
บทที่ ๒ 
การจัดและการเคลื่อนท่ีของทหารราบเดินเท้า 

๒.๑   การจัด 
               การจัดอัตราเต็มของหมู่ปืนเล็ก  มีก าลังพล  ๑๑  นาย  ผู้บังคับหมู่ เป็นผู้บังคับบัญชา  มีชุดยิง ๒ ชุด  
แต่ละชุด มีขีดความสามารถในการด าเนินกลยุทธ์ และการยิงคุ้มครอง   หน้าที่อาจสลับกันได้ ระหว่าง ๒ ชุด
ยิงนี ้ ( รูปที่ ๒- ๑ ) 
๒.๒   หมู่ปืนเล็กมีก าลังไม่เต็มอัตรา 
                 หมู่ปืนเล็ก อาจได้รับความสูญเสียทางธุรการหรือทางยุทธการ  ซึ่งมักจะท าให้ก าลังของหมู่ไม่เต็ม
อัตราอยู่บ่อยๆ  จะสามารถท าการรบได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องคงรูปการจัดของชุดยิงไว้เสมอ และหมู่ปืนเล็กที่
มีก าลังไม่เต็ม จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยการใช้อาวุธในอัตราอย่างเต็มขีดความสามารถ และโดยการจัด
ก าลังใหม่ โดยยึดกฎเหล่านี้ 
                  หนึ่ง    ให้มีคนปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ส าคัญ 
                  สอง    ต้องด ารงสายการบังคับบัญชา 
                  สาม   ต้องมีคนประจ าอาวุธส าคัญ ( ปลก.และ ค.๔๐ มม.) 
                  สี่       ด ารงให้มีการจัด ๒ ชุดยิง  แต่ถ้าก าลังลดลงเหลือต่ ากว่า ๕ นาย  ให้จัดเพียงชุดยิงเดียว น า
โดย ผบ.หมู่  ( รุปที่ ๒- ๒ ) 
๒.๓   การจัดก าลังเพื่อท าการรบ 
                 ผู้บังคับหมู่  จะต้องจัดหมู่ของตนให้สามารถปฏิบัติตามแผนของผู้บังคับบัญชาได้ดีที่สุด ( การจัด
ก าลังนี้ หมายถึง การจัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์ )  นั่นคือการสั่งให้ทหารของตนว่าจะต้องท าอะไร และต้อง
ใช้อาวุธอะไร  เมื่อตกลงใจว่าจะต้องท างานอะไรและใช้อาวุธอะไร  ผู้บังคับหมู่ จะต้องให้ค าสั่งที่ชัดเจน 
                 ผู้บังคับหมู่  จะต้องจัดชุดยิงของตนให้ตอบสนองต่อค าสั่งของ ผบ.หมวด โดยพิจารณาถึง  ภารกิจ  
ก าลัง  และ ยุทโธปกรณ์   อาวุธที่มอบให้แต่ละชุดยิง มิใช่มอบให้ในลักษณะที่เหมือนๆกันทุกคร้ังไป  แต่จะ
มอบให้เหมาะกับภารกิจที่ได้รับมอบ   การมี ๒ ชุดยิง เป็นการจัดพื้นฐานของหมู่ปืนเล็ก  แต่ ผบ.มว. อาจจะ
โอนทหารจากชุดยิงหนึ่งไปยังอีกชุดยิงหนึ่ง เพื่อท างานเฉพาะก็ได้  งานเหล่านี้ อาจจะเป็นการยิงอาวุธพิเศษ  
การวางระเบิด  และการกวาดล้างที่มั่นแข็งแรง หรือบังเกอร์ ( ที่มั่นปิด )   หมู่อาจได้รับค าสั่งให้เป็น ส่วนน า  
เจาะแนว   ส่วนโจมตี  หรือ ส่วนสนับสนุนในการเข้าตี   หมู่อาจได้รับภารกิจ ลาดตระเวน   ซุ่มโจมตีรถถัง 
หรือส่วนระวังป้องกัน  ปกติแล้วภารกิจแบบนี้  ต้องการให้ผู้บังคับหมู่ ท างานพิเศษให้กับก าลังของตน เป็น
บุคคลหรือชุดยิง 
๒.๔   การเคลื่อนท่ีและการเข้าต่อสู้ 
               หมู่ปืนเล็ก อาจใช้เวลาในการเคลื่อนที่มากกว่าใช้เวลาในการเข้าปะทะต่อสู้จริงๆ  ด้วยข้อเท็จจริง
อันนี้จึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญ ที่หมู่จะต้องเคลื่อนย้ายด้วยเทคนิคที่ดีที่สุด  และเหตุผลที่ส าคัญกว่าในการเคลื่อน 
ย้ายที่เหมาะสม คือ หน่วยมักเคลื่อนที่โดยขาดความระมัดระวัง และเข้าปะทะกับข้าศึก ณ ต าบลและเวลาที่
ข้าศึกเลือกไว้ 



