
การซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตี 

กล่าวน า 

การซุ่มโจมตี เป็นแขนงหนึ่งของการลาดตระเวนและเป็นยุทธวิธีทางการรบด้วยวิธีรุกอย่างหนึ่งของ
กองโจรซึ่งได้ใช้ปฏิบัติการเสมอๆ และประสพผลดี การซุ่มโจมตีต่างกับการตีโฉบฉวยตรงที่ฝ่ายเราเลือกภูมิ
ประเทศซ่อนคอยข้าศึก  ที่เคลื่อนที่เข้ามาหาเรา  การซุ่มโจมตีเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของ ผบ.หน่วยเหนือที่ใช้ 
สนับสนุนแผนการยุทธ์โดยการรบกวนขบวนล าเลียง หรือขบวนสัมภาระของข้าศึก  ท าลายหรือขัดขวางการ 
เคลื่อนย้ายหน่วยทหารข้าศึกการซุ่มโจมตีสามารถเอายุทธวิธีนี้มาใช้กับกองโจรได้ เมื่อถึงขั้นจะแยกกองโจร 
ให้อยู่โดดเดี่ยว  เราได้ทราบมาอย่างดีแล้วว่ากองโจรได้รับการฝึกยุทธวิธีแบบตีหัวแล้ววิ่งหนี  โดยธรรมดา  
แล้วจะจัดก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ข้ึนต่อสู้เมื่อเห็นว่าฝ่ายตนเหนือกว่า ณ ต าบลเวลาที่ตนได้เลือกไว้ 
ค าจ ากัดความ 
 การซุ่มโจมตี คือ  การเข้าตีด้วยการจู่โจมต่อส่วนเคลื่อนที่ของข้าศึก เพ่ือบังคับให้ข้าศึกหยุดลงชั่วขณะหนึ่ง 
 โดยอาศัยก าลังชนและถอนตัวอย่างฉับพลัน  เมื่อส าเร็จภารกิจแล้วที่หมายที่จะเข้าตีก็คือ ฝ่ายกองโจรทั้งหมด
หรือในพ้ืนที่ที่สงสัยว่าจะมีหน่วยกองโจรอยู่หรือใช้เส้นทางนั้น ๆ 
ความมุ่งหมาย 
 ภารกิจการซุ่มโจมตีนั้น  ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของข้าศึกที่ทราบ ภารกิจที่จะมอบให้ซุ่มโจมตีนั้นอาจเป็น 
 1.  เพื่อท าลาย  จับบุคคลและสิ่งอุปกรณ์ของกองโจรข้าศึก 
 2.  เพื่อรบกวนท าลายขวัญกองโจรข้าศึก 
 3.  เพ่ือหน่วงเวลาหรือปิดก้ันการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์และก าลังพล  
 4. เพ่ือบังคับมิให้กองโจรข้าศึกใช้เส้นทางในการจราจร เคลื่อนย้ายได้สะดวก  
1. ประเภทการซุ่มโจมตี    การซุ่มโจมตีแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
 1. การซุ่มโจมตีขบวนเดินเท้า 
 2. การซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์  
 นอกจากนั้นอาจจะมีการซุ่มโจมตีขบวนรถไฟ การซุ่มโจมตีหน่วยทหาร เคลื่อนที่ทางอากาศ  (Air Mobile Unit) 
 ซึ่งจัดเข้าอยู่ในประเภทการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์  
2.  หลักการซุ่มโจมตี    การซุ่มโจมตี จะต้องกระท าด้วยการจู่โจม เด็ดเดี่ยว ซ่อนเร้น หลักทั่วๆไปมีดังนี้ คือ 
จะต้องทราบยุทธวิธี นิสัยข้าศึก ชุดซุ่มโจมตีนั้นจะมีภารกิจโดยเฉพาะ ซึ่งปกติจะได้มาจากข่าวรายละเอียด
เกี่ยวกับข้าศึก ภารกิจโดยทั่วๆ ไปของการซุ่มโจมตี (เช่น การใช้พ้ืนที่ห่างไกล) จะมอบให้กับหน่วยซึ่งขาด  
ความริเริ่ม หรือไม่มีประสบการณ์ ภารกิจ เช่นที่กล่าวมานั้นย่อมจะมอบให้กับหน่วยที่มีความคุ้นเคยกับ 
ภูมิประเทศ ได้ทราบถึงยุทธวิธีและนิสัยของกองโจรแล้วเท่านั้น  
