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บทที่ ๑
กล่ าวนําการลาดตระเวน
๑. กล่ าวทั่วไป
หน่วยลาดตระเวน คือ หน่วยที่แยกไปจากหน่วยใหญ่เพื่อภารกิจเฉพาะในการ ลว.หาข่าว หรื อ
ลว.รบอย่างใดอย่างหนึง่ จากความชํานาญทั ้งหลายที่เราได้ มาจากการที่เราได้ ตอ่ สู้กบั ข้ าศึกผ่าน ๆ มาบ่ง
ให้ เราใช้ หน่วยลาดตระเวนไปในเชิงรุก ซึง่ เป็ นวิธีที่แน่นอนที่สดุ ในการจัดให้ มีความปลอดภัยการเพิ่มเติม
ข่าวสารและการเกาะรบกวนหรื อ ก่อความเสียหายให้ แก่ข้าศึกแม้ จะเป็ นสงครามนิวเคลียร์ หรื อการปราม
ปราบกองโจรความสําคัญของการลาดตระเวนก็ไม่สามารถจะมองข้ ามไปเสียได้
สมรรถภาพของหน่วย
ลาดตระเวนนัน้
จะมีมากน้ อยเพียงใดก็ขึ ้นอยูก่ บั ความเฉลียวฉลาดไหวพริ บในการใช้ ความชํานาญและ
กําลังใจในการรุกรบของทุกคนในหน่วยลาดตระเวนนัน้ ความสําเร็ จในการ ปราบปรามกองโจรนั ้นจะขึ ้นอยู่
กับการปฏิบตั ิการเป็ นฝ่ ายรุกด้ วย หน่วยลาดตระเวนขนาดเล็ก การใช้ หน่วยลาดตระเวนอย่างกว้ างขวาง
และเชิงรุกอยูต่ ลอดเวลาเป็ นวิธีหนึง่ และเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการแสวงหาข่าวสารทั ้งหลายของผู้บงั คับบัญชา
ระดับ ผบ.ร้ อย.ยุทธวิธี
๒. แบบมูลฐานของการลาดตระเวน
ก. หน่วยลาดตระเวนแบ่งออกได้ ตามแบบของภารกิจที่ปฏิบตั ิทวั่ ไป แบ่งออกได้ เป็ น ๒ อย่าง คือ
การลาดตระเวนหาข่าวและลาดตระเวนรบ
๑) การลาดตระเวนหาข่าว ลว.หาข่าวจะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับข้ าศึก ภูมิประเทศหรื อ
ทรัพยากรพวกนี ้จะใช้ การเล็ดลอดและจะต่อสู้เมื่อจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิภารกิจให้ สาํ เร็ จหรื อเพื่อป้องกันตัวเอง
ระยะทางที่พวก ลว.หาข่าวดําเนินการนันแตกต่
้
างกันไปตามวาระ ในทางความคิดแล้ วหมู่และพวกยิงนั ้น
เหมาะสําหรับภารกิจในการ ลว.หาข่าว
๒) การลาดตระเวนรบ ลว.รบ คือพวก ลว.ที่ดําเนินการต่อสู้กบั ข้ าศึกตามภารกิจที่ได้ รับมอบ
พวก ลว.รบนี ้ จะเข้ มแข็งกว่าและมีอาวุธหนักกว่า ลว.หาข่าว ลว.รบ จะดําเนินการหาข่าเป็ นภารกิจรอง
หมู่อาจจะได้ รับมอบภารกิจ ลว.รบโดยลําพัง หรื ออาจจะทําหน้ าที่เป็ นส่วนหนึง่ ของหน่วยที่ใหญ่กว่าในการ
ปฏิบตั ิภารกิจนัน้ ๆ
ข้ อแตกต่างที่สาํ คัญของการลาดตระเวนทั ้งสองอย่างนี ้อยูท่ ี่การปฏิบตั ิ ณ ที่หมายการลาดตระเวน
ทังสองแบบนี
้
้ อาจเป็ นการลาดตระเวนระยะใกล้ หรื อระยะไกลและอาจเคลื่อนที่ด้วยเท้ า ยานยนต์
เฮลิคอปเตอร์ ส่งทางอากาศ หรื อสะเทินนํ ้าสะเทินบก
ก) การลาดตระเวนระยะใกล้ ปฏิบตั ิการในพื ้นที่อิทธิพลของหน่วยซึง่ จัดการลาดตระเวนนันขึ
้ ้นใน
เวลาสั ้น ๆ และในระยะใกล้ ๆ
ข) หน่วยลาดตระเวนระยะไกลปฏิบตั ิการในพื ้นที่อิทธิพล และพื ้นที่ควรสนใจของหน่วยซึง่ จัดการ
ลาดตระเวนนันขึ
้ ้น ซึง่ เวลาระยะทางหรื อทังสองอย่
้
างมีขนาดมากขึ ้น
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๓. การจัดหน่ วยลาดตระเวน การจัดหน่วยลาดตระเวนมีอยู่ ๒ ขั ้น คือ การจัดทัว่ ไป และการจัดพิเศษ
ก. การจัดทัว่ ไป เป็ นการจัดหน่วยลาดตระเวนออกเป็ นส่วน ๆ (ELEMENTS) และจัดตั ้งกองบังคับ
การส่วนต่าง ๆ เป็ นหน่วยรองของหน่วยลาดตระเวน ซึง่ การจัดส่วนต่าง ๆ นั ้นก็ให้ เป็ นไปตามความต้ องการ
ของภารกิจเช่น ลาดตระเวนหาข่าวหรื อลาดตระเวนรบ
ข. ในการจัดพิเศษ ส่วนต่าง ๆ ที่เป็ นหน่วยรองของหน่วยลาดตระเวนก็จะถูกจัดพิเศษให้ แยก
ออกเป็ นชุด ๆ ลงไปอีก การจัดส่วนให้ เป็ นชุดนัน้ ก็พิจารณาหน้ าที่เฉพาะของส่วนนั ้น

บก.ลว.
ส่วน ลว.

ส่วนระวังป้องกัน
จัดทัว่ ไป
จัดพิเศษ

ชุด ลว.

ชุดระวังป้องกัน
บก.ลว.
ส่วน ลว.และระวังป้องกัน
จัดทัว่ ไป
จัดพิเศษ
ชุด ลว.และระวังป้องกัน

บก.ลว.อาจประกอบไปด้ วย ผบ.หน่วย ลว.และผู้ช่วยอื่น ๆ นอกจากนี ้จะมีพนักงานวิทยุ จนท.
พยาบาล, ชุด ผตน., ชุด ผคน.และทีจ่ ําเป็ น หรื ออาจมีเพียง ผบ.หน่วย ลว.คนเดียวก็ได้
จํานวนชุดขึ ้นอยูก่ บั ภารกิจ
รูปที่ ๑ ตัวอย่ าง การจัดกําลัง ลว.หาข่ าว
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การจัดทั่วไปของหน่ วยลาดตระเวนรบ
กองบังคับการ
หน่วยลาดตระเวนรบ
ส่วนสนับสนุน

ส่วนโจมตี

ส่วนระวังป้องกัน

บก.ลว. ประกอบด้ วยลาดตระเวนและกําลังพล ซึง่ ไม่มีหน้ าที่เฉพาะกับส่วนต่าง ๆ

การจัดแบบพิเศษของหน่ วยลาดตระเวนรบ
กองบังคับการ
หน่วยลาดตระเวน

ส่วนสนับสนุน

ส่วนโจมตี

ชุดสนับสนุน

ชุดสนับสนุน
ชุดระวังป้องกัน

ชุดโจมตี

ชุดสนับสนุน

ส่วนระวังป้องกัน

ชุดระวังป้องกัน

อื่น ๆ ตามต้ องการ

การจัดกี่ชุดนันอยู
้ ท่ ี่แผนการปฏิบตั ิ ณ ที่หมายที่วางไว้
จํานวนกี่ชุดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั เส้ นทางเข้ าและออก
การจะใช้ ชุดสนับสนุนกี่ชุดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ที่ตั ้งที่เหมาะสมทีจ่ ะหาได้
รูปที่ ๒ ตัวอย่ างการจัดของหน่ วยลาดตระเวนรบ

ชุดระวังป้องกัน
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บทที่ ๒
แบบของการลาดตระเวน
๑. กล่ าวโดยทั่วไป การแบ่งหน่วยลาดตระเวนนัน้ หากจะแบ่งเป็ นแบบใหญ่ ๆ หรื อที่เรี ยกว่า แบบมูลฐาน
แล้ ว เราสามารถแบ่งได้ ๒ แบบ คือ การลาดตระเวนหาข่าว และการลาดตระเวนรบ ซึง่ แต่ละแบบของการ
ลาดตระเวนนันเรายั
้
งสามารถแบ่งย่อยลงไปได้ อีกหลายชนิดด้ วยกัน ซึง่ เราเรี ยกว่าเป็ นการแบ่งตามภารกิจ
ซึง่ ในแต่ละชนิดนันก็
้ จะมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ กันไปตามภารกิจที่กําหนดให้ หน่วยลาดตระเวนนันทํ
้ าต่อไปนี ้เราจะ
ได้ กล่าวถึงการแบ่งหน่วยลาดตระเวนตามภารกิจ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของแต่ละชนิด
๒. การลาดตระเวนหาข่ าว
ก. ความมุ่งหมาย เพื่อรวบรวมข่าวสารหรื อยืนยันข่าวสารที่ได้ รับมาก่อนแล้ วข่าวสารที่
ผู้บงั คับบัญชาต้ องการเพื่อนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีนั ้น ข่าวสารที่
ได้ มาจากหน่วยลาดตระเวนหาข่าวนันเป็
้ นวิธีการที่เชื่อถือได้ มากที่สดุ วิธีหนึง่ และข่าวสารเหล่านี ้ก็คือ
๑) ข่าวสารเกี่ยวกับข้ าศึก ข่าวเกี่ยวกับข้ าศึกนี ้ ผู้บงั คับบัญชาจะนําไปเป็ นข้ อพิจารณาในเรื่ อง
สถานการณ์เกี่ยวกับข้ าศึก โดยจะพิจารณาในเรื่ องขนาด,การปฏิบตั ิ,ตําบลที่ข้าศึกตั ้งอยูเ่ ป็ นหน่วยอะไร,
เวลาที่หน่วย ลว.ตรวจพบ, มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรบ้ าง และอื่น ๆ ที่หน่วย ลว.เห็นว่ามีความจําเป็ น
๒) ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิประเทศ ข่าวสารเหล่านี ้มีความสําคญที่ผ้ บู งั คับบัญชาต้ องนําไป
พิจารณาในพื ้นที่ปฏิบตั ิการเพื่อเปรี ยบเทียบข้ อได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกับฝ่ ายข้ าศึกแล้ วเลือกหนทางปฏิบตั ิที่ดี
ที่สดุ ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิประเทศมักจะประกอบด้ วย ข้ อพิจารณาในการวิเคราะห์ภมู ิประเทศและอื่น ๆ ที่
หน่วย ลว.หรื อหน่วยเหนือมีความต้ องการ
ข. ภารกิจ หน่วยลาดตระเวนหาข่าวอาจกําหนดภารกิจให้ ปฏิบตั ิ ดังนี ้
๑) ลาดตระเวนหาข่าวเป็ นจุด เป็ นการหาข่าว ณ พื ้นที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึง่ หรื อเป็ นพื ้นที่
กําหนดเล็ก ๆ โดยปกติจะทราบตําแหน่งหรื อพื ้นที่ที่มีการเคลือ่ นไหวนัน้ เช่นการ ลว.สะพาน, สนามขึ ้นลง
ของ ฮ.เป็ นต้ น
๒) ลาดตระเวนหาข่าวเป็ นพื ้นที่ เป็ นการหาข่าวในพื ้นที่ที่กําหนดให้ โดยการกําหนดขอบเขต
ของพื ้นที่ที่อาจใช้ ลกั ษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดเป็ นเครื่ องกําหนดหรื ออาจใช้ ตารางพิกดั ในแผนที่เป็ นเครื่ อง
กําหนดก็ได้ การ ลว.หาข่าวเป็ นพื ้นที่นี ้ หน่วย ลว.จะได้ รับอิสระในการปฏิบตั ิมาก
ค. การจัดกําลังของหน่วย ลว.หาข่าว หน่วย ลว.หาข่าว จะจัดกําลังออกเป็ นส่วนลาดตระเวน
และส่วนระวังป้องกัน ถ้ าเป็ นการ ลว.หาข่าวเป็ นจุด ตามปกติจะจัดกําลังเป็ นหน่วย ลว.ขนาดเล็กก็มีกําลัง
ประมาณ ๑ พวกยิงถึง ๑ หมู่ปืนเล็ก ส่วนลาดตระเวนอาจจะประกอบไปด้ วย ผบ.ลว.และ พล ลว.อีกหนึง่
หรื อสองคน สําหรับภารกิจในการ ลว.หาข่าวเป็ นพื ้นที่นนปกติ
ั้
จะใหญ่กว่าโดยอาจใช้ ชุดลาดตระเวนและชุด
ระวังป้องกันหลาย ๆ ชุด
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ง. ยุทธภัณฑ์ของหน่วย ลว.หาข่าว ทุกคนในหน่วย ลว.หาข่าว จะมีอาวุธและยุทโธปกรณ์ตาม
ภารกิจโดยจะต้ องคํานึงถึงความคล่องตัวในการปฏิบตั ิภารกิจเป็ นหลักและอย่างน้ อยควรมีอาวุธกลไป
ด้ วย ๑ กระบอก เพื่อเพิ่มอํานาจการยิงเมื่อจําเป็ นกล้ องสองตา, คีมตัดลวด, เข็มทิศ, นาฬิกา, ควรมีอย่าง
ละ ๒ นอกจากนี ้เครื่ องมือในการติดต่อสือ่ สารและกล้ องถ่ายรูปโพราลอยด์ก็มีความจําเป็ นกับหน่วย ลว.หา
ข่าว
จ. การปฏิบตั ิในการ ลว.หาข่าว หน่วยลาดตระเวนหาข่าวจะปฏิบตั ิภารกิจโดยพยาบามไม่ให้ ข้าศึก
ตรวจพบการเล็ดลอดการซ่อนพรางเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับหน่วยลาดตระเวน หน่วยลาดตระเวนหาข่าว จะทํา
การยิงต่อสู้ข้าศึกต่อเมื่อจําเป็ นเท่านัน้ เช่น เพื่อป้องกันตัวเองหรื อกระทําเพื่อให้ สาํ เร็ จภารกิจในการหาข่าว
ปกติแล้ วจะพยายามหลีกเลีย่ งการปะทะกับข้ าศึก
ฉ. การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย
๑) การลาดตระเวนหาข่าวเป็ นจุด ผบ.ลว.จะหยุดหน่วย ลว.ใกล้ ที่หมายปกติก็คือ จุดนัดพบ ณ ที่
หมายนัน่ เอง หลังจากนัน้ ผบ.ลว.ก็จะทําการตรวจสอบที่หมายเพื่อยืนยันการปฏิบตั ิตามแผนเดิมหรื อมีการ
เปลีย่ นแปลงเสร็ จแล้ วจึงกลับมาที่หน่วยลาดตระเวนรออยู่ แล้ วนําชุดระวังป้องกันเข้ าไปวางยังจุดที่เลือกไว้
แล้ วตัว ผบ.ลว.และพวก ลว.หาข่าว ก็เข้ าไป ลว.หาข่าว ยังที่หมาย การเข้ าไปหาข่าวยังที่หมาย พวก ลว.หา
ข่าว อาจจะต้ องเคลือ่ นที่ไปหลาย ๆ จุด รอบ ๆ ที่หมายเพื่อจะได้ ตรวจบริ เวณที่หมายได้ ทวั่ ถึง หลังจาก พวก
ลว.หาข่าวเสร็ จจากการหาข่าว ณ ที่หมายแล้ ว ผบ.ลว.ก็จะนําพวก ลว.มารวมกัน แล้ วกระจายข่าวให้ ทกุ คนใน
หน่วย ลว.ได้ ทราบถึงข่าวสาร ที่แต่ละคนได้ รับมาจากการ ลว.บริ เวณที่หมาย หลังจากนั ้นก็รายงานทางวิทยุให้
หน่วยเหนือทราบหากกระได้ เสร็ จแล้ วหน่วย ลว.จึงเดินทางกลับมารายงานผลการ ลว.โดยสมบูรณ์ตอ่ ไป
๒) การลาดตระเวนหาข่าวเป็ นพื ้นที่ ผบ.ลว.หยุดหน่วย ลว. ณ จุดนัดพบ ณ ที่หมายทําการ
ตรวจที่หมายยืนยันแบบเดิมหรื อเปลีย่ นแปลงแล้ วจัดวางชุดระวังป้องกันส่งชุด ลว.หาข่าวออกไป เมื่อพวก
ลว.หาข่าวทุกชุด ออก ลว.หาข่าวในพื ้นที่หมายทั ้งหมด แต่ละชุดก็จะต้ องจัดการระวังป้องกันตัวเอง
หลังจากเสร็ จการ ลว.หาข่าว ณ ที่หมายแล้ ว ชุด ลว.หาข่าวต่าง ๆ แล้ วก็รายงานทางวิทยุไปยังหน่วยเหนือ
หากทําได้ แล้ วหน่วย ลว.ก็จะเดินทางกลับมารายงานผลการ ลว.โดยสมบูรณ์ตอ่ ไป
๓. การลาดตระเวนรบ
ก. ความมุ่งหมาย จัดขึ ้นเพื่อให้ การระวังป้องกันประกันการขาดลอยของฝ่ ายเดียวกัน และเกาะ
ข้ าศึก ขัดขวางการล่วงลํ ้าของข้ าศึกเข้ ามาในภูมิประเทศสําคัญ ตลอดจนการรบกวน, จับ, ยึดยุทโธปกรณ์
หรื อ ทําลายที่ตงที
ั ้ ่สาํ คัญ
ข. ภารกิจ หน่วยลาดตระเวนรบสามารถที่จะแบ่งออกได้ ๖ ชนิด และมีชื่อเรี ยกตามภารกิจนัน้ ๆ
๑) ลาดตระเวนตีโฉบฉวยมีภารกิจในการทําลายหรื อจับบุคคล, ยุทโธปกรณ์ ทําลายที่ตั ้ง
สําคัญ ปลดปล่อยแย่งชิงบุคคลสําคัญ
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๒) ลาดตระเวนซุม่ โจมตี มีภารกิจในการซุม่ โจมตีตอ่ หน่วย ลว.ข้ าศึก, ขบวนสัมภาระ, ขบวน
เดินเท้ า, ขบวนยานยนต์
๓) การลาดตระเวนระวังป้องกัน มีภารกิจเป็ นฉากป้องกัน การแทรกซึมของข้ าศึกทําลาย
ข้ าศึกที่แทรกซึมเข้ ามา ป้องกันกําลังส่วนใหญ่จากการจู่โจมหรื อซุม่ โจมตีของข้ าศึก
๔) ลาดตระเวนรักษาการติดต่อ มีภารกิจจัดตั ้งและดํารงไว้ ซงึ่ การติดต่อกับฝ่ ายเราและฝ่ าย
ข้ าศึก
๕) ลาดตระเวนออมกําลัง มี ภารกิ จ ในการยึดและครอบครองภูมิประเทศสําคัญ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ กําลังส่วนใหญ่ปฏิบตั ิการได้ โดยไม่ถกู รบกวน
๖) ลาดตระเวนค้ นหาและโจมตี มีภารกิจค้ นหาและโจมตีโดยการทําลายหรื อรบกวนเป้าหมาย
ตามโอกาสที่อํานวยให้
ค. การจัดกําลัง หน่วยลาดตระเวนรบจัดกําลังทัว่ ไปโดยแบ่งเป็ นส่วน ๆ ดังนี ้
๑) ส่วนโจมตี มีหน้ าที่ตอ่ สู้กบั ข้ าศึก ณ บริ เวณที่หมายด้ วยการยิงและดําเนินกลยุทธ
๒) ส่วนระวังป้องกันมีหน้ าที่ปอ้ งกันจุดนัดพบ ณ ที่หมายทําการแยกที่หมายออกจากการ
ช่วยเหลือของข้ าศึกภายนอก แจ้ งเตือนการเข้ ามาของข้ าศึก ณ ที่หมาย
๓) ส่วนสนับสนุน อาจจะจัดขึ ้นเมื่อมีความจําเป็ นต้ องใช้ ชุดสนับสนุน ตังแต่
้ ๒ ชุดขึ ้นไป และ
ตัง้ หน.ส่วนสนับสนุนขึ ้นมาควบคุมบังคับบัญชาอีกชั ้นหนึง่
๔) กองบังคับการหน่วยลาดตระเวน ในหน่วยลาดตระเวนรบ มักจะแยกกองบังคับการออกมา
ทําการควบคุมต่างหาก คือ จะไม่รวมอยูใ่ นส่วนใดส่วนหนึง่ ของหน่วย ลว. เหมือนหน่วย ลว.หาข่าว
ง. ยุทธภัณฑ์ หน่วยลาดตระเวนรบจะมียทุ ธภัณฑ์ที่เข้ มแข็งกว่าหน่วย ลว.หาข่าว แต่จะนําสิง่ ใดไป
มากน้ อยเพียงใดก็ขึ ้นอยูก่ บั ภารกิจและความจําเป็ น ซึง่ ผบ.ลว.จะต้ องพิจารณาเลือกให้ เหมาะสม
จ. การปฏิบตั ิในการลาดตระเวนรบ ก็เหมือนกับหน่วย ลว.หาข่าว คือ พยายามเข้ าไปให้ ถึงที่
หมายโดยไม่ให้ ถกู ตรวจพบจุดมุ่งหมายอยูท่ ี่การจู่โจมและความรวดเร็ วในการโจมตีอย่างรุนแรง
ฉ. การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย (แยกกล่าวแต่ละชนิดของการลาดตระเวน)
๔. การลาดตระเวนตีโฉบฉวย
ก. กล่าวโดยทัว่ ไป การตีโฉบฉวยเป็ นการโจมตีอย่างจู่โจมต่อกําลังข้ าศึกหรื อที่ตงสํ
ั ้ าคัญ โดยฝ่ าย
โจมตีจะถอนตัวกลับภายหลังจากปฏิบตั ิภารกิจลุลว่ งแล้ ว โดยปกติจะปฏิบตั ิโดยหน่วยกําลังขนาดเล็กและ ผบ.
ร้ อย.และหน่วยเหนือเป็ นผู้สงั่ การให้ ไปปฏิบตั ิความสําเร็ จนั ้นสิง่ สําคัญที่สดุ ขึ ้นอยูก่ บั การใช้ การจู่โจม ด้ วยเหตุ
นี ้เองการตีโฉบฉวยส่วนมากจึงมักจะปฏิบตั ิในเวลากลางคืนระหว่างที่อากาศเลวร้ ายหรื อภูมิประเทศที่
ยากลําบากซึง่ ข้ าศึกคิดว่าไม่มีใครสามารถมาได้ ขนาดของหน่วยลาดตระเวนตีโฉบฉวยจะจํากัดให้ น้อยที่สดุ
ซึง่ ประมาณว่าสามารถปฏิบตั ิภารกิจให้ สาํ เร็ จได้ และสามารถที่จะนําคนป่ วยเจ็บกลับได้ เพราะความยากใน
การจู่โจมและการดํารงไว้ ซงึ่ การบังคับบัญชาจะเพิ่มขึ ้นตามขนาดของหน่วยลาดตระเวน
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ข. การวางแผน การวางแผนโดยตลอด เป็ นสิง่ สําคัญอย่างยิ่งในการที่จะทํางานให้ สาํ เร็ จ จะต้ อง
ได้ รับข่าวสารล่วงหน้ าที่ละเอียดเกี่ยวกับข้ าศึก ซึง่ รวมถึงการวางกําลังในเวลากลางคืน หน่วยลาดตระเวน
หาข่าวอาจทําการตรวจตราใกล้ กบั ที่หมาย เพื่อทําการเลือกเส้ นทางเข้ าสูท่ ี่หมาย, แนวปรับรูปขบวน,
ตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับตังยิ
้ งอาวุธสนับสนุนขนาดเล็ก จุดรวมพล ณ ที่หมาย และเส้ นทางถอนตัว
ความจําเป็ น อาจทําให้ ต้องจัดส่งหน่วยลาดตระเวนอื่น เพื่อปิ ดเส้ นทางซึง่ มีการวางทุน่ ระเบิดทําลายเครื่ อง
กีดขวางและส่วนระวังป้องกันของข้ าศึก
๑) การจัดกําลัง ผบ.หน่วยลาดตระเวนตีโฉบฉวยจะต้ องจัดหน่วยของเขาเป็ นส่วนโจมตี ส่วน
ระวังป้องกัน และถ้ าเห็นเหมาะสมก็จะจัดส่วนสนับสนุน ส่วนสนับสนุนปกติจะจัดเมื่อมีที่ตงยิ
ั ้ งที่เหมาะสม
แต่ละส่วนก็จดั กําลังและยุทธภัณฑ์เพื่อปฏิบตั ิการเฉพาะในส่วนของภารกิจที่ได้ รับมอบขนาดและการ
ประกอบกําลังของส่วนต่าง ๆ จะขึ ้นอยูก่ บั ภารกิจที่จะต้ องทําให้ สาํ เร็ จและจากการต้ านทานของข้ าศึกซึง่
คาดว่าจะมีขึ ้น ณ ที่หมาย ส่วนโจมตีจะริ ดรอนการต้ านทางของข้ าศึก ณ ที่หมายและการปฏิบตั ิเฉพาะส่วน
ที่ได้ รับมอบส่วนระวังป้องกันทําการระวังป้องกันและแยกพื ้นที่หมาย ส่วนสนับสนุนทําการยิงสนับสนุน
๒) เส้ นทางเคลือ่ นที่สทู่ ่หี มายและเส้ นทางถอนตัว เส้ นทางเคลือ่ นที่สทู่ ี่หมายควรจะได้ มีซอ่ น
พรางและถ้ าเป็ นไปได้ ควรเลือกภูมิประเทศที่ยากลําบากในการเคลือ่ นที่ ซึง่ ข้ าศึกอาจคิดว่าไม่สามารถผ่าน
ไปได้ ส่วนระวังป้องกันของข้ าศึกที่อยูต่ ามเส้ นทางหรื ออยูใ่ กล้ ควรจะบันทึกที่ตั ้งเหล่านั ้นไว้ และเมื่อทําได้ ก็
ให้ อ้อมผ่านไป แต่ถ้าอ้ อมผ่านไม่ได้ ให้ กําหนดให้ สว่ นระวังป้องกันที่อยูข่ ้ างหน้ ากําจัดเสียด้ วยวิธีการเงียบ
ที่สดุ และแผนนี ้ยังรวมถึงการใช้ ชุดรักษาความปลอดภัยการเตรี ยมการยิงไว้ ลว่ งหน้ าเพื่อเปิ ดเส้ นทางการ
ถอนตัวของหน่วย ลว.โจมตีโฉบฉวยด้ วย
๓) แผนการยิงสนับสนุน แผนการยิงสนับสนุนที่สมบูรณ์และมีรายละเอียดเรี ยบร้ อย จะต้ อง
เตรี ยมเอาไว้ ถึงแม้ วา่ การยิงนันอาจจะไม่
้
ได้ ใช้ ก็ตาม แผนการยิงสนับสนุนจะวางแผนไว้ เพื่อแยกที่หมาย
สนับสนุนการโจมตี เพื่อป้องกันหรื อจํากัดการตีโต้ ตอบของข้ าศึกและช่วยเหลือส่วนระวังป้องกัน เพื่อเปิ ด
เส้ นทางการถอนตัว การใช้ การยิงเมื่อเริ่ มต้ นการปฏิบตั ินั ้นจะทําให้ ลดโอกาสจู่โจมแต่โดยมากจะใช้ ในการตี
โฉบฉวยต่อที่มนั่ แข็งแรงของข้ าศึก
๔) การแยกทีห่ มาย ปั จจัยที่เป็ นกุญแจสําคัญ ๒ ประการ ซึง่ จะต้ องพิจารณาในการแยกที่หมาย
คือ ภูมิประเทศในพื ้นที่ปฏิบตั ิการและความสามารถในการเพิ่มเติมกําลังหรื อในการปฏิบตั ิการโต้ ตอบของ
ข้ าศึก การแยกที่หมายที่ให้ สมบูรณ์และเป็ นระยะเวลานาน ๆ โดยปกติแล้ วไม่ได้ ผลจริ ง ๆ การแยกนี ้โดย
ปกติสาํ เร็ จได้ ด้วยการใช้ การยิงสนับสนุน โดยการยิงจําลองและด้ วยการใช้ สว่ นระวังป้องกันซึง่ จัดไว้ สาํ หรับ
ปฏิบตั ิกิจเฉพาะนี ้เท่านัน้ การลาดตระเวนตีโฉบฉวยจะปฏิบตั ิภารกิจที่กําหนดให้ นี ้ให้ สาํ เร็ จโดยให้ เวลาน้ อย
ที่สดุ แผนที่ปฏิบตั ิอยู่ ณ ที่หมายนานเท่าไรจะต้ องพิจารณาถึงเวลาที่ข้าศึกจะสามารถตอบโต้ ด้วยอาวุธ
สนับสนุนได้
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๕) การซักซ้ อม เมื่อสามารถทําได้ การลาดตระเวนตีโฉบฉวย จะทําการซักซ้ อมในภูมิประเทศ
และสภาพของแสงสว่างที่คล้ ายกับของจริ ง ๆ ที่คาดไว้ ในระหว่างการปฏิบตั ิการตีโฉบฉวย การซักซ้ อมจะต้ อง
กระทําซํ ้าแล้ วซํ ้าอีกแน่ใจว่าทุกคนในหน่วยเข้ าใจและปฏิบตั ิของตนได้ ถกู ต้ อง อาวุธที่จะใช้ ในการตีโฉบฉวย
จะต้ องทดลองยิงในระหว่างการซักซ้ อม การซักซ้ อมสําหรับการตีโฉบฉวยในเวลากลางคืน จะต้ องปฏิบตั ิใน
ขันต้
้ นเวลากลางวันแล้ วจึงค่อยเลือ่ นไปซ้ อมในเวลากลางคืน การซักซ้ อมจะทําให้ เหมือนของจริ ง ๆ ทุกสภาพ
และครอบคลุมทุก ๆ ขันตอนในการตี
้
โฉบฉวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้ องเน้ นในการถอนตัวเพราะว่าเป็ นการ
ปฏิบตั ิที่ยากที่สดุ ส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมปฏิบตั ิและสนับสนุนจะต้ องได้ รับการบรรยายสรุปโดยตลอดก่อนเริ่ ม
การซักซ้ อม
ค. การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย หน่วยลาดตระเวนจะหยุด ณ จุดนัดหมาย ณ ที่หมายแต่ถ้าวางแผน
กลับในเส้ นทางอื่น จุดนัดพบอันนี ้ก็จะกําหนดให้ อยูใ่ กล้ กบั เส้ นทางนัน้ จุดนัดพบนี ้ก็จะต้ องมีการซ่อนพราง
และสามารถสังเกตเห็นจดจําได้ งา่ ย นอกจากนี ้ยังจะต้ องพ้ นจากการควบคุมของข้ าศึก ณ จุดนี ้ หน.หน่วย
ลาดตระเวนจะจัดการระวังป้องกันหน่วยแล้ วตัวเขาเองและ หน.ส่วนต่าง ๆ ก็จะไปลาดตระเวนเพื่อหา
รายละเอียดของที่หมายเพิ่มเติม นอกจากนี ้ การลาดตระเวนที่หมายก็เพื่อที่จะกําหนดที่ตั ้งของเป้าหมาย
ตลอดจนยืนยันหรื อเปลีย่ นแปลงแผนการปฏิบตั ิของหน่วย ลว.
รอง หน.หน่วย ลว.จะอยูก่ บั หน่วย ลว. ขณะที่ หน.หน่วย ลว.ไป ลว. ณ ที่หมายเขาจะได้ รับคําสัง่
ให้ ทําอย่างใดอย่างหนึง่ ที่เหมาะสม ถ้ าพวกที่ออกไป ว.ที่หมายไม่สามารถกลับมาได้ เมื่อ หน.หน่วย ลว.
กลับมายังหน่วย ลว. ที่รออยู่ ก็จะยืนยันหรื อเปลีย่ นแปลงแผนตามที่เขาตกลงใจ จากนั ้นส่วนต่าง ๆ ก็จะ
แยกย้ ายไปวางกําลังตามตําบลที่เขารับผิดชอบ การนํากําลังเข้ าไปวางตามจุดต่าง ๆ นี ้ ส่วนและชุดต่าง ๆ
ต้ องพยายามประสานกันเพื่อให้ ทกุ ส่วน, ชุดเข้ าประจําที่ในเวลาใกล้ เคียงกันหรื อพร้ อมกันเพื่อผลในการ
ปฏิบตั ิเมื่อถูกข้ อศึกตรวจพบเสียก่อน
๑) ส่วนระวังป้องกัน ส่วนระวังป้องกันทําการระวังป้องกันจุดนัดพบ ณ ที่หมาย ให้ สญ
ั ญาณ
เตือนภัยเมื่อข้ าศึกเข้ ามา สะกัดเส้ นทางเข้ าออก ณ ที่หมาย และป้องกันข้ าศึกหลบหนีจากที่หมายขณะที่
ส่วนโจมตีเคลือ่ นที่เข้ าสูท่ ี่ตงั ้ กําหนดส่วนระวังป้องกันก็จะแจ้ งให้ ผบ.หน่วยลาดตระเวนทราบถึงการ
เคลือ่ นไหวของข้ าศึกที่สงั เกตเห็น จะทําการยิงต่อเมื่อข้ าศึกค้ นพบหรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ ส่วนระวังป้องกันจะ
คอยป้องกันการถอนตัวของส่วนโจมตีไปยังจุดนัดพบ ณ ที่หมาย และทําการถอนตัวเมื่อได้ รับคําสัง่ ด้ วย
วาจา หรื อเมื่อได้ รับสัญญาณนัดหมายตามที่ตกลงไว้
๒) ส่วนสนับสนุน จะเคลือ่ นที่เข้ าไปวางตัว ณ จุดที่จะช่วยให้ การทําลายที่หมายได้ ผลยิ่งขึ ้น
และจะหยุดยิง หรื อย้ ายยิงออกไปจากที่หมายตามคําสัง่ หรื อสัญญาณ ก่อนที่สว่ นโจมตีจะปฏิบตั ิงานบนทีห่ มาย
โดยปกติแล้ วส่วนสนับสนุนจะคุ้มครองการถอนตัวของส่วนโจมตีจากที่หมาย ไปยังจุดนัดพบ ณ ที่หมาย
สําหรับส่วนสนับสนุนเองจะถอนตัวออกจากที่หมายก็ตอ่ เมื่อได้ รับคําสัง่ หรื อสัญญาณที่นดั หมายไว้ ลว่ งหน้ า
เช่นกัน

หลักสูตรอาชีพฯชั ้นจ่าเอก นย. และหลักสูตร นรจ.นย. - ๙ -

วิชา การลาดตระเวน

๓) ส่วนโจมตี ส่วนโจมตีจะจัดรูปขบวนตังแต่
้ ระยะไกลออกไปพอสมควร เพื่อที่จะได้ ทําการ
โจมตีทนั ทีในลักษณะที่ไม่เสียเปรี ยบ ในเมื่อหน่วย ลว.ถูกข้ าศึกตรวจพบเสียก่อน ณ ที่หมายเมื่อการยิง
สนับสนุนได้ หยุดหรื อย้ ายการยิงออกไปจากที่หมายแล้ ว ชุดโจมตี (อาจมีหลายชุดก็ได้ ) จะทําการรุกผ่านที่
หมายออกไปทางด้ านหลังเพื่อยึดและคุ้มครองที่หมายเอาไว้ และขณะเดียวกันก็เป็ นการให้ ความคุ้มครอง
แก่ชุดทําลาย, ชุดตรวจค้ น, หรื อชุดอื่น ๆ ของส่วนโจมตี ที่เข้ าปฏิบตั ิงานบนที่หมาย ถ้ าการโจมตีโฉบฉวย
ได้ รับการสนับสนุนการยิงด้ วย ป.และ ค. ผบ.หน่วย ลว.(ซึง่ ปกติอยูก่ บั ส่วนโจมตี) ก็จะร้ องขอให้ ป.และ ค.
หยุดยิงหรื อเลือนฉากการยิงออกไปเหมือนกับการเข้ าตีอื่น ๆ เช่นกัน ทุกคน ในส่วนโจมตีจะต้ องได้ รับรู้และ
เข้ าใจในสัญญาณสําคัญต่าง ๆ เช่น โจมตี, ถอนตัว ซึง่ สัญญาณเหล่านี ้ ได้ มีการเตรี ยมไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วใน
การถอนตัวอาจมีความจําเป็ นต้ องขอการยิงสนับสนุนกลับมายังที่หมายอีก เพื่อคุ้มครองการถอนตัวในกรณี
เช่นนี ้ จะต้ องมีการเตรี ยมสัญญาณต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าด้ วยเช่นกัน
๔) จุดนัดพบ ณ ที่หมาย รอง ผบ.หน่วย ลว.จะเป็ นผู้ควบคุมและดําเนินกรรมวิธีในการที่จะ
รวบรวมสมาชิกหน่วย ลว.ที่เข้ ามารวมกันจะต้ องมีแผนการป้องกันจุดนัดพบ ณ ที่หมายไว้ ด้วยการยิง
สนับสนุนในขณะที่ยงั ยึดครองอยูจ่ ุดนัดพบ ณ ที่หมายจะเป็ นที่ซงึ่ หน่วย ลว. จะเข้ ามารวมกันหลังปฏิบตั ิ
ภารกิจแล้ วจะต้ องเป็ นจุดที่สามารถยึดครองไว้ ชั่วขณะและอยู่ใกล้ ที่หมายพอที่จะให้ สมาชิกหน่วย ลว.
ที่พลัดหลงค้ นหาได้ งา่ ย ถ้ ามีแผนการที่จะใช้ จุดนัดพบสํารองอีก หลังจากนี ้คุณลักษณะและการปฏิบตั ิก็คง
เป็ นไปตามจุดนัดพบ ณ ที่หมายโดยอนุโลม
๕. ลาดตระเวนซุ่มโจมตี
ก. ภารกิจ ลว.ซุม่ โจมตี ปฏิบตั ิภารกิจเช่น ซุม่ โจมตีพวก ลว.หาข่าว และ ลว.รบ ของข้ าศึก พวก
ลําเลียงสัมภาระขบวนยานยนต์ ขบวนเดินเท้ าของข้ าศึก
ข. ความมุ่งหมาย การซุม่ โจมตี เพื่อลดประสิทธิภาพการรบของข้ าศึกหรื อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รบของเราเองหรื อ ทังสองประการ
้
๑) การซุม่ โจมตี เพื่อลดประสิทธิภาพของการรบของข้ าศึกลง โดยความเสียหายที่ได้ รับและ
การก่อกวนที่เกิดขึ ้น
ก) ความเสียหายที่ได้ รับ การสูญเสียและยุทธภัณฑ์ อาจจะกระทบกระเทือนอย่างแรงต่อ
ข้ าศึก ข้ าศึกอาจจะต้ องดึงคนมาจากภารกิจอื่นเพื่อคุ้มกันตนเองจาการถูกซุม่ โจมตี ความล้ มเหลวของการ
ลว.หาข่าวหรื อ ลว.รบ ในการปฏิบตั ิภารกิจ เนื่องจากถูกซุม่ โจมตี ทําให้ ข้าศึกลดคุณค่าที่จะได้ รับจากการ
ปฏิบตั ิของพวก ลว.เหล่านี ้
ข) การก่อกวน ความเสียหายซึง่ เกิดจากการก่อกวนของการซุม่ โจมตีมองเห็นได้ วา่ น้ อยกว่า
ความเสียหายที่ได้ รับจริ ง ๆ เมื่อถูกซุม่ โจมตีบอ่ ย ๆ ทหารมักจะลังเลที่จะออก ลว.ที่จะเป็ นขบวนคุ้มกันและ
เคลือ่ นทีไ่ ปเป็ นกลุม่ เล็ก ๆ จะลดความห้ าวหาญลงและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ ้น ไม่พยายามปฏิบตั ิ
กลางคืน จะเริ่ มปั่ นป่ วนและตระหนักมากขึ ้นเมื่อถูกซุม่ โจมตี
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๒) ประสิทธิภาพการรบของฝ่ ายเราจะเพิ่มขึ ้น เมื่อของข้ าศึกถูกลดลง การลดการ ลว.ของข้ าศึกเปิ ด
โอกาสให้ ฝ่ายเรามีอิสระในการปฏิบตั ิมากขึ ้นในการ ลว. คุ้มกันและการปฏิบตั ิของทหารอื่น
๓) ลว.ซึง่ ปฏิบตั ิลกึ เข้ าไปในพื ้นที่ ข้ าศึกสามารถเพิ่มเติมการส่งกําลังบํารุงได้ บางส่วนเพื่อเป็ น
การเพิ่มประสิทธิภาพการรบ
ค. แบบของการซุม่ โจมตี โดยทัว่ ไปการซุม่ โจมตีแบ่งได้ ตามความมุ่งหมาย คือ การก่อนกวนหรื อ
ทําลาย ซึง่ ทังสองอย่
้
างนี ้แตกต่างกันในประการสําคัญคือ ขนาดและการปฏิบตั ิการ ณ ที่หมาย การซุม่
โจมตีถกู แบ่งออกไปอีกคือ การซุม่ โจมตีตามแผนการซุม่ โจมตีตามโอกาส
๑) ซุม่ โจมตีตามแผน เป็ นแบบหนึง่ ซึง่ ได้ ขา่ วรู้ลว่ งหน้ าเกี่ยวกับข้ าศึก เป้าหมายทําให้ วางแผน
ได้ อย่างละเอียดก่อนที่พวก ลว.จะออกไปยังที่ซุม่ โจมตี การซุม่ โจมตีตามแผนรวมถึงขนาดการประกอบ
กําลังการซุม่ โจมตีตามแผน อาจกําหนดเป้าหมายเช่น
ก) กําลังใด ๆ เมื่อทราบข่าวล่วงหน้ าพอเพียง
ข) ลว.ซึง่ มีแบบฉบับในการใช้ เส้ นทางเดินบ่อย ๆ หรื อซึง่ มักชอบที่จะออกหรื อกลับเข้ าพื ้นที่
ฝ่ ายเดียวกัน ที่จุดเดิม
ค) พวกลําเลียงสัมภาระซึง่ เคลือ่ นที่ตามเวลาประจําไปตามเส้ นทางเดิม
ง) การเคลือ่ นที่ของกองทหารซึง่ เคลือ่ นที่เป็ นแบบฉบับเช่น เปลีย่ นคนที่ ที่มนั่ เป็ นประจํา
เสมอ
๒) การซุ่มโจมตีตามโอกาส เป็ นแบบหนึง่ ซึง่ ข่าวที่ได้ มาไม่อํานวยให้ วางแผนรายละเอียดได้
ก่อนที่พวก ลว. จะออกไป พวก ลว.ต้ องเตรี ยมตัวสําหรับหนทางปฏิบตั ิหลายหนทางปฏิบตั เิ หล่านี ้ได้ มาจาก
ชนิดของเป้าหมายที่จะถูกซุม่ โจมตีและต้ องการทําการซักซ้ อมก่อนออกไป หนทางปฏิบตั ิจะถูกพิจารณา
เมื่อมีโอกาสการซุม่ โจมตีมีขึ ้น
ก) ผบ.ลว.อาจได้ รับคําสัง่ ให้ ทําการ ลว.พื ้นที่หาที่ซุม่ โจมตีที่เหมาะสมวางกําลังพลที่เลือก
ไว้ และซุม่ โจมตีตอ่ เป้าหมายแรกที่ปรากฏขึ ้น
ข) พวก ลว.อาจจะออกหลังจากมืดแล้ วเล็กน้ อย เคลือ่ นที่ไปยังจุดที่กําหนดอันหนึง่
ตรวจสอบดูจนกว่าจะถึงเวลาที่กําหนดซุม่ โจมตี เป้าหมายแรก หลังจากเวลานั ้นและกลับก่อนอรุณรุ่ง
ค) สําหรับพวก ลว.ซึง่ ไม่ได้ รับภารกิจการโจมตี ผบ.ลว.อาจจะเห็นว่าการซุม่ โจมตีเป็ นวิธีดี
ที่สดุ ที่จะปะทะกับข้ าศึก ซึง่ ไม่สามารถให้ พวก ลว.ผละออกจากการปะทะได้ อย่างรวดเร็ วและปฏิบตั ิ
ภารกิจต่อไปโดยไม่ต้องเข้ าเกี่ยวกันกับการรบที่ยืดเยื ้อ
ง. องค์ประกอบในการซุม่ โจมตีท่ปี ระสบความสําเร็ จ
๑) แผนการวางแผนสําหรับการซุม่ โจมตี ต้ องมีหนทางปฏิบตั ิทกุ อย่างที่ข้าศึกจะสามารถใช้
และต้ องซักซ้ อมรายละเอียด ผบ.ลว.ต้ องวางแผนคร่าว ๆ สําหรับการซุม่ โจมตีตามโอกาสใช้ และแก้ ไป แผน
เหล่านี ้ ณ ที่ซุม่ โจมตีแผนเหล่านี ้ ควรจะได้ ซกั ซ้ อมตามสถานการณ์อํานวยให้ แผนต้ องพิจารณาถึงความ
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ยาวของเป้าหมายด้ วย ๑ หมวด เคลือ่ นที่เป็ นแถวตอนเรี ยงสอง ระยะต่อระหว่างบุคคล ๕ เมตร จะยืดยาว
ออกไปเกิน ๑๐๐ เมตร จากหน้ าไปหลังขบวน รถคุ้มกัน ๑๐ คัน ระยะต่อ ๕๐ เมตรจะวิ่งบนถนนยาว
มากกว่า ๕๐๐ เมตร
๒) การควบคุมต้ องดํารงการควบคุมอย่างใกล้ ชิดที่สดุ ในการดําเนินการซุม่ โจมตี สิง่ นี ้สามารถ
กระทําให้ ได้ ดีที่สดุ โดยการมีการซักซ้ อมและการจัดตั ้งดํารงการติดต่อสือ่ สารที่ดี
๓) ความอดทนพวก ลว.อาจจะต้ องเข้ ายึดครองที่ซุม่ โจมตีก่อนการมาถึงของเป้าหมาย
ล่วงหน้ านานมากความอดทนเป็ นสิง่ สําคัญและดํารงไว้ ซงึ่ ความลับ
๔) การพราง กุญแจสําคัญของการซุม่ โจมตีจะประสบความสําเร็ จคือ การจู่โจม การจู่โจม
สามารถกระทําได้ ถ้ าคนมีอาวุธและยุทธภัณฑ์ได้ รับการพรางอย่างดี และการรักษาวินยั การพราง
๕) ข่าวสารเกี่ยวกับข้ าศึก แม้ วา่ ได้ ขา่ วสารเกี่ยวกับข้ าศึกมาไม่ชดั แจ้ งก็ตาม ต้ องนํามาพิจารณา
ใช้ อย่างเต็มที่กบั แผน การเตรี ยมการและการปฏิบตั ิ
จ. ขนาดและการจัดกําลังของ ลว.ซุม่ โจมตี ขนาดและการจัดกําลังขึ ้นอยูก่ บั ความมุ่งหมายของ
การซุม่ โจมตีกําลังที่จะซุม่ และอาวุธยุทธภัณฑ์ซงึ่ จะดําเนินการซุม่ โจมตีดงั นี ้
๑) พวก ลว. ต้ องซุม่ โจมตีตามแผนต่อขบวนคุ้มกัน เพื่อทําลายยานพาหนะทั ้งหมด ฆ่า หรื อ
จับบุคคลทั ้งหมด ผบ.ลว.ต้ องมีพอเพียงสําหรับเป็ นส่วนโจมตี ส่วนระวังป้องกันและ บก.ลว.ส่วนสนับสนุน
อาจจําเป็ นสําหรับก่อให้ เกิดการใช้ อาวุธยิงอย่างหนัก
๒) พวก ลว.ซึง่ ปฏิบตั ิการลึกเข้ าไปในพื ้นที่ข้าศึก และซุม่ โจมตีขบวนคุ้มกันเพื่อเอาเสบียงนอกจาก
เจ้ าหน้ าที่ระวังป้องกัน สนับสนุนและโจมตีแล้ ว ผบ.ลว.ต้ องกําหนดคนให้ เป็ นผู้รวบรวมและลําเลียงเสบียงที่ยดึ ได้ อีก
ด้ วย
ฉ. ยุทธภัณฑ์ของ ลว.ซุม่ โจมตี ยุทธภัณฑ์ซงึ่ นําไปโดย ลว.ซุม่ โจมตี ย่อมแตกต่างกันตามภารกิจที่
ได้ รับมอบ ความสําเร็ จของ ลว.ซุม่ โจมตี ขึ ้นอยูก่ บั การจู่โจมและกําลังคน อาวุธที่เพียงพอที่ให้ การยิงอย่าง
หนาแน่น โดยเฉพาะเป็ นความจริ งเมื่อทําการซุม่ โจมตีขบวนเดินเท้ านอกเหนือจากอาวุธยิงกลเป้าหมายที่เป็ น
ยานยนต์แต่ต้องใช้ อาวุธต่อสู้รถถัง การติดต่อสือ่ สารที่เพียงพอเป็ นสิง่ สําคัญในการประสานกันของการซุม่
โจมตี วิทยุอาจจะใช้ แต่การใช้ โทรศัพท์สนาม ก็ควรจะได้ พิจารณาเพราะเพิ่มความเชื่อถือได้ และปลอดภัย
ช. การเตรี ยมการและการปฏิบตั ิการซุม่ โจมตี
๑) การเตรี ยมการ ณ ที่ซุม่ โจมตี ที่ซุม่ โจมตีตามความคิดเห็นเป็ นลักษณะภูมิประเทศบีบ
บังคับตามธรรมชาติ หรื อสิง่ กีดขวาง จํากัดให้ ข้าศึกอยูใ่ นพื ้นที่ซงึ่ ถูกทําลายได้ อย่างรวดเร็ ว เช่น หน้ าผา ลํา
ธาร มูลดิน กันนํ
้ ้าหรื อชัน ซึง่ ทําให้ ยานพาหนะต้ องลดความเร็ ว และสิง่ บีบบังคับที่ทําขึ ้น เช่น ลวดหนาม ทุน่
ระเบิด และหลุมบนถนน ใช้ เพื่อกําจัดข้ าศึกให้ อยูใ่ นพื ้นที่ต้องการ
๒) การปฏิบตั ิการซุม่ โจมตี วิธีการที่พวก ลว.จะปฏิบตั ิการซุม่ โจมตีนั ้น ขึ ้นอยูก่ บั ความมุ่งหมาย
เป็ นหลัก ว่าจะก่อกวนหรื อทําลายและพิจารณาว่าการซุม่ โจมตีเป็ นแบบตามแผนหรื อตามโอกาส
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ก) เมื่อความมุ่งหมายหลักคือการก่อกวน พวก ลว.ปิ ดกันพื ้นที่เพื่อป้องกันการเพิ่มเติม
กําลังและการหลบหนีของข้ าศึก ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างสูงสุดด้ วยการใช้ ระเบิดทําลายและการยิง
จากอาวุธ พวก ลว.ระดมยิงไปอย่างหนักหน่วง ซึง่ ใช้ ระยะเวลาสั ้นและก่อนกลับรวดเร็ ว และเงียบ พวก ลว.
ไม่เข้ าตะลุมบอน นอกจากการยิงและหลีกเลีย่ งการปะทะซึง่ หน้ า หลีกเลีย่ งไม่ให้ ข้าศึกเห็น
ข) เมื่อความมุ่งหมายหลักของพวก ลว. คือการทําลายจะก่อให้ เกิดความเสียหายสูงสุด
ด้ วยระเบิดทําลาย อาวุธต่อสู้รถถัง และการยิงจากอาวุธกลจากชุดหรื อส่วนสนับสนุน เมื่อการยิงหยุดหรื อ
ย้ ายการยิง การตะลุมบอนก็เริ่ มขึ ้นด้ วยการยิงอย่างหนักหน่วงและรุนแรงเพื่อทําลายให้ ได้ อย่างสิ ้นเชิง ชุด
โจมตีให้ การระวังป้องกัน ขณะที่ชุดกําหนดให้ ทําการฆ่า จับบุคคล ทําลายยานพาหนะ และยุทธภัณฑ์เมื่อ
ได้ รับคําสัง่ จาก ผบ.ลว.เมื่อได้ รับสัญญาณตามที่ตกลงไว้ ทกุ ส่วนถอนตัวไปยังจุดนัดพบ ณ ที่หมายและ
เคลือ่ นที่ออกไปอย่างรวดเร็ ว
ค) เมื่อความมุ่งหมายหลักของพวก ลว. คือการหาเสบียงหรื อยุทธภัณฑ์ ชุดระวังป้องกัน
ปิ ดล้ อมพื ้นที่ไว้ อาวุธและระเบิดทําลายเพื่อทําให้ ยานพาหนะเกิดเสียหาย แต่ไม่ใช้ เพื่อทําลายชุดโจมตีต้อง
ใช้ ความระมัดระวังไม่ให้ ทําการยิงทําลายเสบียงหรื อยุทธภัณฑ์ที่ต้องการเกิดการเสียหาย ชุดที่กําหนดให้ ยดึ
ครองสิง่ ของที่ต้องการ ชุดอื่น ๆ จึงทําลายยานพาหนะหรื อยุทธภัณฑ์
๖. ลาดตะเวนระวังป้ องกัน
ก. ทัว่ ไป ลว.ระวังป้องกันทําการป้องกันทําการป้องกันทางปี ก พื ้นที่และเส้ นทางในสถานการณ์
จะต้ องป้องกันข้ าศึกแทรกซึมเข้ ามาในพื ้นที่ขดั ขวางและทําลายผู้แทรกซึมเข้ ามา และป้องกันการเข้ าตีอย่าง
จู่โจม ป้องกันหน่วยเคลือ่ นที่ โดยป้องกันทางปี ก พื ้นที่และเส้ นทางที่หน่วยจะผ่าน
ข. การจัดกําลังพิเศษ การจัดกําลังพิเศษรวมทั ้งชุดสนับสนุนเพื่อให้ มีความอ่อนตัวสูง ในกรณีที่
ปะทะข้ าศึก การจัดชุดอื่น ๆ ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ข้าศึกที่ได้ ทราบมาและการปะทะที่คาดไว้
ค. ยุทธภัณฑ์
๑) ลว.ระวังป้องกันมีอาวุธและยุทธภัณฑ์ตามสถานการณ์ข้าศึกที่ได้ รับทราบและการปะทะที่คาด
ไว้
๒) ข่าวสาร มีความสําคัญต่อหน่วยเหนือมาก ลว.ระวังป้องกันต้ องนําวิทยุไปด้ วย เพื่อการ
ติดต่อสือ่ สารและรายงานข่าว
ง. การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย ลําดับที่หมายถูกเลือกขึ ้นคลุมพื ้นที่ที่พวก ลว.จะเคลือ่ นที่ผา่ นไป การ
ปฏิบตั ิแต่ละที่หมายนันเป็
้ นตามแผนที่วางไว้ และแผนการปฏิบตั ิ ณ พื ้นที่อนั ตราย แผนอาจเปลีย่ นแปลงได้
ถ้ าจําเป็ น เมื่อแต่ละที่หมายได้ ถกู ยึดไว้ แล้ ว
๗. ลาดตระเวนรักษาการติดต่ อ
ก. ทัว่ ไป ลว.ติดต่อจัดขึ ้นเพื่อดํารงการติดต่อข้ างด้ านหน้ า ด้ านหลัง หรื อด้ านข้ าง โดย
๑) ติดต่อกับฝ่ ายเดียวกัน ณ ที่จุดกําหนด
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๒) ติดต่อกับกําลังฝ่ ายเดียวกันหรื อฝ่ ายข้ าศึกเมื่อไม่ทราบตําบลที่แน่นอน
๓) ดํารงการติดต่อกับกําลังฝ่ ายเราหรื อฝ่ ายข้ าศึก
ข. การจัดกําลังพิเศษและยุทธภัณฑ์ ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ข้าศึกที่ได้ รับทราบและการปะทะข้ าศึก
ที่คาดไว้
๑) ลว.ติดต่อระหว่างหน่วยข้ างเคียง ทําการติดต่อ ณ จุดที่กําหนดตามปกติมีขนาดเล็ก มีอาวุธเบา
๒) ลว.ซึง่ ส่งออกไปเพื่อเกาะข้ าศึก จัดกําลัง อาวุธและยุทธภัณฑ์ เพื่อต้ านทานกําลังคุ้มกัน
ขนาดย่อม
๓) เช่นเดียวกับ ลว.ระวังป้องกัน การติดต่อสือ่ สาร เป็ นสิง่ จําเป็ น วิทยุต้องเชื่อถือได้ สามารถ
ติดต่อได้ ตลอดระยะทางที่ออกไป
ค. การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย ผบ.ลว. เลือกลําดับที่หมายเช่นเดียวกับ ลว.ระวังป้องกัน ดําเนินการ
จัดตังหรื
้ อดํารงการติดต่อที่ได้ รับคําสัง่ ไม่เข้ าทําการรบขั ้นเด็ดขาด
๘. ลาดตะเวนออมกําลัง
ก. ทัว่ ไป
๑) ลว.ออมกําลังปฏิบตั ิการโจมตีที่หมาย ซึง่ มีการตังรั้ บ จัดกําลังอาวุธและยุทโธปกรณ์
เช่นเดียวกับ ลว.ตีโฉบฉวย การปฏิบตั ิ ณ ที่หมายแตกต่างจากของ ลว.ตีโฉบฉวย คือเข้ าทําการยึดที่หมาย
แทนที่จะถอนตัว
๒) ลว.ออมกําลัง เข้ ายึดที่หมายที่ไม่มีการตั ้งรับ หรื อจัดตั ้งที่มนั่ ขึ ้น เพื่ออํานวยให้ กําลังฝ่ าย
เราปฏิบตั ภิ ารกิจต่อไปได้ โดยปราศจากการรบกวนจากข้ าศึก
ข. ภารกิจ
๑) เพื่อจัดตังเครื
้ ่ องปิ ดกัน้ ถนน เพื่อหน่วงเหนี่ยวการเคลื่อนที่ของข้ าศึกหรื อขัดขวางการ
เพิ่มเติมกําลัง
๒) คุ้มครองการถอนตัวของกําลัง เพื่อลวงล่อหรื อหน่วงเหนี่ยวข้ าศึก
๓) ยึดภูมิประเทศสําคัญเพื่อไม่ยอมให้ ข้าศึกเข้ ามาในพื ้นที่นั ้น
๔) ทําหน้ าที่เป็ นกําลังปิ ดกันเพื
้ ่อเปิ ดโอกาสให้ กําลังส่วนใหญ่ปฏิบตั ิการได้ ตามที่ตา่ ง ๆ โดยไม่
ถูกรบกวน
๙. ลาดตระเวนค้ นหาและโจมตี หน่วยลาดตระเวนนี ้ จะมีภารกิจในการค้ นหาและโจมตีเป้าหมายตาม
โอกาสแต่เมื่อขนาดของหน่วยลาดตระเวนเล็กกว่าหมู่ ปล.ซึง่ ถือว่าไม่มีขีดความสามารถในการเข้ าปะทะขั ้น
แตกหักและให้ พิจารณาใช้ เป็ นหน่วยลาดตระเวนรบกวน ซึง่ จะเข้ าตีด้วยการยิงเท่านั ้น (อาวุธสนับสนุน เช่น
ป.สนามและกําลังทางอากาศเป็ นต้ น) ถ้ ามีกําลังขนาดหมู่ขึ ้นไปก็จะทําการค้ นหา และลาดตระเวนเข้ าตีขั ้น
แตกหักต่อเป้าหมายในขีดความสามารถของหน่วยและถือว่าเป็ นหน่วยลาดตระเวนทําลาย
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บทที่ ๓
การวางแผนและการเตรี ยมการลาดตระเวน
๑. การรับมอบภารกิจ
ก. ทัว่ ไป ผบ.ลว.ได้ รับคําสัง่ ลาดตระเวนโดยการรับคําแนะนําทั ้งปวง ข่าวสารและแนวทางที่จําเป็ น
ในการวางแผนและเตรี ยมการในการกระทําภารกิจให้ สาํ เร็ จ คําสัง่ ให้ ทําการลาดตระเวนเป็ นแบบหนึง่ ของคําสัง่
ยุทธการ และเป็ นแบบหนึง่ ของคําสัง่ ยุทธการ และเป็ นไปตามแบบฟอร์ มและลําดับของคําสัง่ ยุทธการ
้ ข้อจํากัดในการควบคุม และในแผน
ข. มาตรการควบคุม ผู้ที่สงั่ ให้ ดําเนินการลาดตระเวนนันจะมี
รวมอยูใ่ นคําสัง่ ลาดตระเวน
๑) เวลาออก อาจแบ่งเป็ นลักษณะกว้ าง ๆ เช่น "ออกหลังจากมืดแล้ ว" หรื อ "ออกก่อนสว่าง" อาจ
กําหนดไว้ โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการแออัดพื ้นที่ เพื่อลดการที่อาจเกิดการปะทะกันขึ ้นระหว่างพวกลาดตระเวน
ด้ วยกันและเพื่อมีการควบคุมอย่างจริ งจัง
๒) เวลากลับตามธรรมดาแล้ วจะบ่งเป็ นลักษณะกว้ าง ๆ แต่อาจจะกําหนดแน่นอนก็ได้
ข่าวสารทีไ่ ด้ มาโดยพวก ลว.หาข่าวอาจสูญเสียคุณค่าถ้ าไม่ได้ รับตามกําหนดเวลาที่กําหนด หรื อการ
ปฏิบตั ิงานในอนาคตอาจขึ ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิของพวกลาดตระเวนรบ
เมื่อผู้ที่สงั่ ให้ ดําเนินการ
ลาดตระเวนได้ วางขอบเขตของเวลาไว้ เขาก็จะต้ องจัดเตรี ยม เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิเช่นนั ้นได้ ทั ้ง ๆ ที่ได้
พยายามอย่างดีที่สดุ แล้ ว พวก ลว. ก็อาจจะทําภารกิจไม่สาํ เร็ จและให้ อยูใ่ นเวลาที่กําหนดได้ ตามปกติแล้ ว
การสําเร็ จการกิจถือเป็ นความสําคัญอันดับแรก เมื่อผู้บงั คับบัญชาวางขอบเขตเวลาให้ กบั พวก ลว.เขาต้ อง
บ่งลําดับความสําคัญไว้ ด้วยว่าอันใดสําคัญกว่าการสําเร็ จภารกิจหรื อการปฏิบตั ิในเวลาที่กําหนด
๓) เส้ นทางทัว่ ไปในการลาดตระเวน อาจจะกําหนดขึ ้นผ่านจุดตรวจสอบต่าง ๆ จุดตรวจสอบ
คือ จุดกําหนดให้ บนพื ้นดินซึง่ อยูใ่ นหรื อใกล้ เส้ นทางที่หน่วยลาดตระเวนจะต้ องผ่าน โดยปกติการรายงาน
จะต้ องกระทําเมื่อผ่านจุดตรวจสอบแต่ละจุดจุดตรวจสอบจะเป็ นเครื่ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบถึงที่อยู่
ของหน่วยลาดตระเวนในเวลาที่รายงานเส้ นทางที่แน่นอนมักจะไม่คอ่ ยกําหนดเว้ นแต่ในการลาดตระเวน
เส้ นทางหรื อเมื่อต้ องการควบคุมการเคลือ่ นที่ของหน่วยลาดตระเวนอย่างใกล้ ชิด
๔) แผนการติดต่อสือ่ สารนันบ่
้ งถึงการดําเนินการรายงาน และวิธีการส่งรายงานปกติวิทยุเป็ น
สิง่ ที่ดีที่สดุ แต่โทรศัพท์อาจจะเหมาะสมในบางสถานการณ์ เมื่อระยะใกล้
ก) ประมวลรหัสและคําประมวลที่ใช้ แทนคําพูดตามปกติ ซึง่ ได้ เตรี ยมการไว้ แล้ ว จะลด
เวลาและความยุง่ ยากในการส่งข่าวลงและช่วยรักษาความลับในการติดต่อสือ่ สารด้ วย
ข) พลุสญ
ั ญาณ (พลุหรื อควัน) อาจจะนํามาใช้ ด้วยแต่จะเพิ่มพูนการถูกตรวจพบมากขึ ้น
ค. การรับคําสัง่ ผบ.ลว.ฟั งคําสัง่ ลาดตระเวนด้ วยความตังใจ
้ ทําการจดบันทึกในส่วนที่สาํ คัญ แต่
อย่าพยามจดลงไปทุกคําพูด หลังจากจบคําสัง่ ผบ.ลง.จะซักถามตรงจุดที่ยงั ไม่ชดั เจน
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๒. ลําดับขัน้ ในการวางแผน
ก. วางแผนการใช้ เวลา ลําดับแรกคือ การวางแผน การใช้ เวลา หน่วยลาดตะเวนจะได้ รับเวลา
มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ในการวางแผนและการเตรี ยมการสําหรับภารกิจในทันทีทนั ใดที่กําลัง
ลาดตระเวนและการซักถามได้ สิ ้นสุดลง ทุกสิง่ ทุกอย่างที่จะต้ องทําก่อนออกจากพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน จะ
กําหนดไว้ เป็ นหัวข้ อในใจ และจัดแบ่งเวลาสําหรับการปฏิบตั ิแต่ละอย่าง โดยเริ่ มจากเวลาเริ่ มออกเดินทาง
ย้ อนกลับมาจนถึงเวลารับคําสัง่ ลาดตระเวน วิธีการเช่นนี ้เรี ยก ว่า "การวางแผนย้ อนหลัง" และจะช่วยให้
ท่านมัน่ ใจว่าได้ ใช้ เวลาทังหมดสํ
้
าหรับการปฏิบตั ิที่จําเป็ น
แผนการใช้ เวลาที่กําหนดเวลาการปฏิบตั ิไว้
แน่นอน เช่น เวลาออกจากพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน หรื อเวลาออกลาดตระเวนเป็ นต้ น
ตามลําดับขันการวางแผนอื
้
่น ๆ อาจจะคล้ อยตามปั จจัยที่เป็ นประโยชน์ในการประสานงาน เวลา
ที่ใช้ ในการลาดตระเวนและการประสานงานอย่างกว้ างขวางของผู้บงั คับบัญชา
ข. ศึกษาสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ทั ้งฝ่ ายเราและฝ่ ายข้ าศึกในเรื่ องการวางกําลังและขีด
ความสามารถ ซึง่ จะเป็ นผลต่อภารกิจ ปั จจัยเหล่านี ้จะมีอิทธิพลต่อเส้ นทางเคลือ่ นที่, ขนาด การจัดกําลัง
อาวุธและยุทโธปกรณ์ของหน่วยลาดตระเวน
๑๙๔๕
๑๙๓๐ - ๑๙๔๕
๑๙๑๕ - ๑๙๓๐
๑๘๔๕ - ๑๙๑๕
๑๘๐๐ - ๑๘๔๕
๑๗๔๕ - ๑๘๐๐
๑๗๐๐ - ๑๗๔๕
๑๖๓๐ - ๑๗๐๐
๑๕๓๐ - ๑๖๓๐
๑๔๓๐ - ๑๕๓๐
๑๔๑๕ - ๑๔๓๐
๑๓๓๐ - ๑๔๑๕

