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บทที่ ๑ 

กล่าวนําการลาดตระเวน 
๑. กล่าวทั่วไป  

 หนว่ยลาดตระเวน คือ หนว่ยท่ีแยกไปจากหนว่ยใหญ่เพ่ือภารกิจเฉพาะในการ ลว.หาขา่ว หรือ 

ลว.รบอยา่งใดอยา่งหนึง่ จากความชํานาญทัง้หลายท่ีเราได้มาจากการท่ีเราได้ตอ่สู้กบัข้าศกึผา่น ๆ มาบง่

ให้เราใช้หนว่ยลาดตระเวนไปในเชิงรุก ซึง่เป็นวิธีท่ีแนน่อนท่ีสดุในการจดัให้มีความปลอดภยัการเพ่ิมเติม

ขา่วสารและการเกาะรบกวนหรือ ก่อความเสยีหายให้แก่ข้าศกึแม้จะเป็นสงครามนิวเคลยีร์หรือการปราม

ปราบกองโจรความสาํคญัของการลาดตระเวนก็ไม่สามารถจะมองข้ามไปเสยีได้ สมรรถภาพของหนว่ย

ลาดตระเวนนัน้ จะมีมากน้อยเพียงใดก็ขึน้อยูก่บัความเฉลยีวฉลาดไหวพริบในการใช้ความชํานาญและ

กําลงัใจในการรุกรบของทกุคนในหนว่ยลาดตระเวนนัน้ ความสาํเร็จในการ ปราบปรามกองโจรนัน้จะขึน้อยู่

กบัการปฏิบติัการเป็นฝ่ายรุกด้วย หนว่ยลาดตระเวนขนาดเลก็ การใช้หนว่ยลาดตระเวนอยา่งกว้างขวาง

และเชิงรุกอยูต่ลอดเวลาเป็นวิธีหนึง่และเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการแสวงหาขา่วสารทัง้หลายของผู้บงัคบับญัชา

ระดบั     ผบ.ร้อย.ยทุธวิธี 

๒. แบบมูลฐานของการลาดตระเวน 

 ก. หนว่ยลาดตระเวนแบง่ออกได้ตามแบบของภารกิจท่ีปฏิบติัทัว่ไป แบง่ออกได้เป็น ๒ อยา่ง คือ 

การลาดตระเวนหาขา่วและลาดตระเวนรบ 

  ๑) การลาดตระเวนหาข่าว ลว.หาขา่วจะรวบรวมขา่วสารเก่ียวกับข้าศึก  ภมิูประเทศหรือ

ทรัพยากรพวกนีจ้ะใช้การเลด็ลอดและจะตอ่สู้เม่ือจําเป็นตอ่การปฏิบติัภารกิจให้สาํเร็จหรือเพ่ือปอ้งกนัตวัเอง 

ระยะทางท่ีพวก ลว.หาขา่วดําเนินการนัน้แตกตา่งกนัไปตามวาระ ในทางความคิดแล้วหมู่และพวกยิงนัน้

เหมาะสาํหรับภารกิจในการ ลว.หาขา่ว 

  ๒) การลาดตระเวนรบ ลว.รบ คือพวก ลว.ท่ีดําเนินการตอ่สู้กบัข้าศกึตามภารกิจท่ีได้รับมอบ

พวก ลว.รบนี ้ จะเข้มแข็งกวา่และมีอาวธุหนกักวา่ ลว.หาขา่ว ลว.รบ จะดําเนินการหาขา่เป็นภารกิจรอง  

หมู่อาจจะได้รับมอบภารกิจ ลว.รบโดยลาํพงั หรืออาจจะทําหน้าท่ีเป็นสว่นหนึง่ของหนว่ยท่ีใหญ่กวา่ในการ

ปฏิบติัภารกิจนัน้ ๆ 

 ข้อแตกตา่งท่ีสาํคญัของการลาดตระเวนทัง้สองอยา่งนีอ้ยูท่ี่การปฏิบติั ณ ท่ีหมายการลาดตระเวน

ทัง้สองแบบนี ้ อาจเป็นการลาดตระเวนระยะใกล้หรือระยะไกลและอาจเคลื่อนท่ีด้วยเท้า ยานยนต์

เฮลคิอปเตอร์ สง่ทางอากาศ หรือสะเทินนํา้สะเทินบก 

 ก) การลาดตระเวนระยะใกล้ ปฏิบติัการในพืน้ท่ีอิทธิพลของหนว่ยซึง่จดัการลาดตระเวนนัน้ขึน้ใน

เวลาสัน้ ๆ และในระยะใกล้ ๆ 

 ข) หนว่ยลาดตระเวนระยะไกลปฏิบติัการในพืน้ท่ีอิทธิพล และพืน้ท่ีควรสนใจของหน่วยซึง่จดัการ

ลาดตระเวนนัน้ขึน้ ซึง่เวลาระยะทางหรือทัง้สองอยา่งมีขนาดมากขึน้ 
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๓. การจัดหน่วยลาดตระเวน การจดัหนว่ยลาดตระเวนมีอยู ่๒ ขัน้ คือ การจดัทัว่ไป และการจดัพิเศษ 

 ก. การจดัทัว่ไป เป็นการจดัหนว่ยลาดตระเวนออกเป็นสว่น ๆ (ELEMENTS) และจดัตัง้กองบงัคบั

การสว่นตา่ง ๆ เป็นหนว่ยรองของหนว่ยลาดตระเวน ซึง่การจดัสว่นตา่ง ๆ นัน้ก็ให้เป็นไปตามความต้องการ

ของภารกิจเช่น ลาดตระเวนหาขา่วหรือลาดตระเวนรบ 

 ข. ในการจดัพิเศษ สว่นตา่ง ๆ ท่ีเป็นหนว่ยรองของหนว่ยลาดตระเวนก็จะถกูจดัพิเศษให้แยก

ออกเป็นชุด ๆ ลงไปอีก การจดัสว่นให้เป็นชุดนัน้ ก็พิจารณาหน้าท่ีเฉพาะของสว่นนัน้ 
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            จดัพิเศษ 

 

 

 

 

 บก.ลว.อาจประกอบไปด้วย ผบ.หนว่ย ลว.และผู้ช่วยอ่ืน ๆ นอกจากนีจ้ะมีพนกังานวิทย ุ จนท.

พยาบาล, ชุด ผตน., ชุด ผคน.และท่ีจําเป็น หรืออาจมีเพียง ผบ.หนว่ย ลว.คนเดียวก็ได้ 

 จํานวนชุดขึน้อยูก่บัภารกิจ 

 

รูปที่ ๑ ตัวอย่าง การจัดกาํลัง ลว.หาข่าว 

บก.ลว. 

สว่น ลว. สว่นระวงัป้องกนั 

ชดุ ลว. ชดุระวงัป้องกนั 

บก.ลว. 

สว่น ลว.และระวงัป้องกนั 

ชดุ ลว.และระวงัป้องกนั 
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การจัดทั่วไปของหน่วยลาดตระเวนรบ 

 

 

 

 

 

 

บก.ลว. ประกอบด้วยลาดตระเวนและกําลงัพล ซึง่ไม่มีหน้าท่ีเฉพาะกบัสว่นตา่ง ๆ 

 

 

การจัดแบบพเิศษของหน่วยลาดตระเวนรบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การจดัก่ีชุดนัน้อยูท่ี่แผนการปฏิบติั ณ ท่ีหมายท่ีวางไว้ 

  จํานวนก่ีชุดนัน้ขึน้อยูก่บัเส้นทางเข้าและออก 

  การจะใช้ชุดสนบัสนนุก่ีชุดนัน้ขึน้อยูก่บัท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมท่ีจะหาได้ 

 

รูปที่ ๒ ตัวอย่างการจัดของหน่วยลาดตระเวนรบ 

กองบงัคบัการ 

หน่วยลาดตระเวนรบ 

สว่นสนบัสนนุ สว่นระวงัปอ้งกนั สว่นโจมตี 

กองบงัคบัการ 

หน่วยลาดตระเวน 

สว่นสนบัสนนุ สว่นระวงัปอ้งกนั สว่นโจมตี 

ชุดสนบัสนนุ ชุดสนบัสนนุ 

ชุดระวงัปอ้งกนั ชุดระวงัปอ้งกนั ชุดระวงัปอ้งกนั 

ชุดโจมตี ชุดสนบัสนนุ อ่ืน ๆ ตามต้องการ 
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บทที่ ๒ 

แบบของการลาดตระเวน 

๑. กล่าวโดยทั่วไป การแบง่หนว่ยลาดตระเวนนัน้ หากจะแบง่เป็นแบบใหญ่ ๆ หรือท่ีเรียกวา่ แบบมลูฐาน

แล้ว เราสามารถแบง่ได้ ๒ แบบ คือ การลาดตระเวนหาขา่ว และการลาดตระเวนรบ ซึง่แตล่ะแบบของการ

ลาดตระเวนนัน้เรายงัสามารถแบง่ยอ่ยลงไปได้อีกหลายชนิดด้วยกนั ซึง่เราเรียกวา่เป็นการแบง่ตามภารกิจ

ซึง่ในแตล่ะชนิดนัน้ก็จะมีช่ือเรียกตา่ง ๆ กนัไปตามภารกิจท่ีกําหนดให้หนว่ยลาดตระเวนนัน้ทําตอ่ไปนีเ้ราจะ

ได้กลา่วถงึการแบง่หนว่ยลาดตระเวนตามภารกิจ ตลอดจนการปฏิบติังานของแตล่ะชนิด 

๒. การลาดตระเวนหาข่าว 

 ก. ความมุ่งหมาย เพ่ือรวบรวมข่าวสารหรือยืนยนัข่าวสารท่ีได้รับมาก่อนแล้วขา่วสารท่ี

ผู้บงัคบับญัชาต้องการเพ่ือนํามาพิจารณาประกอบการตดัสนิใจในการปฏิบติัการทางยทุธวิธีนัน้ ขา่วสารท่ี

ได้มาจากหนว่ยลาดตระเวนหาขา่วนัน้เป็นวิธีการท่ีเช่ือถือได้มากท่ีสดุวิธีหนึง่ และขา่วสารเหลา่นีก็้คือ 

  ๑) ขา่วสารเก่ียวกบัข้าศกึ ขา่วเก่ียวกบัข้าศกึนี ้ผู้บงัคบับญัชาจะนําไปเป็นข้อพิจารณาในเร่ือง

สถานการณ์เก่ียวกบัข้าศกึ โดยจะพิจารณาในเร่ืองขนาด,การปฏิบติั,ตําบลท่ีข้าศกึตัง้อยูเ่ป็นหนว่ยอะไร, 

เวลาท่ีหนว่ย ลว.ตรวจพบ, มีอาวธุยทุโธปกรณ์อะไรบ้าง และอ่ืน ๆ ท่ีหนว่ย ลว.เห็นวา่มีความจําเป็น 

  ๒) ขา่วสารเก่ียวกบัภมิูประเทศ ขา่วสารเหลา่นีมี้ความสาํคญท่ีผู้บงัคบับญัชาต้องนําไป

พิจารณาในพืน้ท่ีปฏิบติัการเพ่ือเปรียบเทียบข้อได้เปรียบเสยีเปรียบกบัฝ่ายข้าศกึแล้วเลอืกหนทางปฏิบติัท่ีดี

ท่ีสดุ ขา่วสารเก่ียวกบัภมิูประเทศมกัจะประกอบด้วย ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ภมิูประเทศและอ่ืน ๆ ท่ี

หนว่ย ลว.หรือหนว่ยเหนือมีความต้องการ 

 ข. ภารกิจ หนว่ยลาดตระเวนหาขา่วอาจกําหนดภารกิจให้ปฏิบติั ดงันี ้

  ๑) ลาดตระเวนหาขา่วเป็นจุด เป็นการหาขา่ว ณ พืน้ท่ีเฉพาะแหง่ใดแหง่หนึง่หรือเป็นพืน้ท่ี

กําหนดเลก็ ๆ โดยปกติจะทราบตําแหนง่หรือพืน้ท่ีท่ีมีการเคลือ่นไหวนัน้ เช่นการ ลว.สะพาน, สนามขึน้ลง

ของ ฮ.เป็นต้น 

  ๒) ลาดตระเวนหาขา่วเป็นพืน้ท่ี เป็นการหาขา่วในพืน้ท่ีท่ีกําหนดให้ โดยการกําหนดขอบเขต

ของพืน้ท่ีท่ีอาจใช้ลกัษณะภมิูประเทศท่ีเดน่ชดัเป็นเคร่ืองกําหนดหรืออาจใช้ตารางพิกดัในแผนท่ีเป็นเคร่ือง

กําหนดก็ได้ การ ลว.หาขา่วเป็นพืน้ท่ีนี ้หนว่ย ลว.จะได้รับอิสระในการปฏิบติัมาก 

 ค. การจดักําลงัของหนว่ย ลว.หาขา่ว หนว่ย ลว.หาขา่ว จะจดักําลงัออกเป็นสว่นลาดตระเวน 

และสว่นระวงัปอ้งกนั ถ้าเป็นการ ลว.หาขา่วเป็นจุด ตามปกติจะจดักําลงัเป็นหนว่ย ลว.ขนาดเลก็ก็มีกําลงั

ประมาณ ๑ พวกยิงถึง ๑ หมู่ปืนเลก็ สว่นลาดตระเวนอาจจะประกอบไปด้วย ผบ.ลว.และ พล ลว.อีกหนึง่

หรือสองคน สาํหรับภารกิจในการ ลว.หาขา่วเป็นพืน้ท่ีนัน้ปกติจะใหญ่กวา่โดยอาจใช้ชุดลาดตระเวนและชุด

ระวงัปอ้งกนัหลาย ๆ ชุด 
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 ง. ยทุธภณัฑ์ของหนว่ย ลว.หาขา่ว ทกุคนในหนว่ย ลว.หาขา่ว จะมีอาวธุและยทุโธปกรณ์ตาม

ภารกิจโดยจะต้องคํานงึถึงความคลอ่งตวัในการปฏิบติัภารกิจเป็นหลกัและอย่างน้อยควรมีอาวุธกลไป

ด้วย ๑ กระบอก เพ่ือเพ่ิมอํานาจการยิงเม่ือจําเป็นกล้องสองตา, คีมตดัลวด, เข็มทิศ, นาฬิกา, ควรมีอย่าง

ละ ๒ นอกจากนีเ้คร่ืองมือในการติดตอ่สือ่สารและกล้องถ่ายรูปโพราลอยด์ก็มีความจําเป็นกบัหนว่ย ลว.หา

ขา่ว 

 จ. การปฏิบติัในการ ลว.หาขา่ว หนว่ยลาดตระเวนหาขา่วจะปฏิบติัภารกิจโดยพยาบามไม่ให้ข้าศกึ

ตรวจพบการเลด็ลอดการซอ่นพรางเป็นสิง่จําเป็นสาํหรับหนว่ยลาดตระเวน หนว่ยลาดตระเวนหาขา่ว จะทํา

การยิงตอ่สู้ข้าศกึตอ่เม่ือจําเป็นเทา่นัน้ เช่น เพ่ือปอ้งกนัตวัเองหรือกระทําเพ่ือให้สาํเร็จภารกิจในการหาขา่ว 

ปกติแล้วจะพยายามหลกีเลีย่งการปะทะกบัข้าศกึ 

 ฉ. การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย  

  ๑) การลาดตระเวนหาขา่วเป็นจุด ผบ.ลว.จะหยดุหนว่ย ลว.ใกล้ท่ีหมายปกติก็คือ จุดนดัพบ ณ ท่ี

หมายนัน่เอง หลงัจากนัน้ ผบ.ลว.ก็จะทําการตรวจสอบท่ีหมายเพ่ือยืนยนัการปฏิบติัตามแผนเดิมหรือมีการ

เปลีย่นแปลงเสร็จแล้วจึงกลบัมาท่ีหนว่ยลาดตระเวนรออยู ่ แล้วนําชุดระวงัปอ้งกนัเข้าไปวางยงัจุดท่ีเลอืกไว้ 

แล้วตวั ผบ.ลว.และพวก ลว.หาขา่ว ก็เข้าไป ลว.หาขา่ว ยงัท่ีหมาย การเข้าไปหาขา่วยงัท่ีหมาย พวก ลว.หา

ขา่ว อาจจะต้องเคลือ่นท่ีไปหลาย ๆ จุด รอบ ๆ ท่ีหมายเพ่ือจะได้ตรวจบริเวณท่ีหมายได้ทัว่ถึง หลงัจาก พวก 

ลว.หาขา่วเสร็จจากการหาขา่ว ณ ท่ีหมายแล้ว ผบ.ลว.ก็จะนําพวก ลว.มารวมกนั แล้วกระจายขา่วให้ทกุคนใน

หนว่ย ลว.ได้ทราบถึงขา่วสาร ท่ีแตล่ะคนได้รับมาจากการ ลว.บริเวณท่ีหมาย หลงัจากนัน้ก็รายงานทางวิทยใุห้

หนว่ยเหนือทราบหากกระได้ เสร็จแล้วหนว่ย ลว.จึงเดินทางกลบัมารายงานผลการ ลว.โดยสมบูรณ์ตอ่ไป 

  ๒) การลาดตระเวนหาขา่วเป็นพืน้ท่ี ผบ.ลว.หยดุหนว่ย ลว. ณ จุดนดัพบ ณ ท่ีหมายทําการ

ตรวจท่ีหมายยืนยนัแบบเดิมหรือเปลีย่นแปลงแล้วจดัวางชุดระวงัปอ้งกนัสง่ชุด ลว.หาขา่วออกไป เม่ือพวก 

ลว.หาขา่วทกุชุด ออก ลว.หาขา่วในพืน้ท่ีหมายทัง้หมด แตล่ะชุดก็จะต้องจดัการระวงัปอ้งกนัตวัเอง 

หลงัจากเสร็จการ ลว.หาขา่ว ณ ท่ีหมายแล้ว ชุด ลว.หาขา่วตา่ง ๆ แล้วก็รายงานทางวิทยไุปยงัหนว่ยเหนือ

หากทําได้แล้วหนว่ย ลว.ก็จะเดินทางกลบัมารายงานผลการ ลว.โดยสมบูรณ์ตอ่ไป 

๓. การลาดตระเวนรบ 

 ก. ความมุ่งหมาย จดัขึน้เพ่ือให้การระวงัปอ้งกนัประกนัการขาดลอยของฝ่ายเดียวกนั และเกาะ

ข้าศกึ ขดัขวางการลว่งลํา้ของข้าศกึเข้ามาในภมิูประเทศสาํคญั ตลอดจนการรบกวน, จบั, ยดึยทุโธปกรณ์ 

หรือ ทําลายท่ีตัง้ท่ีสาํคญั 

 ข. ภารกิจ หนว่ยลาดตระเวนรบสามารถท่ีจะแบง่ออกได้ ๖ ชนิด และมีช่ือเรียกตามภารกิจนัน้ ๆ 

  ๑) ลาดตระเวนตีโฉบฉวยมีภารกิจในการทําลายหรือจับบุคคล, ยุทโธปกรณ์ ทําลายท่ีตัง้

สาํคญั ปลดปลอ่ยแยง่ชิงบุคคลสาํคญั 
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  ๒) ลาดตระเวนซุม่โจมตี มีภารกิจในการซุม่โจมตีตอ่หนว่ย ลว.ข้าศกึ, ขบวนสมัภาระ, ขบวน

เดินเท้า, ขบวนยานยนต์ 

  ๓) การลาดตระเวนระวงัป้องกัน มีภารกิจเป็นฉากปอ้งกนั การแทรกซมึของข้าศกึทําลาย

ข้าศกึท่ีแทรกซมึเข้ามา ปอ้งกนักําลงัสว่นใหญ่จากการจู่โจมหรือซุม่โจมตีของข้าศกึ 

  ๔) ลาดตระเวนรักษาการติดตอ่ มีภารกิจจดัตัง้และดํารงไว้ซึง่การติดตอ่กบัฝ่ายเราและฝ่าย

ข้าศกึ 

  ๕) ลาดตระเวนออมกําลงั มีภารกิจในการยดึและครอบครองภูมิประเทศสาํคญั  เพ่ือเปิด

โอกาสให้กําลงัสว่นใหญ่ปฏิบติัการได้โดยไม่ถกูรบกวน 

  ๖) ลาดตระเวนค้นหาและโจมตี มีภารกิจค้นหาและโจมตีโดยการทําลายหรือรบกวนเปา้หมาย

ตามโอกาสท่ีอํานวยให้ 

 ค. การจดักําลงั หนว่ยลาดตระเวนรบจดักําลงัทัว่ไปโดยแบง่เป็นสว่น ๆ ดงันี ้

  ๑) สว่นโจมตี มีหน้าท่ีตอ่สู้กบัข้าศกึ ณ บริเวณท่ีหมายด้วยการยิงและดําเนินกลยทุธ 

  ๒) สว่นระวงัปอ้งกนัมีหน้าท่ีปอ้งกนัจุดนดัพบ ณ ท่ีหมายทําการแยกท่ีหมายออกจากการ

ช่วยเหลอืของข้าศกึภายนอก แจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศกึ ณ ท่ีหมาย 

  ๓) สว่นสนบัสนนุ อาจจะจดัขึน้เม่ือมีความจําเป็นต้องใช้ชุดสนบัสนนุ ตัง้แต ่๒ ชุดขึน้ไป และ

ตัง้ หน.สว่นสนบัสนนุขึน้มาควบคมุบงัคบับญัชาอีกชัน้หนึง่ 

  ๔) กองบงัคบัการหนว่ยลาดตระเวน ในหนว่ยลาดตระเวนรบ มกัจะแยกกองบงัคบัการออกมา

ทําการควบคมุตา่งหาก คือ จะไม่รวมอยูใ่นสว่นใดสว่นหนึง่ของหนว่ย ลว. เหมือนหนว่ย ลว.หาขา่ว 

 ง. ยทุธภณัฑ์ หนว่ยลาดตระเวนรบจะมียทุธภณัฑ์ท่ีเข้มแข็งกวา่หนว่ย ลว.หาขา่ว แตจ่ะนําสิง่ใดไป

มากน้อยเพียงใดก็ขึน้อยูก่บัภารกิจและความจําเป็น ซึง่ ผบ.ลว.จะต้องพิจารณาเลอืกให้เหมาะสม 

 จ. การปฏิบติัในการลาดตระเวนรบ ก็เหมือนกบัหนว่ย ลว.หาขา่ว คือ พยายามเข้าไปให้ถึงท่ี

หมายโดยไม่ให้ถกูตรวจพบจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การจู่โจมและความรวดเร็วในการโจมตีอยา่งรุนแรง 

 ฉ. การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย (แยกกลา่วแตล่ะชนิดของการลาดตระเวน) 

๔. การลาดตระเวนตีโฉบฉวย 

 ก. กลา่วโดยทัว่ไป การตีโฉบฉวยเป็นการโจมตีอยา่งจู่โจมตอ่กําลงัข้าศกึหรือท่ีตัง้สาํคญั โดยฝ่าย

โจมตีจะถอนตวักลบัภายหลงัจากปฏิบติัภารกิจลลุว่งแล้ว โดยปกติจะปฏิบติัโดยหนว่ยกําลงัขนาดเลก็และ ผบ.

ร้อย.และหนว่ยเหนือเป็นผู้สัง่การให้ไปปฏิบติัความสาํเร็จนัน้สิง่สาํคญัท่ีสดุขึน้อยูก่บัการใช้การจู่โจม ด้วยเหตุ

นีเ้องการตีโฉบฉวยสว่นมากจึงมกัจะปฏิบติัในเวลากลางคืนระหวา่งท่ีอากาศเลวร้ายหรือภมิูประเทศท่ี

ยากลาํบากซึง่ข้าศกึคิดวา่ไม่มีใครสามารถมาได้ขนาดของหนว่ยลาดตระเวนตีโฉบฉวยจะจํากดัให้น้อยท่ีสดุ 

ซึง่ประมาณวา่สามารถปฏิบติัภารกิจให้สาํเร็จได้ และสามารถท่ีจะนําคนป่วยเจ็บกลบัได้เพราะความยากใน

การจู่โจมและการดํารงไว้ซึง่การบงัคบับญัชาจะเพ่ิมขึน้ตามขนาดของหนว่ยลาดตระเวน 
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 ข. การวางแผน การวางแผนโดยตลอด เป็นสิง่สาํคญัอยา่งยิ่งในการท่ีจะทํางานให้สาํเร็จ จะต้อง

ได้รับขา่วสารลว่งหน้าท่ีละเอียดเก่ียวกบัข้าศกึ ซึง่รวมถึงการวางกําลงัในเวลากลางคืน หนว่ยลาดตระเวน

หาขา่วอาจทําการตรวจตราใกล้กบัท่ีหมาย เพ่ือทําการเลอืกเส้นทางเข้าสูท่ี่หมาย, แนวปรับรูปขบวน, 

ตําแหนง่ท่ีเหมาะสมสาํหรับตัง้ยิงอาวธุสนบัสนนุขนาดเลก็ จุดรวมพล ณ ท่ีหมาย และเส้นทางถอนตวั 

ความจําเป็น อาจทําให้ต้องจดัสง่หนว่ยลาดตระเวนอ่ืน เพ่ือปิดเส้นทางซึง่มีการวางทุน่ระเบิดทําลายเคร่ือง

กีดขวางและสว่นระวงัปอ้งกนัของข้าศกึ 

  ๑) การจดักําลงั ผบ.หนว่ยลาดตระเวนตีโฉบฉวยจะต้องจดัหนว่ยของเขาเป็นสว่นโจมตี  สว่น

ระวงัปอ้งกนั และถ้าเห็นเหมาะสมก็จะจดัสว่นสนบัสนนุ สว่นสนบัสนนุปกติจะจดัเม่ือมีท่ีตัง้ยิงท่ีเหมาะสม

แตล่ะสว่นก็จดักําลงัและยทุธภณัฑ์เพ่ือปฏิบติัการเฉพาะในสว่นของภารกิจท่ีได้รับมอบขนาดและการ

ประกอบกําลงัของสว่นตา่ง ๆ จะขึน้อยูก่บัภารกิจท่ีจะต้องทําให้สาํเร็จและจากการต้านทานของข้าศกึซึง่

คาดวา่จะมีขึน้ ณ ท่ีหมาย สว่นโจมตีจะริดรอนการต้านทางของข้าศกึ ณ ท่ีหมายและการปฏิบติัเฉพาะสว่น

ท่ีได้รับมอบสว่นระวงัปอ้งกนัทําการระวงัปอ้งกนัและแยกพืน้ท่ีหมาย สว่นสนบัสนนุทําการยิงสนบัสนนุ 

  ๒) เส้นทางเคลือ่นท่ีสูท่ี่หมายและเส้นทางถอนตวั  เส้นทางเคลือ่นท่ีสูท่ี่หมายควรจะได้มีซอ่น

พรางและถ้าเป็นไปได้ควรเลอืกภมิูประเทศท่ียากลาํบากในการเคลือ่นท่ี ซึง่ข้าศกึอาจคิดวา่ไม่สามารถผา่น

ไปได้ สว่นระวงัปอ้งกนัของข้าศกึท่ีอยูต่ามเส้นทางหรืออยูใ่กล้ ควรจะบนัทกึท่ีตัง้เหลา่นัน้ไว้ และเม่ือทําได้ก็

ให้อ้อมผา่นไป แตถ้่าอ้อมผา่นไม่ได้ ให้กําหนดให้สว่นระวงัปอ้งกนัท่ีอยูข้่างหน้ากําจดัเสยีด้วยวิธีการเงียบ

ท่ีสดุและแผนนีย้งัรวมถึงการใช้ชุดรักษาความปลอดภยัการเตรียมการยิงไว้ลว่งหน้าเพ่ือเปิดเส้นทางการ

ถอนตวัของหนว่ย ลว.โจมตีโฉบฉวยด้วย 

  ๓) แผนการยิงสนบัสนนุ แผนการยิงสนบัสนนุท่ีสมบูรณ์และมีรายละเอียดเรียบร้อย  จะต้อง

เตรียมเอาไว้ ถึงแม้วา่การยิงนัน้อาจจะไม่ได้ใช้ก็ตาม แผนการยิงสนบัสนนุจะวางแผนไว้เพ่ือแยกท่ีหมาย

สนบัสนนุการโจมตี เพ่ือปอ้งกนัหรือจํากดัการตีโต้ตอบของข้าศกึและช่วยเหลอืสว่นระวงัปอ้งกนั เพ่ือเปิด

เส้นทางการถอนตวั การใช้การยิงเม่ือเร่ิมต้นการปฏิบติันัน้จะทําให้ลดโอกาสจู่โจมแตโ่ดยมากจะใช้ในการตี

โฉบฉวยตอ่ท่ีมัน่แข็งแรงของข้าศกึ 

  ๔) การแยกท่ีหมาย ปัจจยัท่ีเป็นกญุแจสาํคญั ๒ ประการ ซึง่จะต้องพิจารณาในการแยกท่ีหมาย 

คือ ภมิูประเทศในพืน้ท่ีปฏิบติัการและความสามารถในการเพ่ิมเติมกําลงัหรือในการปฏิบติัการโต้ตอบของ

ข้าศกึ การแยกท่ีหมายท่ีให้สมบูรณ์และเป็นระยะเวลานาน ๆ โดยปกติแล้วไม่ได้ผลจริง ๆ การแยกนีโ้ดย

ปกติสาํเร็จได้ด้วยการใช้การยิงสนบัสนนุ โดยการยิงจําลองและด้วยการใช้สว่นระวงัปอ้งกนัซึง่จดัไว้สาํหรับ

ปฏิบติักิจเฉพาะนีเ้ทา่นัน้ การลาดตระเวนตีโฉบฉวยจะปฏิบติัภารกิจท่ีกําหนดให้นีใ้ห้สาํเร็จโดยให้เวลาน้อย

ท่ีสดุ แผนท่ีปฏิบติัอยู ่ ณ ท่ีหมายนานเทา่ไรจะต้องพิจารณาถึงเวลาท่ีข้าศกึจะสามารถตอบโต้ด้วยอาวธุ

สนบัสนนุได้ 
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  ๕) การซกัซ้อม เม่ือสามารถทําได้ การลาดตระเวนตีโฉบฉวย จะทําการซกัซ้อมในภมิูประเทศ 

และสภาพของแสงสวา่งท่ีคล้ายกบัของจริง ๆ ท่ีคาดไว้ในระหวา่งการปฏิบติัการตีโฉบฉวย การซกัซ้อมจะต้อง

กระทําซํา้แล้วซํา้อีกแนใ่จวา่ทกุคนในหนว่ยเข้าใจและปฏิบติัของตนได้ถกูต้อง อาวธุท่ีจะใช้ในการตีโฉบฉวย

จะต้องทดลองยิงในระหวา่งการซกัซ้อม การซกัซ้อมสาํหรับการตีโฉบฉวยในเวลากลางคืน จะต้องปฏิบติัใน

ขัน้ต้นเวลากลางวนัแล้วจึงคอ่ยเลือ่นไปซ้อมในเวลากลางคืน การซกัซ้อมจะทําให้เหมือนของจริง ๆ ทกุสภาพ 

และครอบคลมุทกุ ๆ ขัน้ตอนในการตีโฉบฉวย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะต้องเน้นในการถอนตวัเพราะวา่เป็นการ

ปฏิบติัท่ียากท่ีสดุ  สว่นตา่ง ๆ ท่ีร่วมปฏิบติัและสนบัสนนุจะต้องได้รับการบรรยายสรุปโดยตลอดก่อนเร่ิม  

การซกัซ้อม 

 ค. การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย หนว่ยลาดตระเวนจะหยดุ ณ จุดนดัหมาย ณ ท่ีหมายแตถ้่าวางแผน

กลบัในเส้นทางอ่ืน จุดนดัพบอนันีก็้จะกําหนดให้อยูใ่กล้กบัเส้นทางนัน้ จดุนดัพบนีก็้จะต้องมีการซอ่นพราง

และสามารถสงัเกตเห็นจดจําได้งา่ย นอกจากนีย้งัจะต้องพ้นจากการควบคมุของข้าศกึ ณ จุดนี ้ หน.หนว่ย

ลาดตระเวนจะจดัการระวงัปอ้งกนัหนว่ยแล้วตวัเขาเองและ หน.สว่นตา่ง ๆ ก็จะไปลาดตระเวนเพ่ือหา

รายละเอียดของท่ีหมายเพ่ิมเติม นอกจากนี ้ การลาดตระเวนท่ีหมายก็เพ่ือท่ีจะกําหนดท่ีตัง้ของเปา้หมาย

ตลอดจนยืนยนัหรือเปลีย่นแปลงแผนการปฏิบติัของหนว่ย ลว. 

 รอง หน.หนว่ย ลว.จะอยูก่บัหนว่ย ลว. ขณะท่ี หน.หนว่ย ลว.ไป ลว. ณ ท่ีหมายเขาจะได้รับคําสัง่

ให้ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีเหมาะสม ถ้าพวกท่ีออกไป ว.ท่ีหมายไม่สามารถกลบัมาได้ เม่ือ หน.หนว่ย ลว.

กลบัมายงัหนว่ย ลว. ท่ีรออยู ่ ก็จะยืนยนัหรือเปลีย่นแปลงแผนตามท่ีเขาตกลงใจ จากนัน้สว่นตา่ง ๆ ก็จะ

แยกย้ายไปวางกําลงัตามตําบลท่ีเขารับผิดชอบ การนํากําลงัเข้าไปวางตามจุดตา่ง ๆ นี ้ สว่นและชุดตา่ง ๆ 

ต้องพยายามประสานกนัเพ่ือให้ทกุสว่น, ชุดเข้าประจําท่ีในเวลาใกล้เคียงกนัหรือพร้อมกนัเพ่ือผลในการ

ปฏิบติัเม่ือถกูข้อศกึตรวจพบเสยีก่อน 

  ๑) สว่นระวงัปอ้งกนั สว่นระวงัปอ้งกนัทําการระวงัปอ้งกนัจุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย ให้สญัญาณ

เตือนภยัเม่ือข้าศกึเข้ามา สะกดัเส้นทางเข้าออก ณ ท่ีหมาย และปอ้งกนัข้าศกึหลบหนีจากท่ีหมายขณะท่ี

สว่นโจมตีเคลือ่นท่ีเข้าสูท่ี่ตัง้ กําหนดสว่นระวงัปอ้งกนัก็จะแจ้งให้ ผบ.หนว่ยลาดตระเวนทราบถึงการ

เคลือ่นไหวของข้าศกึท่ีสงัเกตเห็น จะทําการยิงตอ่เม่ือข้าศกึค้นพบหรือเม่ือได้รับคําสัง่ สว่นระวงัปอ้งกนัจะ

คอยปอ้งกนัการถอนตวัของสว่นโจมตีไปยงัจุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย และทําการถอนตวัเม่ือได้รับคําสัง่ด้วย

วาจา หรือเม่ือได้รับสญัญาณนดัหมายตามท่ีตกลงไว้ 

  ๒) สว่นสนบัสนนุ จะเคลือ่นท่ีเข้าไปวางตวั ณ จุดท่ีจะช่วยให้การทําลายท่ีหมายได้ผลยิ่งขึน้ 

และจะหยดุยิง หรือย้ายยิงออกไปจากท่ีหมายตามคําสัง่หรือสญัญาณ ก่อนท่ีสว่นโจมตีจะปฏิบติังานบนท่ีหมาย 

โดยปกติแล้วสว่นสนบัสนนุจะคุ้มครองการถอนตวัของสว่นโจมตีจากท่ีหมาย   ไปยงัจุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย 

สาํหรับสว่นสนบัสนนุเองจะถอนตวัออกจากท่ีหมายก็ตอ่เม่ือได้รับคําสัง่หรือสญัญาณท่ีนดัหมายไว้ลว่งหน้า

เช่นกนั 
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  ๓) สว่นโจมตี สว่นโจมตีจะจดัรูปขบวนตัง้แตร่ะยะไกลออกไปพอสมควร เพ่ือท่ีจะได้ทําการ

โจมตีทนัทีในลกัษณะท่ีไม่เสยีเปรียบ ในเม่ือหนว่ย ลว.ถกูข้าศกึตรวจพบเสยีก่อน ณ ท่ีหมายเม่ือการยิง

สนบัสนนุได้หยดุหรือย้ายการยิงออกไปจากท่ีหมายแล้ว ชุดโจมตี (อาจมีหลายชุดก็ได้) จะทําการรุกผา่นท่ี

หมายออกไปทางด้านหลงัเพ่ือยดึและคุ้มครองท่ีหมายเอาไว้ และขณะเดียวกนัก็เป็นการให้ความคุ้มครอง

แก่ชุดทําลาย, ชุดตรวจค้น, หรือชุดอ่ืน ๆ ของสว่นโจมตี ท่ีเข้าปฏิบติังานบนท่ีหมาย ถ้าการโจมตีโฉบฉวย

ได้รับการสนบัสนนุการยิงด้วย ป.และ ค. ผบ.หนว่ย ลว.(ซึง่ปกติอยูก่บัสว่นโจมตี) ก็จะร้องขอให้ ป.และ ค.

หยดุยงิหรือเลอืนฉากการยิงออกไปเหมือนกบัการเข้าตีอ่ืน ๆ เช่นกนั ทกุคน ในสว่นโจมตีจะต้องได้รับรู้และ

เข้าใจในสญัญาณสาํคญัตา่ง ๆ เชน่ โจมตี, ถอนตวั ซึง่สญัญาณเหลา่นี ้ ได้มีการเตรียมไว้ลว่งหน้าแล้วใน

การถอนตวัอาจมีความจําเป็นต้องขอการยิงสนบัสนนุกลบัมายงัท่ีหมายอีก เพ่ือคุ้มครองการถอนตวัในกรณี 

เช่นนี ้จะต้องมีการเตรียมสญัญาณตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าด้วยเช่นกนั 

  ๔) จุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย รอง ผบ.หนว่ย ลว.จะเป็นผู้ควบคมุและดําเนินกรรมวิธีในการท่ีจะ

รวบรวมสมาชิกหนว่ย ลว.ท่ีเข้ามารวมกนัจะต้องมีแผนการปอ้งกนัจุดนดัพบ ณ ท่ีหมายไว้ด้วยการยิง

สนบัสนนุในขณะท่ียงัยดึครองอยูจุ่ดนดัพบ ณ ท่ีหมายจะเป็นท่ีซึง่หนว่ย ลว. จะเข้ามารวมกนัหลงัปฏิบติั

ภารกิจแล้วจะต้องเป็นจุดท่ีสามารถยึดครองไว้ชั่วขณะและอยู่ใกล้ท่ีหมายพอท่ีจะให้สมาชิกหน่วย ลว. 

ท่ีพลดัหลงค้นหาได้งา่ย ถ้ามีแผนการท่ีจะใช้จุดนดัพบสาํรองอีก หลงัจากนีค้ณุลกัษณะและการปฏิบติัก็คง

เป็นไปตามจุดนดัพบ ณ ท่ีหมายโดยอนโุลม 

๕. ลาดตระเวนซุ่มโจมตี 

 ก. ภารกิจ ลว.ซุม่โจมตี ปฏิบติัภารกิจเช่น ซุม่โจมตีพวก ลว.หาขา่ว และ ลว.รบ ของข้าศกึ พวก

ลาํเลยีงสมัภาระขบวนยานยนต์ ขบวนเดินเท้าของข้าศกึ 

 ข. ความมุ่งหมาย การซุม่โจมตี เพ่ือลดประสทิธิภาพการรบของข้าศกึหรือเพ่ิมประสทิธิภาพการ

รบของเราเองหรือ ทัง้สองประการ 

  ๑) การซุม่โจมตี เพ่ือลดประสทิธิภาพของการรบของข้าศกึลง โดยความเสยีหายท่ีได้รับและ

การก่อกวนท่ีเกิดขึน้ 

   ก) ความเสยีหายท่ีได้รับ การสญูเสยีและยทุธภณัฑ์ อาจจะกระทบกระเทือนอยา่งแรงตอ่

ข้าศกึ ข้าศกึอาจจะต้องดงึคนมาจากภารกิจอ่ืนเพ่ือคุ้มกนัตนเองจาการถกูซุม่โจมตี ความล้มเหลวของการ 

ลว.หาขา่วหรือ ลว.รบ ในการปฏิบติัภารกิจ เน่ืองจากถกูซุม่โจมตี ทําให้ข้าศกึลดคณุคา่ท่ีจะได้รับจากการ

ปฏิบติัของพวก ลว.เหลา่นี ้

   ข) การก่อกวน ความเสยีหายซึง่เกิดจากการก่อกวนของการซุม่โจมตีมองเห็นได้วา่ น้อยกวา่

ความเสยีหายท่ีได้รับจริง ๆ เม่ือถกูซุม่โจมตีบอ่ย ๆ ทหารมกัจะลงัเลท่ีจะออก ลว.ท่ีจะเป็นขบวนคุ้มกนัและ

เคลือ่นท่ีไปเป็นกลุม่เลก็ ๆ จะลดความห้าวหาญลงและเพ่ิมความระมดัระวงัมากขึน้ ไม่พยายามปฏิบติั

กลางคืน จะเร่ิมป่ันป่วนและตระหนกัมากขึน้เม่ือถกูซุม่โจมตี 
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  ๒) ประสทิธิภาพการรบของฝ่ายเราจะเพ่ิมขึน้ เม่ือของข้าศกึถกูลดลง การลดการ ลว.ของข้าศกึเปิด

โอกาสให้ฝ่ายเรามีอิสระในการปฏิบติัมากขึน้ในการ ลว. คุ้มกนัและการปฏิบติัของทหารอ่ืน 

  ๓) ลว.ซึง่ปฏิบติัลกึเข้าไปในพืน้ท่ี ข้าศกึสามารถเพ่ิมเติมการสง่กําลงับํารุงได้บางสว่นเพ่ือเป็น

การเพ่ิมประสทิธิภาพการรบ 

 ค. แบบของการซุม่โจมตี โดยทัว่ไปการซุม่โจมตีแบง่ได้ตามความมุ่งหมาย คือ การก่อนกวนหรือ

ทําลาย ซึง่ทัง้สองอยา่งนีแ้ตกตา่งกนัในประการสาํคญัคือ ขนาดและการปฏิบติัการ ณ ท่ีหมาย การซุม่

โจมตีถกูแบง่ออกไปอีกคือ การซุม่โจมตีตามแผนการซุม่โจมตีตามโอกาส 

  ๑) ซุม่โจมตีตามแผน เป็นแบบหนึง่ซึง่ได้ขา่วรู้ลว่งหน้าเก่ียวกบัข้าศกึ เปา้หมายทําให้วางแผน

ได้อยา่งละเอียดก่อนท่ีพวก ลว.จะออกไปยงัท่ีซุม่โจมตี การซุม่โจมตีตามแผนรวมถึงขนาดการประกอบ

กําลงัการซุม่โจมตีตามแผน อาจกําหนดเปา้หมายเช่น 

   ก) กําลงัใด ๆ เม่ือทราบขา่วลว่งหน้าพอเพียง 

   ข) ลว.ซึง่มีแบบฉบบัในการใช้เส้นทางเดินบอ่ย ๆ หรือซึง่มกัชอบท่ีจะออกหรือกลบัเข้าพืน้ท่ี

ฝ่ายเดียวกนั ท่ีจุดเดิม 

   ค) พวกลาํเลยีงสมัภาระซึง่เคลือ่นท่ีตามเวลาประจําไปตามเส้นทางเดิม 

   ง) การเคลือ่นท่ีของกองทหารซึง่เคลือ่นท่ีเป็นแบบฉบบัเช่น เปลีย่นคนท่ี  ท่ีมัน่เป็นประจํา

เสมอ 

  ๒) การซุ่มโจมตีตามโอกาส เป็นแบบหนึง่ซึง่ขา่วท่ีได้มาไม่อํานวยให้วางแผนรายละเอียดได้

ก่อนท่ีพวก ลว. จะออกไป พวก ลว.ต้องเตรียมตวัสาํหรับหนทางปฏิบติัหลายหนทางปฏิบติัเหลา่นีไ้ด้มาจาก

ชนิดของเปา้หมายท่ีจะถกูซุม่โจมตีและต้องการทําการซกัซ้อมก่อนออกไป หนทางปฏิบติัจะถกูพิจารณา

เม่ือมีโอกาสการซุม่โจมตีมีขึน้ 

   ก) ผบ.ลว.อาจได้รับคําสัง่ให้ทําการ ลว.พืน้ท่ีหาท่ีซุม่โจมตีท่ีเหมาะสมวางกําลงัพลท่ีเลอืก

ไว้และซุม่โจมตีตอ่เปา้หมายแรกท่ีปรากฏขึน้ 

   ข) พวก ลว.อาจจะออกหลงัจากมืดแล้วเลก็น้อย เคลือ่นท่ีไปยงัจุดท่ีกําหนดอนัหนึง่

ตรวจสอบดจูนกวา่จะถึงเวลาท่ีกําหนดซุม่โจมตี เปา้หมายแรก หลงัจากเวลานัน้และกลบัก่อนอรุณรุ่ง 

   ค) สาํหรับพวก ลว.ซึง่ไม่ได้รับภารกิจการโจมตี ผบ.ลว.อาจจะเห็นวา่การซุม่โจมตีเป็นวิธีดี

ท่ีสดุ ท่ีจะปะทะกบัข้าศกึ ซึง่ไม่สามารถให้พวก ลว.ผละออกจากการปะทะได้อยา่งรวดเร็วและปฏิบติั

ภารกิจตอ่ไปโดยไม่ต้องเข้าเก่ียวกนักบัการรบท่ียืดเยือ้ 

 ง. องค์ประกอบในการซุม่โจมตีท่ีประสบความสาํเร็จ 

  ๑) แผนการวางแผนสาํหรับการซุม่โจมตี  ต้องมีหนทางปฏิบติัทกุอยา่งท่ีข้าศกึจะสามารถใช้

และต้องซกัซ้อมรายละเอียด ผบ.ลว.ต้องวางแผนคร่าว ๆ สาํหรับการซุม่โจมตีตามโอกาสใช้และแก้ไป แผน

เหลา่นี ้ ณ ท่ีซุม่โจมตีแผนเหลา่นี ้ ควรจะได้ซกัซ้อมตามสถานการณ์อํานวยให้ แผนต้องพิจารณาถึงความ
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ยาวของเปา้หมายด้วย ๑ หมวด เคลือ่นท่ีเป็นแถวตอนเรียงสอง ระยะตอ่ระหวา่งบุคคล ๕ เมตร จะยืดยาว

ออกไปเกิน ๑๐๐ เมตร จากหน้าไปหลงัขบวน รถคุ้มกนั ๑๐ คนั ระยะตอ่ ๕๐ เมตรจะวิ่งบนถนนยาว    

มากกวา่ ๕๐๐ เมตร 

  ๒) การควบคมุต้องดํารงการควบคมุอยา่งใกล้ชิดท่ีสดุในการดําเนินการซุม่โจมตี สิง่นีส้ามารถ

กระทําให้ได้ดีท่ีสดุ โดยการมีการซกัซ้อมและการจดัตัง้ดํารงการติดตอ่สือ่สารท่ีดี 

  ๓) ความอดทนพวก ลว.อาจจะต้องเข้ายดึครองท่ีซุม่โจมตีก่อนการมาถึงของเปา้หมาย

ลว่งหน้านานมากความอดทนเป็นสิง่สาํคญัและดํารงไว้ซึง่ความลบั 

  ๔) การพราง กญุแจสาํคญัของการซุม่โจมตีจะประสบความสาํเร็จคือ การจู่โจม การจู่โจม

สามารถกระทําได้ ถ้าคนมีอาวธุและยทุธภณัฑ์ได้รับการพรางอยา่งดี และการรักษาวินยัการพราง 

  ๕) ขา่วสารเก่ียวกบัข้าศกึ แม้วา่ได้ขา่วสารเก่ียวกบัข้าศกึมาไม่ชดัแจ้งก็ตาม ต้องนํามาพิจารณา

ใช้อยา่งเต็มท่ีกบัแผน การเตรียมการและการปฏิบติั 

 จ. ขนาดและการจดักําลงัของ ลว.ซุม่โจมตี ขนาดและการจดักําลงัขึน้อยูก่บัความมุ่งหมายของ

การซุม่โจมตีกําลงัท่ีจะซุม่และอาวธุยทุธภณัฑ์ซึง่จะดําเนินการซุม่โจมตีดงันี ้

  ๑) พวก ลว. ต้องซุม่โจมตีตามแผนตอ่ขบวนคุ้มกนั เพ่ือทําลายยานพาหนะทัง้หมด ฆา่ หรือ

จบับุคคลทัง้หมด ผบ.ลว.ต้องมีพอเพียงสาํหรับเป็นสว่นโจมตี สว่นระวงัปอ้งกนัและ บก.ลว.สว่นสนบัสนนุ

อาจจําเป็นสาํหรับก่อให้เกิดการใช้อาวธุยิงอยา่งหนกั 

  ๒) พวก ลว.ซึง่ปฏิบติัการลกึเข้าไปในพืน้ท่ีข้าศกึ และซุม่โจมตีขบวนคุ้มกนัเพ่ือเอาเสบียงนอกจาก

เจ้าหน้าท่ีระวงัปอ้งกนั สนบัสนนุและโจมตีแล้ว ผบ.ลว.ต้องกําหนดคนให้เป็นผู้รวบรวมและลาํเลยีงเสบยีงท่ียดึได้อีก

ด้วย 

 ฉ. ยทุธภณัฑ์ของ ลว.ซุม่โจมตี ยทุธภณัฑ์ซึง่นําไปโดย ลว.ซุม่โจมตี ยอ่มแตกตา่งกนัตามภารกิจท่ี

ได้รับมอบ ความสาํเร็จของ ลว.ซุม่โจมตี ขึน้อยูก่บัการจู่โจมและกําลงัคน อาวธุท่ีเพียงพอท่ีให้การยิงอยา่ง

หนาแนน่ โดยเฉพาะเป็นความจริงเม่ือทําการซุม่โจมตีขบวนเดินเท้านอกเหนือจากอาวธุยิงกลเปา้หมายท่ีเป็น

ยานยนต์แตต้่องใช้อาวธุตอ่สู้รถถงั การติดตอ่สือ่สารท่ีเพียงพอเป็นสิง่สาํคญัในการประสานกนัของการซุม่

โจมตี วิทยอุาจจะใช้ แตก่ารใช้โทรศพัท์สนาม ก็ควรจะได้พิจารณาเพราะเพ่ิมความเช่ือถือได้และปลอดภยั 

 ช. การเตรียมการและการปฏิบติัการซุม่โจมตี 

  ๑) การเตรียมการ ณ ท่ีซุม่โจมตี  ท่ีซุม่โจมตีตามความคิดเห็นเป็นลกัษณะภมิูประเทศบีบ

บงัคบัตามธรรมชาติ หรือสิง่กีดขวาง จํากดัให้ข้าศกึอยูใ่นพืน้ท่ีซึง่ถกูทําลายได้อยา่งรวดเร็ว เช่น หน้าผา ลาํ

ธาร มลูดิน กัน้นํา้หรือชนั ซึง่ทําให้ยานพาหนะต้องลดความเร็ว และสิง่บีบบงัคบัท่ีทําขึน้ เช่น ลวดหนาม ทุน่

ระเบิด และหลมุบนถนน ใช้เพ่ือกําจดัข้าศกึให้อยูใ่นพืน้ท่ีต้องการ 

  ๒) การปฏิบติัการซุม่โจมตี วิธีการท่ีพวก ลว.จะปฏิบติัการซุม่โจมตีนัน้ ขึน้อยูก่บัความมุ่งหมาย

เป็นหลกั วา่จะก่อกวนหรือทําลายและพิจารณาวา่การซุม่โจมตีเป็นแบบตามแผนหรือตามโอกาส 
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   ก) เม่ือความมุ่งหมายหลกัคือการก่อกวน พวก ลว.ปิดกนัพืน้ท่ีเพ่ือปอ้งกนัการเพ่ิมเติม

กําลงัและการหลบหนีของข้าศกึ ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งสงูสดุด้วยการใช้ระเบิดทําลายและการยิง

จากอาวธุ พวก ลว.ระดมยิงไปอยา่งหนกัหนว่ง ซึง่ใช้ระยะเวลาสัน้และก่อนกลบัรวดเร็ว และเงียบ พวก ลว.