 2.1 เลือกภูมิประเทศที่จะซุ่มโจมตีให้เหมาะสม เช่น เป็นเส้นทางบังคับหรือถ้าเป็นการซุ่มโจมตีขบวน
ยานยนต์ตามเส้นทางเข้าออกต าบลที่จะซุ่มโจมตีควรมีเส้นทางเข้าทางเดียวแต่ออกได้หลายทาง 
 หลักการในการเลือกพ้ืนที่ซุ่มโจมตี  
 1) เป้าหมายจะต้องเป็นเส้นทางตามภารกิจที่ได้รับมอบ 
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 2) มีพ้ืนที่การยิงไปสู่เป้าหมาย 
 3) ให้การก าบังและการซ่อนเร้นอย่างดีแก่ก าลังที่ท าการซุ่มโจมตี  
 4) มีเครื่องกีดขวางทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันการปรับก าลังใหม่หรือข้าศึกเคลื่อนที่หนีออกจากที่ซุ่ม 
 5) มีเส้นทางเขา้ เส้นทางถอนตัวปกปิดจากพ้ืนที่ซุ่มโจมตี  
 แม้ว่า เราจะเลือกพ้ืนที่ซุ่มโจมตีตามหลักการดังกล่าวข้างต้นดีเท่าใด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะละเว้นก็คือ 
การเลือกพ้ืนที่ซุ่มโจมตีที่ข้าศึกคาดคิดไม่ถึงว่าฝ่ายเราจะท าการซุ่มโจมตีบริเวณนั้น ซึ่งจะท าให้ข้าศึกบกพร่องใน
เรื่องการจัดการระวังป้องกันตนเองท าให้ฝ่ายเราได้ผลในการจู่โจม 
 2.2  อาวุธที่ใช้ควรค านึงถึงอาวุธกลด้วยและถ้าเป็นการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ควรน า  ปรส., คจตถ.  
ไปด้วยหากท าได้  
 2.3  การพราง ความส าเร็จในการปฏิบัติการซุ่มโจมตีย่อมขึ้นอยู่กับการจู่โจมนั้น จะกระท าโดย
ปราศจากการซ่อนพรางอย่างดีนั้นไม่ได้  
 2.4  แผนการยิง วินัยการยิง จะต้องมีอ านาจการยิงอย่างรุนแรงคลุมไปในพ้ืนที่สังหาร 
 2.5  การซักซ้อม เพ่ือเป็นการประกันการปฏิบัติงานอย่างประสานกันโดยสมบูรณ์ของการซุ่มโจมตี 
จะต้องมีการซักซ้อมโดยเลือกพ้ืนที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเป้าหมายที่จะปฏิบัติการเข้าโจมตีจริงๆ ซ้อม
แผนการของทุกๆ แผนที่จัดให้มีขึ้นและให้ทหารทุกคนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้พิจารณาแก้ไขในทุกแง่ทุกมุม
ในเมื่อถูกโต้การซุ่มโจมตีจากข้าศึก โดยซ้อมทุกๆ แผนไม่ว่าจะเป็นแผนที่ท าให้การปฏิบัติได้สัมฤทธิ์ผลหรือ
ล้มเหลว  
 2.6  ความอดทน ซุ่มโจมตีอาจต้องคอยเป็นเวลาหลายๆ วัน ซึ่งกองโจรเวียดกงที่ปฏิบัติการ ต่อต้าน
ทหารเวียดนามใต้ได้ไปปฏิบัติการดักซุ่มโจมตีเป็นเวลานานกว่า 10 วัน ขึ้นไป โดยการหมุนเวียนและ
ผลัดเปลี่ยนพ้ืนที่ซุ่มโจมตีบ่อยๆ ดังนั้น ทหารที่เข้าประจ าอยู่ในพ้ืนที่ซุ่มโจมตีจะต้องมีความอดทนต่อความหิว
กระหาย การรอคอย และวินัยการใช้เสียงเป็นอย่างดี  
 2.7  ความง่ายในการปฏิบัติ ผบ. หน่วยซุ่มโจมตี จะต้องมีแผนส ารองไว้หลายๆ แผน ทุกๆ แผนจะต้อง
เป็นแผนง่ายๆ ทุกคนมีความเข้าใจ  
3.  พึงประสงค์เพื่อความส าเร็จในการซุ่มโจมตี 
 การปฏิบัติการซุ่มโจมตี จะสัมฤทธิ์ผลได้ก็โดยการพิจารณาปัจจัยที่จ าเป็นดังนี้. 

