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คํานํา

อทร.๘๓๐๗ เปนเอกสารประกอบการศกึษา ซึง่คณะทาํงานฯ ไดพจิารณากาํหนดใหมีการจดัทําขึน้ เพือ่ใชเปนแนวทาง
ในการศกึษาอบรมหวัขอวชิาการวางแผนทางทหาร สาํหรบันายทหารนกัเรยีน หลกัสตูรนายทหารพรรคนาวนิ โรงเรยีนนายทหาร
พรรคนาวนิ และ นายทหารนกัเรยีน หลกัสตูรโรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรอื  อทร.๘๓๐๗ ฉบับน้ีเปนเอกสารทีไ่ดปรบัปรงุจาก
เอกสารเดมิท่ีจดัทําไวเม่ือป ๒๕๔๑ ดวยการเสรมิเน้ือหาใหมีความสมบรูณยิง่ขึน้ เพือ่ใหสามารถใชงานภายใตสภาพแวดลอม
ทางยทุธการของไทยไดอยางเหมาะสม อกีท้ังไดปรบัรปูแบบการนาํเสนอใหมเพือ่ใหเกดิความสะดวกในการใชงาน ท้ังน้ีแนวทาง
การดําเนินเน้ือหาสวนใหญของเอกสารเลมน้ี ไดพจิารณาประยกุตจากเอกสารหลายฉบบั อนัไดเเก Naval Operation
Planning NWP 5-01 ของ กองทพัเรอืสหรฐัฯ ตําราการวางแผนทางทหารของ นาวาเอก ไฉน สวุรรณกติิ และเอกสาร
ประกอบการศกึษาของ พลเรอืเอก สนัติภาพ หมูม่ิง   

คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปนอยางยิ่งวา อทร.๘๓๐๗
ฉบับน้ีจะเปนประโยชนท้ังในดานการศึกษาและการใชเปนขอมูลอางองิใหกบัหนวยงานตางๆของกองทพัเรอืตอไป อยางไรกต็าม
เอกสารฉบบัน้ียงัคงทีจ่ะตองไดรบัการปรบัปรงุแกไขอยูเสมอ เพือ่ใหเทาทันกบัสภาพเเวดลอมทางยทุธการทีไ่ดเปลีย่นแปลงไป
ดังน้ันหากผูอานทานใดพบขอบกพรองที่เห็นวาสมควรปรับปรุงแกไข กรุณาสงขอคิดเห็นมายังคณะทํางานพิจารณาและ
จดัทําเอกสารอางองิของกองทพัเรอืดานการศึกษาชัน้สงู สถาบนัวชิาการทหารเรอืชัน้สงู ตําบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม จกัเปนพระคุณยิง่

                                                                คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ
                                                                                    ดานการศึกษาชั้นสูง
                                                                                        พ.ศ. ๒๕๔๖



สาระสังเขป

“The one who is to draw up a plan of operations must possess a minute knowledge of the
power  of his adversary and of the help the latter may expect from his allies. He must compare the
forces of the enemy with his own number sand those of his allies so that he can judge which kind
of war he is able to lead or to undertake”

ขอความขางตนเปนปรัชญาที่สะทอนใหเห็นถึง องคประกอบสําคัญของการวางแผนทางทหาร ๒ ประการ คือ
ตัวเราและขาศึก ท่ีซึ่งหลายชาติตางไดนําไปประยุกตเปนแบบฉบับในการวางแผนทางทหารของตนเอง เหตดัุงกลาวจงึเปน
เสมือนแรงผลกัดันให อทร.๘๓๐๗ ฉบับน้ี ไดรบัการปรบัปรงุแกไขใหมีเอกลกัษณและสอดคลองกบัสภาพแวดลอมของไทย
ท้ังน้ีไดเนนการแสดงใหเห็นถงึกระบวนการคิดท่ีเปนลําดับขั้นตอน อีกท้ังความสัมพันธของการสังเคราะหองคประกอบใน
ขัน้ตอนตางๆ อันจะทําใหผูอานไดเขาใจถึงปรัชญาการคิด มิใชการยึดติดกับแบบฟอรม สําหรับเน้ือหาของ อทร.๘๓๐๗
ฉบับปรบัปรงุใหมน้ี ประกอบดวย ๖ บท และ ๓ ผนวก ซึ่งเริ่มต้ังแตการปูพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธของ
ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการ ปรชัญาของการวางแผนทางทหารทีจ่ะนาํมาใชเปนแบบแผน จากน้ันจงึจะเขาสูการแสดงให
เห็นถึงรายละเอียดของการวางแผนในแตละขั้นตอนตั้งแต การประมาณสถานการณของผูบังคบับญัชา เปนการวเิคราะห
ปจจยัท่ีเกีย่วของเพือ่กาํหนดการปฏบัิติของหนวย  การพฒันาแผน เปนการนําเอาการปฏบัิติท่ีไดมากาํหนดโครงสรางการ
จดัและการปฏบัิติของกาํลงัในสวนยอยหรอืหนวยรอง เอกสารสัง่การ เปนการนําเอาองคประกอบและขอมูลท่ีไดจากการ
พฒันาแผนมาแปลงเปนคําสัง่การไปยงัหนวยรอง การกาํกบัดแูลการปฏบัิติ เปนการตดิตามและปรบัเปลีย่นการปฏบัิติเพือ่
ดํารงความสาํเรจ็  นอกจากน้ีสิง่ทีเ่ปนลกัษณะพเิศษของเอกสารฉบบัน้ีคือ ผนวกคาํอธบิายเกีย่วกบัวธีิจดัทํา ประมาณสถาน
การณผูบังคับบญัชา การพฒันาแผน และเอกสารสัง่การ พรอมตัวอยางประกอบ ซึง่ไดมุงเนนท่ีจะแสดงใหเห็นถงึ ลาํดับ
การคิด ความสมัพันธระหวางขัน้ตอน และความเปนเหตเุปนผล อันเปนพื้นฐานของหลักตรรกวิทยา ท่ีซึ่งไดถูกนํามาใช
เปนกลจักรสําคัญของกระบวนการแกปญหาทางทหารโดยทั่วไป



นิยามศัพทสําคัญ

เกณฑวัดประสิทธิภาพ (MOE: Measure of Effectiveness) ปจจัยท่ีผูบังคับบัญชากําหนดขึ้น เพื่อนํามาใชแสดงภาพ
ความสําเร็จของการปฏิบัติเม่ือเปรียบเทียบกับหนทางปฏิบัติของขาศึกในแตละวิธี

เกณฑประเมินความสําเร็จ (Governing Factor) ปจจัยท่ีผูบังคับบัญชากําหนดขึ้น เพื่อใชในการวัดคาความสําเร็จของ
หนทางปฏิบัติแตละวิธี

ความลอแหลมวิกฤติ (Critical Vulnerability) หมายถงึ  องคประกอบทางดานการรบ ท่ีเม่ือถกูลดิรอนหรอืทําลายแลว
จะทาํเปนผลเสยีท่ีตอเน่ืองถงึจดุศูนยดุล อนัจะนาํไปสูความลมเหลวของภารกจิในทีส่ดุ

จดุมุง (Objective) หมายถงึ เปาหมายหลกัของการปฏบัิติภารกจิ ๒ ลกัษณะคอื จดุมุงทางนามธรรมและจดุมุงทางรปูธรรม

จุดมุงทางนามธรรม (Intangible Objective) หมายถึง การปฏิบัติท่ีเปนเปาหมายของภารกิจ

จดุมุงทางรปูธรรม (Physical Objective) หมายถงึ องคประกอบเฉพาะทีเ่ปนรปูธรรมของการปฏบัิติหรอืจดุมุงทางนามธรรม

จดุศนูยดุล (Center of Gravity)  หมายถงึ องคประกอบทางดานการรบทีส่าํคัญ ซึง่เม่ือถกูลดิรอนหรอืทําลายแลว จะทาํให
หนวยไมบรรลภุารกจิ

ปจจัยวิกฤติ (Critical Factor)  หมายถึง องคประกอบหรือสภาพแวดลอมทางดานการรบ ท่ีเปนผลกระทบโดยตรงตอ
การปฏิบัติการของทั้งสองฝาย ปจจยัวกิฤตสิามารถพจิารณาได ๒ ประเดน็คือ ความเขมแขง็วกิฤต ิและความออนแอวกิฤติ

ปจจัยเขมแข็งวิกฤติ (Critical Strength) หมายถึง ปจจัยวิกฤติในสวนที่เปนความเขมแข็งของกําลังฝายใดฝายหนึ่ง
ในทางปฏิบัติการพิจารณาปจจัยเขมแข็งวิกฤติ จะพจิารณาจากรายการของปจจยัเขมแขง็วา “ปจจยัใดมีผลกระทบโดยตรง
กบัการปฏบัิติหรอืภารกจิ”

ปจจยัออนแอวกิฤติ (Critical Weakness) หมายถงึ ปจจัยวิกฤติในสวนที่เปนความออนแอของกําลังฝายใดฝายหนึ่ง
ในทางปฏิบัติการพิจารณาปจจัยออนแอวิกฤติ จะพจิารณาจากรายการของปจจยัออนแอวา “ปจจยัใดมีผลกระทบโดยตรง
กบัการปฏบัิติหรอืภารกจิ”

จุดชี้ขาดการรบ (Decisive Point) เหตุการณหรือสภาวะการณท่ีความลอแหลมวิกฤติถูกลดิรอนหรือทําลาย



บทที่ ๑
ผูบังคับบัญชาและนายทหารฝายอํานวยการ

๑.   การบังคับบัญชาและการอํานวยการ
    การบังคับบัญชา เปนองคประกอบหลักของการบริหารงานทางทหาร ท่ีซึ่งผูนําหนวยใชเปนเครื่องมือในการกําหนด
การปฏิบัติและกํากับดูแลการปฏิบัติของหนวยรอง ใหสามารถตอบสนองตอจุดมุงหมายหรือภารกิจที่ไดรับอยางตอเน่ือง
การบงัคับบญัชาเปนความรบัผดิชอบเฉพาะของผูบังคับบญัชา ท่ีไมสามารถแบงมอบใหกบัผูหน่ึงผูใด แตถงึกระนัน้กต็าม
ความสาํเรจ็ของการบงัคับบญัชาหนวย ยอมตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลภายในหนวย ซึ่งจะมีจํานวนมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับขนาดของหนวย ในหนวยขนาดใหญผูบังคับบญัชาหนวยเพยีงคนเดียว อาจไมสามารถดําเนินกจิกรรมดงักลาวน้ี
ไดอยางสมบรูณ จาํเปนตองมีบุคคลหรอืคณะบคุคลคอยใหการชวยเหลอื ซึง่อาจเปนการเเบงเบาภาระในสายการบงัคับบญัชา
โดยผูท่ีมีตําแหนงเปนรองผูบังคับบญัชาหนวยและผูชวยผูบังคับบญัชาหนวย หรอือาจเปนในลกัษณะของ การอาํนวยการ
ท่ีเเยกออกจากการบังคับบัญชา โดยการกําหนดตําเเหนงเสนาธิการ หรือฝายอํานวยตามสาขาเพิ่มเติม เพื่อทําหนาท่ีชวย
อํานวยความสะดวกใหกับการบังคับบัญชาหนวย งานทั้งสองลักษณะสามารถแยกกลาวในรายละเอียดไดดังน้ี

๑.๑ การบังคับบัญชา เปนกจิกรรมการบรหิารงานหนวยทีเ่เสดงใหเห็นถงึ เสนทางการสัง่การและการกาํกบัดูแลจาก
ผูบังคับบญัชาหนวยเหนอื ไปยงัผูบังคับบญัชาหนวยระดบัลาง หรอืท่ีมักเรยีกกนัวา“สายการบงัคับบญัชา” ในขณะเดยีวกนั
สายการบงัคับบญัชา ยงัเปนชองทางตรง ท่ีหนวยรองสามารถนาํเสนอขอมูล ขอเสนอแนะ ตลอดจนการรองขอการสนบัสนุน
ท่ีจําเปนจากหนวยเหนอื ดังน้ันสมัพนัธภาพระหวางผูบังคับบญัชาในสายการบงัคับบญัชาจงึเปนสิง่มีความจาํเปนท่ีชวยเพิม่
ประสทิธภิาพของการบงัคับบญัชาหนวย

๑.๒ การอํานวยการ เปนกิจกรรมของ ”ฝายอํานวยการ” ท่ีเเยกออกจากสายการบังคับบัญชา ท่ีซึง่มีลกัษณะเปน
การอาํนวยความสะดวกใหกบัการบงัคับบญัชาหนวยในลกัษณะของการประสานงาน การรวบรวมขอมูลขาวสาร การวเิคราะห
และการใหขอเสนอแนะภายใตกรอบนโยบายหรอืแนวทางทีผู่บังคับบญัชากาํหนด โดยปกตกิารปฏบัิติงานของฝายอาํนวยการ
จะมชีองทางการตดิตอประสานงานเฉพาะระหวางฝายอาํนวยการของหนวยแตละระดบั ซึง่มิไดรวมอยูในสายการบงัคับบญัชา
อยางไรกต็ามฝายอาํนวยการผูหน่ึงผูใดอาจเขาไปมบีทบาท และทาํหนาท่ีในสายการบงัคับบญัชาได เม่ือไดรบัการมอบอาํนาจ
หรอืการสัง่การจากผูบังคับบญัชา ในการบรหิารงานของหนวยขนาดใหญซึง่มีปรมิาณงานจาํนวนมาก ผูบังคับบญัชาอาจจดั
แบงกลุมงานอํานวยการออกเปนสาขาเฉพาะ และมอบหมายใหเสนาธกิาร เปน “หัวหนาฝายอาํนวยการ” ทําหนาท่ีบรหิารงาน
อาํนวยการใหเปนไปตามนโยบายหรอืแนวทางทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย จากลักษณะของงานอํานวยการดังที่กลาวขางตน
จะทาํใหเห็นถงึ องคประกอบทีส่าํคัญของงานอาํนวยการ ๒ ลกัษณะคอื การประสานงาน และการแบงเบาภาระผูบังคับบญัชา
อันเปนสิ่งที่กําหนดคุณลักษณะของนายทหารฝายอํานวยการ ใหเปนผูท่ีจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การยุทธการ
การธุรการ โครงสรางและขอจํากัดของหนวยเปนอยางดี
๒. ผูบังคบับญัชาและนายทหารฝายอาํนวยการ

ความสมัพนัธของการบงัคับบญัชา และการอาํนวยการเปนสิง่ทีมี่ผลตอความสาํเรจ็ของการบรหิารงานหนวยในทกุระดับ
ในหนวยงานหนึง่ๆ ลกัษณะความสมัพนัธของงานทัง้สองลกัษณะนีจ้ะมคีวามแตกตางกนัออกไปตามรปูแบบการจดัโครงสราง
ของหนวยงานนัน้ๆ ท้ังน้ีจดัเปนความรบัผดิชอบโดยตรงของผูบังคับบญัชา ท่ีจะตองกาํหนดรปูแบบโครงสรางการบรหิารงาน



หนวยเพือ่ใหระดบัความสมัพนัธของงานทัง้สองลกัษณะนี ้ มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองตอความสาํเรจ็ของภารกจิ
ความซบัซอนของรปูแบบโครงสรางการจดัสายการบงัคับบญัชาและการอาํนวยการของหนวย มักจะขึน้อยูกบัปรมิาณงาน
และทรพัยากรทีห่นวยมีอยู กลาวคือ หนวยงานขนาดใหญท่ีมีปรมิาณงานและทรพัยากรในความรบัผดิชอบจาํนวนมากจะตอง
มีบุคคลหรอืคณะบคุคลหลายฝายทาํหนาท่ีตางๆทัง้ในสายการบงัคับบญัชาและฝายอาํนวยการ ในขณะทีห่นวยงานขนาดเลก็ลง
มาอาจใชบุคคลคนเดียวกนัรบัผดิชอบงานตางประเภทกนัได อยางไรกต็ามโครงสรางการบรหิารงานหนวยทีส่ามารถนาํมาใช
เปนบรรทดัฐานหรอือางองิ จะประกอบดวยบคุคลในสายการบงัคับบญัชาและฝายอํานวยการ ดังน้ี

๒.๑   ผูบังคับบญัชา  เปนผูท่ีรับผิดชอบในการควบคุมและกํากับดูแลงานทั้งทางดานธุรการ และยทุธการของหนวย
ใหเปนไปตามภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมาย ผูบังคับบญัชาเพยีงผูเดียวเทาน้ันท่ีเปนผูรบัผดิชอบตอความสาํเรจ็หรอืความลมเหลว
ของการปฏบัิติภารกจิ โดยไมสามารถแบงมอบความรบัผดิชอบใหกบัผูหน่ึงผูใดได แตอยางไรกต็ามผูบังคับบญัชาสามารถ
มอบอาํนาจการปฏบัิติใหผูหน่ึงผูใดไดตามขอบเขตทีเ่หมาะสมเพือ่ผลตอการบรรลภุารกจิ ในสายการบงัคับบญัชาหนึง่ๆมักจะ
ประกอบดวยหนวยหลายระดบั ดังน้ันบทบาทและหนาท่ีในการบงัคับบญัชาของผูบังคับบญัชาหนวยระดบัหนึง่ๆจะตองมี
ความสัมพันธกับหนวยในระดับตางๆ กลาวคือ การปฏิบัติตอหนวยเหนือ: ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบ เเจงขาวสาร
และใหขอเสนอแนะ  การปฏิบัติตอหนวยขางเคียง: ประสานการปฏิบัติ เเจงขาวสาร และใหการสนับสนุน  การปฏิบัติ
ตอหนวยรอง: กําหนดบทบาทและภารกิจ สั่งการ และกํากับดูเเลการปฏิบัติ  

๒.๒ รองหรอืผูชวยผูบังคับบญัชา เปนผูท่ีชวยแบงเบาภาระผูบังคับบญัชาในการบงัคับบญัชาหนวย หนาท่ีท้ัง ๒ ลกัษณะนี้
โดยมากมักจะมีในหนวยขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาณงานและทรัพยากรจํานวนมาก รองผูบังคับบัญชา โดยปกติจะเปนผูท่ีได
รับมอบหมายสิทธิการบังคับบัญชาหนวยบางสวนในงานประจําของหนวย ซึ่งสิทธิดังกลาวน้ีทําใหรองผูบังคับบัญชามีหนา
ท่ีและความรับผิดชอบ ท้ังในสายบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ  ผูชวยผูบังคับบัญชา เปนผูท่ีมิไดมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานประจําของหนวย แตอาจไดรบัมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีพเิศษอืน่ๆ เชน ผูแทนของผูบังคับบญัชาในการประกอบ
กจิกรรมอยางหนึง่อยางใดของหนวย หรือในสวนงานดานยุทธการ ผูชวยผูบังคับบัญชาอาจไดรับมอบสิทธิการบังคับบัญชา
หนวยรอง โดยทําหนาท่ีเปนผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจ หรือหนวยกําลังสวนแยก ทําการฝกหรือปฏิบัติภารกิจหนึ่ง
ภารกิจใด ในกรณีน้ีผูชวยผูบังคับบัญชาจะมีหนาท่ีความรับผิดชอบทั้งงานดานการบังคับบัญชา และงานอํานวยการของ
หนวยรองหรือกําลังสวนยอยน้ัน

๒.๓ เสนาธิการ  เปนหัวหนาฝายอํานวยการ ทําหนาท่ีในการบริหารงานอํานวยการ อันไดแก การควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝายอํานวยการ การใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา และการประสานงานกับหนวยตางๆ ท้ังน้ีเพือ่อาํนวย
ความสะดวกใหกบัการบงัคับบญัชาหนวย ในหนวยขนาดใหญซึง่มีปรมิาณงานหรอืทรพัยากรจาํนวนมาก ผูบังคับบญัชาอาจ
กาํหนดหนาท่ี รองเสนาธกิาร หรอืเลขานุการ เพิม่เติม เพือ่ชวยเหลอืงานอํานวยการบางสวน

๒.๔ ฝายอาํนวยการ  ประกอบดวยคณะนายทหารสญัญาบตัร และนายทหารชัน้ตํ่ากวาสญัญาบตัร ท่ีทําหนาท่ีในการ
ชวยอาํนวยความสะดวกใหกบัผูบังคับบญัชาในการบงัคับบญัชาหนวย เชน การใหขอมูลขาวสาร การใหขอเสนอแนะ การจดั
เตรยีมแผน/คําสัง่ รวมทัง้การประสานงานกบัฝายอาํนวยการระดบัอืน่ หนวยขางเคียง หรอืหนวยรอง เพื่อใหการปฏิบัติเปน
ไปตามนโยบายหรือคําสั่งการของผูบังคับบัญชา ในหนวยขนาดใหญผูบังคับบญัชาอาจพจิารณาจดัแบงกลุมงานฝายอาํนวย
การออกเปนหมวดหมู ท้ังน้ีเพือ่เปนการกระจายหนาท่ีและขอบเขตการปฏบัิติใหมีความสอดคลองกบัปรมิาณงานและจาํนวน
ทรพัยากรท่ีหนวยมีอยู



๓. การจดัและหนาท่ีของฝายอาํนวยการ
๓.๑   ประเภทของฝายอาํนวยการ  โดยท่ัวไปปรมิาณงาน และทรพัยากรของหนวยมักจะถกูนํามาใชในการพจิารณา

กาํหนดโครงสรางของฝายอาํนวยการ  ทําใหประเภทและจาํนวนสาขางานของฝายอาํนวยการ มีความแตกตางกนัตามระดบั
หรอืขนาดของหนวย กลาวคือในหนวยขนาดใหญนอกจากจะมีการแบงกลุมงานยอยของฝายอํานวยการแลว อาจจะตองมี
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาท่ีชวยเหลือผูบังคับบัญชาในเรื่องเฉพาะ หรืองานทางเทคนิค ในขณะทีห่นวยขนาดเลก็อาจ
มอบหมายใหเปนหนาท่ีของบุคคลเพยีงคนเดียว อยางไรกต็ามในหนวยขนาดมาตรฐานมกัจะมีการจดัเเบงฝายอาํนวยการ
ออกเปน ๓ ประเภทดงัน้ี

๓.๑.๑   ฝายอํานวยการประจําตัว  เปนบุคคลหรอืคณะบคุคลท่ีทําหนาท่ีรบัผดิชอบโดยตรงตอผูบังคับบญัชา
ซึ่งโดยปกติมักจะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประจําของผูบังคับบัญชา งานเฉพาะทีผู่บังคับบญัชามอบหมาย งานตดิตาม
หรอืกาํกบัดูแลทีผู่บังคับบญัชาจะตองควบคมุอยางใกลชดิ ตลอดจนการเปนท่ีปรกึษาสวนตวัใหกบัผูบังคับบญัชาในโอกาส
ตางๆ  ตัวอยางของฝายอํานวยการประจําตัว เชน นายธง เลขานุการ และฝายเสนาธิการประจําตัว เปนตน

๓.๑.๒ ฝายอาํนวยการตามสายงาน เปนบุคคลหรอืคณะบคุคลท่ีทําหนาท่ี ดูแลรบัผดิชอบงานตามสาขาทีไ่ด
กาํหนดขึน้ใหมีความสอดคลองกบัปรมิาณทรพัยากรของหนวย ท้ังน้ีหมายรวมถงึเสนาธิการซึง่ทาํหนาท่ีเปนหัวหนาฝายอาํนวยการ
ตามสายงาน อกีท้ังเปนผูท่ีรบันโยบายในการบรหิารงานฝายอาํนวยการจากผูบังคับบญัชาโดยตรง ในหนวยขนาดใหญอาจมีการ
กาํหนดตาํแหนง รองเสนาธกิาร และผูชวยเสนาธกิาร เพิม่เตมิ เพือ่ทําหนาท่ีชวยเหลอืเสนาธิการในการบรหิารงานฝายอาํนวยการ
หรืออาจมีการกําหนดตําแหนงหัวหนาฝายอํานวยการตามสาขาตางๆ เพือ่เนนความชดัเจนของการตดิตอประสานงานและ
การกาํกบัดูแลงานตามสาขา ในหนวยขนาดมาตรฐานมกัจะมีการจดัแบงสาขาของฝายอาํนวยการตามสายงานดงัน้ี

๓.๑.๒.๑    การกาํลงัพล  มีหนาท่ีรบัผดิชอบทัง้ปวงเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของหนวย
เชน การเสนอแนะนโยบายดานกาํลงัพล  การกาํกบัดูแลประสทิธภิาพของกาํลงัพล  การสวสัดิการ การจดับรรจ/ุปลดถาย
การจดัระบบตอบแทนผลงานและสทิธกิาํลงัพล

๓.๑.๒.๒    การขาว  มีหนาท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัการดาํเนินงานทัง้ปวงดานการขาวของหนวย เชน
การรวบรวมขาวขาศึก การตดิตามขาวประเทศเปาหมาย การฝกอบรมดานการขาว การทตูทหาร และการตอตานขาวกรอง
ฝายอาํนวยการสาขาการขาว เปนสวนทีมี่ความสาํคัญตอการปฏบัิติทางยทุธการ ท้ังน้ีเน่ืองจากเปนกลไกสาํคัญทีทํ่าใหแผน
สามารถรองรบัตอสถานการณท่ีเปลีย่นแปลงไดอยางตอเน่ือง

๓.๑.๒.๓    การยทุธการ  มีหนาท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบั การจดัหนวย การดํารงความพรอมของหนวย
การจดัเตรยีมแผน/คําสัง่ และการควบคมุดูแลการปฏบัิติทางยทุธการ

๓.๑.๒.๔    การสงกาํลงับาํรงุ  มีหนาท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบังานดานการสงกาํลงับาํรงุของหนวย เชน
การจดัเตรยีมแผนการสงกาํลงับาํรงุ  การตดิตามสถานะความตองการดานการสงกาํลงับาํรงุของหนวย  และการใหคําแนะนํา
ผูบังคับบญัชาเกีย่วกบัสถานภาพดานการสงกาํลงับาํรงุของหนวย

๓.๑.๒.๕ การสือ่สาร  มีหนาท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบังานสาขาการสือ่สารของหนวย เชน การจดั
เตรยีมแผนการสือ่สาร  การกาํกบัดูแลการปฏบัิติงานดานการสือ่สาร และการดาํรงความพรอมของอุปกรณการสือ่สาร

๓.๑.๓ ฝายอํานวยการพิเศษ  ประกอบดวยบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับงานใน
สาขาเฉพาะ ท้ังทางดานเทคนิคและการบริหารจัดการ ซึ่งทําหนาท่ีใหคําแนะนํา กํากับดูแล และการประสานการปฏบัิติกบั



ฝายอาํนวยการสาขาอืน่ หรอืหนวยทีเ่กีย่วของ ตามขอบเขตความรบัผดิชอบ ท้ังน้ีโดยปกตฝิายอาํนวยการพเิศษมักจะถกูจดั
อยูในสายการบรหิารงานเดยีวกบัฝายอาํนวยการตามสาขา กลาวคือ มีเสนาธกิารเปนหัวหนารบัผดิชอบ

๓.๒ หนาท่ีของฝายอาํนวยการ  ถงึแมวาฝายอาํนวยการจะถกูจดัแบงออกเปนประเภทและสาขาตามทีก่ลาวขางตน
ซึง่ทาํใหรายละเอยีดของการปฏบัิติงานของฝายอาํนวยการในแตละประเภท/สาขามีความแตกตางกนัไปบาง เเตอยางไรกต็าม
โดยหลกัการแลว หนาท่ีความรบัผดิชอบของฝายอาํนวยการมลีกัษณะทีเ่ปนแบบแผนเดยีวกนัดังน้ี

๓.๒.๑   ใหขาวสารและเสนอแนะผูบังคับบญัชา และฝายอาํนวยการทีเ่กีย่วของ ตามขอบเขตความรบัผดิชอบ
๓.๒.๒  จัดเตรียมแผนและคําสั่งการในสวนที่รับผิดชอบ ตามนโยบายผูบังคับบัญชา
๓.๒.๓ กํากับดูแลการปฏิบัติของหนวยหรือหนวยรองใหเปนไปตามนโยบายของผูบังคับบัญชา
๓.๒.๔ ประสานการปฏบัิติกบัหนวยขางเคียง หนวยรองและฝายอาํนวยการอ่ืน ตามขอบเขตความรบัผดิชอบ
๓.๒.๕ จดบันทึกและจัดทํารายงานเกี่ยวการบริหารงานหนวย



บทที ่๒
ปรชัญาการวางแผนทางทหาร

๑.   ความสมัพันธระหวางผูบังคบับญัชากบัฝายอาํนวยการ
 การวางแผนเปนกจิกรรมทีส่าํคัญของการบงัคับบญัชาหนวย ท่ีซึง่ผูบังคับบญัชาจะตองรบัผดิชอบปฏิบัติ เพือ่รองรบัตอ

สถานการณท่ีเกดิขึน้อยางเหมาะสม  การวางแผนเปรยีบเสมือนสิง่ทีห่ลอหลอมเอาการบงัคับบญัชาและการอาํนวยการเขาไว
ดวยกนั  กลาวคือ ปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการเปนปจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จของการวางแผน
ผูบังคับบญัชาจะตองเเจงวตัถปุระสงคหรอืเจตนารมยท่ีชดัเจนใหกบัฝายอาํนวยการเพือ่ชวยเหลอืในการวเิคราะหและกาํหนด
การปฏิบัติท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาว ซึ่งไมวาสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร การปฏิบัติของหนวยก็จะ
ยงัคงตอบสนองตอวตัถปุระสงคของผูบังคับบญัชาอยูเสมอ ดังน้ันการจดัโครงสรางการบงัคับบญัชาและฝายอาํนวยการทีดี่
จงึเปนสิง่เเรกทีผู่บังคับบญัชาหนวยจะตองคํานึงถงึ ท้ังน้ีเพือ่ใหการปฏบัิติของหนวยสามารถตอบโตตอสถานการณทางยทุธการ
ไดรวดเรว็กวาฝายตรงขาม
๒.  ข้ันตอนของการวางแผนทางทหาร

 การวางแผนเปนสิง่ทีช่วยใหผูบังคับบญัชา สามารถกําหนดองคประกอบการปฏบัิติของหนวยไดอยางเหมาะสม เชน
การเคลือ่นยายกาํลงั การสนับสนุน การสนธกิาํลงั และการประสานการปฏบัิติ อนันําไปสูความสาํเรจ็ของภารกจิ ซึง่จดัเปน
ความรบัผดิชอบของผูบังคับบญัชาเพยีงผูเดียวเทาน้ัน การวางแผนเปนกรรมวธีิของการวเิคราะหท่ีเปนขัน้ตอน ซึง่ในแตละ
ประเทศจะมรีปูแบบการใชงานเฉพาะของตนเอง ตามสภาพแวดลอมและปจจยัทางยทุธการของประเทศนัน้ๆ สาํหรบัรปูแบบ
ของการวางแผนทีนํ่ามาเปนบรรทดัฐานในเอกสารฉบบับนี ้ เปนนําเอาขัน้ตอนการวางแผนของ ทร.สหรฐัฯ มาประยกุตใชให
เขากบัสภาพแวดลอมและปจจยัทางยทุธการของไทย ซึง่ประกอบดวย ๔ ขัน้ตอนดังน้ี (ดูรปู ๒.๑ ประกอบ)

๒.๑  การประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชา ขัน้ตอนน้ีเริม่ขึน้ภายหลงัจากทีห่นวยไดรบัการสัง่การจากหนวยเหนอื
หรือรับทราบสถานการณท่ีเกี่ยวของ ผูบังคับบัญชาจะทําการวิเคราะหองคประกอบตางๆ เพื่อกําหนดเปนหนทางปฏิบัติท่ี
สามารถตอบสนองตอภารกิจ จากน้ันจะทําการเลือกหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด อันเปน“ขอตกลงใจ”

๒.๒ การพฒันาแผน ในขัน้ตอนน้ีผูบังคับบญัชาจะนาํเอาขอตกลงใจทีไ่ดจากการประมาณสถานการณฯมาวเิคราะห
และกาํหนดรายละเอยีดการปฏิบัติเพ่ิมเติมใหเพยีงพอตอการนําไปสัง่การหนวยรอง อนัไดแก รายละเอยีดการปฏบัิติ การจดั
และภารกจิของหนวยรอง และการควบคมุบังคับบญัชา

๒.๓ เอกสารสัง่การ  เปนขั้นตอนที่ผูบังคับบัญชาแจงใหหนวยรองทราบถึง รายละเอียดการปฏิบัติตางๆตามที่ได
จากการพฒันาแผน โดยการจดัทําเปนเอกสารสัง่การ
  ๒.๔  การกํากับดูแลการปฏิบัติ  หลังจากที่หนวยรองปฏิบัติตามการสั่งการแลว ผูบังคับบัญชาจะตองติดตามและ
วิเคราะหการปฏิบัติดังกลาววา ยังคงสามารถตอบสนองความสําเร็จของภารกิจอยูหรือไม และจาํเปนหรอืไมท่ีจะตองมีการ
ปรบัปรงุแผนหรอืเอกสารสัง่การ ซึง่เครือ่งมือท่ีผูบังคับบญัชานาํมาใชในขัน้ตอนน้ีคือ การเเจงสถานการณหรอืขอมูลทางยทุธการ
ของหนวยรอง และการประมาณสถานการณตอเน่ือง



การประมาณสถานการณตอเนื่อง
แผน/คําสั่งหนวยเหนือ
สถานการณ
รปูที ่๒.๑  ข้ันตอนการวางแผนทางทหาร

 เม่ือพจิารณาขัน้ตอนการวางแผนทางทหารตามทีก่ลาวขางตนจะเหน็วา เวลาจดัเปนตัวแปรทีส่าํคัญ ซึง่ผูบังคับบญัชาจะ
ตองพจิารณาบรหิารใหเปนไปอยางเหมะสม พรอมกบัอาจมอบหมายใหเสนาธกิารเปนผูติดตามความกาวหนาในการปฏบัิติ
ของฝายอาํนวยการเปนลาํดับ กลาวคือ  การวเิคราะหปรมิาณงานวางแผน จดัลาํดับงานวางแผน แบงมอบงานวางแผนใหกบั
ฝายอาํนวยการตามสาขา และกาํหนดเวลาแลวเสร็จ ท้ังน้ีเพือ่ใหหนวยรองมีเวลาเพยีงพอทีจ่ะปฏบัิติตามแผนหรอืการสัง่การ
๓. เเนวคดิของการวางแผนทางทหาร

ขัน้ตอนการวางแผนทางทหารเปนสิง่ทีถ่กูกาํหนดขึน้ เพือ่อาํนวยความสะดวกใหกบัผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการ
ของหนวยทกุระดบัในการอางองิ เพือ่มิใหหลงลมื หรอืขามขัน้ตอนหน่ึงขัน้ตอนใดไป ท้ังน้ีในเเตละขัน้ตอนจะประกอบดวย
ขัน้ตอนยอยซึง่มีความสมัพนัธกนัอยางเปนลาํดับ กลาวคือ สิง่ทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนหน่ึงจะถกูนํามาใชในขัน้ตอนถดัไป ดังน้ัน
หากผูใชทําการศึกษาจนมคีวามเขาใจวา “อะไรคอืผลลพัธท่ีไดในเเตละขัน้ตอน และสามารถนาํเอาผลลพัธดังกลาวน้ีไปใชใน
ขัน้ตอนตอไปไดอยางไร” กจ็ะทาํใหผูใชมีความเขาใจถงึเเกนแทของรูปแบบการวางแผนทางทหารนี ้ อยูในระดบัเพยีงพอทีจ่ะ
สามารถนาํไปประยกุตใชใหเกดิประโยชนกบังานหรอืสถานการณในระดบัตางๆไดอยางเหมาะสม

การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา

การพัฒนาแผน

เอกสารสั่งการ

ขอตกลงใจ

      แผน/คําสั่ง                        การปฏิบัติ

การกํากับดูแลการปฏิบัติ

ขอมูลจากหนวยรอง



บทที ่๓
การประมาณสถานการณของผูบงัคบับญัชา

       การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชาเปนกระบวนการคิดเชิงตรรกวทิยา ท่ีซึง่ผูบังคับบญัชาใชเปนเครือ่งมือ
ในการศึกษาและวเิคราะหสิง่แวดลอมดานการทหาร  เพือ่นํามาสงัเคราะหเปนหนทางปฏบัิติ และเลอืกหนทางปฏบัิติท่ีดีท่ีสดุ
อนัเปนขอตกลงใจ เพ่ือนําไปใชในขัน้ การพฒันาแผน และเอกสารสัง่การ ดังทีจ่ะกลาวในบทตอไป การประมาณสถานการณ
ของผูบังคับบญัชา มีลกัษณะทีส่าํคัญ ๔ ประการคอื ใหลาํดับขัน้ตอนทีเ่ปนเหตเุปนผลโดยเนนถงึความสมัพนัธของการนาํ
ผลลพัธท่ีเกดิในแตละขัน้ตอนไปใชในขัน้ตอนถดัไป  ใหแนวทางการจัดประกอบกําลงั  ใหการวเิคราะหท่ีรอบคอบเกีย่วกบั
การปฏบัิติของขาศึกและใหขอตกลงใจซึง่มีพืน้ฐาน จากการประเมนิผลตอตานของหนทางปฏบัิติท้ังสองฝาย และการประเมนิคา
หนทางปฏบัิติของหนวย จงึเปนเหตใุหการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชา สามารถนาํไปใชประโยชนไดกบัสถานการณ
ทุกระดบั อยางไรกต็ามดวยความแตกตางกนัของสถานการณ ทําใหวธีิการปฏบัิติมีความแตกตางกันออกไป เชน สถานการณ
ท่ีจํากัดดวยเวลา การประมาณสถานการณฯ อาจทาํในใจ โดยไมตองเรยีบเรยีงเปนลายลกัษณอกัษร หากเปนสถานการณท่ี
ซบัซอนอาจตองจดัทําเปนเอกสารการประมาณสถานการณฯ อกีท้ังตองอาศัยความรวมมือจากฝายอาํนวยการในสาขาตางๆ
สาํหรบัการวางแผนขนาดใหญ ฝายอาํนวยการตามสาขา จะตองเขาไปมบีทบาทรวมในการประมาณสถานการณฯ โดยการจดัทํา
ประมาณสถานการณยอยนําเสนอขอมูลตามความรับผิดชอบ กอนการกําหนดขอตกลงใจ เชน ฝายขาว ทําการประมาณ
สถานการณเกีย่วกบัขดีความสามรถของขาศึกและสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ฝายสงกาํลงับาํรงุ ทําการประมาณสถานการณ
เกีย่วกบัปจจยัความเปนไปไดดานการสงกาํลงับาํรงุ ฝายสือ่สาร ทําการประมาณสถานการณเกีย่วกบัความเพยีงพอดานการสือ่สาร
และสงครามอเิลก็ทรอนกิส เปนตน ซึง่ภายหลงัเม่ือไดขอตกลงใจแลว ฝายอาํนวยการจะจดัทําเปนแผนการปฏบัิติตามสาขา
เพือ่แนบเปนผนวกประกอบเอกสารสัง่การ

การประมาณสถานการณผูบังคับบญัชา เปนรปูแบบหนึง่ของกระบวนการคดิท่ีเปนลาํดับขัน้ตอนและเปนเหตเุปนผล
ซึง่ชวยใหผูใชงานสามารถนาํเอาองคประกอบทีเ่กีย่วของมาวเิคราะหไดอยางครบถวน โดยไมหลงลมืหรอืขามประเดน็หน่ึง
ประเดน็ใดไป อกีท้ังยงัเปนเสมือนขัน้ตอนการปฏบัิติท่ีทําใหผูท่ีมีสวนรวมสามารถประสานการปฏบัิติกนัไดอยางเปนระบบ
อยางไรก็ตามผูบังคับบัญชาสามารถประยุกต หรือปรับเปลี่ยนขั้นตอนตางๆไดตามความเหมาะสม หากแตควรทีจ่ะตอง
ประกาศหรอืเเจงใหผูท่ีเกีย่วของรบัทราบเพือ่ความเปนแบบแผนเดยีวกนั (ดูภาพท่ี ๓.๑ ประกอบ)

ภาพที ่๓.๑   ข้ันตอนการประมาณสถานการณผูบังคบับญัชา

การวิเคราะหภารกิจ

การวิเคราะหปจจัยแวดลอม

การกําหนดหนทางปฏิบัติขาศึก

การกําหนดหนทางปฏิบัติของหนวย

การประเมินหนทางปฏิบัติทั้งสองฝาย

การประเมินหนทางปฏิบัติของหนวย

ขอตกลงใจ



    ข้ันตอนที ่๑   การวเิคราะหภารกจิ
เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชาและฝายอาํนวยการตรวจสอบและวเิคราะหปจจยัท่ีเกีย่วของกบัภารกจิ เชน แหลงทีม่าของ

ภารกจิ ลกัษณะของการปฏบัิติการ บทบาทหลกัและบทบาทสนบัสนุน ภารกจิของหนวยเหนอื และขดีความสามารถ/ขอจาํกดั
ของหนวยหรือกําลังที่ไดรับ ท้ังน้ีเพือ่นํามากําหนดเปนภารกจิทีช่ดัเจน ขั้นตอนยอยท่ีสําคัญของการวิเคราะหภารกิจมีดังน้ี
(ดูภาพท่ี ๓.๒ ประกอบ)

๑.๑   ตรวจสอบภารกจิของหนวยเหนอื  เปนขัน้ตอนที ่ ทําการศึกษาภารกจิของหนวยเหนอื เพือ่ใหเกดิความเขาใจ
ตอลกัษณะของการปฏบัิติการ  สิง่ทีห่นวยของตนจะตองปฏบัิติ และความสอดคลองของผลการปฏบัิติของหนวยกบัความ
สาํเรจ็ของหนวยเหนอื อนัเปนสิง่ทีผู่บังคับบญัชาจะตองพจิารณาอยางรอบคอบและมคีวามเปนเหตเุปนผล ท้ังน้ีหากมีขอขดัของ
หรอืขอสงสยัเกดิขึน้ ผูบังคับบญัชาจะตองสอบถามหรอืทําความเขาใจกบัหนวยเหนอืทันที

