
อ้างอิง รส.7-8 บทที ่3 
โดย พ.ท.ประพาศ  ซื่อตรง 



การลาดตระเวน (PATROLLING )  

  การลาดตระเวน คือ ภารกิจในการรวบรวมข่าวสารหรือการ

ปฏิบัติการรบ ประกอบด้วย 

  ๑. การลาดตระเวนหาข่าว ( RECONNAISSANCE PATROL ) 

  ๒.การลาดตระเวนรบ ( COMBAT PATROL ) 

  ๓.การลาดตระเวนสะกดรอย ( TRACKING PATROL ) 



การลาดตระเวน (PATROLLING ) 
   การจัด ( ORGANIZATION ) 

 ๑.  ส่วน บก.ควบคุม ( HEADQUARTERS ELEMENT ) 

 ๒. ทีมช่วยเหลือและอพยพคนเจบ็ ( AID AND LITTER TEAM ) 

 ๓. ทีมควบคุมเชลยศึก ( ENEMY PRISONER OF WAR TEAM ) 

 ๔. ทีมเฝ้าตรวจ ( SURVEILLANCE TEAM ) 

 ๕. ผู้บันทึกข้อมูล ( EN ROUTE RECORDER ) 

 ๖.  พลเข็มทิศ ( COMPASS MAN ) 

 ๗. พลนับก้าว ( PACE MAN ) 



การวางแผนขั้นต้นและการประสานงาน 

   การวางแผนขั้นต้นจะประกอบไปด้วย 

  ๑.การใช้ระเบียบการน าหน่วย 

  ๒.การประมาณสถานการณ์ 

  ๓.การปฏิบัติ ณ.ที่หมาย 

  ๔.การวางแผนเวลาย้อนหลังจากจุดผ่านเข้ามาสู่จุดผ่านออกแนวฝ่ายทหารฝ่ายเดียวกัน 

  ๕.การประสานในรายละเอียดกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งการรับค าส่ัง,การยิงสนับสนุน   



การวางแผนขั้นต้นและการประสานงาน 

 นอกจากนี้แล้วยังประสานงานในเรื่อง 
  ๑.การเปลี่ยนแปลงและปรับสถานการณใ์ห้ทันสมัยในส่วนข้าศกึ 
  ๒.การใช้ ภูมิประเทศส าหรับ เส้นทาง,จุดนัดพบและฐาน ลว. 
  ๓.ข้อมูล แสงและอากาศ 
  ๔.การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ฝา่ยเรา 
  ๕.ส่วนขึ้นสมทบที่มีทักษะพิเศษ เช่น ทหารช่าง,พลซุ่มยิง 
  ๖.การใช้และที่ตั้งสนามส่งลง 
  ๗.จุดเข้า-ออกของแนวทหารฝ่ายเดียวกนั 
  ๘.แผนการยิงสนับสนุน ณ.ทม.และเส้นทางหลัก/รอง 



การวางแผนขั้นต้นและการประสานงาน 

นอกจากนี้แล้วยังประสานงานในเรื่อง ( ต่อ ) 
    ๙.การซักซ้อมและเวลา ส าหรับการซักซ้อมควรเหมือนจริงให้มากที่สุด 

  ๑๐.ความต้องการยุทโธปกรณ์พิเศษ 

  ๑๑.การสนับสนุนทางการขนส่ง 

  ๑๒.แผนทัศนะสัญญาณ เช่น นามเรียกขาน,ความถี่,รหัสผ่าน 

  ๑๓.ประสานงานกับหน่วยที่จะผ่านแนว 

  ๑๔.ประสานงานกับหน่วยลาดตระเวนที่ปฏิบัติการข้างเคียง 



การบรรลุผลส าเร็จของแผน 
 การท าแผนสมบูรณ์จะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  

  ๑.การมอบภารกิจจ าเป็นและกิจสนับสนุนแก่หน่วย 

  ๒.เวลาในการปฏิบัติและในการเดินทาง 

  ๓.เส้นทางหลักและรอง 

  ๔.ทัศนะสัญญาณ 

  ๕.รหัสผ่านเข้า-ออกแนวทหารฝ่ายเดียวกันและรหัสผ่านฉุกเฉิน 

  ๖.ที่อยู่ของ ผบ.หน่วย 

  ๗.การปฏิบัติเมื่อเกิดการปะทะ 



การบรรลุผลส าเร็จของแผน 
  ๘.แผนเผชิญเหตุ จะใช้เมื่อ ผบ.หน่วยไม่อยู่กับก าลังส่วนใหญ่โดยหัวข้อหลัก

ประกอบด้วย ๕ หัวข้อคือ 

   ผบ.หน่วยจะไปที่ไหน? 

   จะไปกับใครบ้าง? 

   จะไปนานเท่าไร? 

   จะปฏิบัติอย่างไร ผบ.หน่วยไม่กลับมา? 

   จะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกดิการปะทะขณะ ผบ.หน่วยไม่อยู่? 

 หรือเรียกว่า แผนเผชิญเหตุ ๕ ข้อ 



การเคลื่อนที่ออกจากแนวทหารฝ่ายเดียวกัน 

  ๑.การประสานงานกับหน่วยที่อยู่ข้างหน้าและหน่วยอื่นที่ลาดตระเวนอยู่

ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียง การประสานงานในเรื่องค าแนะน าในเรื่อง

ทัศนะสัญญาณ,ข้อมูลข่าวสาร,แผนสัญญาณ,แผนการยิง,รหัสผ่านฉุกเฉิน,

ขั้นตอนการผ่านเข้า-ออกแนว,จุดลงรถ,จุดนัดพบขั้นต้น,จุดผ่านเข้า-ออก,

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึก 



การเคลื่อนที่ออกจากแนวทหารฝ่ายเดียวกัน (ต่อ) 

 หน่วยประสานกับหน่วยที่อยู่ข้างหน้าในเรื่อง การพิสูจน์ของหน่วย,ขนาด

ของหน่วยลาดตระเวน,เวลาเข้า-ออกและพื้นที่ปฏิบัติการ 

 หน่วยข้างหน้าให้ข้อมูลในเรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิประเทศ,ที่ตั้ง

หรือคาดว่าจะเป็นที่ตั้งของข้าศึก,พื้นที่คาดว่าข้าศึกจะท าการซุ่มโจมตี,การ

ปฏิบัติล่าสุดของข้าศึก,รายละเอียดในข้อมูลของที่ตั้งก าลังฝ่ายเราและ

เครื่องกีดขวาง,ที่ตั้งของที่ตรวจการณ์,แผนการยิง,การสนับสนุนที่สามารถ

ช่วยเหลือได้ 



การเคลื่อนที่ออกจากแนวทหารฝ่ายเดียวกัน 

แผนในการผ่านแนวทหารฝ่ายเดียวกัน ควรพิจารณาในตามล าดับของการปฏิบัติ 

  ๑.การติดต่อกับผู้น าทางที่จุดติดต่อ 

  ๒.การเคลื่อนที่ไปสู่จุดนัดพบขั้นต้น 

  ๓.การประสานงานขั้นสุดท้ายสมบูรณ์ 

  ๔.การเคลื่อนที่ผ่านจุดผ่านแนว 

  ๕.จัดตั้งจุดหยุดชั่วคราวที่บริเวณสุดเขตคุ้มครองการยิงจากฝ่ายเดียวกันเพื่อดูเหตุการณ์ 



จุดนัดพบ 

  จุดนัดพบ ( RALLY POINTS ) คือ สถานที่ ที ่ผบ.หน่วยก าหนดให้เป็นที่รวมพลและจัด

หน่วยถ้าเกิดการพลัดหลง 

  การคัดเลือกจุดนัดพบ 

   ง่ายที่จะค้นพบ 

   มีการก าบังและการซ่อนพราง 

   ไกลจากแนวธรรมชาติ 

   สามารถท าการป้องกันได้ในระยะเวลาสั้นๆ 



จุดนัดพบ 
  จุดนัดพบมี ๕ แบบ 

  ๑.จุดนัดพบขั้นต้น เป็นจุดที่อยู่ในแนวฝ่ายเดียวกันเป็นสถานที่ส าหรับรวมพลและจดัหน่วยใน

กรณีที่เกิดการปะทะกับข้าศึกในห้วงเวลาที่ผ่านแนวทหารฝ่ายเดียวกันหรือยงัไปไม่ถึงจุดนัดพบ

ระหว่างทางที่แรก 

  ๒. จุดนัดพบระหว่างทาง ผบ.หน่วยก าหนดจุดนัดพบระหว่างทางทุกๆ ๑๐๐ ถึง ๔๐๐ เมตร 

โดยยึดภูมิประเทศ,ความทึบของพืชพนัธ์และการมองเห็น เมื่อมีการมอบหมายจุดนัดพบระหว่าง

ทางใหม่ จุดนัดพบเดิมก็ยังมีผลอยู่จะใชใ้นกรณีที่มีการปะทะในขณะที่มีการก าหนดจดุนัดพบแห่ง

ใหม่ ในการก าหนดจุดนัดพบระหว่างทางนั้นสามารถที่จะท าได้ ๓ วิธี คือ การหยุดหน่วย,การเดิน

ผ่านและชี้,การเดินเข้าทับจุดและชี้ 



 ๓.จุดนัดพบ ณ.ท่ีหมาย คือ จุดท่ีอยู่ห่างจากการมองเห็น,เสียง,และระยะหวังผลของปืนเล็ก
จากท่ีหมาย โดยปกติจะอยู่ในทิศทางท่ีจะเคล่ือนท่ีผ่านหลังจากท าการลาดตระเวนท่ีหมาย การ
ปฏิบัติที่จุดนัดพบจะประกอบไปด้วย 

  ๓.๑.การลาดตระเวนท่ีหมาย 

  ๓.๒.การออกค าสั่งแยกส่วน 

  ๓.๓.การกระจายข้อมูลข่าวสารจากการลาดตระเวนถ้าไม่มีการปะทะ 

  ๓.๔.การเตรียมการขั้นสุดท้ายก่อนการปฏิบัติการต่อ เช่น การพราง,การเตรียมวัตถุ
ระเบิด,การวางเป้สนาม,การเตรียมเครื่องปฐมพยาบาล,การเตรียมผ้าผูกตาส าหรับเชลย,การ
ตรวจอาวุธ 

  ๓.๕.การตรวจนับจ านวนก าลังพลและยุทโธปกรณ์หลังจากการปฏิบัติ ณ.ท่ีหมาย 

  ๓.๖.ทบทวนการจัดตั้งสายการบังคับบัญชาหลังจากการปฏิบัติ ณ.ท่ีหมาย 



จุดนัดพบ 

 การเข้าสู่จุดนัดพบ ณ.ที่หมายของหมู่ 

 ๑. หยุดอยู่ห่างจากการมองเห็น,เสียง,และระยะหวังผลของปืนเล็กจากจุดนัดพบ ณ.ที่หมายที่เราเลือก ( ๒๐๐-๔๐๐ เมตร ในกรณีที่

ทัศนะวิสัยดีและ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร ในกรณีที่ทัศนะวิสัยจ ากัด ) 

 ๒.วางก าลังป้องกัน  

 ๓.ให้แผนเผชิญเหตุ ๕ ข้อ จากนั้นผบ.หน่วย,พลเข็มทิศ,พลคุ้มกัน ๒ นายจากชุดยิงเคลื่อนที่ไปยังจุดนัดพบ ณ.ที่หมายที่เลือกไว้ 

 ๔.วางพลคุ้มกันจาดชุดยิง ก.ที่ ๑๒ น.และชุดยิง ข.ที่ ๖ น.และให้แผนเผชิญเหตุ ๕ ข้อ จากนั้นกลับมาพร้อมกับพลเข็มทิศ 

 ๖.น าก าลังเข้าวางตัวโดยชุดยิง ก.จาก ๙-๓ น.และชุดยิง ข.จาก ๓-๙ น. 