-  ข่าวสาร  เราจะจัดหาข่าวสาร ข่าวกรองเกี่ยวกับข้าศึก  จากหน่วยเหนือ หน่วยรอง หรือจากการ 
รวบรวมข่าวสารจากสารลับของหน่วยที่ได้จัดไว้ ข่าวกรองที่ได้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของข้าศึกจะต้องเป็นข่าว
ที่ทันสมัย 
  -  การวางแผน   ผบ.หนว่ย  จะต้องวางแผนทุก ๆแผนที่หน่วยจะต้องใช้ เช่นแผนการจัดก าลัง แผนการ
ใช้หน่วยทางยุทธวิธี    แผนการยิง   แผนส ารองต่างๆ    ถ้าการปฏิบัติการเกิดล้มเหลว    และแผนทุกๆ แผน
จะต้องชี้แจงให้ทหารทุกคนในหน่วยเข้าใจ 
  -  การระวังป้องกันจะต้องก าหนดแผนการระวังป้องกัน เพ่ือตัดข้าศึกให้ขาดและขัดขวางการเสริมก าลัง
ของข้าศึกท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ 
  -  การซ่อนเร้นและความอดทน 
  -  การโจมตีฉับพลัน เพื่อให้บังเกิดผลในการโจมตีไม่ให้ข้าศึกรู้ตัวมีการจัดการระวังป้องกันตน 
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  -  การควบคุมบังคบับัญชา 
  -  สัญญาณ  จะต้องก าหนดสัญญาณต่าง ๆไว้ เช่น สัญญาณการเปิดฉากการยิง  สัญญาณการหยุดยิง 
สัญญาณการถอนตัว  และสัญญาณต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้  ทุกคนจะต้องทราบเมื่อได้ใช้สัญญาณนั้น ๆ ในอัน 
จะท าให้ภารกิจได้รับมอบประสพผลส าเร็จ 
4.  ยุทโธปกรณ์ 
 ยุทโธปกรณ์ที่จะน าไปโดยก าลังซุ่มโจมตีนั้นแตกต่างกันไปตามภารกิจ  ตัวอย่างเช่น การซุ่มโจมตีขบวน
ยานยนต์ก็จะต้องใช้อาวุธพิเศษมากกว่าการซุ่มโจมตีขบวนเดินเท้า เนื่องจากความส าเร็จของการซุ่มโจมตี ส่วน
ใหญ่นี้อยู่กับการโจมตีและการใช้ก าลังชน จึงต้องใช้อาวุธอัตโนมัติมากเพ่ือวางฉากการยิงท าลายอย่างหนาแน่น  
ค ากล่าวนี้ย่อมจะเป็นจริงขึ้นเมื่อท าการซุ่มโจมตีหน่วยทหารเดินเท้านอกจากอาวุธกลที่กล่าวแล้ว  การซุ่มโจมตี 
 
