
วิชา การรบดวยวิธีรุก ๒ - ๑ - 

บทท่ี ๑ 
กลาวท่ัวไป 
(General) 

๑. ความมุงหมาย (Purpose) ความมุงหมายการรบวิธีรุกเพื่อทําลายขาศึกหรือความต้ังใจในการรบของขาศึก  

๒. แบบของการรบดวยวิธีรุก (Types of Offensive Combat)  การรบดวยวิธีรุกมี  ๕ แบบ คือการ
เคล่ือนท่ีเขาปะทะ การเขาตีเรงดวน การเขาตีประณีต การขยายผล และการไลติดตาม โดยปกติหมูและหมวด
จะปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งของกําลังขนาดใหญกวา แมวาหมูและหมวดปฏิบัติการเปนหนวยเขาทําการรบ หรือ
หนวยลาดตระเวนหาขาว แตกระทําเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการยุทธของกําลังขนาดใหญกวา 
๓. ข้ันการรบดวยวิธีรุก (Phases of Offensive Combat) 
 ภารกิจในการรุกของหมูปนเล็กคือการเขาตี แบงข้ันการปฏิบัติในการเขาตีไดเปน ๓ ข้ัน คือข้ันการ
เตรียมการ ข้ันการปฏิบัติ และข้ันการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม  ซึ่งในแตละข้ันแบงเปนลําดับการ
ปฏิบัติยอยออกไปไดอีก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับภารกิจและ/หรือเวลาท่ีมีอยูของหนวย การวางแผนและการปฏิบัติบาง
ลําดับข้ันอาจยอใหส้ันลง เวนหรือปฏิบัติซ้ําใหม ข้ันและลําดับการปฏิบัติของหมูปนเล็กมีดังนี้.-  
 ก. ข้ันการเตรียมการ (Preparation Phase) 
  ๑) การเคล่ือนท่ีเขาท่ีรวมพล  
  ๒) การลาดตระเวนและซักซอม (การเตรียมการข้ันสุดทายในท่ีรวมพล)  
 ข. ข้ันการปฏิบัติ (Conduct Phase) 
  ๑) การเคล่ือนท่ีจากท่ีรวมพลไปยังแนวออกตี 
  ๒) การเคล่ือนท่ีจากแนวออกตีไปยังท่ีเตรียมตะลุมบอน/แนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย 
     ๓) การเคล่ือนท่ีจากแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทายไปยังท่ีหมาย  
 ค. ข้ันการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม (Consolidation and Reorganization Phase) 
  ๑) การเสริมความมั่นคง  
  ๒) การจัดระเบียบใหม  
 

----------------------------- 
 
 

 



วิชา การรบดวยวิธีรุก ๒ - ๒ - 

บทท่ี ๒ 
ข้ันการเตรียมการ 

(Preparation Phase) 
๑. กลาวท่ัวไป (General) ข้ันการเตรียมการเริ่มตนเมื่อรับคําส่ังเตรียม และส้ินสุดเมื่อสวนนําของหนวยผาน
แนวออกตีหรือเมื่อเกิดปะทะกับขาศึก ปกติแลวแบงการปฏิบัติเปน ๒ ลําดับ คือการเคล่ือนท่ีเขาท่ีรวมพล และ
การเตรียมการข้ันสุดทายในท่ีรวมพล (การลาดตระเวนและซักซอม) 
๒. การเคลื่อนท่ีเขาท่ีรวมพล (Movement to the Assembly Area) การจัดรูปขบวนของหมูในระหวาง
การเคล่ือนท่ีเขาท่ีรวมพลข้ึนอยูกับขนาดและระยะหางจากขาศึกตลอดจนการกําหนดหมูไวในขบวนของหนวย 
การจัดรูปขบวนเพื่อเคล่ือนท่ีเขาสูท่ีรวมพล มี ๓ ลักษณะคือ ขบวนเดินทาง ขบวนเดินทางยุทธวิธี และ 
 ก. ขบวนเดินทาง (Route column) เมื่อการปะทะกับขาศึกอยูหางไกลจะจัดหนวยในรูปขบวน
เดินทางเปนการจัดพวกทางธุรการเพื่อใหงายตอการควบคุมและความเร็วในการเคล่ือนท่ี ปกติ ผบ.หนวย จะอยู
สวนหนาของรูปขบวนขบวนแบบนี้บางทีเรียกวา “ขบวนทางธุรการ”  
  ข. ขบวนทางยุทธวิธี (Tactical column) นํามาใชเมื่อสถานการณขาศึกเปล่ียนเปนการปะทะอาจ
เกิดข้ึน หนวยตาง ๆ ในรูปขบวนนี้จะถูกจัดใหพรอมท่ีจะเปล่ียนเปนรูปขบวนรบ อาจใชหมูปนเล็กทําหนาท่ีดังนี.้-  
  ๑) อยูในกําลังสวนใหญ เมื่อหมูเปนกําลังสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญ หนาท่ีหลักของ ผบ.หมู 
คือควบคุมและกํากับดูแลวินัยการเดินทางของหมู 
  ๒) สวนเช่ือมตอ คือทหารหรือกลุมทหารท่ีจัดข้ึนเพื่อติดตอระหวางหนวย  ทหารเช่ือมตอ คือ
บุคคลท่ีถูกจัดออกมาจากหนวยใหทําหนาท่ีติดตอกับหนวยขางเคียง  พวกเช่ือมตอ คือกลุมทหารเช่ือมตอท่ี
ประกอบกําลังต้ังแต ๑ พวกยิง หรือมากกวานั้น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับภารกิจ (ดูรูปท่ี ๔ - ๑) การควบคุมทหารเช่ือมตอ
หรือพวกเช่ือมตอในข้ันตนตองใหอยูในทัศนวิสัย  
   ก) ทหารเช่ือมตอหรือพวกเช่ือมตอทางปก คือทหารหรือพวกยิงท่ีมีหนาท่ีติดตอกับหนวยกอง
กระหนาบ หรือสวนลาดตระเวนท่ีอยูทางปก มีภารกิจหลักในการรายงานท่ีต้ังและสถานการณของหนวยทางปก ท่ี
ตนทําหนาท่ีรักษาการติดตอ อาจไดรับมอบใหรักษาชองวางระหวางหนวย  เตือนและตานทานการเขามาของ
ขาศึก  
   ข) ทหารเช่ือมตอหรือพวกเช่ือมตอทางลึก คือทหารหรือพวกยิงท่ีถูกใชใหรักษาการติดตอดวย
สายตา ระหวางสวนตาง ๆ ในรูปขบวนทางยุทธวิธี การติดตอระหวางลาดตระเวนหนาและสวนหนา อาจเปน
ทหารเช่ือมตอหรือพวกเช่ือมตอท่ีมีกําลังหนึ่งพวกยิง  การติดตอระหวางหนวยใหญกวานี้ไดแกกองระวังหนา 
กําลังสวนใหญ และกองระหวังหลัง สวนเช่ือมตออาจจะประกอบกําลังถึงหนึ่งหมู  
  ๓) สวนลาดตระเวนหนา  
   ก) จะเคล่ือนท่ีนําอยูขางหนาสวนลวงหนาไปตามแนวเสนหลักการรุก มีระยะหางจากสวน
ลวงหนาตามท่ี ผบ.สวนลวงหนากําหนด มีภารกิจปองกันการจูโจมของขาศึก และปองกันความลาชาในการ
เคล่ือนท่ีของขบวน บริเวณท่ีลอแหลมตอการถูกซุมโจมตี เชน ทางขามลําธาร ทางแยก หมูบานเล็ก ๆ และ
เสนทางบังคับ จะไดรับพิสูจนทราบโดยสวนลาดตระเวนหนา  
   ข) ผบ.หมู สวนลาดตระเวนหนาเปนผูกําหนดรูปขบวนของสวนลาดตระเวนหนาโดยท่ัวไปแลว  
ผบ.หมู จะใชรูปขบวนแถวตอนเปดระยะท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ (ดูรูปท่ี ๔ - ๒) พวกยิงอาจอยูในรูป
ขบวนแถวตอนเคล่ือนท่ีไปขางหนาตามแนวริมถนนหรือเสนทาง เปนความรับผิดชอบของ ผบ.หมู ในการ
เปล่ียนรปูขบวนเมื่อตองการ  
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   ค) ผบ.หมู จะมอบเขตตรวจการณใหกับพวกยิง และนายพวกยิงก็จะมอบเขตการตรวจการณ
ใหกับแตละคนในพวกยิงของตน  เขตตรวจการณของแตละคนจะคาบเกี่ยวกันจึงไมมีชองวางในการตรวจการณ
ความมั่นใจในการตรวจการณรอบตัวนี้เปนส่ิงจําเปนท่ีสวนลาดตระเวนหนาตองนํามาใชในการระวังปองกัน 
(ดูรูปท่ี ๔ - ๓ และ ๔ - ๔ )  
   ง) ปกติ ผบ.หมู ของสวนลาดตระเวนหนาจะอยูขางหลังพวกยิงนํา หางมาขางหลังใหพอท่ีจะ
พนอันตรายจากการยิงเริ่มแรกของขาศึกและใกลพอท่ีจะเขาไปลาดตระเวน ประมาณสถานการณและตกลงใจ
โดยใชเวลานอยท่ีสุด ผบ.หมู และนายพวกยิงของสวนลาดตระเวนหนาตองคอยดูคนในหนวยของตนใหต่ืนตัว
และระมัดระวังอยูเสมอ  การถืออาวุธตองพรอมท่ีจะใช  หากสามารถทําไดจะใชสัญญาณมือและแขนในการ
ติดตอส่ือสาร  
   จ) สวนลาดตระเวนหนาจะทําลายขาศึกท่ีเขามาในระยะยิงหวังผลและรายงาน ผบ.สวน
ลวงหนา ทราบขาวเกี่ยวกับขาศึกและการปฏิบัติของสวนลาดตระเวนหนา  หากขาศึกท่ีปะทะออนแอกวาสวน
ลาดตระเวนหนา ในข้ันตน ผบ.หมู ตองวางแผนเขาประชิดอยางรวดเร็วและทําลายเสีย  หากขาศึกมีกําลัง
มากกวา ผบ.หมู จะนํากําลังเขาปะทะเพื่อใหขาศึกเปดเผยกําลังและท่ีต้ัง การปฏิบัติเชิงรุกดังกลาวจะชวยให 
ผบ.สวนลวงหนา สามารถประมาณสถานการณไดอยางถูกตอง  เมื่อสวนลาดตระเวนหนาตรวจพบขาศึกในแนว
เคล่ือนท่ีของขบวนเดินแตอยูพนระยะยิงหวังผล จะรายงานให ผบ.สวนลวงหนาทราบและยังคงเคล่ือนท่ีตอไป
เพื่อปะทะขาศึก หากตรวจพบขาศึกอยูทางปกและพนระยะยิงหวังผล สวนลาดตระเวนหนาจะไมเขาปะทะแต
ตองรายงานให ผบ.สวนลวงหนาทราบ  
  ๔) สวนลาดตระเวนหลัง ในทํานองเดียวกับการท่ีสวนลวงหนาสงสวนลาดตระเวนหนาออกไป
ขางหนา สวนหลังก็สงสวนลาดตระเวนหลังไวขางหลังเพื่อคุมครองดานหลัง  โดยท่ัวไปแลวหมูทําหนาท่ีเปน
สวนลาดตระเวนหลังจะใชรูปขบวนแถวตอน รูปขบวนของพวกยิง ผบ.หมู พิจารณาใชใหเหมาะสมกับภูมิ
ประเทศและสถานการณ  ผบ.หมู จะอยูท่ีหัวขบวนของพวกยิงทายสุด การจัดรูปขบวนจะตองทําใหงายตอการ
ควบคุม การระวังปองกันรอบตัว การยิงและดําเนินการกลยุทธทางปก ตลอดจนมีอํานาจการยิงอยางเพียงพอ 
(ดูรูปท่ี ๔ - ๕) สวนลาดตระเวนหลังจะหยุดตอเมื่อตองทําการยิงขาศึกท่ีขัดขวางขบวนเดิน  หากมีการตรวจพบ
ขาศึกจะรายงานให ผบ.สวนหลัง  ปกติแลวสวนลาดตระเวนหลังจะไมคอยไดรับการเพิ่มเติมกําลังจากสวนอื่น 
เมื่อตองปะทะขาศึกสวนลาดตระเวนหลังจึงมีหนาท่ีขับไลขาศึกโดยไมรบติดพัน หากขาศึกจะเขาทําลายสวน
ลาดตระเวนหลัง หมูท่ีเปนสวนลาดตระเวนหลังจะถอนตัวไปตามเสนทางเคล่ือนท่ีหรือออมทางปก โดยมีสวน
หลังชวยคุมกันให แตการถอนตัวตองไมขัดขวางการคุมครองของฝายเดียวกัน (ดูรูปท่ี ๔ - ๕)  
  ๕) สวนลาดตระเวนของกองกระหนาบ จะมีภารกิจ การปฏิบัติและการใชรูปขบวนของสวน
ลาดตระเวนของกองกระหนาบ เชนเดียวกันกับการปฏิบัติเมื่อหมูเปนสวนลาดตระเวนหนา  
  ๖) สวนลาดตระเวนทางปก  
   ก) บอยครั้งท่ีหมูปนเล็กจะไดรับมอบใหทําการระวังปองกันดวยการลาดตระเวนทางปก สวน
ลาดตระเวนทางปกอาจไดรับคําส่ังใหเขายึดภูมิประเทศสําคัญทางปกหรือเคล่ือนท่ีขนานไปกับขบวนเดินโดยมี
ระยะหางตามท่ีกําหนด ระยะหางจากขบวนเดินข้ึนอยูกับความเร็วและลักษณะภูมิประเทศ หากสามารถใชยาน
ยนตหรือเฮลิคอปเตอรและลักษณะภูมิประเทศอํานวย จะเปนการเหมาะสมท่ีจะจัดใหสวนลาดตระเวนเคล่ือนท่ี
ดวยยานพาหนะเหลานั้น  
   ข) เมื่อเคล่ือนท่ีดวยการเดินเทาขนานกับขบวนเดิน การพิจารณาใชรูปขบวนของสวน
ลาดตระเวนข้ึนอยูกับภูมิประเทศ  ความเร็วและการระวังปองกันตัวเอง พวกยิงนําจะทําหนาท่ีเปนแมวมองของ
สวนลาดตระเวน  
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   ค) เมื่อทําการเคล่ือนท่ีเพื่อปองกันการยิงดวยปนเล็กจากขาศึกตอขบวนเดิน สวนลาดตระเวน
จะเขาพิสูจนทราบพื้นท่ีเหมาะในการซอนพรางหรือใชเปนท่ีตรวจการณของขาศึก สวนลาดตระเวนจะใชการ
ตรวจการณและการเคล่ือนท่ีอยางรวดเร็วจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง จัดการปองกันขบวนเดินและกําหนดท่ีต้ัง
ขาศึกหากสามารถกระทําได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวน ลว.หนา 
(หมู) 

สวนลวงหนา 
(หมวด -) 

สวนหนุน 
(กองรอย) 