๑.๒ ตรวจสอบองคประกอบของภารกจิ  เปนขัน้ตอนทีพ่จิารณาหาองคประกอบทีส่าํคัญของภารกจิ ๒ ประการ
ไดแก กจิ และมุงประสงค กลาวคือ กจิ เปนการปฏบัิติ หรอืการกระทาํของหนวย ท่ีกาํหนดโดยหนวยเหนอืหรอืวเิคราะห
จากสถานการณ  กจิ มีท้ังระดบั ยทุธวธีิ ยทุธการ และยทุธศาสตร ซึง่แบงออกเปน ๒ ลกัษณะคอื กจิเฉพาะ เปนสวนที่
กาํหนดไวใน หัวขอการปฏิบัติ ของ เอกสารสัง่การของหนวยเหนอื ในขณะที ่กจิแฝง เปนการปฏบัิติแฝงทีจ่าํเปนตองปฏบัิติ
ควบคูไปกบักจิเฉพาะ เชน หากกจิเฉพาะ คือ การยดึเกาะอัลฟา การควบคมุทะเลบรเิวณรอบเกาะอลัฟา จะเปนกจิแฝง
อยางไรกต็ามการปฏบัิติท่ีเปนปกตหิรอืเปนระเบยีบปฏบัิติประจาํไมถอืเปน กจิแฝง เชน การปองกนัตนเองในการลาดตระเวน
หรอืการคุมกนักาํลงัเม่ือยกพลขึน้บก เปนตน  มุงประสงค เปนองคประกอบทีแ่สดงถงึเจตนารมยของหนวยเหนอื(๑ ระดบั)
หรอืเปรยีบเสมือนสวนทีทํ่าหนาท่ีเชือ่ม การปฏบัิติหรอืกจิเขากบัเจตนารมยของหนวยเหนอื ดังน้ันในขณะทีส่ถานการณเปลีย่น
แปลงไป กจิอาจเปนสวนทีจ่ะตองถกูปรบัเปลีย่นใหมีความเหมาะสม ในขณะทีมุ่งประสงคจะเปนสวนคงที ่ตราบใดทีห่นวยเหนอื
ยงัคงดํารงเจตนารมยเดิมอยู  มุงประสงคโดยปกตจิะสามารถวเิคราะหไดจาก หัวขอสถานการณ หัวขอภารกจิ หรอืหัวขอ
การปฏบัิติในเอกสารสัง่การของหนวยเหนอื อยางไรกต็ามในบางสถานการณหนวยเหนอืไมสามารถสัง่การเปนลายลกัษณ
อกัษรได การกาํหนดองคประกอบของภารกจิ อาจสามารถกระทาํโดยการวเิคราะหหรอือนุมานจากปจจยัท่ีเกีย่วของ แตจะ
อยางไรกต็าม การปฏบัิติดังกลาวจะตองคํานึงถงึการตอบสนองเจตนารมยของหนวยเหนอื เปนบรรทดัฐาน

๑.๓ กาํหนดภารกจิ  เปนการนําเอาองคประกอบทีไ่ดจากขัน้ตอนขางตน มาเรยีบเรยีงใหอยูในรปูแบบของภารกจิ
กลาวคือ …กจิ….เพ่ือ….มุงประสงค…. ท้ังน้ีในการเรยีบเรยีงจะตองคํานึงถงึความสอดคลองกบั ขดีความสามารถและขอบเขต
ของหนวย เชน “การยดึเกาะอัลฟา” มีความเหมาะสมกบัหนวยกาํลงัเฉพาะกจิผสม มากกวา กองกาํลงัเฉพาะกจิยกพลขึน้บก
ท้ังน้ีเน่ืองจากการปฏบัิติกจิดังกลาวจะตอง อาศัยกาํลงัรบหลายมิติ อกีท้ังตองใชยทุโธปกรณและปรมิาณการสงกาํลงับาํรงุ
จาํนวนมาก สาํหรบัมุงประสงค“เพือ่ขบัไลขาศึกออกนอกเขตแปซฟิกใต” กจ็ดัเปนความรบัผดิชอบของกองกาํลงัระดบัภูมิภาค
เกนิขดีความสามารถของ กองกาํลงัเฉพาะกจิผสม ซึง่ควรจะมคีวามมุงประสงคเพยีง “เพือ่ใชเปนฐานปฏิบัติการหนา” ดังน้ัน
ในการกาํหนดภารกจิทีเ่หมาะสมกบัระดบัของ กองกาํลงัเฉพาะกจิผสมควรเปน “ยดึเกาะอลัฟา เพือ่ใชเปนฐานปฏบัิติการหนา”

หลงัจากการกาํหนดภารกจิของหนวย ผูบังคับบัญชาและฝายอาํนวยการจะนาํเอากรอบของภารกจิทีไ่ดมาตรวจสอบ
ปจจยัท่ีมีผลตอการบรรลภุารกจิ อนัไดแก ขอจาํกดั ขอกาํหนด  กฎการปะทะ  สมมติฐาน และจดุมุง ตอไป

๑.๔ ตรวจสอบขอกาํหนดและขอจาํกดั   เปนการตรวจสอบปจจยัจาํกดัในการปฏบัิติของหนวย ซึง่แบงออกเปน ๒
องคประกอบยอย คือ ขอจาํกดั  เปนเงือ่นไขทีห่นวยเหนอืสัง่การหรอืหามมิใหหนวยปฏบัิติอยางหนึง่อยางใด และ ขอกาํหนด
เปนปจจยัท่ีระบถุงึขดีจาํกดัของสภาพการณ ท่ีซึง่ภายใตขดีจาํกดัดังกลาว ผูบังคับบญัชาจะตองตดัสนิท่ีจะปฏบัิติหรอืไมปฏิบัติ



๑.๕ ตรวจสอบสมมตฐิาน  เปนขัน้ตอนทีพ่จิารณาถงึ ขอจาํกดัของภารกจิทีเ่กดิขึน้โดย สมมตฐิาน ซึ่งเปนขอมูลท่ี
กําหนดขึ้นโดยไมมีหลักฐานแสดงความเปนจริง ท้ังน้ีเพือ่ใหกระบวนประมาณสถานการณฯหรอืการวางแผนสามารถดาํเนิน
ตอไปไดอยางตอเน่ือง การกาํหนดสมมตฐิานสามารถกระทาํไดใน ๒ ลกัษณะคอื การสมมตขิอมูลในปจจบัุน และการสมมติ
ขอมูลในอนาคต ท้ังน้ีขอมูลท่ีจะนํามาแสดงเปนสมมติฐานควรคํานึงลักษณะพื้นฐาน ๓ ประการ กลาวคือ  ประการเเรก
มิใชสิง่ทีอ่ยูในความควบคมุของผูบังคับบญัชา เชน หนวยมีเรอืฟรเิกตจาํนวน ๒๐ ลาํ หรอื กองกาํลงัเฉพาะกจิมีกาํลงัพล
๓๐๐ นาย เปนตน ประการทีส่อง   มิใชความสาํเรจ็ในการปฏบัิติของหนวย เชน กองกําลงัเฉพาะกจิจะเขายดึเกาะเอกซเรย
ไดในอกี ๓ วนัขางหนา หรอื หนวยจะไดรบัชยัชนะ เปนตน ประการสดุทาย ตองเปนสิง่ทีมี่ความสมเหตสุมผลและสามารถ
พสิจูนได เชน กองทพันํ้าเงนิจะใหการสนับสนุนยทุโธปกรณแกฝายเราตลอดระยะเวลาปฏบัิติการ เปนตน โดยปกตสิมมตฐิาน
จะถกูนํามากาํหนดเปน หัวขอขาวสารสาํคัญ เพือ่การรวบรวมขอมูลท่ีขาดหายไป และเมือ่ไดขอมูลดังกลาวมาแลวสมมตฐิานก็
จะถกูเปลีย่นเปนขอเท็จจรงิ สาํหรบัสมมตฐิานทีไ่มสามารถปรบัเปลีย่นเปนขอเท็จจรงิได จะถกูนําไปเปนองคประกอบในการ
พจิารณากาํหนด แผนรอง ตอไป

๑.๖ ตรวจสอบกฎการปะทะ เปนการตรวจสอบขอจาํกดัท่ีเกดิขึน้จาก กฎการปะทะ ซึง่เปนขอกาํหนดทีห่นวยเหนอื
กาํหนดไวเปนกรอบใหกบัหนวยในบงัคับบญัชาถอืปฏิบัติ กฎการปะทะเปนเสมือนเครือ่งมือท่ีใชถายทอดนโยบายหรอืเปาหมาย
ในการปฏบัิติการจากหนวยเหนอืมายงัหนวยรองในระดบัตางๆ อนัเปนผลทําใหการปฏบัิติของหนวยรองไมทําใหเกดิผลเสยีตอ
การปฏิบัติของหนวยเหนอื ในทางตรงกันขามกลับทําใหการปฏิบัติของหนวยรองยังคงสามารถตอบสนองเจตนารมยของ
หนวยเหนืออยูอยางตอเน่ือง  ตัวอยางของกฎการปะทะ เชน ขอกาํหนดเกีย่วกบัการใชอาวธุ ขอกาํหนดเกีย่วประเภทของ
เปาหมาย  ขอหามเกีย่วกบัพืน้ท่ีใชอาวธุ  หรอืขอบเขตการโจมตเีปาหมาย เปนตน

๑.๗ ตรวจสอบจดุมุง  เปนการตรวจสอบถงึองคประกอบทีส่าํคัญตอการบรรลภุารกจิ ๒ ประเภทคอื จดุมุงทาง
นามธรรม เปนเปาหมายการปฏบัิติท่ีใหผลตอการบรรลภุารกจิ ตัวอยางเชน การลดิรอนกาํลงัทางอากาศของขาศึกบนเกาะชารลี
คําวา “ลดิรอน” คือการปฏบัิติ ซึง่เม่ือปฏิบัติอยางไดผลแลวจะทาํใหกาํลงัทางอากาศของขาศึกบนเกาะชารล ีเสือ่มประสทิธภิาพ
ในการรบ จดุมุงทางรปูธรรม  เปนเปาหมายหรอืองคประกอบเฉพาะทีอ่ยูในการปฏบัิติหรอืจดุมุงทางนามธรรม จากตวัอยางของ
การลดิรอนกาํลงัทางอากาศของขาศึกบนเกาะชารล ี จะมจีดุมุงทางรปูธรรมคอื “กาํลงัทางอากาศของขาศึก” นอกจากนีใ้นการ
กาํหนดจดุมุงมีขอสงัเกตท่ีุสาํคัญอยู ๓ ประการ กลาวคือ ประการเเรก จดุมุงสามารถเปนไดท้ังกาํลงัฝายเดียวกนัหรอืขาศึก
เชน ในภารกจิสนับสนุน จดุมุง อาจเปน ”กาํลงัฝายเดียวกนั” ท่ีจะตองปองกนั ในขณะที ่ ฐานทพัเรอืของขาศึกเปนจดุมุงของ
ภารกจิการโจมต ี ประการทีส่อง จดุมุงเปนสิง่ทีเ่ชือ่มโยงกบัความสาํเรจ็ของภารกจิ เชน ในการปฏบัิติภารกจิ ”ลดิรอนกาํลงั
ทางอากาศขาศึกบนเกาะบราโว” หนวยอาจโจมต ี เรอืดํานํ้า เรอืผวินํ้า หรอือากาศยานของขาศึกท่ีถกูตรวจพบ แตน่ันมิใช
การปฏบัิติท่ีนําไปสูความสาํเรจ็ของภารกจิ เพราะจดุมุงในภารกจิน้ีคือกาํลงัทางอากาศทีอ่ยูบนเกาะบราโว ประการที ่๓ จดุมุง
ทางนามธรรมหนึง่ๆอาจประกอบดวยจดุมุงทางรปูธรรมมากกวาหน่ึงลกัษณะ เชน การลดิรอนกาํลงัทางอากาศขาศึกบนเกาะซลูู
จุดมุงทางรูปธรรมอาจเปนไดท้ัง พ้ืนทางวิ่งและอากาศยานบนเกาะซูลู ซึ่งทั้งสองลักษณะนั้นใหผลบรรลุภารกิจเหมือนกัน
แตจะใหรายละเอียดของผลที่แตกตางกัน กลาวคือ การลดิรอนโดยการโจมตพีืน้ทางวิง่จะมรีะยะเวลาของการบรรลภุารกจิ
จนกระทัง่เม่ือขาศึกซอมพืน้ทางวิง่เสรจ็ แตการโจมตอีากาศยานทีจ่อดอยูบนเกาะนัน้จะคงความสาํเรจ็ภารกจิจนกวาอากาศยาน
จะซอมเสรจ็หรือไดรับการจัดหาทดแทน จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา จุดมุงทั้งสองลักษณะนี้เปนท่ีสิ่งที่ผูบังคับบญัชา



และฝายอาํนวยการจะตองตรวจสอบและวเิคราะหใหชดัเจน ท้ังน้ีเพือ่การนํามาเปนปจจยัในการกาํหนดหนทางปฏบัิติรวม
กบัปจจยัตามขอ ๑.๔-๑.๖ ในขัน้ตอนตอไป

การวเิคราะหภารกจิทัง้ ๗ ขัน้ตอนยอย จดัเปนสวนเเรกของการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชาทีเ่ปรยีบ
เสมือนการกาํหนดทศิทางของการวางแผน ซึง่หากผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการไมสามารถวเิคราะหและกาํหนดถงึสิง่ที่
หนวยของตนจะตองปฏิบัติต้ังแตเริ่มแรกแลว ความสาํเรจ็ของภารกจิกจ็ะเปนสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดยาก นอกจากนีป้ระโยชนของ
ขัน้ตอนการวเิคราะหภารกจิอกีประการหนึง่ คือ การทีผู่บังคับบญัชาสามารถนําเอาสิง่ทีไ่ดไปกาํหนดเปน คําสัง่เตอืน สาํหรบั
หนวยรอง และคําแนะนาํในการวางแผนเบือ้งตน สาํหรบัฝายอาํนวยการตามสาขา ในการจดัทําประมาณสถานการณในสวนที่
เกีย่วของตอไ

ภาพ

ตรวจสอบแหลงที่มาของภารกิจ

ตรวจสอบบทบาทหลัก และบทบาทสนับสนนุ

ภารกิจหนวยเหนือ

เจตนารมยหนวยเหนือ
ตรวจสอบองคประกอบภารกิจ
-กิจ(กิจตรง+กิจแฝง)

-มงประสงค
ท

สังเคราะหภารกิจ
ตรวจสอบขอจํากัด/ขอกําหนด
กฎการปะทะ และสมมติฐาน
ี ่๓.๒  ข้ันตอนการวเิคราะหภารกจิ

ตรวจสอบจุดมุง

แถลงภารกิจ

เจตนารมยผูบังคับบัญชา
 -คําสั่งเตือน
-คําเเนะนําเบื้องตน



ข้ันที ่๒  การวเิคราะหปจจยัแวดลอม
เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชาและฝายอาํนวยการทาํการตรวจสอบถงึสภาพแวดลอมท่ีเกีย่วของกบัภารกจิ โดยพจิารณา

ถงึปจจยั ๓ ประการ คือ เวลา พ้ืนที ่และกาํลงั  การวเิคราะหปจจยัแวดลอมกระทาํโดยการพจิารณาและวเิคราะหขอเท็จจรงิใน
แตละปจจยัวา ใหผลทีเ่กือ้กลู หรอืเปนอปุสรรค ตอหนวยหรอืขาศึกอยางไร จากน้ันนําเอาผลทีไ่ดมาจาํแนกเปนปจจยัเขมแขง็
และปจจยัออนแอของกาํลงัแตละฝาย เพ่ือการประมาณถงึความเพยีงพอเบือ้งตนของทรพัยากรท่ีหนวยไดรบัมอบหรอืท่ีมีอยู
สาํหรบัการแสดงลาํดับความเปนเหตเุปนผลของขัน้ตอนน้ี สามารถกระทําไดดวยการจัดทําเปนตารางแสดงขอเท็จจริงและ
สรุปผลการวิเคราะหในแตละปจจัย (ดูภาพท่ี ๓.๓ ประกอบ)

๒.๑ ปจจัยพื้นท่ี  เปนการวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ท่ีซึ่งมีอิทธิพลตอความเบี่ยงเบนและ
ความจํากัดของการปฏิบัติภารกิจ ปจจยัพืน้ท่ีประกอบดวยปจจยัยอยทีจ่ะตองนํามาพิจารณา เชน ภูมิประเทศ การเมือง
เศรษฐกิจ  และการลําเลียงขนสง เปนตน รายการของปจจัยเหลาน้ีเปนมาตรฐานที่กําหนดขึ้นตามลักษณะธรรมชาติ
ของการปฏิบัติการทางเรือ ท่ีซึ่งผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการสามารถละเวนหรอืเพิม่ปจจยัอืน่ๆลงไปได เม่ือพจิารณา
แลวเหน็วาเหมาะสมและมคีวามสมัพนัธกบัภารกจิ 

๒.๒ ปจจัยกําลัง  เปนปจจยัท่ีสาํคัญทีส่ดุของขัน้ตอน กลาวคือ เปนการพจิารณาถงึ จาํนวนและประเภทของกาํลงั
การประกอบกาํลงั การวางกาํลงั การเสรมิกาํลงั และการสงกาํลงับาํรงุ ท้ังของหนวยและขาศึก ซึ่งจะนํามาใชเปนขอมูลหลกั
ในการพิจารณากําหนดปจจัยเขมแข็งและปจจัยออนแอ รวมถงึการนาํมาใชในการประเมนิวาทรพัยากรทีห่นวยมีอยูหรอืท่ีได
รบัมอบนัน้มีความเพยีงพอตอการปฏิบัติภารกจิหรอืไม และเพือ่ใหเกดิความสะดวกในการวเิคราะหองคประกอบของกาํลงัรบ
ดังกลาวน้ี การลาํดับขอมูลควรเปนไปในลกัษณะของการจบัคูสิง่ทีต่อตานกนั ตัวอยางเชน ยทุโธปกรณของการยทุธสะเทนินํ้า
สะเทนิบก/ยทุโธปกรณในการปองกนัฝง  เรอืดํานํ้าขาศึก/อาวธุปราบเรอืดํานํ้า หรอืกาํลงัทางอากาศ/หนวยตอสูอากาศยาน

๒.๓ ปจจัยเวลา  เปนปจจัยท่ีมักใชพิจารณาประกอบกับปจจัยอื่น ท้ังน้ีสามารถพิจารณาไดเปน ๒ ลักษณะคือ
เวลา-พ้ืนที ่ เปนการพจิารณาถงึความสมัพนัธระหวางองคประกอบของพืน้ท่ีปฏิบัติการกบัเวลา เชน การพจิารณาตาํบลท่ีของ
หนวยสมัพนัธกับฐานที่ต้ังของขาศึก การพจิารณารศัมีทําการของอากาศยานขาศึกเพือ่กาํหนดเสนทางการเคลือ่นท่ีของหนวย
หรอื การพจิารณากาํหนดเวลาในการเขาโจมตฐีานทัพขาศึก เปนตน เวลา-กาํลงั เปนปฏิสมัพนัธระหวางเวลากบัทรพัยากร เชน
ระยะเวลาในการประกอบกาํลงั ระยะเวลาในการโจมตเีปาหมาย หรอืระยะเวลาในการลาํเลยีงยทุธปจจยั เปนตน การพจิารณา
ท้ังสองลกัษณะนีเ้ปนสวนสาํคัญทีผู่บังคับบญัชาและฝายอาํนวยการจะสามารถนาํไปใชวเิคราะหถงึขดีความสามารถของขาศึก
และความเปนไปไดในการปฏบัิติของหนวย ซึง่จะกลาวในขัน้ตอนตอไป

หลงัจากทีไ่ดศึกษาวเิคราะหปจจยัตางๆอยางถองแทแลว ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการจะสามารถนาํผลทีไ่ดมาสรุป
เปนตารางแสดงปจจัยเข็มแข็งและปจจยัออนแอของทั้งสองฝาย ซึ่งขอมูลดังกลาวน้ีเปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงโอกาสหรือ
ขอจาํกดัตอการบรรลภุารกจิ  ท่ีซึ่งทําใหผูบังคับบัญชาสามารถพิจารณาตอไปไดวาจุดออนหรือจุดแข็งใดควรจะนํามาใชใน
การกาํหนดหนทางปฏบัิติ ในชวงทายของขั้นตอนน้ี ผูบังคับบญัชาจะมขีอมูลท่ีเพยีงพอทีส่ามารถนํามาประมาณการเบือ้งตน
ไดวา ทรัพยากรที่หนวยมีอยูหรือตามที่ไดรับมอบนั้นมีความเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจหรือไม ท้ังน้ีหากผูบังคับบัญชา
พจิารณาแลวเหน็วาไมเพยีงพอ จะตองรายงานใหหนวยเหนอืทราบทนัที



ภาพที ่๓.๓  ข้ันตอนการว

ข้ันตอนที ่๓  การกาํหนดหนทางปฏบัิติของขาศึก
เปนขัน้ตอนทีนํ่าเอาปจจยัตางๆตามทีไ่ดตรวจสอบแลวใ

ปฏบัิติของขาศึก” ซึง่เปนวธีิการตางๆทีข่าศึกสามารถนํามาใชใน
ของขาศึกในเเตละวธีิน้ัน จะตองคํานึงถึงหลักเกณฑพื้นฐาน ๒
ความสาํเรจ็ภารกจิของหนวยและหนทางปฏบัิติดังกลาวจะตองอย
หนทางปฏบัิติของขาศึก ยงัจะตองนําเอาปจจยัและองคประกอบ
พจิารณาในมมุมองขาศึกหรอืการสมมตตินเองเปนขาศึก หนทางปฏ
จะตองทําใหสามารถมองเห็นภาพการปฏิบัติท่ีครอบคลุม และผ
สวนประกอบ ไดเเก ปองกนั(Defend) เสรมิกาํลงั(Reinforce) โจ
สาํหรบัสิง่ทีจ่ดัไดวาเปนปจจยัท่ีทําใหการกาํหนดหนทางปฏบัิติของ
ท่ีผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการจะตองรวบรวมใหไดมาอยาง
วธีิหน่ึงวธีิใด ท้ังน้ีใหพงึระลกึเสมอวาความบกพรองทางดานขอมูล
เชน การมุงความสนใจไปทีห่นทางปฏบัิติวธีิใดวธีิหน่ึงโดยไมทราบ
หนทางปฏบัิติวธีิหน่ึงวธีิใดไปเนือ่งจากการขาดขอมูลขาวสารทีเ่พยี
ขาศึกจงึควรนาํเอาขอมูลขาวสารทีเ่พียงพอมาพจิารณาดวยความ
วธีิใดไป เม่ือพิจารณาแลวเหน็วาขาศึกมีขดีความสามารถเพยีงพอ
(ดูภาพท่ี ๓.๔ ประกอบ)

๓.๑   การสังเคราะหหนทางปฏิบัติ  เปนการจนิตนากา
การประมาณการความมุงประสงคของขาศึก พรอมกบัการสงัเคร
จากน้ันนําวธีิการปฏบัิติท่ีไดมาพจิารณาประกอบคาํถาม ๒ ประ
ปฏิบัติแลวจะเปนผลกระทบตอความสําเร็จภารกิจของหนวยห

การวิเคราะหปจจัยพื้นที่

การวิเคราะหปจจัยกําลัง

การวิเคราะหปจจัยเวลา
  จัดทําตารางปจจัยเขมแข็ง
  และปจจัยออนแอ
เิค

นข
กา
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ท
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ตรวจสอบความเพียงพอ

   ของกําลังในเบื้องตน
ราะหปจจยัแวดลอม

ัน้ตอนที ่ ๑ และ ๒ มาพจิารณากาํหนดเปน “หนทาง
รปฏบัิติการ ท้ังน้ีในการสรางหรอืสงัเคราะหหนทางปฏบัิติ
ระการคือ  หนทางปฏบัิติดังกลาวจะตองมผีลกระทบตอ
ขอบเขตขดีความสามารถของขาศึก นอกจากน้ีการกาํหนด
ีเ่กีย่วของอืน่ๆมาพจิารณาอยางละเอยีดรอบคอบ โดยการ
ติัท่ีถกูกาํหนด และเรยีบเรยีงขอความอยางเหมาะสมแลวน้ัน
การกระทําท่ีชัดเจน ซึ่งตามที่นิยมมักจะใชคําเฉพาะเปน
(ีAttack) ถอนกาํลงั(Withdraw) และหนวงเวลา (Delay)
ศึกมีคุณภาพและความสมเหตสุมผล คือ “ขอมูลขาวสาร”
ยีงพอกอนการพิจารณาสงัเคราะหหนทางปฏบัิติของขาศึก
วสารน้ันกอใหเกดิผลเสยีตอการปฏบัิติในขัน้ตอนน้ีอยางมาก
รกจิและความมุงประสงคท่ีแทจรงิของขาศึกหรอืการละเลย
อ เปนตน ดังน้ันในการพจิารณกาํหนดหนทางปฏบัิติของ
เอยีดรอบคอบ และไมควรทีจ่ะละเลยหนทางปฏบัิติวธีิหน่ึง
ีจ่ะปฏบัิติ ขัน้ตอนน้ีประกอบดวยขัน้ตอนยอยทีส่าํคัญดังน้ี

งึวธีิการท้ังหลายทีข่าศึกสามารถปฏบัิติได โดยเริม่ตนจาก
หวธีิการปฏบัิติท้ังปวงทีบ่รรลตุอความมุงประสงคดังกลาว
าร คือ “ขาศึกสามารถทําไดหรือไม” และ “เม่ือขาศึก
ไม” วิธีการปฏิบัติตางๆ ท่ีสามารถตอบคําถามไดอยาง



ครบถวนจะถูกนํามากําหนดเปน หนทางปฏิบัติของขาศึก อน่ึงในการสังเคราะหวิธีการปฏิบัติเหลาน้ี จะตองปฏิบัติโดย
การพิจารณาตามมุมมองของขาศึก ซึง่จะทาํใหเกดิความตัง้ใจในการพจิารณาโดยการนาํเอาจดุมุงทางรปูธรรม (ตามทีก่ลาว
แลวในขัน้ตอนที ่๑) มาเปนองคประกอบในการพจิารณา ซึง่จะทาํใหวธีิการปฏบัิติของขาศึกท้ังหลายทีส่งัเคราะหขึน้น้ัน เปนวธีิท่ี
มีโอกาสเกดิขึน้ไดสงู อีกท้ังเปนวิธีการที่มีผลกระทบโดยตรงตอจุดศูนยดุลของหนวย ตัวอยางของหนทางปฏบัิติของขาศึก
เชน “ทําลายกองกาํลงัเฉพาะกจิเเดง” หรอื “ลดิรอนฐานทพัหนาแดง” เปนตน และในบางสถานการณหนทางปฏบัิติของขาศึก
อาจมีประกอบดวยการปฏบัิติยอย เชน “ปฏิเสธการใชทะเลมวงของกาํลงัทางเรอืแดง โดยการโจมตทีางอากาศ พรอมกบัการโจมตี
สะเทนินํ้าสะเทนิบก” หรอื “ทําลายกาํลงัเฉพาะกจิแดงดวยอาวธุนําวถิแีละขดัขวางการลาํเลยีงขนสงทางทะเล ดวยการปฏบัิติการ
ของเรอืดํานํ้า” เปนตน  ภายหลังเม่ือไดหนทางปฏิบัติตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการ จะตอง
ตรวจสอบหนทางปฏบัิติท่ีไดอกีครัง้หนึง่ เพ่ือพจิารณาตดัหนทางปฏบัิติท่ีมีความซ้าํซอนออกไป หรอือาจพจิารณารวมหนทาง
ปฏิบัติท่ีมีความสอดคลองเขาไวดวยกนั

๓.๒ การลาํดับหนทางปฏบัิติ   เปนการนําเอาหนทางปฏบัิติของขาศึกท่ีสงัเคราะหได มาจดัลาํดับความนาจะเปนของ
การทีข่าศึกจะนํามาใชจากมากไปหานอย ท้ังน้ีในการตรวจสอบความนาจะเปนหรอืแนวโนมการปฏิบัติของขาศึกดังกลาวน้ัน
ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการจะตองนําเอาขอมูลขาวสารทีเ่พยีงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งความมุงประสงคของขาศึกมา
พจิารณาประกอบอยางรอบคอบ อีกท้ังขอใหพึงระลึกไวเสมอวา การปฏิบัติในขั้นตอนน้ีเปนเพยีงการนําเอาขอมูลขาวสารมา
พจิารณาเพือ่การจดัลาํดับหนทางปฏบัิติของขาศึกเทาน้ัน มิใชเพือ่การตดัทอนหนทางปฏบัิติของขาศึกท่ีมีความเปนไปไดนอย
ออกไป ท้ังน้ีเพราะถอืเปนความเสีย่งอยางมากหากมองขามหนทางปฏบัิติวธีิหน่ึงวธีิใดไป โดยทีข่าศึกมีขดีความสามารถหรอื
มีความมุงประสงคท่ีจะปฏบัิติ

พิจารณาจุดมุงของขาศึก

     (

สังเคราะหหนทางปฏิบัติของขาศึก
 พิจารณาปจจัยวิกฤติของหนวย
 (ความเขมแข็ง/ความออนแอ)
 พิจารณาจุดศูนยดุลของหนวย
 พิจารณาปจจัยออนแอวิกฤติของหนวย
 พิจารณาจุดชี้ขาดการรบของหนวย
ภาพที ่๓.๔  ข้ันตอนการกาํหนดห
พิจารณาขีดความสามารถของขาศึก
กําลังทางบก กําลังทางเรือ กําลังทาง
นทางปฏบัิติของขาศึก

ลําดับหนทางปฏิบัติของขาศึก



ข้ันตอนที ่๔  การกาํหนดหนทางปฏบัิติของหนวย
เปนขัน้ตอนของการสงัเคราะห ตรวจสอบและจดัลาํดับหนทางปฏบัิติของหนวย ท่ีซึง่คือวธีิการปฏบัิติใดๆทีส่ามารถทาํ

ใหหนวยบรรลภุารกจิ ในขัน้ตอนน้ีผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการจะตองนําเอาผลลพัธตางๆทีไ่ดจากขัน้ตอนที ่๑(การวเิคราะห
ภารกจิ) ไดเเก ขอจาํกดั/ขอกาํหนด กฎการปะทะ และจดุมุง รวมทัง้ขอสรปุของปจจยัตามทีไ่ดในขัน้ตอนที ่๒(การวเิคราะห
ปจจยัแวดลอม)  มารวมเปนองคประกอบในการพจิารณา
หนทางปฏบัิติของหนวยควรจะเปนขอความทีมี่ใจความกวาง และเเสดงใหเห็นถงึความสาํเรจ็ ซึง่โดยปกตจิะประกอบดวยขอความ
๒ สวนคือ การปฏบัิติ(ทําอะไร) และ ทรพัยากรท่ีใช(อยางไร) ซึง่ทัง้สองสวนน้ีมักจะถกูเชือ่มดวยคําวา “โดย” ตัวอยางเชน
“กองกําลังโรมิโอจะทําลายกองกําลังฝายเหนือโดยการโจมตีทางอากาศ” หรอืบางครัง้อาจสรปุขอความใหกระทดัรดัไดเม่ือ
พจิารณาแลวความหมายไมเปลีย่นไป ตัวอยางเชน “คุมกนักระบวนเรอืลาํเลยีงบราโวจากอากาศยานและเรอืดํานํ้าขาศึกโดย
เรอืคุมกนั” สามารถเรยีบเรยีงใหมไดเปน“คุมกนักระบวนเรอืลาํเลยีงบราโว” ขัน้ตอนน้ีประกอบดวยขัน้ตอนยอยทีส่าํคัญดังน้ี
(ดูภาพท่ี ๓.๕ ประกอบ)

๔.๑   การสงัเคราะหหนทางปฏบัิติของหนวย  เริม่ตนจากการทบทวนขอความของภารกจิตามทีไ่ดในขัน้ตอนที ่ ๑
(การวเิคราะหภารกจิ)   ท้ังน้ีเพ่ือทําความเขาใจกบัความตองการของหนวยเหนอืและภารกจิทีไ่ดรบัอกีครัง้หนึง่ จากน้ันทําการ
สงัเคราะหหนทางปฏบติัของหนวย โดยการพจิารณาถงึ วธีิการทัง้ปวงทีห่นวยสามารถปฏบัิติภายใตขีดความสามารถ บรรลตุอ
จดุมุงหรอืภารกจิ และสอดคลองกบัความตองการของหนวยเหนอื และหลังจากที่ไดนํามาพิจารณาถึงความสอดคลองกับ
ขอจํากัด/ขอกําหนดและกฎการปะทะ ตามที่ไดในขั้นตอนที่ ๑(การวิเคราะหภารกิจ) แลว วิธีการตางๆที่ไดจะถูกนํามา
เปน“หนทางปฏบัิติของหนวย” นอกจากน้ีในการสงัเคราะหหนทางปฏบัิติของหนวยมีขอท่ีควรจะตองพจิารณาเพิม่เตมิเชนเดียวกบั
การสงัเคราะหหนทางปฏบัิติของขาศึก กลาวคือ หนปฏิบัติแตละวธีิจะตองมีความแตกตางกนัอยางชดัเจน ท้ังน้ีสามารถพจิารณา
จากปจจยัท่ีทําใหเกดิทางเลอืก หรอืองคประกอบพืน้ฐานของความแตกตาง ๓ ประการ คือ ปจจยัเวลา ปจจยัพืน้ท่ี และปจจยั
กาํลงั อกีท้ังควรพจิารณามใิหหนทางปฏบัิติท่ีไดน้ันมีขอความทีซ่้าํซอนกบัภารกจิ เน่ืองจากหนทางปฏบัิติเปนสิง่ทีแ่สดงใหเห็น
ถงึวธีิการตางๆทีจ่ะสามารถปฏบัิติไดตามกจิทีก่าํหนดหรอื สามารถตอบคาํถามทีว่า “การปฏบัิติตามกจิทีก่าํหนดน้ันมีวธีิการ
อยางไรบาง”
  ๔.๒  การตรวจสอบความเหมาะสม เปนการนําเอาหนทางปฏบัิติของหนวยทีไ่ดมาตรวจสอบวา เม่ือหนวยปฏบัิติตาม
หนทางปฏบัิติน้ันแลว จะสามารถบรรลภุารกจิหรอืไม ซึง่หากตรวจพบวาหนทางปฏบัิติใดยงัมีขอจาํกดัตอการบรรลภุารกจิอยู
ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการสามารถปรับปรุงหนทางปฏิบัติดังกลาว หรอือาจพจิารณาตดัออก เม่ือพิจารณาเหน็วาไม
สามารถปรบัปรงุแกไขได

๔.๓ การตรวจสอบความเปนไปไดและความยอมรบัไดเบ้ืองตน  เปนการนําเอาหนทางปฏบัิติของหนวยมาตรวจสอบ
ถงึความเปนไปได และความยอมรบัได ซึง่โดยปกตปิจจยัท้ังสองประการนีจ้ะถกูนําไปพจิารณาอยางละเอยีดอกีครัง้ในขัน้ตอนที ่๖
(การประเมนิหนทางปฏบัิติของหนวย) ดังน้ันการปฏบัิติในขัน้ตอนนีจ้งึเปนเพยีงการพจิารณาเบือ้งตนเพือ่การปรบัปรงุหนทางปฏบัิติ
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นหรือตัดทอนหนทางปฏิบัติท่ีไมสามารถปรับปรุงไดออกไป การตรวจสอบความเปนไปไดจะกระทาํ
โดยการพจิารณาวาหนทางปฏบัิติตางๆน้ันสามารถกระทาํไดดวยทรพัยากรทีห่นวยมีอยูหรอืไม หากไมสามารถกระทาํไดจะมวีธีิ
แกไขเพือ่ปรบัปรงุหนทางปฏบัิติน้ันอยางไร และหากไมสามารถแกไขไดกใ็หพจิารณาตดัหนทางปฏบัิติน้ันออกไป ซึง่ควรเปน
ทางเลอืกสดุทาย สาํหรบัการตรวจสอบความยอมรบัไดน้ัน จะเปนไปในลกัษณะของการพจิารณาความเสีย่ง กลาวคือ ใหทําการ



ประมาณความสญูเสยีท่ีมีแนวโนมจะเกดิขึน้ในแตละหนทางปฏบัิติ จากน้ันใหพจิารณาถงึการปฏบัิติของหนวยภายใตสภาพ
ความสญูเสยีดังกลาววา ยงัคงสามารถตอบสนองตอภารกจิและความตองการของหนวยเหนอืไดอยูหรอืไม

๔.๔ การลาํดับหนทางปฏบัิติของหนวย  ภายหลงัการตรวจสอบหนทางปฏบัิติดวยเกณฑตางๆ ตามทีก่ลาวขางตนแลว
ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการ อาจพจิารณาปรบัปรงุหรอืพัฒนาใหสมบูรณ โดยการเพิม่เติมองคประกอบหรอืการรวมหนทาง
ปฏิบัติท่ีขาดความสมบรูณเขาไวดวยกนั จากน้ันนําหนทางปฏบัิติท่ีไดท้ังหมดมาเรยีงลาํดับตามคณุภาพทีพ่จิารณาไดในเบือ้งตน
เพือ่เตรยีมสาํหรบัการดาํเนินการในขัน้ตอนตอไป

๔.๕ กาํหนดแนวความคดิในการปฏบัิติเบ้ืองตน หลงัจากการจดัลาํดับหนทางปฏบัิติของหนวยแลว ผูบังคับบญัชา
และฝายอาํนวยการจะตองทาํการขยายรายละเอยีดของหนทางทางปฏบัิติแตละวธีิ ออกเปนแนวความคดิในการปฏบัิติเบ้ืองตน
ท้ังน้ีเพือ่ใหสามารถมองเหน็ถงึขอขดัของหรอืความไมสมบูรณบางประการทีค่วรจะตองดําเนินการแกไข อนัจะนาํไปสูการบรรลุ
ภารกจิ การขยายหนทางปฏบัิติเปนแนวความคดิในการปฏบัิติเบ้ืองตนน้ี สามารถกระทาํโดยการกาํหนดรายละเอยีดเพิม่เติม
เกีย่วกบัการปฏบัิติ  กาํลงั และระยะเวลา

 ข้ันตอน
 หล
ผูบังคับบญั
ความสาํเรจ็
ทบทวนขอความของภารกิจ
พิจารณาจุดมุงทางของหนวย
พิจารณาปจจัยวิกฤติของขาศึก
(ความเขมแข็ง/ความออนแอ)
พิจารณาจุดศูนยดุลของขาศึก
พจิารณาปจจยัออนแอวกิฤตขิองขาศกึ
พิจารณาจุดชี้ขาดการรบของขาศึก
สังเคราะหหนทางปฏิบัติของหนวย

ตรวจสอบความเหมาะสม จัดลําดับหนทางปฏิบัติ
 ตรวจสอบความเปนไปไดและ
 ความยอมรับไดเบื้องตน
ภาพที ่๓.๕  ข้ันตอนการกาํห

ที ่๕  การประเมินหนทางปฏิบัติท้ังสองฝาย
ังจากที่ไดทําการกําหนดหนทางปฏิบัติของขาศึก แ
ชาและฝายอาํนวยการ จะทาํการวเิคราะหเชงิเปรยีบ
ของหนทางปฏบัิติของหนวยในแตละวธีิ ท้ังน้ีมีวตั
ตรวจสอบความแตกตางและความสมบูรณของ
หนทางปฏิบัติ
น

ละ
เท
ถปุ
กําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติเบื้องตน
ดหนทางปฏบัิติของหนวย

หนทางปฏิบัติของหนวยเปนท่ีเรียบรอยแลว ในขัน้ตอนน้ี
ยีบถงึผลกระทบของแตละหนทางปฏบัิติของขาศึก ท่ีมีตอ
ระสงคเพือ่แสดงใหเห็นถงึรายละเอยีดขององคประกอบทาง



ดานความเปนไปได และความยอมรับได อันจะนํามาสรุปเปนขอไดเปรียบ และขอเสียเปรียบของหนทางปฏิบัติของหนวย
ในขัน้ตอนตอไป อกีท้ังผลทีไ่ดในขัน้ตอนน้ียงัเปนสิง่ทีช่วยในการพจิารณาปรบัปรงุหนทางปฏบัิติของหนวยทีย่งัไมสมบูรณ
ใหมีศักยทางการรบเหนอืกวาการปฏบัิติของขาศึก ขัน้ตอนน้ีประกอบดวยขัน้ตอนยอยทีส่าํคัญดังน้ี (ดูภาพท่ี ๓.๖ ประกอบ)

๕.๑ การกาํหนดเกณฑวดัประสทิธภิาพ  กอนการท่ีจะทําการพิจารณาถึงผลการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติท้ัง
สองฝาย สิง่เเรกทีค่วรจะตองดําเนินการคือ การพจิารณาถงึเครือ่งมือท่ีนํามาใชในการอธบิายคาผลการเปรยีบเทยีบดังกลาว
หรอืท่ีเรยีกวา “เกณฑวดัประสทิธภิาพ” ท่ีซึง่จะชวยอาํนวยความสะดวกในการวเิคราะหผลหรอืการประเมนิคา การกาํหนด
เกณฑวดัประสทิธภิาพสามารถพิจารณาสงัเคราะหจากขอความของภารกจิ และจุดมุง ตามที่ไดในขั้นตอนที่ ๑(การวิเคราะห
ภารกิจ) ประกอบกบัการตอบคาํถามทีว่า “อะไรคือสิง่ทีแ่สดงใหเห็นถงึความสาํเรจ็ของหนวย ในขณะทีห่นวยและขาศึก
ปฏิบัติตามหนทางปฏิบัติในแตละวิธี” จากน้ันนํามากําหนดตวับงชีเ้ชงิปรมิาณ ตัวอยางเชน หากหนทางปฏบัิติของหนวยคือ
“การทาํลายเรอืดํานํ้า” สิง่ทีแ่สดงใหเห็นถงึความสาํเรจ็คือ “การทีเ่รอืดํานํ้าจม” ซึง่ตวับงชีท่ี้ชดัเจนคือ “จาํนวน” ดังน้ันเกณฑวดั
ประสทิธภิาพอาจกาํหนดเปน “จาํนวนเรอืดํานํ้าท่ีจมตอเดือน” หรอื “ในการคุมกนัเรอืสนิคา” สิง่ทีแ่สดงใหเห็นถงึความสาํเรจ็คือ
“เรอืสนิคาปลอดภัย” ดังน้ันเกณฑวดัประสทิธภิาพอาจกาํหนดเปน “จาํนวนเรอืสนิคาท่ีปลอดภัย” เปนตน จากตวัอยางจะเหน็
ไดวาสวนทีส่าํคัญประการหนึง่ของการกาํหนดเกณฑวดัประสทิธภิาพคือ การเลอืกใชตัวบงชีเ้ชงิปรมิาณ ท่ีซึง่ไมมีหลกัเกณฑ
กาํหนดไวชดัเจน การเลอืกใชจงึตองพจิารณาใหมีความสอดคลองกบัสถานการณ  เชน ในบางสถานการณอาจใชเปน เศษสวน
รอยละ ในขณะทีบ่างสถานการณตองการรายละเอยีดแตเพยีงจาํนวนมาก จาํนวนนอยหรอืจาํนวนนอยท่ีสดุ เปนตน แตอยางไรกต็าม
พงึระลกึเสมอวา เกณฑวดัประสทิธภิาพน้ันจะตองแสดงใหเห็นถงึภาพความสาํเรจ็หรอืความลมเหลวทีส่ามารถวดัคาได

