อทร. 3430
(การปฏิบัติการตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก)

พ.ศ.๒๕๔๔

อทร. 3430

การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก

พ.ศ.๒๕๔๔

จัดทําเมื่อ ก.พ.๔๔

อทร.3430

การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก

พ.ศ.๒๕๔๔

เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ หมายเลข 3430
การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก

จัดทําโดย
คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร.ดานยุทธการ
กิจการพลเรือน และการสรรพาวุธ
กุมภาพันธ ๒๕๔๔

พิมพครั้งที่ ๑
๒๕๔๔

อทร.3430
ลําดับ
ที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลงแกไข
รายการแกไข

วันเดือนป
ที่ทําการ
แกไข

ผูแกไข
(ยศ-นาม-ตําแหนง)

หมายเหตุ

ก.
สารบัญ
บทที่ ๑

บทที่ ๒

แนวความคิดในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
- คํานํา
- กลาวโดยทั่วไป
- ตําแหนงสําคัญที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
- ขอพิจารณาสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
- สิ่งทาทายตอการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
- แบบตางๆ ของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
- ลําดับขั้นของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
- การวางแผน
- การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ขั้นการขึ้นสูเรือ
- การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ขั้นการซักซอม
- การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ขั้นการเคลื่อนที่สูที่หมาย
- การสิ้นสุดของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
การจัดหนวยและการบังคับบัญชา
- กลาวนํา
- กลาวโดยทั่วไป
- ความรับผิดชอบตางๆ
- ขอพิจารณาในการวางแผน
- ขอพิจารณาในการจัดหนวย และการบังคับบัญชา
- ขอพิจารณาตางๆ ในการวางแผนขั้นตน
- การจัดหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก
- ความสัมพันธทางการบังคับบัญชา
- คําสั่งนโยบายขั้นตน
- พื้นที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก
- การควบคุมหวงอากาศ
- ระบบการควบคุมหวงอากาศ

หนาที่

๑
๑
๑
๔
๔
๕
๖
๘
๙
๙
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๒
๑๔
๑๔
๑๖
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

- การถายโอนการควบคุมพันธกิจตางๆ เมื่อสภาวะตางๆ เหมาะสม และหนวยที่มี
หนาที่
ประสานงานตางๆ ไดจัดตั้งขึ้นบนฝงเรียบรอยแลว
- ผบ.สวนกองกําลังทางอากาศรวม

๒๗
๒๗
/ บทที่ ๓ ….

ข.
หนาที่

บทที่ ๓

บทที่ ๔

การเขาสูการวางแผน
- กลาวนํา
- ความมุงหมายและขอบเขต
- กลาวโดยทั่วๆไป
- ความรับผิดชอบ
- ขอพิจารณาในการวางแผน
- ขอพิจารณาพิเศษ
- ขอพิจารณาตางๆขั้นมูลฐาน
- กรรมวิธีในการวางแผน
- อธิบายขั้นตางๆของกรรมวิธีในการวางแผนขั้นตน
- คําสั่งนโยบายขั้นตน
- การกําหนดตัว ผบ. และการประชุมฝายอํานวยการตั้งแตเนิ่นๆ
- การประชุมวางแผนในขั้นตน
- แผนโครง
- แผนสํารอง
ขอตกลงใจขัน้ มูลฐาน
- กลาวนํา
- ความมุงหมายและขอบเขต
- กลาวโดยทั่วไป
- ความรับผิดชอบตางๆในขั้นการวางแผน
- ขอพิจารณาตางๆในการวางแผน
- ขอพิจารณาพิเศษตางๆ

๒๙
๒๙
๒๙
๒๙
๓๑
๓๑
๓๑
๓๓
๓๖
๓๙
๔๐
๔๐
๔๐
๔๖
๔๖
๔๘
๔๘
๔๘
๔๙
๕๑
๕๑
๕๑

- การเลือกหนทางปฏิบัติโดยทั่วๆไปของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๕๑
- การเลือกที่หมายของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๕๒
- การพิจารณาตกลงใจภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก
๕๒
- การกําหนดตําบลยกพลขึ้นบก
๕๓
- การพิจารณาตกลงใจที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก
๕๕
- การเลือกหัวหาด
๕๗
- การเลือกพื้นที่ยกพลขึ้นบก
๖๐
/ - การกําหนด …
ค.

บทที่ ๕

หนาที่

- การกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก ๖๓
- การเลือกหาดยกพลขึ้นบก
๖๔
- การเลือกเขตสงลงของ ฮ.
๖๖
- การเลือกเขตสงลง และเขตทิ้งลงของ บ.
๖๗
- การพิจารณาตกลงใจ วัน – ว. และเวลา – น. ในการยกพลขึ้นบก
๖๘
- การเริ่มตนการวางแผนในรายละเอียด
๗๐
การปฏิบัติการยุทธบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก
๗๑
- กลาวนํา
๗๑
- จุดมุงหมายและขอบเขต
๗๒
- กลาวทั่วไป
๗๓
- ความรับผิดชอบของผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ
ผูบัญชาการกําลังรบยกพลขึ้นบก
๗๔
- ขอพิจารณาในการวางแผน
๗๔
- ขอพิจารณาเฉพาะ
๗๔
- ขอพิจารณาพื้นฐาน
๗๕
- รูปแบบการจัดหนวยของกําลังรบยกพลขึ้นบก
๗๗
- การดําเนินกลยุทธ
๘๑

-

บทที่ ๖

กองหนุน
การรักษาความปลอดภัย
การตั้งรับของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ลักษณะการตั้งรับเพื่อตอตานการปฏิบัติการเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งของ
ขาศึก
การปฏิบัติการสนับสนุนและการปฏิบัติการกอนการโจมตี
- คํานํา
- กลาวโดยทั่วไป
- ความรับผิดชอบตางๆ
- ขอพิจารณาในการวางแผนตางๆ
- ภารกิจและกิจตางๆที่เหมาะสมในการปฏิบัติการกอนการโจมตี

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๙๑
๙๑
๙๑
๙๒
๙๓
๙๕

/ - การลาดตระเวน …
ง.
หนาที่

-

การลาดตระเวนหาขาว
การจัดเตรียมพื้นที่ยกพลขึ้นบก
การขึ้นบก
การลวง
อาวุธสนับสนุนตางๆ
การประสานกับกําลังอื่นๆ

๙๕
๙๕
๙๖
๙๖
๙๙
๑๐๐

คํานํา
เอกสารฉบับนี้ไดแปลและเรียบเรียงจาก “Joint Doctrine For Landing Force
Operations”
ซึ่งเปนหลักนิยมรวมในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ที่เนนในการ
ปฏิบัติการรวมระหวางกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ในกรณีที่ตองมีการจัดกําลัง
รวมกันในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก สําหรับเอกสารฉบับนี้มีดวยกันทั้งหมด ๒๐ บท
โดยเนนการปฏิบัติการตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก ทั้งการวางแผน ความสัมพันธทางการบังคับ
บัญชากับ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กองกําลังอื่นๆ รวมถึงการปฏิบัติใน
ขั้นตางๆ ซึ่งในการแปลและเรียบเรียง คณะทํางานไดดําเนินการแปลและเรียบเรียง ตั้งแตบทที่ ๑ ถึง
บทที่ ๖ โดยเนนในเรื่องของขั้นตอนในการวางแผน, ความสัมพันธทางการบังคับบัญชา และขอ
ตกลงใจมูลฐานเปนหลัก สวนที่เหลืออีก ๑๔ บท คณะทํางานจะไดดําเนินการแปลและเรียบเรียงใน
โอกาสตอไป หากมีขอบกพรองสมควรไดรับการแกไข กรุณาแจงมาที่หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
(ยก.นย. โทร. ๐๖๒ - ๑๐๓๒) เพื่อที่จะไดดําเนินการแกไขตอไป
คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิง ทร.
ดานยุทธการ กิจการพลเรือน และการสรรพาวุธ
พ.ศ.๒๕๔๔

บทที่ ๑
แนวความคิดของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
๑. คํานํา
ก. การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก เปนการโจมตีจากทางทะเลโดยกําลังทางเรือและ
กําลังรบยกพลขึ้นบกซึ่งอยูในเรือหรือยานตางๆที่เกี่ยวของกับการขึ้นบกบนชายฝงขาศึก หรือพื้นที่
ชายฝงที่ขาศึกยึดครองอยู โดยปกติการปฏิบัติการนี้มีความตองการในการสนับสนุนดวยกําลังทาง
อากาศ และการยิงสนับสนุนดวยปนเรืออยางกวางขวาง และมีคุณลักษณะในการสนธิกรรมการ
ปฏิบัติการของกําลังตางๆที่ไดรับการฝก ซึ่งมีการจัดและมียุทโธปกรณสําหรับพันธกิจในการรบที่
แตกตางกัน เขามาปฏิบัติการรวมกัน
ข. การปฏิบัติการทางน้ําที่ไมใชการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก การปฏิบัติการรบซึ่ง
เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายทางน้ํา เชนการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการใชนานน้ําในแผนดิน การ
ปฏิบัติการในการรับ-สงขามฟาก การปฏิบัติการจากฝงสูฝงซึ่งกําลังรบยกพลขึ้นบกไมไดลําเลียงขึ้น
สู เ รื อ รบ การปฏิ บั ติ ก ารในการขึ้ น บกทางธุ ร การจากทางน้ํ า บนดิ น แดนของฝ า ยเดี ย วกั น การ
ปฏิบัติการสถานีขนสงทางน้ํา (WATER TERMINAL OPERATIONS) และการปฏิบัติการสงกําลัง
บํารุงบนพื้นที่ชายฝง (LOGISTICS OVER THE SHORE OPERATIONS) ซึ่งมีคุณลักษณะตางๆ
และใชเทคนิคบางประการของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก อยางไรก็ตามการปฏิบัติการ
เหลานี้ไมถือวาเปนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก นอกจากนั้น การปฏิบัติการอื่นๆที่
เกี่ยวของกับกําลังรบยกพลขึ้นบก แตไมพิจารณาวาเปนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก เชน
การบรรเทาภัยพิบัติ การอพยพพลเรือนหรือเจาหนาที่ซึ่งไมเกี่ยวกับการรบ ออกจากพื้นที่ที่มีความ
ขัดแยง (NONCOMBATANT EVACUATION OPERATIONS, NEO) และการปฏิบัติการอื่นๆใน
เหตุการณวิกฤต
ค. กําลังรบยกพลขึ้นบก กําลังรบยกพลขึ้นบกเปนการจัดกําลังเฉพาะกิจของหนวยทหาร
ตางๆ กําลังทางอากาศและกําลังภาคพื้นดินเพื่อการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก
๒. กลาวโดยทั่วไป

ก. คุณลักษณะของกําลังทางเรือ
การสงครามสะเทินน้ําสะเทินบกเปนการรวมประเภท
ของเรือ อากาศยาน อาวุธทั้งหลาย และกําลังรบยกพลขึ้นบกเขาดวยกัน เพื่อปฏิบัติการทางทหารที่มี
ความสอดคลองกันในการสูรบกับฝายขาศึกบนฝง คุณลักษณะของกําลังทางเรือของการปฏิบัติ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกไดแสดงใหเห็นในหลักสําคัญตางๆ ซึ่งมีผลตอการจัดกําลัง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และการดําเนินการในการปฏิบัติการ
ข. ขีดความสามารถและขอจํากัดตางๆ
(๑) ขอไดเปรียบของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ขอไดเปรียบที่สําคัญของ
การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกไดจากความออนตัว และขีดความสามารถในการรวมกําลัง
ที่เขมแข็งและมีดุลยภาพเขาโจมตีตอจุดที่เลือกในระบบการปองกันของขาศึก การปฏิบัติการยุทธ
สะเทินน้ําสะเทินบกจะใชการจูโจมโดยการใชประเภทและขนาดของกําลังรบที่ตองการเขาโจมตีตอ
จุดออนของขาศึก ณ เวลา และตําบลที่ที่ไดเปรียบมากที่สุด เพียงแตภัยคุ กคามอันเกิดจากการ
ปรากฏของกองกําลังที่เขาปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ก็อาจจะทําใหขาศึกตองกระจายกําลัง
และอาจจะยังผลใหการปฏิบัติการของขาศึกตองสิ้นเปลืองสูญเปลา และไรประโยชนตอความ
พยายามที่จะปองกันฝง
(๒) ความตองการที่สําคัญยิ่งของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก คือ การ
สถาปนากําลังรบบนฝง จากขีดความสามารถในตอนตนที่เริ่มจากศูนย จนเปนกําลังโจมตีที่มีการ
ประสานกันอยางเต็มที่ เมื่อการโจมตีสามารถรุกคืบหนาตอไปยังที่หมายสุดทาย ของกองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกได มาตรการพิเศษตางๆที่นํามาใชเพื่อใหบรรลุถึงความตองการนี้ ทํา
ใหรูปแบบการจัดกําลังและเทคนิคของการสงครามการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกแตกตางจากการ
สงครามทางบก
(๓) การเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒนาการรูปแบบการสงคราม หลักนิยม ยุทธวิธี เทคนิค
และกรรมวิธีสําหรับการดําเนินการในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ไมมีหลักการที่
แน น อนตายตั ว เป น การปฏิ บั ติ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและมี ก ารวิ วั ฒ นาการให ส อดคล อ งกั บ
เทคโนโลยีสมัยใหม ภัยคุกคาม และความตองการตางๆที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง ดังตัวอยางเชน ใน
คศ.๑๙๔๕ มีเพียง ๑๗% ของแนวชายฝงทะเลของโลกที่สามารถยกพลขึ้นบกไดดวยการเขาโจมตี
ตรงหนา แตการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมๆในปจจุบัน เชน เฮลิคอปเตอร และยานเบาะอากาศสะเทิน
น้ําสะเทินบก (LANDING CRAFT AIR CUSHION, LCAC) ทําใหการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก
สามารถกระทําบนพื้นที่ชายฝงทะเลที่ฝายขาศึกยึดครองอยูไดถึง ประมาณ ๗๐ % ของพี้นที่ชายฝง
ทะเลทั้งหมดของโลก สิ่งประดิษฐใหมๆซึ่งกาวหนาไปตามการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหมี

ความออนตัวมากขึ้นในการเลือกตําบลที่ยกพลขึ้นบก และยังเพิ่มปญหาใหกับกําลังของฝายขาศึก ที่
ทําการตั้งรับเพื่อปองกันพื้นที่ชายฝงมากขึ้น แตในทางตรงกันขาม กําลังรบยกพลขึ้นบกตองเผชิญ
กับภัยคุกคามจากอาวุธที่ทันสมัย ซึ่งไดรับการปรับปรุงใหมีสมรรถนะสูงขึ้น ทั้งในเรื่องระยะยิง
ความแมนยํา และความคลองแคลวในการเคลื่อนยายที่ตั้งยิง ตลอดจนความเปนไปไดที่ฝายขาศึกจะ
ใชอาวุธนิวเคลียร หรืออาวุธเคมีก็ยังคงมีอยูเสมอ นอกจากนั้นความกาวหนาในการทําสงคราม
อิเล็กทรอนิกส, ขีดความสามารถในการรวบรวมขาวสาร เพื่อดําเนินกรรมวิธีใหเปนขาวกรองได
ตามเวลาและสถานการณที่เปนจริง, ขีดความสามารถในการการวิเคราะหและการใหไดมาซึ่งเปา
หมาย และความกาวหนาอื่นๆที่ทําใหอํานาจการทําลายลางและชวงจังหวะเวลาของการสงคราม
เพิ่มขึ้น
ค. ความมุงหมายและการใชกองกําลังสะเทินน้ําสะเทินบก เหตุผลในการใชการปฏิบตั ิการ
ยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกก็คือ
(๑) เพื่อปฏิบัติการรบตอไป
(๒) เพื่อใหไดมาซึ่งตําบลที่สําหรับใชเปนฐานทัพเรือหนา หรือฐานทัพอากาศยานหนา
(๓) เพื่อขัดขวางขาศึกไมใหใชพื้นที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
(๔) เพื่อตรึงกําลังขาศึกไว และเปดโอกาสใหกําลังฝายเราสามารถปฏิบัติการอื่นๆ ได
ง. การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกที่ไมไดปฏิบัติตามปกติ
(๑) ในระดับความขัดแยงอื่นๆ ที่มิใชการสงคราม และมีการใชกําลังทางทหารเขา
ปฏิบัติการ เชน ในสถานการณการตอตานผูกอการราย รวมถึงสถานการณตางๆที่อาจทําใหเกิด
ความไมมั่นคงในภูมิภาคตางๆของโลก จําเปนจะตองใชกําลังที่สามารถตอบโตตอเหตุการณที่อาจ
เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ซึ่งกําลังที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
อาจจะเหมาะสมกั บ การแกป ญ หาความขั ด แย ง ในลั ก ษณะเช น นี้ เนื่ อ งจากเป น กํ า ลัง ที่ ส ามารถ
เคลื่อนที่ไดอยางอิสระจากทางทะเล และใชกําลังเขาปฏิบัติการ ณ ตําบลที่ และเวลา ตามที่กําหนด
ไวได
(๒) เมื่อกําลังที่ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก สามารถเขาไปวางกําลังอยูใกลพื้นที่ที่
อาจเกิดเหตุการณความยุงยากขึ้นได หรือสามารถวางกําลังไดอยางเหมาะสมในทางยุทธศาสตรใน
สภาพที่ มีความพร อมรบแล ว ก็อาจจะสามารถปองปรามการปฏิบัติ ของฝ ายขาศึกได โดยที่ ไม
จําเปนตองใชการปฏิบัติการโดยตรง ตอกําลังของฝายขาศึก
(๓) การใชกําลังสวนอื่นๆ
กําลังที่กระโดดรมลงหรือสงลงทางอากาศ อาจใชเพื่อ
ปฏิบัติการรวมกับกําลังที่ทําการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกในการแกไขวิกฤตการที่เกิดขึ้นจากความ

ขัดแยงในระดับต่ํา เพื่อเพิ่มความออนตัว และความคลองแคลวในการปฏิบัติการ โดยเฉพาะกอง
กําลังอากาศ-พื้นดิน เปนอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะสรางสมกําลังรบและทําใหเกิดความตอเนื่องใน
การปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณตางๆ ที่การปฏิบัติการเริ่มจากกองกําลังที่มีขนาดจํากัด
เข า ทําการสู ร บกั บ ฝ ายข าศึ กอย างรวดเร็ ว จากกองกํา ลังที่ วางไว ใ นพื้ น ที่ ส ว นหน า (FORWARD
DEPLOYED FORCES) กองกําลังอากาศ-พื้นดินอาจจะเคลื่อนยายไปยังพื้นที่ที่มีภัยคุกคาม หรือ
สนามบินใกลเคียงซึ่งสามารถเขาทําการรบในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามตอไปได
๓. ตําแหนงสําคัญที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ก. ผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก (COMMANDER, AMPHIBIOUS
TASK FORCE, CATF) เปนนายทหารเรือ ซึ่งรับผิดชอบทั้งปวงตอการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบก
ข. ผูบัญชาการกําลังรบยกพลขึ้นบก (COMMANDER LANDING FORCE, CLF) เปนนาย
ทหารนาวิ ก โยธิ น หรื อนายทหารบกที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ง ปวงต อกํ าลั ง รบยกพลขึ้ น บก (LANDING
FORCE, LF) (ซึ่งอาจจะรวมถึงหนวยกําลังทางอากาศดวย) ในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บก ผูบัญชาการกําลังรบยกพลขึ้นบก เปนผูใตบังคับบัญชาของผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก ตั้งแตการรับคําสั่งนโยบายขั้นตนจนถึงการสิ้นสุดของการปฏิบัติการ อยางไรก็
ตามผูบัญชาการกําลังรบยกพลขึ้นบกมีฐานะที่เทาเทียมกับ ผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก ในการวางแผนการปฏิบัติในสวนที่ตนรับผิดชอบ
๔. ขอพิจารณาสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ก. การปฏิบัติการรวมและการประสาน การปฏิบัติการรวมและการประสานกันอยางใกลชิด
ระหวา งกองกํ าลั งต า งๆ ที่ เข าร ว มในการปฏิ บัติ ก ารยุท ธสะเทิ น น้ํ าสะเทิ น บกมี ความสํ าคั ญ ต อ
ความสําเร็จภารกิจเปนอยางยิ่ง และกองกําลังตางๆยังตองมีความเขาใจในพันธะหนาที่ที่มีรวมกัน
รวมถึงขีดความสามารถพิเศษและขอจํากัดของแตละหนวย อยางชัดเจน ในระหวางขั้นการวางแผน
ผู บั ญ ชาการกองกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ สะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก ผู บั ญ ชาการกํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บกและ
ผูบังคับบัญชาหนวยอื่นๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนโยบายขั้นตน จะมีฐานะเทาเทียมกันในการ
บังคับบัญชา และตองไดรับรูถึงขอตกลงใจขั้นมูลฐานและมีความเขาใจในวัตถุประสงค และ
ระเบียบปฏิบัติที่เหมือนๆกัน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันไดอยางอิสระ ขอขัดแยงใดๆที่
เกิดขึ้นระหวางผูบังคับบัญชาของกองกําลังตางๆซึ่งไมสามารถตกลงกันได จะสงไปยังหนวยเหนือ
ที่รับผิดชอบทั้งปวงสําหรับการปฏิบัติการนี้เพื่อหาขอยุติหรือขอตกลงใจตอไป ถาภารกิจของกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิ นบก และกํ าลั งรบยกพลขึ้นบกไดผานการวิ เคราะห และวางแผนจน

คืบหนาถึงจุดที่ไดกําหนดขอตกลงใจขั้นมูลฐาน (ดูบทที่ ๔) และกําลังรบยกพลขึ้นบกไดขึ้นสูเรือ
เรียบรอยแลว ผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกก็จะเขารับผิดชอบและควบคุม
กองกําลังและการปฏิบัติการทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก หลังจากที่ไดเริ่มตนการปฏิบัติไปแลว หรือถาการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบก เริ่มตนจากกองกําลังที่เตรียมพรอมอยูบนเรือซึ่งวางกําลังอยูในทะเลเรียบรอยแลว จะตอง
มี ก ารวางแผนโดยผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ กี่ ย วข อ งอี ก ครั้ ง หนึ่ ง บนพื้ น ฐานที่ มี ฐ านะเท า เที ย มกั น
เชนเดียวกับขั้นการวางแผน หรือเปนไปตามที่ระบุรายละเอียดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตน
ข. การครองความไดเปรียบดวยกําลังทางเรือ และการครองความไดเปรียบทางอากาศ เพื่อให
การปฏิบัติการของกําลังสะเทินน้ําสะเทินบกประสบผลสําเร็จ จําเปนจะตองมั่นใจในการไดการ
ครองความไดเปรียบดวยกําลังทางเรือในการตอตานกําลังผิวน้ํา และกําลังเรือใตน้ําของฝายขาศึก
รวมถึงการครองความไดเปรียบทางอากาศ และการครองความไดเปรียบของกําลังอื่นๆ ที่เปนฝาย
เราตอกําลังของฝายขาศึกบนฝงในพื้นที่ที่หมาย อยางไรก็ตาม เมื่อเผชิญกับสถานการณบังคับ การ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก อาจจะไมสามารถปฏิบัติการภายใตเงื่อนไขที่จะตองไดการ
ครองความไดเปรียบของกําลังทั้งปวงของฝายเราตอฝายขาศึก ตัวอยาง เชน ถาฝายเราสามารถครอง
ความไดเปรียบดวยกําลังทางผิวพื้นน้ํา และทางอากาศ ถึงแมวากําลังรบยกพลขึ้นบกจะไมไดเปรียบ
ตอกําลังทางบกของฝายขาศึก ก็สามารถใชความไดเปรียบของกําลังทางผิวพื้นน้ํา และกําลังทาง
อากาศ ทําการสูรบกับกําลังทางบกของฝายขาศึกไดอยางมีประสิทธิภาพ เสมือนหนึ่งวาฝายเรามี
กําลังมากกวาฝายขาศึกในพื้นที่ที่หมาย และกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ควรมี
หลักประกันสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกดังนี้
(๑) มีอิสระในการปฏิบัติการ โดยปราศจากการรบกวนจากกําลังทางผิวพื้นน้ํา, กําลัง
ใตน้ํา และกําลังทางอากาศ หรือกําลังทางบกของฝายขาศึกจากภายนอกพื้นที่ที่หมายฯ
(๒) มีขีดความสามารถในการสงกําลังอยางตอเนื่อง ใหแกกองกําลังตางๆ บนฝง
๕. สิ่งทาทายตอการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
เปนการปฏิบัติการที่ตองเผชิญกับความยากลําบาก และความยุงยากตางๆมากมาย เชน การประกอบ
กําลังจากหนวยที่มีขีดความสามารถหลากหลาย, ลักษณะลมฟาอากาศที่ไมเอื้ออํานวยรวมถึงสภาพ
ของคลื่นในทะเล และลักษณะทางอุทกศาสตร เปนตัวอยางของอุปสรรคและอันตรายที่ปกติแลวจะ
ไมพบในการสงครามทางบก ปญหาทางดานการสงกําลังบํารุงที่เห็นไดชัด ไดแก การบรรทุกกําลัง
พลนับพันคน และสิ่งอุปกรณตางๆจํานวนมากลงในเรือตามพื้นที่ตางๆ ที่กําหนด เปนพื้นที่การขึ้น
สูเรือ การยาตราเพื่อนํากําลังและสิ่งอุปกรณเหลานี้ไปยังที่หมาย และการขนถายขึ้นบก ตามลําดับ

อยางถูกตองเหมาะสม ดวยเหตุนี้ การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก จึงมีความตองการในการ
วางแผนอยางละเอียดและรอบคอบ
๖. แบบตางๆของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ก. การโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก เปนแบบหลักของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ซึ่งเกี่ยวของกับการสถาปนากําลังบนฝงขาศึก
ข. การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกแบบอื่นๆ แบบอื่นๆของการปฏิบัติการยุทธสะเทิน
น้ําสะเทินบกตามหลักนิยมซึ่งกลาวไวในที่นี้ และไมเกี่ยวของกับการสถาปนากําลังบนฝงขาศึก
ไดแก
(๑) การถอนตัวสะเทินน้ําสะเทินบก แบบของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกที่
เกี่ยวของกับการถอนกําลังตางๆโดยทางทะเล ลงในเรือหรือยานของกําลังทางเรือจากฝงขาศึกหรือ
ฝงที่คาดวาขาศึกจะยึดครอง
(๒) การแสดงลวงสะเทินน้ําสะเทินบก แบบของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ซึ่งดําเนินการเพื่อความมุงหมายของการลวงขาศึกโดยการแสดงกําลังดวยการคาดหมายที่จะลวง
ขาศึกตอการใชหนทางปฏิบัติที่ไมเกื้อกูลตอฝายขาศึก
(๓) การตีโฉบฉวยสะเทินน้ําสะเทินบก แบบหนึ่งของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบกที่เกี่ยวของกับการบุกเขาไปอยางรวดเร็ว หรือการเขายึดครองที่หมายไวชั่วคราวและ
ติดตามดวยการถอนตัวที่ไดวางแผนไว
๗. การปฏิบัติการตางๆในการสนับสนุนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก การปฏิบัติการ
ตางๆ ที่ดําเนินการใหสอดคลองกับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก สามารถแบงออกอยาง
กวางๆไดเปน ๒ แบบคือ การปฏิบัติการสนับสนุน (SUPPORTING OPERATIONS) และการ
ปฏิบัติการกอนการโจมตี (PREASSAULT OPERATIONS) ขอแตกตางหลักระหวางการปฏิบัติการ
ทั้งสองแบบก็คือ กําลังที่ใชในการปฏิบัติการเปนกําลังที่จัดเตรียมโดยกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบกหรือไม ในการปฏิบัติการสนับสนุนเปนการปฏิบัติที่กระทําโดยกําลังสวนอื่นๆ ที่ไมอยู
ในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ในขณะที่การปฏิบัติกอนการโจมตีดําเนินโดยกําลังตางๆ
ที่มอบหมายใหกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก การยกพลขึ้นบกยอยสามารถดําเนินการได
โดยกํ า ลั ง ทั้ ง ที่ อ ยู ภ ายในหรื อ ภายนอกกองกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ สะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก และสามารถ
ดําเนินการกอนหรือระหวางการโจมตี คําจํากัดความตางๆในลายละเอียดของการปฏิบัติการตางๆ
ดังตอไปนี้

ก. การปฏิบัติการสนับสนุน ในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก การปฏิบัติการตางๆที่
ดําเนินการโดยกําลังอื่นๆที่ไมไดมอบหมายใหกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ถึงแมวาการ
ปฏิบัติการนี้อาจจะไดรับการรองขอจาก ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งโดยทั่วไป
แลวเปนการปฏิบัติการนอกพื้นที่รับผิดชอบของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกใน
ขณะที่กําลังปฏิบัติการ นอกจากนั้นการปฏิบัติการสนับสนุนตางๆที่ดําเนินการในพื้นที่ที่หมาย
สะเทินน้ําสะเทินบก ทั้งกอนหรือระหวางการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก อาจจะเปนการ
รองขอ และ/หรือไดรับการประสานจากผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ตัวอยางเชน
การโจมตีดวย บ. จากเรือบรรทุกเครื่องบิน (CARRIER-BASED AIR STRIKES) การทิ้งระเบิดทาง
ยุทธศาสตรในระยะไกล, การลาดตระเวนทางอากาศ (ความสัมพันธทางสายการบังคับบัญชา จะ
เปนไปตามบทที่ ๒) ตัวอยางของการปฏิบัติการสนับสนุนไดแก
(๑) การลวงหรือการแสดงลวงที่เจตนากระทําเพื่อลวงขาศึก
(๒) การแยกพื้ น ที่ ที่ ห มายให โ ดดเดี่ ย วโดยการขั ด ขวางมิ ใ ห ข า ศึ ก เคลื่ อ นที่ เ ข า ไปใน
พื้นที่นั้น
(๓) การปฏิบัติการตางๆเพื่อใหไดมาหรือคงไว ซึ่งการครองความไดเปรียบทั้งทางอากาศ
ทางภาคพื้นดิน และกําลังทางเรือ
(๔) การปฏิบัติการทางอากาศ, การปฏิบัติการทางผิวน้ํา, การปฏิบัติการดวยเรือดําน้ํา หรือ
การปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ เพื่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ทางด า นข อ มู ล ข า วสาร (SECURE
INFORMATION)
(๕) การปฏิบัติการจิตวิทยา หรือสงครามนอกแบบ
ข. การปฏิบัติการกอนการโจมตี การปฏิบัติการกอนการโจมตีสามารถดําเนินการโดยกําลัง
สวนลวงหนา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก การปฏิบัติการกอนการ
โจมตีสามารถที่จะดําเนินการโดยกําลั งและยุ ทธโธปกรณ ที่ไมไดจัดอยู ในกําลังสวนลวงหนา
ตัวอยางเชน การสงชุดลาดตระเวนแทรกซึมเขาไปในพื้นที่ที่หมาย ในเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
การปฏิบัติการกอนการโจมตีจะดําเนินการโดยกําลังที่มอบหมายใหกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก
ค. การปฏิบัติการของกําลังสวนลวงหนา กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก อาจมีความ
จําเปนตองสงกําลังสวนลวงหนา เพื่อไปปฏิบัติภารกิจในการเตรียมพื้นที่บริเวณที่หมายกอนการเขา
โจมตีของกําลังสวนใหญ (MAIN BODY) โดยดําเนินการลาดตระเวนที่หมาย ยึดพื้นที่เพื่อ

สนับสนุนการยกพลขึ้นบก การกวาดทุนระเบิด การระดมยิงฝงและการทิ้งระเบิดในขั้นตน การ
ทําลายใตน้ํา และการสนับสนุนทางอากาศ
ง. การยกพลขึ้นบกยอย (SUBSIDARY LANDINGS) การยกพลขึ้นบกยอยสามารถปฏิบัติได
ทั้งกอนหรือระหวางการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก ดวยกําลังทั้งจากภายในและภายนอกกองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อยึดครองพื้นที่ที่กําหนดสําหรับการสนับสนุนการยกพลขึ้นบก
ของกําลังสวนใหญ หรือยึดครองพื้นที่เพื่อไมใหขาศึกใชในการตอตานการยกพล และ/หรือเพื่อ
ปฏิบัติการลวง ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติของฝายขาศึก เอื้ออํานวยตอการยกพลขึ้นบกของกําลังสวน
ใหญของฝายเรา
๘. ลําดับขั้นของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ขั้นของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบก โดยปกติจะมีลําดับขั้นอันประกอบดวย ขั้นการวางแผน (PLANNING), ขั้นการขึ้นสูเรือ
(EMBARKATION), ขั้นการซักซอม (REHEARSAL), ขั้นการเคลื่อนที่สูที่หมาย (MOVEMENT
TO THE OBJECTIVE) และขั้นการโจมตี (ASSAULT) หรือที่เรียกคํายอวา “ PERMA” การ
วางแผนจะเกิดขึ้นตลอดการปฏิบัติการ แตโดยทั่วไปการดําเนินการวางแผนที่สําคัญจะอยูในชวง
กอนการขึ้นสูเรือ อยางไรก็ตามเนื่องจากแผนการขึ้นบก และแผนการดําเนินกลยุทธบนฝง ขึ้นอยู
กับสถานการณและขีดความสามารถของขาศึกในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก กอนการขึ้นสู
เรือของกําลังรบยกพลขึ้นบก สําหรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณที่เกิดขึ้นจากฝายเรา หรือจาก
ฝายขาศึก ระหวางการเคลื่อนที่สูที่หมาย อาจเปนสาเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงแผนที่ไดกําหนดไว
แลว เเละไมมีโอกาสดําเนินการในการจัดแผนการบรรทุก สําหรับกําลังรบยกพลขึ้นบกขึ้นมาใหม
ในสถานการณเชนนี้ลําดับขั้นของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกจะเปลี่ยนจาก PERMA
เปน EMPRA (เริ่มตนจาก ขั้นการขึ้นสูเรือ, ขั้นการเคลื่อนที่สูที่หมาย, ขั้นการวางแผน, ขั้นการ
ซักซอม และขั้นการโจมตี)
๙. การวางแผน ชวงการวางแผนจะเริ่มตั้งแตการออกคําสั่งนโยบายขั้นตนจนการขึ้นสูเรือ แมวา
การวางแผนไมไดเสร็จสิ้นเพียงแคสิ้นสุดขั้นการวางแผน มันจะเปนประโยชนที่จะใหเห็นความ
แตกตางกันระหวางขั้นการวางแผนและขั้นตางๆในลําดับตอมา ในระหวางขั้นการวางแผน ผบ.กอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ. กําลังรบยกพลขึ้นบก และผบ.อื่นๆที่กําหนดไวในคําสั่ง
นโยบายขั้นตนจะมีระดับของการบังคับบัญชาที่เทาเทียมกัน ขอตกลงใจมูลฐานขั้นตนทั้งปวงตอง
อยู บ นหลั ก สํ าคั ญ ของการเข า ใจร ว มกั น ในจุ ด มุ ง หมาย กรรมวิ ธี แ ละอิส ระในการแลกเปลี่ ย น
ขาวสาร ความแตกต างใดๆ ซึ่ ง ผบ.ส วนตางๆของกองกําลั งเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ไม
สามารถที่จะตกลงใจไดจะเสนอให ผบ.ที่มีอํานาจเหนือกวาเปนผูตกลงใจ ในทันทีที่ภารกิจของกอง

กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกและกําลังรบยกพลขึ้นบก ไดถูกวิเคราะหและการวางแผนได
กาวหนาไปถึงขั้นที่กําหนดขอตกลงใจมูลฐาน และเมื่อกําลังรบยกพลขึ้นบกไดขึ้นสูเรือลําเลียง
สะเทินน้ําสะเทินบกเรียบรอยแลว ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกเขารับผิดชอบเต็มที่
สําหรับกําลังและการปฏิบัติการทั้งปวง ถามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในภารกิจของกองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก หลังจากการเริ่มตนการปฏิบัติการ หรือถาการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบกเริ่มตนจากกองกําลังที่เตรียมพรอมอยูบนเรือในทะเลอยูแล ว การวางแผนโดยผบ.ที่
เกี่ยวของ จะดําเนินการตามที่อธิบายไวในบทที่แลว (มีสถานะภาพเทาเทียมกัน) สําหรับขั้นการ
วางแผนหรือตามที่ระบุไวในคําสั่งนโยบาย
๑๐. การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ขั้นการขึ้นสูเรือ ชวงเวลาระหวางที่กําลังตางๆพรอม
ทั้งอาวุธยุทโธปกรณและสิ่งอุปกรณทั้งหลายขึ้นสูเรือที่กําหนด
๑๑. การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ขั้นการซักซอม ชวงเวลาระหวางที่มีการซักซอมการ
ปฏิบัติการที่คาดวาจะตองดําเนินการโดยมีความมุงหมายเพื่อ (๑) ทดสอบความสมบูรณของแผน,
จังหวะเวลาในรายละเอียดของการปฏิบัติการตางๆ และความพรอมรบของกําลังสวนตางๆ (๒)
เพื่อใหแนใจวาสวนตางๆ ในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกททราบและเขาใจในแผน (๓)
เพื่อทดสอบการติดตอสื่อสาร
๑๒. การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ขั้นการเคลื่อนที่สูที่หมาย ชวงเวลาในระหวางที่
สวนตางๆของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เคลื่อนยายจากจุดที่ทําการขึ้นสูเรือไปยัง
พื้นที่ที่หมาย การเคลื่อนยายนี้อาจจะเริ่มจากตําบลที่ที่วางกําลังไวในพื้นที่สวนหนา(FORWARDDEPLOYED POSITION) และ/หรือเคลื่อนที่จากพื้นที่ที่ทําการซักซอม, พื้นที่พักรอ (STAGING
AREA) หรือจากบริเวณพื้นที่นัดพบ (RENDEZVOUS AREA) ขั้นการเคลื่อนที่สูที่หมายจะ
เสร็จสิ้นเมื่อ สวนตางๆในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกไดเดินทางมาถึงตําบลที่ที่กําหนด
ไวในพื้นที่ที่หมายเรียบรอยแลว
๑๓. การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกขั้นการโจมตี ชวงเวลาระหวางการมาถึงของกําลัง
รบโจมตีหลักของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกในพื้นที่ที่หมาย จนสําเร็จภารกิจของกอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๑๔. การสิ้นสุดของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ก. เงื่อนไขสําหรับการสิ้นสุดของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก จะเปนไปตามการ
บรรลุภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ตามเงื่อนไขเฉพาะ หรือในคําแนะนําที่

กําหนดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตน (INITIATING DIRECTIVE) การสถาปนากําลังรบยกพลขึ้นบก
บนฝงไดอยางมั่นคง ก็มักจะเปนขอกําหนดอันหนึ่งของเงื่อนไขนี้ดวย
ข. การสถาปนากําลังรบยกพลขึ้นบกบนฝง กําลังรบยกพลขึ้นบกนั้นจะถือวาไดสถาปนาขึ้น
บนฝงอยางมั่นคงแลว ก็ตอเมื่อ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก มีความเห็นวา
(๑) ไดทําการยึดรักษาหัวหาด (FORCE BEACH) ไวไดแลว
(๒) ได ทํ า การสถาปนากํ า ลั ง รบทางยุ ท ธวิ ธี และกํ า ลั ง สนั บ สนุ น ขึ้ น บนฝ ง ได อ ย า ง
เพียงพอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการขึ้นบกตอไปของกําลังพลและยุทโธปกรณที่จําเปน สําหรับ
ปฏิบัติการยุทธตอไป
(๓) ไดจัดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการบังคับบัญชา, การสื่อสาร และการประสาน
อาวุธสนับสนุนขึ้นบนฝงแลว
(๔) ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก พรอมที่จะเขารับผิดชอบอยางเต็มที่ สําหรับปฏิบัติการยุทธ
ตอไป
ค. ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก รวมกันตกลงใจ
เมื่อ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก เห็นวาได
บรรลุ ตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไวแลว ผบ.กองกําลั งเฉพาะกิจสะเทิน น้ําสะเทินบก จะรายงานขอ
เท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้ไปยังหนวยเหนือ ตามที่กําหนดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตน และหนวยเหนือก็จะ
สั่งการใหสิ้นสุดการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก, ยกเลิกกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ
ใหขอแนะนําเพิ่มเติมตามตองการ รวมทั้งจัดสายการบังคับบัญชา และการวางกําลังรบตางๆ

