
หลักพื้นฐานการรบด้วยวิธีรุก 
 

              ความมุ่งหมายของการรบด้วยวิธีรุก คือ เพื่อท ำลำยก ำลัง และควำมตั้งใจในกำรต่อสู้ของฝ่ำยข้ำศึก 
เพื่อยึดภูมิประเทศ พิสูจน์ทรำบก ำลัง และกำรวำงก ำลังของข้ำศึก หรือเพื่อลวงหันเหควำมสนใจหรือตรึงก ำ 
ลังข้ำศึก      
             โดยปกติหมวดและหมู่ปืนเล็กจะปฏิบัติกำรรบด้วยวิธีรุกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยใหญ่ แต่ก็สำมำรถ
ปฏิบัติกำรรบด้วยวิธีรุกในบำงรูปแบบเป็นอิสระได้ ผลส ำเร็จจะอยู่ที่ผู้บังคับกองร้อยสำมำรถใช้อ ำนำจก ำลัง
รบอย่ำงเหมำะสม ณ จุดที่ต้องกำรผลแตกหัก 
              คุณลักษณะของกำรรบด้วยวิธีรุก ประกอบด้วย  
                          -  ควำมอ่อนตัว  
                          -  กำรจู่โจม  
                          -  กำรรวมก ำลัง  
                          -  ควำมเร็ว  
                          -  ควำมห้ำวหำญ 
               กำรปฏิบัติกำรรบด้วยวิธีรุก ประกอบด้วย  
                          -  กำรเคลื่อนที่เข้ำปะทะ  
                          -  กำรเข้ำตี  
                          -  กำรตีโฉบฉวย  
                          -  กำรลำดตระเวน และระวังป้องกัน  
                          -  กำรซุ่มโจมตี 
              ก.  การเคลื่อนท่ีเข้าปะทะ  เป็นกำรปฏิบัติเชิงรุกเข้ำหำข้ำศึก  โดยมีควำมมุ่งหมำยเพื่อให้ปะทะข้ำศึก 
หรือเพื่อกลับเข้ำปะทะกับข้ำศึกใหม่ โดยปกติมักจะขำดข่ำวสำรข้ำศึกอย่ำงละเอียด ทันทีที่ปะทะข้ำศึกหน่วย
จะรีบคลี่คลำยสถำนกำรณ์ให้ทรำบจุดแข็งและจุดอ่อนของข้ำศึกโดยเร็ว    ตำมปกติหมวดปืนเล็กจะเคลื่อนที่
เข้ำปะทะเป็นส่วนหน่ึงของกองร้อย 
                   ข้อพิจำรณำในกำรวำงแผนและปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เข้ำปะทะประกอบด้วย 
              - เร่ิมปะทะข้ำศึกด้วยก ำลังส่วนน้อยที่สุดก่อน 
              - ปกปิดก ำลังส่วนใหญ่ไม่ให้ถูกตรวจพบ จนกว่ำจะใช้เข้ำท ำกำรรบ 
              - ระวังป้องกันรอบตัวตลอดเวลำ 
              - รำยงำนข่ำวสำรทั้งสิ้นที่รวบรวมได้อย่ำงรวดเร็ว  และถูกต้อง 
              - เมื่อปะทะข้ำศึกแล้ว ด ำรงกำรปะทะไว้ตลอดเวลำ 
              - ท ำกำรรบให้ส ำเร็จด้วยก ำลังในระดับต่ ำที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
             ข.  การเข้าตี  เป็นกำรปฏิบัติกำรรบด้วยวิธีรุกแบบหนึ่ง  มีคุณลักษณะที่ส ำคัญ คือ กำรเคลื่อนที่ที่มี
กำรสนับสนุนด้วยกำรยิง  



                   แบบของกำรเข้ำตี มี ๒ แบบ คือ  กำรเข้ำตีเร่งด่วน  และ กำรเข้ำตีประณีต  
                   ข้อแตกต่ำงที่ส ำคัญอยู่ที่ปัจจัยเวลำที่มีอยู่ส ำหรับกำรเตรียมกำรเข้ำตี นอกจำกนี้ยังมีกำรเข้ำตีอีก
แบบหนึ่ง  ซึ่งแยกไว้เป็นกำรเฉพำะ คือ กำรเข้ำตีที่มีควำมมุ่งหมำยพิเศษได้แก่  กำรตีโฉบฉวย  และกำรซุ่ม
โจมตี   ควำมส ำเร็จในกำรเข้ำตีอยู่ที่  
                        -  กำรรวมอ ำนำจก ำลังรบที่ข่มขวัญสูงสุด     
                        -  กำรปฏิบัติอย่ำงรุนแรงต่อก ำลังฝ่ำยศึก   
                   อ ำนำจข่มขวัญ และควำมรุนแรงของทหำรรำบ  ได้มำจำกกำรจู่โจมเป็นส ำคัญ   โดยมีควำมมุ่ง
หมำยเพื่อท ำลำยขวัญ ควำมประสำนสอดคล้อง แผน ควำมเป็นปึกแผ่น และก ำลังใจในกำรสู้รบของข้ำศึก 
                   ควำมส ำเร็จของกำรเข้ำตีอยู่ที่กำรผสมผสำนแผนกำรด ำเนินกลยุทธ์เข้ำกับแผนกำรยิงสนับสนุน 
ทั้งกำรยิงเล็งตรงและเล็งจ ำลองที่สอดคล้องกัน กำรด ำเนินกลยุทธ์และกำรยิงสนับสนนุของหมวดปืนเล็กใน
กำรเข้ำตีนั้น จะมุ่งกระท ำไปยังจุดอ่อน  ปีกด้ำนที่ล่อแหลม หรือด้ำนหลังของข้ำศึก  ทันทีที่ทรำบต ำบลที่จะ 

เข้ำกระท ำกำรดังกล่ำว ผู้บังคับหมวดจะจัดต้ังฐำนยิง (Base of fire) ท ำกำรยิงเพื่อสังหำร ตรึง หรือกดข้ำศึกไว้ 
ณ ต ำบลนั้น แล้วใช้ก ำลังที่เหลือด ำเนินกลยุทธ์ไปยังด้ำนที่สำมำรถเข้ำโจมตีต่อต ำบลดังกล่ำวนั้นได้ 
               ๑.)  การเข้าตีเร่งด่วน  เป็นกำรเข้ำตีที่ด ำเนินกำรโดยก ำลังที่มีอยู่ขณะนั้นเพื่อด ำรงควำมหนุน 
เน่ือง หรือ เพื่อชิงควำมได้เปรียบจำกฝ่ำยข้ำศึก โดยปกติไม่มีเวลำส ำหรับเตรียมกำรอย่ำงละเอียด 
              ๒.)  การเข้าตีประณีต  เป็นกำรเข้ำตีที่มีกำรวำงแผน และประสำนงำนอย่ำงละเอียด มีเวลำพอ
ส ำหรับกำรลำดตระเวนอย่ำงทั่วถึง กำรประเมินค่ำข่ำวกรองที่มีอยู่และอ ำนำจก ำลังรบเปรียบเทียบในเวลำนั้น 
กำรวิเครำะห์หนทำงปฏิบัติหลำยๆหนทำง รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรเข้ำตี  โดยทั่วไปแล้วกำร 
เข้ำตีประณีตจะเป็นกำรเข้ำตีต่อที่มั่นข้ำศึกที่มีกำรจัดระเบียบตั้งรับอย่ำงดี  ซึ่งไม่สำมำรถท ำกำรเข้ำตีเร่งด่วน
ได้ หรือใช้เมื่อกำรเข้ำตีเร่งด่วนล้มเหลว 
               ๓.)  การตีโฉบฉวย  เป็นกำรเข้ำตีเจำะลึกเข้ำไปพื้นที่ของข้ำศึก เพื่อรวบรวมข่ำวสำร ท ำให้ข้ำ 
ศึกสับสน หรือเพื่อท ำลำยที่ตั้งข้ำศึก เมื่อบรรลุควำมมุ่งหมำยแล้วท ำกำรถอนตัวกลับตำมแผนที่วำงไว้ 
               ๔.)  การซุ่มโจมตี  เป็นกำรเข้ำตีด้วยกำรยิงอย่ำงจู่โจมจำกที่วำงตัว ซึ่งปกปิดก ำบัง อำจกระท ำ
ต่อข้ำศึกขณะเคลื่อนที่ หรือหยุดอยู่กับที่ก็ได้ กำรซุ่มโจมตีเป็นกำรผสมผสำนคุณลักษณะที่ได้เปรียบจำกกำร
รบด้วยวิธีรุก และวิธีรับร่วมกัน 
            ค.  การใช้ความริเร่ิมในการเข้าตี กำรที่จะช่วงชิง และรักษำไว้ซึ่งควำมริเร่ิมนั้นมิใช่กระท ำด้วยกำรจู่
โจมเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่ต้องวำงแผนและเตรียมกำรส ำหรับปฏิบัติกำรรบเป็นอย่ำงดีด้วย และต้องมีกำร
ปฏิบัติต่ำง ๆ ดังนี้ คือ ค้นหำข้ำศึกให้พบก่อนเป็นล ำดับแรก  หลีกเลี่ยงกำรตรวจพบจำกฝ่ำยข้ำศึก  ตรึงข้ำศึก  
ค้นหำ หรือสร้ำงจุดอ่อนข้ำศึก  และด ำเนินกลยุทธ์  เพื่อขยำยผลต่อจุดอ่อนนั้น   ด้วยกำรเข้ำโจมตีอย่ำงรวด 
เร็วและรุนแรง 
             ๑.)  กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร    ผู้บังคับหมวดใช้ระเบียบกำรน ำหน่วยเพื่อให้มั่นใจว่ำได้
มีกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนที่ส ำคัญ  ส ำหรับเตรียมกำรรบครบถ้วนทุกขั้นตอน นอกจำกนั้นยังใช้หัวข้อกำร



ประเมินสถำนกำรณ์ เพื่อวิเครำะห์ปัจจัย METT-T และเพื่อพิจำรณำหำหนทำงปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำผู้บังคับหน่วยทุกระดับทหำรทุกคน รวมทั้งยุทโธปกรณ์ต่ำง ๆ สำมำรถปฏิบัติกิจเฉพำะต่ำง ๆ ที่
จ ำเป็นต่อกำรบรรลุภำรกิจเป็นส่วนรวมได้เป็นอย่ำงดี 
             ๒.)  ค้นหำข้ำศึก ผู้บังคับหมวดสำมำรถค้นหำข้ำศึกได้โดยรู้หลักนิยมของข้ำศึก วิเครำะห์ภูมิ
ประเทศตำมที่รู้หลักนิยมข้ำศึก และหลังจำกนั้นลำดตระเวนค้นหำให้พบข้ำศึก 
             ๓.)  หลีกเลี่ยงกำรถูกตรวจพบ หมวดปืนเล็ก  หลีกเลี่ยงกำรถูกตรวจพบโดยเคลื่อนที่ตำมแนว 
ทำงที่ข้ำศึกไม่คำดคิด  ซึ่งโดยธรรมดำย่อมเป็นแนวทำงที่ยำกล ำบำก   เพื่อใช้ลักษณะภมูิประเทศปิดบังกำร
เคลื่อนที่ ใช้เทคนิคกำรพรำงอย่ำงเหมำะสม และใช้วิธีกำรเคลื่อนที่แบบลักลอบ  เมื่อสำมำรถหลีกเลี่ยงกำร
ถูกตรวจพบได้ย่อมท ำให้หมวดปืนเล็กเป็นฝ่ำยจู่โจมได้ตลอดเวลำ   แต่ควำมส ำเร็จเหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับจินตนำ 
กำรและควำมคิดที่ละเอียดอ่อนกว้ำงไกล ของผู้บังคับหมวดและควำมเข็งแกร่ง อดทน ของทหำรทุกคน 
                     ๔.)  ตรึงข้ำศึก หมวด และหมู่ปืนเล็กตรึงก ำลังข้ำศึกโดยกำรยิงกด เพื่อสังหำรข้ำศึกส่วนที่อยู่
นอกกำรก ำบัง และท ำลำยระบบอำวุธต่ำงๆ    อย่ำงน้อยที่สุดต้องท ำให้ลดควำมหนำแน่นและควำมแม่นย ำ 
ในกำรยิงของข้ำศึกได้ 
             ๕.)  ค้นหำหรือสร้ำงจุดอ่อน    ท ำได้ด้วยกำรค้นหำช่องว่ำงภำยในแนวปีกด้ำนที่ล่อแหลม หรือ
ต ำบลอับกระสุนจำกกำรยิงของข้ำศึก หำกไม่สำมำรถค้นหำจุดอ่อนได้จะต้องท ำให้เกิดจุดอ่อนขึ้นเช่นใช้กำร
ยิงกด หรือกำรจู่โจมด้วยกำรปรำกฏตัวจำกทิศทำงข้ำศึกไม่คำดคิด 
             ๖.)  ด ำเนินกลยุทธ์เพื่อขยำยผลจุดอ่อน   ท ำได้ด้วยกำรเคลื่อนที่ไปยังต ำบลซึ่งให้กำรก ำบังและ
ซ่อนพรำงดีที่สุด และจำกต ำบลนั้นเข้ำโจมตี  เพื่อท ำลำยเอำชนะหรือจับเป็นเชลย 
             ๗.)  เสริมควำมมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ หมวดและหมู่ปืนเล็กต้องรีบเสริมควำมมั่นคงในพื้น 
ที่ที่วำงก ำลังอยู่  เพื่อป้องกันกำรตีโต้ตอบของข้ำศึก  หลังจำกนั้นท ำกำรจัดระเบียบใหม่เพื่อเตรียมปฏิบัติภำร 
กิจต่อไป 
            ง.  มาตรการควบคุม    ผู้บังคับหมวดใช้ภำพสัญลักษณ์ทำงทหำรเป็นมำตรกำรควบคุม    ส ำหรับกำร
เคลื่อนย้ำย   กำรวำงก ำลัง  และกำรยิงของหมวด 
             ๑.)  มำตรกำรควบคุม   ไม่ได้มีไว้เพื่อจ ำกัดเสรีในกำรปฏิบัติ    ผู้บังคับหมวดก ำหนดมำตรกำร
ควบคุม   เพื่อ แสดงเจตนำรมณ์เน้นน้ ำหนักควำมพยำยำมของหมวดหรือหมู่  และเพื่อให้มั่นใจในควำมประ 
สำนสอดคล้อง  มำตรกำรควบคุมแต่ละชนิดควรมีควำมมุ่งหมำยเฉพำะเพื่อกำรบรรลุภำรกิจเป็นส ำคัญ หำก 
ยังไม่มีควำมมุ่งหมำยดังกล่ำวผู้บังคับหมวดยังไม่ควรน ำมำใช้ 
             ๒.)  มำตรกำรควบคุมสำมำรถก ำหนดบนแผนที่ แผ่นบริวำรยุทธกำร ภำพสังเขปยุทธกำรหรือ
ภูมิประเทศจ ำลองก็ได้  แต่ต้องพยำยำมใช้หลักควำมง่ำยในกำรก ำหนดและกำรตีควำม มำตรกำรควบคุมใน
กำรรบด้วยวิธีรุก ประกอบด้วย   ที่รวมพล   ฐำนออกตี   เส้นแบ่งเขต   เส้นทำงเคลื่อนที่  จุดแยก  จุดเร่ิมต้น   
เส้นหลักกำรรุก  ทิศทำงเข้ำตี  แนวขั้น  จุดตรวจสอบ  ฐำนโจมตีที่หมำย จุดประสำนงำน จุดนัดพบ  ช่องทำง
แทรกซึม แนวปรับรูปขบวน และแนวจ ำกัดกำรรุก รำยละเอียดและตัวอย่ำงกำรใช้มำตรกำรควบคุม ศึกษำได้
จำก  รส. ๑๐๑-๕-๑ 