๕.๒ การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติท้ังสองฝาย เปนการประเมินผล ท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธของ
หนทางปฏบัิติของหนวยและหนทางปฏบัิติของขาศึกในแตละวธีิ โดยการใหคาตามเกณฑวดัประสทิธภิาพท่ีกาํหนด ซึง่ในทางปฏบัิติ
ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการสามารถกระทาํไดใน ๒ ลกัษณะคอื การประเมนิผลโดยคนซึง่อาจจดัแบงออกเปน ๒ ฝาย
หรือเพียงฝายเดียวและการประเมินโดยเครื่องคอมพิวเตอรในลักษณะของโปรเเกรมยุทธกีฬา สาํหรบัในการแสดงผลของ
ขั้นตอนน้ีสามารถกระทําไดดวยการจัดทําเปนตารางประเมินผล โดยกาํหนดใหแนวนอนแสดงหนทางปฏบัิติของหนวยและ
แนวตัง้แสดงหนทางปฏบัิติของขาศึก สาํหรบัในสวนตดักนัของตารางจะเปนสวนของผลการประเมนิซึง่จะพรรณนาถงึความนาจะเปน
ท่ีหนวยจะบรรลภุารกจิและโอกาสการศนูยเสยีของแตละฝาย สาํหรบัในกรณท่ีีหนทางปฏบัิติของหนวยประกอบดวยรายการ
ปฏิบัติยอยจาํนวนมาก ใหพจิารณาแกปญหาดวยการจดัทําเปนตารางเฉพาะแสดงรายการปฏบัิติยอยเเตละรายการ(ดูตัวอยาง
ตารางการประเมนิผลขางลางประกอบ)

                                                                             หนทางปฏบัิติท่ี ๑ ของขาศึก
                                                                      -หนวยเเดง ทาํลาย กองกําลังน้าํเงินทีข้ึ่นบนเกาะ
                   หนทางปฏบัิติท่ี ๑ ของหนวย                               ผลการประเมนิ
              -กองกาํลังน้าํเงินเขายึดเกาะอลัฟาโดยการโจมต ี            -มีความนาจะเปน ๘๐% ทีก่องกาํลังน้าํเงินสามารถ
                สะเทินนํ้าสะเทนิบก                                           นํากําลังทหารขึน้ยึดเกาะอลัฟา



๕.๓ การแปลความหมายผลการวเิคราะห  เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชาและฝายอาํนวยการวเิคราะหถงึองคประกอบ
สาํคัญตางๆทีทํ่าใหหนทางปฏบัิติของหนวยในแตละวธีิมีความเปนความเปนไปได ความยอมรบัได รวมถงึมีความไดเปรยีบ
หรอืเสยีเปรยีบหนทางปฏบัิติของขาศึก ท่ีปรากฏออกมาใหเห็นในเบือ้งตน จากการเปรยีบเทยีบหนทางปฏบัิติของทัง้สองฝาย
ซึง่องคประกอบเหลาน้ี จะเปนขอมูลท่ีชวยใหผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการสามารถนํามาใชในการพจิารณาปรบัปรงุ หรอื
ยบุรวมหนทางปฏบัิติท่ีขาดความสมบรูณ หรอืแมกระทัง่พจิารณาตดัหนทางปฏบัิติท่ีไมสามารถตอบสนองตอภารกจิออกไป   

๕.๔ การลําดับหนทางปฏิบัติของหนวยที่ยังคงอยู  ภายหลังการวิเคราะหตามที่กลาวขางตนแลว ผูบังคับบัญชา
และฝายอํานวยการจะนําหนทางปฏิบัติของหนวยที่เหลืออยูมาจัดลําดับเพื่อการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป

ภาพที่ ๓.๖

ข้ันตอนที ่๖  การประเมินหนทางปฏิบ
เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชาและฝา

และลําดับถึงความเปนไปได ความยอมร
สุดหรือขอตกลงใจ ขั้นตอนน้ีประกอบดว

๖.๑   ลําดับขอไดเปรียบและขอเ
หนทางปฏิบัติของหนวยในแตละวิธีท่ีเหล
สามารถกระทาํไดโดยการนาํขอมูลท่ีไดจากก
ประกอบในการพจิารณา รวมกบัปจจยัเ
ความสาํเรจ็ของภารกจิ หรอืท่ีเรยีกวา ”เกณ
เจนของความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ 
เปนตน หรอือาจปจจยัอืน่ เชน “ในการลดิ
ทบทวนขอความของภารกิจ
ทบทวนจุดมุงของหนวย
  ข้ันตอนการประเมินหนทางปฏิบัติท้ังสองฝาย

ัติของหนวย
ยอาํนวยการนําเอาหนทางปฏบัิติของหนวยทีเ่หลอือยู มาพิจารณาตรวจสอบ
ับได ขอไดเปรียบ และขอเสียเปรียบ  อันจะทําใหไดมาซึ่งหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ี
ยขั้นตอนยอยท่ีสําคัญดังน้ี (ดูภาพท่ี ๓.๗ ประกอบ)
สียเปรียบ  เปนขั้นตอนของการจัดทําตารางขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของ
ือ ท้ังน้ีในการพิจารณาถึงความไดเปรียบหรือเสียเปรียบของหนทางปฏิบัติน้ัน
ารวเิคราะหในขัน้ตอนที ่ ๕(การประเมนิหนทางปฏบัิติท้ังสองฝาย) มาเปนองค
ฉพาะทีผู่บังคับบญัชาและฝายอาํนวยการกาํหนดขึน้เพือ่ตรวจสอบถงึองคประกอบ
ฑประเมนิความสาํเรจ็”  ปจจัยดังกลาวน้ีเปนสิ่งใดๆที่แสดงใหเห็นถึงความชัด

ท้ังน้ีอาจจะเปนหลกัการสงคราม เชน การจูโจม การรกัษาความลบั และการออมกาํลงั
รอนกาํลงัทางอากาศของขาศึกบรเิวณพืน้ท่ีวคิเตอร” อาจพจิารณาใช โอกาสในการ

กําหนดเกณฑวัดประสิทธิภาพ

การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบ
หนทางปฏิบัติทั้งสองฝาย

การแปลความหมายผลการวเิคราะห

การลําดับหนทางปฏิบัติของหนวย



คืนสภาพของกาํลงัทางอากาศขาศึก หรอืการใชประโยชนสนามบนิในพืน้ท่ีวคิเตอรโดยกาํลงัฝายเดียวกนั เปนเกณฑประเมนิ
ความสาํเรจ็

๖.๒   พจิารณาปรบัปรงุขอเสยีเปรยีบ  หลงัจากทีไ่ดทําการตรวจสอบและลาํดับขอไดเปรยีบและขอเสยี
เปรยีบในแตละหนทางปฏบัิติแลว ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการจะทาํการพจิารณาปรบัปรงุขอเสยีเปรยีบในแตละหนทาง
ปฏิบัติใหมีความสมบรูณยิง่ขึน้ โดยการพจิารณาเพิม่เติมการปฏบัิติ หรอืขอกาํหนดบางประการ ลงไปในหนทางปฏบัิติดังกลาว

๖.๓   ตรวจสอบความเปนไปไดและความยอมรับได  เปนการตรวจสอบถึงความเปนไปได และความยอม
รบัไดของหนทางปฏบัิติของหนวยเปนครัง้สดุทายกอนการพจิารณาเลอืกหนทางปฏบัิติท่ีดีท่ีสดุ ท้ังน้ีในบางสถานการณผูบังคับ
บัญชาและฝายอาํนวยการ อาจพบวาไมมีหนทางปฏิบัติใดเลยที่ผานเกณฑดังกลาว ในกรณน้ีีสามารถแกปญหาดวยการ
กาํหนดหนทางปฏบัิติของหนวยขึน้ใหม พรอมกบัดําเนินการซ้าํนับจากขัน้ตอนที ่๔ (การกาํหนดหนทางปฏบัิติของหนวย) และ
หากในทีส่ดุ ยงัไมมีหนทางปฏบัิติใดทีมี่ความเปนไปไดและยอมรบัได ใหผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการทาํการแจงขอมูลพรอม
ขอเสนอแนะใหกบัหนวยเหนอืเพือ่ดําเนินการตอไป

๖.๔ พิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เปนความรบัผดิชอบของผูบังคับบญัชาแตเพยีงผูเดียวทีจ่ะตองพจิารณา
เลอืกหนทางปฏบัิติท่ีดีสดุ จากขอมูลท่ีไดทําการประมาณสถานการณมาทัง้หมด ท้ังน้ีผูบังคับบญัชาจะตองใชประโยชนจาก
ความรูและประสบการณของตนมาเปนเครือ่งชวยในการพจิารณา อนัจะนาํมาซึง่หนทางปฏบัิติท่ีเลอืก ซึง่อาจมใิชวธีิเเรกตาม
การลาํดับหนทางปฏบัิติดังทีไ่ดดําเนินการกอนหนา

ข้ันตอนที่ ๗  ขอตกล
เปนขัน้ของการแปล

ขอความของหนทางปฏบัิต
กําหนดเกณฑประเมินความสําเร็จ
ลําดับความสําคัญและกําหนดน้ําหนักของเกณฑประเมินความสําเร็จ
จัดทําตารางประเมินผล
ภาพที ่๓.๗  ข้ันตอนการประเมนิหนทางปฏบัิติของหนวย

งใจ
งหนทางปฏบัิติท่ีเลอืก ใหเปนขอตกลงใจ โดยการทีผู่บังคับบญัชาและฝายอาํนวยการทาํการแถลง
ใิหมีความชดัเจนเกีย่วกบัการปฏบัิติของหนวยเพิม่ขึน้ ท้ังน้ีอาจพจิารณาจากกรอบของคาํถามทีว่า

พิจารณาขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของหนทางปฏิบัติ

ปรับปรุงขอเสียเปรียบของหนทางปฏิบัติ

ตรวจสอบความเปนไปไดและความยอมรับได

พิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด



เม่ือใด ท่ีไหน อยางไร และทาํไม นอกจากนีก้ารใชขอความในขอยติุจะตองพจิารณาใหสัน้ กะทดัรดัและชดัเจน อกีท้ังตอง
แสดงใหเห็นถงึความสาํเรจ็ตามภารกจิ อนัจะสามารถนาํไปใชในขัน้การพฒันาแผนตอไป (ดูภาพท่ี ๓.๘ ประกอบ)

ภาพที ่๓.๘  การกาํหนดขอตกลงใจ

หนทางปฏิบัติที่เลือก ขอตกลงใจ
(หนทางปฏิบัติ+เมื่อใด/ที่ไหน/อยางไร/ทําไม)



บทที ่๔
การพัฒนาแผน

การพฒันาแผนเปนขัน้ตอนทีนํ่าเอา “ขอตกลงใจ” ท่ีไดจากการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชา มาวเิคราะหและ
กาํหนดรายละเอยีดเพิม่เติม เพือ่ใหมีขอมูลและองคประกอบของการปฏบัิติท่ีเพยีงพอตอการนําไปสัง่การหนวยรอง อนัไดเเก
การจดัโครงสรางของหนวย การกาํหนดกจิของหนวยรอง การจดัสรรกาํลงัรบและทรพัยากร การแบงมอบอาํนาจ การกาํหนด
ความสมัพนัธในการบงัคับบญัชาและการตดิตามภาพสถานการณการปฏบัิติ ท้ังน้ีเพือ่ใหการปฏบัิติของหนวยรองสามารถตอบสนอง
ตอความสําเร็จของภารกิจไดอยางตอเน่ือง ภายใตสถานการณท่ีเปลีย่นเเปลงไป อน่ึงสาํหรบัหนวยขนาดเลก็ท่ีมีกาํลงัรบและ
ทรพัยากรจาํนวนนอย ผูบังคับบญัชาอาจพจิารณาขามขัน้ตอนของการพฒันาแผนนีไ้ด เน่ืองจากมทีางเลอืกในการปฏบัิติจาํกดั
อกีท้ังโครงสรางหนวยและการแบงมอบกจิไมมีความซบัซอน การพฒันาแผนประกอบดวย ๘ ขัน้ตอน ดังน้ี (ดูภาพท่ี ๔.๑ ประกอบ)

ภาพที ่๔.๑  ข้ันตอนการพฒันาแผน

    ข้ันตอนที ่๑  กาํหนดแนวความคดิในการปฏบัิติ
เปนขัน้ตอนของการทบทวนขอตกลงใจพรอมกบัองคประกอบทีไ่ดในขัน้ตอนของการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชา 

อนัไดเเก จดุมุงของหนวย ปจจยัเขมแขง็/ปจจยัออนแอของท้ังสองฝาย ขอจาํกดั/ขอกาํหนด และกฎการปะทะ ท้ังน้ีเพือ่การจดั
ระเบยีบขององคประกอบทีจ่ะนาํมาใชในการพจิารณาขยายขอตกลงใจใหเปน แนวความคดิในการปฏบัิติ ท่ีซึง่เปนสาระการ
ปฏิบัติมูลฐาน ท่ีจะนาํไปใชเปนเเนวทางสาํหรบัการพฒันาแผนในขัน้ตอนตอไป ในทางปฏบัิติการขยายรายละเอยีดของขอตกลงใจนัน้
มักจะเปนสิง่ทีมี่ขอบเขตการพจิารณาทีก่วาง อีกท้ังไมมีรูปแบบกําหนดไวอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามผูบังคับบัญชาและ

กําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ

ตรวจสอบสมมติฐาน

พิจารณาองคประกอบของการปฏิบัติการ

กําหนดกิจและกําลังตามองคประกอบของการปฏิบัติการ

การจัดกําลังเฉพาะกิจ

การกําหนดรายละเอยีดการปฏบิตัแิละคาํแนะนาํ การกําหนดโครงสรางการบงัคบับญัชา

การรวบรวมขาวสารสาํหรบัหนวยรอง



ฝายอาํนวยการอาจพจิารณาสงัเคราะหรายละเอยีดดังกลาวน้ีได โดยการกาํหนดประเดน็ของเน้ือหาใหมีเพยีงพอตอการนําไปใช
อางองิสาํหรบัการจดัโครงสรางและแบงมอบกจิใหหนวยรองในขัน้ตอนของการพฒันาแผน ซึง่โดยปกตคิวรจะตองตอบคาํถาม
ดังน้ีคือ อะไรคอืกจิทีส่าํคัญๆ  จะใชกาํลงัในลกัษณะอยางไร  มีระยะเวลาในการปฏบัิติการเทาไร  ตําบลท่ีของหนวยอยูท่ีไหน
และกําลังจะไปไหน หนวยประกอบดวยกําลังอะไรบาง ตองการแบงกําลังหรือไมและจะมีวิธีประสานการปฏิบัติอยางไร
การปฏบัิติการลวงมคีวามจาํเปนหรอืไมและจะปฏบัิติอยางไร  ตองรบัการสนบัสนุนอะไรจากกาํลงัฝายเดียวกนั จะตองใหการ
สนับสนุนอะไรแกหนวยใด มีวธีิการดําเนินการดานขอมูลขาวสารการสงกาํลงับาํรงุและการตดิตอสือ่สารอยางไร สภาพอากาศ
เปนอยางไรและมจีะผลกบัหนวยอยางไร 

ข้ันตอนที ่๒ ตรวจสอบสมมตฐิาน
เปนการทบทวนสมมตฐิานทีไ่ดในขัน้ตอนของการประมาณสถานการณฯ ท้ังน้ีเน่ืองจากอาจมสีมมตฐิานบางสวนทีถ่กู

ปรบัเปลีย่นเปนขอเท็จจรงิตามหลกัฐานทีป่รากฏ หรอือาจมีสมมตฐิานเกดิขึน้ใหมระหวางการปฏบัิติตามขัน้ตอนทีผ่านมา
สมมตฐิานเหลาน้ีจะถกูรวบรวมนาํไปใชเปนองคประกอบในการพจิารณากาํหนดแผนรอง หรอืการปรบัแตงแผนใหมีความออน
ตัวเพยีงพอตอการรองรบัสถานการณท่ีอาจไมเปนไปตามสมมตฐิานทีใ่ช นอกจากนีมี้ขอสงัเกตทีส่าํคัญบางประการเกีย่วกบั
การใชสมมตฐิาน กลาวคือ การวางแผนทีดี่ควรหลกีเลีย่งการใชสมมตฐิาน สมมตฐิานของหนวยเหนอืจะเปนขอเท็จจรงิของ
หนวยรอง  และสมมตฐิานจะไมใชในเอกสารสัง่การประเภท “คําสัง่”   

ข้ันตอนที ่๓  พิจารณาองคประกอบของการปฏบัิติการ
เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชาและฝายอาํนวยการพจิารณาแบงการปฏบัิติออกเปนสาขาปฏบัิติการ เพือ่ความสะดวกตอการ

จดัโครงสรางกาํลงัและการแบงมอบกจิใหกบัหนวยรอง ท้ังน้ีในการกาํหนดสาขาปฏิบัติการอาจพจิารณาโดยใชวธีิการตางๆ ดังน้ีคือ
๓.๑  พจิารณาจากจดุมุงและลกัษณะความตองการของภารกจิ เชน การรกุและรบั  การปองกนัและโจมต ีเปนตน

 ๓.๒ พจิารณาจากองคประกอบความตองของกาํลงั เชน การสงกาํลงับาํรงุ การรกัษาความปลอดภยั การขาว เปนตน
๓.๓ พจิารณาจากคณุลกัษณะและขดีความสามารถของกาํลงั เชน กาํลงัสวนลวงหนา หนวยปองกนัสวนหลงั เปนตน
๓.๔ พจิารณาจากพืน้ท่ีปฏิบัติการ เชน หมูเรอืโจมตดีานเหนือ หมูเรอืโจมตชีายฝง เปนตน

ข้ันตอนที ่๔  กาํหนดกจิและกาํลงัตามองคประกอบของการปฏบัิติการ
ขัน้ตอนน้ีเปนการกาํหนดกจิยอยทัง้ปวงทีจ่ะตองกระทาํตามแนวความในการปฏบัิติ รวมถงึทรพัยากรของหนวยทีจ่ะตอง

ใชในแตละกจิ ซึง่ในทางปฏบัิติสามารถกระทาํไดดวยการพจิารณากาํหนดกจิ ตามกรอบของสาขาปฏบัิติการแตละสาขาตามทีไ่ดใน
ขัน้ตอนกอนหนา พรอมกบัพจิารณาใชประโยชนขอความทีแ่สดงถงึลกัษณะของการปฏบัิติตางๆ ไดแก การโจมต ี การปองกนั
การสนับสนุน การสงกาํลงับาํรงุ การปฏบัิติการดานการขาว การเคลือ่นกาํลงั การฝก และการประสานการปฏบัิติ  นอกจากน้ี
ควรคาํนึงถงึขอบกพรอง ๒ ประการ ท่ีมักเกิดขึน้เสมอในการกาํหนดกจิยอย กลาวคือ ประการแรก การกาํหนดการปฏบัิติ
ของหนวยทีอ่ยูในบงัคับบญัชาของหนวยรอง ตัวอยางเชน การกาํหนดการปฏบัิติการยอยของหมูเรอืคุมกนัโดย ผบ.กองเรอืเฉพาะกจิ
สะเทนินํ้าสะเทนิบก  ประการทีส่อง การกาํหนดกจิทีมี่ลกัษณะเปนระเบยีบปฏบัิติประจาํ หรอืหลกันิยม ตัวอยางเชน การกาํหนด
กจิใหเรอืตางๆปองกนัตนเองจากภัยทางอากาศ หลกัเกณฑท่ีสาํคัญอกีประการหนึง่สาํหรบัการกาํหนดกจิยอยคือ ควรทีพ่จิารณา
ใหกจิตางๆมคีวามครอบคลมุตามองคประกอบของแนวความคดิในการปฏบัิติและสาขาปฏบัิติการ รวมทัง้จะตองมีความชดัเจน
และความเพยีงพอในดานการใชทรพัยากร อน่ึงในประเดน็ของการกาํหนดกจิยอยใหมีความครอบคลมุตอสาขาปฏบัิติการน้ัน
จะเหน็ไดวาในบางครัง้ผูบังคับบญัชาอาจจะตองกาํหนดกจิในลกัษณะของ “การปฏบัิติเมือ่สัง่การ” กลาวคือ เปนการเตรยีม



ความพรอมเพือ่รองรบัตอการที ่ขาศึกจะเลอืกปฏบัิติในวธีิท่ีไดประเมนิแลววามีโอกาสเกดิขึน้ไดนอย(ดูตัวอยางการกาํหนดสาขา
ปฏิบัติการและการกาํหนดกจิขางลางประกอบ)

                        สาขาปฏบิตักิาร                                     กิจ                                     กําลงั/ทรพัยากร
                         การรกุ                          -ทําลายสนามบินฝายดําบริเวณพื้นที่                    ๒-รบฮ.
                                                       อัลฟา และซูลู

                                         -ขัดขวางการเดินเรือของฝายดําโดย                 ๒-รบฮ. ๖-ฟก.
                                                       การปฏิบัติการทางอากาศและผิวน้ํา                     

-ทําลายเรือลาดตระเวนของฝายดํา                  ๒-รบฮ. ๖-ฟก.
                                                       โดยการปฏิบัติการทางอากาศและผิวน้ํา

                         การรบั -จัดฉากปองกันเรอืดาํนํ้าใหกับกําลงัเรอืผวิน้าํ             ๖-ฟก.
                        -ปองกันภยัทางอากาศใหกับกําลงัเรอืผวิน้าํ                  ๖-คว.

       การสงกําลงับาํรงุ   -ใหการสงกําลงับาํรงุในทะเล  ๒-รพญ.

 ข้ันตอนที ่๕  การจดักาํลงัเฉพาะกจิ
ขัน้ตอนน้ีเปนการนําเอาการการกาํหนดกจิยอย และการจดัทรพัยากรตามทีไ่ดในขัน้ตอนที ่๔ มาพจิารณากาํหนดรปูแบบ

การจดัโครงสรางของหนวย ซึง่จะทาํใหมีจาํนวนหนวยรองเพยีงพอตอการปฏบัิติกจิยอยตางๆไดอยางครบถวน ท้ังน้ีในการจดั
กาํลงัเฉพาะกจิตองคํานึงถงึหลกัเกณฑและขัน้ตอนยอย ดังน้ี

๕.๑  หลักการจัดกําลัง  เปนสิง่ทีผู่บังคับบญัชาจะตองใชเปนหลกัเกณฑ ในการพจิารณากาํหนดจาํนวนหนวยรอง
การเเบงมอบกจิและการจดัสรรทรพัยากร

๕.๑.๑  เอกภาพของกําลัง  หมายถงึ ลกัษณะของการที ่ผลสาํเรจ็ของการปฏบัิติตามกจิทีไ่ดรบัการแบงมอบ
ของหนวยรองแตละหนวย สามารถตอบสนองตอความสาํเรจ็ภารกจิของผูบังคับบญัชา ซึง่ในการทีจ่ะทาํใหเกดิผลเชนน้ีไดน้ัน
ผูบังคับบญัชาจะตองสามารถถายทอดจดุมุงของตนไปยงักจิแตละกจิทีม่อบใหกบัหนวยรอง ไดอยางสอดคลอง

๕.๑.๒ การขยายการควบคมุ หมายถงึ การพจิารณากาํหนดจาํนวนหนวยรองใหมีความสอดคลองกบัจาํนวน
กจิและทรพัยากรของหนวย ท้ังน้ีหากผูบังคับบญัชาพจิารณากาํหนดจาํนวนหนวยรองนอยเกนิไป กจ็ะทาํใหหนวยรองแตละ
หนวยตองปฏิบัติกิจจํานวนมาก หรือหากมีจํานวนหนวยรองในสายการบังคับบัญชามากเกินไป ก็จะทําใหเปนภาระแก
ผูบังคับบญัชาในการกาํกบัดูแลการปฏบัิติของหนวยรองเหลาน้ัน

๕.๑.๓ ความกลมกลืนของภารกิจ  หมายถึง การจัดกําลังโดยคํานึงถึงความสัมพันธของกิจ กลาวคือ
การจดักจิเหมอืนกนัหรอืคลายคลงึกนัไวในกลุมเดียวกนัและจดักลุมของกจิใหสามารถสนับสนุนเกือ้กลูซึง่กนัและกนัได ท้ังน้ีเพือ่
ใหการปฏบัิติกจิของหนวยรองตางๆ  เปนไปอยางประสานสอดคลอง  อนัจะนาํไปสูการบรรลปุระสทิธผิลในภาพรวม

๕.๑.๔ การแบงมอบอํานาจ หมายถงึ การทีผู่บังคับบญัชามอบอาํนาจใหกบัผูบังคับบญัชาหนวยรองในการ
ดําเนินการอยางหนึง่อยางใดเกีย่วกบัการปฏบัิติการหรอืการบงัคับบญัชาหนวยตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพือ่เปนการแบงเบาภาระ
ใหกบัผูบังคับบญัชา อกีท้ังเพือ่ใหเกดิความคลองตวัในการปฏบัิติภารกจิ



๕.๒ ประเภทของการบงัคับบญัชา  เปนสิง่ทีผู่บังคับบญัชานาํมาใชประกอบ ในการพจิารณากาํหนดความสมัพนัธของ
หนวยรองทีเ่กดิขึน้ตามโครงสรางการจดักาํลงั

๕.๒.๑ การบงัคับบญัชาทางยทุธการ  หมายถงึ อาํนาจหนาท่ีโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรอืระเบยีบขอบังคับ
ท่ีมอบใหกบัผูบังคับบญัชาในการปกครองบงัคับบญัชาหนวยรอง ซึง่อาํนาจดังกลาวไมสามารถมอบหมายใหกบัผูหน่ึงผูใดได
ผูบังคับบญัชาทีมี่อาํนาจการบงัคับบญัชาทางยทุธการจะมหีนาท่ีความรบัผดิชอบตางๆ กลาวคือ การกาํหนดภารกจิใหหนวยรอง
การเคลือ่นยายกาํลงัในบงัคับบญัชา  การจดัการประกอบกาํลงั  การดํารงหรอืแบงมอบการควบคมุทางยทุธการหรอืทางยทุธวธีิ

๕.๒.๒ การควบคมุทางยทุธการ หมายถงึ อาํนาจหนาท่ีตามทีไ่ดรบัมอบหมายใหบังคับบญัชาหนวยรองในการ
ปฏิบัติภารกจิหนึง่ๆ ผูบังคับบญัชาทีมี่อาํนาจการควบคมุทางยทุธการจะมสีทิธแิละหนาท่ีตางๆ กลาวคือ การมอบหมายภารกจิ
การฝกความพรอม การสงกาํลงับาํรงุ การธรุการ และการจดัโครงสรางภายในของหนวย

๕.๒.๓ การควบคมุทางยทุธวธีิ  หมายถงึ อาํนาจหนาท่ีตามทีไ่ดรบัมอบหมายใหบังคับบญัชาหนวยรองหรอื
หนวยตามการมอบหมาย หรอืหนวยทีม่าสมทบ ท้ังน้ีอาจไดรบัการมอบหมายภายใตการบงัคับบญัชาทางยทุธการหรอืการควบคมุ
ทางยทุธการ ผูบังคับบญัชาทีมี่อาํนาจควบคมุทางยทุธวธีิจะมสีทิธแิละหนาท่ีตางๆ กลาวคือ การควบคมุการเคลือ่นท่ีของกาํลงั
และการปฏบัิติทางยทุธวธีิ

๕.๒.๔ การควบคมุทางธรุการ  หมายถงึ อาํนาจและหนาท่ีตามทีไ่ดรบัมอบหมายใหควบคุมการปฏบัิติของ
หนวยรองทางดานการธรุการและการสงกาํลงับาํรงุ การควบคมุทางธรุการนัน้อาจเปนสิง่ไดรบัมอบหมายภายใตการบงัคับบญัชา
ทางยทุธการหรอืการควบคมุทางยทุธการ หรอืไดรบัจากหนวยทีทํ่าหนาท่ีทางดานธุรการและสงกาํลงับาํรงุโดยเฉพาะ ท้ังน้ีในการ
มอบหมายอาํนาจการควบคมุทางธรุการนัน้ โดยปกตจิะพจิารณาตามขดีความสามารถของหนวย

๕.๒.๕ การสนบัสนุน  หมายถงึ หนาท่ีความรบัผดิชอบทีห่นวยใดหนวยหนึง่ไดรบัมอบหมายใหทําการ
สนับสนุนอกีหนวยหนึง่ ในระหวางการปฏบัิติภารกจิ ท้ังน้ีการสนับสนุนน้ันอาจเปนสิง่ทีไ่ดรบัมอบภายใตการบังคับบญัชา
ทางยทุธการ การควบคมุทางยทุธการหรอืการควบคมุทางยทุธวธีิ  การสนับสนุนแบงออกเปน ๔ ลกัษณะ ไดเเก การประสาน
การปฏบัิติ คือการที่หนวยตั้งแตสองหนวยขึ้นไปชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางการปฏิบัติการ อนัเน่ืองมาจากกจิกาํหนด
ความสมัพนัธของขดีความสามารถ หรอืความสมัพนัธกนัของตาํบลทีต้ั่งหนวย การสนบัสนนุทัว่ไป คือการทีห่นวยใดหนวยหนึง่
ใหการสนับสนุนหนวยอืน่ๆตามการรองขอโดยไมเฉพาะเจาะจง การสนับสนุนโดยตรง คือการที่หนวยใดหนวยหนึ่งไดรับ
มอบหมายหนาท่ีใหทําการสนับสนุนหนวยอื่นเปนการเฉพาะ การสนับสนุนโดยใกลชิด คือการทีห่นวยใดหนวยหนึง่ทาํการ
ปฏิบัติตอขาศึกท่ีอยูใกลกบัหนวยทีร่องขอ ซึง่การปฏบัิติดังกลาวน้ีหนวยทีใ่หการสนับสนุนจะตองมีรายละเอยีดขอมูลเกีย่วกบั
ตําบลทีต้ั่ง การเคลือ่นท่ี และการปฏบัิติของกาํลงัทัง้สองฝายอยางเพยีงพอ

๕.๓ ขัน้ตอนการจดักาํลงัเฉพาะกจิ ในการกาํหนดกาํลงัเฉพาะกจิ นอกจากหลกัเกณฑตามทีก่ลาวขางตนแลว
ผูบังคับบญัชาควรจะตองพจิารณาถงึปจจยัท่ีมีอทิธพิลอืน่ๆอกี ไดเเก ระยะเวลาปฏิบัติการ คุณลักษณะและที่ต้ังของกําลัง
สภาพความพรอมรบ และโดยเฉพาะโครงสรางการจดัหนวยเดมิของกาํลงัในบงัคับบญัชา ท่ีซึง่ควรจะพจิารณาใหมีผลกระทบ
นอยทีส่ดุ ท้ังน้ีหากเปนไปไดควรดํารงหนวยที่มีอยูแลวไวในสายการบังคับบัญชาใหม เชน หมูเรือ หรือหมวดเรือ เปนตน
โดยทัว่ไปการกาํหนดกาํลงัเฉพาะกจิมีขัน้ตอนดังตอไปนี้

๕.๓.๑   จดัทําแผนผงัของกาํลงัเฉพาะกจิโดย พจิารณาจากกจิยอย ทรพัยากรท่ีใชตามการวเิคราะห ประกอบ
กบัหลกัการจดักาํลงัและประเภทของการบงัคับบญัชาตามทีก่ลาวแลวขางตน (ดูตัวอยางแผนผงัการจดักาํลงัเฉพาะกจิขางลาง)



๕.๓.๒ กาํหนดชือ่และหมายเลขหนวยรอง
๕.๓.๓ แบงมอบกาํลงัใหหนวยรอง ใหสอดคลองกบัปรมิาณการใชทรพัยากร และแผนผงัการจดักาํลงัเฉพาะกจิ
๕.๓.๔ กาํหนดตวัผูบังคับบญัชาหนวยรอง
๕.๓.๕ เรยีบเรยีงรายการตามขอ ๕.๓.๒-๕.๓.๔  เพือ่ความสะดวกในการนาํไปใชในการจดัทําเอกสารสัง่การ

(หัวขอการจดักาํลงัเฉพาะกจิ)  โดยปฏบัิติตามหลกัเกณฑเพิม่เตมิ ดังน้ี
๕.๓.๕.๑   ลงรายการชือ่เต็มของหนวยรอง พรอมกบัยศและนามของผูบังคับบญัชาหนวยรองไวตรงขาม

แตอยางไรกต็ามอาจพจิารณาใชตําแหนงทางธรุการหรอืตําแหนงทางยทุธการแทน ยศและนามไดตามความเหมาะสม ตัวอยางเชน
หมวดเรอืโจมตท่ีี ๑       น.อ.นิยม  นุมนวล

๕.๓.๕.๒ ลงรายการประกอบกาํลงัของหนวยรองพรอมกบัจาํนวนและประเภทของเรอื/อากาศยาน 
ภายใตชือ่หนวยรองแตละหนวย ตัวอยางเชน  หมวดเรอืโจมตท่ีี ๑                     น.อ.นิยม  น่ิมนวล

หมูเรอืโจมตดีานเหนือ                          ๓ ฟก.
หมูเรอืโจมตดีานใต                             ๔ ฟก.

๕.๓.๕.๓ หากหนวยรองหนวยใดมกีาํลงัทีเ่ขามาสมทบ ขาดหาย หรอืแยกออก ใหระบไุวกบัรายการ
ประกอบกาํลงั เชน  หมูเรอืโจมตดีานเหนือ ยกเวน ๑ รจอ. หรอื หมูเรอืโจมตดีานใต เพิม่เตมิ ๒ ฟก.  เปนตน

๕.๓.๕.๔ ใหใชสญัลกัษณ ( ธ ) แสดงเรอืธงของหนวย ท้ังน้ีใหใชจาํนวนตามระดบัของหนวย กลาวคือ
ระดบักองทพัเรอื/กองเรอืเฉพาะกจิ ( ธธธ )  ระดบักองเรอื/หมวดเรอืเฉพาะกิจ ( ธธ ) และระดบัหมวดเรอื/หมูเรอืเฉพาะกจิ ( ธ )

๕.๓.๕.๕ การลงรายการกาํลงัเฉพาะกจิตามขางตนใหกระทาํเฉพาะหนวยรองลงไปเพยีง ๑ ระดบัเทาน้ัน

ข้ันตอนที ่๖  การกาํหนดรายละเอยีดการปฏบัิติและคาํแนะนาํ
เปนขั้นตอนที่ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการตามสาขา พจิารณารวบรวมขอมูลตามสาขาเพิม่เติมใหกบัหนวยรอง

กลาวคือ ฝายกาํลงัพล รวมรวมขอมูลเกีย่วกบัหลกัปฏิบัติทางดานกาํลงัพลและงานธรุการ ฝายยทุธการ เพิม่เติมรายละเอยีดของ
แนวความคดิในการปฏบัิติ และฝายสงกาํลงับาํรงุ รวบรวมขอมูลเกีย่วกบัแนวทางการปฏบัิติและสิง่อาํนวยความสะดวกดาน
การสงกาํลงับาํรงุ ขอมูลเหลาน้ีจะถูกนําไปจัดระเบียบเพื่อเตรียมนําไปแถลงไวในเอกสารสั่งการตามหัวขอท่ีสอดคลองกัน
อันไดแก หัวขอท่ี ๓ (การปฏบัิติ) หัวขอท่ี ๔ (ธุรการและการสงกาํลงับาํรงุ) และหวัขอท่ี ๕ (การบงัคับบญัชาและการสือ่สาร)
ท้ังน้ีหากขอมูลแตละสาขามีเปนจาํนวนทีม่ากพอ ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการอาจพจิารณาจดัทําเปนผนวกแนบเอกสาร
การพฒันาแผนนีไ้ด ซึง่ผนวกดงักลาวจะถกูนําไปจดัทําเปนผนวกประกอบเอกสารสัง่การตอไป นอกจาการรวบรวมขอมูลตาม
สาขาดังทีก่ลาวขางตนแลว รปูแบบขอมูลขาวสารทีจ่าํเปนและขัน้ตอนการรายงานของหนวยรอง เพือ่การกาํกบัดูแลการปฏบัิติ

กองเรือเฉพาะกิจ

หมวดเรือบรรทุกเครื่องบนิ หมวดเรือคุมกัน หมวดเรือสงกําลังบํารุง



ตลอดจนการจดัระเบยีบความสมัพนัธระหวางหนวยรอง ในการปฏบัิติการรวมกนัยงัเปนสิง่ทีผู่บังคับบญัชาจะตองพจิารณา
กําหนดขึ้นในขั้นตอนน้ี  ซึ่งโดยปกติขอมูลเหลาน้ีจะถูกนําไปเรียบเรียงไวในหัวขอยอย “คําแนะนํารวม” ของหัวขอท่ี ๓
(การปฏบัิติ) ในเอกสารสัง่การ

ข้ันตอนที ่๗  การกาํหนดโครงสรางการบงัคบับญัชา           
ภายหลงัจากทีไ่ด โครงสรางการจดักาํลงัเฉพาะกจิ  การแบงมอบกจิและรายละเอยีดของการปฏบัิติแลว  การดําเนินการ

ในขัน้ตอนตอไปจะเปนการพจิารณากาํหนดโครงสรางการบงัคับบญัชาหนวย เพื่อเปนการจัดระเบียบความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบญัชากบัหนวยรอง รวมถงึการกาํหนดชองทางการตดิตอสือ่สารและการรายงานใหกบัหนวย เพือ่การดํารงความตอเน่ือง
ของภาพสถานการณ  อนัเปนสวนหน่ึงของ การกาํกบัดแูลการปฏบัิติ ดังจะกลาวตอไปในบทที ่๖  อยางไรกต็ามในขัน้ตอน
ของการกาํหนดโครงสรางการบงัคับบญัชาน้ีมีเน้ือหาการปฏบัิติท่ีสาํคัญ กลาวคือ  กาํหนดทีอ่ยูของผูบังคับบญัชาระหวางการ
ปฏิบัติการ กาํหนดผูท่ีทําการแทนผูบังคับบญัชาและทีอ่ยูระหวางการปฏบัิติการ กาํหนดรายละเอยีดความสมัพนัธของหนวย
กาํหนดโครงสรางการบงัคับบญัชาสาํรองเมือ่ระบบการสือ่สารและระบบควบคมุสัง่การถกูทําลาย กาํหนดแผนการตดิตอสือ่สาร
กาํหนดวธีิการหมายรูพสิจูนฝาย กาํหนดนโยบายการแพรคลืน่ฯ กาํหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยัทางการสือ่สารและ
กาํหนดนายทหารตดิตอประสานงานเมือ่จาํเปน  สาํหรบัขอมูลท่ีไดจากขัน้ตอนน้ีจะถกูนําไปใชในหวัขอท่ี ๕ (การบงัคับบญัชา
และการสือ่สาร) ของเอกสารสัง่การตอไป 

ข้ันตอนที ่๘  การรวบรวมขาวสารสาํหรบัหนวยรอง
เปนขัน้ตอนของการรวบรวมขอมูลขาวสารทีจ่าํเปนใหกบัหนวยรอง ซึง่โดยปกตจิะนาํไปบรรจไุวในหวัขอท่ี ๑ (สถานการณ)

ของเอกสารสั่งการ อยางไรก็ตามหากพิจารณาแลวเห็นวา มีรายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปนสําหรับหนวยรองจํานวนมาก
สามารถพจิารณาจดัทําเปนผนวกขาวกรองเพิม่เติมได การรวบรวมขาวสารสาํหรบัหนวยรองนีมี้วตัถปุระสงคเพือ่ใหหนวยรอง
เกดิความเขาใจถงึภูมิหลงัและองคประกอบทีจ่าํเปนสาํหรบัการปฏบัิติกจิทีไ่ดรบัมอบหมาย ซึง่เน้ือหาของขอมูลขาวสารดงักลาวน้ี
ไดถกูกาํหนดไวเปน ๔ สวน ไดแก สถานการณท่ัวไป  เปนการกลาวถงึสถานการณท่ัวไปทีเ่กีย่วของกบัการปฏบัิติของหนวยรอง
ซึง่ในทางปฏบัิติสามารถพจิารณานําเอาหวัขอท่ี ๑ (สถานการณ) จากเอกสารสัง่การของหนวยเหนอืมาปรบัปรงุใหเหมาะสมกบั
ระดบัของหนวยรองได  สถานการณขาศึก  ประกอบดวยขาวสารท้ังปวงทีเ่กีย่วกบัขาศึก และมผีลกระทบตอการปฏบัิติของ
หนวยรอง เชน การวางกาํลงั การประกอบกาํลงั และคณุลกัษณะขดีความสามารถพเิศษ เปนตน  สถานการณฝายเรา ประกอบ
ดวยขอมูลท่ีจาํเปนเกีย่วกบักาํลงัทีมิ่ไดลงรายการไวในการจดักาํลงัเฉพาะกจิ และเกีย่วของกบัการปฏิบัติของหนวยรอง ท้ังน้ีอาจ
เปนกาํลงัทางบก กาํลงัทางเรอื และกาํลงัทางอากาศของประเทศหรอืพันธมิตร   นอกจากน้ียงัรวมถงึขอมูลของ “กาํลงัทีส่มทบ
และแยกออก”ซึง่เปนขอมูลเกีย่วกบัการสนธหิรอืการแยกออกของกาํลงัทีม่าปฏิบัติการรวมกบัหนวยในชวงระยะเวลาหนึง่ๆ ท้ังน้ีอาจ
สามารถพจิารณานาํไปใสไวในการจดักาํลงัเฉพาะกจิ ดังทีไ่ดกลาวไปแลวในขัน้ตอนที ่๕ อกีท้ังหากมหีนวยทีส่มทบหรอืแยกออก
จาํนวนมากกส็ามารถจดัทําเปนผนวกของตารางแสดงขอมูลดังกลาวน้ีได     
                                      