- ๑๓๓๐

- ออกจากพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน
- เดินทางไปยังพื ้นที่ผา่ นอออก
- การตรวจครัง้ สุดท้ าย
- การซักซ้ อมในเวลากลางคืน
- การซักซ้ อมในเวลากลางวัน
- การตรวจ
- การรับประทานอาหารเย็น
- ออกคําสัง่ ลาดตระเวนของหัวหน้ าหน่วย
- ทําแผนให้ สมบูรณ์
- ทําการลาดตระเวนภูมปิ ระเทศ
- ออกคําสัง่ เตรี ยม
- การวางแผนขั ้นต้ น
- เลือกคน, อาวุธและยุทโธปกรณ์
- ประสานงาน
- ศึกษาแผนที่
- ศึกษาสถานการณ์
- วางแผนการใช้ เวลา
- รับคําสัง่ ลาดตระเวนและซักถามข้ อสงสัย

ตารางแผนการใช้ เวลาของหัวหน้ าหน่ วยลาดตระเวน
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ค. ศึกษาแผนที่ ศึกษาแผนที่ให้ แจ่มแจ้ งครอบคลุมภูมิประเทศที่หน่วยลาดตระเวนจะออก
ปฏิบตั ิการตรวจสอบรายละเอียด ถ้ าเป็ นแผนที่เก่าสิง่ ที่ปรากฏในแผนที่อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิง่ ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
๑) ภูมิประเทศบริ เวณใกล้ เคียงที่หมาย จะเป็ นเครื่ องตกลงใจในการใช้ ชุดระวังป้องกันเท่าที่
จําเป็ นหรื อชุดสนับสนุนจะสามารถจะใช้ ได้ หรื อไม่ลกั ษณะการเข้ าไปลาดตระเวนของ ผบ.หน่วยหรื อทิศทาง
ในการเข้ าโจมตี ปั จจัยเหล่านี ้จะมีอิทธิพลต่อขนาดและการจัดกําลังของหน่วยลาดตระเวน
๒) ภูมิประเทศที่จะใช้ เป็ นเส้ นทางเคลือ่ นที่ไปยังที่หมาย มีอิทธิพลต่อขนาด, การจัดกําลังและ
ยุทโธปกรณ์ของหน่วยลาดตระเวนเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หน่วยลาดตระเวนอาจจะต้ องการเรื อ ลูกเรื อ
หรื อเชือกข้ ามลํานํ ้าภูมิประเทศจะเป็ นสิง่ ช่วยในการตกลงใจของ ผบ.หน่วยในการจัดกําลังในการเคลือ่ นที่
เข้ า-ออก จากที่หมาย
ง. การประสาน
๑) จะต้ องประสานการปฏิบตั ิทั ้งหมดเท่าที่สามารถจะกระทําได้ ก่อนออกจากสถานที่รับคําสัง่
ลาดตระเวนตัวอย่างการประสานการปฏิบตั ิที่จะต้ องกระทํา คือ
ก) การเคลือ่ นที่ในพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน หน่วยที่อยูใ่ นพื ้นที่ปฏิบตั ิจะต้ องได้ รับทราบ เพื่อว่า
หน่วยลาดตระเวนจะไม่ได้ รับอันตรายจากฝ่ ายเดียวกันหรื อถูกขัดขวางโดยไม่จําเป็ น
ข) การออกและการเข้ าพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน คนนําทางอาจจะมีความจําเป็ น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ถ้ าจะต้ องผ่านเครื่ องกีดขวาง เช่น สนามทุน่ ระเบิด หรื อรัว้ ลวดหนามต่าง ๆ
ค) การยิงสนับสนุน การยิงสนับสนุนจะสามารถช่วยเหลือหน่วย ลว.ได้ ในเรื่ อง
(๑) สังหารข้ าศึก
(๒) ลวงข้ าศึก ในเรื่ องตําบลที่อยูป่ ั จจุบนั ของหน่วย ลว.ทิศทางการเคลือ่ นที่หรื อความ
มุ่งหมายของหน่วย ลว.
(๓)
ไม่ให้ ข้าศึกใช้ ภมู ิประเทศสําคัญหรื อสายการสือ่ สารซึง่ จะใช้ เป็ นประโยชน์ในการ
ตรวจจับหน่วย ลว.
(๔) ป้องกันหน่วย ลว.จากการปะทะในระหว่างทาง, ณ พื ้นที่อนั อันตราย, ณ ที่หมาย
(๕) นําทางหน่วย ลว. โดยการเตรี ยมการยิงไว้ ลว่ งหน้ าตามเส้ นทางที่หน่วย ลว.ใช้ โดย
วางการยิงไปยังตําบลที่งา่ ยต่อการตรวจการณ์จากตําบลที่ของหน่วย ลว.
(๖) ตรวจสอบข้ าศึกในตําบลที่สงสัย (ลาดตระเวนด้ วยการยิง)
๒) หน่วยลาดตระเวนจะประสานงานในลักษณะหนึง่ ลักษณะใดใน ๓ ลักษณะ (ฝอ.กับ ฝอ., ฝอ.
กับ ผบ.หน่วย และ ผบ.หน่วย ลว.กับหน่วยเหนือหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง) ซึง่ อยูใ่ นขันตกลงใจของผู
้
้ บงั คับบัญชา
โดยอาจจะประสานการปฏิบตั ิหรื อร้ องขอให้ กบั ผบ.หน่วยลาดตระเวน ตัวอย่างเช่นในการให้ สถานการณ์
ผู้บงั คับบัญชาอาจจะชีจ้ ุดออกจากพื ้นที่หน่วยลาดตระเวนไม่ต้องประสานการปฏิบตั ิกับหน่วยใด ๆ ใน
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สถานการณ์อื่น ท่านอาจจะต้ องไปประสานการปฏิบตั ิที่ตรวจการณ์ ที่บงั คับการของกองร้ อยหรื อของหมวด
และตําบลสุดท้ ายหรื อใกล้ เคียงที่หน่วยลาดตระเวน จะต้ องผ่านออก
๓) ข่าวสารตรวจสอบก่อนการออกคําสัง่ ลว.และก่อนที่จะออกจาก พท.ฝ่ ายเราเกี่ยวกับ
ข่าวสารในเรื่ อง
(๑) พท.ที่ใช้ เป็ นเส้ นทางของหน่วย ลว.ทังเป็
้ นเส้ นทางหลักและรอง
(๒) ความหนาแน่นของสนามทุน่ ระเบิด กับระเบิด
(๓) หัวข้ อ การรายงานการ ลว.
(๔) ความถี่หา่ งในการปฏิบตั ิการของข้ าศึก
๔) แม้ วา่ จะได้ มีการประสานการปฏิบตั ิไว้ แล้ วก็ตาม ท่านจะต้ องมีการตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่
เพื่อให้ แน่ใจว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเรี ยบร้ อยสมบูรณ์ โดยไม่มีสงิ่ ใดผ่านพ้ นสายตาไปได้
๕) การประสานการปฏิบตั ิจะต้ องกระทําอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในการวางแผน
การ
เตรี ยมการและการปฏิบตั ิ
จ. การเลือกคน, อาวุธยุทโธปกรณ์
๑) กําลังพลลาดตระเวน การเลือกคน ปกติจะกระทําภายในหมู่หรื อหมวดที่บงั คับบัญชาอยู่
และควรจะดํารงความเป็ นเอกภาพของหมู่หรื อพวกยิงไว้ เท่าที่สามารถจะทําได้
สิง่ เหล่านี ้จะช่วยให้ การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยราบรื่ น ไม่ควรลังเลใจในการจัดคนแทน ผู้ที่คิดว่าจะเป็ นอุปสรรคต่อการภารกิจ
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็ นหวัดอาจจะเป็ นอันตราย ต่อการรักษาความปลอดภัย หรื อผู้ที่เป็ นโรคกลัวความมืดไม่
ควรที่จะใช้ ในการลาดตระเวนเวลากลางคืน
๒) อาวุธ ท่านควรถามตัวเองว่า "ท่านต้ องการอะไรสําหรับงานนี ้บ้ าง" บางครัง้ ท่านอาจจะต้ อง
ชัง่ นํ ้าหนักความต้ องการของอาวุธบางชนิดต่อการยุง่ ยากในการเคลือ่ นย้ ายหีบห่อและนํ ้าหนักของอาวุธ
กระสุนจะเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการพิจารณาวาจะนําไปด้ วยหรื อไม่
๓) ยุทโธปกรณ์ มีความมุ่งหมายหรื อขอบเขต ๕ ประการ ในการเลือกยุทโธปกรณ์ จงจําไว้ วา่
ยุทโธปกรณ์บางอย่างอาจใช้ ได้ หลายความมุ่งหมายหรื อหลายขอบเขต
(ก) ในบริ เวณพื ้นที่หมาย ยุทโธปกรณ์ที่หน่วย ลว.จะกระทําภารกิจนั ้น รวมถึงรายการต่าง ๆ
ดังนี ้ กระสุน, วัตถุระเบิด, เชือกผู้เชลยศึก, กล้ องสองตาและไฟฉาย
(ข) ระหว่างทาง ยุทโธปกรณ์ที่สามารถทําให้ หน่วย ลว.ไปถึงที่หมายได้ รวมถึงรายการต่าง ๆ
ดังนี ้ แผนที,่ กล้ องสองตา, เข็มทิศ, เรื อเล็ก, เชือกข้ ามลํานํ ้า, ไฟฉาย, กระสุนและคีมตัดลวด
(ค) การควบคุม นกหวีด, พลุสญ
ั ญาณ, วิทยุ, ไฟฉาย, และเทปเรื องแสง จะช่วยในการ
ควบคุมหน่วยลาดตระเวนระหว่างทางและระหว่างการปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย
(ง) นํ ้าและอาหารปกติทกุ ๆ คนจะมีกระติกนํ ้าคนละ ๑ ใบ แต่หน่วยลาดตระเวนระยะไกล
นั ้นจะมีคนละ ๒ ใบ ถ้ าการลาดตระเวนคาบเกี่ยวกับเวลาอาหาร หน่วยลาดตระเวนจะต้ องนําเสบียงอาหาร
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ติดตัวไปด้ วยหน่วยเหนืออาจจะพิจารณาถึงการส่งกําลังบํารุงเพิ่มเติมทางอากาศ(ฮ,
ร่ม)สําหรับหน่วย
ลาดตระเวนระยะไกล
(จ) ยุทธภัณฑ์ตามปกติ เป็ นยุทธภัณฑ์ที่ทกุ คนในหน่วยลาดตระเวนนําติดตัวไป หมายรวมถึง
เครื่ องแบบที่สวมใส่และยุทโธปกรณ์ประจํากายที่นําไปด้ วย ตามปกติทกุ คนต้ องนําเสื ้อกันฝน, ถุงเท้ าอะไหล่
อย่างน้ อยที่สดุ ๑ คู่ ถุงมือแม้ อากาศจะอบอุ่นก็ตามเพื่อป้องกันหนามเกี่ยว ถูกหินบาดหรื อลวดหนาม
ฉ. การออกคําสัง่ เตรี ยม หน่วยลาดตระเวนต้ องการเวลาสําหรับการเตรี ยมการต่าง ๆ ดังนั ้น หน.
หน่วยลาดตระเวนจะออกคําสัง่ เตรี ยมต่อพวก ลว.ทุกคนให้ เร็ วที่สดุ เท่าที่จะทําได้ รวมทั ้งเจ้ าหน้ าที่ที่มาขึ ้น
สมทบด้ วย หากสิง่ แวดล้ อมไม่อํานวยให้ ออกคําสัง่ เตรี ยมแก่คนทุกคนได้ ก็จะออกคําสัง่ ไปให้ แก่ หน.ส่วน
ต่าง ๆ ซึง่ จะกลับไปออกคําสัง่ เตรี ยมกับลูกน้ องของตนต่อไป คําสัง่ เตรี ยมอย่างน้ อยที่สดุ จะต้ องประกอบไป
ด้ วยรายการดังต่อไปนี ้.๑) สถานการณ์ยอ่ เพื่อให้ หน่วย ลว.ได้ ร้ ูวา่ หน่วยของตนและข้ าศึกกําลังทําอะไร
๒) ภารกิจของหน่วยลาดตระเวน หน.หน่วย ลว.มอบภารกิจให้ ตามที่ได้ รับมอบจากหน่วยเหนือ
๓) คําแนะนําทัว่ ไป
(ก) การจัดกําลังทัว่ ไปและการจัดกําลังพิเศษ มอบหน้ าที่โดยทัว่ ไปให้ กบั ส่วนและชุดส่วน
หน้ าที่ละเอียดโดยเฉพาะนัน้ กําหนดไว้ ในคําสัง่ ลาดตระเวน
(ข) การแต่งกายและยุทโธปกรณ์ที่เหมือนกัน หน.หน่วย ลว.จะบ่งถึงมาตรการการพราง
และสิง่ พิสจู น์ทราบ
(ค) อาวุธ, กระสุนและยุทโธปกรณ์ สิง่ เหล่านี ้จะมอบให้ กบั ส่วนและชุดนําไปหน่วยรองก็จะ
มอบให้ ชุดหรื อบุคคลต่อไป
(ง) ลําดับการบังคับบัญชาในหน่วย ลว.นั ้น มักจะประกอบด้ วยบุคคลจากหลายหน่วย ผบ.
หน่วย ลว.ซึง่ ต้ องจัดลําดับการบังคับบัญชาขึ ้น
(จ) ตารางเวลาสําหรับหน่วย ลว.ตารางเวลาจะรวมถึงเวลารับประทานอาหาร, เวลาสถานที่,
การแต่งกายสําหรับคําสัง่ ลว.ด้ วย
๔) คําแนะนําเฉพาะ
(ก) สําหรับ ผบ.หน่วยรอง
- รับ, ตรวจ, แจกจ่ายอาหาร, นํ ้า, อาวุธ กระสุน และยุทโธปกรณ์
- การเตรี ยมสมาชิก ลว.สําหรับปฏิบตั ิภารกิจ
- การริ เริ่ มและการกํากับดูการปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ที่ ผบ.ลว.เห็นว่าจําเป็ น
(ข) สําหรับบุคคลหรื อชุดที่มีความสําคัญ เช่นการเตรี ยมการของพลแผนที่เข็มทิศและ
พลนําทางในเรื่ องการศึกษาแผนที่
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ช. ทําการลาดตระเวน
๑) ขณะที่หน่วยลาดตระเวนกําลังเตรี ยมการ หน.หน่วย ลว.และผู้มีหน้ าที่สาํ คัญบางตําแหน่ง
จะออกไปทําการลาดตระเวนหาข่าวด้ วยสายตาเพื่อให้ ได้ ขา่ วสารที่จําเป็ นซึง่ ไม่สามารถจะหาได้ จากแผนที่
๒) ถ้ าเป็ นไปได้ ควรมีการลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อตรวจสอบเส้ นทางและภูมิประเทศที่
วางแผนไว้ ในการเคลือ่ นที่พร้ อมทังดู
้ ร่องรอยการปฏิบตั ิของข้ าศึกในพื ้นที่ด้วย
ซ. การทําแผนให้ สมบูรณ์ ขณะนี ้หน่วยลาดตระเวนได้ ดําเนินการออกคําสัง่ เตรี ยมและทําการ
ลาดตระเวนหาข่าวไปแล้ ว ผบ.หน่วย ลว.ก็พร้ อมที่จะวางแผนในรายละเอียดสําหรับการปฏิบตั ิภารกิจให้ สาํ เร็ จ
ในข้ อ ๓ (การปฏิบตั ิ), ข้ อ ๔ ธุรการและการส่งกําลังบํารุง และข้ อ ๕ สายการบังคับบัญชาและการ
ติดต่อสือ่ สาร
๑) หน้ าที่เฉพาะของส่วน, ชุดและบุคคล ในคําสัง่ เตรี ยม ผบ.หน่วย ลว.ได้ กําหนดหน้ าที่
โดยทัว่ ไปให้ กบั ส่วน, พวกและบุคคลแล้ วในชันนี
้ ้ จะกําหนดหน้ าที่เฉพาะให้ กบั ส่วน, พวกและบุคคล
ตัวอย่างเช่น ชุดระวังป้องกันจะอยูท่ ี่ไหน มีงานโดยเฉพาะอะไรบ้ าง
๒) เส้ นทางหลักและเส้ นทางสํารอง
(ก) หน่วยลาดตระเวนอาจจะถูกกําหนดให้ เคลือ่ นที่ไปตามเส้ นทางที่หน่วยเหนือเลือกให้ หรื อ
หน่วยลาดตระเวนอาจจะเลือกเส้ นทางการเคลือ่ นที่เอง ถึงอย่างไรก็ตามการเลือกเส้ นทางก็ยอ่ มจะหลีกเลีย่ ง
จากที่ตั ้งของข้ าศึกหรื อสิง่ กีดขวางที่ยากลําบากและมีการกําบังและการซ่อนเร้ นที่ดีที่สดุ สามารถเคลือ่ นที่ได้
โดยไม่มีเสียงดังและชิงความได้ เปรี ยบอยูต่ ลอดเวลา
(ข) ศึกษาแผนที่, ภาพถ่ายทางอากาศ, ภาพสเก็ตและจําเส้ นทางเคลือ่ นที่ไว้ ให้ ได้ บันทึก
ภูมิประเทศที่ผิดแปลกและเกี่ยวข้ องกับเส้ นทางเคลือ่ นที่เช่นเนินเขา, ลําธาร, ที่ลมุ่ ฯลฯ
(ค) ปกติหน่วยลาดตระเวนจะเดินทางกลับเส้ นทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามท่านจะต้ อง
วางแผนเดินทางกลับโดยใช้ เส้ นทางสํารองถ้ าหน่วยลาดตระเวนถูกตรวจพบหรื อคาดว่าถูกตรวจพบ ระหว่าง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่หมาย
เส้ นทางสํารองจะต้ องอยูห่ า่ งไกลจากเส้ นทางหลักพอสมควรที่จะไม่ให้ ข้าศึกชุด
เดียวกันตรวจพบบนเส้ นทางสํารอง ในเวลากลางคืนอาจจะใกล้ กนั ได้ เพราะจํากัดการตรวจการณ์ในเวลา
กลางวันจะต้ องห่างไกลกันจนไม่สามารถตรวจการณ์ได้
(ง) ขณะเดินทาง หน่วย ลว.จะต้ องสังเกตภูมิประเทศ ตรวจลักษณะของภูมิประเทศผิด
แปลกที่ได้ ศกึ ษาไว้ ในระหว่างการวางแผน ดังนั ้นท่านจะทราบที่อยูข่ องท่านอยูต่ ลอดเวลา
- หลีกเลีย่ งพื ้นที่โล่งแจ้ ง
- หลีกเลีย่ งการเดินทางบนสันเขา
- หลีกเลีย่ งสิง่ กีดขวางซึง่ อาจจะเป็ นทุน่ ระเบิด, กับระเบิดหรื อพื ้นที่ที่มีการคุ้มครองด้ วย
การยิง ตัวอย่าง เช่น ร่องนํ ้าที่เข้ าสูพ่ ื ้นที่ข้าศึก, คูซงึ่ อยูใ่ กล้ พื ้นที่ข้าศึก, ลวดหนามและถนน สิง่ เหล่านี ้ควรจะ
อ้ อมไปถ้ าสามารถทํางานได้ แต่ถ้าจําเป็ นต้ องผ่านก็ควรจะมีการตรวจตราอย่างรอบคอบ
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๓) แผนการยิงสนับสนุน เมื่อ ผบ.ลว.ได้ ตดั สินในการกําหนดเส้ นทางสําหรับการ ลว.เรี ยบร้ อย
แล้ ว ผบ.ลว.ก็จะต้ องพิจารณาในการทําแผนการยิงสนับสนุนการ ลว.ด้ วย ซึง่ ในแผนการยิงสนับสนุนการ
ลว.นี ้จะครอบคลุม การสนับสนุนด้ วยการยิงแก่หน่วย ลว.ทั ้งในขณะเคลือ่ นที่เข้ าสูท่ ี่หมายและการปฏิบตั ิ ณ
บริ เวณที่หมายด้ วย
(ก) แผนการยิงสนับสนุนถูกวางขึ ้นเพื่อความมุ่งหมายดังนี ้
- แยกที่หมายให้ อยูโ่ ดดเดี่ยว
- ทําลายข้ าศึก
- ป้องกันการตีโต้ ตอบ
- คุ้มครองเส้ นทางการเคลือ่ นที่
(ข) การวางแผนการยิงสนับสนุนอย่างถูกต้ อง จะช่วยหน่วย ลว.ได้ ในเรื่ อง
- ทําลายข้ าศึกหรื อสิง่ ก่อสร้ าง
- ช่วยในการลวงให้ เข้ าใจผิด
- ขัดขวางข้ าศึกไม่ให้ ใช้ ประโยชน์อื่นใด
- ป้องกันหน่วย ลว.จากการปฏิบตั ิของข้ าศึก
- ช่วยนําทางแก่หน่วย ลว.
(ค) แบบของการยิงสนับสนุน
- การยิงที่ได้ เตรี ยมการล่วงหน้ า
ก. ยิงตามแผน ในการยิงแบบนี ้จะมีการเตรี ยมการล่วงหน้ าในเรื่ องตําบลยิง และเวลา
ที่จะทําการยิงแบบนี ้ เมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว้ ก็จะทําการยิงไปยังตําบลที่กําหนดไว้ เช่นเดิม
ข. ยิงตามคําขอ ในการยิงแบบนี ้จะมีการเตรี ยมเฉพาะตําบลยิงไว้ เท่านั ้น จะยิงก็
ต่อเมื่อหน่วยรับการสนับสนุนร้ องขอมา
- การยิงที่หมายตามเหตุการณ์
ในการยิงแบบนี ้จะไม่มีการเตรี ยมการไว้ ลว่ งหน้ า
เกี่ยวกับข้ อมูลต่าง ๆ เลย แต่เมื่อเป้าหมายเกิดขึ ้น หน่วย ลว.ก็สามารถส่งคําขอยิงไปยังหน่วยสนับสนุนได้
ทันที
(ง) แผนการยิงสนับสนุนมีสว่ นประกอบอยู่ ๔ ส่วน คือ
- แผ่นภาพเส้ นทางทาง ลว.(Overlay) ซึง่ จะประกอบด้ วย
ก. ภาพแสดงเส้ นทางที่หน่วย ลว.ใช้ ทั ้งไปและกลับ
ข. มาตรการควบคุมที่กําหนด
ค. เป้าหมายที่หน่วย ลว.ร้ องขอ
- บัญชีเป้าหมาย ซึง่ จะรวมทั ้งเป้าหมายที่หน่วยเหนือมอบให้ และที่หน่วย ลว.ร้ องขอ
เพิ่มเติม (ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว) ใบบัญชีเป้าหมายจะประกอบด้ วย
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ก. หมายเลขเป้าหมาย
ข. ลักษณะเป้าหมาย
ค. พิกดั เป้าหมาย
ง. ชนิดกระสุนที่ต้องการ
- ข่าวสารที่ต้องการ ซึง่ จะเป็ นส่วนที่บอกให้ ทราบถึงแหล่งที่มาหรื อเจ้ าของแผนการยิง
สนับสนุน ข่าวสนับสนุน ข่าวสารเหล่านี ้ประกอบด้ วย
ก. ยศ - ชื่อ - ผบ.หน่วย ลว.
ข. หมายเลขหน่วย ลว.หรื อสังกัดของหน่วย ลว.
ค. วันที่ออกทําการ ลว.
ง. ระวางแผนที่และมาตราส่วน
- ข่าวสารทีส่ าํ คัญ
ก. เวลาออกลาดตระเวน
ข. เวลากลับ
ค. นามสถานีวทิ ยุ
ง. ความถี่วิทยุ
จ. รหัสที่ใช้ แทนชื่อเส้ นทาง
ฉ. พิกดั ของจุดตรวจสอบและที่หมาย
-------------------------
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แผนการยิงสนับสนุน ลว.
เวลาออก 252100 มี.ค.42
เวลากลับ 261600 มี.ค.42
รหัสเส้ นทางหลัก นํ ้าเงิน
รหัสเส้ นทางรอง ชมภู
ความถี่หลัก 45.30 MZ
ความถี่รอง 45.50 MZ
นามเรี ยก เสือดํา

จุดตรวจ
(1) 258446
(2) 273447
(3) 262464
(4) 266458
(5) 254462
ทม.274458

ลักษณะ
เนินเขา
เนินเขา
เนินเขา
เนินเขา
หลักเขต54
เนินเขา
27

รหัส
ส้ มโอ
มังคุด
แตงโม
แตงกวา
ทุเรี ยน
หมูหนั
48

3
+ กข.1005

+ กข.1004

4

5

+ กข.1003
1

22
41

หมายเลขเป้ า พิกัด ลักษณะ
กข.1001 258445 เนินเขา
กข.1002 274441 เนินเขา
กข.1003 264448 เนินเขา
กข.1004 275458 เนินเขา
กข.1005 254462 หลักเขต54

กระสุน
HE
HE
HE
VT
VT

+ กข.1001

2

+ กข.1002

หน่วย ลว.
มว.+ ร้ อย ปล.3
ผบ.หน่วย ลว. พ.จ.อ.ไทย รักชาติ
ผู้จดั ทํา
จ.อ.ชาติไทย ไทยทํา
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2542
บ้ านบึงชนังกลาง 1:50,000
หมายเลข พท. 5433 II
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๔) การดําเนินการลาดตระเวน
(ก) วางแผนการปฏิบตั ิของหน่วยลาดตระเวนอย่างรอบคอบ
- รูปขบวนและคําสัง่ การเคลือ่ นย้ าย
- การออก การเข้ าพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน
- จุดนัดพบและการปฏิบตั ิ ณ จุดนัดพบ
- การปฏิบตั ิเมื่อปะทะกับข้ าศึก
- การปฏิบตั ิ ณ พื ้นที่อนั ตราย
- การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย
(ข) การตรวจและการซักซ้ อมการปฏิบตั ิอย่างรอบคอบจะช่วยให้ การดําเนินการลาดตระเวน
เป็ นไปอย่างได้ ผล
(ค) ดูรายละเอียดในบทที่ ๕ การดําเนินการลาดตระเวน
๕) อาวุธและกระสุน ตรวจสอบว่าอาวุธและกระสุนที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะในคําสัง่ เตรี ยมได้ รับ
เรี ยบร้ อยครบตามจํานวนและมีเพียงพอหรื อไม่ หน่วยลาดตระเวนจะต้ องรายงานทันที ถ้ ามีบางสิง่
บางอย่างเปลีย่ นแปลงไป
๖) การแต่งกายและยุทโธปกรณ์ ตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่ต้องการทั ้งหมด ว่ามีเพียงพอหรื อไม่
ยุทโธปกรณ์ ที่เพิ่มขึ ้นมีความจําเป็ นหรื อไม่ ถ้ าท่านมีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเครื่ องแบบให้
กระทําเท่าที่จําเป็ นและแจ้ งให้ หน่วยลาดตระเวนทราบ
๗) ผู้บาดเจ็บและเชลยศึก หน่วยลาดตระเวนอาจจะปฏิบตั ิตาม รปจ.ในการปฏิบตั ิตอ่
ผู้บาดเจ็บ และเชลยศึกหรื ออาจได้ รับคําแนะนําจากคําสัง่ ลาดตระเวนของหน่วยเหนือ
๘) สัญญาณ วางแผนการใช้ สญ
ั ญาณต่าง ๆ ภายในหน่วยลาดตระเวน ซึง่ หมายรวมถึง
สัญญาณมือพลุสญ
ั ญาณและสัญญาณเรี ยกขานสําหรับวิทยุ
๙) การติดต่อสือ่ สารกับ บก.หน่วยเหนือ
- สัญญาณเรี ยกขาน
- ความถี่หลัก, รอง
- การรายงาน
- รหัส
๑๐) สัญญาณพวกและสัญญาณผ่าน อย่าลืมตรวจสอบสัญญาณพวกและสัญญาณผ่านที่ใช้
ภายในหน่วยลาดตระเวนและภายในพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน และจงแน่ใจว่าสัญญาณที่ใช้ นนยั
ั ้ งใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
๑๑) สายการบังคับบัญชา ตรวจสอบว่าทุกคนได้ ถกู กําหนดลําดับไว้ ในสายการบังคับบัญชาแล้ ว
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๑๒) ที่อยูข่ อง ผบ.หน่วย ที่อยูข่ อง ผบ.หน่วยในรูปขบวนเดินทางและกําหนดที่อยูข่ อง รอง
ผบ.หน่วยให้ อยู่ในที่สามารถช่วยเหลือการควบคุมหน่วยอย่างได้ ผลระหว่างเดินทางและในการปฏิบตั ิ ณ
ที่หมาย รอง ผบ.หน่วยจะต้ องอยูใ่ นที่ที่สามารถรับหน้ าที่แทนได้ ทนั ที ถ้ า ผบ.หน่วยได้ รับบาดเจ็บ
ฌ. ออกคําสัง่ ลาดตะเวน ผบ.ลว.ออกคําสัง่ ลว.ต้ องชัดเจน,ถูกต้ องแสดงออก ซึง่ ความ เข้ มแข็ง
ของผู้นํา โดยใช้ แบบฟอร์ มมาตรฐานตามคําสัง่ ยุทธการเพื่อให้ การออกคําสัง่ เป็ นไปอย่างสมบูรณ์ มีหลัก
ปฏิบตั ิที่สาํ คัญ ๕ ประการ คือ
๑) สมาชิกของหน่วย ลว.ต้ องอยูค่ รบทุกคน
๒) เริ่ มต้ นการออกคําสัง่ ด้ วยการชี ้แจงลักษณะภูมิประเทศที่จะทํางาน
๓) การถามคําถามต่าง ๆ ควรให้ ถามเมื่อจบการออกคําสัง่ แล้ ว
๔) ใช้ เครื่ องช่วยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเข้ าใจของหน่วย ลว.
(ก) สมาชิกหน่วย ลว.ควรจะช่วยกันเตรี ยมเครื่ องช่วยเหล่านี ้
(ข) ลังกล่องอาหาร, ด้ านหลังของแผนที,่ เขียนด้ วยชอร์ คบนปั นโจก็ใช้ ได้
(ค) เครื่ องช่วยการเห็นเหล่านี ้ใช้ สาํ หรับอธิบายรายละเอียดในการประสาน การปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะเช่น
- เส้ นทางการเคลือ่ นที่
- การจัดเพื่อการเคลือ่ นที่
- การปฏิบตั ิ ณ พื ้นที่อนั ตราย
- การปฏิบตั ิเมื่อปะทะข้ าศึก
- การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย
(ง) ใช้ เครื่ องช่วยในการออกคําสัง่ เช่นภูมิประเทศจําลองหรื อกระดานดํา ถ้ าไม่สามารถจะ
กระทําได้ ก็ควรจะเสก็ตแผนการปฏิบตั ิบนทรายหรื อบนพื ้นดิน
(จ) แผนการยิงสนับสนุน,แผนการบรรทุกเรื อและแผนการบรรทุกเครื่ องบิน จะกําหนดไว้ ใน
ตอนท้ ายของคําสัง่
(ฉ) คําสัง่ ลาดตระเวนควรจะออกปากเปล่า (ตามแบบฟอร์ มรูปที่ ๗)
(๕) จบคําสัง่ ลว.ด้ วยการเทียบเวลา "ขณะนี ้เวลา"
ญ. การตรวจและการซักซ้ อม การตรวจและซักซ้ อมเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญยิ่งในการเตรี ยมการที่
เหมาะสม หน่วยลาดตระเวนจะต้ องมีการตรวจและการซักซ้ อมแม้ วา่ ทหารจะมีประสบการณ์เป็ นอย่างดีในการ
ลาดตระเวนมาแล้ วก็ตาม
๑) การตรวจ จะเป็ นเครื่ องแสดงถึงความพร้ อมรบทังร่้ างกายและจิตใจของทหาร
(ก) การตรวจก่อนการซักซ้ อมเพื่อให้ แน่ใจว่าการแต่งกายและยุทโธปกรณ์ ถูกต้ องและสมบูรณ์
ควรมีการซักถามบุคคลในหน่วย ลว.เพื่อให้ แน่ใจว่ารู้เรื่ อง ดังต่อไปนี ้
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- แผนการปฏิบตั ิของหน่วยลาดตระเวน
- งานในหน้ าที่ของเขา มีอะไรที่จะต้ องทําบ้ างและทําเมื่อใด
- งานอื่น ๆ มีอะไรบ้ างที่เกี่ยวพันกับเขา
- สัญญาณพวก, สัญญาณผ่าน, รหัส, สัญญาณเรี ยกขาน, ความถี่ เวลารายงานและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่ทกุ คนต้ องเตรี ยมการ
(ข) การตรวจครัง้ สุดท้ ายจะกระทําระหว่างการซักซ้ อมครัง้ สุดท้ ายกับเวลาออกเดินทางหรื อ
ก่อนเวลาออกเดินทางเล็กน้ อย เพื่อให้ แน่ใจว่ายุทโธปกรณ์อยูใ่ นสภาพที่ใช้ การได้ ไม่มีสงิ่ หนึง่ สิง่ ใดหลงลืมทิ ้ง
ไว้ และทุกคนพร้ อมที่จะปฏิบตั ิภารกิจ ถ้ าท่านคิดว่าเหมาะสมก็อาจจะตรวจในรายละเอียดให้ ครอบคลุมการ
ตรวจ และการซักซ้ อมครัง้ ก่อน
๒) การซักซ้ อม การซักซ้ อมเป็ นเครื่ องยืนยันประสิทธิภาพของหน่วยในการ ลว.เพื่อตรวจสอบ
แผนและทําการเปลีย่ นแปลงถ้ าจําเป็ น ท่านสามารถที่จะตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจในยุทโธปกรณ์ที่ทา่ นจะต้ อง
ใช้ การซ้ อมจะต้ องครอบคลุมทุกคนที่เกี่ยวพันกับการปฏิบตั ิระหว่างการลาดตระเวน
(ก) ถ้ าหน่วยลาดตระเวนออกปฏิบตั ิการในเวลากลางคืน จะต้ องซักซ้ อมทั ้งเวลากลางวัน
และกลางคืน และควรซักซ้ อมในภูมิประเทศที่คล้ ายคลึงกับการปฏิบตั ิการจริ ง การปฏิบตั ิทกุ อย่างจะต้ องมี
การซ้ อม ถ้ าเวลาจํากัดจะซ้ อมเฉพาะการปฏิบตั ิที่สาํ คัญที่สดุ การปฏิบตั ิ ณ ที่หมายเป็ นขันตอนที
้
่สาํ คัญ
ที่สดุ ของการลาดตระเวน ฉะนันจะขาดเสี
้
ยมิได้
(ข) วิธีการที่ดีที่สดุ คือการทําความเข้ าใจกับหน่วยลาดตระเวนทุกขันตอน
้
อธิบายการ
ปฏิบตั ิ และให้ แต่ละคนเข้ าใจหน้ าที่ของตน เมื่อทุกคนเข้ าใจเป็ นอย่างดีแล้ ว ก็จะซักซ้ อมหน่วยลาดตระเวน
ทังหมด
้
โดยใช้ เพียงสัญญาณหรื อคําสัง่ ที่จะต้ องใช้ ในการลาดตระเวนเท่านันและทํ
้
าการซักซ้ อมไปจน
สิ ้นสุดแผนการปฏิบตั ิ
--------------------------

