การจัดเตรียมสนามรบดานการขาว (IPB)
ลําดับ
เนื้อหา
1. กลาวทั่วไป

2.

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

 IPB คือ กระบวนการที่ตอเนื่องและเปนระบบกระบวนการหนึ่ง สําหรับการ
วิเคราะหภัยคุกคามและสภาพแวดลอมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร ในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งโดยเฉพาะ
 IPB พิจารณาหนทางปฏิบัติ(ห/ป) ที่เปนไปไดทั้งสิ้นของภัยคุกคาม(Threat)
รวมทั้งกําหนดความนาจะเปนไปไดของ ห/ป เหลานั้น
 IPB กําหนดผลกระทบของสภาพแวดลอมที่จะมีตอ ห/ป ของฝายเราและ
ฝายภัยคุกคาม
 IPB เปนสวนสําคัญยิ่งของวงรอบขาวกรอง จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนงานดาน
ขาวกรองใหแกขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการแสวงขอตกลงใจทางทหาร
 ผลผลิตของ IPB เปนมูลฐานของประมาณการขาวกรอง และแผนรวบรวม
ขาวสาร
 IPB กําหนดเปาหมายและที่หมาย ตลอดจนความเรงดวนใหกับแผนการยิง
และแผนการดําเนินกลยุทธ
 IPB จัดหาขาวกรองลาสุด เพื่อสนับสนุนการตกลงใจของ ผบ.อยางตอเนื่อง
 IPB ชวยให ผบ.สามารถจะใชอํานาจกําลังรบของตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ณ ตําบลและเวลาที่ตองการ

IPB : การจัดเตรียมสนาม
รบดานการขาว

ผลผลิตหลักของ IPB ไดแก รูปแบบ ห/ป ของภัยคุกคาม (Threat COA

COA : Course of Action
(ห/ป)

ห/ป : หนทางปฏิบัติ
Threat : ภัยคุกคาม,
ขาศึก(ขศ.),
ฝายตรงขาม(ฝตข.)

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
 IPB เปน กระบวนการที่ตอเนื่องแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ :
) ขั้นตอนที่ 1 กําหนดสภาพแวดลอมของสนามรบ (Define the Battlefield
Environment)
) ขั้นตอนที่ 2 อธิบายผลกระทบของสภาพแวดลอม (Describe the
Battlefield's Effects)
) ขั้นตอนที่ 3 ประเมินคาภัยคุกคาม (Evaluate the Threat)
) ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติของภัยคุกคาม (Determine Threat
COAs)

3.

model), แผนภาพเหตุการณ(Event Template) และตารางเหตุการณ (Event
Matrix) เปนสวนสําคัญในการจําลองยุทธ(Wargaming) ห/ป ของฝายเรา
 การพัฒนาแผนภาพและตารางตกลงใจ (Decision Support Template and จําลองยุทธ : Wargaming
Matrix) ในขั้นตอนการจําลองยุทธ จะเปนพื้นฐานในการจัดทําแผนรวบรวม
ขาวสารและจะชวยใหการปฏิบัติการตางๆ ในสนามรบเปนไปอยางประสาน
สอดคลอง ใชภาพ(Graphic)เปนจํานวนมากเพื่อชวยใหการวิเคราะหงายขึ้น

IPB แบงเปน 4 ขั้นตอน

IPB : ขั้นตอนที่ 1 กําหนดสภาพแวดลอมของสนามรบ
แบงไดเปน 5 ขั้นตอนยอยดังนี้ :
 กําหนดลักษณะสภาพแวดลอมที่สําคัญ
 กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการ(Area of Operations : AO), ขอบเขตสนามรบ
(Battle space : BS) และพื้นที่สนใจ(Area of Interest : AI)
 กําหนดหวงเวลาในการจัดทํา IPB
 กําหนดความตองการขาวกรองและสมมุติฐาน(Assumptions)
 รวบรวมขาวสารสําหรับการจัดทํา IPB

4.

หมายเหตุ

พื้นที่ปฏิบัติการ : AO
ขอบเขตสนามรบ : BS
พื้นที่สนใจ : AI

กําหนดลักษณะสภาพแวดลอมที่สําคัญ ขึ้นอยูกับสถานการณและระดับหนวย IPB ขั้นที่ 1(1/5)
หน ว ยในแต ล ะระดั บ จะพิ จ ารณาป จ จั ย สภาพแวดล อ มที่ สํ าคั ญ ครอบคลุ ม ใน
รายละเอียดแตกตางกันไป โดยตองพิจารณาทั้งภัยคุกคามและปจจัยแวดลอมอื่นๆ ที่
จะมีผลตอการบรรลุภารกิจของหนวยเราดวย
ลักษณะสภาพแวดลอมที่สําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบตอ ห/ป ของทั้งสองฝาย
โดยปกติจะประกอบดวย .) สภาพทางภูมิศาสตร, ภูมิประเทศ และสภาพลมฟาอากาศ
) ขอมูลประชากร เชน เผาพันธุ, ศาสนา, กลุมอายุ, กลุมรายได ฯลฯ
) ปจจัยดานการเมือง, เศรษฐกิจและสังคม เชน บทบาทของกลุมตางๆ, กลุม
อิทธิพล

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

) โครงสรางพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง, การโทรคมนาคม ฯลฯ
) กฎการปะทะ(Rules of Engagement : ROE), ขอหามตามกฎหมาย, สนธิ
สัญญาและขอตกลงตางๆ
) ขีดความสามารถโดยทั่วไปของภัยคุกคาม, ที่ตั้ง, ความคลองแคลวในการ
เคลื่อนที่, ชนิดของอาวุธที่ใช ตลอดจนระยะยิง

5.

กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการ (AO), Battle Space และพื้นที่สนใจ (AI)
; พื้นที่ปฏิบัติการ คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ ผบ.และหนวยถูกกําหนดหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อจําเปนตอการปฏิบัติการและ
การประเมินคาผลของสนามรบ จึงตองศึกษาพื้นที่นี้อยางละเอียดและตลอดทั้ง
พื้นที่มากกวาพื้นที่อื่นๆ ขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติการจะคลอบคลุม 3 พื้นที่ คือ
พื้นที่ปฏิบัติการทางลึก, พื้นที่การรบระยะใกล และพื้นที่สวนหลัง โดยทั่วไป
แลวหนวยระดับกองพลจะพิจารณาดังนี้.n พื้นที่ปฏิบัติการทางลึก การโจมตีตอกรมระลอกสองและสวนสนับสนุนของกอง
พลระลอกแรกของฝายตรงขาม และสนับสนุนขอมูลขาวสารในพื้นที่นี้ใหแก
หนวยรองดวย
o พื้นที่การรบระยะใกล การนํากรมดําเนินกลยุทธเขาทําการรบกับกรมระลอก
แรกของฝายตรงขาม
p พื้นที่สวนหลัง การรักษาความปลอดภัยเพื่อลดการรบกวนตอ C3 ของฝายเรา
และการทําลายฝายตรงขามในพื้นที่สวนหลัง, การสนับสนุนดาน สสก.และ
สสช.อยางตอเนื่อง และการควบคุมความเสียหายในพื้นที่สวนหลัง
; Battle Space คือ สวนหนึ่งของสนามรบทั้ง 4 มิติ(ความกวาง, ความลึก,
หวงอากาศ และเวลา) ที่ขอบเขตนั้นถูกกําหนดโดยขีดความสามารถสูงสุดของ
หนวยที่จะเขายึดและควบคุมฝายตรงขาม รวมถึงการคนหาเปาหมายและ
เครื่องมือระยะไกลที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือดวย ถาเจตนารมณและ
แนวทางในการวางแผนของ ผบ.หนวยตองการที่จะวางแผนปฏิบัติ หรือสอด
ประสานการปฏิบัติทั้งมวลในพื้นที่นั้น ขอบเขตของ Battle Space ก็ไมมี
ความจํากัดโดยอาจจะใหญกวาพื้นที่สนใจก็ได

IPB ขั้นที่ 1(2/5)
พื้นที่ปฏิบัติการ 3 พื้นที่ คือ
(1) พื้นที่ปฏิบัติการทางลึก
(2) พื้นที่การรบระยะใกล
(3) พื้นที่สวนหลัง

Battle Space ทั้ง 4 มิติ
(1) ความกวาง
(2) ความลึก
(3) หวงอากาศ
(4) เวลา

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
; พื้นที่สนใจ คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ขยายออกไปจากพื้นที่ปฏิบัติการ ผบ.
หนวยสามารถกําหนดขอบเขต หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนพื้นที่สนใจ หรืออาจ
เปนการกําหนดรวมกันระหวาง สธ.2 และ สธ.3 โดยอาศัยแนวทางในการ
วางแผนของ ผบ.หนวยเปนพื้นฐาน ขอบเขตของพื้นที่สนใจจะคลอบคลุม 4 มิติ
ขึ้นอยูกับที่ตั้งและขีดความสามารถของฝายตรงขาม ในอันที่จะมีอิทธิพลหรือ
ผลกระทบตอภารกิจของหนวยในปจจุบันและอนาคต การติดตามสถานการณ
ในพื้นที่สนใจจะกระทํ าไดจากขาวสารที่ไดรับจากทั้งหนวยเหนือ, หนวยรอง
และหนวยขางเคียง หรืออาจสงคําขอ(Requests) ใหรายงานสถานการณที่
เฉพาะเจาะจงตามแผนรวบรวมขาวสาร โดยขอบเขตของพื้นที่สนใจจะ
ครอบคลุม.c ความกวาง ขยายออกทางดานขางของพื้นที่ปฏิบัติการ หากมีหนวยขางเคียง
ปฏิบัติการรวมกันอยู การขยายออกดานขางอาจจะมีไมมากนัก แตถาเปน
ปกเปดการขยายอาจจะตองใหครอบคลุมถึงในพื้นที่ฝายตรงขาม
d ความลึก ปกติแลวจะขยายออกไปมากกวาดานความกวาง ขึ้นอยูกับที่ตั้งและ
ขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ของฝายตรงขาม
e ความสูง(หวงอากาศ) นับตั้งแตพื้นที่สูงขมเปนตนไป จนกระทั่งถึงการใชการ
ลาดตระเวนทางอากาศระดับสูง และการใชดาวเทียมจารกรรมที่มีผลกระทบตอ
การปฏิบัติของหนวย งานการตอตานการขาวกรองจะมีบทบาทในมิตินี้ เพื่อ
ป อ งกั น การโจมตี ท างอากาศ และการถ ายภาพทางอากาศจากระบบอาวุ ธ
สนับสนุนและอากาศยานของฝายตรงขาม
f เวลา ในที่นี้หมายถึง การเคลื่อนกําลังของฝายตรงขาม เชน อาจมีที่ตั้งหางไกล
จากสนามรบมากแตใชเวลาในการเคลื่อนที่เขาสูสนามรบดวยระยะเวลาอันสั้น
และมีผลกระทบตอภารกิจของเรา เชน กําลังทางอากาศ, หนวยสงทางอากาศ,
หนวยยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ และหนวยแทรกซึมทางอากาศ เปนตน (ปกติ
พื้นที่สนใจของหนวยรองมักจะอยูในพื้นที่ปฏิบัติการของหนวยเหนือ ยกเวนใน
กรณีของหนวยมีปกเปดและกรณีมิติเวลา )

หมายเหตุ
AI ทั้ง 4 มิติ
(1) ความกวาง
(2) ความลึก
(3) ความสูง/หวงอากาศ
(4) เวลา
ดูตัวอยาง หนา ค - 1

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
เนื้อหา
6. พื้นที่สนใจ นั้นจะตองพิจารณาทั้งพื้นที่ทางภูมิศาสตรและหวงอากาศที่มีความจําเปน
ตอการรวบรวมขาวสาร เพื่อการวางแผนและปฏิบัติการใหบรรลุภารกิจในพื้นที่
ปฏิบัติการ ปกติแลวจะมีขนาดใหญกวาพื้นที่ปฏิบัติการ ขอบเขตของพื้นที่สนใจ
โดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับ :
¾ ที่ตั้งของกําลังฝายเดียวกัน อาจมีผลกระทบตอการบรรลุภารกิจของหนวยตาม
เจตนารมณของ ผบ.หนวยเหนือ
¾ พื้นที่ซึ่งหนวยคาดวาจะนํากําลังเขาไปวาง เพื่อปฏิบัติภารกิจในอนาคต
¾ พื้นที่ปฏิบัติการและขีดความสามารถของกําลังฝายเดียวกัน อาจมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติการของหนวยกอนที่จะบรรลุภารกิจ
¾ ที่ตั้งของภัยคุกคาม มีอิทธิพลหรือสามารถเคลื่อนยายกําลังเขาสูพื้นที่ปฏิบัติการ
และมีผลตอการบรรลุภารกิจของหนวย
¾ อาจแบงเปนพื้นที่สนใจยอยๆ ได เชน พื้นที่สนใจทางพื้นดิน, พื้นที่สนใจทาง
อากาศ หรือพื้นที่สนใจทางดานการเมือง ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการเฝาติด
ตามความเคลื่อนไหว และประสานการรวบรวมขาวสาร
¾ ไมมีขอจํากัดในการกําหนดขอบเขตของพื้นที่สนใจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณา
วามีปจจัยใดบางในสนามรบ ที่จะมีผลกระทบตอความสําเร็จภารกิจของหนวย
นข. ฟาหมน

หมายเหตุ

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
เนื้อหา
7. กําหนดหวงเวลาในการจัดทํา IPB

8.

