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ทหารราบยุทธวิธี
บทที่ ๑
กล่าวทั่วไป
-----------------ตอนที่ ๑ กล่าวนา
๑. ความมุ่งหมายและขอบเขต
ก. คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางหลักนิยม ยุทธวิธี และเทคนิคในการใช้หมู่ และหมวดปืนเล็กในกองร้อย
อาวุธเบา, กองร้อยทหารราบส่งทางอากาศ และกองร้อยทหารราบยานเกราะ
ข. เนื้อความในคู่มือเล่มนี้สามารถนาไปใช้ได้ทั้งในสงครามนิวเคลียร์ และสงครามธรรมดา
ค. นอกจากข้อยกเว้นเพียงสองสามประการแล้ว ข้อความในคู่มือเล่มนี้ทั้งหมดสามารถนาไปใช้กับ
หมวดทหารราบทั้ง ๓ ประเภท ได้อย่างเท่าเทียมกัน การจัดกาลัง และยุทโธปกรณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเพียง
เล็กน้อย นั้นย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อหลักการมูลฐานที่กล่าวไว้ ข้อแตกต่างในการใช้ปืนเล็กต่าง ๆ นั้นได้
กล่าวไว้ในคู่มือนี้แล้ว
ง. ในขณะที่กาลังจัดทาคู่มือเล่มนี้อยู่ อาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ สาหรับหมวดปืนเล็กอยู่ในขั้นที่กาลัง
พัฒนาปรับปรุง และทดสอบอยู่ เพราะฉะนั้นจึงมิได้กล่าวชื่อโดยเฉพาะเจาะจงไว้ สาหรับอาวุธอัตโนมัติของหมู่
เครื่องยิงลูกระเบิด และอาวุธต่อสู้รถถังของหมวด ผบ.หน่วยขนาดเล็กจะต้องดัดแปลงยุทธวิธี และเทคนิคซึ่ง
กล่าวไว้ตามคู่มือเล่มนี้ให้เหมาะสมกับอาวุธและยุทโธปกรณ์ของหน่วยของตน
๒. ภารกิจ
ภารกิจของหมวดปืนเล็ก คือการเข้าประชิดตัวข้าศึกโดยใช้การยิงประกอบการเคลื่อนที่ เพื่อทาลาย
หรือจับข้าศึกหรือผลักดันการเข้าตะลุมบอนของข้าศึก โดยใช้อานาจการยิง,การรบประชิด และการตีโต้ตอบ
๓. ขีดความสามรถ
หมวดปืนเล็กมีความสามารถในการ
ก. เข้าประชิดกับข้าศึกโดยอาศัยการยิงประกอบกับการดาเนินกลยุทธ์เพื่อทาลายและจับข้าศึก
ข. ผลักดันการเข้าตะลุมบอนของข้าศึกด้วยการยิง,การประชิด และการตีโต้ตอบ
ค. จัดตั้งฐานยิง และดาเนินกลยุทธ์
ง. ยึดและรักษาภูมิประเทศ
จ. สามารถดาเนินกลยุทธ์ได้ในทุกลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศ
ฉ. สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกแบบ
ช. ดาเนินการโจมตีทางอากาศด้วยการโดดร่ม (หมวดทหารราบส่งทางอากาศ)
ซ. ดาเนินการตีโฉบฉวย และลาดตระเวนกึ่งอิสสระได้

๒
๔. คุณลักษณะ
ก. หมวดปืนเล็กเป็นหน่วยหลักทางยุทธวิธีของกองร้อยอาวุธเบา, ยุทโธปกรณ์,การจัดและการฝึกจะ
ช่วยให้หมวดปืนเล็กสามารถปฏิบัติการรบได้ ในสภาพการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในทุกลักษณะภูมิประเทศ
และสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นการสงครามนิวเคลียร์ หรือสงครามธรรมดา เมื่อได้รับการเพิ่มเติมกาลังอย่าง
เหมาะสมแล้ว หมวดปืนเล็กจะสามารถปฏิบัติการอิสระ หรือกึ่งอิสสระได้ในช่วงเวลาจากัด
ข. หมวดปืนเล็กของกองร้อยอาวุธเบา และกองร้อยทหารราบส่งทางอากาศ สามารถที่จะลาเลียงไป
ด้วยรถหุ้มเกราะสายพานลาเลียงพล, รถยนต์บรรทุก และอากาศยานได้ทั้งหมด หมวดปืนเล็กของกองร้อย
ทหารราบยานเกราะนั้น สามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ และสามารถลาเลียงไปด้วยอากาศ
ยานได้ โดยการตัดเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่หนัก ๆ ออกเสีย
ตอนที่ ๒ การจัดกาลังและหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
๕. การจัดกาลัง
หมวดปืนเล็กของกองร้อยอาวุธเบาและของกองร้อยทหารราบส่งทางอากาศ ประกอบด้วย หมวด.หมู่
ปืนเล็ก ๓ หมู่ และหมู่อาวุธ ๑ หมู่ ภายใน บก.หมวดมี ผบ.หมวด นายสิบประจาหมวด และพนักงานวิทยุ แต่
ละหมู่ปืนเล็กประกอบด้วย ผบ.หมู่และชุดยิง ๒ ชุด แต่ละชุดยิงประกอบด้วย หน.ชุดยิง. พลปืนเล็กกล, พลยิง
ลูกระเบิด และพลปืนเล็ก ๑ หรือ ๒ นาย หมู่อาวุธประกอบด้วย ผบ.หมู่, พลยิงปืนกล ๒ นาย, พลยิงปืนกล
ผู้ช่วย ๒ นาย และพลกระสุน ๒ นาย
๖. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหมวด
ก. ผบ.หมวดบังคับบัญชาหมวดของตน และรับผิดชอบในเรื่องวินัย, การฝึก, การสวัสดิการ,การ
ควบคุมและการใช้หมวดของตนในทางยุทธวิธี ทั้งต้องรับผิดชอบยุทโธปกรณ์ทั้งหมดที่หมวดได้รับจ่ายตลอดจน
การปรนนิบัติบารุงยุทโธปกรณ์นั้น ๆ ด้วย
ข. นายสิบประจาหมวดเป็นบุคคลที่ ๒ ในการบังคับบัญชา เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลการจ่ายกระสุน
และบังคับบัญชาหมวดในขณะที่ ผบ.หมวดไม่อยู่
ค. พนักงานวิทยุโทรศัพท์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยุของ บก.หมวด และช่วย ผบ.หมวด ตามคาสั่ง
ง. ผบ.หมู่ปืนเล็กรับผิดชอบในเรื่องวินัย, การฝึก, การสวัสดิการ, การควบคุมและการใช้หมู่ของตนทาง
ยุทธวิธี
จ. หน.ชุดยิง เป็นผู้นาด้านการรบและช่วย ผบ.หมู่ในการควบคุมหมู่โดยการริเริ่มการปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างขึ้นภายในชุดของตน ตามคาสั่งของ ผบ.หมู่ และช่วยเหลือ ผบ.หมู่ตามแต่จะสั่ง หน.ชุด
ยิงอาวุโสบังคับบัญชาในขณะที่ ผบ.หมู่ไม่อยู่
ฉ. พลปืนเล็ก, พลยิงปืนเล็กกล และพลยิงลูกระเบิดได้รับการฝึกการปฏิบัติการรบเป็นบุคคล และเป็น
ชุด หน.ชุด หรือ ผบ.หมู่จะเป็นผู้กาหนดมอบหมายงานโดยเฉพาะให้แต่ละบุคคล โดยธรรมดาพลปืนเล็ก ๑
นายในแต่ละชุดยิง จะนากระสุนเพิ่มเติมสาหรับอาวุธกลของหมู่ไปด้วย อาจกาหนดเจ้าหน้าที่ภายในหมู่ให้ถือ
อาวุธต่อสู้รถถังเพิ่มเติมจากอาวุธหลักของตนอีกก็ได้

๓
ช. ผบ.หมู่อาวุธรับผิดชอบในเรื่องวินัย, การฝึก, การสวัสดิการ และการใช้หมู่ของตนในทางยุทธวิธี
โดยธรรมดาจะเป็นผู้เลือกที่ตั้งยิงที่แน่นอน ให้กับอาวุธภายในหมู่ และอาจควบคุมการยิงของอาวุธเหล่านั้น
ด้วยก็ได้ เป็นผู้กากับดูแลการย้ายที่ตั้งของหมู่ตนด้วย
ซ. พลยิงปืนกลและพลยิงจรวด ใช้อาวุธของตนตามคาสั่งของ ผบ.หมู่อาวุธ เป็นผู้ควบคุมการยิง และ
ย้ายที่ตั้งตามคาสั่ง พลยิงอาวุโสบังคับบัญชา เมื่อ ผบ.หนูไม่อยู่ พลยิงผู้ช่วย ช่วยเหลือการใช้อาวุธของแต่
ละอาวุธนั้น ๆ พลกระสุนเตรียมลาเลียงกระสุนให้กับอาวุธต่อสู้รถถัง และปืนกล และเตรียมเข้าทดแทน
เจ้าหน้าที่ปืนกล หรือปืนต่อสู้รถถังที่ขาดลง
ตอนที่ ๓ ความเป็นผู้นาและการบังคับบัญชา
๗. กล่าวทั่วไป
การบังคับบัญชาเป็นหน้าที่ของ ผบ.หมวดปืนเล็ก และ ผบ.หมู่ ที่จะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยของ
ตนโดยอาศัยอานาจตามตาแหน่งของตน ลักษณะผู้นาเป็นศิลปะของการซักจูง และโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่
เหล่านี้เข้าสู่แนวทางที่จะบรรลุถึงความเชื่อฟัง เชื่อมัน นับถือ และเกิดความจงรักภักดีในการร่วมงานอย่าง
จริงจังเพื่อความสาเร็จของภารกิจ
๘. หลักการของผู้นา
ก. หลักการที่ผู้นาหน่วยต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสาเร็จมาแล้วมักจะใช้ในการตกลงใจ และปฏิบัติการนั้น
ได้แก่
๑) ต้องมีความรอบรู้ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธีอย่างถ่องแท้
๒) รู้จักตนเองและแสวงหาทางปรับปรุงตนเอง
๓) รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน และสอดส่องสวัสดิการของเขา
๔) แจ้งข่าวให้ทุกคนทราบ
๕) แสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
๖) งานที่สั่งต้องเชื่อได้ว่าเข้าใจดีมีการกากับดูแล และแล้วเสร็จ
๗) ฝึกให้ทุกคนทางานเป็นชุด
๘) ตกลงใจถูกต้องและทันเวลา
๙) กระตุ้นให้สานึกในความรับผิดชอบระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา
๑๐) ใช้หน่วยของท่านให้เหมาะสมกับขีดความสามารถ
๑๑) แสวงหาความรับผิดชอบ และยอมรับผิดชอบในการปฏิบัติของตน

๔

บก.หมวด

หมู่ปืนเล็ก

ผบ.หมวด
นายสิบประจาหมวด
พนักงานวิทยุ

พลขับในหมวดทหารราบ
ยานเกราะ

ผบ.หมู่
หัวหน้าชุดยิง
พลยิงลูกระเบิด
พลยิง ปลก.
พลปืนเล็ก
พลปืนเล็ก
หัวหน้าชุดยิง
พลยิงลูกระเบิด
พลยิง ปลก.
พลปืนเล็ก
พลปืนเล็ก/พลขับ

หมู่อาวุธ

ผบ.หมู่
พลยิง ปก.
พลยิง ปก. ผู้ช่วย
พลยิง ปก.
พลยิง ปก. ผู้ช่วย
พลยิงจรวด
พลยิงจรวดผู้ช่วย
พลยิงจรวด
พลยิงจรวดผู้ช่วย
พลกระสุน
พลปืนเล็ก/พลขับ

รูปที่ ๑ การจัดกาลังหมวดปืนเล็ก
คู่มือรูปขบวนทาการรบ และฝึกทาการรบของหมู่, หมวดปืนเล็ก
(ทบ.) ปี ๒๕๒๐
คาสั่ง ทบ.ที่ ๓๙๙/๒๕๑๙

๕
๙. ระเบียบการนาหน่วย
ก. กล่าวทั่วไป
๑) ระเบียบการนาหน่วยเป็นลาดับปฏิบัติที่ ผบ.หน่วยขนาดเล็กพึงกระทาในเมื่อเตรียมการปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบ เพื่อให้สามารถใช้เวลา, อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้ดีที่สุด
๒) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม และประเภทการยุทธที่เป็นอยู่ในขณะนั้น บางขั้นตอนอาจต้องทาให้
สาเร็จก่อนขั้นอื่น ในบางสถานการณ์ บางขั้นตอนอาจไม่ต้องการ หรืออาจทาไม่ได้เพราะว่าเวลาจากัด แม้ว่า
ทุกขั้นตอนของระเบียบการนาหน่วย ควรจะได้พิจารณาโดยตลอดก็ตาม แต่เวลานับว่าเป็นปัจจัยสาคัญของ
การเลือกใช้ขั้นตอนของระเบียบการนาหน่วยเป็นอย่างมาก ระดับการพิจารณาแต่ละครั้งนั้นอาจแตกต่างกันไป
ข. ขั้นต่าง ๆ ของระเบียบการนาหน่วย
๑) การเริ่มวางแผน
ก) เมื่อได้รับคาสั่งแล้วเริ่มวางแผนการใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ โดยอาศัยจาก
ประสบการณ์ของตน ผู้นาหน่วยแบ่งเวลาออกเพื่อทาการลาดตระเวน และวางแผนของตนเอง เวลาที่เหลือเป็น
เวลาสาหรับการวางแผนและการลาดตระเวนของหน่วยรองของตน
ข) การเริ่มประมาณสถานการณ์
(๑) วิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่, แผนที่สังเขป หรือภาพถ่ายทางอากาศเพื่อ
(ก) การตรวจการณ์และพื้นยิง
(ข) การกาบังและซ่อนพราง
(ค) เครื่องกีดขวาง
(ง) ลักษณะภูมิประเทศที่สาคัญ
(จ) แนวทางเคลื่อนที่
(๒) วิเคราะห์กาลัง, ที่ตั้ง, การวางกาลัง และขีดความสามารถของข้าศึก
ค) ทาแผนขั้นต้น โดยอาศัยมูลฐานจากการประมาณสถานการณ์ขั้นต้น แผนนี้ถือว่าเป็นแผน
ขั้นต้น ซึ่งมูลฐานในการวางแผนการขั้นต่อไปในอนาคต แจ้งแผนนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะ
เป็นผู้เสนอแนะการใช้หน่วย
๒) จัดการเพื่อ
ก) การเคลื่อนย้ายหน่วย (ที่ไหน, เมื่อใด,อย่างไร)
ข) การลาดตระเวนภูมิประเทศ, เลือกเส้นทาง, ตารางงาน เจ้าหน้าที่ที่จะนาไปด้วย และการใช้
หน่วยรอง วางแผนตรวจให้คลุมทั่วพื้นที่พึงประสงค์ให้สมบูรณ์เท่าที่เวลามี
ค) การสั่งการแจ้งให้ ผบ.หน่วยรอง ทราบเวลา และสถานที่ที่จะออกคาสั่ง ถ้าลักษณะภูมิ
ประเทศ และสถานการณ์อานวยให้การสั่งการควรสั่งบนพื้นที่สูง สามารถมองไปได้ทั่วทั้งพื้นที่ปฏิบัติการ
ง) การประสานงานหน่วยสนับสนุนข้างเคียงต้องได้รับการประสานกัน เพื่อประกันในการรวม
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างหน่วยต่าง ๆ

๖
๓) ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ในขณะทาการลาดตระเวนภูมิประเทศ ผบ.หน่วยทาการ
ประมาณสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และสมบูรณ์ และวิเคราะห์ภูมิประเทศให้แล้วเสร็จ บันทึกลักษณะภูมิ
ประเทศที่มีผลกระทบกระเทือนต่อแผนขั้นต้นที่วางไว้ แล้วยกเลิกหรือยอมรับหรือแก้ไขบางส่วนในแผนให้
เหมาะสม
๔) แผนสมบูรณ์ ภายหลังเมื่อเสร็จการตรวจภูมิประเทศแล้ว ผบ.หน่วย รับข้อเสนอแนะจากหน่วย
รอง หากเห็นสมควรพิจารณาแผนขั้นต้นให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมแผนให้สมบูรณ์ จากนั้นเป็นการทาบันทึกเพื่อ
ใช้สั่งการต่อไป
๕) การสั่งการ ไปพบ ผบ.หน่วยรองตามเวลา และสถานที่นัดหมายไว้ ชี้แจ้งภูมิประเทศจากที่สูง
หรือหากไม่สามารถทาได้ให้ทาจากแผนที่ ภาพสังเขป ภาพถ่ายทางอากาศ หรือหุ่นจาลองภูมิประเทศที่หน่วย
รองควรที่จะต้องทราบ ให้โอกาส ผบ.หน่วยรองในการซักถาม และในทานองเดียวกันต้องซักถาม ผบ.หน่วย
รองเอง เพื่อให้ทราบว่าเขาเข้าใจเรื่องที่สั่งหรือไม่
๖) การปฏิบัติการกากับดูแล ผบ.หน่วยพร้อมด้วยการช่วยเหลือของ ผบ.หน่วยรองปฏิบัติการ
กากับดูแลหน่วยของตนเพื่อให้มั่นใจว่า ได้ปฏิบัติตรงตามความมุ่งหมายโดยตลอด หากพบข้อบกพร่อง หรือ
ความเข้าใจผิดต้องรีบแก้ไขทันที การกากับดูแลจะต้องปฏิบัติโดยต่อเนื่องตลอดเวลาการปฏิบัติการรบ
๑๐. การประมาณสถานการณ์
ก. กล่าวทั่วไป ผบ.หน่วยขนาดเล็ก จะต้องใช้ประมาณสถานการณ์ เพื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะ
กระทบกระเทือนต่อการใช้หน่วยของตน การประมาณสถานการณ์นั้นเป็นวิธีการอันหนึ่งในการแก้ปัญหาเป็น
วิธีการเลือกหนทางปฏิบัติ เพื่อหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะสาเร็จภารกิจ การประมาณสถานการณ์นี้ต้องทา
ติดต่อกันไปอย่างต่อเนื่อง และจะต้องทาเสมอ ถึงแม้ว่าจะต้องตกลงใจอย่างรวดเร็วเพียงใดก็ตาม
ข. การประมาณสถานการณ์
(๑) ภารกิจจะต้องชัดเจน สั้น และบ่งถึงงานที่จะต้องทาด้วยภาษาที่ง่าย ๆ จะต้องวิเคราะห์อย่าง
รอบคอบ และเข้าใจโดยถ่องแท้
(๒) สถานการณ์และหนทางปฏิบัติ
ความมุ่งหมายของขั้นนี้ก็คือ เพื่อนาเอาข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในสถานการณ์ ขีดความสามารถของ
ข้าศึก และหนทางปฏิบัติที่น่าจะทาให้บรรลุภารกิจมาพิจารณา ข้อเท็จจริงต่าง ๆ นั้นอาจได้จากการพิจารณา
แผนที่ การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ การติดต่อ และการประสานงาน
(ก) การพิจารณาผลกระทบกระเทือนต่อหนทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่น่าจะปฏิบัติได้
๑. ลมฟ้าอากาศ ทั้งนี้รวมถึงความรู้ในเรื่องลมฟ้าอากาศที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และจากพยากรณ์
อากาศ การพิจารณาจะพิจารณาในเรื่องที่มีผลกระทบกระเทือนต่อกาลังพล ยุทโธปกรณ์ ทัศวิสัย และสามารถ
ในการจราจร
๒. ภูมิประเทศ วิเคราะห์อย่างถ่องแท้ถึงลักษณะภูมิประเทศ โดยพิจารณาทั้งในทัศนะของฝ่าย
ข้าศึก ลักษณะของภูมิประเทศที่จะได้พิจารณานั้น ควรวิเคราะห์ในหัวข้อดังต่อไปนี้

๗
(ก) การตรวจการณ์และพื้นยิง
(๑) การตรวจการณ์ เป็นความสามารถของหน่วยที่จะตรวจพบข้าศึกได้ในลักษณะภูมิ
ประเทศและสภาพลมฟ้าอากาศต่าง ๆ กัน การตรวจการณ์เป็นเรื่องสาคัญต่อการใช้อานาจการยิงอย่างได้ผล
ไปยังข้าศึก การควบคุมการเคลื่อนย้ายหน่วย และต่อการป้องกันการจู่โจมจากแง่คิดของการตรวจการณ์
ลักษณะภูมิประเทศที่ดีที่สุดนั้นจะต้องสามารถตรวจการณ์ได้ ทั้งในระยะทางไกลเข้าไปจนถึงพื้นที่ข้าศึกยึด
ครองอยู่ และตรวจการณ์ระยะใกล้ต่อหน่วยต่าง ๆ ของข้าศึกที่อยู่ข้างหน้าได้
(๒) พื้นยิง คือพื้นที่ซึ่งอาวุธ หรือกลุ่มอาวุธสามารถทาการยิงครอบคลุมได้ผลจากที่ตั้งยิง
ที่กาหนดให้ เมื่อพิจารณาภูมิประเทศในเรื่องเกี่ยวกับพื้นยิง ประเภทของอาวุธที่มีอยู่เป็นปัจจัยที่สาคัญที่
จะต้องพิจารณาด้วย
(ข) การซ่อนพรางและการกาบัง การซ่อนพราง คือการซ่อนหรือปลอมแปลงหน่วยและการ
ปฏิบัติของหน่วย ต่อการตรวจการณ์ของข้าศึก การกาบัง คือการป้องกันจากการยิงของข้าศึก ทั้งจากอาวุธ
นิวเคลียร์ และอาวุธธรรมดา ในพื้นที่ส่วนมากที่ให้การกาบังและการซ่อนพรางนั้น ได้แก่ พื้นที่ที่เป็นป่า,อาคาร,
หุบเขา, เนินเขา, ห้วย, ลาธารลึก, เนินดิน และลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกับลักษณะภูมิประเทศที่ให้ความ
กาบังนั้น มักให้การซ่อนพรางด้วย ลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูง ๆ ต่า ๆ นั้น ยิ่งมีมากเท่าใดย่อมให้การซ่อน
พรางมากขึ้นเท่านั้น ต่อการตรวจการณ์ทางพื้นดิน
(ค) เครื่องกีดขวาง เครื่องกีดขวางคือ ลักษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติ หรือสร้างขึ้นซึ่งทา
ให้ต้องหยุด ล่าช้า หรือขัดขวางการเคลื่อนที่ทางการทหาร เครื่องกีดขวางทางธรรมชาตินั้นอาจได้แก่ ลาธารลึก
ลุยข้ามไม่ได้ ที่ลุ่มหนองบึง หิมะหนา หน้าผาชัน ลาดชัน พื้นที่น้าท่วม ดงทึบ ป่าไม้เตี้ย พื้นที่ ๆ มีหินก้อนใหญ่
อยู่ทั่วไป ทะเลสาบ ภูเขา และดินที่จราจรไม่ได้ เครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น อาจได้แก่สิ่งที่ทาขึ้นเพื่อหน่วงเวลา
และหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของทหาร เช่น พื้นที่อาบยาพิษ สนามทุ่นระเบิด คูสนามเพลาะ คูดักรถถัง ลวด
กระโจม และเครื่องกีดขวางประเภทต่าง ๆ ตามชายหาดและใต้น้า เครื่องกีดขวางนั้นยังรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งไม่มีความมุ่งหมายเดิมในการใช้เป็นเครื่องกีดขวาง การเคลื่อนที่ทางทหาร เช่น คลอง เขื่อน
กั้นน้า และอ่างเก็บน้า เครื่องกีดขวางอาจเกื้อกูล หรือเป็นอุปสรรคต่อหน่วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งและลักษณะ
ของเครื่องกีดขวางนั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น ห้วยลึกทอดขวางเส้นทางรุกจะเป็นการขัดขวางฝ่ายรุกให้ช้าลง ถ้าห้วย
อย่างเดียวกันนี้ไปอยู่ทางปีกของฝ่ายรุก จะกลายเป็นเครื่องให้การป้องกันโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว เครื่องกีดขวางที่ตั้ง
ฉากกับเส้นทางรุกจะเกื้อกูลแก่กาลังตั้งรับ แต่หากขนานไปกับเส้นทางรุกแล้ว จะอานวยประโยชน์ให้แก่ฝ่าย
เรา โดยป้องกันทางปีกให้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องจากัดการเคลื่อนที่ทางข้าง และการดาเนินกลยุทธ์ไปบ้างก็ตาม
(ง) ภูมิประเทศสาคัญ คือบริเวณหรือพื้นที่ซึ่งเมื่อฝ่ายใดเข้ายึด หรือเข้าควบคุมได้แล้วจะ
อานวยประโยชน์ให้อย่างเด่นชัด การเลือกภูมิประเทศสาคัญนั้นขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วย ภูมิประเทศสาคัญ
ทั้งมวลที่ได้เลือกไว้แล้ว ถ้าอยู่ภายในควบคุมของเราจะอานวยประโยชน์การบรรลุภารกิจได้เป็นอย่างดี หรือ
หากตกอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมของฝ่ายข้าศึก ก็ย่อมเป็นการขัดขวางต่อการบรรลุภารกิจของเรา
ตัวอย่าง เช่น สะพานที่ทอดข้ามแม่น้าที่ลุยข้ามไม่ได้เป็นลักษณะภูมิประเทศที่สาคัญ ๆ เพราะสามารถใช้ข้าม

๘
ไปยังฝั่งตรงข้ามได้โดยไม่ต้องทาการโจมตีข้ามลาน้า ในการตั้งรับปกติแล้วภูมิประเทศที่สาคัญจะอยู่ในเขต
รับผิดชอบในการรุกภูมิประเทศสาคัญ คือ ภูมิประเทศที่จะช่วยในการเข้ายึดที่หมาย
(จ) แนวทางการเคลื่อนที่ คือพื้นที่ภูมิประเทศซึ่งอานวยให้สะดวกการเคลื่อนที่ของหน่วย
กาลังตามขนาด และประเภทโดยเฉพาะของตน แนวทางเคลื่อนที่ควรมีลักษณะดังนี้
(๑) เคลื่อนที่ตรงไปยังที่หมายสะดวก
(๒) ซ่อนพราง และกาบังจากการตรวจการณ์และการยิงของฝ่ายตั้งรับ
(๓) เกื้อกูลการตรวจการณ์และพื้นยิงสาหรับฝ่ายรุก
(๔) มีพื้นที่พอสาหรับการดาเนินกลยุทธ์ของฝ่ายเข้าตี ในการตั้งรับจะต้องพิจารณาภูมิ
ประเทศเพื่อกาหนดแนวทางเคลื่อนที่ซึ่งคาดว่าข้าศึกอาจใช้ได้ โดยปกติมักจะเป็นเส้นทางที่มุ่งไปสู่ลักษณะภูมิ
ประเทศที่สาคัญ ให้การตรวจการณ์และพื้นยิงดี ให้การซ่อนพรางและกาบังดีหลีกเลี่ยงหรืออาศัยเครื่องกีด
ขวางได้ ในการเลือกแนวทางเคลื่อนที่สาหรับปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกนั้นมีหัวข้อพิจารณาเช่นเดียวกันกับที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น
๓. อื่น ๆ
(ก) สถานการณ์ข้าศึก การวางกาลัง การประกอบกาลัง กาลังและอาวุธยิงสนับสนุน
อื่น ๆ
(ข) สถานการณ์ฝ่ายเรา การวางกาลัง การประกอบกาลัง กาลังและอาวุธยิงสนับสนุน
อื่น ๆ
(ค) หนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา ลงรายงานหนทางปฏิบัติที่มีเหตุผล และคาดว่าเมื่อปฏิบัติ
แล้วน่าจะสาเร็จภารกิจอย่างามากที่สุดไว้
(๓) การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติทั้งสองฝ่าย
(ก) ตัดหนทางปฏิบัติต่าง ๆ ของข้าศึกซึ่งไม่มีผลกระทบกระเทือน หรือมีอิทธิพลต่อหนทาง
ปฏิบัติของฝ่ายเราออก
(ข) นาหนทางปฏิบัติของฝ่ายเราแต่ละหนทาง มาวิเคราะห์เข้ากับแต่ละขีดความสามารถของ
ข้าศึก กระทาโดยการพิจารณาวาดภาพการรบโดยตลอด นับตั้งแต่ขั้นเตรียมการไปจนถึงขั้นปฏิบัติการให้ทา
การคิดพิจารณาโดยเอาข้อเท็จจริงในข้อ (๒) (ก) ข้างต้นมารวมพิจารณาด้วย วิธีการอันนี้เป็นการรวมเอาภาพ
เหตุการณ์ทั้งมวลนี้มาพิจารณา เพื่อให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละหนทางปฏิบัติ
(ค) จากการวิเคราะห์นี้ จะได้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของหนทางปฏิบัติต่าง ๆ
ซึง่ ปัจจัยเหล่านี้เรียกว่า ปัจจัยควบคุม ซึ่งตามปกติจะได้แก่ภารกิจ ภูมิประเทศ การวางกาลังของข้าศึก การวาง
กาลังของฝ่ายเรา ขีดความสามารถของข้าศึก และในบางโอกาสได้แก่เวลาด้วย
(๔) การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา
(ก) ลงรายการปัจจัยควบคุมที่ได้มาจากวิเคราะห์หนทางปฏิบัติของทั้งสองฝ่าย
(ข) นาปัจจัยเหล่านี้แต่ละข้อ มาเปรียบเทียบกับหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา
(ค) ผลจากการวิเคราะห์จะได้หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

๙
(๕) ข้อตกลงใจ ข้อสรุปตามข้อ (๔) (ค) นั้นจะเป็นข้อที่เลือก และแปลงเป็นคาสั่งโดยระบุว่าใคร
อะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และทาไม
๑๑. คาสั่งยุทธการ
ก. กล่าวทั่วไป
คาสั่งยุทธการเป็นคาสั่งซึ่งแจ้งสถานการณ์ ภารกิจ การตกลงใจของผู้บังคับบัญชา และแผนปฏิบัติ
ต่าง ๆ และรายละเอียดของการปฏิบัติที่ต้องการ เพื่อการแน่นอนในการประสานการปฏิบัติของหน่วย คาสั่ง
เตือนเป็นคาสั่งซึ่งแจ้งข่าวสาร และคาชี้แจงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในอนาคต เป็นคาสั่งซึ่งใช้เพื่อให้มีเวลาพอใน
การเตรียมการ และการวางแผนในการปฏิบัติ จานวนรายละเอียดต่าง ๆ ที่อยู่ในคาสั่งและความยาวของคาสั่ง
นั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่มีอยู่ ผู้นาหน่วยขนาดเล็กสั่งการแก่หน่วยของตนด้วยวิธีการสั่งด้วยวาจา ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับจะสั่งการตามลาดับขั้นต่อไปนี้
ข. แบบของคาสั่งยุทธการ
(๑) สถานการณ์
(ก) กาลังข้าศึก สถานการณ์ (การประกอบกาลัง, การวางกาลัง, ที่ตั้ง, การเคลื่อนย้าย,ขีด
ความสามารถ และสิ่งบอกเหตุต่าง ๆ
(ข) กาลังฝ่ายเรา ภารกิจของหน่วยเหนือ ที่ตั้งและภารกิจของหน่วยข้างเคียง และภารกิจของ
หน่วยยิงสนับสนุนที่มิได้อยู่ในอัตราของหน่วย ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติของหน่วย
(ค) หน่วยสมทบและหน่วยแยก หน่วยที่มาสมทบหรือหน่วยที่แยกไปสมทบตามคาสั่งของ
หน่วยเหนือ รวมทั้งเวลาที่มีผลบังคับใช้ของหน่วยสมทบหรือหน่วยแยกด้วย
(๒) ภารกิจ ระบุถึงงานที่หน่วยจะต้องทาให้สาเร็จลุล่วงไปอย่างชัดเจนและสั้น
(๓) การปฏิบัติ
(ก) แนวความคิดในการปฏิบัติ คือแผนการปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งรวมทั้ง
แผนการดาเนินกลยุทธ และการใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วย
(ข) ในย่อหน้าต่อ ๆ ไปแต่ละข้อนั้นเป็นการมอบหมายงาน โดยเฉพาะให้แก่หน่วยรองและ
หน่วยที่ขึ้นสมทบ
(ค) ในข้อรองสุดท้ายเป็นการสั่งการ และมอบภารกิจให้กับกองหนุน
(ง) ในข้อสุดท้าย เป็นกาหนดรายละเอียดคาแนะนาในการประสานงานซึ่งหน่วยรองตั้งแต่ ๒
หน่วยขึ้นไปจะต้องทราบ หรือปฏิบัติ
(๔) ธุรการและการส่งกาลังบารุง ในหัวข้อนี้ประกอบด้วยข่าวสาร หรือคาชี้แจงที่เกี่ยวกับเสบียง
กระสุน ที่ตั้งตาบลจ่ายต่าง ๆ ที่ตั้งปฐมพยาบาล และเรื่องทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางธุรการและการส่ง
กาลัง แต่ให้ลงไว้เฉพาะข่าวสารที่จาเป็นเท่านั้น
(๕) การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร

๑๐
(ก) คาชี้แจงการสื่อสารพิเศษ ซึ่งรวมทั้งอาณัติสัญญาณนัดหมายล่วงหน้าต่าง ๆ การใช้วิทยุ
และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ
(ข) ที่อยู่ของ ผบ.หน่วย และที่ตั้งกองบังคับการ ในระหว่างการปฏิบัติการรบ
ตอนที่ ๔ การปฏิบัติการรบ
๑๒. กล่าวทั่วไป
หมวดปืนเล็กทาการรบในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยอาวุธเบา หมวดปืนเล็กจะต้องพร้อมที่จะทา
การรบได้ในทุกสภาพของสงคราม และในทุกลักษณะของภูมิประเทศ และสภาพอากาศเป็นความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้บังคับหน่วยขนาดเล็ก จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องยุทธวิธี และเทคนิคในการใช้หน่วยของตนในทุก
สถานการณ์อย่างถ่องแท้ ผบ.หน่วยขนาดเล็กต้องมีความรู้ในเรื่องผลอันเกิดจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์ขีด
ความสามารถของเครื่องส่ง แนวความคิดในการใช้อาวุธนิวเคลียร์และการเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธีที่จาเป็นใน
เมื่อใช้อาวุธนิวเคลียร์ในข้อ ๑๓ ถึงข้อ ๒๐ เป็นข้อพิจารณาโดยกว้าง ๆ สาหรับการสงครามทั้งเมื่อใช้อาวุธ
นิวเคลียร์ ซึ่งเป็นแนวทางอย่างกว้าง ๆ สาหรับ ผบ.หมู่ และ ผบ.หมวด
๑๓. หลักฐานในการใช้หน่วย
ก. การควบคุม คือการบังคับ และนาทหารราบ แต่ละบุคคลในหน่วยขนาดเล็ก เพื่อประกัน
ความสาเร็จในภารกิจ ผบ.หมวด และ ผบ.หมู่ ต้องควบคุมแต่ละบุคคลในหน่วยของตนอย่างแน่นแฟ้นอยู่
ตลอดเวลา การนี้จะสาเร็จลงได้ก็ด้วยการใช้มาตรการในการควบคุม การติดต่อสื่อสาร และการพบปะด้วย
ตนเอง
ข. การระวังป้องกัน คือ มาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันการถูกจู่โจมจากข้าศึก มาตรการเหล่านี้ได้แก่การใช้
ที่ตรวจการณ์ ที่ฟังการณ์ ที่คอยเหตุ การลาดตระเวน เครื่องมือเฝ้าตรวจ เครื่องมือเตือนภัย และความ
พรักพร้อมตื่นตัวของทหารแต่ละบุคคล
ค. ความอ่อนตัว คือ คุณลักษณะที่พร้อมที่จะปรับตนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ความ
อ่อนตัวนี้มีอยู่ในการจัดของหมวดปืนเล็ก แล้ว ผบ.หน่วย จะต้องมีความอ่อนตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป และตามความต้องการของสนามรบ เพื่อให้การใช้หน่วยของตนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและได้ผล
๑๔. การปฏิบัติการตอบโต้อากาศยานของข้าศึก
หมวดและหมู่ปืนเล็กใช้มาตรการเชิงรุก และเชิงรับเพื่อป้องกันอากาศยานของข้าศึกตรวจพบ และลด
ผลการโจมตีจากอากาศยานของข้าศึก มาตรการป้องกันเชิงรับนั้นได้แก่ การกระจายกาลังการใช้การซ่อนพราง
และปกปิดกาบัง การพราง และการจัดตั้งระบบการแจ้งภัยอย่างเพียงพอเมื่อถูกโจมตีทางอากาศ ให้ใช้อาวุธ
เบาที่มีอยู่ยิงต่อสู้อากาศยานที่โจมตี ถ้า ผบ.ร้อย มิได้จากัดการยิงต่ออากาศยานที่ร่อนต่าไว้ทาการยิงต่อ
อากาศยานที่ร่อนต่าได้ ถึงแม้ว่าหน่วยจะไม่ถูกโจมตีทางอากาศโดยตรงก็ตาม หมวดอาจใช้เทคนิคในการยิง
เป็นกลุ่ม โดยทุกคนเล็งอาวุธของตนตรงไปยังทางบินของอากาศยาน และลั่นไกเมื่อได้รับสัญญาณไม่
จาเป็นต้องพยายามเล็งตามอากาศยาน

๑๑
๑๕. การข่าวกรอง
ก. กล่าวทั่วไป
(๑) การข่าวกรองทางการรบ คือ ความรอบรู้ที่เกี่ยวกับข้าศึก ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ ซึ่งใช้
ในการวางแผน และปฏิบัติการทางยุทธวิธี ความมุ่งหมายของการข่าวกรองก็คือ เพื่อค้นพบข้อเท็จจริง และ
สรุปข้อเท็จจริงซึ่งสามารถจะใช้เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบ และเพื่อไม่ให้ข้าศึกทราบข่าวสารอันเกี่ยวกับ
กาลังฝ่ายเราและภูมิประเทศ
(๒) ข่าวสารที่ต้องการนั้นได้แก่ กาลังของข้าศึก ที่ตั้งและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของข้าศึก
ข่าวสารเหล่านี้จะนามาประเมินค่า เพื่อพิจารณาขีดความสามารถของข้าศึกและในบรรดาขีดความสามารถต่าง
ๆ ของข้าศึกเหล่านั้น ขีดความสามารถใดที่ข้าศึกน่าจะใช้มากที่สุด โดยเฉพาะผู้บังคับหน่วยขนาดเล็กจะต้อง
สนใจต่อข่าวสารของข้าศึกอันเกี่ยวกับกาลังและที่ตั้งของข้าศึกที่เผชิญหน้าอยู่ การเคลื่อนไหวของข้าศึก
รายละเอียดการวางกาลัง ที่ตั้งอาวุธกล เครื่องยิงลูกระเบิด รถถังและอาวุธต่อสู้รถถัง ที่ตั้งและกาลังของ
กองหนุนของหน่วยนั้น ๆ สนามทุ่นระเบิด ลวดหนาม และเครื่องกีดขวางอื่น ๆ
ข. การรวบรวมข่าวสาร
(๑) ผบ.หน่วยขนาดเล็กผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรวบรวมข่าวสารซึ่งเกี่ยวกับข้าศึก และภูมิ
ประเทศ เนื่องจากข้าศึกก็จะต้องพยายามดารงการต่อต้านการข่าวกรองของตน ดังนั้น ผบ.หน่วยขนาดเล็กต้อง
ใช้ความพยายามของตนอย่างเด็ดเดี่ยว เพื่อให้ได้ข่าวสารอันเกี่ยวกับข้าศึก จะต้องเป็นผู้นาในการลาดตระเวน
การจัดตั้งที่คอยเหตุ และนาหน่วยของตนในการปฏิบัติการเชิงรุกและเชิงรับในระหว่างขั้นการปฏิบัติงานตามที่
กล่าวมาแล้วนี้ จะต้องรายงานข่าวสารอันเกี่ยวกับข้าศึกทั้งสิ้นให้หน่วยเหนือทราบ
(๒) ที่คอยเหตุ ที่ฟังการณ์ และที่ตั้งต่าง ๆ ซึ่งอยู่ข้างหน้าเป็นส่วนที่สามารถตรวจการณ์ไปยังพื้นที่
ของข้าศึกได้เป็นอย่างดี ที่ตั้งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องรายงานทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเห็นเกี่ยวกับข้าศึก และภูมิประเทศ
เพื่อให้หน่วยเหนือได้รับข่าวสารอันมีค่าอยู่ตลอดเวลา
(๓) ข่าวสารอันเกี่ยวกับการยิงของข้าศึกจะช่วยให้สามารถกาหนดอาวุธยิงโดยใกล้ชิดของข้าศึกได้
ข่าวสารเหล่านี้จะได้จากการตรวจการณ์เห็นเปลวเพลิงของอาวุธที่ยิง เสียงของอาวุธ หรือจากการวิเคราะห์
หลุมระเบิด
(๔) การลาดตระเวนจะช่วยให้ได้ข่าวสารจากหลังแนวของข้าศึก ซึ่งข่าวสารเหล่านี้ได้แก่บรรดา
เครื่องกีดขวาง ความสามารถรับการจราจรของผิวดิน กาลังของข้าศึก ที่ตั้ง และการวางกาลังของข้าศึก ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ ผบ.หน่วยขนาดเล็ก
ค. การรายงานข่าวสาร ส่วนใหญ่นั้นหมวดจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึกจากรายงานของทหารแต่ละ
คนภายในหมวดข่าวสารและข่าวกรองนั้นอาจได้รับจากหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และหน่วยสนับสนุนอีก
ด้วย ทหารจะต้องรายงานข่าวทั้งมวลอันเกี่ยวกับข้าศึกไม่ว่าจะพบข้าศึกหรือไม่ ก็จะต้องรายงานให้ทราบ
ข่าวสารอันเกี่ยวกับข้าศึกซึ่งนอกเหนือไปจากที่เป็นอยู่เป็นประจา หรือที่เคยปฏิบัติการตามปกติแล้ว โดยมาก
มักจะถือว่าเป็นข่าวสารซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง

๑๒
๑๖. การติดต่อสื่อสาร
ก. การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือของ ผบ.หน่วยขนาดเล็ก ในการควบคุมหน่วยของตน ผบ.หน่วย
ดารงการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยของตนโดยใช้วิทยุ โทรศัพท์ ทัศนสัญญาณ เสียงสัญญาณ และพลนาสาร
เมื่อไม่มีเครื่องมือสื่อสารอย่างใดที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ เพื่อประกันให้มีการติดต่อสื่อสาร
อยู่ตลอดเวลา จะต้องจัดตั้ง และทาความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารขึ้น โดยอาจใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างใด
อย่างหนึ่งตามลาพัง หรืออาจใช้หลายๆ อย่างประกอบกันก็ได้ การติดต่อสื่อสารซึ่งนับว่าได้ผลนั้นจะต้อง
ชัดเจน สั้น ถูกต้อง และทันเวลา
ข. วิทยุ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ให้ความปลอดภัยน้อยที่สุด เป็นเครื่องมือที่ข้าศึกส่งคลื่นรบกวนได้ เป็น
เครื่องมือซึ่งใช้ติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และใช้ติดต่อกันระหว่างบุคคลได้ เป็นเครื่องมือซึ่งลดการเปิดเผยตัว ผบ.
หน่วยต่อการยิงของข้าศึก และเพิ่มระยะในการติดต่อสื่อสาร
ค. พลนาสาร เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารซึ่งให้ความปลอดภัยมากที่สุด เป็นเครื่องมือประเภทเดียว
เท่านั้นที่สามารถส่งรายการสิ่งของ เช่น แผนที่และแผ่นบริวารไปด้วยได้
ง. โทรศัพท์ โทรศัพท์ต้องใช้เวลาในการติดตั้งนาน ต้องให้การปรนนิบัติบารุงไม่สามารถจะโยกย้ายได้
โดยไม่มีการรื้อถอน และวางสายใหม่ เมื่อได้ทาการติดตั้งเสร็จแล้ว โทรศัพท์นับว่าให้ความปลอดภัยในการ
ติดต่อสื่อสารได้ดีเป็นลาดับสองรองจากพลนาสาร
จ. ทัศนะสัญญาณ เป็นเครื่องมือสื่อสารซึ่งมีความรวดเร็วมากต่อการส่งข่าวสารไปยังบุคคลกลุ่มใหญ่
ทัศนะสัญญาณนี้จะต้องตกลงนัดหมายกันไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้นอาจเกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นได้ ทัศนะสัญญาณนี้
ไม่ให้ความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารเลย เพราะว่าเมื่อใช้แล้วทุกคนอาจเห็นได้ถ้าอยู่ในระยะสายตา
ฉ. เสียงสัญญาณ คงมีผลดีและผลเสียเช่นเดียวกับทัศนะสัญญาณ นอกจากนี้ผลของเสียงสัญญาณอาจ
ลดลงไปเนื่องจากเสียงรบกวนที่มีอยู่ในสนามรบ
๑๗. การปรนนิบัติบารุง
การปรนนิบัติบารุง เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ ผบ.หน่วยขนาดเล็ก การที่จะอยู่รอดได้ในสนาม
รบนั้นอาวุธจะต้องไม่ติดขัดใช้ยิงได้ ยานพาหนะจะต้องติดเครื่องได้ในทันที วิทยุจะต้องใช้งานได้ ผบ.หน่วย
ขนาดเล็กจะต้องกาหนดระบบการปรนนิบัติบารุงให้ได้ขั้นมาตรฐาน และกากับดูแลตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่า
อาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยสามารถใช้งานได้ดี
ตอนที่ ๕ การยิงสนับสนุน
๑๘. กล่าวทั่วไป
หมวดปืนเล็กได้จัดให้มีส่วนช่วยเหลือ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบด้วยการยิงจากหน่วยสนับสนุน
ต่าง ๆ
๑๙. การสนับสนุนของกองร้อย
หมวดอาวุธของกองร้อยอาวุธเบาประกอบด้วย เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มม. ๓ กระบอก และ
อาวุธต่อสู้รถถัง ๒ กระบอก

๑๓
ก. ค.๘๑ มม. เป็นอาวุธหลักในการยิงด้วยวีเล็งจาลองเพื่อสนับสนุนหมวดปืนเล็ก โดยปกติจะมอบ
ผู้ตรวจการณ์หน้าจาก บก. ตอน ค.๘๑ ให้ไปประจาอยู่กับหมวดปืนเล็ก เพื่อช่วยเหลือ ผบ.หมวดให้ได้รับการ
ยิงสนับสนุนจากอาวุธนี้ ผู้ตรวจการณ์หน้าจะเป็นผู้ตรวจ และปรับการยิงของ ค.๘๑ มม. และอาจตรวจและ
ปรับการยิงให้กับหน่วยปืนใหญ่ และเครื่องยิงหนักเมื่อจาเป็นด้วย ตอน ค.๘๑ มม. สามารถยิงกระสุน
ฟอสฟอรัสขาว (ใช้ทาควัน สัญญาณ สังหารบุคคล และภารกิจในการเผาไหม้) กระสุนระเบิด (สังหารบุคคล)
และกระสุนส่องแสง ในการตั้งรับตอน ค.๘๑ มม. จะวางฉากการยิงข้างหน้าหมวดปืนเล็กในแนวหน้า
ข. หมู่ปืนต่อสู้รถถัง โดยปกติจะอยู่ในความควบคุมของกองร้อย แต่ในบางโอกาสอาจสมทบให้กับ
หมวดปืนเล็กก็ได้ หมู่ปืนต่อสู้รถถังนี้เป็นอาวุธหลักในการต่อสู้รถถังของกองร้อย ในการตั้งรับอาจเก็บอาวุธนี้ไว้
เป็นกองหนุน เพื่อโยกย้ายไปยังพื้นที่ซึ่งมีการคุกคามสูงที่สุด หรืออาจใช้เพื่อป้องกันช่องทางต่าง ๆ ที่ อานวย
ต่อการใช้รถถังของข้าศึก ปืนต่อสู้รถถังนี้มักจะนามาใช้ในพื้นที่ของหมวดปืนเล็กเสมอ ๆ ในกรณีเช่นนี้จะต้อง
มอบลาดับความเร่งด่วนในการเลือกที่ตั้งยิงให้กับหน่วยนี้ในการรบด้วยวิธีรุก ความรับผิดชอบหลักของตอนปืน
ต่อสู้รถถัง คือ การทาลายยานเกราะของข้าศึก เมื่อมิได้รับหน้าที่ตามบทบาทของตนตามที่กล่าวมาแล้ว อาจให้
สนับสนุนการเข้าตีโดยใช้ทาการยิงที่ตั้งยิงต่าง ๆ หลุมบุคคล กลุ่มทหาร และเป้าหมายทีเหมาะสมอื่น ๆ ในการ
เสริมสร้างความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่จะเข้าที่ตั้งยิง เพื่อทาลายยานเกราะของข้าศึกที่จะใช้ในการตี
โต้ตอบ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว ตอนต่อสู้รถถังอาจสนับสนุนหมวดปืนเล็กตลอดขั้นการ
ปฏิบัติหรือเป็นบางส่วนก็ได้ ถ้าการใช้หน่วยนี้เป็นไปอย่างได้ผลแล้วจะช่วย ผบ. หมวด ในการปฏิบัติภารกิจให้
ลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี สาหรับรายละเอียดการจัดและการใช้หมวดอาวุธนั้น ให้ดูใน รส.๗ – ๑๑

๑๔
บทที่ ๒
การรบด้วยวิธีรุก
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป
๑. การใช้
ก. หมวดปืนเล็ก
(๑) โดยปกติหมวดปืนเล็กจะทาการเข้าตีโดยเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อย หมวดปืนเล็กดาเนินกล
ยุทธ์เพื่อเข้าตะลุมบอนต่อข้าศึกภายใต้การยิงคุ้มครองของอาวุธยิงในอัตรา อาวุธยิงสนับสนุนนอกอัตราของ
หมวด
(๒) เมื่อใช้หมวดปืนเล็กในฐานะเป็นกาลังกึ่งอิสระ ผบ.อาจจะมีเสรีในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ในขณะ
ที่ดาเนินกลยุทธ์โดยใช้หมู่ปืนเล็กเข้าตะลุมบอน ผบ.หมวด จะใช้หมู่อาวุธ และอาวุธยิงสนับสนุนยิงตรึงข้าศึก
และยิงทาลายการยิงทาลายของข้าศึก การดาเนินกลยุทธ์นี้เหมาะที่จะเข้าทางปีก หรือทางหลัง เมื่อเป็นหน่วย
กาลังกึ่งอิสระ โดยปกติหมวดจะได้รับการเพิ่มเติมกาลังอย่างเหมาะสม
ข. หมู่ปืนเล็ก โดยปกติหมู่จะทาการเข้าตีโดยกาลังส่วนหนึ่งของหมวดเคลื่อนที่เป็นหน่วยภายใต้การ
ยิงคุ้มครองของอาวุธยิงหน่วยอื่น ๆ ผบ.หมู่เลือกใช้รูปขบวนรบให้เหมาะสมกับสภาพการที่เป็นอยู่ และดารง
การยิงไว้ให้สมบูรณ์ ถ้าถูกยิงจากข้าศึกด้วยอาวุธเบาอย่างได้ผล หมู่จะต้องทาการยิงโต้ตอบโดยทันที และใช้
การยิง และการเคลื่อนที่เข้าประชิดข้าศึก จะเป็นด้วยการเข้าประชิดด้วยหมู่เดียวหรือร่วมกับหมู่อื่น ๆ ก็ได้
ค. หมู่อาวุธปืนกล และอาวุธต่อสู้รถถังในอัตราจะใช้ตามที่ ผบ.หมวดสั่ง เพื่อทาการยิงสนับสนุนโดย
ใกล้ชิดและทาการป้องกันต่อสู้รถถัง ในขณะที่หมวดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในการเข้าตี
ง. กองหนุนของหมวด ผบ.หมวด วางแผนการใช้หมวดของตนทั้งสิ้นในการเข้าตี ในเมื่อการเข้าตีมี
พื้นที่ดาเนินกลยุทธแคบไม่สามารถจะให้เข้าตะลุมบอนได้ทั้งสามหมู่ หรือในเมื่อต้องการในการป้องกันปีกเปิด
อาจกาหนดให้หมู่ใดหมู่หนึ่งเป็นกองหนุนก็ได้
๒. การปฏิบัติการเข้าตี
คุณลักษณะของการรบด้วยวิธีรุกก็คือ การยิงประกอบการเคลื่อนที่ หรือการยิงและการดาเนินกลยุทธ์
ก. การยิงและการดาเนินกลยุทธ์ คาสั่งการเข้าตีประกอบด้วยส่วนที่สาคัญ ๒ ส่วนด้วยกัน คือแผนการ
ยิงสนับสนุน และแผนดาเนินกลยุทธ์ การยิงและการดาเนินกลยุทธ์ เป็นวิธีการปฏิบัติของหน่วยเหนือหน่วย
เดียว หรือหลาย ๆ หน่วย จัดตั้งฐานยิงทาการยิงข้าศึก พร้อมกับใช้กาลังส่วนอื่น หรือหน่วยอื่นดาเนินกลยุทธ์
เคลื่อนที่เข้าประชิด แล้วทาลายหรือจับข้าศึก ฐานยิงอาจประกอบด้วยการยิงสนับสนุนด้วยวิธีเล็ง จาลอง, เล็ง
ตรง หรือใช้ประกอบกันทั้งสองประเภท กาลังส่วนดาเนินกลยุทธใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากสิ่งปกปิดกาบัง
และซ่อนพรางที่มีอยู่ตามเส้นทางเคลื่อนที่ และพยายามเคลื่อนที่เข้าหาที่ตั้งของข้าศึก
ข. การยิงและการเคลื่อนที่ เมื่อส่วนดาเนินกลยุทธต้องเผชิญกับการต้านทานอย่างได้ผลของข้าศึก
และไม่สามารถจะเคลื่อนที่ภายใต้การยิงคุ้มครองของหน่วยยิงสนับสนุนต่อไปได้ จะต้องใช้การยิงประกอบการ
เคลื่อนที่ เพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปให้ถึงที่ตั้งซึ่ง ณ ที่นั้นสามารถจะเข้าตะลุมบอนที่ตั้งของข้าศึกได้ การยิง
ประกอบการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านี้คือ ส่วนหนึ่งยิงสนับสนุนโดยใกล้ชิด ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเคลื่อนที่ไป

๑๕
ข้างหน้าเข้าหาข้าศึก หรือตะลุมบอนต่อที่ตั้งของข้าศึก การยิงประกอบการเคลื่อนที่นี้อาจกระทาเป็นบุคคล
เป็นชุด หรือเป็นหน่วยขนาดใหญ่กว่าชุดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การยิงประกอบการเคลื่อนที่นี้อาจ
กระทาเป็นขั้น ๆ ก็ได้คือ ส่วนหนึ่งจัดตั้งฐานยิงทาการยิงคุ้มครองการปฏิบัติการเคลื่อนที่ของอีกส่วนหนึ่ง
ในขณะที่เคลื่อนที่เข้าหาข้าศึก และเมื่อหน่วยเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ไปถึงที่เหมาะสมจะจัดตั้งฐานยิงเพื่อยิง
คุ้มครองการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอีกส่วนหนึ่งสลับกันไป การกระทาเช่นนี้อาจสลับกันไปจนกระทั่งกาลัง
ส่วนเข้าตีส่วนหนึ่ง หรือทั้งสองส่วนตรึงที่ตั้ง ซึ่งสามารถจะเข้าตะลุมบอนข้าศึกไว้ อาจมีความจาเป็นที่จะต้อง
เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ด้วยวิธีคลานโดยตลอดหรือบางส่วนของระยะทางเพื่อให้ถึงตาบลที่จะเริ่มเข้าตะลุมบอนก็
ได้ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับผลการยิง และการตรวจการณ์ของข้าศึก บางครั้งอาจมีความจาเป็นต้องเข้าตะลุมบอน
ต่อที่หมาย โดยการใช้วิธียิงประกอบการเคลื่อนที่ ตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่เข้าตะลุมบอนจนถึงที่หมายก็ได้
๓. มาตรการในการควบคุม
ผบ.ร้อย ควบคุมส่วนดาเนินกลยุทธ์ในการเข้าตี โดยใช้มาตรการควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บังคับหน่วย
รองมีเสรีในการปฏิบัติอย่างสูงสุด ผบ.ร้อย จะใช้มาตรการในการควบคุมอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น เพื่อให้
การเข้าตีดาเนินการไปตามความมุ่งหมายเท่านั้น มาตรการในการควบคุมนั้นอาจได้แก่
ก. เวลาออกตี คือ เวลาซึ่งหน่วยปืนเล็กซึ่งเป็นหน่วยนาเคลื่อนที่ผ่านแนวออกตีตามที่กาหนด ในคาสั่ง
เข้าตีของกองร้อย เวลาออกตีนี้จาเป็นต้องกาหนดขึ้นเพื่อควบคุมทั้งส่วนดาเนินกลยุทธ์ และส่วนยิงสนับสนุน
ข. ฐานออกตี ตาบลนี้เป็นที่ตั้งครั้งสุดท้ายที่ให้การปกปิดกาบัง และซ่อนพราง เป็นตาบลที่อยู่ใกล้กับ
แนวออกตี เป็นที่ซึ่งหมวดใช้จัดรูปขบวนในการเข้าตี ติดดาบปลายปืน และทาการติดต่อประสานงานกันเป็น
ครั้งสุดท้าย หมวดจะหยุดลง ณ ฐานออกตีก็เฉพาะเมื่อการเตรียมการขั้นสุดท้ายยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในที่รวม
พล หรือในขณะเคลื่อนที่ หรือเมื่อได้รับคาสั่งจาก ผบ.ร้อย เท่านั้น
ค. แนวออกตี แนวนี้เป็นแนวซึ่ง ผบ.ร้อย เป็นผู้กาหนดขึ้นเพื่อประสานการเริ่มต้นเข้าตี โดยปกติแนว
นี้จะต้องเป็นแนวซึ่งสังเกตได้ง่ายในภูมิประเทศ เช่น ลาธาร หรือถนนที่ตั้งฉากกับทิศทางเข้าตี
ง. เขตปฏิบัติการ คือพื้นที่ซึ่งกั้นโดยแนวออกตี ที่หมายขั้นสุดท้าย และเส้นแบ่งเขตซึ่งอาจมีเพียงปีก
เดียวหรือสองปีกก็ได้ ขอบเขตในการปฏิบัติการของหมวดนั้น ผบ.ร้อย จะเป็นผู้มอบให้ และกาหนดให้ตาม
ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ถนน ลาธาร สันเขา หมวดจะมีเสรีในการปฏิบัติภายในเขตของตนที่ได้รับ และเพื่อให้
บรรลุภารกิจ ผบ.หมวด จะต้องได้รับคาสั่งอนุมัติจาก ผบ.ร้อย เสียก่อน ก่อนที่ตนจะทาการยิงหรือดาเนินกล
ยุทธ์นอกเขตปฏิบัติการของตน หมวดนั้นไม่จาเป็นต้องกวาดล้างการต้านทานของข้าศึกภายในเขตการ
ปฏิบัติการของตนให้หมดสิ้นไป นอกจากจะได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติการเช่นนั้นเท่านั้นจึงจะดาเนินการ การ
กาหนดเขตปฏิบัติการนี้โดยปกติจะใช้กับหน่วยเข้าตีเดินเท้าเท่านั้น
จ. เส้นหลักการรุกเป็นการกาหนดเส้นทางที่จะให้หมวดเคลื่อนที่อย่างกว้าง ๆ หมวดที่เคลื่อนที่ตาม
เส้นหลักการรุกอาจอ้อมผ่านข้าศึก ซึ่งไม่ขัดขวางต่อการบรรลุภารกิจของตนไปก็ได้ ข้าศึกที่อ้อมผ่านไปนั้น
จะต้องรายงานให้ ผบ.ร้อย ทราบโดยทันที การเคลื่อนที่ออกนอกเส้นหลักการรุกเพื่ออ้อมผ่านไปนั้นจะต้อง
รายงานให้ ผบ.ร้อยทราบโดยทันที การเคลื่อนที่ออกนอกเส้นหลักการรุกเพื่ออ้อมผ่านเครื่องกีดขวางนั้น

๑๖
อนุญาตให้กระทาได้ แต่ถ้าต้องการอ้อมผ่านนั้นจาเป็นต้องออกนอกเส้นทางรุกมาก ๆ แล้ว จะต้องรายงานให้
ทราบเส้นหลักการรุกนี้ส่วนมากมักจะใช้กับการปฏิบัติการของหน่วยยานเกราะ
ฉ. ทิศทางเข้าตี คือทิศทางโดยเฉพาะ หรือเส้นทางซึ่งศูนย์กลางรูปขบวนของหมวดที่เข้าตีจะเคลื่อนที่
ไปตาม การต้านทานของข้าศึกบนพื้นที่ตลอดทิศทางเข้าตีจะต้องกวาดล้างให้หมดไป
ช. จุดตรวจสอบ คือตาบลในภูมิประเทศซึ่งง่ายต่อการสังเกต เช่น แยกถนนตัดกัน ใช้เป็นได้ทั้งตาบล
ควบคุมการเคลื่อนที่ หรือจุดอ้างในการรายงานที่ตั้งของหน่วยฝ่ายเรา และการปรับการยิง
ซ. จุดติดต่อ คือตาบลในภูมิประเทศ ซึ่งหน่วยสองหน่วย หรือมากกว่า ต้องการที่จะพบปะติดต่อกัน
โดยตรง เช่น ในระหว่างขั้นการเสริมสร้างความมั่นคง ณ ที่หมาย
ด. ขั้นการเคลื่อนที่ คือแนวซึ่งผ่านตั้งฉากกับทิศทางเข้าตี และสังเกตได้ง่ายในภูมิประเทศ เช่นแนวสัน
เขา ลาธาร หรือถนน ขั้นการเคลื่อนที่นี้ ผบ.ร้อย จะใช้ในการเคลื่อนที่ของกาลังส่วนหน้าของหมวด และถือ
เป็นตาบลอ้างในการรายงานที่ตั้ง หมวดอาจต้องรายงานเมื่อเคลื่อนที่ถึง หรือออกจากขั้นการเคลื่อนที่ ขั้นการ
เคลื่อนที่นี้อาจใช้ในการประสานการเคลื่อนที่ของหน่วยเข้าตี เพื่อให้การปฏิบัติของหน่วยสนับสนุน และหน่วย
ดาเนินกลยุทธ์ดาเนินไปอย่างได้ผลสูงสุด หมวดจะหยุดลง ณ ขั้นการเคลื่อนที่เฉพาะเมื่อได้รับคาสั่งเท่านั้น
ต. แนวประสานงานขั้นสุดท้าย แนวนี้เป็นแนวที่ใช้ในการประสานการเคลื่อนที่ และย้ายการยิงของ
อาวุธยิงสนับสนุน และการปรับกาลังขั้นสุดท้ายของหน่วยเข้าตี ในการเตรียมการเข้าตะลุมบอนต่อที่มั่นข้าศึก
เป็นแนวซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับที่มั่นของข้าศึก ณ ที่หมาย พอที่กาลังที่เข้าตีสามารถเคลื่อนที่ได้ก่อนที่จะเป็นอันตราย
จากการเปิดเผยต่อการยิงของอาวุธยิงสนับสนุนฝ่ายเรา แนวประสานงานขั้นสุดท้ายนี้ควรจะเป็นแนวที่
สังเกตเห็นได้ง่ายในภูมิประเทศ ตามอุดมคติแล้วแนวนี้ควรให้การปกปิดกาบัง และซ่อนพรางเมื่อต้องการให้
หน่วยเข้าตะลุมบอนพร้อมกันสองหน่วย หรือมากกว่า หน่วยเข้าตีอาจหยุดคอยหน่วยอื่น ๆ ณ แนวนี้
(๑) เมื่อทราบที่ตั้งของข้าศึก และสามารถจะวางแผนการยิงสนับสนุนล่วงหน้าได้อย่างดีแล้ว ผบ.
ร้อย อาจเลือกแนวประสานงานขั้นสุดท้ายขั้นต้นในขณะวางแผนการเข้าตีก็ได้ ตามปกติ ผบ.ร้อย จะเลือกแนว
ประสานงานขั้นสุดท้ายขั้นต้นขึ้นก็ต่อเมื่อการเข้าตะลุมบอนต่อที่หมายได้วางแผนไว้ให้กระทาโดยการ
ประสานงานกัน ระหว่างสองหมวด หรือมากกว่าเท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนี้การเลือกแนว
ประสานงานขั้นสุดท้าย จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ ผบ.หมวด เป็นผู้เลือกเอง
(๒) แนวประสานงานขั้นสุดท้ายนี้ มักจะไม่สามารถเลือกล่วงหน้าได้ แต่อาจต้องเลือก หรือ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างการเข้าตี
ถ. ที่หมาย คือตาบลหรือลักษณะภูมิประเทศที่จะต้องเข้ายึด หรือไปให้ถึงในการเข้าตี หรือเคลื่อนที่
ผบ.ร้อย อาจมอบที่หมายเดี่ยวหรือหลาย ๆ ที่หมายให้กับหมวดก็ได้ หมวดจะต้องยึดและควบคุมที่หมายที่
ได้รับมอบ ผบ.หมวด จะต้องรายงานการยึดที่หมายได้ให้ทราบ และตามปกติจะเคลื่อนที่เข้ายึดที่หมายต่อ ๆ
ไปตามคาสั่งของ ผบ.ร้อย

๑๗
ตอนที่ ๒ หมวดปืนเล็กในการเข้าตีเวลากลางวัน
๔. การเตรียมการเข้าตี
โดยปกติหมวดจะเตรียมการเข้าตีในพื้นที่รวมพล ซึ่งได้รับแบ่งมอบจากกองร้อย พื้นที่รวมพลจะตั้งอยู่
ห่างจากแนวออกตีประมาณระยะเวลาในการเดินทางหนึ่งชั่วโมง ในระหว่างการเตรียมการเข้าตีนี้จะต้องดารง
การรักษาความปลอดภัยไว้ โดยการวางกาลังเป็นวงรอบ วางยามและใช้การพราง และการซ่อนพรางจะต้องขุด
หลุมบุคคลนอนยิงขึ้นเพื่อป้องกันอาวุธเล็งตรง เมื่อได้รับคาสั่งจากกองพัน หรือคาสั่งเตือน ผบ.ร้อย จะออก
คาสั่งเตือนให้หมวดต่าง ๆ ทราบ คาสั่งเตือนนี้เป็นคาสั่งเป็นส่วน ๆ ที่สรุปย่อให้ทราบเวลาออกตี ภารกิจของ
กองร้อย รายละเอียดในการเบิกยุทโธปกรณ์พิเศษ กระสุนและเสบียง และส่งคืนยุทโธปกรณ์ที่เกินอัตรา ผบ.
หมวด จะส่งคาสั่งเตือนนี้ไปให้ ผบ.หมู่อาวุธในระหว่างที่ ผบ.หมวดไม่อยู่ นายสิบประจาหมวด หรือ ผบ.หมู่ที่มี
อาวุโสสูงสุดจะต้องเข้ากากับดูแลการเตรียมการเข้าตีแทน ทั้งนี้รวมทั้งการเบิก และการส่งคืนยุทโธปกรณ์
กระสุนและเสบียง การตรวจสอบ และการทาความสะอาดอาวุธ การตั้งศูนย์รบ การปรับกล้องเล็งของอาวุธ
ต่อสู้รถถัง
๕. แผนการเข้าตีของหมวด
เมื่อได้รับคาสั่งเข้าตีจากกองร้อย ผบ.หมวด ต้องทาการประมาณสถานการณ์ในทันที แล้วเริ่มปฏิบัติ
ตามระเบียบการนาหน่วย อาศัยมูลฐานจากการประมาณสถานการณ์ และการปฏิบัติตามระเบียบการนาหน่วย
ผบ.หมวด ทาแผนการเข้าตีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่สาคัญสองส่วน คือ แผนการดาเนินกลยุทธ และแผนการ
ยิงสนับสนุน
ก. แผนดาเนินกลยุทธ คือ แผนการใช้หมู่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนในการดาเนินกลยุทธ์ แผนนี้จะต้องง่าย
อ่อนตัว และให้การจู่โจม ซึ่งได้แก่
(๑) เส้นทาง เส้นทางควรจะอาศัยสิ่งปกปิด และซ่อนพราง การยิงสนับสนุน มุ่งเข้าตีข้าศึกทางปีก
หรือทางหลัง อย่างไรก็ตาม ผบ.ร้อย อาจกวดขันการเลือกเส้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับแผนส่วนรวมของ
กองร้อย
(๒) รูปขบวน ผบ.หมวด เลือกรูปขบวนในการเข้าตีขั้นต้น และอาจเปลี่ยนแปลงรูปขบวนใน
ระหว่างการเคลื่อนที่ไป การเลือกรูปขบวนนี้ย่อมขึ้นกับ ภารกิจ สถานการณ์ศึก ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ
และทัศนวิสัย และความต้องการในเรื่องความเร็ว และความอ่อนตัว
(๓) การเข้าตะลุมบอน ถ้า ผบ.ร้อย มิได้กาหนดแนวประสานขั้นสุดท้ายขั้นต้นขึ้น ผบ.หมวด
จะต้องเป็นผู้เลือกเอง ในการเลือกแนวประสานงานขั้นสุดท้าย ผบ.หมวด จะต้องพิจารณาว่า หมวดจะสามารถ
เข้าใกล้ที่หมายได้เพียงใด ในขณะที่อาวุธยิงจาลองที่หมาย การกาบังต่ออาวุธยิงสนับสนุน ซึ่งยิงเล็งตรง การ
กาบังทีมีอยู่ และการซ่อนพรางจากการยิงของข้าศึก
(๔) การเสริมสร้างความมั่นคง ณ ที่หมาย ผบ.หมวดกาหนดพื้นที่รับผิดชอบให้แก่หมู่ต่าง ๆ และ
ที่ตั้งโดยคราว ๆ ให้กับอาวุธประจาหน่วย และอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อทาการผลักดันการตีโต้ตอบของข้าศึก วิธีที่
ดีที่สุดในการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบคือ ชี้ลงไปบนลักษณะภูมิประเทศเขตจากัดของพื้นที่ต่าง ๆ ลักษณะภูมิ
ประเทศบางแห่งอาจไม่มีที่หมายที่จะกาหนดให้ชัดเจนลงไปได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผบ.หมวด จะต้องแบ่งพื้นที่โดย

๑๘
ใช้ระบบนาฬิกา โดยกาหนดภาพนาฬิกาขึ้นบนที่หมาย ให้จุดศูนย์กลางของนาฬิกาทับบนกึ่งกลางที่หมายของ
หมวดให้เส้นแกน ๖ นาฬิกา กับ ๑๒ นาฬิกา ทับลงบนพื้นดินตรงลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดอันหนึ่งแล้ว
ขยายเลยไปยังอีกตาบลหนึ่งซึ่งเห็นได้ในพื้นที่นั้น และโดยปกติแล้วจะเป็นทิศทางเดียวกับทิศทางตะลุมบอน
แล้วจึงแบ่งมอบพื้นที่ให้กับหมู่ และอาวุธต่าง ๆ โดยการกาหนดเป็นชั่วโมง
(๕) การควบคุม ผบ.หมวด วางตัวอยู่ ณ ที่ซึ่งตนสามารถควบคุมหมวดของตนและอานวยการ
ปฏิบัติของหมวดได้ดีที่สุด นายสิบประจาหมวดอยู่ ณ ที่ซึ่งตนสามารถช่วยเหลือ ผบ.หมวดได้ดีที่สุด การ
ควบคุมนั้น โดยปกติกระทาโดยการกาหนดหมู่หลัก สั่งการด้วยวาจา พบปะด้วยตนเอง ใช้วิทยุใช้พลุส่องแสง
และควันสัญญาณใช้ทาสัญญาณ
ข. แผนการยิงสนับสนุน การยิงของอาวุธต่าง ๆ ของกองร้อย และของหน่วยเหนือจะวางแผนไว้เพื่อ
สนับสนุนการเข้าตี โดยยิงทาลายที่ตั้งของข้าศึกในขณะที่หมวดเคลื่อนที่เข้าประชิดข้าศึก การยิงเหล่านี้จะระบุ
ไว้ในคาสั่งของกองร้อย ผบ.หมวดจะต้องพิจารณาดูว่าเป็นการเพียงพอที่จะสนับสนุนแผนดาเนินกลยุทธ์ของ
ตนหรือไม่ ถ้า ผบ.หมวด ต้องการการยิงสนับสนุนเพิ่มเติมก็ขอร้องได้จาก ผบ.ร้อย ผบ.หมวด มักจะได้รับ
ผู้ตรวจการณ์หน้าของ ค.๘๑ มม. มาประจาอยู่กับหมวดของตนบ่อย ๆ ซึ่ง ผบ.หมวด อาจให้ช่วยเหลือในการ
ทาแผนการยิงได้ นอกเหนือจากการพิจารณา อาวุธยิงสนับสนุนซึ่งไม่อยู่ในอัตราของตน แล้ว ผบ.หมวด วาง
แผนการใช้อาวุธในอัตราและที่มาสมทบด้วย ถ้าอาวุธยิงสนับสนุนไม่พอที่จะสนับสนุนแผนการดาเนินการ
ดาเนินกลยุทธ์ของตนแล้ว ผบ.หมวด อาจใช้หมู่ปืนเล็กทาการยิงสนับสนุนเพิ่มเติมก็ได้ แผนสาหรับอาวุธยิง
สนับสนุนในอัตรา และที่มาสมทบของ ผบ.หมวดนั้นรวมถึง
(๑) การใช้ขั้นต้น ผบ.หมวดกาหนดที่ตั้งยิง กว้าง ๆ และมอบหมายที่หมายให้ ข้อตกลงใจในการใช้
อาวุธต่าง ๆ เหล่านี้ได้มาจาก การตรวจการณ์พื้นยิง และคุณลักษณะของอาวุธนั้น ๆ
(ก) ปืนกล ถ้ามีที่ตั้งที่เหมาะสมใกล้ ๆ แนวออกตีซึ่งอานวยให้การตรวจการณ์ และพื้นยิง
ครอบคลุมเส้นทางไปสู่ที่หมายขั้นต้นแล้วปืนกลในหมู่อาวุธอาจเข้าประจาในหมู่อาวุธ อาจเข้าประจาในที่ตั้ง
เหล่านี้ก่อนเวลาออกตีเล็กน้อย ถ้าในบางส่วนของเส้นทางไม่สามารถจะยิงคุ้มครองได้จากที่ตั้งเหล่านี้ การยิง
สนับสนุนอย่างดีที่สุดอาจกระทาได้โดย ให้ปืนกลกระบอกหนึ่งเข้าประจาในที่ตั้งยิงใกล้ ๆ แนวออกตี และให้
ปืนกลที่เหลือร่วมเคลื่อนที่ไปกับส่วนดาเนินกลยุทธ ถ้าไม่มีพื้นยิง และการตรวจการณ์ ณ ที่ตั้งใกล้ ๆ แนวออก
ตีเลย ปืนกลก็ควรจะให้ร่วมไปกับส่วนดาเนินกลยุทธ์ทั้งหมด (รูปที่ ๒)
(ข) อาวุธต่อสู้รถถังในอัตรา เนื่องจากอาวุธต่อสู้รถถังของหมวดเป็นอาวุธที่มีระยะยิงใกล้ ๆ
ดังนั้นโดยปกติมักจะร่วมไปกับส่วนดาเนินกลยุทธจนกว่าจะพบที่ตั้งยิงที่เหมาะสม ถ้าไม่ถูกรบกวนจากยาน
เกราะของข้าศึก อาจใช้ยิงต่อกลุ่มทหารที่ตั้งอาวุธ ฯลฯ
(ค) อาวุธสมทบ ผบ.หมวด วางแผนการใช้อาวุธสมทบ โดยอาศัยการพิจารณาการตรวจการณ์
พื้น คุณลักษณะของอาวุธ และข้อเสนอแนะของ ผบ.หน่วย ซึ่งขึ้นมาสมทบนั้น ๆ เป็นหลัก
(๒) ตามเส้นทางเคลื่อนที่ วางแผนสาหรับการเปลี่ยนแปลงย้ายไปเข้าที่ตั้งยิงใหม่ของปืนกล เมื่อ
การยิงถูกทหารฝ่ายเดียวกันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากาบังหรือเมื่อการควบคุมกระทาได้ยาก

๑๙
(๓) การใช้ในระหว่างการตะลุมบอนปืนกล อาวุธต่อสู้รถถัง อาวุธสมทบจะต้องเข้าที่ตั้งยิง เพื่อ
คุ้มครองการเคลื่อนที่เข้าตะลุมบอนของหมู่ปืนเล็ก อาวุธเหล่านี้จะให้การยิงสนับสนุนอย่างสูงสุดในระหว่าง
การตะลุมบอน การยิงคงกระทาอย่างต่อเนื่องจนกว่าทหารฝ่ายเดียวกันจะเคลื่อนที่เข้ามาบังทับทางยิง ปืนกล
อาจร่วมเข้าตะลุมบอนไปกับหมู่ปืนเล็กก็ได้
(๔) การเสริมสร้างความมั่นคง ณ ที่หมาย อาวุธ แต่ละกระบอกจะต้องกาหนดที่ตั้งยิง ณ ที่หมาย
ไว้ให้อย่างกว้าง ๆ เพื่อยิงคุ้มครองช่องทางที่คาดว่าข้าศึกน่าจะใช้ในการตีโต้ตอบ เส้นทางต่าง ๆ สาหรับย้าย
ที่ตั้งยิงไปยังที่หมายนั้น ควรให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และเข้าประจาที่ตั้งได้แต่เนิน ๆ
(๕) การควบคุม ผบ.หมวด วางแผนให้อาวุธสนับสนุนทั้งในอัตรา และที่มาสมทบอยู่ภายในระยะ
การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ตนสามารถควบคุมอาวุธเหล่านี้ได้โดยตลอด ในระหว่างการเข้าตี ถ้าไม่สามารถทาการ
ได้ จะต้องให้นายสิบประจาหมวด หรือ ผบ.หมู่ อาวุธช่วยในการควบคุมเครื่องมือ ซึ่งจะใช้ในการควบคุมคือ
วิทยุ เสียง และทัศนะสัญญาณ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยต่อการยิง และการตรวจการณ์ของข้าศึก พลประจา
ปืนควรใช้เส้นทางที่ปกปิดกาบังในการเข้าประจาที่ตั้ง
ค. ผบ.หมวด จะต้องวางแผนในการรื้อถอนเครื่องกีดขวาง และป้อมสนามของข้าศึก ซึ่งต้องเผชิญ
ตลอดเส้นทางเคลื่อนที่ และบนพื้นที่ที่หมาย เมื่อเกิดการสงสัยว่าจะมีหลุมปืนของข้าศึกอยู่ในพื้นที่แต่ยังไม่
ทราบที่ตั้งที่แน่นอน ผบ.หมวด จะต้องเตรียมการเป็นพิเศษ เพื่อเผชิญกับหลุมปืนที่สงสัยนั้น ๆ การเตรียมการ
พิเศษนี้ได้แก่
(๑) แจ้งให้ ผบ.หมู่ต่าง ๆ ทราบที่ตั้งที่คาดว่าจะเป็นหลุมปืนและที่อาจเป็นหลุมปืนได้
(๒) เพิ่มเติมลูกระเบิดขว้าง ฟอสฟอรัสขาว และสังหารให้กับหมวด หมวดจะต้องได้รับยุทโธปกรณ์
พิเศษ แลละอาวุธตามต้องการ (คีมตัดลวด บังกาโลตอร์ปิโด เครื่องฉีดไฟ ชุดระเบิดทาลาย)
(๓) กาหนดให้ส่วนต่าง ๆ ของหมวดทาหน้าที่เป็นส่วนยิงสนับสนุน และส่วนดาเนินกลยุทธ และ
มอบหมายงานพิเศษให้กับส่วนดาเนินกลยุทธ
(๔) แบ่งยุทโธปกรณ์พิเศษที่มีอยู่ให้กับหมู่ ซึ่งทาหน้าที่ทาลายล้างหลุมปืนของข้าศึก
ง. ผบ.หมวด กับ ผบ.หน่วยรองของตน และ ผบ.หน่วยที่มาสมทบ ตามเวลา และสถานที่ที่ได้กาหนด
ไว้แล้วจึงสั่งการเข้าตีตามลาดับ หัวข้อตามแบบฟอร์มของคาสั่งยุทธการ ถ้าสามารถทาได้ก่อนที่จะทาการเข้าตี
ควรชี้แจงภูมิประเทศให้ ผบ.หน่วยรองทราบก่อน จากตาบลที่สูงเด่น ถ้าไม่สามรถชี้แจงภูมิประเทศได้ ในการ
สั่งการ ผบ.หมวดจะต้องใช้แผนที่ หุ่นจาลองภูมิประเทศ หรือภาพสังเขปประกอบในการสั่งการด้วย ในการสั่ง
การนี้ ผบ.หมวดจะสั่งเฉพาะข่าวสารที่ ผบ.หน่วยรองจาเป็นต้องทราบเท่านั้น เมื่อสั่งการเสร็จแล้วจะต้อง
ซักถาม ผบ.หน่วยรอง เพื่อให้มั่นใจว่าเขาเข้าใจคาสั่งโดยถูกต้อง (รูปที่ ๓)

๒๐

ที่รวมพลซึ่งใช้เวลาเดินภายในหนึ่งชั่วโมง
รูปที่ ๒ หมวดปืนเล็กในการเข้าตีเวลากลางวัน

๒๑

รูปที่ ๓ วิธีแบ่งมอบพื้นที่ให้แก่หมู่ต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความมั่นคง ณ ที่หมาย

๒๒
จ. เมื่อสามารถทาได้ หมวดควรจะได้มีการซักซ้อมการเข้าตีตามแผนที่ได้วางไว้ในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับบริเวณที่หมายที่สุด การซักซ้อมนี้เป็นเครื่องมือซึ่งมีคุณค่าในการที่จะประกันว่าหมู่ และทหารแต่
ละคนต่างก็มีความเข้าใจในงานของมาตรการการควบคุมตามที่ได้วางแผนไว้นั้นเพียงพอ วิทยุอยู่ในสภาพใช้
งานได้ และแผนในการดาเนินกลยุทธ และยิงสนับสนุนที่ได้วางไว้นั้นสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ
สาเร็จได้ การซักซ้อมควรจะคลุมถึงการเคลื่อนที่ไปยังแนวออกตีและการผ่านแนวออกตี การปฏิบัติเมื่อปะทะ
กับข้าศึกโดยไม่คาดคิดไว้ การปฏิบัติ ณ แนวประสานงานขั้นสุดท้าย การตะลุมบอน และการเสริมสร้างความ
มั่นคง ณ ที่หมาย ด้วยการซักซ้อมนี้สามารถที่จะคาดเวลาและพื้นที่ได้ด้วย
๖. การปฏิบัติของหมู่
เมื่อได้รับคาสั่งการเข้าตีจากหมวด ผบ.หมู่ประมาณสถานการณ์ และเริ่มปฏิบัติตามระเบียบการนา
หน่วย
ก. ผบ.หมู่ปืนเล็ก ในระหว่างการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ผบ.หมู่พิจารณาภูมิประเทศให้ความ
สนใจเป็นพิเศษต่อเส้นทางต่าง ๆ ตาบลซึ่งเด่นชัดที่จะเป็นจุดอ้างได้ ที่ตั้งของข้าศึกที่ทราบ หรือสงสัย อาศัย
การพิจารณาภูมิประเทศนี้เป็นหลัก วางแผนการของหมู่ขึ้น เริ่มตั้งแต่หมู่ผ่านแนวออกตีไปจนกระทั่งการ
เสริมสร้างความมั่นคง ณ ที่หมาย ผบ.หมู่ วางแผนรายละเอียดต่องานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบ การปฏิบัติ ณ พื้นที่
อันตรายที่คาดว่าจะต้องเผชิญตลอดเส้นทางเคลื่อนที่ เช่น การเข้ายึดตาบลสาคัญใกล้ ๆ กับที่หมาย และการ
ปฏิบัติของหมู่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในการตะลุมบอน และเสริมสร้างความมั่นคง ณ ที่หมาย
ข. ผบ.หมู่ อาวุธ ในระหว่างการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ผบ.หมู่อาวุธเลือกที่ตั้งยิงที่แน่นอน
ให้แก่อาวุธต่าง ๆ (ทั้งที่ตั้งยิงจร และที่ตั้งยิงสารอง) ตามคาสั่งของ ผบ.หมวด ผบ.หมู่ต้องสนใจต่อเป้าหมาย
ต่าง ๆ เส้นทางเข้าสู่ที่ตั้งยิงของอาวุธต่าง ๆ เส้นทางสาหรับเปลี่ยนย้ายที่ตั้งยิง และเส้นทางที่ส่วนดาเนินกล
ยุทธจะใช้เพื่อเข้าสู่ที่หมาย
ค. การสั่งการ เมื่อมีเวลาเพียงพอ ผบ.หมู่สั่งการตามหัวข้อคาสั่งยุทธการในที่รวมพล โดยใช้ภูมิ
ประเทศจาลอง หรือภาพหลังสังเขปประกอบการสั่งการด้วย ผบ.หมู่ มักจะต้องเผชิญกับการมีเวลาจากัดอยู่
บ่อย ๆ ซึ่งการนี้ ผบ.หมู่ จาเป็นจะต้องสั่งการแก่หมู่ของตน ในขณะที่กาลังเคลื่อนที่ออกจากที่รวมพลไป
ข้างหน้า หรือในฐานออกตี ผบ.หมู่ ควรจะได้ชี้แจงภูมิประเทศให้ทหารทุกคนได้ทราบโดยเร็วที่สุดที่สามารถจะ
ทาได้
๗. การปฏิบัติการเข้าตี
ก. กล่าวทั่วไป การควบคุมหน่วยขนาดเล็ก ในการเข้าตีนั้น เป็นการยากลาบากที่สุด ผบ.หมวด ใช้
ผบ.หน่วยรอง วิทยุ ทัศนสัญญาณ (ท่าสัญญาณ พลุ ควัน) ในการควบคุมหมวดของตน ผบ.หมวดกาหนด
มอบหมายภารกิจโดยเฉพาะเจาะจงให้กับ ผบ.หน่วยรอง และทหารแต่ละคน ผบ.หมวดจะคาดคิดถึง
สถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปรไปอยู่ตลอดเวลา และทาแผนการเข้าตีของตนให้อ่อนตัวอยู่เสมอ
ข. จากที่รวมพลไปยังแนวออกตี หมวดปืนเล็กที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าจากที่รวมพลภายใต้การควบคุม
ของกองร้อย ในการเคลื่อนย้ายนั้น หมวดมักจะอยู่ภายในการควบคุมของนายสิบประจาหมวด หรือ ผบ.หมู่ ที่
มีอาวุโสสูง ส่วนของหมู่อาวุธอาจเคลื่อนที่ล่วงหน้าส่วนอื่น ๆ ของหมวดไปก่อน เพื่อไปเข้าประจาที่ตั้งยิง ณ

๒๓
หมวดออกตีหรือใกล้ ๆ กับแนวออกตี ถ้าการเข้าตีในคราวนั้นใช้ฐานออกตีหมวดจะจัดรูปขบวนในการเข้าตี
ขั้นต้น จัดวางยามรักษาความปลอดภัย และประสานงานขั้นสุดท้ายในฐานออกตี โดยการเคลื่อนย้ายจากที่รวม
พลนั้นจะเป็นไปตามกาหนดเวลา ดังนั้นกาลังส่วนหน้าของหมวดจึงผ่านแนวออกตีตามเวลาที่กาหนดไว้ โดยไม่
ต้องหยุดลงในฐานออกตี ในบางกรณีการปรับรูปขบวนขั้นต้นของหมวดและหมู่ ในการเข้าตี และการติดดาบ
จะทาก่อนที่จะผ่านแนวออกตี
ค. จากแนวออกตีไปถึงแนวประสานงานขั้นสุดท้าย
๑. ส่วนดาเนินกลยุทธของหมวดปืนเล็กเคลื่อนที่อย่างเร็ว และต่อเนื่องจากแนวออกตีไปยังแนว
ประสานงานขั้นสุดท้าย จะต้องใช้ความปกปิดกาบัง การซ่อนพราง อาวุธยิงช่วย ควันให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด
๒. ส่วนกาลังในหมู่อาวุธ และอาวุธสมทบ สนับสนุนการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของส่วนดาเนินกล
ยุทธ ผบ.หมู่ หรือ พลยิงเลือกใช้วิธี และอัตราความเร็วในการยิงให้เหมาะสม และเป็นผู้สั่งเริ่มยิงต่อเป้าหมาย
การยิงต่อเป้าหมายจะต้องให้มีความหนาแน่นพอที่จะทาลายได้ แต่จะต้องพิจารณาในแง่การประหยัดกระสุน
ไว้ เพื่อยิงต่อที่หมายอื่น ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างการเข้าตีด้วย ผบ.หมู่ หรือพลยิงต้องคอยสังเกตการคืบหน้า
ของส่วนดาเนินกลยุทธอยู่ตลอดเวลา แล้วทาการยิงต่อเป้าหมายที่จะเป็นอันตรายต่อส่วนดาเนินกลยุทธ เมื่อ
ปืนสองกระบอกตั้งอยู่ใกล้ ๆ กัน ผบ.หมู่ จะเป็นผู้สั่งย้ายที่ตั้งยิงและการย้ายให้กระทาครั้งละกระบอก การ
เปลี่ยนที่ตั้งยิงทีละกระบอกนี้ คือ ให้ปืนกลหนึ่งกระบอกย้ายที่ตั้งยิงก่อนที่จะบังทางยิงจากฝ่ายเดียวกัน ให้ปืน
กระบอกที่เหลือทาการยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปจนกว่าทางยิงจะถูกส่วนดาเนินกลยุทธบัง การย้ายที่ตั้ง
ยิงของอาวุธยิงสนับสนุนทั้งหมด ควรจะทาให้เหมาะสมกับเวลาเพื่อให้หมวดสามารถทาการยิงสนับสนุนโดย
ใกล้ชิดได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออาวุธของหมู่ตั้งแยกกัน การย้ายที่ตั้งยิงอาวุธอยู่ในความอานวยการพลยิง การย้าย
อาจทาเมื่อทิศทางยิงถูกบังจากกาลังฝ่ายเดียวกัน หรือเมื่อไม่สามารถจะยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดได้ต่อไปแล้ว
๓. ถ้าหมวดถูกยิงจากปืนใหญ่ หรือเครื่องยิงลูกระเบิดในขณะเคลื่อนที่ไป จะต้องเคลื่อนที่ผ่าน
หรืออ้อมพื้นที่กระสุนตกไปโดยเร็ว
๔. เมื่อเผชิญกับการต้านทานของข้าศึกใกล้ ๆ จะถึงที่หมาย ให้หมู่ต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพยิงโต้ตอบ
ได้ยิงโต้ตอบในทันที อาวุธในอัตราและอาวุธสนับสนุนที่มาสมทบยิงไปยังข้าศึกแล้ว ผบ.หมวดร้องขอการยิง
สนับสนุนเพิ่มเติมอาวุธไปยังกองร้อย ในบางครั้งอาจอ้อมผ่านการต้านทานของข้าศึกไปได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ที่ตั้งและลักษณะการต้านทานของข้าศึก และแผนการตี การอ้อมผ่านนั้นควรจะทาต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นว่าไม่
สามารถจะทาลายข้าศึกให้หมดลงได้ และข้าศึกนั้นเมื่อทิ้งไว้จะไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติภารกิจของ
ตนให้ลุล่วงไปเท่านั้น เมื่ออ้อมผ่านข้าศึกไปแล้วจะต้องรายงานให้ ผบ.ร้อยทราบ
๕. ต้องเข้าทาลายล้างการต้านทานของข้าศึกอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว การใช้การยิงอย่างต่อเนื่อง
เพียงอย่างเดียวนั้นจะไม่เป็นการเด็ดขาดเพียงพอ และจะยังผลให้การเข้าตีต้องหยุดชะงักลง และเกิดการ
สูญเสียอันไม่จาเป็นขึ้น ถ้าหมู่เป็นส่วนดาเนินกลยุทธ ผบ.หมู่ ต้องประมาณสถานการณ์อย่างรวดเร็ว เพื่อ
พิจารณาว่าสามารถจะใช้วิธีรบของหมู่ (ผนวกที่ ๒) เพื่อเข้าประชิด และทาลายข้าศึกได้หรือไม่ กาลังและผล
การยิงจากอาวุธยิงของข้าศึกอาจขัดขวางการใช้วิธีรบของหมู่ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้หมู่คงทาการยิงตามคาสั่งของ

๒๔
ผบ.หมวด ต่อไป ก่อนที่จะดาเนินกลยุทธนั้น จาเป็นจะต้องมีอานาจการยิงเหนือข้าศึก ถ้าหมู่สามารถใช้วิธีรบ
ของหมู่ได้ ผบ.หมู่ ใช้เส้นทางที่ปกปิดกาบัง และซ่อนพรางดาเนินกลยุทธเข้าโจมตีข้าศึกทางปีกหรือทางหลัง
๖. เมื่อปะทะกับข้าศึกครั้งแรก หมู่นาทาการยิงโต้ตอบในทันที ผบ.หมวด จะสามารถเห็นการ
ปฏิบัติของหมู่นาได้ เพราะที่อยู่ของ ผบ.หมวด จะอยู่ค่อนไปข้างหน้า ในรูปขบวนของหมวด ผบ.หมวดทาการ
ประมาณสถานการณ์ และวางแผน (ข้อ ๑๐ ของบทที่ ๑) อย่างรวดเร็ว (รวมทั้งแนวประสานงานขั้นสุดท้าย
ด้วยเมื่อจาเป็น) แล้วสั่งการ หรือให้สัญญาณให้หน่วยปฏิบัติตามแผนนั้นทันที ผบ.หมวดต้องไม่ใช้หมู่ต่าง ๆ ใน
ลักษณะปลีกย่อย แต่จะให้ปฏิบัติอย่างมีการประสานกันเป็นอย่างดี เพื่อให้ข้าศึกต้องเผชิญกับอานาจการยิง
อย่างสูงสุดของหมวด ของปฏิบัติการในทันทีทันใดของ ผบ.หมวด นั้นนับว่าจานวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุม
และการประสานงานเป็นไปโดยถูกต้อง ผบ.หมวด พยายามดาเนินกลยุทธโดยให้หน่วยเข้าโจมตีที่ตั้งข้าศึกทาง
ปีก หรือทางหลัง เมื่อข้าศึกถูกทาลายลง แล้วหมวดจะต้องรีบเคลื่อนที่ต่อไปโดยเร็วเพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้รับ
มอบ
๗. เครื่องกีดขวางซึ่งต้องเผชิญในระหว่างการเคลื่อนที่เข้าตีนั้น จะต้องรื้อถอนด้วยเครื่องมือที่มีอยู่
หรืออ้อมผ่านไป ผบ.หมวด จะต้องเป็นผู้ตกลงใจว่าจะดาเนินการอย่างไรกับเครื่องกีดขวาง โดยไม่เสีย
แรงผลักดันในการเข้าตี จะต้องรายงานให้ ผบ.ร้อย ทราบถึงเครื่องกีดขวางต่าง ๆ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อ
หน่วยที่ตามมาข้างหลัง
๘. การเคลื่อนที่จากแนวประสานงานขั้นสุดท้ายไปยังที่หมาย
ก. การตะลุมบอนนั้น ควบคุมและประสานการปฏิบัติโดยใช้แนวประสานงานขั้นสุดท้าย แนว
ประสานงานขั้นสุดท้ายเป็นแนวซึ่งกาหนดลงบนพื้นดิน และเป็นที่ซึ่งหมวดใช้ในการปรับรูปขบวนเพื่อเตรียม
เข้าตะลุมบอน ตาบลซึ่งจะกาหนดเป็นแนวประสานงานขั้นสุดท้ายนั้น พิจารณาระยะซึ่งกาลังที่เข้าตีสามารถ
เข้าถึงที่หมายได้ โดยเกิดการสูญเสียจากอาวุธยิงช่วยของฝ่ายเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เนื่องจากอาการ
กระจายของอาวุธที่มีกว้างปากกลากล้องใหญ่มีมาก ดังนั้นแนวประสานงานขั้นสุดท้ายจึงมักจะอยู่ห่างจากที่
หมาย ประมาณ ๑๐๐ – ๑๕๐ เมตร แต่ระยะที่กล่าวนี้อาจลดลงได้ถ้าลักษณะภูมิประเทศอานวยให้ หรือเมื่อ
ผบ.หมวด พิจารณาเห็นว่าจะเกิดการสูญเสียเพียงเล็กน้อย เมื่อส่วนเข้าตีเคลื่อนที่ใกล้ที่ตั้งข้าศึกเข้าไปภายใต้
การคุ้มครองของอาวุธยิงสนับสนุน เช่นในกรณีเข้าตีที่มั่นตั้งรับ ที่มีการดัดแปลงดี เป็นต้น ถ้ามิได้กาหนดแนว
ประสานงานขั้นสุดท้าย ขั้นต้นก่อนการเริ่มออกตี หรือ ผบ.ร้อย มิได้กาหนดขึ้นในระหว่างการเข้าตี ผบ.หมวด
จะต้องกาหนดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ เพื่อการประสานการปฏิบัติต่าง ๆ ในการเตรียมตะลุมบอน
ผบ.หมวด อาจกาหนดขึ้นได้โดยอ้างจุดตรวจสอบ หรือขั้นการเคลื่อนที่ซึ่งได้กาหนดไว้แล้ว หรือโดยการอ้าง
ตาบลซึ่งรู้จักดีแล้วในภูมิประเทศก็ได้ เมื่อได้เลือกแนวประสานงานขั้นสุดท้ายขั้นต้นไว้แล้ว หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งให้ ผบ.ร้อย และ ผบ.หน่วยยิงสนับสนุนทราบในทันที
ข. ในขณะที่หมวดเคลื่อนที่เข้าหาแนวประสานงานขั้นสุดท้าย อาวุธยิงสนับสนุนซึ่งทาการยิงที่
มั่นของข้าศึกเพิ่มความรุนแรงในการยิงยิ่งขึ้น หมวดปรับรูปขบวนให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถผ่านแนว
ประสานงานขั้นสุดท้ายในรูปขบวนตะลุมบอน ในบางสถานการณ์กาลังของหน่วยเข้าตีอาจหยุดลงได้ เมื่อหยุด
ลงต้องปรับรูปขบวนให้แล้วเสร็จ ให้ทุกหน่วยสามารถเคลื่อนที่ผ่านแนวประสานงานขั้นสุดท้ายได้พร้อมกัน ถ้า
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ต้องการหยุดตามที่กล่าวมาแล้วควรจะหยุดลงก่อนถึงแนวประสานงานขั้นสุดท้ายเล็กน้อย เพื่อให้อาวุธยิง
สนับสนุนสามารถยิงต่อที่ตั้งของข้าศึกได้ต่อไป
ค. เมื่อปรับรูปขบวนเสร็จแล้ว หมวดจึงเคลื่อนที่ผ่านแนวประสานงานขั้นสุดท้ายใน
ขณะเดียวกันที่หมวดเคลื่อนที่ อาวุธยิงสนับสนุนที่อาจเป็นอันตรายต่อหน่วยทหาร ( ค.หนัก และปืนใหญ่ )
เลื่อนหรือย้ายการยิงไป ส่วนอาวุธอื่น ๆ (เช่น ค.๘๑ มม.) คงทาการยิงต่อที่ตั้งของข้าศึกต่อไป หน่วยเข้าตีและ
อาวุธยิงสนับสนุนเล็งตรง เพิ่มอานาจการยิงให้หนาแน่นขึ้น เพื่อรักษาอานาจการยิงไว้ให้เหนือกว่าข้าศึก การ
ย้ายหรือการเลื่อนการยิงสนับสนุนนี้ โดยปกติอยู่ในความควบคุมของ ผบ.ร้อย และการเลื่อน หรือย้ายต้อง
ประสานกับการเคลื่อนที่ของหน่วยเข้าตีอย่างใกล้ชิด ผบ.ร้อย จะอาศัยรายงาน หรือสัญญาณจาก ผบ.หมวด
และจากการสังเกตการเข้าตีด้วยตนเองเป็นเครื่องช่วยในการดาเนินการนี้ เมื่อการยิงอาวุธยิงสนับสนุนเล็งตรง
ถูกทหารที่เข้าตีบังทิศทางยิง พลยิงจะต้องย้ายการยิงทันที
ง. ความสาเร็จในการเคลื่อนที่ของหน่วยเข้าตีนั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลของการยิงของอาวุธยิง
สนับสนุนโดยปกติแล้ว การต้านทานของข้าศึกจะบังคับให้การเคลื่อนที่ต้องกระทาโดยการเคลื่อนที่
ประกอบการยิงในกรณีเช่นนี้ ผบ.หมวด และผบ.หมู่ ต้องแบ่งย่อยที่ตั้งต่าง ๆ ของข้าศึกซึ่งทาการต่อต้านนั้น
ออกเป็นที่หมายเป็นแห่ง ๆ ไป และจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า แนวประสานงานขั้นสุดท้ายนั้นโดยปกติจะไม่ใช้
ตาบลซึ่งเริ่มใช้เทคนิคในการยิงตะลุมบอนเสมอไป
จ. เมื่อการยิงของหน่วยเข้าตีสามารถลดอานาจ หรือทาลายการยิงของข้าศึกลงได้ ให้เริ่มใช้
เทคนิคในการยิงตะลุมบอนได้ สภาพการนี้จะไม่สามารถคาดล่วงหน้าก่อนผ่านแนวประสานงานขั้นสุดท้ายได้
แต่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ระหว่างการเคลื่อนที่จากแนวประสานงานขั้นสุดท้ายไปยังที่ตั้งของข้าศึก พลปืนเล็ก
ซึ่งอยู่ใกล้กับข้าศึกเคลื่อนที่โดยเร็ว ยิงโดยการเล็งหรือหันทิศทางเข้าที่หมายโดยการประทับไหล่ หรือใช้รักแร้
หนีบ ต่อที่ตั้งของข้าศึกในเขตรับผิดชอบของตน ซึ่งการนี้จะเป็นการช่วยตรึงข้าศึกไว้ เมื่อข้าศึกเปิดเผยตนเอง
หรือปรากฏที่หมายที่แน่ชัดขึ้น พลปืนเล็กต้องยิงทันทีไม่ว่าพลปืนเล็กจะยิงโดยการประทับไหล่ หรือหนีบรักแร้
ก็ตาม โดยปกติแล้วจาเป็นจะต้องหยุดเพื่อให้เล็ง หรือชี้ลากล้องปืนตรงที่หมาย การหยุดเพื่อยิงตะลุมบอนนี้จะ
ทาให้อานาจการยิงและความแม่นยาดีขึ้นและการปฏิบัติการตะลุมบอนจะรุนแรงเด็ดขาดขึ้น การดาเนินการ
เช่นนี้จะสังหารและข่มขวัญข้าศึก ทาให้ข้าศึกต้องหลบกาบังอยู่ในหลุมจนพลปืนเล็กสามารถเข้าประชิดและ
สังหารหรือจับเป็นเชลยศึกได้ อาวุธของหมู่คงทาการยิงคุ้มครองข้างหน้าหมู่ด้วยการยิงเป็นชุดสั้น ๆ เครื่องยิง
ลูกระเบิด ลูกระเบิดขว้าง ดาบปลายปืน เครื่องฉีดไฟ คงใช้เพื่อทาลายล้างและต้านทานกาลังของข้าศึก
ฉ. หน่วยซึ่งเข้าตะลุมบอนเข้าประชิดกับข้าศึก ทาลายที่มั่นของข้าศึก แล้วเคลื่อนที่ผ่านที่หมาย
ไปให้ให้ไกลพอที่จะวางการยิงไปยังหน่วยต่าง ๆ ซึ่งอ่อนตัวไป และป้องกันการตีโต้ตอบได้
ช. การควบคุมหมวดในการตะลุมบอน คงดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ผบ.หมวดวางตัวอยู่ ณ ที่ซึ่งตนสามารถควบคุมการปฏิบัติได้ดีที่สุด ซึ่งอาจเป็นโดยร่วม
ไปกับหมู่ที่เข้าตะลุมบอนหมู่ใดหมู่หนึ่ง หรืออาจอยู่กึ่งกลางตอนหลังของหมวด
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๒. ในกรณีที่มีหมวดเข้าร่วมในการตะลุมบอนมากกว่าหนึ่งหมวด ผบ.ร้อย จะต้องกาหนด
หมวดหลักขึ้น และหมวดเหล่านั้นจะต้องกาหนดหมู่หลักขึ้น หมู่หลักจะเป็นหมู่นาของหมู่อื่น ๆ ผบ.หมู่ หลักจะ
กาหนดชุดยิงขึ้นภายในหมู่ของตน ในหมู่อื่น ๆ ชุดยิงซึ่งใกล้กับหมู่หลักถือว่าเป็นชุดยิงหลัก
๓. ผบ.หน่วยทุกคนต้องมั่นใจว่าได้วางอานาจการยิงที่แม่นยาอย่างหนาแน่นลงคลุม
เป้าหมาย และการเคลื่อนที่เข้าตะลุมบอนได้กระทาอย่างห้าวหาญ เนื่องจากเสียง และความสับสนของการรบ
มักจะทาให้การควบคุมโดยใช้เสียงยากลาบาก ผบ.หน่วยมักจะต้องเคลื่อนที่ไปยังตาบลซึ่งคับขัน เพื่อ
อานวยการปฏิบัติ และควบคุมให้บังเกิดผล
๔. เนื่องจากหน่วยต้องเตรียมการเพื่อผลักดันการตีโต้ตอบ และหรือเริ่มเข้าตีต่อไปหลังจาก
ที่ยึดที่หมายได้แล้ว ผบ.หน่วยทุกคนต้องควบคุมให้ทหารทุกคนรู้จักประหยัดกระสุน คือมิให้ยิงอย่างบ้าบิ่น
โดยไม่คุ้มค่าในระหว่างการตะลุมบอน
๙. การเข้าตะลุมบอนต่อข้าศึกซึ่งตั้งรับอย่างแข็งแรง
ก. ถ้ามีเวลา และทรัพยากรเพียงพอ ข้าศึกจะปรับปรุงที่มั่นตั้งรับของตนเรื่อยไปอย่างต่อเนื่อง โดย
สร้างที่ปกปิดกาบังเหนือศีรษะสาหรับหลุมบุคคลและหลุมปืน ปรับปรุง เครื่องกีดขวางที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้ดี
ขึ้น จัดสร้างเครื่องกีดขวาง และการเตรียมการและการประสานงานในการยิงในที่มั่นตั้งรับ หลักการในการเข้า
ตะลุมบอนตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๘ นั้น คงนามาใช้ในการตะลุมบอนที่มั่นตั้งรับที่แข็งแรงของข้าศึกได้ แต่การ
นาไปใช้นั้นย่อมจะต้องแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ข. เมื่อข้าศึกมีเครื่องกีดขวางหน้าที่มั่นตั้งรับของตน จะต้องใช้อาวุธสนับสนุนเล็งจาลองที่มีกว้างปาก
ลากล้องใหญ่อย่างมากที่สุด ให้ระดมยิงไปยังพื้นที่ข้างหน้าที่มั่นของข้าศึก เพื่อทาลายและหรือเปิดช่องทางผ่าน
เครื่ อ งกี ด ขวางนั้ น ๆ ในสถานการณ์ เ ช่ น นี้ การที่ จ ะเข้ า ท าการตะลุ ม บอนจะต้ อ งกระท าโดยใช้ ก ารยิ ง
ประกอบการเคลื่ อนที่ โดยกาหนดให้ ส่ ว นหนึ่ งทาการยิงต่อที่ตั้งของข้าศึกที่ทราบ และกาลั งอีกส่ ว นหนึ่ง
เคลื่อนที่ผ่ านเครื่ องกีดขวางของข้าศึกเข้าไปโดยการใช้วิธีคืบคลาน หรือการคลาน เมื่อส่ว นที่เคลื่ อนที่ใช้
เคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางไปแล้ว จัดตั้งฐานยิงขึ้น เพื่อยิงคุ้มครองการเคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางของกาลัง
ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือในระหว่างการปฏิบัตินี้ต้องใช้อาวุธยิงสนับสนุนให้มากที่สุด เพื่อขยายผลการทาลายการยิง
ของข้าศึก การใช้ควันอาจเกิดประโยชน์ การลดผลในการตรวจการณ์และการยิงของข้าศึก เมื่อกาลังส่วนใหญ่
ของส่วนตะลุมบอนเคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางไปได้แล้ ว และอยู่ในระยะที่จะเข้าตะลุมบอนต่อที่หมายได้แล้ว
ให้เข้าตะลุมบอนทันที โดยใช้ความเร็วความรุนแรง และอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งมวลที่มีอยู่อย่างเต็มที่
ค. โดยปกติหมวดซึ่งเข้าตีต่อที่มั่น ซึ่งมีการดัดแปลงอย่างอย่างดีของข้าศึกจะได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์
พิเศษ รายการยุทโธปกรณ์ และอาวุธพิเศษนี้อาจได้แก่ บังกาโลตอร์ปิโด เครื่องฉีดไฟ เครื่องมือระเบิดทาลาย
รถถังติดใบมีด และรถถังติดตั้งเครื่องมือกวาดทุ่นระเบิด ซึ่งยุทโธปกรณ์เหล่านี้จะช่วยในการรื้อถอนเครื่องกีด
ขวางข้าศึกได้เป็นอย่างดี
ง. โดยปกติการยิงเตรียมต่อที่หมายตามแผนที่ได้วางไว้จะทาลายเครื่องกีดขวางลวดหนาม และอาวุธ
สังหารบุคคลควบคุมระยะไกลที่ใช้ข้างหน้าที่มั่นของข้าศึก และเป็นการเปิดช่องทางผ่านสนามทุ่นระเบิดของ

๒๗
ข้าศึก ผบ.หมวด ปืนเล็กจะต้องระลึกถึงผลอันจะเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธเหล่านี้อยู่ เสมอ และพยายามฉวย
โอกาสอันเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการยิงนี้
๑๐. การปฏิบัติการตะลุมบอนเมื่อไม่มีอานาจการยิงเหนือข้าศึก
ก. เมื่อการยิงสนับสนุนไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ หรือในกรณีที่การยิงสนับสนุนมิได้พอที่จะทาลายการยิง
ของข้าศึกลงได้ หรือในขณะที่อานาจการยิงก้ากึ่ง กันนั้น ฝ่ายเข้าตีจะสามารถคืบหน้าไปได้ก็โดยอาศัยการยิง
ประกอบการเคลื่อนที่ ส่วนที่เคลื่อนที่ต้องพยายามอาศัยการปกปิดกาบังและซ่อนพราง (คืบคลาน, คลาน,
คลานเมื่อจาเป็น ) อาวุธยิงสนับสนุนและการยิงของตนเอง ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยจะต้องใช้การยิงและการ
เคลื่อนที่สลับกันไปจนกว่าอานาจการยิงจะมีเหนือกว่าข้าศึก หรือยึดที่หมายได้ ปัญหาในเรื่องอานาจการยิง
เหนือข้าศึกนี้อาจหาข้อยุติไม่ได้ แม้ในบางคราวกาลังบางส่วนอยู่ภายในที่ตั้งของข้าศึก แต่ส่วนที่เหลือยังคงใช้
การเคลื่อนที่โดยอาศัยการยิงประกอบการเคลื่อนที่
ข. ในสถานการณ์เช่นนี้ ในการตะลุมบอนต้องใช้อาวุธในอัตราของหมวด คือ ปืนกล อาวุธต่อสู้ รถถัง
เครื่องยิงลูกระเบิดอย่างสูงสุด ถ้าภูมิประเทศอานวยให้อาวุธเหล่านี้ควรใช้ค่อนไปข้างหน้าเพื่อให้ได้ผลอย่าง
สูงสุด สาหรับปืนกลนั้นควรจะใช้ทางปีกทั้งสองข้างของส่วนตะลุมบอน เพื่อให้สามารถสนับสนุนด้ วยวิธียิงเล็ง
ตรงได้นานที่สุด ก่อนที่จะถูกกาบังทิศทางโดยกาลังที่เข้าตะลุมบอนอาวุธต่อสู้รถถังของหมวดอาจใช้อย่างได้ผล
ต่อที่ตั้งข้าศึกที่ทราบแล้ว และอาจให้ร่วมไปกับส่วนตะลุมบอนหรือสนับสนุนการตะลุมบอน โดยเข้าที่ตั้งยิงใน
ระยะยิงต่อที่หมายตะลุมบอนได้ เครื่องยิงลู กระเบิดนั้นการใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและเหตุการณ์ใน
บริเวณพื้นที่ที่หมาย อาจให้ร่วมไปกับส่วนตะลุมบอน โดยเข้าที่ตั้งยิงข้างหลัง ส่วนตะลุมบอนแล้วทาการยิง
สนับสนุนด้วยการยิงข้าม เนื่องจากขีดความสามารถและคุณลักษณะในการยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด จึงอาจใช้
ทดแทนการขาดแคลนหรือการยิงที่ไม่ได้ผลของอาวุธยิงเล็งจาลองได้
ค. บรรดาส่วนต่าง ๆ ของส่วนตะลุมบอนซึ่งสามารถเข้าที่ตั้งของข้าศึก สนับสนุนส่วนตะลุมบอนอื่น ๆ
ด้วยการยิงและการใช้ลูกระเบิดขว้างสังหารข้าศึกที่อยู่ในที่มั่นใกล้เคียง
ง. ในสถานการณ์เช่นนี้ ผบ.หน่วยทุกนายภายในหมวดปืนเล็ก จะต้องปฏิบัติการอย่างกล้าหาญเด็ด
เดี่ยว เพื่อขยายผลการได้เปรียบและจะต้องแสดงงลักษณะผู้นาและความกล้าหาญให้ปรากฏ โดยการนาส่วน
เข้าตะลุมบอนของตนเข้าตะลุมบอนด้วยตนเอง
๑๑. การเสริมสร้างความมั่นคง
ก. ทันทีทันใดหลังจากยึดที่หมายได้ หมวดจะต้องเตรียมการเพื่อขับไล่การตีโต้ตอบของข้าศึก หมู่
เคลื่อนที่ตรงไปยังพื้นที่รับผิดชอบของตน จัดวางการระวังป้องกันเพื่อแจ้งการเคลื่อนที่เข้ามาของข้าศึกแผนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงนี้จะต้องทาไว้ก่อนการเริ่มเคลื่อนที่ออกตี และถือเป็นมูลฐานในการเสริมสร้างความ
มั่นคง การปรับแผนคงกระทาไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ ผบ.หมวดจะต้องปฏิบัติเมื่อยึดที่
หมายได้แล้วนั้น คือ
๑) ประมาณสถานการณ์ ผบ.หมวด ทาการประมาณสถานการณ์ พร้อมกับศึกษาภูมิประเทศ เพื่อ
พิจารณาแผนเสริมสร้างความมั่นคงเดิมที่ได้ทาไว้แล้ว และเพื่อให้มั่นใจว่ าหมวดได้เข้ายึดภูมิประเทศสาคัญที่
ควบคุมเส้นทางที่ข้าศึกอาจใช้เข้ามาสู่ที่มั่นของหมวดไว้หมดแล้ว แผนการเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งทาไว้เดิมนั้น

๒๘
อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงใดก็ตามหมู่ต่าง ๆ และอาวุธยิงสนับสนุนต้องเข้า
ประจาที่ตั้งของตนในทันทีโดยไม่มีการชักช้า
๒) การเข้าประจาที่ตั้งของหมู่ต่าง ๆ และ อาวุธประจาหน่วย ผบ.หมวดกาหนดที่ตั้งปีกทั้งสองข้าง
แต่ละหมู่ลงบนพื้นดิน ผบ.หมวดต้องมั่นใจว่าเขตการยิงของหมู่ต่าง ๆ นั้นทาบทับกัน อาวุธประจาหน่วยนั้นจะ
กาหนดที่ตั้งโดยประมาณให้ ซึ่ง ณ ที่ตั้งมั่น จะสามารถยิงคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่ที่เป็นอันตรายต่อการ
เคลื่อนที่เข้ามาของข้าศึก
ข. ผบ.หมู่ ปืนเล็กโดยการช่วยเหลือของหัวหน้าชุดยิง จะกาหนดที่ตั้งให้แก่ทหารแต่ละคน และมอบ
เขตการยิงใช้อาวุธของหมู่นั้น จะกาหนดเขตการยิง และทิศทางยิงหลักให้ เพื่อคุ้ม ครองแนวทางเคลื่อนที่ที่
สาคัญ ๆ ทหารทุกคนเมื่อได้เข้าประจาที่แล้ว จะต้องเริ่มขุดหลุมบุคคลในทันที ผบ.หมู่อาวุธ และผู้บังคับหน่วย
อาวุธที่มาสมทบ เลือกที่ตั้งยิงที่แน่นอนให้แก่อาวุธของตน อาวุธต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นโครงร่างที่สาคัญในการ
ตั้งรับของหมวด และมีลาดับความเร่งด่วนในการเลือกที่ตั้งเหนือหน่วยอื่น
ค. หมวดจะต้องส่งรายงานย่อการเสริมสร้างความมั่นคงให้ ผบ.ร้อย ทราบ ผบ.หมวด จะต้องตรวจ
พื้นที่ของหมวด และปรับปรุงการตั้งรับให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นตามลาดับโดยไม่หยุดยั้ง
ง. ถ้าจะต้องทาการเข้าตีต่อไป ผบ.หน่วยต่าง ๆ ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศตามความจาเป็น แล้ว
ทาแผนและสั่งการ
๑๒. การจัดระเบียบใหม่
ก. การจัดระเบียบใหม่นั้นเป็นกรรมวิธีที่กระทาต่อเนื่องกันไป และจะต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษเมื่อยึดที่
หมายได้แล้ว ในระหว่างการเข้าตีหมวดอาจได้รับการสูญเสียกาลังพล ความสิ้นเปลือง และในบางครั้งอาจ
สูญเสียยุทโธปกรณ์ด้วย
ข. เจ้าหน้าที่ตาแหน่งที่สาคัญ ๆ ซึ่งได้รับการบาดเจ็บจะต้องจัดคนอื่นขึ้นทดแทน กระสุนนั้น ผบ.หมู่
และหัวหน้าชุดยิงจะจัดแบ่งเฉลี่ยกันขึ้นภายในหมู่ นายสิบประจาหมวดจะต้องสนใจเป็นพิเศษต่อการแบ่งเฉลี่ย
กระสุนระหว่างหมู่ต่าง ๆ และการส่งกลับผู้บาดเจ็บและเชลยศึก ผู้บาดเจ็บและเชลยศึก ผู้บาดเจ็บจะต้องให้
อยู่ในที่กาบังในขณะรอการส่งกลับ
ค. ผบ.หมู่ จะต้องรายงานสถานการณ์ ยอดกาลังพลและกระสุนให้ ผบ.หมวดทราบ และในทานอง
เดียวกัน ผบ.หมวด ก็ต้องรายงานให้ ผบ.ร้อยทราบ
ตอนที่ ๓ หมวดปืนเล็กในการเข้าตีเวลากลางคืน
๑๓. กล่าวทั่วไป
ก. การเข้าตีเวลากลางคืน อาจกระทาเพื่อให้ได้ลักษณะจู่โจม เพื่อรักษาความกดดัน เพื่อขยายผลต่อ
จากความสาเร็จในการปฏิบัติการในเวลากลางวัน เพื่อยึดภูมิประเทศสาหรับใช้ในการปฏิบัติการต่อไปหรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียอย่างหนัก โดยใช้ความมืดช่วยในการซ่อนพราง การเข้าตีเวลากลางคืนเป็นส่วนหนึ่งของ
ปฏิบัติการรบตามธรรมดา และการเข้าตีเวลากลางคืนนี้มักจะต้องทาบ่อยยิ่งขึ้น เมื่ออานาจการยิงของข้าศึก
เพิ่มขึ้นจนการเข้าตีเวลากลางวันเป็นอันตรายมากกขึ้น

๒๙
ข. ในห้วงระยะเวลาที่ทัศนวิสัยต่า (หมอก หิมะ หรือควัน) เทคนิคบางส่วนหรือทั้งหมดของการเข้าตี
เวลากลางคืน อาจนาไปใช้กับการเข้าตีเวลากลางวันได้
ค. การรบในเวลากลางคืนนั้นโดยลักษณะทั่ว ๆ ไปแล้ว ขีดความสามารถในการเล็งยิงของอาวุธต่อ
ข้าศึกจะลดลงไป ความสาคัญของการรบประชิดจะเพิ่มมากขึ้น กลุ่มความหนาแน่นของการยิงของอาวุธบาง
ประเภทซึ่งได้วางการยิงไว้ต่อเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะหรือพื้นที่ที่หมายในเวลากลางวัน ความยากลาบาก
ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วก็ตาม การเข้าตีเวลากลางคืนก็ยังก่อให้ผู้เข้าตีได้เปรียบทางจิตวิทยาอยู่ เพราะทาให้
ฝ่ายตั้งรับเกิดความสงสัยกังวลใจ และเกิดความกลัวในสิ่งซึ่งตนไม่ทราบ
ง. จากข้อ ๑๔ ถึง ๒๒ นั้น ส่วนใหญ่กล่าวถึงเทคนิคในการเข้าตีโดยการลักลอบ ซึ่งฝ่ายเข้าตีพยายาม
รักษาความลับ และใช้การจู่โจมเข้าประชิดข้าศึกก่อนที่ข้าศึกจะทราบ เทคนิคบางประการซึ่งกล่าวถึงนี้ อาจ
นาไปใช้กับการเข้าตีในเวลากลางวันโดยทั่วๆ ไปก็ได้
จ. การเข้าตีเวลากลางคืนนั้นอาจกระทาด้วยการลักลอบ หรือใช้เทคนิคการเข้าตีเวลากลางวัน หรือ
โดยการผสมกันทั้งสองอย่างก็ได้ เทคนิคโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น กาลังของข้าศึก
และการเตรี ยมการตั้งรั บของข้าศึกมาตรการระวังป้องกันของข้าศึก ลักษณะภูมิประเทศ สภาพแสงสว่าง
สถานการณ์อาจอานวยให้ทาการเข้าแบบลักลอบ เพื่อเข้ายึดที่หมายขั้นต้น แล้วทาการเข้าตีต่อไป โดยใช้
เทคนิคการเข้าตาเวลากลางวัน ในบางสถานการณ์อาจต้องใช้เทคนิคในการเข้าตีเวลากลางวันโดยตลอดก็ได้
ฉ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย เพื่อประกัน การรักษาความลับ และการจู่โจม
นอกจากการจากัดการลาดตระเวนเป็นกลุ่มก้อนแล้ว จะต้องจากัดให้การเคลื่อนย้ายของยานพาหนะและอาวุธ
มีน้อยที่สุด จะต้องบังคับให้การปฏิบัติตามวินัยการใช้แสงและเสียงเป็นไปอย่างเข้มงวดกวดขันบุคคลและ
ยุทโธปกรณ์จะต้องได้รับการพรางอย่างดี ควรหลีกเลี่ยงการยิงจะกาหนดของอาวุธต่าง ๆ หรือหาวิธีทาอย่าง
อื่น เพื่อ ไม่ ให้ เ ป็ น การเปิ ด เผยให้ ทราบถึง การเข้ าตี ซึ่งจะดาเนิ นการในอนาคตต้องไม่ ป ฏิบั ติการใด ๆ ให้
เปลี่ยนแปลงไปจากปกติจนเห็นได้เด่นชัด
๑๔. มาตรการควบคุม
ทัศนวิสัยจะเป็นผู้บ่งถึงมาตรการที่จาเป็นในการควบคุม มาตรการควบคุมตามหัวข้อต่อไปนี้โดยปกติ
ผบ.ร้อย จะใช้ในการควบคุมหน่วยของตนในการเข้าตีกลางคืนแบบลักลอบ คือ
ก. มาตรการควบคุมทางยุทธวิธี ลักษณะภูมิประเทศซึ่งเป็นมาตรการควบคุมทางยุทธวิธี ถ้าสังเกตได้
ยากในเวลากลางคืน อาจทาเครื่องหมายไว้โดยใช้เครื่องมืออินฟาเรด
(๑) ที่รวมพล ที่รวมพลอาจใกล้กับแนวออกตียิ่งกว่าการเข้าตีเวลากลางวัน
(๒) ฐานออกตี ฐานออกตีควรอยู่หลังที่กาบัง แต่ไม่จาเป็นต้องให้การซ่ อนพรางดีเท่าฐานออกตี
เวลากลางวัน พื้นที่ซึ่งเลือกเป็นฐานออกตีควรจะเป็นพื้นที่ซึ่งเข้าออกได้สะดวกในเวลากลางคืน
(๓) ตาบลและแนวออกตี ตาบลออกตีต่าง ๆ นั้นโดยปกติ ผบ.ร้อย จะเป็นผู้เลือกขึ้น ณ ตาบล
เหล่านี้ หมวดต่าง ๆ จะผ่านแนวออกตีตามที่กาหนดขึ้นไว้
(๔) เส้นทาง ผบ.ร้อย เลือกเส้นทางจากที่รวมพลไปถึงตาบลแยกหมวด ผบ.หมวดเลือกเส้นทาง
จากตาบลแยกหมวดไปถึงตาบลแยกหมู่ โดยปกติแล้วการเลือกนี้ถือการตรวจการณ์พื้นที่จากตาบลซึ่งอยู่ข้าง