              จ.)  การเข้าตีระหว่างทัศนะวิสัยจ ากัด    ท ำให้ได้มำซึ่งกำรจู่โจม    หลีกเลี่ยงกำรสูญเสียอย่ำงหนัก 
สร้ำงควำมตื่นตระหนกแก่ข้ำศึกส่วนที่อ่อนแอ และขำดระเบียบ   ขยำยผลแห่งควำมส ำเร็จ ด ำรงควำมหนุน
เน่ือง และสร้ำงควำมกดดันต่อก ำลังข้ำศึก หมวดและหมู่ปืนเล็กเข้ำตีเวลำใดก็ได้ในระหว่ำงทัศนะวิสัยจ ำกัด  
ควำมมืด  หมอก  ฝนตกหนัก หรือหิมะตก รวมทั้งควันและฝุ่นในสนำมรบ  ช่วยท ำให้เกิดสภำพทัศนะวิสัย
จ ำกัด ซึ่งอ ำนวยให้หมวดและหมู่ปืนเล็กเคลื่อนที่โดยไม่ถูกตรวจพบจำกฝ่ำยข้ำศึกได้ 
             ๑.)  หลักพื้นฐำนกำรเข้ำตีระหว่ำงทัศนะวิสัยจ ำกัด  ประยุกต์ใช้หลักกำรเข้ำตีในเวลำกลำงวัน
และต้องอำศัยปัจจัยต่ำง ๆ ดังนี้ 
                     - หมู่ปืนเล็กต้องได้รับกำรฝึกเป็นอย่ำงดี  
                               - มีแสงตำมธรรมชำติเพียงพอต่อกำรใช้เคร่ืองมือตรวจกำรณ์เวลำกลำงคืน                 
      - แผนกำรปฏิบัติมีควำมง่ำยและมีมำตรกำรควบคุมที่เหมำะสม 
                     - มีกำรลำดตระเวนอย่ำงละเอียด และได้ผลบริเวณที่หมำย  เส้นทำง จุดผ่ำนแนว  ที่ตั้ง
ของส่วนสนับสนุนกำรเข้ำตีด้วยกำรยิง  และที่ตั้งที่ส ำคัญอ่ืน ๆ 
             ๒.)  ข้อพิจำรณำ ผู้บังคับหมวดต้องพิจำรณำถึงควำมยุ่งยำกที่เพิ่มมำกขึ้นอันเน่ืองมำจำกสภำพ
ทัศนะวิสัยจ ำกัด ที่จะมีผลต่อกำรปฏิบัติต่ำงๆ ดังนี้ 
                    - กำรควบคุมกำรเคลื่อนที่ทั้งเป็นบุคคล และเป็นหน่วย 
                     - กำรพิสูจน์ทรำบเป้ำหมำย และกำรควบคุมกำรยิงทั้งยิงเล็งตรงและเล็งจ ำลอง 
                     - กำรรักษำทิศทำงในกำรเคลื่อนที่ให้ถูกเป้ำหมำย 
                     - กำรพิสูจน์ทรำบก ำลังฝ่ำยเรำและฝ่ำยตรงข้ำม 
                     - กำรจัดตั้งต ำบลรวบรวม กำรรักษำพยำบำล และกำรส่งกลับผู้บำดเจ็บ 
      - กำรค้นหำที่ตั้ง กำรอ้อมผ่ำน หรือกำรเจำะเคร่ืองกีดขวำงข้ำศึก 
              ฉ. การแทรกซึม   เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรด ำเนินกลยุทธ์ในกำรรบด้วยวิธีรุก เป็นวิธีกำร เคลื่อนที่
เข้ำถึงส่วนหลังของข้ำศึก โดยไม่ต้องสู้รบผ่ำนกำรตั้งรับที่เข้มแข็งของข้ำศึก  หมวดปืนเล็กท ำกำรแทรกซึม
เพื่อเคลื่อนที่ไปยัง หรือผ่ำนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยไม่ให้ข้ำศึกได้ยิน หรือตรวจกำรณ์พบ กำรแทรกซึม มิใช่
ควำมมุ่งหมำยของกำรปฏิบัติกำรรบด้วยวิธีรุก แต่เป็นเพียงวิธีกำรให้บรรลุควำมมุ่งหมำยเท่ำนั้น 
             ๑.)  หมวดปืนเล็กท ำกำรแทรกซึมเพื่อ 
                   - รวบรวมข่ำวสำร 
     - เข้ำตีที่มั่นข้ำศึกจำกด้ำนหลัง 
     - ตีโฉบฉวย หรือซุ่มโจมตี ในพื้นที่ส่วนหลังของข้ำศึก     
                    - จับข้ำศึกเป็นเชลย 
    - ยึดภูมิประเทศส ำคัญเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติของหน่วยอื่น 
                    - สนับสนุนกำรเข้ำตีหลัก 
             ๒.)  กำรแทรกซึม แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน 



                  ก.)  กำรลำดตระเวน เพื่อค้นหำช่องว่ำง จุดอ่อนในแนวตั้งรับ และที่ตั้งข้ำศึก 
                        ข.)  กำรเตรียมกำร ประกอบด้วยวำงแผน ออกค ำสั่ง ประสำนงำนกับหน่วยด้ำนหน้ำและ
ทำงปีก และกำรซักซ้อม  
                         ค.)  กำรแทรกซึม ใช้วิธีกำรแทรกซึมแบบใดแบบหนึ่ง หลีกเลี่ยงกำรปะทะ  และไมต่้อง
สนใจต่อกำรยิงที่ไม่มีประสิทธิภำพของข้ำศึก 
                    วิธีกำรแทรกซึมมีอยู่ ๓ วิธี คือ 
                               (๑) กำรแทรกซึมหลำยช่องทำง  ใช้เมื่อมีช่องทำงแทรกซึมตำมธรรมชำติอยู่แล้ว
หลำยช่องทำง  และลักษณะภมูิประเทศก็เกื้อกูลแก่กำรเคลื่อนที่หลำยช่องทำง   ตำมวิธีนี้หมู่ปืนเล็กแต่ละหมู่
ต่ำงเคลื่อนที่ในช่องทำงของตนเอง        
                                (๒) กำรแทรกซึมช่องทำงเดียว –คร้ังละหมู่ปืนเล็ก ใช้เมื่อมีช่องทำงแทรกซึมตำมธรรม 
ชำติจ ำกัด หรือเมื่อภูมิประเทศไม่เกื้อกูลให้ใช้ช่องทำงแทรกซึมหลำยช่องทำง  ตำมวิธีนี้หมู่ปืนเล็กจะเคลื่อน 
ที่ในช่องทำงเดียวกันแต่ต่ำงเวลำกัน 
                (๓) กำรแทรกซึมช่องทำงเดียว – ๑ หมู่ปืนเล็ก ใช้เมื่อมีช่องทำงแทรกซึมเพียงช่องเดียว
เท่ำนั้นที่หมู่ปืนเล็กสำมำรถใช้เคลื่อนที่ได้ 
     ง.)  กำรเสริมควำมมั่นคง  เป็นกำรปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังของข้ำศึก หรือบริเวณจุดบรรจบ
หน่วย หลังจำกนั้นจึงเคลื่อนที่ไปยังฐำนโจมตี (assault position) หรือจุดนัดพบ ณ ที่หมำยเพื่อปฏิบัติภำรกิจ
ต่อไป 
       จ.)  กำรปฏิบัติภำรกิจ เป็นกำรปฏิบัติภำรกิจตำมที่ได้รับมอบ ซึ่งอำจเป็นภำรกิจท ำลำยก ำลัง 
หรือยุทโธปกรณ์ข้ำศึก ยึดภูมิประเทศส ำคัญ หรือพื้นที่ส ำคัญ จับข้ำศึกเป็นเชลย  หรือเพื่อรวบรวมข่ำวสำร 

 

การวางแผนการยิงสนับสนุนการรบด้วยวิธีรุก 
 

             แผนกำรยิงสนับสนุนในกำรรบด้วยวิธีรุก จะท ำพร้อมกับแผนกำรด ำเนินกลยุทธ์ โดยผสมผสำนกำร
ยิงของอำวุธทุกชนิดตำมแนวควำมคิดของผู้บังคับหมวด ในกำรสนับสนุนแผนกำรด ำเนินกลยุทธ์ของหมวด
ตลอดห้วงกำรปฏิบัติ 
             ก.  แผนกำรยิงต้องสนับสนุน   กำรปฏิบัติทุกขั้นตอนของกำรเข้ำตีครอบคลุมทั้งด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง
และบนที่หมำย   กำรยิงด้ำนหน้ำและบนที่หมำย  ท ำเพื่อสนับสนุนกำรเคลื่อนที่เข้ำหำที่หมำย   กำรปรับรูป
ขบวน และกำรเข้ำโจมตีของก ำลังส่วนที่เข้ำตี   กำรยิงด้ำนหลังที่หมำยท ำเพื่อคุ้มครองกำรเสริมควำมมั่นคง  
ป้องกันกำรรวมก ำลัง และกำรตีโต้ตอบของข้ำศึก นอกจำกนี้แผนกำรยิงต้องวำงให้ครอบคลุมเป้ำหมำยที่ตั้ง
ของข้ำศึกทั้งหมดทั้งที่แน่ใจและสงสัย  กำรยิงของอำวุธเล็งจ ำลอง  ควรวำงแผนให้คุ้มครองแนวทำงเคลื่อน 
ที่ และบริเวณภูมิประเทศต่ำง ๆ ที่เห็นเด่นชัดด้วย 
             ข.  หมวดปืนเล็กใช้ควันหรือควันฟอสฟอรัสขำว    เพื่อ พรำงกำรเคลื่อนที่ผ่ำนพื้นที่อันตรำย  กำร
เคลื่อนที่เจำะผ่ำนเคร่ืองกีดขวำง หรือ เพื่อก ำบังกำรตรวจกำรณ์ของข้ำศึกจำกที่ตั้งที่ทรำบหรือสงสัย 

 



หมวดปืนเล็กในการเข้าตี 
 

๑.   กล่าวทั่วไป 
          เน้ือหำในตอนนี้จะกล่ำวถึง ภำรกิจ  กำรจัด  กำรใช้  กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำรเข้ำตี  เทคนิค และ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติในภำรกิจกำรรบด้วยวิธีรุก ของ มว.ปล. ซึ่งจะประกอบ ด้วย กำรเคลื่อนที่เข้ำปะทะ  กำร
เข้ำตีประณีต  กำรเสริมควำมมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ ณ ที่หมำย 

๒.  ภารกิจ  :  ภำรกิจของ มว.ปล.ในกำรเข้ำตี คือ  กำรเข้ำประชิดข้ำศึก และท ำลำยหรือจับข้ำศึกเป็นเชลย 

๓.  การจัด  :  กำรจัด มว.ปล.ในกำรปฏิบัติกำรเข้ำตี  ประกอบด้วย 
                      -  บก.หมวด                    :   ส่วนบังคับบัญชำ 
                      -  หมู่ปืนเล็ก ๓ หมู่         :   ส่วนด ำเนินกลยุทธ์ 
                      -  หมู่ปืนกล ๑ หมู่          :   ส่วนยิงสนับสนุน 

๔.  การใช้ 
       ๔.๑  ปกติ มว.ปล.จะปฏิบัติกำรเข้ำตี  โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ร้อย.อวบ.  เพื่อ เข้ำตะลุมบอนข้ำศึกภำยใต้
กำรยิงสนับสนุนของอำวุธยิงในอัตรำ ในอัตรำ  นอกอัตรำ หรือ อำวุธสมทบ 
       ๔.๒  เมื่อใช้ มว.ปล.ในฐำนะเป็นหน่วยกึ่งอิสระ ผบ.มว. ย่อมมีเสรีในกำรปฏิบัติและกำรใช้หมู่ ปก.รวม 
ทั้งกำรยิงสนับสนุนเพื่อตรึงข้ำศึกและตัดรอนกำรยิงของข้ำศึก  ส่วนด ำเนินกลยุทธ์จะเคลื่อนที่เข้ำตะลุมบอน
ข้ำศึกทำงปีกหรือทำงหลัง โดยปกติ มว.ปล.จะได้รับกำรเพิ่มเติมก ำลังอย่ำงเหมำะสม 
       ๔.๓  หมู่ ปก.และ คจตถ.ในอัตรำ   ผบ.มว.เป็นผู้ใช้โดยตรง   เพื่อท ำกำรยิงสนับสนุนอย่ำงใกล้ชิด และ
ป้องกันต่อสู้ยำนเกรำะ ขณะที่ส่วนด ำเนินกลยุทธ์เคลื่อนที่ไปยังที่หมำย 
       ๔.๔  กองหนุนของ มว.ปล. ผบ.มว.วำงแผนกำรใช้ก ำลังของหมวดในกำรเข้ำตีเมื่อพื้นที่ด ำเนินกลยุทธ์
แคบ  ไม่อำจใช้หมู่ ปล.ทั้ง ๓ หมู่เคียงกันได้ หรือ เมื่อต้องกำรป้องกันปีกเปิด อำจก ำหนดให้หมู่ใด หมู่หนึ่ง 
เป็นกองหนุนได้ 

๕.  ระเบียบการน าหน่วย 
             เป็นล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ ผบ.หน่วย พึงกระท ำในกำรเตรียมกำรปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับ เพื่อ ให้
สำมำรถใช้เวลำ,  อุปกรณ์ และเจ้ำหน้ำที่ให้ดีที่สุด  บำงขั้นตอนอำจกระท ำให้เสร็จก่อนขั้นอ่ืน   และในบำง
สถำนกำรณ์บำงขั้นตอนอำจไม่ต้องกำร หรืออำจท ำไม่ได้ เพรำะเวลำจ ำกัด  ซึ่งทุกขั้นตอนของระเบียบกำร 
น ำหน่วยควรต้องได้พิจำรณำโดยตลอด  แต่เวลำนับว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรเลือกใช้ขั้นตอนของระเบียบ
กำรน ำหน่วยเป็นอย่ำงมำก  ระดับกำรพิจำรณำแต่ละคร้ังนั้นอำจแตกต่ำงกัน 

