
การตีโฉบฉวย 
ค าจ ากัดความ 
 การตีโฉบฉวย  คือการเข้าตีที่ตั้งของข้าศึกโดยก าลังหน่วยหนึ่งโดยฉับพลัน เพื่อให้ส าเร็จผล
ตามความมุ่งหมาย โดยไม่ประสงค์จะยึดพื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใดไว้ การเข้าตีโฉบฉวยอาจจะออกไป
ปฏิบัติการทางด้านหน้าหน่วยเหนือของตน อาจจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้ 
ความมุ่งหมายของการตีโฉบฉวย 
 กระท าเพ่ือจับกุมเชลยศึก ยึดหรือท าลายอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ เอกสาร ที่ตั้งปืนที่บังคับ
การ ศูนย์กลางสื่อสาร ต าบลส่งก าลังต่าง ๆ  บางโอกาสท าการเข้าตีเพ่ือให้ข้าศึกแสดงที่ตั้งก าลัง ท า
การรบกวนข้าศึกหรือก่อให้เกิดความม่ันใจในความห้าวหาญของหน่วยที่ปฏิบัติการตีโฉบฉวยนั้น 
ลักษณะการตีโฉบฉวย 
 คือการตีโดยฉับพลันทันใด โดยการจู่โจมมิให้ข้าศึกรู้ตัว ก่อความเสียหายโดยรวดเร็วที่สุดตาม
ภารกิจที่หน่วยได้รับมอบในครั้งนั้น ๆ แล้วถอนตัวกลับ เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วโดยไม่ต้องยึดภูมิ
ประเทศที่ข้าศึกยึดอยู่ 
ปัจจัยของการตีโฉบฉวย 
 ปัจจัยที่จะท าให้การตีโฉบฉวยบรรลุความส าเร็จมี ๔ ประการด้วยกันคือ 
 1. จู่โจม การจู่โจมจะมีขึ้นได้โดยใช้เทคนิคหลายประการ เช่น การเคลื่อนที่ในเวลา
กลางคืน ในสภาพอากาศที่เลว เช่น ฝนตก พายุ มีหมอก มีหิมะตก หรือเข้าตีผ่านภูมิประเทศที่ข้าศึก
ไม่คาดคิดว่าจะผ่านเข้าไปได้ 
 2. อ านาจการยิง อ านาจการยิง ณ ที่หมายจะต้องสูงสุด เพื่อให้ได้อ านาจการยิงดังนี้ 
จะต้องเลือกใช้อาวุธให้เหมาะสมกับภารกิจ ใช้อาวุธอัตโนมัติให้มากขึ้น เลือกที่ตั้งยิงให้เหมาะสม และ
หาพลยิงที่มีความแม่นย าประจ าอาวุธ 
 3. การปฏิบัติการอย่างเด็ดขาด ปัจจัยสุดท้ายของการบรรลุความส าเร็จในการตี
โฉบฉวย คือการปฏิบัติการอย่างเด็ดขาด หน่วยที่ปฏิบัติการตีโฉบฉวยจะต้องมีความเด็ดขาดไม่มีความ
ปราณี 
 4. การถอนตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อจบภารกิจแล้วต้องรีบถอนตัวอย่างรวดเร็ว 
การเลือกที่หมายในการตีโฉบฉวย 
 การเลือกที่หมายในการตีโฉบฉวย        ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายในการตีโฉบฉวยเป็นส าคัญที่
หมาย   ในการตีโฉบฉวยควร เป็นที่หมายไม่ม่ันคงถาวรเท่าใดนัก ง่ายต่อการน าหน่วยเข้าปฏิบัติมี
เส้นทางทางเข้าตีและเส้นทางถอนตัวดี หากมีเครื่องกีดขวางก็เป็นเครื่องกีดขวางที่ไม่ล าบากมาก
เกินไป โดยทั่ว ๆ  ไปมักกระท าต่อที่หมายที่ข้าศึกวางแผนป้องกันไว้ไม่มั่นคงถาวร ถ้าข้าศึกตั้งรับอยู่
เป็นหน่วยขนาดกองร้อยลงมาย่อมสะดวกในการตีโฉบฉวย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ภูมิประเทศเป็นส าคัญ ถ้า
เป็นการสู้รบในภูมิประเทศธรรมดาอาจใช้หน่วยใหญ่กว่ากองพันก็ได้ แต่ในภูมิประเทศที่เป็นป่าใช้



