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บทท ี  1 

หน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการเป็นอิสระ 

1.  กล่าวทวัไป 

 1.1  หนว่ยทหารขนาดเล็ก หมายถึง หน่วยทหารทีไมมี่ฝ่ายอํานวยการอยู่ในอตัราการจดั  สําหรับ

ทหารราบแล้วย่อมหมายถึงหน่วยระดบักองร้อยอาวธุเบาลงมา  ซงึอาจเป็นกองร้อยอาวธุเบา  หมวดปืนเล็ก  

หมู่ปืนเล็ก  ชดุยิง  หรือหนว่ยกําลงัรบเฉพาะกิจขนาดเล็ก ๆ  ทีจดัขึน  เพือให้สามารถปฏิบตักิารเป็นอิสระ

หรือกงึอสิระ  โดยจดัอาวธุและยทุโธปกรณ์เพมิเตมิให้ตามความเหมาะสมแตล่ะภารกิจก็ได้ 

 1.2  ผู้บงัคบัหน่วย  ฝ่ายอํานวยการ  ฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผบ.หนว่ยทหารขนาดเล็กในภารกิจ

ปราบปรามก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือปราบปรามกองโจร   ไมจํ่าเป็นจะต้องยดึถือเป็นกฏเกณฑ์ตายตวั 

หลกัการตา่ง ๆ  สามารถไปพฒันาประเทศแตล่ะพืนทีการรบได้ตามความจําเป็น 

 1.3  ในทีนีจะกล่าวเฉพาะเรืองตา่ง ๆ   ทีเป็นแนวความคิดในการใช้หนว่ยทหารขนาดเล็ก

ปฏิบตัิการเป็นอิสระ   โดยไม่ต้องส่งกําลงัเพิมเตมิ  3 - 5  วนั   และเน้นหนกัเรืองทีเกียวข้องตอ่การวางแผน

และการเตรียมการ  การฝึกของผู้บงัคบัหนว่ยและฝ่ายอํานวยการเป็นหลกั ได้แก่  แนวความคิดในการใช้

และการจดั   การใช้อาวธุสนบัสนนุการติดตอ่สือสาร   การจดัเตรียมเครืองแตง่กายและเครืองมือเครืองใช้

และสิงอปุกรณ์ ทีจะนําไปเพือภารกิจ  การปฏิบตัิงานสายแพทย์   ระเบียบ   และหลกัสตูรการฝึก 

 1.4  เทคนิคการปฏิบตัิการทางยทุธวิธีของหนว่ยทหารขนาดเล็ก   มีเรืองทีจําเป็นทีสดุก็คือการ

ลาดตระเวนหาข่าว  การลาดตระเวนรบ   การปฏิบตัิโดยฉับพลนั   การสะกดรอย   การเล็ดลอบหลบหนี 

การข่าวกรอง     ฐานลาดตระเวน    การส่งกําลงัทางอากาศ    การยทุธเคลือนทีทางอากาศ    การสนบัสนนุ

ทางอากาศโดยใกล้ชิด  การปรับ  ป.  และ  ค.  การปฐมพยาบาล ฯลฯ 

2.  ลักษณะการปฏบิัติการของกองโจร 

 2.1 ลกัษณะการปฏิบตัิของกองโจรโดยทวัไป    มกัตงัฐานทีมนัอยู่ในท้องถินทรุกนัดาร ซงึจะ

สามารถติดตอ่กนัภายนอกประเทศได้    และสําคญัคือการติดตอ่กบัประชาชนในท้องถินเปา้หมาย    ซงึ

ฐานทีมนัดงักล่าว  โดยทวัไปจะอยูห่่างจากหมูบ้่าน   คิดเป็นระยะทางเดินประมาณ   9   วนั 

 2.2  การดํารงชีวิตโดยทวัไปของกองโจร  คือ  การได้รับการสนบัสนนุเครืองอปุโภค  บริโภค หรือ 

ยทุธปัจจยัจากท้องถินเปา้หมายเป็นหลกั   ( กองโจรเปรียบเสมือนปลา ประชาชนเปรียบเสมือนนํา )  การ

ได้รับการสนบัสนนุจากตา่งประเทศนนั   โดยทวัไปเป็นอาวธุหลกั   กําลงัหลกั   และเงินตรา 

 2.3  ความเข้มข้นของการก่อการร้าย   แบง่ออกเป็น    3  ขนั  คือ.- 

  2.3.1  ลกัษณะปกปิดซ่อนเร้น 

  2.3.2  การทําสงครามกองโจร 

  2.3.3  การทําสงครามขบวนการ 
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 2.4  ยทุธวิธีของกองโจรหลกั  คือ   การบ่อนทําลาย   การเล็ดลอดและหลบหนี   อาศยัการข่มขู่  

การลอบฆา่  การซุม่ยิง  การซุ่มโจมตี  การตีโฉบฉวย  การก่อวินาศกรรม  การจารกรรม  และการบอ่น

ทําลายทกุรูปแบบ ( ทงัด้านการเมือง  และการทหาร )  โดยทวัไปปฏิบตักิารเป็นหน่วยจรยทุธ  5 - 10  คน    

 2.5  การจดักําลงัทางทหารของกองโจรนนัจดัได้เป็น   3  แบบ  คือ  ( ไมร่วมถึงการจดัทางด้าน

การเมือง ) 

  2.5.1  กองโจรประจําหมู่บ้าน 

  2.5.2  กองโจรประจําถิน 

  2.5.3  กําลงัหลกั 

3.  การใช้หน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติเป็นอิสระ       สามารถจะนําไปใช้ได้ทงัหนว่ยรบ    หนว่ย

สนบัสนนุการรบ   และหนว่ยสนบัสนนุการชว่ยรบ   โดยไม่จํากดัเหลา่  และสายวิทยาการ 

 3.1  หนว่ยรบไมว่า่จะเป็นเหล่าใดก็   หากมีภารกิจในเรืองงานปราบปรามกองโจรและจําเป็นต้อง

ใช้หนว่ยทหารขนาดเล็กปฏิบตักิาร เป็นอิสระก็นําเอาหลกัการไปใช้เป็นพืนฐานสําหรับการประสานงานการ

เตรียมการและการวางแผน  เพือให้กําลงัรบในหนว่ยของตนมีสภาพพร้อมรบ  และมีประสิทธิภาพ 

 3.2  หนว่ยสนบัสนนุทางการรบ  เชน่ หนว่ยทหารปืนใหญ่   หน่วยทหารช่าง  หนว่ยทหารสือสาร 

หนว่ยบิน ทบ.  หนว่ยสง่กําลงัทางอากาศ  ฯลฯ  จําเป็นต้องทราบหลกัการเพือนําไปใช้เป็นข้อมลูในการ

วางแผนสนบัสนนุการรบให้เกิดประสิทธิผลตอ่หนว่ยกําลงัรบ 

 3.3  หนว่ยสนบัสนนุทางการชว่ยรบ   เหล่าสายยุทธบริการตา่ง ๆ ของ ทบ.  จําเป็นต้องให้การ

สนบัสนนุทางด้านการสง่กําลงับํารุง    เกียวกบัการจดัเตรียม  อาวธุ  กระสนุ  ยทุโธปกรณ์  เครืองมือ  

เครืองใช้พิเศษ    เครืองเวชภณัฑ์    ตลอดจนเสบียงอาหารและนํา      ซงึจะเป็นแนวทางในการเตรียมการ

วางแผนสนบัสนนุหนว่ยกําลงัรบให้เป็นมาตรฐานต่อไป      

 3.4  ก่อนหนว่ยทหารขนาดเล็กจะออกปฏิบตักิารตามภารกิจนนั   การสนบัสนนุด้านการส่งกําลงั

บํารุงต้องกระทําอยา่งสมบรูณ์ทีสดุเสียก่อน 

 3.5  ถึงแม้ว่าจะไม่มีการสง่กําลงับํารุงในชว่ง  3 - 5 วนัก็ตาม  แตก่ารวางแผนการสง่กําลงับํารุง    

เมือจําเป็นเพมิเตมิต้องเตรียมการไว้ให้พร้อม เชน่  การส่งกลบั   และการส่งกําลงับํารุงเพมิเตมิกรณีฉกุเฉิน

ในสถานการณ์ทีจําเป็น 

4.  ความรับผิดชอบของผ้บังคับหน่วยู  

 4.1  การบรรลภุารกิจไม่ได้หมายถึงการจดัเตรียมกําลงัพล  และยทุโธปกรณ์เทา่นนั  ปัจจยัสําคญั  

คือความแข็งแรงและอดทนทางร่างกายกําลงัพลทกุคน   ความกล้าหาญ  ขวญักําลงัใจ  และความรอบรู้

ชํานิชํานาญในหลกัวิชาการปฏิบตัิการตามยทุธวิธีของหนว่ยทหารขนาดเล็ก    ความสามารถของผู้นําใน

การนําหน่วยทกุระดบั 

 4.2  ผู้บงัคบัหน่วยทกุระดบัต้องประกนัได้ว่า  หน่วยของตนได้มีการฝึกกําลงัพลภายในหนว่ยตน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.3  การฝึกนนัควรฝึกเฉพาะเรืองทีจําเป็นทหารทีรับการฝึกจะต้องผ่านหลกัสูตรการฝึกทหารใหม ่  

และหลกัสตูรการฝึกหนว่ยเบืองต้น  หมู ่  ตอน  หมวด  มาแล้ว 

 4.4  การฝึกพิเศษ  เชน่  อาวธุใหมห่รือยทุโธปกรณ์พิเศษ   จําเป็นต้องกระทําและให้กําลงัพล

สามารถนําไปใช้อย่างได้ผล 

5.  แนวความคิดในการใช้และการจัดกาํลังเพอืปราบปรามกองโจร 

 5.1  ได้กล่าวถึงทีตงัฐานทีมนั    การดํารงชีวิต    ยทุธวิธี    กําลงั    และขนัการก่อความไม่สงบ

อย่างคร่าว ๆ มาแล้ว  เพือเป็นแนวทางเพือทีจะให้สอดคล้องกบัการปราบปรามของหนว่ยทหารขนาดเล็ก

ปฏิบตัิการ เป็นอิสระ 

  5.2  นโยบายในการใช้กําลงัเข้าปราบปรามกองโจร       หน้าทีในการปราบปรามนนั   โดยทวัไป

อยู่ในความรับผิดชอบของกําลงัฝ่ายปกครอง    เขตการปกครองใดทีมีการก่อการเจตนานนัรับผิดชอบใน

การปราบปราม  โดยทวัไปเป็นขนัการก่อการร้ายขนั  1 - 2  แตถ้่าการก่อการร้ายถึงขนัที  3  หนว่ยทหาร

ยอ่มมีบทบาทในการปราบปรามร่วมกบักําลงัตํารวจ  และกําลงัแบบทหาร  หรือกงึทหาร 

 5.3  ภารกิจของทหารในการปราบปรามกองโจร  ( ผกค. )    การนํากําลงัทหารขนาดใหญ่เข้า

ปราบปรามย่อมมีจดุออ่นไม่คุ้มคา่  หนว่ยทหารขนาดเลก็ซงึมีความเหมาะสมคุ้มคา่ในการปราบปราม

กองโจรเป็นอย่างยงิ  แตก่ารสนบัสนนุด้วยการยิงจากอาวธุวิถีโค้ง  การโจมตีทางอากาศ  การสนบัสนนุทาง

อากาศโดยใกล้ชิด การสง่กําลงับํารุงและการสง่กลบั  ต้องเตรียมและพร้อมให้การสนบัสนนุได้โดยดว่นทีสดุ 

 5.4  ข้อเสีย ของการใช้หน่วยขนาดใหญ่มีหลายประการ  คือ.- 

  5.4.1  มีกําลงัมากกว่ากองโจรเกินจําเป็น 

  5.4.2  ขาดความคล่องตวั 

  5.4.3  รักษาความลบัยาก 

  5.4.4  ง่ายตอ่การเกาะ  และซุ่มยิง 

  5.4.5  มีผลกระทบตอ่งานด้านกิจการพลเรือน 

  5.4.6  การผลดัเปลียนกระทําได้ยาก 

  5.4.7  สินเปลืองงบประมาณ  และยุง่ยากในการส่งกําลงั 

 5.5  แนวความคิดในการจดักําลงั  หนว่ยทหารขนาดเล็กเป็นการจดักําลงัเฉพาะขนึมาโดยยดึถือ

ขนาดอตัราการจดัยทุโธปกรณ์ทีกองทพับกขณะนี       โดยเพมิเตมิยทุโธปกรณ์พิเศษขึนตามความจําเป็น

แตก่ารพิจารณาเอกภาพของการบงัคบับญัชาเป็นหลกัในการจดัเฉพาะกิจแตล่ะภารกิจทีได้รับมอบ   โดย

ให้มีความสมบรูณ์ในตวั       ไมต้่องส่งกําลงับํารุง   3 - 5  วนั     กําลงัหนว่ยทหารขนาดเล็กจะจดัเฉพาะกิจ

เป็นหนว่ยลาดตระเวน   แตล่ะครังนนัย่อมต้องพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ  จากสถานการณ์  ภารกิจ  ลกัษณะ

ภมูิประเทศในพืนทีปฏิบตัิการ   ขนาด    และขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม     ห้วงเวลา    และกําลงัพล

ทีตนมีอยู ่ เป็นต้น 
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6.  การส่งกาํลังให้หน่วยทหารขนาดเล็ก 

 6.1 ความมุง่หมายทีวิเคราะห์วิจยัหนว่ยทหารขนาดเล็ก  เพือให้เกิดความคล่องแคล่วไมต้่องส่ง

กําลงัเพิมเตมิในห้วงเวลา 3 - 5 วนั  ข้อเท็จจริงหนว่ยทหารขนาดเล็กปฏิบตักิารเป็นอิสระก็ใช้การ

ลาดตระเวนเป็นหลกั   เพราะฉะนนั  ข้อพิจารณาในการนําสิงอปุกรณ์ติดตอ่ไปกบัหนว่ยลาดตระเวนนนั  ก็

มีด้วยกัน  5  ประการ  คือ.-  

  6.1.1  สิงอปุกรณ์ประจํากาย 

  6.1.2  สิงอปุกรณ์ทีใช้ระหวา่งทาง 

  6.1.3  สิงอปุกรณ์ทีใช้ในการควบคมุ 

  6.1.4  สิงอปุกรณ์ทีใช้  ณ ทีหมาย   

  6.1.5  อาหารและนํา 

 สิงอปุกรณ์ทงั   5  ประการ  ดงักล่าวแล้วไม่ควรจะมีนําหนกัเกิน  20   กก.   

 6.2 บทบาทของทหารชา่ง  ทีจะสนบัสนนุหน่วยกําลงัรบ  นอกจากภารกิจในการค้นหาและ

ทําลายทีมนัของกองโจร  ทุน่ระเบิด  กับระเบิดแล้ว  เหล่าทหารช่างยงัมีขีดความสามารถจะสนบัสนนุหน่วย

ขนาดปฏิบตัิการเป็นอสิระได้อีกหลายประการ    เชน่ .- 

  6.2.1  สิงอปุกรณ์ทีใช้ระหวา่งทาง 

  6.2.2  สิงอปุกรณ์ทีใช้ในการควบคมุ 

  6.2.3  สิงอปุกรณ์ทีใช้ในทีหมาย  1  

  6.2.4  เมือเหล่า ช.  ร่วมไปกบัหนว่ยทหารขนาดเล็ก 

7.  สรุป 

 หนว่ยทหารขนาดเล็กปฏิบตัิการเป็นอิสระนนั  ความมุ่งหมาย  เพือปราบปรามกองโจร  แตก่าร

ปราบปรามกองโจรทีได้ผล  คือ  การลาดตระเวน  ดงันนัความเกียวพนัทีสําคญัของหน่วยทหารขนาดเล็ก

ปฏิบตัิการเป็นอิสระก็คือ  การลาดตระเวนนนัเอง 
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บทท ี 2  

การลาดตระเวน 

1.  กล่าวนํา 

 การลาดตระเวน  เป็นสิงสําคญั  และมีความจําเป็นตอ่การปฏิบตัิการรบในปัจจบุนันี และการรบ

แบบอืน ๆ  ความสําเร็จของการยทุธทียืดเยือของหนว่ยเหนือประสบความสําเร็จได้ด้านการปฏิบตัิการ

ลาดตระเวนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ความมุ่งหมาย 

 เพือเป็นการแนะนํา   เรืองการลาดตระเวนสําหรับทหารเป็นบคุคล   และผู้บงัคบัหนว่ยหน่วย

ขนาดเล็ก  ( นายทหารสญัญาบตัร  นายทหารชนัประทวน ) 

 2.1  สําหรับทหารเป็นบคุคลให้ทราบเกียวกบัเตรียมการตา่ง ๆ การปฏิบตัติามหน้าทีภายในหน่วย

ลาดตระเวน   ทงัในเวลาฝึกและปฏิบตัิการรบ 

 2.2  สําหรับผู้บงัคบัหน่วยขนาดเล็ก   ให้ทราบถึงการวางแผน  การเตรียมการและการดําเนินการ

ลาดตระเวนทงัในเวลาการฝึก  และปฏิบตักิารรบ  

3.  ขอบเขต 

 ตงัแตค่วามรับผิดชอบของผู้บงัคบับญัชาไปจนถึงการปฏิบตั ิ ทหารแตล่ะคนในหน่วยลาดตระเวน

เกียวกบัการวางแผน การเตรียมการและดําเนินการลาดตระเวน นอกจากนียงัมีเรืองการใช้สนุขัลาดตระเวน  

เทคนิคการซุ่มโจมตี   เทคนิคการตอ่ต้านการลาดตระเวน   การเคลือนทีทางพืนดิน   ทางอากาศ   ทางนํา  

ซงึนําเอาหลกัการตา่ง ๆ  นีไปใช้ได้ทกุระดบั   

 3.1 หนว่ยลาดตระเวน  คืออะไร 

  หนว่ยลาดตระเวนประเภทใด ๆ  ก็คือ หน่วยทีจดัขนึ และส่งออกมาจากหนว่ยใด ๆ  ทีใหญ่

กว่า  เพือปฏิบตัภิารกิจลาดตระเวน 

 3.2  เหตผุลทีต้องการลาดตระเวน 

  3.2.1  ผู้บงัคบับญัชาต้องการทราบข่าวเกียวกบัข้าศกึ      เพือทีจะใช้หน่วยของตนให้ได้ผล 

อย่างมากทีสดุ  หนว่ยลาดตระเวนอาจนําขา่วสารนนัมาให้ได้ 

  3.2.2 ผู้บงัคบับญัชาจะต้องจดัการระวงัปอ้งกนัหนว่ยของตน  ให้พ้นจากการจูโ่จมของ

ข้าศกึด้วยการส่งหน่วยลาดตระเวนค้นหาหรือเกาะข้าศกึ     หรือหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนั 

  3.2.3  ทําให้ได้รับผลดีตอ่การปฏิบตัิการรบ  ถ้าหน่วยมีการฝึกการลาดตระเวนอย่างดีและ

สามารถปฏิบตักิารลาดตระเวน ได้ทงักลางวนัและกลางคืน    

 3.3  ความสําคญัของการลาดตระเวน 

  3.3.1  หนว่ยลาดตระเวน  จะดีหรือเลวขนึอยู่กบัความรอบรู้  ความชํานิชํานาญ  ความห้าว

หาญของแตล่ะคนในหน่วย  ด้วยเหตนีุ  การลาดตระเวน  จงึเป็นเครืองมืออนัมีคา่ชนิหนงึ ของ ผบ.หนว่ย 
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  3.3.2  การลาดตระเวน  เป็นการปฏิบตัทีิมีคณุคา่พิเศษ  ในการปราบปรามกองโจร  

 3.4  การฝึกการลาดตระเวน 

  3.4.1  การฝึกในห้องเรียน    ทําการฝึกในแผนทีหรือโต๊ะทราย     จะทําให้มีผลดีตอ่การฝึก

การลาดตระเวน  แตก็่จะละเลยการฝึกในสนามจริง ๆ  ไมไ่ด้ 

  3.4.2  การฝึกในพืนที  มีความจําเป็นมากเพือให้เกิดความชํานิชํานาญ  จะต้องให้มีการฝึก

ทงัในเวลากลางวนัและในเวลากลางคืน  ในพืนทีทีแตกตา่งกนัทกุสภาพอากาศโดยมีข้าศกึสมมตุิ  และการ

ปฏิบตัิตา่ง ๆ  ให้สมจริงมากทีสดุ 

 3.5  ในการฝึกการลาดตระเวน  จําเป็นต้องมีความชํานาญพอในเรืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี.- 

  3.5.1  ความเป็นผู้ นํา 

  3.5.2  ข่าวกรองการรบ  

  3.5.3  การอ่านแผนทีและการรักษาทิศทางในการเดนิ 

  3.5.4  การปฏิบตัิเป็นชดุ 

  3.5.5  การปฏิบตัิทางยทุธวิธีของหนว่ยขนาดเล็ก 

  3.5.6  การระวงัปอ้งกนัเป็นบคุคล  และหนว่ยขนาดเล็ก 

  3.5.7  ติดตอ่สือสาร 

  3.5.8  การปฏิบตัินําหนว่ย ( ระเบียบการนําหนว่ย ) 

  3.5.9  ความสามารถปฏิบตัใินเวลากลางคืน 

  3.5.10 เทคนิคการปฏิบตัใินเวลากลางคืน และในเวลากลางวนั  สําหรับทหารเป็นบคุคล 

  3.5.11 การพราง  และการซ่อนเร้น 

 3.6  ชนิดของการลาดตระเวน 

  การลาดตระเวน  แบง่ออกตามภารกิจทีได้รับมอบได้   2   ชนิด 

  3.6.1  ลาดตระเวนหาขา่ว  ได้รับมอบภารกิจให้ทําการหาข่าว   ซงึจําแนกเป็น 

   3.6.1.1  การลาดตระเวนหาขา่วเป็นจดุ 

   3.6.1.2  การลาดตระเวนหาขา่วเป็นพืนที   

  3.6.2  ลาดตระเวนคอยให้การระวงัปอ้งกัน   การรบกวน   ทําลายอาวธุยทุโธปกรณ์   ทีตงั

ข้าศกึ  หรือจบัข้าศกึเป็นเชลย  นอกจากนีการลาดตระเวนรบก็ยงัมีหน้าทีทีจะรายงานข่าวสารตา่ง ๆ ทีได้มา  

ลาดตระเวนรบยงัจําแนกออกเป็น 

   3.6.2.1  ลาดตระเวนตีโฉบฉวย 

   3.6.2.2  การลาดตระเวนซุม่โจมตี 

   3.6.2.3  การลาดตระเวนปอ้งกนั  ลาดตระเวนติดตอ่ และลาดตระเวนออมกําลงั 

   3.6.2.4  ลาดตระเวนค้นหา  และโจมตี 
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 คณะหน่วยลาดตระเวน  จะเรียกวา่ หน่วยลาดตระเวนระยะใกล้ หรือลาดตระเวนระยะไกล  ทงันี

ขนึอยู่กบัระยะทางหรือเวลา   หรือทงัสองอย่างด้วยกนั 

 -  ลาดตระเวนระยะใกล้  เป็นการปฏิบตัใินพนืทีอิทธิพลของหนว่ย  ในระยะทางใกล้ ๆ และในชว่ง

เวลานนั 

 -  ลาดตระเวนระยะไกล   เป็นการปฏิบตัิในพืนทีอิทธิพลของหนว่ย หรือในพืนทีทีน่าสนใจ   หรือ

ทงัสองอย่างซงึมีระยะไกล  หรือในช่วงเวลายาวนาน  หรือทงัสองอยา่งด้วยกนั 

 การลาดตระเวนหาข่าว  และการลาดตระเวนรบจะแตกต่างกนัที 

  -  ขนาดของหน่วย 

  -  อาวธุยทุโธปกรณ์ 

  -  การปฏิบตัิ ณ ทีหมาย ( ภารกิจ ) 

 3.7  คําจํากดัความ   

  3.7.1 ขนัตอนการลาดตระเวน คือ  ลําดบัขนัการนําหนว่ยในการลาดตระเวนเป็นลําดบั  

การปฏิบตัิตา่ง ๆ   เพือทีจะให้เหมาะสมกบัเวลาในการทีจะวางแผน เตรียมการและดําเนินการลาดตระเวน 

ซงึในแนวสอนนีจะเป็นเพียงแนวทางเท่านนั  ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นไปตามนี 

  3.7.2  การจดัโดยทวัไป คือ  การจดัเป็น  บก.หนว่ยลาดตระเวน   และแบง่ส่วนย่อยลงมา

เรียกว่า “ส่วน” 

   3.7.3  การจดัแบบพิเศษ   คือ   การจดักําลงัของส่วนตา่ง ๆ  ออกเป็น “ ชดุ ” 

  3.7.4  บก. ลาดตระเวน  ชดุบงัคบับญัชาหน่วยลาดตระเวน  ประกอบด้วย  ผบ.หนว่ย

ลาดตระเวน พลนําสาร  พลวิทย ุ และผู้ตรวจการณ์  ฯลฯ 

  3.7.5  ส่วน  คือ ส่วนย่อยของหน่วยลาดตระเวน แบง่ออกเป็น 5  ชนิด ด้วยกนั  คือ 

   3.7.5.1  ส่วนโจมตี  (ลว.รบ.)  

   3.7.5.2  ส่วนระวงัปอ้งกนั  (ลว.ขว. และ ลว.รบ.) 

   3.7.5.3  ส่วนสนบัสนนุ ( ลว.รบ. ) 

    3.7.5.4  ส่วนลาดตระเวน ( ลว.ขว.) 

   3.7.5.5  ส่วนลาดตระเวนและระวงัปอ้งกนั ( ลว.ขว. และ ลว.รบ. ) 

  3.7.6  ชดุ   คือ   การแบง่ย่อยจากส่วนเชน่     ชดุโจมตี    ชดุระวงัปอ้งกนั    ชดุสนบัสนนุ  

ชดุสนุขั    ลาดตระเวนเป็นส่วนหนงึของส่วนระวงัปอ้งกนั     ชดุทีจดัขนึตามความมุ่งหมายพิเศษ       เชน่  

ชดุระเบิดทําลาย   ชดุเชลยศกึ   ชดุตรวจค้น   เป็นส่วนหนงึของส่วนโจมตี  และอยูภ่ายใต้การอํานวยการ

ของ ผบ.หนว่ยลาดตระเวน 

  3.7.7 คําสงัเตรียม คือ  คําสงัขนัต้นทีแจ้งให้หนว่ยรองทราบล้วงหน้าถึงการปฏิบตัติา่ง ๆ  

ทีจะตามมา เพือให้เวลาแก่หนว่ยรองและข่าวสารทีต้องการในการทําแผนและเตรียมการตา่ง ๆ  
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  3.7.8  คําสงัลาดตระเวน  คือ  คําสงัแบบหนงึของคําสงัยทุธการ  และมีรูปคําสงั

เชน่เดียวกบัคําสงัยทุธการ รายละเอียดทีมีอยูแ่ล้วในคําสงัเตรียมก็ไมต้่องมากล่าวไว้อีก  ในคําสงัยทุธการ

ใช้ระเบียบปฏิบตัิประจําของหนว่ยทีมีอยูเ่ป็นข้ออ้างอิง  จะทําให้การเขียนคําสงัเตรียมและคําสงัยทุธการสนั

เข้า 

  3.7.9 เส้นทางหลกั คือ เส้นทางทีหนว่ยลาดตระเวนได้ทําการเลือกไว้กอ่นแล้ว เพือให้

เคลือนทีไปยงัเปา้หมาย และเคลือนทีกลบัมายงัหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนั  หลกัในการพิจารณาเลือก

เส้นทางหลกั 

   3.7.9.1  เลือกตามความเหมาะสม  และได้กําหนดไว้ในคําสงัลาดตระเวน 

   3.7.9.2  เลือกตามข้อตกลงใจทีจะกลบัมาทางไหน   เพือกลบัมายงัพืนทีของหน่วย

ทหารฝ่ายเดียวกนั   ดงันี.- 

     3.7.9.2.1  กลบัเข้ามายงัจดุใหม ่  โดยใช้เส้นทางอืนซงึเป็นคนละเส้นทาง

ทีไปยงัทีหมายโดยทวั ๆ ไป  วิธินีนบัว่าดีทีสดุ  โดยเฉพาะอยา่งยงิในสงครามกองโจร  ข้อดี คือทําให้ลด

อนัตรายจากการซุ่มโจมตี ในระหว่างเคลือนทีกลบัมายงัพืนทีของหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนั  ข้อเสีย ก็คือการ

เคลือนทีอาจยากลําบากกวา่กนั   ตลอดจนการประสานงานก่อนทีจะเข้ามายงัพืนทีฝ่ายเดียวกนั ณ  

บริเวณจดุใหมน่นั 

     3.7.9.2.2  กลบัมายงัพืนทีฝ่ายเดียว       ทีบริเวณทีจดุผา่นออกไปโดย

เคลือนทีกลบัตามเส้นทางเดิมเป็นบางส่วน  วิธีนีจะทําให้ลดอนัตรายจากการซุม่โจมตีตามเส้นทางได้บ้าง  

แตจ่ะไมล่ดอนัตรายจากการซุ่มโจมตีทีบริเวณจดุทีเข้ามายงัพืนทีฝ่ายเดียวกนั 

     3.7.9.2.3  กลบัมายงัพืนทีฝ่ายเดียวกนั  ทีบริเวณจุดเดียวกบัเวลาผ่าน

ออกไป  โดยใช้เส้นทางกลบัเส้นเดิม  วิธีนีมกัจะไม่คอ่ยนํามาใช้ 

     3.7.9.2.4  การเคลือนทีกลบัโดยทางอากาศ  ทางนํา หรือยานพาหนะจา

จดุทีรับกลบัให้ควบคมุโดยผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยขนส่งนนั 

   3.7.9.3  การหลีกเลียงจากสิงทีได้ปฏิบตัิประจํา หน่วยลาดตระเวนจะต้องหลีกเลียง

พฤตกิารณ์ทีได้ปฏิบตัซํิากนัเป็นระยะเวลานาน ๆ  หรือเป็นวิสยัเคยชินเสีย 

  3.7.10  เส้นทางสํารอง  คือ เส้นทางทีได้กําหนดไว้ก่อนแล้ว  เชน่เดียวกับเส้นทางหลกัและ

ใช้แทนเมือไม่สามารถใช้เส้นทางหลกัได้  เส้นทางสํารองอาจเป็นเส้นทางส่วนหนงึของเส้นทางหลกั  หรือ

อาจจะเป็นเส้นทางใหม่โดยตลอดก็ได้ 

  3.7.11  การบรรทกุแบบรวมหน่วย   เพือ  ลดอนัตรายจะต้องใช้เทคนิคในการบรรทกุ   โดย

การกระจายกําลงัอาวธุประจําหนว่ย  สิงอปุกรณ์การติดตอ่สือสาร  และสิงอปุกรณ์พิเศษตา่ง ๆ  กบั

ยานพาหนะแตล่ะคนัอย่างเหมาะสม  โดยคงความสมบูรณ์ทางยทุธวิธีเอาไว้ในแตล่ะสว่น  และแตล่ะชดุ 

  3.7.12  การลาดตระเวนของ  ผบ.หน่วย  คือ  การลาดตระเวนโดย  ผบ.หนว่ยลาดตระเวน 

และ ผบ.หนว่ยรอง เมอืสถานการณ์อํานวยให้ จะทําให้รู้สภาพความเป็นจริงของทีหมาย  ยําแผนการกําหน
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ทีตงัให้กบัชดุตา่ง ๆ  และยําแผนทีจะปฏิบตัเิพือให้สําเร็จได้  ในการ ลว.ขว.  ถ้าบงัเอิญได้ข่าวสารพอเพียง

แก่ภารกิจแล้วก็อาจไม่ต้องทําการ  ลว.  ณ ทีหมายอีก ( ดรููปที  2.1 ) 

 

รปท ี  ู 2.1  แผนภมิการปฏิบัติในการ ลวู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เส้นทางถึงทีหมาย    กลบัมาทีจดุใหม ่

 

   เส้นทางกลบัเส้นเดียวกนั              เคลือนทีถึงจดุรับกลบั 

 

   กลบัมาทีจดุเดียวกนัโดยใช้เส้นทางใหม่ 

    

 

OBJ 

เคลือนทีมายงัจดุรับกลบั 

กลบัไปยงัจุดใหม ่

กลบัจดุเดมิโดยใช้เส้นทางใหม ่

กลบัจดุเดมิใช้เส้นทาง
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  3.7.13 จุดนดัพบ  คือ สถานทีหนว่ยลาดตระเวนใช้ทําการพบปะและปรับกําลงัใหม ่  โดย

ใช้เวลาอยู่น้อยทีสดุ  จดุนดัพบจะต้องเป็นพืนทีไมมี่ข้าศกึอยู่  มีการปกปิดกําบงัดี  จดุนดัพบทงัหมดอาจจะ

เป็นพืนทีทีได้กําหนดไว้คร่าว ๆ   จนกวา่หนว่ยลาดตระเวนจะเคลือนทีไปถึง และพบว่า   มีความเหมาะสม

แล้วจึงใช้เป็นจดุนดัพบจริงได้   จุดนดัพบแบ่งออกได้  3   ชนิด   คือ.- 

   3.7.13.1 จุดนดัพบขนัต้น เป็นจดุนดัพบทีอยู่ภายในพืนทีฝ่ายเดียวกนัเป็นจดุนดัพบ

ทีหนว่ยลาดตระเวนได้รวมกําลงักนัก่อนทีจะผา่นอออกไป  หรือก่อนทีหนว่ยลาดตระเวนจะเคลือนทีไปยงั

จดุนดัพบจดุแรก  หน่วยลาดตระเวนจะหยุดอยู่ทีจดุนดัพบขนัต้นชวัขณะ   เพือประสานงานครังสดุท้ายกบั

ผู้บงัคบับญัชา  หรือ  ผู้บงัคบัหนว่ยทีวางกําบงั  ณ  พืนทีนนั 

   3.7.13.2  จุดนดัพบระหว่างทาง  คือ   จดุนดัพบทีอยู่ระหวา่งพืนทีของหน่วยทหาร

ฝ่ายเดียวกนักบัทีหมาย  

   3.7.13.3   จุดนดัพบ  ณ  ทีหมาย   คือ   จดุนดัพบทีอยู่ใกล้ ๆ   กบัทีหมายอาจอยู่

ทางข้างหรืออยูถ่ดัไปจากทีหมาย   เป็นจดุทีส่วนและชดุตา่ง ๆ  กลบัมารวมกนัเพือปรับกําลงัใหมห่ลงัจาก

ได้ปฏิบตัภิารกิจสําเร็จแล้ว หรือเป็นสถานทีทีหนว่ยลาดตระเวนจะได้เตรียมการปฏิบตัติา่ง ๆ  ในขนัสดุท้าย  

หากจดุนดัพบ   ณ  ทีหมายไมไ่ด้อยู่ตามเส้นทางทีกําหนดไว้  ให้ใช้จดุนดัพบ ณ  ทีหมายสํารองแทน 

 3.8  ความรับผิดชอบของผู้บงัคบับญัชา 

  3.8.1 ความรับผิดชอบของผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัชนั   และหน่วย ผบ. หนว่ยลาดตระเวน

จะต้องมีความรับผิดชอบเกียวกบัเรือง 

   3.8.1.1  การฝึกการลาดตระเวน 

   3.8.1.2  การประสานงาน 

   3.8.1.3  การสนบัสนนุ 

   3.8.1.4  การกํากบัดแูล 

  3.8.2  ผู้บงัคบับญัชาทีใช้หน่วยลาดตระเวนออกไปจะต้องรับผิดชอบ 

   3.8.2.1  กําหนดภารกิจให้กบัหน่วยลาดตระเวน 

   3.8.2.2  ออกคําสงัให้กบั  ผู้บงัคบัหนว่ยลาดตระเวน 

   3.8.2.3  กําหนดมาตรการในการควบคมุ 

   3.8.2.4  รับรายงานผลการปฏิบตัิ 

   3.8.2.5  การกระจายขา่วสารทีได้รับจากหนว่ยลาดตระเวน 

  3.8.3 ผู้บงัคบับญัชาทีรับผิดชอบในการจดัหนว่ยลาดตระเวนออกไปต้องรับผิดชอบในเรือง 

   3.8.3.1  การเลือกผู้บงัคบัหน่วยลาดตระเวน 

   3.8.3.2  ในการช่วยเหลือ  ผู้บงัคบับญัชาหน่วยเหนือ   และผู้บงัคบับญัชาหน่วยรอง 

รวมถึงผู้บงัคบัหน่วยลาดตระเวน  ในทุกวิถีทางทีเป็นไปได้ 
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  3.8.4  ผู้บงัคบัหนว่ยลาดตระเวน  รับผิดชอบในเรือง.- 

   3.8.4.1  วางแผนรายละเอียด  และการเตรียมการของหน่วยลาดตระเวน  

   3.8.4.2  การปฏิบตัิตามภารกิจทีได้รับ 

   3.8.4.3  การรายงานผลการลาดตระเวนอยา่งรวดเร็ว  ถกูต้อง 

 3.9  ความรับผิดชอบของฝ่ายอํานวยการ 

  ในระดบักองพนัขนึไป  หน้าทีสําคญัหลายอยา่งทีผู้บงัคบับญัชาจะต้องรับผิดชอบ เพอืให้

สําเร็จภารกิจในการลาดตระเวนได้ปฏิบตัโิดยนายทหารฝ่ายอํานวยการ  ในระดบักองร้อย  และหนว่ยรอง

ลงไป    เมือการปฏิบตัอิย่างอิสระ   หรือกึงอิสระ     งานเหล่านนัก็จะสําเร็จลงไปได้โดยผู้ใต้บงัคบับญัชา

ของหนว่ยนนัอีกที 

 3.10  การปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชา  และฝ่ายอํานวยการ 

  3.10.1 ในการฝึกลาดตระเวน  นายทหารฝ่ายยทุธการเป็นผู้ รับผิดชอบในการฝึกทงัหมด 

โดยมีนายทหารฝ่ายการข่าวกรอง เป็นผู้ช่วยเหลือในการฝึกการลาดตระเวน ฝอ. 2 และ ฝอ.3  ปฏิบตังิาน

ร่วมกนัในเรืองการวางแผน  การทําปัญหาฝึก  เพือให้ฝึกให้ได้อย่างเหมาะสม 

  3.10.2 การเลือก ผบ. หนว่ยลาดตระเวน  ในการฝึกผู้บงัคบัหนว่ยจะต้องฝึกให้

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาชนันายทหารอาวโุสน้อย และนายสิบ  มีคณุสมบตัเิหมาะสมโดยมีการหมนุเวียนให้ปฏิบตัิ

หน้าทีเป็น ผบ.หนว่ยลาดตระเวนในการรบ  ผู้บงัคบับญัชา หรือ ผบ.หนว่ย ( กองร้อย  หมวด  หมู ่)  ทําการ

เลือกให้ได้บคุคลทีเหมาะสมตามทีภารกิจต้องการ 

  3.10.3 การกําหนดภารกิจการลาดตระเวน  ฝอ.2 เป็นผู้ กําหนดภารกิจให้กับหนว่ย

ลาดตระเวนหาข่าว  ฝอ.3 เป็นผู้ กําหนดภารกิจให้กับหน่วยลาดตระเวนรบ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัขีด

ความสามารถของหน่วยลาดตระเวนดงันี.- 

   3.10.3.1  หนว่ยลาดตระเวนหาข่าว   มีขีดความสามารถ 

     3.10.3.1.1  ทําการลาดตระเวนหาข่าวเป็นจดุ  และการเฝ้าตรวจ 

     3.10.3.1.2  ทําการลาดตระเวนหาข่าวเป็นพืนที  และการเฝา้ตรวจ 

     3.10.3.1.3  ทําการลาดตระเวนเส้นทาง 

   3.10.3.2  หนว่ยลาดตระเวนรบ  มีขีดความสามารถ 

     3.10.3.2.1  ทําการตีโฉบฉวย  คือ.- 

      -  ทําลายสิงอปุกรณ์ตา่ง ๆ  

      -  ทําลายทีตงัตา่ง ๆ  ของข้าศกึ 

      -  ทําการปลดปล่อยบคุคลทีถกูควบคมุจากข้าศกึ 

     3.10.3.2.2 ทําการซุ่มโจมตีตอ่ทีหมายตา่ง ๆ เชน่  หนว่ยลาดตระเวน 

ขบวนสมัภาระพวกซ่อมสายโทรศพัท์    ขบวนยานยนต์   และหนว่ยทหารเดินเท้าของข้าศกึ 
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     3.10.3.2.3  การปฏิบตัิตอ่เปา้หมายตามเหตกุารณ์      โดยปกตใิช้ในการ

ปราบปรามกองโจร 

    3.10.3.2.4 ภารกิจในการออมกําลงั  คือ  การยดึรักษาภมูิประเทศที

สําคญั  เช่น  สะพาน   ภเูขา   ทางแยกของถนน 

     3.10.3.2.5  ภารกิจการเกาะ คือ การดํารงการเกาะ หรือ รักษาการติดตอ่

กบัหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนั  หรือหน่วยของข้าศกึ 

     3.10.3.2.6  ภารกิจระวงัปอ้งกนั       โดยเฉพาะอย่างยิงเป็นหนว่ยระวงั

ปอ้งกนัเฉพาะบริเวณ   เพือค้นหาและปอ้งกันการแทรกซมึ   การจู่โจม   และการซุ่มโจมตี 

  3.10.4  การมอบภารกิจให้กบัหน่วยลาดตระเวน 

   3.10.4.1  ส่งคําแนะนําตา่ง ๆ เกียวกบัวิธีดําเนินการตา่ง ๆ    ของหน่วยลาดตระเวน

ให้กบัผู้บงัคบัหน่วยหนว่ยตรวจรับรอง 

   3.10.4.2  มอบภารกิจหลกัให้เพียงภารกิจเดียว 

   3.10.4.3  ภารกิจทีมอบหมายกําหนดให้แนน่อนหรือกว้าง ๆ ก็ได้ 

   3.10.4.4  ไมว่่าจะกําหนดอยา่งไรก็ตามจะต้องให้ชดัเจน 

  3.10.5  คําสงัทีใช้กบัผู้บงัคบัหน่วยลาดตระเวนจะเกียวกบัขา่วสาร  คําแนะนํา  แนะ

แนวทาง ซงึมีความจําเป็นสําหรับ ผู้บงัคบัหน่วยลาดตระเวนทีใช้ในการวางแผนและเตรียมการตา่ง ๆ โดย

