
หมู่ปืนเล็ก 

ในการเข้าต ี

๑. 



หมู่ปืนเล็กในการเข้าตี 

    กล่าวทั่วไป 

          * ความจ าเป็นในการใช้ทหารราบ 

-   ทหารราบมีขีดความสามารถปฏิบัติการรบต่อก าลังทาง
พื้นดินของข้าศึกท่ีมียุทโธปกรณ์คล้ายคลึงกัน หรือด้อย
กว่าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเข้าปฏิบัติการ 

๒ 



ภารกิจ 

๓ 

    * ภารกิจของหมู่ปืนเล็ก 

    ในการเข้าตีคือ  การประชิดข้าศึก 

และท าลาย หรือจับข้าศึก 



 การจัดหมู่ปืนเล็ก 

   * ภายในหมู่มี  ๒  ชุดยิงคือ 

                             - ชุดยิง  ก. 

                             - ชุดยิง  ข.  

* หมู่ปืนเล็ก เป็นหน่วยขนาดที่เล็กที่ 

สุดในอัตราการจัดของทหารราบ * 

* ประกอบด้วยก าลังพล  ๑๑  นาย        

๔ 



การจัด 

การจัดหมู่ปืนเล็กในการปฏิบัตกิารเข้าต ี

   ๑ หมู่ปืนเล็กมี ๒ ชุดยิง มีก าลัง ๑๑ นาย 
 ๑.ผบ.หมู่ (จ.ส.อ.)  ๑  นาย 
 ๒.หน.ชุดยิง (ส.อ.)  ๒ นาย 
 ๓.พลยิงเอ็ม ๒๐๓หรือเอ็ม๗๙(พลฯ๒ นาย) 
 ๔.พลปืนเล็กกล  (พลฯ) ๒ นาย 
 ๕.พลปืนเล็ก     (พลฯ)  ๔ นาย 

๕ 



การจัดต าแหน่ง 

 ๑.ผบ.หมู่ 

๒.หน. ชุดยิง     ก.  

๓.พลยิงเอ็ม.๒๐๓ฯ ก.  

๔. พลยิงปล/ก   ฯ ก. 

๕. พล ปล.  ฯ  ก. 

๖. พล ปล.  ฯ   ก. 

๗.หน. ชุดยิง  ข .  

๘. พลยิงเอ็ม ๒๐๓ฯ ข.  

๙. พลยิงปล/ก  ฯ  ข. 

๑๐. พล ปล.  ฯ  ข. 

๑๑. พล ปล.  ฯ  ข. 

ชุด ยิง ก. ยิง ชุดข. 

๖ 



การใช้ 
  หมู่ปืนเล็ก เป็นส่วนด าเนินกลยุทธของหมวดปืนเล็ก 

   ในการปฏิบัติการเข้าตีภายใต้การยิงสนับสนุนของ 

   หมู่ปืนกล 

๗ 



มาตรการควบคุม 

๑.ที่รวมพล                 ๒.ฐานออกตี  

๓.แนวออกตี               ๔.เวลาออกต ี

๕.เส้นแบ่งเขต             ๖.เส้นหลักการรุก  

๗. ทิศทางเข้าตี           ๘.ต าบลตรวจสอบ 

๙.ต าบลติดต่อ              ๑๐.ขั้นการปฏิบัต ิ

๑๑.แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้าย  ๑๒.ที่หมาย 
๘ 



มาตรการควบคุมทางยุทธวิธ ี

๑.ที่รวมพล 

•มีการก าบังและการซ่อนพราง 

•กว้างขวางพอที่จะกระจายก าลัง 

•มีเส้นทางเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเหมาะสม 

•ปลอดภัยจากการโจมตีทั้งทางอากาศและทางพื้นดิน 

•ถ้าสามารถท าได้ควรเลือกให้พันระยะยิงของปืนใหญ่ ๙ 



๒.ฐานออกต ี

* ทีซึ่งมีการก าบังซ่อนพรางแห่งสุดท้ายใกล้แนวออกตี
(หลังแนว) 
* หมวดจะวางก าลังในรูปขบวนเข้าตี 
* ประสานการปฏิบัติครั้งสุดท้าย ก่อนผ่านแนวออกตี 
* ส ารวจความเรียบร้อยหลังจากเคลื่อนท่ีจากที่รวมพล  
* ตามหลักการ จะติดดาบ ณ. ฐานออกตีนี ้
* ใช้เวลาให้น้อยที่สุด จะหยุดเมื่อได้รับค าสั่งจาก ผบ.
ร้อยเท่านั้น 