บทที่ ๒
การจัดหนวยและการบังคับบัญชา
(ORGANIZATION AND COMMAND)
๑. กลาวนํา หนวยเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกก็คือ
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งจะประกอบดวยกองกําลังทางเรือและกําลังรบยกพลขึ้น
บก และในแตละกองกําลังก็อาจจะมีกําลังทางอากาศอยูในอัตราดวย
๒. กลาวโดยทั่วไป
ก. พื้นฐานของการจัดหนวย ขอพิจารณาซึ่งมีผลตอการจัดหนวยของกองกําลังตางๆ สําหรับ
การปฏิบัติการรบใดๆ จะนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกดวย อยางไรก็
ตาม การจัดหนวยเพื่อปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกัน
ในทุกระดับ ระหวางกิจตางๆของกําลังรบยกพลขึ้นบก กับกองกําลังทางเรือในระดับที่เทาเทียมกัน
รวมทั้งกําลังทางอากาศจากกองทัพอากาศที่เขารวมปฏิบัติการดวย การจัดหนวยเฉพาะกิจของกอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ขึ้นอยูกับ ความตองการในการสถาปนากําลังรบยกพลขึ้นบก
บนฝง
ข. ความตองการตางๆในการจัดหนวย ไมมีการจัดหนวยที่เปนมาตรฐานที่จะสามารถนํามาใช
ไดในทุกๆสถานการณซึ่งอาจจะตองใชการปฏิบตั ิการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก, การจัดกําลังเฉพาะ
กิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกโดยรวมแลวตองตอบสนองความตองการตางๆใน
การขึ้นสูเรือ, การเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่หมาย, การปองกันตนเอง, การขึ้นบก และการสนับสนุน
กําลังรบยกพลขึ้นบก, ดังนั้นความออนตัวในการจัดพวกเฉพาะกิจจึงเปนสิ่งสําคัญ
ค. การบังคับบัญชาคูขนาน (PARALLEL COMMANDS) ความสัมพันธซึ่งกันและกันในกิจ
ตางๆของกําลังฝายเรือ และกําลังรบยกพลขึ้นบก ในระหวางการวางแผนสําหรับการปฏิบัติการยุทธ
สะเทินน้ําสะเทินบก จําเปนตองจัดตั้งสายการบังคับบัญชาที่คูขนานกัน และผูบังคับบัญชาในระดับ
เดียวกัน ในทุกๆระดับของการจัดหนวยของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๓. ความรับผิดชอบตางๆ
ก. ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก (Commander Amphibious Task Force , CATF)
โดยไมคํานึงถึงการประกอบกําลังของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบกเปนนายทหารเรือ และกําหนดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตน

ข. ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก (Commander Landing Force, CLF ) ผูบังคับบัญชาของกําลังที่เปน
องคประกอบทั้งหมดในกําลังรบยกพลขึ้นบกก็คือผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งกําหนดไวในคําสั่ง
นโยบายขั้นตนดวย
ค. ผบ.หนวยรอง ผบ.หนวยของพวกเฉพาะกิจรองตางๆภายในกองกําลังเฉพาะกิจฯถาไมได
กํ าหนดไวใ นคํ าสั่ งนโยบายขั้นตน จะแตงตั้งโดย ผบ.กองกําลั งเฉพาะกิ จสะเทิน น้ํ าสะเทิน บก
(CATF) หรือ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ตามความเหมาะสม
ง. กองกําลังตางๆของกองทัพอากาศ ถามีกําลังทางอากาศของกองทัพอากาศเขารวมในการ
ปฏิบัติการดวย จะกําหนดผูบังคับบัญชาของกําลังทางอากาศ ซึ่งเปนนายทหารอากาศ ไวในคําสั่ง
นโยบายขั้นตน
๔. ขอพิจารณาในการวางแผน (PLANNING CONSIDERATIONS) คําสั่งนโยบายขั้นตนเปน
สวนสําคัญสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่ง ทั้งผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทิ น บก และ ผบ.กํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บก อาจจะได รั บ แจ ง ถึ ง การปฏิ บั ติ ก ารที่ น า จะเกิ ด ขึ้ น
(PROSPECTIVE OPERATION) เปนการลวงหนาและอาจจะเปนผูชวยเหลือในการรางคําสั่ง
นโยบายฯ การวางแผนในขั้นตนรวมถึงการประมาณการในขั้นตนของฝายอํานวยการ อาจจะกระทํา
กอนที่จะไดคําสั่งนโยบายอยางเปนทางการ
๕. ขอพิจารณาในการจัดหนวยและการบังคับบัญชา
ความสัมพันธซึ่งกันและกันในกิจตางๆ ของกองกําลังทางเรือและกําลังรบยกพลขึ้นบก ใน
ระหวางการวางแผนสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก จําเปนตองจัดตั้งสายการบังคับ
บัญชาที่คูขนานกัน และผูบังคับบัญชาในระดับเดียวกัน ในทุกๆระดับการจัดหนวยของกองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ขอพิจารณาพื้นฐานในการที่จะนําระบบการบังคับบัญชาที่คูขนานกัน
มาใชนั้น มีดังนี้
ก. ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ยกเวนในระหวางขั้นการวางแผน ผบ.กองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกซึ่งเปนนายทหารเรือ รับผิดชอบในการปฏิบัติการและการปฏิบัติ
ตางๆตอกองกําลังทั้งปวง
ข. ผูบังคับบัญชากําลังตางๆ (COMPONENT COMMANDER) ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทิน
น้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกเปนผูบังคับบัญชาในระดับเดียวกันเมื่อพิจารณาถึง
ผูบังคับบัญชาของกําลังตางๆ

ค. ผูบังคับบัญชาในระดับที่เทาเทียมกัน (CORRESPONDING COMMANDER) จะไดรับการ
แตงตั้งในแตละระดับของทั้งพวกหรือสวนเฉพาะกิจหนวยรอง ของทั้งกําลังทางเรือ และกําลังรบยก
พลขึ้นบก
ง. เรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับกําลังฝายเรือ เรื่องเกี่ยวกับการบังคับบัญชาที่สําคัญ ซึ่งมีผลตรงตอ
กําลังฝายเรือทานั้น จะถูกดําเนินการโดย ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก โดยผานทาง
สายการบังคับบัญชาของกําลังฝายเรือ
จ. เรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับกําลังรบยกพลขึ้นบก เรื่องเกี่ยวกับการบังคับบัญชาที่สําคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงตอกําลังรบยกพลขึ้นบกเทานั้น ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกจะเปนผูดําเนินการโดย
ผานทางสายการบังคับบัญชาของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ฉ. เรื่องสําคัญที่เกี่ยวของรวมกัน เรื่องเกี่ยวกับการบังคับบัญชาที่มีผลกระทบตอทั้งกําลังทาง
เรือ และกําลังรบยกพลขึ้นบก จะดําเนินการโดยผานทางสายการบังคับบัญชาของกําลังทางเรือ และ
กําลังรบบกพลขึ้นบกที่ทัดเทียมกัน ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองดํารงความสัมพันธอยางใกลชิด
และตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจไดวา (เวนในกรณีฉุกเฉิน) จะไมมีผูบังคับบัญชาผูใดทําการตกลงใจที่มี
ผลกระทบตอผูบังคับบัญชาในระดับที่เทาเทียมกันโดยมิไดมีการหารือกันกอน ในกรณีที่
ผูบังคับบัญชาจําเปนตองทําการตกลงใจอยางฉุกเฉิน ก็จะแจงใหผูบังคับบัญชาในระดับที่เทาเทียม
กันทราบถึงสิ่งที่ไดตกลงใจ ในโอกาสแรกสุดเทาที่จะทําได
ฌ. กําลังทางอากาศของกองทัพอากาศ เมื่อกําลังตางๆของกองทัพอากาศ ไดรับการกําหนดให
เปนกําลังสวนหนึ่งในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก กําลังสวนนี้จะไดรับการจัดในฐานะ
เปนกําลังสวนแยกหรือกําลังที่เปนองคประกอบสวนหนึ่ง ภายใตการบังคับบัญชาของนายทหาร
อากาศ ผูบังคับบัญชาของทหารอากาศโดยคํานึงถึงกําลังในสวนของกองทัพอากาศ การปฏิบัติใน
การบังคับบัญชาจะคลายกับการบังคับบัญชาที่กระทําโดย ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บกและ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกภายใตอํานาจการบังคับบัญชาทั้งปวงของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก เมื่อสามารถกําหนดเกณฑการจัดตั้งกําลังรวมเฉพาะกิจไดแลว ก็จะจัดตั้งกอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกรวมขึ้น และผูบังคับบั ญชาของกองทัพอากาศ ก็จะกําหนด
ผูแทนของกองทัพอากาศใหปฏิบัติงานภายใตการบังคับบัญชาของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทิน
น้ําสะเทินบกรวมตามความเหมาะสม
ญ. กําลังทางอากาศในอัตรา กําลังทางอากาศในอัตราของกําลังฝายเรือ และกําลังรบยกพล
ขึ้นบก จะจัดเปนพวกหรือสวนเฉพาะกิจรอง ของกําลังฝายเรือ หรือกําลังรบยกพลขึ้นบกตามลําดับ
๖. ขอพิจารณาตางๆในการวางแผนขั้นตน

ก. ความสามารถในการสนับสนุน ดวยเหตุที่ ผบ. กําลังรบยกพลขึ้นบก รับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติของกําลังรบยกพลขึ้นบก ที่ทําการรบบนฝง ดังนั้นแผนและการปฏิบัติในการขึ้นบก และการ
เขาโจมตีจึงเปนกิจหลักที่ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกจะตองเกี่ยวของ สําหรับกําลังสวนอื่นๆที่มา
ประกอบกับกําลังรบยกพลขึ้นบกเพื่อการโจมตี โดยทั่วไปแลวจะเปนกําลังสวนที่ใหการสนับสนุน
ตอกําลังรบยกพลขึ้นบก กําลังที่เขารวมดวยนี้กําหนดขึ้นจากการวิเคราะหขอเสนอของกองกําลังรบ
ยกพลขึ้นบก ในการพิจารณาเพื่อกําหนด ขีดความสามารถในการสนับสนุนจากมุมมองของกอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกเปนสวนรวม ขีดความสามารถในการจัดเตรียมการสนับสนุนที่
จําเปน เปนปจจัยที่สําคัญในการประเมินคาและการใหความเห็นชอบ สําหรับแผนและแนวความคิด
ตางๆที่กําลังรบยกพลขึ้นบกเสนอ
ข. รูปแบบของการจัดหนวย การจัดหนวยทางยุทธวิธีพื้นฐาน หรือการจัดหนวยเพื่อการรบ
ของกําลังรบยกพลขึ้นบก เปนการจัดหนวยเฉพาะกิจบนพื้นฐานของแผนทางยุทธวิธี เปนการจัด
เฉพาะกิจชั่วคราวที่ใชในระหวางการเคลื่อนที่จากเรือสูงฝงซึ่งเปนสวนหนึ่งของขั้นการโจมตี การ
จัดหนวยในการขึ้นสูเรือ เปนการจัดทางธุรการเพื่อการเคลื่อนยายกําลังซึ่งตองสามารถสนับสนุนตอ
แผนการขึ้นบก และแผนทางยุทธวิธีในการรบบนบกดวย
๗. การจัดหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก
ก. การประกอบกําลัง สวนของกําลังรบยกพลขึ้นบก ประกอบดวย สวนบังคับบัญชา, สวน
กําลังรบภาคพื้นดินและกําลังทางอากาศ, สวนสนับสนุนการรบ และสวนสนับสนุนทางการชวยรบ
เพื่อปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก คําวากําลังรบยกพลขึ้นบกที่กลาวถึงในบทนี้หมายถึง
กําลังรบยกพลขึ้นบกระดับสูงสุด มี ผบ.กองกําลังยกพลขึ้นบก เปน นายทหารอาวุโสที่สุดของกําลัง
สวนนี้ในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ข. กําลังรบยกพลขึ้นบก
อาจประกอบดวยกําลังจากกองทัพบก และหรือกําลังจากหนวย
นาวิกโยธิน
ค. ลังรบยกพลขึ้นบกรวมหรือผสม ในบางกรณีกําลังรบยกพลขึ้นบก อาจจะประกอบดวยกําลัง
ซึ่งมาจากมากกวา ๑ เหลาทัพ หรือมากกวา ๑ ประทศ ในกรณีเชนนี้ควรจะมีการกําหนดกําลังรบยก
พลขึ้ น บกร ว ม หรื อ ผบ.กํา ลั ง รบยกพลขึ้ น บกผสมตามความเหมาะสม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ผูบังคับบัญชาของแตละเหลาทัพหรือชาติตางๆที่เปนองคประกอบ ถาไมไดกําหนดไวเปนการ
เฉพาะในคําสั่งนโยบายขั้นตนก็จะจัดเตรียมขึ้นในระหวางขั้นการวางแผน
ง. พันธกิจตางๆในการจัดหนวยของกําลังรบยกพลขึ้นบก กําลังรบยกพลึ้นบกไดมีการจัดขึ้น
เปนพิเศษเพื่อปฏิบัติพันธกิจตอไปนี้

(๑) การนํากําลังทหาร ยุทธภัณฑ และสิ่งอุปกรณตางๆ ขึ้นสูเรือ
(๒) การขนถ า ยจากเรื อ และการขึ้ น บกของกํ า ลั ง ทหาร โดยใช อ ากาศยาน และ/หรื อ
ยานพาหนะทางผิวพื้น
(๓) การปฏิบัติการโจมตี
(๔) การปฏิบัติการยิงสนับสนุนดวยปนเรือ
(๕) การจัดเตรียม และการควบคุมการสนับสนุนทางอากาศ
(๖) การขนถายสัมภาระจากเรือลําเลียงโจมตีและการนํายุทโธปกรณไปยังหาดหรือเขตสง
ลงของ ฮ.
(๗) การใชยานสะเทินน้ําสะเทินบก และ/หรือ อากาศยานในอัตราในทางยุทธการและทาง
ยุทธวิธี
จ. การจัดหนวยสําหรับการปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก การโจมตีสะเทินน้ําสะเทิน
บกตองการวาการจัดกําลังรบยกพลขึ้นบก ณ เวลาที่แตกตางกัน ในระหวางการปฏิบัติของทุกๆ การ
ปฏิบัติการ จะจัดเปนแบบใดแบบหนึ่งใน ๓ รูปแบบ ตามพันธกิจที่จะกลาวตอไป สําหรับสองแบบ
หลังเปนการจัดกําลังเพื่อการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกโดยเฉพาะ
(๑) การจัดหนวยทางยุทธวิธีมูลฐาน (Basic Tactical Organization) การจัดหนวยตามแบบ
เพื่อทําการสูรบของหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก เปนการจัดกําลังผสมซึ่งประกอบดวย กําลังรบ
ภาคพื้นดิน กําลังรบทางอากาศ, สวนสนับสนุนการรบ และสวนสนับสนุนทางการชวยรบ เพื่อให
บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายบนฝ ง รู ป แบบการจั ด หน ว ยในลั ก ษณะเช น นี้ จ ะ
นํามาใชในโอกาสแรกที่จะเปนไปไดในระหวางการรบเพื่อยึดหัวหาด และติดตามดวยการขึ้นบก
ของกําลังโจมตีสวนตางๆของกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๒) การจัดหนวยเพื่อการยกพลขึ้นบก (Organization for Landing) เปนการจัดพวกทาง
ยุทธวิธีโดยเฉพาะของกองกําลังเพื่อการโจมตี จะใชในระหวางขั้นการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง
(๓) การจัดหนวยเพื่อการขึ้นสูเรือ (Organization for Embarkation) เปนการจัดกําลังทาง
ธุรการสําหรับการขึ้นสูเรือ และการยาตรากําลังไปยังพื้นที่ที่หมาย ซึ่งจะรวมถึงการจัดกําลังอยูใน
เรือลําเลียง เรือระบายพล หรือยานโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก หรือพวกขึ้นสูเรือใดๆ การจัดเฉพาะ
กิจจัดตั้งขึ้นสําหรับการขึ้นบก และกําลังตางๆที่จัดเพิ่มเติมและขึ้นสูเรือเพื่อความมุงหมายตางๆ
เกี่ยวกับการลําเลียง การใชแรงงาน หรือการกระจายกําลังเพื่อใหเกิดความปลอดภัยอยางสูงสุด
๘. ความสัมพันธทางการบังคับบัญชา

ก. ขั้นการวางแผน เมื่อไดรับคําสั่งจากผูมีอํานาจเหนือกวา ผบ.ของกําลังที่เปนองคประกอบ
ของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ตั้งแตการเริ่มตนของขั้นการวางแผนจะรายงานตัวเพื่อ
ความมุงหมายในการวางแผนตอ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งรับผิดชอบเพื่อการ
เตรียมการเกี่ยวกับแผนทั้งปวง สําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กองกําลังเฉพาะ
กิ จ สะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก จะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะผู มี อํ า นาจในการประสานงานสํ า หรั บ การ
ดําเนินการในการวางแผน ในระหวางการวางแผน เรื่องตางๆซึ่งผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก และผูบังคับบัญชาของกําลังอื่นๆไมสามารถตกลงกันได ก็จะ
เสนอผูมีอํานาจเหนือกวาเปนผูตกลงใจ ดูรูป ๒- ๑
ผูมีอํานาจในการจัดตั้ง
ผบ.กําลังรบ
ยกพลขึ้นบก
กําลังรบยกพลขึ้น

ผบ.กองกําลังเฉพาะ
กิจ

ผบ.กองกําลังของ
กองทัพอากาศ

กําลังทางเรือ
กําลังของ

สวนตางๆ ของกําลัง
รบยกพลขึ้นบก

กําลังตางๆในการ
สนับสนุน

สวนตางๆ ของกําลัง
ทางเรือ

สวนตางๆ ของกําลัง
กองทัพอากาศ

กําลังสนับสนุน
สวนตางๆ ของกําลัง
สนับสนุน

อํานาจในการประสานงาน
การบังคับบัญชา
การประสาน / การวางแผนคูขนาน
การบังคับบัญชาหรือการประสานของกําลังที่ใหการ

(รูปที่ ๒ - ๑ ความสัมพันธทางการบังคับบัญชาของกําลังเฉพาะกิจรวมในระหวางขั้นการวางแผน)
ข. ขั้นการขึ้นสูเรือ, ขั้นการซักซอม และขั้นการเคลื่อนที่
(๑) การรายงานตัวตอ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกของ ผบ. กองกําลังที่
เปนองคประกอบของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ณ เวลาที่กําหนดไวโดยผูมีอํานาจ
หนาที่ที่เหมาะสม ผบ.กองกําลังตางๆที่เปนองคประกอบของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บก จะรายงานตัวเพื่อการปฏิบัติการรบยกพลขึ้นบก ตอ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก

ในกรณีของกําลังรบยกพลขึ้นบกโดยปกติถามิไดกลาวไวเปนอยางอื่นในคําสั่งนโยบายขั้นตนแลว
การรายงานตัวจะกระทําในชวงเวลาของการขึ้นสูเรือ ผบ.ของกองกําลังอื่นๆอาจจะรายงานตัว
สําหรับการปฏิบัติการ ณ ชวงเวลาที่แตกตางกัน ตัวอยาง เชนรายงานตัวทันที เมื่อมาถึง ณ พื้นที่ที่
หมายสะเทินน้ําสะเทินบกเรียบรอยแลว
(๒) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ในทันทีที่กําลังรบยกพลขึ้นบกขึ้นสูเรือ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกจะรับผิดชอบ
กําลัง และการปฏิบัติการทั้งปวง และไดรับอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาอยางเพียงพอเพื่อให
มั่นใจในความสําเร็จของการปฏิบัติการ ดูรูป ๒-๒
(๓) การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชา (Exercise of Command Authority)
ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาโดยผาน
ผบ. ของการจัดหนวยเฉพาะกิจ
(๔) ผูบังคับบัญชาหนวยรองของกําลังทางเรือ (Subordinate Navy Commanders) ไมมี ผบ.
ของกํ า ลั ง ทางเรื อ คนใดนอกจาก ผบ.กองเรื อ เฉพาะกิ จ สะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บกที่ มี อํ า นาจหน า ที่
เหนือกวาหรือมีความรับผิดชอบตอกําลังทั้งปวง สําหรับการปฏิบัติการของหนวยตางๆของกําลังรบ
ยกพลขึ้นบก ยกเวน ณ ที่ซึ่ง ผบ. กําลังทางเรือที่ต่ํากวาระดับกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ไดรับการแตงตั้งเปน ผบ. กําลังหนวยรอง เปนผูบังคับบัญชาของกําลังเฉพาะกิจที่เปนหนวยรอง
ของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งประกอบดวยหนวยตางๆของกําลังฝายเรือ และกําลัง
รบยกพลขึ้นบก
(๕) กําลังรบยกพลขึ้นบกที่วางกําลังไวในพื้นที่สวนหนา (Forward – Deployed Landing
Forces) ผบ.กําลังรบที่ยูบนเรือซึ่งวางกําลังอยูในพื้นที่สวนหนา โดยปกติจะรักษาสถานะภาพที่เทา
เทียมกับ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจที่อยูในเรือนั้น เมื่อทําการวางแผนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบก กําลังรบยกพลขึ้นบกจะขึ้นการควบคุมทางดานยุทธการตอ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิ จ
สะเทิน ตามที่กําหนดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตนหรือกําหนดโดย ผบ.อาวุโสที่สั่งการสําหรับการ
ดําเนินการในการปฏิบัติการหรือการปฏิบัติโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในทางการ
บังคับบัญชาควรจะไดกําหนดไวในสาสนยุทธการหรือคําสั่งในการปฏิบัติการตั้งแตเริ่มเเรกสําหรับ
กําลังรบยกพลขึ้นบกที่ประจําอยูในเรือซึ่งวางกําลังอยูในพื้นที่สวนหนา
(๖) อํานาจหนาที่ของผูบังคับการเรือ ไมมีสิ่งใดที่กลาวมาแลวในขางตนที่จะแสดงใหเห็น
วา จะมีผลกระทบตออํานาจหนาที่ที่สําคัญของผูบังคับการเรือหรืออากาศยาน ที่มีตอกําลังพลที่อยู
บนเรือหรืออากาศยานนั้น นอกจากเรื่องตางๆที่มีผลกระทบในเรื่องของความปลอดภัย และคําสั่งที่

ชอบธรรมของเรือหรืออากาศยาน หรืออํานาจหนาที่ของนายทหารอาวุโสที่พึงแสดงออกมาเพื่อสั่ง
การใหปฏิบัติในยามฉุกเฉิน
ผูมีอํานาจจัดตั้ง
ผบ.กองกําลังเฉพาะ
กิจ
ผบ.กําลังของ
กองทัพอากาศ

ผบ.กําลังรบ
ยกพลขึ้นบก

กําลังทางเรือ

กําลังในการ

กําลังรบยกพลขึ้น

การบังคับบัญชา
การประสานงาน
การบังคับบัญชาหรือการประสานของกําลังที่ใหการ

(รูป ๒ - ๒ ความสัมพันธทางการบังคับบัญชาในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกในระหวาง
การปฏิบัติการตางๆ)
ค. ขั้นการโจมตี
(๑) อํานาจหนาที่ของผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกในพื้นที่ที่หมายสะเทิน
น้ําสะเทินบก ภายในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
จะไดรับอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาโดยเฉพาะ เชนเดียวกับที่กําหนดโดย ผบ.กองกําลังในการ
มี อํ า นาจหน า ที่ ทั้ ง ปวงสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ก าร ผบ.กองกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ สะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก จะ
ดําเนินการควบคุมกําลังต างๆ ซึ่งไมได อยูในกองกํ าลังเฉพาะกิ จสะเทิ นน้ําสะเทิ นบกตามที่ ได
กําหนดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตน เมื่อกองกําลังตางๆดังกลาวนี้กําลังปฏิบัติการอยูภายในพื้นที่ที่
หมายสะเทินน้ําสะเทินบก ภายหลังการมาถึงของกําลังสวนลวงหนาหรือกองกําลังเฉพาะกิจสะเทิน

น้ําสะเทินบก เมื่อกองกําลังตางๆดังกลาวนี้เพียงแตผานเขาไปในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก
การควบคุมจะปฏิบัติเพียงเพื่อการปองกันการที่จะเขาใจผิด หรือลดการกีดขวางการปฏิบัติที่อาจจะ
เกิดขึ้นตอฝายเดียวกันใหมีนอยที่สุด
(๒) อํานาจหนาที่ของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกบนฝง อยูในอํานาจหนาที่ทั้งปวงของ ผบ.
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ความรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการในการปฏิบัติการ
บนฝง และสําหรับการรักษาความปลอดภัยใหแก กําลังพลทั้งหมด รวมถึงที่ตั้งตางๆ ซึ่งอยูภายใน
พื้นที่ปฏิบัติการที่อยูบนฝง มอบใหเปนความรับผิดชอบของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
ง. ความสัมพันธตางๆในอีกวิธีการหนึ่ง (Alternative Relationships)
(๑) การจัดหนวยของพวกเฉพาะกิจรอง เมื่อจําเปนจะมีการจัดดังนี้
(ก) หมวดเรือโจมตี (Attack Group) เปนการจัดหนวยเฉพาะกิจรองของกําลังทางเรือ
ในกองกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ สะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก ซึ่ ง จะประกอบด ว ยเรื อ ลํ า เลี ย งโจมตี และหน ว ย
สนับสนุนกําลังทางเรือ เพื่อการลําเลียง, การปองกัน, การยกพลขึ้นบก และการสนับสนุนในขั้นตน
ตอพวกยกพลขึ้นบก
(ข) พวกยกพลขึ้นบก (Landing Group) ประกอบดวยกําลังที่มีการจัดหนวย ไดรับ
การฝก และมีการประกอบกําลังและอาวุธยุทโธปกรณโดยเฉพาะ รวมถึงกําลังทางอากาศเมื่อมีการ
บรรจุมอบ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกเพื่อเขาตอตียึดที่มั่นหรือกลุมที่มั่น ซึ่ง
อยู ณ ตําบลที่ที่กําลังทหารที่ปฏิบัติการ ภายใตหนวยบังคับบัญชาทางยุทธวิธีเพียงหนวยเดียว
สามารถเขายึดได
(๒) การมอบอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ขณะที่ ผบ.กอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก มีอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาเหนือกองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบกทั้งปวงนั้น อํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชา อาจจะมอบใหกับ ผบ.หมวดเรือ
โจมตีซึ่งเปนหนวยรอง เพื่อใหมีอํานาจในการบังคับบัญชาเหนือกวา ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกที่เปน
ผบ.ในระดับที่เทาเทียมกัน เงื่อนไขตางๆสําหรับการมอบอํานาจหนาที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
(ก) หมวดเรือโจมตี และพวกยกพลขึ้นบกจํานวนมาก การโจมตีที่กระทําในเวลา
เดียวกันหรือในเวลาใกลเคียงกันบนพื้นที่ที่แยกกันอยางกวางขวาง ซึ่งเปนอุปสรรคตอการควบคุม
อยางมีประสิทธิภาพโดย ผบ.หนวยทางยุทธวิธีเพียงคนเดียว ในสภาวะเชนนี้จําเปนตองจัดกําลัง
๒ หมวดเรือโจมตี หรือมากกวา และพวกยกพลขึ้นบกในระดับตางๆ ที่เทาเทียมกัน ความสัมพันธ
ทางการบังคับบัญชาแสดงไวในรูป ๒ – ๓

ผบ.หมวดเรือโจมตี
ผบ.พวกกําลังรบยกพลขึ้น

ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก

กําลังฝายเรือ (-)

ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก

กําลังรบยกพลขึ้นบก
ผบ.หมวดเรือโจมตี

อํานาจการบังคับบัญชาที่ไดรับมอบ
การบังคับบัญชา
การประสานงาน/ความรวมมือ

ผบ.พวกกําลังรบยกพลขึ้น

(รูป ๒ - ๓ ความสัมพันธทางการบังคับบัญชาในระหวางการปฏิบัติการตางๆ เมื่อมีการ
มอบอํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาใหแก ผบ.หมวดเรือโจมตี เพื่อดําเนินการยกพลขึ้นบกในเวลา
เดียวกัน หรือเกือบจะเปนเวลาเดียวกัน ณ หาดซึ่งอยูแยกหางจากกันมากๆ)
(ข) กําลังสวนลวงหนา (Advance Force)
การปฏิบัติการแยกที่ดําเนินการโดยกําลังสวนแยกของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทิน
น้ําสะเทินบก เชนการปฏิบัติการของกําลังสวนลวงหนา พรอมดวยสวนของกําลังรบยกพลขึ้นบกใน
ระดับที่เทาเทียมกัน ความสัมพันธทางการบังคับบัญชาแสดงในรูป ๒ - ๔
ผบ.กําลังสวนลวงหนา

ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก
กําลังฝายเรือ

ผบ. กําลังรบ
ยกพลขึ้นบก

กําลังฝายเรือ

พวกยกพลขึ้น

กําลังรบยกพลขึ้นบก

อํานาจการบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย
การบังคับบัญชา
การประสาน/ความรวมมือ
(รูป ๒ - ๔ ความสัมพันธทางการบังคับบัญชา ในระหวางการปฏิบัติการ เมื่อมีการมอบ
อํานาจบังคับบัญชาใหแก ผบ.หนวยหนวยรองกําลังทางเรือ (ผบ.กําลังสวนลวงหนา)
เมื่อ
ดําเนินการในการปฏิบัติการแยก ณ หาดที่อยูแยกหางจากกันมากๆ)
(ค) ผูบังคับหนวยทางยุทธวิธีคนเดียว (Single Tactical Commander) เมื่อมีการจัด
หมวดเรือโจมตี และพวกยกพลขึ้นบกหลายหนวย เพื่อดําเนินการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก ณ
หาดที่อยูแยกกัน ซึ่งอยูใกลเคียงพอที่ผบ.หนวยทางยุทธวิธีคนเดียวสามารถควบคุมการปฏิบัติได
ก็ไมจําเปนที่จะตองมอบอํานาจบังคับบัญชา
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การบังคับบัญชา
การประสานและความรวมมือ
(รูป ๒ - ๕ ความสัมพันธทางการบังคับบัญชาในระหวางการปฏิบัติการเมื่อไมมีการมอบอํานาจการ
บังคับบัญชาแก ผบ.หมวดเรือโจมตี)
จ. การปฏิบัติการสนับสนุน

การปฏิบัติการตางๆที่ดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการโจมตีสะเทินน้ําสะทินบก โดย
กําลังอื่นๆที่มิไดมอบหมายใหกับกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ถือวาเปนการปฏิบัติการ
สนับสนุน คําสั่งนโยบายที่ออกมาสําหรับใหหนวยหนึ่งสนับสนุนอีกหนวยหนึ่ง ไมมีผลตอการ
โอนการบังคับบัญชาหรือการควบคุมทางดานยุทธการ เมื่อเทียบกับกําลังตางๆที่เกี่ยวของ แตเปนไป
โดยอัตโนมัติตามความจําเปนดังนี้
(๑) กําลังที่รับการสนับสนุน ผบ.หนวยรับการสนับสนุนแสดงรายละเอียดตอ ผบ. หนวย
ที่จะใหการสนับสนุนตอภารกิจตางๆไดอยางเต็มที่ และจัดเตรียมขาวสารที่จําเปนเพื่อการประสาน
การปฏิบัติอยางดีที่สุดในการใหการสนับสนุนของหนวยที่มาสนับสนุน กับการปฏิบัติในการรับ
การสนับสนุนของหนวยตนเอง
(๒) ผูบังคับหนวยที่ใหการสนับสนุน
ผบ.หนวยที่จะใหการสนับสนุนสอบถามให
แนนอนถึงความตองการของหนวยรับการสนับสนุน และนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุความตองการ
เหลานั้นอยางเต็มที่ภายในขีดความสามารถของหนวยตน โดยไมเปลี่ยนแปลงลําดับความเรงดวน
และความตองการของกิจอื่นๆ ที่ไดรบั มอบ
(๓) การประสานงานทั้ง ผบ.หนวยสนับสนุนและผบ.หนวยรับการสนับสนุน วางแผนการ
ปฏิบัติการตางๆ
โดยประสานกันอยางใกลชิด
เพื่อใหไดรับประโยชนอยางสูงสุดจากขีด
ความสามารถของแตละหนวย และจากการพิจารณาไตรตรองการปฏิบัติการนั้นๆ
๙. คําสั่งนโยบายขั้นตน (The Initiating Directive)
ก. คําสั่งนโยบายขั้นตน เปนคําสั่งที่สั่งการมายัง ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ใหดําเนินการในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งออกโดยผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบให
รับผิดชอบทั้งปวงสําหรับการปฏิบัติการ โดยมีสาํ เนาแจกจายใหกับ ผบ.หนวยรองที่สําคัญตางๆ ทุก
คน
ข. รูปแบบของคําสั่งนโยบายขั้นตน อาจจัดทําในรูปของแผนการทัพ (Campaign Plan), แผน
ยุทธการ (Operation Plan) หรือคําสั่งยุทธการ (Operation Order), สาสนนโยบาย หรือคําสั่งที่ให
ปฏิบัติการตามแผนหรือคําสั่งที่มีอยูแลว คําสั่งนโยบายขั้นตนจะมีขอมูลเกี่ยวกับ
(๑) จัดเตรียมสําหรับการสถาปนากองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก , การมอบ
ภารกิจ และกําลังตางๆที่จําเปนเพื่อใหสําเร็จภารกิจ
(๒) กําหนดตัว ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก, ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก และ
ผบ.หนวยอื่นๆ ตามความเหมาะสม
(๓) ใหคําแนะนําพิเศษในเรื่องความสัมพันธทางการบังคับบัญชาถาจําเปน

(๔) กําหนดพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบกอยางแนนอน ภายในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ํา
สะเทินบก ซึ่งเปนที่ตั้งของพื้นที่เดียวหรือหลายๆพื้นที่ ที่จะตองเขายึดและรักษาไวโดยกองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก พื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบกนี้ ไดกําหนดขอบเขตไวในคําสั่ง
นโยบายขั้นตนในรูปของ พื้นทะเล พื้นดิน และหวงอากาศ ขนาดของพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทิน
บกกําหนดขึ้นจากความตองการของการปฏิบัติการเฉพาะ โดยจะตองมีขนาดเพียงพอเพื่อใหมั่นใจ
ตอความสําเร็จภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และมีพื้นที่ที่เพียงพอสําหรับการ
ดําเนินการในการปฏิบัติการที่จําเปน ทั้งทางอากาศ บนบก และทางทะเล
(๕) กําหนดนามประมวล(CODE NAME)และกําหนดวันเปาหมาย (Target Dates) สําหรับ
การปฏิบัติการยุทธ
(๖) มีคําแนะนําพิเศษตางๆเมื่อจําเปน ที่เกี่ยวของกับการใชกําลัง การแบงมอบ และการ
ควบคุมอาวุธนิวเคลียรและเคมี และการวางแผนสําหรับปฏิบัติการนั้น
(๗) รวมทั้ง
(ก) คํ า แนะนํ า ต า งๆที่ แ น น อน ในการกํ า หนดการสิ้ น สุ ด ของการยุ ท ธสะเทิ น น้ํ า
สะเทินบก และถาสามารถกระทําได จะมีคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการบังคับบัญชา และการวาง
กําลังตางๆที่จะมีผลบังคับใชในขณะนั้น
(ข) ขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการตางๆที่จะตองดําเนินการ ภายหลังการสิ้นสุดการ
ยุทธ
(๘) จั ด เตรี ย มข า วสาร หรื อ มอบความรั บ ผิ ด ชอบตามความเหมาะสม สํ า หรั บ การ
ดําเนินการในการรบ, การสงกําลังบํารุง, การขาวกรอง หรือการปฏิบัติการพิเศษที่เกี่ยวของ หรือเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก และคําแนะนําในการประสานการปฏิบัติในสวนที่
เกี่ยวของ
(๙) จัดเตรียมคําแนะนําที่เหมาะสม ในการรักษาความปลอดภัยทางสัญญาณและการรักษา
ความปลอดภัยทางดานยุทธการและใหโดยจะตองระมัดวังในการแจกจายขาวสารที่มีชั้นความลับ
ผานทางเครื่องมือที่ไมมีการเขารหัส (NON-SECURE MEANS) ในลักษณะเชนนี้จะตองจัดเตรียม
คําแนะนํากอนที่จะเริ่มในขั้นการวางแผนในขั้นตน
๑๐.พื้นที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก (The Amphibious Objective Area ; AOA)
ก. พื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก (AOA) เปนพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่กําหนดไวในคําสั่ง
นโยบายขั้นตน เพื่อความมุงหมายในการควบคุมและบังคับบัญชา ภายในพื้นที่ฯเปนที่ตั้งของที่
หมายตางๆที่จะตองเขายึดและรักษาโดยกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก พื้นที่นี้จะตองมี

ขนาดเพียงพอที่จะใหมั่นใจในความสําเร็จภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ
จะตองมีพื้นที่อยางเพียงพอสําหรับการดําเนินการที่จําเปน ในการปฏิบัติการทางทะเล ทางพื้นดิน
และทางอากาศ
ข. การปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก (Air Operation in AOA)
ขนาดและรูปรางของ AOA มีความสําคัญอยางยิ่งตอสวนตางๆของกําลังทางอากาศกองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก กิจหลักของการปฏิบัติการทางอากาศคือการใหไดมาและรักษาไวซึ่งการ
ครองอากาศในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก และเตรียมการสนับสนุนใหแกกําลังรบภาคพื้นดิน
ซึ่ง ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ตองสามารถใชกําลังทางอากาศที่มีอยูไดโดยไมตอง
ไดรับอนุญาตจาก ผบ.หนวยขางเคียง รวมทั้งตองมีอํานาจหนาที่ที่จะประสานกับอากาศยานอื่นๆที่
จะบินเขามาหรือบินผานพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบกดวย
ค. ปจจัยตางๆในการพิจารณาพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก (AOA) ปจจัยตางๆที่มีผลตอ
ขนาดและรูปรางของพื้นที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก รวมถึง
(๑) ภารกิจที่กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกไดรับมอบ
(๒) ภัยคุกคามจากขาศึกทั้งจากบนบก, ในทะเล และอากาศ
(๓) ที่ตั้งหนวยทหารของขาศึกที่มีขีดความสามารถในการเพิ่มเติมกําลัง
(๔) กําลังของฝายเดียวกันที่อยูใกลเคียงและความรุนแรงในการปฏิบัติการทางทหารใน
พื้นที่
(๕) การชวยเหลือจากกําลังสวนอื่นๆ ที่สามารถใชได
(๖) ขีดความสามารถในการรักษาการเฝาตรวจและการควบคุม
(๗) ความตองการในการสนับสนุนทางอากาศ และขีดความสามารถ
(๘) ความตองการหวงอากาศสําหรับการสงครามตอตานอากาศยานและขีดความสามารถ
(๙) ที่ตั้งของเสนแบงเขตที่สะดวกตอการประสานงาน
(๑๐) เสนแบงเขตทางดานการเมือง (Political Boundaries)
(๑๑) พื้นที่ในทะเลเพื่อกระจายการวางกําลัง และดําเนินกลยุทธของเรือตางๆในกองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ง. การเปลี่ยนแปลงตางๆของพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก ขนาดและรูปรางของพื้นที่ที่
หมายสะเทิ นน้ําสะเทินบก ควรจะได มีก ารพิ จารณาทบทวนเมื่อมีก ารเปลี่ย นเเปลงเกิ ด ขึ้น อั น
เนื่องมาจากอิทธิพลของปจจัยตางๆเหลานี้ การปรับเปลี่ยนตางๆจะตองเสนอผาน ผบ.กองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกไปยังผูมีอํานาจหนาที่ซึ่งออกคําสั่งนโยบายขั้นตน

๑๑. การควบคุมหวงอากาศ การควบคุมหวงอากาศที่กําหนดไวในเอกสารฉบับนี้ ประกอบดวย
การประสาน การสนธิกรรม และกฎเกณฑในการใชหวงอากาศในมิติที่แนนอนซึ่งจะรวมถึงพื้นที่ที่
หมายสะเทินน้ําสะเทินบกดวย ในคําอรรถาธิบายนี้การประสานเปนระดับของอํานาจหนาที่ที่จําเปน
ที่จะใชหวงอากาศไดอยางไดผล มีประสิทธิภาพ และออนตัวในขณะเดียวกันจะจัดเตรียมอํานาจ
หนาที่ในการบังคับบัญชาดวย การสนธิกรรมพิจารณาถึงความจําเปนที่จะรวบรวมความตองการ
ตางๆเขาดวยกันสําหรับการใชหวงอากาศที่กําหนดขึ้นนี้ โดยมุงเนนในความสําเร็จในวัตถุประสงค
เดียวกันในระดับของความพยายามที่ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได กฎเกณฑ แสดงถึงความตองการที่
จะกํากับดูแลการปฏิบัติตางๆในหวงอากาศนี้เพื่อจัดเตรียมในเรื่องนิรภัยการบิน และ
หมายถึงอํานาจหนาที่ที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจในความปลอดภัยนั้น ดวยเหตุนี้การควบคุมหวงอากาศ
แสดงถึงการบริการที่ไดจัดเตรียมเพื่อที่จะใหเกิดความออนตัวของการปฏิบัติตางๆและไมรวมถึง
มาตรการที่จะอนุมัติ ไมอนุมัติ ปฏิเสธหรือชะลอเวลาการปฏิบัติการตางๆทางอากาศ
ก. การมอบหมายหวงอากาศ สําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กองกําลัง
รวมซึ่งสั่งใหปฏิบัติจะมอบการควบคุมหวงอากาศในพื้นที่ที่แบงมอบใหสวนหนึ่ง ในขนาดของมิติ
ที่แนนอนใหกับ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งจะสอดคลองกับขนาดของพื้นที่
หมายสะเทินน้ําสะเทินบก
ข. การควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก
การ
ปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวงในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก จะอยูภายใตการควบคุมของ ผบ.
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก จนกระทั่งสิ้นสุดการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ค. การประสานการปฏิ บั ติ ก ารทางอากาศกั บ ผบ.ภายนอกพื้ น ที่ ที่ ห มายสะเทิ น น้ํ า
สะเทินบก เพื่อใหมั่นใจในเอกภาพของการปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวง ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก จะประสานการปฏิบัติการทางอากาศตางๆภายในหวงอากาศที่กําหนดเมื่อ
จําเปน กับ ผบ. ที่รับผิดชอบสําหรับการควบคุมหวงอากาศในพื้นที่บริเวณรอบๆ เมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ก็จะยกเลิกกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก หวงอากาศ
ที่ไดรับมอบหมายก็จะยกเลิกดวย หลังจากนั้นการควบคุมหวงอากาศก็จะกลับไปปฏิบัติในลักษณะ
ปกติ ตามหลักนิยมสําหรับการควบคุมหวงอากาศเหนือเขตการสูรบโดยผูมีอํานาจหนาที่ในการ
ควบคุมหวงอากาศที่ไดกําหนดไวในพื้นที่นั้น
๑๒. ระบบการควบคุมหวงอากาศ เมื่อกําลังสวนใหญของกําลังทางอากาศยุทธวิธีจัดเตรียมโดย
กองทัพอากาศ สําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก นายทหารอากาศคนหนึ่งจะไดรับ
การแตงตั้งโดย ผบ.ทหารอากาศของกองกําลังกองทัพอากาศที่เขารวมเพื่ออํานวยการการปฏิบัติทาง