ธรรมดาแล้วมกัจะออกเป็นคําสงัด้วยวาจา 

   3.10.5.1  คําสงัทีเป็นงานประจํา  สําหรับหน่วยลาดตระเวนต้องปฏิบตัิอยูเ่สมอ เช่น 

การ ลว. ของหนว่ยระวงัปอ้งกนัเฉพาะบริเวณ  การรักษาการติดตอ่เป็นต้น  อาจเป็นการกล่าวสรุปย่อ ๆ  ให้ 

   3.10.5.2  คําสงัทีไมใ่ช้เป็นงานประจํา  ในระดบักองพนัและหนว่ยเหนือขึนไป  ใช้

แบบฟอร์มคําสงัยทุธการ  โดยทหารฝ่ายอํานวยการทีรับผิดชอบในการลาดตระเวนผู้ออกคําสงั ( ฝอ.2 , 

ฝอ.3 ) นายทหารฝ่ายอํานวยการอืน ๆ ให้คําแนะนําเกียวกบัเรืองตา่ง ๆ ทีเกียวข้อง 

  3.10.6 การประสานงาน  ซงึจะต้องกระทําตลอดไป โดยทหารฝ่ายอํานวยการของหนว่ย

และผู้บงัคบัหนว่ยลาดตระเวน  แบง่ออกได้กว้าง ๆ  3  ทาง คือ.- 

   3.10.6.1  ฝ่ายอํานวยการของหน่วย  กบั  ฝ่ายอํานวยการของหนว่ยอืน 

   3.10.6.2  ฝ่ายอํานวยการของหน่วย  กบั  ผู้บงัคบัหน่วยลาดตระเวน 

   3.10.6.3 ผู้บงัคบัหนว่ยลาดตระเวนกับหนว่ยหรือบุคคล   ทีมีผลกระทบกระเทือน

ตอ่การปฏิบตัขิองหน่วยลาดตระเวน 

  3.10.7  การควบคมุ เมือหน่วยลาดตระเวนได้ผ่านพืนทีของหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนัไปแล้ว 

ผู้บงัคบับญัชาย่อมมีขีดจํากัดในการควบคมุบงัคบับญัชา  และสงัการกบัหนว่ยลาดตระเวนในการควบคมุ

บงัคบับญัชา  จงึต้องมีการวางแผนและกําหนดไว้ในคําสงั  สําหรับหนว่ยลาดตระเวน   ดงันี.- 
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   3.10.7.1  เวลาไป และกลบั  อาจกําหนดไว้กว้าง ๆ  เช่น   เวลาออกเดนิทาง ( หรือ

เวลากลบั ) หลงัจากมืด  หรือเวลาออกเดินทาง ( หรือเวลากลบั ) ก่อนรุ่งสว่าง   การกําหนดทีแนน่อนลงไป

ก็อาจจะกระทําได้ในเมือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดคบัคงัในบริเวณใด บริเวณหนงึ และเพือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการ

ปะทะระหว่างหน่วยลาดตระเวนได้มาอาจสญูคณุคา่ไปได้  ถ้าหน่วยยงัไม่ได้รับในเวลาทีกําหนดไว้ 

   3.10.7.2  จดุตรวจสอบ เป็นจดุทีกําหนดขึนเพือให้หนว่ยลาดตระเวนรายงานเมอืไป

บริเวณใกล้เคียงกบัจดุสอบนนั 

   3.10.7.3  เส้นทาง   อาจกําหนดแน่นอนลงไป  หรือกําหนดโดยกว้าง ๆ ไว้ 

   3.10.7.4  จดุผ่านออกทีอยู่ในพืนทีของฝ่ายเดียวกนั 

   3.10.7.5  จดุผ่านเข้ามายงัพืนทีของฝ่ายเดียวกนั 

   3.10.7.6 การติดตอ่สือสารจะต้องกําหนดวิธีรายงานและการสง่ขา่วไว้โดยเฉพาะคือ 

     3.10.7.6.1  การใช้รหสัและประมวลคํายอ่ในการสง่ข่าว 

     3.10.7.6.2  การใช้พลสุญัญาณ 

     3.10.7.6.3  การใช้รหสัหรือพลสุญัญาณเพือแจ้งให้ทราบถึง การออก

เดินทางจากพืนทีของฝ่ายเดียวกนั  เมือเคลือนทีถึงจดุตรวจสอบ , ได้ปฏิบตัภิารกิจสําเร็จหรือแจ้งข่าวสาร

อืน ๆ แล้วแตจ่ะนดัแนะกนั 

     3.10.7.6.4  พลนําสาร     อาจใช้บางสถานการณ์   เช่น   ให้นําเอกสาร  

สิงอปุกรณ์   เชลยศกึ   สง่กลบัไปข้างหลงั 

  3.10.8   การสนบัสนนุ 

   3.10.8.1 ฝอ.3 กําหนดการซกัซ้อมและพืนทีสําหรับการซกัซ้อม  และชว่ยเหลือใน

การประสานงานตา่ง ๆ  กบัหนว่ยพืนทีนนั   

   3.10.8.2  ฝอ.4  ดําเนินการจดัหาสิงอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้ 

   3.10.8.3  ฝอ.2 , 3  จดัเจ้าหน้าทีพิเศษให้  เชน่   เจ้าหน้าทีล่าม   เจ้าหน้าทีนําทาง 

ชดุสนุขัลาดตระเวน  ฯลฯ 

   3.10.8.4 ผู้ประสานการยิงสนบัสนนุ ( ฝปยส. ) ชว่ยเหลือในการวางแผนและการยิง

สนบัสนนุให้กบัหน่วยลาดตระเวน 

  3.10.9  การกํากบัดแูล 

  ผู้บงัคบับญัชาและฝ่ายอํานวยการทกุคน  ทําการกํากบัดแูลอยา่งจริงจงัและใกล้ชิด

ทกุขนัตอนของการวางแผน  การเตรียมการ  การซกัซ้อมของหน่วยลาดตระเวน 

  3.10.10  การซกัถามหน่วยลาดตระเวน 

   3.10.10.1 การซกัถามโดย ฝอ. 2 หรือ ผู้แทน  หลงัจากหน่วยลาดตระเวนกลบั

มาแล้ว  เทคนิคในการซกัถามมีหลายวิธีด้วยกนั  แตว่ิธีดีทีสดุคือ ให้ ผู้บงัคบัหนว่ยลาดตระเวนเล่า
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รายละเอียดตงัแตเ่ริมออกเดินทางจนกลบัมาถึง และให้พลลาดตระเวนแตล่ะคนชีแจงเพิมเตมิ  เพอื

สอบถามเรืองราวทีต้องการให้แนน่อนยิงขนึ 

   3.10.10.2  แบบรายงานการลาดตระเวน       ใช้สําหรับช่วยในการซกัถามสมบรูณ์

ยงิขนึ( ดรููปที  2.2 ) 

รปท ี  ู 2.2  แบบรายงานการลาดตระเวน 

(หวัข้อรายงาน  เว้น) 

(แบบของการลาดตระเวน) 

ถึง ....................................................................... วนัที ........................................................ 

แผนที  ................................................................... 

ก.  ชนิดและการประกอบกําลงัของหน่วยลาดตระเวน ..................................... 

ข.  หน้าทีเฉพาะ ..................................................... 

ค.  เวลาออก  ......................................................... 

ง.  เวลากลบั .......................................................... 

จ.  เส้นทางไปและกลบั .......................................... 

ฉ.  ภมูิประเทศ ...................................................... 

ช.  ข้าศกึ ............................................................... 

ซ.  การแก้ไขแผนที ................................................ 

ฌ.  ข่าวสารเบด็เตล็ดอนื ๆ ..................................... 

ญ.  ผลการปะทะกบัข้าศกึ ...................................... 

ฎ.  สภาพของหนว่ยลาดตระเวนรวมทงัทีป่วยหรือตายไป................................ 

ฏ.  สรุปและข้อเสนอแนะ .................................... 

..................................................     ............................................         ............................................        

                  ลงชือ                                            ยศ , นาม                            หนว่ยของ ผบ.หนว่ย ลว. 

ฐ.  หมายเหตเุพิมเตมิของผู้ซกัถาม ..................................................... 

..................................................    ............................................         ............................................        

                  ลงชือ                                          ยศ , นาม                           หน่วยและวนัทีในการซกัถาม 

ฑ. การแจกจา่ย .......................................................................... 

( ลกัษณะภูมิประเทศแหง้แลง้ , หลม ่ , ป่าสูง , พมุไม้่

สูง , หิน , ความลึกของห้วยและทางนาํ   สภาพขอ

สะพานตามแบบ  ชนาดและความแขง็แรง  ผลทีจะ

เกดกบยานยนตส์ายพาน     และยานยนตล์อ้ ิ ั ) 

( การวางกาลงั ํ , สภาพในการป้องกนยทุโธปกรณ์ ั , 

อาวธุ , ทาที ่ , ขวญั , ทีตงัจริง , การเคลือนยา้ยและ 

    การยา้ยทีตงั ,   เวลาทีตรวจการณ์เห็น ,  พิกดแผนั  

    ทีทีการปฏิบติันนัเกดขึนิ ) 

 (  รวมทงัรูปการทาํสงครามนิวเคลียร์ , การทาํ

สงครามเคมี , เชือโรค , รังสี ) 

   (  เชลยศึก    และการวางกาลงัสิงพสูิจน์ทราบผูบ้าด  ํ

เจ็บของขา้ศึก    เอกสาร    และยทุโธปกรณ์ทียดึได ้) 

( รวมทงัการปฏิบตัิตาง ๆ   ทีทาํใหก้ารปฏิบติัภารกจ่ ิ  

  ไดส้าํเร็จ   และคาํแนะนาํในเรืองยทุโธปกรณ์   และ

ยทุธวธีิของหนวยลาดตระเวน ่ ) 
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  3.10.11 การใช้ระเบียบปฏิบตัปิระจํา สามารถนํามาใช้ได้อยา่งเหมาะสมในทกุระดบัหน่วย  

ชว่ยให้ง่ายตอ่การวางแผน และการเตรียมการโดยเฉพาะกบัหนว่ยลาดตระเวน  เชน่ ในเรืองดงัตอ่ไปนี.- 

   3.10.11.1 เครืองแตง่กายลาดตระเวน  โดยกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอาจ

เพมิหรือลดลง  หรือเปลียนแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศ  ภารกิจหรือปัจจยัอืน ๆ ได้ 

   3.10.11.2   ยทุโธปกรณ์ทีนําไปโดยกําหนดผู้ นําไปด้วย  เชน่  

     3.10.11.2.1 กล้องส่องสองตา  3 กล้อง ( นําไปโดย ผบ.หนว่ย ลว.รอง 

ผบ.มว.  และพลลาดตระเวนนํา )   

     3.10.11.2.2  คีมตดัลวด  2  อนั  ( นําไปโดยพลเข็มทิศ , พลนําทาง ) 

   3.10.11.3  การเตรียมการเรืองตา่ง ๆ เชน่ 

     3.10.11.3.1  ทําการทดสอบการยิงอาวธุ 

     3.10.11.3.2  การพรางอาวธุและผกูมดัสายสะพายอาวธุให้เรียบร้อย 

     3.10.11.3.3 ประโยชน์ของเชือกสายสะพายทีใช้เป็นพิเศษ  กบัอาวธุปืน

กลเบา   และอาวธุอตัโนมตัิอืน ๆ  เพือทีจะใช้ได้ทนัที 

 3.11  การแบง่ขนัตอนของการปฏิบตักิารลาดตระเวน 

  ในการปฏิบตัิการลาดตระเวน  แบง่การปฏิบตัิออกเป็นขนัใหญ่ ๆ  ได้  5  ขนั  คือ .- 

  3.11.1  การวางแผนเตรียมการ 

  3.11.2  การเคลือนทีเข้าสู่ทีหมาย 

  3.11.3  การปฏิบตัิ  ณ  ทีหมาย 

  3.11.4  การเคลือนทีจากทีหมาย 

  3.11.5  การรายงานผลการปฏิบตัิ 

 3.12  การวางแผน  และการเตรียมการ 

  เพือให้ทราบถึงการวางแผนและการเตรียมการลาดตระเวน  ซงึผู้บงัคบัหมวดลาดตระเวน 

จงึพิจารณาถึงลําดบัขนัในการนําหน่วยดงัทีจะกล่าวตอ่ไปนี   แตก่ารปฏิบตัภิารกิจ  อาจพิจารณาใช้ขนัการ

นําหนว่ยบางส่วนตามทีต้องการเทา่นนั 

  ลําดบัขนัในการนําหนว่ยลาดตระเวน  ประกอบไปด้วยขนัตอ่ไปนี  อาจเพมิเตมิได้ 

      1)  การรับและการศกึษาภารกิจ 

     2)  แผนการใช้เวลา 

     3)  ศกึษาภมูิประเทศ  และสถานการณ์ 

     4)  จดัหน่วยลาดตระเวน 

     5)  เลือกคน  อาวธุยทุโธปกรณ์ 

     6)  ออกคําสงัเตรียม 

     7)  การประสานงาน ( อย่างตอ่เนือง ) 
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     8)  การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ 

     9)  การทําแผนสมบรูณ์ 

   10)  ออกคําสงัลาดตระเวน 

   11)  การตรวจ  การซกัซ้อม  และการกํากบัดแูล 

   12) การปฏิบตัิการลาดตระเวน 

  3.12.1  การรบัคําสงั และศึกษาภารกิจ 

   3.12.1.1 การรับคําสงั (คําสงัยทุธการ) ผบ.หนว่ยลาดตระเวนจะต้องฟังอยา่งตงัใจ  

และทําการจดบนัทกึคําสงัไว้  หลงัจากรับคําสงัแล้วให้ซกัถามปัญหาทียงัไมเ่ข้าใจ 

   3.12.1.2 การศกึษาภารกิจ  จะต้องศกึษาภารกิจอยา่งรอบคอบ  โดยพิจารณา

สถานการณ์ และภูมิประเทศ  เพือภารกิจจําเป็นต้องปฏิบตัิ  ซงึกิจตา่ง ๆ  เหล่านีก็จะกลายเป็นภารกิจที

จะมอบหมายตอ่ไปยงัหนว่ยรอง  และจะเป็นข้อมลูในการจดักําลงั และอาวธุยทุโธปกรณ์ได้เหมาะสม 

  3.12.2  แผนการใช้เวลา 

   ในสถานการณ์รบ  ผบ.หนว่ยลาดตระเวนอาจไมมี่     เวลาสําหรับการวางแผน และ

เตรียมการได้ตามต้องการ  แตจ่ะต้องวางแผนการใช้เวลาเทา่ทีมีอยู่ให้เหมาะสม 

   3.12.2.1  เมือศกึษาภารกิจแล้ว    จะต้องวางแผนการใช้เวลาอย่างรวดเร็ว   โดย

กําหนดเป็นตาราง  ซงึจะแบง่เวลาสําหรับการปฏิบตัิตา่ง ๆ  ไว้ 

   3.12.2.2  การใช้ตารางเวลา   จะต้องกําหนดเวลาสําหรับปฏิบตัไิว้โดยแน่นอนและ

ให้เป็นไปตามคําสงัยทุธการทีกําหนดไว้    โดยการวางแผนใช้เวลาย้อนกลบัหมายความว่าให้เริมต้นจาก

การปฏิบตัิขนัสดุท้าย  และย้อนกลบัขนึมาตามลําดบัจนถึงการยอมรับคําสงัยทุธการ 

  3.12.3  ศึกษาภมิประเทศ  และสถานการณ์ู   

                      3.12.1 ศกึษาภมูิประเทศ    จะต้องศกึษารายละเอียดในแผนที   และภาพถ่าย   

ทางอากาศ  เกียวกบัการตรวจการณ์พืนยิง  การกํากบั และการชว่ยพรางเครืองกีดขวาง  ภมูปิระเทศสําคญั 

เส้นทางเคลือนทีและเส้นทางถอนตวั  ซงึเป็นผลกระทบกระเทือนตอ่การปฏิบตัภิารกิจ 

   3.12.2 สถานการณ์ จะต้องศกึษาเกียวกบักําลงั  ทีตงั วางกําลงั และขีด

ความสามารถของข้าศกึและของหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนัทีอาจจะเป็นผลกระทบกระเทือนตอ่การปฏิบตัิ

ของหนว่ยลาดตระเวน 

  3.12.4  หนว่ยลาดตระเวน 

   การจดัหน่วยลาดตระเวนแบ่งออกเป็น  2  แบบ ด้วยกนั  คือ การจดัโดยทวัไป และ

การจดัแบบพิเศษ 

   3.12.4.1  การจดัโดยทวัไป 

     3.12.4.1.1  หนว่ยลาดตระเวนหาข่าว   จดัให้มี  บก.ลว. ( ถ้าต้องการ ) 

ส่วน ลว. และสว่นระวงัปอ้งกัน  ( ดรููปที  2.3 ) 



 2 - 13 

รปท ี  ู 2.3  ตัวอย่างการจัดโดยทวัไปของหน่วยลาดตระเวนหาข่าว 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                         ส่วนแยกในเวลาเคลือนทีเทา่นนั 

                                            อาจประกอบด้วย ชดุ ลว.เพียงชดุเดียว     

 

 

                                 

       

 

 

 

                                         ส่วนแยกในเวลาเคลือนทีเทา่นนั 

                                         อาจประกอบด้วย ชดุ ลว.เพียงชดุเดียว 

 

  - บก. ลาดตระเวน  ควรจดักําลงัจากสว่นตา่ง ๆ  ให้มาประจําเพือทําหน้าทีในระหว่างการ

เคลือนที  และกลบัเข้าประจําหน้าทีเดิม  เมือเข้าไปในพืนทีของทีหมายเพือรักษาการจดัหน่วย ลว. ให้เล็ก

ทีสดุเทา่ทีเป็นไปได้ 

  -  การจดัพลลาดตระเวน  2 , 3 หรือ 4 คน  กับการลาดตระเวนหาข่าว ในจดุง่าย ๆ  หรือ

การเฝา้ตรวจ 

  -  หนว่ยลาดตระเวนขนาดใหญ่     ซงึมีภารกิจในการลาดตระเวนหาขา่วในจดุ    หรือการ

เฝา้ตรวจหลาย ๆ  แหง่รวมกนั  ก็จดัให้มีส่วนลาดตระเวน  และสว่นระวงัปอ้งกนั  หรือจดัผสมกนั 

     3.12.4.1.2  หนว่ยลาดตระเวนการจดัโดยทวัไป     จดัให้มี    ส่วนโจมตี 

ส่วนระวงัปอ้งกนั   และสว่นสนบัสนนุ 

* 

** 

* 
** 

 

บก.ลว.* 

 

สวน ลว่ .** 
 

สวน รปก่ . 

 

บก.ลว.* 

 

สวน ลว่ .และ 

รปก.** 
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   3.12.4.2  การจดัแบบพิเศษ  คือ  การจดักําลงัของส่วนตา่ง ๆ ออกเป็นชดุตาม

ความต้องการเพือให้ปฏิบตัิหน้าทีทีสําคญั 

     3.12.4.2.1 ลาดตระเวนหาข่าว   จดัออกเป็นสว่นลาดตระเวน  ส่วนระวงั

ปอ้งกนั แตล่ะส่วนจดัชดุลาดตระเวนและชดุระวงัปอ้งกัน หรือ อาจจดัผสมเข้าด้วยกนัของสว่นลาดตระเวน

และสว่นระวงัปอ้งกนัได้ตามความต้องการ 

     3.12.4.2.2 ส่วนลาดตระเวนรบ  จดัออกเป็นส่วนโจมตี  ส่วนสนบัสนนุ

และสว่นระวงัปอ้งกนั  แตล่ะส่วนมีชดุตา่ง ๆ  ซงึอยูใ่นความรับผิดชอบดงันี.- 

                   -  ส่วนโจมตี มีชุดตา่ง ๆ ทีจดัอยู่ในส่วนนี  คือ 

       -  ชดุโจมตี  อาจมีชดุโจมตีสองชดุหรือมากกวา่ 

      -  ชดุตามความมุ่งหมายพิเศษมี ชดุระเบิดทําลาย   ชดุตรวจค้น  

เชลยศกึ ฯลฯ 

      -  ส่วนสนบัสนนุ  มีชดุสนบัสนนุสองชดุ  หรือมากกว่าจะจดัขึน

เมือ  ผบ.ส่วนสนบัสนนุไมส่ามารถจะควบคมุได้ทวัถึง ( อาจเป็นเมือมี ปกบ.หลายกระบอกหรือทําการตงัยิง

หา่งกนัเกินไป ) 

      - ส่วนระวงัปอ้งกนั มีชดุระวงัปอ้งกนักีชดุก็ได้ตามความจําเป็น 

ชดุสนุขัลาดตระเวนจดัไว้ในสว่นระวงัปอ้งกนั ( ดรููปที  2.4 , 2.5 , 2.6 ) 

รปท ี ู 2.4  ตัวอย่าง  การจัดแบบทัวไปในการลาดตระเวนรบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                ประกอบด้วย ผบ.ลว. และ จนท. ทีไมมี่ภารกิจเฉพาะใด ๆ ในส่วนตา่ง ๆ 

 

รปท ี  ู 2.5  ตัวอย่างการจัดแบบทวัไปในการลาดตระเวนรบ 

 

* 

 

บก.ลว.* 

 

สวนโจมตี่  
 

สวนสนบัสนุน่  
 

สวนระ่ วงัป้องกนั 
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     อาจแยกในเวลาเคลือนทีเท่านนั 

     จดัชดุขึนอย่กบัแนวการปฏิบติัู  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

อาจแยกในเวลาเคลือนทีเท่านนั 

จํานวนชดุขึนอย่กบัแผนการปฏิบติัู  

 

 

บก.ลว. 

 

สวนลาดตระเวน่  

ชุด ลว. 

 

สวนระวงัป้องกน่ ั  

ชุด ลว. ชุดระวงัป้องกนั ชุดระวงัป้องกนั 

สวน ลว่ .และสวน่

ระวงัป้องกนั 

 

ชุด ลว.ป้องกนั 
 

ชุด ลว.ป้องกนั 
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รปทีู   2.6  ตัวอย่าง   การจัดแบบพเิศษของการลาดตระเวนหาข่าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การจัดกาํลังป้องกันด้วย  ส่วนโจมต ี, ส่วนสนับสนุน , ส่วนระวงัป้องกัน  จาํนวนของแต่ละชนิด

ขึนอยู่กับภารกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดกาํลังประกอบเพียงส่วนโจมตี , ส่วนระวงัป้องกัน , ชุดสนับสนุนอยู่ในส่วนโจมต ี  จาํนวน

ชุดแต่ละชนิดขึนอยู่กับภารกิจ 

 

บก.ลาดตระเวน 

 

สวนโจมตี่  
 

สวนสนบัสนุน่  
 

สวนระวงัป้องกน่ ั  

ชุดสนบัสนุน ชุดระวงัป้องกนั 

   ชุดโจมตี ชุดเชลยศึก ชุดตรวจคน้ 

 
 ชุดระวงัป้องกนั 

   ชุดโจมตี ชุดเชลยศึก ชุดตรวจคน้  ชุดสนบัสนุน 

 

บก.ลาดตระเวน 

 

สวนโจมตี่  
 

สวนระวงัป้องกน่ ั  
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  3.12.5  เลือกคน  อาวธุยทุโธปกรณ์ 

   3.12.5.1 เลือกคน   การเลือกทหารสําหรับหนว่ยลาดตระเวน   โดยปกติจะทําการ

คดัเลือก ผบ.หนว่ยลาดตระเวน 

     3.12.5.1.1 บคุคลทีมีความรู้เชียวชาญเป็นพิเศษ  เช่น ผู้ ชํานาญการ

พิเศษในการระเบิดทําลาย  ลา่ม  พลนําทาง  ชดุสนุขัลาดตระเวน และผู้ตรวจการณ์หน้า ซงึบก.หนว่ยเหนือ

เป็นผู้จดัหาและบรรจไุด้ 

     3.12.5.1.2 กองร้อยหรือหมวดของ ผบ.หนว่ยลาดตระเวนอาจจดั

เจ้าหน้าทีพยาบาลในการปฏิบตั ิ  เชน่ คนเป็นหวดั  คนเท้าเจ็บ  ผบ.หนว่ยลาดตระเวนจะต้องเลือกคนที

เหมาะสมให้พอดี   ไมม่ากหรือน้อยเกินไป 

   3.12.5.2  อาวธุ (กระสนุ) การเลือกอาวธุต้องให้เหมาะสมแก่ภารกิจและให้สามารถ

ใช้ได้อย่างชํานิชํานาญ  จะต้องพิจารณาเกียวกบัการสง่กระสนุทางอากาศสําหรับหน่วยลาดตระเวนทีต้อง

ออกไปปฏิบตัใินระยะไกลและใช้เวลามาก 

     3.12.5.2.1 สิงอปุกรณ์ประจํากาย  เป็นสิงอปุกรณ์ทีทกุคนจะต้องนําไป  

ได้แก่  เครืองแตง่กาย  และสิงของตา่ง ๆ  ทีจะต้องนําติดตวัไปแตล่ะคน   

     3.12.5.2.2  สิงอปุกรณ์ทีใช้ในพืนทีของทีหมาย เชน่    วตัถรุะเบิด   กล้อง

ส่องสองตา   เชือก   ไฟฉาย   เป็นต้น   

     3.12.5.2.3 สิงอปุกรณ์ทีใช้ระหวา่งทาง เพือชว่ยให้เคลือนทีไปถึงทีหมาย 

เชน่  แผนที  กล้องสองสองตา  ไฟฉาย  เรือ  เชือกข้ามแม่นํา  เข็มทิศ  และกรรไกรตดัลวด 

     3.12.5.2.4 สิงอปุกรณ์ทีใช้ในการควบคมุ  เชน่ นกหวีด  พลสุญัญาณ  

วิทยแุละแถบเรืองแสง  

      3.12.5.2.5 นํา  และอาหาร    ในพืนทีแห้งแล้งพลลาดตระเวนจะต้องม

กระติกนําไปด้วยคนละ  2  กระติก หรือมากกว่า ถ้าเป็นการลาดตระเวนระยะไกลจะต้องพิจารณาส่งเสบียง

ทางอากาศไว้ด้วยเสมอ 

   3.12.6  ออกคําสงัเตรียม 

   เมือ ผบ.หนว่ยลาดตระเวนได้รับคําสงั  และได้ทําแผนขนัต้นเสร็จแล้ว  จะต้องรีบ

ออกคําสงัเตรียมให้เร็วทีสดุ   เพือให้เวลาแก่ ผบ.หนว่ยรอง  และทหารทกุคนภายในหน่วยลาดตระเวนได้มี

เวลาในการเตรียมการตา่ง ๆ  อยา่งพอเพียง   ถ้าสามารถทําได้ให้ออกคําสงัเตรียมตอ่ทหารทกุคน  และ

หนว่ยทีขึนมาสมทบ (ถ้ามี) พร้อมกนัไป  หากไมส่ามารถทําเชน่นีได้ก็ให้ออกคําสงักบั ผบ. ส่วนตา่ง ๆ  แล้ว 

ผบ. ส่วนเหล่านีไปให้คําสงัเตรียมภายในหนว่ยของตนตอ่ไป 
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คาํสังเตรียม 

คาํสังเตรียมของหน่วยลาดตระเวนประกอบด้วย 

 ก.  สรุปสถานการณ์ทวัไปโดยยอ่ 

 ข.  ภารกิจของหนว่ยลาดตระเวน 

 ค.  คําชีแจงทวัไป 

1.  การจดักําลงัโดยทวัไป 

2.  เครืองแตง่กาย  และสิงอปุกรณ์ทกุคนนําไป 

3.  อาวธุ  กระสนุ   และสิงอปุกรณ์ 

4.  สายการบงัคบับญัชา 

5.  ตารางกําหนดการปฏิบตั ิ

6.  เวลา , สถานที , การแตง่กาย และสิงอปุกรณ์สําหรับคําสงัลาดตระเวน 

7.  เวลาและสถานทีสําหรับการตรวจ  และการซกัซ้อม 

 ง.  คําชีแจงพิเศษ  

1.  ตอ่ ผบ. หนว่ยรอง 

2.  ตอ่ชุดปฏิบตัคิวามมุง่หมาย  หรือ ผู้ ทีมีความสําคญัแตล่ะคน 
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ตารางท ี  2.1  ตัวอย่างตารางเวลาของผบังคับหน่วยลาดตระเวนู  

( ตารางแผนการใช้เวลา ) 

 

 0200      กลบัมายงัพืนทีฝ่ายเดียวกนั 

 2330   -  0200  การเคลือนทีตามเส้นทาง 

 2300   -  2330  ปฏิบตัภิารกิจสําเร็จ  ปรับกําลงัใหม ่

 2230   -  2300   การลาดตระเวนของ ผบ.หนว่ย 

 2000   -  2230  การเคลือนทีตามเส้นทาง 

 2000     ผ่านแนวทหารฝ่ายเดียวกนั 

 1845  -  1930  การซกัซ้อมในเวลากลางคืน 

 1800  -  1845  การซกัซ้อมในเวลากลางวนั 

 1745  -  1800  การตรวจ 

 1700  -  1745  อาหารเย็น 

 1630  -  1700  ออกคําสงัลาดตระเวน 

 1530  -  1630  ทําแผนให้สมบรูณ์ 

 1430  -  1530  ตรวจภมูปิระเทศ 

 1415  -  1430  ออกคําสงัเตรียม 

 1300  -  1415  การวางแผนขนัต้น 

 1300     รับคําสงัยทุธการ   ใช้เทคนิคในการวางแผนย้อนหลงั 
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ชือ 

สายการ 

บงัคบั 

บญัชา 

ทวัไป พิเศษ  

ตาํแหนง่  

 

หนา้ทีพิเศษ 

 

อาวธุ - กระสุน 

 

สิงอุปกรณ์ 

เครืองแตงกาย่  

และ 

สป.ทีทุกคนนาํไป 

บุญธรรม 

 

บุญเชิด 

บุญญะ 

 

ไสว 

สวาท 

จาํรอง 

 

 

จาํนวน 

 

มนสั 

 

มณี 

 

สาํเร็จ 

 

 

 

 

 

5 

สวน สน่ . 

 

สวน สน่ . 

สวน สน่ . 

 

สวน รวป่ . 

สวน รวป่ . 

สวน รวป่ . 

 

 

สวน รวป่ . 

 

สวน รวป่ . 

 

สวน รวป่ . 

 

สวน รวป่ . 

ชุด สน. 1 

 

ชุด สน. 2 

ชุด สน. 2 

 

     - 

ชุด รวป. 1 

ชุด รวป. 1 

 

 

ชุด รวป. 2 

 

ชุด รวป. 2 

 

ชุด รวป. 3 

 

ชุด รวป. 3 

 

พลยงิผูช้วย่  

 

พลยงิ ปก. 

พลยงิผูช้วย่  

 

ผบ.สวน รวป่ .  

รวป. 1 

รวป. 1 

 

 

รวป. 

 

รวป. 

 

รวป. 

 

รวป. 

 

    - 

 

นบักาว้  

    - 

 

    - 

พลเขม็ทิศ 

พลนาํทาง 

 

(ชุด  ลว. นาํ) 

ปฏิบติัได ้

เหมือนชุดที 1 

ปฏิบติัได ้

เหมือนชุดที 1 

ปฏิบติัได ้

เหมือนชุดที 1 

ปฏิบติัได ้

เหมือนชุดที 1 

ปลย.เอม็ 16 , กระสุน 7 ซอง 

กระสุน ปก.1 อตัรายงิ 

ปก.เอม็ 60 กระสุน 1 อตัรายงิ 

ปลย.เอม็ 16 , กระสุน 7 ซอง 

กระสุน ปก.1 อตัรายงิ 

ปลย.เอม็.16 , กระสุน 14 ซอง 

ลข.สังหาร 1 

ปลย.เอม็ 16 , กระสุน 14 ซอง 

ปืนลูกซอง , กระสุน 1 อตัรายงิ 

ลข.สังหาร 1 

ปลย.เอม็16 , กระสุน 14 ซอง 

ลข.สังหาร 1 

ปืนลูกซอง , กระสุน 1 อตัรายงิ 

ลข.สังหาร 1 

ปลย.เอม็.16 , กระสุน 14 อตัรยงิ 

ลข.สังหาร 1 

ปืนลูกซอง , กระสุน 1 อตัรายงิ 

ลข.สังหาร 1 

 

 

 

 

 

ไฟฉาย , นกหวดิ ,  

เข็มทิศ , คีมตดั –

ลวดหนาม , มีด -

เดินป่า , ถุงมือ 

 

ไฟฉาย , คีมตดั -

ลวดหนาม 

 

การแตงกายชุดพราง่    สวม

หมวกฟาติก ,  เครืองสนาม

พร้อม ,     สป.   ประจาํกาย

ของแตละบุคคลทีนาํไป่  

 

การจดักาลงัํ  
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คาํชีแจงพิเศษ 

 1. ตอ่  ผบ. หนว่ยรอง (รอง ผบ.หนว่ย  ,  ลว. ผบ.ส่วนตา่ง ๆ)  มานะเตรียมเบิกอาวธุ , กระสนุ

และสิงอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ควบคมุการแจกจา่ยให้เรียบร้อย 

 2. ตอ่ชุด  หรือผู้ ทําหน้าทีพิเศษ   มาโนช  บญุสง่  ไสว  ควบคมุการแจกจ่าย และการเตรียมการ

ตา่ง ๆ  ภายในส่วนให้เรียบร้อย 

     2.1  ชดุระเบิดทําลายจดัเตรียมสิงอปุกรณ์ในการระเบิดทําลาย  และพลสุญัญาณให้พร้อม ให้

ชดุตรวจสอบอาวธุ   เครืองมือเครืองใช้ทกุชนิด  ให้สามารถใช้การได้ดี 

     2.2 ชดุ  ลว.  นําเตรียม  และจดัทําภมูิประเทศจําลอง  ตงัแตจ่ดุเริมต้นถึงทีหมาย 

     2.3 พลวิทย ุ ตรวจสอบวิทย ุ อะไหล่  นปส. ให้เข้าใจ และสํารวจเสาอากาศและเครืองด้วย 
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ตารางท ี 2.2   ตารางเวลาในการปฏิบัติ 

เมอืไร อะไร ทไีหน ใคร 

0900   

0900 – 0930 

 

0930 – 1000 

1000 -  1100 

 

1100 - 1200 

1200 - 1300 

1300 - 1315 

1315 - 1330 

1330 - 1400 

1400 - 1600 

1600 - 1630 

1630 - 1645 

1645 

1700 

 

รับคําสงัยทุธการเรียบร้อย 

แผนการใช้เวลา  ศึกษาภมูิฯ สถานการณ์ 

การจดักําลงั  เลือกคน 

ออกคําสงัเตรียม 

การประสานการปฏิบตัิ ทม. , เบิกรับ สป. 

ตรวจภมูิประเทศ 

ทดสอบอาวธุยทุโธปกรณ์ทกุชนดิและซกัซ้อม 

รับประทานอาหารกลางวนั 

ตรวจโดยรอง 

ถกแถลงการณ์ ปบ.ทม. 

ออกคําสงั ลว. 

ซกัซ้อม 

รับประทานอาหารเย็น 

ตรวจครังสดุท้าย 

เคลือนทีโดยยานยนต์ 

ประสานการ ปบ.แนวทหารฝ่ายเดียวกนั 

เริมเคลอืน 

ห้องยทุธการ 

พท.ออกคําสงั 

 

พท.ออกคําสงั 

ตําบลจา่ย , ฝอ. - 

หน่วยลว.ข้างเคียง 

สนาม  1000 นวิ 

โรงเลยีง 

พท.ออกคําสงั 

พท.ออกคําสงั 

พท.ออกคําสงั 

พท.ออกคําสงั 

โรงเลยีง 

พท.ออกคําสงั 

 

จดุลงรถ 

ผบ.หน่วย 

ผบ.หน่วย 

 

ทกุคน 

ผบ.หน่วย , รองและ 

บคุคลทีเกียวข้อง 

รอง , ทกุคน 

ทกุคน 

ทกุคน 

ทกุคน 

ทกุคน 

ทกุคน 

ทกุคน 

ทกุคน 

ทกุคน 

ทกุคน 

 

คาํชีแจงพิเศษ  

 1. ตอ่ ผบ.หนว่ยรอง 

  1.1 รอง ผบ. ลว.  ควบคมุและกํากบัดแูลหน่วย  ลว. ให้เป็นไปตามตารางเวลาทีกําหนด

ตรวจสอบยทุโธปกรณ์ให้สามารถใช้การได้  ตลอดจนการพราง การแตง่กาย  การทําภูมิประเทศจําลอง 

  1.2 ผบ.ส่วน  ตรวจสอบยทุโธปกรณ์  การนําไป  การปรับปืน  การตงัศนูย์รบ   การซกัซ้อม

ภายในส่วน 

 2. ตอ่ชุดและบคุคลพิเศษ 

  2.1 ชดุ ลว. และ ชดุ รวป.1 , 2 , 3  ทําการซกัซ้อมการ ลว.ขว.  และเฝา้ตรวจตอ่ ทม. โดย

เข้าทางซ้าย , ขวา  และ รวป. 3 เป็นฐานยิง 

  2.2 แผนที  1 , 2  ตรวจสอบแผนทีตอ่แผนที  ทําภูมิประเทศจําลอง 

  2.3 พลวิทย ุ ตรวจสอบวิทยุ  ปากพดูหฟัูง  เสาอากาศสนั , ยาว  ข้อตอ่  แบตเตอรีอะไหล ่

พร้อมเตรียมถงุกนันําให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้ 

  2.4 พลพยาบาล  ตรวจสอบวิธีการใช้ยา  การฉีดยา  ควรจดัให้มีเซรุ่มกนัพิษงรูวม  มอร์ฟีน   

  2.5 พลนบัก้าว  ตรวจสอบระยะก้าวบนพืนราบ  ในป่า  ขึนเขาและลงเขา  (ในเลน ถ้ามี) 
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ตารางท ี 2.3    ตัวอย่างคําสังเตรียมลาดตระเวนรบ  

 ก. สถานการณ์ 

1.  ฝ่าย ขศ. กําลงัพล , ทีตงั , พฤตกิรรม และขีดความสามารถ 

2.  ฝ่ายเรา หนว่ยเหนือขนึไป 1  ระดบัและหน่วยซงึมีผลกระทํากระเทือนต่อการปฏิบตั ิ

 ข. ภารกิจ  ใคร  ทําอะไร  เมอืไร  ทําไม 

 ค. คาํชีแจงทวัไป 

 

ยศ  - ชือ 

 

ตําแหนง่ 

สาย

การ 

บงัคบั 

บญัชา 

  เครืองแตง่การ 

และ สป. 

ทีต้องนําไป 

 

ยทุโธปกรณ์พิเศษ 

    

ร.ท. 

จ.ส.อ. 

ส.อ.  

พล.ฯ  

 

 

 

 

จ.ส.อ.  

ผบ.ลว. 

รอง.ผบ.ลว. 

ส.พยาบาล 

วิทย ุ

 

 

 

 

ผบ.ส่วน จต.

และ หน.ชดุ- 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

- ควบคมุบงัคบับญัชา หนว่ย ลว. 

- ชว่ยเหลือในการ รวป.และควบคมุ 

- ตรวจสภาพร่างกายทุกคน และ ฯลฯ 

- รายงานตามห้วงเวลา / เมอืสงั 

 

 

 

หมู่ ปล.ที 1 (โจมตี 1) 

1.  จดัทวัไป 

     - เป็นสว่นโจมตี ณ ทีหมาย 

 ตาม รปจ.ของ 

หนว่ย 

 

 

 

 

 

 

ของหนว่ย 

- กล้องส่องสองตา เอม็.14 

- เอ.เอ็น/พี.อาร์.ซี.77 

- กระจกสญัญาณ , นปส. 

- กระเป๋าพยาบาล

,เวชภณัฑ์ 

-ไฟฉาย , แผนที , เข็มทิศ 

- นกหวีด , พลสุ่องสวา่ง 3 

  เอ็ม.14 

 

- ชดุระเบิดทําลาย 2 ชดุ 

- พลสุอ่งสว่าง 2 ลกู 

    

 

อาวธุ 

กระสุน 

แผนการปฏิบตัิของสวนตาง ๆ่ ่  

และการจดักาลงัํ  ใคร ทีไหน อะไร เมือไร 

ตารางเวลา 



 2 - 24 

 

ยศ  - ชือ 

 

ตําแหนง่ 

สายการ 

บงัคบั 

บญัชา 

  เครืองแตง่การ 

และ สป. 

ทีต้องนําไป 

 

ยทุโธปกรณ์พิเศษ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ.ส.อ. 

…… 

จต. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผบ.ส่วน 

จต.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2. จดัพิเศษ 

    - ชดุทําลาย 1 ชดุ 2 นาย   

    - ชดุตรวจค้น 1 ชดุ 2 นาย 

    - ชดุเฝา้ตรวจ 1 นาย (จดัขนึอยู่กบั 

       ภารกิจ) 

3.  หน้าทีพิเศษ 

     - แผนทีเข็มทิศ 1 นาย 

     - พลนบัก้าว 1 นาย 

 

 

หม่ ปลู .ท ี2 (โจมตี 1) 

1.  จดัทวัไป 

     - เป็นสว่นโจมตี ณ ทีหมาย 

2.  จดัพิเศษ 

     - ชดุตรวจค้น 1 ชดุ 2 นาย 

     - ชดุจบักมุเชลยศกึ 2 นาย 

     - ชดุเฝา้ตรวจ 1 นาย (จดัขนึอยู่ 

   

- ชดุระเบิดทําลาย 2 ชดุ 

- พลสุอ่งสว่าง 2 ลกู 

- เครืองนบัก้าว 

- ลข.ควนั 4 ลกู 

 

- บงักาโลตอปิโด 2 ลกู 

- ปืนลกูซอง 1 กระบอก 

- เอ็ม.72     2  กระบอก 

- แผนทีเข็มทิศ 1 ชดุ 

 

- จดัเหมือนหมู ่ปล.1 

- เว้นชดุระเบดิทําลาย 

- เพมิเตมิกญุแจมือ 

- เชือกนบัก้าว 

- แผนทีเข็มทิศ 1 ชดุ 

- บงักาโลตอปิโด 2 ลกู 

 

    

 

อาวธุ 

กระสุน 

แผนการปฏิบตัิของสวนตาง ๆ่ ่  

และการจดักาลงัํ  อะไร เมือไร ใคร ทีไหน 

ตารางเวลา 
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ยศ  - ชือ 

 

ตําแหนง่ 

สายการ 

บงัคบั 

บญัชา 

  เครืองแตง่การ 

และ สป. 