๖.  มาตรการควบคุม 
            ผบ.ร้อย.ควบคุมส่วนด ำเนินกลยุทธ์ทั้งหมดในกำรเข้ำตี ด้วยกำรใช้มำตรกำรควบคุมต่ำงๆที่จะกล่ำว
ต่อไปนี้ และ ผบ.ร้อย.จะพยำยำมให้ ผบ.มว.มีเสรีในกำรปฏิบัติมำกที่สุด โดยก ำหนดมำตรกำรควบคุมเท่ำที่
จ ำเป็น  เพื่อให้กำรเข้ำตีคร้ังนั้นๆ รุกคืบหน้ำไปสมควำมมุ่งหมำย 



       ๖.๑   เวลาออกตี  คือ เวลำที่ มว.ปล. ซึ่งเป็นหน่วยน ำ ผ่ำนแนวออกตี ซึ่งอยู่ในค ำสั่งเข้ำตีของกองร้อย 
       ๖.๒  ท่ีรวมพล  คือ พื้นที่แห่งหน่ึง ซึ่ง ผบ.หน่วยได้น ำก ำลังของตนมำรวมกัน เพื่อเตรียมกำรปฏิบัติใน
ขั้นต่อไป  ผบ.ร้อย.เป็นผู้ก ำหนดพื้นที่รวมพลให้แก่หมวดต่ำงๆ ผบ.ร้อย.จะสั่งกำร ณ บริเวณนี้ ในเร่ือง กำร
ซ่อมบ ำรุง  กำรส่งก ำลัง และกำรจัดก ำลังเข้ำท ำกำรรบ และต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ณ ที่รวมพลแห่งนี้ และ
พื้นที่รวมพลควรมีลักษณะดังนี้ 
                ๑.)   มีกำรก ำบังและกำรซ่อนพรำง 
                ๒.)  กว้ำงขวำงพอที่จะกระจำยก ำลังได้ 
                ๓.)  มีเส้นทำงเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำอย่ำงเหมำะสม 
                ๔.)  ปลอดภัยจำกกำรโจมตีทั้งทำงอำกำศและทำงพื้นดิน 
                ๕.)  ถ้ำสำมำรถท ำได้ควรเลือกให้พ้นระยะยิงของปืนใหญ่ข้ำศึก 
        ๖.๓  ฐานออกตี  คือ ที่ตั้งซึ่งมีกำรก ำบังและซ่อนพรำงแห่งสุดท้ำยใกล้แนวออกตี โดยหมวดวำงก ำลังใน
รูปขบวนเข้ำตี และประสำนกำรปฏิบัติเป็นคร้ังสุดท้ำย ก่อนผ่ำนแนวออกตี 
        ๖.๔  แนวออกตี  คือ แนวที่ก ำหนดขึ้นเพื่อประสำนกำรเร่ิมต้นในกำรเข้ำตี เป็นแนวที่สำมำรถสังเกตเห็น 
ได้ง่ำยในภูมิประเทศ  และเป็นแนวตั้งฉำกกับทิศทำงเข้ำตี อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของหน่วยเดียวกัน  เมื่อไม่
สำมำรถก ำหนดในภูมิประเทศได้ ก็ให้แนวปะทะเป็นแนวออกตีได้ 
        ๖.๕  เส้นแบ่งเขต  ก ำหนดขึ้นเพื่อให้ทรำบพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยในกำรเข้ำตี  เส้นแบ่งเขตจะ
ลำกยำวไปถึงหลังที่หมำยเปน็อย่ำงน้อย  เพื่อประสำนกำรยิงในกำรยึดและเสริมควำมมั่นคง ณ ที่หมำย  ปกติ 
ระดับหมวดมักไม่ก ำหนดเส้นแบ่งเขต   แต่ ผบ.ร้อย.สำมำรถก ำหนดเขตปฏิบัติกำรให้กับหมวดได้ โดยชี้ใน
ภูมิประเทศ   ซึ่งหมวดจะได้รับมอบเขตปฏิบัติกำร กว้ำงโดยประมำณ  ๑๐๐-๒๕๐  เมตร  และเพื่อประสำน
กำรปฏิบัติระหว่ำงหมวด   หน่วยต่ำงๆอำจเคลื่อนที่และยิงข้ำมเขตปฏิบัติกำรได้  แต่ต้องมีกำรประสำนกับ
หน่วยข้ำงเคียงแล้วเท่ำนั้น 
        ๖.๖  เส้นหลักการรุก  คือ เส้นที่ลำกตำมทิศทำงเข้ำตีไปสู่ที่ตั้งข้ำศึก  และชี้เป็นแนวทำงเคลื่อนที่กว้ำงๆ
ส ำหรับส่วนเข้ำตีจะเคลื่อนที่ไป  ตำมปกติ ผบ.ร้อย.จะไม่ก ำหนดเส้นหลักกำรรุกให้กับหมวด แต่อำจก ำหนด
เส้นทำงเคลื่อนที่ให้ ภำยในหรือตำมเส้นหลักกำรรุกของกองร้อย  ขณะเข้ำตี ผบ.ร้อย.อำจปล่อยให้กำรด ำเนิน
กลยุทธ์และกำรยิงได้อย่ำงเสรีในแต่ละเส้นหลักกำรรุก เพื่อหลีกเลี่ยงเคร่ืองกีดขวำง  หลีกเลี่ยงกำรติดพันกับ
ข้ำศึก หรืออ้อมผ่ำนก ำลังข้ำศึกที่วำงก ำลังแข็งแรงได้เท่ำที่ไม่เป็นอันตรำยต่อฝ่ำยเรำ  แต่ต้องรำยงำนให้ ผบ.
หน่วยเหนือทรำบทุกคร้ัง ที่มีกำรหลีกเลี่ยง หรือ อ้อมผ่ำนก ำลังของข้ำศึก 
        ๖.๗   ทิศทางเข้าตี   คือ  ทิศทำงโดยเฉพำะ หรือเส้นทำงกึ่งกลำงก ำลังของหมวด ซึ่งเคลื่อนที่เกำะ
ทิศทำงนี้ตลอดไป  กำรต้ำนทำนของข้ำศึก ต้องกวำดล้ำงให้หมดตลอดทิศทำงเข้ำตี 
        ๖.๘   ต าบลตรวจสอบ  คือ  ต ำบลที่สังเกตได้ง่ำยในภูมิประเทศ เช่น  ชุมทำง   ถนน   ใช้ส ำหรับควบคุม
กำรเคลื่อนที่  หรือใช้เป็นต ำบลอ้ำงอิง ส ำหรับรำยงำนที่อยู่ของหน่วยทหำรฝ่ำยเดียวกัน 

 



        ๖.๙   ขั้นการปฏิบัติ  เป็นแนวตั้งฉำกกับทิศทำงเข้ำตี  สำมำรถสังเกตได้ในภูมิประเทศ เช่น แนวสันเขำ  
ถนน  ล ำธำร  ซึ่งก ำหนดโดย ผบ.ร้อย.  เพื่อใช้ควบคุมกำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำของหมวด และใช้เป็นต ำบล
อ้ำงอิงในกำรรำยงำนที่อยู่  หมวดต้องรำยงำนเมื่อถึงขั้นกำรปฏิบัติแต่ละขั้น   และหมวดจะหยุดตำมขั้นกำร
ปฏิบัติต่ำงๆได้เมื่อมีค ำสั่งเท่ำนั้น 
     ๖.๑๐  แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้ายหรือแนวเตรียมตะลุมบอน เป็นขั้นกำรปฏิบัติในกำรประสำน 
กำรปฏิบัติในกำรเลื่อนหรือย้ำยกำรยิงสนับสนุน   และกำรปรับรูปขบวนของก ำลังส่วนเข้ำตีก่อนกำรเข้ำ
ตะลุมบอน  แนวนี้โดยธรรมดำจะอยู่ในระยะ  ๑๐๐-๑๕๐ เมตร จำกที่มั่นข้ำศึก หรือใกล้ที่ที่มั่นข้ำศึก เท่ำที่ 

ก ำลังส่วนเข้ำตีจะเป็นอันตรำยจำกกำรยิงสนับสนุนของฝ่ำยเดียวกัน  แนวนี้ควรจะเป็นแนวที่สังเกตเห็นได้
ง่ำยในภูมิประเทศ มีกำรก ำบังและซ่อนพรำง  ก ำลังส่วนเข้ำตีอำจหยุดในแนวนี้ชั่วขณะ เพื่อรอคอยหน่วยอื่น
ซึ่งยังเคลื่อนที่มำไม่ถึง  ถ้ำจะหยุดต้องใช้เวลำให้น้อยที่สุด  ผบ.ร้อย.อำจเลือกแนวนี้ครำวๆขณะวำงแผนเข้ำตี 
ซึ่งจะใช้ประสำนกำรตะลุมบอนของสองหมวดหรือมำกกว่ำ  แนวที่แน่นอน ผบ.หมวดเป็นผู้เลือก 
         ๖.๑๑  ท่ีหมาย   ที่หมำยของกองร้อย  ปกติเป็นภูมิประเทศส ำคัญ พื้นที่ทำงยุทธศำสตร์ หรือก ำลังข้ำศึก 
เมื่อกำรเข้ำยึดหรือท ำลำยที่หมำยของกองร้อยต้องใช้ก ำลังเกินกว่ำหนึ่งหมวด ที่หมำยจะต้องแบ่งให้แก่หมวด 
โดยแน่นอน  เพื่อแบ่งควำมรับผิดชอบ 
           ลักษณะภูมิประเทศที่เลือกให้เป็นที่หมำยของหมวด ควรมีลักษณะดังนี้ 
                    ๑.)   สังเกตเห็นได้ง่ำยในภูมิประเทศ 
                    ๒.)  ควรให้บรรลุควำมส ำเร็จร่วมกัน 
                    ๓.)  อยู่ในระยะยิงหวังผลของ ค.ในอัตรำของกองร้อย 
                    ๔.)  ไม่กว้ำงหรือไม่ลึกเกินไป  เมื่อยึดได้แล้วต้องควบคุมได้ 

๗.  การเตรียมการเข้าตี 
              โดยปกติ หมวดปืนเล็กจะเตรียมกำรเข้ำตีในพื้นที่รวมพล ซึ่งได้รับมอบจำกกองร้อย  พื้นที่รวมพลนี้
จะอยู่ห่ำงจำกแนวออกตี  ในระยะประมำณระยะเวลำในกำรเดิน  ๑  ชม. ( ประมำณ ๔ กม. ) ในระหว่ำงกำร
เตรียมกำรหมวดจะต้อง 
                     -  ด ำรงรักษำควำมปลอดภัย โดยกำรวำงก ำลังเป็นวงรอบ   
                     -  วำงยำม โดยกำรใช้กำรพรำงและกำรซ่อนพรำง 
                     -  ขุดหลุมนอนบุคคลนอนยิง เพื่อป้องกันอำวุธเล็งจ ำลอง 
               เมื่อ ผบ.ร้อย.รับค ำสั่งเตรียมจำก ผบ.พัน.แล้ว  ผบ.ร้อย.จะออกค ำสั่งเตรียมให้กับหมวดต่ำงๆทรำบ  
ค ำสั่งเตรียมนี้จะสรุปย่อโดยกล่ำวให้ทรำบถึง เร่ืองต่ำงๆ ดังนี้ 
                    -  เวลำออกตี 
                    -  ภำรกิจที่ต้องปฏิบัติ 
                    -  รำยละเอียดในกำรเบิกยุทธภัณฑ์พิเศษ กระสุน  เสบียง และกำรส่งคืนยุทธภัณฑ์ที่เกินอัตรำ 
                    -  เวลำและต ำบลที่ ผบ.ร้อย.จะสั่งกำร  



               ผบ.หมวด จะออกค ำสั่งเตรียมให้ ผบ.หมู่ของตนทรำบต่อไป  แล้ว ผบ.หมวดจะเคลื่อนที่ไปข้ำง 
หน้ำ ตำมเวลำและสถำนที่ที่ก ำหนด เพื่อรับค ำสั่งยุทธกำรจำก ผบ.ร้อย.  โดยปกติ ผบ.หมวดจะให้ ผบ.หมู่ 
ปก. , รอง ผบ.หมวด และพลน ำสำร ร่วมไปรับค ำสั่งด้วย  ในระหว่ำงที่ ผบ.หมวดไปรับค ำสั่ง  จะมอบกำร
บังคับบัญชำและมอบหมำยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องเตรียมกำรต่อไปให้กับ ผบ.หมู่ อำวุโส ก ำกับดูแลกำรเตรียมกำร
เข้ำตีต่อไป งำนที่มอบให้นั้น ประกอบด้วย 
                   -  กำรส่งคืนหรือกำรเบิกยุทธภัณฑ์  กระสุน และเสบียง 
                   -  กำรตรวจสอบกำรพรำง 
                   -  กำรท ำควำมสะอำดอำวุธ 
                   -  กำรตั้งศูนย์รบ และกำรปรับกล้องเล็งของอำวุธต่อสู้รถถัง  