 
ขบวนยานยนต์ยังต้องใช้ทุ่นระเบิดลูกระเบิดจากปืนเล็ก  เครื่องยิงจรวจต่อสู้รถถัง ปรส.ปืนยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. 
 และดินระเบิดเพ่ิมขึ้นด้วย  หน่วยซุ่มโจมตีมีก าลังมากและพ้ืนที่ปฏิบัติการกว้างขวางโทรศัพท์ยังจะมีปะโยชน์
มากในการใช้ควบคุมบังคับบัญชา 
5.  การจัดก าลังในการซุ่มโจมตี  ประกอบด้วย 
 1. ส่วนบังคับบัญชา  ( Conmand   element )  ท าหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาส่วนต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ประกอบด้วย ผบ. หน่วย เจ้าหน้าที่ติดต่ออ่ืน ๆ เช่น สมาชิกพลพรรคใต้ดิน 
 2. ส่วนโจมตี ( Assaunt   element ) แยกออกเป็น 3 ส่วน 
      1.  พวกสนับสนุน (Suppont   team )  ให้การยิงสนับสนุนไปยังพ้ืนที่หมายโดยการใช้อาวุธกล 
โดยมากพวกนี้จะจัดจากพลยิงผู้ช่วย ปกบ. ปลก. เป็นหลัก 
      2.  พวกโจมตี (Assaunt   team)  เพ่ือกระท าภารกิจ ให้ส าเร็จผลจากอ านาจการยิงหนักไปยัง
พ้ืนที่สังหาร 

    3.  พวกปฏิบัติการพิเศษ  (Spiual  taek)  กระท าหน้าที่ก าจัดยามท าลายเครื่องกีดขวาง ท าลาย
เครื่องหมาย  ปฏิบัติการตรวจค้น วางระเบิดหรือหน้าที่พิเศษอ่ืน ๆ (ซึ่งอาจแยกออกมาเป็นพวกหนึ่งต่างหาก
หรือมอบหน้าที่ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในพวกโจมตี  พวกสนับสนุนเพิ่มข้ึนอีกก็ได้) 

3.  ส่วนระวังป้องกัน( Jecirnty team)  มีหน้าที่จัดการระวังป้องกันโดยรอบให้กับส่วนโจมตี เพื่อ
ป้องกันข้าศึกเข้ามาหรือออกไปจากพ้ืนที่แจ้งการเขามาของข้าศึกแต่เนิ่น ๆ ก าบังการถอนตัวของส่วนโจมตี  
และท าหน้าที่เป็นกองระวังหลัง ( ส่วนนี้อาจจะแบ่งออกเป็นพวกระวังป้องกันย่อยออกไปอีกที ) 
6.  ประเภทวางก าลังในการซุ่มโจมตี  อาจแยกออกดังนี้  

1.  การซุ่มโจมตีเป็นแนว คือการวางก าลังในการซุ่มโจมตีอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเส้นทางหรือถนน 
การวางก าลังแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
     ข้อเสีย 
        -   ข้าศึกอาจเล็ดลอดออกไปทางด้านตรงข้ามได้ 
        -    อาจกระจายทางข้างมากเกินไป 

ข้อแก้ไข 
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 -   หาเครื่องกีดขวางทางธรรมชาติในทิศทางตรงข้าม 
 -   จัดวางเครื่องกีดขวางที่สร้างข้ึน เช่น ดงระเบิดลวดหนาม ขวาก หลุมดักคนชนิดต่าง ๆ 
 -   ใช้อาวุธหนัก เช่น ค.,ป.,ระดมยิง  เพ่ือป้องกันข้าศึกหนีไปด้านตรงข้าม 

 2.  การซุ่มโจมตีแบบรูปตัวแอล  ก าลังที่ใช้ในการวางก าลัง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งวางทาง 
ยาวของเส้นทาง  อีกส่วนหนึ่งวางก าลังทางตั้งของเส้นทาง 

 
                                                                                                                        

              
              
              
              
