


 การเคลื่อนที่ในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง  เป็นทักษะพื้นฐาน
ขั้นแรกที่ก าลังพลจะต้องมีความเชี่ยวชาญ  โดยเทคนิคใน
การเคลื่อนที่จะต้องท าการฝึกให้เคยชินจนกลายเป็นนิสัย  
เพื่อลดการเปิดเผยตัวจากการยิงของข้าศึก  ก าลังพล
จะต้องหลีกเลี่ยงการท าตัวตัดกับฉากหลัง  หลีกเลี่ยงพื้นที่
โล่ง  และเลือกที่มั่นไว้ล่วงหน้าก่อนการเคลื่อนที่ต่อไป 



กฎของการเคล่ือนที่ ๗ ข้อ 
ไม่เปิดเผยตัวและท าตัวให้ต่ าเสมอ 
หลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้ง 
เลือกที่มั่นล่วงหน้าก่อนท าการเคลื่อนที่ 
มีการก าบังในขณะการเคลื่อนที่เสมอ 
เคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็ว 
มีการยิงคุ้มกันในขณะเคลื่อนที่ 
ตื่นตัวและมีความพร้อมตลอดเวลา 



การเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่โล่งแจ้ง  ได้แก่  ถนน  ตรอกซอย  
สวนสาธารณะ  เป็นพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยง  เนื่องจากเป็น
พื้นที่สังหาร  แต่หากจ าเป็นต้องผ่านพื้นที่โล่งแจ้ง ต้อง
ประยุกต์หลักพื้นฐานบางอย่าง เช่น 
ใช้วิธีการที่ถูกต้องในการข้ามพื้นที่โล่งแจ้ง 
การเลือกที่ตั้งต่อไปที่มีการก าบังซ่อนพรางดีที่สุด  และ

เลือกเส้นทางที่จะใช้ไปที่ตั้งใหม่ 



การเคลื่อนที่ขนานอาคาร เมื่อไม่สามารถใช้เส้นทางภายใน
อาคารเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ในการรุกคืบหน้า  จึงจ าเป็นต้อง
ใช้การเคลื่อนที่ภายนอกอาคาร  โดยใช้ระเบิดควันและการยิงคุ้ม
กัน  รวมทั้งการก าบังและการซ่อนพราง  เพื่อปกปิดการ
เคลื่อนที่  ซึ่งวิธีที่ถูกต้องในการเคลื่อนที่นอกอาคาร คือ  ท าตัว
ให้แนบชิดกับด้านข้างของอาคาร  โดยใช้เงามืดเพื่อลดการตัด
กับฉากหลัง  และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปยังจุดต่อไป   ซึ่งถ้า
ข้าศึกในอาคารเปิดฉากการยิงจะเปิดเผยที่ตั้งต่อฝ่ายเรา 



ที่มั่นเดิม 
ที่มั่นถัดไป 

ส่วนฐานยิงท าการระวังป้องกัน 

การเคลื่อนที่ขนานอาคาร 



ส่วนฐานยิงท าการระวังป้องกัน 

การเคลื่อนท่ีขนานอาคาร 



การเคลื่อนที่ผ่านหน้าต่าง   
     หน้าต่างถือเป็นจุดที่อันตราย ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
การผ่านหน้าต่างคือการเคลื่อนที่ผ่านหน้าต่างโดยตรง ท าให้
ข้าศึกในอาคารท าการยิงผ่านหน้าต่างได้โดยไม่เปิดเผยที่ตั้ง
ให้กับหน่วยฐานยิงของฝ่ายเรา 
 



การเคลื่อนที่ผ่านช่องหน้าต่าง 



การเคลื่อนทีผ่่านหนา้ต่างห้องใต้อาคาร 



การเคล่ือนที่บริเวณมุมอาคาร  
    ทหารจะต้องท าการตรวจการณ์ก่อนการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า  ซึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือ อาวุธมักจะเลยมุม
ออกไป  เป็นการเปิดเผยที่ตั้ง  จึงควรจะยื่นศีรษะออกไปใน
ระดับต่ ากว่าที่ข้าศึกคาดว่าจะมองเห็น  โดยนอนราบกับพื้น
สวมหมวกเหล็กกันกระสุน ยื่นศีรษะออกไป  (ที่ระดับ
พื้นดิน)  แค่พอตรวจการณ์ได้  

