
ภูมิประเทศ  
๑. ภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติทางยุทธวิธีมากมาย หน่วยที่มีก าลังน้อยกว่าเป็นจ านวนมากอาจ
ประสบผลส าเร็จอย่างสูง ถ้าสามารถใช้ภูมิประเทศได้อย่างเหมาะสม ตรงข้ามกับหน่วยที่มีก าลังมาก และมีการ
จัดก าลังอย่างดี อาจจะต้องปราชัยถ้าขาดความรู้ความสามารถในการใช้ภูมิประเทศ ผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้อง
ศึกษาพิจารณาภูมิประเทศอยู่เสมอที่ขั้นตอน แง่คิดของภูมิประเทศที่ส าคัญที่สุดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับภารกิจและ
ความประสงค์ของผู้บังคับบัญชา โดยธรรมดาแล้วหน่วยยิ่งเล็กมากเท่าไรย่อมจะต้องสนใจรายละเอียดของภูมิ
ประเทศมากขึ้นเท่านั้น และแหล่งข่าวสารภูมิประเทศที่นับว่าเป็นแหล่งข่าวสารหลัก มีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
และเชลยศึก  

๒. แง่คิดทางทหาร โดยปกติการประเมินค่าภูมิประเทศเพื่อที่จะก าหนดผลที่กระทบกระเทือนต่อการ
ปฏิบัติการทางทหารทั้งฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึกนั้น อาศัยการประเมินค่าภูมิประเทศที่เป็นแง่คิดทางทหาร
ดังต่อไปนี้.-  
                   - การตรวจการณ์และการยิง OBSERVATINO AND FIRE  
                   - การซ่อนเร้นและการก าบัง CONCEALMENT AND COVER  
                  - เคร่ืองกีดขวาง OBSTACLES  
                  - ภูมิประเทศส าคัญ KEY TERRAIN FEATURES  
                  - แนวทางเคลื่อนที่ AVENUES OF APPROACH  
              ก. การตรวจการณ์และการยิง  
                      ๑) การใช้ลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งให้การตรวจการณ์อย่างกว้างขวางเป็นสิ่งจ าเป็นในการวางอ านาจ
การยิงอย่างมีประสิทธิภาพไปยังข้าศึก ควบคุมการด าเนินกลยุทธของหน่วย และป้องกันการ จู่โจมภูมิประเทศที่
สูงที่สุด โดยปกติแล้วจะเป็นที่ตรวจการณ์ที่ดีที่สุด การตรวจการณ์อาจจะจ ากัดหรือมองไม่เห็นเน่ืองจากผลของ
ลมฟ้าอากาศและพืชพันธุ์ สิง่ที่มนุษย์สร้างขึ้น และทรวดทรงของภูมิประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ต้องน ามาพิจารณา
ด้วย  
                    ๒) พื้นการยิงคือพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งอาวุธ หรือกลุ่มอาวุธสามารถยิงไปยังบริเวณนั้นได้อย่างบังเกิด
ผลดีในการประเมินค่าของผลภูมิประเทศเกี่ยวกับพื้นยิง จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงชนิดของอาวุธที่ใช้ เคร่ืองยิง
ระเบิดและปืนใหญ่เป็นอาวุธ ยิงชนิดเล็งจ าลองย่อมสามารถยิงไปได้ทุกบริเวณภายในระยะยิง และจะบังเกิด
ผลได้ก็โดยยิงไปยังพื้นที่เป้าหมาย อาวุธปืนเล็กและอาวุธยิงเล็งตรงอื่น ๆ จ าเป็นต้องอาศัยเส้นเล็ง จึงจะท าการ
ยิงนั้นบังเกิดผลดีที่สุด พื้นยิงในทรรศนะของทหารราบ หมายถึงพื้นที่โล่งแจ้งซึ่งสามารถเห็นข้าศึกได้ และไม่มี
สิ่งใดกีดขวางการยิงในระยะยิงหวังผลของอาวุธทหารราบ  



              
             ข. การซ่อนเร้นและการก าบัง  
                       ๑) การซ่อนเร้น คือ การป้องกันให้พ้นจากการตรวจการณ์ของข้าศึก การซ่อนเร้นอาจกระท าได้
