
๔ 

 

 

เร่ือง เทคนิคการเคลื่อนท่ีในพื้นทีส่ิ่งปลูกสร้าง 

กล่าวน า 
            การเคลื่อนที่ในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเป็นทักษะพื้นฐานขั้นแรกที่ทหารจะต้องมีความเชี่ยวชาญ 
โดยเทคนิคในการเคลื่อนที่จะต้องท าการฝึกให้เคยชินจนกลายเป็นนิสัย เพื่อลดการเปิดเผยตัวจากการ
ยิงของข้าศึก  ทหารจะต้องหลีกเลี่ยงการท าตัวตัดกับฉากหลัง หลีกเลี่ยงพื้นที่โล่ง และเลือกที่ตั้งที่มี
การก าบังที่ตั้งต่อไปก่อนการเคลื่อนที่ 

๗.๑ การข้ามก าแพง 
              ทหารแต่ละคนจะต้องเรียนรู้วิธีการข้ามก าแพงอย่างถูกต้อง (รูปที่ ๗-๑) โดยหลังจาก

การลาดตระเวนส ารวจอีกด้านแล้ว  ทหารจะม้วนกลิ้งข้ามบนก าแพงอย่างเร็ว ท าตัวให้ต่ าเมื่อตัดกับ

ฉากหลัง ซึ่งความเร็วในการเคลื่อนที่และการท าตัวให้ต่ าจะลดการตกเป็นเป้าหมายของข้าศึก 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่๗-๑ การข้ามก าแพงของทหาร 



๕ 

 

 

๗.๒  การเคลื่อนท่ีผ่านมุมอาคาร 
                พื้นที่บริเวณมุมอาคาร ทหารจะต้องท าการตรวจการณ์ก่อนการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
ซึ่งมักเกิดข้อผิดพลาดกับทหารบริเวณหัวมุม คือ อาวุธมักจะเลยมุมออกไป เป็นการเปิดเผยที่ตั้ง จึง
ควรจะยื่นศีรษะออกไปในระดับต่ ากว่าที่ข้าศึกคาดว่าจะมองเห็น  เมื่อใช้เทคนิคที่ถูกต้องในการมอง 
รอบๆ บริเวณหัวมุม (รูปที่ ๗-๒) โดยทหารจะท าการนอนราบบนพื้นและไม่ยื่นอาวุธออกไปเลยมุม
อาคาร อีกทั้งต้องสวมหมวกเหล็กกันกระสุน โดยโผล่ศีรษะออกไป(ที่ระดับพื้นดิน)แค่พอตรวจการณ์
ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่๗-๒ เทคนิคการมองที่ถูกต้องบริเวณมุมอาคาร 



๖ 

 

 

๗.๓  การเคลื่อนท่ีผ่านช่องหน้าต่าง 
               หน้าต่างเป็นจุดที่อันตรายส าหรับทหารและผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็ก ความ
ผิดพลาดในการผ่านหน้าต่างคือการเปิดเผยส่วนศีรษะ (รูปที่ ๗-๓-๑) ท าให้พลยิงข้าศึกในอาคารท า
การยิงผ่านหน้าต่างโดยไม่เปิดเผยที่ตั้งให้กับหน่วยยิงคุ้มครองของฝ่ายเรา  
 

 

 

             ก. เทคนิคที่ถูกต้องในการเคลื่อนที่ผ่านช่องหน้าต่าง คือทหารจะต้องท าตัวให้ต่ ากว่า

ขอบล่างหน้าต่าง โดยไม่เป็นภาพตัดกับหน้าต่าง และแนบชิดไปกับตัวอาคาร ซึ่งหากพลยิงข้าศึกใน

อาคารต้องการโจมตีทหารฝ่ายเราจะต้องเปิดเผยตัวจากที่ก าบัง 

 

 

 

 

 

รูปที ่๗-๓-๑ การเคล่ือนที่ผ่านช่องหน้าต่างของทหาร 



๗ 

 

 

            ข. การเคลื่อนที่ผ่านช่องหน้าต่างห้องใต้ถุนตึกคงใช้เทคนิคเช่นเดียวกับการเคลื่อนที่

ผ่านช่องหน้าต่างชั้นล่าง (รูปที่ ๗-๓-๒)  แต่ความผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความระมัดระวัง คือ 

ทหารจะเดินหรือวิ่งผ่านหน้าต่างห้องใต้ถุน ท าให้ตกเป็นเป้าของพลยิงของข้าศึกภายในอาคาร ซึ่งการ

กระท าที่ถูกต้องคือการกระโดดข้าม โดยทหารจะต้องอยู่ชิดกับผนังตึก แล้วก้าวหรือกระโดด โดย

