
การซุ่มโจมต ี
* การจู่โจมจากที่วางตัวที่ปกปิดต่อเป้าหมาย  

  ที่เคล่ือนที่หรือหยุดอยู่ช่ัวคราว  อาจรวมถึง 

* การโจมตีด้วยการยิงอย่างเดียวกรณีไม่ยึดพื้นท่ี 

* ตะลุมบอนเพื่อเข้าประชิดและท าลายเป้าหมาย 

*หน่วยขนาดเล็กท่ีมี อาวุธยุทโธปกรณ์น้อยสามารถ     
รบกวน ท าลายหน่วย  ขนาดใหญ่ได้ 

 

 
 



การซุ่มโจมตีเป็นยุทธวิธีที่
เหมาะสมในการรบแบบกองโจร 

ไม่จ าเป็นต้องยึดภูมิประเทศ 

 สามารถใช้หน่วยขนาดเล็กที่มี
อาวุธยุทโธปกรณ์จ ากัดเพื่อรบกวน 
ท าลาย 



การซุ่มโจมตีเป็นยุทธวิธี
ที่ต่อต้านกองโจร 

#สามารถเลือกเวลาและสถานที่ได้ 

#ท าให้กองโจรส่งก าลังอาวุธ ยุทโธปกรณ์ได้ยาก 

# ท าให้ข้าศึกตายและบาดเจ็บ ท าให้กองโจรอ่อนแอ  

# ท าลายข้าศึกในการเคลื่อนที่ของฝ่ายกองโจร 



ความมุ่งหมายในการซุ่ม
โจมต ี

ท าลาย 

รบกวน 
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Forces 

 แบบของการซุ่มโจมต ี

เป็นจุด 

เป็น
พื้นที ่



การซุ่มโจมตีเป็นจุด 

หน่วยปฏิบัติการ
โจมตีต่อพื้นที่
สังหารแห่งเดียว 





     การซุ่มโจมตีเป็นพื้นท่ี 

-หน่วยปฏิบัติการซุ่มโจมตีเป็นจุด
หลาย ๆ จุด โดยมีความสัมพันธ์กัน 

-ปกตจิะไม่กระท ำหน่วยทีม่ขีนำดเลก็กว่ำหมวด 





•ประเภทของการซุ่มโจมต ี2 ประเภท   

•1.ซุ่มโจมตีเร่งด่วน                                   

     ปฏิบัตลิักษณะปฏิบัติฉับพลัน 



   วางแผนปฏิบัติต่อเป้าหมาย

โดยเฉพาะ ทราบรายละเอียด ขนาด 

การจัด อาวุธยุทโธปกรณ์ เส้นทางใน

การเคล่ือนท่ี เวลาเป้าหมายจะมาถึง 

จะวางแผนประณีตเมือ่ ข่าวสารแน่นอน 



ค าจ ากัดความ 

พื้นที่วางก าลัง - ภูมิประเทศที่เลือกขึ้นเพื่อวางก าลังซุ่มโจมตี 

 เขตสังหาร - ส่วนหนึ่งของพื้นที่วางก าลังเป็นพื้นที่ระดมยิง 

 ส่วนโจมต ี- ท ำหนำ้ท ีย่งิและตะลุมบอนไปในพ ืน้ท ีส่งัหำร 

ส่วนสนบัสนุน - สนบัสนุนส่วนโจมตด้ีวยกำรยงิเขำ้ไปรอบ ๆ พ ืน้ท ี ่   

     สงัหำร 





หลักพื้นฐานความส าเร็จในการซุ่มโจมตี 

การประสานการยิง 

การควบคุม 

   การจู่โจม 



               *การจู่โจม* 

  - อ านวยให้หน่วยสามารถยึดและควบคุม       
สถานการณ์ไว้ได้ 

-บรรลุได้ด้วยการวางแผนอย่างดี ปฏิบัติ
รอบคอบ 

- สายเกินไปที่จะตอบโต้ 



          *การประสานการยิง* 

  - อาวุธทุกชนิด รวมทั้งทุ่นระเบิด กับ
ระเบิด ปืนใหญร่ะดมยิงอย่างเต็มที่เพื่อ 

     แยกพืน้ที่สังหาร ป้องกันการ
เพิ่มเติมก าลัง และการหลบหนี 



            *การควบคุม* 

  - แจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อ ขศ.เข้ามา 