๑๐ 



๓.แนวออกต ี

*สังเกตไุด้ง่ายในภูมิประเทศ 
*อยู่ห่างจากที่รวมพลประมาณ ๑ ช.ม.เดิน หรือ ๔ ก.ม. 
*ก าหนดขึ้นเพื่อประสานการเริ่มต้นเข้าตี 
*เป็นแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางเข้าตี (โดยประมาณ) 
*อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารฝ่ายเดียวกนั 
*ไม่อยู่ในระยะยิงของอาวุธข้าศึก 
*ถ้าก าหนดในภูมิประเทศไม่ได้ใช้แนวปะทะเป็นแนว
ออกต ี

๑๑ 



๔.เวลาออกตี 

  *เวลาที่หมู่ปืนเล็กที่เป็นหน่วยน า 

 ผ่านแนวออกตี ซึ่งจะปรากฏในค าสั่ง 

เข้าตีของกองร้อย 

คือ 

๑๒ 



๕.เส้นแบ่งเขต 

       *ก าหนดเพื่อให้ทราบพื้นที่รับผิดชอบแต่ละหน่วย มักจะลากยาว
ไปถึงหลังที่หมายเป็นอย่างน้อย 
       *เพื่อประสานการยิงในการยึด  และเสริมความมั่นคง  
    ณ. ที่หมาย 
       *ในระดับหมู่จะไม่ก าหนดเส้นแบ่งเขต เว้นแต่มีเหตุผลอื่นท่ี
จ าเป็น หรือทัศนะวิสัยจ ากัด 
*หน่วยอาจเคลื่อนท่ีและยิงข้ามเส้นแบ่งเขตได้ เมื่อ 
ประสานแล้วเท่านั้น และต้องรายงานให้หน่วยเหนือทราบ 

๑๓ 



๖.เส้นหลักการรุก 

*เส้นที่ลากตามทิศทางไปสู่ข้าศึกช้ีเส้นทางเคล่ือนที่กว้างๆ 
*ในระดับหมู่จะไม่ก าหนดเส้นหลักการรุก 
*หมวดจะเคล่ือนที่ตามเส้นหลักการรุกของกองร้อย 
*หน่วยจะด าเนินกลยุทธ และยิงได้อย่างเสรีในแต่ละเส้นหลัก 
การรุก 
*สามารถหลบเครื่องกีดขวางหรือหลีกเลี่ยงการรบติดพันกับ 
ข้าศึกได ้
*อ้อมผ่านข้าศึกที่ไม่เป็นอันตราย หรือไม่มีผลกระทบต่อ 
ความส าเร็จของภารกิจได้  แต่ต้องรายงานให้ ผบ.หน่วย 
เหนือทราบทันที 

๑๔ 



๗.ทิศทางเข้าตี 

     *เส้นกึ่งกลางก าลังของหมวดซึ่งต้อง 

เคลื่อนที่เกาะทิศทางนี้ตลอดไป 

     *การต้านทานของข้าศึกที่มีผลกระทบ  

ต่อ ความส าเร็จของภารกิจต้องกวาดล้างให ้

หมดตลอดทิศทางเข้าตี 

๑๕ 



๘.ต าบลตรวจสอบ 

*สังเกตุได้ง่ายในภูมิประเทศ 

*ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของหน่วย 

*ใช้เป็นต าบลอ้างอิง ส าหรับรายงานที่อยู่ 

   ของ  ทหารฝ่ายเดียวกัน 

๑๖ 



๙.ต าบลติดต่อ 

       *เป็นต าบลที่ สองหน่วยหรือ 

   มากกว่าใช้พบปะเพื่อประสาน 

   การปฏิบัติกัน 

๑๗ 



๑๐.ขั้นการปฏิบัติ 

*เป็นแนวตั้งฉากกับทิศทางเข้าตสีังเกตงุ่ายในภูมิประเทศ 
*ผบ.ร้อย ก าหนดขึ้นเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหมวด 