ไม่ให้ขาผ่านช่องหน้าต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่๗-๓-๒ การเคล่ือนทีผ่่านหน้าต่างใต้ถุนตึกของทหาร 



๘ 

 

 

๗.๔  การเคลื่อนท่ีขนานไปกับอาคาร 
               ทหารหรือหน่วยทหารขนาดเล็กอาจไม่สามารถใช้เส้นทางภายในอาคารเป็นเส้นทาง
การเคลื่อนที่ในการรุกคืบหน้า จึงจ าเป็นต้องใช้การเคลื่อนที่ภายนอกอาคาร (รูปที่ ๗-๔-๑) โดยใช้
ควันก าบังและการยิงคุ้มกัน รวมทั้งการก าบังและการซ่อนพราง  เพื่อปกปิดการเคลื่อนที่ ซึ่งวิธีที่
ถูกต้องในการเคลื่อนที่นอกอาคารคือ ท าตัวให้แนบชิดกับด้านข้างของอาคาร โดยใช้เงามืดเพื่อลดการ
ตัดกับฉากหลัง และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปยังจุดต่อไป (รูปที่ ๗-๔-๒) ซึ่งถ้าพลยิงข้าศึกในอาคาร
เปิดฉากการยิงจะเปิดเผยที่ตั้งของพลยิงให้ฝ่ายเรา อีกทั้งเป็นการยากที่พลยิงข้าศึกที่อยู่นอกอาคารจะ
ตรวจพบและโจมตฝี่ายเรา 
 

 

รูปที ่๗-๔-๑ การเคล่ือนทีภ่ายนอกอาคารของทหาร 

รูปที ่๗-๔-๒ การเลือกทีว่างตัวก่อนการเคล่ือนทีไ่ป 



๙ 

 

  
 

๗.๕ การข้ามพื้นท่ีโล่งแจ้ง 
            พื้นที่โล่งแจ้ง ได้แก่  ถนน ตรอกซอย สวนสาธารณะ เป็นพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยง 
เน่ืองจากเป็นพื้นที่สังหาร แต่สามารถจะข้ามได้อย่างปลอดภัย โดยทหารแต่ละคนและผู้น าหน่วย
ทหารขนาดเล็กประยุกต์หลักพื้นฐานบางอย่าง  ได้แก่ 
            ก. ใช้วิธีการที่ถูกต้องในการข้ามพื้นที่โล่ง ซึ่งทหารจะต้องพัฒนาแผนการเคลื่อนที่
ของตน (ใช้ควัน หรือระเบิดมือ หรือหม้อควันในการซ่อนพรางการเคลื่อนที่ของทหารทุกคน) และใช้
การเคลื่อนที่เป็นห้วงสั้นๆ  ระหว่างอาคารหรือไปตามแนวอาคาร เพื่อไปยังต าแหน่งต่อไป ซึ่งการ
กระท าเช่นน้ีเป็นการลดการเปิดเผยตัวต่อการยิงของข้าศึก 
            ข. ก่อนการเคลื่อนที่ไปยังต าแหน่งอื่น ทหารจะต้องท าการลาดตระเวนด้วยสายตา
เพื่อเลือกที่ตั้งต่อไปที่มีการก าบังซ่อนพรางดีที่สุด  และในเวลาเดียวกันจะเลือกเส้นทางที่จะใช้ไปที่ตั้ง
ใหม่ด้วย 

๗.๖  การเคลื่อนท่ีของชุดยิงระหว่างอาคาร 
                การเคลื่อนที่ของชุดยิง จากอาคารไปยังอาคารหรือระหว่างอาคาร จะก่อให้เกิด
ปัญหา เนื่องจากชุดยิงจะเป็นเป้าหมายใหญ่ส าหรับการยิงของข้าศึก และเมื่อต้องการเคลื่อนที่จากมุม
ตึกหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง ชุดยิงควรข้ามพื้นที่โล่งเป็นกลุ่ม รวมทั้งการเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งของอาคาร
ไปยังอีกด้านหน่ึงจะเกิดปัญหาคล้ายกัน และใช้เทคนิคในการเคลื่อนที่เหมือนกัน ซึ่งชุดยิงจะต้องใช้
การก าบังจากอาคาร เพื่อเคลื่อนที่ไปยังอาคารติดกัน (รูปที่ ๗ - ๖) โดยแต่ละคนต้องรักษาระยะต่อ
ระหว่างกัน  ๓-๕ เมตร และใช้สัญญาณตามแผนในการเคลื่อนที่ของปีกในทันที(เป็นแถว) แล้วข้าม
พื้นที่โล่งไปยังอาคารต่อไป 
 



๑๐ 

 

 