- ระวังการยิงจนกว่า ขศ.เข้าพื้นที่สังหาร 

- เปิดฉากการยิงที่เหมาะสม 

ส าคัญสุด ขณะที่ ขศ.เคลื่อนที่เข้ามา 



             *การควบคุม* 

- ริเริ่มที่เหมาะสม เมื่อถูกตรวจพบ 

- เมื่อตะลุมบอน ณ เป้าหมายให้เลื่อนหรือย้าย
การยิงสนับสนุน 

- ก าลังที่ซุ่มโจมตีถอนตัวตามเวลา ค าสั่ง 



การจัดก าลังในการซุ่มโจมตี 3 

ส่วน 

ส่วนโจมตี 

ส่วนสนับสนุน 

ส่วนระวังป้องกัน 

ชุดโจมตี 1 ชุดโจมตี 2 

แบบพิเศษ 

ชุด สน. 1 ชุด สน. 2 

ชุด รวป. 1 ชุด รวป. 2 



    วางก าลังเป็นแนว  - ส่วนโจมตีและสนับสนุน       

วางก าลังขนานเส้นทางเป้าหมายที่จะเคลื่อนที่ 
เหมาะกับภูมิประเทศรกทบึ 

   ข้อดี - ควบคุมง่ายเมื่อทัศนะวิสัยดี 
   ข้อเสีย - เป้าหมายกระจายก าลังทางข้างได ้  
 

 

•รูปแบบการวางก าลังซุ่มโจมต ี





รูปตัวแอล-มีความอ่อนตัวมาก 



 ขาด้านยาวตัวแอล(ส่วนโจมตี)วาง

ก าลังขนานพื้นท่ีสังหาร 

 ขาด้านส้ัน(ส่วนสนับสนนุ)ให้วางหักมมุ

ฉาก ยิงกรอกไปยังก าลังอีกด้านหน่ึง 

วางก าลังรปูตัวL มีความอ่อนตัวมาก 

การวางก าลังรูปตัว L 



สัญญาณ 

•การใช้สัญญาณของชุดระวังป้องกัน แจ้งให้ ผบ.หน่วย 
ทราบ 

• สัญญาณเริ่มการซุ่มโจมต-ี ต้องเกิดความเสียหาย 

• สัญญาณเลื่อนการยิง 

• สัญญาณถอนตัว 

•ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ หลีกเลี่ยงแบบตายตัว 



ผู้ให้สัญญาณเปิดฉากการยิง - ผบ.หน่วย
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ที่อยู่ของ ผบ.หน่วย ลว.ในระหว่างที่
หมาย  จะอยู่ที่สามารถควบคุมหน่วยได้ดีที่สุด 

 ส่วนโจมตีที่ท าหน้าที่คุ้มครองให้กับชุด
ท าลาย 

 

การปฏิบัติขณะปฏิบัติ ณ ที่หมาย 



การปฏิบัติของส่วน รวป.จะยิงเมื่อ  

- ขศ.ตรวจพบก่อน 

-ป้องกันการหลบหนี 

-ป้องกันการเพิ่มเติมก าลังของ ขศ. 

การปฏิบัติขณะปฏิบัติ ณ ที่หมาย 



การวางตัวของชุด รวป. 



การตรวจค้นพื้นที่สังหาร 







รวป1 รวป 2 สน.2 สน. 1 จต.2 จต.1 

      ขา้ศกึ 

จุดแยก 



 ในการซุ่มโจมตีนั้น จุดนัดพบ ณ ที่
หมายจะอยู่ห่างจากพื้นที่ซุ่มโจมตี
ไม่เกิน 200 - 400 เมตร  ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะ ภูมิประเทศ  ซึ่งมี
หลักการปฏิบัติดังนี้ 



1. เข้าจุดนัดพบโดยเดินเป็นวงกลมให้หัวขบวน
พบท้ายขบวน  หรือเข้าตามระบบนาฬิกา 
(เช่นเดียวกับการเข้าฐานลาดตระเวน) 

2. ผบ.หน่วยรองตรวจการวางก าลังของตนเองแต่
ละส่วนแต่ละชุด 

3. อาวุธพร้อมท าการยิง (ยังไม่ถอดเครื่องหลัง) 
4. รอง ผบ.หน่วยตรวจการาวงก าลังทั้งหมด 
5. รอง ผบ.หน่วย, ผบ.ส่วน พบ ผบ.หน่วย ลว. 
 