ไม่เข้าตะลมุบอน นอกจากการยิงและหลกีเลีย่งการปะทะซึง่หน้า หลกีเลีย่งไม่ให้ข้าศกึเห็น 

   ข) เม่ือความมุ่งหมายหลกัของพวก ลว. คือการทําลายจะก่อให้เกิดความเสยีหายสงูสดุ

ด้วยระเบิดทําลาย อาวธุตอ่สู้รถถงั และการยิงจากอาวธุกลจากชุดหรือสว่นสนบัสนนุ เม่ือการยิงหยดุหรือ

ย้ายการยิง การตะลมุบอนก็เร่ิมขึน้ด้วยการยิงอยา่งหนกัหนว่งและรุนแรงเพ่ือทําลายให้ได้อยา่งสิน้เชิง ชุด

โจมตีให้การระวงัปอ้งกนั ขณะท่ีชุดกําหนดให้ทําการฆา่ จบับุคคล ทําลายยานพาหนะ และยทุธภณัฑ์เม่ือ

ได้รับคําสัง่จาก ผบ.ลว.เม่ือได้รับสญัญาณตามท่ีตกลงไว้ทกุสว่นถอนตวัไปยงัจุดนดัพบ ณ ท่ีหมายและ

เคลือ่นท่ีออกไปอยา่งรวดเร็ว 

   ค) เม่ือความมุ่งหมายหลกัของพวก ลว. คือการหาเสบียงหรือยทุธภณัฑ์ ชุดระวงัปอ้งกนั

ปิดล้อมพืน้ท่ีไว้อาวธุและระเบิดทําลายเพ่ือทําให้ยานพาหนะเกิดเสยีหาย แตไ่ม่ใช้เพ่ือทําลายชุดโจมตีต้อง

ใช้ความระมดัระวงัไม่ให้ทําการยิงทําลายเสบียงหรือยทุธภณัฑ์ท่ีต้องการเกิดการเสยีหาย ชุดท่ีกําหนดให้ยดึ

ครองสิง่ของท่ีต้องการ ชุดอ่ืน ๆ จึงทําลายยานพาหนะหรือยทุธภณัฑ์ 

๖. ลาดตะเวนระวงัป้องกัน  

 ก. ทัว่ไป ลว.ระวงัปอ้งกนัทําการปอ้งกนัทําการปอ้งกนัทางปีก  พืน้ท่ีและเส้นทางในสถานการณ์ 

จะต้องปอ้งกนัข้าศกึแทรกซมึเข้ามาในพืน้ท่ีขดัขวางและทําลายผู้แทรกซมึเข้ามา และปอ้งกนัการเข้าตีอยา่ง

จู่โจม ปอ้งกนัหนว่ยเคลือ่นท่ี โดยปอ้งกนัทางปีก พืน้ท่ีและเส้นทางท่ีหนว่ยจะผา่น 

 ข. การจัดกําลงัพิเศษ การจดักําลงัพิเศษรวมทัง้ชุดสนบัสนนุเพ่ือให้มีความอ่อนตวัสงู  ในกรณีท่ี

ปะทะข้าศกึ การจดัชุดอ่ืน ๆ ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ข้าศกึท่ีได้ทราบมาและการปะทะท่ีคาดไว้ 

 ค. ยทุธภณัฑ์ 

  ๑) ลว.ระวงัปอ้งกนัมีอาวธุและยทุธภณัฑ์ตามสถานการณ์ข้าศกึท่ีได้รับทราบและการปะทะท่ีคาด

ไว้ 

  ๒) ขา่วสาร มีความสาํคญัตอ่หนว่ยเหนือมาก ลว.ระวงัปอ้งกนัต้องนําวิทยไุปด้วย เพ่ือการ

ติดตอ่สือ่สารและรายงานขา่ว 

 ง. การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย ลาํดบัท่ีหมายถกูเลอืกขึน้คลมุพืน้ท่ีท่ีพวก ลว.จะเคลือ่นท่ีผา่นไป การ

ปฏิบติัแตล่ะท่ีหมายนัน้เป็นตามแผนท่ีวางไว้ และแผนการปฏิบติั ณ พืน้ท่ีอนัตราย แผนอาจเปลีย่นแปลงได้

ถ้าจําเป็น เม่ือแตล่ะท่ีหมายได้ถกูยดึไว้แล้ว 

๗. ลาดตระเวนรักษาการติดต่อ 

 ก. ทัว่ไป ลว.ติดตอ่จดัขึน้เพ่ือดํารงการติดตอ่ข้างด้านหน้า ด้านหลงั หรือด้านข้าง โดย 

  ๑) ติดตอ่กบัฝ่ายเดียวกนั ณ ท่ีจุดกําหนด  
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  ๒) ติดตอ่กบักําลงัฝ่ายเดียวกนัหรือฝ่ายข้าศกึเม่ือไม่ทราบตําบลท่ีแนน่อน 

  ๓) ดํารงการติดตอ่กบักําลงัฝ่ายเราหรือฝ่ายข้าศกึ 

 ข. การจดักําลงัพิเศษและยทุธภณัฑ์ ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ข้าศกึท่ีได้รับทราบและการปะทะข้าศกึ

ท่ีคาดไว้ 

  ๑) ลว.ติดตอ่ระหวา่งหนว่ยข้างเคียง ทําการติดตอ่ ณ จุดท่ีกําหนดตามปกติมีขนาดเลก็ มีอาวธุเบา 

  ๒) ลว.ซึง่สง่ออกไปเพ่ือเกาะข้าศกึ จดักําลงั อาวธุและยทุธภณัฑ์ เพ่ือต้านทานกําลงัคุ้มกนั

ขนาดยอ่ม 

  ๓) เช่นเดียวกบั ลว.ระวงัปอ้งกนั การติดตอ่สือ่สาร เป็นสิง่จําเป็น วิทยตุ้องเช่ือถือได้ สามารถ

ติดตอ่ได้ตลอดระยะทางท่ีออกไป 

 ค. การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย ผบ.ลว. เลอืกลาํดบัท่ีหมายเช่นเดียวกบั ลว.ระวงัปอ้งกนั ดําเนินการ

จดัตัง้หรือดํารงการติดตอ่ท่ีได้รับคําสัง่ไม่เข้าทําการรบขัน้เด็ดขาด 

๘. ลาดตะเวนออมกาํลัง 

 ก. ทัว่ไป 

  ๑) ลว.ออมกําลงัปฏิบติัการโจมตีท่ีหมาย ซึง่มีการตัง้รับ จดักําลงัอาวธุและยทุโธปกรณ์

เช่นเดียวกบั ลว.ตีโฉบฉวย การปฏิบติั ณ ท่ีหมายแตกตา่งจากของ ลว.ตีโฉบฉวย คือเข้าทําการยดึท่ีหมาย

แทนท่ีจะถอนตวั 

  ๒) ลว.ออมกําลงั เข้ายดึท่ีหมายท่ีไม่มีการตัง้รับ หรือจดัตัง้ท่ีมัน่ขึน้ เพ่ืออํานวยให้กําลงัฝ่าย

เราปฏิบติัภารกิจตอ่ไปได้โดยปราศจากการรบกวนจากข้าศกึ  

 ข. ภารกิจ 

  ๑) เพ่ือจัดตัง้เคร่ืองปิดกัน้ถนน  เพ่ือหน่วงเหน่ียวการเคลื่อนท่ีของข้าศึกหรือขดัขวางการ

เพ่ิมเติมกําลงั 

  ๒) คุ้มครองการถอนตวัของกําลงั เพ่ือลวงลอ่หรือหนว่งเหน่ียวข้าศกึ 

  ๓) ยดึภมิูประเทศสาํคญัเพ่ือไม่ยอมให้ข้าศกึเข้ามาในพืน้ท่ีนัน้ 

  ๔) ทําหน้าท่ีเป็นกําลงัปิดกัน้เพ่ือเปิดโอกาสให้กําลงัสว่นใหญ่ปฏิบติัการได้ตามท่ีตา่ง ๆ โดยไม่

ถกูรบกวน 

๙. ลาดตระเวนค้นหาและโจมตี หนว่ยลาดตระเวนนี ้ จะมีภารกิจในการค้นหาและโจมตีเปา้หมายตาม

โอกาสแตเ่ม่ือขนาดของหนว่ยลาดตระเวนเลก็กวา่หมู่ ปล.ซึง่ถือวา่ไม่มีขีดความสามารถในการเข้าปะทะขัน้

แตกหกัและให้พิจารณาใช้เป็นหนว่ยลาดตระเวนรบกวน ซึง่จะเข้าตีด้วยการยิงเทา่นัน้ (อาวธุสนบัสนนุ เช่น 

ป.สนามและกําลงัทางอากาศเป็นต้น) ถ้ามีกําลงัขนาดหมู่ขึน้ไปก็จะทําการค้นหา และลาดตระเวนเข้าตีขัน้

แตกหกัตอ่เปา้หมายในขีดความสามารถของหนว่ยและถือวา่เป็นหนว่ยลาดตระเวนทําลาย 
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บทที่ ๓ 

การวางแผนและการเตรียมการลาดตระเวน 
๑. การรับมอบภารกิจ 

 ก. ทัว่ไป ผบ.ลว.ได้รับคําสัง่ลาดตระเวนโดยการรับคําแนะนําทัง้ปวง ขา่วสารและแนวทางท่ีจําเป็น

ในการวางแผนและเตรียมการในการกระทําภารกิจให้สาํเร็จ คําสัง่ให้ทําการลาดตระเวนเป็นแบบหนึง่ของคําสัง่

ยทุธการ และเป็นแบบหนึง่ของคําสัง่ยทุธการ และเป็นไปตามแบบฟอร์มและลาํดบัของคําสัง่ยทุธการ 

 ข. มาตรการควบคมุ ผู้ ท่ีสัง่ให้ดําเนินการลาดตระเวนนัน้จะมีข้อจํากดัในการควบคมุ และในแผน

รวมอยูใ่นคําสัง่ลาดตระเวน 

  ๑) เวลาออก อาจแบง่เป็นลกัษณะกว้าง ๆ เช่น "ออกหลงัจากมืดแล้ว" หรือ "ออกก่อนสวา่ง" อาจ

กําหนดไว้โดยเฉพาะ เพ่ือปอ้งกนัการแออดัพืน้ท่ี เพ่ือลดการท่ีอาจเกิดการปะทะกนัขึน้ระหวา่งพวกลาดตระเวน

ด้วยกนัและเพ่ือมีการควบคมุอยา่งจริงจงั 

  ๒) เวลากลบัตามธรรมดาแล้วจะบง่เป็นลกัษณะกว้าง ๆ แตอ่าจจะกําหนดแนน่อนก็ได้ 

ขา่วสารท่ีได้มาโดยพวก ลว.หาขา่วอาจสญูเสยีคณุคา่ถ้าไม่ได้รับตามกําหนดเวลาท่ีกําหนด หรือการ

ปฏิบติังานในอนาคตอาจขึน้อยูก่บัผลการปฏิบติัของพวกลาดตระเวนรบ เม่ือผู้ ท่ีสัง่ให้ดําเนินการ

ลาดตระเวนได้วางขอบเขตของเวลาไว้เขาก็จะต้องจดัเตรียม เพ่ือให้สามารถปฏิบติัเช่นนัน้ได้ทัง้ ๆ ท่ีได้

พยายามอยา่งดีท่ีสดุแล้ว พวก ลว. ก็อาจจะทําภารกิจไม่สาํเร็จและให้อยูใ่นเวลาท่ีกําหนดได้ ตามปกติแล้ว

การสาํเร็จการกิจถือเป็นความสาํคญัอนัดบัแรก เม่ือผู้บงัคบับญัชาวางขอบเขตเวลาให้กบัพวก ลว.เขาต้อง

บง่ลาํดบัความสาํคญัไว้ด้วยวา่อนัใดสาํคญักวา่การสาํเร็จภารกิจหรือการปฏิบติัในเวลาท่ีกําหนด 

  ๓) เส้นทางทัว่ไปในการลาดตระเวน อาจจะกําหนดขึน้ผา่นจุดตรวจสอบตา่ง ๆ จดุตรวจสอบ

คือ จุดกําหนดให้บนพืน้ดินซึง่อยูใ่นหรือใกล้เส้นทางท่ีหนว่ยลาดตระเวนจะต้องผา่น โดยปกติการรายงาน

จะต้องกระทําเม่ือผา่นจุดตรวจสอบแตล่ะจุดจุดตรวจสอบจะเป็นเคร่ืองแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบถึงท่ีอยู่

ของหนว่ยลาดตระเวนในเวลาท่ีรายงานเส้นทางท่ีแนน่อนมกัจะไม่คอ่ยกําหนดเว้นแตใ่นการลาดตระเวน

เส้นทางหรือเม่ือต้องการควบคมุการเคลือ่นท่ีของหนว่ยลาดตระเวนอยา่งใกล้ชิด 

  ๔) แผนการติดต่อสือ่สารนัน้บง่ถึงการดําเนินการรายงาน และวิธีการสง่รายงานปกติวิทยเุป็น

สิง่ท่ีดีท่ีสดุ แตโ่ทรศพัท์อาจจะเหมาะสมในบางสถานการณ์ เม่ือระยะใกล้ 

   ก) ประมวลรหสัและคําประมวลท่ีใช้แทนคําพดูตามปกติ  ซึง่ได้เตรียมการไว้แล้ว  จะลด

เวลาและความยุง่ยากในการสง่ขา่วลงและช่วยรักษาความลบัในการติดตอ่สือ่สารด้วย 

   ข) พลสุญัญาณ (พลหุรือควนั) อาจจะนํามาใช้ด้วยแตจ่ะเพ่ิมพนูการถกูตรวจพบมากขึน้ 

 ค. การรับคําสัง่ ผบ.ลว.ฟังคําสัง่ลาดตระเวนด้วยความตัง้ใจ ทําการจดบนัทกึในสว่นท่ีสาํคญั แต่

อยา่พยามจดลงไปทกุคําพดู หลงัจากจบคําสัง่ ผบ.ลง.จะซกัถามตรงจุดท่ียงัไม่ชดัเจน 
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๒. ลําดับขัน้ในการวางแผน 

 ก. วางแผนการใช้เวลา ลาํดบัแรกคือ การวางแผน การใช้เวลา หนว่ยลาดตะเวนจะได้รับเวลา

มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ในการวางแผนและการเตรียมการสาํหรับภารกิจในทนัทีทนัใดท่ีกําลงั

ลาดตระเวนและการซกัถามได้สิน้สดุลง ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีจะต้องทําก่อนออกจากพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั จะ

กําหนดไว้เป็นหวัข้อในใจ และจดัแบง่เวลาสาํหรับการปฏิบติัแตล่ะอยา่ง โดยเร่ิมจากเวลาเร่ิมออกเดินทาง

ย้อนกลบัมาจนถึงเวลารับคําสัง่ลาดตระเวน วิธีการเช่นนีเ้รียก วา่ "การวางแผนย้อนหลงั" และจะช่วยให้

ทา่นมัน่ใจวา่ได้ใช้เวลาทัง้หมดสาํหรับการปฏิบติัท่ีจําเป็น แผนการใช้เวลาท่ีกําหนดเวลาการปฏิบติัไว้

แนน่อน เช่น เวลาออกจากพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั หรือเวลาออกลาดตระเวนเป็นต้น 

 ตามลาํดบัขัน้การวางแผนอ่ืน ๆ อาจจะคล้อยตามปัจจยัท่ีเป็นประโยชน์ในการประสานงาน เวลา

ท่ีใช้ในการลาดตระเวนและการประสานงานอยา่งกว้างขวางของผู้บงัคบับญัชา 

 ข. ศึกษาสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ทัง้ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศกึในเร่ืองการวางกําลงัและขีด

ความสามารถ ซึง่จะเป็นผลตอ่ภารกิจ ปัจจยัเหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่เส้นทางเคลือ่นท่ี, ขนาด การจดักําลงั

อาวธุและยทุโธปกรณ์ของหนว่ยลาดตระเวน 

   ๑๙๔๕     - ออกจากพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั 

   ๑๙๓๐ - ๑๙๔๕  - เดนิทางไปยงัพืน้ท่ีผา่นอออก 

   ๑๙๑๕ - ๑๙๓๐  - การตรวจครัง้สดุท้าย 

   ๑๘๔๕ - ๑๙๑๕  - การซกัซ้อมในเวลากลางคืน 

   ๑๘๐๐ - ๑๘๔๕  - การซกัซ้อมในเวลากลางวนั 

   ๑๗๔๕ - ๑๘๐๐  - การตรวจ 

   ๑๗๐๐ - ๑๗๔๕  - การรับประทานอาหารเย็น 

   ๑๖๓๐ - ๑๗๐๐  - ออกคําสัง่ลาดตระเวนของหวัหน้าหน่วย 

   ๑๕๓๐ - ๑๖๓๐  - ทําแผนให้สมบรูณ์ 

   ๑๔๓๐ - ๑๕๓๐  - ทําการลาดตระเวนภมูปิระเทศ 

   ๑๔๑๕ - ๑๔๓๐  - ออกคําสัง่เตรียม 

   ๑๓๓๐ - ๑๔๑๕  - การวางแผนขัน้ต้น 

         - เลือกคน, อาวธุและยทุโธปกรณ์ 

         - ประสานงาน 

         - ศกึษาแผนท่ี 

         - ศกึษาสถานการณ์ 

         - วางแผนการใช้เวลา 

   - ๑๓๓๐    - รับคําสัง่ลาดตระเวนและซกัถามข้อสงสยั 
 

ตารางแผนการใช้เวลาของหัวหน้าหน่วยลาดตระเวน 
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 ค. ศกึษาแผนท่ี ศกึษาแผนท่ีให้แจ่มแจ้งครอบคลมุภมิูประเทศท่ีหนว่ยลาดตระเวนจะออก

ปฏิบติัการตรวจสอบรายละเอียด ถ้าเป็นแผนท่ีเก่าสิง่ท่ีปรากฏในแผนท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งสิง่ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ 

  ๑) ภมิูประเทศบริเวณใกล้เคียงท่ีหมาย จะเป็นเคร่ืองตกลงใจในการใช้ชุดระวงัปอ้งกนัเทา่ท่ี

จําเป็นหรือชุดสนบัสนนุจะสามารถจะใช้ได้หรือไม่ลกัษณะการเข้าไปลาดตระเวนของ ผบ.หนว่ยหรือทิศทาง

ในการเข้าโจมตี ปัจจยัเหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลตอ่ขนาดและการจดักําลงัของหนว่ยลาดตระเวน 

  ๒) ภมิูประเทศท่ีจะใช้เป็นเส้นทางเคลือ่นท่ีไปยงัท่ีหมาย มีอิทธิพลตอ่ขนาด, การจดักําลงัและ

ยทุโธปกรณ์ของหนว่ยลาดตระเวนเช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเชน่ หนว่ยลาดตระเวนอาจจะต้องการเรือ ลกูเรือ 

หรือเชือกข้ามลาํนํา้ภมิูประเทศจะเป็นสิง่ช่วยในการตกลงใจของ ผบ.หนว่ยในการจดักําลงัในการเคลือ่นท่ี

เข้า-ออก จากท่ีหมาย 

 ง. การประสาน 

  ๑) จะต้องประสานการปฏิบติัทัง้หมดเทา่ท่ีสามารถจะกระทําได้ ก่อนออกจากสถานท่ีรับคําสัง่

ลาดตระเวนตวัอยา่งการประสานการปฏิบติัท่ีจะต้องกระทํา คือ 

   ก) การเคลือ่นท่ีในพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั หนว่ยท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีปฏิบติัจะต้องได้รับทราบ  เพ่ือวา่

หนว่ยลาดตระเวนจะไม่ได้รับอนัตรายจากฝ่ายเดียวกนัหรือถกูขดัขวางโดยไม่จําเป็น 

   ข) การออกและการเข้าพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั คนนําทางอาจจะมีความจําเป็น โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง ถ้าจะต้องผา่นเคร่ืองกีดขวาง เช่น สนามทุน่ระเบิด หรือรัว้ลวดหนามตา่ง ๆ 

   ค) การยิงสนบัสนนุ การยิงสนบัสนนุจะสามารถช่วยเหลอืหนว่ย ลว.ได้ในเร่ือง 

    (๑) สงัหารข้าศกึ 

    (๒) ลวงข้าศึก ในเร่ืองตําบลท่ีอยูปั่จจุบนัของหนว่ย ลว.ทิศทางการเคลือ่นท่ีหรือความ

มุ่งหมายของหนว่ย ลว. 

    (๓) ไม่ให้ข้าศกึใช้ภมิูประเทศสาํคญัหรือสายการสือ่สารซึง่จะใช้เป็นประโยชน์ในการ

ตรวจจบัหนว่ย ลว. 

    (๔) ปอ้งกนัหนว่ย ลว.จากการปะทะในระหวา่งทาง, ณ พืน้ท่ีอนัอนัตราย, ณ ท่ีหมาย 

    (๕) นําทางหนว่ย ลว. โดยการเตรียมการยิงไว้ลว่งหน้าตามเส้นทางท่ีหนว่ย ลว.ใช้โดย

วางการยิงไปยงัตําบลท่ีงา่ยตอ่การตรวจการณ์จากตําบลท่ีของหนว่ย ลว. 

    (๖) ตรวจสอบข้าศกึในตําบลท่ีสงสยั (ลาดตระเวนด้วยการยิง) 

  ๒) หนว่ยลาดตระเวนจะประสานงานในลกัษณะหนึง่ลกัษณะใดใน ๓ ลกัษณะ (ฝอ.กบั ฝอ., ฝอ.

กบั ผบ.หนว่ย และ ผบ.หนว่ย ลว.กบัหนว่ยเหนือหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง) ซึง่อยูใ่นขัน้ตกลงใจของผู้บงัคบับญัชา 

โดยอาจจะประสานการปฏิบติัหรือร้องขอให้กบั ผบ.หนว่ยลาดตระเวน ตวัอยา่งเช่นในการให้สถานการณ์       

ผู้บงัคบับญัชาอาจจะชีจุ้ดออกจากพืน้ท่ีหน่วยลาดตระเวนไม่ต้องประสานการปฏิบติักับหน่วยใด ๆ ใน
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สถานการณ์อ่ืน ทา่นอาจจะต้องไปประสานการปฏิบติัท่ีตรวจการณ์ ท่ีบงัคบัการของกองร้อยหรือของหมวด 

และตําบลสดุท้ายหรือใกล้เคียงท่ีหนว่ยลาดตระเวน จะต้องผา่นออก 

  ๓) ขา่วสารตรวจสอบก่อนการออกคําสัง่ ลว.และก่อนท่ีจะออกจาก พท.ฝ่ายเราเก่ียวกบั

ขา่วสารในเร่ือง 

   (๑) พท.ท่ีใช้เป็นเส้นทางของหนว่ย ลว.ทัง้เป็นเส้นทางหลกัและรอง 

   (๒) ความหนาแนน่ของสนามทุน่ระเบิด กบัระเบิด 

   (๓) หวัข้อ การรายงานการ ลว. 

   (๔) ความถ่ีหา่งในการปฏิบติัการของข้าศกึ 

  ๔) แม้วา่จะได้มีการประสานการปฏิบติัไว้แล้วก็ตาม ทา่นจะต้องมีการตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ 

เพ่ือให้แนใ่จวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยไม่มีสิง่ใดผา่นพ้นสายตาไปได้ 

  ๕) การประสานการปฏิบติัจะต้องกระทําอยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลาในการวางแผน  การ

เตรียมการและการปฏิบติั 

 จ. การเลอืกคน, อาวธุยทุโธปกรณ์ 

  ๑) กําลงัพลลาดตระเวน การเลอืกคน ปกติจะกระทําภายในหมู่หรือหมวดท่ีบงัคบับญัชาอยู ่

และควรจะดํารงความเป็นเอกภาพของหมู่หรือพวกยิงไว้เทา่ท่ีสามารถจะทําได้ สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปโดยราบร่ืน ไม่ควรลงัเลใจในการจดัคนแทน ผู้ ท่ีคิดวา่จะเป็นอุปสรรคตอ่การภารกิจ       

ตวัอยา่งเช่น ผู้ ท่ีเป็นหวดัอาจจะเป็นอนัตราย ตอ่การรักษาความปลอดภยั หรือผู้ ท่ีเป็นโรคกลวัความมืดไม่

ควรท่ีจะใช้ในการลาดตระเวนเวลากลางคืน 

  ๒) อาวธุ ทา่นควรถามตวัเองวา่ "ทา่นต้องการอะไรสาํหรับงานนีบ้้าง" บางครัง้ทา่นอาจจะต้อง

ชัง่นํา้หนกัความต้องการของอาวธุบางชนิดตอ่การยุง่ยากในการเคลือ่นย้ายหีบหอ่และนํา้หนกัของอาวธุ 

กระสนุจะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการพิจารณาวาจะนําไปด้วยหรือไม่ 

  ๓) ยทุโธปกรณ์ มีความมุ่งหมายหรือขอบเขต ๕ ประการ ในการเลอืกยทุโธปกรณ์ จงจําไว้วา่

ยทุโธปกรณ์บางอยา่งอาจใช้ได้หลายความมุ่งหมายหรือหลายขอบเขต  

   (ก) ในบริเวณพืน้ท่ีหมาย ยทุโธปกรณ์ท่ีหนว่ย ลว.จะกระทําภารกิจนัน้ รวมถึงรายการตา่ง ๆ 

ดงันี ้กระสนุ, วตัถรุะเบดิ, เชือกผู้ เชลยศกึ, กล้องสองตาและไฟฉาย 

   (ข) ระหวา่งทาง ยทุโธปกรณ์ท่ีสามารถทําให้หนว่ย ลว.ไปถึงท่ีหมายได้รวมถึงรายการตา่ง ๆ 

ดงันี ้แผนท่ี, กล้องสองตา, เข็มทิศ, เรือเลก็, เชือกข้ามลาํนํา้, ไฟฉาย, กระสนุและคีมตดัลวด 

   (ค) การควบคมุ นกหวีด, พลสุญัญาณ, วิทย,ุ ไฟฉาย, และเทปเรืองแสง จะช่วยในการ

ควบคมุหนว่ยลาดตระเวนระหวา่งทางและระหวา่งการปฏิบติั ณ ท่ีหมาย 

   (ง) นํา้และอาหารปกติทกุ ๆ คนจะมีกระติกนํา้คนละ ๑ ใบ แตห่นว่ยลาดตระเวนระยะไกล

นัน้จะมีคนละ ๒ ใบ ถ้าการลาดตระเวนคาบเก่ียวกบัเวลาอาหาร หนว่ยลาดตระเวนจะต้องนําเสบียงอาหาร
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ติดตวัไปด้วยหนว่ยเหนืออาจจะพิจารณาถึงการสง่กําลงับํารุงเพ่ิมเติมทางอากาศ(ฮ, ร่ม)สาํหรับหนว่ย

ลาดตระเวนระยะไกล 

   (จ) ยทุธภณัฑ์ตามปกติ เป็นยทุธภณัฑ์ท่ีทกุคนในหนว่ยลาดตระเวนนําติดตวัไป หมายรวมถึง

เคร่ืองแบบท่ีสวมใสแ่ละยทุโธปกรณ์ประจํากายท่ีนําไปด้วย ตามปกติทกุคนต้องนําเสือ้กนัฝน, ถงุเท้าอะไหล่

อยา่งน้อยท่ีสดุ ๑ คู ่ถงุมือแม้อากาศจะอบอุ่นก็ตามเพ่ือปอ้งกนัหนามเก่ียว ถกูหินบาดหรือลวดหนาม  

 ฉ. การออกคําสัง่เตรียม หนว่ยลาดตระเวนต้องการเวลาสาํหรับการเตรียมการตา่ง ๆ ดงันัน้ หน.

หนว่ยลาดตระเวนจะออกคําสัง่เตรียมตอ่พวก ลว.ทกุคนให้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีท่ีมาขึน้

สมทบด้วย หากสิง่แวดล้อมไม่อํานวยให้ออกคําสัง่เตรียมแก่คนทกุคนได้ ก็จะออกคําสัง่ไปให้แก่ หน.สว่น

ตา่ง ๆ ซึง่จะกลบัไปออกคําสัง่เตรียมกบัลกูน้องของตนตอ่ไป คําสัง่เตรียมอยา่งน้อยท่ีสดุจะต้องประกอบไป

ด้วยรายการดงัตอ่ไปนี.้- 

  ๑) สถานการณ์ยอ่ เพ่ือให้หนว่ย ลว.ได้รู้วา่หนว่ยของตนและข้าศกึกําลงัทําอะไร 

  ๒) ภารกิจของหนว่ยลาดตระเวน หน.หนว่ย ลว.มอบภารกิจให้ตามท่ีได้รับมอบจากหนว่ยเหนือ 

  ๓) คําแนะนําทัว่ไป 

   (ก) การจดักําลงัทัว่ไปและการจดักําลงัพิเศษ มอบหน้าท่ีโดยทัว่ไปให้กบัสว่นและชุดสว่น

หน้าท่ีละเอียดโดยเฉพาะนัน้ กําหนดไว้ในคําสัง่ลาดตระเวน 

   (ข) การแตง่กายและยทุโธปกรณ์ท่ีเหมือนกนั หน.หนว่ย ลว.จะบง่ถึงมาตรการการพราง

และสิง่พิสจูน์ทราบ 

   (ค) อาวธุ, กระสนุและยทุโธปกรณ์ สิง่เหลา่นีจ้ะมอบให้กบัสว่นและชุดนําไปหนว่ยรองก็จะ

มอบให้ชุดหรือบุคคลตอ่ไป 

   (ง) ลาํดบัการบงัคบับญัชาในหนว่ย ลว.นัน้ มกัจะประกอบด้วยบุคคลจากหลายหนว่ย ผบ.

หนว่ย ลว.ซึง่ต้องจดัลาํดบัการบงัคบับญัชาขึน้ 

   (จ) ตารางเวลาสาํหรับหนว่ย ลว.ตารางเวลาจะรวมถึงเวลารับประทานอาหาร, เวลาสถานท่ี, 

การแตง่กายสาํหรับคําสัง่  ลว.ด้วย 

  ๔) คําแนะนําเฉพาะ 

   (ก) สาํหรับ ผบ.หนว่ยรอง 

    - รับ, ตรวจ, แจกจ่ายอาหาร, นํา้, อาวธุ กระสนุ และยทุโธปกรณ์ 

    - การเตรียมสมาชิก ลว.สาํหรับปฏิบติัภารกิจ 

    - การริเร่ิมและการกํากบัดกูารปฏิบติัตา่ง ๆ ท่ี ผบ.ลว.เห็นวา่จําเป็น 

   (ข) สาํหรับบุคคลหรือชุดท่ีมีความสาํคญั   เช่นการเตรียมการของพลแผนท่ีเข็มทิศและ   

พลนําทางในเร่ืองการศกึษาแผนท่ี 
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 ช. ทําการลาดตระเวน 

  ๑) ขณะท่ีหนว่ยลาดตระเวนกําลงัเตรียมการ หน.หนว่ย ลว.และผู้ มีหน้าท่ีสาํคญับางตําแหนง่

จะออกไปทําการลาดตระเวนหาขา่วด้วยสายตาเพ่ือให้ได้ขา่วสารท่ีจําเป็นซึง่ไม่สามารถจะหาได้จากแผนท่ี 

  ๒) ถ้าเป็นไปได้ควรมีการลาดตระเวนทางอากาศ เพ่ือตรวจสอบเส้นทางและภมิูประเทศท่ี

วางแผนไว้ในการเคลือ่นท่ีพร้อมทัง้ดรู่องรอยการปฏิบติัของข้าศกึในพืน้ท่ีด้วย 

 ซ. การทําแผนให้สมบูรณ์ ขณะนีห้นว่ยลาดตระเวนได้ดําเนินการออกคําสัง่เตรียมและทําการ    

ลาดตระเวนหาขา่วไปแล้ว ผบ.หนว่ย ลว.ก็พร้อมท่ีจะวางแผนในรายละเอียดสาํหรับการปฏิบติัภารกิจให้สาํเร็จ

ในข้อ ๓ (การปฏิบติั), ข้อ ๔ ธุรการและการสง่กําลงับํารุง และข้อ ๕ สายการบงัคบับญัชาและการ

ติดตอ่สือ่สาร 

  ๑) หน้าท่ีเฉพาะของสว่น, ชุดและบุคคล ในคําสัง่เตรียม ผบ.หนว่ย ลว.ได้กําหนดหน้าท่ี

โดยทัว่ไปให้กบัสว่น, พวกและบุคคลแล้วในชัน้นี ้ จะกําหนดหน้าท่ีเฉพาะให้กบัสว่น, พวกและบุคคล 

ตวัอยา่งเช่น ชุดระวงัปอ้งกนัจะอยูท่ี่ไหน มีงานโดยเฉพาะอะไรบ้าง 

  ๒) เส้นทางหลกัและเส้นทางสาํรอง 

   (ก) หนว่ยลาดตระเวนอาจจะถกูกําหนดให้เคลือ่นท่ีไปตามเส้นทางท่ีหนว่ยเหนือเลอืกให้ หรือ 

หนว่ยลาดตระเวนอาจจะเลอืกเส้นทางการเคลือ่นท่ีเอง ถึงอยา่งไรก็ตามการเลอืกเส้นทางก็ยอ่มจะหลกีเลีย่ง

จากท่ีตัง้ของข้าศกึหรือสิง่กีดขวางท่ียากลาํบากและมีการกําบงัและการซอ่นเร้นท่ีดีท่ีสดุ สามารถเคลือ่นท่ีได้

โดยไม่มีเสยีงดงัและชิงความได้เปรียบอยูต่ลอดเวลา 

   (ข) ศกึษาแผนท่ี, ภาพถ่ายทางอากาศ, ภาพสเก็ตและจําเส้นทางเคลือ่นท่ีไว้ให้ได้ บนัทกึ

ภมิูประเทศท่ีผิดแปลกและเก่ียวข้องกบัเส้นทางเคลือ่นท่ีเช่นเนินเขา, ลาํธาร, ท่ีลุม่ ฯลฯ 

   (ค) ปกติหนว่ยลาดตระเวนจะเดินทางกลบัเส้นทางเดียวกนั  อยา่งไรก็ตามทา่นจะต้อง

วางแผนเดินทางกลบัโดยใช้เส้นทางสาํรองถ้าหนว่ยลาดตระเวนถกูตรวจพบหรือคาดวา่ถกูตรวจพบ ระหวา่ง

เดินทางเข้าสูท่ี่หมาย เส้นทางสาํรองจะต้องอยูห่า่งไกลจากเส้นทางหลกัพอสมควรท่ีจะไม่ให้ข้าศกึชุด

เดียวกนัตรวจพบบนเส้นทางสาํรอง ในเวลากลางคืนอาจจะใกล้กนัได้เพราะจํากดัการตรวจการณ์ในเวลา

กลางวนัจะต้องหา่งไกลกนัจนไม่สามารถตรวจการณ์ได้ 

   (ง) ขณะเดินทาง หนว่ย ลว.จะต้องสงัเกตภมิูประเทศ ตรวจลกัษณะของภมิูประเทศผิด

แปลกท่ีได้ศกึษาไว้ในระหวา่งการวางแผน ดงันัน้ทา่นจะทราบท่ีอยูข่องทา่นอยูต่ลอดเวลา 

    - หลกีเลีย่งพืน้ท่ีโลง่แจ้ง 

    - หลกีเลีย่งการเดินทางบนสนัเขา 

    - หลกีเลีย่งสิง่กีดขวางซึง่อาจจะเป็นทุน่ระเบิด, กบัระเบิดหรือพืน้ท่ีท่ีมีการคุ้มครองด้วย

การยิง ตวัอยา่ง เช่น ร่องนํา้ท่ีเข้าสูพื่น้ท่ีข้าศกึ, คซูึง่อยูใ่กล้พืน้ท่ีข้าศกึ, ลวดหนามและถนน สิง่เหลา่นีค้วรจะ

อ้อมไปถ้าสามารถทํางานได้ แตถ้่าจําเป็นต้องผา่นก็ควรจะมีการตรวจตราอยา่งรอบคอบ 
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  ๓) แผนการยิงสนบัสนนุ เม่ือ ผบ.ลว.ได้ตดัสนิในการกําหนดเส้นทางสาํหรับการ ลว.เรียบร้อย

แล้ว ผบ.ลว.ก็จะต้องพิจารณาในการทําแผนการยิงสนบัสนนุการ ลว.ด้วย ซึง่ในแผนการยิงสนบัสนนุการ 

ลว.นีจ้ะครอบคลมุ การสนบัสนนุด้วยการยิงแก่หนว่ย ลว.ทัง้ในขณะเคลือ่นท่ีเข้าสูท่ี่หมายและการปฏิบติั ณ 

บริเวณท่ีหมายด้วย 

   (ก) แผนการยิงสนบัสนนุถกูวางขึน้เพ่ือความมุ่งหมายดงันี ้

    - แยกท่ีหมายให้อยูโ่ดดเด่ียว 

    - ทําลายข้าศกึ 

    - ปอ้งกนัการตีโต้ตอบ 

    - คุ้มครองเส้นทางการเคลือ่นท่ี 

   (ข) การวางแผนการยิงสนบัสนนุอยา่งถกูต้อง จะช่วยหนว่ย ลว.ได้ในเร่ือง 

    - ทําลายข้าศกึหรือสิง่ก่อสร้าง 

    - ช่วยในการลวงให้เข้าใจผิด 

    - ขดัขวางข้าศกึไม่ให้ใช้ประโยชน์อ่ืนใด 

    - ปอ้งกนัหนว่ย ลว.จากการปฏิบติัของข้าศกึ 

    - ช่วยนําทางแก่หนว่ย ลว. 

   (ค) แบบของการยิงสนบัสนนุ 

    - การยิงท่ีได้เตรียมการลว่งหน้า 

     ก. ยิงตามแผน ในการยิงแบบนีจ้ะมีการเตรียมการลว่งหน้าในเร่ืองตําบลยิง และเวลา

ท่ีจะทําการยิงแบบนี ้เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดไว้ก็จะทําการยิงไปยงัตําบลท่ีกําหนดไว้เช่นเดิม 

     ข. ยิงตามคําขอ ในการยิงแบบนีจ้ะมีการเตรียมเฉพาะตําบลยิงไว้เทา่นัน้ จะยิงก็

ตอ่เม่ือหนว่ยรับการสนบัสนนุร้องขอมา 

    - การยิงท่ีหมายตามเหตกุารณ์  ในการยิงแบบนีจ้ะไม่มีการเตรียมการไว้ลว่งหน้า

เก่ียวกบัข้อมลูตา่ง ๆ เลย แตเ่ม่ือเปา้หมายเกิดขึน้ หนว่ย ลว.ก็สามารถสง่คําขอยิงไปยงัหนว่ยสนบัสนนุได้

ทนัที  

   (ง) แผนการยิงสนบัสนนุมีสว่นประกอบอยู ่๔ สว่น คือ 

    - แผน่ภาพเส้นทางทาง ลว.(Overlay) ซึง่จะประกอบด้วย 

     ก. ภาพแสดงเส้นทางท่ีหนว่ย ลว.ใช้ทัง้ไปและกลบั 

     ข. มาตรการควบคมุท่ีกําหนด 

     ค. เปา้หมายท่ีหนว่ย ลว.ร้องขอ 

    - บญัชีเปา้หมาย  ซึง่จะรวมทัง้เปา้หมายท่ีหนว่ยเหนือมอบให้และท่ีหนว่ย ลว.ร้องขอ

เพ่ิมเติม (ท่ีได้รับอนมุติัแล้ว) ใบบญัชีเปา้หมายจะประกอบด้วย 
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     ก. หมายเลขเปา้หมาย 

     ข. ลกัษณะเปา้หมาย 

     ค. พิกดัเปา้หมาย 

     ง. ชนิดกระสนุท่ีต้องการ 

    - ขา่วสารท่ีต้องการ ซึง่จะเป็นสว่นท่ีบอกให้ทราบถึงแหลง่ท่ีมาหรือเจ้าของแผนการยิง

สนบัสนนุ ขา่วสนบัสนนุ ขา่วสารเหลา่นีป้ระกอบด้วย 

     ก. ยศ - ช่ือ - ผบ.หนว่ย ลว. 

     ข. หมายเลขหนว่ย ลว.หรือสงักดัของหนว่ย ลว. 

     ค. วนัท่ีออกทําการ ลว. 

     ง. ระวางแผนท่ีและมาตราสว่น 

    - ขา่วสารท่ีสาํคญั 

     ก. เวลาออกลาดตระเวน 

     ข. เวลากลบั 

     ค. นามสถานีวทิย ุ

     ง. ความถ่ีวิทย ุ

     จ. รหสัท่ีใช้แทนช่ือเส้นทาง 

     ฉ. พิกดัของจุดตรวจสอบและท่ีหมาย 

 

------------------------- 
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แผนการยิงสนับสนุน ลว. 
 

เวลาออก 252100 มี.ค.42         จุดตรวจ ลักษณะ รหัส 

เวลากลบั 261600 มี.ค.42      (1) 258446 เนินเขา  ส้มโอ 

รหสัเส้นทางหลกั นํา้เงิน      (2) 273447 เนินเขา  มงัคดุ 

รหสัเส้นทางรอง ชมภ ู       (3) 262464 เนินเขา  แตงโม 

ความถ่ีหลกั 45.30 MZ       (4) 266458 เนินเขา  แตงกวา 

ความถ่ีรอง 45.50 MZ        (5) 254462 หลกัเขต54 ทเุรียน 

นามเรียก เสอืดํา        ทม.274458 เนินเขา  หมหูนั 

              27 

               48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      22 

        41 

 

 

หมายเลขเป้า  พิกัด  ลักษณะ   กระสุน     หนว่ย ลว. มว.+ ร้อย   ปล.3 

กข.1001 258445 เนินเขา  HE    ผบ.หนว่ย ลว. พ.จ.อ.ไทย  รักชาติ 

กข.1002 274441 เนินเขา  HE    ผู้จดัทํา  จ.อ.ชาติไทย  ไทยทํา 

กข.1003 264448 เนินเขา  HE    วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2542 

กข.1004 275458 เนินเขา  VT    บ้านบงึชนงักลาง  1:50,000 

กข.1005 254462 หลกัเขต54 VT    หมายเลข พท.  5433 II 

 

1 2 

3 

4 
5 

+ กข.1001 

+ กข.1003 

+ กข.1002 

+ กข.1004 

+ กข.1005 
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  ๔) การดําเนินการลาดตระเวน 

   (ก) วางแผนการปฏิบติัของหนว่ยลาดตระเวนอยา่งรอบคอบ 

    - รูปขบวนและคําสัง่การเคลือ่นย้าย 

    - การออก การเข้าพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั 

    - จุดนดัพบและการปฏิบติั ณ จุดนดัพบ 

    - การปฏิบติัเม่ือปะทะกบัข้าศกึ 

    - การปฏิบติั ณ พืน้ท่ีอนัตราย 

    - การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย 

   (ข) การตรวจและการซกัซ้อมการปฏิบติัอยา่งรอบคอบจะช่วยให้การดําเนินการลาดตระเวน

เป็นไปอยา่งได้ผล 

   (ค) ดรูายละเอียดในบทท่ี ๕ การดําเนินการลาดตระเวน 

  ๕) อาวธุและกระสนุ ตรวจสอบวา่อาวธุและกระสนุท่ีกําหนดไว้โดยเฉพาะในคําสัง่เตรียมได้รับ

เรียบร้อยครบตามจํานวนและมีเพียงพอหรือไม่ หนว่ยลาดตระเวนจะต้องรายงานทนัที ถ้ามีบางสิง่

บางอยา่งเปลีย่นแปลงไป 

  ๖) การแตง่กายและยทุโธปกรณ์ ตรวจสอบยทุโธปกรณ์ท่ีต้องการทัง้หมด วา่มีเพียงพอหรือไม่

ยทุโธปกรณ์ ท่ีเพ่ิมขึน้มีความจําเป็นหรือไม ่ ถ้าทา่นมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงเคร่ืองแบบให้

กระทําเทา่ท่ีจําเป็นและแจ้งให้หนว่ยลาดตระเวนทราบ 

  ๗) ผู้บาดเจ็บและเชลยศกึ หนว่ยลาดตระเวนอาจจะปฏิบติัตาม รปจ.ในการปฏิบติัตอ่

ผู้บาดเจ็บ และเชลยศกึหรืออาจได้รับคําแนะนําจากคําสัง่ลาดตระเวนของหนว่ยเหนือ 

  ๘) สญัญาณ วางแผนการใช้สญัญาณตา่ง ๆ ภายในหนว่ยลาดตระเวน  ซึง่หมายรวมถึง

สญัญาณมือพลสุญัญาณและสญัญาณเรียกขานสาํหรับวิทย ุ

  ๙) การติดตอ่สือ่สารกบั บก.หนว่ยเหนือ 

   - สญัญาณเรียกขาน 

   - ความถ่ีหลกั, รอง 

   - การรายงาน 

   - รหสั 

  ๑๐) สญัญาณพวกและสญัญาณผา่น อยา่ลมืตรวจสอบสญัญาณพวกและสญัญาณผา่นท่ีใช้

ภายในหนว่ยลาดตระเวนและภายในพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั และจงแนใ่จวา่สญัญาณท่ีใช้นัน้ยงัใช้อยูใ่นปัจจุบนั 

  ๑๑) สายการบงัคบับญัชา ตรวจสอบวา่ทกุคนได้ถกูกําหนดลาํดบัไว้ในสายการบงัคบับญัชาแล้ว 
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  ๑๒) ท่ีอยูข่อง ผบ.หนว่ย ท่ีอยูข่อง ผบ.หนว่ยในรูปขบวนเดินทางและกําหนดท่ีอยูข่อง รอง 

ผบ.หนว่ยให้อยู่ในท่ีสามารถช่วยเหลือการควบคุมหน่วยอย่างได้ผลระหว่างเดินทางและในการปฏิบติั ณ 

ท่ีหมาย รอง ผบ.หนว่ยจะต้องอยูใ่นท่ีท่ีสามารถรับหน้าท่ีแทนได้ทนัที ถ้า ผบ.หนว่ยได้รับบาดเจ็บ  

 ฌ. ออกคําสัง่ลาดตะเวน ผบ.ลว.ออกคําสัง่ ลว.ต้องชดัเจน,ถกูต้องแสดงออก ซึง่ความ เข้มแข็ง

ของผู้ นํา โดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานตามคําสัง่ยทุธการเพ่ือให้การออกคําสัง่เป็นไปอยา่งสมบูรณ์ มีหลกั

ปฏิบติัท่ีสาํคญั ๕ ประการ คือ 

  ๑) สมาชิกของหนว่ย ลว.ต้องอยูค่รบทกุคน 

  ๒) เร่ิมต้นการออกคําสัง่ด้วยการชีแ้จงลกัษณะภมิูประเทศท่ีจะทํางาน 

  ๓) การถามคําถามตา่ง ๆ ควรให้ถามเม่ือจบการออกคําสัง่แล้ว 

  ๔) ใช้เคร่ืองช่วยตา่ง ๆ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจของหนว่ย ลว. 

   (ก) สมาชิกหนว่ย ลว.ควรจะช่วยกนัเตรียมเคร่ืองช่วยเหลา่นี ้

   (ข) ลงักลอ่งอาหาร, ด้านหลงัของแผนท่ี, เขียนด้วยชอร์คบนปันโจก็ใช้ได้ 

   (ค) เคร่ืองช่วยการเห็นเหลา่นีใ้ช้สาํหรับอธิบายรายละเอียดในการประสาน การปฏิบติั

โดยเฉพาะเช่น  

    - เส้นทางการเคลือ่นท่ี 

    - การจดัเพ่ือการเคลือ่นท่ี 

    - การปฏิบติั ณ พืน้ท่ีอนัตราย 

    - การปฏิบติัเม่ือปะทะข้าศกึ 

    - การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย 

   (ง) ใช้เคร่ืองช่วยในการออกคําสัง่เช่นภมิูประเทศจําลองหรือกระดานดํา  ถ้าไม่สามารถจะ

กระทําได้ก็ควรจะเสก็ตแผนการปฏิบติับนทรายหรือบนพืน้ดิน 

   (จ) แผนการยิงสนบัสนนุ,แผนการบรรทกุเรือและแผนการบรรทกุเคร่ืองบิน จะกําหนดไว้ใน

ตอนท้ายของคําสัง่ 

   (ฉ) คําสัง่ลาดตระเวนควรจะออกปากเปลา่ (ตามแบบฟอร์มรูปท่ี ๗) 

  (๕) จบคําสัง่ ลว.ด้วยการเทียบเวลา "ขณะนีเ้วลา" 

 ญ. การตรวจและการซกัซ้อม การตรวจและซกัซ้อมเป็นสิง่ท่ีมีความสาํคญัยิ่งในการเตรียมการท่ี

เหมาะสม หนว่ยลาดตระเวนจะต้องมีการตรวจและการซกัซ้อมแม้วา่ทหารจะมีประสบการณ์เป็นอยา่งดีในการ

ลาดตระเวนมาแล้วก็ตาม  

  ๑) การตรวจ จะเป็นเคร่ืองแสดงถึงความพร้อมรบทัง้ร่างกายและจิตใจของทหาร 

   (ก) การตรวจก่อนการซกัซ้อมเพ่ือให้แนใ่จวา่การแตง่กายและยทุโธปกรณ์  ถกูต้องและสมบูรณ์

ควรมีการซกัถามบุคคลในหนว่ย ลว.เพ่ือให้แนใ่จวา่รู้เร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้
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    - แผนการปฏิบติัของหนว่ยลาดตระเวน 

    - งานในหน้าท่ีของเขา มีอะไรท่ีจะต้องทําบ้างและทําเม่ือใด 

    - งานอ่ืน ๆ มีอะไรบ้างท่ีเก่ียวพนักบัเขา 

    - สญัญาณพวก, สญัญาณผา่น, รหสั, สญัญาณเรียกขาน, ความถ่ี เวลารายงานและ 

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีทกุคนต้องเตรียมการ 

   (ข) การตรวจครัง้สดุท้ายจะกระทําระหวา่งการซกัซ้อมครัง้สดุท้ายกบัเวลาออกเดินทางหรือ 

ก่อนเวลาออกเดินทางเลก็น้อย เพ่ือให้แนใ่จวา่ยทุโธปกรณ์อยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้ ไม่มีสิง่หนึง่สิง่ใดหลงลมืทิง้

ไว้ และทกุคนพร้อมท่ีจะปฏิบติัภารกิจ ถ้าทา่นคิดวา่เหมาะสมก็อาจจะตรวจในรายละเอียดให้ครอบคลมุการ

ตรวจ และการซกัซ้อมครัง้ก่อน 

  ๒) การซกัซ้อม การซกัซ้อมเป็นเคร่ืองยืนยนัประสทิธิภาพของหนว่ยในการ ลว.เพ่ือตรวจสอบ

แผนและทําการเปลีย่นแปลงถ้าจําเป็น ทา่นสามารถท่ีจะตรวจสอบเพ่ือให้แนใ่จในยทุโธปกรณ์ท่ีทา่นจะต้อง

ใช้การซ้อมจะต้องครอบคลมุทกุคนท่ีเก่ียวพนักบัการปฏิบติัระหวา่งการลาดตระเวน 

   (ก) ถ้าหน่วยลาดตระเวนออกปฏิบติัการในเวลากลางคืน จะต้องซกัซ้อมทัง้เวลากลางวนั

และกลางคืน และควรซกัซ้อมในภมิูประเทศท่ีคล้ายคลงึกบัการปฏิบติัการจริง การปฏิบติัทกุอยา่งจะต้องมี

การซ้อม ถ้าเวลาจํากดัจะซ้อมเฉพาะการปฏิบติัท่ีสาํคญัท่ีสดุ การปฏิบติั ณ ท่ีหมายเป็นขัน้ตอนท่ีสาํคญั

ท่ีสดุของการลาดตระเวน ฉะนัน้จะขาดเสยีมิได้ 

   (ข) วิธีการท่ีดีท่ีสดุ คือการทําความเข้าใจกับหน่วยลาดตระเวนทกุขัน้ตอน อธิบายการ

ปฏิบติั และให้แตล่ะคนเข้าใจหน้าท่ีของตน เม่ือทกุคนเข้าใจเป็นอยา่งดีแล้ว ก็จะซกัซ้อมหนว่ยลาดตระเวน

ทัง้หมด โดยใช้เพียงสญัญาณหรือคําสัง่ท่ีจะต้องใช้ในการลาดตระเวนเท่านัน้และทําการซกัซ้อมไปจน     

สิน้สดุแผนการปฏิบติั 

 

-------------------------- 

 

คําส่ังลาดตระเวนของ หน.หน่วย ลว. 
๑. สถานการณ์ 

 ก. กําลงัฝ่ายข้าศกึ 

  ๑) สภาพลมฟา้อากาศ (ท่ีมีผลกระทบกบัหนว่ย ลว.) 

  ๒) สภาพภมิูประเทศในพืน้ท่ีปฏิบติัการ 

  ๓) ข้าศกึ (ขนาด, การปฏิบติั, ตําบลท่ี, หนว่ย, เวลา อาวธุยทุโธปกรณ์) 

 ข. กําลงัฝ่ายเรา 

  ๑) ภารกิจของหนว่ยเหนือขึน้ไป ๑ ระดบั 
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  ๒) ภารกิจของหนว่ยข้างเคียง 

  ๓) ภารกิจของหนว่ยท่ีให้การสนบัสนนุ 

  ๔) ภารกิจและเส้นทางของหนว่ย ลว.อ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

 ค. หนว่ยท่ีมาสมทบหรือแยกไปขึน้สมทบหนว่ยอ่ืน 

๒. ภารกิจ (ใคร, อะไร, เม่ือไร, ท่ีไหน, ทําไม) เวลากลบัหรือการสาํเร็จภารกิจ อนัใดสาํคญักวา่กนั 

๓. การปฏิบัติ 

 ก. แนวความคิดในการปฏิบติั  (กลา่วถึงแผนการ ลว.อยา่งกว้าง ๆ และกลา่วถึงการใช้การยิง

สนบัสนนุ ท่ีหนว่ยเหนือมอบให้) 

 ข. การมอบหน้าท่ีให้กบั สว่น, ชุด, บุคคล (เป็นหน้าท่ีซึง่ต้องปฏิบติัตัง้แตเ่ร่ิมออกเดินทางจนถึงจุด

นดัพบ ณ ท่ีหมายและเดินทางกลบั) 

 ค. คําแนะนําในการประสานการปฏิบติั 

  ๑) เวลาออก, เวลากลบั    ๖) การปฏิบติัเม่ือปะทะข้าศกึ 

  ๒) เส้นทางหลกัและรอง    ๗) จุดนดัพบและการปฏิบติั ณ จดุนดั

พบ 

  ๓) การผา่นออกและกลบัเข้าพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั ๘) การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย 

  ๔) การจดัเพ่ือการเคลือ่นท่ี    ๙) การรายงานการลาดตระเวน 

  ๕) การปฏิบติั ณ พืน้ท่ีอนัตราย   ๑๐) การตรวจและซกัซ้อม 

๔. ธุรการและการส่งกาํลังบาํรุง 

 ก. เสบียงอาหาร, นํา้    กลา่วถึงเฉพาะท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

 ข. อาวธุและกระสนุ     จากคําสัง่เตรียม หากไมมี่การเปลีย่นแปลง 

 ค. การแตง่กายและยทุโธปกรณ์   ให้เขียนวา่ "ไม่เปลีย่นแปลงจากคําสัง่เตรียม" 

 ง. การปฏิบติัตอ่ผู้บาดเจ็บและเชลยศกึ 

๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อส่ือสาร 

 ก. การติดตอ่สือ่สาร  

  ๑) สญัญาณภายในหนว่ย ลว. (สญัญาณระหวา่งเคลือ่นท่ีไป - กลบั, สญัญาณ ณ ท่ีหมาย) 

  ๒) การติดตอ่กบั บก.หนว่ยเหนือ (วิทยท่ีุใช้, ความถ่ี, นามเรียกขาน, เวลาติดตอ่, รหสัพิเศษ) 

  ๓) สญัญาณผา่นประจําวนั 

 ข. การบงัคบับญัชา (ตามสายการบงัคบับญัชาตามคําสัง่เตรียม) 

  ๑) ท่ีอยูข่อง ผบ.ลว., และ รอง (ขณะเคลือ่นท่ี, ข้ามพืน้ท่ีอนัตราย, ณ ท่ีหมาย) 

  ๒) ท่ีอยูข่อง ผบ.หนว่ยเหนือขึน้ไป ๑ ระดบั 
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------------------------- 

(เอกสารเพิ่มเติม) 

ตัวอย่างคาํส่ังลาดตระเวนรบของ ผบ.มว.ปล. 

--------------------- 

ก่อนออกคาํส่ังจะต้อง 

 - ตรวจยอดกําลงัพล  

 - ชีแ้จงลกัษณะภมิูประเทศ ใน พท.ปฏิบติัการ 

 - คําถามตา่ง ๆ ให้เก็บไว้ตอนท้ายของการออกคําสัง่ 

๑. สถานการณ์ 

 ก. กําลงัฝ่ายข้าศกึ 

  ๑) ลกัษณะอากาศ เน่ืองจากเป็นช่วงฤดหูนาวติดตอ่กบัฤดรู้อน  อากาศมีการเปลีย่นแปลง 

จากพยากรณ์อากาศในช่วย ๓ วนัข้างหน้า อากาศจะร้อนอบอ้าวขึน้เร่ือง ๆ ในวนันีบ้ริเวณภาคตะวนัออก

จะมีฝนกระจาย กลางวนัจะร้อนจดักลางคืนอากาศเย็น 

   - ดวงอาทิตย์ขึน้เวลา ๐๖๑๙   ตกเวลา ๑๘๓๐ 

   - ดวงจนัทร์ขึน้เวลา ๑๗๕๒    ตกเวลา ๐๕๓๖ 

   - อุณหภมิูโดยเฉลีย่กลางวนั ๓๘ องศา C  กลางคืน ๑๔ องศา C 

  ๒) ลกัษณะภมิูประเทศพืน้ท่ีปฏิบติัการสว่นใหญ่จะเป็นพืน้ราบ มีเนินเขาบ้าง บางแหง่พืชพนัธ์ุ

ในพืน้ท่ี ๙๐% เป็นพืชไร่ของประชาชนพวกมนัสาํปะหลงัอ้อยมะพร้าว ซึง่บางแหง่เพ่ิงปลกูใหม่ การซอ่น

พรางในพืน้ท่ีกระทําได้ยากในเวลากลางวนั ลกัษณะลาํธารในพืน้ท่ีตืน้และแคบสามารถลกุข้ามได้ 

  ๓) ข้าศกึ 

   - กําลงัข้าศกึประมาณ ๑ หมวด ได้แทรกซมึผา่นแนวตัง้รับของกองทพัเข้ามาแล้วแยกเป็น

กลุม่ยอ่ย ๕ - ๘ คน และสามารถท่ีจะรวมกําลงักนัได้ขนาด มว.(+) ภายใน ๒๔ ชม.เพ่ือปฏิบติัการตอ่ฝ่ายเรา

ได้ 

   - กลุม่ยอ่ยข้าศกึเหลา่นีจ้ะกระจายกนัออกหาขา่วเก่ียวกบัลกัษณะภมิูประเทศ และท่ีตัง้กําลงั

ของฝ่ายเรา หลงั จากนัน้จะหลบซอ่นอยูใ่นป่า 

   - จากแหลง่ขา่วลา่สดุ เม่ือ ๐๘๑๘๐๐ มิ.ย.๒๙ ทราบวา่กําลงัเหลา่นีไ้ด้กระจายหลบซอ่น

ตวัอยูบ่ริเวณพิกดั TV.๒๗๔๔๕๘ 

   - จากการวิเคราะห์ของ ฝอ.๒ คาดวา่นา่จะเป็นหนว่ยรบพิเศษของกองทพัท่ี ๕๓๑ ของ

เวียตนาม ซึง่ได้ถกูสง่เข้าประจําทางภาคตะวนัออกของกมัพชูา เม่ือต้น มี.ค.๒๙ นี ้

   - สาํหรับอาวธุท่ีทราบในขัน้ต้นมี เอ.เค.- ๔๗, อาพีจี - ๗ 

 ข. กําลงัฝ่ายเดียวกนั 
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  - กองร้อยของเราเป็นกองร้อยหนนุของกองพนั ซึง่ได้รับมอบหน้าท่ีให้ทําการค้นหาและทําลาย

กําลงัสว่นนีข้อง ข้าศกึ 

  - มว.ปล.ท่ี ๒ จะเป็นกําลงัสาํรอง พร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุเรา และเตรียมพร้อมอยูใ่นท่ีมัน่

ของเราขณะนี ้

  - มว.ปล.ท่ี ๓ จะเป็นกําลงัทดแทนท่ีจะเข้าประจําท่ีมัน่ของเราเม่ือออกปฏิบติัภารกิจ 

  - เรามี ค.๘๑ ของกองพนัให้การสนบัสนนุโดยตรง และมี ป.๑๐๕ มม. ให้การสนบัสนนุรวมทัง้

กองร้อยในขัน้ต้นนีไ้ด้รับมอบเปา้หมายมา ๔ ตําบลยิง คือ กข.๑๐๐๑, ๑๐๐๒, ๑๐๐๓, ๑๐๐๔ 

 ค. หนว่ยสมทบและแยกสมทบ 

  - หมู่ ปก.ของหมวดอาวธุ จะมาขึน้สมทบเวลา ๑๓๐๐ วนันี ้

  - ผตน.ค.๘๑ และพยายาม ขึน้มาสมทบเวลา ๑๓๐๐ เช่นกนั 

๒. ภารกิจ หมวดปืนเลก็ท่ี ๑ ของเราจะทําการลาดตระเวน ค้นหาและทําลายข้าศกึท่ีแทรกซมึเข้ามานีใ้ห้

เสร็จสิน้ ก่อนเวลา ๑๐๐๖๐๐ มิ.ย.๒๙ โดยมีท่ีหมายหลกัท่ี พิกดั TV.๒๗๔๔๔๕๘ 

๓. การปฏิบัติ 

 ก. แนวความคิดในการปฏิบติั 

  ๑) หมวดของเราจะเป็นหนว่ย ลว.รบค้นหาและทําลาย ประกอบด้วย ๓ หมู่ ปล. (+) แบง่เป็น

สว่น โจมตี สว่นระวงัปอ้งกนั สว่นสนบัสนนุ จะทําการเคลือ่นย้ายออกจากท่ีมัน่ในเวลากลางคืนไปตามเส้นทาง

ท่ีกําหนดไว้ มุ่งไปยงั พท. ท่ีสงสยัท่ีคาดวา่จะเป็นท่ีซอ่นตวัของกําลงัข้าศกึพวกนีใ้นระหวา่งทางหากพบข้าศกึ

เราจะทําการเข้าปะทะและกวาดล้างทําลายทนัที เม่ือถึง พท.ท่ีหมายถ้าพบข้าศกึเราจะเข้าปฏิบติัการกวาด

ล้าง แตถ้่าไม่พบเราจะเฝา้ตรวจอยูบ่ริเวณนัน้ และจะถอนตวักลบัเข้าท่ีมัน่ของเรา ใน ๑๐๐๖๐๐ มิ.ย.๒๙ โดย

ทางเท้า 

  ๒) ในการค้นหาและทําลายข้าศกึนีเ้รามีเปา้หมายสาํหรับ ค.๘๑ และ ป.๑๐๕ ซึง่กองร้อยให้

มา ๔ เปา้หมาย และได้กําหนดเพ่ิมเติมอีก ๒ เปา้หมาย คือ กข.๑๐๑๙(ตามแผนการยิงสนบัสนนุ) จะเห็น

วา่เรามีกําลงัยิงสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

 ข. การมอบหน้าท่ีให้หนว่ยรอง 

  ๑) หมู่ ปล.ท่ี ๑ จดักําลงัออกเป็นสว่นระวงัปอ้งกนั ผบ.หมู่เป็น หน.สว่นระวงัปอ้งกนั 

   - พวกยิง ๑ (ชุดระวงัปอ้งกนั ๑) รับผิดชอบในการระวงัปอ้งกนัด้านหน้า และพลนําทาง ๒ 

คน ให้เคลือ่นท่ีอยูข้่างหน้าในระยะสายตาของนายพวกยิง รับผิดชอบในการเข้าไปตรวจฝ่ังไกลของ พท.

อนัตรายด้วยนายพวกพลยิงให้เป็นพลแผนท่ีเข็มทิศ ควบคมุการเคลือ่นท่ีของพลนําทางทัง้ ๒ ให้เคลือ่นท่ีไป

ตามแผนท่ีวางไว้ แจ้งให้ทราบเม่ือก่อนถึงจุดตรวจสอบ ๓๐๐ เมตร แล้วให้เตรียมการในการตัง้เข็มให้

เรียบร้อย ก่อนออกเดินทาง พลแผนท่ีเข็มทิศ ผู้ช่วยให้การช่วยเหลอืตามท่ีพลแผนท่ีเข็มทิศต้องการ 
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   - พวกยิง ๒ (ชุดระวงัปอ้งกนั ๒)รับผิดชอบในการระวงัปอ้งกนัทัง้ ๒ ข้าง โดยให้แบง่กําลงั

ออกเป็นชุดละ ๒ นาย เคลือ่นท่ีขนานไปกบัขบวนเดินในระยะสายตา หรือตามลกัษณะภมิูประเทศ ให้เพง่เลง็ 

พืน้ท่ีหรือภมิูประเทศท่ีอาจเป็นอนัตรายกบัหนว่ยและเม่ือข้ามพืน้ท่ีอนัตรายให้จดัการระวงัปอ้งกนัทางปีกทัง้ ๒ 

   - พวกยิง ๓ (ชุดระวงัปอ้งกนั ๓) รับผิดชอบในการระวงัปอ้งกนัทางด้านหลงัของหนว่ย ลว.