๘.  การวางแผนการเข้าตี 
            เมื่อได้รับค ำสั่งเข้ำตีจำก ผบ.ร้อย.แล้ว  ผบ.หมวด จะปฏิบัติตำมระเบียบกำรน ำหน่วย และประมำณ
สถำนกำรณ์  เพื่อวำงแผนกำรเข้ำตีของหมวด โดยอำศัยกำรพิจำรณำปัจจัย METT  และระบบกำรปฏิบัติกำร
ในสนำมรบ  แผนกำรเข้ำตี ประกอบด้วย  แผนกำรด ำเนินกลยุทธ์ และ แผนกำรยิงสนบัสนุน 
            ๘.๑  แผนการด าเนินกลยุทธ์  คือ แผนกำรใช้หมู่ ปล.ต่ำงๆ ซึ่งเป็นส่วนด ำเนินกลยุทธ์  แผนนี้ต้องง่ำย 
 อ่อนตัว และให้กำรจู่โจม  ประกอบด้วย 
                     ก.  เส้นทาง  ต้องอำศัยสิ่งปกปิดก ำบังและซ่อนพรำง และให้กำรยิงคุ้มครอง อย่ำงไรก็ตำม ผบ.
ร้อย.อำจจ ำกัดกำรเลือกเส้นทำง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนส่วนรวมของกองร้อย 
                     ข.  รูปขบวน   ผบ.หมวด เลือกรูปขบวนเข้ำตีขั้นต้น และอำจเปลี่ยนแปลงรูปขบวนในระหว่ำง
กำรเคลื่อนที่  ซึ่งขึ้นอยู่กับ ภำรกิจ  สถำนกำรณ์ข้ำศึก  ลมฟ้ำอำกำศ/ภูมิประเทศ   ทัศนะวิสัย และควำมต้อง 
กำรในเร่ืองควำมเร็วและควำมอ่อนตัว 
                     ค.  การเข้าตะลุมบอน   ถ้ำ ผบ.ร้อย.ไม่ก ำหนดแนวประสำนกำรปฏิบัติ (แนวเตรียมตะลุมบอน)
ขึ้น ผบ.หมวดต้องเป็นผู้เลือกเอง ในกำรเลือกแนวประสำนฯ ผบ.หมวด จะต้องพิจำรณำว่ำหมวดจะสำมำรถ 
เข้ำใกล้ที่หมำยได้เพียงใด ในขณะที่อำวุธยิงเล็งจ ำลองต่อที่หมำย  กำรก ำบังต่ออำวุธยิงเล็งตรง  กำรก ำบังและ
กำรซ่อนพรำงจำกกำรยิงของข้ำศึก 
                     ง.  การเสริมความมั่นคง ณ ท่ีหมาย  ผบ.หมวด ก ำหนดพื้นที่รับผิดชอบ ให้แก่หมู่ต่ำงๆและที่ตั้ง 
ให้กับอำวุธประจ ำหน่วยและอำวุธสมทบ  เพื่อคุ้มครองเส้นทำงที่ข้ำศึกน่ำจะใช้เคลื่อนที่เข้ำมำ  และเพื่อ ผลัก 
ดันกำรตีโต้ตอบของข้ำศึก  วิธีแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบที่ดีที่สุด คือ กำรชี้ในภูมิประเทศโดยหมำยเขตจ ำกัด
ของพื้นที่ต่ำงๆ  ลักษณะภูมิประเทศบำงแห่งอำจไม่มีสิ่งที่ก ำหนดโดยแน่ชัดได้  ผบ.หมวด  จะแบ่งพื้นที่โดย
ระบบนำฬิกำ  โดยวำงจุดศูนย์กลำงทับบนกึ่งกลำงที่หมำยของหมวด  ให้เส้นแกน ๖ นำฬิกำ กับ ๑๒ นำฬิกำ   
ทับลงบนพื้นดินตรงลักษณะภูมิประเทศที่เด่นแห่งหนึ่ง  แล้วขยำยเลยไปยังอีกต ำบลหนึ่ง  ซึ่งเห็นได้ในพื้นที่                             
นั้น  โดยปกติจะเป็นทิศทำงเดียวกับทิศทำงเข้ำตะลุมบอน  แล้วจึงแบ่งพื้นที่ให้กับหมู่ ปล. และหมู่ ปก. โดย
กำรก ำหนดเป็นช่วงชั่วโมง 



                     จ.   การควบคุม   ผบ.หมวด จะอยู่ ณ ที่ใดก็ได้  ซึ่งสำมำรถควบคุมกำรปฏิบัติของหมวด และอ ำ 
นวยกำรได้ดีที่สุด  และรอง ผบ.หมวด จะอยู่ ณ ที่ซึ่งตนสำมำรถช่วยเหลือ ผบ.หมวดได้ดีที่สุด    กำรควบคุม
หมวด ปกติกระท ำโดย 
                            -  ก ำหนดหมู่หลัก 
                            -  กำรสั่งกำรด้วยวำจำหรือกำรพบปะ 
                            -  กำรใช้วิทยุ 
                            -  กำรใช้พลุสัญญำณ และท่ำสัญญำณ 
            ๘.๒   แผนการยิงสนับสนุน  คือ  แผนกำรใช้อำวุธในอัตรำและอำวุธสมทบ  เพื่อสนับสนุนกำรเข้ำตี  
โดยกำรยิงท ำลำยที่ตั้งข้ำศึก ในขณะที่หมวดเคลื่อนที่เข้ำประชิดข้ำศึก  กำรยิงเหล่ำนี้จะระบุไว้ในค ำสั่งของ
กองร้อย  ผบ.หมวด จะต้องพิจำรณำว่ำกำรยิงสนับสนุนภำยในหมวด เป็นกำรเพียงพอที่จะสนับสนุนแผนด ำ 
เนินกลยุทธ์ของตนหรือไม่  ถ้ำต้องกำรกำรยิงสนับสนุนเพิ่มเติมก็ร้องขอได้จำก ผบ.ร้อย.  ผบ.หมวด ปกติมัก 
จะได้รับ ผตน.ของ ค.๘๑  มำประจ ำด้วย  ซึ่ง ผตน.อำจให้ควำมช่วยเหลือในกำรท ำแผนกำรยิงได้  แผนกำร
ใช้อำวุธนี้ รวมถึง 
                       ก.   การใช้ในขั้นต้น   ผบ.หมวด ก ำหนดที่ตั้งยิงทั่วๆไปและที่หมำย  ให้ขอ้ตกลงใจในกำรใช้
อำวุธต่ำงๆเหล่ำนี้ได้มำจำก  กำรตรวจกำรณ์   พื้นยิง  และคุณลักษณะของอำวุธนั้นๆ 
                              ๑.)   ปืนกล   ถ้ำมีที่ตั้งยิงเหมำะสมใกล้ๆ แนวออกตี  ซึ่งอ ำนวยให้กำรตรวจกำรณ์และพื้น
ยิง ครอบคลุมเส้นทำงไปสู่ที่หมำยขั้นต้นแล้ว  ปืนกล อาจเข้าประจ าในที่ตั้งใกล้แนวออกตีก่อนเวลาเล็กน้อย 
ถ้ำในบำงส่วนของเส้นทำงไม่สำมำรถจะคุ้มครองได้จำกที่ตั้งดังกล่ำว    กำรยิงสนับสนุนที่ดีที่สุด อำจกระท ำ
โดย  
                                     -  ใชป้ืนกลกระบอกหนึ่งเข้ำประจ ำในที่ตั้งใกล้แนวออกตี และให้ปืนกลอีกกระบอก
หนึ่ง เคลื่อนที่ไปกับส่วนด ำเนินกลยุทธ์ 
                                     -  ถ้ำไม่มีพื้นยิงและกำรตรวจกำรณ์ ณ ที่ตั้งแห่งนั้น ก็ควรให้ปืนกลทั้งสองกระบอก 
เคลื่อนที่ร่วมไปกับส่วนด ำเนินกลยุทธ์ 
                              ๒.)   อาวุธต่อสู้รถถัง   เนื่องจำก คจตถ.ของหน่วยปืนเล็ก เป็นอำวุธที่มีระยะยิงใกล้  ปกติ
มักจะเคลื่อนที่ไปกับส่วนด ำเนินกลยุทธ์  จนกว่ำจะพบที่ตั้งยิงที่เหมำะสม  ถ้ำไม่ปรำกฏยำนเกรำะข้ำศึก  อำจ
ใช้ยิงต่อกลุ่มทหำรและที่ตั้งอำวุธ ฯลฯ 
                              ๓.)   อาวุธสมทบ   ผบ.หมวด วำงแผนกำรใช้โดยอำศัยหลักพิจำรณำ  จำกกำรตรวจกำรณ์  
พื้นยิง  คุณลักษณะของอำวุธ  และข้อเสนอแนะของ ผบ.หน่วยอำวุธ ที่มำสมทบนั้นเป็นหลัก 
ข.   การใช้ระหว่างการเคลื่อนท่ี  วำงแผนส ำหรับกำรเปลี่ยนย้ำยที่ตั้งยิงของปืนกล ไปเข้ำ ที่ตั้งยิงแห่งใหม่  
เมื่อกำรยิงของปืนกล ถูกทหำรฝ่ำยเดียวกันเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำบังทำงยิง  หรือ เมื่อเกิดควำมยุ่ง ยำกในกำร
ควบคุม 



                       ค.   การใช้ในการเข้าตะลุมบอน   ปืนกลและอำวุธต่อสู้รถถังและอำวุธสมทบ  จะต้องเข้ำที่ตั้ง
ยิง  เพื่อคุ้มครองกำรเคลื่อนที่เข้ำตะลุมบอนของหมู่ ปล. อำวุธเหล่ำนี้จะให้กำรยิงสนับสนุนอย่ำงสูงสุด  ใน
ระหว่ำงกำรเข้ำตะลุมบอน  กำรยิงคงกระท ำอย่ำงต่อเนื่อง จนกว่ำทหำรฝ่ำยเดียวกันจะบังทำงยิง  ปืนกลอำจ
อำจเข้ำร่วมตะลุมบอนไปกับหมู่ ปล.                       
                       ง.   การเสริมความมั่นคง ณ ท่ีหมาย   อำวุธประจ ำหน่วยทุกชนิด  จะต้องก ำหนดที่ต้ังยิง ณ ที่
หมำยไว้ เพื่อคุ้มครองช่องทำงที่คำดว่ำข้ำศึกจะใช้ในกำรตีโต้ตอบ เส้นทำงต่ำงๆที่จะย้ำยที่ตั้งยิงไปยังที่หมำย 
นั้น  จะต้องให้สำมำรถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว  และเข้ำประจ ำที่ตั้งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ 
                       จ.   การควบคุม   ผบ.หมวด วำงแผนให้อำวุธยิงสนับสนุนในอัตรำและที่มำสมทบ ให้อยู่ในระ 
ยะกำรติดต่อสื่อสำร  เพื่อให้ตนสำมำรถควบคุมกำรยิงได้ตลอดเวลำกำรเข้ำตี  ถ้ำไม่สำมำรถท ำได้ จะต้องให้
รอง ผบ.หมวด หรือ ผบ.หมู่ ปก. ช่วยเหลือในกำรควบคุม โดยใช้วิทยุ  เสียง และทัศนสัญญำณ เพื่อหลีกเลี่ยง 
กำรเปิดเผยต่อกำรยิงและกำรตรวจกำรณ์ของข้ำศึก  
๙.   การสั่งการ 
          ผบ.หมวด จะพบกับหน่วยรองของตน และ ผบ.หน่วยที่มำสมทบตำมเวลำและสถำนที่ ที่ได้ก ำหนดไว้  
แล้วจึงสั่งกำรตำมหัวข้อค ำสั่งยุทธกำร ๕ ข้อ  ถ้ำสำมำรถท ำได้  ก่อนจะสั่งกำรเข้ำตี ควรชี้แจงภูมิประเทศให้
ทรำบก่อนจำกต ำบลสูงเด่น   ถ้ำไม่สำมำรถชี้แจงภูมิประเทศได้  ผบ.หมวดจะใช้แผนที่  ภำพสังเขป  ภูมิประ 
เทศจ ำลอง ประกอบกำรสั่งกำรด้วย     ผบ.หมวดจะสั่งกำรเฉพำะ ข่ำวสำรที่ ผบ.หน่วยรอง จ ำเป็นต้องทรำบ
เท่ำนั้น  เมื่อสั่งกำรเสร็จแล้วจะต้องซักถำม ผบ.หน่วยรอง  เพื่อให้มั่นใจว่ำ ได้เข้ำใจค ำสั่งโดยถูกต้อง 
  

           
๑๐.  การซักซ้อม 
          เมื่อสามารถท ำได้   หมวดควรจะได้มีกำรซักซ้อมกำรเข้ำตีตำมแผนที่วำงไว้ ณ ภูมิประเทศที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกับบริเวณที่หมำยที่สุด  เพื่อประกันว่ำ หมู่และทหำรแต่ละคน ต่ำงมีควำมเข้ำใจในภำรกิจของตน 
กำรซักซ้อมควรจะครอบคลุมในเร่ือง 
                 -  กำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำ 

กำรจ ำลองภูมิประเทศ กำรส่ังกำรของหมู่ปืนเล็ก 



                 -  กำรผ่ำนแนวออกตี 
                 -  กำรปฏิบัติเมื่อปะทะกับข้ำศึกโดยไม่คำดคิดไว้ 
                 -  กำรปฏิบัติ ณ แนวประสำนกำรปฏิบัติขั้นสุดท้ำย 
                 -  กำรตะลุมบอนและกำรเสริมควำมมั่นคง ณ ที่หมำย 

การปฏิบัติการเข้าตี 
 

                   กำรควบคุมหน่วยขนำดเล็กในกำรเข้ำตีน้ัน เป็นกำรยำกล ำบำกที่สุด  ผบ.หมวด ใช้ ผบ.หน่วย
รอง  วิทยุ  ทัศนสัญญำณ   ในกำรควบคุมหมวดของตน  ผบ.หมวด มอบหมำยภำรกิจเฉพำะเจำะจงให้กับ 
ผบ.หน่วยรอง และทหำรแต่ละคน     ผบ.หมวด จะคำดคิดถึงสถำนกำรณ์  ที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 
และท ำแผนกำรเข้ำตีของตน ให้อ่อนตัวอยู่เสมอ 

๑.  การเคลื่อนที่เข้าปะทะ 

           เทคนิคในกำรเคลื่อนที่เข้ำปะทะของทหำรรำบ มี ๒ แบบ คือ  
                  -  แบบค้นหำและโจมตี (Search  and Attack)   
                  -  แบบเคลื่อนรูปขบวนเข้ำหำข้ำศึก (Approach  March )  
           ผู้บังคับหมวดจะเลือกใช้เทคนิคแบบใดขึ้นอยู่กับ  สถำนกำรณ์ข้ำศึก  เทคนิคค้นหำและโจมตี   ใช้เมื่อ
ข้ำศึกกระจำยก ำลัง หลีกเลี่ยงกำรปะทะ  ผละจำกกำรรบหรือถอนตัวเร็ว หรือเพื่อขัดขวำงไม่ให้ข้ำศึกเคลื่อน 
ไหวในพื้นที่  ส่วนเทคนิคกำรเคลื่อนรูปขบวนเข้ำหำข้ำศึก  ใช้เมื่อ   ข้ำศึกตั้งรับอยู่กับที่หรืออยู่ในรูปขบวน
เชิงรับ 
            ก.  เทคนิคแบบค้นหำและโจมตี  เป็นกำรใช้หน่วยระดับหมู่ และชุดยิงหลำย ๆหน่วย แยกปฏิบัติกำร
โดยมีกำรประสำนกัน  เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรปะทะกับข้ำศึก  หมวดปืนเล็กมุ่งค้นหำข้ำศึกให้พบ  หลังจำกนั้น
ท ำกำรตรึงก ำลังแล้วเข้ำท ำลำยก ำลังข้ำศึกต่อไป   วิธีปฏิบตั ิคือใช้เทคนิคกำรลำดตระเวนให้เหมำะสม  เพื่อ
กำรปรับรูปขบวนเข้ำตีเร่งด่วนหรือเข้ำตีประณีตต่อไปท ำได้ง่ำยทันทีที่พบข้ำศึก 
                 ข้อพิจำรณำในกำรวำงแผน ประกอบด้วย   
                       -  ปัจจัย METT – T 
                       -  ควำมต้องกำรกระจำยกำรปฏิบัติ โดยผู้บังคับหมวดเป็นผู้ประสำนกำรปฏิบัติของหมู่ต่ำง ๆ 
                       -  ควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ( ผู้บังคับหมวดต้องสำมำรถตอบโต้กำรปะทะ
ได้ทันที โดยใช้หมู่อ่ืนที่ไม่ได้ปะทะข้ำศึก ) 
                -  ระยะเวลำปฏิบัติกำร ( อำจจ ำเป็นต้องระบุกำรปฏิบัติที่ต่อเนื่องไว้ในแผนด้วย ) 
                       -  แผนกำรบรรทุกของทหำรเป็นบุคคลต้องเหมำะสม  เน่ืองจำกกำรค้นหำและโจมตีเป็นกำร
เคลื่อนที่แบบลักลอบ 
                       -  กำรส่งก ำลังเพิ่มเติม  และกำรส่งกลับสำยแพทย์ 
                       -  กำรจัดต ำแหน่งที่อยู่ของผู้บังคับหน่วย และก ำลังพลทีส่ ำคัญ 
                       -  กำรใช้อำวุธหลักที่ส ำคัญ 