กําหนดความตองการขาวกรองและสมมุติฐาน
ขาวสารและขาวกรองที่ขาดหายไปนี้ หรือขอมูลที่ไมมีในฐานขาวเดิมจะถูกนํ ามา
พิจารณากํ าหนดความเรงดวน โดยพิจารณาจากปจจัยความตองการขาวกรองและ
เจตนารมณของ ผบ. และการรวบรวมขาวสารของหนวยภายใตขอจํากัดของเวลาใน
การจัดทํา IPB นั้นจะตอบความตองการขาวกรองไดเพียงบางสวนเทานั้น จึงตองมี
การกําหนดสมมุติฐานที่เปนไปไดขึ้นมาสําหรับขาวสารและขาวกรองที่ขาดหายไป เพื่อ
ใหกระบวนการวางแผนของหนวยทําไดอยางตอเนื่อง

นข. อาชา

พืน้ ทีส่ นใจ
( Area of Interest )

พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
X (Area of Operations )
X

XXX

ภาพที่ 6 - 2 : ขาวสารและขาวกรองที่ขาดหายไป
นข. ฟาหมน

นข. อาชา

ภาพที่ 6 - 1 : พื้นที่ปฏิบัติการ (AO) และพื้นที่สนใจ (AI)

IPB ขั้นที่ 1(3/5)

ตองมีการวางแผนการใชเวลาที่มีอยูอยางเหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตไดอยางทันเวลา
การวิ เ คราะห สิ่ ง ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งทํ าให สิ้ น เปลื อ งเวลาโดยใช เหตุ เพราะในแต ละ
สถานการณจะมีลักษณะเฉพาะของขอมูลหรือขาวสาร/ขาวกรองที่ ผบ.หนวยตองการ
ฉะนั้นการพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของทําใหลดรายละเอียดที่ไมจําเปนลงและจัดทํา IPB
ไดทันเวลา

XXX

X
X
X

หมายเหตุ

IPB ขั้นที่ 1(4/5)

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
เนื้อหา
9. รวบรวมขาวสารสําหรับการจัดทํา IPB

หมายเหตุ
IPB ขั้นที่ 1(5/5)

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
เนื้อหา
12. การตรวจการณและพื้นการยิง (Observation and Fields of Fire)

ความริเริ่มที่จะรวบรวมหรือรองขอขาวสารเพิ่มเติมใหมากขึ้นจากฐานขาวเดิม จําเปน
อยางยิ่งที่ตองรีบดําเนินการในหวงแรก ๆ ของการจัดทํา IPB ซึ่งกระบวนการ IPB จะ
พัฒนาไปอยางตอเนื่อง สมมุติฐานที่กําหนดไวในขั้นตนอาจไดรับการยืนยัน, ปรับปรุง
หรือยกเลิก ความถูกตองแมนยําหรือความสมเหตุสมผลในการกําหนดสมมุติฐานมีผล
ตอการตกลงใจของ ผบ. ตลอดจนความสําเร็จและความลมเหลวในภารกิจของหนวย

10.

IPB : ขั้นตอนที่ 2 - อธิบายผลกระทบของสภาพแวดลอม

13.

การกําบังและการซอนพราง (Cover and Concealment)

การวิเคราะหภูมิประเทศ เปนการประเมินคาภูมิประเทศในสนามรบ ตามแงคิดทาง
ทหาร 5 ประการ(OCOKA) แลวนําผลการประเมินคามารวมไวในแผนภาพเพียงแผน
เดียวซึ่งเรียกวา "แผนบริวารเครื่องกีดขวางผสมดัดแปลง" (Modified Combined
Obstacle Overlay : MCOO) จะเปนพื้นฐานสําคัญในกระบวนการ IPB ตอไป
¾ แงคิดทางทหาร 5 ประการ(OCOKA)
(1) การตรวจการณและพื้นการยิง (4) ภูมิประเทศสําคัญและภูมิประเทศสําคัญยิ่ง
(2) การกําบังและการซอนพราง
(5) แนวทางการเคลื่อนที่
(3) เครื่องกีดขวาง

C

O OKA
การกําบังเปนการปองกันจากการยิง สวนการซอนพรางเปนการปองกันใหพนจากการ
ตรวจการณ ผลผลิตในการพิจารณาปจจัยเหลานี้อาจใชแผนภาพแสดงพื้นที่ตางๆ ที่
อํานวยตอการกําบังและการซอนพราง(ภาพที่ 6 - 3) ซึ่งจะชวยในการกําหนด :
) ภูมิประเทศที่เหมาะสมในการตั้งรับ และจัดทําที่มั่นรบ
) พื้นที่ที่เหมาะสมในการวางกําลัง, กระจายกําลังและใชเปนพื้นที่รวมพล
ระยะ

พื้นที่อับ
สายตา

3,000

วิเคราะหภูมิประเทศ(Terrain analysis)

OCOKA

การตรวจการณเปนความสามารถในการมองเห็นฝายตรงขาม ไมวาดวยสายตาหรือ
การใชเครื่องมือตรวจการณ สวนพื้นการยิงจะเปนพื้นที่ซึ่งอาวุธชนิดหนึ่งชนิดใด
สามารถทํ าการยิ ง อย า งได ผ ลจากจุ ด ที่ กํ าหนด แผนภาพของการพิจ ารณาการ
ตรวจการณและพื้นการยิง(ภาพที่ 6 - 3) แผนภาพนี้ชวยในการกําหนด :
) พื้นที่โจมตี (Engagement Area : EA หรือ Killing Area, Fire-sac, Killing
Zone ฯลฯ) ที่เปนไปได
) ภูมิประเทศที่เหมาะสมในการตั้งรับ และวางอาวุธ/เครื่องมือชนิดตางๆ
) พื้นที่ซึ่งลอแหลมตอหนวยดําเนินกลยุทธ
) ตําบลตรวจการณ

การอธิบายผลกระทบของสภาพแวดลอม เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งมวลที่มี
ผลกระทบต อ การปฏิ บั ติ ข องทั้ ง ฝ า ยเราและภัยคุก คาม โดยจะแสดงให เ ห็ นถึ ง
สภาพแวดลอมของสนามรบในทุกๆ ดานซึ่งจะชวยให ผบ.สามารถแสวงประโยชน
จาก สภาพแวดลอมของสนามรบ รวมทั้งเตรียมการตอบโตไดในทุกรูปแบบ แบงออก
ไดเปน 4 ขั้นยอย ดังนี้. วิเคราะหภูมิประเทศ (Terrain Analysis)
 วิเคราะหสภาพลมฟาอากาศ (Weather Analysis)
 วิเคราะหลักษณะอื่นๆ ของสนามรบ
 อธิบายผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอขีดความสามารถและ ห/ป
โดยทั่วไปของทั้งสองฝาย

11.

หมายเหตุ

พื้นที่อับ
สายตา

IPB ขั้นที่ 2(1/4)

พื้นที่อับ
สายตา

2,000

แผนบริวารเครื่องกีดขวาง
ผสมดัดแปลง (Modified
Combined Obstacle
Overlay : MCOO)

1,000

แนว
ตรวจการณ

ภาพที่ 6 - 3 : การตรวจการณและพื้นการยิง, การกําบังและการซอนพราง

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
เนื้อหา
14. เครื่องกีดขวาง (Obstacles) หมายรวมถึง เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติและที่

หมายเหตุ

O

OC KA
มนุษยสรางขึ้น ซึ่งสามารถทําใหการเคลื่อนที่หยุดชะงัก ชาลง หรือตองเปลี่ยนแปลง
ทิศทาง การประเมินคาแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ :
c กําหนดผลกระทบของเครื่องกีดขวางแตละชนิด ที่มีตอการเคลื่อนที่ของทั้งสอง
ฝาย แผนภาพตางๆ ซึ่งจะตองจัดเตรียมในขั้นนี้ อาจพิจารณาจากปจจัยตางๆ
ดังนี้.(1) พืชพรรณไม (ระยะหางระหวางตน และขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน)
(2) ทางนํ้าไหล (ความกวาง, ความลึก, ความเร็วกระแสนํ้า, ความสูงและ
ความลาดเอียงของตลิ่ง)
(3) ลักษณะผิวพื้น (ชนิดและสภาพของดิน)
(4) ทรวดทรงผิวพื้น (ที่สูงตํ่า, ความลาดเอียง)
(5) เครื่องกีดขวาง ตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น (พิจารณาทั้งทางพื้นดิน
และทางอากาศ สําหรับอากาศยานรอนตํ่า)
(6) ระบบคมนาคมขนสง (ชั้นของสะพาน และถนน)
(7) ผลกระทบของสภาพลมฟาอากาศ (นํ้าทวม, ไฟไหม, ฝุน ฯลฯ)
d รวมผลกระทบของเครื่องกีดขวางทั้งปวง ไวในแผนภาพเพียงแผนเดียวซึ่ง
เรียกวา "แผนบริวารเครื่องกีดขวางผสม" (Combined Obstacle Overlay :
COO) เปนการประเมินคาเครื่องกีดขวางโดยรวม(ภาพที่ 6 - 4) ซึ่งจะมีผล
กระทบตอการเคลื่อนที่ใน 3 ระดับ ดังนี้ :
n ผานได (UNRESTRICTED) หรือ Go ไมมีขอจํากัดตอการเคลื่อนที่มีเครือขาย
ถนนอยางดี สามารถดําเนินกลยุทธไดอยางกวางขวาง สําหรับหนวยยานยนต
หรือยานเกราะจะเปนพื้นที่ราบจนถึงพื้นที่ลาดเอียงในระดับปานกลาง ระยะหาง
ระหวางเครื่องกีดขวาง เชน ตนไมหรือหินมีมาก ไมใสเครื่องหมายใดๆ ลงบน
แผนบริวาร เพื่อแสดงภูมิประเทศผานได
o ผานไดชา (RESTRICTED) หรือ Slow Go หนวยเคลื่อนที่หรือดําเนินกลยุทธ
ผานไปได แตตองใชความพยายามในระดับหนึ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การเคลื่อนที่ สําหรับหนวยยานยนตหรือยานเกราะจะเปนพื้นที่ลาดเอียงใน
ระดับปานกลางจนถึงลาดชัน หรือพื้นที่ที่มีเครื่องกีดขวาง เชน ตนไม, หิน
หรือสิ่งปลูกสรางมีระยะหางปานกลางถึงระยะหางนอยมาก เสนทางคมนาคมอยู

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

ในสภาพจํากัด ภูมิประเทศผานไดชา (RESTRICTED) ปกติจะแสดงบน
แผนบริวารดวยเสนขนานขีดขวาง
p ผานไดชามาก (SEVERELY RESTRICTED) หรือ No Go ภูมิประเทศที่
หนวยไมสามารถเคลื่อนที่หรือดําเนินกลยุทธผานไปได หากไมใชความพยายาม
อยางมาก สําหรับหนวยยานยนตหรือยานเกราะจะเปนพื้นที่ลาดชันมีเครื่อง
กีดขวางอยางหนาแนน ไมมีเครือขายถนนหรือมีเพียงเล็กนอยเทานั้น รูปขบวน
ที่เหมาะสม คือ รูปขบวนแถวตอน สวนรูปขบวนอื่นๆ กระทําไดยาก การ
พิจารณาภูมิประเทศผานไดชามาก สําหรับหนวยยานยนตหรือยานเกราะเปนสิ่ง
ที่ ต องพึ งระมั ดระวัง เป นพิ เศษ เนื่ องจากหากหนว ยเหล า นั้ นลงรบเดินดิน
(Dismounted Infantry) ภูมิประเทศผานไดชามาก จะกลายเปนภูมิประเทศ
ผานไดชาทันที บทเรียนจากประวัติศาสตรไดแสดงใหเห็นวา “การจูโจม”
สวนใหญนั้นสัมฤทธิ์ผลดวยการใชภูมิประเทศที่อีกฝายหนึ่งไมคาดคิดมากอน
ทั้งสิ้น สําหรับภูมิประเทศผานไดชามากอาจแสดงบนแผนบริวารดวยเสนขนาน
ขีดขวางตัดกันห

แผนบริวารเครื่องกีดขวาง
ผสม (Combined
Obstacle Overlay :
COO)

พืชพรรณไม

ทางนํา้ ไหล
ลักษณะอืน่ ๆ

ดูตัวอยาง หนา ค - 2
เครือ่ งกีดขวาง

ภาพที่ 6 - 4 : แผนบริวารเครื่องกีดขวาง

ลําดับ
เนื้อหา

ดวยหัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

) ขอพิจารณาเพิ่มเติม :
9 การยิงและการตรวจการณ
9 ภูมิประเทศซึ่งเปนพื้นที่ผานไดชามากของหนวยประเภทหนึ่ง อาจไมใชอุปสรรค
ตอการเคลื่อนที่ของหนวยประเภทอื่นที่แตกตางกันไป
9 สิ่งกีดขวางซึ่งตั้งฉากกับเสนหลักการรุกนั้นเกื้อกูลตอฝายตั้งรับ โดยทําใหฝาย
รุกเคลื่อนที่ชาลง และบีบบังคับใหฝายรุกตองรวมกําลังเมื่อจะขามสิ่งกีดขวางนั้น
9 สิ่งกีดขวางซึ่งทอดขนานไปกับเสนหลักการรุกเกื้อกูลตอฝายรุก โดยเพิ่มการ
ปองกันทางปกเพื่อใหเกิดผลสูงสุดฝายตั้งรับควรคุมครองสิ่งกีดขวางดวยควร
จัดทําแผนบริวารเครื่องกีดขวางผสมแยกแผนตามประเภทของหนวย
9 การพิจารณาผลของเครื่องกีดขวางนั้นตองพิจารณาผลรวมของสิ่งกีดขวางแตละ
ประเภทเขาดวยกัน
9 ตองพิจารณาผลของลมฟาอากาศตอปจจัยที่กําลังเพงเล็งในแตละประเภทดวย
9 ในประวัติศาสตรของการสงครามหลายครั้งที่ผานมา ฝายที่ไดรับชัยชนะไดใช
หลักการจู  โ จม(Surprise) โดยการเคลื่อนที่ผานภูมิประเทศที่อีกฝายหนึ่ง
พิจารณาวาเปนภูมิประเทศที่ผานไปไมได

15.