เคลือ่นท่ีอยูท่างท้ายขบวนตอ่จาก รอง ผบ.หนว่ย ลว.นายพวกยิงให้รับผิดชอบในการสง่จํานวน สง่จํานวนก้าว

ทกุ ๕๐๐ เมตร แล้วเร่ิมนบัใหม่ทกุจุดตรวจสอบถ้าจําเป็นจะต้องเข้าท่ีรวมพลนาน ๆ สว่นระวงัปอ้งกนัจะ

รับผิดชอบในทิศทางตัง้แต ่๑๐ น.ถึง ๒ นาฬิกา แตถ้่าเป็นการหยดุช่วงสัน้ ๆ ให้ทกุคนหนัหน้าสลบักนัออกสอง      

ข้างทาง แล้วแยกออกสองข้างทาง ๒ - ๓ ก้าวนัง่ลงคอยเฝา้ฟง้หรือตรวจการณ์และคอยรับสง่ขา่วสารหรือ 

สญัญาณตา่ง ๆ ด้วย ณ ท่ีหมาย ชุดระวงัปอ้งกนัท่ี ๑ จะปอ้งกนัจุดนดัพบ ณ ท่ีหมายไว้ สว่นชุดระวงัปอ้งกนั ท่ี 

๒ และ ๓ จะเข้าปฏิบติั ณ ท่ีหมาย สาํหรับตําแหนง่ท่ีอยูน่ัน้ หน.สว่นระวงัปอ้งกนัจะแจ้งให้ทราบ ณ ท่ีรวมพลท่ี

หมาย 

  ๒) หมู ่ ปล.๒ จดักําลงัเป็นสว่นโจมตี ให้เคลือ่นท่ีอยูใ่นสว่นใหญ่ของหนว่ย ลว.ตามหลงัสว่น

บงัคบับญัชา ผบ.หมู ่เป็น หน.สว่นโจมตี 

   - พวกยิง ๑ (ชุดโจมตี) อยูห่วัขบวนของสว่นโจมตี  นายพวกยิงให้รับผิดชอบในการสง่

จํานวนก้าวทกุระยะ ๕๐๐ เมตร ทกุ ๆ จุดตรวจสอบ แล้วให้เร่ิมต้นนบัก้าวใหม่ ณ ท่ีหมายจะเป็นสว่นท่ีผา่น

ท่ีหมายแล้วไปวางตวัอยูห่ลงัท่ีหมาย 

   - พวกยิง ๒ (ชุดตรวจค้น) เคลือ่นท่ีตอ่จากพวกยิงหนึง่ รับผิดชอบในการตรวจค้นทัง้ข้าศกึท่ี

ปะทะระหวา่งทางและ ณ ท่ีหมาย โดยให้จบัคูต่รวจ 

   - พวกยิง ๓ (ชุดทําลายและจบัเชลย) เคลือ่นท่ีตามพวกยิง ๒ รับผิดชอบและเตรียมการใน

การควบคมุเชลยศกึด้วย ชุดเชลยเม่ือจบัได้แล้วให้ผกูตาด้วย 

   - ในระหวา่งเคลือ่นท่ี สว่นโจมตี  ให้รับผิดชอบในการตรวจการณ์ทัง้ด้านบนและขวาซ้าย

พร้อมคอยดสูญัญาณจากระวงัปอ้งกนัทางปีกทัง้ ๒ ด้วย  

   - เม่ือจําเป็นต้องหยดุหนว่ยนาน ๆ ให้รับผิดชอบตัง้แตทิ่ศทาง ๖ - ๑๐ นาฬิกา ถ้าหยดุสัน้ ๆ 

ในรูปขบวนให้หนัหน้าออกขวาซ้าย สลบักนัก้าวไป ๒ - ๓ ก้าว แล้วนัง่ลงอยูใ่นลกัษณะพร้อมใช้อาวธุ ฟังและ

ตรวจการณ์ พร้อมท่ีจะคอยรับสง่สญัญาณตา่ง ๆ ด้วย  

   - ณ ท่ีหมายให้ หน.สว่นโจมตีดแูลการวางกําลงัตา่ง ๆ ให้ดีท่ีสดุ  สว่นโจมตีทัง้หมดจะเข้า

ปฏิบติัการ ณ ท่ีหมายให้ทกุคนเข้มงวดวินยัการยิงและจดจําสญัญาณตา่ง ๆ ให้แม่นยํา การสัง่การจะใช้

สญัญาณตลอด 

  ๓) หมู ่ ปล.ท่ี ๓ (สว่นสนบัสนนุ) ผบ.หมู่เป็น หน.สว่นสนบัสนนุ มี ปก.เอ็ม.๖๐ มาสมทบสอง

กระบอกให้เคลือ่นท่ีตามหลงัสว่นโจมตีหน้าชุดระวงัปอ้งกนั ๓ โดยให้ ปก.๒ กระบอก แยกอยูห่วัและท้ายของสว่น

สนบัสนนุ 
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   - พวกยิง ๑ (ชุดสนบัสนนุท่ี ๑) ให้ระวงัปอ้งกนัแก่ชุดยิง ปกบ.ท่ี ๑ ทัง้ขณะเคลือ่นท่ีและเข้า

ท่ีตัง้ยิง ณ ท่ีหมายให้เคลือ่นท่ีตามชุดยิง ปกบ.ท่ี ๑ 

   - พวกยิง ๒ (ชุดสนบัสนนุท่ี ๒) เคลือ่นท่ีตามสว่นโจมตีและเตรียมไว้เป็นกําลงัสนบัสนนุ

สว่นโจมตีเม่ือต้องการเตรียม เอ็ม.๗๒ ให้พร้อม 

   - พวกยิง ๓ (ชุดสนบัสนนุท่ี ๓) เคลือ่นท่ีตามพวกยิง ๑ และอยูห่น้าชุดระวงัปอ้งกนัท่ี ๓ ให้

การระวงัปอ้งกนัแก่ชุดยิง ปกบ.ท่ี ๒ ทัง้เคลือ่นท่ีและเข้าท่ีตัง้ยิง ณ ท่ีหมาย 

   - ขณะเคลือ่นท่ีไปยงัท่ีหมาย  ถ้ามีการหยดุนานระหวา่งทางให้ ปกบ.พร้อมใช้ตลอดเวลา

การใช้ระหวา่งการข้าม พท.อนัตรายจะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไปให้สงัเกตและคอยรับสญัญาณจากพวก

ระวงัปอ้งกนัปีกทัง้ ๒ คน 

  ๔) พวก บก. (กองบงัคบัการ)  

   - รอง ผบ.มว.ให้ทําการแทน ผบ.ทกุครัง้ท่ีผมไม่อยู ่มีอํานาจควบคมุหนว่ย ลว.รองจาก ผบ.

ในขณะเคลือ่นท่ีให้ควบคมุอยูท้่ายขบวน ข้างหน้าชุดระวงัปอ้งกนัท่ี ๓ ดแูลอยา่ให้มีการลา่ช้าท้ายขบวนให้

รับผิดชอบในการสง่ยอดทกุครัง้ท่ีมีการข้ามพืน้ท่ีอนัตราย หลงัปะทะข้าศกึหรือหยดุพกันาน ๆ 

   - พลนําสาร ๒ คน ให้ผลดัเปลีย่นกนัเป็นพลวิทย ุ ให้เคลือ่นท่ีตามหลงั ผบ.ตลอดเวลาให้

เฝา้ฟังวิทย ุและ การรายงานตา่ง ๆ ต้องเข็มงวดในการรักษาความลบั 

   - ชุด ผตน.ให้เคลือ่นท่ีตอ่จากพลวิทย ุ ให้เตรียมการสนบัสนนุการยิง ทัง้ระหวา่งการ

เคลือ่นท่ีหมายตามแผนการยิงท่ีวางไว้ 

   - จ่าพยาบาลให้เคลือ่นท่ีตอ่จากชุด ผตน.เตรียมยาและอุปกรณ์ตา่ง ๆ ให้พร้อม 

 ค. คําแนะนําร่วม 

  ๑) เวลาออก ๐๙๑๙๐๐ กลบั ๑๐๐๖๐๐ มิ.ย.๒๙ 

  ๒) เส้นทางหลกั 

   - จากจุดเร่ิมต้น มมุ ๒๐๓ องศา ระยะ ๑,๗๐๐ ม. ถึงจุดตรวจสอบท่ี ๑ ทีวี.๒๕๗๔๔๖ 

   - จาก ซี.พี.๑ มมุ ๐๙๐ องศา ระยะ ๑,๓๐๐ ม. ถึง ซี.พี.๒, ทีวี.๒๗๓๔๔๖ 

   - จาก ซี.พี.๒ มมุ ๐๐๐ องศา ระยะ ๑,๒๕๐ ม. ถึง โอ.อา.พี.๔ ทีวี.๒๖๕๔๕๘ 

   - จาก โอ.อา.พี มมุ ๒๖๗ องศา ระยะ ๗๐๐ ม. ถึง ซี.พี.๔ ทีวี.๒๖๕๔๕๘ 

   - จาก ซี.พี.๔ มมุ ๒๕๕ องศา ระยะ ๒,๔๐๐ ม. ถึง จุดเร่ิมต้น ทีวี.๒๔๒๔๕๒ 

   - เส้นทางกลบัสาํรอง 

   - จาก โอ.อา.พี.มมุ ๒๙๕ องศา ระยะ ๑,๒๐๐ ม. ถึง ซี.พี.๓ ทีวี.๒๖๑๔๖๔ 

   - จาก ซี.พี.๓ มมุ ๒๕๔ องศา ระยะ ๗๐๐ ม. ถึง ซี.พี๕ ทีวี.๒๕๕๔๖๑  

   - จาก ซี.พี.๕ มมุ ๒๓๑ องศา ระยะ ๑,๕๐๐ ม. ถึง จุดเร่ิมต้น ทีวี.๒๔๒๔๕๒  

   ๓) การผา่นออกและกลบัเข้าพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั  
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   - เราจะผา่นออกจากแนวท่ีมัน่ของกองร้อยเราทางด้านหลงั ทางด้าน มว.๓ ซึง่มีท่ีวา่พอจะ

รวมพลได้เม่ือเราไปถึงบริเวณหลงั มว.๓ เราจะวางกําลงัรอบตวัระบบนาฬิกา แล้วรอฟังคําสัง่ตอ่ไป  

   - ผบ.พลวิทยแุละแผนท่ีเข็มทิศจะไปประสานรายละเอียดในการผา่นออกกบั ผบ.มว.๓ 

และจะขอพลนําทางด้วย ให้รองควบคมุอยูจ่นกวา่ผมจะสง่คนมาตาม 

   - การผา่นออก เราจะเดินออกในรูปขบวนแถวตอนเรียงหนึง่ นําโดยพลนําทางและรองเม่ือ

มาถึงท่ี ผมคอยอยูก็่จะเดินตามพลนําทางของ มว.๓ ไปเม่ือพ้นเขต สิง่กีดขวางให้รองหยดุอยูช่่องทางออกนัน้ 

แล้วตรวจนบัจํานวนชุดลาดตระเวนของแถวเราทัง้หมด เม่ือออกพ้นเขตไปประมาณ ๓๐๐ เมตร เราจะหยดุฟัง

การณ์สกัครู่และปรับสายตา ในช่วงนีใ้ห้พลวิทยทุดลองการติดตอ่สือ่สารและรายงานให้กองร้อยทราบด้วย ท่ีนี ้

จะเป็นจุดนดัพบขัน้ต้นของเรา 

   - ในการกลบัเข้ามาก็เช่นเดียวกนัเราจะกลบัเข้าทางช่องเดิมนี ้  โดยจะหยดุหนว่ยในระบบ

นาฬิกา ณ ท่ีเราปรับสายตานี ้ เพ่ือติดตอ่การผา่นเข้าเม่ือได้รับอนญุาตแล้ว ผบ.และพลนําทางจะไป

ประสานการผา่นเข้าท่ีมัน่ของฝ่ายเรา จากนัน้จะให้พลนําทางกลบัมานําพวกเราผา่นเข้าไปด้านใน การผา่น

เข้านี ้ผมจะเป็นผู้ตรวจสอบพวกเราเอง ใครผา่นเข้ามาแล้วก็ให้ไปนัง่รอ ณ ท่ีรวมพลเดิมหลงั มว.๓ 

  ๔) การจดัเพ่ือการเคลือ่นท่ี ลาํดบัท่ีอยูใ่นขบวน คงเป็นไปตามนี ้ คือ ชุดระวงัปอ้งกนั ๑ จะอยู่

หน้าสดุตอ่จากชุดระวงัปอ้งกนัเป็น บก.ลว.ทัง้หมดตามด้วยสว่นโจมตี, สว่นสนบัสนนุ ปิดท้ายด้วยรองและชุด

ระวงัปอ้งกนั ๓ สาํหรับชุดระวงัปอ้งกนั ๒ ให้ระวงัปอ้งกนัปีก ๒ ข้าง บริเวณยา่นกลางสว่นใหญ่คอ่นไปทางหวั

ขบวน 

  ๕) การปฏิบติั ณ พืน้ท่ีอนัตรายจากการตรวจสอบจากแผนท่ีพบวา่เราจะต้องข้ามถนน ๒ แหง่ 

สะพาน ๑ แหง่ ลาํธารตืน้ ๆ ๑ แหง่ จะพยายามหลกีเลีย่งพืน้ท่ีโลง่เตียน สาํหรับการเข้า พท.เหลา่นี ้เม่ือพลนํา

ทางพบให้สญัญาณหยดุหนว่ยแล้วแจ้งให้ ผบ.ทราบ หน.สว่นระวงัปอ้งกนัคอยดแูลให้ระวงัปอ้งกนัปีกหยดุ

แล้วผมจะขึน้ไปด ู หากพิจารณาวา่อนัตรายก็จะแจ้งให้ทกุคนทราบด้วย การสง่สญัญาณ และกระซิบเวลา

กลางคืน ทกุคนต้องสง่ขา่วตอ่ ๆ กนัไป พอถึงรอง ผบ.หนว่ย ลว.ก็ให้ขึน้มาพบผมท่ีหวัขบวนขณะเดียวกนั ชุด

ระวงัปอ้งกนั ๑ (พลนําทาง) จะไปตรวจดท่ีูฝ่ังไกล โดยทําการ  ลว.แบบทบึ หรือซิกแซกก็ได้ให้ลกึเข้าไป

ประมาณ ๕๐ เมตร และขวาซ้ายข้างละ ๕๐ เมตร เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัให้สง่สญัญาณมือบอก ถ้ากลางคืนก็ให้

ใช้เข็มทิศยกขึน้ลง ให้ชุดปอ้งกนัปีกทัง้ ๒ เข้าวางตวั พท.ข้ามแตถ้่าไม่ปลอดภยัให้กลบัมาแจ้งให้ทราบ พล

แผนท่ีเข็มทิศและผู้ช่วยต้องคอยดแูลการติดตอ่จากพลนําทางให้ดี การข้ามผมกบัชุดปอ้งกนัท่ี ๑ หรือ และพล

วิทยจุะข้ามไปก่อนจากนัน้ให้รองจดัการสง่ข้ามไปหยดุอยูใ่นรูปขบวนแถวตอนตามเดิม รองให้รีบแจ้งให้ผม

ทราบ เม่ือข้ามเสร็จแล้ว ถ้าจําเป็นต้องข้าม พท.โลง่เตียนเราจะทําการข้ามเป็นสว่น ๆ โดยมีสว่นอยูก่บัท่ีเป็น 

ฐานยิงให้แล้วก็จะผลดักนัปอ้งกนัให้ จนกวา่จะข้ามไปหมดทกุคน 

  ๖) การปฏิบติัเม่ือปะทะข้าศกึ ภารกิจของเรามุ่งท่ีจะต้องทําลายข้าศกึท่ีค้นพบทัง้หมด ฉะนัน้

ขอให้พวกเราเตรียมตวัและใจให้พร้อมท่ีจะปะทะกบัข้าศกึได้ทกุเม่ือ 
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   - การซุม่โจมตีโดยฉบัพลนั ในโอกาสท่ีเราเห็นข้าศกึก่อนและเขาไม่เห็นเรา  ผู้ เห็นก่อนให้สง่

สญัญาณหยดุน่ิงแล้วแจ้งให้ทราบ ผมจะขึน้ไปดเูพ่ือพิจารณาวางกําลงั แตห่ากไม่มีเวลาก็ให้สง่สญัญาณซุม่

โจมตีฉบัพลนัได้เลย เม่ือเข้าท่ีแล้วใช้ชุดปอ้งกนั ๑ (พลนําทาง) และชุดปอ้งกนั ๓ ท่ีอยูท้่ายขบวน ทําหน้าท่ีเป็น

ปอ้งกนัปีกโดยอตัโนมติั ชุดระวงัปอ้งกนั ๒ ท่ีอยูด้่านข้าง ใช้ชุดท่ีอยูห่น้า พท.ซุม่รีบกลบัเข้ามาในขบวน สว่น

ชุดท่ีอยูข้่างหลงั พท.ซุม่ให้เป็นชุดปอ้งกนัด้านหลงัไปสญัญาณเปิดฉากการยิงเป็นเสยีงยิงอตัโนมติัยาวและ

เสยีงสัง่ยิง แตถ้่าใครแนใ่จวา่ถกูข้าศกึเห็นแล้วก็ให้ยิงได้เลย สญัญาณหยดุยิงนกหวีดยาว ๒ ครัง้  

   - การโจมตีโดยฉบัพลนั เม่ือเราเห็นข้าศกึอยูใ่นระยะใกล้มาก ไม่สามารถซุม่โจมตีได้ทนั 

หรือเห็นพร้อมกนักบัข้าศกึ ให้ผู้ เห็นนัน้ทําการยิงอยา่งรุนแรงไปยงัข้าศกึ พร้อมกบัตะโกนปะทะกบัข้าศกึ

ด้านใด ถ้าสถานการณ์และภมิูประเทศอํานวยเราก็จะโจมตีข้าศกึจนกวา่จะถกูทําลายหมด สว่นท่ีอยู่

หา่งไกลไมส่ามารถแปรขบวนได้ทนัการ ให้กระจายกําลงักนัออกไปเข้าหาท่ีกําบงัแล้วรอฟังคําสัง่ตอ่ไป หาก

ปะทะตรงหน้า ในขัน้แรกให้ชุดระวงัปอ้งกนั ๑ และสว่นโจมตีแปรขบวนเป็นหน้ากระดานชุดปอ้งกนัท่ีอยู่

ทางปีกทัง้ ๒ ให้ปอ้งกนัปีกของหน้ากระดาน สว่นสนบัสนนุกระจายกําลงัเข้าท่ีกําบงั เตรียมการยิงออกไป

ทางปีกทัง้ ๒ ชุดปอ้งกนั ๓ เป็นระวงัปอ้งกนัทางด้านหลงั 

   - การตอ่ต้านการซุม่โจมตี ถ้าหนว่ยของเราถกูข้าศกึซุม่โจมตีระยะใกล้  ให้ผู้ ท่ีอยูใ่น พท.

สงัหารทําการยิงตะลมุบอนอยา่งรุนแรง เข้าไปยงัท่ีวางตวัข้าศกึ สว่นผู้ ท่ีอยูใ่น พท.สงัหารให้สงัเกตการ

วางตวัของข้าศกึแล้วรีบดําเนินกลยทุธทางด้านปีกของท่ีวางตวัข้าศกึด้วยรูปหน้ากระดาน จนกวา่ข้าศกึจะ

ถอนตวัหรือถกูทําลายหมด แล้วจึงรอฟังคําสัง่กนัตอ่ไป แหห่ากท่ีวางตวัของข้าศกึอยูไ่กลจากหนว่ย ลว.มาก 

(การซุม่ระยะไกล) ให้ผู้ ท่ีอยูใ่น พท.สงัหารทําการยิงโต้ตอบโดยเร็ว และเข้าท่ีกําบงัขัน้ต้น สว่นท่ีอยูบ่ริเวณ 

พท.สงัหารให้ค้นหาแนวข้าศกึแล้วดําเนินกลยทุธทางปีก เพ่ือบงัคบัหรือทําลายข้าศกึผู้ ท่ีอยูเ่ป็นฐานยิงให้

พยายามดกูารเคลือ่นท่ีของสว่นดําเนินกลยทุธด้วย ระวงัจะยิงกนัเอง 

   - หากมีความจําเป็นจะต้องถอนตวัออกจากการปะทะกบัข้าศกึ เราจะใช้ระบบนาฬิกา 

   - และใช้การยิงประกอบการเคลือ่นท่ี เช่น สัง่ ๓ - ๔๐๐ เราจะไปพบกนัท่ี ๓ น. ระยะทาง 

๔๐๐ เมตร ทิศทางท่ีเราเดินไปคือทิศ ๑๒ นาฬิกา 

  ๗) จุดนดัพบและการปฏิบติั  

   - จุดนดัพบขัน้ต้นของเราจะอยู ่ณ ท่ีรวมพลครัง้แรกท่ีเราออกจากท่ีมัน่ของเรา (๓๐๐ เมตร 

หน้า มว.๓) ถ้าเราจําเป็นต้องแตกกระจายก่อนถึงจุดตรวจสอบท่ี ๑ ให้เรากลบัมารวมกนัท่ีจุดนี ้จะรออยูท่ี่นี ้

๓๐ นาที หากผู้ใดกลบัเข้ามาช้ากวา่นีแ้ละไม่พบหนว่ย ลว.ให้หาทางติดตอ่กบัพวกเราแล้วกลบัเข้าไปในท่ี

มัน่เลยแตถ้่าผมไม่กลบัมาก็ขอให้ผู้อาวโุสท่ีอยูส่าํรวจกําลงัพล หากมีกําลงัไม่ต่ํากวา่ ๓ ใน ๔ ก็ให้ดําเนิน

ภารกิจตอ่ไปโดยไม่ต้องหว่งผม 

   - จุดนดัพบระหวา่งทางนัน้ ในตอนนี ้ ผมวางแผนจะใช้จุดตรวจสอบตา่ง ๆ เป็นจดุนดัพบ 

เม่ือไปถึงแล้วผมจะยืนยนัให้ทราบอีกครัง้หนึง่ ถ้าได้รับการแจ้งให้ทราบแล้วให้ทกุคนพยายามสงัเกตการณ์
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และบอกตอ่ ๆ กนัไปโดยเฉพาะตรงจุดเดน่ชดัท่ีเราจะมาพบกนัให้พยายามสงัเกตและจดจําให้แม่นยํา 

รวมทัง้จุดนดัพบท่ีจะชีเ้พ่ิมเติมในระหวา่งทางด้วย เม่ือเรามีความจําเป็นต้องแตกกระจาย ขอให้พวกเราไป

รวมท่ีจุดนดัพบอนัสดุท้ายท่ีเรารับทราบแล้ว แล้วรออยู ่๓๐ นาที การปฏิบติัตอ่ไป เช่นท่ีจุดนดัพบขัน้ต้น แต่

ผมหวงัวา่เราจะไม่ใช้จุดนดัพบอนันี ้

   - จุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย ผมวางแผนท่ีวา่จะอยูท่ี่พิกดั ๒๗๒๔๕๘ ซึง่จะอยูบ่นเส้นทางกลบั

ของเรา ณ ท่ีนีเ้ม่ือก่อนถึงให้พลแผนท่ีแจ้งให้ผมทราบเพ่ือจะได้เข้าไปตรวจสอบเสยีก่อน จากนัน้ก็จะเข้า

รวมกําลงัในระบบนาฬิกาตามท่ีแจ้งให้ทราบแล้ว หลงัจากเสร็จภารกิจให้ทกุคนกลบัมารวมกนัท่ีนีแ้ล้วจะ

คอยจนทกุสว่นมาพร้อมกนัแล้วก็จะเดินทางกลบั (วาดรูปการวางแผนกําลงัในระบบนาฬิกา) 

  ๘) การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย ก่อนถึงจุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย ประมาณ ๒๐๐ เมตร เราจะหยดุอยูใ่น

รูปขบวนแตใ่ห้แยกออกสองข้างเส้นทาง ผมจะไป ลว.จุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย กบัชุดระวงัปอ้งกนัท่ี ๑ และพล

วิทย ุ ถ้าเห็นวา่เหมาะสมก็จะสง่คนมาตามกําลงัทัง้หมดไปเข้าจุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย โดยให้ใช้ระบบนาฬิกา

ตามเดิม ให้ หน.สว่นตา่ง ๆ เดินนําหวัขบวนของสว่นตนเม่ือวางกําลงัสว่นตา่ง ๆ แล้วให้ หน.สว่นทัง้ ๓ และชุด

ระวงัปอ้งกนัท่ี ๒ มาพบผมตรงกลาง เพ่ือจะไปดท่ีูหมายพร้อมกนั สาํหรับรองให้ดแูลการเตรียมการในขัน้สดุท้าย

เก่ียวกบัอาวธุและยทุธภณัฑ์ ถ้าผมไม่กลบัมาใน ๒๐ นาที ให้ดําเนินการตอ่ไปตามภารกิจ เม่ือไปถึงท่ีหมายแล้ว 

ผมจะเป็นผู้ เลอืกตําบลท่ีวางตวัให้ชุดระวงัปอ้งกนั ๒ เองจากนัน้ก็จะไป ลว.และแบง่มอบพืน้ท่ีตัง้อาวธุตา่ง ๆ ให้

เสร็จแล้วจะกลบัมายงัจุดนดัพบอีกครัง้ สาํหรับชุดระวงัปอ้งกนั ถ้าไม่มีคนไปตามก็ให้เฝา้ตรวจอยูท่ี่นัน้ จนกวา่

จะได้รับสญัญาณถอนตวั เม่ือกลบัมายงัท่ีกําลงัสว่นใหญ่อยูแ่ล้ว ให้ หน.สว่นตา่ง ๆ นํากําลงัเข้าไปวางตามแผน

ท่ีได้ตกลงไว้แล้ว สาํหรับระยะเวลาในการวางกําลงัเราจะตกลงกนัอีกครัง้หลงัจาก ลว.ท่ีหมายแล้วในการนํากําลงั

เข้าไปวางให้เป็นไปตามลาํดบัดงันี ้คือชุดระวงัปอ้งกนัท่ี ๓ เข้าไปก่อนจากนัน้ ให้สว่นสนบัสนนุเข้าวาง สว่นโจมตี

จะเข้าวางกําลงัเป็นสว่นสดุท้ายให้ทกุสว่นเข้าวางกําลงัในลกัษณะ ท่ีพร้อมจะปะทะได้ทนัทีให้ระวงัเคร่ืองกีดขวาง

ท่ีอาจถกูวางไว้ สว่นชุดระวงัปอ้งกนั ๑ ให้ระวงัปอ้งกนัจุดนดัพบ ณ ท่ีหมายไว้ร่วมกบัสว่น บก.ท่ีเหลอื สญัญาณ

เร่ิมยิง 

   - หลกั ยิงอตัโนมติัยาว  

   - รอง นกหวีดยาว ๑ ครัง้ และสัง่ยิง ให้สว่นโจมตีและสว่นสนบัสนนุยิงไปยงัท่ีหมายอยา่ง

รุนแรง และเม่ือสญัญาณหยดุยิง หลกั พลสุแีดง ๑ ช่อ รอง นกหวีดยาว ๒ ครัง้ เร่ิมขึน้ ในสว่นตา่ง ๆ หยดุยิง 

เว้นชุดระวงัปอ้งกนัท่ีพบข้าศกึเลด็ลอดหรือพยายามจะเข้ามายงัท่ีหมายให้ยิงได้เม่ือหยดุยิงแล้ว ให้สว่น

โจมตีบุกเข้าไปในท่ีหมาย ชุดโจมตีตีผา่นเลยไปวางกําลงัหา่งจากท่ีหมายประมาณ ๕๐ เมตร ชุดตรวจค้น 

ทําการตรวจค้น การตรวจค้นให้ทําเป็นคู ่ ชุดทําลายเตรียมการทําลาย ถ้ามีสิง่ใดต้องทําลายก็ให้จุดระเบิด

ทําลาย หากไม่มีก็ให้แจ้งให้ ผบ.ทราบวา่เสร็จแล้ว เม่ือพลดุาวช่อสเีขียว สวา่งขึน้บนท้องฟา้ให้สว่นโจมตี

ถอนตวัทนัที หลงัจากนัน้ ๒ นาที ให้สว่นสนบัสนนุถอนตวัและอีก ๓ นาที ก็ให้สว่นระวงัปอ้งกนัทัง้หมดถอน

ตวั เม่ือกลบัมาถึงจุดนดัพบให้ หน.สว่นตา่ง ๆ หรืออาวโุสรายงานสถานการณ์กําลงัพลและอาวธุให้ทราบ
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หลงัจากนัน้จะรีบเดินทางกลบัเม่ือออกมาได้ประมาณ ๑๐๐ เมตร เราจะหยดุหนว่ยเพ่ือปรับกําลงั โดย

ละเอียดอีกครัง้ พลวิทยใุห้รายงานการปฏิบติั ผตน. ให้ขอ ป.ยิงกําบงัการถอนตวับริเวณท่ีหมายด้วย 

  ๙) การายงานการลาดตระเวนพวกเราทกุคนจะต้องไปรายงานและตอบข้อซกัถามของ ฝอ. ณ 

ทก.ร้อยของเราโอกาสแรกท่ีเรากลบัถึงท่ีมัน่ สว่นเอกสารการรายงานผมจะจดัทําเอง 

  ๑๐) การซกัซ้อมและการตรวจเราจะซกัซ้อมในเร่ืองตอ่ไปนี ้

   - การจดัรูปขบวนและลาํดบัการเคลือ่นท่ี 

   - การผา่นออกและกลบัเข้ามาใน พท.ของเรา 

   - การหยดุนานและหยดุสัน้ ๆ 

   - การปฏิบติั ณ พืน้ท่ีอนัตราย 

   - การปฏิบติัเม่ือปะทะข้าศกึ 

   - จุดนดัพบและการปฏิบติั 

   - การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย 

   ก่อนท่ีเราจะซกัซ้อมจะตรวจสอบสิง่อุปกรณ์สาํคญั  ตลอดจนความเข้าใจในหน้าท่ีตา่ง ๆ 

เสยีก่อนโดยจะใช้ พท.ภายในท่ีมัน่ของเรานี ้

๔. ธุรการและการส่งกาํลังบาํรุง  

 ก. อาหารและนํา้ ไม่เปลีย่นแปลงจากคําสัง่เตรียม 

 ข. อาวธุกระสนุไม่เปลีย่นแปลง แตใ่ห้เพ่ิมระเบิดขว้างอีกคนละ ๒ ลกู หลงัจากรับคําสัง่แล้วให้ 

หน.สว่นตา่ง ๆ มารับได้ท่ีรอง ฯ 

 ค. การแตง่กายไม่เปลีย่นแปลง ยทุโธปกรณ์มีการเพ่ิมเติมเลก็น้อย ให้ชุดระวงัปอ้งกนัท่ี ๑ มารับ

กล้องสองตาเวลากลางคืนไปจากรอง ฯ 

 ง. ผู้บาดเจ็บและเชลย ผู้บาดเจ็บ ถ้าเลก็น้อยเรามีจ่าพยาบาลประจําอยูแ่ล้ว แตถ้่าอาการหนกัจะ

สง่กลบัเข้าท่ีมัน่โดยขอรถกลบัหากไม่สามารถทําได้จะให้พกัอยูร่ะหวา่งทางไปกบัคูต่วัเองเชลยศกึ ถ้าจบัได้ให้

ชุดจบัเชลยมดัปากและตา ถ้ามากกวา่ ๑ คนให้ลา่มติดกนัไว้ด้วย เราจะนํากลบัมาเพ่ือการซกัถามหาขา่วสาร 

๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อส่ือสาร 

 ก. การติดตอ่สือ่สาร 

  ๑) สญัญาณภายในหนว่ย ลว.ได้กําหนดไว้ดงันี ้ ขอให้ทกุคนจดจําและเราจะซ้อมกนัอีกครัง้

หลงัจากออกคําสัง่นี ้

   ก) ในระหวา่งเคลือ่นท่ีไปและกลบั  

    - หยดุหนว่ย     - จุดนดัพบ 

    - หยดุน่ิง      - ให้รอง ฯ มาพบ ผบ.ลว. 

    - เดินทางตอ่    - ให้ หน.สว่นมาพบ 
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    - หยดุระวงัปอ้งกนัรอบตวั   - สง่ก้าว 

    - พบข้าศกึ     - ปลอดภยั 

    - พืน้ท่ีอนัตราย    - ให้ซุม่โจมตีฉบัพลนั 

    - ไป ลว. 

   ข) สญัญาณในบริเวณท่ีหมาย 

    - สญัญาณเร่ิมยิงหลกั   - เสยีงอตัโนมติัยาวจาก เอ็ม.๑๖ 

    - รอง       - นกหวีดยาว ๑ ครัง้ และสัง่ยิง 

    - สญัญาณหยดุยิงหลกั   - พลชุ่อสแีดง 

    - รอง       - นกหวีดยาว ๒ ครัง้ 

    - สญัญาณถอนตวัหลกั   - พลชุ่อสเีขียว 

    - รอง      - นกหวีดยาว ๓ ครัง้ 

  ๒) การติดตอ่กบัหนว่ยเหนือใช้วิทย ุเอ.เอ็น/พี.อาร์.ซี-๗๗ 

   หน่วย    นามเรียก   ความถ่ีหลัก  รอง 

   บก.ร้อย.    เสอืใหญ่   ๖๐.๕๐   ๔๕.๐๐ 

   หนว่ย ลว.  เสอืดํา    ๖๐.๕๐   ๔๕.๐๐ 

   มว.ปล.๒   เสอืดาว   ๖๐.๕๐   ๔๕.๐๐ 

   มว.ปล.๓   เสอืปลา    ๖๐.๕๐   ๔๕.๐๐ 

   - ให้พลวิทยเุฝา้ฟังอยูต่ลอดเวลา 

   - เราจะรายงานทกุครัง้ท่ีผา่นจุดตรวจสอบพลวิทยคุอยเตือนด้วย 

   - เรามีรหสัใช้แทนคําพดู ดงันี ้

   (๑) ขณะนีอ้ยูท่ี่พิกดั ชงโค      เหตกุารณ์ปกติ     มะล ิ

   (๒) ขออนญุาตเข้าหนว่ย  เฟ่ืองฟา้ 

   (๓) ขอกาหรยิง ป.ท่ี....  กหุลาบ 

    (๔) พบฐานข้าศกึ   ชบา 

   (๕) ปะทะข้าศกึ    กล้วยไม้ 

   (๖) ถึงจุดตรวจสอบท่ี   พิกลุ 

  ๓) สญัญาณผา่นประจําวนั ตัง้แต ่๐๑๙๒๐๐ - ๑๐๑๒๐๐ มิ.ย.๒๙  

     ถาม     นายเรือ 

     ตอบ     ซอยนอน 

 ข. การบงัคบับญัชา ตามสายบงัคบับญัชาในคําสัง่เตรียม 
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  - ในระหวา่งการเคลือ่นท่ี ผมจะอยูห่ลงัชุดระวงัปอ้งกนั ๑ สว่นรอง ฯ จะอยูท้่ายขบวนหน้าชุด

ระวงัปอ้งกนั ๓ ในขณะข้าม พท.อนัตราย ผมจะข้ามไปอยูฝ่ั่งไกล สว่น รอง ฯ จะอยูฝ่ั่งใกล้เพ่ือกํากบัสง่

พวกเราข้าม พท.นัน้ 

  - ณ ท่ีหมาย ผมจะอยูก่บัสว่นโจมตี สว่น รอง ฯ จะอยูก่บัสว่นสนบัสนนุ 

  - ผบ.ร้อย จะยงัคงอยู ่ณ ท่ี ทก.ร้อย เพ่ือติดตามการปฏิบติัของพวกเราตลอดเวลา 

   ใครมีอะไรสงสยั.............โปรดซกัถาม 

   ขณะนีเ้วลา.......................... 

  "ผมหวังว่าจะมาฉลองความสําเร็จพร้อมพวกเราทุกคน.......ที่น่ี......เม่ือจบภารกิจแล้ว “ 

บทที่ ๔ 

ความรับผิดชอบในการลาดตระเวน  
๑. กล่าวทั่วไป  

 ถึงแม้วา่ผู้บงัคบับญัชาจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การปฏิบติัของหนว่ยลาดตระเวนในหนว่ยของตนแต่

ก็ไม่สามารถท่ีจะทําให้สาํเร็จในรายละเอียดได้ทัง้หมด ด้วยตนเองแตผู่้ เดียวได้ มีพนัธกิจหลายสว่นจะต้อง

มอบให้นายทหารฝ่ายอํานวยการ และ ผบ.หนว่ยรอง คือ 

 ก. การฝึก 

 ข. การเลอืก ผบ.หนว่ยลาดตระเวน 

 ค. การกําหนดภารกิจการลาดตระเวน 

 ง. การออกคําสัง่ลาดตระเวน 

 จ. การประสานการปฏิบติั 

 ฉ. มาตราการควบคมุ 

 ช. การกํากบัดแูล 

 ฌ. การรายงาน 

๒. การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอาํนวยการ  

 ก. การฝึก เทคนิคการลาดตระเวนสามารถจะเรียนรู้ด้วยการฝึกในสนามซึ่งเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุการ

สอนในห้อง แผนท่ี และการฝึกโต๊ทรายก็เป็นเคร่ืองช่วยฝึกท่ีมีคา่ในการสอนในหลกัการของการลาดตระเวน

และใช้ร่วมกบัการฝึกในสนาม นายทหารยทุธการของกองพนั (ฝอ.๓) เป็นผู้ รับผิดชอบทางฝ่ายอํานวยการ

สาํหรับการฝึกทัง้หมด ฝอ.๓ ผู้ นีจ้ะมีนายทหารกองขา่ว (ฝอ.๒) เป็นผู้ช่วยและทํางานร่วมกบั ผบ.ร้อย ใน

การเตรียมแผนการฝึก เพ่ือให้แนใ่จวา่การฝึกในหลกัการ และเทคนิคของการลาดตระเวนทําได้ถกูต้อง 

 ข. การเลอืก ผบ.หนว่ยลาดตระเวน ในการฝึก ผบ.ร้อย. และ ผบ.หมวด ทําการหมนุเวียนให้

นายทหารชัน้ประทวนและนายทหารชัน้ผู้ น้อย ทําหน้าท่ี ผบ.หนว่ยลาดตระเวนเพ่ือให้ทกุคนมีความชํานาญ

เทา่กนัทกุ ๆ คน ในการรบผู้บงัคบับญัชาท่ีจดัหนว่ยลาดตระเวนตามปกติ จะเลอืก ผบ.หนว่ยลาดตระเวน
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ขึน้มาคนหนึง่ ในการนีเ้ขาจะต้องพิจารณาถึงความชํานาญและความสามารถในความเป็นผู้ นํา ของ

นายทหารชัน้ประทวนและนายทหารชัน้ผู้ น้อยเหลา่นัน้ และต้องหมนุเวียน ผบ. หนว่ยลาดตระเวน เพ่ือ

หลกีเลีย่งในการใช้บุคคลซํา้ ๆ หน้ากนั 

 ค. การกําหนดภารกิจของหนว่ยลาดตระเวน ฝอ.๒ เป็นผู้วางแผนและเสนอแนะภารกิจของหนว่ย

ลาดตระเวนหาขา่ว ฝอ.๓ เป็นผู้วางแผนและเสนอแนะภารกิจของหนว่ยลาดตระเวนรบ แต ่ผบ.พนั. ผู้ เดียว

เทา่นัน้ท่ีจะเป็นผู้อนมุติัภารกิจท่ีเสนอแนะโดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของการลาดตระเวนแตล่ะแบบ 

 

 
๑. สถานการณ์ 

 ก. สถานการณ์ฝ่ายข้าศกึ 

  ๑) ท่ีตัง้ของข้าศกึท่ีทราบแล้วหรือคาดว่า 

  ๒) การปฏิบติัการของหน่วยลาดตระเวนข้าศกึ 

  ๓) ตําบลท่ีซุม่โจมตีของข้าศกึท่ีทราบแล้วหรือคาดว่า 

  ๔) ภูมิประเทศและอากาศและผลกระทบกระเทือนอาจจะเกิดขึน้แก่หน่วย ลว. 

 ข. สถานการณ์ของฝ่ายเรา 

  ๑) ภารกิจของหน่วยเหนือรวมทัง้แผนการปฏิบติัของหน่วยในสงักดั, หน่วยขึน้สมทบหรือหน่วยสนบัสนุน ซึง่อาจจะมี

ผลกระทบกระเทือนตอ่หน่วย ลว. 

  ๒) ภารกิจและเส้นทางของหน่วยลาดตระเวนฝ่ายเราอ่ืน ๆ ซึง่ปฏิบติัการในพืน้ท่ี 

  ๓) ท่ีตัง้และแผนการปฏิบติัของหน่วยข้างเคียง 

 ค. หน่วยขึน้สมทบ 

  ๑) เจ้าหน้าท่ีพิเศษ  

  ๒) ผู้ตรวจการณ์หน้า  

๒. ภารกิจ  

 (กระทดัรัด, ชดัเจนและข้อความสมบูรณ์ถึงส่ิงท่ีหน่วยลาดตระเวนจะต้องปฏิบติัให้สําเร็จ)  

๓. การปฏิบัติ  

 ๑. ขนาดของหน่วยลาดตระเวนท่ีควรจดั  

 ๒. เส้นทางทัว่ไป (โดยปกติจะบอกให้ทราบโดยจุดตรวจท่ีกําหนดไว้)  

 ๓. การยิงสนบัสนุนท่ีจดัทําไว้ให้  

คาํแนะนําในการประสาน 

 ๑. เวลาออกและเวลากลบั 

 ๒. การออกจากและการเข้าไปในพืน้ท่ีของฝ่ายเดียวกนั 

 ๓. รายละเอียดของแผนการยิงสนบัสนุนแก่หน่วยลาดตระเวน 

 ๔. เวลาและสถานท่ีสําหรับรับรายงาน 

๔. การธุรการและการส่งกําลังบาํรุง 

 ก. ยทุโธปกรณ์พิเศษท่ีจดัให้หน่วยลาดตระเวน 

 ข. การขนสง่ 

 ค. คําแนะนําในการปฏิบติัตอ่ผู้บาดเจ็บและเชลยศกึ 
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 ง. พืน้ท่ีท่ีทําการซกัซ้อม 

๕. การบังคับบัญชาการติดต่อ ส่ือสาร 

 ก. การติดตอ่ ส่ือสาร 

  ๑) สญัญาณเรียกขานและความถ่ีท่ีใช้ 

  ๒) คําแนะนําพิเศษสําหรับใช้ในการติดตอ่ส่ือสาร 

  ๓) วิธีรายงานท่ีจะต้องกระทําและวิธีในการสง่ 

  ๔) สญัญาณผา่น (คําถามและคําตอบ) 

 ข. การบงัคบับญัชา (ท่ีอยูแ่ละการกําหนดเฉพาะของเจ้าหน้าท่ี และบุคคลของกองบงัคบัการหน่วยเหนือ ซึง่จะเป็นผู้ให้

ขา่วสารและการสนบัสนุนตอ่หน่วยลาดตระเวนในระหว่างขัน้การเตรียมการและขัน้การปฏิบติั) 

รูปที่ ๓ (คําส่ังลาดตระเวน) 

 ง. การออกคําสัง่การลาดตระเวน ผบ.หนว่ยลาดตระเวนจะได้รับคําสัง่ลาดตระเวนซึง่จะ

ประกอบด้วยคําแนะนําขา่วสารและแนวทางท่ีจําเป็นทกุอยา่งท่ีจะใช้ในการวางแผน เตรียมการเพ่ือปฏิบติัภารกิจ

ลาดตระเวนให้สาํเร็จ คําสัง่ลาดตระเวนเป็นแบบหนึง่ของคําสัง่ยทุธการมีรูปร่างและลาํดบัหวัข้ออยา่งเดียวกนั 

(ดรููปท่ี ๓) หนว่ยลาดตระเวนจะได้รับมอบภารกิจหลกัเพียงภารกิจเดียว ภารกิจรองหรือภารกิจสาํรองก็อาจจะ

มอบให้ได้ภารกิจต้องกระจ่างชดั เข้าใจแจ่มแจ้ง และอยูใ่นขีดความสามารถของหนว่ยลาดตระเวนแบบนัน้ ๆ 

 ๑. บางที ผบ.พนั. จะเป็นผู้ออกเอง แตต่ามปกตินายทหารฝ่ายอํานวยการท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ลาดตระเวนนัน้เป็นผู้ออก 

 ๒. ฝอ.๒ จะบรรยายสรุปขา่วกรองตามความจําเป็น 

 ๓. นายทหารฝ่ายอํานวยการอ่ืน ๆ (ฝอ.๑, ฝอ.๔) อาจบรรยายสรุปในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความ

รับผิดชอบตอ่งานฝ่ายอํานวยการของตน 

 จ. การประสานการปฏิบติั การประสานการปฏิบติัจะกระทําได้โดยผา่นฝ่ายอํานวยการ และหวัหน้า

หนว่ยลาดตระเวน โดยทัว่ ๆ ไป การประสานจะกระทําใน ๓ ลกัษณะ คือในระหวา่งฝ่ายอํานวยการกบัฝ่าย

อํานวยการของหนว่ยอ่ืน ๆ ฝ่ายอํานวยการกบัหนว่ยลาดตระเวนและระหวา่งหวัหน้าหนว่ยลาดตระเวนกบั

หนว่ยตา่ง ๆ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการประสานงานระดบัตา่ง ๆ นีจ้ะต้องให้มีการคาบเก่ียวพนักนั

เพ่ือให้แนใ่จวา่จะได้ผลถกูต้องแนน่อนและตอ่เน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการลาดตระเวนระยะใกล้ เน่ืองจาก

พืน้ท่ีอิทธิพลและพืน้ท่ีควรสนใจของหนว่ยซึง่จดัการลาดตระเวนจะคาบเก่ียวเข้าไปในเขตของหนว่ยอ่ืน 

 ฉ. มาตรการในการควบคมุ การควบคมุหนว่ยลาดตระเวนของผู้บงัคบับญัชา จะอยูใ่นขอบเขตจํากดั

ภายหลงัท่ีหนว่ยลาดตระเวนได้ออกเดินทางไปแล้ว เพราะฉะนัน้การกําหนดมาตรการในการจํากดัหรือควบคมุ

หนว่ยลาดตระเวนจะต้องมีการวางแผนและรวมไว้ในคําสัง่ลาดตระเวนมาตรการในการควบคมุดงันี.้- 

  ๑) เวลาออกท่ีแนน่อนอาจจะบง่ไว้เพ่ือปอ้งกนัการสบัสน ลดโอกาสท่ีเกิดปะทะในระหวา่งหนว่ย

ลาดตระเวนด้วยกนัและทําให้การควบคมุได้แนน่อนยิง่ขึน้หรืออาจกําหนดไว้อยา่งกว้าง  ๆ เช่น "ออกหลงัจากมืด" 

หรือ "ออกก่อนสวา่ง" 
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  ๒) เวลากลบั ขา่วสารท่ีหนว่ยลาดตระเวนหาขา่วได้รับอาจจะหมดคณุคา่ไปถ้าไม่ได้รับในเวลา

ท่ีกําหนด หรือการปฏิบติัในอนาคตอาจจะขึน้อยูก่บัผลของการปฏิบติัของหนว่ยลาดตระเวนเช่นนี ้ หนว่ย

ลาดตระเวนจะต้องปฏิบติัภารกิจให้สาํเร็จในเวลาท่ีกําหนดให้นัน้ ตวัอยา่งเช่น ความต้องการให้หนว่ย

ลาดตระเวนนัน้ไปทําลายศนูย์การติดตอ่สือ่สาร เม่ือเวลาเทา่นัน้หรือภายในเวลาท่ีกําหนดนัน้ เพ่ือช่วย

แผนการเข้าตีท่ีวางไว้เม่ือ ผบ.หนว่ย กําหนดภารกิจตา่ง ๆ ตามเวลาให้หนว่ยลาดตระเวนตนเองจะต้อง

เข้าใจวา่การลาดตระเวนนัน้อาจจะไม่สามารถปฏิบติัภารกิจได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด เม่ือ ผบ.กําหนดการ

ปฏิบติัตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามเวลาแก่หนว่ยลาดตระเวน ตนเองก็จะต้องกําหนดระดบัความสาํคญัวา่จะให้

ความสาํเร็จในภารกิจหรือ การปฏิบติัการออกไปตามกําหนดเวลา อนัใดอยูก่่อนหรือหลงั โดยปกติแล้วเวลา

กลบัของหนว่ยลาดตระเวนจะกลา่วไว้กว้าง ๆ 

  ๓) เส้นทางทัว่ไปในการลาดตระเวน อาจจะกําหนดขึน้ผา่นจุดตรวจสอบตา่ง ๆ จดุตรวจสอบ

คือ จุดท่ีกําหนดให้บนพืน้ดินซึง่อยูใ่นหรือข้างเส้นทางท่ีหนว่ยลาดตระเวนจะต้องผา่น โดยปฏิบติัการ

รายงานจะต้องกระทําเม่ือผา่นจุดตรวจสอบแตล่ะจุด จุดตรวจสอบจะเป็นเคร่ืองแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ

ถึงท่ีอยูข่องหนว่ยลาดตระเวน ในเวลาท่ีรายงานนัน้ เส้นทางท่ีแนน่อนมกัจะไม่คอ่ยกําหนดเว้นแตใ่นการ

ลาดตระเวนออกเส้นทางหรือเม่ือต้องการควบคมุการเคลือ่นท่ีของหนว่ยลาดตระเวนอยา่งใกล้ชิด 

  ๔) แผนการติดตอ่สือ่สาร วิธีรายงานโดยเฉพาะท่ีต้องการและวิธีการสง่ขา่วเป็นสิง่จําเป็นปกติ

วิทยเุป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสดุ ทางสายอาจใช้เม่ือระยะทางสัน้ แบบของวิทยท่ีุจะใช้ก็จะพิจารณาจากระยะทางท่ี

คาดวา่หนว่ยลาดตระเวนจะไป วิทยแุละพนกังานท่ีใช้การได้ท่ีมีอยูแ่ละวิธีการเคลือ่นท่ีของหนว่ยลาดตระเวน

รหสัท่ีสัน้ และงา่ย ซึง่เตรียมไว้จะช่วยให้ลดเวลาในการสง่ขา่ว และทําให้ลดความยุง่ยากซึง่อาจมีได้ตอ่ภารกิจ 

การลาดตระเวน พลแุละควนัสญัญาณอาจใช้เป็นเคร่ืองมือติดตอ่สือ่สารได้ แตจ่ะทําให้ถกูค้นพบได้งา่ย 

 ช. การสนบัสนนุและการกํากบัดแูล ฝอ.๓ จดัเตรียมในการยิงสนบัสนนุ ฝอ.๔ จดัเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ท่ีไม่มีอยูใ่นหนว่ยเหนือของหนว่ยลาดตระเวน ฝอ.๒ และ ฝอ.๓ จดัเตรียมเจ้าหน้าท่ี ฯ ท่ีมี

ความสามารถพิเศษ เช่น ผู้ ชํานาญการใช้ระเบิดทําลาย คนนําทาง ลา่ม และผู้ นําทาง ณ ตําบลปลายทาง

การกํากบัดแูลเป็นหน้าท่ีของ ผบ.หนว่ย และนายทหารฝ่ายอํานวยการท่ีเก่ียวข้อง 

 ซ. การรายงาน หน่วยลาดตระเวนของกองพนัท่ีกลบัมาถึงจะถูกซกัถามโดยฝ่ายอํานวยการท่ี

เหมาะสม แบบรายงานการลาดตระเวนได้แสดงไว้ในรูปท่ี ๔ จะใช้เพ่ือให้มัน่ใจวา่การรายงานนัน้เป็นไป

อยา่งถกูต้อง และสมบูรณ์ แบบฟอร์มของการรายงานนีเ้ป็นแบบมาตรฐานท่ีใช้ในประเทศภาคี เทคนิคใน

การรายงานอาจมีได้หลายแบบ แบบหนึง่ท่ีได้ผลคือ ให้ ผบ.หนว่ยลาดตระเวนบรรยายเร่ืองราวการ

ลาดตระเวนตัง้แตอ่อกจนกระทัง่กลบั บุคคลอ่ืนในหนว่ยลาดตระเวนแตล่ะคนก็จะให้ขา่วสารเพ่ิมเติมท่ีเขา

ได้รับมา      ผู้สอบถามจะถาม ผบ.หนว่ยลาดตระเวนถึงขา่วสารท่ียงัไม่ได้รับซึง่มีความสาํคญั วิธีนีก็้จะทํา

ให้ทกุคนในหนว่ยลาดตระเวนมีโอกาสเพ่ิมเติมขา่วสารได้ถกูต้องมากขึน้ 
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การรายงานของหน่วยลาดตระเวน 

 

การกําหนดช่ือของหน่วยลาดตระเวน................................................วนัท่ี.......................……………......................... 

ถึง...............................................................................................................................................…………............ 

แผนท่ี.....................................................................................................................................................………….. 

 

ก. ขนาดและการประกอบกําลงัของหน่วย ลว. 

ข. หน้าท่ี 

ค. เวลาออก 

ง. เวลากลบั 

จ. เส้นทาง (ไป และกลบั) 

ฉ. ภมูปิระเทศ 

ช. ข้าศกึ 

ซ. การแก้ไขแผนท่ี (ถ้ามี) 

ฌ. ขา่วสารอ่ืน ๆ  

ญ. ผลจากการปะทะกบัข้าศกึ 

ฏ. สภาพของหน่วยลาดตระเวน 

ฎ. การสรุปและการเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

ลายเซ็นต์, ยศ/ตําแหน่งและสงักดั/หน่วยของ ผบ.หน่วยลาดตระเวน 

ฐ.ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิของผู้สอบถาม 

ลายเซ็นต์, ยศ/ตําแหน่งและสงักดั/หน่วย/วนัท่ีของผู้ รับรายงาน 

ถ.การแจกจ่าย 

 

 

รูปที่ ๔ แบบฟอร์มของการรายงาน 

 

 

บรรยายถึงภมูปิระเทศ-ท่ีแห้ง,ท่ีลุม่,ป่าเขา,ป่าทึบ,ป่าละเมาะ,

โขดหินและบอ่นํา้ สภาพของสะพาน เช่น แบบ ขนาด และความ

แขง็แรง ท่ีมีผลตอ่ยานเกราะและรถ 

ความแขง็แกร่ง,การวางกําลงั,สภาพของการตัง้รับ,อาวธุ

ยทุโธปกรณ์,ท่าที,ขวญั,ท่ีตัง้ท่ีแน่นอน,การเคล่ือนไหว,เวลาท่ี

พบ,การปฏิบตั,ิพกิดั 

เชลยและการควบคมุ เคร่ืองหมายประจําตวั,ข้าศกึ,ท่ีบาดเจ็บ

,เอกสาร และยทุโธปกรณ์ท่ีจบัได้ 

รวมทัง้สิง่ท่ีจะช่วยให้การปฏิบตังิานสําเร็จและข้อเสนอแนะในการ

นํายมุโธปกรณ์ และยทุธวธีิท่ีควรใช้ของหน่วย ลว. 
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๓. การควบคุมบังคับบัญชาในการลาดตระเวน 

 ก. อํานาจในการลาดตระเวน หนว่ยลาดตระเวนปกติจะถกูสง่ออกปฏิบติัและอยูใ่นการควบคมุของ

กองพนั ผบ.ร้อย ก็ยงัคงจะต้องรับผิดชอบตอ่กําลงัพลของหนว่ยลาดตระเวนซึง่จดัจากหนว่ยของตน ถึงแม้วา่

ตนเองจะไม่ได้เป็นผู้ ริเร่ิมในการจดัเลยก็ตาม เม่ือ ผบ.ร้อย.คนใดคนหนึง่มีหน้าท่ีจะต้องจดักองร้อยเป็นหนว่ย

ลาดตระเวน แผนการลาดตระเวนของเขาจะต้องมีการประสานกบันายทหารฝ่ายอํานวยการของกองพนัท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการประสานการใช้หนว่ยลาดตระเวนได้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัตลอดพืน้ท่ีของกองพนั  

  ๑) โดยปกติกองพนัจะกําหนดให้นายทหารฝ่ายอํานวยการท่ีเหมาะสมเป็นผู้บรรยายสรุปและ

ตอบข้อซกัถาม ผบ.หนว่ยลาดตระเวน ผบ.หนว่ยลาดตระเวนจะต้องแจ้งให้ ผบ.ร้อย. ทราบถึงเร่ืองราวท่ีตน

ได้รับการบรรยายสรุป และการตอบข้อซกัถามจากฝ่ายอํานวยการของกองพนั 

  ๒) ในการรบนายทหารฝ่ายอํานวยการท่ีเหมาะสมมกัจะไม่สามารถ ตอบข้อซกัถามและบรรยาย

สรุปตอ่หนว่ยลาดตระเวนแตล่ะกองพนัได้เสมอ ๆ ในกรณีเช่นนี ้ ผบ.ร้อย. จะได้รับขา่วสารท่ีจําเป็นเพ่ือใช้

ซกัถาม และบรรยายสรุปตอ่หนว่ยลาดตระเวนซึง่กองพนัเป็นผู้สัง่จดัขึน้จากกองร้อยของตนกระทําได้อยา่ง

ถกูต้อง 

 ข. อํานาจของกองร้อย กองร้อยท่ีถกูกําหนดให้จดัหนว่ยลาดตระเวน โดยสว่นใหญ่แล้วจะจดั

หนว่ยลาดตระเวน ซึง่ ผบ.ร้อย. มีความประสงค์จะให้ดํารงค์การติดตอ่ระหวา่งสว่นตา่ง ๆ ภายในของ

กองร้อยกบัหนว่ยข้างเคียงและการลาดตระเวนอ่ืน ๆ ซึง่จําเป็นต้องใช้ในการระวงัปอ้งกนัหรือหาขา่วสารท่ีมี

ความสาํคญัตอ่ ผบ.ร้อย. 