                       -  กำรใช้ฐำนปฏิบัติกำรลำดตระเวน 
                       -  แนวควำมคิดในกำรเคลื่อนที่เข้ำสู่พื้นที่ปฏิบัติกำร 
                       -  แนวควำมคิดในกำรกลับเข้ำรวมก ำลัง  ( ผู้บังคับหน่วยทุกคนต้องรู้วิธีปฏิบัติในกำรกลับเข้ำ
รวมก ำลังกันทันทีที่เกิดกำรปะทะข้ำศึก ) 
            ข.  เทคนิคแบบเคลื่อนรูปขบวนเข้าหาข้าศึก   แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติส ำหรับกำรใช้เทคนิคนี้ คือ  
เข้ำปะทะข้ำศึกด้วยก ำลังส่วนน้อยที่สุด  ผู้บังคับหน่วยมีควำมอ่อนตัวที่จะด ำเนินกลยุทธ์หรืออ้อมผ่ำนก ำลัง
ข้ำศึก ในกรณีที่หมวดเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปขบวนของหน่วยใหญ่ อำจได้รับมอบภำรกิจให้เป็นกอง
ระวังหน้ำ กองกระหนำบ หรือกองระวังหลังก็ได้ หรืออำจเป็นส่วนหนึ่งของก ำลังส่วนใหญ่ในกำรเคลื่อนที่
และได้รับมอบภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในอนำคต ( เมื่อสั่ง ) ก็ได ้
                  ๑.)  กองระวังหน้า   ภำรกิจของหมวดปืนเล็กในฐำนะกองระวังหน้ำ คือ ค้นหำข้ำศึก  และค้นหำ
ช่องว่ำง  ปีกและจุดอ่อนในกำรต้ังรับของข้ำศึก  กองระวังหน้ำมุ่งเข้ำปะทะข้ำศึกทำงพื้นดิน ณ ต ำบลที่เลือก
ไว้ก่อน เพื่อให้ได้กำรจู่โจม และคลี่คลำยสถำนกำรณ์  ( อำจท ำด้วยกำรเข้ำท ำกำรรบเอง  หรือสนับสนุนกำร
เข้ำตีของก ำลังบำงส่วน  หรือทั้งหมดของก ำลังส่วนใหญ่เมื่อเข้ำท ำกำรรบ )  กองระวังหน้ำจะปฏิบัติกำรอยู่
ภำยในระยะยิงสนับสนุนจำกอำวุธเล็งจ ำลองของก ำลังส่วนใหญ่ 
                         ก.)  จัด ๑ หมู่ปืนเล็กเป็นหมู่น ำ 
                         ข.)  หมวดปืนเล็กใช้รูปขบวนและเทคนิคกำรเคลื่อนที่ที่เหมำะสม (รูปที่ ๒ - ๓๓) 
                         ค.)   ผบ.หมวด หมุนเวียนหมู่น ำตำมควำมเหมำะสมเพื่อควำมสดชื่นและตื่นตัวของก ำลังพล 

 

                            
 

ส่วนน าใช้รูปขบวนเดินทางเฝ้าตรวจ 
 



                 ๒.)  กองกระหนาบ หรือกองระวังหลัง   หมวดปืนเล็กทั้งหมดอำจได้รับมอบภำรกิจให้ท ำหน้ำที่
กองกระหนำบหรือกองระวังหลังของกองพันในกำรเคลื่อนที่เข้ำปะทะ  ด้วยเทคนิคนี้หมวดปืนเล็กจะต้อง 
                          -  ใช้รูปขบวนและเทคนิคกำรเคลื่อนที่ที่เหมำะสม  ต้องรักษำควำมเร็วและควำมหนุนเนื่อง
ในกำรเคลื่อนที่ให้ทันกับก ำลังส่วนใหญ่ 
                         -  จัดให้มีกำรแจ้งเตือนแต่เนิ่น 
                         -  ท ำลำยหน่วยลำดตระเวนของข้ำศึก 
                         -  ป้องกันกำรตรวจกำรณ์และกำรยิงเล็งตรงจำกข้ำศึกให้กับก ำลังส่วนใหญ่ 
                 ๓.)   ก าลังส่วนใหญ่   เมื่อเคลื่อนที่เป็นส่วนหน่ึงของก ำลังส่วนใหญ่  หมวดปืนเล็กอำจได้รับมอบ
ภำรกิจเข้ำตี  อ้อมผ่ำน  ตรึงก ำลังข้ำศึก  ยึด  ครอบคลุม หรือกวำดล้ำงบริเวณพื้นที่ที่ก ำหนด  หรือหมวดอำจ
ต้องแบ่งก ำลังหมู่ปืนเล็ก ๑ หมู่   ออกไปเป็นกองกระหนำบ  ซุ่มโจมตีหลังแนวข้ำศึก  ป้องกันส่วนหลัง หรือ
ระวังป้องกันเพิ่มเติมด้ำนหน้ำ หมู่ปืนเล็กดังกล่ำวอำจอยู่ในควำมควบคุมของผู้บังคับกองร้อยโดยตรง หมวด 
และหมู่ต้องใช้รูปขบวน และเทคนิคกำรเคลื่อนที่ที่เหมำะสม   รวมทั้งกำรใช้เทคนิคกำรเข้ำตี   และซุ่มโจมตี
อย่ำงเหมำะสมด้วย 

 

๒.  การเข้าตีประณีต 

 

            หมวดปืนเล็ก และหมู่ปืนเล็กเข้ำตีประณีต  โดยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยใหญ่ 
                ก.  ข้อพิจารณาในการวางแผน  ใช้ระเบียบกำรน ำหน่วย  และกำรประมำณสถำนกำรณ์เป็นหลักใน
กำรวำงแผน (ดูตอนที่ ๑) 
๑.)  หมวดปืนเล็ก   อำจเข้ำตีโดยเป็นส่วนฐำนยิง  ( base of fire element )   หรือ ส่วนโจมตี            ( assault 
element ) ก็ได ้เมื่อหมวดปืนเล็กได้รับภำรกิจให้เป็นส่วนเข้ำตีสนับสนุน  หรือให้เข้ำตีที่หมำยแยกต่ำงหำก ผู้
บังคับหมวดปืนเล็กจะจัดตั้งส่วนฐำนยิง  และส่วนโจมตีเอง   ผู้บังคับหมวดจะตกลงใจใช้หมู่ปืนเล็กอย่ำงไร
ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถที่จะท ำกำรยิงกดต่อที่หมำยได้ ควำมต้องกำรอ ำนำจกำรยิงของส่วนโจมตีและควำม
ต้องกำรกองหนุนเพื่อด ำรงเสรีในกำรปฏิบัติ   ในกรณีที่หมวดปืนเล็กเป็นส่วนปฏิบัติหลัก ( main effort ) 
ของกองร้อย  หมวดปืนเล็กจะจัดกองหนุนเพียงขนำดเล็ก  ต่ำงจำกกรณีที่เป็นส่วนปฏิบัติสนับสนุน 
(supporting  effort )  หมวดปืนเล็กอำจจัดกองหนุนมีก ำลังถึงขนำด  ๑  หมู่ปืนเล็ก  ผู้บังคับหมวดอำจใช้หมู่
ต่ำง ๆ ของตนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ 
                                  (ก)  สองหมู่ปืนเล็ก  กับปืนกล ๑ หรือทั้ง ๒  กระบอกเป็นส่วนฐำนยิงและหนึ่งหมู่ปืน
เล็ก ( กับปืนกลที่เหลือ ) เป็นส่วนโจมตี 
                                  (ข)  หนึ่งหมู่ปืนเล็ก  กับปืนกล ๑ หรือทั้ง ๒  กระบอกเป็นส่วนฐำนยิงและสองหมู่ปืน
เล็ก (กับปืนกลที่เหลือ) เป็นส่วนโจมตี 
 



                                   (ค)  หนึ่งหมู่ปืนเล็กกับปืนกล ๑ หรือทั้ง ๒  กระบอกเป็นส่วนฐำนยิง หนึ่งหมู่ปืนเล็ก
เป็นส่วนโจมตี  และอีก ๑  หมู่ปืนเล็ก ( กับปืนกลที่เหลือ )  เคลื่อนที่ติดตำมและสนับสนุนส่วนโจมตี  วิธีนี้
เหมำะส ำหรับกำรจัดเฉพำะกิจ  เพื่อกำรเข้ำตีเมื่อหมวดต้องท ำกำรเจำะผ่ำนเคร่ืองกีดขวำงในขณะโจมตี 
                        ๒.)   นอกจำกนี้หำกผู้บังคับกองร้อยต้องกำรให้แยกกำรปฏิบัติ  ผู้บังคับหมวดต้องแยกพิจำร 
ณำอย่ำงละเอียดถึงลักษณะของที่หมำย  ปีกด้ำนที่ล่อแหลมหรือมีจุดอ่อนให้ขยำยผลได้  เส้นทำงกำรเคลื่อน 
ที่และมำตรกำรควบคุม  รูปขบวนและเทคนิคกำรเคลื่อนที่ โดยพิจำรณำปัจจัยเหล่ำนี้ ร่วมกับปัจจัย METT – 
T และเจตนำรมณ์ของผู้บังคับบัญชำ เพื่อพัฒนำแผนกำรด ำเนินกลยุทธ์และแผนกำรยิงสนับสนุน 
               ข.  การเคลื่อนท่ีเข้าหาที่หมาย    หมวด และหมู่ปืนเล็กเลือกใช้รูปขบวนและเทคนิคกำรเคลื่อนที่ที่
เหมำะสม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรปะทะและเพื่อให้ได้กำรจู่โจม  หมวดปืนเล็กต้องไม่ถูกตรวจพบแต่เน่ิน แต่หำก
ถูกตรวจพบก่อนจะต้องรีบรวมอ ำนำจกำรยิงทั้งยิงเล็งตรงและเล็งจ ำลอง  จัดตั้งฐำนยิง  ท ำกำรยิงไปยังที่ตั้ง
ข้ำศึก  และด ำเนินกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงควำมริเร่ิมกลับคืนมำ 

                ๑.)  การเคลื่อนท่ีจากที่รวมพลไปยังแนวออกตี   หมวดปืนเล็ก เคลื่อนที่ในควำมควบคุมของ
กองร้อย หำกผู้บังคับหมวดอยู่กับผู้บังคับกองร้อยบริเวณแนวออกตีอยู่แล้ว  รองผู้บังคับหมวดจะรับผิดชอบ
ในกำรน ำหมวดเคลื่อนที่ขึ้นไปยังแนวออกตีปืนกล  และอำวุธต่อสู้รถถังอำจเคลื่อนที่ขึ้นไปก่อน  โดยไปเข้ำ
ที่ตั้งยิงเพื่อเฝ้ำตรวจและระวังป้องกันให้หมวดบริเวณแนวออกตีหรือใกล้แนวออกตี  ผู้บังคับหมวด  ต้องก ำ 
หนดเวลำส ำหรับกำรเคลื่อนที่จำกที่รวมพลถึงแนวออกตีให้แม่นย ำ   โดยค ำนวณเวลำ ขณะที่ก ำลังตรวจภูมิ
ประเทศ หรือขณะที่ท ำกำรซักซ้อม  ทั้งนี้เพื่อให้หมู่น ำของหมวดเคลื่อนที่ผ่ำนแนวออกตีถูกต้องตรงตำม     

ต ำบลและเวลำที่ก ำหนด  หมวดปืนเล็กควรผ่ำนแนวออกตีโดยไม่ต้องหยุดหน่วยที่ฐำนออกตีหำกไม่จ ำเป็น 
แต่หำกจ ำเป็นต้องหยุดหน่วย ควรปรับปรุงขบวนกำรเคลื่อนที่เป็นรูปขบวนส ำหรับเข้ำตีขั้นต้น   จัดส่วน
ระวังป้องกันและรีบประสำนงำนในส่วนที่เหลือ ไม่ว่ำหมวดปืนเล็กจะหยุดกำรเคลื่อนที่ที่ฐำนออกตีหรือไม่
ก็ตำม  เมื่อถึงฐำนออกตีแล้วจะต้องปรับรูปขบวนกำรเคลื่อนที่เป็นรูปขบวนกำรเข้ำตี และติดดำบปลำยปืน
ก่อนผ่ำนแนวออกตี 
                     ๒.)  การเคลื่อนท่ีจากแนวออกตีไปยังฐานโจมตี  หรือฐานยิงสนับสนุน    หมวดปืนเล็กต้อง
เลือกใช้เทคนิคกำรเคลื่อนที่ที่เหมำะสม  ในกรณีที่จัดทั้งส่วนโจมตีและส่วนสนับสนุน  อำจให้ทั้งสองส่วนนี้
เคลื่อนที่ไปด้วยกัน  เพื่อช่วยกันระวังป้องกัน หรืออำจเคลื่อนที่แยกเส้นทำงกันเข้ำที่วำงตัวเลยก็ได้ หำกต้อง 
กำรควำมเร็ว แต่ส ำหรับส่วนฐำนยิงสนับสนุนน้ันจะต้องพร้อมอยู่ ณ ที่ตั้งยิงแล้ว ก่อนที่ส่วนโจมตีจะเคลื่อน 
ที่เลยฐำนโจมตีออกไป 
                            (ก)  ผู้บังคับหมวดต้องวำงแผนกำรปฏิบัติในกรณีที่เกิดกำรปะทะกับข้ำศึกโดยไม่คำดคิด 
โดยหมู่น ำต้องพร้อมปฏิบัติทันที ตำมที่ได้ฝึกตำมแบบฝึกเพื่อท ำกำรรบมำแล้ว ( ดูบทที่ ๔ :  แบบฝึกเพื่อท ำ
กำรรบที่ ๒ ) ขณะเดียวกันผู้บังคับหมวดต้องรำยงำนสถำนกำรณ์ให้ผู้บังคับกองร้อยทรำบ  ผู้บังคับกองร้อย
อำจสั่งให้หมวดเข้ำท ำกำรรบ  ตรึง  อ้อมผ่ำนข้ำศึกหรือตั้งรับเร่งด่วนก็ได้ 