โดยอาศัยป่าไม้ พุ่มไม้ หิมะ หญ้าสูง พืชพันธ์หรือความมืด ควัน ฝุ่น หมอก ฝน การซ่อนเร้นจากการตรวจการณ์
ทางพื้นดินไม่จ าเป็นต้องซ่อนเร้นจากการตรวจการณ์ทางอากาศ หรือการตรวจค้นด้วยเคร่ืองมือไฟฟ้า  
                     ๒) การก าบัง คือ การป้องกันจากการยิงของข้าศึก การก าบังนี้อาจกระท าได้โดยดูสนามเพลาะ ก้อน
หิน ถ้ า ฝั่งแม่น้ า ตึก ก าแพง หลุม มูลดิน ทางถม พื้นที่ ๆ ซึ่งสามารถต้านทางจากการยิงของอาวุธไม่ใช่นิวเคลียร์ 
อาจจะไม่ป้องกันจากการยิงของอาวะนิวเคลียร์ หลุมบุคคลบังเกอร์และอุโมงค์เป็นเคร่ืองก าบังที่ท าได้ง่ายที่สุด 
ภูมิประเทศส่วนมากที่ให้การก าบังมักจะให้การซ่อนเร้นได้ด้วยถ้าน ามา ใช้อย่างเหมาะสม  
             ค. เครื่องกีดขวาง  
                   ๑) เคร่ืองกีดขวาง คือ ลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเป็นเคร่ืองยับยั้ง
หรือขัดขวางการเคลื่อนย้ายทางทหาร เคร่ืองกีดขวางนั้นน ามาเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบ กระเทือนที่มีต่อวิธีการ
เคลื่อนย้ายทางทหาร โดยปกติอาจกระทบกระเทือนต่อหน่วยทหารภาคพื้นดิน ซึ่งได้แก่หน่วยทหารเดินเท้า 
ยานพาหนะที่ใช้ล้อ สายพาน เคร่ืองกีดขวางธรรมชาติได้แก่ แม่น้ า ล าธาร คลอง ทะเลสาบ หนองน้ า หน้าผาชัน 
ลาดชัน ป่าไม้ทึบ ป่า ทะเลทราย ภูเขา และพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นดินอ่อน ๆ ฯลฯ เคร่ืองกีดขวางที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ
งานในการก่อสร้างและท าลายเพื่อที่จะหยุดหรือยับยั้งการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร ซึ่งได้แก่ ดงระเบิด คูดักรถถัง 
ร้ัวลวดหนาม เคร่ืองปิดกั้นถนน พื้นที่ซึ่งท าให้ น้ าท่วม พื้นที่ซึ่งท าให้เป็นพิษ  
                   ๒) การที่จะให้เคร่ืองกีดขวางบังเกิดผลอย่างเต็มที่ จะต้องมีการตรวจการณ์และการยิงคุ้มครองเคร่ือง
กีดขวางที่ตั้งฉากกับทิศทางเข้าตี ย่อมบังเกิดผลดีแก่ฝ่ายตั้งรับ เคร่ืองกีดขวางที่ขนานกับทิศทางเข้าตีป้องกันทาง
ปีกได้ อาจขัดขวางการเคลื่อนที่ทางข้างและการประสานงาน  
            ง. ภูมิประเทศส าคัญ 
                     ๑) ลักษณะภูมปิระเทศส าคัญ คือ ต าบลหรือพื้นที่ใด ๆ ซึ่งเมื่อฝ่ายใดยึดได้จะก าความได้เปรียบแก่
ฝ่ายตรงข้ามลักษณะภูมิประเทศส าคัญเลือกขึ้น เพื่อแสดงพื้นที่และที่ตั้งต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายใดยึดได้หรือควบคุมได้
จะต้องน ามาพิจารณาในการก าหนดและเลือกหนทางปฏิบัติ การเลือกยึดถือภารกิจเป็นหลัก ลักษณะภูมิประเทศ
ที่ได้เลือกแล้วถ้าอยู่ในความควบคุมของเราก็จะท าให้เราได้เปรียบเป็นอันมากในการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ หรือ
ถ้าข้าศึกยึดอยู่หรือควบคุมไว้ได้ก็จะขัดขวางอย่างส าคัญต่อความส าเร็จผลตามภารกิจ ตัวอย่างเช่น สะพานข้าม
ล าน้ าที่เรายึดได้จะท าให้การข้ามล าน้ าสะดวกโดยไม่ต้องลุยข้าม  
                      ๒) การยึดภูมิประเทศส าคัญไม่เพียงแต่การยึด หรือการครอบครองเท่านั้น การเข้ายึดและการ