จุดนัดพบ  
ณ.ที่หมาย 

การเข้าจุดนัดพบ ณ.ที่หมายของหมู่ 

๑.หมู่หยุด ท าการ รวป. 

๒๐๐-๔๐๐ เมตร ในกรณีที่ทัศนะวิสัยดีและ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร ในกรณีที่ทัศนะวิสัยจ ากัด 

ข้าศึก 

๒.ให้แผนเผชิญเหตุ ๕ ข้อ จากนั้น
ผบ.หน่วย,พลเข็มทิศ,พลคุ้มกัน ๒ 
นายจากชุดยิงเคลื่อนที่ไปยังจุดนัด 
พบ ณ.ที่หมายที่เลือกไว้ 
 

๓.วางพลคุ้มกันจากชุดยิง ก.ที่ ๑๒ น.
และชุดยิง ข.ที่ ๖ น. 
และให้แผนเผชญิเหตุ ๕ ข้อ จากนั้น 

๔.กลับมาพร้อมกับพลเข็มทิศ 

๕.น าก าลังเข้าวางตัวโดยชุดยิง ก. 
จาก ๙-๓ น.และชุดยิง ข. จาก ๓-๙ น. 
 

ชุด.ก 

ชุด.ข 



การเข้าจุดนัดพบ ณ ที่หมายของหมวด 

 ขั้นการปฏิบัติเหมือนกับหมู่แต่มีข้อแตกต่าง คือ การใช้ทหารจากทุกหมู่ใน

การลาดตระเวนและการวางก าลัง 

ข้าศึก 

หมู่๑ 

หมู่๓ 

หมู่ ๒ ปก. 

บก.มว. 



จุดนัดพบ 

  ๔.จุดนัดพบ ณ.จุดกลับแนวทหารฝ่ายเดียวกัน คือ จุดนัดพบที่ตั้งอยู่ ณ. หยุดที่อยู่ห่างจาก

การมองเห็น,เสียง,และระยะหวังผลของปืนเล็กของฝ่ายเรา 

  ๕.จุดนัดพบฝั่งไกลและฝั่งใกล้ คือ จุดนัดพบที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่อันตราย โดยจะใช้เมื่อ

จะท าการข้ามพื้นที่นั้น เช่น ถนน ล าคลอง ที่โล่งที่ไม่สามารถอ้อมผ่านได้ ( ต้องเลือกที่แคบที่สุด ) 

เมื่อเกิดการปะทะในระหว่างการข้าม ทหารจะเคลื่อนที่ไปยังที่จุดนัดพบที่ใกล้ที่สุดเพื่อท าการ

ตรวจยอด,ปรับก าลังและส ารวจอาวุธยุทโธปกรณ์ 



จุดนัดพบฝั่งไกลและฝั่งใกล้ 

พื้นที่อันตราย 
ข้าศึกท าการโจมตี 

จุดนัดพบ 
 ฝั่งไกล 

จุดนัดพบ 
 ฝั่งใกล้ 

พื้นที่อันตราย 



จุดนัดพบ 

จุดนัดพบระหว่างทาง 

จุดนัดพบ ณ.ทม 

จุดนัดพบขั้นต้น 

จุดนัดพบระหว่างทาง 

จุดนัดพบระหว่างทาง 

จุดนัดพบระหว่างทาง จุดนัดพบฝั่งใกล้ 

จุดนัดพบฝั่งไกล 

จุดนัดพบเมื่อกลับสู่แนว 
พื้นที่อันตราย 



การลาดตระเวนที่หมายของ ผบ.หน่วย 
 ผบ.หน่วย ลว.ที่หมายในขณะที่หน่วยท าการจัดตั้งจุดนัดพบ ณ.ที่หมาย 

  ๑.ผบ.หน่วยยืนยันที่หมาย 

  ๒.เลือกที่ตั้งของส่วนระวังป้องกัน,ส่วนโจมตี,ส่วนสนับสนุน 

  ๓.ท าการปรับแผนโดยยึดการตรวจการณ์ที่หมายและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้าศึก 

  ๔.การปฏิบัติกิจของ ผบ.หน่วยขึ้นอยู่กับชนิดของการลาดตระเวน 

  ๕.วางแผนเวลาในการกลับสู่จุดนัดพบ ณ.ที่หมายเพื่อท าแผนสมบูรณ์ 

  ๖.กระจายข้อมูลข่าวสาร  

      ๗.ออกค าสั่งและค าแนะน า 

  ๘.ให้เวลาในการเตรียมการต่างๆ 



การกลับเข้าสู่แนวทหารฝ่ายเดียวกัน 

 ค าเตือน ไม่ควรที่จะผ่านแนวทหารฝ่ายเดียวกันในเวลากลางคนืยกเว้นจ าเป็นเมื่อมีความจ าเป็นใน

การบรรลุภารกิจ 

  ๑.หยุดที่จุดนัดพบ ณ.จุดผ่านแนวฝ่ายทหารฝ่ายเดียวกันและท าการระวังป้องกัน 

  ๒.วิทยุยืนยันรหัสและบอกถึงที่ตั้งและพร้อมที่จะกลับเข้าสูแ่นว ก าลังที่แนวยืนยันรหัสและ

ยืนยันว่าพลน าทางได้พร้อมรอที่จุดอยู่แล้ว หน่วยท าการเคลื่อนที่ 

   กรณีที่วิทยุใช้การไม่ได้ ผบ.,พนว.,พลคุ้มกันท าการเคลื่อนที่มาที่จุดติดต่อและใช้รหัสผ่าน จุด

ติดต่อแจ้งเตือนการเขา้สู่แนวกับหน่วยของตน 



การกลับเข้าสู่แนวทหารฝ่ายเดียวกัน 

 กรณีที่หาจุดติดต่อไม่พบ ให้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่จุดประสานงานผ่านแนว โดยเคลื่อนที่ให้พ้นจาก

ระยะยิงหวังผลของอาวุธเบา 

 ค าเตือน ควรท าในเวลากลางวัน ถ้าท าในเวลากลางคืนควรใช้สัญญาณช่วยโดยที่ต้อง

ประสานงานไว้ล่วงหน้า 

  ๓.เมื่อหน่วยทราบว่าจะมีการผ่านแนว ผบ.หน่วยให้แผนเผชิญเหตุ ๕ ข้อ จากนั้นผบ.,พนว,

พลคุ้มกัน เคลื่อนที่ไปยังจุดผ่านแนว 

  ๕.ใช้เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆในการติดต่อกับพลน าทาง 

  ๖.วางพลคุ้มกันไว้ที่จุดผ่านแนวจากนั้น ผบ.และพนว.กลับมาน าก าลังไปสู่จุดผ่านแนว 



การกลับเข้าสู่แนวทหารฝ่ายเดียวกัน 

 ๗.นับและยืนยันก าลังพลที่ผ่านแนว 

 ๘.รายงานที่ บก.หน่วยที่ผ่านแนว บอกในสิ่งที่เป็นข้อห่วงใยที่มีค่าทางยุทธวิธีในพื้นทีของหน่วย

ที่ผ่านแนว 

 ๙.กลับมาที่หน่วยในพื้นที่รวมพล น าก าลังไปยังพื้นที่ปลอดภัยส าหรับการบรรยายสรุปกลับ 



๗.ผบ.และพนว.กลับ
มา 

การกลับเข้าสู่แนวทหารฝ่ายเดียวกัน 

ลว. 

๑.หยุดที่จุดนัดพบ ณ.
จุดผ่านแนวฝ่ายทหาร
ฝ่ายเดียวกันและท า
การระวังป้องกัน 

บก.ที่ 
แนว 

๒.วิทยุยืนยันรหัส 
และบอกถึงที่ตั้ง 

๓.ยืนยันว่าพลน าทางได้ 
พร้อมรอที่จุดอยู่แล้ว 

แนวทหารฝ่ายเดียวกัน 

แนวทหารฝ่ายเดียวกัน 

๔.ผบ.หน่วยให้แผนเผชิญเหตุ ๕ ข้อ จากนั้น 

ผบ.,พนว,พลคุ้มกัน เคลื่อนที่ไปยังจุดผ่านแนว 

พลน าทาง 

๕.ใช้เครื่องหมายและสัญญาณ 

ต่างๆในการติดต่อกับพลน าทาง 

กลุ่มติดต่อ 

๖.วางพลคุ้มกัน 
ไว้ที่จุดผ่านแนว 

 ๙.นับและยืนยัน 
ก าลังพลที่ผ่านแนว 

๑๐.รายงานที่ บก.หน่วยที่ผ่านแนว 
บอกในสิ่งที่เป็นข้อห่วงใยทีม่ีค่า
ทางยุทธวิธีในพื้นทขีองหน่วยทีผ่่าน
แนว 

ลว. 

๑๑.กลับมาที่หน่วย 
ในพื้นที่รวมพล 

๑๒.น าก าลัง 

ไปพื้นที่ 

ปลอดภัย 

เพื่อท า 

บรรยาย 

สรุปกลับ 

๘.น าก าลังไปสู่จุดผ่านแนว 



การบรรยายสรุป 
  ทันทีที่หน่วยลาดตะเวนกลับมา ผบ.หน่วยจะท าการบรรยายสรุปต่อหน่วยเหนือ โดยปกติเป็นการพูดแต่ถ้าที่ความต้องการใน

การเขียนรายงานจะประกอบด้วย 

  ๑.ขนาดและการประกอบก าลังของหน่วยลาดตระเวน 

  ๒.ภารกิจ เช่น ชนิดของการลาดตระเวน,พื้นที่,วัตถุประสงค์ 

  ๓.เวลาเข้า-ออก 

  ๔.เส้นทางมุมเดินที่ใช้ 

  ๕.รายละเอียดบรรยายถึงภูมิประเทศและที่ตั้งข้าศึกที่ตรวจพบ 

  ๖.ผลจากการปะทะกับข้าศึก 

  ๗.สถานภาพก าลังพล 

  ๘.ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 



การลาดตระเวนหาข่าว 
  การลาดตระเวนหาข่าวเป็นปฏิบัติให้ได้มาซึ่งเวลาและข้อมูลที่แท้จริงของข้าศกึและภูมิ

ประเทศและ ผบ.หน่วยควรยืนยันถึงความต้องการต่างๆในภารกิจด้วย 

  การลาดตระเวนหาข่าวมี ๓ แบบ 

  ๑.การลาดตระเวนหาข่าวแบบพื้นที่ 

  ๒.การลาดตระเวนหาข่าวแบบแบ่งเขต 

  ๓.การลาดตระเวนหาข่าวแบบเส้นทาง 



การลาดตระเวนหาข่าว (ต่อ) 

 การจัดก าลังมี ๒ ประเภท คือ 

  ๑.ส่วนลาดตระเวน เป็นการลาดตระเวนที่หมายในขณะที่ทีมระวังป้องกันอยู่ในที่ตั้งที่

สามารถให้การคุ้มครองได้ โดยปกติใช้ระบบ ๒ คนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ 

  ๒.ส่วนลาดตะเวนและส่วนระวังป้องกัน โดยปกติใช้ในการลาดตระเวนแบบแบ่งเขต แต่จะ

ใช้ในสถานการณ์ที่มีความต้องการในการแยกความรับผิดชอบส าหรับการลาดตระเวนและการ

ระวังป้องกัน 

  



รวป. 