กําลังสวนใหญ 
(กองพัน -) 

สวนหลัง 
(หมวด-) 

หมู ลว.หลัง 

สวน ลว.ทางปก 

สวนเช่ือมตอทางลึก 

สวน ลว.ทางปก 

สวน ลว.ทางปก 

สวนเช่ือมตอทางปก 

กองกระหนาบ 

กองระวังหลัง 
 (หมวด) 

กองระวังหนา 
(กองรอย) 

รูปท่ี ๔- ๑ สวนเช่ือมตอในการเคล่ือนท่ีทางยุทธวิธี 

ทหารเช่ือมตอ 
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พวกยิง
 

พวกยิงตาม 

ผบ.หมู 
สวน ลว.หนา 

พวกเช่ือมตอทางลึก 
(พวกยิง) 

 

สวนลวงหนา 

รูปท่ี ๔- ๒ การจัดสวน ลว.หนา เมื่อภูมิประเทศเปด 

๕๐-๑๐๐ เมตร 

๕๐-๓๐๐ เมตร 



วิชา การรบดวยวิธีรุก ๒ - ๖ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พวกยิงนํา 

พวกยิงตาม 

ผบ.หมู 

ทิศทางเคล่ือนท่ี 

รูปท่ี ๔- ๓ เขตตรวจการณของพวกยิง 
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รูปท่ี ๔- ๔ เขตตรวจการณของแตละคน 

๑๒๐ องศา 
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สวนหลัง 

ทหารเช่ือมตอ 

สวน ลว.หลัง 

ผบ.หมู 

๕๐-๑๐๐ เมตร 

๕๐-๑๐๐ เมตร 

รูปท่ี ๔- ๕ หมูเมื่อเปนสวน ลว.หลัง 
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1       1 
2      1 

สวนหลัง 

ขาศึกเขากดดัน 

ทิศทางเคล่ือนท่ี 

รูปท่ี ๔- ๖ การถอนตัวของสวน ลว.หลัง 
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  ๗) กองรักษาดานเวลาเดิน (ระวังปองกันขณะหยุดขบวน)  
   ก) กองรักษาดานเวลาเดิน จะถูกจัดต้ังข้ึนโดยหนวยในขบวนเดินทุกโอกาสท่ีหยุดเดิน กอง
ระวังหนา กองกระหนาบและกองระวังหลังจะจัดต้ังกองรักษาดานเวลาเดิน เมื่อหยุดเดินโดยใหเขายึด 
ภูมิประเทศสําคัญและควบคุมชองท่ีทางเขามายังขบวนเดินและจะเพงเล็งเปนพิเศษกับชองทางทางปก  
   ข) ภารกิจของกองรักษาดานเวลาเดินคือปองกันขบวนเดินขณะหยุดใหพนจากการจูโจมของ
ขาศึก ทําลายขาศึก  ตลอดจนเขาปะทะเพื่อใหกําลังสวนใหญมีเวลาในการจัดกําลังขับไลขาศึก  
   ค) หมูมักจะไดรับมอบใหทําหนาท่ีเปนสวนหนึ่งของกองรักษาดานเวลาเดินเมื่อหมูไดรับมอบ
หนาท่ีนี้แลว ผบ.หมวด จะแจงให ผบ.หมู ทราบถึงสถานการณ ท่ีต้ังกองรักษาดานท่ีจะเขายึด ตองรายงานความ
เคล่ือนไหวของขาศึกตอใครท่ีไหนและชวงระยะเวลาท่ีกําลังสวนใหญจะหยุด  
   ง) เมื่อเขาไปยังตําบลท่ีท่ีตองยึดไว และจัดการลาดตระเวนพื้นท่ีนั้นแลว ผบ.หมู จะกําหนดท่ีต้ัง
ของพวกยิงในท่ีซึ่งสามารถตรวจการณและปองกันชองทางเขามายังพื้นท่ีรับผิดชอบของหมูไดเปนอยางดี เพื่อ
ความม่ันใจในการต่ืนตัวของทหารสําหรับการตรวจการณ จะกําหนดผูทําหนาท่ียามซึ่งจะใชยามคูและสับเปล่ียน
กันบอยครั้ง หมูจะไมถอนตัวจนกวาจะไดรับคําส่ังอยางแนชัดของหนวยเดิมของตน (ดูรูปท่ี ๔ - ๗)  
  ๘) การเสร็จส้ินของขบวนทางยุทธวิธี ปกติขบวนทางยุทธวิธีจะเสร็จส้ินลงเมื่อหนวยไดเขาท่ีรวม
พลเพื่อเตรียมการเขาตี อยางไรก็ตามสถานการณขาศึกอาจทําใหหนวยตองเปล่ียนจากรูปขบวนทางยุทธวิธีเปน
ขบวนเดินระยะใกลโดยท่ียังไมเขาท่ีรวมพลก็ได  

 
รูปท่ี ๔ - ๗ หมูเปนสวนหนึ่งของกองรักษาดานเวลาเดิน 

 

หนึ่งหมู  

การวางกําลังของหมู 

หนึ่งหมู  

ทิศทางเคลื่อนท่ี 

เขตตรวจการณและการยิง 
กําหนดเปนแนวเสนตรง 

ปารกทึบ 

ปารกทึบ 

ชองทางเคลื่อนท่ี 
ขาศึกนาจะเขา

 

1   1 

2   1 



วิชา การรบดวยวิธีรุก ๒ - ๑๑ - 

 

๓. การเตรียมการข้ันสุดทายในท่ีรวมพล (Final Preparations in the Assembly Area) 
 ก. ท่ีรวมพล (Assembly Area) คือพื้นท่ีแหงหนึ่งท่ีหนวยเขาไปรวมกําลังกันกอนท่ีจะปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีตอไป ลักษณะท่ีตองการของท่ีรวมพล คือมีการกําบัง ซอนพรางและมีการระวังปองกันการโจมตีท้ังทาง
พื้นดินและทางอากาศมีพื้นท่ีกวางพอท่ีจะกระจายหนวยและมีชองทางท่ีจะใชเคล่ือนท่ีไปขางหนา  หาก
สามารถทําไดท่ีรวมพลควรอยูพนระยะกระสุนวิธีราบของขาศึก  การเตรียมการข้ันสุดทายเพื่อการเขาตีปกติจะ
เสร็จส้ินเมื่อหมูไดเขามาอยูในท่ีรวมพล หากบางอยางท่ีเตรียมการไมเสร็จอาจไปดําเนินการใหเสร็จส้ินในฐาน
ออกตี การเตรียมการประกอบไปดวยการลาดตระเวน การวางแผนและการออกคําส่ัง รวมถึง.-  
  - การแจกจายกระสุนเพิ่มเติม  
  - ตรวจความพรอมของทหาร อาวุธและยุทโธปกรณ  
  - ปลดยุทโธปกรณท่ีไมจําเปนในการเขาตีและรวบรวมไว เพื่อใหกําลังสวนหลังเปนผูเก็บ  
  - แจกจายยุทโธปกรณพิเศษสําหรับการเขาตี  
  - ใหกําลังพลไดพักผอนมากท่ีสุดเทาท่ีสามารถทําได  
  - ตรวจสอบเครื่องมือส่ือสาร ผบ.หนวย ตองมั่นใจเขาใจเกี่ยวกับความถ่ีและนามเรียกขานท่ีใช  
 ข. ข้ันการนําหนวย (Troop Leading Procedures) ข้ันการนําหนวยจะนํามาใชเปนเครื่องชวย 
ผบ.หมู ในการเตรียมการเขาตี (ดูคําอธิบายข้ันการนําหนวย ในผนวก ค) 
 ค. แผนท่ีเขาตี (Attack Plan) การปฏิบัติใน ๔ ข้ันแรกของข้ันการนําหนวย การวางแผนเขาตีของ 
ผบ.หมู ก็จะเสร็จส้ินสมบูรณ  การเขาตีของหมูมีอยู ๒ วิธีคือ การโอบปกเดียวและการเขาตีตรงหนา  
 ง. การออกคําส่ังเขาตี (Issue attack order) เมื่อวางแผนเขาตีเรียบรอยแลว ผบ.หมู จะออกคําส่ัง
เขาตี (ดูคําอธิบายคําส่ัง ๕ ขอ ในผนวก จ) 
 

ตัวอยางคําสั่งเขาตีโดยใชแบบของคําสั่ง ๕ ขอ 
 หนวย : หมู ๓ หมวด ๒ สมทบดวยชุดโจมตี (อาวุธประทับไหลโจมตีอเนกประสงค เครื่องยิงจรวด 
MK 153 ;SMAW)  
 อธิบายลักษณะภูมิประเทศ (ช้ีแจงกอนออกคําส่ัง แสดงดวยภูมิประเทศจําลอง) ทางนี้คือทิศเหนือ 
ขณะนี้พวกเราอยูตรงนี้ (ช้ีใหเห็น) นี่คือแนวสันเนินอยูขางหนาเราซึ่งจะเปนแนวจากตะวันออกไปตะวันตก 
และนี่คือแนวปาละเมาะท่ีกลางสันเนินมีลาดเนินลงมาจากทางทิศเหนือและมีแนวทางเดินข้ึนไปทางซายของ 
สันลาดเนิน  
๑. สถานการณ 
 ก. ฝายขาศึก กําลังสวนใหญทําการต้ังรับตามแนวสันเนินไปทางทิศเหนือมีการวางอาวุธกลและดัดแปลงท่ี
มั่นไวอยางดีท่ีสันเนินทางทหาร ขาพเจาไดไปตรวจการณแลวพบวามีหลุมบุคคลเปดอยูรอบ ๆ อาวุธกลไมสามารถ
บอกไดแนนอนวามีจํานวนเทาไรบาง  
 ข. ฝายเรา หมวดของเราจะทําการเขาตี เวลา ๐๘๑๕ เพื่อยึดดานครึ่งซายของท่ีหมายกองรอย หมู ๒  
จะอยูทางซายของเรา สวนหมวด ๑ จะเขาตีเพื่อยึดครึ่งขวาของท่ีหมายกองรอย  
 ค. หนวยแยกและหนวยสมทบ ชุดโจมตี (อาวุธประทับไหลโจมตีอเนกประสงค SMAW) มาสมทบเรา
ต้ังแตเวลา ๐๖๓๐  
๒. ภารกิจ หมูของเราทําการเขาตีเวลา ๐๘๑๕ กวางดานหนาประมาณ ๑๒๕ เมตร เพื่อยึดปกขวา ๑/๓ ของท่ี
หมายของหมวด  
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๓. การปฏิบัติ  
 ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ เราจะผานแนวออกตีดวยรูปขบวนหนากระดานพวกยิงรูปล่ิม และทํา
การเขาตีตรงหนา ตามแนวทางซายของสันลาดเนินพวกยิงปรับเปนรูปขบวนหนากระดานเม่ือถึงแนวตะลุมบอน  
 ข. พวกยิง ๑ ใหพวกยิงของคุณอยูทางดานซาย เปนพวกยิงหลักในการเขาตี เคล่ือนท่ีไปตามแนวสัน
ลาดเนิน ประสานปกและคอยหมู ๒ ท่ีอยูทางซาย เคล่ือนท่ีไปประมาณ ๑ ใน ๓ ของสันลาดเนินจากบริเวณ
แนวดินสีแดงทางซายข้ึนไปตามทางท่ีมีอยูทางขวา  
 ค. พวกยิง ๒ ใหพวกยิงของคุณอยูทางดานขวา เคล่ือนท่ีไปประมาณแนวกอนหินกวางดานหนา ไป
ทางซายถึงแนวทางเดิน  
 ง. ชุดโจมตี สนับสนุนสวนรวม เคล่ือนท่ีตามพวกยิง ๒ หางประมาณ ๑๕๐ เมตร ระหวางการ
เคล่ือนท่ีใหทําลายเปาหมายตามโอกาส เมื่อยึดท่ีหมายไดใหทําการเสริมความมั่นคงรวมกับพวกยิง ๒  
 จ. คําแนะนําในการประสาน แนวออกตีคือแนวปาละเมาะ ทิศทางเขาตีไปทางทิศเหนือ แนวเตรียม
ตะลุมบอนอยู ๑๕๐ เมตรจากท่ีหมาย  
๔. ธุรการและสงกําลังบํารุง พวกยิง ๑ สงกําลังพล ๒ นายไปพบจานําหมวดเบิกระเบิดขวางมา ๑๔ ลูก 
แจกจายใหพวกยิงละ ๔ ลูก ขาพเจานําไป ๒ ลูก จาพยาบาลเคล่ือนท่ีอยูขางหลังหมูของเรา อาหารและกระสุน
จะจายเพิ่มเติมเมื่อยึดท่ีหมายไดแลว ผูปวยและเชลยศึกใหสงมาขางหลังโดยเร็ว  
๕. การบังคับบัญชาและการติดตอสื่อสาร  
 ก. การติดตอส่ือสารและสัญญาณพิเศษ ผบ.หมวด จะเปนผูใหสัญญาณระเบิดควันสีแดงเพื่อเล่ือน
ฉากการยิงสนับสนุน  
 ข. ท่ีอยูของผูบังคับบัญชา ผบ.หมวด จะอยูกับหมู ๒ ขาพเจาจะอยูใกล ๆ กับพวกยิง ๑ ซึ่งเปนพวก
ยิงหลัก ขณะทําการเขาตีและเมื่อยึดท่ีหมายไดแลวจะอยูประมาณกึ่งกลางหมู   
 

“ใครมีอะไรสงสัย ?   ขณะนี้เวลา ๐๗๐๙” 
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บทท่ี ๓ 
ข้ันการปฏิบัติ (Conduct Phase) 