 ข้อดี 
               -  ข้าศึกตกอยู่ในการยิงประสาน 

ข้อเสีย 
      -  การควบคุมการบังคับบัญชาล าบาก 
      -  ต้องก าหนดเส้นทางการถอนตัวและจุดนัดพบเพ่ิมขึ้นอีกเป็น 2 แห่ง 

 
 
 
3.  การซุ่มโจมตีรูปตัว วี   การวางก าลังซุ่มโจมตีแบบนี้จะต้องวางก าลังเป็นรูปปลายแหลมของตัว  วี 

อยู่ตรงข้ามเส้นทางพอดี และข้อเสียก็คงเช่นเดียวกันการวางก าลังเป็นรูปตัว แอล 
             

              
              
              
              
               

               
              
  
 
4.   การซุ่มโจมตีรูปตัว แซด  การวางก าลังโจมตีแบบนี้ ใช้วางก าลังในพ้ืนที่โล่งหรือเป็นป่าโปร่ง 
ก าลังแต่ละส่วนที่วางก าลังสามารถมองเห็นกันได้ และข้อดีของการวางก าลังแบบนี้คือท าให้ข้าศึกตกอยู่ใน   
การยิงประสาน และเป็นการยากที่ข้าศึกจะหลบหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามได้เพราะได้วางก าลังไว้แล้ว  
สามารถท าการยิงไปยังข้าศึกที่จะหลบหนีได้ แต่ ทุกๆ ส่วนที่วางก าลังจะต้องมีการประสานการปฏิบัติกัน 

เส้นทาง 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของข้าศึก 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของข้าศึก 
เส้นทาง 

๑๑๕ 



เป็นอย่างดี 
 
 
 

 
 
 

 
                
  
5.  การซุ่มโจมตีแบบฝรั่ง  การวางก าลังซุ่มโจมตีแบบนี้เลือกภูมิประเทศที่บังคับใช้ปฏิบัติการต่อกองโจรข้าศึก 
คือบริเวณที่ด้านข้างทั้งสองด้านเป็นพ้ืนที่สูงอาจเป็นเนินหรือภูเขาและมีเส้นทางบังคับ จะต้องผ่านเพียงเส้น
เดียว จะเป็นเส้นทางคนหรือถนนก็ได้ฝ่ายดักซุ่มวางก าลังบนเส้นเนินทั้งสองด้าน  ข้อดีของการวางก าลังดักซุ่ม
แบบนี้ คือท าให้ข้าศึกตกอยู่ ในการยิงประสานและเป็นการยากที่กองโจรจะหนีรอดไปได้เพราะมีเครื่องกีด
ขวางทางธรรมชาติ ทั้งสองด้าน พร้อมทั้งก าลังยึดอยู่ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 6.  การซุ่มโจมตีเป็นพ้ืนที่  การซุ่มโจมตีแบบนี้ใช้ส าหรับเมื่อในพ้ืนที่ปฏิบัติการมีเส้นทางเข้าออกหลาย
เส้นทาง ฝ่ายเราไม่ทราบได้ว่าข้าศึกจะใช้เส้นทางใดในการเคลื่อนที่ดังนั้น  จึงต้องวางก าลังในการซุ่มโจมตีไว้ทุก
เส้นทางโดยการวางก าลังเป็นหย่อม ๆ พวกหนึ่งมีก าลังประมาณ 2 - 6 คน จะวางไว้กี่แห่งก็ได้ แต่ละพวก
จะตอ้งถือหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย  วางพ้ืนที่ตรวจการณ์ทิศทางยิงไว้อีกด้วย 
 7.  การวางแผนการซุ่มโจมตี 
        ก.  หลักในการวางแผน 
  -  เส้นทางท่ีข้าศึกอาจเคลื่อนที่ผ่านต้องวางก าลังซุ่มโจมตีไว้ทุกแห่ง 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของข้าศึก 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของข้าศึก 