ทีต้องนําไป 

 

ยทุโธปกรณ์พิเศษ 

    

 

 

 

 

 

 

จ.ส.อ. 

…… 

 

 

 

 

 

 

ผบ.ส่วน 

สน. 

 

 

 

 

 

 

3 

     กบัภารกิจ) 

3.  หน้าทีพิเศษ 

     - ชดุเฝา้ตรวจ  1 นาย 

     - พลนบัก้าว  1 นาย 

     - แผนที , เข็มทิศ  1 นาย 

หม่ ปลู . ท ี3 

1.  จดัทวัไป 

     - เป็น รวป.ให้หน่วยระหว่างทาง 

       ณ  ทีหมาย 

2.  จดัพิเศษ 

     - จดัเป็นชดุ รวป.3 ชดุ ๆ ละ      3 

- 4 นาย 

3.  หน้าทีพิเศษ 

     - ทกุคนเป็น พล รวป.และ ลว.นํา 

     - พลนบัก้าว  1 นาย        

 

   

 

 

 

 

 

- ปลช. 2 กระบอก 

- กล้องส่องสองตา 

- แก๊สนําตา  2 

- เครืองนบัก้าว 

- ลข. ควนั 2 

- มีดเดินป่า , ถงุมือ  2 ชดุ 

 

    

    

 

    

อาวธุ 

กระสุน 

แผนการปฏิบตัิของสวนตาง ๆ่ ่  

และการจดักาํลงั ใคร เมือไร อะไร ทีไหน 

ตารางเวลา 
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ยศ  - ชือ 

 

ตําแหนง่ 

สายการ 

บงัคบั 

บญัชา 

  เครืองแตง่การ 

และ สป. 

ทีต้องนําไป 

 

ยทุโธปกรณ์พิเศษ 

    

 

จ.ส.อ. … 

 

ผบ.ส่วน 

สน. 

 

3 

หม่ ปกู .เอ็ม.60 , คตจถ. 3.5 นิว 

1. จดัทวัไป 

     - เป็นสว่น สน.ยิง ณ ทม. 

2.  จดัพิเศษ 

     - ทกุคนเป็น พล.รวป.และ ลว.นํา 

     - ปก.2 เป็นชดุ สน. 1 

     - คจตถ. 3.5 นวิ หรือ เอ็ม.  72 

3. หน้าทีพิเศษ  ไม่มี 

 

 

 

   

 

    

 

อาวธุ 

กระสุน 

แผนการปฏิบตัิของสวนตาง ๆ่ ่  

และการจดักาลงัํ  ใคร เมือไร อะไร ทีไหน 

ตารางเวลา 
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คาํชีแจงพิเศษ0 

 1. ตอ่ ผบ. หนว่ยรอง (รอง.ผบ.ลว. , ผบ.ส่วนตา่ง ๆ) 

  1.1  รอง.ผบ.ลว.  กํากบัดแูลระหวา่งทีข้าฯ  ไม่อยู่    และดําเนินการไปตามตารางเวลา  

ตรวจสอบยทุโธปกรณ์ให้พร้อมปฏิบตัภิารกิจได้  การพราง , การแตง่กาย , การจําลองภมูปิระเทศ  

  1.2 ผบ. ส่วนตา่ง ๆ  ตรวจสอบยทุโธปกรณ์ในสนาม  กํากบัดแูลการปรับปืน การตงัศนูย์รบ  

 2. ตอ่ชุดและบคุคลตา่ง ๆ  

  2.1 ชดุทําลาย  เตรียม  ที. เอ็น.ที.  10 ปอนด์  พร้อมชดุ  ใช้เชือปะทไุฟฟ้า เครืองบงัคบัจดุ 

เอ็ม.57   พร้อมสายไฟ 200 ฟุต 

  2.2 ชดุตรวจค้น  -  จบักมุ  จดัเตรียมกญุแจมือ  ไฟฉาย ผ้าปิดตา - ปิดปาก ทําการซกัซ้อม

ภายในชดุ 

  2.3  พลวิทย ุ  ตรวจสอบวิทย ุ นปส.ฉบบัทีใช้พร้อมถ่ายอะไหล ่ บี .เอ. -4386 พร้อมการ

ปอ้งกนันํา  และเสาอากาศต้องผกูตรึง 

  2.4  ส. พยาบาล (พลพยาบาล)  จดักระเป๋าพยาบาล  -  เวชภณัฑ์  จดัมอร์ฟีน  และเซรุ่ม

แก้พิษงู  ชนิดรวมไว้ด้วย 

  2.5  พลแผนที เข็มทิศ    ตรวจสอบแผนทีระวางทีใช้    และตรวจสอบเข็มทิศเตรียมทําภูมิ

ประเทศจําลองด้วย 

  2.6  พลนบัก้าว  ตรวจสอบระยะก้าวและเตรียมเครืองมือให้พร้อม 

  2.7  เสนอรายชือผู้หน้าทีพิเศษตา่ง ๆ ให้ทราบด้วย 
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 -------------------------------------- 
(ประเภทเอกสาร) 

สวนสน  พิกัด พีพี.062805 

…........ เม.ย.31 , 1300 

คําสงัยทุธการที  1   ( กองร้อยทหารจูโ่จมที 1 ) 

อ้างถึง   :  แผนทีประเทศไทย   มาตราส่วน   1 : 50,000   ระวาง   อ.ปราณบรีุ  และ อ.หวัหิน  

1.  สถานการณ์ทวัไป 

 ก. กาํลังฝ่ายข้าศึก   

   1) สภาพอากาศในพืนทีปฏิบตักิาร   จะมีเมฆปกคลมุโดยทวัไปอาจมีฝนตกหนกัถึงหนกั

มากในตอนบา่ยและคํา  ลมตะวนัตกเฉียงใต้ความเร็ว  5 - 15  กม. / ชม. รายการแสงสวา่งมีดงันี  

  พระอาทิตย์ขนึเวลา ...................  ตก .........................   

  พระจนัทร์ขึนเวลา ...................  ตก ......................... 

  อณุภมูิสงูสดุ …………….. องศา ซ.    ตําสดุ ……………… องศา ซ. 

  2)  ภมูิประเทศ   ลกัษณะภมูปิระเทศในพืนทีปฏิบตัิการ  เป็นป่าและภเูขา  พืนทีราบ

โดยทวัไปเป็นป่าผสมไร่   และสิงปลกูสร้างโดยทวัไปเป็นป่าศรนารายณ์  ไร่สปัปะรด  ไร่ข้าวโพด  และไร่

ผลไม้ ภเูขาทีสําคญั คือ ภูเขารังแร้ง ( เอ็นพี.9986 ) , ภเูขาหนองคู ่ ( พีพี.0086 ) , ภเูขาสนามกอล์ฟ ( พี

พี.0189 ) และภูเขาหินเหล็กไฟ ( พีพี.0189 )    มีถนน และเส้นทางเกิดขนึใหม่ไม่ปรากฏในแผนทีหลาย

เส้นทาง  ถนนทีสําคญั คือ ถนนเพชรเกษม  ถนน รพช. บ.หนองแก - บ.มาลยั  สามารถใช้ได้ทกุฤด ู แหลง่นํ

ธรรมชาตโิดยทวัไปแตไ่มป่ลอดภยัในการใช้ดืม 

  3)  กําลงัข้าศกึ  เป็นกําลงัของ กรม ปล. ที 71   ประกอบกําลงั  3  กองพนั ปล. มี  พนัปล.

ที 1 ( พีพ.ี0189 ) ,  พนั ปล.ที  2 ( เอ็นพี.9987 ) , พนั.ปล.ที  3 ( พีพี.0387 ) 

  4)  ขีดความสามารถของข้าศกึ 

   ก)  ตงัรับตามแนวปะทะปัจจบุนัด้วยกําลงั  3 กองพนั ปล.สนบัสนนุด้วย ป.ในอตัรา  

   ข)  เข้าตีตอ่แนวปะทะในปัจจบุนัในเขต กรม  ร. ศร. 

   ค) โจมตีก่อกวนด้วยกําลงัรบแบบกองโจรในเขตปฏิบตักิาร  ด้วยกําลงัขนาดหมวด

กองร้อย 

   ง) โฆษณาชวนเชือกบัประชาชนในเขต อ.หวัหิน รวบรวมเสบียงอาหารและจดัตงั

กําลงัพลส่งกําลงัเพือสนบัสนนุการกระทําของ กรม ปล.ที 71 

  5) สิงบอกเหต ุ  มีการเคลือนย้าย ป. และตําบลสง่กําลงัขึนมาตงัด้านหน้ามากขึน  คาดวา่

ข้าศกึจะทําการรุกลงไปทางทิศใต้ตามแนวถนนเพชรเกษม 

 

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

(ประเภทเอกสาร) 
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----------------------------- 

(ประเภทเอกสาร) 

          หน้า……..ใน………..หน้า 

คําสงัยทุธการที 1………………..      

 ข. กาํลังฝ่ายเรา 

  1)  ร้อยทหารจูโ่จมที  1   ตงับริเวณพิกดั   พีพี.064811    ขนึยทุธการกบั  กรม.ร.ศร. 

ปฏิบตัิการ ลว.ขว.  เพือพิสจูน์ทราบทีตงักําลงัและยทุโธปกรณ์ของ  ขศ.  จํานวน 10 หนว่ย ลว. 

  2)  หนว่ย ลว. ที......... ทําการ ลว.ขว. ด้านซ้าย บริเวณพิกดั ........ และหนว่ย ลว. ที ........ 

ทําการ  ลว.ขว. ด้านขวา บริเวณพิกดั…………. เส้นทางการเคลือนทีของแตล่ะหน่วยได้ประสานกนัแล้วไม่

ทาบทนักนั 

  3)  การยิงสนบัสนนุ  

   ก)  มว.ค.81  ของ พนั.1 , 2 , สนบัสนนุการยิงเมือร้องขอในเขต 

   ข)  ร้อย ค. หนกั  กรม ร.ศร.  ชว่ยสว่นรวม 

 ค. หน่วยแยกและหน่วยสมทบ 

2. ภารกิจ  

 หนว่ย ลว. ที ..... ทําการ ลว.ขว. ทีบริเวณพิกัด .......... เพือพิสจูน์ทราบทีตงัอาวธุยทุโธปกรณ์ของ

ข้าศกึ  ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา  2200  เมือสําเร็จภารกิจให้เคลือนทีไปยงัจดุรับกลบั 

3. การปฏิบัต ิ   

 ก. แนวความคิดในการปฏิบตั ิหน่วย  ลว. ของเราจะเคลือนทีจากทีตงัเวลา 1800 โดย  รยบ. 2  ฝ  

ตนั   คนัที ..... และไปลงรถบริเวณพิกัด .......... เคลือนทีด้วยเท้าเข้าจดุนดัพบบริเวณ .............. เพือ

ประสานการปฏิบตักิับหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนับริเวณพิกัด............ และเคลือนทีเข้าฐาน ลว. เพือ

เคลือนย้ายด้วย รยบ. 2  ฝ  ตนั  กลบัทีตงั ร้อยทหารจู่โจม 

 ข. ภารกิจของหนว่ยรอง 

  1)  ชดุยิง 

   ก) ชดุยิง ก. เป็น ลว. และ รวป. ชดุที  1  จดั พล.ลว. 1 นาย   พลนบัก้าว และ รวป. 

เป็นชดุ ลว. นํา  ผบ.ชดุเป็นพลแผนทีเข็มทิศ  มีหน้าทีในการ ลว.  และ รวป. ขณะเคลือนทีและการปฏิบตัิ 

   ข) ชดุยิง ข. เป็น ลว. และ รวป. ชดุที  2 จดั พล.ลว.  เป็นพลนบัก้าว  1  นาย  และ

ชดุ รวป. เป็น ลว. นํา ผบ. ชดุเป็นพลแผนที เข็มทิศ  มีหน้าทีในการ ลว.  และ รวป. ขณะเคลือนทีและ การ 

ปฏิบตัิ 

   ค) ปก. 1  เป็นชุด  รวป. ที 3 จดัพลกระสนุเป็นพลนบัก้าว 1  นาย  เป็นฐานยิงให้กบั

ชดุลว.  และ รวป. 1 -  2 
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          หน้า……..ใน………..หน้า 

คําสงัยทุธการที 1………………..      

  2)  ของชดุ 

   - ชดุ ลว.นํา และพลแผนทีเข็มทิศ คือ รวป.1 และ 2 ให้พลแผนทีเข็มทิศทงั 2 ชดุ   

ทําภมิูประเทศจําลอง ศกึษาภมูปิระเทศโดยอาศยั กําหนดห้วงการเคลือนที  และตําบลหลกัลงในภมูิ

ประเทศจําลอง ตงัแตจ่ดุเริมต้น -ทม. 

  3) บคุคล 

   ก) รอง ผบ.หนว่ย ลว. วลัลภ จะควบคมุบงัคบับญัชาหนว่ยขณะที ผบ.ลว.ไมอ่ยู ่ 

ขณะเคลือนทีจะควบคมุหนว่ยทีส่วนหลงัของหนว่ย ลว.ชว่ยเหลือ ผบ.ลว. ในการควบคมุวินยัการใช้แสง - 

เสียงในระหว่างปฏิบตัิตอ่ทีหมายจะควบคมุปฏิบตัขิองส่วนสนบัสนนุ 

   ข)  พลเข็มทิศหลกั   สจุริต   จากชดุยิง ข. , พลเข็มทิศรอง มานิตย์ จากชดุยิง ก. 

เคลือนทีตาม ผบ.ลว. เตรียมไปฉายและแผน่กรองแสง รวมทงัเสือกนัฝนเพือตรวจสอบแผนที 

   ค)  พลนบัก้าว  พงพนัธ์ จากชดุยิง ก. , ปราการ จากชดุยิง ข. ให้รายงานระยะทาง

ทกุระยะ 500 เมตร  และเมือถึงพืนทีอนัตรายและเมือถึงห้วงการเดนิแตล่ะห้วง 

   ง)  พลวิทยหุลกัประกอบ จาก บก. รับผิดชอบในการติดตอ่สือสาร  รายงานขา่วสาร

ทีเข้ามาในทนัที  ในระหว่างการกระจายขา่วสาร ต้องจดบนัทกึตามข้อการรายงานให้นํา  นปส. , เสือกนัฝน 

, ไฟฉาย , แผ่นกรองแสงและเสาอากาศยาวไปด้วย 

   จ)  คําแนะนําในการประสานงาน 

     1) เวลาไปขึนรถแหลง่รวมรถคนัที..เวลา 1800 และไปยงัตําบลลงรถพิกดั 

พีพ.ี 020841  ทําการระวงัป้องกนัด้านขวา รูปครึงวงกลมห่างจากรถ 30 - 50 เมตร  เวลากลบัก่อน 2200 

     2) รูปขบวนในการเคลือนที  รูปขบวนแถวตอนในขนัต้น และอาจเปลียน

ตามลกัษณะภมิูประเทศ   โดยทวัไปจะใช้ชดุ ลว. นํา บก.ลว. , ลว. และ รวป.ชดุที 1 ลว. และ รวป.ชดุที 2 

ติด ตามด้วยรอง รวป.3  (จะมีการซกัซ้อมรูปขบวน) 

     3) เส้นทางไปและกลบั (หลกั , รอง)  ชีให้ดใูนภมูิประเทศจําลองประกอบ 

      - เส้นทางไปหลกั  มมุ .............. ระยะ .............. ถึง  มมุ 

.............. ระยะ .............. ถึง  มมุ ............. ระยะ ............. ถึง 

      -  เส้นทางไป-กลบัรอง  (ชีให้ดภููมิประเทศจําลองเช่นเดียวกนักับ

เส้นทางไป-กลบัหลกั)  
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คําสงัยทุธการที 1………………..      

     4) การผ่านแนวทหารฝ่ายเดียวกนั 

      ก ) การผ่านออก ข้าฯ ชดุ ลว. นํา – พลแผนทีเข็มทิศ  และ 

รวป.1 - 3  พลวิทยขุนึไปประสานการปฏิบตัิ กบั จนท. แนวฝ่ายเดียวกนั โดยจะให้ จนท. ฝ่ายเดียวกนัไปส่ง

หน้าแนว รวป.ทงัหมดไปทํา พท. ด้านหน้าให้ปลอดภยัและวางการปอ้งกัน พลนําทางทีไปส่งจะกลบัมา

พร้อมพลแผนทีเข็มทิศว่า ปลอดภยัหรือไม ่ ถ้าปลอดภยั ข้าฯ  จะให้พลแผนทีเข็มทิศไปตามกําลงัส่วนใหญ่

และเริมผ่านออกโดยมีพลเข็มทิศนําทางตามลําดบัรูปขบวน ข้าฯจะตรวจยอดรวมกบั ผบ. แนวฝ่ายเดียวกนั 

      ข)  การผ่านเข้าหนว่ย ลว. หยดุระวงัปอ้งกนั ข้าฯ  ปรับความถี

ติดตอ่กบัแนวหนว่ยเดียวกนั  เพือให้ส่ง จนท. ไปรับ จากนนัจะปรับรูปขบวนเคลือนทีตามพลนําทางโดย ข้า

ฯ จะเข้าเป็นคนแรกตามด้วยชดุ ลว. ทงัหมด สําหรับ รวป.ให้เข้าเป็นชดุสดุท้าย  ข้าฯ  จะตรวจยอดร่วมกบั  

ผบ. หนว่ยฝ่ายเดียวกนั ( ซกัซ้อม ) 

     5) จดุนดัพบขนัต้นบริเวณพิกดั .......... จดุเช็คที 1-2-3 เป็นจุดนดัพบ

ระหว่างทางหลกั สําหรับจดุนดัพบระหวา่งทางทีให้ใช้นนัยดึถือครังสดุท้าย ถ้าไมกํ่าหนดให้ถือจดุนดัพบ

หลกัระหวา่งทาง ครังสดุท้ายจดุนดัพบ ณ ทม. บริเวณพิกดั…………การปฏิบตัิ ณ จดุนดัพบระหว่างทาง 

ใช้สญัญาผ่าน ถาม-ตอบ เชน่เดียวกบัการพิสจูน์ทราบฝ่ายเดียวกนัและทําการระวงัปอ้งกนั  จดุนดัพบให้

สามารถตงัรับเป็นวงรอบได้  การรอคอยไมเ่กิน 45 นาที หรือ 2/3 ของกําลงัพล  อาวธุยทุโธปกรณ์ ผู้ ทีมาไม่

ทนัให้ตามทีจดุเช็คครังตอ่ไป   หรือจดุนดัพบ  ณ  ทีหมาย 

     6)  การ ปบ.  เมือปะทะกบั ขศ. (อธิบายประกอบกระดานดํา) หนว่ย ลว. 

ของเราจะหลีกเลียงการปะทะทกุกรณี  เว้นเมือการปะทะได้เกิดขนึ  เชน่ ( ซกัซ้อม ) 

       ก)  การถกูซุ่มระยะใกล้ ( ให้ทกุคนฟังคําสงั )  ทําการโจมตีข้าศกึ

และ ปบ.ตามคําสงัต่อไป 

      ข)   ถกูซุม่ระยะไกล  ใช้การตอ่ต้านการซุ่ม   หรือการถอนตวัจาก

การปะทะด้วยการยิง 

      ค)  การ ปบ. เมือพลซุม่ยิง ขศ.ยิง ให้ระวงัปอ้งกนัรอบตวั  หยดุ

ฟังเสียงและแจ้งทิศทางของพลซุม่ยิง  ปบ. เมือ ข้าฯ สงั 

      ง)  เมือพบสนามทุน่ระเบิด ขศ.  ข้าฯ  จะให้ ลว. นํา 2 นาย 

ค้นหาทิศทางทีปลอดภยัเพืออ้อมผ่านไป  ลว. นําชดุที 2 จะต้องทํา พท. สนามทุน่ระเบดิให้ปลอดภยัทงัชนิด 
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ลวดสดดุ (ดงึ - เลิกดงึ - กด - เลิกกด)  ด้วยการทําเครืองหมายไว้  ทกุคนควรมีผ้าพนัแผลชนิดสีขาว  เพือทํา

เครืองหมายหรือผกูมดัลวดหนามและระเบิดของ ขศ. 

      จ)  การปฏิบตัิโดยฉับพลนั     ในกรณีทีเห็น  ขศ. ก่อน ให้ใช้การ

หยดุนิงอยูก่บัที  เมือเห็น   ขศ. พร้อมกนัให้โจมตีโดยฉับพลนั และถอนตวัจากการปะทะไปยงัจดุนดัพบ

ระหว่างทางครังสดุท้าย        การพบคา่ยพกั   ขศ. ให้ยึดหลกัการถอนตวัจากการปะทะด้วยการยิง   ยึดถือ 

ปบ. ตามสงัการของข้าฯ 

      ฉ)  การปฏิบตัิเมือสะดดุพลสุ่องสว่าง  ขศ.    ให้ทกุคนหมอบลง  

ทําตวัให้ตําทีสดุหลบัตาลง   1  ข้างอีกข้างหนงึใช้ตรวจการณ์ใน  พท.  รับผิดชอบ  ผู้ ทีมีทีกําบงัหรือปกปิด  

ให้อยูใ่นลกัษณะทีจะตรวจการณ์ได้ไกลทีสดุ 

      ช) การปฏิบตัิเมือถกูระดมยิงจาก  ป. , ค.  ของ  ขศ.  ทกุคน

หมอบลง ทําตวัให้ตําใช้เครืองกําบงัทีมีในภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์  เมือได้ยินเสียง  1  ป.   ระเบิดให้รีบ

เคลือนทีไปข้างหน้า    โดย  1 - 2 - 3 - และหมอบลงเป็นห้วง ๆ จนกว่าจะพ้นยา่นกระสนุตกของ ป. ขศ. 

      ญ) การปฏิบตัเิมือพบพืนทีอาบยาพิษ  ให้สญัญาณ  และทกุคน

ปกปิดร่างการด้วยเสือผ้าเป็นอย่างดี แล้วเตรียมพร้อมทีจะใช้หน้ากากปอ้งกนัไอพิษ   ถ้าไมมี่ให้ใช้ผ้าชบุนํ

ปิดปาก  จมกู  ข้าฯ จะให้    ลว. นํา  2  นาย  ค้นหาช่องทางทีปลอดภยัเพืออ้อมผ่าน  จะให้ ลว. นํา  1  นาย   

เคลือนทีเข้าไป 10 เมตร และกลบัออกมา  เพือพิสจูน์ทราบอาการ  ถ้ามีอาการจะใช้ขี ผงึทา  ถ้าไมมี่จะ

เคลือนทีตอ่ไป 

     7) การปฏิบตัิฯ พืนทีอนัตราย พืนทีอนัตรายทีทราบล่วงหน้าจะทําการ

ซกัซ้อมทกุครังกรณีทีมี พท. อนัตราย ทีไมท่ราบลว่งหน้า  ให้ยดึหลกัการทํา พท.ฝังใกล้ - ไกล ให้ปลอดภยั

ในระยะ 100 เมตร โดยใช้ชดุ รวป. 1 - 2 สําหรับการผ่านนนั ให้ใช้วิธีตามกนั จดุนดัพบ 6 และ 12 น.  100 

ของฝังใกล้-ไกล นนั   ให้ยึดถือเป็น รวป.   จดุนดัพบฝังใกล้ต้องพยายามไปรวมกบัจดุนดัพบฝังไกลให้ได้ 

     8) การ ปบ. ณ  ทม.   ก่อนอืน ข้าฯ พร้อมชุด ลว.นํา จะขึนไปพิสจูน์ทราบ 

ทม. จากนนัจะให้ ลว./รวป.1  เข้าปีกซ้าย , ลว./รวป.2  เข้าปีกขวาและ 12  น.  เป็นเส้นแบง่เขต รวป.3 เป็น

ฐานยิงตงักึงกลาง สามารถตรวจการณ์เห็นทีหมาย การเคลือนทีใช้ลกัษณะตวัหนอน ใช้การฟังเสียง การ

สงัเกตและบนัทึกสงัเขปให้ได้รายละเอียดมากทีสดุ 
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      - กล้องส่องสองตาจะมีประโยชน์มาก กล้องถ่ายภาพโพราลอยล์  

ถ้าสามารถใช้ได้ให้ใช้เวลาในการ  ปบ.ตอ่ ทม. ไมเ่กินเวลา 2100  กระจายข่าว ณ จดุนดัพบ     รายงาน

ทางวิทยทุนัที อย่างเร่งดว่น  

     9)  การยิงสนบัสนนุ  จุดยิงที 1 พิกดั.............  จดุยิงที 2 พิกดั.............  

จดุยิงที 3 พิกดั............. 

     10)  การซกัซ้อมและการตรวจ            

      - เวลาซกัซ้อม.......... ทม. ซกัซ้อมการแตง่กายพร้อมการพราง 

ลําดบัการซกัซ้อม คือ การปฏิบตั ิทม. การ ปบ. เมือปะทะ ขศ. , การ ปบ. ณ ทม.อนัตราย , การผ่านแนวฯ

และรูปขบวนการเคลือนที 

      - การตรวจครังแรก.........................สถานที ......................... 

      - การตรวจครังสดุท้าย....................สถานที ......................... 

     11)  การรายงานผลการ ลว.     ตามแบบฟอร์มการรายงาน  ลว.รวมภาพ

ร่าง   แผนผงัหวัข้อหวัขา่วทีต้องการ 

              ก) ข่าว ขศ. ตามหวัข้อ  (ขนาด , พฤตกิารณ์ ขศ. , ทีตงั , หนว่ย , 

เวลา ,  ยทุโธปกรณ์) 

      ข) ข่าวภมิูประเทศ  ความสามารถการจราจรของยานพาหนะล้อ

และสายพานหรือการแก้ไขแผนที       

     12) ผนวก หลงัจากคําสงั ลว.แล้วจะเป็น ผนวก การบรรทุกรยบ.2 1/2ตนั 

4. การช่วยรบ 

 ก. เสบียงอาหาร , นํา 

      - อาหาร  รับประทานทีตงัหน่วย  เสบียงแห้งติดตวั 3 มือ นําคนละกระติก 

 ข. อาวธุและกระสนุ (ตามทีได้สงัการไว้ในคําสงัเตรียม) 

 ค. การแตง่กายและยทุโธปกรณ์ (ตามทีได้สงัการไว้ในคําสงัเตรียม) 

 ง. วิธีปฏิบตัติ่อผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บ 

  1) ผู้ เสียชีวิต  ในขนัแรกจะนําไปกบัหน่วย ลว.  หากไม่สามารถนํากลบัได้  ให้ฝังแล้วทํา

เครืองหมายไว้แล้วรายงานหนว่ยเหนือเพือดําเนินการตอ่ไป 

 

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

(ประเภทเอกสาร) 
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----------------------------- 

(ประเภทเอกสาร) 

          หน้า……..ใน………..หน้า 

คําสงัยทุธการที 1………………..      

  2) ผู้บาดเจ็บ  หากไมส่ามารถส่งกลบัทางอากาศได้  หนว่ย ลว. จะแจ้งให้หน่วยในแนว

หน้าทราบว่า  หน่วย ลว. จะสง่ผู้บาดเจ็บไปยงัหนว่ยนนักบัผู้ชว่ยเหลืออีก 1 คน  หากไม่สามารถปฏิบตัไิด้

จะนําผู้บาดเจ็บไปยงัฐาน ลว. หรือหน่วย ลว. อาจจะเคลือนทีไปยงัแนวทหารฝ่ายเดียวกนั 

 จ. การปฏิบตัิตอ่เชลยศกึ  ปฏิบตัติามหลกัปฏิบตัิตอ่เชลยศกึ  คือ ค้น  แยก  เงียบ  เร็ว  พิทกัษ์  

เมือเคลือนทีออกจากทีหมายแล้ว  ติดตอ่กับหน่วยเหนือเพือออกคําแนะนําว่า  จะควบคมุตวัไปกบัหน่วย

หรือส่งตวักลบั  ยทุโธปกรณ์ทีไมสํ่าคญัให้ทําลาย 

5. การบังคับบัญชาและการสือสาร 

 ก. การบงัคบับญัชา 

  1) สายการบงัคบับญัชา  ผบ.ลว. , รอง.ผบ.ลว. , ผบ.ชดุ ลว. / รวป.2  และ ผบ.ชดุ รวป.3 

  2) ทีอยู่ของ  ผบ.ลว. ขณะเคลือนทีอยู่หลงัชดุ ลว.นํา , รอง.ผบ.ลว. จะอยูส่ว่นหน้า รวป. 

ซงึเป็นส่วนสดุท้าย  แตอ่าจจะเคลือนทีได้ตลอดเวลาเพือชว่ยเหลือควบคมุหนว่ย ลว. ขณะทีอยู่ ณ ทีหมาย  

ผบ.ลว. จะอยูก่บั  รอง.ผบ.ลว. จะอยู ่ณ จดุนดัพบ ณ ทีหมาย 

 ข. การสือสาร 

  1) สญัญาณภายในหน่วย ลว. ใช้ทศันสญัญาณ , เสียงสญัญาณ (ซกัซ้อม) สญัญาณ  

ถาม-ตอบ   ถาม  ชยัภมู ิ         ตอบ  แก่งคอย 

  2) วิทย ุ พี.อาร์.ซ.ี - 25  ติดตอ่กบั ทก.ร้อย 

   - นายสถานี    ทก.ร้อย     ใช้      ขนุพล 

                    หนว่ย ลว.  ใช้   ขนุศกึ.......... 

   -  ความถีหลกั   6000      ความถีรอง   7200 

   -  สญัญาณผา่น    หลกั  ถาม   จู่โจม             ตอบ  กาญจนบรีุ 

               รอง     ถาม   สีดา               ตอบ  พลายแก้ว 

             -  เริมเปิดขา่ย     เมือหน่วย ลว. เคลือนทีจากทีตงัแล้ว 

                 

ใครมีอะไรสงสยับ้าง …………….  หากไม่มี   ขณะนีเวลา…………………….   

 

    

-------------------------------------- 
(ประเภทเอกสาร) 
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7.  การประสานงาน 

 จะต้องมีการประสานงานโดยตอ่เนือง  ตงัแตเ่ริมต้นในการวางแผนการเตรียมการและการ

ดําเนินการลาดตระเวน  การประสานงานขนัสดุท้ายก่อนทีหน่วยลาดตระเวนผา่นออกไปจะต้อง

ประสานงาน ณ  ทีบงัคบัการและตรวจการณ์ของหนว่ยหรือกองร้อยทีอยู่ในพืนทีนนั  และประสานกบัหนว่ย

สดุท้าย หรือทีตงัอยูข้่างหน้าสดุทีหนว่ยลาดตระเวนต้องผ่านออกไป  ตวัอย่างในการประสานงานคือ 

 7.1  การเคลือนทีในพืนทีของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกนั  จะต้องแจ้งให้หน่วยนนั ๆ   ทราบเพือทีจะ

ไมมี่อนัตราย 

 7.2  การผ่านออกไปและการกลบัเข้ามายงัพืนทีของฝ่ายเดียวกนั อาจต้องใช้พลนําทางเมือจําเป็น

จะต้องผ่านเครืองกีดขวางตา่ง ๆ  เข้ามา 

 7.3 การยิงสนบัสนนุ  การยิงสนบัสนนุทีวางแผนไว้อย่างดีและประสานกนัเรียบร้อยจะชว่ยหนว่ย 

ลาดตระเวน  ได้ถึง  6   ประการ   คือ .- 

  7.3.1  การทําลาย 

  7.3.2  การลวง 

  7.3.3  การขดัขวาง 

  7.3.4  การคุ้มครอง 

  7.3.5  การชว่ยในการหาทิศ 

  7.3.6  การค้นหา 

ตัวอย่างการประสานกับหน่วยในแนวหน้า 

 1.  แจ้งตวั  และหนว่ยของท่าน 

 2.  ขนาดของหน่วยลาดตรเวน 

 3.  เวลา  และสถานทีผ่านออกไปและกลบัเข้ามา 

 4.  พืนทีปฏิบตักิารโดยทวัไป 

 5.  ข่าวสารภมูปิระเทศ  และลกัษณะพืชพนัธ์ 

 6.  ทีตงัของข้าศกึทีทราบหรือคาดว่าจะมี  และเครืองกีดขวาง 

 7.  ทีซุม่โจมตีของข้าศกึทีคาดว่าจะมี 

 8.  พฤตกิารณ์ลา่สุดของข้าศกึทีนา่รู้ 

 9.  ข่าวสารโดยละเอียดเกียวกบัทีตงัของฝ่ายเรา 

 10.  ประสานแผนการยิงสนบัสนนุ , แผนฉากขดัขวาง 

 11.  ทีตงัจดุนดัพบขนัต้นทีรวมพล 

 12.  หนว่ยสนบัสนนุเตรียมพร้อมให้ 

  12.1  การยิงสนบัสนนุ 

  12.2  พลนําทาง 
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   12.3   แผนการตดิตอ่สือสารระหว่างหนว่ย  ลว. กบัหนว่ยในแนวหน้า 

   12.4   หมู่หนนุ 

  12.5   เรืองอืน  ๆ 

 13.  การแลกเปลียนข่าวสาร , สถานี  ความถีวิทยทุีใช้ 

 14.  การแลกเปลียนข่าวสาร , การใช้ส่องแสงหรือพลสุญัญาณ 

 15.  สอบสญัญาณผา่น  ถาม - ตอบ  ให้ตรง 

 16.  ข่าวสารทีส่งมาถึงหนว่ยผลดัเปลียน 

 17.  สญัญาณฉกุเฉิน  และรหสั 

8.  การลาดตระเวนตรวจภมิประเทศู  

 การพิจารณาภมูปิระเทศจากแผนทีและภาพถ่ายทางอากาศ  จะได้รับข่าวสารทีแท้จริงของเหล่านี

ได้จากการตรวจด้วยสายตาโดย 

 8.1  การตรวจสอบภมูิประเทศทางอากาศ 

 8.2  การตรวจภมูปิระเทศทางพืนดิน 

9.  การทาํแผนให้สมบรณ์  ู  ผบ.ลว.  จะต้องพิจารณาในการทําแผนให้สมบรูณ์ตามลําดบัความสําคญั

แตอ่าจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม   ดงันี 

 9.1  ภารกิจในหน้าทีของทีหมาย   

 9.2  ภารกิจอนื ๆ และหน้าทีสําคญัอืน ๆ   

 9.3  เวลาไปและเวลากลบั  (พิจารณาถึงเวลาที  1  ต้องถึงทีหมาย 2 การปฏิบตั ิณ ทีหมาย  3  

การกลบัอาจพิจารณาถึงเวลาคาํคืน  และตะวนัรอน  ฯลฯ) 

 9.4  เส้นทางหลกัเส้นทางรอง ( ปกติจะแบง่เป็นห้วง  ดตูามรูปที  8  หน้า  51 ) 

 9.5  การจดักําลงัสําหรับทําการเคลือนที  มีปัจจยัทีจะต้องพิจารณา  คือ 

  9.5.1  การปะทะข้าศกึ 

  9.5.2  ความสมบรูณ์ทางยทุธวิธี 

  9.5.3  การปฏิบตัิ ณ  ทีหมาย 

  9.5.4  การควบคมุ 

  9.5.5  สถานการณ์ข้าศกึ 

  9.5.6  ความเร็วในการเคลือนที 

  9.5.7  การเคลือนทีอย่างลกัลอบ 

  9.5.8  การกระจายกําลงั 

  9.5.9  การระวงัปอ้งกนั 

  9.5.10  ภมูิประเทศ , ทศันวิสยั  , สภาพอากาศ 

 9.6  การปฏิบตัิ  ณ พืนทีอนัตราย 
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  9.6.1  การทําแผนโดยเฉพาะสําหรับการข้ามแตล่ะพืนทีอนัตรายทีจะรู้ลว่งหน้า 

  9.6.2  การทําแผนโดยทวัไป  สําหรับการข้ามแตล่ะพืนทีอนัตรายทีไมรู้่ล่วงหน้า 

 9.7 การปฏิบตัิเมือปะทะข้าศกึ  หนว่ยลาดตระเวนอาจปะทะกบัข้าศกึโดยบงัเอิญไมว่า่จะเป็น

ปะทะโดยบงัเอิญ หรือถกูซุม่โจมตี  เราต้องพยายามทีจะผละออกจากการปะทะนนั ๆ เพราะเป็นการเสียง

ตอ่ภารกิจของสว่นใหญ่   

  9.7.1  การถอนตวัจากการปะทะโดยบงัเอญิ  กระทําได้โดย 

   9.7.1.1  ถอนตวัโดยใช้ระบบนาฬกาิ  

   9.7.1.2  ฝึกปฏิบตัฉิับพลนั  อาจชว่ยให้ทําการถอนตวัได้ผลมากทีสดุ 

   9.7.1.3  การยิงประกอบการเคลือนที  หรือการยิงประกอบการดําเนินกลยทุธ 

  9.7.2  จากการซุ่มโจมตี  อาจตอ่ต้านการซุ่มโจมตีด้วยการปฏิบตัฉิับพลนั 

  9.7.3  การซุ่มโจมตีตอ่ข้าศกึ  อาจจะเป็นทางทีดีทีสดุเมือเราไม่มีโอกาสเลือก 

 9.8  จดุนดัพบและการปฏิบตั ิณ  ทีจดุนดัพบ 

  9.8.1  การเลือกจดุนดัพบ 

   9.8.1.1  เลือกจดุนดัพบขนัต้น  และจดุนดัพบ  ณ  ทีหมายเสมอ 

   9.8.1.2  เลือกพืนทีเหมาะ ๆ เป็นจดุนดัพบระหว่างทาง 

   9.8.1.3  วางแผนเลือกจดุนดัพบ  ทงัฝังด้านในและฝังด้านไกลของพืนทีอนัตราย 

  9.8.2  การใช้จดุนบัพบ 

   9.8.2.1 ถ้าต้องการกระจายกําลงัออกไปในพืนทีฝ่ายเดียวกนั ให้ พล.ลว.ทกุคนไป

รวมกนั  ณ จดุนดัพบขนัต้น 

   9.8.2.2  ถ้าต้องการกระจายกําลงัออก  หลงัจากผ่านจดุเริมต้นกับจดุนดัพบระหว่าง

ทางจดุแรกแล้ว  ให้พลลาดตระเวนทกุคนไปพบกันทีจดุนดัพบขนัต้นหรือจดุนดัพบระหวา่งทางจดุแรก (ต้อง

บอกลงไปในตอนออกคําสงั  ลว.)  
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รปท ี ู 2.7  ตัวอย่าง  การผละจากการปะทะกับข้าศึก  โดยใช้ระบบนาฬิกา 

                                                                                    
                 

 

                                                                        การยิงของข้าศกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย ลว. เคลือนทีตามคําสงั 

สิบนาฬกาสองร้อยิ  

 

 

 

   9.8.2.3  ถ้าต้องการกระจายกําลงัออก  ระหว่างจดุนดัพบระหวา่งทางด้วยกนัแล้ว  

ให้พลลาดตระเวนทกุคนไปพบกนัที  จดุนดัพบทีผ่านมาล่าสดุหรือไปจดุนดัพบระหว่างทางจดุต่อไปได้   

(ให้ ผบ. หนว่ย บอก  พล.ลว.  ทกุนายแตล่ะจดุนดัพบ) 
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  9.8.3  การปฏิบตัิ  ณ จดุนดัพบ 

   9.8.3.1  ให้หน่วยลาดตระเวนหยดุคอย  จนกว่าส่วนหนงึส่วนใดของหน่วย

ลาดตระเวนทีต้องการมาถึงเสียก่อนจงึปฏิบตัิตอ่ไป  ภายใต้การควบคมุของผู้อาวโุส ณ ทีนนั การปฏิบตัิ

เชน่นีเหมาะสมสําหรับลาดตระเวนหาขา่วซงึใช้คนเพียงหนงึหรือสองคน 

   9.8.3.2  ให้หน่วยลาดตระเวนหยดุคอยอยูใ่นห้วงระยะเวลาหนงึ  จากนีผู้อาวโุส ณ 

ทีนนั เป็นผู้ พิจารณาถึงการปฏิบตัิตอ่ไป   โดยอาศยักําลงัพล  และสิงอปุกรณ์เท่าทีมีอยู่เป็นปัจจยัทีจะ

พิจารณาถึงการปฏิบตัภิาระกิจตอ่ไป 

 9.9  ปฏิบตั ิ  ณ ทีหมาย  คือ  การปฏิบตัใิด ๆ  ของส่วน , ชดุแตล่ะคนของหน่วยลาดตระเวน  

เพือให้สําเร็จภารกิจ  และการปฏิบตัใิด ๆ  นอกเหนือไปจากกนั  เช่น.-   

  9.9.1  การเข้ายึดและการระวงัปอ้งกนั ณ จดุนดัพบ ณ ทีหมาย 

  9.9.2  การลาดตระเวนของ  ผบ.หนว่ย   

  9.9.3  การตรวจสอบแผนการปฏิบตัิการสง่กําลงับํารุง  ยทุโธปกรณ์ครังสดุท้าย 

  9.9.4  การใช้  ป. หรือ ค. ยิงสนบัสนนุ 

  9.9.5  การนํากําลงัของส่วนชดุบคุคลทีสําคญัเข้าทีวางตวัในขนัต้น 

  9.9.6  การติดตอ่สือสาร  และมาตรการในการควบคมุอืน ๆ  

  9.9.7 การปฏิบตัิทีต้องกระทําเมือข้าศกึได้ตรวจพบฝ่ายเรา  ทีจดุนดัพบ ณ ทีหมายเสีย

ก่อนทีส่วนโจมตีจะเริมทําการโจมตี 

  9.9.8 การเคลือนทีจากทีหมายไปยงัจดุนดัพบ ณ ทีหมาย  หรือจดุนดัพบ ณ ทีหมาย

สํารอง 

  9.9.9  การกระจายขา่วสาร 

 9.10   การรายงานการลาดตระเวน 

 9.11  การปฏิบตัิอืน ๆ  เชน่ การข้ามลําธาร  การบรรทุกบนเรือ  การบรรทกุรถอากาศยาน และ