๗.๗ การเคลื่อนท่ีออกทางประตูอาคาร 
              ประตูไม่ควรใช้ผ่านเข้า ออก หากมีการยิงคุ้มครองของข้าศึก หากทหารต้องการใช้
ประตูเป็นทางออกจะต้องเคลื่อนที่ผ่านอย่างรวดเร็วเพื่อไปต าแหน่งต่อไป  และต้องท าตัวให้ต่ าเท่าที่
เป็นไปได้ เพื่อหลีก เลี่ยงการท าตัวตัดกับฉากหลัง (รูปที่ ๗ - ๗) ซึ่งการเลือกที่ตั้งล่วงหน้า  การใช้
ความเร็ว  ลดการท าตัวตัดกับฉากหลังและใช้การยิงคุ้มครอง เป็นเร่ืองที่ต้องเน้นส าคัญในการเคลื่อนที่
ออกทางประตู 

รูปที ่๗-๖ การเคล่ือนที่ของชุดยงิระหว่างอาคาร 

 
 

ก ำลังพลของหมวดท ำกำรยิงคุม้กัน 

รูปที ่๕-๙ การเคล่ือนทีไ่ปยงัอาคารตดิกนั 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๘ การเคลื่อนท่ีในอาคาร 
               เมื่อต้องการเคลื่อนที่ในอาคารภายใต้การโจมตี (รูปที่ ๗ – ๘ – ๑ ) ทหารจะต้อง
หลีกเลี่ยงการท าตัวให้ตัดกับฉากหลังทั้งประตูและหน้าต่าง   ถ้าต้องเดินตามทางเดินไปยังห้องโถง 
(รูปที่ ๗ -๘ -๒) จะต้องเดินชิดผนังเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏเป็นเป้าให้กับข้าศึก ซึ่งสภาพการ

 กำรยิงคุ้มกนั 

 

 

ที่ก ำบงัจุดต่อไป 

รูปที ่๗ -๖ การเคล่ือนที่ออกทางประตูอาคาร 



๑๒ 

 

ปฏิบัติการทางทหารในเมือง เทคนิคในการเคลื่อนที่จะต้องปรับแก้หรือละเว้นนั้นจะขึ้นอยู่กับกฎการ
ปะทะ 

 

 

             ก. ข้าศึกมักวางกับระเบิดไว้บริเวณประตูและหน้าต่าง โดยทหารควรใช้การยิง
ระยะใกล้แบบอัตโนมัติรอบบานพับแล้วเตะประตูให้เปิดแทนการใช้ลูกบิดเปิดประตู หากตรวจพบ
กับระเบิดควรท าเคร่ืองหมาย และรายงาน แล้วอ้อมผ่านไป 

รูปที ่๗ – ๘ - ๑  หลกีเลี่ยงการท าตัวให้ตัดกบัฉากหลงั 

รูปที ่๗-๘-๒  การเคล่ือนทีใ่นทางเดินในอาคารต้องเดินชิดผนังทางเดิน 



๑๓ 

 

             ข. ก่อนเข้าไปแต่ละห้อง ควรใช้ระเบิดขว้างแบบเทียมเสียงไม่ถ่วงเวลา โดยการดึง
สลักนิรภัย ปล่อยกระเดื่องนิรภัย นับหนึ่งพันหนึ่ง หนึ่งพันสอง แล้วขว้างเข้าไปในห้อง ซึ่งต้องใช้
ความระมัดระวัง กรณีผนังห้องหรือพื้นบาง และขณะขว้างระเบิดควรใช้เสียงเตือนทหารฝ่ายเดียวกัน 
“ระวังสะเก็ดระเบิด” และเมื่อข้าศึกขว้างระเบิดมือให้ตะโกน “ระเบิด” 
 
 
 
 
 
 
             ค. เมื่อระเบิดขว้างระเบิด ทหารอีกคนต้องรีบเข้าไปในห้องทันที และท าการยิง

เป้าหมายที่เกิดขึ้นด้วยการยิงระยะใกล้แบบอัตโนมัติ (รูปที่ ๗-๘-๓) แล้วท าการตรวจค้นห้องแบบเป็น

ระบบ โดยทหารคนแรกจะตามคนที่สองเข้าไปแล้วเข้าไปยังต าแหน่งของประตูตรงข้ามกับคนที่สอง 

ในขณะที่ชุดสนับสนุนได้ท าการกวาดล้างบริเวณด้านนอกและท าการระวังป้องกันด้านนอกของห้อง

แล้ว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าแนะน าในการเข้าไปในห้องจาก รส. ๗-๘)  

 

             ง. การใช้เสียงเตือนและสัญญาณของทหารเป็นสิ่งส าคัญยิ่งของชุดโจมตี ซึ่งก าลังพล

แต่ละคนจะต้องให้ทุกคนในชุดโจมตีทราบว่าเขาอยู่ตรงไหนและก าลังท าอะไร เช่น เมื่อท าการกวาด