๑๑๖ 



  -   การวางก าลังซุ่มโจมตีต้องวางให้มีความลึกพอที่จะสังหารข้าศึก  ขณะแตกกระจัดกระจายเมื่อถูกยิงได้ผลดี 
        ข.  การจัดก าลังให้ปฏิบัติตามแผน 
  -  ก าลังคนแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ส่วนระวังป้องกันซึ่งควรอยู่ทางปีกท้ังสองข้างและด้านหลัง  
ห่างจากแนวซุ่มโจมตี  200 – 300  เมตร  แล้วแต่ภูมิประเทศ  ส่วนโจมตีส่วนบังคับบัญชา 
  -  ก าลังอาวุธกระสุนวัตถุระเบิด 
         ค.  การซักซ้อม 

8.  การปฏิบัติเมื่อถูกซุ่มโจมตี 
        ก.  การสั่งการเมื่อไปถึง  ควรท าแต่น้อยท่ีสุด 
        ข.  การเข้าประจ าที่วางตัว 
     -  วิธีเข้าวางตัว 
     -  ข้อระมัดระวังในการเข้าที่วางตัว  สัญญาณการติดต่อระหว่างบุคคล 
     -  การวางอาวุธยิง 
         ค.  การเปิดฉากการยิง  จะเปิดฉากการยิงได้ต่อเมื่อจะท าให้การซุ่มโจมตีคราวนั้นได้ผลมากที่สุด 
ผู้ที่เปิดฉากการยิงได้ก็คือ 

             -  ผบ.หมู่ชุดโจมต ี
             -  ผู้ที่คิดว่าข้าศึกเห็นตนก่อน 

ง.  การหยุดยิง 
     -  มีการนัดหมายหรือก าหนดสัญญาณโดยแน่นอน 
              จ.  การตรวจค้น  แล้วแต่หน่วยซุ่มโจมตีก าหนด 
                   -  ค้นตัวข้าศึก 
                   -  ค้นบริเวณใกล้เคียง 
                   -  รวบรวมอาวุธ  เอกสาร                   
              ฉ.  สัญญาณถอนตัว 
                   -  กลางวัน 
                   -  กลางคืน  
                ช.  จุดนัดพบ 
                      -  เป็นต าบลที่แน่นอนหาได้ง่าย 
                      -  เมื่อท าการซุ่มโจมตีไม่ได้ผลจะได้มารวมตัว  ณ  จุดนัดพบ 
                ซ.  เส้นทางถอนตัวและการระวังป้องกันทางด้านหลังในขณะถอนตัวกลับ ซึ่งหน่วยซุ่มโจมตี
จะต้องสั่งการ  และก าหนดทหารเพื่อท าหน้าที่ลงไปอย่างแน่นอน 
9.  หลักการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ 
 ก.  การเลือกต าบลที่ซุ่มโจมตี 
      -  เลือกฝั่งถนนที่สูงกว่าหรือตรงหน้าผา 
      -  เลือกตรงโค้งถนน ( ควรจะเป็นโค้งลาดชัน ) 
      -  เลือกตรงถนนแคบ ๆ และกลับรถไม่ได้ 

๑๑๗ 



 ข.  การวางแผน 
      -  การสั่งการ 
      - การเคลื่อนที่เข้าท่ีซุ่มโจมตี 
      -  การใช้เครื่องกีดขวาง 
      -  การวางตัวทั้ง ผบ. หนว่ยซุ่มโจมตีและทหาร 
      -  การวางอาวุธยิง 
      -  การตรวจค้นส ารวจทหารและยานยนต์ข้าศึก 
      -  เส้นทางถอนตัว 
      -  จุดนัดพบ 
 ค.  การเลือกเป้าหมาย  ( พ้นรัศมีระเบิดขว้าง  ) 
 ง.  การใช้ระยะห่างจากเป้าหมาย 
 จ.  การใช้ระเบิดหรือเส้นปิดกั้นถนน 
      -  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยแน่นอน 
      -  เวลาที่จะให้ระเบิดท่ีแน่นอน 
      -  ควรจะปิดทั้งหัวและท้ายถนน 
10.  การปฏิบัติเม่ือเปิดฉากยิง 
      -  ใช้อาวุธกลหรือ คจตถ. ยิงรถคันหน้าและคันหลังสุด  เพื่อให้รถท้ังขบวนหยุดเคลื่อนที่ 
      -  เมื่อท าลายข้าศึกให้ตรวจค้นและยึดของ 
      -  หากข้าศึกรู้ตัวกอ่นและต่อต้านอย่างเข้มแข็ง  ฝ่ายเราท าลายไม่ได้ให้ซุ่มยิงแล้วรีบถอนตัวไปยังจุดนัดพบ 
 