คําสั่งลาดตระเวนของ หน.หน่ วย ลว.
๑. สถานการณ์
ก. กําลังฝ่ ายข้ าศึก
๑) สภาพลมฟ้าอากาศ (ที่มีผลกระทบกับหน่วย ลว.)
๒) สภาพภูมิประเทศในพื ้นที่ปฏิบตั ิการ
๓) ข้ าศึก (ขนาด, การปฏิบตั ิ, ตําบลที่, หน่วย, เวลา อาวุธยุทโธปกรณ์)
ข. กําลังฝ่ ายเรา
๑) ภารกิจของหน่วยเหนือขึ ้นไป ๑ ระดับ
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๒) ภารกิจของหน่วยข้ างเคียง
๓) ภารกิจของหน่วยที่ให้ การสนับสนุน
๔) ภารกิจและเส้ นทางของหน่วย ลว.อื่น ๆ ในพื ้นที่ใกล้ เคียง
ค. หน่วยที่มาสมทบหรื อแยกไปขึ ้นสมทบหน่วยอื่น
๒. ภารกิจ (ใคร, อะไร, เมื่อไร, ที่ไหน, ทําไม) เวลากลับหรื อการสําเร็ จภารกิจ อันใดสําคัญกว่ากัน
๓. การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบตั ิ (กล่าวถึงแผนการ ลว.อย่างกว้ าง ๆ และกล่าวถึงการใช้ การยิง
สนับสนุน ที่หน่วยเหนือมอบให้ )
ข. การมอบหน้ าที่ให้ กบั ส่วน, ชุด, บุคคล (เป็ นหน้ าที่ซงึ่ ต้ องปฏิบตั ิตั ้งแต่เริ่ มออกเดินทางจนถึงจุด
นัดพบ ณ ที่หมายและเดินทางกลับ)
ค. คําแนะนําในการประสานการปฏิบตั ิ
๑) เวลาออก, เวลากลับ
๖) การปฏิบตั ิเมื่อปะทะข้ าศึก
๒) เส้ นทางหลักและรอง
๗) จุดนัดพบและการปฏิบตั ิ ณ จุดนัด
พบ
๓) การผ่านออกและกลับเข้ าพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน
๘) การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย
๔) การจัดเพื่อการเคลือ่ นที่
๙) การรายงานการลาดตระเวน
๕) การปฏิบตั ิ ณ พื ้นที่อนั ตราย
๑๐) การตรวจและซักซ้ อม
๔. ธุรการและการส่ งกําลังบํารุง
ก. เสบียงอาหาร, นํ ้า
กล่าวถึงเฉพาะที่มีการเปลีย่ นแปลง
ข. อาวุธและกระสุน
จากคําสัง่ เตรี ยม หากไม่มีการเปลีย่ นแปลง
ค. การแต่งกายและยุทโธปกรณ์
ให้ เขียนว่า "ไม่เปลีย่ นแปลงจากคําสัง่ เตรี ยม"
ง. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้บาดเจ็บและเชลยศึก
๕. การบังคับบัญชาและการติดต่ อสื่อสาร
ก. การติดต่อสือ่ สาร
๑) สัญญาณภายในหน่วย ลว. (สัญญาณระหว่างเคลือ่ นที่ไป - กลับ, สัญญาณ ณ ที่หมาย)
๒) การติดต่อกับ บก.หน่วยเหนือ (วิทยุที่ใช้ , ความถี่, นามเรี ยกขาน, เวลาติดต่อ, รหัสพิเศษ)
๓) สัญญาณผ่านประจําวัน
ข. การบังคับบัญชา (ตามสายการบังคับบัญชาตามคําสัง่ เตรี ยม)
๑) ที่อยูข่ อง ผบ.ลว., และ รอง (ขณะเคลือ่ นที,่ ข้ ามพื ้นที่อนั ตราย, ณ ที่หมาย)
๒) ที่อยูข่ อง ผบ.หน่วยเหนือขึ ้นไป ๑ ระดับ
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------------------------(เอกสารเพิ่มเติม)
ตัวอย่ างคําสั่งลาดตระเวนรบของ ผบ.มว.ปล.
--------------------ก่ อนออกคําสั่งจะต้ อง
- ตรวจยอดกําลังพล
- ชี ้แจงลักษณะภูมิประเทศ ใน พท.ปฏิบตั ิการ
- คําถามต่าง ๆ ให้ เก็บไว้ ตอนท้ ายของการออกคําสัง่
๑. สถานการณ์
ก. กําลังฝ่ ายข้ าศึก
๑) ลักษณะอากาศ เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูหนาวติดต่อกับฤดูร้อน อากาศมีการเปลีย่ นแปลง
จากพยากรณ์อากาศในช่วย ๓ วันข้ างหน้ า อากาศจะร้ อนอบอ้ าวขึ ้นเรื่ อง ๆ ในวันนี ้บริ เวณภาคตะวันออก
จะมีฝนกระจาย กลางวันจะร้ อนจัดกลางคืนอากาศเย็น
- ดวงอาทิตย์ขึ ้นเวลา ๐๖๑๙
ตกเวลา ๑๘๓๐
- ดวงจันทร์ ขึ ้นเวลา ๑๗๕๒
ตกเวลา ๐๕๓๖
- อุณหภูมิโดยเฉลีย่ กลางวัน ๓๘ องศา C
กลางคืน ๑๔ องศา C
๒) ลักษณะภูมิประเทศพื ้นที่ปฏิบตั ิการส่วนใหญ่จะเป็ นพื ้นราบ มีเนินเขาบ้ าง บางแห่งพืชพันธุ์
ในพื ้นที่ ๙๐% เป็ นพืชไร่ของประชาชนพวกมันสําปะหลังอ้ อยมะพร้ าว ซึง่ บางแห่งเพิ่งปลูกใหม่ การซ่อน
พรางในพื ้นที่กระทําได้ ยากในเวลากลางวัน ลักษณะลําธารในพื ้นที่ตื ้นและแคบสามารถลุกข้ ามได้
๓) ข้ าศึก
- กําลังข้ าศึกประมาณ ๑ หมวด ได้ แทรกซึมผ่านแนวตังรั้ บของกองทัพเข้ ามาแล้ วแยกเป็ น
กลุม่ ย่อย ๕ - ๘ คน และสามารถที่จะรวมกําลังกันได้ ขนาด มว.(+) ภายใน ๒๔ ชม.เพื่อปฏิบตั ิการต่อฝ่ ายเรา
ได้
- กลุม่ ย่อยข้ าศึกเหล่านี ้จะกระจายกันออกหาข่าวเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ และที่ตงกํ
ั ้ าลัง
ของฝ่ ายเรา หลัง จากนันจะหลบซ่
้
อนอยูใ่ นป่ า
- จากแหล่งข่าวล่าสุด เมื่อ ๐๘๑๘๐๐ มิ.ย.๒๙ ทราบว่ากําลังเหล่านี ้ได้ กระจายหลบซ่อน
ตัวอยูบ่ ริ เวณพิกดั TV.๒๗๔๔๕๘
- จากการวิเคราะห์ของ ฝอ.๒ คาดว่าน่าจะเป็ นหน่วยรบพิเศษของกองทัพที่ ๕๓๑ ของ
เวียตนาม ซึง่ ได้ ถกู ส่งเข้ าประจําทางภาคตะวันออกของกัมพูชา เมื่อต้ น มี.ค.๒๙ นี ้
- สําหรับอาวุธที่ทราบในขันต้
้ นมี เอ.เค.- ๔๗, อาพีจี - ๗
ข. กําลังฝ่ ายเดียวกัน
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- กองร้ อยของเราเป็ นกองร้ อยหนุนของกองพัน ซึง่ ได้ รับมอบหน้ าที่ให้ ทําการค้ นหาและทําลาย
กําลังส่วนนี ้ของ ข้ าศึก
- มว.ปล.ที่ ๒ จะเป็ นกําลังสํารอง พร้ อมที่จะให้ การสนับสนุนเรา และเตรี ยมพร้ อมอยูใ่ นที่มนั่
ของเราขณะนี ้
- มว.ปล.ที่ ๓ จะเป็ นกําลังทดแทนที่จะเข้ าประจําที่มนั่ ของเราเมื่อออกปฏิบตั ิภารกิจ
- เรามี ค.๘๑ ของกองพันให้ การสนับสนุนโดยตรง และมี ป.๑๐๕ มม. ให้ การสนับสนุนรวมทั ้ง
กองร้ อยในขันต้
้ นนี ้ได้ รับมอบเป้าหมายมา ๔ ตําบลยิง คือ กข.๑๐๐๑, ๑๐๐๒, ๑๐๐๓, ๑๐๐๔
ค. หน่วยสมทบและแยกสมทบ
- หมู่ ปก.ของหมวดอาวุธ จะมาขึ ้นสมทบเวลา ๑๓๐๐ วันนี ้
- ผตน.ค.๘๑ และพยายาม ขึ ้นมาสมทบเวลา ๑๓๐๐ เช่นกัน
๒. ภารกิจ หมวดปื นเล็กที่ ๑ ของเราจะทําการลาดตระเวน ค้ นหาและทําลายข้ าศึกที่แทรกซึมเข้ ามานี ้ให้
เสร็ จสิ ้น ก่อนเวลา ๑๐๐๖๐๐ มิ.ย.๒๙ โดยมีที่หมายหลักที่ พิกดั TV.๒๗๔๔๔๕๘
๓. การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบตั ิ
๑) หมวดของเราจะเป็ นหน่วย ลว.รบค้ นหาและทําลาย ประกอบด้ วย ๓ หมู่ ปล. (+) แบ่งเป็ น
ส่วน โจมตี ส่วนระวังป้องกัน ส่วนสนับสนุน จะทําการเคลือ่ นย้ ายออกจากที่มนั่ ในเวลากลางคืนไปตามเส้ นทาง
ที่กําหนดไว้ มุ่งไปยัง พท. ที่สงสัยที่คาดว่าจะเป็ นที่ซอ่ นตัวของกําลังข้ าศึกพวกนี ้ในระหว่างทางหากพบข้ าศึก
เราจะทําการเข้ าปะทะและกวาดล้ างทําลายทันที เมื่อถึง พท.ที่หมายถ้ าพบข้ าศึกเราจะเข้ าปฏิบตั ิการกวาด
ล้ าง แต่ถ้าไม่พบเราจะเฝ้าตรวจอยูบ่ ริ เวณนั ้น และจะถอนตัวกลับเข้ าที่มนั่ ของเรา ใน ๑๐๐๖๐๐ มิ.ย.๒๙ โดย
ทางเท้ า
๒) ในการค้ นหาและทําลายข้ าศึกนี ้เรามีเป้าหมายสําหรับ ค.๘๑ และ ป.๑๐๕ ซึง่ กองร้ อยให้
มา ๔ เป้าหมาย และได้ กําหนดเพิ่มเติมอีก ๒ เป้าหมาย คือ กข.๑๐๑๙(ตามแผนการยิงสนับสนุน) จะเห็น
ว่าเรามีกําลังยิงสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ข. การมอบหน้ าที่ให้ หน่วยรอง
๑) หมู่ ปล.ที่ ๑ จัดกําลังออกเป็ นส่วนระวังป้องกัน ผบ.หมู่เป็ น หน.ส่วนระวังป้องกัน
- พวกยิง ๑ (ชุดระวังป้องกัน ๑) รับผิดชอบในการระวังป้องกันด้ านหน้ า และพลนําทาง ๒
คน ให้ เคลือ่ นที่อยูข่ ้ างหน้ าในระยะสายตาของนายพวกยิง รับผิดชอบในการเข้ าไปตรวจฝั่งไกลของ พท.
อันตรายด้ วยนายพวกพลยิงให้ เป็ นพลแผนที่เข็มทิศ ควบคุมการเคลือ่ นที่ของพลนําทางทั ้ง ๒ ให้ เคลือ่ นที่ไป
ตามแผนที่วางไว้ แจ้ งให้ ทราบเมื่อก่อนถึงจุดตรวจสอบ ๓๐๐ เมตร แล้ วให้ เตรี ยมการในการตั ้งเข็มให้
เรี ยบร้ อย ก่อนออกเดินทาง พลแผนที่เข็มทิศ ผู้ช่วยให้ การช่วยเหลือตามที่พลแผนที่เข็มทิศต้ องการ
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- พวกยิง ๒ (ชุดระวังป้องกัน ๒)รับผิดชอบในการระวังป้องกันทัง้ ๒ ข้ าง โดยให้ แบ่งกําลัง
ออกเป็ นชุดละ ๒ นาย เคลือ่ นที่ขนานไปกับขบวนเดินในระยะสายตา หรื อตามลักษณะภูมิประเทศ ให้ เพ่งเล็ง
พื ้นที่หรื อภูมิประเทศที่อาจเป็ นอันตรายกับหน่วยและเมื่อข้ ามพื ้นที่อนั ตรายให้ จดั การระวังป้องกันทางปี กทั ้ง ๒
- พวกยิง ๓ (ชุดระวังป้องกัน ๓) รับผิดชอบในการระวังป้องกันทางด้ านหลังของหน่วย ลว.
เคลือ่ นที่อยูท่ างท้ ายขบวนต่อจาก รอง ผบ.หน่วย ลว.นายพวกยิงให้ รับผิดชอบในการส่งจํานวน ส่งจํานวนก้ าว
ทุก ๕๐๐ เมตร แล้ วเริ่ มนับใหม่ทกุ จุดตรวจสอบถ้ าจําเป็ นจะต้ องเข้ าที่รวมพลนาน ๆ ส่วนระวังป้องกันจะ
รับผิดชอบในทิศทางตังแต่
้ ๑๐ น.ถึง ๒ นาฬิกา แต่ถ้าเป็ นการหยุดช่วงสั ้น ๆ ให้ ทกุ คนหันหน้ าสลับกันออกสอง
ข้ างทาง แล้ วแยกออกสองข้ างทาง ๒ - ๓ ก้ าวนัง่ ลงคอยเฝ้าฟ้งหรื อตรวจการณ์และคอยรับส่งข่าวสารหรื อ
สัญญาณต่าง ๆ ด้ วย ณ ที่หมาย ชุดระวังป้องกันที่ ๑ จะป้องกันจุดนัดพบ ณ ที่หมายไว้ ส่วนชุดระวังป้องกัน ที่
๒ และ ๓ จะเข้ าปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย สําหรับตําแหน่งที่อยูน่ ั ้น หน.ส่วนระวังป้องกันจะแจ้ งให้ ทราบ ณ ที่รวมพลที่
หมาย
๒) หมู่ ปล.๒ จัดกําลังเป็ นส่วนโจมตี ให้ เคลือ่ นที่อยูใ่ นส่วนใหญ่ของหน่วย ลว.ตามหลังส่วน
บังคับบัญชา ผบ.หมู่ เป็ น หน.ส่วนโจมตี
- พวกยิง ๑ (ชุดโจมตี) อยูห่ วั ขบวนของส่วนโจมตี นายพวกยิงให้ รับผิดชอบในการส่ง
จํานวนก้ าวทุกระยะ ๕๐๐ เมตร ทุก ๆ จุดตรวจสอบ แล้ วให้ เริ่ มต้ นนับก้ าวใหม่ ณ ที่หมายจะเป็ นส่วนที่ผา่ น
ที่หมายแล้ วไปวางตัวอยูห่ ลังที่หมาย
- พวกยิง ๒ (ชุดตรวจค้ น) เคลือ่ นที่ตอ่ จากพวกยิงหนึง่ รับผิดชอบในการตรวจค้ นทั ้งข้ าศึกที่
ปะทะระหว่างทางและ ณ ที่หมาย โดยให้ จบั คูต่ รวจ
- พวกยิง ๓ (ชุดทําลายและจับเชลย) เคลือ่ นที่ตามพวกยิง ๒ รับผิดชอบและเตรี ยมการใน
การควบคุมเชลยศึกด้ วย ชุดเชลยเมื่อจับได้ แล้ วให้ ผกู ตาด้ วย
- ในระหว่างเคลือ่ นที่ ส่วนโจมตี ให้ รับผิดชอบในการตรวจการณ์ทงด้
ั ้ านบนและขวาซ้ าย
พร้ อมคอยดูสญ
ั ญาณจากระวังป้องกันทางปี กทั ้ง ๒ ด้ วย
- เมื่อจําเป็ นต้ องหยุดหน่วยนาน ๆ ให้ รับผิดชอบตังแต่
้ ทิศทาง ๖ - ๑๐ นาฬิกา ถ้ าหยุดสัน้ ๆ
ในรูปขบวนให้ หนั หน้ าออกขวาซ้ าย สลับกันก้ าวไป ๒ - ๓ ก้ าว แล้ วนัง่ ลงอยูใ่ นลักษณะพร้ อมใช้ อาวุธ ฟั งและ
ตรวจการณ์ พร้ อมที่จะคอยรับส่งสัญญาณต่าง ๆ ด้ วย
- ณ ที่หมายให้ หน.ส่วนโจมตีดแู ลการวางกําลังต่าง ๆ ให้ ดีที่สดุ ส่วนโจมตีทั ้งหมดจะเข้ า
ปฏิบตั ิการ ณ ที่หมายให้ ทกุ คนเข้ มงวดวินยั การยิงและจดจําสัญญาณต่าง ๆ ให้ แม่นยํา การสัง่ การจะใช้
สัญญาณตลอด
๓) หมู่ ปล.ที่ ๓ (ส่วนสนับสนุน) ผบ.หมู่เป็ น หน.ส่วนสนับสนุน มี ปก.เอ็ม.๖๐ มาสมทบสอง
กระบอกให้ เคลือ่ นที่ตามหลังส่วนโจมตีหน้ าชุดระวังป้องกัน ๓ โดยให้ ปก.๒ กระบอก แยกอยูห่ วั และท้ ายของส่วน
สนับสนุน
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- พวกยิง ๑ (ชุดสนับสนุนที่ ๑) ให้ ระวังป้องกันแก่ชุดยิง ปกบ.ที่ ๑ ทั ้งขณะเคลือ่ นที่และเข้ า
ที่ตงยิ
ั ้ ง ณ ที่หมายให้ เคลือ่ นที่ตามชุดยิง ปกบ.ที่ ๑
- พวกยิง ๒ (ชุดสนับสนุนที่ ๒) เคลือ่ นที่ตามส่วนโจมตีและเตรี ยมไว้ เป็ นกําลังสนับสนุน
ส่วนโจมตีเมื่อต้ องการเตรี ยม เอ็ม.๗๒ ให้ พร้ อม
- พวกยิง ๓ (ชุดสนับสนุนที่ ๓) เคลือ่ นที่ตามพวกยิง ๑ และอยูห่ น้ าชุดระวังป้องกันที่ ๓ ให้
การระวังป้องกันแก่ชุดยิง ปกบ.ที่ ๒ ทังเคลื
้ อ่ นที่และเข้ าที่ตั ้งยิง ณ ที่หมาย
- ขณะเคลือ่ นที่ไปยังที่หมาย ถ้ ามีการหยุดนานระหว่างทางให้ ปกบ.พร้ อมใช้ ตลอดเวลา
การใช้ ระหว่างการข้ าม พท.อันตรายจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไปให้ สงั เกตและคอยรับสัญญาณจากพวก
ระวังป้องกันปี กทัง้ ๒ คน
๔) พวก บก. (กองบังคับการ)
- รอง ผบ.มว.ให้ ทําการแทน ผบ.ทุกครัง้ ที่ผมไม่อยู่ มีอํานาจควบคุมหน่วย ลว.รองจาก ผบ.
ในขณะเคลือ่ นที่ให้ ควบคุมอยูท่ ้ ายขบวน ข้ างหน้ าชุดระวังป้องกันที่ ๓ ดูแลอย่าให้ มีการล่าช้ าท้ ายขบวนให้
รับผิดชอบในการส่งยอดทุกครัง้ ที่มีการข้ ามพื ้นที่อนั ตราย หลังปะทะข้ าศึกหรื อหยุดพักนาน ๆ
- พลนําสาร ๒ คน ให้ ผลัดเปลีย่ นกันเป็ นพลวิทยุ ให้ เคลือ่ นที่ตามหลัง ผบ.ตลอดเวลาให้
เฝ้าฟั งวิทยุ และ การรายงานต่าง ๆ ต้ องเข็มงวดในการรักษาความลับ
- ชุด ผตน.ให้ เคลือ่ นที่ตอ่ จากพลวิทยุ ให้ เตรี ยมการสนับสนุนการยิง ทั ้งระหว่างการ
เคลือ่ นที่หมายตามแผนการยิงที่วางไว้
- จ่าพยาบาลให้ เคลือ่ นที่ตอ่ จากชุด ผตน.เตรี ยมยาและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้ พร้ อม
ค. คําแนะนําร่วม
๑) เวลาออก ๐๙๑๙๐๐ กลับ ๑๐๐๖๐๐ มิ.ย.๒๙
๒) เส้ นทางหลัก
- จากจุดเริ่ มต้ น มุม ๒๐๓ องศา ระยะ ๑,๗๐๐ ม. ถึงจุดตรวจสอบที่ ๑ ทีว.ี ๒๕๗๔๔๖
- จาก ซี.พี.๑ มุม ๐๙๐ องศา ระยะ ๑,๓๐๐ ม. ถึง ซี.พี.๒, ทีว.ี ๒๗๓๔๔๖
- จาก ซี.พี.๒ มุม ๐๐๐ องศา ระยะ ๑,๒๕๐ ม. ถึง โอ.อา.พี.๔ ทีว.ี ๒๖๕๔๕๘
- จาก โอ.อา.พี มุม ๒๖๗ องศา ระยะ ๗๐๐ ม. ถึง ซี.พี.๔ ทีว.ี ๒๖๕๔๕๘
- จาก ซี.พี.๔ มุม ๒๕๕ องศา ระยะ ๒,๔๐๐ ม. ถึง จุดเริ่ มต้ น ทีวี.๒๔๒๔๕๒
- เส้ นทางกลับสํารอง
- จาก โอ.อา.พี.มุม ๒๙๕ องศา ระยะ ๑,๒๐๐ ม. ถึง ซี.พี.๓ ทีว.ี ๒๖๑๔๖๔
- จาก ซี.พี.๓ มุม ๒๕๔ องศา ระยะ ๗๐๐ ม. ถึง ซี.พี๕ ทีว.ี ๒๕๕๔๖๑
- จาก ซี.พี.๕ มุม ๒๓๑ องศา ระยะ ๑,๕๐๐ ม. ถึง จุดเริ่ มต้ น ทีวี.๒๔๒๔๕๒
๓) การผ่านออกและกลับเข้ าพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน
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- เราจะผ่านออกจากแนวที่มนั่ ของกองร้ อยเราทางด้ านหลัง ทางด้ าน มว.๓ ซึง่ มีที่วา่ พอจะ
รวมพลได้ เมื่อเราไปถึงบริ เวณหลัง มว.๓ เราจะวางกําลังรอบตัวระบบนาฬิกา แล้ วรอฟั งคําสัง่ ต่อไป
- ผบ.พลวิทยุและแผนที่เข็มทิศจะไปประสานรายละเอียดในการผ่านออกกับ ผบ.มว.๓
และจะขอพลนําทางด้ วย ให้ รองควบคุมอยูจ่ นกว่าผมจะส่งคนมาตาม
- การผ่านออก เราจะเดินออกในรูปขบวนแถวตอนเรี ยงหนึง่ นําโดยพลนําทางและรองเมื่อ
มาถึงที่ ผมคอยอยูก่ ็จะเดินตามพลนําทางของ มว.๓ ไปเมื่อพ้ นเขต สิง่ กีดขวางให้ รองหยุดอยูช่ ่องทางออกนั ้น
แล้ วตรวจนับจํานวนชุดลาดตระเวนของแถวเราทั ้งหมด เมื่อออกพ้ นเขตไปประมาณ ๓๐๐ เมตร เราจะหยุดฟั ง
การณ์สกั ครู่และปรับสายตา ในช่วงนี ้ให้ พลวิทยุทดลองการติดต่อสือ่ สารและรายงานให้ กองร้ อยทราบด้ วย ที่นี ้
จะเป็ นจุดนัดพบขันต้
้ นของเรา
- ในการกลับเข้ ามาก็เช่นเดียวกันเราจะกลับเข้ าทางช่องเดิมนี ้ โดยจะหยุดหน่วยในระบบ
นาฬิกา ณ ที่เราปรับสายตานี ้ เพื่อติดต่อการผ่านเข้ าเมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว ผบ.และพลนําทางจะไป
ประสานการผ่านเข้ าที่มนั่ ของฝ่ ายเรา จากนั ้นจะให้ พลนําทางกลับมานําพวกเราผ่านเข้ าไปด้ านใน การผ่าน
เข้ านี ้ ผมจะเป็ นผู้ตรวจสอบพวกเราเอง ใครผ่านเข้ ามาแล้ วก็ให้ ไปนัง่ รอ ณ ที่รวมพลเดิมหลัง มว.๓
๔) การจัดเพื่อการเคลือ่ นที่ ลําดับที่อยูใ่ นขบวน คงเป็ นไปตามนี ้ คือ ชุดระวังป้องกัน ๑ จะอยู่
หน้ าสุดต่อจากชุดระวังป้องกันเป็ น บก.ลว.ทั ้งหมดตามด้ วยส่วนโจมตี, ส่วนสนับสนุน ปิ ดท้ ายด้ วยรองและชุด
ระวังป้องกัน ๓ สําหรับชุดระวังป้องกัน ๒ ให้ ระวังป้องกันปี ก ๒ ข้ าง บริ เวณย่านกลางส่วนใหญ่คอ่ นไปทางหัว
ขบวน
๕) การปฏิบตั ิ ณ พื ้นที่อนั ตรายจากการตรวจสอบจากแผนที่พบว่าเราจะต้ องข้ ามถนน ๒ แห่ง
สะพาน ๑ แห่ง ลําธารตื ้น ๆ ๑ แห่ง จะพยายามหลีกเลีย่ งพื ้นที่โล่งเตียน สําหรับการเข้ า พท.เหล่านี ้ เมื่อพลนํา
ทางพบให้ สญ
ั ญาณหยุดหน่วยแล้ วแจ้ งให้ ผบ.ทราบ หน.ส่วนระวังป้องกันคอยดูแลให้ ระวังป้องกันปี กหยุด
แล้ วผมจะขึ ้นไปดู หากพิจารณาว่าอันตรายก็จะแจ้ งให้ ทกุ คนทราบด้ วย การส่งสัญญาณ และกระซิบเวลา
กลางคืน ทุกคนต้ องส่งข่าวต่อ ๆ กันไป พอถึงรอง ผบ.หน่วย ลว.ก็ให้ ขึ ้นมาพบผมที่หวั ขบวนขณะเดียวกัน ชุด
ระวังป้องกัน ๑ (พลนําทาง) จะไปตรวจดูที่ฝั่งไกล โดยทําการ ลว.แบบทึบ หรื อซิกแซกก็ได้ ให้ ลกึ เข้ าไป
ประมาณ ๕๐ เมตร และขวาซ้ ายข้ างละ ๕๐ เมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยให้ สง่ สัญญาณมือบอก ถ้ ากลางคืนก็ให้
ใช้ เข็มทิศยกขึ ้นลง ให้ ชุดป้องกันปี กทัง้ ๒ เข้ าวางตัว พท.ข้ ามแต่ถ้าไม่ปลอดภัยให้ กลับมาแจ้ งให้ ทราบ พล
แผนที่เข็มทิศและผู้ช่วยต้ องคอยดูแลการติดต่อจากพลนําทางให้ ดี การข้ ามผมกับชุดป้องกันที่ ๑ หรื อ และพล
วิทยุจะข้ ามไปก่อนจากนันให้
้ รองจัดการส่งข้ ามไปหยุดอยูใ่ นรูปขบวนแถวตอนตามเดิม รองให้ รีบแจ้ งให้ ผม
ทราบ เมื่อข้ ามเสร็ จแล้ ว ถ้ าจําเป็ นต้ องข้ าม พท.โล่งเตียนเราจะทําการข้ ามเป็ นส่วน ๆ โดยมีสว่ นอยูก่ บั ที่เป็ น
ฐานยิงให้ แล้ วก็จะผลัดกันป้องกันให้ จนกว่าจะข้ ามไปหมดทุกคน
๖) การปฏิบตั ิเมื่อปะทะข้ าศึก ภารกิจของเรามุ่งที่จะต้ องทําลายข้ าศึกที่ค้นพบทั ้งหมด ฉะนั ้น
ขอให้ พวกเราเตรี ยมตัวและใจให้ พร้ อมที่จะปะทะกับข้ าศึกได้ ทกุ เมื่อ
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- การซุม่ โจมตีโดยฉับพลัน ในโอกาสที่เราเห็นข้ าศึกก่อนและเขาไม่เห็นเรา ผู้เห็นก่อนให้ สง่
สัญญาณหยุดนิ่งแล้ วแจ้ งให้ ทราบ ผมจะขึ ้นไปดูเพื่อพิจารณาวางกําลัง แต่หากไม่มีเวลาก็ให้ สง่ สัญญาณซุม่
โจมตีฉบั พลันได้ เลย เมื่อเข้ าที่แล้ วใช้ ชุดป้องกัน ๑ (พลนําทาง) และชุดป้องกัน ๓ ที่อยูท่ ้ ายขบวน ทําหน้ าที่เป็ น
ป้องกันปี กโดยอัตโนมัติ ชุดระวังป้องกัน ๒ ที่อยูด่ ้ านข้ าง ใช้ ชุดที่อยูห่ น้ า พท.ซุม่ รี บกลับเข้ ามาในขบวน ส่วน
ชุดที่อยูข่ ้ างหลัง พท.ซุม่ ให้ เป็ นชุดป้องกันด้ านหลังไปสัญญาณเปิ ดฉากการยิงเป็ นเสียงยิงอัตโนมัติยาวและ
เสียงสัง่ ยิง แต่ถ้าใครแน่ใจว่าถูกข้ าศึกเห็นแล้ วก็ให้ ยิงได้ เลย สัญญาณหยุดยิงนกหวีดยาว ๒ ครัง้
- การโจมตีโดยฉับพลัน เมื่อเราเห็นข้ าศึกอยูใ่ นระยะใกล้ มาก ไม่สามารถซุม่ โจมตีได้ ทนั
หรื อเห็นพร้ อมกันกับข้ าศึก ให้ ผ้ เู ห็นนันทํ
้ าการยิงอย่างรุนแรงไปยังข้ าศึก พร้ อมกับตะโกนปะทะกับข้ าศึก
ด้ านใด ถ้ าสถานการณ์และภูมิประเทศอํานวยเราก็จะโจมตีข้าศึกจนกว่าจะถูกทําลายหมด ส่วนที่อยู่
ห่างไกลไม่สามารถแปรขบวนได้ ทนั การ ให้ กระจายกําลังกันออกไปเข้ าหาที่กําบังแล้ วรอฟั งคําสัง่ ต่อไป หาก
ปะทะตรงหน้ า ในขันแรกให้
้
ชุดระวังป้องกัน ๑ และส่วนโจมตีแปรขบวนเป็ นหน้ ากระดานชุดป้องกันที่อยู่
ทางปี กทัง้ ๒ ให้ ปอ้ งกันปี กของหน้ ากระดาน ส่วนสนับสนุนกระจายกําลังเข้ าที่กําบัง เตรี ยมการยิงออกไป
ทางปี กทัง้ ๒ ชุดป้องกัน ๓ เป็ นระวังป้องกันทางด้ านหลัง
- การต่อต้ านการซุม่ โจมตี ถ้ าหน่วยของเราถูกข้ าศึกซุม่ โจมตีระยะใกล้ ให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ น พท.
สังหารทําการยิงตะลุมบอนอย่างรุนแรง เข้ าไปยังที่วางตัวข้ าศึก ส่วนผู้ที่อยูใ่ น พท.สังหารให้ สงั เกตการ
วางตัวของข้ าศึกแล้ วรี บดําเนินกลยุทธทางด้ านปี กของที่วางตัวข้ าศึกด้ วยรูปหน้ ากระดาน จนกว่าข้ าศึกจะ
ถอนตัวหรื อถูกทําลายหมด แล้ วจึงรอฟั งคําสัง่ กันต่อไป แห่หากที่วางตัวของข้ าศึกอยูไ่ กลจากหน่วย ลว.มาก
(การซุม่ ระยะไกล) ให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ น พท.สังหารทําการยิงโต้ ตอบโดยเร็ ว และเข้ าที่กําบังขั ้นต้ น ส่วนที่อยูบ่ ริ เวณ
พท.สังหารให้ ค้นหาแนวข้ าศึกแล้ วดําเนินกลยุทธทางปี ก เพื่อบังคับหรื อทําลายข้ าศึกผู้ที่อยูเ่ ป็ นฐานยิงให้
พยายามดูการเคลือ่ นที่ของส่วนดําเนินกลยุทธด้ วย ระวังจะยิงกันเอง
- หากมีความจําเป็ นจะต้ องถอนตัวออกจากการปะทะกับข้ าศึก เราจะใช้ ระบบนาฬิกา
- และใช้ การยิงประกอบการเคลือ่ นที่ เช่น สัง่ ๓ - ๔๐๐ เราจะไปพบกันที่ ๓ น. ระยะทาง
๔๐๐ เมตร ทิศทางที่เราเดินไปคือทิศ ๑๒ นาฬิกา
๗) จุดนัดพบและการปฏิบตั ิ
- จุดนัดพบขันต้
้ นของเราจะอยู่ ณ ที่รวมพลครัง้ แรกที่เราออกจากที่มนั่ ของเรา (๓๐๐ เมตร
หน้ า มว.๓) ถ้ าเราจําเป็ นต้ องแตกกระจายก่อนถึงจุดตรวจสอบที่ ๑ ให้ เรากลับมารวมกันที่จุดนี ้ จะรออยูท่ ี่นี ้
๓๐ นาที หากผู้ใดกลับเข้ ามาช้ ากว่านี ้และไม่พบหน่วย ลว.ให้ หาทางติดต่อกับพวกเราแล้ วกลับเข้ าไปในที่
มัน่ เลยแต่ถ้าผมไม่กลับมาก็ขอให้ ผ้ อู าวุโสทีอ่ ยูส่ าํ รวจกําลังพล หากมีกําลังไม่ตํ่ากว่า ๓ ใน ๔ ก็ให้ ดําเนิน
ภารกิจต่อไปโดยไม่ต้องห่วงผม
- จุดนัดพบระหว่างทางนั ้น ในตอนนี ้ ผมวางแผนจะใช้ จุดตรวจสอบต่าง ๆ เป็ นจุดนัดพบ
เมื่อไปถึงแล้ วผมจะยืนยันให้ ทราบอีกครัง้ หนึง่ ถ้ าได้ รับการแจ้ งให้ ทราบแล้ วให้ ทกุ คนพยายามสังเกตการณ์
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และบอกต่อ ๆ กันไปโดยเฉพาะตรงจุดเด่นชัดที่เราจะมาพบกันให้ พยายามสังเกตและจดจําให้ แม่นยํา
รวมทังจุ
้ ดนัดพบที่จะชี ้เพิ่มเติมในระหว่างทางด้ วย เมื่อเรามีความจําเป็ นต้ องแตกกระจาย ขอให้ พวกเราไป
รวมที่จุดนัดพบอันสุดท้ ายที่เรารับทราบแล้ ว แล้ วรออยู่ ๓๐ นาที การปฏิบตั ิตอ่ ไป เช่นที่จุดนัดพบขันต้
้ น แต่
ผมหวังว่าเราจะไม่ใช้ จุดนัดพบอันนี ้
- จุดนัดพบ ณ ที่หมาย ผมวางแผนที่วา่ จะอยูท่ ี่พิกดั ๒๗๒๔๕๘ ซึง่ จะอยูบ่ นเส้ นทางกลับ
ของเรา ณ ที่นี ้เมื่อก่อนถึงให้ พลแผนที่แจ้ งให้ ผมทราบเพื่อจะได้ เข้ าไปตรวจสอบเสียก่อน จากนั ้นก็จะเข้ า
รวมกําลังในระบบนาฬิกาตามที่แจ้ งให้ ทราบแล้ ว หลังจากเสร็ จภารกิจให้ ทกุ คนกลับมารวมกันที่นี ้แล้ วจะ
คอยจนทุกส่วนมาพร้ อมกันแล้ วก็จะเดินทางกลับ (วาดรูปการวางแผนกําลังในระบบนาฬิกา)
๘) การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย ก่อนถึงจุดนัดพบ ณ ที่หมาย ประมาณ ๒๐๐ เมตร เราจะหยุดอยูใ่ น
รูปขบวนแต่ให้ แยกออกสองข้ างเส้ นทาง ผมจะไป ลว.จุดนัดพบ ณ ที่หมาย กับชุดระวังป้องกันที่ ๑ และพล
วิทยุ ถ้ าเห็นว่าเหมาะสมก็จะส่งคนมาตามกําลังทั ้งหมดไปเข้ าจุดนัดพบ ณ ที่หมาย โดยให้ ใช้ ระบบนาฬิกา
ตามเดิม ให้ หน.ส่วนต่าง ๆ เดินนําหัวขบวนของส่วนตนเมื่อวางกําลังส่วนต่าง ๆ แล้ วให้ หน.ส่วนทั ้ง ๓ และชุด
ระวังป้องกันที่ ๒ มาพบผมตรงกลาง เพื่อจะไปดูที่หมายพร้ อมกัน สําหรับรองให้ ดแู ลการเตรี ยมการในขั ้นสุดท้ าย
เกี่ยวกับอาวุธและยุทธภัณฑ์ ถ้ าผมไม่กลับมาใน ๒๐ นาที ให้ ดําเนินการต่อไปตามภารกิจ เมื่อไปถึงที่หมายแล้ ว
ผมจะเป็ นผู้เลือกตําบลที่วางตัวให้ ชุดระวังป้องกัน ๒ เองจากนั ้นก็จะไป ลว.และแบ่งมอบพื ้นที่ตั ้งอาวุธต่าง ๆ ให้
เสร็ จแล้ วจะกลับมายังจุดนัดพบอีกครัง้ สําหรับชุดระวังป้องกัน ถ้ าไม่มีคนไปตามก็ให้ เฝ้าตรวจอยูท่ ่นี ั ้น จนกว่า
จะได้ รับสัญญาณถอนตัว เมื่อกลับมายังที่กําลังส่วนใหญ่อยูแ่ ล้ ว ให้ หน.ส่วนต่าง ๆ นํากําลังเข้ าไปวางตามแผน
ที่ได้ ตกลงไว้ แล้ ว สําหรับระยะเวลาในการวางกําลังเราจะตกลงกันอีกครัง้ หลังจาก ลว.ที่หมายแล้ วในการนํากําลัง
เข้ าไปวางให้ เป็ นไปตามลําดับดังนี ้ คือชุดระวังป้องกันที่ ๓ เข้ าไปก่อนจากนั ้น ให้ สว่ นสนับสนุนเข้ าวาง ส่วนโจมตี
จะเข้ าวางกําลังเป็ นส่วนสุดท้ ายให้ ทกุ ส่วนเข้ าวางกําลังในลักษณะ ที่พร้ อมจะปะทะได้ ทนั ทีให้ ระวังเครื่ องกีดขวาง
ที่อาจถูกวางไว้ ส่วนชุดระวังป้องกัน ๑ ให้ ระวังป้องกันจุดนัดพบ ณ ที่หมายไว้ ร่วมกับส่วน บก.ที่เหลือ สัญญาณ
เริ่ มยิง
- หลัก ยิงอัตโนมัติยาว
- รอง นกหวีดยาว ๑ ครัง้ และสัง่ ยิง ให้ สว่ นโจมตีและส่วนสนับสนุนยิงไปยังที่หมายอย่าง
รุนแรง และเมื่อสัญญาณหยุดยิง หลัก พลุสแี ดง ๑ ช่อ รอง นกหวีดยาว ๒ ครัง้ เริ่ มขึ ้น ในส่วนต่าง ๆ หยุดยิง
เว้ นชุดระวังป้องกันที่พบข้ าศึกเล็ดลอดหรื อพยายามจะเข้ ามายังที่หมายให้ ยิงได้ เมื่อหยุดยิงแล้ ว ให้ สว่ น
โจมตีบุกเข้ าไปในที่หมาย ชุดโจมตีตีผา่ นเลยไปวางกําลังห่างจากที่หมายประมาณ ๕๐ เมตร ชุดตรวจค้ น
ทําการตรวจค้ น การตรวจค้ นให้ ทําเป็ นคู่ ชุดทําลายเตรี ยมการทําลาย ถ้ ามีสงิ่ ใดต้ องทําลายก็ให้ จุดระเบิด
ทําลาย หากไม่มีก็ให้ แจ้ งให้ ผบ.ทราบว่าเสร็ จแล้ ว เมื่อพลุดาวช่อสีเขียว สว่างขึ ้นบนท้ องฟ้าให้ สว่ นโจมตี
ถอนตัวทันที หลังจากนัน้ ๒ นาที ให้ สว่ นสนับสนุนถอนตัวและอีก ๓ นาที ก็ให้ สว่ นระวังป้องกันทังหมดถอน
้
ตัว เมื่อกลับมาถึงจุดนัดพบให้ หน.ส่วนต่าง ๆ หรื ออาวุโสรายงานสถานการณ์กําลังพลและอาวุธให้ ทราบ
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หลังจากนันจะรี
้ บเดินทางกลับเมื่อออกมาได้ ประมาณ ๑๐๐ เมตร เราจะหยุดหน่วยเพือ่ ปรับกําลัง โดย
ละเอียดอีกครัง้ พลวิทยุให้ รายงานการปฏิบตั ิ ผตน. ให้ ขอ ป.ยิงกําบังการถอนตัวบริ เวณที่หมายด้ วย
๙) การายงานการลาดตระเวนพวกเราทุกคนจะต้ องไปรายงานและตอบข้ อซักถามของ ฝอ. ณ
ทก.ร้ อยของเราโอกาสแรกที่เรากลับถึงที่มนั่ ส่วนเอกสารการรายงานผมจะจัดทําเอง
๑๐) การซักซ้ อมและการตรวจเราจะซักซ้ อมในเรื่ องต่อไปนี ้
- การจัดรูปขบวนและลําดับการเคลือ่ นที่
- การผ่านออกและกลับเข้ ามาใน พท.ของเรา
- การหยุดนานและหยุดสั ้น ๆ
- การปฏิบตั ิ ณ พื ้นที่อนั ตราย
- การปฏิบตั ิเมื่อปะทะข้ าศึก
- จุดนัดพบและการปฏิบตั ิ
- การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย
ก่อนที่เราจะซักซ้ อมจะตรวจสอบสิง่ อุปกรณ์สาํ คัญ ตลอดจนความเข้ าใจในหน้ าที่ตา่ ง ๆ
เสียก่อนโดยจะใช้ พท.ภายในที่มนั่ ของเรานี ้
๔. ธุรการและการส่ งกําลังบํารุง
ก. อาหารและนํ ้า ไม่เปลีย่ นแปลงจากคําสัง่ เตรี ยม
ข. อาวุธกระสุนไม่เปลีย่ นแปลง แต่ให้ เพิ่มระเบิดขว้ างอีกคนละ ๒ ลูก หลังจากรับคําสัง่ แล้ วให้
หน.ส่วนต่าง ๆ มารับได้ ที่รอง ฯ
ค. การแต่งกายไม่เปลีย่ นแปลง ยุทโธปกรณ์มีการเพิ่มเติมเล็กน้ อย ให้ ชุดระวังป้องกันที่ ๑ มารับ
กล้ องสองตาเวลากลางคืนไปจากรอง ฯ
ง. ผู้บาดเจ็บและเชลย ผู้บาดเจ็บ ถ้ าเล็กน้ อยเรามีจ่าพยาบาลประจําอยูแ่ ล้ ว แต่ถ้าอาการหนักจะ
ส่งกลับเข้ าที่มนั่ โดยขอรถกลับหากไม่สามารถทําได้ จะให้ พกั อยูร่ ะหว่างทางไปกับคูต่ วั เองเชลยศึก ถ้ าจับได้ ให้
ชุดจับเชลยมัดปากและตา ถ้ ามากกว่า ๑ คนให้ ลา่ มติดกันไว้ ด้วย เราจะนํากลับมาเพือ่ การซักถามหาข่าวสาร
๕. การบังคับบัญชาและการติดต่ อสื่อสาร
ก. การติดต่อสือ่ สาร
๑) สัญญาณภายในหน่วย ลว.ได้ กําหนดไว้ ดงั นี ้ ขอให้ ทกุ คนจดจําและเราจะซ้ อมกันอีกครัง้
หลังจากออกคําสัง่ นี ้
ก) ในระหว่างเคลือ่ นที่ไปและกลับ
- หยุดหน่วย
- จุดนัดพบ
- หยุดนิ่ง
- ให้ รอง ฯ มาพบ ผบ.ลว.
- เดินทางต่อ
- ให้ หน.ส่วนมาพบ
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- หยุดระวังป้องกันรอบตัว
- ส่งก้ าว
- พบข้ าศึก
- ปลอดภัย
- พื ้นที่อนั ตราย
- ให้ ซุม่ โจมตีฉบั พลัน
- ไป ลว.
ข) สัญญาณในบริ เวณที่หมาย
- สัญญาณเริ่ มยิงหลัก
- เสียงอัตโนมัติยาวจาก เอ็ม.๑๖
- รอง
- นกหวีดยาว ๑ ครัง้ และสัง่ ยิง
- สัญญาณหยุดยิงหลัก
- พลุช่อสีแดง
- รอง
- นกหวีดยาว ๒ ครัง้
- สัญญาณถอนตัวหลัก
- พลุช่อสีเขียว
- รอง
- นกหวีดยาว ๓ ครัง้
๒) การติดต่อกับหน่วยเหนือใช้ วิทยุ เอ.เอ็น/พี.อาร์ .ซี-๗๗
หน่ วย
นามเรียก
ความถี่หลัก
รอง
บก.ร้ อย.
เสือใหญ่
๖๐.๕๐
๔๕.๐๐
หน่วย ลว.
เสือดํา
๖๐.๕๐
๔๕.๐๐
มว.ปล.๒
เสือดาว
๖๐.๕๐
๔๕.๐๐
มว.ปล.๓
เสือปลา
๖๐.๕๐
๔๕.๐๐
- ให้ พลวิทยุเฝ้าฟั งอยูต่ ลอดเวลา
- เราจะรายงานทุกครัง้ ที่ผา่ นจุดตรวจสอบพลวิทยุคอยเตือนด้ วย
- เรามีรหัสใช้ แทนคําพูด ดังนี ้
(๑) ขณะนี ้อยูท่ ่พี ิกดั ชงโค เหตุการณ์ปกติ มะลิ
(๒) ขออนุญาตเข้ าหน่วย
เฟื่ องฟ้า
(๓) ขอกาหรยิง ป.ที่....
กุหลาบ
(๔) พบฐานข้ าศึก
ชบา
(๕) ปะทะข้ าศึก
กล้ วยไม้
(๖) ถึงจุดตรวจสอบที่
พิกลุ
๓) สัญญาณผ่านประจําวัน ตังแต่
้ ๐๑๙๒๐๐ - ๑๐๑๒๐๐ มิ.ย.๒๙
ถาม
นายเรื อ
ตอบ
ซอยนอน
ข. การบังคับบัญชา ตามสายบังคับบัญชาในคําสัง่ เตรี ยม
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- ในระหว่างการเคลือ่ นที่ ผมจะอยูห่ ลังชุดระวังป้องกัน ๑ ส่วนรอง ฯ จะอยูท่ ้ ายขบวนหน้ าชุด
ระวังป้องกัน ๓ ในขณะข้ าม พท.อันตราย ผมจะข้ ามไปอยูฝ่ ั่งไกล ส่วน รอง ฯ จะอยูฝ่ ั่งใกล้ เพื่อกํากับส่ง
พวกเราข้ าม พท.นัน้
- ณ ที่หมาย ผมจะอยูก่ บั ส่วนโจมตี ส่วน รอง ฯ จะอยูก่ บั ส่วนสนับสนุน
- ผบ.ร้ อย จะยังคงอยู่ ณ ที่ ทก.ร้ อย เพื่อติดตามการปฏิบตั ิของพวกเราตลอดเวลา
ใครมีอะไรสงสัย.............โปรดซักถาม
ขณะนี ้เวลา..........................
"ผมหวังว่ าจะมาฉลองความสําเร็จพร้ อมพวกเราทุกคน.......ที่น่ ี......เมื่อจบภารกิจแล้ ว “

บทที่ ๔
ความรั บผิดชอบในการลาดตระเวน

๑. กล่ าวทั่วไป
ถึงแม้ วา่ ผู้บงั คับบัญชาจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิของหน่วยลาดตระเวนในหน่วยของตนแต่
ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ สาํ เร็ จในรายละเอียดได้ ทั ้งหมด ด้ วยตนเองแต่ผ้ เู ดียวได้ มีพนั ธกิจหลายส่วนจะต้ อง
มอบให้ นายทหารฝ่ ายอํานวยการ และ ผบ.หน่วยรอง คือ
ก. การฝึ ก
ข. การเลือก ผบ.หน่วยลาดตระเวน
ค. การกําหนดภารกิจการลาดตระเวน
ง. การออกคําสัง่ ลาดตระเวน
จ. การประสานการปฏิบตั ิ
ฉ. มาตราการควบคุม
ช. การกํากับดูแล
ฌ. การรายงาน
๒. การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา และฝ่ ายอํานวยการ
ก. การฝึ ก เทคนิคการลาดตระเวนสามารถจะเรี ยนรู้ ด้ วยการฝึ กในสนามซึ่งเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ การ
สอนในห้ อง แผนที่ และการฝึ กโต๊ ทรายก็เป็ นเครื่ องช่วยฝึ กที่มีคา่ ในการสอนในหลักการของการลาดตระเวน
และใช้ ร่วมกับการฝึ กในสนาม นายทหารยุทธการของกองพัน (ฝอ.๓) เป็ นผู้รับผิดชอบทางฝ่ ายอํานวยการ
สําหรับการฝึ กทังหมด
้
ฝอ.๓ ผู้นี ้จะมีนายทหารกองข่าว (ฝอ.๒) เป็ นผู้ช่วยและทํางานร่วมกับ ผบ.ร้ อย ใน
การเตรี ยมแผนการฝึ ก เพื่อให้ แน่ใจว่าการฝึ กในหลักการ และเทคนิคของการลาดตระเวนทําได้ ถกู ต้ อง
ข. การเลือก ผบ.หน่วยลาดตระเวน ในการฝึ ก ผบ.ร้ อย. และ ผบ.หมวด ทําการหมุนเวียนให้
นายทหารชั ้นประทวนและนายทหารชันผู
้ ้ น้อย ทําหน้ าที่ ผบ.หน่วยลาดตระเวนเพื่อให้ ทกุ คนมีความชํานาญ
เท่ากันทุก ๆ คน ในการรบผู้บงั คับบัญชาที่จดั หน่วยลาดตระเวนตามปกติ จะเลือก ผบ.หน่วยลาดตระเวน
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ขึ ้นมาคนหนึง่
ในการนี ้เขาจะต้ องพิจารณาถึงความชํานาญและความสามารถในความเป็ นผู้นํา ของ
นายทหารชั ้นประทวนและนายทหารชันผู
้ ้ น้อยเหล่านัน้ และต้ องหมุนเวียน ผบ. หน่วยลาดตระเวน เพื่อ
หลีกเลีย่ งในการใช้ บุคคลซํ ้า ๆ หน้ ากัน
ค. การกําหนดภารกิจของหน่วยลาดตระเวน ฝอ.๒ เป็ นผู้วางแผนและเสนอแนะภารกิจของหน่วย
ลาดตระเวนหาข่าว ฝอ.๓ เป็ นผู้วางแผนและเสนอแนะภารกิจของหน่วยลาดตระเวนรบ แต่ ผบ.พัน. ผู้เดียว
เท่านันที
้ ่จะเป็ นผู้อนุมตั ิภารกิจที่เสนอแนะโดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของการลาดตระเวนแต่ละแบบ

๑. สถานการณ์
ก. สถานการณ์ฝ่ายข้ าศึก
๑) ที่ตงของข้
ั้
าศึกที่ทราบแล้ วหรื อคาดว่า
๒) การปฏิบตั ิการของหน่วยลาดตระเวนข้ าศึก
๓) ตําบลที่ซมุ่ โจมตีของข้ าศึกที่ทราบแล้ วหรื อคาดว่า
๔) ภูมิประเทศและอากาศและผลกระทบกระเทือนอาจจะเกิดขึ ้นแก่หน่วย ลว.
ข. สถานการณ์ของฝ่ ายเรา
๑) ภารกิจของหน่วยเหนือรวมทังแผนการปฏิ
้
บตั ิของหน่วยในสังกัด, หน่วยขึ ้นสมทบหรื อหน่วยสนับสนุน ซึง่ อาจจะมี
ผลกระทบกระเทือนต่อหน่วย ลว.
๒) ภารกิจและเส้ นทางของหน่วยลาดตระเวนฝ่ ายเราอื่น ๆ ซึง่ ปฏิบตั ิการในพื ้นที่
๓) ที่ตงและแผนการปฏิ
ั้
บตั ิของหน่วยข้ างเคียง
ค. หน่วยขึ ้นสมทบ
๑) เจ้ าหน้ าที่พิเศษ
๒) ผู้ตรวจการณ์หน้ า
๒. ภารกิจ
(กระทัดรัด, ชัดเจนและข้ อความสมบูรณ์ถึงสิ่งที่หน่วยลาดตระเวนจะต้ องปฏิบตั ิให้ สําเร็ จ)
๓. การปฏิบัติ
๑. ขนาดของหน่วยลาดตระเวนที่ควรจัด
๒. เส้ นทางทัว่ ไป (โดยปกติจะบอกให้ ทราบโดยจุดตรวจที่กําหนดไว้ )
๓. การยิงสนับสนุนที่จดั ทําไว้ ให้
คําแนะนําในการประสาน
๑. เวลาออกและเวลากลับ
๒. การออกจากและการเข้ าไปในพื ้นที่ของฝ่ ายเดียวกัน
๓. รายละเอียดของแผนการยิงสนับสนุนแก่หน่วยลาดตระเวน
๔. เวลาและสถานที่สําหรับรับรายงาน
๔. การธุรการและการส่ งกําลังบํารุ ง
ก. ยุทโธปกรณ์พิเศษที่จดั ให้ หน่วยลาดตระเวน
ข. การขนส่ง
ค. คําแนะนําในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้บาดเจ็บและเชลยศึก
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ง. พื ้นที่ที่ทําการซักซ้ อม
๕. การบังคับบัญชาการติดต่ อ สื่อสาร
ก. การติดต่อ สื่อสาร
๑) สัญญาณเรี ยกขานและความถี่ที่ใช้
๒) คําแนะนําพิเศษสําหรับใช้ ในการติดต่อสื่อสาร
๓) วิธีรายงานที่จะต้ องกระทําและวิธีในการส่ง
๔) สัญญาณผ่าน (คําถามและคําตอบ)
ข. การบังคับบัญชา (ที่ อยูแ่ ละการกําหนดเฉพาะของเจ้ าหน้ าที่ และบุคคลของกองบังคับการหน่วยเหนือ ซึง่ จะเป็ นผู้ให้
ข่าวสารและการสนับสนุนต่อหน่วยลาดตระเวนในระหว่างขันการเตรี
้
ยมการและขันการปฏิ
้
บตั )ิ

รูปที่ ๓ (คําสั่งลาดตระเวน)

ง.
การออกคําสัง่ การลาดตระเวน
ผบ.หน่วยลาดตระเวนจะได้ รับคําสัง่ ลาดตระเวนซึง่ จะ
ประกอบด้ วยคําแนะนําข่าวสารและแนวทางที่จําเป็ นทุกอย่างที่จะใช้ ในการวางแผน เตรี ยมการเพื่อปฏิบตั ิภารกิจ
ลาดตระเวนให้ สาํ เร็ จ คําสัง่ ลาดตระเวนเป็ นแบบหนึง่ ของคําสัง่ ยุทธการมีรูปร่างและลําดับหัวข้ ออย่างเดียวกัน
(ดูรูปที่ ๓) หน่วยลาดตระเวนจะได้ รับมอบภารกิจหลักเพียงภารกิจเดียว ภารกิจรองหรื อภารกิจสํารองก็อาจจะ
มอบให้ ได้ ภารกิจต้ องกระจ่างชัด เข้ าใจแจ่มแจ้ ง และอยูใ่ นขีดความสามารถของหน่วยลาดตระเวนแบบนั ้น ๆ
๑. บางที ผบ.พัน. จะเป็ นผู้ออกเอง แต่ตามปกตินายทหารฝ่ ายอํานวยการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลาดตระเวนนันเป็
้ นผู้ออก
๒. ฝอ.๒ จะบรรยายสรุปข่าวกรองตามความจําเป็ น
๓. นายทหารฝ่ ายอํานวยการอื่น ๆ (ฝอ.๑, ฝอ.๔) อาจบรรยายสรุปในเรื่ องที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่องานฝ่ ายอํานวยการของตน
จ. การประสานการปฏิบตั ิ การประสานการปฏิบตั จิ ะกระทําได้ โดยผ่านฝ่ ายอํานวยการ และหัวหน้ า
หน่วยลาดตระเวน โดยทัว่ ๆ ไป การประสานจะกระทําใน ๓ ลักษณะ คือในระหว่างฝ่ ายอํานวยการกับฝ่ าย
อํานวยการของหน่วยอื่น ๆ ฝ่ ายอํานวยการกับหน่วยลาดตระเวนและระหว่างหัวหน้ าหน่วยลาดตระเวนกับ
หน่วยต่าง ๆ หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการประสานงานระดับต่าง ๆ นี ้จะต้ องให้ มีการคาบเกี่ยวพันกัน
เพื่อให้ แน่ใจว่าจะได้ ผลถูกต้ องแน่นอนและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลาดตระเวนระยะใกล้ เนื่องจาก
พื ้นที่อิทธิพลและพื ้นที่ควรสนใจของหน่วยซึง่ จัดการลาดตระเวนจะคาบเกี่ยวเข้ าไปในเขตของหน่วยอื่น
ฉ. มาตรการในการควบคุม การควบคุมหน่วยลาดตระเวนของผู้บงั คับบัญชา จะอยูใ่ นขอบเขตจํากัด
ภายหลังที่หน่วยลาดตระเวนได้ ออกเดินทางไปแล้ ว เพราะฉะนั ้นการกําหนดมาตรการในการจํากัดหรื อควบคุม
หน่วยลาดตระเวนจะต้ องมีการวางแผนและรวมไว้ ในคําสัง่ ลาดตระเวนมาตรการในการควบคุมดังนี ้.๑) เวลาออกที่แน่นอนอาจจะบ่งไว้ เพื่อป้องกันการสับสน ลดโอกาสที่เกิดปะทะในระหว่างหน่วย
ลาดตระเวนด้ วยกันและทําให้ การควบคุมได้ แน่นอนยิง่ ขึ ้นหรื ออาจกําหนดไว้ อย่างกว้ าง ๆ เช่น "ออกหลังจากมืด"
หรื อ "ออกก่อนสว่าง"
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๒) เวลากลับ ข่าวสารที่หน่วยลาดตระเวนหาข่าวได้ รับอาจจะหมดคุณค่าไปถ้ าไม่ได้ รับในเวลา
ที่กําหนด หรื อการปฏิบตั ใิ นอนาคตอาจจะขึ ้นอยูก่ บั ผลของการปฏิบตั ิของหน่วยลาดตระเวนเช่นนี ้ หน่วย
ลาดตระเวนจะต้ องปฏิบตั ิภารกิจให้ สาํ เร็ จในเวลาที่กําหนดให้ นนั ้ ตัวอย่างเช่น ความต้ องการให้ หน่วย
ลาดตระเวนนันไปทํ
้ าลายศูนย์การติดต่อสือ่ สาร เมื่อเวลาเท่านันหรื
้ อภายในเวลาที่กําหนดนัน้ เพื่อช่วย
แผนการเข้ าตีที่วางไว้ เมื่อ ผบ.หน่วย กําหนดภารกิจต่าง ๆ ตามเวลาให้ หน่วยลาดตระเวนตนเองจะต้ อง
เข้ าใจว่าการลาดตระเวนนันอาจจะไม่
้
สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ ตรงตามเวลาที่กําหนด เมื่อ ผบ.กําหนดการ
ปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ให้ เป็ นไปตามเวลาแก่หน่วยลาดตระเวน ตนเองก็จะต้ องกําหนดระดับความสําคัญว่าจะให้
ความสําเร็ จในภารกิจหรื อ การปฏิบตั ิการออกไปตามกําหนดเวลา อันใดอยูก่ ่อนหรื อหลัง โดยปกติแล้ วเวลา
กลับของหน่วยลาดตระเวนจะกล่าวไว้ กว้ าง ๆ
๓) เส้ นทางทัว่ ไปในการลาดตระเวน อาจจะกําหนดขึ ้นผ่านจุดตรวจสอบต่าง ๆ จุดตรวจสอบ
คือ จุดที่กําหนดให้ บนพื ้นดินซึง่ อยูใ่ นหรื อข้ างเส้ นทางที่หน่วยลาดตระเวนจะต้ องผ่าน โดยปฏิบตั ิการ
รายงานจะต้ องกระทําเมื่อผ่านจุดตรวจสอบแต่ละจุด จุดตรวจสอบจะเป็ นเครื่ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
ถึงที่อยูข่ องหน่วยลาดตระเวน ในเวลาที่รายงานนัน้ เส้ นทางที่แน่นอนมักจะไม่คอ่ ยกําหนดเว้ นแต่ในการ
ลาดตระเวนออกเส้ นทางหรื อเมื่อต้ องการควบคุมการเคลือ่ นที่ของหน่วยลาดตระเวนอย่างใกล้ ชิด
๔) แผนการติดต่อสือ่ สาร วิธีรายงานโดยเฉพาะที่ต้องการและวิธีการส่งข่าวเป็ นสิง่ จําเป็ นปกติ
วิทยุเป็ นเครื่ องมือที่ดีที่สดุ ทางสายอาจใช้ เมื่อระยะทางสั ้น แบบของวิทยุที่จะใช้ ก็จะพิจารณาจากระยะทางที่
คาดว่าหน่วยลาดตระเวนจะไป วิทยุและพนักงานที่ใช้ การได้ ที่มีอยูแ่ ละวิธีการเคลือ่ นที่ของหน่วยลาดตระเวน
รหัสที่สนั ้ และง่าย ซึง่ เตรี ยมไว้ จะช่วยให้ ลดเวลาในการส่งข่าว และทําให้ ลดความยุง่ ยากซึง่ อาจมีได้ ตอ่ ภารกิจ
การลาดตระเวน พลุและควันสัญญาณอาจใช้ เป็ นเครื่ องมือติดต่อสือ่ สารได้ แต่จะทําให้ ถกู ค้ นพบได้ งา่ ย
ช. การสนับสนุนและการกํากับดูแล ฝอ.๓ จัดเตรี ยมในการยิงสนับสนุน ฝอ.๔ จัดเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ที่ไม่มีอยูใ่ นหน่วยเหนือของหน่วยลาดตระเวน ฝอ.๒ และ ฝอ.๓ จัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ ฯ ที่มี
ความสามารถพิเศษ เช่น ผู้ชํานาญการใช้ ระเบิดทําลาย คนนําทาง ล่าม และผู้นําทาง ณ ตําบลปลายทาง
การกํากับดูแลเป็ นหน้ าที่ของ ผบ.หน่วย และนายทหารฝ่ ายอํานวยการที่เกี่ยวข้ อง
ซ. การรายงาน หน่วยลาดตระเวนของกองพันที่กลับมาถึงจะถูกซักถามโดยฝ่ ายอํานวยการที่
เหมาะสม แบบรายงานการลาดตระเวนได้ แสดงไว้ ในรูปที่ ๔ จะใช้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการรายงานนั ้นเป็ นไป
อย่างถูกต้ อง และสมบูรณ์ แบบฟอร์ มของการรายงานนี ้เป็ นแบบมาตรฐานที่ใช้ ในประเทศภาคี เทคนิคใน
การรายงานอาจมีได้ หลายแบบ แบบหนึง่ ที่ได้ ผลคือ ให้ ผบ.หน่วยลาดตระเวนบรรยายเรื่ องราวการ
ลาดตระเวนตังแต่
้ ออกจนกระทัง่ กลับ บุคคลอื่นในหน่วยลาดตระเวนแต่ละคนก็จะให้ ขา่ วสารเพิ่มเติมที่เขา
ได้ รับมา ผู้สอบถามจะถาม ผบ.หน่วยลาดตระเวนถึงข่าวสารที่ยงั ไม่ได้ รับซึง่ มีความสําคัญ วิธีนี ้ก็จะทํา
ให้ ทกุ คนในหน่วยลาดตระเวนมีโอกาสเพิ่มเติมข่าวสารได้ ถกู ต้ องมากขึ ้น
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การรายงานของหน่ วยลาดตระเวน
การกําหนดชื่อของหน่วยลาดตระเวน................................................วันที.่ ......................…………….........................
ถึง...............................................................................................................................................…………............
แผนที่.....................................................................................................................................................…………..
ก. ขนาดและการประกอบกําลังของหน่วย ลว.
ข. หน้ าที่
ค. เวลาออก
ง. เวลากลับ
จ. เส้ นทาง (ไป และกลับ)
ฉ. ภูมปิ ระเทศ
ช. ข้ าศึก
ซ. การแก้ ไขแผนที่ (ถ้ ามี)
ฌ. ข่าวสารอื่น ๆ
ญ. ผลจากการปะทะกับข้ าศึก
ฏ. สภาพของหน่วยลาดตระเวน
ฎ. การสรุปและการเสนอแนะ

บรรยายถึงภูมปิ ระเทศ-ที่แห้ ง,ที่ลมุ่ ,ป่ าเขา,ป่ าทึบ,ป่ าละเมาะ,
โขดหินและบ่อนํ ้า สภาพของสะพาน เช่น แบบ ขนาด และความ
แข็งแรง ที่มีผลต่อยานเกราะและรถ
ความแข็งแกร่ง,การวางกําลัง,สภาพของการตั ้งรับ,อาวุธ
ยุทโธปกรณ์,ท่าที,ขวัญ,ที่ตงที
ั ้ ่แน่นอน,การเคลื่อนไหว,เวลาที่
พบ,การปฏิบตั ,ิ พิกดั
เชลยและการควบคุม เครื่ องหมายประจําตัว,ข้ าศึก,ที่บาดเจ็บ
,เอกสาร และยุทโธปกรณ์ที่จบั ได้
รวมทังสิ
้ ง่ ที่จะช่วยให้ การปฏิบตั งิ านสําเร็จและข้ อเสนอแนะในการ
นํายุมโธปกรณ์ และยุทธวิธีที่ควรใช้ ของหน่วย ลว.