การส่งกําลงัทางอากาศ แผนเหลา่นีถ้าใช้กบัคําสงัยทุธการทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วให้ทําเป็นผนวก

ประกอบคําสงันนั 

 9.12   การซกัซ้อมและการตรวจ  การซกัซ้อมและการตรวจ  เป็นสิงสําคญัทีสดุของการเตรียมการ  

หนว่ยลาดตระเวนจะต้องมีแผนในการซกัซ้อม  และการตรวจอยา่งละเอียดถีถ้วน 

 9.13   เสบียง , อาวธุ , กระสนุทีจะนําไป 

 9.14   เครืองแตง่กายและสิงอปุกรณ์ 

 9.15   วิธีส่งผู้บาดเจ็บ ตาย และเชลยศกึ  วิธีการปฏิบตั ิ ดงันี.- 

  9.15.1 ผู้บาดเจ็บ  นําออกจากพืนทีปะทะเพือปฐมพยาบาลขนัต้นเสียก่อน  ถ้าเป็น

ผู้บาดเจ็บทีเดินได้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมดงันี.- 
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   9.15.1.1  ส่งกลบัทางอากาศ 

   9.15.1.2  เดินกลบัไปหนว่ยลาดตระเวน 

   9.15.1.3  ซอ่นผู้บาดเจ็บไว้ก่อน  แล้วจึงมารับในเวลากลบั 

   9.15.1.4  ให้เดินกลบัมายงัพืนทีของหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนั 

  9.15.2  ผู้บาดเจ็บสาหสั  ให้พิจารณาส่งกลบัโดย 

   9.15.2.1  ส่งกลบัทางอากาศ 

   9.15.2.2  ให้นําไปกบัหนว่ยลาดตระเวน 

   9.15.2.3   ซอ่นผู้บาดเจ็บไว้ก่อน  แล้วมารับตอนขากลบัอาจทิงใครเป็นเพือน 

  9.15.3  คนตาย  ดําเนินการส่งกลบัเชน่เดียวกับผู้บาดเจ็บสาหสั  ยกเว้นเมอืทงิเอาไว้ก่อน

ไมต้่องจดัคนไว้เป็นเพือน 

  9.15.4  เชลยศกึ การปฏิบตัิตอ่เชลยศกึควรให้ผกูมดัปิดปาก และอาจต้องปิดตา ถ้าจําเป็น 

   9.15.4.1  ส่งกลบัได้โดยเจ้าหน้าทีควบคมุเชลยศกึ  มายงัหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนั 

   9.15.4.2  ส่งกลบัทางอากาศ 

   9.15.4.3  ให้ไปกบัหน่วยลาดตระเวน 

   9.15.4.4  ทําการซ่อมเชลยศกึไว้แล้วคอ่ยมารับกลบั  โดยปฏิบตัเิช่นเดียวกบั  

ผู้บาดเจ็บสาหสั 

 9.16  การใช้สญัญาณ   หน่วยลาดตระเวนจะต้องติดตอ่กนัได้เสมอไมว่า่จะอยูใ่นทีใดหรือเวลาใด

ก็ตาม  จะต้องมีแผนการใช้สญัญาณตา่ง ๆ  และทําการซกัซ้อมไว้แล้วเป็นอยา่งดี  รวมถึงสญัญาณที

เกียวกบัการยิงสนบัสนนุด้วย  เชน่  ขอเลือนการยิงสนบัสนนุ , การเริมเข้าโจมตี  การถอนตวัจากทีหมาย

เมือมองเห็นได้ด้วยตา หรือฟังเสียงได้ยิน ก็ใช้สญัญาณแขนหรือมีพลสุญัญาณเสียงสญัญาณ เป็นต้น 

 9.17  การติดตอ่กบั บก.หนว่ยเหนือ 

 9.18  สญัญาณผา่น ถาม - ตอบ ประจําวนั 

 9.19  สายการบงัคบับญัชา  ทีได้กําหนดไว้ในคําสงัเตรียม  เหมาะสมหรือไม ่ ทีอยู่ของ ผบ.หมวด

ลาดตระเวน  รอง ผบ.หมวดลาดตระเวน  จะต้องวางแผนว่าอยู่ทีใดในระหว่างการเคลือนที  ณ  พืนที

อนัตราย  และทีหมาย  คําแนะนําบางประการในการเลือกทีอยู่ของรอง ผบ.หนว่ยลาดตระเวนในระหว่าง

การปฏิบตัิ  ณ  ทีหมายดงันี 

  9.19.1  การตีโฉบฉวยหรือซุ่มโจมตีอยู่กบัส่วนสนบัสนนุ 

  9.19.2  การลาดตระเวนหาข่าวเป็นจุด อยูท่ีจดุพบ ณ ทีหมาย 

  9.19.3 การลาดตระเวนหาข่าวเป็นพืนทีอยู่กบัชุดลาดตระเวน   และชดุระวงัปอ้งกันทีจะ

เคลือนทีไปจดัระเบียบ   ณ  จดุนดัพบหลงัลาดตระเวน 

10. การออกคาํสังลาดตระเวน  ผบ.หนว่ยลาดตระเวนออกคําสงัลาดตระเวนโดยใช้คําสงัยทุธการในการ

ออกคําสงัเพือให้เข้าใจง่าย  ควรจดัมีเครืองชว่ยฝึก เชน่ สภาพภมูปิระเทศ  โต๊ะ ทราย  เป็นต้น 



 2 - 41 

คาํสงัยุทธการ 

1. สถานการณ์ทวัไป 

 ก.  กําลงัของฝ่ายข้าศกึ  :   สภาพอากาศ , ภมูิประเทศ , สิงทีพิสจูน์ทราบ , ทีตงัการปฏิบตัิกําลงั

ของข้าศกึ 

 ข.  กําลงัของฝ่ายเรา  :  ภารกิจของหนว่ยเหนือ    ทีตงัและแผนการปฎิบตัขิองหนว่ยทีอยู่ทางขวา 

และทางซ้ายการสนบัสนนุเท่าทีจะหาได้สําหรับลาดตระเวนภารกิจ และเส้นทางของหนว่ยลาดตระเวนอืน ๆ  

 ค.  หนว่ยทีขนึมาสบทบและแยกหน่วย 

2. การปฏบิัติ 

 ก.  แนวความคิดในการปฏิบตั ิ แผนการปฏิบตัทิงัมวล  และภารกิจของสว่น , ชดุและแตล่ะคน ณ 

ทีหมาย  

 ข. ภารกิจอืน ๆ  นอกเหนือไปจากทีหมายสําหรับสว่นชุดและแตล่ะบุคคลตา่ง ๆ  รวมถึงหน้าทีใน

การนําทิศ  การระวงัปอ้งกันขณะเคลือนที  และขณะหยดุหนว่ย 

  ค.  คําแนะนําในการประสานงาน 

  1)  เวลาไปและกลบั 

  2)  เส้นทางหลกัและรอง 

  3)  การผ่านออกและเข้ามาในพืนทีหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนั 

  4)  การจดักําลงัสําหรับการเคลือนที 

  5)  การปฏิบตัิ ณ พืนทีอนัตราย 

  6)  การปฏิบตัิเมือปะทะกบัข้าศกึ 

  7)  จดุนดัพบและการปฏิบตั ิ ณ  จดุนดัพบ 

  8)  การปฏิบตัิ  ณ  ทีหมาย 

  -  การยิงสนบัสนนุ 

  9)  การรายงานการลาดตระเวน 

  10)  การปฏิบตัิอืน ๆ 

  11)  การตรวจและการซกัซ้อม 

3. การช่วยรบ 

 ก.  เสบียงอาหาร  นํา 

 ข.  อาวธุและกระสนุ 

 ค.  เครืองแตง่กาย  และยทุโธปกรณ์ (ทีทกุคนต้องนําไปใช้) 

 ง.  วิธีส่งผู้บาดเจ็บและเชลยศกึ 

4. การบังคับบัญชาและการสือสาร 

 ก.  การสือสาร 
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  1)  สญัญาณทีใช้ภายในหน่วยลาดตระเวน 

  2)  การสือสาร กบั บก.หนว่ยเหนือ-นายสถานี ความถีหลกัและความถีรอง เวลาการติดตอ่

และรหสัทีใช้เป็นพิเศษ 

  3)  สญัญาณผา่นถามและตอบ 

 ข.  การบงัคบับญัชา 

  1)  สายการบงัคบับญัชา 

  2) ทีอยู่ของ ผบ.หนว่ยในเวลาตา่ง ๆ ในระหว่างการเคลือนที ณ จดุพืนทีอนัตราย ณ ทม. 

5.  การตรวจ การซักซ้อม  การกาํกบัดแลู  

 การตรวจและการซกัซ้อม  เป็นสิงทีสําคญัทีสดุในการเตรียมการลาดตระเวนซงึจะชว่ยให้ทราบถึง

ความพร้อมรบของสภาพร่างกาย  และจิตใจของ  พล.ลว. แตล่ะคน 

 5.1 การตรวจ  ให้ทําก่อนการซกัซ้อม  เพือให้แนใ่จว่าเครืองแตง่กายและสิงอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ได้

พร้อมสมบรูณ์หรือไม่  หรือได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วและจะต้องสอบถามแตล่ะคนในเรือง.- 

  5.1.1 แผนการปฏิบตัขิองหน่วยลาดตระเวน 

  5.1.2 บทบาทของตนจะต้องทําอะไร  และจะต้องทําเมือใด 

  5.1.3 การปฏิบตัิอะไรบ้างทีจะเกียวข้องกับผู้ อืน 

  5.1.4 สญัญาณผา่น  ถาม - ตอบ  รหสัทีใช้ , นายสถานีวิทย ุ, ความถี , การรายงาน  และ

รายละเอียดอืน ๆ ทีจําเป็น  

 การตรวจครังสดุท้าย  จะทําหลงัจากการซกัซ้อม  ก่อนเวลาออกเดนิทางเพอืให้แน่ใจว่า  ทกุอย่าง

พร้อม  ไมมี่สิงใดหลงลืมไว้อีก 

 5.2 การซกัซ้อม  เพือให้แน่ใจถึงการปฏิบตัขิองหนว่ยลาดตระเวนและทดสอบถึงการปฏิบตัิตาม

แผนตา่ง ๆ ทีได้กําหนดไว้  เพือแก้ไขให้เหมาะสมกบัยทุโธปกรณ์ทีนําไปและจะทําให้คุ้นเคยตอ่การปฏิบตัิ 

เหมือนกับการปฏิบตัิจริงอยา่งมีประสิทธิภาพ   จะต้องทําการซกัซ้อมดงันี 

  5.2.1 ถ้าหนว่ยลาดตระเวนจะต้องปฏิบตัใินเวลากลางคืน  ในการซกัซ้อมจะต้องทําการ

ซกัซ้อมในเวลากลางวนั  และเวลากลางคืน  โดยใช้ภูมิประเทศทีคล้ายคลึงกบัการปฏิบตัจิริงมากทีสดุ  แต่

ถ้ามีเวลาจํากดัก็ให้ทําการซกัซ้อมเฉพาะทีสําคญั  แตก่ารปฏิบตั ิณ ทีหมายเป็นตอนทีสําคญัทีสดุซงึจะต้อง

ทําการซกัซ้อมเสมอ 

  5.2.2 การซกัซ้อมทีได้ผล  กระทําได้จากการซกัซ้อมทดลอง  และการซกัซ้อมจริง  การ

ซกัซ้อมทดลอง  เป็นการอธิบายให้ทราบถึงการปฏิบตัิตา่ง ๆ ของส่วน , ชดุ  และแตล่ะคนในหน่วย

ลาดตระเวน  เมือทกุคนทราบการปฏิบตัิดีแล้ว  ตอ่ไปให้เป็นการซกัซ้อมจริง  ซงึจะมีตอ่เวลาสําหรับในการ

ซกัซ้อมให้มากเพียงพอ   ถ้าทําได้ก็ให้  ผบ.ส่วน  หรือ ผบ.ชดุตา่ง ๆ  ทําการซกัซ้อมเรืองทีจะต้องปฏิบตัิ

เหมือน ๆ  กนัภายในหนว่ยของตนเสียก่อนทีจะร่วมซกัซ้อมทงัหนว่ยลาดตระเวน 
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 5.3 การกํากบัดแูล  เป็นหน้าทีของผู้บงัคบับญัชาทกุคนทีตนจะต้องกํากบัดแูลตลอดเวลา  โดยใช้

ประสบการณ์และความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์มากทีสดุ 

6.  การปฏบิัติการลาดตระเวน    

 การดําเนินการ ลว. ทีนา่จะให้ผลดีทีสดุ  คือ การปฏิบตัติามแผนทีได้วางใจโดยละเอียด  แต่

ในทางปฏิบตัจิริง ๆ  แคน่นัหาเพียงพอไม ่  บางครังสถานการณ์ทีเปลียนแปลงจะทําให้  ผบ.หนว่ยจะต้อง

พยายามแก้ปัญหา   โดยใช้ไหวพริบปฏิภาณของตน  และยงัต้องอาศยัความร่วมมือจาก พล.ลว. ทกุ ๆ นาย

ด้วย   เรืองตา่ง ๆ  ทีจะกลา่วตอ่ไปนี  เป็นเครืองชว่ยให้นกัเรียนได้นําเอาไปพิจารณาเป็นประสบการณ์   ใน

การดําเนินการ  ลว.   

 6.1 การควบคมุ 

  61.1 การควบคมุโดยเสียงและเครืองมืออืน ๆ  

   - คําสงัด้วยวาจาเป็นวิธีการควบคมุทีดี  ควรสงัการด้วยวาจาให้มีเสียงพอได้ยินการ

ตะโกนด้วยเสียงดงัจะใช้กรณีเร่งดว่นเท่านนั  ในเวลากลางคืนหรือเมือใกล้ข้าศกึการสงัการจะต้องทําเสียง

เบา ๆ  เหมือนกระซิบ  หรือใช้สญัญาณเงียบ  หรือด้วยวิธีการสือคําสงัจากคนหนงึไปอีกคนหนงึ 

   - วิทยเุป็นวิธีการควบคมุทีดีทีสดุโดยเฉพาะหน่วยลาดตระเวนขนาดใหญ่  จะต้องให้

มีการรักษาวินยัในการใช้วิทยเุป็นอยา่งดี 

   - การใช้สญัญาณนกหวีด  เป็นวิธีการทีดีประการหนงึในเมือไม่จําเป็นจะต้องรักษา

ความลบั  เชน่ในระหวา่งทีปะทะกบัข้าศกึ 

   -  การใช้เสียงสญัญาณอืน ๆ  จะต้องเป็นเสียงทีฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย  การใช้เสียงนก

เสียงสตัว์  มกัจะไม่คอ่ยเหมาะสมเพราะยากแก่การเลียนเสียงให้เหมือนจะต้องทําการซกัซ้อม  การใช้เสียง

อืน ๆ  เสียก่อนจงึทําการลาดตระเวน 

  6.1.2 การควบคมุโดยไมใ่ช้เสียง 

   -  ทําทา่สญัญาณมือแขน 

   -  เครืองมือ  แสงอินฟราเรด 

   -  การใช้แถบเรืองแสงเพือใช้ในการควบคมุในเวลากลางคืน 

  6.1.3  ผู้ ทีจะช่วยในการควบคมุภายในหน่วยลาดตระเวน 

   -  รอง ผบ.หนว่ยลาดตระเวน 

   -  ผบ.หนว่ยรอง ได้แก่  ผบ.ส่วน หน. ชดุตา่ง ๆ 

   -  พล.ลว. แตล่ะคนก็ชว่ยในการสือคําสงัต่าง ๆ 

  6.1.4 การนบัยอดเป็นปัญหาในการควบคมุประการหนงึ  เพือให้ทราบว่าทกุคนพร้อมอยู่

จะต้องมีการนบัยอดทกุครังจากหลงัจากข้ามพืนทีอนัตรายหลงัจากการปะทะกบัข้าศึก       และหลงัจาก

การหยดุ 

 6.2  การผ่านออกไป  และการกลบัเข้ามายงัพืนทีของฝ่ายเดียวกนั 
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  6.2.1 การผ่านออกไป  หน่วยลาดตระเวนจะต้องเคลือนทีอย่างระมดัระวงัในขณะทีอยู่ใน

พืนทีฝ่ายเดียวกนั  เพือไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นข้าศึก  และไปหยดุอยู่ใกล้ ๆ  กบัทีตงัของหนว่ยฝ่ายเดียวกนั

และให้  ผบ.หนว่ยลาดตระเวนนําทหารไปด้วยอยา่งน้อยหนงึคนหรือมากกว่าไปประสานกบัผู้บงัคบัหนว่ยที

วางกําลงัอยู่ในทีนนั   เพอืขอทราบเกียวกบั  

   -  ข่าวสารล่าสุดของข้าศกึ 

   -  ลกัษณะภมิูประเทศทีออกไปข้างหน้า 

   -  เครืองกีดขวางทีวางไว้ 

   -  การติดตอ่สือสาร 

   -  การยิงสนบัสนนุจากภายในทีตงั 

   -  การชว่ยเหลืออืน ๆ ทีหน่วยจะชว่ยได้ 

   -  ยืนยนัสญัญาณ   ถาม -  ตอบให้ตรงกนั 

   -  ขอทราบถึงการผลดัเปลียนของหนว่ยในทีตงันนั 

   -  ขอทราบเรืองพลนําทางถ้าไมก่ลบัมาทีจดุเดมินนัอีก 

   -  เส้นทางทีกลบัเข้ามายงัหน่วยทหารฝ่ายเดียวกนั 

   -  ขอพลนําทางออกไป ถ้าหนว่ยได้วางเครืองกีดขวาง เช่น ลวดหนาม กบัระเบิดไว้ 

  6.2.2 การเคลือนย้ายเข้ามาในพืนทีของหนว่ยทหารฝ่ายเดียวกนั  คงปฏิบตัเิชน่กบัการผ่าน

ออก 

 6.3 การหลีกเลียงจากการถกูตรวจสอบ  

  6.3.1 การลาดตระเวนทกุแบบยกเว้นการลาดตระเวนค้นหาและโจมตี จะต้องพยายาม

เคลือนทีไปถึงทีหมายโดยไม้ให้ข้าศกึพบเห็น  ให้หลีกเลียงจากการปะทะกบัข้าศึกโดยไม่จําเป็น เพือ

หลีกเลียงการปะทะทีอาจเกิดขึน  ซงึทําให้สญูเสียบคุคลทีมีความสําคญัตอ่การปฏิบตัภิารกิจ 

  6.3.2 หนว่ยลาดตระเวนหาข่าว พยายามดําเนินการลาดตระเวนหาข่าวและการเฝา้ตรวจ  

โดยไมใ่ห้ข้าศกึพบเห็นเช่นเดียวกนั  ถ้าข้าศกึรู้ตวัเสียก่อนแล้วขา่วทีได้มาก็หมดคณุคา่ไป 

  6.3.3 ในระหว่างเคลือนทีกลบั  หน่วยลาดตระเวนจะต้องหลีกเลียงจากการปะทะและไมใ่ห้

ข้าศกึตรวจพบได้  นอกจากว่าได้รับภารกิจให้เข้าตดิพนักบัข้าศกึทีพบในเขากลบั 

 6.4  การรักษาทิศทาง 

  6.4.1 ในการรักษาทิศทาง  ผบ.หนว่ยลาดตระเวนจะต้องมอบหน้าทีให้กบัพลลาดตระเวน

หนงึ หรือ สองคน  เพือทําหน้าทีในการรักษาทิศทาง  ในระหว่างการเคลือนที ผบ.หนว่ยจะต้องตรวจสอบ

ทิศทางเสมอกบัผู้ รักษาทิศทาง  และเปลียนใหมท่นัทีเมือเห็นว่าเหมาะสม 

  6.4.2 การนบัก้าว ผบ.หนว่ยลาดตระเวนมอบหน้าทีให้มีพลนบัก้าวอยา่งน้อยสองคน  เพือ

ตรวจสอบระยะทางจากจดุหนงึไปอีกจดุหนงึ 
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  6.4.3 เส้นทางให้แบง่ออกเป็นห้วง ๆ  ให้พลนบัก้าวจากจดุเริมต้นของแตล่ะห้วง  วิธีนีจะทํา

ให้การนบัก้าวง่ายขนึ  และตรวจสอบความถกูต้องของผู้นบัก้าวได้เป็นห้วง ๆ  ไป 

  6.4.4 การบอกระยะทางทีนบัได้ (การนบัก้าว) ของพลนบัก้าว  เมือได้รับคําสงัจาก ผบ.

หนว่ยลาดตระเวน   ส่งระยะการปฏิบตัเิชน่เดียวกบัการนบัยอด  แล้ว ผบ.หนว่ยก็จะได้ผลเฉลียจากพลนบั

ก้าวทงัสอง 

 6.5 การปฏิบตัิ  ณ  พืนทีอนัตราย ( ดรููปที  2.8 ) 

                 การปฏิบตัิ ณ พืนทีอนัตรายของหน่วยลาดตระเวน  มีความสําคญัต่อการปฏิบตัิการ

ลาดตระเวนทกุคน  เพือข้ามพืนทีอนัตรายไป   ผบ.หน่วยลาดตระเวนจะต้องวางแผนไว้โดยเฉพาะสําหรับ

พืนทีอนัตรายทีสํารวจลว่งหน้าและทําแผนทวั ๆ ไปสําหรับพืนทีอนัตรายอืน ๆ ได้ด้วยโดยใช้พิจารณา

ดงัตอ่ไปนี.- 

  6.5.1 ขนัแรก  ให้สํารวจทางด้านใกล้  และทางด้านข้างของพืนทีอนัตรายเสียก่อน  แล้วจงึ

ตรวจดรู่องรอยทางด้านไกล   หลงัจากได้ทําการตรวจแนใ่จว่าปลอดภัยแล้ว  ถ้าพืนทีอนัตรายนนัเล็ก ๆ  

เชน่  เส้นทางแคบ ๆ ก็ให้ข้ามไปทงัหมดพร้อมกนั   ถ้าพืนทีอนัตรายนนักว้างขวางการข้ามให้แบง่ออกเป็น

พวกยอ่ย ๆ  โดยให้พวกหนงึข้ามและอีกพวกหนงึก็คุ้มครองให้สลบักนั 

  6.5.2 ให้หลีกเลียงชอ่งวางของลวดหนาม   หรือสนามทุ่นระเบิดเสียเพราะโดยปกติแล้ว

เป็นพืนทีคุ้มครองด้วยการยิง  หน่วยลาดตระเวนจะต้องหาชอ่งวา่งเอง  และให้ส่วนระวงัปอ้งกนัผ่านออกไป 

  6.5.3  การข้ามลํานํา  ก่อนข้ามลํานําให้ทําการลาดตระเวนชายฝังด้านใกล้และวางกําลั

ให้สามารถยิงคุ้มครองฝังด้านไกลได้  ในขณะทีไปลาดตระเวนอยู่นนั หลงัจากได้ ตรวจสอบทางฝังด้าน

ไกลแล้วหนว่ยลาดตระเวนทําการข้ามเป็นพวกหรือส่วนย่อย ๆ อยา่งรวดเร็ว โดยอยูใ่นความคุ้มครองของ

ส่วนอืน ๆ  เมือลํานําไมล่กึพอจะลยุข้ามไปได้    ถ้าลํานําลึกจะต้องวา่ยข้ามไ ป   ให้ใช้แพแสวงเครืองส ําหร

บรรทกุอาวธุ , กระสนุ  และสิงอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ข้ามไป 
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รปทีู    2.8  ตัวอย่าง    การแบ่งเส้นทางเคลือนทเีป็นห้วง ๆ 
                                                                              ทางสามแยกใช้เป็น 

                                                                     จดุตรวจสอบ 

 

                              N                     100 เมตร  ถึงเส้นทาง 

                                                      มมุภาคของทิศ  350 ◌ํ 

                                 

               

                              S 

 

 

             

 

 

                                                                              1,400 เมตร  ถึงชอ่งเขา 

                                                                                     มมุภาคของทิศ 335 ◌ํ 

    

 

 

 

 

   800  เมตร  ถึงลําธาร 

   มมุภาคของทิศ  10 ◌ํ    
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 6.6  การระวงัปอ้งกนั 

  6.6.1  การระวงัปอ้งกนั  สําหรับการลาดตระเวนในเวลากลางวนั 

   - ให้กระจายกําลงัให้มากทีสดุ  แตใ่ห้อยูใ่นระยะทีควบคมุกนัได้ 

   - พืนทีอยูใ่นความรับผิดชอบจะต้องตรวจตราออกไปให้ไกล มากทีสดุ เพือแจ้ง

เตือนภยัให้หนว่ยลาดตระเวนทราบเสียแตเ่นิน ๆ 

   - การเคลือนทีตามพืนทีสงู ๆ จะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้เงาตดัขอบฟ้า 

   - การเคลือนทีให้หลีกเลียงพืนทีโล่งแจ้งให้มากทีสดุ  ให้ใช้ประโยชน์จากการกําบงั

และซ่อนพราง 

   - การระมดัระวงัในการเดิน  ให้รักษาฝีเท้าให้สมําเสมอหลีก เลียงจากการเดนิเร็ว 

และการวงิ 

   - ให้หลีกจากทีซงึทราบหรือสงสยัวา่จะเป็นทีตงัของข้าศกึและพืนทีก่อสร้างตา่ง ๆ 

  6.6.2  การระวงัปอ้งกนั  สําหรับลาดตระเวนในเวลากลางคืน 

   - การกระจายกําลงัน้อยกวา่ในเวลากลางวนั 

    - การเคลือนทีต้องให้เงียบไม่ให้มีเสียงดงั  เพราะเสียงจะทําให้ได้ยินไปไกลกว่าเวลา

กลางวนั 

   - ต้องลดการเคลือนทีให้ช้าลง  เพือปอ้งกนัการพลดัหน่วย 

  6.6.3  การหลีกเลียงการซุม่โจมตี การระมดัระวงัปอ้งกัน และการ ลว. ให้เหมาะสมเป็นดี

ทีสดุทีจะหลีกเลียงการถกูซุ่มโจมตี หน่วยลาดตระเวนจะต้องตืนตวัและระแวงสงสยัไว้ ถนน และทางเดนิ  

โคกเขาแคบ ๆ  หมูบ้่านและพยายามหลีกเลียงเส้นทางทีหนว่ยลาดตระเวนอืนเคยใช้มาแล้ว 

  6.6.4  การหยดุ 

   - ในบางโอกาสให้หนว่ยลาดตระเวนหยดุ  เพอืตรวจการณ์และฟังเสียงการปฏิบตัิ

ของข้าศกึ  เมือได้รับสญัญาณให้หยุด     ทกุคนจะต้องหยดุนงิอยู่กบัทีรักษาความเงียบทีสดุมองด ู และ

เงียหฟัูง  การกระทําเชน่นีใช้เมือถึงพืนทีอนัตรายและการหยดุในระหว่างทาง 

   - ให้หน่วยลาดตระเวนหยดุเพือตรวจสอบทิศทาง  ตรวจภมูปิระเทศ  เพือส่งข่าว

รับประทานอาหารหรือพกัผ่อน  ควรเป็นพืนทีทีมีการกําบงัและซอ่มพรางดี  และเกือกลูตอ่การตงัรับด้วย

ต้องจดัให้มีการระวงัปอ้งกัน  และเวลาออกเดนิตอ่ตรวจดใูห้แนว่า่ทกุคนพร้อมกนัหมด 

  6.6.5 การระวงัปอ้งกนัด้านหน้า  เป็นหน้าทีของ  พล.ลว.  นําหนว่ยลาดตระเวนหาข่าว

ขนาดเล็กอาจจดัเพียงคนเดียว  ถ้าเป็นหน่วยลาดตระเวนรบ (มีขนาดใหญ่กว่า) จดัไว้สองคนหรือมากกว่า

สองคน  การปฏิบตักิารระวงัปอ้งกนัดงันี 

   - ให้พลลาดตระเวนนํา   เคลือนทีไปข้างหน้าของหนว่ยลาดตระเวน   ให้ไกลเทา่ที

ทศันวิสยัและภมูปิระเทศ จะอํานวยให้  ในป่าทึบหรือในเวลากลางคืนเดือนมืดอาจต้องเคลือนทีปิดระยะให้
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ใกล้กนัมาก ๆ หรือทศันวิสยัดีภมูปิระเทศโล่งแจ้ง  อาจให้พลลาดตระเวนนําอยู่ห่างออกไปข้างหน้า  100   

เมตร  หรือมากกว่านนัก็ได้ 

   - พลลาดตระเวนนํา เดนิไปทางขวา และทางซ้ายของหน่วยลาดตระเวน  เพือตรวจ

ตราพืนทีข้างหน้าทีหน่วยลาดตระเวนจะต้องผ่านไป 

   - พลลาดตระเวนนํา  ทําหน้าทีระวงัปอ้งกนัและอยูห่า่งออกไปข้างหน้าของ  หนว่ย

ลาดตระเวน  ในกรณีทศันวิสยัไมด่ี   ภมิูประเทศรกทึบ  จึงมาอยูใ่กล้ ๆ  พอทีจะให้พลเข็มทิศนําทางได้ 

   -  เทคนิคซงึใช้ได้ผลดีทีสดุ  คือ     การใช้ชดุระวงัปอ้งกนัสามคนสําหรับ เป็นพล

ลาดตระเวนนํา  และพลเข็มทิศ  ให้สองคนเป็นพลลาดตระเวนนํา  คนทีสามทําหน้าทีพลเข็มทิศ     เมือพล

ลาดตระเวนไปไกล ๆ  ก็จะให้ผลดัเปลียนหน้าทีกนั  ( ดรููปที   2.9 ) 
 

รปท ี ู 2.9  ตัวอย่าง  การเคลือนทขีองพลลาดตระเวนนํา 

 

พลลาดตระเวนนําตรวจทางเดิน 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 6.7  การใช้วิทย◌ุ 

  ให้ใช้วิทยแุตน้่อยจะต้องใช้ระเบียบของคําพดู  และการรักษาวินยัการใช้วิทยอุย่างกวดขนั 

 6.8  การแทรกซมึเข้าไป  และการแทรกซมึออกมา 

  เมือสถานการณ์ของข้าศกึขดัขวางมิให้หนว่ยลาดตระเวนเข้าไป  หรือกลบัออกมาจากพืนที

ของข้าศกึได้ทงัหน่วย  ก็จะต้องให้ทหารเล็ดลอดเข้าไปหรือกลบัออกมาทีละคู ่  หรือเป็นกลุม่เล็ก ๆ  โดยที

ข้าศกึไมเ่ห็น  การปฏิบตัเิชน่นีเรียกว่า “การแทรกซมึออกมา”  โดยการปฏิบตัิดงันี.- 

สอบการฟังเสียง 

หนวย ลว่ . 

        ตรวจพนืที ทีไดถ้ากถางแลว้ 

               (  ทีโลง ่ ) 
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  6.8.1 การแทรกซมึเข้าไป   หนว่ยลาดตระเวนแยกกําลงัออกจากกนัเมือผ่านพืนทีของ

หนว่ยฝ่ายเดียวกนัไปแล้ว  หรือตามเวลาทีกําหนดไว้  โดยแบง่กําลงัออกเป็นพวกเล็ก ๆ ทําการแทรกซมึเข้า

ไปตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ให้ห่างกนั  และใช้เส้นทางไม่ซํากนั  เมอืเล็ดลอดเข้าไปในพืนทีของข้าศกึแล้วก

ให้ไปร่วมกนั   ณ  จดุนดัพบแหง่หนงึทีกําหนดไว้ลว่งหน้า  จดุนีจะต้องไม่มีข้าศกึ  มีการซ่อนพราง  และ

สงัเกตจดจําได้ง่าย  และควรเลือกจดุนดัพบสํารองไว้ในเมือใช้จดุนดัพบจดุแรกไมไ่ด้  ถ้าทกุคนไมส่ามารถ

พบกนั  ณ  จดุนดัพบได้ทงัหมดเมือถึงเวลาอนัสมควร  ผู้อาวโุส  ณ  ทีนนัเป็นผู้พจิารณาการปฏิบตัิตอ่ไป 

   6.8.2 การแทรกซมึออกมา   ใช้การปฏิบตัเิชน่เดียวกนักับการกลบัเข้ามายงัพืนทีของหนว่ย

ทหารฝ่ายเดียวกนั  หน่วยลาดตระเวนแยกกําลงัออก  และกลบัมาพบกนับริเวณใกล้ ๆ  หรือภายในหนว่ย

ของฝ่ายเดียวกนั 

  6.8.3 การเคลือนทีโดยการแทรกซมึเข้าไป  หรือการแทรกซมึออกมาจะทําให้ขาดความ

สมบรูณ์ทางยทุธวิธี  ดงันนั  ให้พิจารณาใช้ตอ่เนืองไมส่ามารถเคลือนทีได้ทงัหนว่ยจริง ๆ 

 6.9  ฐานลาดตระเวน   

  เมือหน่วยลาดตระเวนต้องหยดุอยูเ่ป็นเวลานานในพืนทีซึงไมมี่ทหารฝ่ายเดียวกนัปอ้งกนั

อยู่  ให้ใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภยั  ทงัเชิงรับและเชิงรุกอยา่งเตม็ที  ในขณะทีหน่วย

ลาดตระเวนตกอยูใ่นฐานะล่อแหลมตอ่อนัตราย  วิธีทีได้ผลจะให้ความปลอดภยัได้ดีทีสดุ  หน่วย

ลาดตระเวนจะต้องเคลือนทีเข้าไปทีรวมพล   ซงึเป็นพืนทีธรรมชาตเิกือกลูตอ่การระวงัปอ้งกนัในเชิงรับ  ซงึ

ปลอดภยัตอ่การสืบทราบของข้าศกึ   ทีรวมพลเชน่นีเรียกวา่  “ฐานลาดตระเวน” 

 6.10  การรายงาน 

 หนว่ยลาดตระเวนจะต้องรายงานข่าวสารทีได้รับมาโดยทนัที   เมือสถานการณ์และการ

ติดตอ่สือสารอํานวยให้  การรายงานทนัทีอาจทําให้หน่วยลาดตระเวนได้ปฏิบตังิานอืน ๆ  เมือ

ผู้บงัคบับญัชาได้รับรายงานก็อาจสงัให้หน่วยลาดตระเวน  ทําการปรับการยิงของปืนใหญ่ให้ซงึอาจเป็นการ

ทําลายทีหมาย  และทําให้ข้าศกึสญูเสียมากขึน   เมือเป็นเช่นนีก็นบัว่าได้ปฏิบตัิภารกิจเพมิเตมิได้สอง

ประการ  โดยไมจํ่าเป็นต้องส่งหนว่ย ลว. ออกไปใหมอี่ก   

7.สรุป   

 การลาดตระเวนเป็นสิงสําคญั  ทีผู้บงัคบับญัชาทกุชนัจะต้องรู้จกัหลกัการปฏิบตัติา่ง ๆ  ตลอดจน

ความรับผิดชอบในการฝึกการลาดตระเวน   เพือให้เกิดความรู้  ความชํานาญและมีประสิทธิภาพในการรบ   

ตลอดจนการใช้ยทุโธปกรณ์ตา่ง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม  เพือให้สอดคล้องกบัหน่วยและสภาพการรบใน

ปัจจบุนั   จะเป็นการรบตามแบบหรือการรบนอกแบบก็ตาม   การลาดตระเวนยงัเป็นสิงจําเป็นของ

ผู้บงัคบับญัชา   ทีจะใช้เป็นเครืองมือในการรวบรวมข่าวสาร , การปฏิบตัิการรบเพือทําลาย  หรือจบัเชลย

ศกึรวมทงัการระวงัป้องกนัหน่วยด้วย 
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บทท ี 3  

การลาดตระเวนหาข่าว 

1.  ความมุ่งหมายของการลาดตระเวนหาข่าว 

 ข่าวสารเกียวกบัข้าศกึและภูมิประเทศ ในพืนทีของข้าศกึเป็นสิงสําคญัยงิทีผู้บงัคบับญัชาต้องการ

ทราบโดยแนน่อน  ทนัเวลา  เพือชว่ยให้การตกลงใจปฏิบตัทิางยทุธวิธีได้อยา่งถูกต้อง  ลาดตระเวนหาขา่ว

เป็นวิธีหนงึทีจะสนองตอบให้กบัผู้บงัคบับญัชาได้เป็นอยา่งดี 

2.  ภารกจิ 

 2.1  ข้อสงสยัทีผู้บงัคบับญัชาต้องการทราบ  เกียวกบัข้าศกึและภมิูประเทศนนั  ข้อสงสยัเหลา่นี

จะเป็นภารกิจสําหรับลาดตระเวนหาขา่ว  ยกตวัอย่าง  เช่น  

  2.1.1  เกียวกบัข้าศกึ  ทีตงัของข้าศกึอยู่ทีไหน ?   ข้าศกึมีกําลงัเท่าไร ?   ณ ทีนนั ?   ข้าศกึ

มีอาวธุยทุธภณัฑ์อย่างไร ?  ข้าศกึกําลงัทําอะไรอยู่ ?  

  2.1.2  เกียวกบัภมิูประเทศ  ลํานํามีความลึก  ความกว้างเทา่ใด ?  ริมฝังของลํานําสงูชนัซึ

เป็นอปุสรรคต่อยานเกราะหรือไม ่?    สภาพของสะพานและถนนตา่ง ๆ   ในบริเวณพืนทีนนัเป็นอย่างไร ?  

มีทุน่ระเบิดหรือมีสิงทีจะทําให้เกิดจากการเสียหายหรือไม่ ?  