อากาศทั้งปวงในพื้นที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก เขาจะปฏิบัติในการอํานวยการเชนนั้นภายใต ผบ.
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกรวม หรือเมื่อการปฏิบัติการควบคุมทางอากาศสงผานการ
ควบคุมไปยังฝง ภายใต ผบ.กําลังรบเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก หรือ ผบ. ที่เหมาะสมบนฝง ซึ่งมี
ขีดความสามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติการเชนนั้น เมื่อกําลังสวนใหญของกําลังทางอากาศยุทธวิธี
มาจากกองทัพเรือ หรือนาวิกโยธิน การปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวงในพื้นที่ที่หมายจะอํานวยการ
โดยนักบินของกองทัพเรือภายใต ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกจนกระทั่งการควบคุม
จะสงผานไปยังผูควบคุมบนฝง ในกรณีใดกรณีหนึ่งนายทหารที่ไดรับการแตงตั้ง ในการควบคุมนั้น
จะใชระบบการควบคุมของเหลาทัพใดเหลาทัพหนึ่ง หรือระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธีผสมทั้ง
ระบบของกองทัพอากาศ กองทัพเรือ หรือนาวิกโยธินซึ่งเหมาะสมที่สุดตอการปฏิบัติการยุทธ
สะเทินน้ําสะเทินบก
๑๓. การถ า ยโอนการควบคุ ม พั น ธกิ จ ต า งๆ เมื่ อ สภาวะต า งๆเหมาะสมและหน ว ยที่ มี ห น า ที่
ประสานงานตางๆไดจัดตั้งขึ้นบนฝงเรียบรอยแลว และ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ไดสงผานการควบคุมอาวุธสนับสนุนตางๆ และการสนับสนุนขีปนาวุธในการปองกันภัยทางอากาศ
ใหแก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกแลว และดวยการไตรตรองอยางรอบคอบของ ผบ. กองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก การควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก ก็
จะสงผานให ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกหรือ ผบ.ที่เหมาะสมบนฝง ซึ่งมีขีดความสามารถในการ
ควบคุมการปฏิบัติการเชนนั้นตอไป
๑๔. ผบ.สวนกองกําลังทางอากาศรวม (JFACC) สําหรับการปฏิบัติการตางๆที่ดําเนินการภายนอก
พื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก และหรือภายหลังจากการยกเลิกพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก
แลว ผบ.กองกําลังรวมโดยปกติจะเเตงตั้ง ผบ. สวนกองกําลังทางอากาศรวม โดยที่ ผบ. สวนกอง
กํ า ลั ง ทางอากาศร ว มจะได รั บ อํ า นาจหน า ที่ จ าก ผบ.กองกํ า ลั ง ร ว มซึ่ ง มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการ
ดําเนินการควบคุมทางดานยุทธการ การมอบหมายภารกิจตางๆ อํานวยการในการการประสาน
ระหวาง ผบ.หนวยรองของเขา รวมถึงการเปลี่ยนและจั ด กําลั งเพื่ อให มั่ นใจในเอกภาพในการ
ปฏิบัติการในความสําเร็จของภารกิจของเขาทั้งปวง ความรับผิดชอบตางๆ ใหแก ผบ. สวนกองกําลัง
ทางอากาศรวม (ปกติจะรวมถึงสิ่งเหลานี้ดวย แตก็ไมไดจํากัดในเรื่องของการวางแผน การประสาน
การแบงมอบกําลัง และการมอบภารกิจ) โดยการใชแนวทางและอํานาจหนาที่ของ ผบ.กองกําลัง
รวม และการประสานกับ ผบ.กองกําลังเหลาทัพอื่นๆ และผบ.อื่นที่ไดรับมอบหมายหรือ ผบ.กําลัง
สนับสนุนตางๆ ผบ. สวนกองกําลังทางอากาศรวมจะใหขอเสนอแนะตอ ผบ. กองกําลังรวมในการ
แบงมอบเที่ยวบินตอการปฏิบัติการทางอากาศในภารกิจตางๆหรือการแบงมอบไปตามพื้นที่ที่

รับผิดชอบ บนพื้นฐานแนวแนวทางของผบ. กองกําลังรวม ผบ. สวนกองกําลังทางอากาศรวมจะ
ไดรับมอบความรับผิดชอบตอแผนและการดําเนินการในการปฏิบัติการทางอากาศทั้งหมด กอง
กําลังนาวิกโยธินที่เขารวมในการปฏิบัติการรบรวม จะจัดกําลังและดําเนินการปฏิบัติการรวมตางๆ
รวมถึงการปฏิบัติการสนับสนุน ตามที่ ผบ.กองกําลังรวมกําหนด
ก. กําลังนาวิกโยธินที่เขารวมในการปฏิบัติการรบรวม จะจัดเตรียมกําลัง และดําเนินการ
ปฏิบัติการรวมตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติการสนับสนุน ตามที่ ผบ.กองกําลังรวม สั่งการ
ข. ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดินนาวิกโยธิน (MAGTF COMMANDER) จะคงการ
ควบคุมทางดานยุทธการตอกําลังทางอากาศในอัตราของเขา ภารกิจหลักของสวนกําลังรบทาง
อากาศกองกําลังเฉพาะกิจอากาศพื้ น ดิ นนาวิกโยธิ น คือ การสนับ สนุ น กํ าลั งรบภาคพื้ นดิน ใน
ระหวางการปฏิบัติการรวมกําลังทางอากาศของ กําลังทางอากาศของกองกําลังเฉพาะกิจอากาศพื้นดินนาวิกโยธิน ปกติจะสนับสนุนภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจอากาศพื้นดินนาวิกโยธิน ผบ.
กองกําลังเฉพาะกิจอากาศพื้นดินนาวิกโยธิน จะจัดเตรียมเที่ยวบินสําหรับการปฏิบัติทางอากาศที่มี
อยูใหแก ผบ.กองกําลังรวมโดยมอบกิจผานทาง ผบ.กองกําลังทางอากาศของเขา สําหรับการปองกัน
ภัยทางอากาศ การสกัดกั้นและการลาดตระเวนในระยะไกล เที่ยวบินในการปฏิบัติการทางอากาศที่
เกินความตองการตางๆ ในการสนับสนุนโดยตรงตอกองกําลังเฉพาะกิจอากาศพื้นดินนาวิกโยธิน
จะจัดเตรียมใหแก ผบ.กองกําลังรวม สําหรับการมอบกิจผาน ผบ.กองกําลังทางอากาศเพื่อการ
สนับสนุนกองกําลังสวนอื่นๆของกองกําลังเฉพาะกิจรวม หรือสนับสนุนกองกําลังเฉพาะกิจรวม
เปนสวนรวม

บทที่ ๓
การเขาสูการวางแผน
๑. กลาวนํา
ลักษณะของการสงครามสะเทินน้ําสะเทินบก ทําใหกรรมวิธีการวางแผนมีความยุงยาก และ
แตกตางกับการวางแผนการยุทธอื่นๆ ความยุงยากในการวางแผนก็มีสาเหตุเนื่องจากรายละเอียดที่
สลับซับซอน และจําเปนตองมีการประสานการขึ้นบกของกําลังทหาร ยุทธภัณฑ และสิ่งอุปกรณ
ตางๆในการโจมตีกับอาวุธสนับสนุนทั้งปวงที่มีอยู ในขณะที่ยังมั่นใจไดวา แผนยังคงมีความออน
ตัวสามารถที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเเวดลอมได การวางแผนสะเทินน้ําสะเทิน
บกมีลักษณะพิเศษก็เนื่องจาก ความสัมพันธซึ่งกันและกันของกําลังภาคพื้นดิน กําลังทางเรือ และ
กําลังทางอากาศ ในการสนับสนุนและคงความหนุนเนื่องในการโจมตี ดวยเหตุนี้ คําวา พรอมกัน
คูขนานและรายละเอียด จึงไมไดเปนเพียงคําพูดที่ใชในการอธิบายการวางแผนสะเทินน้ําสะเทินบก
เทานั้น แตเปนหลักการในทางหลักนิยมซึ่งอยูในกรรมวิธีของการวางแผน
๒. ความมุงหมายและขอบเขต
ในบทนี้เปนการกลาวถึงขาวสารโดยทั่วๆไปที่กําหนดขึ้น เพื่อแจงนายทหารระดับอาวุโสของ
กําลังรบยกพลขึ้นบก เกี่ยวกับลักษณะการวางแผนสะเทินน้ําสะเทินบก โดยเนนในการเริ่มตนของ
กรรมวิธีการวางแผนและขั้นตอนตางๆ ตั้งแตเริ่มตนการวางแผน อยางไรก็ตาม จะรวมถึงขาวสาร
ขอมูลตางๆที่ใชในกรรมวิธีการวางแผนทั้งหมดไวดวย ในบทนี้จะกลาวถึงขอพิจารณาตางๆในการ
วางแผนที่มุงเนนตอผูบัญชาการกําลังรบยกพลขึ้นบก และบรรยายถึงการวางแผนพรอมกัน การ
วางแผนคูขนาน และการวางแผนในรายละเอียด รวมถึงการประชุมการวางแผนในขั้นตน และการ
ใชเครื่องชวยในการวางแผนตางๆ
ก. ขอตกลงใจขั้นมูลฐาน ขอตกลงใจขั้นมูลฐานในการวางแผนสะเทินน้ําสะเทินบกจะอธิบาย
ไวในบทที่ ๔
ข. ความตองการการวางแผนในรายละเอียด กลาวไวในบทตอๆไป
๓. กลาวโดยทั่วๆไป
ก. คุณลักษณะการวางแผนสะเทินน้ําสะเทินบก การวางแผนสะเทินน้ําสะเทินบกเปนกรรมวิธี
ที่ตอเนื่อง เริ่มตั้งแตการรับคําสั่งนโยบายขั้นตนจนถึงการสิ้นสุดในการปฏิบัติการยุทธ กรรมวิธีการ
วางแผนสะเทินน้ําสะเทินบกมีลักษณะดังนี้
(๑) ความจําเปนสําหรับการวางแผนพรอมกัน การวางแผน คูขนาน และการวางแผนใน
รายละเอียด โดยกองกําลังที่จะเขารวมในการปฏิบัติการฯทั้งหมด

(๒) ระดับของความออนตัวซึ่งตองมีในการวางแผน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณในการรบ ในขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจไดวาสามารถใชกําลังตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ความจริงก็คือวากําลังของฝายตรงขามที่ฝายเราไมไดเกาะติดตั้งแตตน
จะเพิ่ ม ความเป น ไปได สํ า หรั บ เหตุ ก ารณ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยไม ไ ด ค าดคิ ด และไม มี แ ผนใดที่ จ ะ
คาดการณไดลวงหนาอยางถูกตองแนนอน อยางไรก็ตาม การเตรียมการอยางรอบคอบจะสามารถ
ตอบสนองไดในทุกกรณี
ก. ภายในกรรมวิธีของการวางแผน การวางแผนโดยกองกําลังรบยกพลขึ้นบกจะผสมผสานอยู
ในแผนของกําลังสวนตางๆทั้งหมดที่เปนองคประกอบของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
และกําลังสวนอื่นๆที่ใหการสนับสนุน ในกรรมวิธีการวางแผนของกําลังรบยกพลขึ้นบก อยางไรก็
ตามจะขึ้นอยูกับการประกอบกําลังของกําลังรบยกพลขึ้นบก กําลังรบยกพลขึ้นบกอาจจะจัดจาก
เหลาทัพใดเหลาทัพหนึ่งเปนหลัก ( ทบ. หรือ นย. ) จัดเปนกําลังรวม หรือกําลังผสม ซึ่งกรรมวิธีใน
การวางแผนระหว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชาและฝ า ยอํ า นวยการ หรื อ ขั้ น ต า งๆในกรรมวิ ธี ก ารวางแผน
โดยทั่วๆไปก็จะมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับกรรมวิธีฯของแตละเหลาทัพ ดังนั้น ผบ.กําลังรบยก
พลขึ้ น บก และฝ า ยอํ า นวยการต อ งจั ด เตรี ย มกรรมวิ ธี ที่ มี ค วามอ อ นตั ว ซึ่ ง จะพิ จ ารณาถึ ง ความ
ตองการตางๆของแตละสวนกําลังหลักของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ข. แนวความคิดในการปฏิบัติของกําลังรบยกพลขึ้นบก การพัฒนาแนวความคิดในการ
ปฏิ บั ติ ก ารบนฝ ง ของ ผบ.กํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บกมี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในกรรมวิ ธี ก ารวางแผน
แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงตองสามารถสนับสนุนไดโดยกําลังทางเรือ กําลังทางอากาศ เเละ
สวนสนับสนุนการชวยรบ ดังนั้น ผบ. ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทิน
บก ตองสามารถตรวจสอบถึงความสามารถในการกระทําได และแนวความคิดในการปฏิบัติตอง
ไดรับความเห็นชอบจาก ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกกอนที่จะเริ่มตนการวางแผน
ในรายละเอียด เนื่องดวยการวางแผนอื่นๆขึ้นอยูกับแนวความคิดในการบนฝงฯดวยเหตุนี้จึงตองรีบ
กําหนดขึ้นมาอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ผบ.ทั้งหมดที่จัดเตรียมการสนับสนุนสําหรับการโจมตี
ต อ งเตรี ย มการสํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงแผน และการจั ด การสนั บ สนุ น ให ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงในความต อ งการของกํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บก อั น เนื่อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงของ
สถานการณขาศึกหรือปจจัยที่คาดหมายอื่นๆ ตัวอยางเชน จํานวนเรือและกําลังสนับสนุนที่มีอยู
เปนตน
๔. ความรับผิดชอบ

ก. อํานาจหนาที่ในการประสานของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กองกําลัง
เฉพาะกิ จ สะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะผู มี อํ า นาจในการประสานสํ า หรั บ การ
ดําเนินการในการวางแผน ในระหวางการวางแผนในเรื่องตางๆซึ่ง ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก และผูบังคับบัญชากองกําลังอื่นๆ ที่อยูในกองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบกไมสามารถตกลงกันได จะเสนอใหผูมีอํานาจเหนือกวาเปนผูตกลงใจ
ข. ความรับผิดชอบเฉพาะ ความรับผิดชอบในการวางแผนเฉพาะของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก และผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกไดอธิบายถึงความสัมพันธตามพันธกิจไวในบท
ตอๆไป
(๑) ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก รับผิดชอบในการพัฒนาแผนทั้งปวงของ
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อใหสําเร็จตามที่กําหนดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตนใน
ฐานะผูมีอํานาจหนาที่ในการประสานในการวางแผน ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
กํา หนดตารางการปฏิ บั ติ แ ละจั ด เตรี ย มแนวทางที่ จํ า เป น เพื่ อ สามารถกํ า หนดห ว งเวลาในการ
ปฏิบัติการได
(๒) เพราะวาความรับผิดชอบอยางทันทีทันใดสําหรับการดําเนินการปฏิบัติการบนฝงได
มอบให ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งจะรับผิดชอบในการพัฒนาแผนของกําลังรบยกพลขึ้นบก
๕. ขอพิจารณาในการวางแผน ถึงแมวาในทุกๆการปฏิบัติการจําเปนตองมีการเตรียมการอยาง
ละเอียดและรอบคอบ การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกเปนการปฏิบัติที่มีความสลับซับซอน
เนื่องจากมีความจําเปนในการประสานในรายละเอียดการปฏิบัติตางๆของกําลังภาคพื้นดิน กําลัง
ทางอากาศ และกําลังทางทะเล ความยุงยากในการสนับสนุนทางดานการสงกําลังบํารุง ความจําเปน
ที่การปฏิบัติในการใชอาวุธสนับสนุนตองเปนไปตามเวลาที่ถูกตองและแนนอน รวมถึงลักษณะของ
ความสัมพันธในทางการบังคับบัญชาซึ่งจะตองมีเอกภาพในการบังคับบัญชา
๖. ขอพิจารณาพิเศษ
ก. ในเรื่องที่เกี่ยวของกับกําลังรบยกพลขึ้นบก ในการสถาปนาพื้นที่ ณ. หัวหาดดวยการโจมตี
สะเทินน้ําสะเทินบก จําเปนตองสงกองกําลังตางๆที่สําคัญเพื่อเขาตอตีตอกําลังของฝายตรงขามบน
ฝง ปจจัยตางๆเชน ความตองการอัตราสวนของอํานาจกําลังรบ การไดมาซึ่งการครองอากาศและ
การครองทะเล และการไดการจูโจมในทางยุทธวิธีและในทางยุทธศาสตร เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ตอง
คํานึงถึงในการพัฒนาแผนสําหรับการปฏิบั ติการในทางยุทธวิธี นอกเหนื อไปจากนั้น อยางไร
ก็ต าม ผบ.กํ า ลัง รบยกพลขึ้ น บกต อ งคํา นึ งถึ ง เกี่ ย วกั บ การวางกํ า ลั งทั้ ง หมด และการสนั บ สนุ น
ทางดานการสงกําลังบํารุงในพื้นที่ปฏิบัติการดวย สําหรับ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก นอกเหนือจาก

การพัฒนาแผนตางๆเพื่อใชกําลังทางยุทธวิธีแลว ยังมีความรับผิดชอบในการพิจารณาในเรื่องตางๆ
ตอไปนี้
(๑) กําลังที่มีอยู บัญชีบันจุกําลังพล สภาพของความพรอม การขาดแคลนยุทธภัณฑ การ
ควบคุม บก.หนวยรองใหดําเนินการในการปฏิบัติตางๆใหเปนไปตาม กําหนดการ และการทดแทน
กําลังพล
(๒) แผนตางๆสําหรับการประกอบกําลัง
(๓) การวางกําลัง การขนยายทางอากาศ การขนยายทางทะเล และการสนับสนุนอื่นๆที่
จําเปน สําหรับการการเคลื่อนยายกําลังตางๆไปยังหรือผานทาเรือตางๆที่ทําการขึ้นสูเรือหรือการลง
จากเรือ สวนตางๆในการเคลื่อนยายจําเปนตองดําเนินการในการนํากําลังตางๆเขาไปในพื้นที่ที่
หมาย ใหเปนไปตามแผน
(๔) ความตองการตางๆในการสนับสนุนสนามบินภายนอกพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทิน
บก ความตองการพื้นที่ในการรวมสิ่งของสัมภาระ และการสนับสนุนในระหวางทางสําหรับสวน
กําลังทางอากาศที่สามารถวางกําลังไดเอง
(๕) การปฏิบัติการรวม/ผสม ความตองการการสนับสนุนของกําลังอื่นๆที่ไดรับมอบหรือ
ขึ้นสมทบ ( การสงกําลังบํารุง การขาวกรอง การติดตอสื่อสาร) การจัดเตรียมตางๆเกี่ยวกับการ
ควบคุมบังคับบัญชา
(๖) ขอพิจารณาตางๆทางดานการเมือง การสนับสนุนของประเทศเจาของพื้นที่ กฏการ
ปะทะ สนธิสัญญา สถานะภาพของกําลัง ขอจํากัดตางๆในทางยุทธการ เชน ขอหามในการบินผาน
เปนตน
ข. เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของกับการวางแผนตอไปนี้จะไมกลาวในรายละเอียดไวในเอกสารฉบับนี้
ไดแก
(๑) การปฏิบัติการจิตวิทยา
(๒) การสงครามอิเล็กทรอนิกส
(๓) การปฏิบัติการลวง
(๔) การกิจการพลเรือน
(๕) การรักษาความปลอดภัยทางดานยุทธการ
(๖) การปฏิบัติการรบดวยการตั้งรับ รวมถึงวางแผนการระวังปองกันพื้นที่สวนหลัง การ
ปองกันการโจมตีดวย นิวเคลียร เคมีและชีวะและการตอสูยานเกราะและการตอสูอากาศยาน
๗. ขอพิจารณาตางๆขั้นมูลฐาน

ก. ความสลับซับซอน การวางแผนของกําลังรบยกพลขึ้นบก มีความยุงยากสลับซับซอน
มากกวาการวางแผนในทางยุทธการอื่นๆที่ใชกําลังในขนาดเดียวกัน การปฏิบัติตางๆในแตละสวน
ของกําลังรบยกพลขึ้นบกตองมีการประสานและการปฏิบัติตางๆของกําลังทางเรือและกําลังตางๆที่
ใหการสนับสนุนตองมีการประสานกันอยางดียิ่งเพื่อใหใหบรรลุผลสําเร็จสุดทายที่ตองการ การ
สนับสนุนการสงกําลังบํารุงตองสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการในขั้นตนไดจากฐานในทะเล สิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆบนฝงตองซอมแซมและบูรณะใหสามารถใชไดใหมอยางรวดเร็วภายหลัง
การโจมตีในขั้นตน การเคลื่อนที่จากเรือสูฝง ของกําลังทหาร ยุทธภัณฑ และสิ่งอุปกรณตางๆโดย
เฮลิ ค อปเตอร ด ว ยเรื อ และยานสะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก จํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การอย า งระเอี ย ดและ
รอบคอบอย า งมาก เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ได ใ ช ท รั พ ยากรต า งๆที่ มี อ ยู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใน
ขณะเดี ย วกั น จะต อ งพั ฒ นาอํ า นาจกํ า ลั ง รบขึ้ น บนฝ ง อย า งรวดเร็ ว การใช ก ารประสานอาวุ ธ
สนับสนุนที่มีอยูทั้งปวงตองดําเนินการอยางรอบคอบเพื่อใหไดผลอยางสูงสุด
ข. ความสัมพันธตอการปฏิบัติการอื่นๆ การวางแผนสําหรับการปฏิบัติการเฉพาะโดยปกติจะ
เกี่ยวของตอการปฏิบัติการที่ดําเนินการไปแลว ที่กําลังดําเนินการอยู และพิจารณาวาจะดําเนินการ
ดวยเหตุผลนี้ จึงตองมีความรอบคอบเปนพิเศษเพื่อใหมั่นใจวาไดออกคําแนะนําอยางเพียงพอเพื่อ
ไมใหเกิดความสับสน
ค. ลักษณะที่ตอเนื่อง การวางแผนไมไดสิ้นสุดในขั้นของการวางแผน แตจะดําเนินการตอไป
อยางตอเนื่องตลอดการปฏิบัติการเพื่อสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและ
สภาวะแวดลอมตางๆ
ง. ความออนตัว ความยุงยากสลับซับซอนและรายละเอียดตางๆที่มีอยูในการวางแผนการยุทธ
สะเทินน้ําสะเทินบก ไมไดหมายถึงวาแผนการปฏิบัติการจะตองนํามาปฏิบัติในลักษณะที่ขาดความ
อ อ นตั ว ยิ่ง กว า นั้ น แผนจะต อ งมี ค วามอ อ นตัว และสามารถเปลี่ ย นแปลงให ต อบสนองต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณของขาศึก และโอกาสตางๆ ที่เกิดขึ้นในสนามรบ การพัฒนาแผน
สํารองตางๆ การเตรียมการในการยายน้ําหนักของการยิงสนับสนุน และความสามารถในการใช
กองหนุน ณ เวลาและสถานที่วิกฤตจะทําใหเกิดความออนตัว
จ. การวางแผนยอนหลัง ในทางอุดมคติแลวการวางแผนสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบกเปนการวางแผนยอนหลัง เมื่อไดรับภารกิจและสถานการณ จะวางแผนการปฏิบัติการ
ตางๆในทางยุทธวิธีบนฝงกอน แลวจึงวางแผนในขั้นที่จําเปนตางๆตอไป เพื่อใหเพื่อใหบรรลุผล
ในทางยุทธวิธีที่พึงประสงค ดังตัวอยาง การจัดหนวยเฉพาะกิจของกองกําลังตางๆสําหรับการรบ
ไดรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ใน

ขั้นตอไป เปนการจัดหนวยเพื่อการขึ้นบกซึ่งจะไดรับการพัฒนา ในการใชทรัพยากรตางๆที่มีอยู
( เฮลิคอปเตอร ยานสะเทินน้ําสะเทินบก และยานยกพลขึ้นบก) เพื่อใหเกื้อกูลตอรูขบวนของการจัด
หนวยที่พึงประสงคเพื่อสามารถทําการรบไดทันทีเมื่อขึ้นฝง ในขั้นสุดทายเปนการจัดหนวยสําหรับ
การขึ้นสูเรือจะไดรับการพัฒนา ซึ่งคํานึงถึงความปลอดภัยโดยการกระจายกําลัง (การกระจาย
สัมภาระ) แตยังสามารถคงรูปขบวนของการจัดหนวยเพื่อการขึ้นบกได
ฉ. กองกําลังที่วางกําลังไวในพื้นที่สวนหนา ในบางสถานการณ กําลังรบยกพลขึ้นบกได
เตรียมพรอมอยูบนเรือเรียบรอยแลว เชนไดมีการวางกําลังไวในพื้นที่สวนหนาเรียบรอยแลวเมื่อ
ไดรับคําสั่งนโยบายขั้นตน ดังตัวอยาง เชน กําลังรบยกพลขึ้นบกที่เปนหนวยที่มีขนาดคอนขางเล็ก
ซึ่งเปนกําลังที่วางไวในพื้นที่สวนหนาอยางตอเนื่องอยูแลว สําหรับกําลังรบยกพลขึ้นบกที่มีขนาด
ใหญกวา อาจจะเปนกําลังที่วางไวในพื้นที่สวนหนามาในระหวางที่มีการปฏิบัติตางๆหรือในหวง
เวลาวิกฤต ดังนั้นในกรณีตางๆเชนนี้ ผูวางแผนจะตองพิจารณาในการแกปญหาที่เปนขอจํากัดใดๆที่
อาจจะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาวะซึ่งไดวางกําลังอยูในเรือในลักษณะเชนนี้
(๑) กําลังรบยกพลขึ้นบกขนาดเล็กซึ่งเปนกําลังที่วางไวในพื้นที่สวนหนาอยางตอเนื่องบน
เรืออยูแลว จะจัดเปนกําลังสวนหนึ่งที่ใชสําหรับการปฏิบัติการตามขีดความสามารถ โดยทั่วไปแลว
องคประกอบในการขึ้นสูเรือของกําลังสวนนี้จะไมเปนปจจัยจํากัดสําหรับการปฏิบัติการขนาดเล็ก
(๒) กําลังรบยกพลขึ้นบกขนาดเล็กโดยทั่วไปแลวจะไมมีอํานาจกําลังรบที่จําเปนเพื่อที่จะ
ปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก หรือในเหตุการณที่จะเขาสูสงคราม รวมถึงขีดความสามารถที่
จะปฏิบัติการรบบนฝงไดอยางตอเนื่อง กําลังเหลานี้อาจจะตองรวมกับกําลังอื่นๆ กอนการโจมตียก
พ ล ขึ้ น บ ก ห รื อ กั บ ไ ป ร ว ม กั บ กํ า ลั ง ส ว น อื่ น ๆ ห ลั ง จ า ก ก า ร โ จ ม ตี ใ น ขั้ น ต น แ ล ว
การประกอบกําลังกอนการโจมตีอาจจะตองการโยกยายกําลังพลและยุทโธปกรณไปมาระหวางเรือ
ตางๆ หรือมีการจัดองคประกอบของการขึ้นสูเรือใหม ณ ทาเรือของกําลังฝายเดียวกัน
(๓) การจัดขึ้นสูเรือของกําลังที่มีขนาดใหญกวา ซึ่งไดวางกําลังเพื่อการปฏิบัติตางๆหรือใน
เวลาที่มีวิกฤตการณ อาจจะมีความจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนหรือจัดกําลังเพิ่มเติมกอนที่จะทําการ
โจมตี
ช. ปจจัยเวลา เวลาที่จําเปนสําหรับการวางแผนการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ขึ้นอยูกับปจจัยที่
แปรเปลี่ยนหลายๆประการ ไดแกจํานวนของหนวย ความแตกตางของหนวย และที่ตั้งของหนวยที่
เกี่ ย วข อ งซึ่ ง อาจจะอยู หา งกั น รวมถึ ง ขนาดและความยุ ง ยากซั บ ซ อ นของการปฏิ บั ติ ก าร และ
ประสบการณของกําลังตางๆที่เกี่ยวของ ดังนั้นเวลาที่ตองการสําหรับการวางแผนการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบกจึงถือวาเปนปจจัยของการวางแผนดวยเชนกัน เวลาที่ใชไปในระหวางการเริ่มตนการวาง

แผนการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก และการปฏิบัติอาจจะทําใหไมสามารถประเมินสถานการณ
ทางดานการสงกําลังบํารุง ทางดานยุทธการ และทางดานการขาวกรองในวันที่ดําเนินการโจมตีได
ซึ่งสามารถแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นนี้ไดโดย การกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติประจําโดยใหครอบคลุม
ในทุกๆแงทุกมุมของการโจมตี และโดยการวางแผนอยางตอเนื่องและการจัดทําแผนซึ่งมีความออน
ตัว
ซ. การรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในทางยุทธการเปนความรับผิดชอบของ
ทุกๆสวนบังคับบัญชา การประชุมของฝายอํานวยการ การรวมพลเพื่อการขึ้นสูเรือ และการซักซอม
การปฏิบัติตางๆเหลานี้อาจจะนําไปสูการเปดเผยถึงสิ่งที่ฝายเรากําลังจะปฏิบัติการ ดวยเหตุนี้ในการ
เริ่ ม ต น การวางแผนจะต อ งมี ก ารกํ า หนดและใช ม าตรการในการรั ก ษาความปลอดภั ย ทางด า น
ยุทธการอยางจริงจัง
ฌ. การประมาณการความตองการตางๆ การประมาณการความตองการตางๆทั้งปวงเปน
กรรมวิธีซึ่งเริ่มตนในระหวางการวางแผนในขั้นตน และจะมีการพิจารณาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ตลอดการปฏิบัติการ การประมาณการความตองการตางๆจะมีอิทธิพลตอขอตกลงใจขั้นมูลฐาน การ
ประมาณการความสามารถในการสนั บ สนุ น หนทางปฏิ บั ติ และแนวความคิ ด ในการปฏิ บั ติ
นอกเหนื อ จากนั้ น ยั ง เป น การจั ด เตรี ย มเพื่ อ มุ ง เน น และเป น สิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ การวางแผนใน
รายละเอียด การประมาณการที่จัดเตรียมโดยฝายอํานวยการเกี่ยวกับเรื่องตางๆดังนี้
(๑) ความตองการตางๆในความจุของการขนยายสะเทินน้ําสะเทินบก และการขนยายกําลัง
รบยกพลขึ้นบก
(๒) การจัดแบงสวนตางๆของกําลังรบยกพลขึ้นบก เปนสวนโจมตีและสวนติดตามการ
โจมตี
(๓) ความตองการในการใชปนเรือและปนใหญสนาม ในการยิงสนับสนุน
(๔) ความตองการในการใชกําลังทางอากาศ
(๕) ความตองการทางดานการสนับสนุนการชวยรบ
ญ. การแบงมอบทรัพยากรตางๆ ในการพัฒนาแผนสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทิน
บก เครื่องมือ หรือวิธีการตางๆ ( MEANS) ที่มีอยูในขั้นตนมักจะไมคอยเปนที่นาพอใจในการ
ตอบสนองความตองการตางๆนัก ดวยเหตุนี้การประนีประนอมถึงการขาดแคลนที่มีจริง หรือคาด
วานาจะขาดแคลนควรจะตองกระทําตลอดวงรอบของการวางแผน การประนีประนอมนี้โดยปกติ
จะดําเนินการในรูปของการจัดหาเครื่องมือหรือวิธีการตางๆ (MEANS) เพิ่มเติมหรือการลดความ

ตองการตางๆของเครื่องมือหรือวิธีการตางๆ (MEANS) ที่มีอยูแลวและเกินความจําเปน ดวยการ
ปรับเปลี่ยนตามผลที่เกิดขึ้นของการตกลงใจอื่นๆที่จําเปน
๘. กรรมวิธีในการวางแผน กรรมวิธีในการวางแผนสะเทินน้ําสะเทินบกมีความแตกตางจากการ
วางแผนอื่นๆโดยความจําเปนที่จะตองมีการวางแผนพรอมกัน การวางแผนคูขนาน และการวางแผน
ในรายละเอียดโดยกําลังทั้งหมดที่เขารวม
ก. การวางแผนพรอมกัน
(๑) การวางแผนพรอมกัน เปนการวางแผนของสวนตางๆตั้งแตสองสวนขึ้นไปที่อยูใน
สายการบังคับบัญชาเดียวกัน ซึ่งไดดําเนินการในเวลาเดียวกัน หรือโดยสวนตางๆที่เทาเทียมกันของ
สายการบังคับบัญชาที่แตกตางกัน ดังตัวอยางเชน การวางแผนพรอมกันของกรมและกองพันซึ่งเปน
หนวยรอง รวมถึงกําลังรบภาคพื้นดินอื่นๆ รวมถึงกําลังทางอากาศที่มาสนับสนุนและ/หรือสวน
สนับสนุนการชวยรบ การวางแผนพรอมกันเปนสิ่งจําเปนเพื่อ
(ก) ลดเวลาในการเตรียมแผนของกําลังและสวนตางๆที่เกี่ยวของลง
(ข) มั่นใจไดวามีการประสานในการพัฒนาแผนในทุกๆระดับ ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
และเกี่ยวของซึ่งกันและกันจะไดรับการแกไข เพื่อใหการวางแผนดําเนินไปดวยความเรียบรอย ดัง
ตัวอยางเชน ในการแบงมอบเรือลําเลียงสะเทินน้ําสะเทินบก ยุทโธปกรณที่ใชในการขึ้นบก เรือที่จะ
ใชในการยิงสนับสนุน และอากาศยานจะยังไมสามารถจะตกลงใจในขั้นสุดทายได จนกวาแผน
ตางๆของหนวยรองตางๆของกําลังรบยกพลขึ้นบก ไดดําเนินการที่จะจัดเตรียมหลักสําคัญสําหรับ
การประเมินคาความตองการตางๆทั้งหมด ใหกาวหนาไปอยางเพียงพอแลว นอกเหนือจากนั้นการ
ตกลงใจที่กระทําโดย ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกบอยครั้งจะเปนผลอันเนื่องมาจากการเสนอแนะของ
ผบ.หนวยรองในชวงขั้นการวางแผน
(๒) การเริ่มตนการวางแผน ในขั้นตน การวางแผนอาจจะเริ่มโดย ผบ.หนวยรองบนหลัก
สําคัญของของขาวสารที่ไดรับในขั้นตน จากการประชุมการวางแผน และการบรรยายสรุปกอนการ
ออกเอกสารการวางแผนที่เปนขอเขียน บันทึกการวางแผน คําสั่งเตือน แนวทาง และแผนโครง ซึ่ง
เปนวิธีการเพิ่มเติมสําหรับการแจกจายขาวสารการวางแผนเปนสวนๆ ที่จะนํามาใช
ข. การวางแผนคูขนาน
การวางแผนโดยสายการบังคับบัญชาที่คูขนานอางถึงการ
(๑) การวางแผนคูขนาน
ประสานกันอยางใกลชิดและตอเนื่อง ระหวางสวนของกําลังรบยกพลขึ้นบกและสวนของกําลังทาง
เรือ การประสานนี้มีความจําเปนเนื่องจากความสัมพันธซึ่งกันและกันของกิจตางๆที่มอบหมายให
กองกําลังตางๆและความซับซอนในความตองการในการสนับสนุนตางๆ ขอตกลงใจมูลฐานทําให

ไดมาซึ่งหลักสําคัญของความเขาใจในวัตถุประสงค และกรรมวิธีตางๆที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และอยูบนพื้นฐานของการที่จะแลกเปลี่ยนขาวสารไดอยางเสรี การประสานอยางใกลชิดในการ
วางแผนนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกๆระดับของการบังคับบัญชา ตัวอยางตางๆ ของการวางแผน
คูขนานคือฝายอํานวยการตางๆระดับเดียวกันในสายการบังคับบัญชาของกําลังทางเรือ และกําลังรบ
ยกพลขึ้นบกซึ่งตองปฏิบัติงานในการประสานกันอยางใกลชิดตลอดชวงการปฏิบัติการ ในระดับ
การบังคับบัญชาตางๆที่ต่ํากวา การวางแผนคูขนานจะเกิดขึ้นระหวางนายทหารประจําเรือตางๆ และ
นายทหารกําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งรับผิดชอบการขึ้นสูเรือของชุดหรือพวกขึ้นสูเรือ
(ก) การวางแผนคูขนานในระดับการบังคับบัญชาที่สูงกวา จะเริ่มตนเมื่อ ผบ.กําลัง
รบยกพลขึ้นบกรายงานตนสําหรับการวางแผนตอ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ตั้งแตเริ่มแรกของขั้นการวางแผน
(ข) ในระดับหนวยรอง การวางแผนโดยปกติไมสามารถจะเริ่มไดจนกระทั่งผบ.กอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกไดประกาศขอตกลงใจมูลฐานที่
แนนอนแลว
(๒) การแลกเปลี่ยนขาวสารและนายทหารติดตอ การวางแผนคูขนานและการวางแผน
พรอมกันตองการที่จะใหผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการตางๆของสวนบังคับบัญชาตางๆใน
ระดับที่เทาเทียมกันมารวมอยู ณ.ที่แหงเดียวกัน แตถาไมสามารถดําเนินการเชนนั้นได ก็จําเปนตอง
มีการแลกเปลี่ยนนายทหารติดตอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดําเนินการในการวางแผนที่สําคัญ
ตอไป
ง. การวางแผนในรายละเอียด
(๑) การวางแผนในรายละเอียด การวางแผนในรายละเอียดเกี่ยวของกับขั้นของการ
วางแผน และความซับซอนของคําสั่งยุทธการ ในการพัฒนาแผนสําหรับการโจมตีสะเทินน้ําสะเทิน
บก การวางแผนในรายละเอียดจะเริ่มตนอยางเปนทางการ เมื่อแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของ
ผบ. กําลังรบยกพลขึ้นบกไดรับอนุมัติ
(ก) ความซับซอนของคําสั่งยุทธการขึ้นอยูกับสถานการณ รายละเอียดที่เพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติการหนึ่งอาจจะไมเพียงพอกับการปฏิบัติการในอีกสถานการณหนึ่ง
(ข) ตองมีความรอบคอบในการวางแผน ไมใหมีขอจํากัดหรือมีขอหามจนทําให ผบ.
หนวยรองตางๆขาดความออนตัว ความตองการตางๆของการวางแผนการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง เพื่อ
สนับสนุนแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก อยางไรก็ตามจะจํากัด
ความมีเสรีของ ผบ.หนวยรองในระหวางการโจมตีในขั้นตน