ก าลังขนาดหมวด กองร้อย หรือกองพันเป็นอย่างสูง หากท่ีตั้งของข้าศึกเหมาะแก่การยิงช่วยของอาวุธ
หนักฝ่ายเราด้วยก็ยิ่งดี เพราะจะท าให้การตีโฉบฉวยมีผลดียิ่งขึ้น 
การจัดก าลังของการตีโฉบฉวย 
 การตีโฉบฉวยจัดก าลังเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกันดังนี้คือ 

1.           ส่วนบังคับบัญชา 
2.           ส่วนระวังป้องกัน 
3.           ส่วนโจมต ี

1.  ส่วนบังคับบัญชา 
ประกอบด้วย ผบ.หน่วย เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่จ าเป็น     ขนาดของส่วนขึ้นอยู่กับภูมิ

ประเทศสถานการณ์ข้าศึก และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่มาสมทบ อาจจะประกอบด้วย รอง ผบ. หน่วย, พล
น าสารและเจ้าหน้าที่วิทยุ 
2.  ส่วนระวังป้องกัน 
  ขนาดของการจัดส่วนระวังป้องกันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ สถานการณ์ข้าศึกและ
เจ้าหน้าที่ท่ีสมทบ 
 การวางก าลังของส่วนระวังป้องกันมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน 
วิธีที่1  )แบ่งส่วนระวังป้องกันออกเป็น2 ส่วน พวกแรกท าการระวังป้องกันและรับผิดชอบใกล้ที่หมาย 
(ระวังป้องกันภายใน)  พวกสอง ท าการระวังป้องกันและรับผิดชอบเส้นทางจากที่หมาย (ระวังป้องกัน
ภายนอก) 
วิธีที่ 2  ) จัดส่วนระวังป้องกันออกเป็นพวก ๆ ท าการระวังป้องกันแต่ละเส้นทางและพ้ืนที่ที่จะ
เป็นเส้นทาง เคลื่อนที่และเส้นทางถอนตัว (การปฏิบัติวิธีที่2 เป็นวิธีที่ดีที่สุด)  
3. ส่วนโจมตี การจัดส่วนโจมตีขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบ ส่วนโจมตีนี้ประกอบด้วย พวก
สนับสนุน, พวกโจมตี , พวกท าลาย, พวกตรวจค้น หรือเจ้าหน้าที่พิเศษ 
 ก. พวกสนับสนุนท าการยิงช่วยและยิงก้ันกลาง ดังนั้นจะต้องเลือกใช้ที่ตั้งยิงที่อ่อนตัว
และเลือกใช้อาวุธอัตโนมัติให้มากที่สุด 
 ข. พวกโจมตี ท าการโจมตีต่อที่หมายฝ่าความต้านทานของข้าศึกและท าการระวัง
ป้องกันที่หมาย 
 ค. พวกท าลาย  วางระเบิดสิ่งต่าง ๆที่ต้องการท าลาย 
 ง. เจ้าหน้าที่พิเศษ  ท าการจับกุมเชลยศึก, ยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ ก าจัดยาม และไล่ติดตาม
ข้าศึกที่หนี 
 จ. พวกตรวจค้น ท าการตรวจค้นข้าศึกที่ตาย บาดเจ็บ คลังอุปกรณ์ต่าง ๆ และค้นหา
ข้าศึกบริเวณท่ีสงสัยว่าข้าศึกจะหลบซ่อนอยู่ 
ล าดับขั้นในการตีโฉบฉวย 



 - ขั้นเตรียมการ 
 - ข่าวรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการ 
 - การวางแผน 
 - การเคลื่อนที่ไปยังที่หมาย 
 -            การเข้าโจมตีต่อที่หมาย 
 - การถอนตัว 
 - การรายงานผลตามภารกิจที่ได้รับมอบ 
รายละเอียดที่ต้องการทราบจากการลาดตะเวนและการข่าวกรอง 
 - ลักษณะภูมิประเทศที่ละเอียด 
 - เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ 
 - เส้นทางไปกลับ 
 - การวางก าลังของข้าศึก 
 - การระวังป้องกันของข้าศึก 
 - การดัดแปลงที่มั่นของข้าศึก 
 - ขวัญของข้าศึก 
 - การวางก าลังส่วนอื่น ๆ ของเราและข้าศึก 

- อาวุธสนับสนุนที่ข้าศึกมี 
- อาวุธสนับสนุนที่ฝ่ายเราจะช่วยเหลือ 
- การปฏิบัติการในเวลากลางคืน อาจจะต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น