 2.2  ข้อสงสยัต่าง ๆ เหล่านีจะได้รับคําตอบ  ก็โดยได้ปฏิบตัภิารกิจบรรลผุลสําเร็จแล้ว 

3.  ชนิดของการลาดตระเวนหาข่าวและการเฝ้าตรวจมี  2  ชนิด คือ 

 3.1 ลาดตระเวนหาขา่วและเฝา้ตรวจเป็นจดุ   เมือผู้บงัคบับญัชาต้องการข่าวสารเกียวกบัทีตงั

แหง่หนงึโดยเฉพาะ  ตามปกตก็ิทราบทีตงัหรือการเคลือนไหวอยูบ้่างแล้ว  การลาดตระเวนหาข่าวเป็นจดุทํา

การหาข่าวโดยการลาดตระเวนทีตงัแหง่นนั   หรือโดยการเฝา้ตรวจ ณ ทีตงัแหง่นนั 

 3.2 ลาดตระเวนหาข่าวและการเฝา้ตรวจเป็นพืนที   เมือผู้บงัคบับญัชาต้องการทราบข่าวสารใน

พืนทีกว้างขวางหรืออาจต้องการข่าวสารในทีตงัหลาย ๆ แหง่  ภายในพืนทีแห่งนนั   หนว่ยลาดตระเวนหา

ข่าวนนัมาด้วยการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศในพืนทีนนั  หรือโดยการเฝา้ตรวจทวับริเวณนนั  หรือโดย

การหาข่าวเป็นจุดหลาย ๆ  จดุในทีตงัตา่ง ๆ  ภายในพืนทีนนั 

4.  การจัด    

 หนว่ยลาดตระเวนหาข่าว  จดักําลงัออกเป็นส่วนลาดตระเวน  และสว่นระวงัปอ้งกนัการจดัส่วน

ตา่ง ๆ นนั  ขนึอยูก่บัภารกิจทีได้รับ  โดยเฉพาะหน่วยลาดตระเวนทีมีหน้าทีหาข่าวเป็นจดุหรือการเฝา้ตรวจ  

ตามปกติมกัจะเป็นหนว่ยเล็ก ๆ  อาจมีกําลงั  2 , 3 หรือ 4 คน  ก็ได้การลาดตระเวนหาขา่วเป็นจดุง่าย ๆ 

หรือการเฝา้ตรวจส่วนลาดตระเวนหาข่าวเป็นพืนทีตามปกติจะจดัให้มีกําลงัมากกว่านนั  อาจมีชดุ

ลาดตระเวนหลายชดุและชุดระวงัปอ้งกนัหลายชดุ    เพือให้เหมาะสมกบัภารกิจ  การจดักําลงัสําหรับใน
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การลาดตระเวนหาข่าวเป็นจดุ เป็นพืนทีและการเฝา้ตรวจ อาจจดักําลงัผสมกนัโดยจดัให้มีการลาดตระเวน  

และการระวงัปอ้งกนัภายในชดุเดียวกนั  เรียกวา่  การลาดตระเวนและระวงัป้องกนั ( ดรูายละเอียดในบท

เรือง  การลาดตระเวน ) 

 

5.  อาวุธและยุทโธปกรณ์ 

 5.1 อาวธุ   พลลาดตระเวนยอ่มถืออาวธุและนํายทุโธปกรณ์ไปตามความจําเป็นสําหรับปฏิบตัิ

ภารกิจ  โดยกําหนดให้มีอาวธุประจํากายและอาวธุเพมิเตมิเชน่  ลข. ให้แตล่ะบคุคลอยา่งน้อย  จดัให้มี

อาวธุกลสกัหนงึกระบอก  ทีนําไปเพือให้มีอํานาจในการยิงตอ่เนืองอย่างพอเพียง    ในกรณีทีมีการปะทะกบั

ข้าศกึเกิดขึนโดยทีไมส่ามารถจะหลีกเลียงได้ 

  5.2  สิงอปุกรณ์ทีนําไป  สิงอปุกรณ์ตา่ง ๆ  อย่างน้อยทีสดุทีหนว่ยลาดตระเวนจะต้องนําไปทกุครัง

ถึงแม้จะประกอบกําลงัเพียง  2 - 4  คนก็ตาม  

  5.2.1  ดินสอดํา  สมดุบนัทึกสําหรับลาดตระเวนทกุคนใช้สําหรับบนัทกึ  และร่างภาพ 

  5.2.2  เข็มทิศตลบัเล็ง   2  อนั 

  5.2.3  นาฬกา  ิ  2  เรือน 

  5.2.4  กล้องส่องสองตา   2  กล้อง ( กลางวนัและกลางคืน ) 

  5.2.5  คีมตดัลวด   2  อนั 

  5.2.6  แผนที   2  ชดุ 

  5.2.7  ไฟฉาย   2  กระบอก 

  5.2.8  เครืองมือติดตอ่สือสาร  เพือใช้ในการควบคมุหรือการรายงาน 

 5.3 สิงอปุกรณ์อืน ๆ  หนว่ยลาดตระเวนอาจนําสิงอปุกรณ์อืน ๆ ทีมีความจําเป็นตอ่การหาขา่ว

และการเฝา้ตรวจและเพือให้สําเร็จภารกิจ  สิงอปุกรณ์ตา่ง ๆ  เหล่านีได้แก่ 

  5.3.1  กล้องถ่ายรูป ใช้สําหรับถ่ายภาพทีตา่ง ๆ  อาวธุ  เครืองมือสือสาร  สิงก่อสร้างตา่ง ๆ 

และยทุโธปกรณ์  กล้องถ่ายภาพควรเป็นกล้องชนิดพิเศษ  ทีอดัรูปได้เองในการถ่ายภาพแตล่ะครัง 

  5.3.2 สิงอปุกรณ์อนิฟราเรดและสิงอปุกรณ์อนื ๆ  ทีมองเห็นได้ในเวลากลางคืน  

โดยเฉพาะในความมืด 

  5.3.3  เครืองมือเรดาร์ขนาดเบา  ใช้กบัภารกิจในการเฝา้ตรวจโดยเฉพาะ 

  5.3.4  ชดุสนุขัลาดตระเวน   เพือชว่ยเหลือในการระวงัปอ้งกนัทีตงัต่าง ๆ 

  5.3.5  กบัระเบิดและวตัถรุะเบดิตา่ง ๆ  เมอืต้องการใช้ตามโอกาสตา่ง ๆ  
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6.  การดาํเนินการทวัไป 

 6.1 หนว่ยลาดตระเวนทกุแบบ  ยกเว้นลาดตระเวนค้นหาและโจมตี  จะต้องพยายามเคลือนทีไป

ถึงทีหมายโดยไมใ่ห้ข้าศกึพบเห็น  ให้หลีกเลียงจากการปะทะกบัข้าศกึโดยไมจํ่าเป็น  ถ้ามีการปะทะเกิดขนึ

แล้ว  อาจทําให้สูญเสียบคุคลและยทุโธปกรณ์ทีสําคญัตอ่การปฏิบตัภิารกิจได้ 

 6.2 หนว่ยลาดตระเวนหาข่าว    ดําเนินการลาดตระเวนหาข่าวและการเฝ้าตรวจโดยพยายาม

เคลือนทีไปให้ถึงทีหมายไมใ่ห้ข้าศกึพบเห็นเช่นเดียวกนั  ด้วยการเคลือนทีอย่างลกัลอบใช้ความอดทน และ

ใช้ประโยชน์จากทีกําบงัและซอ่นพรางให้มากทีสดุ 

 6.3 หนว่ยลาดตระเวนหาข่าวจะทําการตอ่สู้ เพือปอ้งกนัตนเองเทา่นนั  หรือเมือการตอ่สู้นนัทําให้

บรรลภุารกิจได้  ผู้บงัคบับญัชาจะเป็นผู้ตกลงใจ 

  6.4 “การหาข่าวด้วยการยิง”  อาจเป็นเทคนิคอยา่งหนงึเพือต้องการทราบทีตงัตา่ง ๆ ของข้าศกึ

การปฏิบตัิเชน่นี โดยให้พลลาดตระเวนทําการยิงไปยงัทีตงัของข้าศกึ หรือบริเวณทีสงสยัจะเป็นทีตงัของ

ข้าศกึ  เพือต้องการให้มีการยิงโต้ตอบออกมาก  ซงึจะทําให้ทราบทีตงัต่าง ๆ ของบคุคลและทีตงัอาวธุตา่ง ๆ 

ของข้าศกึได้   แตก่ารหาขา่วด้วยการยิงจะทําให้สญูเสียการรักษาความลบัของหน่วยลาดตระเวนไป  การ

หาข่าวสารด้วยวิธีนีจะใช้เป็นวิธีสดุท้าย  เพือให้เกิดผลสําเร็จ และจะทําได้ตอ่เมือผู้บงัคบับญัชาได้อนมุตัิ

แล้วเทา่นนั 

 6.5 การลาดตระเวนหาขา่วในเวลากลางวนั และในเวลากลางคืน  มีข้อแตกตา่งทีสําคญัในทาง

ปฏิบตั ิคือ.- 

  6.5.1  ลาดตระเวนหาขา่วในเวลากลางวนั   จะต้องใช้ประโยชน์จากการซอ่นพรางให้มาก

ทีสดุ หนว่ยลาดตระเวนถกูมองเห็นได้ง่ายกวา่ในเวลากลางคืน และตามปกติแล้วจะไมส่ามารถเคลือนทีเข้า

ไปได้ ใกล้ทีหมายมากกว่ากลางคืน 

   6.5.2 ลาดตระเวนหาขา่วเวลากลางคืน  จะต้องใช้วิธีการเคลือนทีอย่างลกัลอบมากทีสดุ  

เสียงจะได้ยินไปไกลในเวลากลางคืน และการมองเห็นได้จํากดั   การเคลือนทีเข้าไปได้ใกล้ทีหมายมากกว่า

เวลากลางวนั 

 6.6 เมือชดุลาดตระเวนสองชดุหรือมากกว่าสองชดุมารวมกนั ณ จดุนดัพบแหง่หนึงจะต้องจดั

ลาดตระเวนชดุหนงึระวงัปอ้งกนัทีจดุนดัพบไว้  สําหรับทีจะใช้ชดุลาดตระเวนอืน ๆ  เคลือนทีเข้ามาเส้นทาง

และหน้าทีได้กําหนดไว้ก่อนแล้ว สําหรับทีจะใช้ชดุลาดตระเวนนีเคลือนทีเข้ามาถึงจดุนดัพบก่อน และ

ปฏิบตัหิน้าทีตามกําหนดไว้ 

7.  ลาดตระเวนหาข่าวเป็นจุด  เป็นพืนทแีละการเฝ้าตรวจ 

 7.1 ลาดตระเวนหาข่าวเป็นจดุ   ให้หยดุและซอ่มพรางหนว่ยลาดตระเวนไว้ใกล้ ๆ  กบัทีหมาย

ตามปกติก็เป็นจดุนดัพบ  ณ  ทีหมาย  แล้วผู้บงัคบัหน่วยทําการตรวจภมิูประเทศเพอืทราบทีตงัทีแน่นอน

ของทีหมายพร้อมกบัแผนการปฏิบตัสํิาหรับชดุตา่ง ๆ  เพือให้สําเร็จภารกิจ   วางแผนกําหนดทีตงัของชดุ

ระวงัปอ้งกนัโดยให้วางตวั  ณ  บริเวณทีจะให้การเตือนภยัล่วงหน้าเกียวกบัการเข้ามาของข้าศกึ , ทําการ
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ระวงัปอ้งกนัจดุนดัพบ  ณ ทีหมาย   และคุ้มครองให้กบัส่วนลาดตระเวน   แล้วส่วนลาดตระเวนทําการ

ลาดตระเวน  ณ  ทีหมาย  โดยใช้วิธีการปฏิบตัิให้เหมาะสมกบัภมูปิระเทศ , ลกัษณะของทีหมายและภารกิจ

ในการลาดตระเวนเมือการหาขา่วได้สําเร็จลงให้กระจายข่าวสารทงัปวงทีพบเห็นมาให้พลลาดตระเวนทกุ

คนได้ทราบ ถ้าทําได้ให้รีบรายงานทางวิทยเุสียชนัหนงึก่อน    การรายงานโดยสมบรูณ์จะกระทําอีกครัง

หลงัจากกลบัมาถึงทีตงัของหนว่ยแล้ว 

 7.2  การเฝา้ตรวจเป็นจุด  การปฏิบตัโิดยทวัไปสําหรับการเฝา้ตรวจเป็นจดุคงดําเนินการ

เชน่เดียวกบัการลาดตระเวนหาข่าวเป็นจดุ   อยา่งไรก็ตามในการเฝา้ตรวจชดุลาดตระเวนจะต้องการทําการ

ตรวจจากจดุทีวางตวัไปยงัทีหมาย   และในบริเวณใกล้เคียงออกไปรอบ ๆ ทีหมายให้กว้างขวางออกไปและ

ต้องใช้เวลาในการเฝา้ตรวจหรือหนว่ยลาดตระเวน  อาจต้องเคลือนทีในการเฝ้าตรวจจากจดุหนงึไปยงัอีก

จดุหนงึ  เพือผลในการเฝ้าตรวจจนสําเร็จภารกิจ 

8.  การปฏบิัติ  ณ ทหีมายเป็นพนืท ี 

 8.1 ลาดตระเวนหาขา่วเป็นพืนที  ผบ.หนว่ยลาดตระเวนดําเนินการหาขา่ว  โดยกําหนดให้ชดุ

ระวงัปอ้งกนัทําหน้าทีระวงัปอ้งกนัจดุนดัพบ  ณ  ทีหมาย    และทําการคุ้มครองให้กบัชดุลาดตระเวนตา่ง ๆ 

ทีส่งออกไปหาข่าวแตล่ะชุดตามภารกิจทีได้รับมอบ  เมือชดุลาดตระเวนตา่ง ๆ  ได้เข้าไปหาข่าวในพืนทีแต่

ละชดุก็จดัเป็นชดุลาดตระเวนและระวงัปอ้งกัน  เพือให้มีการคุ้มครองภายในชดุของตนเองได้  เมือชดุตา่ง ๆ  

ออกทําการลาดตระเวนแล้ว    และจะไมก่ลบัมายงัจดุนดัพบ  ณ  ทีหมายอีก  ชดุตา่ง ๆ   เหล่านีจะต้องไป

รวมกนั  ณ  ทีนดัพบทีกําหนดขนึใหม่   ยกตวัอยา่งเช่น  หน่วยลาดตระเวนจะต้องไปรวมกนัหลงัจากทีได้

แทรกซมึเข้าไปหรือได้แทรกซึมออกมา  การรวมกําลงักนัด้วยวิธีนี  อาจนํามาใช้ตอ่เมือชดุลาดตระเวนตา่ง ๆ 

เคลือนทีแยกไปคนละพืนทีไม่ซํากนั  หรือต้องเคลือนทีขึนมาจากทางด้านหลงัของทีหมาย 

 8.2  การเฝา้ตรวจเป็นพืนที   การปฏิบตัใินการเฝา้ตรวจตา่ง ๆ  คงเชน่เดียวกบัการเฝา้ตรวจเป็น

จดุ  แตกตา่งกนัเพียงแตว่า่ชดุลาดตระเวนตา่ง ๆ จะต้องทําการเฝา้ตรวจให้คาบเกียวกนั  โดยตลอดในพืนที

กว้างขวางออกไปมากกวา่การทีจะเฝา้ตรวจเป็นจดุ 

9.  การรายงานผลการลาดตระเวน 

 ผบ.หนว่ยลาดตระเวนหาข่าว  เมือกลบัมาถึงทีตงัหนว่ยแล้ว   จะต้องรายงานผลการลาดตระเวน

ให้ผู้บงัคบับญัชา  หรือผู้แทนโดยปกติก็คือ  ฝอ.2  ของหน่วย  ทราบถึงรายละเอียดตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิการ

ลาดตระเวนหาข่าวตงัแตเ่ริมออกเดนิทาง  จนถึงการปฏิบตัิ  ณ  ทีหมายและกลบัมาถึงทีตงัของหนว่ยและ

ตอบรับการซกัถามของ ฝอ.2  ของหนว่ย  ร่วมกบัพลลาดตระเวนอนื ๆ  ทีอาจมีคําชีแจงเพิมเตมิ

รายละเอียดตา่ง ๆ  ในรายงานการลาดตระเวน  คงใช้ตามแบบการรายงานลาดตระเวน  ตามทีกล่าว

มาแล้วในบทเรียนเรือง การลาดตระเวน 

 

 

 



 

 

4 - 1 

บทท ี 4  

การแกะและสะกดรอย 

การป้องกันและตอบโต้การแกะและสะกดรอย 

1.  ความมุ่งหมาย   

 แนวสอนใช้ประกอบการฝึกการสะกดรอยด้วยสายตา  จะมีหลกัปฏิบตัิทีนกัสะกดรอยต้องเข้าใจ

อย่างแท้จริง  ทงันี  เพือแนะนําให้รู้จกัการสะกดรอย 

2.  ขอบเขต   

 เนือเรืองในแนวสอนนี  จะนําไปใช้กบัชดุสะกดรอยทีร่วมไปกบัหนว่ยกําลงั  ทีเข้ากวาดล้างและ

ติดตามข้าศกึ   ในการปอ้งกันและปราบปรามการก่อความไมส่งบ    หรือการปราบปรามกองโจร 

3.  ประวัต ิ   

 การสะกดรอยด้วยสายตาไม่ใชข่องใหม่  แท้จริงแล้วเป็นของเก่าทีมนษุย์ได้ใช้มาแล้วทงัสิน 

เพียงแตข่าดการสงัเกตหรือความสนใจ  เชน่ พรานป่าซงึยดึอาชีพเป็นนกัล่าสตัว์  ธรรมชาติและความเคย

ชินได้สอนให้เขาเป็นนกัสะกดรอยทีมีความสามารถ และเมือปฏิบตัอิยูเ่ป็นประจําจะกลายเป็นผู้ ชํานาญการ

สะกดรอยไปในทีสดุ 

 ในสมยัทีสหรัฐรบพุง่กบัพวกอนิเดียแดง    ทหารของรัฐบาลสหรัฐได้ใช้ชาวอินเดียแดงในท้องถิน

เป็นเครืองมือชว่ยในการติดตาม  ( ได้จดัเป็นคนสะกดรอยปีนเขา )  ซงึปรากฏผลสําเร็จดีมาก  เพราะชาว

อินเดียแดงเหล่านนัสามารถบอก  ผบ.หนว่ยทหารได้ว่า กําลงัติดตามโจร กีคน    และสามารถคาดคะเน

ความเร็วของคนเหลา่นนั และให้รายละเอียดอืน  ๆ  อีกได้ 

 การสะกดรอยด้วยสายตา    ยงัได้นําไปใช้อีกหลายประเทศ    เชน่  มาเลเซีย   ซงึได้ใช้ติดตาม

กองโจรหลงัจากปะทะกบัฝ่ายปราบปราม  ทําให้การค้นหาและทําลายได้รับผลสําเร็จ 

 การสะกดรอย  จะต้องมีการฝึก และเรียนรู้เองหลกัการปฏิบตัใินการสะกดรอยเป็นอยา่งดี  และ

เนืองจากข้าศกึทีเป็นเปา้หมาย มิได้อยูแ่ตใ่นป่าอย่างเดียว อาจแทรกซมึเข้าไปในพืนทีตา่ง ๆ  เชน่ ทุ่งนา  

ป่าละเมาะ   ภเูขา   ลํานํา  ฯลฯ  นกัสะกดรอยจําเป็นต้องได้รับการฝึกให้คุ้นเคยกบัการแกะรอยในพืนที

เหล่านนั  หรืออาจกล่าวได้ว่าต้องสามารถสะกดรอยได้ทกุสภาพภมูิประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม  การสะกดรอยมิได้เป็นของยาก  หากแตเ่ป็นของง่าย ๆ ทีใคร ๆ ก็อาจฝึกและเป็น

นกัสะกดรอยทีดีได้เหมือนกนั   ถ้าเพียงแตรู้่จกัการเอาใจใส่และสงัเกตสิงเล็ก ๆ น้อย ๆ  ทีคนอืนมองข้ามไป

และรู้หลกัการตรวจการณ์ , หลกัการสะกดรอยเพิมขนึเพียงเล็กน้อยเทา่นนั 

4.  ลักษณะการปฏบิัติงานของชุดสะกดรอย  

 4.1  ชดุสะกดรอยเป็นเครืองมือของผู้บงัคบับญัชาในการแก้ปัญหา  เปรียบเหมือนผู้บงัคบับญัชา

มีกองหนนุหรืออาวธุสนบัสนนุ  

 4.2  ชดุสะกดรอยจะออกติดตามข้าศกึ  เมอืผู้บงัคบับญัชาสงั 
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 4.3 ชดุสะกดรอยจะไมเ่ป็นหนว่ยเข้าทําลายข้าศกึ   หรือปฏิบตักิารโดยใช้กําลงัตอ่ข้าศกึเว้นใน

กรณีจําเป็นเท่านนั 

 4.4  ผู้บงัคบับญัชาจะใช้ชดุสะกดรอยออกปฏิบตังิาน เมือ 

  4.4.1  ข้าศกึปะทะกบัฝ่ายเราแล้วผละหนีไป 

   4.4.2  จากข่าวกรองทราบว่า  ข้าศกึได้เข้ามาอยูใ่นบริเวณหนงึแล้วเคลือนทีตอ่ 

   4.4.3  หาร่องรอยของข้าศกึในพืนทีทีสงสยัว่าข้าศกึผ่านเข้ามาในพืนทีนนัๆ  

 4.5   การใช้ชดุสะกดรอย     จําเป็นต้องมีหนว่ยกําลงัปฏิบตักิารของฝ่ายติดตามไประยะหา่ง

พอทีจะสนบัสนนุชดุสะกดรอยได้  ทงันี  เพราะว่าชดุสะกดรอยเมือพบข้าศกึแล้วก็จะให้หนว่ยกําลงัเข้า

ปฏิบตัิตอ่ข้าศกึ 

  4.6  ลกัษณะการปฏิบตักิารของชดุสะกดรอยทีสําคญั   ก็คือเมือใกล้ข้าศกึในระยะ 100-200 ม.  

จะทราบว่ามีข้าศกึอยู ่ ซงึจะทําให้ใช้หนว่ยกําลงัเข้าปฏิบตักิารตอ่ข้าศึกได้ 

 4.7  การติดตามข้าศกึทีต้องพกัแรมในป่า  ชดุสะกดรอยจะพกัรวมกบัหน่วยกําลงั  ทงันีเพือการ

พกัผอ่นทีเพียงพอ 

 4.8   จดุอ่อนของนกัสะกดรอย  นกัสะกดรอยไมส่ามารถตดิตามร่องรอยได้ ถ้าหากขาดการฝึกฝน  

โดยเฉพาะอยา่งยงิในเวลา   3  เดือน   ถ้าไมไ่ด้ฝึกสะกดรอยแล้วจะมีสภาพ    เชน่     เดียวกนัคนธรรมดา

ทวั ๆ  ไป  อยา่งน้อยจะต้องฝึกฝนตนเองในการสะกดรอยสปัดาห์ละ   2  ครัง  
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การสะกดรอยด้วยสายตา 

1.  คาํจาํกัดความ    

 คําวา่  การสะกดรอยด้วยสายตา  ก็คือศลิปะในการตดิตามบุคคลใดบคุคลหนงึ หรือ กลุม่คนโดยใช้

เครืองหมายร่องรอย   ซงึบุคคลหรือกลุ่มนนั ๆ  ปลอ่ยทิงไว้ 

2.  คุณสมบัตขิองนักสะกดรอยด้วยสายตา 

 การสะกดรอยด้วยสายตา มีทงัอนัตรายและความยากลําบาก  ดงันนั คณุสมบตัิของนกัสะกดรอย

ทีดีประกอบด้วย 

 2.1  มีสายตาดี 

 2.2  สติปัญญาดี 

 2.3  ความจําดี  

  2.4  ความมานะพยายามดี (อดทน) 

  2.5  เป็น พล.ลว.นําทีดี 

  2.6  มีร่างกายแข็งแรง 

3. ประเภทของการสะกดรอย 

 3.1  การสะกดรอยด้วยสายตา 

 3.2 การสะกดรอยด้วยการดมกลิน  วิธีนีจะใช้ได้ผลดีตอ่เมอืใช้ร่วมกบัสนุขัสะกดรอยทีได้ฝึก

มาแล้ว 

 3.3  การสะกดรอยด้วยการฟังเสียง  จะใช้ได้ในบางทศันวิสยัเท่านนั 

4. ประเภทของรอยสาํหรับการสะกดรอย 

 รอย คือ เครืองหมายบนพืนดนิ  และรอยใด ๆ  ตามพืชพนัธุ์ไม้  ไมว่า่จะเป็นสตัว์หรือกลุม่คนได้

ทงิไว้  ในพืนทีใดพืนทีหนงึ  รอยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ.- 

 4.1  รอยบนพืนดิน   หมายถึง  รอยซงึเกิดจากรอยเท้า   หรือรอยรองเท้า 

 4.2  รอยระดบัสงู     หมายถึง  รอยทีสงูกวา่ตาตุม่ขนึไป 

 รอยบนพนืดิน  ตวัอย่างมีดงันี.- 

   1.  รองเท้าหรือรอยเท้า (รอยรองเท้าจะมีหลายชนิด) 

   2.  กิงไม้หกัหรือใบไม้แหลกบนพืนดิน 

   3.  รากไม้ทีมีรอยชํา 

   4.  รอยหญ้าหรือพืชพนัธุ์บนดินทีถูกแตะต้อง 

   5.  รอยตวัแมลงถูกเหยียบบนพืนดิน 

   6.  โคลนตกอยู่ซงึเกิดจากรองเท้า 
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   7.  ใบไม้ , หิน หรือกิงไม้ทีถกูแตะต้องบนพืนดนิ 

   8.  ซากของซงึตกอยูบ่นทางหรือช้างทาง 

   9.  รอยกระเพือม 

   10.  รอยทางเลือด (เลือดใหมสี่จะแดงสด และจะคลําลงหลงัจากถกูลม และแสงแดด) 

   11.  รอยดําบนดินอนัเกิดจากพืนรองเท้า 

   12.  ฯลฯ 

 รอยระดับสูง  ตวัอยา่งมีดงันี 

   1.  กิงไม้หรือใบไม้หกั 

   2.  รอยขีดบนต้นไม้ 

   3.  รอยมือจบับนต้นไม้ 

   4.  พืชพนัธุ์เปลียนรูปร่างไปจากธรรมชาติ 

   5.  รอยตดั 

   6.  เศษผ้าขาดติดตามกิงไม้ ก้านต้นไม้ 

   7.  ใยแมลงมมุ  ( แมลงมมุชกัใยเวลากลางคืน ) 

   8.  ฯลฯ 

5.  ควรหาร่องรอยทใีดบ้าง 

 รอยจะมองหาในทีบางแหง่ง่ายกวา่ในทีบางแหง่  ทีตอ่ไปนีจะมองหาร่องรอยได้โดยชดัเจน 

 5.1  ตลิงแมนํ่าหรือลําธาร 

               5.2  พืนที ทีเป็นโคลนหรือทราย 

 5.3  บริเวณหญ้าสงูหรือพืชพนัธุ์ขนึหนาทบึ 

 5.4  เชิงเขาทีสงูชนั 

 5.5  ณ  ที  ทีต้องข้ามเครืองกีดขวางหรือทางแยก 

6.  ข่าวสารทไีด้จากรอย 

  เมือเราพบรอยแล้วข่าวสารทีได้จากรอย ก็คือ 

 6.1  จํานวนคน  คนแกะรอยย่อมสามารถทราบจํานวนข้าศกึได้ด้วยการสงัเกตรอยเท้า 

 6.2  ทิศทาง  คือ ทิศทางทีข้าศกึเคลือนทีไป 

 6.3  อาย ุ หมายถึง ความเก่า , ใหม่ ของรอยทีปรากฏ อาจจะเป็นสิงทีจะบอกได้ว่าข้าศกึจะผ่าน

ไปนานเทา่ใด  

 6.4  ความเร็ว  ( โดยประมาณ )  ได้แก่  ความเร็วทีข้าศกึเดินทางโดยสงัเกตจากรอยเท้า ถ้าเป็น

รอยวิง  รอยเท้าย่อมจะกดลึก   รอยห่าง   และเป็นแนวตรง  ( หรือเกือบตรง ) 

 6.5  จํานวนยทุโธปกรณ์  ยอ่มสงัเกตได้จากรอยตา่ง ๆ  เมือข้าศกึพกั 
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 6.6  ขวญัและกําลงัใจ   ร่องรอยย่อมทําให้ทราบวา่ขวญัของข้าศกึเป็นอย่างไร     สงัเกตดจูากสิง

ทีเห็น  เชน่  เศษอาหาร   ก้นบหุรี   ซากทีพกั 

  6.7  เพศ  จะสงัเกตดไูด้จากรอยเท้าทีปรากฎว่าเป็น ชาย , หญิง หรือเด็ก  รอยผู้หญิงจะแตกตา่ง

กบัรอยผู้ชาย  คือ รอยมกัจะเบา   ไม่คอ่ยชดัเจน   และสนักว่า 

 6.8  มีของหนกัหรือไม ่

7. การหาจาํนวนคนจากรอยเท้า   แบง่ได้  3 วิธี คือ 

 7.1  วิธีใช้ระยะก้าวหน้าเป็นหนว่ยวดั   ใช้เมือพบรอยเท้าหลกัแล้วลากจากส้นเท้าขวาหรือซ้ายได้

ตดักบัทาง  กับอีกเส้นหนงึลากผา่นรอยเท้าซ้ายหรือขวาให้ตดักบัทาง  นบัรอยเท้าทงัหมดจะเป็นจํานวนคน

แตร่อยเท้าหลกัให้นบัครังเดียว 

 7.2  วิธีใช้กรอบ 18 นวิ  ใช้เมอืรอยเท้าหลกัไมช่ดัเจน  วดัชอ่งทางให้ยาว 18 นวิ  นบัรอยเท้าใน

กรอบ 18 นวิ  จะเป็นจํานวนคน วิธีทีถกูต้องน้อยกว่าวิธีแรก  นบัรอยเท้าทงัหมดจะเป็นจํานวนคนแต่

รอยเท้าหลกัให้นบัครังเดียว 

 7.3  ใช้กรอบ 36 นวิ เชน่เดียวกบัวิธีที  2 อาจใช้อาวธุ  ปลย.เอ็ม 16  วดัแทนไม้บรรทดัได้เพราะ

อาวธุ ปลย. เอ็ม 16 ยาว 36 นวิ  แตว่ิธีนีเมือนบัรอยเท้าในกรอบ  36 นวิ ได้แล้วต้องหารด้วย 2  จงึจะเป็น

จํานวนทีต้องการ 

8. การปฏบิัติเมือรอยหาย 

 8.1  หยดุ  ณ  รอยสดุท้าย ( เท้าเครืองหมายไว้ ) 

 8.2  ถอยหลงัมาประมาณ   4 – 5  ก้าว 

 8.3  มองไปตามทิศทางรอยทีเราได้แกะออกมาแล้ว  อาจพบร่องรอยข้างหน้าได้ 

 8.4  ถ้าถอยหลงัมาแล้วยงัมองไมเ่ห็นรอยก็ให้เดินเป็นวงกลมรัศมี 5 เมตร (โดยประมาณ) ต้องมี

ร่องรอยของข้าศกึหลงเหลืออยู่ 

 8.5  เมือปฏิบตัใินข้อ 8.4  แล้วยงัไม่พบรอย ก็ให้เดนิเป็นวงกลมขนึ อาจพบรอยได้ (ต้องทําโดย

สะกดรอยเพียงคนเดียว)  เพือปอ้งกนัรอยสบัสน 

 8.6  มีบางครังข้าศกึเดินกลบัมาทางเดิม 

 8.7  ควรเดินเป็นวงกลมอยา่งมีระเบียบ เพือปอ้งกนัการสบัสนระหวา่งรอยของเราและข้าศกึ 

 8.8  ถ้าข้าศกึรู้ว่าฝ่ายเราสะกดรอยตาม  ข้าศกึจะทําให้เกิดรอยสบัสนเพือลวงเรา  ถ้าข้าศกึไม่

รู้ตวัจะทิงร่องรอยไว้มาก 

9. เทคนิคกลการ ลว. ของหน่วยสะกดรอยในป่า 

 9.1  มองไปข้างหน้าเพือช่องทางและทิศทางทวัไป 

 9.2  มองหมายเครืองหมายไกล ๆ หรือร่องรอยไกล ๆ 

 9.3  มองให้ละเอียดโดยมองจากไกลมาใกล้ 
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 9.4  มองทะลเุปา้ 

 9.5  ตรวจร่องรอยทีข้าศกึไป 

 9.6  จดจํานวนก้าวไว 

 9.7  เคลือนทีหนว่ยไปตามทางยทุธวิธี 

10. ปัจจัยทมีีผลกระทบกระเทอืนต่อการสะกดรอย 

 ร่องรอยทีปรากฎอยู่บนพืนดินหรือเหนือพืนดิน ย่อมเปลียนแปลงไปตามอิทธิพลของสิงตอ่ไปนี 

 10.1  แสงแดด  อาจทําให้ร่องรอยทีปรากฎกลบัคืนสู่สภาพเดิมได้เร็วยิงขนึ แตใ่นบางกรณีอาจ

เป็นเครืองชว่ยได้ 

 10.2   ลม  ทําให้พืชพนัธุ์  ทีคนผา่นไปแล้วกลบัสู่สภาพ 

 10.3  ฝน  ทําให้ร่องรอยบางอย่างลบเลือนหายไปได้โดยรวดเร็วโดยเฉพาะรอยบนพืนดิน นบัวา่

เป็นอปุสรรคอนัสําคญัยิงทีจะทําให้การสะกดรอยไมไ่ด้ผล 

 10.4   เวลา  ย่อมทําให้สิงต่าง ๆ  เปลียนแปลงไปได้ 

11.  สงิทไีม่ควรทาํ   5   ประการ  ของนักสะกดรอย 

 11.1   อย่าก้มหน้ามองหารอยตลอดเวลา 

 11.2   อย่าทําเสียงดงั 

 11.3   อย่าจบัต้องพืชพนัธุ์ไม้  เชน่   ตดั  หกั ฯลฯ 

 11.4   อย่าหลอกตวัเอง  วา่ตวัเองอยูบ่นรอยทงัทีตวัเองไมแ่นใ่จ 

 11.5   อย่าไปตอ่เมือเหนือย 

12.  การจับชุดสะกดรอย 

 ชดุสะกดรอยเป็นหน่วยทหารขนาดเล็ก  ทกุคนในชดุจะต้องว่าหน้าทีของตนเองทําอะไรใน

ขณะนนั สามารถและปฏิบตัิการในระยะนาน ๆ ได้   เมือทําการฝึกเป็นอย่างดีจะเคลือนทีไปโดยไมมี่เสียง 

เมือข้าศกึหยุดเราสามารถทีจะเรียกหนว่ยเข้าทําลายได้ 

 การประกอบกําลงัของชดุสะกดรอย  ประกอบด้วยคน 5 คน 

  1.  คนแกะรอยด้วยสายตา 

  2.  คนคุ้มกนั ( ติดตามคนแกะรอบตลอดเวลา ) 

  3.  ผบ.ชดุ 

  4.  พลวิทย ุ

  5.  คนระวงัหลงั 

 หมายเหตุ 

   1.  ถ้ามีกําลงัพล  6  คน  ก็จะมีคนหลงั   2  คน 

   2.  ขณะทําการสะกดรอยจะเปลียนตําแหนง่ทกุชวัโมง 
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   3.  ระยะตอ่ขนึอยูก่บัภมูิประเทศ  แตต้่องมองเห็นคนข้างหน้าได้ดี 

 หน้าทีของคนแกะรอยด้วยสายตา  

1.  รักษาให้ชดุเดินบนเส้นทางทีถกูต้อง 

2.  ส่งข่าวให้กบั  ผบ. ชดุ 

3.  เขตการตรวจการณ์  180  องศา  ด้านหน้า 

 หน้าทีของคนคุ้มกัน 

  1.  ระวงัปอ้งกนั (คุ้มกนั) ให้กบัคนแกะรอย 

  2. ไมมี่หน้าทีชว่ยแกะรอยให้คนแกะรอย  ต้องมองเห็นคนแกะรอยตลอดเวลา และต้อง

พร้อมใช้อาวธุตลอดเวลา 

  3.  มองหาข้าศกึ   180  องศา 

  4.  สามารถแกะรอยได้ 

 หน้าทีของ ผบ.ชุด 

  1.  ควบคมุบงัคบับญัชาชดุ 

  2.  ควบคมุการเดินทางโดยต้องรู้ตลอดเวลาวา่อยู่ทีไหน  

  3.  ไมมี่หน้าทีชว่ยแกะรอยให้กบัคนแกะรอย 

  4.  มองหาข้าศกึ  180  องศา  ด้านหน้า 

  5.  สามารถแกะรอยได้ 

 หมายเหตุ   ต้องตรวจทีอยู่ตลอดเวลา ( ทกุ 100  เมตร ) และมีหน้าทีนบัก้าว 

 หน้าทีพลวิทยุ 

  1.  ติดตอ่สือสารกบัหนว่ยเหนือ 

  2.  สามารถแกะรอยได้ 

  3.  ไมมี่หน้าทีชว่ยแกะรอยให้กบัคนแกะรอย 

  4.  ตรวจการณ์  180  องศา  ด้านหน้า 

 หมายเหตุ   

  1.  ข่าวสารทีส่งให้หนว่ยใหญ่พยายามส่งให้ได้ 

  2.  ในตอนกลางคืนต้องไมใ่ช่ วิทย ุ เพราะชดุสะกดรอยจะพกัอยู่กบัหนว่ยใหญ่ 

 หน้าทีของคนระวังหลัง 

  1.  ระวงัปอ้งกนั  ( คุ้มกนั ) ให้กบัชดุด้านหลงั 

  2.  ได้รับการฝึกการปฐมพยาบาล ( ทําหน้าทีนายสิบพยาบาลประจําชดุ ) 

  3.  สามารถแกะรอยได้ 

  4.  กลบเกลือนร่องรอย 
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13.  แบบการรายงานของชุดสะกดรอย 

  13.1 การรายงานสถานการณ์ เมอืชดุสะกดรอยถกูปลอ่ยลง ณ ทีใดก็ให้รายงานสิงทีหนว่ยเหนือ

ควรทราบ  คือ 

   13.1.1 ตําบลทีลง  (รายงานพิกดั) 

   13.1.2 เวลาทีลง  (หรือถึง) 

  13.2   แบบการรายงานเมือพบรอยแล้ว 

  A   ( ALPHA )       =     การบอกพิกัด 

  B  ( BARVO )           =     เวลาถึง (พบ) 

  C  ( CHALIE ) = จํานวนข้าศกึ 

  D  ( DELTA ) = รอยเก่าหรือใหม ่

  E  ( ECHO ) = ทิศทางเคลือนทีเป็นหลกัของข้าศกึ  (บอกเป็นองศา) 

 F  ( FOXTROT ) = เวลาโดยประมาณทีจะเริมออกแกะรอย 

  -  ขณะสะกดรอยพบสิงใด เชน่ กบัระเบดิ ฯลฯ ให้รายงานให้หนว่ยเหนือทราบทกุครัง 

 13.3 แบบรายงานเมอืปะทะ 

  A   ( ALPHA ) = พิกดัปะทะ 

  B   ( BARVO ) =    เวลาปะทะ 

  C   ( CHALIE ) = ความเสียหายของฝ่ายเรา 

  D   ( DELTA ) = ความเสียหายของข้าศกึ 

  E   ( ECHO ) = จํานวนและประเภทของข้าศกึทีปะทะกบัฝ่ายเรา 

  F   ( FOZTROT ) = ทิศทางทีข้าศกึถอนตวั  (เคลือนที) 

  G   ( GOLF ) = เวลาโดยประมาณทีจะเริมถอย 

  H   ( HOTEL ) = สิงอืน ๆ  ถ้ามี 

  - การรายงานเมือปะทะให้รายงานโดยเร็วทีสดุ  โดยปกติจะรายงานได้ไมห่มด  แตสิ่งแรกที

จะรายงาน   คือ 

1. พิกดัทีปะทะ 

2. เวลาทีปะทะ 

  - ข้ออืน ๆ ถ้าไมท่ราบก็รายงานว่าไมท่ราบ  แตภ่ายหลงัเราทราบก็รายงานเพมิเตมิได้ 

14.  การหลอก 

   นกัแกะรอยทีดี ยากทีข้าศกึจะหลอกได้  สิงตอ่ไปนีเป็นลกัษณะของการหลอกฝ่ายติดตามเทา่ที

จะเคยใช้กนัมา 

 14.1  เดินในลําธาร   เราจะหาได้ตามชายฝัง  เราต้องพบรอยขนึฝัง 
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 14.2  การหลอกออกนอกทาง เพือมิให้ถกูพรางตาด้วยวิธีนี จะต้องคอยตรวจดขู้างทางเสมอและ

คอยตรวจสอบดจํูานวนของผู้ ทีเราติดตามอยูเ่สมอ 

 14.3  การกระจายออกจากกันคนละทาง วิธีนียากแตเ่ราใช้วิธีตามรอยทีเป็นกลุ่มใหญ่ทีสดุ 

 14.4  ทางตนัหรือทางผิด 

 14.5  เดินถอยหลงั 

 14.6  เขยง่ 

 14.7  คนทีเดินหลงัคอยกลบรอย 

 14.8  ปีนต้นไม้ 

 14.9  ใช้สตัว์พาหนะหรือยานพาหนะ   ( รถ , เกวียน , เรือ , จกัรยาน ) 

 14.10   แยกออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

 14.11  กลบรอยตรงทีแยกทางออก 

 14.12  ใช้ไม้ใสง่่ามนวิเท้าเดินเพือให้ดเูป็นรอยสตัว์ 

 14.13  ใช้ผู้หญิงและเดก็เดินตามรอย 

 14.14  จงใจนําทางไปให้ไกลแหลง่อาหารและอาวธุ 

 14.15   ข้าศกึจงใจลอ่ลวงไปสูที่แอบซุม่โจมตี 

 จงจาํไว้ว่า   

   -   ข้าศกึไมห่ายไปไหน   ฉะนนัรอยจะไมห่าย 

-   ต้องพบรอยทีแน่นอนเสียก่อนทีจะแกะรอยตอ่ไป 

15.  การตรวจการณ์ด้วยสายตา 

 ถือเป็นหลกัฐานของการสะกดรอย  นกัสะกดรอยทีดีนนัจะต้องรู้หลกัในการตรวจการณ์ด้วย

สายตาเป็นอยา่งดี  ในทกุสภาพภมูปิระเทศ  รวมทงัการตรวจการณ์อยู่กบัทีและการตรวจการณ์ขณะ

เคลือนที  ในการตรวจการณ์จะได้ผลหรือไมน่นั  ขนึอยูก่บัคณุลกัษณะของนกัสะกดรอยแตล่ะคน  และการ

ได้ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 

16.  การอ่านร่องรอย 

 การดรู่องรอยตา่ง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง  และจะได้ข่าวสารทีจะเป็นประโยชน์กบัฝ่ายเรา 

 1.  จํานวนข้าศกึ 

 2.  มาตรฐานการฝึกของข้าศกึ 

 3.  วินยัดีหรือเลว 

 4.  ยทุโธปกรณ์ 

 5.  ขวญัข้าศกึ 

 6.  การทิงเศษอาหารหรืออืน ๆ อาจจะรู้ได้วา่ข้าศึกเป็นชาตใิด 
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 ข้อพิจารณา 

 1.  เมือเดนิเข้าหาป่าทีมีความทึบ  นกัสะกดรอยควรหยดุแล้วตรวจการณ์  เพือให้สายตาชินกบั

ภมูิประเทศ 

 2. จากการแกะรอยเราพอจะทราบว่ารอยเก่า  หรือไม่  การสะกดรอยอาจจะลดหรือเพมิความ

ระมดัระวงั  เพราะถ้าเป็นรอยใหมอ่าจจะใกล้ทีซุม่โจมตีของข้าศกึ 

 3.  การเคลือนทีของข้าศกึ  ลกัษณะของรอยจะเป็นดงันี 

  3.1  รอยห่าง 

  3.2  รอยเป็นแนวเดียวกนั  ( หรือเกือบเป็นแนวเดียวกนั ) 

  3.3  รอยลึก 

17.  การประมาณอายขุองรอย 

 ก่อนอนืต้องคํานงึถึง  3   วนัทีผ่านมาสิงเหล่านีมีผลอยา่งไรตอ่รอย 

 1.  ฝนตก 

 2.  ลมพดัแรง 

 3.  แสงแดด 

 ฝนตก รอยเท้าทีมีรอยชะของฝน  แสดงว่ารอยเท้าเกิดก่อนฝนตก  รอยเท้าทีมีนําขงัอยู่ภายใ

แสดงว่ารอยเกิดหลงัฝนตก 

 ลมพัดแรง  รอยตา่ง ๆ อาจถกูปิดบงัด้วยเศษใบไม้หรือสิงตา่ง ๆ ในพืนที  โดยเฉพาะอยา่งยงิใน

ป่า  หญ้ามีทงัร่องรอยหายไปได้ 

 แสงแดด  จะทําให้การประมาณอายขุองรอยคลาดเคลือนไปมากขึน 

 สัตว์  รอยสตัว์อาจจะทบัด้วยรอยคน ถ้ามีสตัว์ไปอยา่งเดียวแสดงว่า 12 ชม. ผ่านไปแล้ว 24 ชม.   

 ใยแมงมุม   ปกติแมงมมุจะชกัใยเวลากลางคืน  ถ้ามีรอยและใยแมงมมุ  แสดงว่ารอยมีก่อนใย

แมงมมุ  ถ้าใยแมงมมุขาดแสดงว่ามีคนผ่านไปไมเ่กินครึงวนั 

 รอยเหยียบสัตว์เลอืยคลานเล็ก ๆ  หรือแมลง และตาย    ถ้ามีมดขนึแสดงว่ามีข้าศกึผ่านไป

ประมาณ  1 - 3 ชม. 