การจัดก าลังในการลาดตระเวนหาข่าว 

ลว. 

รวป. 

ลว. 

ลว. 

ลว. 
รวป. 

ลว. 

แบบที่ ๑ แบบที่ ๒ 



การลาดตระเวนหาข่าว (ต่อ) 
  กิจส าหรับหน่วยรอง ผบ.หน่วยจะพิจารณาดังนี้ 

  ๑.ความต้องการในการลาดตระเวนและการระวังป้องกัน โดยการแยกภารกิจ โดย 

  ๑.๑.ให้ก าลังส่วนใหญ่แบ่งเป็น ๒ ส่วนโดยท าหน้าที่ในการลาดตระเวนและท าการระวังคุ้มกัน 

  ๑.๒.แบ่งก าลังออกเป็นส่วนย่อยๆและในส่วนย่อยนั้นมีความสมบูรณ์ในการจัดทีม

ลาดตระเวนและทีมระวังป้องกัน 

  ๒.ขนาดและจ านวนที่หมาย,ความต้องการในการรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดนัดพบ ณ.ท่ี

หมายและเวลาที่จะปฏิบัติภารกิจ 



การลาดตระเวนหาข่าว (ต่อ) 
  การลาดตระเวนหาข่าวแบบพื้นที่ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเฉพาะในที่ตั้งและ

พื้นที่รอบที่ตั้งของข้าศึก ที่ตั้งอาจจะมาในรูปของมุมภาคและแผ่นบริวาร โดยการใช้การเฝ้าตรวจ

หรือจุดตรวจรอบๆบริเวณที่หมาย ปัจจัยที่จะพิจารณาตามล าดับเหตุการณ์ คือ 

  ๑.ผบ.หน่วยและทีมเฝ้าตรวจท าการลาดตระเวนจากจุดนัดพบ ณ.ที่หมาย ผบ.หน่วยวางทีม

เฝ้าตรวจและท าการลาดตระเวนรอบๆที่หมาย รอง ผบ.หน่วยท าการระวังป้องกันจุดนัดพบและ

เส้นทางการเคลื่อนที่ของขา้ศึกเข้าสู่ที่หมาย 

  ๒.ผบ.หน่วยวางทีมเฝ้าตรวจใกล้ที่หมาย โดยการน าทีมเข้าที่วางตัวหรือการแนะน าให้ทีม

เข้าที่วางตัวตามที่ได้รับมอบ 



การลาดตระเวนหาข่าว (ต่อ) 
  ๓.หลังจากการเฝ้าตรวจจนได้เวลา ทุกส่วนกลับมาสู่จุดนัดพบ ณ.ที่หมายและรายงานสิ่งที่

ได้พบเห็นแก่ ผบ.หน่วยหรือผู้บันทึกเมื่อข้อมูลต่างๆได้รายงานครบถ้วนจึงท าการแพรก่ระจาย

ข้อมูลข่าวสารแก่ทหารทุกคน 



การลาดตระเวนหาข่าวแบบพื้นที่ 

จุดนัดพบ  
ณ.ทม. 

ทม. 
จุดแยก 

รวป. 

รวป. 

รวป. 

เฝ้าตรวจ 

เฝ้าตรวจ 

เฝ้าตรวจ 

เฝ้าตรวจ 

รวป. 

๑.ผบ.หน่วยและทีมเฝ้าตรวจ 
ท าการลาดตระเวนจาก 
จุดนัดพบ ณ.ที่หมาย 

๒.ผบ.หน่วยวางทีมเฝ้าตรวจ 
และท าการลาดตระเวน 
รอบๆที่หมาย 

๓.รอง ผบ.หน่วยท าการระวังป้องกัน 
จุดนัดพบและเส้นทางการเคลื่อนที ่
ของข้าศึกเข้าสู่ที่หมาย 

๔.ผบ.หน่วยวางทีมเฝ้าตรวจใกล้ที่หมาย 
 โดยการน าทีมเข้าทีว่างตัวหรอืการแนะน า 
ให้ทีมเข้าที่วางตัวตามทีไ่ด้รับมอบ 

๕. เมื่อได้เวลาทุกส่วนกลับสู่จุดนัดพบ ณ.ที่หมาย 

รายงานสิ่งทีไ่ด้พบเห็นแก ่ผบ.หน่วยหรือผู้บันทกึ  

เมื่อข้อมูลต่างๆได้รายงานครบถ้วนท าการแพร่ 

กระจายข้อมูลข่าวสารแก่ทหารทุกคน 



การลาดตระเวนหาข่าว 

  การลาดตระเวนหาข่าวแบบแบ่งเขต เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้าศึก,ภูมิ

ประเทศและเส้นทางในเฉพาะพื้นทีก่ าหนด โดยการใช้ส่วนเคลื่อนที่,ส่วนเฝ้าตรวจหรือชุดการปฏิบัติของการ

ลาดตระเวน 

  ๑. การใช้ส่วนเคลื่อนที่ เป็นการเคลื่อนที่ของหน่วยลาดตระเวนที่ครอบคลุมในพื้นที่ต้องการ โดยมีวิธีการ

เคลื่อนที่อยู่ ๔ วิธ ี

    - แบบพัด 

   - แบบกล่อง 

   - แบบครอบคลุมเส้นทาง 

   - แบบพื้นที่ต่อเนื่อง 



แบบพัด 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

 จัด รปภ.ที่จุดนัดพบ ณ.ทม. 
 ทีม ลว.เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่วางไว้  
 มีกองหนุนไว้ที่ จุดนัดพบ ณ.ทม. 
 เม่ือกลับมารวบรวมและกระจายข่าวสาร 
ก่อนที่จะท าการเคลื่อนย้าย 

แนวทาง 
เคลื่อนที่ 



แบบกล่อง 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

ลว.๑ 
ลว.๒ 

ลว.๓ 

ลว.๒ 

ลว.๓ 

ลว.๑ 

๑.ผบ.หน่วย ลว.แบ่งก าลังและ 
ส่งหน่วย ลว.ไปในเส้นทางที่ 
แตกต่างกันในเขตที่รบัผิดชอบ 
โดยรวมพลในจุดนัดพบ ณ.ทม. 
ที่ ๒ เพื่อท าการรวบรวมและ 
แพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร 

๒.ในจุดนัดพบ ณ.ทม.ที่ ๒  
ท าการรวบรวมและแพร่กระจาย 
ข้อมูลข่าวสาร จากนั้นท าการ ลว.
ต่อไป 

๓.ในจุดนัดพบ ณ.ทม.ที่ ๓  
ท าการรวบรวมและแพร่กระจาย 
ข้อมูลข่าวสาร จากนั้นท าการ ลว.ต่อไปหรือ
ถ้าเสร็จสิ้นภารกิจก็จะเดินทางกลับ 
จุดนี้จะอยู่ฝั่งไกลของจุดนดัพบ ณ.ทม๑ 



จุดแยก 

๔.กลับมาที่จุดแยก,รวบ 
รวมแพร่ข้อมูลที่ได้มา 
เดินทางไปยังจุดถัดไป 

จุดแยก 

จุดแยก จุดแยก 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

จุดนัดพบ 

๑.ออกจากแนว 

กลับสู่แนว 

๒.เคลื่อนที่ 

๓.เมื่อถึงจุดที่ก าหนด 
ใช้เทคนิคแบบพัด 

๕.เมื่อถึงจุดที่ก าหนด 
ใช้เทคนิคแบบพัด 

๖.กลับสู่จุดนัดพบ,รวบ 
รวมแพร่ข้อมูลที่ได้มา 
เดินทางไปกลับสู่แนว 

จุดแยก 

จุดแยก 

ลว.๑ 

ลว.๒ 

ลว.๓ 



แบบพื้นที่ต่อเนื่อง 

จุดนัดพบ 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

จุดนัดพบ 
 ณ.ทม. 

๑.ออกจากแนว 
๔.กลับสู่แนว 

ลว.๑ 

ลว.๒ 
ลว.๓ 

๓.กลับสู่จุดนัดพบ,รวบ 
รวมแพร่ข้อมูลที่ได้มา 
เดินทางไปกลับสู่แนว 

๒.กลับมาที่จุดนัดพบ ณ.ทม. 
รวบรวมแพร่ข้อมูลที่ได้มา 
เดินทางไปยังจุดถัดไป 



การลาดตระเวนหาข่าว 

  ๒.ส่วนเฝ้าตรวจอยู่กับที่ คือ การที่ ผบ.หน่วยท าการวางทีมเฝ้าตรวจในสถานที่

ซึ่งสามารถตรวจการณ์อย่างครอบคลุมพื้นที่ส าหรับห้วงเวลานาน,ท าการรวบรวม

ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และควรที่จะพิจารณาความต้องการต่างๆเพื่อที่จะด ารงความ

ต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจในแผนการบรรทุกด้วย 



๑.จัดตั้งฐาน ลว.และ 
ท าการแยกย้ายไปยัง 
จุดแยกของตนเอง 

การลาดตระเวนหาข่าวแบบพื้นที่ 
โดยใช้ส่วนเฝ้าตรวจอยู่กับที่  

ทม. 

ลว. 

แนวทางการเคลื่อนที่ 

ลว.๑ 

ลว.๒ 

ลว.๓ 

ทีม ๑ 

ทีม ๒ 

ทีม ๓ 
ทีม ๔ ทีม ๕ 

ทีม ๖ 

๒.แยกย้ายเข้า 
ที่วางตัวเพื่อท า 
การเฝ้าตรวจ 



การลาดตระเวนหาข่าว 

  ๓.การลาดตระเวนหาข่าวแบบหลายพื้นที่ เป็นการลาดตระเวนที่ ผบ.หน่วยให้

แต่ละหน่วยรับผิดชอบในแต่ละที่หมายเอง โดยหน่วยย่อยจะแยกก าลังตั้งแต่จดุ

รวมพล ณ.ที่หมาย 



การลาดตระเวนหาข่าวแบบหลายพื้นที่ 

ลว. 

ทม. 

ทม. 

ทม. 
ทีม ๑ 

ทีม ๒ 

ทีม ๓ 

ทีม ๕ 
ทีม ๔ 

ทีม ๖ 

ทม. 