  
 
 
               
               
               
 

หมายเหต ุ
 1. ส่วนโจมต ี
 2. ส่วนแยกหน่วยคุ้มกันหน้า 
 3. ส่วนตัดการถอย 
 4. ส่วนป้องกันการเพ่ิมเติมก าลังของข้าศึกข้างหน้าและข้างหลัง 
 5. ส่วนหยุดรถขบวนหน้า 
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๑๑๘ 



การวางก าลังซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ 
11.  การซุ่มโจมตีในเวลากลางคืน 
 -  ผลการยิงลดลง ควรใช้อาวุธกล ลูกระเบิดขว้างมากๆ ถ้าจะให้ดีควรใช้ปืนลูกซอง ก าหนดเขตการยิง 
 -  ค าสั่งต่าง ๆ จะต้องละเอียดชัดเจน 
 -  จุดนัดพบก าหนดให้แน่นอน 
 -  การวางก าลังควรให้ใกล้กันเข้ามา 
 -  ถ้าท าได้ควรเข้าท่ีซุ่มก่อนมืด 
 -  เอาหลักการซุ่มโจมตีในเวลากลางวันมาใช้ให้หมด 
12.  สาเหตุของความล้มเหลวในการซุ่มโจมตี 
 สาเหตุของความล้มเหลวในการซุ่มโจมตี  ส่วนใหญ่มาจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เช่น 
 -  วนิัยของทหารไม่ดี  วินัยการพราง  การใช้แสงปืน  วินัยการยิง 
 -  ไม่กลบเกลื่อนร่องรอย 
 -  การยิงอย่างกะทันหัน 
 -  การควบคุมการยิงไม่ดี 
 -  วางก าลังซุ่มโจมตีไม่เหมาะสม 
 -  ขาดการตรวจการณ์รอบตัว 
 -  เปิดฉากการยิงไม่พร้อมกัน 
 -  การแย่งยิงท่ีหมายเดียวกัน 
 -  การยิงด้านหรือขัดข้อง 
13.  การต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนเดินเท้า  การปฏิบัติการต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนเดินเท้าคงมีการปฏิบัติ 
เช่นเดียวกับการปฏิบัติฉับพลัน  ลักษณะการตีโอบล้อม 
1.  ถ้าหน่วย  ลว.  ทั้งหมดถูกซุ่มโจมตี  ให้ทุกคนโจมตีไปยังที่ข้าศึกวางตัวด้วยการยิงอย่างสูง อาวุธยิงทุกชนิด 
2.  ถ้าบางส่วนของหน่วย ลว. ถูกซุ่มโจมตี ให้ก าลังทั้งหมดท าการยิง แล้วพยายามออกจากพ้ืนที่ที่ถูกซุ่มโจมตี  
ท าการโอบล้อมข้าศึก 
การซุ่มโจมตีของกองโจร   
               
               
               
               
               
               
               
               
 
หมายเหตุ 



               การต่อต้านการซุ่มโจมตีโดยการใช้การยิงและการด าเนินกลยุทธ์ 
14.  การต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนรถยนต์ 
 1.  การเตรียมการระวังป้องกัน 
  -  รถทุกคันเปิดหลังคา  ทหารต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอทุกคนในขบวนถือปืนในท่าเตรียมยิง 
ปากกระบอกปืนออกนอกรถ  กะบะท้ายเปิดขนาดกับถนน  ทหารที่อยู่บนรถพร้อมที่จะโดดลงได้ทันที 