(๒) ความออนตัว การวางแผนในรายละเอียดควรจะเกื้อกูลตอความออนตัวมากกวาเปน
ขอจํากัด ผูวางแผนควรจะไดคาดการณลวงหนาถึงสิ่งที่นาจะเกิดขึ้นไดมากที่สุด และพัฒนาแผน
ตางๆซึ่งสามารถตอบสนองตอสภาวะตางๆที่เปลี่ยนแปลงไปได การวางแผนในรายละเอียด ควรจะ
ทํ าให ผบ.ในทุ ก ๆระดับสามารถปรั บเปลี่ ยนไปตามการเปลี่ย นแปลงของสถานการณได อย า ง
รวดเร็ว และสามารถฉวยประโยชนตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสนามรบ การวางแผนในรายละเอียด
ควรจะเกื้ อกูลให สามารถที่จะยายการยิ งตามกํ าหนดเวลาได กองกําลั งตางๆที่ กําลั งเคลื่อนยาย
ระหวางทางสามารถที่จะยกพลขึ้น ณ หาดหรือเขตยกพลขึ้นบก สํารองได และคลื่นตามคําขอ
สามารถที่จะขึ้นบก ณ เวลาและสถานที่ที่ตองการได
(๓) การวางแผนในกรณีที่สถานการณเลวรายที่สุด การยกพลขึ้นบกไมใชการปฏิบัติการ
ทางธุรการ หรือเปนการดําเนินการในสภาวะเเวดลอมที่เกื้อกูลตอกําลังของฝายเรา อีกทั้งไมใชการ
เขาโจมตีตอกําลังขาศึกที่มีการตานทานอยางเบาบาง นอกจากนั้นอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางทันสมัย
ที่ขาศึกมีอยู และขีดความสามารถของขาศึกที่สามารถเพิ่มเติมกําลังในพื้นที่ที่เปนภัยคุกคาม ดวย
กําลังทหารราบยานเกราะ กําลังสงทางอากาศ กําลังสะเทินน้ําสะเทินบก หรือกําลังทางอากาศ
สามารถที่จะทําใหอัตราสวนอํานาจกําลังรบเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้ผูวางแผนใน
การปฏิ บั ติ ก ารยุ ท ธสะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บกไม ส ามารถละเลยหรื อ เสี่ ย งได โดยต อ งพิ จ ารณาและ
จัดเตรียมใหสามารถพรอมที่จะรับสถานการณที่เลวรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได
๙. กรรมวิธีในการวางแผน ในหัวขอตอไปนี้จะอธิบายขั้นตางๆของกรรมวิธีในการวางแผนขั้นตน
รวมถึงเอกสารตางๆในขั้นพื้นฐานที่จะใชในการวางแผนในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ก. การแลกเปลี่ยนขาวสาร ในการวางแผนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก การตกลงใจ
ของ ผูบังคับบัญชาในระดับหนึ่งอาจจะมีผลกระทบตอแผนตางๆของ ผบ. อื่นๆในระดับเดียวกัน
หรือในระดับอื่นๆ เพื่อที่จะใหผบ.และฝายอํานวยการไดรับทราบขาวสารอยางเต็มที่ในระหวางขั้น
การวางแผน ผบ.แตละคนตองแจกจายขอมูลในการวางแผนให ผบ.ที่เหนือกวา ผบ.หนวยรอง และ
ผบ.ในระดับเดียวกันตั้งแตเริ่มแรกอยางตอเนื่อง และการแลกเปลี่ยนนายทหารติดตอตั้งแตเริ่มตน
เปนสิ่งพึงประสงค
ข. การศึกษาและการประมาณการตางๆในขั้นตน
(๑) ผบ. ซึ่งจะเปนผูจัดเตรียมกําลังตางๆสําหรับกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
อาจจะไดรับการแจงเตือนถึงการปฏิบัติการที่กําลังจะเกิดขึ้นกอนการออกคําสั่งนโยบายขั้นตน การ
วางแผนในขั้ นต น ที่สํ า คั ญ ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การให สํ า เร็ จ ในช ว งเวลานี้ ก็โ ดยการวิ เ คราะห พื้ น ที่
ปฏิบัติการและผลกระทบตางๆที่เปนไปไดที่อาจจะเกิดขึ้นจากภูมิประเทศ อุทกศาสตร ลมฟาอากาศ

และลักษณะทางวัฒนธรรมตอการปฏิบัติการที่คาดหมาย พื้นที่ที่พึงประสงคมากที่สุดสําหรับการ
ปฏิบัติในการยกพลขึ้นบก จะนํามาพิจารณาในขั้นตน และความตองการเพิ่มเติมตางๆทางดานขาว
กรองจะไดนํามาพิจารณาเพื่อจําแนกแยกแยะ การศึกษาหาด ทาเรือ เครือขายการติดตอสื่อสาร สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใชกําลังทางอากาศที่มีอยู และภูมิประเทศที่จัดเตรียมเปนหลักสําคัญ
สําหรับการพิจารณาถึงจํานวนและรูปแบบของกําลังรบยกพลขึ้นบกที่เหมาะสมที่จะใชในพื้นที่ยก
พลขึ้นบกที่เปนไปได และความตองการในการสนับสนุนทางการชวยรบ ทางการชางก็จะนํามา
ประมาณการดวย โดยอยูบนหลักสําคัญในการศึกษาในลักษณะเชนเดียวกัน
(๒) การประมาณการตางๆ ในขั้นตนจะจัดเตรียมโดย ฝอ. กําลังรบยกพลขึ้นบก หรือ
องคประกอบหลักของกําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งควรจะพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้
(ก) สถานการณและขีดความสามารถของขาศึกอยางกวางๆ
(ข) ขอพิจารณา ในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางอุทกศาสตร หรือสภาพ
ภูมิอากาศ
(ค) ที่ตั้งของสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในพื้นที่ที่หมาย
(ง) ที่ตั้งของฐานทัพอากาศหนาภายในรัศมีของพื้นที่ที่หมาย
(จ) ขีดความสามารถและขอจํากัดตางๆที่สําคัญ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก การขนสง
ลําเลียง และอํานาจกําลังรบเปรียบเทียบ
ค. แบบฟอรม
แผนหรือคําสั่งยุทธการสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
จัดเตรียมไวในแบบฟอรมของระบบการวางแผนยุทธการรวม คําแนะนําเฉพาะและแผนตัวอยาง
แสดงไวในคูมือการสงครามทางเรือ (NWP) 22-1/FMFM 1-14 (แผนกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก) สวนตางๆของแผนโดยปกติจะเรียกชื่อตามพันธะกิจ เชนแผนการขึ้นบก แผนการขึ้นสู
เรือ แผนการใชกําลังทางอากาศ สวนตางๆเหลานี้จะอยูในรูปของผนวกหรืออนุผนวกของแผนหรือ
คําสั่งยุทธการทั้งปวงของกําลังรบยกพลขึ้นบก หรือของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๑๐. คําสั่งนโยบายขั้นตน ตามที่ไดอธิบายไวในบทที่๒ คําสั่งนโยบายขั้นตนเปนการเริ่มตนของ
กรรมวิธีในการวางแผน คําสั่งนโยบายอาจจะออกมาในหลายๆรูปแบบ เชนในรูปแบบของสาสน
ยุทธการ คําสั่งปฏิบัติตามแผนที่มีอยูแลว จนถึงแผนยุทธการ หรือแผนการทัพ
๑๑. การกําหนดตัว ผบ. และการประชุมฝายอํานวยการตั้งแตเนิ่นๆ เพื่อเรงดําเนินการการจัดเตรียม
แผนภายในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ. หลักทั้งหมดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผบ.กอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ. กําลังรบยกพลขึ้นบก และเมื่อเห็นเหมาะสม ควรได
กําหนดตัว ผบ.จากกองทัพอากาศในทันทีที่มีการตกลงใจที่จะดําเนินการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา

สะเทินบก ผบ.ในระดับการบังคับบัญชาที่ต่ํากวากองกําลังเฉพาะกิจหรือกําลังรบยกพลขึ้นบก อยาง
น อ ยที่ สุ ด ต อ งได รั บ คํ า แนะนํ า ในการวางแผนเป น ส ว นๆ ตั้ ง แต เ นิ่ น ๆ ที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได การ
วางแผนสามารถจะทําใหสะดวกขึ้นไดโดยการจัดให ผบ.ในระดับรองๆลงไปพรอมฝายอํานวยการ
มารวมอยู ณ บริเวณพื้นที่เดียวกันเพื่อประสานในการวางแผน
๑๒. การประชุมวางแผนในขั้นตน เมื่อไรก็ตามที่สามารถกระทําได ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบกจะจัดใหมีการประชุมการวางแผนในขั้นตน ใหเร็วที่สุดหลังจากการรับคําสั่ง
นโยบายขั้นตน ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกรายงานตัวเพื่อการวางแผนตอ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก (อํานาจหนาที่ในการประสาน) ในชวงเวลานี้ การประชุมจะเปนการเปด
โอกาสใหนายทหารที่มีหนาที่หลักๆในการกําหนดนายทหารติดตอ การพิจาณาถกแถลงประเด็น
ตางๆในขั้นตน และใหมั่นใจวามีความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณและภาระกิจ ของกองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบกเหมือนๆ กัน การตกลงใจตางๆที่กระทําในระหวางการประชุมการวางแผน
ในขั้นตน จะเปนหลักสําคัญสําหรับการวางแผนพรอมกันและการวางแผนคูขนาน การประชุมการ
วางแผนในขั้นตนอาจจะพิจารณาหัวขอวาระการประชุมดังตอไปนี้
ก. การวิเคราะหคําสั่งนโยบายขั้นตน คําสั่งนโยบายขั้นตนจะนํามาพิจารณาทบทวนในเรื่อง
ของกิจเฉพาะและกิจแฝงจากภารกิจที่ไดรับ กําลังตางๆที่ไดรับมอบหมาย ขนาดและรูปรางของ
พื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก และวันเปาหมาย เปนตน
ข. ขอตกลงใจมูลฐานขั้นตน กรรมวิธีของการทําขอตกลงใจมูลฐานรายละเอียดอธิบายไวใน
บทที่ ๔ การประชุมวางแนวขั้นตน อาจจะพิจารณาในแตละขอตกลงใจ อาจจะเปนไปไดที่จะตกลง
กันไดถึงขอตกลงใจมูลฐานตางๆที่แนนอน ในการประชุมวางแผนขั้นตนซึ่งจะรวมถึง
(๑) หนทางปฏิบัติโดยทั่วไป
(๒) ที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
(๓) ภารกิจกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๔) ตําบลยกพลขึ้นบก
ค. ความจุการลําเลียงขนยาย และความตองการตางๆในการลําเลียงขนยายของกําลังรบยกพล
ขึ้นบก
(๑) ความตองการตางๆในการลําเลียงขนยาย ความจุในการลําเลียงขนยายของเรือลําเลียง
สะเทินน้ําสะเทินบกที่ไดรับมอบ ตองนํามาเปรียบเทียบตั้งแตเริ่มแรกของการวางแผน กับความ
ตองการในการลําเลียงขนยายทั้งหมดของกําลังรบยกพลขึ้นบก ถาความจุไมเพียงพออาจจะตองรอง
ขอเรือลําเลียงเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม จํานวนเรือลําเลียงที่มีอยูมักจะเปนขอจํากัดที่สําคัญในการ

ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกจะจัดเตรียมขอมูล
ความจุของการลําเลียงขนยายใหแก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งจะทําให ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
สามารถพัฒนาโครงสรางในการจัดกําลังสําหรับสวนโจมตีได การพิจารณาถึงการขาดแคลนตางๆที่
จะเปนไปได และพิจารณาการแบงมอบกําลังตางๆและเครื่องมือและวิธีการตางๆ (MEANS)สําหรับ
การขนสงลําเลียงโดยสวนติดตามการโจมตี หรือโดยการลําเลียงขนยายทางอากาศในทางยุทธ
ศาสตร
(๒) โครงสรางของกําลังรบยกพลขึ้นบก โครงสรางโดยทั่วไปของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ตองไดรับการพิจารณาตั้งแตเนิ่นๆในกรรมวิธีการวางแผนเพื่อให ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกทราบถึง
การประกอบกําลังอยางกวางๆของอํานาจกําลังรบที่มีอยูสําหรับการโจมตี การพิจารณาตกลงใจ
ตั้งแตเนิ่นๆไมไดหมายความวาการประกอบกําลังจะไมมีการเปลี่ยนแปลง โครงสรางของกําลังรบ
ยกพลขึ้นบกสามารถเปลี่ยนแปลงและไดรับการพิจารณากลั่นกรองอยางตอเนื่องในระหวางการ
วางแผน เมื่อการวางแผนดําเนินไปคําตอบตอปญหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นจะมีความจําเปนเพื่อให
ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกพัฒนาหนทางปฏิบัติ และพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติตางๆสําหรับ
กําลังรบยกพลขึ้นบก ดังตัวอยางเชน
(ก) การเปรียบเทียบจํานวนพื้นที่ดาดฟาของ ฮ.ที่มีอยูกับจํานวน ฮ. ที่มีอยูในกําลัง
รบยกพลขึ้นบก
(ข) ขีดความสามารถในการยกขนของ ฮ. ในสวนโจมตี ๑ เที่ยวบิน
(ค) ขีดความสามารถในการลําเลียงบรรทุก ๑ เที่ยวบินของยานโจมตีสะเทินน้ํา
สะเทินบก
(ง) ขีดความสามารถของ เรือที่เตรียมบรรทุกรถถัง ปนใหญสนาม และยุทธภัณฑ
รบวิกฤตที่จัดเตรียมเขาที่ไวกอน
(จ) แบบและจํานวนของยานยกพลขึ้นบกที่มีอยู
ง. การปฏิบัติการสนับสนุน การประชุมวางแผนขั้นตนอาจจะเกี่ยวของกับการพิจารณาใน
ขั้ น ต น ของการปฏิ บั ติ ก ารก อ นการโจมตี การยกพลขึ้ น บกย อ ย การปฏิ บั ติ ก ารลวง และการ
ปฏิบัติการสนับสนุนตางๆ ซึ่งก็คงเปนไปไมไดที่จะยืนยันการตกลงใจอยางแนนอนในการใชการ
ปฏิบัติการตางๆเหลานี้ แตก็ไมเร็วจนเกินไปที่จะพิจารณาในการใชการปฏิบัติการตางๆเหลานี้ การ
ใชแนวความคิดในการจัดสวนจัดระเบียบในทะเล (SEA ECHELON) เพื่อการจัดระเบียบพื้นที่การ
จอดเรือและขอบเขตของการซักซอมใดๆในทะเล จะเปนพื้นที่ที่มีความเกี่ยวพันรวมระหวางกันดวย
อยางไรก็ตาม การตกลงใจเหลานี้อาจจะกระทําในลําดับตอไปของการวางแผน

จ. ความตองการขาวสารตางๆ คําตอบของปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในระหวางกรรมวิธีการ
วางแผน จะตองการคําตอบสําหรับคําถามตางๆของฝายอํานวยการที่รวมการวางแผนในทุกๆ สวน
คําถามตางๆ เหลานี้อาจจะเกี่ยวของกับการขาวกรอง ซึ่งขึ้นอยูกับขาวสารในปจจุบัน และบอยครั้ง
แสดงออกมาในรูปของหัวขอขาวสารสําคัญ หรือความตองการขาวกรองอื่นๆ ผบ.ตางๆ หรือ ผบ.
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก จะใหแนวทางซึ่งโดยทั่วไปแลวจะเกี่ยวของกับขาวกรองใน
พื้ น ที่ ที่ ห มาย หรื อ การดํ า เนิ น การในการปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆทางทหารในขณะนั้ น ในทั น ที ที่ รั บ
แนวทางการวางแผนหรือโดยความริเริ่มของ ผบ.ตางๆเหลานี้เอง ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก โดยผาน
ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก แจง บก.หนวยเหนือและหนวยงานที่สนับสนุนทางดาน
การขาวกรองสําหรับในความตองการขาวกรองเฉพาะ ซึ่งไมสามารถจะดําเนินการใหไดมา โดย
เครื่องมือหรือวิธีการในทางดานขาวกรองที่มีอยูของหนวยในอัตรา เมื่อความตองการตางๆเหลานี้
ไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่แลว หนวยงานที่ใหการสนับสนุนจะพัฒนาขาวกรองโดยสงไปให
ผบ.ที่เกี่ยวของ การพัฒนาความตองการใหมๆในเรื่องของขาวกรองและการแจกจายขาวกรองใหม
และขาวกรองเพิ่มเติมในพื้นที่ที่หมายจะดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดกรรมวิธีการวางแผน
ฉ. นายทหารติดตอ การประชุมการวางแผนขั้นตนเปนการเปดโอกาสในการแตงตั้งนายทหาร
ติดตอ นอกจากนั้นการแลกเปลี่ยนนายทหารติดตอระหวางสวนกําลังหลักๆของกองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก ยังเปนการสงเสริมใหเกิดความเขาใจรวมกัน และชวยการปฏิบัติตางๆในการ
ประสานอีกดวย
๑๓. เครื่องชวยในการวางแผน คําสั่งนโยบายการวางแผน กําหนดการ และบันทึกการวางแผน
จัดเตรียมขึ้นเพื่อชวยในการวางแผน เพื่อใหมั่นใจถึงความเขาใจรวมกัน และใชเวลาที่มีอยูในการ
วางแผนซึ่งมีอยูอยางจํากัดไดอยางคุมคามากที่สุด
ก. คําสั่งนโยบายการวางแผน คําสั่งนโยบายการวางแผนออกโดย ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อใหมั่นใจวาแผนตางๆที่เกี่ยวของซึ่งกันและกันไดมีการประสานและเสร็จ
สมบูรณทันเวลา และไมละเลยในเรื่องตางๆที่สําคัญ คําสั่งนโยบายการวางแผนระบุถึงแผนหลัก
ตางๆที่จะตองจัดเตรียม และกําหนดวันเวลาที่จะแลวเสร็จ ของแตละขั้นตอนหลักในกรรมวิธีการ
วางแผน คําสั่งนโยบายการวางแผนจัดเตรียมโดยฝายอํานวยการของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทิน
น้ําสะเทินบกโดยการประสานกับฝายอํานวยการของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกและ ผบ.กําลังอื่นๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อที่จะให ผบ.ทั้งหลายไดใชขีดความสามารถไดอยางเต็มที่ ที่จะดําเนินการให
กิจตางๆในการวางแผน เสร็จสิ้นสมบูรณ

ข. ตารางการวางแผน โดยการใชคําสั่งนโยบายการวางแผนของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบกเปนแนวทาง ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกเตรียมตารางการวางแผน ซึ่งจะประกอบดวย
กําหนดการการวางแผนสําหรับกําลังของเขา ในทํานองเดียวกันสวนหลักตางๆของกําลังรบยกพล
ขึ้ น บกก็ อ าจจะออกตารางการวางแผนของเขาเอง ถ า ได รั บ อนุญ าต ตารางการวางแผนอาจจะ
นํามาใชเพื่อจัดเตรียมแนวทางการวางแผนสําหรับ ผบ.หนวยรอง
ค. กําหนดการการวางแผน กําหนดการการวางแผนอาจจะอยูในคําสั่งนโยบายการวางแผน
หรือจัดทําขึ้นมาตางหากแสดงถึงตารางการวางแผน เปนการแสดงชวงเวลาเฉพาะดวยตาราง ที่จะ
ดําเนิ น การในแตล ะกิจ ของการวางแผนใหเ สร็ จสิ้ น สมบู ร ณ ในแตล ะส วนของฝ ายอํ า นวยการ
สามารถที่จะจัดเตรียมกําหนดการวางแผนในสวนของตนเองไดโดยใหสอดคลองกับวันที่จะตอง
แลวเสร็จที่กําหนดไวเปนสวนรวม ชวงเวลาที่กําหนดไวในกําหนดการวางแผนควรจะเพียงพอ ที่จะ
สามารถปฏิบัติกิจตางๆที่ไดรับมอบอีกทั้งการประสานกับสวนฝายอํานวยการและสวนบัญชาอื่นๆที่
ตองการไดอยางสมบูรณ
ง. บันทึกการวางแผน เมื่อไดขาวสารมาและเมื่อไดรับคําแนะนําและแนวทาง ผบ.ออกบันทึก
การวางแผนเปนการลวงหนา กอนการจัดเตรียมแผนตางๆอยางเปนทางการ บันทึกการวางแผน
เหลานี้กําหนดขึ้นเพื่อใหมั่นใจวา ผบ.หนวยรองตางๆ มีรายละเอียดในเรื่องตางๆซึ่งมีผลกระทบตอ
การวางแผนของเขาเองทั้งหมดแลว
จ. การแจกจายรางตางๆ รางตางๆของแผนและคําสั่งปฏิบัติการ หรือสวนตางๆของแผนและ
คําสั่ง เชน ผนวกและอนุผนวก ควรจะแจกจายให ผบ.อื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหสามารถ
ติดตามการวางแผนสําหรับการปฏิบัติการในขณะนั้นได
๑๔. แนวทางการวางแผน
ก. แนวทางในขั้นตนของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกจะจัดเตรียม
แนวทางการวางแผนในขั้นตนใหฝายอํานวยการของเขาในโอกาสแรก กอน หรือหลังการรับคําสั่ง
นโยบายขั้นตน และสิ่งที่พึงประสงคคือกอนการประชุมการวางแผนในขั้นตนที่จะดําเนินการโดย
ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก แนวทางนี้จะไมสมบูรณ แตจะไดรับการพัฒนาและ
ขยายใหชัดเจนขึ้นเมื่อไดรับขาวสารเพิ่มเติม แนวทางการวางแผน ควรจัดเตรียมกอนการเตรียมการ
ในการประมาณการของฝายอํานวยการ และควรจะชวยลดขอบเขตในการคิดของฝายอํานวยการใน
สิ่งที่ไมจําเปนลงใหมากที่สุด โดยเนนในเฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของ
ข. แหลงขอมูลตางๆของแนวทางการวางแผน แนวทางการวางแผนไดจากการพิจารณาขาวสาร
ที่มีอยูในคําสั่งนโยบายขั้นตนและ/หรือจากคําแนะนําตางๆซึ่งอาจจะไดรับมา สําหรับแนวทางที่

กําหนดขึ้นนี้เปนการชวยเหลือของ ผบ.ใหแกฝายอํานวยการในการเตรียมการหรือปรับปรุงแกไข
การประมาณการใหม นอกจากนั้น การวางแผนพรอมกันในระดับการบังคับบัญชาของหนวยรอง
ตางๆ และโดยสวนตางๆในระดับที่เทาเทียมกันของการบังคับบัญชาที่แตกตางกันนั้น จะอยูบน
พื้นฐานของข าวสารในขั้นต น แนวทางการวางแผนของ ผบ.กํ าลั ง รบยกพลขึ้ น บกสํ าหรับการ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกอาจจะมีหลายรูปแบบ แตควรจะพิจารณาในทุกๆดานของการ
ปฏิบัติการ แนวทางอาจจะรวมถึง
(๑) การกลาวซ้ําภารกิจกองกําลังเฉพาะกิจและกําลังรบยกพลขึ้นบก รวมทั้งกิจเฉพาะ และ
กิจแฝง
(๒) สมมติฐาน
(๓) ขอตกลงใจหรือนโยบายตางๆหรือขอจํากัดที่มีอยูกอนแลว
(๔) การวิเคราะหอํานาจกําลังรบเปรียบเทียบ (กําลังทางอากาศ และกําลังภาคพื้นดิน) กับ
การพิสูจนทราบถึงปจจัยความเขมแข็งและปจจัยออนแอของขาศึก
(๕) ความตองการที่จะแบงการปฏิบัติการออกเปนขั้นตางๆ
(๖) แนวทางการยิงสนับสนุนดวยอาวุธนิวเคลียรและเคมี
(๗) แนวทางและนโยบายการทําสงครามทุนระเบิด
(๘) แนวทางการดําเนินกลยุทธทางภาคพื้นดิน
(ก) หนทางปฏิบัติอยางกวางๆที่ ผบ.ตองการใหพิจารณา
(ข) ภูมิประเทศสําคัญ
(ค) การพิจารณาตกลงใจในทางยุทธวิธี ( เชน การยกพลขึ้นบกกลางคืนฯลฯ เปน
ตน)
(๙) แนวทางการใชกําลังทางอากาศ
(ก) การใชฐานบินหนา
(ข) การรวมปฏิบัติการของกําลังทางอากาศกําลังรบยกพลขึ้นบกในการปฏิบัติการ
กอน วัน ว.
(ค) การวางกําลังทางอากาศในพื้นที่ยกพลขึ้นบก
(ง) การปองกันภัยทางอากาศ
(๑๐) แนวทางการสนับสนุนทางการชวยรบ
(ก) ความตองการ ลําดับความเรงดวน และการแบงมอบทรัพยากรตางๆที่มีอยู

(ข) ความต อ งการต างๆในเรื่ อ งสิ่ง อํ า นวยความสะดวกในการก อ สร า ง หรือ การ
ซอมแซมใหกลับมาใชไดอีก
(ค) ระดับของสิ่งอุปกรณตางๆบนฝง
(๑๑) ขอพิจารณาตางๆในการรักษาความปลอดภัย
(ก) การลวง
(ข) การสงครามอีเล็กทรอนิกส
(ค) การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
(ง) การรักษาความปลอดภัยทางดานยุทธการ
(๑๒) หัวขอขาวสารสําคัญ
๑๕. แผนโครง การเตรียมการในการประมาณการตางๆโดยละเอียดของฝายอํานวยการตอไปนี้
จะอยู บ นพื้ น ฐานของหนทางปฏิ บั ติ ต า งๆที่ เ สนอ ผบ.กํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บกทํ า การประมาณ
สถานการณและตกลงใจ ซึ่งการตกลงใจนั้นจะเปนหลักสําคัญสําหรับการพัฒนาแนวความคิดใน
การปฏิบัติ คําสั่งและแผนยุทธการ ในทันทีที่แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของผบ.กําลังรบยก
พลขึ้นบกไดรับการอนุมัติ ก็จะเริ่มตนการวางแผนในรายละเอียด แผนโครงอาจจะกําหนดขึ้นมา
เพื่อจัดเตรียมปจจัยตางๆในการวางแผนเพิ่มเติม ตามที่ผูวางแผนในทุกๆ สวนตองการ ตลอดจน
ออกแนวความคิดในการปฏิบัติและจัดเตรียมในการขยายความตางๆ ที่จําเปน
ก. ขอมูลตางๆที่อยูในแผนโครง แผนโครงควรจะรวมถึงภารกิจ แนวความคิดในการปฏิบัติ
ขั้นตางๆ การจัดกําลังเฉพาะกิจโดยทั่วไป เขตการปฏิบัติ การยิงสนับสนุน การดําเนินการในขั้นตน
และขอบเขตของการปฏิบัติการตางๆในขั้นตนและการปฏิบัติในลําดับตอมา
ข. ความเกี่ยวของกับขอตกลงใจขั้นมูลฐาน แผนโครงควรจะจัดเตรียมขาวสารเพื่อชวยในการ
ลงมติในขอตกลงใจมูลฐานที่ยังไมไดกําหนด ตัวอยาง เชน หาดยกพลขึ้นบก เขตสงลง วัน ว. เวลา
น.ของการยกพลขึ้นบก
๑๖. แผนสํารอง
ก. แผนตางๆ แผนยุทธการจะพัฒนาจากหนทางปฏิบัติเพียงหนทางฯเดียวซึ่งเลือกโดย ผบ.
กําลังรบยกพลขึ้นบกในกรรมวิธีการประมาณสถานการณ ถาเหตุการณที่เกิดขึ้นในเวลาตอมาทําให
สมมุติฐานที่ตั้งไวเปนหลักสําคัญในแผนนั้นไมสามารถใชได การตกลงใจเพื่อปฏิบัติตามแผนและ
ตัวแผนเองจะตองไดรับการปรับเปลี่ยน แผนสํารองตางๆจัดเตรียมไวสําหรับการปรับเปลี่ยนนี้และ
ทํ าให ผบ.มี ความออนตั วที่จะเปลี่ ย นจากหนทางปฏิ บัติหนึ่ ง ไปอีก หนทางปฏิ บั ติ ห นึ่ งได อย า ง
รวดเร็วเเละมีประสิทธิภาพ แผนสํารองแบงออกเปน ๒ แบบ คือ

(๑) หนทางปฏิบัติสํารอง แผนสํารองอาจจะพัฒนาโดยอยูบนพื้นฐานของหนทางปฏิบัติ
ที่นํามาพิจารณาแต ผบ.ไมไดเลือกในกรรมวิธีการตกลงใจของ ผบ.หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการ
จั ด เตรี ย มแผนที่ แ ตกต า งกั บ แผนหลั ก เพื่ อ ดํ า เนิ น การโจมตี ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น กั บ แผนหลั ก
อยางไรก็ตาม แผนการ เวลา ฯลฯอาจจะแตกตางจากแผนหลัก
(๒) พื้นที่สํารอง แผนสํารองแผนหนึ่ง อาจจะไดรับการพัฒนาเพื่อจะใหสําเร็จภารกิจ
ของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกในพื้นที่อื่นมากกวาพื้นที่ที่กําหนดไวในแผนยุทธการ
หลัก ดังตัวอยาง แผนสํารองสามารถจะพัฒนาจากหนทางปฏิบัติที่เลือกเปนหนทางปฏิบัติรองจาก
หนทางปฏิบัติตางๆที่นํามาพิจารณาเพื่อเลือกในการประชุมการวางแผนขั้นตนเมื่อกําลังพัฒนา
หนทางปฏิบัติโดยทั่วไป
ข. ขอมูลตางๆที่มีอยูในแผนสํารอง การพัฒนาแผนสํารองจะกระทําตอเมื่อจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงในแผนหลัก ถามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตางๆไมมากนัก แผนสํารองอาจจะพิมพเปน
ผนวกประกอบแผนหลัก
ค. การจัดกําลังเฉพาะกิจสําหรับแผนสํารอง ในขอบเขตที่เปนไปไดแผนสํารองตางๆควรจะ
แสดงใหเห็นถึงการจัดกําลังเฉพาะกิจโดยทั่วไป เชนเดียวกับการจัดสําหรับกําลังยกพลขึ้นบก ซึ่ง
ควรจะไดจัดเตรียมไวในแผนยุทธการหลัก ขอพิจารณาตอไปนี้เกื้อกูลใหมีความงายและตอบสนอง
ไดอยางออนตัว
(๑) รูปแบบการจัดกําลังขึ้นสูเรือของกําลังรบยกพลขึ้นบกมีจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุน
การจัดหนวย สําหรับการยกพลขึ้นบกและในการเปลี่ยนการจัดกําลังเพื่อทําการรบ การเปลี่ยนแปลง
หลักๆ สําหรับการจัดกําลังเพื่อการยกพลขึ้นบก จําเปนตองมีการสมทบและแยกสมทบหนวยจาก
เรือลําหนึ่งไปยังเรืออีกลําหนึ่งกอนการโจมตี ซึ่งถาไมมีความจําเปนอยางยิ่งยวดแลวควรหลีกเลี่ยง
จากสถานการณอันไมพึงประสงคนี้
(๒) เอกสารตางๆซึ่งสนับสนุนแผนการขึ้นบกเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน และมีรายละเอียด
มากมายในการจัดเตรียม เพื่อใหสามารถใชยุทโธปกรณตางๆไดอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
แผนตางๆเหลานี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลําดับเวลาและตําบลที่ยกพลขึ้นบกได แตโดยทั่วไปจะ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมไดอยางรวดเร็ว ตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เชน ลําดับการขึ้น
บกหรือในการจัดกําลัง การเคลื่อนที่สูฝงของหนวยใดหนวยหนึ่งโดย ฮ. มากวาวิธีการเคลื่อนที่โดย
ทางพื้นน้ํา หรือการเพิ่มเติมกําลังกองรอยปนใหแกกําลังยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศดวย ฮ. ในภายหลัง
สําหรับตัวอยางเหลานี้อาจจะจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับเวลาที่ใชในแผนการขึ้นบก หรือ
ทําใหการสรางสมอํานาจกําลังรบบนฝงลาชาลงไป

(๓) การเปลี่ยนแปลงแผนการขึ้นบกอาจจะจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงการวางกําลัง
และลําดับของการเคลื่อนที่ ของเรือลําเลียงสะเทิน น้ําสะเทิ นบกไปตามช องทางเขาสู หาด และ
ชองทางออกจากหาด การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจจะเปนสาเหตุสําคัญของการทําใหการขนถาย และ
การขึ้นบกของกําลังทหารและยุทโธปกรณบนฝงตองลาชา

บทที่ ๔
ขอตกลงใจขัน้ มูลฐาน (Basic Decisions)
๑. กลาวนํา
ก. ขอตกลงใจมูลฐานตางๆ คือขอตกลงใจตางๆซึ่งตองกระทําในระดับสูงสุดภายในกองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก กอนที่จะดําเนินการวางแผนในรายละเอียดสําหรับการปฏิบัติการ
ยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกตอไป
ข. ขอตกลงใจมูลฐานแยก ในหลักนิยมรวมสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกได
นําเอาขอตกลงใจหลายๆประการที่เกี่ยวของกันมารวมกันภายใตหัวขอตางๆ ดังเชน “การพิจารณา
ตกลงใจที่หมายตางๆ” จากมุมมองของ ผบ.กําลังรบเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก อยางไรก็ตาม
จะเปนประโยชนในการแยกขอตกลงใจตางๆโดยเฉพาะ เพื่อที่จะขยายการพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของในกรรมวิธีการตกลงใจ
ค. บทบาทของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกในขอตกลงใจมูลฐาน ความเขาใจและการตระหนัก
ของการเขารวมของผบ.กําลัง รบยกพลขึ้น บก ในการพิจารณาตกลงใจข อตกลงใจมู ลฐานและ
ความสัมพันธซึ่งกันและกันของขอตกลงใจตางๆเปนรากฐานตอความเขาใจทั้งปวงตอการวางแผน
ของกําลังรบยกพลขึ้นบก
๒. ความมุงหมายและขอบเขต ความมุงหมายของบทนี้เพื่ออธิบายใหเขาใจในการพิจารณาตางๆซึ่ง
มี อิ ท ธิ พ ลต อ ผบ.กํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บกในกรรมวิ ธี ข อ ตกลงใจมู ล ฐาน และแสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธซึ่งกันและกันของขอตกลงใจมูลฐานตางๆ โดยจะเนนบทบาทของ ผบ.กําลังรบยกพล
ขึ้นบกในกรรมวิธีการใหไดมาซึ่งขอตกลงใจมูลฐาน
ก. การวางแผนในขั้นตน ในทันทีที่การวิเคราะหคําสั่งนโยบายขั้นตนเสร็จสิ้น ผบ.กองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.สวนตางๆ ของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกเริ่ม
การวางแผนในขั้นตน เพื่อใหบรรลุขอตกลงใจมูลฐานที่เกี่ยวของ การวางแผนในขั้นตนเปนการ
เตรียมการ การศึกษา และประมาณการที่จําเปนสําหรับการเตรียมแผนตางๆ ในรายละเอียด ใน
ระดับกําลังรบยกพลขึ้นบก การวางแผนในขั้นตนไดแสดงเปนตัวอยางใหเห็นถึงการวางแผน
ประสานและการวางแผนพรอมกัน เพื่อใหบรรลุขอตกลงใจตางๆ เปนการจัดเตรียมและการออก
แผนโครงตางๆ และเปนการจัดเตรียมแนวทางการวางแผนใหแก ผบ.หนวยรองตางๆ
ข. เรื่องตางๆที่เหลาทัพหนึ่งหรือสวนหนึ่งใหความสนใจ ปจจัยตางๆ ที่แนนอนของการ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกที่เหลาทัพหรือกําลังซึ่งเปนสวนหนึ่งของกองกําลังเฉพาะกิจ

สะเทินน้ําสะเทินบกใหความสนใจ ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ตองไดรับการพิจารณาตกลงใจตั้งแต
เริ่มตน ในกรรมวิธีการวางแผน เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบตอกําลังสวนอื่นๆ ของกองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ค. ขอตกลงใจตางๆ ที่เกี่ยวของกัน เพราะวาปจจัยตางๆ ซึ่งตองนํามาพิจารณาเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอตกลงใจตางๆเหลานี้ จะมีความเกี่ยวของกัน และเพราะวาขอตกลงใจที่ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ
เหลานี้มีผลกระทบบางประการกับทุกๆ สวนของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ดังนั้น แต
ละปจจัยตองไดรับการพิจารณาจากมุมมองของผูที่เขารวมในการพิจารณาทั้งหมด
บทนี้
เกี่ยวของกับขอตกลงใจมูลฐานตางๆ เหลานี้ แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของ ผบ.กําลังรบยกพล
ขึ้นบก ในการทําการตกลงใจเหลานี้ และถกแถลงขอพิจารณาตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอกําลังรบยก
พลขึ้นบก
๓. กลาวโดยทั่วไป
ก. ขอตกลงใจมูลฐานประกอบดวย
(๑) การเลือกหนทางปฏิบัติโดยทั่วๆ ไป ของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
(๒) การเลือกที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
(๓) การพิจารณาตกลงใจภารกิจกําลังรบยกพลขึ้น
(๔) การกําหนดตําบลยกพลขึ้นบก
(๕) การพิจารณาตกลงใจที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๖) การเลือกหัวหาด
(๗) การเลือกพื้นที่ยกพลขึ้นบก
(๘) การกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๙) การเลือกหาดยกพลขึ้นบก
(๑๐) การเลือกเขตสงลงของ ฮ.
(๑๑) การเลือกเขตสงลงของ บ. และเขตทิ้งลง
(๑๒)การเลือกวัน ว. เวลา น. ในขั้นตน
ข. ลําดับของขอตกลงใจมูลฐาน ขอตกลงใจมูลฐานไมจําเปนตองกําหนดขึ้นมาตามลําดับ
ดังกลาว ในขณะที่การพิจารณาการตกลงตอไปนี้ จะแสดงถึงความสัมพันธตามลําดับในขอตกลงใจ
ตางๆ ที่แนนอน ซึ่งอาจจะทําการตกลงใจในหัวขอตางๆ พรอมๆ กัน หรือจนกวาจะไดรับขาวสาร
เพียงพอ คําสั่งนโยบายขั้นตนอาจจะไดกําหนดบางหัวขอของขอตกลงใจมูลฐานมาใหแลว เชน ที่
หมายของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก

ค. ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกพิจารณาทบทวน ตามรูป ๔-๑ แสดงรายการ
ขอตกลงใจมูลฐานตางๆ และแสดงใหเห็นวาใครเปนผูรับผิดชอบหลักในแตละขอตกลงใจ ดวยเหตุ
นี้ ขอตกลงใจตางๆ ตองสามารถสนับสนุนโดยกําลังทั้งหมดที่เกี่ยวของให ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก พิจารณาทบทวน การตกลงใจหรือการเลือกที่กระทําโดย ผบ.แตละสวน
อาจจะกําหนด ผู
ผู
ผบ.ทั้งสอง
ขอตกลงใจมูลฐาน
ไวในคําสั่ง
บั ญ ชาการ บั ญ ชาการ รวมกัน
นโยบาย
กองกําลัง กํ า ลั ง ร บ พิจารณา
ขั้นตน
เฉพาะกิจฯ ยกพลขึ้ น ตกลงใจเลือก
บก
⌧
๑. การเลื อ กหนทางปฏิ บั ติ ⌧
ทั่วไป
⌧
๒. การเลื อ กที่ หมายกองกํ าลั ง ⌧
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
⌧
๓. การพิจารณาตกลงใจภารกิจ
กําลังรบยกพลขึ้นบก
⌧
๔. การเลือกตําบลยกพลขึ้นบก
⌧
๕. ก า ร พิ จารณาตกลงใจที่
หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก
⌧
๖. การเลือกหัวหาด
⌧
๗. การเลือกพื้นที่ยกพลขึ้นบก
⌧
๘. การกําหนดแนวความคิดใน
การ
ปฏิบัติของกําลังรบยกพลขึ้น
บก
⌧
๙. การเลือกหาดยกพลขึ้นบก
⌧
๑๐. การเลือกเขตลงสูพื้นของ ฮ.
⌧
๑๑.การเลือกเขตลงสูพื้นของ บ.
และเขตทิ้งลง
⌧
๑๒. เลือก วัน ว. และ เวลา น.

* ผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะ
กิจ
ส ะ เ ทิ น น้ํ า ส ะ เ ทิ น บ ก จ ะ
พิจ ารณาทบทวนและให ค วาม
เห็ น ชอบข อ ตกลงใจของผู
บัญชาการกําลังรบ

ขอตกลงใจมูลฐาน

อาจจะกําหนด
ไวในคําสั่ง
นโยบาย
ขั้นตน

ผู
บั ญ ชาการ
กองกํ า ลั ง
เฉพาะกิจฯ

ผบ.ทั้งสอง
ผู
บั ญ ชาการ รวมกัน
กํ า ลั ง ร บ พิจารณา
ยกพลขึ้ น ตกลงใจเลือก
บก

ยกพลขึ้นบกโดยพิจารณาในแง
ของความสามารถในการใหการ
สนับสนุน
(รูป ๔ – ๑ ความรับผิดชอบตางๆ ในขอตกลงใจมูลฐาน)
๔. ความรับผิดชอบตางๆ ในขั้นการวางแผน ผบ.ตางๆ (ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บก, ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ฯลฯ) อยูในระดับทางการบังคับบัญชาที่เทาเทียมกัน การไดมาซึ่ง
ขอตกลงใจมูลฐานทั้งหมด จะตองอยูบนหลักสําคัญของความเขาใจถึงวัตถุประสงค และกรรมวิธีที่
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนขาวสารไดอยางเสรี ความแตกตางใดๆ ที่ไมสามารถ
ตกลงใจไดจะเสนอใหผูมีอํานาจเหนือกวาเปนผูตัดสินใจ
๕. ขอพิจารณาตางๆในการวางแผน ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ ๓ คําสั่งนโยบายขั้นตนเปนการ
เริ่มตนกรรมวิธีในการวางแผนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกอยางเปนทางการ อยางไรก็
ตาม ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก และ ผบ.อื่นๆ อาจจะริเริ่มศึกษาและประมาณการในขั้นตนไวกอน
เมื่อไดทราบวานาจะมีการปฏิบัติการ
๖. ขอพิจารณาพิเศษตางๆ การกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก
มีความสําคัญอยางมากตอกรรมวิธีในการกําหนดขอตกลงใจมูลฐาน เนื่องจากเปนพื้นฐานสําคัญ
ของการวางแผนในรายละเอียดในลําดับตอมา ดังนั้น ตองพิจารณากําหนดขึ้นโดยเร็ว ซึ่ง

แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงนี้ตองสามารถสนับสนุนไดโดยสวนตางๆ ของกองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก
๗. การเลือกหนทางปฏิบัติโดยทั่วๆ ไป ของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ก. ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก รวมกันในการ
เลือก ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกรวมกันในการ
เลือกหนทางปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับกําลังทั้งหมดเพื่อใหสําเร็จภารกิจกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก
ข. ขอบเขตในการเลือก คําสั่งนโยบายขั้นตนบางคําสั่งจะกําหนดทางเลือกสําหรับพื้นทีที่จะ
ทําการยึดไวแลว เชน “สถาปนาพื้นที่บนชายฝง……” ในกรณีเชนนี้ กอนอื่น ผบ. กองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก กอนอื่นตองตกลงกันถึงพื้นที่โดยทั่วไปที่จะ
ยกพลขึ้นบกเสียกอน และหนทางปฏิบัติโดยทั่วไปนั้นตองสําเร็จภารกิจกองกําลังเฉพาะกิจสะเทิน
น้ําสะเทินบก ถาคําสั่งนโยบายขั้นตนระบุอยางชัดเจนวา “ยึดทาเรือ” ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก อาจจะไมมีทางเลือกในการเลือกพื้นที่
โดยทั่วไปที่จะทําการโจมตีหรือเปนที่หมายหลัก
ค. ความมุงหมาย ในบางกรณี อาจจะจําเปนที่จะประเมินคาพื้นที่ยกพลขึ้นบกหลายๆพื้นที่
ที่เปนไปไดภายในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบกกอนที่จะไดขอตกลงใจสําหรับหนทางปฏิบัติ
โดยทั่วไป หนทางปฏิบัติโดยทั่วไป จะไมรวมถึงแนวความคิดในการปฏิบัติตางๆ หรือเกี่ยวกับการ
ระบุตําบลยกพลขึ้นบก การวิเคราะหหนทางปฏิบัติโดยทั่วไปสํารอง จะเปนการเปรียบเทียบขอ
ไดเปรียบและเสียเปรียบของการขึ้นบก ณ ตําบลที่แยกหางกันมากหลายๆ ตําบลที่
๘. การเลือกที่หมายของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ทันทีที่ไดพิจารณาตกลงใจถึง
หนทางปฏิบัติโดยทั่วไปแลว ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพล
ขึ้ น บกจะร ว มกั น ในการเลื อ กที่ ห มายของกองกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ สะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บกที่ จํ า เป น ต อ
ความสําเร็จในภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ที่หมายเหลานี้มักจะเปนสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําคัญตางๆ ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงตอความมุงหมายของการปฏิบัติการ ตัวอยาง
เชน ทาเรือ, สนามบิน หรือศูนยสื่อสาร โดยจะเลือกที่หมายใหมีจํานวนนอยที่สุดเทาที่จําเปน เพื่อ
ไมใหเกิดขอจํากัดสําหรับการวางแผนในภายหลัง
๙. การพิจารณาตกลงใจภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก ภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบกจะไม
กลาวไวในคําสั่งนโยบายขั้นตน ผบ. กองกําลังรบยกพลขึ้นบกเสนอคําแถลงภารกิจของกองกําลัง

รบยกพลขึ้นบกและขอความเห็นจาก ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ในการประชุม
วางแผนในขั้นตนภารกิจกองกําลังรบยกพลขึ้นบก ไดจาก
ก. ภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ข. หนทางปฏิบัติโดยทั่วๆ ไป
ค. ที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ง. กิจเฉพาะและกิจแฝง และลําดับความเรงดวนที่ไดจากการวิเคราะหภารกิจ
๑๐. การกําหนดตําบลยกพลขึ้นบก
ก. ความสัมพันธของหาดยกพลขึ้นบก หากยกพลขึ้นบก ตําบลยกพลขึ้นบก และพื้นที่ยกพล
ขึ้นบก เพื่อที่จะใหเขาใจลําดับในการเลือกหาดยกพลขึ้นบก, ตําบลยกพลขึ้นบก และพื้นที่ยกพลขึ้น
บกไดเปนอยางดี จะตองทําความเขาใจถึงคําจํากัดความและความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางชัดเจน
ตอไปนี้
(๑) ตําบลยกพลขึ้นบก ตําบลยกพลขึ้นบก คือตําบลที่มีความกวางของหาดตั้งแต ๑ หาด
ยกพลขึ้นบกจนถึงความยาวทั้งหมดของชายฝงที่ใชได ภายในพื้นที่ที่หมาย (ดูรป ๔ - ๒) แมวาพื้นที่
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกจะกําหนดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตน
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(รูป ๔ - ๒ การกําหนดตําบลยกพลขึ้นบก)
ตําบลยกพลขึ้นบกเปนหัวใจตอความสําเร็จภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก ตําบลยกพลขึ้นบก
อาจจะประกอบดวย หาดยกพลขึ้นบกหลายๆ หาด
(๒) พื้นที่ยกพลขึ้นบก พื้นที่ยกพลขึ้นบกประกอบดวย พื้นที่ในทะเล, หวงอากาศ
และบนแผนดินซึ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติและการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกและการสถาปนา
หัวหาด ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกเปนผูเลือก พื้นที่ยกพลขึ้นบกจะรวมถึงหาด ชองทางเขาสูหาด
พื้นที่ลําเลียง พื้นที่การยิงสนับสนุน และพื้นที่บนบก และรวมถึงหัวหาดดวยเปนอยางนอย แตสวน
ใหญแลวพื้นที่ยกพลขึ้นบกจะใหญกวาหัวหาด เพื่อใหมีหวงอากาศที่จําเปนสําหรับ บ. ในการ
สนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด สําหรับพื้นที่ยกพลขึ้นบกเชนเดียวกับหัวหาด เปนเครื่องชวยใน
การวางแผน และการแสดงดวยภาพ ไมไดมีจุดประสงคที่จะกําหนดใหเปนมาตรการในการ
ประสานหรือควบคุม พื้นที่ยกพลขึ้นบกพื้นที่หนึ่งอาจจะประกอบดวยตําบลยกพลขึ้นบก หลายๆ
ตําบล หรือหลายกลุมของตําบลยกพลขึ้นบก
(๓) หาดยกพลขึ้นบก
หาดยกพลขึ้นบก บอยๆครั้งจะเรียกเปนหาดสีหรือหาด
หมายเลข คําวา “หาดสี” (หาดเขียว, หาดแดง ฯลฯ) นํามาใชเมื่อ ๑ กองพันผสมยกพลขึ้นบก หรือ
หนวยที่มีการจัดในลักษณะที่คลายกัน ยกพลขึ้นบกโดยเปนคลื่นโจมตีบนหาดเดียว คําวา “หาด
หมายเลข” (หาดแดงหนึ่ง และแดงสอง ฯลฯ) นํามาใชเมื่อ ๒ กองพันผสมยกพลขึ้นบกโจมตีเปนรูป
ขบวนหนากระดานเคียงกัน ณ ตําบลยกพลขึ้นบกตําบลหนึ่ง หาดที่ไดรับการเลือกจากตําบลยกพล
ขึ้นบกตองเปนหาดที่สามารถสนับสนุนแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ทั้งในดานยุทธวิธีและดานการสงกําลังบํารุงไดอยางดีที่สุด (รูป ๔ - ๒)
(๔) ความสัมพันธซึ่งกันและกัน กรรมวิธีในการตกลงใจและการวางแผนตามปกติ
จะเริ่มจากใหญที่สุดไปหาเล็กที่สุด หรือในทางตรงกันขาม ไมไดนํามาใชในการเลือกตําบล พื้นที่
และหาดตามที่เขาใจกัน การพิจารณาตกลงใจวาที่ไหนภายในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก ที่
กําลังรบยกพลขึ้นบกสามารถขึ้นบกไดคือ นําเอาตําบลยกพลขึ้นบกที่มีอยู ณ พื้นที่นั้นมาพิจารณาใน
ขั้นตอไป หลังจากไดเลือกที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกแลว ก็จะเสนอพื้นที่ยกพลขึ้นบก จะมีเพียง
แค ๑ พื้นที่ยกพลขึ้นบกเทานั้นในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก สุดทาย หลังจากได
กําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบกแลว หาดที่ดีที่สุดซึ่งอยูในตําบล
ยกพลขึ้นบกที่มีอยูในพื้นที่ยกพลขึ้นบกที่ไดเลือก จะเปนหาดที่ใชสําหรับการปฏิบัติการ

ข. การเลือกตําบลยกพลขึ้นบก ตามคําจํากัดความ การเลือกตําบลยกพลขึ้นบกจะเปนสิ่งที่
สําคัญยิ่งในการขยายอํานาจกําลังรบอยางรวดเร็วเขาไปในแผนดินและการพัฒนาในการคงกําลังอยู
ของกําลังรบยกพลขึ้นบกบนฝง การเลือกตําบลยกพลขึ้นบกที่เหมาะสมซึ่งอยูบนพื้นฐานของ
ภารกิจกําลังรบยกพลขึ้นบก จะทําใหเปนไปไดที่จะสามารถยึดพื้นที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกได
อยางรวดเร็ว การนํา ฮ. และ LCAC เขามาประจําการไดขยายขีดความสามารถในการที่จะเขาโจมตี
แนวชายฝงที่ไมสามารถเขาตีไดมากอน อยางไรก็ตามการคงกําลังที่จําเปนไวสําหรับการปฏิบัติการ
ตางๆ บนฝง และการปฏิบัติการตอไป ตองการตําบลยกพลขึ้นบกที่เหมาะสมสําหรับยานสะเทินน้ํา
สะเทินบก และเรือแพทุนในการขาม (CAUSEWAY FERRIES)
ค. ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกกําหนด ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบกกําหนดตําบลยกพลขึ้นบกที่เปนไปได และจัดเตรียมขอมูลทางอุทกศาสตรที่เกี่ยวของ
เชน ขอมูลน้ําขึ้นน้ําลง ความลาดชันของหาด สําหรับทุกตําบลที่คาดหมาย และสิ่งที่พึงประสงคของ
แตละตําบล ในมุมมองของกําลังทางเรือ นอกจากนั้นตองจัดเตรียมขาวสารเกี่ยวกับทางออกจากหาด
และลักษณะภูมิประเทศที่ติดกับหาดใหแก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกดวย
ง. ความตองการขาวกรอง การตกลงใจหรือการยืนยันคุณลักษณะตางๆ ของตําบลยกพลขึ้น
บก เปนความตองการขาวกรองที่ตองการแตเนิ่นๆ
๑๑. การพิจารณาตกลงใจที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก
ก. ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกเลือก ที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกจะเลือกโดย ผบ.กําลังรบ
ยกพลขึ้นบก และพิจารณาทบทวนโดย ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ในการเลือก
ที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก
ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกจะไมพยายามที่จะพิจารณาแผนดําเนิน
กลยุทธของสวนกําลังรบภาคพื้นดิน จํานวนที่หมายตางๆที่จะเลือกจะมีจํานวนนอยที่สุดเทาที่
จําเปน ซึ่งตองสอดคลองกับที่หมายของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และมั่นใจวาจะ
สําเร็จภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ที่หมายของกําลังรบยกพลขึ้นบกตามปกติ
จะเปนภูมิประเทศสําคัญ ซึ่งจะทําใหมีความลึกเพียงพอตอหัวหาดเพื่อใหมั่นใจในความสําเร็จ
ภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ในการวางแผนลําดับตอมา ผบ.กําลังรบ
ภาคพื้นดินอาจจะเลือกที่หมายตางๆ เพิ่มเติม เพื่อเปนเครื่องชวยในการควบคุมและการวางกําลัง
ข. ขอพิจารณาตางๆ ในการเลือกที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๑) ภารกิจและที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ที่หมายกองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกเปนการแสดงถึงภารกิจและเปนปจจัยหลักในการพัฒนาที่หมายของ
กําลังรบยกพลขึ้นบก ภารกิจนี้จะบงบอกถึงที่หมายของกําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งจะตองมีระยะทาง

หางพอที่จะปองกันที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกจากการยิงดวยอาวุธเล็งจําลอง
ของขาศึกได ตามปกติกําลังรบยกพลขึ้นบกจะไมกําหนดที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบกเปนที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกซ้ําอีก ถาที่หมายของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบกมีขนาดใหญ และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกตองการพิจารณาในการแบงออกเปน ๒ สวน
หรือมากกวา ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกสามารถแบงที่หมายเปนที่หมายยอยได และกําหนดแยกเปน
ที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกขึ้นมาใหม
(๒) ภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก การทบทวนถึงกิจเฉพาะและกิจแฝงจากภารกิจที่
ไดรับในระหวางการวิเคราะหภารกิจจะเปนการจําแนกแยกแยะที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกที่
เปนไปได
(๓) ภูมิประเทศ การโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกสวนมากจําเปนตองทําการปองกัน
หัวหาด ดังนั้น นอกเหนือจากการจําแนกแยกแยะถึงลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญตางๆ เชน สะพาน
พื้นที่สูงขม ศูนยสื่อสาร และชองทางวิกฤต ฯลฯ แลวการตรวจสอบภูมิประเทศตองพิจารณาจาก
มุมมองของการตั้งรับดวย แนวทางการเคลื่อนที่ของขาศึกตองไดรับการพิสูจนทราบ เพราะวาเปน
ปจจัยที่สําคัญในการเลือกที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก และโดยการผสมผสานกับสิ่งกีดขวางตางๆ
ที่มีอยูในการปองกันหัวหาดจะเปนการเสริมแผนในการตั้งรับไดอีกดวย
(๔) สถานการณขาศึก ขาวสารที่เกี่ยวกับขาศึกจะมีการเปลี่ยนแปลง ถาที่มั่นของ
ขาศึกที่ฝายเราทราบไดรับการยืนยัน การเลือกที่หมายตางๆ จะทําไดงายขึ้น อยางไรก็ตามการมี
ขอมูลขาวสารไมเพียงพอก็ไมไดหมายถึงการที่ไมสามารถจะทําการวางแผนได เพียงแตเพิ่ม
ความสําคัญในเรื่องของความออนตัวมากขึ้น และการเลือกที่หมายตางๆตองเปนการเสริมในการ
รักษาความปลอดภัยใหกําลังของฝายเราดวย นอกเหนือไปจากตําบลที่ตั้งหนวยตางๆของขาศึกแลว
การประกอบกําลังและขีดความสามารถของขาศึกจะตองนํามาพิจารณาดวย
(๕) แหลงทรัพยากรตางๆ ทรัพยากรที่กําลังรบยกพลขึ้นบกมีอยูตองนํามาพิจารณา
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีความเกี่ยวของกับฝายขาศึก ที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกตองใหมีความลึก
เพียงพอตอหัวหาด แตตองไมเกินขีดความสามารถของกําลังรบยกพลขึ้นบก ความลึกที่นาพิจารณา
วาเปนสิ่งพึงประสงคก็คือเมื่อสามารถปองกันการตอบโตของทหารราบยานยนตหรือทหารราบยาน
เกราะของฝายขาศึกได อยางไรก็ตามกําลังรบยกพลขึ้นบกตองมีความคลองตัวอยางเพียงพอที่
สามารถจะเคลื่อนยายกําลังไดอยางรวดเร็วและสามารถขัดขวางขาศึกในการที่จะไดชัยชนะตอกําลัง
ของฝายเราที่ถูกแยกออกเปนสวนๆ ภูมิประเทศที่จํากัด หรือการขาดแคลนยุทโธปกรณที่เกื้อกูลให
เกิดความคลองตัวตางๆ จะจํากัดตอขนาดของหัวหาด ที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกอยางนอย

ที่สุดจะตองไมใหขาศึกสามารถใชอํานาจจากการยิงจากอาวุธเล็งจําลองบนพื้นที่วิกฤตตางๆ ภายใน
หัวหาดได
ค. ความสัมพันธของที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกกับที่หมายกําลังรบยกพล
ขึ้นบก ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงความสัมพันธระหวางที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บก และที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๑) ที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก โดยปกติเปนสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เกี่ยวของกับภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกโดยตรง เชน ทาเรือ,
สนามบิน
(๒) ที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก
(ก) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือตําบลที่ตั้งเพิ่มเติมที่มีความสําคัญตอภารกิจ เชน
สะพานหลัก และปมคมนาคม
(ข) ภูมิประเทศสําคัญที่จําเปนตอการปองกันที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทิน
น้ําสะเทินบก ปดกั้นแนวทางการเคลื่อนที่ หรือเกื้อกูลตอฝายเราในการสูรบกับขาศึก
(๓) ที่หมายอื่นๆ เมื่อการวางแผนไดดําเนินตอไปอาจจะมีการเลือกที่หมายเพิ่มเติม
ตางๆ ที่หมายเหลานี้อาจจะเกี่ยวของกับภูมิประเทศที่มีความสําคัญตอการดําเนินกลยุทธในการ
ตอตานหรือทําลายขาศึก ปองกันพื้นที่วิกฤต หรือควบคุมการดําเนินกลยุทธของกําลังฝายเดียวกัน
๑๒. การเลือกหัวหาด
ก. หัวหาด หัวหาดเปนจุดประสงคทางกายภาพในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
รูป ๔ - ๒ แสดงถึงหัวหาดซึ่งเปนพื้นที่ทางบกที่อยูภายในขอบเขตของเสนแนวหัวหาด
ข. ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกพิจาณาตกลงใจ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกตกลงใจหัวหาดตางๆ
ที่เปนไปไดสําหรับแตละตําบลยกพลขึ้นบกที่กําหนด และแจงให ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก ถึงการเลือก เพื่อที่จะรวมกันกําหนดพื้นที่ยกพลขึ้นบกในขั้นตน
ค. สวนตางๆของหัวหาด หัวหาดจะรวมถึงที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบก และตําบลยกพลขึ้นบก ๑ ตําบลหรือมากกวา ในบางกรณี หัวหาดที่
เปนไปไดหลายๆ หัวหาด พรอมกับตําบลยกพลขึ้นบกและที่หมายหลายๆ ที่หมายอาจจะไดรับการ
พัฒนาเพื่อการประเมินคา
ง. เสนแนวขอบเขตของหัวหาด เสนแนวหัวหาดโดยทั่วๆ ไป จะลากไปตามขอบนอกสุด
ของที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกที่อยูหางที่สุด รูป ๔ - ๒ แสดงใหเห็นถึงเสนแนวหัวหาด เสนแนว
หัวหาดจะแสดงดวยเสนเปนแนวขอบเขตพื้นที่ซึ่งตองเขายึดครองหรือควบคุมโดยกําลังรบยกพล

ขึ้นบก เพื่อใหมั่นใจในความสําเร็จภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เสนแนวหัว
หาดไมใชแนวตั้งรับหรือมาตรการประสานการยิงสนับสนุน และไมไดจํากัดการดําเนินกลยุทธของ
กําลังทางอากาศหรือกําลังภาคพื้นดินใหอยูในขอบเขตที่กําหนด เปนเพียงเครื่องชวยในการวางแผน
ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอการใชมาตรการการประสานการยิงสนับสนุน
(๑) เมื่อการวางแผนไดดําเนินไปการกําหนดที่หมายตางๆนอกแนวหัวหาดที่กําหนด
ไวเดิมอาจจะมีความจําเปน ในกรณีเชนนี้ควรปรับเสนแนวหัวหาดใหสอดคลอง
(๒) ในระหวางการโจมตี การกําหนดที่หมายตางๆ นอกแนวหัวหาดอาจจะมีความ
จําเปน ในกรณีนี้เสนแนวแบงเขต และมาตรการควบคุมการยิงตางๆ ควรจะไดรับการปรับเปลี่ยน
ตามความจําเปน แตแนวหัวหาดจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
(๓) ในระหวางขั้นตนๆของการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก แนวการยิงประสาน และ
แนวประสานการยิงสนับสนุนจะอยูภายในแนวหัวหาดซึ่งการโจมตีทางอากาศการสนับสนุนการยิง
ดวยปนใหญสนามหรือปนเรือสามารถดําเนินการไดโดยไมตองไดรับการอนุญาตจากสวนดําเนิน
กลยุทธภาคพื้นดินที่อยูขางหนา ในอีกประการหนึ่งก็คือ การลาดตระเวนทางภาคพื้นดินอาจจะ
ดําเนินการนอกแนวหัวหาดไดตลอดชวงเวลาของการปฏิบัติการ นอกจากนั้นหลังจากสามารถยึด
หัวหาดไดแลว หนวยตางๆ ที่อยูขางหนาอาจจะจัดตั้งที่ตรวจการณหรือสวนกําบังขึ้นนอกเสนแนว
หัวหาดได
จ. ปจจัยตางๆในการกําหนดหัวหาด หัวหาดเปนสิ่งเกี่ยวของโดยตรงตอตําบลยกพล
ขึ้นบก ที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกตางๆ และที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกที่มี
อยู นอกเหนือจากปจจัยตางๆ เหลานั้น ซึ่งมีอิทธิพลตอการเลือกที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกแลว
ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกยังมีขอพิจารณาในการกําหนดหัวหาด ดังนี้
(๑) ความเหมาะสมของตําบลยกพลขึ้นบกรวมถึงรูปรางของแนวชายฝงที่เกื้อกูลใน
มุมมองของกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๒) ภูมิประเทศในแผนดินที่ตอจากหาดและเสนทางออกจากหาด
(๓) ความเหมาะสมของเขตสงลงที่เปนไปไดสําหรับ ฮ. บ. และ ยานเบาะอากาศ
สะเทินน้ําสะเทินบก ความเหมาะสมของของเขตทิ้งลงสําหรับกําลังสงทางอากาศ ถาไดมีการ
วางแผนหรือมีการพิจารณาใช
(๔) ความเพียงพอของพื้นที่ดําเนินกลยุทธ
(๕) ความตองการตางๆ สําหรับการสนับสนุนการชวยรบ

ฉ. รูปรางของแนวขอบฝง รูปรางของแนวขอบฝงเปนปจจัยที่สําคัญที่จะนํามาพิจารณาใน
การเลือกหัวหาด แนวขอบฝงแบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ โคงออก โคงเขา และเสนตรง หรือมี
รูปรางของแนวขอบฝงรวมกันทั้ง ๓ ลักษณะก็อาจเปนไปได (ดูรูป ๔ - ๓) ลักษณะสําคัญของ
รูปรางแนวขอบฝงแตละแบบในการเลือกหัวหาด ดังนี้คือ

LAN

(รูป 4 -3 ตัวอยางของแนวชายฝงลักษณะตางๆ)
(๑) แนวขอบฝงที่มีลักษณะโคงออก ลักษณะขอบฝงในรูปของแหลมหรือสามเหลี่ยม
ขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหขาศึกตองกระจายกําลังในการปองกัน และขัดขวางการยิงกราดของฝายขาศึก
ที่อยูบนฝงไปยังหาดยกพลขึ้นบกอยางไดผล ยกเวนขอเสียในเรื่องของลักษณะทางอุทกศาสตรแลว
ในมุมมองของฝายเขาตี แนวขอบฝงที่มีลักษณะโคงออกจะเกื้อกูลตอฝายโจมตีมากที่สุด
(๒) แนวขอบฝงที่มีลักษณะโคงเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะขอบฝงในรูปของ
อาวจะไมเกื้อกูลตอการยกพลขึ้นบกเพราะวาขาศึกสามารถรวมการยิง ณ จุดใดๆ ในพื้นที่หาดได
และสามารถจัดตั้งระบบการปองกัน โดยการยิงประสานซึ่งเปนขอเสียเปรียบอยางยิ่งสําหรับฝายเขา
ตี สภาวะตางๆ เชน นานน้ําซึ่งมีลักษณะเปนที่กําบังที่มีอยูหางไป และความเกื้อกูลตอการยกพลขึ้น
บกอาจจะเปนปจจัยที่จะพิจารณาเลือกแนวชายฝงในลักษณะโคงเขานี้เปนพื้นที่ในการยกพลขึ้นบก
แมวาจะมีคุณลักษณะตางๆที่ไมเกื้อกูลตอฝายเขาตีก็ตาม
ในกรณีเชนนี้จะตองพิจารณาถึง
ภูมิประเทศที่เปนแหลมซึ่งอาจจะมีลักษณะเหมือนไหลอยูทางปกดานใดดานหนึ่งของหาดยกพลขึ้น
บก ซึ่งจะเปนที่มั่นที่ไดเปรียบทางธรรมชาติสําหรับระบบอาวุธในการตั้งรับของฝายขาศึก
(๓) แนวขอบฝงที่มีลักษณะตรง ลักษณะภูมิประเทศจะไมมีที่หมายเดนชัดในการ
พิสูจนทราบและมีความเกื้อกูลตอการยกพลขึ้นบกของฝายเรานอยมาก แตเกื้อกูลตอฝายขาศึกใน
การยิงกราด แนวขอบฝงที่มีลักษณะตรงจะเปนลักษณะหาดที่มีทั้งขอไดเปรียบของแนวขอบฝงใน
ลักษณะโคงออก และขอเสียเปรียบของแนวขอบฝงที่มีลักษณะโคงเขาอยูดวยกัน
๑๓. การเลือกพื้นที่ยกพลขึ้นบก

ก. ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกเปนผูกําหนด
ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบกกําหนดพื้นที่ในทะเลและหวงอากาศที่จําเปนสําหรับการจัดตั้งหัวหาดแตละ
หัวหาดในขั้นตนที่เลือกโดย ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก กรรมวิธีนี้มีผลตอการเลือกพื้นที่ยกพล
ขึ้นบกในขั้นตน ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกพิจารณาทบทวนแตละพื้นที่ยกพลขึ้น
บกในขั้นตน และถาจําเปนจะนําหนทางปฏิบัติอยางกวางๆสําหรับแตละพื้นที่ยกพลขึ้นบกมา
พิจารณาตกลงใจถึงความสามารถในการสนับสนุนโดยกําลังทางเรือ
ข. ปจจัยตางๆ ในการกําหนดพื้นที่ยกพลขึ้นบก เพื่อใหบรรลุถึงขอตกลงใจ ผบ.กองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ชั่งน้ําหนักขีดความสามารถตางๆของกําลังทางเรือและความตองการ
ตางๆ ทางดานยุทธการสําหรับพื้นที่ทางอากาศ พื้นที่บนบก และพื้นที่ในทะเล ผบ.กองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบกสงการประเมินพื้นที่ยกพลขึ้นบกแตละพื้นที่ใหแก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
ตามลําดับความพึงประสงคในมุมมองของกําลังทางเรือสําหรับการวิเคราะหขอพิจารณาตางๆ ของ
กําลังรบยกพลขึ้นบก รวมถึง
(๑) ความเหมาะสมของพื้ น ที่ ย กพลขึ้ น บกเพื่ อ ให บ รรลุ ที่ ห มายสุ ด ท า ยของกํ า ลั ง
ภาคพื้นดิน การยกพลขึ้นบกโจมตีควรจะปฏิบัติใหใกลที่หมายตางๆ เพื่อสะดวกตอการยึดที่หมาย
ใหไดอยางรวดเร็ว และความสําเร็จในภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก การโจมตีสะเทินน้ําสะเทิน
บกที่ไดผลดีจะตองใชความไดเปรียบอยางสูงสุดในการทําใหขาศึกชะงักชะงันจากการยกพลขึ้นบก
ในขั้นตนและความไดเปรียบจากการจูโจมของฝายเรา
(๒) ขีดความสามารถของฝายตรงขาม
(ก) ความไดเปรียบจากการยกพลขึ้นบกใกลที่หมายตางๆของฝายเรา อาจจะหมด
ไปเนื่องจากการวางกําลังของขาศึก การยกพลขึ้นบกในพื้นที่ที่ไมไดมีการปองกันหรือมีการปองกัน
อยางเบาบางหางไกลจากที่หมายตางๆ อาจจะเปนสิ่งพึงประสงค
(ข) ในการประเมินผลการวางกําลังของขาศึกในโอกาสที่ทําการเลือกพื้นที่ยกพล
ขึ้นบก ปจจัยตางๆ ตอไปนี้ควรจะไดนํามาพิจารณา
๑. การยิงสนับสนุนอยางเพียงพอเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อที่จะทําลาย หรือทําให
ขาศึกหมดขีดความสามารถในการปองกันพื้นที่ที่เปนที่มั่นแข็งแรงกอนการยกพลขึ้นบกของฝายเรา
๒. การยกพลขึ้นบก ณ ตําบลที่หางไกลจากที่หมายตางๆ ตองการการสง
กําลังบํารุงและวิธีการยิงสนับสนุนอยางเพียงพอ และมีกําลังมากเพียงพอเพื่อใหมั่นใจในการ
ปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกไดอยางตอเนื่อง

๓. การยกพลขึ้นบกในพื้นที่ซึ่งสภาวะตางๆไมเกื้อกูลตอการยกพลขึ้นบก
จําเปนตองมีการฝกเพิ่มเติม การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณพิเศษ และมาตรการพิเศษตางๆ เพื่อความ
มั่นใจในการรักษาความปลอดภัย และใหไดการจูโจมทางยุทธวิธี
๔. ขีดความสามารถของขาศึกในการเพิ่มเติมกําลังสําหรับการปองกันหาด
หรือการโยกยายกําลังรบหลักเปนจํานวนมากตองนํามาพิจารณา
(๓) รูปรางของแนวขอบฝง (รายละเอียดตามขอ ๑๒. การเลือกหัวหาด (รูปรางของ
แนวของฝง)
(๔) ภูมิประเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในแผนดินจากหาดตางๆ ตอจากการ
ประเมินแนวชายฝงจะเปนการพิจารณาภูมิประเทศที่จะใชในการดําเนินการในการปฏิบัติการบนฝง
ลักษณะของพื้นที่ที่คอยๆยกตัวสูงขึ้นจากหาดเปนลักษณะสันเขาชายฝง เปนระยะทางไกลเขาไปใน
แผนดิน ลักษณะของพื้นที่ที่เปนเนินสูงๆต่ําๆและสามารถกําบังหาดยกพลขึ้นบกไดเชนนี้เปนสิ่งที่
พึงประสงค ลักษณะของภูมิประเทศที่เกื้อกูลเชนนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของการยิงสนับสนุนและ
เหมาะสมสําหรับการกําหนดเปนพื้นที่หมายตางๆของสวนโจมตี ซึ่งเมื่อสามารถยึดครองไวจะ
สามารถใหการกําบัง การซอนพราง และการปองกันสวนตางๆของกําลังรบยกพลขึ้นบกที่จะขึ้นบก
ในลําดับตอๆมา ที่หมายตางๆที่จําเปนตอการระวังปองกันและรักษาหัวหาดควรจะอยู ณ ตําบลที่
เหมาะแกการตั้งรับ
(๕) ความต อ งการต า งๆ
สํ า หรั บ การสนั บ สนุ น ทางด า นการส ง กาลั ง บํ า รุ ง
นอกเหนือจากความเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติการโจมตีแลว เขตสงลงของ ฮ. หาดยกพลขึ้นบก
และเสนทางการคมนาคมภายในหัวหาดควรจะสามารถคงการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงใน
การปฏิบัติการบนฝงได การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงใหกับสวนตางๆของกําลังทางอากาศบนฝง
จะเพิ่มความสําคัญในการที่จะตองมีขายถนนที่เพียงพอ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ณ ทาเรือ,
สนามบินที่มีอยู และหาดที่เหมาะสมสําหรับการขึ้นบกของยุทโธปกรณของกําลังทางอากาศและ
ยุทโธปกรณทางสายชางขนาดหนัก
(๖) สิ่งพึงประสงคที่สัมพันธในพื้นที่ยกพลขึ้นบกจากมุมมองของกําลังทางเรือ
(๗) ความเปนไปไดในการยึดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของกําลังทางอากาศ และ
การซอมคืนใหสูสภาพใชงานไดใหมโดยรวดเร็ว การยึดและการซอมใหคืนสูสภาพใหสามารถใช
งานไดใหมอยางรวดเร็วสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของกําลังทางอากาศ สนามบิน เรดาร
ปองกันภัยทางอากาศและตําบลที่ตั้งขีปนาวุธที่มีอยูแลว จะชวยใหการถายโอนการปฏิบัติการของ
กําลังอากาศขึ้นไปบนฝงกระทําไดอยางเปนระเบียบ

ค. ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกเลือก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกเสนอพื้นที่ยกพลขึ้นบกหลักและ
รองที่เขาเลือกแก ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อใหความเห็นชอบโดยคํานึงถึงขีด
ความสามารถของกําลังทางเรือที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการตางๆในพื้นที่ที่ไดเลือกดวยกําลังที่
ไดรับการแบงมอบ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก คงใหมีนายทหารติดตอกับ ผบ.ตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมั่นใจไดวามีความเขาใจในขอพิจารณาตางๆ ที่เปนขอจํากัดอยางสมบูรณ ผบ.กําลังรบยกพล
ขึ้นบก เลือกพื้นที่ยกพลขึ้นบกตางๆเหลานั้น ซึ่งสอดคลองกับขีดความสามารถของกําลังทางเรือ
และกําลังทางอากาศที่จะใหการสนับสนุน และเกื้อกูลตอความสําเร็จภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้น
บก
ง. ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกพัฒนาแนวความคิดในการการปฏิบัติตางๆในขั้นตน ภายหลัง
ไดรับความเห็นชอบจาก ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกในการเลือกพื้นที่ยกขึ้นบก
หลักและพื้นที่ยกพลขึ้นบกรองแลว ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกพรอมที่จะพัฒนาแนวความคิดในการ
ปฏิบัติการตางๆ ในขั้นตนสําหรับพื้นที่ยกพลขึ้นบกหลักและพื้นที่ยกพลขึ้นบกรอง
จ. พื้นที่ยกพลขึ้นบกหลายๆพื้นที่ เมื่อภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
สามารถจะบรรลุไดอยางดีที่สุดโดยการยกพลขึ้นบกมากกวา ๑ ตําบลยกพลขึ้นบกซึ่งแยกหางจาก
กันมาก ตามปกติจะจัดตั้งหมวดเรือโจมตีกับพวกยกพลขึ้นบกที่สัมพันธกันแยกไวตางหากเพื่อการ
โจมตีในแตละตําบลยกพลขึ้นบก
๑๔. การกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝง แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงปกติจะแสดงดวยการ
เขียนและภาพเปนโครงรางอยางกวางๆตามสมมุติฐานของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก หรือ
เจตนารมณของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ดวยการพิจารณาถึงการปฏิบัติการ แนวความคิดที่ใหจะ
เปนภาพรวมทั้งหมดของการปฏิบัติการเพื่อใชเปนหลักสําหรับความเขาใจและความชัดเจนในการ
ปฏิบัติการที่จะนํามาวางแผน แมวาโดยทั่วๆ ไปลักษณะในขั้นตอนนี้จะไดรับการกลั่นกรองอยาง
ตอเนื่องในการวางแผนในรายละเอียด และจะเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธการในที่สุด ซึ่งบอยครั้งที่
จะเรียกวาเปนแนวความคิดของผูบังคับบัญชา
ข. แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงเปนแกนสําคัญในการวางแผน แนวความคิดในการ
ปฏิบัติบนฝงของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกจะมีอิทธิพลอยางมากตอการวางแผนการปฏิบัติการยุทธ
สะเทินน้ําสะเทินบก ในระดับ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพล
ขึ้นบก รวมถึงความตองการตางๆ ในการวางแผนของ ผูบังคับบัญชา ที่มาสนับสนุน ดังนั้น จะตอง
กําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติฯนี้ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได การพัฒนาแนวความคิดในการ

ปฏิบัติของกําลังรบยกพลขึ้นบกจะขึ้นอยูกับขอตกลงใจมูลฐานตางๆที่แนนอน ในขณะที่ขอตกลง
ใจมูลฐานอื่นๆ จะมาจากแนวความคิดในการปฏิบัติของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
ค. การกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก ขอพิจารณาตางๆ
ที่เปนหลักสําคัญในการกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก คือ
(๑) ภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๒) ลักษณะและขอบเขตของพื้นที่ยกพลขึ้นบกที่กําหนด รวมถึงคุณลักษณะตางๆ ของ
หาด และภูมิประเทศในพื้นที่ยกพลขึ้นบกนั้น
(๓) ขีดความสามารถของขาศึก
(๔) กําลังที่มีอยู
(๕) ลักษณะ ขอบเขต และที่ตั้งของสนามบิน และตําบลที่ของระบบการควบคุมและ
เตือนภัยทางอากาศ
(๖) ลักษณะ และขอบเขตของเขตสงลง ฮ. ที่ใชได
(๗) ลักษณะ และขอบเขตของ เขตสงลง และเขตทิ้งลงที่ใชไดของกําลังสงทางอากาศ
ง. ตองสามารถสนับสนุนโดยกําลังสวนตางๆได แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงตอง
สามารถสนับสนุนโดยสวนตางๆ ของกําลังทางเรือ และกําลังทางอากาศได ตามที่ ผบ.กําลังรบยก
พลขึ้นบกรองขอ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ในการใหความเห็นชอบแนวความคิด
ขอพิจารณาตางๆของกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศที่มีผลกระทบในการกําหนดแนวความคิดใน
การปฏิบัติบนฝง คือ เรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับขีดความสามารถตางๆ สําหรับการลําเลียง การปองกัน
และการขึ้นบกของกําลังรบยกพลขึ้นบก รวมถึงการสนับสนุนใหการปฏิบัติการเปนไปอยาง
ตอเนื่องไดทั้งในระหวางและภายหลังการขึ้นบก
จ. การแจกจายแนวความคิดในการปฏิบัติ หลังจาก ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบกไดใหความเห็นชอบในแนวความคิดๆก็อาจจะแจกจายไปยังกําลังรบยกพลขึ้นบกและ
กําลังสวนอื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของแผนโครง แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงขั้นตนเปนหลัก
สําคัญสําหรับการวางแผนของหนวยรองตางๆ
ฉ. ตัวกลางหลักสําหรับการประสาน แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงเปนตัวกลางสําคัญ
สําหรับการประสานระหวางสวนกําลังรบยกพลขึ้นบกหนวยรอง และ ผบ.กําลังสวนอื่นๆ เพื่อให
มั่นใจวาการปฏิบัติตางๆ บนฝงที่ไดวางแผนไวสามารถใหการสนับสนุนได
ช. องค ป ระกอบ
สํ า หรั บ แนวความคิ ด ในการปฏิ บัติ ไ ม ไ ดกํ า หนดรู ป แบบเอาไว
แนวความคิดจะรวมขาวสารทั้งปวงสําหรับการขึ้นบก, แผนดําเนินกลยุทธสําหรับกําลังรบยกพลขึ้น

บก ที่หมายกําลังรบยกพลขึ้นบกที่สําคัญ, การจัดกําลังเฉพาะกิจโดยทั่วๆ ไป, วิธีการเคลื่อนที่จาก
เรือสูฝง, การยิงสนับสนุน และอาจจะรวมถึงแผนตางๆ สําหรับการปฏิบัติการลวงและการยกพลขึ้น
บกยอยถาจําเปนตองปฏิบัติ
ฌ. หลักสําคัญสําหรับศึกษาในรายละเอียด บนพื้นฐานของแนวความคิดในการปฏิบัติบน
ฝง ฝายอํานวยการของกําลังรบยกพลขึ้นบก และฝายอํานวยการตางๆ ของหนวยรอง เตรียมการและ
ศึกษาและประมาณการในรายละเอียด
ญ. แนวความคิดในการปฏิบัติสําหรับพื้นที่ยกพลขึ้นบกรอง แนวความคิดในการปฏิบัติ
บนฝงจะจัดเตรียมแยกไวเฉพาะสําหรับพื้นที่ยกพลขึ้นบกรอง
๑๕. การเลือกหาดยกพลขึ้นบก
ก. การเลือกหาดยกพลขึ้นบกเฉพาะ
ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกเลือกหาดยกพลขึ้นบก
เฉพาะภายในตําบลยกพลขึ้นบกที่ไดเลือกไว บนพื้นฐานความตองการตางๆ ของหนวยรองของ
กําลังรบยกพลขึ้นบก และความสามารถในการตอบสนองแผนตางๆในรายละเอียดได ผบ. กอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกพิจารณาทบทวนการเลือกตางๆเหลานี้โดยมุงเนนถึงขอพิจารณา
ของกําลังทางเรือ เมื่อกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ประกอบดวย ๒ หมวดเรือโจมตีหรือ
มากกวากับพวกยกพลขึ้นบกที่สัมพันธกัน ตําบลยกพลขึ้นบกตําบลหนึ่งอาจจะไดรับการเลือก
สําหรับหมวดเรือโจมตีแตละหมวดในกรณีนี้ ผบ.พวกยกพลขึ้นบกจะเลือกหาดยกพลขึ้นบกเอง
ตามลําดับจากภายในพื้นที่ที่ไดรับมอบ
ข. ขอพิจารณาตางๆในการวางแผน ปจจัยหลักตางๆ ในขั้นสุดทายของการเลือกหาดยกพล
ขึ้นบก นอกเหนือจากที่ไดอธิบายไวดังกลาวแลวขางตน สําหรับการเลือกพื้นที่ยกพลขึ้นบกยังมี
ปจจัยตางๆ เหลานี้ คือ
(๑) แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๒) พื้นที่รวมสิ่งอุปกรณและยุทโธปกรณตางๆ ในการขึ้นบก
(๓) ความเหมาะสมของชองทางเขาสูหาดจากนอกฝง
(๔) ขีดความสามารถในการจราจรชายหาด
(๕) จํานวนตําบลที่ตั้ง และความเหมาะสมของพื้นที่สนับสนุนชายหาด และทางออก
จากหาด
(๖) ตําบลที่ตั้งประเภทและความหนาแนนของสิ่งกีดขวางชายหาด รวมทั้งสิ่งกีดขวาง
ใตน้ํา
(๗) ลักษณะภูมิประเทศในแผนดินที่ติดกับชายหาด

(๘) ความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการคมนาคม รวมถึงถนน,
ทางรถไฟ, ทางน้ํา และสนามบินหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับกําลังทางอากาศ
(๙) ความเหมาะสมของหาด เมื่อพิจารณาถึงสภาพลมฟาอากาศ กระแสน้ําขึ้นน้ําลง
และคลื่น
(๑๐) หาดตางๆ ที่อยูใกลที่มีสนามบินอยู หรือจะใชเปนสนามบินตามที่วางแผนไว หรือ
ฐานปฏิบัติการของ ฮ. ที่วางแผนไว การใชหาดตางๆที่อยูใกลฐานบินสามารถอํานวยความสะดวก
ตางๆ ในการสงกําลังสิ่งอุปกรณ น้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องบินที่จําเปนในปริมาณมาก และการ
จัดสงสิ่งอุปกรณหนักเกี่ยวกับการบิน และอุปกรณหนักในการสนับสนุนทางชาง
(๑๑) การปองกันฝงของขาศึก รวมถึงการวางกําลัง และขีดความสามารถตางๆ ของฝาย
ขาศึกที่ทราบ
(๑๒) ความเหมาะสมสําหรับการเกยหาดของเรือยกพลขึ้นบก, ยานยกพลขึ้นบก และ
ยานสะเทินน้ําสะเทินบก
๑๖. การเลือกเขตสงลงของ ฮ.
ก. เขตสงลงของ ฮ. เขตสงลงของ ฮ. เปนพื้นที่บนแผนดินที่กําหนดเฉพาะสําหรับ ฮ.
โจมตียกพลขึ้นบก เพื่อบรรทุกหรือขนถายกําลังทหาร และ/หรือสัมภาระ เขตสงลงอาจจะ
ประกอบดวย ๑ ตําบลสงลงหรือมากกวาซึ่งในแตละตําบลสงลงอาจจะประกอบดวย ๑ จุดสงลง
หรือมากกวา (ดูรูป ๔ - ๔)
Landing Zone
Landing Points

X
X

X

X

Sites

X
X
X
(รูป ๔ - ๔ เขตสงXลงของ ฮ.)
(รูป ๔ -๔ เขตสงลงของ ฮ.)