  



บทที่ ๕
เอกสารส่ังการ

การจดัทําเอกสารสัง่การนี ้ เปนขัน้ตอนของการนาํเอารายละเอยีดขอมูลท่ีไดจากการพฒันาแผนมาจดัระเบยีบและลาํดับ
ใหงายตอการทาํความเขาใจ เพือ่สงใหกบัหนวยรองนาํไปปฏบัิติ หรอืนําเสนอตอหนวยเหนอืเพือ่รบัทราบ “การสัง่การ”เปน
กระบวนการสือ่สารทีแ่สดงใหเห็นถงึการไหลเวยีนของขอมูลขาวสารใน ๒ ทิศทาง กลาวคือ การสงขอมูลขาวสารเพือ่การปฏบัิติ
ไปยงัหนวยรอง และการรายงานหรอืการเเจงมูลขาวสารเกีย่วกบัการปฏบัิติหรอืผลการปฏบัิติใหกบัหนวยเหนอื การสัง่การสามารถ
กระทาํโดยการพจิารณาใชสือ่ประเภทตางๆ เชน โทรศพัท โทรเลข หรอืระบบสารสนเทศ เปนตน อกีท้ังสามารถกระทาํโดยวาจา
หรอืจดัทําเปนลายลกัษณอกัษร ตามแบบฟอรมมาตรฐานทีถ่กูกาํหนดขึน้ ท่ีซึง่ชวยใหการจดัลาํดับเน้ือหามคีวามเปนเหตเุปนผล
อกีท้ังมีหัวขอครบถวนตามองคประกอบที่หนวยรองจะตองใชอางอิงในการปฏิบัติ แตท้ังน้ีในการพิจารณาเลือกใชสื่อและ
การลงรายละเอยีดการสัง่การนัน้จะตองพจิารณาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกบัสถานการณ ตัวอยางเชน ในยามปกติอาจ
พจิารณาจดัทําเปนเอกสารอยางเตม็รปูแบบพรอมกบัสาํเนาแจกจายใหหนวยรองตามสายงานปกต ิในขณะทีย่ามสงครามสามารถ
กระทาํไดโดยการใชขอความเทาท่ีจาํเปน ทางวาจา หรอืโทรเลข  เปนตน นอกจากลกัษณะของการสัง่การตามทีอ่ธิบายขางตนแลว
ยงัมีสิง่ทีค่วรจะนาํมาพิจารณาเพิม่เติมอกี กลาวคือ การสัง่การจะตองมีรายละเอยีดเพยีงพอทีทํ่าใหหนวยรองเกดิความเขาใจใน
การปฏบัิติ  แบบฟอรมของเอกสารสัง่การทีใ่ชจะตองเปนท่ีรูจกักนัโดยทัว่ไปในหนวย การสัง่การจะตองพจิารณาใหหนวยรองมี
เสรภีาพในการปฏบัิติไดตามความเหมาะ และการสั่งการจะตองพิจารณาใหเปนไปตามลําดับหนวยในสายการบังคับบัญชา
ไมควรขามหนวยระดบัหนึง่ระดบัใดไป (ดูภาพท่ี ๕.๑ ประกอบ)
การประมาณสถานการณ                                                              การพฒันาแผน
ขัน้ที ่๑  การวเิคราะหภารกจิ ขัน้ที ่๑  กําหนดแนวความคดิในการปฏบิตัิ
ขัน้ที ่๒  การวเิคราะหปจจยัแวดลอม ขัน้ที ่๒  ตรวจสอบสมมตฐิาน
ขัน้ที ่๓  การกําหนดหนทางปฏบิตัขิองขาศกึ ขัน้ที ่๓  พจิารณาองคประกอบของการปฏบิตัิ
ขัน้ที ่๔  การกาํหนดหนทางปฏบิตัขิองหนวย ขัน้ที ่๔  กําหนดกจิและกาํลงัตามองคประกอบของการปฏบิตัิ
ขัน้ที ่๕ การประเมนิหนทางปฏบิตัทิัง้สองฝาย ขัน้ที ่๕  การจดักําลงัเฉพาะกจิ
ขัน้ที ่๖ การประเมนิหนทางปฏบิตัขิองหนวย ขัน้ที ่๖  การกําหนดรายละเอยีดการปฏบิตัแิละคาํแนะนาํ
ขัน้ที ่๗ ขอตกลงใจ ขัน้ที ่๗  การกําหนดโครงสรางการบงัคบับญัชา

ขัน้ที ่๘  การรวบรวมขาวสารสาํหรบัหนวยรอง
          เอกสารสัง่การ

              ๑.  สถานการณ
          ๒.  ภารกิจ
          ๓. การปฏบิตัิ
          ๔. ธรุการและการสงกําลงับาํรงุ
          ๕. การบงัคบับญัชาและการสือ่สาร

                                    ผนวก   อนุผนวก  ใบแทรก

รปูที ่๕.๑  การจดัทาํเอกสารสัง่การ



๕.๑   ประเภทของเอกสารสัง่การ
โดยทัว่ไปเอกสารสัง่การม ี๒ ประเภทคอื แผน เปนเอกสารทีใ่ชสาํหรบัการเตรยีมการตอสถานการณหรอืความไม

แนนอนของสถานการท่ีอาจเกดิขึน้   คําสัง่ เปนเอกสารทีใ่ชถายทอดการตดัสนิใจและคาํแนะนาํในการปฏบัิติของผูบังคับบญัชา
ขอแตกตางทีเ่ดนชดัของแผนและคาํสัง่มี ๒ ประการ กลาวคือ ประการแรก คําสัง่อยูบนพืน้ฐานของขอเท็จจรงิ สวนแผนอยูบน
พืน้ฐานของสมมตฐิาน ประการทีส่อง คําสัง่จะมเีวลาการปฏบัิติระบไุวชดัเจนและมีผลบงัคับใชเม่ือหนวยรองไดรบั สวนการปฏิบัติ
ตามแผนนัน้มักจะไมมีเวลาระบไุวชดัเจน เเตมักจะถูกกําหนดไวอยางกวางๆตามสภาพของสถานการณหรือความไมแนนอน
ของสถานการณท่ีเกิดขึ้น รายละเอียดของแผนและคําสั่งมีดังน้ี

๕.๑.๑   แผน  เปนวธีิการหรอืโครงรางของการปฏบัิติการทีแ่สดงใหเห็นถงึ การตดัสนิใจของผูบังคับบญัชา หนทาง
ปฏิบัติของหนวยและรายละเอยีดการปฏบัิติ อนัจะใชเปนแนวทางในการรองรบัตอสถานการณท่ีเกดิขึน้ หรอืความไมเเนนอนที่
เกดิขึน้ ดังน้ันแผนจงึเปนสิง่ทีย่งัคงมีการเปลีย่นแปลงไดตลอดเวลา แผนทีใ่ชกนัโดยทัว่ไปในกองทพัไทยม ี๔ ประเภทดงัน้ี

๕.๑.๑.๑   แผนโครงราง  เปนแผนขั้นตนท่ีแสดงถึง ขอมูลเกีย่วกบัการปฏบัิติเบ้ืองตนของหนวยกอน
การจัดทําเปนแผนที่สมบูรณ ซึง่โดยทั่วไปแผนโครงรางมักจะปรากฎอยูในรูปโครงรางของแผนประเภทตางๆที่ยังมิได
มีการกําหนดรายละเอียดท่ีสมบูรณ เชน แผนโครงรางการสงกําลังบํารุง  แผนยทุธการเบือ้งตน และแผนการทพัเบือ้งตน
ดังน้ันจงึจะเหน็ไดวา คําวา “โครงราง”น้ัน เปนสิง่ทีแ่สดงใหถงึระดบัความสมบรูณท่ียงัคงขาดอยู และโดยปกตแิผนโครงรางมัก
มีระดบัความสมบรูณของเน้ือหาอยูระหวาง เอกสารแสดงรายการปฏบัิติท่ีสาํคัญ กบั แผนสมบรูณ

๕.๑.๑.๒   แผนเผชญิเหต ุเปนแผนแสดงเคาโครงการปฏบัิติของหนวย ท่ีกาํหนดไวลวงหนาเพือ่รองรบั
ตอสถานการณท่ีเกดิในพืน้ท่ีรบัผดิชอบ การจดัทําแผนเผชญิเหตจุงึมีวตัถปุระสงค เพือ่เปนการเรงใหหนวยมีความพรอมตอ
การเผชญิกบัสถานการณดังกลาว ท้ังน้ีในการจดัทําแผนเผชญิเหตน้ัุน สามารถใชแบบฟอรมเดียวกนักบั แผนยทุธการ

๕.๑.๑.๓  แผนการทพั  เปนแผนทีก่าํหนดลาํดับของการปฏบัิติการรวมหรอืการปฏบัิติขนาดใหญ ท่ีซึง่
จะตองมีระยะเวลาในการจดัทําท่ีมากเพยีงพอ เพือ่ใหการเตรยีมการของหนวยปฏบัิติในระดบัตางๆ อนัไดแก ยทุธวธีิ ยทุธการ
และยทุธศาสตร สามารถตอบสนองตอเจตนารมยของผูบังคับบญัชาในระดบัยทุธศาสตรได  ดังน้ันแผนการทพัจงึเปนเสมือน
การถายทอดขอตกลงใจของผูบังคับบัญชาในระดบัยทุธศาสตรไปสูการปฏบัิติทางยทุธการและยทุธวธีิของหนวยรอง ตามลาํดับ
ขัน้ตอนของกระบวนการวางแผน ภายใตระยะเวลาและทรพัยากรทีไ่ดรบัมอบ

๕.๑.๑.๔  แผนยทุธการ  เปนแผนทีใ่ชสาํหรบัการปฏบัิติการ หรอืสาขาของการปฏบัิติการทีต่องปฏบัิติ
พรอมกนัหรอืปฏิบัติเปนลาํดับอยางตอเน่ือง แผนยทุธการ เปนสิง่ผูบังคับบญัชาจดัทําขึน้เพือ่ ใหหนวยรองนาํไปกาํหนดแผน
หรอืคําสัง่รองรบั โดยปกตแิผนยทุธการเปนเอกสารสัง่การทีก่าํหนดการปฏบัิติตางๆไวลวงหนา กอนการออกเปนคําสัง่ยทุธการ
แตอยางไรกต็าม ภายหลงัทีไ่ดทราบเวลาการปฏบัิติท่ีเเนนอนแลว หากแผนยทุธการนัน้ไมสวนหนึง่สวนใดทีต่องปรบัปรงุแกไข
กจ็ะสามารถใชเปนคําสัง่ยทุธการไดทันที

๕.๑.๒ คําสัง่  เปนรปูแบบหนึง่ของการสือ่สารทีใ่ชถายทอดคําแนะนาํ หรอืขอมูลขาวสารจากหนวยเหนอืไปยงั
หนวยรอง อันจะทําใหเกิดผลการปฏิบัติท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้คําสั่งยังเปน
เอกสารสั่งการที่ระบุเวลาการปฏิบัติไวอยางชัดเจน รูปแบบของคําสั่งที่มักจะพบกันโดยทั่วไปมีอยู ๔ ประเภท ดังน้ี

๕.๑.๒.๑ คําสัง่เตอืน  เปนลกัษณะของขอมูลเบ้ืองตนท่ีเเจงใหหนวยรองทราบถงึสถานการณท่ีเกดิขึน้
ท้ังน้ีเพือ่ใหหนวยรองมเีวลาทีม่ากเพยีงพอในการเตรยีมการและการวางแผนการปฏบัิติ ซึง่โดยปกตเิน้ือหาของคาํสัง่เตอืนจะ



ประกอบดวยขอมูลท่ีจาํเปนของสถานการณท่ีเกดิขึน้ ชวงระยะเวลาของเหตกุารณตางๆทีห่นวยรองจะตองนําไปใชเปนองคประกอบ
ในการวางแผน และสิง่ทีห่นวยรองจะตองปฏบัิติ หรอืคาดวาจะตองปฏบัิติ

๕.๑.๒.๒ คําสัง่ยทุธการ  เปนเอกสารสัง่การทีผู่บังคับบญัชาจดัทําขึน้ เพือ่กาํหนดเเนวทางในการปฏบัิติ
การประสานการปฏบัิติ และการรายงานผลการปฏิบัติใหกับหนวยรอง อันจะทําใหผลการปฏิบัติของหนวยรองน้ันสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบังคับบญัชาไดตลอดเวลา และดวยลกัษณะทีเ่ปนขอกาํหนดในการปฏบัิติ ทําใหคําสัง่ยทุธการ
ไมมีการใชสมมตฐิาน และหากไมมีขอกาํหนดเปนอยางอืน่ คําสัง่ยทุธการจะมผีลบงัคับใชต้ังแตวนัและเวลาทีผู่บังคับบญัชาลงนาม

๕.๑.๒.๓ คําสัง่เเทรก  เปนเอกสารสัง่การทีแ่สดงขอกาํหนดหรอืขอแกไขเพิม่เติมจากคําสัง่ยทุธการทีมี่
ผลบงัคับใชไปแลว ท้ังน้ีเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของสถานการณ หรอืความตองการของผูบังคับบญัชาทีจ่ะปรบัแตงการ
ปฏิบัติของหนวยรอง โดยปกตคํิาสัง่แทรกมกัจะกระทาํโดยวาจา โทรเลข หรอืรายงานทีมี่ขอความสัน้ๆ แสดงเฉพาะรายการที่
เปลีย่นแปลงใหกบั หนวยทีเ่กีย่วของรบัทราบ

๕.๑.๒.๔ ขาวสารทางยุทธวิธี  เปนรูปแบบหนึ่งของเอกสารสั่งการที่ใชเฉพาะ สําหรับกําลังทางเรือ
เพื่อการกําหนดและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารสําหรับการปฏิบัติการในทะเล ขาวสารทางยุทธวิธีแบงออกตามลักษณะของ
เน้ือหาและการใชงานได ๓ ลักษณะคือ ขาวสารทัว่ไป (OPGEN) แสดงขอมูลเกีย่วกบันโยบาย หรอืคําแนะนาํท่ัวไปเกีย่วกบั
สาขาตางๆของการปฏบัิติการทางเรอื รวมถงึการปฏบัิติท่ีอยูในความรบัผดิชอบของนายทหารสัง่การทางยทุธวธีิ  ขาวสารเฉพาะ
(OPTASK) แสดงขอมูลเฉพาะเกีย่วกบัการปฏบัิติการทางเรอืตามสาขา   ขาวสารแสดงสถานะภาพ (OPSTAT)  แสดงขอมูล
ท่ัวไปเกีย่วกบัสถานภาพทางดานยทุธการของหนวย  

๕.๒ ลาํดับหัวขอในแบบฟอรมของเอกสารสัง่การ
ในหวัขอน้ีจะเปนการอธบิายถงึแบบฟอรมของแผนยทุธการและคาํสัง่ยทุธการทีใ่ชกบักองทพัเรอื ในปจจบัุน

ซึง่สามารถนาํไปเทยีบเคียงใชกบัเอกสารสัง่การประเภทอืน่ เน่ืองจากมีรปูแบบสวนใหญท่ีคลายคลงึกนัแตจะมสีวนเเตกตางกนั
บางเพยีงเลก็นอยตามวตัถปุระสงคของการใชงาน  แผนยทุธการและคาํสัง่ยทุธการประกอบดวยสวนสาํคัญ ๓ สวนดังน้ี

๕.๒.๑   สวนนํา  ประกอบดวยหวัขอยอยและเนือ้หาสาํคัญจาํนวน ๑๒ รายการคอื
๕.๒.๑.๑  การกาํหนดชัน้ความลบั ปฏิบัติตามระเบยีบวาดวยการรกัษาความปลอดภยัแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗

และระเบยีบวาดวยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
๕.๒.๑.๒ ขอกาํหนดถงึการเปลีย่นแปลงจากการสัง่การดวยวาจา ในกรณท่ีีมีการสัง่การดวยวาจาไวกอน

ขอความสวนน้ีจะใช “ไมเปลีย่นแปลงจากการสัง่การดวยวาจา” หากเน้ือความในคาํสัง่ทัง้หมดไมเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ
แตท้ังน้ีหากมีเน้ือความบางสวนเปลี่ยนแปลงไปก็ใหระบุไวดวย เชน  “ไมเปลี่ยนเเปลงจากการสั่งการดวยวาจาเวนขอ ๕“
และในกรณท่ีีไมไดมีการสัง่การดวยวาจาไวกอน กไ็มตองเขยีนขอความใดลงไป

๕.๒.๑.๓ หมายเลขชดุสาํเนา  เปนการกาํหนดหมายเลขประจาํเอกสารเพือ่การควบคมุ ซึง่โดยปกติ
จะกระทาํกบัเอกสารทีมี่ชัน้ความลบัตัง้แต “ลบัมาก” ขึน้ไป รายละเอยีดการปฏบัิติใหถอืตามระเบยีบวาดวยการรกัษาความ
ปลอดภัยแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗ และระเบยีบวาดวยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

๕.๒.๑.๔ หนวยทีอ่อกแผนหรอืคําสัง่ เปนการระบชุือ่หนวยทีอ่อกแผนหรอืคําสัง่พรอมกบัตาํแหนงทาง
ธุรการของผูบังคับบญัชา  นําหนาดวยชือ่หนวยเหนอืระดับตางๆ เพือ่เพิม่ความชดัเจนไดตามความจาํเปน

๕.๒.๑.๕ ชือ่เรอืธง  หากเปนหนวยบกใหใชชือ่กองบญัชาการ หรอืกองบงัคับการ
๕.๒.๑.๖ ตําบลทีอ่อกแผนและคาํสัง่  หากเรอือยูในทะเลใหระบตํุาบลทีเ่ปนเเลตตจิดูและลองติจดู



๕.๒.๑.๗ หมูวนัท่ีเวลาของแผนและคาํสัง่  เปนเวลาท่ีแผนและคาํสัง่มีผลบงัคับใช หากมิไดมีการ
กาํหนดไวในเปนอยางอืน่ในหวัขอคําแนะนาํรวมของแผนหรอืคําสัง่ ตัวอยางเชน ๑๔๑๘๐๐ ก.พ.๔๖

๕.๒.๑.๘ เลขท่ีอางองิ  เปนหมายเลขทีแ่สดงความเเตกตางของเอกสารเเตละฉบบั กบัเอกสารฉบบัอืน่
ท่ีซึง่ใชประโยชนในการคดัแยกและจดัเกบ็เอกสาร รวมทัง้การอางองิสาํหรบัการแจกจาย การกาํหนดเลขทีอ่างองิสามารถกระทาํ
โดยการใชตัวอกัษร หรอืตัวเลข หรอืท้ังสองอยางรวมกนั

๕.๒.๑.๙ ประเภทของเอกสาร  ใชคําวา “คําสัง่ยทุธการ” หรอื “แผนยทุธการ”
๕.๒.๑.๑๐ ตาํแหนงของผูบังคับบญัชา และเลขทีข่องเอกสารสัง่การ  โดยปกตตํิาแหนงของผูบังคับบญัชา

จะใชตําแหนงทางธุรการ แตหากผูบังคับบัญชาทานใดไมมีตําแหนงทางธุการ สามารถใชตําแหนงทางยุทธการที่ไดรับการ
มอบหมายแทนได  สวนเลขทีข่องเอกสารสัง่การนัน้เปนการแสดงลาํดับของเอกสารสัง่การประจาํป

๕.๒.๑.๑๑ อางถงึ  เปนรายการของเอกสารทีนํ่ามาใชอางองิหรอืเปนหลกัฐาน ประกอบแผนหรอืคําสัง่
การลาํดับเอกสารอางถงึใหกาํหนดโดยใชลาํดับตวัอกัษร ตามดวยวงเลบ็ เชน  ก)  ข)  ค)  เปนตน

๕.๒.๑.๑๒ อตัราเวลา กาํหนดโดยใชภาคเวลาสากล เชน “อตัราเวลาบวกสอง (OSCAR)”
๕.๒.๒ สวนเน้ือเรือ่ง เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของเเผนและคําสั่ง กลาวคือเปนสวนทีผู่บังคับบญัชาและ

ฝายอาํนวยการจะตองเรยีบเรยีงใหหนวยรองหรอืหนวยทีเ่กีย่วของเกดิความเขาใจอยางถองแท สวนตวัเรือ่งประกอบดวย “หัวขอ
การจดักาํลงัเฉพาะกจิ” ซึง่เปนหัวขอเสรมิท่ีแสดงใหเห็นโครงสรางการจดัแบงกาํลงัตามทีไ่ดจากขัน้ของการพฒันาแผน พรอม
กับหวัขอหลกัจาํนวน ๕ รายการ ดังน้ี

๕.๒.๒.๑ สถานการณ เปนหัวขอท่ีแสดงขอมูลขาวสารเกีย่วกบัสถานการณเทาท่ีจาํเปนสาํหรบัหนวยรอง
ในการนําไปใชเปนองคประกอบในการวางแผนหรอืการปฏบัิติ ขอมูลในสวนน้ีประกอบดวยเนือ้หาทีส่าํคัญตามลาํดับ กลาวคือ
กาํลงัขาศึก กาํลงัฝายเดียวกนั กาํลงัทีส่มทบและแยกออก  และสมมตฐิาน(สาํหรบัแผนยทุธการ)

๕.๒.๒.๒ ภารกจิ  เปนหัวขอท่ีแสดงขอความของภารกิจหนวย ตามที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะห
ภารกจิของการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชา

๕.๒.๒.๓ การปฏบัิติ  เปนหัวขอท่ีแสดงถงึแนวความคดิในการปฏบัิติของหนทางปฏบัิติท่ีเลอืก การแบง
มอบกจิใหกบัหนวยรอง และคาํแนะนาํในการปฏบัิติการรวม ซึง่เปนสิง่ทีไ่ดจากขัน้ตอนของการพฒันาแผน นอกจากนีค้วามตัง้ใจ
และเปาหมายในการปฏบัิติภารกจิของผูบังคับบญัชายงัเปนสิง่ทีถ่กูนํามากลาวรวมไวในหวัขอน้ี

๕.๒.๒.๔ ธุรการและการสงกําลังบํารุง เปนหัวขอท่ีแสดงถงึแนวทางการปฏบัิติ และขอมูลขาวสารที่
จาํเปนเกีย่วกบัการดาํเนินการดานการธกุาร และการสงกาํลงับาํรงุ สาํหรบัการปฏบัิติการ

๕.๒.๒.๖ การบงัคับบญัชาและการสือ่สาร เปนหัวขอท่ีแสดงถงึ การเตรยีมการในดานการบงัคับบญัชา
และสัง่การในขณะปฏบัิติการ ท่ีอยูของผูบังคับบญัชาในขณะปฏบัิติการ การกาํหนดบคุคลทีทํ่าการแทนผูบังคับบญัชาพรอมกบั
ท่ีอยูในขณะปฏบัิติการ  รวมถงึแผนการสือ่สาร

๕.๒.๓ สวนลงทาย  เปนสวนทีแ่สดงถงึผลบงัคับใชของแผนและคาํสัง่ รวมถงึการแจกจายไปยงัหนวยทีเ่กีย่วของ
สวนลงทายประกอบดวยหวัขอยอย และเนือ้หาสาํคัญ จาํนวน ๕ รายการดงัน้ี

๕.๒.๓.๑ คําแนะนาํการตอบรบั เปนหัวขอท่ีแจงถงึวธีิการปฏบัิติในการตอบรบัเม่ือผูรบั ทราบและเขาใจ
ขอความทัง้หมดของเอกสารสัง่การทีแ่จกจายให



๕.๒.๓.๒ ลายมือชือ่ผูบังคับบญัชา  เม่ือผูบังคับบญัชาลงนามในสวนน้ี เแผนหรอืคําสัง่จะมผีลบงัคับใช
ใตลายมือชือ่ปกติจะเปนตําแหนงทางยทุธการ หรอือาจใชตําแหนงทางยทุธการแลวตามดวยตาํแหนงทางธรุการไดตามความเหมาะสม
ในกรณท่ีีผนวกหรอือนุผนวกเปนเอกสารทีแ่จกจายแยกออกจากแผนหรอืคําสัง่ ผูบังคับบญัชาจะตองลงนามในเอกสารเหลาน้ันดวย
แตหากผนวกหรอือนุผนวกเปนเอกสารท่ีแนบและแจกจายไปพรอมกบัแผนหรอืคําสัง่ ผูบังคับบญัชาจะลงนามในเอกสารดงักลาว
หรอืไมกไ็ด ท้ังน้ีจะตองปฏบัิติใหเหมือนกนัทุกฉบับ

๕.๒.๓.๓ การรบัรองสาํเนา เปนกรรมวธีิในการรบัรองเอกสารสาํเนาวาเปนฉบบัเดียวกนักบัเอกสารตนฉบบั
ท่ีผูบังคับบญัชาไดลงนามแลว การรบัรองสาํเนาจะกระทาํโดยฝายอาํนวยการทีไ่ดรบัมอบอาํนาจจากผูบังคับบญัชา ซึง่โดยปกตคืิอ
ผูท่ีทําหนาท่ีนายทหารธรุการของหนวย เอกสารสัง่การเมือ่ไดรบัการลงนามรบัรองสาํเนาแลวจะมผีลบงัคับใชเชนเดียวกบัเอกสาร
ตนฉบับทุกประการ อกีท้ังในการลงนามรบัรองสาํเนาสาํหรบัผนวกและอนผุนวกใหถอืปฏิบัติโดยใชหลกัเกณฑเดียวกนักบั
การลงนามโดยผูบังคับบญัชาตามขอ ๕.๒.๓.๒

๕.๒.๓.๔ รายการผนวก  เปนการลาํดับรายการของผนวก โดยใชหมายอกัษรกาํกบั
๕.๒.๓.๕ รายการแจกจาย เปนการแสดงรายชือ่หนวยทีจ่ะตองแจกจายแผนหรอืคําสัง่ ซึง่โดยปกติ

จะใชชือ่ทางธรุการ การเเจกจายจะตองพจิารณากาํหนดจาํนวนเอกสารใหมีความสอดคลองกบัจาํนวนความตองการของหนวยที่
เกีย่วของ ในขณะเดยีวกนักบัทีจ่ะตองพจิารณาถงึ ความจาํเปนในการรกัษาความลบัของเอกสาร ท้ังน้ีเน่ืองจากความบกพรองที่
ทําใหขาวสารไมถงึมือหนวยปฏบัิติกอใหเกิดผลเสยีตอภารกจิเชนเดียวกบั การรัว่ไหลของขาวสารอนัเปนความลบั ในกรณจีาํนวน
เอกสารทีแ่จกจายใหหนวยแตละหนวยมีมากกวา ๑ ฉบับใหระบจุาํนวนฉบบัไวในวงเลบ็ขางชือ่หนวยน้ันๆ และหากรายการ
เเจกจายมีจาํนวนมาก สามารถจดัทําเปนผนวกแจกจายระบไุวในสวนน้ี

๕.๓ การจดัทาํผนวก อนผุนวกและใบแทรก
ในกรณท่ีีสวนหนึง่สวนใดของเอกสารสัง่การมรีายละเอยีดของเน้ือหาจาํนวนมาก ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการ

สามารถพจิารณาจดัทําเปน ผนวก เพือ่เพมิเตมิรายละเอยีดของตัวเรือ่ง อนผุนวก เพือ่เพิม่เตมิรายละเอยีดของเน้ือหาในผนวก
และ ใบแทรก เพ่ือเพิม่เติมรายละเอยีดหรอืขยายความขอมูลในอนุผนวก การจดัลาํดับผนวกจะกระทาํโดยการใชอกัษรกาํกบั
เชน ผนวก ก.  ผนวก ข. เปนตน สวนการจดัลาํดับอนุผนวกจะใชหมายเลขกาํกบั เชน   อนุผนวก ๑ ของผนวก ก.  เปนตน
สาํหรบัใบแทรกจะกาํหนดลาํดับโดยการใชหมายอกัษรกาํกบั เชน ใบแทรก ก. ของอนุผนวก ๑ ของผนวก ก. เปนตน โดยปกติ
ในการจดัทําผนวก อนุผนวก และใบแทรกมไิดมีแบบฟอรมกาํหนดไวเฉพาะ แตอยางไรกต็ามสามารถพจิารณาจดัทําโดยการ
อางองิจากสวนตวัเรือ่งของเอกสารสัง่การ หรอืพจิารณาประยกุตแบบฟอรมขึน้ใชเองตามความเหมาะสม แตท้ังน้ีจะตองม่ันใจวา
หนวยทีเ่กีย่วของทกุหนวยมีความเขาใจตอองคประกอบของแบบฟอรมดังกลาว นอกจากน้ีในการจดัทํารายละเอยีดเพิม่เติม
ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการควรพจิารณาลดเนือ้หาหรอืขอความทีซ่้าํซอนกบัตวัเรือ่งใหเหลอืนอยทีส่ดุ รวมทัง้ไมนําเอา
เน้ือหาทีมี่ลกัษณะเปนหลกัปฏิบัติหรอืระเบยีบปฏบัิติประจาํท่ีทุกหนวยทราบอยูแลวมาใช อยางไรกต็ามหากผนวก อนุผนวก
หรอืใบแทรกนัน้จดัทําขึน้เพือ่การแจกจายแยกจากตวัเรือ่ง อาจพจิารณาคดัลอกเน้ือหาหรอืขอความบางสวนจากตวัเรือ่งมาใสไว
เพือ่ใหเอกสารดังกลาวน้ันมีความสมบรูณในตวัเองได  นอกจากนีใ้นการเเจกจายผนวก อนุผนวก และใบแทรกแยกออกจาก
ตัวเรือ่ง ใหใชสวนนําและสวนลงทายเชนเดียวกบัทีใ่ชในแผนหรอืคําสัง่ แตหากผนวก อนุผนวก และใบแทรกเปนสวนเดยีวกนักบั
แผนหรือคําสั่ง ใหแสดงเฉพาะประเภทของเอกสารสั่งการ ตําแหนงของผูบังคับบัญชา เลขท่ีของเอกสารสั่งการและอางถงึ
(ตามทีก่ลาวในหวัขอ ๕.๒.๑.๙-๕.๒.๑.๑๑) ในสวนนําเทาน้ัน



๕.๔ การแกไขเอกสารสัง่การ
การแกไขเอกสารสัง่การสามารถกระทาํโดยวธีิการใดๆทีใ่หความปลอดภยักบัเอกสาร ซึง่โดยปกตแิลวการดาํเนินการ

ดังกลาวน้ีมีขัน้ตอนของการกาํหนดหมายเลข การบนัทึกและเกบ็รกัษา เชนเดียวกบังานทางธรุการทัว่ไป ในทางปฏบัิติการแกไข
เอกสารสัง่การเปนงานทีส่ามารถทาํใหลดนอยลงไดดวยการเพิม่ความละเอยีดรอบคอบในการวางแผน แตอยางไรกต็ามหากไม
สามารถหลกีเลีย่งได กใ็หพยายามแกไขเอกสารสัง่การกอนท่ีจะแจกจาย ท้ังน้ีเพือ่ลดความสบัสนและความเขาใจคลาดเคลือ่นท่ี
อาจเกดิขึน้ การแกไขเอกสารสัง่การสามารถกระทาํได ๒ วธีิคือ การพมิพ เปนการพมิพแกไขขอความทีต่องการเปลีย่นแปลง
ท้ังหนาหรอืท้ังแผนแลวนําไปเปลีย่นในเอกสารสัง่การ และ การเขยีน เปนการเขยีนเเกไขขอความทีต่องการเปลีย่นแปลงใน
เอกสารสัง่การ ในปจจบัุนการพมิพแกไขนับเปนวธีิท่ีนิยมกนัมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากประหยดัเวลา มีความสะอาดเรยีบรอยและ
ลดความผดิพลาดท่ีอาจเกดิขึน้อกี เม่ือเอกสารสัง่การไดรบัการแกไขเรยีบรอย จะตองทาํเครือ่งหมายแสดงขอความทีไ่ดรบัการ
แกไขโดยการลากเสนแนวตัง้ทางดานขางของขอความดงัดังกลาวและในกรณท่ีีหัวขอใดหวัขอหน่ึงมีขอความทีแ่กไขจาํนวนมาก 
ใหลากเสนแนวตัง้แสดงการแกไขดานขางของหวัขอดังกลาวน้ัน นอกจากน้ีในการระบหุนาของเอกสารทีไ่ดรบัการเปลีย่นแปลง
แกไขสามารถกระทาํได โดยการใชขอความ “แกไขครัง้ที…่” วางไวทางดานขวาของหมายเลขหนา เชน หนา ๑๒ (แกไขครัง้ที ่๑)
เปนตน ในบางกรณอีาจมีความจาํเปนท่ีจะตองแกไขขอความบางสวนของเอกสารสัง่การเปนการเรงดวน ท้ังน้ีเพื่อเปนการหยุด
หรอืการจาํกดัขอบเขตความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากเอกสารสัง่การทีไ่ดแจกจายไปแลว  ผูบังคับบญัชาและผายอาํนวยการอาจ
พจิารณาใชวธีิการแกไขเรงดวน โดยการจดัพมิพขอความทีต่องแกไขเรงดวนแจกจายไปกอน เอกสารแกไขฉบบัสมบรูณท่ีจะ
สงตามมาภายหลงั ซึ่งในกรณีน้ีมีวิธีการระบุลําดับการแกไขโดยการใชขอความ “แกไขเรงดวน” ตามดวยหมายเลขแสดง
จาํนวนครัง้ของการแกไขขอความเรงดวนน้ัน พรอมกบัจาํนวนครัง้ของการจดัทําเอกสารแกไขฉบบัสมบรูณท่ีใชรวมกบัขอความ
ดังกลาว เชน แกไขเรงดวน ๒/๓ หมายถงึการแกไขเรงดวนครัง้ที ่๒ ซึง่รายละเอยีดการแกไขน้ีจะอยูในเอกสารแกไขฉบบัที ่๓
ซึง่จะสงมาในภายหลงั 

๕.๕ ลกัษณะของเอกสารสัง่การทีดี่
นอกจากขอกาํหนดและประเภทของการจดัทําเอกสารสัง่การตามทีก่ลาวไปแลวขางตน ลกัษณะของเอกสารสัง่การที่

มีคุณภาพดังทีจ่ะกลาวตอไปนี ้เปนสิง่ทีผู่บังคับบญัชาและฝายอาํนวยการสามารถนาํไปเปนหลกัเกณฑอางองิใชงานได
๕.๕.๑ ความงาย  เอกสารสัง่การทีดี่ควรมรีปูแบบและการลาํดับหวัขอท่ีงายตอการทาํความเขาใจ
๕.๕.๒ ความออนตัว เอกสารสัง่การทีดี่ควรมชีองวางใหกบัหนวยรองหรอืหนวยทีเ่กีย่วของในการพจิารณาแกไข

ปญหาหรอืปรบัแตงการปฏบัิติไดดวยตนเอง เม่ือมีสถานการณท่ีมิไดประมาณการไวเกดิขึน้
๕.๕.๓ ตรงเวลา การจดัทําเอกสารสัง่การควรประมาณการเวลาใหเพียงพอตอการการเตรยีมการปฏิบัติของหนวยรอง

ท้ังน้ีพงึระลกึไวเสมอวา การจดัทําแผนหรอืคําสัง่ทีมี่ความสมบรูณแตไมตรงตอเวลาน้ัน กอใหเกดิความเสยีหายอยางมากตอ
การปฏบัิติของหนวย ดวยเหตผุลน้ีคําสัง่เตอืนจงึเปนเสมือนเครือ่งมือท่ีชวยในการขยายเวลาของการวางแผนในระดบัตางๆ

๕.๕.๔ ความสมบรูณ เอกสารสัง่การจะตองมีรายละเอยีดของขอมูลขาวสาร และองคประกอบทีเ่พยีงพอตอการ
ปฏิบัติของหนวยรอง ท้ังน้ีเม่ือหนวยรองรบัทราบแลวจะตองมีความเขาใจอยางสมบรูณ โดยไมมีการขอคําแนะนาํหรอืขอมูลใดๆ
เพิม่เติม นอกจากนีค้วามสมบรูณยงัหมายรวมถงึการพจิารณาหลกีเลีย่งการใชเน้ือความทีซ่้าํซอน

๕.๕.๕ ความเหมาะสมของโครงสรางการจดัหนวย  เอกสารสัง่การทีดี่จะตองแสดงใหเห็นถงึ ความชดัเจนของ
สายการบังคับบญัชา ความสมัพนัธของหนวยในสายการบงัคับบญัชา และหนาท่ีความรบัผดิชอบของหนวยตามสายการบงัคับบญัชา



๕.๕.๖ ความชดัเจนของเครือ่งมือในการควบคมุ เอกสารสัง่การทีดี่จะตองแสดงใหเห็นถงึเครือ่งมือหรอืองคประกอบ
ท่ีใชในการควบคมุการปฏิบัติของหนวยรองใหเปนไปตามความตองการหรอืเจตนารมยของผูบังคับบญัชา เชน กองบัญชาการ และ
การตดิตอสือ่สาร เปนตน

๕.๕.๗ การวางแผนสูศูนยกลาง เอกสารสัง่การทีดี่จะตองสามารถถายทอดองคประกอบของภารกจิ เจตนารมย
ของผูบังคับบญัชา และแนวความคดิในการปฏบัิติท่ีชดัเจนไปสูการวางแผนการปฏบัิติของหนวยรองในระดบัตางๆ อนัจะเปน
ผลใหความสาํเรจ็ของหนวยรองทีเ่กดิขึน้ สามารถตอบสนองตอเปาหมายความตองการของผูบังคับบญัชา

๕.๕.๘ การกระจายการปฏบัิติ เอกสารสัง่การทีดี่จะตองกาํหนดหนาท่ีความรบัผดิชอบของหนวยทีเ่กีย่วของ
อยางชดัเจน ท้ังน้ีเพ่ือใหทุกหนวยไดทราบวา ใครทาํอะไร ท่ีไหน อยางไร อนัจะเปนประโยชนตอการประสานการปฏบัิติ และ
หลกีเลีย่งการใชกาํลงัตอฝายเดียวกนั ในขณะเดยีวกนักบัทีจ่ะตองใหเสรภีาพในการปฏบัิติแกหนวยทีเ่กีย่วของตามความเหมาะสม
ภายใตกรอบเจตนารมยของผูบังคับบญัชา

๕.๕.๙ ความสมดลุย  เอกสารสัง่การทีดี่จะตองมีองคประกอบทีส่ามารถปรบัแตงความสมดยุระหวางการกระจาย
อาํนาจและการรวมอาํนาจเขาสูศูนยกลางใหอยูในระดับที่เหมาะสม ท้ังน้ีเน่ืองจากการกระจายอาํนาจจะใหเสรภีาพในการปฏบัิติ
ในขณะทีเ่สีย่งตอการออกนอกกรอบความตองการของผูบังคับบญัชา สวนการรวมอาํนาจสูศูนยกลางจะใหการปฏบัิติท่ีตรงตาม
กรอบความตองการของผูบังคับบญัชา แตมักจะทาํใหการปฏบัิติเปนไปดวยความลาชา

๕.๕.๑๐ ความชดัเจนของขอเท็จจรงิและสมมตฐิาน เอกสารสัง่การทีดี่ควรจะแสดงขอเท็จจรงิ และสมมตฐิานที่
เกีย่วของกบัภารกจิหรอืการปฏบัิติของหนวยเทาน้ัน



บทที่ ๖
การกํากับดูแลการปฏิบัติ

การกาํหนดแผนการปฏบัิติตามกระบวนการวางแผนตัง้แตการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชา การพฒันาแผน
จนถงึการสัง่การนัน้ เปนเพยีงการสรางเสนตรงเสนหน่ึงจากองคประกอบหรอืปจจยัท่ีมีอยู ณ เวลาหนึง่เวลาใด เเตอยางไรกต็าม
เม่ือถงึเวลาทีจ่ะนาํเสนตรงดงักลาวไปใชงาน องคประกอบหรอืปจจยัตางๆอาจใหผล หรอืมีลกัษณะไมเปนไปตามทีไ่ดคาดหมายไว
เชน การวเิคราะหภารกจิของหนวยเหนอืเกดิความคลาดเคลือ่น ขอเท็จจรงิทีใ่ชเปนพืน้ฐานในการกาํหนดแผนไมถกูตอง ขาศึก
เลอืกหนทางปฏบัิติท่ีมิไดประเมนิไว  หนทางปฏบัิติท่ีเลอืกใหผลไมตรงตามทีป่ระเมนิไว หรอืผลกระทบทีเ่กดิจากการปฏบัิติ
ของขาศึกไมตรงตามทีป่ระเมนิไว เปนตน องคประกอบหรอืปจจยัท่ีเบ่ียงเบนไปจากความคาดหมายเหลาน้ี ลวนแลวแตเปน
สิง่ทีมี่ผลกระทบตอความสาํเรจ็ของภารกจิ หรอืเปนสิง่ทีแ่สดงใหเห็นถงึความจาํเปนในการปรบัแตงเสนตรงดงักลาว ดังน้ัน
จงึจาํเปนท่ีผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการทีเ่กีย่วของจะตองคอยติดตามดูวาปจจยัหรอืองคประกอบใดทีทํ่าใหความสาํเรจ็
ของหนวยเปลีย่นแปลงหรอืบิดเบือนไปจากเดมิ ท้ังน้ีเพือ่นํามาพิจารณาปรบัปรงุองคประกอบหรอืโครงสรางของแผนใหยงัคง
สามารถตอบสนองตอความสาํเรจ็ไดอยางตอเน่ือง กรรมวธีิดังกลาวน้ีเรยีกวา “การกาํกบัดแูลการปฏบัิติ” ซึง่แบงออกเปน
๒ ขัน้ตอนดังน้ี (ดูภาพที ่๖.๑ ประกอบ)
แผน/คําสั่งหนวยเหนือ
สถานการณ
การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา

การพัฒนาแผน

เอกสารสั่งการ

ขอตกลงใจ

      แผน/คําสั่ง                        การปฏิบัติ

การกํากับดูแลการปฏิบัติ
        ใช                            ไม
มีความจําเปนจะตองปรับปรุงแผนหรือไม
         ใช                            ไม
ปจจัยมูลฐานของขอตกลงใจเปลี่ยนหรือไม
ภาพที ่๖.๑  ข้ันตอนการกาํกบัดแูลการปฏบัิติ

บรรลุเปาหมาย
ดําเนินตามแผนหรือไม

      ไม                    ใช



๖.๑   การวางแผนกํากับดูแลการปฏิบัติ
การวางแผนกาํกบัดูแลการปฏบัิติ เปนขัน้ตอนทีก่ระทาํควบคูมากบัการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชาและ

การพฒันาแผน กลาวคือ ในระหวางการวเิคราะหภารกจิ ผูบังคับบญัชาจะตองพจิารณากาํหนดถงึองคประกอบทีช่ีว้ดัความสาํเรจ็
หรอืความลมเหลวของภารกจิทีจ่ะตองคอยตดิตามในระหวางการปฏบัิติ  สวนในขัน้ตอนของการพฒันาแผน ผูบังคับบญัชาจะ
ตองกาํหนดลกัษณะของขอมูลขาวสารทีต่องการจากหนวยรอง เพือ่ใชในการตดิตามความสาํเรจ็ หรอืความลมเหลวของภารกจิ
ในขณะเดยีวกนัจะตองพจิารณาเครอืขายและวธีิการรายงานทีเ่หมาะสมทัง้หลกัและรอง เพือ่ใหผูบังคับบญัชาไดรบัภาพสถานการณ
ท่ีตอเน่ืองและรวดเรว็  กระบวนการพจิารณากาํหนดขอมูลเพือ่การกาํกบัดูแลการปฏบัิติดังกลาวน้ี เรยีกวา “ขอมูลยอนกลบั”
ดังน้ันในการทีจ่ะใหไดมาซึง่ขอมูลขาวสารทีเ่พียงพอ ตอการวเิคราะหและประเมนิผลการปฏบัิติของหนวย ตลอดจนการปรบัปรงุ
องคประกอบหรอืโครงสรางของแผน  นับเปนหนาท่ีโดยตรงของผูบังคับบญัชาทีจ่ะกาํหนดวาอะไรคอืขอมูลท่ีจาํเปนตองขอรบัจาก
หนวยรอง ซึง่ขอมูลเหลาน้ีจะตองแสดงใหเห็นถงึความสาํเรจ็ ความกาวหนาหรอืความลมเหลวของภารกจิ นอกจากน้ีผูบังคับบญัชา
จะตองพจิารณาเลอืกชองทางการสือ่สารทีมี่ความเหมาะสมกบัเครือ่งมือหรอือปุกรณของหนวย รวมถงึการพจิารณากาํหนดชองทาง
สาํรองไว ในกรณท่ีีชองทางหลกัไมสามารถใชการได     

๖.๒ การประมาณสถานการณตอเนื่อง
ในระหวางการปฏบัิติตามแผน หากมีองคประกอบของสถานการณอยางหนึง่อยางใดไมเปนไปตามการประมาณการ

ผูบังคับบญัชาจะตองพจิารณาทบทวนวา “จาํเปนหรอืไมท่ีจะตองปรบัเปลีย่นโครงสรางของกาํลงั” หรอื ”จาํเปนหรอืไมท่ีจะตอง
กาํหนดกจิใหมใหกบัหนวยรอง” ท้ังน้ีการทีจ่ะใหไดมาซึง่คําตอบดงักลาว ผูบังคับบญัชาจะตองไดรบัขอมูลขาวสารทีเ่พยีงพอ
ท้ังทางดานสถานการณโดยทั่วไป สถานการณของขาศึก โดยเฉพาะอยางยิง่สถานภาพกาํลงัและผลการปฏบัิติของหนวยรอง
กรรมวธีิดังกลาวน้ี เรามกัจะเรยีกวา “การประมาณสถานการณตอเนือ่ง” ซึง่เปนกรรมวธีิในการตดิตามและรวบรวมขอมูลขาวสาร
เพือ่การวเิคราะหปรบัเปลีย่นองคประกอบการปฏบัิติ อนัจะทาํใหผลการปฏบัิติน้ันยงัคงความสาํเรจ็ทีต่อเน่ือง ท้ังน้ีการปรบัเปลีย่น
องคประกอบการปฏบัิติน้ัน สามารถเปนไดต้ังแตการปรบัแตงกจิของหนวยรองเพยีงเลก็นอยจนถงึการปรบัเปลีย่นหนทางปฏบัิติ
หรอืขอตกลงใจของผูบังคับบญัชา ซึง่หมายรวมถงึการปรบัเปลีย่นโครงสรางการจดักาํลงัเฉพาะกจิ โดยปกตกิารประมาณสถานการณ
ตอเน่ืองไมมีรปูแบบการปฏบัิติท่ีเเนนอนขึน้อยูกบัวา ผูบังคับบญัชาจะพจิารณานาํเอาวธีิหน่ึงวธีิใดมาใช ท้ังน้ีอาจกระทาํโดย
การประมาณสถานการณบนแผนที ่หรอืแผนภาพสถานการณ ประกอบการรวบรวมและวเิคราะหขอมูลขาวสารทีไ่ดรบัอยางตอเน่ือง
หรอือาจกระทาํโดยการใชประโยชนจากระบบควบคมุและสัง่การ แตอยางไรกต็ามไมวาผูบังคับบญัชาจะเลอืกใชรปูแบบหรอื
วธีิการอยางใด สิ่งที่จะตองคํานึงถึงอยูเสมอ ในการจัดระบบการประมาณสถานการณตอเน่ืองน้ันก็คือ ขอมูลยอนกลบัทีมี่
ความถูกตองและตรงตามความตองการ ระบบการติดตอสื่อสารที่เชื่อถือได โครงสรางการจัดกําลังที่มีประสิทธิภาพและ
ฝายอาํนวยการทีไ่ดรบัการฝกฝนมาเปนอยางดี 

๖.๓ การปรับปรุงและแกไขแผน
หัวขอน้ีเปนการกลาวถงึเทคนคิและขัน้ตอนการพจิารณาปรบัปรงุและแกไขแผน โดยการพจิารณาจากคาํถาม ๓ ขอดังน้ี
๖.๓.๑   การปฏิบัติดําเนินตามแผนหรือไม

 ๖.๓.๒  มีความจําเปนจะตองปรับปรุงแผนหรือไม
 ๖.๓.๓ ปจจัยมูลฐานของขอตกลงใจเปลี่ยนหรือไม

จากน้ันใหพจิารณาภาพที ่๖.๑ ประกอบ หากคําตอบของคาํถามที ่๑ คือ “ใช” การปฏบัิติน้ันกจ็ะบรรลเุปาหมาย
หากคําตอบคอื “ไม” ใหดูตอไปยงัคําถามที ่๒ ซึง่หากคาํตอบคอื “ไม” แสดงวาองคประกอบของการปฏบัิติยงัอยูในเกณฑท่ี



ยงัคงมโีอกาสของการบรรลเุปาหมาย ใหทําการกาํกบัดูแลการปฏบัิติตอไป หากคําตอบคอื “ใช” ใหดูตอไปยงัคําถามที ่๓ ซึง่หาก
คําตอบคอื “ไม” แสดงวาองคประกอบของการปฏบัิติน้ันเบ่ียงเบนไปจากเปาหมายเลก็นอย  การปรบัปรงุสามารถกระทาํไดใน
ขัน้ของการพฒันาแผน เเตถาคําตอบคอื “ใช” แสดงใหเห็นวาองคประกอบของการปฏบัิติสวนใหญหรอืท้ังหมดไมตรงตอเปาหมาย
จงึจะตองทาํการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชา เพือ่กาํหนดขอตกลงใจใหม



ผนวก ค
ขั้นตอนการจัดทําเอกสารสั่งการ

๑.  การจัดทําเอกสารตัวเรื่อง
               ชั้นความลับ
-ไมมีขอความนี้หากไมมีการสั่งการดวยวาจา                                                           ไมเปลี่ยนแปลงจากการสั่งการดวยวาจา
                                                                                                                           ชุดที่………………ของ……………..ชุด
-ช่ือทางยุทธการของหนวยเหนือ ใสไวเพ่ือเพ่ิมความชัดเจน หนวยเหนือ
-ช่ือยุทธการของหนวยที่ออกเอกสารสั่งการ  หนวยที่ออกแผนหรือคําสั่ง

ชื่อเรือธง หรือกองบังคับการ
-ใชเปนแลตติจูด และลองติจูดเมื่อเรืออยูในทะเล ตําบลที่อยู
-เปนวันเวลาที่เอกสารส่ังการมีผลบังคับใชถาไมไดระบุในหัวขอคําแนะนํารวม หมูวันเวลา
-หมายเลขประจําเอกสารสั่งการ ใชอางอิงในการรับสงและตอบรับ เลขที่อางอิง

-แผนหรือคําส่ังยุทธการ ประเภทของเอกสารสั่งการ
-ใชตําแหนงยุทธการได ตําแหนงทางธุรการของผูบังคับบัญชาและเลขที่ของเอกสารสั่งการ           ลําดับของเอกสารสั่งการประจําป
เม่ือจําเปน
-เอกสารที่ใชเปนหลักฐาน อางถึง   ก)                                        -หัวขอเหลานี้เปนหัวขอประจําเอกสารอางถึง
หรือเอกสารอางอิง   ข) ………………………………….            ในแตละรายการ ซึ่งจะไมมีการเปลี่ยนแปลง

  ค) …………………………………. ตลอดทั้งเลมของเอกสารสั่งการ

ภาคเวลา ………………………………………….             -ใชตามภาคเวลาสากลจะเขียนเปนตัวเลข
หรือตัวอักษรก็ได เชน “อัตราเวลาลบเจ็ด(G)”

-การจัดหนวยรอง มาจาก การจัดกําลังเฉพาะกิจ
การพัฒนาแผน(ข้ันที่ ๕) ก.  หมายเลข  ชื่อเรียกหนวยรอง                         ยศ/ชื่อหรือตําแหนงทางธุรการของผูบังคับบัญชา

ชื่อเรือ(หมายเลขเรือ)                                  จํานวนและประเภทเรือ
หรือชื่อทางธุรการของหนวยยอย

ข. ……………………………………………..
ค. …………………………………………….

-กลาวอยางส้ัน/กระชับ เพ่ือ ๑.  สถานการณ
………………………………………………………………………………………………………………………… เปนขอมูลใหหนวยรอง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
-เรียบเรียงตามลักษณะ ก.  กําลังขาศึก
การประกอบกําลัง ท่ีต้ัง จํานวน           ๑) …………………………………..…………………………………………………………………………………………….
การวางกําลัง โดยเเยกเปนขอยอย      ๒) .……………………………………………………………………………………………………………………………….
ตามความเหมาะสม                                       หนา…………………….ของ………………………..หนา

                  ชั้นความลับ



ชั้นความลับ

ประเภทของเอกสารสั่งการ                                     ชุดที่………………..ของ…………………ชุด
ตําแหนงทางธุรการของผูบังคับบัญชาและเลขที่ของเอกสารสั่งการ

-ขาวสารของกําลังฝายเดียวกัน ข.  กําลังฝายเดียวกัน
ท่ีไมอยูในการจัดกําลังเฉพาะกิจ      ๑)                            -หากไมมีขอมูลสวนนี้ใหใสคําวา “ไมมี”
และมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติการ ๒) .……………….……………………………………………………………………………………………………………….
-กําลังที่ไมอยูในการจัดกําลังเฉพาะกิจ ค. กําลังที่สมทบและแยกออก
ท่ีมาสนธิและแยกออก ตามชวงเวลา ๑)                            -หากไมมีขอมูลสวนนี้ใหใสคําวา “ไมมี” และหากมีจํานวนมากใหจัดทําตาราง
ใหลงเวลาที่เขาและแยกออกไวดวย ๒) .……………….……………………………………………………………………………………………………………….

ง. สมมติฐาน (เฉพาะแผนเทาน้ัน)
-ลงภารกิจตามที่ไดในการ ๒. ภารกิจ …………………………………………………………………………………………………………………………………
ประมาณสถานการณ(ข้ันที่ ๑) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-แนวความคิดในการปฏิบัติ ๓. การปฏิบัติ .……………………………………………………………………………………………………………………………
ตามที่ไดจากการพัฒนาแผน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ข้ันที่ ๑) มักข้ึนตนดวยขอ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ความวา “หนวยกําลังนี้จะ….” ก. ชื่อหนวยรอง

๑) …………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) .……………….……………………………………………………………………………………………………………….

-ช่ือหนวยรองและลําดับกิจ ข. ชื่อหนวยรอง
ท่ีไดรับมอบ ๑) …………………………………………………………………………………………………………………………………

๒) .……………….……………………………………………………………………………………………………………….
-คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติ ค. คําแนะนํารวม
ของหนวยตั้งแตสองหนวยขึ้นไป ๑) …………………………………………………………………………………………………………………………………
รวมถึงกําหนดวันที่ยกเลิกและ ๒) .……………….……………………………………………………………………………………………………………….
อํานาจการทําลายเอกสารสั่งการ ๔. ธุรการและการสงกําลังบํารุง            หากมีขอมูลจํานวนมาก ใหจัดทําเปนผนวก และอางถึงผนวกไวสวนนี้
-ขอมูลดานการธุรการและการ ก. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
สงกําลังบํารุงสําหรับการปฏิบัติการ ข. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ค. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
-ขอมูลเก่ียวกับแผน ๕. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
การส่ือสาร ท่ีอยูผูบังคับบัญชา ก. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
และผูทําการแทนผูบังคับบัญชา ข. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
และลักษณะของการบังคับบัญชา ค. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                      หนา…………………….ของ………………………..หนา

                  ชั้นความลับ



ชั้นความลับ

ประเภทของเอกสารสั่งการ                                          ชุดที่………………..
ของ…………………ชุด

ตําแหนงทางธุรการของผูบังคับบัญชาและเลขที่ของเอกสารสั่งการ

-ระบุถึงวิธีการปฏิบัติ คําแนะนําการตอบรับ ………………………………………………………………………………………………………………….
ในการตอบรับเอกสารสําหรับ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หนวยที่ไดรับการแจกจาย
เชน “ตอบรับคําส่ังนี้ทางโทรเลข โดยใชเลขที่อางอิง”                                         (ลงชื่อ) ………………………………………………………….
-ตําแหนงยุทธการตามดวยตําแหนงธุรการ หรือตําแหนงยุทธการอยางเดียว                            (ตําแหนง) …………………………………………..
หากตองการขึ้นหนาใหม ควรใหมีขอความกอนหนาอยางนอย ๒ บรรทัด

สําเนาถูกตอง                                           -หากไมมีลายมือช่ือผูบังคับบัญชาขางตน เอกสารสั่งการ
(ลงชื่อ) ………………………………………………………….   จะมีผลบังคับใชได ตอเม่ือมีการรับรองสําเนาโดยนายทหาร

                                       (ตําแหนง) …………………………………………..    ธุรการ หรือฝายอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย สวนของการ
                                                                                          รับรองสําเนาจะตองอยูหนาเดียวกับสวนการลงลายมือช่ือ
                                                                                                         ของผูบังคับบัญชา
-หากมีรายการผนวก ผนวก
เปนจํานวนมากสามารถ ก. ………………………………………………………………
จัดทําเปนผนวกเฉพาะ ข. ………………………………………………….…………..
ระบุไวกับสวนนี้ ค. …………………………………………….………………..

-ระบุช่ือหนวยหรือ การแจกจาย
ช่ือช่ือผูรับ หากหนวยใดหรือ ………………………………………….………………………..
บุคคลใดรับมากกวา ๑ ฉบับ ………………………………………….………………………..
จะตองระบุจํานวนในวงเล็บ ………………………………………….………………………..
ขางชื่อหนวยหรือช่ือผูรับนั้น ………………………………………….………………………..
และหากรายการแจกจายมีจํานวน
มากใหจัดทําเปนผนวกระบุไวกับ
สวนนี้

                                                          หนา…………………….ของ………………………..หนา
                  ชั้นความลับ



๒.  การจัดทําผนวก
               ชั้นความลับ
                                              -ใชเฉพาะหนาเเรกของผนวก อนุผนวก                 ไมเปลี่ยนแปลงจากการสั่งการดวยวาจา
                                                        และใบแทรก ท่ีมีการแจกจายแยกจาก                        ชุดที่………………ของ……………..ชุด

เอกสารตัวเรื่อง        หนวยเหนือ
 หนวยที่ออกแผนหรือคําสั่ง

ชื่อเรือธง หรือกองบังคับการ
ตําบลที่อยู
หมูวันเวลา
เลขที่อางอิง

-ใชในทุกหนาของผนวก ประเภทของเอกสารสั่งการ
อนุผนวก และใบแทรก ตําแหนงทางธุรการของผูบังคับบัญชาและเลขที่ของเอกสารสั่งการ
เชนเดียวกับเอกสารตัวเรื่อง
-ใหลงไวหนาแรกของ อางถึง ……………………………………………..         -ลําดับอักษรกํากับรายการเอกสารอางถึงให
ผนวก อนุผนวก และใบแทรก                                                               ใชเชนเดียวกันทั้งเลม
เฉพาะรายการอางถึงท่ีใชในผนวก                                           ผนวก
อนุผนวกและใบแทรกเทานั้น                                               ชื่อผนวก

-ลําดับหัวขอในเอกสาร ๑.  …………………………………………………………………
ส่ังการทั้งเลมใหใชเชน ก. ……………………………………………………………. 
เดียวกันในลักษณะนี้                 ข. …………………………………..……………….……..   

๒.  …………………………………………………………………
ก. ……………………………………………………………. 

                                         ๑) …………………………………..…………………..
) .…………………………………………..…..

-จะมีในกรณีท่ีผนวก อนุผนวก และใบแทรก                                              (ลงชื่อ) ………………………………………………………….
แจกจายแยกจากเอกสารตัวเรื่อง สําหรับในกรณี                                                    (ตําแหนง) ………………………………………….
ท่ีแจกจายพรอมกับเอกสารตัวเรื่อง จะมีหรือไมก็ได

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) ………………………………………………………….

                                       (ตําแหนง) …………………………………………..       –ตัวอยางการใชเลขหนา ดังนี้
                                         หนา ๑ ผนวก ก  ……ก-๑

อนุผนวก ……………………………………………………         หนา ๑ อนุผนวก ๑ ของผนวก ก …..ก-๑-๑
การแจกจาย ………………………………………………. หนา ๑ ใบแทรก ก อนผุนวก ๑ ของผนวก ก .…ก-๑-ก-๑

                    หนา…………………….ของ………………………..หนา
                  ชั้นความลับ



ผนวก ก
ขั้นตอนการจัดทําการประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา

ข้ันที่ ๑  การวิเคราะหภารกิจ
เปนขัน้ตอนเริม่ตนท่ีผูบังคับบญัชาทาํการตรวจสอบองคประกอบทีเ่กีย่วของ เพือ่กาํหนดภารกจิของหนวย รวมทัง้วเิคราะห

ใหเห็นถงึขอจาํกดัตางๆทีมี่ผลตอภารกจิ ท้ังน้ีผลลพัธท่ีสาํคัญของขัน้ตอนน้ีคือ ภารกจิของหนวย ขอจํากดั จดุมุง ความสมัพนัธ
ระหวางภารกจิของหนวยกบัภารกจิของหนวยเหนอืในระดบัตาง  ๆซึง่นอกจากจะใชเปนแนวทางสาํหรบัขัน้ตอนตอไปแลว ยงัเปนขอ
มูลในการจดัทํา คําสัง่เตอืน และคําแนะนาํในการวางแผนเบือ้งตน สาํหรบัการเตรยีมการของหนวยรองและฝายอาํนวยการตามลาํดับ

๑.๑   ตรวจสอบแหลงทีม่าของภารกจิ คนหาแหลงทีม่าของภารกจิ เพือ่นํามารวบรวมดาํเนินการในขัน้ตอนตอไป
โดยทัว่ไปภารกจิทางทหารมกัจะมีท่ีมาจาก ๒ แหลงคือ การสัง่การของหนวยเหนอืและสถานการณท่ีเกดิขึน้
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แหลงที่มาของภารกิจ
- จากคําส่ังนโยบายเบื้องตน รมว.กลาโหมประเทศแดง
๑.๒ ตรวจสอบบทบาทหลักและบทบาทสนับสนุน ตรวจสอบดูวาหนวยเปนหนวยหลัก หรือหนวยสนับสนุน
ตรวจสอบบทบาทหลักและบทบาทสนับสนุน
 -เปนหนวยสนับสนุน
๑.๓ ภารกจิหนวยเหนอื  โดยปกตเิปนสวนทีอ่ยูในเอกสารสัง่การของหนวยเหนอื(หัวขอท่ี ๒) ภารกจิของหนวย
นือเปนสิง่ทีทํ่าใหผูบังคับบญัชาสามารถมองเหน็ภาพของการปฏบัิติการทหารทหารทีจ่ะเกดิขึน้ อกีท้ังสามารถเขาใจถงึเจตนา
มยของหนวยเหนอื ท่ีซึง่เปนเครือ่งมือสาํคัญในการนาํมาพจิารณาสงัเคราะหภารกจิของหนวย ในขัน้ตอนน้ีหากผูบังคับบญัชา
งัคงมขีอสงสยัประการใด ใหสอบถามจากหนวยเหนือทันที

๑.๔ เจตนารมยหนวยเหนอื  เปนภาพความตองการของหนวยเหนอื ท่ีผูบังคับบญัชานํามาใชถายทอดไปสูการ
ฏิบัติของหนวยรอง เจตนารมยของหนวยเหนอืจงึเปนสิง่ทีเ่ชือ่มโยงหนวย ๓ ระดบัเขาดวยกนั กลาวคือ หนวยเหนอื หนวยที่
าํการประมาณสถานการณฯและหนวยรอง ท่ีซึง่เปนเสมือนกรอบทีทํ่าใหหนวยรองมเีสรภีาพในการปฏบัิติ อกีท้ังใหผลการปฏบัิติ
ีย่งัคงตอบสนองความสาํเรจ็ของหนวยเหนอืตลอดเวลา ไมวาสถานการณจะเปลีย่นแปลงไปอยางไรกต็าม หรอืท่ีมักเรยีกกนั
า “การรวมความสาํเรจ็เขาสูศูนยกลาง” หรอื “Unity of Effort”  ขอความของเจตนารมยจะตองมีความสัน้ กะทดัรดั
ละชดัเจน อกีท้ังจะตองแสดงใหเห็นถงึองคประกอบ ๓ สวนคือ วัตถุประสงค เปนสวนที่แสดงใหเห็นเหตุผลวาทําไมหนวย
นือจึงมอบหมายใหหนวยปฏิบัติการครั้งน้ันๆ(ปฏิบัติเพื่ออะไร) วธีิการ เปนสิง่ทีอ่ธิบายถงึลกัษณะของการปฏบัิติท่ี
นวยเหนอืตองการ(ปฏิบัติอยางไร) และจดุหมายปลายทาง เปนสวนทีแ่สดงใหเห็นถงึลกัษณะของหนวยหรอืความสาํเรจ็
ือ่สิน้สดุการปฏิบัติการ (เม่ือสิน้สดุการปฏบัิติการแลวหนวยจะเปนอยางไรหรอืการปฏิบัติใหผลสาํเรจ็อยางไร) การพสิจูน
ราบเจตนารมยของหนวยเหนอืสามารถพจิารณาไดจาก หัวขอท่ี ๑ (สถานการณ) และ หัวขอท่ี ๓ (การปฏบัิติ) ในเอกสาร
ัง่การของหนวยเหนอื

ภารกิจของหนวยเหนือ
-ภารกิจของกองทพัสนามแดงคอื รกุเขายึดพืน้ทีท่างยทุธศาสตรของประเทศน้าํเงนิ เพือ่ครอบครองแหลง ทรพัยากรสําคญัและควบคมุ
เสนทางคมนาคมในทะเลจนีใตและอาวน้าํเงนิ
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เจตนารมยของหนวยเหนือ  (พิจารณาจากภารกิจขางตน)
-การครอบครองแหลงทรัพยากรสําคัญและควบคุมเสนทางคมนาคมในทะเลจีนใตและอาวน้ําเงินใหได โดยการใชกําลังทั้งสามมิติ
อันจะทําใหฝายนํ้าเงินถูกจํากัดขีดความสามารถในการระดมทรัพยากรทางดานการรบ
มายเหตุ จากตัวอยางสามารถแสดงองคประกอบของเจตนารมยผูบังคับบัญชาไดดังนี้
ัตถุประสงค             -การครอบครองแหลงทรัพยากรสําคัญและควบคุมเสนทางคมนาคมในทะเลจีนใตและอาวน้ําเงิน
ิธีการ              -การใชกําลังทั้งสามมิติ
ุดหมายปลายทาง      -ฝายนํ้าเงินถูกจํากัดขีดความสามารถในการระดมทรัพยากรทางดานการรบ

๑.๕ ตรวจสอบองคประกอบภารกจิ  เปนการตรวจสอบหรอืวเิคราะหหาองคประกอบของภารกจิ ๒ ประการ คือ
จิ และมุงประสงค จากแหลงทีม่าของภารกจิ ตามทีก่ลาวในขอ ๑.๑

๑.๕.๑  กจิ  คืองาน หนาท่ี หรอืการกระทาํท่ีไดรบัมอบหมายจากหนวยเหนอื ท้ังน้ีในภารกจิหนึง่ๆอาจ
ระกอบดวยกจิเพยีงกจิเดียว หรอืหลายกจิตามเเตสถานการณหรอืการสัง่การจากหนวยเหนอื กจิเหลาน้ีอาจไดรบัมาอยางชดัเจน
นลกัษณะของ กจิเฉพาะ หรอื เปน กจิแฝง ท่ีอาจตองวเิคราะหจากสถานการณหรอืการสัง่การ อกีท้ังกจิเหลาน้ีสามารถเปน
ดท้ังใน ระดับยทุธวธีิ “ทําลายกระบวนเรอืสนิคาแทงโก” หรอื “ตอตีเรอืดํานํ้าในพืน้ท่ีซลู”ู ระดบัยทุธการ “ควบคมุทะเลบรเิวณ
ืน้ท่ีโรมโิอ” หรอื”ปฏิบัติการโจมตสีะเทนินํ้าสะเทนิบกบรเิวณพืน้ท่ีบราโว” และระดบัยทุธศาสตร “ทําลายฐานอาวธุนิวเคลยีรใน
ะเลบอลตกิ” หรอื “ทําลายกาํลงัทหารของประเทศมวง”  ดังน้ันในขัน้ตอนของการตรวจสอบกจิน้ี ผูบังคับบญัชาควรจะตอง
ระทาํดวยความละเอยีดรอบคอบ ท้ังน้ีเพือ่ใหไดองคประกอบของกจิทีค่รบถวนตรงตามความตองการของหนวยเหนอื

๑.๕.๑.๑  กจิเฉพาะ เปนกจิไดรบัมอบหมายโดยตรง หรอืท่ีมีระบไุวในเอกสารสัง่การอยางชดัเจน
ึง่โดยปกตเิรามักจะพจิารณาตรวจสอบกจิประเภทนีไ้ดจาก หัวขอท่ี ๓ (การปฏบัิติ) หรอืผนวก ในเอกสารสัง่การของหนวย
นือ
กิจเฉพาะ  (ระบุในเอกสารสั่งการของหนวยเหนือ)
-ทําลายกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน
-ลิดรอนกําลังทางเรือของประเทศน้ําเงิน
-เตรียมปฏิบัติการยกพลขึ้นบกในดินแดนของประเทศน้ําเงิน
-ปองกันฝงของประเทศเขียวและประเทศเหลือง
๑.๕.๑.๒ กจิแฝง คือกจิทีมี่ความจาํเปนจะตองปฏบัิติเพิม่เติมจากกจิเฉพาะ เพือ่การบรรลตุอ
ตนารมยของหนวยเหนอื การตรวจสอบกจิแฝงสามารถกระทาํโดยการวเิคราะหจากสถานการณหรอืรายละเอยีดคําสัง่การของ
นวยเหนอื โดยพจิารณาวา “ในการปฏบัิติการครัง้น้ี ยงัมีกจิใดบางทีจ่ะตองปฏบัิติเพิม่เติมจากทีไ่ดรบัมอบหมายหรอืตาม
ีร่ะบไุว” ท้ังน้ีระเบยีบปฏบัิติประจาํของหนวย หรอืสิง่ทีป่ฏิบัติเปนปกตวิสิยั เชน การปองกนัตนเอง การปองกนัภัยทาง
ากาศ การลวง เปนตน มิใชกจิแฝง
กิจแฝง (ไดจากการวิเคราะหสถานการณและลักษณะภารกิจของหนวยเหนือเพิ่มเติม)
-ควบคุมทะเลบริเวณอาวน้ําเงิน



๑.๕.๒ มุงประสงค เปนสวนของภารกจิทีแ่สดงถงึเหตผุลของการปฏบัิติตามกจิ อกีท้ังเปนสวน
ท่ีทําหนาท่ีควบคุมกจิ กลาวคือ ในกรณท่ีีเกดิการเปลีย่นแปลงของสถานการณ กจิหรอืการปฏบัิติอาจจะตองถกูปรบัเปลีย่น
ไป ในขณะที่มุงประสงคจะยังคงเปนตัวกํากับความสําเร็จของการปฏิบัติใหตอบสนองตอความตองการของหนวยเหนือ
ตลอดเวลา ตราบใดทีอ่งคประกอบของความตองการดังกลาวไมเปลีย่นแปลงไป  มุงประสงคมักจะใชประกอบกบัขอความ ”
เพ่ือ” สาํหรบั หนวยหลัก หรือ “เพ่ือชวยเหลือในการ” ในกรณีท่ีเปนหนวยหนึ่งในจํานวนหนวยหลักหลายหนวย หรือมี
บทบาทเปนหนวยสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตเพิ่มเติมท่ีนํามาชวยในการพิจารณากําหนดมุงประสงคดังน้ีคือ หาก
หนวยที่ทําประมาณสถานการณฯ เปนหนวยหลกัจะกาํหนดมุงประสงค โดยใชสวนกจิของหนวยเหนอืตามทีร่ะบใุนเอกสารสัง่
การ หากเปนหนวยสนับสนุนจะกาํหนดมุงประสงค โดยการพจิารณาจากหวัขอท่ี ๓(การปฏบัิติ) ในเอกสารสัง่การของหนวย
เหนือ สาํหรบัในกรณท่ีีหนวยเหนอืมิไดจดัทําเอกสารสัง่การเปนลายลกัษณอกัษร หรอืการวางแผนมท่ีีมาจากสถานการณ การ
กาํหนดมุงประสงคจะพจิารณาจากเจตนารมยของผูบังคับบญัชา

๑.๖ สงัเคราะหภารกจิ หลงัจากทีไ่ดพจิารณาสงัเคราะหสวนประกอบตางๆของภารกจิตามขางตนแลวสวนประกอบ
ท้ังหมดจะถกูนํามาเรยีบเรยีงใหอยูในรปูขอความภารกจิ
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สังเคราะหภารกิจ
-ภารกิจของกําลังทางเรือแดง คือ ทําลายกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน ลิดรอนกําลังทางเรือของประเทศน้ําเงิน
เตรียมปฏิบัติการยกพลข้ึนบกในดินแดนของประเทศน้ําเงิน ควบคุมทะเลบริเวณอาวน้ําเงินและปองกันฝงของประเทศเขียวและ
ประเทศเหลือง เพื่อชวยเหลือในการรุกเขายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตรของประเทศน้ําเงิน
มุงประสงค (กรณีน้ีหนวยที่ประมาณสถานการณเปนหนึ่งในหนวยหลักจํานวน ๓ หนวย ดังนั้นมุงประสงคจะพิจารณาจากกิจของ
หนวยเหนือ)
-เพื่อชวยเหลือในการรุกเขายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตรของประเทศน้ําเงิน
๑.๗ ตรวจสอบขอจาํกดั/ขอกาํหนด กฎการปะทะ และสมมตฐิาน  หลงัจากทีไ่ดขอความของภารกจิตามขางตนแลว
นขัน้ตอนตอไปผูบังคับบญัชาจะพจิารณาถงึปจจยัท่ีมีผลกระทบตอความสาํเรจ็ของภารกจิ อนัไดแก ขอจาํกดั/ขอกาํหนด
ฎการปะทะ และสมมตฐิาน ท้ังน้ีเพือ่นําไปใชเปนองคประกอบของการประมาณสถานการณฯในขัน้ตอนตอไป รวมทัง้เปน
อมูลใหกบัฝายอาํนวยการตามสาขาและหนวยรองสาํหรบัการวางแผนตามสวนทีร่บัผดิชอบ

๑.๗.๑ขอจาํกดัและขอกาํหนด  ขอหามท่ีหนวยเหนอืกาํหนด มิใหหนวยปฏิบัติอยางหนึง่อยางใด เรยีกวา
ขอจาํกดั” สวนขอมูลหรอืสภาพการณท่ีหนวยเหนอืแจงใหหนวยนําไปเปนกรอบในการปฏบัิติ เรยีกวา “ขอกาํหนด”  ขอจาํกดั
ละขอกาํหนดนีเ้ปนสิง่ทีถ่กูนําไปใชเปนกรอบกาํหนดหนทางปฏบัิติของหนวยในขัน้ตอนตอไป

ขอจํากัด
-หามมิใหมีการปฏิบัติการทางเรือในทะเลอาณาเขตของชาติเปนกลาง
หมายเหตุ  ในกรณีที่ไมมีขอจํากัดใดจากหนวยเหนือ ขอความสวนนี้ใหใชคําวา “ไมมี” หรือ “ไมพิจารณา”
ขอกําหนด
-ในการปฏิบัติการครั้งนี้ ใหรับการสงกําลังบํารุงจากฐานทัพทาเรือเปนหลัก
หมายเหตุ  ในกรณีที่ไมมีขอกําหนดใดจากหนวยเหนือ ขอความสวนนี้ใหใชคําวา “ไมมี” หรือ “ไมพิจารณา”



๑.๗.๒ สมมตฐิาน  สมมตฐิานคือขอมูลท่ีนํามาใชโดยทีย่งัไมมีหลกัฐานรบัรองความเปนจรงิ ท้ังน้ีเพื่อให
กระบวนการวางแผนสามารถดาํเนินไปไดอยางตอเน่ือง สมมตฐิานจงึอาจเกดิขึน้ไดใน ๒ ลกัษณะ คือ ขอมูลท่ีนํามาใชเพือ่
พรางโดยทีย่งัมิไดพสิจูนผลความเปนจรงิ และขอมูลท่ีสามารถพสิจูนผลความเปนจรงิไดในอนาคต ในขัน้ตอนน้ีจะเปนการตรวจ
สอบถงึสมมตฐิานของหนวยเหนอื ท่ีซึง่จะนาํมาใชเปนขอเท็จจรงิในการวางแผนของหนวย อีกท้ังเปนการกําหนดสมมติฐาน
ของหนวยเองในเบือ้งตน เพือ่นํามาใชกาํหนดเปน หัวขอขาวสารสาํคัญ ซึง่จะถกูปรบัเปลีย่นใหเปนขอเท็จไปตามลาํดับขัน้
ตอนของการวางแผน โดยกระบวนการดานการขาวกรอง สาํหรบัสมมตฐิานใดทีไ่มสามารถปรบัเปลีย่นเปนขอเท็จจรงิได จะ
ถกูนําไปเปนองคประกอบในการกาํหนด แผนรอง อยางไรกต็ามผูบังคับบญัชาควรจะจาํกดัการใชสมมตฐิานใหนอยทีส่ดุ ท้ังน้ี
เพือ่ความสมบรูณของแผนทีเ่กดิขึน้

ก
ใ

จ
ม
ก
ร
ต
ไ

สมมติฐานของหนวยเหนือ
-ประเทศน้ําเงินจะไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติการดานการขาวจากประเทศมวงตลอดชวงเวลาของสถานการณความขัดแยง
หมายเหตุ  ในกรณีที่หนวยเหนือไมมีการใชสมมติฐาน ขอความสวนนี้ใหใชคําวา “ไมมี” หรือ “ไมพิจารณา”
สมมตฐิานของหนวย
-กําลงัทางเรอืฝายนํ้าเงนิไดรบัการสนบัสนนุการปฏบิตักิารดานการขาวจากเรอืประมงของชาตเิปนกลางในพืน้ที่
หมายเหตุ  ในกรณีที่หนวยไมมีสมมติฐาน ขอความสวนนี้ใหใชคําวา “ไมมี” หรือ “ไมพิจารณา”
๑.๗.๓ กฎการปะทะ  เปนการตรวจสอบกฎการปะทะทีก่าํหนดขึน้โดยหนวยเหนอื เพ่ือนําไปถายทอดให
บัหนวยรอง เสนอขอเปลีย่นแปลงกฎการปะทะดงักลาวใหสอดคลองกบัลกัษณะของภารกจิ หรอืกาํหนดรายละเอยีดเพิม่เติม
หสอดคลองกบัระดบัการปฏบัิติการของหนวย
กฎการปะทะที่กําหนดโดยหนวยเหนือ
-การปฏิบัติของกําลังทุกสวนใหเปนไปในลักษณะของการดํารงสถานการณ
 หมายเหตุ  ในกรณีที่หนวยเหนือมิไดกําหนดกฎการปะทะ  ขอความสวนนี้ใหใชคําวา “ไมมี” หรือ “ไมพิจารณา”
กฎการปะทะทีกํ่าหนดโดยหนวย (แสดงเนือ้หากฎการปะทะทีต่องการเสนอขอเปลีย่นแปลงจากหนวยเหนอื/รายละเอยีดกําหนดเพิม่
เตมิ)
-การใชกําลังกับฝายตรงขามใหกระทําในทะเลเปด
หมายเหตุ  ในกรณีที่หนวยไมมีขอเสนอเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกฎการปะทะของหนวยเหนือ หรือไมมีรายละเอียดกําหนดเพิ่ม
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๑.๘ ตรวจสอบจุดมุง  จุดมุงคือสิ่งที่ผูบังคับบัญชากําหนดขึ้นเปนเปาหมายของการปฏิบัติภารกิจ โดยปกติ

ุดมุงมักจะเปนสิ่งที่เชื่อมตอกับจุดศูนยดุล จุดมุงมี ๒ ลักษณะ คือ จุดมุงทางรูปธรรม เปนเปาหมายของการกระทําท่ี
องเห็นหรือสัมผัสได ไดแก ท่ีต้ังทางทหารของขาศึก  ชองเเคบ หรือเกาะ เปนตน  จุดมุงทางนามธรรม เปนการ
ระทําตอจุดมุงทางรูปธรรม ดังน้ันขอความของจุดมุงทางนามธรรมจึงประกอบดวยสวนของการกระทําและจุดมุงทาง
ูปธรรม เชน การลิดรอนกําลังทางเรือขาศึก การทําลายที่ต้ังทางทหาร หรือการยึดเกาะ เปนตน ในขั้นตอนน้ีเปนการ
รวจสอบ และลําดับรายการของจุดมุงทั้งสองลักษณะ เพื่อนําไปใชในการกําหนดหนทางปฏิบัติของหนวยในขั้นตอนตอ
ป



คําแนะนําเพิ่มเติม  การใชขอความแสดงการกระทําของจุดมุงทางนามธรรม ควรใชขอความที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ และ
พิจารณาเลือกใชคําที่ใหความหมายสอดคลองกับสิ่งที่ตองการจริง เชน การลิดรอน ใหผลเสียหายประมาณ ๓๐%-๔๐% ในขณะที่
ทําลายใหผลเสียหายประมาณ ๖๐%-๗๐% เปนตน

๑.๙ แถลงภารกจิ จากทีไ่ดมีการตรวจสอบองคประกอบตางๆภายหลงัการสงัเคราะหภารกจิ จะทาํใหผูบังคับบญัชา
สามารถพจิารณาตดักจิบางลกัษณะทีไ่มจาํเปนตองนํามากลาวรวมไวในขอความของภารกจิ ดังน้ันขอความของกจิทีนํ่ามาแถลงนี้
จะคงเหลอืเฉพาะแตกจิทีจ่าํเปนเทาน้ัน และจะตองเรยีบเรยีงดวยขอความท่ีสัน้ กระทดัรดัและชดัเจน ขอความของภารกจิ
ท่ีไดน้ีนับเปนเปนผลลพัธท่ีสาํคัญของ “ขัน้ตอนการวเิคราะหภารกจิ” ซึง่จะถกูนําไปใชเปนกรอบหรอืแนวทางสาํหรบัการวางแผน
ในขัน้ตอนตอไป

๑.๑๐ เจตนารมยผูบังคับบญัชา   โดยปกตภิายหลงัจากการไดขอความทีช่ดัเจนของภารกจิแลว ผูบังคับบญัชาควร
จะตองกาํหนดเจตนารมยของตน เพ่ือใชเปนกรอบการปฏบัิติถายทอดไปยงัหนวยรอง ทําใหหนวยรองมเีสรภีาพในการปฏบัิติ
และใหผลการปฏิบัติท่ียังคงตอบสนองความสําเร็จของผูบังคับบัญชาไดอยางตอเน่ือง ภายใตสถานการณท่ีเปลีย่นแปลงไป
ขอความของเจตนารมยผูบังคับบญัชามีองคประกอบ เชนเดียวกบัเจตนารมยหนวยเหนอืตามทีก่ลาวแลวขางตน

