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วิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ

a การวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการคืออะไร

แบบฟอรม : วิเคราะหพ้นื ที่ปฏิบัติการ

คือ การศึกษาพิจารณาผลของพื้นที่ปฏิบัติการทีจ่ ะบังเกิด
1. ความมุงหมายและขอจํากัด
ตอ ห/ป ตางๆ ซึ่งฝายขาศึกและฝายเราอาจปฏิบัติ หรืออาจ
ก. ความมุงหมาย
กลาวอยางงายๆ ไดวาเปนการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ
ข. ขอพิจารณาซึ่งเปนขอจํากัด
ทั้งสองฝาย พืน้ ที่ปฏิบัติการเปนปจจัยที่ “เปนกลาง” ขึ้นอยูกับ
วาเราจะเขาใจ, คาดการณ และแสวงประโยชนไดอยางไร การ 2. ลักษณะทั่วไปของพื้นที่
ก. ลักษณะลมฟาอากาศ
เขาใจหรือไมเขาใจพื้นที่ปฏิบัติการอาจจะนํ ามาซึ่งชัยชนะหรือ
ข. ลักษณะภูมิประเทศ
ความพายแพกไ็ ดเชนเดียวกัน
ค. ลักษณะอื่นๆ
) การวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ : กระทําเมื่อ…
3. ลักษณะพื้นที่ทางทหาร
1. ตั้งแตกอนไดรับภารกิจ หรือ
ก. ลักษณะทางยุทธวิธี
2. เมื่อไดรับภารกิจแลวทําขึ้นใหม หรือ
3. แกไขของเดิม หรือ
ข. ลักษณะทางการชวยรบ
4. เมื่อ ผบ.บรรลุขอตกลงใจ หรือแกไขหนทางปฏิบัติ
4. ผลของพื้นที่ปฏิบัติการ
) การวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ : กระทําเพื่อ....
ก. ผลตอการปฏิบัติการทางทหารของ ขศ.
1. นํ าไปใชประโยชนในการยกเลิกหรือปรับปรุงวิเคราะห
ข. ผลตอการปฏิบัติการทางทหารของฝายเรา
พืน้ ทีป่ ฏิบัติการฉบับเดิมใหสมบูรณ
2. ประกอบการทําประมาณการขาวกรอง
3. ประกอบการทํ าประมาณสถานการณข อง ผบ.และ ) กองพลจัดทําเปนวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ เปน
ลายลักษณอักษร เมื่อ….
ประมาณการของ สธ.ตางๆ
1. ไดรับมอบพื้นที่มีขอบเขตแนชัด
แหลงขาวสารเพื่อการวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ
2. ทําการยุทธซึ่งใชในการวางแผนระยะยาว เชน
 รายงานการวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเหนือ
ª การยุทธที่ตองปฏิบัติในอนาคต
 รายงานทางเทคนิค, แผนที่ และการตีความภาพถาย
ª การยุทธสงทางอากาศ
 ทหารชาง, ฝายกิจการพลเรือน, และสารวัตรทหาร
ª การยุทธสะเทินนํ้าสะเทินบก
 ฝายการสงครามพิเศษ
ª การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ
 เจาหนาที่ปกครองทองถิ่น เปนตน

a ขอมูลสําคัญในแตละหัวขอของเอกสารวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ
c ความมุงหมายและขอจํากัด
ก. ความมุงหมาย : กลาวถึงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการที่จะทําการ ข. ขอพิจารณาซึ่งเปนขอจํากัด : กลาวถึง “ภารกิจของ
หนวย” และ “ขอพิจารณาอื่นๆ” เชน ระยะเวลา,
วิเคราะห โดยแสดง “จุดประสงค” และ “ขอบเขตของการ
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แผนการปฏิบัติของหนวย และขีดความสามารถ ขศ.