 



การเคลื่อนที่บริเวณมุมอาคาร 



การเคลื่อนที่ออกจากมุมอาคาร 



การข้ามก าแพง  
   เมื่อตรวจสอบความปลอดภัยด้านฝั่งตรงข้ามของก าแพง
แล้ว ให้ท าการข้ามก าแพงอย่างรวดเร็ว โดยท าตัวแนบชิด
กับก าแพงให้มากที่สุด เพื่อลดการตกเป็นเป้าหมายของ
ข้าศึก 
 



การเคล่ือนที่ผ่านประตู  
       ปกติแล้วไม่ควรเคลื่อนที่ผ่านเข้าออกช่องประตูเพราะ
ข้าศึกอาจท าการตรวจการณ์และวางการยิงไว้แล้ว แต่หาก
มีความจ าเป็นจะต้องเคลื่อนที่ผ่าน จะต้องมีการคุ้มกัน ท า
ตัวให้ต่ าและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปยังที่มั่นที่ได้เลือกไว้
แล้วก่อนเริ่มเคลื่อนที ่



การเคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนที่มั่น  
     การเคลื่อนที่จากที่วางตัวหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  ทหารทุก
คนจะต้องระมัดระวังมิให้บังทิศทางการยิงสนับสนุนของ
ฝ่ายเรา  ซึ่งเมื่อถึงที่ตั้งใหม่จะต้องเตรียมยิงคุ้มครองการ
เคลื่อนที่ให้กับชุดหรือหมู่อื่นต่อไป  โดยใช้การยิงแบบ
ประทับไหล่ได้ทั้ง  ๒  ข้าง 



การเคลื่อนที่ของชุดยิง 
    การเคลื่อนที่ของชุดยิงระหว่างอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคาร
หนึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายให้กับข้าศึกได้  ควรเคลื่อนที่ไป
พร้อมกันทั้งชุดยิง ระยะห่างระหว่างบุคคล ๓-๕ ม .ใช้ 
ทัศนสัญญาณในการเคลื่อนที่และใช้เทคนิคการเคลื่อนที่
เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่เป็นบุคคล 



 เมื่อต้องการเคลื่อนที่ภายในอาคารภายใต้การโจมตี   
จะต้องหลีกเลี่ยงการท าตัวให้ตัดกับฉากหลังทั้งประตูและ
หน้าต่าง  ถ้าต้องเดินตามทางเดินไปยังห้องโถง จะต้องเดินชิด
ผนังเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏเป็นเป้าให้กับข้าศึก   
 ก. ข้าศึกมักวางกับระเบิดไว้บริเวณประตูและหน้าต่าง  
ควรใช้การยิงระยะใกล้แบบอัตโนมัติรอบบานพับแล้วเตะประตู
ให้เปิดแทนการใช้ลูกบิดเปิดประตู  หากตรวจพบกับระเบิด
ควรท าเครื่องหมายและรายงานแล้วอ้อมผ่านไป 



 ข. ก่อนเข้าไปแต่ละห้อง ควรใช้ระเบิดขว้างแบบเทียมเสียงไม่ถ่วง
เวลา โดยการดึงสลักนิรภัย ปล่อยกระเดื่องนิรภัย นับหนึ่งพันหนึ่ง หนึ่งพัน
สอง แล้วขว้างเข้าไปในห้อง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวัง กรณีผนังห้องหรือ
พื้นบาง และขณะขว้างระเบิดควรใช้เสียงเตือนทหารฝ่ายเดียวกัน “ระวัง
สะเก็ดระเบิด” และเมื่อถูกข้าศึกขว้างระเบิดมือให้ตะโกน “ระเบิด” 
 ค. เมื่อระเบิดขว้าง ระเบิด ทหารอีกคนต้องรีบเข้าไปในห้องทันที  
และท าการยิงเป้าหมายที่เกิดขึ้นด้วยการยิงระยะใกล้  แล้วท าการตรวจค้น
แบบเป็นระบบ โดยทหารคนที่สองจะตามคนแรกเข้าไปยังต าแหน่งตรงข้าม
กับคนแรก ในขณะที่ชุดสนับสนุนได้ท าการกวาดล้างบริเวณด้านนอก และ
ท าการระวังป้องกันด้านนอกของห้องแล้ว 