แนวทางการเคลื่อนที่ 



การลาดตระเวนหาข่าว 

   การลาดตระเวนหาข่าวแบบเส้นทาง เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งลายละเอียดในเกี่ยวกับ

เส้นทางและภูมิประเทศใกล้เคยีงทั้งหมดหรือเพือ่ก าหนดที่ตั้งส าหรับการวางเครื่องกีดขวาง ให้

ความเร่งด่วนบนถนน แนวทางที่แคบ เช่น เส้นทางในการแทรกซึม หรือทิศทางทั่วไปของการเข้า

ตี โดยปกติจะมีการขึ้นสมทบของทหารช่าง แต่ทหารราบสามารถที่จะท าการลาดตระเวนหาข่าว

แบบเส้นทางเร่งด่วนได้ ผลที่ต้องการ คือ ขีดความสามารถในการจราจร,การปฏบิัติของข้าศึก,

การปนเปื้อนทาง นชค.และข้อพิจารณาในภูมิประเทศใกล้เคยีงที่จะมีผลต้อทั้งฝ่ายเราและข้าศึก 

โดย ผบ.หน่วยพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ 



การลาดตระเวนหาข่าว 

  ๑.วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการลาดตระเวนเส้นทาง คือ วิธีแบบพัด โดยมั่นใจว่าเส้นทาง

แบบพัดที่ใช้ครอบคลุมในจุดตัดของเส้นทางและไกลกว่าระยะยิงตรงจากถนนหลัก 

  ๒.ใช้เส้นทางใหม่เมื่อเดนิทางกลับ 

  ๓.เมื่อจุดมุ่งหมายหลักในการลาดตระเวน คือ ถนน ดังนั้นควรมองว่าถนน คือ พื้นที่

อันตราย โดยการเคลื่อนที่นั้นต้องขนานไปกับถนนโดยใชก้ารก าบังและการซ่อนพราง เมื่อ

ต้องการที่จะพิสูจน์ทราบจึงเคลื่อนที่เข้าใกล้ถนน 



การลาดตระเวนเส้นทาง 

จุดแยก 

จุดแยก 

จุดแยก 

เส้นทาง 

ข้าศึก 
๑.การเคลื่อนที่นั้นต้องขนานไปกับ 
ถนนโดยใช้การก าบังและการซ่อนพราง 

๓.แบบพัด 

๒.ถนน คือ พื้นที่อันตราย 

๔.เมื่อต้องการพิสูจน์ 

ทราบจึงเคลื่อนทีเ่ข้า 

ใกล้ถนน 
๕.ใช้เส้นทางใหม่ 
เมื่อเดินทางกลับ 



การลาดตระเวนรบ 
  การลาดตระเวนรบเป็นการปฏิบัติการเพื่อท าลาย,จับหรือยดึยุทโธปกรณ์ของ

ข้าศึก เช่น การท าลายที่ตั้ง สิ่งอ านวยความสะดวก หรือจุดที่ส าคัญๆของข้าศึก 

 การลาดตระเวนรบมี ๒ ชนิด คือ  

   ๑ การซุ่มโจมตี 

   ๒.การตีโฉบฉวย 



การลาดตระเวนรบ 
  การจัดก าลัง 

   ๑.ส่วนโจมตี 

   ๒.ส่วนระวังป้องกัน 

   ๓.ส่วนสนับสนุน 

   ๔.ส่วนเจาะเครื่องกีดขวาง 

   ๕.ส่วนระเบิดท าลาย 

   ๖.ส่วนค้นหาและจับเชลย 



การลาดตระเวนรบ 
  

 ๑.ผบ.หน่วยพิจารณาความต้องการส าหรับการโจมตีที่หมาย,การสนบัสนุนโดยการยิงและการระวัง

ป้องกัน 

  ๑.๑.ส าหรับการโจมตีที่หมาย พิจารณาความต้องการทีจ่ะปฏิบัติบนที่หมาย,ขนาดของที่หมายและรู้

หรือคาดการณ์ความเข้มแข็งและการประกอบก าลงัของข้าศกึบนที่หมายและรอบๆที่หมาย 

  ๑.๒.พิจารณาอาวุธที่มีอยู,่ชนิดและระดับการยิงที่ต้องการเพือ่ให้การสนับสนุนการโจมตีที่หมาย 

  ๑.๓.พิจารณาในการระวังป้องกัน ณ.จุดต่างๆระหว่างเสน้ทาง,พื้นที่อันตราย,จุดรวมพล ณ.ที่หมาย,

แนวทางการเคลื่อนที่ของขา้ศึกเข้าสูท่ี่หมายและปัจจัยอื่นๆในห้วงภารกิจ 



 ๒.ผบ.หน่วยมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมส าหรับการระเบิดท าลาย,การตรวจค้นหาขา้ศึกที่ถูก

สังหาร,การควบคุมเชลย,การรักษาพยาบาลและการอพยพคนเจ็บของฝ่ายเรา และกิจอื่นๆที่

มีความจ าเป็นในการบรรลุภารกิจ  

 ๓.ผบ.หน่วยต้องตัดสินใจว่า ใครจะเป็นผู้ควบคุมในสว่นขึ้นสมทบของผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ

หรือยุทโธปกรณ์พิเศษ 

การลาดตระเวนรบ 



 

  การปฏิบัติการลาดตระเวนที่หมายจากจุดรวมพล ณ.ที่หมายนั้น โดยปกติแล้ว ผบ.หน่วยจะเป็นผู้

ควบคุมส่วนโจมตี โดยจะน า หน.ส่วนสนับสนุน,หน.ส่วน รวป.และส่วนเฝ้าตรวจ ( ๒-๔ นาย จากส่วน

โจมตี)โดยจะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

  ๑.ก าหนดจุดแยกในระยะครึ่งทางระหว่างจุดนัดพบ ณ.ทีห่มายแต่ต้องค านงึถึงภูมิประเทศด้วย โดย

จุดนี้จะเป็นจุดแยกในการวางต าแหน่งของส่วนต่างๆ ในจุดแยกควรที่จะมีการวางสายโทรศัพท์เพือ่ใช้ใน

การติดต่อสื่อสารกับจุดนัดพบ ณ.ที่หมาย 

การลาดตระเวนรบ 



  ๒.ผบ.หน่วยยืนยันที่หมายว่าถูกต้องและเหมาะสมในการซุ่มโจมตีหรือตีโฉบฉวย จดบันทึกภูมิ

ประเทศและยืนยันว่าจะวางระเบิดเคย์โมหรือทุ่นระเบิดที่ไหนเพือ่คุ้มครองพืน้ที่อับกระสุน และภูมิ

ประเทศส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจ 

  ๓.ถ้าเป็นการลาดตระเวนซุ่มโจมตีไม่ควรที่จะข้ามบริเวณพื้นทีส่ังหาร  

  ๔.ยืนยันที่วางตัวของส่วนต่างๆว่าเหมาะสม 

  ๕.ยืนยันเส้นเข้า-ออกที่หมาย 

  ๖.วางทีมเฝ้าตรวจและให้แผนเผชญิเหตุ ๕ ข้อ 

การลาดตระเวนรบ 



จุดนัดพบ 
ณ.ทม. 

ทม.หรือพื้นที่สังหาร 

รวป. 

สน. 

 ๑.ผบ.หน่วย,หน.ส่วน รวป 
,หน.ส่วน สน.และทีมเฝ้า
ตรวจ ลว.ทม. 

๒.ก าหนดจุดแยกในระยะครึ่ง 
ทางระหว่างจุดนดัพบ ณ.ที่หมาย 
แต่ต้องค านึงถึงภูมิประเทศด้วย 
วางสายโทรศัพทเ์พื่อใช้ในการ 
ติดต่อสื่อสารกับจุดนัดพบ ณ.ที่หมาย 
 

๓.ผบ.หน่วยยืนยันที่หมายว่าถูกต้อง 
และเหมาะสมในการซุ่มโจมตีหรือ 
ตีโฉบฉวย จดบันทึกภูมิประเทศ 
และยืนยันว่าจะวางระเบิดเคย์โม 
หรือทุ่นระเบิดที่ไหนเพื่อคุ้มครอง 
พื้นที่อับกระสุน และภูมิประเทศส าคัญ 
ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏบิัติภารกิจ 

จต. 

๔.ยืนยันที่วางตัวของส่วนต่างๆว่าเหมาะสม 
ยืนยันเส้นเข้า-ออกที่หมาย 
วางทีมเฝ้าตรวจและให้แผนเผชิญเหตุ ๕ ข้อ 

รวป. 

การเคลื่อนที่เมื่อ ปบ. 

การเคลื่อนที่เมื่อ ลว. 



  คือ การโจมจู่จากพื้นที่พรางตัวและก าบังสู่เป้าหมายเคลื่อนที่หรอืที่หยุดอยู่

เพียงชั่วคราว 

       มี ๒ ระดับ คือ เร่งด่วนและประณตี 

     มี ๒ รูปแบบ คือ แนวเส้นตรงและรูปตัวแอล  

     มี ๒ ชนิด คือ จุดและพื้นที่ 

  ในการวางแผนการซุ่มโจมตีนั้นใช้การประสมประสานกันระหว่าง ระดับ, รูปแบบและชนิด 

  

การลาดตระเวนรบ 



  คือ 

 ๑. การครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของโดยการยิงของอาวุธ 

 ๒. การใช้เครื่องกีดขวางเพ่ิมเติม เช่น ระเบิดเคย์โมหรือทุ่นระเบิด เพ่ือให้ข้าศึกถูกบีบให้อยู่ในพื้นที่สังหาร 

 ๓. การใช้ระเบิดเคย์โมหรือทุ่นระเบิดในการคุ้มครองก าลังฝ่ายเรา 

 ๔. การใช้ส่วนระวังป้องกันในการโดดเดี่ยวพื้นที่สังหาร 

 ๕. การโจมตีเข้าสู่ที่หมาย,การตรวจค้นผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต,การรวบรวมเชลยศึกและการรวบรวมยุทโธปกรณ์ (ส่วน

โจมตีต้องสามารถเคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางท่ีฝ่ายเราวางไว้ได้อย่างรวดเร็ว) 

๖. การจับเวลาการปฏิบัติของทุกส่วนเพื่อป้องกันการสูญเสียการจู่โจม 

๗. เม่ือการซุ่มโจมตีรอเป็นเวลานานควรที่จะให้มีการผลัดพักในจุดรวมพล ณ.ที่หมาย แต่ส่วนโจมตีควรจะเป็นหน่วยเดียว 

 

การลาดตระเวนรบ 



  รูปแบบการวางตัวส าหรับการซุ่มโจมตี มี ๒ แบบ คือ 

  ๑. แบบแนวเส้นตรง เป็นการวางก าลังขนานไปกับเส้นทางที่ขา้ศึกจะเคลื่อนที่ผ่านพื้นทีส่ังหาร 

โดยการวางก าลังส่วนต่างๆในแนวแกนยาวเพือ่ป้องกันข้าศึกในการโอบปีก ใช้ในดีในภูมิประเทศที่แคบ

และเป็นพื้นที่ยากส าหรับการด าเนินกลยุทธ์ของข้าศึกต่อฝ่ายเรา หรือสามารถที่จะใช้ในที่โล่งแต่ต้อง

ค านึงถึงการที่จะท าให้ขา้ศึกไม่สามารถที่จะเลด็ลอดจากพืน้ที่สังหารได้  

การลาดตระเวนรบ 



เครื่องกีดขวาง ระเบิดเคย์โมและทุ่นระเบิด 

การวางตัวแบบแนวเส้นตรง 

พื้นที่สังหาร 
การเคลื่อนของที่ข้าศึก 

รวป. 

จต. สน. รวป. 

รวป. 

จุดแยก 

เครื่องกีดขวาง เครื่องกีดขวาง เครื่องกีดขวาง 
เส้นทางเข้า เส้นทางเข้า 



  ๒.แบบรูปตัวแอล คือ การวางก าลังสว่นโจมตีในด้านยาวของตัวแอลขนานกับทิศ

ทางการเคลื่อนที่ของข้าศกึที่มายังพืน้ที่สงัหาร ส่วนสนับสนุนจะวางตัวบรเิวณทางด้านสัน้

ของตัวแอลทางด้านซ้ายหรือขวาทางใดทางหนึ่งของส่วนโจมตีโดยท าหน้าที่ในการยิง

คุ้มครองทั้งทางด้านยาวและสั้น การซุ่มนี้สามารถใช้ในแนวถนนที่,เสน้ทางหรือล าธารที่บิด

ตัว แต่ไม่สามารถที่จะใช้ในกรณีที่สว่นด้านสั้นจะต้องขา้มถนนที่ตรงผ่านที่หมาย 

การวางตัวแบบรูปตัวแอลส าหรับการซุ่มโจมตี  



แบบรูปตัวแอล 

  
เครื่องกีดขวาง ระเบิดเคย์โมและทุ่นระเบิด 

พื้นที่สังหาร 

รวป. 

