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๑.    กล่าวท่ัวไป 
   ทหารราบมีหน้าที่ส าคัญและหนกัที่สุดในการรบ  เพราะต้องรบตัง้แต่ต้นจนถึงการต่อสู้ในระยะประชิดตัวต่อตัว  
เพื่อแย่งหรือยึดภูมิประเทศไว้ใหไ้ด้  ส าคัญเพราะเป็นเหล่าทีน่ าชัยชนะมาสู่ประเทศชาติในขั้นสุดทา้ย  ในบรรดาเหล่าพลรบ
ด้วยกัน  ทหารราบเป็นเหล่าที่ไดร้ับความล าบากยากแค้นจากการสงครามมากที่สุด  เช่น  ต้องเคลื่อนที่ด้วยการเดนิเท้าในระ 
ยะไกล  อดหลับอดนอน  ทนต่อความหิวกระหาย  ประสบโรคภัยไข้เจบ็  พบความเจ็บปวดจากพิษบาดแผล  เหน็ภาพอันน่า
สยดสยองในสนามรบ  ต้องพบภาพที่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนรักของตนต้องบาดเจ็บ  ล้มตาย  ไม่เว้นแต่ละวัน  นอกจากนั้น
ยังเป็นที่หมายซ่ึงข้าศึกมุ่งประหตัประหารยิ่งกว่าเหล่าใดๆ 
                   ด้วยความอดทนต่อสภาพแห่งความล าบากเหล่านี้เอง  ทหารราบจึงสามารถก าจัดชัยชนะไว้ได้  เมื่อได้รับชัยชนะ
ทหารราบก็เกดิความภูมิใจ เพราะตนเปน็ผู้ไปถึงทีห่มายก่อนผู้อื่น ได้เห็นการถอนหนี  การยอมรับเป็นเชลย และการเสียชีวิต 
ของศตัรูอย่างชัดเจน  ในขณะที่รา่งกายของตน  เต็มไปด้วยเหงื่อ  โคลน  บาดแผล 
    หน้าที่ของทหารราบอนัหนักและส าคัญนี้จึงถือว่า  เปน็หน้าที่อนัมีเกียรติและได้รบัสมญานามว่า  “ราชินีแห่ง
สนามรบ” 
๒.    ลักษณะของทหารราบ 
          ก.   ลักษณะโดยท่ัวไป 
  ๑)   ใช้การเคลื่อนที่ด้วยเท้าเปน็หลัก  ทหารราบใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยเท้าเสมอ  โดยเฉพาะประเทศของเรา  มี
เส้นทางคมนาคมไมท่ั่วทุกแห่ง  และยานพาหนะมีไม่เพียงพอกับความต้องการ  จึงย่อมต้องใช้การเดินเท้าเปน็หลัก แต่บาง
โอกาส  มียานพาหนะบ้าง  ก็เพื่อเป็นการออมก าลังเป็นครั้งเปน็คราว  แม้กระท าไม่ได้ทุกโอกาส 
 ๒)   การฝึกและอบรมง่าย  อาวุธและวิธีรบของทหารราบสามารถท าการฝึกสอนให้เข้าใจ  และกระท าได้โดยง่าย  
เพราะไม่มีเทคนคิมากเหมือนทหารเหล่าอื่นๆ 
 ๓)   การจัดก าลังง่าย  ไม่พิถีพิถันในการเลือกลักษณะบคุคลมากนกัและส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย 
 ๔)   จัดหาเครื่องอปุกรณ์ในการรบได้ง่าย  เป็นอปุกรณ์การรบราคาไม่แพง  เมื่อเปรียบเทียบกับทหารเหล่าอื่น  
จ านวนเครื่องอปุกรณ์การรบน้อยกว่า 
 ๕)   มีจ านวนมากกว่าทหารเหล่าอื่น  ทหารราบเป็นเหล่าหลักในการจัดก าลังรบในกองทัพ  และจดัให้มีก าลัง
มากกว่าทุกเหล่า                                                                                                                                                             
 ๖)    เป็นเหล่าที่มีอันตรายและหมดเปลืองในการรบมากที่สุด  ทหารราบต้องท าการรบตัง้แต่เริ่มแรกจนสุดท้าย  
ตั้งแต่ระยะไกลถึงระยะประชิดตวัต่อตัว  ย่อมได้รับอันตรายและหมดเปลืองมากที่สุด 
