
วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก - ๑ - 

บทท่ี ๑ 
ภารกิจและการจัดหมูปนเล็ก 

หมูปนเล็ก (Rifle Squad) 
๑. กลาวท่ัวไป (General) ภารกิจของหมูปนเล็กคือ คนหา เขาประชิดและทําลายขาศึก ดวยการยิงและการ
ดําเนินกลยุทธหรือผลักดันการเขาตีของขาศึกดวยการรบประชิด  
๒. การจัดของหมูปนเล็ก (Organization of the rifle squad) หมูปนเล็กประกอบดวย ๒ พวกยิง ในแต
ละพวกยิงใชอาวุธและควบคุมโดยนายพวกยิง  
๓. การประกอบกําลัง (Composition of the rifle squad) หมูปนเล็กมีกําลังพล ๑๑ นาย ซึ่งประกอบดวย   
ผูบังคับหมู ๑ นาย กับอีก ๒ พวกยิง พวกยิงละ ๕ นาย ซึ่งประกอบดวย นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด พลปน   
เล็กกล พลปนเล็กกลผูชวยและพลปนเล็ก ๒ นาย 
๔. อาวุธของหมูปนเล็ก (Weapons) 
 ก. อาวุธในอัตราของหมูปนเล็ก (Organic weapons) 
  ๑) ผบ.หมู ใชอาวุธ ปลย.M 16 และดาบปลายปน  
  ๒) นายพวกยิง ใชอาวุธ ปลย.M 16 เครื่องยิงลูกระเบิด M 203 และดาบปลายปน 
  ๓) พลปนเล็กกล ใชอาวุธ ปลก. (อาวุธกลของหมู) (Squad automatic weapon ; SAW) และ    
มีดสนามแบบ K - Bar 
  ๔) พลปนเล็กกลผูชวย ใชอาวุธ ปลย.M 16 และดาบปลายปน 
  ๕) พลปนเล็ก ใชอาวุธ ปลย.M 16 และดาบปลายปน 
 ข. กระสุน (Ammunition) 
  ๑) สําหรับ ปลย.M 16 
   ก) กระสุนธรรมดา ขนาด ๕.๕๖ มม. M 855 (รุนเกา M 193) 
   ข) กระสุนสองวิถี ขนาด ๕.๕๖ มม. M 856 (รุนเกา M 196) 
   ค) กระสุนซอมรบ ขนาด ๕.๕๖ มม. M 200 
  ๒) สําหรับปนเล็กกล (อาวุธกลของหมู)  
   ก) กระสุนธรรมดาและกระสุนสองวิถี ขนาด ๕.๕๖ มม. พรอมสายกระสุนดวยอัตราสวน ๔/๑ 
สําหรับกระสุนรุนเกาใชกับซองกระสุนชนิด ๓๐ นัด  
   ข) กระสุนซอมรบขนาด ๕.๕๖ มม.พรอมสายกระสุนแบบ M 27 
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รูปท่ี ๑-๑ หมูปนเล็กนาวิกโยธิน 
 

  ๓) เครื่องยิงลูกระเบิด M 203    
   ก) ลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม.ชนิดระเบิดแรงสูงสองความมุงหมาย (High Explosive Dual 
Purpose ; HEDP) M 433 E1 (สังหารบุคคล/เจาะเกราะ)  
   ข) ลูกระเบิดยิงขนาด ๔๐ มม.ชนิดฝก M 407 A1  
   ค) ลูกระเบิดยิงชนิดปราบปรามจลาจล และทําสัญญาณ  

พ.จ.อ. 

จ.อ. พล ฯ. พล ฯ. พล ฯ. พล ฯ. 

จ.อ. พล ฯ. พล ฯ. พล ฯ. พล ฯ. 
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   ง) ลูกระเบิดยิงชนิดระเบิดแรงสูง สังหารบุคคล M 406 ระเบิดแตกอากาศ M 397 ระเบิด
สังหารบุคคล M 576 และกระสุนเจาะเกราะ M 463 ซึ่งจะใชจนหมดรุนท่ีผลิตออกมาแลว  
 ค. อาวุธและวัตถุระเบิดท่ีเพิ่มเติมใหกับหมูปนเล็ก (Supplementary weapons and 
ammunition) 
  ๑) ระเบิดทําลาย  
  ๒) ทุนระเบิดวงเดือน (Claymore mine)  
  ๓) ระเบิดขวางท้ังชนิดสังหาร ควัน หรือแกส  
  ๔) อาวุธเบาโจมตี (Light Assault Weapon)  
  ๕) เครื่องทําสัญญาณผิวพื้น และเครื่องมือสองสวาง  
 ง. อาวุธตอไปนี้สามารถใชรวมกับหมูปนเล็ก (The following weapons can be employed in 
conjunction with the squad) 
  ๑) ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. (M 60)  
  ๒) อาวุธประทับไหลโจมตีอเนกประสงค(Shoulder-launched Multipurpose Assault 
Weapon ;SMAW) หรือเครื่องยิงจรวด ขนาด ๘๓ มม.MK.153  
  ๓) ปก. .๕๐ (M.2)  
  ๔) ปก. ๔๐ มม.(MK.19)  
  ๕) ค.๖๐ มม. หรือ ๘๑ มม.  
  ๖) อาวุธตอสูรถถัง ดรากอน/โทว  
  ๗) ปนใหญสนาม  
  ๘) ปนใหญเรือ  
  ๙) การสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด จากเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร  
๕. หนาท่ีของแตละบุคคลในหมูปนเล็ก (Duties of Individuals) 
 ก. โดยท่ัวไป ทุกคนในหมูปนเล็กตองรูหนาท่ีของแตละคนในหมู เพื่อใหสามารถสับเปล่ียนหนาท่ีกัน
ได สําหรับนายพวกยิงและ ผบ.หมู ตองรูหนาท่ีของผูบังคับหนวยสูงข้ึนไปอีก ๑ ระดับ  
 ข. ผบ.หมู (Squad Leader) ปฏิบัติตามคําส่ัง ผบ.มว. ใหสําเร็จลุลวงไป รับผิดชอบในเรื่องระเบียบ
วินัย การฝก การควบคุม กํากับดูแลและความเปนอยูของหมูในทุกโอกาส รักษาสภาพการปรนนิบัติบํารุงและ
การใชอาวุธยุทโธปกรณใหคุมคาในการรบและรวมถึงความรับผิดชอบในการใชหมูทางยุทธวิธี ควบคุมวินัยการ
ยิงและการดําเนินกลยุทธของหมู ผบ.หมู ตองเลือกท่ีอยูท่ีสามารถรับคําส่ังจาก ผบ.หมวด สามารถตรวจการณ
และควบคุมหมูไดดีท่ีสุด 
 ค. นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด (Fire Team Leader/Grenadier) ปฏิบัติตามคําส่ัง ผบ.หมู ให
สําเร็จลุลวงไป รับผิดชอบการควบคุมและวินัยการยิงของพวกยิง รักษาสภาพการปรนนิบัติบํารุงและการใช
อาวุธยุทโธปกรณใหคุมคา นายพวกยิงตองเลือกท่ีอยูของตนในตําแหนงท่ีสามารถควบคุมและตรวจการณพวก
ยิงของตนไดดีท่ีสุด เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามคําส่ัง ผบ.หมู ไดสําเร็จ  นายพวกยิงรับผิดชอบในการใชเครื่องยิง
ลูกระเบิด และจะอยูใกลกับพลปนเล็กกล เพื่อสะดวกในการควบคุมการยิง ความรับผิดชอบในหนาท่ีหลัก
เชนเดียวกับผูบังคับหนวย ยกเวน ความสูญเสียของหนวย นายพวกยิงอาวุโสทําหนาท่ีผูชวย ผบ.หมูดวย  
 ง. พลปนเล็กกล (Automatic Rifleman) ปฏิบัติตามคําส่ังของนายพวกยิง รับผิดชอบการใช ปลก.
และการปรนนิบัติบํารุงอาวุธยุทโธปกรณของตน  ปกติอยูใกลกับนายพวกยิง 
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 จ. พลปนเล็กกลผูชวย (Assistant Automatic Rifleman) ปฏิบัติตามคําส่ังนายพวกยิง รับผิดชอบ
ในการใชและปรนนิบัติบํารุงอาวุธยุทโธปกรณของตน เปนผูนําซองกระสุนและ/หรือหีบกระสุนท่ีใชกับ ปลก. 
และพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเปนพลปนเล็กกล  
 ฉ. พลปนเล็กหมายเลข ๑ (Rifleman No.1) ปฏิบัติตามคําส่ังนายพวกยิง รับผิดชอบการใชและ
ปรนนิบัติบํารุงอาวุธยุทโธปกรณของตน  พลปนเล็กจะไดรับการฝกเปนพลลาดตระเวนหนา 
 ช. พลปนเล็กหมายเลข ๒ (Rifleman No.2) มีหนาท่ีเปนพลปนเล็กตามปกติในหมูปนเล็ก โดยทําการ
ยิงและดําเนินกลยุทธรวมกับหมูปนเล็กตามท่ีกําหนดไว เมื่อไดรับมอบหนาท่ีใหเปนพลแมนปนของหมูปนเล็ก 
(Squad Designated Marksman ; SDM) ก็จะทําการยิงดวยการใชอาวุธท่ีรับการติดต้ังเครื่องชวยเล็งแบบ ตาง ๆ 
พรอมอุปกรณประกอบตอเปาหมายท่ีมีคาสูงของขาศึก เชน พลปนเล็ก ชุดตอตานรถถัง และพลซุมยิง  
๖. การยิงสนับสนุนหมูปนเล็ก (Fire Support for the Squad) การยิงจากหนวยท่ีทําการสนับสนุนใหกับ
หมูปนเล็ก เพื่อใหบรรลุภารกิจของหมู  
 ก. การสนับสนุนจากหมวด อาจใชการยิงดวยปนเล็กของหมูปนเล็กอื่นซึ่งมีอยูในหมวดปนเล็กดวยกัน 
สนับสนุนการดําเนินกลยุทธ (เปนฐานยิง) ใหกับหมูปนเล็กอีก ๑ หมู หรือ ๒ หมูได  
 ข. การสนับสนุนจากกองรอย  กองรอยปนเล็กสามารถยิงสนับสนุนดวยอาวุธในหมวดอาวุธโดยใช
การยิงจาก ตอน ค.๖๐ มม. ๓ กระบอก  ตอนปนกลเบา ๖ กระบอก และตอนโจมตีซึ่งใชอาวุธประทับไหล
โจมตีอเนกประสงค (SMAW) ๖ กระบอก  
  ๑) ใช ค.๖๐ มม.และ ปก.เปนฐานยิงสนับสนุนใหกับสวนดําเนินกลยุทธซึ่งมักจะกระทําอยูเสมอ
และยังใชยิงสนับสนุนในการต้ังรับดวย  
  ๒) อาวุธประทับไหลโจมตีอเนกประสงค สนับสนุนการบุกดวยการยิงตอท่ีมั่นดัดแปลง และเครื่องกีด
ขวางของขาศึก และยังใชตอสูรถถังในระยะใกลในการต้ังรับดวย 
 ค. การสนับสนุนจากกองพัน กองรอยกองบังคับการและบริการของกองพันทหารราบ จะใหการยิง
สนับสนุนดวยอาวุธเหลานี้คือ.-  
  ๑) หมวด ค.๘๑ จะมี ค.๘๑ มม. จํานวน ๖ กระบอก   
  ๒) หมวดปนกลหนักจะมี ปก.ขนาด .๕๐ นิ้ว จํานวน ๖ กระบอก และมีปนกลยิงลูกระเบิดขนาด 
๔๐ มม.(MK.19) จํานวน ๖ กระบอก  
  ๓) หมวดตอสูยานเกราะมี ๔ เครื่องยิงจรวดนําวิถีตอสูรถถังดรากอน และ ปรส.๑๐๖ มม.จํานวน 
๖ กระบอก (ตาม อจย.พัน.ร.ฯ) 
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ทายบท 
 ๑. อาวุธและกระสุนของหมูปนเล็กตามบทเรียนนี้  ตาม อจย. (ซึ่งอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 
  ก. ผบ.หมูปนเล็ก ใช ปลย.M 16 A 2  
  ข. นายพวกยิง ใช ปลย.M 16 A 2 ประกอบเครื่องยิงลูกระเบิด M 203 
  ค. อาวุธกลของหมู (Squad automatic weapon ;SAW) ใช MINI 
  ง. พลปนเล็ก พลปนเล็กกลผูชวย ใช ปลย M 16 A 2 
  จ. ลูกระเบิดยิงจากปนเล็ก ขนาด ๔๐ มม.บางชนิด ปจจุบัน นย.ไทย ยังไมมีใช  
 ๒. ในบทเรียนตอ ๆ ไป จะมีการกลาวถึงหนาท่ีและวิธีใชอาวุธประจํากายของแตละคนในหมูปนเล็ก
ในสถานการณการรบแบบตาง ๆ เชน การเขาตี ระหวางเขาตะลุมบอน การต้ังรับและการรบในพื้นท่ีส่ิงปลูก
สราง เปนตน หนาท่ีของความเปน ผบ.หนวยในการควบคุมกํากับดูแลหนวยคงปฏิบัติเหมือนกัน สวนการใช
อาวุธประจํากายโดยเฉพาะ ผบ.หมูและนายพวกยิง ก็ตองนําวิธีใชอาวุธนั้น ๆ มาใช สําหรับลูกระเบิดยิงจากปน
เล็กบางชนิดท่ี นย.ไทยยังไมมีใช ก็สามารถนําลูกระเบิดยิงจากปนเล็กท่ี นย. มีใชนํามาใชแทนโดยพิจารณาถึง
คุณลักษณะและสถานการณการรบแตละอยางมาประกอบดวย  
 ๓. อาวุธประจําหนวยท่ีใหการสนับสนุนหมูปนเล็กหรือสมทบหมูปนเล็ก สําหรับ นย.ไทยยังไมมีอาวุธ
ประทับไหลโจมตีอเนกประสงค (SMAW) ก็สามารถใชอาวุธท่ีมีสมรรถนะคลายคลึงกัน เชน คจตถ. ๓.๕ นิ้ว 
หรืออาวุธเบาโจมตี (LAW) มาใชแทนตามลักษณะการรบและขีดความสามารถของอาวุธนั้น ๆ   
 

---------------------------- 
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บทท่ี ๒ 
ระเบียบการนําหนวย 

ตอนท่ี ๑ 

ข้ันการนําหนวย 

๑. กลาวท่ัวไป ข้ันการนําหนวย ชวยในการเตรียมการสําหรับการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบ ข้ันการนําหนวย
เหลานี้ชวยผูบังคับหมูและนายพวกยิงในการใชเวลา, ส่ิงอํานวยความสะดวกและบุคคลไดดีท่ีสุด ข้ันการปฏิบัติ
ท้ังหมดควรไดรับการพิจารณา แตข้ึนอยูกับภารกิจและเวลาท่ีมีอยู ระดับของการพิจารณา สําหรับแตละข้ันจะ
แตกตางกัน  
๒. ลําดับการวางแผน (BAMCIS) 
 ก. เริ่มตนวางแผน (BEGIN PLANNING - B) เมื่อไดรับคําส่ัง ผูบังคับหมูพิจารณาถึงเวลาท่ีมีอยูในการ
ทําส่ิงนี้ เขาใชลําดับการวางแผนซึ่งเรียกวา "ทําแผนยอนกลับ" ความหมายคือ เริ่มตนดวยการปฏิบัติหลังสุด
จากเวลาท่ีไดระบุไว และทํางานยอนกลับถึงการออกคําส่ังของเขา ส่ิงนี้ชวยใหแนใจวามีเวลาเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติท่ีจําเปนท้ังหมดไดสมบูรณ ระหวางข้ันตอนนี้ ผูบังคับหมูจะวิเคราะหภูมิประเทศและสถานการณ
ฝายเราและสถานการณฝายขาศึก จากการวิเคราะหนี้เขาก็กําหนดแผนการปฏิบัติข้ันตน เพื่อใหสําเร็จภารกิจ
แผนนี้เปนเพียงแผนกวาง ๆ และมีอยูบอย ๆ ท่ีแผนนี้จะถูกเปล่ียนแปลง  
 ข. การเตรียมการลาดตระเวนและการประสาน (ARRANCE FOR - A) ผบ.หมู เลือกเสนทางและ
เตรียมกําหนดสําหรับการลาดตระเวนและการประสานกับหนวยขางเคียง และหนวยสนับสนุน ปกติเขาจะนํา
นายพวกยิงและหัวหนาชุดประจําหนวยตาง ๆ ท่ีมาข้ึนสมทบไปกับเขาในการลาดตระเวนดวย  
 ค. ทําการลาดตระเวน (MAKE RECONNAISSANCE AND COORDINATION - M) ในการ
ลาดตระเวน ผบ.หมู จะประมาณสถานการณใหเสร็จสมบูรณ พบกับหมูขางเคียงและหนวยสนับสนุนตาม
กําหนดเวลาท่ีเตรียมไวลวงหนา ผูบังคับหมูสังเกตวาภูมิประเทศมีผลกระเทือนอยางไรตอแผนข้ันตนของเขา
และยอมรับ,เปล่ียนแปลงหรือปฏิเสธแผนนั้นเมื่อจําเปน ขณะทําการลาดตระเวน ผูบังคับหมูเลือกจุดท่ี
ไดเปรียบใชในการช้ีแจงภูมิประเทศแกนายพวกยิง  
 ง. ทําแผนใหสมบูรณ (COMPLETE PLAN - C) หลังจากกลับจากการลาดตระเวน ผูบังคับหมูทํา
แผนการปฏิบัติใหสมบูรณ ตอจากนั้นเขาเตรียมการบันทึกเพื่อใชในการออกคําส่ัง  
 จ. ออกคําส่ัง (ISSUE ORDER - I) ถาเปนไปไดผูบังคับหมูออกคําส่ังตอบุคคล ซึ่งเปนคนเดียวกันท่ีนําไป
ลาดตระเวนกับเขาจากจุดท่ีไดเปรียบ ซึ่งไดเลือกไวแตตนแลว ถาไมสามารถกระทําได ผบ.หมูจะช้ีแจงภูมิประเทศ
แกนายพวกยิงโดยใชแผนท่ี, สะเก็ตภูมิประเทศและภูมิประเทศจําลอง ผบ.หมู ออกคําส่ังโดยใชลําดับคําส่ัง
ยุทธการ ๕ ขอ และรวมท้ังทุก ๆ ส่ิงท่ีนายพวกยิงและหัวหนาหนวยอาวุธท่ีมาข้ึนสมทบตองการท่ีจะรู  
 ฉ. การกํากับดูแล (SUPERVISE - S) ผูบังคับหมูกํากับดูแลหนวยของเขาอยางตอเนื่อง เพื่อใหแนใจ
วา คําส่ังของเขาไดรับการปฏิบัติตามท่ีต้ังใจ 
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ตอนท่ี ๒ 

