
 

ตอนท่ี ๒ 

การระวงัป้องกนั 

              ในตอนที่ ๒ นี้จะอธบิายถงึเทคนิคการระวงัป้องกนัทีห่มวดและหมู่จะต้องใช้ในการระวงั
ป้องกนัตนเองและหน่วยใหญ่ระหว่างการเคลื่อนที่ ทัง้ในการรบดว้ยวธิรีกุและการรบดว้ยวธิรีบั 

๒ - ๔ การระวงัป้องกนัระหว่างการเคล่ือนท่ี 

        การระวงัป้องกนัระหว่างการเคลื่อนที่ หมายรวมถึงการปฏบิตัขิองหน่วยที่จะต้องท าการระวงั
ป้องกนัตนเอง  และกจิทีไ่ดร้บัมอบใหท้ าการระวงัป้องกนัใหก้บัหน่วยใหญ่ 

        ก. หมวดและหมู่ปืนเลก็จะต้องจดัให้มกีารระวงัป้องกนัตนเองระหว่างการเคลื่อนที่ โดยใชภู้มิ
ประเทศทีใ่หก้ารปกปิดก าบงั การใชร้ปูขบวนและเทคนิคการเคลื่อนทีอ่ย่างเหมาะสม การปฏบิตัเิมื่อขา้ม
ผ่านพืน้ทีอ่นัตราย วนิัยในการใชแ้สง เสยีง และวทิยุ รวมทัง้การใชเ้ทคนิคในการพรางเป็นรายบุคคล
อยา่งเหมาะสม 

            ๑) ภูมปิระเทศ ในการวางแผนการเคลื่อนที่ ผู้บงัคบัหน่วยจะใช้ขอ้พจิารณาลกัษณะภูมิ
ประเทศทางทหาร ( OCOKA ) พจิารณาภูมปิระเทศทีม่ลีกัษณะหลกีเลีย่งเครื่องกดีขวาง ใหก้าร
ป้องกนัการยงิจากอาวุธเลง็ตรงและเลง็จ าลอง รวมทัง้การตรวจการณ์ทัง้ทางพืน้ดนิและทางอากาศจาก
ฝ่ายขา้ศกึ หลกีเลีย่งภมูประเทศส าคญัทีอ่าจถูกขา้ศกึยดึครอง  และหลกีเลีย่งภูมปิระเทศทีส่งัเกตเหน็ได้
ง่าย หากไม่สามารถหลกีเลีย่งภูมปิระเทศดงักล่าวขา้งต้นได้ ผูบ้งัคบัหน่วยจะต้องท าการพสิูจน์ทราบ
ก่อนเคลื่อนทีผ่่าน เมื่อปฏบิตักิารในฐานะเป็นส่วนน าหรอืส่วนระวงัป้องกนัปีกของก าลงัส่วนใหญ่ หมวด
และหมูปื่นเลก็อาจไดร้บัมอบกจิเฉพาะใหท้ าการยดึครองภมูปิระเทศส าคญัในหว้งระยะเวลาสัน้ ๆ ขณะที่
ก าลงัส่วนใหญ่เคลื่อนทีผ่่าน 

            ๒) รปูขบวนและเทคนิคการเคลื่อนที่ การใช้รปูขบวนและเทคนิคการเคลื่อนทีใ่นการระวงั
ป้องกนัท าไดโ้ดย 

                 - ก าหนดต าแหน่งของก าลงัพลแต่ละนายใหส้ามารถตรวจการณ์ และท าการยงิได้ใน
ลกัษณะเหลื่อมเขา้ไปในพืน้ทีต่รวจการณ์และการยงิของอกีนายหน่ึง 
                 - วางก าลงัส่วนย่อยออกไปขา้งหน้า ทัง้นี้เพื่อหากเกดิการปะทะจะเป็นการปะทะกบั
ส่วนย่อยหรอืส่วนน าเท่านัน้ และจะเปิดโอกาสใหก้ าลงัส่วนใหญ่ทีเ่หลอืของหมวดมเีสรใีนการด าเนินกล
ยทุธ ์
                 - จดัใหม้สี่วนเฝ้าตรวจของหมวด 