 ๗)    เคลื่อนที่ด้วยเท้าไดร้ะยะจ ากัด  เมื่อเคลื่อนที่ด้วยเท้า  เคลื่อนที่ได้จ ากัด  เพียงระยะ  3-4 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
 ๘)   ใช้อาวุธยิงท าการรบในระยะใกล้  และดาบปลายปืนฟันแทงเมือ่ถึงตัวข้าศึก  อาวุธประจ ากายของทหารราบ
ส่วนมาก  เป็นอาวุธที่ท าการยิงได้ในระยะใกล้  เช่น  ปืนเล็ก  ปืนกล  นอกจากนั้นก็มีดาบปลายปนืส าหรับสังหารข้าศึกใน
ระยะประชิด 
 ๙)    ท าการรบได้ทุกภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศเนื่องจากทหารราบเคลื่อนที่ด้วยเท้าเป็นหลัก ฉะนัน้ย่อมเคลื่อน 
ที่ท าการรบไดทุ้กสภาพภูมิประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นทุง่นาป่าเขาก็ตาม  แม้ฝนจะตก  แดดจะร้อน  ทหารราบสามารถท าได้เสมอ 
        ข.   ลักษณะของทหารราบเป็นบุคคล 
               ๑)   หาคนง่ายและฝึกท าหน้าที่ได้เร็ว  บุคคลที่จะเป็นทหารราบนั้น  ไม่จ าเปน็ต้องเลือกคณุลักษณะและความรู้มาก
เหมือนเหล่าอื่น  การฝึกท าหน้าทีก่็ง่าย  สามารถฝึกให้มีความรู้ในหน้าที่ได้รวดเร็ว 



              ๒)   ค่าใช้จ่ายและค่าบ ารุงไม่แพง  เมื่อเปรียบเทียบกับทหารเหล่าอื่น 
              ๓)   ใช้อาวุธยิงและฟันแทงได้ดี  เพราะอาวุธส่วนมากมีน้ าหนักเบา 
              ๔)   มีความคล่องแคล่ว  เนื่องจากน้ าหนักบรรทุกประจ ากายน้อย  รวมประมาณ  ๒๒ –  ๒๔  กก. 
              ๕)   ปฏิบัติการรบไดต้ามล าพัง  เนื่องจากอาวุธประจ ากาย  สามารถคุ้มครองตนเองได ้
              ๖)   ท าการรบได้ทุกสภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ  ไม่ว่าภูมิประเทศจะเป็น ที่ลุ่ม  ดอน  ป่าเขา  หรือดนิฟ้า
อากาศร้อน  หนาว  ฝนตก  แดดออก  ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการปฏิบัติได้ 
      ค.   ลักษณะของทหารราบเปน็หน่วย 
              ๑)   รวมเป็นหน่วยได้ง่าย    ทหารราบรวมเป็นหมู่  หมวด  กองร้อย   กองพัน  กรม  ได้ง่าย  เนื่องจากฝึกปฏิบตัิ
เฉพาะหน้าที่ได้รวดเร็ว  และอาวุธของทหารราบมีไม่มากชนิด  สามารถท าการฝึกได้ง่าย  จึงสามารถสับเปลี่ยน  โยกย้าย  
รวมก าลัง  ขยายก าลัง  และจัดทดแทนส่วนที่สูญเสียได้ง่าย 
             ๒)  เป็นเหล่าหลักของกองทัพ  ทหารราบเปน็เหล่าหลักในการจัดก าลังผสมเหล่า  การป้องกันประเทศชาติ ต้องจัด 
การทัพ  การจัดก าลังของทหารราบ มีการจัดเป็นสัดส่วน เหมาะในการปกครองบงัคบับัญชาและท าการรบ  ทหารราบจึงมี
จ านวนมากกว่าทหารเหล่าอื่น 
             ๓)   มีอ านาจการยิงและการต้านทานได้มากน้อย  ตามขนาดของหน่วย  ภายในหน่วยต่างๆของทหารราบ จดัก าลัง
รบให้มีส่วนด าเนินกลยุทธ์และส่วนยิงสนับสนุน  จึงสามารถท าการต้านทานและใช้อ านาจการยิงไดต้ามขนาดของหน่วย 
             ๔)  ปฏิบัติการรบได้ตามล าพัง  เพราะมีอาวุธประจ ากาย  อาวุธประจ าหน่วย  ทั้งขนาดเบาและหนัก  จึงสามารถ