หมายเหตุ

A

OCOK

ภูมิประเทศสําคัญและภูมิประเทศสําคัญยิ่ง (Key and Decisive Terrain)

K

OCO A
ภูมิประเทศสําคัญ คือ ตําบลหรือพื้นที่ ซึ่งหากฝายหนึ่งฝายใดเขายึด, ครอบครอง
หรือควบคุมไวไดจะไดเปรียบอีกฝายหนึ่งจะแสดงดวยอักษร แสดงดวยอักษร " K "
ลอมรอบดวยวงกลม
ภูมิประเทศสําคัญยิ่ง จะหมายถึงภูมิประเทศสําคัญซึ่งจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติ
การเปนอยางยิ่ง(ภูมิประเทศแตกหัก) ซึ่งอาจจะไมมีในทุกการปฏิบัติการก็ได แสดง
ดวยอักษร " D " ลอมรอบดวยวงกลม

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
เนื้อหา
16. แนวทางการเคลื่อนที่ (Avenue of Approach : AA)

K
D

แนวทางการเคลื่อนที่ หมายถึง แนวทางทางอากาศหรือทางผิวพื้น ซึ่งกําลังฝายเขาตี
ขนาดใดขนาดหนึ่งสามารถเคลื่อนที่เขาสูที่หมายหรือภูมิประเทศสําคัญได
) ในการรบดวยวิธีรุก : กําหนดแนวทางที่ดีที่สุด สําหรับฝายเราในการรุกเขาสู
ที่หมาย และแนวทางที่ภัยคุกคามสามารถถอนตัวหรือเคลื่อนยายกองหนุนได
) ในการรบดวยวิธีรับ : กําหนดแนวทางของภัยคุกคาม ในการรุกเขาสูที่มั่นตั้งรับ
และแนวทางของฝายเราในการถอนตัวและเคลื่อนยายกองหนุน
แนวทางการเคลื่อนที่สามารถกําหนดไดโดย :
n กําหนดชองทางการเคลื่อนที่ (Mobility Corridor : MC) ชองทางการเคลื่อนที่ ชองทางการเคลื่อนที่ : MC
คือ พื้นที่ซึ่งอํานวยใหหนวยทหารขนาดใดขนาดหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ไดตาม
หลักนิยม และอํานวยใหสามารถใชหลักการในเรื่องการรวมกําลัง, ความหนุน
เนื่ อ ง, การข มขวั ญ และความเร็ วในการเคลื่อนที่ได โดยทั่วไปจะเปน
ภูมิประเทศที่ผานไดตามแนวถนนหรือเสนทาง ในบางสถานการณ MC อาจใช
ภูมิประเทศผานไดชาหากภูมิประเทศสวนใหญผานไดชามาก
o จัดประเภทชองทางการเคลื่อนที่ พิจารณาจากความกวางของชองทางและ
ประเภทของหนวยที่เหมาะสมกับชองทางนั้น โดยปกติแลวจะพิจารณา MC
ของหนวยตํ่าลงไปสอง(2)ระดับจากหนวยที่จัดทํา IPB (ในระดับกองพลเราจะ
พิจารณา MC ของหนวยระดับกองพันและสูงกวา) แตอาจพิจารณาหนวยตํ่า
ลงไปอีกไดในภูมิประเทศผานไดชามาก
p กําหนดแนวทางการเคลื่อนที่(AA) ควรกวางขวางเพียงพอที่จะรวม MC ตางๆ
ไวเพื่อที่สนับสนุนใหหนวยทหารสามารถดําเนินกลยุทธ และเคลื่อนที่ไดอยาง แนวทางการเคลื่อนที่ : AA
รวดเร็วตามแนวทางนั้น โดยปกติจะกําหนดขนาด AA ของหนวยตํ่ากวาระดับ
ของหนวยที่พิจารณาหนึ่ง(1)ระดับขึ้นไป (ในระดับกองพลจะพิจารณาแนวทาง
การเคลื่อนที่ของหนวยระดับกรม และสูงกวา)
q ประเมินคาความเหมาะสมของแนวทางการเคลื่อนที่ แตละแนวทางดวยปจจัย
ดังตอไปนี้ .(1) การมุงเขาสูภูมิประเทศสําคัญ และความสัมพันธกับแนวทางการเคลื่อนที่
ใกลเคียง
(2) การอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนที่

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

ดูตัวอยาง หนา ค - 2
กองพัน

กองพัน

)

กองพัน
ทีห่ มาย

กองพัน
กองพัน

กองพัน
กองพัน

)

สัญลักษณ
= พืน้ ทีผ่ า นไดชา

ภาพที่ 6 - 5 : การกําหนดแนวทางการเคลื่อนที่ของกรม
)
(3) การกําบังและการซอนพราง
(4) การดํารงสภาพ(Sustainability)
(5) ความตอเนื่องในการสนับสนุน
(6) การมุงเขาสูที่หมาย
r พิจารณาผลของ AA ที่มีตอ ห/ป โดยวิเคราะหภูมิประเทศในแตละ AA เพื่อ
หาผลกระทบที่จะมีตอ ห/ป โดยทั่วไปที่เปนไปไดของทั้งสองฝายดวยการ
กําหนด : พื้นที่โจมตี, ที่มั่นรบ, ที่หมายระหวางทาง และ พื้นที่อื่นๆ ตาม
ความจําเปน (ทพ., ที่ตรวจการณ, ที่ตั้ง ป., ที่ตั้ง ปภอ. หรือชองทางแทรกซึม
เปนตน)

17.

วิเคราะหสภาพลมฟาอากาศ(Weather analysis) แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
c วิเคราะหสภาพลมฟาอากาศตามแงคิดทางทหาร
d กําหนดผลกระทบที่มีตอการปฏิบัติการทางทหาร

18.

วิเคราะหสภาพลมฟาอากาศตามแงคิดทางทหาร ดังนี้ :
) ทัศนวิสัย ปจจัยที่จะมีผลกระทบตอทัศนวิสัย ไดแก :
(1) อุณหภูมิที่สูงหรือตํ่ามาก สงผลตอเครื่องมือตรวจการณที่ใชความรอน
(Thermal Sight)

)

19.

IPB ขั้นที่ 2(2/4)

(2) เมฆ ทําใหทัศนวิสัยในพื้นที่ที่ถูกปกคลุมลดลง
(3) ฝนและหิมะ ลดความสามารถในการมองเห็น
(4) แสงสวาง จากดวงอาทิตยและดวงจันทรในหวงเวลาตาง ๆ กัน
ลม หนวยที่เคลื่อนที่ตามลมจะมีขีดความสามารถในการมองเห็นและสามารถใช
อาวุธ นชค.ไดดีกวา ลมจะมีผลตอการยุทธสงทางอากาศ, การยุทธเคลื่อนที่
ทางอากาศ และการปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวง นอกจากนั้นแลวลมอาจพัดพา
ฝุน, ทราย, ฝน, หิมะ ฯลฯ ทําความเสียหายใหแกอาวุธยุทโธปกรณไดอีกดวย
ฝน/หิมะ จะมีผลตอการรับนํ้าหนักการจราจรของพื้นดิน, ทัศนวิสัย และการ
ทํางานของระบบการตรวจการณดวยไฟฟา, คุณภาพสิ่งอุปกรณประเภทตางๆ,
ระบบการติดตอสื่อสาร, ประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ ตลอดจนการ
ปฏิบัติการทางอากาศ
เมฆ จะเปนเครื่องจํากัดทัศนวิสัย, ระบบการตรวจการณ, ระบบการคนหา
เปาหมาย, ระบบนําวิถีดวยแสงอินฟราเรด และการปฏิบัติการทางอากาศ
อุณหภูมิและความชื้น ทําใหประสิทธิภาพของกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ
ความสามารถในการบรรทุกของอากาศยาน และประสิทธิภาพของระบบคนหา
เปาหมายดวยความรอนลดลง

กําหนดผลกระทบของสภาพลมฟาอากาศที่มีตอการปฏิบัติการทางทหาร
โดยแสดงดวยตารางหรือในแผนบริวารเครื่องกีดขวางผสม(COO)ตามความเหมาะสม
ซึ่งพิจารณาจากประสิทธิภาพของกําลังพล, อาวุธยุทโธปกรณ และแบบของการปฏิบัติ
การทางทหาร
ผลกระทบแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
& เกื้อกูล (FAVOURABLE)
' ไมเกื้อกูล (UNFAVOURABLE)
% เปนกลาง (MARGINAL)

หมายเหตุ

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
พืน้ ทีป่ ฏิบัติภารกิจ

หมายเหตุ

หวงเวลาพยากรณอากาศ ( 2535 )
8ต.ค.
6 ต.ค.
7 ต.ค.
6 12 18 24
6 12 18 24
6 12 18 24

ความคลองแคลว
( ทางผิวพืน้ )

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
หมายเหตุ
เนื้อหา
22. กําหนดผลกระทบที่มีตอ ห/ป โดยทั่วไปของทั้งสองฝาย ในบางสถานการณ IPB ขั้นที่ 2(4/4)
เชน การปฏิบัติการที่มิใชสงคราม(Operations Other than War : OOTW)
ผลกระทบเหลานี้จะมีมากกวาจากภูมิประเทศและสภาพลมฟาอากาศ ผลผลิตที่ได
ควรจั ด ทํ าเป นแผ น ภาพหรื อ ตารางอธิ บ ายผลกระทบของสภาพแวดล อ มที่ มี ต  อ
ขีดความสามารถและ ห/ป โดยทั่วไปของทั้งสองฝาย
นําผลผลิตที่ไดจากการกําหนดผลกระทบจากภูมิประเทศ, สภาพลมฟาอากาศ
และลักษณะอื่นๆ ในสนามรบมารวมกับแผนบริวารเครื่องกีดขวางผสมดัดแปลง
(MCOO) จะไดผลกระทบของสภาพแวดลอมทั้งหมดที่มีตอ ห/ป โดยทั่วไปของ
ทั้งสองฝาย ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา ห/ป โดยทั่วไปใดของทั้งฝายเราและฝายภัยคุกคาม
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในสนามรบมากที่สุดและนอยที่สุด

เกื้อกูล

การกําหนดเปาหมาย
ยิงเล็งตรง

ไมเกื้อกูล

การยุทธเคลือ่ นที่ทางอากาศ
( พืน้ ทีส่ ง ลง )

เปนกลาง

นชค.
ความหมาย :
เกื้อกูล ( ไมไดแรเงา - สีเขียว ) ไมเกื้อกูล (

สีแดง )

เปนกลาง (

สีเหลือง )

ภาพที่ 6 - 6 : ตารางแสดงผลกระทบของสภาพลมฟาอากาศ

20.

วิเคราะหลักษณะอื่นๆ ของสนามรบ

ดูตัวอยาง หนา ง - 1

23.

การประเมินคาภัยคุกคาม เปนการพิจารณาขีดความสามารถ, หลักนิยม, ยุทธวิธี,
เทคนิค และ รปจ.ที่ภัยคุกคามจะนํามาใช เพื่อใหทราบวาอะไรที่ฝายคุกคามสามารถ
ปฏิบัติไดและปฏิบัติไมได
การประเมินคาภัยคุกคามแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ :
 จัดทํารูปแบบการปฏิบัติของภัยคุกคาม(Threat model)
 กําหนดขีดความสามารถของภัยคุกคาม

IPB ขั้นที่ 2(3/4)

ลักษณะอื่นๆ หมายถึง สภาพของสนามรบในทุกๆ ดาน (เวน ภูมิประเทศและสภาพ
ลมฟาอากาศ) แบงไดเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ
c วิเคราะหลักษณะอื่นๆ ของสนามรบ
d กําหนดผลกระทบของลักษณะอื่นๆ ที่มีตอการปฏิบัติการทางทหาร

21.