การประมาณสถานการณ 
๑. กลาวท่ัวไป การประมาณสถานการณเปนการปฏิบัติการแกปญหาอยางหนึ่ง เปนวิธีหนึ่งของการเลือก
หนทางปฏิบัติ เพื่อความเปนไปไดในการสําเร็จภารกิจไดสูงสุด ในระดับหมู การประมาณสถานการณ ปฏิบัติใน
ใจอยางรวดเร็วและตอเนื่องและควรดําเนินการทันทีโดยไมตองคํานึงวาจะชาหรือเร็ว  
๒. หัวขอในการประมาณสถานการณ ( METT-T ) ผูบังคับหมูวิเคราะหหนทางปฏิบัติและพิจารณาความ
ไดเปรียบและเสียเปรียบของแตละหนทางปฏิบัติโดยใชปจจัย METT-T  
 - ภารกิจ (MISSION - M)  
 - ขาศึก (ENEMY - E)  
 - ภูมิประเทศและลมฟาอากาศ (TERRAIN AND WEATHER - T)  
 - กําลังและการยิงสนับสนุนท่ีมีอยู (TROOPS AND FIRE SUPPORT AVAILABLE - T)  
 - เวลาท่ีมีอยู (TIME AVAILABLE T)  
๓. การปฏิบัติการประมาณสถานการณ ผูบังคับหมูเลือกหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดโดยใชปจจัย METT-T ตอ
หนทางปฏิบัติท่ีเปนไปไดแตละหนทางรูปแบบนี้เปนแบบพื้นฐานการตัดสินใจของผูบังคับหมู คําอธิบาย
ตัวอักษรในปจจัย METT-T ไดอธิบายดังตอไปนี้  
 ก. ภารกิจ (MISSION - M) ภารกิจจะตองชัดเจน ส้ันและกลาวถึงกิจท่ีจะปฏิบัติอยางงาย ๆ ตอง
ตรวจสอบภารกิจอยางระมัดระวังและตองเขาใจโดยตลอด ซึ่งเปนหลักสําคัญสําหรับการปฏิบัติของหมูท้ังหมด
จนกระท่ังสําเร็จภารกิจ  
 ข. ขาศึก (ENEMY - E) ขาวสารเกี่ยวกับขาศึกมาจากหลายแหลง ขาวสารท่ีเช่ือถือไดมากท่ีสุดไดรับ
โดยการลาดตระเวนโดยบุคคล และถามีเวลาจะไมตัดสินใจโดยปราศจากการลาดตระเวน จุดมุงหมายของ ผบ.
หมู คือ คนหาท่ีต้ัง, กําลัง, การประกอบกําลัง, แบบของอาวุธ, การวางกําลัง, ยุทธวิธีและการปฏิบัติเร็ว ๆ นี้
ของขาศึก  
 ค. ภูมิประเทศและลมฟาอากาศ (TERRAIN AND WEATHER - T) ภูมิประเทศและลมฟาอากาศท่ี
กระทบกระเทือนตอแผนและการปฏิบัติท้ังหมด จะตองศึกษาจากแงคิดท่ังฝายเราและขาศึก แผนการปฏิบัติของผู
บังคับหมูตองใชประโยชนของภูมิประเทศอยางเต็มท่ี สภาพอากาศท้ังในปจจุบันและท่ีทํานายไวจะ
กระทบกระเทือนทัศนวิสัย, การเคล่ือนท่ี และการยิงสนับสนุน ภูมิประเทศทางทหาร (มักอางอิงโดยใช KOCOA) 
ไดแสดงไวตอไปนี้  
  ๑) ภูมิประเทศสําคัญ (KEY TERRIN - K) ภูมิประเทศสําคัญคือ ลักษณะตาง ๆ หรือพื้นท่ีซึ่งให
ประโยชนอยางเดนชัดตอกําลังท่ีควบคุมอยู โดยท่ัวไปประโยชนเหลานี้จะตองอยูบนภูมิประเทศท่ีใหการตรวจ
การณและพื้นการยิงดี  
 ๒) การตรวจการณและพื้นยิง (OBSERVATION AND FIELDS OF FIRE - O) การตรวจการณ คือ
ความสามารถมองเห็นท่ีต้ังขาศึกหรือแนวทางเคล่ือนท่ี เพื่อท่ีจะไดรับขาวสารหรือส่ังยิงอยางแมนยําตอกําลัง
ของขาศึก พื้นยิงคือพื้นท่ีซึ่งอาวุธหรือกลุมอาวุธสามารถคุมครองและเปนส่ิงสําคัญท่ีจะใชอาวุธยิงตรงอยางมี
ประสิทธิภาพ การตรวจการณและพื้นการยิง ควรไดรับการพิจารณาท้ังจากแงคิดของฝายเราและขาศึก  
  ๓) การกําบังและซอนพราง (COVER AND CONCEALMENT - C) การกําบังคือการปองกันจาก
การยิงของขาศึก การซอนพรางคือ การซอนหรือปดบังหนวยและการปฏิบัติของเราใหพนจากการตรวจการณ
ของขาศึก ลักษณะภูมิประเทศซึ่งใหการกําบังจะใหการซอนพรางดวย ภูมิประเทศท่ีไมสม่ําเสมอมากเพียงใดก็
ยิ่งใหการซอนพรางจากการตรวจการณบนพื้นดินไดมากเพียงนั้น  
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  ๔) เครื่องกีดขวาง (OBSTACLES - O) เครื่องกีดขวางคือ ลักษณะตามธรรมชาติหรือท่ีสรางข้ึนซึ่ง
หยุด, รั้งหนวง, หรือจํากัดการเคล่ือนท่ีทางทหาร เครื่องกีดขวางเหลานี้จะชวยหรือขัดขวางหนวย ข้ึนอยูกับท่ีต้ัง
และธรรมชาติของเครื่องกีดขวางเหลานั้น "ตัวอยาง" หวงลึกแหงหนึ่งต้ังขวางทิศทางการเคล่ือนท่ีจะทําใหผูเขาตี
เคล่ือนท่ีขาลง ขณะท่ีหวงลึกแบบเดียวกันซึ่งอยูทางปกของฝายเขาตีจะใหประโยชนในการระวังปองกันโดยท่ัวไป
เครื่องกีดขวางท่ีต้ังฉากกับทิศทางของการเคล่ือนท่ีเหมาะสําหรับการต้ังรับ ขณะท่ีเครื่องกีดขวางซึ่งขนานกับ
ทิศทางเคล่ือนท่ีจะใหประโยชนแกฝายเขาตี โดยใหการปองกันทางปกและใหแนวทางเคล่ือนท่ีมีท่ีกําบัง  
  ๕) แนวทางเคล่ือนท่ี (AVENUES OF APPROACH - A) แนวทางเคล่ือนท่ีคือ ภูมิประเทศซึ่งให
สามารถเคล่ือนท่ีกําบังรบขนาดหนึ่งได ควรสะดวกตอการเคล่ือนท่ี, มีการกําบังและซอนพราง, การตรวจการณ
ท่ีดี, พื้นยิงดี และมีพื้นท่ีดําเนินกลยุทธพอเพียง  
 ง. กําลังและการยิงสนับสนุนท่ีมีอยู (TROOPS AND FIRE SUPPORT AVAILABLE - T) ผูบังคับหมู
พิจารณากําลังของหนวยเราและความสามารถเขาปะทะกับขาศึก ผูบังคับหมูควรรูวามีอาวุธสนับสนุนอะไรบางท่ี
สามารถชวยเหลือหมูได (ปนกล, เครื่องยิงจรวด, เครื่องยิงลูกระเบิด, ปนใหญ, ปนเรือ และเครื่องบิน)  
 จ. เวลาท่ีมีอยู (TIME AVAILABLE - T) การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพเปนส่ิงสําคัญท่ีตองกระทํา
อยูเสมอ ผูบังคับหมูตองกําหนดเวลาวามีอยูมากเทาใดท่ีเขาจะใชวางแผนและปฏิบัติกิจท่ีตองการ เวลาท่ีมีอยู
ตองไมทําใหสูญเสียไป ในทางตรงกันขามผูบังคับหมูตองไมปฏิบัติกิจอยางรีบเรงจนกระท่ังกิจนั้นสําเร็จไม
สมบูรณหรือไมสําเร็จ เมื่อเวลามีนอยกิจตองยังคงปฏิบัติใหสําเร็จอยางสมบูรณ  
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คําสั่ง ๕ ขอของหมู 
 คําส่ัง ๕ ขอ สืบเนื่องมาจากคําส่ังยุทธการและมีโครงสรางตามตองการของ ผบ.หนวยขนาดเล็กคําส่ัง 
๕ ขอคลาย ๆ กับคําส่ังยุทธการซึ่งประกอบไปดวย สถานการณ, ภารกิจ, แนวความคิดการปฏิบัติ,คําส่ังตอ
หนวยรองและมาตรการท่ีตองการ เพื่อแนใจในการประสานทางธุรการ, การสงกําลังบํารุง, การบังคับบัญชา
และการติดตอส่ือสาร คําส่ัง ๕ ขอมีโครงสรางเพื่อใหออกคําส่ังดวยวาจา ขณะท่ีคําส่ังยุทธการมีโครงสรางเพื่อ
ใชออกคําส่ังเปนลายลักษณอักษร คําส่ัง ๕ ขอใชในระดับกองรอยและตํ่ากวา โดยคําส่ังดวยวาจา  
 

รูปแบบของคําสั่งยุทธการ ๕ ขอ (SMEAC) 
 
 

๑. สถานการณ (SITUATION)  
 ก. กําลังฝายขาศึก ประกอบดวยการประกอบกําลัง, การวางกําลัง, ท่ีต้ัง, การเคลื่อนยาย,ความสามารถ และการ
ปฏิบัติของกําลังขาศึกเมื่อเร็ว ๆ น้ี  
 ข. กําลังฝายเรา แจงภารกิจของหนวยเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ, ท่ีต้ังและภารกิจของหนวยขางเคียงและภารกิจของ
หนวยสนับสนุนนอกอัตราซึ่งจะกระทบกระเทือนการปฏิบัติของหนวย  
 ค. การเขาสมทบและแยกสมทบ หนวยเขาสมทบหรือแยกสมทบจากหมูโดยกองบังคับการสูงกวา, รวมท้ังเวลาท่ีมี
ผลตอการข้ึนสมทบหรือแยกสมทบ  
๒. ภารกิจ (MISSION)  
 ก. ชัดเจน, แจงกิจสั้น ๆ ซึ่งหมูตองปฏิบัติใหสําเร็จ  
๓. การปฏิบัติ (EXECUTION)  
 ก. แนวความคิดการปฏิบัติ แนวความคิดการปฏิบัติคือการสรุปสั้น ๆ ของแผนยุทธวิธีของผูบังคับหมูซึ่งหมูตองปฏิบัติ  
 ข. กิจมอบใหหนวยรอง (ภารกิจ) ในแตละยอหนาตอมาจะกําหนดมอบกิจใหแตละพวกยิงและหนวยสมทบตาง ๆ  
 ค. กองหนุน ขอยอยน้ีจะทราบหนวยท่ีกําหนดมอบภารกิจเปนกองหนุนและกิจท่ีกําหนดมอบใหกองหนุนตามปกติ
กองหนุนจะไมกําหนดในหนวยระดับตํ่ากวากองรอย ถาไมมีกองหนุนท่ีกําหนด ขอยอยน้ีจะละเวน  
 ง. คําแนะนําประสานงานเปนขอยอยสุดทาย ใหคําแนะนําซึ่งหนวยรอง ๒ หนวยหรือมากกวาตองปฏิบัติ  
๔. ธุรการและสงกําลังบํารุง (ADMINISTRATION AND LOGISTICS) ขอยอยน้ีประกอบดวยขาวสารและคําแนะนําเก่ียวกับ
อาหารและกระสุน, ท่ีต้ังของตําบลจาย, พยาบาลและท่ีปฐมพยาบาล, การปฏิบัติตอเชลยศึก,และธุรการและการสงกําลังอ่ืน ๆ  
๕. การบังคับบัญชาและการติดตอสื่อสาร (COMMAND AND SIGNAL)  
 ก. คําแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร รวมถึง สัญญาณท่ีจัดเตรียมไวแลว, สัญญาณผาน,นามเรียกขานวิทยุ
และความถ่ี, สัญญาณฉุกเฉิน, การปฏิบัติทางวิทยุ, พลุสัญญาณตาง ๆ และขอจํากัดการใชการติดตอสื่อสาร  
 ข. ท่ีอยูของผูบังคับหมวด  
 ค. ท่ีอยูของรองผูบังคับหมวด  
 ง. ท่ีอยูของ ผบ.หมู  

(ปดทายดวยการใหถามขอสงสัย แลวแจงเวลาปจจุบัน)  

 
 

----------------------------- 
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บทท่ี ๓ 
ขาวกรองการรบ และการตอตานขาวกรอง 

๑. กลาวโดยท่ัวไป การใชเทคนิคการตรวจการณซึ่งอธิบายไวในบทท่ี ๔ ทานตองรวบรวม, รายงานขาวสาร
เกี่ยวกับขาศึก, ภูมิประเทศและลมฟาอากาศซึ่งขาวสารจะเปล่ียนเปนขาวกรองการรบหลังจากไดตีความ 
ผบ.หนวยตองการขาวกรองการรบเพื่อชวยในการวางแผนการปฏิบัติการชีวิตของทานและทหารทุก ๆ คน
ข้ึนอยูกับการรายงานส่ิงท่ีทานเห็น, ไดยิน และไดกล่ิน 
 ทานตองตอตานไมใหขาศึกไดขาวสารการปฏิบัติการของฝายเรา ซึ่งเรียกวาการตอตานขาวกรอง ซึ่ง
เกี่ยวของกับ 
 - การลวงขาศึกเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติ, ความต้ังใจและขาวสารตาง ๆ ของฝายเรา 
 - การตรวจจับความพยายามของขาศึกท่ีจะไดรับขาวสารฝายเรา 
 - ไมใหขาศึกไดรับขาวสาร, แผนการปฏิบัติและความต้ังใจของฝายเรา 
๒. แหลงขาวสาร ผบ.ชา จะไดรับขาวสารจากแหลงขาวตาง ๆ แตทานจะเปนแหลงขาวท่ีดีท่ีสุดของ ผบ.ชา 
ทานสามารถรวบรวมขาวสารจากแหลงขาวตอไปนี ้
 - เชลยศึก  เปนแหลงขาวในทันทีทันใดรับสงไปยัง ผบ.ชา ทานโดยเร็วท่ีสุด  โดยบอกขาวสารตาง ๆ 
ท่ีทานไดจากเชลยศึกดวย 
 - เอกสารตาง ๆ ท่ียึดได อาจจะเปนขาวสารท่ีสําคัญมากเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติในปจจุบันและ
แผนการปฏิบัติในอนาคตของขาศึก รับสงเอกสารให ผบ.ชา โดยเร็ว 
 - การปฏิบัติของขาศึกจะเปนเครื่องช้ีวาขาศึกจะปฏิบัติอะไรตอไป รายงานทุก ๆ ส่ิง ทุก ๆ อยางท่ี
ทานเห็นขาศึกปฏิบัติบางส่ิงบางอยางทานเห็นวา ไมสําคัญอาจจะสําคัญสําหรับ ผบ.ชา 
 ชาวบานในพื้นท่ี มักจะรูขาวสารเกี่ยวกับขาศึก  ภูมิประเทศและลมฟาอากาศในพื้นท่ี รายงาน
ขาวสารใด ๆ ท่ีไดรับจากชาวบาน อยางไรก็ตามทานไมอาจจะมั่นใจไดวาชาวบานเปนฝายใด การปฏิบัติตาง ๆ 
ในขาวสารท่ีไดรับ ตองระมัดระวังและพยายามยืนยันขาวสารจากแหลงขาวอื่น ๆ 
๓. การรายงานขาวสารเก่ียวกับขาศึก รายงานขาวสารท้ังหมดเกี่ยวกับขาศึกให ผบ.ชาทราบโดยเร็ว  ถูกตอง 
และสมบูรณมากท่ีสุด การรายงานควรจะตอบคําถาม ใคร ? ทําอะไร ? ท่ีไหน ? เมื่อใด ?  โดยการรายงาน
ตามลําดับ “SALUTE” คือ ขนาด, การปฏิบัติ, ท่ีต้ัง, หนวย, เวลาและอาวุธยุทโธปกรณเพื่อใหสามารถจดจํา
รายละเอียดอาจจะจดบันทึกและเสก็ตชภาพไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUTE 

Size  ขนาด 
Activity  การปฏิบัติ 
Location ท่ีต้ัง 
Unit  หนวย 
Time  เวลา 
Equipment ยุทโธปกรณ 



วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก - ๑๑ - 

 ขนาด (Size) รายงานจํานวนของทหารและยานพาหนะท่ีทานเห็น ตัวอยางเชน “ทหารราบขาศึก
จํานวน ๑๐๐ คน” (ไมใชรายงานวา “๑ หมูปนเล็ก”) หรือ “รถถังขาศึกจํานวน ๓ คัน” (ไมใชรายงาน “๑ 
หมวดรถถังขาศึก”) 
 การปฏิบัติ (Activity) รายงานส่ิงท่ีทานเห็นวาขาศึกกําลังทําอะไร ตัวอยางเชน “กําลังวางทุนระเบิด
บนถนน” 
 ท่ีต้ัง (Location) รายงานสถานท่ีท่ีทานเห็นขาศึก ถาทานมีแผนท่ี รายงานโดยใชระบบพิกัด ๘ ตัว 
เชน “GL874461” ถาทานไมมีแผนท่ีรายงานใหสัมพันธกับภูมิประเทศเดนชัด เชน “บนเสนทางทับไทร – โปงน้ํา
รอน ๓๐๐ เมตร ทางใตของสะพานขามคลองโปงน้ํารอน” 
 หนวย (Unit) รายงานหนวยของขาศึก  ถาไมรูจักหนวยรายงานลักษณะเดนท่ีเห็นชัดเจน เชน 
ลักษณะของยานพาหนะ  หมวกท่ีสวม, เครื่องแบบ, สีเครื่องแบบ การปฏิบัติของหนวยอาจทําใหทราบวามา
จากหนวยไหน  ยุทโธปกรณท่ีตรวจการณเห็นอาจจะระบุหนวยได เชน ตรวจการณเห็นรถ BRDM อาจจะแสดง
วาเปนหนวยลาดตระเวน 
 เวลา (Time) รายงานเวลาท่ีทานเห็นการปฏิบัติของขาศึกไมใชเวลาท่ีทานรายงาน 
 ยุทโธปกรณ (Equipment) รายงานยุทโธปกรณท่ีขาศึกสวมใสหรือกําลังใชอยู ถาทานไมรูจักวาเปน
ยุทโธปกรณอะไรหรือยานพาหนะประเภทไหนใชเสก็ตซภาพแลวเสนอภาพเสก็ตซพรอมกับรายงาน 
 
 จาก  :  มว.๑ รอย.๒ พัน.๑ 
 ถึง  :  ฝอ.๒  พัน.๑ 
 จากท่ีตรวจการณตรวจพบรถถังขาศึก จํานวน ๔ คัน กําลังเคลื่อนท่ีไปทางทิศตะวันตก  ตามถนนสวนสม – บาน
แปลง ท่ีบริเวณพิกัดกริด NB 613397 เมื่อ ๒๔๑๗๐๐ ก.ค.๓๕  รถถังเคลื่อนท่ีดวยความเร็วประมาณ ๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง  
ในลักษณะเปดฝาและเห็นขาศึกใสหนากากปองกันแกสพิษ 

 
๔. เชลยศึกและเอกสารท่ียึดได เชลยศึกเปนแหลงขาวท่ีดีท่ีสุด ตองปฏิบัติตอเชลยศึกตามกฎเจนีวา แตตองให
ไดขาวสารจากเชลยศึกมากท่ีสุด 
 ปฏิบัติตอเชลยศึกดวยหลักมนุษยธรรม อยาทํารายขาศึกท้ังรางกายและจิตใจ  ถาไมสามารถสงกลับ
เชลยศึกไดในเวลาอันเหมาะสมตองใหน้ํา อาหาร และใหการรักษาพยาบาล หามใหบุหรี่ ลูกกวาดหรือส่ิงใดท่ี
ทําใหเชลยศึกสุขสบายเพราะจําทําใหการซักถามไมไดผล 
 ก. การปฏิบัติตอเชลยศึก ใชหลัก ๕ S 
  ๑) SEARCH ตรวจคนเชลยศึกทันทีท่ีจับได นําอาวุธและเอกสารจากเชลยศึกยกเวนบัตรและ
หนากากปองกันแกสพิษ ทํารายการแสดงวาเชลยศึกแตละคนนําทรัพยสินสวนตัวหรือเอกสารอะไรติดตัวมา
บางแลวทําแผนปายแสดงติดไวกับเอกสารหรือยุทโธปกรณ 
 การตรวจคนเชลยศึกใชระบบคู ทหารคนหนึ่งทําหนาท่ีคุมกันขณะท่ีทหารอีกคนหนึ่งทําหนาท่ีตรวจคน 
(จําไววาทหารท่ีทําหนาท่ีตรวจคนตองไมอยูระหวางเชลยศึกกับทหารท่ีคุมกัน) การตรวจคนตองใชเชลยศึกยืน
แยกแขนขา  ฝามือวางบนฝาผนัง, ตนไม หรืออยูในทายึดพื้นโดยคุกเขาตรวจคนตัว, ยุทโธปกรณและเส้ือผา 
  ๒) SEGREGATE แยกเชลยศึกเพศหญิง, ชาย, พลทหาร, ประทวน, นายทหาร, พลเรือน, 
นักการเมือง เพื่อปองกันการมีอิทธิพลตอกัน  แลวสงกลับเขตหลัง 
  ๓) SILENCE เงียบ หามเชลยศึกพูดคุยกันเพื่อปองกันการวางแผนหลบหนี รายงานคําพูดท่ีขาศึก
พูดหรือการกระทําของเชลยศึก 
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  ๔) SPEED เร็ว สงเชลยศึกกับเขตหลังโดยเร็ว เพื่อท่ีจะสงกลับไปซักถามโดย ฝอ.๒ 
  ๕) SAFEGUARD เมื่อสงเชลยศึกกลับเขตหลัง อยาปลอยใหใครก็ตามปฏิบัติตอเชลยศึกในทางท่ี
ไมเปนผลดีตอฝายเรา ระมัดระวังการพยายามหลบหนี อยาปลอยใหเชลยศึกรวมกลุมหรือกระจัดกระจายหรือ
ทําใหฝายเราไขวเขว ซึ่งจะเปนโอกาสใหหลบหน ี
 ถาเชลยศึกไดรับบาดเจ็บและไมสามารถสงกลับตามสายปกติไดใหสงกลับทางสายแพทยกอนท่ีจะสง
เชลยศึกกลับ 
 ผูกปายประจําตัวขาศึกไวดวยตามรายละเอียดดังภาพท่ีแสดงขางลางนี้ซึ่งทานอาจจัดทําเองหรือ ฝอ.๒ 
จัดทําไวแลว 
 

ปายผูกตัวเชลยศึก 
 
 

     วันเดือนป/เวลาท่ีจับตัวได…………………………………………………………….. 
     สถานท่ีท่ีจับตัวได………………………………………………………………….……… 
     หนวยท่ีจับตัวได…………………………………………………………………………... 
     เหตุการณในการจับกุม…………………….(เกิดข้ึนไดอยางไร)…………….…… 
 
 

ปายผูกวัสดุและยุทโธปกรณท่ียึดได 
 

     ชนิดของวัสดุ/ยุทโธปกรณ…………………………………………………..….….…. 
     วันเดือนป/เวลาท่ียึดได………………………………………………………...………. 
     สถานท่ีและพิกัดท่ียึดได…………………………(พิกัดกริด)……………….……… 
     หนวยท่ียึดได……………………………………………………………………….………. 
     เหตุการณในการยึด………………………….(เกิดข้ึนไดอยางไร)………………… 
     เชลยศึกผูเปนเจาของ……………………………………………………………………. 
 

ปายแสดงสําหรับเชลยศึก เอกสารหรือยุทโธปกรณท่ียึดได 
 
 

การปฏิบัติตอเชลยศึกตามกฎ ๕ S 
 

 ข. การปฏิบัติตอเอกสารและยุทโธปกรณท่ียึดได เอกสารและยุทโธปกรณท่ียึดไดจากเชลยศึกเปน
แหลงขาวท่ีดี เอกสารอาจจะเปนเอกสารทางราชการ (แผนท่ี, คําส่ัง, บันทึก, ภาพถาย) หรือสวนบุคคล 
(จดหมายหรือสมุดบันทึกสวนตัว) 
 ตองสงส่ิงตาง ๆ ท่ียึดไดนี้กลับไปให ผบ.ชา เร็วท่ีสุด  โดยทําปายแสดงดังตัวอยาง ถาเอกสารหรือ
ยุทโธปกรณตาง ๆ ยึดไดจากเชลยศึกตองใสช่ือเชลยศึกผูนั้นบนปายแสดงดวย 
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๕. มาตรการการตอตานขาวกรอง 
 - ฝกเทคนิคการพราง 
 - มีวินัยการใชเสียงและแสง 
 - ฝกใหทหารรูจักรักษาอนามัยสวนบุคคลและการสุขาภิบาลสนาม 
 - ใชการรับ – สงวิทยุดวยกรรมวิธีท่ีเหมาะสมปลอดภัยจากการดักฟง 
 - ใชสัญญาณบอกฝายและสัญญาณถามตอบอยางเหมาะสม 
 - หามนําภาพถายหรือจดหมายสวนบุคคลเขาไปในพื้นท่ีสูรบ 
 - หามเก็บสมุดบันทึกไวในพื้นท่ีสูรบ 
 - ระมัดระวังการพูดคุยเกี่ยวกับกิจการทหาร (ขาศึกอาจจะแอบฟงอยู) 
 - ใชรหัสท่ีไดรับการอนุมัติแลว 
 - รายงานพฤติกรรมของทหารหรือพลเรือนท่ีมีแนวโนมเปนฝายขาศึก 
 - รายงานใครก็ตามท่ีไมมีหนาท่ีแตพยายามท่ีจะรูแผนของฝายเรา 
 - ถาคิดวาจะตองถูกฝายตรงขามยึดไดแนตองรีบทําลายแผนท่ีและเอกสารสําคัญตาง ๆ 
 - หามพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารในท่ีชุมชน 
 - พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารเฉพาะผูท่ีจําเปนจะตองรูเทานั้น 
 - ชวยกันเตือนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการตอตานขาวกรอง 
 
 

------------------------------ 
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บทท่ี ๔ 
เทคนิคการยิง (Technique of Fire) 

ตอนท่ี ๑ 
กลาวนํา (Introduction) 

๑. กลาวท่ัวไป (General) เมื่อกําลังพลในหมูไดรับการฝกพลแมนปนแลว กอนท่ีจะนําความรูในเรื่องการยิงเขา
ใชในการรบ ตองไดรับความรูเกี่ยวกับเทคนิคการยิงของปนเล็ก ปนเล็กกลและเครื่องยิงลูกระเบิดเสียกอน เทคนิค
เหลานี้เพื่อควบคุมและประสานการยิงของหนวย เปนการรวมอํานาจการยิงของทุกคนในหนวยโดยการควบคุม
และกํากับของ ผบ.หนวย ทุกคนในหนวยยิงจึงตองรูเทคนิคการยิงของหมูและพวกยิง  
๒. การฝก (Training) ข้ันตอนในการฝกเทคนิคการยิง และเรียนรูรายละเอียดตามลําดับใน ๘ หัวขอซึ่งอาจ
ศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดไดจากตําราฝกพลแมนปนและตําราเทคนิคการยิงในสนามคือ  
 ก. ทิศทางเปาหมาย  
 ข. ท่ีต้ังยิงในสนาม  
 ค. การกะระยะ  
 ง. การยิงและผลการยิงของปนเล็กและปนเล็กกล  
 จ. การยิงและผลการยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด  
 ฉ. คําส่ังยิง  
 ช. ประโยชนการยิง  
 ซ. การยิงเปาในสนาม  
 

ตอนท่ี ๒ 
การหาระยะ (Range Determination) 

๑. ความสําคัญและวิธีหาระยะ (Importance and Methods) การหาระยะเปนข้ันตอนในการกําหนดระยะ
จากผูตรวจการณไปยังท่ีหมายโดยประมาณ ระยะท่ีไดชวยใหกําลังพลในหมูสามารถต้ังศูนยปนและยิงไปยังท่ี
หมายขาศึกไดอยางถูกตอง วิธหีาระยะโดยประมาณมี  ๓ วิธ ี
คือ การกะระยะดวยสายตา  สูตร ๕ องศา และการตรวจการยิง  
๒. การกะระยะดวยสายตา (Estimation by Eye) การกะระยะดวยสายตาแบงเปนวิธียอยไดอีก ๒ วิธี คือ
การกําหนดระยะในใจ และการกําหนดระยะจากภาพท่ีหมายท่ีปรากฏ  การฝกและหัดทําบอย ๆ จะชวยใหกะ
ระยะไดถูกตองและการกะระยะไดถูกตองนี้จะทําใหผลการยิงจูโจมและทําลายขาศึกอยางไดผล  
 ก. การกําหนดระยะในใจ (Mental Unit of Measure) 
  ๑) ดวยการแบงระยะไปยังเปาหมายทุก ๑๐๐ เมตร และนับรวมจํานวนท้ังหมด (ดูรูปท่ี ๒ - ๑) 
ในการฝกสามารถตรวจสอบระยะในภูมิประเทศดวยการวัดกาว โดยเฉล่ียประมาณ ๑๓๐ กาว/๑๐๐ เมตร  
  ๒) ถาระยะท่ีจะหาเกินกวา ๕๐๐ เมตรการกะระยะดวยวิธีนี้ใหแบงครึ่งระยะท่ีจะหาเสียกอนและ
ใชวิธีตามขอ ๑) กําหนดระยะในแตละครึ่งแลวนํามารวมกัน (ดูรูปท่ี ๒ - ๑) 
  ๓) พื้นดินท่ีเปน SLOPE อาจจะทําใหระยะ ๑๐๐ เมตรผิดจากความเปนจริง สําหรับเนินท่ีลาดข้ึน
จะทําใหมองดูวาระยะ ๑๐๐ เมตรจะไกลข้ึน  สําหรับเนินท่ีลาดลงจะทําใหมองดูวาระยะ ๑๐๐ เมตรมองดูใกล 
ฉะนั้นการกะระยะสําหรับเนินลาดข้ึนใหกะระยะชวง ๑๐๐ เมตรไกลกวาปกติ และสําหรับเนินลาดลงใหกะ
ระยะชวง ๑๐๐ เมตรใกลกวาปกติ   
 ข. การกําหนดระยะจากภาพของท่ีหมาย (Appearance of Objects) 
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 เมื่อมีเนิน ปาไม หรือส่ิงกีดขวางอื่น ๆ ขวางระหวางผูตรวจการณและท่ีหมายหรือมีลักษณะภูมิ
ประเทศบังท่ีหมายทําใหใชวิธีกําหนดระยะในใจไมไดผล จะสามารถหาระยะไดดวยวิธีกําหนดระยะจากภาพท่ี
หมายท่ีปรากฏ  เนื่องจากภาพท่ีหมายท่ีปรากฏจะเปล่ียนแปลงไปตามระยะท่ีมองเห็น จะสามารถฝกหัดไดโดย
มองคนในทายืนระยะ ๑๐๐ เมตร และจดจําภาพท่ีเห็นเกี่ยวกับขนาดรายละเอียดของภาพและยุทโธปกรณท่ี
ปรากฏและเปล่ียนทาของเปาหมายเปนทาคุกเขาและทานอน แลวเปล่ียนระยะในการฝกสามารถตรวจสอบ
ระยะท่ีกําหนดไดดวยการวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะไมเกิน ๕๐๐ เมตร หาระยะไดดวยการแบงระยะเปน ๑๐๐ เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๑ การกะระยะดวยสายตา 
 

๓. สูตร ๕ องศา (Five-Degree Method) ถาสถานการณทางยุทธวิธีอํานวยและเวลาเพียงพอ จะสามารถใช
สูตร ๕ องศา ในการหาระยะได โดยใชเข็มทิศและความรูในการนับกาว  
 ก. กําหนดจุดเริ่มตนไปยังท่ีหมาย  
 ข. จากจุดเริ่มตน วัดมุมภาคทิศไปยังท่ีหมายท่ีตองการหาระยะ  
 ค. หันไปทางขวาหรือทางซายใหไดทิศทาง ๙๐ องศา จากมุมภาคทิศไปยังท่ีหมาย  
 ง. เดินไปทางขวาหรือทางซายตามทิศทาง ๙๐ องศา ใหไดระยะหนึ่งจึงหยุดแลววัดมุมจากจุดท่ีหยุด
ไปยังท่ีหมาย  
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 จ. เมื่อเดินและวัดมุมภาคตาม ขอ ง. จนมุมภาคจากจุดท่ีวัดไดใหมแตกตางจากมุมภาคจากจุดเริ่มตน
ไปยังท่ีหมายได ๕ องศา พอดี  
 ฉ. เดินกลับไปยังจุดเริ่มตนตามแนวเดิมและนับกาว โดยกาวใหไดกาวละ ๓๖ - ๔๐ นิ้ว (ประมาณ ๑ เมตร)  
 ช. เมื่อนับกาวถึงจุดเริ่มตนแลว ใหคูณจํานวนกาวท่ีนับไดดวย ๑๑ จํานวนท่ีคูณไดคือระยะจาก
จุดเริ่มตนไปยังท่ีหมาย เชน นับได ๑๐๐ กาว คูณดวย ๑๑ เทากับ ๑,๑๐๐ เมตร ระยะท่ีหาไดโดยประมาณคือ 
๑,๑๐๐ เมตร (ดูรูปท่ี ๒ - ๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๒ การหาระยะโดยใชสูตร ๕ องศา 
 