๓๐
หลังแนวออกตีเป็นหลัก เนื่องจากทัศนวิสัยมักจะถูกจากัดลง ดังนั้นการควบคุมการดาเนินกลยุทธจึงต้องให้
หมวดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเข้าหาที่หมายในพื้นที่โล่งแจ้ง ดังนั้นเส้นทางจากตาบลแยกหมวดถึงตาบลแยกหมู่
จึงมักจะกาหนดเป็นทิศทางโดยบอกเป็นมุมภาคทิศเหนือ และระยะตามปกติจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน
รักษาความปลอดภัย เป็นผู้ช่วยเหลือนาไปยังแนวปรับรูปขบวน
(๕) ตาบลแยกหน่วยเหนือ คือตาบลที่ส่วนเข้าตีแยกการควบคุมจากหน่วยเหนือไปอยู่ในความ
ควบคุมของ ผบ.หน่วยที่แยกไปเอง ผบ.ร้อย เป็นผู้กาหนดจุดแยกหมวดให้ และ ผบ.หมวดในส่วนเข้าตีเป็นผู้
กาหนดจุดแยกหมู่ให้แต่ละหมู่ ตาบลแยกหน่วยนี้จะกาหนดขึ้น ณ จุดซึ่งจะเป็นการแปรรูปขบวนของกองร้อ ย
ทีละน้อย ๆ ในระหว่างการเคลื่อนที่ไปยังแนวปรับรูปขบวน จุดแยกหน่วยนี้ควรอยู่ใกล้กับแนวปรับรูปขบวน
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และ ณ จุดนั้นจะต้องสามารถเคลื่อนย้ายกาลังทางข้างได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะถึงแนว
ปรับรูปขบวน
(๖) แนวปรับรูปขบวน คือตาบลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นดิ นที่ ผบ.ร้อย ได้วางแผนไว้สาหรับปรับรูปขบวน
ขั้นสุดท้ายให้เสร็จ ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยที่หมู่ และหมวดอยู่ในขบวนแถวหน้าหระดาน แนวนี้ควร
จะสังเกตได้ง่ายในลักษณะภูมิประเทศในเวลากลางคืน ควรตั้งฉากกับทิศทางเข้าตี และใกล้กับที่ตั้งของข้าศึกที่
ทราบแล้ว ณ ที่หมายทั้งได้ประมาณการแล้วว่ากองร้อยสามารถเคลื่อนที่เข้าถึงได้โดยที่ข้าศึกไม่ทราบ ถ้าข้าศึก
ใช้เครื่องกีดขวางลวดหนามหน้าแนวของตน แนวปรับรูปขบวนนี้ควรจะอยู่เลยแนวลวดหนามเข้าไปทางข้าศึก
(๗) เขตปฏิบัติการและที่หมาย โดยปกติกองร้อยจะกาหนดเขตปฏิบัติการให้หมวดโดยกาหนด
ขอบเขตในแนวปรับรูปขบวนและที่หมายให้แต่ละหมวด ที่หมายของหมวดต้องกาหนดให้ชัดเจนไม่ให้เข้าใจผิด
ในลักษณะภูมิประเทศได้ เนื่องจากทัศนวิสัยจากัดและปัญหาในการควบคุมมีมาก ดังนั้นที่หมายที่กาหนดให้จึง
มักต้องเล็กกว่าที่หมายในการเข้าตีเวลากลางวันและมักจะไม่กาหนดที่หมายตามลาดับขั้นขึ้น
(๘) ขั้นการเคลื่อนที่ ขั้นการเคลื่อนที่จะกาหนด เลยที่หมายออกไปเพื่อจากัดการเคลื่อนที่ของ
กาลังส่วนเข้าตี ขั้นการเคลื่อนที่ที่ต้องสังเกตเห็นได้ง่ายในเวลามืด (ลาธาร, ถนน, ฯลฯ) และไกลเลยที่หมาย
ออกไปให้เพียงพอที่ส่วนระวังป้องกันจะมีพื้นที่ ปฏิบัติการได้ การยิงสนับสนุนจะยิงได้โดยเสรี ต่อเป้าหมายซึ่ง
เลยแนวนี้ออกไปแล้ว
(๙) เวลาออกตี การเข้าตีกลางคืนมักจะกระทาในตอนดึก เพื่อให้สามารถยึดที่หมายขั้นต้นได้ใน
เวลากลางวันแล้วทาการเข้าตีต่อไปจากเวลานั้น ถ้าที่หมายมีความลึกมาก หรือภารกิจของกองร้อยต้องการให้
เข้าตีต่อไปในทัน การเข้าตีอาจเริ่มในตอนหัวค่า และเข้าตีต่อไปเพื่อยึดที่หมายขั้นสุดท้ายในระหว่างเวลามืด

๓๑

รูปที่ ๔ การเข้าตีเวลากลางคืน กองร้อยในรูปขบวนแถวตอนหมวด

๓๒

รูปที่ ๕ การเข้าตีเวลากลางคืน กองร้อยในรูปขบวนแถวหน้ากระดาน
หมวดในรูปขบวนแถวตอน

๓๓
ข. เทคนิคต่าง ๆ เพิ่มเติมใช้เพื่อให้การควบคุมสะดวกขึ้นอาจได้แก่
(๑) การใช้มุมภาคทิศเหนือ เครื่องยิงหรือปืนใหญ่ยิงที่หมาย หรือใช้กระสุนส่องวิถีช่วยในการรักษา
ทิศทาง
(๒) การใช้ผู้นาทางและทหารต่อ
(๓) กาหนดระยะเคียงระยะต่าที่จะต้องรักษาไว้ระหว่างบุคคลและหมู่ต่าง ๆ
(๔) กาหนดหมู่หลักขึ้นแล้วให้หมู่อื่น ๆ ถือการเคลื่อนที่ตามหมู่หลัก
(๕) ใช้เครื่องมืออินฟราเรดหรือเครื่องช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนอื่น ๆ
(๖) ใช้กระดุมหรือแถบเรืองแสง ปลอกแขนสีขาว เมื่อแสดงตัวผู้บังคับบัญชาและกาลังฝ่ายเดียวกัน
(๗) เครื่องเรดาร์ในอัตราของกองร้อยอาจใช้ ในการนาทิศหน่วยเข้าตีเข้าสู่ที่หมาย
ค. การติดต่อสื่อสาร เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ใช้ภายในกองร้อย ในการเข้าตีเวลากลางคืนนั้นได้แก่
โทรศัพท์, วิทยุ, ทัศนะสัญญาณ (อินฟราเรด ไฟฉาย และพลุส่องแสง) การติดต่อเป็นบุคคลและพลนาสาร
โทรศัพท์นั้นวางการติดต่อระหว่าง ผบ.ร้อย กับ ผบ.หมวด การใช้วิทยุนั้น ตามปกติจะห้ามใช้จนกว่าหมวดต่าง
ๆ จะปรับรูปขบวนแนวปรับรูปขบวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือจนกว่าข้าศึกจะตรวจพบการเข้าตี
๑๕ รูปขบวน
ก. รูปขบวนของกองร้อย เพื่อการสะดวกในการควบคุม กองร้อยจะใช้ขบวนแถวตอนเคลื่อนที่ขึ้นไป
ข้างหน้าไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้ ข้อพิจารณาที่เป็นหลักฐานสาคัญในการเลือกรูปขบวนของกองร้อย คือทัศน
วิสัย ระยะทางแย้งที่หมายและการปฏิบัติการของข้าศึกที่คาดว่าจะตีโต้ตอบโดยอาศัยข้อพิจารณาตามที่กล่าว
มาแล้วนี้ กองร้อยจึงมักจะผ่านแนวออกตีด้วยรูปขบวนกองร้อยแถวตอน หมวดแถวตอน หรือกองร้อยแถว
หน้ากระดาน หมวดแถวตอน
(๑) เมื่อทัศนวิสัยเลว หรือระยะทางไปยังที่หมายไกลมาก หรือเมื่อคาดว่ายังจะไม่มีการปะทะข้าศึก
ในเร็วนี้ กองร้อยอาจเคลื่อนที่ผ่านแนวออกตีด้วยรูปขบวนแถวตอน และคงเคลื่อนที่ต่อไปด้วยรูปขบวนนี้จนถึง
จุดแยกหมวด หรือจาเป็นต้องปรับรูปขบวนใหม่โดยการบีบบังคับของข้าศึก
(๒) เมื่อทัศนวิสัยพอดีที่จะอานวยให้การควบคุมรูปขบวนที่กระจายกันออกไปได้ หรือระยะทางไป
ยังที่หมายใกล้ หรือเมื่อคาดว่าจะปะทะกับข้าศึกแต่เนิ่นแล้ว การเคลื่อนที่ผ่านแนวออกตี ควรใช้รูปขบวน
กองร้อยแถวหน้ากระดาน หมวดแถวตอน
(๓) เมื่อกองร้อยปะทะอยู่กับข้าศึก และระยะไปยังที่หมายใกล้แล้ว อาจมีความจาเป็นที่จะต้องให้
หมวด ซึ่งเข้าตีเคลื่อนที่จากที่ตั้งของตนไปข้างหน้าในรูปขบวนแถวหน้ากระดาน ในกรณีเช่นนี้ถือว่าแนวปะทะ
คือ แนวปรับรูปขบวน
ข. รูปขบวนของหมวด ถ้าไม่ถูกบีบบังคับจากข้าศึกให้ต้องจัดรูปขบวนแต่เนิ่นแล้ว การเคลื่อนที่ของ
หมวดจากที่รวมพลไปยังจุดแยกหมู่จะใช้ขบวนแถวตอน จากแนวปรับรูปขบวนขึ้นไปยังที่หมายหมวดจะใช้รูป
ขบวนแถวหน้ากระดาน
ค. รูปขบวนของหมู่ โดยปกติจะใช้ขบวนหมู่แถวตอนไปจนหมวดจัดขบวนแถวหน้ากระดาน หมู่จะใช้
แถวตอนเรียงหนึ่ง ก็ต่อเมื่อไม่สามารถใช้แถวตอนเรียงสองได้ เนื่องจากทัศนวิสัยจากัด ทาให้การควบคุมทา
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ไม่ได้ หรือลักษณะภูมิประเทศจากัดเท่านั้น การใช้แถวตอนเรียงหนึ่งจะเป็นการเพิ่มความยาวขบวนของหมวด
ขึน้ อีกเท่าตัว และจาเป็นต้องเพิ่มเวลาในการปรับรูปขบวนแถวหน้ากระดานอีก
ง. ที่อยู่ของผู้นาหน่วย เมื่อใช้รูปขบวนแถวตอนผู้นาหน่วยโดยปกติจะอยู่ที่ต้นขบวนของหน่วยของตน
เพื่อให้สามารถควบคุมหน่วยของตนได้สะดวก เมื่ออยู่ในรูปขบวนแถวหน้ากระดานจะอยู่ ณ ที่ซึ่งสามารถ
ควบคุมหน่วยของตนได้ดีที่สุด ซึ่งทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ และเหตุการณ์
๑๖. การลาดตระเวนระวังป้องกัน
ก. โดยปกติหมวดจะส่งลาดตระแวนระวังป้องกัน ซึ่งมีกาลังขนาด ๔ ถึง ๖ นาย ออกไปก่อน การเริ่ม
เข้าตีเวลากลางคืนเพื่อไปป้องกันแนวปรับรูปขบวนในเขตของหมวด เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนนี้ ๑ หรือ ๒ นาย
ของแต่ละหมวดจะกลับมาสมทบกับหมวดของตน และทาหน้าที่เป็นคนนาทางให้แก่หมวด การลาดตระเวน
ต่าง ๆ ของหมวดนั้นโดยปกติจะรวมกันเป็นลาดตระเวนของกองร้อยเพียงหน่วยเดียว ผบ.ร้อย กาหนดเวลา
และสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งกลับจากลาดตระเวนไปรายงานเป็นผู้ชี้แจง ผบ.หน่วยลาดตระเวนของหมวดในเรื่อง
เส้นทางข้างหน้าที่จะไปยังจุดแยกหมวด เวลาที่จะขจัดที่ฟังการต่าง ๆ ของข้าศึกที่ขัดขวางแนวปรับรูปขบวน
เขตที่แน่นอนของหมวด ณ แนวปรับรูปขบวนและข่าวสารอื่น ๆ ที่ ผบ.หน่วยลาดตระเวนของตนทราบเส้นทาง
จากจุดแยกหมวดไปยังจุดแยกหมู่และที่ตั้งของจุดแยกหมู่ และสั่งการเกี่ยวกับการวางตัวของเจ้าหน้าที่
ลาดตระเวน ณ แนวปรับรูปขบวนได้อย่างดีที่สุด
ข. ที่คอยเหตุต่าง ๆ ของข้าศึกที่อยู่ ณ แนวปรับรูปขบวนหรือใกล้ ๆ กับแนวปรับรูปขบวนจะต้องเฝ้า
ตรวจอยู่ตลอดเวลา และกาจัดเสียก่อนที่หมวดจะถึงแนวปรับรูปขบวนเล็กน้อย ข้าศึกที่ขัดขวางระหว่างแนว
ออกตีถึงแนวปรับรูปขบวนนั้นจะต้องกาจัดเสียหรืออ้อมผ่านไปอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทาได้
ค. นอกเหนือจากการจัดลาดตระเวน ณ แนวปรับรูปขบวนแล้ว หมวดจะต้องจัดการระวังป้องกัน
ตนเองทั้งทางหน้าและทางข้างในขณะที่เคลื่อนที่จากจุดแยกหมวดไปยังจุดแยกหมู่ ขนาดของกาลังป้องกันนี้
ย่อมแตกต่างกันไปตามรายละเอียดข่าวศึก ภูมิประเทศและการตอบโต้ของข้าศึกที่น่าจะกระทา ระยะที่ส่วน
ระวังป้องกันเหล่านี้จะออกไปปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมของ ผบ.หมวด
๑๗. การส่องสว่าง
ก. โดยธรรมดาแล้ว ผบ.ร้อย จะเป็นผู้พิจารณาถึงระดับของการส่องสว่างที่จะต้องจัดขึ้นถึงแม้ว่าการ
เข้าตีจะกระทาโดยใช้วิธีการลักลอบก็ตาม ต้องทาแผนการใช้การส่องสว่างที่มีอยู่ไว้เพื่อให้สามารถใช้ได้ เมื่อ
เกิดความต้องการขึ้น ระหว่างการเข้าตีและเพื่อช่วยในการขับไล่การตีโต้ตอบ เครื่องมือส่องสว่างที่มีอยู่นั้นอาจ
ได้แก่ ไฟฉาย ไฟฉายรถถัง พลุส่องสว่าง พลุส่องแสงที่ยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ปืนใหญ่หรืออากาศยาน
ข. ตามปกติการเข้าตีแบบลักลอบ จะไม่ใช้การส่องสว่างการเคลื่อนที่ไปยังแนวปรับรูปขบวนใน
ระหว่างการตะลุมบอน อาจใช้การส่องสว่างโดยตรงจากไฟฉาย หรือพลุส่องแสง เพื่อทาให้ข้าศึกตามืด และ
เกิดความสับสน และเพื่อช่วยในการควบคุมส่วนที่เข้าตะลุมบอน การส่องสว่างที่ใช้ช่วยในการเสริมสร้างความ
มั่นคงหลังจากที่ยึดที่หมายได้แล้วนั้น ตามปกติจะใช้การส่องสว่างโดยการสะท้อนแสงของไฟฉายเท่านั้น (แสง
จันทร์เทียม) การส่องสว่างโดยตรงจากพลุส่องแสงโดยปกติจะช่วยการขับไล่การตีโต้ตอบ
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ค. การส่องสว่างโดยใช้อินฟราเรด ใช้ร่วมกับเครื่องมือช่วยในการมองเห็นเวลากลางคืนอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งอาจใช้ช่วยในการเคลื่อนย้าย การควบคุมและการยิงอาวุธต่าง ๆ
ง. เรดาร์อาจใช้ช่วยนาหน่วยเข้าตีไปยังที่หมาย
จ. ถ้าในการเข้าตีเวลากลางคืน โดยมีการส่องสว่างแล้วยุทธวิธี และเทคนิคที่ใช้นั้น โดยทั่ว ๆ ไปคง
เช่นเดียวกันกับการเข้าตีในเวลากลางวัน อย่างไรก็ตามปัญหาในการควบคุมหน่วยคงมีมากและยุ่งยากกว่าการ
เข้าตีเวลากลางวัน ส่วนการกระจายกาลังคงมีน้อยกว่าและเคลื่อนที่ช้ากว่าเวลากลางวัน
๑๘. การยิงสนับสนุน
ก. ผบ.ร้อย ควบคุมการยิงของอาวุธยิงสนับสนุนต่าง ๆ ถ้าการเข้าตีกระทาโดยการลักลอบการยิง
จะต้องวางแผนไว้อย่างละเอียดรอบครอบ แต่จะยิงได้เมื่อร้องขอเท่านั้น อย่างไรก็ตามการยิงบางอย่างอาจคง
การยิงไว้เพื่อให้สภาพเหมือนก่อนการเข้าตี ต้องวางแผนการยิง ณ ที่หมายไว้ เพื่อสนับสนุนการเข้าตี ถ้าข้าศึก
ตรวจพบการเข้าตีก่อนกาหนดทั้งต้องวางแผนการยิงป้องกันทางปีก และยิงตัดให้ที่หมายอยู่โดดเดี่ยวใน
ระหว่างการตะลุมบอนและเสริมสร้างความมั่นคงเพิ่มเติมจากแผนซึ่งกล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย
ข. ถ้าการเข้าตีเป็นการเข้าตีต่อที่มั่นซึ่งดัดแปลงแข็งแรง จะต้องใช้อาวุธยิงสนับสนุนอย่างหนักซึ่งทั้งนี้
อาจรวมถึงการใช้ปืนใหญ่ยิงโดยวิธีเล็งตรง ใช้กระสุนระเบิดชนวนเจาะเกราะด้วย การใช้การส่องสว่างนั้นอาจ
ทาได้หรือไม่เท่า ๆ กัน การวางแผนการยิงและการยิงนั้นคงเช่นเดียวกับการเข้าตีเวลากลางวัน
๑๙. อาวุธในอัตราและที่มาสมทบหน่วย
ก. โดยปกติในระหว่างการเคลื่อนที่ไปยังแนวปรับรูปขบวน หมู่อาวุธจะเคลื่อนที่ไปในรูปขบวนแถว
ตอนและเคลื่อนที่ในตอนท้ายสุดของหมวด ทัศนวิสัย และลักษณะภูมิประเทศจะเป็นปัจจัยสาคัญในการ
พิจารณาใช้หมู่อาวุธในการตะลุมบอน ถ้าทัศนวิสัยเลวพวกปืนกลและอาวุธต่อสู้รถถังควรจะเคลื่อนที่ตามหมู่ที่
เข้าตะลุมบอนไป ในระยะห่างพอเหมาะสม และพร้อมที่จะให้ ผบ.หมวดเรียกใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ตามต้องการ
ถ้าทัศนวิสัยอานวยให้ และมีที่ตั้งยิงเพื่อทาการยิงสนับสนุนได้เหมาะสม และเพียงพอ อาจใช้อาวุธทั้งสองนี้
สนับสนุนส่วนเข้าตะลุมบอน หรือป้องกันทางปีกหรือทางหลังก็ได้ โดยปกติหมู่อาวุธจะไม่ร่วมไปในแนว
เดียวกับกาลังที่เข้าตะลุมบอน
ข. เครื่องฉีดไฟชนิดที่นาติดตัวไปได้ อาจสมทบให้กับหมวดที่เข้าตีเวลากลางคืนไปมีผลทางจิตวิทยา
และการทาลายมากในเวลากลางคืน และจะช่วยส่องสว่างให้กับส่วนเข้าตีในขณะตะลุมบอน เครื่องฉีดไฟนี้จะ
ใช้เฉพาะเมื่อเริ่มการตะลุมบอนเท่านั้น
๒๐. แผนการเข้าตีของหมวด
ความยุ่งยากในการเข้าตีเวลากลางคืนนั้นสามารถที่จะขจัดให้หมดสิ้นไปได้โดยการวางแผนและ
เตรียมการอย่างเพียงพอ และการฝึกปฏิบัติการรบในเวลากลางคืนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยปกติการเข้าตี
เวลากลางคืนนั้น ต้องการเวลาในการวางแผนและประสานงานมากกว่าการเข้าตีเวลากลางวัน ความ
ยากลาบากในการควบคุมจะเป็นเครื่องกาหนดให้ใช้แผนดาเนินกลยุทธง่าย ๆ
ก. เมื่อได้รับคาสั่งเตือน เพื่อการเข้าตีเวลากลางคืน ผบ.หมวดจะเริ่มต้นวางแผนและเตรียมการ
ข. หลังจากได้รับคาสั่งการเข้าตีจากกองร้อยแล้ว ผบ.หมวด ทาแผนการเข้าตีของตน และวางแผน
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(๑) ผู้บังคับหน่วยที่สาคัญทาการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศระหว่างเวลากลางวันพลบค่า และ
เวลากลางคืน ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศที่จะเผชิญในระหว่างการเข้าตี โดยปกติ ผบ.ร้อยจะจากัดขนาด
ของชุดลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ และจากัดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ บางประการไว้ด้วย เพื่อประกันการ
รักษาความลับ
(๒) เลือกชี้แจงสรุป และส่งลาดตระเวนป้องกันออกไป
(๓) มาตรการควบคุมและรูปขบวน จากที่รวมพลไปยังที่หมาย
(๔) การปฏิบัติเมื่อถึงแนวปรับรูปขบวน
(๕) การปฏิบัติเมื่อข้าศึกทราบการเข้าตี
(๖) การปฏิบัติการเข้าตะลุมบอนต่อที่หมาย
(๗) การเสริมสร้างความมั่นคง ณ ที่หมาย
(๘) การใช้อาวุธยิงในอัตรา และอาวุธยิงสนับสนุน
ค. ผบ.หมวด ส่งการแก่หมวดตามหัวข้อตามแบบฟอร์มมาตรฐานในการสั่งการ แม้ว่าแผนของการเข้า
ตีต้องการให้มีความง่ายมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ก็ตาม แต่คาสั่งเข้าตีในเวลากลางคืนต้องยาว และมีรายละเอียด
มาก ทั้งนี้เพราะต้องเพิ่มเติมมาตรการในการควบคุม และคาชี้แจงพิเศษต่าง ๆ ลงไปพร้อม ๆ กับคาสั่งการนี้
จาเป็นจะต้องชี้แจงรายละเอียดของภูมิประเทศให้เข้าใจด้วย
๒๑. การเตรียมการเข้าตี
การเตรียมการเข้าตีเวลากลางคืนนี้ ส่วนใหญ่คงเช่นเดียวกับการเตรียมการเข้าตีในเวลากลางวันตามที่
กล่าวมาแล้วในข้อ ๔ แต่จะต้องเน้นเป็นพิเศษในเรื่อง
ก. การซักซ้อมให้ปฏิบัติทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน การซักซ้อมควรรวมถึงการใช้รูปขบวน เสียง
และทัศนสัญญาณ และการปฏิบัติของหมวดจากที่รวมพลไปยังที่หมาย
ข. ให้ทหารภายในหมวดได้พักผ่อนก่อนการเข้าตี
ค. ให้นายุทโธปกรณ์ไปเฉพาะเท่าที่จาเป็นจริง ๆ ในการที่จะใช้เข้าตีให้สาเร็จได้ ยุทโธปกรณ์อื่น ๆ
ควรทิ้งไว้ข้างหลัง และกาหนดนัดหมายให้นาไปส่ง ณ ที่หมายในเวลาต่อไป
ง. การพรางบุคคลและยุทโธปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ที่สั่นดังต้องผูกให้แน่น
จ. หลีกเลี่ยงการยิงทดสอบ และการเคลื่อนย้ายที่ไม่จาเป็นเสีย หรือถ้าจะทาก็ให้หาหนทางทาใน
ลักษณะที่จะไม่เป็นการเปิดเผยให้ทราบถึงการเข้าตีที่จะกระทาต่อไป
ฉ. ต้องมั่นใจว่าการมองเห็นในเวลากลางคืนของทหารภายในหมวดต้องไม่ถูกทาลายลงโดยการใช้แสง
สว่างก่อนการเข้าตี
๒๒. การปฏิบัติการเข้าตี
ก. ส่วนลาดตระเวนป้องกัน เคลื่อนที่ออกจากที่รวมพลของกองร้อยให้มีเวลาเพียงพอที่จะบรรลุ
ภารกิจของตนได้ก่อนที่หมายต่าง ๆ จะเคลื่อนที่ไปถึงแนวปรับรูปขบวน ถ้าพบที่ตั้งคอยเหตุของข้าศึกใน
ระหว่างทางที่เคลื่อนที่ไปยังแนวปรับรูปขบวนลาดตระเวน จะต้องคอยอยู่จนถึงเวลา ผบ.ร้อย กาหนดให้แล้ว
จากัดยามคอยเหตุนั้นเสีย โดยใช้วิธีซึ่งเงียบที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วจึงเคลื่อนที่ต่อไปเพื่อป้องกันแนวปรับรูป

๓๗
ขบวน ในกรณีที่ข้าศึกพบส่วนลาดตระเวนป้องกัน ส่วนลาดตระเวนป้องกันอาจเข้าทาลาย หรือถอนตัวกลับก็
ได้ทั้งนี้แล้วแต่ ผบ.ร้อย จะสั่ง
ข. หมวดจะเคลื่อนที่ในรูปขบวนแถวตอนกองร้อย จากที่รวมพลไปยังจุดแยกหมวด ณ จุดแยกหมวด
จะพบผู้นาทาง ซึ่งมาจากส่วนลาดตระเวนระวังป้องกัน แล้วเคลื่อนที่ต่อไปตามเส้นทางที่กาหนดไปยังจุดแยก
หมู่ สายการติดต่อทางโทรศัพท์ของหมวดจะพ่วงเข้ากับตู้สลับลายของกองร้อยก่อนที่จะเคลื่อนที่ผ่านแนวออก
ตีจากแยกหมวดไปยังจุดแยกหมู่ จะต้องจัดการระวังป้องกันทางหน้า และทางข้างให้เพียงพอด้วย
ค. เมื่อหมวดได้เคลื่อนที่ผ่านแนวออกตีไปแล้ว การเคลื่อนที่ต่อไปยังแนวปรับรูปขบวนจะต้องกระทา
อย่างต่อเนื่อง อัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ต้องช้าพอ เพื่อให้เคลื่อนที่เงียบ ๆ ได้ ข้าศึกที่พบตลอดเส้นทาง
เคลื่อนที่ไปยังแนวปรับรูปขบวนจะต้องกาจัดโดยวิธีซึ่งเงียบที่สุดเท่าที่จะทาได้
ง. ในระหว่างการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายังแนวปรับรูปขบวนนั้น ถ้ามีการยิงพลุส่องแสงขึ้นทหารทุกคน
จะต้องนอนลงโดยเร็วในทันทีจนกว่าพลุส่องแสงนั้นจะดับลง การใช้พลุส่องแสงจะต้องมีการประสานงานกัน
โดยใกล้ชิด การใช้พลุส่องแสงซึ่งไม่เหมาะสมนั้น จะยังผลให้เสียการจู่โจมไปได้ ถ้าการเข้าตีกระทาโดยการส่อง
สว่างฝ่ายเดียวกันจะต้องยิงพลุส่องแสงตามที่ได้รับสัญญาณจากส่วนเข้าตี (โดยปกติหลังจากถึงแนวปรับรูป
ขบวนแล้ว)
จ. เมื่อถึงจุดแยกหมู่ หมู่ปืนเล็กจะแยกออกไปจากขบวนแถวตอนหมวด เพื่อจัดเป็นแถวหน้ากระดาน
ณ แนวปรับรูปขบวน เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในส่วนลาดตระเวนระวังป้องกันจะช่วยเหลือ ผบ.หมู่ในการวางกาลังของ
หมู่ ณ แนวปรับรูปขบวน แล้วกลับไปยังหมู่เดิมของตน หมู่อาวุธคงอยู่ในขบวนแถวตอนและอยู่ใกล้ ๆ กับจุด
แยกหมู่
ฉ. เมื่อหมวดได้จัดรูปขบวนเสร็จแล้ว ผบ.หมวด รายงานให้ ผบ.ร้อย ทราบทางโทรศัพท์ วิทยุ หรือพล
นาสาร เมื่อได้รับคาสั่งจาก ผบ.ร้อย หมวดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเงียบ ๆ จาก แนวปรับรูปขบวน รักษารูป
ขบวนแถวหน้ากระดานของหมวดไว้ และอาศัยหมวดหลักเป็นหมวดนาหมู่อาวุธคงอยู่ในขบวนแถวตอน และ
เคลื่อนที่ตามหมู่ปืนเล็กตามระยะที่กาหนดให้
ช. เมื่อข้าศึกทราบการเข้าตีให้เริ่มเข้าตะลุมบอน อานาจในการเริ่มเข้าตะลุมบอนนี้ตามปกติจะมอบให้
ถึง ผบ.หมวด และในบางกรณีอาจมอบให้ถึง ผบ.หมู่ การยิงประปรายโดยหน่วยย่อย ๆ ของข้าศึกนั้นต้องไม่ทา
ให้ต้องเสียลักษณะการจู่โจมของเราไป โดยการรีบให้สัญญาณเริ่มการตะลุมบอน
ซ. ความสาคัญในการสร้างอานาจการยิงอย่างหนาแน่น ในระหว่างการตะลุมบอนนั้นต้องไม่มองข้าม
ไปเสีย ในขณะตะลุมบอนนี้อาจการยิงเหนือข้าศึกจะต้องสร้างให้มีขึ้นแล้วดารงให้ได้ การตะลุมบอนจะต้องทา
ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ทหารจะต้องตะโกนและทาเสียงอึกทึกและสับสนขึ้นให้มากที่สุด ควรใช้กระสุน
ส่องวิถีเพื่อเพิ่มความแม่นยาในการยิงและการทาลายขวัญของข้าศึก ร้องขอการยิงด้วยวิธีเล็งจาลอง ซึ่งได้
วางแผนไว้ล่วงหน้าให้ยิงสกัดที่หมายให้อยู่โดดเดี่ยว การเข้าตะลุมบอนนั้นคงปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว
ในข้อ ๘ และเคลื่อนที่ผ่านเลยที่หมายไปจนถึงสันเนินทางทหารซึ่งอยู่หลังที่หมาย
ฌ. เมื่อยึดที่หมายแล้ว หมวดต่าง ๆ เสริมสร้างความมั่นคง ผบ.หมวด และผบ.หมู่ต่าง ๆ กาหนดปีก
ของหน่วยตนตามที่ได้สั่งไว้แล้ว และวางการติดต่อกับหน่วยข้างเคียง อาวุธในอัตราและที่มาสมทบเคลื่อนที่เข้า

๓๘
ที่ตั้งตามที่กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างรวดเร็ว จัดการวางการป้องกันเฉพาะตาบลขึ้น และเตือนหน่วยถึงการตี
โต้ตอบที่อาจมีขึ้น หน่วยระวังป้องกันต้องไม่เคลื่อนที่เลยแนวขั้นการเคลื่อนที่ออกไป การจ่ายกระสุนจะต้องมี
การเฉลี่ยจ่ายให้เหมาะสม สิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องนาขึ้นมาข้างหน้า เจ้าหน้าที่หลักของหมวดซึ่งบาดเจ็บ
จะต้องจัดทดแทน ผู้บาดเจ็บต้องส่งกลับ และผู้บังคับหน่วยทุกคนต้องรายงานสถานภาพผู้ตรวจการณ์ของ
เครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่ต้องขอและปรับการยิงต่อไป ต่อเป้าหมายข้าศึกและช่องทางเคลื่อนที่ซึ่งข้าศึก
น่าจะใช้
ญ. การปฏิบัติการเข้าตีตามที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้นเป็นการปฏิบัติที่ส่วนเข้าตีถึงแนวปรับรูปขบวนโดยที่
ข้าศึกไม่ทราบ ถ้าส่วนเข้าตีถูกข้าศึกทราบก่อนที่จะถึงแนวปรับรูปขบวนจะต้องปฏิบัติการตามหัวข้อต่อไปนี้
(๑) ผบ.ร้อย จะต้องขอการยิงสนับสนุนตามแผนที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าต่อที่หมายเพื่อทาลายการยิง
ของข้าศึก และจะต้องขอยิงส่องสว่างตามที่ได้เตรียมแผนไว้เพื่อให้การควบคุมสะดวกขึ้น และการเคลื่อนที่ได้
รวดเร็ว ถ้าหมวดยังอยู่ในรูปขบวนแถวตอนของกองร้อย ผบ.ร้อย จะส่งให้ หมวดแยกจากกองร้อยในขณะนี้
และให้หมวดเคลื่อนที่ไปยังแนวปรับรูปขบวนโดยเร็ว
(๒) หมวดจะต้องพยายามเคลื่อนที่ไปยังแนวปรับรูปขบวนแถวตอน และปรับรูปขบวนทันทีเมื่อถึง
แนวปรับรูปขบวน การดาเนินการต่อไปเช่นเดียวกับการเข้าตีเวลากลางวัน โดยใช้แนวปรับรูปขบวนในลักษณะ
เช่นเดียวกับแนวประสานงานขั้นสุดท้าย ถ้าไม่สามารถจะเคลื่อนที่ต่อไปในรูปขบวนแถวตอนได้อันเนื่องมาจาก
เกิดการสูญเสียอย่างหนักจะต้องปรับขบวนและใช้การยิงประกอบการเคลื่อนที่ไปจนกว่าจะถึงตาบลซึ่งสามารถ
จะเริ่มต้นเข้าตะลุมบอนได้ (ควรจะปรับแนวปรับรูปขบวน) แล้วเริ่มเข้าตะลุมบอน ณ ตาบลนั้น
(๓) เมื่ออาวุธยิงสนับสนุนถูกกาบังทิศทางยิงลง ผบ.ร้อยจะเลื่อนการยิงไปเพื่อตัดที่หมายให้อยู่โดด
เดี่ยว
(๔) เมื่อเริ่มต้นการเข้าตะลุมบอนแล้ว การเข้าตีคงดาเนินการเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในข้อ ข.
และ ค. ข้างต้น
ตอนที่ ๔ หมวดปืนเล็กในการเข้าตีพื้นที่ดัดแปลงแข็งแรง
๒๓. กล่าวทั่วไป
เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวในข้อ ๒๔ และ ๒๕ นั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเข้าตีป้อมค่ายถาวร
เทคนิคเหล่านี้อาจนาไปใช้ในการเข้าตีป้อมสนาม เช่นที่ตั้งปืนที่มีที่กาบังเหนือศีรษะ และหลุมบุคคลต่าง ๆ
เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้อาจดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และเวลาอันจากัด ตลอดจนการขาดแคลน
ยุทโธปกรณ์ซึ่งบังคับให้การเข้าตีต้องใช้ยุทธวิธีของการเข้าตีธรรมดาตามที่กล่าวมาแล้ว
ก. ที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงนั้นโดยปกติจะดัดแปลงไว้ทั้งทางกว้างและทางลึกเป็นอย่างดี การเข้าตีที่มั่น
เช่นนี้จะต้องเข้าตะลุมบอนต่อกว้างด้านหน้าแคบ ๆ เพื่อแยกที่มั่นให้ขาดออกจากกัน และให้บังเกิดผลดีในการ
เจาะ
ข. ในการจัดระเบียบที่มั่นตั้งรับ ฝ่ายตั้งรับจะใช้ลักษณะภูมิประเทศซึ่งอานวยต่อการตั้งรับดีที่สุด
พร้อมทั้งให้การตรวจการณ์ และเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติดีที่สุด และวางหลุมบุคคลต่าง ๆ ให้สามารถ
สนับสนุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ได้ทาแผนการยิงในการตั้งรับไว้ล่วงหน้า การซ่อนพรางที่ตั้งต่าง ๆ

๓๙
วางทุ่นระเบิดสังหาร และทุ่นระเบิดดักรถถังไว้ วางแผนการตีโต้ตอบไว้อาจใช้กาลังเจ้าหน้าที่นอกที่ตั้งเมื่อเกิด
จุดบอดขึ้นภายในที่มั่นตั้งรับ
ค. ปืนใหญ่ รถถัง และหน่วยบินยุทธวี ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อทาลายที่มั่นของข้าศึก การยิงของอาวุธ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอัตราของหมวดปืนเล็กนั้น ผบ.ร้อย จะต้องเป็นผู้ประสานงานให้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของ
หมวดต่าง ๆ การยิงเหล่านี้คงยิงต่อที่หมายของหมวดและย้ายยิงไปยังที่หมายต่อไป ในขณะที่การเข้าตีคืบหน้า
ไป โดยปกติหมวดอาจจะใช้ให้สนับสนุนส่วนร่วม
๒๔. การเตรียมการพิเศษ
ก. เมื่อสามารถทราบที่ตั้ง โดยเฉพาะของหลุมบุคคลของข้าศึก และหมวดได้รับมอบที่หมายซึ่งเป็น
หลุมบุคคลหรือกลุ่มหลุมบุคคล หมวดปืนเล็กจะต้องเตรียมการเข้าตีโดยใช้เครื่องมือพิเศษ หรือไม่โดยไม่ใช้
เครื่องมือพิเศษ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับเครื่องมือพิเศษ ผบ.หมวด เตรียมการเพื่อทาลายที่ตั้ง
ของข้าศึกแต่ละแห่งโดย
(๑) วางแผนรายละเอียดการเข้าตี
(ก) รูปขบวน เส้นทางการเคลื่อนที่จากแนวออกตี
(ข) วิธีรื้อถอนเครื่องกีดขวางที่พบ
(ค) เลือกที่ตั้งยิงขั้นต้นสาหรับหน่วยยิงสนับสนุนของหมวด
(ง) การดาเนินกลยุทธ และการมอบงานทั้งสามให้กับส่วนดาเนินกลยุทธของหมวดปฏิบัติ
(จ) การใช้และการควบคุมการยิงของอาวุธในอัตราที่สมทบและสนับสนุน
(ฉ) แผนการเสริมสร้างความมั่นคง ณ ที่หมายและการเข้าตีต่อไป
(๒) การจัดระเบียบและการมอบหมายยุทโธปกรณ์พิเศษ ผบ.หมวด จัดกาลังหมวดของตนเป็นส่วน
ยิงสนับสนุนและส่วนดาเนินกลยุทธ และมอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้แก่หมู่เพื่อไปปฏิบัติงานได้บรรลุผลสาเร็จ
(๓) ซักซ้อม ถ้ามีเวลาให้ซักซ้อมการปฏิบัติในภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกับพื้นที่ที่จะปฏิบัติจริง
ข. เมื่อหมวดได้รับมอบที่หมายเป็นลักษณะภูมิประเทศ และคาดว่าจะมีที่ตั้งต่าง ๆ ของข้าศึกอยู่ใน
พื้นที่นั้น แต่ยังตรวจไม่พบที่ตั้งที่แน่นอน ผบ.หมวด ต้องเตรียมการพิเศษเพื่อเผชิญกับที่ตั้งต่าง ๆ ของข้าศึกที่
คาดหมายนั้น ๆ การเตรียมการพิเศษนั้นได้แก่
(๑) แจ้งให้ ผบ.หมู่ ทราบถึงที่ตั้งต่าง ๆ ของข้าศึกที่คาดว่าจะมีหรืออาจมีได้
(๒) จ่ายลูกระเบิดขว้างควัน และสังหารเพิ่มเติมให้กับหมวด
(๓) กาหนดการขั้นต้น ให้หมวดจัดเป็นส่วนยิงสนับสนุน และส่วนดาเนินกลยุทธและมอบหมาย
พิเศษให้กับส่วนดาเนินกลยุทธ
(๔) แบ่งมอบยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ให้แก่หมู่ซึ่งได้รับมอบภารกิจ ในการทาลายที่ตั้งต่าง ๆ ของข้าศึก
๒๕. การปฏิบัติการเข้าตี
การเข้าตีที่มั่นของข้าศึกนั้น กระทาโดยใช้การยิงและการดาเนินกลยุทธ หน่วยยิงสนับสนุนของหมวด
ยิงทาลายที่ตั้งต่าง ๆ ของข้าศึกที่ทราบ หรือสงสัย และยิงไปยังที่ตั้งยิงต่าง ๆ ของข้าศึกที่ยิงขัดขวางการดาเนิน
กลยุทธ ส่วนดาเนินกลยุทธเคลื่อนที่ไปข้างหน้าภายใต้การยิงคุ้มครองของอาวุธสนับสนุนเหล่านี้จนถึงที่ตั้งซึ่งจะ

๔๐
เข้าตะลุมบอนต่อข้าศึก โดยใช้อานาจการยิง เครื่องฉีดไฟและวัตถุระเบิด ถ้าสามารถทาได้แล้วส่วนดาเนินกล
ยุทธควรเข้าตะลุมบอนต่อที่ตั้งของข้าศึกจากทิศทางซึ่งเป็นที่อับสายตาของที่ตั้งนั้น
ก. ส่วนยิงสนับสนุน
(๑) ส่วนยิงสนับสนุนของหมวด ประกอบด้วยอาวุธประจาหน่วยของหมวดในอัตรา และอาวุธ
สมทบทั้งหมดหรือบางส่วน ขนาดของส่วนยิงสนับสนุนนั้นพิจารณาจากช่องยิงหรือที่หมายที่จะต้องยิง
(๒) ส่วนยิงสนับสนุนของหมวด โดยการร่วมมือประสานกับการยิงของอาวุธสนับสนุนนอกอัตราทา
การยิงทาลายการยิงของที่ตั้งข้าศึกที่เข้าตี ยิงข้าศึกที่อยู่รอบ ๆ ที่ตั้งและยิงไปยังที่ซึ่งคาดว่าจะมีข้าศึกอยู่และ
ขัดขวางการดาเนินกลยุทธ อาวุธยิงสนับสนุนคงยิงรบกวน และทาลายการติดต่อสื่อสาร และเครื่องมือส่งกาลัง
ของข้าศึกด้วย
(๓) กาหนดให้อาวุธสนับสนุนเล็งตรงของหมวดยิงตรงไปยังช่องยิงต่าง ๆ ของหลุมบุคคล
(๔) ใช้ลูกระเบิดควันทาฉากควันกาบังช่องยิงและที่ตรวจการณ์ของข้าศึก
(๕) ในขณะที่การยิงของส่วนยิงสนับสนุนของหมวดและอาวุธสนับสนุนอื่น ๆ ถูกส่วนดาเนินกล
ยุทธบังทิศทางยิง อาวุธต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องย้ายการยิงไปและคงทาการยิงทาลายต่อที่ตั้งของข้าศึกที่ทราบ
หรือสงสัยต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ข. ส่วนดาเนินกลยุทธ ส่วนดาเนินกลยุทธปฏิบัติงานทั้ง ๓ เพื่อเข้าประชิดและทาลายที่ตั้งของข้าศึก
การแบ่งมอบและการปฏิบัติงานทั้ง ๓ จะต้องอ่อนตัว เพื่อให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ และปัญหาต่าง ๆ
ได้
(๑) งานหมายเลข ๑ วางการยิงไปยังและรอบ ๆ ที่ตั้งของข้าศึกซึ่งโดยปกติแล้วเป็นระยะใกล้กว่า
การยิงของส่วนสนับสนุนของหมวด การยิงนี้เป็นการเพิ่มเติมการยิงให้กับส่วนสนับสนุนการยิงหมู่ซึ่งบรรลุ
ความสาเร็จตามงานหมายเลข ๑ นี้อาจช่วยในการปฏิบัติงานหมายเลข ๓ ให้สาเร็จลุล่วงไปอีกก็ได้
(๒) งายหมายเลข ๒
ก) ทาลายที่ตั้งของข้าศึก โดยการเข้าตะลุมบอนทั้งอานาจการยิง เครื่องฉีดไฟและการระเบิด
ทาลาย
ข) งานจะสาเร็จลุล่วงไปได้ โดยหมู่ได้ใช้อาวุธในอัตรา และยุทโธปกรณ์พิเศษ
ค) ยุทโธปกรณ์นั้นจะต้องแจกจ่ายให้เหมาะโดยการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ หรือการขัดข้องใน
การทางานของเครื่องมือจะไม่เป็นสาเหตุให้กาลังที่เข้าตะลุมบอนเกิดความล้มเหลวในการทาลายที่ตั้งของ
ข้าศึกลง การแก้ไขอันนี้อาจทาได้โดยใช้ยุทโธปกรณ์แต่ละรายการ ๒ ชิ้น และจ่ายมอบให้แก่ทหาร ๒ คน คน
ละชิ้นแยกกันไป
(๓) งานหมายเลข ๓
ก) ในระหว่างการเคลื่อนที่ไปยังแนวประสานงานขั้นสุดท้าย และระหว่างการปฏิบัติงาน
หมายเลข ๒ หมู่ที่ปฏิบัติงานหมายเลข ๓ ใช้อาวุธปืนเล็กป้องกันหมู่ที่ปฏิบัติงานหมายเลข ๒
ข) เมื่อได้รับคาสั่งหมู่ที่ปฏิบัติงานหมายเลข ๓ เข้าตะลุมบอนต่อข้าศึกซึ่งอยู่ในหลุมเปิดรอบ ๆ
หลุมปิด

๔๑
ค) หมู่ซึ่งปฏิบัติงานหมายเลข ๓ อาจได้รับมอบภารกิจขั้นต้นให้ยิงเพื่อเพิ่มเติมอานาจการยิงให้
ส่วนสนับสนุนของหมวดก็ได้ (รูปที่ ๖)
(๔) การปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสาเร็จของงานทั้ง ๓ มิได้มีระเบียบตายตัวไว้สาหรับการปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุผลสาเร็จของงานทั้ง ๓ นี้ไว้ซึ่งการปฏิบัติในแต่ละครั้งคราว อาจเป็นไปดังนี้ก็ได้ คือ
ก) ปฏิบัติงานหมายเลข ๑ แล้วตามด้วยงานหมายเลข ๓ แล้วจึงหมายเลข ๒ เป็นลาดับสุดท้าย
การเข้าตีอาจดาเนินการโดยทาลายการยิงของข้าศึก เข้าตะลุมบอนที่ตั้งของข้าศึกในหลุมเปิดรอบ ๆ หลุมปิด
แล้ว จึงเข้ายึดหลุมปิดจากทางข้างหรือทางหลัง วิธีการนี้อาจใช้เมื่อการยิงของที่ตั้งซึ่งเป็นหลุมปิดสามารถ
ทาลายลงอย่างกว้างขวาง จนสามารถเข้าตะลุมบอนต่อคู และหลุมบุคคลรอบ ๆ ได้อย่างได้ผล
ข) ปฏิบัติงานหมายเลข ๑ แล้วตามด้วยงานหมายเลข ๒ และ ๓ ตามลาดับวิธีการนี้ การเข้าตี
จะดาเนินการโดยทาลายการยิงของข้าศึกเข้าตะลุมบอนต่อที่ตั้งหลุมปิด และเข้าตะลุมบอนต่อข้าศึกซึ่งอยู่ใน
หลุมเปิดรอบ ๆ หลุมปิด วิธีการนี้มักจะบังคับให้ฝ่ายข้าศึกเข้าตีต้องใช้อยู่เสมอ ๆ เพราะว่าตามปกติหลุมปิด
มักจะตั้งคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่อยู่
ค. การเสริมสร้างความมั่นคง
๑) เมื่อยึดที่หมายที่ได้รับมอบได้แล้ว หมวดปืนเล็กจะวางกาลังตั้งรับวงรอบรอบที่หมาย การจัด
กาลังตั้งรับวงรอบต้องให้กาลังส่วนใหญ่ของหมวดคุ้มครองทิศทางซึ่งข้าศึกน่าจะใช้เป็นเส้นทางตีโต้ตอบได้ดี
ที่สุด
๒) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกาลังเสริมสร้างความมั่นคง ผบ.หมวดจะต้องจัดกาลังส่วนหนึ่ง
ป้องกันหลุมปิดต่าง ๆ ที่ยึดได้ ไว้จนกว่าจะทาลายหลุมเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว การกระทาเช่นนี้ก็เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าศึกกลับมาใช้ได้อีก ภารกิจอันนี้มักจะมอบให้กับหมู่ที่ปฏิบัติงานหมายเลข ๒ เพราะว่าหมู่นี้เป็นหมู่ซึ่ง
เพิ่งจะเข้าตะลุมบอนผ่านไป และเป็นผู้ควบคุมหลุมปิดต่าง ๆ นี้ไว้อยู่แล้ว

รูปที่ ๖ งานทั้ง ๓ ของส่วนดาเนินดาเนินกลยุทธ

๔๒
ง. การเข้าตีต่อไป
๑) เมื่อยึดที่ตั้งหลุมปิดตามลาดับขั้นของข้าศึกได้นั้น ผบ.หมวด จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจาก
แผนการเข้าตีต่อไปขั้นต้นที่ได้วางไว้แล้วดังต่อไปนี้ คือ
ก) ห้วงระยะเวลาที่จะต้องจัดยามป้องกันข้าศึกมาใช้หลุมปิดนั้น ๆ และจานวนทหารที่จะใช้
เป็นยาม
ข) ทดแทนยุทโธปกรณ์พิเศษรายการซึ่งได้ใช้หมดไปแล้ว และถูกทาลายไป
ค) ขีดความสามารถของหมวดที่จะทนทานต่อการสูญเสียต่อไปโดยดารงประสิทธิภาพไว้
๒) หลังจากการจัดระเบียบแล้ว
ตอนที่ ๕ การปฏิบัติการข้ามลาน้า
๒๖. กล่าวทั่วไป
ก. การปฏิบัติการข้ามลาน้าใช้เพื่อเคลื่อนย้ายกาลังส่วนเข้าตีข้ามเครื่องกีดขวางลาน้าปอย่างรวดเร็ว
และอาจเข้าตีต่อไปเพื่อยึดที่หมายที่ได้รับมอบ โดยทั่วไปแล้วการปฏิบัติการนี้แตกต่างไปจากการเข้าตีตาม
ธรรมดา ดังต่อไปนี้คือ
๑) มักจะเกิดความต้องการยุทโธปกรณ์ และเจ้าหน้าที่พิเศษ
๒) น้าหนักในการเข้าตีมักจะพุ่งไปยังพื้นที่ซึ่งเหมาะในการข้าม
๓) การควบคุมหน่วยจะยากลาบากเพราะจะเกิดจากเครื่องกีดขวางลาน้าเอง และการใช้หน่วย
หลายเหล่าจาพวก
๔) เมื่อหน่วยได้เริ่มปฏิบัติงานไปแล้ว ยากที่จะแก้ไขจากแผนขั้นต้นที่ได้วางไว้
ข. กล่าวโดยทั่วไปแล้วการข้ามลาน้ามีอยู่ ๒ แบบด้วย คือ
๑) การข้ามลาน้าเร่งด่วน คือ การข้ามซึ่งกระทาต่อจากการเข้าตีต่อเนื่องกันไป โดยให้เสียน้าหนัก
ในการเข้าตีน้อยที่สุด การข้ามคงใช้กาลังซึ่งเคลื่อนที่ไปถึงแนวลาน้านั้นเองเป็นหน่วยแรกในการข้าม การข้าม
ประเภทนี้เครื่องมือในการข้ามจะต้องมีอยู่แล้ว หรือสามารถใช้ได้ในทันทีทันใด การข้ามจะต้องกระทาด้วย
ความรวดเร็ว จู่โจม และการรวมกลุ่มของยุทโธปกรณ์และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ต้องให้มีอย่างน้อยที่สุด การข้าม
แบบนี้มักจะใช้เมื่อการต้านทานของข้าศึกอ่อนแอหรือเมื่อสามารถยึดสะพานหรือที่ลุยข้ามได้ก่อนที่ข้าศึกจะมี
โอกาสทาลายได้
๒) การข้ามโดยประณีต ลักษณะของการข้ามประเภทนี้ กระทาไปอย่างช้า ๆ โดยการใช้เครื่องมือ
ข้ามพิเศษ และรายละเอียดในการเตรียมการและการวางแผนมีมาก อาจเป็นการปฏิบัติเพื่อเริ่มการรุกให้
หลังจากการล้มเหลวในการข้ามเร่งด่วนมาแล้ว หรือในเมื่อไม่เหมาะที่จะทาการข้ามเร่งด่วนอันเนื่องจากความ
ยากลาบากอันเกิดจากลาน้า หรือกาลังต้านทานของข้าศึก
ค. การที่จะใช้วิธีข้ามแบบใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเครื่องมือข้ามที่มีอยู่เป็นปัจจัยสาคัญ
๑) เมื่อมีรถหุ้มเกราะสายพานลาเลียงพลอยู่ หมวดปืนเล็กจะมีขีดความสามารถในการรบสะเทิน
น้าสะเทินบกทั้งในการข้ามเร่งด่วนและข้ามประณีต หมวดทหารราบยานเกราะอิสระอาจทาการข้ามเร่งด่วน

๔๓
เมื่อเคลื่อนที่ไปถึงแนวลาน้าได้ในเมื่อความเร็วเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์จากความอ่อนแอของ
ข้าศึกที่พบ
๒) เมื่อทาการข้ามโดยประณีต จะใช้เรือโจมตีอย่างมากและกว้างขวาง อย่างไรก็ตามการข้าม
ประเภทนี้ความเร็วจะลดลงไป และกาลังซึ่งโจมตีข้ามลาน้าจะเป็นจุดอ่อนต่อการยิงของข้าศึกมากยิ่งขึ้นในห้วง
ระยะเวลาทัศนวิสัยต่า การใช้เรือข้ามเงียบของส่วนโจมตีหรือเพื่อการลาดตระเวนจะเกิดประสิทธิผลอย่างสูง
สาหรับเทคนิคในการใช้นั้นให้ดูใน รส.๒ – ๑๑
๓) แพ แม้ว่าหน่วยโจมตีละลอกแรกจะไม่ใช้แพส่งข้ามก็ตาม แต่แพก็ยังนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ดี
เลิศในการใช้ลาเลียงข้ามยุทโธปกรณ์ที่สาคัญ ๆ ในเมื่อยังไม่มีสะพานที่จะใช้ได้ แพส่งข้ามนั้นมีความอ่อนตัว
มากกว่าสะพาน
๔) ทหารช่างอาจสร้างสะพานเพื่อสนับสนุนการข้ามปราณีต เพื่อเสริมสร้างกาลังให้มั่นคงอย่าง
รวดเร็วในฝั่งตรงข้ามของลาน้า
๕) การใช้อากาศยานกองทัพบก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฮลิคอปเตอร์มีข้อดีในการที่สามารถจะนา
กาลังโจมตีละลอกแรกไปยังที่หมาย ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปเพื่อตัดพื้นที่ส่งข้ามให้โดดเดี่ยวได้เฮลิคอปเตอร์อาจใช้
ลาเลียงหมวดอาวุธ ยุทโธปกรณ์หนัก ส่งกาลังส่วนโจมตีและส่งกลับผู้บาดเจ็บ
ง. ลักษณะอันพึงประสงค์ของที่ข้ามไม่ว่าจะใช้เครื่องมือส่งข้ามประเภทใด คือ
๑) ฝั่งตรงข้ามไม่มีการป้องกันหรือวางการป้องกันไว้อย่างเบาบาง
๒) ลักษณะภูมิประเทศทางฝั่งไกล อานวยให้การยึดภูมิประเทศสาคัญทาได้รวดเร็ว
๓) กระแสน้าไหลปานกลาง
๔) ไม่มีเครื่องกีดขวางทางน้า
๕) ฝั่งลาน้าทั้งสองข้างเหมาะและสะดวกในการเข้าและออก
๖) สูงข่มภูมิประเทศฝั่งใกล้
๗) มีเส้นทางกาบังเข้าสู่ฝั่งแม่น้า
๘) เป็นที่เหมาะสมสาหรับแพและสะพานจะบรรทุกรถถัง หรือยุทโธปกรณ์หนักส่งข้ามได้
๒๗. การวางแผนและการเตรียมการ
ก. การข้ามลาน้าเร่งด่วน หมวดซึ่งเข้าโจมตีข้ามลาน้าอาจปฏิบัติการโดยมิได้มีการลาดตระเวนแนวลา
น้ามาก่อนก็ได้ การข้ามเร่งด่วนจะทาได้หรือไม่นั้นควรจะได้พิจารณาไว้ล่วงหน้า หน่วยเหนือจะได้รับ
รายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับ ลาน้า ตลอดจนการป้องกันของข้าศึก และส่งข่าวสารนี้ให้กับหน่วยเข้าตี ที่หน่วย
เข้าตีจนถึงแนวลาน้า โดยอาศัยข่าวสารเหล่านี้เป็นมูลฐานวางแผนการข้ามลาน้าโดยใช้เครื่องมือที่สะดวกและ
รวดเร็วที่สุดที่มีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้แสวงประโยชน์จากความอ่อนแอของข้าศึกที่พบ รักษาน้าหนักในการเข้าตีและ
ปฏิบัติการอย่างจู่โจมได้
ข. การข้ามลาน้าประณีตนั้น ต้องรายละเอียดในการวางแผน และเตรียมการมากในทุกระดับหน่วย
๑) ผบ.หมวด ควรจะได้นาผู้บังคับหน่วยรองของตนร่วมไปในการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ถ้าเป็นหน่วยยานเกราะจะต้องให้พลขับร่วมไปลาดตระเวนภูมิประเทศด้วยการตรวจ

๔๔
ภูมิประเทศ ควรจะได้ตรวจเส้นทางไปข้างหน้า เลือกที่หมายและทางเข้าออก สภาพของลาน้าและฝั่งทั้งสอง
เครื่องกีดขวางใต้น้า และที่หมายบนฝั่งไกลควรจะได้เลือกตาบลเฉพาะสาหรับยานพาหนะ หรือเรือแต่ละลาลง
สู่ลานา และถ้าสามารถทาได้ให้เลือกตาบลจอดในฝั่งไกลด้วย
๒) ผบ.หมวด ต้องพิจารณารูปขบวน ลาดับความเร่งด่วนในการข้ามและแผนการบรรทุกของหมวด
ถ้าการข้ามโดยใช้รถหุ้มเกราะสายพานลาเลียงพลรูปขบวนที่ดีที่สุด คือขบวนขั้นบันได โดยให้รถคันหน้าสุดอยู่
ทางใต้น้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันกระแสพัดรถเข้าปะทะกันในระหว่างการข้าม
๓) ในขณะที่ผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศนั้นหน่วยทหารเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การข้ามของตน เบิกรับยุทโธปกรณ์พิเศษ และปฏิบัติงานทั้งหมดซึ่งต้องกระทาในที่รวมพลให้เสร็จสิ้นไป
๔) การซักซ้อม การซักซ้อมต้องกระทาโดยละเอียดลออที่สุด เท่าที่เวลาและสิ่งอานวยความสะดวก
จะอานวยให้ ในระหว่างการข้าม การควบคุมคงแยกการ และชุดส่งข้ามจะต้องทาการรบเป็นชุด ๆ จนกว่า ผบ.
หมวดจะสามารถควบคุมหมวดของตนได้ ด้วยเหตุนี้ทหารทุกคนจึงต้องได้รับคาชี้แจงให้เข้าใจ และทาการ
ซักซ้อมให้เกิดความชานาญ สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการวางแผน และเตรียมการนั้นให้ดูใน รส.๗ – ๑๑
๒๘. การปฏิบัติการข้ามลาน้า
ก. เมื่อไม่สามารถจะข้ามลาน้าเร่งด่วนได้ จะต้องกาจัดกาลังข้าศึกในฝั่งใกล้และทาลายข้าศึกในฝั่งไกล
แล้วใช้วิธีข้ามลาน้าปราณีต การข้ามลาน้าปราณีตจะต้องทาประสานไปกับการยิงเตรียมการใช้ควันอย่าง
กว้างขวาง และการลวงในพื้นที่อื่น ๆ หมวดจะร่วมในการข้ามลาน้าในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยใหญ่ โดย
ปกติการข้ามลาน้าจะกระทาในกว้างด้านหน้ามาก เพื่อสะดวกในการกระจายกาลังความเร็วในการข้ามและการ
ลวง
ข. เมื่อทาการข้ามโดยใช้รถหุ้มเกราะสายพานลาเลียงพล หมวดจะเคลื่อนที่ออกจากที่รวมพลด้วย
ความเร็ว และใช้เส้นทางหลายเส้นไปยังฝั่งลาน้าซึ่งตามปกติจะกาหนดเป็นแนวออกตี และตามปกติจะไม่ใช้
ฐานออกตีในระหว่างการข้ามน้า ปืนกลซึ่งติดตั้งบนรถจะทาการยิงตามความจาเป็น ถ้ารถหุ้มเกราะสายพาน
ลาเลียงพลไม่สามารถปีนขึ้นฝั่งทางฝั่งไกลได้ ทหารที่อยู่ในรถจะต้องลงจากรถทางช่องบนของรถแล้วทาการรบ
เดินดินไปจนกว่ารถหุ้มเกราะสายพานลาเลียงพลจะตามมาสมทบ ผบ.ร้อย อาจเก็บหมวดใดหมวดหนึ่งเป็น
กองหนุนอยู่ทางฝั่งใกล้ของลาน้า เพื่อใช้แก้ปัญหาทางยุทธวิธีในคอนหลังก็ได้
ค. เมื่อทาการข้ามโดยใช้เรือโจมตี หน่วยทหารจะเคลื่อนที่ไปยังฐานออกตี ณ ที่นั้นจะมีผู้นาทางนาไป
ยังเรือ ฐานออกตีเป็นตาบลเดียวเท่านั้นที่จะหยุดลงตามแผนที่ได้วางไว้ก่อนการจัดระเบียบ ณ ที่หมายขั้นต้น
ชุดลงเรือแต่ละชุดต่างก็หามเรือของตนไปลงน้าตามปกติ จะมีลูกเรือซึ่งเป็นทหารช่างประจาอยู่แต่ละลาเพื่อ
ควบคุมทางเทคนิค และช่วยเหลือในการบรรทุกทหารและยุทโธปกรณ์ให้ถูกต้อง ชุดลงเรือขึ้นบรรทุกบนเรือใน
การกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ทหารช่าง อาวุธประจาหน่วย กระสุนและยุทโธปกรณ์ใหญ่ ๆ นั้น นาลงบรรทุกใน
เรือก่อนโดยเฉลี่ยน้าหนักให้สม่าเสมอ แล้วจึงบรรทุกทหารลงไปโดยให้ลงทั้ง ๒ กราบของเรืออาวุธของทหาร
ซึ่งทาหน้าที่ฝีพายนั้น ให้ทหารซึ่งอยู่กลางลาเป็นผู้ถือไป การข้ามต้องข้ามอย่างเร็วที่สุดภายใต้การควบคุมทาง
ยุทธการของผู้บังคับชุด ซึ่งมักจะสั่งให้นายท้ายนาเรือไปจอดตามตาบลที่ต้องการ ในขณะอยู่บนเรือนั้นทหาร
จะไม่ใช้อาวุธยิงของตน เมื่อลงจากเรือแล้วทหารจะทาการรบในรูปชุดลงเรือไปก่อนจนกว่า ผบ.หมวด จะ

๔๕
สามารถควบคุมหมวดของตนได้ โดยปกติแล้วหมวดปืนเล็กทุกหมวดจะข้ามเป็นรูปหน้ากระดานในระลอกแรก
สิ่งอุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ที่สาคัญ ๆ ซึ่งนาไปบนเรือแต่ยังไม่ต้องการจะใช้ในทันทีทันใด โดยส่วนข้ามระลอก
แรกให้กองรวมไว้ที่ฝั่งด้านไกล สาหรับทหารป่วยลงส่งกลับมากับเรือซึ่งกลับมา โดยปกติจะจัดตั้งการส่งกาลัง
ขึ้นเมื่อมีเครื่องมือมีเครื่องมือสาหรับส่งข้ามยานพาหนะ ซึ่งได้บรรทุกสิ่งอุปกรณ์ไว้แล้วได้
ง. สาหรับรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ นั้นให้ดูจาก
๑) การใช้รถหุ้มเกราะสายพานลาเลียงพล รส.๑๗ – ๑ และ ๗ – ๑๑
๒) การใช้เฮลิคอปเตอร์ รส.๕๗ – ๓๕
๓) การปฏิบัติการข้ามลาน้า รส.๓๑ – ๖๐
ตอนที่ ๖ การตีโฉบฉวย
๒๙. กล่าวทั่วไป
ก. การตีโฉบฉวย คือการเข้าตีอย่างจู่โจมต่อกาลัง หรือที่ตั้งของข้าศึก โดยที่กาลังเข้าตีโฉบฉวยจะถอน
ตัวหลังจากสาเร็จภารกิจแล้ว กาลังของหมวดทั้งหมด หรือบางส่วนอาจเข้าตีโฉบฉวยโดยอิสระ หรือหมวดอาจ
ปฏิบัติการตีโฉบฉวยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยก็ได้ ไม่ว่ากาลังส่วนตีโฉบฉวยจะเป็นขนาดใดก็ตาม การ
จัดกาลัง และเทคนิคที่ใช้คงเช่นเดียวกัน สาหรับการตีโฉบฉวยขนาดกองร้อยให้ดูรายละเอียดใน รส.๗ – ๑๑
และการตีโฉบฉวยขนาดหมวดให้ดูใน รส.๒๑ – ๗๕
ข. ความสาเร็จในการตีโฉบฉวยนั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการจู่โจม ด้วยเหตุผลนี้การเข้าตีโฉบฉวยจึงมัก
กระทาในเวลากลางคืน หรือในระหว่างอากาศไม่ดี หรือในภูมิประเทศที่ข้าศึกเข้าใจว่าผ่านเข้าไปไม่ได้
ค. ในข้อ ๓๐ และ ๓๑ นั้น ส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงการวางแผน และการปฏิบัติการตีโฉบฉวยของหน่วย
ระดับหมวด หน้าที่พิเศษต่าง ๆ ของหมวดและหน่วยซึ่งหน่วยซึ่งเป็นกาลังเข้าโฉบฉวยนั้นได้กล่าวไว้แล้วใน
หลักฐานที่อ้างถึงในข้อ ก.ข้างต้น
๓๐. การวางแผนและการเตรียมการ
รายละเอียดในการวางแผนนั้น เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับความสาเร็จในการปฏิบัติการตีโฉบฉวยมาก ผบ.
หน่วย ตีโฉบฉวยต้องทราบข่าวสารทั้งมวลที่เกี่ยวกับกาลังข้าศึกที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางเข้าตี ณ ที่หมายและใกล้ ๆ
กับที่หมาย สิ่งซึ่งควรรวมไว้ในแผนตีโฉบฉวยนั้นมีตามหัวข้อต่อไปนี้คือ
ก. การจัดกาลัง กาลังตีโฉบฉวยนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนโจมตี และส่วนระวังป้องกันกาลังแต่ละ
ส่วนของทั้งสองส่วนนี้อาจแปลงย่อยลงไปอีก และจัดยุทโธปกรณ์พิเศษให้เพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษได้สาเร็จ ณ
ที่หมาย หรือระหว่างการเคลื่อนที่ ตัวอย่างเจ้าหน้าที่พิเศษที่จะจัดให้อาจได้แก่ชุดระเบิดทาลาย ชุดตรวจค้น
ชุดควบคุมเชลยศึก
ข. เส้นทางเคลื่อนที่และถอนตัว เลือกเส้นทางซึ่งไม่มีข้าศึก และเลือกเส้นทางถอนตัวสารองไว้เพื่อใช้
เมื่อจาเป็น
ค. ตาบลนัดพบ กาหนดตาบลนัดพบ ซึ่งให้ความกาบังและซ่อนพรางดีตลอดจนสังเกตได้ง่ายไว้ตลอด
เส้นทางไปและกลับ

๔๖
ง. แผนการยิงสนับสนุนทาแผนรายละเอียดการยิงสนับสนุนไว้เพื่อใช้เมื่อจาเป็น แผนการยิงสนับสนุน
วางไว้เพื่อแยกที่หมายออก เพื่อหยุดการตีโต้ตอบของข้าศึก และช่วยในการให้เส้นทางถอนตัวปลอดภัย
จ. การระวังป้องกัน ต้องพยายามป้องกันไม่ให้ข้าศึกทราบถึงการตีโฉบฉวย และภารกิจของการตีโฉบ
ฉวยไว้ทุกวิถีทาง ในระหว่างการตีโฉบฉวยส่วนระวังป้องกัน ป้องกันทางปีก และทาลายส่วนระวังป้องกันของ
ข้าศึกที่ปิดเส้นทางด้วยวิธีการสังหารเงียบ
ฉ. การซักซ้อม เมื่อสามารถทาได้ การตีโฉบฉวยจะต้องทาการซักซ้อมในสภาพซึ่งใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์จริงที่เผชิญ จนท.ทุกนายในส่วนกาลังตีโฉบฉวยจะต้องเข้าใจหน้าที่ของตน และสามารถปฏิบัติได้
ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ช. การตีโฉบฉวยส่งทางอากาศ เมื่อวางแผนการตีโฉบฉวยส่งทางอากาศ จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจาก
หัวข้อทีก่ ล่าวมาแล้วจาก ก. ถึง ฉ. ดังต่อไปนี้ คือ
๑) เส้นทางสาหรับอากาศยานจะต้องเลือกเส้นทางซึ่งไม่มีที่ตั้งของข้าศึก และพยายามอาศัย
ประโยชน์จากความกาบัง อาจใช้มาตรการลวง และใช้เทคนิคการบินระยะต่าด้วย
๒) กาลังตีโฉบฉวยส่งทางอากาศ สามารถปฏิบัติการลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึก แต่การปฏิบัติ
เช่นนั้นจะเลยระยะการยิงสนับสนุนตามปกติไป ในสภาพการณ์เช่นนั้นกาลังตีโฉบฉวยอาจปฏิบัติการประสาน
กับกลุ่มกองโจร และอาจได้รับการยิงสนับสนุนจากเครื่องบิน หรือปืนเรือ การปฏิบัติการเช่นนี้จะต้องมีการ
ประสานงานกัน ณ หน่วยระดับเหนือด้วย
๓) การวางแผนและเตรียมการสาหรับการตีโฉบฉวยส่งทางอากาศลงเช่นเดียวกับการโจมตีทาง
อากาศ แต่การถอนตัวกระทาโดยทางอากาศ แผนการเข้าตีสาหรับการตีโฉบฉวยส่งทางอากาศคงดัดแปลงจาก
ข้อ พิจารณาที่กล่าวมาแล้วข้างบน
๓๑. การปฏิบัติการตีโฉบฉวย
ก. ระหว่างการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่หมายกาลังตีโฉบฉวยพยายามอ้อมผ่านส่วนต่าง ๆ ของข้าศึก และ
หลบหนีการตรวจพบของข้าศึก ถ้าส่วนระวังป้องกัน เกิดปะทะติดพันกับข้าศึกกาลังส่วนใหญ่ต้องพยายาม
หลีกเลี่ยงการปฏิบัตินั้นไป
ข. เมื่อกาลังส่วนตีโฉบฉวยทางอากาศ หรือทางพื้นดินถึงที่หมาย ส่วนระวังป้องกันจะเข้าประจาที่ซึ่ง
สามารถป้องกันการเข้าออกพื้นที่นั้นได้ เมื่อส่วนระวังป้องกันเข้าประจาที่เรียบร้อยแล้วส่วนโจมตีจะเข้าโจมตี
โดยเร็วรุนแรง เพื่อให้เกิดการจู่โจม และสาเร็จภารกิจที่ได้รับมอบในห้องระยะเวลาอันสั้น
ค. เมื่อสาเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้ว กาลังตีโฉบฉวยจะไปรวมตัวกัน ณ จุดนัดพบที่กาหนด
ไว้ และจากการปะทะกับข้าศึกแล้วเคลื่อนที่โดยเร็วไปตามเส้นทางถอนตัว เพื่อไปยังที่ตั้งของกาลังฝ่ายเดียวกัน
หรือ ณ ตาบลขึ้นอากาศยานที่กาหนดให้เมื่อถอนตัวทางอากาศ ส่วนระวังป้องกันทาการคุ้มครองทางปีก และ
ทางหลังในระหว่างการเคลื่อนที่

๔๗
ตอนที่ ๗ การแทรกซึม
๓๒. กล่าวทั่วไป
ก. การแทรกซึมทางยุทธวิธีเป็นการเจาะแบบหนึ่ง ซึ่งกระทาโดยการเคลื่อนย้ายกาลังเข้าไปในส่วน
หลังของข้าศึกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มซึ่งปฏิบัติการแทรกซึมนี้เคลื่อนที่เข้าไปโดยวิธีลักลอบหลีกเลี่ยงจากการ
ปะทะกับข้าศึก แล้วเข้าไปรวมพล ณ จุดนัดพบซึ่งมีการซ่อนพราง
ข. กลุ่มแทรกซึมเข้าไปนี้ โดยปกติจะเคลื่อนที่ไปด้วยเท้าเพราะฉะนั้นจึงนาไปได้เฉพาะยุทโธปกรณ์ที่
เบา ๆ
ค. กลุ่มซึ่งปฏิบัติการแทรกซึมจะต้องรักษาความลับ และซุกซ่อนจากข้าศึกไว้จนกว่าจะเข้าตีต่อที่
หมายถ้าข้าศึกตรวจพบอาจถูกทาลายด้วยปืนใหญ่ หรือกองหนุนของข้าศึกได้
ง. เนื่องจากในสนามรบที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นอาจคาดการณ์ได้ว่าหน่วยจะต้องกระจายกาลังกัน
ออกไป ดังนั้นเทคนิคในการแทรกซึมจึงควรจะได้เพ่งเล็งเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณาว่าจุดอ่อนของ
หน่วยเข้าตีจะลดลงของฝ่ายเรา และฝ่ายข้าศึกได้ทางานกระจัดกระจายปะปนกันไป
๓๓. การวางแผนและการเตรียมการ
ก. ตามปกติหน่วยจะแยกตัวออกเป็นหมวดหมู่ หรือชุดยิงสาหรับปฏิบัติการแทรกซึมขนาดของกาลัง
กลุ่ม ซึง่ ปฏิบัติการแทรกซึมนั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความต้องการในการควบคุม ระหว่างกลุ่มปฏิบัติการ
แทรกซึมต่าง ๆ และจานวนและขนาดของช่องว่างในการตั้งรับของข้าศึก
ข. ในคาสั่งการนั้นแต่ละพวกปฏิบัติการแทรกซึม จะได้รับคาสั่งอย่างน้อยที่สุดประกอบด้วยข่าวสาร
ดังต่อไปนี้ คือ ตาบลแยกหน่วย เวลาแยกหน่วย ช่องทางที่จะใช้แทรกซึมเข้าไป ตาบลนัดพบ ตาบลนัดพบ
สารอง และเวลานัดพบกันต้องแจ้งให้ทราบถึงที่รวมพลของพวก และพื้นที่อันตรายให้ทราบด้วย ผู้นาของแต่
ละพวกจะรับคาสั่งรายละเอียดการปฏิบัติ ณ ที่หมายเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลงได้
ถึงแม้ว่าพวกปฏิบัติการแทรกซึมบางพวกจะไม่สามารถไปยังตาบลนัดพบได้
ค. เมื่อได้รับคาสั่ง หัวหน้าพวกคงดาเนินการตามระเบียบการนาหน่วยซึ่งได้กล่าวมาแล้วการวางแผน
การเตรียมการ และการปฏิบัติการของแต่ละพวก ปฏิบัติการแทรกกกซึมนั้นคงเช่นเดียวกับการปฏิบัติการ
ลาดตระเวนโดยอิสระตาม รส.๒๑ – ๗๕
ง. เมื่อหัวหน้าพวกปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการนาหน่วยนั้น ผู้ช่วยหัวหน้าพวกคงเตรียมการต่าง ๆ
ให้พวกของตนพร้อมในการที่จะปฏิบัติการ จ่ายยุทโธปกรณ์ที่จาเป็นตรวจสอบและยึดตรึง เพื่อให้เคลื่อนที่
เงียบได้ ทหารทุกคนเตรียมตนเองและยุทโธปกรณ์ของตนให้พร้อม เมื่อสามารถทาได้พวกปฏิบัติการแทรกซึม
แต่ละพวกควรจะได้นายุทโธปกรณ์พิเศษที่จาเป็นเพื่อบรรลุภารกิจของหน่วยใหญ่ไปด้วย ทั้งนี้เพื่อประกัน
ความสาเร็จในภารกิจในกรณีที่ทุก ๆ พวกทั้งหมดไม่สามารถจะร่วมในการเข้าตีได้พร้อมกัน
จ. เมื่อหัวหน้าพวกได้สั่งการไปแล้ว จะต้องทาการซักซ้อมในเรื่อง การผ่านแนว การปฏิบัติในพื้นที่
อันตราย เมื่อปะทะข้าศึก สัญญาณต่าง ๆ การปฏิบัติ ณ จุดนัดพบ และ ณ ที่หมาย ทหารแต่ละคนจะต้องจา
เส้นทาง มุมภาคทิศเหนือไปยังที่นัดพบ

๔๘
ฉ. เนื่องจากความสาเร็จตามภารกิจนั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถของ ผบ.หน่วยรอง การ
วางแผน และการเตรียมการจะต้องรอบคอบ และมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เวลาและสิ่งอานวยความสะดวก
จะอานวยให้
ช. จะต้องวางแผนการยิงโดยวิธีเล็งตรงและเล็งจาลองไว้ เพื่อหันเหความสนใจของข้าศึกและเพื่อ
ป้องกัน และสนับสนุนหน่วยในระหว่างการแทรกซึม ณ ตาบลที่นัดพบ และในระหว่างการเข้าตีและเสริมสร้าง
ความมั่นคง หรือการถอนตัว

รูปที่ ๗ กองร้อยอาวุธเบาปฏิบัติการแทรกซึม
ซ. มาตรการควบคุม
๑) ที่หมายอาจเป็นกองหนุนของข้าศึก หน่วยปืนใหญ่ หรือที่ตั้งของกองบัญชาการ และการส่ง
กาลังบารุง กาลังที่ปฏิบัติการแทรกซึม อาจยึดตาบลสาคัญหรือจัดตั้งที่ปิดกั้นถนน เพื่อขัดขวางการเคลื่อนย้าย
ของข้าศึก แยกพื้นที่การรบให้อยู่โดดเดี่ยว และช่วยให้กาลังหน่วยยานเกราะฝ่ายเดียวกันเคลื่อนที่ได้สะดวก

๔๙
๒) เส้นทางจากจุดนัดพบไปยังที่หมาย ควรจะอยู่ในความปกปิดซ่อนพราง เพื่อให้เกิดการจู่โจม
และการระวังป้องกัน
๓) จุดนัดพบ ควรที่จะปกปิดซ่อนพรางจากการตรวจพบของข้าศึก ด้วยการตรวจการณ์ หรือ
ลาดตระเวน และจะต้องจัดการระวังป้องกันด้วยกาลังของพวกแรกที่ไปถึงพื้นที่นั้น จะต้องกาหนดเส้นทางหนี
ไปยังที่นัดพบรองไว้ด้วย
๔) เส้นทางการแทรกซึม คือ เส้นทางผ่านช่องว่างในพื้นที่ตั้งรับของข้าศึกที่ทราบแล้ว ซึ่งโดยปกติ
จะเป็นเส้นทางขรุขระ หนองบึง หรือป่าทึบ
๕) เวลาในการแทรกซึม จะเลือกโดยให้ใช้ประโยชน์จากสภาพการณ์ที่ทัศนวิสัยเลวได้ เช่น เวลา
มืด หิมะตก หมอกลง เป็นต้น เวลาในการเข้าตีนั้นตามปกติจะกาหนดให้เป็นเวลาซึ่งจะสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของหน่วยเหนือได้ดีที่สุด
๓๔. การปฏิบัติการเข้าตีโดยการแทรกซึม
ก. พวกปฏิบัติการแทรกซึมเคลื่อนที่ไปในลักษณะการลักลอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบคงใช้การยิง
ของปืนใหญ่ตามความจาเป็นเพื่อดึงความสนใจของข้าศึกให้เข้าไป ถ้าถูกข้าศึกตรวจพบชุดแทรกซึมต้อง
หลีกเลี่ยงการปะทะข้าศึกโดยการถอนตัว หรือเคลื่อนที่อ้อมข้าศึกไป ข้าศึกซึ่งพบในเส้นทางแทรกซึมต้อง
รายงานให้หน่วยควบคุมทราบ พวกซึ่งไม่สามารถไปให้ถึงจุดนัดพบของตนได้ทันเวลาจะต้องรายงาน
สถานการณ์ของตนให้ทราบ เพื่อรับคาสั่งปฏิบัติต่อไป พวกที่กล่าวมานี้อาจมอบหมายภารกิจซึ่งเกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ซึ่งมิได้คาดหมายมาก่อนให้ปฏิบัติได้เช่นการค้นหาเป้าหมายรบกวนที่ตั้งหรือขบวนของข้าศึก หรือ
ถอนตัวกลับโดยการเดินเท้า หรือทางอากาศก็ได้
ข. ณ จุดนัดพบ พวกต่าง ๆ จะมารวมกัน และเตรียมการเพื่อเข้าตีให้เสร็จสิ้น ณ จุดนี้ (บางพวกอาจ
ขาดหายไป) กาลังซึ่งมารวมกันนี้จะออกจากจุดนัดพบ เพื่อเข้าตีที่หมายตามเวลาที่กาหนด อาจจัดส่วนระวัง
ป้องขนาดเล็กเคลื่อนที่นากาลังส่วนใหญ่ภารกิจของส่วนระวังป้องกัน คือป้องกันกาลังส่วนใหญ่จากการตรวจ
พบ และถูกจู่โจม ซึ่งการนี้มักจะต้องใช้เส้นทางอ้อม หลีกจากกเส้นทางซึ่งได้วางแผนไว้
ค. เมื่อใกล้จะถึงที่หมาย กาลังเข้าตีจะหยุดเพื่อลาดตระเวนภูมิประเทศขั้นสุดท้าย และทาการ
ประสานงาน (ฐานออกตี) ณ ที่ตั้งแห่งนี้ซ่อนพรางก่อนที่จะถึงที่หมาย
ง. การที่หมาย ปฏิบัติด้วยการจู่โจม และใช้อานาจการยิงอย่างสูงสุดต่อจุดซึ่งอ่อนแอที่สุดของที่หมาย
เพื่อทาลาย หรือยึดให้ได้เร็วที่สุด การเข้าตีอาจใช้เทคนิคเช่นเดียวกับการตีโฉบฉวย (ข้อ ๒๙ – ๓๑) ก็ได้
หมวดที่ปฏิบัติการโดยอิสระตามปกติจะใช้เทคนิคในการโฉบฉวย ส่วนหน่วยขนาดกองร้อย หรือใหญ่กว่า จะใช้
เทคนิคการเข้าตีเวลากลางวัน หรือกลางคืน
จ. ถ้าต้องการรักษาที่หมายไว้ ต้องเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อต่อต้านการตีโต้ตอบของข้าศึก ถ้าได้วาง
แผนการเชื่อมต่อต้องกาหนดทัศนสัญญาณบอกฝ่ายไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการต่อสู้กันเองระหว่างฝ่ายเดียวกัน
ฉ. ถ้าไม่รักษาที่หมายไว้ กาลังเข้าตีจะถอนตัวไปยังพื้นที่ ที่รวมพลลับ เพื่อเข้าตีต่อไป หรือถอนตัวไป
ยังแนวฝ่ายเดียวกัน อาจกระทาทางอากาศ หรือโดยการแทรกซึมออกมาทั้งเป็นหน่วยสมบูรณ์ หรือแยกเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ เมื่อถึงแนวฝ่ายเดียวกันหน่วยจึงรวมตัวกันขึ้นใหม่

๕๐
ตอนที่ ๘ การปฏิบัติการต่อต้านกองโจร
๓๕. กล่าวทั่วไป
สงครามกองโดจรนั้นข้าศึกจะปฏิบัติในพื้นที่ข้างหลังของฝ่ายเรา กาลังกองโจรนั้นโดยปกติจะประกอบ
ขึ้นด้วยบุคคลซึ่งมีความคุ้นเคยกับพื้นที่นั้น ๆ และจัดกาลังขึ้นเป็นหน่วยทหาร สมาชิกของกาลังกองโจรขนาด
เล็ก ๆ อาจแสดงตนประหนึ่งเป็นบุคคลผู้ใฝ่สันติ แต่ถ้าเป็นสมาชิกของกาลังกองโจรขนาดใหญ่แล้วมักจะไม่
แสดงตนเหมือนลักษณะว่าเป็นพลเรือน กาลังกองโจรโดยปกติจะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุ คคล
ซึ่งไม่ใช่สมาชิกของกองโจร หรือหน่วยใต้ดินก็ได้ แต่จะเป็นผู้จัดหาสิ่งอุปกรณ์การข่าว และนาทางให้ การ
ปฏิบัติการของกองโจรนั้น จะปฏิบัติการเชิงรุกโดยอาศัยการจู่โจม ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ การลวง การ
รั ก ษาความลั บ และการลั กลอบ กองโจรอาจปฏิ บัติ การโดยอิ ส ระ หรื อ โดยการประสานงานกั บกองทั พ
ประจาการก็ได้ กองทัพประจาการอาจใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรก็ได้ แต่ในขณะที่ปฏิบัติการแบบกองโจรนั้น
ย่อมจะเสียลักษณะที่ดีของการปฏิบัติการตามปกติไป
ก. ลักษณะของสงครามกองโจร กาลังกองโจรจะปฏิบัติการในพื้นที่ข้างหลังของข้าศึกเพื่อทาลายขวัญ
และล้มล้างของการปฏิบัติการของข้าศึกให้เปลี้ยลงไป กองโจรจะใช้พื้นที่ซึ่งเข้าไม่ถึงเป็นฐานปฏิบัติการของตน
ทาการเคลื่อนที่โดยเร็วไปยังพื้นที่ที่หมาย ซึ่งโดยปกติแล้วการเคลื่อนที่จะกระทาโดยอาศัยการปกปิดของความ
มืดเข้าปฏิบัติภารกิจ กระจายกาลังออกไป แล้วกลับเข้าสู่ฐานปฏิบัติการ ภารกิจของหน่วยกองโจรนั้นอาจ
ได้แก่การปฏิบัติการซุ่มโจมตี การตีโฉบฉวย และการเข้าตี ตามกฎทั่วไปแล้วกองโจรจะหลีกเลี่ยงการรบแบบ
ตั้งรับ ทั้งเนื่องจากขาดแคลนอาวุธสนับสนุน และมีกาลังน้อย กาลังกองโจรอาจทาการตอบโต้อย่างรุนแรง เมื่อ
ถูกล้อมหรือซุ่มโจมตี โดยปกติแล้วกองโจรจะปฏิบัติการเชิงรุก แล้ว สลายตัวกระจายกาลังกันเข้าไปอย่าง
รวดเร็ว
ข. นักรบกองโจร กองโจรแต่ละบุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น และเป็นนักรบที่มีความชานาญมากจะ
รอบรู้ลักษณะภูมิประเทศซึ่งตนปฏิบัติการอยู่ และสามารถจะถือประโยชน์จากความอ่อนแอของศัตรูได้อย่าง
รวดเร็ว จะเป็นผู้ซึ่งได้รับการอบรมในเรื่องจิตใจแห่งการต่อสู้มาเป็นอย่างดี จนมีความเชื่อมั่นอย่างเด็ดเดี่ยว
อาจเข้าตีอย่างกล้าหาญ โดยไม่คิดถึงความปลอดภัยของชีวิตตน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ยุทธวีแล้วหนี เป็นผู้ที่
สามารถอาศัยอยู่และเคลื่อนที่ไปมาในภูมิประเทศทุรกันดารได้อย่างสะดวกสบาย
ค. การระวังป้องกันการปฏิบัติแบบกองโจร หมวดปืนเล็กนั้นในเมื่ออยู่ในพื้นที่ซึ่งน่าจะปลอดภัย หรือ
ในพื้นที่ข้างหลังของฝ่ายเดียวกัน จะต้องมีการระวังป้องกันการถูกจู่โจมกองโจรไว้เสมอ ในระหว่างห้วงการเฉย
เมยของการระวังป้องกันที่รวมพล หรือในรูปขบวนเดินนั้นพวกกองโจรอาจฉวยโอกาสตีได้เสมอ การระวัง
ป้องกันเฉพาะตาบล และการวางยามรักษาการณ์ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับแผนการวางกาลังป้องกันในพื้นที่รวมพล
นั้น ถือว่าเป็นการระวังป้องกันอย่างน้อยที่ สุด หน่วยจะต้องทาเสมอ หมวดในการเดินซึ่งจะเป็นการเดินด้วย
เท้า หรือยานยนต์ก็ตาม ต้องวางการระวังป้องกันด้วยสายตาในทางหน้า และทางข้างไว้เสมอ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในขณะหยุดพักจะต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษ หมวดจะต้องมี รปจ. และแผนในการทาลายหรือหลบหลีกการซุ่ม
โจมตีสาหรับการระวังป้องกันในขณะเคลื่อนที่

๕๑
๓๖. การปฏิบัติเชิงรุกต่อหน่วยกองโจร
ก. กล่าวทั่วไป การที่จะกาจัดกาลังหรือทาลายกาลังกาลังกองโจรให้หมดสิ้นไปนั้น ต้องปฏิบัติการเชิง
รุกด้วยความห้าวหาญ การปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อปราบปรามกองโจรนั้น คงปฏิบัติตามหลัก และวิธีการรบเชิงรุก
ตามธรรมดานั่นเอง แต่ให้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพสงครามกองโจร
ข. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเขิงรุกคือ การทาลายกาลังกองโจรและสิ่งที่ต้องการใน
การปฏิบัติการของกองโจรให้หมดสิ้นไป
๑) สิ่งที่ต้องการสาหรับการปฏิบัติการแบบกองโจร
๑.๑ ฐานปฏิบัติการ ซึ่งให้การระวังป้องกันดี ยากในการเข้าถึง มีเส้นทางเข้าออกเพียงพอ มี
เส้นทางไปยังฐานสารอง และใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติการ
๑.๒ เครื่องมือในการส่งกาลัง สาหรับส่งกาลังเสบียงอาวุธกระสุน และเครื่องมือเครื่องใช้
๑.๓ การข่าวกรอง ซึ่งสามารถใช้วางแผนปฏิบัติก าร หรือย้ายฐานปฏิบัติการเมื่อมีอันตรายได้
เครื่องมือทั่ว ๆ ไปในการหาข่าวนี้ได้แก่ การซักถามชาวบ้านซึ่งเป็นฝ่ายเรา เฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารของข้าศึก
ซักถามกาลังซึ่งเผชิญหน้าอยู่ การเฝ้าตรวจ การตรวจการณ์ และการตีโฉบฉวย
๑.๔ การติดต่อสื่ อสาร เพื่อให้ ได้ข่าวสารทั นเวลา และกระจายคาแนะนาได้ในทันทีทัน ใด
เครื่องมือตามปกติซึ่งใช้นั้นได้แก่พลนาสาร เครื่องวิทยุของพลเรือน และเครื่องมือของทหารที่ยึดได้
๒) ที่หมาย ที่หมายอาจได้แก่ชุมนุมของกองโจร กองบังคับการ ศูนย์คมนาคม และแหล่งส่งกาลัง
หน่วยปราบปรามกองโจรหาที่หมายเฉพาะทางยุทธวี ซึ่งสะดวกต่อการรวมกาลัง การประสานการปฏิบัติการจู่
โจม การใช้การยิงสนับสนุนอย่างสูงสุด และในประการสุดท้ายเพื่อให้ทาลาย หรือจับกองโจรได้มากที่สุด
ค. ประเภทของการปฏิบั ติการเชิงรุก การปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งนับว่าได้ผลที่สุ ดในการปราบปราม
กองโจรนั้นได้แก่การโอบล้อม เข้าตี และไล่ติดตาม
๑) การโอบล้อม โดยปกติแล้ วการใช้วิธีการโอบล้อมในการปราบปรามกองโจรนั้นจะสามารถ
ทาลายกองโจรได้อย่างหมดสิ้น หมวดปืนเล็กจะร่วมในการโอบล้อม ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกาลังส่วนใหญ่
การปฏิบัติการโอบล้อมประกอบด้วยการเคลื่อนที่จากที่รวมพลไปยังแนวโอบล้อม เข้าประจาในแนวโอบล้อม
การปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อขับไล่ และทาลายกาลังของกองโจรภายในวงล้อม
๑.๑ การเคลื่อนที่ไปยังแนวโอบล้อม การเคลื่อนที่นี้ต้องเป็นไปตามเวลาที่กาหนดเพื่อให้ทุก
หน่วยเข้าประจาในแนวโอบล้อมพร้อม ๆ กัน การเคลื่อนย้ายจะต้องทาด้วยความรวดเร็ว และเป็นความลับ
การเคลื่อนย้ายจากที่รวมพลอาจเริ่มต้นในเวลามืด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ลักษณะการจู่โจม แต่การปฏิบัติการจะต้อง
กาหนด เวลาไว้เพื่อประกันว่าการไปถึง การจัดระเบียบ และการเข้าประจาแนวโอบล้อมต้องเป็นเวลากลางวัน
อาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการขนส่ง ซึ่งดารงการรักษาความลับไว้ได้ หมวดปืนเล็กจะเคลื่อนที่ไปในฐานะกาลัง
ส่วนหนึ่งของกองร้อย และใช้รูปขบวนเดินทางตามธรรมดา หมวดจะแยกการบังคับบัญชาจากกองร้อย ณ จุด
แยกหมวด แล้วเคลื่อนที่ต่อไปตามเส้นทางที่กาหนดจนถึงจุดแยกหมู่ และในสุดท้ายคือถึงตาบลที่กาหนดให้
ตามแนวโอบล้อม

๕๒

รูปที่ ๘ การเคลื่อนย้ายเข้าสู่แนวโอบล้อมขั้นต้น
๑.๒ การเข้ าประจ าแนวโอบล้ อม หมวดจะเข้ าประจาในเขตที่ ได้รั บมอบในแนวโอบล้ อ ม
เช่นเดียวกับการเข้าประจาที่มั่นตั้งรับธรรมดา แล้วจัดระเบียบที่มั่นของตน (รวมทั้งการระวังป้องกันเฉพาะ
ตาบล) หมวดต้องเตรียมการตั้งรับในที่มั่นของตนให้เร็วที่สุดที่สามารถจะทาได้เพราะว่าเท่าที่ทราบแล้วนั้น
กองโจรจะมีความโน้มเอียงในการที่ต้องตอบโต้กาลังที่เข้ามาโอบล้อมอย่างรุนแรงถ้ากาลังของส่วนโอบล้อมมี
ขนาดไม่เพียงพอที่จะจัดเข้าประจาแนวโอบล้อมได้เช่นเดียวกับการจัดที่ตั้งรับธรรมดา หมวดอาจต้องป้องกัน
พื้นที่ที่ได้รับมอบ โดยจัดยามคอยเหตุเป็นจุด ๆ ให้สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ขึ้น หรืออาจพูดได้ว่าให้กระทา
เช่นเดียวกับการจัดแนวกองรักษาด่านรบกองโจรอาจทาการหยั่งเพื่อหาช่องว่างโดยทั่ว ๆ ไป และเข้าตีจุดซึ่ง
อ่อนแอเพื่อเจาะช่อง หน่วยซึ่งประจาอยู่บนแนวโอบล้อมส่งลาดตระเวนอย่างเข้มแข็งออกไปข้างหน้า โดยให้
สอดคล้องกับแผนการลาดตระเวนของหน่วยเหนือเพื่อทาการลาดตระเวนและแจ้งการเข้ามาของโจรให้ทราบ
ล่วงหน้า หมวดหนุนของกองร้อยจะวางไว้ในทางลึก เพื่อคุ้มครองเส้นทางที่กองโจรน่าจะใช้ในการหลบหนี จะ
ใช้กองหนุนเมื่อกองโจรสามารถแหกกวงล้อมได้สาเร็จ อาวุธยิงสนับสนุนในอัตราและที่มาสนับสนุนทั้งหมดจะ
ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อตรึงกองโจรไว้ และทาลายลงภายในวงล้อม

๕๓

รูปที่ ๙ การเข้าประจาแนวโอบล้อม
๑.๓ การขับไล่เชิงรุก พื้นที่โอบล้อมอาจกระชับให้เล็กลง โดยกาลังทั้งหมดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
พร้อม ๆ กัน จากแนวโอบล้อมไปยังแนวที่กาหนดต่อไปตามลาดับข้างหน้า วิธีการนี้อาจใช้เพื่อพื้นที่การโอบ
ล้อมมีขนาดเล็ก และกาลังของกองโจรอ่อนแอมาก เมื่อใช้วิธีนี้หมวดปืนเล็กจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ภายในเขต
ของตนเมื่อได้รับคาสั่ ง โดยรักษารู ปขบวนหน้ากระดานของหมวดไว้จะต้องตรวจค้นหากาลั งกองโจรและ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ซุกซ่อนไว้โ ดยละเอีย ด ถ้ามีที่ตั้งยิงซึ่งจะตั้งยิงสนับสนุนได้ หมู่อาวุธจะเข้าที่ตั้งยิง เพื่ อ
คุ้มครองการเคลื่อนที่ของหมวด ถ้าไม่มีที่ตั้งซึ่งจะใช้ได้แล้วหมู่อาวุธจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหลังหมวดตามระยะ
ที่ก าหนดให้ ซึ่ ง ณ ที่ นั้ น ผบ.หมวด จะสั่ ง ใช้ ง านได้ ทัน ที เ มื่อ ต้ องการ การกระชั บ วงล้ อมนี้ จ ะต้ อ งมี ก าร
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน ตลอดเวลาระหว่างหมู่ต่าง ๆ หมวดต่าง ๆ และ
กองร้ อ ยต่ าง ๆ ทั้ง นี้ เพื่ อให้ มั่ น ใจว่า แนวมีค วามมั่ นคงแข็ งแรงอยู่ต ลอดเวลา เมื่อท าการโอบล้ อ มพื้ นที่ ที่
กว้างขวาง หรือกองโจรมีกาลังเข้มแข็งมาก กาลังซึ่งทาการโดอบล้อมอาจยึดที่มั่นของตนไว้ แล้วใช้กาลังหน่วย
อื่น ๆ เข้าตีในพื้นที่นั้น และตัดพื้นที่นั้นออกเป็ นส่วนเล็ก ๆ แล้วทาการกวาดล้างต่อไป หมวดปืนเล็กอาจเป็น
หน่วยเข้าตีหรือเป็นส่วนหนึ่งของกาลังเข้าตี นั้นก็ได้ เมื่อการเข้าตีสามารถตัดพื้นที่โอบล้อมออกเป็นส่วน ๆ ได้
กาลังซึ่งทาการโอบล้อมอยู่ตั้งแต่ต้น จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในรูปขบวนหน้ากระดานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

๕๔
ข้างบน เพื่อตรวจค้นพื้นที่ระหว่างแนวโอบล้อมเดิม และแนวซึ่งหน่วยเข้าตีไปประจาอยู่โดยละเอียดด้วยการ
กระทาเช่นนี้วงล้อมจะค่อย ๆ กระชับลงไป ๆ ในขณะที่กาลังโอบล้อมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในรูปขบวนหน้า
กระดานนั้น เมื่อปะทะกับกาลังกองโจรหมวดที่ปะทะต้องพยายามกาจัดกองโจรด้วยการยิงเท่ านั้น ถ้ามีความ
จาเป็นต้องใช้หน่วยดาเนินกลยุทธเพื่อทาลายข้าศึกแล้วต้องระมัดระวังและดาเนินการป้องกันไม่ให้ข้าศึกหนี
ออกไปทางช่องว่างที่เกิดจากดึงเอาหน่วยมาดาเนินกลยุทธนั้นได้ส่วนใหญ่แล้วอาจใช้หมวดหนุนทาการเข้าตีต่อ
ที่หมายจากัด ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าศึก เนื่องจากความเร็วในการปฏิบัติเป็นสิ่งสาคัญมาก ดังนั้นจึงมักต้อง
ใช้การปฏิบัติตามแบบหมู่หรือหมวดฝึกทาการรบเสมอ ในระหว่างการกระชับวงล้อมนั้น ถ้ากาลังโอบล้อมต้อง
หยุดลงไม่ว่าขณะใด หมวดจะต้องดัดแปลงที่มั่นของตนทันทีในระหว่างขั้นต่าง ๆ ของการปฏิบัติการนี้จะต้อง
เตรียมการไว้เพื่อเผชิญกับการเข้าตีของกองโจรด้วยกาลังมากด้วย

รูปที่ ๑๐ การปฏิบัติเชิงรุกเพื่อทาลายกองโจรในวงล้อมหน่วยต่าง ๆ ที่ทาการโอบล้อมทั้งหมด
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน
๑.๔ การทาลายกาลังกองโจรในวงล้อม เมื่อแนวโอบล้อมได้กระชับไปจนถึงที่สุดแล้ววิธี การ
อันหนึ่งที่จะใช้ในการทาลายกองโจร คือ การเข้าตีจากแนวโอบล้อมสุดท้าย ขนาดของกาลังที่เข้าตีนี้อาจมี
ขนาดต่าง ๆ กัน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการประมาณการข่าวกรองในเรื่องกาลังอาวุธและการวางกาลังของกองโจร
กาลังเข้าตีอาจเคลื่อนที่ด้วยท้า ด้วยเฮลิคอปเตอร์ หรือด้วยรถหุ้มเกราะสายพานลาเลียงพลก็ได้ และคงใช้
ยุทธวิธีของการรบด้วยวิธีรุกตามธรรมดา เพื่อเข้ายึดที่หมายที่ได้รับมอบเมื่อได้ทาลายกาลังกองโจรลงแล้ว
พื้นที่ภายในวงล้อมขั้นสุดท้ายจะต้องตรวจค้นโดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่กองโจร หรือยุทโธปกรณ์
หลงเหลือรอดพ้นไปได้ หมวดซึ่งร่วมในการตรวจค้นนี้จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในเขตรับมอบของตน โดยใช้รูป
ขบวนแถวหน้ากระดานทาการตรวจค้นพื้นที่ต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นที่ซุกซ่อนอย่างละเอียด

๕๕

รูปที่ ๑๑ การทาลายกาลังกองโจรในวงล้อม โดยการเข้าตีผ่านแนวโอบล้อม
๑.๕ การทาลายกาลังกองโจรในวงล้อม โดยใช้ยุทธวิธีการเข้าตีแบบค้อน และทั่งกาลังซึ่งถูก
โอบล้อมอาจถูกทาลายลงบางส่วน โดยการปฏิบัติของกาลังซึ่งประจาอยู่ในที่มั่นตามแนวโอบล้อม (ทั่ง) ในขณะ
ที่กาลั งที่เหลืออีกส่วนหนึ่งของหน่วยที่โอบล้อมทาการเข้าตีขับไล่ (ค้อน) กาลังกองโจรเข้าไปหาทั่ง กาลั ง
กองโจรจะถูกทาลายลงโดยการปฏิบั ติงานประสานและร่ว มกันระหว่างการปฏิบัติการเชิงรุก และการยิง
สนับสนุน

รูปที่ ๑๒ การทาลายกาลังกองโจรในวงล้อม โดยการใช้วิธียุทธวิธีการเข้าตีแบบค้อนและทั่ง

๕๖
๒. การเข้าตีแม้ว่าการโอบล้อม จะเป็นวิธีการปฏิบัติการรุก ซึ่งได้ผลที่สุดในการสู้รบกาลังกองโจรก็
ตาม แต่ก็มักจะประสบความยากล าบากในการปฏิบัติอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะมีกาลั งไม่เพียงพอ ลักษณะภูมิ
ประเทศและข้อจากัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางยุทธวิธี จะเนื่องด้วยปัจจัยขัดข้องใด ๆ ก็ตาม จะต้อง
ดารงการบีบบังคับข้าศึกไว้ ตลอดเวลา วิธีการซึ่งสะดวกในการดารงความกดดันต่อข้าศึกไว้นั้น อาจใช้การ
ลาดตระเวนตีโฉบฉวยและการเข้าตีต่อกาลังกองโจรก็ได้
๒.๑ การลาดตระเวนซึ่งส่งออกไปหาข่าวที่จาเป็นจะต้องเคลื่อนที่ด้วยการลักลอบอย่างที่สุด
ข่าวสารทั้งหมดจะต้องส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทาได้ จะต้องใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ทุกชนิด
เพื่อให้มั่นใจว่าได้ส่งข่าวได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เสียการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร การได้และใช้
ข่าวสารซึ่งถูกต้องทนเวลาเท่านั้นจึงจะทาให้กาลังส่วนหน้าของหน่วยเข้าตี สามารถเคลื่อนที่เข้าที่ตั้ง เพื่อ
รักษาการปะทะกับกองโจร และสกัดกั้นการหลบหนีของกองโจรได้
๒.๒ ตามปกติหมู่ และหมวดต่าง ๆ จะใช้ยุทธวิธีในการรบด้วยวิธีรุกตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
อย่างไรก็ตามการเข้าตีต่อกาลังกองโจรนั้น จะต้องปฏิบัติในลักษณะที่มีความอ่อนตัวและความรวดเร็วมาก การ
จู่โจมจะทาให้ฝ่ายเข้ าตีได้เปรียบอย่างเห็นได้เด่นชัด ดังนั้นจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเคลื่อนย้ายหน่วย
ต่าง ๆ เข้าไปยังฐานออกตีโดยรวดเร็วและข้าศึกไม่ทราบกาลังกองโจรนั้น ตามปกติจะหยุดการเคลื่อนที่ในเวลา
กลางวัน หมู่และหมวดนั้นโดยปกติจะเคลื่อนที่เข้าฐานออกตี และดาเนินกลยุทธเข้าสู่ ที่ปิดกั้น เพื่อตัดหนทาง
หนีของกองโจรในเวลามืด ยุทธวิธีต่าง ๆ ของการรบด้วยวิธีรุกนั้นอาจนามาใช้ได้ทั้งสิ้น ความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวในการทาลายกาลังกองโจรนั้ นมักจะขึ้นอยู่กับความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของทหารทุกคนและความ
รวดเร็วในการที่กาลังส่วนใหญ่ของหน่วยเข้าตีสามารถเข้าร่วมเข้าตีได้ในทันทีทันใดที่เกิดการปะทะขึ้น
๒.๓ เมื่อสามารถให้กาลังส่วนใหญ่ทาการโอบลึก การดาเนินกลยุทธเช่นนี้จะจากัดไม่ให้กาลัง
ชนอย่างสูงสุด กาลังทุกส่วนของหน่วยเข้าตีต้องรีบเข้าประชิดข้าศึกโดยเร็วที่สุด เพราะตามปกติแล้วข้าศึกจะ
ขาดแคลนอาวุธยิงสนั บสนุน นอกจากนี้หมู่และหมวดต่าง ๆ จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าที่หมายในการเข้าตีคือ
การทาลายกาลังกองโจรให้หมดสิ้นไป ไม่ใช่การยึดและการรักษาพื้นที่
๓๗. การลาดตระเวนในการปฏิบัติการปราบปรามกองโจร
การลาดตระเวนไม่ว่าเป็นแบบใดก็ตาม ย่อมมีค่าในการปฏิบัติการปราบปรามกองโจรทั้งสิ้น เช่น การ
ลาดตระเวนรบ ลาดตระเวนหาข่าว ลาดตระเวนป้องกัน ลาดตระเวนเกาะข้าศึก และการลาดตระเวนซุ่มโจมตี
มักจะใช้เสมอ ที่การลาดตระเวนมักจะต้องใช้ในการปราบปรามกองโจรนั้น เพราะกาลังหน่วยลาดตระเวน
สามารถที่จ ะปรับ เพื่อให้ เหมาะสมกับ ภารกิจเฉพาะ และสามารถส่งออกไปได้รวดเร็ว ในการปฏิบัติการนี้
ความเร็ ว และความเด็ดขาดเป็ น สิ่ งซึ่ง จ าเป็นและต้องการที่สุ ด กาลั งกองโจรนั้นกระจายกาลั ง กันอยู่เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการถูกจับและถูกทาลาย แม้ว่าจะปฏิบัติการได้อย่างจู่โจมในระหว่างการโอบล้อม หรือการเข้ าตีก็
ตามก็ยังอาจมีข้าศึกบางส่วนหนีไปได้ การไล่ติดตาม และการกวาดล้างของกาลังปฏิบัติการดังกล่าวแล้วนั้น
ตามปกติแล้วต้องการกาลังขนาดหน่วย หมู่ หมวด เพื่อปฏิบัติการเป็นจานวนมาก การลาดตระเวนที่ส่งออกไป
นั้นส่วนมากมักจะมีภารกิจในการตีโฉบฉวยหรือซุ่มโจมตี การลาดตระเวนรบนี้คงจัดตามที่กล่าวไว้ใน รส.๒๑ –
๗๕ และอาจเก็บไว้เป็นกองหนุนเพื่อใช้ในโอกาสใด ๆ ก็ได้ในระหว่างการปฏิบัติการปราบปรามกองโจร การ

๕๗
ลาดตระเวนที่กล่าวมานี้ จะต้องชักชวนการปฏิบัติเป็นอย่างดีก่อนไปปฏิบัติจริง และผู้บังคับหน่วยลาดตระเวน
จะต้องเป็นผู้มีความริเริ่มดี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความทรหดอดทนต่อความยากกกลาบากได้ดี
ตอนที่ ๙ หมวดปืนเล็กในฐานะเป็นกองหนุนของกองร้อยในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก
๓๘. กล่าวทั่วไป
โดยปกติจะเก็บกาลังหนึ่งหมวดปืนเล็กไว้เป็นกองหนุนของกองร้อย ในระหว่างการเริ่มต้นเข้าตี ผบ.
ร้อยจะใช้หมวดหนุนเพื่อให้การปฏิบัติการเข้าตีบังเกิดผลและเพื่อรักษาน้าหนักในการเข้าตีไว้ การใช้จะให้
บังเกิดผลดีที่สุดก็โดย ให้การเข้าตีในทิศทางใหม่ และทาการเข้าตีทางปีกหรือทางหลังของข้าศึกเพื่อขยายผล
ความสาเร็จในการเข้าตะลุมบอนของหมวดต่าง ๆ เนื่องจากอาจมีภารกิจต่าง ๆ หลายอย่างที่อาจมอบให้กับ
หมวดหนุน ดังนั้น ผบ.หมวด จึงต้องทราบสถานการณ์ทางยุทธวิธีอยู่ตลอดเวลา ทราบภารกิจและแผนทาง
ยุทธวิธีของหมวดต่าง ๆ ที่เข้าตะลุมบอน และทาความคุ้นเคยกับภูมิประเทศ และสถานการณ์ของข้าศึกในเขต
ปฏิบัติการของกองร้อยไว้ตลอดเวลา ผบ.หมวดจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเมื่อได้รับคาสั่ง
๓๙. ภารกิจของหมวดหนุน
นอกจากหมวดหนุนจะต้องสามารถเข้าตีในทิศทางใหม่แล้ว หมวดหนุนยังอาจได้รับมอบภารกิจอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่างดังต่อไปนี้
ก. ป้องกันปีกหรือทางหลังของกองร้อย
ข. รักษาการติดต่อกับหน่วยข้างเคียง
ค. กวาดล้างที่ตั้งซึ่งหมวดเข้าตีผ่านหรืออ้อมผ่านไป
ง. จัดตั้งฐานยิงทาการยิงสนับสนุนหมวดเข้าตี
จ. เข้ารับภารกิจแทนหมวดที่เข้าตี
ฉ. เข้าตีอย่างรุนแรงขั้นสุดท้ายตามความจาเป็น เพื่อยึดที่หมายของกองร้อย
ช. ป้องกันหรือช่วยเหลือในการเสริมสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ ณ ที่หมาย
๔๐. หมวดทหารราบยานเกราะหนุน
เนื่องจากหมวดทหารราบยานเกราะมีความคล่องตัวสูง และเวลาซึ่งใช้ในการปฏิบัติการนั้นน้อยดังนั้น
หมวดหนุนของกองร้อยทหารราบยานเกราะ จึงมักจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงไปได้มากกว่าหนึ่ง
ภารกิจตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ ๓๙ ตัวอย่าง เช่น อาจสามารถป้องกันปีก รักษาการติดต่อกับหน่วย
ข้างเคียง และยังสามารถปฏิบัติการเพื่อเสริมอิทธิพลของหมวดเข้าตีได้อย่างรวดเร็ว ความคล่องตัวของรถหุ้ม
เกราะสายพานลาเลียงของกองหนุนจะช่วยให้การกระจายกาลังในพื้นที่ของกองร้อยกระทาได้อย่างกว้างขวาง
ในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ควรจะได้ใช้หน่วยลาดตระเวนยานเกราะหรือทางอากาศลาดตระเวนทางปีก เพื่อ
ทาการกาบังทางปีกให้ เมื่อจะมอบภารกิจให้แก่หมวดหนุนเกินกว่าหนึ่งภารกิจจะต้องพิจารณาถึงผลเสียในการ
ปฏิบัติของหมวดด้วย

๕๘
๔๑. หมวดปืนเล็กหนุนในการเข้าตีเวลากลางคืน
หมวดหนุนจะปฏิบัติงานได้ผลน้อยกว่าส่วนดาเนินกลยุทธ ในห้วงระยะเวลาที่ทัศนวิสัยต่าเนื่องจาก
การควบคุมและการประสานงานกระทาได้ยาก ด้วยเหตุผลอันนี้เองที่กองร้อยมักจะทาการเข้าตีโดยใช้กาลัง
สามหมวดเคียงกัน และไม่เก็บกาลังหนึ่งหมวดปืนเล็กไว้เป็นกองหนุน อาจเก็บกาลังหนึ่งหมวดปืนเล็กไว้เป็น
กองหนุนในเมื่อเขตรับผิดชอบของกองร้อยแคบมาก ไม่สามารถจะใช้กาลังเข้าตีสามหมวดในแนวหน้าได้ หรือ
เมื่อจะมีอันตรายจากทางปีกเปิดได้ หรือเมื่อสถานการณ์ข้าศึกบ่งว่าการต้องใช้กองหนุน เมื่อได้รับมอบภารกิจ
ในการป้องกันปีกหรือทางหลังหมวดหนุนอาจเคลื่อนที่ตามส่วนเข้าตีไปอย่างใกล้ชิด หรืออาจเข้าประจาที่อยู่
แล้ว เคลื่อนที่ตามไปเมื่อมีคนมานาหรือได้รับสัญญาณก็ได้
------------------------------------

๕๙
บทที่ ๓
การตั้งรับ
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป
๑. กล่าวทั่วไป
ในบทนี้เป็นแนวทางสาหรับ ผบ.หมู่ และ ผบ.หมวดปืนเล็กในการปฏิบัติการตั้งรับและสามารถ
นาไปใช้ได้กับหมวดปืนเล็ก หมวดทหารราบยานเกราะ หมวดทหารราบส่งทางอากาศ
ก. โดยปกติหมวดปืนเล็กจะทาการตั้งรับในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อย ดังนั้น ผบ.หมวด จึงต้อง
ทราบและเข้าใจยุทธวิธีในการตั้งรับของกองร้อย ตามที่กล่าวไว้ใน รส. ๗ – ๑๑ และ ๑๗ – ๑๕
ข. หมวดทหารราบยานเกราะนั้น เมื่อลงรถเดินดินคงปฏิบัติการเช่นเดียวกับหมวดปืนเล็ก
๒. ภารกิจและการใช้
ภารกิจของหมวดในการตั้งรับคือ ขับไล่การเข้าตะลุมบอนของข้าศึกด้วยการยิงและการรบประชิด
ก. หมวดปืนเล็กทาการตั้งรับในฐานะเป็นกาลังส่วนหนึ่งของหน่วยใหญ่ เพื่อขัดขวางการเข้ายึดพื้นที่
สาคัญของข้าศึก ป้องกันปีกเพื่อให้ได้เวลา เพื่อประหยัดกาลังหรือทาให้ข้าศึกเสียระเบียบ และทาลายข้าศึก
ข. หมวดปืนเล็กในแนวหน้าของกองร้อยอาวุธเบา ทาการตั้งรับในพื้นที่ที่ได้รับมอบ โดยหยุดข้าศึกลง
ด้วยการยิงข้างหน้าพื้นที่การรบและขับไล่ข้าศึกด้วยการรบประชิดเมื่อข้าศึกใกล้เข้ามา
ค. หมวดหนุนกองร้อยอาวุธเบาในแนวหน้า เพิ่มความลึกให้กับที่มั่นตั้งรับและเป็นเครื่องมือในการ
ทาลายและขับไล่ข้าศึกที่เจาะพื้นที่ตั้งรับเข้ามา
ง. หมวดปืนเล็กของกองร้อยหนุนดัดแปลงและจัดระเบียบที่มั่นเช่นเดียวกับหมวดในแนวหน้าภารกิจ
ซึ่งอาจมอบให้นั้นได้แก่
๑) เป็นหน่วยดาเนินกลยุทธ ในการตีโต้ตอบ
๒) ช่วยในการเตรียมที่มั่นตั้งรับของกองร้อยในแนวหน้า
๓) คุ้มครองการถอนตัวของหน่วยในแนวหน้า
๔) ช่วยในการสกัดกั้นหรือบีบบังคับข้าศึกที่เจาะเข้ามา
๕) ช่วยในการป้องกันปีกหรือหลังกองพัน
๖) ทาหน้าที่ส่วนระวังป้องกันข้างหน้า เช่น เป็นกาลังส่วนหนึ่งของกองรักษาด่านรบ
๓. แบบและกาลังของการตั้งรับ
ก. แบบหลัก ๆ ในการตั้งรับนั้นมีอยู่ ๒ แบบด้วยกันคือ การตั้งรับแบบพื้นที่ และการตั้งรับเคลื่อนที่
การใช้หมวดปืนเล็กในการตั้งรับทั้งสองแบบนี้นั้น ส่วนใหญ่แล้วเหมือนกัน
๑) การตั้งรับแบบพื้นที่ คือ การยึดและรักษาพื้นที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการตั้งรับซึ่งใช้กาลัง
อย่างแข็งแรงบนที่มนั่ ประกอบกับการช่วยเหลือของอาวุธสนับสนุนทาการหยุดและขับไล่ฝ่ายเข้าตี กองหนุนจะ
ใช้เพื่อสกัดกั้นและทาลายข้าศึก จากัดการเจาะของข้าศึก และเพิ่มเติมกาลังในด้านที่ถูกบีบบังคับจากข้าศึก
๒) การตั้งรับเคลื่อนที่เป็นแบบการตั้งรับซึ่งหน่วยที่มีขนาดใหญ่กว่ากองพันขึ้นไป จึงจะปฏิบัติได้
หมวดปืนเล็กและกองร้อยอาวุธเบานั้น ไม่มีขีดความสามารถในการที่จะปฏิบัติการตั้งรับเคลื่อนที่อย่างไรก็ตาม