การเคลื่อนที่ผ่านห้องโถงทางเดิน 
 การเคลื่อนที่ในห้องโถงทางเดินจากประตูไปยังห้อง
ต่างๆ ชุดกวาดล้างเคลื่อนที่ตามเส้นทาง  ใช้เทคนิคการระวัง
ป้องกันด้านหน้าและระวังป้องกันแบบไขว้  

ชุดกวาดล้าง ๑ ชุด ชุดกวาดล้างหลายชุด 



  การเคลื่อนที่ผ่านทางแยกรูปตัวที 
หมายเลข ๑ ทั้งสองฝั่งคุกเข่าระวังป้องกันเขตการยิงของ

ตนเองแบบไขว้บริเวณมุมทางแยกตามภาพ (ขั้นที่ ๑) 
เมื่อหมายเลข ๑ ให้สัญญาณปลอดภัยแล้ว หมายเลข ๒ 

เคลื่อนที่ออกจากมุมและกวาดล้างทั้งสองด้านของแยกตัวที
และวางเขตการยิง (ขั้นที่ ๒) 

ขั้นที่ ๑  ขั้นที่ ๒  



การเคลื่อนที่ผ่านทางแยกซ้าย/ขวา 
หมายเลข ๑ หยุดที่มุมฝั่งใกล้และตรวจความปลอดภัย 

ในขณะที่ หมายเลข๒ รอสัญญาณปลอดภัยจากหมายเลข ๑ 
(ขั้นที่ ๑) 

หมายเลข ๒ เคลื่อนที่ไปยังมุมฝั่งไกลหลังได้รับสัญญาณ
ปลอดภัยและท าการตรวจการณ์ทิศทางที่จะเคลื่อนที่ต่อไป 

หมายเลข ๑ และ ๒ เคลื่อนที่ออกจากมุมเพื่อกวาดล้าง
ทิศทางที่ต้องการเคลื่อนที่ต่อไป ในขณะที่หมายเลข ๓ และ 
๔ ท าการระวังป้องกันหลังทั้งสองด้านไว้ให้ (ขั้นที่ ๒) 

 



ขัน้ท่ี ๑  ขัน้ท่ี ๒ การเคลื่อนที่ผ่านทางแยกซ้าย/ขวา 

  



กฎของการเข้าอาคาร ๗ ข้อ 
  พิจารณาจุดเข้าอาคารอย่างรอบคอบ 
 หลีกเลี่ยงการเข้าทางประตูและหน้าต่าง 
 ใช้ฉากควันเพื่อพรางตัวหากท าได้ 
 เจาะช่องใหม่เพื่อเข้าอาคารโดยใช้ระเบิดท าลายหรือ

เครื่องยิงจรวด 
 ใช้ระเบิดขว้างก่อนเข้าเสมอ 
 เข้าทันทีหลังจากระเบิดขว้างท างาน 
 เข้าอาคารโดยมีการยิงคุ้มกันจากคู่บัดดี้ 
 



การเข้าอาคารชั้นบน 
 แม้ว่าการเข้าอาคารจากด้านบนนั้นจะยากกว่าการ
เข้าจากระดับพื้นดินก็ตาม การกวาดล้างอาคารจากบนลง
ล่างยังถือได้ว่าเป็นการกวาดล้างที่ได้ผลดีที่สุดและพึง
ประสงค์กว่าการกวาดล้างจากล่างขึ้นบน อาคารชั้นบนยัง
เป็นที่อยู่ของข้าศึกเหมาะทั้งการตั้งรับและการโจมตี 