                 เพื่อการลดข้อได้เปรียบข้อนี้ของข้าศึก  หมู่จะต้องใช้เทคนิคการเคลื่อนที่ที่จะไม่ยอมให้เกิดการปะ  
ทะกับข้าศึกในครั้งแรกเกิน ๑ ชุดยิง  ในขณะที่ส่วนที่เหลือของหมู่ยังคงอยู่ในพื้นที่เหมาะสมที่จะเข้าต่อสู้ 
๒.๕  ชุดยิง 
                รูปขบวนในการเคลื่อนที่ของชุดยิง คือ สามเหลี่ยมแหลมหน้า  หน.ชุดยิง อยู่ในต าแหน่งน า หรือ
หน้าสุด ก าลังพลที่อยู่คล้อยมาทางขวาและทางซ้าย  ทหารแต่ละคนจะได้รับมอบเขตการตรวจการณ์ เพื่อการ
ระวังป้องกันรอบตัว  ปกติระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ ๑๐ เมตร  การวางตัวของก าลังพลทุกนายในรูป
ขบวน ( เว้น หน.ชุดยิง ) อาจจะเปลี่ยนไปบ้าง   รูปขบวนแบบนี้ท าให้ หน.ชุดยิง สามารถน าหน่วย   โดยวิธี
แสดงตัวอย่างของผู้น า 
                หัวหน้าชุดยิง อาจสั่งการเฉพาะเร่ือง แก่ทหารของตนถ้ามีเวลา อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีค าสั่งใดๆ เมื่อ 
หน.ชุดยิงเคลื่อนที่ไปทางขวา  ลูกชุดจะต้องเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วย  ถ้า หน.ชุดท าการยิง  ลูกชุดจะต้องท า
การยิงด้วยในทิศทางเดียวกัน หน.ชุดอาจสั่งให้ทหารเปลี่ยนที่วางตัวก็ได้  แต่ถ้าไม่มีเวลาสั่งการทหารทุกคน 
จะปฏิบัติเหมือน หน.ชุดทุกประการ   ภูมิประเทศอาจท าให้ต้องดัดแปลงรูปขบวนไปชั่วคราวก็ได้ เช่น เมื่อ
เคลื่อนที่ผ่านช่องทางแคบ  ช่องว่างบังคับ  หางรูปสามเหลี่ยมก็จะหุบไปเป็นเส้นตรงหรือแถวตอนได้  และ 
กรณีเช่นนี้ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อผ่านสนามทุ่นระเบิดหรือผ่านป่าทึบเช่นเดียวกัน  แต่เมื่อหมวดเปลี่ยนเส้นทาง
บังคับแล้ว  จะต้องเปลี่ยนมาอยู่ในรูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหน้าเสมอ โดยไม่ต้องสั่งการอีก 
๒.๖  หมู่ปืนเล็ก 
               หมู่ปืนเล็ก ให้แต่ละชุดยิงเคลื่อนที่ตามกัน และคงใช้รูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหน้าเสมอในทุกรูป 
แบบของเทคนิคการเคลื่อนที่ 
               หมู่ปืนเล็ก จะต้องปรับเทคนิคการเคลื่อนที่ไปตามเหตุการณ์ที่คาดว่าจะพบข้าศึก เทคนิคการเคลื่อน 
ที่ของหมู่ปืนเล็ก ที่พิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ คือ  
                 -  การปะทะยังอยู่ห่างไกล   ใช้เทคนิคการเคลื่อนที่ แบบเดินทาง 
                 -  การปะทะอาจจะเกิดขึ้น   ใช้เทคนิคการเคลื่อนที่ แบบเดินทางเฝ้าตรวจ 
                 -  การปะทะน่าจะเกิดขึ้น     ใช้เทคนิคการเคลื่อนที่ แบบเฝ้าตรวจเคลื่อนที่สลับ 
               เทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่รูปแบบตายตัว  ระยะห่างระหว่างชุดยิง จะต้องเปลี่ยนไปตามภูมิประเทศหรือ
ทัศนวิสัย  ถ้าภูมิประเทศยากล าบาก  ต้นไม้เร่ิมรกทึบ  ทัศนวิสัยลดลง  ระยะห่างระหว่างชุดยิงลดลง  จะต้อง
ให้มีการติดต่อกันด้วยสายตาได้ตลอดเวลาระหว่างชุดยิงทั้งสอง 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