๖๐
หมวดและกองร้อยอาจปฏิบัติการในฐานะเป็นกาลังส่วนหนึ่งของกองพันในการตั้งรับเคลื่อนที่ซึ่งปฏิบัติการโดย
กาลังของหน่วยใหญ่ การตั้งรับเคลื่อนที่ คือ การตั้งรับที่กองพลวางกาลังรบในแนวหน้าน้อยที่สุด เพียงเพื่อแจ้ง
การเข้าตีของข้าศึก บีบบังคับข้าศึกไปในพื้นที่ที่ต้องการ ขัดขวาง รบกวนและทาให้ข้าศึกเสียระเบียบ กาลังรบ
ส่วนใหญ่ของกองพลนั้นจะเก็บไว้เป็นกองหนุน เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกความสาเร็จของการตั้งรับเคลื่อนที่นั้น
ขึ้นอยู่กับ การลาดตระเวนอย่างเข้มแข็ง การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกาลังการเคลื่อนย้ายกาลัง และการวาง
กาลังของข้าศึกถูกต้อง และทันเวลาและขีดความสามารถของกาลังทั้งมวลในการเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่ว
รวดเร็ว การใช้หมวดปืนเล็กหรือกองร้อยอาวุธเบาในการตั้งรับเคลื่อนที่นั้น ตามปกติจะเป็นหน่วยยานเกราะ
หรือยานยนต์
ข. การตั้งรับประกอบด้วยกาลังส่วนต่าง ๆ สามส่วนด้วยกันคือ ส่วนระวังป้องกันในพื้นที่ตั้งรับหน้า
และกองหนุน
๑) ส่วนระวังป้องกัน แจ้งการเข้ามาของข้าศึกให้ทราบแต่เนิ่น หน่วงเหนี่ยวและทาให้ข้าศึกเสีย
ระเบียบในการเคลื่อนที่ ลวงข้าศึกไม่ให้ทราบที่ตั้งที่แท้จริงของที่มั่น
๒) ส่วนกาลังในพื้นที่ตั้งรับหน้าปะทะกับข้าศึก ในการรบขั้นแตกหักเพื่อหยุดทาให้ข้าศึกข้าลงบีบ
บังคับเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการหรือทาให้ข้าศึกเสียระเบียบเพื่อทาลายด้วยกาลังหรือเครื่องมืออื่น ๆ
๓) กองหนุน เพิ่มความลึกและความอ่อนตัว เพื่อจากัดการเจาะและทาลายหรือขับไล่ข้าศึกด้วย
การตีโต้ตอบ
๔. หลักการตั้งรับ
หลักการตั้งรับซึ่งใช้ในการวางแผน และปฏิบัติการตั้งรับนั้นได้กล่าวไว้ในข้อนี้แล้วเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพล
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และไม่มีหลักการข้อใดที่จะใช้ได้เหมือน ๆ กันในทุก ๆ สถานการณ์ ผู้บังคับ
หน่วยต้องตกลงใจในเรื่องผลกระทบกระเทือนของแต่ละหลักการ ซึ่งบังเกิดต่อการวางแผนของตน
ก. การใช้ลักษณะภูมิประเทศอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์พื้นที่การตั้งรับซึ่งได้แก่
๑) การตรวจการณ์และพื้นที่ยิง ผบ.หมวดตรวจภูมิประเทศเพื่อพิจารณาว่าที่ไหนบ้างที่ตนจะ
สามารถตรวจการณ์ได้ดีที่สุด การตรวจการณ์เป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้ได้ข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึก และการปรับการ
ยิงโดยวิธีเล็งจาลอง ประสิทธิภาพของการเล็งตรงนั้นขึ้นอยู่กับการตรวจการณ์ และพื้นยิงเพื่อปรับปรุงพื้นยิงให้
ดีขึ้น ผบ.หมวด จะต้องวางแผนในการถากถางหรือเผาวัชพืช หญ้าและพืชผล พุ่มไม้ กิ่งไม้ หรือโคนต้นไม้ทั้ง
ต้น การระเบิดทาลายอาคาร และตัดต้นไม้ให้เป็นช่อง การถากถางพื้นยิงต้องไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งในพื้น
ที่ตั้งรับ หรือที่ตั้งของอาวุธต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งรับ พื้นที่ซึ่งอานวยประโยชน์ให้การตรวจการณ์และพื้นยิง
ดีนั้น จะใช้ทหารและอาวุธเพียงเล็กน้อย ในการวางกาลังตั้งรับ
๒) การซ่อนพรางและปกปิดกาบัง ผบ.หมวด วางแผนใช้สิ่งปกปิดกาบังและซ่อนพรางที่มีอยู่เพื่อ
ไม่ให้ข้าศึกตรวจการณ์ที่มั่นตั้งรับได้ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ ผบ.หมวด จะต้องชี้แจงเป็นพิเศษในเรื่อง
เกี่ยวกับการดัดแปลง และการพรางที่มั่น เส้นทางซึ่งปกปิดกาบังและซ่อนพรางภายในที่ตั้งรับของหมวดนั้นจะ
อานวยความสะดวกในการส่งกาลัง ส่งกลับและเคลื่อนย้ายภายในที่มั่นตั้งรับ
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๓) เครื่องกีดขวาง จัดตั้งเครื่องกีดขวางซึ่งสร้างขึ้น ณ ตาบลที่สามารถหยุดหรือบีบบังคับข้าศึกได้
และเมื่อสามารถทาได้เครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นนั้นต้องให้เชื่อมต่อกับที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
๔) ภูมิประเทศสาคัญ ผบ.หมวด พิจารณาลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งสูงข่มพื้นที่รับผิดชอบของตน ภูมิ
ประเทศสาคัญนั้นตามปกติจะได้แก่พื้นที่สูง อย่างไรก็ตามพื้นที่สูงซึ่งให้การตรวจการณ์ไม่ดีหรือไม่ข่มพื้นที่รอบ
ๆ อาจมีค่าทางยุทธวิธีเพียงเล็กน้อย ผบ.หมวด วางแผนใช้และขัดขวางไม่ให้ข้าศึกใช้ลักษณะภูมิประเทศซึ่งมี
ความสาคัญต่อการป้องกันพื้นที่นั้น
๕) แนวทางเคลื่อนที่ ผบ.หมวด วิเคราะห์แนวทางเคลื่อนที่ที่ข้าศึกจะใช้ได้ทั้งทางเท้าและ
ยานพาหนะการวิเคราะห์นี้จะเป็นมูลฐานในการใช้หมู่ต่าง ๆ และอาวุธประจาหน่วย แนวทางเคลื่อนที่ซึ่งข้าศึก
จะใช้นั้นวิเคราะห์เป็นพวก ถนน ช่องทางในภูมิประเทศ ห้วงภูมิประเทศและพื้นที่ซึ่งอานวยแก่ข้าศึกในการ
เคลื่อนที่เข้ามาสู่ที่ตั้งฝ่ายตั้งรับในทิศทางต่าง ๆ จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบต่อแนวทางเคลื่อนที่ ซึ่ง
ไม่น่าจะใช้เพราะข้าศึกอาจใช้เพื่อการจู่โจมได้
ข. การระวังป้องกัน การระวังป้องกันประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่กระทาเพื่อป้องกันการจู่โจม
การระวังป้องกันรอบตัว และการป้องกันการจู่โจมกระทาได้โดยการใช้การลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ การจัด
กาลังป้องกัน วางเครื่องกีดขวาง ใช้พลุสะดุดและเครื่องมือแจ้งภัย
ค. การสนับสนุนซึ่งกันและกัน หน่วยต่าง ๆ เพิ่มเติมกาลังซึ่งกันและกันโดยการยิงหรือเคลื่อนที่
ง. การป้องกันรอบตัว หมวดต้องเตรียมการเพื่อเผชิญกับการเข้าตีในทุกทิศทาง
จ. การวางกาลังตั้งรับในทางลึก ต้องวางกาลังตั้งรับในทางลึกเพราะว่าการตั้งรับส่วนหน้า ๆ อาจถูก
ข้าศึกทาลายลง ถ้าข้าศึกยอมทุ่มเทกาลังพล ยุทโธปกรณ์ และเวลา การตั้งรับในทางลึกนั้นเพื่อป้องกันข้าศึก
ดาเนินกลยุทธอย่างเสรีในพื้นที่ข้างหลังของเรา
ฉ. การใช้เครื่องกีดขวางอย่างถูกต้อง เครื่องกีดขวางจะทาให้ข้าศึกหยุดช้าลง หรือถูกบีบบังคับให้เป็น
จุดอ่อนต่อการยิง เนื่องจากแผนฉากขัดขวางได้ริเริ่มทาจากหน่วยเหนือ ดังนั้นการสร้างเครื่องกีดขวางเพิ่มเติม
จึงต้องประสานกับหน่วยเหนือ
ช. แผนการยิง แผนการยิงของหน่วยนั้นรวมเข้ากับแผนการยิงของส่วนรวม แผนการยิงนั้นทาขึ้นเพื่อ
ยิงข้าศึกในทันทีทันใดที่ข้าศึกเข้ามาในระยะตรวจการณ์ (ยิงระยะไกล) และให้ข้าศึกตกอยู่ในปริมาณของการ
ยิงซึ่งหนาแน่นขึ้นตามลาดับในขณะที่เคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่การรบ และเพื่อทาลายรูปขบวนในการเข้าตี (การ
ยิงป้องกันระยะใกล้) เพื่อหยุดการตะลุมบอนของข้าศึก โดยการยิงฉากอย่างหนาแน่นหน้าแนวตั้งรับ (ยิงฉาก
ป้องกันขั้นสุดท้าย) ทาลายข้าศึกด้วยการยิง ถ้าข้าศึกเข้ามายังพื้นที่การรบ และเพื่อสนับสนุนการตีโต้ตอบ
(การยิงภายในที่มั่น แผนการยิง รวมทั้งการยิงของอาวุธในอัตรา อาวุธที่มาสมทบ อาวุธสนับสนุนต่อเป้าหมาย
ที่เกิดขึ้นตามโอกาส และการยิงซึ่งได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถยิงได้ในทุกสภาพอากาศ แผนการยิงต้ อง
ประสานกับแผนฉากขัดขวาง เพื่อให้การยิงสามารถคุ้มครองเครื่องกีดขวางได้โดยตลอด การประสานแผนการ
ยิงนั้นได้แก่
๑) การยิงฉาก การยิงฉากเป็นการยิงขัดขวางที่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันกาลังฝ่าย
เดียวกัน โดยการขัดขวางไม่ให้ข้าศึกเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ตั้งรับเข้ามาได้ ที่ตั้งของฉากนั้นต้องประสานกับการยิง
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ด้วยอาวุธเล็งจาลองและเล็งตรงอื่น ๆ และเครื่องกีดขวาง และเป็นส่วนหนึ่งของการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย
โดยปกติแล้วการยิงฉากจะวางแผนให้ครอบคลุมแนวทางเคลื่อนที่ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อที่มั่น เพื่อทาลายการ
เข้าตะลุมบอนของข้าศึกต่อที่มั่นฝ่ายเราที่ตั้งอยู่ตามแนวขอบหน้าของพื้นที่การรบ โดยปกติแล้วจะวางแผนให้
ขอบทางด้านใกล้ของฉากใกล้กับขอบหน้าของพื้นที่การรบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องไม่ห่างเกิน
๒๐๐ เมตร จากขอบหน้าของพื้นที่การรบ การยิงฉากนี้มีลาดับความเร่งด่วนสูงสุดเหนือการยิงเล็งจาลอง ใน
ภารกิจอื่น ๆ ทั้งสิ้น การยิงฉากของปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิดนั้น จะยิงตามคาสั่งของ ผบ.ร้อย ซึ่งรับผิดชอบ
พื้นที่ที่ได้วางฉากการยิงไว้ และเมื่อทาการยิงยิงฉากจะยิงอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราความเร็วในการยิงสูงสุดตาม
เวลาที่กาหนดหรือจนกว่าจะได้รับคาสั่งให้หยุดยิง อานาจในการขอยิงฉากนั้นจะมอบให้จนถึง ผบ.หมวด ที่
รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งได้วางฉากไว้ การยิงฉากนั้นซ้า ๆ ตามความจาเป็น ความกว้างของฉากของหน่วยต่าง ๆ นั้น
มีดังต่อไปนี้
อาวุธ
หน่วย
ความกว้างของฉาก
ค.๘๑ มม.
หมู่
๕๐ เมตร
ค.๘๑ มม.
ตอน
๑๐๐ เมตร
ค.๔.๒ นิว้
หมู่
๕๐ เมตร
ค.๔.๒ นิว้
กองร้อย
๑๘๐ เมตร
ปค. ๑๐๕ มม.
กองร้อย
๒๐๐ เมตร
ปค. ๑๕๕ มม.
กองร้อย
๓๐๐ เมตร
๒) จุดระดมยิง จุดระดมยิง คือพื้นที่ซึ่งกาหนดหมายเลขสาหรับการอ้างในอนาคตในการยิง
เป้าหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้น การวางแผนจุดระดมยิง อาจรวมถึงการยิงสนับสนุนกองรักษาด่านรบคุ้มครอง
แนวทางเคลื่อนที่ คุ้มครองพื้นที่ซึ่งอาวุธยิงเล็งตรงยิงไม่ได้ คุ้มครองช่องว่างระหว่างหน่วยจากัด การเจาะ
สนับสนุนการตีโต้ตอบ และคุ้มครองพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งน่าจะเป็นพื้นที่เป้าหมาย
๓) การป้องกันต่อสู้รถถัง ผบ.ร้อย ใช้หมู่รถถัง และอาวุธต่อสู้รถถังซึ่งมาสมทบ คุ้มครองเส้นทาง
เคลื่อนที่ซึ่งยานเกราะน่าจะใช้ เพื่อเข้ามายังพื้นที่ของกองร้อย ตามปกติอาวุธเหล่านี้จะยิงยานเกราะ ณ ระยะ
ยิงหวังผลสูงสุด อาวุธต่อสู้รถถังจะวางไว้ในทางข้างและทางลึก อาวุธต่อสู้รถถังของหมวดปืนเล็กนั้น ผบ.หมวด
จะเป็นผู้กาหนดที่ตั้งให้เพื่อเพิ่มเติมการคุ้มครองเส้นทางเคลื่อนที่ของยานเกราะที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ของหมวด
การใช้อาวุธต่อสู้รถถังของหมวดนั้นต้องประสานกับการใช้อาวุธต่อสู้รถถังอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด
๔) การยิงของอาวุธเบา ผบ.ร้อย ประกันยิงด้วยอาวุธเบาให้ครอบคลุมตลอดเขตของกองร้อย โดย
การแบ่งมอบเขตรับผิดชอบให้แก่หมวดต่าง ๆ ให้ทาบทับกัน นอกจากนี้ ผบ.ร้อย ยังอาจกาหนดให้ ผบ.หมวด
วางการยิงลงบนพื้นที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ ผบ.หมวดป้องกันพื้นที่รับผิดชอบของตนโดยมอบเขตการยิง
ให้แก่หมู่ต่าง ๆ ให้ทาบทับกัน และอานวยการใช้ปืนกลภายในหมวดของตน ปืนกลจะได้รับมอบเขตการยิง
พร้อมด้วยแนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย หรือทิศทางยิงหลัก เพื่อให้อาวุธเบาสามารถยิงคุ้มครองได้ทุกสภาพ
อากาศ ผบ.หน่วยทหารราบจะต้องตรวจตราให้ทุกคนได้จัดทาแผนจัดระยะของตนไว้ ปักหลักยิงซึ่งสาสามารถ
มองเห็นได้ในเวลากลางคืนไว้ทุกที่ตั้งยิง เพื่อให้ทหารได้วาดภาพพื้นที่การรบขึ้นในใจได้ จะสามารถทาการยิง
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ไปยังพื้นที่คับขันได้ อาวุธซึ่งมีเครื่องมือประกอบในการมองเห็นได้ในเวลากลางคืน ให้ใช้บนแนวทางเคลื่อนที่
และชี้เป้าหมายให้กับอาวุธอื่น ๆ ที่ไม่ติดเครื่องมือในการมองเห็นกลางคืนไว้
ซ. ความอ่อนตัว หมวดปืนเล็กจะมีความอ่อนตัวในการตั้งรับได้โดยการควบคุม และการย้ายการยิง
และโดยการเตรียมที่มั่นสารอง และที่มั่นเพิ่มเติม หน่วยกองร้อยและหน่วยซึ่งใหญ่กว่ากองร้อยจะเพิ่มความ
อ่อนตัวได้โดยการใช้กองหนุน
ด. การใช้การปฏิบัติเชิงรุกอย่างสูงสุด หน่วยที่ทาการตั้งรับจะดารงน้าใจในการรุกไว้ได้นั้นส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับกาลังใจและท่าทีของ ผบ.หน่วยขนาดเล็ก การลาดตระเวนรบและการเข้าตีต่อที่หมายจากัดจะช่วยใน
การรักษาน้าใจในเชิงรุกไว้ได้
ต. การกระจายกาลัง หมวดปืนเล็กดัดแปลงภูมิประเทศให้เหมาะสมที่สุดในการที่จะปฏิบัติภารกิจให้
สาเร็จลุล่วงไป โดยไม่ต้องคานึงการกระจายกาลังที่จะบังเกิดผลกระทบกระเทือนจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์
ตอนที่ ๒ หมวดปืนเล็กในแนวหน้าในการตั้งรับ
๕. กล่าวทั่วไป
หมวดปืนเล็กในแนวหน้าจะได้รับมอบพื้นที่ การตั้งรับส่วนหนึ่งของกองร้อยเพื่อดัดแปลงและทาการ
ตั้งรับหมวดจะดัดแปลงพื้นที่ที่ได้รับมอบของตน เพื่อให้สามารถวางอานาจการยิงอย่างสูงสุดไปยังทิศทางซึ่ง
คาดว่าข้าศึกจะเข้าตี เพื่อป้องกันปีกและเพื่อสนับสนุนหน่วยข้างเคียง ผบ.หมวดประสานการให้หมวดของตน
กับหน่วยสมทบและอาวุธสนับสนุนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่รับผิดชอบของหมวด
ก. เส้นแบ่งเขต เส้นแบ่งเขตจะลาดเลยไปข้างหน้า และข้างหลังของขอบหน้าของพื้นที่การรบเพื่อ
แสดงพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยในการตั้งรับนั้น โดยปกติจะไม่ใช้เส้นแบ่งเขตระหว่างหมวด
ข. จุดประสานงาน จุดเหล่านี้จะกาหนดขึ้นบนเส้นแบ่งเขตเพื่อความมุ่งหมาย ๒ ประการ คือ ระบุเป็น
แนวโดยทั่วไปของขอบหน้าของพื้นที่การรบและเป็นจุดซึ่งกาหนดลงบนพื้นดิน เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยข้างเคียง
ประสานแผนการตั้งรับ เพื่อประกันให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ค. ขอบหน้าของพื้นที่การรบ คือแนวซึ่งเกิดขึ้นจากที่มั่นตั้งรับหน้าของหมวดปืนเล็กในแนวหน้าขอบ
หน้าของพื้นที่การรบจะตัดกับเส้นแบ่งเขตที่จุดประสานงาน
ง. กว้างด้านหน้าในภูมิประเทศที่อานวยให้หมวดปืนเล็กในแนวหน้า อาจยึดพื้นที่ทาการตั้งรับซึ่งมี
กว้างด้านหน้าได้ถึง ๔๐๐ เมตร ในพื้นที่โล่งแจ้ง ระยะห่างระหว่างหลุมบุคคลคู่ไม่ควรให้ไกลเกิน ๒๐ เมตร
และสาหรับหลุมบุคคลเดี่ยวไม่ควรให้ห่างกันเกิน ๑๐ เมตร ระยะเคียงระหว่างหมวดในแนวหน้าของกองร้อย
อาวุธเบานั้นอาจไกลได้ถึง ๒๐๐ เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจการณ์และพื้นยิงลักษณะภูมิประเทศและปัจจัย
อื่น ๆ ปัจจัยซึ่งจะใช้เป็นเครื่องพิจารณากว้างด้านหน้า และระยะเคียงระหว่างที่ตั้งต่าง ๆ คือ
๑) ภารกิจและกว้างด้านหน้าที่มอบให้กับกองร้อยและหมวด
๒) เครื่องกีดขวางที่มีอยู่
๓) คุณลักษณะของภูมิประเทศ
๔) กาลังของหมวดและหน่วยสมทบ
๕) กาลังคุณลักษณะและขีดความสามารถของข้าศึก

๖๔
จ. ความลึก ความลึกของหมวดในแนวหน้า คือระยะระหว่างที่ตั้งจริงของหมู่กับที่ตั้งเพิ่มเติมของหมู่
ผบ.หมวด เลือกที่ตั้งเพิ่มเติมของหมู่และอาวุธประจาหน่วย เพื่อป้องกันต่อสู้รถถังจากทางปีกและข้างหลัง
ความลึกนี้อาจถึงระยะ ๒๐๐ เมตร ที่ตั้งเพิ่มเติมนี้ควรจะมีพื้นยิงดี และมีเส้นทางปกปิดกาบังจากที่ตั้งจริงไปสู่
ได้สะดวก

รูปที่ ๑๓ กองร้อยอาวุธเบาในแนวหน้าในการตั้งรับ

๖. การใช้หมู่ต่าง ๆ
ก. หมู่ปืนเล็กทั้ง ๓ หมู่ และหมู่อาวุธเข้าที่ตั้งโดยอาศัยประโยชน์อย่างสูงสุดจากลักษณะภูมิประเทศ
ตามธรรมชาติ และขีดความสามารถของอาวุธ หมู่ปืนเล็กนั้นโดยปกติจะใช้ ๓ หมู่เคียงกันเพื่อให้ได้อานาจการ
ยิงสูงสุดไปยังทิศทางที่คาดว่าข้าศึกจะเข้าตี
ข. หมู่ปืนเล็กดัดแปลงและเข้าประจาที่มั่นจริง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสั้นเนินทางทหาร ผบ.หมวดจะ
มอบพื้นที่ให้แต่ละหมู่เข้าวางกาลังและมอบเขตการยิงให้ เขตการยิงของแต่ละหมู่นี้ทาบทับซึ่งกันและกันและ
เขตการยิงของหมู่ซึ่งอยู่ทางปีกจะทาบทับของหมวดข้างเคียง ผบ.หมู่ ต้องประสานกับอาวุธอื่น ๆ ซึ่งเข้ามา
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตน

๖๕
ค. ผบ.หมวด กาหนดที่ตั้งให้กับอาวุธต่าง ๆ ในหมู่อาวุธภายในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็ก ณ ที่ซึ่งอาวุธนั้น ๆ
จะสามารถสนับสนุนหมวดได้อย่างดีที่สุด ผบ.หมวด จะกาหนดภารกิจและที่ตั้งยิงคร่าว ๆ ให้กับแต่ละอาวุธ
ด้วย
ง. ผบ.ร้อย อาจกาหนดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะระหว่างหมวดต่าง ๆ หรือหน่วยข้างเคียงให้ทาการ
ยิงคุ้มครองด้วยปืนกล หรืออาวุธกลอื่น ๆ
๗. แผนการตั้งรับ
แผนการตั้งรับของ ผบ.หมวด นั้นรวมทั้งแผนการยิง การดัดแปลงภูมิประเทศ มาตรการในการระวัง
ป้องกันที่ตั้งบังคับการและที่ตรวจการณ์ การติดต่อสื่อสาร และมาตรการในการควบคุม
ก. แผนการยิง
๑) ผบ.หมวด ทาความเข้าใจกับแผนการยิงของกองร้อยใช้แผนที่ แผ่นบริวารหรือแผนที่สังเขปช่วย
ความจาในตาบล และหมายเลขจุดระดมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ตลอดจนที่ตั้งของฉากที่อยู่ใน
พื้นที่รับผิดชอบของตน โดยปกติแล้วผู้ตรวจการณ์หน้าของ คบ.๘๑ มม. จะปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ของหมวด
และจะคอยช่วยเหลือ ผบ.หมวด ในการวางแผน การขอยิง และการปรับยิงด้วยวิธีเล็งจาลองให้เมื่อมีเวลาและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ ผบ.หมวด จะมอบแผนที่ แผ่นบริวารหรือแผนที่สังเขปให้กับ ผบ.หน่วยรอง
ของตนด้วย ผบ.หมวด ประสานการยิงของอาวุธสมทบกับแผนการยิงสนับสนุนของกองร้อยเพื่อให้บังเกิดผลใน
การตั้งรับอย่างสูงสุดในพื้นที่ของหมวด แผนการยิงที่จะเสนอต่อ ผบ.ร้อยนั้น ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
ทิศทางหลักในการยิงของอาวุธต่อสู้รถถังและอาวุธเล็งสมทบที่ยิงเล็งตรงที่ตั้งและภารกิจยิงสาหรับปืนกล ที่ตั้ง
จริงและที่ตั้งสารองของหมู่ต่าง ๆ ที่ตั้งกองบังคับการและที่ตรวจการณ์ของหมวด ที่ตั้งส่วนระวังป้องกัน จุด
ระดมยิงและฉากการยิงที่ใช้พื้นที่ตั้งรับของหมวด ที่ตั้งของเครื่องมือเฝ้าตรวจและที่ตั้งยิง และภารกิจยิงของ
อาวุธสนับสนุนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมวด
๒) ผบ.หมวด อาจกาหนดที่ตั้งยิงโดยทั่วไป และทิศทางยิงหลักให้กับอาวุธกลและเครื่องยิงลูก
ระเบิด เพื่อให้สนับสนุนซึ่งกันและกันกับหมวดข้างเคียง หรือคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่ที่เป็นอันตราย โดยปกติ
แล้ว ผบ.หมู่ จะเป็นผู้กาหนดใช้อาวุธทั้ง ๒ เอง
๓) ปืนกลของหมวดนั้นจะเข้าตั้งยิง เพื่อคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่ซึ่งเป็นอันตรายที่สุดต่อการ
เคลื่อนที่ด้วยเท้ามายังพื้นที่ของหมวด ผบ.ร้อย อาจต้องการใช้ปืนกลต่าง ๆ ยิงสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่าง
หมวดข้างเคียง โดยปกติแล้วการใช้ปืนกลนั้นจะต้องใช้เป็นคู่ แต่จานวนเส้นทางเคลื่อนที่ด้วยเท้าเข้ามาสู่พื้น
ที่มาของหมวดอาจมีมากจนจาเป็นต้องใช้ปืนกลตั้งยิงเดี๋ยวก็ได้ การกาหนดการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายให้กับ
ปืนกลนั้น ลักษณะภูมิประเทศควรอานวยให้ทาการยิงกวาดได้ ถ้าภูมิประเทศไม่อานวยให้ ผบ.หมวดเลือกที่ตั้ง
ยิงคร่าว ๆ ให้แก่ปืนกลและวางแผนสาหรับที่ตั้งยิงสารองและที่ตั้งยิงเพิ่มเติมให้ใช้ปืนกลเป็นคู่ปืนแต่ละ
กระบอกควรตั้งห่างกันพอสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นอันตรายร่วมกันจากกระสุนปืนใหญ่ หรือเครื่องยิงลูก
ระเบิดนัดเดียว

๖๖

รูปที่ ๑๔ หมวดปืนเล็กในแนวหน้าในการตั้งรับ
๔) ผบ.หมวด ใช้อาวุธต่อสู้รถถังของหมวด เพื่อป้องกันต่อสู้รถถังในพื้นที่ของหมวดในระยะประชิด
ผบ.หมวด เป็นผู้เลือกที่ตั้งโดยคร่าว ๆ และทิศทางยิงหลักให้แก่อาวุธต่อสู้รถถังแต่ละกระบอก ที่ตั้งยิงและ
ทิศทางยิงหลักจะต้องให้มีการประสานกันกับอาวุธต่อสู้รถถังอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมวดอาวุธต่อสู้รถถัง
เหล่านี้อาจใช้ยิงอาวุธประจาหน่วยหรือข้าศึกซึ่งอยู่เป็นกลุ่มก้อนได้ด้วย จะต้องเลือกที่ตั้งยิงสารอง และ
เพิ่มเติมให้แก่อาวุธต่อสู้รถถังด้วย

๖๗

รูปที่ ๑๕ แผนการยิงของหมวด (แบบแผ่นบริวาร)
๕) มาตรการควบคุมการยิงจะต้องรวมไว้ในคาสั่งตั้งรับของหมวดด้วย มาตรการเหล่านี้อาจได้แก่
การกาหนดลักษณะภูมิประเทศซึ่งข้าศึกจะต้องเข้าไปถึงก่อนเริ่มเปิดฉากการยิงและหรือสัญญาณการยิงฉาก
ป้องกัน เป็นต้น
๖) ผบ.หมวด เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการตั้งรับของตน จะระบุไว้ในคาสั่งตั้งรับของกองพันอานาจ
อันนี้มักจะมอบให้ถึง ผบ.หมวดในแนวหน้า
ข. การระวังป้องกัน การระวังป้องกันของหมวดประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่หมวดปฏิบัติเพื่อลด
ผลในการตรวจการณ์ และการจู่โจมตีของข้าศึก มาตรการในการระวังป้องกันอาจเป็นไปได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
๑) มาตรการเชิงรุก
ก) ส่วนระวังป้องกันของกองร้อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในระยะใกล้ ๆ ข้างหน้าและข้างหลังกองร้อยนั้น
เรียกว่า การระวังป้องกันตนเฉพาะตาบล การระวังป้องกันตนเฉพาะตาบลนี้ คือ การวางยามระวังป้องกันอย่าง
ต่อเนื่องหลาย ๆ จุด และการลาดตระเวนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ข้างหน้า ทางปีก และทางหลังของหมวดเพื่อแจ้ง
การเข้ามาของข้าศึก หมวดในแนวหน้าจะจัดยามระวังป้องกันขึ้นตามคาสั่งของ ผบ.ร้อย ผบ.หมวด จะต้อง
ติดต่อประสานงานกับ ผบ.ร้อย ตามความจาเป็นเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดกับลาดตระเวนต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ข้างหน้าที่มั่น และเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายจากการยิงหาหลักฐานของอาวุธต่าง ๆ เมื่อสามารถทาได้ ที่ตั้งยาม
ระวังป้องกันต่าง ๆ ควรจะตั้งอยู่ภายในระยะยิงสนับสนุนของอาวุธปืนเล็กในที่ตั้งซึ่งอยู่ ณ ขอบหน้าพื้นที่การ
รบ ที่ ตั้ง ยามเหล่ านี้ แห่ งหนึ่ ง ๆ ควรประกอบด้ ว ยทหาร ๒ – ๓ คน จากหมู่ปื นเล็ ก พร้ อมด้ว ยเครื่ องมื อ

๖๘
ติดต่อสื่อสาร ส่วนระวังป้องกันเหล่านี้จะมีประสิทธิ ภาพสูงขึ้นเมื่อได้มอบพลุสะดุด ลวดสนาม เครื่องมือตรวจ
การณ์ในเวลากลางคืน และเครื่องมือทาเสียงให้ใช้ด้วย ยามระวังป้องกันอาจใช้พลุสัญญาณอย่างมีประสิทธิผล
ในการใช้ส่องสว่าง และส่งสัญญาณเตือนภัยตามที่ได้กาหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้า
ข) ผบ.หมวด วางแผนการระวังป้องกันภายในพื้นที่หมวดของตน เจ้าหน้าที่ของหมวดจะต้อง
เตรีย มพร้ อมอยู่ส่ว นหนึ่ ง ให้ เพีย งพอที่จะใช้ระบบการแจ้งภัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในระหว่างที่ทาการ
ดัดแปลงภูมิประเทศอยู่ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของหมู่ จะต้องวางยามไว้อย่างน้อย ๑ นาย เพื่อแจ้งการเข้ามา
ของข้าศึกทางพื้นดิน หรือทางอากาศ และในแต่ละอาวุธประจาหน่วยจะต้องมีเจ้าหน้าที่โครงประจาอยู่ ๑ นาย
ค) ในเวลากลางคืน และในห้วงเวลาที่ทัศนวิสัยจากัด จาเป็นที่จะต้องใช้มาตรการในการระวัง
ป้องกันเพิ่มขึ้น ภายในพื้นที่ของหมวดในเวลากลางคืนนั้น จานวนทหารที่ให้เตรียมพร้อมทั้งหมวดก็ได้ อย่างไร
ก็ตาม ผบ.หมวด จะต้องให้ทหารพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอนาคตได้โดยกาหนดให้มีห้วงระยะเวลาพักผ่อนเมื่อ
จัดกองรักษาด่านรบอยู่ข้างหน้า อาจให้แต่ละหมู่จัดทหารเตรียมพร้อมไว้เพียงหมู่ละ ๒ นาย ก็อาจเพียงพอ
ระยะเวลาในการผลั ดเปลี่ย นยามและที่ฟังการณ์นั้นขึ้นอยู่กับ ข้อพิจารณาในเรื่องสภาพความทนทานของ
ร่างกาย ผลอันเกิดจากสภาพอันรุนแรงของอากาศ ขวัญทหาร จานวนของทหารที่มีอยู่ และการปฏิบัติการที่
คาดว่าจะเผชิญโดยทั่วไปแล้ว ควรจะได้ทาการผลัดเปลี่ยนทุกรอบ ๒ ชั่วโมง
๒) มาตรการเชิงรับ
มาตรการระวังป้องกันเชิงรับนั้น โดยได้แก่การพรางที่ตั้งต่าง ๆ การควบคุมการเคลื่อนที่ วินัย
ในการใช้แสงและเสียง และการใช้การติดต่อสื่อสารทางวิทยุ และโทรศัพท์อย่างต่าที่สุด
๓) เครื่องมือเฝ้าตรวจ เครื่องเฝ้าตรวจอินฟราเรด และเรดาร์นั้นใช้เพื่อขยายขีดความสามารถใน
การเฝ้าตรวจเพื่อค้นหาข้าศึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ห้วงระยะเวลาที่ทัศนวิสัยต่า
ก) เครื่องเล็งอาวุธใช้แสงอินฟราเรด เครื่องมืออินฟราเรดอาจติดตั้งที่อาวุธเบาของทหารราบได้
ทุกชนิด เครื่องมือนี้ใช้เล็งตามแนวเส้นสายตาซึ่งถูกจากัดลงถ้าวัชพืช หรือป่ารกทึบ ดังนั้นช่องทางในการตรวจ
การณ์ จะต้องถากถางอย่าให้มีสิ่งกาบังสายตา เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด จากการใช้เครื่องมือประเภท
นี้ เครื่องมือตามปกติจะใช้กับอาวุธกล หรือใกล้ ๆ อาวุธกล ทั้งนี้เพื่อให้สามารถยิงเป้าหมายที่เกิดขึ้นตาม
โอกาสได้ทันทีทันใดอย่างได้ผล ด้วยจานวนกระสุนที่หนาแน่น เครื่องมืออินฟราเรดที่ติดตั้งบนยานเกราะอาจ
ใช้ในการเฝ้าตรวจได้ด้วย
ข) เครื่องเรดาร์ เอเอ็น – พีพีเอส – ๔ (ระยะใกล้) เป็นเครื่องเรดาร์ที่มีน้าหนักเบา นาไปมาได้
สะดวก มีอยู่ในอัตราของกองร้อยสามารถใช้ตรวจจับการเคลื่อนที่ของบุคคล และยานพาหนะได้ไกลถึงระยะ
๗,๘๐๐ เมตร คน ๆ เดียวสามารถติดตั้งเครื่องเพื่อปฏิบัติงานได้โดยใช้เวลา ๑๐ นาที เครื่องนี้สามารถนาไปได้
โดยใช้คนลาเลียง ๒ คน เครื่องนี้เป็นเครื่องมือใช้ตรวจตามแนวเส้นสายตาและโดยปกติจะใช้ในพื้นที่ของหมวด
ซึ่งทาการตั้งรับในแนวหน้า เพื่อเฝ้าตรวจแนวหน้าของกองร้อย
ค. ที่ตั้งกองบังคับการและที่ตรวจการณ์ ผบ.หมวดเลือกที่ตั้งร่วมระหว่างที่ตรวจการณ์กับที่บังคับการ
เพื่อตรวจการณ์พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมวด และควบคุมหมวดที่ตั้งร่วมตรวจการณ์และบังคับการนี้ควรจะให้
ความปกปิดกาบัง เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีเส้นทางซ่อนพรางไปข้างหลัง ผบ.หมวด กาหนดที่อยู่ให้กับนายสิบประจา

๖๙
หมวด ให้เข้าสามารถช่วยเหลือในการควบคุมหมวดได้อย่างดีที่สุด เมื่อนายสิบประจาหมวดอยู่ในที่ตั้งร่วมตรวจ
การณ์ และบังคับการ จะช่วยเหลือผู้บังคับหมวดในการรับและรายงานข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึกควบคุมการยิง
ของหมวด การปฏิบัติงานทางธุรการ เช่น การเลี้ยงดูและการส่งกาลัง ในขณะที่ ผบ.หมวด ไม่อยู่จะเป็นผู้แทน
ของ ผบ.หมวด เมื่อนายสิบประจาหมวดอยู่นอกที่ตั้งร่วมตรวจการณ์ และบังคับการจะต้องรักษาการติดต่อกับ
ผบ.หมวดไว้ และควบคุมกาลังส่วนของหมวด ซึ่ง ผบ.หมวดไม่สามารถจะควบคุมได้
ง. การควบคุม และการติดต่อสื่อสาร
๑) ที่กองบังคับการหมวด มีทั้งโทรศัพท์อยู่ในข่ายการติดต่อทางโทรศัพท์ และมีวิทยุอยู่ในข่ายการ
ติดต่อทางวิทยุกับกองร้อย หมวดมีข่ายการติดต่อภายในของตนเอง ทั้งทางวิทยุ และโทรศัพท์ การควบคุมอาจ
กระทาโดยคาสั่งการ ถ้าสัญญาณ และการติดต่อสื่อสารแสวงเครื่องอื่น ๆ ที่ได้นัดหมายกั นไว้ล่วงหน้า ผบ.
หมวด อาจใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารของผู้ตรวจการณ์หน้า และหน่วยสมทบ หรือหน่วยสนับสนุนซึ่งอยู่ในพื้นที่
ของหมวดก็ได้ เมื่อมีความจ าเป็น ผบ.หมวด จะเคลื่ อนที่ไปยังพื้นที่ซึ่งถูกบีบบังคับจากข้าศึก เพื่อทาการ
ควบคุมการปฏิบัติด้วยตนเอง
๒) หมวดอาจได้รับโทรศัพท์เพิ่มเติมเพื่อใช้ติดต่อกับที่ตั้งต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัย เช่น
ยามคอยเหตุ เป็นต้น
๘. การวางแผนตั้งรับ
เมื่อได้รับคาสั่งการตั้งรับจากกองร้อย ผบ.หมวด ทาการประมาณสถานการณ์ และวางแผนในเวลาที่มี
อยู่ถ้าหมวดซึ่งมีเวลาในการถากถางพื้นยิง ทาหลักฐานการยิง ยิงหาหลักฐาน การพราง การดัดแปลงที่ตั้ง และ
เครื่องกีดขวางมากเพียงใด ความสาเร็จในการตั้งรับก็จะมีมากกขึ้นเพียงนั้น ผบ.หมวด วางแผนการใช้เวลาที่มี
อยู่อย่างดีที่สุด เพื่อประกันความพอเพียงของแผนการตั้งรับ อาศัยประสบการณ์ของตนเองเป็นหลัก ในการ
แบ่งเวลาส่วนหนึ่งสาหรับตนเอง เพื่อใช้ในการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ และทาแผน และให้เวลาส่วนหนึ่ง
สาหรับผู้บังคับหน่วยรองของตน เพื่อใช้ในการตรวจภูมิประเทศ และทาแผน
ก. แผนขั้นต้น ผบ.หมวด วางแผนการใช้หมวดของตนโดยอาศัยการประมาณสถานการณ์ขั้นต้นเป็น
หลัก แผนอันนี้ถือเป็นมูลฐานในการวางแผนต่อไปในอนาคต แผนนี้ควรจะได้ระบุถึงที่ตั้งจริงของหมู่ปืนเล็กต่าง
ๆ ปืนกลและเครื่องมือต่อสู้รถถัง แนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย หรือทิศทางยิงหลัก และเขตการยิงของปืนกล
ทิศทางยิงหลักของอาวุธต่อสู้รถถัง ที่ตั้งของที่ตรวจการณ์และกองบังคับการของหมวด ผบ.หมวดแจ้งแผนของ
ตนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจะร่วมไปลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศกับตนทราบ
ข. ลาดับขั้นในการวางแผน ผบ.หมวด กาหนดนัดหมายเพื่อ
๑) การเคลื่ อนย้ายหมวด ผบ.หมวด วางแผนการเคลื่ อนย้ายหมวดโดยอาศัยเวลาที่มีอยู่ และ
แผนการของตนเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าไม่สู ญเสียเวลาในการดัดแปลงที่มั่นไปโดยเปล่าประโยชน์ ผบ.ร้อย
อาจให้คาชี้แจงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายซึ่งรวมทั้งเส้นทางที่จะใช้ คาสั่งการเดินที่ตั้งรวมพลใหม่เวลาในการถึง
และวางกาลังในพื้นที่ใหม่ นายสิบอาวุโสสูงสุด ของหมวดจะเป็นผู้ควบคุมหมวดในการเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างหน้า
๒) การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ผบ.หมวด วางแผนการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศตลอด
พื้นที่รับผิดชอบของตน โดยอาศัยแผนของตนเป็นแนวทาง ผบ.หมวด อาจกาหนดนัดหมายเพื่อประสานการ

๗๐
ปฏิบัติกับผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ณ ตาบลและเวลาที่กาหนด ในระหว่างการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศก็
ได้ ผบ.หมวด เป็นผู้พิจารณากาหนดตัวเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมไปลาดตระเวนภูมิประเทศกับตน ตามปกติแล้ว ผบ.
หมู่อาจจะร่วมไปตรวจภูมิประเทศกับ ผบ.หมวดด้วย เพื่อช่วย ผบ.หมวดในการเลือกภารกิจและที่ตั้งให้กับปืน
กล และอาวุธต่อสู้รถถัง เมื่อมีเวลาจากัดนายสิบประจาหมวดอาจได้รับมอบหน้าที่พิเศษในการลาดตระเวน
ตรวจภูมิประเทศก็ได้ ตัวอย่างเช่น ให้เลือกที่ตั้งของที่ตรวจการณ์ และที่บังคับการ ที่ตั้งสารองของหมู่ต่าง ๆ
เส้นทางส่งกาลังบารุง และส่งกลับ
๓) การออกคาสั่งเตือน ผบ.หมวด แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถ
ทาได้ ถึงเรื่องวันเวลา สถานที่ ผู้รับคาสั่งที่ตนจะสั่งการ โดยปกติแล้ว ผบ.หมวดจะสั่งการต่อนายสิบประจา
หมวด ผบ.หมู่ และผู้บังคับหน่วยสมทบ เมื่อลักษณะภูมิประเทศ และสถานการณ์ข้าศึกอานวยให้ ผบ.หมวด
วางแผนชี้แจงภูมิประเทศ และสั่งการต่อผู้บังคับหน่วยรองต่าง ๆ ของตนจากพื้นที่สูงเด่นซึ่งสามารถมองเห็น
พื้นที่รับผิดชอบของหมวดได้โดยตลอด
๔) การประสานงาน ผบ.หมวด วางแผนประสานงานกับ ผบ.หน่วย ข้างเคียง และกับผู้บังคับ
หน่วยหรือผู้แทนของหน่วยสนับสนุน หน่วยที่ปะทะอยู่กับข้าศึก หรือผู้บังคับหน่วยอื่น ๆ ซึ่งอาจต้องเกี่ยวข้อง
ในระหว่างการปฏิบัติการตั้งรับ ผบ.หน่วย เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมารับคาสั่งจาก ผบ.ร้อย ด้วยการประสานงาน
บางอย่างอาจกระทาให้สาเร็จลุล่วงไปได้ในขณะนั้น ความมุ่งหมายของการประสานงานก็คือ แลกเปลี่ยน
ข่าวสารเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและขัดแย้งกันระหว่างหน่วยต่าง ๆ และเพื่อ
ประกันว่าได้วางการตั้งรับไว้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมตลอดพื้นที่แล้ว
ค. การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศในขณะที่ ผบ.หมวด ทาการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศของตน
นั้น คงทาการประมาณสถานการณ์ไปด้วยอย่างต่อเนื่อง ในขณะทาการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศไปนั้น
ผบ.หมวดจะวิเคราะห์ภูมิประเทศให้เสร็จสมบูรณ์ และเลือกที่ตั้งจริงและสารองของหมู่ต่าง ๆ ตลอดจนเขต
รับผิดชอบ ที่ตั้งอาวุธและภารกิจ ที่ตั้งส่วนระวังป้องกันและที่ตั้งที่บังคับการและตรวจการณ์ บันทึกผลที่จะเกิด
จากลักษณะภูมิประเทศต่อแผนขั้นต้นแล้วยืนยันแผนหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ในระหว่างการลาดตระเวน
ตรวจภูมิประเทศประสานงานกับหน่วยข้างเคียงและหน่วยสนับสนุนตามที่ได้วางแผนไว้
ง. ทาแผนให้สมบูรณ์ หลังจากการตรวจภูมิประเทศแล้ว ผบ.หมวดรับข้อเสนอแนะจากผู้บังคับหน่วย
รองที่ช่วยในการตรวจภูมิประเทศ ผบ.หมวด ทาการประมาณสถานการณ์ให้สมบูรณ์ โดยอาศัยข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ และตรวจภูมิประเทศด้วยตนเองเป็นหลักแล้วทาแผนตั้งรับให้สมบูรณ์ และเตรียมบันทึกเพื่อสั่งการ
ต่อไป
จ. การสั่งการ ผบ.หมวด ไปพบ ผบ.หน่วยรองของตนตามเวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้เพื่อสั่งการตั้ง
รับของหมวด คาสั่งตั้งรับของหมวดควรเป็นไปตามลาดับหัวข้อคาสั่งยุทธการ (ข้อ ๑๑) และครอบคลุมคาชี้แจง
ที่จาเป็นต่าง ๆ สาหรับหน่วยรองไว้ให้หมด หลังจากออกคาสั่งแล้วถ้ามีเวลาพอ ผบ.หมวดจะพา ผบ.หน่วย
รองของตน ไปชี้พื้นที่รับผิดชอบ และเขตการของหมู่ต่าง ๆ และที่ตั้ง และภารกิจของอาวุธยิงต่าง ๆ
ฉ. การกากับดูแล ผบ.หมวด พร้อมด้วยการช่วยเหลือของ ผบ.หน่วยรองทาการกากับดูแลหมวด เพื่อ
ประกันว่าได้ปฏิบัติตามคาสั่ง ถ้าพบการปฏิบัติที่ไม่ได้ผล หรือการเข้าใจผิดใด ๆ ผบ.หมวดนี้จะต้องกระทาโดย

๗๑
กระฉับกระเฉงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการตั้งรับ การกากับดู แลนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะประกันได้ว่า
หน่วยได้ปฏิบัติไปโดยถูกต้องตามคาสั่ง
ช. เสนอแผนการยิ ง ต่ อ ผบ.ร้ อย แผนการยิง อาจเสนอในรู ป แผนที่ สั งเขป หรื อ แผ่ น บริ ว ารก็ ไ ด้
แผนการยิงต้องทาให้สมบูรณ์และมีรายละเอียดมากที่สุดที่เวลาจะอานวยให้ เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขจะต้อง
เสนอการแก้ไขให้ทราบด้วย ผบ.หมวดจะเก็บสาเนาแผนการยิงไว้ ๑ ฉบับ รูปที่ ๑๕ เป็นตัวอย่างแผนการยิง
ของหมวด
๙. หมู่ปืนเล็กในการตั้งรับ
ก. ผบ.หมวด เป็นผู้กาหนดแบ่งมออบเขตปฏิบัติการให้แก่หมู่ต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ ๖
และ ๗ กว้างด้านหน้าของหมู่นั้น ย่อมแตกต่างกันไปตั้งแต่ ประมาณ ๓๐ เมตร ในพื้นที่ซึ่งไม่เกื้อกูลต่อการตั้ง
รับถึง ๑๐๐ เมตร ในพื้นที่ที่เกื้อกูลการตั้งรับ ถ้าในพื้นที่ของหมู่ใดมีอาวุธประจาหน่วยเข้าไปตั้งอยู่อาจเพิ่ม
กว้างด้านหน้าให้หมู่นั้น ๆ อีกได้อย่างสูง ๒๕ เมตร
ข. ภายในแต่ ล ะหมู่ จ ะใช้ ชุ ด ยิ ง ของตนวางก าลั ง ในแนวหน้ า โดยให้ ค งรู ป ชุ ด ยิ ง ไว้ แต่ ล ะชุ ด จะ
รับผิดชอบประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของหมู่ การที่จะเลือกใช้หลุมบุคคลเดี่ยว หรือหลุมบุคคลคู่นั้นพิจารณา
จากกาลั งพลของหมู่ พื้นที่ยิง และขวัญ ข้อดีของการใช้หลุมบุคคลนั้นสามารถทาการตรวจการณ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง (คนหนึ่งเตรียมพร้อมในขณะที่อีกคนหนึ่งพักหรือทางาน) การช่วยเหลือและประกันซึ่งกันและกัน
(การปฐมพยาบาล และการทดแทนในเขตการยิง ) และการแบ่งปันกันและกัน (การปฐมพยาบาล และการ
ทดแทนในเขตการยิง) และการแบ่งปันกระสุนกันและกัน
ค. หมู่ ดั ด แปลงที่ ตั้ ง ส ารองตามค าสั่ ง ของ ผบ.หมวด ที่ ตั้ ง เหล่ า นี้ ค งจั ด ระเบี ย บและดั ด แปลง
เช่นเดียวกับที่ตั้งจริง แต่หันทิศทางไปคนละทิศเท่านั้น ถ้ามีเวลาพอต้องดัดแปลงคูติดต่อขึ้น เพื่อให้มีเส้นทาง
กาบังไปสู่ที่ตั้งสารอง แม้ว่าตามปกติหมู่จะได้ดัดแปลงที่ตั้งเพิ่มเติมก็ตาม แต่อาจอาศัยคูติดต่อซึ่งได้ทาขึ้นเป็น
ที่ตั้งเพิ่มเติมก็ได้
ง. เมื่อได้รับคาสั่งตั้งรับจาก ผบ.หมวด ผบ.หมู่ ปฏิบัติตามระเบียบการนาหน่วย (ข้อ ๙) และจัดทา
คาสั่งของหมู่ขึ้น (ข้อ ๑๑) คาสั่งตั้งรับของหมู่นั้นจะสั่งการในภูมิประเทศที่จะทาการตั้งรับคาสั่งจะต้องชัดเจน
และสมบูรณ์ ให้ทหารทุกคนในหมู่เข้าใจภารกิจและแผน ถ้ามีเวลาจากัด ผบ.หมู่อาจสั่งการเมื่อทหารอยู่ ณ ที่
ประจาในการตั้งรับของตน หรือเมื่อได้เริ่มดัดแปลงภูมิประเทศแล้วก็ได้ คาสั่งการตั้งรับหมู่นั้นคงสั่งการตาม
หัวข้อคาสั่งยุทธการซึ่งได้แก่
๑) ข่าวสารเกี่ยวกับกาลั งฝ่ า ยข้าศึกและฝ่ ายเรา รวมที่ตั้งและสิ่ งพิสู จน์ทราบของหมู่ข้างเคียง
ข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธสนับสนุนที่ตั้งในพื้นที่ของหมู่
๒) ภารกิจของหมู่
๓) ที่ตั้งและเขตการยิงของพลปืนเล็ก พลยิงลูกระเบิด อาวุธกลสาหรับการจัดการป้องกันรถถังนั้น
ทาโดยมอบอาวุธต่อสู้รถถังของหมู่ให้ กับทหารบางคนในหมู่ การดัดแปลงภูมิประเทศรวมถึงประเภทของหลุม
ปืน, คาชี้แจงอื่น ๆ และดับความเร่งด่วนในการทางาน

๗๒
๔) รายละเอียดทางยุทธการและการส่งกาลัง เช่น การส่งกระสุน ที่ตั้งปฐมพยาบาลฉากการยิง
หรือทาการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย และที่อยู่ของ ผบ.หมวด และ ผบ.หมู่

รูปที่ ๑๖ หมู่ปืนเล็กในแนวหน้าในการตั้งรับ
จ. หลังจากที่สั่งการแก่หมู่เสร็จแล้ว ผบ.หมู่ เคลื่อนย้ายทหารภายในหมู่ของตน ตรงไปยังที่ตั้งยิงของ
แต่ละบุคคล จัดตั้งการระวังป้องกันภายในขึ้น โดยอย่างน้อยภายในเขตของหมู่ต้องจัดยามขึ้น ๑ นาย ก่อนที่
จะเริ่มงานดัดแปลง ผบ.หมู่ จะนอนลงข้าง ๆ ที่ตั้งของทหารแต่ละคนเพื่อปรับปรุงแก้ไขการตรวจการณ์และ
พื้นยิงของแต่ละคนนั้น ๆ ในระหว่างการตรวจสอบที่ตั้งต่าง ๆ ผบ.หมู่ จะต้องดาเนินการให้มั่นใจได้ว่า เขตการ
ยิงของแต่ละบุคคลได้ทาบกันและสามารถยิงกระสุนไปยังแนวทางเคลื่อนที่ได้อย่างหนาแน่นตามต้องการได้
ผบ.หมู่จะเลือกที่อยู่ ณ ที่ซึ่งตนสามารถตรวจการณ์ได้ดีที่สุดและสามารถควบคุมหมู่และรักษาการติดต่อกับ
ผบ.หมวด ได้ดีที่สุด ความรับผิดชอบของ ผบ.หมู่ อยู่ในระหว่างการดัดแปลงที่มั่นนั้นได้แก่
๑) การประสานงานตามความจาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีอาวุธอื่น ๆ เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่
ของหมู่
๒) กากับดูแลการดัดแปลงหลุมบุคคล
๓) กากับดูแลการทาแผ่นจดระยะ รวมทั้งการกะระยะไปยังที่หมายเด่น ๆ
๔) กากับดูแลการถากถางพื้นยิง
๕) กากับดูแลการดัดแปลงที่ตั้งสารอง
๖) ตรวจสอบที่ตั้งต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการพรางและทาที่กาบังเหนือศีรษะเป็นไปอย่างเพียงพอ
๗) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอาวุธต่าง ๆ ได้ปรับศูนย์ดีแล้ว

๗๓
๘) จัดทาแผนที่สังเขปเป็นคู่ฉบับ แสดงการยิงของหมู่แสดงตาบลที่สูงเด่น หรือลักษณะประเทศ
และระยะไปยังตาบลนั้น ๆ แล้วมอบแผนที่สังเขปให้กับ ผบ.หมวด ๑ ฉบับ ตนเก็บไว้ ๑ ฉบับ
ฉ. การเลือกที่ตั้งยิงถือว่าเป็นสิ่งสาคัญสาหรับพลปืนเล็กแต่ละคน
๑) ผบ.หมู่ ร่วมกับ ผบ.ชุดยิง เลือกที่ตั้งให้กับพลปืนเล็กเป็นบุคคลภายในพื้นที่หมู่แล้วกาหนดเขต
การยิงให้ เขตการยิงของแต่ละบุคคลต้องให้ทาบทับกั น เพื่อประกันว่าได้วางการยิงไว้อย่างครอบคลุมตลอด
พื้นที่รับผิดชอบของหมู่
๒) ผบ.หมู่ เลือกที่ตั้งยิงและกาหนดเขตการยิง ให้แก่อาวุธกลของหมู่ ถ้าสามารถทาได้ก่อนมอบ
เขตการยิงให้กับอาวุธของหมู่แต่ละกระบอกนั้น ควรให้มีเขตการยิงครอบคลุมตลอดพื้นที่รับผิดชอบของหมู่ ถ้ า
ไม่สามารถทาได้จะต้องมอบเขตการยิงของอาวุธกลทาบกันเพื่อครอบคลุมตลอดเขตของหมู่อาวุธกลนี้อาจยิงใน
เขตการยิงของคนอื่นเพื่อเป็นการช่วยเหลือในขณะที่ไม่มีเป้าหมายปรากฏขึ้นในเขตรับผิดชอบของตนก็ได้
๓) ถ้า ผบ.หมวด มิได้กาหนดไว้ก่อน ผบ.หมู่ จะเป็นผู้เลือกที่ตั้งยิงและกาหนดเขตการยิงที่แน่นอน
ให้แก่พลยิงลูกระเบิด เขตการยิงนี้ควรจะเป็นเขตการยิงของหมู่ หรือเป็นเขตซึ่งใหญ่พอที่จะทาบทับเขตการยิง
ของพลยิงลูกระเบิดข้างเคียง ลูกระเบิดยิงนี้อาจใช้ได้ทั้งยิงเล็งตรงและเล็งจาลองต่อข้าศึกที่เดินเท้าในระยะได้
ไกล ๔๐๐ เมตร ที่หมายซึ่งเหมาะสมคือ อาวุธประจาหน่วย หรือกลุ่มทหารของข้าศึก ลูกระเบิดยิงอาจใช้เสริม
ช่องว่างในการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายของอาวุธอื่น ๆ หรือยิงต่อเป้าหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ ก็ได้
๔) ผบ.ชุดยิงเข้าประจาที่ในแนวหน้า และแบ่งมอบเขตการยิงให้เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ เป็นผู้คอย
ช่วยในการควบคุมหมู่ และในขณะที่ ผบ.หมู่ ไม่อยู่ ผบ.ชุดยิงที่มีอาวุโสสูงจะทาหน้าควบคุมหมู่แทน
๕) ที่ตั้งยิงแต่ละแห่งรวมทั้งที่ตั้งยิงสารองด้วย จะต้องจัดการพรางและงดเว้นการเคลื่อนย้ายการใช้
เสียงที่ไม่จาเป็นลงให้เหลือน้อยที่สุด ผบ.หมู่ต้องการให้ทหารภายในหมู่ของตนปฏิบัติดังนี้คือ
ก) ให้อยู่ภายในฉากเงาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ข) ใช้กิ่งไม้ ใบไม้พราง เพื่อลบล้างร่องรอยของตัวทหาร อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้
ค) ซ่อนพรางเครื่องมือในการับประทานอาหาร แผ่นจดระยะ ภาชนะใส่เสบียง และกระสุนและ
วัตถุอื่น ๆ ที่มีสีหรือสะท้อนแสง
ง) ลบรอยที่ซึ่งมีสีเข้มให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
จ) ซ่อนหรื อน าดิน ซึ่งขุดใหม่ ๆ ในการขุดหลุ มบุคคลหรือหลุ มปืนไปทิ้งที่อื่น เปลี่ ยนแปลง
รูปร่างของหลุมต่าง ๆ โดยการพรางให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ฉ) ใช้เฉพาะเส้นทางที่เลือกไว้สาหรับการเคลื่อนที่เข้าออกจากที่เข้าออกจากที่ ตั้ง ถ้าจาเป็น
จะต้องเคลื่อนที่ในภูมิประเทศให้ลบรอยหรือซ่อนพรางสิ่งบอกเหตุแสดงเหตุ แสดงเคลื่อนที่ให้หมดสิ้นไป
๖) ในหมวดทหารราบยานเกราะ ปืน กลเพิ่ ม เติ ม ของแต่ ล ะหมู่ ปืน เล็ กนั้ น ผบ.หมวด อาจใช้
เช่นเดียวกับปืนกลของหมู่อาวุธ และแต่ละหมู่จะต้องจัดพลปืนเล็ก ๒ นาย เข้าประจาปืนกลนี้
ช. หมู่ปืนเล็กจัดการระวังป้องกันตนเอง โดยการเตรียมพร้อมและโดยการปฏิบัติการระวังป้องกัน
ตามหน้าที่ของตน ตามแบบการระวังป้องกันของหมวด
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ซ. วิธีการควบคุมของ ผบ.หมู่ คือการติดต่อด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามการควบคุมของ ผบ.หมู่ มักจะ
ถูกจากัดลงโดยระยะทางซึ่งตนสามารถสั่งการด้วยวาจาได้ยินถึงและใช้ท่าสัญญาณให้เห็นได้ ผบ.หมู่ จะต้อง
คาดถึงความยากลาบากในการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติการตั้งรับไว้แล้ว วางแผนหาวิธีช่วยขจัดความ
ยุ่งยากเหล่านั้นไว้ วิธีการอันหนึ่งก็คือ การส่งข่าวสารต่อจากหลุมบุคคลหนึ่งไปอีกหลุมหนึ่ งตามลาดับไป ด้วย
เครื่องมือแสวงเครื่องต่าง ๆ ควรจะได้จัดทาไว้เพื่อเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น วางสาย
ลวดไว้ตามแนวหลุมบุคคลแล้วกาหนดนัดหมายสัญญาณในการดึงสายลวดไว้ เพื่อแจ้งข่าวสารพิเศษ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังอาจใช้ทาสัญญาณ พลุสัญญาณ หรือการยิงของอาวุธเบาเพื่อช่วยในการควบคุมก็ได้ ถ้ามีเวลา
พอควรขุดคูติดต่อระหว่างหลุมบุคคลไว้ด้วย
๑๐. หมู่อาวุธในการตั้งรับ
ก. ปืนกลและอาวุธต่อสู้รถถังในหมู่อาวุธนั้น เป็นอาวุธยิงช่วยในอัตราของหมวด
ข. ผบ.หมวด เป็นผู้กาหนดภารกิจ และที่ตั้งยิงคร่าว ๆ ให้แก่อาวุธเหล่านี้ ผบ.หมวด อาจกาหนดที่ตั้ง
ยิงสารอง และเพิ่มเติมให้ตามความจาเป็นด้วย
ค. ผบ.หมู่ อาวุธ วางตัวอยู่ ณ ที่ซึ่งส่ามารถควบคุมหมู่ของตนทั้งหมดได้ ถ้าไม่สามารถจะทาตามที่
กล่าวมาแล้วได้ ผบ.หมู่ จะควบคุมอาวุธซึ่งคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่เป็นอันตรายที่ สุดต่อที่มั่น หรือช่วยเหลือ
ผบ.หมวด ณ ที่บังคับการและตรวจการณ์ของหมวด ในขณะที่ ผบ.หมู่ไม่อยู่ พลยิงจะควบคุมอาวุธของตนเอง
ง. โดยปกติ ผบ.หมู่ อาวุธจะร่วมไปลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศกับ ผบ.หมวด เพื่อเสนอแนะในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับที่ตั้งของอาวุธ ผบ.หมวด เลือกที่ตั้งโดยคร่าว ๆ และประสานการยิงของอาวุธ นั้น ๆ กับหมวด
ข้างเคียง และแผนการยิงสนับสนุนของกองร้อย
จ. เมื่อได้รับคาสั่งการตั้งรับของหมวด ผบ.หมู่อาวุธปฏิบัติตามระเบียบการนาหน่วย (ข้อ ๙) ทาแผน
ของตนและสั่งการ ผบ.หมู่ อาวุธสั่งการจากย่านกลางเพื่อชี้ที่ตั้งโดยเฉพาะต่าง ๆ
ฉ. เมื่อได้สั่งการตั้งรับของหมู่แล้ว ผบ.หมู่ เคลื่อนย้ายกาลังของตนไปยังที่ตั้งยิงต่าง ๆ อาวุธแต่ละ
กระบอกทาการตั้งยิง และเตรียมการยิงไปยังเขตรับผิดชอบของตน อาวุธทุกกระบอกต้องตรวจสอบเพื่อให้
มั่นใจว่าอยู่ในสภาพซึ่งใช้งานได้อย่างดี ผบ.หมู่ และหมวดตรวจสอบการตรวจการณ์และเขตการยิงของที่ตั้งยิง
ต่าง ๆ ที่ได้เลือกไว้ และประสานงานขั้นสุดท้ายให้สมบูรณ์กับหมู่ปืนเล็ก ถ้า ผบ.หมวด กาหนดแนวยิงฉาก
ป้องกันขั้นสุดท้ายขึ้น ผบ.หมู่อาวุธ ตรวจสอบแนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายแล้วรายงานขอบเขตการยิงกวาด
และพื้น ที่อับกระสุ นต่อ ผบ.หมวด การปฏิบัตินี้กระทาโดยพลยิงผู้ช่วยเดินผ่านตามแนวยิงฉากป้องกันขั้น
สุดท้ายในขณะที่พลยิงเล็งอยู่ที่ปืน และบันทึกขอบเขตพื้นที่อับกระสุน และยิงกวาด (การตรวจการณ์จากทาง
หลัง และทางข้างของอาวุธ อาจช่วยในการกาหนดพื้นที่อับกระสุน และย่านยิงกวาดได้เหมือนกัน) ผบ.หมู่
กาหนดการแบ่งมอบกระสุนขั้นต้นให้กับปืน และกากับดูแลการถากถางพื้นยิง การดัดแปลงที่ตั้งยิงจริง ที่ตั้งยิง
สารอง และที่ตั้งยิงเพิ่มเติม และแผ่นจดระยะยิงของที่ตั้งยิงทุก ๆ แห่ง ในขณะที่ไม่ได้ทาการยิงนั้นปืนกลจะตั้ง
ยิงพร้อมที่จะยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย หรือหันไปในทิศทางยิงหลัก
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ช. การระวังป้องกันสาหรับชุดของหมู่อาวุธนั้น จัดโดยให้แต่ละชุดมีทหารเตรียมพร้อมอยู่ ๑ นาย
พร้อมที่จะยิงอย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา ยามต่าง ๆ ซึ่งจัดไว้ในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กจะแจ้งการเข้ามา
ของข้าศึกและช่วยการระวังป้องกันเพิ่มเติมให้แก่ชุดยิง
ซ. ผบ.หมวด จัดวางปืนกลไว้ตามขอบหน้าของพื้นที่การรบ เพื่อให้อานาจการยิงสุดสุดสาหรับหมวด
และให้สามารถยิงสนับสุนนหน่วยข้างเคียง และเพื่อร่วมในการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย ความมุ่งหมายหลัก
คือ เพื่อวางฉากยิงระหว่างกาลังข้าศึกเข้าตะลุมบอน และที่มั่ นฝ่ ายเดียวกัน การยิงนี้ต้องการให้ตัดตลอด
ด้านหน้ าของกองร้อย และประสานกับ หน่วยข้างเคียง ผบ.หมวด เป็นผู้กาหนดที่ตั้งยิงอย่างคร่าว ๆ และ
ภารกิจให้แก่ปืนกลแต่ละกระบอก ผบ.หมู่ อาวุธ เป็นผู้เลือกที่ตั้งยิงที่แท้จริงของแต่ละปืน เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจ
ของตนได้อย่างดี ที่สุด เขตการยิงควรจะเลือกที่เพื่อให้ ยิงข้าศึกในแนวทางเคลื่อนที่ที่เป็นอันตรายที่สุดใน
ระหว่างการตั้งรับในระยะประชิด และการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย ปืนกลนั้นเป็นอาวุธที่เหมาะ ที่จะใช้ตั้งยิง
เป็นคู่ (ทั้งคู่ยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายและมีเขตการยิงเดียวกัน ) เพื่อให้สามารถทาการยิงได้อย่างต่อเนื่อง ใน
กรณีที่ปืนกระบอกหนึ่งถูกทาลายลงหรือติดขัด หรือบรรจุกระสุนใหม่ เมื่อปืนกลตั้งยิงคู่จะง่ายต่อการควบคุม
และส่งกาลังสถานการณ์บังคับ จะใช้ปืนกลตั้งยิงเดี่ยว (ยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายแยกกัน หรือทิศทางยิงหลัก
และเขตการยิงต่ างกัน) ถ้าลักษณะภูมิประเทศไม่อานวยให้ใช้การยิงทางข้างและยิงกวาด ผบ.หมวด อาจ
กาหนดทิศทางยิงหลักและเขตการยิง หรือเพียงเขตการยิงให้กับปืนกลก็ได้
ด. ที่ตั้งของอาวุธต่อสู้รถถัง ควรให้สามารถยิงยานเกราะของข้าศึกที่เคลื่อนที่เข้ามาในทางเฉียงมี
เส้นทางปกปิดกาบังดีสาหรับการเคลื่อนที่ไปเข้าที่ตั้งยิงสารองหรือที่ตั้งยิงเพิ่มเติมและมีการป้องกันต่ออาวุธยิง
เล็งตรง และเล็งจาลองของข้าศึก
ต. ที่ตั้งยิงสารอง และที่ตั้งยิงเพิ่มเติม ที่ ผบ.หมวด เลือกให้กับปืนกล และอาวุธต่อสู้รถถังนั้นควรจะมี
เส้นทางปกปิดกาบังเข้าไปสู่ มักจะมีความจาเป็นต้องขุดคูติดต่อไปยังที่ตั้งยิงเหล่านี้อยู่เสมอ ๆ
ถ. พลกระสุนดัดแปลงที่ตั้งอยู่ใกล้กับที่ตั้งปืน เพื่อลาเลียงส่งกระสุนได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยในการ
ระวังป้องกันที่ตั้งอาวุธ ในระยะประชิด และทดแทนพลประจาอาวุธที่บาดเจ็บ พลกระสุนเหล่านี้อาจให้เข้า
ประจาทีร่ วมไปกับเจ้าหน้าที่ของหมู่ปืนเล็กก็ได้
ท. ถ้าอาวุธประจาหน่วยเข้าประจาที่ตั้งทางปีกของหมวด จะต้องจัดพลปืนเล็กหรืออาวุธกลเพื่อทาให้
การป้องกันในระยะประชิดได้
๑๑. การเตรียมการตั้งรับ
ก. เมื่อหมวดมาถึงจัดการระวังป้องกัน และอาวุธประจาหน่วยเข้าที่ตั้งยิงชั่วคราวทันทีเพื่อคุ้มครอง
เส้นทางเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ที่เป็นอันตรายที่สุด เมื่อสามารถทาได้ให้แบ่งมอบเขตการยิง ทิศทางยิงหลัก และ
แนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย ในคาสั่งการตั้งรับของหมวดจะกาหนดลาดับความเร่งด่วนในการทางานและ
เวลาที่จะให้ดัดแปลงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ถ้า ผบ.ร้อย ไม่กาหนดลาดับความเร่งด่วนในการทางานไว้ ผบ.หมวด
จะเป็นผู้กาหนดขึ้นเอง
ข. ในระหว่างดัดแปลงที่ตั้งต่าง ๆ นั้น ผู้บังคับหน่วยทุกนายจะต้องกากับดูแลการปฏิบัติของตนอย่าง
ใกล้ชิด จะไม่อนุญาตให้ทาเสียง การเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็น อาจเปิดเผยที่ตั้งได้ การพรางนั้นให้กระทาควบคู่กัน
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ไปกับการดัดแปลงที่ตั้ง จะต้องทาแผ่นจดระยะและตรวจสอบ ผู้บังคับหน่วยจะเป็นผู้แก้ไขเขตการยิงและ
ทิศทางยิงหลัก หรือแนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายให้แก่อาวุธต่าง ๆ จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้ดีขึ้น จะต้องสอบถามทหารดูเป็นรายบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้ทราบ และเข้าใจคาสั่ง
ค. การดัดแปลงพื้นที่คงกระทาไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ยึดอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อปรับปรุงที่มั่นตั้ง
รับให้มั่นคงแข็งแรง
๑๒. การปฏิบัติการตั้งรับ
ก. ผบ.ร้อย แจ้งให้ ผบ.หมวด ในแนวหน้าทราบก่อนที่กองรักษาด่านจะถอนตัว เพื่อให้กองรักษาด่าน
รบถอนตัวผ่านแนวขอบหน้าของพื้นที่การรบได้สะดวก เมื่อมีความจาเป็นกาลังทหารซึ่งอยู่ตามแนวขอบหน้า
ของพื้นที่การรบจะทาการยิง เพื่อคุ้มครองการถอนตัวของกองรักษาด่านรบ การปฏิบัติการตั้งรับของหมวดปืน
เล็กในแนวหน้าจะเริ่มต้นเมื่อการตรวจการณ์พบข้าศึกเพียงพอที่จะทาการยิงอย่างได้ผลด้วยอาวุธในอัตรา
อาวุธที่มาสมทบหรือสนับสนุนหมวดในแนวหน้าในขณะที่ ข้าศึกยังคงเคลื่อนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนั้น จะถูก
การยิงหนาแน่นขึ้นตามลาดับ ยามระวัง ป้องกันต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าแนว จะรายงานข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึก
และขอการยิงตลอดจนการปรับการยิงให้อาวุธเล็งจาลองด้วย เมื่อการเคลื่อนที่เข้ามาของข้าศึกเป็นอันตรายต่อ
ที่ตั้งส่วนระวังป้องกันต่าง ๆ ส่วนระวังป้องกันเหล่านี้จะถอนตัวเข้ามาตามคาสั่ง ผบ.หมวด ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
การประชิดติดพัน
ข. ผู้บังคับหน่วยและผู้ตรวจการณ์หน้าทุกนายที่อยู่ในพื้นที่ของหมวดตามขอบหน้าของพื้นที่การรบยิง
เป้าหมายข้าศึกภายในระยะยิงหวังผลของตน ถ้าในแนวหน้าค้นหาเป้าหมายที่จะทาการยิงด้วยวิธีเล็งจาลอง
อาวุธยิงเล็งตรงที่ตั้งอยู่ไม่มียานเกราะของข้าศึกปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่นั้น อาวุธต่อสู้รถถังจะไม่ใช้ยิงหรืออาจให้
ยิงเป้าหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ เช่น อาวุธประจาหน่วยของข้าศึกและกลุ่มทหารข้าศึก เป็นต้น ปืนกล อาวุธกล
ปืนเล็ก และเครื่องยิงลูกระเบิดคงทาการยิงเป้าหมายที่เหมาะสมภายในเขตรับผิดชอบของตน ถ้าปรากฏว่า
ข้าศึกค้นหาที่มั่นตั้งรับของฝ่ายเรา และเราต้องการที่จะทาการยิงอย่างจู่โจม แล้วอาวุธเล็งตรงให้ระงับการยิงไว้
ก่อนจนกว่าข้าศึกจะเข้ามาใกล้ภายในระยะยิงหวังผลของพลปืนเล็ก ในขณะที่การยิงอย่างจู่โจมอาจบังเกิดผล
ทางจิตวิทยาอย่างสูงต่อข้าศึกนั้น ผบ.หน่วย จะต้องตระหนักด้วยว่าเราจะต้องเสียเวลาและพื้นที่อันมีค่าไปด้วย
ผบ.หน่วยต้องควบคุมการยิงของหน่วยตน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ยิงไปให้สิ้นเปลืองกระสุนโดยเปล่าประโยชน์
อาวุธต่าง ๆ จะย้ายไปเข้าที่ตั้งสารอง และเพิ่มเติมตามความจาเป็น
ค. ในขณะที่ข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ของหมวดตามลาดับนั้น จะถูกการยิงรุนแรงขึ้นตามลาดับ
สาหรับยานเกราะ จะถูกต่อต้านด้วยทุ่นระเบิด เครื่องฉีดไฟ ปืนใหญ่กลางและอาวุธต่อสู้รถถัง ส่วนทหารราบ
เดินเท้าเผชิญกับการยิงของอาวุธเบา เครื่องยิงลูกระเบิด ลูกระเบิ ดยิง ปืนใหญ่เบา จะต้องพยายามดาเนินการ
ทุกวิถีทาง เพื่อแยกหน่วยรถถังและทหารราบเดินเท้าออกจากกัน
ง. ถ้าข้าศึกยังคงเคลื่อนที่ใกล้แนวเข้ามาจนใกล้แนวยิงฉาก และเริ่มตะลุมบอน ผบ.หมวดจะร้องขอ
การยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย ปืนกลจะคงทาการยิงตามแนวยิงฉากของตน ถ้าไม่ได้กาหนดแนวยิงฉากไว้ปืนกล
คงทาการยิงต่อเป้าหมายที่เหมาะสมภายในเขตการยิงของตน เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่คงทาการยิงฉาก
ของตนและอาวุธอื่น ๆ ทั้งหมวดทาการยิงด้วยอัตราการยิงหวังผลสูงสุด อาวุธขั้นสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับจานวน
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กระสุนที่มีอยู่หรือตามคาสั่ง หลังจากการยิง ฉากแล้ว อาวุธต่าง ๆ อาจยิงด้วยอัตราความเร็วต่าหรือหยุดยิง
อย่างไรก็ตามการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายอาจยิงซ้า ๆ ได้ตามความจาเป็นที่เกิดขึ้น เนื่องจากการยิงฉากนี้
สิ้นเปลืองกระสุนเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงไม่ควรร้องขอนอกจากจะได้ใช้การยิงป้องกันที่มั่นในระยะประชิด
อย่างสูงแล้วเท่านั้น ถ้าข้าศึกผ่านแนวการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายเข้ามาได้จะถูกขับไล่ด้วยการรบประชิด
(การรบทั้งมวลที่ดาเนินการภายในระยะขว้างลูกระเบิดของขอบหน้าพื้นที่การรบ รวมทั้งการยิงของอาวุธเบา
ลูกระเบิดขว้างการต่อสู้ประชิดตัวและการยิงของอาวุธเล็งจาลองบนที่มั่น)
จ. ถ้าพื้นที่ของหมวดถูกเจาะหรือถูกกดดันจากทางปีกหรือทางหลัง ผบ.หมวด อาจสั่งเคลื่อนย้าย
ทหารและอาวุธไปตามคูติดต่อจากตาบลที่มีการปะทะน้อยที่สุดไปยังที่ ตั้งสารองเพื่อเผชิญกับการกดดันนั้น
อาวุธยิงเล็งตรงและเล็งจาลองทาการยิงไปยังพื้นที่ถูกเจาะนั้น การยิ งตัดฐานของส่วนที่เจาะเพื่อป้องกันการ
เพิ่มเติมกาลัง
ฉ. ถ้าข้าศึกถูกขับไล่ถอยไปให้ใช้อาวุธ ทุกชนิดที่มีอยู่ทาการยิงขับไล่ ข้าศึกไป แล้ วจัดตั้งการระวัง
ป้องกันเฉพาะตาบลขึ้นใหม่ และอาจส่งลาดตระเวนออกไปข้างหน้าเพื่อดารงการปะทะกับข้าศึกไว้ ให้ทาการ
ระดมยิงไปยังพื้นที่ซึ่งข้าศึกน่าจะไปรวบรวมกาลังกันขึ้นใหม่ กาลังทหารซึ่งประจาอยู่ในแนวขอบหน้าของพื้นที่
การรบจัดระเบียบใหม่ จัดการส่งกลับผู้บาดเจ็บ เพิ่มเติมกระสุนและเพิ่มความมั่นคงของที่มั่นตั้งรับ
ช. ในระหว่างการปฏิบัติการตั้งรับ ผู้บังคับหน่วยทุกนายจะต้องรายงานให้ผู้บั งคับบัญชาของตนทราบ
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ความมีลักษณะผู้นาอย่างเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวนั้นถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมากตามปกติแล้ว
ตัว ผบ.หมวด และหมู่นั้นจะไม่ทาการยิงนอกจากเวลารบประชิด ซึ่งการยิงอาจจาเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ผบ.หมวด ผบ.หมู่ อาจทาการยิงเพื่อป้องกันชี้เป้าหมายเพื่อเป็นสัญญาณเปิดฉากยิงก็ได้
ซ. หน้าที่ของ ผบ.หมวด ในระหว่างการปฏิบัติการตั้งรับนั้นมีดังนี้ คือ
๑) กากับดูแลโดยใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย
๒) การควบคุมการยิง รวมทั้งการเริ่มยิงครั้งแรกและการย้ายการยิง
๓) ร้องขอและปรับการยิง อาวุธยิงสนับสนุนต่อเป้าหมายที่เกิดขึ้น
๔) การโยกย้ายทหารภายในที่ตั้งหมวด
๕) รายงานสถานการณ์ให้ ผบ.ร้อย ทราบอยู่ตลอดเวลา
๖) แสดงลักษณะผู้นาอย่างสูง ณ ตาบลวิกฤต
๗) ประกันให้กระสุนและยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมมีเพียงพอ
๘) ในระหว่างที่สงบการสู้รบลงจัดระเบียบใหม่ และจัดตั้งระบบการตั้งรับขึ้นใหม่
๑๓. การปฏิบัติการตั้งรับเวลากลางคืน
ก. ในเวลากลางคืน ใช้การลาดตระเวน ที่ฟังการณ์และเครื่องมือเฝ้าตรวจ ตรวจการเคลื่อนที่เข้ามา
และการแทรกซึมของข้าศึก
ข. ส่วนระวังป้องกันเฉพาะตาบล รายงานการเคลื่อนที่เข้ามาของข้าศึก และร้องขอการยิงส่องสว่าง
และการยิงสนับสนุน เมื่อส่วนระวังป้องกันเหล่านี้ถูกคุกคามจากข้าศึก จะถอนตัวกลับเข้ามาตามคาสั่ง ผบ .
หมวด ก่อนที่จะมีการปะทะติดพันกับข้าศึก
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ค. ในขณะที่ข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามา เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่จะยิงส่องสว่างพร้อมกับใช้ เครื่องมือ
ตรวจการณ์อินฟราเรด ชุดเรดาร์เฝ้าตรวจ เพื่อตรวจค้นการเคลื่อนที่ของข้าศึก พลุสะดุดและเครื่องมือแสวง
เครื่องอื่น ๆ เช่น เปลวเพลิงจะช่วยเพิ่มการส่องสว่างยิ่งขึ้น เมื่อต้องการการจู่โจมการเปิดฉากการยิงให้เริ่มตาม
คาสั่งของผู้บังคับหน่วย ตามกฎทั่วไปแล้วอาวุธจะไม่ทาการยิงจนกว่าผู้ยิงจะมองเห็นเป้าหมาย เพื่อป้องกันการ
ยิงอย่างเดาสุ่ม ซึ่งจะยังผลให้สิ้นเปลืองกระสุน และเป็นการเปิดเผยที่ตั้งโดยไร้ประโยชน์ ผบ.หน่วย ทุกคน
จะต้องควบคุมการยิงโดยใกล้ชิด ควรจะใช้วิธีการยิงโดยวิธีเล็งจาลองให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ การยิ งของ
อาวุธประจาหน่วยจะต้องยิงโดยใช้แผ่นจดระยะ หลักเล็ง และหลักฐานเตรียมการยิงซึ่งได้ทาไว้ล่วงหน้า
ง. การปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งจะต้องเผชิญในการปฏิบัติการตั้งรับในเวลากลางคืนนั้น ส่วนใหญ่แล้วคง
เช่นเดียวกับการปฏิบัติการในเวลากลางวัน นอกจากว่าส่วนใหญ่ของการปฏิบั ติจะเป็นการจู่โจมและรบประชิด
มากขึ้นเท่านั้น
ตอนที่ ๓ หมวดหนุนของกองร้อยอาวุธเบาในแนวหน้าในการตั้งรับ
๑๔. กล่าวทั่วไป
ก. ที่ตั้งและภารกิจ โดยปกติหมวดหนุนจะตั้งอยู่ข้างหลังหมวดในแนวหน้า เพื่อเพิ่มความลึกให้กับ
พื้นที่การตั้งรับของกองร้อย ผบ.ร้อย มอบที่ตั้งจริงให้กับหมวดพร้อมด้วยที่ตั้งสารองหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง
ให้ด้วย หมวดหนุนจะเคลื่อนที่จากที่ตั้งแห่งหนึ่งไปยังที่ตั้งอีกแห่ง ตามความต้องการของสถานการณ์ข้าศึก ผบ.
ร้อย มอบภารกิจให้แก่กองหนุน หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งภารกิจ แล้วกาหนดลาดับความเร่งด่วนให้ก็ได้ ภารกิจที่
มอบให้นั้นอาจเป็นไปตามหัวข้อดังต่อไปนี้
๑) จากัดการเจาะแนว
๒) ป้องกันปีกและทางหลังกองร้อย
๓) สนับสนุนหมวดในแนวหน้าด้วยการยิง
๔) ปฏิบัติการเฝ้าตรวจและการจัดการระวังป้องกันในพื้นที่ของกองร้อย
๕) ตีโต้ตอบ
๖) ใช้ให้ทาหน้าที่ในแนวกองรักษาด่านรบ
ข. ที่ตั้งหมวดหนุนจะตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งอานวยต่อการตั้งรับที่ดีที่สุด ข้างหลังหมวดในแนวหน้า ณ ที่ตั้ง
นั้นจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบได้ แต่ไม่ค่อยไปข้างหน้ามากเกินไปจนเป็นอันตรายจากการยิงของ
ข้าศึก ร่วมกับหมวดในแนวหน้า
ค. การดัดแปลงที่ตั้ง การดัดแปลงที่ตั้งของหมวดหนุนนั้นโดยทั่วไปแล้ว เช่นเดียวกับหมวดในแนวหน้า
แต่มีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเตรียมวางฉากการยิงป้องกันขั้นสุดท้าย กาลังของหมวดส่วนใหญ่จะเข้าประจาอยู่ที่ตั้ง
จริงของหมวด เมื่อลักษณะภูมิประเทศยากต่อการเคลื่อนที่ไปเข้าที่ตั้งสารอง หมวดหนุนอาจจะต้องดัดแปลง
และเข้าประจาที่มั่นมากกว่าหนึ่งแห่งในขั้นต้นก็ได้ ถ้าจาเป็นจะต้องแยกกันเข้าประจาในที่มั่นแล้ว แต่ละที่มั่น
จะต้องพยายามรักษาความสมบูรณ์ของหมู่ปืนเล็กไว้ ส่วนกาลังของหมู่อาวุธนั้นอาจแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้
๑) ที่ตั้งต่าง ๆ ควรให้วางกาลัง ๓ หมู่เคียงกัน และต้องได้ดัดแปลงไว้ เพื่อให้ย้ายการยิงไปทางปีก
และทางหลังโดยการเคลื่อนย้ายไปเข้าประจาที่ตั้งสารองของหมู่ได้

๗๙
๒) นอกจากอาวุธปืนกลแล้ว แผนการยิงของอาวุธอื่น ๆ ในหมวดหนุนคงเช่นเดียวกับของหมวดใน
แนวหน้า ปืนกลของหมวดหนุนนั้นตามปกติจะใช้ตั้งยิงเดี่ยว ทั้งนี้เพราะว่ามีเขตพื้นที่รับผิดชอบกว้างกว่าหมวด
ในแนวหน้า อาจมีจานวนแนวทางเคลื่อนที่เข้ามาสู่มากกว่าจานวนคู่ของปืนกล ปืนกลนั้นจะมอบเขตการยิงให้
หรือทิศทางยิงหลัก และเขตรับผิดชอบให้ก็ได้ ปืนกลในหมวดหนุนนี้จะไม่กาหนดให้ทาการยิงฉากป้องกันขั้น
สุดท้าย ปืนแต่ละกระบอกจะต้องเตรียมและดัดแปลงที่ตั้งยิงสารอง และเพิ่มเติมของตนไว้ ควรจะได้พิจารณา
ใช้ปืนติดตั้งบนขาหยั่งด้วยเพื่อจะได้ทาการยิงในเขตการยิงที่กว้างขึ้น
๓) ผบ.หมวด หนุนจัดที่ตั้งบังคับการและตรวจการณ์ขึ้นภายในที่ตั้งของหมวด ณ ที่ซึ่งตนสามารถ
ตรวจการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของตน และควบคุมการยิงของหมวดได้ดีที่สุด ถ้าลักษณะภูมิประเทศอานวยให้
ที่บังคับการและตรวจการณ์ ควรจะตั้งอยู่ ณ ที่ซึ่งสามารถตรวจการณ์ในพื้นที่ของหมวดในแนวหน้าและทางปีก
กับทางหลังของกองร้อยได้ด้วย
๔) ผบ.หมวดหนุน คงใช้มาตรการระวังป้องกันเช่นเดียวกับหมวดในแนวหน้า
๑๕. ภารกิจของหมวดหนุน
ก. จากัดการเจาะแนว ผบ.ร้อย พิจารณาพื้นที่ซึ่งน่าจะถูกเจาะและถือข้อพิจารณานี้เป็นหลักในการ
กาหนดให้หมวดหนุนเตรียมที่มั่นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อจากัดการเจาะ หมวดหนุนทาการจากัดการ
เจาะของข้าศึกโดยเข้าประจาในภูมิประเทศ ซึ่งสามารถสกัดกั้นการเคลื่อนที่ของข้าศึกด้วยการยิงได้ หมวดใน
แนวหน้าอาจช่วยในการจากัดการเจาะได้อย่างดี โดยการยิงตัดที่ฐานและทางข้างของกาลังที่เจาะเข้ามาใน
ขณะที่หมวดหนุนสกัดการคืบหน้าของข้าศึก และยิงส่วนหน้าของกาลังที่เจาะต้องพยายามทุกทิศทางเพื่อ
ป้องกันการเพิ่มเติมกาลังของข้าศึกให้กับส่วนที่เจาะเข้ามา และป้องกันการจัดระเบียบภายในพื้นที่ซึ่งเจาะเข้า
มาได้ ในขณะที่หมวดหนุนเข้าจากัดการเจาะของข้าศึกนี้ การตีโต้ตอบจะต้องดาเนินการโดยกองหนุนของ
หน่วยเหนือ การยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดนั้นเป็นสิ่งจาเป็นมาก เพื่อยับยั้ งและลดอานาจในการ
เจาะลง
ข. การป้องกันปีกและทางหลังของกองร้อย หมวดหนุนเตรียมที่มั่นต่าง ๆ เพื่อป้องกันทางปีกและทาง
หลังของกองร้อย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ลักษณะการป้องกันรอบตัว ผบ.ร้อย กาหนดแนวทางเคลื่อนที่ซึ่งมุ่งเข้าสู่พื้นที่
ข้างหลังที่หมวดหนุนจะต้องสกัดให้ ในการป้องกันปีกนั้นที่ตั้งของหมวดหนุนจะต้องประสานกับที่ตั้งสารองของ
หมวดในแนวหน้าและหน่วยข้างเคียง หมวดหนุนอาจได้รับคาสั่งให้เข้าประจาที่ตั้งเพื่อป้องกันปีก เมื่อข้าศึกได้
เจาะเข้ามาในพื้นที่ของกองร้อยข้างเคียง
ค. สนับสนุนหมวดในแนวหน้าด้วยการยิง เมื่อได้รับ มอบภารกิจนี้หมวดจะเข้าที่ตั้ง ณ ที่ซึ่งสามารถ
สนับสนุนหมวดในแนวหน้าด้วยการยิงตามช่องว่างระหว่างหมวดในแนวหน้า และทางปีกและทางหลังได้ ที่ตั้ง
จะต้องอยู่ในระยะยิงหวังผลไปยังที่ตั้งจริงของหมวดในแนวหน้าเข้ามาได้ ที่ตั้งจะต้องไกลจากข้างหลังของที่ตั้ง
สารองของหมู่ต่าง ๆ ของหมวดในแนวหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยิงร่วมกับหมวดในแนวหน้า
เนื่องจากกว้างด้านหน้าของกองร้อยมีมาก หมวดหนุนอาจจะต้องเตรียมพื้นที่มั่นมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจนี้ หมวดหนุนนี้ตามปกติจะคงรูปการจัดไว้เต็มหมวด และการเคลื่อนที่แต่ละครั้ งจะเป็นไปตามที่ ผบ.
ร้อย สั่งตามต้องการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

๘๐
ง. ปฏิบัติการเฝ้าตรวจและจัดการระวังป้องกันในพื้นที่ข้างหน้าของกองร้อย ผบ.ร้อย เป็นผู้สั่งการใน
รายละเอี ย ดโดยเฉพาะเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบในการระวั ง ป้ อ งกั น และการเฝ้ า ตรวจของหมวดหนุ น
เช่นเดียวกับหน่วยอื่น ๆ ของกองร้อย ใช้ยามต่าง ๆ ที่เฝ้าตรวจและฟังการณ์ เครื่องมือค้นหา คชร. เครื่องมือ
เฝ้าตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออินฟราเรด หรือตรวจการณ์เวลากลางคืน พลุสะดุดและทุ่นระเบิดสังหาร
เครื่องมือทาให้เกิดเสียง และเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีอยู่ในกองร้อย นอกเหนือ จากการระวังป้องกันที่จัดตั้งขึ้นโดย
หมวดหนุนแล้วที่ตั้งกองบังคับการกองร้อย หมู่เครื่องยิงลูกระเบิด และอาวุธต่าง ๆ ที่สมทบหรือสนับสนุนซึ่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างหลังกองร้อย จะต้องจัดยามขึ้น หมวดหนุนจะต้องจัดตั้งตาบลเฝ้าตรวจและฟังการณ์ขึ้นเพื่อ
ระวังป้องกันพื้นที่ ส่วนที่มีได้มีกาลังเข้าประจาในพื้นที่ข้างหลังของกองร้อยด้วย ส่วนระวังป้องกันเหล่านี้จะ
ตั้งอยู่ ณ ที่ซึ่งคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่ เส้นทางเคลื่อนย้าย และภูมิประเทศที่สาคัญ ๆ โดยปกติแล้วส่วนระวัง
ป้องกันนี้จะมีกาลัง ๒ ถึง ๓ นาย มีการผลัดเปลี่ยนบ่อย ๆ เพื่อประกันว่าได้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา และมี
เครื่องมือเฝ้าตรวจที่เหมาะสมให้ การลาดตระเวนส่วนใหญ่จะใช้เมื่อไม่สามารถจะระวังป้องกันพื้นที่ด้วยวิธีอื่น
ๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงได้ และเพื่อรักษาการติดต่อกับหน่วยข้างเคียง นอกจากนี้การลาดตระเวนอาจใช้เพื่อทา
การติดต่อสื่อสารระหว่างตาบลเฝ้าตรวจและที่ฟังการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย
จ. การตีโต้ตอบ
๑) การตีโต้ตอบ ณ ระดับกองร้อยนั้นมักไม่ค่อยกระทา แต่ถ้ากระทาก็มักจะเป็นการเข้าตีต่อที่
หมายจากัด เพื่อทาลายหรือขับไล่ข้าศึกในพื้นที่ถูกเจาะ เพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนที่ถูกเจาะของพื้นที่การรบไว้
ตามเดิม หมวดหนุนจะช่วยกองร้อยในแนวหน้าในการตีโต้ตอบอย่างจากัด การตีโต้ตอบนี้จะต้องทาแผนไว้และ
มีการซักซ้อมไว้ล่วงหน้า หมวดหนุนทาการตีโต้ตอบจะต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เด็ดขาดและกล้าหาญ ใช้การยิง
สนับสนุนจากปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ก่อนที่ ผบ.ร้อย จะใช้หมวดหนุนทาการตี
โต้ตอบนั้น จะต้องพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้คือ
ก) หมวดมิได้กาลังจากัดการเจาะของข้าศึกอยู่
ข) การตีโต้ตอบต้องมีหวังที่จะทาได้สาเร็จ
ค) การเจาะของข้าศึกมิได้รับการเพิ่มเติมกาลัง หรือขยายขอบเขตกว้างขึ้น
ง) ไม่สามารถจะใช้การยิงอย่างเดียวเพื่อทาลายหรือขับไล่ข้าศึกให้ออกไปจากพื้นที่ซึ่งถูกเจาะ
ได้
จ) ข้าศึกภายในพื้นที่ถูกเจาะได้หยุดชะงักลง หรือชักช้าลงโดยการยิงของหมวดในแนวหน้า
๒) ในการวางแผน ผบ.ร้อยพิจารณาพื้นที่ซึ่งน่าจะถูกเจาะ แล้ววางแผนการตีโต้ตอบสาหรับพื้นที่
นั้น ๆ เป็นแห่ง ๆ ไป แผนการตีโต้ตอบนี้กาหนดเป็นหมายเลขหรือตัวอักษรไว้ เพื่อวางลาดับความเร่งด่วนใน
การวางแผน หรือเพื่อสะดวกในการอ้างถึง
๓) ผบ.หมวดหนุน จัดทาหรือช่วยเหลือ ผบ.ร้อย ในการทาแผนการตีโต้ตอบ ผบ.หมวด วางแผนใน
การใช้หมวดของตน เมื่อได้รับคาสั่งการตีโต้ตอบจากกองร้อย แผนการตีโต้ตอบนั้นอาจอาศัยรายละเอียดใน
การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศและการประสานงานอย่างรอบคอบกับหน่วย ซึ่งประจาอยู่ในพื้นที่ซึ่งคาดว่า

๘๑
จะถูกเจาะนั้นเป็นหลัก เมื่อสามารถทาการตีโต้ตอบควรหลีกเลี่ยงการเข้าตีผ่านกาลังฝ่ายเดียวกัน การตีโต้ตอบ
นั้นการปฏิบัติการคงเช่นเดียวกับการเข้าตีทั่ว ๆ ไป (ตามบทที่ ๒)
๑๖. การวางแผน
การวางแผนของ ผบ.หมู่ และผบ.หมู่ในหมวดหนุนนั้น ส่วนใหญ่คงเช่นเดียวกับหมวดในแนวหน้า
ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๕ ถึงข้อ ๑๓ นอกจากจะมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้คือ
ก. เนื่องจากจะมีภารกิจและที่ตั้งเป็นจานวนมาก การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศและการวางแผน
จึงต้องมีรายละเอียดมากขึ้น
ข. จะต้องพยายามประสานงานกับทุก ๆ หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ค. ผบ.หมวดหนุน ต้องมีความเข้าใจต่อแผนการตั้งรับของหมวดในแนวหน้าและกองร้อยข้างเคียงเป็น
อย่างดี
๑๗. การดัดแปลงที่ตั้ง
การดัดแปลงที่ตั้งของหมู่ และหมวดของหมวดหนุนนั้น ส่วนใหญ่คงเช่นเดียวกับหมวดในแนวหน้า แต่
มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ คือ
ก. เนื่องจากจานวนที่ตั้งสารองมีมาก จึงอาจต้องดัดแปลงที่มั่นพร้อม ๆ กันไปในคราวเดียวกัน ๒ แห่ง
หรือมากว่า
ข. ผบ.หมวด ต้องสามารถรวมหมวดของตนได้อย่างรวดเร็วจากที่ตั้งต่า ง ๆ ซึ่งแยกย้ายกันอยู่ได้ตาม
เวลาที่ต้องการ
๑๘. การปฏิบัติการตั้งรับของหมวดหนุน
หมวดหนุนเตรียมที่ตั้งจริง และสารองของตนตามที่ ผบ.ร้อย สั่ง ที่ตั้งเหล่านี้ทาการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตามลาดับอย่างต่อเนื่อง หมวดจะเข้าประจาอยู่ในที่ตั้งจริง และเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายไปยังที่ตั้งสารองได้ในทุก
เวลา หมวดหนุนจะต้องปฏิบัติตามคาสั่งของ ผบ.ร้อย ได้ในทันทีทันใด เพื่อเพิ่มความลึกและให้ความอ่อนตัวใน
การตั้งรับของกองร้อย
ตอนที่ ๔ หมวดปืนเล็กในแนวกองรักษาด่านรบ
๑๙. กล่าวทั่วไป
ก. กองรักษาด่านรบเป็นส่วนระวังป้องกัน ซึ่งขัดขวางการตรวจการณ์ทางพื้นดินในระยะใกล้พื้นที่การ
รบของข้าศึก การแจ้งการเข้ามาของข้าศึกให้ ทราบ กองรักษาด่านรบจะหน่ว งเหนี่ยวและทาให้ข้าศึกเสี ย
ระเบียบและระวังไม่ให้ข้าศึกทราบที่ตั้งที่แท้จริงของพื้นที่การรบตามขีดความสามารถของตน และจะพยายาม
หลีกเลี่ยงการรบติดพันกับข้าศึก
ข. ตามปกติ ผบ.พัน จะเป็นผู้กาหนดแนวโดยคร่าว ๆ การควบคุมและการประกอบกาลังของกอง
รักษาด่านรบในบางสถานการณ์ กองร้อยในแนวหน้าจะเป็นผู้ควบคุมและจัดกาลังกองรักษาด่านรบ กองรักษา
ด่านรบนี้อาจอยู่ภายใต้การควบคุมของกองพัน หรือ หมวดอาจสมทบให้กั บกองร้อยในแนวหน้า เพื่อให้ใช้ทา
หน้าที่ในแนวกองรักษาด่านรบก็ได้ หมวดหนุนของกองร้อยอาวุธเบาในแนวหน้าอาจต้องเข้าประจาในแนวกอง

๘๒
รักษาด่านรบในพื้นที่ส่วนรับผิดชอบของกองร้อยก็ได้ กองรักษาด่านรบข้างหน้าของแต่ละกองร้อยอาวุธเบาใน
แนวหน้านั้น ตามปกติจะมีกาลังหนึ่งหมวดเพิ่มเติมกาลังและนิยมจัดเป็นหน่วยยานเกราะ
ค. ก าลั ง ในแนวกองรั ก ษาด่ า นรบนั้ น จะวางก าลั ง กระจายกั น ไปทางข้ า งเป็ น แนว แนวเดี ย วที่
ประกอบด้วยที่ตั้งคอยเหตุต่าง ๆ ที่ตั้งคอยเหตุเหล่านี้มีกาลังแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ขนาดกาลังครึ่งหมู่ จนถึง
๑ หมู่ เพิ่มเติมกาลัง ที่ตั้ งคอยเหตุเหล่านี้จะตั้งอยู่บนหรือใกล้ ๆ กับสั นเนินทางภูมิศาสตร์ในภูมิประเทศ
เพื่อให้สามารถทาการตรวจการณ์และยิงได้ในระยะไกล เพื่อประกันว่ากองรักษาด่านรบสามารถแจ้งการ
เคลื่อนที่เข้ามาของข้าศึกได้แต่เนิ่น ส่วนคอยเหตุจะต้องตั้งให้สามารถตรวจการณ์ทาบกันระหว่างเขตได้ตลอด
ส่วนคอยเหตุซึ่งอยู่ข้างเคียงกันต้องให้สามารถทาการยิงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และควรตั้งอยู่ในระยะมองเห็น
ได้ด้วยสายตา
ง. กองรักษาด่านรบ ตั้งอยู่บนภูมิประเทศ ซึ่งสูงข่มข้างหน้าพื้นที่การรบ ที่ตั้งควรอานวยให้การตรวจ
การณ์ในระยะไกลไปยังข้างหน้าได้ และขัดขวางกาลังข้าศึกทางพื้นดินที่จะใช้เพื่อยิงอาวุธกระสุนวิถีราบเข้า
มายังพื้นที่การรบอย่างได้ผล และขัดขวางมิให้ข้าศึกตรวจการยิงของอาวุธเล็งจาลองที่ยิงเข้ามายังพื้นที่การรบ
ทางพื้นดินได้ กองรักษาด่านรบต้องอยู่ห่างพื้นที่การรบออกไปให้เพียงพอที่จะแจ้งการเข้ามาของข้าศึกแต่เนิ่น
ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ระยะสนับสนุนของพื้นที่การรบด้วย แต่ละส่วนของกาลังในกองรักษาด่านรบจะต้องวาง
แผนการใช้เส้นทางปกปิดกาบังและซ่อนพรางในการถอนตัวไป
จ. ผบ.กองรักษาด่านรบเป็นผู้รับผิดชอบในการระวังป้องกันตนเอง การระวังป้องกันกระทาโดยการจัด
ยามระวังป้องกันลาดตระเวน และใช้มาตรการเชิงรับ ยามระวังป้องกันนั้นจัดตั้งขึ้นข้างหน้าและระหว่างที่ตั้ง
คอยเหตุต่าง ๆ ยามระวังป้องกันที่จั ดออกไปข้างหน้าให้อยู่ในระยะสนับสนุนได้ด้วยอาวุธปืนเล็กในที่คอยเหตุ
ต่าง ๆ ในเวลากลางคืนหรือในห้วงทัศนวิสัยเลวอาจจาเป็นต้องจัดยามระวังป้องกันเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการจู่โจม
และให้สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมตลอดพื้นที่ นอกจากเจ้าหน้าที่ยามระวังป้องกันต่าง ๆ แล้ ว ผบ.กอง
รักษาด่านรบอาจกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะที่จะต้องเตรียมพร้อมอยู่ภายในแต่ละที่คอยเหตุก็ได้
ฉ. เมื่ อ การตรวจการณ์ จ ากั ด หรื อ เมื่ อ ที่ ค อยเหตุ ต่ า ง ๆ แยกห่ า งกั น ออกไปมากจะต้ อ งใช้ ก าร
ลาดตระเวนให้ปฏิบัติงานระหว่างที่คอยเหตุต่าง ๆ และยามระวังป้องกันในห้วงระยะเวลาที่ไม่เป็นระเบียบและ
ใช้เส้นทางไม่สาคัญ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติซ้า ๆ ซึ่งอาจเป็นการเปิดเผยให้ข้าศึกทราบได้ นอกจากใน
ด้านรักษาความปลอดภัยแล้ว หน่วยลาดตระเวนยังอาจทาหน้าที่ถ่ายทอดข่าวตรวจสายโทรศัพท์ ตรวจลวด
หนาม และสนามทุ่นระเบิดและส่งกาลังกระสุนและยุทโธปกรณ์ เมื่อกองรักษาด่านทั่วไปถอนตัว และหรือเมื่อ
ไม่ได้จัดกองรักษาด่านทั่วไป การปะทะกับข้าศึกนั้นกระทาและดารงไว้โดยใช้ที่ตรวจการณ์ และลาดตระเวน
ข้างหน้ าแนวกองรั กษาด่ านรบ ท าการร้ อ งขอการยิงของปืน ใหญ่ และเครื่ องยิง ลู ก ระเบิ ดให้ ยิ งต่ อข้ าศึ ก
ลาดตระเวนเหล่านี้อาจจัดจากกาลังในพื้นที่การรบหรือจากกองรักษาด่านรบเองก็ได้ กองรักษาด่านรบอาจใช้
เป็ นฐานลาดตระเวนสาหรับ การลาดตระเวนทั้งมวลที่ปฏิบัติการอยู่ข้างหน้าแนวกองรักษาด่านรบ ความ
รับผิดชอบของ ผบ.กองรักษาด่านรบ สาหรับการลาดตระเวนข้างหน้าแนวกองรักษาด่านรบนั้นอาจรวมทั้ งการ
ชี้แจงสรุปข่าวข้าศึกปัจจุบัน การประสานการเคลื่อนย้ายข้างหน้าแนวกองรักษาด่านรบ การประสานการ

๘๓
ถ่ายทอดคาขอยิงของอาวุธยิงจาลองของอาวุธยิงสนับสนุนกองรักษาด่านรบ และกาหนดนัดหมายกับหน่วย
ลาดตระเวนที่จะออกปฏิบัติการเพื่อทาหน้าที่เป็นสถานีถ่ายทอดการติดต่อสื่อสาร
๒๐. การจัดระเบียบในแนวกองรักษาด่านรบ (รูปที่ ๑๗)
ก. ผู้บังคับส่วนคอยเหตุจัดวางยามคอยเหตุ และอาวุธให้สามารถยิงสนับสนุน ซึ่งกันและกันได้ตลอด
กว้างด้านหน้าเพื่อหน่ วงเหนี่ยว ทาให้ข้าศึกเสียระเบียบและลวงข้าศึก เนื่องจากกองรักษาด่านรบไม่มีขีด
ความสามารถในการป้องกันรอบตัวตั้งรับในทางลึก หรือปฏิบัติการรบในเวลานานได้จึง ต้องหลีกเลี่ยงการรบ
ติดพัน
ข. ตามปกติปืนกลจะใช้ตั้งยิงเดี่ยวและมอบทิศทางยิงหลัก และเขตการยิงให้หรืออาจมอบเพียงเขต
การยิงให้อย่างเดียวก็ได้
ค. รถถังและอาวุธต่อสู้รถถังจะเข้าที่ตั้ง เพื่อให้สนับสนุนซึ่งกันและกันได้และให้สามารถยิงยานเกราะ
ของข้าศึก ณ ระยะหวังผลไกลสุด
ง. คบ.๘๑ มม. อาจสนับสนุนกองรักษาด่านรบจากที่ตั้งภายในเขตพื้นที่การรบ แต่ถ้ากองรักษาด่าน
รบตั้งอยู่ ในระยะไกลเกินระยะยิ งหวังผลในการสนับสนุนแล้ว อาจสมทบ คบ.๘๑ มม. ๑ หรือมากกว่า ๑
กระบอก ให้กับกองรักษาด่านรบก็ได้
จ. ในกองรักษาด่านรบนั้นจะจัดผู้ตรวจการณ์หน้าให้ เพื่อช่วยเหลือในการวางแผน การร้องขอ และ
ปรับการยิงของอาวุธยิงเล็งจาลอง ที่สนับสนุนกองรักษาด่านรบ ผู้ตรวจการณ์หน้าซึ่งจัดให้กับกองรักษาด่านรบ
นั้น ต้องมีจานวนเพียงพอที่จะตรวจการณ์ในเขตให้ทาบทับกันได้ตลอดกว้างด้านหน้า ผบ.กองรักษาด่านรบวาง
แผนการยิงไปข้างหน้าในระยะไกล ตรงหน้าระยะใกล้ ทางข้างและทางหลัง และภายในที่มั่นของกองรักษา
ด่านรบ
ฉ. ควรจะได้จั ดทหารช่างสนับ สนุนด้วย เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานพิเศษ เช่น วางสนามทุ่น
ระเบิด สร้างเครื่องกีดขวาง เตรียมการวางระเบิดทาลายและสร้างเครื่องกีดขวางลวดหนาม
ช. ในกองรักษาด่านรบนั้นจะใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ เพื่อตรวจการเคลื่อนที่เข้ามาของข้าศึกการวางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผบ.ร้อย รักษาด่านรบและชุดเฝ้าตรวจช่วยประกันในการแจ้งภัยได้แต่เนิ่น ๆ และทาให้
ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งยิงข้าศึกได้ การระวังป้องกันชุดเฝ้าตรวจนั้นเป็นความรับผิดชอบของ ผบ.กองรักษา
ด่านรบ อาวุธที่ติดเครื่องเล็งอินฟราเรดใช้ตรวจการณ์ในระยะประชิดในระหว่างเวลามืด
ซ. อาจสมทบรถหุ้มเกราะสายพานลาเลียงพลให้กับกองรักษาด่านรบ เพื่อให้มีความคล่องตัวขึ้น
ด. เพื่อช่วยเหลือกองรักษาด่านรบ ในการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง และดารงการควบคุมไว้ได้นั้นให้จัดตั้ง
การติดต่อสื่อสารระหว่างที่ฟังการณ์ และตรวจการณ์ลาดตระเวนต่าง ๆ และหน่วยภายในพื้นที่การรบ และ
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และวิทยุต้องวางจากแนวกองรั กษาด่านรบไปยังขอบหน้าของพื้นที่การรบและที่
คอยเหตุทุกแห่ง วิทยุของผู้ตรวจการณ์หน้าและรถถังที่มาสมทบนั้น ต้องใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารรอง
จะต้องวางแผนการใช้ทัศนะและเสียงสัญญาณ การลาดตระเวนและพลนาสาร เพื่อเพิ่มเติมการสื่อสารทางวิทยุ
และโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์และวิทยุเพิ่มเติมนั้นอาจร้องขอได้จาก ผบ.ร้อย

๘๔

รูปที่ ๑๗ แบบการจัดที่ตั้งกองรักษาด่านรบ

๒๑. การถอนตัวของกองรักษาด่านรบ (รูปที่ ๑๗)
ก. อานาจในการสั่งถอนตัวกองรักษาด่านรบนั้นอาจมอบให้กับ ผบ.ร้อย วางแผนการถอนตัว กอง
รั ก ษาด่ า นรบก่ อ นที่ ก องรั ก ษาด่ า นรบจะท าการรบติ ด พั น กั บ ข้ า ศึ ก ในกรณี ที่ ก องรั ก ษาด่ า นรบขาดการ
ติดต่อสื่อสารโดยตลอดกับหน่วยต้นสังกัด ผบ.กองรักษาด่านรบอาจสั่งถอนตัวเมื่อปฏิบัติภารกิจสาเร็จแล้ว
ตามที่ได้รับมอบหรือเพื่อป้องกันการถูกจับ หรือถูกทาลายลง

๘๕
ข. จะต้องเลือกเส้นทางถอนตัว สาหรับที่คอยเหตุแต่ละแห่งไว้ล่วงหน้า เส้นทางถอนตัวนี้ควรเป็น
เส้นทางปกปิดกาบังและซ่อนพรางหรือเสี่ยงการเคลื่อนย้ายทางข้าง อานวยให้การถอนตัวของส่วนคอยเหตุไม่
กาบังการยิงสนับสนุนจากภายในพื้นที่การรบและต้องเป็นเส้นทางที่จะใช้ได้ในทุกสภาพของทัศนวิสัย ทุกคนใน
ส่วนคอยเหตุจะต้องรู้จักเส้นทางของตัวของตนเองและของหน่วยข้างเคียงเป็นอย่างดี เมื่อสภาพการอานวยให้
ควรจะได้ซักซ้อมการถอนตัวไว้ด้วย เมื่อถูกบังคับให้ต้องถอนตัวจากข้ าศึก ส่วนคอยเหตุซึ่งปะทะอยู่กับข้าศึก
น้อยที่สุดทาการถอนตัวเป็นอันดับแรก การยิงสนับสนุนตามแผนให้ยิงสนับสนุน ส่วนถอนตัวนี้ก่อนแล้วจึงย้าย
การยิงไปช่วยส่วนคอยเหตุที่ปะทะติดพันอย่างหนักกับข้าศึกอยู่ เพื่อช่วยในการผละออกจากข้าศึก ในขระที่
กองรักษาด่านรบถอนตัวนั้นจะต้องดารงการปะทะข้าศึกไว้ และใช้อาวุธเล็งจาลองสาหรับเทคนิคในการถอนตัว
นั้นให้ดูในบทที่ ๔
ค. กองรักษาด่านรบอาจได้รับมอบภารกิจให้ทาการรบหน่วงเวลาจากที่มั่นตามลาดับขั้น เพื่อดารงการ
ปะทะกับข้าศึกไว้ที่ตั้งส่วนคอยเหตุ ณ ที่มั่นรั้งหน่วงควรจะมีลักษณะเช่นเดียวกั บในแนวกองรักษาด่านรบควร
จะให้มีการเปลี่ยนแปลงการสมทบน้อยที่สุด เพื่อป้องกันการสับสนและล่าช้าการใช้ที่มั่นรั้งหน่วงตามลาดับขั้น
นั้นจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมหลักสูตรการยิงของทั้งอาวุธยิงเล็งตรงและเล็งจาลองไว้ด้วย
จะต้องใช้เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ และที่สร้างขึ้นให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการหน่วงเหนี่ยวการเคลื่อนที่ของ
ข้าศึก
๒๒. การวางแผนเข้าประจาแนวกองรักษาด่านรบ
การวางแผนเข้าประจาแนวกองรักษาด่านรบนั้นส่วนใหญ่คงเช่นเดียวกับการวางแผนของหมวดในแนว
หน้าตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๕ ถึงข้อ ๑๓ นอกจากข้อยกเว้นดังต่อไปนี้
ก. การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ และการควบคุมกระทาได้ยาก เนื่องจากกว้างด้านหน้าของหมวด
มีมาก
ข. แต่ละที่คอยเหตุต้องจัดโดยมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว
ค. ต้องทาการประสานงานกับหน่วยข้างเคียง และหน่วยสนับสนุนเช่นเดียวกับหมวดซึ่งประจาอยู่ใน
ขอบหน้าของพื้นที่การรบ
๒๓. การเตรียมการตั้งรับในแนวกองรักษาด่านรบ
รายละเอียดในการเตรียมการนั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่มีอยู่ ทหารแต่ละคนดัดแปลงที่ตั้งของตน ถากถาง
พื้นที่ยิง ทาการลาดตระเวนเส้นทางถอนตัว และที่มั่นขั้นต่อมา ถ้าสามารถทาได้ให้ทาการติดต่อประสานงาน
กับทหารที่ประจาอยู่ทางขวาและทางซ้ายของตน
๒๔. การปฏิบัติการตั้งรับในแนวกองรักษาด่านรบ
ก. ในขณะที่ข้าศึกเคลื่ อนที่เข้าหาแนวกองรักษาด่านรบ ผบ.หน่วย และผู้ ตรวจการณ์ห น้าค้นหา
เป้าหมาย และร้องขอการยิงของอาวุธยิงเล็งจาลอง เมื่ อข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามาในระยะยิงอาวุธทั้งมวลในแนว
กองรักษาด่านรบ ทาการยิงเป้าหมายที่เหมาะสมในเขตรับผิดชอบของตน

๘๖
ข. ถ้าข้าศึกถอนตัวให้ทาการไล่ติดตาม โดยใช้การยิงทั้งมวลที่มีอยู่แล้ว จัดตั้งการระวังป้องกันเฉพาะ
ตาบลขึ้นใหม่ ทาการยิงไปยังพื้นที่ซึ่งข้าศึกน่าจะใช้เป็นที่รวมพล ที่คอยเหตุบนแนวกองรักษาด่านรบทาการจัด
ระเบียบใหม่ ส่งกลับผู้บาดเจ็บ ทาการเฉลี่ยกระสุน และเสริมความแข็งแรงในการตั้งรับของตน
ค. หน้าที่ของ ผบ.กองรักษาด่านรบและที่คอยเหตุ ในระหว่างการปฏิบัติการตั้งรับ คือ
๑) กากับดูแลส่วนระวังป้องกันเฉพาะตาบล
๒) การควบคุมการยิง รวมทั้งการเริ่มยิงและย้ายการยิง
๓) ร้องขอและปรับการยิงอาวุธเล็งจาลองต่อที่หมายซึ่งเกิดขึ้นตามโอกาส
๔) การโยกย้ายทหารและอาวุธภายในที่ตั้ง
๕) รายงานสถานการณ์ผู้บังคับบัญชาทราบอยู่ตลอดเวลา
๖) ใช้ลักษณะผู้นาอย่างเด็ดเดี่ยว ณ ตาบลวิกฤต
๗) ประกันให้มีการปรับปรุงที่ตั้งให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๘) ร้องขอการเพิ่มเติมกระสุนและยุทโธปกรณ์ที่ต้องการ
ง. ผบ.หมวด ในกองรักษาด่านรบคาดการณ์ล่วงหน้าสาหรับคาสั่งถอนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการประชิดต้อง
เป็นผู้ประเมินค่าข้าศึกที่ปะทะอยู่ได้ว่าเป็นการปฏิบัติการลาดตระเวน การเข้าตีหยั่งกาลัง หรือการเข้าตีของ
ข้าศึก การรายงานการปฏิบัติของข้าศึกของกองรักษาด่านรบนั้นจะช่วยให้ ผบ.ร้อย และ ผบ.พัน ทราบการเข้า
มาของข้าศึกล่วงหน้า และสามารถสั่งการถอนตัวได้ในเวลาที่เหมาะสม
จ. การถอนตัวจะต้องกระทาอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันส่วนคอยเหตุที่ปะทะอยู่กับข้าศึกถูกทาลายลง
หรือถูกข้าศึกโอบล้อม ส่วนคอยเหตุจากการปะทะข้าศึกเคลื่อนที่ไปข้างหลัง โดยใช้การยิงประกอบการดาเนิน
กลยุทธตามความจาเป็น (บทที่ ๔)
ฉ. การแจ้งการถอนตัวของกองรักษาด่านรบนั้น ประกอบด้วยรายงาน ๓ ประการ คือ เวลาการถอน
ตัวตามแผน เวลาที่เริ่มถอนตัวจริง ๆ และเวลาการถอนตัวเสร็จแล้ว ถ้าการติดต่อสื่อสารทางวิทยุและโทรศัพท์
ล้มเหลวลง ผบ.กองรักษาด่านรบใช้สัญญาณซึ่งได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า หรือพลนาสารในการติดต่อสื่อสาร
ช. เมื่อข้าศึกไล่ติดตามหมวดเข้ามายังขอบพื้นที่การรบ ให้ใช้การยิงภายในพื้นที่การรบยิงคุ้มครองการ
ถอนตัว หมวดเคลื่อนที่ผ่านขอบหน้าของพื้นที่การรบเข้ามาอย่างรวดเร็ว แล้วปฏิบัติงานตามภารกิจต่อไปที่
ได้รับมอบ
ตอนที่ ๕ การปฏิบัติการตั้งรับพิเศษ
๒๕. การตั้งรับลาดหลังเนิน (รูปที่ ๑๘)
การตั้งรับลาดหลังเนินนั้นคือ การจัดระเบียบการตั้งรับบนส่วนของลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งยอดเนิน
กาบังการยิงด้วยอาวุธเล็งตรงและการตรวจการณ์ทางพื้นดินของข้าศึก การควบคุมยอดเนินด้วยการยิงหรือจัด
กาลังเข้าประจานั้นมีความจาเป็นต่อการตั้งรับแบบนี้มาก
ก. ในสภาพการณ์ต่อไปนี้ ผบ.ร้อย อาจสั่งให้เข้าประจาที่มั่นตั้งรับลาดเนินได้ คือ
๑) ลาดเนินไม่สามารถจะใช้ได้เพราะถูกยิงจากข้าศึก
๒) ลาดเนินต้องสูญเสียให้กับข้าศึก หรือเข้าทาการยึดยังไม่ได้

๘๗
๓) ภูมิประเทศลาดหลังเนินมีพื้นที่ยิงดีกว่าลาดหน้าเนิน
๔) การเข้าประจาในลาดหน้าเนินไม่เกิดความสาคัญในการตรวจการณ์
๕) เพื่อหลีกเลี่ยงตาบลซึ่งเป็นจุดเด่นไม่เหมาะสม
๖) เพื่อช่วยในการปฏิบัติการลวง และจู่โจม
ข. ข้อดีในการตั้งรับลาดหลังเนินนั้น คือ
๑) กาบังการตรวจการณ์ทางพื้นดินเข้ามายังพื้นที่การรบของข้าศึก
๒) อาวุธยิงเล็งตรงของข้าศึกไม่สามารถจะยิงได้ผลต่อที่มั่นได้
๓) อาวุธยิงเล็งจาลองของข้าศึกจะได้ผลน้อยลงเพราะตรวจการณ์ไม่ได้
๔) ฝ่ายตั้งรับจะได้รับการจู่โจมทางยุทธวิธี
๕) จะมีเสรีในการเคลื่อนย้ายมากขึ้นภายในพื้นที่การรบ เนื่องจากข้าศึกขาดการตรวจการณ์ทาง
พื้นดิน
ค. ข้อเสียของการตั้งรับลาดหลังเนิน
๑) การตรวจการณ์ต่อข้าศึกมีจากัด
๒) ระยะยิงของอาวุธยิงเล็งตรงของฝ่ายตั้งรับจะถูกจากัดลงโดยการบังคับของยอดเนิน
ง. ที่ตั้งต่าง ๆ ในการตั้งรับลาดหลังเนินนั้นคงจัดระเบียบเช่นเดียวกับการตั้งรับตามปกติ (ข้อ ๕ ถึงข้อ
๑๓) แต่ต้องพิจารณาพิเศษในเรื่อง
๑) พวกตรวจการณ์และการระวังป้องกัน วางกาลังบนหรือข้างหน้าสันเนินทางภูมิศาสตร์เล็กน้อย
เพื่อตรวจการณ์ตลอดกว้างด้านหน้าของหน่วย กาลังของพวกเหล่านี้ อาจแตกต่างกันไปตามความจาเป็นซึ่ง
อาจมีกาลังตั้งแต่พลปืนเล็ก ๒ นาย ถึง ๑ หมู่ปืนเล็กเพิ่มเติมกาลังด้วยปืนกล อาวุธต่อสู้รถถัง รถถังและ โดย
ปกติกาลังเหล่านี้จะจัดจากหมวดหนุน
๒) หมวดในแนวหน้านั้น จะตั้งห่างจากสันเนินประมาณ ๒๐๐ ถึง ๕๐๐ เมตร เพื่อให้มีพื้นที่ยิง
เพียงพอ กาลังซึ่งวางในลาดหลังเนินจะต้องอยู่ ณ ที่ซึ่งสามารถทาการยิงที่ยอดเนิน เส้นทางเคลื่อนที่รอบ ๆ
เนินและลาดหน้าเนินของเนินข้างเคียงได้เป็นอย่างดี ถ้าสันเนินทางทหารซึ่งอยู่ทางข้างหลังอยู่ในระยะที่จะ
สนับสนุนได้แล้วให้วางหมวดหนุนไว้ที่นั่น
๓) ปืนกลและอาวุธอัตโนมัติอื่น ๆ ให้วางในพื้นที่ซึ่งสามารถจู่โจมได้ผลสูงสุดต่อข้าศึกที่เข้ามาถึง
ยอดเนิน การยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายของปืนกลลง ใช้เช่นเดียวกับการตั้งรับลาดหน้าเนิน เขตการยิงจะต้อง
ครอบคลุมยอดเนินได้อย่างทั่วถึง
๔) การยิงฉากคงวางไว้บนหรือใกล้ ๆ ยอดเนิน เพื่อไม่ให้ข้าศึกยิงยึดยอดเนินได้และช่วยในการ
ทาลายการตะลุมบอนของข้าศึกที่ข้ามเนินมาได้
๕) การปฏิบัติการตั้งรับลาดหลังเนินนั้น ส่วนใหญ่คงเช่นเดียวกับการตั้งรับลาดหน้าเนิน อย่างไรก็
ตามพวกตรวจการณ์ และระวังป้องกันซึ่งวางไว้หน้าขอบหน้าของพื้นที่การรบนั้น ไม่เพียงแต่มีหน้าที่แจ้งการ
เข้ามาของข้าศึกอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องพยายามหน่วงเหนี่ยว ลวง และทาให้ข้าศึกเสียระเบียบด้วยการยิง

๘๘
กาลังของพวกตรวจการณ์ และระวังป้องกันนี้ต้องถอนตัวกลับเข้ามาในพื้นที่การรบก่อนที่จะปะทะติดพันกับ
ข้าศึก

รูปที่ ๑๘ กองร้อยอาวุธเบาในการตั้งรับลาดหลังเนิน
๖) เมื่อพวกตรวจการณ์และระวังป้องกันถอนตัวเข้ามาถึงชอบหน้าของพื้นที่การรบ จะต้องระดม
ยิงไปยังลาดหน้าเนินและบนสันเนินเพื่อหน่วงเหนี่ยว และทาให้ข้าศึกเสียระเบียบในการเคลื่อนที่ อาวุธยิงเล็ง
ตรง และอาวุธเบาซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าขอบของพื้นที่การรบให้สงบการยิงไว้ จนกว่าข้าศึกจะข้ามสันเนินลงมาใน
ขณะที่ข้าศึกเคลื่อนที่ผ่านสันเนินลงมาอาวุธทุกชนิดที่มีอยู่เริ่มยิงทันที
๒๖. การตั้งรับวงรอบ (รูปที่ ๑๙)
การจัดระเบียบที่มั่นตั้งรับของหมวดในการตั้งรับวงรอบนั้นคงเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๕ ถึง
ข้อ ๑๓ แต่มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้คือ
ก. ด้านหน้าของกองร้อยจะค่อนข้างเป็นรูปวงกลมมากกว่าเป็นแนว
ข. ช่องว่างระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามปกติจะแคบลง
ค. ปีกทั้งสองของหมวดนั้น ตามปกติจะหุบลงข้างหลังเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตั้งรับของกองร้อย
ง. ปืนกลตามปกติจะตั้งยิงเดี่ยว

๘๙
จ. หมวดในแนวหน้า ซึ่งเป็นกาลังส่วนหนึ่งของวงรอบที่ไม่ถูกเข้าตี อาจใช้เป็นกาลังในการเข้าตีโต้ตอบ
เพื่อทาลายการเจาะของข้าศึกก็ได้

รูปที่ ๑๙ กองร้อยอาวุธเบาในการตั้งรับวงรอบ
๒๗. การตั้งรับแนวลาน้า
แม้ ว่ าได้ ใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งสู ง จากล าน้ า ในการเป็น เครื่ อ งกีด ขวางก็ต าม แต่ กาลั งฝ่ า ยเราก็ ต้ อ ง
ระมัดระวังไว้ก่อนอย่ างรอบคอย ที่จ ะไม่ป ระมาณค่าของคานาว่าเป็นเครื่องกีดขวางที่ข้าศึกผ่ านเข้าไม่ได้
จะต้องพิจารณาว่ามีเครื่องมือนานาชนิดที่ข้าศึกสามารถใช้ในการข้ามลาน้าที่ลุยข้ามไม่ได้ เช่น เครื่องช่วยใน
การให้บุคคลลอยน้าได้ เรือ ยานเกราะสะเทินน้าสะเทินบก รถถังสะเทินบก และเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น
ก. วิธีการตั้งรับหน่วยระดับกองพันนั้นมีวิธีการตั้งรับแนวลาน้าหลักอยู่ ๒ แบบ ด้วยกัน คือ หนึ่งอาศัย
ลาน้าเป็นเครื่องกีดขวางอย่างมากที่สุดโดยใช้กาลังส่วนใหญ่ที่แนวหรือใกล้ ๆ แนวลาน้า (รูปที่ ๒๐) และสอง
วางกาลังตามแนวลาน้าตามแนวลาน้าให้น้อยที่สุด แต่เก็บกาลังส่วนใหญ่ไว้เป็นกองหนุนเพื่อโจมตีข้าศึกขณะ
อยู่ทั้งสองฝั่งลาน้า อย่างไรก็ตามที่ จะใช้วิธีใดในการตั้งรับนั้นขึ้นอยู่กับ ภารกิจสถานการณ์ของกาลังฝ่ายเรา
และฝ่ายข้าศึก ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการเลือกก็คือ ลักษณะมิประเทศของทั้งสองฝั่งของลาน้า ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ง
อานวยให้ทาการตั้งรับโดยวางกาลังส่วนใหญ่ในแนวลาน้า คือ

๙๐
๑) เมื่อกาลังพอที่จะป้องกันแนวลาน้าได้อย่างแข็งแรง
๒) เมื่อตรวจการณ์และพื้นยิงของฝั่งใกล้ดี เท่ากับหรือดีกว่าของฝั่งไกล
๓) เมื่อพื้นที่ตั้งรับอย่างดีอยู่ทางฝั่งใกล้
๔) เมื่อมีการจราจรทางฝั่งใกล้เวลา และจากัดการเคลื่อนย้ายกองหนุนไม่ให้ทาได้รวดเร็ว
ข. การกระจายกาลังของหน่วยทหาร ตามปกติหมวดปืนเล็กจะทาการตั้งรับแนวลาน้าโดยเป็นส่วน
หนึ่งของกองร้อย พื้นที่การตั้งรับหน้าของหมวดนั้นตามปกติจะเลือกและจัดระเบียบ เช่นเดียวกับการตั้งรับ
แบบพื้นที่ โดยไม่คานึงถึงวิธีการตั้งรับที่ใช้ (ข้อ ๒ ถึงข้อ ๑๓)
๑) เมื่อใช้กาลังส่วนใหญ่อยู่ในลาน้า หมวดในแนวหน้าเข้าที่ตั้งเพื่อคุ้มครองตลอดลาน้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้เพ่งเล็งต่อท่าข้ามต่าง ๆ ผบ.ร้อย จะต้องพยายามเลือกกาลังส่วนหนึ่งไว้เป็นกองหนุน ผบ.ร้อย อาจ
ต้องเลือกที่ตั้งกองหนุนสารองไว้หลาย ๆ แห่ง เพื่อเพิ่มความลึกให้แก่พื้นที่ที่ข้าศึกน่าจะข้ามลาน้า และป้องกั น
การโจมตีโดยการเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์
๒) เมื่อใช้กาลังส่ว นน้ อย ณ แนวล าน้า หมวดในแนวหน้าอาจเข้าประจาที่ยึดเหนี่ยวหนึ่งหรือ
มากกว่าหนึ่งแห่ง เพื่อคุ้มครองเส้นทางเคลื่อนที่สู่ลาน้าที่เป็นอันตรายที่สุด และสกัดกั้นข้าศึกด้วยการยิงเพื่อให้
กองหนุนของกองพันเข้าทาการตีโต้ตอบ ณ เวลาที่เหมาะที่สุดได้ ผบ.ร้อย นั้นมักจะไม่สามารถจัดกองหนุนได้
เพราะตามปกติแล้วกองร้อยในแนวหน้าต้องรับผิดชอบในกว้างด้านหน้ามาก
ค. การยิงสนับสนุนอาวุธในอัตรา อาวุธสมทบ และอาวุธยิงสนับสนุนคงใช้เช่นเดียวกับการตั้งรับแบบ
ที่มั่นในทั่วไป โดยพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้คือ
๑) วางแผนการการยิงไว้ต่อพื้นที่ซึ่งน่าจะเป็นที่รวมพล ซึ่งเหมาะสมต่อการรวบรวมยุทโธปกรณ์ส่ง
ข้าม ต่อเส้นทางเข้าสู่ลาน้าและท่าข้าม วางแผนการยิงชนวนแตกอากาศ และชนวนเวลากลไว้ เพื่อใช้ยิงใน
ขณะที่ข้าศึกกาลังข้ามลาน้า
๒) ปืนกลเข้าที่ตั้งยิงเพื่อคุ้มครองท่าข้ามที่ข้าศึกน่าจะใช้และเส้นทางเข้าสู่ท่าข้ามนั้น ๆ ตามปกติ
แล้วภูมิประเทศตามลาน้าจะมีพื้นยิงอย่างดีเลิศ และอานวยให้ทาการยิงกวาดหน้าแนวได้ แนวยิงฉากป้องกัน
ขั้นสุดท้ายอานาจกาหนดให้ยิงกวาดบนลาน้า หรือฝั่งไกลก็ได้
๓) หมู่ต่อสู้รถถัง และรถถังที่มาสมทบเข้าตีที่ตั้งเพื่อคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่เข้าสู่ลาน้า และพื้นที่
ที่หน่วยยานเกราะสะเทินน้าสะเทินบก น่าจะใช้เป็นท่าข้าม
ง. การระวังป้องกันมาตรการป้องกันและเฝ้าตรวจ ณ ฝั่งไกลของลาน้าคงเช่นเดียวกับการตั้งรับแบบ
พื้นที่ เว้นแต่ส่วนระวังป้องกันทั้งหมดต้องจัดให้มีเครื่องมือในการถอนตัวข้ามลาน้า