การนําปจจัยใดๆ ซึ่งมีมากมายมาพิจารณา ยอมขึ้นอยูกับสถานการณ ปจจัย
ตางๆ เหลานั้นไดแก.) โครงสรางพื้นฐานดานการสงกําลังบํารุง เชน แหลงนํ้า, คลังนํ้ามัน, ระบบการ
คมนาคมขนสง, ระบบการสื่อสาร, แหลงทรัพยากรธรรมชาติ, แหลงพลังงาน
ฯลฯ
) ขอมูลประชากร เชน ขนบธรรมเนียม, ภาษา, ความเชื่อทางศาสนา, ความพอใจ
และไมพอใจทางการเมือง, ระดับการศึกษา ฯลฯ
) เศรษฐกิจ เชน แหลงเศรษฐกิจและผลประโยชน ตั้งแตระดับทองถิ่น จนถึง
ระดับชาติ ตลอดจนในตางประเทศ
) การเมืองตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับชาติ เชน ระบบรัฐบาล, สนธิสัญญา,
ขอตกลง, ขอจํากัดทางดานกฎหมาย, กลุมอิทธิพล ฯลฯ

IPB : ขั้นตอนที่ 3 - ประเมินคาภัยคุกคาม

24.

จัดทํารูปแบบการปฏิบัติของภัยคุกคาม

IPB ขั้นที่ 3(1/2)

รูปแบบการปฏิบัติของภัยคุกคามจะแสดงใหเห็นวา “ภัยคุกคามจะปฏิบัติอยางไร หาก
แฟม ทกร. 3 สวน :
ไมมีขอจํากัดใดๆ ในสนามรบ” โดยพิจารณาแฟม ทกร.ประกอบ
(1) แผนภาพหลักนิยม
แฟม ทกร. ประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ คือ :
(2) ยุทธวิธีและทางเลือกใน
c แผนภาพหลักนิยม (Doctrinal template : DOCTEMP)
การปฏิบัติ
d ยุทธวิธีและทางเลือกในการปฏิบัติ (Tactics and Options) ที่ภัยคุกคาม
(3) เปาหมายที่มีคาสูง
จะนํามาใช
e เปาหมายที่มีคาสูง (High Value Target : HVT)

และการกระจายกําลังตามหลักยุทธวิธีแบบมาตรฐานของภัยคุกคาม เมื่อไมมีขอจํากัด (Doctrinal template :
ใดๆ ในสนามรบ การวิเคราะหหลักนิยมของภัยคุกคามจะทําใหมองเห็นวาโดยปกติ DOCTEMP)
จะมีการจัดกําลัง, วางกําลัง และการใชหนวย ตลอดจนระบบปฏิบัติการในสนามรบ ดูตัวอยาง หนา ค - 5
(Battlefield Operating System : BOS) อยางไร

26.

ยุทธวิธีและทางเลือกในการปฏิบัติ (Tactics and Options) ที่ภัยคุกคามจะ ยุทธวิธีและทางเลือกในการ
ปฏิบัติ (Tactics and
นํามาใช ไดแก :
) การดําเนินกลยุทธตามหลักนิยมของหนวยรองหลักของภัยคุกคาม พิจารณา Options)
หนวยขนาดตํ่ากวาหนวยเรา 1 ระดับ
) การใชร ะบบปฏิ บั ติ ก ารในสนามรบ(BOS) สนั บ สนุ น ดํ าเนิ น กลยุ ท ธ ข อง
ภัยคุกคาม
) ลําดับเหตุการณ ซึ่งใชในการวางแผนการยุทธตามหลักนิยม และการประสาน
สอดคลองของระบบปฏิบัติการในสนามรบ(BOS)
) ทางเลือกในการปฏิบัติ(Options) ที่ภัยคุกคามจะนํามาใช เชน หากเขาตีประสบ
ความสําเร็จหรือหากเขาตีลมเหลว เปนตน

27.

เปาหมายที่มีคาสูง(High Value Target : HVT) กําหนดเครื่องมือซึ่ง ผบ.หนวย เปาหมายที่มีคาสูง (High
ของภัยคุกคามจําเปนตองมีไวเพื่อการบรรลุภารกิจเปน HVT ลงในแผนภาพหลักนิยม Value Target : HVT)
จัดลํ าดับและความสํ าคัญของ HVT ตามความสํ าคัญที่มีตอการปฏิบัติการของ
ภัยคุกคามที่กําลังพิจารณาอยู ตามภาพที่ 6 – 7 ตาราง HVT จะไดรับการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการในสนามรบ
อยางตอเนื่องตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป HVT 10 ประเภท ไดแก :
 ระบบควบคุม, บังคับบัญชา และการติดตอสื่อสาร (Command, Control and (Battlefield Operating
3
System : BOS)
Communications : C )
 ระบบการยิงสนับสนุน (Fire Support : FS) เชน ระบบการคนหาเปาหมาย, ดูตัวอยาง
ระบบกระสุน, เครื่องบิน, การโปรยหวานใบปลิว และระบบการควบคุมการยิง หนา ค – 3 ถึง ค – 4
เปนตน
 หนวยดําเนินกลยุทธ (Maneuver)

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
 ระบบ ปภอ. (Air Defense : AD)
 ทหารชาง (Mobility, Counter-mobility and Survivability : M/C/S)
 ระบบการขาวกรอง, การลาดตระเวน และเฝาตรวจ (Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance : ISR)
 ระบบ นชค. (Nuclear, Biological and Chemical : NBC)
 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส (Electronics Warfare : EW)
 การสนับสนุนทางการชวยรบ (Combat Service Support : CSS) เชน ที่ตั้ง
คลัง/ตําบลจาย สป.3, ที่ตั้งคลัง/ตําบลจาย สป.5, หนวยปรนนิบัติบํารุงและ
ซอมบํารุง, การขนสง เปนตน
 เสนหลักการคมนาคม (Line of Communication : LOC) เชน ถนน,
สะพาน, สิ่งอํานวยความสะดวกในการยกขน, สนามบิน ,ทาเรือ เปนตน
รบกวน
หนวงเวลา
จํากัด

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
หมายเหตุ
เนื้อหา
25. แผนภาพหลักนิยม คือ แผนภาพตามมาตราสวนซึ่งแสดงรูปแบบการวางกําลัง แผนภาพหลักนิยม

X

กลุม เปาหมาย กําหนดคา
C3

X X
การยิงสนับสนุน
X X X ดําเนินกลยุทธ
ปภอ.
X X

คลังสป.3
คลัง สป.5
การซอมบํารุง

X

เสนหลักการ
ติดตอสื่อสาร

ศูนยการบังคับบัญชาประสาน
การเคลื่อนยาย และการใชกองหนุน
ศูนยอาํ นวยการยิงที่อยูใกลเคียง
เสนทางที่อํานวยความสะดวกใน
การเคลื่อนยายกองหนุนและ
เพิ่มเติม สป.
กองหนุนทีม่ ีความสําคัญอยาง
วิกฤติในการตั้งรับ
รวมอํานาจการยิงเพื่อสนับสนุนการ
ตัง้ รับ และการใชกองหนุนเขา
ปฏิบัติการ
ทีต่ งั้ กระสุน ตถ.และ ป.ซึ่งลอแหลม
ตอการโจมตี

ภาพที่ 6 - 7 : ตารางเปาหมายที่มีคาสูง

หมายเหตุ

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
หมายเหตุ
เนื้อหา
28. แฟมทําเนียบกําลังรบ จะไดรับการพัฒนาไปอยางตอเนื่องตามขาวสาร/ขาวกรอง ปจจัย ทกร. 9 ประการ :
(1) การจัดกําลัง
(2) การวางกําลัง
(3) อํานาจกําลังรบ
(4) ยุทธวิธี
(5) การฝก
(6) การสงกําลังบํารุง
(7) ประสิทธิภาพในการรบ
(8) ขอมูลทางเทคนิค
แฟมทําเนียบกําลังรบ เมื่อไดพัฒนาแลวจะแสดงใหเห็นสภาพที่แทจริงของ (9) ขอมูลอื่นๆ
ภัยคุกคามเปรียบเทียบกับภาพในอุดมคติตามหลักนิยม
จุดมุงหมายในขั้นนี้ ก็คือ การกําหนดขีดความสามารถที่แทจริงของภัยคุกคาม
ในสถานการณที่กําลังเปนอยู อันจะเปนตัวกําหนดวา ห/ป ตามหลักนิยมซึ่งไมสามารถ
ปฏิบัติไดในสถานการณปจจุบัน จะตองมีการดัดแปลงอยางไร หรือในบาง ห/ป อาจ
ตองตัดทิ้งไป ผลผลิตในขั้นนี้ก็คือ ห/ป โดยทั่วไปของภัยคุกคามใดบางที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง

และตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแฟม ทกร.ควรมีขอมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม
9 ประการ ดังตอไปนี้ :
(1) การจัดกําลัง
(2) การวางกําลัง
(3) อํานาจกําลังรบ
(4) ยุทธวิธีหรือรูปแบบการปฏิบัติที่ใชอยูเสมอ
(5) การฝก
(6) การสงกําลังบํารุง
(7) ประสิทธิภาพในการรบ
(8) ขอมูลทางเทคนิค
(9) ขอมูลอื่นๆ (บุคลิกลักษณะ ผบ.หนวย, นามแฝงหรือชื่อจัดตั้ง ฯลฯ)

29.

กําหนดขีดความสามารถของภัยคุกคาม
ขีดความสามารถของภัยคุกคาม คือ ห/ป โดยทั่วไป และการปฏิบัติสนับสนุนซึ่ง
ภัยคุกคามสามารถนํามาใชได และหากนํามาใชจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติการของ
ฝายเรา เชน :
) ในการปฏิบัติการตามแบบ ไดแก การเคลื่อนที่เขาปะทะ, การลาดตระเวนดวย
กําลัง, การเขาตีเรงดวน, การเขาตีประณีต, การตั้งรับแบบยึดพื้นที่, การตั้งรับ
แบบคลองตัว, การถอนตัว, การรบหนวงเวลา และการถอย
) ในการเขาตี อาจแบงออกเปนการเขาตีตรงหนา, การเขาตีเจาะ, การเขาตีโอบ
ปกเดียว, การเขาตีโอบสองปก เปนตน
) ในการปฏิบัติไมตามแบบ ไดแก การใชฝูงชนทั้งแบบรุนแรงและไมรุนแรง, การ
ปฏิบัติการกอการรายในรูปแบบตางๆ เชน การลอบสังหาร, การวางระเบิด,
การกอวินาศกรรม ฯลฯ

IPB ขั้นที่ 3(2/2)

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
การปฏิ บัติการสนับสนุน หมายถึง ขีดความสามารถของภัยคุกคามที่
จะปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน ห/ป โดยทั่วไป เชน การปฏิบัติการทางอากาศ, การปฏิบัติ
การสงครามอิเล็กทรอนิกส, การรวบรวมขาวสาร, การปฏิบัติการของทหารชาง,
การโจมตีทางอากาศ, การยกพลขึ้นบก, การปฏิบัติการจิตวิทยา, การลวง ฯลฯ

30.

ตัวอยาง ห/ป โดยทั่วไปของภัยคุกคาม ไดแก :
ª ขาศึกจะมีขีดความสามารถในการเขาตีดวยกําลังไมเกิน 3 พล.ปล.ยย. และ
1 พล.ถ. สนับสนุนดวยการปฏิบัติการทางอากาศ 80 เที่ยวบิน/วัน ภายใน
10 วัน
ª ขาศึกสามารถตั้งรับแบบยึดพื้นที่ดวยกําลัง 2 กรม.ปล.ยย. ไดใน 29 พ.ค.นี้
ª ขาศึกสามารถเพิ่มเติมกําลังดวยการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศได 2 พัน.ร. ภายใน
1 วัน
ª ผูลักลอบขนยาเสพติดสามารถตรวจจับเรดารที่ใชในที่ตั้งที่ตรวจการณของเราได
ª ภัยคุกคามสามารถปฏิบัติการลักลอบขนสินคาหนีภาษีได 3 จุด ในเวลาเดียวกัน
ª กลุมผูชุมนุมสามารถปดการจราจรอยางเด็ดขาดได 7 สี่แยก
ª พล.ยก.ขาศึกสามารถยึดที่หมายที่อยูไมเกินแนว บ.เสือ - บ.สิงห ไดเทานั้น
เนื่องจากนํ้ามันเชื้อเพลิงสํารองไมเพียงพอ
ª ขาศึกสามารถเขาตีได หลังจากการเปลี่ยนยายที่ตั้งของหนวยรองหลักของ
พล.น.ที่ 1 แลว จากที่ตั้งในปจจุบันไมสามารถทําการเขาตีไดกอน 9 พ.ค.นี้
ª ผูกอการรายจะมีกําลังพลเพียงพอที่จะปฏิบัติการเชิงรุกได หลังจากเก็บเกี่ยว
ขาวเสร็จภายใน 20 วันนี้

หมายเหตุ

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
เนื้อหา
31. IPB : ขั้นตอนที่ 4 – พิจารณาเลือกหนทางปฏิบัติของภัยคุกคาม

หมายเหตุ
IPB ขั้นที่ 4(1/6)