                   การเลอืกใช้รูปขบวนและเทคนิคการเคลื่อนที่นัน้ ผู้บงัคบัหมวดจะต้องพจิารณาถึง
ความต้องการอื่น เช่น ความเรว็และการควบคุม  ควบคู่ไปกบัการระวงัป้องกนัดว้ย ในตอนที ่๓ (การ
เคลื่อนที)่ จะแจกแจงรปูขบวนต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้งัคบัหน่วยใชป้ระกอบการพจิารณาว่าจะใชร้ปูขบวนและ
เทคนิคการเคลื่อนทีใ่ดทีด่ทีีสุ่ด  เพื่อประกอบกบัปัจจยัมลูฐาน (METT – T) 



            ๓) การระวงัป้องกนั ณ พืน้ทีอ่นัตราย ในหวัขอ้ ๒ - ๑๑ (การปฏบิตั ิณ พืน้ทีอ่นัตราย) จะ
อธบิายว่า หมวดและหมูปื่นเลก็จะจดัการระวงัป้องกนัอย่างไรก่อนการขา้มผ่านพืน้ทีอ่นัตราย 

            ๔) วนิัยในการพราง แสง เสยีง และการใชว้ทิยุโทรศพัท์ ผูบ้งัคบัหมวดจะต้องมัน่ใจว่าก าลงั
พลทุกนายได้ท าการพรางอย่างกลมกลนืกบัลกัษณะภูมปิระเทศและฤดูกาล  รวมทัง้วนิัยในการใชแ้สง  
เสยีง  และวทิยโุทรศพัทท์ีก่ าหนดไวใ้น รปจ.ของหน่วย (ดบูทที ่๕) 

        ข. หมวดและหมู่ปืนเลก็อาจปฏบิตักิารในฐานะเป็นส่วนระวงัป้องกนัทางด้านหน้า ปีก หรอื
ดา้นหลงัของหน่วยใหญ่ จะตอ้งใชเ้ทคนิคการระวงัป้องกนัระหว่างการเคลื่อนทีต่ามทีก่ล่าวไวแ้ลว้ขา้งต้น
ใหป้ลอดภยัมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ตอนที ่๔ จะอธบิายถงึการปฏบิตัขิองหมวดปืนเลก็ในฐานะส่วนระวงั
ป้องกนัในการเคลื่อนทีเ่ขา้ปะทะ     
        ค. ในระหว่างการหยุดหน่วยหว้งระยะเวลาสัน้ ๆ ก าลงัพลทุกนายจะต้องกระจายก าลงัออกไป 

และอยูใ่นท่าหมอบหลงัเครือ่งก าบงั ตรวจการณ์ไปยงัเขตทีไ่ดร้บัมอบระหว่างการเคลื่อนที่ ผูบ้งัคบัหมวด
จะตอ้งจดัตัง้ทีต่รวจการณ์และวางอาวุธกล รวมทัง้อาวุธต่อสูร้ถถงัไวใ้นทศิทางทีค่าดว่าขา้ศกึจะเคลื่อนที่
เขา้มา ก าลงัพลทุกนายต้องเตรยีมพรอ้มอยู่ตลอดเวลาและเคลื่อนทีใ่หน้้อยทีสุ่ด หากทศันวสิยัจ ากดัผู้
บงัคบัหมวดตอ้งใชเ้ครือ่งมอืตรวจการณ์เวลากลางคนื 

        ง. หากเป็นการหยุดหน่วยเป็นระยะเวลานาน ๆ หมวดจะต้องท าการตัง้รบัแบบวงรอบ ผูบ้งัคบั
หมวดจะต้องมัน่ใจว่าภูมปิระเทศทีห่ยุดหน่วยนัน้เหมาะสมกบัการตัง้รบั และจะต้องจดัการตัง้รบัโดยใช้
ขอ้พจิารณาตามทีจ่ะอธบิายต่อไปในตอนที ่๕ 