      รูปท่ี ๔ - ๑   หมู่และชุดยิงท าการยิงและเคลื่อนท่ีเข้าโจมตี 
 

                              

รูปท่ี ๔-๑  หมู่และชุดยิงท าการยิงและเคลื่อนที่เข้าโจมตี (ต่อ) 
 



การฝกึการยิงปืนประกอบการเคลื่อนที ่
การเข้าปะทะกับข้าศึกด้วยอาวุธยิงทั้งอาวุธประจ ากายและอาวุธประจ าหน่วย  โอกาสนี้เราจะบาดเจ็บหรือ

สูญเสียจะมีมากในสถานการณ์ที่เราตกอยู่ในพื้นที่สังหารหรือพื้นที่ที่เสียเปรียบ   แม้ในโอกาสที่เราได้เปรียบ
ข้าศึก  อาจท าให้สถานการณ์ผกผันให้กลับมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้  ดังนั้นการฝึกทหารเป็นรายบุคคลให้เกิด
ความช านาญในการใช้อาวุธและรู้หลักยุทธวิธีในการเคลื่อนที่    จะช่วยสถานการณ์คับขันลดการสูญเสียของ
ฝ่ายเราได้ 
๑.  หลักการฝึก 

๑.๑  การฝึกบุคคล   เร่ิมจากการฝึกบุคคลท าการรบในเร่ือง 
   ก.  การตรวจการณ์ 
   ข.  การเคลื่อนที่  การว่ิงโผ  การคลาน 
   ค.  การใช้ที่ก าบัง 
   ง.  สถานการณ์และโอกาสที่จะเคลื่อนที่ 

๑.๒  การฝึกการใช้อาวุธ 
    ก.  ฝึกให้ทหารมีความเชื่อมั่นในอาวุธประจ ากาย    มีการปรนนิบัติบ ารุงให้อาวุธพร้อมใช้การได้อยู่ 

ตลอดเวลา  มีความส านึกว่าอาวุธคือเพื่อนตาย 
    ข.  การจับถืออาวุธ  ต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคยมีความคล่องตัว     จะต้องไม่คิดว่าอาวุธคือ ภาระท า 

ให้เกิดความยุ่งยาก 
    ค.  ฝึกการเคลื่อนที่ประกอบอาวุธในทุกโอกาส  เช่น  การออกก าลังกายทั้งการว่ิงและ การเล่นกาย  

บริหาร 
    ง.  ฝึกการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีประกอบอาวุธ  เช่นการวิ่งโผ การคลาน  การลอดลวดหนาม 
    จ.  ฝึกการใช้เคร่ืองก าบังประกอบท่ายิง  ให้สามารถใช้ที่ก าบังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ขณะเดียวกัน 

ต้องใช้อาวุธยิงได้อย่างแม่นย ารวดเร็ว 
    ฉ.  ฝึกท่ายิงและการยิงฉับพลันให้เกิดความคล่องตัว  เอาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ จับภาพเล็งแล้ว 

ลั่นไกให้เร็วที่สุด  โดยยิ่งกระท าบ่อยครั้งเท่าใดยิ่งเพิ่มความช านาญและความแม่นย ามากเท่านั้น 
    ช.  ให้ท าการฝึกในสนามในลักษณะการเคลื่อนที่เข้าที่ก าบัง และท าเล็งและลั่นไก  โดยไม่มีกระสุน 