๙๑

รูปที่ ๒๐ การตั้งรับแนวลาน้า (ใช้กาลังส่วนใหญ่ในแนวหน้า)
๑) เมื่อไม่สามารถที่จะรักษาสะพานหรือลุยข้ามไว้สาหรับการถอนตัวได้ กองรักษาด่านรบจะได้รับ
การสมทบยานพาหนะสะเทินน้าสะเทินบกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แผนสาหรับถอนตัวสาหรับกองรักษาด่านรบ
นั้นต้องรวมทั้งเครื่องมือข้ามหลักและรองด้วย เครื่องมือในการข้ามนั้นอาจได้แก่รถหุ้มเกราะสายพานลาเลียง
พล, เฮลิคอปเตอร์, เรือ หรือเครื่องมืออื่น ๆ กองรักษาด่านรบต้องพร้อมที่จะค้นหาเป้าหมายทีเหมาะต่อการใช้
อาวุธนิวเคลียร์ และพิจารณาตาบลและเวลาที่ข้าศึกจะพยายามข้ามลาน้า
๒) ส่ ว นระวั ง ป้ อ งกั น เฉพาะต าบลจากหมวดในแนวหน้ า หรื อ กองหนุ น ตามปกติ จ ะท าการ
ลาดตระเวนฝั่งไกล ส่วนลาดตระเวนเหล่านี้จะต้องสนใจต่อการถอนตัวของข้าศึก ซึ่งอาจเป็นสิ่งบอกเหตุแสดง
การตั้งใจในการจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ของข้าศึก จะต้องวางแผนใช้เครื่องมือสารองในการถอนตัวของส่วนระวัง
ป้องกันเฉพาะตาบลไว้ด้วย ถ้าสิ่งแวดล้อมอานวยให้อาจใช้เรือผูกเชือกสาหรับฉุดลากซ่อนพรางไว้ทางไกล
เพื่อให้ใช้ในการถอนตัวอันรวดเร็ว

๙๒
๓) หมวดปืนเล็กอาจได้รับมอบหน้าที่ทาการระวังป้องกันพื้นที่ข้างหลังเพราะข้าศึกอาจใช้การโจมตี
ส่งทางอากาศร่วมกับการเข้าตีข้ามลาน้าได้ ในพื้นที่ข้างหลังนั้นมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจเพื่อ
ตรวจค้นการโจมตีทางอากาศของข้าศึก จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องการวางฉากกาลัง และการสร้าง
เครื่องกีดขวางในพื้นที่ที่อาจใช้เป็นตาบลส่งลงหรือทิ้งลงได้
จ. เครื่องกีดขวาง จะต้องพยายามปรับปรุงลาน้าให้เป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ สะพานเรือ และ
เรือบรรทุกของจะต้องเตรียมการระเบิดทาลายไว้ทั้งหมด ลวดหนามและทุ่นระเบิดจะใช้ ณ ที่ลุยข้ามและที่ซึ่ง
คาดว่าจะเป็นท่าข้าม แผนจะต้องรวมถึงการหน่วงเวลาในการทาลายสิ่ งอานวยความสะดวกในการข้ามจนกว่า
กาลังรักษาความปลอดภัยจะถอนตัวไปหมดแล้ว
๒๘. การป้องกันที่ปิดกั้นถนน (รูปที่ ๒๑)
การปิดกั้นถนน เป็นวิธีอันหนึ่งในการจากัดความคล่องตัวของข้าศึก เครื่องปิดกั้นถนนนั้นจะใช้ได้ผล
อย่ างดียิ่ งในการปฏิบัติการร่ น ถอยและต้านทานการไล่ ติดตามของข้าศึก การปิดกั้นถนนจะป้องกัน หรือ
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของข้าศึกเลยจากตาบลนั้นไป หรือในพื้นที่ตามถนน หรือเส้นทางเคลื่อนที่อื่น ๆ ตามปกติ
แล้วเครื่องกีดขวางนี้จะคุ้มครองด้วยการยิง กาลังซึ่งจะใช้ป้องกันนั้นย่อมแตกต่างกันไป ตั้งแต่ทหารเพียง ๒ –
๓ คน ถึง ๑ กองร้อยเพิ่มเติมกาลัง ในการปฏิบัติการตั้งรับเครื่องปิดกั้นถนนจะใช้ข้างหน้า ทางปีก และทาง
หลังของกาลังฝ่ายเราในการปฏิบัติการรุก เครื่องปิดกั้นถนนอาจใช้ป้องกันปีกของขบวนเดิน และทางหลังของ
ข้าศึก เพื่อป้องกันข้าศึกถอนตัวหรือเพิ่มเติมกาลัง
ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตาบลที่ปิดกั้นถนน
๑) สกัดกั้นแนวทางเคลื่อนที่ ที่ปิดกั้นถนนต้องยากต่อการอ้อมผ่าน
๒) อาศัยประโยชน์จากเครื่องกีดขวางธรรมชาติ เครื่องปิดกั้นถนนอาจใช้ตามข้างของเนินที่สูงชัน ,
ที่ข้ามลาน้า, หนองบึงหรือเหว เพื่ออาศัยประโยชน์จากเครื่องกีด ขวางตามธรรมชาติ เมื่อได้อาศัยเครื่องกีด
ขวางทีมีอยู่ตามธรรมชาติแล้ว เครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคง เพิ่มเติม เพื่อประสานกับเครื่อง
กีดขวางธรรมชาติ ก็จะสามารถสร้างได้ง่ายขึ้น ซึ่งการนี้ย่อมจะได้เครื่องกีดขวางที่มีประสิทธิภาพโดยการลงทุน
ลงแรงน้อยที่สุด
๓) ง่ายในการป้ องกัน ที่ตั้งควรทาการตรวจการณ์ได้ทั่ว ถึงตลอดเครื่องกีดขวาง และทางเข้าสู่
เครื่องกีดขวาง เพื่อให้สามารถคุ้มครองด้วยการยิง เพื่อป้องกันการรื้อถอนได้ นอกจากนี้ควรจะอานวยให้ฝ่าย
ป้องกันมีพื้นที่ยิงดี และจากัดให้ฝ่ายเข้าตีเข้าไม่ถึง
๔) ให้การจู่โจมตี กาลังทหารและเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นควรจะซ่อนพรางไว้เป็นอย่างดีจนกว่า
ข้าศึกจะไม่มีเวลาทัน ตอบโต้อย่างได้ผล ตัวอย่างเครื่องกีดขวางที่ซ่อนพรางง่าย ๆ และได้ผลนั้นได้แก่ ทุ่น
ระเบิด, การระเบิดทาลาย, การระเบิดให้เกิดหลุมบ่อ นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวมานี้ยังสามารถติดและถอด
ชนวนได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เครื่องกีดขวางอาจวางที่โค้งอันตรายของถนน ณ
ตาบลที่เลยยอดเนินไปเล็กน้อยหรือ ณ ที่ซึ่งถนนผ่านป่าทึบทั้งนี้เพื่อให้ได้ลักษณะจู่โจม
๕) มีเส้นทางดีไปยังข้างหลัง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการส่ง กาลัง และถอนตัวได้รวดเร็ว การถอน
ตัวอย่างชักช้า หรือไม่เป็นระเบียบของกาลังที่ปิดกั้นถนนจะนาไปสู่การถูกทาลายโดยกาลังข้าศึกที่ไล่ติดตามมา

๙๓

รูปที่ ๒๑ การป้องกันที่ปิดกั้นถนน
ข. การวางแผนปิดกั้นถนน ในการวางแผนสร้างและป้องกันเครื่องปิดกั้นถนนนั้น ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการนาหน่วยตามปกติ และ ผบ.หน่วยปิดกั้นถนนจะต้อง
๑) วิเคราะห์ภูมิประเทศจากแผนที่และการลาดตระเวนภูมิประเทศทางพื้นดิน
๒) ประมาณการวัสดุและเครื่องมือที่ต้องการในการสร้างเครื่องกีดขวางและที่ตั้งของทหาร
๓) ทาแผนยุทธวิธีขั้นต้นซึ่งรวมทั้ง
ก) แผนรายละเอียดของการยิงและมาตรการในการควบคุมการยิงรวมทั้งเขตการยิง และ
สัญญาณการเริ่มยิง

๙๔
ข) ที่ตั้งของทหารและอาวุธจะต้องให้สามารถวางการยิงอย่างได้ผลต่อปีกทั้งสองต่อเครื่องกีด
ขวาง และทางเข้าสู่และป้องกันข้าศึกใช้กาลังรอบ ๆ เครื่องกีดขวาง กาลังทหารไม่ควรจะอยู่ ภายในระยะขว้าง
ลูกระเบิด จากเครื่องกีดขวางและทางเข้าสู่เครื่องกีดขวาง
ค) แผนการถอนตัว จะต้องครอบคลุมถึงเส้นทางถอนตัวที่ปกปิดซ่อนพราง การยิงเล็งจาลอง
เพื่อผละจากการปะทะกับข้าศึกและคุ้มครองการถอนตัว แผนการเข้าประจาที่มั่นตามลาดับขั้น เพื่อคุ้มครอง
การเคลื่อนทีไ่ ปข้างหลัง ในที่มั่นตามลาดับขั้นจะต้องเลือกจุดนัดพบไว้ เพื่อดารงการควบคุมไว้ (บทที่ ๔)
๔) ทาแผนขั้นสุดท้ายให้สมบูรณ์ ออกคาสั่งแล้วเริ่มจัดระเบียบดัดแปลงและเข้าประจาที่มั่น
ค. การดัดแปลงภูมิประเทศ ลาดับความเร่งด่วนในการทางานนั้นควรเป็นดังนี้ คือ
๑) จั ด ตั้ง การระวั ง ป้ อ งกั น จั ดตั้ ง การระวั ง ป้ องกั น รอบตั ว เพื่อ แจ้ ง ภั ยให้ ท ราบล่ ว งหน้ า และ
ประสานงานเกี่ยวกับการผ่านหน่วยฝ่ายเดียวกัน
๒) จัดสร้างเครื่องกีดขวาง ถากถางพื้นยิง และจัดตั้งการติดต่อสื่อสารไปยังข้างหลังพร้อม ๆ กันไป
เครื่องกีดขวางซึ่งขัดขวางการเคลื่อนย้ายของกาลั งฝ่ายเรานั้นจะไม่ทาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะถึงเวลา
กาหนด หรือเหตุการณ์บังคับ ทั้งนี้เพื่อให้การเพิ่มเติมกาลังหรือถอนตัวของกาลังฝ่ายเราข้างหน้าทาได้รวดเร็ว
๓) การสร้างหลุมปืนและที่พักกาบัง เครื่องกีดขวางรอง และการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่
ให้กระทาพร้อม ๆ กันไป
ง. การปฏิบัติการป้องกันเครื่องปิดกั้นถนน
๑) ในขณะที่ข้าศึกเคลื่อนที่เข้าหาเครื่องกีดขวาง ส่วนระวังป้องกันจะแจ้งให้ ผบ.เครื่องกีดขวาง
ทราบ ส่วนระวังป้องกันจะถอนตัวไปยังพื้นที่การตั้งรับ เมื่อได้รับคาสั่งตามเส้นทางที่กาหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่
ทาการปะทะกับข้าศึก
๒) เนื่องจากการจู่โจมเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ดังนั้นกาลังส่วนที่ทาการป้องกันจะไม่เปิดเผยให้ข้าศึกทราบ
ที่ตั้ง แต่จะคอยอยู่จนกว่าข้าศึกจะเข้ามาถึงเครื่องกีดขวางเสียก่อนจึงจะเริ่มยิง และการยิงจะต้องยิงไปยัง
เครื่องกีดขวาง และทางเข้าสู่อย่างหนาแน่นสูงสุด
๓) ในขณะที่ข้าศึกจัดขบวนรบให้ย้ายการยิงของอาวุธเล็งตรงและเล็งจาลองไปยังพื้นที่ ซึ่งน่าจะ
เป็นที่รวมพลของข้าศึก แนวทางเคลื่อนที่ต่าง ๆ และทางปีกทั้งสอง
๔) กาลังป้องกันจะต้องขออนุมัติถอนตัว ก่อนที่ข้าศึกจะสามารถเข้าตะลุมบอนได้ การถอนตัวของ
หน่ วยจะใช้การคุ้มครองจากเครื่ องกีดขวางรอง การยิงของเครื่องยิงและปืนใหญ่และการเข้าประจาที่มั่น
ตามลาดับขึ้นไปยังข้างหลัง
๒๙. การผลัดเปลี่ยน (รูปที่ ๒๒)
การผลัดเปลี่ยนคือ การทดแทนหน่วยหนึ่งโดยอีกหน่วยหนึ่ง การผลัดเปลี่ยนนี้ทาเพื่อฟื้นฟู และดารง
ประสิทธิภาพในการรบของหน่วยที่ได้รับการผลัดเปลี่ยน หรือเพื่อนาหน่วยที่ได้รับการผลัดเปลี่ยนไปใช้ที่อื่น ใน
การวางแผน และการปฏิบัติการผลัดเปลี่ยนนั้น การรักษาความลับและการควบคุมเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง เนื่องจาก
ความมืดและทัศนวิสั ย ตัว จะช่ว ยในการรั กษาความลั บได้ดี ดังนั้นการผลั ดเปลี่ ยนจึงมักจะปฏิบัติ ในเวลา
กลางคืน การผลัดเปลี่ยนนั้นจะกระทาอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่การควบคุมและการรักษาความลับจะอานวยให้

๙๕
ในระหว่างการผลัดเปลี่ยนนั้นหน่วยจะเป็นจุดอ่อนต่อการปฏิบัติของข้าศึก เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกาลังโดยไม่
จาเป็น และการสับสนอันจะเกิดขึ้นได้ จึงผลัดเปลี่ยนเฉพาะส่วนต่าง ๆ ของหมวดในแนวหน้าในเวลาเดียวกัน
เท่านั้น

รูปที่ ๒๒ การผลัดเปลี่ยน
ก. การวางแผนการผลัดเปลี่ยน
๑) การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ก่อนการผลัดเปลี่ยน ผบ.หมวด ที่จะเข้ามาผลัดเปลี่ยนทา
การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศพื้นที่การตั้งรับ ในเวลากลางวัน ถ้าสถานการณ์อานวยให้นายสิบประจา
หมวด ผบ.หมู่ ทุกนาย และ ผบ.หน่วยสมทบจะต้องทาการลาดตระเวน ตรวจที่ตั้งใหม่ในเวลาวันด้วย ในการ
ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศนั้น ผบ.หมวด ที่จะไปผลัดเปลี่ยนจะนา ผบ.หมู่ อาวุธ และพลนาสารพร้อมด้วย
วิทยุร่วมไปด้วย การลาดตระเวนนี้กระทาร่วมกับ ผบ.หมวดที่จะรับการผลัดเปลี่ยน และจะต้องลาดตระเวน
ตรวจตาบลแยกหมวด ตาบลแยกหมู่ ที่รวมพลของหมู่ และเส้นทางเข้าสู่พื้นที่เหล่านี้ตลอดจนเส้นทางไปยัง
ที่ตั้งข้างหน้า ผบ.หมวดที่รับการผลัดเปลี่ยนคงอยู่ ณ ที่ตั้งกับหมวดของตน และเลือกผู้แทน ๑ นายจากหน่วย

๙๖
ของตนให้ทาการลาดตระเวนที่ตั้งใหม่ของหน่วย ในการนี้จะทาให้ ผบ.หมวด ที่จะรับการผลัดเปลี่ยนสามารถ
อยู่กับหมวดของตนได้ ถ้าถูกข้าศึกเข้าตีและสามารถร่วมตรวจภูมิประเทศกับ ผบ.หมวด ที่จะมาผลัดเปลี่ยน
๒) เจ้าหน้าที่ติดต่อทั้งหมวดที่มาผลัดเปลี่ยน และรับการผลัดเปลี่ยน จัดนายสิบหลักทาหน้าที่
เจ้าหน้าที่ติดต่อหมวดละหนึ่งนาย โดยปกติแล้วมักจะจัด ผบ.หมู่อาวุธ เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพราะว่าในการ
ผลัดเปลี่ยนนั้นอาวุธต่าง ๆ จะสมทบใกล้กับหมู่ปืนเล็ก
ก) หมวดที่มาผลัดเปลี่ยน เจ้าหน้าติดต่อของหมวดที่มาผลัดเปลี่ยนจะร่วมไปตรวจภูมิประเทศ
ข้างหน้ ากับ ผบ.หมวด แล้วคงประจาอยู่กับหมวดที่จะรับการผลั ดเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ติดต่อของหมวดที่มา
ผลัดเปลี่ยนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของข้าศึกให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ เมื่อหมวดเคลื่อนที่มาข้างหน้าเพื่อผลัดเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ติดต่อจะแจ้งให้ ผบ.หมวด ทราบถึง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ข) หมวดซึ่งได้รับการผลัดเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ติดต่อจากหมวดซึ่งรับการผลัดเปลี่ยนจะคงอยู่ ณ
ขอบหน้าของพื้นที่การรบ หลังจากที่การผลัดเปลี่ยนเสร็จสิ้ นแล้วเพื่อช่วยเหลือ ผบ.หมวดที่มาใหม่ และให้
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าศึก, ภูมิประเทศ, แผนการยิง, การติดต่อสื่อสาร, การส่งกาลัง, การระวังป้องกัน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันที่มั่น
๓) การแลกเปลี่ยนอาวุธประจาหน่วย และยุทโธปกรณ์กัน เพื่อการผลัดเปลี่ ยนกระทาได้เร็ว ขึ้น
และลดเสียงซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ และเพื่อดารงแผนการยิงซึ่งมีอยู่แล้วไว้จึง
เหมาะที่จะให้หน่วยที่เข้ามาผลัดเปลี่ยนกับหน่วยรับการผลัดเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอาวุธประจาหน่วย ยุทโธปกรณ์
และสิ่ งอุ ป กรณ์บ างอย่ างกั น ขึ้น คาสั่ งการผลั ดเปลี่ ย นของกองร้อยควรกาหนดรายการยุทโธปกรณ์ ที่ใ ห้
สับเปลี่ยนกันไว้ด้วย การแลกเปลี่ยนอาวุธนั้นมักจะจากัดเฉพาะอาวุธที่เคลื่อนย้ายยากหรืออาวุธที่มีความ
จาเป็นเพื่อประกันการยิงอย่างได้ผล หน่วยที่รับการผลัดเปลี่ยนอาจทิ้งกระสุนเกินอัตรา, แผ่นจดระยะ, เสบียง,
น้า, วัสดุสร้างป้อมค่าย, สายโทรศัพท์, และเครื่องมือติดต่อสื่อสาร (ยกเว้นวิทยุ) ไว้ในที่มั่นก็ได้
๔) การสมทบ เพื่อความสะดวกในการควบคุม และลดจานวนผู้นาทางให้น้อยลง ผบ.หมวด ซึ่งเข้า
มาผลัดเปลี่ยน และรับการผลัดเปลี่ยนสมทบเจ้าหน้าของหน่วยอาวุธซึ่งอยู่ในพื้นที่ ของหมู่ปืนเล็ก หรือจะใช้ใน
พื้นที่ของหมู่ปืนเล็กให้กับหมู่ปืนเล็ก การสมทบนี้กระทาเพื่อการเคลื่อนย้ายเท่านั้น เมื่อเสร็จการเคลื่อนย้าย
แล้วคงกลับไปอยู่ในความควบคุมตามปกติ
๕) เจ้าหน้าที่นาทาง หมวดซึ่งเข้าผลัดเปลี่ยนจะมีเจ้าหน้าที่นาทางจากจุดแยกหมวดไปยังจุดแยก
หมู่ เจ้าหน้าที่ทางนี้จัดจากกองร้อยที่ได้รับการผลัดเปลี่ยน ผู้นาทางจากหมวดซึ่งรับการผลัดเปลี่ยนพบกับ
หมวดที่มาผลัดเปลี่ยนที่จุดแยกหมู่ และนาแต่ละหมู่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปยังที่รวมพลของหมู่ หมู่และหมวดที่
รับการผลัดเปลี่ยน จะถูกนาลงไปข้างหลังโดยเจ้าหน้าที่ของตนเอง
๖) การระวังป้องกัน ห้วงระยะเวลาที่เป็นอันตรายที่สุดก็คือ จากเวลาเริ่มต้นผลัดเปลี่ยนจนหน่วย
ใหม่คุ้นเคยต่อที่ตั้งของตน ใช้มาตรการระวังป้องกันทั้งมวล เพื่อประกันไม่ให้ข้าศึกทราบถึงการผลัดเปลี่ยน
การรักษาความลับนั้นโดยการจากัดขนาด และการปฏิบัติของพวกลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ การระวัง
ป้องกันทางการติดต่อสื่อสาร จากัดการเคลื่อนย้ายของยานพาหนะ บังคับวินัยในการใช้เสียงและแสงอย่าง

๙๗
เข้มงวดกวดขัน และการปฏิบัติตามปกติอย่างต่อเนื่องกันไป เช่น การสนับสนุน , การลาดตระเวน, การระวัง
ป้ องกัน เฉพาะตาบล, การระวัง ป้ องกัน เฉพาะตาบล และการลาดตระเวนตามปกติค งด าเนินต่ อไป โดย
เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่รับการผลัดเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่มาผลัดเปลี่ยนนั้นจะไม่ร่วมกับส่วนระวังป้องกัน
หรือหน่วยลาดตระเวนข้างหน้าจนกว่าการผลัดเปลี่ยนจะแล้วเสร็จ ส่วนระวังป้องกันเฉพาะตาบลของหน่วยรับ
การผลัดเปลี่ยนนั้นจะได้รับการผลัดเปลี่ยนเป็นหน่วยสุดท้าย
๗) รายละเอียดคาสั่งการ ความล่าช้าและสับสนในระหว่างการปฏิบัติการผลัดเปลี่ยนนั้นสามารถ
จะทาให้น้อยลงได้ โดยการออกคาสั่งให้ทันเวลา และมีรายละเอียดเพียงพอ คาสั่งการผลัดเปลี่ยนของ ผบ .
หมวด ควรจะมีข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับการวางกาลังในที่ตั้งใหม่ ซึ่งรวมทั้งที่ตั้งหลุมบุคคล และที่ตั้งอาวุธ
ประจาหน่วยด้วย นอกจากนี้จะต้องกาหนดรายการโดยเฉพาะอื่น ๆ เช่น เวลาเริ่มผลัดเปลี่ยนและสิ้นสุด ,
เส้นทาง, รูปขบวนเดิน, การระวังป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อข้าศึกเข้าตีในระหว่างการผลัดเปลี่ยน
ข. การปฏิบัติการผลัดเปลี่ยน
๑) หน่วยเข้ามาผลัดเปลี่ยน ณ เวลาที่กาหนด กองร้อยที่มาผลัดเปลี่ยนจะได้รับการนามายังจุด
แยกหมวด โดยเจ้าหน้าที่นาทางในกองร้อยของตนเอง ณ จุดแยกหมวด ผบ.ร้อย แยกการบังคับบัญชาหมวด
โดยให้ ผบ.หมวด บั งคับบั ญชาเอง เจ้ าหน้าที่ทางซึ่งจัดโดยกองร้อยที่รับการผลั ดเปลี่ ยนจะนาหมวดที่มา
ผลัดเปลี่ยนเคลื่อนที่จากจุดแยกหมวดไปยังจุดแยกหมู่โดยแต่ละหมวดใช้เส้นทางแยกนั้น แต่ละหมู่ ที่ได้รับการ
ผลั ดเปลี่ ยนจะจัดเจ้ าหน้าที่น าทาง เพื่อนาหมู่มาผลั ดเปลี่ยนจากจุดแยกหมู่ไปยังที่รวมพลของหมู่ โดย ใช้
เส้นทางแยกกัน ณ ที่รวมพลของหมู่ ผบ.หมู่ ที่รับการผลัดเปลี่ยนและมาผลัดเปลี่ยนจะประสานรายละเอียดขั้น
สุดท้ายในการผลัดเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในที่มั่นของหมู่แล้ว ผบ.หมู่ ทั้งสองเริ่มผลัดเปลี่ยน
ทหารครั้งละสองสามนายจนกว่าจะแล้วเสร็จ ต้องให้เวลาแก่ทหารที่เข้ามาผลัดเปลี่ยนแต่ละคนให้เพียงพอที่จะ
ได้รับคาชี้แจงอย่างเข้าใจแจ่มแจ้งจากผู้ที่ตนผลัดเปลี่ยน ผบ.หมู่แจ้งให้ ผบ.หมวด ทราบเมื่อหมู่ของตน และ
อาวุ ธ สมทบเข้ า ประจ าที่ ตั้ งแล้ ว เสร็ จ ผบ.หมวดจะต้อ งแจ้ ง ให้ ผบ.ร้ อ ย ทราบถึ ง ความคื บ หน้ า ของการ
ผลัดเปลี่ยนหมวดของตนอยู่ตลอดเวลา
๒) ในระหว่างการผลัดเปลี่ยน ผบ.หมวด ซึ่งรับการผลัดเปลี่ยนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน
พื้นที่ของหมวด การปฏิบัติการผลัดเปลี่ยนนั้นอยู่ในการอานวยการของหน่วยซึ่งรับการผลัดเปลี่ยน ผบ.หมวด
ซึ่งมาผลัดเปลี่ยนนั้นจะรับผิดชอบพื้นที่ของหมวดเมื่อกาลังของตนทั้ งหมดได้เข้าประจาอยู่ในที่มั่น และได้วาง
การบังคับบัญชาได้แล้ว หรือในสถานการณ์พิเศษ ผบ.ร้อย สั่ง และในระดับหมู่ก็คงเช่นเดียวกัน เมื่อข้าศึกเข้าตี
ก่อนที่มั่น โดยใช้กาลังของทั้งหน่วยเก่าและใหม่ที่อยู่ในที่มั่น เมื่อพร้อมที่จะส่งมอบความรับผิดชอบพื้นที่ ผบ.
หน่วยเก่า และใหม่ต่างก็แจ้งให้ ผบ.ร้อย ของตนทราบเพื่อรับคาสั่ง
๓๐. การป้องกันต่อสู้รถถัง
ทหารราบต้องพยายามทาลายยานเกราะของข้าศึก หรือบีบบังคับให้ยานเกราะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งจะ
เป็นจุดอ่อนต่อการยิงของอาวุธต่อสู้รถถัง ทหารราบป้องกันตนเอง โดยการดัดแปลงที่ตั้งสร้างเครื่องกีดขวาง
รถถัง และบุคคลแล้วคุ้มครองด้วยการยิง โดยใช้อาวุธต่อสู้รถถังและโดยการยิงของปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูก
ระเบิดต่อรถถังที่เคลื่อนที่เข้ามา อาวุธต่อสู้รถถังของหมวด อาวุธต่อสู้รถถังของหมู่และอาวุธต่อสู้รถถังที่มา
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สมทบให้ใช้คุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่เข้ามาของยานเกราะ และป้องกันทหารราบจากการโจมตีของยานเกราะ
ข้าศึก อาวุธต่อสู้รถถังจะต้องเข้าตีที่ตั้งยิงที่ดัดแปลงดี เพื่อป้องกันยิงจากข้าศึก รถถังจะต้องใช้ในที่ตั้งซึ่งฝังตัว
อยู่ และกาหนดที่ตั้งส ารองและที่ตั้งเพิ่มเติมให้ส าหรับอาวุธ ต่อสู้ รถถังทั้งหมดจะต้องมีแผ่ น จดระยะ เพื่อ
ประกันความแม่นยาในการยิงในระหว่างทัศนวิสัยต่า
ก. การทาลายที่มั่นตั้งรับของรถถัง
๑) ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดรถถังลง โดยเครื่องกีดขวางรถถังแล้วทาลายลงด้วยอาวุธต่อสู้
รถถัง ใช้อาวุธเบา และอาวุธยิงเล็งจาลองคุ้มครองเครื่องกีดขวาง เพื่อป้องกันข้าศึกรื้อถอน
๒) เมื่อยานเกราะของข้าศึกเจาะเข้ามาในที่มั่น พลปืนเล็กทุกนายทาการยิงต่อสู้รถถัง และสังหาร
ทหารราบที่ร่วมมากับรถถัง ในขณะที่รถถังผ่านข้าม หรือใกล้ ๆ ที่ตั้งของตน เครื่องมือต่อสู้รถถังในอัตราของ
หมวด หรือที่หมวดได้รับเพิ่มเติมจะใช้เพื่อทาลายยานเกราะของข้าศึก
๓) ในการป้องกันต่อสู้การโจมตีของรถถัง ทหารราบซึ่งอยู่ในหลุมบุคคลป้องกันทหารราบเดินเท้า
ของข้าศึก ไม่ให้รื้อถอนเครื่องกีดขวาง และเข้าตะลุมบอนร่วมกับรถถังได้ การปฏิบัตินี้กระทาโดยใช้อาวุธเบา
และอาวุธยิงเล็งจาลองคุ้มครองเครื่องกีดขวาง และเส้นทางเข้าสู่เครื่องกีดขวาง ถ้าข้าศึกได้รับความสาเร็จใน
การเคลื่อนที่ผ่านขอบหน้าของพื้นที่ของการรบได้ ทหารราบของข้าศึกจะถูกทาลายในขณะที่ลงจากรถโดยการ
ยิงของอาวุธยิงเล็งจาลอง ซึ่งร้องขอให้ทาการยิง และการยิงอาวุธกล ซึ่งยิงต่อยานลาเลียงพลและทางเข้าออก
ยานล าเลี ยงพล ในขณะที่รถถังและยานลาเลียงพลของข้าศึกผ่ านข้ามหรือใกล้ ๆ หลุ ม บุคคล ปืนเล็ กต้อง
พยายามทาลายลงโดยเร็ว ใช้เครื่องมือสังหารรถถังที่มีอยู่ทันทีที่ยานเกราะของข้าศึกได้ผ่านที่ตั้งไปแล้ว หมวด
ต้องป้องกันที่มั่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ข. ชุดล่าสังหารรถถัง
๑) ในทุก ๆ สภาพการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ขรุขระหรือเป็นป่า เมือง และหมู่บ้าน หรือ
เวลากลางคืน จะจัดชุดสังหารรถถังขึ้นเพื่อทาลายรถถังของข้าศึก ชุดสังหารนี้อาจใช้ได้ทั้งภายในพื้นที่การรบ
ข้างหน้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้ได้ผลดีในพื้นที่ข้างหลังของข้าศึก
๒) ความสาเร็จของชุดล่าสังหารรถถังนั้น ขึ้นอยู่กับการจู่โจม และการอาศัยประโยชน์ จุดอ่อนแอ
ของรถถัง การจู่โจมนั้นอาจได้จากการจู่โจมตี การใช้การซ่อนพรางอย่างดี และการลักลอบการปฏิบัติการ
สังหารจริง ๆ นั้น ใช้เวลาเพียงชั่ววินาทีเท่านั้น แล้วชุดล่าสังหารจะหลบหนีไป หรือถูกทาลายลง ด้วยสาเหตุผล
อันนี้ชุดล่าสังหารจึงเป็นชุดเล็ก ๆ และมีอานาจการยิงที่มีขีดความสามารถสูง
๓) ชุดสังหารประกอบด้วย ผบ.ชุด ส่วนทาลายรถถัง ส่วนอาวุธกล ส่วนทาลายรถถัง โดยใช้อาวุธ
ต่อสู้รถถัง หรือโดยการเข้าใกล้ทางหลัง หรือทางข้างที่มองไม่เห็น แล้วทาลาย หรื อทาให้หมดอานาจลงโดยใช้
เครื่องมือสังหารรถถัง ส่วนอาวุธกลทาการยิงคุ้มครอง และสนับสนุนส่วนทาลายรถถัง โดยการจู่โจมและสังหาร
ทหารราบข้าศึกที่อยู่ใกล้ ๆ รถถัง และลงจากรถ หรือพลประจารถถังที่อยู่นอกที่กาบัง (รูปที่ ๒๓)
๔) เมื่อปฏิบัติภารกิจข้างหลังข้าศึก ผบ.ชุด ควรจะมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารให้ เพื่อให้ชุดสามารถ
ทางานในหน้าที่ลาดตระเวนหลาย ๆ อย่างใด สามารถที่จะใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารทางวิทยุ เพื่อร้องขอและ
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ปรั บการยิงปืน ใหญ่เพื่อคุ้มครองการถอนตัวของชุด เพื่อยิงต่อเป้าหมายที่เกิดขึ้นตามโอกาส เพื่อรายงาน
ข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึก หรือขอเฮลิคอปเตอร์ในการส่งกาลังกลับ
ตอนที่ ๖ หมวดทหารราบยานเกราะในการตั้งรับ
๓๑. กล่าวทั่วไป
หมวดทหารราบยานเกราะนั้นใช้ในการตั้งรับส่วนใหญ่แล้วคงเช่นเดียวกับหมวดทหารราบเดินเท้า ข้อ
แตกต่างที่สาคัญ ๆ ในการใช้นั้นมีดังนี้ คือ
ก. รถสายพานลาเลียงหุ้มเกราะของหมวด เข้าประจาที่ตั้งให้พร้อมที่จะใช้ได้
ข. อาจใช้ปืนกลที่ติดตั้งบนรถทาการยิงได้ในเมื่อการยิงนั้น ๆ จะไม่เป็นการเปิดเผยในการยิงจากอาวุธ
ต่อสู้รถถังโดยไม่มีความจาเป็น
ค. จะต้องมีการปรนนิบัติบารุง ร.ส.พ. อย่างต่อเนื่อง
ง. ปืนกลเพิม่ เติมซึ่งบรรทุกใน ร.ส.พ. ของแต่ละหมู่นั้น จะใช้ภายในพื้นที่ของหมู่โดยใช้พลปืนเล็กของ
หมู่นั้น ๆ เป็นพลประจาปืนกล ปืนกลนี้คงใช้เช่นเดียวกับปืนกลของหมู่อาวุธ
จ. เนื่องจากหมวดทหารราบยานเกราะจัดขึ้นให้มีความคล่องตัวมาก จึงอาจโยกย้ายได้อย่างรวดเร็ว
และบ่อย ๆ เพื่อยึดเอาประโยชน์จากสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป หมวดทหารราบยานเกราะที่จะเปลี่ยนจาก
การตั้งรับเป็นการรุกหรือร่นถอยได้อย่างรวดเร็ว
ฉ. ในการตั้งรับจะสมทบหมวดรถถัง ให้กับกองร้อยทหารราบยานเกราะ และสมทบหมวดทหารราบ
ยานเกราะให้กับกองร้อยรถถัง ผบ.หมวดต้องมีความเข้าใจโดยตลอดใน ร.ส.๗ – ๑๑ และเข้าใจยุทธวิธีของ
กองร้อยเป็นอย่างดี

รูปที่ ๒๓ ชุดล่าสังหารรถถัง

๑๐๐
๓๒. การใช้รถสายพานลาเลียงพลหุ้มเกราะในการตั้งรับ
ร.ส.พ. อาจเข้าที่ตั้งบนลาดหลังเนินของที่มั่น เพื่อทาการระวังป้องกันทางปีกและทางหลัง หรืออาจให้
อยู่ ณ ที่ตั้งปกปิดกาบังข้างหลังหมวดจนกว่าจะถึงเวลาเคลื่อนย้าย อาจใช้ให้สนับสนุนด้วยการยิงจากที่ตั้งซึ่ง
ฝังตัวกาบังอยู่ อย่างไรก็ตามความมุ่งหมายหลักในการใช้ ร.ส.พ. ก็คือเพื่อให้มีความคล่องตัว และห้ามนาเข้า
ที่ตั้งยิงซึ่งเปิดเผยต่อการถูกยิงจากอาวุธต่อสู้ยานเกราะ และการโจมตีทางอากาศ
ก. เมื่อใช้ ร.ส.พ.ป้องกันปีกและทางหลัง พลขับจะทาหน้าที่พลยิงปืนกล ซึ่งอยูที่ป้อมจากที่ตั้งยิงข้าง
หลังหมู่ของตน โดยอาศัยประโยชน์จากการปกปิดกาบัง และซ่อนพรางที่มีอยู่อย่างสูงสุด
ข. เมื่อให้ ร.ส.พ. อยู่ในพื้นที่ซึ่งปกปิดกาบัง และซ่อนพรางข้างหลัง ร.ส.พ. ต้องเข้าที่ตั้งซึ่งให้การระวัง
ป้องกันรอบตัว และควรอยู่ใกล้ ๆ ข้างหลังของหมวด ตามปกติแล้วหมวดจะไม่จัดการระวังป้องกันเพิ่มเติม
ให้กับ ร.ส.พ. ร.ส.พ.ควรจะได้พรางได้อย่างดีและลบรอยตีนตะขาบ ซึ่งอาจเปิดเผยที่ตั้งของตนได้
ค. เมื่อทาการสนับสนุนด้วยการยิง ร.ส.พ. ควรจะฝั่งตัวลงไปในดินให้โผล่ให้เห็นเฉพาะปืนกลเท่านั้น
กระสอบทรายสามารถจะใช้ป้องกัน ร.ส.พ. ได้ แต่ต้องไม่ให้ขัดขวางความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ของรถถังต้อง
ใช้การพรางที่มีอยู่ให้มากที่สุด ผบ.หมวด ต้องกาหนดที่ตั้งสารอง และตั้งเพิ่มเติมให้ด้วย
ตอนที่ ๗ หมวดทหารราบยานเกราะในการตั้งรับเคลื่อนที่
๓๓. กล่าวทั่วไป
หมวดทหารราบยานเกราะในการตั้งรับเคลื่อนที่นั้น จะปฏิบัติโดยเป็นกาลังส่วนหนึ่งของกองร้อย (ร.ส.
๗ – ๑๑) กองร้อยอาจเป็นกาลังส่วนหนึ่งของกองพันในกาลังส่วนระวังป้องกัน หรือกาลังส่วนตั้งรับหน้า (กาลัง
ส่วนตรึง) หรือเป็นกองหนุน (กาลังส่วนโจมตี)
๓๔. หมวดทหารราบยานเกราะในส่วนของกาลังส่วนระวังป้องกัน
ก. ในการตั้งรับเคลื่อนที่นั้น กาลังของส่วนกาบัง คือส่วนระวังป้องกันของกองพล ภารกิจของกาลัง
ส่วนนี้คือ ตรวจการเคลื่อนที่เข้ามาของข้าศึก และให้เวลาแก่กาลังส่วนตั้งรับหน้าเพื่อเตรียมพื้นที่การรบหลัก
ใหญ่ ภายในขีดความสามารถของตนที่มีอยู่ กาลังส่วนกาบังพยายามทาลายข้าศึก โดยใช้อานาจการยิงที่มีอยู่
ผสมกับการดาเนินกลยุทธเชิงรุก
ข. หมวดในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนกาบัง คงให้หลักการปฏิบัติตามเทคนิคการรบหน่วงเวลาใน
บทที่ ๔
๓๕. การปฏิบัติของหมวดทหารราบยานเกราะในเมื่อเป็นกาลังปฏิบัติการตรึง
ก. ภารกิจ ของหมวดทหารราบยานเกราะ ในฐานะเป็นกาลังส่ วนหนึ่งของกองร้อยอาจได้แก่การ
ปฏิบัติการตีโต้ตอบ ป้องกันภูมิประเทศสาคัญและหน่วงเหนี่ยวข้าศึก
ข. หมวดจะปฏิบัติการลาดตระเวนอย่างห้าวหาญ ในฐานะเป็นกาลังส่วนหนึ่งซึ่งปฏิบัติการตามแผน
ลาดตระเวนของกองร้อย เพื่อพิจารณากาลัง การประกอบกาลัง ทิศทางและเวลาที่ข้าศึกจะเข้าตีประกอบ
ข่าวสารอันเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ การระวังป้องกันถือว่ามีความสาคัญมาก หมวดต่าง ๆ ต้องไม่ถูกจู่โจม และ
ไม่ปะทะกับข้าศึกก่อนกาหนด ผบ.หมวด ผบ.หมู่ ต้องปฏิบัติการอย่างเข้มแข็ง เพื่อประกันว่าการติดต่อสื่อสาร

๑๐๑
จะไม่ขาดลง และหน่วยของตนพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนแผนการตั้งรับ ของ ผบ.ร้อย
ได้ตลอดเวลา
ค. ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของข้าศึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้จะปะทะกับข้าศึก ผบ.หมวดทหารราบ
ยานเกราะต้องมั่นใจได้ว่าหมวดของตนอยู่ในสภาพคล่องตัวสูงสุด และพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติ
ของ ผบ.ร้อย ได้ทันที
ง. ถ้าแผนการตั้งรับต้องการให้ตีโต้ตอบ หมวดคงปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ใน ร.ส.๗ – ๑๑ การ
ประสานงานตามความจาเป็นนั้นจะมีผลบังคับในเมื่อ ผบ.หมวดประกาศแผนของตนและหมวดปฏิบัติการตี
โต้ตอบ ในฐานะเป็นกาลังส่วนหนึ่งของกองร้อย
จ. ถ้าแผนการตั้งรับต้องการให้เข้าประจาที่มั่นสกัดกั้น หรือที่ยึดเหนี่ยว ผบ.หมวดปฏิบัติตามแผนนี้
โดยเคลื่อนย้ายหมวดของตนไปยังที่มั่นที่ได้ดัดแปลงไว้แล้ว
ฉ. ในขณะที่ทาการป้องกัน ภูมิป ระเทศส าคัญ และการปฏิบัติของข้าศึกบีบบังคับให้ยามคอยเหตุ
ข้างหน้าหมวดต้องถอนตัว ผ่านขอบหน้าพื้นที่การรบเข้ามา ผบ.หมวด อานวยการยิงในหมวดของตน และร้อง
ขอการยิงจาก ผบ.ร้อย
ช. เมื่อภารกิจของหมวด คือ การหน่วงเหนี่ยวข้าศึก ในฐานะเป็นกาลังส่วนหนึ่งของกองร้อยเมื่อที่
ตรวจการณ์ต่าง ๆ ถอนตัว ผบ.หมวด อาจปะทะกับข้าศึก โดยใช้การยิงด้วยปืนกลที่ตั้งบน ร.ส.พ. ในขณะที่
ข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามานั้น ส่วนระวั งป้องกันเฉพาะตาบลของหมวดทาการถอนตัว และการยิงของปืนใหญ่ และ
เครื่องยิงต้องปรับการยิงต่อเป้าหมายให้เหมาะสมด้วย ผบ.หมวดจะไม่ร้องขอการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย
นอกจากว่าเกิดความจาเป็นอย่างยิ่งยวดขึ้น ผบ.ร้อยต้องทราบสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อมั่นใจว่าหมวดไม่
ปะทะติดพันอย่างแตกหักกับข้าศึก เมื่อได้รับคาสั่งจาก ผบ.ร้อย ผบ.หมวด ทาการถอนตัวอย่างรวดเร็ว หรือทา
การรบหน่วงเวลาต่อไปยังที่มั่นที่ได้เลือกไว้แล้ว
๓๖. ที่ตั้งของทหารราบยานเกราะในการปฏิบัติการตรึงของข้าศึก
ก. เมื่ อ หมวดปฏิ บั ติ ใ นฐานะเป็ น ก าลั ง ส่ ว นหนึ่ ง ของก าลั ง ตรึ ง ข้ า ศึ ก อาจได้ รั บ มอบภู มิ ป ระเทศ
โดยเฉพาะให้จัดระเบียบป้องกัน หรืออาจได้รับพื้นที่ส่วนหนึ่ง ในส่วนของกองร้อยที่จัดระเบียบป้องกันเพื่อจัด
ระเบียบป้องกัน
ข. ในบางครั้งที่ตั้งของหมวดอาจต้องอยู่เลยระยะสนับสนุนทันทีทันใดจากหน่วยอื่น ๆ ของกองร้อย
ออกไปก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะตามธรรมชาติของภูมิประเทศ และความกว้างของเขตรับผิดชอบเพื่อให้มี
การสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยการยิงได้ แต่ละหมวดจะต้องสามารถช่วยเหลือด้วยการยิง โดยอาวุธของตนต่อ
หมวดข้างเคียงที่ถูกเข้าตีได้ แต่ทั้งนี้ไม่หมายความว่าจะต้องยิงผ่านตลอดหน้าแนวของหมวดข้างเคียงได้ เพื่อให้
หมวดปืนเล็กภายในเขตรับผิดชอบของกองร้อยสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยการยิงได้นั้น หมวดต่าง ๆ
ไม่ควรแยกห่างกันออกไปเกินระยะยิงหวังผลของอาวุธในอัตราของหมวด ระยะนี้อาจถือเอาขีดความสามารถ
ในการยิงกวาดไปยังพื้นที่ของหมวดข้างเคียง
ค. หมวดทุกหมวดจะต้องวางกาลังป้องกันรอบตัว
....................................

๑๐๒
บทที่ ๔
การปฏิบัติการร่นถอย
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป
๑. กล่าวทั่วไป
ในบทนี้ได้กล่าวถึงแนวทางที่จาเป็นสาหรับ ผบ.หมู่ และ ผบ.หมวด ในการปฏิบัติการร่นถอย และ
แนวทางนี้สามารถจะนาไปใช้ได้กับหมวดปืนเล็กในหน่วยทหารราบธรรมดา ทหารราบส่งทางอากาศ และ
ทหารราบยานเกราะ
ก. หมวดปืนเล็กนั้นตามปกติจะปฏิบัติการร่นถอยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อย จึงมีความจาเป็น
ที่ ผบ.หมวดจะต้องทราบ และเข้าใจยุทธวิธีในการร่นถอยของกองร้อยตามที่กล่าวไว้ใน ร.ส.๗ – ๑๑
ข. หมวดทหารราบยานเกราะนั้น เมื่อทาการลงรถเดินคงปฏิบัติส่วนใหญ่เช่นเดียวกับหมวดปืนเล็กข้อ
แตกต่างใหญ่ ๆ ในการใช้หมวดทหารราบยานเกราะนั้นได้กล่าวไว้ในข้อ ๑๔๕ ถึง ข้อ ๑๔๘ ร.ส.๗ – ๑๕
ค. การปฏิบัติการร่นถอย คือการเคลื่อนย้ายไปข้างหลัง หรื อห่างออกจากข้าศึกของหน่วย ๆ หนึ่ง
อย่างมีระเบียบ การร่นถอยนี้อาจทาโดยถูกบังคับจากข้าศึก หรือโดยสมัครใจก็ได้
ง. การปฏิบัติการร่นถอยแยกประเภทออกเป็นการถอนตัว การรบหน่วงเวลา และการถอย
จ. ตามปกติหมวดจะปฏิบัติการร่นถอยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองร้อย และรับอนุมัติจาก ผบ.
ร้อยก่อนที่จะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ฉ. การเคลื่อนย้ายในระหว่างการปฏิบัติการร่นถอยนั้นอาจกระทาด้วยเท้า ยานพาหนะ อากาศยาน
หรือใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วผสมกัน ในการปฏิบัติการร่นถอยมักจะใช้ ร.ส.พ.บ่อยๆ เพราะ ร.ส.พ.มี
ความเร็ว, ความคล่องตัว และเกราะป้องกันดี สาหรับการถอนตัวทางอากาศให้ดูในบทที่ ๕ ของ ร.ส.๗ – ๑๕
ช. ในการปฏิบัติการร่นถอยนั้นอาจถูกข้าศึกไล่ติดตามได้ทั้งทางพื้นดิน และทางอากาศ และรวมทั้ง
การใช้อาวุธยิงตามแบบ และนิวเคลียร์ได้ด้วย หมวดปฏิบัติการร่นถอยด้วยการรักษาความลับ และการลวง
ตามที่สถานการณ์จะอานวย อาศัยประโยชน์จากสิ่งปกปิดกาบังและซ่อนพรางที่มีอยู่ และจัดการระวังป้องกัน
ทางหน้า ทางปีก และทางหลังไว้ตลอดเวลา
ซ. ในระหว่างปฏิบัติการร่นถอย ผบ.หน่วย จะต้องพยายามรักษาขวัญของตนไว้ให้สูง จะต้องแจ้งให้
ทุกคนภายในหมวดทราบเหตุผล ในการปฏิบัติและงานที่ทหารแต่ละคนจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุภารกิจ ข่าว
ลือที่ไม่จริง และรายงานที่เกินความความจริงจะต้องตอบโต้ทันที โดยแจ้งข้อเท็จจริงให้ทหารราบ การปรากฏ
ตัวของผู้บังคับหน่วย ณ ที่ซึ่งหน่วยปะทะข้าศึก การให้สวัสดิการที่ดีของหมวด การใช้ลักษณะผู้ นาอย่างดี การ
กวดขันในเรื่องวินัย การควบคุม และการวางแผนล่วงหน้าจะช่วยในการดารงให้มีขวัญและป้องกันการตื่นตัว
ด. การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศอย่างละเอียด ไปยังข้างหลังนั้น ให้กระทาโดยเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ให้
มากที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะอานวยให้ แต่ละคนภายในหมู่ต้อ งลาดตระเวนเส้นทางของตน ที่จะไปยังที่รวม
พลของหมู่ หรือจุดนัดพบขั้นต้น ผบ.หน่วย ทุกนายควรจะลาดตระเวนเส้นทางไปยังที่รวมพลของหน่วยเหนือ
ให้ส่งพวกลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศไปข้างหลังเพื่อดัดแปลงที่ตั้ง และนาทางหมวดเข้าสู่ที่มั่นข้างหลัง เมื่อ
ใช้เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนจะต้องจัดเจ้าหน้าที่นาทางขึ้น

๑๐๓
ต. การวางแผนรายละเอียดรวมทั้งแผนสารองจะต้องทาขึ้นทุกหน่วย จะต้องสั่งให้สมบูรณ์ชัดเจน และ
สั้น ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ คาสั่งเป็นส่วน ๆ จะต้องใช้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติการพร้อมกันไปในทุกระดับ
หน่วย
ถ. การใช้เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ และที่สร้างขึ้นข้างหน้า ทางปีกและทางหลังจะช่วยในการ
ปฏิบัติการร่นถอยดีขึ้น จะต้องใช้อาวุธยิงสนับสนุนอย่างกว้างขวาง และ ผบ.หน่วย ทุกนายจะต้องสามารถร้อง
ขอและปรับการยิงได้
ท. ในระหว่างการปฏิบัติการถอนตัวจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ผู้บาดเจ็บถูกจับเป็นเชลย
น. ผบ.หมวด ต้องมั่นใจว่ามีกระสุนเหลืออยู่ภายในหมวดของตนเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจของตนได้
จงระลึกอยู่เสมอว่า เมื่อเริ่มการเคลื่อนที่สิ่งอุปกรณ์ทั้งมวล (ยกเว้นเวชภัณฑ์) ซึ่งไม่สามารถจะนากลับไปข้าง
หลังได้ต้องทาลายเสีย
๒. การติดต่อสื่อสาร
ใช้เครื่ องมือติดต่อสื่ อสารทั้งมวลที่มีอยู่ เพื่อดารงการควบคุมและให้ เกิดความอ่อนตัว เครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารหลักคือ วิทยุและโทรศัพท์ และจะต้องกาหนดเครื่องมือสื่อสารรองขึ้นอาจได้แก่พลนาสารทัศนะ
และเสียงสัญญาณ และวิทยุของรถถังและผู้ตรวจการณ์หน้า
๓. การถอนตัวผ่านแนวฝ่ายเดียวกัน
ก. ในระหว่างการปฏิบัติการร่นถอย หมวดอาจต้องถอนตัวผ่านหรืออ้อม ผ่านแนวของฝ่ายเดียวกัน
การปฏิบัตินี้จะต้องมีการประสานงานกันไว้ล่วงหน้า
ข. เมื่อประสานงานกันจะต้องพิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้
๑) การบอกฝ่าย สัญญาณที่หน่วยเคลื่อนที่เข้ามาจะใช้และตอบ
๒) เส้นทางผ่านหรืออ้อมผ่านหน่วยฝ่ายเดียวกัน
๓) จุดที่จะออกตัวผ่านหน่วยฝ่ายเดียวกัน
ค. เมื่อการถอนตัวผ่านหน่วยเดียวกันเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องแจ้งให้หน่วยที่ถูกผ่านทราบ เพื่อให้หน่วย
นั้นมีเสรีในการยิงหน้าแนวของตน
๔. การถอย
การถอย คือการปฏิบัติซึ่งหน่วยถอนตัวไปโดยไม่ถูกบีบบังคับใด ๆ จากข้าศึก เมื่อมีการถอยทาต่อจาก
การถอนตัว การถอยจะเริ่มต้นเมื่อได้ผละจากการปะทะกับข้าศึก แล้วและได้จัดเป็นรูปขบวนเดินขึ้นแล้ว
๕. การถอนตัว
ก. การถอนตัว คือการปฏิบัติการซึ่งกาลังทั้งหมด หรือบางส่วนของหน่วยได้ผละจากการปะทะจาก
ข้าศึกเพื่อให้ปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งอาจได้แก่ การถอย การรบหน่วงเวลา ป้องกันที่มั่นแห่งอื่น หรือเข้าตีในเขตอื่น
ข. การถอนตัวนี้อาจกระทาโดยสมัครใจ หรือถูกบังคับจากข้าศึกก็ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อสามารถทาได้
การถอนตัวควรทาด้วยความสมัครใจพร้อมกับการรักษาความลับ และใช้การลวงให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ค. มีวิธีการปฏิบัติการถอนตัวอยู่ ๒ อย่างด้วยกันคือ วิธีถอนตัวในเวลากลางคืน และวิธีถอนตัวในเวลา
กลางวัน

๑๐๔
๑) วิธีถอนตัวในเวลากลางคืนนั้น ใช้กับเวลากลางคืนในห้วงระยะเวลาทัศนวิสัยเลว หรื อเมื่อไม่ถูก
บีบบังคับจากข้าศึก เมื่อใช้วิธีการถอนตัวในเวลากลางคืนจะต้องเลือกกาลังส่วนหนึ่งทิ้งไว้ในที่มั่น เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามปกติในขณะที่กาลังส่วนใหญ่ถอนตัวไปยังข้างหลัง วิธีการเช่นนี้จะช่วยในการรักษาความลับและการ
ลวงได้ดีที่สุด
๒) วิธีการถอนตัวในเวลากลางวันนั้นใช้เมื่อหน่วยข้าศึกบีบบังคับให้ถอนตัว หน่วยผละจากการ
ปะทะจากข้าศึกด้วยการต่อสู้ไปยังข้างหลัง ผ่านหรืออ้อมผ่านหน่วยซึ่งทาหน้าที่กาบังการถอนตัวที่อยู่ข้างหลัง
ง. เมื่อถูกบีบบังคับจากข้าศึก ให้ต้องถอนตัวเวลากลางคืน การถอนตัวในลักษณะนี้จะต้องใช้วิธี การ
เช่นเดียวกับเวลากลางวัน
จ. เมื่อหมวดทาการถอนตัว ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยนั้น จะใช้วิธีการถอนตัวแบบใดย่อม
ได้รับคาสั่งจาก ผบ.ร้อย
ตอนที่ ๒ วิธีการถอนตัวในเวลากลางคืน (รูปที่ ๒๔)
๖. กล่าวทั่วไป
ก. การถอนตัวเวลากลางคืนนั้น กระทาเป็นความลับ และใช้การลวงทุก ๆ หน่วยนอกจากกาลังที่เหลือ
ไว้ปะทะเท่านั้น เคลื่อนที่ลงไปข้างหลัง ในเวลาเดียวกันหน่วยที่เหลือไว้ปะทะทาหน้าที่ป้องกันการถอนตัวของ
กาลังส่วนใหญ่ด้วยการลวงและการต้านทาน วิธีการถอนตัวในเวลากลางคืนนี้อาจใช้ในระหว่างเวลากลางวันได้
ในสภาพการณ์ที่ทัศนวิสัยต่า และไม่ถูกกดดันจากข้าศึก
ข. หมวดทาการถอนตัวโดยเป็นกาลังส่วนหนึ่งของกองร้อย คาสั่งการถอนตัวของ ผบ.ร้อย นั้นจะมี
หัวข้อต่อไปนี้ คือ
๑) เวลาในการถอนตัว เพื่อประกันการประสานการปฏิบัติของทุก ๆ หน่วยจึงต้องกาหนดเวลาเริ่ม
การถอนตัวไว้ กาลังส่วนใหญ่ของหมวดจะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากที่ตั้งของแต่ละบุคคล ณ เวลาที่กาหนดนี้
๒) ที่รวมพล ที่รวมพลของกองร้อยจะกาหนดขึ้นข้างหลังที่ตั้งหมวดหนุน ผบ.ร้อยจะกาหนดที่รวม
พลของหมวดนั้น โดยให้ใกล้กับข้างหลังที่ตั้งของหมวดที่สุดเท่าที่จะทาได้
๓) เส้นทาง จะกาหนดเส้นทางจากที่รวมพลของหมวดไปยังที่รวมพลของกองร้อย และจากที่รวม
พลของกองร้อยไปยังตาบลต่อไปขึ้น
๔) สมทบอาวุธสนับสนุนให้กับหน่วยรับการสนับสนุน อาวุธสนับสนุนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมวดใด
ให้สมทบให้กับหมวดนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การถอนตัวของอาวุธนั้นสอดคล้องกับแผนการถอนตัว และเพื่อความ
มั่นใจในการป้องกันอาวุธนั้นในระหว่างการปฏิบัติการถอนตัว
๕) การปฏิบัติเมื่อถูกข้าศึกเข้าตี ต้องวางแผนการปฏิบัติการตอบโต้ข้าศึกที่รบกวนการถอนตัวไว้
ด้วย แผนเหล่านี้อาจได้แก่การกาหนดเส้นทางสารอง กาหนดที่รวมพลสารอง ให้หมวดเข้าประจาที่มั่นสกัดกั้น
เพื่อป้องกันการถอนตัวของกาลังส่วนใหญ่ การตีโต้ตอบเพื่อช่วยหน่วยที่ถูกตัดขาด หรือใช้วิธีการถอนตัวใน
เวลากลางวัน
๖) กาลังที่เหลือไว้ปะทะกาลัง การประกอบกาลังและคาสั่งชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติ และการถอน
ตัวของกาลังที่เหลือไว้ปะทะ

๑๐๕
๗) ภารกิจต่อจากการถอนตัวแล้ว ภารกิจที่จะให้ปฏิบัติต่อจากการถอนตัวนั้น จะต้องแจ้งให้ทราบ
รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทาได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถวางแผนล่วงหน้าได้
ค. ผบ.หมวด อาศัยคาสั่งการของ ผบ.ร้อย เป็นหลักในการส่งการของตน หัวข้อสั่งการของ ผบ.หมวด
นั้นมีดังต่อไปนี้คือ
๑) เวลาในการถอนตัว คือเวลาที่ทหารทุกคนเริ่มเคลื่อนที่ออกจากที่ตั้งของตนไปยังที่รวมพลของ
หมู่
๒) ที่รวมพลของหมู่ต่าง ๆ กาหนดที่รวมพลให้แก่หมู่ต่าง ๆ ในพื้นที่ข้างหลังของที่ตั้งหมู่นั้น ๆ
๓) เส้นทาง กาหนดเส้นทางให้แต่จะหมู่จากที่รวมพลของหมู่ไปที่รวมพลของหมวด
๔) สมทบอาวุธ สนั บสนุน ให้กับหน่ว ยรับการสนับสนุนเพื่อประกันในเรื่องการป้องกันและการ
ควบคุมระหว่างการปฏิบัติการถอนตัว ให้สมทบส่วนต่าง ๆ ของหมู่อาวุธซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กให้กับ
หมู่ปืนเล็กนั้น ๆ เมื่อเริ่มการถอนตัวตามปกติ แล้วหน่วยขนาดหมู่และตอนที่สมทบให้หมวดจะสมทบต่อให้กับ
หมู่ปืนเล็ก
๕) กาลังที่เหลือไว้ปะทะ จะต้องแจ้งกาลัง การประกอบกาลัง และตัวผู้บังคับบัญชาให้ทราบคาสั่ง
ชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจและแผนการถอนตัวของกาลังที่เหลือไว้ปะทะต้องแจ้งให้ทราบโดยละเอียด
๖) ภารกิจ ภารกิจที่ต้องปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการถอนตัวแล้ว
๗. การวางแผนการและเตรียมการ
ก. เมื่อได้รับคาสั่งจาก ผบ.ร้อย แล้ว ผบ.หมวด เริ่มวางแผนของตน (ข้อ ๙ และข้อ ๑๐) แล้วออก
คาสั่งเตือนโดยเร็ว ใช้เวลากลางวันในการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ผบ.หมวด
ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ที่รวมพลของหมวด และเส้นทางไปยังที่รวมพลของกองร้อย ผบ.หมวด เลือกที่
รวมพลของหมู่ต่าง ๆ และเส้นทางจากที่รวมพลของหมู่ไปยังที่รวมพลของหมวด ผบ.หมู่ ลาดตระเวนตรวจ
เส้นทางจากที่ตั้งหมู่ไปยังที่รวมพลของหมู่ และจากที่รวมพลของหมู่ไปยังที่รวมพลของหมวด ทหารภายในหมู่
ลาดตระเวนตรวจเส้นทางจากที่ตั้งของตนไปยังที่รวมพลของหมู่
ข. การลาดตระเวนที่ตั้งหมวดใหม่ข้างหลังนั้นจะกระทาโดยพวกลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศซึ่ง ผบ.
ร้อย เป็นผู้กาหนดขึ้น ผบ.ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศนี้จะอยู่ในความควบคุมของ ผบ.หมวดอาวุธ และ
จะต้องเดินทางไปยังที่ตั้งใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ หลังจากรับคาสั่งแล้ว อย่างน้อยที่สุดแต่ละหมวดปืน
เล็กจะต้องมีเจ้าหน้าที่ร่วมไปกับพวกลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศด้วย ๑ นาย โดยปกติแล้วจะเป็นนายสิบ
ประจาหมวดผู้แทน ผบ.ร้อย ในการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ (ผบ.หมวดอาวุธ) จะเป็นผู้กาหนดภารกิจ
ของหมวดให้กับผู้แทนของหมวด ณ ที่ตั้งใหม่ ผู้แทนของหมวดจะเลือกที่ตั้งของหมู่ และอาวุธประจาหน่วยที่ตั้ง
ที่บังคับการ และตรวจการณ์ของหมวด ที่ตั้งสาหรับการจะป้องกันเฉพาะตาบล ผู้แทนของหมวดจะพบกับ
หมวด และกาลังที่เหลือไว้ปะทะ ณ จุดแยกหน่วยที่ได้กาหนดไว้แล้วนาเข้าสู่ที่ตั้งใหม่

๑๐๖

รูปที่ ๒๔ วิธีการถอนตัวในเวลากลางคืน

๘. กาลังส่วนที่เหลือไว้ปะทะ
ก. ภารกิจของกาลังส่วนที่เหลือไว้ปะทะก็คือ ป้องกันการถอนตัวของกาลังส่วนใหญ่ด้วยการลวง และ
การต้านทาน การประกอบกาลังของส่วนที่เหลือไว้ปะทะนี้ ผบ.ร้อย เป็นผู้กาหนดให้ ตามปกติแล้วกาลังส่วนที่
เหลือไว้ปะทะของหมวดจะประกอบด้วยกาลัง หนึ่งหมู่ปืนเล็ก และครึ่งหนึ่งของอาวุธประจาหน่วยในบังคับ
บัญชาของ ผบ.หมู่ปืนเล็ก หมู่ปืนเล็กที่จะกาหนดให้เป็นส่วนเหลือไว้ปะทะนั้นตามปกติจะกาหนดหมู่ซึ่งอยู่ใน
ย่านกลาง ทั้งนี้เพื่อลดการเคลื่อนย้ายทางข้างให้น้อยลง อาวุธประจาหน่วยที่จะกาหนดเป็นส่วนเหลือไว้ปะทะ
นั้นจะเลือกอาวุธซึ่งตั้งยิงไว้มีพื้นยิงดีที่สุด
ข. เมื่อ เริ่ มการถอนตัว กาลั งส่ ว นที่เหลื อไว้ปะทะจะเคลื่ อนย้ายเข้าที่ตั้ง สามารถสกัดกั้น แนวทาง
เคลื่อนที่ซึ่งเป็นอันตรายที่สุดต่อที่ตั้งของหมวด ปืนกลจะได้รับมอบเขตการยิงให้ปฏิบัติภารกิจตามปกติแล้ว
รอง ผบ.ร้อยจะเป็นผู้ได้รับมอบให้บังคับบัญชากาลังส่วนที่เหลือไว้ปะทะของกองร้อย ผบ.หมู่ ที่บังคับบัญชา

๑๐๗
ส่วนที่เหลือไว้ ปะทะหมวดจะขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาและรับคาสั่งจาก ผบ.ส่วนที่เหลือไว้ปะทะของกองร้อย
ตั้งแต่กองร้อยเริ่มถอนตัว
ค. ถ้าปรากฏว่าข้าศึกมีการใช้ยานเกราะ หรือมีการเคลื่อนย้ายของรถถัง และอาวุธต่อสู้รถถัง ซึ่งติดตั้ง
บนยานพาหนะ จะทาให้เกิดเสียงจนเสียการรักษาความลับและการลวงแล้ว อาวุธเหล่านี้อาจทิ้งไว้กับส่วนที่
เหลือไว้ปะทะก็ได้
ง. เมื่อหน่วยมี ร.ส.พ. อยู่ตามปกติจะสมทบให้กับส่วนที่เหลือไว้ปะทะ ร.ส.พ. นี้ควรจะให้อยู่ในที่ตั้ง
ค่อนขึ้นมาข้างหน้า เพื่อให้ส่วนที่เหลือไว้ปะทะ สามารถบรรทุกและเคลื่อนที่มาข้างหลังได้อย่างรวดเร็ว หลัง
เสร็จภารกิจของตนแล้ว
จ. ผบ.ส่วนที่เหลือไว้ปะทะของหมวดจะใช้โทรศัพท์ วิทยุ และพลนาสารในการติดต่อกับ ผบ.ส่วนที่
เหลือไว้ปะทะของกองร้อย เครื่องมือติดต่อสื่อสารในการควบคุมการปฏิบัติของส่วนที่เหลือไว้ปะทะนั้น ได้แก่
โทรศัพท์ วิทยุ เสียงและทัศนสัญญาณ เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ใช้อยู่ในที่มั่นเดิมคงดารงไว้ให้มีอย่างเดิม ในที่
เดิมนั้นให้เหลือเจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสารไว้ให้น้อยที่สุดเพียงเพื่อใช้ระบบการติดต่อสื่อสารสาหรับส่วนที่เหลือไว้
ปะทะเท่านั้น ถ้าสามารถทาได้โดยสายโทรศัพท์ที่ไม่ใช้งานให้พยายามรื้อถอนเก็บเสีย หรือตัดออกเป็นช่วง ๆ
เพื่อป้องกันข้าศึกใช้มาตรการลวงนั้นรวมถึงการใช้สถานีวิทยุปลอม และดารงการติดต่อทางวิทยุตามปกติใน
ที่มั่นเดิม
ฉ. เครื่องมืออินฟราเรด เรดาร์ กล้องส่องสองตา และเครื่องมือเฝ้าตรวจในเวลากลางคืนอื่น ๆ จะช่วย
ส่วนที่เหลือไว้ปะทะในการตรวจการเคลื่อนไหวของข้าศึก และปรับการยิงให้กับอาวุธเล็ง และเล็งจาลองได้มาก
ช. ส่วนที่เหลือไว้ปะทะจากหมวดหนุนของกองร้อยในแนวหน้าอาจใช้ในการลาดตระเวนในส่วนข้าง
หลังสกัดกั้นเส้นทางเคลื่อนที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อทางปีก ลาดตระเวนข้างหน้า หรือคงอยู่ที่มั่นเดิมเพื่อเพิ่มความ
ลึกให้กับที่มั่น
๙. การปฏิบัติการถอนตัวในเวลากลางคืน
ก. กาลังทั้งหมดของกองร้อยเว้นส่วนที่เหลือไว้ปะทะ เริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามเวลากาหนด ทหาร
เคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของหมู่ หมู่เคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของหมวด หมวดเคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของกองร้อย
และกองร้อยเคลื่อนที่ไปยังที่รวมพล หรือตาบลควบคุมของกองพัน
ข. เพื่อความสะดวกในการควบคุมทุกระดับหน่วย จะใช้รูปขบวนแถวตอนตามปกติ ผบ.ร้อย จะสั่งให้
หมวดเคลื่อนที่ไปข้างหลังในทันที ทันใดที่หมวดถึงที่รวมพลของกองร้อย ตลอดจนทุกขั้นตอนของการเคลื่อน
ที่นี้ หมวดจะต้องจัดการระวังป้องกันข้างหน้า ทางปีก และทางหลังตลอดเวลา
ค. เมื่อทาการถอนตัวโดยใช้ยานพาหนะ ผบ.หมวด จะทาการบรรทุกหมวดของตนไว้ล่วงหน้า และ
จ่ายให้กับ ผบ.หน่วยรองของตน เมื่อสามารถทาได้จะต้องจัดทหาร ๑ นาย จากหมวดที่จะบรรทุกยานพาหนะ
ให้ทราบที่ตั้งของยานพาหนะ และเป็นผู้นาหมวดไปบรรทุกยานพาหนะโดยไม่ชักช้า จะต้องระมัดระวังให้ เกิด
เสียงดัง โดยไม่จาเป็นน้อยที่สุด การใช้แสงสว่างหรือการชักช้าในการบรรทุก และการเริ่มเคลื่อนที่ต้องมีน้อย
ที่สุด จะต้องมีแผนในการป้องกันข้างหน้า ทางปีกและทางหลังในขณะบรรทุกอยู่บนยานพาหนะ และการ
ปฏิบั ติที่ต้องกระทาเมื่อข้าศึกบี บบั งคับ ให้ ลงยานพาหนะ เมื่อยานพาหนะในขบวนต้องหยุดลง ผบ.หมวด

๑๐๘
จะต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เพื่อพิจารณาสาเหตุที่ต้องชักช้าลง และแก้ไขสาเหตุนั้น เพื่อให้การเคลื่อนที่ไปข้าง
หลังไม่ชักช้าลง
ง. เมื่อกาลังส่วนใหญ่เริ่มถอนตัว ส่วนที่เหลือไว้ปะทะเคลื่อนที่เข้าประจาที่ตั้งซึ่งได้เลือกไว้แล้ว และ
ทาการป้องกันการถอนตัวของกาลังส่วนใหญ่ โดยการลวงและการต้านทาน ใช้การยิงของอาวุธเล็งตรง และเล็ง
จาลองที่มีอยู่ทั้งมวลอย่างสูงสุด ถ้าส่วนที่เหลือไว้ปะทะของหมวดถูกบีบบังคับจากข้าศึกจนต้องละทิ้งที่มั่นของ
ตนจะต้องต่อสู้ไปยังข้างหลัง และหน่วงเหนี่ยวข้าศึกไว้จนสุดความสามารถ เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ไปข้างหลัง
ของกาลังส่วนใหญ่ เมื่อส่วนที่เหลือไว้ปะทะปฏิบัติภารกิจของตนเสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับคาสั่งให้ถอนตัวไปข้าง
หลั งที่เหลื อไว้ป ะทะของหมวดถอนตัว ไปยั งที่ รวมพลของหมวดแล้ ว ต่อไปยังที่รวมพลของกองร้ อย การ
ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายนี้จะปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว และถ้ามี ร.ส.พ. ก็จะใช้ในการนี้ด้วยอาวุธยิงจาลองและ
ควันจะใช้ช่วยในการถอนตัวของส่วนที่เหลือไว้ปะทะได้เป็นอย่างดี จะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ส่วนที่
เหลือไว้ปะทะเคลื่อนที่ไปข้างหลังโดยถึงที่ตั้งใหม่ก่อนสว่าง
จ. ทั้งกาลังส่วนใหญ่และส่วนที่เหลือไว้ปะทะมีผู้นาทางไปข้างหลังจากที่รวมพลของกองร้อยถึงจุดแยก
หมวด ตัวแทนของ ผบ.หมวด ในการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศจะมาพบทั้งกาลังส่วนใหญ่ และส่วนที่เหลือ
ไว้ปะทะที่จุดแยกหมวดเพื่อนาเข้าสู่ที่ตั้งโดยไม่เสียเวลาชักช้า ในการเคลื่อนที่ผ่านจุดแยกหน่วยไป ตัว แทนของ
ผบ.หมวด ในการตรวจภูมิประเทศ อาจได้วางแผนการยิงขั้นต้นไว้ ณ ที่มั่นใหม่ ซึ่งจะต้องแจ้งแผนนี้ให้ ผบ.
หมวด และ ผบ.หมู่ ต่าง ๆ ทราบรายละเอียดของแผนให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทาได้
ตอนที่ ๓ วิธีถอนตัวในเวลากลางวัน (รูปที่ ๒๕)
๑๐. กล่าวทั่วไป
ก. การถอนตัวในเวลากลางวัน เป็นการปฏิบัติการของหน่วยในแนวหน้าที่ทาการสู้รบมาข้างหลัง โดย
หน่วยซึ่งตั้งอยู่ข้างหลังทาการคุ้มครองการถอนตัว ให้ขนาดความกดดันของข้าศึกจะเป็นปัจจัยบังคับให้เลือก
วิธีการถอนตัว (ข้อ ๑๓) การถอนตัวเวลากลางวันนั้นไม่เป็นสิ่งพึงประสงค์ แต่อาจต้องกระทาโดยบีบบังคับจาก
การปฏิบัติของข้าศึก
ข. ตามปกติหมวดจะถอนตัวในเวลากลางวันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อย คาสั่งถอนตัวเวลา
กลางวันของ ผบ.ร้อยนั้น ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน
๑) เวลาที่จะเริ่มถอนตัว เวลานี้มักจะไม่ทราบล่วงหน้า และการถอนตัวจะเริ่มเมื่อรับคาสั่ง
๒) ลาดับการถอนตัวของหมวด ถ้าสถานการณ์และลักษณะภูมิประเทศบีบบังคับให้หนึ่ง หรือสอง
หมวดยังคงประจาอยู่ในที่มั่นชั่วระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันการถอนตัวของหมวดอื่น ๆ ในแนวหน้า ตามปกติหมวด
ซึง่ ติดพันกับข้าศึกน้อยทีส่ ดุ เป็นหน่วยถอนตัวหน่วยแรก
๓) เขตการถอนตัวของแต่ละหมวด ตามปกติหมวดจะได้รับมอบในการถอนตัวซึ่งขยายไกลลงไป
ข้างหลังตามที่คาดว่าหมวดจะต้องใช้ในการปฏิบัติการ ในกรณีที่หมวดมีความจาเป็นต้องทาการต่อสู้เพื่อไปข้าง
หลังแล้ว การปฏิบัตินั้นต้องทาภายในเขตของตน
๔) เส้นทางถอนตัวของหมวดภายในเขตของหมวด หมวดจะได้รับมอบเส้นทางถอนตัวจากที่รวม
พลของหมวดไปยังที่รวมพลของกองร้อย

๑๐๙
๕) ใช้ขั้นการเคลื่อนที่เพื่อควบคุมการปฏิบัติ ขั้นการเคลื่อนที่นี้ถือแนวซึ่งตั้งฉากกับทิศทางเคลื่อนที่
และเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สังเกตได้ง่ายทางพื้นดิน
๖) ที่ตั้งรวมพล ที่รวมพลของกองร้อยนั้นตามปกติ จะอยู่ข้างหลังส่วนกาบังของกองพัน ผบ.ร้อย
เลือกที่รวมพลของหมวดข้างหลังส่วนกาบังของกองร้อย
๗) การสมทบอาวุธสนับสนุนให้กับหน่วยรับการสนับสนุนตามปกติอาวุธสนับสนุน เช่น อาวุธต่อสู้
รถถัง เป็นต้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมวดใดให้สมทบให้กับหมวดนั้นเริ่มต้นการถอนตัว
๘) คาสั่งชี้แจงการเข้าประจาที่ตั้ง และการปฏิบัติของส่วนกาบังของกองร้อย
๙) ภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อจากการถอนตัวแล้ว
ค. โดยอาศัยคาสั่งของ ผบ.ร้อย เป็นหลัก ผบ.หมวด จะสั่งตามหัวข้อต่อไปนี้ คือ
๑) เวลาที่หมวดจะเริ่มเคลื่อนย้ายไปข้างหลังโดยปกติแล้วมักจะไม่ทราบเวลาล่วงหน้าและการ
ปฏิบัติมักจะเริ่มตามคาสั่ง
๒) วิธีถอนตัวที่หมวดจะใช้ (ข้อ ๑๓)
๓) จุดนัดพบ ผบ.หมวด จะเลือกจุดนัดพบให้กับหมู่ต่าง ๆ ใกล้ ๆ กับข้างหลังที่ตั้งของหมู่นั้น ๆ ณ
จุดนัดพบนี้ ผบ.หมู่ จะเริ่มควบคุมหมู่ของตนไว้ และถ้าเกิดความจาเป็นขึ้นจะเตรียมการเพื่อสู้รบต่อไป ณ
ตาบลนี้ให้ใช้เวลาอยู่ ณ จุดนัดพบนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ เลือกจุดนัดพบเพิ่มเติมไว้สาหรับหมู่และหมวดตาม
เส้นทางถอนตัวของหมู่และหมวด
๔) ผบ.ร้อย เป็นผู้กาหนดที่รวมพลของหมวด ๔ ตาบลนี้ หมวดจะขาดจากการปะทะกั บข้าศึกและ
เคลื่อนที่ต่อไปข้างหลังโดยเร็ว
๕) เส้ น ทางถอนตัว ส าหรั บ หมู่ ผบ.หมวด เลื อกเส้ นทางจากที่ตั้งหมู่ไปยังที่ รวมพลของหมวด
เส้นทางเหล่านี้ต้องอยู่ภายในเขตของหมวด
๖) การสมทบอาวุธสนับสนุนให้หมู่ปืนเล็ก เมื่อการถอนตัวเริ่มต้นส่วนต่าง ๆ ของหมู่อาวุธที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กให้สมทบให้กับหมู่ปืนเล็กนั้น เพื่อประกันในเรื่องการประสานงาน และการควบคุมหน่วย
ซึ่งสมทบให้กับหมวดตามปกติจะไม่สมทบต่อให้กับหมู่ปืนเล็ก
๗) ภารกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อจากการถอนตัวแล้ว

๑๑๐

รูปที่ ๒๕ วิธีการถอนตัวเวลากลางวัน

๑๑๑
๑๑. การวางแผนและการเตรียมการ
ก. การวางแผนนั้นโดยละเอียดที่สุดเท่าที่เวลาจะอานวยให้ ผบ.หน่วย ทุกนายต้องลาดตระเวนตรวจ
ภูมิประเทศอย่างถี่ถ้วน สาหรับ เส้นทางถอนตัว เขตการถอนตัวที่ตั้งขั้นต่อไป จุดนัดพบ และที่รวมพล เวลา
มักจะอานวยให้เพียงได้ตรวจภูมิประเทศอย่างจากัดเท่านั้นจึงต้องใช้พวกลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศอย่าง
สูงสุด ผบ.หมวด ต้องออกคาสั่งเตือนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้เพื่อให้ ผบ.หน่วยรอง ของตนสามารถ
วางแผนและลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศได้พร้อม ๆ กับตนใช้คาสั่งเป็นส่วน ๆ ตามแผนที่ได้ทาไว้
ข. ในการสั่งการของ ผบ.หมวด จะต้องครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ทั้งหมด คือ กาหนดวิธีการถอนตัว
(ข้อ ๑๓) เส้นทางถอนตัวของหมู่ จุดนัดพบขั้นต้นของหมู่ จุดนัดพบของหมวด รูปขบวนที่จะใช้เมื่อละจากการ
ปะทะกับข้าศึกได้แล้ว และแผนสารองเพื่อความอ่อนตัว
ค. รถถังอาจป้องกันการเคลื่อนที่ของหมวดข้างหลังหมวด อาจถอนตัวไปกับหมวด หรือเคลื่อนที่ไปยัง
ที่ตั้งข้างหลังเพื่อสนับสนุนการถอนตัวก็ได้
ง. เมื่อมี ร.ส.พ. อยู่ให้เข้าที่ตั้งขึ้นไปข้างหลังที่สุดเท่าที่จะทาได้ และอยู่ในที่ตั้งในลักษณะฝังตัวเพื่อให้
สามารถสนับสนุนการถอนตัวด้วยการยิงได้ เมื่อได้บรรทุกทหารเรียบร้อยแล้ว ให้รีบเคลื่อนที่ไปข้างหลังอย่าง
รวดเร็ว
๑๒. ส่วนกาบัง
ก. ผบ. ร้อย อาจสั่งถอนตัวหมวดในแนวหน้าทั้งหมดพร้อม ๆ กัน หรือสั่งให้หมวดซึ่งปะทะติดพันกับ
ข้าศึกน้อยที่สุดถอนตัวก่อนก็ได้ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หมวดเริ่มถอนตัวเมื่อรับคาสั่ง ตามปกติแล้วหมู่
ซึ่งปะทะติดพันกับข้าศึกน้อยที่สุดและอาวุธสนับสนุนจะถอนตัวก่อนหน่วยอื่น การยิงของอาวุธยิงเล็งตรง และ
เล็งจาลองรวมทั้งการใช้ควันด้วย จะช่วยในการถอนตัวได้เป็นอย่างดี
ข. เมื่อถูกกดดันอย่างหนักจากข้าศึก หมวดจะต้องต่อสู้เพื่อถอนตัวไปยั งข้างหลัง การควบคุมในห้วง
เวลานี้ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมาก หมวดดาเนินกลยุทธไปข้างหลัง โดยการค่อยทยอยออกจากแนวไปหมวดอาจใช้
วิธีการ ๓ วิธีด้วยกันในการถอนตัว จากที่มั่นหรือดาเนินกลยุทธไปข้างหลังวิธีการทั้ง ๓ นั้นได้กล่าวไว้ในข้อ
ต่อไป และถือว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น วิธีการที่จะใช้นั้นย่อมแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และภูมิประเทศ
ในแต่ละวิธีการ นายสิบประจาหมวดจะถอนตัวก่อนเพื่อประสานการปฏิบัติของทหารแต่ละบุคคล และกาลัง
ส่วนต่าง ๆ ในขณะที่ถอนตัว ส่วน ผบ.หมวด นั้นคงอยู่ในที่มั่นจนกว่าส่วนต่าง ๆ จะได้ถอนตัวไปหมดแล้ว
๑) การถอนตัวโดยการทยอยกันออกไปจากแนว อาวุธกลถอนตัวหลังสุด เมื่อใช้วิธีการนี้ทหารที่ถือ
อาวุธปืนเล็กถอนตัวก่อนอาวุธกลของหมู่ถอนตัวลาดับต่อไปแล้ว จึงถอนตัวของหน่วยปืนกล ผบ.หมู่ ถอนตัว
พร้อมกับส่วนสุดท้ายของหมู่ เมื่อใช้ ร.ส.พ. ร.ส.พ.ควรให้อยู่ ณ ที่ซึ่งสามารถใช้ปืนกลที่ติดตั้งบนรถได้ และ
สะดวกในการบรรทุกทหารด้วย อาวุธต่อสู้รถถังจะทาการถอนตัวเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ขีดความสามารถ
ของยานเกราะข้าศึก ในขณะที่หน่วยหนึ่งได้ถอนตัวออกไป หน่วยที่เหลือในที่มั่นต้องเพิ่มเติมอัตราการยิงของ
ตน เพื่อป้องกันข้าศึกเข้าทาลายที่มั่น หมู่ถอนตัวไปยังจุดนัดพบของหมู่ หรือยังที่มั่นต่อไปข้างหลัง วิธีการนี้
อานวยให้สามารถใช้อานาจการยิงได้อย่างสูงสุดตลอดที่มั่นของหมวด ในระหว่างการปฏิบัติการถอนตัวจาก
ที่มั่น

๑๑๒
๒) ถอนตัวโดยการดาเนินกลยุทธของหมู่ เมื่อใช้วิธีนี้จะดาเนินการโดยใช้กาลังหนึ่งหมู่สมทบด้วย
อาวุธประจาหน่วยคงประจา ณ ที่มั่นทาหน้าที่เป็นกองระวังหลัง ขณะส่วนอื่น ๆ ของหมู่ถอนตัวไปข้างหลัง
กองระวังหลังจะถอนตัวเมื่อส่วนอื่น ๆ ของหมวดถึงลักษณะภูมิประเทศต่อไปข้างหลังแล้ว หรือหมู่ในที่ตั้งเพื่อ
คุ้มครองการถอนตัวของกองระวังหลังแล้ว ถ้าข้าศึกไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดอาจมีความจาเป็นสาหรับหมวดที่
จะต้องทาการต่อสู้ไปข้างหลัง โดยให้หมู่ต่าง ๆ และอาวุธประจาหน่วยทาการถอนตัวสลับกันไป หน่วยต่าง ๆ
ของหมวดอาจใช้ ร.ส.พ.ในการถอนก็ได้ ถ้ามีจานวน ร.ส.พ.อยู่จากัด หมู่ซึ่งทาหน้าที่เป็นกองระวังหลังจะได้รับ
ลาดับความเร่งด่วนในการใช้ก่อนหน่วยอื่น ๆ เมื่อมีรถถังอยู่ด้วยควรให้รถถังอยู่กับ กองระวังหลัง หรือที่ตั้งเพื่อ
ป้องกันการถอนตัวของกองระวังหลัง หมวดที่ทาหน้าที่กองระวังหลังต้องให้สามารถคุ้มครองเส้นทางเคลื่อนที่
ทั้งมวลที่มุ่งเข้าสู่ที่ตั้งของหมวดด้วยการยิงได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้าศึกเข้าทาลายที่มั่นและโอบปีกกองระวังหลัง
๓) การถอนตัวโดยการดาเนินกลยุทธของชุดยิง เมื่ออใช้วิธีนี้จะดาเนินการโดยให้หนึ่งชุดของแต่ละ
หมู่เคลื่อนที่ไปเข้าที่ตั้งหลัง ณ ที่ตั้งนี้ให้สามารถสนับสนุนการถอนตัวของชุดยิงซึ่งเหลืออยู่ในที่มั่นได้ พวกปืน
กลคงถอนตัวลงไปข้างหลังโดยสลับกันไปเช่นเดียวกับชุดยิง อาวุธต่อสู้รถถังนั้นจะถอนตัวเมื่อใด ย่อมแล้วแต่
สถานการณ์ เมื่อมีรถถังอยู่ด้วยให้รถถังลงประจาอยู่ในที่มั่นร่วมกับส่วนของหมวดที่ปะทะกับข้าศึก วิธีการนี้จะ
ใช้ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ชิดกับข้าศึกและคาดว่าข้าศึกจะทาการไล่ติดตามการถอนตัว สาหรับ ร.ส.พ.นั้น ควรให้ตั้งอยู่
ในภูมิประเทศข้างหลังที่สามารถใช้ปืนกลป้องกันส่วนต่าง ๆ ของหมวดในขณะถอนตัวได้
ค. ณ จุดนัดพบ หมู่และหมวดจะหยุดลงเพียงชั่วให้กลับทาการควบคุมหน่วยได้ตามเดิมเท่านั้นหมวด
จะไม่รวมตัวกันจนกว่าจะถึงที่ รวมพลของหมวด หรือที่ตั้งต่อไป การยิงและการดาเนินกลยุทธนั้นควรจะใช้
จนถึงเมื่อหมวดมีเสรี ในการเคลื่อนที่เท่านั้น หลังจากนั้นแล้วหมวดเคลื่อนที่โดยเร็วในรูปขบวนรบ ซึ่งให้การ
ระวังป้องกันดีทั้งทางหน้า ทางปีก และทางหลัง
ง. หน่วยที่ทาการถอนตัวจะต้องระมัดระวังไม่ใ ห้ไปบังทิศทางยิงของหน่วยกาบังซึ่งอยู่ข้างหลังรถถังที่
ทาการถอนตัว ให้ทาการยิงต่อข้าศึกในระหว่างการถอนตัวด้วย หมวดรวบรวมกันขึ้น ณ ที่รวมพลของหมวด
แล้วเคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของกองร้อยโดยเร็ว ที่รวมพลของกองร้อยนี้โดยปกติจะอยู่ข้างหลังของส่วนกาบัง
ของกองพัน เมือ่ หมวดในแนวหน้าถอนตัวเสร็จแล้วส่วนกาบังของกองร้อยจะถอนตัวไปข้างหลัง ส่วนกาบังของ
กองพันในลักษณะเช่นเดียวกับหมวดในแนวหน้า เมื่อถึงที่รวมพลของกองร้อย หมวดแต่ละหมวดอาจถูกส่งไป
เข้าประจาที่ที่กาหนดให้ต่อไปก็ได้
ตอนที่ ๔ การรบหน่วงเวลา (รูปที่ ๒๖)
๑๔. กล่าวทั่วไป
ก. การรบหน่วงเวลา คือ การปฏิบัติการซึ่งหน่วยยอมเสียพื้นที่ให้ได้เวลาและยังความสูญเสียให้กับ
ข้าศึกโดยไม่ทาการรบเด็ดขาด ถึงแม้ว่าหลักการหลักของการรบหน่วงเวลาได้เน้นไว้ว่าเพื่อให้ได้เวลาโดยไม่ทา
การรบเด็ดขาดตามแต่ หมวดอาจถูกบังคับให้ทาการรบประชิดกับข้าศึกก็ไ ด้ ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจส่วนใหญ่ได้
สาเร็จลงต้องทาการยิงข้าศึกตั้งแต่ระยะไกลด้วยอาวุธทั้งมวลที่มีอยู่ และเริ่มปริมาณการยิงให้หนาแน่นขึ้น
ตามลาดับในขณะที่ข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามา กาลังของหน่วยรบหน่วงเวลาจะถอนตัวไปข้างหลังของส่วนกาบัง
หรือที่มั่นรั้งหน่วงต่อไปก่อนที่ข้าศึกจะเข้าตะลุมบอน

๑๑๓
ข. ส่วนต่าง ๆ ของกาลังรบหน่วงเวลาประกอบด้วย ส่วนระวังป้องกันส่วนในแนวหน้าและกองหนุน
ตามปกติแล้วหมวดจะทาการรบหน่วงเวลาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองร้อย กองร้อยอาจเข้าประจาพื้นที่
ส่วนหน้าหรือกาลังส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของกาลังส่วนระวังป้องกัน หรือเป็นกองหนุนของกองพัน
ค. ภารกิจในการรบหน่วงเวลานั้นตามปกติคือ หน่วงเหนี่ยวข้าศึกไว้ไม่ให้เลยแนวที่กาหนดไว้ก่อนเวลา
ที่กาหนด ตามปกติแล้วการรบหน่วงเวลานี้จะชี้แจงเหตุผลให้ทหารทราบด้วย การรบหน่วงเวลานี้อาจปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุภารกิจได้โดยใช้ที่มั่นแห่งเดียวหรือหลาย ๆ แห่งก็ได้ ในการเลือกภูมิประเทศเพื่อทาการรบ
หน่วงเวลานั้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีดังนี้คือ
๑) การตรวจการณ์ดี และมีพื้นยิงไกล ที่ตั้งบนสันเนินทางภูมิศาสตร์อานวยให้ยิงในระยะไกลได้
๒) การปกปิดกาบังและซ่อนพรางต่อกาลังซึ่งอยู่ในที่มั่นรั้งหน่วง
๓) เครื่องกีดขวางทางหน้า และทางปีก เมื่อไม่มีเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติหรือเป็นการเสริม
เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติให้จัดสร้างเครื่องกีดขวาง เช่น ลวดหนาม หลุมบ่อ สนามทุ่นระเบิดขึ้น
๔) สันเนินต่าง ๆ ที่ขนานกันและตัดกับเส้นหลักการเคลื่อนที่ของข้าศึก เพื่อทาการรบหน่วงเวลา
จากที่มั่นตามลาดับ
๕) เส้นทางถอนตัวที่มีการซ่อนพรางดี
ง. ผบ.ร้อย จะกาหนดพื้นที่ให้กับหมวดเช่นเดียวกับการตั้งรับเนื่องจากในการรบหน่วงเวลานั้น จะ
ได้รับมอบกว้างด้านหน้ามาก ดังนั้นตามปกติกองร้ อยจะใช้หมวดปืนเล็กทั้งหมดในแนวหน้าและอาจมีช่องว่าง
ระหว่างหมวดที่ไม่มีกาลังทหารวางไว้ ซึ่งช่องว่างเหล่านี้จะทาการคุ้มครองโดยการยิง ใช้เครื่องกีดขวาง ใช้การ
ลาดตระเวนและเครื่ องมือเฝ้าตรวจ ในสภาพการณ์ที่อานวยให้ แต่ละหมวด อาจเข้าประจาที่มั่น ซึ่งกว้าง
ด้านหน้าได้ถึง ๔๐๐ เมตร
จ. การสั่งการรบหน่วงเวลาของ ผบ.ร้อย นั้นจะคลุมในหัวข้อต่อไปนี้คือ
๑) ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบของหมวด ผบ.ร้อย จะกาหนดที่ตั้งโดยทั่วไปและพื้นที่ที่ต้องคุ้มครอง
ด้วยการยิง และตรวจการณ์ให้กับหมวด
๒) การระวัง ป้องกันเฉพาะตาบล หมวดจะต้องจัดตั้งที่ ตรวจการณ์และที่ฟังการณ์ขึ้นและจัด
ตระเวนให้สอดคล้องกับแผนกระวังป้องกันของกองร้อย
๓) เขตปฏิบัติการ หมวดจะได้รับมอบเขตในการปฏิบัติการ เมื่อทาการรบหน่วงเวลาจากที่มั่น
ตามลาดับขั้น หรือมีความจาเป็นต้องรบหน่วงเวลาในขณะที่เคลื่อนที่ไปข้างหลัง
๔) ที่มั่นตามลาดับชั้น เมื่อทาการรบหน่วงเวลาจากที่มั่นตามลาดับขั้นจะต้องกาหนดที่มั่นต่าง ๆ
ให้ล่วงหน้า
๕) ที่รวมพลของกองร้อย และของหมวดตามปกติ ผบ.ร้อยจะเลือกที่รวมพลของหมวดหลังกาลัง
ส่วนแรกของส่วนกาบัง ส่วนที่รวมพลของกองร้อยนั้นต้องอยู่ไกลลงไปข้างหลัง
๖) เส้นทาง ต้องกาหนดเส้นทางจากที่รวมพลของหมวดไปยังที่รวมพลของกองร้อยขึ้น

๑๑๔

รูปที่ ๒๖ การรบหน่วงเวลาจากที่มั่นตามลาดับขั้น
๗) ลาดับความเร่งด่วนในการถอนตัว ตามปกติเวลาในการถอนตัวจากที่มั่นขั้นแรกนั้นจะไม่ทราบ
ได้ การถอนตัวจากที่มั่นจะเริ่มเมื่อรับคาสั่ง ผบ.ร้อย จะเป็นผู้กาหนดลาดับในการถอนตัวขึ้นในเมื่อตนต้องการ
จะให้บางหมวดยังคงอยู่ในที่มั่น เพื่อป้องกันการถอนตัวของหมวดอื่น ๆ ตามปกติแล้วหมวดที่ปะทะติดพันกับ
ข้าศึกน้อยที่สุดจะถอนตัวเป็นลาดับแรก
๘) ขั้น การเคลื่ อนที่ในกรณีที่มีค วามจาเป็นต้อ งประสานงาน การปฏิ บัติของหมวดต่า ง ๆ ใน
ระหว่างที่มั่นรั้งหน่วง และเพื่อรายงานความคืบหน้าของการรั้งหน่วง จะต้องกาหนดแนวขั้นการเคลื่อนที่ขึ้น
ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ของแนวนั้ น การเคลื่ อนที่ คือ อยู่บนลั กษณะภูมิป ระเทศที่สั ง เกตได้ง่า ย และเป็ น
แนวตั้งฉากกับทิศทางถอนตัว

๑๑๕
๙) การสมทบอาวุธสนับสนุนให้กับหน่วยรับการสนับสนุน อาวุธสนับสนุนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมวด
จะสมทบให้กับหมวด เมื่อการถอนตัวจากที่มั่นขั้นต้นเริ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุม
ฉ. คาสั่งการรบหน่วงเวลาของหมวดจะครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้คือ
๑) ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบของหมู่ ผบ.หมวด จะเลือกตั้งให้กับหมู่ต่าง ๆ อาวุธในอัตรา และอาวุธ
สนับสนุน และจะมอบเขตการยิงและการตรวจการณ์ที่ทาบทับกันให้ เขตการยิงนั้นจะมอบให้กับอาวุธกล
รถถั ง และอาวุธ ต่อสู้ ร ถถัง ที่ตั้ งต่ าง ๆ จะเลื อกบนภู มิประเทศซึ่งสามารถทาการยิ ง และตรวจการณ์ใ น
ระยะไกลได้ และมีเส้นทางที่จะใช้ถอนตัวได้
๒) มาตรการในการระวังป้องกัน ผบ.หมวด จะกาหนดที่ตั้งให้แก่ส่วนระวังป้องกันเฉพาะตาบล
และกาหนดมาตรการในการระวังป้องกันอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับแผนการระวังป้องกันของกองร้อย
๓) เส้นทาง หมู่จะรับมอบเส้นทางในการถอนตัวไปข้างหลัง เส้นทางนี้จะอยู่ภายในเขตปฏิบัติการ
ของหมวด
๔) จุดนัดพบ จุดนัดพบของหมู่อาจกาหนดขึ้นตามเส้นทางถอนตัวของหมู่ โดยที่จุดนัดพบแรกเริ่ม
ที่ที่กาบังแรกข้างหลังที่ตั้งของหมู่
๕) ที่มั่น ตามลาดับ ขั้น เมื่อได้รับเลือกที่รั้งหน่วงตามลาดับขั้น หรือที่มั่นรั้งหน่วงตามลาดับขั้น
ชั้นต้นขึ้น หมู่ต่าง ๆ และอาวุธสนับสนุนจะต้องได้รับมอบที่ตั้ง และภารกิจในแต่ละที่มั่นนั้น ๆ ด้วย
๖) วิธีถอนตัว วิธีถอนตัวจากที่มั่นต่าง ๆ ต้องกาหนดไว้ล่วงหน้า (ข้อ ๑๓ ข.)
๗) การสมทบหน่วยสนับสนุนส่วนต่าง ๆ ของหมู่อาวุธซึ่งตั้ งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กจะสมทบ
ให้กับหมู่ปืนเล็กนั้น ๆ เมื่อการถอนตัวจากที่มั่นรั้งหน่วงเริ่มต้นขึ้น ตามปกติแล้วอาวุธสนับสนุนที่มีขนาดหมู่
และตอนที่สมทบให้กับหมวดจะไม่สมทบต่อให้แก่หมู่
๑๕. การวางแผนและการเตรียมการ
ก. การวางแผนนั้ น ให้ทารายละเอียดมากที่สุ ดเท่าที่เวลาจะอานวยให้ ผบ.หน่วย ทุกนายจะต้อง
ลาดตระเวนภูมิประเทศอย่างละเอียด ในเรื่องเส้นทางถอนตัว จุดนัดพบและที่รวมพล ผบ.หมวด จะสั่งการ
รายละเอียดในเรื่องการเข้าประจาที่มั่นขั้นต้นและที่มั่น รั้งหน่วงขั้นต่อ ๆ ไป และระบุถึงวิธีการเฉพาะในการ
ปฏิบัติรั้งหน่วงจากที่มั่นนั้น ๆ ผบ.หมวด จะสั่งการวางกาลังส่วนระวังป้องกันเฉพาะตาบล วิธีการถอนตัว
เส้นทางที่ใช้ไปข้างหลัง จุดนัดพบของหมวดถ้าจะใช้ และแผนสารองเพื่อความอ่อนตัว
ข. ผบ.หมวด และ ผบ.หมู่ ต้องทาแผนการยิงโดยละเอียดรวมทั้งการยิงของอาวุธ ยิงจาลอง และ
ประกันความเพียงพอของอานาจการยิงต่อเส้นทางเคลื่อนที่ข้าศึกอาจใช้เข้ามาสู่ที่มั่น จะเลือกที่ตั้งสารอง และ
ที่ตั้งเพิ่มเติมให้กับหมู่ต่าง ๆ อาวุธประจาหน่วยและอาวุธสนับสนุนด้วย เพื่อให้เกิดความอ่อนตัวและสามารถ
รวมกาลังยิงต่อข้าศึกในระยะไกลได้
ค. เมื่อ ร.ส.พ. ควรเข้าที่ตั้งในความกาบัง เพื่อสะดวกในการบรรทุกและเคลื่อนย้ายไปข้างหลังอย่าง
รวดเร็ว
ง. รถถังอาจใช้ในการปฏิบัติการรบหน่วงเวลาได้ โดยใช้ประโยชน์จากอานาจการยิง และระยะยิงไกล
ของปืนใหญ่รถถัง

๑๑๖
๑๖. การปฏิบัติการรบหน่วงเวลา
ก. การถอนตัวจากที่มั่นรั้งหน่วงของหมวดนั้นอยู่ในความอานวยการของ ผบ.ร้อย หลังจากที่ ผบ.ร้อย
ได้รับคาสั่งจาก ผบ.พัน แล้ว ผบ.หมวดต้องรายงานสถานการณ์ให้ ผบ.ร้อย ได้รับทราบอยู่ตลอดเวลา ถ้าการ
ติดต่อสื่อสารกับ ผบ.ร้อย ขาดลง ผบ.หมวด ต้องตัดสินใจถอนตัวเองโดยถือภารกิจที่ได้รับมอบ แนวทางในการ
ปฏิบัติส่วนใหญ่ และสถานการณ์ข้าศึ กเป็นหลัก เมื่อได้ปฏิบัติไปแล้ว ผบ.หมวด จะต้องรายงานให้ ผบ.ร้อย
ทราบถึงเรื่องที่ตนได้ปฏิบัติไปแล้วโดยเร็วที่สุดที่มีโอกาสจะทาได้ในแผนการถอนตัว ควรจะได้กาหนดสัญญาณ
ในการถอนตัวโดยใช้พลุสัญญาณในกรณีที่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์และวิทยุไว้ด้วย
ข. ต้องทาการยิงข้าศึกแต่ระยะไกลและพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ข้าศึก ต้องจัดรูปขบวนรบ ทั้งนี้
เพื่อให้บังเกิดผล ในการหน่วงเหนี่ยวให้ข้าศึกต้องชักช้าลงอย่างสูงสุด ตามปกติแล้วหน่วยในแนวหน้าจะถอน
ตัวตามคาสั่งก่อนที่จะปะทะติดพัน ในการรบประชิดกับหน่วยข้าศึก ซึ่งมีขนาดกาลังมากพอที่จะขับไล่ตนออก
จากที่มั่นได้ การถอนตัวออกจากที่มั่นรั้งหน่วงนั้น ตามปกติจะปฏิบัติการโดยใช้วิธีการถอนตัวเวลากลางวัน
ค. ในการถอนตัวจากที่มั่นรั้งหน่วง หน่วยแรกของหมวดถอนตัวโดยเร็วไปเข้าที่มั่นต่อไปข้างหลังที่มั่น
นี้อาจเป็นจุดนัดพบ หรือที่มั่นรั้งหน่วงต่อไป ซึ่งกาลังส่วนนี้จะสามารถสนับสนุนการถอนตัวสลับกันไปข้างหลัง
เป็นขั้น ๆ ก็ได้ ตามปกติแล้วนายสิบประจาหมวด (หรือ ผบ.หมู่ อาวุธในกรณีที่นายสิบประจาหมวดไม่อยู่ ) จะ
ร่วมไปกับส่วนแรกที่เคลื่อนที่ไปข้างหลัง ส่วน ผบ.หมวด นั้นคงอยู่กับกาลังของหมวดส่วนที่ปะทะติ ดพันอยู่กับ
ข้าศึก ในระหว่างการปฏิบัติการถอนตัวนั้นส่วนต่าง ๆ ของหมู่อาวุธซึ่งอยู่ในที่ตั้งของหมู่ปืนเล็ก ให้ขึ้นสมทบกับ
หมู่ปืนเล็กนั้น ๆ
ง. ผบ.หมวด ควบคุมการปฏิบัติของหมวดตนให้เป็นไปตามคาสั่งของ ผบ.ร้อย หมวดปืนเล็กอาจต้อง
ทาการรบขั้นแตกหักกับข้าศึกก็ได้ ทั้ งนี้เพื่อให้ภารกิจของกองร้อยลุล่วงไป หรืออาจต้องทาการตีโต้ตอบเพื่อ
ช่วยแก้ไขหมวดอื่น ๆ ให้หลุดออกมาก็ได้ ในระหว่างการรบหน่วงเวลาหมวดต้องใช้แผนที่ซึ่งได้ทาไว้ล่วงหน้าใช้
ภูมิประเทศ กาลังยิงที่มีอยู่ การติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ (ใช้วิทยุเป็นหลัก) และใช้ความอ่อนตัวอย่างสูงสุด เพื่อให้
บรรลุภารกิจ
ตอนที่ ๕ หมวดทหารราบยานเกราะในการปฏิบัติการร่นถอย
๑๗. กล่าวทั่วไป
หมวดทหารราบยานเกราะอาจปฏิบัติการร่นถอย โดยเป็นส่วนหนึ่งของงทหารราบกองร้อยยานเกราะ
หรือหน่วยกาลังเฉพาะกิจกองร้อยรถถัง ข้อพิจารณาตามที่กล่าวามาแล้วในข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๗ นั้นอาจนามาใช้
กับ หมวดทหารราบยานเกราะได้ในบางกรณีด้ว ย ผบ.หมวด ทหารราบยานเกราะต้องเข้าใจในเรื่อ งการ
ปฏิบัติการร่นถอยตามที่กล่าวไว้ใน รส. ๗ – ๑๑ อย่างดีโดยตลอด หมวดทหารราบยานเกราะสามารถเคลื่อนที่
ได้รวดเร็ว และในระยะทางที่ไกลได้ เพราะเป็นหน่วยซึ่งมีความคล่องตัวอยู่ในตัวเอง การปรนนิบัติบารุงและ
การส่งกาลังเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลา
๑๘. การถอนตัวเวลากลางคืน
ข้อพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๔ ถึงข้อ ๙ นั้น นาไปใช้กับหมวดทหารราบยานเกราะได้ด้วย
โดยมีข้อแตกต่างดังต่อไปนี้คือ

๑๑๗
ก. ร.ส.พ.เคลื่อนที่ไปข้างหลัง ในลักษณะที่จะไม่เป็นการเปิดเผย ความจริงในการถอนตัวให้ข้าศึก
ทราบก่อนเวลาเทคนิคในการถอนตัวของ ร.ส.พ.สามประการนั้นจะได้กล่าวต่อไป ผบ.ร้อย จะเป็นผู้กาหนด
เทคนิคที่จะใช้ให้กับหมวดทหารราบยานเกราะ เทคนิคทั้งสามนั้นมีดังต่อไปนี้ คือ
๑) ร.ส.พ. ที่นอกเหนือจากที่จัดให้กับส่วนที่เหลือ ไว้ปะทะ อาจถอนตัวไปยังที่รวมพลของกองร้อย
หลังจากมืดแล้วเล็กน้อย ใช้การยิงของเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เพื่อกลบเกลื่อนการเคลื่อนที่ของ ร.ส.พ.
เทคนิคนี้อาจใช้เมื่อมีเส้นทางไปข้างหลังจากัด และเมื่อการเคลื่อนย้าย ร.ส.พ.สามารถทาได้โดยไมเสียการ
รักษาความลับ
๒) ร.ส.พ.ทั้งหมดอาจคงอยู่ในที่ตั้งของตนข้างหน้าก่อนไป ขั้นต้นกาลังส่วนใหญ่เคลื่อนที่ด้วยเท้าลง
ๆ ข้างหลังไปยังที่รวมพลที่ได้กาหนดไว้ หรือตามเส้นทางซึ่ง ร.ส.พ.ที่ยังคงอยู่ ณ ที่มั่นจะสามารถจัดขึ้นบรรทุก
ได้ในภายหลังทันทีทันใดก่อนที่หน่วยซึ่งเหลือไว้ปะทะจะถอนตัว ร.ส.พ.สาหรับกาลังส่วนใหญ่จะเริ่มเคลื่อนที่
ไปข้างหลัง ณ ที่ซึ่งจะบรรทุกส่วนต่าง ๆ ของกาลังส่วนใหญ่ ตามที่ได้กาหนดไว้ (จาเป็นจะต้องมีแผนไว้สาหรับ
บรรทุกส่วนเดินเท้า โดยกาหนดการบรรทุก ร.ส.พ.ของแต่ละส่วนไว้เป็นคัน ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการ
บรรทุกและเพื่อประกันให้ดารงความเป็นหน่วยทางยุทธวิธีไว้ได้ ระหว่างการเคลื่อนที่ต่อไปและ ณ ที่มั่นแห่ง
ใหม่) ปืนกลซึ่งติดตั้งบน ร.ส.พ.นั้นอาจใช้ยิงเพิ่มเติมอานาจการยิงให้กับส่วนที่เหลือไว้ปะทะได้จนกว่าจะถึง
เวลาเริ่มถอนตัว อาจให้พลยิงกับ ร.ส.พ.คันละหนึ่งนาย เพื่อให้ทาการยิงปืนกลก็ได้เทคนิคอันนี้จะเหมาะสมใน
เมื่อมีเส้นทางไปข้างหลังหลายทางอานวยให้การถอนตัวของ ร.ส.พ. ทั้งหมดมาทาได้รวดเร็วและมีระเบียบได้
และเมื่อการเคลื่อนย้ายแต่เนิ่นอาจเป็นอันตรายต่อการรักษาความลับได้
๓) กาลังทั้งหมดบนที่มั่นอาจถอนตัวพร้อม ๆ กัน โดยไม่จัดส่วนที่เหลือไว้ปะทะ
ข. เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายได้ไกลในเวลาอันรวดเร็ว และยากในการที่จะดารงความคุ้นเคยกับภูมิ
ประเทศไว้ได้ ในการเคลื่อนที่ด้วย ร.ส.พ.ในเวลากลางคืน จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่พลขับทุกนาย และผู้
บั ง คับ รถต้อ งได้รั บ ค าชี้ แจงอย่ า งละเอีย ดเกี่ย วกั บเส้ นทางถอนตั ว และมาตรการที่ใ ช้ใ นการควบคุ มการ
เคลื่อนย้าย มาตรการควบคุมโดยเฉพาะซึ่งสามารถใช้ได้ คือ
๑) กาหนดความเร็วสูงสุด และระยะห่างรถขึ้น เพื่อป้องกันส่วนของขบวนเดินแตกแยกกันออกไป
ในภูมิประเทศที่ขรุขระ ปัจจัยอันนี้จะพิจารณาได้จากขนาดของทัศนวิสัย ความชานาญ และระดับการฝึก ของ
พลขับในการเคลื่อนที่เวลากลางคืน และขนาดความกดดันบีบบังคับของข้าศึก
๒) ใช้ผู้ชี้ทาง ณ ทางแยกต่าง ๆ ที่คับขันและทางเลี้ยว ผู้ชี้ทางเหล่านี้ยานพาหนะที่ผ่านไปเป็นคัน
สุดท้ายจะรับขึ้นรถไปด้วย
๓) ใช้ไฟฉาย พร้อมด้วยเครื่องกรองแสงอินฟราเรดติดตั้งไว้บนต้นไม้ หรือหลัก ณ ตาบลคับขันตาม
เส้นทางเคลื่อนที่ ไฟฉายเหล่านี้พลขับสามารถมองเห็นได้โดยใช้กล้องอินฟราเรด ไฟฉายเหล่านี้ ร.ส.พ.คัน
สุดท้ายที่ผ่านไปจะเป็นผู้เก็บไปด้วย
ค. พลขับทุกนายจะต้องได้รับการฝึกเทคนิคในการขับเวลากลางคืน และการใช้ระบะการขับโดยใช้
อินฟราเรดที่อยู่บน ร.ส.พ.มาแล้วเป็นอย่างดี

๑๑๘
ง. ทหารแต่ละคนต้องได้รับมอบให้ทาการตรวจการณ์ จากช่องทางเข้าออกข้างบนโดยรอบทิศทาง ถ้า
ขบวนเดินต้องหยุดลงเป็นเวลานาน จะต้องจัดทหารเดินเท้าทาการระวังป้องกันโดยรอบอย่างเพียงพอ
จ. เนื่องจากวิทยุเป็นจานวนมากในอัตราของหมวด จึงต้องเน้นในเรื่องวินัยในการใช้วิทยุไว้เพื่อป้องกัน
การขัดข้องในการใช้ เทคนิคอันหนึ่งก็คือ การตั้งสวิตช์ “รับ – ส่ง” ของวิทยุที่ติดตั้งบนรถที่ช่องรับ
ฉ. ผบ.หน่วย ส่วนที่เหลือไว้ปะทะของหมวด อาจพิจารรณาเพิ่มเติมกาลังหน่วยของตนโดยใช้ปืนกลซึ่ง
อยู่ในอัตราของหมู่ปืนเล็ก เพื่อให้สามารถทาการยิงด้วยอาวุธกลได้ครอบคลุมตลอดทั้งที่ตั้ง นอกจากนี้อาจใช้
ปืนกลที่ติดตั้งบน ร.ส.พ.ร่วมปฏิบัติการยิงได้อีกด้วย เครื่องมืออินฟราเรดที่ติดตั้งอยู่บน ร.ส.พ. นั้นอาจใช้ใน
การเฝ้าตรวจ
๑๙. การถอนตัวในเวลากลางวัน
ข้อพิจารณาตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๐ ถึงข้อ ๑๓ นั้น สามารถจะนามาใช้กับหมวดทหารราบยานเกราะ
ได้โดยมีข้อแตกต่างดังต่อไปนี้ คือ
ก. การปะทะกับข้าศึกสามารถจะผละได้โดยรวดเร็วและเคลื่อนที่ไปข้างหลังได้สะดวกกว่า
ข. ร.ส.พ.ต้องไม่เปิดเผยต่ออาวุธต่อสู้รถถังโดยไม่จาเป็น
ค. ในกรณีที่ ร.ส.พ.เสียลง ผบ.หมวด จะต้องมีแผนที่จะลาเลียงส่วนซึ่งได้บรรทุกอยู่ใน ร.ส.พ.คันที่เสีย
นั้นไป มักจะมีอยู่บ่อย ๆ ที่ ร.ส.พ. เสียลงโดยที่ ผบ.หมวด ไม่ทราบข้อเท็จจริงจนกว่าจะไปถึงจุดนัดพบ และ
ได้รับรายงานจาก ผบ.หน่วยรอง
ง. ปืนกลซึ่งติดบน ร.ส.พ. อาจใช้ในการปฏิบัติการได้เช่นเดียวกับปืนกล ในอัตราของหมู่ปืนเล็ก
๒๐. การรบหน่วงเวลา
ข้อพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๑๔ ถึงข้อ ๑๖ นั้น สามารถนามาใช้กับหมวดทหารราบยาน
เกราะได้โดยมีข้อแตกต่างดังต่อไปนี้คือ
ก. หมวดทหารราบยานเกราะมักใช้ในการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับรถถังในการปฏิบัติการรั้งหน่วง
ข. ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันว่า ร.ส.พ. ไม่เคลื่อนที่ทางข้างต่อหน้าข้าศึก
ค. ร.ส.พ.ควรจะเคลื่อนที่ไปข้างหลังโดยใช้เส้นทางปกปิดกาบัง
ง. หมวดทหารราบยานเกราะมักจะใช้ยุทธวิธี และเทคนิคในการปฏิบัติการรบหน่วงเวลาตามที่กล่าว
ไว้ในคู่มือราชการสนามเล่มนี้
ผนวกที่ ๑
รูปขบวนทาการรบ
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป
๑. กล่าวทั่วไป
รูปขบวนทาการรบของหมู่ และหมวด คือกลุ่มบุคคล และหน่วยซึ่งเพียงซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทาง
ยุทธวิธีรูปขบวนทาการรบมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ในขนาดซึ่งแตกต่างกันไปคือ การระวังป้องกัน การควบคุม
ความอ่อนตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติ ปัจจัยซึ่งผู้นาหน่วยจะใช้ในการตกลงใจเลือกรูปขบวนใดนั้นได้แก่

๑๑๙
ภารกิจ ภูมิประเทศ และลมฟ้าอากาศ สถานการณ์ ทัศนวิสัย อัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ต้องการ ความ
อ่อนตัวที่ต้องการ ในผนวกนี้จะเป็นแนวทางสาหรับผู้บังคับหน่วยทหารราบขนาดเล็กทั้งเดินเท้า และยาน
เกราะ ทั้ ง ได้ ก ล่ า วครอบคลุ ม ถึ ง รู ป ขบวนรบแบบต่ า ง ๆ ของหมู่ แ ละหมวดไว้ ด้ ว ย ตลอดทั้ ง ได้ อ ธิ บ าย
วิธีดาเนินการฝึกใช้รูปขบวนเหล่านี้ในภูมิประเทศโล่งแจ้งและภูมิประเทศอื่น ๆ ไว้ด้วย ในรูปที่ ๒๗ ได้แสดง
เครื่องหมายต่าง ๆ ซึ่งใช้ในหลักฐานนี้ไว้แล้ว
๒. ความสัมพันธ์ของรูปเดินเท้าและบรรทุกยานเกราะ
รูปขบวนของหมวดปืนเล็กใน ร.ส.พ. นั้นอนุมานได้ใกล้เคียงกับรูปขบวนของหมวดเดินเท้าเมื่อจะ
เปลี่ยนจากรูปขบวนซึ่งบรรทุกอยู่ใน ร.ส.พ. เป็นรูปขบวนเดินเท้านั้น รูปขบวนเมื่อบรรทุกอยู่ควรจะเหมือนกับ
ขบวนซึ่งคาดว่าจะใช้เมื่อลงรถทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ ยงความชักช้า การเคลื่อนย้ ายต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็นในทานอง
เดียวกัน เมื่อจะเปลี่ยนจากการเดินเท้ามาเป็นการบรรทุก ควรจะนา ร.ส.พ.ขึ้นมาข้างหน้ายังหมู่ต่าง ๆ ในรูป
ขบวนเดียวกับหน่วยเดินเท้าซึ่งหมวดได้ใช้อยู่ขณะนั้น อย่างไรก็ตามข้อพิจารณาทางยุทธวิธี และภูมิประเทศ
อาจขัดขวางไม่ให้ใช้วิธีการนี้ก็ได้
ผบ.หมวด
รอง ผบ.หมวด
นายสิบประจาหมวด
พลนาสาร
ผบ.หมู่

หมู่ปืนเล็ก

หน.ชุดยิง
พลยิงเอ็ม. ๒๐๓ หรือเอ็ม. ๗๙
พลปืนเล็กที่ทาการเป็นอัตโนมัติ (ติดขาทราย)
พลปืนเล็ก
พลปืนเล็กทาการยิงหรือตรวจการณ์ในทิศทางลูกศร
พวก คจตถ.
พลประจาปืนกลแต่ละกระบอก (เมื่อแยกปก. ออกไปจาก หมู่ ปก.)