กําหนดที่หมายที่เปนไปไดและผลลัพธ(End State) ที่ภัยคุกคามตองการ
) การกําหนดที่หมายและผลลัพธที่ตองการ เริ่มดวยการกําหนดที่หมายที่เปนไป
ได และผลลัพธที่ตองการของภัยคุกคามในระดับทีส่ ูงกวาหนวยพิจารณา 1
ระดับ หลังจากนั้นกําหนดที่หมายที่เปนไปไดและผลลัพธที่ตองการของหนวย
รองลงไปจนถึง 2 ระดับตํ่ากวาหนวยพิจารณา และตองมีการกําหนดสมมุติฐาน
ขึ้นเพื่อใชในการวางแผน โดยตองไดรับอนุมัติจาก ผบ.กอนเสมอ และตอง
ทบทวนสมมุติฐานดังกลาวอยางตอเนื่องตามภาพขาวกรองที่เปลี่ยนแปลงไป
) รูปแบบของที่หมาย
(1) ในสงครามตามแบบ ที่หมายของภัยคุกคามมักจะกําหนดดวยภูมิประเทศ
หรือกําลัง สวนใหญแลวจะเปนภูมิประเทศสําคัญ และกําลังในพื้นที่สวน
หลังหรือกองหนุน
(2) ในการปฏิบัติที่มิใชสงคราม ที่หมายและผลลัพธที่ภัยคุกคามตองการ
ตองกําหนดขึ้นในทุกระดับทั้งหนวยที่สูงและตํ่ากวาหนวยพิจารณา วัตถุ

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

ประสงคทางดานเศรษฐกิจและการเมือง จะมีอิทธิพลโดยตรงตอ ห/ป
ของภัยคุกคามในทุกระดับ ในบางสถานการณการควบคุมหรือแสวง
ประโยชนจากสถานการณ อาจจะมีผลดีกวาการตอบโต ฉะนั้นการ
ศึกษารูปแบบของแตละสถานการณจึงเปนสิ่งที่จําเปน

การกําหนดและพัฒนา ห/ป ที่เปนไปไดของภัยคุกคาม เปนการประเมินคา ห/ป
ตางๆ ที่เปนไปไดของภัยคุกคาม ตลอดจนกําหนดพื้นที่หรือการปฏิบัติใดๆ ที่จะเปน
เครื่องยืนยันวา ห/ป ใดที่ ผบ.หนวยฝายภัยคุกคามจะเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเปนมูลฐาน
ในการกําหนดและพัฒนา ห/ป ของฝายเราตอไป
วิธีการ คือ นําขอมูลที่ไดจากการประเมินคาภัยคุกคาม มาสนธิกับแผนบริวาร
เครื่องกีดขวางผสม(MCOO)และผลผลิตตางๆ ในขั้นตอนที่ 2 ของ IPB เพื่อพัฒนา
เปน ห/ป ตางๆ ที่เปนไปไดของภัยคุกคาม (ดูภาพที่ 6 - 8)
การเลือก ห/ป ของภัยคุกคามมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ :
 กําหนดที่หมายที่เปนไปไดและผลลัพธ (End State) ที่ภัยคุกคามตองการ
 กําหนด ห/ป ที่เปนไปไดทั้งสิ้นของภัยคุกคาม
 ประเมินคาและกําหนดลําดับความนาจะเปนไปไดของแตละ ห/ป ขศ.
 พัฒนา ห/ป ขศ.
 กําหนดแนวทางในรวบรวมขาวสารขั้นตน
 ปรับปรุง ห/ป ขศ.

32.

ลําดับ
เนื้อหา

33.

IPB ขั้นที่ 4(2/6)

กําหนด ห/ป ที่เปนไปไดทั้งสิ้นของภัยคุกคาม
ในขั้นนี้จะเปนการนําเอา ห/ป โดยทั่วไปของภัยคุกคาม(ในขั้นตอนที่ 3 ของ IPB
“วิเคราะหภัยคุกคาม”)มาเทียบเคียงกับที่หมายที่เปนไปได ห/ป โดยทั่วไปใดที่ไมบรรลุ
ที่หมายดังกลาวจะถูกตัดทิ้งไปในขั้นตอนนี้ นํา ห/ป โดยทั่วไปที่เหลือไปสนธิกับ
ผลกระทบของสภาพแวดลอมในสนามรบ(ในขั้นตอนที่ 2 ของ IPB “อธิบายผลกระทบ
ของสภาพแวดลอม”) จะเห็นวา ห/ป โดยทั่วไปนั้นจะปฏิบัติไดอยางไร

รปจ.ของ ขศ.
ในการจัดกําลังเขาทําการรบ
(Threat Model)
IPB ขั้นที่ 4(1/6)

สภาพแวดลอมของสนามรบ
(Environment)

ห/ป ขศ.
(ECOA)
ภาพที่ 6 - 8 ผลกระทบของสภาพแวดลอม
ทีม่ ตี อรูปแบบการปฏิบัติของภัยคุกคาม

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
) ห/ป โดยทั่วไป เชน เขาตีประณีต, เขาตีเรงดวน, ตั้งรับ หรือรบหนวงเวลา จะ
ถูกพัฒนาเปน ห/ป เฉพาะ โดยพิจารณาปจจัย ดังตอไปนี้.(1) เจตนารมณหรือผลลัพธที่ตองการของภัยคุกคาม
(2) ที่หมายการเขาตีหรือที่หมายในการตีโตตอบที่เปนไปได
(3) ผลกระทบของสภาพแวดลอมในสนามรบตอการปฏิบัติการ และ ห/ป
โดยทั่วไป
(4) ความลอแหลม หรือความขาดแคลนกําลังพลหรืออาวุธยุทโธปกรณของ
ภัยคุกคาม
(5) ที่ตั้งการวางกําลังในปจจุบัน
(6) ที่ตั้งความพยายามหลัก และความพยายามสนับสนุน
(7) การรับรูขาวสารกําลังฝายเราของภัยคุกคาม
(8) การลวงของภัยคุกคาม
) นําแตละ ห/ป ของภัยคุกคามมาวิเคราะหและพัฒนา โดยพิจารณา :
(1) ความเหมาะสม (ตองบรรลุที่หมายที่เปนไปไดหรือผลลัพธที่ตองการ)
(2) ความเปนไปได (ตองมีทรัพยากร, เวลา, พื้นที่ และหวงอากาศเพียงพอ
ที่จะปฏิบัติตาม ห/ป นั้นได มีการออมกําลังและรวมกําลัง เพื่อใหมีอํานาจ
กําลังรบเพียงพอ)
(3) การยอมรับได (อัตราการเสี่ยงของแตละ ห/ป ตอผลที่จะไดรับตอง
ยอมรับได ทั้งในแงเกื้อกูลและจํากัด )
(4) ความแตกตาง (แตละ ห/ป ตองมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด) โดย
เปรียบเทียบความแตกตางกันในเรื่อง :
; ผลที่จะมีตอการปฏิบัติการของฝายเรา
; การใชกองหนุนหรือกําลังในระลอกที่สอง
; ความพยายามหลัก
; แผนการดําเนินกลยุทธ
; การจัดเฉพาะกิจ
(5) ความเปนไปตามหลักนิยม (เปนไปตามหลักนิยมหรือวิธีปฏิบัติ ในแฟม
ทกร. โดยไมควรมองขามการจูโจมและการพิจารณาบุคลิกลักษณะของ
ผบ.หนวยฝายภัยคุกคาม)

หมายเหตุ

วิเคราะหและพัฒนา ห/ป
ของภัยคุกคาม พิจารณา :
(1) ความเหมาะสม
(2) ความเปนไปได
(3) การยอมรับได
(4) ความแตกตาง
(5) เปนไปตามหลักนิยม

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
เนื้อหา
34. ประเมินคาและกําหนดลําดับความนาจะเปนไปไดของแตละ ห/ป

หมายเหตุ
IPB ขั้นที่ 4(3/6)

เนื่องจากฝายเราตองพัฒนาแผนหลักเพียงแผนเดียว และพัฒนาแผนเผชิญเหตุตางๆ
ขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ ดังนั้น ห/ป ที่เปนไปไดทั้งสิ้นของภัยคุกคามตองไดรับ
การประเมินคาและกําหนดลําดับความนาจะเปนไปได โดยมีขั้นตอนดังนี้ :
) กําหนดจุดแข็งและจุดออน, จุดศูนยดุลย และจุดแตกหักของแตละ ห/ป
) ใหคาความเหมาะสม, ความเปนไปได, การยอมรับได และความเปนไปตาม
หลักนิยมของแตละ ห/ป
) ประเมินคาผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอแตละ ห/ป ทั้งในแงเกื้อกูล
และจํากัด
) กําหนดผลที่จะไดรับเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของแตละ ห/ป
) พิจารณาโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดวยการจูโจมของแตละ ห/ป
) พิจารณาการวางกําลังและการปฏิบัติของภัยคุกคามในปจจุบันวา ห/ป ใดที่
ภัยคุกคามพรอมที่จะปฏิบัติไดทันที แตตองพึงระลึกไวเสมอเกี่ยวกับเรื่อง
การลวง
) เปรียบเทียบ ห/ป ของภัยคุกคามทั้งสิ้นดวยปจจัยตาง ๆ ขางตน แลวจัดลําดับ
ห/ป เหลานั้น ตามลํ าดับความนาจะเปนไปได ซึ่งอาจไดรับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่เปลี่ยนไป

35.

พัฒนา ห/ป

IPB ขั้นที่ 4(4/6)

หลังจากจัดลําดับความนาจะเปนไปได แตละ ห/ป จะถูกนํามาพัฒนาในรายละเอียด
ใหไดมากที่สุดเทาที่เวลาและสถานการณจะอํ านวยให โดย ผบ.อาจจะกําหนด
ใหพัฒนาเฉพาะ ห/ป ที่นาจะเปนไดมากที่สุดและ ห/ป ที่จะเปนอันตรายตอฝายเรา
ห/ป ของภัยคุกคามที่
มากที่สุด เพื่อเปนการประหยัด ห/ป ของภัยคุกคามที่สมบูรณตองตอบคําถาม :
สมบูรณตองตอบคําถาม :
V ใคร : ระดับ/ขนาด/ชนิดหนวยของภัยคุกคาม
“ใคร - (ทํา)อะไร – เมื่อไร –
V อะไร : รูปแบบของ ห/ป นั้น (เชน เขาตี, ตั้งรับ, เพิ่มเติมกําลัง ฯลฯ)
ที่ไหน – อยางไร – ทําไม”
V เมื่อไร : เวลาที่เร็วที่สุดที่จะเริ่ม ห/ป นั้นได
ดูตัวอยาง
V ที่ไหน : พื้นที่ปฏิบัติการ, เสนหลักการรุก, แนวทางเคลื่อนที่ และที่หมาย
หนา ค – 7 ถึง ค – 9
ของ ห/ป

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ
ลําดับ
เนื้อหา

V อยางไร : วิธีการ (เชน การวางกําลัง, ความพยายามหลัก, แผนดําเนิน
กลยุทธ, การสนับสนุนการรบ, การสนับสนุนการชวยรบ ฯลฯ) ซึ่งจะนํามาใช
ดวยเครื่องที่มีอยู ตั้งแตหนวยที่สูงกวาหนวยเราหนึ่งระดับลงไป(+1) จนถึง
หนวยตํ่ากวาสองระดับ(-2)
V ทําไม : วัตถุประสงคการบรรลุที่หมายหรือผลลัพธที่ตองการ
การแสดง ห/ป ของภัยคุกคามที่พัฒนาแลว ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ :
c แผนภาพสถานการณ (Situation template : SITEMP)
d ขอความของ ห/ป และทางเลือกในการปฏิบัติตางๆ (Options)
e รายการเปาหมายที่มีคาสูง(HVT)

36.

ดูตัวอยาง
หนา ค – 7 ถึง ค - 9

แผนภาพสถานการณ (Situation Template) คือ แผนภาพซึ่งแสดงภาพการวาง แผนภาพสถานการณ
กํ าลังของภัยคุกคามซึ่งนาจะเปนในแตละ ห/ป เปนการผสมผสานกันระหวาง (Situation Template :
แผนภาพหลักนิยม(DOCTEMP) กับ ผลกระทบของสภาพแวดลอม(MCOO) ซึ่ง SITEMP)
จะแสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชหลักนิยมในแงของการวางกําลัง, ความลึก และ
ความกวางของการปฏิบัติการ สธ./ฝอ.2 ตองจัดเตรียมแผนภาพสถานการณ 1 แผน
หรือมากกวา สําหรับแตละ ห/ป เพื่อบรรยายสรุป โดยควรแสดงจุดวิกฤติที่สําคัญ
ของการปฏิบัติใหครบถวนตามตองการ
การจัดทํา SITEMP มีขั้นตอนดังตอไปนี้ :
n นํา DOCTEMP วางทาบทับลงบน MCOO และแผนภาพอื่นๆ (จากขั้นตอนที่
2 ของ IPB)
o ปรับที่ตั้ง, การวางกําลัง บน DOCTEMP ใหเขากับผลกระทบของสภาพ
แวดลอม และสอดคลองตามหลักนิยม, ที่หมาย, เจตนารมณ, ความพยายาม
หลัก, การลวง, การจูโจม ฯลฯ โดยตองแนใจวาไมหลงลืมเครื่องมือใดๆ ของ
ภัยคุกคาม
p ลงรายละเอียดที่เกี่ยวของ เชน พื้นที่โจมตี, ที่หมาย, ที่ตั้งและการปฏิบัติของ
เปาหมายที่มีคาสูง (HVT)
q พิจารณาขั้นตอนการดําเนินกลยุทธของ ห/ป โดยละเอียด เพื่อกําหนดการ
ปฏิบัติจากรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง และกําหนด BOS