 
-  จัดยามไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ยามด้านหน้าอยู่ตรงพลขับ  ควรใช้อาวุธกล  และท า 

หน้าที่เป็นยามอากาศด้วย 
  -  ผบ.หนว่ยอยู่ข้างหลังกับทหาร 
  -  ทหารที่นั่งและยุทโธปกรณ์ที่บรรทุกต้องมีที่ว่างพอที่ทหารจะท าการยิงได้รวดเร็วในทันทีที่ถูกซุ่มโจมตี 
  -  มีการสื่อสารภายในขบวนยานยนต์ 
  -  ผู้บังคับขบวนต้องจัดไว้คุมขบวนพร้อมผู้ช่วย ผู้ควบคุมขบวนมักจะอยู่ในรถคันแรกและผู้ช่วย
อยู่ในรถคันหลัง  ทั้งสองต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อมีเหตุผิดสังเกตผู้ควบคุมหรือผู้ช่วยสั่งให้หน่วยหยุด
ให้ทหารลงจากรถ ( ถ้าถูกโจมตี ) ด้วยสัญญาณนกหวีด หรืออย่างอ่ืนที่เตรียมไว้ให้ส่วนหนึ่ง ( ส่วนของขบวนที่
ดักซุ่มโจมตี )  ยิงตรึงข้าศึกไว้  รายงานไปยังอีกส่วนทราบเพื่อให้ส่วนหลังท าการตีโอบข้าศึก    

-  มีพลขับช่วย  เพ่ือท าหน้าที่แทนพลขับได้ทันที่ทีพลขับบาดเจ็บ 
  -  ก าหนดความเร็ว 
  -  จัดขบวนยานยนต์ระยะต่อประมาณ  คันละ  30  หลา  ถ้าถนนดีเพ่ิมระยะต่อเป็น  100  หลา 
  -  ถ้าท าได้ควรจัดรถคุ้มกัน  ควรใช้รถหุ้มเกราะ  น าขบวนเป็นรถคุ้มกันข้างหน้าถ้าไม่มีใช้รถ 
1/4   ตัน  พร้อมด้วยอาวุธกล  วิ่งน าขบวนประมาณ  200 – 300  หลา ถ้าถึงที่ ๆ สงสัยหยุดตรวจก่อนหรือยิง 
เข้าไปบริเวรที่คาดว่าจะมีฝ่ายตรงข้ามซุ่มอยู่ 

-  ขอความคุ้มครองจากทางอากาศ 
-   ทหารทุกคนได้รับค าชี้แจงสรุปมาแล้วโดยละเอียด 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

ขบวนยานยนต์ที่มหีน่วยระวังป้องกันเข้มแข็ง 

ทหารราบยานเกราะ 

ทหารช่าง 

บก.หน่วยระวังป้องกัน 

ส่วนตรึง 

ส่วนโจมต ี

ขบวนยานยนต ์

๑๑๙ 

ทหารราบยานเกราะ 

ทหารราบยานเกราะ 



 
2.  การปฏิบัติของหน่วยยานยนต์เมื่อถูกซุ่มโจมตี 

         ก.  รถที่อยู่ในพื้นที่สังหาร 
  1.  ให้เคลื่อนที่โดยเร็วออกจากพ้ืนที่สังหารถ้าท าได้  ทหารทุกคนบนรถเปิดฉากยิง 
  2.  ยามท าการยิงข่มอยู่บนรถทหารที่เหลือลงรถต่อไป ยามลงรถ ทหารทั้งหมดด าเนินการโจมตี
ตรงหน้า 
  3.  รถที่ถูกซุ่มโจมตีทหารลงจากรถและด าเนินการต่อต้านการซุ่มโจมตีโดยการตีโอบ 
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