Landing

L di

(รูป ๔ - ๔ เขตสงลงของ ฮ.)
ข. การเลือกเขตสงลงของ ฮ. โดย ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกเลือก
เขตสงลงของ ฮ. และแนะนํา ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกในการเลือก ในการ
พิจารณาทบทวนการเลือกนี้ ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกจะพิจารณาถึงขีด
ความสามารถกําลังสวนอื่นๆ ของเขาในการสนับสนุนการสงลงโจมตีที่ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
เสนอ และการสรางสมสิ่งอุปกรณทั้งหลายในการสงกําลังบํารุงที่จําเปนในพื้นที่นั้น
ค. การวางแผนพรอมกัน การวางแผนพรอมกันและการวางแผนคูขนานมีความจําเปนใน
ทุกๆสวนของการบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ ในการเคลื่อนที่จากเรือสูฝงโดยการสงลงดวย ฮ. การ
ประสานระหวางกําลังที่สงลงดวย ฮ. และหนวยบิน ฮ. กับพวก ฮ.ลําเลียงรวมถึงสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของจนถึงระดับกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก หรือระดับกําลังรกยกพลขึ้นบกเปน
สิ่งจําเปน การเลือกเขตสงลงและชองทางการบินเขาและออกจากหาด เปนเรื่องที่สวนตางๆ
ทั้งหมดตองสนใจ ดังนั้น ขอเสนอแนะและความตองการตางๆ ของ ผบ.ที่เกี่ยวของทั้งหลายจะตอง
นํามาพิจารณาในการเลือกเหลานี้
ง. ขอพิจารณาหลักตางๆ ขอพิจารณาหลักตางๆ ในการเลือกเขตสงลง ฮ. ไดแก
(๑) แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๒) ขีดความสามารถตางๆ และการวางกําลังของขาศึกโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตําบลที่ตั้ง
ประเภท และความหนาแนนของระบบอาวุธในการตอสูอากาศยาน
(๓) ตําบลที่และลักษณะของภูมิประเทศบริเวณที่กําลังสงลงดวย ฮ. พิจารณาจะใชใน
การปฏิบัติการหลังจากลงสูพื้นแลว
(๔) ความตองการในการสนับสนุนตางๆ ทางดานการสงกําลังบํารุง
(๕) งายตอการพิสูจนทราบจากทางอากาศ
(๖) มีความเหมาะสมและ ฮ.มีขีดความสามารถที่จะขึ้น - ลงได
(๗) ขอจํากัดในเรื่องของที่ตั้งเขตสงลง ชองทางบินเขาและบินออกที่มีผลตอการยิง
สนับสนุนสําหรับกําลังสวนอื่นๆ
(๘) ความตองการตางๆ ในการยิงสนับสนุนดวยกําลังทางอากาศ กําลังทางเรือ และ
กําลังภาคพื้นดิน

จ. พวกยกพลขึ้นบกหลายๆพวก เมื่อกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ประกอบดวย
หมวดโจมตี ๑ หมวดหรือมากกวา กับพวกยกพลขึ้นบกที่สัมพันธกัน กิจในการดําเนินการ
ปฏิบัติการโจมตีดวยกําลังสงลงดวย ฮ. โดยปกติจะมอบหมายให ผบ.หมวดเรือโจมตีคนเดียวหรือ
มากกวา
๑๗. การเลือกเขตสงลง และเขตทิ้งลงของ บ. เมื่อกําลังสงทางอากาศ หรือกําลังที่ลําเลียงทาง
อากาศนํามาใชในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก กับ ผบ.กําลัง
สงทางอากาศ และ ผบ.กําลังทางอากาศที่เกี่ยวของ รวมกันเลือกเขตสงลง และเขตทิ้งลง ผบ. กอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกพิจารณาทบทวนถึงขีดความสามารถของกําลังตางๆที่ไดวาง
กําลังไวสําหรับการสนับสนุนการปฏิบัติการในเขตทิ้งลงหรือเขตสงลงนั้น
๑๘. การพิจารณาตกลงใจ วัน ว. และ เวลา น. ในการยกพลขึ้นบก
ก. วัน ว. วัน ว. เปนวันที่เริ่มปฏิบัติการหรือกําหนดจะเริ่มปฏิบัติการ วันที่สําหรับการเริ่ม
การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก โดยประมาณจะกําหนดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตน โดยการ
กําหนดเปนชวงวันที่จะปฏิบัติการ สําหรับการเลือกวัน ว. ที่แนนอน ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก จะเปนผูเลือกหลังจากที่ไดปรึกษาหารือกับ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก และ ผบ.
อื่นๆ ตามความเหมาะสมแลว
(๑) ปจจัยหลักตางๆในการเลือกวัน ว. ในขั้นตน ไดแก
(ก) กําลังตางๆ ที่มีอยู
(ข) ความพรอมของกําลังตางๆ
(ค) สถานการณขาศึกในปจจุบันและที่คาดหมาย
(ง) สภาวะตางๆ ในพื้นที่ที่กําลังพิจารณาสําหรับการกําหนด วัน ว. ตามฤดูกาล
(จ) สภาพอากาศ, การขึ้น-ลงของน้ํา, กระแสน้ํา และชวงเวลาขางขึ้นขางแรม ณ
บริเวณตําบลที่นั้น
(ฉ) การกําหนดชวงวันปฏิบัติการโดยผูมีอํานาจเหนือกวา
(ฌ) การประสานกับการปฏิบตั ิการตางๆ ในขั้นตน
(๒) วัน – ว. ในขั้นตน วัน – ว. ในขั้นตนโดยปกติกําหนดโดย ผบ. กองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก ตั้งแตเริ่มแรกในขั้นการวางแผน วันที่กําหนดนี้ตามปกติจะเปนวันที่เร็ว
ที่สุด ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งนโยบายขั้นตน เมื่อการดําเนินการในการปฏิบัติการตางๆ
ในขั้นตนไดเสร็จสิ้นสมบูรณ และสวนตางๆของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกทั้งหมด

พรอมอยูในที่มั่นที่จะสามารถเขาโจมตีแลว วันที่ยืนยันกําหนดเปน วัน – ว. ขั้นสุดทายอาจจะ
เปลี่ยนจาก วัน –ว. ที่ไดกําหนดไวในขั้นตน
(๓) การเลื่อนวัน – ว. ออกไป การเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถคาดการณได ภายใน
พื้นที่ที่หมาย เชน ลักษณะอากาศที่เลวราย การเคลื่อนยายของกําลังหลักขาศึกโดยไมไดคาดหมาย
ฯลฯ อาจจะทําให ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ตองเลื่อนวัน – ว. ออกไป ซึ่ง ผบ.
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกมีอํานาจในการที่จะเลื่อนวัน – ว. ถาไมไดกําหนดไวเปน
อยางอื่นโดยผูมีอํานาจเหนือกวา การเลื่อนเชนนี้ปกติอยูในชวง ๒๔ ชั่วโมง ชวงเวลาที่เลื่อน
ออกไปนานกวานี้ หรือการเลื่อนวัน - ว. ออกไปอีกอาจจะมีผลจากสภาวะตางๆ ของบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติการซึ่งอาจจะไมเกื้อกูลตอการปฏิบัติการ เชนเดียวกับสภาวะตางๆในชวงเวลาที่กําหนดเปน
เวลา – น.ไวแตเดิม ซึ่งอาจจะจําเปนตองเคลื่อนยายกําลังกลับไปยังพื้นที่พักหรือพื้นที่นัดหมายที่ได
กําหนดไว การเตรียมแผนสํารองตางๆ อาจจะลดความเปนไปไดในการที่จะตองเลื่อน วัน–ว.
ออกไป
ข. เวลา น. ในการปฏิบัติการยุทะสะเทินน้ําสะเทินบก คําวา เวลา – น. นํามาใชสําหรับ
เวลาที่คลื่นโจมตีแรกแตะหาด สําหรับการเคลื่อนที่จากเรือสูฝงโดยวิธีการทางผิวพื้นน้ํา การโจมตี
สงลงดวย ฮ. การปฏิบัติการยอยตางๆ ฯลฯ อาจจะแสดงดวยตัวอักษรอื่นๆ ที่กําหนดขึ้น เชน เวลา –
ล. สําหรับ ฮ. หรืออาจจะแสดงในรูปของเวลาที่แตกตางจาก เวลา – น. เชน เวลา น. – ๑๒ ชม.
เวลา น.+ ๓๐ นาที ฯลฯ
(๑) ปจจัยหลักตางๆ ปจจัยหลักตางๆ ในการเลือก เวลา น. ขั้นตนรวมถึง
(ก) การปฏิบัติเปนกิจวัติของขาศึกที่ทราบ
(ข) ชวงเวลาที่มีแสงสวาง
(ค) ตองการการจูโจมทางยุทธวิธี
(ง) แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก
(จ) สภาวะของลม, การขึ้นลงของน้ํา และชวงเวลาขางขึ้นขางแรม ความ
ตองการตางๆ สําหรับการดําเนินการปฏิบัติการตางๆ ที่แนนอนในชวงเวลาที่ไมมีแสงสวาง
(ฉ) การใชการยิงสนับสนุนดวยกําลังทางอากาศ และการยิงดวยปนเรือ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(๒) การเลือก เวลา น. การเลือกเวลาเฉพาะเพื่อเริ่มตนการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก
(เวลา น.) จะดําเนินการโดย ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก หลังจากการปรึกษาหารือ
กับ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก และ ผบ.อื่นๆ ที่เหมาะสม เชนเดียวกับการเลือก วัน – ว.

(๓) การเปลี่ยนแปลง เวลา - น. ขอสังเกตที่สําคัญในระหวางการวางแผน คือวา เวลาน. คือเวลาของการขึ้นบกของคลื่นโจมตีคลื่นแรกที่ไดวางแผนไว แตในขั้นของการปฏิบัติ เวลา - น.
คือเวลาจริงๆ ในการขึ้นบก ดังตัวอยางเชน ในระหวางการวางแผน เวลา - น. กําหนดไวเปนเวลา
๐๘๐๐ อยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลหลายๆประการในวัน- ว. หรือวันที่ใกลกับ วัน- ว. มากที่สุด ได
พิจารณากําหนดเวลา – น. เปนเวลา ๐๙๐๐ ดังนั้น การปฏิบัติทั้งปวงขณะนี้จะใช เวลา – น. คือ
๐๙๐๐ เปนหลัก แตในบางกรณีเมื่อถึงวัน – ว.แลว ความสับสนวุนวายตางๆอาจจะเกิดขึ้นทําใหคลื่น
โจมตีคลื่นแรกไมสามารถแตะหาดไดตามเวลาที่ไดวางแผนไว ซึ่งการปฏิบัติตางๆ ในการ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกขึ้นอยูกับเวลาที่แนนอนของการแตะหาด และกําหนดการปฏิบัติ
ตางๆใหสัมพันธกับ เวลา –น. การปฏิบัติตางๆเหลานี้รวมถึง การยิงเพื่อทําลายขีดความสามารถ
ตางๆของขาศึกบนหาดขั้นสุดทาย, การยิงทําลายขีดความสามารถของขาศึกเพื่อใหฝายเราสามารถ
ใชเสนทางออกจากหาดในการขนยายลําเลียง, และการโจมตีดวยกําลังสงลงดวย ฮ. ได ในกรณีที่
การยกพลขึ้นบกโจมตีจะเลื่อนการปฏิบัติออกไปจาก เวลา – น.ที่กําหนดไว การปฏิบัติตางๆบาง
เหตุการณที่กําหนดไวในการวางแผนซึ่งจะปฏิบัติในชวงกอนเวลา – น. อาจจะมีการปฏิบัติซ้ําอีก
จนถึงเวลา – น.จริง การปฏิบัติอื่นๆบางเหตุการณจะเลื่อนออกไป บางเหตุการณจะตองยกเลิก ผบ.
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกจะยืนยันเวลา – น. ในโอกาสแรกที่กระทําได
๒๐. การเริ่มตนการวางแผนในรายละเอียด
ก. จําเปนตองมีการประสานกันอยางใกลชิดและประเมินการตกลงใจตางๆอีกครั้งหนึ่ง
แมวาขอตกลงใจมูลฐานตางๆ ไดกระทําไปแลว ดุลยภาพของกรรมวิธีการวางแผนเกี่ยวของกับการ
ตกลงใจตางๆในรายละเอียดจํานวนมากในหลายๆการตกลงใจตองประสานกับหนวยรอง หนวย
ขางเคียง หนวยสนับสนุน หรือหนวยเหนือ รวมถึงกองบัญชาการรวมผสมดวย แผนยุทธการ
รวมถึงแผนการขึ้นสูเรือ แผนการขึ้นบกและแผนสนับสนุนการชวยรบ และแผนสํารองตางๆ ตอง
ไดรับการพัฒนา นอกจากนั้นการตกลงใจตางๆ ในการใชกําลังสวนลวงหนา การปฏิบัติการลวง
การปฏิบัติการยอยและการปฏิบัติการสนับสนุนตางๆตองนํามาประเมินคาหลายๆครั้งอยางตอเนื่อง
และทันสมัยตอสถานการณตางๆที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การตกลงใจในการปฏิบัติการตางๆ เหลานี้
อาจจะดําเนินการ ณ เวลาใดๆ ในระหวางกรรมวิธีการวางแผน
ข. ความเพียงพอของกําลังตางๆที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการตางๆได แผน
ตางๆ สําหรับกองกําลังทางเรือและกองกําลังกองทัพอากาศที่เขารวม จะจัดเตรียมในเรื่องการ
ลําเลียง, การปองกันการยกพลขึ้นบกและการสนับสนุนกําลังรบยกพลขึ้นบก ในระหวางการ
วางแผนในรายละเอียดตองมีการตรวจสอบหลายๆครั้งอยางตอเนื่องถึงความเพียงพอของกองกําลัง

ตางๆในการปฏิบัติการ ถาการเพิ่มเติมกองกําลังตางๆมีความจําเปนจะรองขอหนวยเหนือตามสาย
การบังคับบัญชาที่เหมาะสม

บทที่ ๕
การปฏิบัติการยุทธบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก
๑. กลาวนํา
ก. สวนตางๆ ของแผนกําลังรบยกพลขึ้นบกที่สําคัญ
ในบทนี้จะสรุปถึงขอพิจารณาตางๆ
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดเตรียมแผนยุทธการ ซึ่งสวนประกอบที่สําคัญในการจัดเตรียมแผน
ยุทธการ ไดแก แนวความคิดในการปฏิบัติการบนฝง, แผนการโจมตี และแผนการใชกําลังทาง
อากาศและสวนสนับสนุนการชวยรบของกําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งความสัมพันธซึ่งกันและกันของ
สวนประกอบที่สําคัญเหลานี้จะอธิบายความหมายตามคําจํากัดความ ดังตอไปนี้
(๑) แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝง
(ก) การพั ฒ นาแนวความคิ ด ในการปฏิ บั ติ บ นฝ ง ของกํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บก เป น
กรรมวิธีที่คอยๆ พัฒนา แนวความคิดซึ่งไดพัฒนาในระหวางการวางแผนในรายละเอียดเปนการ
พิจ ารณากลั่น กรองจากแนวความคิ ด ที่ พัฒ นาในระหว า งการวางแผนในขั้น ต น และท ายที่สุ ด
แนวความคิดในรายละเอียดนี้จะรวมอยูในแผนยุทธการ อิทธิพลตางๆ ที่มีผลกระทบ ดังเชน ความ
ตองการตางๆทางดานยุทธการ และความตองการทางดานสงกําลังบํารุงของหนวยรองตางๆ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ ของข าศึกซึ่ งตามปกติจําเป นจะตองมีก ารปรับเปลี่ย นใน
แนวความคิด ตลอดกรรมวิธีในการกําหนดแนวความคิดนี้จะเปนหลักสําคัญสําหรับการวางแผนใน

รายละเอียด และการวางแผนพรอมกัน ซึ่งแนวความคิดนี้ฯ จะรวมไวในแผนยุทธการเพื่อจะเปน
สวนขยายเพิ่มเติมในเจตนารมณของผูบัญชาการกําลังรบยกพลขึ้นบก
(ข) แนวความคิ ด ในการปฏิ บั ติ บ นฝ ง ในรายละเอี ย ดจะขยายข อ ตกลงใจของ
ผูบังคับบัญชา และเปนการแสดงใหเห็นวาผูบังคับบัญชา ไดกําหนดภาพการปฏิบัติทางดานยุทธการ
ไวอยางไร จะไมมีการกําหนดขอบเขตในเนื้อหาของแนวความคิดที่จะกําหนดขึ้น, อยางไรก็ตาม
แนวความคิดสุดทาย โดยปกติจะเปนเคาโครงอยางกวางๆ ของแผนการโจมตี และอยางนอยที่สุด
ควรจะรวมถึงความมุงหมายและขอบเขตของการปฏิบัติการ กิจหลัก หรือกิจสําคัญยิ่งตางๆ และขั้น
หรือลําดับของการปฏิบัติ
(๒) แผนการโจมตี แผนการโจมตีจัดเตรียมสําหรับการใชกําลังสวนตางๆ ของกําลังรบ
ยกพลขึ้นบก ประกอบดวย แผนดําเนินกลยุทธ, แผนการขึ้นบก และแผนการยิงสนับสนุน
(ก) แผนดําเนินกลยุทธ แผนดําเนินกลยุทธเปนแผนเพื่อการปฏิบัติในหนทางปฏิบัติ
ทางยุทธวิธี จะรวมถึงที่หมายตางๆ แบบของการรบดวยวิธีรุก การกระจายกําลัง และมาตรการ
ควบคุมที่จําเปน ในการกําหนดแผนดําเนินกลยุทธสําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
สามารถนําหลักในการรบบนบกมาใชได อยางไรก็ตาม อาจจะตองนํามาประยุกตใชตามความ
จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับคุณลักษณะของการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
(ข) แผนการขึ้นบก แผนการขึ้นบกเปนแผนที่มีความสําคัญสําหรับการเคลื่อนที่จาก
เรือสูฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก การพิจารณากําหนดแผนการขึ้นบกจะพิจารณาถึงแผนการดําเนิน
กลยุทธบนฝง และวิธีการตางๆ (MEANS) ที่มีอยูในการเคลื่อนยายกําลังรบยกพลขึ้นบกไปยังฝง
(ค) แผนการยิงสนับสนุน
การยิงสนับสนุนมีผลกระทบอยางยิ่งตอการพัฒนา
แผนการโจมตี ดังนั้น จะใชทั้งการยิงสนับสนุนดวยปนเรือ และอากาศยานในการยิงเตรียม และ
การยิงสนับสนุนโดยใกลชิดในการโจมตี จนกระทั่งสามารถนําปนใหญสนามขึ้นฝงได
(๓) แผนการใชกําลังทางอากาศของกําลังรบยกพลขึ้นบก แผนในการใชกําลังทางอากาศ
ของกําลังรบยกพลขึ้นบกเพื่อสนับสนุนการยกพลขึ้นบกและการปฏิบัติตางๆ บนฝง จะรวมอยูและ
เปนหลักสําคัญของแผนการใชกําลังทางอากาศทั้งปวงของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บก การปฏิบัติการตางๆ ทางอากาศโดยกองกําลังทางเรือ และกําลังทางอากาศของกําลังรบยกพลขึ้น
บก และสวนกําลังทางอากาศของกองทัพอากาศที่มาสนับสนุน (ดังเชน การปฏิบัติการตางๆ จาก
ฐานบินบนบกซึ่งอยูนอกพื้นที่ที่หมาย จากเรือบรรทุกเครื่องบิน และจากฐานทัพอากาศภายในพื้นที่
ยกพลขึ้นบก) จะเปนการเสริมขีดความสามารถซึ่งกันและกันในการสนับสนุนการปฏิบัติการยุทธ
สะเทินน้ําสะเทินบก

(๔) แผนการใชสวนสนับสนุนการชวยรบของกําลังรบยกพลขึ้นบก แผนการใชสวน
สนับสนุนการชวยรบ แผนในการใชสวนสนับสนุนการชวยรบจะกําหนดไวในแนวความคิดของ
การสนับสนุนการชวยรบ เอกสารนี้จะกําหนดแผนการสนับสนุนทางดานการสงกําลังบํารุงสําหรับ
กําลังรบยกพลขึ้นบกตั้งแตการขึ้นสูเรือจนสิ้นสุดการปฏิบัติการของกําลังรบยกพลขึ้นบกบนฝง
ข. การปฏิบัติการตางๆ ทางยุทธวิธีบนฝงตองสามารถใหการสนับสนุนได การปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีบนฝงตองสามารถใหการสนับสนุนโดยทุกๆ สวนของกองกําลังเฉพาะกิจฯ ได ดังนั้น จึง
จําเปนตองมีการประสานกับสวนตางๆ ของกองกําลังเฉพาะกิจอยางใกลชิด
๒. ความมุงหมายและขอบเขต บทนี้จะกลาวถึงขอพิจารณาตางๆ ที่หลากหลายและสัมพันธกับการ
จัดเตรียมแผนยุทธการ และผนวกประกอบแผนฯ การอธิบายจะเนนถึงกรรมวิธีในการพิจารณา
กลั่นกรองแนวความคิดในการปฏิบัติขั้นตน ซึ่งไดพัฒนาในระหวางการวางแผนขั้นตน และเปน
หลักสําคัญสําหรับการวางแผนในรายละเอียด
๓. กลาวโดยทั่วไป
ก. กลาวทบทวน ขาวสารจํานวนมากซึ่งตองนํามารวมไวในแผนยุทธการมีรายละเอียดมาก
ขาวสารเฉพาะและขาวสารทางดานเทคนิคที่ไมจัดทําเปนรูปเลมเอกสารที่สมบูรณ จะรวมอยูใน
ผนวกประกอบแผนยุทธการ การวางแผนทางยุทธวิธีในรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
ผนวกตางๆ อธิบายไวในบทที่ ๖ ถึงบทที่ ๑๐ อยางไรก็ตาม เนื้อหาตางๆ ของบทนี้ตองคํานึงถึงวามี
ความเกี่ยวของตอการวางแผนในรายละเอียดทั้งหมด เพราะวาเนื้อหาในบทนี้จะเปนหลักสําคัญ
สําหรับการวางแผนในรายละเอียดทั้งหมด
ข. การเปรียบเทียบการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกําลังรบยกพลขึ้นบกกับการปฏิบัติการ
ตางๆ บนบก ในทันทีที่ขึ้นสูฝง การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกําลังรบยกพลขึ้นบกจะไมแตกตางที่
เปนนัยสําคัญกับการปฏิบัติการตางๆ บนบก ความแตกตางที่สําคัญก็คือวากองกําลังตางๆ บนฝงจะ
ขึ้นอยูกับการสนับสนุนของกองกําลังตางๆ ที่อยูในทะเล (ตัวอยาง เชน การสงกําลังบํารุง การยิง
สนับสนุน การเพิ่มเติมกําลัง) เมื่อการปฏิบัติการสามารถรุกคืบหนาไปได และการสนับสนุนตางๆ
สามารถจัดตั้งบนฝงไดเรียบรอยแลว ระดับของการพึ่งพาตางๆ ก็จะลดลง นอกเหนือไปจากนั้น การ
บังคับบัญชาจะยังคงอยูกับ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจในทะเล จนกระทั่งสิ้นสุดการปฏิบัติการยุทธ
สะเทินน้ําสะเทินบก
ค. การปองกันพื้นที่สําคัญ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกมีกิจสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ การปองกัน
พื้นที่ที่แนนอนตางๆ ภายในหัวหาด พื้นที่ตางๆ เหลานี้รวมถึงพื้นที่การสนับสนุนทางการชวยรบ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการควบคุมบังคับบัญชา ชายหาด และเขตสงลงเฮลิคอปเตอร ซึ่ง

จะตองขนถายสิ่งอุปกรณตางๆ ลงเพื่อใชในการสนับสนุนการโจมตีไดอยางตอเนื่อง ความตองการ
ในการปองกันพื้นที่ตางๆ เหลานี้ จะมีผลตอการปฏิบัติตางๆ ทางยุทธวิธีบนฝง ในอดีตที่ผานมา
เสนแนวหัวหาดจะถูกกําหนดใหเปนเสนแนว ซึ่งพื้นที่ตางๆ เหลานี้จะตั้งอยูนอกระยะยิงของอาวุธ
เล็งจําลองตางๆ แตในปจจุบันการใชอาวุธปลอยนําวิถีและกองกําลังยานเกราะที่สามารถเคลื่อนยาย
ไดอยางรวดเร็ว ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกอาจจะไมสามารถพัฒนาเสนแนวหัวหาดในพื้นที่ตางๆ
เหลานี้ใหอยูพนจากรัศมีทําการของอาวุธปลอยนําวิถีหรือการโจมตีของกองกําลังยานเกราะจาก
ระยะไกลได ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกอาจจะตองวางแผนในการปฏิบัติการทางยุ ทธวิธีเพื่อให
สามารถคนหาและทําลายภัยคุกคามตางๆ ไดตั้งแตเนิ่นๆ หรือสามารถที่จะตอบโตภัยคุกคามได
อยางรวดเร็ว ตั้งแตเริ่มตนปฏิบัติการ นอกเหนือจากนั้นเมื่อสามารถยึดที่หมายกองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบกไดแลว จะตองจัดการปองกันพื้นที่ตางๆ ที่สําคัญ เชน สนามบิน, ทาเรือ พื้นที่
ตางๆ เหลานี้ซึ่ง ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกมีความหวงใยมากที่สุดในการปองกัน อาจจะกําหนดให
เปนพื้นที่สําคัญยิ่ง (สําคัญยิ่งตอความสําเร็จภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก) ถา ผบ.กําลังรบยกพล
ขึ้นบกมีกําลังและยุทโธปกรณตางๆ ในการปองกันภัยทางอากาศ อาจจะมีความเปนไปไดที่จะ
มอบหมายใหหนวยปองกันภัยทางอากาศปฏิบัติการปองกันพื้นที่สําคัญยิ่ง เหลานี้
ง. เสนแนวหัวหาด เสนแนวหัวหาดไมใชเสนแนวที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในมาตรการควบคุมใน
การตั้งรับ แตเปนแนวที่กําหนดขึ้นโดยลากไปตามขอบนอกสุดของที่หมายของกําลังรบยกพล
ขึ้นบก
๔. ความรับผิดชอบตางๆ
ก. ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ผบ.กําลังรบยก
พลขึ้นบกรับผิดชอบในการพัฒนาแผนตางๆ ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีบนฝง ผบ.กองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกทบทวนแผนตางๆ เหลานี้จากมุมมองในดานความสามารถในการ
สนับสนุน
ข. ความสัมพันธตางๆ ของแผน ความสัมพันธซึ่งกันและกันของการวางแผนในระหวางสวน
ตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก อธิบายไวใน บทที่ ๓ ตอน ๓.๕ FMFM 0-3 ‘Doctrinal Publication
Guide’
๕. ขอพิจารณาตางๆ ในการวางแผน ในระหวางการวางแผนทางยุทธวิธีในรายละเอียด ผบ.กําลัง
รบยกพลขึ้นบกพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในทางยุทธการ ขอตกลงใจตางๆ ในการวางแผนในขั้นตน
และปจจัยตางๆ เพิ่มเติม ที่ไดอธิบายไวในบทนี้ในการพัฒนาแผนของกําลังรบยกพลขึ้นบก
๖. ขอพิจารณาตางๆ ที่เปนพิเศษ

ก. ขีดความสามารถตางๆในการสนับสนุนของกําลังสวนอื่นๆในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก ในการพัฒนาแผนตางๆ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกตองพิจารณาถึงทุกๆ สวนของกําลังรบ
ยกพลขึ้นบกรวมถึง กําลังทางอากาศและสวนสนับสนุนการชวยรบ ในฐานะที่เกี่ยวของกับความ
ตองการตางๆ ของกําลังรบภาคพื้นดินเชนเดียวกับกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และกอง
กําลังอื่นๆ ซึง่ สนับสนุนแผนทางยุทธวิธี
ข. ความตองการแผนอื่นๆ ทั้งในเอกสารฉบับนี้ และ JCS PUB 3-02 ไมไดกลาวถึงความ
รับผิดชอบตางๆ ในการวางแผนตามพันธะกิจทั้งหมดที่รวมไวในแผนยุทธการตางๆ อยางละเอียด
พันธะกิจตางๆ ซึ่งไมแตกตาง อยางมีนัยสําคัญกับการรบบนบก ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติการจิตวิทยา,
การกิจการพลเรือน, การสงครามอิเล็กทรอนิกส, การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ, การ
พัฒนาฐานทัพ และการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกและรับ โดยทั่วๆ ไปจะไมกลาวในรายละเอียด
๗. ขอพิจารณาตาง ๆ ขั้นพื้นฐาน
ก. ภารกิจ ภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบกจะไดรับการพัฒนาในระหวางการวางแผนขั้นตน
ภารกิจอาจจะมีลักษณะทั่วๆ ไป และตองการวิเคราะหอยางรอบคอบในระหวางการวางแผนใน
รายละเอียด เพื่อกําหนดกิจเฉพาะและกิจแฝงซึ่งตองปฏิบัติใหสําเร็จ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกจะ
แปลเปลี่ยนภารกิจเปนที่หมายเฉพาะของกําลังรบยกพลขึ้นบกบนฝง ที่หมายตางๆ เหลานี้จะเปน
ปจจั ยหลั ก สํา คัญ ในการพิ จ ารณาตกลงใจแผนดํา เนิน กลยุ ท ธของกําลั ง รบยกพลขึ้ น บก การยิ ง
สนับสนุน การจัดหนวยสําหรับการรบ รูปขบวนสําหรับการขึ้นบก และขั้นตางๆ ในการโจมตี
ภารกิจที่พัฒนาโดยผูบังคับบัญชาและขยายความโดยแนวความคิดในการปฏิบัติบนฝง เปนวิธีการ
หลักที่ผูบังคับบัญชามั่นใจไดวา ผบ.หนวยรองจะเขาใจถึงเจตนารมณของเขา และทําใหการ
วางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติการสามารถดําเนินไปไดจนสําเร็จกิจ
ข. การพัฒนาอํานาจกําลังรบบนฝงในการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก การพัฒนาอํานาจกําลัง
รบขึ้นบนฝงจะกระทําอยางรวดเร็วเพื่อรุกคืบหนาตอไปในระหวางการบุก ในชวงเริ่มตนของการ
บุก กําลังรบยกพลขึ้นบกสามารถที่จะใชอํานาจกําลังรบไดเพียงสวนนอยของอํานาจกําลังรบที่มีอยู
ทั้งหมดเทานั้น การโจมตีจะเริ่มดวยการปฏิบัติของหนวยขนาดเล็ก สนับสนุนโดยปนเรือและ
อากาศยานทางยุทธวิธี การสรางสมกําลังบนฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบกที่เริ่มจากศูนยจนกระทั่ง
กําลังทั้งหมดขึ้นฝง และสามารถปฏิบัติภารกิจโดยใชอํานาจกําลังรบไดอยางเต็มที่ตามรูปแบบใน
การจัดหนวยเพื่ อการรบ การจัดสวนตางๆ จะมีผลตอการจัดหนวยเพื่อการยกพลขึ้นบก และที่
จัดเตรียมเพื่อใหทําการรุกคืบหนาไดอยางเปนระเบียบ และเพื่อการพัฒนาอํานาจกําลังรบ
ค. การจัดสวนตางๆ สําหรับการขึ้นบก

(๑) ปจจัยวิกฤตตางๆ อัตราของการขึ้นบกและการพัฒนาอํานาจกําลังรบบนฝงขึ้นอยู
กับปจจัยหลายๆ ประการ ปจจัยที่สําคัญที่สุดเหลานี้ คือ
(ก) เรือลําเลียงพล, เรือระบายพล, ยานโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก และเฮลิคอปเตอรที่
ใชในการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง
(ข) ขนาด, ความจุของหาดยกพลขึ้นบกและเขตลงสูพื้น
(ค) ระดับการตานทานการยกพลขึ้นบกของขาศึก
(ง) ขอบเขตของการยิงสนับสนุนที่จัดเตรียมใหกําลังรบยกพลขึ้นบก
(จ) ภูมิประเทศ, ลมฟาอากาศ และสภาพทองทะเลในพื้นที่ยกพลขึ้นบก
(ฉ) ความจําเปนสําหรับความสมดุลของหนวยกําลังรบ, หนวยสนับสนุนการรบ และ
หนวยสนับสนุนการชวยรบ
(ช) ความสัมพันธระหวางพื้นที่ยกพลขึ้นบกที่มีอยู และความตองการพื้นที่ในการดําเนิน
กลยุทธ และการแยกกําลัง
(๒) การใชเรือลําเลียงโจมตีอยางเหมาะสม ปจจัยตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลตออัตราของการ
ขึ้นบก และการประกอบกําลังในสวนตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวน
และประเภทตางๆ ของเรือโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก และวิธีการในการเคลื่อนที่จากเรือสูฝงที่มีอยู
อาจจะจํากัด อาวุธยุทโธปกรณที่จะขึ้นบกในขั้นตนของการโจมตี การใชเรือลําเลียงโจมตีในการบุก
อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ กําหนดไววา เฉพาะกําลังพล, ยุทธภัณฑ และสิ่งอุปกรณตางๆ ที่
จําเปนเทานั้นที่จะจัดไวในขั้นตนของการบุก หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดหนวยสําหรับการยกพล
ขึ้นบกเกี่ยวของกับการเพิ่มเติมกําลังของหนวยโจมตีตางๆ เพื่อรักษาความตอเนื่องในการโจมตี
ขอพิจารณาตางๆ เหลานี้ และขอพิจารณาอื่ นๆ อาจจําเปนที่จะใหสวนของหนวยตางๆ รวมทั้ง
ยุทธภัณฑและสิ่งอุปกรณตางๆ ที่ไมจําเปนในขั้นตนของการบุกจะจัดไวสําหรับการขึ้นบกในเที่ยว
ตอไป
(ก) สวนโจมตีของกําลังรบยกพลขึ้นบก ประกอบดวยกําลังทหาร, ยาพาหนะตางๆ,
อากาศยาน, ยุทธภัณฑและสิ่งอุปกรณที่จําเปนในการเริ่มตนการยกพลขึ้นบกโจมตี สวนโจมตีของ
กําลังรบยกพลขึ้นบก จะรวมถึงสวนตางๆ ซึ่งมาถึงพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบกในวัน - ว. หรือ
ในบางกรณีกอน วัน – ว. เชน กําลังตางๆ ที่บรรทุกอยูบนเรือลําเลียงโจมตี หนวยที่เคลื่อนยายทาง
อากาศ เช น กองกํา ลั ง สง ทางอากาศที่กํ า หนดเวลาไว สํ า หรั บ การโจมตี ใ นขั้ น ต น และหน ว ยที่
สามารถวางกําลังไดดวยอากาศยานของตนเอง และหนวยสนับสนุนการลําเลียงทางอากาศที่จําเปน
สําหรับการโจมตีในขั้นตน

(ข) สวนติดตามการโจมตี ตามปกติแลวตองการใหมาถึงพื้นที่ที่หมายไมนอยกวา ๕ วัน
หลังจากเริ่มตนการยกพลขึ้นบกโจมตี เรือที่แบงมอบให ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บกเรียกวาเรือลําเลียงโจมตี ถาเรือลําเลียงโจมตีที่มีอยูมีจํานวนไมเพียงพอ สวนติดตามการโจมตี
บางสวนหรือทั้งหมดอาจจะลําเลียงดวยเรือของกองบัญชาการขนยายทางทะเล หรือเรือลําเลียง
พาณิชยที่กําหนดใหใชเปนเรือลําเลียงโจมตีของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เรือของ
สวนติดตามการโจมตีอาจจะมาถึงตามกําหนดเวลากับบางสวนอาจจําเปนตองมาถึงในชวงเร็วที่สุด
หลังวัน – ว. หรืออาจจะคงอยูในพื้นที่ปฏิบัติการเฉพาะจนกวา ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบกจะสั่งใหเคลื่อนยายเขาพื้นที่ที่ตองการ โดยการรองขอของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
(ค) หลังจากสวนโจมตีและสวนติดตามการโจมตีไดขึ้นบกแลว กําลังพล, ยุทโธปกรณ
และสิ่งอุปกรณที่จะติดตามมา อาจจะลําเลียงโดยการขนยายทางทะเล ทางอากาศ หรือทั้งสองวิธี
ผสมกัน เพื่อจัดเตรียมในการสนับสนุนทางดานการสงกําลังบํารุง เพื่อใหกําลังรบยกพลขึ้นบก
ปฏิบัติการไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดเตรียมกําลังตางๆ สําหรับการพัฒนาฐานทัพและจัดเตรียม
กองกําลังทางยุทธวิธีเพื่อการปฏิบัติการบนฝงในลําดับตอไป
ง. ขั้นการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก
(๑) ปจจัยตางๆ ในการกําหนดขั้นการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกตองพิจารณาถึงอัตราของ
การขึ้นบกของกําลังรบ กําลังสนับสนุนการรบ และกําลังสนับสนุนการชวยรบ รวมกับปจจัยตางๆ
ที่พิจารณาในการกําหนดขั้นการรบดวยวิธีรุกของกําลังภาคพื้นดิน
(๒) หลักสําคัญของการกําหนดขั้นการปฏิบัติ การกําหนดขั้นการปฏิบัติขึ้นอยูกับเวลา
(ตัวอยาง เชน ความสัมพันธกับวัน – ว. เวลา – น.) ขึ้นอยูกับระยะทาง (ตัวอยาง เชน ที่หมาย
ระหวางทางหรือแนวขั้น) ขึ้นอยูกับภูมิประเทศ และอุทกศาสตร (ตัวอยาง เชน การขามสิ่งกีดขวาง
ตางๆ) หรือขึ้นอยูกับการปฏิบัติการเฉพาะเหตุการณ (ตัวอยาง เชน การยุทธบรรจบกับกองกําลัง
เคลื่อนยายดวยเฮลิคอปเตอร หรือการยึดฐานการยิงสนับสนุนนอกฝง)
(๓) ที่หมายระหวางทาง กําลังรบยกพลขึ้นบกมักจะไมสามารถควบคุมหัวหาดทั้งหมดได
ดวยการโจมตีอยางตอเนื่องเพียงครั้งเดียวได ดังนั้น ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกอาจจะกําหนดขั้นการ
ปฏิบัติในแนวความคิดของการปฏิบัติ ที่หมายระหวางทางและแนวขั้นอาจจะกําหนดขึ้นเพื่อทําให
แนวความคิดในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาปฏิบัติไดสําเร็จภารกิจ
(๔) การจัดตั้งการควบคุมแบบรวมการขึ้นใหม ในการเริ่มตนของการโจมตีสะเทินน้ํา
สะเทินบกจะมีลักษณะที่เปนการแยกการปฏิบัติตามแผนโดยหนวยรองตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้น
บก ในการกําหนดขั้นการโจมตีบนฝงของขาศึก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกไมควรที่จะทําใหการ