 ค. อํานายในการลาดตระเวนปราบปรามกองโจร อํานาจในการลาดตระเวนนัน้ใช้วิธีการแยกการให้

มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ ถึงแม้วา่นโยบายในการจดัการลาดตระเวนทัง้สิน้และความต้องการในการจดัหนว่ย

ลาดตระเวนพิเศษ อาจจะเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นการพิจารณาของหนว่ยเหนือก็ตามแตก่ารปฏิบติัการลาดตระเวนท่ี

กระทําอยา่งกว้างขวาง และสนองตอบอยา่งรวดเร็วในสถานการณ์ทางยทุธวิธีในการรบแบบปราบปราม

กองโจร ทําให้มีความต้องการในการกระจายอํานาจในการใช้หนว่ยลาดตระเวนไปยงัหนว่ยรอง กองพนั 

กองร้อย หรือหมวดอาจถกูกําหนดให้เป็นผู้จดัหนว่ยลาดตระเวนได้ในการกระจายอํานาจให้หนว่ยรองใด ๆ 

โดยเฉพาะนัน้จะต้องพิจารณาถึงภมิูประเทศการปฏิบติัการของกองโจร ปัญหาในการประสานและกําลงั

ทหารท่ีมีอยู ่ การควบคมุหนว่ยลาดตระเวนภายใต้อํานาจจากการแยกนัน้ จะได้รับการปรับให้สะดวกขึน้ 

โดยการกําหนดพืน้ท่ีรับผิดชอบทางยทุธวิธีให้แก่กองพนั และหนว่ยของกองพนันัน้ การประสานการปฏิบติั

ของหนว่ยลาดตระเวนในพืน้ท่ีท่ีกําหนดจะกระทําขึน้เพ่ือมิให้หนว่ยลาดตระเวนปะทะกนัเองและช่วยให้การ

ติดตามกองโจรกระทําได้ทนัทีจากพืน้ท่ี หนึง่ไปยงัพืน้ท่ีหนึง่ ถึงแม้วา่อํานาจในการลาดตระเวนจะเป็นแบบ

แยกการรบก็ตามแตก่ารปฏิบติัของหนว่ยลาดตระเวนทกุหนว่ยจะต้องรายงานไปยงักองบงัคบัการของ

หนว่ยเหนือ 
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การลาดตระเวนในการปราบปรามกองโจร 

ก. กล่าวโดยทั่ วไป การลาดตระเวนจะต้องมีการวางแผนเป็นอยา่งดี และระมดัระวงัเพ่ือให้มัน่ใจวา่จะ

ประสบผลสาํเร็จในการตอ่สู้กบักองโจร "การลวง" จะต้องนํามาใช้มากกวา่ในการยทุธปกติเพราะวา่กองโจร

จะมีผู้แจ้งขา่วให้ทราบอยูต่ลอดเวลา เป็นการยากท่ีจะออกปฏิบติัการลาดตระเวนโดยท่ีฝ่ายกองโจรจะไม่รู้

ในการปราบปรามกองโจรนัน้ การรู้วา่ใครคือข้าศกึเป็นสิง่ท่ียากมากกวา่การรบในแบบ เน่ืองจากกองโจร

มกัจะปลอมตวัเป็นชาวบ้านอยูเ่สมอ 

ข. ข้อพิจารณาพิเศษ พืน้ฐานของวิชาลาดตระเวนหลาย ๆ อยา่งได้นํามาดดัแปลงและใช้เป็นการยทุธวิธี

ในการปราบปรามกองโจร อยา่งไรก็ตามเทคนิคก็จะถกูดดัแปลงและนํามาใช้รวมไว้ในหลกัพืน้ฐานด้วย 

 ๑) การลาดตระเวนในการปราบปรามกองโจรนีมี้ลกัษณะเป็นแบบเอนกประสงค์ และมีภารกิจ

โดยทัว่ไป เพ่ือ จบั, ยดึ, สงัหาร, ก่อกวนข้าศกึ, หาขา่วสารหรือรายงานขา่วสาร และทําให้ประชาชนให้การ

สนบัสนนุหนว่ยลาดตระเวนแตล่ะหนว่ยจะได้รับมอบภารกิจเฉพาะ ๑ ภารกิจ และอาจได้รับภารกิจโดยทัว่ไป

อยา่งใด อยา่งหนึง่ หรือหลาย ๆ อยา่งรวมกนั อยา่งไรก็ตามภารกิจอ่ืนนอกจากภารกิจเฉพาะท่ีได้รับจะต้อง

ยดึถือและ ปฏิบติัพร้อมกนัไปด้วยเทา่ท่ีโอกาสจะอํานวยให้มากท่ีสดุ 

 ๒) หนว่ยลาดตระเวนปราบปรามกองโจร สว่นมากมกัจะต้องปฏิบติัการในภมิูประเทศท่ียากลาํบาก

และเป็นเวลานาน ๆ รวมทัง้จะต้องนํายทุโธปกรณ์มากกวา่การรบในแบบ ซึง่ยทุโธปกรณ์ท่ีเพ่ิมเติมขึน้นีเ้ป็น

สิง่จําเป็นเพ่ือดํารงค์ไว้ ซึง่สขุภาพของทหารและประสทิธิภาพในการรบ 

ค. การฝึก การฝึกหนว่ยลาดตระเวนมีความตรากตรําเป็นเวลานาน ๆ ในสภาพแวดล้อมท่ีทรุกนัดารก็เป็น

วิธีทีต้องปฏิบติัในการฝึกหนว่ยลาดตระเวนในการปราบปรามกองโจร แผนการในการฝึกท่ีพงึประสงค์ 

เพ่ือให้มีการเพ่ิมพนูสมรรถภาพให้สงูขึน้ดงันี.้- 

 ๑) สภาพร่างการและจิตใจ 

 ๒) เทคนิคของการตีโฉบฉวยและซุม่โจมตี 

 ๓) การปฏิบติัการลาดตระเวนระยะไกล 

 ๔) การสะกดรอยและเทินทางในภมิูประเทศ 

 ๕) การปฏิบติัฉบัพลนั 

 ๖) มาตรการตอ่ต้านการตรวจพลและการหลกีเลีย่งกองโจร 

 ๗) เทคนิคการดํารงชีพ 

 ๘) การปฐมพยาบาลขัน้สงูและมาตรการการใช้ยาปอ้งกนั 

 ๙) การใช้ความชํานาญในสนาม 

 ๑๐) การฝึกให้ทกุคนรู้เร่ือง การสือ่สารและการใช้อาวธุประจําหนว่ย 
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การปฏบิัตกิารลาดตระเวนส่งโดย ฮ.  

ก. กล่าวทั่วไป ภารกิจในการลาดตระเวนสง่ทาง ฮ. นัน้ ปกติแล้วมีความต้องการการปฏิบติัท่ีเขตสง่ลงและ

รับกลบัตา่งไปจากการปฏิบติัการทาง ฮ. ของหนว่ยภาคพืน้ดินทัว่ ๆ ไป ข้อแตกตา่งท่ีสาํคญัเหลา่นีคื้อ 

หนว่ย ลว.เกือบทกุหนว่ยจะมีขนาดเลก็ ต้องการความรวดเร็วและคลอ่งตวัตลอดจนความจําเป็นท่ีจะต้อง

เคลือ่นท่ีออกจากหนว่ยเขตสง่ลงให้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 

ข. การเข้าสู่พืน้ที่ปฏิบัติการ ในการเข้าสูพื่น้ท่ีปฏิบติัการของหนว่ย ลว. พืน้เขตสง่ลงของ ฮ.ไม่ได้อยูใ่น

ความยดึครองของฝ่ายเรา การรักษาความปลอดภยัไม่มี ตลอดจนไม่มีการปอ้งกนัเหมือนกบัการโจมตีด้วย 

ฮ. ตามปกติ ผบ.ลว. ต้องกําหนดจุดนดัพบจุดแรกระหวา่งทางขึน้โดยกําหนดให้อยูใ่กล้ ๆ กบัเขตสง่ลงพืน้ท่ี

ทนัทีท่ีลงถึงพืน้ดินหนว่ย ลว.ท่ีมากบั ฮ. แตล่ะลาํก็จะมุ่งตรงไปยงัจุดนดัพบนัน้ให้เร็วท่ีสดุ ถ้าการเข้าสูพื่น้ท่ี

ปฏิบติัการครัง้นัน้ถกูตรวจพบ โดยข้าศกึ ผบ.ลว.ก็จะต้องเตรียมการโดยการถอนตวัออกจากพืน้ท่ีนัน้โดย

ทนัที หรืออาจจะเข้าสูพื่น้ท่ีปฏิบติัการโดยการไปใช้เขตสง่ลงสาํรอง 

ค. การออกจากพืน้ที่ปฏิบัติการ กรรมวิธีในการออกจากพืน้ท่ีปฏิบติัการถกูกําหนดขึน้เพ่ือเตรียมไว้สาํหรับ 

ผบ.ลว. จะได้นําหนว่ยออกจากพืน้ท่ีปฏิบติัการด้วยความรวดเร็วและปลอดภยั เพ่ือให้เป็นท่ีมัน่ใจได้การออก

จากพืน้ท่ีปฏิบติัการจะเป็นไปด้วยความราบร่ืน ตลอดจนระบบการพิสจูน์ฝ่ายของเขตร่อนลงอยา่งถกูต้อง 

หนว่ย ลว. จะต้องสง่คําขอรับการสนบัสนนุในการรับกลบัและบรรยายลกัษณะของเขตร่อนลง ลกัษณะเขตร่อน

ลงควรมีข้อมลูตอ่ไปนีร้วมอยูด้่วย 

 ๑) การพิสจูน์หนว่ย 

 ๒) พิกดั 

 ๓) ลกัษณะเขตร่อนลง (ขนาด, ท่ีตัง้ของข้าศกึ, เคร่ืองกีดขวาง, สิง่เหลา่นีต้้องแจ้งให้นกับินทราบ) 

 ๔) การแสดงเคร่ืองหมายเขตร่อนลง (กระจก, แผน่ผ้าสญัญาณ, ควนั, แสง, อ่ืน ๆ สิง่เหลา่นีเ้ป็น

วิธี ธรรมดาของการแสดงเคร่ืองหมายเขตร่อนลง) 

 ๕) คําแนะนําในทิศทางบินเข้า 

 ๖) สรุปการยิงของข้าศกึ แบบ, ท่ีตัง้, การยิงครัง้สดุท้ายของข้าศกึ และทิศทางท่ีคาดวา่ข้าศกึจะ

ยิงไปยงันกับิน 

 ๗) การยิงของ ฮ. ทิศทางและระยะปลอดภยัตอ่หนว่ยพืน้ดินท่ี ฮ. จะยิงได้ 

 

---------------------------- 
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บทที่ ๕ 

การดาํเนินการลาดตระเวน 

๑. กล่าวทั่วไป การวางแผนทัง้หลาย และการเตรียมการได้กระทําเพ่ือความมุ่งหมายอนัหนึง่ คือ 

ความสาํเร็จในการดําเนินการลาดตระเวน ขัน้ตอนท่ี ๖ จะได้อธิบายถึงหลกัการในการดําเนินการ

ลาดตระเวนและเทคนิคในการใช้ 

๒. รูปขบวนและลําดับการเคล่ือนที่ 

 ก. การจัดกําลงัทัว่ไปและการจัดกําลงัพิเศษของหน่วยลาดตระเวนนัน้ได้กําหนดเป็นสว่นชุดท่ี

จําเป็นตอ่การปฏิบติังาน ณ ท่ีหมาย ตอ่ไปนีจ้ะพดูถึงรูปขบวนท่ีเราจะเดินทางไปยงัท่ีหมายและท่ีอยูข่อง

สว่น, ทีม และบุคคลในรูปขบวน ซึง่การจดัเช่นนีเ้รียกวา่ "การจดักําลงัในการเดินทาง" 

 ข. รูปขบวนขัน้ต้นของหมวด อาจจะนํามาพฒันาใช้กบัหนว่ยลาดตระเวนได้ทกุขนาด  ทา่นอาจจะ

เปลีย่นจากรูปขบวนหนึง่มาเป็นรูปขบวนหนึง่ ตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่ โดยรูปขบวนหนึง่ ๆ อาจจะ

ได้เปรียบและเหมาะสมกบัภมิูประเทศอนัหนึง่ตามสถานการณ์และความต้องการของทา่น ทา่นอาจจะต้อง

เสยีการควบคมุไปบ้าง ถ้าต้องการกระจายกําลงัออกไป หรือทา่นอาจจะต้องลดความเร่งรีบลงเพราะ

ต้องการเพ่ิมการซอ่นเร้นและการระวงัปอ้งกนั 

 ค. ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดักําลงัในการเดินทางมีดงัตอ่ไปนี ้

  ๑) การปะทะข้าศกึ แนวความคิดท่ีสาํคญัท่ีสดุในการจดักําลงัในการเดินทางคือ การปฏิบติัเม่ือ

ปะทะกบัข้าศกึ  

  ๒) เอกภาพทางยทุธวิธี  การจดักําลงัในการปฏิบติั  ควรดํารงเอกภาพของสว่นและชุดไว้เพ่ือ

ประโยชน์ในการควบคมุ, การระวงัปอ้งกนั, การใช้กําลงั ณ ท่ีหมาย และการปฏิบติัเม่ือปะทะกบัข้าศกึ 

  ๓) การใช้กําลงั ณ ท่ีหมายความเหมาะสมในการพิจารณาการจดักําลงัเพ่ือการปฏิบติั ณ ท่ี

หมาย คือความรวดเร็วและงา่ย 

  ๔) การควบคมุ  การควบคมุหนว่ยลาดตระเวน  จะดีท่ีสดุในรูปขบวนอนัหนึง่โดยพิจารณาคือ 

ขนาดของหนว่ยลาดตระเวนด้วย 

  ๕) สถานการณ์ข้าศกึ ต้องพิจารณาถึงท่ีอยูข้่าศกึ และขีดความสามารถข้าศกึวา่จะสามารถซุม่

โจมตีหนว่ยลาดตระเวนได้หรือไม่ มีกําลงัเข้มแข็งขนาดไหน 

  ๖) ความเร็วในการเดินทาง เม่ือไหร่ควรถึงท่ีหมาย เวลากลบั, ความเร็วในการเดินทางของอาวธุ

ยทุโธปกรณ์ ถ้าสถานการณ์อํานวยให้ ควรให้เขาเหลา่นัน้ขึน้มาอยูข้่างหน้า เพ่ือจะให้กําหนดความเร็วใน

การเดินได้ 

  ๗) การซอ่นเร้น หนว่ยลาดตระเวนสามารถเคลือ่นท่ีได้อยา่งเงียบแคไ่หน รูปขบวนของหนว่ย

ลาดตระเวนจะผา่นพุม่ไม้ท่ีมีเสยีงดงัหรือเปลา่ อะไรสาํคญัท่ีสดุ การซอ่นเร้นหรือความเร็วในการเดินทาง 
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  ๘) การระวงัปอ้งกนั ทิศทางใดท่ีควรจะปะทะกบัข้าศกึ หนว่ยลาดตระเวนจะทําการระวงัปอ้งกนั

รอบตวัหรือไม่ ถ้าทําการระวงัปอ้งกนัรอบตวั ควรจะกําหนดพืน้ท่ีรับผิดชอบให้กบัสว่นพวกและบุคคล 

ความเร็วหรือการซอ่นเร้น จะช่วยในการระวงัปอ้งกนัดีท่ีสดุ การรวมกนัอยา่งรอบคอบด้วยความเร็วและการ

ซอ่นเร้นปกติจะเป็นกาควบคมุท่ีดีท่ีสดุ 

  ๙) การกระจายกําลงั ควรพิจารณาถึงว่าหน่วยลาดตระเวนทัง้หน่วยจะได้รับอันตราย  โดย

ระเบิดเพียงลกูเดียว หรือเปลา่ ถ้าจะกระจายกําลงัออกไป จะสามารถควบคมุหนว่ยได้หรือไม่ 

  ๑๐) ภมิูประเทศ ภมิูประเทศผลกระทบกระเทือนอยา่งไรบ้าง ป่าทบึหรือพืน้ท่ีโลง่มีถนน ลาํธาร 

ท่ีจะต้องข้ามหรือไม่ 

  ๑๑) ทศันวิสยั ทศันวิสยัดีหรือเลวเพียงไร ข้าศกึเห็นฝ่ายเราได้ดีแคไ่หน ทา่นเห็นและสามารถ

ควบคมุหนว่ยได้หรือไม่ 

  ๑๒) สภาพอากาศ สภาพอากาศมีผลกระทบกระเทือนตอ่พืน้ดิน ลาํธารและทศันวิสยัอยา่งไรบ้าง 

๓. การออกและการเข้าพืน้ที่ฝ่ายเดียวกัน 

 ก. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยลาดตระเวนจะทําการประสานการปฏิบติักบัหนว่ยฝ่ายเดียวกนัในพืน้ท่ี

หนว่ยลาดตระเวนจะออกปฏิบติัการ ในบางครัง้เขาอาจเตรียมการทัง้หมด สาํหรับการออกและการเข้า อยา่งไร

ก็ตามโดยปกติแล้ว ทา่นจะต้องติดตอ่กบัสถานท่ีหนึง่หรือมากกวา่ใกล้จดุท่ีทา่นจะต้องผา่นและประสานการ

ปฏิบติัในการเดินทางออกหรือเข้าพืน้ท่ีสถานท่ีประสานงานอาจจะเป็นกองบงัคบัการหรือท่ีตรวจการณ์ของ

กองร้อยหรือของหมวด และจุดท่ีหนว่ยลาดตระเวนจะต้องผา่น หรือจุดท่ีใกล้ท่ีสดุ 

 ข. เคลือ่นท่ีอยา่งระมดัระวงัเม่ือเข้าใกล้พืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั  เพราะวา่ทา่นอาจจะถกูเห็นเป็นข้าศกึจนกระทัง่

ได้พิสจูน์ทราบแล้ว หยดุหนว่ยลาดตระเวนใกล้  ๆกบัท่ีอยูฝ่่ายเดียวกนั ในการไปติดตอ่กบั ผบ.หนว่ยในพืน้ท่ี ควรจะ

นําบุคคลในหนว่ย ลว.ไปด้วยอยา่งน้อย ๑ คน ทา่นอาจจะนําไปมากกวา่นีก็้ได้ ถ้าสถานการณ์อํานวยให้ แตจ่งจําไว้

วา่การปฏิบติัท่ีผิดปกติในพืน้ท่ีแนวหน้าอาจจะดงึดดูความสนใจของข้าศกึ และอาจจะเป็นอนัตรายตอ่หนว่ย

ลาดตระเวน แจ้งให้หนว่ยนัน้ทราบขา่วสารซึง่จําเป็นตอ่การให้ความช่วยเหลอืหนว่ยลาดตระเวน เช่น ขนาดของ

หนว่ย, เส้นทางเคลือ่นท่ี โดยทัว่ไป, เวลาท่ีคาดวา่จะเดินทางกลบั ประสานจุดนดัพบขัน้ต้น ภารกิจโดยเฉพาะของ

ทา่น และเส้นทางเดินท่ีแท้จริง โดยปกติแล้วจะไม่แจ้งให้หนว่ยท่ีอยูข้่างหน้าสดุทราบ หนว่ยลาดตระเวนขอทราบ

ขา่วสารครัง้สดุท้าย เก่ียวกบัข้าศกึ, ภมิูประเทศและเคร่ืองกีดขวางท่ีทราบ ตรวจสอบการติดตอ่สือ่สาร การยิง

สนบัสนนุและช่วยเหลอือ่ืน ๆ เทา่ท่ีเขาจะสามารถช่วยได้ ตรวจสอบสญัญาณพวกและสญัญาณผา่นพร้อมทัง้

ซกัถามด้วยวา่ หนว่ยนีจ้ะยงัคงอยูส่ถานท่ีนีห้รือไม่ เม่ือหนว่ยลาดตระเวนผา่นกลบั ถ้าไม่อยูก็่ขอให้แจ้งกบัหนว่ย

ท่ีมาผลดัเปลีย่นให้ทราบถึงการปฏิบติัของหนว่ยลาดตระเวน หนว่ยลาดตระเวนจะผา่นทางปีก หรือผา่นท่ีตัง้ของ

หนว่ย ขึน้อยูก่บัการตกลงใจของผู้บงัคบับญัชา และการวางเคร่ือง กีดขวาง เช่น ทุน่ระเบิดหรือลวดหนาม จงร้อง

ขอผู้ นําทางท่ีจะนําหนว่ยลาดตระเวนไปยงัท่ีตัง้ของหนว่ยข้างหน้า และถ้าการติดตอ่สือ่สารอํานวยให้ก็ขอให้แจ้ง
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การเข้ามาของทา่นให้หนว่ยข้างหน้าทราบด้วย ถ้าหนว่ยลาดตระเวนจําเป็นต้องผา่นสนามทุน่ระเบิดหรือลวด

หนาม ก็ควรขอผู้ นําทางไปด้วย 

 ค. ในการกลบัเข้าสูพื่น้ท่ีฝ่ายเดียวกนั ก็ปฏิบติัด้วยกรรมวิธีอนัเดียวกนั แจ้งให้หนว่ยตา่ง ๆ ทราบถึง

ขา่วสารท่ีอาจจะมีคณุคา่อยา่งรีบดว่น ถ้ามีคนหนึง่คนใดสญูหายไปก็แจ้งให้หนว่ยในแนวหน้สได้ทราบเพ่ือ

ช่วยเหลอืในการตรวจดดู้วย 

๔. จุดนัดพบ 

 ก. จุดนดัพบ คือ  สถานท่ีซึง่หนว่ยลาดตระเวนสามารถรวมกําลงัและจดักําลงัใหม่ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ี   

ปกปิดกําบงั และซอ่นพราง สามารถท่ีจะตัง้รับได้ในระยะเวลาสัน้และงา่ยตอ่การจดจําและรู้จกัของทกุคน

ในหนว่ยลาดตระเวน 

  ๑) จุดนดัพบทกุแหง่ จะกําหนดชัว่คราวไว้จนกระทัง่หนว่ยลาดตระเวนเดินทางถึงและเม่ือเป็น

วา่เหมาะสมก็จะกําหนดให้เป็นจุดนดัพบ 

  ๒) เม่ือทา่นกําหนดให้เป็นจุดนดัพบ หยดุก็แจ้งให้หนว่ยลาดตระเวนทราบ "น่ีคือจุดนดัพบ" โดย

การชีแ้ละขอให้แนใ่จวา่ขา่วสารอนันีห้นว่ยลาดตระเวนทกุคนได้ทราบ 

 ข. จุดนดัพบแบง่ออกเป็น ๓ ชนิด 

  ๑) จุดนดัพบขัน้ต้น เป็นจุดท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั ซึง่หนว่ยลาดตระเวนสามารถจะเข้ามาพบ

กนัได้ ก็มีอนัเป็นไป ต้องกระจดักระจายกนัไป ก่อนออกจากพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั หรือก่อนท่ีจะถึงจุดนดัพบ

ระหวา่งทางอนัแรก จุดนดัพบขัน้ต้นจะต้องมีการประสานกบัผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้าหนว่ยในพืน้ท่ีนัน้ 

  ๒) จุดนดัพบระหวา่งทาง จุดนดัพบจะอยูร่ะหวา่งพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนักบัท่ีหมาย 

  ๓) จุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย เป็นจุดนดัพบท่ีกําหนดไว้ไกล้ท่ีหมายเพ่ือให้หนว่ยลาดตระเวนกลบัมา

รวมพลภายหลงัท่ีสาํเร็จภารกิจแล้ว จุดท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ ท่ีรวมพลขัน้สดุท้ายก่อนท่ี ผบ.หนว่ยออกไป

ลาดตระเวน และจุดท่ีสว่นและชุดตา่ง ๆ ออกไปปฏิบติัภารกิจ 

 ค. การเลอืกจุดนดัพบ 

  ๑) ควรเลอืกสถานท่ีท่ีพอจะเป็นจุดนดัพบได้ระหวา่งท่ีออกไปทําการลาดตระเวนหรือศกึษาจากแผนท่ี 

กําหนดให้เป็นจุดนดัพบชัว่คราวไว้ในคําสัง่ลาดตระเวน สถานท่ีเหลา่นีอ้าจจะไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมท่ีจะ

ใช้เป็นจุดนดัพบ โดยการประกาศยืนยนัเม่ือเดินทางไปถึง 

  ๒) ปกติจะเลอืกจุดนดัพบขัน้ต้นชัว่คราวและจุดนดัพบ ณ ท่ีหมายชัว่คราว  ถ้าทา่นไมส่ามารถ

เลอืกจุดนดัพบท่ีเหมาะสมได้ระหวา่งการลาดตระเวนหรือจากแผนท่ีกําหนดจุดนดัพบชัว่คราวทัง้สองเป็น

พิกดักริดหรือเป็นจุดท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูประเทศท่ีสงัเกตเหตชุดั 

  ๓) เลอืกจุดนดัพบระหวา่งทางเพ่ิมเติม เม่ือเดินทางถึงสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
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  ๔) เม่ือเดินทางถึงพืน้ท่ีอนัตรายซึง่ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ เช่น เส้นทางหรือลาํธาร ควรเลอืกจุด

นดัพบขึน้ทัง้สองฝ่ัง ถ้าสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสมพอ ก็อาจจะกําหนดจุดนดัพบขึน้โดยให้เก่ียวพนักบัพืน้ท่ี

อนัตรายนัน้ เช่น ระยะ ๕๐ เมตร จากเส้นทาง หรือระยะ ๕๐ เมตร หลงัลาํธารเป็นต้น 

   ก) พวก ลว.ท่ีไปทําการลาดตระเวนพืน้ท่ีอนัตราย จะต้องตรวจสอบพืน้ท่ีหลงัออกไปด้วยวา่

เหมาะสมท่ีจะเป็นจุดนดัพบหรือไม่ 

   ข) ถ้าหนว่ยลาดตระเวนถกูรบกวนขดัขวางขณะข้ามพืน้ท่ีอนัตราย หรือถ้าสว่นใดสว่นหนึง่

แยกออกจากหนว่ยลาดตระเวนทกุ ๆ คนในหนว่ยลาดตระเวนจะต้องไปรวมกนั ณ จดุนดัพบให้เร็วท่ีสดุ

เทา่ท่ีจะเร็วได้ 

 ง. การใช้จุดนดัพบ 

  ๑) จุดนดัพบขัน้ต้นและจุดนดัพบระหวา่งทางถกูกําหนดขึน้เพ่ือให้หนว่ยลาดตระเวนสามารถใช้

รวมพลกนัใหม่ได้ หากต้องกระจดักระจายออกไปอยา่งไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ ผบ.หนว่ยลาดตระเวนต้อง

พยายามทกุวิถีทางท่ีจะดํารงการควบคมุไว้เพ่ือหลกีเลีย่งการใช้จุดนดัพบเหลา่นี ้ ความสาํเร็จของหนว่ย ลว. 

ยอ่มจะได้รับการกระทบกระเทือน หากจะต้องกระจดักระจายกนัออกและจะต้องกลบัไปพบกนัอีก  

  ๒) จุดนดัพบ ณ ท่ีหมายจะช่วยให้หนว่ย ลว.กลบัมารวมกนัได้อีก หลงัจากท่ีสว่นและชุดตา่ง ๆ ได้

แยกออกไปปฏิบติัภารกิจตามท่ีได้รับมอบ 

  ๓) ถ้าหนว่ยลาดตระเวนกระจายกนัออกในพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนัทกุคนให้ไปรวมกนัท่ีจุดนดัพบขัน้ต้น  

  ๔) ถ้ากระจายกําลงักนัระหวา่งพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนักบัจุดนดัพบระหวา่งทางจุดแรกทกุคนจะไปรวมกนั

ท่ีจุดนดัพบขัน้ต้น หรือจุดนดัพบระหวา่งทางจุดแรกนัน้ แล้วแตว่า่ หน.หนว่ยจะบง่ไว้ในคําสัง่ลาดตระเวน การ

ตดัสนิใจของทา่นขึน้อยูก่บัการพิจารณา สภาพการทัง้หลายอยา่งรอบคอบดงัตอ่ไปนี ้

   ก) เม่ือกลบัไปยงัจุดนดัพบขัน้ต้น อาจจะได้รับความยุง่ยากเก่ียวกบัทุน่ระเบิดลวดหนามหรือ

สถานการณ์ข้าศกึ 

   ข) เคลือ่นไปยงัจุดนดัพบระหวา่งทางจุดแรก ก็อาจจะยุง่ยากเช่นเดียวกนัเช่น ปะทะกบัข้าศกึ 

อาจจะทําให้เคลือ่นท่ีตอ่ไปข้างหน้าไม่ได้ อีกประการหนึง่ เม่ือปราศจากแผนท่ีและเข็มทิศแล้วพวก ลว.ก็ไม่

สามารถจะหาท่ีอยูไ่ด้ 

  ๕) ถ้ากระจดักระจายระหวา่งจุดนดัพบระหวา่งทาง หนว่ย ลว.อาจจะกลบัมายงัจุดนดัพบครัง้

สดุท้าย หรือไปยงัจุดนดัพบชัว่คราวข้างหน้า ทัง้นีท้า่นจะต้องตดัสนิใจและประกาศให้หนว่ย ลว.ทราบ

เช่นเดียวกบัครัง้ก่อน ๆ การติดสนิใจของทา่นอยูก่บัการพิจารณาสภาพการณ์ทัว่ไปอยา่งรอบคอบ 

 จ. การปฏิบติั ณ จุดนดัพบ ผบ.หนว่ย ลว.วางแผนการปฏิบติัท่ีจะกระทํา ณ จุดนดัพบ และชีแ้จงให้

ทกุคนได้ทราบตามนัน้ ท่ีจุดนดัพบขัน้ต้น และจุดนดัพบระหวา่งทาง ผบ.หนว่ย ลว.จะต้องจดัให้การ ลว.

ดําเนินไปโดยตอ่เน่ืองตราบเทา่ท่ีภารกิจยงัมีโอกาสสาํเร็จได้ ตวัอยา่งเช่น ทา่นอาจจะวางแผนไว้ดงันี ้



หลกัสตูรอาชีพฯชัน้จ่าเอก นย. และหลกัสตูร นรจ.นย. วิชา การลาดตระเวน - ๕๐ - 

  ๑) ให้หนว่ย ลว.รอจนกระทัง่สว่นท่ีกําหนดหน้าท่ีเฉพาะไว้ของหนว่ย ลว.ได้กลบัมาและปฏิบติั

ภารกิจตอ่ไป ภายใต้การบงัคบับญัชาของผู้อาวโุสในขณะนัน้ แผนอนันีค้วรใช้เฉพาะ ลว.หาขา่วเทา่นัน้

เพราะกําลงัพลเพียง ๑ หรือ ๒ คน ก็ตามสามารถท่ีจะปฏิบติัภารกิจสาํเร็จได้ 

  ๒) หนว่ย ลว.จะรอคอยอยูใ่นช่วงเวลาอนัหนึง่  หลงัจากนัน้ผู้อาวโุสในท่ีนัน้จะพิจารณาการ

ดําเนินการตอ่ไป โดยอาศยักําลงัพลและยทุโธปกรณ์ท่ีมีอยูเ่ป็นพืน้ฐาน แผนนีค้วรจะกําหนดกําลงัพลท่ีน้อย

ท่ีสดุหรือยทุโธปกรณ์ท่ีแนน่อนไว้ หรือทัง้สองอยา่งเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการปฏิบติัภารกิจตอ่ไป 

๕. การปฏิบัติเมื่อปะทะกับข้าศึก  

 ก. การปะทะกบัข้าศกึมี ๒ แบบคือ การปะทะโดยบงัเอิญ และการซุม่โจมตี 

  ๑) การปะทะโดยบงัเอิญ คือการพบข้าศกึโดยบงัเอิญ ข้าศกึไม่ได้คาดหมายวา่จะพบกบัหนว่ย 

ลว.และไม่ได้เตรียมการเร่ืองนีม้าก่อน 

  ๒) การซุม่โจมตี คือการโจมตีอยา่งจู่โจมจากพืน้ท่ีวางตวัท่ีได้มีการซอ่นพราง และไม่ตาดคิดตอ่

ข้าศกึท่ีกําลงัเคลือ่นท่ีหรือข้าศกึท่ีหยดุอยูช่ัว่ขณะหนึง่ 

 ข. ในการปะทะกบัข้าศกึโดยบงัเอิญ หนว่ย ลว.จะต้องรีบผละออกจากการรบโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะ

ทําได้ และการปฏิบติัภารกิจตอ่ไป ถ้าหนว่ย ลว.รบติดพนัอยูก่บัข้าศกึนานเกินความจําเป็นมากเทา่ใด 

ยอ่มจะกระทบกระเทือนตอ่การปฏิบติัภารกิจมากขึน้เทา่นัน้ 

  ๑) ระบบนาฬิกาเป็นวิธหนึง่ท่ีจะผละออกจากการปะทะทิศทางเคลือ่นท่ีของหนว่ยลาดตระเวนคือ 

๑๒ นาฬิกา หน.หนว่ย ลว.ตะโกนบอกทิศทางและระยะทาง ตวัอยา่งเช่นสบินาฬิกาสองร้อย หมายความวา่

เคลือ่นท่ีไปในทิศทาง ๑๐ นาฬิกา ระยะทาง ๒๐๐ เมตร โดยพวก ลว.จะต้องรักษาตําแหนง่เดิมไว้ขณะ

เคลือ่นท่ีไป เพ่ือมิให้เกิดความสบัสน ผบ.สว่นตา่ง ๆ ท่ีจะต้องต่ืนตวัเป็นพิศษเพ่ือให้แนใ่จวา่ทกุคนได้รับคําสัง่

และเคลือ่นท่ีไปอยา่งรวดเร็ว, ถกูต้อง และเป็นระเบียบ ทกุคนในหนว่ยลาดตระเวน จะต้องต่ืนตวัในการ

เคลือ่นท่ีให้สมัพนัธ์กบัการเคลือ่นท่ีของหนว่ยลาดตระเวนไม่ใช่สมัพนัธ์กบัการเคลือ่นท่ีของตวัเอง 

  ๒) การยิงและการเคลือ่นท่ีเป็นอีกวิธีหนึง่ในการผละจากการรบ โดยใช้กําลงัสว่นหนึง่ยิงคุ้มครอง

กําลงัอีกสว่นหนึง่ซึง่เคลือ่นท่ีไปในระยะทางสัน้ ๆ และผลดักนัยิงคุ้มครองซึง่กนัและกนั จนกวา่จะผละจาก

การรบได้ทัง้หมด 

  ๓) อาจใช้วิธีการผสมกนัทัง้ระบบนาฬิกาและการยิงประกอบการเคลือ่นท่ี 

 ค. ถ้าเป็นการซุม่โจมตีทหนว่ยลาดตระเวนจะต้องพยายามชิงความได้เปรียบจากการโจมตีอยา่งจู่โจม 

และอํานาจการยิงอยา่งสงูสดุในขัน้ต้นของข้าศกึในการซุม่โจมตี มีหนทางปฏิบติัอยู ่ ๒ ประการ คือ การถอน

ตวัหรือการโจมตีโดยฉบัพลนั การเตรียมการซุม่โจมตีอยา่งดีจะสกดักัน้การเคลือ่นท่ีไปทางปีกโดยการใช้เคร่ือง

กีดขวางตามธรรมชาติ เช่น หน้าผา, ลาํธาร, เข่ือนกัน้นํา้ หรือเคร่ืองกีดขวางท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เช่น "ระเบิดเคล์

โม" หรืออาจจะใช้รวมกนัทัง้สองอยา่ง เส้นทางการถอนตวัจะถกูสกดักัน้ด้วย "ระเบิดเคล์โม" บางครัง้อาจจะ
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ผละจากการรบได้โดยการโจมตี โดยฉบัพลนัโดยหนว่ย ลว.จะต้องพิจารณาอยา่งรวดเร็ว ตอ่การยิงจุดท่ีเบา

บางท่ีสดุแล้วเข้าโจมตีจุดท่ีเบาบางท่ีสดุ แล้วเข้าโจมตีจุดนีด้้วยการยิงอยา่งหนกัเพ่ือทะลทุะลวงผา่นไปให้ได้ 

 ง. การคาดหมายสถานการณ์ลว่งหน้าถึงพืน้ท่ีซุม่โจมตี และแผนการปฏิบติัในแตล่ะสถานการณ์ จง

แนใ่จวา่การจดักําลงัในการเดินทางและแผนการปฏิบติัเม่ือปะทะกบัข้าศกึ จะต้องสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 

การปฏิบติัโดยฉับพลนัเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะนํามาใช้ในการปฏิบติัเม่ือปะทะข้าศึก (รายละเอียดในหวัข้อการ

ปฏิบติัโดยฉบัพลนั) 

๖. การปฏิบัติ ณ พืน้ที่อันตราย 

 พืน้ท่ีอนัตราย คือ สถานท่ีใด ๆ ท่ีหนว่ยลาดตระเวนจะได้รับอนัตรายจากการตรวจการณ์หรือการยิง

จากข้าศกึ พืน้ท่ีอนัตรายบางแหง่ทา่นอาจต้องเผชิญหน้ากบัข้าศกึและต้องผา่นไป พืน้ท่ีเหลา่นัน้ ได้แก่ พืน้ท่ี

โลง่แจ้ง, ถนน, ทางเดิน และสิง่กีดขวาง เช่น ลวดหนาม, สนามทุน่ระเบิด, แม่นํา้, ลาํธารและทะเลสาบ ท่ี

มัน่ข้าศกึท่ีราบแล้วหรืออยูใ่นขัน้สงสยั ล้วนเป็นพืน้ท่ีอนัตรายก่ีแหง่ท่ีจะต้องผา่นและวางแผนการข้ามพืน้ท่ี

อนัตรายแตล่ะแหง่และรวมไว้ในคําสัง่ลาดตระเวน เพ่ือท่ีจะให้ทกุคนในหนว่ยได้รู้อยา่งชดัแจ้งวา่จะต้องทํา

อะไรเม่ือถึงพืน้ท่ีเหลา่นัน้ 

 ก. การข้ามพืน้ท่ีโลง่ พวก ลว.ทําการลาดตระเวนทางฝ่ังใกล้และทางด้านข้างของพืน้ท่ีอนัตรายก่อนใน

ขัน้แรก จากนัน้ให้ตรวจดทูางฝ่ังไกล ถ้าฝ่ังไกลปลอดภยัจากข้าศกึ ก็จะเคลือ่นท่ีผา่นพืน้ท่ีไปโดยการคุ้มครอง

ซึง่กนัและกนั จงจําไว้วา่สิง่กีดขวางทกุชนิดปกติจะมีการคุ้มครองด้วยการยิง เพราะฉะนัน้ให้หลกีเลีย่งการผา่น

ช่องวา่งท่ีมีอยูใ่นลวดหนาม หรือในสนามทุน่ระเบิด ควรหาช่องทางท่ีจะผา่นไปด้วยตนเองและการสง่สว่นระวงั

ปอ้งกนั  ผา่นช่องทางเข้าไปก่อนท่ีกําลงัสว่นใหญ่จะผา่นไป 

 ข. ในการข้ามลาํนํา้  ในขัน้แรกให้ทําการลาดตระเวนทางฝ่ังใกล้ก่อน และวางกําลงัในท่ีท่ีสามารถ

คุ้มกนัทางฝ่ังไกลได้ เม่ือลาํธารตืน้และงา่ยตอ่การลยุข้ามให้สง่สว่นระวงัปอ้งกนัข้ามไปก่อน เพ่ือตรวจสอบ

ทางฝ่ังไกล เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัพอกําลงัสว่นท่ีเหลอืก็จะข้ามไปอยา่งรวดเร็ว เม่ือลาํธารคอ่นข้างลกึเกินไปท่ี

จะข้ามไปได้อยา่งรวดเร็ว หนว่ยลาดตระเวนก็ยงัต้องมีการตรวจสอบทางฝ่ังไกลเช่นเดียวกนัโดยสว่นระวงั

ปอ้งกนัวา่ยนํา้หรือลยุข้ามไปภายใต้การคุ้มครองของกําลงับนฝ่ังใกล้หลงัจากท่ีทําการตรวจสอบฝ่ังไกล

เรียบร้อยแล้ว กําลงัท่ีเหลอืก็จะวา่ยนํา้หรือลยุข้ามไปภายใต้การคุ้มครองของสว่นระวงัปอ้งกนั โดยอาจข้าม

ไปทีละคนหรือเป็นคู ่ๆ ก็ได้ 

 ถ้าการข้ามจําเป็นต้องมีการวา่ยนํา้ข้ามในกรณีลาํธารลกึมาก หนว่ยลาดตระเวนอาจจะต้องทําแพ

ขึน้เพ่ือใช้ลาํเลยีงอาวธุหรือกระสนุในสภาพอากาศหนาวพิจารณาใช้แพลาํเลยีงคนข้ามด้วย 

 ค. ถ้าหนว่ยลาดตระเวนใช้เรือท่ีพบัไม่ได้ข้ามลาํนํา้  เป็นการไม่ฉลาดนกัถ้าจะซอ่นเรือไว้ทางด้านฝ่ัง

ไกล เพราะข้าศกึอาจตรวจพบเรือและรอคอยการกลบัมาของหนว่ยลาดตระเวน ในการนีใ้ช้คนใดคนหนึง่ใน

หนว่ยนําเรือยางกลบัไปยงัฝ่ังใกล้และในเวลากลบัให้หลกีเลีย่งการใช้จุดสง่ข้ามจุดเดียวกนั และควรเตรียม
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สญัญาณพิเศษไว้ เม่ือหนว่ยลาดตระเวนจําเป็นต้องข้ามกลบั ณ จุดเดิมเพ่ือคนท่ีหนว่ยทิง้ไว้จะได้นําเรือไป

รับหนว่ยลาดตระเวนข้ามกลบั 

 ง. การข้ามถนน เส้นทางให้ข้ามใกล้ทางโค้ง หรือถนนแคบ ท่ีจํากดัในการตรวจการณ์ของข้าศกึ

จะต้องใช้เวลาในการข้าใให้น้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะน้อยได้หนว่ยลาดตระเวนจะต้องสง่กําลอัอกไปลาดตระเวนฝ่ัง

ใกล้ หลงัจากนัน้ให้สง่สว่นระวงัปอ้งกนัข้ามไปตรวจตรายงัฝ่ังไกล รวมทัง้ตรวจสอบจุดนดัพบชัว่คราวยงัฝ่ัง

ไกลด้วย หลงัจากนัน้สว่นท่ีเหลอืของหนว่ยลาดตระเวน จะข้ามตามไปอยา่งรวดเร็วและเงียบเชียบภายใต้

การคุ้มครองของสว่นระวงัปอ้งกนั 

 จ. ถ้าหนว่ยลาดตระเวนจําเป็นต้องข้ามใกล้กบัจุดท่ีข้าศกึอยู ่ ควรจะใช้เสยีงระเบิดในสนามรบกลบ

เกลือ่นเสยีง ในการเคลือ่นท่ี ถ้าสามารถขอการยิงสนบัสนนุได้ ควรจะขอการยิงเพ่ือดงึความสนใจของข้าศกึ

ไปท่ีอ่ืน ขณะท่ีหนว่ยลาดตระเวนข้าม 

๗. การปฏิบัติ ณ ที่หมาย การปฏิบติั ณ ท่ีหมาย เป็นขัน้ตอนท่ีสาํคญัท่ีสดุของการลาดตระเวน  

๘. การควบคุม ความสาํเร็จในการลาดตระเวนนี ้ ขึน้อยูก่บัความสามารถในการควบคมุหนว่ยในการ

ปฏิบติังานทา่นจะต้องสามารถท่ีจะใช้ทกุคนในหนว่ยลาดตระเวนให้ปฏิบติัไปตามสถานการณ์ท่ีต้องการได้เช่น

การเร่ิมต้นการยิง, การเลือ่นฉากการยิง หรือการหยดุยิงเป็นต้น 

 ก. การควบคมุโดยใช้เสยีงหรือวิธีการฟังอ่ืน ๆ 

  ๑) การออกคําสัง่โดยปากเปลา่ เป็นวิธีการควบคมุท่ีดีวิธีหนึง่  การพดูดงัพอท่ีจะได้ยินไม่ตะโกน

นอกจากจําเป็น ในเวลากลางคืนหรือเม่ือเข้าใกล้ข้าศกึ หยดุหนว่ยลาดตระเวนและเรียก หน.สว่นตา่ง ๆ มาสัง่

การเบา ๆ หรือกระซิบ หน.สว่นจะสง่ขา่วสารผา่นโดยการบอกทีละคน ถ้าการสัง่ตอ่ของ หน.สว่นตา่ง ๆ ไม่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ หน.หนว่ย อาจจะเป็นผู้สัง่การทีละคน โดยใช้เสยีงเบาหรือกระซิบเช่นเดียวกนั 

  ๒) วิทยเุป็นวิธีการท่ีดีเลศิในการควบคมุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหนว่ยขนาดใหญ่ 

  ๓) เสยีงสญัญาณอ่ืนอาจจะใช้ได้ถ้าแนใ่จวา่ทกุคนจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งหมายไว้  การซกัซ้อมเสยีง

สญัญาณก่อนท่ีจะออกทําการลาดตระเวนเสยีงสญัญาณควรจะเป็นเสยีงธรรมดาท่ีเข้าใจงา่ยและใช้เสยีง

เพียง ๒ - ๓ อยา่งจะดีกวา่ท่ีจะใช้มากเกินไป เสยีงนกเสยีงสตัว์ ไม่ควรใช้บอ่ย ๆ เพราะเป็นการยากท่ีทกุคน

จะเลยีนแบบได้เหมือน 

 ข. การควบคมุเงียบ 

  ๑) สญัญาณมือ สามารถจะใช้ได้ถ้าเหมาะสม เช่นอยูใ่กล้ข้าศกึ ทกุคนในหนว่ยลาดตระเวน

จะต้องรู้สญัญาณมือ และต่ืนตวัท่ีจะรับและสง่ผา่นไปยงัคนอ่ืน พวก ลว.สามารถท่ีจะพฒันาสญัญาณ

พิเศษขึน้ใช้เองระหวา่งการฝึก และต้องแนใ่จวา่ทกุคนได้รู้สญัญาณพิเศษนี ้ถ้าการตัง้สญัญาณไม่เหมาะสม

กบัสถานการณ์ก็อาจจะใช้ทาทางได้ เช่น กํามือขึน้มาท่ีนยัน์ตาแล้วชีไ้ปในทิศทางอนัหนึง่ หมายความวา่ให้

คนใดคนหนึง่ไปสงัเกตการณ์ในทิศทางนัน้ วิธีดงึความสนใจของพวก ลว. ก็คือโยนก้อนหินหรือก่ิงไม้ไปหา

แล้วสง่สญัญาณหรือแสดงทา่ทางให้ด ู
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  ๒) เคร่ืองมือท่ีใช้แสงอินฟราเรด  หรือพวกกล้องแสดงดาว  ไฟฉายอาจใช้ได้ในการสง่หรือรับ

สญัญาณและดํารงการควบคมุในเวลากลางคืน 

  ๓) เทปเรืองแสง จะช่วยในการควบคมุในเวลากลางคืน โดยใช้๒ แถบขนาดเคร่ืองหมายของร้อย

เอกทหาร อเมริกนั ติดกบัสว่นหลงัของหมวกหรือคอปกเสือ้ แตต้่องระมดัระวงัเม่ือเข้าใกล้ข้าศกึ จุดเรืองแสง

บนเข็มทิศอาจจะใช้ เป็นสญัญาณงา่ยในระยะทางใกล้ ๆ 

 ค. การช่วยในการควบคมุ 

  ๑) รอง หน.หน่วยลาดตระเวนปกติจะอยูข้่างหลงัหรือใกล้หลงัสดุเพ่ือป้องกันคนตกหลน่หรือ

ออกจากตําแหนง่ท่ีอยู ่ รอง หน.หนว่ยจะต่ืนตวัอยูเ่สมอในการรับสญัญาณหรือคําสัง่เพ่ือยืนยนัวา่ทกุคน

ได้รับคําสัง่และปฏิบติัตาม เม่ือหนว่ยลาดตระเวนหยดุ รอง หน.หนว่ยจะขึน้มาติดตอ่เพ่ือให้ได้ข้อแนะนํา

หรือขา่วสารจาก ผบ.ลว. 

  ๒) หน.สว่นตา่ง ๆ จะดํารงการควบคมุทกุคนสว่นหรือในชุดของตนเช่นเดียวกนั ทกุคนจะต้อง

ต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา เพ่ือรับสญัญาณหรือคําสัง่และให้ทกุคนในสว่นได้รับทราบและปฏิบติัตาม 

  ๓) ทกุคนในหนว่ยลาดตระเวนช่วยเหลอืในการควบคมุโดยการต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลาและสง่

สญัญาณหรือคําสัง่ไปยงัคนอ่ืน ๆ สญัญาณหยุดอาจจะสง่โดยใครก็ได้ในหน่วยลาดตระเวน แต่

สญัญาณในการเดินทางจะต้องให้โดย หน.หน่วยลาดตระเวนคนเดียวเทา่นัน้ 

 ง. การตรวจสอบจํานวนคน ลกัษณะการควบคมุท่ีสาํคญัอยา่งหนึง่ของการลาดตระเวน  คือการ

ตรวจสอบจํานวนเพ่ือตรวจสอบวา่ทกุคนอยูเ่รียบร้อย การตรวจสอบจํานวนจะต้องกระทําภายหลงัท่ีข้าม

พืน้ท่ีอนัตราย, หลงัจากปะทะกบัข้าศกึและหลงัจากหยดุหนว่ย 

  ๑) เม่ือเดินทางในแถวตอนเรียงหนึง่  คนสดุท้ายสง่จํานวนโดยการตบหลงัคนท่ีอยูข้่างหน้าพร้อม

กบักระซิบเบา ๆ จนกระทัง่ถึง หน.หนว่ย จํานวนคนท่ีอยูข้่างหลงัรวมกบั หน.หนว่ยและคนท่ีอยูข้่างหน้าจะ

เทา่กบัจํานวนทัง้หมดของหนว่ยลาดตระเวน 

  ๒) หนว่ยลาดตระเวนขนาดใหญ่หรือการเดินทางท่ีใช้รูปขบวนอ่ืน หน.สว่นตา่ง ๆ จะเป็นผู้

ตรวจสอบจํานวนคนภายในสว่น แล้วรายงานให้ หน.หนว่ยทราบ 

  ๓) การตรวจสอบจํานวนจะต้องเป็นไปโดยอตัโนมติั คือ ทกุครัง้เม่ือผา่นพืน้ท่ีอนัตรายภายหลงัท่ี

ปะทะกบัข้าศกึ และหลงัจากหยดุหนว่ย 

  ๔) หน.หนว่ยลาดตระเวน อาจจะสง่คําสัง่ "ตรวจสอบจํานวน" ผา่นไปจนถึงคนสดุท้ายเพ่ือให้สง่

จํานวนขึน้ไปให้ทราบ 

  ๕) ทกุคนจะต้องแนใ่จวา่คนข้างหลงัได้ตบหลงัและสง่จํานวนให้แล้วจึงจะสง่จํานวนผา่นตอ่ไป 

๙. การรักษาทิศทาง 
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 ก. การกําหนดให้พวก ลว. ๑ - ๒ คน เป็นพลแผนท่ีเข็มทิศเพ่ือใช้ในการรักษาทิศทางให้กบัหนว่ย 

ลว. แตค่วรจะมีการตรวจสอบบอ่ย ๆ และอยา่ลงัเลใจท่ีจะเปลีย่นหน้าท่ีถ้าการปฏิบติัหน้าท่ีไม่เหมาะสมพอ

อยา่ลมืวา่ทา่นเป็นผู้ รับผิดชอบในงานท่ีทา่นกําลงัทําอยู ่ 

 ข. กําหนดให้มีพลนบัก้าวเพ่ือตรวจสอบระยะทางจากจุดหนึง่ไปยงัจุดหนึง่ ควรใช้อยา่งน้อยท่ีสดุ ๒ 

คน และใช้อตัราเฉลีย่จากคนทัง้สองเป็นระยะทางโดยประมาณของหนว่ยท่ีเดินทางไปและควรแยกพลนบั

ก้าวให้อยูห่า่งกนั เพ่ือวา่จะได้ไม่อาศยัการนบัซึง่กนัและกนั 

 ค. แบง่เส้นทางเดินของหนว่ยออกเป็น "ขา"  โดยแตล่ะขาเร่ิมต้นจากจุดท่ีสงัเกตเห็นได้งา่ยบน

พืน้ดิน พลนบัก้าวจะเร่ิมนบัเม่ือผา่นจุดเร่ิมต้นแตล่ะขา วิธีการเช่นนีจ้ะทําให้งา่ยตอ่การนบัก้าวและสามารถ

ท่ีจะสง่จํานวนก้าวมาให้ทราบได้ภายในเวลาและถกูต้อง 

 ง. เม่ือต้องการทราบระยะทาง ผบ.หนว่ยจะสง่คําสัง่ไปยงัคนข้างหลงั "สง่ก้าว" ซึง่คนข้างหลงั

จะต้องสง่ตอ่ไปจนถึงพลนบัก้าวทัง้สองคน ผู้ซึง่จะสง่ระยะทางกลบัขึน้มาเป็นเมตร เช่น "สองร้อย" "หนึง่ห้า

ศนูย์" เป็นต้น 

 จ. พวก ลว.จะต้องแนใ่จวา่จํานวนก้าวได้สง่มาจนถึง หน.หนว่ย และ หน.หนว่ย ลว.จะต้องทราบ

ระยะทางท่ีนบัทัง้สองคน เพ่ือจะได้ตรวจสอบ 

๑๐. การระวังป้องกัน ในการจดักําลงัในการเดินทางนัน้ ปกติจะให้การระวงัปอ้งกนัไปในตวั แตก็่ยงัไม่

เพียงพอ หนว่ยลาดตระเวนจะต้องเพ่ิมมาตรการในการระวงัปอ้งกนัเพ่ือให้แนใ่จวา่มีความปลอดภยัโดย

สมบูรณ์  

 ก. การลาดตระเวนเวลากลางวนั 

  ๑) หนว่ยลาดตระเวนจะกระจายกําลงัออกไปแตต้่องคํานงึถึง การควบคมุ, ทศันวิสยัและ

องค์ประกอบอ่ืน ๆ 

  ๒) สว่นระวงัปอ้งกนั แยกหา่งกนัออกไปโดยเฉพาะสว่นท่ีอยูข้่างหน้าและควรจะต้องมอบพืน้ท่ี

รับผิดชอบทางหน้า, ทางปีก และทางหลงัให้กบัสว่นระวงัปอ้งกนั หรือสว่นหนึง่สว่นใดในหนว่ยลาดตระเวน 

  ๓) เม่ือเคลือ่นท่ีไปตามเขาสงู จะต้องระมดัระวงัมิให้เกิดภาพตดักบัแนวขอบฟา้ 

  ๔) หลกีเลีย่งพืน้ท่ีโลง่แจ้ง และใช้ประโยชน์จากการพรางและการซอ่นเร้น 

  ๕) ก้าวให้สม่ําเสมอ หลกีเลีย่งการโผหรือการวิ่ง การเดินแบบกระตกุกระชาก จะดงึดดูความ

สนใจข้าศกึ 

  ๖) หลกีเลีย่งท่ีตัง้ข้าศกึซึง่ทราบแล้วหรือเพียงแตส่งสยั รวมทัง้พืน้ท่ีปลกูสร้าง  

 ข. การลาดตระเวนในเวลากลางคืน ใช้เทคนิคเดียวกนัในเวลากลางวนั แตมี่การปรับปรุงให้เหมาะสมขึน้ 

  ๑) ร่นระยะตอ่เข้ามาใกล้กวา่เวลากลางวนั 

  ๒) เคลือ่นท่ีอยา่งเงียบท่ีสดุ เพราะในเวลากลางคืนนัน้เสยีงไปได้ไกลกวา่ในเวลากลางวนั 

  ๓) ลดความเร็วในการเดินทางลงเพ่ือปอ้งกนัมิให้คนในหนว่ยพลดัจากกนัได้ 
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 ค. หลกีเลีย่งการซุม่โจมตี การจดัสว่นระวงัป้องกันและการลาดตระเวนหาขา่วท่ีถกูต้องจะเป็นการ

ปอ้งกนัท่ีดีท่ีสดุในการซุม่โจมตี หนว่ยลาดตระเวนจะต้องพร้อมอยูเ่สมอและสงสยัตอ่พืน้ทีทกุแหง่

โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตอ่การซุม่โจมตี ถนน, เส้นทาง, ร่องนํา้แคบ ๆ , หมู่บ้าน และพืน้ท่ีโลง่แจ้ง ควร

ระมดัระวงัเม่ือเข้าใกล้พืน้ท่ีเหลา่นี ้ โดยหยดุหนว่ยและพิจารณาพืน้ท่ีอยา่งละเอียดรอบคอบ หลกีเลีย่ง

เส้นทางท่ีเคยใช้โดยหนว่ยลาดตระเวนอ่ืน 

 

 

 ง. การหยดุ 

  ๑) หน.หนว่ย ลว.ควรจะหยดุหนว่ยเป็นครัง้คราว เพ่ือตรวจการณ์และฟังการปฏิบติัของข้าศกึ

การกระทําเช่นนี ้ เรียกวา่ การหยดุระวงัปอ้งกนั เม่ือได้รับสญัญาณทกุคนหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี รักษาความเงียบ

ไว้อยา่งดีท่ีสดุ, ตรวจดแูละฟังหนว่ยลาดตระเวนควรกระทําเช่นนีเ้ม่ือถึงพืน้ท่ีอนัตรายและควรทําเป็นช่วง ๆ 

ไปตลอดระยะทางการเคลือ่นท่ีและอาจจะให้มีการหยดุระวงัปอ้งกนั ภายหลงัท่ีออกจากพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั

หรือก่อนเข้าพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนั 

  ในกรณีท่ีการซอ่นพรางไม่ดี อาจจะให้ทกุคนนัง่คกุเขา่หรือนอนราบกบัพืน้ แตว่ิธีนีผ้ลเสยี คือ 

การตรวจการณ์ไม่ดี และทําให้เกิดเสยีงดงัขณะหมอบลงไปสมัผสักบัพืน้ การหยดุไม่ควรหยดุนานเกินกวา่ 

๒ - ๓ นาที 

  ๒) หนว่ยลาดตระเวนอาจจะหยดุชัว่คราว เพ่ือสง่ขา่ว, รับประทานอาหาร, หยดุพกัประจํา

ชัว่โมง, ตรวจสอบทิศทางหรือท่ีอยู ่ หรือสง่กําลงัออกไปลาดตระเวน โดยเลอืกพืน้ท่ีท่ีมีการซอ่นพรางหรือถ้า

เป็นไปได้ควรมีการกําบงั และเหมาะในการตัง้รับแล้วจดัตัง้การระวงัปอ้งกนัรอบตวัก่อนท่ีจะออกเดินทาง

ตอ่ไปจะต้องตรวจสอบจํานวนคนให้เรียบร้อยหรือในเวลากลางคืน ควรจะต้องยํา้เตือนให้ทกุคนรับผิดชอบ

ในการตรวจสอบผู้ ท่ีเดินอยูข้่างหลงั ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัมิให้มีการตกหลน่หรือเสยีเวลาไปในการนี ้

 จ. การระวงัป้องกันข้างหน้า จะดําเนินการโดยพลนําทาง  ซึง่อาจจะใช้เพียงคนเดียวในการ

ลาดตระเวนหาขา่วแตใ่นการลาดตระเวนรบ ปกติใช้ ๒ คน หนว่ยลาดตระเวนขนาดกองร้อยอาจจะใช้กําลงั

ขนาด ๑ พวกยิง หรือ ๑ หมู่ เป็นสว่นระวงัปอ้งกนัหน้า 

  ๑) พลนําทางต้องเคลือ่นท่ีไปข้างหน้า หา่งออกไปเทา่ท่ีทศันวิสยัและภมิูประเทศจะอํานวยให้ใน

ป่าทบึหรือในเวลากลางคืนท่ีมืดมิด อาจจะหา่งเพียง ๒ - ๓ เมตร แตใ่นสถานท่ีทศันวิสยัดี หรือท่ีโลง่อาจจะ

หา่งออกไปถึง ๑๐๐ เมตร หรือมากกวา่  

  ๒) พลนําทางจะรักษาทิศทางการเคลือ่นท่ีโดยการใช้เข็มทิศ และดํารงการติดตอ่กบัหนว่ย

ลาดตระเวนข้างหลงัโดยการใช้สายตา  

  ๓) พลนําทางจะเคลือ่นท่ีไปทางขวา ทางซ้ายและข้างหน้า เพ่ือตรวจดพืูน้ท่ีทัง้หมดท่ีหนว่ย

ลาดตระเวนจะต้องผา่น  
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  ๔) พลนําทางจะดําเนินการระวงัปอ้งกนัข้างหน้า มิใช่ผู้บุกเบิกทางให้กบัหนว่ยลาดตระเวน พลนํา

ทางจะต้องอยูไ่ปข้างหน้าไกลพอท่ีจะจดัการระวงัปอ้งกนัได้ นอกจากสภาพการณ์ท่ีไม่ปกติ เช่น ทศันวิสยัเลว 

หรือภมิูประเทศจํากดัพลนําทางจะต้องอยูใ่กล้กบัหนว่ย ลว.  