๑. กลาวท่ัวไป (General) ข้ันการปฏิบัติในการเขาตี เริ่มตนเมื่อหมูปนเล็กตองปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้.-  
 - หมูตองทําการยิงเพื่อรุกคืบหนาตอไป  
 - สวนนําไดผานแนวออกตี  
 การปฏิบัติในการเขาตีเปนการทุมกําลังในทิศทางท่ีหวังผลแตกหักเปนการรุกและเขาประชิดขาศึก
เพื่อจับหรือทําลายขาศึก มีข้ันการปฏิบัติ ๓ ข้ัน คือการเคล่ือนท่ีจากท่ีรวมพลไปยังแนวออกตี การเคล่ือนท่ีจาก
แนวออกตีไปยังท่ีเตรียมตะลุมบอน/แนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย และการเคล่ือนท่ีจากท่ีเตรียม
ตะลุมบอน/แนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทายไปยังท่ีหมาย 
๒. การเคลื่อนท่ีจากท่ีรวมพลไปยังแนวออกตี (Movement to the Line of Departure) หมูจะออกจาก
ท่ีรวมพลและเคล่ือนท่ีอยางรวดเร็วตรงไปยังแนวออกตี หากจําเปนตองหยุดเพื่อประสานหรือเตรียมการข้ัน
สุดทาย หรือเพื่อจัดรูปขบวนข้ันตนสําหรับผานแนวออกตีก็จะปฏิบัติในฐานออกตี ถาหมูตกอยูภายใตการยิง
ของ ป.หรือ ค.ตามแนวทางเคล่ือนท่ี ก็จะเคล่ือนท่ีอยางเร็วผานหรือออมพื้นท่ีกระสุนตก การปฏิบัติในข้ันตอ
จากนี้จะมีการใชมาตรการในการควบคุมทางยุทธวิธี (ดูรูปท่ี ๔ - ๘)  
 ก. ขบวนเดินระยะใกล (Approach march) หมูเคล่ือนท่ีจากท่ีรวมพลไปขางหนาเขาหาขาศึกดวยรูป
ขบวนเดินระยะใกล ในข้ันนี้การปะทะใกลจะเกิดข้ึน จะมีการจัดใหมีการระวังปองกันพรอมท่ีจะเขาปะทะกับสวน
ขางหนา ทางปกหรือขางหลังตามท่ีเห็นสมควร สําหรับกําลังสวนใหญในรูปขบวนอาจจัดใหพรอมท่ีจะเขาปะทะ
ท้ังหมดหรือบางสวน ปกติเคล่ือนท่ีรุกไปขางหนาจะอาศัยแนวในภูมิประเทศหรือภูมิประเทศท่ีสังเกตไดงายเปนจุด
ประสานการรุกคืบหนา พวกยิงและหมูใชการกําบังและซอนพรางใหมากท่ีสุดตลอดการเคล่ือนท่ี (ดูรูปท่ี ๔ - ๙)  
  ๑) รูปขบวนข้ันตน เพื่อใหการจัดรูปขบวนเดินระยะใกลดําเนินไปโดยรวดเร็ว ปกติ ผบ.หมวด จะ
กําหนดรูปขบวนข้ันตนของหมู อยางไรก็ดีเมื่อผานแนวออกตีไปแลว ผบ.หมู ก็จะเปล่ียนรูปขบวนหมูของตน 
ใหเหมาะกับภูมิประเทศ กวางดานหนาของหมูและการคุกคามของขาศึก  
  ๒) หมูหลัก จะถูกกําหนดโดย ผบ.หมวด เพื่อชวยในการรักษาทิศทางเคล่ือนท่ี ตําบลท่ี และ
ความเร็ว หมูอื่นเคล่ือนท่ีโดยอาศัยการนําของหมูหลัก  
  ๓) หนาท่ีของ ผบ.หมู คือควบคุมการเคล่ือนท่ีของหมูตนตามหมูหลัก  หากหมูของตนเปนหมูหลัก
ก็เคล่ือนท่ีใหเปนไปตามท่ี ผบ.หมวด กําหนด  ขณะเคล่ือนท่ี ผบ.หมู จะศึกษาและพิจารณาภูมิประเทศขางหนา 
เลือกใชภูมิประเทศท่ีมีการกําบังและการซอนพรางควบคุมการเคล่ือนท่ีของพวกยิง ตลอดจนรักษาทิศทางการ
เคล่ือนท่ี บางครั้งอาจตองออมเพื่อเลือกใชภูมิประเทศท่ีเหมาะสมกวา  
  ๔) พวกยิงแมวมอง  
   ก) เมื่อหมวดปนเล็กใชขบวนเดินระยะใกลและไมมีกําลังทหารฝายเดียวกันอยูขางหนา หมวดจะจัดสง
แมวมองของตนเองและปกติจะจัดกําลังหนึ่งพวกยิง บางครั้งอาจกําหนดใหท้ังหมูเปนสวนแมวมอง เรียกพวกยิงท่ีถูกใชให
เปนสวนแมวมองวา “พวกยิงแมวมอง” และ จะควบคุมโดย ผบ.หมวด โดยมี ผบ.หมู เปนผูชวย ผบ.หมู ท่ีจัดพวกยิงของ
ตนไปเปนแมวมอง เคล่ือนท่ีรุกไปขางหนาเพื่อปองกันดานหนาของหมวดลวงหนาและจะผลักดันขาศึกท่ีเขามาใกล 
โดยท่ัวไปแลวพวกยิงแมวมองจะใชขบวนรูปล่ิมหรือหนากระดานกวางดานหนา ๕๐ - ๑๕๐ เมตร หากกวางดานหนา
มากกวานี้อาจตองใชท้ังหมูทําหนาท่ีแมวมอง และใชรูปขบวนหมูหนากระดาน  พวกยิงแมวมองจะไดรับการคุมครองโดย
หมวด หากหมวดถูกบังทางยิง พวกยิงแมวมองก็จะตองคุมครองสวนหนาดวยตนเอง นายพวกยิงตองคอยดูสัญญาณจาก 
ผบ.หมวด และพวกยิงแมวมองท่ีสงไปขางหนามีระยะหางไมแนนอนข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ปกติจะจํากัดแคระยะ
สายตา ในภูมิประเทศเปด ผบ.หมวด ควบคุมทิศทางโดยอาศัยเสนแนวในภูมิประเทศหรือกําหนดท่ีหมายได 
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   ข) เมื่อพวกยิงแมวมองไดรับคําส่ังใหเคล่ือนท่ีนําผานท่ีโลงไปยังแนวชายปาขางหนา พวกยิงแมว
มองเมื่อนําผานท่ีโลงถึงแนวชายปาแลวอาจจะจัดกําลัง ๒ นาย ตรวจคนจากแนวชายปาเขาไป ๕๐ - ๖๐ เมตร 
โดยกําลังอกี ๓ นายใหการคุมกัน เมื่อแนใจวาแนวชายปานั้นปลอดภัย นายพวกยิงจะใหสัญญาณ ผบ.หมวด เพื่อ
ขามท่ีโลงไปยังแนวชายปาและพวกยิงแมวมองจะเขาไปวางตัวลึกเขาไปในปา ๕๐ - ๗๕ เมตร ตรวจการณและคุม
กันไปขางหนาจนหมวดขามท่ีโลงเรียบรอย และนายพวกยิงจะรับคําส่ังจาก ผบ.หมวด กอนท่ีจะนําหมวดเคล่ือนท่ี
ตอไปในปา เมื่อพวกยิงแมวมองนําหมวดเคล่ือนท่ีผานปาจะถึงชายปาอีกดานหนึ่ง พวกยิงจะหยุดท่ีแนวชายปา 
แลวนายพวกยิงจะรายงานสถานการณให ผบ.หมวดทราบ หมวดจะนํากําลังเขาวางตัวในตําแหนงท่ีสามารถให
ความคุมครองพวกยิงแมวมองท่ีจะเคล่ือนท่ีออกจากแนวชายปาเพื่อทําหนาท่ีแมวมองนําหมวดเคล่ือนท่ีตอไป  



วิชา การรบดวยวิธีรุก ๒ - ๑๕ - 

   ค) เมื่อพวกยิงแมวมองถูกยิงจากขาศึก แตละคนจะเขาท่ีกําบัง คนหาเปาหมายและยิงโตตอบ 
นายพวกยิงจะพิจารณาเพื่อกําหนดรายละเอียดดังนี้.-  
    - ท่ีต้ังขาศึก (ทิศทาง ระยะและจุดอาง)  
    - แนวขาศึก (จากไหนถึงไหน)  
    - ลักษณะท่ีต้ังขาศึก (หลุมบุคคล บังเกอร เครื่องกีดขวาง ฯลฯ)  
    - จํานวนขาศึก  
    - อาวุธท่ีขาศึกใช  
 ผบ.หมวด จะรักษาการติดตอกับนายพวกยิงแมวมองเพื่อใหไดรับขาวสารมากท่ีสุดและจะมอบการ
ควบคุมการยิงของพวกยิงแมวมองกลับคืนให ผบ.หมู และจะส่ังการใหหมูท่ีเหลืออีก ๒ หมู ข้ึนมาเปนฐานยิง 
และโจมตีขาศึกตอไป หากขาศึกมีกําลังเหนือกวาหมวดจะยังคงทําลายขาศึกดวยการจัดเปนฐานยิงใหกับหนวย
ของสวนลวงหนาเขาทําการกวาดลางขาศึกตอไป  
 ข. ฐานออกตี (Attack position) คือพื้นท่ีข้ันสุดทายท่ีหนวยเขาตีจะเขายึดครองกอนผานแนวออกตี  
ฐานออกตีนี้เปนพื้นท่ีท่ีมีการปกปดกําบัง ใชเปนท่ีประสานในการปฏิบัติและเตรียมการข้ันสุดทายท่ียังไม
เรียบรอย และเปนท่ีจัดรูปขบวนข้ันตนในการผานแนวออกตี ถาการเตรียมการตาง ๆ ไดจัดการเรียบรอย ณ ท่ี
รวมพลแลว ก็ไมตองหยุดท่ีฐานออกตี (ดูรูปท่ี ๔ - ๘ และ ๔ - ๙)  
  ค. สถานการณพิเศษ (Special situation) ลําดับข้ันการวางแผนและดําเนินการเขาตีของหมูปนเล็ก
อาจตองยอใหส้ันลง เวนหรือทําซ้ําใหม ซึ่งตัวอยางนี้ไดแกขณะท่ีหนวยกําลังเขายึดท่ีมั่นต้ังรับ (Occupy 
Defensive Position) หรือประชิดขาศึก ระหวางการเคล่ือนท่ีเขาปะทะ หรืออีกกรณีหนึ่งเพื่อหลีกเล่ียง
อันตรายจากการตรวจการณ การยิงเล็งตรงและการยิงเล็งจําลองของขาศึก เนื่องจากหนวยไดมาประชิดขาศึก
แลว การดําเนินการตอไปอาจตองยกเลิก บางครั้งอาจตองเคล่ือนหนวยจากท่ีมั่นต้ังรับกลับมายังท่ีรวมพล เพื่อ
ผานฐานออกตีและแนวออกตี การดําเนินการและเตรียมการข้ันสุดทายท้ังหมวดก็จะมากระทําใหมตามความ
เหมาะสมในท่ีรวมพลและฐานออกตีใหสําเร็จลุลวงไป ในขณะท่ีกําลังสวนใหญท่ีเหลือดําเนินการไปตามข้ันตอน  