*หมวดต้องรายงานเมื่อถึง-ผ่านขั้นการปฏิบัติในแต่ละขั้น 
*ใช้เป็นต าบลอ้างอิงการรายงานที่อยู่ขณะเคลื่อนที ่

*เพื่อให้การด าเนินกลยุทธและยิงสนับสนุนมีประสิทธิภาพ 

*หมวดจะหยุดตามขั้นการปฏิบัติต่างๆเมื่อมีค าสั่งเท่านั้น 

๑๘ 



๑๑.แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้าย 

ที่ที่ใหก้ าบัง ซ่อนพราง และสังเกตุได้ง่ายในภูมิประเทศ 

*ใกลข้้าศึกแต่ไม่เป็นอันตรายจากการยิงสนับสนุน 

*อยู่ห่างที่หมายระยะประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐  เมตร 

*ใช้ประสานการเลื่อน  หรือย้ายการยิงสนับสนุน 

*ปรับรูปขบวนของก าลังเข้าตีก่อนการตะลุมบอน 

*ถ้าหยุดรอหน่วยที่ยังมาไม่ถึงให้ใช้เวลาน้อยที่สุด 
๑๙ 



๑๒.ที่หมาย 

•สังเกตไุด้ง่ายในภูมิประเทศ 

•ควรให้บรรลุความส าเร็จร่วมกัน 

•อยู่ในระยะยิงหวังผลของ ค.ในอัตรากองร้อย 

•ไม่กว้างและลึกเกินไปยึดได้แล้วต้องควบคุมได้ 

๒๐ 



ที่รวมพล 

ฐานออกต ี

แนวออกต ี
(วัน.ว. เวลา น.) 

เส้นแบ่งเขต 
ขั้นการปฏิบัต ิ

๒   ๑ 
แนวประสานการ
ปฏิบัต ิ
ขั้นสุดท้าย 

๑๐๐-๑๕๐ ม. 

เขตจ ากัดการรุก 

เส้นหลักการรุก 

ทิศทางการเข้าตี 

ต าบล
ติดต่อ 

ต าบล 
ตรวจสอบ 

๒๑ 

ต าบล
ติดต่อ 

ที่หมาย     

ต าบลตรวจสอบ 



การฝึกท าการรบของหมู่ปืนเล็ก 

๓.การด าเนินกลยุทธตรงหน้าเมื่อเผชิญ 

การต้านทานของข้าศึกในทิศทางตรงหน้า 
๒๒ 

๑. การยิงและการเคลื่อนที่เป็นชุดๆละ ๒ คน 

ภายใต้การยิงต้านทานของข้าศึก 

๒.การยิงและการเคลื่อนที่เป็นพวกในชุดยิง 

ภายใต้การยิงต้านทานของข้าศึก 



การฝึกท าการรบของหมู่ปืนเล็ก 

     ๕.การด าเนินกลยุทธ ทางขวา หรือทาง 

   ซ้ายของหมู่ปืนเล็ก เมื่อเชิญกับการต้าน 

   ทานของข้าศึกในทิศทางตรงหน้าทางขวา 

   หรือทางซ้าย ๒๓ 

   ๔.การด าเนินกลยุทธ  ตรงหน้าทาง 

ขวา หรือทางซ้ายของหมู่ปืนเล็ก  เมื่อ 

เผชิญกับการต้านทานของข้าศึก 



การน าก าลังเข้าที่รวมพล   

* รับการแบ่งมอบพื้นที่จาก ผบ.มว. 