ล้างในห้องเรียบร้อย ชุดโจมตีจะตะโกน “ปลอดภัย” เพื่อให้ฝ่ายสนับสนุนทราบ และตะโกน “ก าลัง

ค าเตือน 

- สะเกด็ระเบิดจากระเบิดขว้างมีสะเกด็แบบ เอม็.๖๗ (M67) สามารถท าอันตรายทหารทีอ่ยู่นอก
ห้องได้ จึงไม่ควรน ามาใช้ ซ่ึงนิยมใช้ระเบิดขว้างแบบ เอ็ม.เค.๓ เอ.๒ (MK3 A2) แทน และ
ระเบิดขว้างเพลงิมีอนัตรายมากกว่าทีก่ าหนดคุณสมบัติไว้ 

รูปที ่๗-๘-๓  การปฏิบัติเม่ือเข้าไปในห้อง 



๑๔ 

 

ออกไป”  ก่อนออกไปรวมกับฝ่ายสนับสนุน หลังจากนั้นจะท าเคร่ืองหมายไว้ที่ห้อง ตาม รปจ. หรือ

เมื่อเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงบันไดในแต่ละช่วงจะต้องตะโกนบอกว่า “ก าลังขึ้น”  หรือ  “ก าลังลง”  ด้วย 

                จ. การใช้ช่องโหว่ ที่ผนังที่ถูกเจาะมีความกว้างประมาณ ๒ ฟุต เพื่อเป็นช่องทางให้

ทหารใช้เข้าไปในห้อง (รูปที่ ๗-๘-๔)  ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าการเข้าทางประตูที่นิยมใช้กับดัก

และควรหลีกเลี่ยง โดยทุกครั้งที่จะเข้าไป จะต้องโยนระเบิดขว้างเข้าไปก่อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๙ การเคลื่อนท่ีระหว่างท่ีวางตัว 

รูปที ่๗-๘-๔ การผ่านเข้าทางช่องโหว่ของผนังอาคาร 



๑๕ 

 

              การเคลื่อนที่จากที่วางตัวไปยังอีกที่หนึ่ง ทหารทุกคนจะต้องระมัดระวังมิให้บังทิศ
ทางการยิงสนับสนุนของฝ่ายเรา ซึ่งเมื่อถึงที่ตั้งใหม่จะต้องเตรียมยิงคุ้มครองการเคลื่อนที่ให้กับชุด
หรือหมู่ต่อไป โดยใช้การยิงแบบประทับไหล่ได้ทั้ง ๒ บ่า  
             ก. ความผิดพลาดเกิดจากการที่ทหารจะใช้การยิงเหนือสิ่งก าบังในที่ตั้งใหม่ และท า
ตัวตัดกับฉากหลัง ท าให้ง่ายต่อการตกเป็นเป้าของข้าศึก  ซึ่งเทคนิคที่ถูกต้องจะต้องท าการยิงจาก
ด้านข้างของที่ก าบัง เพื่อลดการเปิดเผยตัว (รูปที่ ๗ – ๙ – ๑  ) 
             ข. ความผิดพลาดจากทหารที่ถนัดขวาและท าการยิงจากไหล่ขวาทางมุมด้านซ้ายของ

อาคาร ซึ่งคนถนัดซ้ายท าการยิงจากมุมด้านซ้ายของอาคารจะได้เปรียบจากการก าบังของอาคาร (รูปที่ 

๗ – ๙ – ๒ ) ดังนั้นทหารที่ถนัดขวาและถนัดซ้ายควรได้รับการฝึกเพื่อประยุกต์ใช้การก าบังและการ

ซ่อนพรางให้เหมาะกับมือที่ถนัด รวมทั้งสามารถยิงแบบประทับบ่าได้เมื่อต้องการ 

 

 

 

 

รูปที ่๗ - ๙  - ๑ เทคนิคการยิง ต้องยงิจากด้านข้างของทีก่ าบัง 



๑๖ 

 

 

๗. ๑๐ การเคลื่อนท่ีผ่าน ขึ้น – ลง บันได 
 จะต้องมีการตรวจสอบระเบิดแสวงเคร่ือง, ใช้ลูกระเบิดขว้างไปในชั้นที่ต้องการรุก

เข้าไปกวาดล้าง, เคลื่อนท่ีตามเข้าไปและหาท่ีวางตัวที่มีการปกปิดก าบัง 
 

 
 

รูปที ่๗ – ๙ – ๒  การประทบัยงิทางด้านซ้ายจากมุมด้านซ้ายของอาคาร 

รูปที ่๗ -๑๐  การใช้ลูกระเบิดขว้างในช้ันระหว่างบันไดก่อนการเคล่ือนที่ 