๓. การเคลื่อนท่ีจากแนวออกตีไปยังท่ีเตรียมตะลุมบอน/แนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย (Movement 
From the Line of Departure to the Assault Position/Final Coordination Line) หมูจะเคล่ือนท่ี
ไปยังท่ีหมายขางหนาจนประสบกับการตานทานจากขาศึก ผบ.หมู อาจจะส่ังการใหพวกยิงใดพวกยิงหนึ่งทํา
การยิงไปยังท่ีต้ังขาศึกและอีกหนึ่งพวกยิงท่ีเหลือรุกคืบหนาตอไป ภายใตการคุมกันดวยการยิง ผบ.หมู จะตอง
ประมาณสถานการณอยางรวดเร็วและตัดสินใจใชหนวยเขาดําเนินกลยุทธ หากพบท่ีต้ังขาศึกท่ีโดดเด่ียวและ 
ปกเปด ผบ.หมู จะเขาทําการเขาตีดวยการดําเนินกลยุทธภายใตการกําบังและซอนพรางโดยใชเสนทางเคล่ือนท่ี
เขาหาทางปกหรือหลังท่ีต้ังของขาศึก หากไมสามารถกระทําไดก็ใชการเขาตีตรงหนาโดยอาศัยการยิงและการ
ดําเนินกลยุทธ  
 ก. การยิงประกอบการดําเนินกลยุทธ (Fire and Maneuver) คือการปฏิบัติในการรุกคืบหนาเขาหา
ขาศึกโดยกําหนดใหสวนหนึ่งเปนฐานยิงทําการยิงไปยังขาศึกและสวนท่ีเหลือดําเนินกลยุทธรุกคืบหนาเขา
ประชิดขาศึกเพื่อสังหารหรือจับเปนเชลย การยิงสนับสนุนจะไมใชเฉพาะอาวุธในอัตราเทานั้น ตองใชการยิง
สนับสนุนอยางใกลชิดจากหนวยดําเนินกลยุทธท่ีอยูขางหนาดวย เพื่อรักษาอํานาจกดดันจากการยิงไมใหเสียไป  
 ข. การยิงประกอบการเคล่ือนท่ี (Fire and Movement) หนวยดําเนินกลยุทธหากประสบการตานทานจาก
ขาศึกจนไมสามารถเคล่ือนท่ีตอไปภายใตการคุมกันจากฐานยิงได ก็จะใชการยิงประกอบการเคล่ือนท่ีชวยในการรุก
คืบหนาตอไปหมูท่ีเปนสวนดําเนินกลยุทธใชการยิงประกอบการเคล่ือนท่ีโดยบุคคลหรือพวกยิงทําการยิงคุมกันใหกับ
บุคคลหรือพวกยิงอื่น ทําการเคล่ือนท่ีเขาหาขาศึกหรือเขาโจมตียังท่ีมั่นขาศึก  
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 ค. การจัดหมูเขาทําการรบ (Squad Employment) ปกติแลวหมูจะถูกจัดใหทําการรบเปนสวนหนึ่งของ
หมวดปนเล็กและรับมอบภารกิจใหเปนฐานยิงหรือเปนสวนดําเนินกลยุทธ หากไดรับมอบใหเปนสวนดําเนินกล
ยุทธของหมวด หมูจะใชการยิงประกอบการเคล่ือนท่ีมาปฏิบัติใหสําเร็จภารกิจ  มิใชนําการยิงประกอบการดําเนิน
กลยุทธมาใช หมูจะใชการยิงประกอบการดําเนินกลยุทธในโอกาสท่ีไดรับมอบภารกิจเปนหมูลาดตระเวนหนาหรือ
ลาดตระเวนหลัง ลาดตระเวนทางปก หรือกองกระหนาบ ในระหวางการเคล่ือนท่ีเขาหาขาศึกและเกิดการปะทะข้ึน 
การจัดกําลังเปน ๒ พวกยิงของหมูปนเล็ก จะอํานวยให ผบ.หมู สามารถใชหมูของตนทําการยิงประกอบดําเนินกล
ยุทธได โดยจัดให ๑ พวกยิงเปนฐานยิง และอีก ๑ พวกยิงเปนสวนดําเนินกลยุทธ  
 ง. พวกยิงท่ีถูกกําหนดใหเปนพวกยิงหลัก จะถูกจํากัดใหใชเฉพาะการยิงประกอบการเคล่ือนท่ีเทานั้น  
 จ. สวนฐานยิง (Base of Fire Element) จะคุมกันสวนดําเนินกลยุทธในการรุกคืบหนาเขาหาขาศึก
ดวยการยิงทําลายไปยังท่ีต้ังขาศึกท่ีทราบหรือเปาหมายท่ีสงสัย ฐานยิงจะทําการยิงใหมีอํานาจกดดันเหนือขาศึก 
การใชอํานาจกดดันดวยการยิงใหเหนือกวาขาศึกไดดวยการทําลายขาศึกดวยการยิงท่ีแมนยําและปริมาณท่ีสูงกวา 
ซึ่งจะทําใหขาศึกหยุดยิงหรือยิงมาอยางไรผล  
 ฉ. สวนดําเนินกลยุทธ (Maneuver Element  ภารกิจคือเขาประชิดขาศึกเพื่อทําลายหรือจับเปนเชลย 
การรุกและการบุกไปขางหนาภายใตการคุมกันดวยการยิงจากสวนฐานยิง สวนดําเนินกลยุทธจะใชการกําบังและ
การซอนพรางใหมากท่ีสุด ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศและการยิงคุมกัน การรุกไปขางหนาเปนพวกยิงโดยในแต
ละพวกยิงรุกคืบหนาโดยอาศัยการยิงประกอบการเคล่ือนท่ีและนําหลักบุคคลทําการรบมาใช เชน การโผ หรือการ
คลานศอก และการคลานคืบ สวนดําเนินกลยุทธตองรุกคืบหนาเขาหาขาศึกใหไดไมวาจะตองนําวิธีเคล่ือนท่ีอยาง
ใดมาใช หากภูมิประเทศอํานวยใหใชการกําบังและการซอนพรางไดจะรุกเขาหาขาศึกจนถึงระยะขวางระเบิด 
 ช. การควบคุมของหมู (Control of the Squad) 
  ๑) นายพวกยิงจะริเริ่มและปฏิบัติการภายใตการส่ังการของ ผบ.หมู ในการเขาตีนายพวกยิงตองกระทํา
เชนผูนําการรบ ควบคุมคนในพวกยิงและทําตัวเปนตัวอยาง ทหารในพวกยิงจะปฏิบัติตามอยางนายพวกยิง  ตลอด
การเขาตีนายพวกยิงตองต่ืนตัวอยูตลอดเวลา การควบคุมดูแลหนวยเปนส่ิงจําเปนท่ีจะใหมั่นใจวาพวกยิงไดปฏิบัติไป
ตามคําส่ัง ผบ.หมู จะเลือกท่ีอยูท่ีสามารถควบคุมและดูแลหมูของตนไดดีท่ีสุด หากหมูตองตกอยูภายใตการยิงของ
ขาศึก ผบ.หมู ตองรับผิดชอบในการส่ังการเพื่อนําหมูใหพนพื้นท่ีระดมยิง เนื่องจากความสับสนและเสียงรบกวนใน
สนามรบ หากการยิงของขาศึกเบาบาง ผบ.หมู อาจใชการส่ังการดวยวาจานกหวีด หรือสัญญาณมือและแขนในการ
ควบคุมพวกยิงได  ถาการยิงของขาศึกหนาแนนข้ึนใหพิจารณาใชวิธีท่ีสามารถควบคุมได และอาศัยความริเริ่มและ
ความชํานาญของนายพวกยิงท่ีจะรับคําส่ังและควบคุมพวกยิงความเขาใจกันระหวาง ผบ.หมู กับนายพวกยิงในการส่ัง
การ ริเริ่มและควบคุมพวกยิงของตนใหเปนไปตามความตองการของ ผบ.หมู นี้จะตองไดรับฝกจนเขาใจกันกอนท่ีจะ
เขาทําการรบ เพื่อดํารงการควบคุมหมูภายใตสถานการณท่ีถูกระดมยิงอยางหนักจากขาศึก ผบ.หมู จะเลือกท่ีอยูของ
ตนใหอยูใกลกับนายพวกยิง ท่ีถูกกําหนดใหเปนพวกยิงหลัก เพื่อกํากับการปฏิบัติของนายพวกยิงท่ีเปนพวกยิงหลัก 
นายพวกยิงหลักควบคุมและกํากับการยิงของพวกยิงของตน  นายพวกยิงอื่นจะควบคุมพวกยิงของตนตามพวกยิงหลัก 
การปฏิบัติการควบคุมและการส่ังการตาง ๆ เหลานี้จะตองไดรับการฝกจนเขาใจกันเปนอยางดี จึงจะสามารถปฏิบัติได
ตามท่ีตองการในการรบ  
  ๒) ผบ.หมู ใชพวกยิงหลักชวยในการกําหนดทิศทาง ตําบลท่ีและความเร็วในการเคล่ือนท่ีของหมู 
แตไมไดหมายความวาพวกยิงอื่นจะมีท่ีอยูหรือตําบลท่ีท่ีไดรับการยิงคุมกันโดยพวกยิงตลอดเวลา หากสามารถ
เคล่ือนท่ีรุกไปขางหนาไดเร็วกวาพวกยิงหลักแลวก็ตองกระทํา เชนในกรณีท่ีพวกยิงหลักถูกยิงจากขาศึก และ 
ภูมิประเทศขางหนาพวกยิงอื่น ๆ อํานวยตอการกําบังจากการยิงของขาศึก พวกยิงอื่นควรรุกอยางรวดเร็วไปยังท่ี
กําบังและทําการยิงคุมกันใหพวกยิงหลักยายท่ีอยูหรือเคล่ือนท่ีไปขางหนา เมื่อพวกยิงหลักเคล่ือนท่ีไปขางหนา
เสมอกับพวกยิงอื่นแลว ก็จะชวยใหพวกยิงอื่นทําการยิงประกอบการเคล่ือนท่ีไดตอไป  
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 ซ. การดําเนินกลยุทธ (Use of Maneuver) เมื่อมีอํานาจการยิงเหนือกวาขาศึก หมูจะตองรุกไป
ขางหนาและดํารงความเหนือกวาขาศึกไวตลอดการเขาตี  กอนท่ีสวนหนึ่งสวนใดของหมูจะรุกไปขางหนา ผบ.หมู 
ตองมั่นใจวามีอํานาจการยิงอยางเพียงพอไปยังท่ีต้ังยิงขาศึกและอํานาจการยิงนั้นจะไมสูญเสียไป การดําเนินกล
ยุทธของหมูปนเล็กในการเขาตีมีอยู ๒ แบบ คือการโอบปกเดียวและการตีตรงหนา การโอบปกเดียวสวนดําเนิน
กลยุทธจะเขาตีทางปกหรือคอนไปทางหลังท่ีต้ังขาศึก การตีตรงหนาเปนการกดดันกําลังขาศึกตรงหนาและขับไล
ไปจากท่ีหมาย 
  ๑) การโอบปกเดียว (Single Envelopment) ปกติหมูจะทําการตีโอบปกเดียวโดยเปนสวนหนึ่ง
ของหมวด ถาถูกกําหนดใหเปนหมูดําเนินกลยุทธจะเขาตีตอปกของท่ีมั่นขาศึก และปฏิบัติภายใตความคุมกัน
จากการสนับสนุนการเขาตีของหมูอื่นท่ีทําหนาท่ีเปนฐานยิง หมูดําเนินกลยุทธจะเคล่ือนท่ีไปทางปกของขาศึก
เขาท่ีวางตัวในตําแหนงท่ีสามารถเขาโจมตีและตะลุมบอนได ในการรุกเขาหาขาศึกหมูดําเนินกลยุทธจะอาศัย
การปกปดกําบังและซอนเรนใหมากท่ีสุด เพื่อใหสามารถเขาประชิดโดยไมใหขาศึกรูตัว จนกวาจะเริ่มเขา
ตะลุมบอน เมื่อหมูดําเนินกลยุทธเขาตะลุมบอนฐานยิงจะหยุดยิงหรือยายการยิงไปยังท่ีต้ังสวนอื่นของขาศึก 
หากสามารถตรวจการณไดฐานยิงนําหมูดําเนินกลยุทธในการรุกผานท่ีหมาย การเขาตีดวยการโอบปกเดียวนี ้
จะแยกการยิงของขาศึก สวนหนึ่งขาศึกจะยิงมายังฐานยิง (สนับสนุนการเขาตี) อีกสวนหนึ่งยิงมายังหมูดําเนิน
กลยุทธ (สวนเขาตีหลัก) และหมูดําเนินกลยุทธจะเขาตีในพื้นท่ีท่ีไดเลือกไว  
  ๒) การตีตรงหนา (Front Attack) ถาโอกาสไมอํานวยใหสามารถดําเนินกลยุทธดวยการตีโอบปก
ได หมูก็จะดําเนินกลยุทธดวยการเขาตีตรงหนา ผบ.หมู ใชหนึ่งพวกยิงรุกไปขางหนาภายใตการยิงคุมกันของ
พวกยิงท่ีเหลือ พวกยิงท่ีเคล่ือนท่ีจะรุกไปใหเร็วท่ีสุด โดยใชประโยชนจากการกําบังและการซอนพรางเขาท่ี
วางตัวแหงใหม เมื่อเขาท่ีวางตัวแหงใหมไดแลว จะเริ่มทําการยิงคุมกันใหกับพวกยิงท่ียิงคุมกันแกพวกยิงของตน 
เพื่อเคล่ือนท่ีบาง จะทําเชนนี้สลับกันไปจนใกลขาศึกและเขาตะลุมบอน ผบ.หมู จะเคล่ือนท่ีในตําแหนงท่ี
สามารถควบคุมหมูไดดีท่ีสุด หมูปนเล็กจะใชการตีตรงหนานี้บอยครั้ง การตีตรงหนาตองการเวลาและการ
ประสานการปฏิบัตินอยกวาการตีโอบปกเดียว อยางไรก็ดีแมขาศึกจะเตรียมการยิงไวหรือเปนสวนแข็งแรงของ
ขาศึก หากดําเนินการเขาตีอยางรวดเร็วก็สามารถทําใหขาศึกถูกจูโจมได  
 ฌ. วิธีรุกเขาหาขาศึก (Method of Advance) เมื่อทําการเขาตีไมวาจะเปนการตีแบบโอบปกเดียวหรือ 
ตีตรงหนา หมูปนเล็กมีวิธีรุกเขาหาขาศึก ๓ วิธีดวยกัน คือเคล่ือนท่ีพรอมกันท้ังหมู เคล่ือนท่ีเปนพวกยิง และ
เคล่ือนท่ีเปนบุคคล  ปริมาณการยิงของขาศึกจะเปนตัวกําหนดวาหมูควรจะใชวิธีเคล่ือนท่ีแบบใด การเคล่ือนท่ีท้ัง 
๓ วิธีนี้ ความรวดเร็วเปนส่ิงจําเปน  
๔. การเคลื่อนท่ีจากท่ีเตรียมตะลุมบอน/แนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทายไปยังท่ีหมาย (Movement From 
the Assault Position/Final Coordination Line through the Objective) การเคล่ือนท่ีเขาหาขาศึกดวย
การยิงประกอบการดําเนินกลยุทธหรือดวยการยิงประกอบการเคล่ือนท่ีในการเขาตีนั้น มีความมุงหมายหลักคือให
กําลังบางสวนหรือท้ังหมดของหนวยเขาตีเขาไปอยูในพื้นท่ีท่ีพรอมจะเขาตะลุมบอนขาศึก พื้นท่ีสุดทายแหงนี้
เรียกวา “ท่ีเตรยีมตะลุมบอน” หมูเขาตีจะเคล่ือนท่ีเขาประชิดขาศึกดวยการคุมครองจากอาวุธยิงเล็งตรงและเล็ง
จําลองยิงไปยังท่ีต้ังขาศึกและเพิ่มการยิงใหรุนแรงข้ึน หลังจากนั้นเพื่อหลีกเล่ียงความสูญเสียจากการยิงสนับสนุน
ของฝายเดียวกันจะหยุดหรือยายยิงไปยังสวนอื่นของท่ีหมายมาตรการท่ีใชควบคุมการปฏิบัติดังกลาวคือ “แนว
ประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย” (Final Coordination Line) ท่ีเตรียมตะลุมบอนและแนวประสานการปฏิบัติข้ัน
สุดทายเปนสวนสําคัญท่ีสุดในการเขาตะลุมบอน  
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 ก. ท่ีเตรียมตะลุมบอน (Assault Position) ท่ีเตรียมตะลุมบอนจะถูกพิจารณาและกําหนดข้ึนใน
ระหวางการวางแผนและลาดตระเวนของ ผบ.หมู เปนพื้นท่ีอยูระหวางแนวออกตีกับท่ีหมาย และเปนพื้นท่ีท่ีจะ
นําไปสูการเขาตะลุมบอนเขาหาขาศึก พื้นท่ีแหงนี้ถูกกําหนดใหใกลขาศึกและสวนตะลุมบอนสามารถเคล่ือนท่ีเขา
มาไดโดยตองไมไดรับอันตรายจากการยิงสนับสนุนท้ังยิงเล็งตรงและเล็งจําลองของฝายเดียวกัน ท่ีเตรียม
ตะลุมบอนนั้นควรเปนท่ีสังเกตงายทางพื้นดินและควรเปนท่ีท่ีมีการซอนพรางและกําบังใหกับสวนตะลุมบอน ซึ่ง
จะหยุดเปนครั้งสุดทาย ณ ท่ีแหงนี้เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการประสานการเขาตะลุมบอนแลว และจะใชเวลานอยท่ีสุด
ในท่ีเตรียมตะลุมบอนนี้เพื่อไมใหขาศึกมีโอกาสท่ีจะยับยั้งสวนเขาตะลุมบอน  
  ๑) เมื่อหมูเขามาถึงท่ีเตรียมตะลุมบอน ผบ.หมู นายพวกยิงและทุกคนในหมูจะเตรียมการข้ันสุดทาย
