
บทที ่3 
การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัตกิาร 
1 ประวัติศาสตร์ทางทหาร แสดงให้เห็นแล้วว่า 
- ในการยุทธท่ีกองทัพต่างๆ ได้กระท า มาแล้วนั้น สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ ย่อมมี
บทบาทอันส า คัญยิ่ง ดังจะเห็นได้จากค า กล่าวของ "ซุนวู" นักการ ทหาร และนักการปกครอง 
ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน เมื่อสมัยก่อนพุทธกาล(พระเจ้าเหอ หูล) ซุนวู กล่าวไว้ว่า "การรณรงค์สงคราม
เป็นงานใหญ่ของประเทศชาติ เป็นจุดความเป็นความตาย เป็นวิถีทางไปสู่ความยืนยงหรือดับสูญ 
พึงพินิจพิเคราะห์ให้จงหนัก โดยเฉพาะปัจจัยส า คัญ ๕ ประการคือ ธรรม ลมฟ้าอากาศ ภูมิ
ประเทศ ขุนพลและระเบียบวินัย1. ธรรม คือ สิ่งซึ่งบันดาล ให้ทวยราษฎร์สมานฉันท์ กับฝ่าย
ปกครอง 
2. ลมฟ้าอากาศ คือ กลางวัน กลางคืน ความร้อนความหนาว และความ ผันแปรเปลี่ยนแห่ง
บรรยากาศ 
3. ภูมิประเทศ คือ ความใกล้ไกล ความทุรกันดาร ความราบเรียบแห่งพื้นท่ี ความกว้างแคบของ
แนวรบ ตลอดจนยทุธภูมินั้น อยู่ในลักษณะเป็นอย่างไร 
4. ขุนพล คือ ผู้กอรปด้วยสติปัญญา เท่ียงธรรม เมตตา กล้าหาญ และเข้มแข็งเด็ดขาด 
5. ระเบียบวินัย คือ ระบอบการจัดก า ลังรบ วินัยแห่งทหาร และการใช้จ่ายของกองทัพ"ปัจจัยท้ัง 

5 นี้ แม่ทัพนายกองย่อมรู้ท่ัวกัน ผู้รู้จริงจึงชนะ ผู้ไม่รู้จริงย่อมปราชัย" 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๘ แง่คิดทางทหารเกี่ยวกับพื้นที่ทางยทุธวิธี 
แง่คิดทางทหารเกี่ยวกับพื้นท่ี เป็นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามท่ีกล่าวมาแล้วในการวิเคราะห์พื้นท่ี
ปฏิบัติการ ข้อ ๑ ความมุ่งหมายและข้อพิจารณา ซึ่งเป็นเครื่องจากัด และข้อ ๒ 



ลักษณะทั่วไป ท้ังนี ้เพื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อกิจกรรมทาง
ยุทธวิธีและการช่วยรบ ซึ่งจะพิจารณาต่อไปในการก าหนด หนทางปฏิบัติโดยเฉพาะขึ้นความ
กว้างขวางของการวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับ ภารกิจ เครื่องมือ ท่ีมีอยู่ท่ีจะให้บรรลุภารกิจ และ
เครื่องมือของข้าศึก ซึ่งอาจสามารถใช้ป้องกันการบรรลุภารกิจของฝ่ายเราแง่คิดทางทหาร
เกี่ยวกับพื้นที่ทางยุทธวิธี มีข้อพิจารณา ๕ ประการ ดังนี้ 
๑ การตรวจการณ์และการยิง 
ก. การตรวจการณ์ ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศจะเกื้อกูลให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
และเห็นข้าศึกได้ด้วยสายตา หรือโดยใช้เครื่องเฝ้าตรวจภูมิประเทศท่ีมีความสูงท่ีสุดใน 
พื้นท่ีย่อมจะอานวยให้ตรวจการณ์ได้ดีท่ีสุด ขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือติดตั้งด้วยอากาศ
ยานจะสามารถลดความต้องการภูมิประเทศเช่นนั้นลงได้ ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นข้อจากัดหรือ
ขัดขวางต่อการตรวจการณ์รวมถึงควัน หมอก ฝน ความมือ และพืชสูง ๆ 