ปฏิบตัิการรบได้ตามล าพัง  การที่มีเหล่าอื่นร่วมรบด้วย  ท าให้เพิ่มอ านาจก าลังรบให้ดีขึน้ 
             ๕)  ควบคุมบังคับบัญชาง่าย  เพราะจัดก าลังเปน็สัดส่วน  มีผู้บังคับบัญชาเปน็ล าดับๆ สามารถส่ังการได้ทั่วถึงตาม 
ล าดับ 
             ๖)  มีเครื่องมือโยธาสนามและยุทธสัมภาระเหมาะแก่การรบ  ทหารแต่ละคนมเีครื่องมือโยธาสนามประจ ากายกับ
หน่วยจัดให้มเีครื่องมือโยธาสนามประจ าหน่วย และสัมภาระเหมาะสม 
๓.  ความสามารถของทหารราบ และขีดจ ากัด 
        ก.   ความสามารถโดยทั่วไป 
              ๑)   ท าการรบได้ทุกสภาพภูมิประเทศ 
              ๒)  ท าการรบได้ทุกสภาพลมฟ้าอากาศ 
๓)   มีความสามารถในการยึดและรักษาภูมิประเทศ  เพราะมีก าลัง และอาวุธมากพอที่จะยึดรักษาภูมิประเทศที่ยึดได้  เพื่อมิ
ให้ข้าศึกล่วงล้ าเข้ามาได ้                                                                                                                                     
              ๔)   มีความสามารถในการแย่งและขับไลข่้าศึกออกจากทีม่ั่น  สามารถใช้อาวุธยิงและใช้ก าลังคนที่มีอยู่เข้าปฏบิัติ 
การต่อข้าศึก 
              ๕.)   มีขีดความสามารถในการตรากตร า  อดทนต่อความยากล าบาก  ความหิวกระหาย และความหวาดเสียวจากอัน 
ตรายต่างๆได ้
        ข.   ความสามารถเป็นบุคคล 
               ๑)   การรบน้ าหนักการบรรทุก  ทหารราบแต่ละคนมคีวามสามารถรับน้ าหนักของอาวุธ  กระสุน  วัตถุระเบิด  
เครื่องแต่งกายและยุทโธปกรณ์ทีต่้องติดตัวไปในสนามรบได้  ๒๐ -  ๒๔  กก. 
               ๒)   เคลื่อนที่ไดทุ้กสภาพภูมิประเทศ  มีความเร็วประมาณ  ๓ -  ๔  กม. / ชม. 
               ๓)   ใช้อาวุธประจ ากายได้คล่องแคล่ว  เพราะมีน้ าหนักเบาและเหมาะมือ 
               ๔)   สามารถท าการรบได้ถึงตัวข้าศึกเสมอ  เพราะมีอาวุธประจ ากายท าการยิงในระยะใกล้ และดาบปลายปนืในระ 
ยะประชิดตัวต่อตัว 



               ๕)   ใช้เครื่องมือโยธาสนามเป็นการลดอนัตราย  มีเครื่องมือโยธาสนามส าหรับดัดแปลงภมูิประเทศ  ที่ก าบงัต่างๆ 
เช่น หลุมบคุคล  ที่พักก าบังและหลุมปืน เพื่อลดอันตราย 
               ๖)   สามารถท าหน้าที่พลพิเศษได้  ทหารราบจะได้รบัการฝึกหน้าที่พเิศษอื่นๆ เช่น หน้าทีก่ารน าสาร  การใช้เครื่อง 
มือส่ือสาร  หน้าที่พลลาดตระเวนและตรวจการณ์  หน้าที่ยามคอยเหตุ  ทหารต่อ 
        ค.   ความสามารถเป็นหน่วย 
               ๑)   เป็นหน่วยหลักในการรบ  เพราะมีก าลังมากที่สุด และท าหน้าที่หนักที่สุด ตั้งแตเ่ริ่มตน้ จนส้ินสุดการรบ 
               ๒)  ด าเนินกลยุทธแ์ละใช้การยิงได้สมบูรณ์ ตามวิถีรบ  เพราะมีการประกอบก าลังรบที่เหมาะสม 
               ๓)   ความสามารถในการเคลื่อนที่   เมื่อเคลื่อนทีด่้วยเท้า  หน่วยระดบักองพันลงมา เคลื่อนที่ได้ประมาณ  ๓ -  ๔ 
กม. / ชม. 