 
6. ผบ. หน่วย มอบการบังคับบัญชาแก่ รอง ผบ.หน่วย ใน

เรื่องการรักษาความปลอดภัยและปัญหาที่ที่อาจเกิดขึ้น
ทางยุทธวิธี (แผนเผชิญเหตุ) 

7. ก าหนดบุคคลที่จะไปตรวจพ้ืนที่ซุ่มคือ ผบ. หน่วย ,พล
วิทยุ,พลแผนที่เข็มทิศ,ผบ.ส่วน 3 ส่วน และชุด รวป. 2 
ชุด 

8. รอง ผบ. หน่วย ลว. อยู่ ณ จุดนัดพบ ณ ที่หมาย 
 



  ภายหลังที่สั่งการแก่ ผบ.หน่วย
รองและก าหนดบุคคลขึ้นไปตรวจ
ภูมิประเทศพ้ืนท่ีซุ่ม  แล้วจะเร่ิม
ตรวจโดย 



 
 

1. น าชุดระวังป้องกันทางขวา, ทางซ้าย,  ผบ.ส่วน, พลวิทยุ
ไปตรวจภูมิประเทศยังพ้ืนที่ซุ่มโจมตี 

2. ทิ้งชุดระวังป้องกันทางขวา ให้ระวังป้องกันทางด้านขวา 
3. ชุดระวังป้องกันซ้าย ผบ.หน่วย ลว. และ ผบ.ส่วน

เคลื่อนที่ไปทางซ้าย 
4. ก าหนดที่วางตัวให้กับชุดระวังปอ้งกันทางซ้าย 



 
 
5. ผบ.หน่วย ผบ.ส่วน เดินกลับทางเดิมและสั่งการ การวาง
ก าลังแก่ ผบ.ส่วน จนถึงชุดระวังป้องกันทางขวา 

6. กระท าเช่นเดียวกับการไป ลว. ทางซ้ายของพื้นที่ซุ่ม 
7. ก าหนดจุดแยกโดยมี ผบ.หน่วย และพลวิทยุ (ตรงกึ่งกลาง) 
8. ผบ.ส่วน เคลื่อนที่ไปยังจุดนัดพบ ณ ที่หมาย 



  เมื่อผบ.ส่วน กลับมาถึงก็สั่งการเพิ่มเติมถึงการ

วางก าลังชุดต่าง ๆ ตามที่ได้รับค าสั่งจาก ผบ.

หน่วย ลว. และปฏิบัติดังนี ้



 

1. ปลดเครื่องหลัง พรางและท าเครื่องหมายของตนเอง
ไว้ โดยวางเป็นแถวหลังหมู่ตนเอง 

2. จัดรูปขบวนให้เป็นไปตามชุดทางด้านขวาและ
ด้านซ้าย 

3. เคลื่อนที่ไปยังจุดแยกโดยมี ผบ.ส่วนเคลื่อนที่น าหน้า
ทั้งด้านขวาและซ้าย 

4. แยกก าลังเมื่อถึงจุดแยก 
 



 
5. อีกชุดหนึ่งจะอยู่ ณ จุดนัดพบ ณ ที่ผบ.ส่วน ก าหนดที่
วางตัวของแต่ละชุดทั้งด้านซ้ายและด้านขวา 

6. ผบ.ส่วน, หัวหน้าชุดตรวจการวางก าลังให้เหมาะสม 
7. รองผบ.หน่วยจะอยู่กับอาวุธสนับสนุนชุดใดชุดหนึ่ง 
ซึ่งแยกกับ ผบ.ส่วนสนับสนุน 

8. ชุดระวังป้องกันหมาย 
 



  ผบ.ส่วนและหัวหน้าชุดได้ตรวจการวาง
ก าลังภายในชุดและส่วนของตัวเองแล้ว ผบ.
หน่วย ลว. จะท าการตรวจการวางก าลัง
หรือไม่นั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับการตกลงใจของ 
ผบ.หน่วยเอง ล ากับขั้นที่จะต้องกระท าใน
ขั้นนี้ คือ 



 
1. ก าหนดเขตการยิงให้กับทุกคน โดยผบ.ส่วน และ ผบ.ชุด 
2. ผบ.หน่วย ผบ.ส่วน และผบ.ชุด วางทุ่นระเบิดหรือกับ

ระเบิดตามความจ าเป็น 
3. ตรวจสอบที่วางตัวและพื้นยิง 
4. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย 
5. ควบคุมวินัยในการซุ่มโจมต ี



1. การเตือนการเข้ามาของข้าศึกล่วงหน้า 
2. ไม่ท าการยิงจนกว่าข้าศกึจะเคลื่อนที่เข้ามาใน

พื้นที่สังหาร 
3. เปิดฉากการยิงในเวลาที่เหมาะสม 
4. ด าเนินการปฏิบัติที่เหมาะสม ถ้าหากว่าข้าศึก

ตรวจพบการซุ่มโจมตีก่อน 



 
  5. ยกและย้ายการยิงสนับสนุนเมื่อท าการโจมตี รวมทั้ง

 การเข้าตะลุมบอนกบัข้าศึก 
  6. ถอนตัวของก าลังซุ่มโจมตีทันเวลาและเปน็ไปอย่าง

 เรียบร้อย 
  7. ทหารทุกคนจะต้องมีความอดทน อดกลั้น และ

 บังคับตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นเมื่อข้าศึกเริม่เข้าและไม่เสีย
 วินัย 