อยางเร็วท่ีสุด ผบ.หนวย ใชเวลาชวงสุดทายในการกํากับคนของตน ทุกคนจะเตรียมอาวุธดวยการบรรจุกระสุนเต็ม
อัตรา พลปนเล็ก พลปนเล็กกลผูชวยและ ผบ.หมู จะติดดาบปลายปน นายพวกยิงเตรียมลูกระเบิดM 203 ตามชนิดท่ี 
ผบ.หมู ส่ังการ พลปนเล็กกลตองมั่นใจวามีกระสุนอยางเพียงพอสําหรับการเขาตี ถาหีบกระสุน ๒๐๐ นัด ถูกใชไป
ตองตรวจกระสุนท่ีเหลือในหีบโดยเร็วท่ีสุด ถากระสุนเหลือนอยกวา ๓๐นัด ใหเปล่ียนใชหีบกระสุนใหม ส่ิงสําคัญท่ีสุด
อยาเขาตะลุมบอนโดยไมมีกระสุน  ทุกคนตองมั่นใจวาระเบิดขวางตองอยูในท่ีท่ีหยิบใชไดงาย  
  ๒) สวนเขาตะลุมบอนจะใชเวลานอยท่ีสุด ณ ท่ีเตรียมตะลุมบอนเพื่อไมใหขาศึกมีโอกาสยิงตรึงกําลังสวน
นี้ไวและเพื่อรักษาแรงหนุนเนื่องของการบุก จากความตองการท่ีวาท่ีเตรียมตะลุมบอนควรใหการกําบังและซอนพรางแก
สวนตะลุมบอน พื้นท่ีท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนท่ีท่ีฝายต้ังรับใหความสนใจ และมักจะเปนยานอับกระสุน (Dead 
Space) แตขาศึกจะสามารถใชการยิงเล็งจําลองดวย ค. หรือ ป. ตอพื้นท่ีนี้ได และมักจะคงการยิงไว สวนตะลุมบอนอาจ
ถูกยิงตรึงหรือตองสูญเสียในท่ีเตรียมตะลุมบอนนี้ ดังนั้นจงจําไววาอยาเสียเวลา ณ ท่ีเตรียมตะลุมบอน  
 ข. แนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย (Final Coordination Line ; FCL) เปนแนวควบคุมในภูมิ
ประเทศใชเพื่อประสานการหยุดหรือยายการยิงสนับสนุนท้ังดวยการยิงเล็งตรงหรือเล็งจําลอง เพราะกําลังของ
สวนตะลุมบอนจะตองเขาประชิดขาศึกจึงตองรักษาการยิงคุมครองไวใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะนานได และเพื่อ
ปองกันมิใหขาศึกทําการยิงดวยปนเล็กอยางรุนแรงตอกําลังสวนตะลุมบอนได หมูปนเล็กจึงตองอาศัยการ
คุมครองดวยการยิงสนับสนุนของฝายเดียวกันเพื่อเขาใกลขาศึกใหมากท่ีสุดกอนท่ีจะหยุดหรือยายยิง ระยะจาก
แนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทายไปยังท่ีหมาย จะเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศและแบบของการใช
อาวุธสนับสนุน และจะกําหนดไวในข้ันตนเมื่อเริ่มเขาตี จะไมเปนแนวท่ีกําหนดไวตายตัว ผบ.หนวย ตะลุมบอน
อาจใหหยุดหรือยายการยิงสนับสนุนตามท่ีตองการไดข้ึนอยูกับสถานการณและภูมิประเทศ ถา ผบ.หมู เปน ผบ.
สวนตะลุมบอน พิจารณาเห็นวาอาจเกิดการสูญเสียเพียงเล็กนอยและยอมรับได หมูจะเขาประชิดขาศึกใหมาก
ยิ่งข้ึนแลวจึงหยุดหรือยายการยิงสนับสนุน ดวยการยายแนวประสานการปฏิบัติการข้ันสุดทายใหใกลขาศึกเขา
ไปอีก สวนตะลุมบอนก็จะเคล่ือนท่ีเขาหาขาศึกไปยังแนวแหงใหมดวยการโผ คลานศอกหรือคลานคืบถาจําเปน
และเริ่มเขาตะลุมบอนจากท่ีแหงใหมนี้  เมื่อยายแนวประสานการปฏิ บัติ ข้ันสุดทายจะตองแจงให 
ผบ.หมวด และหนวยยิงสนับสนุนทราบ ท่ีเตรียมตะลุมบอนและแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทายนี้ในทางปฏิบัติ
หากสามารถกระทําไดแลวจะใชรวมกัน บอยครั้งท่ีไมสามารถใชรวมกันไดและแนวประสานข้ันสุดทายจะถูก
กําหนดใหอยูระหวางท่ีเตรียมตะลุมบอนและท่ีหมาย ผบ.หนวยตะลุมบอนอาจตองตรวจการยิงสนับสนุนถึงหนา
หนวยของตนกอนท่ีจะผานแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทายเมื่อไดมีการหยุดยิงหรือยายการยิงคุมครองแลว  
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 ค. การเขาตะลุมบอนของหมูปนเล็ก (Squad in the Assault) ภายใตการยิงคุมครองของฝายเดียวกัน 
สวนตะลุมบอนจะเขาประชิดขาศึกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและตองไมเขาไปในยานการยิงคุมครองนั้น เริ่มเขา
ตะลุมบอนเมื่อไดรับสัญญาณจาก ผบ.หมวด หรือโดยความริเริ่มของ ผบ.หมู หรือนายพวกยิงเอง อาวุธ
สนับสนุนทําการยิงตอขาศึกท่ีอยูถัดไปหรือในสวนลึกของท่ีต้ังขาศึก สวนตะลุมบอนจะรุกพุงเขาหาขาศึกอยาง
รวดเร็วและกลาหาญโดยทันทีทันใด การยิงคุมครองจะหยุดหรือยายยิงไปยังสวนอื่นของท่ีหมาย (หมูและพวก
ยิงอยูในรูปขบวนหนากระดานเพื่ออํานาจการยิงอยางรุนแรงไปยังขาศึกท่ีอยูขางหนา)  
  ๑) การยิงในการตะลุมบอน การยิงในขณะเขาตะลุมบอนนั้น เพื่อหยุดหรือกดการยิงของขาศึกไว 
การยิงคุมครองก็จะชวยตรึงขาศึกไวในท่ีมั่น การยิงเหลานี้จะชวยใหหมูท่ีเขาตะลุมบอนสามารถเขาประชิดท่ีม่ัน
ขาศึกจนถึงระยะขวางระเบิดโดยสูญเสียนอยท่ีสุด การตะลุมบอนจะใชความสามารถของแตละบุคคลในการยิง
อยางรวดเร็ว แมนยําและตอเนื่อง ความเร็วในการเขาตะลุมบอนอาจถูกจํากัดโดยความลาดเอียงและสภาพพื้นดิน 
ทัศนวิสัยและสภาพรางกายของคนในหมู  ตลอดการตะลุมบอนจะทําการยิงไปยังพุมไม ทอนไม หลุม บอบน
พื้นดินหรือทุกแหงท่ีคาดวามีขาศึกอยู ลักษณะการตะลุมบอนเปนการปฏิบัติท่ีรุนแรง กลาหาญและแมนยํา การยิง
ขณะเขาตะลุมบอนมีความมุงหมายเพื่อสังหารและทําลายขวัญขาศึก และเพื่อกดขาศึกไวไมใหตอบโตไดจนสวน
ตะลุมบอนรุกผานท่ีมั่นเพื่อสังหารหรือจับเปนเชลย  
   ก) พลปนเล็กและพลปนเล็กกลผูชวย บุกไปขางหนาทําการยิงอยางแมนยําตอท่ีต้ังขาศึกในเขต
การยิงขางหนาตน ยิงทําลายอยางรวดเร็วตอเปาหมายท่ีปรากฏ  ทําการเล็งยิงอยางประณีตจากทาประดับไหล
โดยใชเทคนิคการยิงตะลุมบอน (Pointing Position) 
   ข) พลปนเล็กกล จะทําการบุกไปขางหนาพรอมกับทําการยิงจากทาใตแขนโดยทําการยิงเปน
ชุดส้ัน ๆ ชุดละ ๓ - ๕ นัด ตอเปาหมายตลอดกวางดานหนาของหมู  
   ค) นายพวกยิงเปนผูนําในการตอสูและดํารงการควบคุมพวกยิงของตน นายพวกยิงจะทําการ
บุกพรอมกับยิง ปลย./เครื่องยิงลูกระเบิด M 203 จากทาประทับไหลและใชหลักการยิงโดยการช้ี (Pointing 
Technique) (ดูบทท่ี ๒ ตอนท่ี ๔ ขอ ๕. ข.) ลูกระเบิดยิงชนิดระเบิดแรงสูงแตกอากาศหรือระเบิดแรงสูงสอง
ความมุงหมาย ควรใชทําการยิงในข้ันตนเมื่อเริ่มออกจากแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย เพื่อยิงกดการยิง
ของขาศึกและหลีกเล่ียงความสูญเสียท่ีจะเกิดแกฝายเดียวกัน ถาใชระเบิดยิงชนิดสังหารบุคคลก็สามารถทําการ
ยิงไดจนเขาใกลขาศึก เมื่อนายพวกยิงไดยิงลูกระเบิดไปแลวจะทําการยิงกระสุนปนเล็กตอไปจนมีโอกาสบรรจุ
ลูกระเบิดยิงไดใหม ขณะเขาตะลุมบอนการรักษาอํานาจการยิงนับวาเปนส่ิงสําคัญ แตขณะบรรจุลูกระเบิดยิง
ใหมตองระวังไมใหอยูขางหลังฝายเดียวกันท่ีเขาตะลุมบอน  
   ง) ผบ.หมู คือผูนําในการเขาตอสูเชนเดียวกัน จะเลือกท่ีอยูประมาณกลางแถวตะลุมบอน 
เพื่อใหมีความคลองตัวในการควบคุมการยิง ควบคุมรูปขบวนท่ีเขาตะลุมบอนและการบุกใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง  
  ๒) การกระจายการควบคุม  ถาการตะลุมบอนของหมูประสบการตานทานอยางเบาบางจากขาศึก
จึงเปนไปไดท่ี ผบ.หมู จะยังคงควบคุมหมูของตนในการกวาดลางตลอดท่ีหมาย  หากขาศึกตานทานอยางหนัก
แลวการรักษาแถวทหารท่ีเขาตะลุมบอนเปนใหรูปขบวนหนากระดานตลอดการตะลุมบอนจึงไมอาจกระทําได 
ถาขาศึกมีการจัดระเบียบท่ีมั่นในทางลึก เชน การวางอาวุธสนับสนุนตาง ๆ ในทางลึก หมูตองโจมตี ทําลาย 
ผานหรือตองเขาไปในพื้นท่ีท่ีขาศึกกําหนดไว ในสถานการณเชนนี้การบุกของหมูมักจะถูกยับยั้งและบางสวน
อาจบุกผานไปยังท่ีมั่นขาศึกท่ีลึกกวา การควบคุมหมูจึงกระทําไดยากอยางยิ่ง  การตัดสินใจอยางรวดเร็ว ความ
ริเริ่มของแตละบุคคลและความรวดเร็วในการบุกไปขางหนาผานท่ีมั่นขาศึกท่ีสามารถตีผานไดเปนส่ิงสําคัญ จึง
จําเปนท่ีจะตองกระจายการควบคุมในระหวางเขาตะลุมบอนผานท่ีมั่นขาศึก ภายใตสถานการณเชนนี้ ผบ.หมู 
จะควบคุมหมูโดยมอบความไววางใจใหกับความชํานาญและความริเริ่มของนายพวกยิงตลอดจนทหารแตละคน
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ท่ีจะปฏิบัติใหสําเร็จภารกิจ นายพวกยิงและทหารแตละคนตองใชความริเริ่มในการใชอาวุธ ระเบิดขวางและ
วัตถุระเบิดหรือยุทโธปกรณอื่น ๆ ท่ีจะรุกไปขางหนาใหไดมากท่ีสุด โดยอาศัยการปกปดกําบังภายในท่ีมั่นขาศึก 
การโผในระยะส้ัน ๆ (คลานคืบและคลานศอกถาจําเปน) เมื่อเขาประชิดถึงท่ีต้ังขาศึก พวกยิงแรกท่ีสามารถรุก
ไปขางหนาและหาท่ีวางตัวไดก็จะชวยและสนับสนุนสวนท่ีเหลือของหมูท่ียังตองพบการตานทานจากขาศึก  
  ๓) ท่ีมั่นเบาบางของขาศึก เปนความจริงท่ีวาถาขาศึกจัดระเบียบท่ีมั่นไวไมแข็งแรง และวางกําลัง
ไวอยางเบาบาง หมูจะรักษารูปขบวนในการเขาตะลุมบอนไดตลอดการกวาดลางท่ีหมาย การรักษารูปขบวนนี้
เพื่อมั่นใจวา ผบ.หมู จะยังคงควบคุมอยูและใหสามารถบุกกวาดลางท่ีหมายไดอยางรวดเร็ว การรุกคืบหนานี้
ตองรักษาน้ําหนักในการบุกตอเปาหมายท่ีจะเปนอันตรายแกหมู ขาศึกจะตานทานการเขาตีจนกระท่ังหมูเริ่ม
เขาตะลุมบอน จึงจะถอนตัวไปจากท่ีมั่น การกวาดลางของหมูจะลึกเขาไปจนบังทางยิงของฐานยิง ขาศึกอาจทํา
การยิงอยางหนักมายังปกเปดของหมู ตรึงไวและทําการตีโตตอบได ผบ.หมู ตองพิจารณาถึงอันตรายดังกลาว 
ไมวาจะตัดสินใจรักษารูปขบวนเขาตะลุมบอนไวหรือไมก็ตาม  ขอท่ีพึงระลึกไวคือการรักษารูปขบวนเขาประชิด
ท่ีมั่นขาศึก วิธีปฏิบัติท่ี ผบ.หมู ยังคงควบคุมหมู  รักษาความเร็วในการบุกบนท่ีหมายและสามารถลดอันตราย
ดวยการยิงจากอาวุธปนเล็กของขาศึก คือการส่ังการใหพวกยิงกลับมาใชการยิงประกอบการเคล่ือนท่ี ต้ังแต
บริเวณท่ีบังทางยิงของสวนฐานยิง 
  ๔) การเขาตะลุมบอนตอขาศึกท่ีต้ังรับอยางแข็งแรง 
   ก) ท่ีมั่นขาศึกท่ีปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีการสรางท่ีกําบังเหนือศีรษะท้ังหลุมบุคคลและหลุม
ปน  ปรับปรุงเครื่องกีดขวางและการเตรียมการประสานงานในการยิงในท่ีมั่นต้ังรับ หลักการเขาตะลุมบอน
ตามท่ีกลาวมาแลวยังสามารถดําเนินการไดแตการนําไปใชตองแตกตางตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
   ข) เมื่อขาศึกมีเครื่องกีดขวางหนาท่ีมั่นต้ังรับ ตองใชอาวุธสนับสนุนเล็งจําลองท่ีมีขีด
ความสามารถพอในการยิงทําลายและหรือเปดชองทางผานเครื่องกีดขวางนั้น ๆ ในสภาพการณเชนนี้การเขา
ตะลุมบอนกระตองกระทําโดยการใชการยิงประกอบการเคล่ือนท่ี  โดยกําหนดใหสวนหนึ่งทําการยิงไปยังท่ีต้ัง
ของขาศึกท่ีทราบและอีกสวนหนึ่งเคล่ือนท่ีผานเครื่องกีดขวางเขาไปโดยการคลานคืบหรือคลานศอก เมื่อ
เคล่ือนท่ีผานเครื่องกีดขวางไปแลว จัดต้ังฐานยิงข้ึนเพื่อคุมครองการเคล่ือนท่ีผานเครื่องกีดขวางของกําลังสวน
อื่น ๆ ท่ีเหลือ ในระหวางการปฏิบัตินี้ตองใชอาวุธยิงสนับสนุนใหมากท่ีสุดเพื่อทําลาการยิงของขาศึก การใชควัน
อาจเกิดประโยชนในการลดผลการตรวจการณ และการยิงของขาศึก เมื่อกําลังสวนใหญของสวนตะลุมบอน
เคล่ือนท่ีผานเครื่องกีดขวางไปไดแลวและอยูในระยะตะลุมบอนตอท่ีหมายไดใหเขาตะลุมบอนทันที โดยใช
ความเร็ว ความรุนแรง และอาวุธยุทโธปกรณท้ังมวลท่ีมีอยางเต็มท่ี 
   ค) โดยปกติหมวดท่ีเขาตีตอท่ีมั่นแข็งแรง จะตองไดรับยุทโธปกรณพิเศษ เชน บังกะโลตอรปโด  
เครื่องฉีดไฟ ระเบิดทําลาย และยุทโธปกรณตาง ๆ ท่ีชวยในการรื้อถอนเครื่องกีดขวางของขาศึก 
   ง) โดยปกติการยิงเตรียมตอท่ีหมายตามแผนท่ีไดวางไวจะทําลายเครื่องลวดหนามและอาวุธ
สังหารบุคคลควบคุมระยะไกลท่ีใชขางหนาท่ีมั่นของขาศึก ละเปนการเปดชองทางผานสนามทุนระเบิดของ
ขาศึก ผบ.หมวดปนเล็กจะตองระลึกถึงผลอันจะเกิดจากการใชอาวุธเหลานี้เสมอ และพยายามฉวยโอกาสอัน
เปนประโยชนท่ีเกิดจากการยิงนี้ 
 