  ๕) เทคนิคท่ีดีในการใช้ชุดระวงัปอ้งกนั คือ ๒ คน สาํหรับพลนําทางและอีก ๑ คน เป็นพลแผนท่ี

เข็มทิศ ในการลาดตระเวนระยะเวลานานควรจะได้มีการแลกเปลีย่นหน้าท่ีกนั 

๑๑. การใช้วิทยุ ควรใช้วิทยอุยา่งประหยดั การกดปุ่ มสง่ในบางครัง้ก็เพียงพอท่ีสง่ขา่วแล้ว เม่ือสง่วิทยใุกล้

ข้าศกึควรปอ้งมือไว้ท่ีปากพดูและใช้เสยีงต่ํา 

๑๒. การแทรกซึม 

 ก. การแทรกซมึกระทําเม่ือข้าศกึวางกําลงัปอ้งกนัมิให้หนว่ยลาดตระเวนเข้าไปในพืน้ท่ีข้าศกึเป็นหนว่ยได้ 

อยา่งไรก็ตามการเลด็ลอดเข้าไปเป็นคูห่รือกลุม่เลก็ ๆ ก็สามารถท่ีจะทําได้โดยมิให้ข้าศกึตรวจพบในกรณีเช่นนี ้

หนว่ยลาดตระเวนจะแยกกนัออกจากพืน้ท่ีฝ่ายเดียวกนัหรือในเวลาท่ีกําหนดไว้โดยเฉพาะ พวก ลว.กลุม่เลก็ ๆ 

แทรกซมึออกในเวลาท่ีแตกตา่งกนั ภายหลงัท่ีเข้าไปในพืน้ท่ีข้าศกึแล้ว กลุม่ตา่ง ๆ ก็จะไปรวมพลกนั ณ จุดท่ีได้ตก

ลงกนัไว้กอ่นเรียกวา่ "จุดรวมพล" ซึง่เป็นจุดท่ีไม่อยูใ่นการยดึครองของข้าศกึ มีการซอ่นพรางและงา่ยตอ่การจดจํา 

จุดรวมพลสาํรองถกูกําหนดขึน้ในกรณีท่ีจุดรวมพลขัน้ต้นไม่สามารถจะใช้ได้ ถ้าทกุคนไม่สามารถไปรวม ณ จุด

รวมพลได้ภายในเวลาท่ีกําหนด ผู้ มีอาวโุสในท่ีนัน้จะเป็นผู้ พิจารณาการปฏิบติัท่ีจะต้องทําตอ่ไป 

 ข. ในการกลบัเข้าสูพื่น้ท่ีฝ่ายเดียวกัน  ก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการแทรกซึมออกนอกหน่วย

ลาดตระเวนแยกกําลงัออก และเข้ามารวมกันบริเวณใกล้ ๆ พืน้ท่ีฝ่ายเดียวกัน 

 ค. หน่วยลาดตระเวนอาจจะแทรกซมึกลบัโดยการแยกออกเป็นหนว่ยเลก็ ๆ  แม้วา่การเข้าพืน้ท่ี

ข้าศกึ จะเข้าไปเป็นหนว่ยก็ตาม ทัง้นีเ้น่ืองจากสถานการณ์ทางยทุธวิธีได้เปลีย่นแปลงไปทําให้กลบัเข้าพืน้ท่ี

เป็นหนว่ยไม่ได้ การแทรกซมึเข้าวิธีนีจ้ะทําให้เอกภาพทางยทุธวิธีของหนว่ยลาดตระเวนหมดไป ดงันัน้การ

เข้าโดยวิธีแทรกซมึนีจ้ะใช้ก็ตอ่เม่ือวิธีอ่ืนไม่สามารถกระทําได้เทา่นัน้ 

๑๓. พืน้ที่รวมพล  

 ก. เม่ือหนว่ยลาดตระเวนจําเป็นต้องหยดุเป็นระยะเวลานานในพืน้ท่ีซึง่ไม่ได้รับการระวงัปอ้งกนัจาก

กําลงัทางฝ่ายเดียวกนั การปฏิบติัทัง้ทางตรงและทางอ้อมดําเนินการให้มีความปลอดภยัอยา่งสงูสดุ ขณะท่ี

หนว่ยลาดตระเวนอยูใ่นสถานการณ์ท่ีลอ่แหลมเช่นนี ้วิธีการท่ีได้ผลท่ีสดุท่ีเช่ือวา่จะให้การระวงัปอ้งกนัอยา่ง

สงูสดุคือการนําหนว่ยลาดตระเวนเข้าไปยงัท่ีรวมพลซึง่สถานท่ีและสิง่แวดล้อมให้การปอ้งกนัการตรวจพบ

จากข้าศกึ ท่ีรวมพลเช่นนีเ้รียกวา่ "ท่ีรวมพลลบั" 

 ข. การปฏิบติัในพืน้ท่ีรวมพลลบัคล้ายคลงึกบัการปฏิบติัในพืน้ท่ีรวมพลซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีรวมพลของฝ่าย

เดียวกนั นอกจากสิง่ท่ีสาํคญักวา่คือให้มีการเคลือ่นไหวน้อยท่ีสดุ ท่ีตัง้และการจดักําลงัภายในพืน้ท่ีรวมพลลบั 

จะต้องพิจารณาให้ละเอียดวา่การจดัตัง้ท่ีรวมพลในภมิูประเทศท่ีได้รับการปอ้งกนัจากทหารฝ่ายเดียวกนั 
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 ค. แผนของ ผบ.หนว่ยลาดตระเวนจะต้องรวมถึงตําบลพืน้ท่ีรวมพลลบัคร่าว ๆ  เม่ือลกัษณะการ

ปฏิบติับง่วา่จะต้องหยดุอยูใ่นพืน้ท่ีข้าศกึเป็นเวลานาน ท่ีตัง้ชัว่คราวนีจ้ะต้องได้รับการยืนยนัจากการ ลว.ใน

ภมิูประเทศจริง ก่อนท่ีหนว่ยลาดตระเวนจะเข้าไปยดึครอง สถานการณ์ท่ีต้องให้มีแผนการจดัตัง้พืน้ท่ีรวม

พลนัน้มีดงันี.้- 

  ๑) ความต้องการท่ีจะต้องหยดุความเคลือ่นไหวทัง้ปวงในเวลากลางวนั  เพ่ือหลกีเลีย่งการถกู

ตรวจพบ 

  ๒) ความต้องการท่ีจะซอ่นหนว่ย ลว.ขณะท่ี หน.หนว่ย ลว.ทําการ ลว.หารายละเอียดบริเวณท่ีหมาย 

  ๓) ความจําเป็นในการพกัผอ่นและปรับกําลงัใหม่ภายหลงัการเคลือ่นท่ีเป็นเวลานาน 

  ๔) ความจําเป็นในการรวบรวมแผนให้สมบูรณ์ในครัง้สดุท้าย และก่อนท่ีจะออกคําสัง่ท่ีจําเป็น

ก่อนการปฏิบติั ณ ท่ีหมาย 

  ๕) ความต้องการในการจดักําลงัใหม่ ภายหลงัท่ีหนว่ยลาดตระเวนแทรกซมึเข้าพืน้ท่ีเป็นหนว่ย

เลก็ ๆ (ใช้รวมกบัจุดนดัพบ) 

 ง. แผนการปฏิบติัในพืน้ท่ีรวมพลลบั  ควรประกอบไปด้วยมาตรการเพ่ือความปลอดภยัทัง้ทางตรง

และทางอ้อม ดงันี ้

  ๑) ข้อพิจารณาความปลอดภยัทางอ้อม 

   ก) หลกีเลีย่งพืน้ท่ีปลกูสร้าง 

   ข) หลกีเลีย่งพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน 

   ค) หลกีเลีย่งจากท่ีมัน่ข้าศกึท่ีได้ทราบหรือสงสยั 

   ง) เลอืกภมิูประเทศซึง่มีคา่ทางยทุธวิธีน้อย 

   จ) หลกีเลีย่งแนวสนัเขา, ยอดสงูเดน่, หบุเขา, ทะเลสาบและลาํธาร 

   ฉ) เลอืกภมิูประเทศท่ีชนั, หบุลกึ และพืน้ท่ีใดท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การเดิน 

   ช) หลกีเลีย่งถนนและเส้นทางเดิน 

   ซ) เลอืกพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่เส้นทางเดิน 

   ฌ) หลกีเลีย่งป่าโลง่แจ้ง 

   ญ) เลอืกพืน้ท่ีท่ีมีพนัธ์ุไม้ทบึ 

  ๒) ข้อพิจารณาความปลอดภยัโดยตรง 

   ก) จดัตัง้ท่ีตรวจการณ์ซึง่คุ้มครองเส้นทางทัง้หมดท่ีเข้าสูพื่น้ท่ี 

   ข) จดัตัง้ขา่ยการสือ่สารกบัท่ีตรวจการณ์เพ่ือจะได้แจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศกึ 

   ค) เลอืกพืน้ท่ีสาํรองไว้ เพราะพืน้ท่ีรวมพลลบัอาจจะถกูรบกวนหรือพบวา่ยงัไม่เหมาะสม 

   ง) เตรียมแผนการถอน 

   จ) มีแผนการเตรียมพร้อมไว้โดยมีจํานวนคนท่ีแนน่อนท่ีจะต้องต่ืนอยูต่ลอดเวลา 
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   ฉ) ให้มีการควบคมุในเร่ืองการใช้แสงสวา่งและวินยัในการพราง 

   ซ) จดักําลงัภายในสว่นตา่ง ๆ  ของหนว่ยลาดตระเวนปฏิบติังานเทา่ท่ีจําเป็นเพ่ือให้มีการ

เคลือ่นไหวภายในพืน้ท่ีน้อยท่ีสดุ 

 จ. ขนาดของพืน้ท่ีซึง่สามารถจะยดึครองได้โดยหนว่ยลาดตระเวน ในพืน้ท่ีรวมพลลบัและจํานวนท่ี

ตรวจการณ์ท่ีต้องการขึน้อยูก่บัภมิูประเทศท่ีเป็นอยู,่ จํานวนและประสทิธิภาพในการกําบงัและซอ่นเร้นและ

ขนาดของหนว่ยลาดตระเวน กฎงา่ย ๆ คือ ทา่นจะสามารถยดึครองพืน้ท่ีใหญ่ขนาดไหนก็คือ การยดึครอง

จํานวนภมิูประเทศท่ีน้อยท่ีสดุท่ีสามารถให้การกําบงัและการซอ่นเร้นมากท่ีสดุอีกประการหนึง่การกระจาย

กําลงัออกในพืน้ท่ีโลง่และร่นระยะเข้ามาในพืน้ท่ีทบึ, ตวัอยา่งการจดักําลงัในพืน้ท่ีรวมพลลบัแสดงให้เห็นท่ี

ตรวจการณ์ ๓ แหง่ ท่ีคุ้มครองเส้นทางเข้าออก ดงัรูปท่ี ๘  

 

 

 

 

 

 ลําธาร 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๘ ตวัอยา่งการวางกําลงัในเขตพืน้ท่ีรวมพล 

 

๑๔. การรายงาน ขา่วสารท่ีสาํคญัเก่ียวกบัข้าศกึหรือภมิูประเทศให้รายงานดว่นท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้โดยใช้

วิทย,ุ โทรศพัท์, พลนําสาร หรือสญัญาณท่ีเตรียมไว้ลว่งหน้า เม่ือหนว่ยลาดตระเวนเดินทางกลบัและมีการ

บรรยายสรุป ควรจะใช้แผนท่ีหรือภาพถ่ายทางอากาศเป็นเคร่ืองช่วยในการแสดงพืน้ท่ี หรือท่ีตัง้หนว่ยของ

ข้าศกึ ซึง่หนว่ยลาดตระเวนได้รับขา่วสามารถและถ้าเป็นไปได้อาจใช้ภาพถ่าย หรือภาพเสก็ต ช่วยในการ

รายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ไปก็ได้  

 

 

-------------------------- 
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บทที่ ๖ 

การเคล่ือนย้ายด้วยขบวนยานยนต์ 

และการต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ 
กล่าวนํา 

 ในภมิูประเทศพืน้ท่ีเอเซียอาคเนย์ ยอ่มเป็นการแนน่อนเสมอท่ีการเคลือ่นย้ายใด ๆ อาจจะต้อง

ปะทะเข้ากบัผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และกําลงักองโจรอยูเ่สมอ เปา้หมายก็คือ การก่อให้เกิดความยุง่ยาก

เทา่ท่ีจะทําได้ตอ่พืน้ท่ีเหลา่นัน้ ในการเข้าโจมตีโฉบฉวย และเฝา้รบกวนไม่หยดุหยอ่นทัง้ทหารและพลเรือน

ของฝ่ายตรงข้ามจุดประสงค์ก็เพ่ือทําลายขวญัและตดัเส้นทางคมนาคมของฝ่ายเรา 

 จากประสบการณ์ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและกองโจรเหลา่นัน้ได้แสดงให้เห็นวา่ พวกมนั

ชอบยทุธวิธี ในการซุม่โจมตีตอ่ฝ่ายเราอยูต่ลอดเวลา ในขณะท่ีฝ่ายเราเกิดความหยอ่นยานและเกียจคร้าน

ในระเบียบวินยัการซุม่โจมตีขบวนลาํเลยีงของหนว่ยยอ่ยท่ีเคลือ่นย้ายด้วยขบวนยานยนต์ไม่ใช่เป็นเร่ือง

ยุง่ยากในเม่ือชายป่าอยูติ่ดกบัถนนและเส้นทางคมนาคมอ่ืน ๆ ท่ีต้องตดัผา่นเข้าไปในป่าและหนว่ยทหารจะ

เสยีหายอยา่งหนกัเม่ือเคลือ่นท่ีผา่นบริเวณท่ีนา่เกิดอนัตรายแล้วไม่ต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา นอกจากนัน้ไม่ได้

รับการฝึกในการตอ่ต้านการซุม่โจมตีขบวนยานยนต์มาอยา่งดีพอด้วย กองโจรใด ๆ ยอ่มไม่ใช้เทคนิคของ

การซุม่โจมตีแตเ่พียงอยา่งเดียวขอให้เข้าใจอีกอยา่งหนึง่วา่ กําลงัของฝ่ายตรงข้ามจะพยายามลอบโจมตี

หนว่ยทหารในการเคลือ่นท่ีทกุชนิดไม่วา่จะไปด้วยการเดินเท้าหรือไปด้วยขบวนยานยนต์ 

 

ตอนที่ ๑ 

การปฏิบัติก่อนการปะทะ 

การเตรียมยานยนต์ 

 หนว่ยทหารใดก็ตาม หากจะเคลือ่นย้ายด้วยขบวนยานยนต์แล้วจะต้องสามารถมองเห็นได้รอบตวั

ทัง้สามารถยิงและขว้างระเบิดมือไปได้โดยไม่มีสิง่กีดขวางใด ๆ และจะต้องลงจากรถได้อยา่งรวดเร็ว จํากดั

การเคลือ่นไหวใด ๆ อนัก่อให้เกิดอนัตรายได้ ให้มีน้อยท่ีสดุ ด้วยเหตนีุเ้อง รถยนต์บรรทกุจะต้องเอาประทนุ

ผ้าใบออกให้หมด อยา่ให้กีดขวางการขว้างระเบิดมือและยิงออกไปได้อยา่งเต็ม การท่ีจะให้ทกุคนสามารถ

ลงจากรถโดยเร็วได้นัน้ กระบะท้ายรถควรเอาออกเสยี หรือจะยดึตรีงให้แนน่เม่ือเปิดควรทําท่ีนัง่ตรงกลางรถ

จะดีกวา่สาํหรับท่ีนัง่ทางข้างไม่ควรมีและข้างรถควรทําแผน่เกราะหรือกระสอบทรายปอ้งกนัทุน่ระเบิดหรือ

สะเก็ตระเบิดจากภายนอก 

อัตราการบรรทุก  

 ทหาร ๒๐ คน ยืนหรือนัง่อดัรวมเข้าไปในกระบะของรถบรรทกุ ๒ ๑/๒ ตนั ยอ่มเป็นเปา้อยา่งดีของข้าศกึ

เพราะวา่ในขณะท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินในทนัทีทนัใดนัน้ ทกุคนในรถไม่สามารถใช้อาวธุให้เป็นประโยชน์นอกจากนัน้ยงั

ต้องระวงัท่ีเม่ือลงจากรถได้แล้วจะไปยิงเอาพวกเดียวกนัเองเข้าอีก และยากตอ่การควบคมุบงัคบับญัชา ดงันัน้
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ทหารเพียง ๑๔ - ๑๕ คน ก็นบัวา่มากพอแล้ว สาํหรับอนัตรายการบรรทกุของรถขนาด ๒ ๑/๒ ตนั และสามารถ

ไปด้วยความปลอดภยักวา่ 

ผู้ควบคุมยานยนต์  

 ผู้ควบคมุยานยนต์ ต้องแจ้งรายละเอียดเร่ืองจดัทหารประจํารถเกราะตอ่คนัหน้าท่ีและภารกิจของผู้

ควบคมุยานยนต์ คือการจดัยามบอกเหต ุ และเพ่ือให้แนว่า่ทกุคนในรถพร้อมอยูเ่สมอ ช่วยเหลอืในการ

ควบคมุในรูปขบวนการเคลือ่นย้ายเป็นไปอยา่งถกูต้อง ผู้ควบคมุบงัคบับญัชาทหารในยานยนต์ของเขา เม่ือ

ถกูซุม่โจมตี ด้วยเหตนีุ ้ผู้ควบคมุจะต้องนัง่อยูก่บัทหารตอนหลงั ไม่ให้นัง่อยูข้่าง ๆ พลขบั 

ยามคอยเหตุของยานยนต์  

 ยามคอยเหตจํุานวน ๔ คน ท่ีต้องจดัเข้าประจําท่ีในตอนหน้าและหลงัของรถ เว้นเสยีตอ่เป็นรถเลก็ ๆ 

เช่น รถจ๊ิปไม่ต้องมีสองคนท่ีอยูข้่างหน้า จะระวงัในยาน ๑๖๐๐ มิลเลยีม จากข้างหน้าไปยงัด้านข้างและอีก

สองคนท่ีอยูด้่านหลงั จะระวงัในยาน ๑๖๐๐ มิลเลยีม จากด้านหลงัไปยงัด้านข้าง หากเป็นไปได้ ยามคอยเหต ุ

๔ คนนี ้ ควรใช้อาวธุปืนกล หน้าท่ีของยามคอยเหตก็ุคือ การปฏิบติัโดยฉลบัพลนัด้วยตําแหนง่ท่ีประจําอยูนี่ ้

เม่ือถกูซุม่โจมตีและให้ความคุ้มครองแตย่านยนต์เม่ือจําเป็นต้องหยดุ ยามคอยเหตจุะต้องช่วยควบคมุยาน

ยนต์โดยแจ้งให้ผู้ควบคมุทราบเม่ือขบวนเกิดแยกออกจากกนันอกจากนี ้ จะต้องจดัคนนัง่ข้างพลขบัอีกคน

หนึง่ หน้าท่ีก็คือ "เป็นคนยิงพลสุญัญาณ" และเป็นผู้ช่วยพลขบัเม่ือเกิดการฉกุเฉินในการบงัคบัรถ หรือเม่ือ

จะหยดุรถ พลยิงปืนพลจุะนัง่อยูก่บัรถท่ีถกูบงัคบัให้หยดุ แล้วทําการยิงคุ้มกนัให้พลขบั พลยิงปืนพลจุะไม่

ปฏิบติัการเคลือ่นท่ีเข้าตีหรือร่วมการกวาดล้างใด ๆ เช่น พวกอ่ืน ๆ 

อาวุธหนักของหมวด 

 ปืนกล, เคร่ืองยิงจรวด, หรือ ค. ฯลฯ ควรจะแจกจ่ายให้กบัขบวนยานยนต์ทัว่ ๆ กนั พงึสงัเกตไุว้

อยา่งหนึง่วา่ปืนกลท่ีสามารถติดตัง้บนหลงัคาท่ีนัง่ตรงพลขบันัน้เป็นตําแหนง่ท่ีปลอดภยัและได้ผลในการยิง

เป็นอยา่งมากอาวธุ ค. สามารถนําไปกบัรถถงัได้งา่ยและอาจใช้ยิงได้เช่นกนัถ้าจําเป็น การยิงข้ามศรีษะไป

บนถนนควรใช้อาวธุ ค. เม่ือหนว่ยทหารเคลือ่นท่ีเข้าตีทางปีก เคร่ืองยิงจรวดอาจใช้ประโยชน์เช่นเดียวกบั ค. 

เม่ือต้องการให้การยิงคุ้มครองโดยตอ่ตําแหนง่ท่ีเข้าตีระหวา่งท่ีฝ่ายเราดําเนินการเข้าตีโดยทางปีก ด้วยสามญั

สาํหรับแล้วอาวธุหลกัเหลา่นีค้วรจะใช้ก่อนการเปิดฉากการยิงของอาวธุอ่ืน ๆ 

รถลาดตระเวน 

 ควรจะนํามาใช้เพ่ือปอ้งกนัสว่นใหญ่ท่ีใช้กนัสว่นมากเป็นรถยนต์หุ้มเกราะและมีเกราะหุ้มเหนือ

ศรีษะติดปืนกลอยูบ่นหลงัคา ซึง่เป็นแทน่หนนุได้รอบตวั พลยิงสามารถยิงได้ด้วยการใช้ระบบควบคมุ

ภายในรถและมีฝาปิดเปิดเหนือศรีษะด้วยการเลง็ยิงกล้องศนูย์ แม้วา่จะได้เปรียบในการยิงได้รอบตวัก็ตาม 

ยอ่มเป็นอนัตรายตอ่ฝ่ายเดียวกนัท่ีอยูข้่างหลงัจึงต้องมีการจํากดัการยิงของพลยิงได้ด้วย รถลาดตระเวนท่ีมี

บทบาทตอ่การซุม่โจมตีก็คือ การเคลือ่นท่ีเข้าไปหาและเปิดฉากการยิงโดยฉบัพลนัเพ่ือสนบัสนนุและ

คุ้มครองแก่สว่นอ่ืน ๆ ของขบวนท่ีถกูซุม่โจมตี 
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ผู้ควบคุมขบวนยานยนต์ 

 ผู้ควบคมุขบวนควรจะอยูก่บัรถคนัใดนัน้ตามสภาพแวดล้อมแล้ว เขาควรจะนัง่อยูใ่นตําแหนง่ท่ีดีท่ีสดุ  

โดยสามารถจะควบคมุและยงับงัคบับญัชาขบวนยานยนต์นัน้ได้โดยอาจจะอยูใ่นรถคนัท่ีสองของรูปขบวน ซึง่

ในการนีเ้ขาควรแตง่ตัง้ผู้ควบคมุรถแตล่ะคนั และอธิบายให้เข้าใจถึงการปฏิบติัเร่ิมตัง้แตก่่อนการเคลือ่นท่ีย้าย

ออกจากจุดเร่ิมต้นจนถึงปลายทางและจําเป็นเสมอท่ีเขาจะต้องแตง่ตัง้ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีแทนเขาเม่ือเขาอาจได้รับ

อนัตรายอนัอาจเกิดขึน้ได้ 

การบรรยายย่อ  

 ผู้ควบคมุขบวน จะต้องบรรยายยอ่สรุปการปฏิบติัก่อนการเร่ิมออกเดินทางทกุครัง้ โดยชีแ้จงให้ทกุ

คนทราบถึงรายละเอียดอยา่งชดัเจน พลขบัและผู้ควบคมุรถ ควรจะอยูด้่วยในท่ีนัน้ และถ้าเป็นไปได้ ผู้ ร่วม

เดินทางไปกบัขบวนนัน้ทัง้หมดควรจะร่วมรับฟังด้วย การบรรยายยอ่ ควรจะรวมถึง 

 ก. รายละเอียด ในเร่ืองของ เวลา, เส้นทาง, ความเร็ว, ระยะตอ่, คําสัง่การเคลือ่นย้าย, การปฏิบติั

เม่ือเกิดการปะทะ, วิธีปฏิบติัเม่ือการปะทะเกิดเสยีหายและล้มเหลวลง 

 ข. การแจกจ่ายผู้โดยสาร ไปกบัรถและการปฏิบติัของแตล่ะบุคคล 

 ค. การกําหนดผู้ควบคมุรถยามคอยเหต,ุ และรายละเอียดการปฏิบติัเม่ือถกูซุม่โจมตีขบวนยานยนต์ 

 ง. การปฏิบติัตอ่พืน้ท่ีท่ีนา่สงสยัให้ทําการกวาดล้างพืน้ท่ีท่ีนา่สงสยัอนัอาจเป็นไปได้ ด้วยการใช้การ

เข้ากวาดล้างหรือยิงด้วยอาวธุกลคลมุพืน้ท่ีนัน้ ๆ 

การรักษาความปลอดภยั  

 การเคลือ่นย้ายใด ๆ บนถนน ไม่ควรกระทําเป็นกิจวตัรจําไว้ข้อหนึง่วา่ การโทรศพัท์ การ

ติดตอ่สือ่สารทางวิทยแุละรหสัใด ๆ ฯลฯ ไม่ได้รักษาความปลอดภยัแตอ่ยา่งใด ฉะนัน้การวางแผนการ

เคลือ่นย้ายทางถนนจึงควรคํานงึถึงสิง่เหลา่นีด้้วย 

 

ตอนที่ ๒ 

การปฏิบัติเมื่อปะทะ 

 ข้อควรระมดัระวงัตา่ง ๆ ได้นํามาใช้สาํหรับการเตรียมการในการถกูซุม่โจมตีนัน้ การปะทะท่ีเกิดขึน้

มกัไม่ได้คาดคิดกนัมาก่อนการปฏิบติัอยา่งฉบัพลนั ซึง่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน จึงอาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

สาํหรับการปะทะ เช่นนี ้เราใช้การปฏิบติัด้วยการรุกเข้าหาเทา่นัน้ 

 สว่นมากข้าศกึจะเปิดฉากการยิงบนพืน้ท่ีซึง่เลอืกไว้ก่อน พืน้ท่ีเหลา่นีม้กัได้เปรียบฝ่ายเราอยูเ่สมอ

คือสามารถยิงกดฝ่ายเราอยา่งได้ผล ซึง่ยา่นสงัหารท่ีข้าศกึได้เลอืกท่ีจะให้ขบวนยานยนต์หยดุในเม่ือภมิู

ประเทศสามารถบงัคบัให้ทําเช่นนัน้ได้ 
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การปฏิบัติการเข้าปะทะ  

 ในโอกาสท่ีข้าศกึไม่อาจได้ประโยชน์จากการยิงพืน้ท่ีท่ีเลอืกเอาไว้แล้วนัน้ได้ เทา่ท่ีควรจะเป็นคือ

ยานยนต์ทกุคนัควรจะไปให้พ้นจากยา่นสงัหารท่ีข้าศกึได้ระดมยิงมาอยา่งหนาแนน่ ทําการยิงบนรถใน

ขณะท่ีรถแลน่โดยไม่หยดุรถจนกวา่จะผา่นพ้นผา่นสงัหารไปแล้ว ยามคอยเหตบุนรถจะปฏิบติัการยิงโต้ตอบ

ในทนัทีทนัใดด้วยการยิงขม่ข้าศกึตลอดเวลา เม่ือรถได้ผา่นพ้นยา่นสงัหารไปแล้ว จึงจะหยดุเพ่ือให้ชุด

ปฏิบติัการกวาดล้างเข้ารุกและแยง่ยดึพืน้ท่ี 

 ในเม่ือยานยนต์ไม่สามารถเคลือ่นท่ีผา่นสงัหารไปได้ทหารในรถจะต้องรีบลงจากรถแล้วออกไปให้

พ้นพืน้ถนนเข้าหาท่ีกําบงัและทําการยิงใสข้่าศกึ หรืออยา่งน้อยท่ีสดุก็ทําการยิงคุ้มครองไม่ให้ข้าศกึระดมยิง

ใสร่ถเราได้แตต้่องระวงัให้มีการหยดุยิงในเวลาพอสมควร 

 ถ้าพืน้ท่ีอํานวยให้และไม่มีกําลงัพอท่ีจะกวาดล้างผา่นยา่นสงัหารไปทางปีกของข้าศกึได้ ควรจะเข้า

ตีตรงหน้าและและควรจะใช้ควนักําบงัการเคลือ่นท่ีด้วย การรบด้วยการรุกเพ่ือนํากําลงัผา่นยา่นสงัหารไป

ด้วยวิธีนี ้ นบัวา่เป็นอนัตรายและหลอ่นแหลมมากดงันัน้ ตําแหนง่ของทหารทกุคนในการเคลือ่นท่ีเข้าหา

ข้าศกึ จึงจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องใช้ควนัและท่ีกําบงัเป็นอยา่งดีเทา่ท่ีจะหาได้ในภมิูประเทศ 

 ก. อยา่เข้าไปในยา่นสงัหาร ผู้ควบคุมขบวนยานยนต์หรือหากไม่อยูใ่นท่ีนัน้อาวุโสสงูสดุท่ีมีอยู ่ จะ

นํากําลงัเข้าตีทางปีกในทนัทีทนัใด เพ่ือขบัไลข้่าศกึและสงัหารเสยีด้วยการยิงสนบัสนนุของอาวธุกล, ค. และ

เคร่ืองยิงจรวดเข้าไปในยา่นสงัหารนัน้ก็ได้ 

 ข. ออกไปให้พ้นยา่นสงัหาร การเข้าตีโอบล้อมจะกระทําด้วยทหารเพ่ือกวาดล้างตอ่ไปนีใ้นพืน้ท่ีซุม่

โจมตีอยา่งไรก็ตามถ้าการเข้าตีนีส้ามารถกระทําได้อยา่งรวดเร็ว เช่น ข้อ ก. ก็ไม่เกิดการวิตกแตอ่ยา่งใด

ทหารท่ีเข้าไปอยูใ่นฉากของการปะทะนัน้อาจต่ืนตระหนกและไม่รู้ตวั ซึง่ผู้ควบคมุจะต้องกระตุ้นและนําไป

ยงัจุดเร่ิมต้นการเข้าตีตอ่ไป 

 ค. ยา่นสงัหารทัง้ ๒ ด้าน พวกท่ีอยูข่องแตล่ะด้านของการซุม่โจมตี ความสบัสนวุน่วายอาจเกิดขึน้

ในการเข้าตีตอ่ข้าศกึให้โอกาสทองแหง่การดําเนินการเข้าตีต้องเสยีไป หากทัง้สองพวกเข้าตีในเวลาเดียวกนั 

โดยปราศจากการประสานงานภายในหนว่ยแล้ว อาจเกิดผลเสยีด้วยการปะทะกนัเอง มีข้อแนะนําวา่พวก

เข้าตีจะต้องไม่เข้าไปในพืน้ท่ีซุม่โจมตี โดยไม่มีผู้ควบคมุ 

 พวกกวาดล้างจะเข้าไปและออกมาจากยา่นสงัหารโดยผู้ควบคมุได้กําหนดเวลาตามสถานการณ์ท่ี

อาจเป็นไปได้ หากผู้ควบคมุไม่อยู ่ณ ท่ีนัน้ ให้อาวโุสสงูสดุพิจารณาเอาเอง 

สรุปในการใช้รูปขบวน รถลาดตระเวนมีผลกระทบกระเทือนตอ่การซุม่โจมตีอยู ่๒ ประการ คือ 

 ก. สามารถให้การยิงคุ้มครองท่ีดี ในการสนบัสนนุการเข้าตีของทหารทางปีก 

 ข. สามารถยดึยา่นสงัหารและแนวปอ้งกนัไว้ได้ ตามปกติแล้ว การปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุก็คือการนํารถเข้า

ไปในยา่นสงัหารแล้วยิงเข้าใสข้่าศกึในระยะประชิด 
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 ค. เคร่ืองยิงจรวด สามารถรวมกําลงัยิงตอ่ท่ีหมายหรือเส้นทางท่ีข้าศกึอาจหลบหนีไปได้ อยา่งน้อย

ท่ีสดุอาวธุเหลา่นีส้ามารถปฏิบติัตามข้อแนะนําท่ีวา่ "ทําให้เกิดช่องวา่งท่ีดีมากสาํหรับขบวนยานยนต์" 

 ผู้ควบคมุขบวนอาจกําหนดยา่นสงัหารท่ีควรจะเป็นไปได้ทกุครัง้ท่ีเคลือ่นย้าย และกําหนดตําแหนง่ท่ี

ตนอยูไ่ว้ด้วยเพ่ือจะได้เช่ือแนว่า่การปฏิบติัได้รวดเร็วถกูต้อง ควรกําหนดหวัหน้าชุด แตล่ะชุดได้สาํหรับการ

ปฏิบติัการเข้าตีกวาดล้าง, คุ้มกนัและควรจะบงัคบัสถานการณ์ให้แคบเข้า โดยการจดัอาวโุสอยู ่ณ ท่ีนัน้ นัง่ทํา

การแทนในกรณีท่ีผู้ควบคมุหรือ หน.ชุดไม่อยู ่

การปิดกัน้ถนน  

 ข้าศกึจะเข้าทําการปิดกัน้ถนน เพ่ือบงัคบัขบวนยานยนต์ให้หยดุทนัทีทนัใด ซึง่กําลงัของข้าศกึท่ีซุม่

อยูบ่ริเวณนัน้จะเข้าทําการยิงอยา่งรวดเร็วและได้ผลไปยงัพวกท่ีอยูบ่นยานยนต์นัน้ แนล่ะถ้าหากพวกเขา

เหลา่นัน้ไม่ได้ต่ืนตวัอยูเ่สมอก็ยอ่มต้องสญูเสยีอยา่งหนกั 

 การปิดกัน้ถนน ตามปกติแล้วมกัจะกระทําบนสว่นเนินของภเูขา หรือบนถนนตอนทางโค้งมาก ๆ ใน

ตําแหนง่ท่ีดีท่ีสดุเช่นนี ้ ข้าศกึจะสามารถมองเห็นยานยนต์ทกุคนัได้ไตข่ึน้บนยอดเนินหรือตรงทางโค้งได้

ชดัเจนดี อาจกระทําเคร่ืองกีดขวางในทนัทีท่ีจะบงัคบัให้รถคนันําหยดุด้วยการโค้นต้นไม้ขวางถนนเสยี หรือ

ใช้ลวดกีดขวางหรืออาจให้ทุน่ระเบิดวางตลอดแนวของถนนในกรณีท่ีการปิดกัน้ถนนได้วางทุน่ระเบิดหรือกบั

ระเบิดแล้ว จงเพ่ิมความระมดัระวงัแก่ฝ่ายเดียวกนัในการเคลือ่นย้ายใด ๆ ในบริเวณนัน้ด้วย 

 การปิดกัน้ถนนยอ่มกอ่ความโน้มเอียงตอ่ขบวนบานยนต์เป็นอยา่งมาก ในขณะท่ีเร่ิมการปิดกัน้ถนน

บงัคบัรถนําให้หยดุในทนัทีทนัใด ซึง่ในลกัษณะนีร้ถสว่นหนึง่ของขบวนเคลือ่นย้ายจะอยูภ่ายในยา่นสงัหารของ

ข้าศกึ การปฏิบติั โดยฉบัพลนัในเม่ือการปิดกัน้ถนนได้บงัเกิดขึน้แล้ว การปะทะท่ีเกิดขึน้จะสญูเสยีน้อยมาก 

 สาํหรับภมิูประเทศในภาคพืน้เอเซียอาคเนย์ อนัมีฝนตกอยูต่ลอดปี อาจเกิดความเข้าใจผิด ท่ี

หลกีเลีย่งไม่ได้ สาํหรับปัญหาข้อควรระมดัระวงัเก่ียวกบัการปิดกัน้ถนน เพราะบางทีหลงัฝนตกอยา่งหนกั

จะมีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางบ้าง หรือบางทีก็มีก้อนหินใหญ่น้อยกลิง้ลงมาขวางทางบ้าง อยา่งไรก็ดีเคร่ือง

กีดขวางโโยธรรมชาติเหลา่นีจ้ะต้องมีมาตราการปอ้งกนัความนา่สงสยัเอาไว้ ด้วยหรือจนกวา่จะได้

เคลือ่นย้ายสิง่เหลา่นีอ้อกไปพ้นทางแล้วการฝึกสาํหรับการปิดกัน้ถนน คือ.- 

 ก. รถนําหยดุและทกุคนรีบลงจากรถโดยฉบัพลนั 

 ข. ถ้ามีการยิงจากฝ่ายปิดกัน้เร่ิมขึน้ คนใดคนหนึง่ในรถคนัหนึง่ จะสง่สญัญาณ "หยดุ" ไปข้างหลงั

เพ่ือให้รถตามทราบและรายงานการถกูขดัขวาง การปฏิบติัอาจทําด้วยวิทยถุ้าหาได้ 

 ค. ทุกคนท่ีอยู่ในรถนําจะกระจายออกคลีเ่ป็นรูปพดัและค้นหาลกึเข้าไปในบริเวณท่ีสงสยัวา่จะมี

ข้าศึกซุ่มอยู่ 

 ง. อาวธุ ค. และ เคร่ืองยิงจรวดจะตัง้อยูตํ่าแหนง่ใดของฝ่ังถนนก็ได้แตต้่องสามารถให้การสนบัสนนุ

แก่พวกตรวจค้นได้เป็นอยา่งดี 
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 จ. ถ้ารถลาดตระเวนยงัอยูท่ี่นัน้ ก็ควรจะเคลือ่นท่ีไปข้างหน้าและให้การยิงคุ้มครองอยา่งใกล้ชิด 

 ฉ. เม่ือพืน้ท่ีนัน้ได้ถกูกวาดล้างหมดสิน้แล้ว สิง่กีดขวางจะต้องรีบเคลือ่นย้ายเอาออกไป  เพ่ือขบวน

เคลือ่นย้ายจะได้เดินทางตอ่ไป บางครัง้ความจําเป็นท่ีจะต้องทําการกวาดล้างลกึเข้าไปยงัด้านฝ่ังตรงข้าม

ของถนนท่ีนา่สงสยัอีกด้วย และนบัเป็นการดีท่ีทําเช่นนี ้

การลงจากรถ 

 เม่ือรถถกูบงัคบัให้หยดุภายในหรือใกล้กบับริเวณซุม่โจมตี อนัเน่ืองมาแตก่ารปิดกัน้ถนนหรือการทํา

ร้ายพลขบัอยา่งใดอยา่งหนึง่ทกุคนในรถจะต้องรีบลงจากรถในทนัทีทนัใด 

 ข้าศกึจะพยายามท่ีจะหยดุรถทัง้ขบวนลาํเลยีงให้อยูภ่ายในยา่นสงัหารเสมอ ด้วยการใช้ทุน่ระเบิด

หรือสิง่กีดขวางหรือโดยการยิงยางรถหรือพลขบั ซึง่ข้าศกึยอ่มหาโอกาสท่ีจะฆา่ทกุคนท่ีเห็นในโอกาสแรกท่ี

เข้าจู่โจม ในลกัษณะเช่นนีอ้าวธุอตัโนมติัท่ีมีอยูใ่นรถจะต้องตัง้อยูใ่นท่ีซึง่สามารถจะยิงคลมุพืน้ท่ีท่ีได้กว้าง

และผู้ควบคมุรถจะต้องเพ่ิมความต่ืนตวัอยูเ่สมอ ทกุครัง้เม่ือเข้าไปในตําแหนง่ท่ีนา่สงสยัวา่จะถกูซุม่โจมตี 

 เป็นท่ีเช่ือได้แนว่า่ การลงจากรถของทกุคนต้องไม่เฉ่ือยชา เปห้ลงัและสมัภาระของทกุคนจะต้อง

วางอยูใ่นรถและไม่มีกีดขวางการขึน้ลงแตอ่ยา่งใด นอกจากนัน้ทหารทกุคนจะต้องเตรียมอาวธุประจํากาย

พร้อมอยูใ่นมือตลอดเวลาและปืนกลทกุกระบอกจะต้องบรรจุลกูกระสนุให้พร้อมและหนัปากกระบอกไปยงั

ทิศทางท่ีคาดวา่จะถกูซุม่โจมตี เม่ือรถถกูบงัคบัให้หยดุ 

 ก. ผู้ควบคมุรถจะตะโกน "ลงไปทางขวา" หรือ "ซ้าย" เพ่ือแสดงทิศทางในการท่ีเม่ือทหารลงจากรถ

แล้วจะได้วางตวัได้ถกู 

 ข. ยามคอยเหตขุ้างหน้าให้ยิงตรงไปยงัทิศท่ีข้าศกึอยูแ่ละยิงรบกวนอยูต่ลอดเวลา 

 ค. ทหารลงจากรถทัง้สองด้านและพุง่ตวัไปยงัทิศทางท่ีได้รับคําสัง่  ถ้ามีคนน้อย  ก็อาจลงทางท้าย

รถก็ได้ 

 ง. เม่ือทหารท่ีลงจากรถวางกําลงัเรียบร้อย ให้ยามคอยเหตรีุบลงจากรถและเข้าสมทบทนัที 

 จ. ในขณะนีผู้้ควบคมุรถจะคดัเลอืกทหารท่ีมีความเหมาะสมและกล้าหาญพอ เพ่ือนํากําลงัตอ่ต้าน

การเข้าตีทหารท่ีบาดเจ็บจะได้รับการช่วยเหลอืหลงัจากท่ีการตอ่ต้านการเข้าตีได้เสร็จสิน้ไปแล้ว การซกัถาม

บอ่ย ๆ สาํหรับการปฏิบติัการเคลือ่นย้ายด้วยยานยนต์ จะไม่ก่อความยุง่ยากขลกุขลกัหรือสญูเสยีมากเม่ือ

เกิดเหตกุารณ์ขึน้ 

ขบวนลําเลียง  

 บทเรียนนีใ้ห้คณุคา่ทางพืน้ฐาน ด้วยปัญหาของการซุม่โจมตียานยนต์บนถนนซึง่เป็นผล

กระทบกระเทือนหนว่ยยอ่ย ๆ ของกองพนัทหารราบเทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลมุถึงปัญหาการปอ้งกนัขบวน

ลาํเลยีงของกองพนัขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหรือปัญหาการปอ้งกนัให้กบัขบวนลาํเลยีงอาหารของพลเรือน 

หรือการปอ้งกนับุคคล ฯลฯ และไม่เป็นกฎตายตวัของหนว่ยยานยนต์หุ้มเกราะอีกด้วย  
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 ในกรณีของขบวนลาํเลยีงหนว่ยขนาดใหญ่ สิง่ท่ีจะต้องนํามาพิจารณาก็คือ พลขบัท่ีผา่นการฝึกมา

อยา่งดีแล้วหรือยงั 

 ก่อนท่ีขบวนลาํเลยีงใด ๆ จะเร่ิมเคลือ่นย้ายออกจากฐาน ผู้ควบคมุขบวนจะต้องอธิบายยอ่ภารกิจ

และแนะนําปฏิบติัเม่ือปะทะซึง่นบัเป็นความจําเป็นอยา่งยิ่ง 

การใช้เฮลิคอปเตอร์  

 การใช้ ฮ. นบัวา่เป็นความจําเป็นอยา่งยิ่งซึง่ไม่เป็นเพียงแตจ่ะจดั ฮ.เข้ากบัหนว่ยขบวนเคลือ่นย้าย

หรือ จะจดัแยกออกไปอยูก่บัสว่น อ่ืนใดก็ตาม สิง่ท่ีจะต้องนํามาพิจารณาอยา่งหนกัอยูเ่สมอสาํหรับการ

ปอ้งกนัขบวนลาํเลยีงในการเตือนให้รู้ลว่งหน้าคือสิง่บอกเหตท่ีุจะมีการซุม่โจมตีขบวนยานยนต์ ซึง่บางที

จะต้องมีการติดตอ่ทางวิทยรุะหวา่ง ฮ. กบัผู้ควบคมุขบวนถึงสถานการณ์ท่ีปรากฏเบือ้งหน้าและบางครัง้ผู้

ควบคมุขบวนอาจนัง่ไปกบั ฮ. ด้วยก็ได้ 

การใช้ปืนใหญ่  

 กําลงัรบของสหรัฐในเวยีดนามใต้ใช้ปืนใหญ่ ก่อให้เกิดผลใหญ่หลวงในการสนบัสนนุการ

เคลือ่นย้ายของขบวนลาํเลยีง โดยการใช้ปืนใหญ่ ๒ กระบอก ทําการยิงติดตอ่รักษาระยะข้างหน้าของรถ

นําเข้าไว้ในอตัราประมาณ ๑ นดั ทกุ ๆ ๓๐ วินาที ด้วยการยิงทัง้ทางซ้าย และข้างขวาของถนนหรือลกึเข้า

ไปทางปีกถึง ๒๐๐ เมตร เทคนิคเช่นนีเ้พียงแตไ่ด้นํามาใช้ในกรณีของสงครามตอ่ต้านการจราจลเทา่นัน้ 

นบัวา่ได้ประโยชน์มาก และการปฏิบติัเช่นนีไ้ด้กระทําอยูเ่สมอไม่วา่จะเป็นการเคลือ่นย้ายใด ๆ ของทหาร

สหรัฐในเวียดนาม ซึง่ฝ่ายเวียดกง ก็ไม่กล้าจะมาโจมตี 

 การปรากฏตวัของขบวนลาํเลยีงบนถนน ยอ่มสามารถบอกได้ถึงขัน้และตอนแหง่การปฏิบติัอยา่งมี

ประสทิธิภาพข้าศกึยอ่มสามารถอ่านฝ่ายเราออกเช่นเดียวกนั 

สรุป  

 อนัตรายจากการซุม่โจมตีใด ๆ บนถนนของขบวนยานยนต์จะไม่เกิดการเสยีหายอยา่งหนกั หาก

ทหารทกุคนพงึระลกึถึง การเตรียมการท่ีดีอยูเ่สมอ การฝึกอยา่งหนกัท่ีผา่นมายอ่มจะยืนยนัถึงประสทิธิภาพ

ท่ีอยูเ่หนือข้าศกึไม่วา่สิง่แวดล้อมจะเป็นเช่นไร การต่ืนตวัอยูเ่สมอและวินยัท่ีดี จะทําให้ข้าศกึไม่มี

ความหมายอะไรเลยตอ่การ ซุม่โจมตีนัน้ ๆ 

 

--------------------------- 
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บทที่ ๗ 

การซุ่มโจมตี 
ความหมายและความมุ่งหมาย  

 ความหมายของการซุม่โจมตีหนว่ยทหารเดินเท้าก็คือ การดกัซุม่เพ่ือทําการจู่โจมตอ่หนว่ยทหารเดิน

เท้าของข้าศกึท่ีผา่นเข้ามาในยา่นปฏิบติัการของฝ่ายเราด้วยการคาดคะเนเส้นทางท่ีข้าศกึจะผา่นประกอบ

กบัการเตรียมการและการวางแผนการปฏิบติัไว้ลว่งหน้าอยา่งรอบคอบ ปกติการปฏิบติัการนีย้อ่มจะต้อง

ทราบการเคลือ่นไหวของข้าศกึตลอดจนเส้นทางท่ีข้าศกึจะใช้การเคลือ่นท่ีเหลา่นีม้าก่อนเสมอ  

 ทัง้นีด้้วยความมุ่งหมายท่ีจะใช้ความรกทบึของป่า เป็นสิง่กําบงัให้เราเห็นข้าศกึได้แตฝ่่ายเดียวและ

วางตวัมิดชิดดกัซุม่คอยจนกวา่ข้าศกึจะผา่นเข้ามาในยา่นการยิงฉากของฝ่ายเรา ครัน้แล้วก็ทําการจู่โจม

ข้าศกึด้วยการยิงท่ีพร้อมกนัและหนาแนน่ ทําให้ข้าศกึตกใจเสยีขวญั และเป็นอนัตรายได้มากท่ีสดุ 

หลักการและวิธีปฏิบัติ 

 ๑. ชนิดของการดกัซุม่ 

  ก) การดกัซุ่มหลายแห่ง คือการแยกกําลงัสว่นย่อย ๆ ออกทําการดกัซุ่มหลายตําบล  ใช้ใน      

ภมิูประเทศทัว่ไปท่ีข้าศกึจะสามารถเลอืกเส้นทางเคลือ่นท่ีได้หลายทาง 

  ข) การดกัซุม่เป็นแนว คือการวางกําลงัทําการดกัซุม่เรียงกนัในทางลกึ ณ ตําบลนัน้ตําบลเดียว

ใช้เม่ือภมิูประเทศบงัคบัมีเส้นทางอยูท่างเดียว 

 ๒. หลกัการดกัซุม่ 

  - พิจารณาภมิูประเทศและวางแผนอยา่งรอบคอบ 

  - สัง่การอยา่งละเอียดถ่ีถ้วน 

  - การเตรียมการเป็นอยา่งถกูต้อง 

  - จดัการระวงัปอ้งกนัขา่ว และสิง่แสดงตอ่ข้าศกึเป็นอยา่งดี 

  - เลอืกท่ีตัง้และวางตวัอยา่งเหมาะสม 

  - ทหารต้องมีวินยัในการปฏิบติังานและการยิงอยา่งเคร่งครัด 

  - ทหารทกุคนมีความมัน่ใจท่ีจะซุม่คอยด้วยความอดทน และมุ่งท่ีจะสงัหารข้าศกึอยูเ่สมอทกุคน 

  - แผนการยิงและการเปิดฉากการยิงเป็นลกัษณะงา่ย ๆ และชดัเจน 

  - ทหารทกุคนมีสมรรถภาพในการยิงสงูและแม่นยํา 

 ๓. การวางแผนการดกัซุม่ 

  ๑) มีหลกัท่ีเป็นรากฐานสาํหรับการวางแผนโดยทัว่ไปอยู ่๒ ประการคือ 

   ก) เส้นทางท่ีข้าศกึอาจใช้เดินได้ต้องวางการดกัซุม่ไว้ทกุแหง่ 

   ข) ต้องวางการดกัซุม่ ให้มีความลกึพอท่ีจะสงัหารข้าศกึ ขณะท่ีแตกกระจาย เม่ือถกูการยิง

ชุดแรกได้ดี 
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  ๒) การดกัซุม่หลายแหง่ ควรจดัทหารเป็นพวก ๆ เทา่กบัตําบลท่ีจะดกัซุม่ แตข่นาดของพวกอาจ

แตกตา่งกนัตามความสาํคญัของช่องทางโดยมีจํานวนในระหวา่ง ๒ - ๖ คน 

  ๓) ภายในพวกตา่ง ๆ ต้องจดัตัง้ผู้ นําขึน้คนหนึง่และในการเตรียมพร้อมอยูเ่ป็นเวลา ๖ ถึง ๘ 

ชัว่โมงนัน้ ควรมีทหารคนหนึง่หรือ ๒ คน ในพวกผลดักนัคอยฟังและคอยเฝา้ดอูยูต่ลอดเวลา สว่นนอกนัน้ให้

ผอ่นคลายอิริยาบถอยู ่ ณ ท่ีซอ่นตวั กลา่วคือ พกัสายตา และห ู แตมิ่ได้หมายความวา่ขยบัเขยือ้นตวัหรือ

ม่อยหลบัไป 

  ๔) การวางตวัทหารเข้าประจําท่ี ผู้บงัคบัหนว่ยดกัซุม่จะต้อง 

   ก) พิจารณาถึงเร่ืองการซอ่นพรางเป็นอนัดบัแรก และกําชบัให้มีการเคลือ่นไหวน้อยท่ีสดุ 

   ข) การเคลือ่นท่ีเข้าประจํายงัท่ีวางตวัและท่ีตัง้ยิงของทหารต้องนําเข้ามาจากทางข้างหลงัเสมอ 

   ค) ให้แนใ่จจริง ๆ วา่ทหารคนท่ีรับมอบให้เปิดฉากการยิงไปครัง้แรกนัน้ต้องสามารถมองเห็น

พืน้ท่ีสงัหารข้าศกึได้เป็นอยา่งดี 

   ง) ต้องแนใ่จตอ่ไปอีกวา่ทหารภายในหนว่ยคนอ่ืน ๆ ก็สามารถมองเห็นและทําการยิงได้ดีด้วย 

หรือ อยา่งน้อยบางคนเม่ือออกมาจากท่ีซอ่นพราง เช่น ลกุขึน้ยืนก็ให้สามารถทําการยิงไปยงัเปา้เคลือ่นท่ีได้ 

   ช) ให้มัน่ใจวา่ทหารทกุคนท่ีประจําท่ีของตนนัน้ สามารถเผชิญกบัข้าศกึท่ีเข้ามาในทกุทิศทกุ

ทางได้ 

   ฉ) เลอืกท่ีอยูข่องตนเองให้สามารถควบคมุหนว่ยทัว่ถึงกนัได้มากท่ีสดุ 

 ๔. ลาํดบัของวิธีการปฏิบติัการดกัซุม่ 

  ๑) การวางแผน หวัข้อตา่ง ๆ ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ธรรมดาของการดกัซุม่ทกุชนิดท่ีจะต้องหยิบยกขึน้

มาพิจารณา คือ 

   ก) ภมิูประเทศต้องพิจารณาวา่มีเส้นทางท่ีข้าศกึสามารถจะใช้เคลือ่นท่ีเข้ามาได้ก่ีทางและเส้นทาง

ใดจะใช้เป็นท่ีดกัซุม่ได้ดี เช่น ช่องแคบ หรือทางข้ามลาํนํา้ แตจ่ะหลกีเลีย่งท่ีซึง่ข้าศกึจะสงัเกตได้โดยงา่ย เพราะ

ปกติข้าศกึก็ยอ่มจะมีความรู้เช่นเดียวกนักบัเราเหมือนกนั 

   ข) การขา่ว ขา่วของบริเวณท่ีจะทําการดกัซุม่อาจได้จากแผนท่ี, จากภาพถ่ายทางอากาศ

หรือจากรายงานของลาดตระเวนท่ีแล้วมาก็ได้ 

   ค) การระวงัปอ้งกนัแผน จงระลกึไว้เสมอวา่ข้าศกึนัน้มีระบบการหาขา่วท่ีดีได้ไม่ยิ่งหยอ่นไป

กวา่เราเลย ฉะนัน้ ฝ่ายเราจะต้องปกปิดความมุ่งหมายไว้เสยีแตเ่ร่ิมแรก กลา่วคือ เป็นการสมควรท่ีจะต้อง 

    - เคลือ่นท่ีในเวลากลางคืน  

    - ทําการเคลือ่นท่ีลวง  

    - หลกีเลีย่งถ่ินท่ีอยูข่องประชาชน  

    - อยา่ใช้การติดตอ่สือ่สารทางโทรศพัท์  
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    - ควบคมุมิให้ทหารไปไหนมาไหน หลงัจากท่ีได้ทําการสัง่การแล้ว เพ่ือกัน้ความพลัง้เผลอ

ตอ่การปลอ่ยขา่ว 

   ง) ปัจจยัเร่ืองเวลา เวลาโดยทัว่ ๆ ไปท่ีคาดวา่นา่จะต้องเปิดฉากการยิงจากท่ีดกัซุม่ขึน้นัน้ 

สาํหรับประจําวนัคือ กลางวนัระหวา่ง ๐๖๐๐ - ๑๘๐๐ และ กลางคืนระหวา่ง ๑๘๐๐ - ๒๑๐๐ ฉะนัน้ จาก

เวลาเหลา่นีเ้องจะเป็นสิง่ท่ีนํามากําหนดเป็นแผนสาํหรับการเคลือ่นท่ีเข้ายงัท่ีดกัซุม่ตอ่ไปตามความจําเป็น 

  ๒) การเตรียมการเพ่ือดกัซุม่ ผลสาํเร็จของการดกัซุม่ยอ่มขึน้อยูก่บัการเตรียมการตา่ง ๆ อยา่ง

พร้อมเพียง ประการหนึง่ แตเ่วลาสาํหรับการเตรียมการมกัจะมีข้อจํากดั ดงันัน้ สิง่ของบางอยา่งจะต้องจดั

ให้อยูใ่นสภาพเตรียมพร้อมอยูต่ลอดเวลา หรือการปฏิบติับางอยา่งต้องเตรียมซ้อมทวนไว้บอ่ย ๆ กลา่วคือ 

   - อาวธุตา่ง ๆ ต้องปรับศนูย์และให้ทดลองไว้แล้วเป็นอยา่งดี 

   - กระสนุ, ซองกระสนุ และเคร่ืองบรรจุกระสนุ ต้องรักษาไว้อยา่งสะอาดเช่นเดียวกบัอาวธุ 

   - บรรจุกระสนุเข้าซองและนํากระสนุออกแล้วบรรจุใหม่อยูบ่อ่ย ๆ 

   - เม่ือมีโอกาสต้องซ้อมทวนการปฏิบติัท่ีคาดวา่อาจจะใช้กบัข้าศกึได้ผลในขณะนัน้ไว้เสมอ 

   - การสัง่การต้องละเอียดรอบคอบและให้มีเวลาในการดําเนินการ หลงัจากสัง่การแล้วมาก

ท่ีสดุเทา่ท่ีจะให้ได้ 

   - ก่อนปฏิบติังานต้องไม่ลมืท่ีจะตรวจอาวธุเป็นครัง้สดุท้ายอีกครัง้หนึง่ 

  ๓) การสัง่การ ทหารท่ีจะไปทําการดกัซุม่ทกุคนต้องได้รับคําสัง่โดยละเอียด การสัง่การควรแบง่

ออกเป็น ๓ ตอน ดงันี ้

   ก) การสัง่การในขัน้แรก ณ ท่ีตัง้ของหนว่ยใหญ่, หรือในฐานปฏิบติัการประกอบด้วย 

    - ขา่วคราวของข้าศกึ 

    - ขา่วของบริเวณท้องถ่ินท่ีจะไปทําการดกัซุม่ 

    - ชนิดและแผนของการดกัซุม่ท่ีจะใช้ 

    - บริเวณโดยทัว่ไปของท่ีดกัซุม่แตล่ะแหง่รวมทัง้ทิศทางยิงตา่ง ๆ  สาํหรับการดกัซุม่หลายแหง่ 

    - สว่นประกอบของหนว่ยดกัซุม่ 

    - ชนิดของอาวธุท่ีจะนําไป 

    - คําสัง่ให้เปิดฉากการยิง 

    - วิธีการเคลือ่นท่ีและเส้นทางไปยงัท่ีดกัซุม่ 

    - ระยะเวลาซึง่อาจจะต้องประจําอยู ่ณ ท่ีดกัซุม่ 

    - การดําเนินงานตา่ง ๆ อยา่งกว้าง ๆ 

    - คําสัง่การในขัน้แรกแก่กองหนนุ (ถ้ามี) 