จต. 

สน. 

รวป. 
จุดแยก 

เครื่องกีดขวาง เครื่องกีดขวาง เครื่องกีดขวาง 
เส้นทางเข้า เส้นทางเข้า รวป. 



การซุ่มโจมตีเร่งด่วน 

  หน่วยจะปฏิบัติการซุ่มโจมตีเร่งด่วนได้เม่ือมีการตรวจพบก าลังข้าศึกและมีเวลาในการเตรียมการโจมตีโดยไม่

สามารถที่จะถูกตรวจพบได้ การที่จะปฏิบัติได้ดีขึ้นอยู่กับการซักซ้อม โดยต้องรู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรก่อนที่จะมีการซุ่ม

โจมตีเร่งด่วนและพร้อมที่จะปฏิบัติในการซุ่มโจมตีในการวางแผนและการซักซ้อมมีข้อพิจารณาตามล าดับเหตุการณ์ดังนี้ 

 ๑.ใช้ทัศนะสัญญาณว่าตรวจพบข้าศึก ทหารทุกนายตื่นตัวท าการตรวจหาว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนและการปฏิบัติของข้าศึก 

 ๒.หยุดหน่วยและเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด 

 ๓.พิจารณาพ้ืนที่ซุ่มที่ใกล้และดีที่สุด และให้ทัศนะสัญญาณเข้าที่วางตัว แบ่งเขตพื้นที่สังหาร 



การซุ่มโจมตีเร่งด่วน (ต่อ) 
  ๔.ส่วนระวังป้องกันเคลื่อนที่ไปสู่ทางปีกและหลัง โดยให้ค าสั่งแก่ส่วนนี้ในระยะที่จะวางตัว,การมารวมเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติว่าเป็น

อย่างไร เช่น ตามค าสั่งหรือเมื่อการซุ่มโจมตีได้เสร็จสิ้นลง โดยฟังจากเสียงที่หยุดลง 

  ๕.เข้าที่วางตัวที่มีการก าบังและการซ่อนพราง โดยปกติจะห่างกัน ๕-๑๐ เมตร โดยทหารที่วางตัวนั้นต้องมั่นใจว่าตนมีการตรวจ

การณ์และการยิงที่ครอบคลุมพื้นที่สังหาร 

  ๖.ผบ.หน่วยเปิดฉากการยิงเมื่อข้าศึกเข้ามาในพื้นที่สังหาร 

๗.ผบ. หน่วยควบคุมอัตราและการกระจายของการยิง สั่งหยุดยิงเมื่อเห็นว่าข้าศึกถูกท าลายหรือไม่มีขีดความสามารถในการรบ 

ส่วนโจมตีเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่สังหารเพื่อท าการตรวจค้นเร่งด่วน ขณะที่ส่วนอื่นให้การคุ้มกัน 

  ๘.ส่วนระวังป้องกันกลับมารวมก าลังหลังจากที่ส่วนโจมตีได้ท าการตรวจค้นสิ้นสุด ตรวจยอดจากนั้นเคลื่อนย้ายออกจาก

พื้นที่ซุ่มโดยใช้เส้นทางที่มีการก าบังและซ่อนพราง เมื่อเห็นว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัย หยุดหน่วยรวบรวมและกระจายข่าวสาร 

ส ารวจยุทโธปกรณ์ จัดหน่วยใหม่ถ้าจ าเป็นและด ารงภารกิจต่อไป 

 



การซุ่มโจมตีเร่งด่วน (ต่อ) 

หน่วย ลว. 

ข้าศึก 

๑.ตรวจพบข้าศึกหยุดหน่วย 
และเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด 

๒.พิจารณาพื้นที่ซุ่มทีใ่กล้และดีที่สุด 
และให้ทัศนะสญัญาณเข้าทีว่างตัว  
แบ่งเขตพื้นที่สังหาร 

รวป. 

รวป. 

รวป. 

สน. 

๔.เข้าที่วางตัวที่มีการก าบังและการซ่อนพราง 

 โดยปกติจะห่างกัน ๕-๑๐ เมตรโดยทหาร 

ที่วางตัวนั้นต้องมั่นใจว่าตนมีการตรวจการณ ์

และการยิงทีค่รอบคลุมพื้นทีส่ังหาร 

๓.ส่วนระวังป้องกันเคลื่อนที ่
ไปสู่ทางปีกและหลัง 

๕.ผบ.หน่วยเปิดฉากการยิง
เมื่อข้าศึกเข้ามาในพื้นที่สังหาร 

 

ข้าศึก 
พื้นที่สังหาร 

๖.สั่งหยุดยิงเมื่อข้าศึกถูกท าลายหรือไม่มีขีดความสามารถ 
ในการรบ ส่วนโจมตีเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นทีส่ังหารเพื่อท า 
การตรวจค้นเร่งด่วน ขณะที่ส่วนอื่นให้การคุ้มกัน 

๗.ส่วนระวังป้องกันกลับมารวมก าลังหลังจากส่วนโจมตี 
ได้ท าการตรวจค้นสิ้นสุดตรวจยอด,เคลื่อนย้ายออกใช้ 
เส้นทางที่มีการก าบังและซ่อนพรางในระยะทีป่ลอดภัย, 
หยุดหน่วยรวบรวมและกระจายข่าวสาร,ส ารวจยุทโธปกรณ์ 
,จัดหน่วยใหม่ถ้าจ าเป็นและด ารงภารกิจต่อ 

หน่วย ลว. 



การซุ่มโจมตีประณีต 

  การซุ่มโจมตีประณีต เป็นการปฏิบัติที่มีการเตรยีมการในเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ผบ.หน่วย

ต้องการรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารดังนี ้

  ๑.ขนาดและการประกอบก าลังของข้าศึก 

  ๒.อาวุธและยุทโธปกรณ์ของข้าศึกทีม่ี 

  ๓.เส้นทางและทศิทางที่ข้าศกึเคลือ่นที่มาสู่พืน้ที่ซุ่ม 

  ๔.เวลาที่หน่วยจะต้องไปถึงหรือผ่านจุดเฉพาะระหว่างเสน้ทาง 



การซุ่มโจมตีเป็นจุด 

  การซุ่มโจมตีเป็นจุด คือ หน่วยท าเคลื่อนที่เพือ่ไปท าการโจมตีข้าศึกในพื้นที่สังหารพืน้ที่เดียว  

  ผบ.หน่วยควรพจิารณาตามล าดับการปฏิบัติเมื่อวางแผนการซุม่โจมตีเป็นจุดแบบประณีตดังนี้ 

  ๑.การวางก าลังส่วนระวังป้องกันและส่วนเฝ้าตรวจเป็นอันดับแรก ตามด้วยส่วนสนับสนุนและ

ส่วนโจมตีตามล าดับ 

  ๒.ผบ.หน่วยจะเป็น ผบ.ของส่วนโจมตีและควรมีการตรวจสอบทหารทุกนายเมื่อการวางตัว

เสร็จสิ้นแลว้และส่งสัญญาณให้สว่นเฝา้ตรวจเข้ามาร่วมกับส่วนโจมตี 



  ๒.๑.การปฏิบัติของส่วนโจมตีควรที่จะประกอบด้วย 

      - ยืนยันเขตการยิงของแต่ละบุคคล วางเครื่องหมายเขตจ ากัด       การยิง  

      - วางระเบิดเคย์โมและเครื่องกีดขวางต่างๆ 

      - วางระเบิดเคย์โม,กับระเบิดและเครื่องขีดขวางต่างๆในพืน้ที่       อับกระสุน 

      - การพรางที่วางตัว 

      - เมื่อเข้าที่วางตัวเรียบร้อย เลื่อนต าแหน่งห้ามไกไปต าแหน่ง       สู่พร้อมยิง 

การซุ่มโจมตีเป็นจุด 



     ๒.๒.การปฏิบัติของส่วนสนับสนุนควรที่จะประกอบด้วย 

          - ยืนยันเขตการยิงของอาวุธยิงสนับสนุนและวาง  เครื่องหมายเขตจ ากัดการยิง 

          - วางระเบิดเคย์โมและเครือ่งกีดขวางต่างๆ 

 ๓.การปฏิบัติของส่วนระวังป้องกันในการแจ้งเตือนการเข้าใกล้พืน้ที่สงัหารของข้าศึกโดยใช้หัว SALUTE 

ในการรายงานและแจ้งเตือนถ้ามีข้าศกึเคลือ่นที่ติดตามก าลังสว่นแรก 

 ๔.พิจารณาว่าก าลังขา้ศึกขนาดใดจะประสบความส าเรจ็ในการซุ่มโจมตี โดยให้ข้าศึกผ่านพื้นทีซุ่่มและ

รายงานต่อหน่วยเหนือ 

การซุ่มโจมตีเป็นจุด 



 ๕.การเริ่มการโจมตี นั้น ผบ.หน่วยอาจใช้การจุดระเบิดของเคย์โมหรือทัศนะสัญญาณส ารอง ถ้าการจุด

ระเบิดไม่ท างาน 

 ๖.เมื่อมีการมองเห็นจ ากัดควรมีมาตรการทีใ่ช้เพือ่ที่จะโจมตีเข้าศึก เช่น กระสุนส่องแสง พลุ แฟร์ หรือ

กระสุนส่องสว่าง 

 ๗.การสนับสนนุการยิงโดยอาวุธยิงวิถีโค้งในการโดดเดี่ยวพื้นที่สงัหาร ป้องกันทางปกี การคุ้มครองการ

ถอนตัว 

 ๘. มีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าเกี่ยวกับทัศนะสัญญาณที่ดีเพื่อเป็นสัญญาณในการเข้าตรวจค้น 

โดยทหารทุกนายควรทราบขั้นตอนนี้ในห้วงของการซกัซ้อม 

การซุ่มโจมตีเป็นจุด 



 ๙. การเตรียมการในการเคลือ่นทีผ่่านพืน้ทีส่ังหารของส่วนโจมตี เช่น การใช้การเคลื่อนที่ประกอบการ

ยิงเมื่อข้าศึกมีการโต้ตอบหลังการสั่งให้มีการตรวจค้น การปฏิบัติอืน่ในพื้นที่สงัหารได้แก ่

    ๙.๑.รวบรวมและควบคมุเชลยและน าออกจากพื้นที่สงัหารก่อนที ่ จะท าการตรวจค้นศพ จัดตั้ง

ต าบลรวบรวมเชลยและข้าศึกทีไ่ด้รับ บาดเจ็บที่ไม่สามารถจะน าไปด้วย ให้การก าบังและให้สามารถ

 ค้นพบได้ง่ายจากฝ่ายขา้ศกึ 

    ๙.๒.ค้นจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งและท าเครื่องหมายศพทีไ่ด ้ ตรวจค้นแล้วและมั่นใจว่า

พื้นที่สังหารได้มีการตรวจค้นอย่างทัว่ถึง 

การซุ่มโจมตีเป็นจุด 



  ๙.๓.เทคนิคการตรวจคน้แบบ ๒ คน 

      - เคลื่อนที่เข้าหาศพขา้ศึก,หนึ่งนายท าการคุ้มครอง ส่วนอีกนายท าการตรวจคน้ โดยท า

การเตะอาวุธให้พ้นและตามด้วยการพลกิตัวข้าศกึโดยใช้การนอนทับบนตัวพลิก(ในกรณีทีข่้าศึก