ลายเซ็นต์, ยศ/ตําแหน่งและสังกัด/หน่วยของ ผบ.หน่วยลาดตระเวน
ฐ.ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติมของผู้สอบถาม
ลายเซ็นต์, ยศ/ตําแหน่งและสังกัด/หน่วย/วันที่ของผู้รับรายงาน
ถ.การแจกจ่าย

รูปที่ ๔ แบบฟอร์ มของการรายงาน
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๓. การควบคุมบังคับบัญชาในการลาดตระเวน
ก. อํานาจในการลาดตระเวน หน่วยลาดตระเวนปกติจะถูกส่งออกปฏิบตั ิและอยูใ่ นการควบคุมของ
กองพัน ผบ.ร้ อย ก็ยงั คงจะต้ องรับผิดชอบต่อกําลังพลของหน่วยลาดตระเวนซึง่ จัดจากหน่วยของตน ถึงแม้ วา่
ตนเองจะไม่ได้ เป็ นผู้ริเริ่ มในการจัดเลยก็ตาม เมื่อ ผบ.ร้ อย.คนใดคนหนึง่ มีหน้ าที่จะต้ องจัดกองร้ อยเป็ นหน่วย
ลาดตระเวน
แผนการลาดตระเวนของเขาจะต้ องมีการประสานกับนายทหารฝ่ ายอํานวยการของกองพันที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นการประสานการใช้ หน่วยลาดตระเวนได้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันตลอดพื ้นที่ของกองพัน
๑) โดยปกติกองพันจะกําหนดให้ นายทหารฝ่ ายอํานวยการที่เหมาะสมเป็ นผู้บรรยายสรุปและ
ตอบข้ อซักถาม ผบ.หน่วยลาดตระเวน ผบ.หน่วยลาดตระเวนจะต้ องแจ้ งให้ ผบ.ร้ อย. ทราบถึงเรื่ องราวที่ตน
ได้ รับการบรรยายสรุป และการตอบข้ อซักถามจากฝ่ ายอํานวยการของกองพัน
๒) ในการรบนายทหารฝ่ ายอํานวยการที่เหมาะสมมักจะไม่สามารถ ตอบข้ อซักถามและบรรยาย
สรุปต่อหน่วยลาดตระเวนแต่ละกองพันได้ เสมอ ๆ ในกรณีเช่นนี ้ ผบ.ร้ อย. จะได้ รับข่าวสารที่จําเป็ นเพื่อใช้
ซักถาม และบรรยายสรุปต่อหน่วยลาดตระเวนซึง่ กองพันเป็ นผู้สงั่ จัดขึ ้นจากกองร้ อยของตนกระทําได้ อย่าง
ถูกต้ อง
ข. อํานาจของกองร้ อย กองร้ อยที่ถกู กําหนดให้ จดั หน่วยลาดตระเวน โดยส่วนใหญ่แล้ วจะจัด
หน่วยลาดตระเวน ซึง่ ผบ.ร้ อย. มีความประสงค์จะให้ ดํารงค์การติดต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในของ
กองร้ อยกับหน่วยข้ างเคียงและการลาดตระเวนอื่น ๆ ซึง่ จําเป็ นต้ องใช้ ในการระวังป้องกันหรื อหาข่าวสารที่มี
ความสําคัญต่อ ผบ.ร้ อย.
ค. อํานายในการลาดตระเวนปราบปรามกองโจร อํานาจในการลาดตระเวนนั ้นใช้ วิธีการแยกการให้
มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ถึงแม้ วา่ นโยบายในการจัดการลาดตระเวนทั ้งสิ ้นและความต้ องการในการจัดหน่วย
ลาดตระเวนพิเศษ อาจจะเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นการพิจารณาของหน่วยเหนือก็ตามแต่การปฏิบตั ิการลาดตระเวนที่
กระทําอย่างกว้ างขวาง
และสนองตอบอย่างรวดเร็ วในสถานการณ์ทางยุทธวิธีในการรบแบบปราบปราม
กองโจร ทําให้ มีความต้ องการในการกระจายอํานาจในการใช้ หน่วยลาดตระเวนไปยังหน่วยรอง กองพัน
กองร้ อย หรื อหมวดอาจถูกกําหนดให้ เป็ นผู้จดั หน่วยลาดตระเวนได้ ในการกระจายอํานาจให้ หน่วยรองใด ๆ
โดยเฉพาะนันจะต้
้ องพิจารณาถึงภูมิประเทศการปฏิบตั ิการของกองโจร ปั ญหาในการประสานและกําลัง
ทหารที่มีอยู่ การควบคุมหน่วยลาดตระเวนภายใต้ อํานาจจากการแยกนั ้น จะได้ รับการปรับให้ สะดวกขึ ้น
โดยการกําหนดพื ้นที่รับผิดชอบทางยุทธวิธีให้ แก่กองพัน และหน่วยของกองพันนั ้น การประสานการปฏิบตั ิ
ของหน่วยลาดตระเวนในพื ้นที่ที่กําหนดจะกระทําขึ ้นเพื่อมิให้ หน่วยลาดตระเวนปะทะกันเองและช่วยให้ การ
ติดตามกองโจรกระทําได้ ทนั ทีจากพื ้นที่ หนึง่ ไปยังพื ้นที่หนึง่ ถึงแม้ วา่ อํานาจในการลาดตระเวนจะเป็ นแบบ
แยกการรบก็ตามแต่การปฏิบตั ิของหน่วยลาดตระเวนทุกหน่วยจะต้ องรายงานไปยังกองบังคับการของ
หน่วยเหนือ
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การลาดตระเวนในการปราบปรามกองโจร
ก. กล่ าวโดยทั่วไป การลาดตระเวนจะต้ องมีการวางแผนเป็ นอย่างดี และระมัดระวังเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะ
ประสบผลสําเร็ จในการต่อสู้กบั กองโจร "การลวง" จะต้ องนํามาใช้ มากกว่าในการยุทธปกติเพราะว่ากองโจร
จะมีผ้ แู จ้ งข่าวให้ ทราบอยูต่ ลอดเวลา เป็ นการยากที่จะออกปฏิบตั ิการลาดตระเวนโดยที่ฝ่ายกองโจรจะไม่ร้ ู
ในการปราบปรามกองโจรนัน้ การรู้วา่ ใครคือข้ าศึกเป็ นสิง่ ที่ยากมากกว่าการรบในแบบ เนื่องจากกองโจร
มักจะปลอมตัวเป็ นชาวบ้ านอยูเ่ สมอ
ข. ข้ อพิจารณาพิเศษ พื ้นฐานของวิชาลาดตระเวนหลาย ๆ อย่างได้ นํามาดัดแปลงและใช้ เป็ นการยุทธวิธี
ในการปราบปรามกองโจร อย่างไรก็ตามเทคนิคก็จะถูกดัดแปลงและนํามาใช้ รวมไว้ ในหลักพื ้นฐานด้ วย
๑) การลาดตระเวนในการปราบปรามกองโจรนี ้มีลกั ษณะเป็ นแบบเอนกประสงค์ และมีภารกิจ
โดยทัว่ ไป เพื่อ จับ, ยึด, สังหาร, ก่อกวนข้ าศึก, หาข่าวสารหรื อรายงานข่าวสาร และทําให้ ประชาชนให้ การ
สนับสนุนหน่วยลาดตระเวนแต่ละหน่วยจะได้ รับมอบภารกิจเฉพาะ ๑ ภารกิจ และอาจได้ รับภารกิจโดยทัว่ ไป
อย่างใด อย่างหนึง่ หรื อหลาย ๆ อย่างรวมกัน อย่างไรก็ตามภารกิจอื่นนอกจากภารกิจเฉพาะที่ได้ รับจะต้ อง
ยึดถือและ ปฏิบตั ิพร้ อมกันไปด้ วยเท่าที่โอกาสจะอํานวยให้ มากที่สดุ
๒) หน่วยลาดตระเวนปราบปรามกองโจร ส่วนมากมักจะต้ องปฏิบตั ิการในภูมิประเทศที่ยากลําบาก
และเป็ นเวลานาน ๆ รวมทังจะต้
้ องนํายุทโธปกรณ์มากกว่าการรบในแบบ ซึง่ ยุทโธปกรณ์ที่เพิ่มเติมขึ ้นนี ้เป็ น
สิง่ จําเป็ นเพื่อดํารงค์ไว้ ซึง่ สุขภาพของทหารและประสิทธิภาพในการรบ
ค. การฝึ ก การฝึ กหน่วยลาดตระเวนมีความตรากตรํ าเป็ นเวลานาน ๆ ในสภาพแวดล้ อมที่ทรุ กันดารก็เป็ น
วิธีทีต้องปฏิบตั ิในการฝึ กหน่วยลาดตระเวนในการปราบปรามกองโจร
แผนการในการฝึ กที่พงึ ประสงค์
เพื่อให้ มีการเพิ่มพูนสมรรถภาพให้ สงู ขึ ้นดังนี ้.๑) สภาพร่างการและจิตใจ
๒) เทคนิคของการตีโฉบฉวยและซุม่ โจมตี
๓) การปฏิบตั ิการลาดตระเวนระยะไกล
๔) การสะกดรอยและเทินทางในภูมิประเทศ
๕) การปฏิบตั ิฉบั พลัน
๖) มาตรการต่อต้ านการตรวจพลและการหลีกเลีย่ งกองโจร
๗) เทคนิคการดํารงชีพ
๘) การปฐมพยาบาลขันสู
้ งและมาตรการการใช้ ยาป้องกัน
๙) การใช้ ความชํานาญในสนาม
๑๐) การฝึ กให้ ทกุ คนรู้เรื่ อง การสือ่ สารและการใช้ อาวุธประจําหน่วย
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การปฏิบัตกิ ารลาดตระเวนส่ งโดย ฮ.
ก. กล่ าวทั่วไป ภารกิจในการลาดตระเวนส่งทาง ฮ. นั ้น ปกติแล้ วมีความต้ องการการปฏิบตั ิที่เขตส่งลงและ
รับกลับต่างไปจากการปฏิบตั ิการทาง ฮ. ของหน่วยภาคพื ้นดินทัว่ ๆ ไป ข้ อแตกต่างที่สาํ คัญเหล่านี ้คือ
หน่วย ลว.เกือบทุกหน่วยจะมีขนาดเล็ก ต้ องการความรวดเร็ วและคล่องตัวตลอดจนความจําเป็ นที่จะต้ อง
เคลือ่ นที่ออกจากหน่วยเขตส่งลงให้ เร็ วที่สดุ เท่าที่จะทําได้
ข. การเข้ าสู่พนื ้ ที่ปฏิบัติการ ในการเข้ าสูพ่ ื ้นที่ปฏิบตั ิการของหน่วย ลว. พื ้นเขตส่งลงของ ฮ.ไม่ได้ อยูใ่ น
ความยึดครองของฝ่ ายเรา การรักษาความปลอดภัยไม่มี ตลอดจนไม่มีการป้องกันเหมือนกับการโจมตีด้วย
ฮ. ตามปกติ ผบ.ลว. ต้ องกําหนดจุดนัดพบจุดแรกระหว่างทางขึ ้นโดยกําหนดให้ อยูใ่ กล้ ๆ กับเขตส่งลงพื ้นที่
ทันทีที่ลงถึงพื ้นดินหน่วย ลว.ที่มากับ ฮ. แต่ละลําก็จะมุ่งตรงไปยังจุดนัดพบนั ้นให้ เร็ วที่สดุ ถ้ าการเข้ าสูพ่ ื ้นที่
ปฏิบตั ิการครัง้ นันถู
้ กตรวจพบ โดยข้ าศึก ผบ.ลว.ก็จะต้ องเตรี ยมการโดยการถอนตัวออกจากพื ้นที่นั ้นโดย
ทันที หรื ออาจจะเข้ าสูพ่ ื ้นที่ปฏิบตั ิการโดยการไปใช้ เขตส่งลงสํารอง
ค. การออกจากพืน้ ที่ปฏิบัติการ กรรมวิธีในการออกจากพื ้นที่ปฏิบตั ิการถูกกําหนดขึ ้นเพื่อเตรี ยมไว้ สาํ หรับ
ผบ.ลว. จะได้ นําหน่วยออกจากพื ้นที่ปฏิบตั ิการด้ วยความรวดเร็ วและปลอดภัย เพื่อให้ เป็ นที่มนั่ ใจได้ การออก
จากพื ้นที่ปฏิบตั ิการจะเป็ นไปด้ วยความราบรื่ น
ตลอดจนระบบการพิสจู น์ฝ่ายของเขตร่อนลงอย่างถูกต้ อง
หน่วย ลว. จะต้ องส่งคําขอรับการสนับสนุนในการรับกลับและบรรยายลักษณะของเขตร่อนลง ลักษณะเขตร่อน
ลงควรมีข้อมูลต่อไปนี ้รวมอยูด่ ้ วย
๑) การพิสจู น์หน่วย
๒) พิกดั
๓) ลักษณะเขตร่อนลง (ขนาด, ที่ตงของข้
ั้
าศึก, เครื่ องกีดขวาง, สิง่ เหล่านี ้ต้ องแจ้ งให้ นกั บินทราบ)
๔) การแสดงเครื่ องหมายเขตร่อนลง (กระจก, แผ่นผ้ าสัญญาณ, ควัน, แสง, อื่น ๆ สิง่ เหล่านี ้เป็ น
วิธี ธรรมดาของการแสดงเครื่ องหมายเขตร่อนลง)
๕) คําแนะนําในทิศทางบินเข้ า
๖) สรุปการยิงของข้ าศึก แบบ, ที่ตั ้ง, การยิงครัง้ สุดท้ ายของข้ าศึก และทิศทางที่คาดว่าข้ าศึกจะ
ยิงไปยังนักบิน
๗) การยิงของ ฮ. ทิศทางและระยะปลอดภัยต่อหน่วยพื ้นดินที่ ฮ. จะยิงได้
----------------------------
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บทที่ ๕
การดําเนินการลาดตระเวน
๑. กล่ าวทั่วไป การวางแผนทังหลาย
้
และการเตรี ยมการได้ กระทําเพื่อความมุ่งหมายอันหนึง่ คือ
ความสําเร็ จในการดําเนินการลาดตระเวน ขันตอนที
้
่ ๖ จะได้ อธิบายถึงหลักการในการดําเนินการ
ลาดตระเวนและเทคนิคในการใช้
๒. รูปขบวนและลําดับการเคลื่อนที่
ก. การจัดกําลังทัว่ ไปและการจัดกําลังพิเศษของหน่วยลาดตระเวนนันได้
้ กําหนดเป็ นส่วนชุดที่
จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน ณ ที่หมาย ต่อไปนี ้จะพูดถึงรูปขบวนที่เราจะเดินทางไปยังที่หมายและที่อยูข่ อง
ส่วน, ทีม และบุคคลในรูปขบวน ซึง่ การจัดเช่นนี ้เรี ยกว่า "การจัดกําลังในการเดินทาง"
ข. รูปขบวนขันต้
้ นของหมวด อาจจะนํามาพัฒนาใช้ กบั หน่วยลาดตระเวนได้ ทกุ ขนาด ท่านอาจจะ
เปลีย่ นจากรูปขบวนหนึง่ มาเป็ นรูปขบวนหนึง่ ตามสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ โดยรูปขบวนหนึง่ ๆ อาจจะ
ได้ เปรี ยบและเหมาะสมกับภูมิประเทศอันหนึง่ ตามสถานการณ์และความต้ องการของท่าน ท่านอาจจะต้ อง
เสียการควบคุมไปบ้ าง ถ้ าต้ องการกระจายกําลังออกไป หรื อท่านอาจจะต้ องลดความเร่งรี บลงเพราะ
ต้ องการเพิ่มการซ่อนเร้ นและการระวังป้องกัน
ค. ปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดกําลังในการเดินทางมีดงั ต่อไปนี ้
๑) การปะทะข้ าศึก แนวความคิดที่สาํ คัญที่สดุ ในการจัดกําลังในการเดินทางคือ การปฏิบตั ิเมื่อ
ปะทะกับข้ าศึก
๒) เอกภาพทางยุทธวิธี การจัดกําลังในการปฏิบตั ิ ควรดํารงเอกภาพของส่วนและชุดไว้ เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุม, การระวังป้องกัน, การใช้ กําลัง ณ ที่หมาย และการปฏิบตั ิเมื่อปะทะกับข้ าศึก
๓) การใช้ กําลัง ณ ที่หมายความเหมาะสมในการพิจารณาการจัดกําลังเพื่อการปฏิบตั ิ ณ ที่
หมาย คือความรวดเร็ วและง่าย
๔) การควบคุม การควบคุมหน่วยลาดตระเวน จะดีที่สดุ ในรูปขบวนอันหนึง่ โดยพิจารณาคือ
ขนาดของหน่วยลาดตระเวนด้ วย
๕) สถานการณ์ข้าศึก ต้ องพิจารณาถึงที่อยูข่ ้ าศึก และขีดความสามารถข้ าศึกว่าจะสามารถซุม่
โจมตีหน่วยลาดตระเวนได้ หรื อไม่ มีกําลังเข้ มแข็งขนาดไหน
๖) ความเร็ วในการเดินทาง เมื่อไหร่ควรถึงที่หมาย เวลากลับ, ความเร็ วในการเดินทางของอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ถ้ าสถานการณ์อํานวยให้ ควรให้ เขาเหล่านั ้นขึ ้นมาอยูข่ ้ างหน้ า เพื่อจะให้ กําหนดความเร็ วใน
การเดินได้
๗) การซ่อนเร้ น หน่วยลาดตระเวนสามารถเคลือ่ นที่ได้ อย่างเงียบแค่ไหน รูปขบวนของหน่วย
ลาดตระเวนจะผ่านพุม่ ไม้ ที่มีเสียงดังหรื อเปล่า อะไรสําคัญที่สดุ การซ่อนเร้ นหรื อความเร็ วในการเดินทาง

หลักสูตรอาชีพฯชั ้นจ่าเอก นย. และหลักสูตร นรจ.นย.- ๔๗ -

วิชา การลาดตระเวน

๘) การระวังป้องกัน ทิศทางใดที่ควรจะปะทะกับข้ าศึก หน่วยลาดตระเวนจะทําการระวังป้องกัน
รอบตัวหรื อไม่ ถ้ าทําการระวังป้องกันรอบตัว ควรจะกําหนดพื ้นที่รับผิดชอบให้ กบั ส่วนพวกและบุคคล
ความเร็ วหรื อการซ่อนเร้ น จะช่วยในการระวังป้องกันดีที่สดุ การรวมกันอย่างรอบคอบด้ วยความเร็ วและการ
ซ่อนเร้ นปกติจะเป็ นกาควบคุมที่ดีที่สดุ
๙) การกระจายกําลัง ควรพิจารณาถึงว่าหน่วยลาดตระเวนทังหน่
้ วยจะได้ รับอันตราย โดย
ระเบิดเพียงลูกเดียว หรื อเปล่า ถ้ าจะกระจายกําลังออกไป จะสามารถควบคุมหน่วยได้ หรื อไม่
๑๐) ภูมิประเทศ ภูมิประเทศผลกระทบกระเทือนอย่างไรบ้ าง ป่ าทึบหรื อพื ้นที่โล่งมีถนน ลําธาร
ที่จะต้ องข้ ามหรื อไม่
๑๑) ทัศนวิสยั ทัศนวิสยั ดีหรื อเลวเพียงไร ข้ าศึกเห็นฝ่ ายเราได้ ดีแค่ไหน ท่านเห็นและสามารถ
ควบคุมหน่วยได้ หรื อไม่
๑๒) สภาพอากาศ สภาพอากาศมีผลกระทบกระเทือนต่อพื ้นดิน ลําธารและทัศนวิสยั อย่างไรบ้ าง
๓. การออกและการเข้ าพืน้ ที่ฝ่ายเดียวกัน
ก. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยลาดตระเวนจะทําการประสานการปฏิบตั ิกบั หน่วยฝ่ ายเดียวกันในพื ้นที่
หน่วยลาดตระเวนจะออกปฏิบตั ิการ ในบางครัง้ เขาอาจเตรี ยมการทั ้งหมด สําหรับการออกและการเข้ า อย่างไร
ก็ตามโดยปกติแล้ ว ท่านจะต้ องติดต่อกับสถานที่หนึง่ หรื อมากกว่าใกล้ จดุ ที่ทา่ นจะต้ องผ่านและประสานการ
ปฏิบตั ิในการเดินทางออกหรื อเข้ าพื ้นที่สถานที่ประสานงานอาจจะเป็ นกองบังคับการหรื อที่ตรวจการณ์ของ
กองร้ อยหรื อของหมวด และจุดที่หน่วยลาดตระเวนจะต้ องผ่าน หรื อจุดที่ใกล้ ที่สดุ
ข. เคลือ่ นที่อย่างระมัดระวังเมื่อเข้ าใกล้ พื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน เพราะว่าท่านอาจจะถูกเห็นเป็ นข้ าศึกจนกระทัง่
ได้ พิสจู น์ทราบแล้ ว หยุดหน่วยลาดตระเวนใกล้ ๆ กับที่อยูฝ่ ่ ายเดียวกัน ในการไปติดต่อกับ ผบ.หน่วยในพื ้นที่ ควรจะ
นําบุคคลในหน่วย ลว.ไปด้ วยอย่างน้ อย ๑ คน ท่านอาจจะนําไปมากกว่านี ้ก็ได้ ถ้ าสถานการณ์อํานวยให้ แต่จงจําไว้
ว่าการปฏิบตั ิที่ผิดปกติในพื ้นที่แนวหน้ าอาจจะดึงดูดความสนใจของข้ าศึก และอาจจะเป็ นอันตรายต่อหน่วย
ลาดตระเวน แจ้ งให้ หน่วยนันทราบข่
้
าวสารซึง่ จําเป็ นต่อการให้ ความช่วยเหลือหน่วยลาดตระเวน เช่น ขนาดของ
หน่วย, เส้ นทางเคลือ่ นที่ โดยทัว่ ไป, เวลาที่คาดว่าจะเดินทางกลับ ประสานจุดนัดพบขั ้นต้ น ภารกิจโดยเฉพาะของ
ท่าน และเส้ นทางเดินที่แท้ จริ ง โดยปกติแล้ วจะไม่แจ้ งให้ หน่วยที่อยูข่ ้ างหน้ าสุดทราบ หน่วยลาดตระเวนขอทราบ
ข่าวสารครัง้ สุดท้ าย เกี่ยวกับข้ าศึก, ภูมิประเทศและเครื่ องกีดขวางที่ทราบ ตรวจสอบการติดต่อสือ่ สาร การยิง
สนับสนุนและช่วยเหลืออื่น ๆ เท่าที่เขาจะสามารถช่วยได้ ตรวจสอบสัญญาณพวกและสัญญาณผ่านพร้ อมทั ้ง
ซักถามด้ วยว่า หน่วยนี ้จะยังคงอยูส่ ถานที่นี ้หรื อไม่ เมื่อหน่วยลาดตระเวนผ่านกลับ ถ้ าไม่อยูก่ ็ขอให้ แจ้ งกับหน่วย
ที่มาผลัดเปลีย่ นให้ ทราบถึงการปฏิบตั ิของหน่วยลาดตระเวน หน่วยลาดตระเวนจะผ่านทางปี ก หรื อผ่านที่ตั ้งของ
หน่วย ขึ ้นอยูก่ บั การตกลงใจของผู้บงั คับบัญชา และการวางเครื่ อง กีดขวาง เช่น ทุน่ ระเบิดหรื อลวดหนาม จงร้ อง
ขอผู้นําทางที่จะนําหน่วยลาดตระเวนไปยังที่ตั ้งของหน่วยข้ างหน้ า และถ้ าการติดต่อสือ่ สารอํานวยให้ ก็ขอให้ แจ้ ง
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การเข้ ามาของท่านให้ หน่วยข้ างหน้ าทราบด้ วย ถ้ าหน่วยลาดตระเวนจําเป็ นต้ องผ่านสนามทุน่ ระเบิดหรื อลวด
หนาม ก็ควรขอผู้นําทางไปด้ วย
ค. ในการกลับเข้ าสูพ่ ื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน ก็ปฏิบตั ิด้วยกรรมวิธีอนั เดียวกัน แจ้ งให้ หน่วยต่าง ๆ ทราบถึง
ข่าวสารทีอ่ าจจะมีคณ
ุ ค่าอย่างรี บด่วน ถ้ ามีคนหนึง่ คนใดสูญหายไปก็แจ้ งให้ หน่วยในแนวหน้ สได้ ทราบเพื่อ
ช่วยเหลือในการตรวจดูด้วย
๔. จุดนัดพบ
ก. จุดนัดพบ คือ สถานที่ซงึ่ หน่วยลาดตระเวนสามารถรวมกําลังและจัดกําลังใหม่ซึ่งเป็ นสถานที่ที่
ปกปิ ดกําบัง และซ่อนพราง สามารถที่จะตั ้งรับได้ ในระยะเวลาสั ้นและง่ายต่อการจดจําและรู้จกั ของทุกคน
ในหน่วยลาดตระเวน
๑) จุดนัดพบทุกแห่ง จะกําหนดชัว่ คราวไว้ จนกระทัง่ หน่วยลาดตระเวนเดินทางถึงและเมื่อเป็ น
ว่าเหมาะสมก็จะกําหนดให้ เป็ นจุดนัดพบ
๒) เมื่อท่านกําหนดให้ เป็ นจุดนัดพบ หยุดก็แจ้ งให้ หน่วยลาดตระเวนทราบ "นี่คือจุดนัดพบ" โดย
การชี ้และขอให้ แน่ใจว่าข่าวสารอันนี ้หน่วยลาดตระเวนทุกคนได้ ทราบ
ข. จุดนัดพบแบ่งออกเป็ น ๓ ชนิด
๑) จุดนัดพบขันต้
้ น เป็ นจุดที่อยูใ่ นพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน ซึง่ หน่วยลาดตระเวนสามารถจะเข้ ามาพบ
กันได้ ก็มีอนั เป็ นไป ต้ องกระจัดกระจายกันไป ก่อนออกจากพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน หรื อก่อนที่จะถึงจุดนัดพบ
ระหว่างทางอันแรก จุดนัดพบขันต้
้ นจะต้ องมีการประสานกับผู้บงั คับบัญชาหรื อหัวหน้ าหน่วยในพื ้นที่นนั ้
๒) จุดนัดพบระหว่างทาง จุดนัดพบจะอยูร่ ะหว่างพื ้นที่ฝ่ายเดียวกันกับที่หมาย
๓) จุดนัดพบ ณ ที่หมาย เป็ นจุดนัดพบที่กําหนดไว้ ไกล้ ที่หมายเพื่อให้ หน่วยลาดตระเวนกลับมา
รวมพลภายหลังที่สาํ เร็ จภารกิจแล้ ว จุดที่เหมาะสมที่สดุ คือ ที่รวมพลขั ้นสุดท้ ายก่อนที่ ผบ.หน่วยออกไป
ลาดตระเวน และจุดที่สว่ นและชุดต่าง ๆ ออกไปปฏิบตั ิภารกิจ
ค. การเลือกจุดนัดพบ
๑) ควรเลือกสถานที่ที่พอจะเป็ นจุดนัดพบได้ ระหว่างที่ออกไปทําการลาดตระเวนหรื อศึกษาจากแผนที่
กําหนดให้ เป็ นจุดนัดพบชัว่ คราวไว้ ในคําสัง่ ลาดตระเวน สถานที่เหล่านี ้อาจจะไม่เหมาะสมหรื อเหมาะสมที่จะ
ใช้ เป็ นจุดนัดพบ โดยการประกาศยืนยันเมื่อเดินทางไปถึง
๒) ปกติจะเลือกจุดนัดพบขันต้
้ นชัว่ คราวและจุดนัดพบ ณ ที่หมายชัว่ คราว ถ้ าท่านไม่สามารถ
เลือกจุดนัดพบที่เหมาะสมได้ ระหว่างการลาดตระเวนหรื อจากแผนที่กําหนดจุดนัดพบชัว่ คราวทังสองเป็
้
น
พิกดั กริ ดหรื อเป็ นจุดที่เกี่ยวข้ องกับภูมิประเทศที่สงั เกตเหตุชดั
๓) เลือกจุดนัดพบระหว่างทางเพิ่มเติม เมื่อเดินทางถึงสถานที่ที่เหมาะสม
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๔) เมื่อเดินทางถึงพื ้นที่อนั ตรายซึง่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ เช่น เส้ นทางหรื อลําธาร ควรเลือกจุด
นัดพบขึ ้นทังสองฝั
้
่ง ถ้ าสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมพอ ก็อาจจะกําหนดจุดนัดพบขึ ้นโดยให้ เกี่ยวพันกับพื ้นที่
อันตรายนั ้น เช่น ระยะ ๕๐ เมตร จากเส้ นทาง หรื อระยะ ๕๐ เมตร หลังลําธารเป็ นต้ น
ก) พวก ลว.ที่ไปทําการลาดตระเวนพื ้นที่อนั ตราย จะต้ องตรวจสอบพื ้นที่หลังออกไปด้ วยว่า
เหมาะสมที่จะเป็ นจุดนัดพบหรื อไม่
ข) ถ้ าหน่วยลาดตระเวนถูกรบกวนขัดขวางขณะข้ ามพื ้นที่อนั ตราย หรื อถ้ าส่วนใดส่วนหนึง่
แยกออกจากหน่วยลาดตระเวนทุก ๆ คนในหน่วยลาดตระเวนจะต้ องไปรวมกัน ณ จุดนัดพบให้ เร็ วที่สดุ
เท่าที่จะเร็ วได้
ง. การใช้ จุดนัดพบ
๑) จุดนัดพบขันต้
้ นและจุดนัดพบระหว่างทางถูกกําหนดขึ ้นเพื่อให้ หน่วยลาดตระเวนสามารถใช้
รวมพลกันใหม่ได้ หากต้ องกระจัดกระจายออกไปอย่างไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ผบ.หน่วยลาดตระเวนต้ อง
พยายามทุกวิถีทางที่จะดํารงการควบคุมไว้ เพื่อหลีกเลีย่ งการใช้ จุดนัดพบเหล่านี ้ ความสําเร็ จของหน่วย ลว.
ย่อมจะได้ รับการกระทบกระเทือน หากจะต้ องกระจัดกระจายกันออกและจะต้ องกลับไปพบกันอีก
๒) จุดนัดพบ ณ ที่หมายจะช่วยให้ หน่วย ลว.กลับมารวมกันได้ อีก หลังจากที่สว่ นและชุดต่าง ๆ ได้
แยกออกไปปฏิบตั ิภารกิจตามที่ได้ รับมอบ
๓) ถ้ าหน่วยลาดตระเวนกระจายกันออกในพื ้นที่ฝ่ายเดียวกันทุกคนให้ ไปรวมกันที่จุดนัดพบขั ้นต้ น
๔) ถ้ ากระจายกําลังกันระหว่างพื ้นที่ฝ่ายเดียวกันกับจุดนัดพบระหว่างทางจุดแรกทุกคนจะไปรวมกัน
ที่จุดนัดพบขันต้
้ น หรื อจุดนัดพบระหว่างทางจุดแรกนัน้ แล้ วแต่วา่ หน.หน่วยจะบ่งไว้ ในคําสัง่ ลาดตระเวน การ
ตัดสินใจของท่านขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณา สภาพการทังหลายอย่
้
างรอบคอบดังต่อไปนี ้
ก) เมื่อกลับไปยังจุดนัดพบขั ้นต้ น อาจจะได้ รับความยุง่ ยากเกี่ยวกับทุน่ ระเบิดลวดหนามหรื อ
สถานการณ์ข้าศึก
ข) เคลือ่ นไปยังจุดนัดพบระหว่างทางจุดแรก ก็อาจจะยุง่ ยากเช่นเดียวกันเช่น ปะทะกับข้ าศึก
อาจจะทําให้ เคลือ่ นที่ตอ่ ไปข้ างหน้ าไม่ได้ อีกประการหนึง่ เมื่อปราศจากแผนที่และเข็มทิศแล้ วพวก ลว.ก็ไม่
สามารถจะหาที่อยูไ่ ด้
๕) ถ้ ากระจัดกระจายระหว่างจุดนัดพบระหว่างทาง หน่วย ลว.อาจจะกลับมายังจุดนัดพบครัง้
สุดท้ าย หรื อไปยังจุดนัดพบชัว่ คราวข้ างหน้ า ทังนี
้ ้ท่านจะต้ องตัดสินใจและประกาศให้ หน่วย ลว.ทราบ
เช่นเดียวกับครัง้ ก่อน ๆ การติดสินใจของท่านอยูก่ บั การพิจารณาสภาพการณ์ทวั่ ไปอย่างรอบคอบ
จ. การปฏิบตั ิ ณ จุดนัดพบ ผบ.หน่วย ลว.วางแผนการปฏิบตั ิที่จะกระทํา ณ จุดนัดพบ และชี ้แจงให้
ทุกคนได้ ทราบตามนัน้ ที่จุดนัดพบขันต้
้ น และจุดนัดพบระหว่างทาง ผบ.หน่วย ลว.จะต้ องจัดให้ การ ลว.
ดําเนินไปโดยต่อเนื่องตราบเท่าที่ภารกิจยังมีโอกาสสําเร็ จได้ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะวางแผนไว้ ดงั นี ้
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๑) ให้ หน่วย ลว.รอจนกระทัง่ ส่วนที่กําหนดหน้ าที่เฉพาะไว้ ของหน่วย ลว.ได้ กลับมาและปฏิบตั ิ
ภารกิจต่อไป ภายใต้ การบังคับบัญชาของผู้อาวุโสในขณะนัน้ แผนอันนี ้ควรใช้ เฉพาะ ลว.หาข่าวเท่านั ้น
เพราะกําลังพลเพียง ๑ หรื อ ๒ คน ก็ตามสามารถที่จะปฏิบตั ิภารกิจสําเร็ จได้
๒) หน่วย ลว.จะรอคอยอยูใ่ นช่วงเวลาอันหนึง่ หลังจากนั ้นผู้อาวุโสในที่นั ้นจะพิจารณาการ
ดําเนินการต่อไป โดยอาศัยกําลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีอยูเ่ ป็ นพื ้นฐาน แผนนี ้ควรจะกําหนดกําลังพลที่น้อย
ที่สดุ หรื อยุทโธปกรณ์ที่แน่นอนไว้ หรื อทังสองอย่
้
างเพื่อเป็ นพื ้นฐานในการปฏิบตั ิภารกิจต่อไป
๕. การปฏิบัติเมื่อปะทะกับข้ าศึก
ก. การปะทะกับข้ าศึกมี ๒ แบบคือ การปะทะโดยบังเอิญ และการซุม่ โจมตี
๑) การปะทะโดยบังเอิญ คือการพบข้ าศึกโดยบังเอิญ ข้ าศึกไม่ได้ คาดหมายว่าจะพบกับหน่วย
ลว.และไม่ได้ เตรี ยมการเรื่ องนี ้มาก่อน
๒) การซุม่ โจมตี คือการโจมตีอย่างจู่โจมจากพื ้นที่วางตัวที่ได้ มีการซ่อนพราง และไม่ตาดคิดต่อ
ข้ าศึกที่กําลังเคลือ่ นที่หรื อข้ าศึกที่หยุดอยูช่ วั่ ขณะหนึง่
ข. ในการปะทะกับข้ าศึกโดยบังเอิญ หน่วย ลว.จะต้ องรี บผละออกจากการรบโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะ
ทําได้ และการปฏิบตั ิภารกิจต่อไป ถ้ าหน่วย ลว.รบติดพันอยูก่ บั ข้ าศึกนานเกินความจําเป็ นมากเท่าใด
ย่อมจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ิภารกิจมากขึ ้นเท่านั ้น
๑) ระบบนาฬิกาเป็ นวิธหนึง่ ที่จะผละออกจากการปะทะทิศทางเคลือ่ นที่ของหน่วยลาดตระเวนคือ
๑๒ นาฬิกา หน.หน่วย ลว.ตะโกนบอกทิศทางและระยะทาง ตัวอย่างเช่นสิบนาฬิกาสองร้ อย หมายความว่า
เคลือ่ นที่ไปในทิศทาง ๑๐ นาฬิกา ระยะทาง ๒๐๐ เมตร โดยพวก ลว.จะต้ องรักษาตําแหน่งเดิมไว้ ขณะ
เคลือ่ นที่ไป เพื่อมิให้ เกิดความสับสน ผบ.ส่วนต่าง ๆ ที่จะต้ องตื่นตัวเป็ นพิศษเพื่อให้ แน่ใจว่าทุกคนได้ รับคําสัง่
และเคลือ่ นที่ไปอย่างรวดเร็ ว, ถูกต้ อง และเป็ นระเบียบ ทุกคนในหน่วยลาดตระเวน จะต้ องตื่นตัวในการ
เคลือ่ นที่ให้ สมั พันธ์ กบั การเคลือ่ นที่ของหน่วยลาดตระเวนไม่ใช่สมั พันธ์ กบั การเคลือ่ นที่ของตัวเอง
๒) การยิงและการเคลือ่ นที่เป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการผละจากการรบ โดยใช้ กําลังส่วนหนึง่ ยิงคุ้มครอง
กําลังอีกส่วนหนึง่ ซึง่ เคลือ่ นที่ไปในระยะทางสั ้น ๆ และผลัดกันยิงคุ้มครองซึง่ กันและกัน จนกว่าจะผละจาก
การรบได้ ทั ้งหมด
ิกาและการยิงประกอบการเคลือ่ นที่
๓) อาจใช้ วิธีการผสมกันทังระบบนาฬ
้
ค. ถ้ าเป็ นการซุม่ โจมตีทหน่วยลาดตระเวนจะต้ องพยายามชิงความได้ เปรี ยบจากการโจมตีอย่างจู่โจม
และอํานาจการยิงอย่างสูงสุดในขันต้
้ นของข้ าศึกในการซุม่ โจมตี มีหนทางปฏิบตั ิอยู่ ๒ ประการ คือ การถอน
ตัวหรื อการโจมตีโดยฉับพลัน การเตรี ยมการซุม่ โจมตีอย่างดีจะสกัดกันการเคลื
้
อ่ นทีไ่ ปทางปี กโดยการใช้ เครื่ อง
กีดขวางตามธรรมชาติ เช่น หน้ าผา, ลําธาร, เขื่อนกั ้นนํ ้า หรื อเครื่ องกีดขวางที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เช่น "ระเบิดเคล์
โม" หรื ออาจจะใช้ รวมกันทังสองอย่
้
าง เส้ นทางการถอนตัวจะถูกสกัดกั ้นด้ วย "ระเบิดเคล์โม" บางครัง้ อาจจะ
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ผละจากการรบได้ โดยการโจมตี โดยฉับพลันโดยหน่วย ลว.จะต้ องพิจารณาอย่างรวดเร็ ว ต่อการยิงจุดที่เบา
บางที่สดุ แล้ วเข้ าโจมตีจุดที่เบาบางที่สดุ แล้ วเข้ าโจมตีจุดนี ้ด้ วยการยิงอย่างหนักเพื่อทะลุทะลวงผ่านไปให้ ได้
ง. การคาดหมายสถานการณ์ลว่ งหน้ าถึงพื ้นที่ซุม่ โจมตี และแผนการปฏิบตั ิในแต่ละสถานการณ์ จง
แน่ใจว่าการจัดกําลังในการเดินทางและแผนการปฏิบตั ิเมื่อปะทะกับข้ าศึก จะต้ องสนับสนุนซึง่ กันและกัน
การปฏิบตั ิโดยฉับพลันเป็ นวิธีหนึ่งที่จะนํามาใช้ ในการปฏิบตั ิเมื่อปะทะข้ าศึก (รายละเอียดในหัวข้ อการ
ปฏิบตั ิโดยฉับพลัน)
๖. การปฏิบัติ ณ พืน้ ที่อันตราย
พื ้นที่อนั ตราย คือ สถานที่ใด ๆ ที่หน่วยลาดตระเวนจะได้ รับอันตรายจากการตรวจการณ์หรื อการยิง
จากข้ าศึก พื ้นที่อนั ตรายบางแห่งท่านอาจต้ องเผชิญหน้ ากับข้ าศึกและต้ องผ่านไป พื ้นที่เหล่านั ้น ได้ แก่ พื ้นที่
โล่งแจ้ ง, ถนน, ทางเดิน และสิง่ กีดขวาง เช่น ลวดหนาม, สนามทุน่ ระเบิด, แม่นํ ้า, ลําธารและทะเลสาบ ที่
มัน่ ข้ าศึกที่ราบแล้ วหรื ออยูใ่ นขันสงสั
้ ย ล้ วนเป็ นพื ้นที่อนั ตรายกี่แห่งที่จะต้ องผ่านและวางแผนการข้ ามพื ้นที่
อันตรายแต่ละแห่งและรวมไว้ ในคําสัง่ ลาดตระเวน เพื่อที่จะให้ ทกุ คนในหน่วยได้ ร้ ูอย่างชัดแจ้ งว่าจะต้ องทํา
อะไรเมื่อถึงพื ้นที่เหล่านัน้
ก. การข้ ามพื ้นที่โล่ง พวก ลว.ทําการลาดตระเวนทางฝั่งใกล้ และทางด้ านข้ างของพื ้นที่อนั ตรายก่อนใน
ขั ้นแรก จากนันให้
้ ตรวจดูทางฝั่งไกล ถ้ าฝั่งไกลปลอดภัยจากข้ าศึก ก็จะเคลือ่ นที่ผา่ นพื ้นที่ไปโดยการคุ้มครอง
ซึง่ กันและกัน จงจําไว้ วา่ สิง่ กีดขวางทุกชนิดปกติจะมีการคุ้มครองด้ วยการยิง เพราะฉะนันให้
้ หลีกเลีย่ งการผ่าน
ช่องว่างที่มีอยูใ่ นลวดหนาม หรื อในสนามทุน่ ระเบิด ควรหาช่องทางที่จะผ่านไปด้ วยตนเองและการส่งส่วนระวัง
ป้องกัน ผ่านช่องทางเข้ าไปก่อนที่กําลังส่วนใหญ่จะผ่านไป
ข. ในการข้ ามลํานํ ้า ในขันแรกให้
้
ทําการลาดตระเวนทางฝั่งใกล้ ก่อน และวางกําลังในที่ที่สามารถ
คุ้มกันทางฝั่งไกลได้ เมื่อลําธารตื ้นและง่ายต่อการลุยข้ ามให้ สง่ ส่วนระวังป้องกันข้ ามไปก่อน เพื่อตรวจสอบ
ทางฝั่งไกล เมื่อเห็นว่าปลอดภัยพอกําลังส่วนที่เหลือก็จะข้ ามไปอย่างรวดเร็ ว เมื่อลําธารค่อนข้ างลึกเกินไปที่
จะข้ ามไปได้ อย่างรวดเร็ ว หน่วยลาดตระเวนก็ยงั ต้ องมีการตรวจสอบทางฝั่งไกลเช่นเดียวกันโดยส่วนระวัง
ป้องกันว่ายนํ ้าหรื อลุยข้ ามไปภายใต้ การคุ้มครองของกําลังบนฝั่งใกล้ หลังจากที่ทําการตรวจสอบฝั่งไกล
เรี ยบร้ อยแล้ ว กําลังที่เหลือก็จะว่ายนํ ้าหรื อลุยข้ ามไปภายใต้ การคุ้มครองของส่วนระวังป้องกัน โดยอาจข้ าม
ไปทีละคนหรื อเป็ นคู่ ๆ ก็ได้
ถ้ าการข้ ามจําเป็ นต้ องมีการว่ายนํ ้าข้ ามในกรณีลาํ ธารลึกมาก หน่วยลาดตระเวนอาจจะต้ องทําแพ
ขึ ้นเพื่อใช้ ลาํ เลียงอาวุธหรื อกระสุนในสภาพอากาศหนาวพิจารณาใช้ แพลําเลียงคนข้ ามด้ วย
ค. ถ้ าหน่วยลาดตระเวนใช้ เรื อที่พบั ไม่ได้ ข้ามลํานํ ้า เป็ นการไม่ฉลาดนักถ้ าจะซ่อนเรื อไว้ ทางด้ านฝั่ง
ไกล เพราะข้ าศึกอาจตรวจพบเรื อและรอคอยการกลับมาของหน่วยลาดตระเวน ในการนี ้ใช้ คนใดคนหนึง่ ใน
หน่วยนําเรื อยางกลับไปยังฝั่งใกล้ และในเวลากลับให้ หลีกเลีย่ งการใช้ จุดส่งข้ ามจุดเดียวกัน และควรเตรี ยม
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สัญญาณพิเศษไว้ เมื่อหน่วยลาดตระเวนจําเป็ นต้ องข้ ามกลับ ณ จุดเดิมเพื่อคนที่หน่วยทิ ้งไว้ จะได้ นําเรื อไป
รับหน่วยลาดตระเวนข้ ามกลับ
ง. การข้ ามถนน เส้ นทางให้ ข้ามใกล้ ทางโค้ ง หรื อถนนแคบ ที่จํากัดในการตรวจการณ์ของข้ าศึก
จะต้ องใช้ เวลาในการข้ าใให้ น้อยที่สดุ เท่าที่จะน้ อยได้ หน่วยลาดตระเวนจะต้ องส่งกําลัออกไปลาดตระเวนฝั่ง
ใกล้ หลังจากนันให้
้ สง่ ส่วนระวังป้องกันข้ ามไปตรวจตรายังฝั่งไกล รวมทั ้งตรวจสอบจุดนัดพบชัว่ คราวยังฝั่ง
ไกลด้ วย หลังจากนันส่
้ วนทีเ่ หลือของหน่วยลาดตระเวน จะข้ ามตามไปอย่างรวดเร็ วและเงียบเชียบภายใต้
การคุ้มครองของส่วนระวังป้องกัน
จ. ถ้ าหน่วยลาดตระเวนจําเป็ นต้ องข้ ามใกล้ กบั จุดที่ข้าศึกอยู่ ควรจะใช้ เสียงระเบิดในสนามรบกลบ
เกลือ่ นเสียง ในการเคลือ่ นที่ ถ้ าสามารถขอการยิงสนับสนุนได้ ควรจะขอการยิงเพื่อดึงความสนใจของข้ าศึก
ไปที่อื่น ขณะที่หน่วยลาดตระเวนข้ าม
๗. การปฏิบัติ ณ ที่หมาย การปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย เป็ นขันตอนที
้
่สาํ คัญที่สดุ ของการลาดตระเวน
๘. การควบคุม ความสําเร็ จในการลาดตระเวนนี ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการควบคุมหน่วยในการ
ปฏิบตั ิงานท่านจะต้ องสามารถที่จะใช้ ทกุ คนในหน่วยลาดตระเวนให้ ปฏิบตั ิไปตามสถานการณ์ที่ต้องการได้ เช่น
การเริ่ มต้ นการยิง, การเลือ่ นฉากการยิง หรื อการหยุดยิงเป็ นต้ น
ก. การควบคุมโดยใช้ เสียงหรื อวิธีการฟั งอื่น ๆ
๑) การออกคําสัง่ โดยปากเปล่า เป็ นวิธีการควบคุมที่ดีวิธีหนึง่ การพูดดังพอที่จะได้ ยินไม่ตะโกน
นอกจากจําเป็ น ในเวลากลางคืนหรื อเมื่อเข้ าใกล้ ข้าศึก หยุดหน่วยลาดตระเวนและเรี ยก หน.ส่วนต่าง ๆ มาสัง่
การเบา ๆ หรื อกระซิบ หน.ส่วนจะส่งข่าวสารผ่านโดยการบอกทีละคน ถ้ าการสัง่ ต่อของ หน.ส่วนต่าง ๆ ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ หน.หน่วย อาจจะเป็ นผู้สงั่ การทีละคน โดยใช้ เสียงเบาหรื อกระซิบเช่นเดียวกัน
๒) วิทยุเป็ นวิธีการที่ดีเลิศในการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยขนาดใหญ่
๓) เสียงสัญญาณอื่นอาจจะใช้ ได้ ถ้าแน่ใจว่าทุกคนจะใช้ ได้ ตามที่ม่งุ หมายไว้ การซักซ้ อมเสียง
สัญญาณก่อนที่จะออกทําการลาดตระเวนเสียงสัญญาณควรจะเป็ นเสียงธรรมดาที่เข้ าใจง่ายและใช้ เสียง
เพียง ๒ - ๓ อย่างจะดีกว่าที่จะใช้ มากเกินไป เสียงนกเสียงสัตว์ ไม่ควรใช้ บอ่ ย ๆ เพราะเป็ นการยากที่ทกุ คน
จะเลียนแบบได้ เหมือน
ข. การควบคุมเงียบ
๑) สัญญาณมือ สามารถจะใช้ ได้ ถ้าเหมาะสม เช่นอยูใ่ กล้ ข้าศึก ทุกคนในหน่วยลาดตระเวน
จะต้ องรู้สญ
ั ญาณมือ และตื่นตัวที่จะรับและส่งผ่านไปยังคนอื่น พวก ลว.สามารถที่จะพัฒนาสัญญาณ
พิเศษขึ ้นใช้ เองระหว่างการฝึ ก และต้ องแน่ใจว่าทุกคนได้ ร้ ูสญ
ั ญาณพิเศษนี ้ ถ้ าการตั ้งสัญญาณไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ก็อาจจะใช้ ทาทางได้ เช่น กํามือขึ ้นมาที่นยั น์ตาแล้ วชี ้ไปในทิศทางอันหนึง่ หมายความว่าให้
คนใดคนหนึง่ ไปสังเกตการณ์ในทิศทางนัน้ วิธีดงึ ความสนใจของพวก ลว. ก็คอื โยนก้ อนหินหรื อกิ่งไม้ ไปหา
แล้ วส่งสัญญาณหรื อแสดงท่าทางให้ ดู
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๒) เครื่ องมือที่ใช้ แสงอินฟราเรด หรื อพวกกล้ องแสดงดาว ไฟฉายอาจใช้ ได้ ในการส่งหรื อรับ
สัญญาณและดํารงการควบคุมในเวลากลางคืน
๓) เทปเรื องแสง จะช่วยในการควบคุมในเวลากลางคืน โดยใช้ ๒ แถบขนาดเครื่ องหมายของร้ อย
เอกทหาร อเมริ กนั ติดกับส่วนหลังของหมวกหรื อคอปกเสื ้อ แต่ต้องระมัดระวังเมื่อเข้ าใกล้ ข้าศึก จุดเรื องแสง
บนเข็มทิศอาจจะใช้ เป็ นสัญญาณง่ายในระยะทางใกล้ ๆ
ค. การช่วยในการควบคุม
๑) รอง หน.หน่วยลาดตระเวนปกติจะอยูข่ ้ างหลังหรื อใกล้ หลังสุดเพื่อป้องกันคนตกหล่นหรื อ
ออกจากตําแหน่งที่อยู่ รอง หน.หน่วยจะตื่นตัวอยูเ่ สมอในการรับสัญญาณหรื อคําสัง่ เพื่อยืนยันว่าทุกคน
ได้ รับคําสัง่ และปฏิบตั ิตาม เมื่อหน่วยลาดตระเวนหยุด รอง หน.หน่วยจะขึ ้นมาติดต่อเพื่อให้ ได้ ข้อแนะนํา
หรื อข่าวสารจาก ผบ.ลว.
๒) หน.ส่วนต่าง ๆ จะดํารงการควบคุมทุกคนส่วนหรื อในชุดของตนเช่นเดียวกัน ทุกคนจะต้ อง
ตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา เพื่อรับสัญญาณหรื อคําสัง่ และให้ ทกุ คนในส่วนได้ รับทราบและปฏิบตั ิตาม
๓)
ทุกคนในหน่วยลาดตระเวนช่วยเหลือในการควบคุมโดยการตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลาและส่ง
สัญญาณหรื อคําสัง่ ไปยังคนอื่น ๆ สัญญาณหยุดอาจจะส่งโดยใครก็ได้ ในหน่วยลาดตระเวน แต่
สัญญาณในการเดินทางจะต้ องให้ โดย หน.หน่วยลาดตระเวนคนเดียวเท่านัน้
ง. การตรวจสอบจํานวนคน ลักษณะการควบคุมที่สาํ คัญอย่างหนึง่ ของการลาดตระเวน คือการ
ตรวจสอบจํานวนเพื่อตรวจสอบว่าทุกคนอยูเ่ รี ยบร้ อย การตรวจสอบจํานวนจะต้ องกระทําภายหลังที่ข้าม
พื ้นทีอ่ นั ตราย, หลังจากปะทะกับข้ าศึกและหลังจากหยุดหน่วย
๑) เมื่อเดินทางในแถวตอนเรี ยงหนึง่ คนสุดท้ ายส่งจํานวนโดยการตบหลังคนที่อยูข่ ้ างหน้ าพร้ อม
กับกระซิบเบา ๆ จนกระทัง่ ถึง หน.หน่วย จํานวนคนที่อยูข่ ้ างหลังรวมกับ หน.หน่วยและคนที่อยูข่ ้ างหน้ าจะ
เท่ากับจํานวนทังหมดของหน่
้
วยลาดตระเวน
๒) หน่วยลาดตระเวนขนาดใหญ่หรื อการเดินทางที่ใช้ รูปขบวนอื่น หน.ส่วนต่าง ๆ จะเป็ นผู้
ตรวจสอบจํานวนคนภายในส่วน แล้ วรายงานให้ หน.หน่วยทราบ
๓) การตรวจสอบจํานวนจะต้ องเป็ นไปโดยอัตโนมัติ คือ ทุกครัง้ เมื่อผ่านพื ้นที่อนั ตรายภายหลังที่
ปะทะกับข้ าศึก และหลังจากหยุดหน่วย
๔) หน.หน่วยลาดตระเวน อาจจะส่งคําสัง่ "ตรวจสอบจํานวน" ผ่านไปจนถึงคนสุดท้ ายเพื่อให้ สง่
จํานวนขึ ้นไปให้ ทราบ
๕) ทุกคนจะต้ องแน่ใจว่าคนข้ างหลังได้ ตบหลังและส่งจํานวนให้ แล้ วจึงจะส่งจํานวนผ่านต่อไป
๙. การรักษาทิศทาง
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ก. การกําหนดให้ พวก ลว. ๑ - ๒ คน เป็ นพลแผนที่เข็มทิศเพื่อใช้ ในการรักษาทิศทางให้ กบั หน่วย
ลว. แต่ควรจะมีการตรวจสอบบ่อย ๆ และอย่าลังเลใจที่จะเปลีย่ นหน้ าที่ถ้าการปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่เหมาะสมพอ
อย่าลืมว่าท่านเป็ นผู้รับผิดชอบในงานที่ทา่ นกําลังทําอยู่
ข. กําหนดให้ มีพลนับก้ าวเพื่อตรวจสอบระยะทางจากจุดหนึง่ ไปยังจุดหนึง่ ควรใช้ อย่างน้ อยที่สดุ ๒
คน และใช้ อตั ราเฉลีย่ จากคนทังสองเป็
้
นระยะทางโดยประมาณของหน่วยที่เดินทางไปและควรแยกพลนับ
ก้ าวให้ อยูห่ า่ งกัน เพื่อว่าจะได้ ไม่อาศัยการนับซึง่ กันและกัน
ค. แบ่งเส้ นทางเดินของหน่วยออกเป็ น "ขา" โดยแต่ละขาเริ่ มต้ นจากจุดที่สงั เกตเห็นได้ งา่ ยบน
พื ้นดิน พลนับก้ าวจะเริ่ มนับเมื่อผ่านจุดเริ่ มต้ นแต่ละขา วิธีการเช่นนี ้จะทําให้ งา่ ยต่อการนับก้ าวและสามารถ
ที่จะส่งจํานวนก้ าวมาให้ ทราบได้ ภายในเวลาและถูกต้ อง
ง. เมื่อต้ องการทราบระยะทาง ผบ.หน่วยจะส่งคําสัง่ ไปยังคนข้ างหลัง "ส่งก้ าว" ซึง่ คนข้ างหลัง
จะต้ องส่งต่อไปจนถึงพลนับก้ าวทังสองคน
้
ผู้ซงึ่ จะส่งระยะทางกลับขึ ้นมาเป็ นเมตร เช่น "สองร้ อย" "หนึง่ ห้ า
ศูนย์" เป็ นต้ น
จ. พวก ลว.จะต้ องแน่ใจว่าจํานวนก้ าวได้ สง่ มาจนถึง หน.หน่วย และ หน.หน่วย ลว.จะต้ องทราบ
ระยะทางที่นบั ทังสองคน
้
เพื่อจะได้ ตรวจสอบ
๑๐. การระวังป้ องกัน ในการจัดกําลังในการเดินทางนั ้น ปกติจะให้ การระวังป้องกันไปในตัว แต่ก็ยงั ไม่
เพียงพอ
หน่วยลาดตระเวนจะต้ องเพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันเพื่อให้ แน่ใจว่ามีความปลอดภัยโดย
สมบูรณ์
ก. การลาดตระเวนเวลากลางวัน
๑) หน่วยลาดตระเวนจะกระจายกําลังออกไปแต่ต้องคํานึงถึง การควบคุม, ทัศนวิสยั และ
องค์ประกอบอื่น ๆ
๒) ส่วนระวังป้องกัน แยกห่างกันออกไปโดยเฉพาะส่วนที่อยูข่ ้ างหน้ าและควรจะต้ องมอบพื ้นที่
รับผิดชอบทางหน้ า, ทางปี ก และทางหลังให้ กบั ส่วนระวังป้องกัน หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดในหน่วยลาดตระเวน
๓) เมื่อเคลือ่ นที่ไปตามเขาสูง จะต้ องระมัดระวังมิให้ เกิดภาพตัดกับแนวขอบฟ้า
๔) หลีกเลีย่ งพื ้นที่โล่งแจ้ ง และใช้ ประโยชน์จากการพรางและการซ่อนเร้ น
๕) ก้ าวให้ สมํ่าเสมอ หลีกเลีย่ งการโผหรื อการวิ่ง การเดินแบบกระตุกกระชาก จะดึงดูดความ
สนใจข้ าศึก
๖) หลีกเลีย่ งที่ตงข้
ั ้ าศึกซึง่ ทราบแล้ วหรื อเพียงแต่สงสัย รวมทั ้งพื ้นที่ปลูกสร้ าง
ข. การลาดตระเวนในเวลากลางคืน ใช้ เทคนิคเดียวกันในเวลากลางวัน แต่มีการปรับปรุงให้ เหมาะสมขึ ้น
๑) ร่นระยะต่อเข้ ามาใกล้ กว่าเวลากลางวัน
๒) เคลือ่ นที่อย่างเงียบที่สดุ เพราะในเวลากลางคืนนั ้นเสียงไปได้ ไกลกว่าในเวลากลางวัน
๓) ลดความเร็ วในการเดินทางลงเพื่อป้องกันมิให้ คนในหน่วยพลัดจากกันได้
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ค. หลีกเลีย่ งการซุม่ โจมตี การจัดส่วนระวังป้องกันและการลาดตระเวนหาข่าวที่ถกู ต้ องจะเป็ นการ
ป้องกันที่ดีที่สดุ ในการซุม่ โจมตี
หน่วยลาดตระเวนจะต้ องพร้ อมอยูเ่ สมอและสงสัยต่อพื ้นทีทกุ แห่ง
โดยเฉพาะพื ้นที่ที่เหมาะสมต่อการซุม่ โจมตี ถนน, เส้ นทาง, ร่องนํ ้าแคบ ๆ , หมู่บ้าน และพื ้นที่โล่งแจ้ ง ควร
ระมัดระวังเมื่อเข้ าใกล้ พื ้นที่เหล่านี ้ โดยหยุดหน่วยและพิจารณาพื ้นที่อย่างละเอียดรอบคอบ หลีกเลีย่ ง
เส้ นทางที่เคยใช้ โดยหน่วยลาดตระเวนอื่น