                            (ข)  หำกหมวดปืนเล็กต้องเคลื่อนที่ผ่ำนเคร่ืองกีดขวำงซึ่งไม่สำมำรถอ้อมผ่ำนได้ จะต้องใช้
วิธีกำรเจำะผ่ำนเคร่ืองกีดขวำง (ดูตอนที่  ๑๐ บทที่ ๔ - แบบฝึกเพื่อท ำกำรรบที่ ๘) 
                            (ค)  หำกผู้บังคับกองร้อยให้โอกำสแยกกำรปฏิบัติ    ผู้บังคับหมวด มีเสรีในกำรก ำหนด จัง 
หวะเวลำในกำรเร่ิมยิงของส่วนยิงสนับสนุนของตนได้  แต่ควรพิจำรณำปัจจัยส ำคัญดังนี้ 
                                     -   การจู่โจม  ถ้ำกำรเข้ำตียังไม่เปิดเผย ส่วนฐำนยิงอำจระงับกำรยิงไว้ก่อนจนกว่ำส่วน
โจมตีจะเคลื่อนที่ถึงฐำนโจมตี  หรือส่วนฐำนยิงอำจเร่ิมยิงแต่เน่ิน เพื่อหันเหควำมสนใจของข้ำศึกออกไปจำก
ส่วนโจมตีก็ได้  ในกรณีส่วนโจมตีก ำลังเคลื่อนที่ไปทำงปีกหรือด้ำนหลังของข้ำศึก 
                                    -   การยิงข่มข้าศึก  ผู้บังคับหมวดควรพิจำรณำห้วงระยะเวลำที่ต้องกำร  ในกำรยิงกด
หรือข่มกำรยิงของข้ำศึก ณ ที่หมำยรวมทั้งกำรท ำลำยอำวุธ และบังเกอร์ของข้ำศึกให้ได้มำกที่สุดก่อนที่จะเข้ำ
โจมตี 
                        ๓.)   การเคลื่อนท่ีจากฐานโจมตีไปยังท่ีหมาย   โดยปกติแล้วฐำนโจมตีเป็นพื้นที่สุดท้ำยที่มี
กำรก ำบังก่อนถึงที่หมำย 
                                 (ก)  ขณะเคลื่อนที่ผ่ำนฐำนโจมตี  หมวดปืนเล็กจะปรับรูปขบวนส ำหรับกำรเข้ำโจมตีที่
หมำยคือ ทุกหมู่และชุดยิงจะวำงอ ำนำจกำรยิงไปข้ำงหน้ำอย่ำงสูงสุด  หมวดปืนเล็กอำจจ ำเป็นต้องหยุดกำร
เคลื่อนที่บริเวณนี้เพื่อปรับรูปขบวน  จัดควำมประสำนสอดคล้อง  และเพื่อรอเวลำเข้ำโจมตีที่หมำยพร้อมกัน  
แต่ควรหลีกเลี่ยงกำรหยุดหน่วยดังกล่ำว  เน่ืองจำกเป็นพื้นที่อันตรำย  และอำจท ำให้สูญเสียควำมต่อเนื่องใน
กำรเข้ำตี 
                                 (ข)  หมู่ปืนเล็กซึ่งเป็นส่วนโจมตีเคลื่อนที่ต่อไปยังที่หมำย   ขณะเดียวกันต้องพร้อมท ำ
กำรเจำะผ่ำนแนวเคร่ืองกีดขวำงป้องกันตนของข้ำศึกด้วย 
                                 (ค)  เมื่อหมวดปืนเล็กก ำลังจะเคลื่อนที่เลยที่หมำยออกไป   ส่วนยิงสนับสนุนต้องเลื่อน
กำรยิงออกไป  กำรยิงทั้งเล็งตรงและเล็งจ ำลองต้องยิงข่มต่อพื้นที่บริเวณใกล้ที่หมำยเพื่อท ำลำยก ำลังข้ำศึกที่
ก ำลังผละหนี  และเพื่อป้องกันกำรเพิ่มเติมก ำลังของข้ำศึกบริเวณที่หมำย 
              ค.   การโจมตีท่ีหมาย   ในขณะที่หมวดปืนเล็กหรือส่วนโจมตีเคลื่อนที่ถึงที่หมำย จะต้องเพิ่มควำม
หนำแน่นในกำรยิง และเน้นควำมแม่นย ำของกำรยิงด้วย ผู้บังคับหมู่ก ำหนดเป้ำหมำยหรือที่หมำยเฉพำะให้ 
กับชุดยิงของตนท ำกำรยิงอย่ำงรุนแรง ต่อเมื่อสำมำรถข่มกำรยิงของข้ำศึกลงได้แล้วเท่ำนั้น ก ำลังส่วนที่เหลือ
ของหมวดจึงจะด ำเนินกลยุทธ์ได้   ขณะที่ส่วนโจมตีเคลื่อนที่เข้ำใกล้ที่หมำย  จะเน้นกำรยิงมำกกว่ำ  กำรด ำ 
เนินกลยุทธ์   ก ำลังทั้งหมดเว้น  ๑  ชุดยิง  อำจใช้เพื่อท ำกำรยิงข่มข้ำศึก   เพื่อให้ชุดยิงดังกล่ำวนั้น  สำมำรถ
เคลื่อนที่เข้ำไปถึงที่ตั้งข้ำศึกบนที่หมำยได้ตลอด  ห้วงกำรโจมตี   ทหำรแต่ละคนต้องใช้เทคนิคกำรเคลื่อนที่
เป็นบุคคลอย่ำงเหมำะสม  และชุดยิงยังคงรักษำรูปขบวนกำรเคลื่อนที่แบบสำมเหลี่ยมแหลมหน้ำอย่ำงกว้ำง  
หมวดปืนเล็กจะไม่ใช้รูปขบวนหมู่หน้ำกระดำนในกำรโจมตีผ่ำนที่หมำย 
 



                   

ฐานออกตี

ที่รวมพล

แนวเตรียมตะลุมบอน

นต. นต.

100-150 ม.

ทม.กองร้อย

ทม.หมวดทม.หมวด

หมวดผ่านแนวออกตีด้วยรูปขบวนหน้ากระดาน หมู่แถวตอน

ปรับรูปขบวนหมวดหน้ากระดาน หมู่หน้ากระดาน

4 กม.

 
 
 

๓.  การเสริมความม่ันคงและจัดระเบียบใหม่   
 

           เมื่อกำรต้ำนทำนของข้ำศึกบริเวณที่หมำยสิ้นสุดลง  หมวดปืนเล็กต้องรีบเสริมควำมมั่นคงและป้องกัน
กำรตีโต้ตอบของข้ำศึกเป็นล ำดับต่อไป 
                   ๑.)  เทคนิคกำรเสริมควำมมั่นคง มี ๒ วิธี คือ ใช้เทคนิคกำรเสริมควำมมั่นคง ตำมระบบนำฬิกำ 
และตำมระบบกำรใช้ลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัด 
                 หมายเหตุ  :  กำรระวังป้องกันรอบตัวเป็นสิ่งส ำคัญยิ่ง  เพรำะข้ำศึกอำจตีโต้ตอบได้ทุกทิศทำง ผู้
บังคับหมวดต้องพิจำรณำใช้ภูมิประเทศอย่ำงรอบคอบ 
                         (ก)  ระบบนาฬิกา   ผู้บังคับหมวดก ำหนดทิศทำงเข้ำตีทิศตำมเข็มนำฬิกำ  และวำงก ำลังส่วน
ต่ำงๆ ตำมเข็มนำฬิกำด้วย  เพื่อแทนกำรระบุทิศทำงของกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ส่วนอำวุธหลักจะตั้งยิงตำมแนวทำง
เคลื่อนที่ที่คำดว่ำข้ำศึกน่ำจะใช้มำกที่สุดที่จะเข้ำมำสู่ที่ตั้งฝ่ำยเรำ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรวิเครำะห์ลักษณะภูมิประ 
เทศของผู้บังคับหมวด  ( รูป ) 
 
 



                     
 

การใช้ระบบนาฬิกา 
 
                         (ข)  การใช้ลักษณะภูมิประเทศท่ีเด่นชัด  คงเช่นเดียวกัน กับเทคนิคแบบนำฬิกำ  คือ  ผู้บังคับ
หมวดจะก ำหนดทิศทำงและเขตซ้ำย – ขวำสุด  โดยใช้ลักษณะภูมิประเทศที่เห็นได้เด่นชัด ไม่ว่ำจะใช้เทคนิค 
ใดต้องก ำหนดเขตกำรยิงของหมู่ต่ำง ๆ  ให้ทำบทับกัน  และให้สำมำรถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ระหว่ำง
หมวดของตนและหมวดข้ำงเคียงด้วย (รูป) 
                 ๒.)  การจัดระเบียบใหม่  ปฏิบัติทันทีต่อจำกกำรเสริมควำมมั่นคงเพื่อเตรียมกำรเข้ำตีต่อไป  กำร
จัดระเบียบใหม่ประกอบด้วย 
                           -   กำรจัดระบบบังคับบัญชำและกำรควบคุมขึ้นใหม่   
                           -   จัดทดแทนพลประจ ำอำวุธหลัก แจกจ่ำยกระสุนและยุทโธปกรณ์ต่ำงๆ เพิ่มเติม 
                           -   ตรวจค้นที่หมำยอย่ำงละเอียดเพื่อค้นหำผู้บำดเจ็บ และเชลยศึก 
                           -   ส ำรวจและรำยงำนสถำนภำพก ำลังพล  กระสุน  สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ส ำคัญ 

 
 

 



          
 

 การใช้ลักษณะภูมิประเทศ 

การเข้าตีระหว่างทัศนวิสยัจ ากัด 

 

             กำรเข้ำตีระหว่ำงทัศนะวิสัยจ ำกัด     ท ำให้ได้มำซึ่งกำรจู่โจม      หลีกเลี่ยงควำมสูญเสียอย่ำงหนัก  
สร้ำงควำมตื่นตระหนกแก่ข้ำศึกส่วนที่อ่อนแอ   ขยำยผลควำมส ำเร็จรักษำควำมหนุนเนื่องในกำรเข้ำตี และ
ด ำรงควำมกดดันต่อฝ่ำยข้ำศึก   
             กำรปฏิบัติกำรภำยในสภำพทัศนะวิสัยจ ำกัด  เป็นภำรกิจที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของทหำรรำบ  ทุกคร้ัง
เมื่อสำมำรถท ำได้ ทหำรรำบจะเข้ำตีในระหว่ำงทัศนะวิสัยจ ำกัดเสมอ 
                ก.  การวางแผน   ข้อพิจำรณำในกำรวำงแผน  คงเป็นเช่นเดียวกับกำรวำงแผนเข้ำตีในเวลำกลำงวัน  
เพียงแต่ต้องมีมำตรกำรควบคุมมำกขึ้นเพื่อป้องกันกำรสับสน  และเพื่อให้ก ำลังที่เข้ำตีมุ่งเฉพำะแต่กำรปฏิบัติ
ต่อที่หมำยเป็นหลัก  เช่น เส้นแบ่งเขต  แนวจ ำกัดกำรยิง  และเขตจ ำกัดกำรรุก เป็นต้น 
                ข.  การลาดตระเวน   เป็นหัวใจของควำมส ำเร็จในกำรเข้ำตีเวลำกลำงคืน     ควรปฏิบัติต้ังแต่เวลำ
กลำงวัน  ทุกระดับจน ถึงหน่วยระดับต่ ำสุดเท่ำที่จะท ำได้    หมวดปืนเล็กควรลำดตระเวน   เส้นทำงที่จะใช้   
พื้นที่ที่จะวำงตัวและที่หมำยที่ได้รับมอบ  แต่กำรลำดตระเวนเพื่อให้ได้ข่ำวสำรต้องไม่ท ำให้ข้ำศึกตรวจพบ 

 



                      ๑.) ในแผนกำรลำดตระเวน  ควรก ำหนดให้มีกำรจัดส่วนระวังป้องกันเฝ้ำตรวจที่หมำยไว้ด้วย  
เพื่อให้ทรำบควำมเคลื่อนไหว   กรณีที่ข้ำศึกมีกำรปรับกำรวำงก ำลังใหม่  ปรับที่ตั้งยิงอำวุธใหม่  หรือ มีกำร
วำงเคร่ืองกีดขวำงเพิ่มเติมจำกเดิม     ส่วนระวังป้องกันและเฝ้ำตรวจนี้ ควรให้วำงตัวบนพื้นที่ที่ส ำคัญยิงเช่น
บริเวณที่มีแผนจะใช้เป็นฐำนโจมตี  ฐำนยิงสนับสนุน  แนวออกตี  แนวปรับรูปขบวน  เส้นทำง และจุดแยก
หน่วย เพื่อป้องกันหมวดจำกกำรถูกซุ่มโจมตี  หรือถูกข้ำศึกเข้ำตีท ำลำยกำรเข้ำตี   ส่วนระวังป้องกันและเฝ้ำ
ตรวจนี้อำจกลำยเป็นส่วนหนึ่งของก ำลังที่แยกโดดเด่ียวจำกหมวดในระหว่ำงกำรเข้ำตี 
                      ๒.)  หำกไม่สำมำรถท ำกำรลำดตระเวนจนได้ข่ำวสำรที่เพียงพอ  เน่ืองจำกเวลำจ ำกัด  ผู้บังคับ
หมวดอำจขออนุมัติเลื่อนเวลำกำรเข้ำตีออกไป จนกว่ำจะได้ข่ำวสำรเพียงพอ   แต่ถ้ำไม่สำมำรถเลื่อนเวลำเข้ำ
ตีออกไปได้ ควรพิจำรณำกำรส่องสว่ำงสนำมรบและกำรเข้ำตีสนับสนุนร่วมด้วย  กำรเข้ำตีเวลำกลำงคืนซึ่งมี
ข่ำวสำรข้ำศึกไม่กระจ่ำยชัดพอนั้น  เป็นกำรเข้ำตีที่เสี่ยงและยำกแก่กำรปฏิบัติ 
                ค.  การใช้พลน าทาง   จะช่วยให้ผู้บังคับหมวดสำมำรถควบคุมหน่วยได้ดีขึ้น   โดยเฉพำะในกำร
เคลื่อนที่เข้ำสู่ฐำนโจมตี  และแนวปรับรูปขบวน  
                      ๑.)  กองร้อยอำจจัดชุดลำดตระเวนเพื่อน ำพลน ำทำงของหมวดจำกแนวออกตีไปยังจุดแยกต่ำง 
ๆ ทำงเข้ำฐำนโจมตี และจุดต่ำง ๆ บนแนวปรับรูปขบวน 
                     ๒.)  พลน ำทำงต้องได้รับค ำชี้แจงอย่ำงละเอียดถึงแผนกำรเข้ำตีและหน้ำที่เฉพำะของตน ทั้งต้อง
มีกำรซักซ้อมกำรปฏิบัติในเร่ืองต่ำง ๆ ดังนี ้
                             -   กำรลำดตระเวนเส้นทำงเคลื่อนที่ที่ได้รับมอบและจุดแยก 
                             -   กำรนัดพบและกำรแยกจำกหน่วยที่ตนจะน ำทำง ต้องจ ำตัวผู้บังคับหน่วยที่ตนจะน ำทำง
ได้ ( หรือทหำรที่เดินน ำหน้ำ )  โดยกำรซักซ้อมสัญญำณบอกฝ่ำย 
                     ๓.)  หมวดปืนเล็กต้องซักซ้อมกำรปฏิบัติเหมือนกับกำรปฏิบัติจริง  ตรงตำมขั้นตอนที่จะใช้ใน
กำรเข้ำตี  เพื่อให้กำรนัดพบ และแยกจำกพลน ำทำง  เป็นไปโดยรำบร่ืน 
                ง.  เทคนิคการควบคุมการยิง เทคนิคที่ใช้ควบคุมกำรยิงในระหว่ำงทัศนวิสัยจ ำกัด มีดังนี้ 
                     ๑.)  โดยใช้กระสุนส่องวิถี   ผู้บังคับส่วนโจมตี จะใช้กระสุนส่องวิถีชี้เป้ำให้กับก ำลังพลภำยใน
ส่วนของตน  ซึ่งก ำลังพลภำยในแต่ละส่วนโจมตีจะท ำกำรยิงไปยังต ำบลที่กระสุนส่องวิถีของผู้บังคับส่วนตก
กระทบ  ส่วนยิงสนับสนุนจะวำงปืนกลติดตั้งบนขำหยั่งไว้บริเวณปีกที่ใกล้กับส่วนโจมตีให้มำกที่สุด และท ำ
กำรยิงกระสุนส่องวิถีทุก  ๑๕ วินำที  เพื่อให้ส่วนโจมตีทรำบว่ำ อยู่ใกล้กับเขตกำรยิงสนับสนุนมำกน้อยเพียง 
ใด  ส่วนอำวุธยิงสนับสนุนอ่ืน ๆ ทั้งหมดจะท ำกำรยิงไปในทิศทำงที่เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกกระสุนส่อง
วิถีของปืนกลดังกล่ำว  หำกส่วนโจมตีต้องกำรใช้กระสุนส่องวิถีเป็นสัญญำณ  ในกำรขอเลื่อนกำรยิงไปยังต ำ 
บลถัดไปหรือระยะที่ก ำหนดใหม่  ควรท ำกำรยิงเหนือต ำบลที่ส่วนโจมตีวำงตัวอยู่เพื่อป้องกันกำรยิงเข้ำใส่
ฝ่ำยเดียวกัน  