* น าก าลังเข้าวางตัวเป็นบุคคล 

โดยไม่สับสน 

* ก าหนดที่ตั้งยิงอาวุธสมทบ(ถ้าม)ี 

เตรียมการเข้าตี 

๒๔ 



๒๕ 

การปฏิบัติในที่รวมพล 

*การระวังป้องกัน การพราง วางอาวุธยิง 

* การเบิก จ่าย กระสุน  ยุทโธปกรณ์ 

* การเบิก จ่ายเสบียงอาหาร 

* ส่งคืนยุทโธปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น 

* การเตรียมความพร้อมของอาวุธ และ 

ก าลังพล 



การรับ และออกค าสั่งของ ผบ.หมู ่ 

*รับค าสั่งยุทธการตรงตามก าหนดเวลา 

 และสถานที่  ที่ ผบ.มว. ก าหนด 

*จดข้อมูล ซักถามข้อสงสัยให้เข้าใจ 

*ออกค าสั่งตามหัวข้อค าสั่ง ให้ทหารเข้า 

ใจภารกิจของตน(สั้น กระทัดรัด ชัดเจน) 

*ควรจ าลองภูมิประเทศในการสั่งการ 
๒๖ 



การปฏิบัติการเข้าตี 

* การเคลื่อนที่จากที่รวมพลไปยังฐานออกตี 

๒๗ 

* การเข้าตะลุมบอน 

* การปฏิบัติ  ณ  ฐานออกตี 

* การเคลื่อนที่ผ่านแนวออกตี 

* การปฏิบัติ ณ แนวประสานงานขั้นสุดท้าย 

*การปฏิบัติ ณ ที่หมาย 

*การรายงานผลการปฏิบัติ 



การเคลื่อนท่ีจากที่รวมพลไปฐานออกตี 
*ผบ.หมู่ตรวจ  พรางร่างกาย การผูกมัดรัด 

 ตรึงครั้งสุดท้ายก่อนการเคลื่อนที่ 

*น าหมู่เข้าประจ าขบวนหมวดตรงตามเวลา 

*ถ้า ผบ.มว.ไม่ก าหนด ผบ.หมู่จัดรูปขบวน 

ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ 

*ใช้ภูมิประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒๘ 



การปฏิบัติ  ณ ฐานออกตี 

*ขณะรอเวลาออกตี ผบ.หมู่อาจชี้แจงสั่งการ 

เพิ่มเติม ชี้ในภูมิประเทศจริง(แนวออกต,ีที่หมาย) 

*ส ารวจอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นครั้งสุดท้าย 

*ผบ.หมู่วางตัวในที่ซึ่งติดต่อ ผบ.มว.ด้วย 

สายตาได้และสามารถมองเห็นแนวออกต ี

*อาจติดดาบที่นี่  (หรือที่แนวประสานฯ) 
๒๙ 



การเคลื่อนที่ผ่านแนวออกต ี

* เคลื่อนด้วยรูปขบวนที่ หมวดก าหนด 

* เปลี่ยนรูปขบวนตามภูมิประเทศ 

* รักษาการติดต่อระหว่างหน่วยข้างเคียง 

* รายงานสถานการณ์ให้ ผบ.หมวดทราบ 

* แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง 

* อ้อมผ่านพื้นทีกระสุน ป. ตก อย่างรวดเร็ว 

* ข้าศึกยิงต้านทาน ให้ยิงโต้ตอบทันที 
๓๐ 



การปฏิบัติ ณ แนวประสานงานขั้นสุดท้าย 

*รายงาน ผบ.มว.ทันที่ ที่เข้าแนวฯ เรียบร้อย 

*ก าหนดต าบลหลักของที่หมายให้ทหาร 

ทราบ เพื่อควบคุมทิศทางเคลื่อนที่ของหมู่ 

*เข้าตะลุมบอนทันทีเมื่อได้สัญญาณ 

*เดินเร็ว ยิงด้วยการประทับสะโพก 

*หยุดยืนยิงใช้ศูนย์เล็ง เมื่อที่หมายชัดเจน 

*หยุดลง ณ ชายด้านไกลของที่หมาย 
๓๑ 



การปฏิบัติ ณ ที่หมาย 

*กวาดล้างที่หมาย (ท าลาย,ขับไล่,จับเปน็เชลย) 

*ผบ.หมู่น าก าลังเข้าพื้นที่เสริมความมั่นคง 

ณ ชายด้านไกลของที่หมาย 

*ผบ.หมู่ก าหนดที่ตั้ง และมอบเขตการยิง 

ให้ทหารเป็นบุคคล 

*จัดการระวังป้องกัน (ยามคอยเหตุ) 

*เสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย 

*รายงานผลการปฏิบัติ ๓๒ 



การปฏิบัติ ณ ที่หมาย 

* การเสริมความมั่นคง  ณ  ที่หมาย 

* การจัดระเบียบใหม่ 

    -การส ารวจการสูญเสีย  ก าลัพล, 

  อาวุธยทโธปกรณ,์ขวัญ และก าลังใจ 

    -การรายงานผลการปฏิบัติ ตามหัวข้อ 

  อย่างน้อยควรประกอบด้วย….. 