ง. การหยุด
๑) หน.หน่วย ลว.ควรจะหยุดหน่วยเป็ นครัง้ คราว เพื่อตรวจการณ์และฟั งการปฏิบตั ิของข้ าศึก
การกระทําเช่นนี ้ เรี ยกว่า การหยุดระวังป้องกัน เมื่อได้ รับสัญญาณทุกคนหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ รักษาความเงียบ
ไว้ อย่างดีที่สดุ , ตรวจดูและฟั งหน่วยลาดตระเวนควรกระทําเช่นนี ้เมื่อถึงพื ้นที่อนั ตรายและควรทําเป็ นช่วง ๆ
ไปตลอดระยะทางการเคลือ่ นที่และอาจจะให้ มีการหยุดระวังป้องกัน ภายหลังที่ออกจากพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน
หรื อก่อนเข้ าพื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน
ในกรณีที่การซ่อนพรางไม่ดี อาจจะให้ ทกุ คนนัง่ คุกเข่าหรื อนอนราบกับพื ้น แต่วิธีนี ้ผลเสีย คือ
การตรวจการณ์ไม่ดี และทําให้ เกิดเสียงดังขณะหมอบลงไปสัมผัสกับพื ้น การหยุดไม่ควรหยุดนานเกินกว่า
๒ - ๓ นาที
๒) หน่วยลาดตระเวนอาจจะหยุดชัว่ คราว เพื่อส่งข่าว, รับประทานอาหาร, หยุดพักประจํา
ชัว่ โมง, ตรวจสอบทิศทางหรื อที่อยู่ หรื อส่งกําลังออกไปลาดตระเวน โดยเลือกพื ้นที่ที่มีการซ่อนพรางหรื อถ้ า
เป็ นไปได้ ควรมีการกําบัง และเหมาะในการตั ้งรับแล้ วจัดตั ้งการระวังป้องกันรอบตัวก่อนที่จะออกเดินทาง
ต่อไปจะต้ องตรวจสอบจํานวนคนให้ เรี ยบร้ อยหรื อในเวลากลางคืน ควรจะต้ องยํ ้าเตือนให้ ทกุ คนรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบผู้ที่เดินอยูข่ ้ างหลัง ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันมิให้ มีการตกหล่นหรื อเสียเวลาไปในการนี ้
จ. การระวังป้องกันข้ างหน้ า จะดําเนินการโดยพลนําทาง ซึง่ อาจจะใช้ เพียงคนเดียวในการ
ลาดตระเวนหาข่าวแต่ในการลาดตระเวนรบ ปกติใช้ ๒ คน หน่วยลาดตระเวนขนาดกองร้ อยอาจจะใช้ กําลัง
ขนาด ๑ พวกยิง หรื อ ๑ หมู่ เป็ นส่วนระวังป้องกันหน้ า
๑) พลนําทางต้ องเคลือ่ นที่ไปข้ างหน้ า ห่างออกไปเท่าที่ทศั นวิสยั และภูมิประเทศจะอํานวยให้ ใน
ป่ าทึบหรื อในเวลากลางคืนที่มืดมิด อาจจะห่างเพียง ๒ - ๓ เมตร แต่ในสถานที่ทศั นวิสยั ดี หรื อที่โล่งอาจจะ
ห่างออกไปถึง ๑๐๐ เมตร หรื อมากกว่า
๒) พลนําทางจะรักษาทิศทางการเคลือ่ นที่โดยการใช้ เข็มทิศ และดํารงการติดต่อกับหน่วย
ลาดตระเวนข้ างหลังโดยการใช้ สายตา
๓) พลนําทางจะเคลือ่ นที่ไปทางขวา ทางซ้ ายและข้ างหน้ า เพื่อตรวจดูพื ้นที่ทั ้งหมดที่หน่วย
ลาดตระเวนจะต้ องผ่าน
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๔) พลนําทางจะดําเนินการระวังป้องกันข้ างหน้ า มิใช่ผ้ บู ุกเบิกทางให้ กบั หน่วยลาดตระเวน พลนํา
ทางจะต้ องอยูไ่ ปข้ างหน้ าไกลพอที่จะจัดการระวังป้องกันได้ นอกจากสภาพการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ทัศนวิสยั เลว
หรื อภูมิประเทศจํากัดพลนําทางจะต้ องอยูใ่ กล้ กบั หน่วย ลว.
๕) เทคนิคที่ดีในการใช้ ชุดระวังป้องกัน คือ ๒ คน สําหรับพลนําทางและอีก ๑ คน เป็ นพลแผนที่
เข็มทิศ ในการลาดตระเวนระยะเวลานานควรจะได้ มีการแลกเปลีย่ นหน้ าที่กนั
๑๑. การใช้ วิทยุ ควรใช้ วิทยุอย่างประหยัด การกดปุ่ มส่งในบางครัง้ ก็เพียงพอที่สง่ ข่าวแล้ ว เมื่อส่งวิทยุใกล้
ข้ าศึกควรป้องมือไว้ ที่ปากพูดและใช้ เสียงตํ่า
๑๒. การแทรกซึม
ก. การแทรกซึมกระทําเมื่อข้ าศึกวางกําลังป้องกันมิให้ หน่วยลาดตระเวนเข้ าไปในพื ้นที่ข้าศึกเป็ นหน่วยได้
อย่างไรก็ตามการเล็ดลอดเข้ าไปเป็ นคูห่ รื อกลุม่ เล็ก ๆ ก็สามารถที่จะทําได้ โดยมิให้ ข้าศึกตรวจพบในกรณีเช่นนี ้
หน่วยลาดตระเวนจะแยกกันออกจากพื ้นที่ฝ่ายเดียวกันหรื อในเวลาที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะ พวก ลว.กลุม่ เล็ก ๆ
แทรกซึมออกในเวลาที่แตกต่างกัน ภายหลังที่เข้ าไปในพื ้นที่ข้าศึกแล้ ว กลุม่ ต่าง ๆ ก็จะไปรวมพลกัน ณ จุดที่ได้ ตก
ลงกันไว้ กอ่ นเรี ยกว่า "จุดรวมพล" ซึง่ เป็ นจุดที่ไม่อยูใ่ นการยึดครองของข้ าศึก มีการซ่อนพรางและง่ายต่อการจดจํา
จุดรวมพลสํารองถูกกําหนดขึ ้นในกรณีที่จุดรวมพลขั ้นต้ นไม่สามารถจะใช้ ได้ ถ้ าทุกคนไม่สามารถไปรวม ณ จุด
รวมพลได้ ภายในเวลาที่กําหนด ผู้มีอาวุโสในที่นั ้นจะเป็ นผู้พิจารณาการปฏิบตั ิที่จะต้ องทําต่อไป
ข. ในการกลับเข้ าสูพ่ ื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน
ก็ใช้ วิธีการเช่นเดียวกับการแทรกซึมออกนอกหน่วย
ลาดตระเวนแยกกําลังออก และเข้ ามารวมกันบริ เวณใกล้ ๆ พื ้นที่ฝ่ายเดียวกัน
ค. หน่วยลาดตระเวนอาจจะแทรกซึมกลับโดยการแยกออกเป็ นหน่วยเล็ก ๆ แม้ วา่ การเข้ าพื ้นที่
ข้ าศึก จะเข้ าไปเป็ นหน่วยก็ตาม ทังนี
้ ้เนื่องจากสถานการณ์ทางยุทธวิธีได้ เปลีย่ นแปลงไปทําให้ กลับเข้ าพื ้นที่
เป็ นหน่วยไม่ได้ การแทรกซึมเข้ าวิธีนี ้จะทําให้ เอกภาพทางยุทธวิธีของหน่วยลาดตระเวนหมดไป ดังนันการ
้
เข้ าโดยวิธีแทรกซึมนี ้จะใช้ ก็ตอ่ เมื่อวิธีอื่นไม่สามารถกระทําได้ เท่านั ้น
๑๓. พืน้ ที่รวมพล
ก. เมื่อหน่วยลาดตระเวนจําเป็ นต้ องหยุดเป็ นระยะเวลานานในพื ้นที่ซงึ่ ไม่ได้ รับการระวังป้องกันจาก
กําลังทางฝ่ ายเดียวกัน การปฏิบตั ิทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมดําเนินการให้ มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ขณะที่
หน่วยลาดตระเวนอยูใ่ นสถานการณ์ที่ลอ่ แหลมเช่นนี ้ วิธีการที่ได้ ผลที่สดุ ที่เชื่อว่าจะให้ การระวังป้องกันอย่าง
สูงสุดคือการนําหน่วยลาดตระเวนเข้ าไปยังที่รวมพลซึง่ สถานที่และสิง่ แวดล้ อมให้ การป้องกันการตรวจพบ
จากข้ าศึก ที่รวมพลเช่นนี ้เรี ยกว่า "ที่รวมพลลับ"
ข. การปฏิบตั ิในพื ้นที่รวมพลลับคล้ ายคลึงกับการปฏิบตั ิในพื ้นที่รวมพลซึง่ อยูใ่ นพื ้นที่รวมพลของฝ่ าย
เดียวกัน นอกจากสิง่ ทีส่ าํ คัญกว่าคือให้ มีการเคลือ่ นไหวน้ อยที่สดุ ที่ตงและการจั
ั้
ดกําลังภายในพื ้นทีร่ วมพลลับ
จะต้ องพิจารณาให้ ละเอียดว่าการจัดตังที
้ ่รวมพลในภูมิประเทศที่ได้ รับการป้องกันจากทหารฝ่ ายเดียวกัน
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ค. แผนของ ผบ.หน่วยลาดตระเวนจะต้ องรวมถึงตําบลพื ้นที่รวมพลลับคร่าว ๆ เมื่อลักษณะการ
ปฏิบตั ิบง่ ว่าจะต้ องหยุดอยูใ่ นพื ้นที่ข้าศึกเป็ นเวลานาน ที่ตั ้งชัว่ คราวนี ้จะต้ องได้ รับการยืนยันจากการ ลว.ใน
ภูมิประเทศจริ ง ก่อนที่หน่วยลาดตระเวนจะเข้ าไปยึดครอง สถานการณ์ที่ต้องให้ มีแผนการจัดตั ้งพื ้นที่รวม
พลนั ้นมีดงั นี ้.๑) ความต้ องการที่จะต้ องหยุดความเคลือ่ นไหวทั ้งปวงในเวลากลางวัน เพื่อหลีกเลีย่ งการถูก
ตรวจพบ
๒) ความต้ องการที่จะซ่อนหน่วย ลว.ขณะที่ หน.หน่วย ลว.ทําการ ลว.หารายละเอียดบริ เวณที่หมาย
๓) ความจําเป็ นในการพักผ่อนและปรับกําลังใหม่ภายหลังการเคลือ่ นที่เป็ นเวลานาน
๔) ความจําเป็ นในการรวบรวมแผนให้ สมบูรณ์ในครัง้ สุดท้ าย และก่อนที่จะออกคําสัง่ ที่จําเป็ น
ก่อนการปฏิบตั ิ ณ ที่หมาย
๕) ความต้ องการในการจัดกําลังใหม่ ภายหลังที่หน่วยลาดตระเวนแทรกซึมเข้ าพื ้นที่เป็ นหน่วย
เล็ก ๆ (ใช้ รวมกับจุดนัดพบ)
ง. แผนการปฏิบตั ิในพื ้นที่รวมพลลับ ควรประกอบไปด้ วยมาตรการเพื่อความปลอดภัยทั ้งทางตรง
และทางอ้ อม ดังนี ้
๑) ข้ อพิจารณาความปลอดภัยทางอ้ อม
ก) หลีกเลีย่ งพื ้นที่ปลูกสร้ าง
ข) หลีกเลีย่ งพื ้นที่ที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของประชาชน
ค) หลีกเลีย่ งจากที่มนั่ ข้ าศึกที่ได้ ทราบหรื อสงสัย
ง) เลือกภูมิประเทศซึง่ มีคา่ ทางยุทธวิธีน้อย
จ) หลีกเลีย่ งแนวสันเขา, ยอดสูงเด่น, หุบเขา, ทะเลสาบและลําธาร
ฉ) เลือกภูมิประเทศที่ชนั , หุบลึก และพื ้นที่ใดที่เป็ นอุปสรรคต่อการเดิน
ช) หลีกเลีย่ งถนนและเส้ นทางเดิน
ซ) เลือกพื ้นที่ที่ไม่ใช่เส้ นทางเดิน
ฌ) หลีกเลีย่ งป่ าโล่งแจ้ ง
ญ) เลือกพื ้นที่ที่มีพนั ธุ์ไม้ ทบึ
๒) ข้ อพิจารณาความปลอดภัยโดยตรง
ก) จัดตังที
้ ่ตรวจการณ์ซงึ่ คุ้มครองเส้ นทางทั ้งหมดที่เข้ าสูพ่ ื ้นที่
ข) จัดตังข่
้ ายการสือ่ สารกับที่ตรวจการณ์เพื่อจะได้ แจ้ งเตือนการเข้ ามาของข้ าศึก
ค) เลือกพื ้นที่สาํ รองไว้ เพราะพื ้นที่รวมพลลับอาจจะถูกรบกวนหรื อพบว่ายังไม่เหมาะสม
ง) เตรี ยมแผนการถอน
จ) มีแผนการเตรี ยมพร้ อมไว้ โดยมีจํานวนคนที่แน่นอนที่จะต้ องตื่นอยูต่ ลอดเวลา
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ฉ) ให้ มีการควบคุมในเรื่ องการใช้ แสงสว่างและวินยั ในการพราง
ซ) จัดกําลังภายในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยลาดตระเวนปฏิบตั ิงานเท่าที่จําเป็ นเพื่อให้ มีการ
เคลือ่ นไหวภายในพื ้นที่น้อยที่สดุ
จ. ขนาดของพื ้นที่ซงึ่ สามารถจะยึดครองได้ โดยหน่วยลาดตระเวน ในพื ้นที่รวมพลลับและจํานวนที่
ตรวจการณ์ที่ต้องการขึ ้นอยูก่ บั ภูมิประเทศที่เป็ นอยู,่ จํานวนและประสิทธิภาพในการกําบังและซ่อนเร้ นและ
ขนาดของหน่วยลาดตระเวน กฎง่าย ๆ คือ ท่านจะสามารถยึดครองพื ้นที่ใหญ่ขนาดไหนก็คือ การยึดครอง
จํานวนภูมิประเทศที่น้อยที่สดุ ที่สามารถให้ การกําบังและการซ่อนเร้ นมากที่สดุ อีกประการหนึง่ การกระจาย
กําลังออกในพื ้นที่โล่งและร่นระยะเข้ ามาในพื ้นที่ทบึ , ตัวอย่างการจัดกําลังในพื ้นที่รวมพลลับแสดงให้ เห็นที่
ตรวจการณ์ ๓ แห่ง ที่ค้ มุ ครองเส้ นทางเข้ าออก ดังรูปที่ ๘

ลําธาร

รูปที่ ๘ ตัวอย่างการวางกําลังในเขตพื ้นที่รวมพล
๑๔. การรายงาน ข่าวสารที่สาํ คัญเกี่ยวกับข้ าศึกหรื อภูมิประเทศให้ รายงานด่วนที่สดุ เท่าที่จะทําได้ โดยใช้
วิทยุ, โทรศัพท์, พลนําสาร หรื อสัญญาณที่เตรี ยมไว้ ลว่ งหน้ า เมื่อหน่วยลาดตระเวนเดินทางกลับและมีการ
บรรยายสรุป ควรจะใช้ แผนที่หรื อภาพถ่ายทางอากาศเป็ นเครื่ องช่วยในการแสดงพื ้นที่ หรื อที่ตั ้งหน่วยของ
ข้ าศึก ซึง่ หน่วยลาดตระเวนได้ รับข่าวสามารถและถ้ าเป็ นไปได้ อาจใช้ ภาพถ่าย หรื อภาพเสก็ต ช่วยในการ
รายงานให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นไปก็ได้

--------------------------
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บทที่ ๖
การเคลื่อนย้ ายด้ วยขบวนยานยนต์
และการต่ อต้ านการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์
กล่ าวนํา
ในภูมิประเทศพื ้นที่เอเซียอาคเนย์ ย่อมเป็ นการแน่นอนเสมอที่การเคลือ่ นย้ ายใด ๆ อาจจะต้ อง
ปะทะเข้ ากับผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์และกําลังกองโจรอยูเ่ สมอ เป้าหมายก็คือ การก่อให้ เกิดความยุง่ ยาก
เท่าที่จะทําได้ ตอ่ พื ้นที่เหล่านัน้ ในการเข้ าโจมตีโฉบฉวย และเฝ้ารบกวนไม่หยุดหย่อนทังทหารและพลเรื
้
อน
ของฝ่ ายตรงข้ ามจุดประสงค์ก็เพื่อทําลายขวัญและตัดเส้ นทางคมนาคมของฝ่ ายเรา
จากประสบการณ์ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ ายและกองโจรเหล่านั ้นได้ แสดงให้ เห็นว่า พวกมัน
ชอบยุทธวิธี ในการซุม่ โจมตีตอ่ ฝ่ ายเราอยูต่ ลอดเวลา ในขณะที่ฝ่ายเราเกิดความหย่อนยานและเกียจคร้ าน
ในระเบียบวินยั การซุม่ โจมตีขบวนลําเลียงของหน่วยย่อยที่เคลือ่ นย้ ายด้ วยขบวนยานยนต์ไม่ใช่เป็ นเรื่ อง
ยุง่ ยากในเมื่อชายป่ าอยูต่ ดิ กับถนนและเส้ นทางคมนาคมอื่น ๆ ที่ต้องตัดผ่านเข้ าไปในป่ าและหน่วยทหารจะ
เสียหายอย่างหนักเมื่อเคลือ่ นที่ผา่ นบริ เวณที่นา่ เกิดอันตรายแล้ วไม่ตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนั ้นไม่ได้
รับการฝึ กในการต่อต้ านการซุม่ โจมตีขบวนยานยนต์มาอย่างดีพอด้ วย กองโจรใด ๆ ย่อมไม่ใช้ เทคนิคของ
การซุม่ โจมตีแต่เพียงอย่างเดียวขอให้ เข้ าใจอีกอย่างหนึง่ ว่า กําลังของฝ่ ายตรงข้ ามจะพยายามลอบโจมตี
หน่วยทหารในการเคลือ่ นที่ทกุ ชนิดไม่วา่ จะไปด้ วยการเดินเท้ าหรื อไปด้ วยขบวนยานยนต์
ตอนที่ ๑
การปฏิบัติก่อนการปะทะ
การเตรียมยานยนต์
หน่วยทหารใดก็ตาม หากจะเคลือ่ นย้ ายด้ วยขบวนยานยนต์แล้ วจะต้ องสามารถมองเห็นได้ รอบตัว
ทังสามารถยิ
้
งและขว้ างระเบิดมือไปได้ โดยไม่มีสงิ่ กีดขวางใด ๆ และจะต้ องลงจากรถได้ อย่างรวดเร็ ว จํากัด
การเคลือ่ นไหวใด ๆ อันก่อให้ เกิดอันตรายได้ ให้ มีน้อยที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้เอง รถยนต์บรรทุกจะต้ องเอาประทุน
ผ้ าใบออกให้ หมด อย่าให้ กีดขวางการขว้ างระเบิดมือและยิงออกไปได้ อย่างเต็ม การที่จะให้ ทกุ คนสามารถ
ลงจากรถโดยเร็ วได้ นนั ้ กระบะท้ ายรถควรเอาออกเสีย หรื อจะยึดตรี งให้ แน่นเมื่อเปิ ดควรทําที่นงั่ ตรงกลางรถ
จะดีกว่าสําหรับที่นงั่ ทางข้ างไม่ควรมีและข้ างรถควรทําแผ่นเกราะหรื อกระสอบทรายป้องกันทุน่ ระเบิดหรื อ
สะเก็ตระเบิดจากภายนอก
อัตราการบรรทุก
ทหาร ๒๐ คน ยืนหรื อนัง่ อัดรวมเข้ าไปในกระบะของรถบรรทุก ๒ ๑/๒ ตัน ย่อมเป็ นเป้าอย่างดีของข้ าศึก
เพราะว่าในขณะที่เกิดเหตุฉกุ เฉินในทันทีทนั ใดนั ้น ทุกคนในรถไม่สามารถใช้ อาวุธให้ เป็ นประโยชน์นอกจากนันยั
้ ง
ต้ องระวังที่เมื่อลงจากรถได้ แล้ วจะไปยิงเอาพวกเดียวกันเองเข้ าอีก และยากต่อการควบคุมบังคับบัญชา ดังนั ้น
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ทหารเพียง ๑๔ - ๑๕ คน ก็นบั ว่ามากพอแล้ ว สําหรับอันตรายการบรรทุกของรถขนาด ๒ ๑/๒ ตัน และสามารถ
ไปด้ วยความปลอดภัยกว่า
ผู้ควบคุมยานยนต์
ผู้ควบคุมยานยนต์ ต้ องแจ้ งรายละเอียดเรื่ องจัดทหารประจํารถเกราะต่อคันหน้ าที่และภารกิจของผู้
ควบคุมยานยนต์ คือการจัดยามบอกเหตุ และเพื่อให้ แน่วา่ ทุกคนในรถพร้ อมอยูเ่ สมอ ช่วยเหลือในการ
ควบคุมในรูปขบวนการเคลือ่ นย้ ายเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ผู้ควบคุมบังคับบัญชาทหารในยานยนต์ของเขา เมื่อ
ถูกซุม่ โจมตี ด้ วยเหตุนี ้ ผู้ควบคุมจะต้ องนัง่ อยูก่ บั ทหารตอนหลัง ไม่ให้ นงั่ อยูข่ ้ าง ๆ พลขับ
ยามคอยเหตุของยานยนต์
ยามคอยเหตุจํานวน ๔ คน ที่ต้องจัดเข้ าประจําที่ในตอนหน้ าและหลังของรถ เว้ นเสียต่อเป็ นรถเล็ก ๆ
เช่น รถจิ๊ปไม่ต้องมีสองคนที่อยูข่ ้ างหน้ า จะระวังในยาน ๑๖๐๐ มิลเลียม จากข้ างหน้ าไปยังด้ านข้ างและอีก
สองคนที่อยูด่ ้ านหลัง จะระวังในยาน ๑๖๐๐ มิลเลียม จากด้ านหลังไปยังด้ านข้ าง หากเป็ นไปได้ ยามคอยเหตุ
๔ คนนี ้ ควรใช้ อาวุธปื นกล หน้ าที่ของยามคอยเหตุก็คือ การปฏิบตั ิโดยฉลับพลันด้ วยตําแหน่งที่ประจําอยูน่ ี ้
เมื่อถูกซุม่ โจมตีและให้ ความคุ้มครองแต่ยานยนต์เมื่อจําเป็ นต้ องหยุด ยามคอยเหตุจะต้ องช่วยควบคุมยาน
ยนต์โดยแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมทราบเมื่อขบวนเกิดแยกออกจากกันนอกจากนี ้ จะต้ องจัดคนนัง่ ข้ างพลขับอีกคน
หนึง่ หน้ าที่ก็คือ "เป็ นคนยิงพลุสญ
ั ญาณ" และเป็ นผู้ช่วยพลขับเมื่อเกิดการฉุกเฉินในการบังคับรถ หรื อเมื่อ
จะหยุดรถ พลยิงปื นพลุจะนัง่ อยูก่ บั รถที่ถกู บังคับให้ หยุด แล้ วทําการยิงคุ้มกันให้ พลขับ พลยิงปื นพลุจะไม่
ปฏิบตั ิการเคลือ่ นที่เข้ าตีหรื อร่วมการกวาดล้ างใด ๆ เช่น พวกอื่น ๆ
อาวุธหนักของหมวด
ปื นกล, เครื่ องยิงจรวด, หรื อ ค. ฯลฯ ควรจะแจกจ่ายให้ กบั ขบวนยานยนต์ทวั่ ๆ กัน พึงสังเกตุไว้
อย่างหนึง่ ว่าปื นกลที่สามารถติดตังบนหลั
้
งคาที่นงั่ ตรงพลขับนั ้นเป็ นตําแหน่งที่ปลอดภัยและได้ ผลในการยิง
เป็ นอย่างมากอาวุธ ค. สามารถนําไปกับรถถังได้ งา่ ยและอาจใช้ ยิงได้ เช่นกันถ้ าจําเป็ น การยิงข้ ามศรี ษะไป
บนถนนควรใช้ อาวุธ ค. เมื่อหน่วยทหารเคลือ่ นที่เข้ าตีทางปี ก เครื่ องยิงจรวดอาจใช้ ประโยชน์เช่นเดียวกับ ค.
เมื่อต้ องการให้ การยิงคุ้มครองโดยต่อตําแหน่งที่เข้ าตีระหว่างที่ฝ่ายเราดําเนินการเข้ าตีโดยทางปี ก ด้ วยสามัญ
สําหรับแล้ วอาวุธหลักเหล่านี ้ควรจะใช้ ก่อนการเปิ ดฉากการยิงของอาวุธอื่น ๆ
รถลาดตระเวน
ควรจะนํามาใช้ เพื่อป้องกันส่วนใหญ่ที่ใช้ กนั ส่วนมากเป็ นรถยนต์ห้ มุ เกราะและมีเกราะหุ้มเหนือ
ศรี ษะติดปื นกลอยูบ่ นหลังคา ซึง่ เป็ นแท่นหนุนได้ รอบตัว พลยิงสามารถยิงได้ ด้วยการใช้ ระบบควบคุม
ภายในรถและมีฝาปิ ดเปิ ดเหนือศรี ษะด้ วยการเล็งยิงกล้ องศูนย์ แม้ วา่ จะได้ เปรี ยบในการยิงได้ รอบตัวก็ตาม
ย่อมเป็ นอันตรายต่อฝ่ ายเดียวกันที่อยูข่ ้ างหลังจึงต้ องมีการจํากัดการยิงของพลยิงได้ ด้วย รถลาดตระเวนที่มี
บทบาทต่อการซุม่ โจมตีก็คือ
การเคลือ่ นที่เข้ าไปหาและเปิ ดฉากการยิงโดยฉับพลันเพื่อสนับสนุนและ
คุ้มครองแก่สว่ นอื่น ๆ ของขบวนที่ถกู ซุม่ โจมตี
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ผู้ควบคุมขบวนยานยนต์
ผู้ควบคุมขบวนควรจะอยูก่ บั รถคันใดนั ้นตามสภาพแวดล้ อมแล้ ว เขาควรจะนัง่ อยูใ่ นตําแหน่งที่ดีที่สดุ
โดยสามารถจะควบคุมและยังบังคับบัญชาขบวนยานยนต์นั ้นได้ โดยอาจจะอยูใ่ นรถคันที่สองของรูปขบวน ซึง่
ในการนี ้เขาควรแต่งตังผู
้ ้ ควบคุมรถแต่ละคัน และอธิบายให้ เข้ าใจถึงการปฏิบตั ิเริ่ มตังแต่
้ ก่อนการเคลือ่ นที่ย้าย
ออกจากจุดเริ่ มต้ นจนถึงปลายทางและจําเป็ นเสมอที่เขาจะต้ องแต่งตั ้งผู้ที่ทําหน้ าที่แทนเขาเมื่อเขาอาจได้ รับ
อันตรายอันอาจเกิดขึ ้นได้
การบรรยายย่ อ
ผู้ควบคุมขบวน จะต้ องบรรยายย่อสรุปการปฏิบตั ิก่อนการเริ่ มออกเดินทางทุกครัง้ โดยชี ้แจงให้ ทกุ
คนทราบถึงรายละเอียดอย่างชัดเจน พลขับและผู้ควบคุมรถ ควรจะอยูด่ ้ วยในที่นั ้น และถ้ าเป็ นไปได้ ผู้ร่วม
เดินทางไปกับขบวนนันทั
้ งหมดควรจะร่
้
วมรับฟั งด้ วย การบรรยายย่อ ควรจะรวมถึง
ก. รายละเอียด ในเรื่ องของ เวลา, เส้ นทาง, ความเร็ ว, ระยะต่อ, คําสัง่ การเคลือ่ นย้ าย, การปฏิบตั ิ
เมื่อเกิดการปะทะ, วิธีปฏิบตั ิเมื่อการปะทะเกิดเสียหายและล้ มเหลวลง
ข. การแจกจ่ายผู้โดยสาร ไปกับรถและการปฏิบตั ิของแต่ละบุคคล
ค. การกําหนดผู้ควบคุมรถยามคอยเหตุ, และรายละเอียดการปฏิบตั ิเมื่อถูกซุม่ โจมตีขบวนยานยนต์
ง. การปฏิบตั ิตอ่ พื ้นที่ที่นา่ สงสัยให้ ทําการกวาดล้ างพื ้นที่ที่นา่ สงสัยอันอาจเป็ นไปได้ ด้ วยการใช้ การ
เข้ ากวาดล้ างหรื อยิงด้ วยอาวุธกลคลุมพื ้นที่นั ้น ๆ
การรักษาความปลอดภัย
การเคลือ่ นย้ ายใด ๆ บนถนน ไม่ควรกระทําเป็ นกิจวัตรจําไว้ ข้อหนึง่ ว่า การโทรศัพท์ การ
ติดต่อสือ่ สารทางวิทยุและรหัสใด ๆ ฯลฯ ไม่ได้ รักษาความปลอดภัยแต่อย่างใด ฉะนั ้นการวางแผนการ
เคลือ่ นย้ ายทางถนนจึงควรคํานึงถึงสิง่ เหล่านี ้ด้ วย
ตอนที่ ๒
การปฏิบัติเมื่อปะทะ
ข้ อควรระมัดระวังต่าง ๆ ได้ นํามาใช้ สาํ หรับการเตรี ยมการในการถูกซุม่ โจมตีนั ้น การปะทะที่เกิดขึ ้น
มักไม่ได้ คาดคิดกันมาก่อนการปฏิบตั ิอย่างฉับพลัน ซึง่ ไม่ได้ วางแผนไว้ ก่อน จึงอาจแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
สําหรับการปะทะ เช่นนี ้ เราใช้ การปฏิบตั ิด้วยการรุกเข้ าหาเท่านั ้น
ส่วนมากข้ าศึกจะเปิ ดฉากการยิงบนพื ้นที่ซงึ่ เลือกไว้ ก่อน พื ้นที่เหล่านี ้มักได้ เปรี ยบฝ่ ายเราอยูเ่ สมอ
คือสามารถยิงกดฝ่ ายเราอย่างได้ ผล
ซึง่ ย่านสังหารที่ข้าศึกได้ เลือกที่จะให้ ขบวนยานยนต์หยุดในเมื่อภูมิ
ประเทศสามารถบังคับให้ ทําเช่นนันได้
้
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การปฏิบัติการเข้ าปะทะ
ในโอกาสที่ข้าศึกไม่อาจได้ ประโยชน์จากการยิงพื ้นที่ที่เลือกเอาไว้ แล้ วนั ้นได้ เท่าที่ควรจะเป็ นคือ
ยานยนต์ทกุ คันควรจะไปให้ พ้นจากย่านสังหารที่ข้าศึกได้ ระดมยิงมาอย่างหนาแน่น
ทําการยิงบนรถใน
ขณะที่รถแล่นโดยไม่หยุดรถจนกว่าจะผ่านพ้ นผ่านสังหารไปแล้ ว ยามคอยเหตุบนรถจะปฏิบตั ิการยิงโต้ ตอบ
ในทันทีทนั ใดด้ วยการยิงข่มข้ าศึกตลอดเวลา เมื่อรถได้ ผา่ นพ้ นย่านสังหารไปแล้ ว จึงจะหยุดเพื่อให้ ชุด
ปฏิบตั ิการกวาดล้ างเข้ ารุกและแย่งยึดพื ้นที่
ในเมื่อยานยนต์ไม่สามารถเคลือ่ นที่ผา่ นสังหารไปได้ ทหารในรถจะต้ องรี บลงจากรถแล้ วออกไปให้
พ้ นพื ้นถนนเข้ าหาที่กําบังและทําการยิงใส่ข้าศึก หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ก็ทําการยิงคุ้มครองไม่ให้ ข้าศึกระดมยิง
ใส่รถเราได้ แต่ต้องระวังให้ มีการหยุดยิงในเวลาพอสมควร
ถ้ าพื ้นที่อํานวยให้ และไม่มีกําลังพอที่จะกวาดล้ างผ่านย่านสังหารไปทางปี กของข้ าศึกได้ ควรจะเข้ า
ตีตรงหน้ าและและควรจะใช้ ควันกําบังการเคลือ่ นที่ด้วย การรบด้ วยการรุกเพื่อนํากําลังผ่านย่านสังหารไป
ด้ วยวิธีนี ้ นับว่าเป็ นอันตรายและหล่อนแหลมมากดังนัน้ ตําแหน่งของทหารทุกคนในการเคลือ่ นที่เข้ าหา
ข้ าศึก จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องใช้ ควันและที่กําบังเป็ นอย่างดีเท่าที่จะหาได้ ในภูมิประเทศ
ก. อย่าเข้ าไปในย่านสังหาร ผู้ควบคุมขบวนยานยนต์หรื อหากไม่อยูใ่ นที่นั ้นอาวุโสสูงสุดที่มีอยู่ จะ
นํากําลังเข้ าตีทางปี กในทันทีทนั ใด เพื่อขับไล่ข้าศึกและสังหารเสียด้ วยการยิงสนับสนุนของอาวุธกล, ค. และ
เครื่ องยิงจรวดเข้ าไปในย่านสังหารนันก็
้ ได้
ข. ออกไปให้ พ้นย่านสังหาร การเข้ าตีโอบล้ อมจะกระทําด้ วยทหารเพื่อกวาดล้ างต่อไปนี ้ในพื ้นที่ซุม่
โจมตีอย่างไรก็ตามถ้ าการเข้ าตีนี ้สามารถกระทําได้ อย่างรวดเร็ ว เช่น ข้ อ ก. ก็ไม่เกิดการวิตกแต่อย่างใด
ทหารที่เข้ าไปอยูใ่ นฉากของการปะทะนันอาจตื
้
่นตระหนกและไม่ร้ ูตวั ซึง่ ผู้ควบคุมจะต้ องกระตุ้นและนําไป
ยังจุดเริ่ มต้ นการเข้ าตีตอ่ ไป
ค. ย่านสังหารทัง้ ๒ ด้ าน พวกที่อยูข่ องแต่ละด้ านของการซุม่ โจมตี ความสับสนวุน่ วายอาจเกิดขึ ้น
ในการเข้ าตีตอ่ ข้ าศึกให้ โอกาสทองแห่งการดําเนินการเข้ าตีต้องเสียไป หากทั ้งสองพวกเข้ าตีในเวลาเดียวกัน
โดยปราศจากการประสานงานภายในหน่วยแล้ ว อาจเกิดผลเสียด้ วยการปะทะกันเอง มีข้อแนะนําว่าพวก
เข้ าตีจะต้ องไม่เข้ าไปในพื ้นที่ซุม่ โจมตี โดยไม่มีผ้ คู วบคุม
พวกกวาดล้ างจะเข้ าไปและออกมาจากย่านสังหารโดยผู้ควบคุมได้ กําหนดเวลาตามสถานการณ์ที่
อาจเป็ นไปได้ หากผู้ควบคุมไม่อยู่ ณ ที่นนั ้ ให้ อาวุโสสูงสุดพิจารณาเอาเอง
สรุปในการใช้ รูปขบวน รถลาดตระเวนมีผลกระทบกระเทือนต่อการซุม่ โจมตีอยู่ ๒ ประการ คือ
ก. สามารถให้ การยิงคุ้มครองที่ดี ในการสนับสนุนการเข้ าตีของทหารทางปี ก
ข. สามารถยึดย่านสังหารและแนวป้องกันไว้ ได้ ตามปกติแล้ ว การปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ก็คือการนํารถเข้ า
ไปในย่านสังหารแล้ วยิงเข้ าใส่ข้าศึกในระยะประชิด
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ค. เครื่ องยิงจรวด สามารถรวมกําลังยิงต่อที่หมายหรื อเส้ นทางที่ข้าศึกอาจหลบหนีไปได้ อย่างน้ อย
ที่สดุ อาวุธเหล่านี ้สามารถปฏิบตั ิตามข้ อแนะนําที่วา่ "ทําให้ เกิดช่องว่างที่ดีมากสําหรับขบวนยานยนต์"
ผู้ควบคุมขบวนอาจกําหนดย่านสังหารที่ควรจะเป็ นไปได้ ทกุ ครัง้ ที่เคลือ่ นย้ าย และกําหนดตําแหน่งที่
ตนอยูไ่ ว้ ด้วยเพื่อจะได้ เชื่อแน่วา่ การปฏิบตั ิได้ รวดเร็ วถูกต้ อง ควรกําหนดหัวหน้ าชุด แต่ละชุดได้ สาํ หรับการ
ปฏิบตั ิการเข้ าตีกวาดล้ าง, คุ้มกันและควรจะบังคับสถานการณ์ให้ แคบเข้ า โดยการจัดอาวุโสอยู่ ณ ที่นั ้น นัง่ ทํา
การแทนในกรณีที่ผ้ คู วบคุมหรื อ หน.ชุดไม่อยู่
การปิ ดกัน้ ถนน
ข้ าศึกจะเข้ าทําการปิ ดกันถนน
้
เพื่อบังคับขบวนยานยนต์ให้ หยุดทันทีทนั ใด ซึง่ กําลังของข้ าศึกที่ซุม่
อยูบ่ ริ เวณนั ้นจะเข้ าทําการยิงอย่างรวดเร็ วและได้ ผลไปยังพวกที่อยูบ่ นยานยนต์นั ้น แน่ละถ้ าหากพวกเขา
เหล่านั ้นไม่ได้ ตื่นตัวอยูเ่ สมอก็ยอ่ มต้ องสูญเสียอย่างหนัก
การปิ ดกันถนน
้
ตามปกติแล้ วมักจะกระทําบนส่วนเนินของภูเขา หรื อบนถนนตอนทางโค้ งมาก ๆ ใน
ตําแหน่งที่ดีที่สดุ เช่นนี ้ ข้ าศึกจะสามารถมองเห็นยานยนต์ทกุ คันได้ ไต่ขึ ้นบนยอดเนินหรื อตรงทางโค้ งได้
ชัดเจนดี อาจกระทําเครื่ องกีดขวางในทันทีที่จะบังคับให้ รถคันนําหยุดด้ วยการโค้ นต้ นไม้ ขวางถนนเสีย หรื อ
ใช้ ลวดกีดขวางหรื ออาจให้ ทนุ่ ระเบิดวางตลอดแนวของถนนในกรณีที่การปิ ดกันถนนได้
้
วางทุน่ ระเบิดหรื อกับ
ระเบิดแล้ ว จงเพิ่มความระมัดระวังแก่ฝ่ายเดียวกันในการเคลือ่ นย้ ายใด ๆ ในบริ เวณนั ้นด้ วย
การปิ ดกันถนนย่
้
อมก่อความโน้ มเอียงต่อขบวนบานยนต์เป็ นอย่างมาก ในขณะที่เริ่ มการปิ ดกั ้นถนน
บังคับรถนําให้ หยุดในทันทีทนั ใด ซึง่ ในลักษณะนี ้รถส่วนหนึง่ ของขบวนเคลือ่ นย้ ายจะอยูภ่ ายในย่านสังหารของ
ข้ าศึก การปฏิบตั ิ โดยฉับพลันในเมื่อการปิ ดกันถนนได้
้
บงั เกิดขึ ้นแล้ ว การปะทะที่เกิดขึ ้นจะสูญเสียน้ อยมาก
สําหรับภูมิประเทศในภาคพื ้นเอเซียอาคเนย์ อันมีฝนตกอยูต่ ลอดปี อาจเกิดความเข้ าใจผิด ที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้ สําหรับปั ญหาข้ อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการปิ ดกั ้นถนน เพราะบางทีหลังฝนตกอย่างหนัก
จะมีต้นไม้ ใหญ่ล้มขวางทางบ้ าง หรื อบางทีก็มีก้อนหินใหญ่น้อยกลิ ้งลงมาขวางทางบ้ าง อย่างไรก็ดีเครื่ อง
กีดขวางโโยธรรมชาติเหล่านี ้จะต้ องมีมาตราการป้องกันความน่าสงสัยเอาไว้
ด้ วยหรื อจนกว่าจะได้
เคลือ่ นย้ ายสิง่ เหล่านี ้ออกไปพ้ นทางแล้ วการฝึ กสําหรับการปิ ดกั ้นถนน คือ.ก. รถนําหยุดและทุกคนรี บลงจากรถโดยฉับพลัน
ข. ถ้ ามีการยิงจากฝ่ ายปิ ดกันเริ
้ ่ มขึ ้น คนใดคนหนึง่ ในรถคันหนึง่ จะส่งสัญญาณ "หยุด" ไปข้ างหลัง
เพื่อให้ รถตามทราบและรายงานการถูกขัดขวาง การปฏิบตั ิอาจทําด้ วยวิทยุถ้าหาได้
ค. ทุกคนที่อ ยู่ในรถนําจะกระจายออกคลีเ่ ป็ นรูปพัดและค้ นหาลึกเข้ าไปในบริ เวณที่สงสัยว่าจะมี
ข้ าศึกซุ่มอยู่
ง. อาวุธ ค. และ เครื่ องยิงจรวดจะตั ้งอยูต่ ําแหน่งใดของฝั่งถนนก็ได้ แต่ต้องสามารถให้ การสนับสนุน
แก่พวกตรวจค้ นได้ เป็ นอย่างดี
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จ. ถ้ ารถลาดตระเวนยังอยูท่ ี่นนั ้ ก็ควรจะเคลือ่ นที่ไปข้ างหน้ าและให้ การยิงคุ้มครองอย่างใกล้ ชิด
ฉ. เมื่อพื ้นที่นนได้
ั ้ ถกู กวาดล้ างหมดสิ ้นแล้ ว สิง่ กีดขวางจะต้ องรี บเคลือ่ นย้ ายเอาออกไป เพื่อขบวน
เคลือ่ นย้ ายจะได้ เดินทางต่อไป บางครัง้ ความจําเป็ นที่จะต้ องทําการกวาดล้ างลึกเข้ าไปยังด้ านฝั่งตรงข้ าม
ของถนนที่นา่ สงสัยอีกด้ วย และนับเป็ นการดีที่ทําเช่นนี ้
การลงจากรถ
เมื่อรถถูกบังคับให้ หยุดภายในหรื อใกล้ กบั บริ เวณซุม่ โจมตี อันเนื่องมาแต่การปิ ดกั ้นถนนหรื อการทํา
ร้ ายพลขับอย่างใดอย่างหนึง่ ทุกคนในรถจะต้ องรี บลงจากรถในทันทีทนั ใด
ข้ าศึกจะพยายามที่จะหยุดรถทังขบวนลํ
้
าเลียงให้ อยูภ่ ายในย่านสังหารเสมอ ด้ วยการใช้ ทนุ่ ระเบิด
หรื อสิง่ กีดขวางหรื อโดยการยิงยางรถหรื อพลขับ ซึง่ ข้ าศึกย่อมหาโอกาสที่จะฆ่าทุกคนที่เห็นในโอกาสแรกที่
เข้ าจู่โจม ในลักษณะเช่นนี ้อาวุธอัตโนมัติที่มีอยูใ่ นรถจะต้ องตั ้งอยูใ่ นที่ซงึ่ สามารถจะยิงคลุมพื ้นที่ที่ได้ กว้ าง
และผู้ควบคุมรถจะต้ องเพิ่มความตื่นตัวอยูเ่ สมอ ทุกครัง้ เมื่อเข้ าไปในตําแหน่งที่นา่ สงสัยว่าจะถูกซุม่ โจมตี
เป็ นที่เชื่อได้ แน่วา่ การลงจากรถของทุกคนต้ องไม่เฉื่อยชา เป้หลังและสัมภาระของทุกคนจะต้ อง
วางอยูใ่ นรถและไม่มีกีดขวางการขึ ้นลงแต่อย่างใด นอกจากนั ้นทหารทุกคนจะต้ องเตรี ยมอาวุธประจํากาย
พร้ อมอยูใ่ นมือตลอดเวลาและปื นกลทุกกระบอกจะต้ องบรรจุลกู กระสุนให้ พร้ อมและหันปากกระบอกไปยัง
ทิศทางที่คาดว่าจะถูกซุม่ โจมตี เมื่อรถถูกบังคับให้ หยุด
ก. ผู้ควบคุมรถจะตะโกน "ลงไปทางขวา" หรื อ "ซ้ าย" เพื่อแสดงทิศทางในการที่เมื่อทหารลงจากรถ
แล้ วจะได้ วางตัวได้ ถกู
ข. ยามคอยเหตุข้างหน้ าให้ ยิงตรงไปยังทิศที่ข้าศึกอยูแ่ ละยิงรบกวนอยูต่ ลอดเวลา
ค. ทหารลงจากรถทังสองด้
้
านและพุง่ ตัวไปยังทิศทางที่ได้ รับคําสัง่ ถ้ ามีคนน้ อย ก็อาจลงทางท้ าย
รถก็ได้
ง. เมื่อทหารที่ลงจากรถวางกําลังเรี ยบร้ อย ให้ ยามคอยเหตุรีบลงจากรถและเข้ าสมทบทันที
จ. ในขณะนี ้ผู้ควบคุมรถจะคัดเลือกทหารที่มีความเหมาะสมและกล้ าหาญพอ เพื่อนํากําลังต่อต้ าน
การเข้ าตีทหารที่บาดเจ็บจะได้ รับการช่วยเหลือหลังจากที่การต่อต้ านการเข้ าตีได้ เสร็ จสิ ้นไปแล้ ว การซักถาม
บ่อย ๆ สําหรับการปฏิบตั ิการเคลือ่ นย้ ายด้ วยยานยนต์ จะไม่ก่อความยุง่ ยากขลุกขลักหรื อสูญเสียมากเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ขึ ้น
ขบวนลําเลียง
บทเรี ยนนี ้ให้ คณ
ุ ค่าทางพื ้นฐาน
ด้ วยปั ญหาของการซุม่ โจมตียานยนต์บนถนนซึง่ เป็ นผล
กระทบกระเทือนหน่วยย่อย ๆ ของกองพันทหารราบเท่านั ้น ไม่ได้ ครอบคลุมถึงปั ญหาการป้องกันขบวน
ลําเลียงของกองพันขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหรื อปั ญหาการป้องกันให้ กบั ขบวนลําเลียงอาหารของพลเรื อน
หรื อการป้องกันบุคคล ฯลฯ และไม่เป็ นกฎตายตัวของหน่วยยานยนต์ห้ มุ เกราะอีกด้ วย
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ในกรณีของขบวนลําเลียงหน่วยขนาดใหญ่ สิง่ ที่จะต้ องนํามาพิจารณาก็คือ พลขับที่ผา่ นการฝึ กมา
อย่างดีแล้ วหรื อยัง
ก่อนที่ขบวนลําเลียงใด ๆ จะเริ่ มเคลือ่ นย้ ายออกจากฐาน ผู้ควบคุมขบวนจะต้ องอธิบายย่อภารกิจ
และแนะนําปฏิบตั ิเมื่อปะทะซึง่ นับเป็ นความจําเป็ นอย่างยิ่ง
การใช้ เฮลิคอปเตอร์
การใช้ ฮ. นับว่าเป็ นความจําเป็ นอย่างยิ่งซึง่ ไม่เป็ นเพียงแต่จะจัด ฮ.เข้ ากับหน่วยขบวนเคลือ่ นย้ าย
หรื อ จะจัดแยกออกไปอยูก่ บั ส่วน อื่นใดก็ตาม สิง่ ที่จะต้ องนํามาพิจารณาอย่างหนักอยูเ่ สมอสําหรับการ
ป้องกันขบวนลําเลียงในการเตือนให้ ร้ ูลว่ งหน้ าคือสิง่ บอกเหตุที่จะมีการซุม่ โจมตีขบวนยานยนต์ ซึง่ บางที
จะต้ องมีการติดต่อทางวิทยุระหว่าง ฮ. กับผู้ควบคุมขบวนถึงสถานการณ์ที่ปรากฏเบื ้องหน้ าและบางครัง้ ผู้
ควบคุมขบวนอาจนัง่ ไปกับ ฮ. ด้ วยก็ได้
การใช้ ปืนใหญ่
กําลังรบของสหรัฐในเวียดนามใต้ ใช้ ปืนใหญ่
ก่อให้ เกิดผลใหญ่หลวงในการสนับสนุนการ
เคลือ่ นย้ ายของขบวนลําเลียง โดยการใช้ ปืนใหญ่ ๒ กระบอก ทําการยิงติดต่อรักษาระยะข้ างหน้ าของรถ
นําเข้ าไว้ ในอัตราประมาณ ๑ นัด ทุก ๆ ๓๐ วินาที ด้ วยการยิงทั ้งทางซ้ าย และข้ างขวาของถนนหรื อลึกเข้ า
ไปทางปี กถึง ๒๐๐ เมตร เทคนิคเช่นนี ้เพียงแต่ได้ นํามาใช้ ในกรณีของสงครามต่อต้ านการจราจลเท่านั ้น
นับว่าได้ ประโยชน์มาก และการปฏิบตั ิเช่นนี ้ได้ กระทําอยูเ่ สมอไม่วา่ จะเป็ นการเคลือ่ นย้ ายใด ๆ ของทหาร
สหรัฐในเวียดนาม ซึง่ ฝ่ ายเวียดกง ก็ไม่กล้ าจะมาโจมตี
การปรากฏตัวของขบวนลําเลียงบนถนน ย่อมสามารถบอกได้ ถึงขั ้นและตอนแห่งการปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิทธิภาพข้ าศึกย่อมสามารถอ่านฝ่ ายเราออกเช่นเดียวกัน
สรุป
อันตรายจากการซุม่ โจมตีใด ๆ บนถนนของขบวนยานยนต์จะไม่เกิดการเสียหายอย่างหนัก หาก
ทหารทุกคนพึงระลึกถึง การเตรี ยมการที่ดีอยูเ่ สมอ การฝึ กอย่างหนักที่ผา่ นมาย่อมจะยืนยันถึงประสิทธิภาพ
ที่อยูเ่ หนือข้ าศึกไม่วา่ สิง่ แวดล้ อมจะเป็ นเช่นไร
การตื่นตัวอยูเ่ สมอและวินยั ที่ดี
จะทําให้ ข้าศึกไม่มี
ความหมายอะไรเลยต่อการ ซุม่ โจมตีนนั ้ ๆ
---------------------------
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บทที่ ๗
การซุ่มโจมตี
ความหมายและความมุ่งหมาย
ความหมายของการซุม่ โจมตีหน่วยทหารเดินเท้ าก็คือ การดักซุม่ เพื่อทําการจู่โจมต่อหน่วยทหารเดิน
เท้ าของข้ าศึกที่ผา่ นเข้ ามาในย่านปฏิบตั ิการของฝ่ ายเราด้ วยการคาดคะเนเส้ นทางที่ข้าศึกจะผ่านประกอบ
กับการเตรี ยมการและการวางแผนการปฏิบตั ิไว้ ลว่ งหน้ าอย่างรอบคอบ ปกติการปฏิบตั ิการนี ้ย่อมจะต้ อง
ทราบการเคลือ่ นไหวของข้ าศึกตลอดจนเส้ นทางที่ข้าศึกจะใช้ การเคลือ่ นทีเ่ หล่านี ้มาก่อนเสมอ
ทังนี
้ ้ด้ วยความมุ่งหมายที่จะใช้ ความรกทึบของป่ า เป็ นสิง่ กําบังให้ เราเห็นข้ าศึกได้ แต่ฝ่ายเดียวและ
วางตัวมิดชิดดักซุม่ คอยจนกว่าข้ าศึกจะผ่านเข้ ามาในย่านการยิงฉากของฝ่ ายเรา ครัน้ แล้ วก็ทําการจู่โจม
ข้ าศึกด้ วยการยิงที่พร้ อมกันและหนาแน่น ทําให้ ข้าศึกตกใจเสียขวัญ และเป็ นอันตรายได้ มากที่สดุ
หลักการและวิธีปฏิบัติ
๑. ชนิดของการดักซุม่
ก) การดักซุ่มหลายแห่ง คือการแยกกําลังส่วนย่อย ๆ ออกทําการดักซุ่มหลายตําบล ใช้ ใน
ภูมิประเทศทัว่ ไปที่ข้าศึกจะสามารถเลือกเส้ นทางเคลือ่ นที่ได้ หลายทาง
ข) การดักซุม่ เป็ นแนว คือการวางกําลังทําการดักซุม่ เรี ยงกันในทางลึก ณ ตําบลนั ้นตําบลเดียว
ใช้ เมื่อภูมิประเทศบังคับมีเส้ นทางอยูท่ างเดียว
๒. หลักการดักซุม่
- พิจารณาภูมิประเทศและวางแผนอย่างรอบคอบ
- สัง่ การอย่างละเอียดถี่ถ้วน
- การเตรี ยมการเป็ นอย่างถูกต้ อง
- จัดการระวังป้องกันข่าว และสิง่ แสดงต่อข้ าศึกเป็ นอย่างดี
- เลือกที่ตงและวางตั
ั้
วอย่างเหมาะสม
- ทหารต้ องมีวินยั ในการปฏิบตั ิงานและการยิงอย่างเคร่งครัด
- ทหารทุกคนมีความมัน่ ใจที่จะซุม่ คอยด้ วยความอดทน และมุ่งที่จะสังหารข้ าศึกอยูเ่ สมอทุกคน
- แผนการยิงและการเปิ ดฉากการยิงเป็ นลักษณะง่าย ๆ และชัดเจน
- ทหารทุกคนมีสมรรถภาพในการยิงสูงและแม่นยํา
๓. การวางแผนการดักซุม่
๑) มีหลักที่เป็ นรากฐานสําหรับการวางแผนโดยทัว่ ไปอยู่ ๒ ประการคือ
ก) เส้ นทางที่ข้าศึกอาจใช้ เดินได้ ต้องวางการดักซุม่ ไว้ ทกุ แห่ง
ข) ต้ องวางการดักซุม่ ให้ มีความลึกพอที่จะสังหารข้ าศึก ขณะที่แตกกระจาย เมื่อถูกการยิง
ชุดแรกได้ ดี
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๒) การดักซุม่ หลายแห่ง ควรจัดทหารเป็ นพวก ๆ เท่ากับตําบลที่จะดักซุม่ แต่ขนาดของพวกอาจ
แตกต่างกันตามความสําคัญของช่องทางโดยมีจํานวนในระหว่าง ๒ - ๖ คน
๓) ภายในพวกต่าง ๆ ต้ องจัดตั ้งผู้นําขึ ้นคนหนึง่ และในการเตรี ยมพร้ อมอยูเ่ ป็ นเวลา ๖ ถึง ๘
ชัว่ โมงนั ้น ควรมีทหารคนหนึง่ หรื อ ๒ คน ในพวกผลัดกันคอยฟั งและคอยเฝ้าดูอยูต่ ลอดเวลา ส่วนนอกนั ้นให้
ผ่อนคลายอิริยาบถอยู่ ณ ที่ซอ่ นตัว กล่าวคือ พักสายตา และหู แต่มิได้ หมายความว่าขยับเขยื ้อนตัวหรื อ
ม่อยหลับไป
๔) การวางตัวทหารเข้ าประจําที่ ผู้บงั คับหน่วยดักซุม่ จะต้ อง
ก) พิจารณาถึงเรื่ องการซ่อนพรางเป็ นอันดับแรก และกําชับให้ มีการเคลือ่ นไหวน้ อยที่สดุ
ข) การเคลือ่ นที่เข้ าประจํายังที่วางตัวและที่ตั ้งยิงของทหารต้ องนําเข้ ามาจากทางข้ างหลังเสมอ
ค) ให้ แน่ใจจริ ง ๆ ว่าทหารคนที่รับมอบให้ เปิ ดฉากการยิงไปครัง้ แรกนั ้นต้ องสามารถมองเห็น
พื ้นที่สงั หารข้ าศึกได้ เป็ นอย่างดี
ง) ต้ องแน่ใจต่อไปอีกว่าทหารภายในหน่วยคนอื่น ๆ ก็สามารถมองเห็นและทําการยิงได้ ดีด้วย
หรื อ อย่างน้ อยบางคนเมื่อออกมาจากที่ซอ่ นพราง เช่น ลุกขึ ้นยืนก็ให้ สามารถทําการยิงไปยังเป้าเคลือ่ นที่ได้
ช) ให้ มนั่ ใจว่าทหารทุกคนที่ประจําที่ของตนนัน้ สามารถเผชิญกับข้ าศึกทีเ่ ข้ ามาในทุกทิศทุก
ทางได้
ฉ) เลือกที่อยูข่ องตนเองให้ สามารถควบคุมหน่วยทัว่ ถึงกันได้ มากที่สดุ
๔. ลําดับของวิธีการปฏิบตั ิการดักซุม่
๑) การวางแผน หัวข้ อต่าง ๆ ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ธรรมดาของการดักซุม่ ทุกชนิดที่จะต้ องหยิบยกขึ ้น
มาพิจารณา คือ
ก) ภูมิประเทศต้ องพิจารณาว่ามีเส้ นทางที่ข้าศึกสามารถจะใช้ เคลือ่ นที่เข้ ามาได้ กี่ทางและเส้ นทาง
ใดจะใช้ เป็ นที่ดกั ซุม่ ได้ ดี เช่น ช่องแคบ หรื อทางข้ ามลํานํ ้า แต่จะหลีกเลีย่ งที่ซงึ่ ข้ าศึกจะสังเกตได้ โดยง่าย เพราะ
ปกติข้าศึกก็ยอ่ มจะมีความรู้เช่นเดียวกันกับเราเหมือนกัน
ข) การข่าว ข่าวของบริ เวณที่จะทําการดักซุม่ อาจได้ จากแผนที่, จากภาพถ่ายทางอากาศ
หรื อจากรายงานของลาดตระเวนที่แล้ วมาก็ได้
ค) การระวังป้องกันแผน จงระลึกไว้ เสมอว่าข้ าศึกนั ้นมีระบบการหาข่าวที่ดีได้ ไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าเราเลย ฉะนัน้ ฝ่ ายเราจะต้ องปกปิ ดความมุ่งหมายไว้ เสียแต่เริ่ มแรก กล่าวคือ เป็ นการสมควรที่จะต้ อง
- เคลือ่ นที่ในเวลากลางคืน
- ทําการเคลือ่ นที่ลวง
- หลีกเลีย่ งถิ่นที่อยูข่ องประชาชน
- อย่าใช้ การติดต่อสือ่ สารทางโทรศัพท์
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- ควบคุมมิให้ ทหารไปไหนมาไหน หลังจากที่ได้ ทําการสัง่ การแล้ ว เพื่อกั ้นความพลั ้งเผลอ
ต่อการปล่อยข่าว
ง) ปั จจัยเรื่ องเวลา เวลาโดยทัว่ ๆ ไปที่คาดว่าน่าจะต้ องเปิ ดฉากการยิงจากที่ดกั ซุม่ ขึ ้นนั ้น
สําหรับประจําวันคือ กลางวันระหว่าง ๐๖๐๐ - ๑๘๐๐ และ กลางคืนระหว่าง ๑๘๐๐ - ๒๑๐๐ ฉะนั ้น จาก
เวลาเหล่านี ้เองจะเป็ นสิง่ ที่นํามากําหนดเป็ นแผนสําหรับการเคลือ่ นที่เข้ ายังที่ดกั ซุม่ ต่อไปตามความจําเป็ น
๒) การเตรี ยมการเพื่อดักซุม่ ผลสําเร็ จของการดักซุม่ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั การเตรี ยมการต่าง ๆ อย่าง
พร้ อมเพียง ประการหนึง่ แต่เวลาสําหรับการเตรี ยมการมักจะมีข้อจํากัด ดังนั ้น สิง่ ของบางอย่างจะต้ องจัด
ให้ อยูใ่ นสภาพเตรี ยมพร้ อมอยูต่ ลอดเวลา หรื อการปฏิบตั ิบางอย่างต้ องเตรี ยมซ้ อมทวนไว้ บอ่ ย ๆ กล่าวคือ
- อาวุธต่าง ๆ ต้ องปรับศูนย์และให้ ทดลองไว้ แล้ วเป็ นอย่างดี
- กระสุน, ซองกระสุน และเครื่ องบรรจุกระสุน ต้ องรักษาไว้ อย่างสะอาดเช่นเดียวกับอาวุธ
- บรรจุกระสุนเข้ าซองและนํากระสุนออกแล้ วบรรจุใหม่อยูบ่ อ่ ย ๆ
- เมื่อมีโอกาสต้ องซ้ อมทวนการปฏิบตั ิที่คาดว่าอาจจะใช้ กบั ข้ าศึกได้ ผลในขณะนั ้นไว้ เสมอ
- การสัง่ การต้ องละเอียดรอบคอบและให้ มีเวลาในการดําเนินการ หลังจากสัง่ การแล้ วมาก
ที่สดุ เท่าที่จะให้ ได้
- ก่อนปฏิบตั ิงานต้ องไม่ลมื ที่จะตรวจอาวุธเป็ นครัง้ สุดท้ ายอีกครัง้ หนึง่
๓) การสัง่ การ ทหารที่จะไปทําการดักซุม่ ทุกคนต้ องได้ รับคําสัง่ โดยละเอียด การสัง่ การควรแบ่ง
ออกเป็ น ๓ ตอน ดังนี ้
ก) การสัง่ การในขันแรก
้
ณ ที่ตั ้งของหน่วยใหญ่, หรื อในฐานปฏิบตั ิการประกอบด้ วย
- ข่าวคราวของข้ าศึก
- ข่าวของบริ เวณท้ องถิ่นที่จะไปทําการดักซุม่
- ชนิดและแผนของการดักซุม่ ที่จะใช้
- บริ เวณโดยทัว่ ไปของที่ดกั ซุม่ แต่ละแห่งรวมทั ้งทิศทางยิงต่าง ๆ สําหรับการดักซุม่ หลายแห่ง
- ส่วนประกอบของหน่วยดักซุม่
- ชนิดของอาวุธที่จะนําไป
- คําสัง่ ให้ เปิ ดฉากการยิง
- วิธีการเคลือ่ นที่และเส้ นทางไปยังที่ดกั ซุม่
- ระยะเวลาซึง่ อาจจะต้ องประจําอยู่ ณ ที่ดกั ซุม่
- การดําเนินงานต่าง ๆ อย่างกว้ าง ๆ
- คําสัง่ การในขันแรกแก่
้
กองหนุน (ถ้ ามี)
ข) การสัง่ การในขันสุ
้ ดท้ าย ณ บริ เวณที่ทําการดักซุม่ กระทําโดยผู้บงั คับบัญชาของหน่วยดัก
ซุม่ โดยตรง การสัง่ การนี ้ควรสันที
้ ่สดุ เกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี ้
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- การกําหนดที่ตงั ้
- การเข้ าประจําที่
- กําหนดทิศทางยิง
- กําหนดตําบลนัดพบ
- ตําบลกระจายกําลัง
- เส้ นทางเคลือ่ นที่ไปยังที่ตั ้งต่าง ๆ
๔) การเลือกที่ตงและการเข้
ั้
าประจําที่
ก) การดักซุม่ หลายแห่ง
- ผู้บงั คับหน่วยดักซุม่ ซึง่ ควบคุมหน่วยรวมทังหมด
้
ในขั ้นแรกจะเลือกบริ เวณพอประมาณ
สําหรับหน่วยย่อยหรื อแต่ละหมู่ และอาศัยแผนที่หรื อภาพถ่ายทางอากาศกําหนดทิศทางยิงของแต่ละหมู่
กําหนดที่ตั ้งของตําบลนัดพบ และวางแผนอํานวยการเมื่อมีความจําเป็ น
- ต่อไปหน่วยดักซุม่ จึงเคลือ่ นที่ไปยังตําบลกระจายกําลัง ซึง่ จากนี ้หมู่ดกั ซุม่ ต่าง ๆ ก็
เคลือ่ นที่อย่างระมัดระวังตามเส้ นทางที่เลือกไว้ ไปยังที่ตงต่
ั ้ าง ๆ ครัน้ แล้ วผู้บงั คับหมู่จะได้ กําหนดการวางกําลัง
โดยละเอียดให้ กบั ทหารภายในหมู่ของตนต่อไป
- ผู้บงั คับหมู่แต่ละหมู่จะต้ องทําการลาดตระเวนเลือกที่ตั ้ง และออกคําสัง่ ตลอดจน
ควบคุมกิจการภายในหมู่ของตน ให้ เป็ นไปโดยสอดคล้ องกับแผนของหน่วยใหญ่จงทุกประการ
ข) การดักซุม่ เป็ นแนว
- เมื่อไปถึงบริ เวณที่ดกั ซุ่มผู้บงั คับหมู่ก็ทําการลาดตระเวน เพื่อตรวจเลือกที่ตั ้งโดยให้ มี
ลักษณะเหมาะแก่การซ่อนพราง แต่จะต้ องไม่ใช่ตําบลที่เด่นชัดชวนให้ สงสัยหรื อชักจูงให้ ข้าศึกสังเกตุว่า
น่าจะมีการดักซุ่มขึ ้น
- ภายหลังที่เลือกที่ตงแล้
ั ้ ว ต้ องพิจารณาถึงความกว้ างขวางของที่ตั ้งต่อไป ปกติระยะเป็ น
แนวยาวอย่างตํ่าประมาณ ๖๐ หลา ก็นบั ว่าพอเพียงสําหรับปฏิบตั ิการแล้ ว
- ผู้บงั คับหมู่ต้องตรวจ และพิจารณาให้ แน่ใจว่าทหารที่กําหนดให้ เป็ นฉากการยิงนั ้น
สามารถมองเห็นพื ้นที่สงั หารได้ เป็ นอย่างดี
ค) การเข้ าประจําที่ตงั ้ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี ้
- ต้ องเคลือ่ นที่เข้ ามาจากทางข้ างเสมอ
- เส้ นทางทุกแห่งที่หน่วยดักซุม่ ใช้ ต้ องซ่อนพรางอย่างระมัดระวัง
- จงระลึกไว้ เสมอว่าสิง่ บอกเหตุตา่ ง ๆ เช่น เศษกระดาษ, รอยเท้ า, และพืชที่ถกู เหยียบยํ่า
จะทําให้ ข้าศึกรู้ตวั เสียก่อนได้
- ทหารแต่ละคนต้ องสามารถมองเห็นพื ้นที่ในความรับผิดชอบของตน
และจะต้ อง
เตรี ยมพร้ อมที่จะใช้ ทา่ ยิงหรื อยืนยิงเพื่อเปิ ดฉากการยิงขึ ้นแล้ วได้
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๕) การควบคุมในระหว่างการซุม่ คอย เมื่อหมู่ดกั ซุม่ ได้ เข้ าประจําที่ตั ้งแล้ ว ต้ องไม่มีเสียงหรื อการ
เคลือ่ นไหวที่จะทําให้ พวกก่อการร้ ายหรื อ ข้ าศึกซึง่ กําลังเคลือ่ นที่เข้ ามารู้ตวั ได้ ลักษณะเช่นนี ้นับว่าเป็ นการ
รักษาวินยั การรบอย่างสําคัญ ทหารต้ องได้ รับการฝึ กให้ เข้ าอยูใ่ นที่ตงอย่
ั ้ างสะดวกสะบาย และอยูน่ ิ่ง ๆ ได้ เป็ น
ระยะเวลานาน ๆ ในระหว่างการคอยต้ องขึ ้นนกปื นไว้ (แล้ วห้ ามไก) และอยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะทําการยิงได้
ทันที
๖) การเปิ ดฉากการยิง ต้ องเปิ ดฉากการยิงเมื่อหน่วยทหารข้ าศึกทั ้งหน่วย หรื อส่วนมากเข้ ามา
อยูใ่ นพื ้นที่สงั หารและในระยะยิงฉากอาวุธทุกชนิด ต้ องไม่มีการลังเลหรื อปฏิบตั ิก่อนถึงเวลาอันสมควรเป็ น
อันขาด นอกจากนันทหารทุ
้
กคนต้ องเข้ าใจคําสัง่ และการปฏิบตั ิในการเปิ ดฉากการยิงโดยชัดแจ้ ง กล่าวคือ
ก) ตราบใดที่ข้าศึกยังกําลังเคลือ่ นที่เข้ ามา ให้ ทําการยิงได้ ยิงขึ ้นแล้ วตราบนั ้นยังจะไม่เปิ ดฉากการ
ยิงในกรณีของการดักซุม่ เป็ นแนว โดยธรรมดาทหารซึง่ อยูท่ างปี กจะเป็ นผู้เปิ ดฉากการยิงในขณะที่คนนําหน้ าของ
ข้ าศึกกําลังจะเคลือ่ นที่เลยไปจากที่ดกั ซุม่
ข) ปกติจะต้ องมีคําสัง่ อย่างแน่นอนว่า ถ้ าทหารเกิดปฏิกิริยาจากข้ าศึกคนในดคนหนึง่ ซึง่ ดู
เหมือนจะมองเห็นหน่วยดักซุม่ เข้ ามาก่อนแล้ ว ทหารคนที่เห็นเช่นนันต้
้ องเปิ ดฉากการยิงขึ ้นทันที
ค) การยิงนัดแรกต้ องเป็ นการยิงที่หมายเล็งสังหาร เพราะเมื่อเปิ ดฉากการยิงแล้ วเป็ นที่หมายก็
จะเปลีย่ นท่ายิงเป็ นลุกขึ ้นยืนเป็ นต้ น
๗) การหยุดยิง จะต้ องมีสญ
ั ญาณกําหนดขึ ้นโดยชัดเจน ในขณะที่เห็นว่าไม่สามารถยิงได้ ผล
แล้ ว เพื่อประกันให้ การปฏิบตั ิการต่อไปมีความปลอดภัยจากการยิงฝ่ ายเคียงกันแน่นอนและสามารถไล่
ติดตามข้ าศึกได้ อย่างพร้ อมเพียงในทันทีทนั ใด
๘) การตรวจค้ น เมื่อเปิ ดฉากการยิงขึ ้นและได้ หยุดยิงแล้ ว ทหารที่กําหนดตัวไว้ ก่อนจะออกทํา
การตรวจค้ นข้ าศึกภายใต้ การระวังป้องกันของอาวุธในหน่วยดังนี ้
- ตรวจค้ นข้ าศึกที่เสียชีวิตในพื ้นที่สงั หาร และจัดการช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับบาดเจ็บ
- ค้ นหาในบริ เวณใกล้ เคียงสําหรับผู้ที่ซุม่ ซ่อนและยังมีชีวิตอยู่
- รวบรวมอาวุธและเอกสารของข้ าศึก
- ทําการถ่ายรูปถ้ าไม่สามารถนําศพไปชันสูตรได้ (ถ้ าเป็ นภารกิจที่ได้ รับมอบ)
- พยายามเก็บปลอกกระสุนที่ใช้ แล้ วเพื่อกลบเกลือ่ นร่องรอยหรื อเป็ นความประสงค์ของทางราชการ
เช่นนัน้
๙) สัญญาณเลิกการดักซุม่ เรื่ องนี ้มีความสําคัญโดยเฉพาะในการดักซุม่ หลายแห่งและการดัก
ซุม่ ในเวลากลางคืน เพื่อป้องกันมิให้ หมู่ตา่ ง ๆ ตกเข้ าไปอยูท่ ี่ดกั ซุม่ ของฝ่ ายเดียวกัน
๑๐) ตําบลนัดพบ เป็ นจุดทีแ่ น่นอนและหาได้ งา่ ย เพื่อทหารจะใช้ เป็ นที่รวมกําลังในตอนสุดท้ าย
ของการปฏิบตั ิการครัง้ หนึง่ ๆ หรื อเมื่อได้ รับสัญญาณให้ เลิกดักซุม่ แล้ ว การที่ไม่กําหนดตําบลนัดพบขึ ้นไว้
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ล่วงหน้ าไม่เพียงแต่จะทําให้ การรวมกําลังเป็ นไปโดยชักช้ าเท่านั ้น แต่ยงั เป็ นอันตรายจากทหารกล้ าตายของ
ข้ าศึกที่หลบซ่อนอยูใ่ นบางโอกาสอีกด้ วย
---------------------------