ใช้โปรแกรมการปรากฏของเป้าเหมือนการปฏิบัติจริง   โดยมีครูวิ่งตามประกบเมื่อจบการปฏิบัติแล้ว   ให้ครู
วิจารณ์การปฏิบัติทั้งนี้จะต้องท าจนผู้รับการฝึกเกิดความช านาญ    ถึงจะให้ปฏิบัติด้วยกระสุนจริง    ทั้งนี้เพื่อ
การประหยัดกระสุนและให้เกิดความปลอดภัยในการฝึก 
๒.  การประเมินผล 

 ๒.๑  ใช้การประเมินผลจากผลการยิงที่ปรากฏบนแผ่นเป้ากระดาษซึ่งจะคิด  ๑  นัด  ต่อ  ๑  คะแนน 
 ๒.๒  การประเมินจากการเคลื่อนที่และการใช้ที่ก าบังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อาจจะคิดเกณฑ์การตัด

คะแนนในแต่ละจุดที่บกพร่องโดยจะน าไปลบออกจากคะแนนที่ยิงได้ 



การฝึกการยิงปืนเป็นบุคคล  เป็นคู่  เป็นชุดยิง และเป็นหมู่ 

การวางตัวขั้นต้น 
 ๑.๑ ก าลังพลทั้งหมู่จะถกูวางตัวในรูปขบวนหมู่หน้ากระดานตามกระสอบทรายหมายต าแหน่ง ณ แนว
วางตัว 
 ๑.๒ การวางตัวแนวที่ ๑ จะเป็นพลทหารต าแหน่งต่าง ๆ ของแต่ละชุดยิง  จ านวน ๘ นาย  ตั้งแต่หมายเลข
หนึ่งถึงแปด โดยให้ทหารแต่ละนายจ าหมายเลขคี่ เลขคู่ ของตนเอง การวางตัวแนวที่ ๒ คือ หน.ชุดยิง ก และ 
หน.ชุดยิง ข หน.ชุดยิงทั้ง ๒ นายนี้  จะควบคุมและสั่งการต่อจากผู้บังคับหมู่ การวางตัวแนวที่ ๓ คือ ผบ.หมู่ 
ปล. ซึ่งต าแหน่งวางตัว จะอยู่กึ่งกลางระหว่างชุดยิง ก และ ชุดยิง ข ผบ.หมู่เป็นผู้สั่งการไปยัง หน.ชุดยิง หน.
ชุดยิงจะสั่งการต่อไปยังก าลังพลภายในชุดของตนเอง 
 ๑.๓ การวางตัวที่แนววางตัว ให้ใช้ท่านอนยิง  

 

การปฏิบัติการโจมตีของหมู่ปืนเล็ก 
( การโจมตี ๒ ทิศทาง ) 

กล่าวท่ัวไป 
                 แบบฝึกท าการรบของทหารราบ อธิบายถึงการที่หมวด และหมู่ปืนเล็กจะใช้การยิงและการด าเนิน
กลยุทธ์เข้าคลี่คลายสถานการณ์อย่างรวดเร็วได้อย่างไร  การที่จะปฏิบัติดังกล่าวได้ ผู้บังคับหน่วยจะต้องตัด 
สินใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ค าสั่งด้วยวาจา ที่กะทัดรัด ชัดเจน และด้วยความรวดเร็ว 
๑.  ค าจ ากัดความ 
        ในคู่มือราชการสนาม ว่าด้วยการฝึกที่เน้นการรบ (รส.๒๕ - ๑๐๑) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “ เป็นการปฏิ 
บัติการร่วมกันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้กระบวนการหรือกรรมวิธีในการแสวงข้อตกลงใจอย่างประณีต ” 
        ก.  ลักษณะของการฝึกท าการรบ มีดังนี้ 
            - ต้องการให้ ผบ.หน่วย สั่งการให้น้อยที่สุดในการบรรลุภารกิจ และให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง
กองทัพบก 
            - ล าดับขั้นการปฏิบัติงานที่ส าคัญอันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการรบ    หรือล่อแหลมต่อชีวิต 
            - ประยุกต์ใช้กับหน่วยระดับหมวดปืนเล็กหรือหน่วยที่เล็กกว่าได้ 
            - ฝึกให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติของข้าศึก  หรือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับหน่วย 
            - เป็นการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้สามารถท าการรบได้อย่างมั่นใจ 
        ข. การที่หมวดปืนเล็กจะมีความสามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการที่ผู้บังคับหมวดและ
ก าลังพลภายในหมวดสามารถจัดการกับการปฏิบัติที่ส าคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น จะต้องรู้วิธีปฏิบัติโดยฉับ 
พลันในการปะทะกับข้าศึก  และจะต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไร  การฝึกจะถูกจ ากัดด้วยสถานการณ์ 