ปฏิบัติงาน”

ตัวอยาง “ความมุงหมาย” : เพือ่ วิเคราะหพื้นที่ในเขตปฏิบัติการ ตัวอยาง “ขอพิจารณาซึ่งเปนขอจํากัด” : พล.ร.20 เขาตี
บริเวณ อ.วัฒนานคร และ อ.ตาพระยา
เพือ่ ยึด อ.อรัญประเทศ ตั้งแตบัดนี้ และเตรียมการเขาตี
ตอไปในทิศทางตะวันออกเพื่อเขายึด อ.วัฒนานคร

ก. ลักษณะลมฟาอากาศ

d ลักษณะทั่วไปของพื้นที่

ค. ลักษณะอื่นๆ

1) ลมฟาอากาศ : (กลาวโดยสรุป)รายงาน ข. ลักษณะภูมิประเทศ
การพยากรณลมฟาอากาศ
1) ที่สูงตํ่าและระบบทางนํ้าไหล
2) อากาศประจําถิ่น : ลักษณะอากาศปาน 2) ลักษณะพืชพรรณไม
กลางโดยเฉลี่ย เชน ลักษณะอากาศทั่ว 3) ลักษณะพื้นดิน
ไป, ฤดูกาล, อุณหภูมิเฉลี่ย, ความชื้น 4) ลักษณะสิ่งปลูกสราง
สัมพัทธ, ฝน, ลม เปนตน
องคประกอบของลมฟาอากาศ
ทีม่ ผี ลกระทบตอการปฏิบัติทางทหาร
ดูหนา 4 - 3

ก. ลักษณะทางยุทธวิธี
1) การตรวจการณและการยิง : “O”
2) การกําบังและซอนพราง : “C”
3) เครื่องกีดขวาง : “O”
4) ภูมิประเทศสําคัญ : “K”
5) แนวทางเคลื่อนที่ : “A”
ลักษณะพื้นที่ทางยุทธวิธี หรือ
OCOKA : ดูหนา 4 - 5

1) การเมือง
2) การเศรษฐกิจ
3) สังคมจิตวิทยา
4) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5) แรงงานพลเรือนในทองถิ่น

การพิจารณาภูมิประเทศแตละลักษณะ
ทีม่ ผี ลกระทบตอการปฏิบัติทางทหาร
ดูหนา 4 - 4

e ลักษณะพื้นที่ทางทหาร
ข. ลักษณะทางการชวยรบ
) เสนทางคมนาคม
) สิง่ อํานวยความสะดวกในการซอมบํารุง
) การเก็บรักษายุทโธปกรณ
) แหลงวัสดุกอสราง
ลักษณะทางการชวยรบ
) แรงงานในพื้นที่
ใหพิจารณา ในเรื่อง…
) การควบคุมผูลี้ภัย
ฯลฯ

1) การกําลังพล
2) การสงกําลังบํารุง
3) กิจการพลเรือน

ดูแบบฟอรมวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ หนา ก – 12
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f ผลของพื้นที่ปฏิบัติการ
ก. ผลตอการปฏิบัติการทางทหารของ ขศ.
1) ผลที่จะเกิดตอการตั้งรับของ ขศ.
ก. ที่มั่นตั้งรับที่ดีที่สุด
ข. ที่มั่นรั้งหนวง
ค. ผลจากลมฟาอากาศ
2) ผลที่จะเกิดตอการเขาตีของ ขศ.
ก. แนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุด
ข. ผลจากลมฟาอากาศ

ข. ผลที่จะเกิดตอการปฏิบัติการทางทหารของฝายเรา
) ภารกิจตั้งรับ….
1. แนวตั้งรับที่ดีที่สุด, แนวรั้งหนวง
2. แนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดของฝายตรงขาม
3. ผลของลมฟาอากาศ
) ภารกิจเขาตี....
1. แนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดของฝายเรา
2. ผลของลมฟาอากาศ

a องคประกอบของลมฟาอากาศทีม่ ผี ลกระทบตอการปฏิบัติการทางทหาร
ª เมฆ ลดความรอน, ลดแสงสวาง, จํากัดการตรวจการณทางอากาศและสะทอนแสง(การใชไฟฉาย)
ª หมอก จํากัดทัศนวิสัย, การใชอาวุธ และการติดตอสื่อสาร
กอใหเกิด “ฝุน” จํากัดการตรวจการณ, การใชควัน/สารเคมี, การยิง, การสงทางอากาศ, การยกพลขึ้นบก
ª ลม
ª ความชื้นสัมพัทธ
ª ความกดอากาศ