การซุ่มโจมตีในเวลากลางคืน
ความมุ่งหมาย
ความมุ่งหมายของการซุม่ โจมตีในเวลากลางคืน มุ่งหมายเพื่อจะทําลายล้ างและบัน่ ทอนกําลังของ
ข้ าศึกด้ วยวิธีการดักซุม่ ต่าง ๆ โดยอาศัยความมืดในเวลาคํ่าคืนเป็ นโอกาสปฏิบตั ิ และในโอกาสนี ้ตรงกับ
นิสยั หรื อเวลาที่ข้าศึกชอบออกปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใดอยูด่ ้ วย
ตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตรมีเวลาสําหรับการฝึ กในเรื่ องนี ้น้ อย และจํากัดแต่ปัจจุบนั นี ้มีความจริ ง
อยูป่ ระการหนึง่ ว่าการสู้รบกันนัน้
หากฝ่ ายใดมีความชํานาญต่อการปฏิบตั ิในเวลากลางคืนได้ อย่าง
คล่องแคล่วและคุ้นเคยแล้ ว ฝ่ ายนันย่
้ อมได้ เปรี ยบเสมอ ฉะนั ้นผู้อํานวยการฝึ กการรบในป่ าจึงควรหาโอกาส
กําหนดการฝึ กในเวลากลางคืน ระหว่างที่พกั แรมทําการฝึ กอยูใ่ นป่ านี ้ให้ มีการฝึ กกลางคืน (เดือนหงาย)ไป
จนถึงเดือนมืด) ให้ มากครัง้ ทังนี
้ ้ควรกระทําได้ เพราะเวลาฝึ กตามหลักสูตรนั ้นกลางคืนว่างเป็ นส่วนมาก
หลักการซุ่มโจมตีในเวลากลางคืน
หลักการของการซุม่ โจมตีในเวลากลางคืนโดยทัว่ ไป ก็คงเช่นเดียวกันกับหลัก การซุม่ โจมตีในเวลา
กลางวันนันเอง
้
เพียงแต่นํามาใช้ ปฏิบตั ิในเวลากลางคืนเท่านั ้น ส่วนสิง่ ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั ในข้ อ
ใหญ่ก็เกี่ยวด้ วยความมืดของสภาพอากาศในเวลากลางคืน ซึง่ เป็ นอุปสรรคในเรื่ องการเห็น การติดต่อ แสง
เสียง และความคุ้นเคยของร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามสิง่ ที่อํานวยความสะดวกก็มีเป็ นของคูก่ นั กล่าวคือ การ
วางกําลังและการซ่อนเร้ นทําได้ ดี ข้ าศึกเข้ ามาในที่ดกั ซุม่ ได้ งา่ ยได้ ยินเสียงชัดเจน ความอบอ้ าวจากความ
ร้ อนของดวงอาทิตย์ไม่มี
ฉะนัน้ หลักการปลีกย่อยบางประการจึงแตกต่างไปจากการซุม่ โจมตีในเวลากลางวันอยูบ่ ้ างดังนี ้
๑) ต้ องเข้ าที่ที่จะดักซุม่ ก่อนพลบคํ่า
๒) วางตัวให้ ชิดขอบทางให้ มาก
๓) มีเชือกกระตุกเป็ นสัญญาณจากปี กขวา และซ้ ายมายังผู้บงั คับหมู่ตอนกลาง (ใช้ ลวด
สายโทรศัพท์ หรื อ เถาวัลย์ก็ได้ )
๔) วางกําลังเป็ นคู่ ๆ
๕) ต้ องใช้ อาวุธยิงเร็ วให้ มากพอ (ปื นอัตโนมัติลาํ กล้ องสันใช้
้ ได้ ดี) ปื นเล็กยาวธรรมดาไม่ควรใช้
๖) การยิงในเวลากลางคืนต้ องยิงเป็ นชุด ๆ เสมอ
๗) ถ้ าทําได้ ควรใช้ แฟร์ สอ่ งสว่างขณะที่ข้าศึกตกเข้ ามาในที่ดกั ซุม่ แล้ วทําการยิงทันที
๘) ไม่มีการไล่ติดตามข้ าศึกในโอกาสซุม่ โจมตีในเวลากลางคืน
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บทที่ ๘
เทคนิคการลาดตระเวนเบือ้ งสูง
จากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการ ลว.ที่ผา่ นมาได้ แสดงให้ เห็นว่า การแก้ ไขปรับปรุงที่ถกู ต้ องจะ
บังเกิดผลสูงสุดในการ ลว. ในบทเรี ยนนี ้จะมีข้อแนะนําในการใช้ เทคนิคที่เป็ นประโยชน์ในการควบคุม และ
การปฏิบตั ิการ ลว.ความมุ่งหมายของบทเรี ยนนี ้ก็คือ เพื่อให้ นายทหารในกองร้ อยมีแนวทางประยุกต์เทคนิค
ที่ได้ ผลเหล่านี ้เข้ ากับการ ลว.ของหน่วยเทคนิคเหล่านี ้คือ
ก. การจัดตังฐานลาดตระเวน
้
ข. การใช้ ระบบเส้ นอ้ างและจุดอ้ าง แทนการอ่านพิกดั ในการ ลว.
๑. ฐานลาดตระเวน
ก. กล่าวทัว่ ไป ในสภาพการรบ ผบ.พัน.อาจต้ องการให้ บางส่วนของกองร้ อยออกไปทํางานจากฐาน
ลาดตระเวน การตังฐาน
้
ลว. เป็ นเรื่ องปกติของการปฏิบตั ิในการรบปราบปรามกองโจรแต่ถ้าเป็ นการรบตาม
แบบแล้ วจะกระทําเมื่อสถานการณ์เหมาะสมหรื อได้ รับคําสัง่ เท่านั ้น หน่วยขนาดหมวด, หมู่ หรื อเล็กกว่าเมื่อ
ออกทําการ ลว.รบก็จะจัดตั ้งฐาน ลว.ชัว่ คราวขึ ้น ฐาน ลว. ต้ องจัดตั ้งขึ ้นด้ วยความระมัดระวังปกติแล้ วจะยึด
ครองไม่เกิด ๔๘ ชม. ความมุ่งหมายของการจัดตั ้งฐาน ลว. คือการให้ หน่วย ลว.เข้ าทีต่ งโดยมี
ั้
การป้องกัน
รอบตัว มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุด และมีการออกคําสัง่ น้ อยที่สดุ ตําบลที่ใช้ เป็ นฐาน ลว.ปกติจะวางแผน
ไว้ ลว่ งหน้ า โดยอาศัยแผนที,่ ภาพถ่ายการ ลว.ทางพื ้นดินหรื อทางอากาศ สําหรับแผนที่จะเป็ นแผนชัว่ คราว
เท่านั ้นจนกว่า ผบ.ลว.จะได้ ไปทําการ ลว.และยืนยันว่าสามารถใช้ เป็ นฐานได้ จึงจะเป็ นแผนที่แน่นอน
ข. การลวง การเข้ ายึดฐาน ลว.ต้ องกระทําด้ วยการรักษาความลับเป็ นอย่างดี โดยทัว่ ไปแล้ ว การ
รักษาความปลอดภัยจะขึ ้นอยูก่ บั การรักษาความลับเกี่ยวกับตําบลที่ตั ้งของฐานนัน้ หน่วย ลว.สามารถที่จะ
รักษาความลับในเรื่ องตําบลที่ตงได้
ั ้ ด้วย การใช้ การดําเนินกลยุทธลวงต่อข้ าศึกในการเข้ าที่ตั ้งแผนการลวง
จะต้ องพิจารณาสิง่ ต่อไปนี ้รวมด้ วยคือ
๑) ถ้ าทําได้ ควรเข้ าฐานเวลากลางคืน
๒) เส้ นทางหลักและรอง ควรหลีกเลีย่ งชุมชนและการปฏิบตั ิของข้ าศึก
๓) ชาวบ้ านทีห่ น่วย ลว. พบในระยะใกล้ เคียงนั ้นควรกักตัวไว้ ก่อน
๔) ชาวบ้ านในพื ้นที่ซงึ่ ไม่สามารถจะหลีกเลีย่ งได้ ให้ ใช้ การลวงโดยหน่วย ลว. เดินไปในทิศทาง
อื่น แทนที่จะเดินมุ่งตรงไปยังพื ้นที่ที่จะใช้ เป็ นฐาน
๕) เส้ นทางที่จะเดินไปยังฐานสํารอง สามารถเลือกได้ โดยใช้ ภาพถ่าย, แผนที่และการ ลว.ทาง
พื ้นดินหรื อทางอากาศ เมื่อกระทําได้
๖) การปกปิ ดซ่อนพรางการออกจากฐานจะกระทําได้ ลาํ บาก หากว่าฐานนันตกอยู
้
ภ่ ายใต้ การ
ตรวจการณ์ของหมู่บ้านท้ องถิ่นนัน้ นอกจากนี ้ยังอาจถูกนับจํานวนผู้ผา่ นเข้ าออก ถูกติดตามและทราบทิศทาง
ในการเดินทางของหน่วย ลว. เทคนิคที่หน่วย ลว.สามารถไปใช้ ได้ หากตกอยูใ่ นสถานการณ์แบบนี ้คือ

หลักสูตรอาชีพฯชั ้นจ่าเอก นย. และหลักสูตร นรจ.นย.- ๗๕ -

วิชา การลาดตระเวน

(ก) บางหน่วย ลว. ออกในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ กันประมาณครึ่งชัว่ โมงในทิศทางที่ตา่ งกัน
หลักจากนั ้นหน่วย ลว.ก็จะไปรวมกัน ณ พื ้นที่ปลอดภัย แล้ วดําเนินภารกิจต่อไป
(ข) รวมสองหน่วย ลว. เข้ าด้ วยกันและออกไปด้ วยกันแล้ วจึงไปแยกจากกันเมื่อพ้ นระยะการ
ตรวจการณ์ หรื อส่วนหนึง่ ของหน่วย ลว. อาจจะซุม่ อยูก่ ลางทางเพื่อรอดูวา่ มีผ้ ตู ิดตามหน่วย ลว.หรื อไม่
(ค) การเข้ มงวดในมาตราการการรักษาความปลอดภัยเป็ นสิง่ สําคัญเมื่อใช้ เทคนิคในการลวง
เหล่านี ้ เนื่องจากหน่วย ลว.ขนาดเล็กจะเป็ นจุดอ่อนต่อการซุม่ โจมตีของกองโจร
ค. การรักษาความปลอดภัยของฐาน ลว. การวางแผนสําหรับฐาน ลว.จะต้ องรวมมาตรการการ
รักษาความปลอดภัย ทังการรุ
้
กและทางรับไว้ ด้วย
๑) มาตราการรักษาความปลอดภัยทางรับ ภูมิประเทศที่เลือกเป็ นฐาน ลว. ควรมีลกั ษณะดังนี ้
(ก) อยูใ่ นพื ้นที่ที่พิจารณาแล้ วว่ามีคณ
ุ ค่าทางยุทธวิธีน้อย และเป็ นที่ซงึ่ ข้ าศึกไม่นา่ ใช้ หรื อ
เคลือ่ นไหว
(ข) อยูใ่ นพื ้นที่ซงึ่ ให้ การซ่อนพรางเพียงพอ พื ้นที่ที่มีพืชพันธุ์หนาแน่นเป็ นสิง่ ที่พงึ ปรารถนา
(ค) ห่างไกลจากผู้คน
(ง) อยูใ่ กล้ แหล่งนํ ้า แต่อย่าอยูต่ ิดกับแหล่งนํ ้า
(จ) หลีกเลีย่ งแนวสันเขา และยอดภูมิศาสตร์ ยกเว้ นเมื่อจําเป็ นต้ องดํารงค์การติดต่อสือ่ สาร
(ฉ) ไม่อยูใ่ นที่ลมุ่ หรื อหน้ าผาลาดชัน
(ช) หลีกเลีย่ งถนน หุบเขา ซึง่ อาจจะเป็ นเส้ นทางของ ผู้พลัดหลงหรื อผ่านไปมาได้
๒) มาตราการเชิงรุก
(ก) ทําการ ลว. พื ้นที่ที่จะใช้ เป็ นฐานก่อนนํากําลังเข้ ายึดครอง
(ข) จัดการระวังป้องกันรอบตัว ที่ตรวจการณ์หรื อที่ทําการ และระบบการติดต่อสือ่ สารที่พอเพียง
(ค) เตรี ยมแผนการถอนตัว ตลอดจนเส้ นทางการถอนตัวถ้ าจําเป็ น
(ง) วินยั ในการพราง การใช้ และเสียงต้ องควบคุมอย่างเข้ มงวด
ง. การจัดตังฐานลาดตระเวน
้
แผนในการตังฐาน
้
ลว. ควรกระทําโดยละเอียด รวมทั ้งการปฏิบตั ิ
รายบุคคลขณะที่กําลังดําเนินการตังฐาน
้
ลว. (รายละเอียดแต่ละขั ้นอยูใ่ นเรื่ องการตั ้งฐาน ลว.) คําแนะนํา
ในข้ อนี ้เป็ นการเข้ าฐานของหน่วย ลว.ขนาดหมวด โดยทัว่ ไปแล้ วการปฏิบตั ิก็จะเป็ นไปดังนี ้
๑) ผบ.ลว. จะต้ องไปทําการ ลว.ดูพื ้นที่เสียก่อนเมื่อเห็นว่าเหมาะสมจึงจะนํากําลังเข้ าไป
๒) เมื่อหน่วย ลว.เข้ าไปถึงฐาน ลว. ก็จะทําการระวังป้องกันรอบตัวทันที ส่งหน่วย ลว.เพื่อหา
ข่าวรอบ ๆ พื ้นที่ที่ยดึ ครองนัน้ จัดตังที
้ ่ทําการหรื อที่ตรวจการณ์ แล้ วขุดหลุดบุคคลถ้ าจําเป็ น
๓) การรักษาความปลอดภัยเป็ นสิง่ สําคัญมาตลอดเวลาที่ยดึ ครองอยู่ การเคลือ่ นไหวในฐานต้ อง
ให้ มีน้อยที่สดุ สัญญาณเงียบต้ องนํามาใช้ สาํ หรับการเตือนให้ หน่วย ลว.ตื่นตัว ควันไฟ จากการประกอบ
อาหารต้ องควบคุมอย่างเข้ มงวด มาตราการเชิงรุกและเชิงรับอื่น ๆ ต้ องได้ รับการปฏิบตั ิ
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บทที่ ๙
การตัง้ ฐานพักแรมในป่ า (HARPOURING)
กล่ าวนํา ในยุทธภูมิตะวันออกเฉียงใต้ ไม่มีหน่วยทหารหน่วยใดที่จะพิจารณาได้ วา่ ตนเองจะปลอดภัยเมื่อ
หยุดพักแรมเวลากลางคืนนอกจากว่าจะได้ กระทําสิง่ เหล่านี ้
๑. มีการระวังป้องกันรอบตัว
๒. ไม่มีข้าศึกอยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียง
การระวังป้องกันรอบตัวจะกระทําในป่ าซึง่ ไม่มีเส้ นทางเข้ าตีของข้ าศึก และการเข้ าตีของข้ าศึก อาจจะ
กระทําได้ ทกุ ทิศทาง ในการที่จะระวังป้องกัน "ฐานพักแรม" นี ้ได้ มีการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น แต่ก็มิใช่ของใหม่หรื อ
ปฏิรูปใหม่ การปฏิบตั ิการเหล่านี ้ได้ เคยใช้ อย่างได้ ผลมาแล้ วในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ โดยหน่วยทหาร
ออสเตรเลีย ในกิวกินใี นขนาดระดับกองพันและโดยหน่วยทหารอังกฤษ (หน่วยชินดิท) ในพม่า ในระดับ
กองทัพน้ อย
ขอบเขต
เพื่ออธิบายถึงว่าหน่วยขนาดหมวดที่มีกําลัง ๓ หมู่ หมู่ละ ๙ - ๑๐ คน และ บก.หมวดอีก ๗ คน จะ
เข้ าฐานพักแรมในป่ าได้ อย่างไร สําหรับหน่วยอื่น ๆ ที่มีขนาดและจํานวนหน่วยรองแตกต่างออกไปก็อาจ
ดัดแปลงให้ เหมาะสมได้ แต่หลักการและขั ้นการปฏิบตั ิก็คงเช่นเดียวกัน
ความมุ่งหมาย
ความมุ่งหมายของการฝึ ก การตังฐานพั
้
กแรมในป่ าก็เพื่อให้ หน่วยทหารเข้ าที่ตั ้งพักแรม โดยมีการ
ระวังป้องกันรอบตัวที่ระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุด และมีการออกคําสัง่ น้ อยที่สดุ
วิธีการ
การปฏิบัติแบ่ งออกเป็ น ๑๐ ขัน้
๑. ออกนอกเส้ นทาง
๒. ทําการลาดตระเวน
๓. เข้ ายึดพื ้นที่
๔. ตรวจบริ เวณโดยรอบ
๕. ลาดตระเวนกวาดล้ าง
๖. จัดส่วนระวังป้องกัน
๗. ช่วงเวลาการก่อสร้ าง
๘. ถอนส่วนป้องกันและวางยาม
๙. งานประจํา
๑๐. เตรี ยมพร้ อม
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ขัน้ ที่ ๑ การออกนอกเส้ นทาง (BREAKING TRACK)
ก่อนจะถึงพื ้นที่โดยประมาณในการตั ้งฐานพักแรมในเวลากลางคืนจะต้ องออกนอกเส้ นทาง เพื่อ
รวมพลเพิ่มระดับการซ่อนเร้ น มีการปฏิบตั ิดงั นี ้.๑) ผบ.หน่วยลาดตระเวนเป็ นผู้เลือก จุดที่จะออกนอกเส้ นทาง
๒) สัญญาณเงียบที่เตรี ยมไว้ ลว่ งหน้ า "เตรี ยมออกนอกเส้ นทาง ขวา, ซ้ าย" จะถูกส่งต่อไปให้ ทกุ คน
ในหน่วยลาดตระเวน
๓) ผบ.หน่วยลาดตระเวนหยุดหน่วยลาดตระเวนในรูปขบวนแถวตอน ผบ.หน่วยรองจะต้ องดูและ
ไม่ให้ คนของตัวเข้ าไปชิดกันเกินไป และมาตราการประจําในการระวังป้องกันจะต้ องนํามาใช้ เสมอ
๔) เมื่อได้ รับสัญญาณ "ออกนอกเส้ นทาง ขวา, ซ้ าย ๑๐ ก้ าว" (มากกว่าหรื อน้ อยกว่าก็ได้ ) แต่ละ
คนหัน ๙๐ องศา ไปทางทิศที่สงั่ โดยก้ าวยาว ๆ และเคลือ่ นที่ไปในหมู่ไม้ ซึง่ ได้ หมายทิศทางเอาไว้ แล้ ว
ระมัดระวังในการที่จะไม่ทําให้ มีร่องรอยใด ๆ ในการเคลือ่ นที่ออกจากทาง หัวหน้ าหน่วยรองช่วยเหลือใน
การดํารงค์ไว้ ซึง่ การควบคุมและติดต่อ
๕) การเคลือ่ นที่ดําเนินไปตามจํานวนก้ าวที่กําหนด แล้ วแต่ละคนก็หยุดหันหน้ าไปทางทิศทางเดิน
และตรวจดูให้ พบคนที่อยูข่ ้ างหน้ าของตน คนสุดท้ ายในขบวนเริ่ มต้ นส่งสัญญาณเงียบไปข้ างหน้ าตลอดแถว
เพื่อจะดูวา่ ทุกคนอยูค่ รบและพร้ อมที่จะเดินทางต่อไป
ขัน้ ที่ ๒ การลาดตระเวน (RECONNAISSANCE)
ผบ.หมวด จะแจ้ งให้ ผบ.หมู่ นําไว้ ลว่ งหน้ าก่อนว่าจะหยุดพักการเดินทางเวลาเท่าไร หรื อจะให้ พิกดั
ของตําบลที่ที่หมวดจะตังฐานพั
้
กแรม เมื่อ ผบ.หมู่ นําไปถึงพิกดั นั ้นหรื อถึงเวลานั ้นแล้ วก็จะเรี ยก ผบ.
หมวดหมู่นํา พลนําสาร และพนักงานวิทยุ ผบ.หมวดจะเลือกหาพื ้นที่ที่ราบเรี ยบ แห้ งโล่งเตียน และสามารถ
ไปหานํ ้าได้ ขณะที่ ผบ.หมวด ลาดตระเวนพื ้นที่ รอง ผบ.หมู่ ก็จะเคลือ่ นไปนําหมู่และจ่านําหมวดไปอยู่
ข้ างหน้ า บก.หมวด การปฏิบตั ิจะต้ องกระทําอย่างเงียบ ๆ หมวดยังคงอยูใ่ นรูปขบวนแถวตอนเรี ยงหนึง่ ทุก
คนคุกเข่าหรื อนัง่ ลงหันหน้ าไปตามเขตรับผิดชอบในการตรวจการณ์ เมื่อ ผบ.หมวด ทําการลาดตระเวนเสร็ จ
แล้ วเขาก็จะส่งพลนําสารและพลลาดตระเวนคนหนึง่ มานําหมวดที่เหลือ มายังที่เขาอยู่ (บริ เวณที่เลือกไว้ )
ระหว่างรอกําลังหมวดส่วนทีเ่ หลือขึ ้นมาข้ างหน้ า ผบ.หมวดจะแบ่งเขตตามระบบนาฬิกา ทิศทางที่หมวด
เดินเข้ ามาจะเป็ น ๖ นาฬิกา (รูปที่ ๑) ผบ.หมวดจะกําหนดที่ตงของส่
ั้
วนต่าง ๆ ในเขตที่ได้ รับมอบ
ขัน้ ที่ ๓ เข้ ายึดพืน้ ที่ (OCCUPATION)
ระหว่างที่หมวดกําลังเคลือ่ นที่ ผบ.หมวดจะยืนอยูบ่ ริ เวณกลางของพื ้นที่ระบบนาฬิกา ซึง่ เป็ น
บริ เวณที่ตวั เขาจะใช้ พกั แรมแล้ วแจ้ งให้ แต่ละหมู่ร้ ูถึงเขตที่เข้ ายึด ผบ.หมู่ จะพบกับลูกหมู่ของตน เมื่อ
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เคลือ่ นที่เข้ ามาหา ผบ.หมวด หมู่ ๑ จะยึดตังแต่
้ ๑๒ - ๔ นาฬิกา หมู่ ๒ ตั ้งแต่ ๑๒ - ๘ นาฬิกา หมู่ ๓ ตั ้งแต่
๔ - ๘ นาฬิกา บก.หมวดจะอยูร่ อบ ๆ ผบ.หมวดตรงกลาง
ในแต่ละเขตของหมู่จะต้ องวางปื นกลเขาไว้ ทางซ้ ายของเขตของเขตตน ส่วนลาดตระเวนอยูก่ ลางและ
มาข้ างหลังเล็กน้ อย และส่วนปื นเล็กอยูท่ างขวา ทุกหมู่จะเลี ้ยวขวาไปหา ผบ.หมวดตรงกรลางแล้ วเดินไปยัง
พื ้นที่ของตนตามลําดับหมู่ ๑ ไปตามแนว ๒ น. ไปตามแนว ๑๐ น. หมู่ ๓ เดินกลับไปตามแนว ๖ น. ผบ.หมู่ จะ
คอยมองดู ผบ.หมวดที่สงั่ ให้ ทหารหยุดเมื่อเดินออกไปเป็ นระยะที่ถกู ต้ องคือประมาณ ๑๒ - ๑๕ หลา
พวกปื นกลและพวกปื นเล็ก จะเคลือ่ นที่ผา่ น ผบ.หมู่จะสัง่ หยุดเมื่อเดินไปเป็ นระยะถูกต้ อง คือ ๑๒ ๑๕ หลา พวกลาดตระเวนจะคอยมาข้ างหลังเล็กน้ อยให้ มีความลึก บก.หมวดจะอยูก่ บั ผบ.หมวดตรงกลาง
(รูปที่ ๒) ในขันนี
้ ้ ผบ.หมวดต้ องสามารถมองเห็นหมู่ของตนและ ผบ.หมู่ จะต้ องมองเห็นพวกปื นกลและพวก
ปื นเล็กของตนได้ (บางที่มองไม่เห็นในภูมิประเทศที่ทบึ มาก)
ขัน้ ที่ ๔ ตรวจภูมิประเทศโดยรอบ (PERIMETER CHECK)
ผบ.หมวด จะไปหาพวกลาดตระเวนของหมู่ ๑ เรี ยก ผบ.หมู่แล้ วเดินไปยังพวกปื นเล็กใช้ ตรวจนี ้เป็ น
จุดหลักแล้ วให้ ตรวจบริ เวณโดยรอบ ทวนเข็มนาฬิกา ที่ใช้ พวกนี ้ของหมู่ ๑ ก็เพราะ พวกนี ้เข้ ามาถึงก่อนและ
มีเวลาพักมาแล้ วนานกว่าหมู่อื่น ๆ ผบ.หมูอ่ ีก ๒ คนมาพบ ผบ.หมวดที่บริ เวณพวกปื นเล็กของตนแล้ วตรวจ
บริ เวณเขตของหมู่ตน ผบ.หมวดจะตรวจสิง่ ต่อไปนี ้.๑. ทุกส่วนสามารถติดต่อกันทังทางขวาและซ้
้
ายได้ ไม่ขาดลอย ถ้ าบกพร่องให้ ย้ายที่ตั ้งส่วนเหล่านั ้น
เสียให้ ถกู ต้ อง
๒. แต่ละส่วนมีเขตการยิงและพื ้นที่ตรวจการณ์โดยการตรวจจากท่านัง่ คุกเข่าเป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะต้ อง
ให้ ทกุ คนยังสวมเป้ไว้ เพราะอาจต้ องเคลือ่ นที่ออกจากบริ เวณนี ้ได้ ทนั ที ถ้ าการตรวจบริ เวณพบว่าไม่ปลอดภัย
และทุกคนในแต่ละส่วนอยูใ่ กล้ ๆ กัน ให้ สามารถทําการขุดหลุมบุคคลได้ เมื่อ ผบ.หมวดแน่ใจว่าการตรวจ
บริ เวณได้ กระทําโดยเรี ยบร้ อยก็จะส่งสัญญาณให้ ปลดเป้ได้ และเริ่ มการปฏิบตั ิขนต่
ั ้ อไป
ขัน้ ที่ ๕ ลาดตระเวนกวาดล้ าง (CLEARING PATROLS)
หน่วยลาดตระเวนกวาดล้ างจะตรวจตราและดูร่องรอยของข้ าศึกในพื ้นที่นนั ้ และให้ แน่ใจว่าหมวด
จะไม่พกั แรมอยูใ่ นระยะที่ข้าศึกจากค่ายพักจะมาโจมตีได้ แต่ละหน่วยลาดตระเวนกวาดล้ างประกอบด้ วย
ปื นกลเป็ นระยะทางประมาณ ๒๐๐ หลา แต่ละหน่วยลาดตระเวนเดินทวนเข็มนาฬิกา และหลีกเลีย่ งการ
เกิดเสียงดังขณะเดิน
บริ เวณที่พวกลาดตระเวนตังอยู
้ จ่ ะมีทหารจาก บก.หมวดมาทําหน้ าที่ "ทหารต่อ" ระหว่าง ผบ.
หมวดกับทหารที่อยูโ่ ดยรอบ และยังใช้ วิธีในการรักษาการติดต่อระหว่าง รอง ผบ.หมู่ กับที่ตั ้งของพวก
ลาดตระเวน เมื่อ ผบ.หมู่ ทุกคนทําการลาดตระเวนกวาดล้ างเสร็ จแล้ วจะมารายงานต่อ ผบ.หมวด ถ้ าหมู่ใด
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พบแหล่งนํ ้าหรื อลําธารก็ให้ รายงานด้ วย
เพราะจะช่วยจ่านําหมวดได้ มากในการปฏิบตั ิขั ้นต่อไปหน่วย
ลาดตระเวนกวาดล้ างนี ้ จําเป็ นต้ องใช้ การเดินป่ าด้ วยเข็มทิศและการนับก้ าวเมื่อภูมิประเทศเป็ นป่ าทึบ
ขัน้ ที่ ๖ จัดส่ วนป้ องกัน (THE SCREEN)
ภารกิจของส่วนป้องกันก็เพื่อทําการป้องกันและให้ การเตือนภัยแก่หมวด ในช่วงเวลาการก่อสร้ าง
ส่วนป้องกันประกอบด้ วย พวก ลว.ที่ ผบ.หมู่ จะนําไปวาง ส่วนป้องกันจะอยูใ่ นระยะห่างเท่า ๆ กัน รอบเขต
ของหมวด ห่างจากหมวดประมาณ ๘๐ หลา หรื อในเขตได้ ยินเสียง
ถ้ าส่วนป้องกันคนใดเห็นข้ าศึกและรู้สกึ ว่าเขตหรื อหมวดจะถูกข้ าศึกเข้ าโจมตี ส่วนป้องกันจะต้ อง
ทําการยิงและถอยทันที เมื่อมีเสียงปื น หรื อเกิดการยิงกันขึ ้นแล้ ว ส่วนป้องกันที่เหลือจะถอนตัวกลับทันที
ระหว่างที่กําลังวางส่วนป้องกันหมวดยังคงอยูใ่ นลักษณะเตรี ยมพร้ อมโดยมีทหารต่อที่บริ เวณที่ตั ้งพวก
ลาดตระเวน ผบ.หมู่ จะต้ องรายงานต่อ ผบ.หมวด เมื่อจัดการวางส่วนป้องกันเสร็ จแล้ ว
ขัน้ ที่ ๗ ช่ วงเวลาก่ อสร้ าง (THE WORE PERTOP)
การดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อพักแรมในเวลากลางคืนในช่วงนี ้ย่อมให้ เกิดเสียงดังได้ เมื่อจําเป็ น
ช่วงเวลานี ้ไม่ควรเกิน ๔๕ นาที ผบ.หมวดจะกําหนดลําดับความเร่งด่วนของการทําการและจําเป็ นดังนี ้.๑. ขุดหลุมบุคคล (ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์)
๒. ทําทางเดินโดยรอบและขึงเชือกรอบบริ เวณซึง่ จะป้องกันมิให้ ทหารในหมวดเดินพลัดออกไป
๓. ทําเส้ นทางติดต่อและนําเชือกนําทาง แต่ละหมู่จะทําเชือกในการนี ้
๔. ขุดหลุมทิ ้งเศษอาหารและส้ วม
๕. ตัดไม้ ทําเสาเต็นท์ (ถ้ าไม่พอให้ ตดั ได้ ) ถ้ าไม่ทําขณะนี ้จะต้ องทําอย่างเงียบที่สดุ ในขั ้นต่อไป จ่า
นําหมวดจะต้ องพิจารณา
๑) นํ ้าและที่ซกั ล้ าง เขาจะรู้ได้ หน่วยลาดตระเวนกวาดล้ าง ที่ซกั ล้ างจะต้ องอยูป่ ลายนํ ้าจากจุดที่
จะไปตักนํ ้าใช้
๒) ส้ วม จะต้ องส้ วมขนาด ๑ วัน นอกเขตใกล้ ๆ กับที่ตั ้งของพวกปื นกลที่ซงึ่ ปื นกลสามารถ
มองเห็นและความคุ้นเคยกันผู้ใช้ ส้วมได้ ระบบนี ้อาจลดการที่จะต้ องให้ ปืนกลต้ องประจําปื นตลอด ๒๔ ชม.
ลงได้ โดยการสร้ างส้ วมกลางคืนขึ ้นภายในเขตของหมวด
๓) หลุมทิ ้งเศษอาหาร ทุกหมู่ต้องมีหลุมทิ ้งเศษอาหารของตนเอง และจ่านําหมวดจะต้ องตรวจ
ตราและตัวเขาเองจะขุดหลุมนี ้ให้ กบั บก.หมวด
เมื่อหมดเวลาที่กําหนด ผบ.หมวด จะให้ สญ
ั ญาณเลิกทํางานและให้ เริ่ มปฏิบตั ิขนตอนต่
ั้
อไปนี ้ จาก
นี ้แล้ วห้ ามใช้ เสียงหรื อตัดต้ นไม้ เด็ดขาด
ขัน้ ที่ ๘ ถอนส่ วนป้ องกันและวางยาม (WITHDRAWAL OF SCREEN AND SENTRIES OUT)
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เมื่อหมดช่วงเวลาการก่อสร้ างแล้ วก็ไม่จําเป็ นต้ องมีสว่ นป้องกันแต่ยงั ให้ มีระบบเตือนภัยอยูเ่ สมอ
ดังนั ้นแต่ละหมวดก็จะวางยามนอกเขตของหมวด ซึง่ จะติดต่อกับยามที่ปืนกลไว้ วางเชือกสัญญาณระบบ
ของการถอนส่วนระวังป้องกันและวางยามคือ
๑. ผบ.หมู่ รอง ผบ.หมู่ และทหารอีกคนหนึง่ จากพวกปื นเล็ก ซึง่ จะเป็ นยามคนแรกจะเดินออกจาก
พวกปื นเล็ก เรี ยกส่วนป้องกันกลับและให้ ยามอยูแ่ ทน
๒. ผบ.หมู่ และพวกลาดตระเวน (ส่วนป้องกัน) เดินกลับเข้ ามาในเขตของหมวด ติดตามด้ วย รอง
ผบ.หมู่ ซึง่ จะวางเชือกจากยามมายังปื นกล
๓. ทัง้ ผบ.หมู่ และรอง ก็จะรู้ที่อยูข่ องยามและสามารถวางยามและถอนยามได้ ขณะนี ้หมวดจะจัด
ฐานเรี ยบร้ อย (รูปที่ ๓) และ ผบ.หมวดจะจัดการขันต่
้ อไปทันทีที่ ผบ.หมู่ ทั ้ง ๓ รายงานว่าได้ ถอนส่วน
ป้องกันและวางยามเรี ยบร้ อย
ขัน้ ที่ ๙ งานประจํา (ROUTINE) ในขันนี
้ ้มีจุดสําคัญอยู่ ๓ จุด แต่ก็อาจเลือกการกระทําบางอย่างไปในวัน
ต่อไปได้ เมื่อจําเป็ น
๑. ทําความสะอาดอาวุธ ในการทําความสะอาดให้ ทํา ปกบ.เพียงกระบอกเดียว และปื นในส่วนอื่น
อีกกระบอกหนึง่ เท่านันในเวลาเดี
้
ยวกัน
๒. การตักนํ ้าและซักล้ าง อยูใ่ นความควบคุมของจ่านําหมวดและจะต้ องพิจารณาถึงสิง่ ต่อไปนี ้
- ส่วนที่ไปตักนํ ้าหรื อซักล้ างจะต้ องได้ รับการคุ้มกัน
- การจะออกไปนอกเขตแต่ละครัง้ จะต้ องไม่มากกว่า ๑/๓ ของกําลังทั ้งหมด
๓. การทําอาหาร ให้ ใช้ คนหนึง่ แต่ในแต่ละส่วนทําอาหารให้ สว่ นของตน ผบ.หมวดจะเป็ นผู้ออก
คําสัง่ สําหรับการปฏิบตั ิในวันต่อ ๆ ไป และจะรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยเหนือ นอกจากนี ้ถ้ าเวลา
อํานวยก็จะทําการซักซ้ อมการเตรี ยมพร้ อมและทดสอบระบบสัญญาณต่าง ๆ ผบ.หมู่ ก็จะจัดผลัดยาม
ตรวจเขตการยิงให้ แน่ใจว่าทุกคนได้ รับประทานยาป้องกันมาลาเรี ย ตรวจดูวา่ ไม่มีใครเจ็บป่ วย และให้ ทกุ
คนเปลีย่ นเสื ้อผ้ าที่เปี ยก
ในขณะนี ้ขันที
้ ่ดําเนินการกรรมวิธีทางธุรการทุกอย่าง
เพื่อป้องกันมิให้ คงั่ ค้ าง
ไปจนถึงขณะ
เตรี ยมพร้ อม
ขัน้ ที่ ๑๐ เตรียมพร้ อม (STAND * TO)
การเตรี ยมพร้ อมเป็ นการช่วยที่ทหารทั ้งหมดอยูใ่ นสภาพรอเวลาที่จะเตรี ยมพร้ อมขึ ้นไม่เป็ นเวลา
เดียวกันทุกวันไป ทังนี
้ ้แล้ วแต่สภาพอากาศและช่วงเวลานี ้จะคุมตั ้งแต่ ๑๕ นาที ก่อนจะสิ ้นแสงสว่างถึง ๑๕
นาที หลังจากสิ ้นแสงสว่าง
การเตรี ยมพร้ อมจะเป็ นการเปลีย่ นการปฏิบตั ิประจําจากกลางวันเป็ นกลางคืน และเป็ นการตรวจ
ตราการเตรี ยมการครัง้ สุดท้ าย ทหารทั ้งหมดจะต้ องอยูใ่ นที่ตั ้งยิงคาดเข็มขัดกระสุนยกเว้ นเป้รับประทาน
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อาหารและซักล้ างเรี ยบร้ อย ทําความสะอาดอาวุธแล้ ว บรรจุสงิ่ ของที่ไม่จําเป็ นต้ องใช้ ในเวลากลางคืนลงเป้
และจะต้ องไม่สบู บุหรี่ , รับประทานอาหาร, ส่งเสียงหรื อเคลือ่ นไหว
ยามที่อยูภ่ ายนอกจะถูก ผบ.หมู่ถอนกลับ และในหน่วยที่ได้ รับการฝึ กมาแล้ ว ยามจะกลับเข้ าหมวด
เมื่อแสงเริ่ มสลัวลง และลงมาถึงเขตของหมวดเมื่อสิ ้นแสงพอดี ผบ.หมู่ จะรายงานเมื่อยามเข้ ามาในเขตของ
หมวดแล้ ว และ ผบ.หมวด ก็จะรู้ได้ วา่ เสียงการเคลือ่ นไหวนอกเขตของหมวดจะต้ องถือว่าเป็ นข้ าศึก
การออกคําสัง่ ยิงจะต้ องกําหนดให้ อย่างชัดเจน เมื่อส่งสัญญาณ เลิกเตรี ยมพร้ อมยามคูแ่ รกจะเข้ า
ประจําปื นกลเบา ยามนี ้จะต้ องอยูใ่ นหน้ าที่ตลอดเวลาจนกว่าจะมียามอีกคูห่ นึง่ มาเปลีย่ นทุก ๆ ชัว่ โมง
ผบ.หมู่ จะต้ องกําชับให้ แน่ใจว่าแต่ละคนรู้วา่ ใครเข้ ายามต่อจากตน และคนนั ้นนอนอยูท่ ี่ไหน ผบ.หมู่
และ รอง ผบ.หมู่ ไม่สามารถจะควบคุมการเปลีย่ นยาม (และอาจเป็ นตัวของเขาเองที่เข้ ายามด้ วยถ้ าหมวดมี
กําลังน้ อย) ว่ายามแต่ละคนทําการปลุกผู้ที่จะมาเปลีย่ นยามได้ ตามเวลา
ในการเตรี ยมพร้ อมตนเช้ า จะต้ องสัง่ หน่วย ลว.กวาดล้ างออกไปและต้ องวางยามก่อนที่จะเตรี ยม
อาหาร ซักล้ าง และทําความสะอาดอาวุธ
สรุป
การตังฐานพั
้
กแรมในลักษณะนี ้หรื อลักษณะอื่นใด จะต้ องกระทําในทุกระดับหน่วย ทั ้งในฐาน
ลาดตระเวน หรื อฐานปฏิบตั ิการ รายละเอียดของในเรื่ องการตังฐานพั
้
กแรมจะต้ องกระทําเป็ นอัตโนมัติ และ
หน่วยที่ฝึกหัดการปฏิบตั ิก็จะพบว่า
การปฏิบตั ิของหน่วยนั ้นงุม่ ง่ามและวุน่ วายเป็ นความจริ งที่วา่ หน่วยที่
ปฏิบตั ิเรี ยบร้ อยและง่ายดายจะต้ องทํางานประสานกันตลอดเวลา
ตารางในข้ อต่อไปนี ้จะแสดงช่วงเวลาที่หมวดจะทําการตั ้งฐานพักแรมถ้ าปฏิบตั ิตามแบบอย่าง
สมบูรณ์แต่สถานการณ์ไม่อํานวยให้ มีเวลาดังที่จะว่าต่อไปนี ้ จะต้ องตัดย่อยลงไป แต่เพื่อรักษาการระวัง
ป้องกันอย่างสูงสุดจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนนี
้
้ให้ ได้ แม้ วา่ สถานการณ์จะไม่อํานวยก็ตาม
การตัง้ ฐานพักแรม การตังฐานพั
้
กแรม ถ้ าจะปฏิบตั ิให้ สมบูรณ์จะต้ องใช้ เวลามากกว่า ๓ ชัว่ โมง เวลาของ
การปฏิบตั ิแต่ละขันคื
้ อ.๑. การลาดตระเวน
๑๕ นาที
๒. เข้ ายึดพื ้นที่
๑๕ นาที
๓. ตรวจบริ เวณโดยรอบ
๕ นาที
๔. ลาดตระเวนระวังป้องกัน
๓๐ นาที
๕. จัดส่วนป้องกัน
๒๐ นาที
๖. ช่วงเวลาก่อสร้ าง
๓๐ นาที
๗. งานประจํา
๖๐ นาที
รวม ๑๗๖ นาที หรือ ๒ ชม. ๔๕ นาที
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แต่จะต้ องให้ เวลามากกว่านี ้ในห้ วงเวลาก่อสร้ าง เสร็ จสิ ้นลง ถ้ าหมวดจะต้ องรักษาความปลอดภัยก็
อาจไม่หงุ หาอาหาร โดยทหารรับประทานเสบียงรังแทน โดยไม่ต้องหุงต้ มได้ ถ้าจําเป็ น
๑๒ น.

พืน้ ที่ หมู่ ๑

พืน้ ที่ หมู่ ๒

หมวด

๔ น.

๘ น.
พืน้ ที่ หมู่ ๓

ลว.

๙๐ เมตร

ลว.

ทางเดินเท้ า
๙๐ เมตร
๑๒ น.

พวก ปล.
พวก ลว.
พวก ปก.

พวก ปล.
พวก ลว.
พวก ปก.

ลว.

๙๐ เมตร

บก.หมวด

๙๐ เมตร

พวก ปล.
พวก ลว.
พวก ปก.

ลว.

๙๐ เมตร
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๙๐ เมตร
ทางเดินของ ผบ.หมู่

ลว.

ระบบเส้ นอ้ างและจุดอ้ าง
ก. กล่ าวทั่วไป ระบบเส้ นอ้ างและจุดอ้ างของการรายงานตําบลที่อยูอ่ าจถูกใช้ โดย หน่วย ลว.เมื่อทําการ ลว.
ในระยะใกล้ ๆ และอยูใ่ นระยะเวลาที่การเข้ ารหัสกระทําการได้ ลาํ บาก ประโยชน์ของระบบนี ้คือ ช่วยให้ การ
ติดต่อสือ่ สารรวดเร็ วขึ ้น และลดความต้ องการในการใช้ รหัสปกติของวิทยุลง
ข. ข้ อควรระวัง ควรจดจําไว้ วา่ ทังสองระบบนี
้
้ความปลอดภัยได้ ดีเท่า ๆ กับการเข้ ารหัสตามปกติ ข้ าศึกที่
ได้ รับการฝึ กเป็ นอย่างดี จะสามารถเข้ าถึงระบบนี ้ได้ ไม่ยากนัก ถ้ าเขาสามารถวิเคราะห์จุดที่เราส่งไปทาง
วิทยุได้ เมื่อใช้ เส้ นอ้ างหรื อจุดอ้ าง จําเป็ นต้ องเปลีย่ นเส้ นและจุดเหล่านี ้บ่อย ๆ การใช้ ซํ ้าเส้ นหรื อซํ ้าจุดควร
พยายามหลีกเลีย่ ง
ค. เส้ นอ้ าง ระบบเส้ นอ้ างที่ถกู นํามาใช้ เช่นเดียวกับระบบพิกดั ในการรายงานจุดที่อยูบ่ นแผนที่และภาพถ่าย
ทางอากาศ ตําบลที่จุดใดจุดหนึง่ จะถูกกําหนดโดยความสัมพันธ์ กบั เส้ นอ้ างโดยวิธีการดังนี ้
๑) ขีดเส้ นอ้ างขึ ้นบนแผนที่หรื อภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้ ลกั ษณะภูมิประเทศที่เด่นชัด สองจุดหรื อ
เพียงจุดเดียวและมุมภาคทิศ จุดหนึง่ ถูกกําหนดให้ เป็ นจุดฐาน เส้ นอ้ างจะลากจากจุดฐานไปยังจุดที่สอง
หรื อจากจุดฐานไปยังมุมภาคทิศที่กําหนด เส้ นนี ้เรี ยกว่าเส้ นอ้ าง (รูปที่ ๑)
12
เส้ นอ้ าง

เส้ นอ้ าง

11
จุดฐาน

มุมภาคทิศ

จุดฐาน

10

55

56

57

58

รูปที่ ๑

59

60
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๒) เมื่อลากเส้ นอ้ างแล้ ว ตําบลที่ของจุดใดจุดหนึง่ ก็สามารถที่จะอ่านได้ โดยการวัดระยะไปทางหน้ า
(ตามลูกศร) หรื อทางหลังจากจุดฐาน และวัดระยะจากเส้ นอ้ างไปทางซ้ ายหรื อทางขวา (หันหน้ าไปตาม
ลูกศรเสมอ) ดูรูปที่ ๒ และรูปที่ ๓

800 ม.

จุดที่อยู่หน่วย ลว.

1,400 ม.

รูปที่ ๒ การรายงานคือ... หน้ า ๑๔ ขวา ๘

จุดที่อยู่หน่วย ลว.
950 ม.

1,400 ม.