๓๓ 



 หัวข้อการรายงานผลการปฏิบัติ 

๓.  ฝ่ายเรา    - เสียชีวิต  

            - บาดเจ็บ(ระบุต าแหน่ง,กรุปเลือด) 

            - อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เสียหาย 

              - สิ่งท่ีต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 

            - สถานภาพก าลังพล, ขวัญก าลังใจ ๓๔ 

๑.  ผลการปฏิบัติภารกิจ  (ส าเร็จหรือไม่ อย่างไร) 

๒. ข้าศึก       - เสียชีวิต,บาดเจ็บ,จับเป็นเชลย  

                     - อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้(แยกประเภท,จ านวน) 

                     - สถานภาพข้าศึก, พฤติการณ์ต่างๆ 



       ที่รวมพล 

ฐานออกตี 

แนวออกต ี
(วัน.ว. เวลา น.) 

เส้นแบ่งเขต 
ขั้นการเคลื่อนที่ 

ท ม 
}
. ๒  ๑ 

แนวประสานการ
ปฏิบัต ิ
ขั้นสุดท้าย 

๑๐๐-๑๕๐ ม. 

เขตจ ากัดการรุก 

เส้นหลักการรุก 

ทิศทางการเข้าต ี

จุดติดต่อ 

จุดตรวจสอบ 

๓๕ 

๘

จุดติดต่อ 



จบบบบบ 

๓๖ 



หมู่ปืนเล็ก 

ในการเข้าตีกลางคืน  

๑. 

๒๕ 



*เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย 

*เพื่อด ารงความกดดัน 

*เพื่อให้ได้ชัยชนะหรือขยายผล 

*เข้ายึดภูมิประเทศส าคัญ 

*ผลในการจู่โจม 

ความมุ่งหมายของการเข้าตีกลางคืน 

๒ 



มาาตรการควบคุม 

๑.ที่รวมพล 

๒.ฐานออกต ี

๓.จุดออกต ี

๔.จุดแยกหมวด 

๕.จุดแยกหมู่ 

๖. แนวปรัขบวน 

๗.ที่หมาย 

๘.เขตจ ากัดการรุก 

๓ 



๑.ที่รวมพล 

*ผบ.ร้อย เป็นเป็นผู้ก าหนดให้ 

*เป็นพื้นที่ซื่ง ผบ.หน่วยน าก าลังมารวม 

กันเพื่อเตรียมปฏิบัติการขั้นต่อไป 

*ใช้เตรียมการในเรื่องธุระการทั้งมวล 

ให้แล้วเสร็จก่อนการปฏิบัติภารกิจ 

๔ 



๒. ฐานออกตี 

     *อยู่หลังแนวออกตีเล็กน้อย 

* ก าหนดขึ้นเพื่อส ารวจข้อบกพร่อง 

ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนที่ 

ออกจากที่รวมพลเป็นครั้งสุดทาย 

* ในการเข้าตีกลางคืน บางโอกาส 

อาจใช้ฐานออกตีเป็น จุดแยกหมวด 
๕ 



๓.จุดออกตี 

       คือ จุดซึ่งก าหนดขึ้นล่วงหน้า 

บนแนวออกตีเพื่อประโยชฯในการ 

ควบคุมและประสานงานในการ 

เคลื่อนที่ของกองร้อย 

๖ 



    คือจุดท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าบน 

พื้นดิน อาจจะอยู่หน้าหรือหลังแนว 

ออกตีก็ได้  เป็นจุดที่  ผบ.ร้อยจะ 

มอบการควบคุมให้กับ  ผบ.มว.  