รูปที่ ๒๗ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในหลักฐานนี้

หมู่ปืนกล

๑๒๐
๓. การฝึก
การฝึกรูปขบวนของหมู่และหมวดเดินเท้า ควรจะเริ่ม ทาครั้งแรกในภูมิประเทศซึ่งโล่งแจ้ง เช่น ใน
สนามตรวจพลสวนสนามของหน่ วย เมื่อบุคคลและหน่วยต่าง ๆ มีความช านาญในการใช้รูปขบวนเหล่านี้
เพียงพอแล้ว จึงให้ฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศอื่น ๆ ต่อไปเพื่อให้เกิดความชานาญในการใช้รูปขบวนให้เหมาะสม
กับภูมิประเทศในตอนสุดท้าย จึงให้หมู่และหมวดฝึกผสมการใช้รูปขบวนระหว่างการเดินเท้า และการบรรทุก
ร.ส.พ. ร่วมกับรถถัง เมื่อฝึกจบตามที่กล่าวแล้วหน่วยจึงฝึกทางยุทธวิธีต่อไป โดยการใช้ข้าศึกสมมติจริง ๆ และ
ควรสมมติขึ้น
ตอนที่ ๒ รูปขบวนทาการรบของหมู่เดินเท้า
๔. กล่าวทั่วไป
ก. หมู่ปืนเล็กจัดกาลังเพื่อทาการรบเป็นสองชุดยิงด้วยกัน คือ ชุดยิง ก. และ ข.
ข. รูปขบวนทาการรบของหมู่ปืนเล็ก คือ หมู่แถวตอนเรียงหนึ่ง หมู่แถวตอนและหมู่แถวหน้ากระดาน
หมู่แถวตอนถือเป็นรูปขบวนรบหลักของหมู่ ส่วนรูปขบวนอื่น ๆนั้นส่วนมากจะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปขบวน
แถวตอน เมื่อหมู่อาวุธเคลื่อนที่เป็นส่วนที่หนึ่งของหมวดตามปกติจะเคลื่อนที่ ในรูปขบวนแถวตอน
ค. เมื่อเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดรูปขบวนขั้นต้นของหมู่ ผบ.หมวด อาจเป็นผู้กาหนดให้ ผบ.หมู่
อาจ แก้ไขรูปขบวนหมู่ของตนให้เหมาะกับสถานการณ์ และลักษณะภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ง. ผบ.หมู่จะอยู่ภายในรูปขบวนของหมู่ ณ ที่ซึ่งตนสามารถควบคุมได้ดีที่ สุด ผบ.ชุดยิงทั้งสองอยู่ ณ ที่
ซึ่ง ผบ.หมู่กาหนดให้สมาชิกอื่น ๆ ของหมู่คงอยู่ตามตาแหน่งของตนโดยถือ ผบ.ชุดยิงเป็นหลักหรือตามคาสั่ง
ของ ผบ.ชุดยิง
จ. ผบ.หมู่ ควบคุมหมู่ของตนโดยใช้คาสั่งด้วยวาจา เสียงสัญญาณ ท่าสัญญาณ และโดยการผ่านทาง
ผบ.ชุดยิง
ฉ. ระยะห่างระหว่างบุคคล ในรูปขบวนนั้นไม่คงที่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย และภูมิประเทศ เมื่อ
ต้องการให้กระจายกาลังออกไปอย่างเต็มที่เพื่อลดจุดอ่อนจากการถูกยิงด้วยอาวุธเล็งตรง และเล็งจาลองนั้น
จะต้องให้คงควบคุมกันอย่างมีประสิทธิภาพไว้ได้ เมื่อทัศนวิสัยดีรูปขบวนอาจกระจายห่างกันออกไปได้มากขึ้น
ในระหว่างห้วงทัศนวิสัยเลวหรือในภูมิประเทศรกทึบระยะต่อระหว่างบุคคลจะลดลงมา
ช. ในการเลือกหรือแก้ไขรูปขบวนของหมู่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือเนื่องจากกาลังของหมู่
เหลือน้อยลงนั้นให้ใช้หลักการหลักดังต่อไปนี้
๑) ต้องดารงความเป็นชุดยิงไว้
๒) ผบ.ชุดยิง ต้องอยู่ ณ ที่ซึ่งสะดวกในการควบคุม และใช้ชุดยิง
๓) อาวุธของหมู่ต้องตั้งอยู่ภายในแต่ละชุดยิง เพื่อให้ทาการยิงไปข้างหน้า และทางปีกของหมู่ได้
๔) เมื่อจะเปลี่ยนจากรูปขบวนรูปหนึ่ง เป็นอีกรูปขบวนรบหนึ่งนั้น ให้มีการเคลื่อนย้ายอาวุธกล
ระยะใกล้ที่สุด
ซ. การเปลี่ยนจากรูปขบวนรบหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งนั้นต้องให้เสร็จสิ้นโดยที่หมู่ไม่ต้องหยุดลงโดยอาศัย
แนวทางในข้อ ช. เป็นหลัก

๑๒๑
๕. รูปขบวนหมู่แถวตอนเรียงหนึ่ง (รูปที่ ๒๘)
หมู่แถวตอนเรียงหนึ่งจะใช้สาหรับเคลื่อนที่บนภูมิประเทศ ซึ่งมีความจากัดมากจนไม่สามารถจะใช้รูป
ขบวนแถวตอนได้ หรือเมื่อทัศนวิสัยต่ามากจนการควบคุมลาบากมาก การใช้หมู่ข้างหน้า และข้างหลังจากรูป
ขบวนนี้กระทาได้ง่ายเหมือนกับรูปขบวนหมู่แถวตอน
๖. รูปขบวนหมู่แถวตอน
รูปขบวนหมู่แถวตอนเป็นรูปขบวนหลักที่ใช้ในการเคลื่อนที่ เมื่อหมู่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดในการ
เคลื่อนที่มักจะใช้รูปขบวนนี้ รูปขบวนนี้ให้การกระจายกาลังทั้งทางข้างและทางลึกดี โดยที่ไม่เสียผลในเรื่องการ
ควบคุมไป ในรูปขบวนนี้สามารถวางการยิงอย่างหนาแน่นทางปีกทั้งสองได้แก่ ในทางตรงหน้าทาได้อย่างจากัด
รูปขบวนหมู่แถวตอนนี้เป็นรูปขบวนที่มีความอ่อนตัวซึ่งสะดวกในการฝึกการรบ รูปขบวนนี้มีอยู่ ๒ ลักษณะ
คือ ชุดยิงอยู่ในรูปแถวตอน (ชุดยิงตามกัน) และชุดยิงอยู่ในรูปแถวหน้ากระดาน (ชุดยิงเคียงกัน) รูปขบวนทั้ง
สองลักษณะนี้อาจแก้ไขให้มีการกระจายกาลังมากขึ้น การระวังป้องกันรอบตัว และเพิ่มอานาจการยิงให้มาก
ขึ้นทางหน้าได้
๑) อานาจการยิงจากัดทางหน้าและทางหลัง
๒) อานาจการยิงสูงสุดทางปีกทั้งสอง
๓) สะดวกในการควบคุมและการเคลื่อนย้าย
๔) มักจะใช้เมื่อภูมิประเทศรกทึบทัศนวิสัยต่า ความเร็วและการควบคุมเป็นสาคัญ

สะพายปืน

ชุดยิง ก

ชุดยิง ข
ท่าสัญญาณ
(เพิ่มเติมด้วยคาสั่งการ)

รูปที่ ๒๘ หมู่แถวตอนเรียงหนึ่ง ชุดยิง ก. นา

๑๒๒
ก. หมู่แถวตอนเมื่อชุดยิงตามกัน (รูปที่ ๒๙) รูปขบวนรี้จะใช้บ่อย ๆ พื้นที่ซึ่งการดาเนินกลยุทธของชุด
ยิงซึ่งอยู่ข้างหลังไม่ถูกจากัด ชุดยิงทั้งสองอาจชิดกันเข้ามา หรือชุดยิงซึ่งอยู่ข้างหลังตามชุดยิงหน้าในระยะต่อที่
กาหนดให้ รูปขบวนหมู่แถวตอนนี้ ผบ.หมู่ อาจแก้ไขได้ตามความจาเป็น เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และ
เพื่อให้สามารถทาการยิงได้ดีในทันทีทันใด ทั้งในทางตรงหน้าและข้างหลัง การแก้ไขนี้กระทาโดย ผบ.หมู่ สั่งให้
ทหารซึ่งอยู่ในย่านกลางของรูปขบวนเคลื่อนที่ก่อนออกไปทางปีกทั้งสอง รูปขบวนนี้จะใช้เมื่อหมู่ต้องการแยก
ห่างออกไปจากกาลังส่วนอื่น ๆ ของหมวด

ท่าสัญญาณ
(เพิ่มเติมด้วยคาสั่งการ)

การใช้ เมื่อพื้นที่ดาเนินกลยุทธมักใช้เสมอ
เมื่อเคลื่อนที่ตามถนนหรือเส้นทาง
โดยใช้เส้นทางเคลื่อนเกาะสองข้าง
และเส้นทางเคลื่อนที่
ผล ๑. ระวังป้องกันรอบตัวได้ดี
๒. สะดวกในการใช้หมู่สองข้าง
๓. มักใช้บ่อย ๆ ในการเคลื่อนที่
เกาะเส้นทางหรือถนน

รูปที่ ๒๙ หมู่แถวตอนชุดยิงตามกัน

๑๒๓
ข. หมู่แถวตอนเมื่อชุดยิงเคียงกัน (รูปที่ ๓๐) รูปขบวนนี้ใช้ในการเคลื่อนที่ซึ่งการดาเนินกลยุทธของชุด
ยิงถูกจากัดลง และมักจะใช้เสมอ เมื่อหมู่ต้องเคลื่อนที่ตามเส้นทางหรือถนนซึ่ง ณ ที่นี้ข้าศึกอาจใช้การคุ้มครอง
ถนนด้วยการยิงเมื่อหมู่ถูกยิงทหารมักจะข้ามถนนไม่ได้ ดังนั้นการจัดรูปขบวนนี้คงทาการแก้ไขได้เช่นเดียวกัน

รูปที่ ๓๐ หมู่แถวตอนชุดยิงเคียงกัน

๑๒๔
๗. หมู่แถวหน้ากระดาน (รูปที่ ๓๑)
หมู่แถวตอนหน้ ากระดานเป็น รูปขบวนขั้นมูล ฐาน การเข้าตะลุมบอนของหมู่เป็นรูปขบวนหนึ่งซึ่ง
สามารถวางการยิงตรงหน้าได้อย่างสูงสุด ที่อยู่ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในหมู่นั้น ผบ.หมู่อาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม ในการตะลุมบอน ผบ.หมู่ กาหนดชุดยิงหลักขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้แก่ชุดยิงซึ่งเป็นชุด
นาอยู่
๑. ยากต่อการควบคุม
๒. อานาจการยิงสูงสุดอยู่ตรงหน้า
๓. ใช้ในการตะลุมบอนและข้ามพื้นที่
โล่งแจ้งระยะสั้น ๆ

เมื่อชุดยิงทั้งสองของหมู่ อยู่ในขบวนแถวตอนชุยิงตามกัน
ถ้าประสงค์จะให้สัญญาณจัดรูปขบวนหน้ากระดานจะต้อง
โบกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นลง เพื่อแสดงให้ชุดยิงที่อยู่ข้าง
หลังเคลื่อนที่ขึ้นในทิศทางนั้น

ชุดยิง ข

ชุดยิง ก

รูปที่ ๓๑ หมู่แถวหน้ากระดาน

๑๒๕
ตอนที่ ๓ รูปขบวนทาการรบของหมวดปืนเล็ก
๘. กล่าวทั่วไป
ก. ตามปกติ ผบ.ร้อย จะเป็นผู้กาหนดรูปขบวนของกองร้อยที่จะใช้ขึ้นแล้ว ให้ ผบ.หมวดเลือกรูป
ขบวนของหมวดตนเองขึ้น
ข. ในรูปขบวนของหมวดนั้น คงเช่นเดียวกับหมู่คือ แต่ละหมู่ภายในหมวดต้องตรวจการณ์ไปข้างหน้า
ทางปีกและทางหลัง ผบ.หมู่ตรวจตราและควบคุมหมู่ของคน ถ้าสามารถทาได้ให้อยู่ ณ ที่ซึ่ งสามารถมองเห็น
ผบ.หมวดได้ ผบ.หมู่สุดท้ายเป็นผู้รับผิดชอบในการปิดรูปขบวนให้ชิดเข้ามา ผบ.หมวดอยู่ ณ ที่ซึ่งตนสามารถ
ควบคุมหมวดของตนได้ดีที่สุด นายสิบประจาหมวดช่วยเหลือ ผบ.หมวด ในการควบคุมหมวด ที่อยู่ของ ผบ.
หน่วยต้องไม่คงที่ตายตัวลงไป
ค. เมื่อไม่มีเหตุการณ์พิ เศษใด ๆ แล้ว การกาหนดหมู่หลักในรูปขบวนของหมวดพิจารณากาหนด
ดังนี้คือ เมื่อกาลังสามหมู่เคียงกันจะกาหนดหมู่กลางเป็นหมู่หลัก ในรูปขบวนอื่น ๆ ทั้งหมดจะกาหนดให้หมู่นา
หรือหมู่นาทางขวาเป็นหมู่หลัก การเปลี่ยนหมู่หลักเมื่อได้เปลี่ยนรูปขบวนเสร็จแล้ว รูปขบวนของหมู่ต่าง ๆ ที่
อยู่ภ ายในรูป ขบวนของหมวดนั้น อาจแตกต่างกันออกไปได้ ผบ.หมวดกาหนดที่อยู่กับหมู่อาวุธ ณ ที่ซึ่งจะ
สามารถบรรลุภารกิจการยิงสนับสนุนโดยใกล้ชิดและป้องกันต่อสู้รถถังได้ดีที่สุด
ง. ระยะระหว่างบุคคลและที่อยู่ต่าง ๆ อาจเพิ่มหรือลดลงก็ได้ และทหารอาจเดินออกไปทางขวาหรือ
ซ้ายของรูปขบวน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และภูมิประเทศก็ได้
๙. รูปขบวนต่าง ๆ
รูปขบวนตามปกติ ผบ.หมวดจะใช้นั้นได้แก่ รูปขบวนแถวตอน (รูปที่ ๓๒) สามเหลี่ยมแหลมหน้า (รูป
ที่ ๓๓) สามเหลี่ยมแหลมหลัง (รูปที่ ๓๔) ขั้นบันได (รูปที่ ๓๕) และหมวดแถวหน้ากระดาน (รูปที่ ๓๖)

๑๒๖

ปล.

๒๕ ม. ( + )

ปก.

แถวตอน
ผล
๑. สะดวกในการควบคุม
๒. ปฏิบัติการทางปีกได้ดี
๓. รูปขบวนที่มีความอ่อนตัว
๔. ใช้เมื่อปัจจัยการควบคุมและ
ความเร็วมีความสาคัญ เช่น
เมื่อผ่านป่า หมอก ควัน และ
ตามถนนหรือเส้นทาง

๒๕ ม. ( + )

ปล.

๒๕ ม. ( + )

ปล.

รูปที่ ๓๒ หมวดแถวตอน

๑๒๗
รูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหน้า

สามเหลี่ยมแหลมหน้า

ผล
๑. การควบคุมสะดวก
๒. ใช้ในการระวังป้องกันรอบตัว
๓. รูปขบวนที่มีการอ่อนตัว
๔. ใช้เมื่อสถานการณ์ข้าศึกและภูมิประเทศ
ไม่กระจ่างแจ้งและทัศนวิสัยต้องการให้
กระจายกาลังกันออกไป

๔๐ ม. ( + )

๔๐ ม. ( + )

๔๐ ม. ( + )

รูปที่ ๓๓ หมวดสามเหลี่ยมแหลมหน้า

๑๒๘

สามเหลี่ยมแหลมหลัง

๘๐ ม. ( + )
๔๐ ม. ( + )

๔๐ ม. ( + )

ผล
๑. สะดวกในการเปลี่ยนเป็นหมวดแถวหน้ากระดาน
๒. ให้อานาจการยิงอย่างดีมากทั้งทางหน้าและทางปีก
๓. ใช้เมื่อข้าศึกอยู่ข้างหน้า และทราบที่ตั้งและกาลังของ
ข้าศึกแล้ว หรืออาจใช้เมื่อข้ามพื้นที่โล่งแจ้งขนาด
ใหญ่

รูปที่ ๓๔ หมวดสามเหลี่ยมแหลมหลัง

๑๒๙

ขั้นบันไดทางขวา (ซ้าย)
(แขนข้างต่าชี้ไปทางที่จะให้หน่วยทาขั้นบันได)

๔๐ ม. ( + )

๔๐ ม. ( + )
๔๐ ม. ( + )

๔๐ ม. ( + )

รูปที่ ๓๕ หมวดขั้นบันได

๑๓๐

๕๐ – ๑๐๐ ม.

ผล
๑. การควบคุมยาก
๒. อานาจการยิงสูงสุดตรงหน้า
๓. ใช้การตะลุมบอนกวาดล้างและข้าม
พื้นที่โล่งแจ้งแคบ ๆ

รูปที่ ๓๖ หมวดแถวหน้ากระดาน

๕๐ – ๑๐๐ ม.

๑๓๑
๑๐. การเปลี่ยนรูปขบวน (รูปที่ ๓๗)
หมวดจะต้องเปลี่ยนรูปขบวนอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบให้สาเร็จลุล่วงได้ การเปลี่ยนรูปขบวนต้องกระทาโดยที่หมวดไม่ต้องหยุดลง ผบ.หมวด ควบคุมการ
เปลี่ยนรูปขบวนโดยการใช้ท่าสัญญาณและการกาหนดหมู่หลัก

หน้ากระดาน

สามเหลี่ยมแหลมหลัง

แถวตอน

รูปที่ ๓๗ การเปลี่ยนรูปขบวนของหมวดเดินเท้า

๑๓๒
ผนวกที่ ๒
การฝึกทาการรบ
๑. กล่าวทั่วไป
หน่วยทาการรบมักจะถูกโจมตีหรือเผชิญกับโอกาสซึ่งมิได้คาดคิดไว้ก่อนเสมอ การฝึกทาการรบจะ
ช่วยให้ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องสั่งการ
อย่างยืดยาว ในการใช้วิธีปฏิบัติการฝึกทาการรบนั้น ผบ.หน่วยทาการรบประมาณสถานการณ์ และตกลงใจ
โดยเร็ว แล้วใช้ทาสัญญาณ (หรือเสียงวิทยุ) สั่งการเคลื่อนย้ายตามต้องการ หน่วยระดับหมู่และหมวด ขั้นการ
ใช้การปฏิบัติตามแบบการฝึกทาการรบจะยังผลให้ปฏิบัติการยิงและการเคลื่อนที่ หรือการยิงและการเคลื่อนที่
หรือการยิงและการดาเนินกลยุทธได้ในทันที ในการปฏิบัติการของหน่วยยานเกราะ ผบ.หมวด มักจะใช้การ
ปฏิบัติตามแบบการฝึกทาการรบ สัญลักษณ์ตามที่กล่าวไว้ในรูปที่ ๓๗ นั้น ให้นามาใช้ในผนวกนี้ด้วย
๒. ชุดต่าง ๆ ของหมู่
ก. การจัดหมู่ปืนเล็กเป็นสองชุดยิงนั้น ช่วยให้ ผบ.หมู่มีกาลังสองส่วนในการปฏิบัติการยิงและเคลื่อนที่
หรือปฏิบัติการและดาเนินกลยุทธ ที่สาคัญที่สุดก็คือสามารถใช้กาลังชุดยิงหนึ่งเป็นส่วนดาเนินกลยุทธในขณะที่
อีกชุดหนึ่งเป็นส่วนยิงสนับสนุน ในระหว่างการปฏิบัติการนั้นบทบาทของแต่ละชุดยิงอาจสับเปลี่ยนกันไปได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าส่วนดาเนินกลยุทธถูกขัดขวางจากการปฏิบัติของข้าศึกหรือภูมิประเทศไม่ให้เข้าประชิดข้าศึก
ได้ ส่วนนี้ก็จะหันมาทาหน้าที่ในบทบาทของส่วนยิงสนับสนุนเพื่อคุ้มครองการเคลื่อนที่ให้อีกชุดหนึ่ง ซึ่งหันมา
ทาหน้าที่เป็นส่วนดาเนินกลยุทธแทน
ข. แม้ว่าปืนเล็กจะจัดกาลังเป็นสองชุดยิงก็ตาม แต่การจัดนี้มิได้ห้ามไม่ให้ผู้บังคับหมู่แก้ไขการจัดกาลัง
ของส่ วนดาเนิน กลยุ ทธและส่ ว นยิ งสนั บ สนุนของตน เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นเมื่อ
ลักษณะภูมิประเทศอานวยให้มีที่ตั้งยิงอย่างดี และส่วนยิงสนับสนุนต้องการอานาจการยิงอย่างมากจนเกินกว่า
ที่ชุดยิงเพียงชุดเดียวจะทาได้แล้ว ผบ.หมู่อาจกาหนดให้อาวุธกลทั้งสองกระบอก เครื่องยิงลูกระเบิดหนึ่ง หรือ
สองเครื่องเป็นส่วนยิงสนับสนุน และกาหนดให้หัวหน้าชุดยิงหนึ่งนายเป็นหัวหน้าชุด ส่วนกาลังที่เหลือทั้งหมด
ของหมู่ทาหน้าที่ส่วนดาเนินกลยุทธ อย่างไรก็ตามการจัดกาลังของหมู่เช่นนี้ย่อมเสียเวลาในการปฏิบัติ และเสีย
ความสมดุลของหมู่ ตลอดจนเสียความสามารถในการสับเปลี่ยนของชุดยิงไปด้วย
๓. ส่วนยิงสนับสนุน
ก. ส่วนยิงสนับสนุนช่วยเหลือส่วนดาเนินกลยุทธ์ในการเคลื่อนที่เข้าหาที่ตั้งของข้าศึก ด้วยการยิงไปยัง
ที่หมายที่ทราบหรือสงสัยทั้งมวลที่มีอยู่ การยิงนี้คงกระทาอย่างต่อเนื่องจนกว่าส่วนดาเนินกลยุทธจะบังทิศทาง
ยิง
ข. กาลังส่ว นนี้จ ะต้องปฏิบั ติการอย่างห้าวหาญ ในขณะที่ทาการยิงต่อข้าศึกนั้น จะต้องพยายาม
เคลื่อนที่ต่อไปให้ใกล้ กับที่หมายเข้าไปตามลาดับ ถ้าสามารถจะทาได้โดยเสียความหนาแน่นในการยิงการ
เคลื่อนที่นี้ตามปกติโดยการไปเป็นบุคคล เมื่อส่วนดาเนินกลยุทธบังทิศทางยิงลง ส่วนยิงสนับสนุนจะเคลื่อนที่
ขึ้นไปเข้าร่วมตะลุมบอนหรือช่วยในการเสริมความมั่นคง

๑๓๓
๔. ส่วนดาเนินกลยุทธ
ก. ภารกิจของส่วนดาเนินกลยุทธคือ การเข้าประชิดและทาลายหรือจับข้าศึก ทาการเคลื่อนที่และเข้า
ตะลุมบอนภายใต้การยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของส่วนยิงสนับสนุน
ข. งานหลักของส่วนดาเนินกลยุทธคือ ดารงการเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกไว้โดยใช้สิ่งปกปิดและซ่อนพราง
ที่มีอยู่อย่างสูงสุด เมื่อจาเป็นจะใช้วิธีเคลื่อนที่ด้วยการคืบคลานหรือการคลาน ส่วนดาเนินกลยุทธจะเคลื่อนที่
ไปข้างหน้าโดยอาศัยการคุ้มครองของชุดยิง โดยใช้การยิงและการเคลื่อนที่ภายในชุดของตน หรือโดยการคืบ
คลานและการคลาน ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ลักษณะภูมิประเทศและประสิทธิภาพของการยิงสนับสนุน ไม่ว่าส่วน
ดาเนินกลยุทธจะเคลื่อนที่ด้วยวิธีใดก็ตามจะเคลื่อนที่ต่อเนื่องกันไป ถ้าภูมิประเทศอานวยให้ส่วนดาเนินกลยุทธ
อาจเคลื่อนที่ไปข้างหน้าภายใต้ความปกปิดกาบังและซ่อนพราง ไปจนถึงระยะขว้างลูกระเบิดจากข้าศึก
๕. การควบคุมของหมู่
ก. ผบ.หมู่ ควบคุมหมู่ของตนโดยการช่วยเหลือของ ผบ.ชุดยิง การจัดกาลังของหมู่ออกเป็นชุดยิงนี้
มิได้ชัดขวาง ผบ.หมู่ ในการควบคุมโดยตรงต่อสมาชิกของหมู่เลย ผบ.หมู่และชุดยิงทั้งสองต้องเป็นผู้ที่มีความ
เข้มแข็ง และพร้อมด้วยลักษณะผู้นาในการปฏิบัติ เมื่อใช้การปฏิบัติตามแบบการฝึกทาการรบ
ข. ผบ.หมู่ ให้สัญญาณหรือสั่งการตามความจาเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามแผนการฝึกทาการรบที่
ต้องการ ผบ.ชุดยิงเริ่มปฏิบัติการตามที่ ผบ.หมู่สั่ง ถ้ามีความจาเป็น ผบ.ชุดยิงจะทาสัญญาณซ้า ผบ.ชุดยิง
ปฏิบัติตนในฐานะผู้นาในการต่อสู้ ควบคุมชุดยิงของตนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยการแสดงตนเป็นตัวอย่าง
สมาชิกในชุดยิงจะปฏิบัติตนตามเวลาในการปฏิบัติ ผบ.ชุดยิงจะควบคุมชุดยิงของตนตามความจาเป็น เพื่อใช้
ชุดยิงของตนปฏิบัติไปตามคาสั่ง ผบ.หมู่ ณ ที่ซึ่งตนสามารถควบคุมและอานวยการปฏิบัติของหมู่ของตนได้ดี
ที่สุดซึ่งตามปกติแล้ว ผบ.หมู่จะร่วมไปกับส่วนดาเนินกลยุทธ
ค. ในสถานการณ์ที่หมู่ตกอยู่ภายใต้การยิงของอาวุธเบาในขณะเคลื่อนที่นั้น การปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่งย่อมเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทหารที่อยู่ในที่ซึ่งสามารถยิงโต้ตอบได้ต้องยิงโต้ตอบในทันที สมาชิกในชุดยิงนา
เคลื่อนที่โดยการโผเป็นบุคคล หรือด้วยการคลานไปยังที่ตั้งในแนวเดียวกับ ผบ.ชุดยิง แล้วพยายามทาการยิงให้
เหนือกว่าข้าศึก ผบ.หมู่ทาการประมาณสถานการณ์โดยเร็ว ตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติและให้สัญญาณตาม
แผนของตน แผนของ ผบ.หมู่ต้องให้ได้อานาจการยิงเหนือข้าศึก ก่อนที่จะพยายามดาเนินกลยุทธในบาง
สถานการณ์อาจต้องใช้ชุดยิงทั้งสองทาการยิงเพื่อให้ได้อานาจยิง เหนือกว่าข้าศึก และการเคลื่อนที่กระทาได้
เพียงด้วยการโผเป็นบุคคลหรือคลานเท่านั้น
ง. ผบ.ชุดยิงซึ่งทาหน้าที่เป็นส่วนดาเนินกลยุทธ ปฏิบัติการโดยเคลื่อนย้ายชุดยิงของตนไปในทิศทางที่
ต้องการเป็นผู้เลือกเส้นทางที่จะใช้โดยถือคาสั่งหรือสัญญาณจาก ผบ.หมู่เป็นหลัก สมาชิกอื่น ๆ ภายในชุดยิง
ปฏิบัติตาม ผบ.ชุดเคลื่อนที่ไปด้วยวิธีโผไปเป็นบุคคลหรือคลานไปตามความจาเป็น

๑๓๔

รูปที่ ๓๘ การฝึกทาการรบ (ดาเนินกลยุทธทางขวา)

๑๓๕
๖. การฝึกทาการรบของหมู่
ก. การฝึกทาการรบของหมู่สามารถจัดออกเป็นกลุ่ม การปฏิบัติการรบหลักได้สามประเภทคือ การ
ดาเนินกลยุทธทางซ้าย การดาเนินกลยุทธทางขวา และการดาเนินกลยุทธตรงหน้า การดาเนินกลยุทธที่กล่าวนี้
ปฏิบัติจากรูปขบวนหมู่แถวตอน
ข. การดาเนินกลยุทธซึ่งจะใช้กับสถานการณ์โดยเฉพาะนั้น ผบ.หมู่เป็นผู้ต้องตกลงใจ โดยการอาศัย
การประมาณสถานการณ์อย่างรวดเร็วของตน ผบ.หมู่พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ โดยรวดเร็ว เช่น ภูมิประเทศ
(เส้นทางปกปิดกาบังและซ่อนพราง ที่ส่วนดาเนินกลยุทธจะใช้ได้ , ที่ตั้งสาหรับส่วนยิงสนับสนุน) การวางกาลัง
และขีดความสามารถของข้าศึก , การวางกาลั งของตนเอง, หนทางปฏิบัติที่หมู่จะใช้ได้เมื่อกาลั งที่ทาการ
ต้านทานอยู่โดดเดี่ยวและมีปีกเปิด ผบ.หมู่พยายามเคลื่อนย้ายส่วนดาเนินกลยุทธของตนไปตามเส้นทางที่
ปกปิดกาบังและซ่อนพราง เพื่อเข้าตีกาลังของข้าศึกที่ต้านทานอยู่นั้นทางปีกหรือทางหลัง เมื่อไม่สามารถจะ
ปฏิบัติเช่นที่กล่าวแล้วได้ อาจต้องใช้การเข้าตีตรงหน้าโดยใช้การยิงและการเคลื่อนที่ประกอบกัน
๗. การฝึกหมู่ทาการรบจากรูปขบวนหมู่แถวตอน (ชุดยิงตามกัน)
ผบ.หมู่สั่งการและให้สัญญาณตามที่ต้องการให้ปฏิบัติ หมู่ปฏิบัติการดาเนินกลยุทธทางขวา, ทางซ้าย
และตรงหน้า เช่นเดียวกับที่แสดงไว้ในรูปที่ ๓๙ และรูปที่ ๔๐
๘. การฝึกหมู่ทาการรบจากรูปขบวนหมู่แถวตอน (ชุดยิงเคียงกัน)
ผบ.หมู่สั่งการและให้สัญญาณตามที่ต้องการให้ปฏิบัติ หมู่ปฏิบัติการดาเนินกลยุทธทางขวา, ทางซ้าย
และตรงหน้า เช่นเดียวกับที่แสดงไว้ในรูปที่ ๔๑ และรูปที่ ๔๒
๙. การฝึกทาการรบจากรูปขบวนอื่น ๆ ของหมู่
ก. การฝึกทาการรบสามารถที่จะปฏิบัติจากรูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดานได้ ในลักษณะเช่นเดียวกับ
การดาเนินกลยุทธตรงหน้า ในขั้นต้นอาจใช้ชุดยิงชุดใดชุดหนึ่งทาหน้าที่ส่วนดาเนินกลยุทธก่อน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่
กับลักษณะภูมิประเทศ และการวางกาลังของข้าศึก การดาเนินกลยุทธซึ่งใช้นั้นตามปกติจะเป็นการดาเนินกล
ยุทธตรงหน้า เพราะการที่จะผละการปะทะของชุดยิงมาดาเนินกลยุทธทางปีกนั้นมักจะทาได้ยากมาก
ข. การฝึกทาการรบนั้น สามารถจะปฏิบัติจากรูปขบวนหมู่แถวตอนเรียงหนึ่งได้เช่นเดียวกับเมื่อชุดยิง
เคียงกัน (ตามรูปที่ ๔๑ และ ๔๒)
๑๐. การฝึกทาการรบของหมวด
หมวดจะใช้การปฏิบัติตามแบบการฝึกทาการรบ เมื่อต้องเผชิญกับการต้านทานของข้าศึกโดยไม่คาด
ฝัน การดาเนินกลยุทธของหมวดนั้นมีแบบหลัก ๆ อยู่ ๓ แบบด้วยกันคือ การดาเนินกลยุทธทางซ้าย ทางขวา
และตรงหน้า การดาเนินกลยุทธดังที่กล่าวมานี้จะปฏิบัติจากรูปขบวนทาการรบของหมวดรูปขบวนใดก็ได้
ก. การดาเนินกลยุทธทางซ้ายหรือทางขวา เพื่อปฏิบัติการดาเนินกลยุทธทางซ้ายหรือทางขวา ผบ.
หมวดจะสั่ ง การและให้ สั ญ ญาณด าเนิ น กลยุ ท ธทางซ้ า ย (ทางขวา) หมวดจะปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น กลยุ ท ธ
เช่นเดียวกับที่แสดงไว้ในรูปที่ ๔๔, ๔๕ และ ๔๖

๑๓๖

ส่วนดาเนินกลยุทธ

ส่วนยิงสนับสนุน

ผบ.หมู่

ท่าสัญญาณ – กามือพุ่งตรง
ไปยังทิศทาง ที่จะดาเนินกล
กลยุทธ

รูปที่ ๓๙ ดาเนินกลยุทธทางขวาจากรูปหมู่แถวตอนชุดยิงตามกัน

๑๓๗

ท่าสัญญาณ

รูปที่ ๔๐ ดาเนินกลยุทธตรงหน้าทางซ้าย จากรูปขบวนหมู่แถวตอนชุดยิงตามกัน

๑๓๘

ส่วนดาเนินกลยุทธ

ส่วนยิงสนับสนุน

ผบ.

ท่าสัญญาณ –
กามือพุ่งตรงไปยัง
ทิศทาง ที่จะดาเนิน
กลกลยุทธ

รูปที่ ๔๑ ดาเนินกลยุทธทางขวา จากรูปขบวนหมู่แถวตอนชุดยิงเคียงกัน

๑๓๙

ส่วนดาเนินกลยุทธ
ขั้นต้น

ส่วนยิงสนับสนุนขั้นต้น

ท่าสัญญาณ

รูปที่ ๔๒ ดาเนินกลยุทธตรงหน้าทางซ้าย จากรูปขบวนแถวตอนชุดยิงเคียงกัน

๑๔๐

หมายเหตุ
- ปกบ. ตั้งยิงในที่ซึ่งมีพื้นที่การยิงดีที่สุด
- คจตถ. ตั้งยิงในที่คาดว่ายานเกราะ
ข้าศึกจะเคลื่อนที่เข้ามา

ท่าสัญญาณ กามือพุ่งตรง
ไปยังทิศทางที่จะดาเนิน
กลยุทธ

รูปที่ ๔๓ ดาเนินกลยุทธทางขวา จากหมวดแถวตอน

๑๔๑

หมายเหตุ
- ปกบ. ตั้งยิงในที่ซึ่งมีพื้นที่การยิงดีที่สุด
- คจตถ. ตั้งยิงในที่คาดว่ายานเกราะ
ข้าศึกจะเคลื่อนที่เข้ามา

ท่าสัญญาณ กามือพุ่งตรง
ไปยังทิศทางที่จะดาเนิน
กลยุทธ

ท่าสัญญาณ

รูปที่ ๔๔ ดาเนินกลยุทธทางซ้าย จากหมวดสามเหลี่ยมแหลมหน้า

๑๔๒

ที่หมาย

หมายเหตุ
- ปกบ. ตั้งยิงในที่ซึ่งมีพื้นที่การยิงดีที่สุด
- คจตถ. ตั้งยิงในที่คาดว่ายานเกราะ
ข้าศึกจะเคลื่อนที่เข้ามา
ท่าสัญญาณ

รูปที่ ๔๕ ดาเนินกลยุทธทางซ้าย จากหมวดขั้นบันได

๑๔๓

ที่หมาย

หมายเหตุ
- ปกบ. ตั้งยิงในที่ซึ่งมีพื้นที่การยิงดีที่สุด
- คจตถ. ตั้งยิงในที่คาดว่ายานเกราะ
ข้าศึกจะเคลื่อนที่เข้ามา

ท่าสัญญาณ

รูปที่ ๔๖ ดาเนินกลยุทธตรงหน้า จากหมวดสามเหลี่ยมแหลมหลัง

๑๔๔
ข.การดาเนินกลยุทธตรงหน้า เพื่อปฏิบัติการดาเนินกลยุทธตรงหน้า ผบ. หมวดจะสั่งการดาเนินกล
ยุทธตรงหน้า หมวดจะปฏิบัติการดาเนินกลยุทธเช่นเดียวกับที่แสดงไว้ในรูปที่ ๔๗ ส่วนดาเนินกลยุทธในกรณี
เช่นนี้มักจะต้องปฏิบัติโดยการใช้การยิงประกอบการเคลื่อนที่
๑๑. หมู่ปืนเล็ก
เมื่อได้ยินสัญญาณหรือคาสั่งจาก ผบ.หมวด ผบ.หมู่ปืนเล็กควบคุมหมู่ของตนโดยการใช้ท่าสัญญาณ
และคาสั่งเปลี่ยนทิศทางหรือตามข้าพเจ้า แล้วตนเองเคลื่อนที่นาไปตามทางที่ต้องการ หมู่เคลื่อนที่ภายใต้การ
กาบังหรือโดยการใช้การยิงประกอบการเคลื่อนที่ จนกว่าหมู่จะสามารถทาการยิงข้าศึกอย่างมีประสิทธิภาพได้
ณ ที่นี้หมูป่ ืนเล็กอาจจัดขบวนเข้าตะลุมบอนภายใต้การยิงคุ้มครองของอาวุธยิงสนับสนุนหรือใช้การปฏิบัติตาม
แบบการฝึกทาการรบ
๑๒. หมู่อาวุธและอาวุธประจาหน่วยที่มาสมทบ
ผบ. หมวดต้องออกคาสั่งเป็นส่วนๆ ต่อนายสิบประจาหมวดและ ผบ.หมู่อาวะ เพื่อให้สามารถใช้อาวุธ
ในอัตราและอาวุธประจาหน่วยที่มาสมทบให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ตามปกติแล้วอาวุธประจาหน่วยที่มา
สมทบจะใช้ร่วมกับหมู่อาวะ และนายสิบประจาหมวดมักจะใช้อยู่ประจาส่วนยิงสนับสนุน
๑๓. การฝึกทาการรบของหมวดทหารราบยานเกราะ
ในการระหว่างการเคลื่อนที่ รถถังและปืนใหญ่ให้อานาจการยิง การป้องกั นแก่ ร.ส.พ. เป็นส่วนใหญ่
ร.ส.พ. ให้ปืนกลที่ติดตั้งประจารถทาการยิงเพิ่มเติมการยิงของปืนใหญ่และรถถัง ผบ. หน่วยต่างๆ ต้องพร้อม
อยู่เสมอที่จะเปลี่ยนรูปขบวนเพื่อเผชิญกับการปฏิบัติของข้าศึก หรือเพื่อใช้ภูมิระเทศให้ถูกต้องเหมาะสม
ก.ในขณะที่บรรทุกอยู่บนพาหนะนั้น ผบ.หมวดควบคุมหมวดของตนโดยการใช้วิทยุ ธงสัญญาณและ
ท่าสัญญาณ หมวดต้องสามารถปฏิบัติตามคาสั่งของ ผบ.หมวดในทันทีทันใดในการเปลี่ยนรูปขบวน เพื่อให้
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เมื่อ ผบ.หมวดสั่งการให้ใช้รูปขบวนหนึ่งขบวนใดก็ตาม ร.ส.พ. ที่ผบ.หมวดสั่งไปนั้น
จะถือว่าเป็นยานพาหนะหลัก และ ร.ส.พ. คันอื่นๆ จะจัดรูปขบวนโดยอาศัยยานพาหนะหลักเป็นหลัก ดูผนวก
ที่ ๑ การเปลี่ยนรูปขบวนของหมวดยานเกราะ
ข.เมื่อต้องการลงจากรถ ผบ.หมวดใช้วิทยุ ธงสัญญาณและท่าสัญญาณสั่งการลงรถ และจัดรูปขบวน
ตามที่ต้องการ ตามปกตินายสิบประจาหมวดจะเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนที่และการปฏิบัติของ ร.ส.พ. เมื่อ
หมวดได้ลงจากรถแล้ว การปฏิบัติควบคุมนี้กระทาโดยสั่งการแก่พลขับ หมวดควรได้กาหนดระเบียบปฏิบัติ
ประจาของตนไว้สาหรับการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งพลขับจะต้องกระทาเมื่อหมวดลงจากรถแล้วต้องกาหนดพลขับคน
ใดคนหนึ่งขึ้นให้ทาหน้าที่บังคับบัญชา ร.ส.พ.ในกรณีที่ ผบ.หน่วยไม่อยู่
ค. หมวดต้องมีระเบียบปฏิบัติประจาของตนเกี่ยวกับการขึ้นรถและลงรถ ซึ่งระเบียบปฏิบัติประจานี้
ต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทาการรบด้วย ตามปกติใน ร.ส.พ. แต่ละคันนั้นจะบรรทุกทหารหนึ่งหมู่และ
ผบ.หมวดจะเป็นผู้บังคับรถคันหน้าสุด และนายสิบประจาหมวดจะเป็นผู้บังคับรถคันที่บรรทุกหมู่อาวุธ ซึ่งหมู่
บรรทุก ร.ส.พ. คันที่ ผบ.หมวดนั่งไปนั้นตามปกติจะเป็นหมู่นาในการจัดรูปขบวนขั้นต้นเมื่อลงรถ
(๑).เทคนิคในการขึ้นรถบรรทุก ต้องดารงความเป็นหน่วยในทางยุทธวิธีของชุดยิงไว้ เพื่อสะดวก
ในการควบคุมเมือ่ ลงรถ ชุดยิงแต่ละชุดหรืออาวุธต้องให้นั่งทางข้างใดข้างหนึ่งของ ร.ส.พ. ผบ.ชุดยิงนั่งติดกับ

๑๔๕
ประตูเปิดปิดทางท้าย ตามปกติ ผบ.หมู่จะเป็นผู้บังคับรถ ในกรณีที่ ผบ.หมวดหรือนายสิบประจาหมวดเป็นผู้
บังคับรถ ผบ.หมู่จะนั่งติดกับประตูเปิดปิดทางท้าย โดยนั่งทางด้านซ้ายของ ร.ส.พ. ผบ.หมู่เป็นผู้สั่งการขึ้นรถ
ผบ.ชุดยิ งน าชุดยิงของตนไปยังลาดบรรทุกของ ร.ส.พ. แล้ วหยุดลงให้ สมาชิกของชุดยิงขึ้นรถบรรทุกแล้ ว
ตนเองขึ้นนั่งบนรถตอนชิดกับประตูปิดเปิดแล้วรายงานให้ ผบ.หน่วยทราบว่า ชุดยิงของตนบรรทุกเรียบร้อย
ผบ.หมู่อาจนาหมู่เข้าบรรทุกใน ร.ส.พ. หรืออาจนั่งข้างหน้า ร.ส.พ. ถ้าตนเป็นผู้บังคับรถ ถ้า ผบ.หมู่มิได้เป็นผู้
บังคับรถ ผบ.หมู่จะขึ้นเป็นคนสุดท้าย และนั่งท้ายสุดทางด้านซ้ายของ ร.ส.พ. แล้วรายงานให้ผู้บังคับรถทราบ
ว่าหมู่ขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับรถจะต้องตรวจดูภายในรถเพื่อให้มั่นใจว่าทหารทุกคนปลอดภัยจากประตูปิด
เปิด แล้วสั่งปิดเปิดประตูต่อพลขับ
(๒) เทคนิ ค ในการลงรถ การลงรถอย่ า งรวดเร็ ว การจั ด ขบวนของหมู่ แ ละการควบคุ ม หมู่ ไ ด้ ใ น
ทันทีทันใดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมาก การลงรถนั้นมักจะต้องกระทาการยิงของข้าศึกซึ่งมีเพียงพลขับกับผู้
บังคับรถเท่านั้นที่สามารถเห็นภูมิประเทศและข้าศึกได้ ผู้บังคับรถมักจะต้องชี้แจงแก่ทหารก่อนที่จะลงจากรถ
เมื่อ ร.ส.พ. หยุดลง ผู้บังคับรถจะชี้แจงกับหมู่ในลักษณะดังนี้คือ
เตือน.........................................”เตรียมตัวลงรถ”
ทิศทาง......................................”ปฏิบัติการตรงหน้า”
ข้าศึก........................................”ทหารราบข้าศึก”
รูปขบวน...................................”หมู่แถวหน้ากระดาน”
กาลังฝ่ายเรา.............................”ทหารราบและรถถังอยู่ทางปีกทั้งสอง”
การปฏิบัติ.................................”ลงรถ”
(ก) เมื่อได้รับคาสั่งลงรถ พลขับเปิดประตูท้ายออกแล้ว ผบ.ชุดยิงนาชุดยิงของตนลงจากรถโดย
ทันที แล้วจัดรูปขบวนตามต้องการ ผู้บังคับรถอาจลงทางท้ายหรือจากข้างบนของ ร.ส.พ. ก็ได้ แล้วรีบเข้ามา
ประจาหน่วยเพื่อควบคุมหน่วยของตนต่อไป
(ข) ตามปกติแล้ว ร.ส.พ. จะหันไปทิศทางซึ่งคาดว่าจะปฏิบัติการเพื่อสะดวกในการลงรถ

๑๔๖

รูปที่ ๔๗ ลงรถจัดเป็นขบวนแถวหน้ากระดาน

๑๔๗
ผนวกที่ ๓
ตอนที่ ๑
สีและเครื่องหมายทางทหาร
๑. กล่าวทั่วไป สีและเครื่องหมายทางทหาร ใช้เพื่อแสดงภาพย่อของหน่วยที่ตั้งหรือการปฏิบัติมักใช้กันมากใน
แผนที่ แผนที่สังเขปและแผ่นบริวาร
๒. การเขียนเครื่องหมาย ใช้ตามที่ ทบ.ได้กาหนดไว้ในประมวลคาย่อและเครื่องหมาย พ.ศ. ๒๔๙๔ รส.๒๑๓๐ ของสหรัฐ และแนวสอนวิชาแผนที่ของ รร.ร.ศร.(ในการศึกษาให้ถือแนวสอนของ รร.รศร. เป็นหลัก)
สีที่ใช้ทางทหาร มีดังนี้
๑. สีน้าเงิน
หมายถึง ฝ่ายเดียวกัน
๒. สีแดง
หมายถึง ฝ่ายข้าศึก
๓. สีเขียว
หมายถึง เครื่องกีดขวางทั้งฝ่ายเราและข้าศึก
๔. สีเหลือง
หมายถึง พื้นที่ที่เป็นพิษทั้งฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึกเมื่อ
ไม่อาจทาสีดังกล่าวได้ให้เขียนหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันด้วยเส้นเดี่ยว เขียนหน่วยทหารฝ่ายข้าศึกด้วยเส้นคู่
เครื่องหมายทางทหาร ได้แก่เครื่องหมายที่เราเขียนขึ้นเพื่อให้แทนกิจการต่างๆทางทหาร การปฏิบัติ
ที่ตั้งหน่วยทหารราบบนแผนที่ แผนผังและแผ่นบริวาร เครื่องหมายเหล่านี้แสดงให้ทราบถึงขนาดของหน่วย
เหล่าและนามหน่วย ด้วยวิธีการดังกล่าวต่อไปนี้
เครื่องหมายมูลฐานทั่วไป
หน่วยทหาร

ที่ปฐมพยาบาล

ที่บังคับการ

จุดหลักการติดต่อสื่อสาร

ที่ตรวจการณ์

ตาบลส่งกาลังบารุง

เครื่องหมายทางทหารแสดงถึงขนาดของหน่วยทหาร
หน่วยทหารขนาดหมู่
หน่วยทหารขนาดตอน
หน่วยทหารขนาดหมวด

๑๔๘
หน่วยทหารขนาดกองร้อย
หน่วยทหารขนาดกองพัน
หน่วยทหารขนาดกรม
หน่วยทหารขนาดกรมผสม
หน่วยทหารขนาดกองพล
หน่วยทหารขนาดกองทัพน้อย
หน่วยทหารขนาดกองทัพ
ตัวอย่างการประกอบเครื่องหมาย
หน่วยรอง/หน่วยรอง/หน่วยรอง

ขนาด
เหล่า

หน่วยเหนือ

อาวุธประจาหน่วย
หน่วยทหาร
๓/๒/๑

๑

กรมทหารราบที่ ๑ พัน ๑ ร้อย.๒ มว.๓

อว./๑/๒

๗

กรมทหารราบที่ ๗ พัน ๒ ร้อย.๓ มว.อว.

๑/๑/๓

ผส.๓๑

กรมผสมที่ ๓๑ พัน ๓ ร้อย. ๒ มว.๑

ส/๒

ผส.๕

กรมผสมที่ ๕ พัน ๑ ร้อย.บก.มว.สื่อสาร

ผส.๗

กรมผสมที่ ๗ ร้อย.ค.หนัก

๔.๒

๑๔๙
๑
๒/๒/๒
๓
บก./๑

ศสพ.

กองพันทหารราบส่งทางอากาศที่ ๑ ศูนย์สงครามพิเศษ

๔

บก.มว.๒ ร้อย.๒ พัน ๒ กรมทหารราบที่ ๔

ผส.๒

กรมผสมที่ ๒ พัน ๓

๖

กรมทหารราบที่ ๖ พัน ๑ ร้อย.บก.ตอน ปกม.

๓๐
บก.หน่วยทหารราบ

ผส.๒

กองบังคับการผสมที่ ๒

๕

กรมทหารราบที่ ๕ กองร้อยเสนารักษ์

ผส.๓๑

กรมผสมที่ ๓๑ ร้อย.ช.

หน่วยทหารราบ
หน่วยทหารม้า
หน่วยทหารปืนใหญ่
หน่วยทหารสรรพาวุธ
หน่วยทหารสื่อสาร
หน่วยทหารยานเกราะ

๑๕๐
หน่วยทหาร ปตอ.
หน่วยทหารสารวัตร

สห.

หน่วยทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
หน่วยทหารราบยานเกราะ
หน่วยทหารราบส่งทางอากาศ
หน่วยทหารเสนารักษ์
หน่วยทหารขนส่ง
หน่วยทหารช่าง
หน่วยทหารพลาธิการ
หน่วยทหาร นชค.
หน่วยทหารพลร่ม
(+)

หน่วยทหารเพิ่มเติมกาลัง

(-)

หน่วยทหารลดกาลัง
หน่วยทหารอากาศ
หน่วยทหารที่คาดว่าจะตั้งขึ้น

๑๕๑
เครื่องหมายทางทหารอื่น ๆ

๗๕

๒.๓๖

ปลส. ขนาด ๗๕ มม.

ปลก.

๓๐

คจตถ.ขนาด ๒.๓๖

ปืนกลเล็ก

ปืนกลหนักขนาด ๓๐ มม.

ป.กระสุนวิถีราบ

ป.กระสุนวิถีโค้ง

ปตถ.

๔.๒
ค.๔.๒

๑๕๕
ถ.ขนาดเบา

ถ.ขนาดกลาง

ถ.ขนาดหนัก

ป.อัตตาจร ๑๕๕ มม.

ตาบลจ่ายน้า

ปตอ.ขนาด ๙๐ มม.

หลุมปืน

เครื่องปิดกั้นถนน

กับระเบิดรถถัง

กระสุน

กับระเบิด

เสบียง

๑๕๒

สนามเพลาะ

การวางกาลังของ มว.

ทหารเรือ

ตาบลจ่ายน้ามัน

ตาบลจ่ายกระสุน

ตาบลจ่ายเสบียง

ขบวนสัมภาระ

ที่ตรวจการณ์

ผส.๓๑
๔๒
ที่ตรวจการณ์ ร้อย ค.หนัก กรมผสมที่ ๓๑

ที่ปฐมพยาบาล
๒

๓

๑

ที่ปฐมพยาบาล พัน.๒ กรมทหารราบที่ ๓

ตาบลจ่าย สป. (อาหาร) กองพลที่ ๑

๑

๒

ตาบลจ่ายกระสุน กรมทหารราบที่ ๑

ตาบลจ่ายน้ามัน กองทัพที่ ๒

ตอนที่ ๒
แนว
๑. แนวทิ้งระเบิด
นบ.
(BOMB LINE = BL)
๒. แนวห้ามยิง
นหย.
(NO FIRE LINE = NFL)
๓. แนวหน้าฝ่ายเรา
(FRIENDLY FRONT LINE = FFL)

นบ.
นหย.

๑๕๓
๔. แนวหน้าฝ่ายข้าศึก ( ENEMY FRONT LINE = EFL)
๕. แนวลาดตระเวนฝ่ายข้าศึก (FRIENDY PATROLLED FRONT LINE = FPFL)
๖. แนวลาดตระเวนฝ่ายข้าศึก (ENEMY PATROLLED FRONT LINE = EPFL)
๗. ขั้นการเคลื่อนที่ (PHASE LINE = PL) ขั้น ก
ขั้น ก
๗.๑ แสดงโดยใช้เส้นทึบซึ่งลาดตั้งฉาก โดยประมาณกับทิศทางเคลื่อนที่กากับด้วยคาว่า “ขั้น....” ซึง่
ต่อท้ายด้วยอักษรหรือตัวเลขหรือนามรหัส
๗.๒ ใช้เป็นมูลฐานเพื่อการรายงานและเพื่อควบคุมการปฏิบัติ
๗.๓ กาหนดให้ชัดเจนในภูมิประเทศและบนแผนที่
๘. แนวออกตี (LINE OF DEPARTURE = LD) นต.
นต.
๘.๑ เมื่อประกอบกับเวลาเข้าตีแล้ว นต. ให้ประโยชน์ในการประสานการเคลื่อนที่ของส่วนเข้าตี
เพื่อให้ทุกหน่วยของส่วนเข้าตีเริ่มดาเนินการออกตีตามเวลาที่ต้องการ
นต.
นต.
๑๕๐๖๐๐ พ.ย.
๑๕๐๖๐๐ พ.ย.
๘.๒ ลักษณะ
- กาหนดให้ชัดเจนในภูมิประเทศและบนแผนที่
- ตั้งฉากโดยประมาณกับทิศทางเข้าตี
- แนวออกตี โดยธรรมดาแสดงด้วยเส้นทึบและกากับด้วยตัวย่อ “นต.” ปกติแล้วจะแสดงเวลา
ออกตีไว้ด้วย
๘.๓ หากเป็นการไม่สะดวกที่จะกาหนดเอาแนวใดแนวหนึ่ง ตามลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวออกตี
แล้วอาจใช้คาว่า “แนวออกตีคือแนวปะทะ” (นต.นป.) ในกรณีนี้การเข้าตีนั้นต้องกระทาจากที่มั่นปัจจุบันที่มี
การปะทะกันอยู่
นต./นป.
๘.๔ หากการเข้าตีนั้นต้องกระทาจากที่มั่นปัจจุบันซึ่งไม่มีการปะทะ (เป็นการกระทาจากที่มั่นตั้งรับ)
ให้ใช้คาว่า “แนวออกตี คือ แนวการวางกาลังฝ่ายเดียวกัน” (นต./นกฝ.)
นต./นกฝ.
๙. แนวควบคุมทหารพลัดหน่วย (STRANGER LINE)
๑๐. แนวพรางแสงไฟ
นพฟ.
(LIGHT LINE = LL)
๑๑. แนวประสานการยิง
นปยล.
(FIRE SUPPORT COORDINATION LINE = FSCL)

พ

พ

นปยล.

๑๕๔
๑๒. แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้าย นป. ขั้นสุดท้าย
(FINAL COORDINATION LINE = FINAL CL)
๑๓. แนวกองรักษาด่านทั่วไป (นกทป. = นทดป. = นกดป.)
( GENERAL OUTPOST = GOP)
นกดป.
๑๔. แนวกองรักษาด่านรบ (นกดร. = นทดร.)
(COMBAT OUTPOST = COP)
นกดร.
๑๕. ขอบหน้าที่พื้นการรบ (ขนพร.)
(FORWORD EDGE OF BATTLE = FEBA)
ขนพร.

นป. ขั้นสุดท้าย

นกดป.
นกดร.

ขนพร.

ตอนที่ ๓
เส้นทาง
๑. เส้นทางเดิน

เส้นทาง ก.

๒. เส้นหลักการส่งกาลัง

สลก.

ตอนที่ ๔
ลูกศรแสดงทิศทางเข้าตี (DIRECTION OF ATTACK ARROW)
๑. ลูกศรแสดงทิศทางเข้าตี จะใช้ในกรณีที่ ผบ.หน่วยพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องกาหนดทิศทางเข้า
ตีหลัก เพื่อประสานแผนดาเนินกลยุทธอย่างใกล้ชิดเท่านั้น (เช่นในเขตปฏิบัติการที่กว้างขวาง การเข้าตีเวลา
กลางคืนและการตีโต้ตอบ) ลูกศรแสดงทิศทางเข้าตีให้เขียนยาวออกไปเท่าที่เห็นว่า การกาหนดการควบคุมยัง
จาเป็นอยู่สาหรับแผนส่วนรวม
นต.
ทม.๑

นต.
๒. ควรใช้ลูกศรแสดงทิศทางเข้าตีเมื่อจาเป็นเท่านั้น เพราะเป็นการจากัดการดาเนินกลยุทธของหน่วยรอง
๓. ถ้าหน่วยได้รับมอบให้เข้ายึดที่หมายตามลาดับขั้นจะแสดงภาพโดยใช้ลูกศรอันเดียวลากผ่านที่หมายไป
ตามลาดับจนถึงที่หมายสุดท้าย หรือจะแสดงโดยลูกศรหลายอันโยงที่หมายต่าง ๆ ไปตามลาดับก็ได้

๑๕๕
นต.
ทม.
๑

นต.

ทม.
๒

นต.
ทม.
๒

ทม.
๑

นต.
๔. ลูกศรแสดงทิศทางเข้าตีเมื่อสั่ง
๔.๑ ลูกศรแสดงทิศทางเข้าตีเมื่อสั่งนี้ใช้เพื่อแสดงว่า หลังจากยึดที่หมายได้แล้วให้เตรียมทาการเข้าตี
ต่อไปตามทิศทางที่ลูกศรบ่งไว้ แต่จะปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่ง
ทม.๑

ทม.๒

เมือ่ สั่ง

ทม.๓

เมื่อสั่ง

ทม.๔

หมายเหตุ ตามตัวอย่าง เมื่อเข้าตี ทม.๑ ได้แล้วก็เข้ายึด ทม.๒ ต่อไป และภายหลังยึด ทม.๒ ได้แล้วก็
เตรียมการเข้าเพื่อยึด ทม.๓ และ ๔ แต่จะออกตีเมื่อได้รับคาสั่ง
๔.๒ ลูกศรเข้าตีเมื่อสั่งนี้ ควรให้สั้นและมีขนาดเล็ก ไม่ควรโค้งหรือมีลักษณะใดก็ตามที่จะทาให้เกิด
ความสับสนขึ้นกับลูกศรแสดงทิศทางเข้าตี
๔.๓ ลูกศรเข้าตีเมื่อสั่งนี้ มักจะพบในแผ่นบริวารของหน่วยตั้งแต่ระดับกองพันลงมา
ตอนที่ ๕
เส้นหลักการรุก (AXIS OF ADVANCE)
๑. คือลูกศรที่เขียนจากตาบลที่จะเริ่มการควบคุมไปยังที่หมายหรือตาบลสุดท้าย ที่ต้องการควบคุมการ
เคลื่อนที่
๒. ปกติกาหนดขึ้นตามแนวลักษณะภูมิประเทศที่เห็นได้ง่าย ทั้งในแผนที่และภูมิประเทศ เช่น เส้นทางแนวสัน
เขา เป็นต้น
๓. ผบ.หน่วยที่ได้รับมอบเส้นหลักการรุก ย่อมมีเสรีที่จะเคลื่อนย้ายหน่วยของตนและใช้อานาจการยิงได้ใน
พื้นที่สองข้างของเส้นหลักการรุกนั้น แต่ต้องมั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายออกนอกเส้นหลักการรุกนั้นจะไม่รบกวน
การดาเนินกลยุทธของหน่วยข้างเคียง ถ้าจะรบกวนแล้วจะต้องได้รับอนุมัติจาก บก.หน่วยเหนือ

๑๕๖
๔. เส้นหลักการรุก อาจกาหนดโดยใช้ชื่อหน่วย หรืออาจใช้ชื่อประมวลลับก็ได้ การใช้ชื่อหน่วยควรนาไปใช้เมื่อ
อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้
นต./นป.

เส้นหลักการรุก

นต./นป.

ทม.๑

นต./นป.

เส้นหลักการรุก ผส.๑๓

ทม.ก

นต./นป.
ตอนที่ ๖
ที่หมาย (OBJECTIVE)
๑. ตามธรรมดาแล้ว แผ่นบริวารจะแสดงที่หมายต่าง ๆ สาหรับหน่วยซึ่งอยู่ในความควบคุมโดยตรงของหน่วยที่
ออกแผนหรือคาสั่งเท่านั้น
๒. ที่หมายแต่ละแห่งจะเขียนจะแสดงด้วยเส้นทึบมีคาย่อ “ทม.” และชื่อประมวลลับหรือหมายเลขหรือ
ตัวอักษรหรือนามหน่วย การเขียนยังไม่มีการจัดระบบการเขียนการเรียงหมายเลขตามลาดับ ไม่หมายถึงลาดับ
ความเร่งด่วนในการยึดหรือความสาคัญแต่อย่างใด

ทม.
เสือดา

ทม.
๑

ทม.
๒

ทม.
ผส.๑๐
ร.พัน๑

๑๕๗
๓. ที่หมายแห่งหนึ่งที่หน่วยเหนือกาหนดขึ้น อาจมอบหมายให้หน่วยรองหน่วยใดหน่วยหนึ่งตลอดทั้งที่หมาย
หรืออาจแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อมอบหมายให้หน่วยรองตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไปก็ได้ ถ้ามีการแบ่งส่วนอาจแสดงที่
หมายแยกจากกัน และให้หมายเลขกากับหรืออาจแบ่งที่หมายด้วยเส้นแบ่งเขตก็ได้ ถ้าแบ่งที่หมายด้วยเส้นแบ่ง
เขตแล้วเส้นแบ่งเขตควรจะสังเกตเห็นได้ง่ายในภูมิประเทศ

ตอนที่ ๗
เส้นแบ่งเขต
๑. เส้นแบ่งเขต เป็นการกาหนดพื้นที่ในความรับผิดชอบและบังเกิดผลแก่การดาเนินกลยุทธ และประสาน
การยิง
๒. แสดงด้วยเส้นทึบ เมื่อมีผลใช้บังคับในขณะนั้น
๓. เส้นแบ่งเขตควรจะขีดไปตามลักษณะภูมิประเทศที่เห็นได้ชัด ทั้งในภูมิประเทศและบนแผนที่
๔. บนเส้นแบ่งเขตให้ใส่เครื่องหมายแสดงขนาดและนามหน่วยที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีเส้นแบ่งเขตร่วมกัน และบนเส้น
แบ่งเขตหนึ่งเส้นให้ใส่เครื่องหมายเพียงแห่งเดียว
ผส.๑๓
ผส.๑๓

๑๕๘
๕. ถ้าเป็นเส้นแบ่งเขตในอนาคตหรือที่จะเสมอ ให้แสดงด้วยเส้นประแล้วกากับด้วยเวลาให้มีผลบังคับ
ผส.๑๓
ผส.๑๓
มีผลเมื่อ ๐๑๑๗๐๐ ธ.ค.
หรือ
มีผลเมื่อยึด ทม.๓ ได้แล้ว
๖. ถ้าหน่วยที่ใช้เส้นแบ่งเขตร่วมกันมีขนาดไม่เท่ากัน ให้แสดงเครื่องหมายของหน่วยที่ใหญ่กว่าและนามหน่วย
ที่เล็กกว่านั้น ให้ระบุนามเต็มเพื่อแสดงขนาดของหน่วย
๒๐
ม.พัน ๕๐
๗. เส้นแบ่งเขตระหว่างหน่วยพันธมิตร ต้องแสดงอักษรระบุสัญชาติไว้ด้วย
๘ (อก.)
๔ (อม.)
๘. ไม่ต้องมีเส้นแบ่งเขต ระหว่างหน่วยใหญ่กับหน่วย ม.ยานเกราะหรือหน่วยลาดตระเวน ที่ปฏิบัติภารกิจใน
การลาดตระเวนทางปีกของหน่วยใหญ่นั้น อย่างไรก็ดีอาจกาหนดเส้นแบ่งเขตขึ้นได้ระหว่างหน่วยรองที่อยู่ทาง
ปีกกับหน่วย ม.ยานเกราะหรือหน่วยลาดตระเวน ในกรณีที่ประสงค์จะให้หน่วยทางปีกพ้นการรับผิดชอบใน
พื้นที่ส่วนที่เกินออกไปนั้น

รูปที่ ๑ ไม่มีเส้นแบ่งเขตระหว่าง ร.พัน ๑ กับ มว.ลว.

๑๕๙

รูปที่ ๒ มีเส้นแบ่งเขตระหว่าง ร.พัน ๒ กับ กอง ลว.พล.๓
๙. ถ้าหน่วย ม.ยานเกราะหรือหน่วยลาดตระเวน ได้รับภารกิจให้เป็นหน่วยเข้าตีและได้รับที่หมายให้เข้ายึดใน
กรณีเช่นนี้ต้องแสดงเส้นแบ่งเขตระหว่างหน่วยใหญ่และหน่วย ม.เหล่านั้น

๑๐. ในการรุก ให้กาหนดเส้นแบ่งเขตที่หมายออกไปให้ไกลพอ เพื่อประสานการยิงอันเป็นการยึดและเสริม

๑๖๐
ตอนที่ ๘
คาสั่งยุทธการ
๑. กล่าวทั่วไป
๑.๑ คาสั่งยุทธการ ได้มาจากผลการวางแผนการปฏิบัติ เมื่อการปฏิบัตินั้นต้องทาการโดยทันที และ
หรือคาสั่งยุทธการอาจได้แก่แผนยุทธการ ซึ่งจะปฏิบัติในเมื่อมีคาสั่งให้ใช้ได้ เช่น “ให้ใช้แผนยุทธการที่ ๕ เป็น
คาสั่งยุทธการที่ ๙ วัน ว.เวลา น. คือ ๐๘๑๙๐๐ ต.ค. ๑๘” เป็นต้น
๑.๒ คาสั่งยุทธการอาจกระทาเป็นคาสั่งสมบูรณ์หรือเป็นส่วน ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ย่อมจัดทาขึ้นโดยอาศัย
ข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชา ที่ได้ประกาศไว้ในการปฏิบัติอันหนึ่งจะต้องทาในอนาคตห้วงเวลาหนึ่ง
๑.๒.๑ คาสั่งสมบูรณ์
ประกอบด้วย หัวเรื่อง, ตัวเรื่องและท้ายเรื่อง ในตัวคาสั่งจะมีหัวข้อใหญ่อยู่ ๕ ข้อจัดเรียง
ตามลาดับ เพื่อแสดงข่าวสารและข้อเสนอแนะนาทั้งหมดอย่างมีเหตุผลที่จาเป็นสาหรับ ผบ.หน่วยในอัตรา ผบ.
หน่วยขึ้นสมทบ และ ผบ.หน่วยสนับสนุนในการเริ่มการปฏิบัติการยุทธ
๑.๒.๒ คาสั่งส่วน ๆ
เป็นคาสั่งแยกให้แก่หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย บางครั้งอาจเป็นคาสั่งย่อย ๆ ซึ่ง
ส่งไปให้หน่วยเดียวกัน
คาสั่งนี้มักใช้ในสถานการณ์ที่ต้องเคลื่อนที่เร็วบ่อย ๆ มักออกในรูปใบแจ้งข่าวและย่อ ๆ
แล้วก็ดาเนินการตามลาดับหัวข้อคาสั่ง ๕ ข้อของคาสั่งยุทธการ คาสั่งนี้มักไม่มีข้อความกล่าวถึงรูปการณ์ทั่วไป
ทั้งหมด และอาจเพิ่มเติมภายหลังด้วยข่าวสารเพิ่มเติมหรือโดยคาสั่งยุทธการสมบูรณ์
๒. วิธีออกคาสั่งยุทธการ
๒.๑ กระทาได้โดย
๒.๑.๑ สั่งการด้วยวาจา
วิธีนี้ผู้รับคาสั่งต้องบันทึกข้อคาสั่งไว้เพื่อมิให้หลงลืมข้อความที่ได้รับคาสั่งนั้น ส่วนผู้สั่งก็สั่ง
ตามบันทึกที่ตนได้ทาไว้
๒.๑.๒ สั่งโดยบอกให้จด
ผู้รับคาสั่งต้องจดบันทึกโดยละเอียดทุกคาพูด
๒.๑.๓ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้บังคับ บัญชาจะสั่งคาสั่งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้แก่ ผบ.หน่วยรองของตน ผู้รับคาสั่ ง
จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจคาสั่งนั้น โดยละเอียด การสั่ งคาสั่งนี้ผู้ บังคับบัญชาอาจมอบให้ผู้ แทนของ
ผู้บังคับบัญชาหรือใช้เจ้าหน้าที่นาสาร หรือนายทหารติดต่อนามามอบให้แก่ ผบ.หน่วยรองก็ได้ หรืออาจสั่งโดย
เครื่องมือสื่อสารก็ได้

๑๖๑
๒.๒ การสั่งการในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๑.๒ นั้น ฝอ.๓ ของหน่วยที่สั่งการจะต้องรีบจัดทาคาสั่งนั้น ๆ
ให้เป็นคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสมบูรณ์ขึ้น เสร็จแล้วเก็บไว้ ๑ ฉบับ และส่งสาเนายืนยันไปยังผู้รับคาสั่ง
โดยเร็วที่สุด
๓. ข้อความในคาสั่งยุทธการ
คาสั่งยุทธการกาหนดรายละเอียดหรือวิธีการปฏิบัติเฉพาะเท่าที่จาเป็นแก่การปฏิบัติของหน่วยรอง
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติขอหน่วยรองที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติของหน่วยเป็นส่วนรวมแล้ว
รายละเอียดต่าง ๆ อาจได้แก่ เรื่องราวที่เกี่ยวกับการรบ การสนับสนุนการรบ การช่วยรบ
๔. การจัดคาสั่งยุทธการ
ฝอ.๓ ของหน่วยมีความรับผิดชอบหลักทางฝ่ายอานวยการ ในการจัดทาการพิมพ์และการแจกจ่าย
คาสั่งยุทธการของหน่วย ส่วนนายทหารฝ่ายอานวยการอื่น ๆ และฝ่ายกิจการพิเศษช่วยเหลือในการจัดทา
บางส่วนของคาสั่งในส่วนที่สมบูรณ์ทั้งฉบับ ทั้งนี้แล้ว แต่ความต้องการและแล้วแต่นายทหารฝ่ายอานวยการ
นั้น ๆ จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
๕. การลงชื่อและการรับรองสาเนา
๕.๑ ตามธรรมดาแล้วผู้บังคับบัญชาลงชื่อในสาเนาต้นฉบับ (หมายเลข ๑) ของคาสั่งยุทธการ คาสั่ง
ฉบับนี้กลายเป็นฉบับที่เก็บเข้าแฟ้มหรือฉบับเป็นประวัติศาสตร์ของหน่วย ผู้บังคับบัญชาอาจแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใด
ให้ลงนามแทนตนก็ได้ ผู้ได้รับแต่งตั้งจะต้องใช้คาว่า “รับคาสั่ง.....” ประกอบการลงนามด้วย
๕.๒ ฝอ.๓ ลงชื่อรับรองสาเนาในฉบับที่ ๒ และที่ฉบับต่อ ๆ ไปของคาสั่งยุทธการ ในกรณีที่ไม่มีเครื่อง
อัดสาเนาตัวคาสั่งที่มีลายเซ็นอยู่แล้ว
๖. แบบฟอร์มของคาสั่งยุทธการ

๑๖๒

หัวเรื่อง

การเขียนคาสั่งยุทธการ
แบบฟอร์ม แผน และคาสั่งยุทธการ
(ข้อเปลี่ยนแปลงจากคาสั่งด้วยวาจา ถ้ามี)
ฉบับที่ ๑ ใน..................ฉบับ
หน่วยที่ออกคาสั่ง
ตาบลที่ออกคาสั่ง
กลุ่ม วัน เวลา
หมายเลขอ้างสาส์น

คาสั่งยุทธการ...............
อ้างถึง
เขตเวลา
การจัดเฉพาะกิจ
๑. สถานการณ์
ก. กาลังฝ่ายข้าศึก
ข. กาลังฝ่ายเรา
ค. หน่วยขึ้นสมทบและหน่วยแยก
๒. ภารกิจ
๓. การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ
ข.
ค.
ง.
- คาแนะนาในการประสานงาน
๔. การช่วยรบ
๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
ก. การติดต่อสื่อสาร
ข. การบังคับบัญชา

ท้ายเรื่อง

คาแนะนาในการตอบรับ :
ผนวก
การแจกจ่าย :

ยศ ชื่อ นามสกุล (ลายเซ็น)
(ลงชื่อ).......................................
(ชื่อ นามสกุล ตัวบรรจง)
ผบ.หน่วย

๑๖๓
หมายเหตุ
๑. เมื่อเป็นแผนยุทธการให้ใช้คาว่า “แผนยุทธการที่.........(ชื่อรหัสของแผน) แทนคาว่า คาสั่งยุทธการ
ที.่ ...................”
๒. เมื่อเป็นแผนยุทธการให้เติมข้อย่อย ง. สมมติฐานลงในข้อ ๑.
๗. การเขียนคาสั่งยุทธการ
การเขียนคาสั่งยุทธการที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นแบบของการเขียนที่ใช้ใน รร.ร.ศร. โดยเฉพาะเท่านั้น
การเขียนก็ได้ถือเอาข้อยุติของ รร.ร.ศร. ในการสัมมนาวิชายุทธการ ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๑๙ เรื่องการ
ประมาณการและคาสั่งยุทธการเป็นหลัก
การเขีย นรายละเอีย ดลงในรายการใดรายการหนึ่ง หรือในหั ว ข้อใดหั ว ข้อหนึ่งของคาสั่งยุทธการ
นับตั้งแต่ “ชื่อคาสั่ง หรือ เลขที่คาสั่ง” ลงไป หากมีข้อความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดแล้ว การเขียนข้อความต่อ
ในบรรทัดต่อ ๆ มาให้วางตัวอักษร (หรืออาจเก็บเป็นตัวเลข) ตัวแรกให้เสมอกับตัวเลขแสดงข้อใหญ่ของคาสั่ง
ยุทธการในแนวดิ่ง
คาสั่งยุทธการแบบที่ทาเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งส่วนสาคัญ ๆ ออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน คือ หัวเรื่อง
ตัวเรื่อง (ซึ่งอาจรวมทั้งการจัดเฉพาะกิจด้วย ถ้าจาเป็น) และท้ายเรื่อง
๗.๑ ประเภทเอกสาร
กระดาษที่ใช้เขียนหรือพิมพ์คาสั่งยุทธการทุก ๆ หน้าจะต้องเขียนประเภทเอกสารตามชั้นของ
ความลับ ที่กาหนดไว้ ในระเบี ย บการรั กษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๑ การเขียนให้ เขียนลง ณ
กึ่งกลางกระดาษตอนบนและตอนล่างของคาสั่งทุก ๆ หน้า
สาหรับเอกสารที่ใช้ในการฝึกหรือศึกษาใน รร.ร.ศร. ให้เขียนว่า (ประเภทเอกสาร) แทนชั้นของ
ความลับที่กาหนดไว้ตามที่กล่าวมาแล้ว
๗.๒ หัวเรื่อง ประกอบด้วย
๗.๑.๑ ข้อเปลี่ยนแปลงจากคาสั่งด้วยวาจา
การเขียนข้อความนี้ จะใช้ได้เมื่อมีการสั่งด้วยวาจามาก่อนแล้ว และคาสั่งแบบลายลักษณ์
อักษรที่ส่งมาให้ภายหลังนี้ ก็เพื่อเป็นการยืนยัน หรือบ่งข้อเปลี่ยนแปลงจากคาสั่งด้วยวาจาถ้ามี แต่ถ้าหากไม่มี
การสั่งการด้วยวาจามาก่อนก็จะปล่อยเว้นว่างไว้ (ไม่เขียน)
ตัวอย่าง (ไม่เปลี่ยนแปลงจากคาสั่งด้วยวาจา) หรือ
(หรือไม่เปลี่ยนแปลงจากคาสั่งด้วยวาจาเว้นการขึ้นสมทบของร้อย รสพ.มว.ที่ ๑ ให้กับ ร.พัน. ๒)
๗.๑.๒ หมายเลขสาเนาคาสั่ง
ให้เขียนว่า (ฉบับที่......ใน.......ฉบับ) โดยหน่วยที่ออกคาสั่งเป็นผู้กาหนดหมายเลขสาเนา
คาสั่ง (ฉบับที่.......) เพื่อเป็นหลักฐานว่าสาเนาคาสั่งฉบับหมายเลขสาเนาคาสั่ง (ฉบับที่........) นั้น ได้จ่ายไปให้
หน่วยใด
การเขี ย นหมายเลขส าเนาค าสั่ ง (ฉบั บ ที่ . .....) แต่ ล ะหมายเลขต้ อ งเขี ย นด้ ว ยมื อ ทุ ก
หมายเลข (ไม่ใช่พิมพ์) เมื่อสาเนาพร้อมที่จ่าย

๑๖๔
ตัวอย่าง “ฉบับที่ ๓ ใน ๑๕ ฉบับ”
หรือ
ฉบับที่ ๑๕ ใน ๑๕ ฉบับ
๗.๑.๓ หน่วยที่ออกคาสั่ง
ลงชื่อหน่วยที่ออกคาสั่ง (โดยไม่ต้องใช้คาว่า ทก.) หรือจะใช้เป็นรหัสแทนนามหน่วยก็ได้
ในเมื่อต้องการรักษาความลับ
ตัวอย่าง “ร.๙๐” หรือ “จงอางศึก”
๗.๑.๔ ตาบลที่ออกคาสั่ง
บอกที่ตั้ง ทก. ของหน่วยที่ออกคาสั่ง ต่อท้ายตาบลที่ออกคาสั่งให้ลงพิกัด (ถ้าสามารถ
บอกได้) และชื่อจังหวัด นอกจากนี้อาจบอกชื่อประเทศด้วยก็ได้ หรืออาจบอกเป็นรหัสก็ได้
ตัวอย่าง “บ.โคกหอม จ.ปราจีนบุรี ประเทศไทย”
หรือ
“บ.ร่องแจ้ง (ทีบี ๒๗๕๕๒๐) จ.เชียงราย ประเทศไทย”
“กข. ๑๓”
๗.๑.๕ กลุ่ม วัน เวลา
แสดงด้วยตัวเลข ๖ ตัว (ตัวเลขที่หนึ่งและสอง คือวัน ตัวเลขที่สาม สี่ ห้าและหก คือ เวลา
ที่เป็นชั่วโมง และนาทีตามลาดับ) วันเวลา คือวันเวลาที่ลงนามในคาสั่ง และวันเวลาที่มีผลบังคับใช้ นอกจากจะ
กล่าวไว้ในตัวเรื่องแล้ว เมื่อเขียนกลุ่มวันเวลาแล้วให้ลงเดือนปีด้วย
ตัวอย่าง การเขียน วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๐๐ เวลา ๐๕๓๐ ให้เขียน ๐๕๐๕๓๐ ม.ค. ๒๕๒๐
๗.๑.๖ หมายเลขอ้างสาส์น
หมายเลขอ้างสาสน์อาจกาหนดเป็นตั วเลขล้วน ๆ หรือตัวอักษรล้วน ๆ หรือตัวเลข และ
ตัวอักษรผสมกันก็ได้ หมายเลขอ้างสาส์น ฝอ.๓ กาหนดให้จากกลุ่มหมายเลขที่นายทหารฝ่ายการสื่อสารของ
หน่วยกาหนดขึ้นใช้ เพื่อสะดวกต่อการตอบรับเท่านั้น
ตัวอย่าง “๑๒๓๑” หรือ “ควก” หรือ “กบ ๑๓” หรือ “๓๕๓”
๗.๑.๗ ชื่อคาสั่งและเลขที่คาสั่ง
เลขที่ (หรื อหมายเลข) คาสั่ งยุทธการให้ เขียนเรียงตามลาดับต่อกันเรื่อยไป จนตลอด
ครบรอบปีปฏิทิน ไม่ว่าวันเดียวกันนั้นจะออกคาสั่งฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ตาม ถ้าจาเป็นอาจใช้นามรหัส
ของการยุทธนั้น (ชื่อคาสั่ง) ก็ได้ ในทานองเดียวกันถ้าเป็นแผนยุทธการก็ให้เขียนชื่อแผนยุทธการนั้นด้วย
การเขีย นชื่อคาสั่ งหรื อเลขที่คาสั่ ง ให้ เขียนหรือพิมพ์ด้ว ยอักษรขนาดใหญ่ แต่ห ากไม่
สามารถทาได้ ให้เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรธรรมดาแต่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ด้วย
ตัวอย่าง
“คาสั่งยุทธการที่ ๕ หรือ “คาสั่งยุทธการที่ ๕”
“คาสั่งยุทธการที่ ๕ (ยุทธการขวานศึก)” หรือ คาสั่งยุทธการที่ ๕ (ยุทธการขวานศึก)

๑๖๕
๗.๑.๘ อ้างอิง
กล่าวถึงรายการแผนที่ แผนภูมิ แผนผัง หรือบรรดาเอกสารอื่นใดที่จะช่วยให้เข้าใจใน
คาสั่งการอ้างแผนที่ต้องแจ้งชื่อประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ/หรือหมายเลขลาดับของแผนที่มาตรา
ส่วนชื่อหรือหมายเลขประจาระวางของแผนที่
ตัวอย่าง
“แผนที่, ประเทศไทย, ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง อ.เทิง, อ.เชียงคา และระวาง อ.จุน”
๗.๑.๙ เขตเวลา
หน่ ว ยทหารขนาดใหญ่ ย่อมมีพื้น ที่ปฏิ บัติก ารกว้างขวาง เวลาแต่ล ะพื้น ที่อาจมีค วาม
แตกต่างกันก็ให้ระบุเขตเวลาในการยุทธครั้งนั้นด้วย แต่ถ้าหากเห็นว่าไม่จาเป็นก็เว้นเสียได้
โดยธรรมดาหน่วยขนาดกรมมักจะไม่ใช่เขตเวลา เพราะว่ามักจะปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่มี
เขตเวลาไม่แตกต่างกัน นอกเสียจากว่าเวลาที่หน่วยออกคาสั่งในเขตหนึ่งแตกต่างกับเวลาที่จ่ายคาสั่งในอีกเขต
หนึ่ง ก็ให้ใช้เวลาพลเรือนกรีนนิชหรือเวลาในเขตที่ บก.หน่วยเหนือ กาหนดให้ซึ่งอาจกาหนดเป็นรหัสก็ได้
ตัวอย่าง “๒๗๐๙๓๐ ส.ค.”
หรือ
“ไทยน้อย”
๗.๒ ตัวเรื่อง
ตัวเรื่องประกอบด้วยการจัดเฉพาะกิจ (ถ้ามี) และหัวข้อใหญ่ของคาสั่งยุทธการ ๕ ข้อ การเขียน
ชื่อหัวข้อใหญ่ทั้ง ๕ ข้อ ให้เขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ แต่ถ้าหากไม่สามารถเขียนหรือพิมพ์ได้ก็ให้
เขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดธรรมดา แล้วขีดเส้นใต้ชื่อหัวข้อใหญ่แต่ละหัวข้อเหล่านั้นไว้ด้วย
๗.๒.๑ การจัดเฉพาะกิจ
จะเขีย นในเมื่อมีการจัดหน่วยทางยุทธวิธีขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งไม่มีกาหนดในอัตราการจัด
ธรรมดา หรือซึ่งมิได้กาหนดไว้ใน รปจ. การจัดเฉพาะกิจ แสดงว่าผู้บังคับบัญชาวางแผนที่จะแบ่งอานาจกาลัง
รบ เพื่อให้บรรลุภารกิจของตน อย่างไรการจัดเฉพาะก็อาจแสดงไว้ในที่ใดที่หนึ่งของที่สามแห่ง คือ แสดงไว้
ก่อนข้อ ๑ แสดงไว้เป็นผนวกประกอบคาสั่งและแสดงไว้ในข้อ ๓ ของคาสั่ง ซึ่งการแสดงไว้ในข้อ ๑ ของคาสั่งนี้
เหมาะที่สุดที่ใช้กับหน่วยระดับกรม และต่ากว่า (ดังจะกล่าวต่อไปนี้) อนึ่ง ถ้าหากได้มีการจัดเฉพาะกิจอยู่แล้ว
(ซึ่งหน่วยต่าง ๆ ได้ทราบแล้ว ) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย จะใช้คาว่า “ไม่
เปลี่ยนแปลง” หรือ “ไม่เปลี่ยนแปลงเว้นแต่............” ก็ได้
๗.๒.๒ ข้อ ๑ สถานการณ์
คาสั่งยุทธการข้อ ๑ ซึ่งเป็นข้อใหญ่ข้อนี้ จะประกอบด้ว ยข้อความต่าง ๆ อันเกี่ยวกับ
สถานการณ์เกี่ยวกับฝ่ายข้าศึก สถานการณ์ฝ่ายเรา และการขึ้นสมทบ หรือแยกหน่วยไปปฏิบัติการบอกการ
บังคับบัญชาของหน่วย ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชาควรจะได้ทราบเพื่อให้ สามารถร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง ในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบ รวมทั้งใช้ในการวางแผนของหน่วยรองด้วยโดยธรรมดาข้อ ๑ นี้
แบ่งออกเป็นข้อย่อยตัวอักษร ๓ ข้อ คือ ข้อย่อย ก. ข. และ ค.

๑๖๖
๗.๒.๒.๑ ข้อ ๑ ก. กาลังฝ่ายข้าศึก
ในข้อนี้กล่าวถึงเรื่องราวของข้าศึกที่เผชิญหน้า โดยแบ่งข้อย่อยตัวเลขไปอีกเป็น
๓ ข้อ คือ
ข้อ ๑ ก. ๑) จะกล่าวถึงสถานการณ์ของข้าศึกอันอาจได้แก่ กาลัง การประกอบ
กาลัง การส่งกาลังบารุง ประสิทธิภาพในการรบ ตลอดจนขวัญ
ข้อ ๑ ก. ๒) จะกล่าวถึงขีดความสามารถของข้าศึก ซึ่งอาจได้แก่การเพิ่มเติม
กาลัง ความสามารถในการรบพิเศษ เช่นการรบแบบกองโจร เป็นต้น
ข้อ ๑ ก. ๓) จะกล่าวถึงสิ่งบอกเหตุของข้าศึก ที่น่าจะกระทา หรือปฏิบัติการ
อย่างไร
การกล่าวถึงคาสั่งฝ่ายข้าศึกในข้อ ๑ ก. นี้ หากมีรายละเอียดมากอาจจัดทาเป็น
ผนวกข่าวกรองตามระยะเวลา หรือประมาณการข่าวกรอง
๗.๒.๒.๒ ข้อ ๑ ข. กาลังฝ่ายเรา
ในข้อนี้จะจัดทาเป็นข้อย่อยตัวเลขออกไปอีกหลาย ๆ ขอ โดยจะแสดงให้ทราบ
ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกาลังของฝ่ายเรา ซึ่งได้แก่หน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง หน่วยสนับสนุน หรือหน่วยเพิ่มเติม
กาลังอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงหน่วยที่มาขึ้นสมทบอยู่ด้วย การระบุข่าวสารในข้อนี้ควรระบุในขอบเขตจากัดเพียง
เท่าที่จาเป็นที่จะให้ ผบ.หน่วยรอง รู้เพื่อปฏิบัติภารกิจของตนให้เป็นผลสาเร็จ
๗.๒.๒.๓ ข้อ ๑ ค. หน่วยขึ้นสมทบ และหน่วยแยก
แจ้ งรายการหน่ว ยที่มาขึ้นสมทบหรือหน่วยในอัตรา ที่ต้องแยกไปสมทบกับ
หน่วยอื่น พร้อมด้วยวันเวลาที่มีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติด้วย ถ้าหน่วยเหล่านี้ได้นาลงไว้ข้อการจัดเฉพาะกิจ
แล้ว ให้อ้างไว้ในที่นี้ด้วย สาหรับหน่วยที่ขึ้นสมทบอยู่แล้วในขณะนั้นอาจใช้คาว่า “ยังคงขึ้นสมทบ” ได้
๗.๒.๓ ข้อ ๒ ภารกิจ
ข้อนี้ไม่มีข้อย่อย คงมีแต่ข้อความที่กล่าวให้ชัดเจนและรัดกุมถึงภารกิจเฉพาะของหน่วยที่
จะต้องปฏิบัติให้สาเร็จพร้อมด้วยความมุ่งหมาย การกล่าวถึงภารกิจให้ทาอย่างเต็มที่แม้ว่าข้อความทั้งหมด
หรื อบางตอนนั้ น ได้ กล่ าวไว้ใ นแผ่ น บริ ว ารยุ ท ธการแล้ ว ก็ ตาม ตามธรรมดาแล้ ว การกล่ าวถึ งภารกิ จนี้ มั ก
ประกอบด้วยคาว่า ใคร อะไร เมื่อใด ทาไม และที่ไหน ซึ่งได้มาจากคาสั่งของหน่วยเหนือ หรือจากการคิด
ขึ้นมาของ ผบ.หน่วยเอง ส่วนคาว่าอย่างไร นั้น เหมาะที่จะอยู่ในข้อย่อย ๓ ก. “แนวความคิดในการปฏิบัติ”
๗.๒.๔ ข้อ ๓ การปฏิบัติ
๗.๒.๔.๑ ข้อ ๓ ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ
ในข้อย่อยข้อแรกของข้อ ๓ นี้ เป็นการกล่าวถึงแผนทางยุทธวิธี ของผู้บังคับบัญชาในการ
ดาเนิ น กลยุทธและแผนการยิ งสนั บ สนุ น การกล่ าวนี้เป็นแต่เพียงให้ ข่าวสารมากกว่าที่จะเป็นคาสั่ งชี้แจง
นโยบายและอาจกล่าวถึงความคิดของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการอานวยการยุทธ และการทาให้ความมุ่ งหมาย
ต่าง ๆ มีความแจ่มแจ้งขึ้น ด้วยในเมื่อมีความจาเป็น การกล่าวแม้จะกล่าวสั้น ๆ ก็ต้องมีรายละเอียดอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรองได้ปฏิบัติการไปอย่างเหมาะสมแล้ว ในเมื่อไม่มีคาสั่งชี้แจงเพิ่มเติมโดยเฉพาะ

๑๖๗
ในการดาเนินกลยุทธ ให้กล่าวครอบคลุมถึงการใช้หน่วยดาเนินกลยุทธหลัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้มาจากข้อตกลง
ใจของผู้บังคับบัญชา และจากการวางแผนของฝ่ายอานวยการ ซึ่งแผนการยิงสนับสนุนนี้รวมถึงเวลาและ
ระยะเวลาในการเตรียมลาดับความเร่งด่วนในการยิงด้วย
แนวความคิดในการปฏิบัติ ถ้าจาเป็นอาจแบ่งออกเป็น ๒ ข้อย่อย คือ ข้อย่อยแรกจะ
กล่าวถึงการดาเนินกลยุทธและให้เขียนว่า “กลยุทธ” และข้อย่อยที่สองจะกล่าวถึงแผนการยิงสนับสนุนและให้
เขียนว่า “การยิง” (แต่ถ้าไม่แบ่งเป็น ๒ ข้อย่อยก็ไม่เขียนคาว่า “กลยุทธ” และ “การยิง” คงกล่าวรวมกันไป
เท่านั้น)
ในเมื่อการดาเนินกลยุทธของหน่วยจะกระทาเป็นขั้น ๆ (มากกว่าหนึ่งขั้น ) ก็อาจแบ่งข้อ
กลยุทธออกเป็นข้อย่อย ๆ ออกไปอีกหลาย ๆ ข้อ ตามแต่จะกาหนดว่าจะดาเนินกลยุทธเป็นกี่ขั้น และแต่ละ
ขั้นปฏิบัติต้องกาหนดชื่อให้เสมอ (เช่น ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ เป็นต้น)
๗.๒.๔.๒ ในข้อย่อยซึ่งกากับด้วยอักษรนับตั้งแต่ข้อนี้ไป เป็นการกล่าวมอบภารกิจทาง
ยุทธวิธีให้แก่หน่วยรองหรือหน่วยขึ้นสมทบ ภารกิจหรือกิจเฉพาะของหน่วยรองซึ่งมีกล่าวไว้อย่างเพียงพอแล้ว
ในแผ่นบริวารยุทธการไม่จาเป็นต้องนากล่าวซ้าอีกในข้อย่อยเหล่านี้ ในเมื่อคาชี้แจงมีเป็นจานวนมากก็ให้เขียน
ลงเป็นเรื่อง ๆ ถ้ามีลาดับเร่งด่วนหรือลาดับในการบรรลุความสาเร็จให้เขียนลงตามลาดับเร่งด่วน หรือลาดับใน
การบรรลุความสาเร็จนั้น ๆ หน่วยรองต่าง ๆ ยกเว้นหน่วยที่เป็นกองหนุนให้เขียนลงเรียงตามลาดับดังต่อไปนี้
๗.๒.๔.๒.๑ กรม ร.
๗.๒.๔.๒.๑.๑ หน่ ว ยก าลั ง รบสนั บ สนุ น ด้ ว ยการยิ ง ให้ ล งเรี ย ง
ตามลาดับอักษรไทย หมายเลขตามความเหมาะสมและเรียงตามลาดับของ
๗.๒.๔.๒.๑.๑.๑ หน่วยรบเฉพาะกิจ (ถ้ามีการจัด
ขึ้น)
๗.๒.๔.๒.๑.๑.๒ พัน.ร. ให้ลงตามลาดับของทหาร
ราบทหารราบยานเกราะ ทหารราบยานยนต์ ทหารราบเคลื่อนที่ทางอากาศและทหารราบส่งทางอากาศ
๗.๒.๔.๒.๑.๑.๓ หน่วยยานเกราะ (ถ้ามี) ให้ลงเรียง
ตามลาดับของหน่วยรถถัง ทหารม้ายานยนต์และทหารม้าต่าง ๆ
๗.๒.๔.๒.๑.๑.๔ หน่ ว ยก าลั ง รบอื่ น ๆ (ถ้ า มี )
ตัวอย่าง เช่น หน่วยทหารช่างที่ทาภารกิจการรบโดยตรง เป็นต้น ให้ลงเรียงลาดับอักษรไทยที่แสดงเหล่าตาม
ความเหมาะสม
๗.๒.๔.๒.๑.๑.๕ ร้อย ค.หนัก
๗.๒.๔.๒.๑.๑.๖ ทหารปืนใหญ่ (ถ้ามี)
๗.๒.๔.๒.๑.๑.๗ ปตอ. หรือ ปภอ. (ถ้ามี)
๗.๒.๔.๒.๑.๒ หน่วยอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนการรบ หน่วยเหล่านี้
อาจได้แก่ ร้อย รสพ. และ มว.ระวังป้องกันของกรม หรือหน่วยตารวจ หรือหน่วย อส. หรือหน่วยทหารช่าง
หรือหน่วยอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานที่สนับสนุนการรบตามที่เห็นว่าเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามภารกิจบริการตามปกติจะ

๑๖๘
ไม่นามากล่าว หรือเขียนซ้าในคาสั่งข้อนี้อีก เว้นแต่จะมีภารกิจ สนับสนุนทางยุทธวิธี (อันมิได้กล่าวไว้ในภารกิจ
บริ การตามปกติ ) ที่แน่ ชัดอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ที่จะมอบให้ กระทาการเขียนหน่ว ยเหล่ านี้ให้ เขียนเรื่องเรียง
ตามลาดับตัวอักษรไทย และถ้าหากเหล่านั้น ๆ มีหลายหน่วยก็ให้เรียงต่อไปตามลาดับอักษรไทยที่แสดงชื่อ
หน่วย และ/หรือตามลาดับหมายเลขตามความเหมาะสม
๗.๒.๔.๒.๑.๓ หน่วยกองหนุน จะเขียนไว้ในข้อย่อยตัวอักษรรอง
สุดท้ายของข้อ ๓ โดยให้เขียนหัวข้อว่า “กองหนุน” ในข้อนี้จะกล่าวถึงการประกอบกาลังและคาแนะนาที่จะ
ให้แก่กองหนุน ในข้อกองหนุนนี้ หากมีการจัดกองหนุนขึ้นหลายหน่วย และไม่ขึ้นการบังคับบัญชาต่อกัน ซึ่ง
กองหนุ น เหล่ านี้ จ ะเป็ น กองหนุ น ที่มีผ ลบั งคับใช้ทั นทีห รือ ในอนาคตก็ตาม ก็ให้ แ สดงไว้ใ นข้อย่อ ยของข้ อ
กองหนุนนี้โดยให้ลงเรียงตามลาดับตัวอักษรไทยที่แสดงชื่อหน่วย หรือตามลาดับหมายเลขตามความเหมาะสม
และเรียงตามลาดับของกองหนุนทันที กองหนุนในอนาคต ตามลาดับ
ตัวอย่างที่ ๑ ถ้าต้องการให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นกองหนุน ในขณะที่คาสั่งฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้
เขียนหน่วยนั้นไว้ในข้อกองหนุนเท่านั้น
เช่น : ๓ ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ
ข. ร.พัน. ๑
ค. ร.พัน. ๓
++++
ข. กองหนุน : ร.พัน. ๒
ตัวอย่างที่ ๒ ถ้าต้องการให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นกองหนุนในขณะที่คาสั่งฉบับนั้นมีผลใช้ผลใช้บังคับ
และในขณะเดียวกันก็ต้องให้หน่วยอื่นเป็นกองหนุนในอนาคตด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ลงหน่วยกองหนุนทุก ๆ
หน่วยไว้ในกองหนุน แต่หน่วยที่ต้องทาหน้าที่เป็นกองหนุนในอนาคตจะต้องเขียนมอบภารกิจทางยุทธวิธีซึ่ง
มิใช่หน้าที่กองหนุนโดยเฉพาะไว้ในข้อย่อยของข้อ ๓ ก่อนข้อกองหนุนนี้ด้วย
เช่น : ๓ ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ
ข. ร.พัน. ๑.........................เมื่อยึด ทม. ๑๑ ได้แล้ว ให้เข้าที่รวมพลเป็นกองหนุนของกรมที่บริเวณ บ.
หัวข้าง
ค. ร.พัน. ๓
++++
ช. กองหนุน
๑) ร.พัน. ๒
๒) ร.พัน ๑ เมื่อยึด ทม. ๑๑ ได้แล้ว
หมายเหตุ - ร.พัน. ๒ กล่าวไว้ในข้อกองหนุนแห่งเดียวก็เพราะ มีหน้าที่เป็นกองหนุนแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น

๑๖๙
- ร.พัน. ๑ กล่าวไว้ทั้งในข้อ ๓ ข. และข้อกองหนุนด้วยเพราะ ร.พัน. ๑ ยังไม่ทันทาหน้าที่เป็น
กองหนุนทันที ต้องทาหน้าที่ (ภารกิจ) อย่างอื่นก่อน เมื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ (ภารกิจ) นั้นแล้วจึงจะมาทาหน้าที่เป็น
กองหนุน (ในอนาคต) ภายหลัง
๗.๒.๔.๒.๑.๔ ข้อย่อยตัวอักษรข้อสุดท้ายของข้อ ๓ ให้เขียนหัวข้อ
ว่า “คาแนะนาในการประสานงาน” ในข้อนี้จะบรรจุรายละเอียดของการประสานงานละการควบคุมที่นามาใช้
กับหน่วยต่าง ๆ ในบังคับบัญชาตั้งแต่สองหน่วยหรือมากกว่า ยกเว้นคาแนะนาการปฏิบัติการสื่อสาร ซึ่งจะต้อง
เขียนไว้ในข้อ ๕ ของคาสั่งยุทธการอยู่แล้ว หัวข้อสาระสาคัญที่ต้องการทราบก็ให้เขียนไว้ในข้อย่อยข้อนี้เว้นแต่
จะเขียนผนวกข่าวกรองประกอบด้วยคาสั่งนี้ด้วยแล้ว แต่ถ้า ผู้บังคับบัญชาประสงค์จะเน้นในเรื่องนี้ก็อาจกล่าว
ในข้อนี้เป็นการย้า หขส.ในผนวกข่าวกรองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ถ้าหากคาสั่งที่ออกไปยังไม่มีผลใช้บังคับในขณะที่
หน่วยรองได้รับ ก็ให้กาหนดเวลาที่จะปฏิบัติไว้ในข้อนี้ด้วย และถ้าหากไม่มีรายละเอียดในการประสานงานที่
จะต้องเขียนในข้อนี้ก็ให้เขียนคาว่า “ไม่มี” บอกไว้ท้ายตัวข้อของข้อนี้ด้วย การอ้างผนวกต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบ
คาสั่งนี้ก็อาจนามากล่าวไว้ในข้ออื่นของคาสั่งนี้แล้วผนวก นั้น ๆ ก็อาจไม่จาเป็นต้องนามากล่าวซ้าในข้อนี้อีก
๗.๒.๔.๒.๒ ข้อแนะนาต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในระเบียบปฏิบัติประจาของหน่วยที่
ออกคาสั่งอยู่แล้วย่อมจะไม่นามากล่าวซ้าอีกในคาสั่ง ในทานองเดียวกันข้อแนะนาสาหรับหน่วยสื่อสาร หรือ
ภารกิจธรรมดาของ มว.ระวังป้องกัน มว.สร. หรือหน่วยต่าง ๆ ในทานองนี้ย่อมไม่นามากล่าวในคาสั่ง เช่นกัน
เว้นแต่มีภารกิจสนับสนุนทางยุทธวิธี หรือ ภารกิจทางยุทธวิธีที่แน่ชัดอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะนามากล่าวในคาสั่ง
เช่นกัน เว้นแต่จะมีภารกิจสนับสนุนทางยุทธวิธี หรือภารกิจทางยุทธวิธีที่แน่ชัดอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะนามา
มอบให้กระทา
๗.๒.๔.๒.๓ ถ้าหากบรรดาข้อแนะนาต่าง ๆ ทั้งหมดสาหรับหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ได้นาไปแสดงไว้แล้วในแผนยุทธการ หรือแผ่นบริวารยุทธการที่ประกอบคาสั่งก็ให้เขียนนามของหน่วยนั้น ๆไว้
ณ ข้อย่อยตัวอักษรของข้อ ๓ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเขียนบรรดาข้อแนะนาต่าง ๆ เหล่านั้นลงไปด้วย
ทั้งนี้เพราะภารกิจที่ได้รับมอบนั้นได้แสดงไว้ในแผนที่ยุทธการ หรือแผ่นบริวารยุทธการแล้ว
๗.๒.๔.๒.๔ กาลังขึ้นสมทบ
๗.๒.๔.๒.๔.๑ ถ้ า หน่ ว ยใดหน่ ว ยหนึ่ ง ไปขึ้ น สมทบหน่ ว ยอื่ น อยู่
ก่อนที่คาสั่งยุทธการออกให้แสดงหน่วยที่ไปขึ้นสมทบแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ตัวอย่าง ๓. ก.
ข. ร.พัน. ๑
หน่วยขึ้นสมทบ : รสพ.
+++++++++
๗.๒.๔.๒.๔.๒ ถ้าหน่วยใดหน่วยหนึ่งทั้งหน่วย หรือบางส่วนไปขึ้น
สมทบกับอีกหน่วยหนึ่งตามคาสั่งยุทธการฉบับที่ออกไปขณะนั้น ให้แสดงหน่วยที่ไปสมทบไว้ข้างใต้หน่วยที่
ได้รับการสมทบ และในข้อย่อยของหน่วยที่ไปขึ้นสมทบนั้นด้วย

๑๗๐
ตัวอย่าง ๑ ๓. ก.
ข. ร.พัน. ๑
หน่วยขึ้นสมทบ ร้อย. รสพ.
+++++++++
ค. ร้อย. รสพ. ขึ้นสมทบ ร.พัน. ๑
ตัวอย่าง ๒ ๓. ก.
ข. ร.พัน. ๑
หน่วยขึ้นสมทบ : รวม รสพ.มว.ที่ ๑
ค. ร.พัน. ๒
หน่วยขึ้นสมทบ : รวม รสพ.มว.ที่ ๒
+++++++++
จ. ร้อย. รสพ.
๑) สมทบ มว. ๑ ให้แก่ ร.พัน. ๑
๒) สมทบ มว. ๒ ให้แก่ ร.พัน. ๒
๓) ร้อย. รสพ. ( - ) อยู่ในความควบคุมของ กรม
๗.๒.๔.๒.๕ พัน. ร.
๗.๒.๔.๒.๕.๑ หน่วยกาลังรบและหน่วยสนับสนุนด้วยการยิงให้ลง
เรียงตามลาดับอักษรไทยหรือหมายเลขตามความเหมาะสม และเรียงตามลาดับของ
๗.๒.๔.๒.๕.๑.๑ หน่วยชุดรบ (ถ้ามีการจัดขึ้น)
๗.๒.๔.๒.๕.๑.๒ ร้อย อวบ. (ให้ดาเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ ๗.๒.๔.๒.๑.๑.๒
๗.๒.๔.๒.๕.๑.๓ หน่วยยานเกราะ (ถ้ามี) (ให้
ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๗.๒.๔.๒.๑.๓)
๗.๒.๔.๒.๕.๑.๔ หน่วยกาลังรบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น
มว.ลว. หรือ หน่วยทหารช่าง เป็นต้น (ให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับข้อ ๗.๒.๔.๒.๕.๑.๔)
๗.๒.๔.๒.๕.๑.๕ มว.อวน. ให้ลงเรียงตามลาดับของ
ตอน ค.๙๓ ตอน ปรส.๙๔
๗.๒.๔.๒.๕.๑.๖ ร้อย ค.หนัก หรือ มว.ค.หนัก
(ถ้ามี)
๗.๒.๔.๒.๕.๑.๗ ทหารปืนใหญ่ (ถ้ามี)
๗.๒.๔.๒.๕.๑.๘ ปตอ. หรือ ปภอ. (ถ้ามี)
๗.๒.๔.๒.๕.๒ หน่วยอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนการรบ (ให้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันกับข้อ ๗.๒.๔.๒.๕.๒ )

๑๗๑
๗.๒.๔.๒.๕.๓ หน่วยกองหนุน (ให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับข้อ
๗.๒.๔.๒.๕.๓)
๗.๒.๔.๒.๕.๔ ข้อย่อยตัวอักษรข้อสุดท้ายของข้อ ๓ (ให้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันกับข้อ ๗.๒.๔.๒.๕.๔)
๗.๒.๔.๒.๕.๕ ข้อแนะนาต่าง ๆ ที่มีปรากฏอยู่ใน รปจ.ของหน่วย
ข้อแนะนาต่าง ๆ หรือภารกิจที่ได้รับมอบของหน่วยรอง และกาลังซึ่งสมทบให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับข้อ
๗.๒.๔.๒.๒ ข้อ ๗.๒.๔.๒.๓ และข้อ ๗.๒.๔.๒.๔ ตามลาดับ
๗.๒.๕ ข้อ ๔ การช่วยรบ
ในข้อนี้กล่าวถึงคาชี้แจงต่าง ๆ ในทางธุรการและการส่งกาลังบารุงที่เกี่ยวข้องสาหรับ
หน่วยขนาดและกองพันนั้น ในข้อนี้ย่อมประกอบด้วยบรรดาข้อความหรือคาแนะนาทั้งปวงอันเกี่ยวกับขบวน
สัมภาระ ตาบลแจกจ่ายเสบียงและกระสุน อั ตรากระสุนที่ใช้ได้ การแบ่งมอบสิ่งอุปกรณ์ รายการที่ขาดแคลน
ยิ่งที่พยาบาลหน้าและรายการอื่น ๆ ในทานองนี้การเขียนข้อความหรือคาแนะนาต่าง ๆ เหล่านี้ให้เขียนลงใน
ข้อย่อยตัวอักษรของข้อนี้ได้ตามต้องการ และให้ถือตามลาดับและตามหัวเรื่องของข้อต่าง ๆ ตามคาสั่งการช่วย
รบ และถ้าหากหน่ วยออกคาสั่งการช่วยรบซึ่งคาสั่ งการช่ว ยรบนั้นยังมีผลบังคับใช้หรือกาลั งแจกจ่ายแยก
ต่างหาก หรือถ้ามีการแจกจ่ายผนวกการช่วยรบ หรือผนวกแผ่นบริวารการช่วยรบก็ให้อ้างถึงเรื่องเหล่านั้นลง
ในข้อนี้ด้วย
๗.๒.๖ ข้อ ๕ การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
ในข้ อ นี่ จ ะประกอบด้ ว ยค าแนะน า เกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ บั ญ ชาและการปฏิ บั ติ ก าร
ติดต่อสื่อสารซึ่งแบ่งข้อนี้ออกเป็น ๒ ข้อย่อยตัวอักษร คือ ก. และ ข.
๗.๒.๖.๑ ข้อ ๕ ก. การติดต่อสื่อสาร
ในข้อนี้อาจอ้างถึงผนวกสื่อสาร (ถ้ามี) แต่ถ้าหากมิได้ออกผนวกสื่อสารประกอบ
คาสั่งแล้ว ในข้อนี้อย่างน้อยที่สุดควรกล่าวอ้างถึงดัชนีของคาแนะนาการปฏิบัติ การสื่อสารที่ใช้ในขณะนั้น
กล่าวถึงบรรดาคาแนะนาพิเศษต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น คาแนะนาในการใช้วิทยุหรือการใช้สัญญาณ
หรือข้อจากัดในการใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ควรจัดทาเป็นข้อย่อยตัวเลขของข้อนี้ตาม
ความเหมาะสม
๗.๒.๖.๒ ข้อ ๕ ข. การบังคับบัญชา
ในข้อนี้ให้คาแนะนาทางการบังคับบัญชาซึ่งอาจได้แก่ที่ตั้งบังคับการ (ทก.) ของ
หน่วยที่ออกคาสั่งของหน่วยรองและของหน่วยเหนือ ในขั้นนี้ต้องเขียนการกาหนดที่บังคับการสารอง และการ
สืบตาแหน่งการบังคับบัญชาไว้ด้วย ถ้ามีได้กาหนดเรื่องนี้ไว้ใน รปจ. หรือ ผนวกกับต้องจัดทาผนวกแสดงเส้น
หลักการเคลื่อนย้ายที่บังคับการประกอบด้วยที่ตั้งในอนาคตหรือหลาย ๆ แห่ง
๗.๒.๖.๓ รายการต่าง ๆ ในข้อ ๕ นี้ ส่วนมากมักจะแสดงไว้ในแผนที่ยุทธการ หรือแผ่น
บริวารยุทธการประกอบคาสั่ง ฉะนั้นสิ่งใดที่มีปรากฏอยู่ในแผนที่ยุทธการ หรือแผ่นบริวารยุทธการแล้วก็ไม่
จาเป็นต้องนามาเขียนไว้ในคาสั่งอีก

๑๗๒
๗.๓ ท้ายเรื่อง ประกอบด้วย
๗.๓.๑ คาแนะนาในการตอบรับ :
ในหัวข้อนี้ให้ใช้คาว่า “ตอบรับ” ในการเขียนคาแนะนานี้บ่งว่าให้ตอบรับเมื่อผู้ได้รับคาสั่ง
แล้วด้วยเครื่องมือสื่อสารชนิดใด (เช่นการตอบรับทางโทรศัพท์หรือวิทยุ หรือพลนาสาร) แต่ถ้าไม่บ่งว่าให้ใช้
เครื่องสื่อสารชนิดใดในการตอบรับ ก็ให้เขียนคาว่า “ตอบรับ” คาเดียวก็พอ ในกรณีเช่นนี้ผู้รับคาสั่งจะต้อง
ตอบว่าได้รับและเข้าใจในคาสั่งแล้ว และจะใช้เครื่องมือสื่อสารชนิดใดในการตอบรับก็ได้ โดยปกติแล้วการตอบ
รับนี้จะใช้หมายเลขอ้างสาส์น ที่กาหนดไว้ในตอนหัวเรื่องของคาสั่งนั้น ๆ ทาการตอบรับ นอกจากจะสั่งเป็น
อย่างอื่น
๗.๓.๒ การลงนามของ ผบ.หน่วยที่ออกคาสั่ง ( ดูตอนที่ ๘ ข้อ ๕ )
๗.๓.๓ ผนวก :
ผนวกประกอบคาสั่งตลอดจนอนุผนวก ใบแทรกและใบแบบต่างก็ช่วยให้คาสั่งยุทธการมีความ
กะทัดรัดและมีความสมบูรณ์มากขึ้น
๗.๓.๔ การแจกจ่าย :
การแจกจ่ายอาจลงทุกหน่วยที่จะต้องแจกจ่ายคาสั่งให้ หรือาจอ้างแบบของการแจกจ่าย
ซึ่งกาหนดไว้ใน รปจ. ของหน่วยก็ได้ เช่น แบบ ก. เป็นต้น แบบของการแจกจ่ายแต่ละแบบย่อมมีรายละเอียด
แตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ดีการแจกจ่ายถ้าอ้างถึงแบบของการแจกจ่ายนั้น อาจจะมีบางหน่วยให้
เขียนนามหน่วยเหล่านี้ลงใต้แบบ ของการแจกจ่ายลงมาตามลาดับและตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการ
แจกจ่ายเป็นไปตามที่ต้องการอย่างทั่วถึง
๗.๓.๕ การรับรองสาเนา
การรับรองสาเนาให้ใช้คาว่า “คู่ฉบับ” และลงลายมือชื่อพร้อมด้วยตาแหน่งของ ฝอ.๓
รายละเอียดตอนที่ ๘ ข้อ ๕

๑๗๓
๗.๔ หมายเหตุ
๗.๔.๑ การอ้างผนวกอาจทาได้ทุกโอกาสที่ต้องการ เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความสนใจผนวกนั้น ๆ
แต่โดยธรรมชาติแล้วให้อ้างเพียงครั้งเดียวก็พอแล้ว
๗.๔.๒ คาว่า “ไม่เปลี่ยนแปลง”ให้ดูแผ่นบริวาร - - -“ “ผนวก - -“สรุปข่าวกรอง - - -“ “ไม่มี”
ย่อมให้เขียนลงได้และอาจนามาใช้ได้ตามความจาเป็นและตามที่จะเห็นสมควรเพื่อทาให้คาสั่งสั้นลง
๗.๔.๓ ข้อย่อย ๑ ก., ๑ ข., ๑ ค., ๒, ๓, ๔, ๕ พร้อมกับหัวเรื่องแต่ละข้อควรจะมีอยู่ในคาสั่ง
ยุทธการเสมอ
ตัวอย่าง ๑
คาสั่งยุทธการ กรม ร. ตั้งรับ (อจย.๒๕๑๖)
(ประเภทเอกสาร)
(ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยคาสั่งด้วยวาจา เว้นแต่การสมทบ มว.๓ ร้อย ถ.๑ ม.พัน.๙๐ ให้กับ พัน.๓)
ฉบับที่ ๕ ใน ๒๐ ฉบับ
ร.๕๐
บ.ร่องแจ้ (พีบี ๒๗๔๕๒๐)
๐๘๑๐๐๐ ม.ค. ๒๕๒๐
๑๒๓๐
คาสั่งยุทธการที่ ๓
อ้างถึง : แผนที่ประเทศไทย ๑ : ๕๐,๐๐๐, ระวาง อ.เทิง, อ.เชียงคา, อ.จุน และระวาง บ.แวนโค้ง
๑. สถานการณ์
ก. กาลังฝ่ายข้าศึก : ผนวก ก.ข่าวกรอง
ข.กาลังฝ่ายเรา
๑) พล.ร.๓๐ ตั้งรับโดยมิชักช้า ตามแนวดอยผาลาด (พีบี ๓๑๕๗) บ.แวน (พีบี ๓๔๕๕) บ.ทุ่งควบ
(พีบี ๓๖๕๔) จนถึง บ.สีพรหม (พีบี ๔๑๕๓) เพื่อยับยั้งข้าศึกที่รุกลงมาทางใต้
๒) ร.๕๑ จัดตั้ง นกดป. ด้วยกาลัง ๑ กองพัน (+) เพื่อรั้งหน่วงข้าศึกไว้จนถึง ๐๘๑๘๐๐ ม.ค.
๓) ร.๕๒ ตั้งรับโดยมิชักช้าตามแนว บ.ทุ่งควบ (พีบี ๓๖๕๔) จนถึง บ.สีพรหม (พีบี ๔๑๕๓)
๔) กอง ลว.ที่ ๓๐ ป้องกันปีกทางทิศเหนือ (ซ้าย) ของกองพล
๕) ป.พัน. ๕๐ ชด. ร.๕๐

(ประเภทเอกสาร)

๑๗๔
(ประเภทเอกสาร)
(คาสั่งยุทธการที่ ๓ ................ร.๕๐)
๖) ป.พัน ๓๐๑ ชร.พล.ร.๓๐
๗) ร้อย. ๑ ช.พัน.๓๐ สนับสนุนโดยตรง ร.๕๐
๘. กองบิน ๔ สนับสนุน ทก.๓
ค. หน่วยขึ้นสมทบและหน่วยแยก
๑) ร้อย. ถ.๑ ม.พัน.๙๐ ชั้นสมทบตั้งแต่ ๐๘๑๒๐๐ ม.ค.
๒) ร้อย.๑ ปตอ.พัน.๓๐ อม. ขึ้นสมทบตั้งแต่ ๐๘๑๒๐๐ ม.ค.
๒. ภารกิจ
ร.๕๐ ตั้งรับโดยมิชักช้าตามแนว ดอนผาลาด (พีบี ๓๑๕๗) บ.แวน (พีบี ๓๔๕๕) จนถึง บ.ทุ่งควบ (พีบี
๓๖๕๔) เพื่อยับยั้งข้าศึกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑
๓. การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ : ผนวก ข. แผ่นบริวารยุทธการ
๑) กลยุทธ ร.๕๐ ทาการตั้งรับในเขตโดยการใช้ พัน.๑ และ พัน.๒ จากเหนือไปใต้ในพื้นที่ตั้ง
รับหน้าพัน.๑ ทาการตั้งรับในเขตด้านทิศเหนือ (ซ้าย) เพื่อรักษาพื้นที่สูงบริเวณดอยผาลาดไว้ พัน.๓ เป็น
กองหนุนทาการตีโต้ตอบ เพื่อทาลายกาลังข้าศึกที่เจาะทะลุเข้ามา ลาดับความเร่งด่วนในการใช้ คือด้าน พัน.๑
๒) การยิง ลาดับความเร่งด่วนในการยิงและการใช้กาลังทางอากาศ คือ พัน.๑ ในตอนต้น พัน.๓
เมื่อเข้าทาการรบ ผนวก ค. การยิงสนับสนุน
ข. พัน.๑
หน่วยขึ้นสมทบ : มว.๑ ร้อย.ถ.๑ ม.พัน ๙๐
มว.๑ ร้อย.๑ ปตอ.พัน.๓๐ อม.
ได้รับมอบฉากการยิงจาก ค.๔.๒ จานวน ๒ ฉาก, ปบค.๑๐๕ มม. จานวน ๑ ฉาก
ค. พัน.๒
หน่วยขึ้นสมทบ : มว.๒ ร้อย.ถ.๑ ม.พัน ๙๐
มว.๒ ร้อย.๑ ปตอ.พัน.๓๐ อม.
ได้รับมอบฉากการยิงจาก ค.๔.๒ จานวน ๒ ฉาก, ปบค.๑๐๕ มม. จานวน ๑ ฉาก
ง. ร้อย.ถ. ม.พัน.๙๐
๑) สมทบ มว.๑ ให้แก่ พัน.๑
๒) สมทบ มว.๒ ให้แก่ พัน.๒
๓) ร้อย.ถ.๑ (-) : อยู่ในความควบคุมของกรม
(ประเภทเอกสาร)

๑๗๕
(ประเภทเอกสาร)
(คาสั่งยุทธการที่ ๓ ................ร.๕๐)
จ. ร้อย. ค.หนัก
๑) ชร.
๒) มอบฉากการยิงให้แก่พัน.๑ จานวน ๑ ฉาก พัน.๒ จานวน ๒ ฉาก
ฉ. ร้อย.๑ ปตอ.พัน.๓๐ อม.
๑) สมทบ มว.๑ ให้แก่ พัน.๑
๒) สมทบ มว.๒ ให้แก่ พัน.๒
๓) ร้อย.๑ ปตอ.พัน.๓๐ อม. (-) : ป้องกันตามลาดับความเร่งด่วนแรก คือ กองหนุนของกรม,
ขบวนสัมภาระของกรม และ ทก.กรม
ช. ร้อย.รสพ. : สมทบ พัน.๓ ตั้งแต่ ๐๘๑๐๐๐ ม.ค.
ซ. กองหนุน : พัน.๓
หน่วยขึ้นไม่สมทบ : ร้อย.รสพ.
๑) จัดตั้ง นกดร. ของกรม ด้วยกาลัง ๑ กองร้อย ปล. (+)
๒) เตรียมที่มั่นสกัดกั้นตามลาดับความเร่งด่วน คือ ก. ข. ค. และ ง.
๓) เตรี ยมการเพื่อปฏิบัติตามแผน การตีโ ต้ตอบของกรม ล าดับความเร่งด่ว นแรก คือด้านของ
พัน.๑
ฌ. คาแนะนาในการประสานงาน
๑) การจัดระเบียบและการเตรียมที่มั่นในการตั้งรับ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ใน ๐๘๑๖๐๐ ม.ค.
๒) กองพัน พื้น ที่ตั้งรั บ หน้าประสานมาตรการลาดตระเวน และการระวังป้องกันข้างหน้าแนว
ชนพร.
๓) การขึ้นสมทบ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๐๘๑๓๐๐ ม.ค. (เว้น ร้อย รสพ.)
๔) ผนวก ง. แผนการตีโต้ตอบ
๕) ผนวก จ. ฉากขัดขวาง
๔. การช่วยรบ ผนวก ฉ. การช่วยรบ
๕. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
ก. การติดต่อสื่อสาร
๑) ดัชนี ๑ – ๒ นปส.
๒) สัญญาณการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย : พลุสีเขียว ๒ ช่อ
ข. การบังคับบัญชา : ทุกหน่วยรายงานที่ตั้ง ทก.
(ประเภทเอกสาร)

๑๗๖
(ประเภทเอกสาร)
(คาสั่งยุทธการที่ ๓ ................ร.๕๐)
ตอบรับ :
(ลงชื่อ พ.อ.จัน หนวดเขี้ยว)
ผบ.ร.๕๐
ผนวก : ก - - ข่าวกรอง (เว้น)
ข - - แผ่นบริวารยุทธการ
ค - - การยิงสนับสนุน
ง - - แผนการตีโต้ตอบสายฟ้า
จ - - ฉากขัดขวาง (เว้น)
ฉ - - การช่วยรับ (เว้น)
การแจกจ่าย : แบบ ก.
ร้อย.ถ.๑ ม.พัน.๙๐
ร้อย.ปตอ.พัน.๓๐ อม.
เป็นคู่ฉบับ :
พ.ต.
(ทอง แสงใหญ่)
ฝอ.๓ ร.๔๐

(ประเภทเอกสาร)

๑๗๗
บทที่ ๕
กล่าวนายุทธวิธี ปตอ.
๑. กล่าวทั่วไป
๑.๑ ภัยทางอากาศได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยนักบิน ได้เกิดความคิดที่
จะหย่อนลูกระเบิดเล็กๆ ออกจากห้องนักบินขณะทาการบินอยู่ในอากาศ เพื่อก่อให้เกิดอันตรายต่อหน่วย
ทหารทางผิวพื้น นับตั้งแต่นักบินได้หย่อนลูกระเบิดดังกล่าวแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยทางพื้นดิน
เป็นต้นมา วงการทหารได้เริ่มเผชิญกับปัญหาของการป้องกันภัยทางอากาศ จึงได้ประดิษฐ์อาวุธเพื่อต่อต้าน
อากาศยาน โดยในระยะแรกนั้นได้นาเอาปืนกลไปติดตั้งบนรถบรรทุก เพื่อใช้ทาการยิงต่ออากาศยาน ซึ่งก็
ได้ผลบ้างและไม่ได้ผลบ้าง ครั้นต่อมาอากาศยานและอาวุธที่ใช้ในการโจมตีต่อเป้าหมายทางพื้นดินได้มีการ
พัฒนาขีดความสามารถในการก่อให้เกิดอันตรายต่อหน่วยทหารทางพื้นดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยทหาร
ทางภาคพื้นดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยทหารทางภาคพื้นดินจึงได้ประดิษฐ์อาวุธ ปตอ. เพื่อต่อสู้กับอันตราย
ที่คุกคามความปลอดภัยของตน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ อากาศยานทางทหารได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ทั้งในด้านความเร็ว, ความสูง, ระยะปฏิบัติการ และอาวุธประจาอากาศยาน ซึ่งอาวุธ ปตอ. ก็ได้รับการ
พัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของอากาศยานรบ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ คู่สงครามได้นาเอา
อากาศยานมาใช้อย่างกว้างขวาง ภัยทางอากาศได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เป้าหมายของการโจมจากทางอากาศ
มิได้จัดอยู่เพียงเป้าหมายทางยุทธวิธีและทางยุ ทธศาสตร์ในเขตยุทธบริเวณเท่านั้น หากยังได้ปฏิบัติการต่อ
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ในเขตการภายในอีกด้วย ปัจจุบันภัยทางอากาศมิได้เกิดจากพาหนะคือ เครื่องบินรบ
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกิดจากยานอากาศที่ไม่มีพลประจาอันได้แก่ อาวุธปล่อยทั้งปวง ซึ่งสามารถส่ง
จากฐานบนพื้นดิน, บนผิวน้า, ในบรรยากาศและอวกาศ ทาการโจมตีต่อเป้าหมายบนผิวพิภพทุกหนทุกแห่งได้
อย่างแม่นยา อานาจการทาลายของลูกระเบิดหรือหัวรบ สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง ให้เหมาะกับเป้าหมาย
ตั้งแต่อานาจการทาลายของลูกระเบิดแรงสูง สารเคมี ชีวะ ไปจนถึงอาวุธเคลียร์ที่มีอานาจการทาลายล้างขนาด
ต่างๆ อาวุธ ปตอ. ในปัจจุบันก็ได้พัฒนาควบคู่กันไป จนสามารถเผชิญกับภัยทางอากาศดังกล่าวทุกรูปแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ภัยทางอากาศก่อให้เกิดมิติที่สามของสนามรบ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอันหน้าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งต่อหน่วย
ทหารทางพื้นดิน ตราบใดที่ภัยจากเวหายังมีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะตราบนั้นเรื่องของ ปตอ. จึงเป็นเรื่องที่
ควรแก่ความสนใจอยู่ ทหารปืนใหญ่ทุกนายควรให้ความสนใจต่อวิชานี้เป็นพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากอาวุธ ปตอ .
เป็นอาวุธของเหล่าทหารปืนใหญ่ และเป็นอาวุธหลักของกองทัพบกที่ใช้ในการป้องกันทางอากาศ
๒. สงครามทางอากาศ (AIR BATTLE)
๒.๑ สงครามทางอากาศเป็นบ่อเกิดของภัยทางอากาศ สงครามทางอากาศมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
คือ.๒.๑.๑ สามารถทาการโจมตีอย่างทันทีทันใด ด้วยอากาศยานจานวนมากต่อเป้าหมายทาง
พื้นดินหลายๆ เป้าหมาย
๒.๑.๒ ก่อให้เกิดการจู่โจมไม่มีหน่วยหรือบุคคลใดสามารถเตรียมการป้องกัน หรือต่อสู้อย่าง
สมบูรณ์ได้
๒.๑.๓ สามารถใช้อาวุธหลายรูปแบบทาการโจมตีได้ เช่น ลูกระเบิด, จรวด, อาวุธนาวิถี ด้วย
แสงเลเซอร์ (SMART BOME) ปืนใหญ่อากาศยาน อาวุธปล่อยและอื่นๆ