               ๔)   สามารถท าหน้าที่ช่างง่ายๆได้  เช่น  เครื่องกดีขวาง  สะพานคนเดนิ  สะพานแบบเร่งดว่น  ที่ก าบังได้แก่ หลุม
บุคคล  หลุมปืน  ที่พักก าบัง 
               ๕)   สามารถให้ความคุม้ครองและก าบังหน่วยอื่นๆที่อยูข่้างหลัง  ให้ปลอดภัยจากข้าศึกทางพ้ืนดิน 
               ๖)   ความสามารถเฉพาะของแต่ละขนาดหน่วย  โดยอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ตามขนาดหน่วย 
        ง.     ขีดจ ากัดของทหารราบ 
                ๑)   มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนทีจ่ ากัด 
               ๒)   ประสิทธิภาพในการรบจะลดน้อยลง  ถ้าหน่วยถูกจ ากัดเสรีในการปฏบิัติ 
               ๓)   ส่วนใหญ่ปฏิบัติการด้วยการใช้ก าลังชน  ขีดจ ากัดจึงอยู่ที่ร่างกาย ที่จะสามารถทนสภาพการรบได้เพียงใด 
               ๔)   ทหารราบท าการรบด้วยการเข้าประชิดข้าศึก  จึงมีความยุ่งยากในการส่งก าลังบ ารุง  การส่งกลับ  การทดแทน
ก าลังพล ในขณะท าการรบ 
               ๕)   การโยกย้ายก าลังพลในระหว่างท าการรบ  จะมีผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพในการรบของหน่วย 
๔.   ภารกิจของทหารราบในการรบ 
              ในการปฏิบัติการรบ   ทหารราบสามารถท าการรบได้ทุกทุกสภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ  ทั้งกลางวันและ
กลางคืน  ต้องท าการรบตัง้แต่ต้น จนถึงระยะประชดิ และเปน็ผู้น าชัยชนะมาสู่ในขั้นสุดท้าย  ส่วนเหล่าอื่นๆ เป็นเพียงให้การ
สนับสนุน     ภารกิจของทหารราบ มีดังนี ้

๑) ยึดและรักษาภูมิประเทศที่ยึดไว้ได้ อย่างเหนี่ยวแนน่ 
๒) แย่งพ้ืนที่ทีข่้าศึกยึดอยู่  โดยการสนับสนุนของทหารเหล่าอื่นๆ 
๓) สังหาร  ท าลาย  จับข้าศึกหรอืขบัไล่ข้าศึก  ด้วยการยิง   การด าเนินกลยุทธ์  และการใช้ก าลังชน                  

-    การยิง  ในการเข้าตีนั้น  เพื่อมุ่งหมาย ตัดรอนก าลังข้าศึก  เมื่อขา้ศึกบาดเจ็บหรือตาย  จะเป็นการลดอ านาจ 
การยิงและก าลังใจของข้าศึก  โดยใช้อาวุธต่างๆของทหารราบ และอาวุธสนับสนุนของเหล่าอื่นๆ ท าการยิงในระยะแรก เพื่อ
ป้องกันมิให้ข้าศึกใช้อาวุธท าการยิงมาในขณะที่ฝ่ายเราก าลังเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึก และป้องกันมใิหข้้าศึกเคลื่อนย้ายก าลังไป
เข้าที่มัน่แห่งอืน่  การเข้าตีจะส าเรจ็ได้ด้วยการยิงทีห่นาแน่นและรุนแรงกว่าการยิงนี้  จะต้องกระท าก่อนการเข้าตี  ระหว่าง
การเข้าตี และเมื่อยึดที่หมาย 
                        -   การด าเนินกลยุทธ์  คือ การเคลื่อนก าลังทหารเข้าไปให้ใกลข้้าศึก ในระยะทีจ่ะเข้าตะลุมบอนได้   ตลอด 