                    ๒.)  แถบเรืองแสงหรือแสงจำกสำรเคมี    ผู้บังคับหน่วยโจมตีจะต้องท ำเคร่ืองหมำยก ำลังพลใน
ส่วนโจมตีทุกนำย   เพื่อป้องกันกำรยิงเข้ำใส่ฝ่ำยเดียวกัน  แต่กำรท ำเคร่ืองหมำยนี้จะต้องไม่ให้ข้ำศึกมองเห็น 
เทคนิคกำรท ำเคร่ืองหมำยมี  ๒ วิธีคือ   
                            (๑)  กำรใช้แถบเร่ืองแสงติดที่ด้ำนหลังหมวกเหล็กของก ำลังพล  
                            (๒) กำรใช้แสงอินฟรำเรดจำกสำรเคมีแท่งเล็กๆ แต่วิธีนี้ต้องมั่นใจว่ำข้ำศึกไม่มีกล้องเล็ง/
ตรวจกำรกลำงคืน  
            ส่วนสนับสนุนต้องรู้ตลอดเวลำว่ำส่วนน ำของส่วนโจมตีอยู่บริเวณใด  หำกเคร่ืองหมำยเป็นบุคคลยัง
ไม่เป็นที่เพียงพอส ำหรับกำรเข้ำตี อำจต้องใช้แสงจำกสำรเคมีเพิ่มเติม  ( ซึ่งอำจเป็นแสงอินฟรำเรด หรือแสง
ธรรมดำก็ได้ ) เคร่ืองให้แสงจำกสำรเคมีเหล่ำนี้ อำจวำงไว้ตำมพื้นดิน หรือโยนน ำทำงไปข้ำงหน้ำขณะที่ส่วน
โจมตีก ำลังเคลื่อนที่ และในระหว่ำงกวำดล้ำงที่หมำยอำจใช้สำรเคมีดังกล่ำวผูกติดปลำยไม้ให้ทหำรที่อยู่หน้ำ 
สุดของส่วนโจมตีถือเคลื่อนที่ไปด้วย   เพื่อให้ส่วนสนับสนุนสังเกตเห็นได้ชัด   ซึ่งจะง่ำยแก่กำรเลื่อน  หรือ
เปลี่ยนย้ำยกำรยิงต่อไป 
                     ๓.)  มำตรกำรควบคุมเพื่อจ ำกัดกำรยิง  เพื่อลดควำมเสี่ยงต่ออันตรำยจำกกำรยิงของฝ่ำยเดียวกัน
ภำยในส่วนโจมตี  ผู้บังคับหมวดควรก ำหนดมำตรกำรควบคุมเพื่อจ ำกัดกำรยิง 
                              (ก)  หมู่ปืนเล็กทำงปีกขวำของส่วนโจมตีอำจได้รับมอบสถำนะกำรยิง “ เสรี ” ทำงปีกขวำ 
เพรำะไม่มีทหำรฝ่ำยเดียวกันอยู่ทำงขวำอีกแล้ว   แต่ในขณะเดียวกัน   หมู่ปืนเล็กทำงปีกซ้ำย อำจได้รับมอบ
สถำนะ กำรยิง “ จ ำกัด ” หรือ  “ ควบคุม  ” เมื่อมีทหำรฝ่ำยเดียวกันอยู่ทำงด้ำนนั้น 
                              (ข)  ณ บริเวณที่หมำย  ส่วนโจมตีจะไม่ใช้อำวุธยิงอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ที่ท ำกำรยิง
แบบอัตโนมัติคือข้ำศึก 
                     ๔.)  เทคนิคอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับหมวดอำจน ำมำใช้เพื่อควบคุมกำรยิงมีดังต่อไปนี้ 
                             -   ระงับใช้พลุส่องสว่ำง ลูกระเบิดขว้ำง หรือควัน บริเวณที่หมำย 
                            -   ก ำลังพลที่มีเคร่ืองมือตรวจกำรณ์เวลำกลำงคืนเท่ำนั้น ที่จะให้ท ำกำรยิง หรือท ำลำยเป้ำ 
หมำยต่ำง ๆ บนที่หมำย 
                             -   ใช้เข็มทิศรักษำทิศทำงกำรเคลื่อนที่และกำรยิง 
                             -   ใช้ต ำบลตกของกระสุน ป. และ ค. บอกทิศทำงในกำรเข้ำตี 
                             -   ใช้พลน ำทำง 
                             -   ใช้หมู่หลักหรือชุดยิงหลักในรูปขบวนกำรเคลื่อนที่ในกำรนับก้ำว  และรักษำทิศทำง
ให้กับหมู่หรือชุดยิง 
                             -   ลดระยะต่อ ระยะเคียงระหว่ำงบุคคล และหมู่ 
                             -   ติดแถบเรืองแสงที่แขนเสื้อหรือหมวกเหล็ก 
                 จ.   การยิง ป./ ค. และอาวุธต่อสู้รถถัง   คงวำงแผนกำรยิงเช่นเดียวกัน   กับกำรเข้ำตีเวลำกลำงวัน 
อำวุธเหล่ำนี้จะไม่ท ำกำรยิงจนกว่ำกำรเข้ำตีจะถูกเปิดเผย หรือ เมื่อพร้อมเข้ำโจมตี อำวุธบำงชนิดอำจท ำกำร



ยิงก่อนกำรเข้ำตีเพื่อคงรูปแบบกำรยิงที่เคยปฏิบัติมำอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อลวงข้ำศึกหรือเพื่อกลบเกลื่อนเสียง
กำรเคลื่อนของหมวด  แต่กำรยิงดังกล่ำวนี้จะระงับหำกเสี่ยงต่อกำรเปิดเผยกำรเข้ำตีแต่เนิ่น 
                       (๑)  กำรปรับกำรยิงอำวุธเล็งจ ำลอง   ท ำได้ยำกล ำบำกในสภำพทัศนะวิสัยจ ำกัด  ในกรณีที่ไม่
มั่นใจในกำรปรับกำรยิงเน่ืองจำกจะเป็นอันตรำยต่อฝ่ำยเรำ  ให้ปรับกำรยิงต่อที่ตั้งข้ำศึกที่อยู่เลยที่หมำยออก 
ไปก่อน แล้วจึงย้ำยกำรยิงมำยังที่หมำย  อำจยิงกระสุนส่องแสงให้ตกบนที่หมำย โดยค ำนวณให้กระสุนยังคง
ลุกไหม้ต่อไปบนพื้นดิน  เพื่อให้ทรำบต ำแหน่งของที่หมำย ท ำให้หมวดปืนเล็กสำมำรถรักษำทิศทำงได้ง่ำย 
แต่จะมีผลกระทบต่อกำรใช้เคร่ืองมือตรวจกำรณ์เวลำกลำงคืน 
                      (๒)  วำงแผนกำรใช้ควันเพื่อลดกำรมองเห็นของข้ำศึก   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อข้ำศึกใช้เคร่ือง 
มือตรวจกำรณ์เวลำกลำงคืน  กำรใช้ควันอำจใช้บริเวณใกล้ๆหรือ ณ ที่ตั้งของข้ำศึกก็ได้ โดยที่จะไม่เป็นกำร
จ ำกัดกำรเคลื่อนที่หรือกำรเจำะเคร่ืองกีดขวำงของฝ่ำยเรำ  หำกใช้ควันบริเวณที่หมำย อำจท ำให้ส่วนโจมตีมี
ควำมล ำบำกในกำรค้นหำหลุมบุคคลของข้ำศึก เว้นแต่จะมีกล้องเล็งหรือกล้องตรวจกำรณ์ชนิดตรวจจับด้วย
รังสีควำมร้อนอย่ำงเพียงพอ และทหำรได้รับกำรฝึกมำอย่ำงดี  กำรใช้ควันลักษณะนี้ จะยิ่งท ำให้ได้เปรียบข้ำ 
ศึกอย่ำงสูงสุด 
                     (๓)  มีกำรวำงแผนกำรยิงส่องสว่ำงเอำไว้ทุกครั้งในกำรเข้ำตี  โดยให้ผู้บังคับหมวดสำมำรถร้อง
ขอไดเ้มื่อต้องกำร   โดยปกติผู้บังคับกองพันเป็นผู้ควบคุมกำรยิงส่องสว่ำง  แต่อำจมอบหมำยให้ผู้บังคับกอง 
ร้อยเป็นผูค้วบคุมก็ได้ หำกผู้บังคับกองพันตกลงใจให้มีกำรยิงส่องสว่ำงสนำมรบ  ทุกหน่วยจะไม่ร้องขอกำร
ยิง  จนกว่ำส่วนโจมตีจะเร่ิมกำรโจมตี  หรือเมื่อกำรเข้ำตีถูกเปิดเผย   เมื่อท ำกำรยิงควรยิงไปยังหลำยๆ ต ำบล 
ครอบคลุมพื้นที่กว้ำงเพื่อสร้ำงควำมสับสนแก่ฝ่ำยข้ำศึก จนไม่ทรำบว่ำฝ่ำยเรำจะเข้ำตีแน่นอนบริเวณใด  และ
ให้สำมำรถยิงไปหลังที่หมำยเพื่อให้ส่วนโจมตีมองเห็นและยิงข้ำศึกที่ก ำลังถอนตัวหรือก ำลังตีโต้ตอบได้ด้วย 
                      (๔)  หำกข้ำศึกใช้กำรยิงส่องสว่ำง  เพื่อขัดขวำงกำรตรวจกำรณ์  ด้วยเคร่ืองมือตรวจกำรณ์เวลำ
กลำงคืน ของฝ่ำยเรำ   อำจจ ำเป็นต้องต่อต้ำนด้วยกำรยิงส่องสว่ำงเช่นเดียวกัน   แต่ต้องยิงส่องสว่ำงอย่ำงต่อ  
เน่ือง เพรำะหำกไม่ต่อเนื่องจะท ำให้กำรมองเห็นของทหำรที่ก ำลังเข้ำตีนั้นสูญเสียไป  ขณะที่ไม่ส่องสว่ำงจะ
ส่งผลถึงอ ำนำจกำรยิง ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญในกำรเข้ำตี  ผู้บังคับหมู่จะไม่ใช้พลุส่องสว่ำงจนกว่ำผู้บังคับหน่วย
เหนือจะตกลงใจให้ท ำกำร ส่องสว่ำง ณ ที่หมำยได้ 
                    (๕)  กล้องเล็งชนิดตรวจจับด้วยรังสีควำมร้อน (Thermal Sight) อำจน ำมำใช้เพื่อกำรตรวจกำรณ์
โดยตรงเมื่อไม่จ ำเป็นต้องใช้ค้นหำเป้ำหมำยให้กับอำวุธต่อสู้รถถังขนำดกลำง โดยกำรใช้กล้องเล็งดังกล่ำวนี้
นอกบริเวณพื้นที่ที่หมำย   ควำมมุ่งหมำยเพื่อให้ได้ข่ำวสำรล่ำสุด   ตัวอย่ำงของกำรใช้ เช่น ใช้กับส่วนสนับ 
สนุนในกำรควบคุมกำรยิง หรือเพื่อแจ้งข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของข้ำศึกบริเวณที่หมำยให้ส่วนโจมตีทรำบ 
เป็นต้น  
                    (๖)  เมื่อมีเคร่ืองมือตรวจกำรณ์เวลำกลำงคืนจ ำกัด  จะต้องพิจำรณำใช้ ณ บริเวณที่มีควำมส ำคัญ
ยิ่ง เช่น ใช้กับทหำรคนส ำคัญในส่วนเจำะที่หมำย ( breach  element )  ผู้บังคับหน่วยในส่วนโจมตี  ทหำรคน
ส ำคัญอ่ืนๆ ในส่วนโจมตีและผู้บังคับหน่วยอำวุธหลักๆ ในส่วนสนับสนุน 