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

r ลากแนว/เสนขั้นเวลา(Time Phase Line : TPL) เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ของ เสนขั้นเวลา(Time Phase
กําลังฝายภัยคุกคามที่คาดไวไมวาจะเปนการเขาตี, การเคลื่อนที่เขาปะทะ, การ Line : TPL)
ตีโตตอบ, กองหนุน, กําลังในระลอกสอง, กําลังในทางลึก และในพื้นที่สวนหลัง
ดูตัวอยาง หนา 8 - 3
ฯลฯ โดยพิจารณาจาก “อัตราเร็ว” ในการเคลื่อนที่ตามหลักนิยม ผสมผสาน
กับสภาพแวดลอมของสนามรบ และความลาชาที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
ตอบโตของฝายเรา โดยไมตองคํานึงถึงเวลาในการตัดสินใจของ ขศ. ในขั้นตน
เสนขั้นเวลาตางๆ จะกําหนดเวลาเปนเวลาสมมุติที่คาดไวเทานั้น เชน น - 5
เมื่อทราบเวลาที่แทจริงก็จะนําเวลานั้นเขามาแทนที่ไดทันที
s จัดทําแผนภาพตางๆ เพื่อชวยให ห/ป มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนตางๆ
อาจแสดงดวยแผนภาพในทุกขั้นตอน

ภาพที่ 6 - 9 แผนภาพสถานการณ

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

t ปรับปรุงแผนภาพสถานการณใหเหมาะสมกับการบรรยายสรุปสถานการณใหแก จุดศูนยดุลย (Center of
ผบ.ตามความตองการ ในหนวยระดับสูงอาจแสดงจุดผกผัน, ที่ตั้งสําคัญๆ, จุด Gravity : CG)
แตกหัก และ การปฏิบัติที่เกี่ยวกับจุดศูนยดุลย(CG)เปนสําคัญ ในหนวยระดับ
ลางอาจแสดงใหเห็นถึงหนวยทางยุทธวิธีตางๆ, ที่ตั้ง, การวางกําลัง, พื้นที่ปฏิบัติ
การ, ที่หมาย, เสนหลักการรุก, เสนทาง, ที่รวมพล, ขั้นของการดําเนินกลยุทธ
เปนตน

37.

สวนที่เปนขอความ ห/ป และทางเลือกในการปฏิบัติตางๆ (Options) อาจ
จัดทําเปนขอความบรรยายธรรมดาไปจนถึงตารางประสานสอดคลอง ซึ่งจะแสดงให
เห็นการปฏิบัติตางๆ ของแตละหนวย รวมทั้งระบบปฏิบัติการในสนามรบ(BOS)ใน
รายการจัดทําสวนขอความของ ห/ป และทางเลือกในการปฏิบัติตางๆ มี 3 ขั้นตอน
ดังนี้ .c กําหนดเหตุการณสําคัญ (กําหนดตําบลและเวลา ที่คาดวาภัยคุกคามจะปฏิบัติ
การอยางใดอยางหนึ่ง หรือจะตกลงใจในระหวางการปฏิบัติตาม ห/ป แลว
บันทึกเปนเหตุการณสําคัญ)
d กํ าหนดทางเลื อ กในการปฏิบัติตางๆ (กํ าหนดจุดตางๆ บนสนามรบซึ่ง
ภัยคุกคามมีทางเลือกในการปฏิบัติ จุดตางๆ เหลานี้จะกําหนดใหเปน “จุด
ตกลงใจ(DP)” พรอมทั้งบันทึกทางเลือกทั้งสิ้นที่มีอยูและหวงเวลา รวมทั้ง
เงื่อนไขในการตกลงใจ)
e กําหนดวาในแตละระบบใน BOS จะสนับสนุนเหตุการณวิกฤติตางๆ อยางไร
และที่ไหน ตลอดจนจุดตกลงใจที่เปนไปไดตลอดหวงการปฏิบัติการ

ลําดับ
หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
เนื้อหา
39. กําหนดแนวทางในการรวบรวมขาวสารขั้นตน

d แผนภาพเหตุการณ (Event Template) แสดงพื้นที่ที่จะรวบรวมขาวสาร ซึ่ง
แผนภาพเหตุการณ (Event
จะชี้ใหเห็นวาภัยคุกคามเลือกใช ห/ป ใด ซึ่งจะเปนแนวทางในการรวบรวม
template : EvenTemp)
ขาวสาร และการทําแผนลาดตระเวนและเฝาตรวจตอไป การจัดทําแผนภาพ
เหตุการณ มี 3 ขั้นตอน (ภาพ 6 – 10) ดังนี้ .) วิเคราะหแตละ ห/ป เพื่อกําหนดพื้นที่สนใจกําหนด(NAI)
I

I

I

I

I

แผนภาพสถานการณที่ 1

I

แผนภาพสถานการณท่ี 2
I

รายการเปาหมายที่มีคาสูง(HVT) ทบทวนผลของแตละระบบใน BOS ของ
ภัยคุกคามที่มีตอ ห/ป แลวนํามาเปรียบเทียบกับรายการ HVT เดิมจัดลําดับความ
สําคัญใหมตามที่จะมีผลตอความสําเร็จของแตละ ห/ป รวมทั้งเวลาและสถานที่ที่ระบบ
BOS จะมีคาสูงสุดเมื่อนํามาใช ซึ่งตอไปจะกลายเปนเปาหมายสนใจ(Target Area of
Interest : TAI) และพื้นที่โจมตี

IPB ขั้นที่ 4(5/6)

แนวทางในการรวบรวมขาวสารขั้นตนเกิดจากการกํ าหนด “พื้นที่สนใจกํ าหนด”
พื้นที่สนใจกําหนด (Named
(Named area of interest : NAI) และ “สิ่งบอกเหตุ” (Indicator)
c พื้นที่สนใจกําหนด(NAI) อาจจะเปนจุด, เสนทาง หรือพื้นที่ใดๆ ซึ่งคาดวา area of interest : NAI)
ภัยคุกคามจะเคลื่อนที่ผาน หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งจะสามารถยืนยันหรือปฏิเสธ
ห/ป ของภั ย คุ ก คามได โดยกํ าหนดลงบนแผ น ภาพเหตุ การณ( Event สิ่งบอกเหตุ (Indicator)
template) พรอมทั้งกําหนดหมายเลขและจัดลําดับความเรงดวนไว NAI
เหลานี้เปนพื้นที่ที่สําคัญในการรวบรวมขาวสาร อาจจะเปนลักษณะภูมิประเทศ
ที่ สัง เกตเห็ นได เ ด นชั ดสัมพันธกับเส น ขั้ น เวลา(TPL) หรือพื้นที่โจมตีควร
กว า งขวางเพี ย งพอที่ จ ะครอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ห รื อ เหตุ ก ารณ ที่ จ ะใช เ ป น
สิ่งบอกเหตุและ NAI อํานวยประโยชนตอระบบการลาดตระเวนและเฝาตรวจ

I

I

3

1&2

I

I

รวม

I

3I

2

1

NAI 5

NAI 2
NAI 1

แผนภาพสถานการณท่ี 3
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38.

หมายเหตุ

NAI 4

แผนภาพสถานการณรวม

แผนภาพเหตุการณ

NAI 3

ภาพที่ 6-10 : การเปรียบเทียบ ห/ป ตางๆ ของภัยคุกคาม
เพื่อจัดทําแผนภาพเหตุการณ

ดูตัวอยาง หนา 8 – 4

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

) กําหนดพื้นที่ ซึ่งการดําเนินกลยุทธและการปฏิบัติของเปาหมายที่มีคาสูง(HVT)
จะเกิดขึ้น กําหนดพื้นที่และเวลา ซึ่งคาดวาภัยคุกคามจะตกลงใจเพื่อปฏิบัติ
ตามทางเลือกในการปฏิบัติ(Options) ซึ่งพื้นที่และเวลาตางๆ เหลานี้ก็เปรียบ
เสมือนจุดตกลงใจเพื่อปฏิบัติตามทางเลือกในการปฏิบัติตางๆ

40.

e ตารางเหตุการณ (Event Matrix) จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนภาพเหตุการณ ตารางเหตุการณ (Event
โดยจะใหรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละพื้นที่สนใจ Matrix)
กําหนด(NAI), เปนมูลฐานในการจัดทําแผนรวบรวมขาวสาร และพัฒนาสถาน
การณ (ภาพ 6 – 11)
ไมเร็วกวา
( ช.ม. )

ไมชา กวา

NAI 1

น-7

น- 2

ทหารชางเตรียมทีต่ ง้ั ยิง ป.

NAI 1

น- 2

น - 30 นาที

ป. เขาทีต่ ง้ั ยิง

NAI 1

น- 1

น - 15 นาที

NAI 2

น- 2

น - 1.5

สิง่ บอกเหตุ

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

g แผนภาพเหตุการณ จะชวยในการวิเคราะหลําดับและความสัมพันธของการ
ปฏิบัติเหลานั้น ซึ่งจะใชเปนมูลฐานในการจําลองยุทธ(Wargaming) ตอไป

) นําพื้นที่สนใจกําหนด(NAI) และ สิ่งบอกเหตุ ของทุก ห/ป มาเทียบเคียงกัน
เพื่อหาความแตกตาง จากนั้นบันทึกลงในแผนภาพเหตุการณ

หมายเลข
NAI

ลําดับ
เนื้อหา

ดูตัวอยาง หนา 8 – 6

ปรับปรุง ห/ป ของภัยคุกคามตางๆ จะไดรับการปรับปรุงใน(ขั้นการจําลองยุทธ IPB ขั้นที่ 4(6/6)
ขั้นตอนที่ 3 ของ “กระบวนการแสวงขอตกลงใจ” ) การปรับปรุงแผนภาพเหตุการณๆ
แผนภาพตกลงใจ
ไดผลผลิตที่เรียกวา “แผนภาพตกลงใจ”(Decision Support Template : DST)
(Decision Support
โดยใชขอมูลจากแผนภาพเหตุการณกําหนดจุดตกลงใจ(Decision Point : DP)
Template : DST)
ตางๆ ขึ้นเพื่อให ผบ.ฝายเราสามารถตกลงใจ เพื่อตอบโตการปฏิบัติของภัยคุกคาม
และเหตุการณวิกฤติที่จะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้นสนับสนุนการปฏิบัติใน
ระยะใกลและการปฏิบัติการในทางลึก(Close and Deep Operations)
n ตารางตกลงใจ(Decision Support Matrix) แสดงใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางจุดตกลงใจ(DP) และเปาหมายสนใจ(Target Area of Interest : ตารางตกลงใจ (Decision
Support Matrix : DSM)
TAI)
แผนภาพ
ตกลงใจ

DP

8

ป. ยิงเตรียม

TA

หนวย ลว. เริม่ ลาดตระเวนเสนทาง

DP =

7

I

8

จุดตกลงใจ
พื้นที่เปาหมาย
ที่กําหนด(พจต)

TAI =

น+4

นข. แดง
น+5

NAI 2

น - 30 นาที

น - 30 นาที

รอย.อวบ. ( + ) จัดรูปขบวนรบ

DP (จุดตกลงใจ)

น+ 2

เวลา

การปฏิบัติของขาศึก

ภาพที่ 6 - 11 : ตารางเหตุการณ

การขาว
ระบบปฏิบัติ
การในสนามรบ

f สิ่งบอกเหตุ จะแสดงไวในตารางเหตุการณพรอมดวยเวลา ที่คาดวาสิ่งบอกเหตุ
นั้นจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถกํ าหนดไดจากเสนขั้นเวลา(TPL) จากแผนภาพ
สถานการณ ในบางครั้ง NAI เดียวกันอาจแสดงถึง ห/ป ที่แตกตางกันได
หากมี TPL หรือ สิ่งบอกเหตุที่ตางกัน ดังนั้นการพิจารณาความแตกตาง
ระหวางการลวงกับสิ่งบอกเหตุของ ห/ป จึงเปนเรื่องที่ไมควรละเลย

หมายเลข 6

ดําเนินกลยุทธ
ยิงสนับสนุน

ขศ.ตั้งรับทาง ต/อ ของ
นข.แดง 1- 2 พัน.ร.