        จ. การระวงัป้องกนัระหว่างหยุดหน่วยในบางครัง้ ผูบ้งัคบัหมวดอาจจดัใหม้กีารซุ่มโจมตโีดยใช้
ก าลงัขนาดหมูปื่นเลก็ โดยจะต้องเป็นผูก้ าหนดพืน้ทีใ่หค้ าแนะน าในการเริม่ต้น และควบคุมการซุ่มโจมต ี 

รวมทัง้การบรรจบหมูเ่ขา้กบัหมวดปืนเลก็ 

๒ - ๕ การระวงัป้องกนัในการเข้าตี 

        การระวงัป้องกนัในการเขา้ตี หมายรวมถงึการปฏบิตัขิองหมู่และหมวดปืนเลก็ในการคน้หาขา้ศกึ 

การหลกีเลีย่งหรอืป้องกนัก าลงัส่วนใหญ่จากการถูกพสิจูน์ทราบ และเพื่อป้องกนัหน่วยในระหว่างการเขา้
ต ีณ ทีห่มาย 
        ก. การเคลื่อนทีเ่ขา้ปะทะ หมวดและหมู่ปืนเลก็จะปฏบิตัภิารกจิระวงัป้องกนัหรอืเป็นส่วนก าบงั
ใหก้บัก าลงัส่วนใหญ่ในการเคลื่อนทีเ่ขา้ปะทะ (ดตูอนที ่๓) 

        ข. การลาดตระเวนหาขา่ว ก่อนปฏบิตักิารรบดว้ยวธิรีุกจะต้องท าการลาดตระเวนหาข่าวเกี่ยวกบั
ขา้ศกึ เพื่อน ามาพจิารณาว่าขา้ศกึมอี านาจก าลงัรบและประกอบก าลงัอยา่งไร  เทคนิคในการลาดตระเวน
หาขา่วของหมวดและหมูปื่นเลก็จะอธบิายไวใ้นบทที่ ๓ 

        ค. การเขา้ตเีร่งด่วนและการเขา้ตปีระณีต ในการเคลื่อนทีจ่ากทีร่วมพลไปยงัทีห่มาย หมวดและ
หมูปื่นเลก็จะใชเ้ทคนิคการระวงัป้องกนัระหว่างการเคลื่อนทีเ่ช่นเดยีวกบัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ ทัง้ส่วนฐานยงิ
และส่วนด าเนินกลยทุธจ์ะตอ้งจดัการระวงัป้องกนัตนเองในระหว่างปฏบิตักิจิเฉพาะทีไ่ดร้บัมอบดว้ย 



            ๑) ส่วนฐานยงิ ผูบ้งัคบัหมวดหรอืรองผูบ้งัคบัหมวดซึง่ควบคุมส่วนฐานยงิ จะต้องก าหนดให้
ก าลงัพลทีอ่ยูท่างดา้นปีกคอยตรวจการณ์ และ/หรอืหากจ าเป็นใหท้ าการยงิไปทางดา้นปีกขณะเขา้โจมตี
ขา้ศกึบรเิวณทีห่มาย นอกจากนัน้ส่วนฐานยงิจะตอ้งท าการระวงัป้องกนัทางดา้นหลงัดว้ย 

