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ความสัมพันธ : ระหวางการจัดเตรียมสนามรบดานการขาว(IPB)
กับ การจัดทําแผนการลาดตระเวนและเฝาตรวจสนามรบ(แผน ลว./ฝต.)



ขั้นที่ 1 IPB : กําหนดสภาพแวดลอมของสนามรบ ในการกําหนดพื้นที่ปฏิบัติการ(AO : Area of Operations)
ของหนวยจัดทําแผน ลว./ฝต. ไดจากคําสั่งยุทธการและแผนบริวารประกอบคําสั่งยุทธการของหนวยเหนือ, การ
กําหนดพื้นที่สนใจ(AI : Area of Interest) รวมทั้งการกําหนดทุกปจจัยที่จะตองนํามาวิเคราะหในขั้นตนในการ
วางแผน ลว./ฝต.

การวางแผนการ ลว./ฝต.
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ขั้นที่ 2 IPB : การวิเคราะหผลกระทบจากสนามรบ(ทุกปจจัยตามที่กําหนดในขั้นที่ 1) โดยวิเคราะหในแงคิดทาง
ยุทธวิธี 1 หรือ OCOKA ผลผลิตหลักที่ไดมี 2 ลักษณะ (1) ลักษณะแผนบริวาร คือ แผนบริวารเครื่องกีดขวาง
ผสมดัดแปลง(MCOO : Modified Combined Obstacles Overlay) และ (2) ลักษณะคําอธิบาย/รอยแกว คือ
(เอกสาร)วิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ(Terrain Analysis)

1

OCOKA : การตรวจการและพื้นการยิง(Observation and Filed of Fire), การกําบังและการซอนพราง(Cover
and Concealment), สิง่ กีดขวาง(Obstacles), ภูมิประเทศสําคัญ(Key Terrain) และแนวทางเคลื่อนที่(Avenue of
Approach) หมายเหตุ : บางครั้งหนวยที่ใหความสําคัญกับการดําเนินกลยุทธ(Maneuver) มากกวาการยิงสนับสนุน
(Fire Support) เชน หนวยยานเกราะ, หนวยลาดตระเวน เปนตน อาจพิจารณาปจจัย OCOKA ใหม ดังนี้
OA – COK : สิง่ กีดขวาง – แนวทางเคลื่อนที่ // การกําบังและการซอนพราง – การตรวจการและพื้นการยิง – ภูมิ
ประเทศสําคัญ

การวางแผนการ ลว./ฝต.
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ขั้นที่ 3 IPB : (1) พิจารณาความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ของ ขศ.(ขึ้นอยูกับประเภทของหนวย) ใน AI ใน
ลักษณะรูปขบวนทําการรบตามหลักนิยม ประกอบกับผลกระทบที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นที่ 2 โดยกําหนดเปน
แนวขั้นเวลา(TPL : Time Phase Lines)2

2

TPL : ใชกําหนดหวงเวลาคราวๆ ในการรวบรวม
ขาวสาร ( เวลาเริ่ม/ไมกอนเวลา คือ NET : Not
Earlier Than และ เวลาสิ้นสุด/ไมชากวา คือ NLT :
Not Later Than ) ตอบคําถาม “เมื่อใด” ในแผน
ลว./ฝต.



ขั้นที่ 3 IPB : (2) จากฐานขาวสาร/ขาวกรองและประมาณการขาวกรอง(Intelligence Estimate)ลาสุด พิจารณา
เลือก ห/ป ขศ.ที่เปนไปไดมากที่สุด(MPECOA : Most Possible Enemy Course of Action) มาพัฒนา
แผนภาพหลักนิยม(DOCTEMP : Doctrinal Template) พัฒนาแผนภาพเหตุการณ(Event Template)
ณ ตําบลและเวลาที่วิกฤต(Crisis Events) ซึ่งตองนํามาพัฒนาแผน ลว./ฝต. เพื่อรวบรวมขาวสาร/ขาวกรอง
สําหรับการตอบหัวขอขาวสารสําคัญ(หขส.)ของ ผบ.ตอไป

การวางแผนการ ลว./ฝต.
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ขั้นที่ 4 IPB : พัฒนาแผน ลว./ฝต. บนแผนภาพเหตุการณ(Event Template) ณ ตําบล และ เวลาที่วิกฤต
โดยกําหนดพื้นที่ตองสนใจ(NAI : Named Area of Interest) 3 ในการรวบรวมขาวสาร พรอมทั้งอธิบายสิ่งที่
คาดวาจะเกิดขึ้นใน NAI นั้นๆ ลงในตารางเหตุการณ(Event Matrix)
หมายเหตุ รายละเอียดของตารางเหตุการณ(Event Matrix) ดูทายบท

กําหนด NAI
3

EVENT MATRIX

NAI สัมพันธกับ EVENT MATRIX

NAI : ตอบคําถาม “ใคร, ทําอะไร และ ทีไ่ หน ” ในแผน ลว./ฝต. รายละเอียดเพิ่มเติมอธิบายใน Event Matrix