การใช้บันไดพาดเพื่อข้ึนไปยังชั้นบน 



การใช้โยทะกาและเชือก 
 ไม่แนะน าให้เข้าอาคารชั้นบนโดยใช้โยทะกาและ
เชือก เพราะผู้ปฏิบัติจะต้องมีความช านาญและได้รับการฝึก
มาเป็นพิเศษ ซึ่งการใช้โยทะกาและเชือกนั้นมักใช้ในงาน 
 การใช้ดึงเครื่องกีดขวางลวดหนามหีบเพลงหรือกับ

ระเบิด 
 ใช้ไต่จากอาคารจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง 
 



การใช้โยทะกาโยนในระยะใกล้ 



การไต่ก าแพง 
 การไต่ก าแพงจะต้องมีฐานยิงเพื่อยิงกดข้าศึกไว้ ใช้ระเบิด
ควันเพื่อจ ากัดการตรวจการณ์ และมีการลวงเพื่อเบี่ยงเบนความ
สนใจข้าศึก 
การไต่ก าแพงจากด้านนอกนั้นล่อแหลมต่อการยิงของข้าศึก 

ควรมีฐานยิงเพื่อยิงกดข้าศึกขณะท าการปีน โดยเลือกบริเวณ
ที่ฝ่ายเราสามารถยิงคุ้มครองได้ อาจใช้เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม 
๒๐๓ ยิงกดทีสู่ง 



การไต่ก าแพง 
การไต่ด้วยเชือกจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ใกล้หน้าต่าง หาก

หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้ระเบิดขว้างโยนเข้าหน้าต่างในแต่ละชั้นที่
เคลื่อนที่ผ่าน อาวุธประจ ากายจะต้องสะพายไว้ในลักษณะ
พร้อมใช้ 

การเข้าหน้าต่างที่เลือกไว้แล้วควรให้ส่วนเท้าเข้าก่อนแล้ว
ค่อยเบี่ยงตัวเข้าไปในอาคาร 



การใช้เครื่องยิงลูกระเบิด  เอ็ม  ๒๐๓  ในการกวาดล้างพลซุ่มยิงของข้าศึก 



การเข้าหน้าต่างชั้นบน 



การไต่เชือกลงทางดิ่ง 
 การไต่เชือกลงทางดิ่ง   เป็นเทคนิคในการเข้าชั้นบน  
ซึ่งทหารสามารถใช้ส าหรับการโจมตีจากหลังคาของอาคาร
สูงเข้าไปทางหน้าต่าง  



การเข้าอาคารชั้นล่าง 
 การกวาดล้างอาคารจากบนลงล่างเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
แต่หากจ าเป็นต้องเข้าอาคารจากชั้นล่าง จะต้องพึงระวัง
บริเวณประตูและหน้าต่างที่จะเข้า เพราะข้าศึกอาจวางกับ
ระเบิดและการยิงคุ้มครองไว้แล้ว ดังนั้นการเข้าอาคารจาก
ชั้นล่างต้องมั่นใจว่าสามารถกดดันข้าศึกไม่ให้ปฏิบัติต่อฝ่าย
เราได้โดยง่าย 



ผู้ช่วย ๒ คนใช้คานยก 



ผู้ช่วย ๒ คนจับข้อเท้าดันขึ้น 



ผู้ช่วย ๑ คนจับข้อเท้าดันขึ้น 



ผู้ช่วย ๒ คน จับมือดึงขึ้น 



ผู้ช่วย ๒ คนจับข้อเท้าดันขึ้น 



การใช้ระเบิดขว้าง  
 การกวาดล้างอาคารนิยมใช้ระเบิดขว้างเพื่อกดดัน
ข้าศึกไม่ให้ตอบโต้ฝ่ายเราได้ทันทีทันใด ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องมี
ความช านาญในการใช้ระเบิดขว้าง สามารถขว้างได้ทั้งมือ
ซ้ายและมือขวา และต้องถ่วงเวลาไว้อย่างน้อย ๒ วินาที
หลังจากดึงสลักเพื่อไม่ให้ข้าศึกขว้างกลับมาได้ ทั้งนี้การใช้
ระเบิดขว้างในสิ่งปลูกสร้างต้องค านึงถึงปัจจัย METT-TC   
และกฎการปะทะเสมอ  