มีผลตออุปกรณอิเล็กทรอนิกส - ขีปนวิธี - เครื่องวัดระยะดวยเสียง และการใชควัน

ª ฝน จํากัดทัศนวิสยั , การเคลื่อนที่, ความเครียด,

ª รายการแสงสวาง การปฏิบัติทางทหารและการมอง

ยุทโธปกรณ และการติดตอสื่อสาร

เห็นในเวลากลางคืน, อาวุธยิงสนับสนุน, การเคลื่อน
ยาย

ลักษณะของฝน
เบาบาง ไมมีผลตอทัศนวิสัย
เล็กนอย (นอยกวา 0.25 มม./6 นาที) เห็นไดประมาณ 1 กม.
ปานกลาง (0.26 - 0.75 มม./6 นาที) เห็นได 0.5 - 1 กม.
หนัก (มากกวา 0.75 มม./6 นาที) เห็นไดนอ ยกวา 0.5 กม.

ขึ้น 11 คํ่า

4 วัน พระจันทรเต็มดวง 4 วัน แรม 4 คํ่า
------ รวมหวงพระจันทรเต็มดวง 9 วัน ------

การใชประโยชนจากรายการแสงสวาง
) เวลาเริม่ แสงเงิน(BMNT)
(1) มองเห็นจํากัด(ประมาณ 400 หลา)
(2) เพิม่ เวลาของการปฏิบัติในเวลากลางวัน
(3) ใชเปนเวลานัดหมายทางทหาร
) เวลาระหวาง : เริ่มแสงเงิน – เริ่มแสงทอง(BMCT)
(1) ประสาน/ปรับการยิง ป./บ.
(2) ขอการสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด(CAS)
) ขอมูลแสงสวางของดวงจันทร
(1) การปรับการวางกําลัง
(2) การเพิ่มเติม สป.
(3) การ ลว.และเขาตีเวลากลางคืน

ดูตัวอยางแผนภาพสรุปลมฟาอากาศและผลกระทบ หนา ง – 1
วิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ

4-4

เวลากลางวัน = BMCT ถึง EECT
แสงสวางทางทหาร = BMNT ถึง EENT
ทิศ ตต.

ทิศ ตอ.
แนวขอบฟา

แนวขอบฟา
BMCT(เริ่มแสงทอง)

EECT(สิ้นแสงทอง)

½(BMCT - BMNT)
EENT(สิ้นแสงเงิน)

BMNT(เริ่มแสงเงิน)

EEAT

BMAT

หมายเหตุ :
“แสงทอง”
EECT = End of Evening CIVIL Twilight
BMCT = Beginning of Morning CIVIL Twilight
“แสงเงิน” BMNT = Beginning of Morning NAUTICAL Twilight
EENT = End of Evening NAUTICAL Twilight
EEAT = End of Evening ASTRONOMICAL Twilight
BMAT = Beginning of Morning ASTRONOMICAL Twilight

) BMNT : สามารถมองเห็นไดในระยะ 400 หลา
) ½(BMCT - BMNT) : สามารถขอการสนับสนุนทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศ

a การพิจารณาภูมิประเทศในแตละลักษณะทีม่ ผี ลกระทบตอการปฏิบัติการทางทหาร
ที่สูงตํ่า และ ระบบทางนํ้าไหล

ลักษณะพืชพรรณไม

) “ที่สูงตํ่า” พิจารณา : ในเรื่องอาการลาด, ระดับความสูง,
รวมถึงการตรวจการณดวยสายตา
) สวนประกอบของแมนํ้า/ลําธาร เปนอุปสรรคขัดขวางการ
เคลือ่ นที่ของทหารเดินเทาหรือยานพาหนะ
) “ระบบทางนํ้าไหล” พิจารณา : ความลึก, ความกวาง,
สภาพตลิ่ง, พื้นทองนํ้า, ระดับนํ้าขึ้น-นํ้าลง และความเร็ว
ของกระแสนํ้า

) พิจารณา : ความกวางและรูปรางของพื้นที่, ขนาดของตนไม
ความหนาแนนสิ่งปกคลุมเหนือตนไม
) วิธีที่ดีที่สุดในการแสดงลักษณะพืชพรรณไม คือ การแสดง
ดวยแผนบริวาร, การระบายสี และการใชเครื่องหมายตางๆ