๔. การตรวจการยิง (Observation of Fire) การหาระยะท่ีแทจริงสามารถกระทําไดโดยการตรวจสอบผลการ
ยิงจากกระสุนสองวิถีหรือกระสุนธรรมดาการใชผูตรวจการณอีกคนหนึ่งเปนส่ิงจําเปน เพราะเปนการยากท่ีผูยิงจะ
ตรวจผลการยิงของตนเอง ซึ่งการหาระยะดวยวิธีนี้จะทราบระยะไดเร็วและใกลเคียงมากท่ีสุด แตจะเสียผลในการจู
โจมและเปดเผยท่ีต้ังตอขาศึก ข้ันตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้คือ  
 ก. ยิงไปยังท่ีหมายดวยการต้ังศูนยปน ตามระยะท่ีประมาณไดในข้ันตน  
 ข. ตรวจการณตามวิถีกระสุนถาใชกระสุนสองวิถี และการกระทบเปาหมายของกระสุน  
 ค. หากการยิงครั้งแรกไมถูกท่ีหมาย ใหต้ังศูนยปนใหม โดยเพิ่มหรือลดจากศูนยปนท่ีต้ังไวเดิม  
 ง. ทําการยิงใหม จนถูกท่ีหมาย แลวกําหนดระยะจากศูนยปนท่ีต้ังไว  
 
 

TP 
  วัดมุมภาคทิศจากจุด 
  เริ่มตน (SP) ไปยัง 
  ท่ีหมาย (TP) 
 

SP                  
                        ข้ันที่ ๑ 

TP   เดินไปดวยทิศทาง 90 
   จากแนว SP-TP จนมุม 
   ภาคทิศไปยังท่ีหมาย 
   เปลี่ยนไป 5 องศา  
   จากมุมภาคทิศท่ีวัดไดเดิม 
SP    

ข้ันที่ ๒ 

5O 

TP   นับกาวกลับไป SP ให 
   ๑ กาวเทากับ ๑ เมตร 
   คูณจํานวนกาวดวย ๑๑ 
   ผลคูณคือระยะเปนเมตร 
   จาก SP-TP 
SP    

                  ข้ันที่  ๓ 

5O 
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ตอนท่ี ๓ 
การยิงและผลการยิงของปนเล็กและปนเล็กกล 

(Rifle and Automatic Rifle Fire and Its Effect) 
๑. กลาวท่ัวไป (General) การยิงและผลการยิงของปนเล็กและปนเล็กกล มีข้ันตอนของเทคนิคในการฝกการยิง 
๒ ประการคือ ความรูเกี่ยวกับการโคจรของกระสุนและความเขาใจเกี่ยวกับผลการยิงตอเปาหมายขาศึก ซึ่งจะชวย
ใหผูยิงหวังผลจากการยิงไดสูงสุด 
๒. คําจํากัดความ (Definitions) 
 ก. วิถีกระสุน (Trajectory) คือทางเดินหรือทางโคจรของหัวกระสุนท่ีพุงออกไปในอากาศเมื่อทําการยิง 
วิถีกระสุนจะเปนเสนตรงในระยะใกล ถาระยะเพิ่มข้ึนความสูงของวิถีกระสุนจะลดลง (ดูรูปท่ี ๒ - ๓) ปนเล็กและ
อาวุธกลวิถีกระสุนจากปากลํากลองเกือบจะราบในระยะ ๓๐๐ เมตร ในระยะท่ีมากกวานี้ ผูยิงจําเปนตองเพิ่มมุม
สูงใหกับปน  ซึ่งทําใหวิถีกระสุนความสูงข้ึน และความโคงของวิถีกระสุนจะมากข้ึนตามระยะท่ีไกลข้ึน 

 ข. ยานอันตราย (Danger space) คือพื้นท่ีระหวางปนและท่ีหมายท่ีวิถีกระสุนจะไมสูงเกินศีรษะคน
ยืน (ประมาณ ๖๘ นิ้ว) รวมท้ังพื้นท่ีของยานกระสุนตกดวย (ดูรูปท่ี ๒ - ๔) กระสุนท่ียิงจากปนท่ีอยูในระดับพื้น 
(ทานอน) ไปยังท่ีหมายก็จะเกิดยานอันตรายนี้  
  ๑) การยิงจากทานอนยิงบนพื้นระดับหรือภูมิประเทศท่ีเปนลาดเสมอ  ในระยะเปาหมายท่ีตํ่ากวา 
๗๐๐ เมตร วิถีกระสุนจะไมสูงเกินกวาความสูงเฉล่ียของคนยืน  ทุกคนท่ีอยูในแนวท่ีทําการยิงนี้จะตองถูกลูก
กระสุน ดังนั้นระยะท้ังหมดจึงเรียกวา  “ยานอันตราย” 
  ๒) เมื่อทําการยิงในระยะท่ีมากกวา ๗๐๐ เมตร วิถีกระสุนบางสวนจะสูงเกินความสูงเฉล่ียของ 
คนยืน  ดังนั้นระยะระหวางผูยิงถึงเปาหมายจึงไมเปนยานอันตรายท้ังหมด 
 ถาพื้นยิงเปนหุบหรือไมราบเรียบยานอันตรายก็จะเปนเพียงบางสวนของพื้นท่ีระหวางปนกับท่ีหมาย
เทานั้น เพราะอีกบางสวนวิถีกระสุนจะสูงเลยศีรษะคน  ถาวิถีกระสุนสูงเกินศีรษะคนยืนบริเวณนั้นเรียกวา 
“ยานอับกระสุน” (Dead space)  
 ค. กรวยการยิง (Cone of Fire) กระสุนท่ียิงจากปนเล็กไปยังเปาหมายเดียวกันแตละนัดจะมีวิถี
กระสุนท่ีแตกตางกัน ซึ่งความแตกตางกันเพียงเล็กนอยของวิถีกระสุนเหลานั้นเกิดจากการเล็ง การจับปน การ
เหนี่ยวไก ดินปนท่ีบรรจุ ลมหรือบรรยากาศ  ต้ังแตหัวกระสุนพนปากลํากลองปนเสนวิถีของกระสุนเหลานั้นจะ
มีรูปรางเหมือนรูปกรวย ซึ่งเรียกวา “กรวยการยิง” (ดูรูปท่ี ๒ - ๕)  
 ง. ยานกระสุนตก (Beaten Zone) กรวยการยิงจะถูกเปาหมายในแนวราบดวยยานกระสุนตกซึ่งจะมี
รูปรางยาวและแคบ ยานกระสุนตกบนเปาหมายพื้นราบจะเปล่ียนไปตามระยะยิง  ถาระยะยิงเพิ่มข้ึนความยาวของ
ยานกระสุนตกจะลดลง  ความลาดเอียงของพื้นท่ีก็มีผลตอขนาดและรูปรางของยานกระสุนตกเชนกัน พื้นท่ีลาด
สูงข้ึนรูปพื้นท่ีของยานกระสุนตกจะส้ัน พื้นท่ีลาดลงของรูปพื้นท่ียานกระสุนตกจะยาว  ถาความลาดลงของพื้นท่ี
เปนมุมมากกวาความโคงของวิถีกระสุน หัวกระสุนจะไมตกถูกพื้นท่ีนั้น ซึ่งเรียกวา “จุดอับกระสุน” 
๓. ประเภทการยิง (Classes of Fire) สามารถแบงประเภทการยิงของปนเล็กได ๒ ประเภทคือ การยิง
เกี่ยวกับท่ีหมายและการยิงเกี่ยวกับผิวพื้น  
 ก. การยิงเกี่ยวกับท่ีหมาย (Fire With Respect to the Target)  (ดูรูปท่ี ๒ - ๖ และ ๒ - ๗)  
  ๑) การยิงตรงหนา (Frontal Fires) เปนการยิงต้ังฉากกับดานหนาของท่ีหมาย  
  ๒) การยิงทางปก (Flanking Fires) เปนการยิงไปทางปกของท่ีหมาย  
  ๓) การยิงกราด (Enfilade Fire) เปนการยิงใหความยาวของพื้นท่ีตกกระทบทาบทับกับความยาว
ของท่ีหมาย ซึ่งการยิงกราดอาจเปนการยิงท้ังทางปกและตรงหนา  
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 ข. การยิงเกี่ยวกับผิวพื้น (Fire with Respect to the Ground) (ดูรูปท่ี ๒ - ๘)  
  ๑) การยิงกวาด (Grazing Fires) การยิงชนิดนี้จะไมสูงเกินศีรษะคนยืน พลยิงจะใชทานอนทําการ
ยิงกราดไดถึงระยะ ๖๐๐ เมตร เหนือพื้นราบ  
  ๒) การยิงดวยมุมกระสุนตกใหญ (Plunging Fires) เปนการยิงตอผิวพื้นดวยมุมยิงสูง ดังนั้นยาน
อันตรายจึงมีอยูเฉพาะพื้นท่ีตกกระทบ ซึ่งความยาวของพื้นท่ีตกกระทบจากการยิงแบบนี้จะส้ัน ถายิงในระยะไกล
ข้ึนก็จะเพิ่มลักษณะการยิงเฉพาะตําบลมากข้ึน เพราะมุมตกกระทบของกระสุนจะใหญข้ึน  
  การยงิจากท่ีสูงไปยังท่ีหมายตํ่ากวาก็จัดวาเปนการยิงดวยมุมกระสุนตกใหญ การยิงท่ีหมายท่ีสูง
กวาก็ใชลักษณะการยิงดวยมุมกระสุนตกใหญเพราะการตกกระทบของกระสุนตอผิวพื้นท่ีหมายเปนมุมสูง
เชนเดียวกัน  
  ๓) การยิงขามศีรษะ (Overhead Fires) เปนการยิงใหกระสุนขามศีรษะทหารฝายเดียวกัน การ
ยิงแบบนี้ตองพิจารณาถึงความปลอดภัยของฝายเดียวกัน เชนหนวยขางหนามีท่ีกําบังหรือแนใจวาอยูใน
ตําแหนงท่ีตํ่ากวาแนวยิง 
๔. ผลการยิง (Effect of Rifle Fire) การยิงดวยปนเล็กจะไดผลดีท่ีสุดเมื่อหมูปนเล็กเขาประชิดขาศึก หมูปน
เล็กจึงควรใชภูมิประเทศในการกําบังและซอนพราง และการยิงสนับสนุนจากอาวุธตาง ๆ ใหสามารถเคล่ือนท่ี
เขาใกลขาศึกมากท่ีสุดกอนท่ีจะเปดฉากการยิง  ปกติจะไมทําการยิงกอนถึงระยะ ๔๖๐ เมตร หรือระยะยิงหวัง
ผลสูงสุดของปนเล็ก  ในโอกาสท่ีตองใหการสนับสนุน ปนเล็กอาจใชยิงตอกลุมขาศึกหรือท่ีหมายเปนพื้นท่ีในระยะ
ระหวาง ๔๖๐ - ๑,๐๐๐ เมตรได 
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 ในพื้นท่ีขาศึกปกติสามารถกําหนดตําแหนงท่ีอยูขาศึกไดจากการยิงของขาศึก หนวยทหารอาจทํา
การยิงอยางตอเนื่องท้ังทางลึกและทางกวางใหครอบคลุมพื้นที่ จะทําใหขาศึกตองหลบเขาที่กําบังและการ
ยิงตอบโตของขาศึกเสียผลไป  
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รูปท่ี ๒ - ๖ การยิงเก่ียวกับท่ีหมาย (ตัวอยางท่ี ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๗ การยิงเก่ียวกับท่ีหมาย (ตัวอยางท่ี ๒) 
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รูปท่ี ๒ - ๘ การยิงเก่ียวกับผิวพื้น 

๕. ความเร็วการยิง (Rates of Fire) ความเร็วในการยิงของหมูปนเล็ก เปนสวนหนึ่งของอํานาจการยิงของหมู 
การใชอาวุธและอํานาจการยิงมิใชทหารในหมูจะยิงไดเร็วเพียงอยางเดียว แตสําคัญอยูท่ีทําอยางไรจึงยิงไดเร็วและ
ถูกท่ีหมายดวย ผบ.หมูและนายพวกยิงตองสามารถควบคุมความเร็วและผลการยิงของทุกคนในหนวย ไมใหเสีย
กระสุนไปโดยเปลาประโยชน  
 ก. ยิงชา (Average Rate) อัตราการยิงท่ีใชในการเล็งยิงของทหารซึ่งเปนการยิงของปนเล็ก และ
เครื่องยิงลูกระเบิด M 203 หมูปนเล็กควรใชอัตราดังนี้ คือ M 16 : ๑๐ ถึง ๑๒ นัด/นาที และ M 203 : ๕ ถึง 
๗ นัด/นาที  
 ข. ยิงตอเนื่อง  (Sustained Rate) การยิงในจังหวะนี้ใชกับการยิงกลของปนเล็กกลและปนกล เพื่อทํา
การยิงติดตอเปนเวลานานโดยไมตองหยุดยิง หรือปนตองติดขัดเพราะปนรอนเกินไป อัตราการยิงตอเนื่องสําหรับ
ปนเล็กกล คือ ๘๕ นัด/นาที (๑๒ - ๑๕ นัด/นาที ถาใช M 16 ยิงแทน)  
 ค. ยิงเร็ว (Rapid Rate) การยิงจังหวะนี้ใชกับปนเล็กกลและปนกล เปนการยิงโดยใชกระสุนจํานวน
สูงสุด และใหสามารถยิงถูกเปาหมายโดยมีเวลาจํากัด (ปกติไมเกิน ๒ นาที) โดยไมตองหยุดยิง หรือปนตอง
ติดขัดเพราะปนรอนเกินไป อัตรายิงเร็วสําหรับปนเล็กกลคือ ๑๐๐ นัด/นาที  (๔๐-๖๐ นัด/นาที  ถาใช M.16 
ยิงแทน)  
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ตอนท่ี ๔ 
เคร่ืองยิงลูกระเบิด M 203  

(M 203 Grenade Launcher) 
๑. กลาวท่ัวไป (General) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด จะใชอาวุธท่ีเปนปนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิดใน
กระบอกเดียวกันและจะตองใชอาวุธ ๒ อยางนี้ไดทุกสถานการณใหเหมาะสมท่ีสุด และตองเขาใจเกี่ยวกับวิถี
กระสุน วิธียิงตลอดจนผลการยิง 
๒. การใช (Employment) 
 ก. การเขาตี (Offense) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด ใชเครื่องยิงลูกระเบิดเพื่อทําลายกลุมขาศึก 
และทําการยิงสนับสนุนอยางใกลชิดในการบุก ในการเพิ่มเติมการยิงหรือการยิงสนับสนุนอื่น ๆ 
  ๑) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด จะเลือกและทําการยิงดวยเครื่องยิงลูกระเบิดตอเปาหมายใน
ระหวางเขาตีจนการบุกเขาไปถึง ๓๕ เมตร เมื่อการยิงอาจเปนอันตรายตอฝายเดียวกันบนท่ีหมาย นายพวกยิง/
พลยิงลูกระเบิดจะใชลูกระเบิดชนิด สองความมุงหมาย (สังหารบุคคล/เจาะเกราะ) ทําการยิงจากแนว
ตะลุมบอนโดยไมใหหนวยตะลุมบอนอื่นไดรับอันตราย และจะใชลูกระเบิดยิงชนิดระเบิดแรงสูง (High 
explosive) ยิงตอท่ีหมายท่ีอยูไกลพอจะไมเปนอันตรายกับหมูโจมตีอื่น (ลูกระเบิดยิงชนิดระเบิดแรงสูงตองการ
ระยะเล็งยิงประมาณ ๓๐ เมตร)  
  ๒) ระหวางการบุก นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด จะใชปนเล็กทําการยิงจนพบเปาหมายท่ี
เหมาะสมหรือจนมีเวลาท่ีจะใช M 203  เปาหมายท่ีเหมาะสมสําหรับ M 203 คือท่ีต้ังปนเล็กกลและปนกล
ขาศึกและอาวุธสนับสนุนอื่น ๆ ในเขตการยิงของพวกยิง  
 ข. ต้ังรับ (Defense) ในการต้ังรับนายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด จะเลือกท่ีอยูท่ีสามารถควบคุมการยิง
และทําการยิงลูกระเบิดไดตลอดเขตการยิงของตน ท่ีต้ังยิงข้ันตนและท่ีต้ังยิงเพิ่มเติม จะตองพิจารณาใหมีการ
กําบังและซอนพรางสูงสุด และตองระมัดระวังอยางเต็มท่ีเกี่ยวกับพื้นยิง ตองไมมีส่ิงกีดขวางท่ีจะทําใหลูกระเบิด
ท่ียิงออกไประเบิดข้ึนกอน ถาขาศึกเขามาใกลท่ีมั่นต้ังรับ แนวทางเคล่ือนท่ีของขาศึกจะเปนท่ีหมายหลักและมี
คุณคามากสําหรับการยิง  ในข้ันตนนายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิดจะใชปนเล็กทําการยิง จนขาศึกเขามาใกลฝาย
เดียวกนั จึงจะใชเครื่องยิงลูกระเบิดทําการยิงตออาวุธกลและขาศึกท่ีเขามาในเขตการยิง และจะตองกําจัดฐาน
ยิงของขาศึกหรือใหขาศึกออกจากท่ีกําบังโดยพลปนเล็กตองทําหนาท่ีนี้  
๓. วิถีกระสุน (Trajectory) เครื่องยิงลูกระเบิด  ลักษณะการยิงเปนการใหกระสุนหรือวิถีกระสุนท่ีมีความสูง
วิถีกระสุนจึงมีลักษณะแตกตางกับปนเล็กหรือปนกลเปนอยางมาก และเมื่อเปรียบเทียบความเร็วตนของลูก
กระสุนแลว เครื่องยิงลูกระเบิดจัดวามีความเร็วตนนอยมาก วิถีกระสุนของเครื่องยิงลูกระเบิดเกือบจะราบเมื่อ
ยิงออกไปในระยะ ๑๕๐ เมตร  ในการยิงหวังผลสูงสุดของเครื่องยิงลูกระเบิด ๓๕๐ เมตร มุมสูงท่ีใหกับปน
ประมาณ ๒๐ องศา จากพื้นระดับเมื่อทําการยิงในระยะไกลความเร็วตนนอยและวิถีกระสุนมีความโคงมาก  จึง
จําเปนตองพิจารณากระแสลมท่ีจะมีผลกระทบกระเทือนตอวิถีกระสุนดวย 
๔. ทายิง (Firing Positions) 
 ก. โดยท่ัวไปจะใชทานอน คุกเขา ยืนยิง และประทับสะโพก ทายิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดตองพิจารณาวาจะ
ทําอยางไร จึงมั่นใจวาลํากลองเครื่องยิงจะไมถูกสวนใด ๆ ของผูยิง  
 ข. การจับปน เพื่อทําการยิงมี  ๒ วิธี คือ 
  ๑) วิธีท่ี ๑  มือขางซายจับท่ีซองกระสุน M 16 ใชนิ้วช้ีมือซายเหนี่ยวไกเครื่องยิง M 203 มือขวา
จับท่ีดามปน (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๐)  
  ๒) วิธีท่ี ๒  มือขวาจับท่ีซองกระสุน M 16 ใชนิ้วช้ีมือขวาเหนี่ยวไกเครื่องยิง M 203 มือซายจับท่ี
รองลํากลองเครื่องยิงลูกระเบิด  (ดูรูปท่ี ๒ - ๙)  
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๕. วิธียิง (Methods of Firing) 
 ก. การเล็งยิงท่ีระยะไมเกิน ๑๕๐ เมตร สามารถทําการยิงลูกระเบิดไดจากการประทับไหลกับทุกทา
ยิง โดยใชศูนยใบและศูนยเส้ียววงกลม อยางไรก็ดีเพื่อรักษาการจัดแนวศูนยท่ีมีระยะยิงเกินกวา ๑๕๐ เมตร 
ตองปฏิบัติดังนี้.-  
  ๑) ใชศูนยเส้ียววงกลมท่ีระยะยิงเกิน ๒๐๐ เมตร  
  ๒) สําหรับทานอนยิงดัดแปลง ตําแหนงของพานทายปนจะข้ึนอยูกับรูปรางและการวางมือของ 
พลยิง และระยะยิงไปยังเปาหมาย  
  ๓) สําหรับทายิงอื่น ๆ ใหลดพานทายปนมาอยูในทาใตแขนเพื่อรักษาการจัดแนวศูนยไว  
 ข. การเล็งยิงโดยการช้ี (Pointing technique)  
  ๑) การเล็งยิงโดยการช้ี ใชเมื่อตองการอัตราการยิงสูงตอพื้นท่ีเปาหมาย ถึงแมไมตองใชศูนยปนการเล็ง
ยิงวิธีนี้พลยิงก็ตองมีความชํานาญในการใชท้ังศูนยเส้ียววงกลมและศูนยใน ทายิงใตแขนดัดแปลงจะชวยใหพลยิง
สามารถใชมือซายบรรจุกระสุนใหมไดอยางรวดเร็ว การเล็งยิงโดยการช้ี สามารถใชกับทายิงมาตรฐานดัดแปลงไดทุก
ทายิงแตสวนมากนําไปใชในระหวางเขาตะลุมบอน (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๐)  
  ๒) วิธีเล็งยิงโดยการช้ี ใหถือปนอยูในทายิงใตแขนดัดแปลง ลืมตาท้ังสองขางมองไปยังเปาหมาย
ผานศูนยหนา M 16 ผานปลอกลดแสง M 16 ใหปลอกลดแสงตํ่ากวายานการเห็น และปรับมุมสูงของปนดวย
การคาดคะเนเอาเองวาระยะถึงเปาหมายเทาไร แกมุมสูงและทางทิศดวยการตรวจจากตําบลและกระสุนตก  
๖. ผลการยิงเคร่ืองยิงลูกระเบิด (Effect of Grenade Launcher Fire) กระสุนระเบิดแรงสูงผลของการ
ระเบิดจะทําใหบาดเจ็บและตายในรัศมี ๕ เมตร ขาศึกท่ีอยูนอกท่ีกําบังและอยูในรัศมีระเบิด ๕ เมตร จะบาดเจ็บ
และตายประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต  
 