การขว้างระเบิดผ่านช่องหน้าต่าง 



การขว้างระเบิดเข้าช่องรอยแตกของก าแพง 



การใช้ระเบิดขว้างบนช่องบันได 



การจับถืออาวุธในขณะเคลื่อนที่ 
 ต้องจับถืออาวุธในลักษณะพร้อมยิงเสมอ ใช้เทคนิคการ
เคลื่อนที่และการยิงที่เหมาะสมและได้รับการฝึกทักษะมาเป็น
อย่างดี 
พานท้ายปืนจะต้องอยู่ในร่องไหล่และหันทิศทางล ากล้องปืน

ไปตามสายตาที่  ตรวจการณ์ 
ระมัดระวังการเคลื่อนที่บริเวณหน้าต่างหรือจุดเลี้ยวบริเวณ

มุมอาคารไม่ให้ข้าศึกตรวจการณ์เห็นล ากล้องปืนที่ยื่นออกไป 
เพราะอาจท าให้เปิดเผยตัวต่อข้าศึกก่อนได้ 
 



การจับถืออาวุธในขณะเคลื่อนที่ 
 อาวุธควรอยู่ในต าแหน่งห้ามไกจนกว่าจะท าการยิงข้าศึก

และเมื่อยิงจบให้กับมาอยู่ในต าแหน่งห้ามไก 
หากอาวุธติดขัดระหว่างการยิง ตะโกนให้สมาชิกในชุดกวาด

ล้างทราบว่า ‘ติดขัด’ เพื่อให้บัดดี้ท าการระวังป้องกันให้ แล้ว
ลดตัวต่ าท าการแก้ไขเหตุติดขัด เมื่อแก้ไขเสร็จตะโกน ‘ ปืน
พร้อม’ และปฏิบัติภารกิจต่อไป 
 



 การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเป็นการรบที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กที่อยู่ภายในตัวเมืองขนาด
ใหญ่ได้ สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายข้าศึกใน
การตั้งรับเพราะหากข้าศึกสามารถยึดไว้ได้เพียงไม่กี่แห่ง จะ
กลายเป็นที่มั่นหรือที่ตั้งยิงที่แข็งแรงทันที ท าให้ฝ่ายเราเข้า
ปฏิบัติต่อข้าศึกได้ยาก หน่วยที่ท าการรบในพื้นที่สิ่งปลูก
สร้างจึงต้อง ถูกแบ่งออกเป็นหน่วยขนาดเล็กหลายๆ หน่วย
ด้วยกันเพื่อปฏิบัติต่อพื้นทีด่ังกล่าว 



ดังนั้นก าลังพลและผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กทุกคน
จ าเป็นต้องมีทักษะการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง มีความริเริ่ม 
และมีความกล้าหาญ จึงจะบรรลุภารกิจได้ ส าหรับทักษะ
พื้นฐานของการปฏิบัติการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างนั้น คือ 
พื้นฐานการรบประชิด (Close Quarter Combat/ CQC) 
เนื่องจากธรรมชาติที่แท้จริงของ การต่อสู้ระยะประชิดนั้น
เป็นการต่อสู้ ในระยะใกล้มาก (ไม่เกิน ๑๐ ม.) และเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว เป้าหมายจะปรากฏแค่ภายใน ๓-๕ วินาที  



 การรบประชิด เช่น  การรบในห้อง  หรือทางเดินห้อง
โถง  จะต้องวางแผนและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง  หน่วย
จะต้องฝึกหัด  ฝึกปฏิบัติ  และซักซ้อมเทคนิคการรบประชิด 
จนชุดยิงและหมู่ท างานสอดคล้องเป็นทีม  โดยทหารแต่ละคน
จะต้องเข้าใจในหลักการรบประชิดและบทบาทของตนเพื่อให้
บรรลุความส าเร็จ  ซึ่งหลักการรบประชิดประกอบด้วย 