  ก่อนเปิดฉากยิง ผบ.หน่วย จะได้รับแจ้งจากส่วนระวัง

ป้องกันทางขวาหรือทางซ้ายก่อนเข้ามาของข้าศึก และ

จ านวนของข้าศึก ทุกคนจะไดสัญญาณให้ตื่นตัวและทราบ

การเข้ามาของข้าศึกและปฏิบัติดังนี ้



 
1. ปล่อยให้ข้าศึกเคลื่อนที่เข้ามาเตม็เขตสังหาร 
2. ผบ.หน่วย เปิดฉากการยิงหรือบุคคลท่ีคิดว่าข้าศึกได้เห็น

ตนก่อน(หรือตามที่ตกลง) 
3. ถ้าท าได้ควรเปิดฉากการยิงด้วยทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 

M18 A1 
4. ท าการยิงด้วยอ านาจการยิงที่รนุแรงทีสุ่ด 
 



  
 5. อาวุธสนับสนุนยิงสกัดกั้นการถอนตัว หรือการ 
       เพิ่มก าลังของข้าศึก (ถ้ามี) 
 6. ถ้ามีเครื่องให้แสงสว่างควรใช้ในตอนนี้ (ส่อง                                

เฉพาะทิศทางขา้ศึก) 
 7. หยุดยิงเมื่อคิดว่าข้าศึกได้รบัความเสียหายอย่าง        

มากที่สุด อาจใช้พลุสัญญาณหรือเสียงนกหวีด 



  ภายหลังที่ได้ค าสั่งหยุดยิงแล้ว 
โดยอาศัยสัญญาณหรือค าสั่งที่ตก
ลงกันแล้ว ก็จะเริ่มท าการตรวจค้น 



 
1. ชุดตรวจค้นจะออกมาเมื่อได้รับค าสั่งให้ตรวจค้นจากย่านกลาง
และหันหลังให้กัน เปิดฉากการยิงไปยังข้าศึกที่บาดเจ็บล้มตาย 
หรือต าบลที่น่าเป็นอันตรายอื่น ๆ  

2. ผบ.หน่วย จะตรวจสอบการตรวจค้นอยู่บริเวณแนวซุ่มโจมตี 
3. ท าการตรวจค้นไปด้านขวาและซ้ายจนถึงชุดระวังป้องกัน 
4. กลับเข้าด้านหลังของชุดระวังป้องกัน และรายงานให้ผบ.หน่วย
ทราบถึงผลการตรวจค้น 



  เมื่อตรวจค้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผบ.หน่วย

จะสั่งถอนตัวด้วยสัญญาณหรือค าสั่งที่ตกลง

กันแล้ว 



1. ชุดตรวจค้นขวาซ้ายจะถอนตัวก่อน 
2. ชุดอื่น ๆ ท้ังซ้ายและขวาจะถอนตัวตามกันไป 
3. ชุดระวังป้องกันขวาซ้ายและถอนตัวหลังสุด เมื่อถึง ผบ.

หน่วย ชุด รวป. จะแจ้งให้ทราบว่าชุดระวังป้องกันขวา
หรือซ้าย 

4. ผบ.หน่วย ถอนตัวหลังสุด 
5. ถ้ามีการท าลายก็ให้ด าเนินการในขั้นนี้ โดยให้สัญญาณว่า 

“จุดระเบิดเข้าที่ก าบัง” 3 ครั้ง 



  เมื่อถึงจุดนัดพบ ณ ที่หมายแล้ว จะต้องรีบ

กระจายข่าวและด าเนินการต่อไปนี้ 



 
1. ผบ.ส่วน, ผบ.หน่วย เพื่อทราบถึงผลการซุ่ม 
2. ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี) 
3. แจกจ่ายกระสุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. รายงานผลการปฏิบัติไปยังหน่วยเหนือด้วยวิทยุ (สรุป

สั้นๆ) 
5. เคลื่อนที่กลับโดยเร็วคุ้มกันโดยส่วนระวังป้องกัน 



 รายงานผลการปฏิบัต ิ
ไปยังหน่วยเหนือด้วยวิทยุ (สรุปสั้นๆ) 

• S = Size      ขนาด 
• A = Activity     พฤติการณ์ 
• L = Location     ที่ตั้ง (พิกัด/ภาพสเก็ต) 
• U = Unit/Uniform หน่วย/เครื่องแบบ 

• T = Time       เวลาที่พบ 

• E = Equipment      ยุทโธปกรณ ์

 