 

รูปท่ี ๒ - ๙ การจับปนวิธีท่ี ๒ รูปท่ี ๒ - ๑๐ การเล็งยิงโดยการช้ี 
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ตอนท่ี ๕ 
คําสั่งยิง (Fire Commands) 

๑. ประโยชนและความสําคัญ (Purpose and Importance) ดวยขาศึกก็ไดรับการฝกในการใชประโยชน
จากการกําบังและการซอนเรน จึงเปนการยากท่ีจะตรวจพบเปาหมาย หรืออาจตรวจพบในช่ัวขณะหนึ่ง เมื่อพบ
เปาหมายจึงตองกําหนดท่ีต้ังไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ทุกคนในหมูจึงตองไดรับการฝกการช้ีเปาหมายไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็วดวย และใชอํานาจการยิงอยางสูงสูเปาหมายจนกระท่ังไมเห็นขาศึกอีก  เปาหมายอาจเปน
ต้ังแตพลซุมยิง หรือพลปนเล็กขาศึก ท่ีมีจํานวน ๑ หรือ๒ คน จนถึงเปาหมายขนาดใหญ เชนขาศึกในแนว
ตะลุมบอน จึงจําเปนตองรวมการยิงท้ังหมดของหมู กําลังพลในหมูตองทําความคุนเคยกับสภาพภูมิประเทศ
เพื่อประโยชนในการกําหนดท่ีต้ังเปาหมาย ตัวอยางลักษณะภูมิประเทศ ไดแกยอดเขา เนิน หลุม เนินดิน หนา
ผา เหว ทางแยก และแนวขอบฟา (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๑) เมื่อ ผบ.หมูหรือนายพวกยิงตกลงใจท่ีจะทําการยิงตอ
เปาหมาย จะตองมั่นใจวาจะส่ังอยางไรจึงจะใหหนวยของตนทําการยิงลงบนเปาหมายไดโดยใชรูปแบบของ
คําส่ังยิง ผบ.หนวย จะควบคุมและกํากับการยิงของหนวยดวยคําส่ังยิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๑๑ ลักษณะภูมิประเทศ 
 

๒. สวนประกอบของคําสั่ง (Elements) คําส่ังยิงจะประกอบดวยสวนสําคัญพื้นฐาน ๖ หัวขอ คําส่ังยิงสําหรับ
อาวุธอื่นท่ีมีลักษณะคลายกันก็สามารถใชรูปแบบของคําส่ังนี้ได  สวนสําคัญ ๖ หัวขอ (ADDRAC) ของคําส่ังยิง
คือ.- 
  คําส่ังเตือน  (Alert)  
  ทิศทาง    (Direction)  
  ลักษณะท่ีหมาย  (Target Description)  
  ระยะ    (Range)  
  การมอบท่ีหมาย   (Target Assignment)  
  การควบคุมการยิง (Fire Control) 
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๓. คําสั่งเตือน (Alert) หัวขอคําส่ังในสวนนี้เปนการเตือนหนวยยิงใหพรอมท่ีจะรับคําส่ังตอไปและอาจรวมถึง
การบอกวาใครจะเปนผูทําการยิง ปกติจะเปนการส่ังวา “หมู” หรือ “พวกยิง” หรืออาจเตือนเปนรายบุคคล
ดวยการบอกช่ือ การออกคําส่ังเตือนอาจใชสัญญาณหรือวิธีอื่นใดท่ีเหมาะสมท่ีสามารถจะกระทําได  
๔. ทิศทาง (Direction) การกําหนดทิศทางไปยังเปาหมาย อาจบอกไดดวยวิธีดังตอไปนี้.-  
 ก. ใชคําพูด (Orally) คําบอก/คําส่ังเพื่อใหทราบทิศทางไปยังเปาหมาย สามารถกําหนดไดตามรูปท่ี 
 ๒ - ๑๒ ซึ่งแสดงใหทราบถึงการเรียกทิศทางจากหนวยไปยังท่ีหมาย ตัวอยางเชน “ขางหนาทางขวา” ทิศทาง
ในคําส่ังยิงคือ.-  
  ๑) ขางหนา      ๕) ขางหลัง  
  ๒) ขางหนาทางขวา      ๖) ขางหลังทางซาย  
  ๓) ทางขวา      ๗) ทางซาย  
  ๔) ขางหลังทางขวา      ๘) ขางหนาทางซาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๑๒ ทิศทางในคําสั่งยิง 
 

 ข. ใชกระสุนสองวิถี (Tracer Ammunition) 
  ๑) การใชกระสุนสองวิถีในการบอกทิศทางไปยังท่ีหมายจะรวดเร็วและถูกตองมาก  อยางไรก็ตาม 
ถาทําไดควรบอกทิศทางโดยใชคําพูด การกําหนดทิศทางดวยกระสุนสองวิถีตองใหผูรับคําส่ังใหคอยสังเกตวิถี
กระสุนดวย ตามตัวอยางเชน : ตรงหนา  
     ดูตามกระสุนสองวิถี  
     ถูกทางขวาท่ีหมาย (เมื่อยิงนัดแรกและผิดไปทางขวา)  
     ถูกทางซายท่ีหมาย (เมื่อยิงนัดตอไปและผิดไปทางซาย)  
  ๒) การบอกทิศทางดวยกระสุนสองวิถี จะเปดเผยท่ีต้ังของหนวยและเปนการเตือนใหขาศึกรู 
จึงเสียผลการจูโจม เพื่อใหเสียผลนอยท่ีสุด ผบ.หมู อาจส่ังยิงตามหัวขอคําส่ังยิงสวนอื่นเสียกอนท่ีจะช้ีทิศทาง
ดวยกระสุนสองวิถี การยิงกระสุนสองวิถีจึงใชเปนสัญญาณควบคุมการยิงหรือเริ่มตนการยิงดวย  
 ค. ใชจุดอาง (Reference Points) 
  ๑) การกําหนดท่ีต้ังท่ีหมาย บางครั้งยากท่ีจะกําหนดใหเขาใจได เชน ไมเปนลักษณะภูมิประเทศท่ี
สังเกตงาย ผบ.หนวย จึงตองรูจักใชจุดอางในการกําหนดท่ีหมาย จุดอางท่ีเลือกควรอยูใกลท่ีหมายและสังเกตงาย  
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  ๒) เมื่อใชจุดอางเพื่อใหทราบถึงทิศทางและท่ีต้ังเปาหมาย ตองหลีกเล่ียงไมใหผูรับคําส่ังสับสน
รูปแบบคําส่ังยิงในการกําหนดทิศทางและท่ีหมาย  ตามตัวอยางเชน .- 
  คําส่ังเตือน   :  หมู ๑  
   ทิศทาง    :  ตรงหนา  
   จุดอาง    :  จากเสาหินลมไปทางขวา ๑๕๐  
   ลักษณะท่ีหมาย   :  พลซุมยิงท่ีตนไมใหญตนแรก  
  ๓) เมื่อใชจุดอาง ทิศทางท่ีบอกเปนทิศทางไปยังจุดอาง สําหรับระยะคือระยะไปยังท่ีหมาย  
  ๔) บางครั้งอาจจําเปนตองใชจุดอางมากกวา ๑ จุด ตามตัวอยางเชน.-  
   คําส่ังเตือน   :  พวกยิง ๑  
   ทิศทาง    :  ตรงหนา  
   จุดอาง    :  คอกวัวอยูทางขวาของกระทอม จากคอกวัวไปทางขวา ๑๕๐  
   ลักษณะท่ีหมาย   :  ปนกลขาศึกในกองฟาง  
  ง. การวัดระยะดวยนิ้วมือ (Finger Measurement) การกําหนดระยะทางขางจากจุดอางไปยังท่ี
หมายบางครั้งก็ยากท่ีจะกําหนดเปนมาตรวัดลงไปและใหผูรับคําส่ังเขาใจตามระยะท่ีเราประมาณนั้น ซึ่งอาจทํา
ใหตองเสียเวลา มีวิธีสําหรับการกําหนดระยะดังกลาวอีกวิธีหนึ่งคือ กําหนดดวยนิ้วมือโดยปฏิบัติดังนี้.-  
   ก) ยกมือข้ึนตรงหนา เหยียดแขนใหสุดหันฝามือออก  
   ข) หลับตาขางหนึ่ง  
   ค) เลือกจุดอาง  
   ง) ใชนิ้วช้ีวัดจากจุดอางไปยังท่ีหมาย เพิ่มนิ้วลงไปจนเต็มท่ีวางระหวางจุดอางไปยังท่ีหมาย
ตัวอยางคําส่ัง.-  คําส่ังเตือน   :  หมู  
    ทิศทาง    :  ตรงหนา  
    จุดอาง    :  จากตนไมสูงท่ีสุดแนวรั้ว ไปทางขวา ๒ นิ้วมือ  
    ลักษณะท่ีหมาย  :  ปนกลขาศึก 
    ระยะ   :  สามรอย  
๕. ลักษณะท่ีหมาย (Target Description) สวนท่ี ๓ ของคําส่ังยิง เปนการบรรยายถึงลักษณะท่ีหมายตามท่ี
เห็นโดยงาย เชน พลซุมยิง ปนกล แนวทหารราบ รถบรรทุกทหาร ท่ีต้ังของเครื่องยิงลูกระเบิด เปนตน 
๖. ระยะ (Range) ระยะท่ีบอกไวในคําส่ังยิงนี้เพื่อใหผูยิงจัดการต้ังศูนยปนใหตรงตามระยะยิง คําพูดวา 
“ระยะ” ไมตองกลาวไวในคําส่ังยิง กลาวเพียงตัวเลขก็พอ เชน หนึ่งเจ็ดหา สองหาศูนย หรือส่ีรอย  
๗. การมอบท่ีหมาย (Target Assignment) คําส่ังยิงในสวนนี้เพื่อเปนการส่ังวา ใครเปนผูทําการยิงและให
ทราบความเร็วการยิง คือ  
 ก. ในข้ันตน ผบ.หมู ตองตัดสินใจไวกอนวาจะใหทําการยิงพรอมกันท้ังหมูหรือเพียงบางพวกยิง หาก
ตองการใหยิงพรอมกันท้ังหมูเหมือนท่ีส่ังในคําส่ังเตือน ก็จะเวนคําส่ังในสวนนี้ หาก ผบ.หมู ตองการเตือนทุกคน
ในหมูแตตองการใหทําการยิงเพียง ๑ พวกยิง คําส่ังในสวนนี้ตองมีอยูดวย  
 ข. เพื่อกําหนดวาจะใชอาวุธอะไรทําการยิงและกําหนดอัตราความเร็วการยิงของปนเล็กกล ปนเล็ก
และ M 203 ซึ่งปกติ M 203 จะยิงในจังหวะชาและปกติแลวนายพวกยิงจะไมใชปนเล็กทําการยิงนอกจากใน
โอกาสจําเปนเทานั้น นายพวกยิงจะส่ังผูทําการยิงในพวกยิงของตนตอเปาหมายอื่น ๆ ในเขตรับผิดชอบและตอ
เปาหมายท่ียังหลงเหลืออยูจากการส่ังยิงของ ผบ.หมู การยิงท่ีจะนํามาเปนรูปแบบของคําส่ังในสวนนี้คือ.-  
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  ๑) พลปนเล็กกล ถา ผบ.หมู ตองการใชปนเล็กกลทําการยิงจังหวะเร็ว ตองส่ังวา "ยิงเร็ว" ถาหาก
ไมส่ังใหยิงเร็ว ปนเล็กกลจะทําการยิงในจังหวะตอเนื่อง  สําหรับการยิงเร็วตามคําส่ัง ในข้ันตนพลปนเล็กกลจะ
ยิงในจังหวะยิงเร็ว ๒ นาที และเปล่ียนเปนยิงในจังหวะตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อมิใหปนรอนจัดเกินไป  
  ๒) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด ถา ผบ.หมู ตองการใหยิงลูกระเบิดดวยก็จะส่ัง “ยิงลูกระเบิด” 
ถาไมส่ัง นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิดจะไมทําการยิง  
 ค. ตอไปเปนตัวอยางการปฏิบัติตามคําส่ังในการมอบท่ีหมาย ถาในคําส่ังเตือนส่ังวา “หมู”  
  ๑) ถาคําส่ังยิงไมมีการส่ังมอบท่ีหมาย ท้ัง ๒ พวกยิงตองทําการยิงดังนี้.-  
   ก) พลปนเล็กและพลปนเล็กกลผูชวย ทําการยิงจังหวะชา  
   ข) พลปนเล็กกล ทําการยิงจังหวะตอเนื่อง  
  ๒) ถาคําส่ังยิง ส่ังวา “ยิงลูกระเบิด ยิงเร็ว” ท้ัง ๒ พวกยิงตองทําการยิงดังนี้.-  
   ก) พลปนเล็กและพลปนเล็กกลผูชวย ทําการยิงจังหวะชา  
   ข) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด ยิง M 203 ในจังหวะชา  
   ค) พลปนเล็กกล ทําการยิงจังหวะเร็ว  
  ๓) ถาคําส่ังยิงวา “พวกยิง ๑ ยิงลูกระเบิด ยิงเร็ว” พวกยิงท่ี ๑ ทําการยิงดังนี้.-  
   ก) พลปนเล็กและพลปนเล็กกลผูชวย ทําการยิงจังหวะชา  
   ข) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด M 203 ทําการยิงจังหวะชา  
   ค) พลปนเล็กกล ทําการยิงจังหวะยิงเร็ว  
๘. การควบคุมการยิง (Fire Control) คําส่ังยิงในสวนนี้ คือสัญญาณใหเริ่มยิงหรือเปดฉากการยิง ถาไม
ตองการจูโจมดวยการยิง  คําส่ังควบคุมการยิงก็จะส่ังติดตอกับคําส่ังยิงสวนอื่น ๆ โดยไมหยุดเวนระยะ หาก 
ผบ.หนวย ตองการใหอาวุธของหนวยเปดฉากการยิงพรอมกัน เพื่อผลการจูโจมอยางสูงสุดและเพื่อใหเกิดความ
ต่ืนตระหนกแกขาศึก  ก็จะส่ังในสวนควบคุมการยิงวา “ตามคําส่ังขาพเจา” หรือ “ตามสัญญาณขาพเจา”หรือ 
“ทําการยิงเมื่อส่ัง” หรือ “ทําการยิงตามสัญญาณ.….....” เมื่อทุกคนพรอม ผบ.หนวย จะส่ังเริ่มยิงหรือให
สัญญาณตอไป  
๙. สัญญาณ (Signals) การส่ังยิงดวยคําพูดบางครั้งไมสามารถใชไดผล เพราะเสียงดังจากการรบหรือเม่ือไม
ตองการใหขาศึกรูตัวกอน การใชสัญญาณในการส่ังยิงจึงจําเปนตองใชและควรเปนสัญญาณท่ีเคยฝกอยูเสมอ 
เพื่อใหเปนท่ีเขาใจกัน สามารถนําสัญญาณมือและแขนมาใชเปนคําส่ังยิงได สัญญาณมือและแขนมาตรฐานมี
อธิบายในบทท่ี ๓  
๑๐. การออกคําสั่งยิง (Delivery of Fire Commands) ตอไปนี้ตัวอยางในการส่ังยิง.-  
  ๑) ในสถานการณท่ี ผบ.หมู ตองการใหหมูทําการยิงดวยปนเล็กและปนเล็กกล และหวังผลจูโจม
จากการยิง ตอท่ีหมายท่ีสังเกตงาย       : หมู  
        ตรงหนา  
        ทหารราบขาศึก  
        สามรอย  
        ตามสัญญาณขาพเจา  
  ๒) ผบ.หมู ตองการใหทุกคนในหมูเห็นเปาหมายซึ่งสังเกตไดยากและตองการใหทําการยิงเฉพาะ
พวกยิงท่ี ๒ โดยใหเครื่องยิงลูกระเบิดทําการยิงดวย และปนเล็กกลยงิจังหวะเร็ว 
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             : หมู  
        ตรงหนาทางขวา  
        จากกระทอมไปทางขวา ๒ นิ้วมือ  
        ปนกลขาศึก  
        สองหาศูนย  
        พวกยิง ๒ ยิงลูกระเบิด ยิงเร็ว  
        ยิง  
๑๑. คําสั่งยิงตอมา (Subsequent Fire Commands) เปนการส่ังเกี่ยวกับการยิงหลังจากท่ีไดออกคําส่ังยิง
ไปแลว เพื่อเปล่ียนบางสวนของคําส่ังยิงเริ่มแรก (ท่ีไดส่ังยิงไปแลว) หรือเพื่อเลิกยิง  
 ก. เพื่อเปล่ียนบางสวนของคําส่ังยิงเริ่มแรก ผบ.หมู จะมีคําส่ังเตือนและบอกถึงสวนของคําส่ังท่ีตองการ
เปล่ียนแปลง ปกติสวนท่ีตองการเปล่ียนแปลงมักจะเปนการมอบท่ีหมายและการควบคุมการยิง ตอไปนี้เปน 
ตัวอยางของคําส่ังยิงตอมา  
  ๑) ผบ.หมู ตองการเตือนท้ังหมู แตตองการใหทําการยิงเพียงพวกยิงเดียว ผบ.หมู จะส่ัง.-  
            :  หมู  
        ตรงหนา  
        ทหารราบขาศึก  
        สามรอย  
        พวกยิง ๒  
        ยิง  
  ๒) ผบ.หมู ตองการเปล่ียนใหทําการยิงท้ังหมู นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิดทําการยิงเครื่องยิงลูก
ระเบิดดวย และปนเล็กกลทําการยิงในจังหวะเร็ว ผบ.หมู จะมีคําส่ังยิงตอมาคือ.-  
            :  หมู  
        ยิงลูกระเบิด ยิงเร็ว  
        ยิง  
 ข. หากตองการเลิกยิง ผบ.หมู จะใชคําส่ังงาย ๆ วา “เลิกยิง” หรือ “หยุดยิง”  
 ค. การออกคําส่ังยิงตอมาใหทุกคนในหมูทราบนั้น ผบ.หมู จะตองระลึกเสมอวาเสียงดังจากการสูรบ
อาจทําใหคนในหมูไมไดยินคําส่ัง  ทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดคือการส่ังผานนายพวกยิง เพราะปกติแลวนายพวกยิงจะ
ไมทําการยิง แตละคอยรับคําส่ังจาก ผบ.หมู  
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ตอนท่ี ๖ 
ประโยชนการยิง (Application of Fire) 