๑๗๘
๒.๑.๔ ห้วงอากาศเหนือพื้นที่การรบย่อมมีการใช้กันอย่างหนาแน่นจากหลายฝ่าย เช่น อาวุธ
บานทั้งฝ่ายเรา และฝ่ายข้าศึก อาวุธ ปตอ. ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก ฯลฯ ความหนาแน่นในการใช้ห้วงอากาศ
นี้ย่อมก่อให้เกิดความสับสนในการป้องกันภัยทางอากาศ
๒.๑.๕ สงครามทางอากาศเป็นการปฏิบัติการที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ทั้งฝ่าย
เข้าโจมตีและฝ่ายต่อต้านการโจมตี ซึ่งจาเป็นต้องใช้หลีกการทางเทคนิคและยุทธวิธีอย่างสลับซับซ้อน
๒.๑.๖ จาเป็นต้องใช้การตอบโต้และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเวลาที่มีอยู่สาหรับใช้
ในการต่อสู่ภัยทางอากาศมีน้อย ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติการอย่างประณีตได้ การต่อสู้ จึงต้องกระทาอย่าง
อัตโนมัติ
๒.๒ องค์ประกอบของภัยทางอากาศโดยทั่วไปประกอบด้วย องค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
๒.๒.๑ พาหะ ซึ่งได้แก่ เครื่องบินรบ, อาวุธปล่อย. เครื่องร่อน ฯลฯ
๒.๒.๒ ลูกระเบิดหรือหัวรบ
๒.๒.๓ สิ่งอานวยความสะดวกในการควบคุมไปยังเป้าหมายอันได้แก่ ระบบควบคุมอากาศ
ยานยุทธวิธี ระบบบังคับวิถี ฯลฯ
๒.๓ ขั้นตอนในการดาเนินกลสงครามทางอากาศ
๒.๓.๑ ในขั้นแรกของสงครามทางอากาศ จะมีลักษณะเป็นการโจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งต่างๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเหนือกว่าทางอากาศ (AIR SUPERIORITY) และดารงรักษาไว้ตลอดไป เป้าหมายที่ทาการ
โจมเพื่อให้ ได้มาซึ่งความเหนื อกว่าทางอากาศ คือกาลั งทางอากาศ ฐานบินของหน่ว ย ปตอ. อากาศยาน
สมัยใหม่ สามารถแยกแบบไว้ติดตั้งอาวุธเพื่อให้สามารถใช้ได้หลายบทบาท ในชั้นที่ให้ได้มาซึ่งความเหนือกว่า
ทางอากาศ อากาศยานจะติดอาวุธ เพื่อทาลายหน่วย ปตอ. ทาลายอากาศยานบนฐานบินปลากาศยานใน
อวกาศ
๒.๓.๒ ขั้นที่สองของสงครามทางอากาศ ภายหลังการโจมตีละรอกแรกๆ และได้มาซึ่งความ
เหนือกว่าทางอากาศแล้ว ข้าศึกจะเปลี่ยนอาวุธที่ติดตั้งบนอากาศยานเป็นอาวุธสาหรับโจมตีต่อเป้าหมายบน
พื้นดิน ในภารกิจสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด เป้าหมายสาหรับการโจมตีในขั้นนี้ได้แก่หน่วยดาเนินกลยุทธ,
ส่วนควบคุมบังคับบัญชา, ที่ตั้งการส่งกาลังบารุงในพื้นที่ข้างหน้า
๓. วิธีการป้องกันภัยทางอากาศ
เนื่องจากภารกิจในการป้องกันภัยทางอากาศ คือการทาลาย, ลบล้าง หรือลดการปฏิบัติของอากาศ
ยานข้าศึก เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องนาเอาวิธีการป้องกันภัยทางอากาศ
ทั้งปวงมาใช้อย่างเหมาะสม วิธีการป้องกันภัยทางอากาศมีอยู่ ๒ วิธี คือ
๓.๑ วิธีป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุก (ACTIVE AIR DEFENSE) วิธีป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุก
หมายถึงวิธีการทั้งปวงที่นามาใช้เพื่อทาลาย หรือลบล้างการโจมตีทางอากาศของข้าศึก วิธีการเหล่านี้ได้นี้ได้แก่
การใช้เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นการต่อต้านทางอีเลคทรอนิค , การลบล้างการต่อต้านทางอีเลคทรอนิค การใช้
อาวุธ ปตอ. และการใช้อาวุธที่มิใช่ ปตอ. แต่นามาใช้ในบทบาทของการยิงต่อเป้าหมายทางอากาศ
๓.๒ วิธีการป้องกันภัยทางอากาศเชิงรับ (PASSIVE AIR DEFFENSE) วิธีการป้องกันภัยทางอากาศเชิง
รับ หมายถึงวิธีการทั้งปวงที่นามาใช้เพื่อลดอันตรายจากการโจมตีทางอากาศของข้าศึก ซึ่งได้แก่ การแจ้งเตือน
ภัย, การพราง, การลวง, การกาบังการกระจายกาลัง ฯลฯ การป้องกันภัยทางอากาศเชิงรับหากนามาใช้อย่างมี

๑๗๙
ประสิทธิภาพ จะช่วยลดความต้องการการใช้กาลังรบป้องกันภัยทางอากาศลง และเพิ่มอัตราความอยู่รอดของ
บุคคล, หน่วยและทรัพย์สมบัติของชาติให้สูงยิ่งขึ้น
๔. ภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ
ภารกิจของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยบินขับไล่สกัดกั้นหรือหน่วย ปตอ. ย่อมมี
ภารกิจในการป้องกันภัยทางอากาศเช่นเดียวกัน ซึ่งภารกิจป้องกันภัยทางอากาศก็คือ การใช้วิธีการทั้งปวง เพื่อ
ทาลาย ลบล้าง หรือลดผลการโจมตีทางอากาศยาน และอาวุธปล่อยของข้าศึกภายหลังที่ได้ขึ้นสู่อากาศแล้ว
๕. พันธกิจมูลฐานของการป้องกันภัยทางอากาศ
ปัญหาดั้งเดิมของการป้องกันภัยทางอากาศ ที่เผชิญอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่
เปลี่ ย นแปลง คื อ การค้ น หา, การพิ สู จ น์ ฝ่ า ย, การสกั ด กั้ น และการท าลาย จะแตกต่ า งกั น เฉพาะความ
เจริญก้าวหน้าของอากาศยานสมัยใหม่อันเนื่องจาก ความเร็ว, ความสูง และขีดความสามารถ ฯลฯ อาวุธซึ่งทา
ให้ปัญหาต่างๆ มีความยุ่งยากยิ่งขึ้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้กลายเป็นพันธกิจมูลฐานในการป้องกันภัยทาง
อากาศ ซึ่งหน่วยป้องกันภัยทางอากาศจาเป็นต้องปฏิบัติ
๕.๑ การค้นหา (DETECTION) เป็นพันธกิจประการแรกที่จะต้องปฏิบัติโดยค้นหาเป้าหมายในอากาศ
ให้ได้ตั้งแต่ในระยะไกล เครื่องมือค้นหาเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ เรดาร์ชนิดต่างๆ แต่เรดาร์ก็มี
ขีดจากัดอยู่บางประการ เช่น ไม่สามารถตรวจค้นอากาศยานที่บินต่าลัดเลาะไปตามภูมิภาค หรืออากาศยานที่
บินสูงมากๆ ได้ และบางทีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของบรรยากาศอาจทาให้ไม่สามารถค้นหาอากาศยานได้
วิธีค้น หาเป้ าหมายวิธีอื่น คือ การค้นหาด้ว ยสายตา สามารถนามาใช้เพื่อเสริมจุดอ่อนในการค้นหาเรดาร์
ประสิทธิภาพของการค้นหาด้วยสายตาย่อมขึ้นอยู่กับทัศนวิสัยเป็นสาคัญ
๕.๒ การพิสูจน์ฝ่าย (IDENTIFICATION) ทันทีที่ค้นหาเป้าหมายได้จะต้องทาการพิสูจน์ฝ่ายทันที การ
พิสูจน์ฝ่ายเป็นปัญหาสาคัญยิงของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ และจาเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการพิสูจน์ฝ่าย เพื่อ
ป้องกันมิให้ทาการยิงต่ออากาศยานฝ่ายเดียวกัน วิธีที่ใช้ในการพิสูจน์ ฝ่ายมีแผนการ, วิธีบินที่ได้กาหนดไว้
ล่ ว งหน้ า , วิ ท ยุ , การประจั ก ษ์ ฝ่ า ยด้ ว ยสายตา และวิ ธี ก ารพิ สู จ น์ ฝ่ า ยด้ ว ยอุ ป กรณ์ อี เ ลคโทรนิ ค
(IDENTIFICATION FRIESMOR FOR) ปัญหาของการพิสูจน์ฝ่ายขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของการจราจรทาง
อากาศ
๕.๓ การสกัดกั้น (INTERCETION) ภายหลังที่ได้ทราบข่าวการเข้ามาของอากาศยานข้าศึกผ่านทาง
ระดับป้องกันภัยทางอากาศ เครื่องบินสกัดกั้นจะขึ้นสู่อากาศ อาวุธ ปตอ. เตรียมการยิงเนื่องจากหน่วยต่างๆ
เหล่านี้ต้องการเวลา เวลาตอบโต้ (REACTION TIME) เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นต้องบินขึ้นจากสนามบินไต่ขึ้นหา
ความสูงและมุ่งตรงไปยังเป้าหมายด้วยการควบคุมจากสถานีทางพื้นดิน อาวุธนาวิถีเข้าสู่เป้าหมาย อาวุธ ปตอ.
เตรียมการยิงเมื่อเป้าหมายเข้ามาอยู่ในระยะยิงของอาวุธ
๕.๔ การทาลาย (DESTRUCTION) อาวุธในสมัยก่อนมีผลคาดคะเนในการสังหารต่าหากต้องการ
ทาลายอากาศยาน ต้องสามารถทาการยิงให้ ส่วนสาคัญ จึงสามารถทาลายได้ อาวุธนาวิถีที่มีหัวรบขนาดใหญ่
แม้จะระเบิดใกล้เป้าหมาย ย่อมสามารถทาลายเป้าหมายได้ อาวุธ ปตอ. ประเภทอาวุธอัตโนมัติ แม้จะมีผล
คาดคะเนในการสั งหารต่า แต่ก็อาศัย ปริ มาตรการยิ งอันมหาศาลจากอัตราเร็ว ในการยิง ของอาวุธ แต่ล ะ
กระบอก หรือหลายกระบอกรวมการยิงไปยังเป้าหมายจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสังหารให้สูงขึ้น สาหรับ
เครื่องบินขับไล่สกัดกั้น คงใช้ระบบอาวุธที่ติดตั้งอยู่กับอากาศ ผลคาดคะเนในการสังหารย่อมขึ้นอยู่กับระบบ
อาวุธที่ใช้

๑๘๐
๖. กาลังรบที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศ
๖.๑ กาลังรบที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศ ประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นที่มีนักบินประจา
ของหน่วยบินสกัดกั้นของกองทัพอากาศกับอาวุธ ปตอ. ของหน่วย กาลังรบทางภาคพื้นซึ่งได้แก่หน่วย ปตอ.
กองทัพบก, หน่วย ปตอ. ของนาวิกโยธิน, หน่วย ปตอ.ของหน่วยอากาศโยธิน ของกองทัพอากาศ และอาวุธ
ปตอ. ที่ติดตั้งประจาเรือรบหลวงของราชนาวี
๖.๒ เครื่องบินสกัดกั้นและอาวุธ ปตอ. จะต้องนามาใช้ผสมผสานกันอย่างดีที่สุด เพื่อขีดความสามารถ
ของอาวุธป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุกแบบหนึ่ง ชดเชยขีดจากัดของอาวุธป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุกอีกแบบ
หนึ่ง เครื่องบินสกัดกั้นตามปกติจะนามาใช้ในพื้นที่ข้างหน้า , ด้านข้าง หรือข้างหลังของพื้นที่ที่ ปตอ.วางกาลัง
ป้องกัน เพื่อให้สามารถทาลายอากาศยานได้มากที่สุด , ทาลายการรวมกาลังของอากาศยานข้าศึกก่อนที่จะ
เข้ า ถึ ง บริ เ วณส าคั ญ ที่ ป้ อ งกั น เครื่ อ งบิ น สกั ด กั้ น ก่ อ ให้ มี ค วามอ่ อ นตั ว ทางยุ ท ธวิ ธี โ ดยสามารถรวมขี ด
ความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ ณ ตาบลสาคัญๆ ได้อย่างรวดเร็ว อาวุธ ปตอ. จะช่วยเพิ่มการ
ป้องกันทางลึก เสริมความแข็งแรงในการป้องกันภัยทางอากาศ ณ บริเวณที่มีความสาคัญ และชดเชยขีดจากัด
ของเครื่องบินสกัดกั้นด้วยการให้การป้องกันภัยทางอากาศอย่างทันทีทันใจและต่อเนื่อง
๖.๓ หน่วยยิง ปตอ. หน่วยยิงเป็นส่วนมูลฐานของหน่วย ปตอ. ซึ่งมีขีดความสามารถในการปฏิบัติพันธ
กิจมูลฐานในการป้องกันภัยทางอากาศ กล่าวคือ สามารถค้นหาอากาศยานที่คาดว่าจะเข้าโจมตีสามารถพิสูจน์
ฝ่ายอากาศยานนั้นได้ สามารถสกัดกั้นอากาศยานข้าศึก และสามารถทาลายอากาศยานข้าศึกนั้นได้
๗. คุณลักษณะของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ
หน่ วยป้ องกันภัย ทางอากาศจะจั ดให้มีการแจ้งเตือนภัย และการป้องกันทางลึ กต่อการโจมตีทาง
อากาศของข้าศึก หน่วยป้องกันภัยทางอากาศจะต้องมีคุณลักษณะเหมาะสมที่สุดที่จะปฏิบัติกิจเฉพาะเหล่านั้น
คุณลักษณะดังกล่าวได้แก่
๗.๑ ความพร้อมรบ หน่วยจะต้องพร้อมปฏิบัติการได้ทันที โดยมีการเตือนภัยน้อยที่สุด
๗.๒ ความเชื่อถือได้ ระบบต่างๆ ของการป้องกันภัยทางอากาศต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
โดยปราศจากข้อขัดข้อง
๗.๓ ความอ่อนตัว สามารถเผชิญกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้
๗.๔ ความอยู่รอด จะต้องให้มีอาวุธป้องกันภัยทางอากาศทาการป้องกันอยู่ตลอดเวลาที่ข้าศึกเข้า
โจมตี
๗.๕ อานาจการทาลาย สามารถทาลายหรือตัดรอนกาลัง ต่อการคุกคามทางอากาศของข้าศึกได้
๗.๖ การปฏิบัติการเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติการเป็นอิสระเมื่อสั่ง หรือเมื่อจาเป็น
----------------------------------------------------

๑๘๑
บทที่ ๖
ภารกิจการจัดหน่วย ปตอ. และระบบป้องกันภัยทางอากาศ
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป
๑. กล่าวทั่วไป
ภัยทางอากาศจากข้าศึกเป็นอันตรายที่หน้าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง และก่อให้เกิดอันตราย และคุกคามต่อ
การปฏิบัติการของหน่วยกาลังรบภาคพื้นดิน การคุกคามทางอากาศดังกล่าวเป็นการก่อให้เกิดความคุกคามใน
มิติที่สามของสนามรบ หากข้าศึกสามารถครองความได้เปรียบเหนือพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยกาลังรบของฝ่าย
เรา นั่นย่อมหมายถึงการสูญเสียดุลแห่งอานาจกาลังรบเปรียบเทียบลงไปอย่างมาก ดังนั้น อันตรายอันเกิดจาก
การคุกคามทางอากาศของข้าศึกที่มีต่อหน่วยกาลังรบทางพื้นดินในพื้นที่ปฏิบัติการ ย่อมขัดขวางต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยกาลังรบ เพื่อที่จะให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยกาลังรบประสบความสาเร็จ จาเป็นที่จะต้อง
จัดให้มีระบบการป้องกันภัยทางอากาศเป็นอย่างดีขึ้น เนื่องจากอาวุธ ปตอ. เป็นเครื่องมือหลักของกองทัพบก
เป็นอาวุธของเหล่าทหารปืนใหญ่และเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของระบบการป้องกันภัยทางอากาศของสนามรบ
และของเขตภายในจาเป็นอย่างยิ่ง ที่นายทหารปืนใหญ่ทุกนายควรจะได้ศึกษาถึงภารกิจและการจัดหน่วยของ
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รวมทั้งคุณลักษณะและขีดความสามารถของอาวุธ ปตอ. และหน่วย ปตอ. จะ
ช่วยให้การใช้ ปตอ. บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอนที่ ๒ ภารกิจของหน่วย ปตอ.
๒. กล่าวทั่วไป
หน่ ว ย ปตอ. ของกองทัพบก นั บ ว่าเป็นส่ ว นส าคัญส่ ว นหนึ่งของระบบการป้องกันภัยทางอากาศ
โดยทั่วไปแล้วคงมีภารกิเช่นเดียวกับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศทั่วๆ ไป แต่เนื่องจากระบบอาวุธ ปตอ. ของ
กองทัพบก มีขีดความสามารถนอกจากจะทาการยิงต่อสู้อากาศยานอันเป็นมาตรการการป้องกันภัยทางอากาศ
เชิงรุกประเภทหนึ่งแล้ว ระบบอาวุธ ปตอ. บางแบบยังสามารถทาการยิงต่อเป้าหมายทางพื้นดินได้อีกด้วย
นอกจากนั้นอาวุธ ปตอ. เป็นอาวุธในอัตราของกองทัพบก ปตอ. ย่อมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหน่วย
ต่างๆ ของกองทัพบก การที่ ปตอ. สามารถปฏิบัติการได้ ๒ บทบาท ย่อมทาให้ภารกิจของหน่วย ปตอ. มีความ
แตกต่างกับภารกิจป้องกันภัยทางอากาศของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆ เช่น หน่วยบินสกัดกั้นภารกิจ
ปตอ. ย่อมกาหนดขึ้นเพื่อให้บังเกิดความอ่อนตัว ในการใช้ต่อผู้บังคับหน่วยกาลังรบที่มี ปตอ. อยู่โดยสามารถที่
จะนาเอา ปตอ. มาใช้ในบทบาทมดก็ได้ ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงวิกฤติกาลอันเนื่องมาจากการคุกคามของข้าศึก ที่
มีผลกระทบกระเทือนต่อความสาเร็จในการปฏิบัติภารกิจของตนเป็นส่วนรวม
๓. ภารกิจของหน่วย ปตอ.
๓.๑ ภารกิจโดยทั่วไป ภารกิจโดยทั่วไปของ ปตอ. คือ การทาการยิงเพื่อโจมตีต่อเป้าหมายข้าศึ กใน
อากาศ บนพื้นดินและบนผิวน้า
ภารกิจดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปตอ. มีภารกิจอยู่ ๒ อย่างคือ
๓.๑.๑ ภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ
๓.๑.๒ ภารกิจทางภาคพื้น

๑๘๒
๓.๒ ภารกิจป้องกกันภัยทางอากาศ หมายถึง การทาการยิงเพื่อโจมตีต่ออากาศยานข้าศึกทุกแบบ
ภายหลังที่ได้ขึ้นสู่ อากาศแล้ว เพื่อทาลายอากาศยานข้าศึก ลดแระสิทธิภาพการโจมตีของอากาศยานข้าศึก
หรือบังคับอากาศยานข้าศึกต้องละทิ้งหน้าที่ไป
ภารกิจป้องกันภัยทางอากาศของ ปตอ. ตามที่ได้กล่าวแล้วจะเห็นว่า ปตอ. จะต้องปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อบรรลุความสาเร็จของภารกิจดังต่อไปนี้ คือ.๓.๒.๑ ทาลายอากาศยานข้าศึก ความหมายนี้ย่อมมีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอแล้ว
๓.๒.๒ ลดประสิทธิภาพการโจมตีอากาศยานข้าศึก วิธีนี้สามารถกระทาได้ด้วยการใช้อาวุธ
ปตอ. ประกอบปืนกระสุนวิถีราบทาการยิงไปยังอากาศยานข้าศึก ในขณะที่อากาศยานข้าศึกกาลังโจมตีต่อ
บริเวณสาคัญที่ ปตอ. ทาการป้องกัน ซึ่งในห้วงสุดท้ายก่อนที่อากาศยานข้าศึกจะปลดระเบิด อากาศยาน
จาเป็นที่จะต้องทาการบินเป็นเส้นตรงและใช้ความเร็วคงที่ พร้อมกับทาการเล็งเพื่อทิ้งระเบิด ห้วงเวลาดังกล่าว
อากาศยานข้าศึกจะต้องใช้เวลาอันจากัดระยะหนึ่ง การยิงของ ปตอ. ไปยังอากาศยานข้าศึกอาจกระทาให้
อากาศยานข้าศึกต้องดาเนินกลยุทธหลบหลีกการยิงของ ปตอ. ไม่สามารถบินเป็นเส้นตรงและทาการเล็งอย่าง
ประณีต เป็นเหตุให้การระเบิดหรือการใช้อาวุธของอากาศยานขาดความแม่นยา การยิงของ ปตอ. ดังกล่าวเป็น
การลดหรือลบล้างการปฏิบัติการของข้าศึกคือ การใช้อาวุธของอากาศยานก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณ
สาคัญที่ ปตอ. ทาการป้องกันไม่สาเร็จ จากการยิงของอาวุธ ปตอ. ดังกล่าวเราถือว่า ปตอ. ดังกล่าวถือว่า
ปตอ. ได้ปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จชั่วครั้งชั่วคราวหนึ่งแล้ว
๓.๒.๓ การทาให้อากาศยานข้าศึกต้องละทิ้งหน้าที่ ปตอ. สามารถปฏิบัติกิจเฉพาะนี้ได้ด้วย
การทาการยิงอย่างหนาแน่น ตั้งแต่ระยะยิงไกลสุดไปยังอากาศยานข้าศึก หรือเบื้องหน้าอากาศยานข้าศึกอย่าง
หนาแน่นซึ่งเป็นผลทางขวัญ ทาให้นักบินข้าศึกไม่สามารถเสี่ยงทาการบินฝ่ากลุ่มกระสุนของ ปตอ. เพื่อเข้า
โจมตีต่อบริเวณสาคัญ จะต้องบินกลับฐานบินหรือการยิงของ ปตอ. ดังกล่าวซึ่งทาการยิงด้วยปริมาตรการยิงสูง
อาจมีผลทาให้ลูกกระสุนบางนัดถูกอากาศยานข้าศึก และก่อให้เกิดความเสียหาย ต้องการการซ่อมบารุงอย่าง
เร่งด่วน จาต้องบินกลับฐานบิน เป็นต้น การยิงของ ปตอ. ดังกล่าวเราถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จ
เช่นกัน
๓.๓ ภารกิจทางภาคพื้น หมายถึงการใช้ ปตอ. ทาการยิงต่อเป้าหมายทางพื้นดิน หรือบนผิวน้าเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยกาลังรบโดยใกล้ชิด
การยิงของอาวุธ ปตอ. ดังกล่าวอาจเป็นการยิงด้วยวิธีเล็งตรง หรือเล็งจาลองก็ได้ อานาจการยิงของ
ปตอ. ที่นามาใช้ทาการยิงสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยกาลังรบนี้ ใช้เพื่อเพิ่มเติมกาลังยิงให้กับอาวุธหนัก
ของทหารราบหรือทหารม้า สาหรับอานาจการยิงของปืนกระสุนวิถีราบที่มีขนาดกว้างปากลากล้องมากๆ หรือ
ปตอ. อาวุธนาวิถีซึ่งมีขีดความสามารในการยิงต่อเป้าหมายทางพื้นดิน อาจนามาใช้ในการเพิ่มเติมกาลังยิง
ให้กับหน่วย ป.สนามก็ได้ โดยมอบภารกิจเพิ่มเติมกาลังยิง ซึ่งเป็นภารกิจทางยุทธวิธีของ ป.สนามให้กับหน่วย
ปตอ. นั้นๆ
๔. การมอบภารกิจ
เนื่ องจากหน่ ว ย ปตอ. จะต้องได้รั บมอบภารกกิจป้องกันภัยทางอากาศ หรือภารกิจทางภาคพื้น
ภารกิจใดภารกิจหนึ่ง ผู้ที่จะกาหนดภารกิจให้กับหน่วย ปตอ. นั้นก็คือ ผู้บังคับหน่วยกาลังรบที่มี ปตอ. อยู่
ทั้งนี้กระทาภายใต้ข้อเสนอรวมของ ผบ.หน่วย ปตอ. หัวข้อพิจารณาในการมอบภารกิจให้กับหน่วย ปตอ.
ย่อมขึ้นอยู่กับการคุกคามของข้าศึกกซึ่งมีต่อผลสาเร็จของการปฏิบัติภารกิจของหน่วยกาลังรบเป็ นหลัก หน่วย
ปตอ. ซึ่งแม้ว่าจะได้รับมอบให้ปฏิบัติภารกิจใดก็ตาม จะต้องเลือกที่ตั้งยิงและปรับปรุงที่ตั้งให้สามารถปฏิบัติ

๑๘๓
ภารกิจที่หน่วยเหนือกาหนดอย่างดีที่สุด และจะต้องให้สามารถปฏิบัติภารกิจนอกเหนือไปจากที่ได้รับมอบได้
อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ ปตอ. มีความอ่อนตัวในการปฏิบัติภารกิจ
๕. ลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศ (AIR DEFENSE PRIORITIES)
ในการปฏิบัติภารกิจป้องกนภัยทางอากาศ หากจะใช้อาวุธ ปตอ. วางกาลังป้องกันภัยทางอากาศ ต่อ
ที่ตั้งสาคัญต่างๆ ทั้งหมดของหน่วยกาลังรบ ผลก็คือจะไม่มีอาวุธ ปตอ. เพียงพอที่จะใช้ในการป้องกันภัยทาง
อากาศ ดังนั้น จาเป็นต้องกาหนดลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศให้กับที่ตั้งหรือบริเวณสาคัญ
ต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแบ่งมอบหน่วย ปตอ. ที่มีอยู่ไปวางกาลังป้องกันที่ตั้ง หรือพื้นที่สาคัญ
แห่งนั้น ตามลาดับความเร่งด่วนที่ได้กาหนดขึ้น
๕.๑ การกาหนดลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศ ผู้บังคับหน่วยกาลังจะเป็นผู้กาหนด
ลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศให้กับที่ตั้งต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของตน ที่จะต้องทา
การป้องกันภัยทางอากาศ ทั้งนี้กระทาโดยอาศัยข้อเสนอแนะของผู้บังคับหน่วย ปตอ. อาวุโสภายในพื้นที่นั้นๆ
โดยอาศัยแนวความคิดในการปฏิบัติการของผู้บังคับบัญชา
๕.๒ วิธีกาหนดล าดับ ความเร่งด่ว นในการป้องกันภัยทางอากาศ หัว ข้อพิจารณาที่นามาใช้ในการ
กาหนดความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศของที่ตั้งต่างๆ ที่จะต้องทาการป้องกันภัยทางอากาศ คือ
๕.๒.๑ ความสาคัญทางทหาร (MILITARY IMPORTANCE) หมายถึงการกาหนดลาดับ
ความสาคัญของที่ตั้งต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ความสาคัญทางทหารอาจ
แบ่งหัวข้อพิจารณาโดยทั่วไปออกได้เป็น
๕.๒.๑.๑ ความสาคัญ (CRITICALITY) ได้แก่ความสาคัญเปรียบเทียบของที่ตั้งนั้นๆ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยกาลังรบนั่นก็คือ ที่ตั้งที่พิจารณานั้นมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยกาลังรบให้ประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด
๕.๒.๑.๒ ความฟื้นตัว (RECUPERABILITY) ได้แก่ เวลา, วัสดุ และการปฏิบัติทั้งปวง
ที่จ าเป็ น ต้องใช้ เพื่อบู ร ณะที่ให้ ทั้งตั้งซึ่งเกิดความเสี ยหายอันเนื่องมาจากการโจมตีทางอากาศของข้าศึก
กลับคืนสู่สภาพเดิม
๕.๒.๒ ความอ่อนแอ (VULNERABILITY) หมายถึงระดับความทนทานของที่ตั้งนั้นๆ ซึ่งอาจ
เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการโจมตีทางอากาศของข้าศึก หรืออาจกล่าวอีกในหนึ่งความอ่อนแอก็คือ
“ความแข็งแรง” หรือ “ความบอบบาง” ของที่ตั้งนั้นๆ นั่นเอง
๕.๒.๓ ขีดความสามารถของข้าศึก (ENEMY CAPABILITY) หมายถึงสภาพกาลังทางอากาศ
ของข้าศึก และขีดความสามารถทั้งทางเทคนิค และยุทธวิธีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ อที่ตั้งนั้นๆ ได้ ด้วยการ
โจมตีทางอากาศ (ใช้ขีปนาวุธ หรืออากาศยาน)
โดยอาศัยเกณฑ์กาหนดดังกล่าว นายทหารป้องกันภัยทางอากาศ (AIR DEFENSE OFFICER)
สามารถประเมินค่าของที่ตั้งต่างๆ ที่ผู้บังคับหน่วยกาลังรบกาหนดให้ทาการป้องกัน ออกมาในรูปแบบของ
ลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศที่จะต้องใช้ ปตอ. วางกาลังป้องกัน ผลของการประเมินค่า
ดังกล่าวจะออกมาในรู ปของข้อเสนอแนะ เพื่อให้บังคับหน่ว ยกาลังรบนามาใช้ประกอบการตกลงใจในขั้น
สุดท้าย
๖. การแบ่งประเภทปืนใหญ่ป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ
๖.๑ ประเภทต่างๆ ของอาวุธ

๑๘๔
ปัจจุบันแบบของอาวุธปืนใหญ่ป้องกันภัยต่อสู้ภัยทางอากาศ โดยทั่วไปมีอยู่ ๒ แบบ คือ อาวุธนาวิถี
(อาวุธนาวิถีประเภทผิวพื้นสู่อากาศ) และปืนกระสุนวิถีราบ ความต้องการของอาวุธปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานซึ่ง
ทวีขึ้นทุกทีๆ และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอาวุธนาวิถี อาจทาให้ต้องเลิกพิจารณาอาวุธประเภทกระสุน
วิถีราบ ว่าเป็นอาวุธปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอีกต่อไป
๖.๒ การเคลื่อนที่
๖.๒.๑ อาวุธ ปื น ใหญ่ต่อ สู้ อากาศยานแบ่งประเภทออกตามลั ก ษณะการเคลื่ อนที่ได้เป็ น
ประจาที่ลากจูง, อัตตาจร หรือแบกหิ้ว
๖.๒.๑.๑ ประจาที่ (FIXED) อาวุธซึ่งติดตั้งอยู่อย่างถาวร เพื่อป้องกันบริเวณหรือ
สถานที่สาคัญ
๖.๒.๑.๒ ลากจูง (TOWED) อาวุธซึ่งแผ่นแบบสาหรับการเคลื่อนย้าย โดยพ่วงไป
เบื้องหลังรถลาก
๖.๒.๑.๓ อัตตาจร (SELF – PROPELLED) อาวุธซึ่งติดตั้งถาวรอยู่บนยานพาหนะซึ่ง
มีกาลังเคลื่อนที่ได้
๖.๒.๑.๔ แบกหิ้ว (PORTABLE) อาวุธซึ่งนาไปได้ด้วย คือ ......................
๖.๒.๒ หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานยังแบ่งประเภทตามลักษณะการเคลื่อนที่โดยถือเอา
จานวนและวิธีการขนส่ง ที่จัดอยู่ในอัตราของหน่วยเป็นเครื่องกาหนดอีกด้วย หน่วยต่างๆ แบ่งออกเป็นประจา
ที,่ กึง่ เคลื่อนครบ หรืออัตตาจร
๖.๒.๒.๑ ประจาที่ (FIXED) หน่วยซึ่งมีพาหนะในอัตราเพียงพอสาหรับความจาเป็น
ในการทางธุรการเท่านั้น อาวุธที่ใช้ในหน่วยประจา อาจเป็นอาวุธที่บ่งไว้ตามข้อ ๖.๒.๑ และ ๖.๒.๒ ข้างต้น
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได้
๖.๒.๒.๒ กึ่งเคลื่อนครบ (SEMI – MOBILE) หน่วยซึ่งจัดให้มียานพาหนะเคลื่อนย้าย
ในอัตราน้อยกว่าที่จาเป็น สาหรับการเคลื่อนย้ายกาลังของหน่วยทั้งหมดในคราวเดียวกัน โดยปกติแล้วหน่วย
ปืนใหญ่ป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศกึ่งเคลื่อนที่ครบได้ แผนแบบไว้ให้เคลื่อนย้ายได้ ๒๕% หรือ ๕๐%
๖.๒.๒.๓ เคลื่อนครบ (MOBILE) หน่วยซึ่งจัดให้มียานพาหนะในอัตราเพียงพอ
สาหรับการเคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์ และกาลังพลซึ่งได้รับมอบทั้งหมดไปในคราวเดียวกัน
๖.๒.๒.๔ อัตตาจร (SELF – PROPELLED) หน่วยเคลื่อนครบซึ่งมีอาวุธหลั ก
เคลื่อนที่ไปได้ด้วยตนเอง
๗. การแบ่งประเภทอาวุธนาวิถี
๗.๑ อาวุธนาวิถีต่อสู้อากาศยานแบ่งตามระบบนาวิถีที่ใช้ ระบบนาวิถีที่อาวุธนามาใช้ในปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยานมีระบบสั่งการนาวิถี , แล่นไต่ลานาวิถี, เป้าหมายนาวิถี และระบบซึ่งผสมกันระหว่างระบบต่างๆ
เหล่านี้ซึ่งอาจรวมทั้งการนาวิถีซึ่งตั้งไว้ล่วงหน้าด้วย
๗.๑.๑ การสั่งการนาวิถี (COMMAND GUIDANCE) คือระบบซึ่งนาวิถีทางของอาวุธปล่อย
สามารถเปลี่ยนไปได้ หลังจากการปล่อยไปด้วยสัญญาณสั่งการจากแหล่ง (สถานีสั่งการ) ภายนอกอาวุธปล่อย
๗.๑.๒ การเล่นไต่ลานาวิถี (BEAM RIDER GUIDANCE) คือระบบซึ่งนาวิถีทางของอาวุธ
ปล่อยสามาระเปลี่ยนไปได้หลังจากการปล่อยขึ้นไปด้วย เครื่องมือภายในตัวอาวุธปล่อยซึ่งทาให้อาวุธปล่อยคง
อยู่ในลาคลื่นพลังงาน ในการใช้กับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบนี้อาจเป็นระบบลาคลื่นเดียวหรือ ลาคลื่นคู่ก็
ได้

๑๘๕
(๑) ในระบบลาคลื่นเดี่ยวนั้น อาวุธปล่อยแล่นไปตามลาคลื่นของเรดาร์ซึ่งเล็งตาม
เป้าหมาย
(๒) ในระบบลาคลื่นคู่นั้น ใช้เรดาร์ ๒ เครื่อง เป้าหมายถูกเล็งตามด้วยเรดาร์เครื่อง
หนึ่ง และอาวุธปล่อยแล่นไปตามลาคลื่นเรดาร์อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งเมื่อถึงลาดับขั้นที่เหมาะก็จะถูกสั่งการให้อยู่ใน
ลักษณะที่ว่าอาวุธปล่อยสามารถแล่นไปตามวิถีทางที่ได้ผลสู่เป้าหมาย
๗.๑.๓ เป้าหมายนาวิถี (HOMING GUIDANCE) คือระบบซึ่งวิถีทางของอาวุธปล่อยสามารถ
เปลี่ยนไปได้หลังจากการปล่อยขึ้นไปด้วยเครื่องมือภายในของอาวุธปล่อย ซึ่งกระทาปฏิกิริยาต่อคุณลักษณะที่
เด่นชัดบางอย่างของเป้าหมาย โดยธรรมดาใช้เกาะเอาจากการแผ่รังสี ซึ่งสะท้อนหรือส่งออกมาจากเป้าหมาย
ระบบเป้าหมายน าวิถีแบ่งออกตามแหล่ งของการแผ่นรังสีได้เป็นระบบการสะท้อนกลับโดยตรง (ACTIVE)
สะท้อนกลับทางอ้อม (SEMI – ACTIE) และติดตามโดยสื่อขากเป้าหมาย (PASSIVE)
(๑) ระบบเป้าหมายนาวิถีแบบสะท้อนกลับโดยตรง ใช้ในการสะท้อนของการแผ่รังสี
ที่ส่งมาจากเครื่องส่ง (ILLUMINATOR) ในตัวอาวุธปล่อยเอง
(๒) ระบบเป้าหมายนาวิถีแบบสะท้อนกลับทางอ้อม ใช้ในการสะท้อนของการรังสีที่
ส่งมาจากเครื่องส่ง (ILLUMINATOR) ซึ่งอยู่แยกกันจากตัวอาวุธปล่อย
(๓) ระบบเป้าหมายนาวิถีแบบติดตามโดยสื่อจากเป้าหมาย ใช้การสะท้อนซึ่งส่งออก
มาจากตัวเป้าหมายเอง
๗.๑.๔ การนาวิถีซึ่งติดตั้งไว้ล่วงหน้า (PRE GUIDANCE) เป็นระบบซึ่งติดตั้งวิถีที่ตกลง
ล่วงหน้าไว้ก่อน แล้วเข้าไว้ในตัวอาวุธปล่อย ก่อนการปล่อยไม่สามารถจะปรับได้ภายหลังจากที่ ได้ปล่อยขึ้นไป
แล้ว
๗.๒ อาวุธนาวิถีต่อวู้อากาศยานอาจแบ่งตามระบบการขับเคลื่อนที่ใช้ คือ
๗.๒.๑ แบบของเครื่องยนต์ อาวุธนาวิถีต่อสู้อากาศยานอาจใช้แบบต่อไปนี้ของเครื่องยนต์
หนึ่งแบบหรือมากกว่า คือ
(๑) เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง (SOLID PROPELLANT FOCKET)
(๒) เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเหลว (LIQUID PROPELLANT FOCKET)
(๓) เครื่องยนต์แรงเจ็ต (RA,KET)
๗.๒.๒ ขั้นการปฏิบัติ ระบบการขับเคลื่อนอันสมบูรณ์สาหรับอาวุธปล่อย อาจจาแผนแบบไว้
ให้ปฏิบัติการ หนึ่งขั้น, สองขั้น หรือมากกว่า โดยทั่วไปแล้วระบบการขับเคลื่อนของอาวุธนาวิถีป้องกันภัยต่อสู้
ภัยทางอากาศได้แผนแบบไว้ให้ปฏิบัติการสองขั้น ได้แก่ ขั้นปล่อยหรือขั้นนา (BOOST PHASE) คือในระหว่าง
ที่อาวุธปล่อยถูกเร่งให้ถึงความถึงเร็วใช้งานด้วยจรวดนา อันมีแรงผลักดัน (TJRIST) สูง และขั้นการจรอากาศ
หรือขั้นพยุงตัวคือ ในระหว่างที่อาวุธปล่อยรักษาความเร็ว ใช้งานไว้ด้วยแรงผลักดันที่เกณฑ์สัมพันธ์ที่ต่ากว่า
๗.๒.๓ แบบของจรวดนา จรวดนาชนิดแยก หรือชนิดรวม อาจนามาใช้ได้ในขั้นการปล่อย
(๑) จรวดนาชนิดแยก เป็นระบบขับเคลื่อนจรวดที่แยกออกจากอาวุธปล่อยได้เมื่อ
หมดแรงผลักดันแล้ว
(๒) จรวดนาชนิดรวม เป็นระบบการขับเคลื่อนที่ให้แรงผลักดันสูง และมีอัตราเร่งสูง
ในระหว่างขั้น การปล่ อยซึ่งไม่แยกออกจากอาวุธ ปล่ อยหลั งจากหมดแรงผลั กดันแล้ ว จรวดชนิดรวมอาจ
ประกอบด้วย เครื่องเจ็ตช่วย ๑ เครื่อง หรือมากกว่า หรืออาจเป็นเพียงปฏิบัติการขั้นแรงผลักดันสูงขั้นหนึ่งของ
จรวดเดี่ยวซึ่งมีการปฏิบัติการเป็น ๒ ขั้น คือ ขั้นนา และขั้นพยุงตัว

๑๘๖
๗.๓ อาวุธนาวิถีต่อสู้อากาศยาน แบ่งตามมูลฐานของสมรรถภาพแห่งการปฏิบัติโดยทั่วไป ตัวอย่าง
ของการแบ่งดังกล่าวนี้ คือ
๗.๓.๑ อาวุธปล่อยต่อสู้อาวุธปล่อย สามารถโจมตีและทาลายอาวุธปล่อยแบบขีปนาวิธี และ
อาจมีสมรรถภาพเป็นอาวุธปล่อยต่อต้านอากาศยานอีกด้วย
๗.๓.๒ อาวุธปล่อยต่อสู้อากาศยาน สามารถโจมตีและทาลายอากาศยานที่ต้องอาศัยอากาศ
แต่ไม่มีสมรรถภาพเป็นอาวุธปล่อยต่อสู้อาวุธปล่อย
๗.๓.๓ อาวุธปล่อยระยะต่า ได้แผนแบบให้มีสมรรถภาพดี โดยเฉพาะสาหรับต่อต้านอากาศ
ยาน และอาวุธปล่อยที่บินในระยะต่า ทั้งยังมีประสิทธิภาพดีสาหรับต่อต้านอากาศยาน และอาวุธที่ปล่อยที่บิน
ในระยะสูงอีกด้วย
๗.๔ อาวุธปล่อยในพื้นที่ข้างหน้า สามารถสัมฤทธิ์ผลตามข้อพึงประสงค์ของอาวุธปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ
ยานในพื้นที่ข้างหน้า ออกไปไกลถึงกองรบผสม
๘. การแบ่งประเภทปืนกระสุนวิถีราบ
ปืนกระสุนวิถีราบต่อสู้อากาศยาน แบ่งออกตามความกว้างของปากลากล้อง และน้าหนักเป็นขนาด
เบา กลาง และหนัก
๘.๑ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาดเบา ปกติมีขนาดเล็กกว่า ๙๐ มม. ลงมา น้าหนักของปืนรถพ่วง
รวมทั้งเครื่องบังคับการยิงบนรถปืนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ปอนด์ ปืนจาพวกอัตตาจรก็จัดประเภทเช่นเดียวกับ
จาพวกพ่วง
๘.๒ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาดกลาง มีขนาด ๙๐ มม. หรือใหญ่กว่าน้าหนักของปืนรถพ่วงไม่นับ
รวมเครื่องบังคับการยิงต้องไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ ปอนด์
๘.๓ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาดหนัก มีขนาดใหญ่กว่า ๙๐ มม. น้าหนักของปืนบนรถพ่วงมากกว่า
๔๐,๐๐๐ ปอนด์ขึ้นไป
ตอนที่ ๓ การจัดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศยาน
๙. การจัดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ
๙.๑ ในการป้องกันภัยทางอากาศ ปตอ. ของกองทัพบก เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันเช่นเดียวกับ
เครื่องบินสกัดกั้นของกองทัพอากาศ เนื่องจากการปฏิบัติงานของทั้งสองระดับนี้จะต้องปฏิบัติงานร่วมกัน จึง
จาเป็นต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพบก นายทหาร ปตอ. จะต้องมี
ความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องบินสกัดกั้น และนายทหารอากาศจะต้องมีความคุ้นเคยกับหลักการใช้ ปตอ. ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวพันกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในการประสานงานยิ่งขึ้น
๙.๒ การประสานงานระหว่างหน่วย ปตอ. กับกองทัพอากาศ สามารถกระทาได้โดยการจัดหน่วย
ป้องกันภัยทางอากาศ โดยกาหนดโครงการบังคับบัญชาให้แน่นอน กาหนดมาตรการ การประสานการปฏิบัติ
และมีคุณลักษณะผู้แทนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ปตอ. ของกองทัพอากาศของแต่ละกองทัพ
๙.๓ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น กองทั พ ไทยไม่ มี ก ารจั ด หน่ ว ยในการป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศ โดยแน่ ชั ด
เพื่อที่จะให้การศึกษาใน รร.ป.ดาเนินไปด้วยดี จึงได้กาหนดแนวความคิดในการจัดหน่วยในการป้องกันภัยทาง
อากาศของกองทัพไทยขึ้น

๑๘๗
๑๐. แนวความคิดในการจัดหน่วยในการป้องกันภัยทางอากาศ
๑๐.๑ แนวความคิดในการจัด
๑๐.๑.๑ สรรพกาลังที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศได้จัดขึ้น เพื่อป้องกันที่ต่างๆ ตามลาดับ
ความเร่ งด่ ว น ในการป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศระบบอาวุ ธ ที่ ใ ช้ใ นการป้ องกัน ย่อ มน ามาใช้ ประกอบพั นเพื่ อ
ก่อให้เกิดการป้องกันทางลึกเครื่องบินสกัดกั้น โดยหลักการพื้นฐานย่อมนามาใช้ป้องกันเป็นพื้นที่อันกว้างขวาง
อาวุธ ปตอ. นามาใช้เป็นแนวป้องกันขั้นสุดท้ายในการป้องกันต่อที่ตั้ง หรือพื้นที่สาคัญ
๑๐.๑.๒ การป้องกันภัยทางอากาศ จะต้องดาเนินการภายใต้การอานวยการของผู้บัญชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศแต่เพียงผู้เดียว สิทธิและอานาจในการปฏิบัติจะแยกการตามความจาเป็น เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศได้สาเร็จอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามโดยไม่คานึงถึงสิทธิและอานาจที่ได้มอบ
ให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยรอง หลักการสนองตองต่อผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศแต่เพียงผู้เดียวย่อมต้อง
ระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา
๑๐.๒ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาการทหารสามเหล่าทัพ ย่อมมีความรับผิดชอบทั้ง
ปวง เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางอากาศโดยปฏิบัติพันธกิจดังต่อไปนี้
๑๐.๒.๑ กาหนดลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศ และแบ่งมอบสรรพกาลังใน
การป้องกันภัยทางอากาศ
๑๐.๒.๒ กาหนดผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ๑ นาย ซึ่งตามปกติได้แก่ ผู้บัญชาการ
กองทัพอากาศ ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศนี้จะเสนอแนะผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการกาหนดนโยบาย
กว้างๆ และระเบียบการต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับการป้องกันภัยทางอากาศ นโยบายและระเบียบการดังกล่าว
จะมีผลบังคับใช้กับหน่วย ปตอ. ของกองทัพบก และกองทัพเรือภายในพื้นที่รับผิดชอบ
๑๐.๓ ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
๑๐.๓.๑ ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ มีห น้าที่ประสานและสนธิกิจการป้องกันภัยทาง
อากาศทั้งปวงเข้าด้วยกัน ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้อานาจและสิทธิซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดกาหนดภายหลังที่ได้
ดาเนินการประสานงานตามความเหมาะสมแล้ว ก็จะแจกจ่ายนโยบาย และระเบียบการในการประสานการใช้
ระบบการป้องกันภัยทางอากาศทั้งปวง เหล่าทัพที่เกี่ยวข้องจะจัดส่งคณะผู้แทนไปประจาอยู่ที่กองบัญชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศที่เหมาะสม
๑๐.๓.๒ เหล่าทัพที่มีอาวุธในการป้องกันภัยทางอากาศที่สาคัญๆ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเหล่า
ทัพนั้นๆ จะแต่งตั้งนายทหารอาวุโสที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางอากาศขึ้นผู้ หนึ่ง เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้
บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของเหล่าทัพนั้นๆ ซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
อีกตาแหน่งหนึ่ง
๑๐.๓.๓ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบของตนได้แล้ว
การปฏิบัติการทางอากาศเชิงรุก และการป้องกันภัยทางอากาศ จะจัดตั้งระบบการควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
หน่วย ปตอ. ของกองทัพบกจะจัดการติดต่อกับระบบการควบคุมทางอากาศยุทธวิธีนี้เท่าที่จะเป็น เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการประสานระเบียบการต่างๆ ที่ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกาหนดขึ้น
-----------------------------------------

๑๘๘
บก.ทหารสูงสุด

กองทัพอากาศ
(ผบ.ปตอ.)

กองทัพบก
กองทัพภาค
กองพล

พล.ปตอ.
(ผบ.ปตอ.ทบ.)

ป.พล.

กรม ปตอ.

พัน ปตอ.

พัน ปตอ.

กองทัพเรือ

ผบ.ปตอ.ภาค

กาลังรบ ปภอ.
ของกองทัพอากาศ

การจัดหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพไทย
๑๐.๔ ผู้บังคับบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
ตามปกติผู้บังคับหน่วย ปตอ. อาวุโสของหน่วยระดับต่าง ๆ ของกองทัพบก จะได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บัญชาการป้องกันทางอากาศของกองทัพบก หรือนายทหารป้องกันภัยทางอากาศ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับระ
หน่วยกาลังรบที่มี ปตอ. อยู่ ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกนี้ ตามปกติจะทาหน้าที่เป็นรอง
ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแล ผู้วางแผน และประสานงานในการปฏิบัติ
ภารกิจภายใต้หลักนิยมของกองอานวยการแบบรวมการ และการปฏิบัติแบบแยกผู้การความรับผิดชอบในการ
ป้องกันภัยทางอากาศในทุกกรณี ได้แก่
๑๐.๔.๑ เสนอแนะนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้การใช้ ปตอ.บังเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
๑๐.๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบความต้องการใช้ ปตอ. ทั้งปวงตามลาดับความเร่งด่วน
๑๐.๔.๓ การแบ่ง การจัดหน่วย การใช้และการฝึกหน่วย ปตอ.ของกองทัพบก ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธการและลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันที่ตั้งต่าง ๆ
๑๐.๔.๔ กาหนดรายละเอียด การฝึกหน่วย การปฏิบัติการส่งกาลังบารุง และระเบียบการทาง
ยุทธการอื่น ๆ เพื่อดารงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติการอย่างสูงสุด
๑๐.๔.๕ วางแผน ประสานงานและดาเนินการขั้นตอนเพื่อร้องขอการเพิ่มเติมหน่วย ปตอ.
๑๐.๔.๖ จัดตั้งหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกขึ้น

๑๘๙
ตอนที่ ๔
ภารกิจการจัดหน่วย กรม ตอ.อย.
๑. ภารกิจ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน มีหน้าที่เตรียมและใช้กาลังต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งทาง
ทหารของกองทัพอากาศ และพื้นที่ตามที่ได้รับมอบ มีผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยานเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
๑.๑ กองร้อยกองบังคับการ มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและทหารกองประจาการ การ
จัดกองทหารเกียรติยศ ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านฝ่ายอานวยการ การธุรการ การสารบรรณ การ
กาลังพล การข่าว กาส่งกาลังบารุง การเงิน การขนส่ง การสื่อสาร เป้าบินและการประกอบเลี้ยงทหารกอง
ประจาการ การจัดกองทหารเกียรติยศ ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านฝ่ายอานวยการ การธุรการ การ
สารบรรณ การกาลังพล การข่าว การส่งกาลังบารุง การเงิน การขนส่ง การสื่อสาร เป้าบินและการประกอบ
เลี้ยงทหารกองประจาการ มีผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
๑.๑.๑ หมวด ๑,๒,๓ มีหน้าที่ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกองทหารเกียรติยศในเขตพื้นที่ดอน
เมืองและตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย มี ผบ.มว.๑,๒,๓ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
- หมู่ ๑,๒,๓ มีหน้าที่ ฝึกอบรมทหารกองประจาการภายในหมู่ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการเป็นกองทหารเกียรติยศ มี ผบ.หมู่ (๑ – ๓) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๑.๒ หมวดขนส่ง มีหน้าที่ กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับการปรนนิบัติบารุงยานพาหนะ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ รวมทั้งให้การสนับสนุนยานพาหนะกับหน่วยขึ้นตรง กรม ตอ.อย.
และตามที่ได้รับมอบ มี ผบ.มว.ขส. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๑.๓ ตอนสื่อสาร มีหน้าที่ กากับดูแลและดาเนินการเกี่ยวกับการวางข่ายติดต่อสื่อสารที่ได้รับ
มอบ รวมทั้งปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ มี ผบ.ตอนสื่อสาร เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๑.๔ ตอนสูทกรรม มีหน้าที่ ดาเนินการประกอบเลี้ยงทหารกองประจาการ การทาบัญชีการ
เลี้ยง การควบคุมดูแลพัสดุภัณฑ์ รวมทั้งดูแลภาชนะบริภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ มี ผบ.
ตอนสูทกรรม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๑.๕ หมวดเป้าบิน มีหน้าที่ ดาเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถทาการบินได้ตลอดจน
พิจารณาตามความต้องการ เบิกจ่าย เก็บรักษา ปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์และ บ.เป้าบิน ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่
จะใช้งานได้ มี ผบ.มว.เป้าบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
- หมู่เป้าบิน (๑,๒) มีหน้าที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหมู่ให้สามารถทาการบิน กับ บ.เป้า
บินแบบต่าง ๆ และสนับสนุนหน่วยอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มี ผบ.หมู่เป้าบิน (๑,๒) เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

๑๙๐
๑.๒ กองร้อยฝึก มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและทหารกองประจาการ อานวยการฝึกวิชา
ทหาร ตอ. แก่ทหารกองประจาการ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน และส่วนราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ มี ผบ.
ร้อย.ฝึก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๒.๑ กองบังคับการกองร้อย มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการธุรการ, การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
เงินเดือน พัสดุอาภรณ์ภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึก รวมทั้งควบคุม การปรนนิบัติบารุงอาวุธ-ยุทโธปกรณ์ มี ผบ.
ร้อย.ฝึก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๒.๒ หมวดฝึก (๑ – ๖) มีหน้าที่ฝึกอบรมทหารกองประจาการให้มีความรู้ความสามารถใน
การใช้อาวุธ และสามารถปฏิบัติการรบได้ รวมทั้งดูแลเรื่องขวัญ วินัย สวัสดิการของทหารกองประจาการ มี
ผบ.มว.(๑ – ๖) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓ กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน (๑, ๒) มีหน้าที่ ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและทหารกอง
ประจาการต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบ มี ผบ.พัน,(๑,๒) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๑ กองบั งคั บ การกองพั น มี ห น้า ที่ ปกครองบัง คั บ บัญ ชาข้ า ราชการและทหารกอง
ประจาการตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านฝ่ายอานวยการ การยุทธการและการแจ้งเตือน การธุรการ
การสารบรรณ การกาลังพล การข่าว การส่งกาลังบารุง มี ผบ.พัน.(๑, ๒) กรม.ตย.อย.บยอ. เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
หมวดยุทธการและแจ้งเตือน มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการยุทธการและการฝึก
การจัดทาหลักฐานการยิง การกาหนดเป้าหมาย การรายงานข่าวและการแจ้งเตือน มี ผช.นยก. และการฝึก
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ตอนยุทธการ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกั บการกาหนดเป้าหมาย การรายงานข่าง
การใช้ บ.เป้าบิน มี รอง ผบ.มว.ยก.และแจ้งเตือน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ตอนแจ้งเตือน มีหน้าที่เฝ้าตรวจทางอากาศเพื่อค้นหาเป้าหมายและรายงานเก็บ
รวบรวมและแสวงหาข่าวต่างๆ เกี่ยวกับเป้าหมาย มี ผบ.ตอนแจ้งเตือน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๒ กองร้อยสนับสนุน มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การสื่อสาร
การขนส่ง การเงิน การพลาธิการ การประกอบเลี้ยง การช่างสนาม การสรรพาวุธ มี ผบ.ร้อยสนับสนุน พัน.ตอ.
(๑, ๒) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๒.๑ หมวดสื่อสาร มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวางข่ายติดต่อสื่อสารให้กับ
กองพัน และตามที่ได้รับมอบ รวมทั้งจั ดหา เก็บรักษา แจกจ่าย และปรนนิบัติบารุง อุปกรณ์และเครื่องมือ
สื่อสาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ มี ปบ.มว.ส. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ตอนโทรศัพท์ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวางข่ายติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์ รวมทั้งการปรนนิบั ติบ ารุ งโทรศัพท์และอุปกรณ์ มี ผบ.ตอนโทรศัพท์ มว.ส. เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
หมู่โทรศัพท์ (๑ – ๕) มีหน้าที่วางสายโทรศัพท์สนามตามที่ได้รับ
มอบ มี ผบ.หมู่โทรศัพท์ (๑ – ๕) ตอนโทรศัพท์ มว.ส. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ตอนวิทยุ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการวางข่ายติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
รวมทั้งการปรนนิบัติบารุงวิทยุภาคพื้นและอุปกรณ์ มี ผบ.ตอนวิทยุ มว.ส. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
หมู่วิทยุ (๑ – ๕) มีหน้าที่วางข่ายการสื่อสารทางวิทยุภาคพื้นดิน
มี ผบ.หมู่วิทยุ (๑ – ๕) ตอนวิทยุ มว.ส. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๑๙๑
๑.๓.๒.๒ หมวดขนส่ง มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง การเบิก -จ่ายพัสดุสาย
ขนส่ง การรายงานสถานภาพ การซ่อมบารุง และการปรนนิบัติบารุงยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้
งานได้ มี ผบ.มว.ขส. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๒.๓ หมวดการเงิน มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงประมาณ การ
บัญชี การเบิกจ่ายเงิน การเก็บหลักฐานเอกสารการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด มี ผบ.มว.
กง. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๒.๔ หมวดพลาธิการ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่าย การ
เก็บรักษาพัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ การเลี้ยงดูและการสวัสดิการ มี ผบ.มว.พธ. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ตอนสูทธรรม มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ควบคุมดูแล การเก็บ
รักษาพัสดุภัณฑ์ มี รอง ผบ.มว.พธ. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
หมู่สูทธรรม (๑ – ๔) มีหน้าที่ดาเนินการประกอบเลี้ยง การเก็บ
รักษาเครื่องมือประกอบเลี้ยง มี ผบ.หมู่สูทกรรม ตอนสูทกรรม มว.พธ. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๒.๕ หมวดช่างสนาม มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการสร้าง การติดตั้ง การซ่อม
และการทาลานงานช่างสนาม มี ผบ.มว.ช่างสนาม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
หมู่ช่างสนาม (๑ – ๔) มีหน้าที่ดาเนินการติดตั้ง ซ่อมแซม ทาลายงานช่าง
สนาม มี ผบ.หมู่ช่างสนาม (๑ – ๔) มว.ช่างสนาม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๒.๖ หมวดสรรพาวุธ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กากับดูแลการ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา การส่งคืน การซ่อมอาวุธกระสุนและวัตถุระเบิด มี ผบ.มว.สพ. เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
๑.๓.๓ กองร้อยต่อสู้อากาศยาน (๑ – ๔) มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องครองบังคับ
บัญชาข้าราชการและทหารกองประจาการ ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการต่อสู้ป้องกันการโจมตีทาง
อากาศ ต่อที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ และพื้นที่ตามที่ได้รับมอบ การเคลื่อนย้ายหน่วยสนับสนุนการ
ป้องกันภัยทางอาการ มี ผบ.ร้อย.ตอง(๑-๔) พัน.ตอ.(๑, ๒) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๓.๑ กองบังคับการกองร้อย มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสาร
บรรณ การกาลังพล การส่งกาลังพล การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง-เงินเดือน และพัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ มี ผบ.ร้อย. (๑-๔)
พัน.ตอ. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๓.๒ หมู่ซ่อมบารุง มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรักษา ปรนนิบัติ
บารุงและตรวจซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ มี ผบ.หมู่ซ่อมบารุง ร้อย.ตอ. (๑-๔)
พัน.ตอ.(๑, ๒) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๓.๓ หมวดปืนต่อสู้อากาศยาน มีหน้าที่ ดาเนินการฝึกอบรมข้าราชการและ
ทหารประจาการ ให้มีความรู้ความสามารถในการต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศและการติดต่อสื่อสาร มี
ผบ.มว.ตอ.ร้อย.ตอ. (๑-๔) พัน.ตอ. (๑, ๒) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
หมู่ปืนต่อสู้อากาศยาน (๑-๔) มีหน้าที่ ทาการฝึกอบรมทหารภายในหมู่
ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธปืนต่อสู้อากาศยาน เพื่อต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศตามที่ได้รับ
มอบ รวมทั้งรับผิดชอบยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์ มี ผบ.หมู่ ตอ. (๑-๔) มว.ตอ.ร้อย.ตอ. (๑-๔) พัน.ตอ.
(๑, ๒) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๑๙๒
พวก ปตอ. (๑-๘) มีหน้าที่รับผิดชอบปรนนิบัติบารุงยานพาหนะ
และอาวุธยุทโธปกรณ์ภายในพวก ให้อยู่ในภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ มี นายพวก ปตอ. (๑-๘) หมู่ ปตอ. (๑-๔)
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓.๓.๔ หมวดจราจรต่อสู้อากาศยาน มีหน้าที่ดาเนินการฝึกอบรมข้าราชการทหาร
กองประจาการ ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศ และการติดต่อสื่อสาร
มี ผบ.มว.จรวดต่อสู้อากาศยาน ร้อย.ตอ. (๑-๔) พัน.ตอ. (๑, ๒) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
หมู่จรวดต่อสู้อากาศยาน (๑-๔) มีหน้าที่ทาการฝึกอบรมทหารภายในหมู่
ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธจรวดต่อสู้อากาศยาน เพื่อต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศตามที่ได้รับ
มอบ รวมทั้งรับผิดชอบยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์ มี ผบ.หมู่จรวดต่อสู้อากาศยาน ผ๑-๔) มว.จรวด
ต่อสู้อากาศยาน (๑-๔) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
พวกจรวดต่อสู้อากาศยาน (๑-๘) มีหน้าที่รับผิดชอบปรนนิบัติ
บารุงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์ภายในพวก ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ มี นายพวกจรวดต่อสู้
อากาศยาน (๑-๘) หมู่จรวดต่อสู้อากาศยาน (๑-๔) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๑๙๓
ผังการจัด
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

กองบัญชาการ

แผนกการเงิน

กรมทหาร
อากาศโยธิน

กองบริการ

กองเทคนิค

กรมปฏิบัติการ
พิเศษ

กรมทหารต่อสู้
อากาศยาน

กองดุริยางค์
ทหารอากาศ

ศูนย์กาทหาร
อากาศโยธิน

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กรมทหารต่อสู้อากาศยาน
กองร้อยกองบังคับการ
หมวด ๑, ๒, ๓
หมู่ ๑, ๒, ๓
หมวดขนส่ง
ตอนสื่อสาร
ตอนสูทกรรม
หมวดเป้าบิน
หมู่เป้าบิน ๑, ๒

กองร้อยฝึก

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑, ๒
หมวดฝึก ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖

๑๙๔
กรมทหารต่อสู้อากาศยาน
กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑, ๒
กองบังคับการกองพัน
หมวดยุทธการและแจ้งเตือน

กองร้อยสนับสนุน

กองร้อยต่อสู้อากาศยาน ๑, ๒, ๓, ๔

หมวดสื่อสาร

หมู่ซ่อมบารุง

ตอนยุทธการ

ตอนโทรศัพท์

หมวดปืนต่อสู้อากาศยาน

ตอนแจ้งเตือน

หมู่โทรศัพท์
๑, ๒, ๓, ๔, ๕

หมู่ปืนต่อสู้อากาศยาน
๑, ๒, ๓, ๔

หมวดขนส่ง

ตอนวิทยุ

พวกปืนต่อสู้อากาศยาน
๑, ๒

หมวดการเงิน

หมู่วิทยุ
๑, ๒, ๓, ๔, ๕

หมวดจรวดต่อสู้อากาศยาน

หมวดพลาธิการ

หมวดช่างสนาม

หมู่จรวดต่อสู้อากาศยาน
๑, ๒

ตอนสูทกรรม

หมู่ช่างสนาม
๑, ๒, ๓, ๔

พวกจรวดต่อสู้อากาศยาน
๑, ๒

หมู่สูทกรรม
๑, ๒, ๓, ๔

หมวดสรรพาวุธ

๑๙๕
ตอนที่ ๕
ระบบป้องกันทางอากาศ
๑. ระบบป้องกันทางอากาศ
ระบบป้องกันทางอากาศ ประกอบด้วยหน่วยควบคุม และเตือนอากาศ หน่วยบินขับไล่สกัดกั้น และ
หน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยานโดยหน่วยต่างๆ เหล่านี้ ได้มีการประสานการปฏิบัติซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด โดย
ใช้เรดาร์ และข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างจุดต่อจุด และอากาศ – พื้นดิน (เพื่อให้การเฝ้าตรวจทางอากาศที่
เป็นการรายงานข่าวการเคลื่อนไหวของอากาศยาน การควบคุม และบังคับบัญชาการควบคุมอากาศยานในการ
สกัดกั้น การสั่งการและประสานการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ในระบบป้องกันทางอากาศได้ผลสมบูรณ์ที่สุด และ
ตลอดจนสามารถควยคุมการเดินอากาศของอากาศยานทั้งปวง ในพื้นที่พิสูจน์ฝ่ายป้องกันทางอากาศ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ กฎ และระเบียบแบบแผนทั้งปวง ซึ่งตราไว้เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และ
ความมั่นคงของชาติ โดยมีศูนย์อานวยการที่สามารถสั่งการและอานวยการปฏิบัติของหน่วยหลัก ในระบบ
ป้องกันทางอากาศให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและแน่นอน เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการป้องกันทางอากาศ คือ
การค้นหา การพิสูจน์ฝ่าย การสกัดกั้น และการทางาน
๒. หน่วยหลักในการป้องกันทางอากาศ หน่วยหลักในการป้องกันทางอากาศประกอบด้วย
๒.๑ ระบบควบคุม และเตือนอากาศยาน (AIRCAFT CONTROL & WARNING SYSTEM)
๒.๒ หน่วยบินขับไล่สกัดกั้น (FIGHTER INTERCEPTOR SQUADRON)
๒.๓ หน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยาน (ANTI – AIRCRAFT ARTILLERY UNIT)
๓. ระบบควบคุมและเตือนอากาศยาน เป็นศูนย์กลางอานวยการในการป้องกันทาอากาศ หน้าที่ของหน่วย
ควบคุมและเตือนอากาศยาน ในการปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ ที่สาคัญมีอยู่ ๕ ประการ คือ
๓.๑ เฝ้าตรวจและรักษาไว้ ซึ่งการเฝ้าตรวจทางอากาศ ต่ออากาศยานทั้งหมดที่บินอยู่ภายในพื้นที่
รับผิดชอบ หน่วยควบคุมและเตือนอากาศยานแต่ละหน่วยมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเฝ้าตรวจทางอากาศยาน
ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ หรือในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อให้มีเวลาการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับการเข้ามาของ บ.
ข้าศึกอย่างเพียงพอ
๓.๒ พิสูจน์ฝ่าย บ.ที่ตรวจพบได้ว่าเป็นฝ่ายเดียวกัน หรือฝ่ายข้าศึก ทาการพิสูจน์ฝ่าย บ.ที่ตรวจพบ
ทางอากาศว่าเป็นฝ่ายเดียวกัน ไม่ทราบฝ่าย หรือฝ่ายข้าศึก โดยการเปรียบเทียบกับแผนการบิน คาสั่งยุทธการ
ย่อย หรือข่าวอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอากาศที่ได้รับ
๓.๓ ควบคุมการปฏิบัติการของ บ.ฝ่ายเดียวกันทั้งหมดภายในพื้นที่ป้องกัน ควบคุม บ.ฝ่ายเดียวกัน
ทั้งหมดที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ นอกเหนือไปจาก บ.ขับไล่สกัดกั้นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
๓.๔ ให้การแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศ แก่ระบบการแจ้งเตือนทางอากาศ ทั้งฝ่ายทหารและพล
เรือนเนื่องจากหน่วยควบคุม และเตือนอากาศยานเป็นหน่วยแจ้งเตือนภัยเริ่มแรกที่สุด ดังนั้นจึงต้องทาหน้าที่
ในการส่งข่าว การแจ้งเตือนภัยทางอากาศไปให้หน่วยเกี่ยวข้องทราบทันที
๓.๕ แสดงสถานภาพทางยุทธวิธีเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางอากาศ ณ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ แสดง
รายละเอียดของการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศด้วยความถูกต้อง แน่นอน และทันเวลาตามข่าวที่ส่ง
มาจากศูนย์ฯ หรือสถานีควบคุม และรายงานต่างๆ

๑๙๖
๔. หน่วยควบคุมและเตือนอากาศยานประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ.ศูนย์ยุทธการทางอากาศ
(ศยอ.)
AOC
ศคปอ.กท.

ศคปอ.สฎ

สร.ขข.

สร.สม.

สร.อบ.

สร.หญ.

สร.ขร.

สร.ภก

สร.อด.

สร.ภข.

ศคร.ดน.
สร.พล.

สร.บพ.
๔.๑ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ เป็นศูนย์กลางอานวยการในป้องกันทางอากาศ มีหน้าที่ควบคุมทาง
ยุทธการต่อหน่วยต่างๆ ในการป้องกันทางอากาศ ทั้งหน่วยควบคุมและเตือนอากาศยานรองลงไป หน่วยบินขับ
ไล่สกัดกั้นและหน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยาน กาหนดขั้นการพร้อมรบ การป้องกันทางอากาศ และการแจ้งเตือน
ภัยทางอากาศให้กับหน่วยกาลัง หรือองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายทหาร และพลเรือน โดยมีศูนย์อานวยการ
ป้องกันทางอากาศ (AIR DEFENSE DIRECTION CENTER) เป็นศูนย์กลางในการควบคุมทางยุทธการ
ศูนย์ยุทธการทางอากาศ รับข้อมูลทางยุทธการเกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศ จากศูนย์ควบคุมและ
รายงานสถานีควบคุมและรายงานต่างๆ
๔.๒ ศูนย์ควบคุมและรายงาน (CONTROL AAND REPORTING CENTER) เป็นศูนย์ที่อยู่ในความ
ควบคุมทางยุทธการของศูนย์ยุทธการทางอากาศ ซึ่งผ่านมาทางศูนย์อานวยการห้องกันภัยทางอากาศ (AIR
DEFENSE DIRECTION CENTER) มีหน้าที่
 ตรวจและรายงานสถานการณ์ทางอากาศ
 รับและรายงานข่าวจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์ยุทธการทางอากาศ (ศยอ.)
 พิสูจน์ฝ่ายต่อเป้าหมายในอากาศที่ตรวจพบ
 สั่งการใช้อากาศยาในการป้องกันทางอากาศ
 ควบคุมการบินทางยุทธวิธี การบินสกัดกั้น และการบินพิสูจน์ฝ่ายอากาศยานไม่ทราบฝ่าย
 ช่วยเหลือและให้คาแนะนาอากาศยานในการเดินอากาศ

๑๙๗
 สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต
 ฝึกอบรมและประเมินค่าขีดความสามารถของ จนท.
ฝ่ายปฏิบัติการยุทธการ ของศูนย์ควบคุมและรายงานแบ่งกิจการออกเป็น ๓ ส่วนคือ
ส่วนเฝ้าตรวจทางอากาศ มีหน้าที่ในการค้นหาเป้าหมายในพื้นที่รั บผิดชอบและรับจ้อมูลการ
ตรวจทางอากาศจากสถานีควบคุมและรายงาน และสถานีรายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วรายงานข้อมูล
การเฝ้าตรวจทางอากาศทั้งหมด ไปยังศูนย์ยุทธการทางอากาศ
ส่วนพิสูจน์ฝ่าย มีหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบเป้าหมายที่ส่วนเฝ้าตรวจทางอากาศตรวจพบ และ
เป้าหมายที่สถานีควบคุมและรายงานสถานีรายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตรวจพบ
ส่ว นควบคุม มีห น้าที่ในการควบคุมอากาศยานสกัดกั้น และนาอากาศยานสกัดกั้นไปยัง
เป้าหมาย ช่วยเหลือในการเดินอากาศ และการติดตามการบินของอากาศยานของฝ่ายเรา ตามที่ได้รับการ
ขอร้อง การนากลับและการประสานการปฏิบัติกับหน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยาน อุปกรณ์หลักของศูนย์ควบคุม
และรายงานมีดังนี้
 เรดาร์ค้นหาขนาดใหญ่ (SEARCH RADAR)
 เรดาร์วัดระยะสูง (MEIGHT FINDER RAADAR)
 อุปกรณ์สื่อสารระหว่างจุดต่อจุด (POINT-TO-POINT COMMUNICATIONS)
 อุปกรณ์ติดต่อภายใน (INTERNAL COMMUNICATIONS)
 อุปกรณ์สื่อสารอากาศ-พื้นดิน (AIR-TO-GROUND COMMUNICATIONS)
 อุปกรณ์แสดงฝ่ายทางอีเลคทรอนิคส์ (IFF/SIF EQUIPMENTS)
 เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (POWER SUPPLY)
ศูนย์ควบคุม และรายงานทาการควบคุมทางยุทธการ ต่อสถานีควบคุมและรายงาน และ
สถานีรายงานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และมีอานาจในการสั่งการต่อ บ.เตรียมพร้อมเพื่อการสกัดกั้น ซึ่งขึ้นสู่
อากาศ เพื่อทาการสกัดกั้นต่อเป้าหมายตามที่ได้รับมอบอานาจจากศูนย์ยุทธการทางอากาศ
๔.๓ สถานีควบคุมและรายงาน (CONTROL AND REPORTING POST) เป็นสถานีที่อยู่ในความ
ควบคุมทางยุทธการของศูนย์ควบคุมและรายงานมีหน้าที่
 ตรวจและรายงานสถานการณ์ทางอากาศ
 รับและรายงานข่าวจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์ควบคุมและรายงาน (ศคร.)
 ควบคุมการบินางยุทธวิธีและการบินสกัดและการบินพิสูจน์ฝ่ายอากาศยานไม่ทราบฝ่าย
 ช่วยเหลือและให้คาแนะนาอากาศในการเดินอากาศ
 สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต
 ฝึกอบรมและประเมินค่าขีดความสามารถของ จนท.
ฝ่ายปฏิบัติการยุทธการของสถานีควบคุมและรายงาน แบ่งกิจการออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนเฝ้าตรวจ
ทางอากาศ และส่วนควบคุมอากาศยาน ทั้งสองส่วนนี้ปฏิบัติหน้ าที่เช่นเดียวกบส่วนเฝ้าทางอากาศ และส่วน
ควบคุมอากาศยานของศูนย์ควบคุมและรายงานทุกประการ
อุปกรณ์ห ลักของสถานีควบคุมและรายงาน เป็นเช่นเดียวกับของศูนย์ควบคุมและรายงานในบาง
สถานการณ์ สถานีควบคุมและรายงานอาจได้รับมอบหมายในการดาเนินการควบคุมทางยุทธการต่อสถานี
รายงานด้วยดีก็ได้ตามความเหมาะสม

๑๙๘
ปกติสถานีควบคุมและรายงานไม่ได้รับมอบอานาจการสั่งการสกัดกั้น เว้นแต่ในกรณีพิเศษ
๔.๔ สถานีรายงาน (REPORTING POST) เป็นสถานีที่อยู่ในความควบคุมทางยุทธการของศูนย์
ควบคุมและรายงาน ในกรณีพิเศษอาจให้อยู่ในความควบคุมทางยุทธการของสถานีควบคุมและรายงานก็ได้ มี
หน้าที่
 ตรวจและรายงานสถานการณ์ทางอากาศ
 รับและรายงานข่าวจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ให้ศูนย์ควบคุมและรายงาน (ศคร.) หรือสถานี
ควบคุมและรายงาน (สคร.)
 ควบคุมการบินทางยุทธวิธี
 ช่วยเหลือและให้คาแนะนาอากาศยานในการเดินอากาศ
 สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต
 ฝึกอบรมและประเมินค่าขีดความสามารถของ จนท.
สถานีรายงานไม่มีขีดความสามารถในการพิจารณาฝ่าย และตามปกติไม่มีขีดความสามารถในการ
ควบคุมอากาศยาน เว้นแต่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
ฝ่ายปฏิบัติการยุทธการมีส่วนเฝ้าตรวจทางอากาศเพียงส่วนเดียว
อุปกรณ์หลักของสถานีรายงาน มีเรดาร์ค้นหาขนาดเล็ก ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ คล้ายคลึงกับศูนย์ หรือ
สถานี ค วบคุม และรายงาน เว้น แต่ ไม่มี เรดาร์วั ดระยะสู ง และมีเ ครื่ องมื อสื่ อสารอากาศพื้น ดิน ตามความ
เหมาะสม
สถานีรายงาน ไม่ได้รับมอบอานาจในการสั่งการสกัดกั้น
๕. หน่วยบินขับไล่สกัดกั้น หน่วยบินขับไล่สกัดกั้นมีการจัดทางยุทธวิธี เป็นหน่วยบินหรือฝูงบินที่อยู่ในความ
ควบคุมทางยุทธการของศูนย์ยุทธการทางอากาศ ปกติ บ.ขับไล่สกัดกั้นต้องสามารถปฏิบัติการได้ทุกาลอากาศ
ติดอาวุธปืนกลอากาศ ปืนใหญ่อากาศ และอาวุธปล่อยนาวิถีอากาศสู่อากาศ หน่วยบินขับไล่สกัดกั้นกระจาย
กาลังอยู่ตามสนามบินต่างๆ ที่เหมาะสมตามแผนที่ได้วางไว้ล่วงหน้า และมี บ.สกัดกั้นจานวนหนึ่งเตรียมพร้อม
ที่จะขึ้นสู่อากาศ ตามคาสั่งวิ่งขึ้นเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นได้ตามกาหนดเวลา ในบางสถานการณ์ อาจจาเป็นต้องมี
บ.สกัดกั้นอีกจานวนหนึ่งเตรียมพร้อมอยู่ในอากาศเพื่อปฏิ บัติภารกิจสกัดกั้นอยู่ในความควบคุมโดยตรงต่อ
หน่วยควบคุม และเตือนอากาศซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่นั้น
หน่วยบินสกัดกั้นเป็น กาลังส่วนหนึ่งของ กองทัพอากาศ รับผิดชอบในการป้องกันทางอากาศเป็น
บริเวณ
๖. หน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยาน อาวุธต่อสู้อากาศยาน หมายถึง ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและอาวุธปล่อยวิถี
พื้น-สู่-อากาศ ปกติหน่วยเป็นส่วนกาลังของกองทัพบก หน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยานรับผิดชอบการป้องกันเป็น
จุด หรือเฉพาะตาบล กรณีที่ข้าศึกสามารถทะลุทะลวงผ่านแนวป้องกันของ บ.สกัดกั้นเข้าได้ การปฏิบัติ ของ
หน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยานจะต้องมีการประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยควบคุม และเตือนอากาศยาน ทั้งนี้เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติและขจัดความเสียหาย อันเนื่องจากความสับสนหรือเข้าใจผิดต่อการที่จะทาการยิง
อากาศยานที่เป็นฝ่ายเดียวกัน

๑๙๙
๗. ข่ายการติดต่อสื่อสารในระบบป้องกันทางอากาศ
๗.๑ การติดต่อสื่อสารระหว่างจุดต่อจุด เป็นการสื่อสารด้วยระบบวิทยุถ่ายทอด หรือไมโครเวฟ และ
ทางสาย (ระยะใกล้) เป็นการติดต่อประเภทสายตรง (HOT LINE) ไม่ต้องผ่านตู้สลับสาย และประกอบด้วย
หลายๆ ช่องการสื่อสาร ทั้งการติดต่อด้วยวาจาและโทรพิมพ์ มีข่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
 ข่ายบังคับบัญชาและควบคุม (COMMAND & CONTROL)
 ข่ายส่งข่าวการเคลื่อนไหวของอากาศยาน (PLOTTELL)
 ข่ายข่าวสารการเฝ้าตรวจทางอากาศ (SURVEILLANCE INFORMATION)
 ข่ายข้อมูลภารกิจทางยุทธวิธี (TACTICQAL MISSION DATA)
 ข่ า ยการเคลื่ อ นไหวทางอากาศยานและการพิ จ ารณาฝ่ า ย (MOVEMENT
&
IDENTIFICATION)
 ข่ายแผนการบิน (FLIGHT PLAN) ปกติเป็นข่ายโทรพิมพ์
 ข่ายสั่งวิ่งขึ้นเร่งด่วน (SCRAMBLE)
 ข่ายนา บ.กลับ (RECOVERY)
 ข่ายข่าวอากาศ (WEATHER INFORMATION) ปกติเป็นข่ายโทรพิมพ์
 ข่ายอาวุธต่อสู้อากาศยาน (ANTI3AIRCRAFT ARTILLERY)
๗.๒ การติดต่ออากาศ-พื้นดิน เป็นการสื่อสารประเภทวิทยุโทรศัพท์ระหว่างหน่วยควบคุมและเตือน
อากาศยานกับ อากาศยานในความควบคุม ประกอบด้ว ยความถี่ที่ตั้งในย่าน และมี ห ลายช่องการสื่ อสาร
ดังต่อไปนี้
 ช่องการติดต่อเบื้องต้น (COMMON)
 ช่องรับฟังตลอดเวลาและช่องฉุกเฉิน (GUARE EMERGENCY)
 ช่องควบคุมการบินสกัดจากภาคพื้นดิน (GROUND CONTROL INTERCEPTION)
 ช่องการนา บ.กลับ (RECOVERY)
 ช่องเฝ้าฟังรายงานในอากาศ (IN FLIGHT REPORT)
 ช่องค้นหาและกู้ภัย (SEARCH AND RESCUE)
 ช่องติดตามการบินทางยุทธวิธี (TACTICAL FLIGHT FOLLOWING)
 ช่ อ งติ ด ตามการบิ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ารปฏิ บั ติ ก ารทางยุ ท ธวิ ธี (NON-TACTICAL
FLIGHTFOLLOWING)
๗.๓ การติดต่อภายใน เป็นการสื่อสารสาหรับการสั่งการ อานวยการ และประสานการปฏิบัติภายใน
ของแต่ละหน่วยควบคุม และเตือนอากาศยานเป็นการสื่อสารประเภทสายตรง ไม่ผ่านตู้สลับสายซึ่งใช้ติดต่อกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตาแหน่งต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการยุทธการของแต่ละหน่วย
๘. ระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศ (AIR DEFENSE WARNING)
กองทัพอากาศมีหน้าที่ในการประสานงานโดยตรงกับหน่วยป้องกันทางอากาศต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารและ
ฝ่ายพลเรือน ระบบการแจ้งเตือนทางอากาศจึงได้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้มีเวลาล่วงหน้าเพียงพอในการแจ้งเตือน
การโจมตีทางอากาศแก่หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น สาหรับการกาหนด หรือการประกาศขึ้นของการแจ้งเตือน
ภัยนั้น เป็นหน้าที่ของผู้อานวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ หรือผู้ที่มีอานาจสูงกว่ าขั้นต่างๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับ

๒๐๐
ข่าวการเฝ้าตรวจทางอากาศที่ได้มา และข่าวการปฏิบัติการยุทธวิธีที่ได้กระทาไป การแจ้งเตือนภัยเหล่านี้ จะ
ใช้เพื่อแสดงว่าการถูกโจมตีทางอากาศต่อประเทศ หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งกาลังจะถูกโจมตีแล้ว หรืออาจจะ
ถูกโจมตีได้ การประการแจ้งเตือนภัยทางอากาศนี้ ศูนย์ยุทธการทางอากาศจะต้องแจ้งไปให้หน่วยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบโดยทันที
๘.๑ ระบบการแจ้งเตือนภัยทางอากาศ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้น
๘.๑.๑ ขั้นการแจ้งเตือนภัยรหัส “เหลือง” (AIR DEFENSE WARNING “YELLOW”)
๘.๑.๒ ขั้นการแจ้งเตือนภัยรหัส “แดง” (AIR DEFENSE WARNING “RED”)
๘.๑.๓ ขั้นการแจ้งเตือนภัยรหัส “ขาว” (AIR DEFENSE WARNING “WHITE”)
ขั้นการแจ้งเตือนภัยรหัส “เหลือง” การประการแจ้งเตือนภัยทางอากาศแสดงว่าการถูกโจมตี
ทางอากาศถูกโจมตีได้เพราะข่าวที่ได้รับมานั้นแสดงว่ามี บ.ข้าศึกอยู่เหนือประเทศไทย หรืออยู่ในเส้นทางที่มุ่ง
เข้าสู่ประเทศ
ขั้นการแจ้งเตือนภัยรหัส “แดง” การประสานการแจ้งเตือนภัยทางอากาศที่แสดงว่าถูกโจมตี
ทางอากาศกาลังจวนแจเต็มทีแล้ว เพราะได้มีการพิสูจน์ฝ่ายแล้วว่าเป็น บ.ข้าศึก ที่กาลังอยู่ในเขตป้องกันทาง
อากาศ หรือภายในบริเวณใกล้เคียงที่มีทิศทางมุ่งเข้าสู่เขตป้องกันทางอากาศที่รับผิดชอบ
ขั้นการแจ้งเตือนภัยรหัส “ขาว” การประกาศที่แสดงว่าการโจมตีโดย บ. หรืออาวุธนาวิถีจาก
ฝ่ายข้าศึกได้ยุติลงแล้ว หรือทุดสิ่งทุกอย่างปลอดภัยแล้ว ตามปกติการแจ้งเตือนภัยในขั้นนี้จะประกาศหลังจาก
ที่ไ ด้ ให้ ก ารแจ้ ง เตื อนภั ย ขั้ น ใดขั้ น หนึ่ ง ข้า งบนนั้ น หรื อทั้ ง ๒ อย่ า ง การประสานในขั้น นี้ จ ะยั ง ไม่ เ ลิ ก การ
เตรียมพร้อมเกี่ยวกับกาลังพลและอาวุธตามที่ได้กาหนดไว้
๘.๒ การแจ้งเตือนภัยทางอากาศสมมุติ (SIMULATED AIR DEFENSE WARNING) สาหรับการฝึก
เกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศ เพื่อฝึกเจ้าหน้าที่ในระบบทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน จะใช้คาต่อไปนี้แสดงการ
เตรียมพร้อมในขั้นนั้นๆ คือ
APPLE JACK แทน AIR DEFENSE WARNING RED
LEMON JUICE แทน AIR DEFENSE WARNING YELLOW
SNOW MAN แทน AIR DEFENSE WARNING WHITE
๘.๓ สถานการณ์เตรียมพร้อมการป้องกันทางอากาศ (SIMULATED AIR DEFENSE WARNING)
ความสามารถในการพร้อมรบในขณะนั้นของระบบการป้องกันทางอากาศ หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม มี
ความจาเป็นที่จะต้องกาหนดให้มีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศ DEFCON และสถานการณ์
ของการเตรี ยมพร้อมขึ้น อย่ างไรก็ตามในระหว่างสถานการณ์เตรียมพร้อม การป้องกันทางอากาศที่ให้ นี้
ความสามารถของระบบจะแตกต่างกันตามความต้องการ สถานการณ์เตรียมพร้อมกับการป้องกันทางอากาศที่
ได้ ตั้ ง ขึ้ น นี้ การปฏิ บั ติ ก ารอาจจะไม่ เ กิ ด ขึ้ น ตามก าหนดก็ ไ ด้ ส าหรั บ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สถานการณ์
เตรียมพร้อม การป้องกันทางอากาศนี้จะอยู่ในข้อปฏิบัติ ๕๕-๓ ของสหรัฐฯ สาหรับของประเทศไทยนั้นขณะนี้
ยังมิได้กาหนดโดยแน่นอน แต่ในบางสถานการณ์ก็ได้อนุโลม ตามที่ สหรัฐฯ กาหนด กล่าวคือ
สถานการณ์เตรียมพร้อมการป้องกันทางอากาศ คือการระบุหรือบ่งชี้แบบของการปฏิบัติการที่จะ
นาเอาไปใช้กับระบบป้องกันทางอากาศเพื่อให้ได้มีการพร้อมรบ เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสาหรับ
สถานการณ์ เ ตรี ย มพร้ อ ม การป้ อ งกั น ทางอากาศนี้ ป ระกอบด้ ว ยสถานการณ์ เ ตรี ย มพร้ อ ม ๕ ขั้ น และ
สถานการณ์เตรียมพร้อมฉุกเฉิน (AIR DEFENSE EMERGENDY) คือ
๑. สถานการณ์เตรียมพร้อม ขั้น ๕ หรือ DEFCON 5 คือสถานการณ์เตรียมพร้อมตามปกติ หรือเป็น
การปฏิบัติงานยามสงบ หรือการฝึกตามปกติที่ได้กระทาอยู่แล้ว

๒๐๑
๒. สถานการณ์เตรียมพร้อม ขั้น ๔ หรือ DEFCON 4 คือสถานการณ์เตรียมพร้อม ซึ่งต้องการเพื่อเฝ้า
หาข่าวให้ สู งขึ้น และการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ทางการเมือง การทหารในบริเวณสถานการณ์เครียด การ
ทบทวนแผนภายในพื้น ที่ที่ เกี่ย วข้ อง หรื อ การดัด แปลง หรือวางแผนใหม่ ตามที่ต้ องการ เพื่อรัก ษาความ
ปลอดภัย และการจารกรรมให้สูงขึ้น การปฏิบัติการเตรียมพร้อมในขั้นนี้ถ้าทาได้แล้วจะกระทาโดยไม่แจ้งให้
ฝ่ายพลเรือนทราบ
๓. สถานการณ์เตรีย มพร้อม ขั้น ๓ หรือ DEFCON 3 คือสถานการณ์เตรียมพร้อมซึ่งต้องการให้
กาหนดที่มอบหมายให้ปฏิบัติงานสถานการณ์เตรียมพร้อมให้สูงกว่าปกติทั่วๆ ไป แล้วสถานการณ์ขั้นนี้กาลัง
ทั้งหมดและแหล่งอาวุธทั้งหมดจะต้องเข้ามารวมอยู่ภายในการบังคับบัญชาแผนของสถานการณ์เตรียมพร้อม
ขั้นสูงขึ้นไป จะต้องมีการทบทวนและพร้อมที่จะใช้ได้ ในขั้นนี้ถ้าทาได้แล้วควรจะไม่ประกาศให้ประชาชนทราบ
เช่นเดียวกัน
๔. สถานการณ์เตรียมพร้อม ขั้น ๒ หรือ DEFCON 2 คือสถานการณ์เตรียมพร้อมที่ต้องการให้เพิ่ม
การเตรียมพร้อมกาลังทางทหารให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก แต่ยังน้อยกว่าการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุด การใช้กาลังทาง
ทหารจาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกบภารกิจ การปฏิบัติขั้นต้นอาจต้องนาเอามาใช้เพื่อให้การเลือนขึ้นไปอยู่ในขั้น
การเตรียมพร้อมสูงสุดเป็นไปโดยรวดเร็ว
๕. สถานการณ์เตรียมพร้อม ขั้น ๑ หรือ DEFCON 1 คือสถานการณ์เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดของกาลัง
ทหาร เพื่อความต้องการในการพร้อมที่จะทาการสงครามตามแผน การเตรียมพร้อมในขั้นนี้อาวุธทุกชนิดที่ใช้
ในการป้องกันทางอากาศ จะต้องเข้าประจาที่พร้อมที่จะทาการรบได้ทันที
๖. สถานการณ์เตรียมพร้อมฉุกเฉิน หรือ AIR DEFENSE EMERGENCY (ADE) เป็นสถานการณ์
เตรียมพร้อมขั้นสูงสุด ทั้งกาลังฝ่ายทหารและพลเรือนทั้งหมด โดยปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศ
ทั้งหมด พร้ อมที่จ ะปฏิบัติการได้ทันที การประกาศในขั้นนี้แผนทางทหารและพลเรือน ตลอดจนข้อตกลง
เกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศสามารถที่จะกระทาได้โดยอัตโนมัติ
๘.๔ ความรับผิดชอบและอานาจในการประกาศการเตรียมพร้อม ความรับผิดชอบ และอานาจในการ
ประกาศการเตรี ย มพร้ อ ม การป้ อ งกั น ทางอากาศนี้ ไ ด้ ก าหนดผู้ มี อ านาจและผู้ รั บ ผิ ด ชอบไว้ ต ามแต่ ล ะ
สถานการณ์ ขอให้ ศึก ษารายละเอีย ดในระเบียบปฏิบัติ (รปป.) ที่เกี่ ยวกับการประกาศการเตรีย มพร้อ ม
โดยเฉพาะ
๘.๕ การเตรียมพร้อมการป้องกันทางอากาศสมมุติ ในการฝึกเกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศ เพื่อเป็น
การฝึ ก ระบบป้ องกั น ทางอากาศ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่เ พี ยงบางส่ ว นได้ มีก าหนดใช้ คาต่ อไปนี้แ ทนสถานการณ์
เตรียมพร้อมต่างๆ ที่ปฏิบัติจริงๆ คือ
FADE OUT
แทน DEFCON 5 (NORMAL)
DOUBLE TAKE
แทน DEFCON 4 (INCREASED INTELLIGENCE WATCH)
ROUND HOUSE
แทน DEFCON 3 (INCREASED READINESS)
FAST PACE
แทน DEFCON 2 (FORTHER INCREASED READINESS)
COCKED PISTOL
แทน DEFCON 1 (MAXIMUM READINESS)
BIG NOISE
แทน DEFCON ADE (MAXIMUN MILITARY AND CIBILIAN
READINESS)
----------------------------------------

๒๐๒
บทที่ ๗
การใช้ ปตอ. ในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป
๑. บทนา
ปตอ. เป็นกาลังรบหลักของกองทัพบก ที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุก หน่วยมูลฐานทาง
ยุทธวิธีของ ปตอ. คือหน่วยขนาดที่เล็กที่สุด ที่สามารถปฏิบัติพันธกิจป้องกันภัยทางอากาศ คือ การค้นหา,
การพิสูจน์ฝ่าย, การสกัดกั้น และการทาลายอากาศยานข้าศึก คือหน่วยยิง สาหรับหน่วยยิงของ ปตอ.ทบ.ไทย
๑ หน่วยยิงก็คืออาวุธ ปตอ.๑ หมู่นั่นเอง (ปตอ.๔๐ มม. แบบลากจูง ๑ กระบอก, ปตอ. ๔๐ มม. แบบอัตตาจร
เอ็ม ๔๒, ปตออ. ๑๒.๗ มม. แบบเอ็ม ๑๖ หรือ ปตอ. ๑๒.๗ มม. แบบเอ็ม ๕๕) แต่ละชนิดอาวุธพร้อมพล
ประจาปืนถือเป็น ๑ หน่วยยิง ปัญหาการใช้อาวุธ ปตอ. อยู่ที่การวางกาลังหน่วยยิง ปตอ. เพื่อป้องกันภัยทาง
อากาศอย่างเหมาะสม เพื่อให้หน่วยยิงต่างๆ สามารถกระจานและประสานการยิงอย่างเหมาะสม และสามารถ
ทาลายอากาศยานข้าศึกก่อนที่จะปลดระเบิดอาวุธ ปตอ.ของ ทบ.ไทย หากวางกาลังหน่วยยิงอย่างเหมาะสม
สามารถที่จะใช้ป้องกันภัยทางอากาศต่ออากาศยานที่บินต่าความเร็วสูงได้อย่างดี
๒. หัวข้อพิจารณาเกี่ยวกับภารกิจ
๒.๑ กล่าวทั่วไป ผู้บังคับหน่วยกาลังรบที่มี ปตอ.อยู่ เป็นผู้กาหนดภารกิจให้กับหน่วย ปตอ. ว่าจะใช้
ปตอ. ในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ หรือภารกิจทางภาคพื้น การที่ผู้บังคับหน่วยกาลังรบตกลงใจมอบภารกิจ
ให้กับหน่วย ปตอ. จาเป็นต้องพิจารณาของข้าศึกที่กระทบกระเทือนต่อผลสาเร็จของภารกิจของหน่วยกาลังรบ
เป็นหลัก การดาเนินกรรมวิธีในการเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ของการคุกคาม ภารกิจ และลาดับความ
เร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศกับอาวุธ ปตอ. ที่มีอยู่จะต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับหน่วย ปตอ.
อาวุโสจะช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาต่อผู้บังคับหน่วยกาลังรบ ในการดาเนินกรรมวิธีนี้
๒.๒ หน่วย ปตอ. สามารถป้องกันภัยทางอากาศยานที่บินต่าได้ ๒ แบบ คือการป้องกันต่อหน่วยทหาร
ขณะเคลื่อนที่ และการป้องกันบริเวณสาคัญซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรหรือกึ่งถาวร
๒.๒.๑ การป้องกันภัยต่อหน่วยทหารเคลื่อนที่ หน่วย ปตอ. สามารถป้องกันภัยทางอากาศ
ให้กับหน่ว ยกาลังรบและหน่ ว ยสนับ สนุ นการรบ ขณะเคลื่อนที่อยู่ในพื้นที่ข้างหน้า การป้องกันแบบนี้การ
วางแผนโดยละเอีย ด การเตรี ย มการ การปรับปรุงที่ตั้ง อาจกระทาไม่ได้ นอกจากนั้นอาจประสบปัญหา
เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการช่วยรบ และการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
๒.๒.๒ การป้องกันบริเวณสาคัญซึ่งเป็ นถาวร และกึ่งถาวร การป้องกันแบบนี้หมายรวมถึง
(แต่อาจไม่เสมอไป) สนามบิน, สะพาน, ที่ตั้งทางการส่งกาลังบารุง และที่บังคับการขนาดใหญ่ การป้องกันแบบ
นี้ตามปกติสามารถที่จะวางแผนโดยะเอียด มีการลาดตระเวนเลือกที่ตั้งการเข้าประจาที่ตั้งอย่างมีเวลา และ
สามารถกาหนดที่ตงั้ อาวุธที่ดีที่สุดได้
๓. หัวข้อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้
ในการจัดการป้องกันภัยทางอากาศ ควรจะได้ปฏิบัติตามลาดับขั้นดังต่อไปนี้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทาง
ยุทธวิธีไม่อานวยให้ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้ทุกขั้นตอนก็ตาม ขั้นตอนที่ไม่สามารถกระทาได้ควร
จะได้กระทาในภายหลังทันทีเมื่อมีโอกาส ลาดับขั้นดังกล่าวมีอังต่อไปนี้ คือ
๓.๑ การกาหนดลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศ เนื่องจากหน่วย ปตอ. มีอยู่อย่าง
จากัด ผู้บังคับหน่วยกาลังรบจะต้องกาหนดลาดับความเร่งด่วน ในการป้องกันภัยทางอากาศของที่ตั้งต่างๆ

๒๐๓
เพื่อต่อสู้การโจมตีในระยะต่าของอากาศยานข้าศึก ผู้บังคับหน่วย ปตอ. ซึ่งตามปกติจะปฏิบัติงานร่วมกับฝ่าย
อานวยการของหน่วยกาลังรบ ในการกาหนดลาดับความเร่งด่วนดังกล่าว จาเป็นต้องพิจารณาถึงระบบอาวุธ
ป้องกันภัยทางอากาศแบบอื่นๆ ที่ครอบคลุมเหนือพื้นที่นั้น และประสิทธิภาพของการใช้มาตรการป้องกันภัย
ทางอากาศเชิงรับ ผู้บังคับหน่วย ปตอ. จะได้แนวทางในการกาหนดลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทาง
อากาศจากผู้บังคับหน่วยกาลังรบ และแผนการใช้ขุมกาลังต่างๆ ของหน่วยกาลังรบมาใช้เป็นมูลฐานในการ
กาหนดลาดับความเร่งด่วน
๓.๒ การใช้อาวุธ ปตอ. ผู้บังคับหน่วย ปตอ. จะใช้หน่วยของตนให้สนองความต้องการของผู้บังคับ
หน่วยกาลังรบอย่างดีที่สุด หัวข้อพิจารณาที่สาคัญในการใช้หน่วยก็คือ การกาหนดลาดับความเร่งด่วนในการ
แหงกันภัยทางอากาศ จานวนอาวุธที่ต้องการและจานวนอาวุธที่มีอยู่ หากจานวนอาวุธที่มีอยู่ไม่อานวยให้
นามาใช้ป้องกันภัยทางอากาศต่อที่ตั้งตามลาดับความเร่งด่วนทั้งหมดได้ ผู้บังคับหน่วย ปตอ. จะต้องเสนอแนะ
การใช้หน่วยของตนอย่างดีที่สุด
๓.๓ การวางแผนการป้องกัน เพื่อที่จะใช้อาวุธที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการวางแผนขั้นแรก
จะต้องใช้แผ่ น กาหนดที่ตั้งขั้น แรก หรื อกี่ว างแผนป้องกันแบบวงรอบ การวางการใช้กาลั งและแผนที่การ
ออกแบบการป้องกันจะต้องพิจารณาถึงการป้องกันโดยสม่าเสมอ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การติดพันแต่
เนิ่น การป้องกันในทางลึก และการเพิ่มน้าหนักการป้องกันตามเส้นทางเข้ามาของอากาศยานที่คาดว่าข้าศึก
น่าจะใช้
๓.๔ การลดตระเวน การเลือกและการเข้าประจาที่ตั้ง หากมีโอกาสควรจะได้กระทาการลาดตระเวน
ทางพื้นดิน เพื่อเลือกที่ตั้งของแต่ละหมู่ปืน โดยอาศัยการวางแผนการป้องกันที่ได้วางไว้เป็นแนวทางในการ
เลือกที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศและพืชพันธุ์ ที่ตั้งหน่วยอื่นๆ และปัจจัยอื่น ซึ่งไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่ ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการวางแผนการป้องกัน ควรจะรายงานสิ่งเหล่านี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และหากจาเป็นอาจต้องปรับ
แผนการป้องกันเสียใหม่
๓.๕ การปรับที่ตั้งอาวุธใหม่ ภายหลังที่ได้วางอาวุธในขั้นแรกแล้ว ที่ตั้งอาวุธเหล่านี้อาจจาเป็นต้อง
ปรับเสียใหม่ เพื่อเพิ่มพูนเขตการยิงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสาร และการระวังป้องกันที่ตั้งให้
ดีขึ้น
๓.๖ การปรับปรุงที่ตั้ง ภายหลังเข้าประจาที่ตั้ง และอาวุธได้ตั้งยิงแล้ว การปรับปรุงที่ตั้งจะต้องเริ่ม
กระท าทัน ที การปรั บ ปรุ งที่ ตั้ งจะต้อ งกระทาอยู่ต ลอดเวลา ตราบเท่า ที่ ยัง คงอยู่ ประจา ณ ที่ ตั้ง แห่ ง นั้ น
นอกจากนั้นควรสร้างที่กาบัง การซ่อนพราง การวางสาย และมาตรการอื่นๆ ที่กาหนดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความอยู่
รอด ที่ตั้งยิงสารองควรเลือกขึ้นและควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ตอนที่ ๒
หลักการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนป้องกันภัยทางอากาศ
๔. หลักในการวางแผนการป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ
ผู้บังคับหน่วยกาลั งรบเป็น ผู้กาหนดลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ ผู้บังคับ
หน่วย ปตอ. เป็นผู้ตกลงใจที่จะต้องหาวิธีใช้หน่วยของตนอย่างดีที่สุด อาวุธ ปตอ. เป็นอาวุธที่ใช้ป้องกัน ต่อสู้
ภัยทางอากาศต่อที่ตั้งต่างๆ ที่ผู้บังคับหน่วยกาลังรบประสงค์จะป้องกันให้ได้จานวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
และตามลาดับความเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย อย่างไรก็ตามที่ตั้งที่มีลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันมากกว่า
จะต้องใช้อาวุธ ทาการป้ องกัน ก่อนที่ตั้งที่มีล าดับความเร่งด่ว นในการป้องกันรองๆ ลงมา เพื่อให้ บรรลุ ถึง

๒๐๔
ประสิทธิภาพสูงสุ ด ผู้ บั งคับ หน่ ว ย ปตอ. ควรจะพิจารณาและพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ห ลั กการต่างๆ กัน
วางแผนป้องกันต่อหน่วย หรือที่ตั้งแต่ละแห่ง ขณะเดียวกันปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการวาง
แผนการป้องกัน เช่น การคุกคามของข้าศึกที่คาดหมายไว้ , ภูมิประเทศ, จานวนอาวุธที่มีอยู่, ขนาดและรูปร่าง
และระยะระหว่างบริเวณสาคัญที่ทาการป้องกันซึ่งอยู่ข้างเคียง อาจทาให้ต้องปฏิบัติการตามลาดับความสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามแต่ละหลักการต้องนามาใช้ เพื่อให้บังเกิดผลสูงสุดในการป้องกันหลักในการวาง
แผนการป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ ได้แก่
๔.๑ การป้องกันโดยสม่าเสมอ โดยทั่วไปอากาศยานข้าศึกสามารถที่จะเข้าโจมตีจากทุกทิศทุกทางได้
ข้าศึกย่อมจะแสวงหาทิศทางที่เกื้อกูล แก่การโจมตีมากที่สุด ข้าศึกพยายามขยายผลไปยังจุดอ่อนของการ
ป้องกัน ดังนั้นการป้องกันจะต้องกระทาโดยสม่าเสมอ เพื่อเผชิญการโจมตีของข้าศึกจากทุดทิศ ด้วยเขตการยิง
และปริมาตรการยิงซึ่งมีปริมาณเท่าๆ กัน ครอบคลุมโดยรอบ ข้อยกเว้นสาหรับการป้องกันโดยสม่าเสมอก็
เฉพาะในกรณีที่คาดว่าการเข้าโจมตีของข้าศึกน่าจะกระทาตามเส้นทางเข้าคาดคะเน หรือเส้นทางบังคับโดย
แน่นอนเท่านั้น
๔.๒ การช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน หลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้ นามาใช้ด้วยการกาหนดที่ตั้ง
ปตอ. เพื่อให้พื้นที่อับกระสุนของอาวุธ หน่วยยิงหนึ่งได้รับการครอบคลุมจากการยิงของอาวุธที่ตั้งอยู่ข้างเคียง
อย่างน้อยที่สุดหนึ่งหน่วยยิง การกระทาดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มปริมาตรการยิงในบริเวณที่เขตการยิงของอาวุธ
เหล่านี้ซ้อนกัน เพื่อดารงไว้ซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น อาวุธแต่ละหน่วยยิงไม่ควรตั้งห่างกันเกินกว่า
สองในสามของระยะยิงหวังผลหรือสาหรับ ปตอ.๔๐ มม. นะยะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือไม่มากกว่า ๑,๑๐๐
เมตร และ ปก.ตอ. ๑๒.๗ มม. คือไม่มากกว่า ๔๘๐ เมตร พลประจาปืนจะต้องสามารถทาการตรวจค้นที่หมาย
ณ ระยะไกลสุด เพื่อเกื้อกูลการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เขตการยิงที่มีการกาบังซึ่งหน่วยยิงไม่สามารถจะทาการ
ยิงได้ ควรจะต้องมีอาวุธอีกหน่วยยิงหนึ่ง ทาการยิงครอบคลุมถึงเขตอับกระสุนนั้นได้
๔.๓ การติดพันแต่เนิ่น วัตถุประสงค์ของการติดพันแต่เนิ่นก็เพื่อทาลายอากาศยานเสียก่อนที่อากาซ
ยานนั้น จะปลดระเบิด เนื่ องจากข้าศึกสามารถเลื อกอากาศยาน,ท อาวุธ ที่ใช้โ จมตีและวิธีการโจมตีอย่าง
กว้างขวาง จึงไม่สามารถกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการวางอาวุธให้สามารถติดพันแต่เนิ่นให้ได้ผลมากที่สุดได้
ดังนั้น ขีดขนาดของการติดพันแต่เนิ่นย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของบริเวณสาคัญที่ทาการป้องกัน จานวนอาวุธที่มี
อยู่ ความต้องการในการป้องกันโดยสม่าเสมอ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และหลักการอื่นๆ ที่จะกล่าวต่อไป
ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศ และเรดาร์ของพองพันจะช่วยให้การติดพันแต่เนิ่ นได้ โดยการแจ้งภัยเนิ่นให้หน่วยยิง
ทุกหน่วย
๔.๔ การเพิ่มน้าหนักในการป้องกัน การวางกาลังของหน่วยยิง อาจเพิ่มน้าหนักไปยังเส้นทางเข้ามา
ของอากาศยานข้าศึกที่บินในระยะต่า เนื่องจากตามเส้นทางเหล่านี้ หากไม่เพิ่มน้าหนักในการป้องกันแล้ว จะ
เป็นการเพิ่มความสาเร็จในการเข้าโจมตีของข้าศึกมากยิ่งขึ้น การตกลงใจเพิ่มน้าหนักในการป้องกันจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจากว่าการเพิ่มน้าหนักย่อมเสียผลต่อความสม่าเสมอของการป้องกัน การ
เพิ่มน้าหนักนั้นจาเป็นที่จะใช้หน่วยยิงในการวางการป้องกันโดยสม่าเสมอ เช่น เมื่อที่ตั้งที่ทาการป้องกันอยู่ใน
หุบเขาลึกๆ ซึ่งจากัดทิศทางการเข้าโจมตีของข้าศึกเฉพาะแนวหุบเขาเท่านั้น
๔.๕ การป้ องกั น ทางลึ ก การติ ด พั นอากาศยานข้า ศึ ก จะต้ องกระท าอย่า งต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ มี ก าร
หยุดชะงักอาวุธ ปตอ. ควรติดพันอากาศยานข้าศึกทันทีที่เข้ามาอยู่ในระยะยิง และติดพันตลอดไปจนกระทั่งที่
หมายถูกทาลาย หรือพ้นระยะยิง เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่เข้ามาใกล้บริเวณมากเพียงใด ปริมาตรการยิงที่ทาการ
ยิงต่ออากาศยานนั้นก็ควรเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ ควรนาเอาหลักการนี้มาใช้อย่างเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดการ
ป้องกันทางลึก

๒๐๕
๕. ปัจจัยที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการวางแผนการป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ
ผู้บังคับหน่วย ปตอ. จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีกระทบกระเทือนต่อการใช้หลักการวางแผน
ป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ ที่กล่าวมาแล้ว คือ.๕.๑ การคุกคาม การคุมคามของข้าศึกย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อการวางแผนป้องกันต่อสู้ภัยทาง
อากาศทุกวิถีทาง การป้องกันจะต้องสามารถที่จะเผชิญกับการใช้อาวุธและเทคนิคต่างๆ อันผสมผสานกันที่
คาดว่าข้าศึกย่าจะใช้ขีดความสามารถของข้าศึก อาจจะโจมตีโดยใช้เครื่องบินปีกหมุนไปจนถึงอากาศยานที่มี
สมรรถนะสูง จากการใช้อาวุธตามแบบจนถึงอาวุธนิวเคลียร์ และจากการใช้ยุ ทธวิธีดาโจมตี จนถึงการใช้ระบบ
การโจมตีร ะดับ ต่า ดังนั้นที่ตั้งของอาวุธ ปตอ. ควรจะปรับให้ เหมาะสมที่จะป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศกับ
ยุทธวิธี ปละอาวุธที่ข้าศึกใช้ให้ได้ผลมากที่สุดเท่าที่จะทาได้
๕.๒ สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศย่อมีผลกระทบกระเทือนต่อทั้งแบบ และทิศทางของการโจมตีของ
ข้าศึก การวางกาลังหน่ ว ยยิ ง ปตอ. เนื่ องจากอาวุธ ปตอ. เหล่ านี้ใช้เครื่องเล็ งที่ทาการเล็ งด้ว ยสายตาจึง
จาเป็นต้องกาหนดที่ตั้งให้สามารถทาการตรวจการณ์และทาการยิงได้อย่างกว้างขวาง ภูมิประเทศอาจเป็น
ข้อจากัดต่อที่ตั้งอาวุธที่เหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันก็มิ ได้กระทบกระเทือนต่อการโจมตีของข้าศึกเลย หรือ
อาจจะเป็นข้อจากัดต่อทิศทางการเข้าโจมตีต่อบริเวณสาคัญของข้าศึกบ้างก็ได้ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความ
ยุ่ งยากในการค้ น หาอากาศยานข้ าศึก ด้ว ยเรดาร์ ด้ ว ยผู้ ตรวจการณ์และด้ ว ยพลประจ าปื นโดยทั่ ว ไปแล้ ว
จาเป็นต้องใช้อาวุธ ปตอ. เป็นจานวนมากขึ้นเมื่อภูมิประเทศไม่อานวยให้ สามารถเลือกที่ตั้งได้เหมาะสมที่สุด
ได้ และเมื่อภูมิประเทศบังคับด้วยทิศทางการโจทตีของข้าศึก การวางกาลัง ปตอ. สามารถเพิ่มน้าหนักลงตาม
เส้นทางที่คาดว่าข้าศึกจะใช้เข้าโจมตี ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันในบริเวณสาคัญ เป็ นสาเหตุในการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของจานวนอาวุธมากกว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดของบริเวณสาคัญในพื้นที่ที่เป็น
ภูเขา ที่ตั้งอาวุธ ปตอ. ต้องไม่อยู่สูงเกินกว่าแนวบินของอากาศยาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของหน่วยทหาร
ฝ่ายเดียวกัน และเพื่อมิให้เกิดขีดจากัด เนื่องจากเป้าหมายอยู่ต่ากว่าขีดความสามารถในการลดลากล้องปืนลง
ต่าสุด
๕.๓ ลักษณะของบริเวณสาคัญ ลักษณะของบริเวณสาคัญเป็นปัจจัยในความล่อแหลม เช่น ขนาด
รูปร่าง และลักษณะของที่ตั้งภายในบริเวณสาคัญ ลักษณะเหล่านี้ย่อมกระทบกระเทือนต่อการใช้หลักการ
วางแผนป้องกัน และต่อวิธีการและทิศทางการโจมตีของข้าศึก บริเวณสาคัญที่มีขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วข้าศึก
ย่อมต้องใช้เทคนิคในการทิ้งระเบิด ที่มีความประณีตยิ่งขึ้น หรืออาจต้องใช้อากาศยานเครื่องเดียวโจมตีหลาย
เที่ยว หรือต้องใช้อากาศยานที่เข้าโจมตีเพิ่มมากขึ้น หรือทั้งสองอย่าง บริเวณสาคัญมีขนาดเล็ก ตามปกติจะใช้
อาวุธ ปตอ. น้อยกว่า และหน่วยยิงจะต้องตั้งใกล้กับบริเวณสาคัญมากยิ่งขึ้น บริเวณสาคัญที่มีขนาดใหญ่ ข้าศึก
ย่อมต้องเพิ่มอากาศยานที่เข้าโจมตีมากขึ้น ขณะเดียวกันอาวุธ ปตอ. ที่วางกาลังป้องกันจะต้องเพิ่มจานวนมาก
ขึ้น ด้ว ยเช่น กัน ดังที่ได้กล่ าวมาแล้ ว ย่ อมเป็ นสิ่ งที่เห็ นได้ชัดแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบริเวณส าคัญนั้น
ประกอบด้วยที่ตั้งสาคัญๆ หลายแห่ง หน่วยยิง ปตอ. อาจจะต้องกระจายอยู่ภายในบริเวณสาคัญ เพื่อป้องกันที่
ตั้งแต่ล ะแห่ง รูปร่างของบริเวณสาคัญมักกาหนดทิศทางการเข้าโจมตีที่ดีที่สุดของข้าศึก และมีผลกระทบ
กระเทือนต่อหลักการป้องกันโดยสม่าเสมอ และหลักการเพิ่มน้าหนักในการป้องกันตามลาดับ ข้าศึกย่อมจะ
เพิ่มพูนความสาเร็จในการโจมตีทางอากาศต่อบริเวณสาคัญที่มีรูปร่างยาว และแคบด้วยการบินโจมตีตามแนว
ของบริเวณสาคัญ
๕.๔ การประหยัดการใช้อาวุธ ปตอ. จานวนหน่วยยิงที่จาเป็นต้องใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศต่อ
บริเวณสาคัญหลายๆ บริเวณ อาจลดจานวนลงได้เมื่อการป้องกันบริเวณสาคัญแห่งหนึ่ง สามารถให้การป้องกัน

๒๐๖
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสาคัญอีกแห่งหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ควรพิจารณาวางแผนป้องกันรวมโดยผสมผสานที่ตั้ง
หรือหน่วยต่างๆ เหล่านั้น รวมเป็นบริเวณสาคัญที่จะป้องกันเพียงบริเวณเดียว ผลจากการปรับที่ตั้งหน่วยยิง
ดัง กล่ า วจะทาให้ มี ห น่ ว ยยิ ง ปตอ. เหลื อ ส าหรับ น าไปในพื้น ที่ แห่ ง อื่น ได้ เ มื่อ มี การวางก าลั ง ป้ องกั นรวม
ตามปกติจะต้องให้หน่วยยิงต่างๆ วางกาลังป้องกันพื้นที่นั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของบุคคลเดียวกัน
๕.๕ ความสัมพัน ธ์ของปั จจัยต่างๆ ในทางปฏิบัติปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ บังคับหน่วย ปตอ. จะต้องนามา
พิจารณามักจะไม่มีความกระจ่างชัด ควรนาเอาคุณลักษณะของปัจจัยแต่ละอย่างมาเปรียบเทียบกัน และ
นามาใช้อย่างออมชอมกัน ตัวอย่างเช่น การคุกคามทางอากาศของข้าศึก มิใช่ปัจจัยเพียงประการเดียวที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนป้องกันภัยทางอากาศ การคุกคามนี้จะต้องนามาพิจารณาประกอบกับภูมิประเทศของ
บริเวณสาคัญ จานวนและแบบของอาวุธ ปตอ. ที่มีอยู่ นอกจากนั้นควรนาเอาอาวุธที่มิใช่ ปตอ. ซึ่งนามาใช้ใน
บทบาทป้องกันภัยทางอากาศ มาพิจารณาประกอบด้วย นาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาประกอบการพิจารณาในขั้น
สุดท้าย ตามปกติจะช่วยให้สามารถตกลงใจได้อย่างเหมาะสมสาหรับการวางแผนป้องกันภัยทางอากาศให้กับ
แต่ละบริเวณสาคัญ
การวางแผนการวางกาลังป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศต่อบริเวณสาคัญ
วิธีการวางกาลังป้องกันภัยทางอากาศ จาเป็นต้องคานึงถึงหลั กการวางกาลั งและปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบกระเทือนต่อการวางกาลังหน่วย ปตอ. วิธีการวางแผนมี ๒ วิธี ซึ่งสามารถนามาใช้กับหน่วย ปตอ. ที่
มีการจัดแต่ละแบบโดยเฉพาะ หรืออาจเปลี่ยนแปลงการจัดหน่วย หรือใช้หน่วยให้เหมาะสมกับวิธีการวางแผน
แต่ละวิธีก็ได้ วิธีการวางแผนป้องกันบริเวณสาคัญ มี ๒ วิธีคือ
๑) การวางแผนโดยใช้แผ่น กาหนดที่ตั้งขั้นต้น วิธีนี้ใช้ส าหรับหน่ว ย ปตอ. ที่มีอาวุธ ในอัตราชนิด
เดียวกัน หรือใช้กับหน่วย ปตอ. ที่มีอาวุธผสมกัน แต่การวางกาลังห้องกันบริเวณสาคัญแต่ละแห่งจะต้องใช้
อาวุธขนาดเดียวกัน
๒) การวางแผนแบบวงรอบ วิธีนี้ใช้กับหน่วย ปตอ. ซึ่งมีอาวุธ ปตอ. ในอัตราผสมกัน การวางกาลัง
ป้องกันบริเวณสาคัญแต่ละแห่งให้ใช้อาวุธผสมกัน
ตอนที่ ๓
วิธีการวางแผนป้องกันภัยทางอากาศโดยใช้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้น
๖. กล่าวทั่วไป
วิธีและระเบียบปฏิบัติที่จะกล่าวต่อไปนี้ ใช้สาหรับผู้บังคั บหน่วย ปตอ. และฝ่ายอานวยการนามาใช้
เป็นเครื่องมือมูลฐานในการพิจารณาตกลงใจ กาหนดจานวนและที่ตั้งของหน่วยยิงในการวางแผนการป้องกัน
บริเวณสาคัญตามลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศของผู้บังคับหน่วยรบ โดยปกติแล้วในการ
ป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศจะใช้อาวุธ ปตอ. อย่างน้อยที่สุด จานวน ๔ หน่วยยิง เมื่อต้องการจะเพิ่มจานวน
อาวุธแล้วจะเพิ่มได้ครั้งละ ๒ หน่วยยิง ตารางกาหนดการใช้กาลังในการป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศของ ปตอ.
๔๐ มม. และแผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของ ปตอ. ๔๐ มม. และของ ปตอ. ๑๒.๗ มม. ใช้สาหรับเป็นแนวทางใน
การวางแผนขัน้ ต้นของการวางกาลังป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ หลังจากที่ได้วางแผนป้องกันขั้นต้นแล้วจะต้อง
ปรับที่ตั้งยิงใหม่อีกครั้ง เพื่อให้บังเกิดผลสูงสุดในการป้องกัน โดยใช้หลักการแลปัจจัยต่างๆ ที่ได้ถกแถลงลง
มาแล้ว

๒๐๗
๗. ตารางกาหนดการใช้กาลัง
การประมาณจานนวนหน่วยยิงที่ต้องการใช้เพื่อการป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศต่อบริเวณสาคัญไม่ว่า
บริเวณสาคัญจะมีรูปร่างอย่างไรก็ตาม ย่อมใช้ตางรางกาหนดการใช้กาลังของ ปตอ. ๔๐ มม. เป็นแนวทางใน
การกาหนดจานวนหน่วยยิงได้ ตารางกาหนดการใช้กาลังนี้ไม่ใช้กับการป้องกันขบวนเดินหรือบริเวณสาคัญ
อื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยที่จะต้องวางกาลังเป็นเส้นตรง ถ้าต้องการเพิ่มความแข็งแรงในการป้องกัน
อาจจะเพิ่มจานวนหน่วยยิง ปตอ. ตามหมายเหตุข้อ (๓) ของตารางกาหนดการใช้กาลัง ตารางกาหนดการใช้
กาลังนี้ได้กาหนดจานวนหน่วยยิง ปตอ. ๔๐ มม. ที่มีใช้ในการป้องกันภัยบริเวณสาคัญ ซึ่งมี ขนาดรอบบริเวณ
สาคัญถึง ๓๘,๐๐๐ เมตร ตัวอย่างเช่น บริเวณสาคัญที่มีเส้นรอบวงยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร ต้องใช้ ปตอ. ๔๐ มม.
จานวน ๔ หน่วยยิง สาหรับบริเวณสาคัญที่มีเส้นรอบวงใหญ่กว่าที่กาหนดไว้ในตารางกาหนดการใช้กาลังนี้ให้
เพิ่มอาวุธขึ้นครั้ง ๒ หน่วยยิง ทุกๆ เส้นรอบวงที่เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ เมตร หรือเศษของ ๑,๐๐๐ เมตร
๘. แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้น
ภายหลังจากที่ทราบจานวนหน่วยยิงที่ต้องการแล้ว การใช้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของอาวุธแต่ละ
หน่วยยิง แผ่นกาหนดที่ตั้งของ ปก.ตอ. ๑๒.๗ มม. จะแสดงจานวนอาวุธโดยประมาณที่ต้องใช้เช่นกัน แผ่น
กาหนดที่ตงั้ ขั้นต้นเหล่านี้ จะไม่นามาใช้วางแผนป้องกันขบวนเดิน แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นใช้ในการกาหนดที่ตั้ง
หน่วยยิงให้มีการป้องกันโดยสม่าเสมอ และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่คานึงถึงลักษณะภูมิประเทศ
ตามปกติแล้วที่ตั้งต่างๆ ที่บนแผนที่และบนพื้นดินจะต้องปรับใหม่ โดยพิจารณาถึงหลักการและปัจจัยต่างๆ ที่
ถกแถลงมาแล้วข้างต้น
ตารางกาหนดการใช้กาลังของ ปตอ. ๔๐ มม.
เส้นรอบวงของบริเวณ
สาคัญเป็นเมตร
๐ – ๒,๗๐๐
๒,๗๐๐ – ๕,๕๐๐
๕,๕๐๐ – ๗,๓๐๐
๗,๓๐๐ – ๘,๔๐๐
๘,๔๐๐ - ๙,๕๐๐
๙,๕๐๐ – ๑๐,๖๐๐
๑๐,๖๐๐ – ๑๑,๗๐๐
๑๑,๗๐๐ – ๑๒,๘๐๐
๑๒,๘๐๐ – ๑๓,๙๐๐
๑๓,๙๐๐ – ๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๑๐๐
๑๖,๑๐๐ – ๑๗,๒๐๐
๑๗,๒๐๐ – ๑๘,๓๐๐
๑๘,๓๐๐ – ๑๙,๔๐๐
๑๙,๔๐๐ – ๒๐,๕๐๐
๒๐,๕๐๐ – ๒๑,๖๐๐

จานวนหน่วยยิง
๔
๖
๘
๑๐
๑๒
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๔
๒๖
๒๘
๓๐
๓๒
๓๔

เส้นรอบวงของบริเวณ
สาคัญเป็นเมตร
๒๑,๖๐๐ – ๒๒,๗๐๐
๒๒,๗๐๐ – ๒๓,๘๐๐
๒๓,๘๐๐ – ๒๔,๙๐๐
๒๔,๙๐๐ – ๒๖,๐๐๐
๒๖,๐๐๐ – ๒๗,๐๐๐
๒๗,๐๐๐ – ๒๘,๑๐๐
๒๘,๑๐๐ – ๒๙,๒๐๐
๒๙,๒๐๐ – ๓๐,๓๐๐
๓๐,๓๐๐ – ๓๑,๔๐๐
๓๑,๔๐๐ – ๓๒,๕๐๐
๓๒,๕๐๐ – ๓๓,๖๐๐
๓๓,๖๐๐ – ๓๔,๗๐๐
๓๔,๗๐๐ – ๓๕,๘๐๐
๓๕,๘๐๐ – ๓๖,๙๐๐
๓๖,๙๐๐ – ๓๘,๐๐๐

จานวนหน่วยยิง
๓๖
๓๘
๔๐
๔๒
๔๔
๔๖
๔๘
๕๐
๕๒
๕๔
๕๖
๕๘
๖๐
๖๒
๖๔

๒๐๘
หมายเหตุ

(๑) การช่วยเหลือซึ่งกันและกันสูงสุด ๑,๑๐๐ เมตร
(๒) สาหรับบริเวณสาคัญที่มีเส้นรอบวงมากกว่า ๓๘,๐๐๐ เมตร ควรจะเพิ่มอาวุธขึ้น ๒
หน่วย ยิ่งของแต่ละเส้นรอบวงที่เพิ่มขึ้นครั้งละ ๑,๑๐๐ เมตร (หรือเศษของ ๑,๑๐๐ เมตร)
(๓) การเพิ่มความแข็งแรงในการป้องกันอาจจะทาได้โดยการเพิ่มอาวุธและลดระยะห่าง
ระหว่างอาวุธลง

๘.๑ แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของ ปตอ. ๔๐ มม.
๘.๑.๑ ลักษณะ แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของ ปตอ. ๔๐ มม. สร้างขึ้นมาตามมาตราส่วนของแผนที่ที่ใช้
จุดต่างๆ ใช้แทนที่ตั้งอาวุธแต่ละจุดห่างกันตามแนวทางลุก ๑,๑๐๐ เมตร แต่ละแนวทางลึกห่างกัน ๙๐๐ เมตร
จุดบนแนวทางลึกของแต่ละแนวจะมีระยะลดเหลื่ อมกันอยู่ ๕๕๐ เมตร ทั้งนี้เพื่อให้ บังเกิดผลคือเป็นรูปที่
สม่าเสมอกัน ซึ่งอาวุธที่อยู่ข้างเคียงกันทุกกระบอกจะมีระยะห่างกัน ๑,๑๐๐ เมตร หรือน้อยกว่าโดยรอบ ทา
ให้หน่วยยิงแต่ละหน่วยยิง มีอาวุธช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ อย่างน้อย ๒ หน่วยยิง
๘.๑.๒ การใช้ แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นที่ได้แสดงไว้ตามรูปที่ ๖ ควรใช้เพื่อช่วยในการกาหนดที่ตั้งขั้น
แรกของหน่วยยิง การใช้เพียงแต่วางแผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นลงบนแผ่นที่ซึ่งมาตราส่ วนเดียวกันกับแผ่นกาหนด
ที่ตั้งขั้นต้น แล้วเลื่อนแผ่นนี้ไปจนกระทั่งจานวนหน่วยยิงที่มากที่สุดอยู่ในหรือใกล้บริเวณสาคัญ ที่ตั้งเหล่านี้
จะต้องเลื่อนเข้าหา หรือเลื่อนออกห่างจากจุดศูนย์กลางของบริเวณสาคัญตามความต้องการของหลักการติด
พันแต่เนิ่น การเพิ่มน้าหนักการป้อ งกันตามเส้นทางและป้องกันทางลึก นอกจากนั้นยังจะต้องพิจารณาถึงการ
คุกคามของข้าศึกที่คาดหมายไว้ ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะของบริเวณสาคัญอีกด้วย

รูปที่ ๖ แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของ ปตอ. ๔๐ มม.
๘.๒ แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของ ปก.ตอ. ๑๒.๗ มม.
๘.๒.๑ ลักษณะ แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของ ปก.ตอ. ๑๒.๗ มม. สร้างขึ้นตามมาตราส่วนของแผนที่ที่
ใช้ (ตามปกติมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐) โดยกาหนดจุดที่ตั้งต่างๆ ตามแนวทางลุกแต่ละจุดห่างกัน ๔๘๐ เมตร

๒๐๙
แต่ละแนวทางลึกของจุดอยู่ห่างกัน ๔๒๐ เมตร จุดบนแนวทางลึกของแต่ละแนวซึ่งอยู่ ข้างเคียงกัน จะมีระยะ
ลดเหลื่อมกันอยู่ ๒๔๐ เมตร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นรูปแบบที่สม่าเสมอโดยอาวุธที่อยู่ข้างเคียงกันจะมีระยะห่างกัน
๔๘๐ เมตร หรือน้อยกว่าโดยรอบ เพื่อให้หน่วยยิงแต่ละหน่วยยิงมีอาวุธซึ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างน้อย
ที่สุด ๒ หน่วยยิง
๘.๒.๒ คงมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการใช้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของ ปตอ. ๔๐ มม. ทุกประการ

รูปที่ ๗ แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของ ปก.ตอ. ๑๒.๗ มม.