หมายเหตุ แผนที่แสดงตัวอย่าง มาตราส่วน 1 : 50,000
รูปที่ ๓ การรายงาน คือ... หลัง ๑๔ ซ้ าย ๙.๕
๓) การวัดระยะไปข้ างหน้ าหรื อข้ างหลังของจุดฐานนั ้นต้ องวัดไปตามเส้ นอ้ างส่วนการวัดระยะไป
ทางขวาหรื อซ้ ายจากเส้ นอ้ างนันจะต้
้ องวัดในลักษณะตั ้งฉากกับเส้ นอ้ างเสมอ (๙๐ องศา) หน่วยที่ใช้ วดั ระยะบน
พื ้นโลกในทางระดับเสมอ โดยคิดจํานวนเป็ นร้ อย ๆ เมตร เช่น วัดได้ ๑,๓๔๐ เมตร ก็อ่านเป็ น ๑๓.๔ หรื อถ้ าวัดได้
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๙๗๐ เมตร ก็อ่านว่า ๙.๗ วิธีงา่ ย ๆในการวัดคือใช้ มุมกระดาษที่เป็ นมุมฉากเอามาทาบกับจุดที่ต้องการวัดและ
จุดทําเครื่ องหมายที่กระดาษ
๔) เมื่อทําจุดเครื่ องหมายที่กระดาษแล้ วที่นําไปทาบกับเสกลที่เราต้ องการว่าจะให้ หน่วยเป็ นอะไร
๕) ในภาพถ่ายทางอากาศก่อนอื่ นต้ อ งนํามาหามาตราส่วนหรื อทราบมาตราส่วนของภาพถ่าย
เสียก่อนแล้ วจึงกํ าหนดเส้ นอ้ างตามที่กล่าวหาแล้ ว การวัดระยะก็ คงทําเช่นเดียวกันแต่ให้ ใช้ หน่วยวัดเป็ น
มิลลิเมตร แล้ วจึงมาเปลี่ยนเป็ นเมตรโดยสูตรการหามาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศการอ่านก็ คางใช้
หลักการเดียวกับการอ่านในแผนที่
ง. จุดอ้ าง จุดอ้ างเป็ นจุดบนแผนที่ซงึ่ ถูกกําหนดขึ ้นมาก่อนโดยใช้ จุดตัดของเส้ นกริ ดตัง้ และกริ ดนอนจุดใด
จุดหนึง่ ซึง่ อยูใ่ กล้ พท.ปฏิบตั ิภารกิจเป็ นจุดอ้ าง
๑) จุดตัดของเส้ นกริ ดตังและกริ
้
ดนอนที่เลือกขั ้นนี ้เรี ยกว่าจุดอ้ าง การวัดระยะก็กระทําโดยวัดจาก
จุดอ้ างไปทางเหนือ (บน) หรื อใต้ (ล่าง) ส่วนกริ ดนอนก็จะวัดจากจุดอ้ างไปทางตะวันออก (ขวา) หรื อ
ตะวันตก (ซ้ าย) ระยะเหล่านี ้คงใช้ หลักการเดียวกับระบบเส้ นอ้ าง
๒) การอ่านพิกดั โบสถ์ซงึ่ แสดงในรูปที่ ๔ นั ้น โบสถ์ซงึ่ อยูท่ างขวาของจุดอ้ าง ๑,๓๐๐ ม. และอยู่
เหนือจุดอ้ างขึ ้นไป ๕๕๐ เมตร ก็อ่านได้ ดงั นี ้คือ....ขวา ๑๓ บน ๕.๕ (ดูรูปที่ ๔)
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บทที่ ๑๐
การแกะรอยและการสะกดรอย
คําจํากัดความ
- การแกะ และการสะกดรอย คือศิลป์ อย่างหนึง่ ในการติดตามมนุษย์ หรื อสัตว์ โดยอาศัยร่องรอย
ต่าง ๆ ที่ทิ ้งไว้ เบื ้องหลัง
- การแกะรอย คือการติดตามร่องรอยโดยใช้ สายตา
- การสะกดรอย คือการติดตามร่องรอยโดยใช้ จมูกตามกลิน่
เทคนิคการแกะและสะกดรอย
๑. ค้ นหา และพัฒนาการความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม
๒. ศึกษาและใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการแกะและสะกดรอยให้ เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
๓. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้ าศึก โดยตั ้งคําถามในใจว่า "ใคร ? จํานวนใด ? มีอะไร ?
เป็ นอย่างไร ? ไปทางไหน ? เมื่อใด ? และทําไม" โดยละเอียดที่สดุ
๔. ค้ นหาร่องรอยจากจุดเริ่ มต้ น ตามแนวทางในการแกะรอย เมื่อหลงรอยอย่าตื่นเต้ น ให้ ทําตาม
หลักการในการแกะรอย
๕. พยายามใช้ ประสาทสัมผัสให้ ครบ ๖ ประการ (ตา หู จมูก ลิ ้น สัมผัส และลางสังหรณ์)
ภารกิจของชุดแกะรอย
๑. ติดตาม ค้ นหาข้ าศึกหลังจากการปะทะหรื อติดตามฝ่ ายเราเมื่อสูญหาย
๒. ตรวจสอบร่องรอยข้ าศึกเพื่อหลีกเลีย่ งจากการปะทะ หรื อเพื่อเตรี ยมการเข้ าปะทะ
๓. เป็ นแหล่งข่าวให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
๔. ให้ การฝึ ก อบรม เจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ ในเรื่ องการแกะรอย
ชนิดของร่ องรอย
๑. รอยบนดิน คือร่องรอยต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นสูงตั ้งแต่แนวระดับสายตาลงมาจนถึงพื ้นดิน เช่น รอยเท้ า
รอยกิ่งไม้ หกั สิง่ ของตกหล่น เป็ นต้ น
๒. รอยเหนือพื ้นดิน คือร่องรอยต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นสูงกว่าระดับสายตาขึ ้นไป เช่น รอยยางไม้ ไหล ใย
แมงมุมขาด รอยโหน จับเหนี่ยว หรื อปี นต้ นไม้ เป็ นต้ น
หลักการแกะรอย
๑. เริ่ มจากจุดเริ่ มต้ น โดยตีความ จดจําขนาด และลวดลายความละเอียดของรอย
๒. อยู่ ณ จุดเริ่ มต้ น หรื อรอยสุดท้ ายที่หายไป ตรวจไปยังทิศทางที่รอยเคลือ่ นที่ไป
๓. มองระดับสายตาแล้ วกวาดลงตํา่ จากไกลมาใกล้
๔. เมื่อตรวจรอยจากจุดเริ่ มต้ น ถ้ าทําได้ ควรให้ ดวงอาทิตย์สอ่ งมาจากด้ านหน้ า เพื่อป้องกันมิให้ เงา
ของ จนท.และแกะรอยทาบทับรอย
๕. ถ้ าไม่พบรอย ให้ ดกู ึ่งซ้ าย กึ่งขวาตามลําดับ รวมทั ้งด้ านบนเหนือระดับสายตาด้ วย
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๖. พยายามใช้ รอยไกลสุด และรอยใกล้ สดุ ประกอบกัน
๗. อาจผ่านร่องรอยที่ไม่สาํ คัญไปได้ เมื่อพบรอยที่ชดั เจนกว่า
๘. ก่อนเคลือ่ นที่ไปยังรอยถัดไป ถ้ าไม่แน่ใจให้ ทําเครื่ องหมายรอยเดิมไว้ เพราะถ้ าจําเป็ นอาจ
กลับมาเริ่ มต้ นใหม่ได้ (การเคลือ่ นที่ของ จนท.แกะรอย จะเคลือ่ นที่เป็ นห้ วง ๆ ห้ วงละ ๑๐ - ๑๕ เมตร)
๙. ต้ องละเอียดรอบคอบ เชื่อมัน่ และมีการตัดสินใจดี อย่าดื ้อรัน้ หรื อเข้ าข้ างตนเองหากไม่มีความ
มัน่ ใจพอ
๑๐. ต้ องมีการระวังป้องกันทุกครัง้ เมื่อปฏิบตั ิงาน
จุดเริ่มต้ นหรือแหล่ งที่พบรอยได้ ง่าย
๑. ชายนํ ้า หรื อหาดทราย
๒. บริ เวณดินอ่อน เลน โคลน หรื อชื ้นแฉะ
๓. ชายป่ า หรื อชายทุง่
๔. เชิงเขา หรื อที่ลาดชัน
การตรวจค้ นเมื่อหลงรอย
๑. การตรวจค้ นแบบวงรอบ
๒. การตรวจค้ นแบบล้ อมกรอบ
๓. การตรวจค้ นตามแนวลํานํ ้า
๔. การตรวจค้ นแบบสลับฟั นปลา
๕. การตรวจค้ นล่วงหน้ า
๑. การตรวจค้ นแบบวงรอบ
๑.๑ ถอยหลังจากรอยที่พบครัง้ สุดท้ าย ประมาณ ๒ ก้ าวแล้ วออกค้ นหาเป็ นวงรอบในรัศมี ๕
- ๑๐ เมตร
๑.๒ การทําวงรอบจะหมุนไปทางใดก็ได้ โดยถือว่าให้ ดวงอาทิตย์อยูข่ ้ างหน้ า หากดวง
อาทิตย์อยูด่ ้ านหลังอาจทําให้ เงาของ จนท.ทาบทับรอย ยากต่อการอ่านรอย
เส้ นทางตรวจค้ น
ระวังป้องกัน
5-10 เมตร
รอยใหม่

๒. การตรวจค้ นแบบล้ อมกรอบ
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๒.๑ ส่ง จนท.แกะรอยคนที่ ๑ ไปอยูท่ ี่ตําแหน่ง ๑๒ นาฬิกา (พร้ อมด้ วยพลระวังป้องกัน
ตามหลัง ๑ นาย) จนท.แกะรอยคนที่ ๒ ไปอยูต่ ําแหน่ง ๖ นาฬิกา (พร้ อมพลระวังป้องกัน ๑ นาย)
กําหนดให้ จุดที่พบรอยครัง้ สุดท้ ายเป็ นแกนกลางของนาฬิกา และทิศทางตรงหน้ าเป็ น ๑๒ นาฬิกา
๒.๒ ออกตรวจค้ นเป็ นรูปกรอบสีเ่ หลีย่ มไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จนกว่าจะพบร่องรอย
๒.๓ ความกว้ างของกรอบ แล้ วแต่ ผบ.ชุด จะกําหนดตามความเหมาะสม ถ้ าไม่พบก็ขยาย
ความกว้ างของกรอบออกไปอีก
ระวังป้ องกัน ๑ , จนท.กร.๑

เส้ นทาง
ตรวจค้ น ๑

จุดปะทะ/รอยหาย

เส้ นทาง
ตรวจค้ น ๑

ระวังป้ องกัน ๒ , จนท.กร.๒
๓. การตรวจค้ นตามแนวลํานํ ้า
๓.๑ ใช้ ตรวจค้ นในภูมิประเทศตามแนวลํานํ ้า ถนน หรื อพื ้นที่คล้ ายกัน เช่น แนวต้ นไม้ แนว
เครื่ องกีดขวาง หรื อร่องสวน เป็ นต้ น
๓.๒ ส่ง จนท.แกะรอยคนที่ ๑ พร้ อมด้ วยพลระวังป้องกันไปที่ตําแหน่ง ๑๒ นาฬิกา (ฝั่งตรง
ข้ ามของลํานํ ้า หรื อถนน) จนท.แกะรอยคนที่ ๒ พร้ อมด้ วยพลระวังป้องกันอยู่ ณ ตําแหน่งที่รอยหายไป
๓.๓ ออกตรวจค้ นเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มรอบพื ้นที่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จนกว่าจะพบรอย
๓.๔ ความยาวของเส้ นทางตรวจค้ น แล้ วแต่ ผบ.ชุดกําหนดตามความเหมาะสม อย่างน้ อย
ควรยาว ๕๐๐ เมตร ทางเหนือและใต้ ของลํานํ ้า ถ้ าไม่พบรอยก็ขยายกว้ างออกไปอีก
ระวังป้องกัน ๑ , จนท.กร.๑
เส้ นทางตรวจค้ น ๑
แนวลํานํ ้า

แนวลํานํ ้า
เส้ นทางเคลือ่ นที่ข้าศึก

เส้ นทางตรวจค้ น ๒
ระวังป้องกัน ๒ , จนท.กร.๒
๔. การตรวจค้ นแบบสลับฟั นปลา ใช้ ตรวจค้ นตามแนวสันเนิน โดยเดินสลับฟั นปลาตัดไปตาม
สันเนินที่คาดว่าข้ าศึกอาจใช้ เป็ นเส้ นทางเคลือ่ นที่
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เส้ นทางตรวจค้ น

รอยหาย
เส้ นทางเดินข้ าศึก

๕. การตรวจค้ นล่วงหน้ า
๕.๑ จัด จนท.แกะรอยและพลระวังป้องกัน ล่วงหน้ าไปยังทิศทาง หรื อตําบลที่คาดว่าข้ าศึก
จะเคลือ่ นที่ไป
๕.๒ อาจใช้ การ ลว.บนแผนที่เพื่อค้ นหาพื ้นที่ซงึ่ คาดว่าข้ าศึกอยู่ และ/หรื อทําร่องรอยไว้
๕.๓ อาจสอบถามจากชาวบ้ าน หรื อรับข่าวจากหน่วยเหนือ เพื่อเข้ าตรวจค้ นร่องรอยของข้ าศึก
๕.๔ ผลจากการ ลว.ทางอากาศจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การแกะรอย
การปฏิบัติเมื่อเริ่มต้ นแกะรอยที่ทางแยก หรือพบทางแยกขณะแกะรอย
๑. ทําเครื่ องหมายไว้ ระวังอย่าให้ เกิดร่องรอยสับสน
๒. ตกลงใจในการติดตามร่องรอยทางใดทางหนึง่ ซึง่ พิสจู น์และตีความแน่ชดั แล้ วว่ารอยไปทางนั ้น
๓. ตามรอยแต่ละรอยเมื่อมัน่ ใจ
๔. อย่าให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีหน้ าที่ช่วยในการพิสจู น์ ค้ นหา และตีความร่องรอย เพราะจะทําให้ เกิดความ
สับสนมากยิ่งขึ ้น
๕. จงใช้ นกั แกะรอยที่ชํานาญการ หรื อมีความมั่นใจในรอย รอยกลิน่ ก็ใช้ สนุ ขั ช่วยติดตามด้ วย
จะดีมาก
ปั จจัยและอุปสรรคต่ าง ๆ ที่มีผลต่ อการแกะรอย
๑. ลมฟ้าอากาศ
๑.๑ ลม
- รอยแห้ งเร็ ว
- พัดพาเศษขยะ ใบไม้ คลุมรอย
- ลมอ่อน และ จนท.กร.เคลือ่ นที่สวนทางลม มีผลเกื ้อกูลต่อการแกะรอย
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- ลมเป็ นตัวนํากลิน่ และเสียง
- ลมแรงเป็ นอุปสรรคต่อการฟั งการณ์ แต่เกื ้อกูลต่อการเคลือ่ นที่
๑.๒ ฝน
- ฝนตกก่อนเกิดรอย ทําให้ รอยสดและชัดเจน
- ฝนตกหลังเกิดรอย จะทําให้ ความคมของรอยลบเลือน กลิน่ จาง ถ้ าฝนตกมากอาจทําให้
รอยจางหรื อหายหมดไป
- ทําให้ วชั พืชถูกรบกวนคืนตัวได้ เร็ ว
๑.๓ อุณหภูมิ
- ความชื ้นในอากาศและพื ้นดินเท่ากันโดยประมาณ ทําให้ การตีความอายุรอยใกล้ เคียงหรื อ
ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
- ความชื ้นในอากาศมีมาก ทําให้ รอยสด และชัดเจนนาน
- อากาศร้ อน อบอ้ าว ทําให้ รอยแห้ งเร็ ว จางซีด
๑.๔ แสงแดด
- ทําให้ รอยแห้ งเร็ ว
- กลิน่ จางเร็ ว
๒. ภูมิประเทศ
- รกทึบ หารอยยาก แต่จํากัดการกระจายของกลิน่
- เปี ยกชื ้น หรื อมีวชั พืชเกื ้อกูลต่อการแกะรอยอย่างต่อเนื่อง
- พื ้นดินแข็ง ไม่จบั รอย และกลิน่
- พื ้นดินร่วน หรื อทราย รอยจางไม่ชดั เจน และลบได้ เร็ ว
- พื ้นที่มีเงาปกคลุมเกื ้อกูลต่อการแกะรอย
- ลําธาร บึง หรื อพื ้นที่ที่มีนํ ้าช่วนในการพรางตาและลบร่องรอยทําให้ รอยขาดหายขาดความ
ต่อเนื่อง แต่ถ้าข้ าศึกไม่ระมัดระวังก็จะทําให้ พบรอยเปี ยกชื ้น หยดนํ ้า นํ ้าขุน่ ตะไคร่หรื อวัชพืชใต้ นํ ้าลอย
ขึ ้นมา รอยลืน่ ไถล เป็ นต้ น
- พื ้นที่ซงึ่ มีการสัญจรพลุกพล่าน ยากต่อการแกะรอย
๓. อายุของรอย การตีความว่าร่องรอยเกิดขึ ้นเมื่อใด จะต้ องนําเอาปั จจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ
กันในการตีความอายุรอยนันด้
้ วย ความเก่าของรอยทําให้ รอยไม่ชดั เจน กลิน่ จางหรื อหมดไป ทําให้ การติดตาม
รอยยากลําบาก ร่องรอยยิ่งใหม่หรื อชัดเจนเท่าใดก็จะทําให้ การตามรอยยิ่งง่ายและรวดเร็ วมากขึ ้น
๔. การกระทําของข้ าศึก
- มีวินยั ดี การพรางและกลบเกลือ่ นรอยดี
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- การฝึ กดี อาจต่อต้ านการแกะรอย และใช้ การลวง
- รี บร้ อน เดินทาง หรื อขาดวินยั จะทิ ้งร่องรอยไว้ อย่างชัดเจน
ข่ าวที่ได้ จากการแกะรอย
๑. ระยะเวลา (อายุรอย)
๒. ทิศทางเคลือ่ นที่
๓. จํานวน ขนาดของหน่วย
๔. เพศ
๕. นํ ้าหนัก (สิง่ แบกหาม ลาก จูง พ่วง บรรทุก)
๖. อาวุธยุทโธปกรณ์
๗. ความเร็ วในการเคลือ่ นที่
๘. การระวังป้องกัน
๙. อาหาร
๑๐. การพรางและการลวง
๑) ระยะเวลาอายุของรอย จนท.กร.จะต้ องพิจารณาตีความร่องรอยที่พบเห็นว่าเกิดขึ ้นเมื่อใด โดย
คํานึงถึงสภาพลมฟ้าอากาศ ภูมิประเทศ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น นํามาเป็ นปั จจัยสําคัญในการพิจารณา
ตีความอายุรอย จากประสพการณ์ที่พบเห็น และการบันทึก จด จํา จะช่วยให้ การพิจารณาตีความอายุรอยได้
ถูกต้ อง แม่นยําใกล้ เคียงความเป็ นจริ งมากขึ ้น เช่นตัวอย่างของการตีความอายุรอยดังนี ้ ทันทีทนั ใด
- สัตว์ นกแตกตื่น หรื อร้ องผิดธรรมชาติ
- มด ปลวก ผึ ้งแตกรัง บินว่อน
- ยางไม้ กําลังหยด ไหล
- รอยเท้ าในที่แฉะ หรื อที่ลมุ่ ขอบรอยมีนํ ้าเปี ยก และนํ ้ายังไม่มีขงั ในรอย
- ใยแมงมุมขาด ตัวแมงมุมมีอาการตื่น ประมาณไม่เกิน ๑๕ นาที
- มดที่ถกู เหยียบตาย มีการขนย้ ายซากมด
- หญ้ าหัก ลู่ มีรอยเขียวชํ ้า และกลิน่ หญ้ าชัดเจน
- วัชพืชบางชนิดเมื่อถูกรบกวน จะหลุบใบ และจะคลีใ่ บออกในเวลาต่อมา เช่น ไมยราพ จะ
เริ่ มคลีใ่ บจากโคนกิ่งออกมาทางปลายกิ่ง
- วัชพืชใต้ นํ ้า ตะไคร่นํ ้า จะขาดลอยนํ ้าเมื่อถูกรบกวน และจมลงในเวลาต่อมา (พิจารณา
ลักษณะของวัชพืช ความแรงของกระแสนํ ้าประกอบด้ วย) เกินกว่า ๑๕ นาที
- การรวมตัวของตะกอนนํ ้า (นํ ้าขุน่ นอนก้ น) ในพื ้นที่ที่เป็ นแอ่งนํ ้าหรื อนํ ้าไม่ไหล นํ ้าจะตก
ตะกอนเป็ นปกติภายหลังจากถูกรบกวนในเวลาประมาณ ๑ ชัว่ โมง
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- ยางไม้ หรื อนํ ้าเลี ้ยงต้ นไม้ จะแข็งตัวตามลําดับ ในอากาศปกติประมาณ ๓ ชัง่ โมง อากาศ
ร้ อนประมาณ ๑ ชัว่ โมง
- รอยขูด ข่วน ถลอกของต้ นไม้ จะเปลีย่ นเป็ นสีคลํ ้าตามระยะเวลา
- ไม้ ไผ่ซงึ่ ถูกตัดออกจากต้ น จะมีสขี าวอิ่มนํ ้าบริ เวณรอยตัดและจะเปลีย่ นเป็ นสีขาวซีดเหลือง
นํ ้าตาลอ่อนตามลําดับ ในอากาศแห้ งแล้ งจะแห้ งกรอบ อากาศชื ้นจะมีรา ดํา หรื อเห็ดเล็ก ๆ ขึ ้นในเวลาต่อมา
- ข้ าวสารทีต่ กหล่น ใหม่ ๆ จะขาวใสเป็ นเงา ต่อมาขาวขุน่ และเป็ นรา
- ก้ นบุหรี่ จะแข็งตัวภายในเวลาประมาณ ๓ วัน
- ขี ้เถ้ าจะรวมตัวเป็ นก้ อนแข็งในเวลาประมาณ ๓ เดือน
- กระป๋ องนม หรื อกระป๋ องอาหาร จะมีเหงื่อหยดนํ ้าด้ านในกระป๋ องในเวลาประมาณ ๑๕ ๓๐ วัน แล้ วจะเป็ นสนิม โดยลามจากปากกระป๋ องเข้ าไปข้ างใน
- ขี ้ขมวน ขี ้ไส้ เดือน ในตอนเช้ าจะนิ่งอ่อนตัว ถ้ าถูกเหยียบจะบี ้แบนในเวลาสายจะแข็งตัว ถ้ า
ถูกเหยียบจะแตกเป็ นผง
๒. ทิศทางเคลือ่ นที่
- รอยเท้ า ปลายเท้ าจะชี ้ไปทางทิศทางที่ไป มีรอยกดลึกด้ านหน้ า และรอยเศษดินทรายตวัด
ไปด้ านหลัง
- ถ้ าเดินถอยหลัง ช่วงความยาวของกว้ างจะสั ้นกว่าปกติ มีรอยแตกหนักในทิศทางไป
- ถ้ าใส่รองเท้ าประดิษฐ์ พิเศษ (กลับส้ นเป็ นปลายเท้ า) จะมีรอยกดหนักในทิศทางไป และ
รอย ตวัดไปด้ านหลัง พิจารณาเศษดินทราย และวัชพืชประกอบด้ วย
- วัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ จะลูไ่ ปตามทิศทางที่เคลือ่ นที่ไป
- ใบไม้ สดซึง่ ติดอยูก่ บั ต้ นพลิกหงาย หรื อตะแคงเห็นหลังใบ
- กิ่งไม้ หกั ใบไม้ ปลิวขาดจากต้ นตกระไปตามทิศทางที่เคลือ่ นที่ไป
- ใบไม้ แห้ งพลิกกลับ สีคลํ ้าชื ้นขึ ้นด้ านบน
- ก้ อนหินเล็ก ๆ ถูกเตะพลิกกลับ หรื อเขยื ้อนจากที่
- ใบไม้ หรื อพื ้นดินแข็งเมื่อถูกรอบกวน จะสะท้ อนแสงได้ ดีกว่าปกติ
- การคลานมีรอยตํ่า และกว้ าง
๓. จํานวนหรื อขนาดของหน่วย
๓.๑ นับรอยบนดิน ที่พกั และรอยที่ถกู รบกวน
๓.๒ คํานวณจากรอยที่พกั จําวน และขนาดที่พกั จํานวนไฟที่ประกอบอาหาร หรื อก่อไฟเพื่อ
ไล่สตั ว์ป่า
๓.๓ จํานวนรอยเท้ าเข้ า - ออกฐานพักแรม
๓.๔ การพิจารณาหาจํานวนจากรอยเท้ า
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๓.๔.๑ รอยเท้ าหลัก
- พิจารณารอยเท้ าที่เด่นชัดที่สดุ เป็ นรอยเท้ าหลัก
- ลากเส้ นผ่าน ส้ นเท้ า และปลายเท้ าหลัก (ช่วง ๑ ก้ าวของรอยเท้ าหลัก)
- อาจเพิ่มขึ ้นอีกครึ่งก้ าว เมื่อคนช่วงก้ าวยาว
- นับจํานวนรอยเท้ าทั ้งหมดที่อยูใ่ นกรอบรอยเท้ าหลัก รอยเท้ าหลักซ้ ายนับ ๑
นอกนั ้นนับทุกรอย รวมทังหมดได้
้
เท่าไรเป็ นจํานวนคนทังหมด
้
๑ ก้ าวรอยเท้ าหลัก

รวมจํานวน ๘ คน
๓.๔.๒ การล้ อมกรอบ ๑๘ นิ ้ว
- วิธีนี ้ใช้ เมื่อหารอยเท้ าหลักไม่ได้
- ความแม่นยําน้ อยกว่าการหาแบบรอยเท้ าหลัก และอาจขัดข้ องที่ไม่มีเครื่ องมือ
วัดระยะ แต่อาจกะได้ โดยประมาณ
- ทํากรอบสีเ่ หลีย่ มแล้ วล้ อมรอยเท้ าให้ รอบข้ างทาง ขีดเส้ นจากเท้ ารอยใดรอยหนึง่
แล้ ววัดออกไปข้ างหน้ า ๑๘ นิ ้ว ขีดเส้ นออกเส้ นหนึง่
- นับรอยเท้ าทุกรอบในกรอบนี ้ ได้ จํานวนเท่าไรเป็ นจํานวนคนโดยประมาณ
๑๘ นิ ้ว

รอยเท้ าจํานวน ๙ คน
๓.๔.๓ การล้ อมกรอบ ๓๖ นิ ้ว
- เมื่อหารอยเท้ าหลักไม่ได้
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- การตีกรอบเช่นเดียวกับวิธีที่ ๒ แต่กรอบยาว ๓๖ นิ ้ว
- การนับให้ นบั ทุกรอยในกรอบ แล้ วหารด้ วย ๒ จะเป็ นจํานวนคนโดยประมาณ
๓๖ นิ ้ว

รอยเท้ า ๑๒ หาร ๒ เท่ากับ ๖ คน
๔. เพศ
๔.๑ พิจารณาจากเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ที่ตกอยู่ หรื อชิ ้นส่วนของเครื่ องนุง่ ห่ม เช่น กระดุม กิ๊บติด
ผม เป็ นต้ น
๔.๒ สิง่ ที่เกิดจากบุคคล เช่น เส้ นผม กลิน่ แป้ง เครื่ องหอม กลิน่ ตัว
๔.๓ พิจารณาที่พกั แรม ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วม
๔.๔ พิจารณาจากรอยเท้ า
๔.๔.๑ รอยเท้ าชาย ช่วงก้ าวยาวปลายเท้ าชี ้ตรงไปข้ างหน้ า ปลายเท้ าบาน กดหนักที่ส้น
๔.๔.๒ รอยเท้ าหญิง ช่วงก้ าวสั ้น รอยเท้ าเล็ก ปลายแบะกว้ างออก ตะแคงขอบในลึกส้ น
เท้ าและปลายเท้ าเท่า ๆ กันโดยประมาณ รอยแบะถ่างออกมาก และกดหนักแสดงว่าท้ องแก่
๔.๔.๓ รอยเท้ าเด็ก คล้ ายรอยเท้ าหญิงแต่เล็กกว่า จะมีขนาดใหญ่มากตามลําดับอายุ
รอย เท้ าหญิงหรื อเด็กชาย พิจารณาข้ อ ๔.๔.๑ และ ๔.๑.๒ ประกอบ

เท้ าชาย

เท้ าหญิง

๕. นํ ้าหนัก
๕.๑ ก้ าวสัน้ กดลึกกว่าปกติ แสดงว่าแบกหามของ อาจมีรอยวางพัก รอยขูดเกี่ยวต้ นไม้
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๕.๒ รอยเท้ าสัตว์ตา่ ง (บรรทุกของ) รอยกีบกดลึกกว่าปกติ ตวัดคุ้ยดินไปข้ างหลังมาก
๕.๓ รถบรรทุกของหนัก มีรอยล้ อกดลึก และรอยคุ้ยดินคล้ ายขึ ้นเนิน
๕.๔ รอยพักและวางของบ่อยครัง้ รอยวางบนพื ้น รอยพิงต้ นไม้ จะทําให้ ทราบขนาดของหีบ
ห่อนํ ้าหนักได้ โดยประมาณ อาจคํานวณได้ วา่ เป็ นสิง่ ของประเภทอะไร
๖. อาวุธยุทโธปกรณ์
๖.๑ รอยวาง รอยขีดข่วนต้ นไม้ จากระยะความสูง ตํ่า อาจทราบได้ วา่ เป็ นอาวุธประเภทใด
๖.๒ ชิ ้นส่วน เครื่ องประกอบของอาวุธตกหล่น ปลอกกระสุน เศษผ้ าทําความสะอาด และอื่น ๆ
๖.๓ จากการตีความจํานวนคนจากรอยเท้ า ทําให้ ทราบขนาดของหน่วย และทราบอาวุธ
สนับสนุนด้ วย
๖.๔ รอยเท้ าเปล่า รอยเท้ าขาดทําให้ ทราบการสนับสนุนทางการส่งกําลังบํารุง
๗. ความเร็ วในการเคลือ่ นที่
๗.๑ รอยก้ าวยาว กดหนัก ลืน่ ไถล แสดงว่าเคลือ่ นที่เร็ วหรื อวิ่ง
๗.๒ หน่วยที่มีของมาก หรื อของหนัก การเคลือ่ นที่มกั จะช้ า
๗.๓ รอยเท้ าลากขา มีรอยคํ ้ายัน มีรอยคนช่วยพยุง แสดงว่ามีคนป่ วย หรื อบาดเจ็บ ทําให้
การเคลือ่ นที่ช้า
๗.๔ การได้ รับบาดเจ็บ ทําให้ การเคลือ่ นที่ได้ เร็ วหรื อช้ า สังเกตได้ จากรอยเลือดที่แสดงตําแหน่ง
ของบาดแผล
๗.๔.๑ รอยเลือดเปื อ้ นใบไม้ เป็ นระยะ ๆ อยู่แนวเดียวกัน แสดงบาดแผลอยูใ่ น
ตําแหน่งระดับนัน้
๗.๔.๒ แผลที่ลาํ ตัว รอยเลือกจะมีรอยสมํ่าเสมอ
๗.๔.๓ แผลที่แขน รอยเลือดและหยดแกว่งไปหน้ า - หลัง
๗.๔.๔ แผลที่ขา รอยเลือดจะปนกับรอยเท้ า
๗.๔.๕ แผลที่เท้ า รอยเลือดจะทับรอยเท้ า และเท้ าข้ างที่บาดเจ็บนั ้นจะมีรอยกดเบา
กว่าอีกข้ างหนึง่
๗.๔.๖ แผลฉกรรจ์ หรื อเส้ นเลือดใหญ่ขาด มีรอยเลือดไหลเป็ นกองโต
๗.๔.๗ แผลที่ปอด เลือดที่สอี อกเป็ นชมพู และมีฟอง
๗.๔.๘ แผลที่หน้ าท้ อง เลือดมีสแี ดงจาง ๆ
๗.๔.๙ แผลที่ศีรษะ เลือดจะข้ น เปี ยกบางคล้ ายวุ้น สีแดงคลํ ้า
๗.๔.๑๐ การกําหนดว่ารอยเลือดนั ้นมีอายุเท่าไร จะต้ องดูปริ มาณของกองเลือดนั ้น
ด้ วยและ พิจารณารอยอื่น ๆ ข้ างเคียงมาประกอบ รอยเลือดใหม่จะมีสแี ดงสด ต่อมาเป็ นแดงเข้ ม และสี
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นํ ้าตาลไหม้ เลือดจะแห้ งจากภายนอกแข็งตัวเป็ นเมือกคล้ ายวุ้นก่อนที่ผิวนอก แล้ วจะลามเข้ าไปภายในก้ น
กอง
๘. การระวังป้องกัน การเคลือ่ นที่ช้า ใช้ มาตรการในการพราง และการลวงมากขึ ้น การวางยาม
การวางกับดักหรื อ เครื่ องซุม่ กล แสดงว่ามีการระวังป้องกันสูง
๙. อาหาร ทําให้ ทราบ
๙.๑ แหล่งที่มา เชื ้อชาติ และจุดประสงค์ของข้ าศึก
๙.๒ อายุของรอยที่นกั แกะรอยกําลังติดตาม
๙.๓ สถานภาพการส่งกําลังบํารุงของข้ าศึก
๙.๔ สภาพขวัญ และกําลังใจของข้ าศึก
๑๐. การพรางและการลวง ทําให้ ทราบ
๑๐.๑ ขีดความสามารถของข้ าศึก ในการฝึ กและการปฏิบตั ิงาน
๑๐.๒ ลักษณะและมาตรการในการระวังป้องกันของข้ าศึก
-----------------------------
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สรุปข้ อเตือนใจในการป้ องกันและตอบโต้ การเกาะ,แกะและสะกดรอย
จุดอ่ อนและโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ าม
จะเกาะและทราบข่ าวฝ่ ายเรา

วิธีป้องกันและตอบโต้

ข้ อเตือนใจ

๑. แหล่ งจัดหาเสบียง
๑.๑ จนท.จัดหาเสบียงแจ้ งจํานวนและ
เวลาการเสียงล่วงหน้ าตลอดจนการ
เร่งรัดสิง่ ที่ต้องการ
๑.๒ จัดหาเสบียงอาหารพิเศษ เช่น
อาหารแห้ ง,อาหารกระป๋ อง,บุหรี่ มาก
เป็ นพิเศษ
๒. ที่ตัง้ ฝ่ ายเรา
๒.๑ กําลังฝ่ ายเราเปิ ดเผยข่าวขณะ
พักผ่อนในพื ้นที่พกั ผ่อน,ตลาดและ
หมูบ่ ้ าน

- ไม่บอกพ่อค้ าว่าจะจัดหาไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด
- วางแผนการจัดหาในระดับสมํ่าเสมอ
- ใช้ สป.ที่ทําการผลิต
- เมื่อจําเป็ นออกข่าวลวง

- อย่าใช้ ความสะดวกมักง่ายในการจัดหา
- ผู้จดั หาไม่เป็ นไรแต่ผ้ ไู ปปฏิบตั อิ าจตาย
ได้

- กวดขันกําลังพลมิให้ เปิ ดเผยข่าวเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั กิ าร การหารื อ,วิจารณ์, ปรับทุกข์ หรื ออวด
ตัวว่ามี
ความรู้ความสามารถความสําคัญ ฯลฯ
- ห้ ามผู้ไม่มีหน้ าที่ให้ สมั ภาษณ์การให้ สมั ภาษณ์
ต้ องได้ รับอนุญาตจาก ผบ.ก่อน
- จัดหา สห.หรื อ จนท.ออกต่อต้ านข่าวกรอง ออก
สอดส่องตรวจตราอย่างใกล้ ชิด
- แจ้ งข่าวสารที่จําเป็ นเมื่อถึง
- ออกข่าวลวง
- แจ้ งข่าวสารแก่ จนท.เฉพาะที่จําเป็ นต้ อง
เตรี ยมการ
- ห้ ามแจ้ งข่าวสารแก่ผ้ ไู ม่เกี่ยวข้ อง
- เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลา
- เครื่ องมือและสถานที่ในการส่งกําลังและส่งกลับ

- ผบ.กําชับกําลังพลระมัด ระวังการเสพ
สุขและความสัมพันธ์ทางเพศ
- อย่าอวดเก่ง
-อย่าปรับทุกข์หรื อวิจารณ์วา่ ตัวเองไม่ดี

๒.๒ แจ้ งข่าวสารการปฏิบตั กิ ารแก่
กําลังพลนานเกินไป ทําให้ ขา่ วรั่วไหล

๒.๓ การส่งกําลังและส่งกลับกระทํา
ตามรอบระยะเวลาและสถานที่เป็ น
ประจําแน่นอน

๓. เส้ นทางเคลื่อนที่
๓.๑ ใช้ เส้ นทางที่สะดวกและมีอยู่แล้ ว ใช้ เทคนิคและหลักการเดินทางในป่ ามีแผน
ในภูมปิ ระเทศ
เคลือ่ นที่ลวงและเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่เมื่อจําเป็ น
- เลือกเส้ นทางใหม่ที่คาดไม่ถึง
- ใช้ เส้ นทางไปกลับไม่ซํ ้ากัน
- แยกกันเดินมากกว่าหนึ่งเส้ นทาง
- กําหนดจุดนัดพบเป็ นขันตอนตามความจํ
้
าเป็ นและ

-ให้ ร้ ูเท่าที่จําเป็ น
-อย่าเตรี ยมการนานและเตรี ยมการจน
ผิดสังเกต
-การใดที่ทําเป็ นประจําย่อมทําให้ ง่ายต่อ
การเกาะของฝ่ ายตรงข้ าม

อย่าเห็นแก่ความสะดวกในการใช้
เส้ นทาง
- ระมัดระวังเพิม่ ขึ ้นในเที่ยวกลับ
- อย่าใช้ เส้ นทางไปกลับซํ ้ากัน
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๓.๒ เคลื่อนที่ด้วยรูปขบวนแถวตอนทั ้ง
หน่วยไม่มีสว่ นระวังป้องกัน

๓.๓ ไม่รักษาวินยั เรื่ องแสง, เสียงและ
กลิน่

๓.๔ ละเลยการพิจารณาภูมปิ ระเทศ
สําคัญ

๓.๕ ลาดตระเวนด้ วยการยิงไปยังพื ้นที่
สงสัย
๓.๖ ไม่ทราบที่อยู่ของตนเองใช้ การ
สอบ
๓.๗ เคลื่อนที่เฉพาะเวลากลางวันและ
ลมฟ้าอากาศปกติ
๓.๘ ไม่ปกปิ ดหรื อลวงในการเคลื่อนที่
ของหน่วย
๓.๙ เมื่อฝ่ ายตรงข้ ามเข้ าเกาะ รบกวน
โจมตี ซุ่มโจมตีริดรอนและทําลายกําลัง
ฝ่ ายเรา

ความเหมาะสม
- ปกปิ ดความลับและกลบเกลื่อนร่อง
รอยในการเคลื่อนที่
- ถ้ าทําได้ ผบ.หน่วยควรตรวจพื ้นที่
ทางอากาศก่อนปฏิบตั งิ าน
จัดรูปขบวนให้ เหมาะสมในการระวังป้องกัน
รอยเท้ าและการดําเนินกลยุทธ
- ปกปิ ด หลีกเลี่ยงไม่ให้ ฝ่ายตรงข้ ามเกาะติด
- ใช้ ระบบหน่วยคูเ่ พื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- จัด ลว.ตรวจค้ นและกวาดล้ างตามจําเป็ น
- กวดขันวินยั เรื่ องแสง เสียง ระวังการพูดคุย
- กลบเกลื่อนร่องรอยการเคลื่อนที่และการพัก
- ใช้ สญ
ั ญาณเงียบ
- ผูกมัด ตรึง พรางอุปกรณ์ที่ทําให้ เกิดแสงและเสียง
- ระมัดระวังแสงและกลิน่ จากการ
ประกอบอาหาร บุหรี่ ไฟฉาย
- ศึกษาพิจารณาภูมปิ ระเทศโดยต่อเนื่อง
- ประมาณสถานการณ์ตลอดเวลา
- ส่งกําลังออกตรวจค้ นหรื อยึด
ภูมปิ ระเทศสําคัญเมื่อจําเป็ น
- กวดขันวินยั การยิง
- ฝึ กการตรวจด้ วยตาให้ แม่นยํา
- ถ้ าจําเป็ นส่งส่วน ลว.ออกตรวจค้ น
- เดินทางด้ วยแผนที่เข็มทิศ ตรวจสอบที่อยู่เสมอ
- ใช้ คนนําทางเฉพาะที่วางใจได้
- เมื่อสถานการณ์และโอกาสอํานวยเคลื่อนที่เวลา
กลางคืนและเมื่ออากาศวิปริต
- แยกกันเดินหลายทางกําหนดจุดเริ่มต้ นและจุดนัด
พบ
- กําหนดจุดเริ่มต้ นลวง
- มีแผนลวงเปลี่ยนเวลาและทิศทางเคลื่อนที่กําหนด
จุดนัดพบ
- ส่งกําลังตรวจค้ นทําลายกําลังส่วนเกาะ
- วางกําลังซุ่มโจมตีและกําหนดจุดนัดพบ
- ใช้ ระบบหน่วยคูเ่ พื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- กวดขันวินยั การยิงปื น
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- อย่าวางใจว่าไม่มีอะไรไม่เป็ นไร
- ขจัดขัดขวางการติดตามของฝ่ ายตรง
ข้ าม

- จงรักษาวินยั การเคลื่อนที่
อย่าทิ ้งร่องรอยในการพักและการ
เคลื่อนที่ซึ่งฝ่ ายตรงข้ ามจะใช้ สงิ่ บอกเหตุ

- เสียเวลาและเหนื่อยบ้ างเพื่อรักษาชีวติ

- เสียงและแสงจากปื นแสดงที่ตงฝ่
ั ้ ายเรา
- สิ ้นเปลืองกระสุนโดยเปล่าประโยชน์
- ชาวบ้ านรู้อะไรฝ่ ายตรงข้ ามก็ร้ ูด้วย
- ต้ องรู้ที่อยู่ของตนเองตลอดเวลา
- ต้ องรู้ที่อยู่ของตนเองตลอดเวลา
- ทําทุกอย่างให้ ฝ่ายตรงข้ ามเข้ าใจผิด
- ผบ.หน่วยใช้ ความริเริ่มแก้ ปัญหา
- ขอการสนับสนุนจากหน่วยข้ างเคียง
รวมทั ้งอาวุธสนับสนุน
- กําชับวินยั การยิงปื น
- รู้ที่อยู่ของตนเอง
- ทุกคนรู้หน้ าที่ของตนเอง
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- ขอการตรวจการณ์ทางอากาศและขอการยิงจาก - มีการประสานกับหน่วยเหนือหน่วยรอง
ค.,ป.,บ.และ อ.ทําลายส่วนเกาะและจัด จนท.ตรวจ หน่วยข้ างเคียงและหน่วยสนับสนุนอย่าง
ผลการยิง
ดีเยี่ยม
- ขณะขออาวุธสนับสนุนคุ้มการยิงให้ มีการลวงด้ วย
การยิงหลายจุด
- ต้ องรู้ที่อยู่ของตนเอง
- มีเครื่ องมือหรื อสัญญาณแน่นอนในการขออาวุธ
สนับสนุน
- การกระจายกําลังเป็ นหน่วยย่อยและกําหนดจุดนัด
พบ
๔. ที่ตัง้ ฐานปฏิบัตกิ าร
๔.๑ ตั ้งฐานบริเวณที่เป็ นป่ าทึบมีป่า
กําบังการตรวจการณ์และการยิงหรื อมี
พื ้นที่ขม่ สูงใกล้ เคียง

๔.๒ ไม่ลาดตระเวนก่อนเข้ าฐาน
๔.๓ นํากําลังเข้ าฐานก่อนมืดนานเกิน
ควรไม่ใช้ มาตรการปกปิ ดและการลวง

๔.๔ ไม่มีการป้องกันฐานหรื อมีไม่พอ

- ลว.เลือกฐานไว้ ก่อนให้ สามารถตรวจการณ์และ
ทําการยิงได้ ดี
- หลีเลี่ยงการตกอยู่ในพื ้นที่สงู ข่มถ้ าจําเป็ นให้ วาง
การตรวจการณ์,ยึดพื ้นที่ขม่ ,วางเครื่ องซุ่มกลและ
วางการยิงไว้
- ลว.ฐานและรอบบริเวณฐานวางกําลังก่อนเข้ า
ฐานรวมถึงแหล่งนํ ้าเส้ นทางเข้ าออกและสนาม ฮ.
- เตรี ยมการให้ เสร็จในฐานลวงกําลังเข้ าฐานก่อน
หน้ าเล็กน้ อย
- ก่อนเข้ าฐานควรเข้ าที่รวมพลใกล้ ฐาน
- กําหนดฐานสํารองเมื่อใช้ จําเป็ นหรื อใช้ เป็ นฐาน
ลวง
- จัดกําลังป้องกันเส้ นทางเข้ าสูฐ่ าน
- กลบเกลื่อนร่องรอยเข้ าฐาน
- รู้จดุ ที่อยู่แน่นอนเพื่อการยิงสนับสนุน
- จัดระบบการป้องกันฐานไว้ อย่างน้ อย ๒ ชัน้
- การป้องกันชั ้นในวางเครื่ องเตือนภัย เช่น เชือก
สัญญาณทุ่นระเบิดเครื่ องควบคุมและจัดยามดูตาม
จุดสําคัญ
- การป้องกันชั ้นนอกจัด ลว.รอบฐานจัดจุดซุ่มและวาง
เครื่ องซุ่มกลจัดยามคู่ ณ จุดซุ่ม
- ใช้ ท่นุ ระเบิดสังหารแบบต่าง ๆ กับระเบิด ลข.ให้
เป็ นประโยชน์

-อย่าเห็นแก่ความสะดวกในการทําอาหาร
และนํ ้า
- อย่าเกียจคร้ าน

- อย่าคิดว่าไม่มีอะไรไม่เป็ นไร
- อย่าเกียจคร้ าน
- การปกปิ ดและลวงเป็ น
มาตรการสําคัญ

- ระวังการวางเครื่ องซุ่มกลและกับระเบิด
อย่าให้ เป็ นอันตรายกัน
- ฝ่ ายเราต้ องบันทึกหลักฐานไว้ และเมื่อ
ไม่ใช้ ให้ รือ้ ถอนออกอย่ามักง่ายในการ
วางกับระเบิด

หลักสูตรอาชีพฯชั ้นจ่าเอก นย. และหลักสูตร นรจ.นย.- ๑๐๐ ๔.๕ เมื่ออยู่ในฐานไม่รักษาวินยั การ
พรางแสง,เสียง,ควันไฟและการ
เคลื่อนที่
๔.๖ ขาดการเตรี ยมการยิงและการขอ
อาวุธสนับสนุนเพื่อแก้ ปัญหา

๔.๗ เมื่อฝ่ ายตรงข้ ามเข้ ามาเกาะฐาน
และเริ่มรบกวนใช้ อาวุธเกินจําเป็ น
สิ ้นเปลืองและเปิ ดเผยที่อยู่

๔.๘ ตั ้งฐานอยู่ที่เดิมนานเกินไป
๕. แหล่ งนํา้ ในภูมิประเทศ
๕.๑ ไม่ ลว.รอบแหล่งนํ ้าโดยละเอียด

- ระมัดระวังการใช้ แสง,เสียง ควันไฟจากการ
ประกอบอาหารและการเคลื่อนที่ภายในฐาน
- ใช้ เชื ้อเพลิงแห้ งหรื ออาหารสําเร็ จรูปประกอบ
อาหารเฉพาะเวลากลางวันหรื อพรางแสง
- วางแผนการยิงให้ กับอาวุธทุกชนิดที่มีให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด
- กําหนดที่อยู่ให้ แน่นอน
- เตรี ยมแผนการขออาวุธสนับสนุน
- ควบคุมวินยั การยิงปื น ใช้ อาวุธเมื่อเห็นที่หมาย
คุ้มค่าและได้ ผล
- กลางวันส่ง ลว.ตรวจค้ นกวาดล้ างและจุดซุ่มรอบ
ฐานประกอบการขอการสนับสนุน
- กลางคืนควบคุมวินัยการยิงเป็ นพิเศษใช้ ทุ่น
ระเบิดกับระเบิดบังคับใช้ ลข.เป็ นหลัก ถ้ าจําเป็ น
ขออาวุธสนับสนุนแล้ วส่งกําลังออกตรวจค้ นกวาด
ล้ างในวันรุ่งขึ ้น
- ย้ ายฐานไปยังฐานสํารอง
- ย้ ายฐานปฏิบตั กิ ารบ่อย ๆ

- ลว.รอบแหล่ ง นํ ้าและเส้ นทางเข้ าออกโดย
ละเอียด
- ตรวจพื ้นที่บริเวณแหล่งนํ ้าที่สงสัยว่าจะมีเครื่ องซุ่ม
กลกับระเบิดหรื อจุดซุ่มยิง
๕.๒
ไม่มีการระวังป้องกันขณะไป จัดส่วนระวังป้องกันทุกครัง้ โดยเฉพาะเส้ น
อาบนํ ้า
ทางเข้ าออก
- ใช้ ระบบเพื่อ นตายคนหนึ่งเอานํ ้าคนหนึ่งระวัง
ป้องกัน
- ระวังเครื่ องซุ่มกลกับระเบิดและการซุ่มยิง
- ถ้ ามัน่ ใจว่าฝ่ ายตรงข้ ามรายล้ อมแหล่งนํ ้าอยู่ฝ่าย
เรามีกําลังไม่พอให้ ขออาวุธสนับสนุนทําลายรอบ
บริเวณแหล่งนํ ้านัน้
๕.๓ ใช้ เส้ นทางประจําในการไปเอานํ ้า - เปลี่ยนเส้ นทางทุกครัง้ เท่าที่ทําได้ ลาดตระเวน
เส้ นทางทุกครัง้
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- แสง,เสียงและควันไฟเป็ นสิง่ บอกเหตุวา่
ฝ่ ายเราทําอะไรอยู่ที่ไหน

- แผนการใช้ อาวุธสนับสนุนเป็ นสิง่ สําคัญ
- ต้ องรู้ที่อยู่ของตนอย่างแน่ชดั

- มีวนิ ยั การยิงปื นดี
- รู้ที่อยู่ของตนเอง
- ช่วยตนเองก่อนและ
ขออาวุธสนับสนุน
- ตอบโต้ และแก้ ปัญหาให้ ถกู ต้ องจําทําให้
ฝ่ ายตรงข้ ามเกาะได้ ยาก

- ไม่ควรปักหลักอยู่นานเกินไป

ฝ่ ายตรงข้ ามรู้แหล่งนํ ้าดีกว่าฝ่ ายเราและ
มักใช้ แหล่งนํ ้าเป็ นพื ้นที่สงั หารอีกแห่ง
หนึ่ง
- อย่าประมาท
- อย่าลืมระบบเพื่อนตาย
- อย่ายิงเพียงแต่สงสัย

- อย่าเห็นแก่ความสะดวกสบาย

หลักสูตรอาชีพฯชั ้นจ่าเอก นย. และหลักสูตร นรจ.นย.- ๑๐๑ -

๖. บริเวณสนาม ฮ.
๖.๑ เลือกสนามไม่เหมาะสมภูมปิ ระเทศ - เลือกสนามที่เหมาะถ้ าจําเป็ นจัดกําลังเฝ้าตรวจยึด
บังคับที่มีที่สงู ข่ม
หรื อเตรี ยมแผนการยิงไปยังที่สงู ข่ม
- เลือกเตรี ยมสนามสํารองเพื่อการลวงหรื อใช้ เมื่อ
จําเป็ น
๖.๒ ไม่ ลว.เตรี ยมเลือกสนามและ - ลว.สนาม ฮ.โดยละเอียด
บริเวณใกล้ เคียงไม่จดั กําลังเฝ้าตรวจ
- จัดกําลังเฝ้าตรวจเส้ นทางบินขึ ้นลงของ ฮ.
เส้ นทางบินขึ ้น-ลงของ ฮ.
๖.๓
ไม่จดั กําลังหรื อจัดกําลังไม่พอ - จัดกําลังป้องกันรอบสนาม ฮ.ทังขณะขึ
้
้นลงและ
ป้องกัน
ขณะลงจอด
๖.๔ ไม่เตรี ยมแผนการและการประสาน - เตรี ยมแผนการยิงและการประสานการยิงสนับสนุน
การยิงของอาวุธสนามรวมทังกํ
้ าลังทาง รวมทั ้งกําลังทางอากาศอย่างแน่นแฟ้น
อากาศคุ้มครอง ฮ.ขณะลงสนาม
๖.๕ ฮ.บินวนเหนือสนามนานเกินควร - กําหนดจุดตรวจสอบหรื อสัญญาณให้ ฮ.ลงได้ ทนั ที
เนื่องจากนักบินขาดความชํานาญหรื อ - กําหนดสนามสํารองหรื อสนามลวง
หาจุดลงไม่พบ
- ขอใช้ นกั บินที่ชํานาญ
๖.๖ การบรรทุกขึ ้น-ลง ฮ.ชักช้ าต้ องให้ - เตรี ยมการบรรทุกขึ ้น-ลงไว้
ฮ.แตะพื ้นทุกครัง้
- บรรทุกและขึ ้น-ลง รวดเร็วแม้ ฮ.จะไม่แตะพื ้น
๖.๗ ลงจาก ฮ.แล้ วไม่กระจายกําลัง - เตรี ยมรบและกระจายกันวางกําลังป้องกันทันทีที่
ป้องกัน ฮ.
ออกจาก ฮ.
๖.๘ ไม่ค้นหากวาดล้ างเมื่อฝ่ ายตรงข้ าม - ส่งกําลังค้ นหากวาดล้ างทันทีเมื่อสงสัยประสาน
เกาะสนาม ฮ.
การใช้ อาวุธสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
- ปรับการยิงให้ อาวุธสนับสนุนนักบินอาจช่วยได้
- ถ้ ามี ฮ.ติดอาวุธให้ ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
๗. บริเวณพืน้ ที่ปะทะ
๗.๑ เมื่อถูกปะทะพากันฝังตัวไม่ดําเนิน - ปฏิบตั กิ ารฉับพลันไม่เสียขวัญ
กลยุทธโต้ ตอบ
- มีวนิ ยั การยิงปื น
- กําหนดความรับผิดชอบให้ แต่ละบุคคล
- ดําเนินกลยุทธโต้ ตอบ
- ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยอื่น
๗.๒ ไม่ใช้ ขา่ วสารหรื อสิง่ บอกเหตุให้ - หาและใช้ ข่าวสารที่ได้ รับให้ เป็ น
เป็ นประโยชน์
ประโยชน์(ดูการตีความและใช้ ข่าวกรองโดย
ฉับพลัน)
๗.๓ พะวงกับผู้บาดเจ็บหรื อเสียชีวติ - รวมผู้บาดเจ็บให้ ปลอดภัยให้ การปฐมพยาบาล
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- ฮ. มีราคาแพงมากเป็ นเป้าที่ฝ่ายตรง
ข้ ามต้ องการทําลาย
- ฮ. ลงไม่ได้ ถ้าไม่ปลอดภัย
พอเพียง
- เมื่อ ฮ.ปลอดภัยก็สามารถลงช่วยเหลือ
หน่วยพื ้นดินได้
- อย่าคิดแต่จะใช้ ฮ.ลงช่วยอย่างเดียว
โดยไม่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้
- ช่วยตัวเองก่อนขอการสนับสนุนจาก
หน่วยอื่น
- เตรี ยมการติดต่อสื่อสารไว้ ลว่ งหน้ า
- การขึ ้นลงทันทีของ ฮ.ให้ ความปลอดภัย
สูง
- การปกปิ ดและการลวงเป็ นสิง่ สําคัญ
- ความรวดเร็วเพิม่ ความปลอดภัย
- ให้ ความปลอดภัย ฮ.ที่สดุ
- ค้ นหากวาดล้ างขณะ ฮ.ขึ ้นลงด้ วย
- อาวุธดัดแปลงเช่น ป.หรื อ ลข.อาจใช้ ทิ ้ง
จาก ฮ.