๑. กลาวท่ัวไป (General) อํานาจการยิงของหมูปนเล็กซึ่งมีกําลังพล ๑๑ นาย หากทําการยิงดวยอาวุธในหมู จะ
มีจํานวนกระสุนลงสูเปาหมายอยางตํ่าโดยเปนการเล็งยิงจากปนเล็กและปนเล็กกล ๒๐๐ – ๓๐๐ นัด และจาก
เครื่องยิงลูกระเบิด ๑๐ – ๑๔ นัด ตอ ๑ นาที ตอไปนี้เปนขอมูลใหทราบประโยชนการยิง  
 ก. การยิงตัดรอน (Neutralize) เพื่อตอบโตขาศึกใหหมดสมรรถภาพจากการรบกวนดวยการปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษ  
 ข. การยิงสนับสนุน (Fire Support) เปนการยิงจากหนวยใดหนวยหนึ่งเพื่อชวยหรือปองกันใหกับ
หนวยอื่นในการรบ  
 ค. การยิงตอเปาหมายตามโอกาส (Target of Opportunity) เปนการยิงตอเปาหมายท่ีปรากฏข้ึนใน
การรบและอยูในระยะยิงและเปนการยิงตอตานดวยการยิงท่ีไมไดวางแผนไวกอน  
๒. ประเภทการยิง (Types of Unit Fire) 
 ก. กลาวท่ัวไป (General) 
  ๑) ขนาดและลักษณะของเปาหมาย อาจเปนตัวกําหนดใหตองใชอํานาจการยิงหมดท้ังหมูหรือเพียง
บางสวนของหมู ประเภทเปาหมายจึงเปนตัวกําหนดวาจะใชประเภทการยิงแบบไหนตอเปาหมาย ผบ.หมู จะรับ
คําส่ังจาก ผบ.หมวด ซึ่งปกติจะมอบท่ีหมายเฉพาะหรือท่ัวไปใหแตละหมูจึงตองมั่นใจวาจะใชอํานาจการยิงของ
ตนใหครอบคลุมท่ีหมายของหมวด  
  ๒) นายพวกยิงก็จะรับมอบความรับผิดชอบในการยิงจาก ผบ.หมู เชนเดียวกัน ปกติ ผบ.หมู จะส่ัง
การและจํากัดการยิงของพวกยิงดวยเขตการยิงตอเปาหมายของหมู ดวยการแยกท่ีหมายหรือมอบท่ีหมายตาม
โอกาสในเขตการยิง  
 ข. การรวมการยิง (Concentrated Fire)  เปนการยิงของหนวยตอเปาหมายท่ีมีลักษณะเปนจุดเพียง
แหงเดียว การยิงจํานวนมากตอเปาหมายจากหลายทิศทาง พื้นท่ีตกกระทบของอาวุธตางชนิดจะลงเขา
ครอบคลุมเปาหมาย  
  อาวุธกลขาศึกท่ีทําการยิงอยางหนักตอสวนใดสวนหนึ่งของหนวย ปกติแลวจะสามารถตัดรอน
อาวุธกลนี้ไดดวยการรวมการยิงจากสวนอื่น ๆ ของหนวยท่ีไมอยูใตอํานาจการยิงของอาวุธนั้น (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๓)  
 ค. การกระจายการยิง (Distributed Fire) 
  ๑) เปนการกระจายการยิงท้ังในทางลึกและทางกวางใหครอบคลุมท่ีหมาย พลปนเล็กและพลปน
เล็กกลผูชวย จะทําการยิงในข้ันตนตอสวนเปาหมายท่ีอยูใกลกับตน แลวก็จะกระจายการยิงตอสวนอื่น ๆ ของ
เปาหมายโดยไมตองยายท่ีวางตัว (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๔)  
  ๒) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด ทําการยงิลูกระเบิดนัดแรกลงกลางเปาหมายและกระจายการยิง
ในนัดตอ ๆ ไปลงบนสวนอื่น ๆ ของเปาหมาย  
  ๓) พลปนเล็กกล กระจายการยิงใหครอบคลุมตลอดเปาหมายของหมู ในการต้ังรับจะทําการยิงให
ครอบคลุมเปาหมายในเขตการยิงของแตละพวกยิง  
  ๔) การกระจายการยิงเปนการเปดโอกาสให ผบ.หนวย ท่ีทําการยิงไดวางการยิงลงบนท่ีหมายของตน 
ดังนั้นขาศึกท่ีถูกตรวจพบหรือไมก็ตาม จะอยูใตอํานาจการยิงนี้ จึงทําใหมั่นใจวาทุกสวนของท่ีหมายจะถูก
ครอบคลุมอยางรวดเร็วจากการยิงดวยการกระจายอํานายการยิงนี้ (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๕) เมื่อมีความจําเปนตองทําลาย
เปาหมายอื่น ผบ.หมู ก็จะแบงและกระจายการยิงจากหนึ่งหรือสองพวกยิงตอเปาหมายนั้นตามท่ีตองการ  
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 ง. การยิงแบบผสม  (Combinations of Concentrated and Distributed Fire ) ดวยหมูปนเล็กมี
พวกยิงเปนหนวยในอัตราของหมู ผบ.หมู จึงสามารถท่ีจะรวมการยิงและกระจายการยิงตอเปาหมาย ๒ แหงหรือ
มากกวาในเวลาเดียวกันได เชน หมูท่ีกระจายการยิงตอเปาหมายแหงหนึ่ง จะสามารถแบงการยิงนี้ดวยการยิงจาก 
๑ พวกยิง ใหรวมการยิงตอเปาหมายตามโอกาสท่ีเกิดข้ึนก็ได (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๖) หรือเมื่อหนวยไดตกลงใจและส่ังยิง
ดวยการรวมการยิงหรือกระจายการยิงแลวถามีเปาหมายลักษณะเปนจุดเกิดข้ึนเชน ปนกลหรือพลซุมยิงก็สามารถ
แบงและรวมการยิงตอเปาหมายนั้นได ถาเปาหมายท่ีเกิดข้ึนใหม มีลักษณะเปนพื้นท่ีหนวยยิงก็สามารถกระจาย
การยิงตอท่ีหมายนั้นไดเชนเดียวกันดวยการมีคําส่ังมอบภารกิจยิงใหกับพวกยิง  
๓. หลักการยิง (Fire Delivery) 
 ก. ความตองการท่ีต้ังยิง ในการเลือกท่ีวางตัวซึ่งใชเปนท่ีต้ังยิงมีลักษณะท่ีตองการสําหรับหมูปนเล็กดังนี้.-  
  ๑) สามารถยิงสนับสนุนหนวยอื่นได  
  ๒) พื้นยิงตรงหนาดี  
  ๓) มีการกําบังและซอนพรางเพียงพอ  
  ๔) สะดวกตอการควบคุมการยิงของ ผบ.หนวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๑๓ การรวมการยิงโดยหมูปนเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๑๔ การกระจายการยิงโดยหมูปนเล็ก 
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รูปท่ี ๒ - ๑๕ การกระจายการยิงโดยหมูปนเล็กตอเปาหมาย ๒ แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๑๖ การรวมและการกระจายการยิงโดยหมูปนเล็กตอเปาหมาย ๒ แหง 
 

 ข. ในการเขาตี (In the Attack) 
  ๑) ฐานยิงจะคุมกันหนวยดําเนินกลยุทธท่ีอยูขางหนาดวยการยิง เมื่อสามารถทําไดหนวยท่ีทําการ
ยิงจะกําหนดฐานยิงและยายฐานยิงใหอยูในตําแหนงท่ียากตอการตรวจพบ การจูโจมอยางสูงจากการยิงท่ีขาศึก
ไมทราบทิศทาง จะมีผลอยางมากท้ังดานจิตวิทยาและสภาพการต้ังรับของขาศึก ผบ.หนวย ผูกําหนดใหมีฐาน
ยิงควรใหฐานยิงสามารถทําการยิงทางปกหรือทางเฉียงไปยังท่ีต้ังขาศึกได แลวใชหลักการยิงดังนี้.-  
   ก) กระจายการยิงไดอยางหนาแนนลงบนท่ีต้ังขาศึก และเพิ่มการยิงใหสูงกวาขาศึก  
   ข) เมื่อมีอํานาจการยิงเหนือกวา ขาศึกจะถูกตรึงอยูในท่ีต้ัง ก็จะลดอัตราการยิงลง อยางไรก็
ตามตองคงการยิงใหสูงกวาขาศึกไว  
   ค) เมื่อสวนดําเนินกลยุทธเขาใกลแนวประสานการปฏิบัติ ตองเพิ่มอัตราการยิงใหสูงข้ึนเพื่อ
กดดันขาศึกใหอยูในท่ีกําบังและชวยใหสวนดําเนินกลยุทธเขาตะลุมบอนกอนท่ีขาศึกจะมีโอกาสโตตอบ  



วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก - ๓๒ - 

   ง) เมื่อสวนดําเนินกลยุทธเริ่มเขาตะลุมบอน ฐานยิงจะหยุดและยายการยิงไปยังเปาหมายแหง
อื่น หรือยิงนําหนวยตะลุมบอนบุกผานท่ีหมาย แลวจึงหยุดยิงหรือยายการยิง  
  ๒) การยิงในการตะลุมบอน ความสําเร็จของการเขาตีอยูท่ีการรุกเขาหาขาศึก ดวยการยิงและการ
ดําเนินกลยุทธ เมื่อทําการตะลุมบอนเขาหาท่ีหมาย หนวยท่ีเขาตะลุมบอนจะทําการยิงไปยังท่ีต้ังขาศึกขณะเขา
ตะลุมบอน  
   ก) พลปนเล็ก และพลปนเล็กกลผูชวย ทําการเล็งยิงอยางประณีตจากทาประทับไหล (Pointing 
Position) ควรต้ังคันบังคับการยิงไวท่ียิงเปนชุด (Three - round  Bursts) หรือเหนี่ยวไกยิงทุกครั้งท่ีกาวเทาซาย 
ดวยการยิงไปยังท่ีต้ังขาศึก หรือท่ีท่ีคาดวามีขาศึก ดวยทายิงในการตะลุมบอน (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๗)  
   ข) พลปนเล็กกล จะทําการยิง ๓ - ๕ นัด จากทายิงใตแขน ทําการยิงใหครอบคลุมท่ีหมายของ
หมู ท่ีหมายท่ีคุมคา ท่ีต้ังอาวุธกลท่ีทราบหรือท่ีสงสัย (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๗)  
   ค) นายพวกยิง หนาท่ีหลักระหวางการบุกคือ การควบคุมพวกยิง หากตองใชปนเล็กทําการยิง
ก็จะใชทายิงสําหรับการยิงโดยประมาณ หากเปนท่ีหมายแข็งแรงหรือมีลักษณะเปนพื้นท่ีกวางก็จะยิงลูกระเบิด
ดวยการเล็งยิงโดยการช้ี จนเปาหมายถูกทําลายหรือถูกตัดรอนหรือจนกระท่ังไมสามารถทําการยิงไดเนื่องจาก
จะเปนอันตรายกับฝายเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๑๗ ทายิงในการตะลุมบอน 
 ค. ในการต้ังรับ (In the Defense) พวกยิงเปนหนวยยิงมูลฐานของหมวด การยิงของแตละคนจะ
ครอบคลุมตลอดเขตการยิงของพวกยิง และจะทําการยิงจากท่ีต้ังไปยังเปาหมายท่ีคุมคา ทุกคนในหนวยจะ
เลือกท่ีวางตัวท่ีเหมาะสม คือมีพื้นยิง การกําบังและการซอนพรางดี (ดูภาคผนวก ซ)  
  ๑) พลปนเล็ก พลปนเล็กกลผูชวยและพลปนเล็กกล  การยิงของปนเล็กกลจะทําใหเกิดอํานาจการ
ยิงอยางสูงแกหมูปนเล็กจึงตองไดรับการคุมกันในการปฏิบัติ ปนเล็กกลจะทําการยิงตลอดเขตการยิงของพวกยิง
ปนเล็กกลแตละกระบอกจะไดรับมอบทิศทางยิงหลัก  
  ๒) นายพวกยิง หนาท่ีหลักของนายพวกยิงในการต้ังรับคือการควบคุมพวกยิง หากตองทําการยิง
ปนเล็กก็จะทําการยิงอยางคุมคาตลอดเขตการยิงของพวกยิง เมื่อขาศึกเขามาอยูในระยะยิงของ M 203 จะทํา
การยิงลูกระเบิดไดตลอดเขตการยิงตอเปาหมายท่ีเหมาะสมและอยูในระยะยิง เมื่อทําการยิงปองกันท่ีมั่นข้ัน
สุดทาย จะทําการยิงตอทหารราบขาศึกท่ีเปนเปาหมายใหญท่ีสุดในเขตการยิงของพวกยิง  
๔. การยิงในทัศนวิสัยจํากัด (Reduced Visibility Firing) 
 ก. ปนเล็ก ภายใตสภาพการมองเห็นจํากัด ปนเล็กสามารถทําการยิงตามแผนที่ไดจัดเตรียมไว
ลวงหนาดวยการจัดทําท่ีรองปนและท่ีจํากัดเขตการยิงอยางงาย ๆ เมื่อตองการทําการยิงในสภาพเชนนี้ การ
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จัดทําเครื่องชวยตาง ๆ ตองกระทําไวกอนในเวลากลางวัน โดยการสรางเครื่องรองปนสําหรับพาดยิงและ
หลักเขตการยิง ตลอดจนการต้ังศูนยตอตําบลท่ีคาดวาเปาหมายจะเกิดข้ึน (ดูรูปท่ี ๒ - ๑๘ A)  
 ข. เครื่องยิงลูกระเบิด ก็สามารถทําการยิงในสภาพการมองเห็นจํากัดไดดวยการจัดทําท่ีรองรับและท่ีพาด
ปน เมื่อจะจัดเตรียมการยิงนี้ ผบ.หมู จะแจงใหทราบถึงเสนทางเขามาและตําแหนงของขาศึกท่ีคาดวาจะใชและ
เกิดข้ึน การเตรียมการท้ังหมดจะทําในเวลากลางวัน การต้ังปนและปรับศูนยตองทําไวกอนมืด (ดูรูปท่ี ๒  - ๑๘ B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ - ๑๘ การเตรียมการยิงอยางงายในสนาม 
๕. อัตราการยิง (Rate of Fire) ทหารจะไดรับการฝกใหทําการเล็งยิงในอัตรา ๑๐ - ๑๒ นัด/นาที (การยิง
จังหวะชา) ความยุงยากจากการตอสูในสนามรบจะทําใหจังหวะการยิงชาลง พลปนเล็กและพลปนเล็กกลจะทํา
การยิงไดเร็วท่ีสุดข้ึนอยูกับความสามารถในการเลือกยิงตอเปาหมาย การใชและการเล็งศูนยตลอดจนการ
เหนี่ยวไกไดอยางถูกตอง  
 พลปนเล็กกลมีประโยชนอยางยิ่งตอเปาหมายท่ีเกิดข้ึนเชนเดียวกับปนกลและอาวุธกลอื่น จังหวะยิง
เร็วของปนเล็กกลคือ ๑๐๐ นัด/นาที จังหวะตอเนื่องคือ ๘๕ นัด/นาที อัตราการยิงของปนเล็กกลข้ึนอยูกับ
ลักษณะเปาหมาย เมื่อเปดฉากการยิงใน ๒-๓ ชุดแรกปนเล็กกลจะยิงจังหวะเร็ว เพื่ออํานาจการยิงท่ีเหนือกวา
และตรึงขาศึกไว หลังจากนั้นจะยิงชาลงในจังหวะตอเนื่อง ซึ่งปกติยังตองรักษาอัตราการยิงใหเหนือกวาขาศึก  
๖. การควบคุมและวินัยการยิง (Fire Control and Fire Discipline) โดยขอเท็จจริงแลว ผบ.หนวย จะตอง
ควบคุมการยิงเพื่อผลการยิงของหนวย การควบคุมการยิงนี้มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการเริ่มยิงและหยุดยิงตาม
ความตองการของ ผบ.หนวย  ปรับการยิงใหถูกเปาหมาย  การยายยิงท้ังหมดหรือบางสวนจากท่ีหมายหนึ่งไปยังท่ี
หมายอื่น ตลอดจนการกําหนดอัตราการยิง  ผบ.หนวย ตองฝกใหทุกคนในหนวยมีวินัยการยิงตามท่ีตองการ เมื่อมี
การควบคุมและกํากับการยิง  วินัยการยิงจะมีข้ึนไดเมื่อหนวยไดรับการฝกสอนอยางเขมงวดใหทราบถึงประโยชน
ของปนเล็ก ปนเล็กกลและเครื่องยิงลูกระเบิด และรวมถึงความสามารถในการรวมการยิงเพื่อสนองตอบคําส่ังยิง
โดยการปฏิบัติตามคําส่ังอยางเฉียบขาด  
 ผบ.หนวย ตองมีความชํานาญและสามารถควบคุมการยิงของคนในหนวยใหทําการยิงตอเปาหมายได
อยางเหมาะสม ซึ่งข้ึนอยูกับการรับคําส่ัง การส่ังการหรือการรับสัญญาณจาก ผบ.หมวด และความพรอมของ 
ผบ.หมู ท่ีจะส่ังคนในหมูปฏิบัติตามภารกิจยิง ซึ่งปกติแลว ผบ.หมู จะเลือกท่ีอยูบริเวณสวนหลังของหมูใน
ระหวางทําการยิง ปกติ ผบ.หมู จะออกคําส่ังผานไปยังนายพวกยิงแตไมจําเปนเสมอไปหาก ผบ.หมู ตองการ
ควบคุมการยิงของหมูใหไดผล  ผบ.หมู และนายพวกยิงตองรูจักและเขาใจการควบคุมการยิงจากความหมาย
ของคําส่ังและสัญญาณ 
 