หมายเลข 7

น+ 4
กรม ปล.ยน.
ตีโตตอบ

UAV ลาดตระเวน NAIs
21,22,23,24,26

ม/2 รวบรวมฯ

เปลี่ยนจาก กองพัน
แถวหนากระดาน เปน
แถวตอน

ฮ.จต. โจมตี TAI 7
น+5
น.+5 TAI 7 รบกวน
C2 พันปล.ยน.,

ภาพที่ 6 - 12 แผนภาพตกลงใจและตารางตกลงใจ
ผลผลิตจากการจําลองยุทธ (WARGAMING)

ลําดับ
เนื้อหา

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
ใครจัดทํา IPB

o เปาหมายสนใจ(Target Area of Interest : TAI) คือ จุดหรือพื้นที่ (โดยปกติ
เปาหมายสนใจ (Target
แลวจะอยูตามชองทางเคลื่อนที่) ซึ่งหากฝายเราสามารถปฏิบัติการขัดขวางได
Area of Interest : TAI)
สําเร็จ ไมวาจะดวยการดําเนินกลยุทธ, การยิง หรือ การรบกวน จะใหขีดความ
สามารถของกําลังฝายภัยคุกคามที่เปนเปาหมายนั้นหมดลง หรือลดลงอยางเห็น
ไดชัด สธ./ฝอ.2, สธ./ฝอ.3 และนายทหารการยิงสนับสนุน(นปยส.) รวมกัน
พิจารณากําหนดเปาหมายสนใจ(TAI)
p จุดตกลงใจ(Decision Point : DP) หลังจากไดเลือกเปาหมายสนใจ(TAI) จุดตกลงใจ (Decision
แลว ก็ตองกําหนดจุดตกลงใจ(DP) ไดแก จุดหรือแนว ซึ่ง ผบ.หนวยตองการ Point : DP)
การตกลงใจ จุดตกลงใจอาจจะสัมพันธกับเปาหมายสนใจ(TAI) หรือเปนอิสระ
กําหนดดวยการพิจารณาเวลาที่ตองการใชในการปฏิบัติตามการตกลงใจ, อัตรา
เร็วในการเคลื่อนที่ของภัยคุกคาม และระยะทาง
“ จุดตกลงใจ(DP)บนแผนภาพตกลงใจ(DST) ไมไดแสดงวาตกลงใจจะปฏิบัติ
อะไร แตจะแสดงจุดหรือเวลาสุดทายซึ่งตองการการตกลงใจเทานั้น ความ
สัมพันธของพื้นที่สนใจกํ าหนด(NAI), เสนขั้นเวลา(TPL), เปาหมายสนใจ
กําหนด(TAI) และ จุดตกลงใจ(DP) บนแผนภาพจะชวยสนับสนุนการตกลงใจ
ของ ผบ. ”

กําลังพลทุกนายในแตละหนวยจัดทํา IPB ในรูปแบบตางๆ การใช IPB อาจเกิดขึ้นอยางไมเปนทางการ
ทั้งในแงของการกําหนดผลของสภาพแวดลอม และการกําหนด ห/ป ของภัยคุกคาม ซึ่งเปนเรื่องของ
สามัญสํานึก(Common Sense)
) ในหนวยที่ใหญขึ้น ความตองการในรายละเอียดของ IPB ยอมเพิ่มขึ้น IPB ในระดับกองพล(xx)
ควรจะตองมี :
ª การวิเคราะหสภาพภูมิประเทศในรายละเอียด
ª สรุปลมฟาอากาศ
ª การศึกษาในรายละเอียดของภัยคุกคาม( ยุทโธปกรณ, หลักนิยม ฯลฯ )
ª รูปแบบ ห/ป ของภัยคุกคามที่สมบูรณ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง ห/ป ของภัยคุกคามทุก ห/ป ที่
เปนไปได
) ในหนวยระดับกองพัน( II )ขึ้นไป อยางนอยที่สุดควรที่จะจัดทํา IPB อยางเปนทางการ ถึงแม
จะไมสมบูรณก็ตาม สธ./ฝอ.2 รับผิดชอบทางฝายอํานวยการตอ IPB ซึ่งจะสนับสนุน “กระบวน
การแสวงขอตกลงใจ”
) ผบ.และ ฝอ.ทุกนาย ตองเขาใจและนํา IPB ไปใชไดในระหวางการวางแผน ฝอ.ทุกฝายควรจัด
เตรียมรายละเอียดของ IPB ในสวนที่เกี่ยวของกับงานของตนไวใหพรอม เชน :
ª นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส(EWO) ของกองพล(xx)ปรับปรุงผลผลิตของ IPB เพื่อให
ครอบคลุมการจัดเตรียมสนามรบดานอิเล็กทรอนิกส(Electronic Preparation of the
Battlefield)
ª ผบ.รอย ช. สนับสนุนกรม(III)มาพัฒนา ห/ป ที่เปนไปไดของภัยคุกคาม ในการใชเครื่อง
กีดขวางและการรื้อถอนเครื่องกีดขวาง
ª สวนตอตานการขาวกรองวิเคราะหผลผลิต IPB เพื่อมุงคนหาระบบขาวกรองและขีดความ
สามารถในการรวบรวมขาวสารของภัยคุกคาม
ª นายทหารปองกันภัยทางอากาศ ใช IPB เปนมูลฐานในการพัฒนารูปแบบ ห/ป ทางอากาศ
ของภัยคุกคามสนับสนุนแผนภาพเหตุการณหลัก
ª ฝายอํานวยการดานการชวยรบ พัฒนา IPB มุงไปสูภารกิจการชวยรบ และงานโดยเฉพาะ
ในแตละสายงาน
ª นายทหารเคมี คนหา ห/ป ในการใชอาวุธ นชค.ของภัยคุกคาม ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุง
แผนการลาดตระเวน นชค. และการหลีกเลี่ยงพื้นที่เปอนพิษทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี

หมายเหตุ

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
หลักการ IPB และการนําไปใช

หมายเหตุ

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย

หมายเหตุ

f หัวขอที่ 4 ขีดความสามารถของขาศึก : กลาวถึง ห/ป ที่ภัยคุกคามสามารถปฏิบัติได ซึ่งไดจาก
การพัฒนาขึ้นในขั้นที่ 4 ของ IPB
g หัวขอที่ 5 สรุป : ไดมาจากการวิเคราะหตางๆ ในขั้นตอนของ IPB (สรุปผลกระทบของสภาพ
แวดลอมของสนามรบที่มีตอ ห/ป ฝายเรา และ ที่มีตอ ห/ป ของภัยคุกคาม, ห/ป ของภัยคุกคาม
ตามลําดับความเปนไปได และความลอแหลมของภัยคุกคามที่ฝายเราอาจแสวงประโยชนได)

) การประยุกตหลักการ IPB เพื่อนําไปใชจะแตกตางกันไปตามภารกิจ, ขาศึก, ภูมิประเทศ, หนวย
ทหาร และเวลาที่มีอยู(METT-T) หลักการ IPB ตองการ :
ª การวิเคราะหผลกระทบของสภาพแวดลอมของสนามรบ ที่มีตอการปฏิบัติของทั้งสองฝาย
ª การกําหนด ห/ป ที่เปนไปไดของภัยคุกคาม พรอมทั้งลําดับความเปนไปไดที่ภัยคุกคาม
จะนํา ห/ป เหลานั้นมาใช
ª การพิสูจนทราบเครื่องมือแหงความสําเร็จ(HVT)ของภัยคุกคามในแตละ ห/ป และสิ่ง
เหลานั้นจะปรากฏที่ใดในสนามรบ(TAls)
ª กํ าหนดสิ่งบอกเหตุและตําบลที่จะรวบรวมขาวสาร เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธ ห/ป ของ
ภัยคุกคาม

IPB กับกระบวนการแสวงขอตกลงใจ
) ผลผลิตของ IPB ซึ่งเปนสวนหนึ่งของประมาณการขาวกรอง เปนสวนสําคัญยิ่งของกระบวนการ
แสวงขอตกลงใจ โดย IPB จะมีบทบาทสําคัญตั้งแตกอนรับภารกิจ, การวิเคราะหภารกิจ และ
ทุกๆ ขั้นของกระบวนการแสวงขอตกลงใจ

) ในทางปฏิบัติแลว อาจจะใชภาพสเกตซแทนการใชแผนบริวาร
) รูปแบบและวิธีการนําเสนอขอมูลรายละเอียดในแตละขั้นตอนของ IPB ขึ้นอยูกับปจจัย METT T, นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ(รปจ.)ของหนวย

) กระบวนการแสวงขอตกลงใจ เปนกระบวนการที่ตอเนื่องจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู
ตลอดเวลา IPB ก็ตองพัฒนาไปตามผลการดําเนินกรรมวิธีตอขาวสารที่ไดรับมาใหม กับขอ
เท็จจริงที่มีอยูแลว หรือ สมมุติฐานที่ไดกําหนดไว เชนกัน

IPB กับประมาณการขาวกรอง

) ความสัมพันธระหวางกระบวนการ IPB กับแตละขั้นตอนของกระบวนการแสวงขอตกลงใจมี
ดังนี้ . ประมาณการขาวกรอง
(1) ภารกิจ
(2) พื้นที่ปฏิบัติการ
(3) สถานการณ ขศ.
(4) ขีดความสามารถ
ขศ.
(5) สรุป

การปฏิบัติของ ผบ. และ ฝอ.(กรรมวิธีแสวงขอตกลงใจ)
ขั้นวิเคราะห
ภารกิจ

ขั้นพัฒนา
หนทาง
ปฏิบัติ

.

แผนบริวารยุทธการ
ประกอบคําสั่งยุทธการ
ที1่ /40
xxx
ทม.1

ขั้นวิเคราะห
หนทาง
ปฏิบัติ

ทําคําสั่ง
ยุทธการ

แผน/
คําสั่ง
ยุทธการ

ทม.2

ทม.3

xxx

.

แผนรวบรวม
ขาวสาร
แผนภาพเหตุการณ

หนทางปฏิบัติ ของขาศึก # 1

ตารางประสานสอดคลอง
ดานการขาว

HVTs

น

น+1

น+2

น+3

น+4

UAV

ม/30

ห/ป ขาศึก
ที่เปนไปได

ห/ป ขาศึกที่ปรับปรุง,
จัดลําดับความเรงดวน
และรางแผนภาพเหตุการณ

{

ผลผลิตของ IPB เปนพื้นฐานของการจัดทํา “ประมาณการขาวกรอง” ในกรณีที่ สธ./ฝอ.2 ไมมีเวลา
พอที่จะจัดทํ าประมาณการขาวกรองเปนลายลักษณอักษร ก็อาจจะใชแผนภาพซึ่งแสดงผลของการ
ประเมินคาและการวิเคราะหจาก IPB ทดแทนได
c หัวขอที่ 1 ภารกิจ : กิจแถลงใหม
d หัวขอที่ 2 พื้นที่ปฏิบัติการ : ไดมาจากขั้นที่ 2 ของ IPB หัวขอยอยที่สําคัญที่สุดของ ขอนี้ก็คือ
"ผลของพื้นที่ปฏิบัติการตอหนทางปฏิบัติของภัยคุกคาม" และ "ผลของพื้นที่ปฏิบัติการที่มีตอ
หนทางปฏิบัติของฝายเรา"
e หัวขอที่ 3 สถานการณขาศึก : จากขั้นที่ 3 ของ IPB ไดแก ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ภัยคุกคาม
และผลของการวิเคราะหขอเท็จจริงดังกลาว ซึ่งจะกําหนดใหเปนสมมุติฐานการปฏิบัติที่เปนไปได
ของภัยคุกคาม

แผนรวบรวมขาวสาร

ภาพที่ 6 - 13 : ความสัมพันธระหวาง IPB กับกระบวนการแสวงขอตกลงใจ

กระบวนการแสวง
ขอตกลงใจ :
(1) วิเคราะห
ภารกิจ
(2) พัฒนา ห/ป
(3) วิเคราะห +
เปรียบเทียบ
ห/ป
(4) ตกลงใจ +
ปฏิบัติ

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
n ขั้นการวิเคราะหภารกิจ
ª ในขั้นนี้ IPB จะทําให ผบ.ไดทราบถึงขอเท็จจริงของสนามรบและสมมุติฐานการปฏิบัติของกําลัง
ฝายเราและภัยคุกคาม เมื่อเผชิญหนากันในสนามรบ ซึ่ง ฝอ.สามารถนําไปใชในการพัฒนา ห/ป
ของฝายเรา และนําไปใชในการประมาณการของตน
ª ขีดความสามารถและความลอแหลมของภัยคุกคาม ซึ่งจัดทําขึ้นในขั้นการประเมินคาภัยคุกคาม
จะชวย ผบ.และ ฝอ.ในการกําหนดสมมุติฐานเกี่ยวกับรูปแบบของการปฏิบัติที่เปนไปไดของ
ฝายเรา นอกจากนั้นแลวการวิเคราะหภัยคุกคามยังชวยใหขอมูล ซึ่ง ฝอ.จําเปนตองใชในการ
จัดทําประมาณการและวางแผนงานในหนาที่ของตน
ª รูปแบบ ห/ป ของภัยคุกคาม จะเปนพื้นฐานในการพัฒนา ห/ป ของฝายเราและเปนการสิ้นสุด
ขั้นตอนของการประมาณการขาวกรอง IPB แสดงใหเห็นความตองการขาวกรองเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของสนามรบ และสถานการณของภัยคุกคาม ผบ.จะนําความตองการขาวกรอง
ดังกลาวนี้ประกาศเปนความตองการขาวกรองขั้นตน ในขั้นการใหแนวทางในการวางแผน

หมายเหตุ

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
h ปรับปรุง ห/ป ของฝายเราใหครอบคลุมทางเลือกในการปฏิบัติ(Options)ตางๆ ที่จะเปนไปได
h กําหนดความนาจะเปนในการบรรลุภารกิจของ ห/ป ฝายเรา

p ขั้นการวิเคราะหและเปรียบเทียบ ห/ป
ª ในระหวางขั้นการจําลองยุทธ( Wargaming Session ) ฝอ.จะใช ห/ป ตางๆ ของภัยคุกคามใน
ขั้นตอนที่ 4 ของ IPB วาดภาพการรบกับแตละ ห/ป ที่เปนไปไดของฝายเรา และเลือกเปาหมาย
ที่มีคาสูง(HVT) จากรูปแบบ ห/ป ของภัยคุกคาม กําหนดเปนเปาหมายคุมคา(HPT) สนับสนุน
ห/ป ของฝายเรา (ภาพที่ 6 - 14 ) โดยมีวิธีการดังนี้ :
c จัดทําแผนภาพตกลงใจ(Decision Support Template : DST) และ ตารางประสาน
สอดคลอง(Synchronization Matrix)
d กําหนดความตองการขาวกรองสนับสนุน ห/ป
e ปรับปรุงรูปแบบ ห/ป ของภัยคุกคาม, แผนภาพเหตุการณ และตารางเหตุการณ โดย
เพงเล็งสูความตองการขาวกรองสนับสนุน ห/ป ของฝายเรา
f จัดลําดับความนาจะเปนไปไดของ ห/ป ของภัยคุกคาม
g กําหนด ห/ป ของภัยคุกคามที่จะเปนอันตรายที่สุด(The most dangerous COA)

(เปนผูน าํ การวาดภาพการรบ
แลวแตสถานการณและระดับหนวย)

ฝายนํา้ เงิน

ฝายแดง

ผบ./รอง
รอง/เสธ
ผปยส./น.สอ.