ที่ต้องการการตอบสนอง  ดังนั้นทหารจะต้องท าการฝึกอย่างต่อเนื่องจนสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว 
และผลจากการฝึกอย่างต่อเนื่องนี้จะท าให้หน่วยขนาดเล็กมีความแข็งแกร่งและมีจิตใจรุกรบ  การฝึกตาม
แบบฝึกท าการรบจะท าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
            - ผู้บังคับหน่วยและทหารทุกคนรู้ว่าอะไรคือการปฏิบัติส าคัญที่จะต้องกระท าด้วยความรวดเร็ว 
            - สามารถเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างราบร่ืน เช่น เปลี่ยน
จากการเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึก เป็นการตั้งรับ เป็นต้น 
            - เป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่เชื่อมโยงทหารเข้ากับกิจเฉพาะของหน่วยในระดับ มว.ปล.และต่ ากว่า 
            - ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของก าลังพลทุกคนและผู้บังคับหน่วย รวมทั้งการฝึกอย่างต่อเนื่อง 
๒.  รูปแบบ 
         รูปแบบของแบบฝึกท าการรบในบทนี้ ประกอบด้วย เร่ืองที่ท าการฝึก  สถานการณ์ซึ่งก าหนดให้หน่วย
หรือผู้บังคับหน่วยท าการฝึก ขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องการ และภาพประกอบสนับสนุนการฝึก ส าหรับหลัก 
ฐานอ้างอิงเพื่อใช้ฝึกท าการรบ สามารถค้นหาได้จากบทต่างๆ หรือแบบฝึกอื่นๆในคู่มือเล่มนี้ ส่วนมาตรฐาน 
การฝึกส าหรับแบบฝึกท าการรบจะอยู่ในคู่มือการฝึกว่าด้วยการฝึกและประเมินผลการฝึกหมู่ปืนเล็กและ
หมวดปืนเล็ก เหล่า ร. (คฝ.๗ – ๘) 

หมู่ปฏิบัติการโจมตี 
ขั้นท่ี ๑  การปฏิบัติเมื่อปะทะกับข้าศึก 
           ก. ทหารที่ตกเป็นป้าหมายการยิงของข้าศึก  ให้รีบหาที่ก าบังที่ใกล้ที่สุดพร้อมทั้งซ่อนพรางตัวจากการ
ตรวจการณ์ของข้าศึกด้วย (รูปที่ ๔- ๓) 
           ข. ชุดยิงที่ปะทะกับข้าศึก  รีบตอบโต้ข้าศึกด้วยการยิงอย่างหนาแน่น เพื่อที่จะข่มหรือกดข้าศึก 
               ๑) ทหารภายในชุดยิงที่ปะทะข้าศึกรีบเคลื่อนที่ (ด้วยการโผหรือคลาน) ไปยังที่ที่สามารถท าการยิง
อาวุธของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถตรวจการณ์ ใช้พื้นการยิงได้ดี  มีการก าบังและซ่อน
พราง  ทหารทุกคนท าการยิงไปยังที่ที่ตรวจการณ์พบข้าศึกหรือคาดว่าข้าศึกจะวางตัวอยู่ พร้อมทั้งรายงานไป
ยัง หน.ชุดยิง 
               ๒) หน.ชุดยิงควบคุมการยิงของทหารในชุด โดยใช้กระสุนส่องวิถีชี้เป้าหรือใช้ค าสั่งมาตรฐาน 
               ๓) ชุดยิงที่ไม่ได้ปะทะกับข้าศึกเข้าที่ก าบังและซอ่นพราง  พร้อมพยายามตรวจการณ์ไปทางปีกและ
ทางด้านหลังของหมู่ของตน 
               ๔) ผบ.หมู่  รายงานการปะทะกับข้าศึกให้ ผบ.มว. ทราบ แล้วเคลื่อนที่ไปยังชุดยิงที่ปะทะข้าศึก 
 