เพื่อน าหมวดไปยังพื้นที่แนวปรับ ฯ 

   ผบ.ร้อยเป็นผู้เลือก  สังเกตุง่าย 

ในภูมิประเทศ 

 ๔.จุดแยกหมวด  

๗ 



     คือ  จุดซึ่งก าหนดไว้ล่วงหน้า 

บนพื้นดินเป็นจุดที่ ผบ.มว.จะมอบการ 

ควบคุมบังคับบัญชาให้กับ ผบ.หมู่เพื่อ 

น าหมู่เคลื่อนที่ต่อไปยังแนวปรับรูป 

ขบวน (ผบ. มว.เป็นผู้เลือก มีลักษณะ 

เช่นเดียวกับจุดแยก หมวด) 

๕.จุดแยกหมู่ 

๘ 



      * คือแนวที่ก าหนดขึ้นบนพื้นดิน 

  ผบ.ร้อยเป็นผู้วางแผนไว้ ก่อนที่จะ 

เคลื่อนที่ต่อไปด้วยรูปขบวนหน้า 

กระดาน ปกติจะอยู่หน้าเครื่องกีดขวาง 

๒๐๐  เมตร (ผบ.พัน. เป็นผู้ก าหนด 

หรืออาจมอบให้  ผบ.หน่วยรอง จน 

ถึงระดับ มว.เป็นผู้ก าหนดเอง) 

๖.แนวปรับขบวน 

๙ 



         คือแนวบนพื้นดิน ข้างหน้า, 
 ข้างหลังหรือข้างๆของที่หมาย ซึ่ง  
 หน่วยเข้าตีจะไม่ผ่านแนวน้ี โดยเด็ด 

ขาด  ถ้าก าหนดในถูมิประเทศไม่ได้ 

จะก าหนดเป็นเมตรโดย ผบ.พัน หรือ 

มอบให้หน่วยรอง จนถึงระดับ มว. 

เป็นผู้ก าหนด 

๗.เขตจ ากัดการรุก 

๑๐ 



๘.ที่หมาย 

*  ที่หมายในการเข้าตีกลาง 

จะต่างไปจากเข้าตีกลางวัน 

คือลักษณะเป็น ที่หมายเดียว 

๑๑ 



ฐานออกต ี

ที่รวมพล 

ทม. 

แนวออกตี 

แนวปรับขบวน 

เขตจ ากัดการรุก 

หมายเหตุ  

 กว้างด้านหน้าในการเข้าตี กลางคืน 
 - กองร้อย ๒๐๐ - ๓๐๐ ม. 
 - หมวด    ๑๐๐  -  ๑๕๐ ม. 

จุดแยกหมู ่

จุดออกต ี

๑๒ 



ที่รวมพล 

ฐต./จุดแยกหมู ่

แนวออกตี 

แนวปรับขบวน 

เขตจ ากัดการรุก 

   หมายเหตุ   

กว้างด้านหน้าในการเข้าตี 
                  กลางคืน 
 - กองร้อย ๒๐๐ - ๓๐๐ ม. 
 - หมวด    ๑๐๐  -  ๑๕๐ ม. 