หลังจากที่ไดขอความของภารกิจและปจจัยตางๆตามที่กลาวขางตน โดยปกติผูบังคับบัญชามักจะนําเอาองค
ประกอบเบือ้งตนของการวางแผนดงักลาวมาจดัทําเปน คําสัง่เตอืน เพือ่ใชเปนขอมูลเบ้ืองตนสาํหรบัการวางแผนของหนวยรอง
หรอื คําแนะนาํในการวางแผนเบือ้งตน ท่ีซึง่ฝายอาํนวยการตามสาขานาํไปใชอางองิในการจดัทําประมาณสถานการณตาม
สวนทีร่บัผดิชอบ ในการจดัทําคําสัง่เตอืนและคําแนะนาํในการวางแผนเบือ้งตนน้ันมิไดมีหลกัเกณฑกาํหนดไวชดัเจนเกีย่วกบั
รปูแบบและเนือ้หา แตอยางไรกต็ามผูบังคับบญัชาสามารถพจิารณาจดัทําเอกสารทัง้สองประเภท โดยอางอิงจากแบบฟอรม
ของแผนและคําสั่งตามผนวก ค และพิจารณาใหมีเน้ือหากลาวถึงขอมูลท่ีจําเปนดังน้ีคือ สถานการณ ภารกิจของหนวย
เปาหมายของการปฏบัิติการ ขอมูลขาวสารท่ีรวบรวมได กาํลงัทีไ่ดรบั ขอจาํกดัและขอกาํหนด สมมตฐิาน หนทางปฏบัิติเพือ่พราง
และคาํแนะนาํรวม อกีท้ังพงึระลกึไวเสมอวา รายละเอยีดของเอกสารทัง้สองประเภทนัน้ยิง่มีมากเพยีงใดยอมทําใหประสทิธภิาพ

การตรวสอบจุดมุง
                     จุดมุงทางรูปธรรม                                                         จุดมุงทางนามธรรม

-กระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน                       -ทําลายกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน
-กําลังทางเรือและกําลังทางอากาศของฝายนํ้าเงิน                    -ลิดรอนกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศของฝายนํ้าเงิน
-ฐานทัพทาเรือของฝายนํ้าเงิน                                         -ลิดรอน/ทําลายฐานทัพทาเรือของฝายนํ้าเงิน

แถลงภารกิจ
-ภารกิจของกําลังทางเรือแดง คือ ทําลายกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน ลิดรอนกําลังทางเรือของประเทศน้ําเงิน
เตรียมปฏิบัติการยกพลข้ึนบกในดินแดนของประเทศน้ําเงิน ควบคุมทะเลบริเวณอาวน้ําเงินและปองกันฝงของประเทศเขียวและ
ประเทศเหลือง เพื่อชวยเหลือในการรุกเขายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตรของประเทศน้ําเงิน

เจตนารมยผูบังคับบัญชา
-ชวยเหลอืกองกําลังอืน่ๆในการบกุยึดพืน้ทีท่างยุทธศาสตรของประเทศน้าํเงนิ โดยใชขดีความสามารถทัง้ปวงของกาํลงัทางเรอื อนัจะทาํ
ใหฝายเราสามารถใชประโยชนของพืน้ทีด่งักลาวไดโดยอสิระ



ของการจดัทําแผนของฝายอาํนวยการตามสาขาหรอืหนวยรองมมีากขึน้เทาน้ัน นอกจากน้ีขอสงัเกตทีส่าํคัญอกีประการหนึง่
เกีย่วกบัการจดัทําเอกสารท้ังสองประเภทคอื ผูบังคับบญัชาอาจพจิารณาจดัทําคําแนะนาํในการวางแผน ใหกบัฝายอาํนวย
การตามสาขาไดอกีครัง้หนึง่ภายหลงัจากทีไ่ดขอตกลงใจในขัน้ตอนสดุทายของการประมาณสถานการณฯ ท้ังน้ีเพือ่ใหฝายอาํนวย
การตามสาขาสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการจัดทําผนวกประกอบเอกสารสั่งการตอไป

ข้ันตอนที ่๒  การวเิคราะหปจจยัแวดลอม
เปนขั้นตอนที่ทําการตรวจสอบและวิเคราะหถึงปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอความสําเร็จของภารกิจ ๓ ลักษณะคือ พื้นท่ี

กําลังและเวลา การวิเคราะหปจจัยแวดลอมเปนหนาท่ีของฝายอํานวยการดานการขาว ท่ีจะตองทําการรวบรวมขอเท็จจริง
เกี่ยวกับปจจัยท้ังสามลักษณะ เพื่อมาวิเคราะหวาเกื้อกูลและเปนอุปสรรคตอภารกิจของหนวย และขาศึกอยางไร จาก
น้ันนําผลทีไ่ดมาจาํแนกเปนปจจยัเขมแขง็และปจจยัออนแอของแตละฝาย อกีท้ังประเมนิถงึความเพยีงพอหรอืความเหมาะ
สมของกาํลงัทีไ่ดรบัเบือ้งตน

๒.๑ ตรวจสอบปจจยัพืน้ท่ี  เปนปจจยัท่ีพจิารณาเกีย่วกบัลกัษณะของพืน้ท่ีตามกรอบของภารกจิ ปจจยัดังกลาวน้ี
จะประกอบดวยรายละเอียดของสิ่งที่ตองนําพิจารณามากนอยขึ้นอยูกับระดับของการปฏิบัติการ เชน ในขณะที่เศรษฐกิจ
สงัคมจติวทิยา การเมือง และภมิูอากาศเปนสิง่ทีจ่ะตองนํามาพิจารณาในการวางแผนระดบัยทุธศาสตร  สภาพอากาศเฉพาะ
ชวงเวลากลบัเปนสิง่ทีส่าํคัญ สาํหรบัการปฏบัิติการระดับยทุธวธีิ ดังน้ันปจจยัท่ีนํามาแสดงตอไปนี ้ จงึมีลกัษณะเปนรายการ
มูลฐานที่ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการสามารถพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับระดับการปฏิบัติการของตน
 ๒.๑.๑   ภูมิประเทศ  คือองคประกอบทางดานกายภาพของพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ท่ีมีผลตอขดีความสามารถ
ทางการรบ การปฏิบัติการ และการจดัการทรพัยากรของทัง้สองฝาย

๒.๑.๑.๑    เน้ือท่ี:  ขนาดความกวาง ยาวของพืน้ท่ีปฏิบัติการ และลกัษณะของเสน
แบงเขตแดน

๒.๑.๑.๒    ท่ีต้ัง:  ลกัษณะของทีต้ั่ง พืน้ดิน ทะเล แหลม คาบสมุทร ภายนอก หรอื
ศูนยกลาง

๒.๑.๑.๓ ระยะทาง: ระยะทางระหวางจดุท่ีเปนองคประกอบของการวางแผน เชน ระยะทางระหวาง
ฐานทพักบัพืน้ท่ีปฏิบัติการ ระยะทางระหวางฐานปฏบัิติการกบัจดุรวมพล หรอืระยะทางระหวางฐานทพักบักาํลงัขาศึก เปนตน

๒.๑.๑.๔ สิง่แวดลอม: ลกัษณะของสภาพเเวดลอมท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบกบัการปฏบัิติการ
เชน สภาพมลพษิ สิง่กดีขวางทางธรรมชาต ิแผนดินไหว หรอืการระเบดิของภูเขาไฟ เปนตน

๒.๑.๑.๕ ภูมิมาปะนะ:  ลกัษณะเฉพาะของพืน้ท่ี เชน ท่ีราบ ทะเลทราย เเนวเขา หรอืปา เปนตน
๒.๑.๑.๖ พชืพนัธ: ลกัษณะพชืพนัธตามธรรมชาตหิรอืท่ีมนุษยปลกู เชน ขาว ออย ถัว่

เปนตน
    ๒.๑.๑.๗ อทุกศาสตรและสมทุรศาสตร: ลกัษณะเฉพาะของแหลงนํ้า ทะเล
มหาสมุทร เกาะและหมูเกาะ ท้ังทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตแิละมนษุยสรางขึน้ เชน ความลกึ ความเค็ม สภาพทางชีววทิยา กระเเสน้าํ
นํ้าขึน้นํ้าลง เปนตน

๒.๑.๑.๘ ภูมิอากาศและสภาพอากาศ:  ลกัษณะโดยรวมของภมิูอากาศ เชน เขตรอนชืน้ ฤดูกาล
ชวงเวลากลางวันกลางคืน อุณหภูมิ ความชื้น เปนตน และลักษณะของสภาพอากาศที่เกิดตามชวงระยะเวลา เชน นํ้าฟา
ฐานเมฆ ทัศนวิสัย สภาพคลื่นลม  เปนตน



๒.๑.๒ ประชากร  เปนลกัษณะเฉพาะของประชากรบรเิวณพืน้ท่ีปฏิบัติการ เชน จาํนวนประชากร อาย ุเพศ
เชือ้ชาติ การนับถอืศาสนา ความหนาแนนของประชากร  ชมุชนเมือง/ชนบท การเกดิ การตาย และการอพยพยายถิน่ฐาน เปนตน

๒.๑.๒.๑ เชือ้ชาต:ิ  กลุมเชือ้ชาตติางๆ  กลุมเชือ้ชาตหิลกั ชนกลุมนอย และปญหาเชือ้ชาติ
๒.๑.๒.๒ ศาสนา:  กลุมศาสนาหลกั ความสมัพนัธระหวางศาสนา ปญหาความแตกตางดาน

ศาสนา
๒.๑.๒.๓ ภาษา: ภาษาราชการ ภาษาถิน่ และการใชตัวอกัษร
๒.๑.๒.๔ การรูหนังสอื:  จาํนวนประชนทีรู่หนังสอื จาํนวนผูรูหนังสอืของชมชนเมอืงและชนบท

๒.๑.๓ การเมือง  ภาพลกัษณทางการเมอืง เชน รปูแบบของรฐับาล ฝายบรหิาร ฝายตุลาการ ฝายนิติ
บัญญติั รฐัธรรมนญู โครงสรางกฎหมาย พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนทางการเมอืง กลุมการคา เสถยีรภาพทางการเมอืง สทิธิ
มนุษยชน เปนตน นอกจากน้ียงัรวมถงึปญหาภายในรปูแบบตางๆ เชน กลุมหัวรนุเเรง การกอการราย อาชญากรรม การกอ
ความไมสงบ และยาเสพตดิ เปนตน

๒.๑.๔ การทตู  การดําเนินนโยบายดานความสมัพนัธระหวางประเทศ  ลกัษณะของพนัธมิตร ขอผกูพนัธ
ตามสนธสิญัญา  และปญหาดานกฎหมายระหวางประเทศ

๒.๑.๕ ทรพัยากรธรรมชาต ิ เเรธาต ุเแหลงพลงังานธรรมชาตแิละจากการผลติ แหลงอาหาร และแหลงนํ้า
๒.๑.๖ เศรษฐกจิ  นโยบายเศรษฐกจิ ภาพลกัษณะทางดานเศรษฐกจิ ผลผลติมวลรวมของชาติ

(GDP) การบรหิารงบประมาณ การลงทนุจากตางประเทศ ลกัษณะของสนิคาและผลผลติ โครงสรางระบบอตุสาหกรรม
การทองเทีย่ว การวจิยัและพฒันาทางทหาร รวมถงึปญหาทางเศรษฐกจิตางๆ เชน การขาดดุลการคา สภาวะเงนิเฟอ สภาวะหนี้
สนิ เปนตน

๒.๑.๗ เกษตรกรรม  ผลผลติทางการเกษตร วตัถดิุบทางการเกษตร และการสาํรองสนิคาและวตัถดิุบ
๒.๑.๘ การคมนาคมและขนสง ลกัษณะและสิง่อาํนวยความสะดวกทางดานการคมนาคมและขนสงทัง้ทางบก

ทางทะเล และทางอากาศ  เชน ทางรถไฟ ถนน ทาเรอื สนามบนิ การทาอากาศยาน การพาณิชยนาว ี การจราจรทางอากาศ
เปนตน

๒.๑.๙ การโทรคมนาคม  อปุกรณและสิง่อาํนวยความสะดวกทัง้ปวงทางดานการสือ่สารและโทรคมนาคม
เชน ดาวเทยีม สถานีวทิย ุระบบวทิยเุชือ่มโยง ระบบการสือ่สารไรสาย และระบบการควบคมุสัง่การ เปนตน

๒.๑.๑๐ วฒันธรรม  การแสดงออกทางวฒันธรรม ลกัษณะธรรมเนยีมประเพณท่ีีถอืปฏิบัติสบืทอดกนัมา
ทัศนติท่ีมีตอคนตางเผาพนัธุและเชือ้ชาต ิ ความแตกตางกนัของวฒันธรรมระหวางกลมุเชือ้ชาตติางๆ

๒.๑.๑๑ ลทัธคิวามเชือ่   แนวความคดิและปรชัญาทางดานการเมือง การดาํรงชวีติและการอยูรวมกนัเปน
สงัคม

๒.๑.๑๒ลทัธชิาตินิยม  มูลเหตขุองการรวมชาต ิทัศนคตท่ีิมีตอประเทศชาตแิละประชาชนในชาติ
๒.๑.๑๓สงัคมจติวทิยา  สภาพการตอตานการสูรบของประชนในพืน้ท่ี ความตองการดานการสขุาภิบาล

การศึกษา และการสาธารณสขุ ลกัษณะของการอยูรวมกนัเปนชมุชน ความสมัพันธของคนในชมุชน และโครงสรางองคกร
ท่ีทําหนาท่ีจดัระเบยีบสงัคม

๒.๑.๑๔ วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ระดบัของทกัษะและความรูของบุคลากรทางดานเทคนิคและวทิยาศาตร
ตลอดจนแหลงทรพัยกรทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีซึง่มักเปนสิง่ทีใ่หผลกระทบตอการปฏบัิติในระยะยาว



การวเิคราะหปจจยัพืน้ท่ีตามทีก่ลาวขางตน เปนการรวบรวมขอเท็จจรงิในแตละปจจยัยอยมาอภิปรายในเชงิของการเกือ้กลู
และเปนอปุสรรคตอภารกจิของทัง้สองฝาย ดังน้ันในการนาํเสนอจะตองแสดงใหเห็นถงึสวนทีเ่ปนขอเท็จจรงิและการอภปิราย
ซึง่สามารถกระทาํได ๒ ลกัษณะ คือ การพรรณนา และการจดัทาํเปนตาราง
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เนื้อที่
อาวน้ําเงินมีเนื้อที่ ๓๐,๐๐๐ ตารางไมล  เสนทางคุมกันเรือลําเลียงยุทธปจจัยที่ส้ันที่สุดมีระยะทาง ๔๐๐ ไมล (ขอเท็จจริง)
ขอยุต ิ การคนหาและทาํลายกาํลงัทางเรอืขาศกึในอาวน้าํเงนิจะตองใชกําลงัทางเรอืจํานวนมาก ขาศกึจะตองใชเวลาในการคุมกัน
กระบวนเรอืลาํเลยีงยุทธปจจยั นาน เพยีงพอทีเ่รอืดาํนํ้าฝายเราจะหาโอกาสเขาโจมตอียางไดผล (การอภปิราย)
รอื
                     สถานการณ                                      ผลกระทบตอฝายเรา                 ผลกระทบตอ
ขาศึก              (ขอเท็จจริง)                                       (การอภิปราย)                     (การอภิปราย)
ระหวาง พ.ค.-ต.ค. เปนชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต      -อุปสรรคตอการตรวจการณ          -อุปสรรคตอการตรวจการณ
บริเวณชายฝงตะวันตกลมสงบ สวนบริเวณอาวน้ําเงิน      -อุปสรรคตอการปฏิบัติการของ       -อุปสรรคตอการปฏิบัติการของ
มีคลื่นลมแรง ลมทิศระหวาง ๒๐๐–๓๒๐ ความเร็ว        เรอืขนาดเลก็และการยกพลขึน้บก     เรอืขนาดเลก็และการยกพลขึน้บก
เฉลี่ยมีคาระหวาง ๖–๑๕ นอต ความสูงคลื่น ๑-๕ ฟุต
มายเหต ุ หากหัวขอยอยใดไมมขีอมลูหรอืพจิารณาแลวเหน็วาไมเก่ียวของกับระดบัของหนวยใหตดัออก
๒.๒ ตรวจสอบปจจยักาํลงั เปนการพจิารณาถงึรายละเอยีดองคประกอบของกาํลงัรบทกุประเภท ของทัง้สอง

าย  ซึง่ขอบเขตของการพจิารณานัน้ขึน้อยูกบัระดบัของหนวยและการปฏบัิติการ
๒.๒.๑ ระบบปองกันประเทศ  องคประกอบของโครงสรางดานความม่ันคงและการปองกันประเทศ

น กองทัพ การระดมสรรพกาํลงั การประสานงานระหวางกองทพักบัฝายพลเรอืน องคกรดานการปองกนัประเทศและ
วามม่ันคง  งบประมาณของการปองกนัประเทศ  การสนับสนุนทางดานอาวธุ  การสัง่ซือ้อาวธุ การชวยเหลอืทางดานการ
หารจากตางชาต ิและความสมัพนัธดานการทหารกบัประเทศตางๆ เปนตน

๒.๒.๒ กองทพั  สภาพความพรอมของเหลาทัพและหนวยงานดานการปองกนัประเทศอืน่ๆ ท้ังทางดาน
าํลงัพล อาวธุยทุโธปกรณ เครือ่งมือสนับสนุนการรบ การบรหิารจดัการ และการสงกาํลงับาํรงุ

๒.๒.๓ กาํลงัรบ  ลกัษณะและสถานภาพของกาํลงัรบ ท่ีสะทอนใหเห็นถงึความเขมแขง็และความออนแอ
นัจะนาํไปสูความลมเหลวหรอืการบรรลภุารกจิทีไ่ดรบัมอบหมาย

๒.๒.๓.๑   การประกอบกาํลงั: การจดัรปูแบบและประเภทของกาํลงั ลกัษณะของอาวธุ อปุกรณ
นับสนุน ตลอดจนลกัษณะของการปฏบัิติการ

๒.๒.๓.๒ กาํลงัสาํรอง: ภาพลกัษณของการจดัการดานระบบกาํลงัพลสาํรองสาํหรบัการปฏบัิติการ
๒.๒.๓.๓ การเสรมิกาํลงั: แนวโนมและลกัษณะของการสนธกิาํลงั หรอืการเพิม่เติมกาํลงั

ากกาํลงัเผชญิหนาท่ีไดประมาณการไว รวมถงึรปูแบบและลกัษณะของการเคลือ่นยายกาํลงัดังกลาว เขาพืน้ท่ีปฏิบัติการ
๒.๒.๓.๔ ทีต้ั่งและการวางกาํลงั:  ท่ีต้ังทางภมิูศาสตรของกาํลงั อปุกรณและสิง่สนับสนุนทาง

านการรบ เชน หนวยยงิสนับสนุน จรวดตอสูอากาศยาน หนวยลาํเลยีงและขนสง ศูนยควบคมุและสัง่การ เปนตน
๒.๒.๓.๕ กาํลงัรบสมัพันธ: รายการเปรยีบเทยีบจาํนวนและชนดิของกาํลงั อาวธุยทุโธปกรณ

ละสิง่สนับสนุนการรบของทัง้สองฝาย รวมถงึสวนทีไ่ดรบัเพิม่เติมจากการเสรมิกาํลงั



๒.๒.๔ การสงกาํลงับาํรงุ  ลกัษณะและวธีิการสงกาํลงับาํรงุตามสาขา อนัไดแก การสงกาํลงั การซอมบํารงุ
การขนสง การบรกิารทางการแพทย การบรกิารกาํลงัพลและการพฒันาฐานทพั รวมถงึระดบัของผลกระทบทีเ่กดิจากภยั
คุกคามประเภทตางๆ และวงรอบการสงกาํลงับาํรงุ

๒.๒.๕ ประสทิธภิาพการรบ  องคประกอบอืน่ท่ีมีสวนเสรมิสรางประสทิธภิาพการรบ เชน ระดบัของการฝก
ประสบการณทางการรบ ภาวะผูนํา ขวญักาํลงัใจ  วนัิย แรงจงูใจ และหลกันิยม  เปนตน

การนําเสนอปจจยักาํลงัตามทีก่ลาวขางตน สามารถแสดงโดยใชตารางเปรยีบเทยีบขอเท็จจรงิของหนวยและขาศึกในแตละ
ปจจยัยอย จากน้ันนํามาสรปุเปนขออภิปราย หรอื อาจนําเอาขอเท็จจรงิและการอภปิรายมานาํเสนอในลกัษณะของการพรรณา
ท้ังน้ีในการอภปิรายใหกระทาํในลกัษณะเดยีวกบัปจจยัพืน้ท่ี กลาวคือ การวเิคราะหใหเห็นถงึลกัษณะทีเ่กือ้กลูและเปนอปุสรรค
ตอภารกจิของทัง้สองฝาย

หรอื

หมายเหต ุ หากหัวขอยอยใดไมมขีอมลูหรอืพจิารณาแลวเหน็วาไมเก่ียวของกับระดบัของหนวยใหตดัออก
๒.๓ ตรวจสอบปจจยัเวลา  เปนการพจิารณาถงึผลของเวลากบัการปฏบัิติภารกจิ ซึง่โดยปกตปิจจยัเวลาจะเปน

ปจจยัท่ีนํามาพจิารณารวมกบัปจจยัอืน่ กลาวคือ เวลา-พืน้ท่ี และ เวลา-กาํลงั
๒.๓.๑ เวลาเตรยีมการ  ประมาณการณเวลาทีห่นวยใชในการเตรยีมการ หรอืการปฏิบัติในขัน้ตอนตางๆ

ซึง่โดยปกตมัิกจะระบไุวในหลกันิยม หรอืสามารถพจิารณาประมาณไดจากประสบการณ
๒.๓.๒ เวลาปฏบัิติการของขาศึก  ประมาณการณเวลาทีข่าศึกใชในการปฏบัิติภารกจิ

กําลังรบสัมพันธ

       ชนิด/ประเภทของกําลัง                          จํานวนของฝายเรา                            จํานวนของฝายขาศึก
       เรือบรรทุก ฮ.                                          -                                                  ๑
        เรือดํานํ้า                                               ๔                                                  -

ขอยุต ิ  -อากาศยานโจมตขีองฝายตรงขามสามารถปฏบิตักิารไดในระยะทีห่างไกลจากฐานบนิบก เนือ่งจากการตอระยะโดย เรอืบรรทกุ ฮ.
-เรือดํานํ้าของฝายเราเปนภัยคุกคามอันดับหนึ่งของกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัย จึงเปนเปาหมายที่ขาศึกจะตองใหความ
สนใจตลอดชวงระยะเวลาของการปฏิบัติการ

กําลังรบสัมพันธ
    กําลังฝายเรา
   -เรือ ฟก.                       จํานวน ๙ ลํา
  -ฮารพูน                         จํานวน ๔๘ ลูก
   กําลังฝายขาศึก
  -เรือ คว.                         จํานวน ๗ ลํา
  -C-801 จํานวน ๓๐ ลูก
 -ASPIDE จํานวน ๔๖ ลูก

ขอยุติ   -กําลังทางเรือฝายเรามีขีดความสามารถในการปราบเรือดํานํ้า และการปฏิบัติการผิวน้ําอยูในระดับที่สูงกวาขาศึก
ในขณะมีขีดความสามารถในการปองกันภัยทางอากาศอยูในระดับที่ต่ํากวา



๒.๓.๓ เวลาเตอืน  เวลาที่กําหนดไวเปนสัญญาณแสดงใหทราบวา เม่ือใดจะเริม่ตนการปฏบัิติ เม่ือใด
ท่ีการปฏบัิติจะตองเสรจ็สิน้ และเมือ่ใดทีจ่ะตองปฏบัิติในขัน้ตอนตอไป

๒.๓.๔ เวลากาํหนดขอตกลงใจ ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝายใชในการกาํหนดขอตกลงใจหลงัจากไดรบัภารกจิ
๒.๓.๕ เวลาวางแผน  ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝายใชในการจดัทําเอกสารสัง่การ หลงัจากทีไ่ดขอตกลง

ใจ
๒.๓.๖ เวลาประกอบกาํลงั  ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝายใชในเกณฑกาํลงัพล ระดมพล หรอืประกอบ

กาํลงั
๒.๓.๗ เวลาตอบโต  เวลาทีท้ั่งสองฝายใชในการตอบโตการเคลือ่นกาํลงัหรอืการปฏบัิติของฝายตรงขาม
๒.๓.๘ เวลาเคลือ่นยายกาํลงั  ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝายใชในการเตรยีม และเคลือ่นยายกาํลงั

จากทีต้ั่งปกติ ไปยงัทาเรอืหรอืสนามบิน เพ่ือการจดัการสมัภาระและลาํเลยีงโดยพาหนะตอไป
๒.๓.๙ เวลาการเดนิทาง  ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝาย ใชในการเคลือ่นยายกาํลงัจากฐานทพัทาเรอื

หรอืจดุรวมพลไปยงัพืน้ท่ีปฏิบัติการ
๒.๓.๑๐ เวลารวมกาํลงั  ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝายใชในการเคลือ่นยายและรวมกาํลงักนั ณ ท่ีหน่ึงทีใ่ด
๒.๓.๑๑ เวลาเตรยีมการและปฏบัิติ ประมาณการณเวลาทีจ่าํเปนสาํหรบัทัง้สองฝายในการเตรยีมการและการปฏบัิติ
๒.๓.๑๒เวลาปฏบัิติการ ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝายตองการในการบรรลภุารกจิ
๒.๓.๑๓ อตัราการรกุหรอืหนวงเวลา  ผลสาํเรจ็ของการรกุตอหนวยเวลาของกาํลงัฝายรกุ และผลสาํเรจ็ของ

การหนวงเหนีย่วหรอืดํารงสภาพการรบตอหนวยเวลาสาํหรบักาํลงัฝายรบั
๒.๓.๑๔เวลาเสรมิกาํลงั  ประมาณการณเวลาทีห่นวยยอยเดินทางเขาเสรมิ หรอืสนธกิาํลงัไดอยางสมบรูณ
๒.๓.๑๕ เวลาจดักาํลงัพลสาํรอง ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝายตองการในการจดัการเกีย่วกบักาํลงัพลสาํรอง
๒.๓.๑๖ เวลาปรบัสภาพกาํลงั ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝายตองการใชในการปรบัสภาพของกาํลงัใหสอดคลอง

กบัสถานการณท่ีเปลีย่นแปลงไป
๒.๓.๑๗ เวลาฟนสภาพกาํลงั  ประมาณการณเวลาทีท้ั่งสองฝายใชในการฟนฟสูภาพของกาํลงัภายหลงัเสรจ็สิน้

การปฏบัิติ หรอืหลงัจากทีไ่ดรบัความเสยีหายจากการปะทะ
การพจิารณาปจจยัเวลาในแตละหวัขอยอยตามขางตนสามารถนําเสนอไดท้ังในลกัษณะของการพรรณนา และการจดัทําเปน

ตารางเชนเดียวกบัปจจยัอืน่ๆ
ปจจัยเวลา
        รายการ                    ขอมูลฝายเรา                      ขอมูลฝายขาศึก                             ขอยุติ

  เวลาการเดินทาง            เรือดํานํ้าเขาจุดวางตัว        กระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัย           เรือดํานํ้าสามารถ
ตอตีกระบวน
                               ใชเวลาอยางชาที่สุด          เดินทางถึงทาเรือ ใชเวลา ๖
ปจจัยเวลา
  เวลาเตรียมการ
ฝายเรา:  บ.ลว.ตรวจการณสามารถทําการ ลว.ลวงหนา ๒ วันกอนการเดินทางของกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัย
ฝายขาศึก: ขาศึกไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาการใช บ.ลว.
ขอยุติ  บ.ลว.ฝายเราและฝายขาศึกสามารถทําการ ลว. ไดครอบคลุมพื้นที่ กอนการปฏิบัติการของเรือผิวน้ํา



หมายเหต ุ หากหัวขอยอยใดไมมขีอมลูหรอืพจิารณาแลวเหน็วาไมเก่ียวของกับระดบัของหนวยใหตดัออก
ภายหลงัจากทีไ่ดพจิารณาปจจยัเวลาในแตละหวัขอยอยตามขางตนแลวใหทําการสรุปประเดน็ท่ีสาํคัญ หรอืเฉพาะในสวน

ท่ีมีผลกระทบตอภารกจิ 

๒.๔ ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลขาวสาร  หลงัจากการตรวจสอบและวเิคราะหปจจยัท้ัง ๓ ลกัษณะตาม
ท่ีกลาวขางตน ผูบังคับบญัชาและฝายอาํนวยการอาจจะพบวาขาวสารบางสวนยงัขาดความสมบรูณหรอืยงัไมสามารถรวบรวมได
ขาวสารเหลาน้ีจะถูกนํามากําหนดเปน “หัวขอขาวสารสาํคัญ” เพือ่การวางแผนรวบรวมขอเท็จจรงิ หรอืกาํหนดเปนสมมตฐิาน
ในกรณท่ีีไมสามารถหาขอเท็จจรงิสาํหรบัหัวขอขาวสารสาํคัญน้ันๆได

เป

ต
น
อ
เห

สรุปปจจัยเวลา
-เรือดํานํ้าฝายเราสามารถตอตีกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยไดตลอดเสนทาง จนถึงทาเรือ
-บ.ลว.ฝายเราและบ.ลว.ฝายขาศึกสามารถทําการ ลว.ไดครอบคลุมพื้นที่กอนการปฏิบัติการของเรือผิวน้ํา
หัวขอขาวสารสําคัญ
-ขีดความสามารถทางดานการสงกําลังบํารุงในทะเล ของกําลังทางเรือฝายนํ้าเงิน
-การเสริมกําลังทางเรือทางใหกับ กภ.๒ ของฝายนํ้าเงิน
๒.๕ จดัทําตารางปจจยัเขมแขง็และปจจยัออนแอ  นําเอาขอยติุหรอืขออภิปรายทีไ่ดในเเตละปจจยั มาจาํแนก
นปจจยัเขมแขง็และปจจยัออนแอของแตละฝาย เพือ่นําไปใชประโยชนในขัน้ตอนตอไป

๒.๖   ตรวจสอบความเพยีงพอของกาํลงัในเบือ้งตน จากการพจิารณาถงึลกัษณะทีต่รงขามกนัของกาํลงัแตละฝาย
ามการตรวจสอบปจจยัท้ัง ๓ ลกัษณะดงัทีก่ลาวขางตน เชน ระบบปองกนัภัยทางอากาศ/อากาศยาน  หรอื ยานปราบเรอืดํา
้าํ/เรอืดํานํ้า เปนตน จะทาํใหผูบังคับบญัชาสามารถประมาณการณกาํลงัทีไ่ดรบัในเบือ้งตนไดวามีความเพยีงพอ หรอืไม
ยางไร ซึง่นับเปนสาระสําคัญของการพิจารณาตรวจสอบในหัวขอน้ี นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาเพิ่มเติมความ
็นหรือขอเสนอแนะในสวนน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อเปนการแจงใหหนวยเหนือรับทราบ

ตรวจสอบความเพียงพอของกําลังในเบื้องตน
-กําลังที่ไดรับมีความเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ:  บ.ลว. และเรือประมงหาขาว เปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

ปจจัยเขมแข็ง
                          ฝายเรา                                                                 ฝายขาศึก

-มีเรือฟริเกตติดอาวุธปลอย ที่มี ฮ.ประจําเรือ                        -มีเรือบรรทุก ฮ.และอากาศยานประจําเรือ

ปจจัยออนแอ
                          ฝายเรา                                                                 ฝายขาศึก
-ไมมีขีดความสามารถในการสงกําลังบํารุงในทะเล                  -อาวน้ําเงินมีลักษณะเปนอาวปดทางเดียว



ข้ันตอนที ่๓  การกาํหนดหนทางปฏบัิติของขาศึก
ขัน้ตอนน้ีเปนการนําเอาขอมูลขาวสารทีร่วบรวมได มาพจิารณาสงัเคราะหหนทางปฏบัิติของขาศึก พรอมกบัการจดัลาํดับ

ความนาจะเปน โดยปกตแิลวรายการหนทางปฏบัิติของขาศึกน้ีเปนผลลพัธท่ีเกดิจากการประมาณสถานการณขาวกรองซึง่จดัทํา
โดยฝายขาว ท่ีซึง่สามารถนาํมาผนวกใชกบัการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชาในขัน้ตอนน้ีไดทันที โดยมิตองมีการ
ปรบัปรงุหรอืแกไขเพิม่เติมใดๆ แตอยางไรกต็ามในบางสถานการณ ผูบังคับบญัชาอาจพจิารณากาํหนดหนทางปฏบัิติของขาศึก
ขึน้เองตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี

๓.๑   ทบทวนขอมูลท่ีเกีย่วของ  เปนการทบทวน และตรวจสอบขอมูลท่ีจะนาํมาเปนองคประกอบในการสงัเคราะห
หนทางปฏบัิติของขาศึก โดยการพจิารณาตามมมุมองของขาศึก หรอืกลาวอกีนัยหน่ึงคือ การสมมตตินเองเปนขาศึก สาํหรบั
การดําเนินการในขัน้ตอนน้ีสามารถจดัลาํดับการพจิารณาเปน ๒ ขัน้ตอนยอย ดังน้ี

๓.๑.๑  การกาํหนดจดุมุงของขาศึก เปนการพจิารณาถงึองคประกอบทางดานการรบของทัง้สองฝายทีข่าศึก
ใหความสนใจ เชน กาํลงัรบ กาํลงัสนับสนุน ระบบการสือ่สาร หรอืระบบควบคมุสัง่การ เปนตน

ท
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จุดมุงของขาศึก

                      จุดมุงทางรูปธรรม                                                      จุดมุงทางนามธรรม

-เรือลําเลียงยุทธปจจัย                                                 -คุมกันเรือลําเลียงยุทธปจจัย
-ฐานทัพทาเรือนํ้าเงิน                                                 -ปองกันฐานทัพทาเรือนํ้าเงิน
-เสนทางคมนาคมที่เขาออกอาวน้ําเงิน                                -รักษาเสนทางคมนาคมที่เขาออกอาวน้ําเงิน
-ฐานทัพทาเรือของประเทศเขียวและเหลือง    -ลิดรอนฐานทัพทาเรือของประเทศเขียวและเหลือง
-กําลังทางเรือของฝายเรา                                              -ทําลายกําลังทางเรือของฝายเรา
๓.๑.๒  การสรางแนวทางการปฏบัิติของขาศึกตามองคประกอบทางยทุธศลิป เปนการจนิตนาการถงึแนว
างการปฏบัิติท่ีขาศึกสามารถกระทาํได ท้ังน้ีตามแนวคดิของนักวางแผนยคุใหมไดมีการนําเอาองคประกอบทางยทุธศลิป อนั
ดแก ปจจัยวิกฤติ  จุดศูนยดุล ความลอแหลมวิกฤติ และจุดชี้ขาดการรบมาชวยในการพิจารณา อันจะทําใหไดแนว
างในการสังเคราะหหนทางปฏิบัติท่ีมีขอบเขตตรงกับระดับของหนวยและภารกิจ อีกท้ังทําใหหนทางปฏิบัติท่ีไดในแตละ
ิธีมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
ปจจยัเขมแขง็วกิฤตแิละปจจยัออนแอวกิฤต ิ พจิารณาจากตารางปจจยัเขมแขง็และปจจยัออนแอ ตามทีไ่ดในขัน้ตอนที ่ ๒ การวเิคราะห
จจยัแวดลอม)

ปจจัยวิกฤติของฝายเรา

                        ปจจัยเขมแข็งวิกฤติ                                               ปจจัยออนแอวิกฤติ

-เรือดํานํ้า                                                              -การสงกําลังบํารุงในทะเล
-ฐานทัพทาเรือของประเทศเขียวและเหลือง                          -ระบบควบคุมและสั่งการ
-เรือผิวน้ําอาวุธปลอยนําวิถีและ ฮ.ประจําเรือ



(จุดศนูยดลุ พจิารณาจากปจจยัเขมแขง็และปจจยัออนแอวกิฤตขิางตน)

(

(

ใ
น

จุดศูนยดุลของฝายเรา
 -กําลังทางเรือ
ความลอแหลมวกิฤต ิพจิารณาโดยการจาํแนกองคประกอบยอยของจดุศนูยดลุขางตน)

จุดชีข้าดการรบ  พจิารณาถงึเหตกุารณทีค่วามลอแหลมวกิฤตขิางตน ถูกกระทาํอยางไดผล)

๓.๒ พจิารณาขดีความสามารถของขาศึก  เปนการจาํแนกขดีความสามารถของขาศึกตามประเภท หรอืมิติของการ
ชกาํลงั โดยการใชขอมูลจากขัน้ตอนที ่๒ (การวเิคราะหปจจยัแวดลอม) มาเปนองคประกอบในการพจิารณา อกีท้ังจะตอง
าํเอาหลักนิยมและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการใชกําลังของฝายขาศึกมาใชเปนบรรทัดฐาน

จุดชี้ขาดการรบของฝายเรา
-เรือผิวน้ําถูกทําลาย
-เรือดํานํ้าถูกทําลาย
-อากาศนาวีไมสามารถใชประโยชนได
-ฐานทัพทาเรือไมสามารถใชการได
-ระบบควบคุมสั่งการถูกทําลาย

ความลอแหลมวิกฤติของฝายเรา
-เรือผิวน้ํา
-เรือดํานํ้า
-อากาศนาวี
-ฐานทัพทาเรือ
-ระบบควบคุมสั่งการ

พิจารณาความสามารถของขาศึก

    ประเภทของกําลัง                                 ขีดความสามารถ                                   วิธีการใชกําลัง

     กําลังทางเรือ                  -โจมตีกําลังทางเรือฝายเราในอาวน้ําเงิน                              โจมตี
                                         และทะเลจีนใต
                                         -สนับสนุนกําลังทางบก ดวยการปฏิบัติการ                           โจมตี
                                          สะเทินน้ําสะเทินบกในดินแดนฝายเรา
                                         -วางทุนระเบิดทางรุกบริเวณฐานทัพทาเรือ                     โจมตี/หนวงเวลา
                                           และเสนทางเดินเรือสําคัญ
    หนวยรบพิเศษ -กอวินาศกรรมบริเวณสถานที่สําคัญ                                 โจมตี



หมายเหตุ  จากตาราง ในหัวขอของการใชกําลัง ใหพิจารณากําหนดโดยใชคําเฉพาะ DRAW-D ไดแก ปองกัน(Defend)
เสริมกําลัง(Reinforce)  โจมตี(Attack) ถอนกําลัง(Withdraw) และหนวงเวลา(Delay) ตามที่กลาวในบทที่ ๓

๓.๓ การสงัเคราะหหนทางปฏบัิติของขาศึก เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชานําเอา ขีดความสามารถของขาศึกแตละราย
การมาแปลงเปนการปฏบัิติ โดยการพจิารณารวมกบั จดุชีข้าดการรบ ในแตละหวัขอ และหลงัจากทีว่ธีิการปฏิบัติตามที่
สงัเคราะหไดเหลาน้ีผานการตรวจสอบการตอบสนองตอ จดุมุง แลว วธีิการปฏบัิติท่ีไดท้ังหมดจะถกูนํามาเปน “หนทางปฏบัิติ
ของขาศึก”
ตัวอยาง  ขีดความสามารถ: กําลังทางเรือ/โจมตีกําลังทางเรือฝายเรา+ จุดชี้ขาดการรบ: เรือผิวนํ้าและเรือดํานํ้าฝาย
เราถูกทําลาย = การปฏิบัติ: ทําลายเรือผิวนํ้าและเรือดํานํ้าของฝายเราดวยกําลังทางเรือ ตอบสนองตอ จุดมุง: ทําลาย
กําลังทางเรือฝายเรา ดังน้ัน หนทางปฏิบัติท่ีไดคือ “ทําลายเรือผิวน้ําและเรือดําน้ําของฝายเราดวยกําลังทางเรือ”

หลงัจากทีไ่ดหนทางปฏบัิติเปนท่ีเรยีบรอย ผูบังคับบญัชาหรอืฝายอาํนวยการจะตองทาํการตรวจสอบหนทางปฏบัิติดังกลาว
ใหมีขอความทีก่ระชบั มีขอบเขตตรงตามระดบัของภารกจิ ท้ังน้ีอาจนําเอาบางวธีิมารวมกนัไดหากพจิารณาเหน็วามีความซ้าํซอน
จากน้ันใหนําหนทางปฏบัิติท่ีเหลอือยูมาจดัทําเปนตาราง ประกอบการพจิารณาถงึการเหตผุลสนับสนุนและเหตผุลทีเ่ปนอปุสรรค
ของการทีข่าศึกจะนาํเอาหนทางปฏบัิติแตละวธีิมาใช โดยจดัใหอยูในหวัขอ “ขอสงัเกต”
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การสังเคราะหหนทางปฏิบัติของขาศึก
                      หนทางปฏิบัติของขาศึก                                                            ขอสังเกต

-ลิดรอนฐานทัพทาเรือและกําลังทางเรือของฝายเราดวยกําลังทางเรือ              -ตองแบงแยกกาํลงัปฏบิตัิ
และกําลังทางอากาศ ปองกันฐานทัพทาเรือ และสถานที่สําคัญดวย
กําลัง สอ./รฝ. กําลังทางเรือ และทุนระเบิดทางรับ
๓.๔ การลาํดับหนทางปฏบัิติของขาศึก  เปนการจดัลาํดับหนทางปฏบัิติของขาศึกท่ีเหลอือยู ตามความนาจะเปน
องการที่ขาศึกจะนํามาใช โดยการนําเอาขอมูลจากหัวขอ “ขอสังเกต” ตามขางตนมาเปนองคประกอบในการพิจารณา
ัง้น้ีการจดัลาํดับหนทางปฏบัิติของขาศึกน้ันมีวตัถปุระสงค เพือ่ใหเกดิความสะดวกในการประเมนิหนทางปฏบัิติท้ังสองฝาย
ึง่จะกลาวตอไป
การจัดลําดับหนทางปฏิบัติของขาศึก
หนทางปฏิบัติที่ ๑  ลิดรอนฐานทัพทาเรือและกําลังทางเรือของฝายเราดวยกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศ ปองกันฐานทัพทาเรือ
และสถานที่สําคัญดวยกําลัง สอ./รฝ. กําลังทางเรือ และทุนระเบิดทางรับ แบบแบงเปนพื้นที่
หนทางปฏิบัติที่ ๒  ลิดรอนฐานทัพทาเรือและกําลังทางเรือของฝายเราดวยกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศ ปองกันฐานทัพทาเรือ
และสถานที่สําคัญดวยกําลัง สอ./รฝ. กําลังทางเรือ และทุนระเบิดทางรับ แบบเปนชั้น
ัน้ตอนที ่๔  การกาํหนดหนทางปฏบัิติของหนวย