                                
 

รูปท่ี ๔-๑  หมู่ปฏิบัติการโจมตี 

                                
 

รูปท่ี ๔-๒   หมู่ปฏิบัติการโจมตี (ต่อ) 
  



ขั้นท่ี ๒  ก าหนดที่ตั้งของข้าศึก 
           ก. ใช้การสังเกตการณ์  ตรวจการณ์และฟังเสียง  ชุดยิงที่ปะทะข้าศึก  พยายามค้นหาที่ตั้งข้าศึกหรือที่ที่
คาดว่าข้าศึกใช้เป็นที่มั่นสู้รบ  
           ข. ชุดยิงที่ปะทะข้าศึกเร่ิมใช้การเล็งยิงอย่างประณีต 
           ค. ผบ.หมู่ เคลื่อนที่ไปยังจุดที่สามารถตรวจการณ์ไปยังข้าศึกและประเมินสถานการณ์ 
           ง. ผบ.หมู่ ร้องขอการยิงสนับสนุนผ่าน ผบ.มว. ไปยังหน่วยเหนือ  เพื่อท าการกดข้าศึกอย่างฉับพลัน 
(ปกติจะได้รับการสนับสนุนจาก ค.๖๐ มม.) 
           จ. ผบ.หมู่  รายงานขนาดก าลังและที่ตั้งของข้าศึกและข่าวสารอ่ืน ๆ ไปยัง ผบ.มว. (ในขณะที่ ผบ.มว. 
เคลื่อนที่มาข้างหน้า ก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ต่อจาก ผบ.หมู่ ได้อย่างสมบูรณ์) 
ขั้นท่ี ๓  ยิงข่ม/ กดข้าศึก 
           ผบ.หมู่ พิจารณาว่าชุดยิงที่ปะทะข้าศึกอยู่นั้น สามารถยิงกดข้าศึกได้หรือไม่  โดยสังเกตจากปริ
มาตรการยิงและความมีประสิทธิภาพของการยิงจากข้าศึกที่ยิงโต้ตอบกลับมา 
           ก.  ถ้าชุดยิงสามารถยิงกดข้าศึกได้  ชุดยิงนั้นคงท าการยิงกดข้าศึกต่อไป 
               ๑) ชุดยิงท าการยิงตัดรอนหรือข่มอาวุธประจ าหน่วยของข้าศึกเป็นอันดับแรก 
               ๒) ชุดยิงใช้ ลย.ควัน (M.203) ยิงไปยังที่ตั้งข้าศึกเพื่อจ ากัดการตรวจการณ์ของข้าศึก 
               ๓) หน.ชุดยิงใช้การควบคุมการยิงโดยใช้กระสุนส่องวิถีชี้เป้า หรือใช้ค าสั่งยิงมาตรฐาน การยิงจะ 
ต้องการเล็งอย่างดี  และเป็นไปอย่างต่อเน่ืองไม่มีการหยุดชะงัก 
               ๔) คู่บัดดี้ภายในชุดยิง  จะต้องใช้เทคนิคการผลัดเปลี่ยนซองกระสุนโดยมิให้การยิงต้องหยุดชะงัก 
            ข. ถ้าหากชุดยิงไม่สามารถยิงกดข้าศึกได้ ผบ.หมู่ จะต้องสั่งการให้ชุดยิงที่ไม่ได้ปะทะกับข้าศึกจัดต้ัง
เป็นฐานยิงสนับสนุน  ผบ.หมู่ รายงานสถานการณ์ไปยัง ผบ.มว. ซึ่งตามปกติแล้วหมู่นั้นจะต้องท าหน้าที่เป็น
ฐานยิงให้กับหมวด  หมู่นั้นยังคงยิงอย่างต่อเนื่องเพื่อข่มข้าศึกและปฏิบัติตามค าสั่งของ ผบ.มว. (ผบ.มว., พล
วิทยุ,  ผตน.ของ มว., ชุดยิง ปก. ๑ ชุด และ ผบ.หมู่ ของหมู่ถัดไป  พร้อมด้วย รอง ผบ.มว. และชุดยิง ปก. อีก 
๑ ชุด ด าเนินการให้พร้อมเคลื่อนที่และปฏิบัติตามแบบฝึกท าการรบที่ ๑  มว. เข้าโจมต)ี 
ขั้นท่ี ๔  เข้าโจมตี 
           ถ้าหากชุดยิงที่ปะทะขา้ศึกสามารถยิงกดข้าศึกได้ ผบ.หมู่ จะพิจารณาว่าชุดยิงที่ไม่ได้ปะทะนั้น
สามารถด าเนินกลยุทธ์ได้หรือไม่  และประเมินสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 
               - ก าหนดที่ตั้งของข้าศึกและเคร่ืองกีดขวาง 
               - ก าหนดขนาดก าลังของข้าศึกที่ปะทะอยู่กับหมู่ของตน (พิจารณาจากจ านวนอาวุธกลของข้าศึก 
การปรากฏของยานพาหนะ การใช้การยิงสนับสนุนด้วยอาวุธวิถีโค้งเหล่านี้จะเป็นสิ่งบอกชี้ถึงขนาดก าลัง
ของข้าศึก) 
               - พิจารณาปีกที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดล่อแหลม 
               - พิจารณาแนวทางเคลื่อนที่ที่มีการก าบังและซ่อนพราง  เพื่อเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึก 