เวลาของการเคลื่อนที่ หน่วยยิงสนับสนุนต้องเพิ่มอ านาจการยิงใหม้ากขึ้น  เพื่อใหห้น่วยก าลังรบสามารถเคลื่อนที่เข้าใกล้ที่
มั่นข้าศึก และสามารถใช้อาวุธของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                       -   การใช้ก าลังชน  คือ  การใช้ก าลังทหารราบและรถถังเคลื่อนที่เข้าตะลุมบอนพร้อมกัน และจัดให้มีการประ 
สานการยิงของอาวุธต่างๆ  ณ  บริเวณที่ข้าศึกยึดอยูด่้วย  เพื่อ ท าลายและข่มขวัญในขณะทีท่หารราบใช้ก าลังชนเข้าตะลุม 
บอน  เพื่อใหบ้ังเกิดผล จะต้องกระท าโดย การจู่โจมและด้วยความเร็ว 



๕.   การจัดหน่วยของทหารราบ 
                การจัดหน่วยก าลังรบของกองทัพไทย  ควรจะมีมากน้อยเพียงใด และมีก าลังอย่างไรนั้น ยอ่มต้องน าส่ิงต่างๆ เหล่า 
นี้ร่วมพิจารณาด้วย  คือ  

๑) ความมุ่งหมายทางยทุธศาสตร์ 
๒) ลักษณะการแบ่งก าลังต่อสู้ของฝ่ายศัตรู 
๓) ลักษณะของภูมิประเทศและพ้ืนที ่ที่คาดว่าจะท าการรบ 
๔) การคมนาคม 
๕) การบังคับบัญชาและการติดต่อส่ือสาร 
๖) การสนับสนุนของเหล่าต่างๆ  ( รวมทั้งกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ) 
๗) ฐานะของประเทศ  ( เศรษฐกิจ  การจัดหา  การสะสม  การบ ารุงรักษา  การเลี้ยงดู ) 

๖.   หลักการจัดหน่วยของทหารราบ 
                  ๑)   เอกภาพในการบังคับบัญชา   หน่วยทหารทุกหน่วย จะต้องมบีุคคลหนึง่  เป็นผู้บงัคบับัญชา  เป็นผู้มีสิทธิใน
การตกลงใจขัน้สุดท้าย  ผู้บังคบับญัชาย่อมเป็นผู้รบัผดิชอบกิจการทั้งปวง ทีห่น่วยของตนกระท าลงไป  ไม่ว่าจะส าเร็จหรือ
ล้มเหลว 
                  ๒)   ช่วงในการควบคมุบังคบับัญชา   ในสถานการณ์รบ  ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งย่อมถูกจ ากัดจ านวนทหารที่สา 
มารถควบคุมได้โดยตรงอย่างใกล้ชิด  จากผู้ช านาญการและการทดลองเกี่ยวกับการควบคุมนี้  ยุติลงได้ว่า  ในการรบนั้นบคุ 
คลหนึง่สามารถควบคุมทหารโดยใกล้ชิดได้ อย่างน้อยที่สุด  ๓  คน และอย่างมากที่สุด  ๘  คน  จ านวนที่กล่าวนี้เปน็สภาพ 
การณ์ตามปกติ  ฉะนั้นการจัดก าลัง  ๑  หมู่ ในปัจจุบันจึงมี  ๘  คน เป็น ผูบ้ังคบัหมู่  ๓  คนและผูใ้ตบ้ังคบับัญชา  ๘  คน    
                  ๓)   สายการบังคับบญัชา   เนื่องจากขีดจ ากัดในหลักของเอกภาพในการบังคบับญัชา ( ข้อ ๑ )  และช่วงในการ
ควบคุมบังคับบัญชา ( ข้อ ๒ )   ผู้บังคบับัญชาย่อมต้องแบ่งอ านาจหน้าที่ลงไปตามล าดับขั้น    ตลอดสายการบังคับบัญชา  