ข. การยิง ท่ีใช้ในการวิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบัติการจะรวมถึงพื้นยิงของอาวุธ และลักษณะของระบบ
การยิงของอาวุธเหล่านั้นท่ีมีผลกระทบกระเทือน อันเนื่องมาจากลมฟ้าอากาศ เช่น ลมผิวพื้นซึ่ง
พัดแรงจัด ภูมิประเทศท่ีสูงท่ีมีอยู่ซับซ้อนทั่วไปหรือขาดที่กาบังปิด จะเกิดข้อจ ากัดในการยิงของ
อาวุธนั้น ๆ พื้นยิง ได้แก ่พื้นท่ีซึ่งอาวุธต่าง ๆ สามารถทาการยิงจากท่ีตั้งยิงหนึ่ง ๆ ไปถึงได้อย่าง
ได้ผลแม้ว่าการตรวจการณ์ท่ีดีที่สุดนั้นก็มิใช่จะเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับประกันว่ามีพ้ืนท่ีดีที่สุดเสมอไป 
ฉะนั้น พ้ืนยิงท่ีพึงประสงค์สาหรับอาวุธกระสุนวิถีราบ ก็คือ พื้นท่ีโล่งแจ้งแห่งนึ่งซึ่งสามารถจะ
ตรวจการณ์เห็นข้าศึกได้โดยท่ีข้าศึกไม่สามารถป้องกันการยิงของอาวุธนั้น ๆ ได ้
๒ การซ่อนพรางและการกาบัง 
ก. การซ่อนพราง คือ การป้องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก และอาจจะมีได้จากการอาศัยป่าไม้ 
พงไม้ ป่าหญ้าสูง หิมะที่ถูพัดพาไป ไร่สวน ความมืด ควัน ฝุ่นละออง ฟ้าสลัว ฝน 
ข. การกาบัง คือ การป้องกันจากผลของการยิงเล็งตรงและเล็งจาลอง อาจอาศัยได้จากคู เหมือง 
ถ้า ตลิ่ง หลุมบ่อต่าง ๆ ในพื้นท่ีนั้น หลุมระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ อาคารบ้านเรือนก าแพง คันดิน
ทางรถไฟ ถนนที่สร้างต่ ากว่าพื้นดิน และทางหลวงท่ียกสูงขึ้น เป็นต้น 
ค. การซ่อนพรางและการกาบัง เป็นสิ่งจาเป็นในการเข้าตีและตั้งรับ ถ้าหน่วยทหารสามารถ
เคลื่อนท่ีไปข้างหน้าได้ภายใต้การซ่อนพรางของป่าไม้หมอก หรือในเวลากลางคืนท่ีมีแสงจันทร์ 
โอกาสท่ีจะเกิดการจู่โจมจะมีมากขึ้น ถ้าหน่วยทหารสามารถเคลื่อนท่ีในความกาบังจาก คันค ูคัน
ดินหรือกาแพง กาลังฝ่ายเราย่อมแสวงหาพ้ืนท่ีท่ีทาการตั้งรับ โดยอานวยให้ท้ังการซ่อนพรางและ
การก าบัง แตต่้องไม่มีแนวทางเคลื่อนท่ีของข้าศึกที่มีการกาบังอย่างดี 



๓. เครื่องกีดขวาง 
ก. เครื่องกีดขวาง คือ ลักษณะภูมิประเทศใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือท่ีสร้างขึ้นเพื่อหยุด 
ขัดขวาง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีของทหาร เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ ได้แก ่
แม่น้า ลาห้วย คลอง ทะเลสาบ บึง หน้าผาลาดชัน ป่าทึบ ป่าดงดิบ ทะเลสาบ ภูเขา เมือง เครื่อง
กีดขวางท่ีสร้างขึ้น ไดแ้ก ่งานก่อสร้างท้ังมวล และการทาลายท่ีจัดวางไว้เพื่อหยุดหรือขัดขวางการ 
เคลื่อนท่ีทางทหาร ได้แก ่สนามทุ่นระเบิด หลุมระเบิด คูดักรถถัง สนามเพลาะ ไม้ล้ม เครื่องปิด
ถนน การทาน้าท่วม การทาให้พื้นท่ีอาบพิษด้วยสารเคมีและชีวะ กองอิฐ,หิน,ไฟไหม้ป่า 
ข. เครื่องกีดขวางจะบังเกิดอย่างเต็มที่ เมื่อได้มีการตรวจการณ์และการยิงคุ้มครองด้วย 
เครื่องกีดขวางท่ีอยู่ทิศทางตั้งฉากกับทิศทางเข้าตีย่อมเกื้อกูลแก่ฝ่ายตั้งรับส่วนเครื่องกีดขวางขนาน
กับทิศทางเข้าตีอาจจะขัดขวางต่อการเคลื่อนท่ีทางข้าง และการประสานการปฏิบัติฝ่ายข้างเคียง 
เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติท่ียานยนต์/ยานเกราะไม่สามารถเคลื่อนท่ีผ่านได้ เช่น ป่าท่ีมีต้นไม้
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖” – ๘ “ และมีระยะห่างน้อยกว่า ๒๐” ลาดชันเกิน ๔๕ % พื้นท่ีท่ีมี
ความสูงแตกต่างกัน ๒๐๐ – ๔๐๐ เมตร ใน ๑ กม. ลาน้าท่ีมีตลิ่งสูงชันเกินกว่า ๔ ฟุต และลึก
มากกว่า ๔ ฟุต 
๔. ภูมิประเทศสาคัญ 
ก. ภูมิประเทศสาคัญ คือ ต าบลหรือพื้นท่ีใด ท่ีหากยึดหรือควบคุมได้แล้ว ย่อม 
ก่อให้เกิดความได้เปรียบอย่างเด่นชัดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ลักษณะภูมิประเทศสาคัญจะกาหนดขึ้นเพ่ือ
ว่าพื้นท่ีและต าบลนัน้จะต้องมีการยึดหรือควบคุมในการก าหนดและเลือกหนทางฏิบัติ การเลือก
ภูมิประเทศส าคัญอาศัยภารกิจของหน่วยเป็นมูลฐาน ข้อยกเว้นอีกประการหนึ่ง คือ เครื่องกีดขวาง
เช่น สิ่งปลูกสร้างถ้าได้มอบเป็นท่ีหมายของหน่วยใดหน่วยหนึ่งแล้ว เครื่องกีดขวางจะกลายเป็นภูมิ
ประเทศส าคัญไปซึ่งหน่วยนั้นจะต้องเข้ายึดรักษา 
ข. ภูมิประเทศส าคัญ นอกจากจะมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในภารกิจแล้ว ยังเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ในการพิจารณาการใช้อ านาจกาลังรบ เพื่อท่ีจะทาการควบคุมด้วย การด าเนินกลยุทธ การเฝ้า
ตรวจ การระวังป้องกัน และการใช้การยิงหรือจะใช้วิธีการยึดและครอบครอง 
ค. ในการรบด้วยวิธีรุก ตามธรรมดาแล้วภูมิประเทศส าคัญย่อมจะอยู่ข้างหน้าแนวการวางก าลัง
ของฝ่ายเรา และมักจะก าหนดเป็นท่ีหมาย อย่างไรก็ดีลักษณะภูมิประเทศท่ีอยู่ในเขต 
ปฏิบัติการข้างเคียงก็อาจจะเป็นภูมิประเทศส าคัญได้ ถ้ามีความจ าเป็นต้องควบคุมเพ่ือความ
ต่อเนื่องในการโจมตี 



ง. ในการรบด้วยวิธีรับโดยปกติแล้วภูมิประเทศส าคัญจะอยู่ภายในเขตปฏิบัติการท่ีได้รับมอบและ
ภายในหรือข้างหลังพื้นท่ีตั้งรับท่ีก าหนดขึ้น 
๕. แนวทางเคลื่อนที่ 
ก. แนวทางเคลื่อนท่ี คือ เส้นทางท่ีหน่วยทหารขนาดใดขนาดหนึ่งโดยเฉพาะสามารถเคลื่อนท่ีไปยัง
ท่ีหมายหรือภูมิประเทศส าคัญได้ในการพิจารณาแนวทางเคลื่อนท่ี จะต้องพิจารณาเลือกเส้นทางท่ี
ง่ายต่อการเคลื่อนท่ีและกว้างขวางพอท่ีจะกระจายกาลังดาเนินกลยุทธ์ของหน่วยหนึ่งขนาดของ
หน่วยนั้นจะต้องมีผล อย่างส าาคัญในการปฏิบัติการครั้งนั้น กรมจะพิจารณาแนวทางในการ
เคลื่อนท่ี ของหน่วยกองพัน กองพันจะพิจารณาแนวทางเคลื่อนท่ีของหน่วยขนาดกองร้อย 
แนวทางเคลื่อนท่ีท่ีดีท่ีสุด คือ แนวทางเคลื่อนท่ีให้การตรวจการณ์ดีท่ีสุดสามารถเคลื่อนท่ีได้ในภูมิ
ประเทศได้ มีข่ายเส้นทางดี พื้นยิงดี การซ่อนพรางและการก าบังดี และการกระจายกาลังกระทา
ได้อย่างดี 
ข. แนวทางเคลื่อนท่ีตามหุบเขา ส่วนมากแนวทางเคลื่อนท่ีท่ีดีที่สุดอาจไปตามไหล่ลาดเนิน ซึ่งต่ า
กว่ายอดเนินทางทหารมากกว่าจะเคลื่อนท่ีตามพื้นหุบเขา 
ค. การใช้แนวทางเคลื่อนท่ีตามสันเนิน แนวทางเคลื่อนท่ีท่ีดีที่สุดจะอยู่ต่ ากว่าแนวยอดเนินทาง
ภูมิศาสตร์เล็กน้อย โดยจัดกาลังบางส่วนไว้บนยอดเนินเพ่ือควบคุมยอดเนินเอาไว้ 