   ข) การสัง่การในขัน้สดุท้าย ณ บริเวณท่ีทําการดกัซุม่ กระทําโดยผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยดกั

ซุม่โดยตรง การสัง่การนีค้วรสัน้ท่ีสดุ เก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
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    - การกําหนดท่ีตัง้ 

    - การเข้าประจําท่ี 

    - กําหนดทิศทางยิง 

    - กําหนดตําบลนดัพบ 

    - ตําบลกระจายกําลงั 

    - เส้นทางเคลือ่นท่ีไปยงัท่ีตัง้ตา่ง ๆ 

  ๔) การเลอืกท่ีตัง้และการเข้าประจําท่ี 

   ก) การดกัซุม่หลายแหง่ 

    - ผู้บงัคบัหนว่ยดกัซุม่ซึง่ควบคมุหนว่ยรวมทัง้หมด ในขัน้แรกจะเลอืกบริเวณพอประมาณ

สาํหรับหนว่ยยอ่ยหรือแตล่ะหมู่ และอาศยัแผนท่ีหรือภาพถ่ายทางอากาศกําหนดทิศทางยิงของแตล่ะหมู่

กําหนดท่ีตัง้ของตําบลนดัพบ และวางแผนอํานวยการเม่ือมีความจําเป็น 

    - ตอ่ไปหนว่ยดกัซุม่จึงเคลือ่นท่ีไปยงัตําบลกระจายกําลงั ซึง่จากนีห้มู่ดกัซุม่ตา่ง ๆ ก็

เคลือ่นท่ีอยา่งระมดัระวงัตามเส้นทางท่ีเลอืกไว้ไปยงัท่ีตัง้ตา่ง ๆ ครัน้แล้วผู้บงัคบัหมู่จะได้กําหนดการวางกําลงั

โดยละเอียดให้กบัทหารภายในหมู่ของตนตอ่ไป 

    - ผู้บงัคบัหมู่แตล่ะหมู่จะต้องทําการลาดตระเวนเลอืกท่ีตัง้ และออกคําสัง่ตลอดจน

ควบคมุกิจการภายในหมู่ของตน ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกบัแผนของหนว่ยใหญ่จงทกุประการ 

   ข) การดกัซุม่เป็นแนว 

    - เม่ือไปถึงบริเวณท่ีดกัซุ่มผู้บงัคบัหมู่ก็ทําการลาดตระเวน เพ่ือตรวจเลือกท่ีตัง้โดยให้มี

ลกัษณะเหมาะแก่การซ่อนพราง แต่จะต้องไม่ใช่ตําบลท่ีเด่นชัดชวนให้สงสยัหรือชักจูงให้ข้าศึกสงัเกตุว่า

น่าจะมีการดกัซุ่มขึน้ 

    - ภายหลงัท่ีเลอืกท่ีตัง้แล้ว ต้องพิจารณาถึงความกว้างขวางของท่ีตัง้ตอ่ไป ปกติระยะเป็น

แนวยาวอยา่งต่ําประมาณ ๖๐ หลา ก็นบัวา่พอเพียงสาํหรับปฏิบติัการแล้ว 

    - ผู้บงัคบัหมู่ต้องตรวจ และพิจารณาให้แนใ่จวา่ทหารท่ีกําหนดให้เป็นฉากการยิงนัน้

สามารถมองเห็นพืน้ท่ีสงัหารได้เป็นอยา่งดี 

   ค) การเข้าประจําท่ีตัง้ มีข้อควรระวงัดงัตอ่ไปนี ้

    - ต้องเคลือ่นท่ีเข้ามาจากทางข้างเสมอ 

    - เส้นทางทกุแหง่ท่ีหนว่ยดกัซุม่ใช้ ต้องซอ่นพรางอยา่งระมดัระวงั 

    - จงระลกึไว้เสมอวา่สิง่บอกเหตตุา่ง ๆ เช่น เศษกระดาษ, รอยเท้า, และพืชท่ีถกูเหยียบยํ่า

จะทําให้ข้าศกึรู้ตวัเสยีก่อนได้ 

    - ทหารแตล่ะคนต้องสามารถมองเห็นพืน้ท่ีในความรับผิดชอบของตน  และจะต้อง

เตรียมพร้อมท่ีจะใช้ทา่ยิงหรือยืนยิงเพ่ือเปิดฉากการยิงขึน้แล้วได้ 
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  ๕) การควบคมุในระหวา่งการซุม่คอย เม่ือหมู่ดกัซุม่ได้เข้าประจําท่ีตัง้แล้ว ต้องไม่มีเสยีงหรือการ

เคลือ่นไหวท่ีจะทําให้พวกก่อการร้ายหรือ ข้าศกึซึง่กําลงัเคลือ่นท่ีเข้ามารู้ตวัได้ ลกัษณะเช่นนีน้บัวา่เป็นการ

รักษาวินยัการรบอยา่งสาํคญั ทหารต้องได้รับการฝึกให้เข้าอยูใ่นท่ีตัง้อยา่งสะดวกสะบาย และอยูน่ิ่ง ๆ ได้เป็น

ระยะเวลานาน ๆ ในระหวา่งการคอยต้องขึน้นกปืนไว้ (แล้วห้ามไก) และอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะทําการยิงได้

ทนัที 

  ๖) การเปิดฉากการยิง ต้องเปิดฉากการยิงเม่ือหนว่ยทหารข้าศกึทัง้หนว่ย หรือสว่นมากเข้ามา

อยูใ่นพืน้ท่ีสงัหารและในระยะยิงฉากอาวธุทกุชนิด ต้องไม่มีการลงัเลหรือปฏิบติัก่อนถึงเวลาอนัสมควรเป็น

อนัขาด นอกจากนัน้ทหารทกุคนต้องเข้าใจคําสัง่และการปฏิบติัในการเปิดฉากการยิงโดยชดัแจ้ง กลา่วคือ 

   ก) ตราบใดท่ีข้าศกึยงักําลงัเคลือ่นท่ีเข้ามา ให้ทําการยิงได้ยิงขึน้แล้วตราบนัน้ยงัจะไม่เปิดฉากการ

ยิงในกรณีของการดกัซุม่เป็นแนว โดยธรรมดาทหารซึง่อยูท่างปีกจะเป็นผู้ เปิดฉากการยิงในขณะท่ีคนนําหน้าของ

ข้าศกึกําลงัจะเคลือ่นท่ีเลยไปจากท่ีดกัซุม่ 

   ข) ปกติจะต้องมีคําสัง่อยา่งแนน่อนวา่  ถ้าทหารเกิดปฏิกิริยาจากข้าศกึคนในดคนหนึง่ซึง่ดู

เหมือนจะมองเห็นหนว่ยดกัซุม่เข้ามาก่อนแล้ว ทหารคนท่ีเห็นเช่นนัน้ต้องเปิดฉากการยิงขึน้ทนัที 

   ค) การยิงนดัแรกต้องเป็นการยิงท่ีหมายเลง็สงัหาร เพราะเม่ือเปิดฉากการยิงแล้วเป็นท่ีหมายก็

จะเปลีย่นทา่ยิงเป็นลกุขึน้ยืนเป็นต้น 

  ๗) การหยดุยิง จะต้องมีสญัญาณกําหนดขึน้โดยชดัเจน  ในขณะท่ีเห็นวา่ไม่สามารถยิงได้ผล

แล้ว เพ่ือประกนัให้การปฏิบติัการตอ่ไปมีความปลอดภยัจากการยิงฝ่ายเคียงกนัแนน่อนและสามารถไล่

ติดตามข้าศกึได้อยา่งพร้อมเพียงในทนัทีทนัใด 

  ๘) การตรวจค้น เม่ือเปิดฉากการยิงขึน้และได้หยดุยิงแล้ว ทหารท่ีกําหนดตวัไว้ก่อนจะออกทํา

การตรวจค้นข้าศกึภายใต้การระวงัปอ้งกนัของอาวธุในหนว่ยดงันี ้

   - ตรวจค้นข้าศกึท่ีเสยีชีวิตในพืน้ท่ีสงัหาร และจดัการช่วยเหลอืผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บ 

   - ค้นหาในบริเวณใกล้เคียงสาํหรับผู้ ท่ีซุม่ซอ่นและยงัมีชีวิตอยู ่

   - รวบรวมอาวธุและเอกสารของข้าศกึ 

   - ทําการถ่ายรูปถ้าไม่สามารถนําศพไปชนัสตูรได้ (ถ้าเป็นภารกิจท่ีได้รับมอบ) 

   - พยายามเก็บปลอกกระสนุท่ีใช้แล้วเพ่ือกลบเกลือ่นร่องรอยหรือเป็นความประสงค์ของทางราชการ

เช่นนัน้ 

  ๙) สญัญาณเลกิการดกัซุม่ เร่ืองนีมี้ความสาํคญัโดยเฉพาะในการดกัซุม่หลายแหง่และการดกั

ซุม่ในเวลากลางคืน เพ่ือปอ้งกนัมิให้หมู่ตา่ง ๆ ตกเข้าไปอยูท่ี่ดกัซุม่ของฝ่ายเดียวกนั 

  ๑๐) ตําบลนดัพบ เป็นจุดท่ีแนน่อนและหาได้งา่ย เพ่ือทหารจะใช้เป็นท่ีรวมกําลงัในตอนสดุท้าย

ของการปฏิบติัการครัง้หนึง่ ๆ หรือเม่ือได้รับสญัญาณให้เลกิดกัซุม่แล้ว การท่ีไม่กําหนดตําบลนดัพบขึน้ไว้
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ลว่งหน้าไม่เพียงแตจ่ะทําให้การรวมกําลงัเป็นไปโดยชกัช้าเทา่นัน้ แตย่งัเป็นอนัตรายจากทหารกล้าตายของ

ข้าศกึท่ีหลบซอ่นอยูใ่นบางโอกาสอีกด้วย 

--------------------------- 

การซุ่มโจมตีในเวลากลางคืน 
ความมุ่งหมาย 

 ความมุ่งหมายของการซุม่โจมตีในเวลากลางคืน มุ่งหมายเพ่ือจะทําลายล้างและบัน่ทอนกําลงัของ

ข้าศกึด้วยวิธีการดกัซุม่ตา่ง ๆ โดยอาศยัความมืดในเวลาค่ําคืนเป็นโอกาสปฏิบติั และในโอกาสนีต้รงกบั

นิสยัหรือเวลาท่ีข้าศกึชอบออกปฏิบติัการอยา่งหนึง่อยา่งใดอยูด้่วย 

 ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรมีเวลาสาํหรับการฝึกในเร่ืองนีน้้อย และจํากดัแตปั่จจุบนันีมี้ความจริง

อยูป่ระการหนึง่วา่การสู้รบกนันัน้ หากฝ่ายใดมีความชํานาญตอ่การปฏิบติัในเวลากลางคืนได้อยา่ง

คลอ่งแคลว่และคุ้นเคยแล้ว ฝ่ายนัน้ยอ่มได้เปรียบเสมอ ฉะนัน้ผู้ อํานวยการฝึกการรบในป่าจึงควรหาโอกาส

กําหนดการฝึกในเวลากลางคืน ระหวา่งท่ีพกัแรมทําการฝึกอยูใ่นป่านีใ้ห้มีการฝึกกลางคืน (เดือนหงาย)ไป

จนถึงเดือนมืด) ให้มากครัง้ทัง้นีค้วรกระทําได้ เพราะเวลาฝึกตามหลกัสตูรนัน้กลางคืนวา่งเป็นสว่นมาก 

หลักการซุ่มโจมตีในเวลากลางคืน 

 หลกัการของการซุม่โจมตีในเวลากลางคืนโดยทัว่ไป ก็คงเช่นเดียวกนักบัหลกั การซุม่โจมตีในเวลา

กลางวนันัน้เอง เพียงแตนํ่ามาใช้ปฏิบติัในเวลากลางคืนเทา่นัน้ สว่นสิง่ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดัในข้อ

ใหญ่ก็เก่ียวด้วยความมืดของสภาพอากาศในเวลากลางคืน ซึง่เป็นอุปสรรคในเร่ืองการเห็น การติดตอ่ แสง 

เสยีง และความคุ้นเคยของร่างกาย แตอ่ยา่งไรก็ตามสิง่ท่ีอํานวยความสะดวกก็มีเป็นของคูก่นั กลา่วคือ การ

วางกําลงัและการซอ่นเร้นทําได้ดี ข้าศกึเข้ามาในท่ีดกัซุม่ได้งา่ยได้ยินเสยีงชดัเจน ความอบอ้าวจากความ

ร้อนของดวงอาทิตย์ไม่มี 

 ฉะนัน้ หลกัการปลกียอ่ยบางประการจึงแตกตา่งไปจากการซุม่โจมตีในเวลากลางวนัอยูบ้่างดงันี ้

 ๑) ต้องเข้าท่ีท่ีจะดกัซุม่ก่อนพลบค่ํา 

 ๒) วางตวัให้ชิดขอบทางให้มาก 

 ๓) มีเชือกกระตุกเป็นสญัญาณจากปีกขวา  และซ้ายมายงัผู้บงัคบัหมู่ตอนกลาง (ใช้ลวด

สายโทรศพัท์ หรือ เถาวลัย์ก็ได้) 

 ๔) วางกําลงัเป็นคู ่ๆ 

 ๕) ต้องใช้อาวธุยิงเร็วให้มากพอ (ปืนอตัโนมติัลาํกล้องสัน้ใช้ได้ดี) ปืนเลก็ยาวธรรมดาไม่ควรใช้ 

 ๖) การยิงในเวลากลางคืนต้องยิงเป็นชุด ๆ เสมอ 

 ๗) ถ้าทําได้ควรใช้แฟร์สอ่งสวา่งขณะท่ีข้าศกึตกเข้ามาในท่ีดกัซุม่ แล้วทําการยิงทนัที 

 ๘) ไม่มีการไลติ่ดตามข้าศกึในโอกาสซุม่โจมตีในเวลากลางคืน 
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บทที่ ๘  

เทคนิคการลาดตระเวนเบือ้งสูง  

 จากประสบการณ์ในการปฏิบติัการ ลว.ท่ีผา่นมาได้แสดงให้เห็นวา่ การแก้ไขปรับปรุงท่ีถกูต้องจะ

บงัเกิดผลสงูสดุในการ ลว. ในบทเรียนนีจ้ะมีข้อแนะนําในการใช้เทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ในการควบคมุ และ 

การปฏิบติัการ ลว.ความมุ่งหมายของบทเรียนนีก็้คือ เพ่ือให้นายทหารในกองร้อยมีแนวทางประยกุต์เทคนิค

ท่ีได้ผลเหลา่นีเ้ข้ากบัการ ลว.ของหนว่ยเทคนิคเหลา่นีคื้อ 

 ก. การจดัตัง้ฐานลาดตระเวน 

 ข. การใช้ระบบเส้นอ้างและจุดอ้าง แทนการอ่านพิกดัในการ ลว. 

๑. ฐานลาดตระเวน 

 ก. กลา่วทัว่ไป ในสภาพการรบ  ผบ.พนั.อาจต้องการให้บางสว่นของกองร้อยออกไปทํางานจากฐาน

ลาดตระเวน การตัง้ฐาน ลว. เป็นเร่ืองปกติของการปฏิบติัในการรบปราบปรามกองโจรแตถ้่าเป็นการรบตาม

แบบแล้วจะกระทําเม่ือสถานการณ์เหมาะสมหรือได้รับคําสัง่ เทา่นัน้ หนว่ยขนาดหมวด, หมู่ หรือเลก็กวา่เม่ือ

ออกทําการ ลว.รบก็จะจดัตัง้ฐาน ลว.ชัว่คราวขึน้ ฐาน ลว. ต้องจดัตัง้ขึน้ด้วยความระมดัระวงัปกติแล้วจะยดึ

ครองไม่เกิด ๔๘ ชม. ความมุ่งหมายของการจดัตัง้ฐาน ลว. คือการให้หนว่ย ลว.เข้าท่ีตัง้โดยมีการปอ้งกนั

รอบตวั มีการรักษาความปลอดภยัสงูสดุ และมีการออกคําสัง่น้อยท่ีสดุ ตําบลท่ีใช้เป็นฐาน ลว.ปกติจะวางแผน

ไว้ลว่งหน้า โดยอาศยัแผนท่ี, ภาพถ่ายการ ลว.ทางพืน้ดินหรือทางอากาศ สาํหรับแผนท่ีจะเป็นแผนชัว่คราว

เทา่นัน้จนกวา่ ผบ.ลว.จะได้ไปทําการ ลว.และยืนยนัวา่สามารถใช้เป็นฐานได้ จึงจะเป็นแผนท่ีแนน่อน 

 ข. การลวง การเข้ายดึฐาน ลว.ต้องกระทําด้วยการรักษาความลบัเป็นอยา่งดี โดยทัว่ไปแล้ว การ

รักษาความปลอดภยัจะขึน้อยูก่บัการรักษาความลบัเก่ียวกบัตําบลท่ีตัง้ของฐานนัน้ หนว่ย ลว.สามารถท่ีจะ

รักษาความลบัในเร่ืองตําบลท่ีตัง้ได้ด้วย การใช้การดําเนินกลยทุธลวงตอ่ข้าศกึในการเข้าท่ีตัง้แผนการลวง

จะต้องพิจารณาสิง่ตอ่ไปนีร้วมด้วยคือ 

  ๑) ถ้าทําได้ ควรเข้าฐานเวลากลางคืน 

  ๒) เส้นทางหลกัและรอง ควรหลกีเลีย่งชุมชนและการปฏิบติัของข้าศกึ 

  ๓) ชาวบ้านท่ีหนว่ย ลว. พบในระยะใกล้เคียงนัน้ควรกกัตวัไว้ก่อน 

  ๔) ชาวบ้านในพืน้ท่ีซึง่ไม่สามารถจะหลกีเลีย่งได้ให้ใช้การลวงโดยหนว่ย ลว.  เดินไปในทิศทาง

อ่ืน แทนท่ีจะเดินมุ่งตรงไปยงัพืน้ท่ีท่ีจะใช้เป็นฐาน 

  ๕) เส้นทางท่ีจะเดินไปยงัฐานสาํรอง สามารถเลอืกได้โดยใช้ภาพถ่าย, แผนท่ีและการ ลว.ทาง

พืน้ดินหรือทางอากาศ เม่ือกระทําได้ 

  ๖) การปกปิดซอ่นพรางการออกจากฐานจะกระทําได้ลาํบาก   หากวา่ฐานนัน้ตกอยูภ่ายใต้การ

ตรวจการณ์ของหมู่บ้านท้องถ่ินนัน้ นอกจากนีย้งัอาจถกูนบัจํานวนผู้ผา่นเข้าออก ถกูติดตามและทราบทิศทาง

ในการเดินทางของหนว่ย ลว. เทคนิคท่ีหนว่ย ลว.สามารถไปใช้ได้หากตกอยูใ่นสถานการณ์แบบนีคื้อ 
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   (ก) บางหนว่ย ลว. ออกในช่วงระยะเวลาตา่ง ๆ กนัประมาณคร่ึงชัว่โมงในทิศทางท่ีตา่งกนั 

หลกัจากนัน้หนว่ย ลว.ก็จะไปรวมกนั ณ พืน้ท่ีปลอดภยั แล้วดําเนินภารกิจตอ่ไป 

   (ข) รวมสองหนว่ย ลว. เข้าด้วยกนัและออกไปด้วยกนัแล้วจึงไปแยกจากกนัเม่ือพ้นระยะการ

ตรวจการณ์ หรือสว่นหนึง่ของหนว่ย ลว. อาจจะซุม่อยูก่ลางทางเพ่ือรอดวูา่มีผู้ ติดตามหนว่ย ลว.หรือไม่ 

   (ค) การเข้มงวดในมาตราการการรักษาความปลอดภยัเป็นสิง่สาํคญัเม่ือใช้เทคนิคในการลวง

เหลา่นี ้เน่ืองจากหนว่ย ลว.ขนาดเลก็จะเป็นจุดอ่อนตอ่การซุม่โจมตีของกองโจร 

 ค. การรักษาความปลอดภยัของฐาน ลว. การวางแผนสาํหรับฐาน  ลว.จะต้องรวมมาตรการการ

รักษาความปลอดภยั ทัง้การรุกและทางรับไว้ด้วย 

  ๑) มาตราการรักษาความปลอดภยัทางรับ ภมิูประเทศท่ีเลอืกเป็นฐาน ลว. ควรมีลกัษณะดงันี ้

   (ก) อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีพิจารณาแล้ววา่มีคณุคา่ทางยทุธวิธีน้อย และเป็นท่ีซึง่ข้าศกึไม่นา่ใช้หรือ

เคลือ่นไหว 

   (ข) อยูใ่นพืน้ท่ีซึง่ให้การซอ่นพรางเพียงพอ พืน้ท่ีท่ีมีพืชพนัธ์ุหนาแนน่เป็นสิง่ท่ีพงึปรารถนา 

   (ค) หา่งไกลจากผู้คน 

   (ง) อยูใ่กล้แหลง่นํา้ แตอ่ยา่อยูติ่ดกบัแหลง่นํา้ 

   (จ) หลกีเลีย่งแนวสนัเขา และยอดภมิูศาสตร์ ยกเว้นเม่ือจําเป็นต้องดํารงค์การติดตอ่สือ่สาร 

   (ฉ) ไม่อยูใ่นท่ีลุม่หรือหน้าผาลาดชนั 

   (ช) หลกีเลีย่งถนน หบุเขา ซึง่อาจจะเป็นเส้นทางของ ผู้พลดัหลงหรือผา่นไปมาได้ 

  ๒) มาตราการเชิงรุก  

   (ก) ทําการ ลว. พืน้ท่ีท่ีจะใช้เป็นฐานก่อนนํากําลงัเข้ายดึครอง 

   (ข) จดัการระวงัปอ้งกนัรอบตวั ท่ีตรวจการณ์หรือท่ีทําการ และระบบการติดตอ่สือ่สารท่ีพอเพียง 

   (ค) เตรียมแผนการถอนตวั ตลอดจนเส้นทางการถอนตวัถ้าจําเป็น 

   (ง) วินยัในการพราง การใช้และเสยีงต้องควบคมุอยา่งเข้มงวด 

 ง. การจดัตัง้ฐานลาดตระเวน แผนในการตัง้ฐาน ลว. ควรกระทําโดยละเอียด รวมทัง้การปฏิบติั

รายบุคคลขณะท่ีกําลงัดําเนินการตัง้ฐาน ลว. (รายละเอียดแตล่ะขัน้อยูใ่นเร่ืองการตัง้ฐาน ลว.) คําแนะนํา

ในข้อนีเ้ป็นการเข้าฐานของหนว่ย ลว.ขนาดหมวด โดยทัว่ไปแล้วการปฏิบติัก็จะเป็นไปดงันี ้

  ๑) ผบ.ลว. จะต้องไปทําการ ลว.ดพืูน้ท่ีเสยีก่อนเม่ือเห็นวา่เหมาะสมจึงจะนํากําลงัเข้าไป 

  ๒) เม่ือหนว่ย ลว.เข้าไปถึงฐาน ลว. ก็จะทําการระวงัปอ้งกนัรอบตวัทนัที สง่หนว่ย ลว.เพ่ือหา

ขา่วรอบ ๆ พืน้ท่ีท่ียดึครองนัน้ จดัตัง้ท่ีทําการหรือท่ีตรวจการณ์ แล้วขดุหลดุบคุคลถ้าจําเป็น 

  ๓) การรักษาความปลอดภยัเป็นสิง่สาํคญัมาตลอดเวลาท่ียดึครองอยู ่ การเคลือ่นไหวในฐานต้อง

ให้มีน้อยท่ีสดุ สญัญาณเงียบต้องนํามาใช้สาํหรับการเตือนให้หนว่ย ลว.ต่ืนตวั ควนัไฟ จากการประกอบ

อาหารต้องควบคมุอยา่งเข้มงวด มาตราการเชิงรุกและเชิงรับอ่ืน ๆ ต้องได้รับการปฏิบติั 
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---------------------------- 

บทที่ ๙ 

การตัง้ฐานพักแรมในป่า (HARPOURING) 

กล่าวนํา ในยทุธภมิูตะวนัออกเฉียงใต้ ไม่มีหนว่ยทหารหนว่ยใดท่ีจะพิจารณาได้วา่ตนเองจะปลอดภยัเม่ือ

หยดุพกัแรมเวลากลางคืนนอกจากวา่จะได้กระทําสิง่เหลา่นี ้

 ๑. มีการระวงัปอ้งกนัรอบตวั 

 ๒. ไม่มีข้าศกึอยูบ่ริเวณใกล้เคียง 

 การระวงัปอ้งกนัรอบตวัจะกระทําในป่าซึง่ไม่มีเส้นทางเข้าตีของข้าศกึ และการเข้าตีของข้าศกึ อาจจะ

กระทําได้ทกุทิศทาง ในการท่ีจะระวงัปอ้งกนั "ฐานพกัแรม" นีไ้ด้มีการปรับปรุงให้ดีขึน้ แตก็่มิใช่ของใหม่หรือ

ปฏิรูปใหม่ การปฏิบติัการเหลา่นีไ้ด้เคยใช้อยา่งได้ผลมาแล้วในสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ โดยหนว่ยทหาร

ออสเตรเลยี ในกิวกินีในขนาดระดบักองพนัและโดยหนว่ยทหารองักฤษ (หนว่ยชินดิท) ในพม่า ในระดบั

กองทพัน้อย 

ขอบเขต 

 เพ่ืออธิบายถึงวา่หนว่ยขนาดหมวดท่ีมีกําลงั ๓ หมู่ หมู่ละ ๙ - ๑๐ คน และ บก.หมวดอีก ๗ คน จะ

เข้าฐานพกัแรมในป่าได้อยา่งไร สาํหรับหนว่ยอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดและจํานวนหนว่ยรองแตกตา่งออกไปก็อาจ

ดดัแปลงให้เหมาะสมได้ แตห่ลกัการและขัน้การปฏิบติัก็คงเช่นเดียวกนั 

ความมุ่งหมาย 

 ความมุ่งหมายของการฝึก การตัง้ฐานพกัแรมในป่าก็เพ่ือให้หนว่ยทหารเข้าท่ีตัง้พกัแรม โดยมีการ

ระวงัปอ้งกนัรอบตวัท่ีระดบัการรักษาความปลอดภยัสงูสดุ และมีการออกคําสัง่น้อยท่ีสดุ 

วิธีการ 

 การปฏิบัติแบ่งออกเป็น ๑๐ ขัน้ 

 ๑. ออกนอกเส้นทาง 

 ๒. ทําการลาดตระเวน 

 ๓. เข้ายดึพืน้ท่ี 

 ๔. ตรวจบริเวณโดยรอบ 

 ๕. ลาดตระเวนกวาดล้าง 

 ๖. จดัสว่นระวงัปอ้งกนั 

 ๗. ช่วงเวลาการก่อสร้าง 

 ๘. ถอนสว่นปอ้งกนัและวางยาม 

 ๙. งานประจํา 

 ๑๐. เตรียมพร้อม 
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ขัน้ที่ ๑ การออกนอกเส้นทาง (BREAKING TRACK) 

 ก่อนจะถึงพืน้ท่ีโดยประมาณในการตัง้ฐานพกัแรมในเวลากลางคืนจะต้องออกนอกเส้นทาง เพ่ือ

รวมพลเพ่ิมระดบัการซอ่นเร้น มีการปฏิบติัดงันี.้- 

 ๑) ผบ.หนว่ยลาดตระเวนเป็นผู้ เลอืก จุดท่ีจะออกนอกเส้นทาง 

 ๒) สญัญาณเงียบท่ีเตรียมไว้ลว่งหน้า "เตรียมออกนอกเส้นทาง ขวา, ซ้าย" จะถกูสง่ตอ่ไปให้ทกุคน

ในหนว่ยลาดตระเวน 

 ๓) ผบ.หนว่ยลาดตระเวนหยดุหนว่ยลาดตระเวนในรูปขบวนแถวตอน  ผบ.หนว่ยรองจะต้องดแูละ

ไม่ให้คนของตวัเข้าไปชิดกนัเกินไป และมาตราการประจําในการระวงัปอ้งกนัจะต้องนํามาใช้เสมอ  

 ๔) เม่ือได้รับสญัญาณ "ออกนอกเส้นทาง ขวา, ซ้าย ๑๐ ก้าว" (มากกวา่หรือน้อยกวา่ก็ได้) แตล่ะ

คนหนั ๙๐ องศา ไปทางทิศท่ีสัง่โดยก้าวยาว ๆ และเคลือ่นท่ีไปในหมู่ไม้ ซึง่ได้หมายทิศทางเอาไว้แล้ว 

ระมดัระวงัในการท่ีจะไม่ทําให้มีร่องรอยใด ๆ ในการเคลือ่นท่ีออกจากทาง หวัหน้าหนว่ยรองช่วยเหลอืใน

การดํารงค์ไว้ ซึง่การควบคมุและติดตอ่ 

 ๕) การเคลือ่นท่ีดําเนินไปตามจํานวนก้าวท่ีกําหนด  แล้วแตล่ะคนก็หยดุหนัหน้าไปทางทิศทางเดิน

และตรวจดใูห้พบคนท่ีอยูข้่างหน้าของตน คนสดุท้ายในขบวนเร่ิมต้นสง่สญัญาณเงียบไปข้างหน้าตลอดแถว

เพ่ือจะดวูา่ทกุคนอยูค่รบและพร้อมท่ีจะเดินทางตอ่ไป 
 

ขัน้ที่ ๒ การลาดตระเวน (RECONNAISSANCE)  

 ผบ.หมวด จะแจ้งให้ ผบ.หมู่ นําไว้ลว่งหน้าก่อนวา่จะหยดุพกัการเดินทางเวลาเทา่ไร หรือจะให้พิกดั

ของตําบลท่ีท่ีหมวดจะตัง้ฐานพกัแรม เม่ือ ผบ.หมู่ นําไปถึงพิกดันัน้หรือถึงเวลานัน้แล้วก็จะเรียก ผบ.

หมวดหมู่นํา พลนําสาร และพนกังานวิทย ุผบ.หมวดจะเลอืกหาพืน้ท่ีท่ีราบเรียบ แห้งโลง่เตียน และสามารถ

ไปหานํา้ได้ขณะท่ี ผบ.หมวด ลาดตระเวนพืน้ท่ี รอง ผบ.หมู่ ก็จะเคลือ่นไปนําหมู่และจ่านําหมวดไปอยู่

ข้างหน้า บก.หมวด การปฏิบติัจะต้องกระทําอยา่งเงียบ ๆ หมวดยงัคงอยูใ่นรูปขบวนแถวตอนเรียงหนึง่ ทกุ

คนคกุเขา่หรือนัง่ลงหนัหน้าไปตามเขตรับผิดชอบในการตรวจการณ์ เม่ือ ผบ.หมวด ทําการลาดตระเวนเสร็จ

แล้วเขาก็จะสง่พลนําสารและพลลาดตระเวนคนหนึง่มานําหมวดท่ีเหลอื มายงัท่ีเขาอยู ่ (บริเวณท่ีเลอืกไว้) 

ระหวา่งรอกําลงัหมวดสว่นท่ีเหลอืขึน้มาข้างหน้า ผบ.หมวดจะแบง่เขตตามระบบนาฬิกา ทิศทางท่ีหมวด

เดินเข้ามาจะเป็น ๖ นาฬิกา (รูปท่ี ๑) ผบ.หมวดจะกําหนดท่ีตัง้ของสว่นตา่ง ๆ ในเขตท่ีได้รับมอบ 
 

ขัน้ที่ ๓ เข้ายึดพืน้ที่  (OCCUPATION) 

 ระหวา่งท่ีหมวดกําลงัเคลือ่นท่ี ผบ.หมวดจะยืนอยูบ่ริเวณกลางของพืน้ท่ีระบบนาฬิกา ซึง่เป็น

บริเวณท่ีตวัเขาจะใช้พกัแรมแล้วแจ้งให้แตล่ะหมู่รู้ถึงเขตท่ีเข้ายดึ ผบ.หมู่ จะพบกบัลกูหมู่ของตน เม่ือ
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เคลือ่นท่ีเข้ามาหา ผบ.หมวด หมู่ ๑ จะยดึตัง้แต ่๑๒ - ๔ นาฬิกา หมู่ ๒ ตัง้แต ่๑๒ - ๘ นาฬิกา หมู่ ๓ ตัง้แต ่

๔ - ๘ นาฬิกา บก.หมวดจะอยูร่อบ ๆ  ผบ.หมวดตรงกลาง 

 ในแตล่ะเขตของหมู่จะต้องวางปืนกลเขาไว้ทางซ้ายของเขตของเขตตน สว่นลาดตระเวนอยูก่ลางและ

มาข้างหลงัเลก็น้อย และสว่นปืนเลก็อยูท่างขวา ทกุหมู่จะเลีย้วขวาไปหา ผบ.หมวดตรงกรลางแล้วเดินไปยงั

พืน้ท่ีของตนตามลาํดบัหมู่ ๑ ไปตามแนว ๒ น. ไปตามแนว ๑๐ น. หมู่ ๓ เดินกลบัไปตามแนว ๖ น. ผบ.หมู่ จะ

คอยมองด ูผบ.หมวดท่ีสัง่ให้ทหารหยดุเม่ือเดินออกไปเป็นระยะท่ีถกูต้องคือประมาณ ๑๒ - ๑๕ หลา 

 พวกปืนกลและพวกปืนเลก็ จะเคลือ่นท่ีผา่น ผบ.หมู่จะสัง่หยดุเม่ือเดินไปเป็นระยะถกูต้อง คือ ๑๒ - 

๑๕ หลา พวกลาดตระเวนจะคอยมาข้างหลงัเลก็น้อยให้มีความลกึ บก.หมวดจะอยูก่บั ผบ.หมวดตรงกลาง 

(รูปท่ี ๒) ในขัน้นี ้ผบ.หมวดต้องสามารถมองเห็นหมู่ของตนและ ผบ.หมู่ จะต้องมองเห็นพวกปืนกลและพวก

ปืนเลก็ของตนได้ (บางท่ีมองไม่เห็นในภมิูประเทศท่ีทบึมาก) 
 

ขัน้ที่ ๔ ตรวจภมูิประเทศโดยรอบ (PERIMETER CHECK)  

 ผบ.หมวด จะไปหาพวกลาดตระเวนของหมู่ ๑ เรียก ผบ.หมู่แล้วเดินไปยงัพวกปืนเลก็ใช้ตรวจนีเ้ป็น

จุดหลกัแล้วให้ตรวจบริเวณโดยรอบ ทวนเข็มนาฬิกา ท่ีใช้พวกนีข้องหมู่ ๑ ก็เพราะ พวกนีเ้ข้ามาถึงก่อนและ

มีเวลาพกัมาแล้วนานกวา่หมู่อ่ืน ๆ ผบ.หมูอี่ก ๒ คนมาพบ ผบ.หมวดท่ีบริเวณพวกปืนเลก็ของตนแล้วตรวจ

บริเวณเขตของหมู่ตน ผบ.หมวดจะตรวจสิง่ตอ่ไปนี.้- 

 ๑. ทกุสว่นสามารถติดตอ่กนัทัง้ทางขวาและซ้ายได้ไม่ขาดลอย ถ้าบกพร่องให้ย้ายท่ีตัง้สว่นเหลา่นัน้

เสยีให้ถกูต้อง  

 ๒. แตล่ะสว่นมีเขตการยิงและพืน้ท่ีตรวจการณ์โดยการตรวจจากทา่นัง่คกุเขา่เป็นสิง่สาํคญัท่ีจะต้อง

ให้ทกุคนยงัสวมเปไ้ว้ เพราะอาจต้องเคลือ่นท่ีออกจากบริเวณนีไ้ด้ทนัที ถ้าการตรวจบริเวณพบวา่ไม่ปลอดภยั

และทกุคนในแตล่ะสว่นอยูใ่กล้ ๆ กนั ให้สามารถทําการขดุหลมุบุคคลได้เม่ือ ผบ.หมวดแนใ่จวา่การตรวจ

บริเวณได้กระทําโดยเรียบร้อยก็จะสง่สญัญาณให้ปลดเปไ้ด้และเร่ิมการปฏิบติัขัน้ตอ่ไป 
 

ขัน้ที่ ๕ ลาดตระเวนกวาดล้าง (CLEARING PATROLS) 

 หนว่ยลาดตระเวนกวาดล้างจะตรวจตราและดรู่องรอยของข้าศกึในพืน้ท่ีนัน้ และให้แนใ่จวา่หมวด

จะไม่พกัแรมอยูใ่นระยะท่ีข้าศกึจากคา่ยพกัจะมาโจมตีได้ แตล่ะหนว่ยลาดตระเวนกวาดล้างประกอบด้วย

ปืนกลเป็นระยะทางประมาณ ๒๐๐ หลา แตล่ะหนว่ยลาดตระเวนเดินทวนเข็มนาฬิกา และหลกีเลีย่งการ

เกิดเสยีงดงัขณะเดิน 

 บริเวณท่ีพวกลาดตระเวนตัง้อยูจ่ะมีทหารจาก บก.หมวดมาทําหน้าท่ี "ทหารตอ่" ระหวา่ง ผบ.

หมวดกบัทหารท่ีอยูโ่ดยรอบ และยงัใช้วิธีในการรักษาการติดตอ่ระหวา่ง รอง ผบ.หมู่ กบัท่ีตัง้ของพวก

ลาดตระเวน เม่ือ ผบ.หมู่ ทกุคนทําการลาดตระเวนกวาดล้างเสร็จแล้วจะมารายงานตอ่ ผบ.หมวด ถ้าหมู่ใด
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พบแหลง่นํา้หรือลาํธารก็ให้รายงานด้วย เพราะจะช่วยจ่านําหมวดได้มากในการปฏิบติัขัน้ตอ่ไปหนว่ย

ลาดตระเวนกวาดล้างนี ้จําเป็นต้องใช้การเดินป่าด้วยเข็มทิศและการนบัก้าวเม่ือภมิูประเทศเป็นป่าทบึ 

 

ขัน้ที่ ๖ จัดส่วนป้องกัน (THE SCREEN) 

 ภารกิจของสว่นปอ้งกนัก็เพ่ือทําการปอ้งกนัและให้การเตือนภยัแก่หมวด ในช่วงเวลาการก่อสร้าง

สว่นปอ้งกนัประกอบด้วย พวก ลว.ท่ี ผบ.หมู่ จะนําไปวาง สว่นปอ้งกนัจะอยูใ่นระยะหา่งเทา่ ๆ กนั รอบเขต

ของหมวด หา่งจากหมวดประมาณ ๘๐ หลา หรือในเขตได้ยินเสยีง 

 ถ้าสว่นปอ้งกนัคนใดเห็นข้าศกึและรู้สกึวา่เขตหรือหมวดจะถกูข้าศกึเข้าโจมตี สว่นปอ้งกนัจะต้อง

ทําการยิงและถอยทนัที เม่ือมีเสยีงปืน หรือเกิดการยิงกนัขึน้แล้ว สว่นปอ้งกนัท่ีเหลอืจะถอนตวักลบัทนัที

ระหวา่งท่ีกําลงัวางสว่นปอ้งกนัหมวดยงัคงอยูใ่นลกัษณะเตรียมพร้อมโดยมีทหารตอ่ท่ีบริเวณท่ีตัง้พวก

ลาดตระเวน ผบ.หมู่ จะต้องรายงานตอ่ ผบ.หมวด เม่ือจดัการวางสว่นปอ้งกนัเสร็จแล้ว 
 

ขัน้ที่ ๗ ช่วงเวลาก่อสร้าง (THE WORE PERTOP) 

 การดดัแปลงภมิูประเทศเพ่ือพกัแรมในเวลากลางคืนในช่วงนีย้อ่มให้เกิดเสยีงดงัได้เม่ือจําเป็น 

ช่วงเวลานีไ้ม่ควรเกิน ๔๕ นาที ผบ.หมวดจะกําหนดลาํดบัความเร่งดว่นของการทําการและจําเป็นดงันี.้- 

 ๑. ขดุหลมุบุคคล (ขึน้อยูก่บัสถานการณ์) 

 ๒. ทําทางเดินโดยรอบและขงึเชือกรอบบริเวณซึง่จะปอ้งกนัมิให้ทหารในหมวดเดินพลดัออกไป 

 ๓. ทําเส้นทางติดตอ่และนําเชือกนําทาง แตล่ะหมู่จะทําเชือกในการนี ้

 ๔. ขดุหลมุทิง้เศษอาหารและส้วม 

 ๕. ตดัไม้ทําเสาเต็นท์ (ถ้าไม่พอให้ตดัได้) ถ้าไม่ทําขณะนีจ้ะต้องทําอยา่งเงียบท่ีสดุในขัน้ตอ่ไป จ่า

นําหมวดจะต้องพิจารณา 

  ๑) นํา้และท่ีซกัล้าง เขาจะรู้ได้หนว่ยลาดตระเวนกวาดล้าง ท่ีซกัล้างจะต้องอยูป่ลายนํา้จากจุดท่ี

จะไปตกันํา้ใช้ 

  ๒) ส้วม จะต้องส้วมขนาด ๑ วนั นอกเขตใกล้ ๆ กบัท่ีตัง้ของพวกปืนกลท่ีซึง่ปืนกลสามารถ

มองเห็นและความคุ้นเคยกนัผู้ใช้ส้วมได้ระบบนีอ้าจลดการท่ีจะต้องให้ปืนกลต้องประจําปืนตลอด ๒๔ ชม. 

ลงได้โดยการสร้างส้วมกลางคืนขึน้ภายในเขตของหมวด 

  ๓) หลมุทิง้เศษอาหาร ทกุหมู่ต้องมีหลมุทิง้เศษอาหารของตนเอง และจ่านําหมวดจะต้องตรวจ

ตราและตวัเขาเองจะขดุหลมุนีใ้ห้กบั บก.หมวด 

 เม่ือหมดเวลาท่ีกําหนด ผบ.หมวด จะให้สญัญาณเลกิทํางานและให้เร่ิมปฏิบติัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ จาก

นีแ้ล้วห้ามใช้เสยีงหรือตดัต้นไม้เด็ดขาด 
 

ขัน้ที่ ๘ ถอนส่วนป้องกันและวางยาม (WITHDRAWAL OF SCREEN AND SENTRIES OUT) 



หลกัสตูรอาชีพฯชัน้จ่าเอก นย. และหลกัสตูร นรจ.นย. วิชา การลาดตระเวน - ๘๐ - 

 เม่ือหมดช่วงเวลาการก่อสร้างแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีสว่นปอ้งกนัแตย่งัให้มีระบบเตือนภยัอยูเ่สมอ 

ดงันัน้แตล่ะหมวดก็จะวางยามนอกเขตของหมวด ซึง่จะติดตอ่กบัยามท่ีปืนกลไว้วางเชือกสญัญาณระบบ

ของการถอนสว่นระวงัปอ้งกนัและวางยามคือ 

 ๑. ผบ.หมู่ รอง ผบ.หมู่ และทหารอีกคนหนึง่จากพวกปืนเลก็ ซึง่จะเป็นยามคนแรกจะเดินออกจาก

พวกปืนเลก็ เรียกสว่นปอ้งกนักลบัและให้ ยามอยูแ่ทน  

 ๒. ผบ.หมู่ และพวกลาดตระเวน (สว่นปอ้งกนั) เดินกลบัเข้ามาในเขตของหมวด ติดตามด้วย รอง 

ผบ.หมู่ ซึง่จะวางเชือกจากยามมายงัปืนกล 

 ๓. ทัง้ ผบ.หมู่ และรอง ก็จะรู้ท่ีอยูข่องยามและสามารถวางยามและถอนยามได้ขณะนีห้มวดจะจดั

ฐานเรียบร้อย (รูปท่ี ๓) และ ผบ.หมวดจะจดัการขัน้ตอ่ไปทนัทีท่ี ผบ.หมู่ ทัง้ ๓ รายงานวา่ได้ถอนสว่น

ปอ้งกนัและวางยามเรียบร้อย 
 

ขัน้ที่ ๙ งานประจาํ (ROUTINE) ในขัน้นีมี้จุดสาํคญัอยู ่๓ จุด แตก็่อาจเลอืกการกระทําบางอยา่งไปในวนั

ตอ่ไปได้เม่ือจําเป็น 

 ๑. ทําความสะอาดอาวธุ ในการทําความสะอาดให้ทํา ปกบ.เพียงกระบอกเดียว และปืนในสว่นอ่ืน

อีกกระบอกหนึง่เทา่นัน้ในเวลาเดียวกนั 

 ๒. การตกันํา้และซกัล้าง อยูใ่นความควบคมุของจ่านําหมวดและจะต้องพิจารณาถึงสิง่ตอ่ไปนี ้

  - สว่นท่ีไปตกันํา้หรือซกัล้างจะต้องได้รับการคุ้มกนั 

  - การจะออกไปนอกเขตแตล่ะครัง้จะต้องไม่มากกวา่ ๑/๓ ของกําลงัทัง้หมด 

 ๓. การทําอาหาร ให้ใช้คนหนึง่แตใ่นแตล่ะสว่นทําอาหารให้สว่นของตน ผบ.หมวดจะเป็นผู้ออก

คําสัง่สาํหรับการปฏิบติัในวนัตอ่ ๆ ไป และจะรายงานสถานการณ์ไปยงัหนว่ยเหนือ นอกจากนีถ้้าเวลา

อํานวยก็จะทําการซกัซ้อมการเตรียมพร้อมและทดสอบระบบสญัญาณตา่ง ๆ ผบ.หมู่ ก็จะจดัผลดัยาม 

ตรวจเขตการยิงให้แนใ่จวา่ทกุคนได้รับประทานยาปอ้งกนัมาลาเรีย ตรวจดวูา่ไม่มีใครเจ็บป่วย และให้ทกุ

คนเปลีย่นเสือ้ผ้าท่ีเปียก 

 ในขณะนีข้ัน้ท่ีดําเนินการกรรมวิธีทางธุรการทกุอยา่ง เพ่ือปอ้งกนัมิให้คัง่ค้าง ไปจนถึงขณะ

เตรียมพร้อม 
 

ขัน้ที่ ๑๐ เตรียมพร้อม (STAND * TO)  

 การเตรียมพร้อมเป็นการช่วยท่ีทหารทัง้หมดอยูใ่นสภาพรอเวลาท่ีจะเตรียมพร้อมขึน้ไม่เป็นเวลา

เดียวกนัทกุวนัไป ทัง้นีแ้ล้วแตส่ภาพอากาศและช่วงเวลานีจ้ะคมุตัง้แต ่๑๕ นาที ก่อนจะสิน้แสงสวา่งถึง ๑๕ 

นาที หลงัจากสิน้แสงสวา่ง 

 การเตรียมพร้อมจะเป็นการเปลีย่นการปฏิบติัประจําจากกลางวนัเป็นกลางคืน และเป็นการตรวจ

ตราการเตรียมการครัง้สดุท้าย ทหารทัง้หมดจะต้องอยูใ่นท่ีตัง้ยิงคาดเข็มขดักระสนุยกเว้นเปรั้บประทาน
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อาหารและซกัล้างเรียบร้อย ทําความสะอาดอาวธุแล้ว บรรจุสิง่ของท่ีไม่จําเป็นต้องใช้ในเวลากลางคืนลงเป ้

และจะต้องไม่สบูบุหร่ี, รับประทานอาหาร, สง่เสยีงหรือเคลือ่นไหว 

 

 ยามท่ีอยูภ่ายนอกจะถกู ผบ.หมู่ถอนกลบั และในหนว่ยท่ีได้รับการฝึกมาแล้ว ยามจะกลบัเข้าหมวด

เม่ือแสงเร่ิมสลวัลง และลงมาถึงเขตของหมวดเม่ือสิน้แสงพอดี ผบ.หมู่ จะรายงานเม่ือยามเข้ามาในเขตของ

หมวดแล้ว และ ผบ.หมวด ก็จะรู้ได้วา่ เสยีงการเคลือ่นไหวนอกเขตของหมวดจะต้องถือวา่เป็นข้าศกึ 

 การออกคําสัง่ยิงจะต้องกําหนดให้อยา่งชดัเจน เม่ือสง่สญัญาณ เลกิเตรียมพร้อมยามคูแ่รกจะเข้า

ประจําปืนกลเบา ยามนีจ้ะต้องอยูใ่นหน้าท่ีตลอดเวลาจนกวา่จะมียามอีกคูห่นึง่มาเปลีย่นทกุ ๆ ชัว่โมง 

 ผบ.หมู่ จะต้องกําชบัให้แนใ่จวา่แตล่ะคนรู้วา่ใครเข้ายามตอ่จากตน และคนนัน้นอนอยูท่ี่ไหน ผบ.หมู่ 

และ รอง ผบ.หมู่ ไม่สามารถจะควบคมุการเปลีย่นยาม (และอาจเป็นตวัของเขาเองท่ีเข้ายามด้วยถ้าหมวดมี

กําลงัน้อย) วา่ยามแตล่ะคนทําการปลกุผู้ ท่ีจะมาเปลีย่นยามได้ตามเวลา 

 ในการเตรียมพร้อมตนเช้า จะต้องสัง่หนว่ย ลว.กวาดล้างออกไปและต้องวางยามก่อนท่ีจะเตรียม

อาหาร ซกัล้าง และทําความสะอาดอาวธุ 

สรุป  

 การตัง้ฐานพกัแรมในลกัษณะนีห้รือลกัษณะอ่ืนใด จะต้องกระทําในทกุระดบัหนว่ย ทัง้ในฐาน

ลาดตระเวน หรือฐานปฏิบติัการ รายละเอียดของในเร่ืองการตัง้ฐานพกัแรมจะต้องกระทําเป็นอตัโนมติั และ

หนว่ยท่ีฝึกหดัการปฏิบติัก็จะพบวา่ การปฏิบติัของหนว่ยนัน้งุม่งา่มและวุน่วายเป็นความจริงท่ีวา่หนว่ยท่ี

ปฏิบติัเรียบร้อยและงา่ยดายจะต้องทํางานประสานกนัตลอดเวลา 

 ตารางในข้อตอ่ไปนีจ้ะแสดงช่วงเวลาท่ีหมวดจะทําการตัง้ฐานพกัแรมถ้าปฏิบติัตามแบบอยา่ง

สมบูรณ์แตส่ถานการณ์ไม่อํานวยให้มีเวลาดงัท่ีจะวา่ตอ่ไปนี ้ จะต้องตดัยอ่ยลงไป แตเ่พ่ือรักษาการระวงั

ปอ้งกนัอยา่งสงูสดุจะต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนนีใ้ห้ได้แม้วา่สถานการณ์จะไม่อํานวยก็ตาม 
 

การตัง้ฐานพักแรม การตัง้ฐานพกัแรม ถ้าจะปฏิบติัให้สมบูรณ์จะต้องใช้เวลามากกวา่ ๓ ชัว่โมง เวลาของ

การปฏิบติัแตล่ะขัน้คือ.-  

 ๑. การลาดตระเวน    ๑๕ นาที 

 ๒. เข้ายดึพืน้ท่ี     ๑๕ นาที 

 ๓. ตรวจบริเวณโดยรอบ       ๕ นาที 

 ๔. ลาดตระเวนระวงัปอ้งกนั   ๓๐ นาที 

 ๕. จดัสว่นปอ้งกนั    ๒๐ นาที 

 ๖. ช่วงเวลาก่อสร้าง     ๓๐ นาที 

 ๗. งานประจํา     ๖๐ นาที 

    รวม  ๑๗๖ นาที หรือ ๒ ชม. ๔๕ นาท ี
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 แตจ่ะต้องให้เวลามากกวา่นีใ้นห้วงเวลาก่อสร้าง เสร็จสิน้ลง ถ้าหมวดจะต้องรักษาความปลอดภยัก็

อาจไม่หงุหาอาหาร โดยทหารรับประทานเสบียงรังแทน โดยไม่ต้องหงุต้มได้ถ้าจําเป็น 

๑๒ น. 

 

 

 

 

พืน้ที่ หมู่  ๒                        พืน้ที่ หมู่  ๑ 

 

 

            หมวด      ๔ น. 

 

    ๘ น. 

พืน้ที่ หมู่  ๓ 

 

 

ทางเดินเท้า 

       ลว.         ๙๐ เมตร          ลว. 

๑๒ น. 

 

 

  ๙๐ เมตร   พวก ปล.  พวก ปล.      ๙๐ เมตร 

       พวก ลว.  พวก ลว. 

       พวก ปก.  พวก ปก. 

    ลว.               บก.หมวด     ลว. 

 

         พวก ปล. 

 ๙๐ เมตร      พวก ลว.       ๙๐ เมตร 

         พวก ปก. 
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    ลว.      ๙๐ เมตร           ลว. 

ทางเดินของ ผบ.หมู่ 
 

ระบบเส้นอ้างและจุดอ้าง  

ก. กล่าวทั่วไป ระบบเส้นอ้างและจุดอ้างของการรายงานตําบลท่ีอยูอ่าจถกูใช้โดย หนว่ย ลว.เม่ือทําการ ลว. 

ในระยะใกล้ ๆ และอยูใ่นระยะเวลาท่ีการเข้ารหสักระทําการได้ลาํบาก ประโยชน์ของระบบนีคื้อ ช่วยให้การ

ติดตอ่สือ่สารรวดเร็วขึน้ และลดความต้องการในการใช้รหสัปกติของวิทยลุง 

ข. ข้อควรระวัง ควรจดจําไว้วา่ทัง้สองระบบนีค้วามปลอดภยัได้ดีเทา่ ๆ กบัการเข้ารหสัตามปกติ ข้าศกึท่ี

ได้รับการฝึกเป็นอยา่งดี จะสามารถเข้าถึงระบบนีไ้ด้ไม่ยากนกั ถ้าเขาสามารถวิเคราะห์จุดท่ีเราสง่ไปทาง

วิทยไุด้ เม่ือใช้เส้นอ้างหรือจุดอ้าง จําเป็นต้องเปลีย่นเส้นและจุดเหลา่นีบ้อ่ย ๆ การใช้ซํา้เส้นหรือซํา้จุดควร

พยายามหลกีเลีย่ง 

ค. เส้นอ้าง ระบบเส้นอ้างท่ีถกูนํามาใช้เช่นเดียวกบัระบบพิกดัในการรายงานจุดท่ีอยูบ่นแผนท่ีและภาพถ่าย

ทางอากาศ ตําบลท่ีจุดใดจุดหนึง่จะถกูกําหนดโดยความสมัพนัธ์กบัเส้นอ้างโดยวิธีการดงันี ้

 ๑) ขีดเส้นอ้างขึน้บนแผนท่ีหรือภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้ลกัษณะภมิูประเทศท่ีเดน่ชดั สองจุดหรือ

เพียงจุดเดียวและมมุภาคทิศ จุดหนึง่ถกูกําหนดให้เป็นจดุฐาน เส้นอ้างจะลากจากจุดฐานไปยงัจุดท่ีสอง

หรือจากจุดฐานไปยงัมมุภาคทิศท่ีกําหนด เส้นนีเ้รียกวา่เส้นอ้าง (รูปท่ี ๑)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑ 

เส้นอ้าง 

57 58 59 60 56 55 

10 

11 

12 

มมุภาคทิศ 
เส้นอ้าง 

จดุฐาน จดุฐาน 
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 ๒) เม่ือลากเส้นอ้างแล้ว ตําบลท่ีของจุดใดจุดหนึง่ก็สามารถท่ีจะอ่านได้โดยการวดัระยะไปทางหน้า 

(ตามลกูศร) หรือทางหลงัจากจุดฐาน และวดัระยะจากเส้นอ้างไปทางซ้ายหรือทางขวา (หนัหน้าไปตาม

ลกูศรเสมอ) ดรููปท่ี ๒ และรูปท่ี ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒ การรายงานคือ... หน้า ๑๔ ขวา ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ แผนท่ีแสดงตวัอยา่ง  มาตราสว่น  1 : 50,000  

 

รูปที่ ๓ การรายงาน คือ... หลัง ๑๔ ซ้าย ๙.๕  
 

 ๓) การวัดระยะไปข้างหน้าหรือข้างหลงัของจุดฐานนัน้ต้องวัดไปตามเส้นอ้างส่วนการวัดระยะไป

ทางขวาหรือซ้ายจากเส้นอ้างนัน้จะต้องวดัในลกัษณะตัง้ฉากกับเส้นอ้างเสมอ (๙๐ องศา) หน่วยท่ีใช้วดัระยะบน

พืน้โลกในทางระดบัเสมอ โดยคิดจํานวนเป็นร้อย ๆ เมตร เช่น วดัได้ ๑,๓๔๐ เมตร ก็อ่านเป็น ๑๓.๔  หรือถ้าวดัได้ 

จดุท่ีอยู่หน่วย ลว. 

จดุท่ีอยู่หน่วย ลว. 

1,400 ม. 950 ม. 

800 ม. 

1,400 ม. 
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๙๗๐ เมตร ก็อ่านวา่ ๙.๗  วิธีงา่ย ๆในการวดัคือใช้มุมกระดาษท่ีเป็นมุมฉากเอามาทาบกับจุดท่ีต้องการวดัและ

จุดทําเคร่ืองหมายท่ีกระดาษ 

 ๔) เม่ือทําจุดเคร่ืองหมายท่ีกระดาษแล้วท่ีนําไปทาบกบัเสกลท่ีเราต้องการวา่จะให้หนว่ยเป็นอะไร 

 ๕) ในภาพถ่ายทางอากาศก่อนอ่ืนต้องนํามาหามาตราส่วนหรือทราบมาตราส่วนของภาพถ่าย

เสียก่อนแล้วจึงกําหนดเส้นอ้างตามท่ีกล่าวหาแล้ว การวัดระยะก็คงทําเช่นเดียวกันแต่ให้ใช้หน่วยวัดเป็น

มิลลิเมตร แล้วจึงมาเปลี่ยนเป็นเมตรโดยสูตรการหามาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศการอ่านก็คางใช้

หลกัการเดียวกบัการอ่านในแผนท่ี 

ง. จุดอ้าง จุดอ้างเป็นจุดบนแผนท่ีซึง่ถกูกําหนดขึน้มาก่อนโดยใช้จุดตดัของเส้นกริดตัง้ และกริดนอนจุดใด

จุดหนึง่ซึง่อยูใ่กล้ พท.ปฏิบติัภารกิจเป็นจุดอ้าง 

 ๑) จุดตดัของเส้นกริดตัง้และกริดนอนท่ีเลอืกขัน้นีเ้รียกวา่จุดอ้าง  การวดัระยะก็กระทําโดยวดัจาก

จุดอ้างไปทางเหนือ (บน) หรือใต้ (ลา่ง) สว่นกริดนอนก็จะวดัจากจุดอ้างไปทางตะวนัออก (ขวา) หรือ 

ตะวนัตก (ซ้าย) ระยะเหลา่นีค้งใช้หลกัการเดียวกบัระบบเส้นอ้าง 

 ๒) การอ่านพิกดัโบสถ์ซึง่แสดงในรูปท่ี ๔ นัน้ โบสถ์ซึง่อยูท่างขวาของจุดอ้าง ๑,๓๐๐ ม. และอยู่

เหนือจุดอ้างขึน้ไป ๕๕๐ เมตร ก็อ่านได้ดงันีคื้อ....ขวา ๑๓ บน ๕.๕    (ดรููปท่ี ๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔ อ่านได้ว่า...ขวา ๑๓ บน.  ๕.๕ 

 

57 58 59 60 56 55 

10 

11 

12 

จดุฐาน 3 

5.5 
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บทที่ ๑๐  

การแกะรอยและการสะกดรอย  
คาํจาํกัดความ 

 - การแกะ และการสะกดรอย คือศิลป์อยา่งหนึง่ในการติดตามมนษุย์ หรือสตัว์ โดยอาศยัร่องรอย

ตา่ง ๆ ท่ีทิง้ไว้เบือ้งหลงั 

 - การแกะรอย คือการติดตามร่องรอยโดยใช้สายตา 

 - การสะกดรอย คือการติดตามร่องรอยโดยใช้จมกูตามกลิน่ 

เทคนิคการแกะและสะกดรอย  

 ๑. ค้นหา และพฒันาการความรู้ ความเข้าใจเร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

 ๒. ศกึษาและใช้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การแกะและสะกดรอยให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน 

 ๓. ศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัข้าศกึ โดยตัง้คําถามในใจวา่ "ใคร ? จํานวนใด ? มีอะไร ? 