ที่หมาย 

จุดออกตี 

**************************************** 

๑๓ 



     คือ การใช้เครื่องมือท าแสงสว่างขึ้นในเขต

ปฏิบัติการ (ไม่รวมถึงเครื่องท าแสงอินฟราเรด)เพื่อ 

ส่องสว่างสนามรบให้หน่วยเข้าตีกลางคืนได้รับความ

สะดวก 

๖.การส่องสว่างสนามรบ 

๑๔ 



         คือ แสงโดยตรงจากดอกไม้เพลิง, พลุส่องสว่าง,กระสุน

ส่องแสง หรือไฟฉายขนาดใหญ่ เป็นแสงสว่างที่เพียงพอต่อ  

การเล็งยิงอาวุธภาคพื้นดิน และใช้โต้ตอบในการเข้าตี

กลางคืนได้ 

๗.แส่งสว่างโดยตรง 

๑๕ 



        คือ แสงสว่างที่ได้รับจากการ     แสงหรือการกระจาย

ล าแสงของไฟฉาย และบางครั้งเรียกว่า   “พระจันทร์เทียม”   จะ

มีแสงสว่างเท่าพระจันทร์เสี้ยวดวง ถ้าอากาศดีจะมีแสงเท่ากับ 

พระจันทร์ครึ่งดวง 

๘.แส่งสว่างทางอ้อม 

๑๖ 



การปฏิบัติในท่ีรวมพล 

*การระวังป้องกันการพราง 

*การเบิก จ่าย กระสุน  ยุทโธปกรณ์ 

*การเบิก จ่ายเสบียงอาหาร 

*การตรวจความพร้อมของอาวุธ 

*ก าหนดตัวแทนหมู่เพื่อตรวจภูมิประเทศ 

*การใช้สัญญาณบอกฝ่าย และ อื่นๆ 

การเตรียมการเข้าตีของหมู่ 

๑๗ 



การสั่งการของ ผบ.หมู่ 
*สั่งการตามหัวข้อค าสั่งยุทธการ ๕ ข้อ 

*ค าสั่งอย่างน้อย ควรประกอบด้วย 

    -ภารกิจของหมู่ 

    -มาตรการควบคุมในการเข้าตี 

    -ค าแนะน าในการสื่อสาร 

    -ที่อยู่ของ ผบ.หมู่ 

    -รูปขบวนในการเคลื่อนที่ 

    -แผนเผชิญเหต ุ ๑๘ 



การเคลื่อนที่จากที่รวมพลไปฐาน
ออกตี * ก าลังพล พร้อมก่อนเวลาเล็กน้อย 

* การจัดรูปขบวนไม่สับสน 

* ผูกมัดยุทโธปกรณ์ไม่ให้เกิดเสียง 

   ขณะเคลื่อนที ่

*เริ่มเคลื่อนที่ได้ตามเวลา 

*รักษาระยะต่อระยะเคียงบุคคล/หน่วย 

*ผบ.หมู่เคลื่อนที่น าต้นขบวน 
๑๙ 



การปฏิบัติ ณ ฐานออกตี 

*ผบ.หมู่น าก าลังเข้าฐานออกตีไม่สับสน 

*ก าลังของหมู่อยู่ในรูปขบวนพร้อมเดิน 

*รักษาวินัย เสียง แสง โดยเคร่งครัด 

*ผบ.หมู่น าก าลังผ่านจุดออกตตีรงเวลา 

๒๐ 



การปฏิบัติ ณ จุดแยกหมู ่

*ผบ.หมู่ต้องหยุดขบวนก่อนถึง จุดแยก 

*ตรวจสอบยอดก าลังพลครั้งสุดท้าย 

*ผู้แทนหมู่ ถามสัญญาณผ่าน ผบ.หมู ่

*ผบ.หมู่ก ากับดูแลให้หมู่เกาะปลายสาย 

โทรศัพย์ติดกับปลายสายของ มว.ก่อน 

แยกเข้าแนวปรับขบวน ๒๑ 



การปฏิบัติ ณ แนวปรับขบวน 

*เคลื่อนที่ให้ช้าลง-หยุดเพื่อตรวจการณ ์

*ผู้แทนหมู่ช่วย ผบ.หมู่น าก าลังวาง ณ   

แนวปรับขบวนเป็นรายบุคคล 

*ต้องวางตัวในลักษณะกระจายก าลัง 

เป็นแถวหน้ากระดาน (นอนยิง)เหลื่อมล้ า 

ตามลักษณะภูมิประเทศ 

*ผบ.หมู่รายงาน ผบ.มว.เมื่อวางตัวเสร็จ 
๒๒ 



การเข้าตะลุมบอน 

*ผบ.หมู่น าก าลังพยายามเคลื่อนที่เข้าหา 

ที่หมายด้วยความระมัดระวังให้ไกล้ที่สุด 

*เริ่มตะลุมบอนเมื่อได้รับสัญญาณหรือ 

เมื่อข้าศึกรู้ตัวและท าการยิง 

*ทุกคนเข้าตะลุมบอนทันทีอย่างพร้อม 

เพรียง จู่โจม และรุนแรง 
๒๓ 



การปฏิบัติ  ณ  ที่หมาย 

*วางตัว ณ ชายด้านไกลของที่หมาย 

ไม่เลยเขตจ ากัดการรุก 

*จัดการระวังป้องกัน(ที่ฟังการ) 