ฉะ นั้น  พลทหารในหมู่ปนืเล็กจะปฏบิัติหน้าที่ส าเร็จผลตามค าส่ัง ตามล าดับสายการบังคับบัญชา ดังนี้  ผบ.กรม -  ผบ.พัน.-  
ผบ.ร้อย. -  ผบ.หมวด -  ผบ.หมู่ -  พลทหาร 
               ๔)   ความง่าย   ค่าแห่งการรบของหน่วย  ย่อมต้องไม่ใหม้ากเกินกว่าความสามารถในการส่งก าลังบ ารุง  หน่วยปืน
เล็ก  ต้องใช้ให้สัมพันธ์กับเครื่องมือง่ายๆ  ต้องจัดและใช้ในทางยทุธวิธี  เพื่อให้ทดแทนกันเป็นหนว่ยได้ทันที หรือ เมื่อ
หน่วยได้สูญเสียในการรบแล้ว ไม่ไร้สมรรถภาพโดยส้ินเชิง 
                ๕)   ความคล่องแคล่ว   หน่วยพร้อมด้วยเครื่องยุทโธปกรณ์ในอัตรา  ต้องสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกภูมิประเทศและ
สภาพลมฟ้าอากาศ  และสามารถส าเร็จภารกิจตามก าหนด  เมื่อถึงที่หมายขัน้สุดท้าย                                                       
               ๖)   ความอ่อนตัว   หน่วยต้องสามารถปฏิบัติการรบไดห้ลายๆอย่าง  สามารถปรับหน่วยเพื่อเพิ่มเติมและสมทบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางยุทธวิธี   เพื่อให้เกิดความอ่อนตัว   การจัดก าลังจงึต้องใช้ ข้อคิดแบบสามเหลี่ยม   ได้แก่ สภาพ
หน่วยชนิดเดียวกัน ภายในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง โดยหน่วยใดหน่วยหนึ่งใน  ๓  หน่วย  สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งได้  ทัง้  ๓  หน้าที่ดงักล่าวข้างต้น ซ่ึงเปน็หน้าที่ของหน่วยใหญ่ คือ 
                         ( ๑ )   หน่วยหนึ่งค้นหาและตรึงข้าศึก 
                         ( ๒ )   หน่วยหนึ่งสู้รบ 
                         ( ๓ )   หน่วยหนึ่งเป็นกองหนุน หรือรบขั้นแตกหัก 
              ๗)   ความสมบูรณ์ในตัวเอง   จุดมุ่งหมายของการจดั  ย่อมให้ทุกหน่วยมีความพอเพียงในตวัเองมากที่สุดเท่าที่จะมี  
โดยได้ส่วนสัมพันธ์กับขนาดของหน่วยและภารกิจ  ซ่ึงโดยปกติแลว้ ไม่มีหน่วยใดแม้แต่หน่วยระดบักองพล ที่จะมคีวามพอ 
เพียงในตัวเองอย่างสมบูรณ์  โดยไม่มีก าหนด  หน่วยที่มคีวามสมบูรณ์เพียงพอในตัวเอง   ย่อมประกอบด้วยส่วนต่างๆ เหล่า 
นี้ คือ 



                        ( ๑ )   ส่วนลาดตระเวนและการข่าวกรอง   ทุกหน่วยจะต้องมหีน่วยลาดตระเวนของตน  เพื่อทราบที่ตั้งของ
ข้าศึก และสามารถได้ข่าวสารการปฏบิัติของข้าศึกอย่างเพียงพอ  และในเวลาที่เหมาะสม 
                        ( ๒ )  ส่วนก าลังรบ   หน่วยก าลังรบต้องใหญ่พอทีจ่ะปฏิบัติการได้ส าเรจ็  ตามหน้าที่ ที่ได้รบัมอบ 
                        ( ๓ )   ส่วนสนับสนุนการรบ   เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิการรบ  จ าเป็นต้องจัดให้มกี าลังส่วนสนับสนุนการ