 ต้นไมยราบ    ถ้าใครไปเหยียบหรือแตะต้องใบจะหบุ        ถ้าใบยงัหบุอยูแ่สดงวา่ข้าศกึผ่านไป

ไมเ่กิน   20   นาที 

 ต้นหญ้า  ทีมีคนเหยียบแม้จะฟืนและต้องมีรอยเหยียบอยู ่    เช่น  รอยแตก  ประมาณ 12 ซม. 

รอยนนัจะเริมแห้ง 

 ใบไม้   เมือมีคนเด็ดทิงไว้   ส่วนล่างทีติดอยูก่บัพืนจะชืนและมีไอนําจบั   แสดงว่าเด็ดเมือคืนนี 

 รอยนาํ    ทีหยดไปตามพืนดนิหรือหิน    ถ้าพืนดินจะแห้งภายใน  20  นาที   ถ้าบนก้อนหิน  จะ

แห้งภายใน  1  ชม. 
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 กิงไม้ทีถกตัดู    สีของใบจะติดอยูไ่มน่าน ยงิใบออ่นยงิเฉาเร็ว ใบธรรมดาจะเหียวภายใน 2-3 ชม. 

 กองไฟ  ถ้าผา่นมาหลายวนัเป่าขีเถ้าแล้วขีเถ้าจะไมล่อยสงู  แตถ้่าผ่านไปไมเ่กิน 12 ชม.  ขีเถ้าจะ

ลอยสงู  ( โดยเฉพาะเถ้าใหม่ )  จะลอยสงูมาก  ถ้าผา่นไปหลายสปัดาห์ปลวกจะขนึ 

 รองเท้าทเีหยียบแอ่งนาํ  ( นํานงิ )  ถ้ายงัซุม่อยูแ่สดงว่าข้าศกึผ่านไปไมเ่กิน  2 ชม. 

18.  การเปรียบเทียบรอย 

 1.  เมือพบรอย  ควรเปรียบเทียบโดยการเหยียบไปข้าง  ๆ รอย  เพือเปรียบเทียบ 

 2.   พบไม้หกัควรจะหกัเปรียบเทียบด ู

 3.   ต้นไม้เล็ก  ๆ  ถ้ามีรอย   เราควรจะหกัเปรียบเทียบโดยหกัทีก้าวของมนั 

 4.   เศษเลนทีติดอยู่ตามกิง , ใบไม้  เราควรหยิบมาทดสอบ  โดยการบีบให้แตกด ู

 5.   ต้นไม้หกัและต้นไม้งอ  ดใูห้ดี   เพราะต้นไม้งอสามารถอยูไ่ด้เป็นปี 

 6.   กิงไม้ทีหกัทีตกอยู่ตามพืนดิน  ควรจะเอามาฉีกเปลือกดขู้างในว่า  ยงัเขียวอยูห่รือไมเ่ขียว 

 ข้อพิจารณา 

 ในการเปรียบเทียบรอย  ไมส่ามารถเจาะจงไปได้ว่าผ่านไปแล้วเป็นเวลานานเท่าใด  นอกจาก

อาศยัความชํานาญและสภาพแวดล้อมขณะนนั 

19.  สรุป   

 การทีจะเป็นนกัสะกดรอยด้วยสายตาทีมีความสามารถดีได้นนั  ต้องประกอบด้วยลกัษณะ

ธรรมชาตหิลาย ๆ  อยา่งผสมกนั  เชน่  ความรอบรู้ในท้องถิน , คณุลกัษณะของสะกดรอยทีดี นกัสะกดรอย

ทีดีจะต้องตระหนกัว่าเขาจะต้องใช้สามญัสํานึกตดัสินใจเสมอ    มีจิตสํานกึในเรืองอนัตรายทีจะเกิดขึน

เสมอ ๆ   และจะต้องเข้าใจกลยทุธในการลวงข้าศกึ  และตดิตามความเปลียนแปลงอยูเ่สมอ  มิใชว่่าเมอื

ทา่นได้รับการฝึกในหลกัสตูรสะกดรอยมาแล้ว  ทา่นจะเป็นนกัสะกดรอยทีดีเสมอไป  จริงอยู่การฝึกท่าน

ยอ่มมีความชํานาญขนึ  แตเ่มือเวลาผา่นไปสายตาจะไมคุ่้นเคยกบัร่องรอย  ดงันนั  ต้องหมนัฝึกฝนตนเอง

อยู่เสมอจะทําให้ทา่นเป็นนกัสะกดรอยทีดีตอ่ไป 
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บทท ี5  

การซุ่มโจมตีและการลาดตระเวนซุ่มโจมต ี

1. กล่าวทวัไป 

 1.1การซุ่มโจมตีเป็นการโจมตีโดยลกัษณะจูโ่จมจากทีวางตวั ซงึมีการปกปิดกําบงัดีกระทําตอ่

ข้าศกึทีกําลงัเคลือนทีเป็นวิธีอนัเก่าแก่ทีใช้ในทางทหาร 

 1.2การซุ่มโจมตีต้องปฏิบตัใินระยะประชิด โดยเข้าถึงตวัข้าศกึ หรือเพียงแตใ่ช้การยิงประการ

เดียวก็ได้ 

 1.3การซุ่มโจมตี  เป็นการรบทีให้ผลดียิงในการรบตามแบบ  และใช้ได้เหมาะสมในการรบแบบ

กองโจรรวมทงัการตอ่ต้านการรบแบบกองโจร 

   1.3.1 การซุ่มโจมตีเป็นยทุธวิธีทีเหมาะสมในการรบแบบกองโจร  เพราะว่า 

    1.3.1.1 ไมจํ่าเป็นต้องยึดภมูิประเทศ 

    1.3.1.2 สามารถใช้หนว่ยขนาดเล็กทีมีอาวธุ และยทุโธปกรณ์จํากัด เพือรบกวน

ข้าศกึ  หรือทําลายข้าศกึทีมีขนาดใหญ่  และมีอาวธุยทุโธปกรณ์ดีกว่าได้  

  1.3.2 การซุ่มโจมตี  เป็นยทุธวิธีทีสามารถตอ่ต้านกองโจรก็เพราะวา่ 

    1.3.2.1 สามารถเลือกเวลาและสถานทีได้ทงั ๆ ทีอีกว่าฝ่ายหนงึเสียเปรียบ 

    1.3.2.2 ทําลายข้าศกึในการเคลือนทีของฝ่ายกองโจร  จนกระทงัเราปฏิบตัภิารกิจ

สําเร็จ 

    1.3.2.3 ทําให้กองโจรส่งกําลงัทดแทนจําพวกอาวธุตา่ง ๆ  กระสนุ  และยทุโธปกรณ์

ได้ยาก 

    1.3.2.4 ทําให้ข้าศกึตายและถกูจบัโดยเฉพาะบคุคลสําคญั ๆ  เมือตายและถกูจบั

มากเข้าทําให้กองโจรอ่อนแอลง 

2.ความมุ่งหมายในการซุ่มโจมต ี

  การซุ่มโจมตีมีความมุ่งหมายในการปฏิบตั ิ   เพือลดความสามารถในการรบของฝ่ายกองโจรและ

มีความมุ่งหมายโดยเฉพาะ  คือ เพือทําลายและรบกวนข้าศกึ 

 2.1การทําลาย   มีความมุ่งหมายขนัต้น  คือ  สงัหารหรือจบัข้าศกึ  ทําลายยทุโธปกรณ์และ

ทําลายขบวนการสง่กําลงับํารุง  หรือสิงสําคญั ๆ ทีมีผลตอ่การรบอย่างสําคญัของข้าศกึ  ยดึยทุโธปกรณ์

การส่งกําลงัเพือให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเรา 

 2.2การรบกวน เป็นความมุง่หมายเป็นลําดบัทีรองลงมา    โดยมีความมุง่หมายในการทําให้ข้าศกึ

บาดเจ็บเป็นประการสําคญั  อาจกระทําตอ่ส่วนระวงัปอ้งกนัขณะเคลือนย้าย  พวกหาบหามหนว่ยทหารที

เคลือนทีเมือการปฏิบตัภิารกิจหลกัเกิดความล้มเหลว เราก็หนัมาใช้การซุม่โจมตีเพือรบกวน เมือข้าศกึ

กระจดักระจาย ฝ่ายเราจึงใช้การซุ่มโจมตีเพือจะกระทําให้เกิดผลดียิงขนึ  นอกจากนนัแล้วยงัทําให้กองโจร
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ปฏิบตัิการรุกได้น้อยลง  ทงัมีขวญัในกาตอ่สู้ น้อยลงอีกด้วย  ทําให้ฝ่ายกองโจรจะต้องเสียกําลงัในการระวงั

ปอ้งกนัมากขนึ  เพิมความยุ่งยากในการลาดตระเวนและการเคลือนทีเป็นขบวนและเป็นหน่วยเล็ก ๆ  ทําให้

ฝ่ายนนัต้องหลีกเลียงการปฏิบตัใินเวลากลางคืนเทา่กบัเป็นการเพมิความยุง่ยากให้แก่ฝ่ายกองโจรยงิขนึ  

ความสําคญัในการซุ่มโจมตีเพือรบกวนมีดงัทีได้กลา่วมาแล้ว 

3.ประเภทของการซุ่มโจมต ี

  การซุ่มโจมตีแบง่เป็นประเภทใหญ่  3  ประเภท  คือ  การซุ่มโจมตีเป็นจดุ ,  การซุ่มโจมตีเป็นพืนที  

ละการซุม่โจมตีอย่างเร่งดว่น 

  3.1การซุ่มโจมตีเป็นจดุ  มีลกัษณะดงันี   วางกําลงัเพียงจดุเดียวเพือโจมตีตอ่เขตสงัหารเขตหนงึ 

  3.2 การซุ่มโจมตีเป็นพืนที  มีลกัษณะดงันี คือ วางกําลงัเพือซุม่โจมตีเป็นหลาย ๆ แหง่ให้มี

ความสมัพนัธ์  (ขนึ บก.เดียวกนั) 

  3.3 การซุ่มโจมตีโดยเร่งดว่น คือ การปฏิบตัใินลกัษณะ  การปฏิบตัิโดยฉบัพลนั  ตามทีกล่าวใน

เรืองการปฏิบตัิโดยฉับพลนั (รส.21-75  บทที 21 ปี 1967) 

4. คาํจาํกัดความต่าง ๆ 

  4.1 พืนทีวางกําลงั (Ambush   Zone)  คือ  ภมิูประเทศได้เลือกขนึเพือวางกําลงัการซุ่มโจมตี 

เป็นจดุ 

  4.2 เขตสงัหาร  (Killing  Zone) คือ ส่วนหนงึทีวางกําลงัใช้เป็นพืนทีระดมยิง  เพอืแยกดกัและ

ทําลายข้าศกึ 

  4.3 กําลงัทีใช้ซุ่ม  (Ambush   Force)   คือ   กําลงัของหน่วยลาดตระเวน  หมู ่ หมวด  หรือหน่วย

ขนาดอนืทีจดัขนึเพือซุม่โจมตี 

  4.4 ส่วนเข้าตี   (Attack  Force)  คือ  สว่นทีทําการยิงและดําเนินกลยทุธในหนว่ยลาดตระเวน

ส่วนโจมตี  และส่วนสนบัสนนุเป็นกําลงัใจการเข้าตี 

  4.5 การระวงัปอ้งกนั  (Security  Force)  คือ  กําลงัทีทําหน้าทีในการแจ้งภยั  และหรือระวงั

ปอ้งกนั  ในหน่วยลาดตระเวนกําลงัในการระวงัปอ้งกนัจดัจากส่วนระวงัปอ้งกนั 

  4.6 การโผล่จากพืน  (Rise From the Ground)  คือ  การซุม่โจมตีถ้าจะให้เกิดผลดีแล้วต้องให้อยู่

ในทีกําลงัชนิด “หลมุบคุคล”  ซงึมีการปกปิดกําบงัและโผลข่นึเมือเริมเปิดฉากการยิงไปยงัทีหมาย ตามปกติ

แล้วการซุม่โจมตีประเภทนี  ใช้ซุม่โจมตีระยะใกล้ (50 ม.ลงมา)  และมกัใช้ในพืนทีโล่งแจ้ง   เครืองปกปิด

กําบงัทีดีต้องใช้กลมกลืนกบัภมูปิระเทศ   เมือไม่อาจหาทีวางตวัทีเหมาะสมได้จงึมาใช้การซุม่แบบนี 

  4.7 การซุ่มโจมตีระยะใกล้ (Near  Ambush)  คือ การวางกําลงัซุ่มโจมตีเป็นจดุซงึวางกําลงัโจมตี

ระยะหา่งทีหมาย 50 เมตร ลงมา ในภมูปิระเทศทีรกทึบ  เชน่ ป่าทึบ  หากเป็นทีโล่งแจ้งให้ใช้วิธีการโผลจ่าก

พืน    (Rise  From the  Ground) 
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  4.8 การซุ่มโจมตีระยะไกล (Far  Ambush)  การซุ่มโจมตีระยะไกล คือ การซุม่โจมตีทีได้เลือก

พืนทีวางกําลงัไกลเกินกว่า 30 เมตรขึนไป   ใช้กบัพนืทีโล่งแจ้งและจะเกิดผลดีเมือพืนทีการยิงดีหรือเมือ

ต้องการแตเ่พียงการยิงอยา่งเดียว (เพือรบกวน) 

  4.9 การซุ่มโจมตีเพือรบกวน  (Harassing  Ambush)  คือ  การซุ่มโจมตีทีใช้ในการยิงแตเ่พียง

ประการเดียว  

  4.10 การซุ่มโจมตีเพือทําลาย (Destruction  Ambush)  คือ  การซุม่โจมตีทีทําในระยะประชิดซงึ

ได้กําหนดทีหมายไว้แนน่อนแล้ว 

  4.11 การซุ่มโจมตีชนิดเตรียมแผนไว้ล่วงหน้า (Deliberate  Ambush)  คือ  การวางแผนโดย

เจาะจงตอ่ทีหมายแตล่ะครัง  มีรายละเอียดเกียวกบัขา่วสารทีต้องทราบ คือ ขนาดลกัษณะการประกอบ

กําลงั  อาวธุ  ยทุโธปกรณ์  เส้นทางเคลือนที   และเวลาทีทีหมายจะมาถึงหรือ  ผา่นเส้นทางนนัรายละเอียด

ทีต้องกําหนดไว้ในแผนทีคือ 

   4.1.1.1 ข่าวรายละเอียดเกียวกบัข้าศกึส่วนนนั 

   4.1.1.2 ชนิดของข้าศกึเป็นขบวนยานยนต์พวกหาบหามหรือกําลงัอืนทีมีสว่นคล้ายคลึงกบั

ขนาดของหนว่ย  เวลาระยะตอ่ระหว่างหน่วยรายละเอียดเหล่านีนํามาประกอบวางแผนซุม่โจมตี  

  4.12  การซุ่มโจมตีตามโอกาส  (Ambush of  Opportunity)   คือ  การซุ่มโจมตีตามโอกาสตอ่

เปา้หมายอนัหนงึ  บอ่ยครังทีจะต้องทําการตรวจค้นและเข้าตีตอ่จากลาดตระเวน 

   4.12.1 เมือไม่สามารถทีจะทราบรายละเอียดทีต้องการ เชน่  ในข้อ 4.11  การวางแผนใน

การซุ่มโจมตีแบบนี  เพือพิจารณาว่าปฏิบตัไิด้ก็ให้กระทําทนัทีทีทีหมายปรากฎ 

   4.12.2 การตรวจค้นและการโจมตีทนัที ควรวางแผนและซกัซ้อมการซุ่มโจมตีแบบนี ไว้แต่

ละชนิดของทีหมายทีคาดว่าจะเกิดขนึและการต่อต้านจากข้าศกึก่อนทีจะออกลาดตระเวนเตรียมแผนทีจะ

อํานวยการให้เกิดผลดีเมือเหตกุารณ์ทีคาดไว้นีจะเกิดขนึ 

  4.13 รูปในการวางกําลงัเพอืซุม่เป็นแนว  (Line)  ตวั  L ,  ตวั Z , ตวั  T  , ตวั  V  รูปสามเหลียม 

(เปิด , ปิด)  และรูปสีเหลียม  (Box) 

5.  หลักการในการซุ่มโจมตีทจีะให้เกดิสมบรณ์ู   

 จูโ่จม 

 ประสานการยิง 

 การบงัคบับญัชา (Control) 

 เป็นพืนฐานทีจะให้การซุ่มโจมตีเกิดผลสําเร็จ 

  5.1 จูโ่จม การจู่โจมทีจะให้เกิดผลนนัต้องกระทําด้วยการจู่โจม  การจูโ่จมก็ให้ยดึหลกัในการเข้าตี    

โดยพิจารณาการวางกําลงัให้เป็นไปตามสถานการณ์   ถ้าการจูโ่จมไมเ่กิดผลสําเร็จฝ่ายเราต้องหลีกเลียง

อย่าให้ข้าศกึเป็นฝ่ายกระทําตอ่ฝ่ายเราการจู่โจมจะให้เกิดผลสําเร็จจะต้องระมดัระวงัในเรืองการวางแผน   
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การเตรียม  และอํานวยการ  มีรายละเอียดเกียวกบัทีหมายทีจะปฏิบตัใินเรืองเหล่านี  คือ  ทําเมอืไร  ทีไหน  

และลําดบัหวัข้อยอ่ย ๆ  ทีจะต้องทํา 

  5.2 ประสานการยิง  จะเกิดผลสําเร็จในการประสานการยิงนนั   จะต้องวางอํานาจการยิงของ

อาวธุทกุประเภท  เชน่ ค. , ป.  ตลอดจนกระทงัการระเบิดทําลาย   จะต้องวางให้พร้อมทีจะใช้การประสาน

การยิงจะเกิดผลสําเร็จโดย 

   5.2.1 แยกเขตสงัหาร   เพือปอ้งกนัการเพมิเตมิกําลงัและการหลบหนีของฝ่ายข้าศกึ 

   5.2.2 ต้องระดมยิงอยา่งเตม็ทีและจู่โจมตอ่พืนทีสงัหาร เพือให้เกิดความเสียหายและ

บาดเจ็บโดยทวีจงัหวะการยิงให้สงูสดุ  เพือหวงัผลในการนี 

  5.3 การควบคมุ  การควบคมุต้องกระทําโดยใกล้ชิด  เฉพาะอยา่งยงิในการเคลือนทีการวางกําลงั

และการถอนตวัจากทีซุม่  

   5.3.1 ผบ.หนว่ย ในการซุ่มจะต้องควบคมุ  ผบ.หนว่ยรองของตวั  การควบคมุทีคบัขนัทีสดุ 

คือ  ขณะทีข้าศกึกําลงัเคลือนทีเข้ามา 

   มาตรการในการควบคมุประกอบด้วย 

   5.3.1.1 เตือนให้ทราบขณะทีข้าศกึกําลงัเข้ามา 

    5.3.1.2 อดทนในการรอคอยจนกว่าข้าศกึจะเข้ามาในพืนทีสงัหาร 

   5.3.1.3 เปิดฉากการยิงในโอกาสทีเหมาะสม 

   5.3.1.4 ใช้การริเริมในการปฏิบตัทีิเหมาะ  เพือให้เกิดผลในการปอ้งกนัตน 

   5.3.1.5 ขณะทีเปิดฉากการยิง  ควรย้ายการยิงไปในพืนทีตกลงกนัไว้ 

   5.3.1.6 เวลาและคําสงัในการถอนตวั  ตลอดจนจดุนดัพบต้องให้ง่ายในการจดจํา 

  5.3.2กําลงัพลในการซุ่มโจมตีแตล่ะคน จะต้องควบคมุตนเองได้อยา่งดี  และให้สอดคล้อง

กบับคุคลทกุคนภายในหน่วยต้องมีวินยัในตวัเอง   เพอืคอยให้ทีหมายเข้ามาในลกัษณะเงียบระวงัในเรือง

ควนั  แมลงกดั ตอ่ย อยา่นอนหลบั  อยา่ตืนเต้น  อย่าเกร็งกล้ามเนือในร่างกายให้เป็นไปตามปกต ิ   เมือที

หมายปรากฎอย่ายิงก่อนมีสญัญาณ 

การซุ่มโจมตีเป็นจุด 
1.กล่าวทวัไป 

  1.1 การซุ่มโจมตีเป็นจดุ  คือ การปฏิบตัเิป็นอิสระ  หรือเป็นสว่นหนงึของการซุม่โจมตีเป็นพืนทีซงึ

วางตามเส้นทางทีคาดว่าข้าศกึจะเข้ามา รูปขบวนการในการวางกําลงัเป็นสิงสําคญัทีจะต้องนํามาพิจารณา

ก็เพราะวา่  การวางกําลงันนัยอ่มมีผลดีการรวมกําลงัยิง  และการแยกข้าศกึ  และทีหมาย 

  1.2 การพิจารณารูปขบวน  ให้พิจารณาข้อดี  ข้อเสียในเรืองตอ่ไปนี  ภมูิประเทศทศันวิสยักําลงั 

อาวธุ  และยทุโธปกรณ์การบงัคบับญัชา  ลกัษณะทีหมายและสถานการณ์ทางยทุธวิธี 
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2.รปขบวนในการซุ่มโจมตีเป็นจุดู  

  2.1 การซุ่มโจมตีเป็นแนว  การวางกําลงัโดยทวั ๆ ไป  วางกําลงัให้ขนานกบัทิศทางการเคลือนที

ของข้าศกึ  (ถนน ทางเดิน  ลําธาร)  กําลงัของสว่นโจมตีขนานกบัด้านยาวของเขตสงัหาร  ให้สามารถยิง

ทางข้างได้เป็นอยา่งดี  เขตสงัหารต้องมีขนาดพอเหมาะกบัรูปขบวนของข้าศกึ  ส่วนโจมตีต้องคลมุทีหมาย

และสามารถรวมอํานาจการยิงได้เตม็ทีและควรเลือกเครืองกีดขวางทีมีตามธรรมชาติวตัถ ุ ระเบิด (ระเบิดวง

เดือน  ทําลายพาหนะ  ทําลายบคุคล) 

 การระเบิดทําลายตา่ง ๆ  และการยิงด้วยอาวธุตรงและเล็งจําลอง  (ตามรูปที 1 )  ข้อเสีย ในการ

ซุม่โจมตีเป็นแนว  ข้าศกึอาจขยายกําลงัเข้าโจมตีฝ่ายเราได้  ต้องอาศยัเครืองกีดขวางตามธรรมชาตเิป็น

เครืองชว่ย  หรืออาจดงัแปลงโดยใช้ขวาก  เพือปอ้งกนัการดําเนินกลยทุธของข้าศกึในการตอ่ต้านการซุม่

โจมตีกบัเขตสงัหาร  หากกระทําดงัทีกล่าวนีต้องเปิดช่องทางไว้ (ตามรูปที 2 ) การซุ่มโจมตีเป็นแนวย่อม

สะดวกในการควบคมุบงัคบับญัชาภายใต้ทศันวิสยัดี 

  2.2 การซุ่มรูปตวั  “แอล” การซุ่มรูปตวัแอลนนั  ทางด้านยาวของรูปตวัแอลวางให้ขนานกบัเขต

สงัหาร   ให้สามารถยิงทางข้างของข้าศกึได้อย่างเตม็ที  ส่วนทางด้านสนัของตวัแอลของพวกโจมตีนนัไว้

ทางมมุด้านขวาและเป็นเครืองปิดกนัข้าศกึ   การซุม่แบบนีมีความอ่อนตวัดี  ใช้ในการซุ่มตามแนวทางเดิน

และลําธาร  (รูปที 3 และรูปที 4)  ถ้ามีข้าศกึหลบหนีไปในทิศทางตรงข้ามของด้านยาวหรือด้านสนัแล้วให้

ระมดัระวงั  เพราะอาจจะยิงกนัเองได้  ทางด้านสนัของรูปตวัแอลให้เตรียมให้ยิงได้ทงัสองด้าน ตามรูปที 5  

เพือปอ้งกนัการหลบหนีของข้าศกึ 

   2.3 การซุ่มโจมตีรูปตวั “แซด”  การซุ่มโจมตีรูปตวัแซด  มีสิงจะต้องพิจารณาเพมิเตมิการซุม่แบบ

เป็นแนวคือ สว่นโจมตีวางเหมือนรูปตวัแอล  และวางตอ่ออกมาให้มีกําลงัจนถึงด้านสดุของรูปตวัแซด  ด้าน

ทีเพมิเตมิขนึมานีอาจจะชว่ยเหลือตามความมุง่หมายอืน ๆ  ได้ (รูปที 6)  ดงันี 

   2.3.1 มอบหมายให้ทําลายเพิมเตมิตอ่ข้าศกึ 

   2.3.2 เพือปิดกนัทางด้านสดุของเขตสงัหาร  (เขตสงัหารสํารอง) 

   2.3.3 เพือจํากดัทางด้านข้างของข้าศกึ 

   2.3.4 เพือปอ้งกนัการโอบของข้าศกึ 

  2.4 การซุ่มโจมตีรูปตวั   “ที”  การซุ่มโจมตีรูปตวั  “ที”  วางส่วนโจมตีให้ไขว้กนั  และเป็นมมุที

เหมาะสมกบัเปา้หมายทีเคลือนทีเข้ามาจากที ข้าศกึจะเคลือนทีเข้ามายงัเขตสงัหารและตําบลทีวางส่วน

โจมตีทงัสองด้านของเส้นทางจะประกอบเป็นรูปตวัที รูปขบวนนีเราสามารถใช้ได้ทงักลางวนัและกลางคืน

อาจนํามาใช้กบัการซุ่มโจมตีขวางเส้นทางปล่อยให้ข้าศกึเคลือนทีตรงเข้ามา  ซงึเป็นภมูปิระเทศทีโล่งแจ้ง 

เพือเพิมเตมิในการทําลายตอ่พืนทีรับผิดชอบของเรา  (เชน่การซุม่โจมตีแบบในนาข้าว) 

   2.4.1 สําหรับหน่วยขนาดเล็ก ๆ สามารถใช้รูปตวัที ซุ่มโจมตีเพือรบกวนจะทําให้ข้าศึกทีมี

หนว่ยขนาดใหญ่กวา่จะต้องเคลือนทีช้าลง  และจะต้องกระจายกําลงักนัออกไปเมือหน่วยนําของข้าศกึได้

ถกูซุม่  ฝ่ายข้าศกึจะดําเนินกลยทุธไปทางขวาหรือซ้าย  หรือพยายามเข้าใกล้กบัหนว่ยทีซุม่ ฝ่ายเราจะต้อง
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จดัวางทุ่นระเบิดและเครืองกัดขวางอืน ๆ  ทางด้านข้างของเขตสงัหาร  เพือทําให้ข้าศกึเคลือนทีช้าลง  ซงึ

เปิดโอกาสให้ฝ่ายเราซุม่ทําการยิงได้อยา่งหนกัหนว่งหรือสามารถถอนตวัได้จากเปา้หมายทีได้กําหนดไว้  

การซุ่มโจมตีแบบนีเราเรียกว่า  การทําให้เลือดจมกูไหล  (ตามรูปที 7)  (ทําให้รุนแรงในลกัษณะรบกวน) 

   2.4.2 การซุ่มโจมตีรูปตวั  “ที”  (ซุม่โจมตีในนาข้าว)   อาจจะใช้เพือสกดักนัการเคลือนที

ของข้าศกึหนว่ยเล็ก ๆ  ทีพยายามเคลือนทีผ่านพืนทีโล่งแจ้ง เชน่ ตวัอยา่ง  เราใช้วางส่วนโจมตีตามยาวของ

แนวซุม่โจมตีในนาข้าว  โดยให้คนทีสองหนัหวัไปทางทิศตรงข้าม (สลบัหวัหลบัเท้ากบัคนหนงึเป็นคู ่ๆ แตล่ะ

คูห่า่งกนัพอสมควร)  ต้องการให้คนทีสองแตล่ะคูย่ิงไปในทิศทางตรงข้ามของพืนทีวางกําลงัแตล่ะคนยิงไป

ในทิศทางตรงหน้าของตน และยิงขณะทีทีหมายเคลือนทีเข้ามาใกล้แล้วเท่านนั   การโจมตีนนัทําด้วยการยิง

เพียงประการเดียว แตล่ะคนทําการยิงข้าศกึให้ได้มากทีสดุ  ตราบเทา่ทียงัมีข้าศกึอยู่ตรงหน้าตน ถ้าข้าศกึ

พยายามหลบหนีไปในทิศทางตา่ง ๆ  ตลอดพืนทีวางกําลงั ฝ่ายซุม่แตล่ะคนให้ทําการยิงไว้ตลอดเวลาทียงัมี

ข้าศกึอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (ทีพอจะทําการยิงอย่างได้ผล)   การซุ่มโจมตีรูปตวัที  มีผลดีเป็นอยา่งยงิตอ่

การหยดุการแทรกซมึของข้าศกึ  และสามารถใช้การยิงด้านหนงึของการซุ่มโจมตีทีกําหนดไว้  สําหรับยิงใน

เวลากลางคืนจากข้าศกึทีพุ่งเข้ามาได้ผลดี  ในการใช้รูปขบวนนีต้องพิจารณาถึงสถานการณ์เกียวกบัข้าศกึ

ในพืนทีเหล่านีด้วย (ตามรูปที 8) 

  2.5 การซุ่มโจมตีรูปตวั “วี”  การซุ่มโจมตีรูปตวัวี  เราใช้วางกําลงัสองข้างทีข้าศกึจะเคลือนที ใน

การวางจะต้องแนใ่จว่าทงัสองด้าน  (ขาตวัวี)  จะไมย่ิงด้านตรงข้าม  การซุ่มรูปนีสามารถกระจายการยิงตอ่

ทีหมายทงัสองด้านได้เป็นอย่างดี  และสามารถใช้กบัพืนทีโล่งแจ้งและใช้กบัพืนทีเป็นป่าทึบได้  เมือวาง

กําลงัซุม่ในป่าทึบวางตวัวีให้เข้ามาทางด้านใกล้ของตวัขบวนข้าศกึทีเคลือนทีเข้ามาโดยให้มมุแหลมของตวั

วีตรงทิศทางเข้ามาของข้าศกึแล้วทําการยิงในระยะทีข้าศกึเคลือนทีเข้ามาใกล้มากในการยิงเชน่นี  ต้อง

ระมดัระวงัมากกวา่การยิงในพืนทีโล่งแจ้ง  การวางกําลงัทีแยกออกหลายจดุ  (ไมไ่ด้วางให้ตดิตอ่กนัโดย

ตลอด)  ยอ่มยุง่ยากในการควบคมุ  แตถ้่าแยกกนัไมเ่กินสองสามจดุนียงัเหมาะสมทีจะใช้รูปตวัวีนี  ข้อดีที

สําคญัของรูปขบวนนี คือ ข้าศกึยากทีจะเห็นฝ่ายเรา  จนกว่าข้าศกึได้เข้ามาในเขตสงัหารเรียบร้อยแล้ว  ( 

รูปที 9-10 ) 

  2.6 การซุ่มโจมตีรูปสามเหลียม  การซุม่โจมตีแบบรูปสามเหลียม  มีข้อแตกตา่งจากการซุ่มโจมตี

แบบรูปตวัวี  อยู่  3  ประการ  คือ 

   2.6.1 การซุ่มโจมตีแบบรูปสามเหลียม (รูปที 11) เราแบง่ส่วนโจมตีออกเป็นสามพวกแล้ว

ประกอบขนึเป็นรูปสามเหลียม  (หรือคลายกับรูปตวัวีนนัเอง)  อาวธุอตัโนมตัิให้วางแตล่ะด้านของรูป

สามเหลียมในการวางนีให้สามารถประสานการยิงกบัด้านอืน ๆ ด้วย   ทหารแตล่ะคนวางกําลงัในพืนการยิง

คาบทบัซงึกนัและกนั   เครืองยิงลกูระเบิดให้วางภายในรูปสามเหลียม  (กลางฐาน)  เพือให้ในลกัษณะ

ดงักล่าว  การซุ่มโจมตีแบบนี  จะกลายเป็นจดุต้านทานเล็ก ๆ  ซงึเหมาะสมในการใช้วางกําลงัสกดักนัการ

เคลือนทีของข้าศกึในเวลากลางคืน เหมาะทีจะใช้พืนทีโล่งเช่นเดียวกับการซุ่มโจมตีในนาข้าว สามารถทํา

ตอ่จากข้าศกึทีเคลือนทีมาจากทางหนงึทางใดก็ได้   รูปขบวนนีสามารถปอ้งกนัได้รอบตวั    สว่นระวงั
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ปอ้งกนัจะใช้ในโอกาสทีจําเป็นเท่านนั   อาจจะไม่มีส่วนระวงัปอ้งกนัก็ได้  อาจจะไมส่มัพนัธ์กบัส่วนโจมตีก็

ได้  การโจมตีใช้การยิงประการเดียว  ถ้าข้าศกึได้เคลือนทีเข้ามาในลกัษณะทีเหมาะให้เปิดฉากการยิง  เมือ

ข้าศกึเข้ามาใกล้แล้วจงึจะเกิดผลดี 

    2.6.1.1  ข้อดี  ของการซุ่มแบบรูปสามเหลียม 

    2.6.1.1สะดวกในการควบคมุ 

    2.6.1.1.2 ระวงัปอ้งกนัรอบตวัได้ดี 

    2.6.1.1.3 ข้าศกึจะเคลือนทีมาจากทิศทางใดก็ตาม จะถูกยิงด้วยอาวธุอตัโนมตั ิ

ทงัสอง 

   2.6.1.2 ข้อเสีย  ของการซุ่มแบบรูปขบวนนี 

    2.6.1.2.1 ต้องใช้กําลงัซุ่มอย่างน้อยหน่วยขนาดหมวด  อาจจะถกูกําลงัของข้าศกึ 

กําลงัหนงึหรือมากกว่าหนงึด้านของการซุม่แบบนีจะตกอยูใ่นภายใต้การยิงของข้าศกึ 

     2.6.1.2.2 กําลงัหนงึ หรือมากกวา่หนงึด้านของการซุ่มแบบนีจะตกอยูภ่ายใต้การยิง

ของข้าศกึ  

    2.6.1.2.3 ขาดลกัษณะการกระจายกําลงั  โดยเฉพาะการซุม่โจมตีเป็นจดุเล็ก ๆ  

อาจได้รับอนัตรายเพมิขนึจากการยิงด้วยเครืองยิงลกูระเบิดของข้าศกึ 

    2.6.2 การซุ่มโจมตีแบบสามเหลียมเปิด  (เพือรบกวน)  การซุ่มโจมตีแบบนีกําหนดขนึมา

เพือใช้หนว่ยขนาดเล็ก  เพือรบกวน  ขดัขวาง  ทําให้ชกัช้า  และทําให้ข้าศกึได้รับบาดเจ็บ  ฝ่ายซุม่ไม่

จําเป็นต้องกําหนดทีหมายโดยแนน่อน  ให้แยกส่วนโจมตีเป็นสามพวก  แตล่ะพวกวางทีมมุของรูป

สามเหลียมประกอบกนันีขนึเป็นเขตสงัหาร  ( เขตสงัหารอยู่ด้านใน )  เมือข้าศกึตรงเข้ามาในเขตสงัหาร

พวกทีมีข้าศกึปรากฏตรงหน้าเปิดฉากการยิง พร้อมกนันนัพวกทีอยู่ตรงข้ามให้เปิดฉากการยิงด้วยวิธีการนี

ปฏิบตั ิ จนกระทงัให้สามารถแยกทีหมาย  ให้ออกจากกนั   ถ้าสามารถทําได้ให้แต่ละพวกกลบัมายดึพืนที

วางตวัเดิมของแตล่ะหน่วย  เพือเพิมความเสียหายให้ข้าศกึได้อย่างเตม็ที ( รูปที  12 ) 

 2.7 การซุ่มโจมตีแบบสามเหลียมเปิด ( เพือทําลาย ) 

 แบง่ส่วนโจมตีออกเป็น  3  พวก   ทีวางกําลงัของแตล่ะพวกห่างกนั  200 - 300  เมตร   เขตสงัหารอยู่ 

ระหว่างจดุทงั  3  เมือข้าศกึเข้ามาในเขตสงัหาร   พวกทีอยู่ใกล้ทีสดุเปิดฉากการยิงเมือข้าศกึดําเนินกลยทุธ

หรือถอนตวัให้พวกอืน ๆ เปิดฉากการยิง  พวกหนงึหรือสองพวกเข้าโจมตีดําเนินกลยทุธโดยการตีโอบเพอื 

ทําลายข้าศกึ (รูปที 13) ในการซุ่มโจมตีเพือทําลายแบบนีเหมาะสําหรับหนว่ยขนาดหมวดขนึไป  ถ้าหน่วย

ยอ่มกว่าหมวดเข้าปฏิบตัหิน้าทีให้ระวงัข้าศกึ  (Over  run)  “บดขยี” 

การซุ่มโจมตีแบบนีมีข้อเสีย  2  ประการ 

   2.7.1 การควบคมุมีความยุง่ยากในขณะเข้าโจมตีหรือดําเนินกลยทุธ  ต้องมีการประสาน

และการควบคมุต้องกระทําอยา่งใกล้ชิด  เพือให้แนใ่จว่าพวกจะไมย่ิงกนัเอง 
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   2.7.2  ทีวางกําลงัในการซุม่โจมตีต้องได้ระดบั  สามารถมองเห็น  (รอบๆ เขตรับผิดชอบ

ของแตล่ะพวก )  ปกปิดกําบงั  ( เหมาะในการโผล่จากพืนดินขนึมายิงได้ ) 

   2.7.3 การซุ่มโจมตีแบบรูปสามเหลียม ( BOX ) การซุ่มโจมตีแบบนีมีความมุง่หมาย

เชน่เดียวกบัการซุม่โจมตีแบบเปิด  ส่วนโจมตีแยกออกเป็น  4  พวก  ดงันนั  จึงกําหนดให้แตล่ะพวกวางตวั

ทีมมุของรูปสามเหลียมประกอบขึนเป็นเขตสงัหาร ( ภายใน ) การใช้ซุม่แบบนีเพือรบกวนทําลาย

เชน่เดียวกบัการซุม่แบบเปิด ( รูปที  14 ) 

การซุ่มโจมตีเป็นพนืท ี

1. ชนิดของการซุ่มโจมตี   ทีกล่าวตอ่ไปนีเรียกว่าการซุ่มโจมตีเป็นพนืที   (AREA  AMBUSH) การซุ่ม

โจมตีแบบนีเคยใช้กนัมาตงัแตส่มยัฮินนิบาล ทําสงครามกบัโรมนั ก่อนคริสศตวรรษที 2  หลกัการอนันีหลาย

อย่างทีกองทพับกองักฤษนํามาใช้ในการปราบปรามทีมาลาย ู ยงิในสงครามเวียดนามปัจจบุนัก็ได้นํามาใช้

ด้วย  กองทพับกองักฤษได้ค้นพบวา่การซุม่โจมตีเป็นจดุ  ได้เพิมความเสียหายให้ฝ่ายเรา  เมอืเราซุ่มโจมตี

ตอ่ฝ่ายข้าศกึ  ฝ่ายนนัจะถอนตวัออกจากการปะทะสามารถกระจายกําลงัแล้วหลบหนีอออกจากเขตสงัหาร

ได้อยา่งรวดเร็วองักฤษตอบโต้การปฏิบตัขิองฝ่ายข้าศกึทีกล่าวนีด้วยการปิดกนั  หลบหนีของกองโจร  ด้วย

การซุ่มเป็นจดุหลายจดุ  การซุม่โจมตีเป็นจดุหลาย ๆ แหล่งซงึมีความสมัพนัธ์ซงึกนัและกนั  องักฤษเรียกวิธี

นีว่า  “การซุ่มโจมตีเป็นพืนที” 

2. การซุ่มโจมตีเป็นพืนท ี ( AREA AMBUSH )   (แบบอังกฤษ ) 

   2.1 วิธีการซุ่มโจมตีเป็นพนืทีมีดงันี  คือ .- 

   2.1.1 จดัวางกําลงัซุ่มโจมตีเป็นจดุนนั  จะวางคลมุพืนทีมีเส้นทาง   2 - 3  เส้นทางหรือมี

เส้นทางทีข้าศกึจะหลบหนีออกจากทีนนั  เส้นทางเข้าออก , ทางนําไหล , ทางเข้าออกฐานของข้าศกึ  

เส้นทางทีจะไปยงัจดุนดัพบของข้าศกึ  หรือเส้นทางเล็ก ๆ  ทีตงัวางกําลงัเหล่านีเป็นจดุศนูย์กลางของเขต

สงัหารแตล่ะชดุ 

   2.1.2 การซุ่มเป็นจดุวางกําลงัตามเส้นทางหรือ  ตามเส้นทางทีข้าศกึจะหลบหนีจากเขต

สงัหาร (Central killing Zone )  

   2.1.3 ข้าศกึจะเข้ามาจากทิศทางตา่ง  ๆ เพียงพวกเดียวหรือสองสามพวก  พวกอืน ๆ ทีไม่

มีข้าศกึเข้ามาในเขตสงัหารอยา่ทําการยิง ( ยิงเฉพาะทีอยู่ในเขตสงัหารกลาง ) 

   2.1.4 การโจมตีจะเริมเมอืข้าศกึเข้ามาในเขตสงัหารกลางอยา่งเต็มทีแล้ว 

   2.1.5 เมือข้าศกึถอนตวัออกจากการปะทะกระจายกําลงั  เพือพยายามหลบหนีให้พวกซุ่ม

โจมตีทีอยู่นอกเขตสงัหารกลาง  สกดักนัและทําลายข้าศกึนนัเสีย 

   2.1.6 การซุ่มโจมตีเป็นพืนที  การบาดเจ็บ  ถกูรบกวน  และเพิมความยุง่ยากให้แก่ข้าศกึยงิ 

   2.2 การซุ่มแบบนีมีผลอยา่งยงิเมอืให้การปราบปรามกองโจร    ซงึจะเคลือนทีบนเส้นทางอนั

จํากดัซงึไมมี่ทางอืนให้เลือกได้ 
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  2.3 ในโอกาสทีการขา่วยงัไม่กระจา่ง  พวกซุ่มภายนอกเขตสงัหารกลาง  จะทําการยิงเมือข้าศกึเข้า