 การจู่โจม   
 ความเร็ว   
 การควบคุมความรุนแรง 



หลักพื้นฐาน  ๑๐  ประการในการรบประชิด  
       ใช้ส าหรับการเคลื่อนที่เข้าท าการกวาดล้าง  การเตรียมการ
เข้าอาคาร  การโจมตีเป้าหมาย  และการปฏิบัติหลังการกวาดล้าง  
ดังนี้.- 
 ๑. เคลื่อนที่ทางยุทธวิธีด้วยความเงียบ  บริเวณช่องทาง
ระหว่างอาคารไปยังห้องที่จะท าการกวาดล้าง  ควรน าสัมภาระไป
เท่าที่จ าเป็นท าการยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดเสียง 
 ๒. ไปถึงจุดเข้าอาคาร  โดยไม่ถูกตรวจพบ  
  



 ๓. เข้าห้องด้วยความรวดเร็วและท าการกวาดล้างใน
เขตการยิงของตน  โดยไม่สับสนและไม่ขวางทิศทางยิงซึ่งกัน
และกัน 
 ๔ .  กวาดล้างข้าศึกในห้องด้วยการยิงอย่างพินิจ
พิเคราะห์  รวดเร็ว  และแม่นย า 
 ๕. ควบคุมสถานการณ์และวางต าแหน่งระวังป้องกัน
ภายในห้องอย่างทันทีทันใด 
 ๖. ยืนยันจ านวนข้าศึกที่บาดเจ็บหรือล้มตาย  โดยปลด
อาวุธและแยกผู้บาดเจ็บ  และตรวจค้นข้าศึกที่ล้มตาย 
 



 ๗. ท าการตรวจค้นห้องอย่างคร่าวๆ  ในทันที  และ
ตรวจค้นในรายละเอียดถ้าต้องการ 
 ๘.   ส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้สูญเสียฝ่ายเรา 
 ๙ .  ท าเครื่องหมายห้องที่กวาดล้างแล้ว  โดยใช้
เครื่องหมายง่ายๆ  ตามระเบียบปฏิบัติประจ าของหน่วย 
 ๑๐. ท าการระวังป้องกันตลอดเวลา  โดยเฉพาะทาง
ด้านหลัง  และเตรียมตอบโต้ข้าศึกที่อาจพบในทุกขณะ 
 



 การจัดชุดกวาดล้าง ๔ คนเป็นจ านวนที่เหมาะ
ในการรบประชิด  เนื่องจากอาคารและห้องที่จะ
ปฏิบัติการกวาดล้างมีความคับแคบ  บางครั้งอาจจัด
ชุดเล็กลงเป็น ๒ - ๓ คนได้ แต่การใช้ก าลังพลน้อย
กว่าจะเพิ่มความตึงเครียดและความเสี่ยงให้กับชุด
กวาดล้างมากขึ้น 



 หากเป็นไปได้ ควรท าการเจาะและเคลื่อนที่เข้าสู่ที่
หมาย ในเวลาที่มีการมองเห็นได้จ ากัด ชุดกวาดล้างอาคาร
ควรใช้ความได้เปรียบโดย ใช้การก าบังซ่อนพรางจากภูมิ
ประเทศ แล้วท าการเคลื่อนที่เข้าที่วางตัวบริเวณจุดเข้า 
หากไม่มีที่ก าบัง ชุดกวาดล้างจะต้องใช้วิธีการพรางการ
เคลื่อนที่ เข้าสู่ที่หมายหรือจุดเข้าก่อนเสมอ ทั้งนี้ทีมเจาะ
เข้า ควรก าหนดหมายเลขเพื่อแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติในชุด 
ท าให้สื่อสารและควบคุมได้ง่าย 