ครอบครองภูมิประเทศส าคัญอาจกระท าไม่ส าเร็จ การยิงท าลายโดยวิธีการยิงระยะไกล อาจเป็นการตัดรอนก าลัง



การครอบครองภูมิประเทศส าคัญ การยึดภูมิประเทศส าคัญอาจกระท าให้ส าเร็จได้โดยการด าเนิน กลยุทธ การ
ระวังป้องกัน การรักษาความลับ และใช้อ านาจการยิงโดยธรรมดาแล้วหน่วยขนาดเล็กย่อมพิจารณาลักษณะภูมิ
ประเทศที่เป็นพื้นที่สูงเป็นภูมิประเทศส าคัญ  
                      ๓) ในการเข้าตี ให้พิจารณาก าหนดภูมิประเทศส าคัญยิ่งขึ้น ข้างหน้าแนวปะทะโดยอาศัยภารกิจ
เฉพาะหรือที่หมายได้รับมอบ ภูมิประเทศส าคัญยิ่งเหล่านี้มักจะใช้เป็นที่หมายเสมอ ลกัษณะ ภูมิประเทศที่อยู่
ทางข้างอาจเป็นภูมิประเทศส าคัญยิ่ง ถ้าการยึดมีความจ าเป็นที่จะช่วยให้การเข้าตีบรรลุตามภารกิจได้ ภูมิ
ประเทศทางข้างที่ให้การตรวจการณ์ไปยังข้าศึกตามเส้นแนวทางเคลื่อนที่ของฝ่ายเราอาจเป็นภูมิประเทศส าคัญ
ยิ่ง บางทีภูมิประเทศภายในของฝ่ายเราจัดว่ามีความส าคัญก็ได้ เช่น เราได้รับมอบให้ ท าการเข้าตีแต่ถ้าข้าศึก
สามารถเข้าตีได้ก่อนเวลาออกตีของเรา และถ้ายึดภูมิประเทศบางแห่งซึ่งป้องกันหรือบังทางเข้าตีของเราแล้ว ใน
กรณีเช่นนี้การรักษาภูมิประเทศนั้น ๆ ไว้ได้ย่อมเกื้อกูลต่อหน่วยของเราอย่างยิ่ง  
                    ๔) ในการต้ังรับ โดยธรรมดาภูมิประเทศส าคัญยิ่งมักอยู่ภายในหรือข้างหลังที่มั่นตั้งรับนั้นลักษณะ
ภูมิประเทศต่าง ๆ นั้นย่อมได้แก่  
                            ก) ภูมิประเทศสูงเด่นที่ใช้เป็นที่ตรวจการณ์ได้ดี โดยเฉพาะภูมิประเทศซึ่งสามารถตรวจการณ์
เห็นแนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาสู่ที่มั่นตั้งรับ  
                            ข) ภูมิประเทศซึ่งอ านวยให้ฝ่ายตั้งรับคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางด้วยการยิงได้  
                             ค) ศูนย์การติดต่อสื่อสารที่ส าคัญ ซึ่งจะกระทบกระเทือนต่อการบังคับบัญชา การ
ติดต่อสื่อสารและการใช้กองหนุน ถึงกระนั้นก็ดี ลักษณะภูมิประเทศข้างหน้าแนวปะทะก็อาจมีความส าคัญยิ่ง
เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ภูมิประเทศส าคัญบางอันอาจมีอยู่ข้างหน้าแนวต้านทานหลักก็ได้ เช่น เนินสูงข้างหน้า
แนวต้านทานหลัก ถ้าข้าศึกเข้ายึดหรือรักษาไว้จะช่วยให้ข้าศึกตรวจการณ์ต่อที่มั่นตั้งรับได้ ภูมิประเทศที่ส าคัญ
ดังกล่าวนี้จะต้องน ามาพิจารณาและก าหนดวิธีต่อต้านขึ้น  
                  ๕) พื้นที่ข้างเคียง ในการก าหนดภูมิประเทศส าคัญยิ่งนั้น ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะในเขตปฏิบัติการของ
หน่วยตนเท่านั้นจะต้องพิจารณาภูมิประเทศที่มีผลกระทบกระเทือนถึงการวางแผน และการปฏิบัติการในพื้นที่
ข้างเคียงด้วย ส าหรับการรบด้วยวิธีรับภูมิประเทศส าคัญอาจจะอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงได้ เช่น เนินเขาที่สูงเด่นซึ่ง
อ านวยการตรวจการณ์ทั่วที่มั่น และต่อแนวทางเคลื่อนที่ของข้าศึกที่จะเข้าอยู่ที่มั่นนั้น 
ภูมิประเทศส าคัญยิ่งอาจเป็นภูมิประเทศที่อยู่หน้าแนวปะทะในพื้นที่ข้างเคียงและข่มที่มั่นต้ังรับนั้นก็ได้ ส าหรับ
การเข้าตีภูมิประเทศส าคัญอาจอยู่พื้นที่ข้างเคียงได้  