นอนคว่ า)เมื่อได้สัญญาณจากพลคุ้มกัน พลตรวจค้นท าการพลกิ(ต าแหน่งของพลคุ้มกันจะอยู่ที่หวั

ของข้าศึก)ขา้ศึกให้มาทับตน ในกรณนีี้จะใช้เพือ่ป้องกันขา้ศึกนอนทับลูกระเบิดอยู ่

การซุ่มโจมตีเป็นจุด 



   - ท าการค้นศพจากหัวจรดเท้าโดยการยึดเอกสาร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณม์องเห็นกลางคืน ยศ 

สัญลักษณ์ต่างๆ จดจ าในลักษณะเช่น ทรงผมตัดมาใหม่ๆหรือไม่ ลักษณะของเครื่องแต่งกาย รองเท้าที่ใหม่ว่าเป็น

อย่างไรรายละเอียดในเรื่อง นปส.ของข้าศึก แผนที่ เมื่อท าการตรวจค้นเรียบร้อยท าเครื่องหมายไว้ว่าไดท้ าการตรวจ

ค้นแล้ว 

   - ยืนยันในเรื่องยุทโธปกรณ์ข้าศึกที่ยึดได้ว่าสิ่งใดจะน ากลับไม่น ากลบั (ตรวจอาวุธและห้ามไก) 

   - รวบรวมยุทโธปกรณ์ที่ไม่น าไป มาท าการท าลาย ทีมระเบิดท าลายจะท าการจุดระเบิดโดยใช้ระบบ 

๒ ระบบ คือ เชื่อปะทุชนวนและปะทุไฟฟ้า โดยการจุดระเบิดจะเป็นสัญญาณในการถอนตัวไปสู่จุดนัดพบ ณ.ทม.และ

เป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องท า 

การซุ่มโจมตีเป็นจุด 



   - รักษาพยาบาลฝ่ายเดียวกันก่อนและตามด้วยข้าศึกถ้ามีเวลาเพียงพอ 

  ๑๐.ส่วนระวังป้องกันอาจจะท าการวางกับระเบิดต่อสู้รถถังถ้าในกรณีทีข่้าศึกมีขีดความสามารถ

ทางยานเกราะ ถ้ามีการปะทะทางปีกสว่นระวังปอ้งกันท าการต้านทานนานที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยไม่ต้อง

เข้าปะทะอย่างเด็ดขาด และใช้สัญญาณในการแจ้งเตือนเมื่อจะผละออกจากการปะทะ หรือ ผบ.หน่วย

อาจจะใช้ทีมสนับสนุนในการชว่ยเหลือการผละออกจากการปะทะ 

  ๑๑.ผบ.หน่วยจะต้องวางแผนการถอนตัวจากพื้นที่ซุ่มดังนี ้

       ๑๑.๑.หน่วยที่วางตัวก่อนออกทีหลัง 

       ๑๑.๒.หน่วยอาจจะมีการยิงโต้ตอบจากจุดแยกหรือจุดรวมพล ฌ.ทม. แต่ขึ้นอยู่กับระยะทาง 

การซุ่มโจมตีเป็นจุด 



    ๑๑.๓.ส่วนระวังป้องกันที่จุดนัดพบ ณ.ทม. จะท าการช่วยเหลือการกลบัสู่ จุดนัดพบ 

ณ.ทม. ท าการระวังป้องกันขณะทีห่น่วยก าลังเตรียมการในการเคลื่อนย้าย 

 ๑๒.การปฏิบัติในจุดนัดพบ ณ.ทม.ประกอบด้วยการตรวจยอดก าลังพลและยุทโธปกรณ์และ

การเก็บเป้และยุทโธปกรณ์ที่วางไว้ที่จุดนัดพบ ณ.ทม.ในห้วงการโจมต ี

การซุ่มโจมตีเป็นจุด 



  การซุ่มโจมตีเป็นพื้นที่ คือ หน่วยท าเคลื่อนที่เพ่ือไปท าการโจมตีข้าศึกในพื้นที่สังหารในหลายพื้นที่  

  ผบ.หน่วยควรพิจารณาตามล าดับการปฏิบัติเมื่อวางแผนการซุ่มโจมตีเป็นพื้นที่แบบประณีตดังนี้ 

๑.หมวดเป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดทีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการซุ่มโจมตีเป็นพื้นที่ และควรเลือกพ้ืนที่ที่ข้าศึกมี

ขีดจ ากัดในการเคลื่อนที่ในเส้นทางหรือล าธาร 

๒.เลือกพื้นที่ซุ่มโจมตีหลักและล้อมรอบด้วยพื้นที่ซุ่มโจมตีรอง โดยพื้นที่ซุ่มโจมตีรองนั้นจะวางตัวในแนวทางเคลื่อนที่เข้าสู่และ

ที่จะเล็ดลอดออกพื้นที่สังหารหลัก 

๓.ผบ.หน่วยตัดสินใจในการวางอาวุธยิงสนับสนุนในต าแหน่งที่ดีที่สุด โดยปกติแล้วจะอยู่ในพื้นที่ซุ่มโจมตีหลัก 

๔.ในส่วนที่รับผิดชอบพื้นที่ซุ่มโจมตีรองไม่สามารถที่จะเริ่มการโจมตีได้จนกว่า พื้นที่ซุ่มโจมตีหลักได้เริ่มการโจมตีแล้ว โดยการ

ปะทะที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ซุ่มโจมตีรองคือ การขัดขวางข้าศึกในการเพิ่มเติมก าลังและป้องกันการเล็ดลอดจากพื้นที่ซุ่มหลัก 

 

การซุ่มโจมตีเป็นพื้นที่ 



เครื่องกีดขวางและสนามทุน่ระเบิด 

การซุ่มโจมตีเป็นพื้นที ่

จต. 

พื้นที่สังหารหลัก 

สน. 
รวป. 

รวป. 

รวป. 

รวป. 

รวป. 

รวป. 

รวป. 

รวป. 

รวป. 

สน. 

สน. 

จต. 

จต. 

ล าธาร 



การซุ่มโจมตียานเกราะ 
  หน่วยในระดับหมู่และหมวดจะท าการซุ่มโจมตียานเกราะเพียง ๑-๒ คันเท่านั้น ถ้าหมู่ท าการซุ่ม

โจมตีควรที่จะได้มอบทีมต่อสู้รถถัง 

  ผบ.หน่วยควรพจิารณาตามล าดับการปฏิบัติเมื่อวางแผนการซุม่โจมตียานเกราะดังนี ้

  ๑.ทีมล่าสังหารยานเกราะจะวางตัวรอบๆทมีต่อสู้รถถัง และพิจารณาอาวุธเพิม่เติมที่จ าเป็น เช่น 

จรวด M ๗๒ , AT-๔ และพิจารณาที่วางตัวในต าแหน่งที่สามารถจะยิงได้ดีที่สุด( ด้านหลัง,ข้าง,บน) โดย

ให้ส่วนที่เหลอืท าหน้าที่ในการสนับสนุนและการระวังป้องกัน 



  ๒.ในการซุ่มโจมตียานเกราะในระดับหมู่นั้น ผบ.มว.ท าการเลือกที่ตั้งทั่วไปส าหรบัการซุ่มโจมตี 

ผบ.หมู่ต้องหาสถานที่ที่มีข้อจ ากัดในการเคลือ่นที่ของยานเกราะออกจากพื้นที่สงัหาร และวางเครื่อง

กีดขวางระหว่างที่วางตัวกับพื้นที่สังหาร 

  ๓.ส่วนระวังป้องกันควรพจิารณาในเรือ่งแนวทางการเคลื่อนที่ของทหารที่ลงจากรถหรอืทหาร

ราบที่เคลื่อนที่ติดตามมา 

  ๔.ผบ.หน่วยพิจารณาในเรือ่งการเปิดฉากการโจมตียานเกราะ เช่นการใช้การจุดทุ่นระเบิดรถถงั

หรือการยิงโดยอาวุธ ตถ.แต่ข้อจ ากัดของอาวุธ ตถ.คือการเปิดเผยที่ตั้งและอัตราการยิงท่ีต่ า 

การซุ่มโจมตียานเกราะ 



  ๕.ทีมล่าสังหารยานเกราะท าลายยานเกราะคันแรกและคนัสดุท้ายในแถวถ้าเป็นไปได้ อาวุธทุก

ชนิดเปิดฉากการยิง ถ้าพื้นที่สังหารอยู่ในระยะหวังผลของอาวุธ ตถ.ขนาดเบา สามารถท าการยิงได้ 

  ๖.ผบ.หน่วยพิจารณาก าลังทหารราบและรถถังที่จะมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการซุม่โจมตี 

ทางเลือก คือ 

  ๖.๑.ด าเนินการตามแผน 

  ๖.๒.ถอนตัวโดยไม่ต้องปฏิบัต ิ

  ๖.๓.ท าการโจมตีโดยอาวุธอัตโนมัติโดยไม่มีการยิงอาวุธต่อสู้ยานเกราะ 

  (ขีดความสามารถของหมู่เท่านัน้) 

การซุ่มโจมตียานเกราะ 



  ๗.เนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของทหารราบยานเกราะ ท าให้สามารถ

เพิ่มเติมก าลังในพื้นที่ซุ่มโจมตีได้อย่างรวดเร็ว ผบ.หน่วยควรที่จะวางแผนในเรือ่งเวลาในการปะทะควรสั้น

,ถอนตัวอย่างรวดเร็วไม่มีการตรวจค้นที่หมายในพื้นทีส่ังหารเหมือนกับการซุ่มโจมตีแบบอื่นๆ 

  (ในการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์นั้นกระท าเช่นเดียวกันแต่อาวุธอาจมีขนาดเบาลง) 

การซุ่มโจมตียานเกราะ 



จต. 
สน. 

รวป. รวป. 

รวป. 

ล าธาร 

สะพาน 
พื้นที่สังหาร 

การซุ่มโจมตียานเกราะ 



การตีโฉบฉวย 
  การตีโฉบฉวย  เป็นการปฏิบัติภารกิจเพือ่ท าการโจมตีที่ต้ังทางทหารหรือฐานทัพตามด้วยการวาง

แผนการถอนตัว (หมู่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการตีโฉบฉวยได)้ ล าดับการปฏิบัตินั้นเหมือนกับซุ่มโจมตี แต่

เพิ่มเติมโดยอาจจะมีการเจาะช่องเครื่องกีดขวางบริเวณที่หมายและการท าลายที่หมายด้วยการระเบิด

ท าลาย 



ที่ตั้งข้าศึก 

สน. 

ทีมเจาะ 

รวป. 

รวป. รวป. รวป. 
สน. 

ทีมเจาะ 

รวป. 

จต. จต. 