มาตรงหน้าพวกตน  ถ้าข้าศกึมีจํานวนมากเกินความสามารถของพวกซุม่ภายนอกก็ปล่อยให้ข้าศกึผ่านเข้า

ไปจนถึงเขตสงัหารกลาง 

3.การซุ่มโจมตีเป็นพืนท ี ( แบบดักเหยือ) (Baited Trap Version ) 

  3.1  การซุ่มแบบนี 

    3.1.1 เขตสงัหารกลาง  กําหนดขนึบนเส้นทางทีคาดว่าข้าศกึน่าจะเข้ามา 

    3.1.2 การวางกําลงัซุม่โจมตี  เป็นจดุบนเส้นทางเพือบงัคบัข้าศกึทีเคลือนทีเข้ามา 

    3.1.3 ข้าศกึในเขตสงัหารกลางเปรียบเสมือนเหยือ  ซงึใช้กําลงัพวกซุม่นอกเขตสงัหารกลาง

เป็นสว่นบงัคบัข้าศกึ 

  3.2  การซุ่มโจมตีแบบนีเป็นการวางกําลงัประจําที  “เป็นกบั”   ดกัเหยือประกอบขนึเพือบงัคบัให้

ข้าศกึถกูสงัหารในเขตสงัหารยิงขนึ  หนว่ยทีวางประกอบนอกเขตสงัหารนนั  อาจจะใช้หนงึหนว่ยหรือ

มากกว่าก็ได้  ส่วนการวางกําลงัทีเขตสงัหารกลางเพือใช้โจมตีต้องจดัการให้ดีเป็นพิเศษสว่นโจมตีอาจจะใช้

เป็นสว่นประกอบหรือเป็นการวางอบุายเพือให้เกิดผลดี  ณ  เขตสงัหารกลาง 

  3.3 วิธีการซุ่มโจมตีเป็นพืนทีทงัสองแบบนี  อาจจะนําแบบใดแบบหนงึมาใช้  ให้เหมาะสมตอ่

สถานการณ์หรือเส้นทางทีข้าศกึจะเคลือนทีเข้า  หรือโอกาสทีการเพมิเตมิกําลงัของฝ่ายซุม่โจมตีทําได้อยา่ง

จํากดั 

  3.4 ลกัษณะแบบนีสามารถนํามาใช้  กบัหน่วยกองโจรได้เหมาะสมกว่าหนว่ยปราบปรามกองโจร

ทงัสองแบบนี  คอมมนูิสต์ได้นํามาใช้ในการสงครามอยา่งกว้างหรือแตล่ะคูไ่ด้ 

เทคนิคการซุ่มโจมตีทไีม่ได้เป็นไปตามแบบ 

1.กล่าวต่อไป 

  เทคนิคในการซุม่โจมตีทีจะนํามาใช้ประกอบกบัแบบตา่ง  ๆ  ทีกล่าวมาแล้วในปัจจบุนันีได้นํา

แบบการปฏิบตัแิบบ “มาตรฐาน” มีหลกัปฏิบตัอิยู ่  2  ประการคือ 

  1.1 โผลข่นึจากพืนทีซุม่โจมตี 

   1.1.1 การซุ่มโจมตีแบบเป็นจดุแบบนี  ใช้กับทีโล่งแจ้ง  ซงึมีทีปกปิดกําบงัไมด่ี  แตเ่รา

ต้องการให้มีผลดีในการซุม่โจมตี  ส่วนโจมตีวางรูปขบวนอย่างเหมาะสม  ซงึจะทําให้เหมาะกบัสถานการณ์

ได้อยา่งดี 

    1.1.1.1 ส่วนโจมตีจะต้องจดัการขดุหลมุและปกปิดซ่อนเร้นอยา่งดีเลิศ   ดงัเชน่ใน

ภาพการขดุดินต้องทําอย่างถกูหลกั  และจะต้องระมดัระวงัในการขดุหลมุ  มิให้ข้าศกึเห็นผิดสงัเกต ุ   และ

ทกุคนจะต้องมีความชํานิชํานาญในการปกปิดซ่อนเร้นอยา่งดีเลิศ 

   1.1.2 เมือเปิดฉากการยิงฝาปิดหลมุทีปิดตวัทหารแตล่ะคน  หรือแตล่ะคูใ่ห้ผลกัออกแล้ว

ลกุขนึมาทําการโจมตี 
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  1.2ข้อดีในการซุม่โจมตีแบบนีใช้กลบัหน่วยลาดตระเวนหรือหน่วยอนื ๆ ทําให้ได้รับการพกัผ่อน

และทําให้ข้าศกึไมอ่าจจะเห็นฝ่ายเราได้ 

2.  การซุ่มโจมตีโดยการระเบดิทาํลาย 

  2.1 ใช้ระเบิดชนิดเชือประทไุฟฟ้าหรือการใช้ระเบดิอืน ๆ  หรือทงัสองอยา่งผสมกนัก็ได้โดยวางไว้

ในพืนทีทีข้าศกึจะผ่าน อาจจะเป็นบนถนนหรือเส้นทางเป็นทีทีโล่งแจ้ง   หรือพืนทีทีฝ่ายซุม่โจมตีสามารถ

มองเห็นได้อยา่งถนดั   สายไฟฟ้าหรือชนวนฝักแคระเบิดจะต้องปกปิดซ่อนเร้นอยา่งดีทีสดุและฝ่ายซุม่

จะต้องอยูใ่นระยะทีปลอดภยัทีสดุ 

  2.2 ในการซุ่มโจมตีแบบนี  (ซุม่โดยใช้วตัถุระเบิด)  อาจจะต้องใช้คนหลายคนในการวางวตัถุ

ระเบิด    เมือวางเสร็จแล้วคนทีไมเ่กียวข้องจะให้กลบัไปยงัหนว่ยของตนก็ได้และให้เลือก  คนสําหรับจดุ

วตัถรุะเบิดเพียงสองคนเทา่นนั 

  2.3 เมือข้าศกึได้เข้ามาในพืนทีทีเราวางวตัถรุะเบดิแล้ว  (เขตสงัหาร)   ผู้ ทีเหลือออยู่สองคนก็

จดัการระเบิดทนัที   แล้วรีบถอนตวักลบัโดยเร็ว    เพือปอ้งกนัการไล่ตดิตามของข้าศกึ 

                                       การลาดตระเวนการซุ่มโจมต ี

1. กล่าวทวัไป 

 1.1 การลาดตระเวนซุม่โจมตีเป็นการลาดตระเวน  เมือมีภารกิจให้วางกําลงัหรือปฏิบตัิการซุม่  คือ 

  1.1.1 การซุ่มโจมตีเพือรบกวนข้าศกึ 

  1.1.2 การซุ่มโจมตีเพือทําลายข้าศกึ 

  1.1.3 เพือจบัเชลยศกึหรือยุทโธปกรณ์ 

 1.2 การลาดตระเวนเพือซุม่โจมตีก็มีการวางแผนและการเตรียมการ  เชน่เดียวกบัการลาดตระเวน

ทวั ๆ ไป   โดยใช้ลําดบัขนัในการลาดตระเวน  (หลกัการนําหนว่ย) 

2.การวางแผนและการเตรียมการ 

 ข้อพิจารณาขนัแรกในการวางแผนในการซุ่มโจมตี  คือ เราจะซุม่โจมตีเพืออะไร    หรือซุม่โจมตีใน 

โอกาสไหน   ถ้าเรามีเจตนาทีจะซุ่มโจมตีตอ่ข้าศึก   เป็นหน่วยขนาดใหญ่และมีขา่วกรองอย่างถกูต้อง

แนน่อน  เราจะต้องวางแผนทกุ ๆ  ขนัตอนอยา่งละเอียดถีถ้วน  ในการปฏิบตัติ่อเป้าหมายในการวางแผน

อนันีจะต้องให้เหมาะสมกบัเปา้หมายและสถานการณ์ทีเราจะซุ่มโจมตีเป็นอย่างดีด้วย 

 หลกัทงัสองประการนีจะต้องให้มีความออ่นตวัอยา่งเพียงพอ     และสามารถประยุกต์เข้ามาใช้ได้ 

อย่างเหมาะสมตอ่การซุม่โจมตีแตล่ะพืนทีด้วย   แผนแตล่ะแผนในการซุม่โจมตีตามรายละเอียดตา่ง ๆ  จะ 

ต้องได้ซกัซ้อมตามรายละเอียดเหล่านนัอย่างประณีตถีถ้วน  แผนตา่ง ๆ  ต้องประกอบด้วยสิงเหล่านีคือ.- 

 2.1 มีลกัษณะง่าย ๆ  ให้ทกุ ๆ คนสามารถเข้าใจง่าย  ว่าเขาต้องทําอะไร  ทําวิธีใด  ทําแคไ่หนตอน

ไหน  ตลอดเวลาในการปฏิบตันินั ๆ ในการซุม่โจมตีอาจจะเกิดข้อยุ่งยากหรือล้มเหลวในความบกพร่องหรือ

ความไม่เข้าใจของคนเพียงคนเดียว 
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  2.2แบบของการซุ่มโจมตี มีความเกียวกบัการจดักําลงัจํานวนทีต้องการ  ความต้องการ

ยทุโธปกรณ์และเครืองมือสือสารและสิงอืน ๆ    ทีเกียวข้องกบัการซุม่โจมตี 

  2.3ลกัษณะรูปขบวน  การวางกําลงั  เราจะต้องพิจารณาถึงรูปขบวนแตล่ะรูปในการวางกําลงัจะ

ใช้รูปแบบขบวนไหน  โดยเราพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสีย 

  2.4ลกัษณะในการโจมตี     อาจจะมีการยิงเพียงอยา่งเดียว  (ซุม่เพือรบกวน)   หรือมีการโจมตีตอ่

เปา้หมาย  (ซุม่โจมตีเพือทําลาย) 

  2.5ขนาดของกําลงัทีใช้ซุ่มโจมตี  หนว่ยลาดตระเวนอาจกระทํา  เพือเพิมเตมิให้เกิดผลตาม

ภารกิจสามารถจดัคนเพียงสองคนให้ซุ่มโจมตีเพอืรบกวน  หรือซุม่โจมตีเพือทําลาย  (หมู่ , หมวด , 

กองร้อย) 

  2.6การจดักําลงั  การจดักําลงัก็เชน่เดียวกบัการจดัหนว่ยลาดตระเวนรบ  ประกอบด้วย 

   - บก. 

   - ส่วนโจมตี 

   - ส่วนสนบัสนนุ 

   - ส่วนระวงัปอ้งกนั 

 ส่วนโจมตีและส่วนสนบัสนนุประกอบกําลงัขึน  เป็นกําลงัทีใช้เข้าตีต่อข้าศกึ  ส่วนระวงัปอ้งกนัทํา

หน้าทีระวงัปอ้งกนั  ถ้าสถานการณ์จําเป็น  สว่นโจมตีต้องจดักองหนนุไว้ด้วยกําลงัทีใช้ซุ่มพวกที 1 ได้เข้า

วางตวั  ณ  ทีซุม่แล้ว  การจดัพวกซุม่โจมตีไว้อีกพวกหนงึก็อาจจะกระทําได้ หรือเมือพวกหนงึเข้าวางตวั ณ 

ทีซุม่เลือกไว้แล้ว  พวกอืน ๆ  อาจให้พกัผ่อนหรือ กินอาหารหรือปฏิบตัติามทีจําเป็น  ณ บริเวณจดุนดัพบ  

ทกุคนต้องอยู่ในทีกําบงัอย่างดี  อาจจะเข้าประจําอยูใ่นทีซุม่นานประมาณ  8  ชวัโมง  ภายใน 24 ชวัโมง  

จะต้องจดัพวกซุม่โจมตี  3  พวก 

  2.7ยทุโธปกรณ์ต้องจําความมุง่หมาย 5 ประการ  ในการจดัยทุโธปกรณ์ให้แก่หน่วยลาดตระเวน  

ได้แก่ 

    2.7.1 จะใช้อาวธุนนัเพือความมุง่หมายหรือชนิดของภารกิจอะไร 

    2.7.2 ความลําบากในการนําไปมาและนําหนกั 

    2.7.3 อาวธุชนิดนนัทําให้เกิดผลมากน้อยเพียงใด 

   2.7.4 ความชํานาญของผู้ ใช้ 

   2.7.5  ส่งกระสนุเพมิเตมิทางอากาศได้หรือไม ่

  2.8  เส้นทาง 

   2.8.1 การวางแผนในการซุ่มโจมตี  ณ  เส้นทางหลกัและให้พวกซุม่เข้าประจําทีวางตวัจาก

ทางด้านหลงัของพืนทีซุม่ในการวางวตัถรุะเบดิ กบัระเบิดจะต้องระมดัระวงัอยา่งทีสดุ  อยา่ให้เกิดร่องรอย

ซงึจะทําให้ข้าศึกระมดัระวงัหรือเป็นเครืองมือยืนยนัให้ข้าศกึทราบทีตงัของหนว่ยซุม่โจมตี  ถ้าเราวางวตัถุ

ระเบิด  กบัระเบิดทางฝังไกล หรือสิงทีทําให้เกิดปรากฏการณ์ ทีทําให้ข้าศกึเกิดแง่คิดจะต้องตรวจตราแก้ไข
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อย่างประณีต  มิฉะนนัแล้วข้าศกึจะอ้อมออกจากพืนทีสงัหารเราเสีย  สิงทีจะต้องเน้นในทีนีก็คือ การ

ระมดัระวงัเกียวกบัร่องรอยตา่ง ๆ  ต้องไมเ่กิดขนึในพืนทีซุ่มโจมตี 

    2.8.2 ณ  เส้นทางรอง  จะต้องจดัและวางแผนให้หน่วยลาดตระเวนอืนเข้าวางเพือซุม่ไป

ด้วย 

  2.9 พืนทีวางกําลงัในการซุม่โจมตี  แผนทีและภาพถ่ายทางอากาศอยา่งระมดัระวงั  ถ้ามีโอกาสที

จะลาดตระเวนหาข่าวทางพืนดิน  ก่อนทีจะซุ่มโจมตีเป็นการดี  “อย่างสดุยอด”  ในการทีจะพิจารณาพืนที

หรือลาดตระเวนเกียวกบัพืนทีซุม่โจมตีต้องกระทําในระยะไกลทีสดุเทา่ทีจะไกลได้  เพือไม่ให้ข้าศกึสงสยั

หรือระมดัระวงั  หรือข้าศกึจดัการระวงัปอ้งกนัเพมิขนึในการซุม่โจมตี  เราจะต้องหลีกเลียงสิงตา่ง ๆ  

ดงักล่าวแล้วข้างบนเทา่ทีกระทําได้กอ่นทีข้าศกึจะเคลือนทีเข้ามา เพราะสิงสําคญัทีสดุในการซุม่โจมตีนีคือ

การจูโ่จม 

 การพิจารณาในการซุ่มโจมตีควรมีหลกัในการพิจารณา  ดงันีคือ 

1)  พืนทีการยิงมีลกัษณะเหมาะสมยงิ 

2)  การเตรียมการและการเข้าประจําพืนทีการวางกําลงั  จะต้องมีการปกปิดกําบงัมากทีสดุ 

3)  ดงึข้าศกึให้ลึกเข้ามาในเขตสงัหารให้มากทีสดุ 

4)  เส้นทางถอนตวัเป็นเส้นทางทีปกปิดกําบงัอยา่งทีสดุ   เมือฝ่ายเราถอนตวั  จะทําให้เกิดผลดี  

เพือทําให้ข้าศกึไมอ่าจไล่ติดตามได้ 

 2.10 การเข้าประจําทีวางตวั   ตามปกตแิล้วหน่วยซุ่มโจมตีจะเข้าวางกําลงัจากทีได้เตรียมการ

ตา่ง ๆ ตามทีต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เมือได้เข้าวางตวัแล้ว  ทกุคนจะต้องรักษาความสงบและอยู่ในที

ปกปิดตลอดเวลา 

   2.11 การเข้ามายงัทีวางตวั  จะต้องเข้ามาจากข้างหลงั  (ตามทีกล่าวในข้อ 2.8 )  ส่วนระวงั

ปอ้งกนัทีวางไว้แตล่ะจดุต้องวางไว้ตงัแตเ่ริมแรก  เพือปอ้งกนัการจูโ่จมจากข้าศกึในขณะทีส่วนโจมตีได้เข้า

วางตวั  การวางอาวธุต้องวางให้สามารถยิงตลอดความยาวของเขตสงัหาร  ถ้าไมเ่กินความสามารถแล้ว  

การวางอาวธุยิงทงัหมดจะต้องให้เขตการยิงคาบทบักนัและครอบคลมุตลอดเขตสงัหาร  ถ้าสามารถทําได้ 

ผบ.หนว่ยลาดตระเวน  ควรจะแจ้งถึงการเลือกทีวางตวัของตนให้คนอืนทราบเสียแตเ่ริมต้น  พลปืนเล็กและ

พลปืนยิงปืน เอม็.79  จะต้องจดัวางให้ครอบคลมุสอดคล้องกนักบัอาวธุกลอืน ๆ  อาวธุแตล่ะกระบอกต้อง

กําหนดการยิงให้สามารถยิงชว่ยเหลือซงึกนัและกนั   ผบ.หนว่ยลาดตระเวน ต้องให้เวลาอย่างเพียงพอแต่

ละคนจะได้เตรียมการตา่ง ๆ  ในการวางตวั  การเตรียมการทงัหลายจะดีหรือไมเ่พียงใดยอ่มขนึอยูก่บัเวลาที

มีอยู่  ทหารแตล่ะคนต้องทําสิงทีจําเป็นอนัดบัแรกก่อนตงัแตเ่ริมได้รับคําสงัให้เข้าประจําทีวางตวั 

   2.12 การพราง  การพรางเป็นสิงทีสําคญัอย่างมากในการซุม่โจมตี  แตล่ะคนจะต้องพรางตวัเอง

ให้พ้นจากการเห็นของข้าศกึ  ระหวา่งการเตรียมการตา่ง ๆ  ของหนว่ยลาดตระเวนแตล่ะคนจะต้องทําการ

พรางไปพร้อม ๆ กนัด้วย  รวมทงัการพรางยทุโธปกรณ์และปอ้งกนัมิให้ยทุโธปกรณ์ตา่ง ๆ  มีเสียงเกิดขนึ ณ 



 

 

5 - 13 

พืนทีวางตวั  พยายามดดัแปลงสิงตา่ง ๆ  ให้ผิดไปจากปกติของธรรมชาตใิห้น้อยทีสดุเท่าทีจะน้อยลงได้  สิง

ทงัสินทีดดัแปลงต้องทําให้แนใ่จวา่ได้ปกปิดซอ่นเร้นอยา่งดีทีสดุแล้ว 

    2.13 การเคลือนทีเสียงตา่ง ๆ และวินยัเกียวกบัเสียงตา่ง ๆ  พยายามให้มีการเคลือนไหวน้อยทีสดุ

เทา่ทีจะน้อยได้  หากมีการเคลือนไหวของแตล่ะคนต้องให้อยูใ่นความควบคมุอย่างใกล้ชิด  แตล่ะคนอยูใ่น

ความสงบอยา่งทีสดุเท่าทีจะทําได้   โดยเฉพาะอยา่งยิง  ในเวลากลางคืนต้องให้มีความเงียบเป็นพิเศษ  

การสบูบหุรีในเวลากลางคืนจะต้องได้รับการปกปิดอย่างดีทีสดุ  ถ้าเป็นเวลากลางวนัต้องควบคมุการสบู

บหุรีอยา่งใกล้ชิด 

การปฏิบัต ิ

 1.การติดตอ่สือสาร  ในการซุ่มโจมตีจําเป็นทีจะต้องใช้ในการติดตอ่สือสารทงั 3 ประเภท และบาง 

ทีจะต้องใช้ถึง  4 ประเภท  เสียงสญัญาณและทศันวิสยัตา่ง ๆ  อาจต้องใช้ควบคูก่ันไป  เชน่ว่าเราใช้นกหวีด 

ควบคูก่ับพลสุญัญาณ หรือควนัสญัญาณ อย่าให้การติดตอ่สือสารดงักล่าวนีซํากนับอ่ยนกั  หรือใช้เป็นแบบ 

ตายตวัจะทําให้ข้าศกึจบัได้   ถ้าข้าศกึทราบวา่สญัญาณทีเราใช้นนัหมายถึงอะไร  แล้วจะทําให้ข้าศกึปฏิบตั ิ

โต้ตอบอย่างรุนแรงตอ่ฝ่ายเราทีซุม่โจมตี  เชน่  ตวัอยา่ง   เราใช้พลสุญัญาณชอ่สีขาว  หมายถึงการถอนตวั 

ในการซุ่มโจมตีในเวลากลางคืน ทําให้ข้าศกึยิงเพือขดัขวางการถอนตวัของฝ่ายเราได้รุนแรงขนึ    

  1.1 การใช้พลสุญัญาณของส่วนระวงัปอ้งกนัในขณะทีข้าศกึกําลงัเคลือนทีเข้ามา  เพือแจ้งให้ 

ผบ.หนว่ยลาดตระเวนทราบ   เราอาจใช้ดงันี.- 

    1.1.1 ใช้สญัญาณแขนประกอบอาวธุแบบตา่ง ๆ ก็ได้ 

    1.1.2ใช้วิทยชุนิดส่งสญัญาณ  (ไมใ่ช้คําพดู ใช้กดสวิทต์ปากพดูหฟัูง โดยกําหนดตกลงกนั 

ไว้ก่อน ) 

    1.1.3 โทรศพัท์สนาม  หากไม่เป็นการทําให้ข้าศกึเห็น  หรือพบสายโทรศพัท์  ซงึเป็นสิง  

ยืนยนัให้ข้าศกึทราบทีซุม่ของฝ่ายเราแล้วอาจใช้โทรศพัท์ก็ได้ 

 1.2 การติดตอ่สือสาร  ทีใช้ในการซุ่มโจมตี ผบ.หนว่ยลาดตระเวน  หรือผู้ใดผู้หนงึได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ กําหนดสญัญาณตา่ง ๆ  เหล่านี  สญัญาณดงักล่าวนี  บางทีอาจใช้การยิงปืนหรือการจดุทุน่ระเบิด

หรือการจดุระเบิดก็ได้ 

  1.3 สญัญาณให้เลือนฉากการยิง  หรือการย้ายการยิง  หรือสญัญาณเมือข้าศกึโจมตี  อาจใช้

เสียงนกหวีด  หรือพลสุญัญาณ  การยิงสนบัสนนุตา่ง ๆ   จะต้องหยดุลงในทนัทีทนัใด  ซงึเป็นเวลาทีฝ่าย

เราจะต้องโจมตีก่อนทีข้าศกึจะตอบโต้  

  1.4  สญัญาณในการถอนตวั    อาจใช้ควบคมุทงัเสียงสญัญาณจากปาก  นกหวีด  หรือพลุ

สญัญาณตา่ง ๆ       

 2. วินยัการยิงในการซุ่มโจมตี 

  วินยัการยิงเป็นสิงสําคญัทีสดุประการหนงึ  การยิงจะต้องกระทําอย่างเต็มทีตามทีได้วางแผนและ

ประสานไว้  และจะต้องยิงจนกระทงัได้รับสญัญาณให้หยดุยิง  หรือสญัญาณให้เลือนฉากการยิง  จะต้อง
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ทําในลกัษณะจู่โจมดงักล่าว   เพือให้เกิดผลดีทีสดุตอ่การทําลายข้าศกึ  (เปา้หมายในเขตสงัหาร)  เมือ

ข้าศกึได้เคลือนทีเข้า  ฝ่ายเราจะต้องปล่อยอํานาจการยิงอยา่งเหมาะเจาะอยา่เปิดโอกาสให้ข้าศกึรวมกําลงั

หรือตอบโต้ได้เป็นอนัขาด 

 3.การถอนตวัไปยงัจดุนดัพบ  ณ  บริเวณทีหมาย 

 3.1 ระยะทีตงัของจดุนดัพบ  ณ  บริเวณทีหมายต้องอยู่ไกลพอสมควร  ทีจะไมเ่ปิดโอกาสให้ข้าศกึ

โจมตีบดขยีตอ่หนว่ยซุ่มโจมตีของเราได้   เส้นทางทีใช้ถอนตวัไปยงัจดุนดัพบ  ณ  บริเวณทีหมายจะต้องได้

ลาดตระเวนตรวจตราไว้แล้วอย่างดี   ถ้าสถานการณ์เปิดโอกาสให้การเคลือนทีไปยงัจดุนดัพบ  ณ  บริเวณ

ทีหมายอาจใช้การเดินอยา่งรวดเร็ว  โดยใช้หรือยึดเอาจดุสอบทีได้เลือกไว้แล้วเป็นเครืองชีทิศทางของจดุนดั

พบแตล่ะครัง  ถ้าการซุม่โจมตีเป็นเวลากลางคืน  ทหารแตล่ะคนก็เคลือนทีไปตามเส้นทางทีได้เลือกไปแล้ว  

และสามารถใช้ในยามคํามืดได้ดี 

  3.2 เมือได้รับสญัญาณถอนตวั  ทกุคนในหน่วยลาดตระเวนจะต้องถอนตวัเคลือนทีอย่างรวดเร็ว  

และไมใ่ห้มีเสียงดงัเกิดขนึ  เคลือนทีไปยงัจดุนดัพบ ณ บริเวณทีหมาย  แล้วปรับกําลงัใหมโ่ดยรวดเร็ว  และ

แล้วเริมเคลือนทีกลบัโดยไม่ชกัช้า 

  3.3 ถ้าการซุ่มโจมตีไมอ่าจปฏิบตัไิด้เสร็จภารกิจได้  ฝ่ายเราถกูข้าศกึไล่ตดิตามหน่วยสดุท้าย  (อยู่

หลงัสดุในขณะถอนตวั)  อาจต้องใช้อาวธุระเบิด  ทุ่นระเบิดตามเส้นทางถอนตวั  เพือหน่วงเวลาในการไล่

ติดตามของข้าศกึด้วยก็ได้) 
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บทท ี 6 

การส่งกาํลังทางอากาศ 

1.  กล่าวนํา    

  การศกึษาในวิชานี  มีความมุ่งหมายทีจะสอนให้นกัเรียนทราบถึง  การรับการสนบัสนนุทาง

อากาศ  เพือให้หนว่ยปฏิบตักิารทีมีความจําเป็นต้องรับการสนบัสนนุทางสิงอปุกรณ์   และกําลงัพลหรือการ

ส่งกลบั ผู้บาดเจ็บสามารถดําเนินการได้  เพราะว่าสมยันีการรบกบัหนว่ยผู้ก่อการร้ายนนั  เราจะต้อง

ปฏิบตักิารในพืนทีเป็นป่าและภเูขาได้   ไมมี่เส้นทางทีจะใช้การขนส่งประเภทอืนได้รวดเร็วได้ 

2.  ประเภทของการขนส่งในปัจจุบัน    

 การส่งกําลงัแบง่ประเภทการขนส่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ  ได้ 4 ประเภท  คือ 

   2.1  การขนส่งทางท่อ 

   2.2  การขนส่งทางบก 

   2.3  การขนส่งทางนํา 

   2.4  การขนส่งทางอากาศ 

3.  เหตุทใีห้มีการสนับสนุนในการส่งกาํลังทางอากาศ 

 3.1 ภมูิประเทศขดัขวาง  เชน่  ภมิูประเทศเป็นป่าทบึ  เส้นทางทรุกนัดาร   เป็นภเูขาสงูไมส่ามารถ

ใช้ยานพาหนะอืน ๆ  ได้ 

 3.2  ข้าศกึขดัขวาง  หนว่ยปฏิบตักิารแทรกซมึเข้าไปปฏิบตักิารหลงัแนวข้าศกึ  ข้าศกึมีขีด

ความสามารถตามเส้นทางส่งกําลงัทางบก    ทางนําได้ 

 3.3  ระยะทางขดัขวาง  หน่วยปฏิบตักิารอยู่ในระยะไกล  ถ้านํามาประกอบกบัเวลาแล้ว  หนว่ยรับ

การสนบัสนนุไมไ่ด้รับสิงอปุกรณ์ทนัความต้องการภายในเวลากําหนด  

4.  วิธีการส่งกาํลังทางอากาศ  มี  3  วิธี 

  4.1  เครืองบินลงสูพื่น     ให้เครืองบินทีบรรทกุของร่อนลงสนามทีเตรียมไว้   โดยเตรียมการทํา

สนามให้เครืองบินลง 

  4.2   การทิงของลงโดยใช้ร่ม  ใช้ร่มติดกบัร่มจะช่วยพยงุของลงสูพื่น 

  4.3  การทิงของลงโดยไม่ใช้ร่มเป็นวิธีประหยดัมาก ของทีส่งต้องไมเ่สียหาย  เชน่  เสือผ้า  

อาหารแห้ง  การทิงแบบนี  เครืองบินจะต้องลดความเร็วลงและบนิระยะตําพอสมควร 
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5.  การเลือกเขตส่งลง  (DZ)  สําหรับการใช้ร่ม 

  5.1  สถานการณ์ทางยทุธวิธีต้อง 

  5.1.1  ปราศจากข้าศกึ 

  5.1.2  ใกล้กบัฐานลาดตระเวนหรือเส้นทางลาดตระเวน 

 5.2  รูปขบวนบินและความสงู - ถ้าใช้เครืองบินมากกวา่หนงึเครืองต้องใช้เส้นทางบินการทิงลงใน

ความสงู  200  ถึง  300  ฟุต  ในภมิูประเทศเหนือสนามทงิลง ( DZ)  

 5.3  เส้นทางเข้าและออกในพืนทีส่งลงสําหรับ บ. หรือ ฮ.  และคณะต้อนรับต้องมีเส้นทางเข้าออก

พืนทีรับของด้วย 

 5.4  ขนาดของสนาม - สนามยาว  50  เมตร  ตอ่การทิงของลง  1  ชิน  (หรือการทิงโดยอตัโนมตั)ิ  

และกว้างพอทีของจะลงสู้ พืนได้เมอืเกิดผิดพลาดขนึ 

  5.5  การพิจารณาทางอากาศ 

   5.5.1  ภมูิประเทศทีเหมาะสม 

  -  ไมมี่เครืองกีดขวางของทิศทางบิน 

  -  เป็นทีราบหรือทีราบสงู  ซงึอาจตงับนยอดเขาและสนัเขา 

  -  อยู่ใกล้ภมูปิระเทศสําคญั  เพือง่ายในการหาพิกดัทีตงัของสนาม 

  -  สามารถบินเข้าสนามทงิได้ทกุทิศทาง  มมุเป็นอยา่งน้อย 90  องศา 

  - สนามทิงของจะต้องมีรัศมีการบินสําหรับ บ.ขนาดกลาง 5 ก.ม. บ.ขนาดเบา 1.5 ก.ม.  

ต้องไม่มีสิงกีดขวางในระยะนี  

             -  การทิงของในเวลากลางคืน  สิงกีดขวางทีสงูเกิน  35  เมตร จากสนามรับของ

จะต้องห่างจากสนามอยา่งน้อย  16  ก.ม.     ถ้าจําเป็นต้องใช้สนามซงึมีสิงกีดขวางในลกัษณะเชน่นีในรัศมี 

16 ก.ม.   ต้องรายงาน  พิกดั  ทีตงั ของเครืองกีดขวางมมุกีองศาจากจดุศนูย์กลางของสนามและระยะเป็น

กิโลเมตร 

  5.5.2  อากาศ  สนามรับของจะต้องมีทศันะวิสยัดีไมมี่ฝนตกหนกั  เมฆตําหมอกทึบลมแรง

ควนัมาก 

  5.5.3  สิงกีดขวาง  - ถ้ามีสิงกีดขวางสงูเกิน  90  เมตร  ภายในรัศมี 8 กิโลเมตร  จะต้อง

รายงานให้ทราบ ถ้าจะทิงของในระยะตาํ   การรายงานใช้ระยะพิกดัโปลา่บอกทิศทาง    มมุ    ระยะ    ถ้าทิ

สิงของตํากว่า   400  ฟุต  สิงกีดขวางทีเกิน   30  เมตร  ต้องรายงานเชน่กนั 

  5.6  การพิจารณาทางพืนดิน 

   5.6.1  รูปร่าง  และขนาด 

    -  รูปร่าง  เป็นรูปสีเหลียมจตรัุสและวงกลม 

     -  ขนาดขนึอยู่กบัจํานวนร่มทีจะทิง  ตามทีกล่าวแล้ว ข้อ 4.5  พืนทีขนาด 300x300   

เมตร  แล้วสามารถเลือกได้ทนัที 
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   5.6.2 ลกัษณะผิวพืน 

     -  พืนทีเรียบ ไมมี่ตอไม้หรือขรุขระ หรือสิงกีดขวางตา่ง ๆ  ทีจะทําให้สิงของเสียหาย

หรือคนบาดเจ็บ 

   5.6.3  การระวงัปอ้งกนั 

     -   ควรหา่งจากข้าศกึ  เพือปอ้งกนัการขดัขวาง 

     -   ถ้าทําได้ควรหา่งจากหมูบ้่าน 

     -   มีเส้นทางปกปิดกําบงัเพือการการเตรียมการเคลือนย้ายของคณะต้อนรับ 

6.  หน่วยทรัีบการส่งกาํลังทางอากาศ    จะต้องเตรียม 

   6.1  จดัเตรียมเครืองหมาย 

   6.2  การระวงัปอ้งกนัเครืองหมายสนาม 

 6.3  การกู้ภยั 

   6.4  การระวงัปอ้งกนัการขนสง่ของเมือได้รับสิงของนนัไปแล้ว 

7.  การพิจารณาขนาดของเขตส่งลงและการหาจุดปล่อย 

   7.1  เขตส่งลง  ( Drop  Zone)   

   เขตสง่ลง  คือ  เขตหรือสนามทีสามารถทําการกระโดดร่มหรือทิงสมัภาระทางอากาศ โดย

ใช้ร่มชชีูพได้  การเลือกสนามหรือเขตส่งลง  ต้องขนึอยู่กบัภารกิจการปฏิบตักิารทางอากาศแตล่ะครังของ

หนว่ยนนั ๆ  กล่าวคือ  ขีดความสามารถของหนว่ย ,  ความเหมาะสม ,  ขีดจํากดัและความคล่องตวัในการ

ปฏิบตักิารของหนว่ย  

    7.1.1  ขนาดของเขตส่งลง    ถ้ามีการกระโดดร่มหรือทิงสมัภาระทางอากาศตงัแต ่  2  ร่ม

ขนึไป “อาการกระจาย”  หรือระยะถึงพืนดินระหว่างร่มแรกกบัร่มสดุท้าย  จะเป็นเครืองกําหนดความยาว

ของเขตสง่ลง  ซงึ  “ระยะของการ กระจาย”  หาได้จาก 

         สตร   ู D    =    ฝ X S X T 

   D     =    ระยะของการ กระจาย      ( เป็นเมตร ) 

 S     =    ความเร็วของเครืองบิน      ( เป็นน๊อต ) 

 T     =    เวลาทีใช้ในการทิงของ      ( เป็นวินาที ) 

 

 

ตวัอยา่ง     ต้องการรับสมัภาระทางอากาศ   โดยใช้ร่มทงิของ  G - 13  จํานวน  3  ร่ม  เครืองบิน  

บินสงู  500 ฟุต  ความเร็วของเครืองบิน   100  น๊อต  ความเร็วของลมผิวพืน  5  น๊อต  ใช้เวลาทิงของ  4  

วินาที  
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จากสตูร D  =  ฝ  X  S  X  T 

แทนคา่  D  =  ฝ  X 100 X 4 

      =  200  เมตร 

นนัคือ  ระยะของอาการกระจาย  เทา่กบั  200 เมตร 

ความยาวของสนามทีสามารถรับของตามตวัอยา่งได้  เท่ากบั  200  เมตร  แตเ่พือความปลอดภยัควรจะ

บวกความยาวอีก  10 %  เพมิทงัหวัสนามและท้ายสนาม  

  ฉะนัน   ความยาวของสนามรับของจึงเป็น   240   เมตร 

หมายเหต ุ หากความยาวของเขตสง่ลงทีมีอยู่  สนักว่าระยะของอาการกระจาย ควรกําหนดเทียวบนิเพิมขนึ 

   7.2   ปัจจยัทีมีผลกระทบกระเทือนตอ่การคํานวณระยะของอาการกระจาย 

       7.2.1 คา่ความเร็วของเครืองบินในอากาศ  ณ  ความสงูใด ๆ  จะแตกตา่งความเร็วผิวพืนดิน 

        7.2.2 ทิศทางและความเร็วของลม  การบินตามลม , ทวนลมหรือเฉียงกบัแกนของลม  คา่

ความเร็วของเครืองบินในอากาศจะแปรเปลียนไป  และความเร็วผิวพืนดินยอ่มเปลียนแปลงตามไปด้วย  

           7.2.3 การแปลงหนว่ยของความเร็วของเครืองบิน  จากน๊อตมาเป็น  เมตร  ตอ่  วินาที  ใช้คณู

ด้วย   ฝ   ซงึเป็นคา่โดยประมาณ  ( 1 น๊อต = 0.51  เมตร  ตอ่ วินาที ) 

      7.3   การหาจดุปลอ่ย 

    จดุปล่อย  เป็นจดุหนงึทีกําหนดขึนทางพืนดิน  อาจกําหนดไว้ในบริเวณสนามทงิของหรือ

บริเวณใกล้เคียงก็ได้โดยใช้แผน่ผ้าสญัญาณเป็นเครืองหมาย  เพือให้นกับินและเจ้าหน้าทีทงิของได้สงัเกตุ

เห็น  สําหรับแผ่นผ้าสญัญาณจะปเูป็น   รหสัอกัษร  ซงึจะกําหนดแนวทางการบินและจดุปลอ่ย 

    สําหรับทิศทางบิน    เพือให้สิงของทีทงิลง  กระจายตามแกนยาวของสนาม  จึงควรกําหนด

ทิศทางบินให้ขนานกบัแกนความยาวของสนาม 

   7.4   การหาระยะตา่ง ๆ  เพือนํามาพิจารณากําหนดจดุปล่อย  ซงึมีอยู่ด้วยกนั  2  ระยะ  คือ ระยะ

ของแรงเฉือย     และระยะของอาการเยืองเนืองจากลมพดั 

     7.4.1 การหาระยะของแรงเฉือย  เมือร่มและสิงของได้ถกูปล่อยออกจากเครืองบินแล้ว

ก่อนทีร่มกางเตม็ทีนนั  ร่มจะลอยไปข้างหน้าด้วยแรงเฉือย  อนัเกิดจากความเร็วของเครืองบินไปตาม

ทิศทางของเครืองบินเป็นระยะหนงึ  และระยะจากจดุปล่อยถึงจดุทีร่มกางเตม็ที  เรียกว่า “ระยะของแรง

เฉือย” 

 

 ตวัอยา่ง     

  แทนคา่          D       =   ฝ  x  100 

                                =   50  เมตร 

  ระยะของแรงเฉือย   =   50  เมตร  
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      7.4.2  การหาระยะของความเยือง 

  เมือร่มกางเต็มทีทีจดุ  ๆ  หนงึ  ณ  ความสงูใดความสงูหนงึแล้ว   จะถกูพดัพาไป

ด้วยแรงลมไปตกยงัจดุทีอยู่หา่งออกไปตามทิศทางของลมในขณะนนั  และระยะของความเยืองก็คือระยะ

จากจดุทีร่มกางเตม็ทีถึงจดุทีร่มตกถึงพืนดิน   ซงึจะคํานวณได้ดงันี.- 

  

 สตร       ู  D   =    K A V 

       D   =    ( ระยะของความเยืองหนว่ยเป็นเมตร )   

     K   =    ( คา่คงทีของร่ม  คิดได้จาก  ร่มทิงของ  =  2.6  ร่มบคุคล  =  4.1 ) 

            A   =    ความสงูบิน   ( คิดหลกั  ร้อยฟตุ )  

     V   =     ความเร็วผิวพืนดิน  ( หนว่ยเป็นน๊อต )  

จากตวัอยา่ง 

 แทนคา่ในสตูร      D   =    K A V 

                         D   =    2.6  X  5  X 5    =   65   เมตร 

  ระยะของความเยือง      คือ    65  เมตร 

    7.5 การประมาณคา่ความเร็วของลมผิวพืนดิน 

       ความเร็ว           1 - 3      น๊อต    ลมพดัถกูเย็น ๆ 

  ความเร็ว           4 - 6  น๊อต    ใบไม้ไหวตลอดเวลา 

  ความเร็ว           7 - 10  น๊อต    ใบไม้ไหวตลอดเวลา 

   ความเร็ว        11 - 16   น๊อต    เกิดฝุ่ นฟุ้งขนึ  

  ความเร็ว         17 - 21   น๊อต    ต้นไม้เล็กเริมโยกไหว  

  ความเร็ว         22 - 27   น๊อต    ต้นไม้เล็กเริมโยกไหว  

            ความเร็ว   28 - 33   น๊อต    ต้นไม้ใหญ่ไหวทงัต้น  

           ความเร็ว         34 - 40   น๊อต    กิงไม้เริมหกัจากต้น  

           ความเร็ว      40    น๊อต    ต้นไม้เริมล้ม  

 

การประมาณคา่ความเร็วของลม    โดยพิจารณาจากควนัไฟ  การโปรยหญ้าแห้ง 

  -  ลอยตรง ๆ   ไมมี่ลม 

  -  ลอยทํามมุ  30 ◌ํ         ความเร็วลม  =  3 - 5  น๊อต 

  -  ลอยทํามมุ  60 ◌ํ         ความเร็วลม  =  5 - 7  น๊อต 

  -  ลอยขนานกบัพืนดิน  ความเร็วลม  =  8       น๊อตขนึไป 
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 7.6  ลําดบัขนัในการพิจารณาหาจดุปล่อย 

  7.6.1  กําหนดทิศทางเข้าสูส่นาม  คร่าว ๆ  ( โดยพยายามให้ขนานกบัแกนความยาวของ

สนาม ) 

  7.6.2  สมมตุจิดุตกถึงพืนดินของร่มเบา ( ด้านหวัสนาม และบนแกนความยามของสนาม ) 