เป็นอยา่งไร ? ไปทางไหน ? เม่ือใด ? และทําไม" โดยละเอียดท่ีสดุ 

 ๔. ค้นหาร่องรอยจากจุดเร่ิมต้น ตามแนวทางในการแกะรอย เม่ือหลงรอยอยา่ต่ืนเต้น ให้ทําตาม

หลกัการในการแกะรอย 

 ๕. พยายามใช้ประสาทสมัผสัให้ครบ ๖ ประการ (ตา ห ูจมกู ลิน้ สมัผสั และลางสงัหรณ์) 

ภารกิจของชุดแกะรอย  

 ๑. ติดตาม ค้นหาข้าศกึหลงัจากการปะทะหรือติดตามฝ่ายเราเม่ือสญูหาย 

 ๒. ตรวจสอบร่องรอยข้าศกึเพ่ือหลกีเลีย่งจากการปะทะ หรือเพ่ือเตรียมการเข้าปะทะ 

 ๓. เป็นแหลง่ขา่วให้ผู้บงัคบับญัชา 

 ๔. ให้การฝึก อบรม เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ในเร่ืองการแกะรอย 

ชนิดของร่องรอย  

 ๑. รอยบนดิน คือร่องรอยตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้สงูตัง้แตแ่นวระดบัสายตาลงมาจนถึงพืน้ดิน เช่น รอยเท้า 

รอยก่ิงไม้หกั สิง่ของตกหลน่ เป็นต้น  

 ๒. รอยเหนือพืน้ดิน คือร่องรอยตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้สงูกวา่ระดบัสายตาขึน้ไป เช่น รอยยางไม้ไหล ใย

แมงมมุขาด รอยโหน จบัเหน่ียว หรือปีนต้นไม้ เป็นต้น 

หลักการแกะรอย  

 ๑. เร่ิมจากจดุเร่ิมต้น โดยตีความ จดจําขนาด และลวดลายความละเอียดของรอย 

 ๒. อยู ่ณ จุดเร่ิมต้น หรือรอยสดุท้ายท่ีหายไป ตรวจไปยงัทิศทางท่ีรอยเคลือ่นท่ีไป 

 ๓. มองระดบัสายตาแล้วกวาดลงต่ํา จากไกลมาใกล้ 

 ๔. เม่ือตรวจรอยจากจุดเร่ิมต้น ถ้าทําได้ควรให้ดวงอาทิตย์สอ่งมาจากด้านหน้า เพ่ือปอ้งกนัมิให้เงา

ของ จนท.และแกะรอยทาบทบัรอย 

 ๕. ถ้าไม่พบรอย ให้ดกูึ่งซ้าย กึ่งขวาตามลาํดบั รวมทัง้ด้านบนเหนือระดบัสายตาด้วย 
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 ๖. พยายามใช้รอยไกลสดุ และรอยใกล้สดุประกอบกนั 

 ๗. อาจผา่นร่องรอยท่ีไม่สาํคญัไปได้ เม่ือพบรอยท่ีชดัเจนกวา่ 

 ๘. ก่อนเคลือ่นท่ีไปยงัรอยถดัไป  ถ้าไม่แนใ่จให้ทําเคร่ืองหมายรอยเดิมไว้เพราะถ้าจําเป็นอาจ

กลบัมาเร่ิมต้นใหม่ได้ (การเคลือ่นท่ีของ จนท.แกะรอย จะเคลือ่นท่ีเป็นห้วง ๆ ห้วงละ ๑๐ - ๑๕ เมตร) 

 ๙. ต้องละเอียดรอบคอบ เช่ือมัน่ และมีการตดัสนิใจดี อยา่ดือ้รัน้หรือเข้าข้างตนเองหากไม่มีความ

มัน่ใจพอ 

 ๑๐. ต้องมีการระวงัปอ้งกนัทกุครัง้เม่ือปฏิบติังาน 

จุดเร่ิมต้นหรือแหล่งที่พบรอยได้ง่าย 

 ๑. ชายนํา้ หรือหาดทราย 

 ๒. บริเวณดินอ่อน เลน โคลน หรือชืน้แฉะ 

 ๓. ชายป่า หรือชายทุง่ 

 ๔. เชิงเขา หรือท่ีลาดชนั 

การตรวจค้นเมื่อหลงรอย 

 ๑. การตรวจค้นแบบวงรอบ 

 ๒. การตรวจค้นแบบล้อมกรอบ 

 ๓. การตรวจค้นตามแนวลาํนํา้ 

 ๔. การตรวจค้นแบบสลบัฟันปลา 

 ๕. การตรวจค้นลว่งหน้า 

  ๑. การตรวจค้นแบบวงรอบ 

   ๑.๑ ถอยหลงัจากรอยท่ีพบครัง้สดุท้าย ประมาณ ๒ ก้าวแล้วออกค้นหาเป็นวงรอบในรัศมี ๕ 

- ๑๐ เมตร 

   ๑.๒ การทําวงรอบจะหมนุไปทางใดก็ได้ โดยถือวา่ให้ดวงอาทิตย์อยูข้่างหน้า หากดวง

อาทิตย์อยูด้่านหลงัอาจทําให้เงาของ จนท.ทาบทบัรอย ยากตอ่การอ่านรอย 

            เส้นทางตรวจค้น 

                 ระวงัปอ้งกนั 

        5-10 เมตร 

     

             รอยใหม ่

 

 

  ๒. การตรวจค้นแบบล้อมกรอบ  
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   ๒.๑ สง่ จนท.แกะรอยคนท่ี ๑ ไปอยูท่ี่ตําแหนง่ ๑๒ นาฬิกา (พร้อมด้วยพลระวงัปอ้งกนั

ตามหลงั ๑ นาย) จนท.แกะรอยคนท่ี ๒ ไปอยูตํ่าแหนง่ ๖ นาฬิกา (พร้อมพลระวงัปอ้งกนั ๑ นาย) 

กําหนดให้จุดท่ีพบรอยครัง้สดุท้ายเป็นแกนกลางของนาฬิกา และทิศทางตรงหน้าเป็น ๑๒ นาฬิกา 

   ๒.๒ ออกตรวจค้นเป็นรูปกรอบสีเ่หลีย่มไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จนกวา่จะพบร่องรอย 

   ๒.๓ ความกว้างของกรอบ แล้วแต ่ ผบ.ชุด จะกําหนดตามความเหมาะสม ถ้าไม่พบก็ขยาย

ความกว้างของกรอบออกไปอีก 

       ระวังป้องกัน ๑ , จนท.กร.๑ 

       

  

          เส้นทาง       จุดปะทะ/รอยหาย เส้นทาง 

        ตรวจค้น ๑          ตรวจค้น ๑ 

 

 

 

        ระวังป้องกัน ๒ , จนท.กร.๒ 
 

  ๓. การตรวจค้นตามแนวลาํนํา้ 

   ๓.๑ ใช้ตรวจค้นในภมิูประเทศตามแนวลาํนํา้ ถนน หรือพืน้ท่ีคล้ายกนั เช่น แนวต้นไม้ แนว

เคร่ืองกีดขวาง หรือร่องสวน เป็นต้น 

   ๓.๒ สง่ จนท.แกะรอยคนท่ี ๑ พร้อมด้วยพลระวงัปอ้งกนัไปท่ีตําแหนง่ ๑๒ นาฬิกา (ฝ่ังตรง

ข้ามของลาํนํา้ หรือถนน) จนท.แกะรอยคนท่ี ๒ พร้อมด้วยพลระวงัปอ้งกนัอยู ่ณ ตําแหนง่ท่ีรอยหายไป 

   ๓.๓ ออกตรวจค้นเป็นรูปสีเ่หลีย่มรอบพืน้ท่ีในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จนกวา่จะพบรอย 

   ๓.๔ ความยาวของเส้นทางตรวจค้น แล้วแต ่ ผบ.ชุดกําหนดตามความเหมาะสม อยา่งน้อย

ควรยาว ๕๐๐ เมตร ทางเหนือและใต้ของลาํนํา้ ถ้าไม่พบรอยก็ขยายกว้างออกไปอีก 

       ระวงัปอ้งกนั ๑ , จนท.กร.๑           เส้นทางตรวจค้น ๑ 

 

    แนวลาํนํา้              แนวลาํนํา้ 

             เส้นทางเคลือ่นท่ีข้าศกึ 

 

  เส้นทางตรวจค้น ๒  ระวงัปอ้งกนั ๒ , จนท.กร.๒ 

  ๔. การตรวจค้นแบบสลบัฟันปลา ใช้ตรวจค้นตามแนวสนัเนิน โดยเดินสลบัฟันปลาตดัไปตาม

สนัเนินท่ีคาดวา่ข้าศกึอาจใช้เป็นเส้นทางเคลือ่นท่ี 
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     เส้นทางตรวจค้น 

 

 

 

 

 

                รอยหาย 

      เส้นทางเดินข้าศกึ 

 

 

  ๕. การตรวจค้นลว่งหน้า  

   ๕.๑ จดั จนท.แกะรอยและพลระวงัปอ้งกนั ลว่งหน้าไปยงัทิศทาง หรือตําบลท่ีคาดวา่ข้าศกึ

จะเคลือ่นท่ีไป 

   ๕.๒ อาจใช้การ ลว.บนแผนท่ีเพ่ือค้นหาพืน้ท่ีซึง่คาดวา่ข้าศกึอยู ่และ/หรือทําร่องรอยไว้ 

   ๕.๓ อาจสอบถามจากชาวบ้าน หรือรับขา่วจากหนว่ยเหนือ เพ่ือเข้าตรวจค้นร่องรอยของข้าศกึ 

   ๕.๔ ผลจากการ ลว.ทางอากาศจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งแก่การแกะรอย 

การปฏิบัติเมื่อเร่ิมต้นแกะรอยที่ทางแยก หรือพบทางแยกขณะแกะรอย 

 ๑. ทําเคร่ืองหมายไว้ ระวงัอยา่ให้เกิดร่องรอยสบัสน 

 ๒. ตกลงใจในการติดตามร่องรอยทางใดทางหนึง่ ซึง่พิสจูน์และตีความแนช่ดัแล้ววา่รอยไปทางนัน้  

 ๓. ตามรอยแตล่ะรอยเม่ือมัน่ใจ  

 ๔. อยา่ให้ผู้ ท่ีไม่มีหน้าท่ีช่วยในการพิสจูน์ ค้นหา และตีความร่องรอย เพราะจะทําให้เกิดความ

สบัสนมากยิ่งขึน้ 

 ๕. จงใช้นกัแกะรอยท่ีชํานาญการ   หรือมีความมั่นใจในรอย   รอยกลิน่ก็ใช้สนุขัช่วยติดตามด้วย  

จะดีมาก 

ปัจจัยและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแกะรอย 

 ๑. ลมฟา้อากาศ 

  ๑.๑ ลม 

   - รอยแห้งเร็ว 

   - พดัพาเศษขยะ ใบไม้คลมุรอย 

   - ลมอ่อน และ จนท.กร.เคลือ่นท่ีสวนทางลม มีผลเกือ้กลูตอ่การแกะรอย 
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   - ลมเป็นตวันํากลิน่และเสยีง 

   - ลมแรงเป็นอุปสรรคตอ่การฟังการณ์ แตเ่กือ้กลูตอ่การเคลือ่นท่ี 

  ๑.๒ ฝน 

   - ฝนตกก่อนเกิดรอย ทําให้รอยสดและชดัเจน 

   - ฝนตกหลงัเกิดรอย จะทําให้ความคมของรอยลบเลอืน กลิน่จาง ถ้าฝนตกมากอาจทําให้

รอยจางหรือหายหมดไป 

   - ทําให้วชัพืชถกูรบกวนคืนตวัได้เร็ว 

  ๑.๓ อุณหภมิู 

   - ความชืน้ในอากาศและพืน้ดินเทา่กนัโดยประมาณ ทําให้การตีความอายรุอยใกล้เคียงหรือ

ถกูต้องตามความเป็นจริง 

   - ความชืน้ในอากาศมีมาก ทําให้รอยสด และชดัเจนนาน 

   - อากาศร้อน อบอ้าว ทําให้รอยแห้งเร็ว จางซีด 

  ๑.๔ แสงแดด 

   - ทําให้รอยแห้งเร็ว 

   - กลิน่จางเร็ว 

 ๒. ภมิูประเทศ 

  - รกทบึ หารอยยาก แตจํ่ากดัการกระจายของกลิน่ 

  - เปียกชืน้ หรือมีวชัพืชเกือ้กลูตอ่การแกะรอยอยา่งตอ่เน่ือง 

  - พืน้ดินแข็ง ไม่จบัรอย และกลิน่ 

  - พืน้ดินร่วน หรือทราย รอยจางไม่ชดัเจน และลบได้เร็ว 

  - พืน้ท่ีมีเงาปกคลมุเกือ้กลูตอ่การแกะรอย 

  - ลาํธาร บงึ หรือพืน้ท่ีท่ีมีนํา้ช่วนในการพรางตาและลบร่องรอยทําให้รอยขาดหายขาดความ

ตอ่เน่ือง แตถ้่าข้าศกึไม่ระมดัระวงัก็จะทําให้พบรอยเปียกชืน้ หยดนํา้ นํา้ขุน่ ตะไคร่หรือวชัพืชใต้นํา้ลอย

ขึน้มา รอยลืน่ไถล เป็นต้น 

  - พืน้ท่ีซึง่มีการสญัจรพลกุพลา่น ยากตอ่การแกะรอย 

 ๓. อายขุองรอย การตีความวา่ร่องรอยเกิดขึน้เม่ือใด จะต้องนําเอาปัจจยัตา่ง ๆ มาพิจารณาประกอบ

กนัในการตีความอายรุอยนัน้ด้วย ความเก่าของรอยทําให้รอยไม่ชดัเจน กลิน่จางหรือหมดไป ทําให้การติดตาม

รอยยากลาํบาก ร่องรอยยิ่งใหม่หรือชดัเจนเทา่ใดก็จะทําให้การตามรอยยิ่งงา่ยและรวดเร็วมากขึน้  

 

 ๔. การกระทําของข้าศกึ  

  - มีวินยัดี การพรางและกลบเกลือ่นรอยดี 
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  - การฝึกดี อาจตอ่ต้านการแกะรอย และใช้การลวง 

  - รีบร้อน เดินทาง หรือขาดวินยั จะทิง้ร่องรอยไว้อยา่งชดัเจน 

ข่าวที่ได้จากการแกะรอย 

 ๑. ระยะเวลา (อายรุอย) 

 ๒. ทิศทางเคลือ่นท่ี 

 ๓. จํานวน ขนาดของหนว่ย 

 ๔. เพศ 

 ๕. นํา้หนกั (สิง่แบกหาม ลาก จูง พว่ง บรรทกุ) 

 ๖. อาวธุยทุโธปกรณ์ 

 ๗. ความเร็วในการเคลือ่นท่ี 

 ๘. การระวงัปอ้งกนั 

 ๙. อาหาร 

 ๑๐. การพรางและการลวง 

  ๑) ระยะเวลาอายขุองรอย จนท.กร.จะต้องพิจารณาตีความร่องรอยท่ีพบเห็นวา่เกิดขึน้เม่ือใด โดย

คํานงึถึงสภาพลมฟา้อากาศ ภมิูประเทศ และเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ นํามาเป็นปัจจยัสาํคญัในการพิจารณา

ตีความอายรุอย จากประสพการณ์ท่ีพบเห็น และการบนัทกึ จด จํา จะช่วยให้การพิจารณาตีความอายรุอยได้

ถกูต้อง    แม่นยําใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึน้ เช่นตวัอยา่งของการตีความอายรุอยดงันี ้ทนัทีทนัใด 

   - สตัว์ นกแตกต่ืน หรือร้องผิดธรรมชาติ 

   - มด ปลวก ผึง้แตกรัง บินวอ่น 

   - ยางไม้กําลงัหยด ไหล 

   - รอยเท้าในท่ีแฉะ หรือท่ีลุม่ ขอบรอยมีนํา้เปียก และนํา้ยงัไม่มีขงัในรอย 

   - ใยแมงมมุขาด ตวัแมงมมุมีอาการต่ืน ประมาณไม่เกิน ๑๕ นาที 

   - มดท่ีถกูเหยียบตาย มีการขนย้ายซากมด 

   - หญ้าหกั ลู ่มีรอยเขียวชํา้ และกลิน่หญ้าชดัเจน 

   - วชัพืชบางชนิดเม่ือถกูรบกวน จะหลบุใบ และจะคลีใ่บออกในเวลาตอ่มา เช่น ไมยราพ จะ

เร่ิมคลีใ่บจากโคนก่ิงออกมาทางปลายก่ิง 

   - วชัพืชใต้นํา้ ตะไคร่นํา้ จะขาดลอยนํา้เม่ือถกูรบกวน และจมลงในเวลาตอ่มา (พิจารณา 

ลกัษณะของวชัพืช ความแรงของกระแสนํา้ประกอบด้วย) เกินกวา่ ๑๕ นาที 

   - การรวมตวัของตะกอนนํา้ (นํา้ขุน่นอนก้น) ในพืน้ท่ีท่ีเป็นแอ่งนํา้หรือนํา้ไม่ไหล  นํา้จะตก 

ตะกอนเป็นปกติภายหลงัจากถกูรบกวนในเวลาประมาณ ๑ ชัว่โมง 
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   - ยางไม้ หรือนํา้เลีย้งต้นไม้จะแข็งตวัตามลาํดบั ในอากาศปกติประมาณ ๓ ชัง่โมง อากาศ

ร้อนประมาณ ๑ ชัว่โมง 

   - รอยขดู ขว่น ถลอกของต้นไม้จะเปลีย่นเป็นสคีลํา้ตามระยะเวลา 

   - ไม้ไผซ่ึง่ถกูตดัออกจากต้น  จะมีสขีาวอ่ิมนํา้บริเวณรอยตดัและจะเปลีย่นเป็นสขีาวซีดเหลอืง 

นํา้ตาลอ่อนตามลาํดบั ในอากาศแห้งแล้งจะแห้งกรอบ อากาศชืน้จะมีรา ดํา หรือเห็ดเลก็ ๆ ขึน้ในเวลาตอ่มา 

   - ข้าวสารท่ีตกหลน่ ใหม่ ๆ จะขาวใสเป็นเงา ตอ่มาขาวขุน่ และเป็นรา 

   - ก้นบุหร่ีจะแข็งตวัภายในเวลาประมาณ ๓ วนั 

   - ขีเ้ถ้าจะรวมตวัเป็นก้อนแข็งในเวลาประมาณ ๓ เดือน 

   - กระป๋องนม หรือกระป๋องอาหาร จะมีเหง่ือหยดนํา้ด้านในกระป๋องในเวลาประมาณ ๑๕ - 

๓๐ วนั แล้วจะเป็นสนิม โดยลามจากปากกระป๋องเข้าไปข้างใน  

   - ขีข้มวน ขีไ้ส้เดือน ในตอนเช้าจะน่ิงอ่อนตวั ถ้าถกูเหยียบจะบีแ้บนในเวลาสายจะแข็งตวั ถ้า

ถกูเหยียบจะแตกเป็นผง 

  ๒. ทิศทางเคลือ่นท่ี 

   - รอยเท้า ปลายเท้าจะชีไ้ปทางทิศทางท่ีไป มีรอยกดลกึด้านหน้า และรอยเศษดินทรายตวดั

ไปด้านหลงั 

   - ถ้าเดินถอยหลงั ช่วงความยาวของกว้างจะสัน้กวา่ปกติ มีรอยแตกหนกัในทิศทางไป 

   - ถ้าใสร่องเท้าประดิษฐ์พิเศษ  (กลบัส้นเป็นปลายเท้า) จะมีรอยกดหนกัในทิศทางไป  และ

รอย ตวดัไปด้านหลงั พิจารณาเศษดินทราย และวชัพืชประกอบด้วย 

   - วชัพืช ก่ิงไม้ ใบไม้จะลูไ่ปตามทิศทางท่ีเคลือ่นท่ีไป 

   - ใบไม้สดซึง่ติดอยูก่บัต้นพลกิหงาย หรือตะแคงเห็นหลงัใบ 

   - ก่ิงไม้หกั ใบไม้ปลวิขาดจากต้นตกระไปตามทิศทางท่ีเคลือ่นท่ีไป 

   - ใบไม้แห้งพลกิกลบั สคีลํา้ชืน้ขึน้ด้านบน 

   - ก้อนหินเลก็ ๆ ถกูเตะพลกิกลบั หรือเขยือ้นจากท่ี 

   - ใบไม้ หรือพืน้ดินแข็งเม่ือถกูรอบกวน จะสะท้อนแสงได้ดีกวา่ปกติ 

   - การคลานมีรอยต่ํา และกว้าง 

  ๓. จํานวนหรือขนาดของหนว่ย 

   ๓.๑ นบัรอยบนดิน ท่ีพกั และรอยท่ีถกูรบกวน 

   ๓.๒ คํานวณจากรอยท่ีพกั จําวน และขนาดท่ีพกั จํานวนไฟท่ีประกอบอาหาร หรือก่อไฟเพ่ือ

ไลส่ตัว์ป่า 

   ๓.๓ จํานวนรอยเท้าเข้า - ออกฐานพกัแรม 

   ๓.๔ การพิจารณาหาจํานวนจากรอยเท้า 
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    ๓.๔.๑ รอยเท้าหลกั 

      - พิจารณารอยเท้าท่ีเดน่ชดัท่ีสดุเป็นรอยเท้าหลกั 

      - ลากเส้นผา่น ส้นเท้า และปลายเท้าหลกั (ช่วง ๑ ก้าวของรอยเท้าหลกั) 

      - อาจเพ่ิมขึน้อีกคร่ึงก้าว เม่ือคนช่วงก้าวยาว 

      - นบัจํานวนรอยเท้าทัง้หมดท่ีอยูใ่นกรอบรอยเท้าหลกั รอยเท้าหลกัซ้ายนบั ๑ 

นอกนัน้นบัทกุรอย รวมทัง้หมดได้เทา่ไรเป็นจํานวนคนทัง้หมด 

 

          ๑ ก้าวรอยเท้าหลกั 

 

 

 

 

 

           รวมจํานวน ๘ คน 

 

    ๓.๔.๒ การล้อมกรอบ ๑๘ นิว้ 

      - วิธีนีใ้ช้เม่ือหารอยเท้าหลกัไม่ได้ 

      - ความแม่นยําน้อยกวา่การหาแบบรอยเท้าหลกั  และอาจขดัข้องท่ีไม่มีเคร่ืองมือ

วดัระยะ แตอ่าจกะได้โดยประมาณ 

      - ทํากรอบสีเ่หลีย่มแล้วล้อมรอยเท้าให้รอบข้างทาง ขีดเส้นจากเท้ารอยใดรอยหนึง่

แล้ววดัออกไปข้างหน้า ๑๘ นิว้ ขีดเส้นออกเส้นหนึง่ 

      - นบัรอยเท้าทกุรอบในกรอบนี ้ได้จํานวนเทา่ไรเป็นจํานวนคนโดยประมาณ 

        ๑๘ นิว้ 

 

 

 

 

            รอยเท้าจํานวน ๙ คน 

 

    ๓.๔.๓ การล้อมกรอบ ๓๖ นิว้ 

      - เม่ือหารอยเท้าหลกัไม่ได้ 
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      - การตีกรอบเช่นเดียวกบัวิธีท่ี ๒ แตก่รอบยาว ๓๖ นิว้ 

      - การนบัให้นบัทกุรอยในกรอบ แล้วหารด้วย ๒ จะเป็นจํานวนคนโดยประมาณ 

 

           ๓๖ นิว้ 

 

 

 

 

       รอยเท้า ๑๒ หาร ๒ เทา่กบั ๖ คน 

  ๔. เพศ 

   ๔.๑ พิจารณาจากเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ท่ีตกอยู ่หรือชิน้สว่นของเคร่ืองนุง่หม่ เช่น กระดมุ ก๊ิบติด

ผม เป็นต้น 

   ๔.๒ สิง่ท่ีเกิดจากบุคคล เช่น เส้นผม กลิน่แปง้ เคร่ืองหอม กลิน่ตวั 

   ๔.๓ พิจารณาท่ีพกัแรม ห้องนํา้ ห้องส้วม 

   ๔.๔ พิจารณาจากรอยเท้า 

    ๔.๔.๑ รอยเท้าชาย ช่วงก้าวยาวปลายเท้าชีต้รงไปข้างหน้า ปลายเท้าบาน กดหนกัท่ีส้น 

    ๔.๔.๒ รอยเท้าหญิง ช่วงก้าวสัน้ รอยเท้าเลก็ ปลายแบะกว้างออก ตะแคงขอบในลกึส้น

เท้าและปลายเท้าเทา่ ๆ กนัโดยประมาณ รอยแบะถ่างออกมาก และกดหนกัแสดงวา่ท้องแก่ 

    ๔.๔.๓ รอยเท้าเด็ก คล้ายรอยเท้าหญิงแตเ่ลก็กวา่ จะมีขนาดใหญ่มากตามลาํดบัอาย ุ

รอย เท้าหญิงหรือเด็กชาย พิจารณาข้อ ๔.๔.๑ และ ๔.๑.๒ ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         เท้าชาย     เท้าหญิง 

  ๕. นํา้หนกั 

   ๕.๑ ก้าวสัน้ กดลกึกวา่ปกติ แสดงวา่แบกหามของ อาจมีรอยวางพกั รอยขดูเก่ียวต้นไม้ 
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   ๕.๒ รอยเท้าสตัว์ตา่ง (บรรทกุของ) รอยกีบกดลกึกวา่ปกติ ตวดัคุ้ยดินไปข้างหลงัมาก 

   ๕.๓ รถบรรทกุของหนกั มีรอยล้อกดลกึ และรอยคุ้ยดินคล้ายขึน้เนิน 

   ๕.๔ รอยพกัและวางของบอ่ยครัง้ รอยวางบนพืน้ รอยพิงต้นไม้ จะทําให้ทราบขนาดของหีบ

หอ่นํา้หนกัได้โดยประมาณ อาจคํานวณได้วา่เป็นสิง่ของประเภทอะไร 

  ๖. อาวธุยทุโธปกรณ์ 

   ๖.๑ รอยวาง รอยขีดขว่นต้นไม้ จากระยะความสงู ต่ํา อาจทราบได้วา่เป็นอาวธุประเภทใด 

   ๖.๒ ชิน้สว่น เคร่ืองประกอบของอาวธุตกหลน่ ปลอกกระสนุ เศษผ้าทําความสะอาด และอ่ืน ๆ 

   ๖.๓ จากการตีความจํานวนคนจากรอยเท้า   ทําให้ทราบขนาดของหนว่ย และทราบอาวธุ

สนบัสนนุด้วย 

   ๖.๔ รอยเท้าเปลา่ รอยเท้าขาดทําให้ทราบการสนบัสนนุทางการสง่กําลงับํารุง 

  ๗. ความเร็วในการเคลือ่นท่ี 

   ๗.๑ รอยก้าวยาว กดหนกั ลืน่ไถล แสดงวา่เคลือ่นท่ีเร็วหรือวิ่ง 

   ๗.๒ หนว่ยท่ีมีของมาก หรือของหนกั การเคลือ่นท่ีมกัจะช้า 

   ๗.๓ รอยเท้าลากขา มีรอยคํา้ยนั มีรอยคนช่วยพยงุ แสดงวา่มีคนป่วย หรือบาดเจ็บ ทําให้

การเคลือ่นท่ีช้า 

   ๗.๔ การได้รับบาดเจ็บ ทําให้การเคลือ่นท่ีได้เร็วหรือช้า สงัเกตได้จากรอยเลอืดท่ีแสดงตําแหนง่

ของบาดแผล 

     ๗.๔.๑ รอยเลือดเปือ้นใบไม้เป็นระยะ ๆ อยู่แนวเดียวกัน  แสดงบาดแผลอยูใ่น

ตําแหนง่ระดบันัน้ 

     ๗.๔.๒ แผลท่ีลาํตวั รอยเลอืกจะมีรอยสม่ําเสมอ 

     ๗.๔.๓ แผลท่ีแขน รอยเลอืดและหยดแกวง่ไปหน้า - หลงั 

     ๗.๔.๔ แผลท่ีขา รอยเลอืดจะปนกบัรอยเท้า 

     ๗.๔.๕ แผลท่ีเท้า รอยเลอืดจะทบัรอยเท้า และเท้าข้างท่ีบาดเจ็บนัน้จะมีรอยกดเบา

กวา่อีกข้างหนึง่ 

     ๗.๔.๖ แผลฉกรรจ์ หรือเส้นเลอืดใหญ่ขาด มีรอยเลอืดไหลเป็นกองโต 

     ๗.๔.๗ แผลท่ีปอด เลอืดท่ีสอีอกเป็นชมพ ูและมีฟอง 

     ๗.๔.๘ แผลท่ีหน้าท้อง เลอืดมีสแีดงจาง ๆ 

     ๗.๔.๙ แผลท่ีศีรษะ เลอืดจะข้น เปียกบางคล้ายวุ้น สแีดงคลํา้ 

     ๗.๔.๑๐ การกําหนดวา่รอยเลอืดนัน้มีอายเุทา่ไร จะต้องดปูริมาณของกองเลอืดนัน้

ด้วยและ พิจารณารอยอ่ืน ๆ ข้างเคียงมาประกอบ รอยเลอืดใหม่จะมีสแีดงสด ตอ่มาเป็นแดงเข้ม และสี
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นํา้ตาลไหม้เลอืดจะแห้งจากภายนอกแข็งตวัเป็นเมือกคล้ายวุ้นก่อนท่ีผิวนอก แล้วจะลามเข้าไปภายในก้น

กอง 

  ๘. การระวงัปอ้งกนั การเคลือ่นท่ีช้า ใช้มาตรการในการพราง และการลวงมากขึน้ การวางยาม

การวางกบัดกัหรือ เคร่ืองซุม่กล แสดงวา่มีการระวงัปอ้งกนัสงู 

  ๙. อาหาร ทําให้ทราบ 

   ๙.๑ แหลง่ท่ีมา เชือ้ชาติ และจุดประสงค์ของข้าศกึ 

   ๙.๒ อายขุองรอยท่ีนกัแกะรอยกําลงัติดตาม 

   ๙.๓ สถานภาพการสง่กําลงับํารุงของข้าศกึ 

   ๙.๔ สภาพขวญั และกําลงัใจของข้าศกึ 

 ๑๐. การพรางและการลวง ทําให้ทราบ 

  ๑๐.๑ ขีดความสามารถของข้าศกึ ในการฝึกและการปฏิบติังาน 

  ๑๐.๒ ลกัษณะและมาตรการในการระวงัปอ้งกนัของข้าศกึ 

 

----------------------------- 
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สรุปข้อเตือนใจในการป้องกันและตอบโต้การเกาะ,แกะและสะกดรอย 

จุดอ่อนและโอกาสที่ฝ่ายตรงข้าม

จะเกาะและทราบข่าวฝ่ายเรา 

วิธีป้องกันและตอบโต้ ข้อเตอืนใจ 

๑. แหล่งจัดหาเสบียง 

๑.๑ จนท.จดัหาเสบียงแจ้งจํานวนและ

เวลาการเสียงลว่งหน้าตลอดจนการ

เร่งรัดสิง่ท่ีต้องการ 

๑.๒ จดัหาเสบียงอาหารพเิศษ เช่น 

อาหารแห้ง,อาหารกระป๋อง,บหุร่ีมาก

เป็นพเิศษ 

- ไมบ่อกพอ่ค้าวา่จะจดัหาไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด 

- วางแผนการจดัหาในระดบัสม่ําเสมอ 

- ใช้ สป.ท่ีทําการผลติ 

- เม่ือจําเป็นออกขา่วลวง 

- อย่าใช้ความสะดวกมกัง่ายในการจดัหา 

- ผู้จดัหาไมเ่ป็นไรแตผู่้ไปปฏิบตัอิาจตาย

ได้ 

๒. ที่ตัง้ฝ่ายเรา 

๒.๑ กําลงัฝ่ายเราเปิดเผยขา่วขณะ

พกัผอ่นในพืน้ท่ีพกัผอ่น,ตลาดและ

หมูบ้่าน 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ แจ้งขา่วสารการปฏิบตักิารแก่

กําลงัพลนานเกินไป ทําให้ขา่วร่ัวไหล 

 

 

 

๒.๓ การสง่กําลงัและสง่กลบักระทํา

ตามรอบระยะเวลาและสถานท่ีเป็น

ประจําแน่นอน 

 

 

- กวดขนักําลงัพลมใิห้เปิดเผยขา่วเก่ียวกบัการ

ปฏิบตักิาร การหารือ,วจิารณ์, ปรับทกุข์ หรืออวด

ตวัวา่มี 

ความรู้ความสามารถความสําคญั ฯลฯ 

- ห้ามผู้ไมมี่หน้าท่ีให้สมัภาษณ์การให้สมัภาษณ์

ต้องได้รับอนญุาตจาก ผบ.ก่อน 

- จดัหา สห.หรือ จนท.ออกตอ่ต้านขา่วกรอง ออก

สอดสอ่งตรวจตราอย่างใกล้ชิด 

- แจ้งขา่วสารท่ีจําเป็นเม่ือถึง 

- ออกขา่วลวง 

- แจ้งขา่วสารแก ่จนท.เฉพาะท่ีจําเป็นต้อง

เตรียมการ 

- ห้ามแจ้งขา่วสารแก่ผู้ไมเ่ก่ียวข้อง 

- เปล่ียนแปลงกําหนดเวลา 

- เคร่ืองมือและสถานท่ีในการสง่กําลงัและสง่กลบั 

 

- ผบ.กําชบักําลงัพลระมดั ระวงัการเสพ

สขุและความสมัพนัธ์ทางเพศ 

- อย่าอวดเก่ง 

-อย่าปรับทกุข์หรือวจิารณ์วา่ตวัเองไมดี่ 

 

 

 

 

-ให้รู้เท่าท่ีจําเป็น 

-อย่าเตรียมการนานและเตรียมการจน

ผดิสงัเกต 

 

-การใดท่ีทําเป็นประจําย่อมทําให้ง่ายตอ่

การเกาะของฝ่ายตรงข้าม 

๓. เส้นทางเคล่ือนที่ 

๓.๑ ใช้เส้นทางท่ีสะดวกและมีอยู่แล้ว

ในภมูปิระเทศ 

 

 

 

 

 

- ใช้เทคนิคและหลกัการเดนิทางในป่ามีแผน

เคล่ือนท่ีลวงและเปล่ียนทิศทางเคล่ือนท่ีเม่ือจําเป็น 

- เลือกเส้นทางใหมท่ี่คาดไมถึ่ง 

- ใช้เส้นทางไปกลบัไมซํ่า้กนั 

- แยกกนัเดนิมากกวา่หน่ึงเส้นทาง 

- กําหนดจดุนดัพบเป็นขัน้ตอนตามความจําเป็นและ

 

- อย่าเห็นแก่ความสะดวกในการใช้

เส้นทาง 

- ระมดัระวงัเพิม่ขึน้ในเท่ียวกลบั 

- อย่าใช้เส้นทางไปกลบัซํา้กนั 
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๓.๒ เคล่ือนท่ีด้วยรูปขบวนแถวตอนทัง้

หน่วยไมมี่สว่นระวงัปอ้งกนั 

 

 

 

๓.๓ ไมรั่กษาวนิยัเร่ืองแสง, เสียงและ

กลิน่ 

 

 

 

 

๓.๔ ละเลยการพจิารณาภมูปิระเทศ

สําคญั 

 

 

๓.๕ ลาดตระเวนด้วยการยิงไปยงัพืน้ท่ี

สงสยั 

 

๓.๖ ไมท่ราบท่ีอยู่ของตนเองใช้การ

สอบ 

๓.๗ เคล่ือนท่ีเฉพาะเวลากลางวนัและ

ลมฟา้อากาศปกต ิ

๓.๘ ไมป่กปิดหรือลวงในการเคล่ือนท่ี

ของหน่วย 

๓.๙ เม่ือฝ่ายตรงข้ามเข้าเกาะ รบกวน 

โจมตี ซุ่มโจมตีริดรอนและทําลายกําลงั

ฝ่ายเรา 

ความเหมาะสม 

- ปกปิดความลบัและกลบเกล่ือนร่อง 

รอยในการเคล่ือนท่ี 

- ถ้าทําได้ ผบ.หน่วยควรตรวจพืน้ท่ี 

ทางอากาศก่อนปฏิบตังิาน 

- จดัรูปขบวนให้เหมาะสมในการระวงัปอ้งกนั

รอยเท้าและการดําเนินกลยทุธ 

- ปกปิด หลีกเล่ียงไมใ่ห้ฝ่ายตรงข้ามเกาะตดิ 

- ใช้ระบบหน่วยคูเ่พ่ือช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

- จดั ลว.ตรวจค้นและกวาดล้างตามจําเป็น 

- กวดขนัวนิยัเร่ืองแสง เสียง ระวงัการพดูคยุ 

- กลบเกล่ือนร่องรอยการเคล่ือนท่ีและการพกั 

- ใช้สญัญาณเงียบ 

- ผกูมดั ตรึง พรางอปุกรณ์ท่ีทําให้เกิดแสงและเสียง 

- ระมดัระวงัแสงและกลิน่จากการ 

ประกอบอาหาร บหุร่ีไฟฉาย 

- ศกึษาพจิารณาภมูปิระเทศโดยตอ่เน่ือง 

- ประมาณสถานการณ์ตลอดเวลา 

- สง่กําลงัออกตรวจค้นหรือยึด 

ภมูปิระเทศสําคญัเม่ือจําเป็น 

- กวดขนัวนิยัการยิง 

- ฝึกการตรวจด้วยตาให้แมน่ยํา 

- ถ้าจําเป็นสง่สว่น ลว.ออกตรวจค้น 

- เดนิทางด้วยแผนท่ีเขม็ทิศ ตรวจสอบท่ีอยู่เสมอ 

- ใช้คนนําทางเฉพาะท่ีวางใจได้ 

- เม่ือสถานการณ์และโอกาสอํานวยเคล่ือนท่ีเวลา

กลางคืนและเม่ืออากาศวปิริต 

- แยกกนัเดนิหลายทางกําหนดจดุเร่ิมต้นและจดุนดั

พบ 

- กําหนดจดุเร่ิมต้นลวง 

- มีแผนลวงเปล่ียนเวลาและทิศทางเคล่ือนท่ีกําหนด

จดุนดัพบ 

- สง่กําลงัตรวจค้นทําลายกําลงัสว่นเกาะ 

- วางกําลงัซุ่มโจมตีและกําหนดจดุนดัพบ 

- ใช้ระบบหน่วยคูเ่พ่ือช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

- กวดขนัวนิยัการยิงปืน 

 

 

 

 

 

- อย่าวางใจวา่ไมมี่อะไรไมเ่ป็นไร 

- ขจัดขดัขวางการตดิตามของฝ่ายตรง

ข้าม 

 

 

- จงรักษาวนิยัการเคล่ือนท่ี 

- อย่าทิง้ร่องรอยในการพักและการ

เคล่ือนท่ีซึ่งฝ่ายตรงข้ามจะใช้สิง่บอกเหต ุ

 

 

 

- เสียเวลาและเหน่ือยบ้างเพ่ือรักษาชีวติ 

 

 

 

- เสียงและแสงจากปืนแสดงท่ีตัง้ฝ่ายเรา 

- สิน้เปลืองกระสนุโดยเปลา่ประโยชน์ 

 

- ชาวบ้านรู้อะไรฝ่ายตรงข้ามก็รู้ด้วย 

- ต้องรู้ท่ีอยู่ของตนเองตลอดเวลา 

- ต้องรู้ท่ีอยู่ของตนเองตลอดเวลา 

 

- ทําทกุอย่างให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผดิ 

 

- ผบ.หน่วยใช้ความริเร่ิมแก้ปัญหา 

- ขอการสนบัสนนุจากหน่วยข้างเคียง

รวมทัง้อาวธุสนบัสนนุ 

- กําชบัวนิยัการยิงปืน 

- รู้ท่ีอยู่ของตนเอง 

- ทกุคนรู้หน้าท่ีของตนเอง 
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- ขอการตรวจการณ์ทางอากาศและขอการยิงจาก 

ค.,ป.,บ.และ อ.ทําลายสว่นเกาะและจดั จนท.ตรวจ

ผลการยิง 

- ขณะขออาวธุสนบัสนนุคุ้มการยิงให้มีการลวงด้วย

การยิงหลายจดุ 

- ต้องรู้ท่ีอยู่ของตนเอง 

- มีเคร่ืองมือหรือสญัญาณแน่นอนในการขออาวธุ

สนบัสนนุ 

- การกระจายกําลงัเป็นหน่วยย่อยและกําหนดจดุนดั

พบ  

 

- มีการประสานกบัหน่วยเหนือหน่วยรอง 

หน่วยข้างเคียงและหน่วยสนบัสนนุอย่าง

ดีเย่ียม 

 

 

๔. ที่ตัง้ฐานปฏบัิตกิาร 

๔.๑ ตัง้ฐานบริเวณท่ีเป็นป่าทึบมีป่า

กําบงัการตรวจการณ์และการยิงหรือมี

พืน้ท่ีขม่สงูใกล้เคียง 

 

 

๔.๒ ไมล่าดตระเวนก่อนเข้าฐาน 

 

๔.๓ นํากําลงัเข้าฐานก่อนมืดนานเกิน

ควรไมใ่ช้มาตรการปกปิดและการลวง 

 

 

 

 

 

 

๔.๔ ไมมี่การปอ้งกนัฐานหรือมีไมพ่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลว.เลือกฐานไว้ก่อนให้สามารถตรวจการณ์และ

ทําการยิงได้ดี 

- หลีเล่ียงการตกอยู่ในพืน้ท่ีสงูขม่ถ้าจําเป็นให้วาง

การตรวจการณ์,ยึดพืน้ท่ีขม่,วางเคร่ืองซุ่มกลและ

วางการยิงไว้ 

- ลว.ฐานและรอบบริเวณฐานวางกําลงัก่อนเข้า

ฐานรวมถึงแหลง่นํา้เส้นทางเข้าออกและสนาม ฮ. 

- เตรียมการให้เสร็จในฐานลวงกําลงัเข้าฐานก่อน

หน้าเลก็น้อย 

- ก่อนเข้าฐานควรเข้าท่ีรวมพลใกล้ฐาน 

- กําหนดฐานสํารองเม่ือใช้ จําเป็นหรือใช้เป็นฐาน

ลวง 

- จดักําลงัปอ้งกนัเส้นทางเข้าสูฐ่าน 

- กลบเกล่ือนร่องรอยเข้าฐาน 

- รู้จดุท่ีอยู่แน่นอนเพ่ือการยิงสนบัสนนุ 

- จดัระบบการปอ้งกนัฐานไว้อย่างน้อย ๒ ชัน้ 

- การปอ้งกนัชัน้ในวางเคร่ืองเตือนภยั เช่น เชือก

สญัญาณทุ่นระเบดิเคร่ืองควบคมุและจดัยามดตูาม

จดุสําคญั 

- การปอ้งกนัชัน้นอกจดั ลว.รอบฐานจดัจดุซุ่มและวาง

เคร่ืองซุ่มกลจดัยามคู ่ณ จดุซุ่ม 

- ใช้ทุ่นระเบดิสงัหารแบบตา่ง ๆ กบัระเบดิ ลข.ให้

เป็นประโยชน์ 

 

-อย่าเห็นแก่ความสะดวกในการทําอาหาร

และนํา้ 

- อย่าเกียจคร้าน 

 

 

- อย่าคดิวา่ไมมี่อะไรไมเ่ป็นไร 

- อย่าเกียจคร้าน 

- การปกปิดและลวงเป็น 

มาตรการสําคญั 

 

 

 

 

 

 

- ระวงัการวางเคร่ืองซุ่มกลและกบัระเบดิ

อย่าให้เป็นอนัตรายกนั 

- ฝ่ายเราต้องบนัทึกหลกัฐานไว้และเม่ือ

ไมใ่ช้ให้รือ้ถอนออกอย่ามกัง่ายในการ

วางกบัระเบดิ 
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๔.๕ เม่ืออยู่ในฐานไมรั่กษาวนิยัการ

พรางแสง,เสียง,ควนัไฟและการ

เคล่ือนท่ี 

 

๔.๖ ขาดการเตรียมการยิงและการขอ

อาวธุสนบัสนนุเพ่ือแก้ปัญหา 

 

 

๔.๗ เม่ือฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเกาะฐาน

และเร่ิมรบกวนใช้อาวธุเกินจําเป็น

สิน้เปลืองและเปิดเผยท่ีอยู ่

 

 

 

 

 

๔.๘ ตัง้ฐานอยู่ท่ีเดมินานเกินไป 

 

- ระมดัระวงัการใช้แสง,เสียง ควนัไฟจากการ

ประกอบอาหารและการเคล่ือนท่ีภายในฐาน 

- ใช้เชือ้เพลิงแห้งหรืออาหารสําเร็จรูปประกอบ

อาหารเฉพาะเวลากลางวนัหรือพรางแสง 

- วางแผนการยิงให้กับอาวุธทุกชนิดท่ีมีให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

- กําหนดท่ีอยู่ให้แน่นอน 

- เตรียมแผนการขออาวธุสนบัสนนุ 

- ควบคมุวนิยัการยิงปืน ใช้อาวธุเม่ือเห็นท่ีหมาย

คุ้มคา่และได้ผล 

- กลางวนัสง่ ลว.ตรวจค้นกวาดล้างและจดุซุ่มรอบ

ฐานประกอบการขอการสนบัสนนุ 

- กลางคืนควบคุมวินัยการยิงเป็นพิเศษใช้ทุ่น

ระเบดิกบัระเบดิบงัคบัใช้ ลข.เป็นหลกั ถ้าจําเป็น

ขออาวธุสนบัสนนุแล้วสง่กําลงัออกตรวจค้นกวาด

ล้างในวนัรุ่งขึน้ 

- ย้ายฐานไปยงัฐานสํารอง 

- ย้ายฐานปฏบิตักิารบอ่ย ๆ  

 

- แสง,เสียงและควนัไฟเป็นสิง่บอกเหตวุา่

ฝ่ายเราทําอะไรอยู่ท่ีไหน 

 

 

- แผนการใช้อาวธุสนบัสนนุเป็นสิง่สําคญั 

- ต้องรู้ท่ีอยู่ของตนอย่างแน่ชดั 

 

 

- มีวนิยัการยิงปืนดี 

- รู้ท่ีอยู่ของตนเอง 

- ช่วยตนเองก่อนและ 

  ขออาวธุสนบัสนนุ 

- ตอบโต้และแก้ปัญหาให้ถกูต้องจําทําให้

ฝ่ายตรงข้ามเกาะได้ยาก 

 

 

- ไมค่วรปักหลกัอยู่นานเกินไป 

๕. แหล่งนํา้ในภูมิประเทศ 

๕.๑ ไม ่ลว.รอบแหลง่นํา้โดยละเอียด 

 

 

 

๕.๒ ไมมี่การระวงัปอ้งกนัขณะไป

อาบนํา้ 

 

 

 

 

 

 

๕.๓ ใช้เส้นทางประจําในการไปเอานํา้ 

 

- ลว.รอบแหล่งนํา้และเส้นทางเข้าออกโดย

ละเอียด 

- ตรวจพืน้ท่ีบริเวณแหลง่นํา้ท่ีสงสยัวา่จะมีเคร่ืองซุ่ม

กลกบัระเบดิหรือจดุซุ่มยิง 

- จดัสว่นระวงัปอ้งกนัทกุครัง้โดยเฉพาะเส้น

ทางเข้าออก 

- ใช้ระบบเพ่ือนตายคนหน่ึงเอานํา้คนหนึ่งระวงั

ปอ้งกนั 

- ระวงัเคร่ืองซุ่มกลกบัระเบดิและการซุ่มยิง 

- ถ้ามัน่ใจวา่ฝ่ายตรงข้ามรายล้อมแหลง่นํา้อยู่ฝ่าย

เรามีกําลงัไมพ่อให้ขออาวธุสนบัสนนุทําลายรอบ

บริเวณแหลง่นํา้นัน้ 

- เปล่ียนเส้นทางทุกครัง้เท่าท่ีทําได้ลาดตระเวน

เส้นทางทกุครัง้ 

 

ฝ่ายตรงข้ามรู้แหลง่นํา้ดีกวา่ฝ่ายเราและ

มกัใช้แหลง่นํา้เป็นพืน้ท่ีสงัหารอีกแห่ง

หน่ึง 

 

- อย่าประมาท 

- อย่าลืมระบบเพ่ือนตาย 

- อย่ายิงเพียงแตส่งสยั 

 

 

 

 

 

- อย่าเห็นแก่ความสะดวกสบาย 
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๖. บริเวณสนาม ฮ. 

๖.๑ เลือกสนามไมเ่หมาะสมภมูปิระเทศ

บงัคบัท่ีมีท่ีสงูขม่ 

 

 

๖.๒ ไม ่ ลว.เตรียมเลือกสนามและ

บริเวณใกล้เคียงไมจ่ดักําลงัเฝา้ตรวจ

เส้นทางบนิขึน้-ลงของ ฮ. 

๖.๓ ไมจ่ดักําลงัหรือจดักําลงัไมพ่อ

ปอ้งกนั 

๖.๔ ไมเ่ตรียมแผนการและการประสาน

การยิงของอาวธุสนามรวมทัง้กําลงัทาง

อากาศคุ้มครอง ฮ.ขณะลงสนาม 

๖.๕ ฮ.บนิวนเหนือสนามนานเกินควร

เน่ืองจากนกับนิขาดความชํานาญหรือ

หาจดุลงไมพ่บ 

๖.๖ การบรรทกุขึน้-ลง ฮ.ชกัช้าต้องให้ 

ฮ.แตะพืน้ทกุครัง้ 

๖.๗ ลงจาก ฮ.แล้วไมก่ระจายกําลงั

ปอ้งกนั ฮ. 

๖.๘ ไมค้่นหากวาดล้างเม่ือฝ่ายตรงข้าม

เกาะสนาม ฮ. 

 

- เลือกสนามท่ีเหมาะถ้าจําเป็นจดักําลงัเฝา้ตรวจยึด

หรือเตรียมแผนการยิงไปยงัท่ีสงูขม่ 

- เลือกเตรียมสนามสํารองเพ่ือการลวงหรือใช้เม่ือ

จําเป็น 

- ลว.สนาม ฮ.โดยละเอียด 

- จดักําลงัเฝา้ตรวจเส้นทางบนิขึน้ลงของ ฮ. 

 

- จดักําลงัปอ้งกนัรอบสนาม ฮ.ทัง้ขณะขึน้ลงและ

ขณะลงจอด 

- เตรียมแผนการยิงและการประสานการยิงสนบัสนนุ

รวมทัง้กําลงัทางอากาศอย่างแน่นแฟน้ 

 

- กําหนดจดุตรวจสอบหรือสญัญาณให้ ฮ.ลงได้ทนัที 

- กําหนดสนามสํารองหรือสนามลวง 

- ขอใช้นกับนิท่ีชํานาญ 

- เตรียมการบรรทกุขึน้-ลงไว้ 

- บรรทกุและขึน้-ลง รวดเร็วแม้ ฮ.จะไมแ่ตะพืน้ 

- เตรียมรบและกระจายกนัวางกําลงัปอ้งกนัทนัทีท่ี

ออกจาก ฮ. 

- สง่กําลงัค้นหากวาดล้างทนัทีเม่ือสงสยัประสาน

การใช้อาวธุสนบัสนนุอย่างตอ่เน่ือง 

- ปรับการยิงให้อาวธุสนบัสนนุนกับนิอาจช่วยได้ 

- ถ้ามี ฮ.ตดิอาวธุให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ 

 

- ฮ. มีราคาแพงมากเป็นเปา้ท่ีฝ่ายตรง

ข้ามต้องการทําลาย 

- ฮ. ลงไมไ่ด้ถ้าไมป่ลอดภยั 

พอเพียง 

- เม่ือ ฮ.ปลอดภยัก็สามารถลงช่วยเหลือ

หน่วยพืน้ดนิได้ 

 

- อย่าคดิแตจ่ะใช้ ฮ.ลงช่วยอย่างเดียว

โดยไมช่่วยรักษาความปลอดภยัให้ 

- ช่วยตวัเองก่อนขอการสนบัสนนุจาก

หน่วยอ่ืน 

 

- เตรียมการตดิตอ่ส่ือสารไว้ลว่งหน้า 

- การขึน้ลงทนัทีของ ฮ.ให้ความปลอดภยั

สงู 

- การปกปิดและการลวงเป็นสิง่สําคญั 

- ความรวดเร็วเพิม่ความปลอดภยั 

- ให้ความปลอดภยั ฮ.ท่ีสดุ 

 

- ค้นหากวาดล้างขณะ ฮ.ขึน้ลงด้วย 

- อาวธุดดัแปลงเช่น ป.หรือ ลข.อาจใช้ทิง้

จาก ฮ. 