 การปฏิบัติด้านนอกจุดผ่านเข้า  จะต้องกระท าด้วย
ความรวดเร็ว  และมีการซักซ้อมเป็นอย่างดี  ประตูทางเข้า
เป็นจุดที่อันตราย  เพราะชุดกวาดล้างจะถูกเพ่งเล็งจาก
ข้าศึกและวางอาวุธยิงไว้เพื่อการโจมตีฝ่ายเรา 
 



 ส่วนส ำคัญของกำรรบประชิด คือควำมสำมำรถในกำรเขำ้

กวำดลำ้งในหอ้งดว้ยควำมรวดเร็ว โดยใชเ้ทคนคิกำรเจำะเขำ้ประตทูี่มี

ใชก้ันอย่ำงกวำ้งขวำง ขึ้นอยู่กับชนิดของอำคำรและชนิดกระสนุวัตถุ

ระเบิดที่ชดุกวำดลำ้งมอียู่  อำจเร่ิมจำกกำรใชเ้คร่ืองมือที่มีอยู่หรือกำร

ใชเ้คร่ืองมอืท ำลำยพิเศษ 



จุดเล็งเจาะผ่านประตูด้วยลูกซอง 



ชุดปฏิบัติการจะต้องเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วและนุ่มนวล
เท่าทีจะท าได้  และท าการกวาดล้างทางเข้าทันที 
ประตูเป็นจุดเพ่งเล็งของข้าศึกภายในห้อง  ซึ่งรู้จักในนาม  

“อุโมงค์แห่งความตาย”  เป็นพื้นที่ล่อแหลมที่สุด ดังนั้นการ
ใช้ระเบิดขว้างและท าการเคลื่อนที่เข้าไปในห้องอย่าง
รวดเร็วจะลดโอกาสการถูกยิงจากข้าศึกบริเวณประตู
ทางเข้าได้มาก 



เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าไป  ชุดกวาดล้างจะเคลื่อนที่ผ่าน
ประตูอย่างเร็ว  และเข้าประจ าต าแหน่งในห้องเพื่อควบคุม
พื้นที่และข้าศึกได้อย่างสมบูรณ์  โดยจะหยุดการเคลื่อนที่
หลังจากกวาดล้างบริเวณประตูและเข้าถึงจุดที่ก าหนดไว้
แล้ว 



หมายเลข ๑ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปยังมุมห้องที่รับผิดชอบ  
และอาจเลี้ยวไปที่มุมลึกสุดของห้อง  ซึ่งความลึกของการ
เคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง  สิ่งกีดขวางที่มีภายใน   
ที่อยู่ของข้าศึกและตัวประกัน 



หมายเลข  ๒  เข้าห้องและเคลื่อนที่ไปยังมุมตรงข้ามกับทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของหมายเลข ๑  และควบคุมเขตการยิง
ตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามภาพ) 



หมายเลข ๓ (หัวหน้าชุด) เข้าไปในห้องห่างจากประตู 
อย่างน้อย ๑ เมตร  ควบคุมพื้นที่ ระหว่างประตูและ
หมายเลข ๑ 



หมายเลข  ๔  (ปกติใช้อาวุธกล) ในการระวังป้องกัน
ด้านหลังจุดที่เจาะผ่าน หรือเข้าในห้องร่วมกับชุดกวาดล้าง 
โดยเคลื่อนที่ทิศทางเดียวกับหมายเลข ๒ และอยู่ระหว่าง
หมายเลข ๒ และประตู 



จดุท่ีเขา้ควบคมุและเขตการยงิ (ชดุ ๔ คน) 



จุดที่เข้าควบคุมและเขตการยิง (ชุด ๔ คน) 



จุดที่เข้าควบคุมและเขตการยิง  (ชุด ๓ คน,  ประตูกลางห้อง) 



จุดที่เข้าควบคุมและเขตการยิง (ชุด ๓ คน, ประตูมุมห้อง) 



จุดที่เข้าควบคุมและเขตการยิง  (ชุด ๒ คน, ประตูกลางห้อง) 



จุดที่เข้าควบคุมและเขตการยิง (ชุด ๒ คน, ประตูมุมห้อง) 