หมายเหตุ : โดยปกติแลวมักใหความสนใจในการรวบรวมขาวสารตอระบบปฏิบัติการสนามรบ (BOS : Battlefield
Operating System) ขณะเดียวกันแตละองคประกอบของ BOS มักถูกกําหนดใหเปนเปาหมายที่มีคาสูง (HVT :
High Value Target ) ในแตละ ห/ป ขศ.ดวย


การพิจารณาใชเจาหนาที่/เครื่องมือรวบรวมขาวสาร 4 ใหสอดคลองกับแหลงขาวสาร(Sources) ซึง่ ถูกกําหนด
แลวในแตละ NAI ไดแก แตละองคประกอบของ BOS
หมายเหตุ รายละเอียดของตารางเหตุการณ(Event Matrix) ดูทายบท

4

ขอพิจารณาใชเจาหนาที่/เครื่องมือ
รวบรวมข า วสาร(Agencies หรื อ
Collectors) : ขี ด ความสามารถ
ความเหมาะสม ความสมดุลย และ
ความเพียงพอ

การวางแผนการ ลว./ฝต.
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ลงรายละเอียดการพิจารณาใชเจาหนาที่/เครื่องมือรวบรวมขาวสารลงในตารางมอบภารกิจ ลว./ฝต. ( R&S
Tasking Matrix )
หมายเหตุ รายละเอียดของตารางเหตุการณ(Event Matrix) ดูทายบท

ตารางเหตุการณ (EVENT MATRIX)



กําหนดสัญลักษณแตละเจาหนาที่/เครื่องมือรวบรวมขาวสารลงในแผนบริวาร เพื่อใชเปนอนุผนวกการ ลว./ฝต.
ประกอบผนวกขาวกรอง ประกอบแผน/คําสั่งยุทธการ ซึ่งมีลักษณะเปนแผนบริวาร(Overlay) 5

5

แสดงการบริหารทรัพยากร(เจาหนาที่/เครื่องมือรวบ
รวมขาวสาร) ใหครอบคลุม AI ในการตรวจสอบแตละ
NAI เพื่อยืนยัน – ปฏิเสธ ห/ป ขศ. และตอบ หขส.
ของ ผบ.



สรุป : ผลผลิตที่ไดจาการพัฒนาแผน ลว./ฝต.ตามขั้นตอนการจัดเตรียมสนามรบดานการขาว(IPB)

กําหนด NAI และ
แหลงขาวสาร

(แผนบริวาร)
การวางเครื่องมือ ลว./ฝต.

ตารางเหตุการณ
(Event Matrix)

ตารางมอบภารกิจ ลว./ฝต.
(R&S Tasking Matrix)

การวางแผนการ ลว./ฝต.
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อธิบาย : รายละเอียดของตารางเหตุการณ(Event Matrix)

1
ที่ไหน



2
ทําอะไร

3
เมื่อใด

4
ใคร

5

6

1 NAI : (ที่ไหน) เสนทาง – จุด – พื้นที่ซึ่งคาดวา
เหตุการณสําคัญจะเกิดขึ้น
2 เหตุการณ : (ทําอะไร) กิจกรรม/การปฏิบัติของ ขศ.
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
3 หวงเวลา : (เมื่อใด) หวงเวลาที่คาดวาเหตุการณนั้นๆ
จะเกิดขึ้น
4 HVTs : (ใคร) หนวย/ยุทโธปกรณที่สําคัญของ ขศ.
ที่คาดวาจะพบใน NAI นั้นๆ
5 COA : ห/ป ขศ.
6 DP : Decision Point (จุดตกลงใจ) ไดจากการ
จําลองยุทธ(Wargaming)

อธิบาย : รายละเอียดของตารางมอบภารกิจ ลว./ฝต.(R&S Tasking Matrix)

1 7
ที่ไหน

3
เมื่อใด

4
ใคร

8

1 NAI : (ที่ไหน) เสนทาง – จุด – พื้นที่
ที่ตองการให 8 ตรวจสอบ
3 หวงเวลา : (เมื่อใด) หวงเวลาที่ตองการให 8
ตรวจสอบในแตละ NAI
4 SORs : Specified Order and Request : คําสั่ง-คําขอ
= HVTs (ใคร) หนวย/ยุทโธปกรณที่สําคัญ
ของ ขศ. ที่คาดวาจะพบใน NAI นั้นๆ
7 PIRs : การตรวจสอบใน NAI เพื่อตอบ หขส.อะไร
8 เจาหนาที่/เครื่องมือรวบรวมขาวสาร :
หนวย/เครื่องมือที่ไดรับมอบภารกิจ ลว./ฝต.ตอ NAI
นั้นๆ

การวางแผนการ ลว./ฝต.
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