 

๗. บริเวณพืน้ที่ปะทะ 

๗.๑ เม่ือถกูปะทะพากนัฝังตวัไมดํ่าเนิน

กลยทุธโต้ตอบ 

 

 

 

๗.๒ ไมใ่ช้ขา่วสารหรือสิง่บอกเหตใุห้

เป็นประโยชน์ 

 

๗.๓ พะวงกับผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวติ

 

- ปฏิบตักิารฉบัพลนัไมเ่สียขวญั 

- มีวนิยัการยิงปืน 

- กําหนดความรับผดิชอบให้แตล่ะบคุคล 

- ดําเนินกลยทุธโต้ตอบ 

- ขอรับการสนบัสนนุจากหน่วยอ่ืน 

- หาและใช้ข่าวสารท่ีได้รับให้เป็น 

ประโยชน์(ดกูารตีความและใช้ข่าวกรองโดย

ฉับพลนั) 

- รวมผู้บาดเจ็บให้ปลอดภยัให้การปฐมพยาบาล

 

- ขวญัและกําลงัใจต้องดี 

- ริเร่ิมแก้ปัญหาก่อนขอการช่วยเหลือ 

- ต้องรู้จดุท่ีอยู่ของตน 

 

 

- ขา่วสารท่ีได้อาจมีประโยชน์อย่างยิ่งใน

การประมาณสถานการณ์แก้ปัญหา 

 

- ภารกิจสําคญักวา่สิง่อ่ืนใด 
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มากเกินไป 

 

๗.๔ ไม่ตรวจค้นทําลายฝ่ายตรงข้าม

รอบบริเวณปะทะ 

 

 

๗.๕ ขาดแผนการใช้อาวุธสนับสนุน

และกําลงัหน่วยข้างเคียง 

 

๗.๖ ขาดวนิยัการยิงและหย่อนการฝึก 

รายงานหน่วยเหนือแล้วดําเนินกลยทุธตอ่ไปจนคมุ

สถานการณ์ได้จึงขอการสง่กลบั 

- ค้นหาโดยรอบจดุปะทะอย่างน้อยกวาดล้างจน

พ้นรัศมีการยิงหวงัผลของอาวธุประจํากาย 

- ถ้าพบเส้นทางถอนตวัข้าศกึมีร่องรอยบาดเจ็ดใน

เวลากลางวนัให้สง่กําลงัตดิตามกวาดล้างทนัที 

- เตรียมแผนการยิงสนับสนุนและการช่วยเหลือ

จากหน่วยข้างเคียง 

- ตรวจสอบท่ีอยู่ของตนเองเสมอ 

- กวดขนัวนิยัการยิง 

- ฝึกการปฏิบตัโิดยฉบัพลนัการใช้อาวธุ 

 

 

- ฉวยโอกาสขยายพืน้ท่ี 

ปะทะ 

- อย่าเป็นนกัสะสม 

 

- เตรียมแผนและทดลองการ

ตดิตอ่ส่ือสารให้เรียบร้อย 

- ต้องรู้ท่ีอยู่ของตนเองแน่ชดั 

- การยิงท่ีขาดวนิยัทําให้เปลืองกระสนุและ

เปิดเผยท่ีตัง้ 

- การฝึกจนชํานาญดีกวา่รอดตายเพราะ

โชคช่วย 

๘. บนเส้นทางถอนตวั 

๘.๑ ใช้เส้นทางเดมิ 

๘.๒ มุง่จะถอยอย่างเดียว (ผบ.หน่วย

ขาดลกัษณะผู้นํา, เสียขวญั, ไมจ่ดัสว่น

ระวงัปอ้งกนั, ไมใ่ช้อาวธุสนบัสนนุ, ไม่

ตอบโต้ข้าศกึ 

  

 

-------------------------------------- 
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บทที่ ๑๑  

เทคนิคการข้ามลํานํา้  
หลักการทางยุทธวิธี 

 ผบ.หนว่ย จะต้องพิจารณาถึงหลกัการทางยทุธวิธี ในทกุขัน้การฝึก ท่ีสามารถกระทําได้หลกัการ

เหลา่นีส้ามารถใช้ได้กบัหนว่ยทกุระดบั 

 ๑. จะต้องจดัตัง้ชุดปอ้งกนัท่ีชายฝ่ัง เพ่ือคุ้มครอง การลาดตระเวนในขัน้ต้นของ ผบ.หนว่ย 

 ๒. สว่นคุ้มกนันีจ้ะต้องใช้เป็นหนว่ยลว่งหน้าในการข้ามลาํนํา้ ซึง่ก็อาจใช้ชุดปอ้งกนัท่ีชายฝ่ังนัน้เอง 

 ๓. จะต้องวางปืนกลท่ีหวัสะพานให้เร็วท่ีสดุท่ีจะกระทําได้ 

 ๔. จะสร้างเชือกช่วยเหลอืหรือไม่นัน้ขึน้อยูก่บัความกว้างและความลกึของลาํนํา้  และความแรง

ของกระแสนํา้ 

 ๕. จะต้องมีพืน้ท่ีรวมพล เพ่ือเตรียมการในการข้ามลาํนํา้ 

 ๖. ผบ.หมู่ ท่ีหวัสะพาน และ ผบ.หมวด จะต้องอยูท่ี่หวัสะพานก่อนท่ีจะเร่ิมสง่ยทุโธปกรณ์ข้ามลาํนํา้ 

 ๗. รอง ผบ.หมวด จะรับผิดชอบในการระวงัปอ้งกนัพืน้ท่ีรวมพล  และเตรียมการสง่ยทุโธปกรณ์

ข้ามลาํนํา้ และรับผิดชอบในการประสานงาน ณ ฝ่ังเดิมจนกระทัง่ การข้ามเสร็จสิน้ แล้ว รอง ผบ.หมวด 

จะต้องข้ามลาํนํา้เป็นคนหลงัสดุ เพ่ือรายงาน ผบ.หมวด วา่การข้ามลาํนํา้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การข้ามลํานํา้ 

 ๑. การเลอืกตําบลข้าม มีข้อพิจารณาในการเลอืกตําบลในการข้ามลาํนํา้ดงัตอ่ไปนี ้

  ก. ผู้ ท่ีวา่ยนํา้ไม่แข็ง จะต้องข้ามในบริเวณตอนท่ีกว้างและมีระดบันํา้ตืน้ 

  ข. การข้ามจากจุดท่ีกระแสนํา้พุง่ไปยงัฝ่ังตรงข้าม จะกระทําได้งา่ยกวา่ 

  ค. ตลิง่ฝ่ังตรงข้ามถ้าสงูชนัแสดงวา่นํา้ฝ่ังนัน้ลกึ และการปีนขึน้จากนํา้จะกระทําได้ลาํบาก 

  ง. ถ้าบริเวณฝ่ังไกลมีนํา้ลกึ ควรหลกีเลีย่ง เพราะทหารท่ีข้ามไปมีความเหน่ือยเพลยี และ

อาจจะไม่สามารถข้ามไปได้ แตถ้่าบริเวณฝ่ังใกล้มีนํา้ลกึไม่เป็นไร 

  จ. ถ้ากลางลาํนํา้มีนํา้ตืน้หรือมีสนัทราย จะมีประโยชน์ในการเป็นท่ีปรับกําลงัและพกัผอ่น 

  ฉ. การข้ามจะต้องข้ามตามนํา้เป็นมมุประมาณ ๔๕ องศา 

  ช. ถ้าผู้ ใดเกิดอุปสรรคในการข้าม  ก็ต้องวา่ยนํา้ตามกระแสนํา้ไปยงัฝ่ังก่อนแม้จะเป็นฝ่ังเดิม

เพราะการพยายามวา่ยทวนกระแสนํา้นัน้จะเหน่ือยมาก และอาจจมนํา้ตาย  
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 ฝ่ังใกล้       ทิศทางการข้าม 

 

กระแสนํา้ 

 

 ฝ่ังไกล 

การข้ามลาํนํา้ 

 

 ๒. วิธีการข้าม 

  ก. การลยุข้าม ถ้าลยุข้ามทหารจะต้องหนัหน้าสู้กระแสนํา้ โน้มตวัเข้าสู้กระแสนํา้ แล้วเดินทาง

ข้ามลาํนํา้ ไม้ถือขนาดยาว ๕ - ๖ ฟุต มีประโยชน์มาก ในการช่วยรักษาอาการทรงตวัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

ลาํนํา้ท่ีพืน้ท้องทะเลลืน่หรือเป็นหิน ถ้าลืน่หกล้มก็จะช่วยใช้โหนเพ่ือใช้เท้าหยัง่ถึงพืน้อีก ดีกวา่ท่ีจะยกเท้าสู้

กระแสนํา้โดยทนัที 

  ข. ใช้เชือก ถ้ากระแสดนํา้แรงมากหรือนํา้ลกึ การลยุข้ามอาจเกิดอนัตรายได้ ก็ควรใช้เชือก

ประจําตวัผกูตอ่กบัเชือกข้ามลาํนํา้เพ่ือเป็นเชือกช่วยชีวิต ถ้าไม่อาจหาเชือกอ่ืนหรือสายสะพายปืนอาจใช้

แทนได้ เพ่ือให้แนใ่จวา่ทหารท่ีก้าวพลาดจะไม่ถกูนํา้พดัหลดุลอยไป 

  ค. เคร่ืองช่วยการลอยตวั เคร่ืองช่วยการลอยตวัตา่ง ๆ สามารถใช้ได้ เพ่ือช่วยในการข้ามลาํนํา้ 

และให้สามารถนํายทุโธปกรณ์ข้ามได้โดยปลอดภยั หรือทัง้สองอยา่ง พวกเคร่ืองช่วยการลอยตวัก็ได้แก่พวก 

   ๑. การใช้กางเกงทําทุน่ลอย 

   ๒. ลกูมะพร้าว (๓ ลกูตอ่ ๑ คน) 

   ๓. กระติกนํา้ (กระติกเปลา่ ๖ ใบตอ่ ๑ คน) 

   ๔. ป๊ิบ (๑ ใบตอ่ ๑ คน) 

   ๕. ใช้ปันโจผืนเดียว หอ่สิง่ของ 

   ๖. ใช้ปันโจ ๒ ผืน หอ่สิง่ของ (หอ่ ๒ ชัน้) 

   ๗. ใช้ซุง หรือชชีูพ 

 

การข้ามลํานํา้ของกําลังขนาดหมวด  
ขัน้ที่ ๑ 

 ๑. พลลาดตระเวนหน้าพบลาํนํา้ 

 ๒. ให้สญัญาณแก่ ผบ.หมู่ เพ่ือให้ขึน้มาข้างหน้าและทําการลาดตระเวน 

 ๓. ผบ.หมู่ วางกําลงั หมู่ของตนบนฝ่ัง แล้วรายงานให้ ผบ.มว.ลาดตระเวนทราบ 
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 ๔. ผบ.หมวด และพลนําสาร ขึน้มาข้างหน้า เพ่ือตรวจตราในความคุ้มครองของชุดปอ้งกนัฝ่ัง 

 ๕. ผบ.หมวด ประมาณการอยา่งรวดเร็วแล้วสง่พลนําสารไปยงั รอง ผบ.หมวด เพ่ือแจ้งคําสัง่

เตือน ซึง่จะประกอบด้วย 

  ก. หมวดจะต้องเตรียมการข้ามลาํนํา้ 

  ข. หมู่หนนุจะต้องจดัเตรียมอุปกรณ์การข้าม 

  ค. ตําบลท่ีของพืน้ท่ีรวมพลท่ีจะจดัเตรียมอุปกรณ์ 

  ง. ให้สง่พลยิงระเบิดยิงจากปืนเลก็, เชือกนํา และลกูระเบิดยิงเลือ่ย - ถ้ามีและต้องการ 

  จ. หมู่ใดจะเป็นหมู่คุ้มครองหวัสะพาน 

 ๖. เม่ือได้รับคําสัง่เตรียม รอง ผบ.หมวดจะสง่พลนําสารกลบัไปหา ผบ.หมวด แล้วจดัตัง้พืน้ท่ีรวม

พล จดัการระวงัปอ้งกนัและแจ้งหมู่ท่ีจะให้เป็นหมู่คุ้มครองหวัสะพานทราบ 

 ๗. หมู่ท่ีเป็นหมู่คุ้มครองหวัสะพานจะปลดเปอ้อก ณ พืน้ท่ีรวมพลให้หมู่อ่ืนจดัเตรียมในการข้าม 

ขัน้ที่ ๒ 

 ๘. ผบ.หมวด ทําการลาดตระเวนหาขา่วเสร็จและเลอืกตําบลข้าม 

 ๙. แล้วใช้พลนําสารเพ่ือ 

  ก. เรียกพลยิงระเบิดยิง ให้ทําการยิงระเบิดยิงเชือกไนลอ่นเลก็ ๆ ข้ามลาํนํา้ไปฝ่ังตรงข้าม 

  ข. เรียกหมู่ท่ีเป็นหมู่คุ้มครองหวัสะพาน  หรือหมู่จากพืน้ท่ีรวมพลมาข้างหน้าเพ่ือระวงัปอ้งกนั

ฝ่ังตรงข้าม 

 ๑๐. ข้อแตกตา่งระหวา่งข้อ ๙ ก. และ ข.ก็คือ วิธีแรกเป็นการยิงเชือกนําข้ามลาํนํา้ สว่นวิธีท่ีสอง

ต้องจดัคนวา่ยนํา้ไปซึง่มีความลาํบากขึน้ไปเพียงเลก็น้อย รายละเอียดของวิธีนีก็้คือ 

  ก. หมู่หวัสะพานจะต้องข้ามเป็นหมู่แรกโดยไม่มีเป ้

  ข. พลเชือกและคนคุ้มกนัวา่ยข้ามไปก่อนโดยพลเชือกไม่มีอาวธุ แตค่นคุ้มกนัต้องมี (ใช้จาก

พวก ลว. ในหมู่หวัสะพานนัน้) ตีนกบ จะช่วยในการวา่ยนํา้มาก และจะต้องเป็นสว่นหนึง่ของยทุโธปกรณ์

ประจําหมวดในกรณีนี ้

  ค. พลเชือกนําเชือกไปผกูยงัฝ่ังตรงข้าม ในความคุ้มกนัของคนคุ้มกนั 

  ง. คนท่ี ๓ ในพวก ลว. ของหมู่ข้ามไปโดยใช้เชือกพร้อมกบัปืน ๒ กระบอก  (ของตนเองและ

ของพลเชือก) 

  จ. ผบ.หมู่ข้าม 

  ฉ. พลปืนกลข้าม 

  ช. คนอ่ืน ๆ ในหมู่ทําการข้าม 
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ขัน้ที่ ๓ 

 ๑๑. ผบ.หมวดข้าม 

 ๑๒. พลนําสาร นํา รอง ผบ.หมวด จากพืน้ท่ีรวมพลมาควบคมุชุดปอ้งกนัฝ่ังและประสานการ

เรียกหนว่ยทหารมาข้ามลาํนํา้ ในขัน้นีถ้้ากระทําได้ควรสร้างเชือกช่วยชีวิตเส้นท่ีสองขึน้ 

 ๑๓. เรียกหมู่หนนุขึน้มา ทําการข้ามโดยใช้เชือก และหว่งเก่ียวทําการลอยข้ามพร้อมด้วย

ยทุโธปกรณ์ของตนและของหมู่คุ้มครองหวัสะพาน 

ขัน้ที่ ๔ 

 ๑๔. ชุดปอ้งกนัฝ่ังข้ามในชดุนี ้ ผบ.หมู่ และปืนกลจะต้องข้ามหลงัสดุ เพ่ือรักษาอํานาจการยิงคุ้ม

กนัฝ่ังเดิมไว้ให้นานท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 

 ๑๕. หมู่นีจ้ะข้ามโดยใช้เชือก พร้อมด้วยยทุโธปกรณ์และอาวธุของตน 

 ๑๖. รอง ผบ.หมวด ข้ามหลงัสดุโดยปลดเชือกท่ีผกูไว้ ณ ฝ่ังเดิมหรือนํามาผกูกนั (ถ้าเป็นเชือก ๒ 

เส้นเพ่ือสาวกลบัไปได้) 

 ๑๗. รอง ผบ.หมวด รายงาน ผบ.หมวด ถึงความสาํเร็จในการข้าม 

  - ทหารท่ีอยูใ่น บก.หมวด ควรข้ามพร้อมกบัหมู่ท่ีมีอุปกรณ์ลอยนํา้ ถ้ามี ค. หรือ คจตถ. ก็ให้

ลอยข้ามไปด้วย 

  - เม่ือหมู่คุ้มครองหวัสะพานขึน้ฝ่ังตรงข้าม จะต้องไปวางกําลงัเป็นคร่ึงวงกลมจากฝ่ัง และต้อง

ระวงัปอ้งกนัเชือกข้ามลาํนํา้เสมอ 

  - โดยพิจารณาถึงกระแสนํา้ และความสามารถในการวา่ยนํา้ ก็อาจจําเป็นให้ชุดปอ้งกนัฝ่ังจดั

ยทุโธปกรณ์สาํหรับลอยนํา้ด้วย 

  - เม่ือใช้เชือกช่วยชีวิต ทหารต้องหนัหน้าสู้กระแสนํา้ เพ่ือไม่ให้หลดุเข้าไปใต้เชือก และอาจใช้

เชือกประจําตวัคล้องตวัให้อยูก่บัเชือกช่วยชีวิตเพ่ือความปลอดภยั 

 

 

--------------------------- 

 



หลกัสตูรอาชีพฯชัน้จ่าเอก นย. และหลกัสตูร นรจ.นย. วิชา การลาดตระเวน - ๑๐๗ - 

บทที่ ๑๒ 

การปฏบิัตโิดยฉับพลัน 
๑. กล่าวนําการปฏิบัติโดยฉับพลัน 

 สงครามในปัจจุบนัเป็นสงครามนอกแบบ โอกาสท่ีฝ่ายปราบปรามจะปะทะกบัข้าศกึ (ท่ี

นอกเหนือจากภารกิจ) นัน้ยอ่มหลกีเลีย่งไม่ได้ ซึง่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ เหลา่นีม้กัจะเกิดขึน้ในโอกาสตา่ง ๆ กนั 

และไม่รู้ตวัมาก่อนหรืออาจจะเป็นฝ่ายเห็นข้าศกึก่อนเห็นพร้อมกนั หรือถกูยิงจากข้าศกึก่อน การปะทะยอ่ม

เกิดขึน้อยา่งกระทนัหนั ไมว่า่ขณะกําลงัเคลือ่นท่ีหรือกําลงัหยดุพกัอยูก็่ตาม เม่ือการปะทะเกิดขึน้แล้วหนว่ย

ลาดตระเวนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยทําความเสยีหายให้ข้าศกึอยา่งได้ผลเรียกวา่ การปฏิบติัโดย

ฉบัพลนัซึง่จะต้องมีสิง่ตอ่ไปนีม้าประกอบด้วย คือ 

 - ต้องเป็นการปฏิบติัการเป็นฝ่ายรุกรบทกุขณะ 

 - ใช้อาวธุได้อยา่งแม่นยํา 

 - มีความเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบติัโดยฉบัพลนัแตล่ะแบบ (ต้องมีการชีแ้จงและซกัซ้อมการปฏิบติั

โดยฉบัพลนัก่อนการลาดตระเวน) 

๒. เมื่อหน่วยลาดตระเวนกาํหนดให้ไม่ปะทะกับข้าศึก (หนว่ย ลว.กําหลดให้มีภารกิจหลกั) 

 เม่ือหนว่ย ลว.ถกูกําหนดให้มีภารกิจหลกั การปะทะระหวา่งทางจึงต้องพยายามหลกีเลีย่ง แตก่าร

ปะทะท่ีเราไม่ต้องการนัน้ยอ่มเกิดขึน้ได้ทกุขณะทัง้ ๆ ท่ีหนว่ย ลว.ได้พยายามหลกีเลีย่งอยูแ่ล้วก็ตามการ

ปฏิบติัของหนว่ย ลว.ในโอกาสเช่นนีคื้อ กระทําในลกัษณะปอ้งกนัตนเอง และการถอนตวัจากการปะทะ

โดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ เพ่ือปฏิบติัภารกิจตอ่ไป 

๓. เมื่อหน่วยลาดตระเวนให้ปะทะกับข้าศึก (ในโอกาสท่ีเป็นหนว่ย ลว.ค้นหาและทําลาย) 

 เม่ือหนว่ย ลว.มีภารกิจให้เป็นหนว่ย ลว.ค้นหาและทําลาย หรือหนว่ย ลว.ถกูกําหนดพืน้ท่ี

ปฏิบติัการให้รับผิดชอบในโอกาสเช่นนีห้นว่ย ลว.จะต้องปฏิบติัเป็นฝ่ายรุกอยา่งแนน่อน 

 ในขณะท่ีหนว่ย ลว.ทําการ ลว.เดินเท้าและเกิดการปะทะขึน้ จะเป็นการถกูบงัคบัหรือมีโอกาส 

เหมาะสมก็ตาม หนว่ย ลว.ก็สามารถท่ีจะปะทะได้โดยการปฏิบติัโดยฉบัพลนั ไม่วา่จะเป็นการรุกหรือรับก็ตาม 

เช่น 

 - การปะทะเกิดขึน้ในระยะใกล้มาก 

 - การปะทะอยูใ่นระยะยิงหวงัผล 

 - การปะทะได้เกิดขึน้และไม่มีเวลาในการสัง่การ 

๔. โอกาสที่จะใช้การปฏิบัติโดยฉับพลัน 

 การปฏิบติัโดยฉบัพลนัสามารถนําไปใช้ในโอกาสท่ีเหมาะสม ดงัตอ่ไปนี.้- 

 ๑) เม่ือข้าศกึเห็นเราก่อนและซุม่โจมตีฝ่ายเรา 

 ๒) เม่ือหนว่ย ลว.กบัข้าศกึเห็นพร้อมกนั 
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 ๓) เม่ือหนว่ย ลว.เห็นข้าศกึก่อน 

 ๔) เม่ือเคร่ืองบินตรวจการณ์ข้าศกึตรวจการณ์เห็นหนว่ย ลว. 

 ๕) เม่ือเคร่ืองบินข้าศกึโจมตีหนว่ย ลว.ในระยะต่ํา 

๕. ท่าสัญญาณและการส่ือคาํส่ัง 

 ๕.๑ ทา่สญัญาณ ทา่สญัญาณมีความจําเป็นตอ่การปฏิบติัโดยฉบัพลนัอยา่งมาก ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิด

ความเงียบ แตส่ญัญาณเงียบไม่ได้นํามาใช้กบัการปฏิบติัโดยฉบัพลนัทกุโอกาส การปฏิบติัโดยฉบัพลนับาง

โอกาสก็ไม่ได้ใช้สญัญาณเงียบเลย เช่น การโจมตีโดยฉบัพลนั 

  ๕.๑.๑ สญัญาณเงียบท่ีเป็นแบบมาตรฐานนัน้ไม่ได้กําหนดตายตวั ซึง่ ผบ.หนว่ย ลว. สามารถ

กําหนดสญัญาณเงียบขึน้ใช้เองได้ โดยประกอบอาวธุให้พอเหมาะท่ีจะไม่เป็นอนัตรายตอ่หนว่ย ลว. 

  ๕.๑.๒ สญัญาณเงียบตามภาพนีกํ้าหนดใช้เฉพาะการฝึกการปฏิบติัโดยฉบัพลนั (ทา่สญัญาณ

มือเปลา่ และทา่สญัญาณประกอบอาวธุดไูด้จาก รส. ๒๑ - ๖๐) 

 ๕.๒ การสือ่คําสัง่ การสือ่คําสัง่มีความจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะทําให้ทกุคนสามารถทราบถึงทิศทาง

ข้าศกึแผนการปฏิบติัของ ผบ.หนว่ย ลว. ทําให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินกลยทุธและสิน้เปลอืงกระสนุ

และเวลาน้อยมากอีกด้วย เช่น "ข้าศกึตรงหน้า" "ข้าศกึทางขวา" ฯลฯ เป็นต้น 

 

 

 

 

 ปลอดภยั    มีข้าศกึ       ทางซ้าย  ทางขวา 

 

 

 

 

   200 เมตร     ตรงหน้า         ตกลง 

 

๖. จุดนัดพบ 

 การปฏิบติัโดยฉบัพลนันัน้ ซึง่ได้กลา่วแล้ววา่ยอ่มขึน้อยูก่บัภารกิจท่ีหนว่ย ลว.ได้รับ บางครัง้ทํา

การตอ่สู้และถอนตวัอยา่งรวดเร็ว หรือบางครัง้ปฏิบติัการเป็นฝ่ายรุก เม่ือทําลายข้าศกึตรวจค้นเสร็จแล้วก็

ต้องถอนตวัให้พ้นพืน้ท่ีท่ีทําการปะทะอยา่งรวดเร็ว เช่นเดียวกนั จุดนดัพบมีความจําเป็นอยา่งยิ่ง ไม่วา่จุด

นดัพบขัน้ต้นจุดนดัพบระหวา่งทาง จุดนดัพบ ณ ท่ีหมาย หรือจุดนดัพบตามระบบนาฬิกา สาํหรับจุดนดัพบ
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ตามระบบนาฬิกามีความจําเป็น และหนว่ยปฏิบติัโดยฉบัพลนัใช้เป็นประจํา เช่น ๙ นาฬิกา ๑๐๐ หรือ

อาจจะกลา่วให้สัน้เข้า เช่น ๙ - ๑ เป็นต้น ทัง้นีโ้ดยถือทิศทางเคลือ่นท่ีเป็น ๑๒ นาฬิกา เสมอ 

                    12 

  

                9     3 

 

         6 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

๗. หลักการกาํหนดการฝึกการปฏิบัติโดยฉับพลัน 

 การกําหนดการฝึกการปฏิบติัโดยฉบัพลนัแตล่ะลกัษณะนัน้ จะต้องกําหนดขึน้และทําการฝึกหนว่ย

ขนาดเลก็ ให้สามารถปฏิบติัการได้ ไม่วา่จะเป็นการปะทะด้วยสายตาหรือปะทะด้วยกําลงัก็ตาม ทกุคนใน

หนว่ย ลว. จะต้องสามารถปฏิบติัการได้ โดยให้ทกุคนได้รับการฝึกเป็นอยา่งดี ประกอบกบัการริเร่ิมในการ

ปฏิบติัซึง่มีหลกั ในการกําหนดแบบของการฝึก คือ 

 ๗.๑ ต้องกําหนดและพฒันาอยา่งแนน่อนแล้ว และสามารถนําไปใช้กบัหนว่ยขนาดเลก็ตา่ง ๆ ได้

ทกุหนว่ยโดยไม่จํากดักําลงั 

 ๗.๒ กําหนดและพฒันาวิธีการตามความจําเป็นของสถานการณ์ 

 ๗.๓ สมาชิกของหนว่ยลาดตระเวนสามารถนําเอาการปฏิบติัไปใช้ได้หลาย ๆ กรณี  

 ๗.๔ สามารถนําเอาหลกัการและการพฒันาการปฏิบติัโดยฉบัพลนัไปใช้กบัหนว่ยบรรทกุยานยนต์

และ หนว่ยเคลือ่นท่ีทางอากาศได้ด้วย 

๘. การปฏิบัติการรบ ยทุธวิธีเก่ียวกบัการปะทะหรือการโจมตีนัน้จะเป็นโอกาสใดก็ตาม มีหลกัการท่ีพงึ

ยดึถือ ๓ ประการคือ 

 ๘.๑ ความงา่ย หมายถึงการใช้วิธีการรบแบบงา่ย ๆ ไม่ยุง่ยากแก่การปฏิบติัและจดจํา สามารถ

นําไปฝึกและมีความชํานาญได้ชัว่ระยะเวลาอนัสัน้ และให้เป็นไปตามธรรมชาติและสามญัสาํนกึให้มาก 
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 ๘.๒ ความรวดเร็ว ทหารไม่วา่จะปฏิบติัการใด ๆ ก็ตาม ยอ่มต้องปฏิบติัด้วยความรวดเร็วอยู่

แล้วแตก่ารปฏิบติัตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้จะต้องรวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้การตดัสนิใจอยา่งรวดเร็วอีกด้วย 

 ๘.๓ การรบรุก วิธีการรบท่ีจะนํามาใช้ตลอดจนจิตใจท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะเผชิญกบัข้าศกึอยูต่ลอดเวลา

ถึงแม้วา่จะมีการหลบหนีในขัน้ต้น แตก็่หวงัผลท่ีจะสงัหารข้าศกึในโอกาสตอ่ไปรวมทัง้วิธีการรบท่ีได้รับการ

ฝึกมาแล้วเป็นอยา่งดี จะทําให้การรุกรบเป็นไปด้วยความมัน่ใจยิ่งขึน้ 

๙. ลักษณะของการปฏิบัติโดยฉับพลัน 

 วิธีการปฏิบติัโดยฉบัพลนัท่ีสมควรจะนํามาเป็นแผนในการปฏิบติัและเป็นหลกัท่ีควรยดึถือ ทัง้มี

ความเหมาะสมกบัภมิูประเทศในป่าทัว่ ๆ ไป เหมาะสมกบัเหตกุารณ์และรูปขบวนนัน้มีอยู ่๗ ลกัษณะ คือ 

 ๙.๑ การหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี   ๙.๒ การหลกีเลีย่งการตรวจการณ์ทางอากาศ 

 ๙.๓ การปฏิบติัเม่ือเคร่ืองบินโจมตีหนว่ย ลว. ๙.๔ การซุม่โจมตีโดยฉบัพลนั 

 ๙.๕ การโจมตีโดยฉบัพลนั    ๙.๖ การตอ่ต้านการซุม่โจมตี 

 ๙.๗ การถอนตวัด้วยการยิง 

 ๙.๑ การหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี จะใช้ในโอกาสท่ีหนว่ยลาดตระเวนตรวจการณ์เห็นข้าศกึก่อน โดยฝ่าย

ข้าศกึยงัไม่เห็นฝ่ายเรา หรือในโอกาสท่ีหนว่ยลาดตระเวนกบัข้าศกึสวนทางกนั แตฝ่่ายเราไม่ต้องการปะทะกบั

ข้าศกึ จะด้วยมีภารกิจหลกัข้าศกึมีกําลงัมากกวา่หรือไม่มีเส้นทางถอนตวัก็ตาม ให้หนว่ย ลว.หยดุน่ิงอยูก่บัท่ี

ในลกัษณะท่ีอาวธุพร้อมท่ีจะใช้การได้ จะนัง่คกุเขา่หรือหมอบก็ได้ ถ้าข้าศกึจะต้องเคลือ่นท่ีผา่นฝ่ายเรา ก็ให้

ออกจากเส้นทางนัน้ โดยไม่ให้เกิดเสยีงดงัและจ้องปืนไปยงัทิศทางเคลือ่นท่ีของข้าศกึ แตจ่ะไม่ทําการยิง

นอกจากข้าศกึจะเห็นฝ่ายเราก่อนใครก็ตามถ้าถกูข้าศกึมองเห็นให้เปิดฉากการยิงทนัที แตถ้่าข้าศกึไม่เห็น เม่ือ

ข้าศกึผา่นไปแล้วหนว่ยลาดตระเวนก็จดัรูปขบวนลาดตระเวนตอ่ไป ซึง่มีลาํดบัขัน้ดงันี ้

  ๙.๑.๑ ผู้ ท่ีเห็นข้าศกึให้สญัญาณ 

  ๙.๑.๒ เม่ือข้าศกึผา่นไปแล้ว หนว่ย ลว.ก็ ลว.ตอ่ไป 

  ๙.๑.๓ ถ้าข้าศกึเห็น ไม่วา่ใครก็ตามให้เปิดฉากการยิงและปฏิบติัขัน้ตอ่ไปตามสถานการณ์ 

 

 

 

 

  ข้าศกึ 

 

 ๙.๒ การหลกีเลีย่งการตรวจการณ์ทางอากาศ เม่ือได้ยินเสยีงเคร่ืองบินหรือเห็นเคร่ืองบินไม่ปรากฏ

สญัชาติบิน ลว.อยู ่ คนท่ีได้ยินหรือเห็นเคร่ืองบิน ให้สง่สญัญาณให้ทกุคนทราบ ทกุคนหยดุน่ิงอยูก่บัท่ีรอฟัง
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คําสัง่ของ ผบ.หนว่ย ลว. ถึงขัน้การปฏิบติัตอ่ไป อาจให้สญัญาณหลบเข้าทางขวา ซ้าย ซึง่ขึน้อยูก่บัลกัษณะ

ภมิูประเทศท่ีจะเกือ้กลูในการท่ีจะซอ่นเร้นจากการตรวจการณ์ทางอากาศ 

 ๙.๓ การปฏิบติัเม่ือเคร่ืองบินข้าศกึโจมตีหนว่ยลาดตระเวน เม่ือเคร่ืองบินตรวจการณ์เห็น หนว่ย 

ลว. และโจมตี หนว่ย ลว.ของเรา ให้ผู้ ท่ีเห็นเคร่ืองบิน โจมตีของข้าศกึตะโกนวา่ "เคร่ืองบินข้าศกึตรงหน้า

,ขวา, ซ้าย, ข้างหลงั) ให้ หนว่ย ลว.ปรับเป็นรูป ขบวนหน้ากระดานโดยเร็วและกระจายกําลงัออก โดยให้ทํา

มมุฉากกบัทิศทางบินและให้ทกุคนตัง้ได้ฉากกบัทิศทางบิน เพ่ือจะได้เป็นเปา้หมายท่ีมีพืน้ท่ีแคบหรือมีความ

ลกึน้อยท่ีสดุ 

  ๙.๓.๑ ถ้าเคร่ืองบินข้าศกึมีหลายเคร่ือง ทําการโจมตี ให้แตล่ะคนเข้าหาท่ีกําบงัท่ีดีท่ีสดุ 

  ๙.๓.๒ ถ้าจะทําการยิงเคร่ืองบินข้าศกึ จะต้องได้รับคําสัง่จาก ผบ.หนว่ย ลว.เทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๙.๔ การซุม่โจมตีโดยฉบัพลนั การซุม่โจมตีโดยฉบัพลนัจะทําให้เกิดผล ๒ มาตรการ คือ 

"มาตรการในเชิงรับ" และ "มาตรการในเชิงรุก" 

  มาตรการในเชิงรับ เป็นการปฏิบติัการหลกีเลีย่งการโจมตีตอ่ข้าศกึก่อน เว้นแตข้่าศกึจะเห็น

ฝ่ายเราก่อน เทา่นัน้ 

  มาตรการในเชิงรุก เป็นฝ่ายเราพบข้าศกึก่อน ก็ให้สญัญาณเงียบ "หยดุ" เม่ือมีสญัญาณให้เข้า

ท่ีซุม่อยา่งเร่งดว่น (พล ลว. นํา ผบ. ลว.หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไว้) ให้เข้าท่ีซุม่ทางขวาหรือซ้ายของ

แนวทางเคลือ่นท่ีโดยการชีทิ้ศทางให้ด้วยสญัญาณ หนว่ย ลว.ก็เคลือ่นท่ีเข้าท่ีซุม่อยา่งรวดเร็วอยูใ่นลกัษณะ

ท่ีปกปิดกําบงัและเข้าท่ีตัง้ยิง ผบ. หนว่ย ลว.จะเป็นผู้ เปิดฉากการยิงและตะโกนวา่ "ยิง" การเปิดฉากการยิง     

จะเร่ิมขึน้ทนัที 

  ๙.๔.๑ เม่ือใช้มาตรการในเชิงรับ จะต้องหลีกเลี่ยงการปะทะโดยปลอดภยัให้ ขศ.ผา่นไป      

ยกเว้นการซุม่โจมตีในกรณีท่ีไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ เช่น ข้าศกึตรวจพบ หนว่ย ลว.ก่อนท่ีจะต้องทําการยิง 

  ๙.๔.๒ เม่ือใช้มาตรการในเชิงรุก จะต้องปลอ่ยให้ข้าศกึผา่นพืน้ท่ีสงัหารเข้ามาจนกระทัง่กําลงั

สว่นใหญ่ของข้าศกึทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดได้เข้ามาในพืน้ท่ีสงัหาร จึงเร่ิมเปิดฉากการยิงขึน้ 
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  ๙.๔.๓ หนทางสาํรองท่ีจะเปิดฉากการยิงเร่ิมแรก โดยกําหนดและมอบหมายให้บุคคลใน

หนว่ยเปิดฉากการยิง เช่น พลนําทางหรือ พล ลว. คนสดุท้ายเป็นผู้ เปิดฉากการยิง ทัง้นีจ้ะต้องมัน่ใจวา่

ข้าศกึเข้ามาในเขตสงัหารทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดแล้ว 

 

 

 

 

 

 

  ข้าศึก        ฝ่ายเรา 
 

 ๙.๕ การโจมตีฉับพลนั การโจมตีฉบัพลนัสามารถนําไปใช้ได้ทัง้ในโอกาสท่ีปฏิบติัการในเชิงรุก

และในเชิงรับ ในสถานการณ์ท่ี หนว่ย ลว.ฝ่ายเราและข้าศกึ ตา่งก็เห็นซึง่กนัและกนัในระยะใกล้ หนว่ยท่ี

ดําเนินกลยทุธแปรรูปขบวนเข้าปะทะด้วยความรวดเร็วก่อนเทา่นัน้ท่ีจะได้เปรียบในการรบ ในการปฏิบติันัน้

ผู้ ท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุหรือเห็นข้าศกึก่อน ให้ตะโกนเสยีงดงั "ข้าศกึตรงหน้า" (ขวา-ซ้าย-หลงั) แล้วเปิดฉากการยิงไป

ยงัข้าศกึ โดยเร็วท่ีสดุ หนว่ย ลว.แปรรูปขบวนเป็นหน้ากระดานไปยงัทิศทางข้าศกึ แล้วเปิดฉากโจมตีอยา่ง

รุนแรง 

  ๙.๕.๑ เม่ือปฏิบติัการในเชิงรับ การโจมตีจะต้องหยุดลงทนัทีท่ีข้าศกึถอนตวั  แล้วรีบถอนตวั

จากการปะทะโดยเร็ว แตถ้่าข้าศกึไม่ถอนตวัการโจมตีก็จะต้องกระทําตอ่ไปจนกวา่จะผา่นท่ีตัง้ของข้าศกึ

ออกไปแล้วรีบถอนตวัจากการปะทะ 

  ๙.๕.๒ เม่ือปฏิบติัการในเชิงรุก การโจมตีจะต้องกระทําอยา่งแตกหกักบัข้าศกึ ข้าศกึพยายาม

เลด็ลอดหลบหนีจะต้องถกูไลติ่ดตามและทําลาย 

 

 

 

 

 ข้าศึก 

            ฝ่ายเรา 

 

 ๙.๖ การตอ่ต้านการซุม่โจมตี การตอ่ต้านการซุม่โจมตีได้แยกออกเป็น ๒ อยา่ง คือ การตอ่ต้าน

การซุม่โจมตีระยะใกล้ และการตอ่ต้านการซุม่โจมตีระยะไกล 
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 เม่ือ หนว่ย ลว.ถกูซุม่โจมตี จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมวา่เป็นการซุม่โจมตีระยะใกล้หรือ ระยะไกล  

  ๙.๖.๑ การตอ่ต้านการซุม่โจมตีระยะใกล้ (น้อยกวา่ ๕๐ เมตรลงมา) บางสว่นของ หนว่ย ลว.ท่ี

ตกอยูใ่นเขตสงัหารนัน้อยูใ่นเขตการยิงท่ีรุนแรง และอยูใ่น ระยะใกล้ มีช่องวา่งและเวลาน้อยมากในการท่ีจะ

ดําเนินกลยทุธและเข้าหาท่ีกําบงัและถ้าอยูใ่นเขตสงัหารเป็นเวลานานเป็นโอกาสให้ข้าศกึ ทําลายได้อยา่ง

แนน่อน เพราะฉะนัน้ถ้าเราจะตอบโต้การซุม่โจมตีโดยต้องปฏิบติั ดงันี ้

    ๙.๖.๑.๑ ผู้ ท่ีอยูใ่นเขตสงัหารไม่ต้องรอคําสัง่หรือสญัญาณให้ทําการโจมตีอยา่งฉนัพลนั 

ในทิศทางท่ีข้าศกึวางกําลงัซุม่โจมตีและเข้ายดึท่ีวางกําลงัข้าศกึ โดยการโจมตีอยา่งตอ่เน่ือง จนกวา่การ

ปะทะจะสิน้สดุลง เสร็จแล้วให้ หนว่ย ลว.เคลือ่นท่ีออกจากเขตสงัหารของข้าศกึ และปอ้งกนัมิให้ถกูยิงจาก

สว่นอ่ืน ๆ ของข้าศกึและอยา่ให้ยิงกนัเอง เตรียมวางตวัซึง่ใช้ในโอกาสตอ่ไป 

    ๙.๖.๑.๒ ผู้ มิได้อยูใ่นเขตสงัหาร เข้าดําเนินกลยทุธเพ่ือโจมตีโดยตรง ตอ่สว่นตา่ง ๆ 

ของข้าศกึท่ีซุม่โจมตีเรา ซึง่อาจเป็นทางปีกหรือทางหลงัของข้าศกึ แล้วแตส่ถานการณ์ 

    ๙.๖.๑.๓ การโจมตีจะดําเนินการไปอยา่งตอ่เน่ืองจนกวา่การซุม่โจมตีจะถกูจํากดัหรือ 

ถกูขบัไลอ่อก หรือจนกวา่ หนว่ย ลว.จะถอนตวัออกจากการปะทะได้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

  ๙.๖.๒ การตอ่ต้านการซุม่โจมตีระยะไกล (เกินกวา่ ๕๐ เมตร) เขตสงัหารตกอยูภ่ายใต้อํานาจ

การยิงอยา่งรุนแรงมาก แตเ่ป็นการยิงระยะไกลเม่ือ ระยะยิงไกลออกไปเช่นนี ้ ผู้ ท่ีตกอยูใ่นเขตสงัหารก็พอมี

ช่องวา่งให้สามารถดําเนินกลยทุธ และพอมีโอกาสท่ีจะเข้าหาท่ีกําบงัเป็นการหลกีเลีย่งการถกูทําลายน้อย

กวา่ถกูซุม่โจมตีระยะใกล้ถ้าถกูโจมตีระยะไกลควรมีวิธีการตอบโต้ ดงันี ้

    ๙.๖.๒.๑ บางสว่นของ หนว่ย ลว.ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีสงัหารให้ทําการยิงโต้ตอบอยา่งรุนแรง 

ในทนัทีแล้วพยายามหาท่ีกําบงัท่ีดีท่ีสดุท่ีจะพอหาได้บริเวณนัน้ แล้วทําการยิงโต้ตอบตอ่ไปจนกวา่จะมี

คําสัง่อ่ืนใดตามมา 

    ๙.๖.๒.๒ บางสว่นของ หนว่ย ลว.ท่ีมีอยูน่อกพืน้ท่ีสงัหาร ก็จะต้องดําเนินกลยทุธเพ่ือ

ตอ่ต้านการซุม่โจมตีนัน้ 
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              ผู้ ท่ีนอก พท.สงัหาร 

              เคลือ่นเข้าดําเนิน 

              กลยทุธ 

           ผู้อยูใ่น พท.สงัหารเข้าท่ีกําบงัแล้วยิงสู้ 

 

 ๙.๗ การถอนตวัด้วยการยิง การถอนตวัด้วยการยิงใช้ในโอกาสท่ีเป็นฝ่ายปอ้งกนั หรือในโอกาสท่ีไม่

ต้องการปะทะกบัข้าศกึและเหมาะสมกบั หนว่ย ลว.ขนาดเลก็ เช่น ลว. หาขา่ว ซึง่มีลาํดบัขัน้การปฏิบติัดงันี.้- 

  ๙.๗.๑ หนว่ย ลว.กบัข้าศกึเห็นพร้อมกนั 

  ๙.๗.๒ ลว.นํา (ใครก็ได้ท่ีอยูใ่กล้ข้าศกึท่ีสดุ) ให้ทําการยิงไปยงัข้าศกึ ในจงัหวะการยิงอตัโนมติั 

(ยิงเร็ว) 

  ๙.๗.๓ ........และตะโกนวา่ปะทะตรงหน้า, ทางซ้าย, ทางขวา, ทางหลงั 

  ๙.๗.๔ เม่ือยิงกระสนุหมดซองกระสนุแล้ว ให้ขว้างลกูระเบิด และวิ่งไปยงัด้านหลงัรูปขบวน

ขณะวิ่งต้องบรรจุกระสนุใหม่ 

  ๙.๗.๕ คนท่ีสองเปิดฉากการยิงไปยงัข้าศกึจนกระสนุหมดซอง แล้ววิ่งไปยงัด้านหลงัรูปขบวน

เปลีย่นซองกระสนุ บรรจุกระสนุใหม่ขณะวิ่ง (คนสดุท้ายอาจจดัตัง้เครโมร์) 

  ๙.๗.๖ กระทําเช่นนีต้อ่ ๆ ไปจนกวา่ หนว่ย ลว.ขนาดเลก็สามารถผละจากการปะทะกบัข้าศกึได้ 

 

 

 

 

 
 

    ข้าศกึ               ท่ีวางตวัเม่ือปะทะ           ท่ีวางตวัใหม่ 

 

การถอนตวัไปทางหลงั 
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          ฝ่ายข้าศกึ 
 

 

           ท่ีวางตวัปะทะครัง้แรก 
 

       ถอนครัง้ท่ี ๑ 

           ถอนครัง้ท่ี ๒ 
 

การถอนตวัไปทางข้าง 
 

๑๐. สรุปการใช้การปฏิบัติโดยฉับพลัน 

 ก. การปฏิบติัโดยฉบัพลนับางวิธีอาจจะใช้ได้อยา่งซํา้ซากและเกิดอนัตรายเพียงเลก็น้อย ถ้าเราใช้

บอ่ย ๆ เข้าข้าศกึอาจพฒันาในการตอ่ต้านให้ดีขึน้ การหยดุน่ิงและการซุม่โจมตีอยา่งเร่งดว่นก็เช่นเดียวกนั

สถานการณ์ท่ีมีความเหมาะสมอยา่ได้นําตนเข้าไปติดกบัของข้าศกึท่ีได้ลอ่ไว้ 

 ข. อยา่งไรก็ตามการใช้การปฏิบติัโดยฉบัพลนัแตล่ะวิธีอยูบ่อ่ย ๆ จะทําให้เป็นอนัตรายอยา่งมาก 

ตวัอยา่งเช่น เราใช้ในการโจมตีโดยฉบัพลนับอ่ย ๆ เข้า ข้าศกึอาจใช้หนว่ยเลก็ ๆ เพ่ือทําให้เราปฏิบติัโดย

ฉบัพลนั แล้วนําเราไปยงัท่ีข้าศกึซอ่นเร้นอยูแ่ล้วทําการยิงมายงั หนว่ย ลว.ได้ วิธีนีเ้วียดกงได้เคยนํามาใช้

เป็นวิธีการตอ่ต้านฝ่ายเรามาแล้วในเวียดนามใต้ 

 ค. การปฏิบติัโดยฉบัพลนัวิธีตา่ง ๆ จะต้องใช้อยา่งระมดัระวงั ต้องศกึษาอนัตรายท่ีจะเป็นไปได้

จากการกระทําของข้าศกึซึง่อาจเกิดเสมอจากการใช้ปฏิบติัโดยฉบัพลนั ถ้าไม่สามารถกําจดัอนัตรายเหลา่นี ้

ได้จะต้องหลกีเลีย่งแบบการฝึกท่ีได้เคยใช้อยู ่

 ง. ขณะเคลือ่นท่ีความเงียบและสญัญาณเงียบควรใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งแท้จริง จะต้องกําชบั

ทกุคนใน หนว่ย ลว.เพ่ือให้เกิดความเงียบในขณะเคลือ่นท่ี ลว.เคลือ่นท่ีและหยดุพกัเป็นห้วง ๆ 

 จ. การซกัซ้อมก่อนออก ลว.นัน้ มีความจําเป็นอยา่งมากเพ่ือให้ทกุคนในหนว่ยได้รู้ขัน้ตอนการ

ปฏิบติั โดยฉบัพลนัแตล่ะลกัษณะตามสถานการณ์ท่ีได้รับมอบ วา่ควรปฏิบติัเช่นไร อยา่งไรก็ตามถึงแม้วา่

จะได้ผลการปฏิบติัโดยฉบัพลนัมาเป็นอยา่งดีแล้วก็ตาม ก็ไม่อาจใช้การปฏิบติัโดยฉบัพลนักบัทกุ ๆ 

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งได้ผลเสมอไป 

 ฉ. สามารถนําไปใช้กบัหนว่ยท่ีมีกําลงัตัง้แต ่มว.ลงมา 

 ช. การนําไปปรับปรุงพฒันากบัสภาพตา่ง ๆ ให้เหมาะสมและดีขึน้นัน้ยอ่มขึน้อยูก่บั 

  ๑. ภมิูประเทศ  ๒. สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ขณะนัน้ ๆ 

  ๓. กําลงัข้าศกึ  ๔. กําลงัของฝ่ายเรา 

  ๕. ระยะเวลาท่ีปะทะ 
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บทที่ ๑๓ 

คําแนะนําในการลาดตระเวน 
ก. การเตรียมการ  

 ๑. ศกึษารายละเอียดในแผนท่ี  รู้ภมิูประเทศบริเวณท่ีหมายของทา่นเม่ือ  ลว.ระยะสัน้ให้จํา

เส้นทางให้ได้เม่ือ ลว.ระยะไกลให้เลอืกภมิูประเทศท่ีช่วยให้สงัเกตใุต้แผน่อาซิเตททางบนเทปเรืองแสง 

สามารถใช้ทําภาพเสก็ตหยาบ ๆ หรือแผนท่ีได้ แผนท่ีเสก็ตจะเป็นไปได้ในตอนกลางคืน และทําให้ไม่

จําเป็นต้องใช้แสงสวา่ง ใช้ดินสอไปเพ่ือท่ีจะรอยขีดจะอยูไ่ด้งา่ย 

 ๒. การพิจารณาภมิูประเทสท่ีลาํบากในการกําหนดเส้นทางของหนว่ยลาดตระเวนแม้วา่ภมิูประเทศ

ท่ีผา่นไม่ได้เลยนัน้มีน้อยมาก 

 ๓. พิจารณาใช้การเบี่ยงของเส้นทางการเบี่ยง คือการหกัเหเข็มแม่เหลก็ตามท่ีกําหนดไปทางขวา

หรือทางซ้ายของเส้นมมุภาคท่ีพุง่ตรงไปยงัท่ีหมายใช้เพ่ือทํานายตําบลท่ีอยูข่องทา่นอยูท่างขวาหรือทางซ้าย

ของท่ีหมายแตล่ะองศาท่ีเบี่ยงออกไปหา่ง ๑๗ เมตร ทางขวาหรือทางซ้ายทกุ ๑,๐๐๐ เมตร ท่ีเดินไป 

 ๔. เม่ือ ลว.ของทา่นจะต้องแทรกซมึเข้าไปในพืน้ท่ีข้าศกึ เลอืกจุดนดัพบสาํรองไว้เพ่ือในกรณีท่ีจุด

แรกใช้ไม่ได้ 

 ๕. พิจารณาใช้ลกูระเบิดทกุชนิด สงัหาร เพลงิ กระทบแตก และควนัรวมกบัการใช้การยิงเคร่ืองยิง

ลกูระเบิดจากปืนเลก็ 

 ๖. ในการหาข่าวควรนําเอาอาวธุยิงกลไปด้วยอยา่งน้อยหนึง่กระบอกซึง่จะอํานวยให้อํานาจการ

ยิงอยา่งคุ้มคา่ 

 ๗. หลกีเลีย่งการนําอาวธุ ซึง่ต้องใช้กระสนุคนละชนิดไป 

 ๘. ทําความสะอาดตรวจและทดสอบการยิงของอาวธุทกุชนิดก่อนการ ลว. 

 ๙. นําถงุมือไปด้วยเพ่ือปอ้งกนัมือ 

 ๑๐. อยา่งน้อยท่ีสดุนําไฟฉายไปด้วยสองกระบอก และสิง่ของท่ีสาํคญัอีกอยา่งละสอง เช่น กล้อง

สองตา คีมบีบเชือ้ปะท ุ

 ๑๑. นําถ่านไฟฉายและถ่านวิทยอุะไหลไ่ปด้วยเม่ือ ลว.ระยะไกล  

 ๑๒. ทกุคนควรนํากระติกนํา้และเสือ้กนัฝนไปด้วย    พิจารณาให้แตล่ะคนนํากระติกนํา้ไปสองใบ 

เม่ือ ลว.ระยะไกล  

 ๑๓. เสือ้กนัฝนสามารถท่ีจะทําเป็นเปล, แพ, บงัแสงและเพิงพกั 

 ๑๔. ให้ทกุคนนําถงุเท้าอะไหลไ่ปด้วย  

 ๑๕. เชือกหนึง่เส้นซึง่สามารถผกูได้รอบเอวสามารถใช้สาํหรับเชลยศกึได้  ไตข่ึน้หรือลงจากสิง่กีด

ขวางและลาํธาร  

 ๑๖. พิจารณาใช้สนุขั ลว.  
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 ๑๗. เทปเรืองแสงสองอนัติดไว้หลงัปกเสือ้ช่วยในการควบคุมและเคลื่อนท่ีในคืนเดือนมืดพบัปก

คอเสือ้ลงเม่ือเข้าใกล้ข้าศกึ เทปยงัสามารถติดไว้ด้านหลงัของหมวกแตใ่ห้ปิดหรือเอาออกเม่ือเข้าใกล้ข้าศกึ 

 ๑๘. ใช้เทปติดเพ่ือยดึหกูระวินปืน สายสะพาย และสิง่อ่ืนซึง่อาจจะเกิดเสยีงดงั 

 ๑๙. ให้แนใ่จวา่ได้ทําการพราง ด้านหลงัคอ หลงัห ูและหลงัมือ 

 ๒๐. จดัการระวงัปอ้งกนัโดยการกําหนดพืน้ท่ีรับผิดชอบให้กบัทกุคน 

 ๒๑. กําหนดคนนบัก้าวอยา่งน้อยสองคนและใช้ผลเฉลีย่จากการนบัของแตล่ะคน 

 ๒๒. พบัแผนท่ีก่อนออก ลว.เพ่ือท่ีจะได้นําไปสะดวกยิ่งขึน้ 

 ๒๓. ตัง้เข็มทิศก่อนออกเดินทาง ตัง้มากกวา่หนึง่เรือนสาํหรับแตล่ะเข็มท่ีต้องการ 

 ๒๔. นําผู้บงัคบับญัชาชัน้รองไปด้วยในการ ลว. 

 ๒๕. จดัเตรียมและซกัซ้อมสญัญาณทกุอยา่งก่อนใช้ 

 ๒๖. กําหนดเวลาให้พวก ลว.ได้ปรับสายตากบัความมืด หากต้องออก ลว.กลางคืน 

 ๒๗. ใช้เคร่ืองช่วยในการออกคําสัง่ เช่น ผ้าหม่, กระดานดํา หรือการเสก็ตภาพลงบนพืน้ 

 ๒๘. ทําการซกัซ้อมในภมิูประเทศท่ีคล้ายคลงึกับท่ีจะต้องปฏิบติั  ซกัซ้อมกลางวนัและกลางคืน

สาํหรับ ลว.กลางคืน 

 ๒๙. อยา่นําแผนท่ีซึง่ลงขา่วสารตา่ง ๆ ไว้ เพราะถ้าข้าศกึได้จะเป็นประโยชน์แก่ข้าศกึ 

 ๓๐. ตรวจตราพวก ลว.อยา่งรอบคอบ ก่อนท่ีจะซกัซ้อมและก่อนท่ีจะออกไปควรมีการซกัถามเพ่ือ

ตรวจสอบความรู้และความเข้าใจในแผนการปฏิบติั 

ข. การปฏิบัต ิ

 ๑. ใน ลว.ขนาดเลก็ การตรวจยอกควรจะสง่ขึน้มาโดยอตัโนมติัหลงัจากท่ีได้หยดุหรือผา่นพืน้ท่ี

อนัตรายมาแล้ว ใน ลว.ขนาดใหญ่ใช้สายการบงัคบับญัชาตรวจยอดคน 

 ๒. ใช้พลนําทางสาํหรับระวงัปอ้งกนัและไม่ใช้สาํหรับนําทาง 

 ๓. ตรวจสอบการเดินเข็มบอ่ย ๆ ตวัทา่นเป็นผู้ รับผิดชอบ 

 ๔. ใน ลว.ระยะไกล เปลีย่นพลนําทางและเข็มทิศตามโอกาส 

 ๕. ใช้สญัญาณถามและตอบสาํรองนอกแนวฝ่ายเดียวกนั 

 ๖. ในภมิูประเทศท่ีเป็นภเูขา ใช้สนัเขาสาํหรับการเคลือ่นท่ีได้ แตอ่ยา่เคลือ่นท่ีไปตามสนัเขา 

 ๗. ถืออาวธุด้วยทา่ท่ีพร้อมเสมอ 

 ๘. ตดัลวดหนามข้าศกึเม่ือจําเป็นเทา่นัน้ ทําการลาดตระเวนดเูสยีก่อน 

 ๙. เม่ือเคลือ่นท่ีในเวลากลางคืน ใช้ประโยชน์จากเสยีงตา่ง ๆ เช่น ลม ยานพาหนะ เคร่ืองบิน และ

แม้แตเ่สยีงซึง่เกิดจากแมลง 

 ๑๐. อยา่เคลือ่นท่ีตามถนนและเส้นทาง นอกจากวา่จําเป็นจริง ๆ 

 ๑๑. หลกีเลีย่งการเคลือ่นท่ีทางข้างผา่นท่ีมัน่แนวหน้าของพืน้ท่ีของข้าศกึ 
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 ๑๒. ในระยะใกล้ ๆ เช่น คนละฝ่ังถนน เข็มทิศสามารถใช้เป็นสญัญาณในเวลากลางคืนแถบของ

เทปเรือแสงสามารถใช้ได้เช่นเดียวกนั 

 ๑๓. การข้ามถนนในดินแดนข้าศกึ เป็นเร่ืองของสามญัสาํนกึ แตล่ะสถานการณ์อาจจะทําให้ต้อง

ใช้วิธีแตกตา่งกนั ทา่นจะไม่ฝ่าฝืนวิธีการท่ีมีอยูเ่ลย หากทา่นทําการลาดตระเวนอยา่งถกูต้อง ก่อนการข้าม

ถนนจดัการระวงัปอ้งกนัให้เพียงพอและเคลือ่นท่ีไปโดยเงียบและรวดเร็วเพ่ือหลกีเลีย่งการตรวจพบ

จุดสาํคญัในการพิจารณาการข้ามถนนใด ๆ ก็คือการควบคมุหนว่ยของทา่นวิธีบางอยา่งท่ีใช้ได้แก่ 

  ก. พวก ลว.สามารถจดัเป็นรูปขบวนหน้ากระดาน และเคลือ่นท่ีไปอยา่งรวดเร็วและเงียบข้าม

ถนน 

  ข. พวก ลว.ทัง้หมดสามารถจดัเป็นตอนเรียงหนึง่เดินตามรอยเท้าของคนข้างหน้าไปเพ่ือลดรอยเท้า 

  ค. ข้ามถนนไปทีละสองสามคนจนกวา่จะหมด 

 ๑๔. การข้ามลาํธารเหมือนกบัการข้ามถนน การลาดตระเวนและการระวงัปอ้งกนัเป็นสิง่จําเป็น 

 ๑๕. เม่ือจําเป็นต้องปลอ่ยผู้บาดเจ็บไว้เพ่ือมารับตอนขากลบั    ให้อีกคนหนึง่เป็นเพ่ือนผู้บาดเจ็บ 

ท่ีเดินได้อาจจะเดินตอ่ไปหรือเดินกลบัเข้าพืน้ท่ีฝ่ายเราด้วยตนเอง เม่ือใกล้ข้าศกึนําผู้บาดเจ็บออกจากพืน้ท่ี

นัน้ก่อนท่ีจะให้การปฐมพยาบาล 

 ๑๖. หลกีเลีย่งท่ีอยูอ่าศยัของผู้คนทัง้ปวง 

 ๑๗. อ้อมผา่นท่ีมัน่ข้าศกึหรือสิง่กีดขวางโดยการเบี่ยงอ้อมไป   รักษาความสมัพนัธ์โดยการ

เคลือ่นท่ีเป็นมมุฉากในระยะหนึง่ หากทา่นกําลงัเคลือ่นท่ีไปตามมมุภาคทิศ ๑๖๐ องศา และต้องอ้อมผา่น

สิง่กีดขวางหรือท่ีมัน่ให้เปลีย่นเป็นทิศ ๙๐ องศา เดินไป ๑๐๐ เมตร เปลีย่นทิศกลบัเป็น ๓๖๐ องศา และ

เดินไป ๑๐๐ เมตร เปลีย่นทิศเป็น ๒๐๐ องศา และเดินไป ๑๐๐ เมตร แล้วเปลีย่นทิศทางกลบัเป็น ๓๖๐ 

องศา และทา่นก็ได้กลบัเข้าไปตามเส้นทางเดินของทา่น อยา่พยายามเลาะรอบหรือเลีย่งท่ีมัน่ข้าศกึหรือสิง่

กีดขวาง วิธีการนีอ้าจเป็นผลให้พวก ลว.สาบสญูไป 

 ๑๘. ผลจากการปะทะข้าศกึโดยใช้ระบบ “นาฬิกา” โดยการยิงและดําเนินกลยทุธหรือโดยการ

ผสมกนัทัง้สองอยา่ง 

 ๑๙. รู้ตําแหนง่ท่ีอยูข่องทา่นตลอดเวลา เพราะวา่เป็นสิง่สาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเปลีย่นทิศ

ทางการเคลือ่นท่ี และหนว่ยลาดตระเวนขึน้บกหรือลงสูพื่น้ความผิดเลก็ ๆ น้อย ๆ อาจทําให้ทา่นผิดท่ีหมายได้ 

 

 

----------------------------- 



หลกัสตูรอาชีพฯชัน้จ่าเอก นย. และหลกัสตูร นรจ.นย. วิชา การลาดตระเวน - ๑๑๙ - 

สารบัญ 

               หน้า 

บทท่ี ๑ กลา่วนําการลาดตระเวน       ๑ 

บทท่ี ๒ แบบของการลาดตระเวน       ๔ 

บทท่ี ๓ การวางแผนและการเตรียมการลาดตระเวน     ๑๔ 

บทท่ี ๔ ความรับผิดชอบในการลาดตระเวน      ๓๖ 

 - การลาดตระเวนในการปราบปรามกองโจร     ๔๒ 

 - การปฏิบติัการลาดตระเวนสง่โดย ฮ.      ๔๓ 

บทท่ี ๕ การดําเนินการลาดตระเวน       ๔๔ 

บทท่ี ๖ การเคลือ่นย้ายขบวนยานยนต์และการตอ่ต้านการซุม่โจมตีขบวนยานยนต์  ๕๗ 

 ตอนท่ี ๑ การปฏิบติัก่อนการปะทะ      ๕๗ 

 ตอนท่ี ๒ การปฏิบติัเม่ือปะทะ       ๕๙ 

บทท่ี ๗ การซุม่โจมตี           ๖๔ 

 - การซุม่โจมตีในเวลากลางคืน       ๖๙ 

บทท่ี ๘ เทคนิคการลาดตระเวนเบือ้งสงู       ๗๐ 

บทท่ี ๙ การตัง้ฐานพกัแรมในป่า       ๗๒ 

 - ระบบเส้นอ้างและจุดอ้าง       ๗๙ 

บทท่ี ๑๐ การแกะรอยและการสะกดรอย       ๘๒ 

บทท่ี ๑๑ เทคนิคการข้ามลาํนํา้        ๙๙ 

บทท่ี ๑๒ การปฏิบติัโดยฉบัพลนั        ๑๐๓ 

บทท่ี ๑๓ คําแนะนําในการลาดตระเวน       ๑๑๒ 

 

-------------------------- 

          ปรับปรุง เม่ือ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๓๙  

          จดัพิมพ์ครัง้ท่ี ๒ เม่ือ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 

          โดย พ.จ.อ.สขุสนัต์ิ  ศิรินาโพธ์ิ  
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