ลักษณะสิ่งปลูกสราง
) พิจารณา : ถนน, ทางรถไฟ, สะพาน, อุโมงค, เหมือง, เขื่อน,
ปอมสนาม, ยานอุตสาหกรรม, ยานชุมชน, เมือง/จังหวัด/
อําเภอ/หมูบาน เปนตน

วิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ
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ตัวอยาง : ระบบที่สูง
พืน้ ที่ราบ
สูงไมเกิน 15 ม.
ดินกรวด ขนาด 1/4 - 3 นิ้ว
ลูกคลื่นเล็กนอย สูง 15 - 50 ม.
ดินทราย ขนาด 1/4 นิว้ และเล็กกวา
ลูกคลื่น
สูง 50 - 100 ม.
ดินเหนียว ขนาด คลายดินตะกอน แตเหนียวกวา ลูกคลื่นมาก
สูง 100 - 150 ม.
ดินตะกอน ขนาดดินละเอียด แหงเปนฝุน

ลักษณะพื้นผิวดิน

ตัวอยาง : พืชพรรณไม
ปาไมผลัดใบ เสนผาศูนยกลาง 10 นิ้ว : ความหนาแนน 8 - 10 หลา
สวนผลไม
เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว : ความหนาแนน 15 - 20 หลา
ปาละเมาะ
ความสูงตนไม 4 - 8 ฟุต
ไรนา
พื้นที่เพาะปลูกพืชไรตางๆ

ตัวอยาง : เนินเขา
เนินเตี้ย 150 - 300 ม.
เนินสูง 300 - 600 ม.
เขาเตี้ย 600 - 900 ม.
เขาสูง
900 ม. ขึ้นไป

a ลักษณะพื้นที่ทางยุทธวิธี หรือ OCOKA

Obstacles : เครื่องกีดขวาง

Cover and Concealment : การกําบังและการซอนพราง

ภูมิประเทศตามธรรมชาติหรือที่สรางขึ้น ซึ่งหยุดยั้ง, บังคับ ) การกําบัง คือ การปองกันจากการยิงเล็งตรงและยิงเล็งจําลอง
ของ ฝตข.
หรือขัดขวางการเคลื่อนที่ทางทหาร จะบังเกิดผลเต็มที่ตอเมื่อ
) การซอนพราง คือ การปองกันจากการตรวจการณของ ฝตข.
มีการคุม ครองดวยการตรวจการณและการยิง
 แผ น บริ ว ารเครื่ อ งกี ด ขวาง(Combined Obstacle
Key Terrain : ภูมิประเทศสําคัญ
Overlay : COO) แสดงลักษณะของพืชพรรณไม – ทาง
นํ้าไหล – ลักษณะผิวดิน – ทรวดทรง - เครื่องกีดขวาง K ภูมิประเทศสําคัญ คือ ภูมิประเทศทีเ่ มื่อฝายใดเขายึดหรือ
ตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ฯลฯ
ควบคุมไดแลวทําใหไดเปรียบฝายตรงขามอยางเห็นไดชัด
D ภูมปิ ระเทศสําคัญยิ่ง คือ ภูมิประเทศสําคัญทีเ่ กื้อกูล ใน
การบรรลุความสําเร็จตอภารกิจ ปกติมักจะกําหนดเปน
“ที่หมาย”
ª ปจจัยพิจารณา ขนาด – ประเภท - ภารกิจของหนวย

Avenues of Approach : แนวทางเคลื่อนที่

ชองทางเคลื่อนที่(ขนาดกองรอย)
แนวทางเคลื่อนที่

I

คือ แนวทางที่หนวยทหารขนาดหนึ่งขนาดใด สามารถเคลื่อนไปยัง
ที่หมายหรือภูมปิ ระเทศแหงหนึ่งไดโดยสะดวก
) ปกติพิจารณาใหกวางพอสําหรับหนวยรอง 1 ระดับ
) อาจเปนไปไดมากที่สุด คือ การรวมเอาชองทางเคลื่อนที่
(Mobility Corridors : MC) ตั้งแตสอง(2)ชองทาง ซึ่งอยู
ใกลๆ กันรวมเขาไวดวยกัน
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ความกวางแนวทางเคลื่อนที่ของหนวย
( XX ) กองพล
6 กม.
( II ) กองพัน
1.5 กม.