            ๒) ส่วนด าเนินกลยุทธ์ ขณะเขา้ท าการโจมตทีีห่มาย ส่วนด าเนินกลยุทธจ์ะต้องท าการระวงั
ป้องกนัตนเองทัง้ทางปีกและดา้นหลงัดว้ย ผูบ้งัคบัหมวดจะต้องพจิารณาก าหนดใหส้่วนด าเนินกลยุทธจ์บั
เป็นคู่ (buddy) ตรวจการณ์ทางดา้นปีกและดา้นหลงัในระหว่างกวาดลา้งสนามเพลาะ หมวดจะต้อง
เตรยีมพรอ้มต่อการตโีต้ตอบของขา้ศกึจากทุกส่วนของคูทีไ่ด้กวาดล้างไปแล้วทางด้านหลงัของชุดยงิที่
เป็นส่วนน า ส่วนฐานยงิจะตอ้งท าการระวงัป้องกนัใหก้บัส่วนด าเนินกลยทุธด์ว้ยการโจมตต่ีอขา้ศกึทีเ่ขา้ตี
โต้ตอบหรอืก าลงัเพิม่เติมของขา้ศกึ แต่ทัง้นี้ต้องพจิารณาแล้วว่าส่วนด าเนินกลยุทธ์จะต้องไม่ได้รบั
อนัตรายจากการยงิของฝ่ายเดยีวกนั (ส่วนฐานยงิ) 
        ง. การเสรมิความมัน่คง หมวดและหมู่ปืนเลก็จะต้องจดัการระวงัป้องกนัอย่างรวดเรว็ในการเสรมิ
ความมัน่คง ณ ทีห่มายดว้ยการจดัตัง้ทีต่รวจการณ์ในทศิทางทีค่าดว่าขา้ศกึน่าจะใชเ้คลื่อนทีเ่ขา้หาฝ่าย
เรา และแบ่งมอบเขตการยงิของแต่ละส่วนใหท้าบทบักนั เพื่อใหส้ามารถระวงัป้องกนัไดท้ัว่ถงึ (ตอนที ่
๕) 

๒ - ๖ การระวงัป้องกนัในการตัง้รบั 

        การระวงัป้องกนัในการตัง้รบั หมายรวมถงึมาตรการทัง้ในเชงิรุกและเชงิรบั ในการหลกีเลีย่งจาก
การตรวจจบัหรอืลวงขา้ศกึ และไมย่อมใหส้่วนลาดตระเวนของขา้ศกึทราบทีต่ ัง้ของฝ่ายเรา 
        ก. ภูมปิระเทศ  ผูบ้งัคบัหน่วยจะใชข้อ้พจิารณาลกัษณะภูมปิระเทศทางทหาร  (OCOKA) 

เพื่อพจิารณาภูมปิระเทศในการวางแผนการระวงัป้องกนัในการตัง้รบั โดยจะต้องเลอืกภูมปิระเทศทีใ่ห้
การป้องกนัจากการตรวจการณ์และการยงิของขา้ศกึ รวมทัง้จะต้องสามารถตรวจการณ์และท าการยงิไป
ยงัพื้นทีท่ี่ต้องการท าลายหรอืยบัยัง้การเขา้ตขีองขา้ศกึไดด้้วย หากจ าเป็นผูบ้งัคบัหน่วยอาจใชเ้ทคนิค
การตัง้รบั เช่น การตัง้รบับนลาดหลงัเนิน หรอืการตัง้รบัแบบวงรอบ เพื่อเสรมิการระวงัป้องกนัในการตัง้
รบัก็ได้ และจะต้องวางแผนคุ้มครองเครื่องกดีขวางทัง้ทางปีกและด้านหลงั โดยสนธเิข้ากบัการยงิ
เพิม่เติม รวมทัง้จะต้องพจิารณาภูมปิระเทศส าคญับรเิวณข้างเคยีงที่จะเป็นภยัคุกคามต่อการระวงั
ป้องกนัที่ตัง้ด้วยการจดัตัง้ที่ตรวจการณ์ และคุ้มครองด้วยการยงิทัง้การยงิเล็งตรงและเล็งจ าลอง 
ทา้ยทีสุ่ดผูบ้งัคบัหน่วยจะต้องจดัตัง้ทีต่รวจการณ์ตามช่องทางทีค่าดว่าขา้ศกึน่าจะใชเ้คลื่อนทีเ่ขา้หาฝ่าย
เราเพื่อใหม้กีารแจง้เตอืนแต่เนิ่น 

        ข. ทีต่รวจการณ์  แต่ละหมวดควรจดัตัง้ทีต่รวจการณ์อย่างน้อยทีสุ่ด ๑ จุด ผูบ้งัคบัหมวดจะเป็น
ผูก้ าหนดทีต่ ัง้และเสน้ทางเขา้ออกทีต่รวจการณ์อย่างกวา้ง ๆ ผูบ้งัคบัหมู่จะเป็นผูเ้ลอืกทีต่ ัง้ทีแ่น่นอน ใน
ตอนที ่๑๒ จะกล่าวถงึเทคนิคทีห่มวดและหมูปื่นเลก็ใชใ้นการจดัตัง้และการใชก้ าลงัพล ณ ทีต่รวจการณ์ 