------------------------------------ 
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บทท่ี ๕ 
รูปขบวนรบและทาสัญญาณ  

(Combat Formations and Signals) 
ตอนท่ี ๑ 

รูปขบวนรบ (Combat Formations) 
๑. กลาวท่ัวไป (General) พวกยิงและหมูเปนกลุมกําลังพลประกอบข้ึนมาเปนหนวย ซึ่งจะนําไปใชทางยุทธวิธี  
สวนประกอบซึ่งเปนขอตกลงใจของ ผบ.หมู ในการเลือกใชรูปขบวนไดแกภารกิจ ภูมิประเทศ สถานการณ ลมฟา
อากาศ ความรวดเร็ว และระดับความคลองตัว  ผบ.หนวย จะนํารูปขบวนรบและทาสัญญาณไปใชในการควบคุม
การยิงและดําเนินกลยุทธกับหนวยของตน เมื่อเคล่ือนท่ีและเขาปะทะขาศึก  
๒. รูปขบวนพืน้ฐาน (Basic Combat Formations) 
 ก. พวกยิง (Fire Team) ปกตินายพวกยิงจะตัดสินใจท่ีจะใชรูปขบวนกับหนวยของตน ในขณะเดียวกัน 
ผบ.หมู อาจกําหนดและเปล่ียนแปลงรูปขบวนของพวกยิงไดทุกโอกาส รูปขบวนท่ีเปล่ียนแปลงอาจจะตอง
เปล่ียนแปลงท้ังตําแหนงของพวกยิงซึ่งมีความเกี่ยวของกับรูปขบวนของหมูและไมกีดขวางการยิงของพวกยิงอื่น 
ระยะตอและระยะเคียงระหวางบุคคลและพวกยิงจะไมกําหนดไวแนนอน สามารถบีบเขามาหรืออยูหางกันได แต
ตองไมขาดการควบคุม  เสียงและทัศนะจะชวยการติดตอภายในพวกยิงและระหวางนายพวกยิงกับ ผบ.หมู การ
เคล่ือนท่ีเพื่อเปล่ียนรูปขบวนปกติจะใชแนวทางท่ีส้ันท่ีสุด ลักษณะท่ัวไปของรูปขบวนพวกยิงจะใกลเคียงกับรูป
ขบวนของหมู รูปขบวนพวกยิงมี ๔ รูปขบวนดังนี้.- (ดูรูปท่ี ๓ - ๑ ถึง ๓ – ๔) 
 ๑) แถวตอน (Column) 
  ก) เมื่อตองการความรวดเร็ว งายตอการเคล่ือนท่ี  
  ข) สะดวกตอการยิงและดําเนินกลยทุธทางปก  
  ค) มีจุดออนจากการยิงตรงหนาและใหผลการยิงตรงหนานอยท่ีสุด  
 ๒) รูปล่ิม (Wedge) 
  ก) การควบคุมดี  
  ข) การระวังปองกันทําไดรอบทิศทาง  
  ค) งายตอการเปล่ียนรูปขบวน  
  ง) ทําการยิงไดอยางเพียงพอในทุกทิศทาง 
 ๓) หนากระดานขวา/ซาย (Skirmishers Right /Left) 
  ก) มีอํานาจการยิงตรงหนาสูงสุด  
  ข) ใชเมื่อทราบท่ีต้ังและกําลังขาศึก ระหวางการบุก การกวาดลางและการผานท่ีโลงระยะส้ัน ๆ  
 ๔) ข้ันบันไดขวา/ซาย (Echelon Right /Left) 
  ก) มีอํานาจการยิงอยางสูงในทางตรงหนาและทางปกของข้ันบันได  
  ข) ใชในการปองกันปกเปด 
หมายเหตุ ระยะตอและระยะเคียงระหวางบุคคลหรือพวกยิง สามารถกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับการฝก 
หรือเพื่อลดจุดออนจากการถูกยิงตรงและยิงจําลองของอาวุธขาศึก 
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รูปท่ี ๓ – ๑ รูปขบวนพวกยิงแถวตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ – ๒ รูปขบวนพวกยิงรูปลิ่ม 
หมายเหตุ ตําแหนงของนายพวกยิงและพลปนเล็กกล สามารถเปล่ียนกันได เพื่อใหนายพวกยิงติดตอส่ือสารกับ 
ผบ.หมู ได 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ – ๓ รูปขบวนพวกยิงหนากระดานทางขวา และพวกยิงหนากระดานทางซาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ – ๔ รูปขบวนพวกยิงข้ันบันไดทางซายและพวกยิงข้ันบันไดทางขวา 
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  ข. หมู (Squad) หากทหารแตละคนภายในหมูจําไมไดวาตนจะตองอยูท่ีใดในรูปขบวนแลวจะทํา
ใหเกิดการสับสน ผบ.หมู ไมอาจบังคับบัญชาไดอยางเต็มท่ี ผลก็คือหนวยของเราอาจไมบรรลุผลดีในการ
ปฏิบัติการรบ ปกติ ผบ.หมู เปนผูกําหนดการใชรูปขบวนของหมู  แตท้ัง ผบ.หมวด และ ผบ.หมู อาจเปนผู
กําหนดรูปขบวนข้ันตนใหกับหนวยรองของตนไดเมื่อสถานการณบังคับหรือเมื่อตองการ ปกติเมื่อ ผบ.หมู เปน 
ผูตกลงใจในการใชรูปขบวนโดยจะตองนําขอพิจารณาตาง ๆ มาประกอบ เพื่ออํานวยใหสามารถใชรูปขบวนได
อยางเหมาะสม ซึ่งพวกยิงเปนสวนดําเนินกลยุทธของหมูในการจัดรูปขบวน รูปขบวนของหมู ปล. ประกอบดวย  
๓ รูปขบวน ดังนี้.- (ดูรูปท่ี ๓ – ๕ ถึง ๓ – ๘) 
   ๑) รูปขบวนหมูแถวตอน (Squad Column) พวกยิงจะอยูในแนวตอกันไปขางหลัง ซึ่งมี
คุณลักษณะดังนี้คือ.- 
    ก) งายตอการควบคุมและดําเนินกลยุทธ 
     ข) สะดวกและรวดเร็วในการเคล่ือนท่ี หรือเมื่อตองการควบคุมหนวย 
     ค) มีความเหมาะสมท่ีจะใชในโอกาส ผานชองทางปกปดกําบังและแคบ ผานท่ีวางใน
พื้นท่ีการยิงของปนใหญขาศึก  ผานท่ีท่ีจํากัดในการตรวจการณและการเคล่ือนท่ีในสภาพทัศนวิสัยจํากัด 
     ง) เปนจุดออนจากการยิงตรงหนา 
     จ) ใชในการปฏิบัติเวลากลางคืน 
   ๒) รูปขบวนหมูหนากระดาน (Squad Line) มีคุณลักษณะเชนเดียวกับรูปขบวนของพวกยิงคือ.- 
    ก) มีอํานาจการยิงตรงหนาสูงสุด  
    ข) ใชเมื่อทราบท่ีต้ังและกําลังขาศึก ระหวางการบุก การกวาดลางและการผานท่ีโลงระยะส้ัน ๆ  
   ๓) รูปขบวนหมูข้ันบันไดขวา/ซาย (Squad Echelon Right /Left) มีคุณลักษณะเชนเดียวกับ
รูปขบวนของพวกยิงคือ.- 
     ก) มีอํานาจการยิงอยางสูงในทางตรงหนาและทางปกของข้ันบันได  
     ข) ใชในการปองกันปกเปด 
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                   พวกยิงแถวตอน                                                   พวกยิงรูปลิ่ม 

รูปท่ี ๓ – ๕ รูปขบวนหมูแถวตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ – ๖ รูปขบวนหมูหนากระดานพวกยิงรูปลิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ – ๗ รูปขบวนหมูหนากระดานพวกยิงหนากระดาน 
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รูปท่ี ๓ – ๘ A รูปขบวนหมูข้ันบันไดทางซายพวกยิงข้ันบันไดทางซาย 
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รูปท่ี ๓ – ๘B รูปขบวนหมูข้ันบันไดทางขวาพวกยิงข้ันบันไดทางขวา 
 
หมายเหตุ : รูปขบวนของหมู  นายพวกยิง  พลปนเล็กกล และพลปนเล็ก สามารถเปล่ียนท่ีอยูกันไดเพื่อให 
นายพวกยิงอยูในตําแหนงท่ีติดตอ ผบ.หมู ได 
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๓. การเปลี่ยนรูปขบวน (Changing Formations) 
 ก. ผบ.หมูอาจเปล่ียนรูปขบวนของหมูเพื่อลดความสูญเสียจากการยิง เพื่อใหหมูเปนเปาหมายท่ีมี
จุดออนนอยท่ีสุดหรือเพื่อนําหมูผานภูมิประเทศท่ียากลําบากหรือท่ีโลง ซึ่งหมูอาจจําเปนตองเปล่ียนรูปขบวน
บอยครั้งเมื่อตองนําหมูผานท่ียากลําบาก เชน พื้นท่ีท่ีมีส่ิงกีดขวางท้ังตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน 
 ข. ทิศทางในการเคล่ือนท่ีของแตละบุคคลในพวกยิง เมื่อ ผบ.หนวย ไดส่ังเปล่ียนรูปขบวนจะตอง
เปนไปในแนวทางท่ีจะชวยใหพวกยิงสามารถเคล่ือนท่ีไดเร็วท่ีสุดโดยไมเกิดความสับสน  นายพวกยิงจะให
สัญญาณมือและแขนเพื่อใหพวกยิงทราบรูปขบวน การเคล่ือนท่ีและทิศทาง 
 ค. ผบ.หมู จะใหสัญญาณรูปขบวนของหมูแกนายพวกยิง และใหระลึกไววาแตละพวกยิงอาจจัดรูป
ขบวนของตนเปนรูปขบวนใดกไ็ดภายในรูปขบวนของหมู 
 

ตัวอยางการเปลี่ยนรูปขบวนพวกยิง (ดูรูปท่ี ๓ - ๙ ถึง ๓ - ๑๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ - ๙ A การเปลี่ยนรูปขบวนพวกยิงแถวตอนเปนรูปลิ่ม 
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-----รูปท่ี ๓ – ๙ B,C----- 
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-----รูปท่ี ๓ – ๑๐ A,B,----- 
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-----รูปท่ี ๓ – ๑๐ C----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----รูปท่ี ๓ – ๑๑ A----- 
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-----รูปท่ี ๓ – ๑๑ B----- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----รูปท่ี ๓ – ๑๑ C----- 
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-----รูปท่ี ๓ – ๑๒ A----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----รูปท่ี ๓ – ๑๒ B----- 
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-----รูปท่ี ๓ – ๑๒ C----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ง. ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับรูปขบวนทําการรบของหมูปนเล็ก 
  ๑) เมื่อหมูเคล่ือนท่ีเปนสวนหนึ่งของหมวด ผบ.หมวด จะเปนผูกําหนดวาหมูจะใชรูปขบวนอะไร  
แลว ผบ.หมู ก็จะใชรูปขบวนตามท่ี ผบ.หมวด กําหนด แตอาจปรับรูปขบวนของตนเพียงช่ัวคราว เพื่อใหเหมาะ
กับสถานการณและลักษณะภูมิประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  ๒) ผบ.หมู จะอยูในรูปขบวน ณ ท่ีซึ่งตนสามารถควบคุมพวกยิงท้ัง ๒ ไดดีท่ีสุด ซึ่งนายพวกยิงจะ
เปนผูนําในการรบ ควบคุมพวกยิงและเปล่ียนรูปขบวนพวกยิงตามท่ี ผบ.หมู ส่ังหรือดวยความริเริ่มของตนเอง 
ผบ.หมู อาจกําหนดใหพวกยิงใดพวกยิงหนึ่งภายในหมูเปนพวกยิงหลักการเคล่ือนท่ีก็ได 
  ๓) ผบ.หมู ควบคุมหมูของตนโดยใชคําส่ังดวยวาจา ทาสัญญาณหรือเสียงสัญญาณ โดยผานทาง
นายพวกยิง และนายพวกยิงจะตองอยูในตําแหนงท่ีสามารถติดตอส่ือสารกับ ผบ.หมู ของตนได 
  ๔) ระยะตอระยะเคียงระหวางบุคคลในรูปขบวนนั้นไมคงท่ี ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับสถานการณ 
ทัศนวิสัยและภูมิประเทศ  เมื่อตองการใหกระจายกําลังออกเต็มท่ีเพื่อลดจุดออนจากการถูกยิงดวยอาวุธเล็งตรง
และอาวุธเล็งจําลองนั้น แตจะตองใหคงการควบคุมกันไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อทัศนวิสัยดีรูปขบวน
อาจจะกระจายหางกันออกไปไดมากข้ึน ในระหวางหวงทัศนวิสัยเลวหรือภูมิประเทศรกทึบระยะตอระยะเคียง
ระหวางบุคคลจะลดลงมา 
 ๕) ในการปรับเปล่ียนรูปขบวนของหมู เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณหรือเนื่องจากกําลังพลของ
หมูเหลือนอยลงนั้น ใหยึดถือหลักการดังตอไปนี้ 
  ก) ตองดํารงเอกภาพของความเปนพวกยิงไว 
  ข) นายพวกยิง ตองอยู ณ ท่ีซึ่งสะดวกในการควบคุมและใชพวกยิง  
  ค) การเปล่ียนจากรูปขบวนรบหนึ่งไปยังขบวนรบอีกรูปขบวนหนึ่งนั้น จะตองกระทําโดยไมตอง
หยุดการเคล่ือนท่ี 



วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก - ๔๗ - 

ตอนท่ี ๒ 
สัญญาณ (Signals) 

๑. กลาวท่ัวไป (General) สัญญาณนํามาใชเพื่อส่ือความหมายในการส่ังการหรือขาวสาร เมื่อการใชเสียงติดตอ
กระทําไดยาก หรือไมสามารถทําได หรือตองรักษาความเงียบ ผบ.หนวยรอง จะทวนทาสัญญาณใหหัวหนาหนวย
ทราบทุกโอกาสท่ีจําเปน เพื่อมั่นใจวาพรอมและเขาใจถูกตอง  
๒. นกหวีด (Whistle) นกหวีดเปนเครื่องใหสัญญาณท่ีดีอยางหนึ่งเหมาะกับ ผบ.หนวยขนาดเล็ก เพราะ
สามารถส่ือความหมายไดรวดเร็วและจํานวนมาก อยางไรก็ตามหากไมมีการจัดเตรียมหรือทําความเขาใจกันไว
กอน อาจทําใหเขาใจความหมายผิดและอาจเกิดอันตราย เพราะความสับสนจากสัญญาณนกหวีดท่ีใชโดยหนวย
ซึ่งอยูติดกันนอกจากนั้นเสียงในสนามรบอาจกลบเสียงนกหวีดได  
๓. อุปกรณพิเศษ (Special) เครื่องใหสัญญาณพิเศษ อาจใชวิธีการทุกอยางท่ีสามารถส่ือความหมายของคําส่ัง
หรือขาวสารได เชนการปฏิบัติในเวลากลางคืน หมูอาจใชแถบเรืองแสงติดท่ีหมวกหรือพานทายปน เพื่อใชทํา
สัญญาณหยุด อันตรายไปขางหนา หรือเขาท่ีรวมพล ซึ่งสัญญาณเหลานี้ตองเขาใจกันและมีการซักซอมกอน
นําไปใช เครื่องสองแสงหรือทําควันก็อาจนํามาเปนสัญญาณเขาตี  ถอนตัว หมายแนว ช้ีเปาหมายและหยุดหรือ
ยายยิงได กอนท่ี ผบ.หนวยจะนําสัญญาณอื่น ๆ มาใชควรตรวจสอบกับ ผบ.หมวด ใหแนใจวา พวกเขาจะไมนํา
สัญญาณท่ีไดจัดเตรียมใชไวแลวมาใชเปนสัญญาณอีกแบบหนึ่ง  
๔. สัญญาณมือและแขน (Arm-and-Hand) 
 ก. สัญญาณรูปขบวนรบ (Signals Used With Combat Formations) การอธิบายทาสัญญาณมือ
และแขนไดแสดงในรูปท่ี ๓ - ๑๓ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากตําราท่ีกลาวเกี่ยวกับทัศนสัญญาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑) ลดความเร็ว เหยียดแขนข้ึนใหไดระดับทางขางหันฝามือไปขางหนา ลดแขนลงและยกข้ึน ให
แขนเหยียดตรงหลาย ๆ ครั้ง การยกแขนอยาใหเกินแนวระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒) เปล่ียนทิศทางหรือเล้ียว ยกแขนขางท่ีตองการไปทิศทางใหมข้ึนขวางลําตัวระดับไหล หันฝา
มือไปขางหนา สะบัดแขนทางระดับในลักษณะเปนสวนของวงกลม เหยยีดมือและแขนไปในทิศทางใหม  
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  ๓) เห็นขาศึก ยกปนข้ึนแนวระดับพานทายประทับไหล ลํากลองช้ีไปทางขาศึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๔) บอกระยะ เหยียดแขนตรงเหนือศีรษะและหันไปทางผูจะรับสัญญาณ กํามือไว แลวปลอยนิ้ว
ข้ึนเทาจํานวนระยะท่ีตองการบอก โดยหนึ่งนิ้วเทากับ ๑๐๐ เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๕) เริ่มยิง เหยียดแขนไปขางหนา  มือสูงระดับสะโพก หันฝามือลง แลวขยับมือในทางระดับไปมา
หลาย ๆ ครั้ง  
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  ๖) ยิงเร็วข้ึน ทําเชนเดียวกับสัญญาณเริ่มยิง ตามขอ ๕)  สําหรับปนกลขยับฝามือใหเร็วข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๗) ยิงชาลง ปฏิบัติเชนเดียวกับสัญญาณเริ่มยิง ตามขอ ๕)  สําหรับปนกลดวยการขยับมือใหชาลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๘) หยุดยิง ยกมือบังหนา หันฝามือไปขางหนา สะบัดแขนทอนลางข้ึน และลงผานหนาตนเอง
หลาย ๆ ครั้ง  
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  ๙) รวมพล เหยียดแขนข้ึนเหนือศีรษะ นิ้วท้ัง ๕ เหยียดชิดติดกัน หันฝามือไปขางหนา เหวี่ยงมือ
ใหเปนวงกลมทางระดับเหนือศีรษะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๐) รูปขบวนแถวตอน ยกแขนขางใดขางหนึ่งข้ึนเหนือศีรษะ หมุนแขนไปขางหลังและยกเลยข้ึน
ไปขางหนาใหเปนวงกลมในทางด่ิงขนานกับขางลําตัว สัญญาณนี้ใชกับยานพาหนะไดดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๑) ทานพรอมหรือยัง เหยียดแขนไปขางหนาแนวระดับทางผูรับสัญญาณ ต้ังฝามือข้ึน นิ้วท้ัง ๕ 
เหยียดชิดติดกัน หันฝามือออก  
  ๑๒) ผมพรอมแลว ปฏิบัติเชนเดียวกับทาสัญญาณทานพรอมหรือยัง ตามขอ ๑๑)  
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๓) คอยฟงคําส่ังหรือเตรียมรับสัญญาณ เหยียดแขนข้ึนทางขางเหนือแนวระดับหันฝามือไป
ขางหนา โบกมือเหนือศีรษะหลาย ๆ ครั้ง  
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  ๑๔) ใหยายท่ีอยู ช้ีไปยังคนหรือหนวยท่ีจะรับคําส่ัง ทุบอกตัวเองดวยกํามือท้ังสองขาง แลวช้ีไปยัง
ตําบลท่ีตองการใหผูนั้นหรือหนวยนั้นยายเขาไปอยู  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๕) รูปขบวนข้ันบันไดทางขวา(ซาย) ผบ.หนวย อาจใหสัญญาณนี้ในขณะท่ีหันหนาเขาหนวยหรือ
หันไปตามทิศทางเดียวกับหนวย ดวยการเหยียดแขนขางหนึ่งใหตํ่ากวาแนวระดับ ๔๕ องศา อีกขางหนึ่งสูงกวา
แนวระดับ ๔๕ องศา หันฝามือไปขางหนา แขนขางหนึ่งท่ีอยูตํ่ากวาแนวระดับเปนการบอกทิศทางของข้ันบันได 
เชน ถาตองการใหจัดรูปขบวนข้ันบันไดทางขวาและหันหนาเขาหาหนวยแขนซายจะอยูตํ่ากวาแนวระดับ ถาหัน
หนาไปในทิศทางเดียวกันแขนขวาจะอยูตํ่ากวาแนวระดับ อาจใหคําส่ังเพิ่มเติมอีกไดเพื่อมั่นใจวาพรอมหรือรับ
ไดถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๖) รูปขบวนหนากระดาน ยกแขนท้ังสองขางใหไดแนวระดับขางลําตัวเหยียดแขนตรงคว่ําฝามือ
ลงหากจําเปนตองบอกทิศทางหันหนาของรูปขบวนก็ใหเคล่ือนท่ีและหันหนาไปในทิศทางท่ีตองการสําหรับการ
บอกทิศทางหนากระดานของพวกยิง (ขวา/ซาย) ก็ใหโบกแขนดานนั้นข้ึนลง ทิศทางของหนากระดานไมข้ึนอยู
กับทิศทางท่ีโบกแขน แตใหสังเกตวาโบกแขนขางไหน เชน รูปขบวนหนากระดานทางซายใหโบกแขนซายเสมอ  
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  ๑๗) รูปขบวนรูปล่ิม เหยียดแขนท้ัง ๒ ขาง ไปขางลําตัวใหตํ่ากวาแนวระดับ ๔๕ องศาหันฝามือ
ไปขางหนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๘) รูปขบวนตัวว ีเหยียดแขนท้ัง ๒ ขาง ไปขางลําตัวใหสูงกวาแนวระดับ ๔๕ องศา หันฝามือไป
ขางหนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๙) พวกยิง ยกแขนขวาข้ึนพาดทแยงขวางลําตัว หันฝามือเขาหาตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒๐) หมู เหยียดมือและแขนไปขางหนา คว่ําฝามือลงโบกฝามือข้ึนลง (ขยับท่ีขอมือ) ใหเห็นไดชัด
หลาย ๆ ครั้ง 
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  ๒๑) หมวด เหยียดแขนท้ังสองขางไปขางหนา คว่ําฝามือลง หันไปทาง ผบ.หนวย หรือหนวยท่ีรับ
สัญญาณ หมุนแขนท้ัง ๒ ขาง ไปขางหนาใหเปนลักษณะวงกลม  
 
 
 
 
 
 
 
  ๒๒) ปดระยะ เหยียดแขนท้ัง ๒ ไปขางลําตัวระดับไหล คว่ําฝามือลงโบกแขนท้ัง ๒ ขาง ไป
ขางหนาหันฝามือเขาหากัน  หากตองการทําทาสัญญาณซ้ําอีก ใหดึงแขนกลับไปอยูท่ีทาเริ่มตน ดวยการดึงมือ
เขามาตามลําตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒๓) เปดระยะหรือขยายระยะ เหยียดแขนท้ัง ๒ ขาง ไปขางหนาระดับไหล หันฝามือเขาหากัน
และชิดกัน โบกแขนท้ังสองไปขางในแนวระดับเสมอลําตัวโดยคว่ําฝามือลง  หากตองการทําทาสัญญาณซ้ํา ให
ดึงแขนกลับมาตามลําตัวแลวไปอยูทาเริ่มตน ทาสัญญาณนี้ใหทําซ้ําใหมจนเขาใจกัน  
 
 
 
 
 
 
 
  ๒๔) กระจายออกไป   เหยียดแขนขางใดขางหนึ่งเหนือศีรษะโบกแขนไปขางหนา แลวสะบัดแขน
และมือไปทางไหลตรงขาม สะบัดกลับไปขางลําตัวสูงระดับไหล ฝามือหันไปในทิศทางท่ีมือเคล่ือนท่ี  
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  ๒๕) ผบ.หนวย มาพบขาพเจา เหยียดแขนไปขางหนาทาง ผบ.หนวย หงายฝามือข้ึน เรียก ผบ.
หนวย ดวยการกวักนิ้วช้ีข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
  ๒๖) ไมเขาใจ หันหนาไปหาทางผูรับสัญญาณ งอขอศอกท้ัง ๒ ขางท่ีขางลําตัว มือสูงประมาณ
แนวหัวไหล หงายฝามือข้ึน ขยับไหลท้ัง ๒ ในอาการไมเขาใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒๗) ไปขางหนา ขวา-ซายหรือขางหลัง (ใชจากการหยุด) หันหนาและเคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ี
ตองการ ขณะเดียวกันเหยียดแขนขางหนึ่งเหนือศีรษะคอนไปทางหลัง โบกมือและแขนไปขางหนาในทิศทาง
เคล่ือนท่ีจนแขนอยูแนวไหลฝามือคว่ําลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒๘) หยุด ยกมือข้ึนงอขอศอกมือสูงระดับไหล หันฝามือไปขางหนาเหยียดแขนข้ึนเหนือศีรษะ ยก
แขนไวลักษณะนี้จนเขาใจสัญญาณ  
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  ๒๙) หยุดทํา เหยียดแขนขางหนึ่งเหนือศีรษะหันฝามือไปทางขางหนา กํามือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓๐) ลงรถหรือหมอบลง เหยียดแขนขางหนึ่งขางลําตัว แขนเปนมุ ๔๕ องศา เหนือแนวระดับคว่ํา
ฝามือลง ลดแขนลงขางลําตัว ทาสัญญาณนี้อาจใชท้ัง ๒ แขนทําซ้ําจนเขาใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓๑) ข้ึนรถหรือลุกข้ึน เหยียดแขนขางลําตัวหงายฝามือออก ยกแขนข้ึนขางลําตัวจนเปนมุม ๔๕
องศาเหนือแนวระดับ ทําซ้ําจนเขาใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓๒) ไมเขาใจคําส่ัง หันหนาไปทางหนวยหรือผูรับสัญญาณ ยกมือท้ังสองไขวกันเหนือศีรษะหันฝา
มือไปทางขาง  
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  ๓๓) ไปทาง ขวา-ซาย (ใชกับรถยนต ยานพาหนะหรือคนใหหันพรอมกัน) เหยียดแขนระดับไหล
ไปในทิศทางท่ีตองการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓๔) เร็วข้ึน ยกมือระดับไหล กํามือ เหยียดแขนยกกําปนเหนือศีรษะและกลับลงทาเดิมทําอยาง
เร็วหลายครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓๕) เขาโจมตีฉับพลัน  ยกกําปนระดับไหล ชกกําปนไปในทิศทางใหโจมตี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓๖) จุดนัดพบ มือขางหนึ่งแตะท่ีหัวเข็มขัดแลวช้ีไปยังพื้นดินจุดท่ีตองการใชเปนจุดนัดพบ  
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  ๓๗) จุดนัดพบ ณ ท่ีหมาย มือขางหนึ่งแตะท่ีหัวเข็มขัด ช้ีไปยังพื้นดินเหวี่ยงมือใหเปนรูปวงกลม  
 ข. สัญญาณใชกับเฮลิคอปเตอร (Signals Used With Helicopter Operations) ตอไปเปนภาพและ
อธิบายทาสัญญาณสําหรับใชปฏิบัติงานรวมเฮลิคอปเตอร (ดูรูปท่ี ๓ - ๑๔)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑) พรอมจะใหสัญญาณ เหยียดแขนท้ัง ๒ ขางเหนือศีรษะ หันฝามือไปขางหนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒) เขามาได เหยียดแขนท้ัง ๒ ขางเหนือศีรษะ หันฝามือไปขางหลัง โบกมือเขาหาตัว คลายกับ
การดึงเฮลิคอปเตอรเขามา  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓) ถอยออกไป เหยียดแขนและมือท้ัง ๒ ขางไวขางลําตัวเปนมุม ๔๕ องศา โบกมือข้ึนไปขางหนา
คลายกับการผลักเฮลิคอปเตอรออกไป  
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  ๔) ไปทางขวา-ซาย เหยียดแขนเสมอไหลไปในทิศทางท่ีตองการหันฝามือไปขางหนา แขนอีกขาง
หนึ่งเหยียดเสมอไหลหงายฝามือข้ึนและโบกข้ึนขามศีรษะไปตามทิศทางท่ีตองการ  
 
 
 
 
 
 
 
  ๕) ลงแตะพื้น เหยียดแขนท้ัง ๒ ไขวกันหนาลําตัว ประมาณแนวสะโพกฝามือหันเขาหาตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๖) ข้ึนไปได โบกมือขวาเปนวงกลมเหนือศีรษะ และหยุดลงดวยการเหยียดแขนและมือไปใน
ทิศทางท่ีเฮลิคอปเตอรจะบินออก  
 
 
 
 
 
 
 
  ๗) ยกตัวข้ึน เหยียดแขนท้ัง ๒ ออกไปขางลําตัวระดับไหล คว่ําฝามือลง  
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  ๘) หามลง โบกมือท้ัง ๒ ขาง ไขวกันเหนือศีรษะอยางเร็ว หันฝามือไปขางหนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๙) ดึงของข้ึน ยื่นกําปนท้ังสองขางไปหนาลําตัว กํามือท้ังสองขางมือซายอยูเหนือมือขวาใน 
ทาไตเชือก  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๐) ปลอยของลง เหยียดแขนซายไปขางหนาระดับไหล กํามือซาย โบกมือขวาใตกําปนซาย  
ฝามือขวาคว่ําลง 
 

--------------------------- 
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สารบัญ 
 

              หนา 
 

บทท่ี ๑ ภารกิจและการจัดหมูปนเล็ก           ๑ 
บทท่ี ๒ ระเบียบการนําหนวย            ๖ 
 ตอนท่ี ๑ ข้ันการนําหนวย           ๖ 
 ตอนท่ี ๒ การประมาณสถานการณ          ๗ 
 ตอนท่ี ๓ คําส่ัง ๕ ขอของหมู           ๙ 
บทท่ี ๓ ขาวกรองการรบ และการตอตานขาวกรอง       ๑๐ 
บทท่ี ๔ เทคนิคการยิง           ๑๔ 
 ตอนท่ี ๑ กลาวนํา          ๑๔ 
 ตอนท่ี ๒ การหาระยะ          ๑๔ 
 ตอนท่ี ๓ การยิงและผลการยิงของปนเล็กและปนเล็กกล      ๑๗ 
 ตอนท่ี ๔ เครื่องยิงลูกระเบิด M 203        ๒๒ 
 ตอนท่ี ๕ คําส่ังยิง          ๒๔ 
 ตอนท่ี ๖ ประโยชนการยิง         ๒๙ 
บทท่ี ๕ รูปขบวนรบและทาสัญญาณ         ๓๔ 
 ตอนท่ี ๑ รูปขบวนรบ          ๓๔ 
 ตอนท่ี ๒ สัญญาณ          ๔๗ 
 
 
 
        จัดทําเมื่อ ม.ค.๕๘ 
        โดย แผนกเตรียมการ รร.นย.ศฝ.นย. 
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