โจมตีแบบแยกการนี้ตองชาลงโดยการพยายามที่จะจัดตั้งการควบคุมแบบรวมการขึ้นใหมเร็วเกินไป
หรือในทางตรงกันขามก็คือเขาไมควรที่จะกําหนดใหกองกําลังตางๆ เขาตีตอไปเรื่อยๆ โดยการ
ชะลอการจัดตั้งการรวมการควบคุมขึ้นใหม การจัดตั้งการรวมการควบคุมขึ้นใหมจะกระทําจาก
หนวยระดับลางจนถึงหนวยระดับบนตามลําดับ
๘. รูปแบบตางๆ ในการจัดหนวยของกําลังรบยกพลขึ้นบก สวนตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบกใน
ขั้นตนจะจัดกําลังในรูปแบบการจัดหนวยเพื่อการขึ้นสูเรือ และจะคงการจัดหนวยในลักษณะนี้
จนกระทั่งเริ่มตนการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง สวนตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบกจะจัดกําลังใหมเปน
พวกยกพลขึ้นบก (เชน การจัดหนวยเพื่อการขึ้นบก) ในทันทีที่ขึ้นฝงก็จะจัดกําลังใหมเปนการจัด
หนวยทางยุทธวิธีขั้นพื้นฐานสําหรับการรบ กรรมวิธีในการจัดกําลังเหลานี้จําเปนตองวางแผน
ยอนหลัง การจัดหนวยในลําดับแรกที่จะนํามาพิจารณาในระหวางขั้นการวางแผน คือ การจัดหนวย
ทางยุทธวิธีเพื่อใหสําเร็จภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก การจัดหนวยในลําดับที่ ๒ คือ การจัดเพื่อ
การขึ้นบกเพื่อปรับโครงสรางการจัดหนวยทางยุทธวิธีใหมเพื่อใหเหมาะกับจํานวนเรือ , ยานสะเทิน
น้ําสะเทินบก หรือเฮลิคอปเตอรที่มีอยู และสอดคลองกับแผนการขึ้นบก และในลําดับที่ ๓ จะเปน
การจัดหนวยของกําลังรบยกพลขึ้นบกเพื่อการขึ้นสูเรือ ซึ่งเปนการจัดหนวยทางธุรการชั่วคราว
เพื่อใหเหมาะกับกําลังที่จะขึ้นสูเรือลําเลียงสะเทินน้ําสะเทินบกที่มีอยู การจัดหนวยทั้ง ๓ ลักษณะจะ
มีการจัดดังตอไปนี้
ก. การจัดหนวยทางยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน
(๑) การประกอบกําลังของการจัดหนวยทางยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน การจัดหนวยทางยุทธวิธี
ขั้นพื้นฐานเปนการจัดเฉพาะกิจของหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบกเพื่อทําการรบ จะเกี่ยวของกับการ
รวมหนวยทหารราบ, หนวยยานเกราะ, หนวยสนับสนุนตางๆ, หนวยบิน และหนวยสนับสนุนการ
ชวยรบ เพื่อใหสําเร็จภารกิจบนฝง พวกเฉพาะกิจเหลานี้ตามปกติประกอบดวย กําลังดําเนินกลยุทธ,
กําลังสนับสนุนการรบ และกําลังสนับสนุนการชวยรบ รูปแบบการจัดหนวยนี้ตองนํามาพิจารณา
ในระหวางการวางแผนทางยุทธวิธี เพราะวาจะนํามาใชในทันทีที่เปนไปได เพื่อติดตามการขึ้นบก
ของสวนโจมตีตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก
(๒) สวนและหนวยตางๆ ของทหารราบ กรมหรือกองพลนอยทหารราบเพิ่มเติมกําลัง
เปนกําลังทางยุทธวิธีที่เปนกําลังสวนเดียวที่ใหญที่สุดของกําลังรบยกพลขึ้นบก ตามปกติจะขึ้นบก
บนหาดหาดเดียว หรือเขตสงลงเขตเดียว กองพันทหารราบเพิ่มเติมกําลังเปนหนวยยุทธวิธีพื้นฐาน
ในการยกพลขึ้นบก การจัดหนวยของกองพลทหารราบจะจัดเปนพวกเฉพาะกิจในลักษณะของ

ระบบอาวุธผสมเหลาในรูปของกองพันผสมยกพลขึ้นบก, กรมผสมยกพลขึ้นบก หรือกองพลนอย
ผสมยกพลขึ้นบก ตามลําดับ
(๓) การยิงสนับสนุนจากภายนอก การยิงสนับสนุนจากภายนอกดวยวิธีตางๆ ที่จัดเตรียม
สําหรับกองพลทหารราบ อาจจะจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนพวกเฉพาะกิจเฉพาะที่กําหนดขึ้น ปกติจะ
รวมทั้งหนวยปนใหญสนาม (ไมใชหนวยในอัตราของกองพล) การยิงสนับสนุนดวยปนเรือ และ
อากาศยานที่มาสนับสนุน
(๔) การสนับสนุนทางการชวยรบ
ที่ตั้งตางๆ และหนวยสนับสนุนทางการชวยรบ
ที่จัดตั้งขึ้นและอยูในตําบลที่สามารถสนับสนุนกําลังที่ดําเนินกลยุทธ และกําลังสนับสนุนการรบ
การควบคุมแบบรวมการในการสนับสนุนการชวยรบทําใหมีผลดี แตบอยครั้งการควบคุมแบบแยก
การตอสวนตางๆ ที่มาสนับสนุน กองพันผสมยกพลขึ้นบก, กรมผสมยกพลขึ้นบก หรือกองพลนอย
ผสมยกพลขึ้นบกมีความจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่หนวยเฉพาะกิจเหลานี้ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติภารกิจตางๆ อยางอิสระ
ข. การจัดหนวยเพื่อการขึ้นบก
(๑) การประกอบกําลังของการจัดหนวยเพื่อการขึ้นบก การจัดหนวยเพื่อการขึ้นบกเปน
การจัดพวกทางยุทธวิธีของกําลังรบยกพลขึ้นบกและหนวยรองตางๆ สําหรับการโจมตีสะเทินน้ํา
สะเทินบก โดยพื้นฐานแลว เปนการจัดกําลังตางๆ เพื่อปฏิบัติในการขึ้นบก และเพื่อดําเนินการการ
ปฏิ บั ติ ก ารบนฝ ง ในขั้ น ต น ให ส อดคล อ งกั บ แนวความคิ ด ในการปฏิ บั ติ ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชา
แนวความคิดในการปฏิบัติที่สัมพันธกับการพิจารณาภูมิประเทศและขาศึก จะเปนตัวกําหนดถึงการ
แบงมอบกําลังทหาร และการยิงสนับสนุนใหกับสวนโจมตี, สวนสนับสนุนกองกําลังตามคําขอและ
กองหนุน สวนตางๆ เหลานี้จะเปนตัวกําหนดลําดับในการขึ้นบกอยางตอเนื่อง
(๒)ความสมบูรณในตัวเอง ในขั้นตนของการบุกจะขาดการสนับสนุนและการควบคุม
ตามปกติจากหนวยเหนือ ดังนั้นในแตละสวนการบังคับบัญชาจะไดรับการเพิ่มเติมกําลังเพื่อใหมี
ความสมบูรณในตัวเอง และมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการอิสระได จนกระทั่งสวนบังคับบัญชา
ที่เหนือขึ้นไปขึ้นฝงและสามารถเขารับผิดชอบในการควบคุมและสนับสนุน การขึ้นสมทบกับ
หนวยควรจะจํากัดตามความจําเปนและความตองการ เวลาในการที่จะปฏิบัติการอิสระ
(๓) คุณลักษณะตางๆ ของการจัดหนวยเพื่อการขึ้นบก เพื่อที่จะสนับสนุนแนวความคิดใน
การปฏิบัติ การจัดหนวยเพื่อการขึ้นบกควรจะจัดเตรียมเพื่อ
(ก) เขาตีอยางรุนแรงที่สุด ณ จุดขึ้นบกและเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นในทิศทางที่จะ
ไปสูที่หมาย

(ข) ความลึกของการบุกเพื่อใหมั่นใจในความออนตัว และการสรางสมอํานาจกําลัง
รบไดอยางตอเนื่องเมื่อการโจมตีไดพัฒนาไป
(ค) ความจําเปนที่จะตองกระจายกําลังและสอดคลองกับความตองการอื่นๆ
(ง) มีความออนตัวอยางเพียงพอที่จะขยายผลจากจุดออนที่พบในการปองกันของ
ขาศึก
(จ) การจัดตั้งและการใชทั้งระบบการสนับสนุนทางยุทธวิธีและทางธุรการในเวลาที่
เหมาะสม
(ฉ) ความเปนหนึ่งเดียวทางยุทธวิธีของการจัดหนวยรองตองไดสัดสวนกับความ
ตองการตางๆ ที่มีมากอน
(๔) การขึ้นสมทบเพื่อการขึ้นบก การเพิ่มเติมกําลังใหหนวยรองจะปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามปกติของการที่หนวยมาขึ้นสมทบตอการจัดหนวยของหนวยรอง เพื่อใหมีเอกภาพในการบังคับ
บั ญ ชา การขึ้ น สมทบจะกระทํ า โดยกํ า หนดช ว งเวลาหรื อ ไม กํ า หนดช ว งเวลา หรื อ จนกระทั่ ง
เหตุการณที่แนนอนเกิดขึ้น เชน เพื่อการปฏิบัติการลึกเขาไปในแผนดิน บางหนวยอาจจะไดรับการ
สมทบเพียงเพื่อการขึ้นบก หนวยที่มาขึ้นสมทบตอหนวยที่รับการสมทบในการจัดหนวยเพื่อการ
ขึ้นบกจะอยูภายใตการควบคุมของหนวยที่รับการสมทบเฉพาะความมุงหมายในการขึ้นบกเทานั้น
ภายหลังจากการขึ้นบก หนวยที่มาขึ้นสมทบเพื่อการขึ้นบกจะกลับไปขึ้นการควบคุมกับหนวยแม
หรือสวนบังคับบัญชาอื่นๆที่เปนผูกําหนด กองบังคับการที่รับผิดชอบในการจัดการขึ้นสมทบเพื่อ
การขึ้นบกจะกําหนดเวลาหรือลําดับการขึ้นบกโดยประมาณที่หนวยขึ้นสมทบจะขึ้นบก การจัด
หนวยตอหนวยที่ไดรับการขึ้นสมทบกําหนดเวลาขึ้นฝงของหนวยจะกําหนดโดย บก.หนวยเหนือ
การขึ้นสมทบเพื่อการขึ้นบกที่ดําเนินการโดย ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก และ ผบ.หนวยรอง เมื่อมี
ความจํ า เป น ที่ จ ะให ห น ว ยขึ้ น บกแต เ นิ่ น ๆ เพื่ อ การเตรี ย มการต า งๆ นั้ น อาจจะกระทํ า เพื่ อ การ
ปฏิบัติการของกําลังรบยกพลขึ้นบกในลําดับตอมา ยกเวนกองบัญชาการที่มีอํานาจเหนือกวาไม
อนุมัติใหปฏิบัติ
ค. การจัดหนวยสําหรับการขึ้นสูเรือ การจัดกําลังพลพรอมสิ่งอุปกรณและยุทธภัณฑในทาง
ธุรการเปนการชั่วคราว เปนการจัดหนวยที่สมเหตุสมผลครั้งสุดทายของการจัดหนวยของกําลังรบ
ยกพลขึ้นบกใน ๓ ครั้ง จะพัฒนาในทันทีที่การจัดหนวยทางยุทธวิธีพื้นฐาน และการจัดหนวยเพื่อ
การขึ้นบกไดพัฒนาเรียบรอยแลว เปนการจัดหนวยที่มีความจําเปนสําหรับการเคลื่อนยายไปยัง
พื้นที่ที่หมาย

๙. แผนการดําเนินกลยุทธ
ก. การกําหนดแผนดําเนินกลยุทธ
การกําหนดแผนดําเนินกลยุทธในการโจมตีสะเทินน้ํา
สะเทินบก อยูบนพื้นฐานของหลักการเดียวกันกับการรบบนบก แมวาจะมีขอพิจารณาและเงื่อนไข
ตางๆ ที่แนนอนที่จําเปนตองใหความสนใจเปนพิเศษก็ตาม
ข. จุดมุงหมายของการบุก จุดมุงหมายหลักของการบุกก็เพื่อใหไดมาซึ่งพื้นที่ที่กําลังรบยกพล
ขึ้นบกสามารถจะดําเนินการตอไปเพื่อใหบรรลุภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ในชวงแรกของการบุก กําลังรบยกพลขึ้นบกจะคนหาเพื่อยึดที่หมายตางๆ ที่สําคัญ และทําลายกําลัง
ฝายตรงขามจนกระทั่งสามารถปฏิบัติตามแผนการดําเนินกลยุทธที่กําหนดไวไดอยางสมบูรณ การ
ปฏิ บั ติ ก ารรบดวยวิธีรุ กอยางเฉี ยบขาดจะเป น การทํ า ลายการตั้ งรับของข าศึก และทํ าให หน ว ย
สนับสนุนตางๆ สามารถขึ้นบกไดอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นสามารถพัฒนาอํานาจกําลังรบบนฝงได
อยางเต็มที่แตเนิ่นๆ ดวยเหตุนี้จะเปนการลดความลอแหลมของกําลังฝายเราในการตีโตตอบของ
ฝายขาศึก ณ ชวงเวลาวิกฤต
ค. การโจมตีตรงหนาและการโอบทางดิ่ง ในลําดับตนๆ ของการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกจะ
เปนการโจมตีตรงหนา เพื่อสถาปนาพื้นที่สนับสนุนชายหาดสําหรับการขึ้นบกของหนวยเพิ่มเติม
กําลังหลัก รวมทั้งหนวยกําลังรบและหนวยสนับสนุนการชวยรบดวย ความลึกและความออนตัวใน
การโจมตีอาจจะสําเร็จไดโดยการใชการโอบทางดิ่งดวยกําลังสงลงดวย ฮ. (รวมทั้งการตีตลบ) การ
โอบทางดิ่งจะหลีกเลี่ยงจุดแข็งในการตั้งรับของขาศึก เพื่อออมไปยึดที่หมายทางพื้นที่ดานหลังของ
ฝายขาศึก ซึ่งเปนการทําลายขาศึกในที่มั่น หรือเปนสาเหตุใหขาศึกตองละทิ้งที่มั่น และอาจจะเปน
การบังคับใหขาศึกตองใชกําลังหลักเพื่อตอบโตภัยคุกคามจากฝายเรา ซึ่งทําใหขาศึกตองทําการสูรบ
บนพื้นที่ที่กําลังรบยกพลขึ้นบกไดกําหนดไว
ง. ความกวางดานหนาของการบุก การบุกจะกระทําโดยใหมีความกวางดานหนาและความลึก
ใหมากที่สุดเทาที่สามารถจะกระทําได และยังคงขีดความสามารถเพื่อใหสําเร็จภารกิจบนฝงของ
กําลังรบยกพลขึ้นบกไวได การปฏิบัติการแยกทางยุทธวิธีของหนวยตางๆ บนฝงอาจมีความจําเปน
เมื่อคาดวาขาศึกนาจะใชอาวุธนิวเคลียร การแยกหนวยอาจจะกระทําไดโดยการใชหาดยกพลขึ้นบก
หลายๆหาด การใชหาดยกพลขึ้นบกและเขตลงสูพื้นภายในพื้นที่ยกพลขึ้นบกที่แยกออกจากกัน กอง
พันผสมยกพลขึ้นบกเปนหนวยพื้นฐานในการแยกกําลัง
จ. ความสําเร็จในการรวมกําลัง การยกพลขึ้นบกของหนวยตางๆ ที่ตองแยกกันในการโจมตี
สะเทินน้ําสะเทินบกทําใหเกิดปญหาในความสําเร็จของการรวมกําลัง และความยากในการควบคุม
ทั้งจากการสนับสนุนจากหนวยเหนือ และการสนับสนุนรวมระหวางหนวยทางยุทธวิธีตางๆ วิธีที่ดี

ที่สุดในการที่จะสําเร็จในการรวมกําลังก็คือ การรวมขีดความสามารถของวิธีการตางๆ ในการยิง
สนับสนุน และใชการดําเนินกลยุทธอยางรวดเร็วโดยกองกําลังที่มีความคลองตัวสูง กําลังสวนใหญ
ของหนวยกําลังรบจะขึ้นบกในขั้นตนของการบุก การสรางสมกําลังชนหรือผลเพื่อความชะงักงัน
ของขาศึก จะไดรับผลกระทบจากการกระจายกําลัง การยกพลขึ้นบกโจมตีประสานบนชายหาด
และการเคลื่อนที่ของสวนกําลังรบตางๆ เขาไปในแผนดินจะเปนการขัดขวางการตอตานของขาศึก
บนพื้นที่ที่ขยายออกไปทั้งความกวางและความลึก ดังนั้น โดยการรวมขีดความสามารถตางๆของ
อํานาจการยิงและการโจมตีโดยหนวยดําเนินกลยุทธในเวลาเกือบจะพรอมกันก็จะทําใหสําเร็จใน
การรวมกําลังไดตั้งแตเนิ่นๆ ของการโจมตี
ฉ. เมื่อไมมีภัยคุกคามดวยอาวุธนิวเคลียรและเคมีของขาศึก ในสภาวะแวดลอมในทางยุทธการ
ที่ขาศึกไมใชอาวุธนิวเคลียรและเคมี การยกพลขึ้นบกบนหาดที่ขาศึกมีความเขมแข็ง อาจมีความ
จําเปนอยางมากในการรวมกําลัง และการยิงสนับสนุนตามแบบ ดังนั้นเมื่อขาศึกไมใชอาวุธดังกลาว
อาจจะ
(๑) ลดพื้นที่บนบกซึ่งกําลังรบที่มีอยูสามารถกวาดลางและควบคุมได
(๒) ลดความกวางและความลึกของพื้นที่ยกพลขึ้นบก และกระจายกําลังนอยลงระหวาง
หาดยกพลขึ้นบกตางๆ
(๓) ลดระยะทางที่สามารถยอมรับไดระหวางหาดยกพลขึ้นบกและเขตสงลงในแผนดิน
จากหาดตางๆ
(๔) ลดความเร็วในการปฏิบัติการลง อยางไรก็ตามการใชเฮลิคอปเตอร, ยานสะเทินน้ํา
สะเทินบก, ยานเกราะ และยานยนตในการเคลื่อนยายสูฝงและบนฝงจะเปนการเพิ่มความเร็ว
ช. อิทธิพลของแผนดําเนินกลยุทธ ประเภทและกําลังของหนวยรบตางๆ ในการจัดหนวย
เฉพาะกิจของกําลังของกําลังรบยกพลขึ้นบกมีอิทธิพลตอแผนดําเนินกลยุทธ
(๑) กองพลโจมตีอาจจะเปนกองพลทหารราบเพิ่ มเติม กําลัง หนวยพื้นฐานสําหรับชุด
โจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกที่จัดตั้งขึ้นคือ กองพันทหารราบ
(๒) หนวยยานเกราะอาจจะขึ้นบกตั้งแตเนิ่นๆ ของการโจมตีโดยยานเบาะอากาศสะเทิน
น้ําสะเทินบก (LCAC) หรือยานสะเทินน้ําสะเทินบกแบบปกติ เพื่ออํานวยความสะดวกใหรุก
คืบหนาเขาไปในแผนดินไดอยางรวดเร็ว, ทําการยุทธบรรจบกับกําลังสงทางอากาศแตเนิ่นๆ และทํา
การกวาดลางหัวหาดอยางเรงดวน

(๓) ปนใหญสนามในสวนโจมตี อาจจะใชการลากจูงหรือขับเคลื่อนดวยตัวเอง ปนใหญ
สนามขับ เคลื่อ นด ว ยตั ว เองเหมาะสํ า หรั บ สภาวะที่ แน น อน และขึ้ น บกในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ
ยานเกราะ
(๔) หนวยทหารชางปกติจะขึ้นสมทบกับหนวยทหารราบและหนวยยานเกราะ ในระหวาง
การโจมตีเพื่อเตรียมตอบสนองในทันทีทันใดสําหรับการสนับสนุนแบบแยกการ
(๕) หนวยตอสูอากาศยานเปนหนวยในอัตราของกําลังรบยกพลขึ้นบก จัดตั้งขึ้นบนฝง
แตเนิ่นๆ เพื่อขยายระบบการตอสูอากาศยานของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกในแผนดิน
ซ. คุณลักษณะตางๆของแผนดําเนินกลยุทธ แผนดําเนินกลยุทธของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ควรจะมีคุณลักษณะดังนี้(๑) ความมุงหมายหลัก จัดเตรียมขึ้นเพื่อการยึดที่หมายตางๆ ที่ตองการเพื่อการสรางสม
และการจัดตั้งกําลังรบยกพลขึ้นบกบนฝง
(๒) ใชประโยชนอยางเต็มที่จากแนวทางการเคลื่อนที่ที่อยูใกลหาดยกพลขึ้นบกและเขต
ลงสูพื้นที่ไดเลือกไว
(๓) สามารถสนับสนุนการยิงไดโดยปนใหญเรือ, อาวุธปลอย และกําลังทางอากาศยุทธวิธี
จนกระทั่งสามารถนําปนใหญสนามขึ้นบกได
(๔) จัดเตรียมใหแตละหนวยมีขีดความสามารถที่จะประสานความสําเร็จในขั้นตน โดย
ไมตองพึ่งพาหนวยโจมตีอื่นๆ
(๕) จัดเตรียมสําหรั บการพัฒนาในการสนับสนุนรวมกันระหวางหนวยตางๆ เมื่อการ
โจมตีไดรุกคืบหนาไป
(๖) จั ด เตรี ย มเพื่ อ การจั ด ตั้ ง พื้ น ที่ ส นั บ สนุ น ชายหาดที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การจั ด ตั้ ง การ
สนับสนุนทางธุรการและการสนับสนุนการชวยรบบนฝง
(๗)จัดเตรียมเพื่อใหมีการประสานและการควบคุมที่จําเปน
(๘) จัดเตรียมใหมีการวางกําลังซึ่งเกื้อกูลตอการปฏิบัติการในลําดับตอมา หลังจากการ
สิ้นสุดการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
๑๐. กองหนุน
ก. ความมุงหมายของกองหนุนกําลังรบยกพลขึ้นบก เพื่อจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัย
ใหกับกําลังรบยกพลขึ้นบก และความออนตัวตอการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กําลังรบยกพล
ขึ้นบกโดยปกติจะวางแผนเพื่อเก็บกําลังไวสวนหนึ่งในระหวางการบุกในขั้นตน กําลังสวนนี้มีขีด
ความสามารถในการที่จ ะขึ้ น บกเมื่ อ ไรและที่ไ หนก็ ไ ด ต ามความประสงค เพื่ อ จะมีอิ ทธิ พลต อ

สถานการณทางยุทธวิธีอยางเหมาะสมที่สุดเมื่ออยูบนฝง กําลังสวนนี้เปนกองหนุนของกําลังรบ
ยกพลขึ้นบก
ข. กําลังที่ใชเปนกองหนุนสําหรับกําลังรบยกพลขึ้นบก ภายในการจัดกําลังการโจมตีของ
กําลังรบยกพลขึ้นบก ทรัพยากรที่มีอยูสําหรับกองหนุนอาจจะจํากัดในระหวางการบุกในขั้นตน
เนื่องจากพวกยกพลขึ้นบกทั้งหมดจําเปนตองนําไปใชเพื่อใหเกิดกําลังชนและการชะงักงันของ
ขาศึกอยางสูงสุด สวนโจมตีที่ขึ้นบกตามคําขอเปนหลักสําคัญในวิธีการที่ ผบ.กําลังภาคพื้นดิน
สามารถควบคุมการปฏิบัติบนฝงได ในขณะที่หนวยที่อยูบนเรืออาจจะกําหนดใหเปนกองหนุนเพื่อ
นํามาใชเมื่อสถานการณจําเปน
ค. ความยุงยากของการใชกําลังกองหนุน การใชกองหนุนในการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก
มีความสลับซับซอนมากกวาการปฏิบัติการบนบกตามปกติ เนื่องดวยเหตุผลดังตอไปนี้
(๑) ในขณะที่กองหนุนอยูในเรือ การใชกองหนุนอาจจะตองคอยยานยกพลขึ้นบก, รถ
สะเทินน้ําสะเทินบก หรือเฮลิคอปเตอรที่จะนํามาใชได รวมทั้งเวลาที่จําเปนในการลงจากเรือและ
เคลื่อนยายไปยังฝง
(๒) การจัดเตรียมเพื่อใชกองหนุน โดยจัดกําลังพลและยุทโธปกรณใหพรอมในยาน
ยกพลขึ้นบก, รถสะเทินน้ําสะเทินบก หรือเฮลิคอปเตอร ไวกอนในขณะที่ความจําเปนในการที่จะ
ใชกองหนุนมีมากขึ้น อาจจะทําใหการเคลื่อนยายสวนโจมตีอื่นๆ ตองลาชาออกไป
(๓) การขึ้ น บกของกองหนุ น โดยวิ ธี ก ารทางผิ ว พื้ น น้ํ า ขึ้ น อยู กั บ หาดยกพลขึ้น บกที่
เหมาะสมที่มีอยูใกลกับพื้นที่ที่ตองการจะใชกองหนุนดวย
ง. การขึ้นบกของกองหนุน ตามปกติเมื่อการคงกําลังกองหนุนไวบนเรือไมเกิดประโยชนอีก
ตอไป ก็จะใหกองหนุนขึ้นบกและเขาที่มั่นบนพื้นที่ชายฝง เพื่อเกื้อกูลตอการที่จะใชตอไปใน
อนาคต แตการปฏิบัติในลักษณะนี้จะกระทําก็ตอเมื่อสามารถยึดพื้นที่บนฝงไดอยางเพียงพอสําหรับ
การดําเนินกลยุทธ
จ. ความออนตัวอยางสูงสุดที่จําเปน เนื่องจากโดยทั่วๆ ไปแลวลักษณะของการปฏิบัติการใน
ขั้นตนบนฝงที่ยังไมสามารถจะคาดการณได อาจจะยังเปนไปไมไดที่จะตกลงใจใชกําลังกองหนุน
ในพื้นที่เฉพาะกอนที่จะเริ่มตนการบุกควรจะรักษาความออนตัวในการใชกําลังกองหนุนไวอยาง
สูงสุดจนกวาจะมีโอกาสที่เหมาะสมและเกื้อกูลในการใชกําลังกองหนุนเกิดขึ้น
ฉ. แผนตางๆ สําหรับการขึ้นบกของกําลังกองหนุน กองหนุนควรจะมีขีดความสามารถที่จะ
เขารับภารกิจของกองกําลังตางๆ ที่ทําการบุกในขั้นตนได ดังนั้น กองหนุนควรจะมีแผนเผชิญเหตุ
ตางๆ และมีกําลังสมทบที่เพียงพอและเหมาะสม การจัดเตรียมนี้อาจจะรวมถึงหนวยสนับสนุนการ

ยกพลขึ้นบกที่เหมาะสม วิธีการตางๆ ในการขึ้นบกของกองหนุนเพื่อการบุกควรกําหนดไวในแผน
ดวย
ช. การวางกําลังกองหนุนไวนอกพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก ก า ร ข า ด แ ค ล น เ รื อ
ลําเลียงโจมตีหรือความตองการที่จะลดความคับคั่งในพื้นที่ที่หมายอาจจะเกื้อกูลในการคงกําลัง
กองหนุนของหนวยเหนือสําหรับกําลังรบยกพลขึ้นบกไวในพื้นที่ของฐานทัพเพื่อที่จะเคลื่อนยายไป
ยังพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบกดวยอากาศยาน
ซ. การสนับสนุนการรบสําหรับกําลังกองหนุน
การยิ ง สนั บ สนุ น และการใช เ ครื่ อ ง
กีดขวางตางๆ ที่คงไวกับกองหนุน (รวมทั้งทุนระเบิด, การใชอาวุธนิวเคลียร และอาวุธธรรมดา) จะ
วางแผนไวใหสามารถรองรับกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นได เพื่อสนับสนุนกองกําลังบนฝง และ
เพื่อเกื้อกูลตอการขยายผล
๑๒. การระวังปองกัน
ก. ความมุงหมาย การระวังปองกันในการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกจะตองคงไวเพื่อรักษา
ความลับ ขัดขวางการรบกวนโดยไมคาดหมายจากขาศึก เพื่อปองกันความมั่นคงทางดานยุทธวิธี
และเพื่อใหไดมาและคงไวซึ่งความมีเสรีในการปฏิบัติ การปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลชะงักงันตอขาศึก
และความเร็วของการโจมตี เปนการระวังปองกันที่ดีที่สุดเนื่องจากทําใหขาศึกตองพะวงอยูกับการ
ตอบโตจนไมมีเวลาและไมสามารถหาวิธีการที่จะทําใหการโจมตีของฝายเราลมเหลวได การคง
กําลังกองหนุนไวเปนการเพิ่มการระวังปองกันของกองบัญชาการ
ข. การระวังปองกันพื้นที่สวนหลังและจากขาศึกที่ฝายเราออมผาน การขึ้ น บกที่ ก ระจาย
กําลังออกไปอยางกวางขวาง มีแนวโนมในการที่ฝายเราจะออมผานที่มั่นแข็แรงของขาศึกและเปน
การเปดทางดานปกของกําลังฝายเดียวกัน กองกําลังของขาศึกที่ฝายเราออมผานตองมีการควบคุม
หรืออยางนอยที่สุดตองอยูภายใตการเฝาตรวจจนกระทั่งถูกทําลาย, หนวยสนับสนุนการชวยรบ,
หนวยบินและหนวยยิงสนับสนุน และพื้นที่สวนหลังอาจจําเปนตองมีการปองกันการโจมตีจาก
กําลังภาคพื้นดินหรือกําลังทางอากาศของขาศึก ขอพิจารณาตางๆ เหลานี้ตองไมทําใหสูญเสียหรือ
เบี่ยงเบนแรงหนุนเนื่องของการเขาตีทางดานปกและชองวางระหวางหนวยตางๆ ตองมีการคุมกัน
ดวยการลาดตระเวน การใชกองระวังทางดานปก การกําหนดที่มั่นใหกับกําลังกองหนุน, การเฝา
ตรวจ และการใชเครื่องกีดขวาง รวมทั้งสนามทุนระเบิดดวย
ค. การเตือนภัยลวงหนา การเตือนภัยลวงหนาในการใชมาตรการตอบโตของขาศึกที่กําลังจะ
เกิดขึ้น และการรวบรวมขาวสารที่ถูกตองและทันเวลามีความสําคัญตอการรักษาความปลอดภัย
หน ว ยบิ น และกํ า ลั ง ลาดตระเวนที่ มี ค วามคล อ งตั ว สู ง จะนํ า มาใช ใ นภารกิ จ นี้ อ ย า งกว า งขวาง

นอกจากนั้น ขีดความสามารถในการลาดตระเวนหาขาวและขีดความสามารถทางดานการขาวกรอง
อื่นๆ ของหนวยที่เผชิญหนาจะนํามาใชประโยชนสําหรับความมุงหมายนี้ดวย
๑๒. การตั้งรับของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ก. จะมีความคลายคลึงกับการตั้งรับของกองกําลังภาคพื้นดินโดยทั่วๆ ไป มาตรการใน
การตั้งรับของกําลังรบยกพลขึ้นบกจะไมมีขอแตกตางที่สําคัญไปจากการตั้งรับของกําลังภาคพื้นดิน
โดยทั่ ว ๆ ไป คู มื อ การปฏิ บั ติ ร าชการสนามของแต ล ะเหล า นั้ น จะกํ า หนดมาตรการ และการ
ดําเนินการตั้งรับไวอยางเหมาะสม รายละเอียดตางๆ ที่จะอธิบายไวในหัวขอตางๆ ตอไปนี้ เพื่อเปน
การทบทวนและเปนขอพิจารณาที่เปนพิเศษในการวางแผนการตั้งรับของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ข. การรบดวยวิธีรุกอยางเขมแข็งเปนการตั้งรับที่ดีที่สุด การรบดวยวิธีรับโดยคุณลักษณะแลว
จะเป น การต อ ต า นการโจมตี ส ะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก การรบด ว ยวิ ธี รุ ก ที่ ไ ม มี ก ารขั ด ขวางโดย
แทจริงจะใชการดําเนินกลยุทธ อํานาจการยิง และผลที่เกิดจากการทําใหขาศึกชะงักงัน ซึ่งกําลังรบ
ยกพลขึ้นบกจะตองรักษาไวใหไดตลอดระยะเวลาการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก หลักของการรบ
ดวยวิธีรุกเปนกฎพื้นฐานทางดานยุทธการซึ่งปฏิบัติโดยกําลังรบยกพลขึ้นบกจะตองรักษาจิตใจที่
พรอมจะรุกรบไปขางหนาในทุกๆ ระดับของกําลังรบยกพลขึ้นบกไวตลอดเวลา ตองกดดันขาศึก
อยางตอเนื่องเพื่อขัดขวางความริเริ่มของขาศึก
ค. เหตุผลตางๆ ในการทําการตั้งรับ แม ว า การโจมตี ส ะเทิน น้ํ าสะเทิ น บกมีลั ก ษณะของ
การรบดวยวิธีรุกที่สําคัญในระหวางการปฏิบัติการตางๆ บนฝง โอกาสตางๆ จะเกิดขึ้นเมื่อกําลังรบ
ยกพลขึ้นบกทั้งหมดหรือหนวยรองบางหนวยจําเปนที่จะตองทําการตั้งรับหรือใชมาตรการเฉพาะ
บางอยางในการตั้งรับ โดยทั่วๆ ไป การปฏิบัติในการตั้งรับของกําลังรบยกพลขึ้นบกหรือกําลัง
บางสวนของกําลังรบยกพลขึ้นบกจะดําเนินการในรูปแบบดังตอไปนี้
(๑) การตั้งรับมีลักษณะที่ปฏิบัติเพียงชั่วคราว การตั้งรับอาจจะดําเนินการโดย
สวนตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก วันตอวันหลังจากยึดที่หมายตางๆ ได การตั้งรับ ณ. ที่หมาย
ตางๆ เหลานี้ เพื่อเปนการเตรียมการในการเขาตีตอไป เหตุผลอื่นๆ ในการตั้งรับอาจจะเพื่อการ
พัฒนาสภาวะตางๆ ใหมีความเกื้อกูลมากขึ้นตอการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุก เพื่อที่จะประหยัดกําลัง
ในพื้นที่หนึ่ง และใชกําลังแตกหักในอีกพื้นที่หนึ่ง หรือเพื่อลวงหรือเพื่อใหขาศึกปฏิบัติตามแผนที่
ฝายเราไดกําหนดไว
(๒) การตั้งรับที่สัมพันธกับการสิ้นสุดการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก เมื่อกําลัง
รบยกพลขึ้นบกยึดที่หมายตางๆ ได และถือวาสําเร็จภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก กําลังรบยกพล
ขึ้นบกทั้งหมดหรือกําลังบางสวนอาจจะทําการตั้งรับ การดําเนินการตั้งรับในลักษณะนี้ก็เพื่อให

มั่นใจการควบคุมพื้นที่ที่ยึดได เพื่อรอที่จะปฏิบัติการรบบนฝงตอไป, เพื่อจัดระเบียบการตั้งรับ และ
เพื่อไมใหขาศึกสามารถใชพื้นที่ดังกลาวได การตั้งรับในลักษณะนี้จะดําเนินการใหสอดคลองกับ
ขั้นตอนในการทําการรบบนบก
(๓) การตั้งรับเพื่อตอตานการปฏิบัติของขาศึกในลักษณะเฉพาะ ตลอดการปฏิบัติการ
กําลังรบยกพลขึ้นบกทั้งหมดหรือหนวยรองแตละหนวยตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมที่จะ
ตั้งรับเพื่อตอตานการตอบโตในลักษณะเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งของขาศึกในการขึ้นบกของฝายเรา
มาตรการตอบโตของขาศึกอาจจะรวมถึงการโจมตีทางอากาศ, การตีโตตอบดวยกําลังยานเกราะ,
การโจมตีดวยกําลังสงทางอากาศหรือกําลังสงลงดวยเฮลิคอปเตอร, กําลังกองโจรหรือการ
ปฏิบัติการแทรกซึม และการโจมตีดวยนิวเคลียร ชีวะ หรือเคมี
๑๓. การตั้งรับเพื่อตอตานการปฏิบัติของขาศึกในลักษณะเฉพาะ
ก. เตรียมการจากการตอบโตของขาศึกตอการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกของฝายเรา
บนสมมุติฐานที่วาขาศึกพยายามที่จะใชเครื่องมือและวิธีการตางๆ ที่มีอยูในการตอตาน, ขับไล,
รบกวน หรือทําลายกําลังรบยกพลขึ้นบก ในทุกๆ ขั้นของการปฏิบัติการ ดังนั้น จึงตองประเมินคา
ขีดความสามารถตางๆ ของขาศึกเทาที่จะทําได เพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับกําลังรบยกพลขึ้น
บก ถาจําเปนกําลังรบยกพลขึ้นบกตองจัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะเพื่อใหไดชัยชนะตอการ
ตอบโตของขาศึกที่ขัดขวางการเขาตีของฝายเรา ในระหวางการปฏิบัติการ การลาดตระเวนหาขาว
และการเฝาตรวจในเชิงรุกจะนํามาใชเพื่อการแจงเตือนสิ่งบอกเหตุในหนทางปฏิบัติที่เปนไปไดของ
ขาศึก
ข. คงการปฏิบัติในเชิงรุกไว ในการโจมตี ส ะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บกสํ า คั ญ ที่ ว า จะต อ งคง
คุณลักษณะของการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกไวตลอดเวลา เมื่อไรก็ตามที่เปนไปไดในการปฏิบัติการ
เพื่อใหไดชัยชนะตอขาศึกที่ตอตานการขึ้นบกของฝายเรานั้นไมควรจะทําใหแรงหนุนเนื่องของการ
เขาตีของฝายเราตองสูญเสียไป
ค. การปฏิบัติการตอสูอากาศยานและการตอตานอากาศยาน การได ม าซึ่ ง การครองความ
ไดเปรียบทางอากาศเปนความตองการเพื่อความสําเร็จของการดําเนินการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบก การไดมาซึ่งการครองความไดเปรียบทางอากาศจะคงไวตลอดการปฏิบัติการรบดวยวิธี
รุกและการรบดวยวิธีรับ ซึ่งขยายผลขีดความสามารถตางๆ ของกําลังทั้งหมดของฝายเราที่เขารวม
ในการปฏิบัติการดวย ทั้งการปฏิบัติการทั้งการรบดวยวิธีรุกและการรบดวยวิธีรับจําเปนอยางยิ่ง
และการปฏิบัติการทั้งสองแบบโดยลําพังไมสามารถที่จะไดมาซึ่งการครองความไดเปรียบทาง
อากาศที่จําเปนสําหรับการใชกําลังอํานาจทางทหารในการปฏิบัติการรวมอยางเด็ดขาดได ถึงแมวา

ความแตกตางในพันธกิจของการปฏิบัติดวยวิธีรุกและวิธีรับนี้ จะเกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจของ
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกในการใชการรบดวยวิธีรุกเปนหลัก การปฏิบัติการตอสูอากาศยานมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จภารกิจนี้ ดังนั้น การปฏิบัติการตอสูอากาศยานเปนสวนหนึ่งที่มี
ความสําคัญยิ่งตอการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก การวางแผนและการปฏิบัติการตอสู
อากาศยานตองมีการประสานอยางใกลชิดกับการปฏิบัติการอื่นๆ ในพื้นที่ที่หมายเพื่อใหมั่นใจวา
อากาศยานของฝายเดียวกันจะมีเสรีในการปฏิบัติ
ง. การตั้งรับเพื่อตอตานการตีโตตอบดวยกําลังทหารราบยานเกราะ การปฏิบัติการตอบโต
ของขาศึกที่อันตรายที่สุดตอฝายเราในการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกก็คือ การตีตอบโตดวยกําลัง
ทหารราบยานเกราะ ต อ การยึ ด หั ว หาดของฝ า ยเรา การวางแผนการตอบโต กํ า ลั ง ทหารราบ
ยานเกราะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนยุทธการและจะกระทําอยางตอเนื่องตลอดขั้นการวางแผน
และการปฏิบัติ ขีดความสามารถกําลังทหารราบยานเกราะของขาศึกเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่
ผบ.กํ าลั ง รบยกพลขึ้นบกจะตองนํามาพิจารณาในการพิจารณาตกลงใจในแผนดําเนิน กลยุท ธ,
แผนการขึ้นบก, แนวความคิดของการยิงสนับสนุน และการตกลงใจอื่นๆ ในทางยุทธการ ขีด
ความสามารถของทหารราบยานเกราะขาศึกตองไดรับการประเมินคาอยางถูกตองเพื่อการตกลงใจ
ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ จ ะทํ า ให ส ามารถกํ า หนดยุ ท ธวิ ธี แ ละเทคนิ ค การต อ สู ย านเกราะได อ ย า ง
เหมาะสมในแผนทางยุทธวิธีการวางแผนตอสูยานเกราะโดยกําลังรบยกพลขึ้นบกตองเปนการ
จัดเตรียมในการแบงมอบกําลังและประสานการใชกําลังและวิธีการ และเครื่องมือที่มีอยูในการตอสู
ยานเกราะ การวางแผนพรอมกันและการวางแผนคูขนานภายในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก เพื่อใหมั่นใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
จ. การตั้งรับเพื่อตอตานการเขาตีดวยกําลังสงทางอากาศและกําลังสงลงดวยเฮลิคอปเตอร
(๑) ขอบเขตของการเข า ตี ดว ยกํ าลั ง ส ง ทางอากาศและกํ า ลั ง ส ง ลงด ว ยเฮลิ ค อปเตอร
การปฏิบัติการเขาตีดวยกําลังสงทางอากาศหรือกําลังสงลงดวยเฮลิคอปเตอรเพื่อตอตานกําลังรบ
ยกพลขึ้นบกอาจจะใชกําลังตั้งแตกําลังขนาดใหญเขาตีพรอมกับกําลังสวนอื่นๆ จนถึงการใชกําลัง
โจมตีโฉบฉวยขนาดเล็ก เพื่อทําลายตําบลที่ตั้งสําคัญและรบกวนการติดตอสื่อสารหรือการใหไดมา
ซึ่งขาวสารของขาศึก ระดับการเขาตีจะขึ้นอยูกับขนาดของกําลังที่มีอยูของขาศึก จํานวนอากาศยาน
ที่ใชในการสงลงที่มีอยู ความมุงหมายในการใชกําลัง และระดับของความไดเปรียบในการครอง
อากาศของฝายเรา เฉพาะตําบลที่ของขาศึกที่สามารถจะกระทําไดกอนและระหวางการเขาตี
(๒) การปองปรามดวยการครองความไดเปรียบในการครองอากาศตอการเขาตีดวยกําลัง
สงทางอากาศ และกําลังสงลงดวยเฮลิคอปเตอร การปฏิบัติการที่ใชกําลังสงทางอากาศและกําลังสง