*ผบ.หมู่แบ่งมอบพื้นที่เข้าวางก าลัง 

*ปรับแนวการวางก าลัง เป็บุคคล 

*ก าหนดที่ตั้งอาวุธ  และอาวุธสมทบ 

*รายงานผลการปฏิบัติ จัดระเบียบใหม่ 
๒๔ 



 หัวข้อการรายงานผลการปฏิบัติ 

๓.  ฝ่ายเรา    - เสียชีวิต  

            - บาดเจ็บ(ระบุต าแหน่ง,กรุปเลือด) 

            - อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เสียหาย 

              - สิ่งท่ีต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 

            - สถานภาพก าลังพล, ขวัญก าลังใจ 
๒๕ 

๑.  ผลการปฏิบัติภารกิจ  (ส าเร็จหรือไม่ อย่างไร) 

๒. ข้าศึก       - เสียชีวิต,บาดเจ็บ,จับเป็นเชลย  

                     - อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้(แยกประเภท,จ านวน) 

                     - สถานภาพข้าศึก, พฤติการณ์ต่างๆ 



การใช้หมู่ปืนกล 

 ในการเข้าต ี

๑ 

๘ 



การใช้หมู่ปืนกลในการเข้าต ี

*ในการระวังป้องกันที่รวมพล 

   -ผบ. มว.ก าหนดที่ตั้งยิงทั่วไปให ้

   -ผบ.หมู่ ปก.ก าหนดที่ตั้งยิงที่แน่นอน 

   -ที่ตั้งมีการก าบัง ซ่อนพราง 

   -ผบ.หมู่ ปก.มอบเขตการยิงให้ปก. 

   -ดัดแปลงภูมิประเทศตามความจ าเป็น 
๒ 



การเคลื่อนที่จากที่รวมพลไปฐาน
ออกตี  *อยู่ในการควบคุมการใช้ของ ผบ.มว. 

       ๑.ใช้เส้นทางปกปิดก าบัง 

       ๒.ใช้รูปขบวนเดินที่เหมาะสม 

       ๓.ปฏิบัติด้วยความเงียบ และ 

           ระมัดระวัง 

๓ 



การปฏิบัติ ณ ฐานออกตี 

  *ประจ าอยู่ ฐานออกตีลักษณะ 

ที่เป็นไปตามแผนการใช้ ปก. 

ทางยุทธวิธี และอยู่ไม่นานนัก 

กว่าจะถึงเวลาออกตี 

 
๔ 



การเคลื่อนที่ผ่านแนวออกต ี

*ปก.จะเข้าที่ตั้งยิงบริเวณแนวออกตีหรืออาจ 

เคลื่อนไปกับส่วนด าเนินกลยุทธ  สนับสนุน 

ด้วยการยิงจากที่ตั้งหน้าแนวออกตี 

*ผบ.หมู่ ปก.ควบคุมการยิงของ ปก.เพื่อ 

แก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ่น อย่างถูก 

ต้องและมีประสิทธิภาพ 
๕ 



การเข้าตะลุมบอน 

* เข้าที่ตั้งยิงที่สามารถช่วยการเคลื่อน 

ที่ของหมู่ ปล.ได้อย่างดีที่สุด 

* ตั้งอยู่ไกลไปข้างหน้าเท่าที่จะท าได้ 

เพื่อใช้อ านาจการยิงอย่างหนาแน่น 

และแม่นย าในระหว่างตะลุมบอน 

๖ 



การเสริมความมั่งคง ณ ที่หมาย 

* ผบ.หมู่ก าหนดที่ตั้งยิง ปก.ที่แน่นอน 

ให้แก่พลประจ าปืนทุกคน 

* มอบเขตการยิงและทิศทางยิงหลัก 

ให้ปก.ทั้งสองกระบอก 

* ก าหนดให้ ปก. ทั้งสองกระบอกเข้าที่ 

ตั้งยิงชั่วคราว เพื่อให้สามารถยิงได้เมื่อ 

มีสถานการณ์เกิดขึ้น ๗ 



สรุป 

๘ 