------------------------------------ 
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บทท่ี ๔ 
ข้ันการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม 

(Consolidation and Reorganization Phase) 
๑. กลาวท่ัวไป (General) การตีโตตอบของขาศึกเปนขอพิจารณาสําคัญของ ผบ.หนวยตะลุมบอน เมื่อขับไล
ขาศึกไปจากท่ีหมายแลว คือการดํารงการควบคุมท่ีหมาย ถาขาศึกยอมใหกําลังต้ังรับถอนตัวจากท่ีมั่นแหงแรกก็
เปนไปไดท่ีขาศึกจะกลับเขามาใหม เพื่อความปลอดภัยของหนวยจึงไมตองสงสัยเลยวาขาศึกจะตีโตตอบหรือไม 
ควรมีแตคําถามวาขาศึกจะตีโตตอบเมื่อไร การตีโตตอบนั้นขาศึกรูดีวามีโอกาสจะประสบความสําเร็จ ตองตี
โตตอบทันทีกอนท่ีฝายเขาตีจะมีเวลาสรางเสริมความแข็งแรงบนท่ีหมาย และรูวาฝายเขาตีเพิ่งไดรับความ
สูญเสีย และเสียระเบียบในการจัดกําลัง จะไมเปดโอกาสใหฝายท่ีเขามาต้ังรับใหมเสริมความมั่นคงและปรับ
กําลังใหสดช่ืนข้ึน ขอพิจารณาแหลานี้จึงทําใหความสําเร็จของการตีโตตอบโดยทันทีทันใดดวยกําลังสวนนอยท่ีมี
อยู ดีกวาเสียเวลารอกําลังสวนใหญมาเพิ่ม ฝายเขาตีท่ีฉลาดตองคาดการณไวเสมอวา การตีโตตอบของขาศึกจะ
มีข้ึนกอนท่ีท่ีมั่นสุดทายของขาศึกจะถูกทําลาย การเตรียมการเพื่อขับไลการตีโตตอบตองกระทําโดยทันทีเมื่อยึด
ท่ีมั่นขาศึกได  
๒. การเสริมความม่ันคง (Consolidation) เปนการจัดระเบียบในการต้ังรับเรงดวน (Hasty Defense) อยาง
รวดเร็ว เพื่อใหหนวยเขาตีรักษาท่ีหมายท่ียึดได ตลอดจนเพื่อปองกันการตีโตตอบของขาศึก  
 ก. การต้ังรับเรงดวนในการรับคําส่ังเขาตี ผบ.หมู จะไดรับมอบภารกิจในการยึดและปองกันท่ีหมายท่ี
ยึดไดหรือไดรับมอบเขตรับผิดชอบ การจัดทําท่ีวางตัวของพวกยิงในการต้ังรับเรงดวนจึงไมมีเวลาพอท่ีจะ
ดัดแปลงเปนหลุมบุคคลยืนยิง หมูตองใชประโยชนจากลักษณะภูมิประเทศท่ีจะใหการกําบังไดโดยเร็วท่ีสุด เชน 
หลุมระเบิดหรือท่ีมั่นเกาของขาศึก เพราะขาศึกมักจะใช ปก. ค. หรือ ป. ยิงสนับสนุนในการตีโตตอบ  
 ส่ิงสําคัญในการจัดการต้ังรับคือ กําหนดเขตรับผิดชอบในการยิงและเขาท่ีกําบังโดยเร็วแมจะยังไม
สมบูรณ ในเขตรับผิดชอบของพวกยิงจะกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล นายพวกยิงแตละคนใชความริเริ่ม
ของตนใหมั่นใจวาเขตรับผิดชอบการยิงไดมีการประสานกันกับพวกยิงขางเคียง  การเคล่ือนไหวและเปดเผยตัว
ของทุกคนใหมีนอยท่ีสุดเพื่อลดการเปดเผยตัวเองของทุกคนใหมีนอยท่ีสุด เพื่อลดการเปดเผยตอการยิงดวย 
ป. ค. ปก. และปนเล็กของขาศึก หากจําเปนตองยายท่ีวางตัวไปท่ีท่ีสามารถทําการยิงไดดีกวาควรใชวิธีโผและมี
การปกปดกําบังขณะเคล่ือนท่ี ในระหวางนี้จะมีเวลาพอท่ีจะจัดแบงกระสุนกันภายในพวกยิง หากมีการจัดแบง
กระสุนกันใหมความสําคัญอันดับแรกคือพลปนเล็กกล 
 การปฏิบัติตาง ๆ ในการต้ังรับเรงดวนอาจตองกระทําแมขณะขาศึกกําลังตีโตตอบ เพราะการดําเนินการ
เหลานี้ตองกระทําทุกข้ันตอนและเปนความรับผิดชอบของ ผบ.หมู และนายพวกยิง การดูแลผูบาดเจ็บเปน
ความสําคัญอันดับสองในการต้ังรับเรงดวน เชลยขาศึกตองถูกปลดอาวุธ ตรวจคนและไดรับการปองกัน  
 หาก ผบ.หมู หรือนายพวกยิงบาดเจ็บหรือสูญเสีย ผูอาวุโสรองลงมาตองเขาควบคุมหนวยแทนทันที 
และปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ  
  ๑) ท่ีมั่นเบาบางของขาศึก เมื่อขาศึกทําการตอตานบนท่ีหมายอยางเบาบางหมูจะยังคงอยูภายใต
การควบคุมของ ผบ.หมู ตลอดการรุกผานท่ีหมาย ในสภาพการณเชนนี้ ผบ.หมู และนายพวกยิงสามารถเริ่ม
ดําเนินการและปรับปรุงการต้ังรับเรงดวนการออกคําส่ังใหดําเนินการไปตามข้ันตอน ท่ีมั่นท่ีขาศึกจัดการต้ังรับ
อยางเบาบางนี้ ไมไดลดอันตรายจากการตีโตตอบของขาศึก แตอาจเปนส่ิงท่ีแสดงวาขาศึกจะตีโตตอบดวยกําลัง
ท่ีแข็งแรงกวา เพราะกําลังฝายขาศึกไมไดรับการสูญเสียอยางหนักจากการเขาตีของฝายเรา ความรวดเร็วใน
การจัดการต้ังรับเรงดวนยังตองกระทํา  
  ๒) ท่ีมั่นหนาแนนของขาศึก ความยากลําบากของ ผบ.หมู เขาตะลุมบอนท่ีจะดํารงการควบคุมหมู 
ขณะโจมตีผานท่ีมั่นขาศึกท่ีจัดการต้ังรับไวอยางหนาแนน เมื่อการตะลุมบอนของหมูตองกระจัดกระจายในท่ีมั่น
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ขาศึก หนาท่ีของ ผบ.หมู คือจัดการต้ังรับเรงดวนทันที แมจะตองกระทําดวยความยากลําบาก เพราะการ
ควบคุมหมูท่ีสมบูรณไดขาดตอนลงช่ัวขณะหนึ่ง ในสภาพเชนนี้ ผบ.หมู และนายพวกยิงตองจัดการต้ังรับ
เรงดวนโดยขาดการควบคุมหนวยเชนปกติ ผบ.หมู ตองรวบรวมกําลังพลใหไดมากท่ีสุดกําหนดท่ีวางตัวเพื่อ
คุมครองเขตรับผิดชอบในการต้ังรับ คือแมจะมีกําลังท่ีสมบูรณเพียงพวกยิงเดียวก็จําเปนตองกําหนดใหพวกยิงนี้
คุมครองตลอดเขตต้ังรับของหมู ปกติแลวความสับสนในการเขาตะลุมบอนบนท่ีหมาย จะมีทหารท่ีหลงพวกยิง
หรือหมูของตน ทหารเหลานี้จะถูกจัดใหอยูในหมูอื่นหรือหมวดอื่น ถาปรากฏวามีทหารหลงเขามาในหมู ผบ.หมู 
จะกําหนดเขตการยิงและท่ีวางตัวให ผบ.หมู อาจจัดต้ังทหารหลงเหลานี้เปนพวกยิงข้ึนช่ัวคราว หากทหารหลง
เหลานี้เปดเผยตัวและพยายามหาทางกลับไปยังพวกยิงเดิมของตนและขาศึกเขาตีโตตอบก็จะเปนอันตรายแกตัว
ทหารหลงเอง ระหวางเสริมความมั่นคง หนาท่ีหลักคือจัดการต้ังรับเรงดวนไมใชการจัดต้ังเปนหมูข้ึนมาใหม  
ผบ.หมู จะตองทําใหทุกคนมีความรูสึกและมั่นใจวาแตละคนไมไดอยูโดดเด่ียวกับการตานทานการตีโตตอบของ
ขาศึก เมื่อขาศึกจัดการต้ังรับอยางแนนหนาบนท่ีหมาย นายพวกยิงจะควบคุมพลปนเล็กกลอยางใกลชิดตลอด
การผานท่ีหมายและจัดการต้ังรับเรงดวนอยางเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได อํานาจการยิงของปนเล็กกล จัดวาเปนส่ิง
สําคัญในการจัดการต้ังรับเรงดวน  
  ๓) หลังจากเสร็จส้ินการเสริมความมั่นคง การจัดการต้ังรับเรงดวนจะดําเนินอยูตอไปจนกวาการ
จัดระเบียบใหมไดเริ่มกระทําข้ึน  
๓. การจัดระเบียบใหม (Reorganization) เมื่อไดทําลายการตีโตตอบของขาศึกหรือ ผบ.หนวยอาวุโส ได
กําหนดวาอันตรายจากการตีโตตอบโดยทันทีของขาศึกไดผานพนไปแลว การจัดระเบียบใหมก็จะเริ่มข้ึน การจัด
ระเบียบใหมเปนการปฏิบัติท่ีตองกระทําอยางตอเนื่อง แตจะเนนเปนพิเศษเมื่อยึดท่ีหมายได ผบ.หมู จะ
ดําเนินการจัดระเบียบใหมดังนี้.-  
 ก. จัดคนแทนนายพวกยิงและพลปนเล็กกลท่ีไดรับการสูญเสีย  
 ข. จายกระสุน ซองกระสุน ระเบิดขวางเพิ่มเติม  
 ค. ผูบาดเจ็บเคล่ือนยายไปยังท่ีปลอดภัย  
 ง. รายงาน ผบ.หมวด ใหทราบถึงสถานการณ  ท่ีวางตัวของหมู  ความสูญเสียและความตองการ
กระสุนเพิ่ม  
 จ. สงเชลยศึกไปยัง ผบ.หมวด เชลยศึกและขาศึกท่ีเสียชีวิตตองถูกปลดอาวุธ ตรวจคนเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ และการตรวจสอบ สงวัตถุหลักฐานตาง ๆ ไปยัง ผบ.หมวด โดยเร็ว (ดูภาคผนวก ช)  
 ฉ. ติดตอประสานเพื่อทราบสถานการณหนวยขางเคียง  
 

--------------------------------- 
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บทท่ี ๕ 
การขยายผลและการไลติดตาม 
(Exploitation and Pursuit) 

๑. กลาวท่ัวไป (General) การขยายผล เปนการปฏิบัติการรุกโดยจะทําตอจากผลสําเร็จของการเขาตีประสาน 
มีความมุงหมายเพื่อทําลายขีดความสามารถของขาศึกท่ีจะสรางและจัดกําลังเพื่อต้ังรับใหม หรือปฏิบัติการถอน
ตัวอยางมีระเบียบ ท่ีหมายท่ีจะกําหนดใหหนวยขยายผลเขาปฏิบัติการคือ การเขายึดภูมิประเทศสําคัญขางหลัง
ขาศึกท่ีจะขัดขวางการจัดระเบียบท่ีมั่นต้ังรับใหมของขาศึก  ซึ่งการขยายผลจะเริ่มตนเมื่อฝายขาศึกแสดงใหเห็น
วาไมสามารถจะรักษาท่ีมั่นตอไปได ผูบังคับหนวยขนาดเล็กท่ีเขาโจมตีจะตองนําหนวยเขารุกรบอยางหาวหาญ
เพื่อขยายผลของความสําเร็จออกไป  แมจะมีเกณฑการเส่ียงคอนขางสูงก็ตาม  
 การไลติดตาม เปนการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกโดยเขาคุกคามตอกําลังขาศึก เปนการปฏิบัติในข้ัน
สุดทายของการขยายผล อาจเกิดข้ึนไดเมื่อขาศึกหมดขีดความสามารถในการปฏิบัติอยางไดผลและพยายาม
หลีกเล่ียงการสูรบ ความมุงหมายของการไลติดตามคือการทําลายกําลังขาศึกซึ่งกําลังระสํ่าระสายใหหมดส้ิน 
มากกวาท่ีจะเขาปฏิบัติการตอขาศึกท่ีกําลังจัดระเบียบท่ีมั่นต้ังรับหรือกําลังถอนตัวอยางมีระเบียบเหมือนการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข ย า ย ผ ล 
ท่ีหมายหลักของการไลติดตามคือกําลังของขาศึก อาจกําหนดท่ีหมายใหเปนลักษณะภูมิประเทศก็ได ถาสามารถ
ชวยในการทําลายกําลังขาศึกได  
๒. การขยายผล (Exploitation)  ปกติหลังการเขาตีและยึดท่ีหมายไดสําเร็จก็จะดําเนินการขยายผลซึ่งจะเริ่ม
กระทําทันทีภายหลังหรือตอเนื่องไปกับการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม การขยายผลดวยการเขาตีตอไปมี
ความมุงหมายเพื่อทําลายความสามารถในการควบคุมจัดระเบียบการรนถอยหรือจัดการต้ังรับข้ึนใหมของขาศึก 
การไลติดตามดวยการยิงและ/หรือ การเขาตีตอไป เปนการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุความสําเร็จในการขยายผล  
 ก. การไลติดตามดวยการยิง (Pursuit by Fire) เมื่อเขาตะลุมบอนผานท่ีหมายแลว หมูจะทําการยิง
ไปยังขาศึกท่ีถอนตัวจนพนทัศนวิสัยหรือระยะยิงหวังผล  
 ข. การเขาตีตอไป (Continuation of Attack) จุดประสงคของการเขาตีตอไปเพื่อรักษาแรงกดดัน
และทําลายอํานาจดานกําลังรบ (Combat Power) ของขาศึกท่ีกําลังถอนตัว เมื่อหมูถูกส่ังใหเขาตีตอไป ผบ.หมู 
จะดําเนินการตามข้ันตอนในการเขาตีเหมือนท่ีปฏิบัติมาแลว บอยครั้งท่ีหนวยเหนือมีความตองการอยางรีบดวน
ท่ีจะรักษาแรงหนุนเนื่องของการเขาตี  ดังนั้นการเขาตีตอไปจะตองดําเนินการอยางรวดเร็วและตอเนื่องโดย
เสียเวลานอยท่ีสุด (ในหนวยระดับกองพันข้ึนไปจะมีการไลติดตามหรือท่ีเรียกวา “Pursuit” ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ในข้ันการขยายผล มีความแตกตางกันคือ การเขาตีตอไปมุงทําลายความสามารถควบคุมการรนถอยอยางมี
ระเบียบและการจัดการต้ังรับข้ึนใหมของขาศึก สวนการไลติดตามตองการทําลายลางกําลังรบขาศึกใหหมดส้ินไป 
การปฏิบัติท้ัง ๒ อยางมักจะกําหนดเปนท่ีหมายใหทําการเขาตีเหมือนกัน)  
๓. การไลติตาม (Pursuit) ถาการตานทานของขาศึกถูกทําลายหมดส้ินแลว การเขาตีหรือการขยายผลก็จะ
เปล่ียนไปเปนการไลติดตาม จุดมุงหมายของการไลติดตามกคื็อ การทําลายขาศึกใหหมดส้ินไปดวยการปฏิบัติใน
ลักษณะการโอบลอมกําลังขาศึกท่ีผละออกจากการรบ เพื่อสกัดกั้นจับกุมหรือทําลาย หมวดปนเล็กปฏิบัติการไล
ติดตามโดยเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญ โดยใชการเคล่ือนท่ีเขาปะทะ เขาตีเรงดวน และหากเปนไปไดอาจ
ซุมโจมตีหรือต้ังรับ เพื่อปองกันขาศึกหลบหนี 
 