                      ๖) ขนาดของหน่วยในการพิจารณา การพิจารณาภูมิประเทศส าคัญยิ่งย่อมแตกต่างตามขนาดของ
หน่วย เช่น กองทัพ อาจพิจารณาเมืองใหญ่ ๆ เป็นประโยชน์ในทางเป็นศูนย์คมนาคม กองพลหรือกรมอาจ
พิจารณาว่าเนินที่ข่มเมืองอาจส าคัญกว่าตัวเมืองก็ได้ ตามปกติเคร่ืองกีดขวางมักไม่จ ากัดเป็นภูมิประเทศส าคัญยิ่ง  



 
          จ. แนวทางเคลื่อนท่ี  
                   ก. แนวทางเคลื่อนที่ คือ หนทางที่สะดวกส าหรับหน่วยก าลังที่มีขนาดโดยเฉพาะขนาดหน่ึงที่จะให้
ไปถึงที่หมายหรือภูมิประเทศส าคัญได้ แนวทางเคลื่อนที่ควรมีลักษณะ ดังนี้  
                            ๑) มีความเกื้อกูลแก่การตรวจการณ์ และพื้นยิงให้แก่หน่วยที่เข้าตี  
                            ๒) มีการซ่อนพรางและก าบังจากการตรวจการณ์ และการยิงจากฝ่ายตั้งรับ  
                            ๓) ไม่ผ่านเคร่ืองกีดขวาง ซึ่งวางซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น  
                            ๔) แนวทางนั้นเคลื่อนที่ไปบนภูมิประเทศส าคัญ  
                            ๕) สามารถเคลื่อนที่ไปสู่ที่หมายได้โดยง่าย  
                            ๖) มีพื้นที่กว้างพอที่จะให้หน่วยเข้าตีด าเนินกลยุทธได้  
                 ข. ในการต้ังรับ เราพิจารณาค่าภูมิประเทศเพื่อค้นหาแนวทางเคลื่อนที่ ๆ ฝ่ายข้าศึกน่าจะ ใช้มากที่สุด 
โดยธรรมดาแนวทางเคลื่อนที่นี้จะต้องทอดน าเข้าไปสู่ต าบลส าคัญ อ านวยให้มีการตรวจการณ์และพื้นยิงได้ดี
ซ่อนพรางและก าบัง และหลีกเลี่ยงการผ่านเคร่ืองกีดขวางซึ่งวางซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ในระดับกรมทหารราบ 
แนวทางเคลื่อนที่ของข้าศึกให้พิจารณาถึงแนวทางเคร่ืองที่ซึ่งอ านวยให้ทหารขนาดกองพันสามารถเคลื่อนที่และ
ด าเนินกลยุทธได้  
                ค. ในการเลือกแนวทางเคลื่อนที่ส าหรับการรบด้วยวิธีรุกคงใช้หลักการพิจารณาเช่นเดียวกับ ที่ได้
กล่าวไว้ในข้อความข้างบน เว้นแต่ในระดับกรมแนวทางเคลื่อนที่ของฝ่ายเราควรจะมีพื้นที่อย่างน้อย ก็ให้กว้าง
พอที่จะให้หน่วยระดับกองพันด าเนินกลยุทธ์ได้ ถ้าเป็นกองพันควรให้หน่วยขนาดกองร้อย ด าเนินกลยุทธ์ได ้
และกองร้อยควรให้หน่วยขนาดหมวดด าเนินกลยุทธ์ได้  
                ง. การเลือกแนวทางเคลื่อนที่ นอกจากพิจารณาแง่คิดทางทหาร ๔ ประการ กล่าวแล้วคือ การตรวจ
การณ์และการยิง ซ่อนเร้นก าบัง เคร่ืองกีดขวาง และภูมิประเทศส าคัญยังจะพิจารณาถึง  
- ลมฟ้าอากาศ  
- ข่ายคมนาคม  
- ความสามารถในการจราจร  
- ห้องภูมิประเทศ 
หมายเหตุ  
ในการเข้าตีแนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุด ซึ่งฝ่ายเราควรเลือกนั้นเร่ิมจากแนวออกตีพุ่งเจ้าสู่ภูมิประเทศส าคัญ ซึ่ง
ก าหนดไว้ภายในที่หมายต่อ ๆ กันไป  
 



 
หมายเหตุ  
ในการต้ังรับ ควรเลือกวิเคราะห์และก าหนดแนวทางเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดของข้าศึก ซึ่งพุ่งเข้าหาภูมิประเทศส าคัญ
ในที่มั่นของฝ่ายเรา  

 (๑) ห้องภูมิประเทศทางกว้าง เหมาะแก่การต้ังรับ  
(๒) ห้องภูมิประเทศทางลึก เหมาะแก่การเข้าตี  