๙ วิธีการดาเนินการวางแผนการป้องกัน
๙.๑ กล่าวทั่วไป ลาดับมูลฐานในการวางแผนการป้องกันบริเวณสาคัญที่อยู่ประจาที่ถาวร และกึ่งถาวร เป็นไป
ดังต่อไปนี้.๙.๑.๑ จัดหาแผนที่ที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดีที่สุด
๙.๑.๒ ลากเส้นโดยรอบบริเวณสาคัญบนแผนที่ แล้วหาความยาวของเส้นนั้น
๙.๑.๓ หาจานวนอาวุธที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการป้องกันจากตารางกาหนดการใช้กาลัง

๒๑๐
๙.๑.๔ ให้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นโดยกาหนดที่ตั้งของอาวุธในขั้นแรก
๙.๑.๕ พิจ ารณาถึงหลักการและปั จจัยต่างๆ ที่ได้ถกแถลงแล้ ว ข้างต้นเพื่อปรับปรุงที่ตั้งต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในขณะนั้น
๙.๑.๖ วิเคราะห์การวางกาลังของหน่วยยิง ภายหลังจากที่ได้เข้าประจาที่ตั้งโดยแท้จริงแล้ว และการ
ปรับที่ตั้งใหม่ถ้าจาเป็น
๙.๒ การป้องกันแบบธรรมดา
การวางแผนการป้องกันแบบธรรมดา โดยใช้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นของ ปตอ. ๔๐ มม. การวางแผน
คงปฏิบัติตามลาดับขั้นที่กล่าวไว้ในข้อ ก. ข้างต้น การดาเนินการวางแผนเช่นเดียวกันนี้ คงนามาใช้กับการ
ป้องกันในหัวข้อพิจารณาพิเศษอื่นๆ ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
๙.๓ การป้องกันเมื่อทุกส่วนของบริเวณลากับความสาคัญไม่เท่ากัน
ภายในบริเวณสาคัญที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ อาจเป็นไปได้ที่ที่ตั้งต่างๆ ภายในบริเวณสาคัญนั้นมีลาดับ
ความเร่งด่วนไม่เท่ากัน ในกรณีเช่นนี้คงใช้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นวางกาลังป้องกันจุดต่างๆ ในบริเวณสาคัญ
เหล่านั้น โดยปรับแผ่นกาหนดให้เหมาะ อาวุธต่างๆ ที่จะต้องเลื่อนเนื่องจากภูมิประเทศเป็นอุปสรรคด้ว ย
สาเหตุอื่นๆ ก็ตาม ควรเลื่อนอาวุธเหล่านั้นไปยังจุดที่มีความสาคัญมากกว่า
๙.๔ การป้องกันบริเวณสาคัญที่ไม่เป็นวงกลม
๙.๔.๑ การวางแผนการป้องกันบริเวณสาคัญที่ไม่เป็นวงกลม การวางอาวุธโดยทั่วไปคงมีลักษณะ
เช่นเดียวกับรูปร่างของบริเวณสาคัญ เมื่อได้กาหนดบริเวณสาคัญลงบนแผนที่แล้ว ก็หาขนาดของเส้นรอบ
บริเวณสาคัญ หากเส้นรอบของบริเวณสาคัญคดเคี้ยวจนไม่สามารถที่จะกาหนดพื้นที่ที่ทาการป้องกันโดย
แท้จริงได้ ก็ให้กาหนดเส้นรอบของบริเวณสาคัญขึ้นโดยประมาณ แล้ววัดเส้นนี้เมื่อได้ขนาดของบริเวณสาคัญ
แล้ว นาไปหาจานวนอาวุธจากตารางกาหนดการใช้กาลังขั้นต่อไป ก็ใช้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้ นของ ปตอ. ๔๐
มม. ทาบบนแผนที่ แล้วเลื่อนปรับจนได้ที่ตั้งอาวุธในการป้องกันที่ดีที่สุด วิธีการดังกล่าวคงนามาใช้กับ ปก.ตอ.
๑๒.๗ มม.
๙.๔.๒ บริเวณสาคัญที่มีลักษณะยาวและแคบ สามารถวางกาลังป้องกันโดยใช้อาวุธจานวนที่น้อยกว่า
ที่กาหนดไว้ในตารางกาหนดการใช้กาลัง ตัวอย่างเช่น บริเวณสาคัญยาว ๑,๔๐๐ เมตร กว้าง ๔๐๐ เมตร เส้น
รอบวงของบริเวณสาคัญจึงยาว ๓,๘๐๐ เมตร บริเวณสาคัญนี้หากใช้ตารางกาหนดการใช้กาลังประมาณความ
ต้องการอาวุธ ต้องใช้ ปตอ. ๔๐ มม. จานวนถึง ๖ หน่วยยิง แต่ถ้าหากใช้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นอาจใช้เพียง ๔
หน่วยยิง ก็เพียงพอแล้ว รูปร่างของบริเวณสาคัญแบบนี้สามารถป้องกันได้โดยใช้อาวุธน้อยกว่าจานวนอาวุธที่
ได้ระบุ ไว้ในตารางกาหนดการใช้กาลัง การปฏิบัติดังกล่าวคงนามาใช้กับ ปก.ตอ.๑๒.๗ มม. ได้ (หากการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการป้องกัน โดยสม่าเสมอยังคงดารงไว้ ซึ่งการวางหน่วยยิงไว้โดยรอบพื้นที่ที่
ป้องกันเป็นแนวยาวแล้ว ก็ไม่จาเป็นจะต้องวางอาวุธไว้ภายในพื้นที่ป้องกันเพิ่มขึ้นอีก)
หมายเหตุ :
เมื่อใช้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้น จะได้อาวุธที่ต้องการใช้ ๔ หน่วยยิง และเมื่อใช้ตาราง
กาหนดการใช้กาลัง จะได้อาวุธที่ใช้ในการป้องกัน ๖ หน่วยยิง

๒๑๑
๙.๕ การป้องกันร่วมกัน
ปตอ. ๔๐ มม. อาจสนธิการป้องกันบริเวณสาคัญอื่นๆ เมื่อขอบของบริเวณสาคัญอยู่ห่างกันภายใน
ระยะ ๑,๑๐๐ เมตรลงมา หากบริเวณสาคัญต่างๆ มีลักษณะดังกล่าวนี้ ให้วางแผนการป้องกันร่วมกันร่วมเป็น
บริเวณสาคัญเดียวกัน บริเวณสาคัญแต่ละแห่งจึงต้องพิจารณาเป็นจุดสาคัญๆ เสมือนหนึ่งว่าอยู่ในบริเวณที่ทา
การป้องกันเดียวกันทั้งหมด วิธีการดังกล่าวคงนามาใช้กับการวางกาลังของ ปก.ตอ.๑๒.๗ มม. ได้เช่นกัน เว้น
แต่ระยะห่างของบริเวณสาคัญต้องไม่เกิน ๔๘๐ เมตร
๙.๖ เส้นทางเข้าโจมตีของข้าศึก
เส้นทางเข้าโจมตีของข้าศึกโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เส้นทางเข้าคาดคะเน และเส้นทาง
เข้าบังคับ
๙.๖.๑ เส้นทางเข้าคาดคะเน เป็นเส้นทางที่ข้าศึกน่าจะใช้โจมตีต่อบริเวณสาคัญ แต่ก็มิได้จากัดว่า
จะต้องใช้เส้นทางนี้เพียงทางเดียวเท่านั้น ถ้านักบินทาการบินด้วยความเร็ว ๕๐๐ น๊อต ความสูง ๑๕๐ เมตร
เหนือพื้น ดิน ก็สามารถมองเห็น ลักษณะภูมิประเทศโดยละเอียดได้เพียงเล็ กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามจะ
สามารถมองเห็นที่หมายขนาดใหญ่ เช่น เส้นทางหลวง แม่น้า และทิวเขาได้เป็นอย่างดี และอาจจะใช้ที่หมาย
เหล่านี้ช่วยในการเดินอากาศ ที่หมายทางพื้นดินต่างๆ จะช่วยในการนาทางของอากาศยานข้าศึกเข้าสู่บริเวณ
สาคัญ เราจึงควรพิจารณาเป็นเส้นทางเข้าคาดคะเนในการวางแผนการป้องกันโดยใช้แผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้น
คงวางแผนการป้องกันตามวิธีการดังกล่าวมาแล้วปกติ เว้นแต่ว่าให้หมุนแผ่นกาหนดที่ตั้งขั้นต้นเพื่อให้การ
กาหนดที่ตั้งอาวุธที่มีจานวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ วางอยู่ตามเส้นทางเข้าคาดคะเน หากการกระทาดังกล่าว
นี้ยังไม่บรรลุถึงระดับของการเพิ่มน้าหนักในการป้องกันที่ต้องการ ก็อาจเพิ่มจานวนอาวุธในทิศทางนั้นขึ้นอีกก็
ได้ และถ้าไม่มีอาวุธที่จะเพิ่มก็ให้ปรับปรุงที่ตั้งอาวุธที่ได้วางไว้เสียใหม่ โดยจัดให้อาวุธตั้งอยู่ในแนวของเส้นทาง
คาดคะเนอันเป็นการยอมเสีย ซึ่งการป้องกันโดยสม่าเสมอบางด้านไป
๙.๖.๒ เส้นทางเข้าบังคับ เป็นเส้นทางที่บังคับให้ฝ่ายโจมตีจาเป็นต้องใช้ การวางแผนป้องกันในกรณีที่
มีเส้นทางบังคับนี้ ไม่จาเป็นต้องคานึงถึงหลั กการป้องกันโดยสม่าเสมอ และการวางกาลังต้องให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
๑๐. การป้องกันบริเวณสาคัญโดยทั่วไป
๑๐.๑ การป้องกันหน่วยปืนใหญ่สนาม
ตามปกติกองร้อย ป.สนาม จะต้องใช้ ปตอ.๔ หน่วยยิง หรือมากกว่า วางกาลังไว้ทางปีกและทางกอง
หลังของกองร้อย ป.สนาม รูปแบบของการวางกาลังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับที่ตั้งยิงของ ป.สนาม ซึ่งอาจจะตั้งยิงตาม
แนวยาว หรื อตั้งอยู่ข้างกลังกาบั ง และรู ป แบบนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามหลั กการวางแผนป้องกันในบาง
สถานการณ์ หน่วยยิง ปตอ. อาจจาเป็นต้องตั้งยิงไปข้างหน้าของ ป.สนาม ก็ได้ ถ้าหากมีการใช้อาวุ ธนิวเคลียร์
ผู้บังคับหน่วย ป.สนาม อาจประสงค์ที่จะให้ทาการป้องกันทั้งอาวุธ และเครื่องส่งนิวเคลียร์ก็ได้ ในสงคราม
นิวเคลียร์จานวนหน่วยยิงนี้ใช้ในการป้องกันจะต้องเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับว่าที่ตั้งเครื่องส่งและอาวุธ
นิวเคลียร์นั้น เป็นจุดสาคัญที่จะต้ องป้องกันแยกจากหน่วยไป ป.สนาม หรือทาการป้องกันเป็นที่ตั้งส่วนหนึ่ง
ของที่ตั้ง ป.สนาม ฐานยิงอาวุธปล่อย หรือจรวดอาจตั้งอยู่ในที่ที่มีการซ่อนพราง แล้วจึงนาไปเข้าที่ตั้งยิงเมื่อ
ต้องการทาการยิงภายหลังจากที่ได้ทาการยิงแล้วก็เคลื่อนย้ายกลับเข้าที่ตั้งเดิมอีก การวางแผนป้องกันให้กับ
ฐานยิงดังกล่าว การวางแผนป้องกันต่อฐานยิงแต่ละแห่ง รวมทั้งการคุ้มครองในระหว่างการเปลี่ยนที่ตั้งอีกด้วย

๒๑๒
๑๐.๒ การป้องกันสนามบิน
ตามรูป ก. เป็นตัวอย่างแสดงถึงการวางกาลังป้องกันสนามบินโดยใช้ ปก.ตอ.๑๒.๗ มม. ปตอ. ๔๐
มม. ๒ กองร้อย และ ๑ กองร้อย ควรวางกาลังป้องกันสนามบินในสภาพการณ์เช่นนี้ การป้องกันโดยสม่าเสมอ
เป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงตัวอย่างดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นการใช้หมวด ปตอ.๔๐ มม. ครอบคลุมพื้นที่อับของเรดาร์
และหใวด ปก.ตอ. ๑๒.๗ มม. ในการวางกาลังป้องกันที่ตั้งกองร้อยฮอค

๒๑๓

๑๐.๓ การป้องกันหน่วยทหารขณะเคลื่อนที่

๒๑๔
เป้าหมายอย่างหนึ่งของอากาศยานข้าศึก ก็คือขบวนยานยนต์เคลื่อนที่ ซึ่งตามธรรมชาติแล้วมีจุดอ่อน
อยู่ที่ถูกตรวจการณ์ได้ไกลจากการตรวจการณ์ทางอากาศ ทาให้ถูกโจมตีทางอากาศอยู่เสมอ จริงอยู่เราอาจ
เคลื่อนย้ายในเวลากลางคืนได้ แต่ในสถานการณ์เพิ่มเติมกาลังและส่งกาลังบารุงอย่างฉุกเฉินหรือถอนตัว ก็ต้อง
ย่อมมีการเคลื่อนย้ายขบวนยานยนต์เกิดขึ้น การจะป้องกันขบวนยานยนต์เคลื่อนที่ไปให้ถึงจุดหมายนั้นก็ต้อง
ป้องกันการโจมตีทางอากาศข้าศึกให้ได้ จึงสมควรที่จะเรียนรู้การต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ให้กับขบวนยาน
ยนต์หน่วยทหารขณะเคลื่อนที่ด้วยอาวุธ ปตอ. แบบต่างๆ
๑๐.๓.๑ การป้องกันขบวนเดิน การต่อต้านการโจมตีทางอากาศต่อขบวนยานยนต์เคลื่อนที่ จะต้อง
อาศัยการปฏิบัติการที่รวดเร็ว และการยิงที่แม่นยา เพราะเป็นที่แน่ชัดว่าอากาศยานที่เข้าโจมตีนั้นจะต้องใช้
เทคนิคการดาเนินกลยุทธ์หลายแบบที่แตกต่างกัน เพื่อปล่อยอาวุธลงโจมตีในการโจมตีขบวนยานยนต์เคลื่อนที่
ให้ได้ต้องใช้การจู่โจมและหลบหนีไป ก่อนที่จะมีการยิงต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศอย่างได้ผลจะเริ่มขึ้น ฉะนั้น
การวางแผนใช้ ปตอ. วางข้างหน้าและข้างหลังขบวนเดิน ควรวางหน่วยยิงเพื่อเพิ่มเติมน้าหนักในการป้องกัน
โดยใช้หลักการติดพันแต่เนิ่นให้มากที่วุด และใช้หลักการป้องกันในทางลึก ตามเส้นทางเข้าอากาศยานข้าศึก
น่าจะใช้เป็นประโยชน์ในการโจมดีมากที่สุด จานวนหน่วยยิงที่จะใช้ขึ้นอยู่กับความยาวของขบวนเดิน
๑๐.๓.๒ การต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ขบวนยานยนต์เคลื่อนที่ สามารถกระทาได้ ๒ วิธี คือ
อาวุธ ปตอ. เคลื่อนที่ไปพร้อมกับขบวน
อาวุธ ปตอ. เข้าที่ตั้งยิงล่วงหน้าตามเส้นทางการเคลื่อนที่
๑๐.๓.๓ การใช้อาวุธ ปตอ. ร่วมไปกับขบวน
๑๐.๓.๓.๑ ระบบอาวุธ ปตอ.วัลแดน อาวุธ ปตอ.วัลแดนเป็นอาวุธที่เหมาะสมที่สุดในการ
เคลื่อนที่ร่วมไปกับขบวนเดิน ปกติหน่วยขนาดหมวดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ใช้สาหรับป้องกันขบวนยานยนต์
เคลื่อนที่ขนาด ๑ กองร้อย ผบ.หมวด จะวาง ปตอ.วัลแดน อยู่ระหว่าง ๔ - ๕ คันแรกของต้นขบวน และ ๔ ๕ คันหลังของท้ายขบวน ปตอ.วัลแดน ที่เหลือจัดเข้าขบวนโดยวางน้าหนักการป้องกันไปต้นขบวนและท้านข
บวน ทั้ง นี้ เ พื่ อให้ แ น่ ใ จว่ า ปตอ.วั ล แดน สามารถสนับ สนุ นช่ ว ยเหลื อกั นได้ ถ้ ามี อาวุธ ไม่ เ พีย งพอที่ จะยิ ง
ช่วยเหลือกันได้ทั้งขบวน ให้วางน้าหนักการป้องกันมาอยู่หัวขบวนและท้ายขบวน โดยไม่ต้องคานึงถึงการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๑๐.๓.๓.๒ ชุดเรดอาย ก็เช่นเดียวกันควรวางให้อยู่ตอนหน้าและท้ายขบวน ถ้าหลังจากวาง
น้าหนักในการป้องกันแล้ว ยังมีจรวดเหลืออยู่ให้วางห่างเท่ากัน กระจายไปทั่วขบวน ถ้ามีจรวดเพียง ๑ ชุด ก็
ควรแยกเป็น ๒ ส่วน (๑ ชุดมีจรวด ๒ ลูก) ส่วนหนึ่งอยู่ต้นขบวน อีกส่วนหนึ่งอยู่ใกล้ท้ายขบวน
๑๐.๓.๓.๓ ปตอ.๔๐ มม. แบบ เอ็ม ๔๒ และ ปก.ตอ. ๑๒.๗ มม. เอ็ม ๑๖ เพื่อให้มั่นใจว่า
อากาศยานที่เข้าโจมตีทางหัวหัวหรือท้ายขบวน จะต้องถูกติดพันโดยเร็วที่สุด และด้วยอานาจการยิงที่รุนแรง
ที่สุด ผู้วางแผนการป้องกันขบวนเดินจะต้องวางกาลัง ปตอ. จานวน ๓ หน่วยยิงเพื่อป้องกันส่วนหัวของขบวน
สาหรับ ปตอ.๔๐ มม. วางภายในช่องความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ของช่วงแรกตอนหัวขบวนหน่วยยิงแรก ให้วาง
หลังรถนาขบวน ๑๐๐ เมตร หน่วยยิงที่ลองวางห่างหน่วยยิงแรก ๕๕๐ เมตร และหน่วยยิงที่สามวางห่างหน่วย
ยิงที่สอง ๕๕๐ เมตร สาหรับการป้อกันส่วนท้ายขบวนคงปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับการป้องกันส่วนหัวของขบวน
(สาหรับ ปก.ตอ. ๑๒.๗ เมตร วางไว้ช่วงความยาว ๖๐๐ เมตร ของช่วงแรก ตอนหัวขบวน หน่วยยิงแรกให้วาง
หลังรถนาขบวน ๑๐๐ เมตร หน่วยยิงที่สองวางห่างหน่วยยิงแรก ๒๕๐ เมตร และหน่วยยิงที่สามวางห้างที่ส อง
๒๕๐ เมตร สาหรับการป้องกันส่วนท้ายของขบวนคงปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับการวางกาลังป้องกันส่วนหัวของ
ขบวน)

๒๑๕
ส่วนที่เหลือของขบวนควรวางหน่วยยิงห่างกันเท่ากับระยะช่วยเหลือซึ่งกันและกันของอาวุธ สาหรับ
ปตอ.๔๐ มม. วางไว้ทุกระยะห่าง ๑,๑๐๐ เมตร หรือเศษของ ๑,๑๐๐ เมตร ตลอดขบวนเดิน หากจานวน
อาวุธที่คานวณออกมาได้เป็นเลขคี่ ก็ให้บวกเข้าไปอีกหนึ่งหน่วยยิงโดยวางไว้ตรงกลางของขบวนเดิน
๑๐.๓.๓.๔ เมื่อขบวนถูกโจมตีทางอากาศ ผู้บังคับขบวนต้องเป็นผู้ ตัดสินใจว่าจะยังคงให้
ขบวนเคลื่อนที่ต่อไป ตามเส้นทางนั้น หรือจะกระจายกาลังของขบวนออกไปตามข้างถนน อาวุธ ปตอ. แม้ว่า
จะทาการยิงได้ ในขณะเคลื่อนที่ก็ตาม แต่ประสิทธิภาพในการยิงจะลดลง หน่วย ปตอ. ควรจะแจ้งให้ผู้บังคับ
ขบวนได้ทราบถึงขีดจากัดข้อนี้ เพื่อนาไปประกอบการตกลงใจในการใช้อาวุธ ปตอ. ได้อย่างเหมาะสม หาก
ขบวนยังคงเคลื่อนที่ไปในขณะที่ข้าศึกโจมตีทางอากาศอาจต้องตกลงกันก่อนว่า ปตอ. อาจต้องหยุดเคลื่อนที่ลง
ชั่วขณะ เพื่อทาการติดพันต่อเป้าหมาย
๑๐.๓.๔ อาวุธ ปตอ. เข้าที่ตั้งยิงล่วงหน้าตามเส้นทางการเคลื่อนที่
การป้องกันขบวนขบวนแทรกซึม หน่วยที่เคลื่อนย้ายด้วยวิธีแทรกซึม ปกติจะไม่ต้องการการป้องกัน
จาก ปตอ. ทั้งนี้ เพราะการเคลื่ อนที่ย้ายโดยวิธีแทรกซึมนี้มักจะไม่เป็นเป้าหมายที่เหมาะสาหรับโจมตีทาง
อากาศของข้าศึก อย่างไรก็ตามในบางครั้งหน่วยแทรกซึมจานวนมากซึ่งเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางต่างๆ อาจเป็น
เป้าหมายสาหรับโจมตีทางอากาศ ก็จาเป็นต้องใช้ ปตอ. ทาการป้องกันในสภาวะเช่นนี้หน่วยยิงต่างๆ อาจเข้า
ที่ตั้งยิงที่เหมาะสม ตลอดเส้นทางแทรกซึมหรือเฉพาะบางส่วนของเส้นทางที่เปิดเผยต่อการโจมตีทางอากาศ
ระยะห่างระหว่างที่ตั้งคงเช่นเดียวกันกับการป้องกันขบวนเดิน หน่วยยิง ปตอ. สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับ
ส่วนแรกของการแทรกซึม เพื่อเข้าประจาที่ตั้งได้เลือกไว้ล่วงหน้าตามลาดับ ตั้งแต่ส่วนแรกของการแทรกซึม
เพื่อเข้าประจาที่ตั้งที่ได้เลือกไว้ล่วงหน้าตามลาดับ ตั้งแต่ส่วนแรกของการแทรกซึม และมาจนถึงรถคันสุดท้าย
ผ่านพ้นไปจึงเปลี่ยนที่ตั้งยิงไปประจาที่ตั้งใหม่ อีกวิธีหนึ่งก็คือวางหน่วยยิง ปตอ. ไว้ล่วงหน้าตามเส้นทางแทรก
ซึม ก่อนที่การจราจรบนเส้นทางนั้นจะเพิ่มมากขึ้น
๑๑. การป้องกันหน่วยยานเกราะ
หน่วย ปตอ. อาจจัดสมทบให้กับหน่วยยานเกราะ เพื่อป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ ให้กับการปฏิบัติการ
ของยานเกราะ ซึ่งมีคุณสมบัติของการปฏิบัติการโดยการใช้อานาจการยิงและการดาเนินกลยุทธ์ หน่วยยาน
เกราะเป็นหน่วยที่มีการเคลื่อนที่และรวมกาลังได้อย่างรวดเร็ว โดยการเคลื่อนที่เป็นส่วนๆ หรือเคลื่อนที่ทั้ง
หน่วยได้ตลอดเวลา อาวุธ ปตอ. อาจใช้ป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศให้กับหน่วยยานเกราะ บางส่วนซึ่งทาหน้าที่
เป็นฐานยิง หน่วยที่ดาเนินกลยุทธ์ในระหว่างการรุกและระหว่างเสริมความแข็งแรง ณ บริเวณที่หมาย การ
ป้องกันต่อหน่วยยานเกราะซึ่งใช้เป็นฐานยิง จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน การป้องกันให้กบที่ตั้งของกองร้อย ป.สนาม
การป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศให้กับหน่วยยานเกราะที่ดาเนินกลยุทธ์ คงกระทาการป้องกันจากที่ตั้งไปตาม
แนวออกตี เมื่อหน่วยยานเกราะที่ดาเนินกลยุทธ์ คงกระทาการป้องกันจากที่ตั้งไปตามแนวออกตี เมื่อหน่วย
ยานเกราะผ่านแนวออกตีไปแล้ว หน่วยยิง ปตอ. จะเคลื่อนที่เข้าประจาที่ตั้งที่เลือกไว้ล่วงหน้าตามเส้นหลักการ
รุก การเปลี่ยนที่ตั้งยิงไปข้างหน้า เพื่อป้องกันหน่วยยานเกราะ ที่ดาเนินกลยุทธ์การเปลี่ยนทั้งยิงเป็นส่วนๆ เป็น
ระยะทางสั้นๆ เพื่อติดตามการรุกหน่วยยิง ปตอ. อาจเข้าที่ตั้งที่มีกาบังอยู่ระหว่างจากที่ตั้งยิงป้องกันต่อสู้ภัย
ทางอากาศที่ดีเพียง ๒ - ๓ เมตร เพื่อลดความล่อแหลมจากความไวของอาวุธข้าศึก ที่ตั้ งยิงในการป้องกัน
เหล่านี้จะเข้าประจาที่ตั้งเมื่อมีสิ่งบอกเหตุว่าการโจมตีทางอากาศจะเกิดขึ้น หากการยิงทางพื้นดินของข้าศึก
ทาให้ไม่สามารถเข้าที่ตั้งยิงในการป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศได้ ก็ให้เลือกที่ตั้งที่มีกาบัง สามารถอานวยให้การ
ติดพันอากาศยานได้ การยิงทางพื้นดินของอาวุธ ปตอ. จะกระทาเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้น ผู้บังคับหน่วยกาลัง
รบทางพื้นดินอาจมอบให้ ปตอ. ทาการยิงที่หมายทางพื้นดิน เพื่อช่วยในการยิงข่มต่ออาวุธต่อถังของข้าศึกก็ได้

๒๑๖
๑๒. การวางกาลังกรณีพิเศษ
เมื่อข้าศึกมีความสนใจ และปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะโจมตีต่อที่ตั้งหน่วยทหาร หรือโจมตีข่มต่อที่ตั้ง
อาวุธปล่อยประเภทผิวพื้นสู่อากาศ ก็อาจใช้ ปตอ. ในการลวงทาลายอย่างได้ผล “การลวงทาลาย” คือ “ย่าน
การสังหาร” ในเวลาซึ่งอาวุธ ปตอ. จะรวมกาลังยิงอย่างหนาแน่น พื้นที่การลวงทาลายจะตั้งอยู่ ณ ที่ซึ่ง
อากาศยานข้าศึกน่ าจะใช้ทาการบิ น เจตนาของการลวงทาลายย่อมแตกต่างไปจากการป้องกันตามปกติ
กล่าวคือ วัตถุประสงค์หลักของการลวงทาลายก็คือ ทาลายอากาศยานข้าศึก และป้องกันมิให้บริเวณสาคัญที่มี
ความสาคัญยิ่งถูกการโจมตีทางอากาศ การจู่โจมความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ และการรวมอานาจการยิง
ของ ปตอ. เป็นสิ่งสาคัญยิ่งของยุทธวิธีแบบนี้ ที่ตั้งหลอกหรือตั้งลวง อาจใช้ต่อข้าศึกเข้ามาสู่พื้นที่การลวง
ทาลายและยังได้เพิ่มพูนขีดความสามารถในการอยู่รอดของหน่วย หรือที่ตั้งที่สาคัญที่แท้จริงได้ด้วย หากมี
เส้นทางเข้าคาดคะเน หรือเส้นทางเข้าบังคับการวางกาลัง ปตอ. ก็คงวางไว้ตามเส้นทางเหล่านั้น
ตอนที่ ๔
การวางแผนการป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศแบบวงรอบ
๑๓. กล่าวทั่วไป
ในตอนนี้จะกล่าวถึงตารางกาหนดการใช้กาลังและเทคนิคในการวางกาลัง ปตอ. แบบวงรอบในการ
วางกาลังป้องกันบริเวณสาคัญแบบธรรมดา บริเวณสาคัญที่ไม่เป็นวงกลม บริเวณที่มีภูมิประเทศเป็นอุปสรรค
บริเวณสาคัญที่มีเส้นทางเข้าคาดคะเน และเส้นทางเข้าบังคับ และการป้องกันร่วมกัน การป้องกันต่อสู้ทาง
อากาศจะต้องมีอย่างเพียงพอ ต่อเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูง และอาวุธที่มีการทาลายเป็นกลุ่มเป็นก้อน จาเป็น
อย่างยิ่งจะต้องนาเอาวิธีการอันได้ผลอย่างสูงทั้งทางเทคนิคและทาวยุทธวิธีมาต่อต้านการโจมตีในระยะต่าของ
อาวุธ ปตอ. มีคุณค่าต่ออการโจมตีในระยะต่าเป็นอย่างมาก ฉะนั้นควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแนวความคิด
ในการใช้ ปตอ. ทาการป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ การป้องกนแบบวงรอบนี้เหมาะสาหรับการใช้หน่วย ปตอ. ที่
มีอาวุธผสมกัน และเป็นการป้องกันที่บังเกิดผลสูงสุด
๑๔. การสร้างตารางกาหนดการใช้กาลัง PFT
๑๔.๑ กล่าวทั่วไป ตารางกาหนดารใช้กาบังเป็นแนวทางสาหรับการแบ่งจานวนอาวุธ และวางแผนใน
การป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ แนวความคิดในการวางกาลังสาหรับ ปตอ. ก็คือ วางอาวุธให้อยู่บนวงต่างๆ ให้
สามารถทาการป้องกันต่อการโจมตี ทั้งการดาโจมตี และการโจมตีระยะต่าให้ได้ผลดีที่สุด ในการพิจารณาแบบ
ของอาวุธที่ใช้ขนานต่างๆ นั้นจะต้องเอาความสามารถและขีดจากัดของอาวุธ ปตอ. ๔๐ มม. และ ๑๒.๗ มม.
พิจารณาด้วยจะต้องมีเวลาในการสังหารมากที่สุดด้วย อาวุธที่มีอยู่ก่อนข้าศึกจะถึงแนวปลดระเบิด จากวิธีการ
ทั้งปวงเท่าที่จะทาได้ อาวุธ ปตอ.๔๐ มม. เป็นอาวุธยิงระยะไกล และมีลูกกระสุนใหญ่กว่า จึงเป็นอาวุธที่
เหมาะที่สุดต่อการป้องกันการดาโจมตีและการโจมตีระยะต่า สาหรับ ปก.ตอ.๑๒.๗ มม. เป็นอาวุธที่มีระยะยิง
ใกล้กว่า แต่มีอัตราเร็วในการเล็งตามสูง และมีปริมาตรการยิงมากกว่า จึงเหมาะที่สุดที่จะใช้สาหรับการติดพัน
อย่างต่อเนื่อง ในการป้องกันนั้นโดยนัยนี้ ปตอ.๔๐ มม. ต้องวางบนวงใน (ในหรือขอบบริเวณสาคัญ) เพื่อใช้ใน
การป้องกันต่อการดาโจมตี และวางไว้บนวงนอกสุดเพื่อใช้ป้องกันต่อการโจมตีในระยะค่า ส่วน ปก.ตอ.๑๒.๗
มม. นั้น ให้วางไว้วงกลางเพื่อใช้ในการยิงต่อเนื่องระหว่างในและวงนอกที่ตั้งของวางต่างๆ ให้วัดจากขอบของ
บริเวณสาคัญ

๒๑๗
๑๔.๒ ที่ตั้งวงปืน ที่ตั้งของวงต่างๆ นี้ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของอาวุธ และยุทธวิธีของข้าศึก รวมทั้ง
การดาทิ้งระเบิดและการโจมตีด้วยจรวด หรือการยิงกราดด้วยมุมค่า ๓๕ องศา หรือใหญ่กว่าที่ตั้ง ที่ให้ผลดี
ที่สุดของอาวุธสาหรับการป้องกันต่อสู้การโจมตี คือในหรือขอบบริเวณสาคัญ ปืนที่ตั้งไว้ดังกล่าวจะสามารถ
รวมกาลังยิงได้ ณ ความสูงใกล้เคียงกับระยะยิงหวังผลไกลสุดของอาวุธนั้นๆ ที่ตั้งของวงนอกย่อมขึ้นอยู่กับ
แบบของการโจมตีในระยะต่า การโจมตีในระยะต่านั้นรวมทั้งการทิ้งระเบิด ระเบิดนาปาล์ม การยิงกราด และ
การยิงจรวดโดยเครื่องบินซึ่งบินระดับหรือดาเล็กน้อย ส่วนมากการโจมตีในระยะต่าจะมีแนวปลดระเบิด (อาวุธ
โดยเฉพาะซึ่งเปลี่ยนแปลงจาก ๑๐๐ - ๑,๔๖๐ เมตร ดังนั้นวงนอกสุดควรจะได้กาหนดให้ห่างจากขอบบริเวณ
สาคัญ เพื่อให้ อาวุธ ทาการยิงได้ ๔ วิน าที ก่อนที่เครื่องบินจะเคลื่ อนที่เข้ามาถึงแนวปลดระเบิดซึ่งมีระยะ
๑,๔๖๐ เมตร การโจมตีในระยะต่าซึ่งมีแนวปลดระเบิดเกินกว่า ๑,๔๖๐ เมตร จะทาให้เวลาในการติดพันน้อย
กว่า ๔ วินาที ก่อนที่เครื่องบินจะเคลื่อนที่มาถึงแนวปลดระเบิก สมการข้างล่างนี้ใช้สาหรับการหาที่ตั้งของวง
นอก
ที่ตั้งรอบวง + ระยะยิงของอาวุธ = แนวปลดระเบิด + ระยะติดพันก่อนถึงแนวปลดระเบิด โดยการใช้
ตัวย่อแทนค่าแท้สาหรับระยะของ ปตอ.๔๐ มม. แนวปลดระเบิดและระยะในการติดพัน ๔ วินาที ต่อเครื่องบิน
ที่มีความเร็ว ๕๒๐ น๊อต (๖๐๐ ไมล์/ชม. หรือ ๒๗๐ เมตร/วินาที) ก็จะหาที่ตั้งของวงนอกได้
๑) ตัวย่อ
RL + RN
=
BRL + ED
๒) แทนค่า
RL + 1650 =
1460 + (40 x 270X)
๓) คาตอบที่ตั้งวง
RL
=
01460 + 1080 - 1650
=
๔๙๐ หรือประมาณ ๙๐๐ เมตร
ดังนั้น วงนอกจะอยู่ห่างจากขอบของบริเวณสาคัญ ๙๐๐ เมตร ต้องระลึกไว้เสมอว่าแนวปลดระเบิด
๑,๔๖๐ เมตร เป็นระยะปลดระเบิดเฉลี่ยสาหรับการโจมตีแผ่นต่างๆ ถ้าข้าศึกจาต้องใช้แ บบของการโจมตีชนิด
พิเศษ การป้องกันก็ควรจะต้องคิดคานวณสาหรับต่อต้านความสามารถพิเศษนั้นๆ
๑๔.๓ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของอาวุธ ปริมาตรการยิงเป็นองค์ประกอบส่วนชนิดใหญ่ในการใช้
ปตอ. ให้เป็นผล อัตราเร็วในการยิง และการรวมกาลังยิงโดยเหมาะสมของอาวุธเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่จะให้มี
ปริมาตรการยิงอย่างหนาแน่น ณ เป้าหมาย การรวมกาลังยิง (ความหนาแน่น) ของอาวุธบนวงต่างๆ นั้นจะต้อง
ให้พอเพียง โดยมีปืนอย่างน้อย ๓ กรบอก ทาการติดพันต่อเป้าหมายที่เข้าโจมตีทุกทิศทางได้เกือบในเวลา
เดียวกัน โดยเหตุที่ทาการติดพันต่อเป้าหมายในเวลาเดียวกั น หรือเกือบในเวลาเดียวกันนั้นมีความสัมพันธ์กับ
ระยะยิงของอาวุธ และที่ตั้งของอาวุธ อาวุธที่มีขนาดเดียวกันบนวงเดียวกันจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมกัน
การที่จะชี้บ่งกระสุนวิถีของปืนแต่ละกระบอก โดยเฉพาะนั้นเป็นการยากมากเมื่อหน่วยยิงวางห่างกันน้อยกว่า
๑๐๐ เมตร ระยะช่วยเหลือซึ่งกันและกันของอาวุธบนวงเดียวกันนั้นคือ สองในสามของระยะยิงหวังผลของ
อาวุธนั่น เอง ระยะช่วยเหลื อซึ่งกันและกันของอาวุธ ถ้าน้อยกว่าสองในสามของระยะยิงหวังผลเป็นสิ่ งพึง
ปรารถนาเพราะจะเป็นผลให้เพิ่มความหนาแน่นของอาวุธมากขึ้น ทาให้รวมกาลังยิงได้หนาแน่นมากกว่าและ
เพิ่มสมรรถภาพในการติดพันต่อเป้าหมายด้วยอาวุธ ๓ กระบอก หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน
๑๔.๔ วิธีสร้าง เราใช้รูปวงกลมทางเรขาแทนบริเวณสาคัญ แต่มิได้จากัดว่าตารางกาหนดการใช้กาลัง
ของ ปตอ. นี้จะออกแบบป้องกันต่อบริเวณสาคัญที่ไม่เป็นวงกลมไม่ได้ การสร้างตารางกาหนดการใช้กาลังนี้
ขึ้นอยู่กับระยะช่วยเหลือซึ่งกันและกันของอาวุธ โดยการแบ่งเส้นรอบวงของบริเวณสาคัญออกเป็นส่วนๆ ส่วน

๒๑๘
ละ ๑,๑๐๐ เมตร เราก็จะหาจานวน ปตอ. ๔๐ มม. ที่ต้องการน้อยที่สุดสาหรับวงในได้ (ขอบของบริเวณ
สาคัญ) เส้นรอบวงของวงกลมก็แบ่งออกเป็นส่วนๆ ส่วนละ ๔๘๐ เมตร เพื่อหาค่าจานวน ปก.ตอ.๑๒.๗ มม. ที่
ต้องการน้อยที่สุด เส้นรอบวงของวงนอกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ส่วนละ ๑,๑๐๐ เมตรเพื่อหาค่าจานวน ปตอ.๔๐
มม. ที่ต้อการกรรมวิธีนี้กระทาซ้าๆ กัน สาหรับบริเวณสาคัญที่มีขนาดต่างๆ แล้วจะได้ผลออกมาเป็นตาราง
กาหนดการใช้กาลัง ความหนาแน่นของปืน ที่ได้พิจารณาตามความจาเป็น เพื่อใช้ป้องกันต่อการโจมตี และการ
โจมตีระยะต่า ได้แสดงไว้ในตารางกาหนดการใช้กาลัง
๑๕. การวางแผนการป้องกันบริเวณสาคัญแบบธรรมดา
ขั้นต่างๆ ของการวางแผนการป้องกันบริเวณสาคัญของ ปตอ. แบบธรรมดา บริเวณสาคัญที่มีรัศมี
............... เมตร
๑๕.๑ จัดหาแผนที่ที่เหมาะซึ่งบรรจุบริเวณสาคัญ และภูมิประเทศรอบๆ
๑๕.๒ กาหนดบริเวณที่สาคัญโดยสร้างเป็นวงกลม รัศมีให้พอเหมาะกับขอบที่ตั้งที่จะทาการป้องกัน
๑๕.๓ สร้างวง ๔๕๐ เมตร และ ๙๐๐ เมตร
๑๕.๔ ดูในช่องที่ ๓ ของตารางกาหนดการใช้กาลังเพื่อหาจานวนหมวดที่น้อยที่สุดที่ต้องการ
๑๕.๕ จากช่อง ๔ และ ๕ ของตารางกาหนดการใช้กาลัง จะได้จานวนอาวุธ ปตอ.๔๐ มม. ที่จะวางลง
บนขอบ หรือภายในบริเวณสาคัญ โดยวางให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน เมื่อได้วางเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบ
ระยะห่างหน่วยยิง จะต้องอยู่ในระหว่าง ๑๐๐ - ๑,๑๐๐ เมตร
๑๕.๖ จากช่อง ๔ และ ๖ ของตารางกาหนดการใช้กาลังจะได้จานวนอาวุธ ปก.ตอ.๑๒.๗ มม. ที่จะ
วางไว้บนวงกลาง (วงซึ่งห่างจากขอบของบริเวณสาคัญ ๔๕๐ เมตร) โดยวางให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน เมื่อได้วาง
เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบระยะห่างระหว่างหน่วยยิง จะต้องอยู่ในระหว่าง ๑๐๐ - ๔๘๐ เมตร
๑๕.๗ จากช่อง ๔ - ๗ ของตารางกาหนดการใช้กาลัง จะได้จานวนอาวุธ ปตอ.๔๐ มม. ที่จะวางไว้บน
วงนอกสุ ด (วงซึ่งห่ างจากขอบของบริเวณส าคัญ ๙๐๐ เมตร) โดยวางให้ มีระยะห่างเท่าๆ กัน เมื่อได้ว าง
เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบระยะห่างระหว่างหน่วยยิง จะต้องอยู่ในระหว่าง ๑๐๐ - ๑,๑๐๐ เมตร
๑๕.๘ การออกแบบการป้องกันจะสมบูรณ์ภายหลังจากที่ได้กระทาครบทั้ง ๗ ชั้น
๑๖. การวางแผนป้องกันบริเวณสาคัญที่ไม่เป็นวงกลม
แม้ว่าสมมุติฐานในการสร้างตารางกาหนดการใช้กาลังจะออกแบบไว้ สาหรับใช้กับบริเวณสาคัญที่เป็น
วงกลมก็ตาม แต่ก็ยังใช้กับบริเวณสาคัญที่ไม่เป็นวงกลมได้ ลาดับขั้นและวิธีการวางแผนคงปฏิบัติเช่นเดียว กับ
การวางกาลังป้องกันบริเวณสาคัญแบบธรรมดา ในขั้นแรกให้เขียนบริเวณสาคัญลงบนแผนที่มาตรส่ว นที่
เหมาะสม แล้ววัดความยาวของเส้นรอบบริเวณสาคัญ แล้วจึงสร้างวง ๔๕๐ เมตร และ ๙๐๐ เมตร โดยรอบ
ขอบของบริเวณสาคัญให้ขนานกันและห่างจากขอบของบริเวณสาคัญ ๔๕๐ เมตร และ ๙๐๐ เมตร ตามลาดับ
การหาจานวนอาวุธที่วางไว้บนวงต่างๆ คงหาได้จากตารางกาหนดการใช้กาลังและการวางอาวุธบนแต่ละวง
ควรให้มีระยะห่างเท่ากัน
๑๗. การวางกาลังป้องกันร่วม
การวางกาลังป้องกันร่วม หมายถึง การวางกาลังป้องกันบริเวณสาคัญของบริเวณหรือมากกว่า ซึ่งหาก
บริเวณสาคัญเหล่านี้อยู่ห่างกันไม่เกิน ๒,๙๐๐ เมตร การวางกาลังป้องกันจะต้องประสานกันดังนี้

๒๑๙
๑๗.๑ ถ้าวง ๙๐๐ เมตร ของแต่ละบริเวณสาคัญอยู่ห่างกันภายในระยะ ๐ - ๑,๑๐๐ เมตร อาวุธบน
วง ๙๐๐ เมตร ของแต่ละบริเวณสาคัญต้องวางสลับกัน
๑๗.๒ ถ้าวง ๔๕๐ เมตร ของแต่ละบริเวณสาคัญอยู่ห่างกันภายในระยะ ๐ - ๔๘๐ เมตร อาวุธบนวง
๔๕๐ เมตร ของแต่ละบริเวณสาคัญวางสลับกัน
๑๗.๓ กว้าง ๙๐๐ เมตร ตัดกันให้ปฏิบัติดังนี้
๑๗.๓.๑ ลบเส้นรอบวงส่วนที่ตัดกันออก
๑๗.๓.๒ หาจานวนอาวุธทั้งสิ้นที่วางบนวง ๙๐๐ เมตร ทั้งสองบริเวณสาคัญ
๑๗.๓.๓ พิจารณาวางอาวุธให้ระยะห่างเท่าๆ กัน โดยถือว่าวง ๙๐๐ เมตร ของทั้งสองบริเวณ
เป็นวงเดียวกัน
๑๗.๔ ถ้าวง ๔๕๐ เมตร ตัดกันก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับวง ๙๐๐ เมตร
๑๘. การวางกาลังป้องกันบริเวณสาคัญซึ่งมีภูมิประเทศเป็นอุปสรรค
๑๘.๑ ในการวางกาลังป้องกันเมื่อมีภูมิประเทศเป็นอุปสรรค หมายถึง ภูมิประเทศซึ่งขัดขวางมิให้ตั้ง
ปืนได้ภายในระยะ ๑๐๐ เมตร จากที่ตั้งซึ่งให้ผลเลิศ สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ และลักษณะภูมิประเทศ เช่น พื้น
น้า, ทีล่ ุ่ม, ภูเขา หรือป่า เหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุปสรรคได้
๑๘.๒ เมื่อ ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ภูมิ ป ระเทศเป็ นอุ ป สรรค มี ก ฎสองข้อ ซึ่ งจะต้อ งปฏิบั ติ ในการ
ออกแบบการป้องกันคือ
๑๘.๒.๑ ออกแบบการป้องกันเสมือนว่าภูมิประเทศเป็นอุปสรรคมิได้ปรากฏอยู่
๑๘.๒.๒ อัด หรือขยายการป้องกันตรงที่ภูมิประเทศเป็นอุปสรรค
๑๘.๓ การอัด หรือขยาย กระทาโดยเคลื่อนปืนซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ ณ ที่ภูมิประเทศเป็นอุปสรรคเข้ามา
หรือออกไปจากภูมิประเทศซึ่งเป็นอุปสรรค ประมาณแนวตั้งฉาก จนกระทั่งได้ที่ตั้งที่เหมาะสม ถ้าเป็นการ
ขยาย ต้องระวังอย่าให้พ้นระยะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การขยายจะเกิดผล คือความหนาแน่นของอาวุธลดลง
และเพิ่มเวลายิงนานขึ้นก่อนที่ที่หมายจะเข้าถึงแนวปลดระเบิด การตัดจะเป็นการชดเชยให้บ้าง สาหรับบริเวณ
ยิงที่เสียไป โดยเพิ่มความหนาแน่นของอาวุธตามขอบของภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรค
๑๙. การป้องกันเมื่อทุกส่วนของบริเวณสาคัญมีความสาคัญไม่เท่ากัน
ในการถกแถลงที่แ ล้ ว มาขั้น ต้น สมมุ ติเอาว่า ทุกส่ ว นของบริเวณส าคัญมี ความส าคัญเท่ากั นหมด
อย่างไรก็ดี บริเวณสาคัญอันหนึ่งอาจจะมีบางจุดมีความสาคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นๆ ภายในบริเวณสาคัญนั้น ถ้าเป็น
กรณีดังกล่าวนี้ ปตอ.๔๐ มม. ซึ่งกาหนดให้ตั้งภายในบริเวณสาคัญนั้นจะต้องนามาตั้งรอบๆ จุดสาคัญ เป็นบาง
กระบอกที่เหลือคงตั้งกระจัดกระจายทั่วไป ในบริเวณสาคัญเพื่อความต่อเนื่องในการยิงอาวุธที่ตั้งบนวง ๔๕๐
เมตร และ ๙๐๐ เมตร คงปฏิบัติเสมือนหนึ่งว่าทุกส่วนของบริเวณสาคัญที่มีความสาคัญเท่ากัน
๒๐. เส้นทางเข้าโจมตีของข้าศึก
มีเส้นทางเข้าโจมตีของข้าศึก ๓ ชนิด ซึ่งจะต้องใช้หัวข้อพิจารณาพิเศษ ได้แก่ เส้นทางเข้าคาดคะเน
และเส้นทางเข้าบังคับ
๒๐.๑ เส้นทางเข้าคาดคะเน เส้นทางเข้าคาดคะเนเป็นเส้นทางหนึ่ง ที่ข้าศึกอาจเลือก เพราะเป็น
เส้นทางที่ได้เปรียบเนื่องจากเป็นแต่เพียงการคาดคะเนเท่านั้น ว่าข้าศึกอาจโจมตีทิศทางนี้จึงเป็นการจาเป็นที่
ยังจะต้องรักษาความสม่าเสมอในการป้องกันไว้ ถ้ามีจานวนปืนในการป้องกันน้อยที่สุดอยู่แล้วก็อย่ าทาให้การ

๒๒๐
ป้องกันลดประสิทธิภาพลง โดยดึงปืนไปเพิ่มตามเส้นทางคาดคะเน ถ้าหากมีปืนเหลือจากจานวนที่ต้องการ
อย่างน้อยที่สุดแล้ว จึงจะนาไปเพิ่มตามเส้นทางเข้าคาดคะเน จาเป็นการเพิ่มในทางลึก หรือเพิ่มความหนาแน่น
ก็ได้
๒๐.๒ เส้นทางเข้าบังคับ เส้นทางเข้าบังคับเป็นเส้นที่ข้าศึกจาต้องใช้เพื่อที่จะทาการโจมตีอย่างได้ผล
ในกรณีนี้ มิต้องพะวงถึงความสม่าเสมอในการป้องกัน ให้พิจารณาปืนโดยประณีต เพื่อต่อต้านการโจมตีจาก
เส้นทางเข้าบังคับนั้น
๒๑. การควบคุมการติดพัน
ตามเกณฑ์ทั่วไป ปตอ.๔๐ มม. ย่อมจะไม่ทาการยิงนาน ๔ วินาที (ประมาณ) ก่อนที่ข้าศึกจะปลด
ระเบิด เนื่องจากช่วงเวลาสั้นมาก จึงจาเป็นต้องมอบการควบคุมการติดพันให้กับผู้บังคับหน่วยยิง เพื่อเป็นการ
เพิ่มเติมกฎการติดพัน ที่ประกาศใช้โดยผู้บัญชาการป้องกัน ผู้บังคับกองร้อยจะต้องตั้งกฎเกณฑ์และระเบียบ
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นการบังคับการปฏิบัติ การควบคุมการติดพันของผู้บังคับหน่วย กฎเกณฑ์และระเบียบดังกล่าวนี้
ควรจะได้ผสมผสานกัน มาในรูประเบียบปฏิบัติประจาและควรประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้
๒๑.๑ เขตการยิง เพื่อช่วยในการเลือกที่หมาย และการอานวยการยิงทุกหน่วยยิงควรจะได้กาหนด
เขตการยิงเหล่านี้ขึ้นตลอดจนกฎการเลือกที่หมายภายในเขตการยิงหลักและรองให้กับหน่วยยิงต่างๆ ระเบียบ
ปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยลดความสับสนและเป็นที่แน่ใจว่าจะได้รับความควบคุมที่มีประสิทธิภาพ แผนการเหล่านี้
ควรยึดถือหลักจากหัวข้อต่อไปนี้
๒๑.๑.๑ หน่วยยิงต่างๆ ควรจะได้รับมอบหมายเขตการยิงหลักมีขนาดประมาณเท่าๆ กัน
๒๑.๑.๒ เพื่อให้มีอานาจการยิงครอบคลุม โดยทั่วถึงแน่นอน เขตการยิงหลักที่ประชิดกันควร
เหลื่อมกัน
๒๑.๑.๓ เขตการยิงรองของหน่วยยิงใดก็ตาม จะต้องประกอบด้วยพื้นที่ การยิงทั้งหมดที่
เหลือจากเขตการยิงหลัก
๒๑.๒ กฎการเลือกที่หมาย
ถ้าจะต้องทาการติดพันที่หมายเป็นจานวนมากๆ ย่อมจะมีปลายที่หมายซึ่งไม่สามารถจะทาการติดพัน
ให้เป็นเวลานานที่สุด กฎทั่วๆ ไปดังต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าเมื่อใดจะเริ่มติดพัน และเมื่อใดจะเลิกติดพัน
๒๑.๒.๑ ทุกที่หมายกาลังใกล้หน่อยยิงเข้ามาย่อมได้ประโยชน์ ในการติดพันมากกว่าที่หมาย
ซึ่งกาลังห่างออก เพราะว่าความสาคัญอยู่ที่การป้องกันบริเวณสาคัญยิ่งกว่าเครื่องบินถูกทาลาย
๒๑.๒.๒ ทุกที่หมายย่อมมีอย่างน้อยหนึ่งหน่วยยิงทาการติดพันที่หมาย ตั้งแต่ที่หมายเริ่มเข้า
ระยะยิงจนกระทั่งถึงแนวปลดระเบิด
๒๑.๒.๓ ถ้าหากในเขตการยิงหลักมีที่หมายเพียงที่หมายเดียว ก็ควรจะทาการติดพันให้นาน
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
๒๑.๒.๔ ถ้าในเขตการยิงหลักปรากฏที่หมายมากกว่าหนึ่งขึ้นไป จะต้องพยายามติดพันให้
มากที่หมายที่สุดที่จะมากได้อย่างมีผล เวลาย้ายยิงจะได้รับการพิจารณา เพื่อได้ทาการติดพันที่หมายหนึ่งแล้ว
จะต้องทาการยิ งที่ห มายนั้ น เรื่ อยไปจนกระทั่งที่ ห มายนั้นออกไปพ้น ระยะยิง เว้นไว้แ ต่ว่าจะมีเ วลาเหลื อ
พอเพียง ที่จะหันปืนไปทาการยิงที่หมายใหม่ได้อย่างมีผล
๒๑.๒.๕ ถ้าไม่มีที่หมายปรากฏในเขตการยิงหลัก ควรจะได้ทาการติดพันที่หมายในเขตการ
ยิงรองซึ่งจะทาการยิงได้อย่างมีผลให้ได้เป็นจานวนมากที่สุดที่จะมากได้

๒๒๑
๒๑.๒.๖ ห้วงที่ดีที่สุดของแนวบินเข้า เริ่มตั้งแต่ประมาณจุดซึ่งยืดระยะยิงไกลสุดเข้ามา และ
เรื่อยมาจนกระทั่วประมาณจุดกึ่ง
รัศมีของ
บริเวณสาคัญ
เป็นเมตร
๐ - ๑๕

เส้นรอบวงของ จานวน
ความกว้าง
จานวนอาวุธ จานวนอาวุธ จานวน
บริเวณสาคัญ หมวดที่
ปากลากล้อง
ในและรอบ
บนวง
อาวุธบนวง
เป็นเมตร
น้อยที่สุด
ของอาวุธ
บริเวณสาคัญ ๔๕๐ เมตร ๙๐๐ เมตร
๐ - ๙๔
๒
ปตอ. ๔๐ มม
๑
๕
ปก.ตอ.๑๒.๗ มม.
๖
๑๖ - ๑๕๐
๑๐๐ - ๙๔๓
๓
ปตอ. ๔๐ มม
๒
๗
ปก.ตอ.๑๒.๗ มม.
๙
๑๕๑ - ๕๐๐
๙๔๙ - ๓,๑๔๓
๔
ปตอ. ๔๐ มม
๓
๙
ปก.ตอ.๑๒.๗ มม.
๑๒
๕๐๑ - ๗๐๐
๓,๑๔๘ ๕
ปตอ. ๔๐ มม
๔
๑๑
๕,๔๐๐
ปก.ตอ.๑๒.๗ มม.
๑๕
๗๐๑ - ๙๐๐
๔,๔๐๖ ๖
ปตอ. ๔๐ มม
๕
๑๓
๕,๖๕๗
ปก.ตอ.๑๒.๗ มม.
๑๘
๙๐๑ - ๑,๑๐๐ ๕,๖๖๓ ๗
ปตอ. ๔๐ มม
๖
๑๕
๖,๙๑๕
ปก.ตอ.๑๒.๗ มม.
๒๑
๑,๑๐๑ ๖,๙๒๐ ๘
ปตอ. ๔๐ มม
๖
๑๗
๑,๒๕๐
๗,๘๕๗
ปก.ตอ.๑๒.๗ มม.
๒๔
๑,๒๕๑ ๗,๘๖๗ ๙
ปตอ. ๔๐ มม
๘
๑๙
๑,๔๕๐
๙,๑๑๔
ปก.ตอ.๑๒.๗ มม.
๒๗
๑,๔๕๑ ๙,๑๒๑ ๑๐ ปตอ. ๔๐ มม
๙
๒๑
๑,๖๕๐
๑๐,๓๗๑
ปก.ตอ.๑๒.๗ มม.
๑๐
สมมุติฐาน

๑. บริเวณสาคัญเป็นวงกลม
๒. ความเร็วของที่หมาย ๕๒๐ น๊อต (๖๐๐ เมล์/ชม.)
๓. แบบของการโจมตี
๓.๑ ดาโจมตี
๓.๒ โจมตีในระยะต่า (ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ฟุต)
๔. ระยะยิงหวังผลไกลสุด
๔.๑ ปตอ.๔๐ มม. ๑,๖๕๐ เมตร
๔.๒ ปก.ตอ.๑๒.๗ มม. ๗๒๕ เมตร
๕. ระยะช่วยเหลือซึ่งกันและกันของอาวุธไกลสุด
๕.๑ ปตอ.๔๐ มม. ๑,๑๐๐ เมตร
๕.๒ ปก.ตอ.๑๒.๗ มม. ๔๘๐ เมตร
๖. ไม่มีภูมิประเทศเป็นอุปสรรค
๗. ข้าศึกทาการโจมตีได้เท่ากันทุกทิศทา

๒๒๒
๘. ทุกๆ ส่วนของบริเวณสาคัญมีความเท่ากันหมด
หมายเหตุ
๑. จานวนหมวดที่บ่งไว้ในตารางกาหนดการใช้กาลังเป็นจานวนหมวดน้อยที่สุดที่ใช้ป้องกันบริเวณ
สาคัญ และใช้สาหรับการวางแผนเท่นั้น การป้องกันต่อการกระทาอย่างประณีต
๒. บริเวณสาคัญที่มีรัศมีใหญ่กว่า ๕๐๐ เมตร จะต้องวางหน่วยยิง ยิงกระจัดกระจายไว้ภายในบริเวณ
สาคัญด้วย ในตารางกาหนดการใช้กาลังได้กาหนดอาวุธไว้เพียงพอแล้ว สาหรับความมุ่งหมายนี้
๓. ตารางกาหนดการใช้นี้ สามารถใช้วางแผนกันบริเวณสาคัญที่ไม่ได้เป็นวงกลมได้โดยพิจารณาหาค่า
ของเส้นขอบนอก (เส้นรอบวง) ของบริเวณสาคัญ
๔. สาหรับบริเวณสาคัญที่มีรัศมีใหญ่กว่า ๑,๖๔๐ เมตร ควรเปลี่ยนแปลงไปจากตารางบนนี้
---------การยิงฉาก
๑. กล่าวทั่วไป
๑.๑ การยิงฉากนั้นกระทาเมื่อไม่สามารถที่จะทาการยิงได้ด้วยการควบคุมตามปกติเมื่อไปทาการเล็ง
ตามเป้าหมายได้ด้วยสายตา ซึ่งอาจจะเนื่องจากทัศนวิสัย เพราะมีหมก, ควัน หรือเวลากลางคืน หรือเมื่อ
เครื่องบินๆ ลงโจมตีจากดวงอาทิตย์
๑.๒ พึงระลึกไว้เสมอว่า การยิงชนิดนี้จะใช้วิธียิงเฉพาะในเวลาฉุกเฉินเท่านั้น และฉากการยิงของ
บรรดาอาวุธอัตโนมัติต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลของกระสุนที่มีส่วนส่องวิถี
๒. ฉากดวงอาทิตย์
๒.๑ เครื่องบินที่จะทาการโจมตีจากทางดวงอาทิตย์นั้ น อาศัยแสงอาทิตย์ทาให้ตาของพลประจาปืน
มองเห็นไม่ถนัด
๒.๒ การป้องกันการโจมตีชนิดนี้ก็คือให้หน่วยยิงต่างๆ ที่มองเห็นเครื่องบินไม่ถนัดนั้น เล็งอาวุธของตน
ไปยังดวงอาทิตย์ แล้วให้ทาการยิงอัตโนมัติโดยความเร็วสูงสุด ในขณะที่ยิงให้ส่วนปืนและยกปืนขึ้นตรงใน
ระหว่างขอบบนของแสงกล้าของดวงอาทิตย์ ขอบเขตในการส่วนให้สูงขึ้นนี้ ประมาณ ๕ องศา วิธีนี้ใช้ได้ทั้งกับ
เครื่องควบคุมการยิงนอกรถปืน หรือเครื่องบังคับการยิงบนรถปืน
๒.๓ เมื่อเป้าหมายเคลื่อนที่ห่างจากดวงอาทิตย์ออกไป หน่วยยิงจึงกลับมาใช้การยิงตามปกติ
๒.๔ ผู้บังคับหมู่เป็นผู้สั่งให้ยิงฉากดวงอาทิตย์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในการจากัดการยิงของหน่วย
เหนือ (ระเบียบปฏิบัติประจาของหน่วย) และสั่งให้กลับมายิงตามปกติ เมื่อเครื่องบินออกจากแนวดวงอาทิตย์
๓. ฉากการยิงที่วางไว้ล่วงหน้า
๓.๑ เมื่อสภาพการยิง หรือประสบการณ์บ่งชี้ ให้ทราบว่าเครื่องบินข้าศึกน่าจะเข้าโจมตีตามช่องทาง
อันจากัดใดๆ แล้วก็ให้กาหนดจุดที่จะยิงฉากให้แก่ปืนแต่ละกระบอก ไว้ตามช่องทางนั้น และให้หมู่ปืนต่างๆ
คานวณหาหลักฐานยิงของตนแยกกันได้ (มุมทิศและมุมสูง)
๓.๒ ผบ.หน่วย ปตอ. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกจุดยิงต่างๆ ดังกล่าวไว้
๓.๓ ผบ.ร้อย ปตอ. จะเป็นผู้พิจารณาหามุมทิศ และมุมยิงที่จะใช้ให้แก่แต่ละหน่วยยิงภายในกองร้อย

๒๒๓
๓.๔ ผบ.ปตอ. จะเป็นผู้อานวยการยิงฉากที่วางไว้ล่วงหน้าผ่านทาง ศยตอ. ส่วนการควบคุมการยิงนั้น
ผู้บังคับหมู่ปืนแต่ละกระบอกเป็นผู้กระทา
๓.๕ มักจะไม่มีอาวุธปืนกลและอาวุธปนเล็กต่างๆ ทาการยิงฉากที่วางไว้ล่วงหน้านี้ตามเส้นทาง หรือ
สกัดแนวทางทิศก็ได้
๔. การเลือกจุดยิงฉาก
๔.๑ จะเลือกยิงฉากตามช่องทางที่คาดว่า ข้าศึกน่าจะใช้เป็นเส้นทางเข้ามาสู่อาจเลือกตามเส้นทาง
หรือสกัดแนวทางทิศก็ได้
๔.๒ ความสูงของฉากนั้น ให้พิจารณาตามสภาพที่เป็นอยู่ หรือตามสภาพการที่คาดไว้
๔.๓ หลักฐานการยิง จุดยิงฉากนั้นให้พิจารณาไว้ล่วงหน้าทุกๆ จุดที่กาหนดขึ้น แล้วให้หมายเหตุ หรือ
ชื่อไว้ การยิงจุดยิงฉากนี้จะมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อมีการเตือนภัยเนิ่นๆ ซึ่งอาจจะได้รับจากทางเข้ามาของ
เครื่องบินข้าศึกมาด้วย ศยตอ. จะกรุยแนวทางบิน แล้วมอบจุดยิงฉากให้กับอาวุธที่สามารถทาการยิงได้
๔.๔ การยิงฉากในขั้นต้นนั้นจะกระทาต่อจุดข้างหน้าของเครื่องบินข้าศึก สัญญาณที่จะให้ทาการยิงนั้น
ศยตอ. จะเป็นผู้กาหนด และจะทาการยิงต่อไปจนกระทั่งเครื่องบินๆ ผ่านฉากนั้นเข้ามา ควรจะกาหนดกระสุน
ที่จะใช้ไว้ล่วงหน้าด้วย ศยตอ. จะเป็นผู้สั่งหยุดยิงหรือเป็นผู้กาหนดห้วงเวลาที่ทาการยิงได้
๔.๕ จ านวนกระสุน ที่จ ะใช้นั้ น ควรกาหนดไว้ให้ เหมาะ ปกติแล้ ว ใช้ ๘ หรือ ๑๐ นัด ต่อปืนหนึ่ง
กระบอกก็น่าจะเพียงพอ และถ้าจาเป็นก็อาจสั่งให้ยิง “ซ้า” อีกก็ได้
----------

๒๒๔
บทที่ ๘
การลาดตระเวน, การเลือกที่ตั้ง และการเข้าประจาที่ตั้ง (ลลขต.)
๑. กล่าวนา
ในการที่จะปฏิบัติภารกิจได้เป็นผลสาเร็จนั้น หน่วย ปตอ. จะต้องมีที่ตั้งที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้ปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบเป็นผลสาเร็จ เวลาเป็นจานวนมิใช่น้อยที่ต้องใช้ไปสาหรับการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมดังกล่าว
การย่างเข้าสู่ยุคของอาวุธนิวเคลียร์ ยิ่งเป็นการเพิ่มความจาเป็นยิ่งขึ้นในการพิจารณาที่ตั้งต่างๆ ของหน่วย
มาตรการที่เป็นไปได้ทุกประการจะต้องนามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากเหน้ าที่ของหน่วย ปตอ. คือการป้องกันภัยทางอากาศ ระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลลขต. ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จึงมุ่งเน้นหนักสาหรับหน่วย ปตอ. ที่ปฏิบัติภารกิจต่อสู่อากาศยานเท่านั้น
๒. ความมุ่งหมายของ ลลขต. ปตอ.
เพื่อที่จะให้หน่วย ปตอ. สามารถเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งยิงแห่งหนึ่ง หรือจากที่พักแรม ที่นัดพบ หรือจาก
ขบวนเดิน เพื่อ เข้ าประจ าที่ ตั้ง อีก แห่ งหนึ่ ง และสามารถท าการยิ งฉากที่ตั้ งอั นนี้ จนปฏิบั ติภ ารกิจ ได้ เป็ น
ผลสาเร็จ
๓. การลาดตระเวน
๓.๑ กล่าวทั่วไป การลาดตระเวน คือการตรวจสอบภูมิประเทศ เอเลือกที่ตั้งอาวุธและที่ตั้งอื่ นๆ
เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจเป็นผลสาเร็จ ปัจจัยบางประการที่ควรนามาพิจารณาก็คือ ที่ตั้งและบริเวณ
ที่ตั้ง หรือหน่วยที่ทาการป้องกันเขตการยิง ที่ตั้งเรดาร์ของกองพัน (ถ้ามี) ที่ตั้งของผู้ตรวจการณ์ทางอากาศบน
พื้นดิน เส้นทางเข้าหรือออกจากที่ตั้ง และภายในที่ ตั้ง เส้นทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ที่ตั้งของหน่วยทหาร
ฝ่ายเดียวกันและฝ่ายข้าศึก ที่ตั้งที่ตรวจการณ์ข้าศึกน่าที่จะใช้การรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร
และทางอิเล็กโทรนิกส์ การระวังป้องกันเฉพาะตาบลการลาดตระเวน เลือกที่ตั้งตามปติกระทาร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาหน่วยรอง
๓.๒ ประเภทของการลาดตระเวน
การลาดตระเวนโดยทั่วไปมี ๒ ประเภท กล่าวคือ การลาดตระเวนเส้นทาง และการลาดตระเวนที่ตั้ง
ซึ่งโดยปกติการลาดตระเวนทั้ง ๒ ประเภท มักกระทาในเวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะกระทาโดยไม่
เกี่ยวพันก็ได้ในบางโอกาส
๓.๒.๑ การลาดตระเวนที่ตั้ง กระทาเพื่อที่จะเลือกที่ตั้งแท้จริง บนพื้นดินของที่ตั้งต่างๆ เช่น
ที่ตั้งอาวุธที่บังคับการและที่ตั้งอื่นๆ
๓.๒.๒ การลาดตระเวนเส้นทางกระทาเพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมสาหรับเคลื่อนที่เข้าที่ตั้ง
ออกจากที่ตั้งและเส้นทางเคลื่อนที่ภายในที่ตั้ง
๓.๓ ชนิดของการลาดตระเวน การลาดตระเวนกระทาได้เป็น ๓ ชนิด
๓.๓.๑ การลาดตระเวนทางแผนที่ เป็นการปฏิบัติก่อนการลาดตระเวนทางอากาศ และทาง
พื้นดิน โดยทั่วไปการลาดตระเวนชนิดนี้ ใช้เป็นมูลฐานในการวางแผนการลาดตระเวนทางอากาศ และทาง
พื้นดิน การลาดตระเวนทางแผนที่กระทาโดยหน่วย กรม หรือกองบังคับการหน่วยเหนือขึ้นไป เพื่อที่จะให้
หน่วยรองได้มีเวลากระทาการลาดตระเวนทางพื้นดินได้อย่างละเอียด
๓.๓.๑.๑ ข้อดีของการลาดตระเวนทางแผนที่ คือ

๒๒๕
๑. ใช้ง่าย
๒. สามารถใช้ได้ภายในที่บังคับการโดยมีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมอยู่แล้วใน
ขณะนั้น
๓. สามารถตรวจเลือกพื้นที่ได้กว้างขวางภายในระยะเวลาอันสั้น
๔. ฝ่ายอานวยการและผู้บังคับหน่วยรอง ได้รับทราบข่าวสารอันเดียวกันและ
พร้อมๆ กัน
๓.๓.๑.๒ ข้อเสียของการลาดตระเวนทางแผนที่คือ
๑. ความไม่ถูกต้องมีอยู่เสมอในแผนที่
๒. ขาดรายละเอียด
๓. แผนที่มักล้าสมัยอยู่เสมอ
๓.๓.๒ การลาดตระเวนทางอากาศ การลาดตระเวนทางอากาศมั ก กระท าก่ อ นการ
ลาดตระเวนทางพื้นดิน การลาดตระเวนชนิดนี้มีประโยชน์สาหรับผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอานวยการในอันที่จะ
สารวจการลาดตระเวนทางแผนที่ว่าถูกต้องเพียงใด
๓.๓.๒.๑ ข้อดีของการลาดตระเวนทางอากาศคือ
๑. ตรวจเลือกบริเวณได้กว้างขวางในระยะเวลาอันสั้น
๒. ทาการลาดตระเวนภูมิประเทศที่ข้าศึกอยู่ได้
๓. อานวยให้ได้ข่าวสารที่เป็นอยู่ในขณะนั้นถูกต้องแก่การลาดตระเวนทางแผน
ที่
๓.๓.๒.๒ ข้อเสียของการลาดตระเวนทางอากาศคือ
๑. หน่วย ปตอ. ไม่มีเครื่องบินสาหรับทาการลาดตระเวน
๒. ไม่สามารถทราบรายละเอียดของภูมิประเทศได้ นอกจากจะต้องทาการบิน
ซ้าเหนือบริเวณนั้นหลายๆ ครั้ง
๓.๓.๓ การลาดตระเวนทางพื้นดิน การลาดตระเวนชนิดนี้นับว่าสาคัญที่สุดใน ๓ ชนิด หน่วย
ขนาดเล็ก เช่น หน่วยระดับกองพันต้องทาการลาดตระเวนเสมอ การลาดตระเวนทางพื้นดินย่อมกระทาให้
สามารถมองเห็นภูมิประเทศได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังอานวยให้สามารถวางแผนรายละเอียดในการเข้า
ประจาที่ตั้ง และจัดระเบียบภายในที่ตั้งได้ทันที และการปฏิบัติกระทาได้เป็น ๒ อย่างคือ การลาดตระเวนอย่าง
มีเวลา และการลาดตระเวนอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามควรกระทาให้กว้างขวางและได้รายละเอียดให้มากที่สุด
เท่าที่เวลาจะอานวยให้
๓.๓.๓.๑ ข้อดีของการลาดตระเวนทางพื้นดิน
๑. ได้ข่าวสารที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงในขณะนั้น
๒. ได้ข่าวสารได้ละเอียดทุกประการ
๓.๓.๓.๒ ข้อเสียของการลาดตระเวนทางพื้นดิน
๑. เสียเวลาในการตรวจภูมิประเทศ
๒. ตรวจเลือกภูมิประเทศได้จากัด ไม่กว้างขวาง
๔. การลาดตระเวนของระดับหน่วยต่างๆ
๔.๑ กองพลน้ อย แกรม ปตอ. โดยปกติมีกระทาการลาดตระเวนทางแผนที่ เพื่อกาหนดบริเวณ
โดยประมาณสาหรับเป็นที่ตั้งให้กับกองพัน

๒๒๖
๔.๒ กองพัน โดยปกติมักทาการลาดตระเวนทั้งทางแผนที่และทางพื้นดิน
๔.๓ กองร้อย ทาการลาดตระเวนทางแผนที่และทางพื้นดิน
๕. ข้อพิจารณามูลฐานของการลาดตระเวน
๕.๑ วางแผนโดยมีความมุ่งหมายอันกาหนดแน่ชัด ความมุ่งหมายเหล่านี้ควรจะได้แก่ ตาบลที่อยู่ที่ตั้ง
เฉพาะแห่งต่างๆ เช่น ที่ตั้งที่บังคับการ ที่ตั้งอาวุธ หรือเส้นทาง
๕.๒ ปฏิบัติจริง เหมาะกับเวลา และต่อเนื่อง
๕.๒.๑ การปฏิบัติจริง โดยเข้าไปดูภูมิประเทศจริง เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นดินนั้นเหมาะไม่เป็นที่
ลุ่ม ที่ชื้นแฉะ หรือเป็นหิน
๕.๒.๒ เหมาะกับเวลา การลาดตระเวนต้องให้ทันเวลาที่กาหนด เพื่อให้ผู้บงคับบัญชาชั้รองได้
มีเวลาลาดตระเวนของตัวเองบ้าง
๕.๒.๓ ต่อเนื่ อง การย้ ายที่ตั้งจะต้องได้รับการพิจารณาอยู่เสมอ ทั้งนี้ห มายความว่าการ
ลาดตระเวนจะต้องต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่ข้างหน้าควรจะได้ศึกษาภูมิประเทศตามเส้นทางที่ผ่านไป
เพื่อจะได้ใช้เป็นที่ตั้งเมื่อมีการเปลี่ยนที่ตั้ง
๕.๓ จากัดจานวนคนและยานพาหนะตามความจาเป็น จานวนคนและยานพาหนะที่ต้องการสาหรับ
การปฏิบัติการลาดตระเวนย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วย ภารกิจและการจากัดจานวนรถในพื้นที่ข้างหน้าเป็น
ส่วนใหญ่ โดยทั่วไปแล้วผู้บังคับบัญชาควรจะนาผู้แทนของที่ตั้งหลัก อันเป็นส่วนประกอบของหน่วยไปด้วย ถ้า
สามารถทาได้อย่าทาให้คณะลาดตระเวนเป็นขบวนใหญ่ โดยนาเอากาลังพลและยานพาหนะไปจนเกินความ
จาเป็น
๕.๔ ถ้ามีเวลาน้อยให้แยกการปฏิบัติ ถ้ามีเวลาน้อยเป็นการจาเป็นที่ต้องแบ่งแยกการลาดตระเวน
ให้กับหน่วยรอง และทาการปรับปรุงจัดระเบียบเมื่อมีเวลาอานวย ข้อดีของการแยกการปฏิบัติก็คือ สามารถ
ตรวจภูมิประเทศได้เพิ่มขึ้น
๖. การลาดตระเวนระดับหน่วยกองพัน
๖.๑ ผบ.พัน วางแผนการลาดตระเวนดังนี้
๖.๑.๑ พิจารณาภูมิประเทศจากแผนที่ หรือภาพถ่าย ก่อนที่จะทาการลาดตระเวนทางพื้นดิน
๖.๑.๒ แล้ว ผบ.พัน ตกลงใจในเรื่อง
๖.๑.๒.๑ ลักษณะภูมปิ ระเทศใดควรสารวจในทางอากาศ แผนที่ พื้นดิน
๖.๑.๒.๒ ต้องการทราบอะไรอย่างแน่นอน จากการลาดตระเวน
๖.๑.๒.๓ สั่งจัดกาลังพล และอุปกรณ์ในการลาดตระเวน
๖.๑.๒.๔ เวลาที่กาหนดให้ทาการลาดตระเวน
๖.๑.๒.๕ เวลาและสถานที่ซึ่งจะให้รายงานผลการลาดตระเวน
๖.๑.๒.๖ คาสั่งจะสั่งแก่ลาดตระเวนส่วนต่างๆ ในเรื่องสถานการณ์ทางยุทธวิธี และ
รายละเอียดในการเดินทาง
๖.๑.๓ ผบ.พัน ทาการลาดตระเวนเพื่อกาหนด
๖.๑.๓.๑ เส้นทางที่จะให้หน่วยเคลื่อนที่ กาหนดจุดเริ่มต้นและจุดแยก ถ้าเคลื่อนที่
เป็นกองพัน
๖.๑.๓.๒ ถ้ามีเวลาพอ ผบ.พัน ทาการลาดตระเวนทั้งทางแผนที่และทางพื้นดิน

๒๒๗
๖.๑.๔ คณะลาดตระเวนของ ผบ.พัน ประกอบด้วย (ลาดตระเวนพื้นดิน)
๖.๑.๔.๑ ผบ.พัน
๖.๑.๔.๒ ฝอ.๓
๖.๑.๔.๓ ฝอ.๒
๖.๑.๔.๔ นายทหารสื่อสาร
๖.๑.๔.๕ เจ้าหน้าที่ที่เลือกไว้เพื่อระวังป้องกันทางพื้นดินและพลนาสาร

๗. การลาดตระเวนของระดับกองร้อยลงมา
๗.๑ การลาดตระเวนของ ผบ.ร้อย โดยปกติ ผบ.ร้อย ทาการลาดตระเวนทั้งทางแผนที่และทางพื้นดิน
ผบ.ร้อย ปตอ. ทาการลาดตระเวนภูมิประเทศเพื่อ
๗.๑.๑ ตรวจดูผลการลาดตระเวนทางแผนที่
๗.๑.๒ เลือกที่ตั้งอาวุธ ที่บังคับการ ที่ตั้งต่างๆ ใน บก.ร้อย และเส้นทางสาหรับเคลื่อนที่
๗.๑.๓ ประสานที่ตั้งต่างๆ และขอบเขตการยิงให้กับหน่วยยิง
๗.๒ การลาดตระเวนของ ผบ.ร้อย บก. เมื่อ
๗.๒.๑ เลือกที่ตั้งต่างๆ ในกองร้อย บก. เช่น
๗.๒.๑.๑ ที่พักพาหนะ
๗.๒.๑.๒ ที่ตั้งสูทกรรม
๗.๒.๑.๓ ที่รักษาพยาบาล
๗.๓ คณะลาดตระเวนของ ผบ.ร้อย ปตอ. ประกอบด้วย
๗.๓.๑ ผบ.ร้อย
๗.๓.๒ นายสิบสื่อสาร
๗.๓.๓ พลทหาร ๑ หรือ ๒ นาย เพื่อใช้เป็นพลนาสาร
๗.๔ คณะลาดตระเวนของ ผบ.ร้อย บก. ประกอบด้วย
๗.๔.๑ ผบ.ร้อย
๗.๔.๒ ตัวแทนของหมู่ต่างๆ
๗.๔.๓ พลทหาร ๑ หรือ ๒ นาย เพื่อใช้เป็นพลนาสาร
๗.๕ การลาดตระเวนของ ผบ.หมวด โดยทั่วไป ผบ.หมวด มักจะเป็นผู้ทาการลาดตระเวนพื้นดินโดย
แท้จริง ในการลาดตระเวนของ ผบ.หมวด ทาการเลือก
๗.๕.๑ ที่ตั้งของหน่วยยิงทุกหน่วย
๗.๕.๒ เส้นทางเข้าที่ตั้งต่างๆ
๗.๕.๓ ที่ตั้งยามคอยเหตุ ยามอากาศ
๗.๕.๔ ที่ตั้ง บก.หมวด
๗.๕.๕ ที่ตั้งเก็บกระสุนของหมวด
๗.๕.๖ ที่พักพาหนะที่พักแรม
๗.๖ คณะลาดตระเวนของ ผบ.หมวด
๗.๖.๑ ผบ.หมวด

๒๒๘
๗.๖.๒ ตัวแทนของหมู่ปืนทุกหมู่
๗.๖.๓ หากดัดแปลงที่ตั้งหมู่ละ ๑ - ๒ คน
๘. การเลือกที่ตั้ง
๘.๑ กล่าวทั่วไป
ปัจจัยที่กระทบกระเทือนต่อการเลือกที่ตั้งก็คือ ภารกิจ ขนาดของพื้นที่ที่ทาการป้องกันภูมิประเทศ
และลมฟ้าอากาศ คุณลักษณะของอาวุธ และสถานการณ์ทางยุทธวิธี พื้นที่ตั้งอันพึงประสงค์ ควรอานวยให้มี
การซ่อนพราง มีการกาบังส่วนต่างๆ ที่มิใช่หน่วยยิง มีพื้นที่เพียงพอในการที่จะกระจายที่ตั้ง และพื้นที่ที่เกื้อกูล
ต่อการระวังป้องกันตนเอง แต่ข้อพึงประสงค์ก็คือ ต้องให้หน่วยปฏิบัติภารกิจเป็นผลสาเร็จ
๘.๒ ข้อพิจารณามูลฐานสาหรับการเลือกที่ตั้ง
๘.๒.๑ ความสมปรารถนา ในภารกิจทางยุทธวิธีที่ตั้งต่างๆ ที่ได้เลือกขึ้นจะต้องเป็นที่ตั้งซึ่
สามารถปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีได้อย่างดีที่สุด ข้อพิจารณาข้อนี้มีความสาคัญเป็นลาดับแรก
๘.๒.๒ การควบคุม ที่ตั้งต่างๆ ที่ได้เลือกขึ้นจะต้องเป็นที่ตั้งซึ่งอานวยให้ส ามารถควบคุม
หน่วยรองได้ดีที่สุด
๘.๒.๓ การให้ความคุ้มครองตัวทหาร และยุทโธปกรณ์ที่ตั้งที่เลือกควรเป็นที่ตั้งอันมีลักษณะ
อันอาจจะให้ความป้องกันแก่บุคคล และยุทโธปกรณ์ได้ดี ตราบเท่าที่การให้การป้องกันนี้จะไม่เป็นผลให้หน่วย
ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สาเร็จ
๘.๒.๓.๑ การรักษาความปลอดภัยเฉพาะตาบล หน่วย ปตอ. มักจาเป็นจะต้อง
กระจัดกระจาย และอยู่โดดเดี่ยวห่างจากกัน ความรับผิชอบในการรักษาความปลอดภัย เฉพาะตาบลมักจะตก
อยู่กับหน่วยขนาดกองร้อย หรือเล็กไปกว่านั้น ด้วยเหตุนี้การเลือกที่ซึ่งสามารถทาการป้องกันต่อการโจมตีทาง
พื้นดิน จึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
๘.๒.๓.๒ การกาบังและการซ่อนพรางที่ตั้งต่างๆ ทั้งหมดของหน่วย ปตอ. ควรจัดให้
มีการกาบังและการซ่อนพราง
๘.๒.๔ ภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งต่างๆ อันจาเป็น พื้นที่ต้องกว้างขวางพอที่จะจัดวางที่ตั้งต่างๆ
อันเป็นสิ่งจาเป็นแก่การที่หน่วยที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง พื้นดินควรได้ระดับพอสมควรแน่น และภูมิประเทศ
ควรจะให้ความเมาะสมอยู่เสมอทุกสภาพอากาศ บริเวณที่ตั้งหน่วยควรจะเลือกภูมิประเทศที่มีฉากธรรมชาติ
นั้น ผลที่เกิดจากอาวุธนิวเคลียร์จะอย่างไรก็ตามต้องระลึกอยู่เสมอว่าข้อพิจารณาลาดับแรกก็คือ ความสม
ปรารถนาในการปฏิบัติภารกิจ ฉะนั้นจึงต้องยอมเสียข้อพึงประสงค์นี้
๘.๒.๔.๑ ต้องเข้าถึงได้ ที่ ตั้งที่ได้เลื อกขึ้นต้องเป็นที่ซึ่งสามารถจะให้ ยุทโธปกรณ์
เคลื่อนย้ายเข้าไปถึงที่ตั้งได้
๘.๒.๔.๒ เขตการยิงและการตรวจการณ์ ในการที่จะปฏิบัติภารกิจให้เป็นผลสาเร็จ
หน่วยยิง ปตอ. จะต้องมีเขตการยิง และการตรวจการณ์ที่ใช้การได้เป็นอย่างดี เขตการยิงถ้าเป็นไปได้ควรจะถึง
๖,๔๐๐ มิลเลียม
๘.๒.๔.๓ จุดที่ตั้งเรดาร์ (ถ้ามี) เรดาร์ควรจะตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เกื้อกูลให้สามารถ
ครอบคลุมโดยรอบ

๒๒๙
๘.๒.๔.๔ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การระวังป้องกันของ ปตอ. ย่อมต้องการที่จะ
ให้หน่วยยิงต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือด้วยการยิงจากหน่วยข้างเคียง ฉะนั้นที่ตั้งที่ได้เลือกขึ้นควรจะต้องให้ได้สม
ความมุ่งหมายดังกล่าว
๙. ลักษณะของที่ตั้งต่างๆ
๙.๑ ที่ตั้งที่บังคับการ ต้องมีการซ่อนพราง และการกาบัง สามารถควบคุมหน่วยรองได้ในภูมิประเทศ
โล่งแจ้ง อาจจะกระจายกาลังกันออกไป ควรให้ได้รับการระวังป้องกันจากกอร้อย ปตอ. ด้วย
๙.๒ ที่ตั้งเรดาร์เฝ้าตรวจ ขีดความสามารถในการครอบคลุมห้วงอากาศในการค้นหาอากาศยานพื้น
ที่ตั้งควรเป็นที่ราบ ปราศจากพื้นที่ที่เป็นป่าและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการสะท้อนคลื่นของเรดาร์
๙.๓ ที่ตั้งผู้ตรวจการณ์ทางอากาศบนพื้นดิน ย่นการตรวจการณ์แต่ละแห่งจะไม่เกิน ๓,๒๐๐ มิลเลียม
อย่างไรก็ตาม หากกระทาได้ควรเลือกทั้งซึ่งสามารถตรวจการณ์ได้ ๖,๔๐๐ มิลเลียม และควรอยู่ในที่สูงๆ เพื่อ
ผลในการติดต่อสื่อสาร และจะประสานกันในการตรวจทั้ง ๖ หมู่
๙.๔ ที่ตั้งสูทกรรม พื้นที่ควรมีการระบายน้า และพื้นดินเป็นพื้น ที่ที่สามารถซึมซับน้าโสโครกจากหลุม
ทิ้งเศษอาหาร มีการกาบังและการซ่อนพราง
๙.๕ ที่พักพาหนะ มีเส้นทางเข้าถึงได้ พื้นดินแน่นแข็งมีทางระบายน้าดี มีการซ่อนพรางมีพื้นที่เพียง
พอที่จะกระจายพาหนะออกไปได้ ที่ซ่อมบ ารุงควรอยู่ในบริเวณที่พักพาหนะ เมื่อไม่มีที่กาบังพาหนะควร
กระจายให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย ๕๐ เมตร
๙.๖ ที่กองกระสุน ควรมีการกาบังและการซ่อนพราง มีเส้นทางสาหรับส่งกระสุนเพิ่มเติมโดยเข้าถึงได้
เจ้าหน้าที่ทุกคนควรทราบที่ตั้งของกระสุน
๙.๗ ที่ตั้งยิง ที่ตั้งยิงแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท
๙.๗.๑ ที่ตั้งยิงจริง เป็นที่ตั้งซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจได้เป็นผลสาเร็จมีลักษณะ
๙.๗.๑.๑ เขตการยิงและการตรวจการณ์กว้างขวาง
๙.๗.๑.๒ พื้นดินแน่นแข็งและได้ระดับพอสมควร
๙.๗.๑.๓ เข้าถึงได้
๙.๗.๑.๔ มีการซ่อนเร้นทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ
๙.๗.๑.๕ มีการกาบังดี
๙.๗.๑.๖ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๙.๗.๒ ที่ตั้งยิงสารอง เป็นที่ตั้งซึ่ง ปตอ. จะเข้าประจาเมื่อที่ตั้งยิงจริงไม่สามารถจะปฏิบัติ
ภารกิจได้ควรมีอย่างน้อย ๑ แห่ง ลักษณะควรเหมือนกับที่ตั้งยิงจริง ไม่ควรอยู่ห่างจนเกินไปเพื่อสะดวกต่อการ
เปลี่ยนที่ตั้ง แต่ไม่ควรอยู่ชิดจนเกิดผลเสียเช่นเดียวกับที่ตั้งยิงจริง
๙.๗.๓ ที่ตั้งยิงเพิ่มเติม ใช้สาหรับเป็นที่ตั้งเป็นครั้งเป็นคราว ซึ่งบางครั้งไม่สามารถทาการยิง
อย่างได้ผลจากที่ตั้งยิงจริง หมู่ ปตอ. อาจจะต้องเคลื่อนที่ออกจากที่ตั้งยิงจริงในการต่อสู้อากาศยานไปเข้าที่ตั้ ง
ยิงเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทาการยิงเป้าหมายทางพื้นดิน เมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็เคลื่อนที่กลับไปเข้าที่ตั้งยิงจริง
ตามเดิม
๙.๗.๔ ที่ตั้งยิงลวง (DUMMY) เป็นที่ตั้งที่สร้างขึ้น ให้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นที่ตั้งยิง ปตอ. ที่
แท้จริง เพื่อให้ข้าศึกสาคัญคาดว่าเป็นที่ตั้งยิง ปตอ. หลายหน่วย และสร้างขึ้นไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลวง
ของหน่วยกาลังรบ หน่วยทหารช่างอาจจะต้องสร้าง เพื่อต่อต้านระบบข่าวกรองของข้าศึกตามแผนการต่อต้าน
การข่าวกรองและแผนการลวงของผู้บังคับบัญชา การใช้ที่ตั้งลวงนี้ควรจะสนธิเข้ากับที่ตั้งยิงจริงด้วย

๒๓๐
๙.๗.๕ ที่ตั้งยิงหลอก (Decoy) มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่ตั้งยิงลวงมากที่สุดแตกต่างกัน แต่
ความมุ่งหมายและระดับของความสมจริง ที่ตั้งยิงหลอกนี้สร้างขึ้นเพื่อให้อากาศยานเข้าโจมตี แล้วใช้อาวุธ
ปตอ. ที่หลบซ่อนไว้เป็นอย่างดี ทาลายอากาศยานเหล่านั้นเสีย
๑๐ การเข้าประจาที่ตั้ง
๑๐.๑ กล่าวทั่วไป
การเข้าประจาที่ตั้ง ควรจะกระทาอย่างมีระเบียบ, รวดเร็ว และเงียบ และควรจะเป็นไปตาม รปจ.
ของหน่วย ความรวดเร็วในการเข้าประจาที่ตั้งได้มาจากการวางแผนและการจัดหน่วยการฝึกอย่างถึงขนาดการ
ลาดตระเวนเป็นอย่างดี การเลือกที่ตั้งอย่างรอบคอบ มีเจ้าหน้าที่นาทางในการเข้าประจาที่ตั้ง ผู้บังคับหน่วย
ทุกระดับจะเป็นผู้อานวยการ และกากับดูแล การเข้าประจาที่ตั้งอย่างแท้จริง การเข้าประจาที่ตั้งควรทาใน
เวลาค่ามืดแล้ว ถ้าไม่จาเป็นแล้วไม่ควรเข้าที่ตั้งในเวลากลางวัน
๑๐.๒ ข้อพิจารณามูลฐานในการเข้าประจาที่ตั้ง
๑๐.๒.๑ วางแผนไว้ล่วงหน้า ก่อนเคลื่อนย้ายเข้าประจาที่ตั้ง ควรได้มีการวางแผนไว้อย่าง
ละเอียด ภายหลังการลาดตระเวนแล้ว เช่น ลาดับหน่วยในการเคลื่อนย้าย เวลาผ่านจุดเริ่มต้นกาหนดจุดแยก
ย้าย ถ้าเป็นระดับกองร้อย ปตอ. การจัดขบวนในกองร้อยต้องกาหนดลาดับของรถแต่ละคัน และให้พลขับ
ทราบว่ารถของตนอยู่คันที่เท่าไรในขบวน จะทาให้การเข้าประจาที่ตั้งมีความรวดเร็วและไม่เกิดการสับสน
๑๐.๒.๒ คืบหน้ า ในการเข้าประจาที่ตั้งควรให้ มีการคืบหน้า โดยที่ว่าที่ตั้งมีความส าคัญ
จะต้องเข้าที่ตั้งก่อน เช่น หน่วยยิง จาเป็นต้องเข้าที่ตั้งก่อน
๑๐.๒.๓ มีการกากับดูแล ไม่ว่าการเข้าประจาที่ตั้งจะวางแผนล่วงหน้าไว้ดีเพียงใดก็ตาม การ
กากับดูแลต้องกระทาโดยทั่วถึง เพื่อให้เป็นที่แน่นอนว่าคาสั่งต่างๆ ทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
๑๐.๓ ลาดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติเมื่อเข้าประจาที่ตั้ง
๑๐.๓.๒ เตรียมเผชิญหน้ากับข้าศึก ได้แก่การปฏิบัติ
๑๐.๓.๒.๑ เตรียมปืนทาการยิง
๑๐.๓.๒.๒ จัดการวางการติดต่อสื่อสาร
๑๐.๓.๒.๓ จัดการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันที่ตั้ง
๑๐.๓.๓ ทาการปรับปรุงที่ตั้งได้แก่
๑๐.๓.๓.๑ การซ่อนเร้นและการพราง
๑๐.๓.๓.๒ ดัดแปลงที่กาบัง ขุดหลุมปืน หลุมบุคคล และกระสุน การปรับปรุงที่ตั้ง
ต้องกระทาติดต่อเรื่อยไป จะหยุดปรับปรุงก็ต่อเมื่อเราได้ออกจากที่ตั้งนั้นไปแล้ว
๑๑. การควบคุมในระหว่างเคลื่อนย้ายเข้าประจาที่ตั้ง
เพื่อจะให้มีการควบคุมในระหว่างการเคลื่อนที่ได้ง่ายควรจะได้กาหนดจุดควบคุมและสิ่งต่างๆ ขึ้น
๑๑.๑ จุดเริ่มต้น คือจุดซึ่งต้องกาหนดขึ้นในเส้นทางการเคลื่อนย้าย เพื่อให้ขบวนเดินผ่านจุดเริ่มต้น
ตามเวลาที่กาหนด เพื่อไม่ให้ขบวนเดินคับคั่ง และติบนเส้นทางเคลื่อนที่ จุดนี้ควรที่จะต้องเห็นได้ชัดเจนในภูมิ
ประเทศ และมีบนแผนที่
๑๑.๒ จุดแยก จุดที่กาหนดขึ้นบนเส้นทางการเคลื่อนย้าย ณ จุดนี้ ส่วนต่างๆ ของขบวนเคลื่อนย้าย
กลับเข้าไปอยู่ในการควบคุมของกองพัน กองพันกาหนดจุดแยกขึ้น (เมื่อถึงจุดนี้ขบวนของกองร้อยก็จะไปอยู่ใน
ความควบคุมของกองร้อย) เพื่อแยกย้ายกันเข้าที่ตั้ง

๒๓๑
๑๑.๓ ศูนย์รับรายงาน ศูนย์นี้หน่วยรองจะทาการติดต่อกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทนได้เสมอทุกเวลา
ในระหว่างการเคลื่อนย้าย ศูนย์รับรายงานเป็นปัจจัยสาคัญ การเชื่อมโยงการสื่อสารในระหว่างการปิด ทก .
เดิมกับการเปิด ทก. ใหม่
๑๑.๔ ที่รวมพลในการจัดรูปขบวน ที่รวมพลในการจัดรูปขบวนนี้เป็นบริเวณที่เลือกขึ้น เพื่อเป็ นที่รวม
อาวุธและรถก่อนที่จะเคลื่อนย้ายจะได้เริ่มกันจริงๆ ที่นี่เป็นที่จัดรูปขบวนและให้คาชี้แจง บริเวณดังกล่าวจะให้
ความกาบังและการซ่อนพรางอีกทั้งอยู่ใกล้ข่ายถนนหรือเส้นทางที่จะเคลื่อนย้ายที่รวมพล ในการจัดรูปขบวนนี้
อาจจะไม่มีก็ได้ถ้าที่รวมพลเดิมสามารถจะให้คาชี้แจงและเคลื่อนย้ายออกมาได้ทันทีและอยู่ใกล้ข่ายถนนและ
เส้นทางเคลื่อนย้าย
๑๑.๕ จุดนัดพบรถหลีกขบวน จุดนี้เป็นจุดๆ หนึ่งใกล้ๆ พื้นที่แห่งใหม่ ณ ที่นี้พลขับรถซึ่งหลงทาง
หรือถูกละทิ้งไว้เบื้องหลัง จะได้เข้าไปรายงานและรอพลนาทางที่จะพาไปสู่พื้นที่ที่ตั้งแห่งใหม่
๑๑.๖ ที่รวมพลฉุกเฉิน ที่รวมพลฉุกเฉินนี้เป็นบริเวณที่จะใช้ในเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถเข้าประจาที่ตั้ง
ได้เลือกไว้แล้วได้
๑๑.๗ แผนแนะทาง แผนแนะทางนี้มีการแจ้งลักษณะของเส้นทางเดินจุดและบริเวณต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นจะมีแจ้งอยู่ในแผนแนะทางนี้ ระยะทางและข่าวสารอื่นๆ ซึ่งเป็นการช่วยพลขับและผู้บังคับหมู่แต่ละคน
รถทุกคันควรจะได้รับแจกคันละ ๑ แผ่น
แนวทางการปฏิบัติของ ลลขต.
๑. กล่าวทั่วไป
การปฏิบัติการลาดตระเวน การเลือกที่ตั้งและการเข้าประจาที่ตั้งและการเข้าประจาที่ตั้งที่จะกล่าว
ต่อไปนี้เป็นแนวการปฏิบัติโดยทั่วๆ ไป และเป็นแนวทางการปฏิบัติอันหนึ่งเท่านั้น แนวทางการปฏิบัติอันนี้ควร
กาหนดอยู่ใน รปจ. เช่น คณะลาดตระเวนจะมีใครบ้าง การลาดตระเวนอย่างเร่งด่วน คณะลาดตระเวนจะมีกี่
คันรถ หรือเวลา ผบ.พัน ไปรับคาสั่งควรจะนาใครไปบ้างเหล่านี้เป็นต้น
๒. การรับคาสั่งของ ผบ.พัน
ก่อนที่ ผบ.พัน. จะไปรับคาสั่งการแก่ รอง ผบ.พัน. เสียก่อนในเรื่องการควบคุมหน่วย การเตรียม
ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ที่จะไปกับ ผบ.พัน. ในการรับคาสั่งจากหน่วยเหนือ คือ
๒.๑ นายมหารยุทธการและการฝึก (ฝอ.๓) การที่ ผบ.พัน. นานายทหารยุทธการและการฝึกไปด้วยนี้
เพื่อที่จะได้พบ ฝอ.๓ หรือ สธ.๔ ของหน่วยเหนือ เพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ ให้มากขึ้น เป็นการช่วยเหลือ
ผบ.พัน. ในการรับคาสั่งนี้ ข่าวสารต่างๆ ที่จะได้รับจาก ฝอ.๓ หรือ สธ.๔ ของหน่วยเหนือ เช่น สถานการณ์
ทางยุทธวิธี ภารกิจที่ได้รับมอบ กาลังของฝ่ายเรา เป็นต้น
๒.๒ นายทหารฝ่ายการข่าว (ฝอ.๒) ฝอ.๒ ก็เช่นเดียวกับ ฝอ.๓ เพื่อไปพบ ฝอ.๒ หรือ สธ.๒ ของ
หน่วยเหนือ เพื่อขอทราบรายละเอียดข่าวเกี่ยวกับข้าศึก ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
แผนที่ที่ต้องการ เป็นการช่วยเหลือ ผบ.พัน. ในเรื่องที่กล่าวมาแล้ว
๒.๓ นายทหารสื่อสาร ก็เช่นเดียวกนกับ ฝอ. ทั้งสองที่กล่าวมาแล้ว เพื่อไปติดต่อกับนายทหารสื่อสาร
ของหน่วย เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารที่นอกเหนือไปจาก นสป. ที่ได้กาหนดไว้แล้ว
๓. การวางแผน
เมื่อ ผบ.พัน กลับจากรับคาสั่งจากหน่ว ยเหนือแล้ว จะต้องมาวางแผนและสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน่วยโดย
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๓.๑ ผบ.พัน จะเล่าถึงสถานการณ์และภารกิจที่ได้รับมอบแล้ว ให้แนวทางแก่ฝ่ายอานวยการในการ
วางแผน
๓.๒ ฝ่ายอานวยการต่างๆ วางแผนการในหน้าที่ของตน แล้วเสนอแผนให้ ผบ.พัน. ทราบ
๔. การสั่งการของ ผบ.พัน.
เมื่อ ผบ.พัน. ได้พิจารณาแผนและข้อเสนอแนะของฝ่ายอานวยการแล้ว ก็ตกลงใจในการปฏิบัติจึง
เรียกผู้บังคบกองร้อย ฝ่ายอานวยการและฝ่ายกิจการพิเศษประชุมเพื่อสั่งการ เมื่อพร้อมแล้ว
๔.๑ นายทหารยุทธการและการฝึก จะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงภารกิจที่ได้รับมอบ สถานการณ์
โดยทั่ วไป สถานการณ์เฉพาะเกี่ยวกับฝ่ายเรา มอบภารกิจให้แต่ละกองร้อย ในการป้องกันภัยทางอากาศ
นอกจากนั้นมอบแผ่นบริวารของแผนป้องกันภัยทางอากาศต่อตาบลสาคัญให้ผู้บังคับกองร้อย เรื่องใดที่กาหนด
ไว้แล้ใน รปจ. ก็จะไม่กล่าวถึงให้เสียเวลาอีก
๔.๒ นายทหารฝ่ายการข่าว (ฝอ.๒) จะชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับข้าศึก สภาพภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ
แจกจ่ายแผนที่ เรื่องอะไรที่กาหนดไว้ใน รปจ. ก็ไม่ต้องกล่าวซ้าอีก
๔.๓ นายทหารฝ่ายธุรการและกาลังพล (ฝอ.๑) ก็ชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับกาลังพล เช่น การส่งยอดกาลัง
พล การทดแทนกาลังพล การไปรษณีย์ สิ่งที่ได้กาหนดไว้ใน รปจ. แล้วไม่ต้องนามากล่าวซ้าอีก
๔.๔ นายทหารส่งกาลังบารุง (ฝอ.๔) ก็ชี้แจงในเรื่องการส่งกาลังบารุง เช่น ตาบลจ่าย สป. ต่างๆ เวลา
รับ ที่ซักล้าง ที่อาบน้า สิ่งใดที่กล่าวไว้ใน รปจ. แล้วไม่ต้องกล่าวซ้าอีก
๔.๕ ผบ.พัน. สรุปแล้วชี้แจงเรื่องการไปลาดตระเวน เช่น เส้นทางที่จะไปทาการลาดตระเวน รูปขบวน
ความเร็วของรถ สั่งจัดคณะลาดตระเวน คณะลาดตระเวนของ ผบ.พัน. จะประกอบด้วยรถ ๔ คันคือ
 รยบ. ๑/๔ ตัน ของ ผบ.พัน.
 รยบ. ๑/๔ ตัน ของ ฝอ.๓
 รยบ. ๓/๔ ตัน ของนายทหารสื่อสาร (เป็นรถวางสายด้วย)
 อาจมีรภ ๒ ๑/๒ ตันอีก ๑ น เพื่อเป็นส่ วนระวังป้องกันโดยจัดกาลังพลจากกองร้อยกอง
บังคับ การ และกาหนดจุ ดนัดพบและเวลาให้ ผบ.ร้อย. ต่างๆ ไปพบ ผบ.พัน . ก็นาคณะ
ลาดตระเวนของกองพันไปทาการลาดตระเวน ก่อนออกไปลาดตระเวน ผบ.พัน. ต้องสั่งตั้งทา
การแทนและแจ้งให้ทราบว่าจะไปไหน กลับเวลาเท่าไร ส่วนที่อยู่ข้างหลังจะให้ทาอะไรบ้าง
๔.๖ เมื่อ ผบ.ร้อย. ไปพบ ผบ.พัน. ตามนัดแล้ว ผบ.พัน. จะชี้บริเวณของแต่ละกองร้อยให้ทราบในภูมิ
ประเทศ เพื่อให้กองร้อยนาลาดตระเวนในพื้นที่ของตน แล้ว ผบ.พัน. ต้องกาหนดเวลาให้ ผบ.ร้อย. ส่งผลการ
ลาดตระเวน โดยเฉพาะที่ตั้ ง ยิ ง ของอาวุ ธ ปตอ. เป็น ไปตามแผนที่ ฝอ.๓ ได้ รายงานไว้ ห รื อไม่ ถ้ า มีก าร
เปลี่ยนแปลงนายทหารยุทธการและการฝึก (ฝอ.๓) จะได้ปรับแผนที่ตั้งต่างๆ ให้เหมาะสม เสร็จแล้ว ผบ.พัน.
อาจจะกาหนดเวลาให้ ผบ.ร้อย. ไปรับคาสั่งการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าประจาที่ตั้งที่ได้เลือกไว้แล้ว การสั่งการนี้
มักจะกระทาในที่รวมพล และก่อนเวลาการเคลื่อนที่ไม่มากนัก
๔.๗ ผบ.พัน. ถ้ามีเวลาอาจจะเลือกที่ตั้งที่สาคัญๆ เช่น ที่ตั้ง ศยตอ. ที่ตั้งเรดาร์ (ถ้ามี) เหล่านี้ เป็นต้น
๕. การรับคาสั่งของ ผบ.ร้อย.
ผบ.ร้อย. เมื่อจะไปรับคาสั่งจาก ผบ.พัน. ก่อนออกจากกาองร้อยจะต้องแจ้งให้ รอง ผบ.ร้อย. ทราบว่า
จะไปอยู่ไหนและกลับเวลาเท่าไร การไปรับคาสั่งควรจะมี นายสิบสื่อสารไปด้วยเพื่อช่วยเหลือ ผบ.ร้อย. ในการ
รับสั่งจากกองพัน
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๖. การสั่งการและการลาดตระเวนของ ผบ.ร้อย.
เมื่อ ผบ.ร้อย. รับคาสั่งจาก ผบ.พัน. แล้วก็กลับมาสั่งการแก่กองร้อยของตน ผู้ที่ควรมารับคาสั่งจาก
ผบ.ร้อย. นอกจาก รอง ผบ.ร้อย. และ ผบ.หมวด แล้วควรมี ผบ.หมู่ทุกคนมารับคาสั่งด้วย เรื่องที่ ผบ.ร้อย. จะ
ประชุมสั่งการควรจะมีเรื่อเหล่านี้
๖.๑ สถานการณ์ทั่วไป สถานการณ์เฉพาะเกี่ยวกับฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก การส่งกาลังบารุงด้านธุรการ
และกาลังพล ข้อสาคัญก็คือภารกิจที่กองร้อยได้รับมอบจากกองพัน
๖.๒ สั่งจัดคณะลาดตระเวน คณะลาดตระเวนของ ผบ.ร้อย.ปตอ. ประกอบด้วย ๒ คันรถ คือ
 รยบ. ๑/๔ ตัน ของ ผบ.ร้อย
 รยบ. ๓/๔ ตัน ของ นายสิบสื่อสาร (เป็นรถวางสายด้วย) คณะลาดตระวนของ ผบ.ร้อย.บก.
ควรประกอบด้วย ๒ คันรถ
 รยบ. ๑/๔ ตัน ของ ผบ.ร้อย
 รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เพื่อให้ ผบ.หมู่ต่างๆ นั่งไป
เมื่อจัดคณะลาดตระเวนแล้ว ผบ.ร้อย.ปตอ. ควรนัดให้ ผบ.หมวดนาคณะลาดตระเวนของหมวดไปพบคนที่ไหน
เวลาเท่าไร ตลอดจนรูขบวน เส้นทาง และความเร็ว (โดยปกติควรใช้รูปขบวนแทรกซึมระยะต่อเป็นเวลา)
๖.๓ ผบ.ร้อย. ก็ออกลาดตระเวนไปพบ ผบ.พัน. ตามนัด เมื่อไปพบ ผบ.พัน. แล้วก็กลับไปพบคณะ
ลาดตระเวนของ ผบ.หมวดตามนัด แล้วทาการลาดตระเวนเลือกที่ตั้งต่างๆ โดยพิจารณาแบ่งหมวดให้ไปทาการ
ลาดตระเวน ถ้ามีเวลาตนเองอาจจะไปดูที่ตั้งที่สาคัญ เช่น ที่ตั้งยิงเป็นบางหมู่ก็ได้ ถ้าไม่มีเวลาก็ ให้ ผบ.หมวด
ผบ.หมู่ ไปทาการเลือกเองตามแผนที่ ฝอ.๓ ได้วางไว้ เสร็จแล้วต้อนาผลการลาดตระเวนเลือกที่ตั้งไปรายงาน
ให้ ผบ.พัน. ทราบตามกาหนด
๖.๔ คณะลาดตระเวนของ ผบ.หมวด ควรประกอบด้วย ๔ คันรถ
 รยบ. ๑/๔ ตัน ของ ผบ.หมวด ๒ คัน
 รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ของ ผบ.หมู่ และพวกดัดแปลงที่ตั้งหมดวละ ๒ คัน
๗. การสั่งการย้ายหน่วยเข้าประจาที่ตั้ง
๗.๑ ผบ.พัน. วางแผนการเคลื่อนย้าย โดยทาเป็นรูปคาสั่งการเคลื่อนย้าย
๗.๒ รูปคาสั่งการเคลื่อนย้าย เหมือนกับคาสั่งยุทธการ โดยเฉพาะในข้อ ๓ การปฏิบัติต้องกาหนด
ลาดับรูปขบวนของแต่ละกองร้อย เวลาผ่านจุดเริ่ม ต้นของหัวขบวน ความเร็วของระยะต่อ จุดแยกย้ายเหล่านี้
เป็นต้น ในคาสั่งการเคลื่อนย้ายนี้จะแนบแผ่นเส้นทางมอบให้กองร้อยไปด้วย
๗.๓ ผบ.ร้อย. เมื่อได้รับคาสั่งการเคลื่อนย้ายจากกองพันแล้ว ก็วางแผนและสั่งการภายในกองร้อย
ของตน โดยจัดรูปขบวนการเคลื่อนย้ายในกองร้อยให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการสับสนในการเข้าประจาที่ตั้ง ถ้า
เป็นกองร้อยที่นาขบวนของกองพัน ต้องจัดรถคันที่หนักที่สุดไว้หน้าขบวน โดยมากถ้าเป็นกองพัน ปตอ. เบา
ขนาด ๔๐ มม. แบบลากจูงแล้ว ปก. หลายลากล้องนาหน้า
๗.๔ โดยปกติถ้าเป็นไปได้ทุกโอกาส การเข้าประจาที่ตั้งมักจะกระทาในเวลากลางคืนเสมอและในการ
เข้าประจาที่ตั้งในเวลากลางคืนนั้น จะต้องมีพลนาทางอย่างเพียงพอ ที่ตั้งยิงของอาวุธควรทาแผ่นป้ายหรือเทป
เรืองแสง ซึ่งสามารถเห็นได้ด้วยไฟพราง การปฏิบัติเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าประจาที่ตั้ง จะต้อง
กระทาเสียแต่ในเวลากลางวันตอนไปลาดตระเวน การปฏิบัติดังกล่าวมี
๗.๔.๑ การปรับปรุงและดัดแปลงที่ตั้งยิง ปตอ.
๗.๔.๒ การวางสายการติดต่อสื่อสาร

๒๓๔
๗.๔.๓ ขุดหลุมบุคคลและหลุมปืน
๗.๔.๔ การจัดเตรียมที่บังคับการ
๗.๔.๕ การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเข้ากับหลักการยิง
๗.๔.๖ หมายเส้นทางที่ตั้งด้วยเทปสีขาว
๗.๕ การเข้าประจาที่ตั้งในเวลากลางคืน ต้องใช้เวลามากกว่าเวลากลางวัน นอกจากนั้นต้องฝึกการ
ปฏิบัติในการเข้าตี เวลากลางคืนให้มากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการปฏิบัติในหน้าที่ของตน
ในเวลามืดค่า และจัดการแก้ไขโดยทันทีทันใด ในเมื่อละเมิดวินัยเกี่ยวกับแสงและเสียง
๘. สรุป
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจะบรรลุผลสาเร็จหรือไม่นั้น การลาดตระเวน, การเลือกที่ตั้ง และการเข้า
ประจาที่ตั้ง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังผลให้ภารกิจที่ได้รับมอบสาเร็จ หรือล้มเหลว ฉะนั้นการลาดตระเวน การเลือก
ที่ตั้ง และการเข้ าประจ าที่ตั้ง ก็มีความสาคัญจะต้องฝึกซ้อมให้เกิดความชานาญและกาหนด รปจ. ในการ
ปฏิบัติให้ละเอียดรอบคอบ
------------------

๒๓๕
บทที่ ๙
การระวังป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้ง
๑. กล่าวนา
เพื่อให้หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ป้องกันตัวเองจากการโจมตีของข้าศึกทางพื้นดิน เช่น การก่อ
วินาศกรรม การรบกวน การจู่โจม หน่วย ปตอ. จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะป้องกันตนเองโดยรอบตัวต่อที่ตั้ง
แต่วิธีการต่างๆ ที่เราจัดให้มีขึ้นในการระวังป้องกนตนเองนั่น จะต้องไม่บั่นทอนภารกิจในการป้องกันภัยทาง
อากาศที่ได้รับมอบ
๒. ความมุ่งหมาย
ผู้บังคับหน่วย ปตอ. แต่ละหน่วยต้องรบผิดชอบและมีการเชื่อแน่ว่า หน่วยของตนได้มีการจัดการฝึก
และมีการเตรียมการป้องกันที่ตั้งต่อการโจมตีทางพื้นดินเป็นอย่างดีตลอดเวลา เราจะได้เห็นว่าการขาดการ
วางแผนโดยรอบคอบหรือการระวังป้องกันโดยรอบตัว ต่อที่ตั้งหน่วยโดยใกล้ชิดทาให้หน่วยทหารประสบความ
หายนะมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องรับการฝึกและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอ อาวุธ ปตอ. มีราคาแพงมากและ
ยากที่จะจัดหาสับเปลี่ยนได้ในสนามรบ และยากในการฝึกคนเพื่อไปสับเปลี่ยนทดแทนด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการ
จาเป็นและมีความสาคัญเป็นอย่างมาก ในการที่จะให้ทหารทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการระวังป้องกันตนเองโดย
รอบตัวต่อที่ตั้งโดยใกล้ชิด
๓. การระวังป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้ง
๓.๑ กล่าวทั่วไป
การระวังป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้ง จะต้องทาการวางอาวุธ บุคคลให้สามารถต่อต้านการโจมตีทาง
พื้นดินที่มาจากทุกทิศทางและได้รับผลเท่าๆ กันทุกด้าน การป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้งไม่มีปีกเปิด
๓.๒ พื้นที่ในการระวังป้องกัน
มีพื้นที่จะต้องพิจารณาในการวางการป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้งอยู่ ๓ เขต คือ
๓.๒.๑ เขตหน้า (พื้นที่ข้างหน้าของเส้นเขตหลังของกองพัน ) โดยปกติมีการแทรกซึมการ
โจมตีจากกองทหารของข้าศึกหรือกองโจรอยู่เสมอ
๓.๒.๒ เขตหลังการโจมตี อาจจะมีแต่คาดคะเนไม่ได้
๓.๒.๓ เขตภายใน ซึ่งไม่มีการโจมตีด้วยกองทหาร แต่อาจจะมีการรบกวน การก่อวินาศกรรม
จากผู้ที่เอาใจฝักใฝ่ต่อข้าศึก
๓.๓ จากความชานาญที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าการแทรกซึมและการปฏิบัติของกองโจร มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ทาลายกองบังคับการและปืนใหญ่ กรณีพิพาทในเกาหลี กองทัพสหรัฐฯ เคยปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ฝ่ายเดียวกัน
การป้องกันตัวเองโดยรอบตัวต่อที่ตั้งจัดทาแต่เฉพาะในเขตหน้า ในเขตหลังหรือเขตภายในก็มีพวกเวรยามอยู่
เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในกรณีพิพาทเกาหลีได้แสดงให้เห็นว่าการระวังป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้งมีความ
จาเป็นต้องกระทาทุกๆ แห่งที่หน่วย ปตอ. ตั้งอยู่ ในเวลากลางวัน เพื่อที่จะให้มีการระวังป้องกันตัวต่อที่ตั้ง
ควรจะขยายระบบการแจ้งข่า วออกไปโดยมีหมู่คอยเหตุ การใช้กาลังยิงเป็นวิธีที่ดีที่สุดของการตั้งรับ ความ
ต้องการที่จาเป็นอีกอย่างหนึ่งของการป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้งก็คือ การป้องกันขโมยยุทโธปกรณ์ กระทาการ
ป้องกันโดยจัดยามภายในอย่างเพียงพอ

๒๓๖
๓.๔ ภารกิจในการป้องกัน หน่วย ปตอ. จะต้องทาการฝึกและเตรียมการต่อสู้เช่นเดียวกับทหารราบ
เพื่อป้องกันที่ตั้งของตน ภารกิจของทหารราบในการตั้งรบก็คือ หยุดข้าศึกหน้าที่มั่นด้วยการยิง ผลักดันขาศึก
ด้วยการรบประชิดเมื่อข้าศึกถึงตัว ขับไล่ข้าศึกด้วยการตีโต้ตอบถ้าข้าศึกสามารถเจาะทะลุเข้ามาได้
๓.๕ หลักในการป้องกัน หลักการป้องกันทางพื้นดิน ควรจะได้นาไปใช้กับการป้องกันโดนรอบตัวเอง
ของหน่วย ปตอ. การที่จะนามาใช้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะแห่ง หลักการเหล่านี้นาไปใช้ในการป้องกัน
ตามแผนที่ได้วางไว้การป้องกันและการป้องกันปะสานกันเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด หลักเหล่านี้ได้แก่
๓.๕.๑ ใช้ภูมิประเทศที่เป็นประโยชน์ ภูมิประเทศที่อยู่ในบริเวณที่ตั้งและบริเวณข้างเคียงของ
ที่ตั้งรับ จะต้องทาการศึกษาเป็นอย่างดี การศึกษาเกี่ยวกับภูมิประเทศจะสะดวกต่อการรายงาน ซึ่งจะทาให้
ฝ่ายตั้งรับได้เปรียบอย่างมากมาย ถ้าจะใช้ภูมิประเทศอย่างเหมาะสมต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
๓.๕.๑.๑ ตาบลสาคัญ
๓.๕.๑.๒ การตรวจการณ์และเขตการยิง
๓.๕.๑.๓ การกาบังและการซ่อนพราง
๓.๕.๑.๔ เครื่องกีดขวาง
๓.๕.๑.๕ เส้นทางเข้า
๓.๕.๒ การรักษาความปลอดภัย ระบบการข่าวแจ้งเตือนขอส่วนระวังป้องกัน ระบบการ
รักษาความปลอดภัย ของกองรักษาด่วน เจ้าหน้าที่ฟังการ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกัน ใช้การเตือนการ
ป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้ง เพื่อต่อสู้การโจมตีทางพื้นดิน การเตือนนั้นอาจมาจากหน่วยข้างเคียงก็ได้
๓.๕.๓ การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น อาวุธ และบุ ค คลในที่ ตั้ ง จะต้ องแบ่ งมองให้ ส ามารถ
ช่วยเหลือซึ่งกันและโดยรอบเขตที่จะป้องกัน ที่ตั้งอาวุธต่างๆ ควรจะอยู่ ณ ที่ซึ่งสามารถยิงสนับสนุนที่ตั้งที่อยู่
ข้างเคียงได้ด้วยการยิงทางปีกใดปีกหนึ่ง ส่วนที่อยู่ข้างหลังก็ให้สามารถเสริมกาลังให้กับหน่วยที่อยู่บริเวณรอบ
นอก และควรจัดให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การประสานการป้องกันระหว่างหน่วยต่างๆ นั้นประกอบด้วย
การเตรียมแผนการยิง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อต่อต้านการโจมตีของทหารและรถถังข้าศึก แผนการ
สนับสนุนร่วมกันไม่ได้จากัดให้ใช้เฉพาะอาวุธหลักในภารกิจทางพื้นดินเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการใช้อาวุธ
ทุกชนิดที่มีอยู่
๓.๕.๔ การป้องกันในทางลึก ในที่มั่นตั้งรับใดๆ ก็ตามอาจถูกเจาะเข้ามาได้ ถ้าฝ่ายข้าศึกตั้งใจ
ทุ่มเทกาลังเข้าตีอย่างจริงจัง ฉะนั้นฝ่ายตั้งรับจะวางแนวไว้บ้างๆ ไม่ได้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดวางกาลังตั้งรับ
โดยจัดกองหนุนไว้ป้องกันในทางลึ ก กาลังกองหนุนควรรวมไว้ตรงกลางเพื่อใช้ในภารกิจการตีโต้ตอบ และ
จัดการกระทาของข้าศึกที่เจาะแนวป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้งเข้ามา
๓.๕.๕ การป้องกันโดยรอบตัว เนื่องจากการจัดวางบุคคลและอาวุธดังกล่าวมาแล้ว ก็ทาให้
สามารถต่อสู้ต้านทานข้าศึกซึ่งเข้ามาได้ทุกทิศทุกทาง หน่วยที่ปฏิบัติการรบด้วยตนเองย่อมมีความต้องการใน
การป้องกันโดยรอบตัวมากกว่าหน่วยที่เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันรวมกัน หน่วยยิงหน่วยหนึ่งต้องมีการ
จัดการป้ องกันไว้ทุกทิศทุกทางจากที่ตั้งยิงหลัก หรืออาจจัดเตรียมที่ตั้งยิงสารองไว้ภ ายในสภาพที่กาหนด
แน่นอน และเตรียมการเคลื่อนย้ายบุคคลและอาวุธไปคอยต่อต้านกับการคุกคามของข้าศึกที่มาจากทิศทาง
ต่างๆ
๓.๕.๖ การวางแผนการยิงซึ่งมีการประสานกัน เพื่อที่จะใช้ได้ผลอย่างมากที่สุด แต่ละหน่วย
จะต้องวางแผนและประสานการยิง แผนการยิงนั้นจะต้องให้ที่ตั้งอาวุธและการยิงอยู่ในลักษณะที่เชื่อ ถือได้ว่า
ทาการป้องกันบริเวณการป้องกันโดยรอบตัว มีอานาจการยิงต่อที่หมายประชิด เขตการยิงจะควบคุมที่มั่นตั้ง
รับ และเส้ นทางการเข้ามาของข้าศึกอย่ างสมบูรณ์ บริเวณที่คาดคะเนว่าจะเป็นที่รวมพลของข้าศึก จุดที่