               ก. ถ้าหากชุดยิงที่ปะทะข้าศึก  สามารถยิงกดข้าศึกได้ ผบ.หมู่ สั่งการให้ชุดยิงอีกชุดหน่ึงด าเนินกล
ยุทธ์เข้าโจมตีข้าศึกทันที 
                   ๑)  ผบ.หมู่ สั่งการและก ากับดูแลให้ชุดยิงที่ปะทะข้าศึกยิงสนับสนุนการเคลื่อนที่ให้อีกชุดยิง  
ผบ.หมู่  เป็นผู้น าหรือก ากับให้ชุดยิงที่ด าเนินกลยุทธ์เข้าโจมตีข้าศึกใช้แนวทางการเคลื่อนที่ที่จะเข้าไปสู่ที่มั่น
ของข้าศึก  (ชุดยิงที่ด าเนินกลยุทธ์จะต้องใช้อ านาจการยิงที่รุนแรงและต่อเน่ืองตลอดการเข้าโจมตีและ
ตะลุมบอน  การส่งมอบความรับผิดชอบในการก ากับการยิงสนับสนุนจากชุดยิงที่ท าหน้าที่เป็นฐานยิงมอบ
ให้กับชุดยิงที่เข้าตะลุมบอนนั้นมีความส าคัญยิ่ง)  
                   ๒) เมื่อชุดยิงที่ด าเนินกลยุทธ์เร่ิมเข้าใกล้ที่หมาย ผบ.หมู่  จะให้สัญญาณการเคลื่อนที่หรือย้ายการ
ยิงสนับสนุนไปยังปีกอีกด้านหนึ่งของที่หมาย 
                   ๓) ชุดยิงที่เข้าตะลุมบอนใช้การยิงและการเคลื่อนที่เข้าท าลายข้าศึก ณ ที่หมาย  (ชุดยิงที่ท าการยิง
สนับสนุนจะต้องสามารถตรวจการณ์เห็นปีกด้านใกล้ของชุดยิงที่เข้าตะลุมบอน) 
                       ก) หน.ชุดยิงที่เคลื่อนที่เข้าตะลุมบอนจะต้องใช้เส้นทางหรือแนวทางการเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมาย  
โดยอาศัยการก าบังและการซ่อนพราง ชุดยิงปรับรูปขบวนเป็นสามเหลี่ยมแหลมหน้าเกือบจะเป็นเส้นตรง
ในขณะเข้าตะลุมบอน 
                        ข)  ทหารภายในชุดยิงเทคนิคการเคลื่อนที่เป็นบุคคลหรือการเคลื่อนที่เป็นคู่ 
บัดดี้ ในขณะเข้าประชิดข้าศึกโดยรักษารูปขบวนของชุดยิงไว้ในช่วงสุดท้ายของการเคลื่อนที่  ทหารจะต้อง
เข้าที่ก าบังและซ่อนพราง  แล้วท าการยิงไปยังข้าศึก 
               ข. ถ้าหากชุดยิงที่ปะทะข้าศึกไม่สามารถยิงกดขา้ศึกได้หรือไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้  ผบ.หมู่ 
จะสั่งการให้ชุดยิงนั้นท าการยิง เพื่อเพิ่มอ านาจการยิงกดของหมู่ รายงานให้ ผบ.มว.ทราบ ขอทราบค าสั่งการ
ปฏิบัติต่อไป  ในขณะที่ยังคงท าการยิงอย่างรุนแรงและต่อเน่ืองไปยังข้าศึก และปฏิบัติตามค าสั่งของ ผบ.มว. 
ขั้นท่ี ๕  การเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่ 
           ก. เมื่อชุดยิงที่เข้าตะลุมบอนสามารถยึดที่มั่นของข้าศึกได้แล้ว  ผบ.หมู่ จะจัดการระวังป้องกันเฉพาะ
ต าบลนั้น (หมู่จะต้องเตรียมการเพื่อต้านทานและเอาชนะการเข้าตีโต้ตอบของข้าศึก ผลสรุปของการเข้าโจมตี
นั้นหมู่จะตกอยู่ในความล่อแหลมมากที่สุด) 
               ๑)  ผบ.หมู่    จะส่งสัญญาณให้ชุดยิงที่ท าหน้าที่ยิงสนับสนุนเคลื่อนที่ขึ้นมายังพื้นที่ที่แบ่งมอบให้ 
               ๒)  ผบ.หมู่ แบ่งมอบเขตรับผิดชอบให้ทั้ง ๒ ชุดยิง 
               ๓)  ผบ.หมู่ ก าหนดที่ตั้งยิงของอาวุธยิงหลัก 
               ๔)  ทหารทุกคนจัดเตรียมที่มั่นต้ังรับเร่งด่วน 
               ๕) ผบ.หมู่ จัดท าและพัฒนาแผนการยิงสนับสนุนเพื่อต้านทานการเข้าตีโต้ตอบของข้าศึก (เมื่อ มว. 
เคลื่อนที่ขึ้นมาถึงหมู่  ผบ.หมู่ จะส่งแผนการยิงให้กับ  ผบ.มว.เพื่อจัดท าแผนของ มว.ต่อไป) 
               ๖) ผบ.หมู่ จัดวางยามคอยเหตุหรือยามตรวจการณ์ เพื่อแจ้งเตือนการปฏิบัติของข้าศึก 
           ข. หมู่จะต้องปฏิบัติกิจเฉพาะต่าง ๆ ดังนี ้
               ๑) จัดตั้งสายการบังคับบัญชาขึ้นใหม่ 