----------------------------------- 
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บทท่ี ๖ 
การเขาตีเวลากลางคืน (Night Attack) 

๑. กลาวท่ัวไป (General) 
 ก. ความมุงหมาย (Purpose) การดําเนินการเขาตีเวลากลางคืนก็เพื่อหวังผลในการจูโจม รักษาแรง
กดดันตอขาศึก ขยายผลความสําเร็จจากการปฏิบัติการในเวลากลางวัน  เพื่อยึดภูมิประเทศสําหรับปฏิบัติการ
ตอไป หรือเพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสียอยางหนักโดยอาศัยการซอนเรนจากความมืด  
 ข. คุณลักษณะ (Characteristics) การรบในเวลากลางคืนมีลักษณะท่ีลดความสามารถในการเล็งยิง 
เพิ่มความสําคัญในการรบประชิด ปริมาณการยิงและความสําคัญในการหาหลักฐานการยิงต้ังแตเวลากลางวัน 
ตลอดจนความยากลําบากในการเคล่ือนท่ี  ดํารงการควบคุม  รักษาทิศทาง และการติดตอ แมจะมีขอจํากัด
ดังกลาว การเขาตีเวลากลางคืนก็ใหผลดีในดานจิตวิทยาแกฝายเขาตี คือเพิ่มความสงสัย หวาดผวาและความ
กลัวตอส่ิงไมรูของฝายต้ังรับ  
 ความยากลําบากและขอจํากัดเหลานั้นสามารถขจัดออกไดดวยการวางแผนและเตรียมการเขาตีอยาง
รอบคอบ ความตองการสําคัญขณะวางแผนในรายละเอียดและลาดตระเวนทุกข้ันตอนสําหรับการเขาตีในเวลา
กลางคืน ตองไมใหขาศึกตรวจพบหรือรูได  
๒. มาตรการควบคุมทางยุทธวิธี (Tactical Control Measures)  คว า มสา มาร ถ ใ นกา ร เ ห็ น จะ เป น
ขอพิจารณาในการกําหนดมาตรการควบคุมท่ีจําเปน ถาสภาพภูมิประเทศท่ีจะใชกําหนดเปนมาตรการควบคุม
ยากท่ีจะสังเกตในเวลากลางคืนก็อาจทําเครื่องหมายข้ึน ปกติมาตรการควบคุมเหลานี้จะใชในการเขาตีเวลา
กลางคืน (ดูรูปท่ี ๔ - ๑๐)  
 ก. ท่ีรวมพล (Assembly Area) ท่ีรวมพลอาจอยูใกลแนวออกตีมากกวาการเขาตีในเวลากลางวัน  
 ข. ฐานออกตี (Attack Position) ควรอยูในท่ีท่ีใหการกําบัง แตไมจําเปนตองซอนพรางเชนการเขาตี
ในเวลากลางวัน พื้นท่ีท่ีเลือกควรงายตอการเคล่ือนท่ีเขาและออกในเวลากลางคืน  
 ค. แนวออกตี (Line of Departure) กําหนดแนวออกตีข้ึนเพื่อประสานการปฏิบัติของหนวยเมื่อเริ่ม
การเขาตี  
 ง. จุดแยก(Release Point) เปนจุดท่ีกําหนดไวแนนอนบนเสนทางเคล่ือนท่ี เปนท่ีซึ่งหนวยจะแยก
การควบคุมจาก ผูบังคับหนวยตามลําดับ  
 จ. แนวปรับรูปขบวน (Probable line of Deployment; PLD) เปนแนวท่ีสังเกตไดงายบนพื้นดิน  
เปนท่ีท่ีหนวยเขาตีเปล่ียนรูปขบวนจากแถวตอนเปนหนากระดาน กอนท่ีจะเริ่มตนเขาตี  
 ฉ. เขตจํากัดการรุก (Limit of Advance) โดยท่ัวไปแลวจะกําหนดใหเลยท่ีหมายออกไป เปนแนวท่ี
สวนหนาของหนวยเขาตีหยุดไมเกินแนวนี้ ควรเปนแนวท่ีสังเกตไดงายในเวลากลางคืน เชน ลําธาร ถนน หรือ
ชายปา เปนตน และหางท่ีหมายออกไปไกลพอท่ีจะใหสวนระวังปองกันมีพื้นท่ีสําหรับปฏิบัติการ  
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๓. ลาดตระเวนระวังปองกัน (Security Patrols) 
 ก. ทหารในหมูอาจถูกใชเปนลาดตระเวนระวังปองกันเพื่อชวยการเขาตีในเวลากลางคืน หนวย
ลาดตระเวนนี้จะใหการระวังปองกันท่ีแนวปรับรูปขบวน  ขับไลสวนระวังปองกันขาศึกและปองกันหนวยเขาตี
จากการซุมโจมตีขณะเคล่ือนท่ีเขาสูแนวปรับรูปขบวน และอาจชวยนําหนวยเคล่ือนท่ีจากจุดแยกไปยังแนวปรับ
รูปขบวนดวย  
 ข. ควรกําหนดใหมีการจัดสวนระวังปองกันเฝาตรวจท่ีหมายไวดวย  เพื่อใหทราบความเคล่ือนไหว  
กรณีท่ีขาศึกมีการปรับการวางกําลังใหม ปรับท่ีต้ังยิงอาวุธใหม หรือมีการวางเครื่องกีดขวางเพิ่มเติมจากเดิม  
 ค. สวนระวังปองกันและเฝาตรวจนี้ ควรใหวางตัวบนพื้นท่ีท่ีสําคัญยิ่ง เชนบริเวณท่ีมีแผนจะใชเปน
ฐานโจมตี  ฐานยิงสนับสนุน  แนวออกตี  แนวปรบัรูปขบวน  เสนทาง และจุดแยกหนวย เพื่อปองกันหมวดจาก
การถูกซุมโจมตี หรือถูกขาศึกเขาตีทําลายการเขาตี  สวนระวังปองกันและเฝาตรวจนี้อาจกลายเปนสวนหนึ่ง
ของกําลังท่ีแยกโดดเด่ียวจากหมวดในระหวางการเขาตี 
 ง. หากไมสามารถทําการลาดตระเวนจนไดขาวสารท่ีเพียงพอ เนื่องจากเวลาจํากัด ผูบังคับหมวดอาจ
ขออนุมัติเล่ือนเวลาการเขาตีออกไปจนกวาจะไดขาวสารเพียงพอ แตถาไมสามารถเล่ือนเวลาเขาตีออกไปได  
ควรพิจารณาการสองสวางสนามรบและการเขาตีสนับสนุนรวมดวย การเขาตีเวลากลางคืนซึ่งมีขาวสารขาศึกไม
กระจางชัดพอนั้น เปนการเขาตีท่ีเส่ียงและยากแกการปฏิบัติ 
 จ. การใชพลนําทาง จะชวยใหผูบังคับหมวดสามารถควบคุมหนวยไดดีข้ึน โดยเฉพาะในการเคล่ือนท่ี
เขาสูฐานโจมตีและแนวปรบัรูปขบวน  