เปนขัน้ของการกาํหนดหนทางปฏบัิติของหนวย โดยการพจิารณาสงัเคราะหการปฏบัิติจากกรอบของภารกจิ ภายใตขดีความ
สามารถตามกรอบของปจจยัตางๆดังทีไ่ดวเิคราะหมาแลวในขัน้ตอนที ่ ๑ (การวเิคราะหภารกจิ)และขัน้ตอนท่ี ๒ (การ
วเิคราะหปจจยัแวดลอม) ท้ังน้ีหนทางปฏบัิติท่ีไดจะประกอบดวยขอความหลกั ๒ สวนคือ การปฏบัิติ(ทําอะไร)และเครือ่งมือท่ี
ใช(อยางไร)  อกีท้ังหนทางปฏบัิติแตละวธีิจะตองมีความแตกตางกนัอยางชดัเจน และมคีวามสอดคลองกบัระดบัของหนวย
และภารกจิ

๔.๑ ทบทวนขอความของภารกจิ  เปนการทบทวนขอความของภารกจิ ตามทีไ่ดในขัน้ตอนที ่ ๑(การวเิคราะหภาร
กจิ)  อกีครัง้หนึง่ เพือ่นํามาตรวจสอบจดุมุง ซึง่เปนองคประกอบหลกัในการนาํมาสงัเคราะหหนทางปฏบัิติของหนวย
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ทบทวนขอความของภารกิจ
-ภารกิจของกําลังทางเรือแดง คือ ทําลายกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน ลิดรอนกําลังทางเรือของประเทศน้ําเงิน
เตรียมปฏิบัติการยกพลข้ึนบกในดินแดนของประเทศน้ําเงิน ควบคุมทะเลบริเวณอาวน้ําเงินและปองกันฝงของประเทศเขียวและ
ประเทศเหลือง เพื่อชวยเหลือในการรุกเขายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตรของประเทศน้ําเงิน
๔.๒ ทบทวนขอมูลท่ีเกีย่วของ  เปนการทบทวนและตรวจสอบขอมูลท่ีจะนาํเปนองคประกอบรวมในการสงัเคราะห
นทางปฏบัิติของหนวย ซึง่จะมลีาํดับและการปฏบัิติ เชนเดียวกบัการสงัเคราะหหนทางปฏบัิติของขาศึกดังทีก่ลาวไปแลว

๔.๒.๑  การตรวจสอบจดุมุงของหนวย เปนการพจิารณาถงึองคประกอบทางดานการรบของทัง้สองฝายท่ี
ูบังคับบญัชาใหความสนใจ ซึง่โดยปกตจิะนาํมาจากขัน้ตอนที ่ ๑(การวเิคราะหภารกจิ) ประกอบกบัการทบทวนขอความ
องภารกจิขางตน

๔.๒.๒  การสรางแนวทางการปฏบัิติของหนวยตามองคประกอบทางยทุธศลิป เปนการจนิตนาการถงึแนวทาง
ารปฏบัิติท่ีหนวยสามารถกระทาํได ท้ังน้ีตามแนวคดิของนักวางแผนยคุใหมไดมีการนําเอาองคประกอบทางยทุธศลิป อนัไดแก
จจยัวกิฤต ิ จดุศูนยดุล ความลอแหลมวกิฤต ิและจดุชีข้าดการรบ มาชวยในการสงัเคราะห อนัจะทาํใหไดกรอบของแนวทาง
นการสงัเคราะหหนทางปฏบัิติใหมีขอบเขตสอดคลองกบัระดับของหนวยและภารกจิ อกีท้ังทาํใหหนทางปฏบัิติท่ีไดในแตละ
ธีิมีความแตกตางกนัอยางชดัเจน
ปจจยัเขมแขง็วกิฤตแิละปจจยัออนแอวกิฤต ิ พจิารณาจากตารางปจจยัเขมแขง็และปจจยัออนแอ ตามทีไ่ดในขัน้ตอนที ่ ๒ การวเิคราะหปจจยัแวด
อม)

การตรวสอบจุดมุงของหนวย
                     จุดมุงทางรูปธรรม                                                         จุดมุงทางนามธรรม

-กระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน                     -ทําลายกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน
-กําลังทางเรือและกําลังทางอากาศของฝายนํ้าเงิน                  -ลิดรอนกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศของฝายนํ้าเงิน
-ฐานทัพทาเรือของฝายนํ้าเงิน                                      -ลิดรอน/ทําลายฐานทัพทาเรือของฝายนํ้าเงิน
ปจจัยวิกฤติของขาศึก

                        ปจจัยเขมแข็งวิกฤติ                                               ปจจัยออนแอวิกฤติ

-เรือบรรทุก ฮ.                                                         -ความจําเปนของการลําเลียงขนสงทางทะเล
-การสงกําลังบํารุงในทะเล                                            -มีหาดที่เหมาะสําหรับการยกพลขึ้นบกจํานวนมาก
-บ.โจมตี และ บ.ลว.ติดตั้งอาวุธปลอยนําวิถี



(จุดศนูยดลุ พจิารณาจากปจจยัเขมแขง็และปจจยัออนแอวกิฤตขิางตน)
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จุดศูนยดุลของขาศึก
 -กําลังทางเรือ
ความลอแหลมวกิฤต พจิารณาโดยการจาํแนกองคประกอบยอยของจดุศนูยดลุขางตน)

จุดชีข้าดการรบ พจิารณาถงึเหตกุารณทีค่วามลอแหลมวกิฤตขิางตน ถูกกระทาํอยางไดผล)

ความลอแหลมวิกฤติของขาศึก
-เรือผิวน้ํา
-อากาศนาวี
-ฐานทัพทาเรือ
-ระบบควบคุมสั่งการ
จุดชี้ขาดการรบของขาศึก
-เรือผิวน้ําถูกทําลาย
-อากาศนาวีไมสามารถใชประโยชนได
-ฐานทัพทาเรือไมสามารถใชการได
-ระบบควบคุมสั่งการถูกทําลาย
๔.๓ สงัเคราะหหนทางปฏบัิติของหนวย  เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชาพจิารณาถงึวธีิการปฏบัิติท้ังปวงของหนวย
ีใ่หผลตาม จดุชีข้าดการรบ ซึง่หนทางปฏบัิติดังกลาวจะตองอยูภายใตกรอบของปจจยัตางๆ ตามการวเิคราะหในขัน้ตอนที ่๑(การ
เิคราะหภารกจิ) และขัน้ตอนที ่๒ (การวเิคราะหปจจยัแวดลอม) ไดแก ขอจาํกดั/ขอกาํหนด กฎการปะทะ ปจจยัพืน้ท่ี ปจจยั
าํลงั และปจจยัเวลา จากน้ันนํามาตรวจความสอดคลองกบั จดุมุง  วธีิการปฏบัิติท่ีไดท้ังหมดจะถกูนํามาเปน “หนทางปฏบัิติของ
นวย”
ัวอยาง  จุดชี้ขาดการรบ: ฐานทัพทาเรือไมสามารถใชการได + จินตนาการถึงการปฏิบัติท่ีใหผลตามจุดชี้ขาดการรบ
 การปฏิบัติ: วางทุนระเบดิทางรกุปดฐานทพัทาเรอืของฝายนํ้าเงนิดวยอากาศยาน ตอบสนองตอ จดุมุง: ลดิรอน/ทําลาย
านทพัทาเรอืของฝายนํ้าเงนิ ดังน้ัน หนทางปฏบัิติท่ีไดคือ“วางทุนระเบดิทางรกุปดฐานทพัทาเรอืของฝายน้าํเงนิดวยอากาศ
าน”
หลงัจากทีไ่ดหนทางปฏบัิติเปนท่ีเรยีบรอย ผูบังคับบญัชาหรอืฝายอาํนวยการจะตองทาํการตรวจสอบหนทางปฏบัิติดังกลาว

หมีขอความทีก่ระชบั ซึง่โดยปกตขิอความของหนทางปฏบัิติของหนวยทีส่มบูรณจะประกอบดวย หนวย/กาํลงั(ใคร) การ
ฏิบัติ(ทําอะไร) ตําบลท่ี/พืน้ท่ีปฏิบัติการ(ท่ีไหน) เวลาของการปฏบัิติ(เม่ือไร) วธีิการ/เครือ่งมือท่ีใช (อยางไร) และ วตัถุ
ระสงค(ทําไม) นอกจากน้ีหนทางปฏบัิติแตละวธีิจะตองมีขอบเขตตรงตามระดบัของภารกจิและมคีวามแตกตางกนัอยางชดั
น ซึง่สิง่ทีนํ่ามาชวยพจิารณาความแตกตางและขอบเขตของแตละวธีิ ไดแก กาํหนดเวลา ลกัษณะของการจดักาํลงั ขอบเขตพืน้ท่ี
วามพยายามหลกั มิติของการใชกาํลงั(บก ทะเล อากาศ) หลกัการ/วธีิการ และรปูแบบการสงกาํลงับาํรงุ

สังเคราะหหนทางปฏิบัติของหนวย
หนทางปฏิบัติที่ ๑  ปดก้ันอาวน้ําเงินดวยทุนระเบิดจากเรือผิวน้ําและอากาศยาน ทําลายกําลังทางเรือฝายนํ้าเงินดวยกําลังทางเรือ
และกําลังทางอากาศ โดยการแบงกําลังตามพื้นที่
หนทางปฏบิตัทิี ่๒  แสดงลวงการปดก้ันอาวน้าํเงนิดวยทุนระเบดิจากเรอืผวิน้าํและอากาศยาน ทาํลายกําลงัทางเรอืฝายนํ้าเงนิดวยกําลัง
ทางอากาศเฉพาะพืน้ทีสํ่าคญั
หนทางปฏบิตัทิี ่๓  ปดก้ันอาวน้าํเงนิดวยทุนระเบดิจากเรอืผวิน้าํและอากาศยาน ทาํลายกําลังทางเรอืฝายนํ้าเงนิดวยกําลงัทางอากาศ
เฉพาะพืน้ทีสํ่าคญั



๔.๔ ตรวจสอบความเหมะสม เปนการตรวจสอบวา“หนทางปฏบัิติแตละวธีิน้ัน เม่ือปฏิบัติแลวใหผลสาํเรจ็ทีต่อบ
สนองตอภารกจิและเจตนารมยของหนวยเหนอืหรอืไม หนทางปฏบัิติท่ีไมผานจะตองถกูนํามาปรบัปรงุ หรอืพิจารณาตดัออก
หากเหน็วาไมสามารถปรบัปรงุได

๔.๕ ตรวจสอบความเปนไปไดเบ้ืองตน  เปนการตรวจสอบในเบือ้งตนวา หนทางปฏบัิติในแตละวธีิสามารถปฏบัิติ
ไดดวยทรัพยากรที่หนวยมีอยูหรือไม ท้ังน้ีเพื่อการปรับปรุงหรือตัดหนทางปฏิบัติวิธีหน่ึงวิธีใด ท่ีมีความบกพรองออกไป
อยางไรก็ตามการตรวจสอบโดยละเอียดจะกระทําอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนที่ ๕ (การประเมินหนทางปฏิบัติท้ังสองฝาย)

๔.๖ ตรวจสอบความยอมรับไดเบ้ืองตน  เปนการตรวจสอบองคประกอบ การบรรลุภารกิจของหนทาง
ปฏิบัติ ๒ ลักษณะคือ ผลของความสําเร็จ การตอบสนองมุงประสงคและเจตนารมยของหนวยเหนอื ซึง่โดยปกตจิะ
พจิารณาแลวในการตรวจสอบความเหมาะสม ความเสีย่ง โอกาสของความเสยีหายหรอืความสญูเสยีท่ีอาจเกดิขึน้กบัองค
ประกอบทางดานการรบของหนวย ดังน้ันการทีจ่ะกาํหนดวาหนทางปฏบัิติใดยอมรบัไดหรอืไมน้ัน จงึขึน้อยูกบัการทีผู่บังคับ
บัญชาจะพจิารณาวา “ขนาดหรอืโอกาสความเสีย่งของหนทางปฏบัิติวธีิหน่ึงวธีิใดน้ัน อยูในเกณฑท่ียอมรบัไดหรอืไม” โดยทัว่ไป
การพจิารณาความเสีย่งเปนสิง่ทีมั่กกอใหเกดิปญหากบันักวางแผนเนือ่งจากไมสามารถแสดงผลทีเ่ปนรปูธรรม แตอยางไรกต็าม
เราสามารถนําขัน้ตอนเชงิปรมิาณมาชวยในการพจิารณาตรวจสอบคาความเสีย่งไดดังน้ี

๔.๖.๑ ตรวจสอบปจจยัอนัตราย พจิารณาถงึลกัษณะของอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในการใชหนทางปฏบัิติแตละวธีิ
โดยการพจิารณาจากปจจยัตางๆตามทีก่ลาวในขัน้ตอนที ่๒ (การวเิคราะหปจจยัแวดลอม) หรอืขาวสารเพิม่เตมิท่ีรวบรวมได

๔.๖.๒ วเิคราะหคาความเสีย่ง  พจิารณากาํหนดคาความเสีย่ง โดยการประมาณความรนุเเรงและโอกาส
ของอนัตรายทีจ่ะเกดิจากการใชหนทางปฏบัิติแตละวธีิ  ท้ังน้ีสามารถจดัทําเปนตารางประเมนิคาความเสีย่งตามตวัอยางขางลาง
น้ี

ตรวจสอบความเหมาะสม
     หนทางปฏิบัติ                   ความเหมาะสม                                    หมายเหตุ/สาระการปรับปรุง

      หป.๑                           เหมาะสม                                                    คงไว
     หป.๒                          ไมเหมะสม                                                  ตัดออก
     หป.๓                          ไมเหมาะสม                           คงไว/ทําลายกําลังทางเรือฝายนํ้าเงินดวยกําลังทางเรือ
                                                                               และกําลังทางอากาศ เฉพาะพื้นที่สําคัญ

ตรวจสอบความเปนไปไดเบื้องตน
        หนทางปฏิบัติ                       ความเปนไปได                            ความตองการกําลังเพิ่มเติม

          หป.๑                           เปนไปได                                              -
          หป.๒                          เปนไปได                                               -
          หป.๓                          เปนไปได                                               -
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  การวิเคราะหความเสี่ยง
 ระดับความรุนแรงของอันตราย                    นน.            หป.๑                     หป.๒                   หป.๓
                                                                        โอกาส      X นน.      โอกาส         X นน.     โอกาส     X นน.
 ภารกิจลมเหลว                                     ๔        ๐          ๐           ๑           ๔          ๑          ๔
 กระทบตอองคประกอบของภารกิจสวนใหญ          ๓         ๑         ๓            ๑           ๓          ๑        ๓
องคประกอบภารกิจมีโอกาสเปลี่ยนแปลง             ๒        ๑          ๒            ๑         ๒           ๑         ๒
กระทบตอองคประกอบของภารกิจเพียงเล็กนอย      ๑         ๒     ๒           ๒         ๒           ๑        ๑

คาความเสี่ยง                                                            ๗                        ๑๑                    ๑๐
มายเหต ุ โอกาสของอนัตรายทีเ่กดิจากการใชหนทางปฏบัิติ สามารถกาํหนดคาเชงิปรมิาณไดดังนี้
           -เกดิขึน้เปนประจาํ                 ๔

  -เกดิขึน้บอยครัง้                    ๓
  -เกดิขึน้บางครัง้ ๒
 -มักจะไมเกดิขึน้ ๑
-ไมเกดิขึน้ ๐

๔.๖.๓ พิจารณาลดความเสีย่งของหนทางปฏบัิติ  พจิารณาคาความเสีย่งของแตละหนทางปฏบัิติ พรอมกบั
าํหนดองคประกอบหรอืวธีิการทีส่ามารถลดคาความเสีย่งของหนทางปฏบัิติแตละวธีิ เพือ่นํามาปรบัปรงุหนทางปฏบัิติดังกลาวให
คีวามเสีย่งนอยท่ีสดุ หรอือาจนํามาเปนองคประกอบในการพจิารณาตดัหนทางปฏบัิติท่ีไมสามารถปรบัปรงุไดออกไป

๔.๖.๔ กาํหนดสญัญานความเสีย่ง  เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชากาํหนดถงึ ลกัษณะของสถานการณท่ีใช
นเครือ่งบงบอกวา “การปฏบัิติในขณะหนึง่ขณะใดนัน้มีความเสีย่งอยูในระดบัทีไ่มสามารถยอมรบัได” ท้ังน้ีเพือ่นํามาเปน
งคประกอบในการกาํหนดลกัษณะขอมูลขาวสารทีต่องการจากหนวยรอง อนัจะนาํไปเปนเครือ่งมือในการกาํกบัดูแลการปฏบัิติตอไป
หนทางปฏบัิติท้ังหมดทีผ่านการพิจารณาดานความเสีย่งหรอืความยอมรบัไดแลว จะถกูนํามาแสดงไวในตาราง พรอมกบั

อสงัเกตดานความเสีย่ง และ/หรอื สญัญานความเสีย่ง ท่ีจะนาํไปใชประโยชนในการกาํกบัดูแลการปฏบัิติตอไป
ตรวจสอบความยอมรับไดเบื้องตน
        หนทางปฏิบัติ                      ความยอมรับได                               ขอสังเกตดานความเสี่ยง

          หป.๑                           ยอมรับได                                              -
          หป.๒                          ยอมรับได                                              -
          หป.๓                          ยอมรับได                                              -



๔.๗ ตรวจสอบความแตกตางของหนทางปฏบัิติ  พจิารณาและปรบัแตงขอความของหนทางปฏบัิติแตละวธีิใหมี
องคประกอบทีเ่เตกตางกนัอยางชดัเจน หากเหน็วาจาํเปน

๔.๘ ตรวจสอบความสมบรูณของหนทางปฏบัิติ  ทบทวนและปรบัแตงความสมบรูณ ของหนทางปฏบัิติแตละวธีิ
ตามองคประกอบของขอความทีไ่ดกลาวไวในขอ ๔.๓ หากเหน็วาจาํเปน

๔.๙ จดัลาํดับหนทางปฏบัิติ นําหนทางปฏบัิติท่ีเหลอือยูท้ังหมดมาจดัลาํดับตามขอมูลท่ีไดรบัจากการตรวจสอบขางตน
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จัดลําดับหนทางปฏิบัติ
หนทางปฏิบัติที่ ๑  ปดก้ันอาวน้ําเงินดวยทุนระเบิดจากเรือผิวน้ําและอากาศยาน ทําลายกําลังทางเรือฝายนํ้าเงินดวยกําลังทางเรือ
และกําลังทางอากาศ โดยการแบงกําลังตามพื้นที่
หนทางปฏบิตัทิี ่๒  ปดก้ันอาวน้าํเงนิดวยทุนระเบดิจากเรอืผวิน้าํและอากาศยาน ทาํลายกําลงัทางเรอืฝายนํ้าเงนิดวยกําลงัทางเรอืและ
กําลังทางอากาศเฉพาะพืน้ทีสํ่าคญั
๔.๑๐ กาํหนดแนวความคดิในการปฏบัิติเบ้ืองตน นําหนทางปฏบัิติท้ังหมดตามรายการขางตน มาขยายรายละเอยีด
ิม่เติม เพือ่ใหแสดงใหเห็นถงึภาพแนวความคดิในการปฏบัิติหรอืองคประกอบของการปฏบัิติท่ีเพยีงพอตอการนําไปใชวเิคราะห
นขัน้ตอนตอไป โดยปกตขิอความของแนวความคดิในการปฏบัิติจะประกอบดวย กาํหนดเวลาของการปฏบัิติการ ลกัษณะของ
ารใชกาํลงั พืน้ท่ีปฏิบัติการ  ความพยายามหลกั ฉากการปฏบัิติการ การปฏบัิติการเสรมิท่ีสาํคัญ และระบบกาํลงัพลสาํรอง
อกจากน้ีในสวนของฉากการปฏบัิติ ซึง่เปนสวนประกอบหลกัของแนวความคดิในการปฏบัิติน้ัน สามารถนํามาจาํแนกรายละเอยีด
ิม่เติมได กลาวคือ การยาตรากาํลงั เปาหมายของการบรรลภุารกจิ การแบงมอบพืน้ท่ีรบัผดิชอบ การวางกาํลงัของกาํลงัสวนตางๆ
างเลอืกในการปฏบัิติท่ีอาจเกดิขึน้และหนวยสนับสนุน
แนวความคิดในการปฏิบัติเบื้องตน
หนทางปฏิบัติที่ ๑  ปฏิบัติการวางทุนระเบิดทางรุกบริเวณอาวไทยตั้งแต จว.นราธิวาสถึงแหลมกาเมา ดวยเรือผิวน้ําสนับสนุน
ดวยอากาศยาน ลวงหนา กอนที่เรือผิวน้ําจะเดินทางเขาคนหาและทําลายกําลังทางเรือของฝายนํ้าเงินในพื้นที่ดานเหนือและใต
เเลตติจูด ๑๐ องศาเหนือ  สนับสนนุดวย บ.ลว.ในการ ลว.คนหาและพสูิจนทราบเปาหมายและบ.โจมตจีากฝง  เรอืดาํนํ้าเขาวาง
ตวัในพืน้ทีแ่ละบรเิวณหนาฐานทพัทาเรอืฝายนํ้าเงิน เพื่อหาขาว และโจมตีกําลังทางเรือของฝายนํ้าเงิน
หนทางปฏิบัติที่ ๒  ปฏบิตักิารวางทุนระเบดิทางรกุบรเิวณอาวไทยตัง้แต จว.นราธวิาสถึงแหลมกาเมา ดวยเรอืผวิน้าํสนับสนนุดวย
อากาศยาน พรอมกับ บ.ลว.ทาํการ ลว.หาขาวการประกอบกาํลงัและวางกาํลงัของฝายนํ้าเงนิอยางตอเนือ่ง เรอืดาํนํ้าเขาวางตวัในพืน้
ที ่ และบรเิวณหนาฐานทพัทาเรอืฝายนํ้าเงนิ เพือ่หาขาว เรอืผวิน้าํบางสวนเดนิทางลวงหนาเขาทาํลายกําลงัทางเรอืฝายนํ้าเงนิใน
บรเิวณพืน้ทีสํ่าคญั สนับสนนดวย บ.โจมตจีากฝง กําลังทางเรอืสวนใหญเปนกําลังหนนและประกอบกาํลังเมือ่ไดภาพสถานการณที
เม่ือสิน้สดุขัน้ตอนน้ีผูบังคับบญัชาอาจพจิารณาจดัทําคําแนะนาํในการวางแผนใหกบัหนวยรอง ท้ังเพือ่เปนการแจงหรอื
อรบัความคิดเห็นเพิม่เติมเกีย่วกบัรายการหนทางปฏบัิติท่ีได

ัน้ตอนที ่๕  การประเมนิหนทางปฏบัิติท้ังสองฝาย
เปนขัน้ของการนาํเอาหนทางปฏบัิติของขาศึกมาพจิารณาประกอบกบัหนทางปฏบัิติของหนวยในแตละวธีิเพือ่ตรวจสอบวา
นทางปฏบัิติของขาศึกแตละวธีิน้ันมีผลกระทบตอความสาํเรจ็ของหนทางปฏบัิติของหนวยในแตละวธีิอยางไร” ซึง่ผลการวเิคราะห



ท่ีไดน้ีจะเปนองคประกอบทีนํ่ามาใชในการปรบัปรงุหนทางปฏบัิติของหนวย หรอืพจิารณาตดัหนทางปฏบัิติวธีิหน่ึงวธีิใดทีไ่ม
สามารถปรบัปรงุไดออกไป

๕.๑  ทบทวนขอความของภารกิจ  เปนการทบทวนถึงสวนประกอบของภารกิจ อันไดแก กิจ และมุง
ประสงค เพื่อทําใหมองเห็นภาพของจุดมุง ซึ่งจะตองนํามาทบทวนในขั้นตอนตอไป
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ทบทวนขอความของภารกิจ
-ภารกิจของกําลังทางเรือแดง คือ ทําลายกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน ลิดรอนกําลังทางเรือของประเทศน้ําเงิน
เตรียมปฏิบัติการยกพลข้ึนบกในดินแดนของประเทศน้ําเงิน ควบคุมทะเลบริเวณอาวน้ําเงินและปองกันฝงของประเทศเขียวและ
ประเทศเหลือง เพื่อชวยเหลือในการรุกเขายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตรของประเทศน้ําเงิน
๕.๒ ทบทวนจดุมุงของหนวย เปนการทบทวนความสอดคลองของจดุมุงกบัภารกจิอกีครัง้หนึง่ ท้ังน้ีเพือ่นําไปเปน
งคประกอบในการพจิารณากาํหนด “เกณฑวดัประสทิธภิาพ” ในขัน้ตอนตอไป

๕.๓ กําหนดเกณฑวัดประสิทธิภาพ “เกณฑวัดประสิทธิภาพ” เปนปจจัยเชิงปริมาณที่นํามาใชแสดงใหเห็นวา
หนทางปฏิบัติของหนวยแตละวิธีดีกวากันมากนอยเพียงใด”หรอื “คาความสาํเรจ็ของหนทางปฏบัิติของหนวยเม่ือเปรยีบ
ยีบกบัการปฏบัิติของขาศึกในแตละวธีิน้ัน เปนเทาใด” เกณฑวดัประสทิธภิาพเปนสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสถานการณหรอื
กัษณะของภารกิจ ดังน้ันจึงไมมีรูปลักษณกําหนดไวตายตัว แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติเราสามารถพิจารณากําหนด
ณฑวัดประสทิธภิาพไดโดยการนาํเอาจดุมุงตามขางตน มากาํหนดเปนปจจยัเชงิปรมิาณ ท่ีสามารถแสดงคาความสาํเรจ็ของ
ารปฏบัิติไดอยางชดัเจน อกีท้ังเปนสิง่ทีส่ะทอนใหเห็นถงึองคประกอบทีผู่บังคับบญัชาตองการวดัประเมนิคา จากน้ันนํามา
งัเคราะหใหอยูในรปูขอความของเกณฑวดัประสทิธภิาพ

ทบทวนจุดมุงของหนวย
                     จุดมุงทางรูปธรรม                                                         จุดมุงทางนามธรรม

-กระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน                     -ทําลายกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน
-กําลังทางเรือและกําลังทางอากาศของฝายนํ้าเงิน                  -ลิดรอนกําลังเรือและกําลังทางอากาศของฝายนํ้าเงิน
-ฐานทัพทาเรือของฝายนํ้าเงิน                                      -ลิดรอน/ทําลายฐานทัพทาเรือของฝายนํ้าเงิน
กําหนดเกณฑวัดประสิทธิภาพ
      จุดมุงทางรูปธรรม                   ปจจัยเชิงปริมาณ                                เกณฑวัดประสิทธิภาพ

กระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัย                จํานวน                    จํานวนกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยที่ถูกทําลาย
กําลังทางเรือของฝายนํ้าเงิน                   จํานวน                    จํานวนกําลังทางเรือของฝายนํ้าเงินที่ถูกทําลาย
ฐานทัพทาเรือของฝายนํ้าเงิน         ความเสียหาย(เปอรเซ็นต)        เปอรเซนตความเสียหายของฐานทัพทาเรือฝายนํ้าเงิน
๕.๔ การวเิคราะหผลการเปรยีบเทยีบหนทางปฏบัิติท้ังสองฝาย  เปนการนําเอาเกณฑวดัประสทิธภิาพตามทีไ่ดขางตน
าพจิารณาประเมนิผลสาํเรจ็ของหนทางปฏบัิติแตละวธีิ โดยการจบัคูวเิคราะหเชงิตอตานกนักบัการปฏบัิติของขาศึกแตละรายการ
ึง่โดยปกตสิามารถทาํได ๒ ลกัษณะคอื การประเมนิโดยเครือ่งคอมพวิเตอร(ยทุธกฬีา) เปนวธีิท่ีมีความสะดวก แตจะตองมี
ลาเพยีงพอในการเตรยีมการดานอปุกรณ อกีท้ังผูประเมนิจะตองมีความรูและความชาํนาญในการใชอปุกรณดังกลาวเปนอยาง



ดี มิเชนน้ันแลวอาจทาํใหผลการประเมนิท่ีไดคลาดเคลือ่น การประเมนิโดยคน เปนวธีิท่ีนิยมใชกนัโดยท่ัวไป เน่ืองจากใชเวลาใน
การเตรยีมการนอย และบางขณะสามารถกระทาํไดดวยคนเพยีงคนเดียว ขัน้ตอนการวเิคราะหเปรยีบเทยีบหนทางปฏบัิติท้ังสองฝาย
จะเริม่จากการนาํหนทางปฏบัิติท้ังสองฝายมาจบัคูประเมนิผลโดยการนาํเอาเกณฑวดัประสทิธภิาพมาใชอางองิ ท้ังน้ีหากเปนการ
ประเมนิโดยเครือ่งฝกยทุธกฬีากจ็ะใหผลทีส่าํเรจ็รปูออกมา สวนการประเมนิโดยคน มักจะมอีปุสรรคขอขดัของเนือ่งจากขาด
หลกัการพจิารณาใหผลตามเกณฑวดัประสทิธภิาพทีเ่ปนรปูธรรม แตอยางไรกต็ามในทางปฏบัิติผูบังคับบญัชาอาจสามารถพจิารณา
ประเมนิผลดังกลาวน้ีได โดยการพจิารณาองคประกอบของกาํลงัรบทัง้สองฝายจากปจจยัตางๆท่ีไดในขัน้ตอนที ่๒ (การวเิคราะห
ปจจยัแวดลอม) ไปพรอมๆกบัลาํดับเหตกุารณตามแนวความคดิของแตละหนทางปฏบัิติตามทีก่ลาวในขอ ๔.๑๐ จากน้ันให
คาความสําเร็จของหนทางปฏิบัติตามเกณฑวัดประสิทธิภาพในแตละเกณฑออกมา ในลกัษณะของ“โอกาสของความสาํเรจ็
หรอืความสญูเสยีท่ีเกดิขึน้กบักาํลงัทัง้สองฝาย”  กรรมวธีิการประเมนิคาตามทีก่ลาวน้ีสามารถนําเสนอโดยการจดัทําเปนตาราง

                   เกณฑวดัประสทิธภิาพ                                                        หนทางปฏบิตัทิี ่๑ ของขาศกึ
   จํานวนเรอืผวิน้าํและอากาศยานฝายนํ้าเงนิทีถู่กทาํลาย           ลิดรอนฐานทพัทาเรอื/กําลงัทางเรอืฝายเรา ปองกันฐานทพัทาเรอืของตน

                    หนทางปฏบิตัทิี ่๑ ของหนวย                       ผลการประเมนิ
  ปดก้ันอาวน้าํเงนิดวยทุนระเบดิ ทาํลายกําลงัทางเรอืฝายนํ้าเงนิ     ๕๐% ของจํานวนเรอืผวิน้าํ และอากาศยานฝายนํ้าเงนิถูกทาํลาย

หมายเหต ุ   -การใหคาความสาํเรจ็ของหนทางปฏบิตัน้ัิน บางครัง้อาจประสบปญหาเนือ่งจากการคาดคะเนตอส่ิงทีไ่มเหน็เปนรปูธรรม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการปฏบิตักิารของหนวยขนาดใหญ  ในการนีผู้บงัคบับญัชาสามารถพจิารณาประยกุตการใหคาความสาํเรจ็ไดตามความเหมาะสม เชน
การจําแนกองคประกอบยอยของจดุมุง เพือ่นํามาเปนปจจยัยอยในการคาํนวนใหคาความสาํเรจ็ตามเกณฑวดัประสทิธภิาพท่ีเกิดจากจดุมุงนัน้ๆ

๕.๕ การแปลความหมายผลการวเิคราะห  เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชารวบรวมคาความสําเร็จของหนทางปฏิบัติ
ตามเกณฑวัดประสิทธิภาพเเตละเกณฑ มาสรุปเปนตารางประเมินผลรวม  ซึ่งจากตารางดังกลาวน้ีจะทําใหผูบังคับ
บัญชาไดมองเหน็ถงึจดุเดนและจดุดอยของแตละหนทางปฏบัิติ อนัจะสามารถนาํมาเปนขอมูลในการพจิารณาปรบัปรงุหรอืตัด
หนทางปฏิบัติท่ีเห็นวาไมสามารถปรับปรุงไดออกไป นอกจากนี้ในสวนของหัวขอ “ประเมินเกณฑวัดประสิทธิภาพ” ใน
ตาราง ยังเปนสวนที่แสดงคาความสําเร็จรวมของหนทางปฏิบัติแตละวิธี ดวยการนบัจาํนวนครัง้ทีผ่ลความสาํเรจ็น้ันเปนท่ี
ยอมรบัจากผูบังคับบญัชา
การวิเคราะหเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติทั้งสองฝาย
หนทางปฏิบัติ             หป.ขาศึก ๑                   หป.ขาศึก ๒      ประมาณเกณฑวัดประสิทธิภาพ         หมายเหตุ

     หป.๑         –๕๐%กําลังทางเรือ         -๖๐%กําลังทางเรือ                   ๓                           คงไว
                     นํ้าเงินถูกทําลาย              นํ้าเงินถูกทําลาย
                   -๓๐%ฐานทัพทาเรือ          -๕๐%ฐานทัพทาเรือ
                       นํ้าเงินเสียหาย                นํ้าเงินเสียหาย
     หป.๒        –๖๐%กําลังทางเรือ          -๖๐%กําลังทางเรือ                    ๒                          คงไว
                       นํ้าเงินถูกทําลาย               นํ้าเงินถูกทําลาย
                   -๓๐%ฐานทัพทาเรือ           -๒๐%ฐานทัพทาเรือ
                        นํ้าเงินเสียหาย                นํ้าเงินเสียหาย



๕.๖ การลาํดับหนทางปฏบัิติของหนวย  เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชานาํเอาหนทางปฏบัิติท่ีเหลอือยู มาเรยีงลาํดับ
ตามเหตผุลและขอมูลจากการวเิคราะหท่ีผานมาแลวขางตน
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การลําดับหนทางปฏิบัติของหนวย
หนทางปฏิบัติที่ ๑  ปดก้ันอาวน้ําเงินดวยทุนระเบิดจากเรือผิวน้ําและอากาศยาน ทําลายกําลังทางเรือฝายนํ้าเงินดวยกําลังทางเรือ
และกําลังทางอากาศ โดยการแบงกําลังตามพื้นที่
หนทางปฏบิตัทิี ่๒  ปดก้ันอาวน้าํเงนิดวยทุนระเบดิจากเรอืผวิน้าํและอากาศยาน ทาํลายกําลงัทางเรอืฝายนํ้าเงนิดวยกําลงัทางเรอืและ
กําลังทางอากาศเฉพาะพืน้ทีสํ่าคญั
ัน้ตอนที ่๖  การประเมนิหนทางปฏบัิติของหนวย
เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชานําเอาหนทางปฏบัิติท่ีเหลอือยู มาพจิารณาตรวจสอบประเมนิคากบั ปจจยัเฉพาะทีก่าํหนดขึน้

ีเ่รยีกวา “เกณฑประเมนิความสาํเรจ็” ท้ังน้ีเพือ่วเิคราะหใหเห็นถงึขอไดเปรยีบและขอเสยีเปรยีบของแตละหนทางปฏบัิติแตละวธีิ
ากน้ันนํามาตรวจสอบความเปนไปไดและความยอมรบัไดเปนครัง้สดุทาย กอนการจดัลาํดับหนทางปฏบัิติและการเลอืกหนทาง
ฏิบัติท่ีดีท่ีสุด อันเปนผลลัพธท่ีสําคัญของขั้นตอนน้ี

๖.๑ การกาํหนดเกณฑประเมนิความสาํเรจ็  เปนการกาํหนดปจจยัเชงิปรมิาณ ท่ีเรยีกวา “เกณฑประเมนิความสาํเรจ็”
ีซ่ึง่จะนาํไปใชเปนองคประกอบในการพจิารณาจดัลาํดับหนทางปฏบัิติ กอนการพจิารณาเลอืก “ขอตกลงใจ” เกณฑประเมนิ
วามสาํเรจ็คือ ปจจยัใดๆทีส่ามารถถายทอดใหเห็นถงึความสาํเรจ็ทีช่ดัเจนของการปฏบัิติ และสามารถนํามาใชประเมนิผลหรอื
ดัคาได ท้ังน้ีอาจสามารถพจิารณาสงัเคราะหไดจาก องคประกอบของภารกจิ เจตนารมยของผูบังคับบญัชา หลกัการ
งครามหรอืปจจยัอืน่ๆทีเ่ห็นวาเหมาะสม เกณฑประเมนิความสาํเรจ็ทีก่าํหนดขึน้น้ีสามารถนาํมาพิจารณากาํหนดนํ้าหนักให
ะเเนนไดตามความเหมาะสม จากน้ันจดัทําตารางประเมนิผลคะแนนหนทางปฏบัิติแตละวธีิตามเกณฑประเมนิความสาํเรจ็
างๆ ท้ังน้ีผลรวมของคะแนนทีไ่ดจะนาํมาใชในการพจิารณาจดัลาํดับหนทางปฏบัิติแตละวธีิในขัน้ตอนตอไป

มายเหต ุตารางประเมนิความสาํเรจ็ขางตน แบงคะเเนนเปน ๕ ระดบัคอื ๕–สูงมาก  ๔–สูง  ๓–ปานกลาง  ๒–ต่าํ ๑–ต่าํมาก ทัง้นีอ้าจ
จิารณากาํหนดลกัษณะของคะเเนนทีแ่ตกตางไปจากนีไ้ดตามความเหมาะสม

๖.๒ พจิารณาขอไดเปรยีบและขอเสยีเปรยีบของหนทางปฏบัิติ เปนการพจิารณาถงึขอไดเปรยีบ และขอเสยีเปรยีบ
องหนทางปฏบัิติแตละวธีิปฏิบัติ ดวยการพจิารณาขอมูลตางๆทีไ่ดจากการวเิคราะหในขัน้ตอนกอนหนา โดยเฉพาะ เกณฑวดั

การกําหนดเกณฑประเมินความสําเร็จ
เกณฑประเมินความสําเร็จ           นํ้าหนัก                        หป.๑                                       หป.๒
                                                      คะเเนน              X นน.               คะเเนน                  X นน.