            เมือ่หมวดปืนเลก็ไดร้บัมอบภารกจิใหท้ าหน้าทีเ่ป็นส่วนก าบงัใหก้บัก าลงัส่วนใหญ่ในการตัง้รบั 

อาจจดัตัง้ที่ตรวจการณ์โดยใชห้มู่ปืนเลก็จะรบัผดิชอบภารกจิในการลาดตระเวนระหว่างที่ตรวจการณ์ที่
จดัตัง้ขึน้ 



        ค. การลาดตระเวน ในการปฏบิตักิารตัง้รบั หมวดปืนเลก็ควรจะท าการลาดตระเวนเชงิรุกออกไป
ขา้งหน้าและทางดา้นปีก ซึง่การลาดตระเวนที่ท าควรจะรวมถงึการลาดตระเวนบรเิวณพื้นที่อบักระสุน 

ช่องว่างระหว่างรอยต่อหน่วย ปีกเปิด และช่องว่างหรอืช่องทางทางยุทธวธิกีไ็ด้ รวมทัง้ลวดหนาม
ป้องกนัตนเอง การลาดตระเวนอาจจะใชท้ัง้เพื่อการจดัตัง้และผลดัเปลีย่นก าลงัพล ณ ทีต่รวจการณ์กไ็ด ้

            ผูบ้งัคบัหมวดจะตอ้งระลกึไวเ้สมอว่า การลาดตระเวนทุกครัง้ไม่จ าเป็นต้องเกดิจากความรเิริม่
ของหน่วยเหนือ ในบทที ่๓ จะอธบิายถงึเทคนิคการลาดตระเวนของหมวดและหมูปื่นเลก็ 

        ง. มาตรการเชงิรบั หมวดปืนเล็กอาจได้รบัมอบหมายให้ท าการคุ้มครองบางพื้นที่ในเขต
รบัผดิชอบ ดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ตรวจการณ์เวลากลางคนื กลอ้งตรวจจบัดว้ยรงัสคีวามรอ้น หรอือุปกรณ์
เตอืนภยั ซึ่งระบบต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องวางให้สมัพนัธ์กบัภาพร่างของเขตรบัผดิชอบของหมวด 

มาตรการเชงิรบันี้หมายรวมถงึวนิัยในการพราง การควบคุมการเคลื่อนที่ การใชเ้สยีง แสง และวทิยุ
โทรศพัทด์ว้ย 

        จ. มาตรการในการลวง หมายรวมถงึการปฏบิตัขิองหมวดและหมู่ปืนเลก็ในการทีจ่ะชกัน าหรอื
เหนี่ยวน าขา้ศกึปฏบิตักิารแตกต่างหรอืเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัทีต่อ้งการจะปฏบิตั ิ

            หมวดปืนเลก็อาจใชม้าตรการในการลวงเฉพาะพืน้ที่ เช่น การลวงในเรื่องทีต่ ัง้ หรอืการวาง
ลวดหนามเพิม่เตมิ เป็นตน้ 

        ฉ. การปฏบิตักิารลวง หมวดปืนเลก็อาจไดร้บัมอบใหท้ าการลวงใหก้บัหน่วยใหญ่ การปฏบิตักิาร
นี้ไดแ้ก่ การแสดงลวง การเขา้ตลีวง การแสดงใหเ้หน็ และการใชก้ลอุบายต่าง ๆ ซึง่ส่วนมากแลว้หมวด
ปืนเลก็จะปฏบิตักิจิเหล่านี้ในลกัษณะทีเ่ป็นไปตามปกต ิแต่จะเป็นไปอย่างจ ากดัภายในกรอบทีไ่ดร้บัมอบ 

เช่น การเขา้ตลีวง หรอืการสรา้งภาพปรากฏใหข้า้ศกึเขา้ใจผดิ เป็นตน้ 

 