๒๓๗
คาดคะเนว่าเป็นที่ตรวจการณ์ของข้าศึกให้มีแผนการยิงอย่างต่ อเนื่อง และเพิ่มอานาจการยิงอย่างรุนแรงต่อ
ข้าศึกที่ทาการเข้าตี ต้องวางแผนใช้อาวุธต่อสู้รถถังให้เป็นประโยชน์และให้ประสานกับอาวุธของหน่วยข้างเคียง
วางแผนต้อ งให้ มี การประสานและควบคุมการยิง การยิ งฉากป้องกั นขั้น สุ ดท้า ย อัต ราเร็ ว ในการยิง การ
สนับสนุนร่วมกับหน่วยข้างเคียงและการยิงพฤติภาพที่การเห็นได้อย่างจากัด
๓.๕.๗ แผนฉากขัดขวาง เพื่อให้ข้าศึกหยุเคลื่อนที่และเคลื่อนที่ช้าลงหรือฝังตัว จะต้องวาง
เครื่องกีดขวาง เช่น ดงระเบิด ลดหนามกีดขวาง และเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นด้วยมือคนให้ประสานกับเครื่อง
กีดขวางตามธรรมชาติ เช่น แม่น้า บึง ภูเขา
๓.๕.๘ ความอ่อนตัว ความอ่อนตัวนับว่าเป็นความสามารถอันหนึ่งของการป้อกันตัว โดยให้
สามารถเลื่อนฉากการยิงและกาลังไปต่อต้านยังจุดซึ่งเป็นจุดแตกหัก ซึ่งข้าศึกทุ่มเทเข้าตี ความอ่อนตัวจะ
กระทาสาเร็จโดยการรวมการบังคับบัญชาเอาไว้ จัดให้มีกาลังกองหนุ นเคลื่อนที่มีที่ตั้งสารองและมีระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีตลอดเวลา
๔. ความปลอดภัย
ในการเลือกที่ตั้งที่จะต้องกระทาให้บรรลุภารกิจนั้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาความสามารถใน
การป้องกันเฉพาะท้องถิ่นของภูมิประเทศเป็นพิเศษ ที่ตั้งที่มีความสามารถในการป้องกันนั้น จะต้องจัดให้
สะดวกต่อการขับไล่ และการทาลายของทหารข้าศึกที่เข้าโจมตีและแทรกเข้ามา ปัจจัยสาคัญในการเลือกที่ตั้งก็
คือ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจสาเร็จจากที่ตั้งนั้น ความสามารถในการป้องกันใกล้ชิดต่อพื้นที่ย่อมอาศัยการ
พิจารณาอย่างระมัดระวัง ปัจจัยสาคัญรองๆ ลงไปได้แก่ การซ่อนพราง จากการตรวจการณ์ทางพื้นดินของ
ข้าศึก ขนาดของที่ตั้งให้ ได้ส่ วนสัมพันธ์กับ พื้นที่นั้น ที่ตั้งส ารองเท่าที่จะทาได้ และภูมิประเทศที่เหมาะสม
สาหรับเป็นที่ตรวจการณ์อันปลอดภัย
๕. นายทหารรักษาความปลอดภัย
๕.๑ กองร้อย ปตอ. แม้ความปลอดภัยของหน่วยกองร้อย ปตอ. จะอยู่ในความรับผิดชอบของ ผบ.
ร้อย. ก็ตาม ผบ.ร้อย. ก็ควรมอบหมายให้นายทหารคนใดคนหนึ่งในกองร้อยเป็นทหารรักษาความปลอดภัยซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑.๑ ส่งเสริมให้แผนรักษาความปลอดภัยของ ผบ. ชาให้มั่นคงยิ่งขึ้น โดยชี้ที่ตั้งและมอบ
เขตความรั ก ผิ ด ชอบให้ กั บ อาวุ ธ หลั ก คจตถ. ที่ ตั้ ง เป็ น กลและที่ ต รวจการณ์ เพื่ อ ความปลอดภั ย ทุ ก แห่ ง
นายทหารรักษาความปลอดภัยยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีการสื่อสารอย่างเพียงพอ ระหว่างหน่วย
ป้องกันเหล่านี้
๕.๑.๒ ทาการวางลวดหนาม ทารายงานและรื้อถอน วางสัญญาณเตือนทุ่นระเบิดและกับ
ระเบิด เมื่อได้รับอนุญาตจาก บก.หน่วยเหนือ นายทหารรักษาความปลอดภัยจะต้องจัดที่ตั้งให้มีการตรวจค้น
โดยทั่วบริเวณพื้นที่นั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่หน่วยข้างเคียง
๕.๑.๓ การประสานการป้ อ งกั น กองบั ง คั บ การหน่ว ยเหนื อ หน่ ว ยสนั บ สนุ น และหน่ ว ย
ข้างเคียง
๕.๑.๔ การแบ่งมอบภารกิจโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ผบ.ร้อย. แล้ว ให้กับที่ตั้ง
ของอาวุธของหน่วย
๕.๑.๕ จัดกาลังกองหนุน และรวบรวมกันไว้แล้วคอยควบคุมบังคับบัญชา

๒๓๘
๕.๑.๖ ทาการซักซ้อมแผนป้องกันของหน่วย เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าประจาปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปโดยรวดเร็วและได้ผล
๕.๒ กองพัน เมื่อการวางกาลังของหน่วยกองร้อยต่างๆ ได้มีการประสานร่วมกันในการป้องกันพื้นดิน
แล้ว นายทหารรักษาความปลอดภัยของกองพันจะได้ประสานการป้องกันร่วมกับของแต่ละกองร้อยเข้าเป็น
การป้องกันของกองพัน นายทหารผู้นี้โดยปกติได้แก่ รอง ผบ.พัน. มีหน้าที่ดังนี้
๕.๒.๑ จัดให้มีระบบการเตือนล่วงหน้าของกองพันอย่างเพียงพอ
๕.๒.๒ ประสานการป้องกันภายในกองพัน
๕.๒.๓ ประสานแผนการป้องกันขอกองพันกับหน่วยเหนือ
๕.๒.๔ ซักซ้อมแผนการป้องกัน
๖. การเตรียมพื้นที่ตั้ง
ผบ.หน่วย ปตอ. จะต้องหาที่ตั้งหน่วยขั้นต้นให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบในการป้องกันภัยทาง
อากาศหรือการสนับสนุนทางพื้นดินได้ การกระทาที่จาเป็นในอันที่จะป้องกันยุทโธปกรณ์และบุคคลของหน่วย
นั้นได้แก่ การขุดสนามเพลาไว้ การปรับปรุงที่ตั้งในการป้องกันโดยรอบตัวนั้นจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป จนกว่าจะได้รับคาสั่งให้ออกจากที่ตั้งแห่งนั้น จะต้องไม่มีเวลาใดเลยที่จะมาขัดขวางต่อการปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบของหน่วยให้บรรลุผลสาเร็จลงได้
๗. การติดต่อสื่อสาร
แผนการป้องกันนั้นต้องจัดให้มีการติดต่อสื่อสารอันแน่นอน ภายใต้สถานการณ์ที่ ยากลาบากทั้งข่าย
วิทยุและทางสาย ต้องติดต่อด้วยทัศนสัญญาณ แสง เสียง พลนาสาร เพิ่มเติมทุกที่ตั้งอาวุธที่จัดการวางป้องกัน
ของหน่วย การวางสายควรกระทาเป็นแบบวงรอบ (HOTLOOP) หากกระทาได้ควรวางสายแยกเป็น ๒ ทาง
ตามเส้นทางที่ต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่าการติดต่อสื่อสารจะต้องมีอย่างต่อเนื่อง
๘. การทาลายอาวุธ
รปจ. ของแต่ละหน่วย ควรจะมีเรื่องการทาลายอาวุธทั้งหมดหากจาเป็น เพื่อไม่ให้อาวุธยุทโธปกรณ์
นั้ น ตกไปอยู่ ในมือ ของข้า ศึก และน าไปใช้ ได้ ในระหว่ างทาการฝึ กควรจะได้ศึ กษาความแข็ งแรงของวั ต ถุ
เพื่อที่จะได้รู้จักทาลายอาวุธได้อย่างเพียงพอเมื่อถึงเวลาต้องการ แต่ขอย้าให้เข้าใจว่าการทาลายอาวุธนั้นมักไม่
มีใครทากัน เว้นแต่การปฏิบัติเช่นนั้นเป็นวิธีที่สุดเท่านั้น ข้อแนะนาในการทาลายอาวุธที่มีอยู่ในคู่มือทางเทคนิค
๙. ระเบียบการปฏิบัติประจา
๙.๑ การฝึกปฏิบัติกองร้อยปกติ ห้ามประชาชนพลเรือนเข้าไปในพื้นที่เขตที่ตั้ง และจากัดการพูดจา
ทักทายกับบุคคลที่แสดงตัวว่าเป็นมิตรให้น้อยลง ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าพ้นที่ เราต้องทาการควบคุมพวก
ที่เอาใจฝักใฝ่ในข้าศึกนั้น ปกติถือเอาประโยชน์จากบุคคลพลเรือนทาทีว่าจะเป็นมิตร เพื่อจะหาข่าวเกี่ยวกับ
ที่ตั้งของกองร้อย กาลังของหน่วย ความสามารถของหน่วย ดงระเบิด เครื่องกีดขวาง
๙.๒ การปฏิบัติในเวลากลางคืน เวลากลางคืนการป้องกันอันถูกต้องเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเริ่มขึ้นจากที่
ได้กล่าวมาแล้ว ต้องจัดการวางพลุสะดุด กับระเบิด และระเบิดสังหารไว้ กวดขันเรื่องที่ใช้สัญญาณผ่านให้
ถูกต้อง จัดยามคู่แต่ละคนมีอาวุธ ที่สาคัญที่สุดห้ามก่อไฟเพื่อความอบอุ่น การหุงต้มในเวลากลางคืน เพราะ
อาจเปิดเผยที่ตั้งได้ ควรให้มีการเคลื่อนไหวในที่ตั้งให้น้อยที่สุด การเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนใช้สัญญาณผ่าน

๒๓๙
รักษาวินัยการยิงอย่างกวดขัน รักษาวินัยเกี่ยวกับ แสง เสียง เวลากลางคืนต้องนายานพาหนะต่างๆ เข้ามา
ภายใต้ขอบเขตของกองร้อย จัดการแจกจ่ายกระสุนสารองสาหรับเวลากลางคืนให้ทหารก่อนเวลาค่ามืด
๑๐ วิธีการรักษาความปลอดภัย
ข้อแนะนาในการป้องกันอันตรายควรจะได้กระทาขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ส่วนป้องกันอื่นๆ
และหน่วยข้างเคียงจากการยิงของฝ่ายเดียวกัน อาวุธ ปตอ. ซึ่งมีระยะไกลและมีอานาจการยิงทาลายอาจเป็น
อันตรายแก่หน่วยข้างเคียงโดยเฉพาะการยิงทางพื้นดิน ควรทาเครื่องหมายไว้ให้เด่นชัด ใช้หลักปลอดภัยที่รู้
และเข้าใจง่ายๆ ปั กไว้ และแนะนาพลประจาปืนทุกคนให้ เข้าใจความหมายและใช้ได้โดยตลอด ในเวลา
กลางคืนควรใช้หลักปลอดภัยที่มีเครื่องหมายเรืองแสง ถ้าหากทาได้ควรปักหลักปลอดภัยไว้ให้ใกล้กับอาวุธ
เพียงพอ ที่จะจากัดมิให้ลากล้องปืนเคลื่อนไปนอกเขตการยิงได้ ในพื้นที่ทีมีกองทหารฝ่ายเดียวกันตั้งอยู่ การ
ปฏิบัติการตั้งรับอาจจะจากัดการใช้อาวุธเบาลงไปเท่านั้น และควรจะทาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ขึ้นด้วย
๑๐.๑ การส่องสว่าง เครื่องมือส่องสว่างอาจนามาใช้อย่างได้ผลในการเข้าตีของข้าศึกในเวลากลางคืน
ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการส่องทั้งโดยไม่จาเป็น การส่องสว่างอาจเป็นเพียงการเตือนให้รู้หรือทราบว่าข้าศึกได้
เข้าตีเท่านั้น เช่น พลุสะดุด เป็นต้น
๑๐.๒ สัญญาณเตือนภัย ควรจะได้กาหนดไว้ให้แน่นอนใน รปจ. เพื่อที่ทุกคนจะได้ทราบและควรมีการ
ซักซ้อมกันอยู่เสมอ
๑๐.๓ ภาพสังเขปแสดงที่ตั้ง เมื่อกองร้อยปฏิบัติการป้องกันเป็นส่วนหนึ่งของกองพัน ผบ.ร้อย. จะต้อง
ทาภาพสังเขปแสดงที่ตั้งในการป้องกันอย่างละเอียดและส่งให้กองพันทราบ กองพันจะได้นามารวมกับกองร้อย
อื่นๆ ไว้ เป็นแผนการระวังป้องกันของกองพัน ภาพสังเขปนอกจากจะแสดงที่ตั้งอาวุธและเขตการยิงแล้ว ภาพ
สังเขปแสดงที่ตั้งที่บังคับการ เครื่องกีดขวางและที่ตั้งต่างๆ ที่พลนาสารและเจ้าหน้าที่สื่อสารอาจนามาใช้ใน
การหาที่ตั้งใจด้วย
๑๐.๔ แผ่นจดระยะ หลังจากได้กาหนดที่ตั้งและเขตการยิงให้กับอาวุธแล้ว ผบ.หมู่ จะต้องจัดทาแผ่น
จดระยะในเขตการยิงของตน แผ่นจดระยะนี้จะแสดงระยะไปยังตาบลสาคัญต่างๆ เมื่อเวลาอานวยให้ควร
กาหนดมุมยิงบนระยะของแต่ละระยะ ถ้าไม่มีภูมิประเทศเด่น ชัดในเขตรับผิดชอบ หลักหมายระยะก็นามาใช้
เป็นจุดอ้างได้ แผ่นจดระยะควรปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ โดยเปลี่ยนหลักฐานจากการกะประมาณมาเป็นการวัด
ระยะด้วยการนับก้าว ด้วยการวัดจากลวดลานวัดระยะ หรือวัดจากแผนที่จดระยะต้องพร้อมที่จะใช้ได้ และ
เจ้าหน้าที่ภายในหมู่ทุกคนควรจะคุ้นเคยกับการใช้

๒๔๐

แผ่นจดระยะยิง
๑๑. การจัดกาลังป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้ง
การจัดกาลังป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการคุกคามของการโจมตีทางพื้นดินของข้าศึก
ผบ.หน่วย ปตอ. เบา ควรจะจัดการระวังป้องกันที่ตั้งของตนนั้นใน ๒ ภารกิจคือ
๑๑.๑ ในการใช้ ปตอ. ในภารกิจทางพื้นดิน ถ้า ปตอ. ได้รับมอบภารกิจทางพื้นดินแล้ว ปกติหน่วย
ปตอ. มักจะสมทบเข้ากับหน่วยกาลังรบ ผบ.หน่วย กาลังรับจะเป็นผู้รับผิดชอบในการระวังป้องกัน ผบ.หน่วย
ปตอ. เป็นผู้ประสานกับ ผบ.หน่วยกาลังรบ เพื่อตกลงใจกาหนดหน้าที่เฉพาะส่วนของอาวุธ ปตอ. จะต้อง
ปฏิบัติให้สาเร็จ ผบ.หน่วยกาลังรบอาจทาหน้าที่สั่งอาวุธ ปตอ. เป็นรายกระบอกก็ได้
๑๑.๒ ในการใช้ ปตอ. ในภารกิจต่อสู้อากาศยาน ถ้าหน่วย ปตอ. ได้รับมอบภารกิจในการป้องกันภัย
ทางอากาศแล้ว ผบ.หน่ วย ปตอ. ต้องรับผิ ดชอบในการระวังป้องกันโดยรอบตัวต่อที่ตั้งซึ่งจะกระทาได้ ๒
ลักษณะคือ
๑๑.๒.๑ การจัดการป้องกันในที่ตั้งต่อสู้อากาศยาน โดยจัดให้แต่ละหน่วยยิงเป็นจุดต้านทาน
หลัก ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนโดย
 ประสานการป้องกันที่ตั้งทั้งหมด และแบ่งเขตการยิงของแต่ละที่ตั้ง จะต้องทราบ
ที่ตั้งยิ งของหน่ ว ยข้างเคีย งและเตรี ย มแผนสนับสนุ นไว้ เมื่อถึ งคราวจาเป็น และจะต้องพิจารณาถึง ความ
ปลอดภัยของหน่วยข้างเคียง
 วางฉากการยิงตามแผนที่ได้เตรียมไว้ ไปยังช่องว่างระหว่างหน่วยยิง
 จัดเตรียมแผ่นจดระยะยิงไปยังตาบลต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นไว้รอบที่ตั้งยิงแต่ละแห่ง
 จัดยามรักษาความปลอดภัยระหว่างเวลากลางวันตามต้องการ

๒๔๑
 จัดที่ฟังการณ์ขึ้น ณ ที่ตั้งยิงแต่ละแห่งในเวลากลางคืน
 จัดการวางสายแบบวงรอบ (HOTLOOP) ไปยังหน่วยยิงแต่ละแห่ง
 เตรียมที่ตั้งยิง คจตถ. ไว้ตามเส้นทางที่คาดว่ารถถังข้าศึกจะเข้ามา
 เลือกที่ตั้งยิงสารองให้แก่หน่วยยิง หาเส้นทางไปยังที่ตั้งแห่งนั้น
 เตรียมการเข้าที่ตั้งยิงสารอง เมื่อที่ตั้งยิงจริงไม่สามารถป้องกันได้
๑๑.๒.๒ การเลื่อนหน่วยยิงเข้าจับกลุ่มกัน เมื่อการโจมตีทางพื้นดินมีมากขึ้นหน่วยยิงต่างๆ ก็
ควรเลื่อนเข้าจับกลุ่มกันในเวลากลางคืน เพื่อที่จะได้รวมอานาจการยิงเป็นจุดต้านทานหลักแต่ละแห่ง เพราะ
ในเวลากลางคืนอาวุธ ปตอ. ไม่มีผลในการยิงต่อสู้อากาศยาน ที่ตั้งก็ควรจะเลื่อนใหม่ เพื่อป้องกันโดยรวมตัว
ทางพื้นดิน โดดยกระทาดังนี้
 เลือกภูมิประเทศที่จะป้องกันอย่างง่ายๆ โดยประมาณอยู่บนวง ๔๕๐ เมตร ซึ่งเป็นที่
ที่เหมาะสมสาหรับให้หน่วยยิงสองหน่วยคือ ปตอ.๔๐ มม. และ ปตอ.๑๒.๗ มม. ขึ้นไปตั้งป้องกันที่ตั้งนั้น ควร
เลือกให้อาวุธบนวง ๙๐๐ เมตรเลื่อนเข้าไปใกล้ที่สุด
 ภายหลังจากมืดค่าแล้วก็เลื่อน ปตอ.๔๐ มม. จากวง ๙๐๐ เมตร ไปยังจุดต้านทาง
หัก ซึ่งเลื อกไว้บนวง ๔๕๐ เมตร ปตอ.๔๐ มม. แต่ละกระบอกควรข้าไปร่ว มกับ ปตอ.๑๒.๗ มม. โดยใช้
เส้นทางที่ตรงที่สุดตามถนนหรือทางที่มีอยู่แล้ว
 ปตอ.๑๒.๗ มม. ซึ่งไม่มี ปตอ.๔๐ มม. เพียงพอที่จะไปจัดกาลังรวมกันเป็นที่ตั้งรับก็
ให้ไปรวมกับหน่วยยิงที่อยู่ข้างเคียง
 แบ่งมอบเขตการยิงให้กับ อาวุธทุกอย่าง ณ ที่ตั้งแต่ละแห่ง โดยจัดให้มีการป้องกัน
โดยรอบตัว และมีการช่ว ยเหลื อซึ่งกัน และกันในบริเวณห้ องกัน และมีการช่ว ยเหลื อซึ่งกันและกันของจุด
ต้านทานหลักที่อยู่ข้างเคียง
 ปตอ.๔๐ มม. ที่อยู่ภายในและขอบบริเวณสาคัญคงตั้งอยู่ ณ ที่ป้องกันทางอากาศ
ซึ่งเป็นผลดีต่อการโจมตีทางพื้นดิน ที่ตั้งเหล่านี้จะต้องเป็นผลการยิงครอบคลุมช่องว่างระหว่างจุดต้านทานหลัก
บนวง ๔๕๐ เมตร ในเวลากลางคืนพลประจาอาวุธต่างๆ อาจได้รับเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ใน บก.ร้อย. โดย
จัดเป็นหน่วยหนุนเคลื่อนที่เร็วไว้ตรงกลาง
 จุดต้านทานหลักทุกแห่งควรตั้งผู้บังคับบัญชาไว้ ๑ คน เพื่อการติดต่อกับหน่วยเหนือ
และการรับคาสั่งจากหน่วยเหนือและติดต่อกับจุดต้านทานหลักอื่นๆ เตรียมขุดหลุมบุคคลสาหรับพลประจาปืน
จัดวางลวดหนามและดงระเบิดตามความจาเป็น
 ก่อนรุ่งสว่างให้เคลื่อนหน่วยยิงต่างๆ กลับไปยังที่ตั้งต่อสู้อากาศยาน เส้นทางที่ได้
เลือกไว้พลประจาปืนจะต้องระมัดระวังการซุ่มยิงตามเส้นทางที่ผ่าน และต้องตรวจเส้นทางตลอดจนบริเวณ
ที่ตั้งเพื่อป้องกันกับระเบิดจากข้าศึก แล้วหน่วยยิงก็ปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศต่อไปดังเดิม
๑๒. สรุป
เพื่อที่จะให้การระวังป้องกันโดยรอบตัวได้ผลสมบูรณ์ จะต้องเอาหลักการตั้งรับของทหารราบคือ หยุด
ผักดัน ขับไล่ ไปพิจารณากับที่ตั้งของอาวุธ แต่ละที่ตั้งจะต้องมีการวางแผนและจัดการให้ผลในการต่อสู้ป้องกัน
การโจมตีทางพื้นดิน เจ้าหน้าที่แต่ละอาวุธจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ต้องมีการซักซ้อมแผนบ่อยๆ แผนสาหรับ
การป้องกันรอบๆ ตัวต่อที่ตั้งจะไม่เป็นประโยชน์เลยจนกว่าจะสามารถกระทาด้ามรายละเอียดของแผน ๑
--------------------

๒๔๒
บทที่ ๑๐
ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยานและบริการข่าวสาร ปตอ.
(ศยตอ. - บช.ปตอ.)
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป
๑. กล่าวทั่วไป
ในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันภัยทางอากาศของหน่วย ปตอ. ปัจจัยเรื่องเวลาและระยะทางนับว่า
เป็นสิ่งจาเป็นยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากความเร็วของอากาศยานสมรรถนะสูง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวเพื่อจะให้การ
ปฏิบัติของหน่วย ปตอ. บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จาเป็นต้องจัดตั้งหน่ วยงานที่ควบคุมการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีของหน่วย ปตอ. ซึ่งเรียกว่า ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน ขึ้นและการที่หน่วย ปตอ. จะสามารถควบคุม
การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วย ปตอ. จาเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วและทันเวลาเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
ข่าวสารการเข้ามาของอากาศยานข้าศึ กในระยะไกล ข่าวสารการเข้ามาของอากาศยานข้าศึกในระยะไกลนี้
หน่วย ปตอ. (ศยตอ.) สามารถได้ข่าวสารดังกล่าวจากองค์การรวบรวมข่าวสารหลายแห่งด้วยกัน แต่องค์การ
รวบรวมข่าวสารดังกล่าวที่อยู่ในอัตราของหน่วย ปตอ. เรียกว่า บริการข่าวสาร ปตอ. ซึ่งเป็นองค์การรวบรวม
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางอากาศของข้าศึก ศยตอ. และ บช.ปตอ. แม้จะมีหน้าที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็มี
ความเกี่ยวพันในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ตอนที่ ๒ ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน (ศยตอ.)
๒. ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน (ศยตอ.)
ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน เป็นกองบังคับการทางยุทธวิธีของผู้บังคับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ
ของกองทัพบก ซึ่งอยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนและฝ่ายอานวยการของ ผบ.หน่วย ปตอ.
ปฏิบัติการควบคุม ประสานและสนธิการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วย ปตอ. หน่วยรอง หน่วยบรรจุมอบ
และหน่วยขึ้นสมทบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน ปฏิบัติการภายใต้หลักการอานวยการแบบรวมการและปฏิบัติการแบบ
แยกรบ หลักการดังกล่าวจาเป็นต้องแบ่งมอบอานาจและสิทธิในการปฏิบัติการทั้งปวงให้กับหน่วยระดับต่าสุด
ในขณะเดียวกันขัดความสามารถในการกากับดูแลการอานวยการบังคั บบัญชามีอยู่กับหน่วยระดับต่างๆ ทุก
ระดับหน่วย
๓. แบบของศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน (ทบ.)
ศยตอ. สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของยุทโธปกรณ์ที่ใช้อยู่ภายใน ศยตอ. และองค์ประกอบอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับ ศยตอ. ดังนี้คือ
๓.๑ ศยตอ. แบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMIAUTOMATIC AAOC) ประกอบด้วยระบบการกระจายยิงต่างๆ
(FIRE DISTRIBUTION SYSTEM) ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและประสานการยิงการกากับดูแลการ
ปฏิบัติการของหน่วยยิงและการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรอง เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ศยตอ. แบบ
นี้ใช้ควบคุมหน่วย ปตอ. อาวุธนาวิถี ศยตอ. แบบนี้จ้ะองจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ไว้สาหรับการ
ปฏิบัติงาน เช่น ศยตอ. แบบธรรมดาได้ด้วย ในกรณีที่ระบบการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว
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๓.๒ ศยตอ. แบบธรรมดา (MANUAL AAOC) เป็น ศยตอ. ซึ่งรับและส่งข่าวสารและข่าวกรองป้องกัน
ภัยทางอากาศ ด้วยคาพูดผ่านเครื่ องมือสื่อสารทางสายวิทยุ ข่าวสารต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน ศยตอ. ได้จากการ
กรุยหรือบันทึกด้วยเครื่องมือ ซึ่งปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ใน ศยตอ. ข้อดีของ ศยตอ.แบบธรรมดา ก็คือ มีความ
ง่าย เคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการต่อต้านการปฏิบัติของเจ้ าหน้าที่ และขาด
แคลนความสมบูรณ์ของข่าวสาร ในกรณีที่หน่วยยิงอื่นกาลังติดพันเป้าหมาย หน่วย ปตอ. ประเภทกระสุนวิถี
ราบจะจัดตั้ง ศยตอ. แบบนี้ และจะไม่ใช้ ศยตอ. แบบกึ่งอัตโนมัติ
๔. ประเภทของ ศยตอ.
ศยตอ. สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของการปฏิบัติการเป็น ๒ ประเภท คือ
๔.๑ ศยตอ.หลัก (PRIMARY AAOC) คือ ศยตอ. ที่ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก มี
ความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดตั้ง จามปกติแล้ว ผบ.ปภอ.ทบ. จะมอบหน้าที่ในการจัดตั้งการจักและการ
ปฏิบัติงานให้กับ รอง ผบ.ปภอ.ทบ. จะประสานการจัดตั้งการปฏิบัติงานและการจัดกับ ฝอ.๒, ฝอ.๓ และ ฝอ.
๔ และนายทหารสื่อสาร ฝอ.๒ จะเป็นผู้ให้ข่าวสารและข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางอากาศและทาง
พื้นดินของข้าศึก และประสานกับ ฝอ.๓ ในเรื่องความต้องการเกี่ยวกับแผนการติดต่อที่จาเป็น เพื่อแลกเปลี่ยน
ข่าวกรองป้องกันภัยทางอากาศ และให้ได้มาซึ่งข่าวสารเกี่ย วกับการพิสูจน์และประจักษ์ฝ่ายอากาศยาน ฝอ.๓
เป็นผู้วางแผนออกแบบและประเมินค่าการป้องกันภัยทางอากาศ และเสนอแนะการแบ่งมอบและการสมทบ
หน่วย ปตอ. ฝอ.๔ ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของ ศยตอ. ตามที่ต้องการ และอาจได้ทราบความต้องการ
สนับสนุนการส่งกาลังบารุงโดยเร่งด่วนผ่า น ศยตอ. อีกด้วย นายทหารสื่อสารวางแผนจัดตั้งการติดต่อสื่อสาร
ภายในและประสานการต้องการ การติดต่อสื่อสารภายนอกเกี่ยวกับระบบการกระจายการยิง ศยตอ. นี้จะ
ปฏิบัติงานภายใต้การอานวยการของ ผบ.ปภอ.ทบ. โดยอาศัยแผนการป้องกันภัยทางอากาศและ รปจ.ต่างๆ
๔.๒ ศยตอ.สารอง (ALTERNATE AAOC) หน่วย ปตอ. ทุกระดับหน่วยจนถึงระดับกองร้อยจะจัดตั้ง
ศยตอ. ขึ้น ขนาด ศยตอ. ย่อมแตกต่างไปตามระดับหน่วย เพื่อทาหน้าที่ให้ข่าวสารกับผู้บังคับบัญชาและฝ่าย
อานวยการภายในหน่วยของตนเกี่ยวกับสถานการณ์ป้องกันภัยทางอากาศ ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
จะกาหนดให้ ศยตอ. ของหน่วยรองหนึ่งหรือหลายแห่งทาหน้าที่ ศยตอ. สาหรอง ศยตอ.สารองจะต้องเตรียม
แผนปฏิบัติงานทั้งปวงติดต่อและการติดต่อสื่อสารไว้ให้พร้อม เพื่อให้มีอานาจในการควบคุมทางยุทธการต่อ
หน่วยยิงต่างๆ และเรดาร์ในระบบบริการข่าวสารของตนตราบเท่าที่ ศยตอ.หลัก คือ ศยตอ.สารอง ยังคง
ปฏิบัติการควบคุมอยู่
๕. หน้าที่ของ ศยตอ. ศยตอ. ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๕.๑ รวบรวมข่าวสารป้องกันภัยทางอากาศและการกระจายข่าวกรอง
๕.๒ เฝ้าฟังและกากับดูแลการปฏิบัติการของหน่วยยิง ปตอ.
๕.๓ แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองป้องกันภัยทางอากาศ ศยตอ. อื่น หน่วยงานอื่นของกองทัพบก
และเหล่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางอากาศ
๕.๔ ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางติต่อและประสานงานกับองค์การป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆ
๖. ความต้องการ
หน่วยไม่คานึงถึงระดับหน่วยในการจัดตั้งและแบบของ ศยตอ. ศยตอ. จะต้องประกอบด้วย

๒๔๔
๖.๑ การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารของ ปตอ. หมายรวมถึงวิธีการที่ใช้เพื่อการรับส่งข่าวสารและ
ข่าวกรอง, การบังคับบัญชาระหว่างหน่วย ปตอ. และการจัดตั้งการติดต่อกับหน่วยอื่นๆ วิธีการติดต่อสื่อสารมูล
ฐานที่มีใช้อยู่กับหน่วย ปตอ. คือ วิทยุทางสาย และพลนาสาร แบบของการติดต่อสื่อสารที่ใช้ย่อมขึ้นอยู่กับ
ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่และสถานการณ์ทางยุทธวิธี
๖.๒ การแจ้งเตือน ศยตอ. ได้รับข่าวการแจ้งเตือนภัยและกรุยข่าวสารนี้ลงบนแผ่นยุทธการและแผ่น
แจ้งเตือนภัย
๖.๓ ข่าวสารจากเรดาร์ ศยตอ. ได้รับข่าวสารจากเรดาร์ที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศ ข่าวสารนี้
ตามปกติจะกรุยลงในแผ่นยุทธการ
๖.๔ การแจ้งเตือนจากชุดค้นหาอากาศยานด้วยสายตา ศยตอ. และหน่วยยิงจะได้รับข่าวสารแจ้ง
เตือนภัยจากชุดค้นหาอากาศยาน ซึ่งประจาอยู่ที่ตรวจการณ์หรืออยู่กับหน่วยในแนวหน้า ศยตอ. จะบันทึก
ข่าวสารนี้ลงบนแผ่นบันทึกข่าวด่วนผู้ตรวจค้นอากาศยาน
๖.๕ การแจ้งเตือนอื่นๆ การแจ้งเตือนอื่นๆ ซึ่งอาจได้รับ (เช่น ศยตอ. ข้างเคียง) และปรากฏอยู่ใน ศย
ตอ.ตามความต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ป้องกัน
๖.๖ สภาพการป้องกัน สถานภาพการป้องกันย่อมขึ้นอยู่กับ สภาพยุทโธปกรณ์ที่ใช้ สภาพการแจ้งภัย
สภาพความพร้อมรบ สภาวะควบคุมการยิงใน ศยตอ. ข่าวสารดังกล่าวปรากฏอยู่บนแผ่นสถานภาพป้องกัน
๗. เจ้าหน้าที่ใน ศยตอ.
เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติงานใน ศยตอ.แบบธรรมดา จานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน ศยตอ.
อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์
๗.๑ นายทหารยุทธการ ปตอ. นายทหารยุทธการ ปตอ. เป็นนายทหารอาวุโสที่ปฏิบัติงานใน ศยตอ.
มีหน้าที่ดังนี.้ ๗.๑.๑ อานวยการป้องกันภัยทางอากาศในโอกาสที่ ผบ.ป้องกันภัยทางอากาศไม่อยู่
๗.๑.๒ ประเมินค่าข่าวสารที่ ศยตอ. ได้รับ
๗.๑.๓ กากับดูแลการปฏิบัติงานของ ศยตอ.
๗.๑.๔ กระจายข่าวกรองการป้องกันภัยทางอากาศ
๗.๑.๕ กากับดูแลการปฏิบัติงานทางยุทธวิธี และอานวยการยิงเมื่อจาเป็น
๗.๑.๖ อานวยการให้การปฏิบัติเป็นไปตามคาส่งและนโยบายของผู้บังคับบัญชา
๗.๑.๗ กระจายข่าวของสภาพการณ์แจ้งเตือนภัยทางอากาศ
๗.๑.๘ กาหนดสภาพพร้อมรบในการป้องกันภัยทางอากาศ
๗.๑.๙ กากับดูแลลงบันทึกประจาวัน
๗.๑.๑๐ ส่ ง ข่าวสารเกี่ย วกับแนวบินให้ กับองค์การพิสู จน์ ฝ่ ายของ ทอ. และรับข่ าวสาร
เกี่ยวกับแนวบินให้กับส่วนต่างๆ ของการป้องกันและของ ทอ. ตามที่กาหนดไว้ใน รปจ.
๗.๑.๑๑ ประสานกาหนดเวลาซ่อมบารุงของหน่ว ย เพื่อให้ อาวุธยุทโธปกรณ์หลั กในการ
ป้องกันไม่สามารถปฏิบัติการได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ โดยไม่ให้ความสมบูรณ์ในการป้องกันเสียไป
๗.๒ ผู้ ช่ ว ยนายทหารยุ ทธการ ปตอ. เพื่ อ ให้ มี การปฏิ บั ติ ง านของ ศยตอ. เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จาเป็นต้องมีผู้ช่วย จานวนผู้ช่วยนายทหารยุทธการขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วย แบบของการป้องกันและระดับ
ของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยนายทหารยุทธการ คือ.๗.๒.๑ ทาหน้าที่แทนนายทหารยุทธการ เมื่อนายทหารยุทธการไม่อยู่

๒๔๕
๗.๒.๒ ช่วยเหลือนายทหารยุทธการ โดยกากับดูแลการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่กรุยและ
เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรอง
๗.๒.๓ ช่วยเหลือนายทหารยุทธการ ด้วยการเฝ้าฟังกิจกรรมของหน่วยยิง
๗.๒.๔ ปฏิบัติงานตามคาสั่งของนายทหารยุทธการ
๗.๓ หัวหน้าเจ้าหน้าที่กรุย หัวหน้าเจ้าหน้าที่กรุยกากับดูแลการปฏิบัติของนายสิบทุกนายที่ปฏิบัติ งาน
ใน ศยตอ. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้.๗.๓.๑ ให้แน่ใจว่าสถานภาพได้ลงรายงานไว้ถูกต้อง
๗.๓.๒ กากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรุย ได้กรุยลงตรงกับข่าวที่ได้รับ
๗.๓.๓ กากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ต่างๆ มีการผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่
๗.๓.๔ ให้แน่ใจว่ามีการวางแท่งแนวบินทุกแนวบินบนแผ่นยุทธการ (กรุยทางระดับ)
๗.๓.๕ กาหนดหมายเลขแนวบิน ซึ่ง ศยตอ. ได้รับจากบริการข่าวสาร ปตอ.
๗.๓.๖ ช่วยเหลือให้ข่าวแจ้งภัยเนิ่นที่ได้รัจาก ทอ. ให้สอดคล้องกับการกรุยจาก บข.ปตอ.
๗.๓.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคาสั่งของนายทหารยุทธการ
๗.๔ เจ้าหน้าที่กรุย เจ้าหน้าที่กรุยมี ๒ นายคือ.๗.๔.๑ เจ้าหน้าที่กรุยเรดาร์ตรวจคัน (หมายถึงเรดาร์ในอัตราของกองพัน) มีหน้าที่ดังนี้คือ
๗.๔.๑.๑ รับข่าวจากสถานีเรดาร์ตรวจค้น
๗.๔.๑.๒ กรุยจุดที่อยู่ของ บ. ลงบนแผ่นยุทธการ
๗.๔.๑.๓ กรุยแนวบินบนแผ่นยุทธการให้ใกล้เคียงกับลูกศรชี้แนวบิน ซึ่งเป็นไปตาม
ข่าวสารที่ได้รับ (กรุยทางระดับ) หรือตรวจสอบข่าวสารเป้าหมายตามที่ได้บันทึกลงบนแผ่นยุทธการ (กรุยทาง
ดิง่ )
๗.๔.๒ เจ้าหน้าที่กรุยข่าวเนิ่น เจ้าหน้าที่กรุยข่ายเนิ่น จะมีการติดต่อโดยตรงกับนายทหาร
ติดต่อซึ่งประจาอยู่กับกองทัพอากาศ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรุยข่าวเนิ่นมี
๗.๔.๒.๑ รับข่าวกรองของการป้องกันภัยทางอากาศเกี่ยวกับ บ. ฝ่ายเดียวกันและ
บ.ฝ่ายข้าศึกจาก ทอ.
๗.๔.๒.๒ กรุยตาแหน่งของเป้าหมายลงบนแจ้งภัยเนิ่น หรือแผ่นสถานการณ์
๗.๕ เจ้าหน้าที่บันทึกข่าวด่วนผู้ตรวจค้นอากาศยาน เจ้าหน้าที่บันทึกข่าวด่วนจากผู้ตรวจค้นอากาศ
ยานจะเฝ้าผังข่าวด่วนจากผู้ตรวจค้นอากาศยาน เมื่อนายทหารยุทธการได้ประเมินค่าของข่าวแล้ว ข่าวนั้นก็ลบ
ออกไปได้
๗.๖ เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรอง จะส่งข่าวสารที่ถูกต้องซึ่งแสดงบนแผ่นยุทธการใน ศยตอ. ให้กับส่วน
ต่างๆ ทีท่ าการป้องกันภัยทางอากาศ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๗.๖.๑ ส่งข่าวกรองไปยังหน่วยต่างๆ ตามคาสั่งของนายทหารยุทธการ
๗.๖.๒ ช่วยในการบันทึกประจาวัน
๗.๗ เจ้าหน้าที่บันทึก การปฏิบัติงานประจาวันใน ศยตอ. จะบันทึกไว้โดยเจ้าหน้าที่บันทึกภายใต้การ
ควบคุม ของนายทหารยุ ท ธการป้ อ งกัน ภั ย ทางอากาศ เจ้ าหน้ าที่ บั นทึ ก ยัง เป็น ผู้ ทารายงานภายหลั ง การ
ปฏิบัติการ โดยใช้ข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยต่างๆ เป็นข้อมูล
๘. ยุทโธปกรณ์
แผ่นแสดงรายการและแสดงข่าวสารในการป้องกันภัยทางอากาศ จาเป็นต้องใช้ใน ศยตอ.

๒๔๖
๘.๑ แผ่นยุทธการ แผ่นยุทธการจัดไว้เฉพาะที่ทาการป้องกันแต่ละแห่งมีรูปร่างเป็นแผ่นตาราง ระบบ
จีออเรฟ ที่จะกรุยตาบลสาคัญที่จะป้องกันมาตราส่วน เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของพื้นที่ที่ต้องการแสดงควรมี
ขนาดกว้างพอให้มากกว่ารัศมีทาการของเรดาร์ตรวจค้นที่มีอยู่ในอัตรา เพื่อสะดวกแก่การค้นและการประจักษ์
ฝ่าย และส่งข่าวสารเป้าหมายไปยังหน่วยยิงได้ทันเวลา ให้สามารถติดพันเป้าหมายได้ในระยะไกลสุด แผ่นนี้
ควรมีรายละเอียดเพียงพอเท่าที่จาเป็นเพื่อสะดวกในการแสดง มีขีดความสามารถทางระยะยิง เขตการยิงของ
อาวุธควรแสดงไว้ในแผ่นยุทธการนี้ และควรมีขนาดใหญ่พอที่จะวางแท่งแนวบินและข้อมูลเกี่ยวกับแนวบินซึ่ง
ตั้งอยู่บนแผ่นนี้ สามารถมองเห็นได้ง่ายจากที่ต่างๆ ภายใน ศยตอ.
๘.๒ แท่งแนวบิน เมื่อเราทาการกรุยแนวบินลงบนแผ่นยุทธการ ในการกรุยทางระดับจะต้องใช้แท่ง
แนวบินแสดง ข่าวสารที่จาเป็นเกี่ ยวกับแนวทางบิน วางลงบนแนวทางบินที่ทาการกรุยแท่งแนวบินนี้จะบอก
ข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางบน คือฝ่ายหมายเลขแนวบิน ความสูงและจานวนเครื่องบิน
๘.๓ แผ่นข่าวสารแนวบิน แผ่นข่าวสารนี้ใช้สาหรับแสดงข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวบินที่ไม่สามารถ
บันทึกลงในแผ่นยุทธการได้ และแสดงการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของแนวบิน
๘.๔ แผ่นบันทึกข่าวจากผู้ตรวจค้นอากาศยาน ใช้บันทึกข่าวด้วนจากผู้ตรวจค้นอากาศยาน
๘.๕ แผ่นสถานภาพการป้องกัน สภาพการป้องกันของหน่วยและข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องจะแสดงไว้บน
แผ่นสถานภาพการป้องกัน การใช้และการออกแบบของแผ่นสถานภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
โดยเฉพาะของแต่ละพื้นที่การป้องกัน ข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการป้องกันเฉพาะตาบลซึ่งแสดงไว้ได้แก่
๘.๕.๑ สภาพยุทโธปกรณ์ของหน่วย ปตอ.
๘.๕.๒ สภาพการแจ้งภัย
๘.๕.๓ สภาวะควบคุมการยิง
๘.๕.๔ สภาพความพร้อมรบ
๘.๕.๕ รายการข่าวสารอื่นๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางอากาศ
๘.๖ แผ่นแจ้งภัยเนิ่นหรือแผ่นสถานการณ์ แผ่นแจ้งภัยเนิ่นเป็นแผนที่ระบบตารางพิกัดจีออเรฟ ซึ่ง
บรรจุ พื้ น ที่ ที่ แ สดงบนแผ่ น ยุ ท ธการ และพื้ น ที่ ร อบนอกเพี ย งพอที่ จ ะแสดงข่ า วสารแจ้ ง ภั ย เนิ่ น ซึ่ ง อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของการป้องกันภัยเฉพาะแห่ง
๙. ที่ตั้งของ ศยตอ.
ที่ตั้งของ ศยตอ. จะพิจารณาถึงอานาจปรมาณูที่ควรจะอยู่ให้ห่างตาบลสาคัญ ปตอ. ป้องกันเท่าที่จะ
ไม่เกิดอันตรายร่วมกัน โดยไม่เสียผลการบังคับบัญชาและการระวังป้องกัน การควบคุมและการติดต่อสื่อสาร
ควรหาประโยชน์จากสิ่งกาบังให้มากที่สุดและดีที่สุด
๑๐. การติดต่อสื่อสาร
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดเพื่อผลสาเร็จทางยุทธการของ ศยตอ. ก็คือ เครื่องมือสื่อสารที่ดี นอกเหนือไปจาก
ต้องมีพื้น ฐานเป็น อย่ างดีเกี่ย วกับ การใช้และการบารุงรักษายุทโธปกรณ์ด้านการสื่ อสารของ ศยตอ . แล้ ว
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกมาอย่างดีในด้านการสื่อสาร การใช้ข่ายการสื่อสารซึ่งกาเนิดไปจาก ศยตอ.
หรือวางปลายสายเข้ามาใน ศยตอ. สายการสื่อสารสารองจะต้องมีไว้ การป้องกันภัยทางอากาศแต่ละแห่งจะชี้
บ่งถึงความต้องการติดต่อสื่อสารเท่าที่จาเป็น เพื่อที่จะให้ การควบคุมหน่วยบังเกิดผล อย่างไรก็ดีจาเป็นต้องมี
ข่ายมูลฐานอยู่จานวนหนึ่ง ข่ายเหล่านี้ได้แก่

๒๔๗
๑๐.๑ ข่ายแจ้งภัยเนิ่น ข่ายแจ้งภัยเนิ่นเป็นข่ายทางเดียวใช้ทางสายหรือวิทยุ (หรือทั้งวิทยุและทาง
สาย) ข่ายแจ้ภัยเนิ่นนี้ จะถูกส่งตรงมายัง ศยตอ. จากเจ้าหน้าที่แจ้งข่างกรองของชุด นตต.ปตอ.ประจาหน่วย
งานของกองทัพอากาศ เช่น ศูนย์ควบคุมและรายงานหรือสถานีควบคุมและรายงาน
๑๐.๒ ข่ายติดต่อกองทัพอากาศ ข่ายติดต่อกองทัพอากาศเป็นข่ายสองทาง ใช้ทางสายหรือวิทยุ (หรือ
ชุด นตต.ปตอ. ที่ส่งไปประจาอยู่ที่ศูนย์ยุทธการทางอากาศ หรือศูนย์ควบคุมและรายงานแล้วแต่กรณี) ข่ายนี้
จัดวางโดยตกลงร่วมกัน หรือโดยผู้บัญชาการศูนย์ยุทธการร่วมที่อาวุโสกว่า
๑๐.๓ ข่ายผู้ตรวจค้นอากาศยาน เป็นข่ายสาหรับชุดผู้ตรวจค้นอากาศยาน ซึ่งตรวจการณ์ด้วยสายตา
รายงานข่าวด่วนไปยัง ศยตอ. และหน่วยยิงต่างๆ พร้อมกัน ข่ายนี้อาจใช้ได้ทั้ง วิทยุและทางสายหรือทั้งสอง
ประการเป็นข่ายสองทา ศยตอ. ไปยังผู้ตรวจค้นอากาศยานหรือผู้ตรวจค้นอากาศยานไปยัง ศยตอ. เป็นข่าย
ทางเดียวจากผู้ตรวจค้นอากาศยานไปยังหน่วยต่างๆ
๑๐.๔ ข่ายรายงานของเรดาร์ รายงานของหน่วยนี้เป็นข่ายสองทางใช้วิทยุหรือทางสาย (หรือใช้ทั้งสอง
อย่าง) เป็นข่ายเรดาร์การข่าวสาร ปตอ. รายงานมายัง ศยตอ.
๑๐.๕ ข่ายข่าวกรอง เป็นข่ายทางเดียวใช้วิทยุหรือทางสาย (หรือใช้ทั้งสองอย่าง) เป็นข่ายสาหรบ ศย
ตอ. ใช้กระจายข่าวกรองจาก ศยตอ. ไปยัง ปตอ. ต่างๆ
๑๐.๖ ข่ายบังคับบัญชา เป็นข่ายสั่งการจากผู้บังคับบัญชาไปยังหน่วยข้ นตรงและหน่วยสมทบ ใช้วิทยุ
หรือทางสายหรือทั้งวิทยุและทางสายเป็นข่ายสองทาง
๑๐.๗ ข่ายอื่นๆ เป็นการติดต่อกับหน่วยอื่นนอกจาก ทอ. และหน่วยขึ้นตรง แล้วแต่ความจาเป็นที่จะ
ทาการติดต่อ
๑๑. การควบคุมหน่วย ปตอ.
การควบคุมหน่วย ปตอ. จะกาหนดการควบคุมไว้ในลักษณะต่างๆ เช่น สภาพการพร้อมรบ สภาพการ
เตรียมพร้อม สภาพการแจ้งภัยและสภาพการยิง การปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการป้องกันภัยทางอากาศจะต้อง
กาหนดสภาพต่างๆ ให้เหมาะสม ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการประมาณข่าวกรอง
๑๑.๑ สภาพการพร้อมรบ (READINESS CONDITION) สภาพการพร้อมรบเป็นสภาพที่พึ งประสงค์
อย่างหนึ่งของผู้บังคับบัญชากาหนดชี้ลดเวลาตอบสนอง เพื่อให้อาวุธพร้อมที่จะเผชิญกับข้าศึก สภาพพร้อมรบ
ต่างๆ โดยปกติจะระบุไว้ใน รปจ. ของหน่วย ปตอ. ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของพื้นที่จะเป็นผู้กาหนดสภาพนี้
๑๑.๒ สภาพการเตรียมพร้อม (STATE OF ALERT) การกาหนดสภาพการเตรียมพร้อมนั้น นายทหาร
ยุทธการป้องกันภัยทางอากาศเป็นผู้กาหนด โดยกาหนดให้สอดคล้องกับสภาพการพร้อมรบของหน่วยเหนือ
หรือเหมาะสมกับสภาพการพร้อมรบ
๑๑.๒.๑ ประจาเตรียมรบ หน่วยจะต้องทาการยิงได้ทันที
๑๑.๒.๒ เตรียมรบ ๕ นาที หน่วยยิงจะต้องทาการได้ภายใน ๕ นาที
๑๑.๒.๓ ปลอดภัย หน่วยยิงสามารถเข้าสู่สภาพประจาเตรียมรบได้ใน ๑ ชม.
๑๑.๓ สภาพการแจ้งภัย (AIR DEFENSE WARNING) การแจ้งเตือนภัยทางอากาศตามปกติ ผู้
บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศจะเป็นผู้กาหนด
๑๑.๓.๑ การแจ้งเตือนภัยสีแดง การโจมตีของอากาศยานข้าศึกใกล้จะเกิดขึ้น
๑๑.๓.๒ การแจ้งเตือนภัยสีเหลือง การโจมตีของอากาศยานข้าศึกอาจเกิดขึ้นได้
๑๑.๓.๓ การแจ้งเตือนภัยสีขาว การโจมตีของอากาศยานข้าศึกไม่น่าเกิดขึ้น ปลอดภัย

๒๔๘
๑๑.๔ สภาวะควบคุมการยิง (FIRE CONTROL STATUS) สภาพการยิงนี้ผู้บัญชาการป้องกันภัยทาง
อากาศจะเป็นผู้กาหนด
๑๑.๔.๑ ยิงเสรี ทาการยิงที่หมายหนึ่งที่หมายใด
๑๑.๔.๒ ยิงระวัง ทาการยิงเฉพาะที่หมายที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายข้าศึก
๑๑.๔.๓ ห้ามยิง ไม่ทาการยิง สภาพการยิงอันนี้ใช้เมื่อต้องการความปลอดภัยของอากาศยาน
ฝ่ายเดียวกันเท่านั้น ซึ่งอย่างไรก็ตามควรใช้สภาพควบคุมการยิงตามปกติ คือยิงระวังโดยเร็วเมื่อทาได้
๑๒. การประสานงาน
ความสาเร็จของการปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ ย่อมขึ้นอยู่กับการประสานงานและการสนธิ
การป้องกันภัยทางอากาศ และการสนธิกรรมการป้องกันภัยทางอากาศของหน่วยบัญชาการ หน่วย ปตอ.
จะต้องดารงการประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยกาลังรบที่นอยู่ หน่วยบินทหารบก หน่วยงานของกองทัพอากาศ
และหน่วย ปตอ. ข้างเคียง การประสานงานโดยทั่วไปสามารถกระทาได้โดยผ่านเครื่องมือติดต่อสื่อสารปละ
นตต. แต่การประสานโดยใกล้ชิดตามปกติกระทาโดยวิธีการติต่อซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด
๑๒.๑ การประสานงานกับ หน่ ว ยกาลั ง รบ การประสานงานกับหน่ว ยกาลั งรบ กระทาโดยส่ งชุ ด
นายทหารติดต่อของหน่วย ปตอ. ไปประจาอยู่ที่ บก.หน่วยกาลังรบ เพื่อสนธิการปฏิบัติการของหน่วย ปตอ.
เข้ากับการปฏิบัติการรบและสนับสนุนการรบตามแนวความคิดในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา นอกจากนั้นชุด
นายทหารติดต่อดังกล่าว ยังทาหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้บังคับหน่วย ปตอ. ในการเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกัน
ภัยทางอากาศ และเพื่อให้ผู้บังคับหน่วยกาลังรบและฝ่ายอานวยการทราบการใช้ ปตอ. ทั้งทางเทคนิคและทาง
ยุทธวิธี รวมทั้งความสามารถและขัดจากัดของ ปตอ. แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรอง และเป็น ที่ปรึกษาของ
ผบ.หน่วยกาลังรบเกี่ยวกับเรื่อง ปตอ. ทั้งปวง
๑๒.๒ การประสานงานกับหน่วยบินทหารบก การประสานงานกับหน่วยบินทหารบก กระทาเพื่อขจัด
ความสับสนอันเนื่องมกจากการยิงของอาวุธ ปตอ.ฝ่ายเดียวกัน การประสานกับหน่วยบินทหารบกปกติจะ
กระทาผ่านชุดนายทหารติดต่อของศูนย์ ปฏิบัติการบินทหารบกหรือศูนย์ประสานการบินทหารบก ซึ่งจัดไป
ประจา บก. หน่วยกาลังรบ ดังนั้น ชุด นตต.ปตอ. จะประสานกับหน่วยบินทหารบกผ่านชุด นตต.ของศูนย์
ปฏิบัติการบินทหารบก ณ บก. หน่วยกาลังรบนั่นเอง
๑๒.๓ การประสานงานระหว่างหน่ว ย ปตอ. การประสานงานระหว่างหน่ว ย ปตอ. กระทาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรอง และการสนธิการป้องกันภัยทางอากาศเพื่อให้ครอบคลุมและประสานทั้ง
พื้นที่ที่รับผิดชอบ การประสานงานดังกล่าวปกติกระทาโดยการจัดส่งชุด นตต. ไปประจา ณ ศยตอ.ของหน่วย
ปตอ.ที่ต้องการประสานงานด้วย
๑๒.๔ การประสานงานกับหน่วยงานของกองทัพอากาศ หน่วย ปตอ. จะต้องดารงการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมอากาศยาน ในระบบการควบคุมทางอากาศยุทธวิธีที่สาคัญๆ
ของกองทัพอากาศ ทั้งนี้เพื่อขจัดความสับสนเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศของ บ.ทอ. การแลกเปลี่ยนข่าวสารข่าว
กรอง และเพื่อประกั นความปลอดภัยของอากาศยานของกองทัพอากาศ อันเกิดจากการยิงของอาวุธ ปตอ.
ฝ่ายเดียวกัน การประสานงานกับกองทัพอากาศตามปกติหน่วย ปตอ. จะจัดส่งชุดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปประจาอยู่
ณ หน่วยงานของกองทัพอากาศที่สาคัญๆ เช่น ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ควบคุมและรายงาน และสถานี
ควบคุมและรายงาน เป็ น ต้น วัตถุป ระสงค์ที่ส าคัญประการหนึ่งของหน่ว ย ปตอ. ในการประสานงานกับ
กองทัพอากาศคือ การได้มาซึ่งข่าวแจ้งเตือนภัยเนิ่น รวมทั้งการพิสูจน์ฝ่ายอากาศของเรดาร์แจ้งเตือนภัยของ
กองทัพอากาศ ทั้งนี้เนื่องจาก ทอ. มีความรับผิดชอบในการค้นหา และพิสูจน์ฝ่ายอากาศ โดยมีเรดาร์ค้นหา

๒๔๙
เป้ า หมายซึ่ ง มี รั ศ มี ค รอบคลุ ม ทั้ ง พื้ น ที่ อั น กว้ า งขวาง หน่ ว ย ปตอ. จึ ง แสวงหาผลประโยชน์ จ ากเรดาร์
กองทัพอากาศนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวแจ้งเตือนภัยดังกล่าวผ่านทางชุด นตต.ปตอ.
๑๒.๕ ชุด นตต.ปตอ. ประจาหน่วยงานของ ทอ. ชุด นตต.ปตอ. ซึ่งประจาอยู่กับหน่วยงานของ ทอ.
ควรประกอบด้วย นายทหารนายสิบจานวนหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตามปกติแล้ว
จะต้องมีนายทหาร ๑ นาย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรอง เจ้าหน้าที่บันทึกและพลวิทยุโทรศัพท์ ตามความ
จาเป็นจะต้องพร้อมปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาคัญๆ ในชุดนายทหารติดต่อ ปตอ. ประจา
ทอ. มีดังนี.้ ๑๒.๕.๑ นายทหารติดต่อ ปตอ. เป็นผู้แทนของหน่วย ปตอ. มีหน้าที.่ ๑๒.๕.๑.๑ เป็นผู้แทนของ ผบ.หน่วย ปตอ. ให้คาแนะนาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ ปตอ.
ในการป้องกันภัยทางอากาศ
๑๒.๕.๑.๒ ร่วมประชุมในการวางแผนการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกับ ผบ.ป้องกัน
ภัยทางอากาศและฝ่ายอานวยการ
๑๒.๕.๑.๓ แจ้งให้ ผบ. ป้องกันภัยทางอากาศทราบสถานการณ์ป้องกันภัยทาง
อากาศของ ปตอ. ในปัจจุบัน
๑๒.๕.๑.๔ ส่งข่าวสารการเฝ้าตรวจทางอากาศและข่าวกรองจาก ทอ. ไปยัง ศยตอ.
หน่วย ปตอ. ของตน
๑๒.๕.๑.๕ ส่งข่าวสารและข่าวกรองเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะที่เหมาะสม ซึ่งได้จาก
ศยตอ. ส่งให้กับ ทอ.
๑๒.๕.๑.๖ รั ก ษาบั น ทึ ก ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ข อง ปตอ. ที่ ห น่ ว ยงานของ
กองทัพอากาศให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๑๒.๕.๑.๗ แจ้งให้และร้องขอการพิสูจน์ฝ่ายอากาศยานต่อผู้อานวยการหน่วยงาน
ของ ทอ. นั้นๆ สาหรับแนวบินต่างๆ ที่ ศยตอ. ของตนได้ตรวจค้นได้และได้กรุยไว้ใน ศยตอ. แล้ว แต่ยังไม่
ปรากฏการกรุยที่ ทอ.
๑๒.๕.๒ เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรอง เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรองของชุด นตต.ปตอ. ประจอยู่ใน
หน่วยงานของ ทอ. จะต้องอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็ นแผ่นกรุยและแผ่นแสดงข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติการแจ้ง
ข่าวกรองเกี่ยวกับอากาศยานฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึกที่เกี่ยวข้อตาม รปจ. ที่กาหนด ตรงไปยังเจ้าหน้าที่กรุยข่าว
เนิ่นใน ศยตอ. ตามลาดับรายงานข่าวกรองของเจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรองดังนี้
๑๒.๕.๒.๑ การรายงานกรุยครั้งแรก
ลาดับรายงาน
ตัวอย่าง
 กรุยครั้งแรก
“กรุยครั้งแรก”
 การพิสูจน์ฝ่าย (ถ้าพิสูจน์แล้ว)
“ข้าศึก”
 ที่ตั้ง (พิกัดอ้างภูมิศาสตร์)
“NC. ๓๔๔๘”
 เวลา (นับตัวเลขนาทีและชั่วโมง)
“๒๖”
๑๒.๕.๒.๑ การรายงานลาดับต่อไป
ลาดับรายงาน
ตัวอย่าง
 การพิสูจน์ทราบ
“ข้าศึก”
 ที่ตั้งเป้าหมาย
“NC. ๓๓๔๘”

๒๕๐
 หมายเลขแนวบิน
“ข ๒๙ ข”
 จานวนอากาศยาน
“๑๐”
 ความเร่ง (นอต)
“๓๐๐”
 ความสูง (จานวนพันฟุต)
“๒๖”
 หมายเหตุ (เมื่อจาเป็น) -----------------๑๒.๕.๒.๓ การรายงานเป้าหมาย หากแนวบินปรากฏบนแผ่นกรุยเป็นเป้าหมาย ให้
รายงานลาดับดังนี้.ลาดับรายงาน
ตัวอย่าง
 การพิสูจน์ทราบ
“ไม่ทราบฝ่าย”
 ที่ตั้งเป้าหมาย
“NC. ๓๒๗๓๔”
 หมายเลขแนวบิน
“ก ๓๑ ก”
 หมายเหตุ
“เป้าหมายหาย”
๑๒.๕.๒.๔ หากมีเป้าหมายจานวนมาก มีความกว้างและความยาวให้บอกความ
กว้างและความยาวต่อหัวข้อรายงาน “การพิสูจน์ทราบ” สาหรับหัวข้อที่ตั้งเป้าหมายให้บอกที่ตั้งของส่วนและ
ความยาวของแนวบินนั้นด้วย
๑๒.๕.๒.๕ ถ้าแนวบินเป็นรูปแถวตอน ให้บอกที่ตั้งของส่วนนาและความยาวของ
แนวบินนั้นด้วย
ตอนที่ ๓ บริการข่าวสาร ปตอ. (บข.ปตอ.)
๑๓. การบริการข่าวสารของ ปตอ. (ANTIAIRCRAFT ARTILLERY INFORMATION SERVICE)
เพื่อที่จะให้สาเร็จภารกิจของตนอย่างได้ผล ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศจะต้องทราบการเข้ามา
ของที่หมายที่เป็นข้าศึก บริการข่าวสารป้องกันภัยทางอากาศเป็นวิธีการค้นหาอากาศยานอย่างหนึ่ง ซึ่งจะให้
การเตือนล่วงหน้าถึงการเข้ามาของอากาศยานข้าศึกแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยทาง
อากาศ จะต้องเข้าใจสมรรถภาพการใช้และความต้องการในด้านการสื่อสารของ บช.ปตอ.ทบ. เพื่อที่ จ ะ
สามารถใช้บริการข่าวสาร ปตอ. อย่างเหมาะสม ย่อมหมายถึงการได้ประโยชน์เต็มที่จากการแจ้งภัยให้กับการ
ป้องกันภัยทางอากาศ
๑๓.๑ บริการข่าวสารในการป้องกันภัยทางอากาศ จัดตั้งขึ้นโดย ปตอ เพื่อ
๑๓.๑.๑ เพื่อแจ้งเตือนส่วนต่างๆ ของการป้องกันภัยทางอากาศ การแจ้งเตือนการเข้ามาของ
อากาศยานข้าศึก กระทาโดยผู้ตรวจค้นอากาศยานและเรดาร์ระยะใกล้ของหน่วย ปตอ. บริการข่าวสาร ปตอ.
ใช้เพิ่มเติมหรื อประกอบการแจ้งข่าวเนิ่น ของกองทัพอากาศ บริการข่าวสาร ปตอ. เป็นวิธีการที่จะช่วยให้
สามารถที่จะประเมินค่าข่าวสาร และกระจายข่าวกรองในการป้องกันภั ยทางอากาศให้กับส่วนต่างๆ ของการ
ป้องกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว
๑๓.๑.๒ โดยทั่วไปแล้ว ผบ.ปตอ.ทบ. แห่งหนึ่งจะต้องจัดตั้งขึ้นแต่ละพื้นที่ที่ทาการป้องกัน
อย่างไรก็ตามหาพื้นที่ที่ทาการป้องกันมีมากกว่าหนึ่งพื้นที่บริการข่าวสาร ปตอ. ของแต่ละพื้นที่ อาจสนธิการ
ปฏิบัติเข้าด้วยกัน

๒๕๑
๑๓.๑.๓ บริ การข่าวสาร ปตอ. จะต้องปฏิบัติงานเพื่ออานวยให้ห น่ว ย ปตอ. สามารถใช้
เจ้าหน้าที่ และยุทโธปกรณ์อย่างประหยัดที่สุด กล่าวคือด้วยการแจ้งการเตือนภัยอย่างเพียงพอก็จะผ่อนคลาย
สภาพ พร้อมรบของเจ้าหน้าที่ที่ประจายุทโธปกรณ์ลงได้ ซึ่งการกระทาดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยยิ่งขึ้น
๑๓.๒ ความรับผิดชอบในการจัดตั้ง ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกจะเป็นผู้จัดตั้ง
และดาเนินการบริการข่าวสาร ปตอ. ซึ่งตามปกติแล้วจะมอบให้ ฝอ.๒ ของตนเป็นผู้ประสานงานของบริการ
ข่าวสาร ปตอ.ฝอ.๒ จะได้รับความช่วยเหลือจากนายทหารสื่อสารและนายทหารเรดาร์ ในการดาเนินงานต้อง
ประสานกับรองๆ และ ฝอ.๓ ง่ายอานวยการอื่นๆ ตามความจาเป็น
๑๓.๓ องค์การรวบรวมข่าวสารของบริการข่าวสาร ปตอ. ใช้องค์การรวบรวมข่าวสารที่มีอยู่ในอัตรา
ของ ปตอ. องค์การรวบรวมข่าวสารที่สาคัญในอัตราของ ปตอ. ก็คือเรดาร์และผู้ตรวจค้นอากาศยาน
๑๓.๓.๑ เรดาร์ในอัตราของหน่วย ปตอ. (ทบ.ไทยไม่ม)ี จะเรดาร์ตรวจค้นเป้าหมาย ตามปกติ
แล้วเรดาร์เฝ้าตรวจค้น ขาดคุณลักษณะการตรวจค้นและจับเป้าหมายในการแจ้งการเตือนภัย จึงเหมาะที่จะใช้
ในระบบ บข.ปตอ. อย่างจากัด เรดาร์ค้นหาเป้าหมายซึ่งมีระยะในการตรวจค้นสั้นกว่า อาจนามาใช้ในบทบาท
บข.ปตอ. ได้
๑๓.๓.๒ ผู้ ตรวจค้นอากาศยานชุดผู้ตรวจค้นอากาศยาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๓ นาย
จัดตั้งขึ้นเพื่อความมุ่งหมายในการแจ้งเตือนภัยในระยะใกล้สาหรับอากาศยานที่บินต่าให้กับหน่วยยิง ที่วาง
กาลังป้องกัน นอกจากนั้นยังใช้ในการแจ้งเตือนภัยทางอากาศตามพื้นที่เรดาร์ต่างๆ ในเขตหน้า ผู้ตรวจค้น
อากาศยานอาจใช้รายงานการเคลื่อนไหวของข้าศึกบนพื้นดินได้ด้วย หน่วย ปตอ. อาศัยประโยชน์จากผู้ตรวจ
ค้นอากาศยานได้มากที่สุดด้วยการแจ้งเตือนภัยในระยะใกล้ๆ ให้กับพลประจาปืนค้นหาที่หมาย เล็งตามและมี
เวลาเพีย งพอที่จ ะเปิดการยิ งได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ หน่ว ยอื่นๆ ในการป้องกันจะได้ข่าวแจ้งเตือนนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันเฉพาะตาบล การตรวจค้นอากาศยานด้วยสายตา มีคุณลักษณะดังนี้.๑๓.๓.๒.๑ ความสามารถ
 ตรวจค้นอากาศยานที่บินต่าได้
 ใช้เสริมช่องว่างที่เรดาร์ปฏิบัติการไม่ต่อเนื่องจากภูมิประเทศ
 รายงานของข่าวสารอื่นๆ ที่มิใช่เป็นเป้าหมายทางอากาศได้
 คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่
๑๓.๓.๒.๒ ขีดจากัด
 ปัจจัยเกี่ยวกับ (การฝึก)
 ความต้องการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
 ระยะเคียงระหว่างผู้ตรวจการณ์
 การส่งกาลังซ่อมบารุง และการธุรการยุ่งยาก
 การรักษาความปลอดภัย
 เวลาค่ามืดใช้การมิได้
๑๓.๓.๒.๓ การติด ต่อสื่ อสาร การติด ต่อสื่ อ สารเป็นข้ อพิจ ารณาที่ส าคัญในการ
กาหนดที่ตั้งผู้ตรวจค้นอากาศยาน บข.ปตอ. วิทยุที่มีอยู่ตาม อจย. เป็นเครื่องหลักในการติดต่อสื่อสารระยะ
ของการติดต่อสื่อสารด้วยคาพู ดของวิทยุเป็นหัวข้อพิจารณาที่สาคัญ เพื่อที่จะให้รายงานข่าวด่วนเป็นแบบ
เดียวกัน ควรใช้แบบฟอร์มข้างล่าง
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ข่าว
ตัวอย่าง
สัญญาณเตรียมพร้อม
“ด่วนที่สุด”
แผนที่ตรวจการณ์
“๑๙ นาฬิกา”
จานวนอากาศยาน
“น้อยหรือมาก”
การประจักษ์ฝ่าย
“ข้าศึก”
ทิศทางบินที่กระทาต่อที่ตรวจการณ์
“ผ่านเวลา (หรือผ่านซ้ายหรือบินเข้า)
หมดข้อความ
“เลิก”
ระบบนี้ ถือหลั กจากการสมมุติฐ านที่ว่า แต่ล ะที่ตรวจการณ์ถูกขานนามเป็นจานวนชั่วโมงนาฬิกา
แล้วแต่จะตั้งอยู่ ณ ที่ใด หน่วยต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามแผนนี้ ไม่ว่าตาบลของที่อยู่ของที่หมายจะอยู่ในลักษณะ
ใดกับที่ตรวจการณ์ก็ตาม ผู้ตรวจค้นอากาศยานคงทาการรายงานการเข้ามาของเป้าหมายต่อที่ตั้งนาฬิกา
๑๓.๓.๒.๔ การเข้ามาถึงที่ตั้ง การเข้ามาถึงที่ตั้งได้เป็นข้อพึงประสงค์ เพื่อความ
สะดวกในการส่งกาลังบารุง การธุรการ การเลี้ยงดู การซ่อมบารุงและการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่
๑๓.๓.๒.๕ การรักษาความปลอดภัย การระวังป้องกันเฉพาะตาบลเป็นเรื่องสาคัญที่
จะต้องทาการฝึกตามปกติ ที่ตรวจการณ์แต่ละแห่งย่อมรับผิดชอบในการระวังป้องกันตนเอง อย่างไรก็ตามหาก
กระทาได้ควรเลือกที่ตั้งให้อยู่ในวงรอบการป้องกันของหน่วยอื่ นๆ หรือถอนตัวเข้ามาอยู่ในวงรอบการป้องกัน
ทางพื้นดินของหน่วยอื่นในเวลากลางคืน เพราะในเวลาค่ามืดผู้ตรวจการณ์ไม่สามารถปฏิบัติการได้
๑๓.๓.๒.๖ คุ ณ สมบั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจค้ น อากาศยาน คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น สิ่ ง
จาเป็นต้องนาเอาขีดจากัดของบุคคลมาพิจารณาในการจัดตั้งดารงไว้ และการปฏิบัติการของระบบการตรวจ
ค้นอากาศยาน การฝึ ก และวินัย อย่างดียิ่งย่อมก่อให้ เกิดผลสูงสุ ด ชุดตรวจการณ์เจ้าหน้าที่ ๓ นาย ควรมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 ตรวจค้นอากาศยานและสามารถประจักษ์ฝ่ายได้
 ปฏิบัติงานทางการช่างและพรางที่ตั้งได้
 สามารถปรนนิบัติบารุงวิทยุ ยานพาหนะได้
 สามารถประกอบเลี้ยง ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขศาสตร์ส่วนบุคคล และอ่านแผนที่
ได้
 สามารถป้องกันตัวต่อพวกแทรกซึมได้
 หน้าที่ในระหว่างเข้าประจาที่ตั้ง
 ทาตนให้คุ้นเคยกับภูมิประเทศแวดล้อม
 ด าเนิ น การตามล าดั บ ขั้ น ที่ จ าเป็ น เพื่ อ จั ด เตรี ย มที่ ตั้ ง ให้ ส ะดวกสบาย
ปลอดภัย
 ตรวจสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ประจากาย
๑๓.๓.๒.๗ เมื่อเข้าที่ตั้งแล้วนายสิบตรวจการณ์จะต้อง
 รายงานตรวจการณ์ทางอากาศ
 จัดผลัดการตรวจการณ์
 ตรวจยุทโธปกรณ์ของชุดตรวจการณ์
 อานวยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในชุดตรวจการณ์

๒๕๓
ตอนที่ ๔ การปฏิบัติงานของ ศยตอ.
๑๔. กล่าวทั่วไป
ศยตอ. ได้รับข่าวสารจากแหล่งงานสาคัญ ๓ แห่ง คือองค์การแจ้งภัยทางอากาศอื่นๆ บริการข่าวสาร
ของ ปตอ. ซึ่งประกอบด้วยเรดาร์ที่มีอยู่ในอัตรา และตรวจค้นอากาศยาน ข่าวสารนี้ต้องนามาประเมินค่า
เพื่อที่จะกระจายข่าวกรองไปให้หน่วยกรอง การกระจายการยิงอย่างมีประสิทธิภาพจาก ศยตอ. ย่อมขึ้นอยู่กับ
การรวบรวมและประเมินค่าของข่าวสารป้องกันภัยทางอากาศ จากองค์การรวบรวมข่าวสารทั้งปวงเหล่านี้
๑๕. การรวบรวมข่าวสารเป้าหมาย
๑๕.๑ ข่าวแจ้งภัยเนิ่น ซึ่งได้รับจากกองทัพอากาศ นตต.ปตอ. หรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในชุดติดต่อ
ซึ่งประจาอยู่ในหน่วยของ ทอ. จะเป็นผู้ส่งข่าวนี้ให้กับ ศยตอ. ศยตอ. อาจติดต่อกับหน่วยงานของ ทอ. หลาย
ระดับหน่วย ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อถือของข่าวที่คาดว่าจะได้รับแต่ละแห่ง และการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ใน
ศยตอ. เจ้าหน้าที่กรุยใน ศยตอ. ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับเจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรองของแต่ละหน่วยที่
เกี่ยวข้อง ข่าวสารกาหนดที่ตั้งครั้งแรกจะเป็นบันทึกด้วยการกรุย ต่อจากนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายที่ส่ง
มาจากแหล่งแจ้งเตือนภัยก็บันทึกลงบนแผ่นแสดงข้อมูลของแนวทางบินแต่ละเป้าหมาย ภายหลังที่ลงกรุยไป
แล้วจะกาหนดหมายเลขแนวบินเพื่อพิสูจน์ฝ่ายเพื่อทาการติดพัน ข่าวสารที่ตั้งเป้าหมายที่ส่งต่อมาจะทาการ
กรุยลงไปอีก การกรุยครั้งที่ ๒ นี้จะทาให้เกิดแนวบิน การกรุยคงกระทาต่อไปจนกระทั่งเป้าหมายเคลื่อนที่เข้า
มาใกล้ ใ นระยะที่ บข.ปตอ. ตรวจค้ น ได้ และได้ ก รุ ย ลงแผ่ น ยุ ท ธการแล้ ว จึ ง ให้ ล บแนวบิ น ออกจากแผ่ น
สถานการณ์ เพื่ อ ให้ มี ที่ ส าคั ญ กรุ ย เป้ า หมายต่ อ ไป การลบแนวบิ น ออกจากแผ่ น สถานการณ์ ค วรแจ้ ง ให้
นตต.ปตอ. ทราบ เพื่อระงับการแจ้งข่าวกรองเกี่ยวกับแนวบินนั้น
๑๕.๒ เรดาร์ ของระบบ บข.ปตอ. แต่ล ะแห่งจะเชื่อมโยงโดยตรงกับตรงกับเจ้าหน้าที่กรุยที่แผ่ น
ยุทธการใน ศยตอ. เจ้าหน้าที่กรุยจะบันทึกข่าวสารทั้งหมดของแนวบินซึ่งได้รับจากเรดาร์ของตน เป้าหมาย
ทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งปรากฏบนจอเรดาร์จะต้องรายงานเสมอ จะหยุดรายงานเมื่อ ศยตอ. สั่งเท่านั้น
๑๕.๓ ข่าวสารจากผู้ตรวจค้นอากาศยาน ในระบบ บข.ปตอ. ข่าวสารนี้ส่งไปยัง ศยตอ. และหน่วยยิงที่
ทาการป้องกันโดยทันที ศยตอ. ซึ้งเฝ้าฟังข่าวนี้ในข่ายผู้ตรวจค้นอากาศยานจะบันทึกลงในข่าวด่วนของผู้ตรวจ
ค้นอากาศยาน ข่าวด่วนของผู้ตรวจค้นอากาศยานนี้จะบันทึกไว้จนว่านายทหารยุทธการจะไปประเมินค่าและ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงลบออกได้
๑๖. การประเมินค่าข่าวสาร
ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศยานหรือผู้แทนจะเป็นผู้ประเมินค่าข่าวสารที่ ศยตอ. ได้ ถึงแม้
ข่าวสารที่ส่งมาจาก ทอ. เรดาร์เฝ้าตรวจและผู้ตรวจค้นอากาศยาน แม้ว่าการพิสูจน์ฝ่ายนั้นเป็นการรับผิดชอบ
ของ ทอ. ก็ตาม แต่ทุกระดับหน่วยก็ต้องปฏิบัติด้วย นายทหารยุทธการต้องแน่ใจเป้าหมายซึ่งย้ายมากรุยบน
แผ่นยุทธการ จะต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ได้เคยกรุยไว้ในแผ่นสถานการณ์และพิสูจน์ฝ่ายโดยแน่ชัดแล้ว ซึ่ง
การปฏิบัติดังกล่าวสามารถจะกระทาได้จากการใช้แผนการบิน การกาหนดพื้นที่จากัดการบินและคานวณ
อากาศยานและระบบ I.F.F. ทุกระดับหน่วยต้องประเมินค่าเช่นกัน เมื่อข่าวสารได้รับการประเมินค่าอย่าง
ถูกต้องแล้วอาจถือได้ว่าเป็นข่าวกรองป้องกันภัยทางอากาศ และสามารถนาไปใช้ได้

๒๕๔
๑๗. การกระจายข่าวกรอง
๑๗.๑ ข่าวสารเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ข่าวกรองใน ศยตอ. ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับหน่วยรองจะ
เป็นผู้แจ้งข่าวให้หน่วยอื่นๆ ทราบทางข่ายแจ้งเตือนภัยและกระจายข่าว เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรองจะอยู่ในที่ซึ่ง
สามารถมองเห็นแผ่นแสดงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่จะส่งข่าวทั้งหมดที่กรุยลงแผ่นยุทธการในทันที และ
จะต้องแจ้งข่าวเกี่ยวกับแนวบินให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ข่าวด่วนของผู้ตรวจค้นอากาศยานนายทหารยุทธการ
อาจกระจายข่าวไปยังหน่วยอื่น ซึ่งมิได้รับฟังข่าวอยู่ในข่ายนี้ก็ได้ หากพิจารณาว่าหน่วยนั้นสมควรได้รับข่าวนี้
๑๗.๒ นายทหารยุทธการอาจจะข่าวกรอง ผ่านข่าวกรองเกี่ยวกับสภาพพร้ อมรบ การเปลี่ยนแปลง
รหัส I.F.F. สภาวะควบคุมการยิง ข้อบังคับการบินพิเศษและข่าวสารอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานของ ทอ. แจ้งมา ข่าว
เหล่านี้อาจกระจายทางฝ่ายข่าวกรองในการป้องกันซึ่งต้องใช้หน่วย ปตอ. เป็นจานวนมาก อาจจาเป็นต้องเพิ่ม
การติดต่อสื่อสารจาก ศยตอ. เพื่อกระจายข่าวนี้
๑๘. การอานวยการยิง
๑๘.๑ ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก เป็นผู้รับผิดชอบในการอานวยการยิง แต่
นายทหารยุ ทธการเป็ น ผู้ ดาเนิ น การ ผู้ บั ญชาการเป็น ผู้ กาหนด รปจ. เกี่ยวกับ การอานวยการยิงขึ้น การ
อานวยการยิง ปตอ. หมายถึง (แต่ไม่จาเป็นเช่นนี้เสมอไป) เช่น การเลือกเป้าหมาย การรวมและการกระจาย
การยิง การแบ่งมอบกระสุน การอานวยการติดพัน และการหยุดติดพันเป้าหมาย และพึงระลึกอยู่เสมอว่าการ
ปฏิบัติการอานวยการยิงที่ถูกต้องของ ศยตอ. นั้น จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมประเมินค่าข่าวสาร และ
การกระจายข่าวสารอย่างถูกต้องเสียก่อน
๑๘.๒ แผ่นยุทธการ จะแสงดที่ตั้งของหน่วยยิง ขีดความสามารถทางระยะยิงและเขตการยิงหลักของ
หน่วยยิงต่างๆ ที่วางกาลังป้องกัน แผ่นแสดงสถานภาพการป้องกันจะแสดงความสามารถในการปฏิบัติและ
สภาพความพร้อมรบหน่ วยของหน่วย ปตอ. ต่างๆ ที่ ศยตอ. ควบคุม นายทหารยุทธการจะพิจารณาจาก
ข่าวสารแนวบินที่เข้ามาสู่บริเวณสาคัญแต่ละแนวบิน และปฏิบัติตาม รปจ. ที่กาหนดขึ้นไว้เฉพาะบริเวณนั้น
จะแจ้งให้หน่ วยยิ งหรื อย่านติดพันเป้าหมาย การกระทาดังกล่าวนี้ส ามารถทาได้โดยง่ายที่สุด โดยกาหนด
หมายเลขแนวบินเป้าหมายไว้ก่อน นายทหารยุทธการควรให้ทาการยิงเป้าหมาย เพิ่มน้าหนักการยิงเป้าหมายที่
คุกคามมีบริเวณสาคัญมากที่สุด ระยะเวลาทาการติดพันเป้าหมายย่อมขึ้นอยู่กับระยะยิงของอาวุธการติดพัน
เป้าหมายที่มีความเหมาะสมมากกว่าการประหยัดกระสุนตาม รปจ. หรือตามคาสั่งนายทหารยุทธการ คาสั่ง
เกี่ยวกับการอานวยการยิงจะส่งผ่านการควบคุมทางยุทธการจาก ศยตอ. ไปยังหน่วยยิงต่างๆ
๑๘.๓ หน้าที่อานวยการยิง อาจมอบหมายให้ ศยตอ. หลัก ตามคาสั่งผู้ บัญชาการป้องกันภัยทาง
อากาศของกองทัพบก หรืออาจมอบให้ ศยตอ. รอง เพื่องานวางแผนการปฏิบัติในเขตควบคุมของตนหรืออาจ
แบ่งมอบอานาจในการยิงให้ถึงหน่วยระดับกองพั นได้ หน่วยเหล่านี้จะติดพันเป้าหมายดุลพินิจของตนเอง โดย
อาศัย ข่าวสารที่แสดงไว้ตามแผ่ นต่างๆ และข่าวสารที่ ศยตอ. ได้รับการควบคุมแบบแยกการย่อมมีความ
ต้องการกระจายข่าวสารและข่าวกรองอย่างสมบูรณ์ในทันทีทันใด เพื่อเลือกเป้าหมายที่จะทาการติดพัน
๑๙. วิธีการแจ้งข่างกรอง (TELLING PROCEDURE)
๑๙.๑ วิธีการแจ้ งข่าวกรองเป็ น วิธีการซึ่งใช้ใน ศยตอ. แบบธรรมดา การใช้วิธีการแจ้งข่าวแบบ
มาตรฐาน อานวยให้สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว ผู้แจ้งข่าว
กรอง (THE INTELLIGENCE TELLER) เลือกข่าวสารที่เหมาะสมที่ได้กรุยไว้บนแผ่นยุทธการตามแบบอย่างที่ได้
กาหนดไว้
๑๙.๒ ผู้แจ้งข่าวกรองใน ศยตอ. กระจายข่าวสารตามลาดับดังต่อไปนี้.๑๙.๒.๑ การรายงานครั้งแรก

๒๕๕
๑๙.๒.๑.๑ แนวบินเริ่มแรก เพื่อแจ้งเตือนหน่วยยิงหรือเจ้าหน้าที่กรุยอื่นๆ
๑๙.๒.๑.๒ การพิสูจน์ฝ่าย พิสูจน์ทราบเป้าหมายว่าเป็นข้าศึก, ไม่ทราบฝ่ายหรือฝ่าย
เรา
๑๙.๒.๑.๓ ที่ตั้งเป้าหมายและแนวบิน แสดงที่ตั้งระบบอ้างภูมิศาสตร์ของเป้าหมาย
ด้วยตัวเลข ๔ ตัวเลขและทิศทางของแนวบิน
๑๙.๒.๑.๔ เวลาที่ตรวจพบ เวลาที่ตรวจพบบอกเป็นจานวนใกล้เคียงนาที เวลาจะ
บอกเป็นจานวนนาทีเท่านั้น โดยเริ่มจาก “ศูนย์ศูนย์” ถึง “ห้าห้า” โดยเว้นตัวเลขจานวนชั่วโมงไม่ต้องบอก
๑๙.๒.๑.๕ การกาหนดหมายเลขแนวบิน บอกหมายเลขแนวบินและที่มาของแนว
บินนี้
๑๙.๒.๑.๖ จ านวนเครื่องบิน บอกจานวนของเครื่องบินของแต่ล ะแนวบิน เช่ น
“สอง” “น้อย” “มาก”
๑๙.๒.๑.๗ ความเร็วเป้าหมาย บอกความเร็วเป็นจานวนเต็มสอบนอต
๑๙.๒.๑.๘ ความสูงเป้าหมาย บอกความสูงของเป้าหมายจานวนเต็มเป็นพันฟิต
๑๙.๒.๑.๙ หมายเหตุเพิ่มเติม กาหนดขึ้นเพื่อให้ข่าวสารเพิ่มเติม เช่น มีการต่อต้าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ตัวอย่าง “แนวบินเริ่มแรก .................. ข้าศึก.................. ที่ LC ๑๖๔๑.....................
ตะวันออกใต้ ..............เวลา ๕๘.............แนวบิน PN ๓๐๑ CD เครื่องบิน ๒
ความเร็ว ๓๕..................... ๓๐.............................”
๑๙.๒.๒ การรายงานขั้นต่อไป
๑๙.๒.๒.๑ แนวบิน
๑๙.๒.๒.๒ ที่ตั้งเป้าหมาย
๑๙.๒.๒.๓ เวลา
๑๙.๒.๒.๔ หมายเหตุ
ตัวอย่าง PW ๓๐๑ CD ................. LC ๓๐๒๒ เวลา ๐๒
๒๐. วิธีการกรุย (PLOTTING PROCEDURE) ในแนวดิ่ง
๒๐.๑ วิธีการกรุยที่จะกล่าวต่อไปใช้ในการกรุยแผ่นยุทธการในแนวดิ่งใน ศยตอ. แบบธรรมดา การ
กรุยที่เป็นมาตรฐานจะอานวยให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยป้องกันภัยทางอากาศทุกหน่วยเป็นไป
อย่างรวดเร็ว
๒๐.๒ แผ่นยุทธการ ใช้เพื่อแสดงสถานการณ์การป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะตาบล ควรครอบคลุม
พื้นที่ เรดาร์ค้นหาเป้าหมายครอบคลุมถึง (หรือขีดความสามารถทางระนะของชุดตรวจค้นอากาศยานด้วย
สายตา) บวกด้วยระยะทางอย่างน้อยที่สุดหนึ่งร้อยกิโลเมตร การกรุยที่สาคัญๆ จะกรุยที่แผ่นใสเบื้องหน้าของ
เจ้าหน้าที่ที่ควบคุม ภายในแผ่นใสจะประกอบด้วยเส้นตารางของระบบอ้างภูมิศาสตร์ ซึ่งกาหนดเป็นตาราง
หนึ่งองศา จะมีเค้าโครงของภูมิประเทศสาคัญที่ตั้งของหน่วยยิงตามเส้นตาราง จะหมายไว้ขีดสั้นๆ ทุกๆ สิบ
ลิปดา เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถอ่านพิกัด จีออเรฟได้
๒๐.๓ วิธีการกรุยที่จะกล่าวต่อไปเป็นการกรุยอย่างชั่วคราว ทาการกรุยบนเบื้องหลังของแผ่นใส
ดังกล่าว โดยการใช้ดินสอไข
๒๐.๓.๑ สีที่ใช้ในการกรุย

๒๕๖
๒๐.๓.๑.๑ สีแดง ข้าศึก
๒๐.๓.๑.๒ สีส้ม ไม่ทราบฝ่าย
๒๐.๓.๑.๓ สีน้าเงิน ฝ่ายเรา
๒๐.๓.๒ การกาหนดชื่อแนวบิน ให้เขียนแหล่งที่มาของหมายเลขแนวบินและหน่วยที่รายงาน
แนวบินนั้น
๒๐.๓.๓ การกรุ ย เริ่ มแรก กาหนดจุดลงบนที่ตั้งของระบบอ้างภูมิศาสตร์ และเขียนเส้ น
ประกอบๆ จุดนั้น เวลาที่ใช้ในการกรุยเขียนเป็นตัวเลข ๒ จานวนติดกับจุดที่กรุย
๒๐.๓.๔ การกรุยขั้นต่อไป เขียนที่ตั้งได้รับรายงานด้วยระบบอ้างภูมิศาสตร์ และลากเส้นประ
เชื่อมต่อจุดที่กรุยครั้ง แรก เขียนลูกศรที่ปลายจุดที่กรุยกลังจะแสดงทิศทางเป้าหมาย เวลาที่กรุยเขียนด้วย
ตัวเลข ๒ จานวนไว้ข้างๆ หัวลูกศร
ตอนที่ ๕
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ยุทธการ ปตอ. (ทอ.)
กล่าวนา ที่มาของแผ่นสถานภาพใน ศยตอ. และ คยตอ. นั้นจะต้องแบ่งโลกตามระบบการป้องกันภัยทาง
อากาศ โดยผ่าโลกออกเป็นพื้นที่ราบแล้วแบ่งดังนี้.๑. แบ่งเป็นเส้นตั้ง ๒๔ เส้น (๒๓ ช่อง) กาหนดอักษรประจาเส้นตั้งแต่ A - Z เว้น I, O จากซ้ายไปขวา
แต่ละเส้นห่างกัน ๑๕ องศา หรือ ๙๐๐ ไมล์ทะเล
๒. แบ่งเป็นเส้นระดับ ๑๓ เส้น (๑๒ ช่อง) กาหนดอักษรประจาเส้นตั้งแต่ A - N เว้น I, O จากล่างขึ้น
บน แต่ละเส้นห่างกัน ๑๕ องศา หรือ ๙๐๐ ไมล์ทะเล
๓. จากการแบ่งตามหัว ข้อ ๑ และ ๒ จะได้สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ๙๐๐ ไมล์ ทะเลจานวน ๒๗๖ รูป นา
สี่เหลี่ยมแต่ละรูปมาแบ่งออกเป็น
๓.๑ เส้นตั้ง ๑๕ เส้น (๑๕ ช่อง) กาหนดอักษรประจาเส้นตั้งแต่ A - Q เว้น I, O จากซ้ายไป
ขวา โดยเริ่มกาหนดจากเส้นหลักของตาราง ๙๐๐ ไมล์ทะเล แต่ละเส้นห่างกัน ๑ องศา หรือ ๖๐ ไมล์ทะเล
๓.๒ เส้นระดับ ๑๕ เส้น (๑๕ ช่อง) กาหนดอักษรประจาเส้นตั้งแต่ A - Q เว้น I, O จากล่าง
ขึ้นบน โดยเริ่มกาหนดจากเส้นหลักของตาราง ๙๐๐ ไมล์ทะเล แต่ละเส้นห่างกัน ๑ องศา หรือ ๖๐ ไมล์ทะเล
เมื่อแบ่งดังที่กล่าวแล้วจะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๖๐ ไมล์ทะเล จานวน ๘๒๕ รูป ตารางดังกล่าวจะปรากฏอยู่
ในห้อง ศยอ. และ ศยตอ.
๔. จากตารางเหลี่ยม ๖๐ ไมล์ทะเลดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๖ ช่องเท่ากันช่วงละ ๑๐ ไมล์ทะเล ทั้งทาง
ตั้งและทางระดับ แต่ไม่มีตารางทั้งช่องเพียงแต่จุดไว้บนเส้นระดับด้านละ ๕ จุด เช่น แผ่นสถานภาพ
๕. จากตาราง ๑๐ ไมล์ แบ่งเป็น ๑๐ ส่วนเท่าๆ กัน ทั้งทางตั้งและทางระดับเพื่อสะดวกแก่การอ่าน
อ่านจากซ้ายไปขวาแล้วขึ้นบน (LEFT RIGHT UP) เช่นเดียวกับการอ่านแผนที่ทั่วๆ ไป เช่น PQ 3655
๖. การกาหนดทิศทางกาหนดจากที่อยู่ของ บ. ที่ค้นพบจากสถานีเรดาร์ โดยกาหนดเอาทิศเหนือเป็น
ทิศ ๑๒ นาฬิกา หรือ ๓๖๐ องศา หรือ ๐ องศา เป็นหลัก
๖.๑ การกาหนด กาหนดเป็น ๘ ทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศตะวันออก
, ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศใต้, ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยกาหนดเป็น
อักษรดังนี้ N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
๖.๒ ถ้ามีภารกิจมากอาจแบ่งเป็น ๑๖ ทิศก็ได้

๒๕๗
ข่ายการติดต่อและส่งข่าว
๑. สร. มีหน้าที่เฝ้าตรวจท้องฟ้า อยู่ในความควบคุมทางยุทธการของ ศคร. สร.ไม่มีเรดาร์วัดระยะสูง
และรายงานข้อมูลต่างๆ ให้กับ ศคร. หรือ สคร. เป็น POLA GRID คือทิศทางและระยะไกล
๒. สคร. มีหน้าที่ตรวจท้องฟ้าและควบคุมอากาศยานขึ้นสกัดกั้นตามที่ ศคร.มอบหมาย ภายใต้การ
ควบคุมทางยุทธการของ ศคร. แต่ สคร. เองไม่มีขีดความสามารถพิสูจน์ฝ่ายและไม่มีอานาจควบคุมอากาศยาน
๒.๑ พนักงานเรดาร์ของ ศคร. เหิน บ. ในจอเรดาร์จะสั่งให้ PLOTTER ของ สคร. PLOT จุด
บ.ลงในแผ่นสถานภาพของ สคร. เป็นระบบ POLA GRID คือมีทิศทางและระยะและความสูง
๒.๒ TELLER ของ สคร อ่านจุด บ.ในแผ่นสถานภาพของ สคร. แล้วรายงานไปยัง PLOTTER
ของ ศคร. โดยแปลงจาก POLA GRID เป็น GEOREF GRID คือเป็นพิกัดตัวอักษรและตัวเลข
๒.๓ บางครั้ง สคร. อาจรายงานตรงต่อ ศยย. แลยก็ได้ถ้าจาเป็น
๓. ศคร. มีหน้าที่
๓.๑ ค้นหา
๓.๒ พิสูจน์ฝ่าย
๓.๓ ควบคุม บ.สกัดกั้น เมื่อ ศคร.รับข่าวจาก สคร. หรือ ศคร. ค้นพบด้วยตนเองก็ทาการ
พิสูจน์ฝ่ายแล้วรายงานให้ ศยอ. เป็น GEOREF GRID
PLOTTER ของ ศคร.รับข่าวจาก TELLER ของ สคร. แล้ว PLOT ลงใน BOARD
ของ ศคร. เจ้าหน้าที่ RECORD ของ ศคร. จะบันทึกข่าวลงในกระดาษบันทึกข่าว
TELLER ของ ศคร. จะอ่านจุด บ. บน BOARD แล้วส่งไปยัง PLOTTER ของ ศยอ.
เป็น GEOREF GRID ถ้า บ.ข้าศึก นายทหารควบคุม ศยอ. จะสั่งให้ บ.ขับไล่สกัดกั้นฝ่ายเราที่อยู่ใกล้สุด บ.
ข้าศึกขึ้น
SCRAMBLE โดยให้นายทหาร CONTROL ของ ศคร. เป็นผู้ควบคุม บ.ฝ่ายเราไปพบ
บ.ข้าศึก และนากลับเมื่อหมดภารกิจ
๔. ศยอ. รับข้อมูลจาก ศคร., สคร. และ สร. ต่างๆ
๔.๑ PLOTTER ของ ศยอ.รับข่าวจาก TELLER ของ ศคร., สคร. และ สร. แล้ว PLOT ลงใน
BOARD ของ ศยอ.
๔.๒ เจ้าหน้าที่ RECORD ของ ศยอ. บันทึกรายละเอียดลงในกระดาษบันทึกข่าว
๔.๓ TELLER ของ ศยอ. รายงานข้อมูลต่างๆ ให้ TAC ของ ศยอ. โดยผ่าน ADDC. และ
ADDC. จะเป็นผู้ตัดสินใจจะมอบภารกิจนั้นให้ FLIGHTER INTERCEPTY หรือจะให้ AAA. ดาเนินการ
ถ้ามอบภารกิจ AAA. ซึ่งจัดไปประจาอยู่ที่ ศยอ. จะรายงานมายัง PLOTTER ของ ศยตอ.
(AAOC.) ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนี้.๔.๔ ใน ศยอ. จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ หลายหน่วยที่เกี่ย วข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของ ทบ.,
ทร., มหาดไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ ศยตอ. (AAOC.)
๔.๕ เจ้าหน้าที่ของ AAOC. จะไปประจาอยู่ที่ ศยอ. ๒ นายคือ นายทหารติดต่อและ TELLER
๔.๖ นายทหารติดต่อของ AAOC. ประจา ศยอ. มีหน้าที่ติดต่อประสานงานด้านยุทธการกับ
เจ้าหน้าที่ของ ศยอ.
๔.๗ TELLER ของ AAOC. ประจา ศยอ. มีหน้าที่รายงานตาแหน่ง บ. ทุกตาแหน่งใน
VERTICAL BOARD ของ ศยอ. มายัง PLOTTER ของ AAOC.

๒๕๘
๕. ใน ศยตอ. (AAOC.) มีเจ้าหน้าที่ดังนี้.๕.๑ ผบ.พัน.ปตอ. หรือ ฝอก.๓ เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานในห้องรวมทั้งการ
สั่งการต่างๆ แก่หมู่ปืน
๕.๒ นายทหารการข่าว มีหน้าที่หาข่าวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยรวมทั้งสภาพลมฟ้า
อากาศ
๕.๓ TELLER มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ใน AAOC. รวมทั้งการ
เปลี่ยนผลัดของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ด้วย
๕.๔ TELLER RECORDER มีหน้าที่ควบคุมและตรวจการบันทึกของเจ้าหน้าที่ RECORDER
๕.๕ RECORDER มีหน้าที่บันทึกข่าวที่ปรากฏในแผ่นสถานภาพลงในกระดาษบันทึกข่าว
๕.๖ เจ้าหน้าที่สื่อสาร มีหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทั้งมวลใน AAOC. และจาก AAOC.
กับหมู่ปืนรวมทั้ง AAOC. กับ ศยอ. ด้วย
๕.๗ เจ้าหน้าที่ PLOTTER
๕.๗.๑ PLOTTER VERTICAL BOARD มีหน้าที่รับข่าวจาก TELLER AAOC. ซึ่ง
ประจาอยู่ที่ ศยอ.ทุกข่าวแล้ว PLOT ลงใน VERTICAL BOARD
๕.๗.๒ PLOTTER ของ INFORMATION BOARE มีหน้าที่ PLOT ข่าว พบ บ.ครั้ง
แรกลงใน INFORMATION BOARD และ PLOT ข่าวจากยามอากาศลง OP.INFORMATION BOARD
๕.๗.๓ PLOTTER ของ AAA-STATUS มีหน้าที่ PLOT คาสั่งต่างๆ เกี่ยวกับหมู่ปืน
ลงใน AAA-STATUS บันทึกสถานภาพอาวุธที่มีอยู่ลงใน COUTERSING และ PLOT ข่าวอากาศลงใน
WEATHER STATUS
๖. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ใน AAOC.
๖.๑ PLOTTER ของแผ่น VERTICAL BOARD (การ PLOT ครั้งแรก INTITIAL PLOT)
๖.๑.๑ กาหนดจุดตามพิกัดที่ TELLER ประจา ศยอ. แจ้งมา
๖.๑.๒ เขียนวงกลมล้อมรอบจุดรัศมี ๑ นิ้ว
๖.๑.๓ ทาลูกศรแสดงทิศทางของ บ.ตามที่ TELLER แจ้งมา
๖.๑.๔ ลงเวลาด้วยเลข ๔ ตัว

การ PLOT ครั้งแรกที่ ๒ (SECOND PLOT)
 ลงชื่อ TRACK ตามที่ TELLER ประจา ศยอ. แจ้งมา
 ลงจานวนเครื่องบิน
 ลงความเร็วของ บ.ที่พบด้วยตัวเลข ๒ ตัว มีหน่วยเป็นร้อย เช่น ความเร็ว ๔๕๐ ไมล์/ชม. ลง ๔๕ เป็น
ต้น

๒๕๙
 ลงความสูงของ บ. ที่พบด้วยเลข ๒ ตัว มีหน่วยเป็นหมื่น เช่น ความสูง ๒๐,๐๐๐ ฟุต ลง ๒๐ หรือ
ความสูง ๕,๐๐๐ ฟุต ลง ๕ เป็นต้น
C ๓๕ ๕/๔๕ E ๑๕






C
๓๕
๔๕
E ๑๕

คือ บ.ที่จับได้ (ใช้ชื่อสถานีเรดาร์ที่จับ บ.ได้)
คือ ลาดับที่ที่สถานีเรดาร์นั้นจับ บ.ได้
คือ ความเร็วของ บ.ที่จับได้ ๔๕๐ ไมล์/ชม.
คือ ความสูงของ บ.โดยประมาณ ๑๕,๐๐๐ ฟุต

การ PLOT ครั้งต่อๆ ไป
 PLOT ตามที่ TELLER แจ้งมา
 ทาลูกศรแล้วลากเส้นต่อไปยังจุดนั้น (จุดใหม่)
 ลงเวลาเป็นนาทีด้วยเลข ๒ ตัวทุกๆ ๒ นาที
 ถ้าเห็นลูกศรนั้นมากเกินไปให้ลบออกเหลือ ๓ ช่องลูกศร และลงชื่อ C ๓๕ ไว้
C 35 5/45 E 15
การ PLOT เมื่อเครื่องบินหาย เมื่อ TELLER ประจา ศยอ. แจ้งเครื่องบินหา(C/L) ปฏิบัติดังนี้
 ขีดเส้นตั้งฉากกับแนวทางบินเดิม
 ทาลูกศรด้วยเส้นประ (ลูกศรด้านเดียว) เมื่อ ๒ นาทีต่อมา และทาไป ๓ ช่วง (๖ นาที) ถ้า TELLER
ประจา ศยอ. ไม่แจ้งมาเมื่อครบ ๒ นาที ให้ลบออกทั้งหมด (SCRUB)
 ถ้า TELLER ประจา ศยอ. แจ้งมาให้ PLOT ไว้ก่อน PLOTTER ต้องทาลูกศรด้วยเส้นประต่อไปอีก ๒
ช่องรวมเป็น ๕ ช่อง (๑๐ นาที) จึงลบออก
 การทาลูกศรด้วยเส้นประ เรียกว่า “ทา DR”
 บางครั้ง TELLER ประจา ศยอ. แจ้ง “FADE” (บ.หายไปเฉยๆ) ก็ให้ทา “DR” ไป ๓ ช่อง เหมือนกัน
ถ้าแจ้งให้เก็บไว้ก่อนก็ทาไป ๕ ช่อง เช่นเดียวกัน
การ PLOT เมื่อ บ.หายแล้วเกิดใหม่ ถ้า บ. ที่ C/L แล้วเกิดใหม่ในเวลาไม่เกิน ๖ นาที ให้ลูกศรด้วยเส้นเต็ม
ต่อจากเส้นประตามพิกัดที่ PLOTTER ประจา ศยอ. แจ้งมาแล้วปฏิบัติต่อไปดังนี้. ลงเวลาด้วยเลข ๒ ตัว ที่ บ.เกิดใหม่
 ลบลูกศรก่อน C/L ให้เหลือเพียงช่องเดียว

๒๖๐
 ลงเวลาด้วยเลข ๒ ตัว และชื่อ “TRACK”
 เครื่องบินที่หายแล้วเกิดใหม่ เรียก “REAPPEAR”

การ PLOT เมื่อ บ.เลี้ยว (ORBIT) เมื่อรับข่าวว่า “ORBIT” ให้ปฏิบัติดังนี้. ทาลูกศรโค้งตามทิศทางเลี้ยวของ บ.หน้าลูกศรทิศทางเดิม
 เมื่อ บ.เลี้ยวขวา “STAR BOARE ORBIT” ทาลูกศรโค้งทางขวาของทิศทางของ บ.เดิม

 เมื่อ บ.เลี้ยวซ้าย “STAR PORT ORBIT” ทาลูกศรโค้งทางซ้ายของทิศทางของ บ.เดิม

การ PLOT เมื่อ บ.แยก (SPLIT TRACK) เมื่อรับรายงานว่า “SPLIT TRACK” ปฏิบัติดังนี้. ทาลูกศรแยกจากพิกัดเดิม
 ทิศทางที่ บ.แยกออกมีจานวน บ.มากกว่าให้ชื่อ TRACK เดิม
 ทิศทางที่ บ.แยกออกมีจานวน บ.น้อยให้ชื่อ TRACK เดิม
 ชื่อ บ.ที่เกิดใหม่ และชื่อเดิม ศยอ. จะเป็นผู้กาหนดให้

การ PLOT เมื่อ บ.ราม (MERGE TRACK) หมายถึง บ.๒ ชื่อ มาร่วมกันเป็นชื่อเดียวกัน (๒ TRACK รวมเป็น
TRACK เดียวกัน)
 ชื่อ TRACK ให้ชื่อ TRACK ที่มากกว่า
 ศยอ. เป็นผู้กาหนดชื่อให้

๒๖๑

การ PLOT เมื่อเปลี่ยนสถานี CONTROL หมายถึงสถานีหนึ่งจับ บ.ได้แล้ว CONTROL มาตลอด เมื่อจะหมด
เขตควบคุมของตนก็ส่งให้สถานีอื่นควบคุมต่อไป เรียกว่า “PASS CONTROL” เช่น สถานีอุดรฯ จับ บ.ได้ใช้
ชื่อ ๒ แล้วส่งต่อให้สถานีเขาเขียวควบคุมต่อใช้ชื่อ “C” การ PLOT ให้ PLOT ชื่อเดิมแล้วต่อด้วยสถานีใหม่
เช่น “D” “2C” เป็นต้น
สีที่ใช้ใน
หมายถึงดินสอไขที่ใช้
 H. HOSTILE
ข้าศึก
ใช้สีแดง
 U. UNKNOWN
ไม่รู้ฝ่าย
ใช้สีส้ม
 FV. FPR VOP 6 FS SPECIAL
บุคคลสาคัญ ใช้สีเหลือง
 F. FRIENDLY
ฝ่ายเรา
ใช้สีขาว
 RU. RUSSIAN
รัสเซีย
ใช้สีแดง
 CH. RED CHINESE
จีนแดง
ใช้สีแดง

TRK/NO
ชื่อสถานี
C.35

๖.๒ PLOT ของแผ่น INFORMATION BOARD มี ๓ ตอน
๖.๒.๑ ตอนที่ ๑ PLOT เฉพาะ IP. ของ TRACK เท่านั้น
TIME
CRID
NO.A/C
ALT.
SPEED
ID
REMARK
เวลา
พิกัด
จานวน บ. ความสูง ความเร็ว พิสูจน์ฝ่าย หมายเหตุ
0706
CB.2035
5
E.20
45
H
MIG.-13

STATION
ชื่อสถานียามอากาศ

๖.๒.๒ ตอนที่ ๒ OP.INFORMATION ใช้ PLOT เรื่องของยามอากาศ
OP.INFORMATION BOARD
AZ.
ID.
NO.A/C
ALT.
มุมภาค
พิสูจน์ฝ่าย
จานวน บ.
ความสูง

๖.๒.๓ ตอนที่ ๓ AIR ALERTWARNING ใช้ PLOT เฉพาะเรื่องของ บ.สกัดกั้น

๒๖๒
LINE TRK.
IM. CLASS
1
2
ลาดับ ชนิด บ.
พิสูจน์
ฝ่ายแล้ว

BN.
1
อบ.พัน.๒

TRK
NR.
3
ชื่อ บ.
หรือ
จานวน
สกัดกั้น
บ.ข้าศึก

TIME
ACT.
4
เวลา

TMD. BOARD
TRK. CONTROL
ACT.
STN.
5
6
จานวน สถานีจับ บ.
ข้าศึก
บ.
สกัดกั้น

A/B
TIME
7
เวลาที่ฝ่าย
เราทาการ
ยิงหรือ
ปตอ.ยิง

๖.๓ PLOT ของ AAA.-STATUS BOARD มี ๓ ตอน
๖.๓.๑ ตอนที่ ๑ (AAA. - STATUS)
C/S STANDBY BATTLE W/T
W/F
2
3
ALERT 4
5
6
ศรราม
๑๐๐๓
๖๐๐๖ ๑๐๐๗ ๑๐๐๘

RESU

IS. REMARK
TIME
8
9
10
สิ่งที่ เวลาที่ หมายเหตุ
รายงาน บ.ข้าศึก
ให้
ถูก
ทราบ ทาลาย

H/F
7
๑๐๑๐

SECURE REMARK
8
9
๑๐๒๐ หมายเหตุ

ขยายความ AAA. - STATUS ตอนที่ ๑
ช่องที่ ๑ ชื่อกองพัน ปตอ.
ช่องที่ ๒ นามเรียกขาน
ช่องที่ ๓ เวลาสั่งเตรียมพร้อม
ช่องที่ ๔ เวลาสั่งเตรียมรบ
ช่องที่ ๕ เวลาสั่งยิงเฉพาะ บ.ข้าศึก
ช่องที่ ๖ เวลาสั่งยิงเป็นอิสระ
ช่องที่ ๗ เวลาสั่งเลิกยิง
ช่องที่ ๘ เวลาสั่งผลอดภัย (พลประจาปืนพักผ่อน)
ช่องที่ ๙ หมายเหตุ (บ. ตก ๑ เครื่อง หรือปืนถูกทาลาย ๒ กระบอก)
หมายเหตุ
คาว่า “SECURE”
หมายถึง พลประจาผืนพักผ่อน ปืนเลิกบรรจุ
คาว่า “STANDBY”
หมายถึง พลประจาปืนอยู่กับปืน และปืนบรรจุห้ามไก
คาว่า “BATTLE ALERT” หมายถึง ปืนปลดห้ามไก พร้อมที่จะลั่นไกได้
๖.๓.๒ ตอนที่ ๒ COUNTERSIGH สถานภาพอาวุธ
BN.
SUBORDI POSITION LAAA.
MAAA.
HAAA. ARMANENT REMARK
NATE
AM.
ชื่อกองพัน หน่วยรอง ที่ตั้งอาวุธ อาวุธเบา อาวุธกลาง อาวุธหนัก อาวุธปล่อย หมายเหตุ

๒๖๓
๖.๓.๓ ตอนที่ ๓ ลมฟ้าอากาศ
COMMUNICATION
TELEPHONE
RADIO
REMARK

WEATHER STATION
DATE........................................TIME...................................
MIN. TEMP................SUNRISE...........VISIVILITY..............
AMX.TEMP................ SUNSET............WIND....................
ON...............................PHASE............................................
MOONRISE.............................MOONSET.........................
ขยายความ
 COUNTER SIGH
 WEATHER STATION
 COMMUNICATION
 MIN.TEMP.
 MAX.TEMP.
 VISIVILITY
 WIND
 PHASE

สภาพอาวุธ
สภาพลมฟ้าอากาศ
สถานภาพเครื่องมือสื่อสาร
อุณหภูมิต่าสุด
อุณหภูมิสูงสุด
ทัศนวิสัย
ความเร็วของลม
ชั้นของเมฆ

๖.๔ การปฏิบัติของ TELLER ประจา ศยอ. รายงานข่าวจากแผ่นสถานภาพของ ศยอ. มายัง
PLOTTER ของ AAOC. โดยแบ่งการการบอกดังนี้
๖.๔.๑ การบอก TRACK แบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ IP. ตอนที่ ๑ บอก
 GEOREF GRID
ตาแหน่ง บ.
 COURSE
ทิศทาง บ.
 TIME OF OBSERVATION
เวลาที่พบ บ.
(IP.AAOC.SECOND ของ ศยอ.)
ตอนที่ ๒ บอก
 TRACK DESIGNATOR
ชื่อหรือหมายเลข
 NUMBER OF AIRCRAFT
จานวน บ.
 SPEED
ความเร็ว บ.
 ALTITUDE
ความสูง
ตัวอย่างเช่น - IP. ตอนที่ ๑ INITIAL PLORT, CB 2535, HEADING WEADING WEST, TIME
ONE FIVE
- IP. ตอนที่ ๒ TRACK C.35. OBJECTIVE. SPEED FOUR FIVE. ANGELREPORT
TWO ZERO ในบางกรณี IP. ทั้ง ๒ ตอนอาจรายงานรวมกันเป็นตอนเดียวกัน หรือตอนที่ ๒ ของ IP. เป็น
SECOND ก็ได้

๒๖๔
๖.๔.๒ การรายงานครั้งต่อๆ ไป รายงานเพียงพิกัดและเวลาเท่านั้น เช่น TRACK
C.35. MOVE AT CB.4335. TIME ONE SEWEN
๖.๔.๓ เมื่อเครื่องบินหายรายงาน “C/L” หลังจาก “C/L” ๒ นาทีสั่ง “SCRUB” ถ้า
เป็นที่บังคับรายงานต้องคอยจน ๑๐ นาที สั่ง “SCRUB”
๖.๔.๔ เมื่อเครื่องบินหายแล้วปรากฏอีก รายงาน “REAPPEAR”
๖.๔.๕ เมื่อ บ.เลี้ยวขวา รายงาน “STAR BOARD ORBIT” เมื่อ บ.เลี้ยวซ้ายรายงาน
“STAR PORT ORBIT”
๖.๔.๖ เมื่อ บ.แยก รายงาน “SPLIT TRACK”
๖.๔.๗ เมื่อ บ.รวม รายงาน “MERGE TRACK”
๖.๔.๘ เมื่อ บ.เปลี่ยนสถานีเรดาร์ควบคุม รายงาน “PASS CONTROL C 35 H”
๖.๔.๙ เมื่อ บ.เปลี่ยนความสูง รายงาน “CHANGE ALT. 20000”
๖.๔.๑๐ เมื่อ บ.เปลี่ยนความเร็ว รายงาน “CHANGE SPEED 400”
๖.๔.๑๑ การย้ารายงาน เมื่อปฏิบัติเสร็จ รายงาน “ROGER PLOT” ถ้ายังปฏิบัติไม่
เสร็จรายงาน “OVER”
๖.๕ การปฏิบัติขง RECORDER
 เขียนข้อความที่หัวกระดาษดังนี้ (เมื่อเปิด LOG)
CREW.........OPEN LOG NEW ZULU DAY AT TIME.........BY...................
 รับส่งหน้าที่เขียนที่ท้ายกระดาษดังนี้.CREW................ON DUTY AT TIME......................................BY..........................
CREW................OF DUTY AT TIME......................................BY..........................
RECORDER LOG
CREW A OPEN LOG NEW ZULU LAY AT TIME 0706 BY MSGT.SOMCHAI
PAGE OF PAGE
STATION NO.
RECORDERS LOG AND TELLING SEQUENCE DATA
CLASS
TRACK
GEOREF TIME COURSE NO. ALT. SPEED REMARK
1
DESTINATRE 2
3
4
5
6
7
8
UN
C 35
QC 4040 0600
SW
C 35
QC 4040 02
3 E15
45
TELLER..................................................RECORDER.......................................CREW.................. ......................
RTAF.AAOC.TM NO............................................................................
(วัน, เดือน, ปี) ใช้ คศ.
๖.๕.๑ การบันทึกเมื่อมี
๖.๕.๑.๑ การบันทึกในบรรทัดแรก บันทึกดังนี้. ช่องที่ ๑ ทาเครื่องหมาย CHECK MARK
 ช่องที่ ๒ ลงชื่อ TRACK

๒๖๕
 ช่องที่ ๓ ลงพิกัด
 ช่องที่ ๔ ลงเวลาที่พบ บ. (เวลากรีนิต) ด้วยเลข ๔ ตัว
 ช่องที่ ๕ ทิศทางของ บ. เป็นอีกษร
๖.๕.๑.๒ การบันทึกในบรรทัดที่ ๒ บันทึกดังนี้. ช่องที่ ๑ แสดงฝ่าย
 ช่องที่ ๒ ลงชื่อ TRACK
 ช่องที่ ๓ ลงพิกัด
 ช่องที่ ๔ ลงเวลาด้วยตัวเลข ๒ ตัว
 ช่องที่ ๕ .............................................
 ช่องที่ ๖ ลงจานวน บ.
 ช่องที่ ๗ ลงความสูง บ.
 ช่องที่ ๘ ลงความเร็ว บ.
 ช่องที่ ๙ หมายเหตุ ลงรายการที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวแล้ว
หมายเหตุ ถ้า บ. ไม่เกิน ๕ นาที และเกิดใหม่ให้เขียน REAGAIN CONTRACK (REC) ในช่องที่ ๙
๖.๕.๒ การบั น ทึ ก ครั้ ง ต่ อ ไป บั น ทึ ก เฉพาะช่ อ งที่ ๒, ภ, ๔ เท่ า นั้ น (ถ้ า ไม่
เปลี่ยนแปลง)
 ชื่อ บ.
 พิกัด
 เวลาเลข ๒ ตัว
ถ้ามี บ.ปรากฏใหม่ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๖, ๕, ๑
๖.๕.๓ โอกาสที่บันทึกเวลาด้วยเลข ๔ ตัว ใน RECOORDER LOG
 เมื่อเปลี่ยนแผ่น RECORD ใหม่
 หมดแผ่นเดิม
 ขึ้นชั่วโมงใหม่
 ขึ้น IP. ใหม่
 เปิด - ปิด “LOG”
 เปลี่ยนหน้าที่ของ “RECORDER”
(ขึ้นวันใหม่ถือเวลา ๐๗๐๐ เป็นเวลากรีนิต ๐๐๐๐ น.)
๖.๖ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สื่อสาร
 ควบคุมเครื่องมือสื่อสารทั้งมวลให้ใช้การได้ตลอดเวลา
 เปิดสัญญาณไฟตามสถานการณ์
 เปิดสัญญาณไฟเหลือง เมื่อยังไม่แน่ใจว่าจะมีการโจมตีทางอากาศหรือไม่
 เปิดสัญญาณไฟแดง
เมื่อสถานการณ์คาดว่าจะมีการโจมตีทางอากาศ
 เปิดสัญญาณไฟสีขาว เมื่อสถานการณ์ปกติ
 กดออดสัญญาณเมื่อ ฝอก.๓ สั่ง หมู่ปืน “STAND BY”

๒๖๖
 ส่งข่าวให้หมู่ปืนเมื่อ ฝอก.๓ ด้วยเครื่องบันทึก
๖.๗ การปฏิบัติของ TELLER RECORDER
 ตรวจการบันทึกของ “RECORDER”
 ควบคุมการปฏิบัติงานภายใน AAOC. ถ้า TELLER เพียงคนเดียว
๗. การกาหนดทิศ

๒๖๗
๘. ข่ายการติดต่อประสานงาน

๒๖๘
ศัพท์ที่ควรรู้

































SCC. SECTER CONTROL CENTER
TDP. TARGET DIRECTION POST
ALO. AIR LIAISON OFFICER
AZ. AZIMUTH
ID. IDENTIFY
E. ESTIMATED
R. RADAR
P. PILOT REPORT
A. FLIGHT PLAN
F. FRIENDLY
H. HOSTLLE
F.F. FRIENDLY FIGHTER
FK. FAKER
RU. RUSSIA
CH. RED CHINA
VIP VERY IMPORTANT PERSON
S. VIP SPECIAL VIP
NU. NONSIGNIFICANT UNKNOWN
CHECK MARK
IP. INITIAL PLOT
FA. FADE
DR. DEAD RECKONING
C/L CONTACT LOST
REAP. REAPPEAR
SPLIT TRACK
MERGING TRACK
STAND BY
H/F HOLD FIRE
W/F WEAPON FREE (FIRE)
W/F WEAPONTYPE
D/F DISCREET
D/F DISCREET

ส่ง บ. ได้โดยไม่ต้องปรึกษาใคร
สถานีชี้เป้า
นายทหารติดต่อ
ทิศ
พิสูจน์ฝ่าย
ความสูงโดยประมาณ
ความสูงวัดได้จากเรดาร์
ความสู้ได้จากรายงานของ นบ.
ความสูงได้จากแผนการบิน
ฝ่ายเรา
บ. ข้าศึก
บ. ขับไล่ฝ่ายเรา
ข้าศึกสมมุติ
บ. รัสเซีย
บ. จีนแดง
บ. บุคคลสาคัญ
บ. บุคคลสาคัญ
ไม่ทราบฝ่ายที่มีความสาคัญน้อย
ทาเครื่องหมาย
จุดเริ่มต้นเป้าหมาย
บ. หายไปเฉยๆ
ทาเส้นประหลัง บ.หาย
บ.หาย
บ.ที่หายและปรากฏขึ้นใหม่
บ.แยกหมู่
บ.รวม
เตรียมพร้อม
พร้อมรบ
สงบการยิง
ปืนอิสระ
ยิง บ.ที่แน่ใจว่าเป็นข้าศึก
ยิง บ. ที่ ผบ.สั่งมา

๒๖๙






























SECURE
STAR BOARD ORBIT
STAR PORT ORBIT
NSTD. NO SCRAMBLE TACTICAL DECISSION
NSOR. NO SCRAMBLE OUT OF RANGE
NSNS. NO SCRAMBLE NO FIGHTER SUITABLE LOCATION
NSNS. NO SCRAMBLE NOT REQUIRED
RU., CH.H. (RED)
U., UN. (ORANGE)
S. (VIP) YELLOW
F.FF. (WHITE)
NU. NUN SIGNI FICANLUN
RD. RED
BE. BLUE
BK. BLACK
WE. WHITE
YW. YELLOW
GN. GREEN
ON DUTY
OFF DUTY
CN. CONVEY
PE. PILOT ERROR
NS. NO SCRAMBLE
OR. OUT OF RANGED
NF. NO FIGHTER
SL. SUITABLE LOCATION
NR. NOT REQUIRE
SP. SPLASH
EDG. REAGAIN CONTRACK

ปลอดภัย
บ.เลี้ยวขวา
บ.เลี้ยวซ้าย
ไม่แน่ใจว่าจะส่ง บ.ไป
ไม่สามารถควบคุมได้
ไม่มี บ.ขับไล่ที่เหมาะสม
นอกประเทศ
ใช้สีแดง
ใช้สีส้ม
ใช้สีเหลือง
ใช้สีขาว
นอกประเทศ
สีแดง
สีน้าเงิน
สีดา
สีขาว
สีเหลือง
สีเขียว
รับหน้าที่
พ้นหน้าที่ (เบิกเงิน)
หน้าที่ของ ปตอ.
นักบินไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ไม่ส่ง บ.เข้าสกัดกั้น
เป้าหมายอยู่นอกรัศมีปฏิบัติการของเรดาร์
ไม่มี บ.สกัดกั้นที่เหมาะสม
สกัดกั้นและยิงตกไปแล้ว
ไม่ต้องการสกัดกั้น
ทาลายเป้าหมายได้แล้ว
บ.หายแล้วเกิดใหม่ใน ๕ นาที

๒๗๐
A. ALPHA
B. BRAVO
C. CHARLIE
D. DELTA
E. ECHO
F. FOXTORT
G. GOLF
H. HOTEL
I. INDIA

J. JULIET
K. KILO
L. LIMA
M. MIKE
N. NOVEMBER
O. OSCAR
P. PAPA
Q. QUEBEC
R. ROMEO

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

S. SIERRA
T. TANGO
U. UNIFORM
V. VICTOR
W. WHISKY
X. X - RAY
Y. YANKEE
Z. ZULU