เปน ผบ.และ
ฝสธ.ขาศึก

สธ.4/นอต.
สธ.2
น.เคมี/ผบ.ช.พล.

o ขั้นการพัฒนา ห/ป
ª ฝอ.จะพัฒนา ห/ป ตางๆ ของฝายเราโดยอาศัยพื้นฐานจากขอเท็จจริงและสมมุติฐานที่ไดกําหนด
ขึ้นจากการจัดทํา IPB และจากการวิเคราะหภารกิจ

หมายเหตุ

มี ห/ป ของขาศึก
และ แผนภาพเหตุการณ
สธ.3
ผช.สธ.3
หรือ
ผช.สธ.2

ปตอ.
ส.
มี ห/ป ของฝายเรา

บันทึก ตรางตกลงใจ
และ ตารางประสานสอดคลอง

ภาพที่ 6 - 14 : ฝายอํานวยการทุกสายงานรวมกันจําลองยุทธ (Wargaming)
ª การจําลองยุทธ ชวย ฝอ.ในการจัดทําขอเสนอ ห/ป ที่ดีที่สุดของฝายเรา และจะชวย สธ./ฝอ.2
ในการประเมินคาขีดความสามารถของระบบขาวกรองในการสนับสนุนแตละ ห/ป

q การตกลงใจและการปฏิบัติ
ª ผบ.จะตกลงใจเลือก ห/ป ของฝายเราขึ้นมา 1 ห/ป และจัดทําเปนคําสั่งที่สมบูรณแจกจาย
ออกไป นอกจากนั้นจะอนุมัติรายการความตองการขาวกรองตางๆ ซึ่งสนับสนุน ห/ป ที่ไดเลือกไว
และกําหนดรายการความตองการดังกลาว ที่มีความตองการเรงดวนสูงสุดเปน “หัวขอขาวสาร
สําคัญ(หขส.)” โดย ฝขว.พัฒนาแผนรวบรวมขาวสาร และ การรวบรวมขาวสาร เพื่อตอบสนอง
ความตองการขาวกรองเหลานั้น
ª การปฏิบัติ เมื่องานทางดานขาวกรองยืนยันหรือปฏิเสธสมมุติฐานตางๆ IPB จะชวยกําหนดความ
ตองการขาวกรองใหมๆ ขึ้นมา ในขณะที่การยุทธดําเนินไป และวิเคราะหสถานการณที่เผชิญหนา
อยางตอเนื่อง กระบวนการแสวงขอตกลงใจและวงรอบขาวกรอง จึงพัฒนาอยางตอเนื่องเชนกัน

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
IPB กับการดําเนินกรรมวิธีเปาหมาย(IPB and the Targeting Process)

หมายเหตุ

การดําเนินกรรมวิธี
เปาหมาย :
ª IPB มีผลใหเกิดแนวทางกําหนดเปาหมาย(Targeting Guidance) สนับสนุนแตละ ห/ป ของ
(1) การตกลงใจ
ฝายเราในแตละขั้นตอน ดังนี้.(2) การคนหา
n ขั้นการตกลงใจ ฝอ.จะเริ่มดําเนินกรรมวิธีเปาหมาย ดวยการประชุมพิจารณาเปาหมาย โดยใช (3) การโจมตี
ผลของการจําลองยุทธ และ IPB เปนแนวทางซึ่งจะชวยใหเกิดการตกลงใจในเรื่องเหลานี้ :
; เปาหมายอะไรบางที่ตองโจมตี (HPTs)
; มาตรฐานการเลือกเปาหมาย (Target Selection Standards) “ความถูกตอง และ ทันเวลา”
; เปาหมายจะปรากฎที่ไหน(NAI) และ เมื่อใด(TAI)
; โจมตีเปาหมายอยางไร…ขึ้นอยูกับแนวความคิดของ ผบ.
; การประเมินคาความเสียหายแตละเปาหมายและรายละเอียด
o ขั้นการคนหา สธ./ฝอ.2 จะพัฒนาแผนรวบรวมขาวสาร โดยจะเพงเล็งไปยังเปาหมายที่มีคาสูง
(HVT) หากตองมีการประเมินคาความเสียหาย สธ./ฝอ.2 ก็จะวางแผนรวบรวมขาวสารที่ตองการ
ควบคูกันไปดวย หากเปนไปไดตองใหมีการกระจายขาวกรองเปาหมายจากเจาหนาที่รวบรวม
ขาวสารไปยังสวนคนหาเปาหมายหรือสวนยิงสนับสนุนที่เหมาะสมไดโดยตรง

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
IPB กับการปฏิบัติงานดานการขาวกรอง

หมายเหตุ

ª IPB จะชวย ผบ.ในการกําหนดความตองการขาวกรองในขั้นตนของ ผบ. ซึ่งจะถูกกลั่นกรอง และ
ปรับปรุงใหทันสมัยหลังการจําลองยุทธและการเลือก ห/ป ของฝายเราแลว
ª ในระหวางการจําลองยุทธ สธ./ฝอ.2 จะใชรูปแบบ ห/ป ของภัยคุกคามตางๆ ซึ่งไดจัดทําขึ้นใน
ขั้นตอนที่ 4 ของ IPB “วาดภาพการรบ” กับ ห/ป ที่เปนไปไดของฝายเราแตละ ห/ป รวมกับ ฝอ.
อื่นๆ เพื่อเสนอตอ ผบ. และเมื่อ ผบ.เลือก ห/ป ของฝายเราแลว ก็จะอนุมัติและกําหนด
ความเรงดวนของความตองการขาวกรอง ซึ่งสนับสนุน ห/ป นั้นๆ ดวย นอกจากนั้นแลว IPB
ยังชวยในการพัฒนาความตองการขาวกรองตางๆ ดวยการกําหนดพื้นที่สนใจที่กําหนด(NAI)
และตารางเหตุการณ(Event Matrix) ขึ้นมา ซึ่งจะแสดงความสัมพันธของการปฏิบัติของ
ภัยคุกคามกับสิ่งบอกเหตุตางๆ ทั้งแผนภาพเหตุการณและตารางเหตุการณจะแสดงใหเห็นถึง
เวลาที่คาดวาการปฏิบัติตางๆ ของภัยคุกคามจะเกิดขึ้น รายละเอียดตางๆ เหลานี้เปนพื้นฐาน
ในการวางแผนรวบรวมขาวสาร
ª แผนภาพตกลงใจ(DST) และตารางประสานสอดคลองของระบบ BOS (ภาพที่ 6 - 12) ชวยให
การปฏิบัติงานของ ฝอ.ประสานสอดคลองกัน มั่นใจไดวาแผนรวบรวมขาวสารจะประสาน
สอดคลองไปกับการปฏิบัติอื่นๆ
จุดตกลงใจ #7

น
IMINT

น+1

น+2

น+3

น+4

UAV

{

HUMINT

ม/30

-ตารางประสาน
สอดคลองดาน
การขาว
-แผนรวบรวมขาว
-ตารางเวลา
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ภาพที่ 6 – 15 : IPB สนับสนุนการพัฒนาตารางกําหนดการโจมตี
p ขั้นการโจมตี IPB จะชวย สธ./ฝอ.2 ใหขอเสนอแนะแก ผบ.และนายทหารการยิงสนับสนุน
ตามแผนการยิงสนับสนุนไดอยางสมบูรณ

เวลาที่สธ.2
ใชดาํ เนินกรรมวิธีตอขาว

จุดที่ ผบ.หนวย
ตองการขาว

IMINT = Imaginary Intelligence
HUMINT = Human Intelligence
SIGINT= Signal Intelligence

ภาพที่ 6 – 16 : ตารางประสานสอดคลองดานการขาวกรอง

ดูบทที่ 8

หัวขอ/การปฏิบัติ/คําอธิบาย
ทั้งนี้ตารางประสานสอดคลองดานการขาวกรอง(The Intelligence Synchronization Matrix :
ISM)(ภาพที่ 6 - 16)จะแสดงใหเห็นแนวทางในการรวบรวมขาวสาร เพื่อสนับสนุน ห/ป ของหนวย
ª การประสานสอดคลองดานการขาวกรอง สธ./ฝอ.2 จะตองอํานวยการใหระบบงานดานการ
ขาวกรองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตรับขาวสารเขามาดําเนินกรรมวิธี จนกระทั่งแจกจาย
ขาวกรองออกไป เพื่อให ผบ.ตกลงใจไดอยางทันเวลา

IPB กับการอํานวยการยุทธของ ผบ. และ ฝอ
ª สธ./ฝอ.2 จะใช IPB เปนเครื่องมือในการประเมินคาขาวสารและขาวกรองที่ไดรับเขามา ไดอยาง
รวดเร็ว ทําให ผบ.สามารถตกลงใจยืนยัน/ปฏิเสธ “สมมุติฐาน” ในขั้นการพัฒนา ห/ป ไดอยาง
รวดเร็ว
ª ในระหวางการรบ ผบ./ฝอ.จะใช “แผนภาพตกลงใจ” และ “ตารางประสานสอดคลองดานการขาว
กรอง” เปรียบเทียบกับรายงานที่ไดรับ เมื่อใกลจะถึงจุดตัดสินใจ(DP) สธ./ฝอ.2 จะเปนผูจัดหา
ขาวกรองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจนั้นๆ ซึ่งในลักษณะออนตัวเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ
ซึ่งอาจจะจัดใหมีการจําลองยุทธแบบยอๆ ขึ้น โดย สธ./ฝอ.2 จะทบทวน IPB และสิ่งที่เปลี่ยน
แปลงไป เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดในการตอบโตกับภัยคุกคาม และนําไปสูการปรับปรุง/พัฒนาแผน
รวบรวมขาวสาร, ตารางประสานสอดคลองดานการขาวกรอง และเครื่องมือในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจอื่นๆ อีกดวย

ความสัมพันธของ IPB กับสิ่งอื่น ๆ
ª ผลผลิตของ IPB มีความจําเปนอยางยิ่งตอ “วงรอบขาวกรอง” และ “การวางแผนของฝาย
อํานวยการ” จนทําใหเปนการปฏิบัติที่แยกออกจากกันไมได
ª สธ./ฝอ.2 ใชผลผลิต IPB เพื่อดําเนินกรรมวิธีตอขาวสาร/ขอมูลจํานวนมากที่ไดมาจาก “ระบบ
งานการขาวกรองของระบบ(Intelligence System of Systems : ISOS) และ วงรอบขาว
กรอง” งานตางๆ ของการขาวกรองและสงครามอิเล็กทรอนิกส(Intelligence and Electronic
Warfare : IEW) จะประสบความสําเร็จดวยเพื่อตอบสนองตอความตองการขาวกรองของ ผบ.
ª ผลผลิตของ IPB ชวยใหฝายอํานวยการสามารถแสวงประโยชนจากเทคโนโลยีใหมๆ ของ ISOS
ซึ่งในปจจุบันสามารถรายงานขาวสาร ไดเกือบจะเปนเวลาเดียวกันกับเวลาที่เกิดเหตุการณ(Near
Real Time) และมีรายละเอียดพอเพียงที่จะทําการดําเนินการตอเปาหมายนั้นๆ โดยตรง(Direct
Targeting) ได

หมายเหตุ

ชื่อแฟม:
7_การจัดเตรียมสนามรบดานการขาว_IPB
ไดเรกตอรี:
E:\A7_คูมือการปฏิบัติงานดานการขาวในสนาม\0_สงโรงพิมพ
แมแบบ:
C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Normal.dot
ชื่อเรื่อง:
การจัดเตรียมสนามรบดานการขาว (IPB)
เรื่อง:
ผูแตง:
พ.ท.สัจจา รักติประกร
คําสําคัญ:
ขอคิดเห็น:
วันที่สราง:
26/7/04 14:52
เปลี่ยนหมายเลข:
195
บันทึกลาสุดที่:
19/8/04 14:26
บันทึกลาสุดโดย:
Suvit
เวลาการแกไขทั้งหมด: 200 นาที
พิมพครั้งสุดทายที่:
19/8/04 14:26
เปนงานพิมพที่เสร็จสิ้นชิ้นสุดทาย
จํานวนหนา:
20
จํานวนคํา:
7,736 (ประมาณ)
จํานวนอักขระ:
44,100 (ประมาณ)