              ฉ.  การเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่   หมวดปืนเล็กด ำเนินกำรทันที หลังจำกยึดที่หมำยได้ 
ซึ่งปฏิบัติเหมือนกับเวลำกลำงวัน เว้น 
                     (๑)  แผนกำรเสริมควำมมั่นคงควรง่ำยที่สุดเท่ำที่จะท ำได้   ในกำรจัดระเบียบใหม่ควรหลีกเลี่ยง
กำรจัดเฉพำะกิจใหม่ 
                    (๒)  ที่วำงตัวของหมู่ปืนเล็กต่ำง ๆ ควรอยู่ใกล้กัน  เพื่อง่ำยแก่กำรควบคุม  และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันสะดวกขึ้น  เมื่อทัศนวิสัยดีขึ้นจึงค่อยปรับระยะห่ำงระหว่ำงหมู่ปืนเล็กใหม่ 
                    (๓)  ใช้เวลำในกำรรวบรวมและส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ   และเชลยศึกมำกกว่ำเวลำกลำงวัน  ส ำหรับ
เชลยศึกนั้น อำจจ ำเป็นต้องเคลื่อนย้ำยลงไปข้ำงหลัง   และควบคุมอยู่บริเวณนั้นจนกว่ำทัศนะวิสัยดีขึ้น  จึง
ส่งกลับต่อไป 
      ช.   การติดต่อสื่อสาร  ผู้บังคับหมวดจ ำเป็นต้องเลือกใช้วิธีกำรติดต่อสื่อสำรที่เหมำะสม ซึ่งแตกต่ำงจำก
เวลำกลำงวัน เช่น ทัศนะสัญญำณมือและแขน  อำจมองไม่เห็นในเวลำกลำงคืน  วิธีกำรต่ำงๆที่อำจน ำมำ ใช้
เพื่อกำรสื่อค ำสั่งและข่ำวสำร กำรก ำหนดจุดนัดพบระหว่ำงทำง  กำรควบคุมรูปขบวน หรือ เพื่อก ำหนด เวลำ
เร่ิมต้นกำรปฏิบัติต่ำงๆ เป็นต้น หัวใจส ำคัญของกำรติดต่อสื่อสำรในเวลำกลำงคืนคือ ควำมง่ำย สำมำรถ

เข้ำใจได้ตรงกันและปฏิบัติได้จริง  สัญญำณต่ำง ๆ ควรก ำหนดไว้ใน รปจ. ของหมวด  ควรให้ง่ำยที่สุด   เพื่อ
ป้องกันควำมสับสน  ผู้บังคับหมวดและผู้บังคับหมู่ต้องให้ควำมส ำคัญและมั่นใจว่ำทหำรทุกคนเข้ำใจและมี
กำรฝึกสัญญำณพื้นฐำนรวมทั้งสัญญำณอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ  เทคนิคที่จะช่วยให้ผู้บังคับหน่วยต่ำง 
ๆ และพลวิทยุท ำกำรติดต่อสื่อสำรในเวลำกลำงคืนได้สะดวกรวดเร็วอย่ำงหนึ่ง คือกำรปิดแถบเรืองแสง          

บรเิวณเคร่ืองมือสื่อสำรหรือพกพำไว้ในกระเป๋ำ  ซึ่งผู้บังคับหน่วย หรือพลวิทยุสำมำรถเขียนหมำยเลขบัญชี
เป้ำ หมำย  นำมเรียกขำน ควำมถี่  รหัสลับ จุดตรวจสอบ และอื่น ๆ  ลงบนแถบเรืองแสงด้วยดินสอด ำ   
สำมำรถอ่ำนได้ง่ำยในเวลำกลำงคืน และแกะออกได้ง่ำยเมื่อจ ำเป็น 
                     (๑)  สัญญำณที่ใช้ในเวลำกลำงคืนส่วนใหญ่จะอำศัยระบบกำรรับรู้ต่ำง ๆ เช่น เสียง ควำมรู้สึก  
และกำรเห็น   สัญญำณเสียงประกอบด้วย  วิทยุ โทรศัพท์  พลน ำสำร และกำรใช้วัตถุกระทบหรือเสียดสีกัน 
เป็นต้น  กำรใช้พลน ำสำร ควรให้ส่งข่ำวที่เป็นข้อเขียนเพื่อป้องกันควำมสับสนและเข้ำใจผิด  แต่เมื่อไม่สำ  
มำรถท ำได้  หำกจ ำเป็นต้องส่งข่ำวด้วยวำจำ    ผู้บังคับหมวดควรให้พลน ำสำรท ำควำมเข้ำใจในข่ำวและให้
ทวนข่ำวทุกค ำ  
                    (๒)  กำรควบคุมในเวลำกลำงคืน ยังคงจ ำเป็นต้องใช้ค ำพูดแต่ควรพูดแบบกระซิบ  วิทยุและโทร 
ศัพท์ โดยปกติไม่ควรใช้แต่หำกจ ำเป็นต้องใช้ควรใช้อย่ำงระมัดระวัง ในเวลำกลำงคืนเสียงจะเดินทำงได้ไกล 
เช่น เสียงสัญญำณวิทยุ เสียงกำรสื่อค ำสั่งและข่ำวสำร และเสียงกริ่งโทรศัพท์ ซึ่งสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้อำจเป็นกำร 
ละเมิดวินัยกำรใช้เสียง – เสียง  วิธีกำรลดและหลีกเลี่ยง  คือ มีกำรวำงแผนกำรใช้สัญญำณและเสียงสัญญำณ  
กำรใช้หูฟังครอบศีรษะจะช่วยลดเสียงจำกวิทยุและโทรศัพท์  แต่หำกไม่มีหูฟังครอบศีรษะ ควรปรับสวิทซ์
ไว้ในต ำแหน่ง  “ ON ” ไม่ควรใช้ต ำแหน่ง “ SQUELCH ON ” และปรับระดับเสียงแต่พอได้ยินเท่ำนั้น 



                    (๓)  หินและวัตถุอ่ืน ๆ สำมำรถน ำมำใช้ท ำสัญญำณเสียงได้    โดยกำรเจำะหรือ สีกันกับต้นไม้ 
หรือกับพำนท้ำยปืน   เสียงสัญญำณที่จะใช้สื่อกัน  ควรมีกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจ และในกำรส่งสัญญำณแต่
ละคร้ังควรให้มีสัญญำณตอบรับด้วย    กำรใช้เคร่ืองมือส่งสัญญำณเสียงอ่ืน ๆ  อำจประกอบด้วย   นกหวีด  
กระดิ่ง  ไซเรน  ประทัด  หรือเคร่ืองเป่ำให้เกิดเสียงอื่น ๆ กำรเลือกใช้เคร่ืองมือต่ำง ๆ  ยึดถือหลักควำมง่ำย
และควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญ 
                   (๔)   ผู้บังคับหน่วยระดับต่ำงๆ อำจเลือกใช้เคร่ืองมือให้แสงส ำหรับส่งสัญญำณแทนกำรใช้เสียง
ก็ได้ โดยใช้ได้ทั้งส่งและรับ แต่กำรใช้แสงสัญญำณต้องง่ำยแก่กำรสังเกตและง่ำยแก่กำรพิสูจน์ฝ่ำยด้วย  แสง
สัญญำณอำจใช้บอกต ำแหน่ง  ชุมทำง  ทำงแยก  ส ำหรับเร่ิมกำรเข้ำตี  แสดงจุดที่รวมรวม สป. หรือเพื่อแสดง
ให้ทรำบว่ำพื้นที่นั้นปลอดภัยแล้ว   ตัวอย่ำงเช่น   กำรใช้ปูนขำวโรยเป็นแนวบอกทิศทำง บริเวณที่มีทำงแยก
หลำยทำง พลุสัญญำณใช้บอกกำรขอเลื่อนกำรยิงสนับสนุนในกำรเข้ำตีหรือในกำรตีโฉบฉวย  เป็นต้น  นอก 
จำกนี้สำรเคมีเรืองแสง อำจใช้บอกจุดที่รวบรวม สป.ของหน่วย   หน้ำปัดเข็มทิศซึ่งเรืองแสงใช้แสดงว่ำ  บร ิ
เวณพื้นที่อันตรำยที่ก ำลังจะเคลื่อนที่ข้ำมนั้น  ปลอดภัยแล้ว   เคร่ืองมือต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นแสงสัญ 
ญำณได้นั้นมีมำกมำยหลำยชนิด  แต่กำรที่จะน ำเคร่ืองมือชนิดใดมำใช้นั้น ต้องท ำควำมเข้ำใจกับทหำรทุกคน
เป็นอย่ำงดี ตัวอย่ำงเคร่ืองมือให้แสงสัญญำณต่ำง ๆ เช่น 
                            -   ไม้ชี้บอกทิศทำง 
                            -   กำรใช้แสงที่เป็นสีต่ำง ๆ 
                            -   แถบเรืองแสง 
                            -   หินวำงเรียงเป็นแนว 
                            -   ท ำเคร่ืองหมำยบนพื้นดิน 
                            -   แป้งฝุ่นโรยเท้ำหรือทำตัว 
                            -   พลุส่องสว่ำง 
                            -   ไฟฉำย 
                            - กระสุนสอ่งแสงจำกเคร่ืองยิง ลข. ค. หรือปืนใหญ่  
                            -   สำรเคมีเรืองแสง 
                            -   แสงอินฟรำเรด 
                            -   กล้องตรวจกำรณ์กลำงคืน 
                            -   ตะเกียงน้ ำมัน  
                            -   หน้ำปัดเข็มทิศ  

                  
                    (๕)  ในระหว่ำงกำรเข้ำตี ควรด ำรงกำรติดต่อสื่อสำรทำงสำยระหว่ำง ผบ.หมู่   ผบ.มว. และ ผบ.
ร้อย. เอำไว้ให้ได้  หำกท ำได้ควรให้ส่วนลำดตระเวนท ำกำรวำงสำยไว้ล่วงหน้ำ หำกท ำไม่ได้ ต้องท ำกำรวำง 



สำยพร้อมกับกำรเคลื่อนที่เข้ำตี  กำรวำงสำยล่วงหน้ำอำจท ำให้เปิดเผยกำรเข้ำตี หำกวำงไม่เหมำะสมกับกำร
พรำง  หรือวำงในระยะทำงไกลเกินไป    กำรติดต่อสื่อสำรทำงสำย   สำมำรถกระท ำได้ตลอดเวลำ  ในขณะ
เคลื่อนที่ 
                             (ก)  ข่ำยทำงสำยของหมวด   เร่ิมวำงจำกจุดแยกหมวดถึงจุดแยกหมู่และถึงตัว ผบ.หมู่ทุก
หมู่ บนแนวปรับรูปขบวน 
                             (ข)  ลวดน ำทำงเข้ำโจมตี ( assault  wire ) ใช้น ำทำงจำกจุดแยกกองร้อยถึงจุดแยกหมวด
และจุดแยกหมู่ 
                             (ค)  วิทยุ  วิทยุของหน่วยใช้ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรส ำรอง 
                 ซ.   กำรค้นหำเป้ำหมำย   ควำมสำมำรถค้นหำเป้ำหมำยในเวลำกลำงคืน  ขึ้นอยู่กับ    ควำมอดทน  
ควำมตื่นตัว  ควำมสนใจต่อรำยละเอียดและกำรฝึกซ้อม  แม้ว่ำลักษณะตำมธรรมชำติของสิ่งต่ำงๆมีรูปแบบที่
หลำกหลำยไม่แน่นอนก็ตำม แต่หำกถูกคนเข้ำไปดัดแปลง หรือท ำให้เสียลักษณะธรรมชำติเดิมแล้ว ย่อมง่ำย
แก่กำรสังเกตพบได้  กำรรับรู้ควำมเคลื่อนไหวของข้ำศึกได้ในเวลำกลำงคืนนั้น  จ ำเป็นต้องอำศัยควำมอดทน  
ควำมมั่นใจ  และควำมมีสติมั่นคง  ทั้งผู้บังคับหน่วยและทหำรทุกคน 
                            (๑)  ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนที่แบบลักลอบในเวลำกลำงคืน  และควำมส ำเร็จในกำรปฏิ 
บัติต่อเป้ำหมำยในเวลำกลำงคืน   ขึ้นอยู่กับควำมรู้ในเร่ืองข้ำศึกว่ำ   ข้ำศึกเข้ำตี    ตั้งรับ   และใช้ภูมิประเทศ
อย่ำงไร  กำรศึกษำเทคนิคต่ำง ๆ ของข้ำศึก  แล้วน ำมำจ ำลองแบบเทคนิคเหล่ำนั้น  จะช่วยให้ค้นหำเป้ำหมำย
ได้ง่ำยขึ้น  

                         (๒)  ควำมอดทนและควำมมั่นใจ    เป็นสิ่งจ ำเป็นยิ่งส ำหรับกำรค้นหำเป้ำหมำยอย่ำงมีประ 
สิทธิภำพ  ขณะเคลื่อนที่ผ่ำนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง   ทหำรควรพิจำรณำสิ่งต่ำง ๆ โดยรูปร่ำงลักษณะเป็นส ำคัญ  
กล่ำวคือ  ต้องมองสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงรอบคอบ  สงบ  ไม่ตื่นเต้น  และมองอย่ำงเป็นระบบทั่วทั้งพื้นที่  ไม่สนใจ
มองแต่เฉพำะส่วนผิวเท่ำนั้น   แต่ต้องมองทั้งรูปร่ำงลักษณะโดยรวมทั้งหมด โดยสังเกตลักษณะแนวเส้นรูป 
ทรงที่ผิดแปลกธรรมชำติ  และลักษณะควำมเข้มของแสงด้วย 
                           (๓)  ทหำรแต่ละคนต้องเพ่งเล็งบริเวณที่น่ำจะมียำม  หรือจุดตรวจของข้ำศึก  สะพำน  หรือ
สิ่งกีดขวำงและสันเนินทำงทหำรบนภูมิประเทศส ำคัญ ( บริเวณที่ซึ่งจะเป็นที่ตรวจกำรณ์ได้ดีที่สุด ) รวมทั้ง
พิจำรณำที่ต้ังส ำหรับอำวุธยิงสนับสนุนกับพิจำรณำระยะยิงของอำวุธสนับสนุนจำกจุดเหล่ำนั้นด้วย นอกจำก 
นี้ควรพิจำรณำถึงกำรใช้เคร่ืองมือตรวจกำรณ์เวลำกลำงคืนของอำวุธเหล่ำนั้นหำกมีกำรใช้จะใช้อย่ำงไร และ
มีระดับเส้นสำยตำ ( line of sight  )  อย่ำงไร    เมื่อพิจำรณำสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้แล้วก็ค้นหำที่ตั้งและกำรปฏิบัติ
ต่ำง ๆ ของข้ำศึกตำมนั้นต่อไป 

 

………………………………………………………….. 
 



ทีร่วมพล

จุดแยกหมวด

จุดออกตี

แนวปรบัรปูขบวน

จุดแยกหมู่

ฐานออกตี

100-200 ม.

ทม.กองรอ้ย ทม.หมวด

เขตจ ากัดการรกุ

ทม.หมวด

กองรอ้ยเข้าตีด้วยรปูขบวนแถวตอน

แนวออกตี

4 กม.

 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ทีร่วมพล

จุดแยกหมวด

จุดออกตี

แนวปรบัรปูขบวน

จุดแยกหมู่

100-200 ม.

ทม.กองรอ้ย ทม.หมวด

เขตจ ากัดการรกุ

ทม.หมวด

กองรอ้ยเข้าตีด้วยรปูขบวนหน้ากระดาน

แนวออกตี

ฐานออกตี
4 กม.

 
 

เรียบเรียงใหม่ ( รส.๗-๑๕ และ รส.๗-๘ ) 

                     