( III ) กรม
3 กม.
( I ) กองรอย
0.5 กม.

แนวทางเคลื่อนที่

ชองทางเคลื่อนที่

ระยะหางสูงสุด

( XX ) กองพล
( III ) กรม
( II ) กองพัน

( III ) กรม
( II ) กองพัน
( I ) กองรอย

10 กม.
6 กม.
2 กม.

a การพิจารณา OCOKA ในการยุทธรูปแบบตางๆ
) เครื่องกีดขวาง

) ภูมิประเทศสําคัญ

) แนวทางเคลื่อนที่

) ปจจัยในการพิจารณา คือ ภารกิจ
ª ในการเขาตี เครือ่ งกีดขวางภายในเขตปฏิบัติการ มีอิทธิพลตอการเคลื่อนที่
ª ในการตั้งรับ ลักษณะภูมิประเทศซึ่งสามารถหยุด หรือ ขัดขวางการเคลื่อนที่ของ ขศ.
) ในการรบดวยวิธีรุก
ª มักอยูห นาแนวการวางกําลังของฝายเรา หรือในเขตของหนวยขางเคียง
ª ภูมปิ ระเทศซึ่งตองเขาควบคุมเพื่อใหการเขาตีเปนไปโดยตอเนื่อง
ª ภูมปิ ระเทศซึ่งตองเขาควบคุมเพื่อใหบรรลุภารกิจ
) ในการรบดวยวิธีรับ
ª ภูมิประเทศซึ่งใชในการตรวจการณไปยังแนวทางเคลื่อนที่ของ ขศ.ที่เขามาในเขตตั้งรับ
ª ภูมปิ ระเทศซึ่งอํานวยใหฝายตั้งรับคุม ครองเครื่องกีดขวางดวยการยิงได
ª ศูนยการคมนาคมที่สําคัญซึ่งกระทบกระเทือนตอการบังคับบัญชา, การคมนาคม และการใช
กองหนุน
ª รวมถึง ภูมิประเทศที่อาจอยูหนาขอบหนาพื้นที่การรบ หรือ ในเขตของหนวยขางเคียง
) ลักษณะแนวทางเคลื่อนที่ที่ดี ไดแก
ª ผานพืน้ ที่ซึ่งเกื้อกูลตอการตรวจการณและการยิง
ํ งและซอนพรางระหวางการเคลื่อนที่
ª มีทกี่ าบั
ª ผานเครื่องกีดขวางนอย
ª ใชภูมิประเทศสําคัญใหเปนประโยชน
ª มีสงิ่ อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนที่
ª มีพนื้ ทีเ่ พียงพอในการดําเนินกลยุทธ
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) แนวทางเคลื่อนที่

(ตอ)

) ในการเขาตี จะพุงออกจากแนวออกตีไปยังภูมิประเทศสําคัญบริเวณที่หมาย
) ในการตั้งรับ มีระยะหางพอควรจากแนวหนาการวางกําลังของฝายเรา โดยปกติ “จะหางจาก
แนวตัง้ รับเทากับความกวางของพื้นที่ตั้งรับของฝายเรา” และ “ทอดเขาสูภูมิประเทศสําคัญยิ่ง”
) แนวทางเคลื่อนที่ทางอากาศ(Air Avenues of Approach) เปนแนวทางซึ่งใชเปน “เสนทางบิน”
ทีเ่ หมาะสม โดยมีจํานวนอากาศยานที่แนนอนไปยังเขตทิ้งลง หรือ เขตรอนลง
มีขอ พิจารณาแนวทางเคลื่อนที่ทางอากาศ คือ
ª มีพื้นที่เพียงพอ
ª มีการตรวจการณทางพื้นดิน
ª มีลกั ษณะภูมิประเทศที่จดจําไดงาย
ª มีหองภูมิประเทศทางลึก และ
ª มีความยาวของแนวทางบิน

ดูตัวอยางแผนภาพสรุปลมฟาอากาศและผลกระทบ หนา ง – 1
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