- ขวัญและกําลังใจต้ องดี
- ริเริ่มแก้ ปัญหาก่อนขอการช่วยเหลือ
- ต้ องรู้จดุ ที่อยู่ของตน

- ข่าวสารที่ได้ อาจมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การประมาณสถานการณ์แก้ ปัญหา
- ภารกิจสําคัญกว่าสิง่ อื่นใด

หลักสูตรอาชีพฯชั ้นจ่าเอก นย. และหลักสูตร นรจ.นย.- ๑๐๒ รายงานหน่วยเหนือแล้ วดําเนินกลยุทธต่อไปจนคุม
สถานการณ์ได้ จึงขอการส่งกลับ
๗.๔ ไม่ตรวจค้ นทําลายฝ่ ายตรงข้ าม - ค้ นหาโดยรอบจุดปะทะอย่างน้ อยกวาดล้ างจน
รอบบริเวณปะทะ
พ้ นรัศมีการยิงหวังผลของอาวุธประจํากาย
- ถ้ าพบเส้ นทางถอนตัวข้ าศึกมีร่องรอยบาดเจ็ดใน
เวลากลางวันให้ สง่ กําลังติดตามกวาดล้ างทันที
๗.๕ ขาดแผนการใช้ อ าวุธสนับสนุน - เตรี ยมแผนการยิงสนับสนุนและการช่วยเหลือ
และกําลังหน่วยข้ างเคียง
จากหน่วยข้ างเคียง
- ตรวจสอบที่อยู่ของตนเองเสมอ
๗.๖ ขาดวินยั การยิงและหย่อนการฝึ ก - กวดขันวินยั การยิง
- ฝึ กการปฏิบตั โิ ดยฉับพลันการใช้ อาวุธ
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มากเกินไป

๘. บนเส้ นทางถอนตัว
๘.๑ ใช้ เส้ นทางเดิม
๘.๒ มุง่ จะถอยอย่างเดียว (ผบ.หน่วย
ขาดลักษณะผู้นํา, เสียขวัญ, ไม่จดั ส่วน
ระวังป้องกัน, ไม่ใช้ อาวุธสนับสนุน, ไม่
ตอบโต้ ข้าศึก

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

- ฉวยโอกาสขยายพื ้นที่
ปะทะ
- อย่าเป็ นนักสะสม
เตรี ยมแผนและทดลองการ
ติดต่อสื่อสารให้ เรี ยบร้ อย
- ต้ องรู้ที่อยู่ของตนเองแน่ชดั
- การยิงที่ขาดวินยั ทําให้ เปลืองกระสุนและ
เปิ ดเผยที่ตั ้ง
- การฝึ กจนชํานาญดีกว่ารอดตายเพราะ
โชคช่วย

หลักสูตรอาชีพฯชั ้นจ่าเอก นย. และหลักสูตร นรจ.นย.- ๑๐๓ -
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บทที่ ๑๑
เทคนิคการข้ ามลํานํา้
หลักการทางยุทธวิธี
ผบ.หน่วย จะต้ องพิจารณาถึงหลักการทางยุทธวิธี ในทุกขั ้นการฝึ ก ที่สามารถกระทําได้ หลักการ
เหล่านี ้สามารถใช้ ได้ กบั หน่วยทุกระดับ
๑. จะต้ องจัดตังชุ
้ ดป้องกันที่ชายฝั่ง เพื่อคุ้มครอง การลาดตระเวนในขันต้
้ นของ ผบ.หน่วย
๒. ส่วนคุ้มกันนี ้จะต้ องใช้ เป็ นหน่วยล่วงหน้ าในการข้ ามลํานํ ้า ซึง่ ก็อาจใช้ ชุดป้องกันที่ชายฝั่งนั ้นเอง
๓. จะต้ องวางปื นกลที่หวั สะพานให้ เร็ วที่สดุ ที่จะกระทําได้
๔. จะสร้ างเชือกช่วยเหลือหรื อไม่นั ้นขึ ้นอยูก่ บั ความกว้ างและความลึกของลํานํ ้า และความแรง
ของกระแสนํ ้า
๕. จะต้ องมีพื ้นที่รวมพล เพื่อเตรี ยมการในการข้ ามลํานํ ้า
๖. ผบ.หมู่ ที่หวั สะพาน และ ผบ.หมวด จะต้ องอยูท่ ี่หวั สะพานก่อนที่จะเริ่ มส่งยุทโธปกรณ์ข้ามลํานํ ้า
๗. รอง ผบ.หมวด จะรับผิดชอบในการระวังป้องกันพื ้นที่รวมพล และเตรี ยมการส่งยุทโธปกรณ์
ข้ ามลํานํ ้า และรับผิดชอบในการประสานงาน ณ ฝั่งเดิมจนกระทัง่ การข้ ามเสร็ จสิ ้น แล้ ว รอง ผบ.หมวด
จะต้ องข้ ามลํานํ ้าเป็ นคนหลังสุด เพื่อรายงาน ผบ.หมวด ว่าการข้ ามลํานํ ้าเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
การข้ ามลํานํา้
๑. การเลือกตําบลข้ าม มีข้อพิจารณาในการเลือกตําบลในการข้ ามลํานํ ้าดังต่อไปนี ้
ก. ผู้ที่วา่ ยนํ ้าไม่แข็ง จะต้ องข้ ามในบริ เวณตอนที่กว้ างและมีระดับนํ ้าตื ้น
ข. การข้ ามจากจุดที่กระแสนํ ้าพุง่ ไปยังฝั่งตรงข้ าม จะกระทําได้ งา่ ยกว่า
ค. ตลิง่ ฝั่งตรงข้ ามถ้ าสูงชันแสดงว่านํ ้าฝั่งนั ้นลึก และการปี นขึ ้นจากนํ ้าจะกระทําได้ ลาํ บาก
ง. ถ้ าบริ เวณฝั่งไกลมีนํ ้าลึก ควรหลีกเลีย่ ง เพราะทหารที่ข้ามไปมีความเหนื่อยเพลีย และ
อาจจะไม่สามารถข้ ามไปได้ แต่ถ้าบริ เวณฝั่งใกล้ มีนํ ้าลึกไม่เป็ นไร
จ. ถ้ ากลางลํานํ ้ามีนํ ้าตื ้นหรื อมีสนั ทราย จะมีประโยชน์ในการเป็ นที่ปรับกําลังและพักผ่อน
ฉ. การข้ ามจะต้ องข้ ามตามนํ ้าเป็ นมุมประมาณ ๔๕ องศา
ช. ถ้ าผู้ใดเกิดอุปสรรคในการข้ าม ก็ต้องว่ายนํ ้าตามกระแสนํ ้าไปยังฝั่งก่อนแม้ จะเป็ นฝั่งเดิม
เพราะการพยายามว่ายทวนกระแสนํ ้านันจะเหนื
้
่อยมาก และอาจจมนํ ้าตาย
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ทิศทางการข้ าม

กระแสนํ ้า
ฝั่งไกล
การข้ ามลํานํ ้า
๒. วิธีการข้ าม
ก. การลุยข้ าม ถ้ าลุยข้ ามทหารจะต้ องหันหน้ าสู้กระแสนํ ้า โน้ มตัวเข้ าสู้กระแสนํ ้า แล้ วเดินทาง
ข้ ามลํานํ ้า ไม้ ถือขนาดยาว ๕ - ๖ ฟุต มีประโยชน์มาก ในการช่วยรักษาอาการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ลํานํ ้าที่พื ้นท้ องทะเลลืน่ หรื อเป็ นหิน ถ้ าลืน่ หกล้ มก็จะช่วยใช้ โหนเพื่อใช้ เท้ าหยัง่ ถึงพื ้นอีก ดีกว่าที่จะยกเท้ าสู้
กระแสนํ ้าโดยทันที
ข. ใช้ เชือก ถ้ ากระแสดนํ ้าแรงมากหรื อนํ ้าลึก การลุยข้ ามอาจเกิดอันตรายได้ ก็ควรใช้ เชือก
ประจําตัวผูกต่อกับเชือกข้ ามลํานํ ้าเพื่อเป็ นเชือกช่วยชีวิต ถ้ าไม่อาจหาเชือกอื่นหรื อสายสะพายปื นอาจใช้
แทนได้ เพื่อให้ แน่ใจว่าทหารที่ก้าวพลาดจะไม่ถกู นํ ้าพัดหลุดลอยไป
ค. เครื่ องช่วยการลอยตัว เครื่ องช่วยการลอยตัวต่าง ๆ สามารถใช้ ได้ เพื่อช่วยในการข้ ามลํานํ ้า
และให้ สามารถนํายุทโธปกรณ์ข้ามได้ โดยปลอดภัย หรื อทั ้งสองอย่าง พวกเครื่ องช่วยการลอยตัวก็ได้ แก่พวก
๑. การใช้ กางเกงทําทุน่ ลอย
๒. ลูกมะพร้ าว (๓ ลูกต่อ ๑ คน)
๓. กระติกนํ ้า (กระติกเปล่า ๖ ใบต่อ ๑ คน)
๔. ปิ๊ บ (๑ ใบต่อ ๑ คน)
๕. ใช้ ปันโจผืนเดียว ห่อสิง่ ของ
๖. ใช้ ปันโจ ๒ ผืน ห่อสิง่ ของ (ห่อ ๒ ชั ้น)
๗. ใช้ ซุง หรื อชูชีพ

การข้ ามลํานํา้ ของกําลังขนาดหมวด
ขัน้ ที่ ๑

๑. พลลาดตระเวนหน้ าพบลํานํ ้า
๒. ให้ สญ
ั ญาณแก่ ผบ.หมู่ เพื่อให้ ขึ ้นมาข้ างหน้ าและทําการลาดตระเวน
๓. ผบ.หมู่ วางกําลัง หมู่ของตนบนฝั่ง แล้ วรายงานให้ ผบ.มว.ลาดตระเวนทราบ
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๔. ผบ.หมวด และพลนําสาร ขึ ้นมาข้ างหน้ า เพื่อตรวจตราในความคุ้มครองของชุดป้องกันฝั่ง
๕. ผบ.หมวด ประมาณการอย่างรวดเร็ วแล้ วส่งพลนําสารไปยัง รอง ผบ.หมวด เพื่อแจ้ งคําสัง่
เตือน ซึง่ จะประกอบด้ วย
ก. หมวดจะต้ องเตรี ยมการข้ ามลํานํ ้า
ข. หมู่หนุนจะต้ องจัดเตรี ยมอุปกรณ์การข้ าม
ค. ตําบลที่ของพื ้นที่รวมพลที่จะจัดเตรี ยมอุปกรณ์
ง. ให้ สง่ พลยิงระเบิดยิงจากปื นเล็ก, เชือกนํา และลูกระเบิดยิงเลือ่ ย - ถ้ ามีและต้ องการ
จ. หมู่ใดจะเป็ นหมู่ค้ มุ ครองหัวสะพาน
๖. เมื่อได้ รับคําสัง่ เตรี ยม รอง ผบ.หมวดจะส่งพลนําสารกลับไปหา ผบ.หมวด แล้ วจัดตังพื
้ ้นที่รวม
พล จัดการระวังป้องกันและแจ้ งหมู่ที่จะให้ เป็ นหมู่ค้ มุ ครองหัวสะพานทราบ
๗. หมู่ที่เป็ นหมู่ค้ มุ ครองหัวสะพานจะปลดเป้ออก ณ พื ้นที่รวมพลให้ หมู่อื่นจัดเตรี ยมในการข้ าม
ขัน้ ที่ ๒
๘. ผบ.หมวด ทําการลาดตระเวนหาข่าวเสร็ จและเลือกตําบลข้ าม
๙. แล้ วใช้ พลนําสารเพื่อ
ก. เรี ยกพลยิงระเบิดยิง ให้ ทําการยิงระเบิดยิงเชือกไนล่อนเล็ก ๆ ข้ ามลํานํ ้าไปฝั่งตรงข้ าม
ข. เรี ยกหมู่ที่เป็ นหมู่ค้ มุ ครองหัวสะพาน หรื อหมู่จากพื ้นที่รวมพลมาข้ างหน้ าเพื่อระวังป้องกัน
ฝั่งตรงข้ าม
๑๐. ข้ อแตกต่างระหว่างข้ อ ๙ ก. และ ข.ก็คือ วิธีแรกเป็ นการยิงเชือกนําข้ ามลํานํ ้า ส่วนวิธีที่สอง
ต้ องจัดคนว่ายนํ ้าไปซึง่ มีความลําบากขึ ้นไปเพียงเล็กน้ อย รายละเอียดของวิธีนี ้ก็คือ
ก. หมู่หวั สะพานจะต้ องข้ ามเป็ นหมู่แรกโดยไม่มีเป้
ข. พลเชือกและคนคุ้มกันว่ายข้ ามไปก่อนโดยพลเชือกไม่มีอาวุธ แต่คนคุ้มกันต้ องมี (ใช้ จาก
พวก ลว. ในหมู่หวั สะพานนัน)
้ ตีนกบ จะช่วยในการว่ายนํ ้ามาก และจะต้ องเป็ นส่วนหนึง่ ของยุทโธปกรณ์
ประจําหมวดในกรณีนี ้
ค. พลเชือกนําเชือกไปผูกยังฝั่งตรงข้ าม ในความคุ้มกันของคนคุ้มกัน
ง. คนที่ ๓ ในพวก ลว. ของหมู่ข้ามไปโดยใช้ เชือกพร้ อมกับปื น ๒ กระบอก (ของตนเองและ
ของพลเชือก)
จ. ผบ.หมู่ข้าม
ฉ. พลปื นกลข้ าม
ช. คนอื่น ๆ ในหมู่ทําการข้ าม
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๑๑. ผบ.หมวดข้ าม
๑๒. พลนําสาร นํา รอง ผบ.หมวด จากพื ้นที่รวมพลมาควบคุมชุดป้องกันฝั่งและประสานการ
เรี ยกหน่วยทหารมาข้ ามลํานํ ้า ในขันนี
้ ้ถ้ ากระทําได้ ควรสร้ างเชือกช่วยชีวิตเส้ นที่สองขึ ้น
๑๓. เรี ยกหมู่หนุนขึ ้นมา ทําการข้ ามโดยใช้ เชือก และห่วงเกี่ยวทําการลอยข้ ามพร้ อมด้ วย
ยุทโธปกรณ์ของตนและของหมู่ค้ มุ ครองหัวสะพาน
ขัน้ ที่ ๔
๑๔. ชุดป้องกันฝั่งข้ ามในชุดนี ้ ผบ.หมู่ และปื นกลจะต้ องข้ ามหลังสุด เพื่อรักษาอํานาจการยิงคุ้ม
กันฝั่งเดิมไว้ ให้ นานที่สดุ เท่าที่จะทําได้
๑๕. หมู่นี ้จะข้ ามโดยใช้ เชือก พร้ อมด้ วยยุทโธปกรณ์และอาวุธของตน
๑๖. รอง ผบ.หมวด ข้ ามหลังสุดโดยปลดเชือกที่ผกู ไว้ ณ ฝั่งเดิมหรื อนํามาผูกกัน (ถ้ าเป็ นเชือก ๒
เส้ นเพื่อสาวกลับไปได้ )
๑๗. รอง ผบ.หมวด รายงาน ผบ.หมวด ถึงความสําเร็ จในการข้ าม
- ทหารที่อยูใ่ น บก.หมวด ควรข้ ามพร้ อมกับหมู่ที่มีอุปกรณ์ลอยนํ ้า ถ้ ามี ค. หรื อ คจตถ. ก็ให้
ลอยข้ ามไปด้ วย
- เมื่อหมู่ค้ มุ ครองหัวสะพานขึ ้นฝั่งตรงข้ าม จะต้ องไปวางกําลังเป็ นครึ่งวงกลมจากฝั่ง และต้ อง
ระวังป้องกันเชือกข้ ามลํานํ ้าเสมอ
- โดยพิจารณาถึงกระแสนํ ้า และความสามารถในการว่ายนํ ้า ก็อาจจําเป็ นให้ ชุดป้องกันฝั่งจัด
ยุทโธปกรณ์สาํ หรับลอยนํ ้าด้ วย
- เมื่อใช้ เชือกช่วยชีวิต ทหารต้ องหันหน้ าสู้กระแสนํ ้า เพื่อไม่ให้ หลุดเข้ าไปใต้ เชือก และอาจใช้
เชือกประจําตัวคล้ องตัวให้ อยูก่ บั เชือกช่วยชีวิตเพื่อความปลอดภัย

---------------------------
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บทที่ ๑๒
การปฏิบัตโิ ดยฉับพลัน
๑. กล่ าวนําการปฏิบัติโดยฉับพลัน
สงครามในปั จจุบนั เป็ นสงครามนอกแบบ
โอกาสที่ฝ่ายปราบปรามจะปะทะกับข้ าศึก
(ที่
นอกเหนือจากภารกิจ) นันย่
้ อมหลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึง่ เหตุการณ์ตา่ ง ๆ เหล่านี ้มักจะเกิดขึ ้นในโอกาสต่าง ๆ กัน
และไม่ร้ ูตวั มาก่อนหรื ออาจจะเป็ นฝ่ ายเห็นข้ าศึกก่อนเห็นพร้ อมกัน หรื อถูกยิงจากข้ าศึกก่อน การปะทะย่อม
เกิดขึ ้นอย่างกระทันหัน ไม่วา่ ขณะกําลังเคลือ่ นที่หรื อกําลังหยุดพักอยูก่ ็ตาม เมื่อการปะทะเกิดขึ ้นแล้ วหน่วย
ลาดตระเวนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ โดยทําความเสียหายให้ ข้าศึกอย่างได้ ผลเรี ยกว่า การปฏิบตั ิโดย
ฉับพลันซึง่ จะต้ องมีสงิ่ ต่อไปนี ้มาประกอบด้ วย คือ
- ต้ องเป็ นการปฏิบตั ิการเป็ นฝ่ ายรุกรบทุกขณะ
- ใช้ อาวุธได้ อย่างแม่นยํา
- มีความเข้ าใจขันตอนการปฏิ
้
บตั ิโดยฉับพลันแต่ละแบบ (ต้ องมีการชี ้แจงและซักซ้ อมการปฏิบตั ิ
โดยฉับพลันก่อนการลาดตระเวน)
๒. เมื่อหน่ วยลาดตระเวนกําหนดให้ ไม่ ปะทะกับข้ าศึก (หน่วย ลว.กําหลดให้ มีภารกิจหลัก)
เมื่อหน่วย ลว.ถูกกําหนดให้ มีภารกิจหลัก การปะทะระหว่างทางจึงต้ องพยายามหลีกเลีย่ ง แต่การ
ปะทะที่เราไม่ต้องการนันย่
้ อมเกิดขึ ้นได้ ทกุ ขณะทั ้ง ๆ ที่หน่วย ลว.ได้ พยายามหลีกเลีย่ งอยูแ่ ล้ วก็ตามการ
ปฏิบตั ิของหน่วย ลว.ในโอกาสเช่นนี ้คือ กระทําในลักษณะป้องกันตนเอง และการถอนตัวจากการปะทะ
โดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะทําได้ เพื่อปฏิบตั ิภารกิจต่อไป
๓. เมื่อหน่ วยลาดตระเวนให้ ปะทะกับข้ าศึก (ในโอกาสที่เป็ นหน่วย ลว.ค้ นหาและทําลาย)
เมื่อหน่วย ลว.มีภารกิจให้ เป็ นหน่วย ลว.ค้ นหาและทําลาย หรื อหน่วย ลว.ถูกกําหนดพื ้นที่
ปฏิบตั ิการให้ รับผิดชอบในโอกาสเช่นนี ้หน่วย ลว.จะต้ องปฏิบตั ิเป็ นฝ่ ายรุกอย่างแน่นอน
ในขณะที่หน่วย ลว.ทําการ ลว.เดินเท้ าและเกิดการปะทะขึ ้น จะเป็ นการถูกบังคับหรื อมีโอกาส
เหมาะสมก็ตาม หน่วย ลว.ก็สามารถที่จะปะทะได้ โดยการปฏิบตั ิโดยฉับพลัน ไม่วา่ จะเป็ นการรุกหรื อรับก็ตาม
เช่น
- การปะทะเกิดขึ ้นในระยะใกล้ มาก
- การปะทะอยูใ่ นระยะยิงหวังผล
- การปะทะได้ เกิดขึ ้นและไม่มีเวลาในการสัง่ การ
๔. โอกาสที่จะใช้ การปฏิบัติโดยฉับพลัน
การปฏิบตั ิโดยฉับพลันสามารถนําไปใช้ ในโอกาสที่เหมาะสม ดังต่อไปนี ้.๑) เมื่อข้ าศึกเห็นเราก่อนและซุม่ โจมตีฝ่ายเรา
๒) เมื่อหน่วย ลว.กับข้ าศึกเห็นพร้ อมกัน
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๓) เมื่อหน่วย ลว.เห็นข้ าศึกก่อน
๔) เมื่อเครื่ องบินตรวจการณ์ข้าศึกตรวจการณ์เห็นหน่วย ลว.
๕) เมื่อเครื่ องบินข้ าศึกโจมตีหน่วย ลว.ในระยะตํ่า
๕. ท่ าสัญญาณและการสื่อคําสั่ง
๕.๑ ท่าสัญญาณ ท่าสัญญาณมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิโดยฉับพลันอย่างมาก ทั ้งนี ้เพื่อให้ เกิด
ความเงียบ แต่สญ
ั ญาณเงียบไม่ได้ นํามาใช้ กบั การปฏิบตั ิโดยฉับพลันทุกโอกาส การปฏิบตั ิโดยฉับพลันบาง
โอกาสก็ไม่ได้ ใช้ สญ
ั ญาณเงียบเลย เช่น การโจมตีโดยฉับพลัน
๕.๑.๑ สัญญาณเงียบที่เป็ นแบบมาตรฐานนั ้นไม่ได้ กําหนดตายตัว ซึง่ ผบ.หน่วย ลว. สามารถ
กําหนดสัญญาณเงียบขึ ้นใช้ เองได้ โดยประกอบอาวุธให้ พอเหมาะที่จะไม่เป็ นอันตรายต่อหน่วย ลว.
๕.๑.๒ สัญญาณเงียบตามภาพนี ้กําหนดใช้ เฉพาะการฝึ กการปฏิบตั ิโดยฉับพลัน (ท่าสัญญาณ
มือเปล่า และท่าสัญญาณประกอบอาวุธดูได้ จาก รส. ๒๑ - ๖๐)
๕.๒ การสือ่ คําสัง่ การสือ่ คําสัง่ มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะทําให้ ทกุ คนสามารถทราบถึงทิศทาง
ข้ าศึกแผนการปฏิบตั ิของ ผบ.หน่วย ลว. ทําให้ เกิดความรวดเร็ วในการดําเนินกลยุทธและสิ ้นเปลืองกระสุน
และเวลาน้ อยมากอีกด้ วย เช่น "ข้ าศึกตรงหน้ า" "ข้ าศึกทางขวา" ฯลฯ เป็ นต้ น

ปลอดภัย

มีข้าศึก

200 เมตร

ตรงหน้ า

ทางซ้ าย

ทางขวา

ตกลง

๖. จุดนัดพบ
การปฏิบตั ิโดยฉับพลันนัน้ ซึง่ ได้ กล่าวแล้ วว่าย่อมขึ ้นอยูก่ บั ภารกิจที่หน่วย ลว.ได้ รับ บางครัง้ ทํา
การต่อสู้และถอนตัวอย่างรวดเร็ ว หรื อบางครัง้ ปฏิบตั ิการเป็ นฝ่ ายรุก เมื่อทําลายข้ าศึกตรวจค้ นเสร็ จแล้ วก็
ต้ องถอนตัวให้ พ้นพื ้นที่ที่ทําการปะทะอย่างรวดเร็ ว เช่นเดียวกัน จุดนัดพบมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ไม่วา่ จุด
นัดพบขั ้นต้ นจุดนัดพบระหว่างทาง จุดนัดพบ ณ ที่หมาย หรื อจุดนัดพบตามระบบนาฬิกา สําหรับจุดนัดพบ
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ตามระบบนาฬิกามีความจําเป็ น และหน่วยปฏิบตั ิโดยฉับพลันใช้ เป็ นประจํา เช่น ๙ นาฬิกา ๑๐๐ หรื อ
อาจจะกล่าวให้ สนเข้
ั ้ า เช่น ๙ - ๑ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้โดยถือทิศทางเคลือ่ นที่เป็ น ๑๒ นาฬิกา เสมอ
12
9

3
6

๗. หลักการกําหนดการฝึ กการปฏิบัติโดยฉับพลัน
การกําหนดการฝึ กการปฏิบตั ิโดยฉับพลันแต่ละลักษณะนัน้ จะต้ องกําหนดขึ ้นและทําการฝึ กหน่วย
ขนาดเล็ก ให้ สามารถปฏิบตั ิการได้ ไม่วา่ จะเป็ นการปะทะด้ วยสายตาหรื อปะทะด้ วยกําลังก็ตาม ทุกคนใน
หน่วย ลว. จะต้ องสามารถปฏิบตั ิการได้ โดยให้ ทกุ คนได้ รับการฝึ กเป็ นอย่างดี ประกอบกับการริ เริ่ มในการ
ปฏิบตั ิซงึ่ มีหลัก ในการกําหนดแบบของการฝึ ก คือ
๗.๑ ต้ องกําหนดและพัฒนาอย่างแน่นอนแล้ ว และสามารถนําไปใช้ กบั หน่วยขนาดเล็กต่าง ๆ ได้
ทุกหน่วยโดยไม่จํากัดกําลัง
๗.๒ กําหนดและพัฒนาวิธีการตามความจําเป็ นของสถานการณ์
๗.๓ สมาชิกของหน่วยลาดตระเวนสามารถนําเอาการปฏิบตั ิไปใช้ ได้ หลาย ๆ กรณี
๗.๔ สามารถนําเอาหลักการและการพัฒนาการปฏิบตั ิโดยฉับพลันไปใช้ กบั หน่วยบรรทุกยานยนต์
และ หน่วยเคลือ่ นที่ทางอากาศได้ ด้วย
๘. การปฏิบัติการรบ ยุทธวิธีเกี่ยวกับการปะทะหรื อการโจมตีนั ้นจะเป็ นโอกาสใดก็ตาม มีหลักการที่พงึ
ยึดถือ ๓ ประการคือ
๘.๑ ความง่าย หมายถึงการใช้ วิธีการรบแบบง่าย ๆ ไม่ยงุ่ ยากแก่การปฏิบตั ิและจดจํา สามารถ
นําไปฝึ กและมีความชํานาญได้ ชวั่ ระยะเวลาอันสัน้ และให้ เป็ นไปตามธรรมชาติและสามัญสํานึกให้ มาก
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๘.๒ ความรวดเร็ ว ทหารไม่วา่ จะปฏิบตั ิการใด ๆ ก็ตาม ย่อมต้ องปฏิบตั ดิ ้ วยความรวดเร็ วอยู่
แล้ วแต่การปฏิบตั ิตอ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนันจะต้
้ องรวดเร็ วยิ่งขึ ้น รวมทั ้งการตัดสินใจอย่างรวดเร็ วอีกด้ วย
๘.๓ การรบรุก วิธีการรบที่จะนํามาใช้ ตลอดจนจิตใจที่ม่งุ มัน่ ที่จะเผชิญกับข้ าศึกอยูต่ ลอดเวลา
ถึงแม้ วา่ จะมีการหลบหนีในขันต้
้ น แต่ก็หวังผลที่จะสังหารข้ าศึกในโอกาสต่อไปรวมทั ้งวิธีการรบที่ได้ รับการ
ฝึ กมาแล้ วเป็ นอย่างดี จะทําให้ การรุกรบเป็ นไปด้ วยความมัน่ ใจยิ่งขึ ้น
๙. ลักษณะของการปฏิบัติโดยฉับพลัน
วิธีการปฏิบตั ิโดยฉับพลันที่สมควรจะนํามาเป็ นแผนในการปฏิบตั ิและเป็ นหลักที่ควรยึดถือ ทั ้งมี
ความเหมาะสมกับภูมิประเทศในป่ าทัว่ ๆ ไป เหมาะสมกับเหตุการณ์และรูปขบวนนั ้นมีอยู่ ๗ ลักษณะ คือ
๙.๑ การหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่
๙.๒ การหลีกเลีย่ งการตรวจการณ์ทางอากาศ
๙.๓ การปฏิบตั ิเมื่อเครื่ องบินโจมตีหน่วย ลว. ๙.๔ การซุม่ โจมตีโดยฉับพลัน
๙.๕ การโจมตีโดยฉับพลัน
๙.๖ การต่อต้ านการซุม่ โจมตี
๙.๗ การถอนตัวด้ วยการยิง
๙.๑ การหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ จะใช้ ในโอกาสที่หน่วยลาดตระเวนตรวจการณ์เห็นข้ าศึกก่อน โดยฝ่ าย
ข้ าศึกยังไม่เห็นฝ่ ายเรา หรื อในโอกาสที่หน่วยลาดตระเวนกับข้ าศึกสวนทางกัน แต่ฝ่ายเราไม่ต้องการปะทะกับ
ข้ าศึก จะด้ วยมีภารกิจหลักข้ าศึกมีกําลังมากกว่าหรื อไม่มีเส้ นทางถอนตัวก็ตาม ให้ หน่วย ลว.หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่
ในลักษณะที่อาวุธพร้ อมที่จะใช้ การได้ จะนัง่ คุกเข่าหรื อหมอบก็ได้ ถ้ าข้ าศึกจะต้ องเคลือ่ นที่ผา่ นฝ่ ายเรา ก็ให้
ออกจากเส้ นทางนัน้ โดยไม่ให้ เกิดเสียงดังและจ้ องปื นไปยังทิศทางเคลือ่ นที่ของข้ าศึก แต่จะไม่ทําการยิง
นอกจากข้ าศึกจะเห็นฝ่ ายเราก่อนใครก็ตามถ้ าถูกข้ าศึกมองเห็นให้ เปิ ดฉากการยิงทันที แต่ถ้าข้ าศึกไม่เห็น เมื่อ
ข้ าศึกผ่านไปแล้ วหน่วยลาดตระเวนก็จดั รูปขบวนลาดตระเวนต่อไป ซึง่ มีลาํ ดับขั ้นดังนี ้
๙.๑.๑ ผู้ที่เห็นข้ าศึกให้ สญ
ั ญาณ
๙.๑.๒ เมื่อข้ าศึกผ่านไปแล้ ว หน่วย ลว.ก็ ลว.ต่อไป
๙.๑.๓ ถ้ าข้ าศึกเห็น ไม่วา่ ใครก็ตามให้ เปิ ดฉากการยิงและปฏิบตั ิขั ้นต่อไปตามสถานการณ์

ข้ าศึก
๙.๒ การหลีกเลีย่ งการตรวจการณ์ทางอากาศ เมื่อได้ ยินเสียงเครื่ องบินหรื อเห็นเครื่ องบินไม่ปรากฏ
สัญชาติบิน ลว.อยู่ คนที่ได้ ยินหรื อเห็นเครื่ องบิน ให้ สง่ สัญญาณให้ ทกุ คนทราบ ทุกคนหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่รอฟั ง
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คําสัง่ ของ ผบ.หน่วย ลว. ถึงขันการปฏิ
้
บตั ิตอ่ ไป อาจให้ สญ
ั ญาณหลบเข้ าทางขวา ซ้ าย ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ภูมิประเทศที่จะเกื ้อกูลในการที่จะซ่อนเร้ นจากการตรวจการณ์ทางอากาศ
๙.๓ การปฏิบตั ิเมื่อเครื่ องบินข้ าศึกโจมตีหน่วยลาดตระเวน เมื่อเครื่ องบินตรวจการณ์เห็น หน่วย
ลว. และโจมตี หน่วย ลว.ของเรา ให้ ผ้ ทู ี่เห็นเครื่ องบิน โจมตีของข้ าศึกตะโกนว่า "เครื่ องบินข้ าศึกตรงหน้ า
,ขวา, ซ้ าย, ข้ างหลัง) ให้ หน่วย ลว.ปรับเป็ นรูป ขบวนหน้ ากระดานโดยเร็ วและกระจายกําลังออก โดยให้ ทํา
มุมฉากกับทิศทางบินและให้ ทกุ คนตังได้
้ ฉากกับทิศทางบิน เพื่อจะได้ เป็ นเป้าหมายที่มีพื ้นที่แคบหรื อมีความ
ลึกน้ อยที่สดุ
๙.๓.๑ ถ้ าเครื่ องบินข้ าศึกมีหลายเครื่ อง ทําการโจมตี ให้ แต่ละคนเข้ าหาที่กําบังที่ดีที่สดุ
๙.๓.๒ ถ้ าจะทําการยิงเครื่ องบินข้ าศึก จะต้ องได้ รับคําสัง่ จาก ผบ.หน่วย ลว.เท่านั ้น

๙.๔ การซุม่ โจมตีโดยฉับพลัน การซุม่ โจมตีโดยฉับพลันจะทําให้ เกิดผล ๒ มาตรการ คือ
"มาตรการในเชิงรับ" และ "มาตรการในเชิงรุก"
มาตรการในเชิงรับ เป็ นการปฏิบตั ิการหลีกเลีย่ งการโจมตีตอ่ ข้ าศึกก่อน เว้ นแต่ข้าศึกจะเห็น
ฝ่ ายเราก่อน เท่านัน้
มาตรการในเชิงรุก เป็ นฝ่ ายเราพบข้ าศึกก่อน ก็ให้ สญ
ั ญาณเงียบ "หยุด" เมื่อมีสญ
ั ญาณให้ เข้ า
ที่ซุม่ อย่างเร่งด่วน (พล ลว. นํา ผบ. ลว.หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ ) ให้ เข้ าทีซ่ ุม่ ทางขวาหรื อซ้ ายของ
แนวทางเคลือ่ นที่โดยการชี ้ทิศทางให้ ด้วยสัญญาณ หน่วย ลว.ก็เคลือ่ นที่เข้ าที่ซุม่ อย่างรวดเร็ วอยูใ่ นลักษณะ
ที่ปกปิ ดกําบังและเข้ าที่ตงยิ
ั ้ ง ผบ. หน่วย ลว.จะเป็ นผู้เปิ ดฉากการยิงและตะโกนว่า "ยิง" การเปิ ดฉากการยิง
จะเริ่ มขึ ้นทันที
๙.๔.๑ เมื่อใช้ มาตรการในเชิงรับ จะต้ องหลีกเลี่ยงการปะทะโดยปลอดภัยให้ ขศ.ผ่านไป
ยกเว้ นการซุม่ โจมตีในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ เช่น ข้ าศึกตรวจพบ หน่วย ลว.ก่อนที่จะต้ องทําการยิง
๙.๔.๒ เมื่อใช้ มาตรการในเชิงรุก จะต้ องปล่อยให้ ข้าศึกผ่านพื ้นที่สงั หารเข้ ามาจนกระทัง่ กําลัง
ส่วนใหญ่ของข้ าศึกทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดได้
้
เข้ ามาในพื ้นที่สงั หาร จึงเริ่ มเปิ ดฉากการยิงขึ ้น
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๙.๔.๓ หนทางสํารองที่จะเปิ ดฉากการยิงเริ่ มแรก โดยกําหนดและมอบหมายให้ บุคคลใน
หน่วยเปิ ดฉากการยิง เช่น พลนําทางหรื อ พล ลว. คนสุดท้ ายเป็ นผู้เปิ ดฉากการยิง ทั ้งนี ้จะต้ องมัน่ ใจว่า
ข้ าศึกเข้ ามาในเขตสังหารทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดแล้
้
ว

ข้ าศึก

ฝ่ ายเรา

๙.๕ การโจมตีฉับพลัน การโจมตีฉบั พลันสามารถนําไปใช้ ได้ ทั ้งในโอกาสที่ปฏิบตั ิการในเชิงรุก
และในเชิงรับ ในสถานการณ์ที่ หน่วย ลว.ฝ่ ายเราและข้ าศึก ต่างก็เห็นซึง่ กันและกันในระยะใกล้ หน่วยที่
ดําเนินกลยุทธแปรรูปขบวนเข้ าปะทะด้ วยความรวดเร็ วก่อนเท่านันที
้ ่จะได้ เปรี ยบในการรบ ในการปฏิบตั ินั ้น
ผู้ที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ หรื อเห็นข้ าศึกก่อน ให้ ตะโกนเสียงดัง "ข้ าศึกตรงหน้ า" (ขวา-ซ้ าย-หลัง) แล้ วเปิ ดฉากการยิงไป
ยังข้ าศึก โดยเร็ วที่สดุ หน่วย ลว.แปรรูปขบวนเป็ นหน้ ากระดานไปยังทิศทางข้ าศึก แล้ วเปิ ดฉากโจมตีอย่าง
รุนแรง
๙.๕.๑ เมื่อปฏิบตั ิการในเชิงรับ การโจมตีจะต้ องหยุดลงทันทีที่ข้าศึกถอนตัว แล้ วรี บถอนตัว
จากการปะทะโดยเร็ ว แต่ถ้าข้ าศึกไม่ถอนตัวการโจมตีก็จะต้ องกระทําต่อไปจนกว่าจะผ่านที่ตั ้งของข้ าศึก
ออกไปแล้ วรี บถอนตัวจากการปะทะ
๙.๕.๒ เมื่อปฏิบตั ิการในเชิงรุก การโจมตีจะต้ องกระทําอย่างแตกหักกับข้ าศึก ข้ าศึกพยายาม
เล็ดลอดหลบหนีจะต้ องถูกไล่ติดตามและทําลาย

ข้ าศึก
ฝ่ ายเรา
๙.๖ การต่อต้ านการซุม่ โจมตี การต่อต้ านการซุม่ โจมตีได้ แยกออกเป็ น ๒ อย่าง คือ การต่อต้ าน
การซุม่ โจมตีระยะใกล้ และการต่อต้ านการซุม่ โจมตีระยะไกล
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เมื่อ หน่วย ลว.ถูกซุม่ โจมตี จะต้ องพิจารณาให้ เหมาะสมว่าเป็ นการซุม่ โจมตีระยะใกล้ หรื อ ระยะไกล
๙.๖.๑ การต่อต้ านการซุม่ โจมตีระยะใกล้ (น้ อยกว่า ๕๐ เมตรลงมา) บางส่วนของ หน่วย ลว.ที่
ตกอยูใ่ นเขตสังหารนันอยู
้ ใ่ นเขตการยิงที่รุนแรง และอยูใ่ น ระยะใกล้ มีช่องว่างและเวลาน้ อยมากในการที่จะ
ดําเนินกลยุทธและเข้ าหาที่กําบังและถ้ าอยูใ่ นเขตสังหารเป็ นเวลานานเป็ นโอกาสให้ ข้าศึก
ทําลายได้ อย่าง
แน่นอน เพราะฉะนันถ้
้ าเราจะตอบโต้ การซุม่ โจมตีโดยต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
๙.๖.๑.๑ ผู้ที่อยูใ่ นเขตสังหารไม่ต้องรอคําสัง่ หรื อสัญญาณให้ ทําการโจมตีอย่างฉันพลัน
ในทิศทางที่ข้าศึกวางกําลังซุม่ โจมตีและเข้ ายึดที่วางกําลังข้ าศึก โดยการโจมตีอย่างต่อเนื่อง จนกว่าการ
ปะทะจะสิ ้นสุดลง เสร็ จแล้ วให้ หน่วย ลว.เคลือ่ นที่ออกจากเขตสังหารของข้ าศึก และป้องกันมิให้ ถกู ยิงจาก
ส่วนอื่น ๆ ของข้ าศึกและอย่าให้ ยิงกันเอง เตรี ยมวางตัวซึง่ ใช้ ในโอกาสต่อไป
๙.๖.๑.๒ ผู้มิได้ อยูใ่ นเขตสังหาร เข้ าดําเนินกลยุทธเพื่อโจมตีโดยตรง ต่อส่วนต่าง ๆ
ของข้ าศึกที่ซุม่ โจมตีเรา ซึง่ อาจเป็ นทางปี กหรื อทางหลังของข้ าศึก แล้ วแต่สถานการณ์
๙.๖.๑.๓ การโจมตีจะดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าการซุม่ โจมตีจะถูกจํากัดหรื อ
ถูกขับไล่ออก หรื อจนกว่า หน่วย ลว.จะถอนตัวออกจากการปะทะได้ ทั ้งหมด

๙.๖.๒ การต่อต้ านการซุม่ โจมตีระยะไกล (เกินกว่า ๕๐ เมตร) เขตสังหารตกอยูภ่ ายใต้ อํานาจ
การยิงอย่างรุนแรงมาก แต่เป็ นการยิงระยะไกลเมื่อ ระยะยิงไกลออกไปเช่นนี ้ ผู้ที่ตกอยูใ่ นเขตสังหารก็พอมี
ช่องว่างให้ สามารถดําเนินกลยุทธ และพอมีโอกาสที่จะเข้ าหาที่กําบังเป็ นการหลีกเลีย่ งการถูกทําลายน้ อย
กว่าถูกซุม่ โจมตีระยะใกล้ ถ้าถูกโจมตีระยะไกลควรมีวิธีการตอบโต้ ดังนี ้
๙.๖.๒.๑ บางส่วนของ หน่วย ลว.ที่อยูใ่ นพื ้นที่สงั หารให้ ทําการยิงโต้ ตอบอย่างรุนแรง
ในทันทีแล้ วพยายามหาทีก่ ําบังที่ดีที่สดุ ที่จะพอหาได้ บริ เวณนั ้น
แล้ วทําการยิงโต้ ตอบต่อไปจนกว่าจะมี
คําสัง่ อื่นใดตามมา
๙.๖.๒.๒ บางส่วนของ หน่วย ลว.ที่มีอยูน่ อกพื ้นที่สงั หาร ก็จะต้ องดําเนินกลยุทธเพื่อ
ต่อต้ านการซุม่ โจมตีนนั ้
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ผู้ที่นอก พท.สังหาร
เคลือ่ นเข้ าดําเนิน
กลยุทธ
ผู้อยูใ่ น พท.สังหารเข้ าที่กําบังแล้ วยิงสู้
๙.๗ การถอนตัวด้ วยการยิง การถอนตัวด้ วยการยิงใช้ ในโอกาสที่เป็ นฝ่ ายป้องกัน หรื อในโอกาสที่ไม่
ต้ องการปะทะกับข้ าศึกและเหมาะสมกับ หน่วย ลว.ขนาดเล็ก เช่น ลว. หาข่าว ซึง่ มีลาํ ดับขั ้นการปฏิบตั ิดงั นี ้.๙.๗.๑ หน่วย ลว.กับข้ าศึกเห็นพร้ อมกัน
๙.๗.๒ ลว.นํา (ใครก็ได้ ที่อยูใ่ กล้ ข้าศึกที่สดุ ) ให้ ทําการยิงไปยังข้ าศึก ในจังหวะการยิงอัตโนมัติ
(ยิงเร็ ว)
๙.๗.๓ ........และตะโกนว่าปะทะตรงหน้ า, ทางซ้ าย, ทางขวา, ทางหลัง
๙.๗.๔ เมื่อยิงกระสุนหมดซองกระสุนแล้ ว ให้ ขว้ างลูกระเบิด และวิ่งไปยังด้ านหลังรูปขบวน
ขณะวิ่งต้ องบรรจุกระสุนใหม่
๙.๗.๕ คนที่สองเปิ ดฉากการยิงไปยังข้ าศึกจนกระสุนหมดซอง แล้ ววิ่งไปยังด้ านหลังรูปขบวน
เปลีย่ นซองกระสุน บรรจุกระสุนใหม่ขณะวิ่ง (คนสุดท้ ายอาจจัดตังเครโมร์
้
)
๙.๗.๖ กระทําเช่นนี ้ต่อ ๆ ไปจนกว่า หน่วย ลว.ขนาดเล็กสามารถผละจากการปะทะกับข้ าศึกได้

ข้ าศึก

ที่วางตัวเมื่อปะทะ
การถอนตัวไปทางหลัง

ที่วางตัวใหม่
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ฝ่ ายข้ าศึก
ที่วางตัวปะทะครัง้ แรก
ถอนครัง้ ที่ ๑
ถอนครัง้ ที่ ๒
การถอนตัวไปทางข้ าง
๑๐. สรุปการใช้ การปฏิบัติโดยฉับพลัน
ก. การปฏิบตั ิโดยฉับพลันบางวิธีอาจจะใช้ ได้ อย่างซํ ้าซากและเกิดอันตรายเพียงเล็กน้ อย ถ้ าเราใช้
บ่อย ๆ เข้ าข้ าศึกอาจพัฒนาในการต่อต้ านให้ ดีขึ ้น การหยุดนิ่งและการซุม่ โจมตีอย่างเร่งด่วนก็เช่นเดียวกัน
สถานการณ์ที่มีความเหมาะสมอย่าได้ นําตนเข้ าไปติดกับของข้ าศึกที่ได้ ลอ่ ไว้
ข. อย่างไรก็ตามการใช้ การปฏิบตั ิโดยฉับพลันแต่ละวิธีอยูบ่ อ่ ย ๆ จะทําให้ เป็ นอันตรายอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น เราใช้ ในการโจมตีโดยฉับพลันบ่อย ๆ เข้ า ข้ าศึกอาจใช้ หน่วยเล็ก ๆ เพื่อทําให้ เราปฏิบตั ิโดย
ฉับพลัน แล้ วนําเราไปยังที่ข้าศึกซ่อนเร้ นอยูแ่ ล้ วทําการยิงมายัง หน่วย ลว.ได้ วิธีนี ้เวียดกงได้ เคยนํามาใช้
เป็ นวิธีการต่อต้ านฝ่ ายเรามาแล้ วในเวียดนามใต้
ค. การปฏิบตั ิโดยฉับพลันวิธีตา่ ง ๆ จะต้ องใช้ อย่างระมัดระวัง ต้ องศึกษาอันตรายที่จะเป็ นไปได้
จากการกระทําของข้ าศึกซึง่ อาจเกิดเสมอจากการใช้ ปฏิบตั ิโดยฉับพลัน ถ้ าไม่สามารถกําจัดอันตรายเหล่านี ้
ได้ จะต้ องหลีกเลีย่ งแบบการฝึ กที่ได้ เคยใช้ อยู่
ง. ขณะเคลือ่ นที่ความเงียบและสัญญาณเงียบควรใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างแท้ จริ ง จะต้ องกําชับ
ทุกคนใน หน่วย ลว.เพื่อให้ เกิดความเงียบในขณะเคลือ่ นที่ ลว.เคลือ่ นที่และหยุดพักเป็ นห้ วง ๆ
จ. การซักซ้ อมก่อนออก ลว.นั ้น มีความจําเป็ นอย่างมากเพื่อให้ ทกุ คนในหน่วยได้ ร้ ูขั ้นตอนการ
ปฏิบตั ิ โดยฉับพลันแต่ละลักษณะตามสถานการณ์ที่ได้ รับมอบ ว่าควรปฏิบตั ิเช่นไร อย่างไรก็ตามถึงแม้ วา่
จะได้ ผลการปฏิบตั ิโดยฉับพลันมาเป็ นอย่างดีแล้ วก็ตาม ก็ไม่อาจใช้ การปฏิบตั ิโดยฉับพลันกับทุก ๆ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างได้ ผลเสมอไป
ฉ. สามารถนําไปใช้ กบั หน่วยที่มีกําลังตั ้งแต่ มว.ลงมา
ช. การนําไปปรับปรุงพัฒนากับสภาพต่าง ๆ ให้ เหมาะสมและดีขึ ้นนั ้นย่อมขึ ้นอยูก่ บั
๑. ภูมิประเทศ
๒. สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นขณะนัน้ ๆ
๓. กําลังข้ าศึก
๔. กําลังของฝ่ ายเรา
๕. ระยะเวลาที่ปะทะ
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บทที่ ๑๓
คําแนะนําในการลาดตระเวน
ก. การเตรียมการ
๑. ศึกษารายละเอียดในแผนที่ รู้ภมู ิประเทศบริ เวณที่หมายของท่านเมื่อ ลว.ระยะสั ้นให้ จํา
เส้ นทางให้ ได้ เมื่อ
ลว.ระยะไกลให้ เลือกภูมิประเทศที่ช่วยให้ สงั เกตุใต้ แผ่นอาซิเตททางบนเทปเรื องแสง
สามารถใช้ ทําภาพเสก็ตหยาบ ๆ หรื อแผนที่ได้ แผนที่เสก็ตจะเป็ นไปได้ ในตอนกลางคืน และทําให้ ไม่
จําเป็ นต้ องใช้ แสงสว่าง ใช้ ดินสอไปเพื่อที่จะรอยขีดจะอยูไ่ ด้ งา่ ย
๒. การพิจารณาภูมิประเทสที่ลาํ บากในการกําหนดเส้ นทางของหน่วยลาดตระเวนแม้ วา่ ภูมิประเทศ
ที่ผา่ นไม่ได้ เลยนันมี
้ น้อยมาก
๓. พิจารณาใช้ การเบี่ยงของเส้ นทางการเบี่ยง คือการหักเหเข็มแม่เหล็กตามที่กําหนดไปทางขวา
หรื อทางซ้ ายของเส้ นมุมภาคที่พงุ่ ตรงไปยังที่หมายใช้ เพื่อทํานายตําบลที่อยูข่ องท่านอยูท่ างขวาหรื อทางซ้ าย
ของที่หมายแต่ละองศาที่เบี่ยงออกไปห่าง ๑๗ เมตร ทางขวาหรื อทางซ้ ายทุก ๑,๐๐๐ เมตร ที่เดินไป
๔. เมื่อ ลว.ของท่านจะต้ องแทรกซึมเข้ าไปในพื ้นที่ข้าศึก เลือกจุดนัดพบสํารองไว้ เพื่อในกรณีที่จุด
แรกใช้ ไม่ได้
๕. พิจารณาใช้ ลกู ระเบิดทุกชนิด สังหาร เพลิง กระทบแตก และควันรวมกับการใช้ การยิงเครื่ องยิง
ลูกระเบิดจากปื นเล็ก
๖. ในการหาข่าวควรนําเอาอาวุธยิงกลไปด้ วยอย่างน้ อยหนึง่ กระบอกซึง่ จะอํานวยให้ อํานาจการ
ยิงอย่างคุ้มค่า
๗. หลีกเลีย่ งการนําอาวุธ ซึง่ ต้ องใช้ กระสุนคนละชนิดไป
๘. ทําความสะอาดตรวจและทดสอบการยิงของอาวุธทุกชนิดก่อนการ ลว.
๙. นําถุงมือไปด้ วยเพื่อป้องกันมือ
๑๐. อย่างน้ อยที่สดุ นําไฟฉายไปด้ วยสองกระบอก และสิง่ ของที่สาํ คัญอีกอย่างละสอง เช่น กล้ อง
สองตา คีมบีบเชื ้อปะทุ
๑๑. นําถ่านไฟฉายและถ่านวิทยุอะไหล่ไปด้ วยเมื่อ ลว.ระยะไกล
๑๒. ทุกคนควรนํากระติกนํ ้าและเสื ้อกันฝนไปด้ วย พิจารณาให้ แต่ละคนนํากระติกนํ ้าไปสองใบ
เมื่อ ลว.ระยะไกล
๑๓. เสื ้อกันฝนสามารถที่จะทําเป็ นเปล, แพ, บังแสงและเพิงพัก
๑๔. ให้ ทกุ คนนําถุงเท้ าอะไหล่ไปด้ วย
๑๕. เชือกหนึง่ เส้ นซึง่ สามารถผูกได้ รอบเอวสามารถใช้ สาํ หรับเชลยศึกได้ ไต่ขึ ้นหรื อลงจากสิง่ กีด
ขวางและลําธาร
๑๖. พิจารณาใช้ สนุ ขั ลว.
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๑๗. เทปเรื อ งแสงสองอันติดไว้ หลังปกเสื ้อช่วยในการควบคุมและเคลื่อนที่ในคืนเดือนมืดพับปก
คอเสื ้อลงเมื่อเข้ าใกล้ ข้าศึก เทปยังสามารถติดไว้ ด้านหลังของหมวกแต่ให้ ปิดหรื อเอาออกเมื่อเข้ าใกล้ ข้าศึก
๑๘. ใช้ เทปติดเพื่อยึดหูกระวินปื น สายสะพาย และสิง่ อื่นซึง่ อาจจะเกิดเสียงดัง
๑๙. ให้ แน่ใจว่าได้ ทําการพราง ด้ านหลังคอ หลังหู และหลังมือ
๒๐. จัดการระวังป้องกันโดยการกําหนดพื ้นที่รับผิดชอบให้ กบั ทุกคน
๒๑. กําหนดคนนับก้ าวอย่างน้ อยสองคนและใช้ ผลเฉลีย่ จากการนับของแต่ละคน
๒๒. พับแผนที่ก่อนออก ลว.เพื่อที่จะได้ นําไปสะดวกยิ่งขึ ้น
๒๓. ตังเข็
้ มทิศก่อนออกเดินทาง ตั ้งมากกว่าหนึง่ เรื อนสําหรับแต่ละเข็มที่ต้องการ
๒๔. นําผู้บงั คับบัญชาชันรองไปด้
้
วยในการ ลว.
๒๕. จัดเตรี ยมและซักซ้ อมสัญญาณทุกอย่างก่อนใช้
๒๖. กําหนดเวลาให้ พวก ลว.ได้ ปรับสายตากับความมืด หากต้ องออก ลว.กลางคืน
๒๗. ใช้ เครื่ องช่วยในการออกคําสัง่ เช่น ผ้ าห่ม, กระดานดํา หรื อการเสก็ตภาพลงบนพื ้น
๒๘. ทําการซักซ้ อมในภูมิประเทศที่คล้ ายคลึงกับที่จะต้ องปฏิบตั ิ ซักซ้ อมกลางวันและกลางคืน
สําหรับ ลว.กลางคืน
๒๙. อย่านําแผนที่ซงึ่ ลงข่าวสารต่าง ๆ ไว้ เพราะถ้ าข้ าศึกได้ จะเป็ นประโยชน์แก่ข้าศึก
๓๐. ตรวจตราพวก ลว.อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะซักซ้ อมและก่อนที่จะออกไปควรมีการซักถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้และความเข้ าใจในแผนการปฏิบตั ิ
ข. การปฏิบัติ
๑. ใน ลว.ขนาดเล็ก การตรวจยอกควรจะส่งขึ ้นมาโดยอัตโนมัติหลังจากที่ได้ หยุดหรื อผ่านพื ้นที่
อันตรายมาแล้ ว ใน ลว.ขนาดใหญ่ใช้ สายการบังคับบัญชาตรวจยอดคน
๒. ใช้ พลนําทางสําหรับระวังป้องกันและไม่ใช้ สาํ หรับนําทาง
๓. ตรวจสอบการเดินเข็มบ่อย ๆ ตัวท่านเป็ นผู้รับผิดชอบ
๔. ใน ลว.ระยะไกล เปลีย่ นพลนําทางและเข็มทิศตามโอกาส
๕. ใช้ สญ
ั ญาณถามและตอบสํารองนอกแนวฝ่ ายเดียวกัน
๖. ในภูมิประเทศที่เป็ นภูเขา ใช้ สนั เขาสําหรับการเคลือ่ นที่ได้ แต่อย่าเคลือ่ นที่ไปตามสันเขา
๗. ถืออาวุธด้ วยท่าที่พร้ อมเสมอ
๘. ตัดลวดหนามข้ าศึกเมื่อจําเป็ นเท่านัน้ ทําการลาดตระเวนดูเสียก่อน
๙. เมื่อเคลือ่ นที่ในเวลากลางคืน ใช้ ประโยชน์จากเสียงต่าง ๆ เช่น ลม ยานพาหนะ เครื่ องบิน และ
แม้ แต่เสียงซึง่ เกิดจากแมลง
๑๐. อย่าเคลือ่ นที่ตามถนนและเส้ นทาง นอกจากว่าจําเป็ นจริ ง ๆ
๑๑. หลีกเลีย่ งการเคลือ่ นที่ทางข้ างผ่านที่มนั่ แนวหน้ าของพื ้นที่ของข้ าศึก
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๑๒. ในระยะใกล้ ๆ เช่น คนละฝั่งถนน เข็มทิศสามารถใช้ เป็ นสัญญาณในเวลากลางคืนแถบของ
เทปเรื อแสงสามารถใช้ ได้ เช่นเดียวกัน
๑๓. การข้ ามถนนในดินแดนข้ าศึก เป็ นเรื่ องของสามัญสํานึก แต่ละสถานการณ์อาจจะทําให้ ต้อง
ใช้ วิธีแตกต่างกัน ท่านจะไม่ฝ่าฝื นวิธีการที่มีอยูเ่ ลย หากท่านทําการลาดตระเวนอย่างถูกต้ อง ก่อนการข้ าม
ถนนจัดการระวังป้องกันให้ เพียงพอและเคลือ่ นที่ไปโดยเงียบและรวดเร็ วเพื่อหลีกเลีย่ งการตรวจพบ
จุดสําคัญในการพิจารณาการข้ ามถนนใด ๆ ก็คือการควบคุมหน่วยของท่านวิธีบางอย่างที่ใช้ ได้ แก่
ก. พวก ลว.สามารถจัดเป็ นรูปขบวนหน้ ากระดาน และเคลือ่ นที่ไปอย่างรวดเร็ วและเงียบข้ าม
ถนน
ข. พวก ลว.ทังหมดสามารถจั
้
ดเป็ นตอนเรี ยงหนึง่ เดินตามรอยเท้ าของคนข้ างหน้ าไปเพื่อลดรอยเท้ า
ค. ข้ ามถนนไปทีละสองสามคนจนกว่าจะหมด
๑๔. การข้ ามลําธารเหมือนกับการข้ ามถนน การลาดตระเวนและการระวังป้องกันเป็ นสิง่ จําเป็ น
๑๕. เมื่อจําเป็ นต้ องปล่อยผู้บาดเจ็บไว้ เพื่อมารับตอนขากลับ ให้ อีกคนหนึง่ เป็ นเพื่อนผู้บาดเจ็บ
ที่เดินได้ อาจจะเดินต่อไปหรื อเดินกลับเข้ าพื ้นที่ฝ่ายเราด้ วยตนเอง เมื่อใกล้ ข้าศึกนําผู้บาดเจ็บออกจากพื ้นที่
นันก่
้ อนที่จะให้ การปฐมพยาบาล
๑๖. หลีกเลีย่ งที่อยูอ่ าศัยของผู้คนทั ้งปวง
๑๗. อ้ อมผ่านที่มนั่ ข้ าศึกหรื อสิง่ กีดขวางโดยการเบี่ยงอ้ อมไป
รักษาความสัมพันธ์ โดยการ
เคลือ่ นที่เป็ นมุมฉากในระยะหนึง่ หากท่านกําลังเคลือ่ นที่ไปตามมุมภาคทิศ ๑๖๐ องศา และต้ องอ้ อมผ่าน
สิง่ กีดขวางหรื อที่มนั่ ให้ เปลีย่ นเป็ นทิศ ๙๐ องศา เดินไป ๑๐๐ เมตร เปลีย่ นทิศกลับเป็ น ๓๖๐ องศา และ
เดินไป ๑๐๐ เมตร เปลีย่ นทิศเป็ น ๒๐๐ องศา และเดินไป ๑๐๐ เมตร แล้ วเปลีย่ นทิศทางกลับเป็ น ๓๖๐
องศา และท่านก็ได้ กลับเข้ าไปตามเส้ นทางเดินของท่าน อย่าพยายามเลาะรอบหรื อเลีย่ งที่มนั่ ข้ าศึกหรื อสิง่
กีดขวาง วิธีการนี ้อาจเป็ นผลให้ พวก ลว.สาบสูญไป
๑๘. ผลจากการปะทะข้ าศึกโดยใช้ ระบบ “นาฬิกา” โดยการยิงและดําเนินกลยุทธหรื อโดยการ
ผสมกันทั ้งสองอย่าง
๑๙. รู้ตําแหน่งที่อยูข่ องท่านตลอดเวลา เพราะว่าเป็ นสิง่ สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปลีย่ นทิศ
ทางการเคลือ่ นที่ และหน่วยลาดตระเวนขึ ้นบกหรื อลงสูพ่ ื ้นความผิดเล็ก ๆ น้ อย ๆ อาจทําให้ ทา่ นผิดที่หมายได้
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