รบอยู่ด้วยอย่างเหมาะสมกับความต้องการตามลักษณะของกจิการ  ในหน้าทีข่องส่วนนั้นๆ  การสนับสนุนการรบ แบง่ออก
ได้  เป็นการสนับสนุนการรบอย่างหนึ่งและการสนับสนุนทางการช่วยรบอย่างหนึ่ง  ข้อแตกต่างระหว่างการในหน้าที่ของ
การสนับสนุนทางการรบและการสนับสนุนทางการช่วยรบ  ไม่สามารถแยกออกจากกันโดยแน่นอนได้  หน่วยสนับสนุน
ทางการรบ  และทางการช่วยรบบางหน่วยก าหนดใหป้ฏิบตัิหน้าที่ได้ทั้ง  ๒  อย่าง  ตัวอย่างเช่น  การสนับสนุนทางการบิน  
อากาศยานซึ่งใช้เคลื่อนย้ายส่วนรบประชิดของทหารราบในการยุทธเคลื่อนทีท่างอากาศนั้น  เป็นการสนับสนุนทางการรบ  
ถ้าใช้อากาศยานในการเคลื่อนย้ายส่ิงอุปกรณ์ในพื้นทีข่้างหลงั ก็เปน็การสนับสนุนทางการช่วยรบ  หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง คือ  
การสนับสนุนทางการช่าง   การเปิกเส้นทางการรุกทางยทุธวิธีภายใต้การยิงของข้าศึก  เพื่อช่วยเหลอืการเคลื่อนทีข่องก าลัง
รบ  เป็นการสนับสนนุทางการรบ  ส่วนการเปิดหรือซ่อมบ ารงุเส้นทางคมนาคมในพื้นทีข่้างหลัง ที่ไม่อยู่ภายใต้การยิงของ
ขา้ศึก  เป็นการสนบัสนุนทางการช่วยรบ  เป็นต้น 
                                   ( ก )   การสนับสนุนทางการรบ   ได้แก่ การช่วยเหลือทางการยุทธ  ซ่ึงกระท าโดยตรงต่อหน่วยบัญชา 
การยุทธ ์ เพื่อช่วยก าลังรบที่ปฏิบตัิงานอยู่นั้น  มีความสะดวกในการปฏบิัติการรบ หรือ มคีวามสะดวกในการกดดันต่อข้าศึก 
และเป็นการสนบัสนุนที่มีลีกษณะเจาะจงเกี่ยวกับภารกิจของการรบเท่านัน้  เช่น  การยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  
การติดต่อส่ือสาร  การข่าวกรอง  การช่าง ฯลฯ  ดังนั้น  การสนับสนุนทางการรบจึงจ าเป็นต้องจัดให้มีขึ้นตามความต้องการ
ของหน่วย 
                                  ( ข )   การสนับสนุนทางการช่วยรบ   เป็นการช่วยเหลือที่กระท า เพื่อสนบัสนนุหน่วยรบใหด้ ารงอยู่ได้ 
ทั้งในขณะปฏิบตัิการรบและนอกการรบ  ดังนั้นจ าเปน็ต้องจัดมีเจ้าหน้าทีบ่ริการ  เครื่องมือในด้านการส่งก าลังบ ารุงและด้าน
ธุรการให้สมบูรณ์ในตัวเอง 
           ( ๔ )   ส่วนบังคับบัญชา   หน่วยซ่ึงรวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมบังคับบัญชา  จะต้องรวมอยู่ในการจัดหน่วย  
เพื่อให้ผูบ้ังคับบัญชา  ควบคุมการใช้หน่วยได้มากที่สุด และส่วนนี้ย่อมต้องให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับขนาดของหน่วย และ
หน่วยสนับสนุนการรบ 
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