หลักความมุงหมาย                 ๒                   ๓                     ๖                     ๒                   ๔
หลักกการรุก                       ๑                   ๓                     ๓                     ๓                    ๓
การสื่อสาร                         ๑                   ๔                     ๔                     ๓                    ๓
การสงกําลังบํารุง                  ๒                   ๔                     ๘                     ๓                    ๖
รวม                                                   ๑๔                   ๒๑                   ๑๑                  ๑๖



ประสทิธภิาพ และเกณฑประเมนิความสาํเรจ็ พรอมกบัพจิารณากาํหนดการปฏบัิติท่ีจะนาํมาปรบัปรงุขอเสยีเปรยีบทีเ่กดิขึน้
ท้ังน้ีสามารถนําเสนอโดยการจดัทําเปนตารางแสดงขอมูล
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พิจารณาขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของหนทางปฏิบัติ
  หนทางปฏิบัติ                ขอไดเปรียบ                           ขอเสียเปรียบ                           การปรับปรุง

      หป.๑            การปดอาวใหผลทางการคุกคาม                      -                                        -
                        โดยใชกําลังจํานวนนอย
      หป.๒           การปดอาวใหผลดานการคุกคาม       การปฏิบัติจํากัดเพียงภาพ       เพิ่มแหลงขอมูลขาวสาร ไดแก
                       โดยใชกําลังจํานวนนอย              สถานการณทีไ่ดรบั จากเรือ-    ประมง และหนวยรบพิเศษ เพื่อ
                                                                 ดํานํ้าและอากาศยานเทาน้ัน        ดาํรงภาพสถานการณอยางตอเนือ่ง
.๓ ตรวจสอบความเปนไปไดและความยอมรบัได เปนการนําหนทางปฏบัิติท่ีผานการวเิคราะหขางตนมาพจิารณาตรวจ
อบความเปนไปไดและความยอมรบัได กอนการพิจารณาเลอืก “ขอตกลงใจ” ท้ังน้ีมีรายละเอยีดวธีิการเชนเดียวกบัทีไ่ด
ลาวไปแลวในขัน้ตอนที ่๔ (การกาํหนดหนทางปฏบัิติของหนวย) ในขัน้ตอนน้ีหากเหน็วา หนทางปฏบัิติใดไมสามารถใช
ระโยชนไดใหพจิารณาตดัออก

๖.๔ พจิารณาเลอืกหนทางปฏบัิติท่ีดีท่ีสดุ  เปนการทีผู่บังคับบญัชาพจิารณาเลอืกหนทางปฏบัิติท่ีดีท่ีสดุจากหนทาง
ฏิบัติท่ีเหลอือยูท้ังหมด อนัจะนาํมาเปน “ขอตกลงใจ” สาํหรบัหนทางปฏบัิติท่ีมิไดรบัเลอืกใหคงไว เพือ่ใชเปนแผนรอง หรอื
ผนลวงตอไป  ในกรณท่ีีผูบังคัญชาพจิารณาแลวเหน็วาไมมีหนทางปฏบัิติใดเลยทีส่มควรนํามาเปนขอตกลงใจ ใหพจิารณาทาํ
ารประมาณสถานการณใหมหรอืเสนอแนะตอหนวยเหนอื เพือ่ปรบัเปลีย่นองคประกอบของการวางแผนเสยีใหม
พิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
หนทางปฏิบัติที่ ๑  ปดก้ันอาวน้ําเงินดวยทุนระเบิดจากเรือผิวน้ําและอากาศยาน ทําลายกําลังทางเรือฝายนํ้าเงินดวยกําลังทางเรือ
และกําลังทางอากาศ โดยการแบงกําลังตามพื้นที่
ัน้ตอนที ่๗  ขอตกลงใจ
เปนขั้นตอนที่ผูบังคับบัญชานําเอาหนทางปฏิบัติท่ีเลือกมากําหนดเปนขอตกลงใจ เพื่อนําไปเปนพื้นฐานในการกําหนด

นวความคิดในการปฏิบัติสําหรับ “ข้ันการพัฒนาแผน” ตอไป ขอความของขอตกลงใจจะประกอบดวย ผลความ
ําเร็จของการปฏิบัติ(อะไร)  หนวย/กําลัง(ใคร)  เวลาในการปฏิบัติ(เม่ือใด) ตําบลท่ี/พื้นท่ีปฏิบัติการ(ท่ีไหน)
ําดับการปฏิบัติ(อยางไร) และเปาหมายของการปฏิบัติการ(ทําไม)  ท้ังน้ีหลังจากที่ไดขอตกลงใจเปนท่ีเรียบรอย ผู
ังคับบัญชาจะตองทําการแจงขอตกลงใจดังกลาวใหกับหนวยเหนือ และหนวยรองรับทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยว
องตอไป
ขอตกลงใจ
-หนวยกําลังนี้จะปฏิบัติการวางทุนระเบิดทางรุกบริเวณอาวไทยตั้งแตจว.นราธิวาสถึงแหลมกาเมาดวยเรือผิวน้ําสนับสนุนดวย
อากาศยานลวงหนา เพื่อจํากัดเขตการใชทะเลและทําลายกําลังทางเรือของฝายนํ้าเงินบางสวน กอนที่เรือผิวน้ําจะเดินทางเขาคนหา
และทําลายกําลังทางเรือของฝายนํ้าเงินในพื้นที่ดานเหนือและใต เเลตติจูด ๑๐ องศาเหนือ สนับสนุนดวย บ.ลว.ในการ ลว.คน
หาและพิสูจนทราบเปาหมาย และบ.โจมตีจากฝง  เรอืดาํนํ้าเขาวางตวัในพืน้ทีแ่ละบรเิวณหนาฐานทพัทาเรอืฝายนํ้าเงนิ เพือ่หาขาว
และโจมตกํีาลงัทางเรอืของฝายนํ้าเงนิ



ผนวก ข
ขัน้ตอนการจดัทาํการพฒันาแผน

ข้ันตอนที ่๑  กาํหนดแนวความคดิในการปฏบัิติ
๑.๑  ทบทวนองคประกอบของขอตกลงใจ

๑.๑.๑   ทบทวนจดุมุง เปนการนําเอารายการของจดุมุงของหนวยตามทีไ่ดในขัน้ของการ
ประมาณสถานการณฯมาตรวจสอบถงึความสอดคลองกบัภารกจิอกีครัง้หนึง่ หากไมมีการปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงใดใหนําราย
การของจดุมุงดังกลาวนําเสนอไวในหวัขอน้ี

เป

อ
“
อ
พ

ทบทวนจุดมุง
                     จุดมุงทางรูปธรรม                                                         จุดมุงทางนามธรรม

-กระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน                     -ทําลายกระบวนเรือลําเลียงยุทธปจจัยของฝายนํ้าเงิน
-กําลังทางเรือและกําลังทางอากาศของฝายนํ้าเงิน                  -ลิดรอนกําลังเรือและกําลังทางอากาศของฝายนํ้าเงิน
-ฐานทัพทาเรือของฝายนํ้าเงิน                                      -ลิดรอน/ทําลายฐานทัพทาเรือของฝายนํ้าเงิน

 

๑.๑.๒ ทบทวนขอตกลงใจ นําขอตกลงใจทีไ่ดมาทบทวนความสมัพันธกบัจดุมุง เพือ่เตรยีมนําไปแปลง
น “แนวความคดิในการปฏบัิติ” โดยการกาํหนดรายละเอยีดเพิม่เติม

๑.๑.๓ ทบทวนปจจยัเขมแขง็และปจจยัออนแอของท้ังสองฝาย นําเอารายการปจจยัเขมแขง็และปจจยั
อนแอตามทีไ่ดในขัน้ของการประมาณสถานการณฯ(ขัน้ตอนที ่๒ การวเิคราะหปจจยัแวดลอม) มาพจิารณาตรวจสอบดวูา
อะไรคอืจดุแขง็ของขาศึกท่ีหนวยควรหลกีเลีย่ง”  “อะไรคอืจดุแขง็ของหนวยทีค่วรจะนาํมาใชใหเปนประโยชน” “อะไรคอืจดุ
อนของขาศึกท่ีควรจะเขากระทาํ” และ”อะไรคอืจดุออนของหนวยทีค่วรจะปองกนั” ท้ังน้ีเพือ่ใชเปนขอมูลประกอบการ
จิารณาเพิม่เติมรายละเอยีดใหกบัขอตกลงใจ
ปจจัยเขมแข็ง
                          ฝายเรา                                                                 ฝายขาศึก

-มีเรือฟริเกตติดอาวุธปลอย ที่มี ฮ.ประจําเรือ                        -มีเรือบรรทุก ฮ.และอากาศยานประจําเรือ
ปจจัยออนแอ
                          ฝายเรา                                                                 ฝายขาศึก

-ไมมีขีดความสามารถในการสงกําลังบํารุงในทะเล                  -อาวน้ําเงินมีลักษณะเปนอาวปดทางเดียว
ขอตกลงใจ
-หนวยกําลังนี้จะปฏิบัติการวางทุนระเบิดทางรุกบริเวณอาวไทยตั้งแตจว.นราธิวาสถึงแหลมกาเมาดวยเรือผิวน้ําสนับสนุนดวย
อากาศยานลวงหนา เพื่อจํากัดเขตการใชทะเลและทําลายกําลังทางเรือของฝายนํ้าเงินบางสวน กอนที่เรือผิวน้ําจะเดินทางเขาคนหา
และทําลายกําลังทางเรือของฝายนํ้าเงินในพื้นที่ดานเหนือและใต เเลตติจูด ๑๐ องศาเหนือ สนับสนุนดวย บ.ลว.ในการ ลว.คน
หาและพสูิจนทราบเปาหมาย และบ.โจมตจีากฝง  เรอืดาํนํ้าเขาวางตวัในพืน้ทีแ่ละบรเิวณหนาฐานทพัทาเรอืฝายนํ้าเงนิ เพือ่หาขาว
และ โจมตกํีาลังทางเรอืของฝายนํ้าเงนิ



หมายเหต ุ  รายการปจจยัเขมแขง็และปจจยัออนแอทีสํ่าคญัของทัง้สองฝายน้ัน จะพจิารณาเฉพาะในสวนทีเ่หน็วาสาํคญั กลาวคอื รายการทีจ่ะ
ตองนาํไปใชในการเพิม่เตมิรายละเอยีดของการปฏบิตัใินขอตกลงใจเทาน้ัน    

๑.๑.๔ ขอพจิารณาพเิศษสาํหรบัการปฏบัิติการ เปนการตรวจสอบถงึองคประกอบอืน่ๆ ท่ีจาํเปนตอการ
ปฏิบัติการ อนัไดเเก การจูโจม/การลวง การขาวกรอง การสงกาํลงับาํรงุ การสือ่สาร การรกัษาความปลอดภยั การใชอาวธุ
และการยาตรากําลัง ท้ังน้ีเพื่อนํามากําหนดเปนรายละเอียดเพิ่มเติมในขอตกลงใจ

หมายเหต ุ  รายการขอพจิารณาพเิศษสาํหรบัการปฏบิตักิารนัน้ จะพจิารณาเฉพาะในสวนทีเ่หน็วาสาํคญั กลาวคอื รายการทีจ่ะตองนาํไปใชใน
การเพิม่เตมิรายละเอยีดของการปฏบิตัใินขอยุตเิทาน้ัน 

๑.๒ สงัเคราะหแนวความคดิในการปฏบัิติ เปนการนําเอาองคประกอบปจจยัเขมแขง็/ปจจยัออนแอทีส่าํคัญและ
ขอพจิารณาพเิศษสาํหรบัการปฏบัิติมาพจิารณาแปลงขอตกลงใจใหเปน “แนวความคดิในการปฏบัิติ” ท้ังน้ีเพือ่นําไปเปนขอมูล
ใหกบัหนวยรองและฝายอาํนวยการตามสาขาสาํหรบัการจดัทําแผนรองและผนวกประกอบเอกสารสัง่การตามลาํดับ อกีท้ังยงันํา
ไปเปนองคประกอบหลกัสาํหรบัการดาํเนินการในขัน้ตอนตอไปของการพฒันาแผน รวมทัง้นําไปเปนสวนประกอบของการจดั
ทําหัวขอท่ี ๓ (การปฏบัิติ) ของเอกสารสัง่การ แนวความคดิในการปฏบัิติควรจะประกอบดวยเนือ้หาทีจ่าํเปนหรอืแสดงให
เห็นถงึสิง่ทีส่าํคัญดังน้ี

๑.๒.๑ ขอตกลงใจ
๑.๒.๒ จดุมุง
๑.๒.๓ เจตนารมยผูบังคับบญัชา
๑.๒.๔ ลาํดับขัน้ตอนหรอืฉากของการปฏบัิติการ
๑.๒.๕ ความพยายามหลกั
๑.๒.๖ การสนับสนุน
๑.๒.๗ การปฏบัิติพเิศษอืน่ๆ เชน การลวง การปกปดซอนพราง เปนตน
๑.๒.๘ การประกอบกาํลงัและการวางกาํลงัของหนวยรบและหนวยสนับสนุน

ปจจัยแขมแข็งของขาศึกที่สําคัญ (ควรหลีกเลี่ยง)
-ขาศึกมีเรือบรรทุก ฮ.และอากาศยานประจําเรือ จึงถือเปนเปาหมายสําคัญในการ ลว.ตรวจการณและโจมตี อีกทั้ง อากาศยาน
ประจําเรือบรรทุก ฮ. ถือไดวาเปนภัยคุกคามที่สําคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้ จึงควรที่จะมีมาตรการในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ดานการปองกันภัยทางอากาศใหกับฝายเรา
ปจจัยออนแอของขาศึกที่สําคัญ (ควรเขากระทํา)
-อาวน้ําเงินมีลักษณะเปนอาวปดทางเดียว ดงันัน้เพือ่ใหไดผลการคกุคามทีคุ่มคาการวางทุนระเบดิจงึควรจะตองกระทาํในโอกาสเเรก
กอนทีข่าศกึจะออกปฏบิตักิารในพืน้ที ่หรอืปองกันการวางทุนระเบดิจากฝายเรา

การจูโจมและการลวง
-ในการวางทุนระเบดิปดก้ันอาวน้าํเงนินัน้ จะตองใชมาตรการดานการลวงเปนสวนประกอบ เพือ่เบีย่งเบนความสนใจจากขาศกึ
การขาวกรอง
-ภาพสถานการณของขาศึกที่ตอเนื่องนั้นจัดไดวา เปนองคประกอบที่สําคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้ ดังนั้นจะตองบริหารแหลงขาว
ทุกแหลงที่มี ไดแก เรือดํานํ้า อากาศยาน เรือประมง หนวยสงครามพิเศษ  ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติการ



๑.๒.๙ อาวธุทีนํ่ามาใชในการปฏบัิติการ
๑.๒.๑๐ การปฏบัิติเกีย่วกบักาํลงัพลสาํรอง

หมายเหต ุ  รายการของเนือ้หาแนวความคดิในการปฏบิตัติามทีก่ลาวขางตนนัน้เปนสิง่ทีกํ่าหนดไวอยางกวางๆ ทัง้นีเ้พือ่กําหนดไวเปนพืน้ฐานที่
สามารถใชไดกับทกุระดบัของการปฏบิตักิาร อยางไรกต็ามหากผูบงัคบับญัชาพจิารณาเหน็วารายการใดไมเก่ียวของ หรอืมขีอมลูอืน่ทีค่วรตองจะ
เพิม่เตมิเขาไป ก็ใหพจิารณาตดัหรอืปรบัแตงไดตามความเหมาะสม
ข้ันตอนที่ ๒  ตรวจสอบสมมติฐาน

เปนการทบทวนรายการของสมมตฐิานทีเ่กดิขึน้ในระหวางการประมาณสถานการณของผูบังคับบญัชา อนัไดแก สมมตฐิาน
ท่ีผูบังคับบญัชากาํหนด(ขัน้ตอนที ่๑ การวเิคราะหภารกจิ) และสมมตฐิานทีเ่กดิจากหวัขอขาวสารสาํคัญทีไ่มปรากฏขอเท็จจรงิ
ท้ังน้ีเพื่อเตรียมนําไปเเถลงไวในเอกสารสั่งการ (เฉพาะแผน)

แนวความคิดในการปฏิบัติ
-หนวยกําลงันีจ้ะปฏบิตักิารวางทุนระเบดิทางรกุปดก้ันอาวน้าํเงนิ และทาํลายกําลงัทางเรอืของฝายนําเงนิ ซ่ึงแบงเปนขัน้การปฏบิตัดิงันี้
ขั้นที่ ๑ การปฏิบัติกอนวัน ว.
-วางทุนระเบดิทางรกุบรเิวณอาวน้าํเงนิ พืน้ที ่ก.และ ข. โดยใชเรอืผวิน้าํเปนหลกั และเสรมิสนามทุนระเบดิโดยอากาศยาน
-ใชอากาศยานแสดงลวงวางทุนระเบิดทางรุกในพื้นที่ ค. และ ง. เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของขาศึก
-อากาศยาน ลว.หาขาวในพื้นที่ เรือดํานํ้าและหนวยสงครามพิเศษเขาพื้นที่วางตัว พรอมกับรายงานขาวสารอยางตอเนื่อง
 -ประสานเรอืประมงฝายเราในพืน้ทีใ่หทาํการหาขาวความเคลือ่นไหวของขาศกึ พรอมกับแจงหลกัปฏบิตัใินการรกัษาความปลอดภยั
ขั้นที่ ๒ การปฏิบัติหลังวัน ว.
-เรือผิวน้ําคนหาและทําลายกําลังทางเรือขาศึก ดวยการแบงกําลังเปน ๒ พื้นที่ คือพื้นที่ กก (ดานเหนือแลต ๑๐ องศาเหนือ)
และพื้นที่ ขข (ดานใตแลต ๑๐ องศาเหนือ)
-บ.ลว. เรือดํานํ้า เรือประมง และหนวยสงครามพิเศษ แจงขาวความเคลื่อนไหวของขาศึกอยางตอเนื่อง
-ทําลายกําลังทางเรือขาศึกใหไดตั้งเเตในระยะไกล โดยการใช บ.โจมตีจากสนามบินฝง
-ดํารงการประสานการปฏิบัติในการปองกันภัยทางอากาศกับสนามบินฝงใหไดอยางตอเนื่อง
ตรวจสอบสมมติฐาน

    สมมติฐานที่ผูบังคับบัญชากําหนด          สมมติฐานจากหัวขอขาวสารสําคัญ                   สมมติฐานที่คงไว

-ประเทศน้ําเงินจะไดรับการสนับสนุนการ                       -                         -ประเทศน้ําเงินจะไดรับการ
สนับสนุนการ
ปฏบิตักิารดานการขาวจากประเทศมวงตลอด                                                  ปฏบิตักิารดานการขาวจากประเทศมวง
ตลอด



ข้ันตอนที ่๓  พิจารณาองคประกอบของการปฏบัิติการ  
๓.๑ ทบทวนแนวความคดิในการปฏบัิติ  นําเอาแนวความคดิในการปฏบัิติท่ีไดจากขัน้ตอนที ่๑ มาตรวจสอบ

ความจาํเปนของการจดัแบงสาขาปฏบัิติการ เพือ่ใหมีความครอบคลมุและตอบสนองตอความสาํเรจ็ของภารกจิ

๓.๒ กาํหนดสาขาปฏบัิติการ  เปนการพจิารณาถงึสาขาปฏบัิติการกวางๆ ท่ีสอดคลองกบัเเนวความคดิใน
การปฏบัิติ
โดยปกติจะใชพืน้ฐานจากสาขาปฏบัิติการเหลาน้ี

๓.๒.๑   การปฏบัิติการทางรกุ  การใชกาํลงัเขากระทาํตอขาศึก เชน การคนหา การลดิรอนและทาํลาย
เปนตน

๓.๒.๒ การปฏบัิติการทางรบั  การใชกาํลงัปองกนัการกระทาํของขาศึก เชน การคุมกนั การปองกนั เปนตน
๓.๒.๓ การสนับสนุน  การใชกาํลงัของหนวยสนบัสนุนหนวยอืน่
๓.๒.๔ การสงกาํลงับาํรงุ ความตองการดานการสงกาํลงับาํรงุในรปูแบบตางๆ
๓.๒.๕ การขาวกรอง  ความตองการสาํหรบัการดาํเนินการรปูแบบตางๆเพือ่ใหไดมาซึง่ขาวกรองทางการรบ
๓.๒.๖ การเคลือ่นยายกาํลงั  ความตองการดานการเคลือ่นยายกาํลงัของหนวยยอยกอนการปฏิบัติการ
๓.๒.๗ การฝก  ความตองการดานการเตรยีมการปฏบัิติ กอนถงึสถานการณจรงิ

แนวความคิดในการปฏิบัติ
-หนวยกําลงันีจ้ะปฏบิตักิารวางทุนระเบดิทางรกุปดก้ันอาวน้าํเงนิ และทาํลายกําลงัทางเรอืของฝายนําเงนิ ซ่ึงแบงเปนขัน้การปฏบิตัดิงันี้
ขั้นที่ ๑ การปฏิบัติกอนวัน ว.
-วางทุนระเบดิทางรกุบรเิวณอาวน้าํเงนิ พืน้ที ่ก และ ข โดยใชเรอืผวิน้าํเปนหลกั และเสรมิสนามทุนระเบดิโดยอากาศยาน
-ใชอากาศยานแสดงลวงวางทุนระเบิดทางรุกในพื้นที่ ค และ ง  เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของขาศึก
-อากาศยาน ลว.หาขาวในพื้นที่ เรือดํานํ้าและหนวยสงครามพิเศษเขาพื้นที่วางตัว พรอมกับรายงานขาวสารอยางตอเนื่อง
 -ประสานเรอืประมงฝายเราในพืน้ทีใ่หทาํการหาขาวความเคลือ่นไหวของขาศกึ พรอมกับแจงหลกัปฏบิตัใินการรกัษาความปลอดภยั
ขั้นที่ ๒ การปฏิบัติหลังวัน ว.
-เรือผิวน้ําคนหาและทําลายกําลังทางเรือขาศึก ดวยการแบงกําลังเปน ๒ พื้นที่ คือพื้นที่ กก (ดานเหนือแลต ๑๐ องศาเหนือ)
และพื้นที่ ขข (ดานใตแลต ๑๐ องศาเหนือ)
-บ.ลว. เรือดํานํ้า เรือประมง และหนวยสงครามพิเศษ แจงขาวความเคลื่อนไหวของขาศึกอยางตอเนื่อง
-ทําลายกําลังทางเรือขาศึกใหไดตั้งเเตในระยะไกล โดยการใช บ.โจมตีจากสนามบินฝง
-ดํารงการประสานการปฏิบัติในการปองกันภัยทางอากาศกับสนามบินฝงใหไดอยางตอเนื่อง
กําหนดสาขาปฏิบัติการ
               สาขาปฏิบัติการ                                                      เปาหมายความตองการ

       การปฏิบัติทางรุก                                 -วางทุนระเบิดปดก้ันอาวน้ําเงิน ๒ พื้นที่
                                                              -วางทุนระเบิดลวง ๒ พื้นที่

-คนหา/ทําลายกําลังทางเรือขาศึก ๒ พื้นที่
       การปฏิบัติการทางรับ                             -ปองกันฐานทัพทาเรือของฝายเรา
       การสนับสนุน                                          -อากาศยานจาก กกล.ทอ. ในการ ลว. โจมตี และสกัดก้ัน

            การสงกําลังบํารุง -สนับสนุน สป. และซอมบํารุง ณ ฐานที่ตั้ง
           การขาวกรอง -ภาพความเคลื่อนไหวของขาศึก



ข้ันตอนที ่๔  กาํหนดกจิและกาํลงัตามองคประกอบของการปฏบัิติการ
๔.๑ ทบทวนกาํลงัของหนวย  เปนการทบทวนกาํลงัทีห่นวยไดรบั กาํลงัฝายเดียวกนั และกาํลงัทีถ่กูกาํหนดให

มาสมทบและแยกออกในชวงของการปฏบัิติ ตามทีไ่ดพจิารณาในขัน้ตอนที ่๒ ของการประมาณสถานการณ(การวเิคราะห
ปจจยัแวดลอม) ท้ังน้ีเพือ่ตรวจสอบถงึความเพยีงพอกบัสาขาปฏบัิติท่ีกาํหนดไวขางตน

กจิทีจ่ะตองปฏิบัติ จากนัน้พจิารณาจดักาํลงัและทรพัยากรของหนวยตามขอ ๔.๑ ใหสอดคลองกบัจาํนวนของกจิทีก่าํหนด
ท้ังน้ีใหคํานึงถงึหลกัเกณฑในดานความเพยีงพอและความสมัพันธกนัของกาํลงัในแตละสวน

ทบทวนกําลังของหนวย
      กําลังทางที่ไดรับ
         -ฟก. ๑๒ ลํา ( ๖-PETYA II  ๓-PETYA III  ๓–BARNEGAT)

-คว. ๑๒ ลํา (๑๒–TARANTUL)
-รจอ. ๒๒ ลํา (๒๒-OSA II)
-รจป. ๑๐ ลํา (๑๐– TURYA)
-ตกฝ. ๖ ลํา (๖-PGM-71)
-ตกช. ๑๒ ลํา (๑๒–ZHUK)
-กทก. ๘ ลํา (๘-YURKA)
- กทฝ. ๘ ลํา (๔-SONYA  ๔–LIENYUN)
-รปม.ดัดแปลง ๑๐ ลํา
-ชปพ. ๔ ชุด
-บ.ลว. ๖ ลํา .
-ฮลล. ๓ ลํา

   กําลังฝายเดียวกัน
-บ.โจมตี/สกัดก้ัน ของ กกล.ทอ.
กําหนดกิจและแบงมอบกําลังใหหนวยรอง
     สาขาปฏิบัติการ                                  กิจ                                                 กําลัง/ทรัพยากร
 การปฏิบัติการทางรุก       -วางทุนระเบิดทางรุกปดก้ันอาวน้ําเงิน ๒ พื้นที่        ๒ X   ๔-คว. ๒-กทก. ๑๐-รปม.ดัด
แปลง               -วางทุนระเบิดลวง ๒ พื้นที่                         ๒ X  ๒-บ.ลว.วางทุนระเบิด

-ทําลายกําลังทางเรือขาศึก ๒ พื้นที่ ๒ X  ๖-ฟก. ๖–คว. ๘-รจอ.
 การปฏิบัติการทางรับ -ปองกันฐานทัพทาเรือของฝายเรา ๖-ตกฝ. ๖-รจอ. ๑๐-รจป. ๑๒- ตกช.
                                                                                             ๖–กทก. ๘–กทฝ.
 การสนับสนุน -การโจมตี และสกัดก้ันทางอากาศ บ.โจมตี/สกัดก้ัน กกล.ทอ.
 การสงกําลังบํารุง -ใหการสงกําลังบํารุงเรือที่ออกปฏิบัติภารกิจ ฐานทัพทาเรือ
 การขาวกรอง -ลว.หาขาวในพื้นที่ปฏิบัติการ ๖-บ.ลว.  ๓–ฮลล.  ๒๐-รปม.

-แทรกซึมหาขาวบริเวณที่ตั้งของขาศึก ๔-ด. ๔–ชปพ.



ข้ันตอนที ่๕  การจดักาํลงัเฉพาะกจิ
๕.๑ กาํหนดโครงสรางหนวยเฉพาะกจิ  เปนการจดัลกัษณะโครงสรางของหนวยรอง โดยนําเอารายการของกจิ

และทรพัยากรตามการวเิคราะหขางตน มาพิจารณาประกอบกับหลักการจัดกําลัง และประเภทของการบังคับบัญชา(ตาม
ท่ีกลาวในบทที ่๔) ซึ่งผลลัพธท่ีไดในขั้นตอนน้ีคือชื่อของหนวยรอง กิจและกําลังที่ไดรับการแบงมอบ

หมายเหต ุ-การโจมต/ีสกัดก้ันทางอากาศ การสงกําลงับาํรงุเรอืทีอ่อกปฏบิตักิาร และการปฏบิตักิารของ ด. เปนการสนบัสนุโดยกาํลงัฝาย
เดยีวกันทีม่ไิดอยูในการจดัโครงสรางของหนวยรอง สวนการหาขาวโดยเรอืประมงในพืน้ทีน้ั่น เปนลกัษณะของการประสานการปฏบิตัิ

-กิจการวางทุนระเบดิทางรกุปดก้ันอาวน้าํเงนิ ในพืน้ที ่ก และ ข น้ัน ถึงแมวาจะเปนกิจทางรกุ แตเมือ่พจิารณาถงึความเหมาะสม
ตามหลกัการจดักําลงั แลว ควรมอบใหกับกองเรอืปองกันฝง

๕.๒ แสดงภาพการจดักาํลงัเฉพาะกจิ  เปนการนําเอาโครงสรางการจดัหนวยเฉพาะกจิ มาจดัทําเปนผงัและขอมูล
แสดงโครงสรางการจดักาํลงัเฉพาะกจิ ซึง่สามารถนาํไปเปนองคประกอบของเอกสารสัง่การ ใน “หัวขอการจดักาํลงัเฉพาะกจิ”

กองทัพสนามประเทศแดง

งบก กองกําลังทางเรือ กองกําลังทางอากาศ

ี กอง หนว
แสดงภาพการจัดกําลังเฉพาะกิจ
       แผนผังกําลังเฉพาะกิจ

กองกําลังทา

กก.๙๑
กองเรือโจม
ต
กก.๙๒
เรือปองกันฝง
กก.๙๓
ยบินสนับสนุน
การกําหนดโครงสรางหนวยเฉพาะกิจ
    หนวยรอง                                   กิจ                                                   กําลัง/ทรัพยากร

 กองเรือโจมตี          -ทําลายกําลังทางเรือขาศึก ในพื้นที่ กก และ ขข      -๑๒-ฟก. ๑๒-คว. ๑๖-รจอ. ๔–ชปพ.
-แทรกซึมหาขาวบริเวณที่ตั้งของขาศึก

 กองเรือปองกันฝง    -ปองกันฐานทัพทาเรือของฝายเรา                      -๖-ตกฝ. ๖-รจอ. ๑๐-รจป. ๑๒- ตกช. ๘–กทก. ๘-กทฝ.
                            -วางทุนระเบดิทางรกุปดก้ันอาวน้าํเงนิ ในพืน้ที ่ก และ ข     ๑๐-รปม.ดดัแปลง
 หนวยบินสนับสนุน   -ลว.หาขาวในพื้นที่ปฏิบัติการ                           -๖-บ.ลว. ๓–ฮลล.

-วางทุนระเบิดลวงในพื้นที่ ค และ ง



การจัดกําลังเฉพาะกิจ
การจัดหนวยเฉพาะกิจ

      ๑.  กก.๙๑   กองเรือโจมตี                                                                พล.ร.ต. เดียม
วันดง
         ๖ ฟก. ชั้น PETYA II (ธธธ)                                                         ๑๒ ฟก.

๓ ฟก. ชั้น PETYA III
๓ ฟก.ชั้น BARNEGAT
๑๒ คว. ชั้น TARANTUL ๑๒ คว.
๑๖ รจอ. ชั้น OSA II         ๑๖ รจอ.
๔ ชปพ.

๒. กก.๙๒  กองเรือปองกันฝง พล.ร.ต. วันดงเดียม
๖ ตกฝ. ชั้น PGM-71 ๖ ตกฝ.
๖ รจอ. ชั้น OSA II ๖ รจอ.
๑๐ รจป. ชั้น TURYA ๑๐ รจป.
๑๒ ตกช. ชั้น ZHUK ๑๒ ตกช.
๘ กทก. ชั้น YURKA ๘ กทก.
๔ กทฝ. ชั้น SONYA ๘ กทฝ.
๔ กทฝ. ชั้น LIENYUN
๑๐ รปม.ดัดแปลง ๑๐ รปม.

๓. กก.๙๓  หนวยบินสนับสนุน พล.ร.ต. ดงวันเดียม
๖ บ.ลว. ๖ บ.ลว.
๓ ฮลล. ๓ ฮลล.

       การแบงมอบกิจใหกับหนวยรอง
๑.  กองเรือโจมตี

          -ทําลายกําลังทางเรือขาศึก ในพื้นที่ กก และ ขข    
-แทรกซึมหาขาวบริเวณที่ตั้งของขาศึก

๒. กองเรือปองกันฝง
-ปองกันฐานทัพทาเรือของฝายเรา
-วางทุนระเบิดทางรุกปดก้ันอาวน้ําเงิน ในพื้นที่ ก และ ข

๓. หนวยบินสนับสนุน
-ลว.หาขาวในพื้นที่ปฏิบัติการ                           
-วางทุนระเบิดลวงในพื้นที่ ค และ ง



ข้ันตอนที ่๖  การกาํหนดรายละเอยีดการปฏบัิติและคาํแนะนาํ
๖.๑ จดัทําคําแนะนาํเกีย่วกบัแนวความคดิในการปฏบัิติ เปนขัน้ตอนทีผู่บังคับบญัชาและฝายอาํนวยการดานยทุธการ

นําแนวความคดิในการปฏบัิติมาพจิารณาทบทวน เพือ่เพิม่เติมขอมูลท่ีจาํเปนตอการปฏบัิติของหนวยรอง โดยเฉพาะการปฏบัิติ
ในสาขาตางๆตามหลกันิยมการรบ ท้ังน้ีหากมีขอมูลจาํนวนมากสามารถจดัทําเปนผนวกแนบไดตามความเหมาะสม ขอมูลท่ีไดใน
สวนน้ีจะถกูนําไปเปนองคประกอบของหวัขอท่ี ๓ (การปฏบัิติ) หรอื ผนวกแนวความคดิในการปฏบัิติของเอกสารสัง่การ

๖
ข
แ

ต
บ
จ

แ
ก

ทบทวนแนวความคิดในการปฏิบัติ
-หนวยกําลงันีจ้ะปฏบิตักิารวางทุนระเบดิทางรกุปดก้ันอาวน้าํเงนิ และทาํลายกําลงัทางเรอืของฝายนําเงนิ ซ่ึงแบงเปนขัน้การปฏบิตัดิงันี้
ขั้นที่ ๑ การปฏิบัติกอนวัน ว.
-วางทุนระเบดิทางรกุบรเิวณอาวน้าํเงนิ พืน้ที ่ก และ ข โดยใชเรอืผวิน้าํเปนหลกั และเสรมิสนามทุนระเบดิโดยอากาศยาน
-ใชอากาศยานแสดงลวงวางทุนระเบิดทางรุกในพื้นที่ ค และ ง  เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของขาศึก
-อากาศยาน ลว.หาขาวในพื้นที่ เรือดํานํ้าและหนวยสงครามพิเศษเขาพื้นที่วางตัว พรอมกับรายงานขาวสารอยางตอเนื่อง
 -ประสานเรอืประมงฝายเราในพืน้ทีใ่หทาํการหาขาวความเคลือ่นไหวของขาศกึ พรอมกับแจงหลกัปฏบิตัใินการรกัษาความปลอดภยั
ขั้นที่ ๒ การปฏิบัติหลังวัน ว.
-เรือผิวน้ําคนหาและทําลายกําลังทางเรือขาศึก ดวยการแบงกําลังเปน ๒ พื้นที่ คือพื้นที่ กก (ดานเหนือแลต ๑๐ องศาเหนือ)
และพื้นที่ ขข (ดานใตแลต ๑๐ องศาเหนือ)
-บ.ลว. เรือดํานํ้า เรือประมง และหนวยสงครามพิเศษ แจงขาวความเคลื่อนไหวของขาศึกอยางตอเนื่อง
-ทําลายกําลังทางเรือขาศึกใหไดตั้งเเตในระยะไกล โดยการใช บ.โจมตีจากสนามบินฝง
ดํารงการประสานการปฏิบัติในการปองกันภัยทางอากาศกับสนามบินฝงใหไดอยางตอเนื่องจัดทําคําแนะนําเก่ียวกับแนวความคิดในการปฏิบัติ   ดูตามผนวก ค. แนวความคิดในการปฏิบัติ
.๒ จดัทําคําแนะนาํดานกาํลงัพล  ฝายอาํนวยการดานกาํลงัพล นําแนวความคดิในการปฏบัิติขางตนไปพิจารณากําหนด
อมูลเพิ่มเติมทางดานกําลังพล เพือ่นําไปเปนองคประกอบของหวัขอท่ี ๔(ธุรการและการสงกาํลงับาํรงุ) หรอืผนวกธรุการ
ละการสงกาํลงับาํรงุของเอกสารสัง่การ (ในเอกสารสัง่การอาจจดัทําเปนผนวกกาํลงัพลแยกตางหากไดเม่ือมีขอมูลจาํนวนมาก)

๖.๓ จดัทําคําแนะนาํดานการสงกาํลงับาํรงุ ฝายอาํนวยการดานการสงกาํลงับาํรงุ นําแนวความคดิในการปฏบัิติขาง
นไปพจิารณากาํหนดขอมูลเพิม่เตมิทางดานการสงกาํลงับาํรงุ เพือ่นําไปเปนองคประกอบของหวัขอท่ี ๔(ธุรการและการสงกาํลงั
าํรงุ) หรอืผนวกธรุการและการสงกาํลงับาํรงุของเอกสารสัง่การ (ในเอกสารสัง่การอาจจดัทําเปนผนวกสงกาํลงับาํรงุแยกออก
ากผนวกธรุการไดเม่ือมีขอมูลจาํนวนมาก)

๖.๔ จดัทําคําแนะนาํรวม  ในขัน้ตอนน้ีผูบังคับบญัชาสามารถจดัทํารายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบัิติของหนวยตัง้
ต ๒ หนวยขึน้ไป ขอมูลดังกลาวน้ีจะนาํไปแถลงไวในหวัขอยอย “คําแนะนาํรวม” (หัวขอท่ี ๓ การปฏบัิติ) ของเอกสารสัง่
าร

จัดทําคําแนะนําดานธุรการและกําลังพล   ดูตามผนวก ก. การกําลังพล

จัดทําคําแนะนําดานการสงกําลังบํารุง   ดูตามผนวก ง. การสงกําลังบํารุง
จัดทําคําแนะนํารวม
-กําหนดใหวันที่ ๑๔ ต.ค. ๔๗ เปนวัน ว.
-การขอรับการสนับสนุนอากาศยานจาก กกล.ทอ.ตามแผนใหเสนอทาง ศปก.กกล.ทร. สวนในกรณีเรงดวนใหขอผานทางหนวย
ควบคุมอากาศยุทธวิธีประจําหนวย และรายงานให ศปก.กกล.ทร.ทราบในโอกาสแรก
-การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวาง กก. สามารถกระทําไดโดยตรง



๖.๔ จดัทําคําแนะนาํอืน่ๆ  ผูบังคับบญัชาสามารถพจิารณาจดัทําคําแนะนาํในเรือ่งอืน่ๆ ท่ีพจิารณาเหน็วาหนวยรอง
ควรทราบไดตามความเหมาะสม  เชน การกจิการพลเรอืน การปฏบัิติการจติวทิยา  การกอวนิาศกรรม เปนตน

ข้ันตอนที ่๗  การกาํหนดโครงสรางการบงัคบับญัชา
๗.๑ กาํหนดสายการบงัคับบญัชา เปนการแสดงถงึความสมัพนัธระหวางผูบังคับบญัชา ผูทําการแทนผูบังคับบญัชา

และหนวยรอง ท้ังน้ีเพ่ือใหหนวยรองเขาใจขัน้ตอนการปฏบัิติและชองทางการรายงานขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะขาวสารในสวน
ท่ีผูบังคับบญัชาจะนาํมาเปนองคประกอบในการกาํกบัดูแลการปฏบัิติ เน้ือหาในขัน้ตอนนีอ้าจประกอบดวย ท่ีอยูของผูบังคับ
บัญชา การกาํหนดผูท่ีทําการแทนผูบังคับบญัชา ท่ีอยูของผูท่ีทําการแทนผูบังคับบญัชา และขอมูลเกีย่วกบัสายการบังคับบญัชา
อืน่ๆ

๗.๒ จดัทําคําแนะนาํดานการสือ่สาร ฝายอาํนวยการดานการสือ่สารนําแนวความคดิในการปฏบัิติขางตนไปพจิารณา
กาํหนดขอมูลเพิม่เติมทางดานการสือ่สาร   

ขอมูลท่ีไดในขัน้ตอนน้ีจะนาํไปเปนองคประกอบในหวัขอท่ี ๕ (การบงัคับบญัชาและการสือ่สาร) หรอื ผนวกการสือ่
สารของเอกสารสัง่การ(ในเอกสารสัง่การอาจจดัทําเปนผนวกการสือ่สารแยกออกจากผนวกการบงัคับบญัชาไดเม่ือมีขอมูลจาํนวน
มาก)
ข้ันตอนที ่๘  การรวบรวมขาวสารสาํหรบัหนวยรอง

๘.๑ สถานการณท่ัวไป  ฝายอาํนวยการดานการขาว ทําการรวบรวมขอมูลเกีย่วกบัสถานการณหรอืมูลเหตขุองภาร
กจิทีไ่ดรบัตามขอบเขตทีห่นวยรองควรจะตองทราบ ท้ังน้ีเพือ่ใหมีความเขาตอการปฏบัิติ

ข

ห

กําหนดสายการบังคับบัญชา
-ผบ.กกล.ทร. เปนนายทหารสั่งการทางยุทธวิธี อยูที่ ศปก.กกล.ทร. จังหวัดดานัง ประเทศเหลือง
-รอง ผบ.กกล.ทร. เปนผูที่ทําการแทนนายทหารสั่งการทางยุทธวิธี อยูที่ ฐานทัพเรือกัมปงโสม ประเทศเขียว

จัดทําคําแนะนําดานการสื่อสาร   ดูตามผนวก จ. การสื่อสาร
การรวบรวมขาวสารสําหรับหนวยรอง
    สถานการณ   ใน ธ.ค.๔๕ รมว.กห.แดงไดมคีาํสัง่ใหทาํการรกุออกนอกประเทศเขายึดประเทศเหลอืง ประเทศมวง และประเทศน้าํ
เงนิ ซ่ึงขณะนีท้ัง้กําลงัฝายเราเขายึดประเทศเหลอืง และประเทศมวงไดโดยสมบรูณ ใน เม.ย.๔๖ และม.ค.๔๗ ตามลาํดบั จากสถาน
การณของการปะทะระหวางกําลงัทางเรอืฝายเรากับฝายนํ้าเงนิ ใน พ.ค.๔๗ ทาํใหประเทศน้าํเงนิไดย่ืนขอประทวงถงึ สหประชาชาต ิและ
เตรยีมพรอมทีจ่ะใชกําลงัทางเรอืรกุกลบั อกีทัง้มแีผนทีจ่ะปฏบิตักิารยทุธสะเทนิน้าํสะเทนิบก เพือ่ยึดคนืดนิแดนของประเทศเขยีวและ
๘.๒ สถานการณขาศึก ฝายอาํนวยการดานการขาว รวบรวมขอมูลขาวสารเกีย่วกบักาํลงัของขาศึกและความเคลือ่นไหว
องขาศึกท่ีหนวยรองควรจะตองทราบ

สถานการณขาศึก (กําลังเฉพาะหนา)
     กองเรือภาค ๑:    ๑-รบฮ.  ๑๓-ฟก.  ๒-คว. ๓–รจอ. ๖–รจป.  ๓–ตกด. ๙–ตกป. ๒๘–ตกฝ. ๑๗–ตกช.  ๒๔–บ.ลว.
      ๑๘-บ.จต.  ๗-บ.ขล, ๖–ฮปด. ๑๘ ฮลล.
      กองเรือภาค ๒:  ๑–ฟก.  ๒–ตกป.  ๒–ตกฝ. ๓–ตกช. ๑-บ.ลว.  ๑–ฮลล.

กําลังทางอากาศ ทอ.: ๔๔–บ.ขล.  ๑๒–บ.จต.
มายเหต ุ ขอมลูกําลงัขาศกึขางตน เปนขอมลูสมมติ



๘.๓ สถานการณฝายเรา ฝายอาํนวยการดานการขาว รวบรวมขอมูลขาวสารเกีย่วกบักาํลงัของหนวยทีไ่ดรบั
และกาํลงัฝายเดียวกนัอืน่ๆทีไ่มไดอยูในการจดักาํลงัเฉพาะกจิ ท้ังน้ีเพือ่ใหหนวยรองมคีวามเขาใจถงึสมัพันธภาพระหวาง
หนวย

ขอมูลท่ีไดในขัน้ตอนน้ีจะนาํไปเปนองคประกอบในหวัขอท่ี ๑ (สถานการณ) หรอื ผนวกการขาวกรองของเอกสารสัง่
การ

สถานการณฝายเรา
      กําลังทางที่ไดรับ
         -ฟก. ๑๒ ลํา ( ๖-PETYA II  ๓-PETYA III  ๓–BARNEGAT)

-คว. ๑๒ ลํา (๑๒–TARANTUL)
-รจอ. ๒๒ ลํา (๒๒-OSA II)
-รจป. ๑๐ ลํา (๑๐– TURYA)
-ตกฝ. ๖ ลํา (๖-PGM-71)
-ตกช. ๑๒ ลํา (๑๒– ZHUK)
-กทก. ๘ ลํา (๘-YURKA)
- กทฝ. ๘ ลํา (๔-SONYA  ๔–LIENYUN)
-รปม.ดัดแปลง ๑๐ ลํา
-ชปพ. ๔ ชุด
-บ.ลว. ๖ ลํา .
-ฮลล. ๓ ลํา

   กําลังฝายเดียวกัน
-บ.โจมตี/สกัดก้ัน ของ กกล.ทอ.
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