   7.6.3  วดัระยะสวนทิศทางของ    จดุทีสมมตุิเป็นระยะทางเท่ากบั     ระยะของความเยือง ( 

จะเป็นจดุทีร่มแรกกางเต็มที ) 

  7.6.4  จากจดุในข้อ  7.6.3    วดัระยะทางสวนทิศทางบินเป็นระยะทาง   เทา่กบัระยะของ

แรงเฉือยตรงจดุนี  จะเป็นจุดปล่อยทีต้องการ  

 7.7   รหัสอักษรในกองทัพบก 

  7.7.1  มีรหสัอกัษรแบบมาตรฐานอยู ่  4  อย่าง  สําหรับใช้ทําเครืองหมายสนาม คือ 

H,E,A,T  สําหรับเครืองบินกองทพับกสหรัฐ  การใช้รหสัอกัษรตวั T  สําหรับทําสนามรับของเวลากลางคืน

ควรหลีกเลียงเพราะรหสัอกัษรตวั T  เป็นสญัญาณมาตรฐานสําหรับให้  ฮ.  ลงสูพื่นในเวลากลางคืน 

ระหว่างกลางวนัและการวางรหสัอกัษรเราใช้แผ่นสญัญาณวีเอส- 17  ( VS-17) วาง 

รปท ีู   6.1   แผ่นผ้าสัญญาณผืนดาํเข้มเป็นแผ่นผ้าสัญญาณหลักของรหสัอักษร   

 

 

 

 

  7.7.3  ระหว่างกลางคืนหรืออากาศมืด  แผ่นผ้าสญัญาณเปลียนเป็นแสงอกัษรแทนจํานวน

ดวงไฟแตล่ะแสงอกัษรมากน้อยแตกตา่งกนัไป  แตสํ่าหรับรหสัอกัษรทงั  4  อกัษรมีทางสงู  4 ดวง  และทาง

กว้าง 7  ดวง  ระยะระหว่างดวงไฟแตล่ะดวงของแสงอกัษร  ห่างกนั  5   เมตร  ( ดวงไฟทีทําเป็นสีดําเป็น

แสงหลกัของแสงอกัษร )                       

 

 

รปท ีู   6.2  การใช้ดวงไฟแทนอักษร 
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  7.7.4 การชว่ยการทงิของนกับินให้ตรงกบัแนวกบัรหสัอกัษร  โดยวางแผนผ้าสญัญาณหนงึ

ผืนหมายสดุไกลกบักบัหวัรหสัอกัษรในระยะ  500 เมตร  หรือสดุหวัสนาม  ถ้าสนามสนักว่า  500  เมตร และ

เพือให้นกับินรู้ว่าจะเริมทิงของได้เมือใดควรกําหนดจดุทางข้าง  ในแนวเดียวกบัรหสัอกัษรไปทางข้างซ้าย

ระยะ  200 เมตร  หรือ ขอบสนามทางกว้าง ( ถ้าสนามกว้างไมถ่ึง  200  เมตร )  โดยวางทางแนวยาวขนาน

กบัเส้นทางบนิ  เวลากลางคืนใช้แสงไฟแทนแหง่ละ  1  ดวง 

รปท ีู   6.3  รหัสอักษร ของกองทัพอากาศ  

 

 

 

 

 

  

 

 

     รหสัอักษร  ของกองทพัอากาศมีมาตรฐานอย่างเดียวทีใช้สําหรับทําเครืองหมายส่งลงสู่

พืนสําหรับการสง่กําลงัเพมิเตมิ  คือ  อกัษรตวัแอล ( L ) โดยใช้แผน่สญัญาณ 4  ผืน  สําหรับเวลากลางวนั

และแสงไฟ 4  ดวง  สําหรับกลางคืน  สําหรับรหสัอกัษรแอล ( L )   ไมต้่องมีแผน่ผ้าสญัญาณสําหรับจดุไกล

และทางเข้า  ลกัษณะการวางแยกกนัดงัรูป 

 

       

 

 

 

 

 

 

 เครืองบินจะบินสํารวจหา่งจากแผน่ผ้าสญัญาณขวาง  50  เมตร  ของแผ่นสญัญาณจะปลอ่ย

อปุกรณ์สง่ทางอากาศลงเมือบนิตรงแนวแผ่นผ้าตวัแอล  (L) ตรงนกับนิทางซ้าย 

8.  การรายงานสนามทงิของ 

 8.1  หวัข้อรายงาน 

   8.1.1  นามรหสัอกัษร ( ประมวลลบั )  ซงึของสนามทงิของแตล่ะหนว่ย   ซงึจะกําหนดขนึ

เองก่อนออกปฏิบตัิการ  หรือตาม  นปส. ทีกําหนดไว้  เป็นรหสัอกัษรว่า  เป็นหนว่ยลาดตระเวนทีเทา่ไร หรือ
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กองร้อยทีเทา่ใด  ออกปฏิบตังิาน  เชน่  ผส.31  พนั.3  รหสัอกัษร  A เป็นต้น  การปแูผน่ผ้าสญัญาณคงใช้

ตามทีกล่าวมาแล้ว 

   8.1.2  ทีตงั   ทีตงัของสนามรับของบอกเป็นพิกดั  6  ตวั 

   8.1.3  มุมเปิด ถ้าหากสนามไม่มีสิงกีดขวางมมุเปิดก็คงรายงานเป็นมมุภาคของทิศมมุเปิด 

360 องศา เมือมีเครืองกีดขวาง การวดัมมุให้ยืนตรงกงึกลางของสนามหนัหน้าไปทางทิศทีจะให้เครืองบิน

เข้าวดัด้วยเข็มทิศ  โดยวดัจากทางซ้ายมือก่อนแล้วจงึวดัทางขวามือ  วดัเป็นองศา  ทิศทางบินเรียกว่า  มมุ

เปิดหวัสนาม  ทิศทางบินออก เรียกมมุเปิดท้ายสนาม   มุมเปิด  และทิศทางบินเข้า 

   8.1.4 ทิศทางบินเข้า ทิศทางทีให้เครืองบินเข้าสนามทงิของตรงแกนกึงกลางสนามการหา

ทิศทางบินเข้า  ผู้วดัยืนตรงกงึกลางสนาม   วดัไปยงัทิศทางทีจะให้เครืองบินเข้าได้กีองศาแล้วทํามมุภาคกบั

มมุทีเครืองบินบนิเข้า  

   8.1.5 สิงกีดขวาง  สิงกีดขวางทีสร้างขนึหรือธรรมชาติ  ทีสงูเกิน 90   เมตร  จากสนามทิง

ของในรัศมี 8 กม.  ให้รายงานอยูใ่นหวัข้อสิงกีดขวางเป็นพิกดัโปลา่  โดยบอกลกัษณะสิงกีดขวางเป็นอะไร

สงูเทา่ใดหา่งจากสนามจดุศนูย์กลาง  วดัเป็น กม.  และมมุภาคของทิศเท่าใด  

รายงานสิงกีดขวางและจุดทดสอบการตดิต่อสือสาร ( จสส. ) 

   8.1.6  จุดทดสอบการติดต่อสือสาร ( จสส. )เป็นจดุทีสามารถสงัเกตเห็นได้จากทางอากาศ

หรืออาจทําเครืองหมายไว้บนพืนดิน  ถ้าสถานการณ์จําเป็น  จดุทดสอบการติดตอ่สือสารนี   จะเป็นจดุที 

จนท. สนามทิงของกบั  ป.ทีมาทิงของ  เปิดการติดตอ่กบัทางพืนดินและอากาศ  และจะบินวนเพอืรอให้บิน

เข้าสูส่นาม  การายงานจดุทดสอบนี  ให้รายงานเป็นพิกดัโปลา่  เชน่เดียวกบัการรายงานสิงกีดขวางผู้วดัยืน

กงึกลางสนามถ้าสามารถทําได้  หรือวดัจากแผนทีทีกําหนดได้ 

   8.1.7  วนัเวลาทีต้องการใหทิ้งของ         ใช้รหสัทีกําหนดไว้โดยใช้เลข    6   ตวั  เชน่  วนัที  

1 0   มี.ค. 46   เวลา  1200   ให้รายงาน   101200  มี.ค. 46  

   8.18  สิงของทีต้องการ   จํานวนของทีต้องการให้สง่เชน่   กระสนุ , อาวธุ , อาหาร , 

เครืองนุง่หม่  การรายงานให้มีการทิงของและรายงานนีควรจะเข้ารหสัทีตกลงไว้ 

 

 

   8.2  สิงทีควรรายงานเพมิเตมิ   

   8.2.1  สนามทงิสิงของสํารอง  คงรายงานเชน่เดียวกบัการรายงานสนามทงิของหลกั 

   8.2.2  จดุเริมต้น   เป็นจดุแรกทีนกับนิต้องบนิเริมต้นหลงัจากขนึจากสนามแล้ว     หรือให้

นกับนิใช้เป็นจดุสอบวา่นกับินไปถกูทาง คงรายงานเชน่เดียวกบั จดุสอบ ( จสส. ) จดุเริมต้นนีอยู่ไกลกวา่จดุ

สอบการติดตอ่สือสาร 
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9.  การจัดกาํลังรับของส่งทางอากาศ การปฏิบตักิารรับของส่งทางอากาศเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  เพราะการรักษาความปลอดภยัเป็นสิงสําคญัยิง  เพราะจะถกูข้าศกึขดัขวางได้  ดงันนัควร

จะมีการผกึให้หนว่ยทหารทกุหน่วยสามารถปฏิบตัหิน้าทีได้ 

  9.1  การจดักําลงัแบง่ออกเป็น   4  ส่วน   คือ.- 

   9.1.1  ส่วนบงัคบับญัชา  ประกอบด้วยผู้บงัคบับญัชาทีจะควบคมุสว่นตา่งๆ ดําเนินการให้

รับของได้สมความมุ่งหมายและเป็นส่วนทีจะติดตอ่กบัเครืองบินทีจะมาทงิอปุกรณ์ให้ 

   9.1.2  ส่วนระวงัปอ้งกนั  ประกอบด้วยสว่นกําลงัของหนว่ยเป็นส่วนใหญ่  เพือปอ้งกนัการ

ขดัขวางของข้าศกึ 

   9.1.3  ส่วนทําสนาม  ส่วนทีมีหน้าทีทําเครืองหมายสนามและคํานวณหาขนาดสนาม และ

การปเูครืองหมายสนามตามทีกําหนด 

   9.1.4  ส่วนเก็บของ  มีหน้าทีนําของจากสนามทงิของ  ไปยงัทีตงัตําบลซ่อนยทุโธปกรณ์ 

10.  การปฏบิัติการรับของส่งทางอากาศ 

 10.1 หนว่ยได้รับภารกิจให้รับของส่งทางอากาศ  หนว่ยทีจะได้รับของนนัจะต้องออกคําสงัการ

ปฏิบตั ิ  ซงึถ้าเป็นหนว่ยลาดตระเวนและมีภารกิจอยูด้่วยแล้ว  ก็อาจจะออกเป็นผนวกของคําสงัลาดตระเวน

ได้  สําหรับการสงัการนนัก็อาศยัคําสงัยทุธการ  5  ข้อ  เป็นหลกั  แตใ่นข้อ 3 การปฏิบตันินัอาจจะแตกตา่ง

กนัไปดงัตวัอยา่ง 

           10.1.1  ผนวกรับของส่งทางอากาศประกอบคําสงัยทุธการ 

1.  สถานการณ์ ( ทีเกียวข้องกบัภารกิจรับของส่งทางอากาศ ) 

         ก.  สถานการณ์ข้าศกึ 

 1)  ลกัษณะอากาศ 

  2)  กําลงัข้าศกึ 

                       ข.  สถานการณ์ฝ่ายเรา 

           1)  หนว่ยสนบัสนนุการรบ 

  2)  ทีตงั และเส้นหลกัการเคลือนย้ายของกําลงัฝ่ายเรา 

    2.  ภารกิจ  (รับของส่งทางอากาศ) 

 

    3.  การปฏิบตั ิ

   ก.  แนวความคดิในการปฏิบตัิการ 

   ข.  หน้าทีของแตล่ะส่วน 

         1)  ส่วนบงัคบับญัชา 

                           2)  ส่วนระวงัปอ้งกนั 



 

 

6 -10 

         3)  ส่วนทําสนาม 

                  4)  ส่วนเก็บของ 

                  5)  ส่วนขนของและอืน ๆ 

   ค.  หน้าทีของชดุ 

   ง.  หน้าทีของแตล่ะบคุคล 

   จ.  คําแนะนําการประสานการปฏิบตั ิ

         1)  จดุสอบ  การตดิตอ่สือสาร  (จสส.) 

     ก)  ทีตงั 

     ข)  การทําเครืองหมาย 

     ค)  เวลารายงาน 

           2)  เส้นทางจาก จสส. 

                   3)  สนามรับของ 

     ก)  ทีตงั 

                         (1)  สนามหลกั 

                       (2)  สนามรอง 

     ข)  เครืองหมายสนาม 

                  (1)  ระยะไกล 

                  (2)  ระยะใกล้ 

       4)  รูปขบวนทงิของ 

            5)  วนัที / เวลา  รับของส่งทางอากาศ  ( และเวลาทิงสํารอง ) 

            6)  การปฏิบตัเิมือปะทะข้าศกึระหวา่งรับของส่งทางอากาศ 

         7)  การซกัซ้อม 

        8)  การปฏิบตั ิ ณ  สนามรับของ 

   4.  ธุรการและส่งกําลงั  (จํานวนและแบบของหีบหอ่ทีจะสง่ทางอากาศ) 

 

 

 

   5. การบงัคบับญัชาและการติดตอ่สือสาร   

    ก .การตดิตอ่สือสาร 

1)เรียกขานระหวา่งอากาศ - พืนดิน  และขนาดคลืน   

 2)  ระเบียบปฏิบตักิารตดิตอ่สือสารในการทงิของทางอากาศ 

3) ทศันะสญัญาณระยะไกล 



 

 

6 -11 

4)  ทศันะสญัญาณระยะใกล้ 

   5)  รหสัลบัฉกุเฉินอากาศ - พืนดิน 

   6)  รหสัอกัษร  ณ สนามรับของ 

     ข.  การบงัคบับญัชา 

       1)  ทีอยู่ของผู้บงัคบับญัชา 

       2)  ทีอยู่ของ รองผู้บงัคบับญัชา 

       3)  ทีอยู่ของบคุคลทีไมเ่กียวข้องกบัการรับของครังนี 

   10.2  ผบ.หนว่ยพืนดินจะควบคมุการสง่กําลงัโดยกําหนด 

         10.2.1  การนําสูส่นาม  ( จาก จสส.  -  สนาม ) 

         10.2.2  สถานการณ์ข้าศกึ 

         10.2.3  รูปขบวนบินทงิของ  ( ถ้ามากกว่าหนงึเครือง ) 

    10.2.4  ความเร็วในการทิงของ 

    10.2.5  ระยะสงูทิงของ 

    10.2.6  ระดบัการบิน 

    10.2.7  ระดบัความสงูในการทิงของทีต้องการให้ลดลง 

    10.2.8  การเลียว  ซ้าย - ขวา 

   10.2.9  ถกูต้อง 

   10.2.10  การให้รอ 

   10.2.11  ให้เริมปฏิบตัหิรือให้เลิกทิงของ 

  10.3 เมือออกคําสงัและซกัซ้อมแล้ว นํากําลงัเคลือนย้ายไปยงัพืนทีกําหนด  หยดุหนว่ยจดัการ

ระวงัปอ้งกนัออกไปลาดตระเวนตรวจพืนทีถึงความปลอดภยั    และวางแผนการวางกําลงัรับของโดยนํา ผบ.

ส่วนตา่ง ๆ ไปด้วย  เพือสงัการอีกครัง   โดยอาจแก้แผนตามคําสงั     และให้ดําเนินการภารกิจของแตล่ะ

ส่วน  โดยสว่นระวงัปอ้งกนัดําเนินการวางกําลงัปอ้งกนั  เป็นการวางแผน 2 ชนั คือ พวกระวงัปอ้งกนั

ภายนอกและระวงัปอ้งกนัภายใน  ส่วนทําสนามคํานวณการวางเครืองหมายสนาม และวางเครืองหมาย

ตามทีตกลงในคําสงัก่อน บ. มาถึง   5  วินาที   และเก็บแผน่ผ้าสญัญาณเมอื  บ.  ทงิเสร็จหรือหลงัเวลาที บ. 

มาทิง  5  วินาที สว่นเก็บของและร่มวางกําลงัใจใกล้บริเวณของจะตกตามทีคํานวณไว้ของส่วนทําสนาม  

ส่วนบงัคบับญัชาคอยควบคมุการปฏิบตัิ และกําหนดทีรวมพลหรือจดุรวบรวมของซงึอาจเป็นทีเดียวกนั  

เพือให้ส่วนเก็บของนําของไปรวม  ณ  จดุนี  และเพือให้ส่วนขนของนําไปเก็บซ่อนตามตกลงกนัหรือถ้าเป็น

หนว่ยลาดตระเวนก็อาจแบง่ของ  ณ  จดุรวบรวมของนีเพือนําไปพร้อมกนั  เมอืทกุหนว่ยรับของแล้วก็จะ

ถอนตวัมารวม  ณ ทีรวมพลนี  สํารวจจํานวนคนในหน่วยเรียบร้อยแล้ว  จงึเคลือนทีออกจากพืนทีรับของ

ทนัที  แตต้่องไมลื่มการกลบเกลือนร่องรอยเสียก่อน 

 11.  การเกบ็ร่มและหบีห่อ 
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  11.1  การเก็บมีวิธีการเก็บ 2 วิธี  คือ 

         11.1.1 การเก็บโดยใช้วิธีจบัทีจอมร่ม   แล้วควงมือไปทางซ้ายหรือขวา   ร่มจะม้วนตวัไป

ตามทิศทางทีหมนุ   ก่อนควงมือต้องตงึให้ร่มตงึเสียก่อน   เมือร่มม้วนตวัดีแล้วก็ใช้แขนสอดสลบัไปมา

เพือให้ร่มพบัทาบทอ่นแขนไปจนสดุ    และเก็บใส่ถงุ  

    11.1.2 การเก็บโดยวิธีพบัร่มแบบหีบเพลง  ใช้แขนทงัสองสาวร่มด้วยวางพบักองแบบหีบ

เพลงและนําร่มเข้าถงุ 

  11.2  การเก็บหีบหอ่ 

     11.2.1  ปลดร่มออกก่อน  ก่อนทีจะนําหีบหอ่ไป  วิธีนีปลอดภยัไมมี่ข้าศกึ 

        11.2.2  นําหีบหอ่และร่มไปด้วย   ถ้ามีข้าศกึขดัขวางไม้ต้องปลดร่ม  จากหีบหอ่  นําไปปลด

ทีรวมพล 

12.  การรับของส่งทางอากาศโดยให้เครืองบินลงส่พืนู  

    12.1  การให้เครืองบินลงสูพื่นดิน  เครืองบินมี 2 แบบ คือ 

     12.1.1  เครืองบินปีกติดลําตวั  ( บ. ) 

    12.1.2  เครืองบนิปีกหมนุ ( ฮ. ) 

   12.2  คณุลกัษณะของเครืองบินปีกติดลําตวั 

    C - 1 U - 6A  U - 1A 

ความเร็ว   ( น๊อต )             87      105 105  

นน. บรรทกุทีใช้ได้  (ปอนด์)   500    1,000 2,200  

บรรทกุทหารพร้อมด้วยยทุโธปกรณ์     1                 5 10  

บรรทกุเปลพยาบาล      0 2 6   

พลร่ม          0 4   5   

ระยะทางบนิขนึรวมทงัระยะ- 

ปลอดภยั  50  ฟุต  ไม่มีสิงกีดขวาง  (ฟุต) 680 1,000   1,650 

 

 

ระยะทางบนิลงรวมทงัระยะปลอดภยั 50 ฟุต- 

ไมมี่สิงกีดขวาง ( ฟุต )     660 1,050   1,200 

ระยะเวลาบินปฏิบตักิาร  ( ชวัโมง , นาที )        4.0 4.0 6.30 

ปริมาตรบรรทกุกว้าง x ยาว x สงู(นวิ) - 48 x 51 x 76 60 x 52 x 156 

ขนาดประต ู ( ก x ส )               35 x 40            45 x 46 

    12.2.1   บ.  0 –1  ( BIRDDOG ) เป็น  บ. ทําด้วยโลหะปีกอยูส่งูกว่าลําตวั  ล้อฐานพบั

ไมไ่ด้ ทีคํายนัปีกสามารถบรรทกุของหรือหีบหอ่ทิงร่มได้ข้างละ  250 ปอนด์  ใช้สําหรับตรวจการณ์ 
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    12.2.2   U 6 A  ( BEAVER )  เป็น บ. ทําด้วยโลหะ  ปีกอยู่สงูกว่าลําตวัล้อฐานพบัไมไ่ด้ทีคํ

ยนัมีทีบรรทกุของปลดได้  4 อนั ๆ ละ 250 ปอนด์  ( แตล่ะอนัสามารถบรรทกุหีบหอ่ทิงร่ม )  หน้าทีหลกั

บรรทกุคนและสิงอปุกรณ์และส่งกลบัสายแพทย์ 

    12.2.3  U -1  A  (OTTER) เครืองยนต์เดียว ปีก  เดียวบนลําตวั   ล้อฐานพบัไมไ่ด้ใช้ในการ

ลําเลียงขนส่งขนาดเบา ,การส่งกําลงัทางอากาศ , การส่งกลบัสายแพทย์ และการติดตอ่ 

       12.3 เครืองบินปีกหมนุ ( ฮ. ) 

      ก.  ฮ.ใช้งานทวัไป 

    CH -13H  OH - 6 UH - H 

ความเร็ว (น๊อต )       70 100  100 

บรรทกุทหารพร้อมด้วยยทุโธปกรณ์  1 3 8 

บรรทกุเปลพยาบาล   2 0   6 

พลร่ม    0 3 6 

บรรทกุภายนอกด้วยลวด ( ปอนด์ )  0 0 400 

ระยะเวลาบินปฏิบตักิาร (ชวัโมง ,นาที ) 1.45 2.25 2.15 

นําหนกับรรทกุได้ทงัสิน ( ปอนด์) 735 1620 4900 

ปริมาตรบรรทกุ (ก x ย x ส)นวิ - 50x47x20 97x92x52 

ขนาดประต ู( ก x ส ) ( นวิ ) - 40x24 49x92 

    1)   ฮ. OH - 13H (SIOUX) และ ฮ. OH - 23 (RAVEN) เป็น ฮ.  นงัได้  3  คน ใช้สําหรับ

การตรวจการณ์ , การส่งกลบัทางการแพทย์ , ภารกิจทวัไป  โดยปกติบรรทกุผู้ โดยสารได้คนเดียวนงัคูก่บั

นกับนิถ้าใช้การส่งกลบัทางการแพทย์  จะต้องติดเปล (2 เปล) เข้ากบัฐานเลือนของ ฮ. นอกจากนีอาจ

บรรทกุของเล็ก ๆ  หรือใช้ในการวางสายสนามข้ามตําบลทียากลําบาก 

    2)   ฮ. UH - 1  เป็น ฮ.  ใช้งานทวัไปแบบมาตรฐานอกัษร B  และ C ตอ่ท้ายใช้สําหรับติด

อาวธุยิงสนบัสนนุทางอากาศอกัษร  D  และ H  ใช้สําหรับบรรทกุหรือลําเลียงทางยทุธวิธี 

 

 

        ข.  ฮ. บรรทกุ (ลาํเลียง) 

      CH - 47 - B, CH - 47C, CH - 54 

ความเร็ว (น๊อต )      110 110 110 

บรรทกุทหารพร้อมด้วยยทุโธปกรณ์ 33 33 -  

บรรทกุเปลพยาบาล  24 24 - 

พลร่ม    28 24 - 

บรรทกุภายนอกด้วยลวดสลิง (ปอนด์ ) 16,000 16,000 20,760 
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ระยะเวลาบินปฏิบตักิาร (ชวัโมง ,นาที ) 2.40 - 1.45 

 ปริมาตรบรรทกุ (ก x ย x ส) นวิ 90 x366x78 90x366x78 - 

ขนาดประต ู(ก x ส) ( นวิ ) 90x90 78x78 - 

นําหนกับรรทกุได้ทงัสิน (ปอนด์) ภายใน       15,50015,500 20,760 

    1)  ฮ. CH - 47B (CHINOOK) มี  2 ใบพดั  เป็น  ฮ.  บรรทกุขนาดกลางมีล้อลงพืน 4 ล้อ 

ปกติมีพนกังานและนกับิน  3  นาย  กว้านสําหรับยกของบรรทกุสามารถยกได้  4,000 ปอนด์  การกู้ภยัทาง

อากาศใช้กว้านทีติดกบัพืน  ฮ.   สามารถยกได้  600 ปอนด์  ลาดเปิดท้ายสามารถบรรทกุได้เมอืบนิในแนว

ระดบัลกัษณะลําตวั  ฮ . ปิดสนิทสามารถลอยนําได้  เมอืลงนําฉกุเฉิน 

    2)  ฮ. CH - 54 ( FLYINGCRANE) เครืองยนต์ 2  เครือง มี   1  ใบพดั  สําหรับเป็น ฮ. ยก

ของมีพนกังานและนกับิน  3  นาย  มีห้องพยาบาลสําหรับประกอบเข้ากบัตวั ฮ.  ได้อาจใช้เป็นศนูย์

ปฏิบตักิารหรือลําเลียงทหารก็ได้ 

     ค.  ฮ. โจมตี ( HUEY COBBAA-1G ) ฮ. โจมตีมีความเร็วปฏิบตักิาร  120  น๊อต  

ออกแบบสําหรับสนบัสนนุใกล้ชิดทางพืนดินโดยตรง  มีอาวธุประกอบจรวดขนาด  2.75 นวิ  ปืนกลอากาศ

กระบอกรวม  7.62  มม.  และเครืองยิงลกูระเบิดขนาด  40  มม. 

 12.4   การทําทางวิงสําหรับเครืองบินปีกติดลําตวั 

   การพิจารณาสําหรับพืนทีจะต้องทําทางวิง 

12.4.1  ลาดผิวพืนไมเ่กิน  2  เปอร์เซ็นต์ 

12.4.2  พืนต้องแข็งและลึกลงอีก  2  ฟุต   ต้องแข็งเชน่กนั 

12.4.3  ไมมี่สิงกีดขวาง , หลมุบอ่ในสนาม 

12.4.4  ขนาดกว้าง  50 ฟุต   ยาว  1,200  ฟุต  สําหรับ  บ.ขนาดเบา  และ บ.ขนาดกลางกว้าง  

50 ฟุต  ยาว  3,000 ฟุต 

12.4.5  สําหรับสิงกีดขวางสําหรับ 

    -  บ. ขนาดเบา   สิงกีดขวาง  สงู  50 ฟุต  ( 15  เมตร )   จะต้องไม่มีในระยะ 1,000 ฟุต    

และสิงกีดขวาง สงู 500  ฟุต  ( 152 เมตร ) จะต้องไม่มีในระยะ   2  ไมล์ จากหวัสนาม 

    -  บ. ขนาดกลาง  สิงกีดขวาง  50  ฟุต ( 15 เมตร )  ต้องไม่มีระยะ  2,000  ฟุต สิงกีด  ขวาง

สงู   500  ฟุต   ( 152 เมตร )  ต้องไม่มีระยะ  2,000 ฟุต สิงกีดขวางสงู  100 ฟุต ( 305 เมตร ) ต้องไม่มีใน

ระยะ   8  ไมล์ 

  12.4.6   สําหรับหวัสนามต้องเพิมเกณฑ์ปลอดภยัข้างละ 10 % และขอบทางวิงอีกข้างละ 5 % 

รปท ี  ู 6.4  แผงผังสนามลงส่พนืของ  บู .เบา 
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  12.5  การทําสนามลงสูพ่ืนของเครืองปีกหมนุ  ( ฮ. )  

        ข้อพิจารณาการเลือกสนาม ฮ. 

       1)  สถานการณ์ทางยทุธวิธี  ต้องสามารถให้การระวงัปอ้งกนัได้ , ปราศจากข้าศกึขดัขวาง , 

ใกล้ฐานลาดตระเวนและอยูบ่นเส้นทางทีจะลาดตระเวนตอ่ไป 

        2)  ขนาดของสนาม   ต้องขนึกบัจํานวนและแบบบนิของ ฮ.   ขนาดของสนามย่อมขนึอยู่กบั

รูปขบวนทีจะลงสูพ่ืนด้วย  ระยะระหว่าง ฮ.แตล่ะตวัแบบใช้งานทวัไป 50 เมตร  ในเมือใช้รูปขบวนหน้า

กระดานหรือรูปขบวนขนับนัได  และระยะห่างแตล่ะตวัของ ฮ.  50  เมตร  เมือลงด้วยรูปขบวนแถวตอน 

  ส่วน ฮ.  ทีใช้บรรทกุควรหา่งกนัระหว่าง 75 เมตร  ในรูปขบวนหน้ากระดานและรูปขบวนขนับนัได

และ  100  เมตร  ในรูปขบวนแถวตอน 

  

      

 

 

                            

 

 

  พืนทีวางตวัแตล่ะลํามีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง  50   เมตร  พืนโดยรอบของสนาม  ฮ.  กว้าง

ออกไปข้างละ 20  เมตร  สนาม ฮ.   แตล่ะตวัต้องการพืนที เส้นผา่ศนูย์กลาง  90  เมตร  เป็นดีทีสดุ 

   3) ลกัษณะผิวพืน  ควรปราศจากก้อนหินเล็ก (ทีหลดุได้)  ทอ่นไม้หรือฝุ่ นหนา CH - 47  สามารถ

ลงนําได้อีก  18  นวิ  แตพื่นดินใต้นําจะต้องแข็งพอรับนําหนกัได้ 

   4) ลกัษณะลาดชนั  ลาดชนัสงูสดุที ฮ.  สามารถลงได้  คือ  15 %  ถ้ามีลาดชนัระหว่าง 7 % และ 

15 %    ฮ.  จะจอดทางข้างของลาดชนันนั 

   5) เส้นทางเข้าและออก 

    -  ฮ. แตล่ะเครืองต้องการทางกว้างอยา่งน้อย  75  เมตร 

    -  โดยปกติ  ฮ.  จะใช้เส้นทางขนึในอตัรา  10 : 1  จะต้องถากถางสิงกีดขวางทีสงูตาม

อตัราส่วนนีออกเพือทางบินลง และบินขนึของ ฮ. 

   6)  ลม ฮ.  จะบินขึนหรือบนิลงสวนลม  เว้นแตมี่ความจําเป็น  ความเร็วลมสงูสดุ  10  น๊อต  ฮ. 

สามารถบินขนึโดยสวนทางลมได้  ถ้าบนิขนึตามลมความเร็วไมเ่กิน 5 น๊อต 

  7) สิงกีดขวาง ต้องเอาสิงกีดขวางออกถ้าทําได้ และทําเครืองหมายแสดงให้เห็น  ถ้าเอาออกไมไ่ด้ 

8 ม 

50 ม. 

70 ม. 
75 ม 

100 ม 
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    12.5.1  การทําเครืองหมายสนามสําหรับ ฮ. 

        12.5.1.1 เวลากลางวนั - ใช้ระเบิดควนัสี  และหรือแผ่นผ้าสญัญาณจดุทีเป็น

อนัตราย ใช้แผน่สญัญาณหมายไว้ให้  ฮ.  เห็น  ใช้เจ้าหน้าทีให้สญัญาณ  ฮ.  ลงตามทีจดุกําหนด  ( ถ้าใช้

แผ่นผ้าสญัญาณจะต้องปแูผ่นผ้าให้หา่งจากจดุ  ฮ.  ลงตงัแต ่50 เมตรขึนไป) 

          12.5.1.2   เวลากลางคืน  กําหนดตวัอกัษร  “T”   โดยใช้ไฟสญัญาณ  5   ดวง

ระยะหา่งระหว่างไฟสญัญาณดงันี  ไฟสญัญาณทีขาตวั  T  หา่งกนั 8 เมตร  ไฟสญัญาณทีแขน  “T”  หา่ง

กนั  5  เมตร ถ้า ฮ.  ลงมากกวา่หนงึเครืองให้ใช้ไฟสญัญาณแหง่ละหนงึดวง  สําหรับ ฮ. ใช้งานทวัไป  

ตามระยะทีกําหนดไว้   ส่วน ฮ.  แบบบรรทกุใช้ไฟสญัญาณแหง่ละ  2  ดวง  วางหา่งกนั   10  เมตร  ระยะดู

ตามรูป 6.4 

 

 

รปท ี ู 6.4  การวางสัญญาณไฟ 

 

                                       5ม.      5ม. 

     

                                                                       

                                                    

 

 

 

 

 

     12.5.3 สําหรับการปฏิบตัขิองหน่วยรบพิเศษในการทําเครืองหมายสนามนนั ใช้ดงันี 

        ก) เวลากลางวนั  ใช้แผน่ผ้าสญัญาณเป็นรูปตวั  Y  ใช้แผน่ผ้าสญัญาณ  4  

ผืน วางห่างกนัผืนละ  25  เมตร   ตวั Y  วางทวนลมทิศทางเข้าของ ฮ.  แผ่นผ้าสญัญาณหมายเลขจะเป็น

รหสัอกัษรตามทีตกลงกนัไว้   และต้องมีควนัโดยใช้  ลข. ด้วยเพือหาทีตงัได้ง่ายเข้า 

       ข) เวลากลางคืน  ใช้แสงสญัญาณเป็นรูปตวั Y  ใช้ไฟสญัญาณ  4  ดวง  

วางหา่งกนั ดวงละ  50  เมตร  ไฟดวงที 2  เป็นแสงรหสัอกัษรตามทีตกลงกนัไว้ 

รปท ี ู 6.5  ภาพของการลงจอดของ ฮ. 

 

 

 

90 ม. 

50 ม. 

8ม 

20ม. 
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                                                           เขตแตะพืน  

 

 

                                                                        

 

 

ภาพเขตลงพืนของ ฮ. แต่ละตัว                                               

                                                                                         สญัญาณ ส. เวลากลางคืน 

                  

 สญัญาณ ส. เวลากลางวนั                             

                                                                              แสงรหสั 

 

 

 

 

 

 

 ทิศทาง ฮ. บินลง ทิศทาง ฮ. บินลง 

  12.5.3  ระเบียบการติดต่อสือสาร  ฮ.  กับสนาม 

1 ) มมุภาคของทิศทีบินเข้า  2 ) สถานการณ์ข้าศกึ   3 ) ลม ( ทิศทาง ) และความเร็วน๊อต 

4 ) ลกัษณะสนาม                5 ) ทิศทางลงสู่พืน       6 ) ความสงูของสนาม ( จากพืนที  ) 

   7 ) การระวงัปอ้งกนั  

 12.5.4  รูปขบวนบินของ  ฮ. 

   รปท ี ู 6.6  รปขบวนบินของ ฮู . 

 

                                             

 

 

                                        HEAVY LEFT                           HEAVY RIGHT                  

                                                                                                                             

                                                                                                                           

                                                                                                                               

                                                                                                                               

20 
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ภ ัด 

ต 

25ม. 

25 ม. 

25ม. 25ม. 
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3 

50ม. 50ม. 

50 ม. 

50ม. 

1 

2 

3 4 
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 DIAMOND VEE 

                                                                                                                           

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                   ECHELON (RIGHT)                                                          

 

      TRAIL ECHELON (LEFT)                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                               LINE                         

 

 

 

 

 

 

                LINE STAGGERET TRAIL (LEFT)               STAGGERET TRAIL (RIGHT)             

12.5.5  สญัญาณมือและแขนมาตรฐาน     ในเวลากลางคืนใช้ไฟสญัญาณแทนมือ     และแขน 

( การใช้ไฟฉายต้องระวงัแสงไฟจะไปกระทบสายตานกับินได้ )     ไฟสญัญาณจะต้องไม่กระพริบหรือ ดบั ๆ  

ติด ๆ ต้องสวา่งตลอดเวลา 

12.5.6  สญัญาณ  

12.5.6.1  จดุทีให้สญัญาณจะต้องอยูข้่างหน้าทางขวา  ของ ฮ. หรือจดุทีแลเห็นนกับินได้

สะดวกอยา่อยูต่รงหน้า ฮ. ติดอาวธุเป็นอนัขาดอาจเกิดอบุตัเิหตไุด้ 

12.5.6.2  รับผิดชอบในการนําอากาศยาน ชแูขนเหนือศีรษะทงั 2 ข้างหนัฝ่ามือเข้าหากนั 

12.5.6.3  ให้ดสูญัญาณจากคนให้สญัญาณตอ่ไป  แขนขวา ( ซ้าย )  ลงยกแขนทีจดุให้

สญัญาณผา่นลําตวัฝ่ามือชีตรงไปยงัคนให้สญัญาณตอ่ไป 
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12.5.6.4  ให้บินลอยอยูก่บัที  (HOVER)  กางแขนเสมอไหล่ฝ่ามือควําลงดิน  การให

สญัญาณนีควรจะให้เมอื ฮ. หา่งจากพืนดินประมาณ 5 ฟุต ก่อนทีจะลงจดุทีต้องการและ ฮ. ลดความเร็วลง

แล้ว 

12.5.6.5  เคลือนทีตอ่ไป  ยกแขนทอ่นลา่งขึน งอข้อศอก หนัผา่มือเข้าหาตวั แล้วดงึฝ่ามือ

ข้ามไหล่ (กระทําซําๆ ) 

12.5.6.6  เคลือนทีกลบัไป  แขนอยู่แนบลําตวั  หงายฝ่ามือไปข้างหน้ายกแขนขนึสงูเสมอ

ไหล ่แขนตรงไม่งอข้อศอกทําซําๆ กนั 

12.5.6.7 ยกขนึ  กางแขนเสมอไหล่  หงายฝ่ามือขนึ แล้วยกแขนทงัสองขึนเหนือศีรษะ

แขนตรง  จนฝ่ามือกระทบกนั 

12.5.6.8  ลดลง  ทําอยา่งเดียวกนั  แตค่วําฝ่ามือ   แขนเหยียดตงึเสมอไหล่แล้วลดลงข้า

ลําตวั  จนฝ่ามือสมัผสักบัขากางเกง 

12.5.6.9  เคลือนทีไปทางซ้าย (ขวา)  แขนขวา (ซ้าย)  เหยียดตรงเสมอไหล่  หนัฝ่ามือไป

ข้างหน้าแทนซ้าย (ขวา)  เหลียวผ่านลําตวัทําหลายๆ ครัง (ตามความเร็วทีต้องการ) 

12.5.6.10  หมนุอยูก่บัที  (SPOT TUEN)  แขนซ้าย (ขวา)  ยกขนึยกลงจากแนวไหลห่งาย

ฝ่ามือ  อีกมือหนงึชีไปยงัจดุทีต้องการให้หมนุ  คนให้สญัญาณจะต้องอยูใ่นทีๆ  นกับินจะแลเห็นทงัตวั 

12.5.6.11   ลงสูพ่ืน   แขนประสานเหยียดตงึข้างลําตวั 

12.5.6.12   หยดุ  ยกแขนเหนือศีรษะแล้วเคลือนเข้าประสานกนับนศีรษะ  ฝ่ามือหนั

ออกไปข้างหน้ากระทําหลายๆ ครัง (บางทีก็หมายถึงให้บินไปรอบๆ ก็ได้) 

     12.5.6.13  บินขนึได้   ใชแ้ขนขวาหมุนเป็นวงกลมเหนือศีรษะ  และฟาดแขนไปขา้งหนา้

เสมอไหลในทิศทางทีตอ้งการใหบิ้นขึน 

12.5.6.14   เกียวสลิงเรียบร้อยแล้ว  กํามือทงัสองข้าง  เหนือศีรษะ  เมือเกียวขอเสร็จแล้ว

ใช้กํามือทงั    2  ข้าง  กระแทกกนั 

     

  12.5.6.15  ปลดสลิง เลิกบรรทกุ  ชีแขนซ้ายไปยงัสลิง  หมนุแขนขวาแคศ่อกฝ่ามือ

ควําทําหลาย  ๆ  ครัง  แสดงว่าปลดสลิงเรียบร้อยแล้ว 

12.5.6.16  จดุทีให้สญัญาณ  อยูข้่างหน้าทางซ้ายของปลายปีก 

12.5.6.17  หมนุซ้าย ( ขวา )  แขนขวาลงไปตรงล้อซ้ายของเครืองบิน  แขนซ้าย

ยกขนึ งอศอก หนัฝ่ามือเข้าหาตวัเคลือนมือเข้าหาตวัผ่านไปข้างหลงั 

13 รายการตรวจสอบการบรรทกุ ฮ. 

  13.1  ก่อนการบรรทกุ 

  (ก) สิงของติดตวัรัดแนน่และตรวจสอบ 

  (ข) เสาอากาศสนัอยู่ในทีพบัลงและรัดแนน่ 
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  (ค) บคุคลทีบรรทกุควรจะแยกกนัทางยทุธวิธี 

  (ง) ตรวจสอบยทุโธปกรณ์ให้พร้อม 

  (จ) ตรวจการติตอ่สือสาร 

  13.2  การบรรทกุ 

  (ก) บรรทกุผู้ โดยสารพร้อมกนัทงัสอง 2 ประต ู จดัระยะตอ่ให้เหมาะ 

  (ข) บรรทกุเป็นชดุครึงหนงึ  ระวงัปอ้งกนัครึงหนงึเข้าทีบรรทกุ  ผบ.หมู่คอยให้สญัญาณ 

  (ค) ผบ.หมู่ เป็นคนขนึคนสดุท้าย  โดยปกติจะนงัข้างหลงันกับิน 

  (ง) ไมใ่ห้สิงกีดขวางประต ู

  (จ) ไมต่ดิดาบปลายปืน 

  (ฉ) อาวธุห้ามไก ( ป. เอ็ม  79  ห้ามบรรจ ุ) 

  13.3  การลงสูพื่น 

  (ก) การลงจะต้องได้รับคําสงัจาก หน.บรรทกุ  หรือนกับินคนทีขนึหลงัลงก่อน 

  (ข) การลงต้องทําโดยรวดเร็ว 

  (ค) ตรวจสอบยทุโธปกรณ์ว่าลงครบหรือไม ่
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