               ๒) แจกจ่ายและขอรับการสนับสนุนการส่งก าลัง สป.๕ 
               ๓) พิจารณาสนับสนุน  สป.๕ ให้กับอาวุธประจ าหน่วยเป็นอันดับแรก 
               ๔) แจกจ่ายยุทโธปกรณ์ที่มีความจ าเป็นและส าคัญยิ่ง  (เช่น วิทยุ  ชุดป้องกัน นชค. เคร่ืองมือตรวจ
การณ์ในเวลากลางคืน 
              ๕) ด าเนินการให้มีการปฐมพยาบาลและส่งกลับผูบ้าดเจ็บ 
               ๖) เสริมช่องว่างที่เกิดขึ้นภายในหน่วย 
               ๗) ด าเนินกรรมวิธีต่อเชลยศึกและยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ 
               ๘) รวบรวมและรายงานข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึกและยุทโธปกรณ์ 
           ค. หน.ชุดยิง  รายงานสถานภาพ สป.๕  ก าลังพลและยุทโธปกรณ์ไปยัง ผบ.หมู่ 
           ง. ผบ.หมู่ เสริมความมั่นคงและรายงานสถานภาพ สป.๕  ก าลังพลและยุทโธปกรณ์ไปยัง ผบ.มว.  
           จ. เมื่อได้รับค าสั่งจาก ผบ.มว. หมู่เร่ิมปฏิบัติภารกิจต่อไป (ผบ.มว. จะติดตามผลความส าเร็จของการ
โจมตีทางปีกของหมู่ด้วยหมู่ที่เหลืออยู่  ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ มว.เข้าโจมตี 
           ฉ. ผบ.หมู่ รายงานสถานการณ์ไปยัง ผบ.มว. 
 

 
 