การตีโฉบฉวย 



การลาดตระเวนสะกดรอย 
  การลาดตระเวนสะกดรอย คือ ภารกิจในการติดตามการเคลื่อนที่ของข้าศึก เป็นการมองหาสัญลักษณ์ที่ข้าศึกท า

การทิ้งไว,้ รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึก,เส้นทาง,และภูมิประเทศตามเส้นทางที่ลาดตระเวน 

  ข้อพิจารณาในการปฏิบัติการลาดตระเวนสะกดรอย มีดังนี้ 

 ๑.การเคลื่อนที่ในลักษณะที่ไม่ทิ้งร่องรอย,มีวินัยดีและได้รับการฝึกอย่างดีในเรื่องการสะกดรอย 

 ๒.ในการมอบภารกิจนี้ หน่วยที่รับภารกิจจะมอบความรับผิดชอบในการสะกดรอยให้หน่วยรองเพียงหน่วยเดียวที่เหลือ

ท าการระวังป้องกัน 

  ๓.หน่วยต้องมีการสนับสนุนส่วนระวังป้องกันให้แก่ส่วนสะกดรอย ในทางด้านหน้าและปีกทั้งสองข้าง และส่วนต่างๆ

กระจายกันคุ้มกันโดยการกระจายนั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและความหนาแน่นของพืชพรรณและด ารงการติดต่อด้วย

สายตา โดยปกติหน่วยน าจะรับผิดชอบในการน าทิศ การระวังป้องกัน และการสะกดรอย 



การลาดตระเวนสะกดรอย 

         การจัดก าลัง 

               ๑. ส่วนระวังป้องกัน 

                  ๒. ส่วนสะกดรอย 

    ๓. ส่วนบังคับบัญชา 



  กิจส าหรับหน่วยรอง 

  สิ่งที่มีความส าคัญที่สุดในการพิจารณามอบหมายหน้าที่นั่นคือการเลือกต าแหน่งผู้สะกดรอยให้แก่ทหารที่ได้รับการ

ฝึกมาอย่างดี และท าการมอบหมายหน้าที่พิเศษในหน่วยลาดตระเวนของตน 

   ๑.ผบ.หน่วย ลว. 

   ๒.พลสะกดรอย 

   ๓.พลคุ้มกัน 

   ๔.ส่วนระวังป้องกัน 

   ๕.ส่วนระวังป้องกันทางด้านหลัง 

การลาดตระเวนสะกดรอย 



พลสะกดรอย 
    (ปล.) 

 พลน าทิศ 
(หน.ชุด.ข) 

ผบ.หน่วย ลว.,น าทิศ 
     (ผบ.หมู่) 

พลนับก้าว 
 (M๒๐๓) 

  พนว.  
  (ปล.) 

พลนับก้าว 
  (ปล.) 
รองผบ..หน่วย ลว. 
    (หน.ชุด.ก) 

พลคุ้มกัน  
 (M๒๐๓) 

พลคุ้มกัน 
  (ปลก.) 

พลคุ้มกัน  
   (ปล.) 

พลคุ้มกัน  
  (ปลก.) 

ระยะมองเห็น 

๑๐-๓๐ เมตร 
ทิศทางการเคลื่อนที่ 

ส่วนระวังป้องกัน 

ส่วนระวังป้องกันทางด้านหลัง 

ส่วนสะกดรอย 

ส่วน.บก 

การลาดตระเวนสะกดรอย 



  การฝึกเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการด ารงทักษะที่จ าเป็นในสะกดรอย เมื่อที่การเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ 

การฝึกควรจะมีต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ในลักษณะของดิน,ภูมิอากาศ,พืชพรรณ,สัตว์,ยานพาหนะ,ชนิดรองเท้า,และปัจจัย

อื่นๆ โดยผู้สะกดรอยหลักสามารถที่จะเตรียมการ ในเรื่องลักษณะพิเศษต่างๆและการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ 

การลาดตระเวนสะกดรอย 

  ข่าวสารเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรมข้าศึก,ยุทโธปกรณ์,เสื้อผ้า,รองเท้า,อาหาร,ยุทธวิธี เป็นสิ่งที่จ าเป็น 

ตัวอย่างเช่น รายงานแจ้งว่าข้าศึกใส่รองเท้าแตะเหมือนกับคนในพื้นที่ อย่างไรก็ดีหน่วยลาดตระเวนตรวจพบรอยเท้า

ของรองเท้าบู้ตหนึ่งรอยที่ไม่เหมือนกับฝ่ายเราใส่ท่ามกลางรอยรองเท้าแตะ โดยสิ่งที่ได้มานี้สามารถที่จะสรุปได้ว่า 

อาจจะมีครูฝึกหรือที่ปรึกษาทางทหารต่างชาติหรือเชลยศึกยู่กับข้าศึก เป็นต้น และนอกจากนี้ยังสามารถจะพูดคุย

ซักถามหน่วยลาดตระเวนที่ตรวจพบข้าศึกก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ส าคัญเช่นกัน 



  การบ่งบอกถึงร่องรอย 

  มนุษย,์ เครื่องจักรและสัตว์จะทิ้งร่องรอยเมื่อมีการเคลื่อนที่ผ่านในพื้นที่เสมอ โดยร่องรอยนั้นอาจจะ

ละเอียดอ่อนเหมือนกับกลิ่นหรือรอยรองเท้าที่จางมาก โดยทหารทั่วไปสามารถที่จะอ่านร่องรอยนั้นได้ แต่ถ้าจะเข้าถึง

รายละเอียดนั้นอาจจะประกอบด้วยหลายสิ่ง เช่น สัญชาติญาณ,ความต่ืนตัว,ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึกใน

พฤติกรรมต่างๆ ท าให้ทหารสามรถจะพบร่องรอยในสนามรบได้ง่ายขึ้น 

การลาดตระเวนสะกดรอย 



  ๑.การหาร่องรอย เป็นภารกิจในอันดับแรกในของสว่นสะกดรอย โดยใช้การลาดตระเวนรอบๆ

พื้นที่ ที่เราทราบว่าขา้ศกึได้ปฏิบัติการอยู่ก่อนหน้านี้ แต่เมื่อไม่พบร่องรอยในพื้นที่นั้น วิธีหาร่องรอยมี

อยู่ ๒ วิธี 

  ๑.๑.จากพื้นที่ที่เราทราบ บ่อยครั้งที่พื้นที่เฉพาะหรือที่ตั้งที่เราตรวจพบข้าศึกก่อนหนา้นี ้จากจุด

นั้น ส่วนสะกดรอยสามารถที่จะหาร่องรอยและตามร่องรองนั้นไป 

  ๑.๒.จากร่องรอยที่ตัดผ่าน จะเกิดขึ้นเมื่อเส้นทางของฝ่ายเราถูกข้ามโดยหน่วยอื่นๆและพสิูจน์

ว่าเป็นร่องรอยของข้าศกึ 

การลาดตระเวนสะกดรอย 



ส่วนสะกดรอยเครื่องที่ขนานกับแนว 
และมองหาเส้นทางหรือร่องรอย 
เมื่อค้นพบจึงเคลื่อนที่ตามร่องรอยไป 

หรือ 

ในภารกิจค้นหาและท าลายในพื้นที่ 
ใช้เทคนิคการลาดตระเวนแบบพัด 
ตรวจพบเส้นทางหรือร่องรอยข้าศึก 
จากนั้นท าการเคลื่อนที่ตามรอยไป 

การลาดตระเวนสะกดรอย 



  ๒. การวิเคราะห์เส้นทางและร่องรอย เมื่อมีการค้นพบร่องรอย ต้องมีการท าลายหรือลบรอยนั้น 

ต้องท าการวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนที่จะท าการเคลื่อนที่ติดตาม ถ้ารอ่งรอยนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่

ปฏิบัติการของข้าศึก การเกิดขึ้นของร่องรอยจะเป็นรอยเก่าและใหม่ซึง่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อมี

การค้นพบร่องรอยทีมสะกดรอยสามารถจะพจิารณาข้อเท็จจริงในเรื่อง ขนาด,การประกอบก าลัง,ทิศ

ทางการเคลื่อนที,่สถานภาพทั่วไปและปัจจัยอื่นๆ และควรที่จะท าการพจิารณาอย่างรอบคอบกอ่นที่จะ

ท าการเคลือ่นที่ติดตามข้าศึกไป มีเทคนิคหลายอย่างที่จะผสมผสานเมื่อข้าศกึโจมตีหรือพยายามที่จะ

กลบเกลื่อนร่องรอย 

การลาดตระเวนสะกดรอย 



  ๒.๑.การค้นพบร่องรอยที่หายไป ทันทีที่ส่วนสะกดรอยหาร่องรอยไม่พบ จะหยุดหน่วยและ

ย้อนกลับไปยังจุดที่ค้นพบร่องรอยที่สดุท้ายท าเครื่องหมาย และท าการค้นหาร่องรอยรอบพื้นทีน่ั้น 

โดยการมองหาร่องรอยที่ข้าศึกซึง่บางครัง้ขา้ศึกท าการต่อต้านการสะกดรอยในวิธตี่างๆ เช่น การ

เปลี่ยนทิศทางโดยฉับพลัน,การเดินย้อนถอยหลงั ถ้ายังหาไม่เจอ ท าการจัดตั้งการระวังป้องกันโดย

หลีกเลี่ยงการท าลายร่องรอย จากนั้นใช้เทคนิคแบบกล่องรอบๆรอยที่พบครัง้สุดท้าย ส่วนสะกดรอย

กลับมาในเส้นทางเดิมตลอดเวลา 

การลาดตระเวนสะกดรอย 



๔.ค้นพบร่องรอยที่หายไป 
และท าการเคลื่อนที่ติดตาม 

๑.ส่วนสะกดรอยหาร่องรอยไม่พบ 
หยุดหน่วย,ย้อนกลับไปยัง 
จุดที่ค้นพบร่องรอยที่สุดท้าย 
ท าเครื่องหมายท าการค้นหา 
ร่องรอยรอบพื้นที่นั้น 

๒.โดยการมองหาร่องรอยที่ข้าศึกซ่ึง 
บางครั้งข้าศึกท าการต่อต้านการสะกดรอย 
เช่น การเปลี่ยนทิศทางโดยฉับพลัน, 
การเดินย้อนถอยหลัง ถ้ายังหาไม่เจอ  
ท าการจัดตั้งการระวังป้องกันโดย 
หลีกเลี่ยงการท าลายร่องรอย 

๓.จากนั้นใช้เทคนิคแบบกล่องรอบๆรอยที่พบครั้งสุดท้าย 

 โดยทีมสะกดรอยกลับมาในเส้นทางเดิมตลอดเวลา 



การลาดตระเวนสะกดรอย 

  ๒.๑.การใช้เทคนิคการต่อต้านการสะกดรอย เมื่อข้าศึกเชื่อว่าตนเองได้ถูกสะกดรอย ข้าศึกจะท า

การรบร่องรอยหรือท าการโจมตีหน่วยที่ท าการสะกดรอย 

  โดยเทคนิคที่ใช้มีดังนี้ 

  ๑.การทิ้งหน่วยไว้ข้างหลัง 

  ๒.การเดินวนกลับมาวางตัว 

  ๓.การเปลี่ยนทิศโดยฉับพลัน 

  ๔.การโรยเม็ดถ่ัว 



เทคนิคการต่อต้านการสะกดรอย 

การทิ้งหน่วยไว้ข้างหลัง 

การเดินวนกลับมาวางตัว 

ซุ่มทั้งหน่วย 

ส่วนซุ่มโจมตี 

ก าลังส่วนใหญ่ 

ส่วนสะกดรอย ส่วนสะกดรอย 



เทคนิคการต่อต้านการสะกดรอย 

การเปลี่ยนทิศโดยฉับพลัน 

ส่วนสะกดรอย 

ซุ่มทั้งหน่วย 

๑ 

การโรยเม็ดถ่ัว 

ซุ่มทั้งหน่วย 

ส่วนสะกดรอย 

๗. 

๖. 

๕. 

๔. 

๓. 

๒. 

๘. 