ลงดวยเฮลิคอปเตอรขนาดใหญของขาศึกมักจะไมกระทําถาไมสามารถครองความไดเปรียบเฉพาะ
พื้นที่ หรืออยางนอยสุดตองมีความเทาเทียมกันในการปฏิบัติการทางอากาศ แมวาการครองความ
ไดเปรียบทางอากาศของกําลังฝายเดียวกันอาจจะสามารถปองปรามการเขาตีดวยกําลังขนาดใหญ
ของขาศึกได ขาศึกอาจจะใชการเขาตีดวยกําลังขนาดเล็กหรือการตีแบบโฉบฉวยโดยไมตองครอง
ความไดเปรียบทางอากาศ และผลที่ตามมาก็คืออาจจะเปนภัยคุกคามที่ตอเนื่องตอกําลังรบยกพลขึ้น
บก
(๓) การตอบโตการเขาตีดวยกําลังสงทางอากาศและ/หรือการเขาตีดวยกําลังสงลงดวย
เฮลิคอปเตอร
การตั้งรับเพื่อตอตานการเขาตีดวยกําลังสงทางอากาศหรือกําลังสงลงดวย
เฮลิคอปเตอร มุงเพื่อทําลายกําลังขาศึกใหเร็วที่สุด ดังนั้น จะเปนการรักษาแรงหนุนเนื่องในการรุก
ของกําลังรบยกพลขึ้นบก
ฉ. การตั้งรับเพื่อตอตานการปฏิบัติของกองโจรและการแทรกซึม
(๑) การวิเคราะหขีดความสามารถของขาศึกแตเนิ่นๆ ในขั้นตนๆของการวางแผน
สําหรับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ในการวิเคราะหขีดความสามารถของขาศึกจะตอง
กระทําถึงระดับและลักษณะในการปฏิบัติการแทรกซึมและการปฏิบัติการของกองโจรที่ขาศึก
สามารถจะกระทําและสนับสนุนได ผูบังคับบัญชาในทุกระดับของกําลังรบยกพลขึ้นบกตองพัฒนา
แผนตางๆ เพื่อขัดขวาง และทําการตอบโตกับการปฏิบัติการเหลานี้ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) การยอมรับความเสี่ยงระหวางการตอบโตการเขาตีของกองโจรและภารกิจหลัก การ
ปฏิบัติการตางๆ ที่ดําเนินการเพื่อขัดขวางการโจมตีของกองโจรเพื่อรบกวนการปฏิบัติการของกําลัง
รบยกพลขึ้นบก จะใชมาตรการตางๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การรบดวยวิธีรุกและการรบดวยวิธีรับ
มาตรการตางๆ เหลานี้ตองการทั้งกําลังพล, เครื่องมือ (MEANS) และเวลาอันมีคาซึ่งอาจจะตอง
เสี่ยงตอความสําเร็จของภารกิจหลัก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกตองชั่งน้ําหนักอยางระมัดระวังถึง
ระดับของการรบกวนจากกองโจรที่ยอมรับไดกอนการตกลงใจที่จะลดประสิทธิภาพในการโจม-ตี
ของกองโจร ซึ่งมีความจําเปนตอความสําเร็จในภารกิจหลัก การทุมเทกําลังเพื่อการสูรบกับกอง-โจร
จะทําใหประสิทธิภาพการรบของกําลังรบยกพลขึ้นบกลดลงอยางมาก ซึ่งบอยครั้งทําใหการโจมตี
ของกองโจรบรรลุเปาหมาย
(๔) พวกแทรกซึม แผนและมาตรการตางๆ สําหรับการปฏิบัติการตางๆ สามารถนํามา
ประยุกตใชตอการตั้งรับเพื่อตอตานพวกแทรกซึม อยางไรก็ตามผลกระทบหลักในการตั้งรับเพื่อ
การตอตานการแทรกซึม คือ มุงเพื่อการขัดขวางพวกแทรกซึมที่จะแทรกซึมเขาไปในพื้นที่ปองกัน
ของฝายเรา

ช. การตั้งรับเพื่อตอตานการโจมตีดวยนิวเคลียร, ชีวะ และเคมี
(๑) การตั้งรับตองใชกําลังและยุทโธปกรณตางๆ ที่มีอยูทั้งปวง การตั้งรับเพื่อตานทาน
อาวุธนิวเคลียร, ชีวะ และเคมี จะเกี่ยวของกับการใชขีดความสามารถทางดานการขาวกรอง การ
ทําลายเครื่องมือ (MEANS) และวิธีการตางๆ ที่ขาศึกใชในการโจมตีไดอยางทันเวลา และการใช
มาตรการซึ่งจะจํากัดหรือลดประสิทธิภาพของอาวุธของฝายขาศึก
(๒) การขาวกรอง การใชขีดความสามารถทางดานขาวกรองจะมุงเนนถึงการพิจารณา
ตกลงใจถึงขีดความสามารถและขอจํากัดตางๆ ของอาวุธนิวเคลียร, ชีวะ และเคมี และขีด
ความสามารถในการตั้งรับเพื่อตอตานอาวุธเหลานี้ของขาศึก ขาวสารเฉพาะที่เกี่ยวกับการตรวจจับ,
การปองกันและอุปกรณทําลายพิษจากสิ่งปนเปอนของขาศึก วัสดุตางๆ ที่มีอยูของขาศึกจะเปนสิ่ง
บอกเหตุไมเพียงแตขีดความสามารถของขาศึก แตจะเปนการบอกถึงขีดความสามารถในการรบดวย
วิธีรุก และการใชอาวุธนิวเคลียร, เคมี, ชีวะ ที่เปนไปไดดวยการปองกันการใชชีวะ, เคมี อยาง
เพียงพอเปนสิ่งจําเปนตอการเตรียมการไวกอนในการใชอาวุธเหลานี้ในการรุก
(๓) ความรับผิดชอบของผูบัญชาการกําลังรบยกพลขึ้นบก ผูบัญชาการกําลังรบยกพล
ขึ้นบกพิจารณาและกําหนดมาตรการปองกันการใช นิวเคลียร, เคมี, ชีวะ ของขาศึก ทั้งในเชิงรุกและ
เชิงรับที่จําเปนสําหรับกําลังรบยกพลขึ้นบก ความตองการตางๆ สําหรับมาตรการปองกันเชิงรุกที่
จัดเตรียมโดยกองกําลังอื่นๆ จะเสนอถึงผูบัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก

บทที่ ๖
การปฏิบัติการสนับสนกุน และการปฏิบัติการกอนการโจมตี
๑. คํานํา การปฏิบัติการสนับสนุน และการปฏิบัติการกอนการโจมตี ดําเนินการโดยกําลังเฉพาะ
กิจเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บก
๒. กลาวโดยทั่วไป
ก. ความมุงหมาย การปฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น และการปฏิ บั ติ ก ารก อ นการโจมตี
ดําเนินการโดยกําลังตางๆ ที่มอบหมายใหกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกเพื่อจะ :
(๑) แยกพื้นที่ยกพลขึ้นบกใหโดดเดี่ยว
(๒) ใหไดมาซึ่งขาวสารขาศึก
(๓) เตรียมพื้นที่ขึ้นบก
ข. การปฏิบัติการสนับสนุนตางๆ การปฏิบัติการอื่นๆ ที่อาจจะดําเนินการกอนการมาถึง
ของกําลังสวนลวงหนา โดยกําลังอื่นๆ ที่ไมไดมอบหมายใหกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บก การปฏิบัติการสนับสนุนตางๆ เหลานี้ สั่งการโดยผูมีอํานาจเหนือกวา โดยการรองขอของ ผบ.
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก รับผิดชอบใน
การรวบรวมความตองการตางๆ ในการปฏิบัติจากกําลังสวนตางๆ ของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก และการปฏิบัติใดที่ไมสามารถสําเร็จไดโดยกําลังที่มีอยู ที่จะเสนอการรองขอไปยังผูมี
อํานาจเหนือกวาเพื่อการตกลงใจ (ความตองการในการปฏิบัติตางๆ ซึ่งกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบกสามารถปฏิบัติไดดวยกําลังที่มีอยู โดยปกติจะมอบใหกําลังสวนลวงหนาดําเนินการ) กิจ
ตางๆ ตอไปนี้ กิจใดกิจหนึ่งหรือทั้งหมดอาจจะตองดําเนินการใหสําเร็จกอนการมาถึงของกําลังสวน
ลวงหนา
(๑) การแยกใหโดดเดี่ยวและการไดมาซึ่งความเหนือกวา
(๒) การทําลายเปาหมายเฉพาะตางๆ
(๓) การปฏิบัติการรบกวน
(๔) การสงครามจิตวิทยา
(๕) การรวบรวมขาวสารของขาศึก
(๖) การทําลายหรือการทําใหกําลังของขาศึกซึ่งอยูหางไกลหมดขีดความสามารถ

ค. การปฏิบัติการกอนการโจมตีในลักษณะปกปดและเปดเผย
การปฏิบัติการกอนการโจมตีตางๆ สามารถดําเนินการตั้งแตการลาดตระเวนหาขาว
ในทางลับจนถึงการระดมยิงหรือทิ้งระเบิดลงบนพื้นที่ยกพลขึ้นบกโดยกําลังทางอากาศ, ปนเรือ
และปนใหญสนาม (ถามีที่ตั้งยิง) การปฏิบัติการโดยเปดเผยสามารถดําเนินการเพื่อความมุงหมาย
ของการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการบุก หรือการกลวงขาศึกวาเปนพื้นที่ที่ฝายเราจะโจมตี
ง. สิ่งแลกเปลี่ยน (ความคุมคาตอการเสี่ยง) การตกลงใจที่สําคัญจะกระทําโดย ผบ. กอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก โดยคํานึงถึงความพึงประสงค
และความสามารถกระทําไดในการดําเนินการการปฏิบัติการกอนการโจมตี การตกลงใจตางๆ
เหลานี้เกี่ยวของกับการที่จะตองแลกกับสิ่งตางๆ ที่จะเกิดขึ้นอยางแนนอน ตอไปนี้
(๑) การระงับหรือการจํากัดการปฏิบัติการกอนการโจมตีเพื่อที่จะรักษาการจูโจม บวก
กับการที่จะตองแลกกับการที่จะรวบรวมขาวกรองเกี่ยวกับขาศึกใหไดมากที่สุดหรือการดําเนินการ
ระดมยิงหรือทิ้งระเบิดเพื่อลดขีดความสามารถในการปองกันของขาศึก
(๒) การที่จะตองใชทรัพยากรตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก สวนหนึ่งเพื่อดําเนินการ
ยกพลขึ้นบกยอยเพื่อลวงขาศึกวาเปนตําบลที่ที่จะยกพลขึ้นบกหลัก แลกกับการใชทรัพยากรของ
กําลังรบยกพลขึ้นบกทั้งหมดเพื่อการยกพลขึ้นบกหลัก
(๓) ความได เ ปรี ย บต า งๆ แลกกั บ ความเสี ย เปรี ย บที่ จ ะมี เ รื อ ยิ ง สนั บ สนุ น และเรื อ
ปฏิบัติการทุนระเบิดจํานวนจํากัด
๓. ความรับผิดชอบตางๆ หลังจากการตกลงใจที่จะใชกําลังสวนลวงหนาจะมีความรับผิดชอบ
เฉพาะตางๆ เกิดขึ้นดังนี้
ก. ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก รับผิดชอบในการรวบรวมความตองการ
ตางๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก และกําลังสวนอื่นๆ ของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
และรับผิดชอบในการออกคําสั่งนโยบายตางๆ ใหกับ ผบ.กําลังสวนลวงหนา เพื่อเตรียมแผนตางๆ
ในรายละเอียดสําหรับการปฏิบัติการตางๆ ของกําลังสวนลวงหนา ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทิน
น้ําสะเทินบกพิจารณาทบทวนแผนตางๆ ของกําลังสวนลวงหนาในรายละเอียดเพื่อใหมั่นใจวา
สนองตอบความตองการตางๆ ที่กําหนดไว
ข. ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก รับผิดชอบในการเตรียมการความตองการตางๆ ของกําลัง
ทหาร สําหรับการใชปนเรือ การโจมตีดวยกําลังทางอากาศ การยึดที่มั่นสนับสนุนตางๆ กอนวัน –
ว. การแสดงลวงและการลาดตระเวนหาขาว และเพื่อการวินิจฉัยสําหรับความตองการตางๆ เหลานี้
ของ ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกยังรับผิดชอบสําหรับ

การกํ า หนดผู แ ทนของกํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บกที่ จ ะไปอยู กั บ ผบ.ส ว นล ว งหน า ด ว ย ถ า จะต อ ง
ดําเนินการในการยกพลขึ้นบก กอน วัน – ว. หรือการแสดงลวง ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก จะจัดตั้ง
พวกยกพลขึ้นบก หรือกําลังเฉพาะกิจหนวยรอง และสั่งการให ผบ.พวกยกพลขึ้นบกรายงานตนตอ
ผบ.กําลังสวนลวงหนาเพื่อการวางแผน
ค. ผบ.กําลังสวนลวงหนารับผิดชอบการวางแผนในรายละเอียดสําหรับการปฏิบัติการตางๆ
ของกําลังของเขา เขาตองมั่นใจวาแผนตางๆ จะครอบคลุมความตองการตางๆ ทั้งปวงของกองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เขาจัดเตรียมการยิงสนับสนุนดวยปนเรือ, การปฏิบัติการตางๆ ของ
กําลังทางอากาศ, การกวาดทุนระเบิด, การลาดตระเวนหาขาวตําบลยกพลขึ้นบก, การทําลายสิ่งกีด
ขวางใตน้ํา, การวางทุนระเบิดและการวางตาขาย (ถาจําเปน)
และแผนการยกพล
ขึ้นบกตางๆ กอนวัน – ว. การขึ้นบกหรือการแสดงลวงใดๆ ที่จะตองดําเนินการจะนํามาวางแผน
โดยปรึกษาหารือกับ ผบ.พวกยกพลขึ้นบกของกําลังสวนลวงหนา ในการวางแผนนี้ ผบ.กําลังสวน
ลวงหนาจะดําเนินกรรมวิธีเชนเดียวกับการวางแผนยกพลขึ้นบกหลัก
ง. เมื่อกําลังสวนลวงหนา รวมถึงพวกยกพลขึ้นบกดวย ผบ.พวกยกพลขึ้นบกวางแผนการ
ปฏิบัติการของเขาใหสอดคลองกับ ผบ.กําลังสวนลวงหนา โดยใชกรรมวิธีการวางแผนเชนเดียวกับ
การวางแผนยกพลขึ้นบกหลัก
๔. ขอพิจารณาในการวางแผนตางๆ ถาไมไดสั่งการโดยผูมีอํานาจเหนือกวา การตกลงใจที่จะใช
กําลังสวนลวงหนาจะกระทําโดย ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ตั้งแตเริ่มตนของการ
วางแผน หลังจากปรึกษาหารือกับ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก การตกลงใจจะกระทําหลังจากการชั่ง
น้ําหนักความสัมพันธระหวางไดเปรียบและเสียเปรียบในการไดการจูโจมททางยุทธศาสตร และ/
หรือทางยุทธวิธี และความตองการตางๆ สําหรับการจัดเตรียมพื้นที่ยกพลขึ้นบก ในการจัดเตรียม
แผนตางๆ ของเขา ผบ.พวกยกพลขึ้นบกพิจารณาปจจัยตางๆ เชนเดียวกับที่ ผบ.กําลังรบยกพล
ขึ้นบกพิจารณาในการจัดเตรียมแผนตางๆ ของเขา ปจจัยตางๆ เชน ความเพียงพอของเครื่องมือที่จะ
ใช (MEANS) ตางๆ , ขีดความสามารถของขาศึก และเปาหมายตางๆ ทีจะโจมตี ฯลฯ
ก. การจูโจม
(๑) การจูโจมทางยุทธศาสตรที่สมบูรณแบบตอฝายขาศึกที่มีการเตรียมพรอม และ
ระมัดระวัง เปนการยากที่จะบรรลุผลสําเร็จ เพราะวากําลังทางอากาศและการลาดตระเวนหาขาว
ของขาศึกและกําลังลาดตระเวน และการระดมยิงทิ้งระเบิดของฝายเรา อาจจะตองกระทําการตอบ
โตและตอตานซึ่งกันและกัน โอกาสของความสําเร็จในการจูโจมทางยุทธศาสตรจะลดลงจากความ
พยายามของฝายเราในการแยกพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบกใหโดดเดี่ยว

(๒) อาจจะเปนการยากในการที่จะบรรลุผลการจูโจมทางยุทธวิธีดวย เมื่อที่หมายเปน
เปนเพียงพื้นที่เล็กๆ ทางภูมิศาสตร ในการเขาโจมตีตอพื้นที่ขนาดใหญ อยางไรก็ตามอาจจะสําเร็จ
ในการไดจากการจูโจมทางยุทธวิธี ถาไมคํานึงถึงผลจากการจัดเตรียมพื้นที่ที่หมายในการปฏิบัติการ
กอนการโจมตี การปฏิบัติการกอนการโจมตีควรจะครอบคลุมพื้นที่ตางๆ นอกเหนือจากพื้นที่ที่
เลือกเพื่อยกพลขึ้นบก ความเคลื่อนไหวใดๆ รวมถึงเรื่องเวลาในการปฏิบัติตางๆ ของกองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ไมควรจะเปนการบงชี้ใหขาศึกรูถึงพื้นที่ที่จะทําการโจมตี จนกระทั่ง
เริ่มการปฏิบัติการเคลื่อนที่จากเรือสูฝงจริงๆ แลว ถึงแมวาการจูโจมทางยุทธวิธีจะเปนสิ่งที่พึง
ประสงค แตอาจจะไมจําเปนเสมอไปถาการจัดเตรียมพื้นที่ที่จะปฏิบัติการนั้นไดผลดีอยางเพียง
พอที่จะชดเชยขอเสียเปรียบจากการตองเสียผลในการจูโจมได
(๓) เมื่อการจูโจมเปนขอพิจารณาหลักสําหรับความสําเร็จ แต ไมสามารถบรรลุได
อาจจะเปนผลใหเกิดการสูญเสียอยางใหญหลวง และเปนไปไดที่จะทําใหภารกิจลมเหลว ผลที่
ตามมาก็คือ ในทุกๆ กรณี ผูบังคับบัญชาตองชั่งน้ําหนักความเปนไปไดนี้อยางระมัดระวังกับการที่
จะทําใหไดเปรียบจากการจัดเตรียมพื้นที่ยกพลขึ้นบก โดยจัดตั้งกําลังสวนลวงหนาอยางเหมาะสม
ข. การจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ย กพลขึ้ น บก ขอบเขตของการป อ งกั น แบบยึ ด พื้ น ที่ รวมทั้ ง การ
ปองกันภัยทางอากาศ, ทุนระเบิด, สิ่งกีดขวางตางๆ บริเวณพื้นที่หาดและเขตสงลง ฮ. และการ
ปองกันฝง สิ่งเหลานี้ตองนํามาพิจารณา
(๑) สิ่งบอกเหตุที่แสดงวาจําเปนตองใชการปฏิบัติการของกําลังสวนลวงหนาก็คือ เมื่อ
พื้นที่ที่จะทําการยกพลขึ้นบกที่ไดเลือกมีการจัดระบบปองกันอยางกวางขวาง, พื้นที่นอกชายฝงเต็ม
ไปดวยทุนระเบิด และกําลังตางๆ ที่เปนกําลังหลักในการตั้งรับของขาศึกไดเขายึดครองพื้นที่ที่จะทํา
การตั้งรับแบบยึดพื้นที่ พรอมดวยกําลังกองหนุนขนาดเบาที่เหมาะสม
(๒) สิ่งบอกเหตุที่แสดงวาไมจําเปนตองใชการปฏิบัติการของกําลังสวนลวงหนาก็คือ
เมื่อพื้นที่ที่จะทําการยกพลขึ้นบกที่ฝายเราไดเลือก มีการปองกันอยางเบาบาง และกําลังหลักที่จะใช
ในการตั้งรับของขาศึกถูกเก็บไวเปนกองหนุน ความไดเปรียบของการดําเนินการในการปฏิบัติการ
ของกําลังสวนลวงหนาเพื่อความมุงหมายในการทําลายพื้นที่ยกพลขึ้นบกที่ไดเลือกจะนํามาชั่ง
น้ําหนักเปรียบเทียบกับความเสียเปรียบในการที่จะเปดเผยถึงพื้นที่ยกพลขึ้นบกที่ฝายเราไดเลือก ถา
ไมสามารถจะแยกพื้นที่ที่หมายใหโดดเดี่ยว หรือไมสามารถจะเพิ่มเติมกําลังได กําลังภาคพื้นดิน
ของขาศึกอาจจะสรางสมกําลังในพื้นที่ที่นั้นไดอยางรวดเร็วระหวางการปฏิบัติการของกําลังสวน
ลวงหนา โดยไมคํานึงถึงผลของการทําลายและความยุงยากในการโจมตีภายใตสภาวะตางๆ เหลานี้
การปฏิบัติการตางๆ กอน วัน – ว. ของฝายเราจะตองดําเนินการเพื่อโจมตีกําลังทหารและการทําลาย

กําลังกองหนุนของขาศึก รวมถึงการทําลายขายการคมนาคมเพื่อบังคับชองทางในการเคลื่อนที่ของ
ขาศึกดวย
๕. ภารกิจและกิจตางๆที่เหมาะสมในการปฏิบัติการกอนการโจมตี ภารกิจและกิจตางๆ ตอไปนี้
เหมาะสมต อ กํ า ลั ง ส ว นล ว งหน า ที่ มี ก ารกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ อย า งเหมาะสม เมื่ อ ดํ า เนิ น การในการ
ปฏิบัติการตางๆ เฉพาะ ไดแก
ก. การทําลายระบบการปองกันฝง
ข. การจัดเตรียมพื้นที่ในทะเล รวมถึงการกวาดทุนระเบิดและการทําลายสิ่งกีดขวางใตน้ํา
ค. การลาดตระเวนหาขาวบริเวณพื้นที่หาด
ง. การแยกพื้นที่ยกพลขึ้นบกใหโดดเดี่ยว และใหไดรับและคงความไดเปรียบในการครอง
อากาศในพื้นที่เฉพาะนั้น
จ. การยกพลขึ้นบกกอน วัน – ว.
ฉ. การแสดงลวง
ช. การสงครามอิเล็กทรอนิกส
ญ. ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา
๖.
การลาดตระเวนหาขาว การลาดตระเวนหาขาว เปนภารกิจที่ปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติและทรัพยากรตางๆ ของขาศึก หรือขาศึกที่คาดหมาย หรือเพื่อยืนยันใน
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา, อุทกศาสตร หรือคุณลักษณะตางๆ ทางภูมิศาสตรของพื้นที่
เฉพาะ โดยการตรวจการณดวยสายตา หรือวิธีการในการตรวจจับตางๆ หลักพื้นฐานตางๆ ของการ
ลาดตระเวนหาขาวนํามาที่ใชกับการปฏิบัติการใดๆ นํามาใชไดสําหรับการลาดตระเวนหาขาว ที่
ดําเนินการในระหวางการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
๗. การจัดเตรียมพื้นที่ยกพลขึ้นบก
ก. การจัดเตรียมพื้นที่ยกพลขึ้นบกเปนที่สนใจโดยเฉพาะของกําลังรบยกพลขึ้นบก การ
จัดเตรียมพื้นที่ยกพลขึ้นบกอาจจะดําเนินการใหสําเร็จโดยกําลังตางๆ ที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของกอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ/หรือโดยกําลังสวนลวงหนา ในทันทีที่กําลังสวนใหญมาถึง
พื้นที่ยกพลขึ้นบก ก็จะเริ่มหรือดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่ยกพลขึ้นบกเพิ่มเติม การปฏิบัติการตางๆ
เหลานี้ จะตองดําเนินการอยางจริงจังมากขึ้นเมื่อใกลถึง เวลา - น.
ข. เครื่องมือตางๆ (MEANS) อาจจะนํามาใชเพื่อเตรียมพื้นที่ยกพลขึ้นบก ไดแก การยิง
สนับสนุนดวยปนเรือ, การปฏิบัติการทางอากาศเชิงรุก, การใชปนใหญสนาม, ชุดปฏิบัติการ

สงครามพิเศษทางเรือ, การตีโฉบฉวยสะเทินน้ําสะเทินบก และการปฏิบัติการดวยกําลังกองโจรของ
ฝายเดียวกัน
ค. กิจตางๆ ที่เหมาะสมตอเครื่องมือ (MEANS) ตางๆ เหลานี้ อาจจะรวมถึงการทําลาย
เปาหมายเฉพาะตางๆ เชน การปองกันหาด และการปองกันเขตสงลงที่ตั้งปน , ที่บังคับการ และที่
ตรวจการณ การทําลาย และ/หรือการทําเครื่องหมายสิ่งกีดขวางตางๆ ตามธรรมชาติหรือมนุษย
สรางขึ้น รวมถึงทุนระเบิดซึ่งอาจจะทําใหชองทางที่จะเขาสูหาดและการยกพลขึ้นบกมีอันตราย การ
แยกพื้นที่ใหโดดเดี่ยว และการใหไดมาและการคงไวซึ่งการไดเปรียบในการครองอากาศเฉพาะ
พื้นที่
๘. การขึ้นบก ซึ่งอาจจะดําเนินการในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก ในการสนับสนุนการยก
พลขึ้นบกหลัก รวมถึง
ก. การยกพลขึ้นบกยอย ดําเนินการโดยกําลังสวนลวงหนา หรือกําลังสวนใหญของกอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ข. การตีโฉบฉวยสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งดําเนินการโดยกําลังสวนลวงหนาหรือกําลังตางๆ
ที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๙. การลวง
ก. ความมุงหมาย การลวงเพื่อปกปดหรือสนับสนุนการยกพลขึ้นบก ตามปกติจะสําเร็จกอน
หรือระหวางในลําดับตนๆ ของการโจมตี การปฏิบัติการตางๆ เชนนั้นเพื่อลวงถึงขีดความสามารถ
และเจตนารมณตางๆ ที่แทจริงของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และทําใหขาศึกตอบโต
ในลักษณะที่ทําใหกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกไดเปรียบ
ข. กําลังตางๆ การปฏิบัติการตางๆ มีการดําเนินการดังนี้
(๑) การลวงทางยุทธศาสตร ดําเนินการโดยกําลังตางๆ ที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของกอง
กําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
(๒) การลวงทางยุทธวิธี ดําเนินการโดยกําลังสวนลวงหนา หรือกําลังสวนใหญของ
กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ค. การลวงทางยุทธศาสตร
(๑) การตกลงใจดําเนินการในการปฏิบัติการลวงตางๆ ทางยุทธศาสตร อาจจะกระทํา
อยางอิสระโดยผูมีอํานาจเหนือกวา หรือเปนการตอบสนองความตองการของ ผบ. กองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งอาจจะไดจากการปรึกษาหารือกับ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก

(๒) การลวงทางยุ ท ธศาสตร อาจจะรวมถึ ง เทคนิ ค ต า งๆ ในการตั้ ง ใจที่ จ ะเป ด เผย
ขาวสารในการปฏิบัติการตางๆ ซึ่งไมไดปฏิบัติจริง และอาจจะรวมถึงการขึ้นสูเรือ การซักซอม และ
การออกเดินทางเพื่อลวงในการปฏิบัติการนั้น การตีโฉบฉวยสะเทินน้ําสะเทินบก อาจจะดําเนินการ
เพื่อใหสําเร็จในการลวงทางยุทธศาสตร นอกจากนั้นการปฏิบัติการทิ้งระเบิดและการระดมยิง
อาจจะดําเนินการในพื้นที่ตางๆ อยางกวางขวางในระดับความรุนแรงที่คลายๆ กัน หลายๆ จุด
ง. การลวงทางยุทธวิธี
(๑) การตกลงใจเพื่อดําเนินการปฏิบัติการลวงทางยุทธวิธีโดย ผบ. กองกําลังเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก เปนผลที่ตอเนื่องมาจากการวางแผนในขั้นตน ดวยการปรึกษาหารือกับ ผบ.
กําลังรบยกพลขึ้นบก
(๒) ยุทโธปกรณและเครื่องมือ (MEANS) อื่นๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการโจมตี
สะเทินน้ําสะเทินบก เครื่องมือตางๆ ที่ใชเพื่อการลวงสวนมากจําเปนตองจัดการและทําใหการ
ปฏิบัติการลวงทางยุทธวิธีนั้นบังเกิดผล การปฏิบัติการลวงตางๆ ทางยุทธวิธี อาจจะรวมถึงการใช
วิธีการและเครื่องมือตางๆ ตอไปนี้
(ก) การแสดงลวงสะเทินน้ําสะเทินบก การแสดงลวงสะเทินน้ําสะเทินบก เปน
การปฏิบัติการยกพลขึ้นบกลวง ซึ่งจะใชกาลังทางเรือเปนสวนใหญ
(ข) การยกพลขึ้นบกดวย ฮ. สามารถนํามาใชในการปฏิบัติการลวงทางยุทธวิธี
เพื่อดําเนินการยกพลขึ้นบกในพื้นที่เปาหมายลวง โดยใชกําลังทหารหรือไมใชกําลังทหารบรรทุก
ไปดวย ความเร็วที่มีอยูทําใหสามารถที่จะบินเขาหรือบินออกจากเขตสงลงที่เปนไปได เพื่อสราง
ปญหาใหกับฝายขาศึกที่ทําการระวังปองกันในการตกลงใจวาเปนการปฏิบัติเพื่อลวง หรือการ
ปฏิบัติการโจมตีจริง รวมถึงการตอบโตของฝายขาศึกที่เกื้อกูลตอฝายเราดวย การใช ฮ. อาจจะจํากัด
เนื่องจากความตองการสําหรับที่จะใชในการปฏิบัติการจริงตางๆ
(ค) การยกพลขึ้นบกยอย อาจจะดําเนินการเพื่อทําใหการโตตอบของขาศึก
เกื้อกูลตอการยกพลขึ้นบกหลักของฝายเรา
(ง) การตี โฉบฉวยสะเทิ นน้ําสะเทิ นบก การตี โฉบฉวยสะเทิน น้ํ าสะเทิ น บก
อาจจะดําเนินการเพื่อการเบี่ยงเบนความสนใจ
(จ) การทิ้ ง ระเบิ ด และการระดมยิ ง แม ว า จะเหมาะสมสํ า หรั บ ใช ใ นการ
ปฏิบัติการลวงทางยุทธศาสตรมากกวา การทิ้งระเบิดและการระดมยิงนั้น นอกเหนือจากปฏิบัติการ
เพื่อการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกแลว อาจจะนํามาใชเปนมาตรการลวงทางยุทธวิธีดวย

(ฉ) ควั น ควั น อาจจะนํ า มาใช เ พื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจข า ศึ ก ไปยั ง พื้ น ที่ ที่ ไ ม มี
ความสําคัญแตอยางใดวากําลังมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น หรือในทางตรงกันขามใชเพื่อ
กําบังการปฏิบัติการจริงตางๆ
(ช) การลวงทางอิเล็กทรอนิกส เปนการใชการแพรคลื่นพลังงานแมเหล็กไฟฟา
เพื่อที่จะเปดเผยหรือทําใหฝายขาศึกตรวจจับการแพรคลื่นนั้นได เพื่อใหเขาใจผิดวาฝายเรากาลัง
ดําเนินการอยู
(๓) โดยทั่วๆ ไป การลวงทางยุทธวิธีนํามาใชเพื่อ
(ก) เพื่ออนุรักษกําลังฝายเดียวกัน
(ข) ทําใหขาศึกเปดเผยกําลัง, การวางกําลัง และความตั้งใจของเขา
(ค) ทําใหขาศึกวางกําลังใหมในลักษณะที่เกื้อกูลตอการปฏิบัติการตางๆ ของฝาย
เดียวกัน
(ง) ทํ า ให ข า ศึ ก ปฏิ บั ติ ก ารตอบโต ที่ เ กื้ อ กู ล ต อ การปฏิ บั ติ ก ารของกํ า ลั ง ฝ า ย
เดียวกัน
(จ) ไดการจูโจมมากที่สุด
(ฉ) ชดเชยความไดเปรียบของขาศึกทางดานกําลังพล, อาวุธยุทโธปกรณ และ
การวางกําลังทางยุทธวิธี
(๔) การปฏิบัติการตางๆ ทางงยุทธวิธีจะประสบความสําเร็จไดจําเปนตองพิจารณาถึง
ปจจัยตางๆ ตอไปนี้
(ก) ตรวจสอบความไดเปรียบ เสียเปรียบอยางรอบคอบ และการเสี่ยงตางๆ ที่
เกี่ยวของเมื่อมีโอกาสในการลวงทางยุทธวิธีไว ถาการลวงประสบความสําเร็จควรสงผลใหการ
ปฏิบัติการจริงคืบหนาตอไป แตถาการลวงไมประสบความสําเร็จ จะตองไมทําใหการปฏิบัติการ
จริงลมเหลว
(ข) แผนการลวงทางยุ ท ธวิ ธี ตอ งสนธิก รรมอย า งใกล ชิด กั บ การวางแผนทาง
ยุทธการอื่นๆ และตองมีการจัดเตรียมอยางสมบูรณเชนเดียวกับแผนยุทธการ
(ค) ความเขาใจอยางถองแทในเรื่องการจัดการบังคับบัญชาของขาศึก ระบุขาว
กรองคุณลักษณะตางๆ ทางดานเชื้อชาติและนิสัยของขาศึก และเมื่อเปนไปไดคุณลักษณะสวนตัว
ของ ผูบังคับบัญชาฝายขาศึกดวยเปนสิ่งที่จําเปน ความสําเร็จในการลวงขึ้นอยูกับความสามารถของ
ฝายที่ทําการลวงในการคาดการณการตอบโตที่เปนไปไดของขาศึก

(ง) ตองมีเวลาเพียงพอในการทําแผนในการลวง และการตอบโตของขาศึกตอ
การปฏิบัติการลวงของฝายเรา นอกเหนือจากนั้นการลวงจะมีผลใชไดเพียงชวงเวลาจํากัดเทานั้น
(จ) มาตรการในการลวงเชิกรุกตองมีความตอเนื่องกับการปฏิบัติการในอดีตและ
ในอนาคต
(ฉ) การปฏิ บั ติ ก ารในการลวงต อ งมี ค วามอ อ นตั ว อย า งเพี ย งพอที่ จ ะสามารถ
ตอตานการตอบโตที่ไมคาดหมายของขาศึก
(ญ) การปฏิบัติการลวงตองสมจริงสมจังและเปนไปได
(ฎ) การลวงทางยุทธวิธีตองรักษาความลับอยางเขมงวด ขาวสารที่เกี่ยวของกับ
แผนการลวงจะเผยแพรใหรูโดยอยูบนหลักสําคัญของการใหรูเทาที่จําเปน แผนการลวงไมควรจะ
เปนผนวกของแผนยุทธการถาการแจกจายผนวกไมจํากัดจนเกินไป
๑๐. อาวุธสนับสนุนตางๆ
ก. ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก จัดเตรียมกําลังสวนลวงหนาสนับสนุนสวน
ตางๆ ของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อใหสําเร็จกิจในการจัดเตรียมพื้นที่ที่หมาย
สะเทินน้ําสะเทินบก สําหรับการโจมตี
(๑) การใชการยิงสนับสนุนดวยกําลังทางอากาศ และปนเรือ ทุกๆ สวนของกําลังสวน
ลวงหนาที่จะปฏิบัติในการการจัดเตรียมพื้นที่ยกพลขึ้นบกสําหรับการโจมตี จะไดรับการสนับสนุน
ในเรื่องของการยิงสนับสนุนดวยกําลังทางอากาศและปนเรือ ตามความจําเปน
(๒) ปนใหญสนาม การปฏิบัติการตางๆ ของกําลังสวนลวงหนาอาจจะรวมถึงการ
ขึ้นบกของปนใหญสนามกอน วัน – ว. เพื่อเขาที่ตั้งยิงที่สามารถยิงสนับสนุนหนวยตางๆ ที่ขึ้นบก
กอนวัน – ว. หรือ วัน – ว.
(๓) การควบคุมและการประสาน
(ก) ผบ.กําลังสวนลวงหนา จัดตั้งศูนยประสานอาวุธสนับสนุนของกําลัง
สวนลวงหนา ผูที่ประสานอาวุธสนับสนุนของกําลังสวนลวงหนาตองปรับปรุงบัญชีเปาหมายให
ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อสงผานไปยังศูนยประสานอาวุธสนับสนุนของกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทิน
บก
(ข) สวนลวงหนาของศูนยประสานการยิงสนับสนุนของกําลังรบยกพลขึ้น
บก โดยปกติจะอยูกับศูนยประสานอาวุธสนับสนุนของกําลังสวนลวงหนา นายทหารที่รับผิดชอบ
ส ว นล ว งหน า ของศู น ย ป ระสานการยิ ง สนั บ สนุ น ของกํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บกนี้ มี พั น ธกิ จ ต า งๆ
เหมื อ นกั บ ผู แ ทนของกํ า ลั ง รบยกพลขึ้ น บก ในศู น ย ป ระสานอาวุ ธ สนั บ สนุ น ในระหว า งการ

ปฏิบัติการตางๆ ของกําลังสวนลวงหนา นายทหารผูนี้จะแนะนําผูประสานอาวุธสนับสนุนในเรื่อง
การยิงสนับสนุนของกําลังรบยกพลขึ้นบก และจะบันทึกอยางละเอียดในทุกๆ เปาหมายที่กําลังทาง
อากาศ และสวนที่สนับสนุนดวยปนเรือตรวจพบและทําการโจมตี
(ค) การควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ดําเนินการโดย ผบ.กําลัง
สวนลวงหนา โดยผานทางระบบการควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
๑๑. การประสานกับกําลังอื่นๆ ผบ.กําลังสวนลวงหนาประสานการปฏิบัติการตางๆ ของกําลังสวน
ลวงหนากับการปฏิบัติการตางๆ ของกําลังอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน
ก. กําลังทางอากาศ อากาศยานทั้งหมดที่จะปฏิบัติการในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทินบก
ในระหวางที่กําลังสวนลวงหนาปฏิบัติการจะอยูภายใตการควบคุมของ ผบ.กําลังสวนลวงหนา
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสับสน เพื่อใหมั่นใจถึงความปลอดภัยของกําลังฝายเดียวกัน การวางแผน
ประสานระหวางกําลังสวนลวงหนาและกําลังสวนอื่นๆ ซึ่งอากาศยานจะบินเขาไปในพื้นที่เปน
สิ่งจําเปน กําลังตางๆ เหลานี้อาจจะรวมถึงกองกําลังเรือบรรทุกเครื่องบินเฉพาะกิจ, กองกําลังลา
สังหาร, กองกําลังกําบังและโจมตี และกองกําลังของกองทัพอากาศ การวางแผนประสานสําหรับ
การโจมตี, การพิสูจนทราบ, การคนหาและการกูภัย การเตือนการเขามาในพื้นที่ และเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวกับการลาดตระเวนหาขาวๆ เปนสิ่งจําเปน
ข. กองกําลังแสดงลวง โดยทั่วๆ ไป แผนตางๆ ในการลวงจะปฏิบัติใหสําเร็จโดยกองกําลัง
แสดงลวง ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การในระดั บ กองกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ สะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก หรื อ ในระดั บ ที่
เหนื อ กว า ผบ.กํ า ลั ง ส ว นล ว งหน า อย า งไรก็ ต ามการประสานการดํ า เนิ น การของเขากั บ การ
ดําเนิ นการของกองกําลั ง แสดงลวง เพื่ อที่ จะเพิ่ ม โอกาสต างๆ การจู โ จมทางยุท ธวิธีของกําลั ง
สวนใหญของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก แผนตางๆ ของกําลังสวนลวงหนา และกอง
กําลังแสดงลวงที่จะปฏิบัติการในพื้นที่อื่นๆ ตองมีการประสานซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะกําหนดระดับ
ของการลวงที่ตองการ
ค. กําลังสวนอื่นๆ กอนการมาถึงของกําลังสวนลวงหนาในพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ําสะเทิน
บก กําลังสวนอื่นๆ อาจจะไดดําเนินการโจมตีหรือลาดตระเวนหาขาวในพื้นที่นั้น ผบ. กองกําลัง
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ควรจะขอทราบผลตางๆ ของการปฏิบัติการนั้นจาก บก.หนวยเหนือ
เพื่อใหมั่นใจวามีขาวสารที่เกี่ยวของที่กําลังสวนลวงหนาตองการในระหวางการวางแผน

รายการแจกจาย
นขต.ทร. (เวน สรส., นย.) หนวยละ ๑ เลม
สรส.
นย.
คณะกรรมการพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิง ของ ทร.
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