ตามสภาพความมืดหรือความทึบของพ้ืนที่ปฏิบัติการอีก 
แผนการและการเตรียมการในการตีโฉบฉวย 
1.แผนการโดยทั่วไปเมื่อได้รับค าสั่งให้ท าการตีโฉบฉวยก็ออกค าสั่งด้วยวาจาเป็นรูปค าสั่งเตรียมให้ทุก
คนภายในหน่วยทราบ และมอบหน้าที่ให้แต่ละคน 
2.ชี้แจงหน้าที่โดยละเอียดให้แต่ละคนภายในหน่วยทราบ 
3.ชี้แจงเกี่ยวกับการประสานงานดังนี้ 

ก. เวลาที่ออกไปปฏิบัติการ 
ข. เส้นทางไปกลับ รวมระยะทาง 
ค. การผ่านแนวฝ่ายเดียวกันและเส้นทางส ารองในการถอนตัวกลับ 
ง. การปฏิบัติตามจุดต่าง ๆ ในเมื่อเกิดปะทะกับข้าศึก 
จ. รูปขบวนในขั้นต้นที่จะใช้และล าดับหน่วยในการเคลื่อนที่ 
ฉ. การปฏิบัติในเมื่อเริ่มเข้าตีโฉบฉวยขั้นแรก 
ช. จุดนัดพบต่าง ๆ หากจ าเป็นต้องแยกออกจากกัน 



ซ. การปฏิบัติ ณ ที่หมาย 
ฌ. หน้าที่โดยตรงในการตีโฉบฉวยในครั้งนี้ 
ญ. การรายงานผลเมื่อปฏิบัติภารกิจแล้ว 
ฎ. การจัดก าลังและประกอบก าลังของหน่วยตีโฉบฉวยในครั้งนี้ 
ฏ. การซักซ้อมจะต้องท าในลักษณะภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศจริง 

การเคลื่อนที่และล าดับหน่วยในการเคลื่อนที่ 
 ต้องชี้แจงเกี่ยวกับรูปขบวน  ในการเคลื่อนที่ ความรวดเร็ว ระยะต่อภายในรูปขบวนล าดับ
หน่วยรูปขบวนเคลื่อนที่ ขั้นการเคลื่อนที่ การติดต่อสื่อสาร การระวังป้องกันในการเคลื่อนที่ 
การปฏิบัติในพื้นที่ ที่หมายและ ณ ที่หมาย 
 การตีโฉบฉวยโดยทั่วไป แล้ว กระท าด้วยการจู่โจมอาจจะเป็นการเข้าโจมตีโฉบฉวย โดยมี
การช่วยเหลือหรือไม่มีการช่วยเหลือก็ได้ อาจจะเป็นการกระท าในเวลากลางคืนในเวลาทัศน์วิสัยจ ากัด 
หรือภูมิประเทศปกปิดก าบัง แต่ที่ต้องยึดถือก็คือ เคลื่อนที่ใกล้ข้าศึกให้มากท่ีสุด ในลักษณะปกปิด
ก าบัง เมื่อเข้าใกล้มากก็ท าลายข้าศึกด้วยการจู่โจม  เมื่อส าเร็จภารกิจแล้วถอนตัวกลับโดยเร็ว  โดยไม่
ยึดพื้นที่หรือปล่อยให้ข้าศึกเกาะติด  ณ   ที่หมายท าลายหรือสังหารข้าศึกให้มากที่สุด 
การถอนตัวและการร่นถอย 
 ในการตีโฉบฉวย  การถอนตัวนับว่าส าคัญมาก เพราะหากหน่วยเข้าตีโฉบฉวยไม่สามารถ
ท าลายข้าศึกได้  อาจท าให้หน่วยที่เข้าตีโฉบฉวยได้รับความเสียหายมากในขณะที่ถอนตัว 
 ในการถอนตัวกลับหน่วยจะต้องจัดการระวังป้องกันมิให้ข้าศึกโจมตีได้ทุกทาง 

-5- 
การเคลื่อนที่ตามเส้นทางท่ีก าหนดไว้ในแผน หากจ าเป็นต้องแยกกันในขณะถอนตัว เนื่องจากการ
กระท าของข้าศึก เราจ าเป็นต้องก าหนดจุดนัดพบออกเป็นขั้น ๆ ตามความจ าเป็น เพ่ือให้รวมตัวกันได้
อีก และในการถอนกลับจะต้องกระท าโดยเร็ว การจะกระท าได้เรียบร้อยหรือไม่ข้ึนอยู่กับแผนการที่ได้
วางไว้ว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์ครั้งคราวนั้นหรือไม่เพียงใด เมื่อถอนตัวกลับมาที่ปลอดภัยแล้วรีบ
รายงานหน่วยเหนือทันที 

รูปขบวนการตีโฉบฉวยของ ชป.ลว. 
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