เทคนิคการต่อต้านการสะกดรอย 
ข้าศึกอาจจะใช้การพลซุ่มยิง,กับระเบิดแสวงเครื่องหรือการซุ่มโดยใช้กับดัก 

การเปลี่ยนทิศทาง 

ส่วนสะกดรอย 

ส่วนสะกดรอย 

ข้าศึก 

ข้าศึก 



เทคนิคการต่อต้านการสะกดรอย 
ทิศทางน้ า 

การใช้ภูมิประเทศที่ยากล าบาก การใช้ทรายหรือหิมะในการกลบเกลื่อน 

การใช้ล าธารในการกลบเกลื่อน 

ส่วนสะกดรอย ส่วนสะกดรอย 

ข้าศึก 
ข้าศึก 



เทคนิคการต่อต้านการสะกดรอย 
ในกรณีที่ป่าทีมีซากไม้หรือก้อนหิน 

ส่วนสะกดรอย 

การกระจายฉับพลัน 

ส่วนสะกดรอย 

  การกระจาย 
แบบค่อยเป็นไป 

ส่วนสะกดรอย 

การเดินย้อนรอย 



การลาดตระเวนสะกดรอย 

  ๓.การใช้หน่วยหลายหน่วยในการลาดตระเวนในการติดตามข้าศึกเพียงหนว่ยเดียว 



การลาดตระเวนสะกดรอย 

ส่วนสะกดรอย ๑ 

ส่วนสะกดรอย ๒ 

ส่วนโจมตี 

ข้าศึก 

๑.ส่วนสะกดรอยที่ ๑ พบเส้นทาง 
ที่คาดว่าข้าศึกเคลื่อนที่ผ่านวิทยุ
แจ้ง บก. 
ในขนาด,การประกอบก าลัง,
ทิศทาง,ความเร็ว 

๒.บก.ชี้น าส่วนสะกดรอยที่ ๒ในเส้นทาง 
ที่จะตัดยังเส้นทางการเคล่ือนทีข่องข้าศึก 
 

๓.ส่วนสะกดรอยที่ ๒ ท าเครื่องหมาย 

๔.ส่วนสะกดรอยที่ ๑ เคลื่อนที่ 
ตามทางจนพบเครื่องหมาย 

๕.เป็นการยืนยันถึงข้าศึกยงัคงอยู่ 
และส่วนสะกดรอยที่ ๒ พบเส้นทางที่ถกูต้อง 

๖.บก. วิทยุไปยังทีมโจมตี 
เพื่อจัดการเตรียมการซุ่มในพืน้ที่ 
ที่คาดว่าข้าศึกจะผ่าน 

บก. 



ฐานลาดตระเวน 
  ฐานลาดตระเวน คือ จุดที่จัดตั้งขึ้นเมื่อหน่วยลาดตระเวนหยุดส าหรับขยายห้วงเวลา ไม่ควรที่จะอยู่นานเกิน ๒๔ 

ชั่วโมง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินและไม่ควรที่จะใช้ในจุดเดิม โดยจะใช้เพือ่ 

  ๑.หยุดการเคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ 

  ๒.เพื่อการซ่อนตัวในห้วงที่ลาดตระเวนที่หมายที่ต้องการความละเอียดและใช้เวลานาน 

  ๓.เพื่อรับประทานอาหาร,ท าความสะอาดอาวุธและยุทโธปกรณ,์พักผ่อน 

  ๔.วางแผนและออกค าสั่ง 

  ๕.เพ่ือท าการจัดหน่วยใหม่หลังจากการแทรกซึมผ่านพื้นที่ข้าศึก 

  ๖.เป็นฐานในการปฏิบัติการในหลายๆภารกิจ เช่น การซุ่มโจมต,ีการตีโฉบฉวย,การลาดตระเวนหาข่าว,การระวัง

ป้องกัน 



  การเลือกพื้นที ่

  ผบ.หน่วยท าการเลือกพื้นที่จากแผนที่หรอืการลาดตระเวนทางอากาศ โดยยืนยันว่า

พื้นที่ต้องมีความเหมาะสม ต้องมีการระวังป้องกันก่อนการยึดครอง แผนในการจัดตั้งฐาน

ลาดตระเวนต้องประกอบไปด้วยการเลอืกฐานลาดตะเวนรอง โดยจะใช้ในกรณีที่ฐาน

ลาดตระเวนหลักไม่ดีพอหรือในกรณทีี่ต้องเคลือ่นย้ายฉุกเฉินจากฐานลาดตระเวนหลกั 

ฐานลาดตระเวน 



ฐานลาดตระเวน 

  ข้อพิจารณาในการวางแผนส าหรับการเลือกฐานลาดตระเวน 

  ผบ.หน่วยต้องพิจารณาในภารกิจและมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

  ๑. ฐานลาดตระเวนต้องอยู่ในพื้นที่ที่เกื้อกูลต่อความส าเร็จในภารกิจ 

  ๒. มาตรการรักษาความปลอดภัย ประกอบไปด้วย 

     ๒.๑ ผบ.หน่วยเลือก 

      - ภูมิประเทศที่ข้าศึกพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่าทางยุทธวิธีต่ า 

             - ภูมิประเทศที่แยกออกจากเส้นทางหลัก 

             - ภูมิประเทศที่ยากล าบากที่จะท าให้เกิดการจากหายของการ เคลื่อนที่เช่น พื้นที่ที่มีพืชพันธ์หนาแน่น,

พื้นที่ที่มีพุ่มไม้และต้นไม ้ ที่แผ่ครอบคลุมชิดกับดิน 

ฐานลาดตระเวน 



ฐานลาดตระเวน 

      - ภูมิประเทศที่ใกล้กับแหล่งน้ า 

      - ภูมิประเทศที่สามารถท าการป้องกันได้ในห้วงระยะเวลาสั้นๆและให้การก าบังและการซ่อนพรางที่ดี 

  ๒.๒.ผบ.หน่วยต้องวางแผนส าหรับ 

      - ที่ตรวจการณ ์

      - การติดต่อสื่อสารกับที่ตรวจการณ์ 

      - การป้องกันฐานลาดตระเวน 

      - การถอนตัวจากฐานลาดตระเวนจะต้องประกอบไปด้วย  

      - เส้นทางถอนตัว,จุดนัดพบ,ที่รวมพลและฐานลาดตระเวนรอง 

ฐานลาดตระเวน 



ฐานลาดตระเวน 

  - ระบบการรักษาความปลอดภัยเพ่ือที่จะท าให้เกิดความมั่นในว่า ทหารที่ได้รับมอบหมายมีการตื่นตัวตลอดเวลา 

  - เพ่ิมเติมการพรางและเข้มงวดในวินัยแสงและเสียง 

  - การปฏิบัติการใดๆต้องมีการเคลื่อนที่น้อยที่สุดและเบาที่สุด 

  ๒.๓.ผบ.หน่วยต้องหลีกเลี่ยง 

  - พื้นที่ที่ทราบหรือสงสัยว่าจะมีข้าศึกอยู่ 

  - พื้นที่เมือง 

  - บนสันเขา ยกเว้นในกรณีที่ต้องการด ารงการติดต่อสื่อสาร 

  - ถนนหรือเส้นทางและหุบเขาเล็กๆ 

ฐานลาดตระเวน 



๑.หมู่หยุด ท าการ รวป. 

๒๐๐-๔๐๐ เมตร ในกรณีท่ีทัศนะวิสัยดีและ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร ในกรณีที่ทัศนะวิสัยจ ากัด 

จุดนัดพบ  
ณ.ที่หมาย 

ข้าศึก 

๒.ให้แผนเผชิญเหตุ ๕ ข้อ จากนั้น
ผบ.หน่วย,พลเข็มทิศ,พลคุ้มกัน ๒ 
นายจากชุดยิงเคลื่อนที่ไปยังจุดนัด 
พบ ณ.ที่หมายที่เลือกไว ้
 

๓.วางพลคุ้มกันจาดชุดยิง ก.ที่ 
๑๒ น.และชุดยิง ข.ที่ ๖ น. 
และให้แผนเผชิญเหตุ ๕ ข้อ 
จากนั้น 

๔.กลับมาพร้อมกับพลเข็มทิศ 

๕.น าก าลังเข้าวางตัวโดยชุดยิง ก. 
จาก ๙-๓ น.และชุดยิง ข. จาก ๓-๙ น. 
 

ชุด .ข 

ชุด .ก 

ฐานลาดตระเวน 



ฐานลาดตระเวนของหมวด 

หมู่ ๑ 

หมู่ ๓ 

หมู่ ๒ 

ที่ตรวจการณ์ 

๑.เคลื่อนที่และ 
วางที่ตรวจการณ ์
จากนั้นเลี้ยว ๙๐ 
องศาไปยังพื้นที ่
ที่เลือกไว้ 

๒.น าก าลังเข้าสู่ฐานลาดตระเวน 
โดยหน่วยที่เข้าเป็นหนว่ยสุดท้าย 
ท าการกลบเกลื่อนร่องรอยจากนัน้ 
ท าการเคลื่อนทีต่ามเส้นทาง 

๓.เมื่อวางตัวเรียบร้อย ผบ.หมู่ 
เคลื่อนตัวไปยังปีกทางซ้ายของ 
หมู่ตน ผบ.มว.และผบ.หมู่.ปก 
จะท าการตรวจแนวและปรับแนว 
และท าการหาทีต่ั้งยงิแก่ปืนกล 

๔.เมื่อการตรวจส้ินสุด ผบ.หมู่และทีม 
ลว.และเฝ้าตรวจรายงานตัวที่ บก.มว 
และให้แผนเผชิญเหตุแก่ทมี ลว.และ 
เฝ้าตรวจและย้ าเตือนในสิ่งทีจ่ะค้นหา 
เช่น ข้าศึก,แหล่งน้ า,พื้นที่ปลูกสรา้ง,ถนน 
กิจกรรมต่างๆ (หมู่ไม่ส่ง) 

ทีมลว.และ 
เฝ้าตรวจ 

ทีม ลว.และ 
เฝ้าตรวจ 

ทีม ลว.และ 
เฝ้าตรวจ 

๕.ท าการลาดตระเวนโดยการออกจากทาง
ด้านซ้ายปีกและกลับมาทางด้านขวาของปีกใน
ระยะขึ้นกับภูมิประเทศและความหนาแนน่ของพืช
โดยในระหว่างนี ้มว.เตรียมพร้อม ๑๐๐ % 

๖.เมื่อเสร็จรายงานตัวที่ 
บก. ผบ.มว.รวบรวมข่าว 
สารและพิจารณาว่าสามารถ 
จะใช้ที่แห่งนีเ้ป็นฐานลาด 
ตระเวนได้หรือไม่ 



การปฏิบัติภายในฐานลาดตระเวน 

   ถ้าได้มีการตัดสินใจเลือกว่าพื้นที่นี้เหมาะแก่การเป็นฐานลาดตระเวน ผบ.หน่วยจะต้องให้ข้อมูลดังต้อไปนี้ กระจาย

ข้อมูลข่าวสารในเรื่อง รปจ.,รหัสผ่านประจ าวัน.ความถ่ี,นามเรียกขาน นอกจากนี้แล้วยังต้อง 

  ๑. การรักษาความปลอดภัย เช่น การมีจุดเข้าออกจุดเดียว, มีการวางระเบิดเคย์โม, การเตรียมแผนการยิง เป็นต้น 

  ๒. แผนเตรียมพร้อม เช่น การเตรียมพร้อม ๕๐/๓๓ เปอร์เซ็นต์ในเวลากลางคืนและกลางวัน 

  ๓. แผนการถอนตัว เช่น ทัศนะสัญญาณในการถอย,ตัวเส้นทาง 

  ๔. แผนการปรนนิบัติบ ารุงอาวุธ 

  ๕. แผนทางด้านสุขอนามัย 

  ๖. แผนการรับประทานอาหารและการหาแหล่งน้ า 