รูปท่ี ๔ - ๑๐ มาตรการควบคุมสําหรับการเขาตีเวลากลางคืน 
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  ๑) กองรอยจัดชุดลาดตระเวนเพื่อนําพลนําทางของหมวดจากแนวออกตีไปยังจุดแยกตาง ๆ 
ทางเขาฐานโจมตี และจุดตาง ๆ บนแนวปรับรูปขบวน 
  ๒) พลนําทางตองไดรับคําช้ีแจงอยางละเอียดถึงแผนการเขาตีและหนาท่ีเฉพาะของตน ท้ังตองมี
การซักซอมการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
   ก) การลาดตระเวนเสนทางเคล่ือนท่ี ท่ีไดรับมอบและจุดแยก 
   ข) การนัดพบและการแยกจากหนวยท่ีตนจะนําทาง ตองจําตัวผูบังคับหนวยท่ีตนจะนําทางได 
(หรือทหารท่ีเดินนําหนา) โดยการซักซอมสัญญาณบอกฝาย 
  ๓) หมวดปนเล็กตองซักซอมการปฏิบัติเหมือนกับการปฏิบัติจริงตรงตามข้ันตอนท่ีจะใชในการเขา
ตี เพื่อใหการนัดพบและแยกจากพลนําทางเปนไปโดยราบรื่น 
 ฉ. การจัดกําลังชุดลาดตระเวนระวังปองกันของหมูและหมวด ปล.  
  ๑) แตละหมูจัดกําลัง ๑ - ๒ นาย รวมกนัเปนชุดลาดตระเวนของหมวด ตามคําส่ัง ผบ.หมวด เพื่อ
ทําหนาท่ีเปนพลลาดตระเวนของหมู  ซึ่งอาจเปนนายพวกยิงหรือทหารท่ีมีไหวพริบดีไววางใจได และเพื่อเพิ่ม
อํานาจการยิง ผบ.หมวด อาจส่ังการใหหมูปนเล็กท่ีวางกําลังอยูยานกลางนําปนเล็กกล (SAW) ไปดวย  
  ๒) แตละหมวดรวบรวมกําลังพลจากหมูเปนชุด ลว.ของหมวด ซึ่งปกติหมวดจะสงกําลังพล ๔-๖ 
นายหรือตามคําส่ัง ผบ. รอย และจัด หน.ชุด ลว.ของหมวด ๑ นาย ซึ่งอาจจะเปนจาประจําหมวดหรือรอง ผบ.
หมวด ถาไมมีภารกิจอื่น โดยใหไปรายงานตัวกับ ผบ.รอย และรวมเปนชุดลาดตระเวนของกองรอย 
  ๓) ผบ.รอย จะระบุในคําส่ังยุทธการถึง …  
   ก) ขนาดของหมูลาดตระเวนของหมวด  
   ข) เวลาและตําบลท่ี ผบ.หมูลาดตระเวนของแตละหมวดตองไปรายงานตัว เพื่อรับคําส่ัง
ลาดตระเวน โดยท่ัวไปควรกําหนดแตเนิ่น ๆ เพื่อให ผบ.หมูลาดตระเวนมีเวลาเตรียมการและทําการ
ลาดตระเวนภูมิประเทศในเวลากลางวัน 
   ค) ตําบลท่ีของจุดแยกหมวด 
   ง) จุดโดยแนนอนในแนวปรับรูปขบวนท่ีใหแตละหมวดยึดรักษา ซึ่งปกติควรอยูบริเวณยาน
กลางในเขตของหมวด 
  ๔) ผบ.หมวด จะบรรยายสรุปแก หน.หนวยลาดตระเวนของหมวด ในเรื่องเสนทางจากจุดแยก
หมวดไปยังจุดแยกหมู ตําบลท่ีของจุดแยกหมูและท่ีอยูของหมวดบนแนวปรับรูปขบวนภายหลังการปรับรูป
ขบวนแลว ผบ.หมวด อาจใหคําแนะนําโดยเฉพาะเกี่ยวกับการวางกําลังของหนวยลาดตระเวนเพื่อชวยในการ
ปรับรูปขบวนของหมวดบนแนวปรับรูปขบวน 
  ๕) ผบ.รอย จะบรรยายสรุปแก หน.หนวยลาดตระเวนของหนวยตาง ๆ เกี่ยวกับเสนทางเคล่ือนท่ี
ไปขางหนา ถึงจุดแยกหมวด ความตองการขาวสารเกี่ยวกับขาศึกและภูมิประเทศ  ตําบลท่ีวางตัวของทุกหมวด
บนแนวปรับรูปขบวน การปฏิบัติตาง ๆ ในกรณีท่ีขาศึกเขาขัดขวางกอนเขาถึงแนวปรับรูปขบวน หรือขณะอยูท่ี
แนวปรับรูปขบวน การปฏิบัติของพลนําทางตามท่ี ผบ.รอย ตองการและการกระทําทุก ๆ อยางท่ีจะชวยใหการ
ปฏิบัติภารกิจสําเร็จ หนวยลาดตระเวนของหมวดตาง ๆ จะรวมกันเปนหนวยลาดตระเวนของกองรอยเพียง
หนวยเดียว ผบ.รอย จะกําหนด หน.หนวยลาดตระเวนของกองรอยข้ึน เพื่อประสานงานและชวยเหลือหมวด
ตาง ๆ ท่ีเปนสวนหนึ่งของหนวย ผบ.รอย อาจจะส่ังให หน.หนวยลาดตระเวนท้ิงคนไวท่ีแนวปรับรูปขบวน เพื่อ
ระวังปองกันแนวปรับรูปขบวน สวนท่ีเหลือทําหนาท่ีพลนําทาง หน.หนวยลาดตระเวนของกองรอยท่ีกําหนดข้ึน
ปกติจะอยู ณ ท่ีจุดแยกหมวดซึ่งจะสามารถควบคุมหนวยลาดตระเวนของหมวด ประสานงานและควบคุมการ
ปฏิบัติไดดีท่ีสุด  
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  ๖) กําลังพลของหนวย ลว.ของหมวดท่ีถูกกําหนดใหเปนพลนําทางจะพบกับหมวดของตัวเองท่ีจุด
แยกหมวด และจะนําหมวดของตนไปยังจุดแยกหมูและแนวปรับรูปขบวนตอไป จะจัดสวนระวังปองกัน
ขางหนาและทางปกระหวางการเคล่ือนท่ีจากแนวออกตีไปยังแนวปรับรูปขบวน  ขนาดของสวนระวังปองกันนี้
แตกตางกันไปตามสถานการณของขาศึก  ลักษณะภูมิประเทศและการตอบโตของขาศึกท่ีนาจะเปนไปได 
ระยะหางท่ีสวนระวังปองกันปฏิบัติงานข้ึนอยูกับความสามารถในการควบคุมของผูบังคับหนวยนั้น  
  ๗) หนวยลาดตระเวนระวงัปองกันไมใชหนวยลาดตระเวนหาขาว หรือหนวยลาดตระเวนรบ แต
อาจหาขาวหรือทําลายสวนระวังปองกันของขาศึกเงียบ ๆ ได จัดข้ึนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมบังคับ
บัญชาและการระวังปองกัน ซึ่งอาจมีภารกิจท่ีสําคัญ ๓ ประการคือ.-  
   ก) ยึดรักษาแนวปรับรูปขบวน  
   ข) จัดพลนําทาง (อยางนอย มว.ละ ๒ คน) 
   ค) รวบรวมขาวสารเกี่ยวกับขาศึกและภูมิประเทศ 
   * (การจัดกําลังอาจเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณในขณะนั้น) 
๔. ข้ันการเตรียมการสําหรับการเขาตีเวลากลางคืน (Preparatory Phase for the Night Attack) การ
เตรียมการในการเขาตีเวลากลางคืน โดยท่ัวไปแลวเชนเดียวกับการเขาตีเวลากลางวัน ผบ.หมู จะดําเนินตาม
ข้ันตอนใน ภาคผนวก ค เมื่อไดเตรียมการเพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบส่ิงท่ีตองเนนเปนพิเศษคือ.-  
 ก. การลาดตระเวน โดย ผบ.หมูและนายพวกยิง เพื่อกําหนดท่ีต้ังเครื่องหมายหรือลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีจะใชควบคุมการปฏิบัติในเวลากลางคืน  ควรทําการลาดตระเวนในภาวะของแสง ๓ ลักษณะดวยกัน 
คือเวลากลางวัน  เวลาสลัว และเวลามืด  
 ข. การซักซอม จะดําเนินการท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน ควรรวมการซักซอมเกี่ยวกับรูปขบวน
สัญญาณเสียงและแสง และการปฏิบัติของหมูจากท่ีรวมพลไปยังท่ีหมาย  
 ค. ยุทโธปกรณนําไปเฉพาะท่ีจําเปน เพื่อใหการเขาตีบรรลุผล  
 ง. จัดการพรางบุคคลและยุทโธปกรณ ยุทโธปกรณท่ีจะทําใหเกิดเสียงตองผูกมัดใหเรียบรอย  
 จ. หลีกเล่ียงการยิงทดสอบอาวุธและการเคล่ือนไหวท่ีไมจําเปน ระงับการปฏิบัติใด ๆ กอนถึงเวลาท่ี
กําหนด หรือการปฏิบัติท่ีจะเปนการเปดเผยการเขาตี  
๕. ข้ันดําเนินการสําหรับการเขาตีเวลากลางคืน (Conduct Phase of the Night Attack) 
 ก. การเคล่ือนท่ีไปยังแนวปรับรูปขบวน (Movement to the Probable Line of Deployment) 
  ๑) ลาดตระเวนระวังปองกันท่ีถูกสงออกไปโดย ผบ.หนวยระดับสูงกวา จะทําลายท่ีฟงการณขาศึก
และทําการคุมกันใหหนวยสามารถเคล่ือนท่ีถึงแนวปรับรูปขบวนโดยไมถูกตรวจพบ  
  ๒) หมวดจะเคล่ือนท่ีดวยรูปขบวนแถวตอนจากท่ีรวมพลไปยังจุดแยกหมวด ท่ีจุดแยกหมวดจะพบ
กับ 
พลนําทางซึ่งจัดจากลาดตระเวนระวังปองกัน จะนําแตละหมวดเคล่ือนท่ีตามเสนทางท่ีไดเลือกไวไปยังจุดแยกหมู  
  ๓) เมื่อหมูผานแนวออกตี จะเคล่ือนท่ีตอไปยังแนวปรับรูปขบวน การเคล่ือนท่ีชาพอท่ีจะไมไดเกิดเสียง 
  ๔) ถามีการยิงพลุระหวางการเคล่ือนท่ีทุกคนจะอยูในทาหมอบโดยเร็วจนกระท่ังหมดพลุ  ถาพลุ
เกิดข้ึนหลังจากหมูผานแนวปรับรูปขบวน หมูจะไมสนใจการสองสวางของพลุนี้ ยังคงเคล่ือนเขาหาท่ีหมายตอไป 
การประสานการปฏิบัติอยางใกลชิดเปนส่ิงจําเปนในการใชพลุ หากขาดการพิจารณาอยางรอบคอบแลวจะเกิดการ
สับสนและเสียผลจากการจูโจม ถามีการสองสวางในการเขาตี สัญญาณสองสวางจะใหโดยสวนเขาตะลุมบอน ปกติ
จะใหสัญญาณหลังจากผานแนวปรับรูปขบวน  
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 ๕) เมื่อมาถึงจุดแยกหมู หมูจะแยกจากรูปขบวนแถวตอนของหมวด ปกติแลว ผบ.หมู จะเปนคนแรก
ในรูปขบวนแถวตอนของหมู รักษาความเร็วและทิศทาง หมูนําเคล่ือนท่ีไปยังแนวปรับรูปขบวน ลาดตระเวน
ระวังปองกันจะชวย ผบ.หมู ในการกําหนดท่ีวางตัวของหมูท่ีแนวปรับรูปขบวน และหมูจะปรับเปนรูปขบวน
หนากระดาน  
 ๖) เมื่อไดรับคําส่ังหมูจะเคล่ือนท่ีจากแนวปรับรูปขบวนไปขางหนาอยางเงียบท่ีสุดรักษารูปขบวนหนา
กระดานของหมู และอาศัยการนําของหมูนํา  
 ข. การตะลุมบอน (Assault) ถาขาศึกรูถึงการเขาตีและทําการยิง การตะลุมบอนจะเริ่มข้ึนทันที 
สัญญาณตะลุมบอนสามารถนํามาใชไดทุกรูปแบบแตตองงายและเช่ือถือได ความสําคัญท่ีจะตองทําการยิงอยาง
หนาแนนและรุนแรงเปนความจําเปนท่ีจะขาดเสียไมได ในระหวางการเขาตะลุมบอนและดํารงอํานาจการยิงนี้
ไว การตะลุมบอนตองกระทําอยางหาวหาญ กระสุนสองวิถีจะชวยเพิ่มความแมนยําในการยิงและทําลายขวัญ
ขาศึก การเตรียมการยิงโดย ผบ.หนวยเหนือจะชวยแยกท่ีหมายใหอยูโดดเด่ียว  การตะลุมบอนจะรุกไป
ขางหนาจนพนสันเนินทางทหารบนท่ีหมายหรือตามขอจํากัดท่ีกําหนดไว จนส้ินสุดท่ีเขตจํากัดการรุก  
๖. ข้ันการเสริมความม่ันคงและการจัดระเบียบใหมสําหรับการเขาตีเวลากลางคืน (Consolidation and 
Reorganization Phase of the Night Attack) เมื่อยึดที่หมายไดแลว แผนเสริมความมั่นคงและจัด
ระเบียบใหมก็จะนํามาปฏิบัติตามท่ีบรรยายใน ตอนท่ี ๔ หมูจะไมเคลื่อนที่หรือสงสวนระวังปองกันเลยเขต
จํากัดการรุกออกไป จนกวาจะไดรับคําส่ัง  
(ดูรูปท่ี ๔ – ๑๐) 
 

------------------------------------ 
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บทท่ี ๗ 
การแทรกซึม (Infiltration) 

๑. กลาวท่ัวไป (General) การแทรกซึมเปนวิธีเคล่ือนท่ีหนวยเปนบุคคลหรือพวกเล็ก ๆ ผานหรือออมท่ีต้ังขาศึก
โดยไมถูกใหตรวจพบ แมวาจะมีลักษณะของการรบดวยวิธีรุก ก็สามารถนําการแทรกซึมมาใชกับการต้ังรับหรือ
รอนถอยได ความมุงหมายของการแทรกซึมเพื่อเพิ่มคุณลักษณะของท่ีต้ังทางยุทธวิธีในการปฏิบัติภารกิจท่ีจะไดรับ 
๒. การวางแผนและการเตรียมการ (Planning and Preparation) 
 ก. การจัดกําลัง (Organization) ขนาดของพวกแทรกซึมโดยประการสําคัญข้ึนอยูกับ ความตองการ
ในควบคุมระหวางพวกกับจํานวน และขนาดของชองวางในท่ีมั่นขาศึก  ซึ่งปกติหนวยแทรกซึมจะแบงกําลัง
ออกเปนพวกขนาดหมูหรือหมวด  
 ข. คําส่ัง (Order) รายละเอียดของคําส่ังในการแทรกซึม ท่ีจะออกใหกับพวกแทรกซึมแตละพวกอยาง
นอยตองมีหัวขอตอไปนี้.-  
  ๑) จุดแยก (Release point) 
  ๒) เวลาแยก (Time of release) 
  ๓) จุดผาน (Point of Departure) 
  ๔) เวลาแทรกซึม (Time of infiltration) 
  ๕) ชองแทรกซึม (Infiltration lane) 
  ๖) จุดนัดพบ (Rendezvous point) 
  ๗) จุดนัดพบสํารอง (Alternate rendezvous points) 
  ๘) เวลานัดพบ (Time of rendezvous) 
  ๙) ฐานออกตี (Attack Position) 
  ๑๐) เสนทางจากจุดนัดพบไปยังฐานออกตี (Routes from rendezvous to attack positions) 
 ค. การเตรียมการ (Preparation)  
  ๑) เมื่อไดรับคําส่ังหัวหนาพวกแทรกซึม จะดําเนินการตามข้ันการนําหนวย (ภาคผนวก ค) ขณะหัวหนา
พวกแทรกซึมปฏิบัติตามข้ันการนําหนวย ผูชวยหัวหนาพวกแทรกซึมจะจัดเตรียมหนวยเกี่ยวกับการเบิกยุทโธปกรณท่ี
จําเปน  ตรวจสอบความพรอมของพวกและความสามารถท่ีจะเคล่ือนท่ีโดยปราศจากเสียง  แตละคนจะจัดเตรียม
ยุทโธปกรณของคนใหพรอมปฏิบัติการ หากสามารถทําไดยุทโธปกรณพิเศษจะนําไปเทาท่ีจําเปนพอท่ีจะปฏิบัติ
ภารกิจไดสําเร็จ   
  ๒) เพื่อความมั่นใจวาแตละพวกแทรกซึมจะปฏิบัติภารกิจไดเสร็จส้ินสมบูรณ  เมื่อหัวหนาพวกออก
คําส่ังแลวจะทําการซักซอม  โดยควรรวมกันซักซอมในเรื่องการผานแนว สัญญาณ การปฏิบัติ ณ พื้นท่ีอันตราย  การ
ปฏิบัติเมื่อพบขาศึก  การปฏิบัติ ณ จุดนัดพบและท่ีหมาย  ทุกคนควรจะจําเสนทาง  มุมภาคท่ีจะไปยังจุดนัดพบและ
ท่ีต้ังจุดนัดพบ  
  ๓) ความสําเร็จในภารกิจข้ึนอยูกับความสามารถของการนําหนวยขนาดเล็ก  การวางแผน และ
เตรียมการจะตองกระทําใหเรียบรอยทุกอยางโดยละเอียด  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเวลา และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะมีให 
  ๔) หนวยเหนือจะเปนผูวางแผนการยิง เพื่อชักจูงความสนใจขาศึก ปองกันและสนับสนุนหนวยระหวาง
ทําการแทรกซึม เขาพื้นท่ีนัดพบ เขาตีท่ีหมาย เสริมความมั่นคงและถอนตัว  
 ง. มาตรการควบคุม (Control Measures) 
  ๑) ชองแทรกซึม (Infiltration lane) ชองแทรกซึมจะใชชองวางในการต้ังรับของขาศึกท่ีทราบ
หรือท่ีคาดวาจะมี ซึ่งมักจะมีในท่ียากลําบาก หนองบึงและปารกทึบ (ดูรูปท่ี ๔ - ๑๑)  
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  ๒) จุดนัดพบ (Rendezvous point) ควรเปนท่ีซอนพรางจากการตรวจการณและลาดตระเวน
ของขาศึก ท่ีแหงนี้จะไดรับการปองกันโดยพวกแทรกซึมพวกแรกท่ีเขาไปถึงและควรกําหนดเสนทางท่ีจะไปยัง
จุดนัดพบสํารอง  
  ๓) เวลาแทรกซึม (Time of infiltration) จะเลือกเวลาแทรกซึมในชวงท่ีสภาพทัศนวิสัยจํากัด 
เชน เวลากลางคืน ฝนตก หรือหมอกลง เปนเวลาท่ีพวกแทรกซึมเขาสูชองแทรกซึมท่ีกําหนด  
  ๔) เสนทาง (Routes) เสนทางจากจุดนัดพบไปยังฐานออกตีและท่ีหมาย ควรมีการปกปดซอน
พรางเพื่อการจูโจมและเปนการระวังปองกัน  
  ๕) ท่ีหมาย (Objectives) ท่ีหมายท่ีกําหนดอาจเปนท่ีต้ังกองหนุนขาศึก หนวย ป.หรือท่ีต้ังท่ี
บังคับการ และสงกําลังบํารุง หนวยแทรกซึมอาจยึดภูมิประเทศสําคัญเพื่อเปนท่ีควบคุมเสนทางในการจํากัด
การเคล่ือนท่ีของขาศึก แยกพื้นท่ีการรบ และจัดต้ังส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับกําลังเคล่ือนท่ีเร็วฝายเดียวกัน  
๓. การดําเนินการเขาตีโดยการแทรกซึม (Conduct of the Attack by Infiltration) 
 ก. การเคล่ือนท่ีของพวกแทรกซึม (Movement of Groups) หนวยแทรกซึมจะรวมพลหลังแนวฝาย
เดียวกัน แลวเคล่ือนท่ีไปขางหนาซึ่งปกติใชรูปขบวนแถวตอนจนถึงจุดแยก พวกแทรกซึมจะแยกออกไปตาม
เสนทางเคล่ือนท่ีของแตละพวกแลวเคล่ือนท่ีโดยการปกปด, ซอนพรางและลักลอบเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจพบจน
ผานแนวออกตีซึ่งอยูหนาแนวฝายเดียวกัน ผานแนวออกตีหรือจุดผานตามเวลาท่ีกําหนด ปกติแลวจะเปนชวงเวลามืด 
จะทําการยิงดวย ป. หรือ ค. เทาท่ีจําเปนเพื่อหันเหความสนใจขาศึก พวกแทรกซึมจะเคล่ือนท่ีไปตามชองแทรก
ซึมซึ่งเปนชองวางในแนวขาศึกหากถูกตรวจพบพวกแทรกซึมจะหลีกเล่ียงการปะทะดวยการถอนตัวหรือ
เคล่ือนท่ีออมขาศึก การเคล่ือนท่ีตองชาลง เมื่อตองการการปกปดและลักลอบ  สําหรับพวกแทรกซึมท่ีไม
สามารถเขาจุดนัดพบไดทันเวลาท่ีกําหนด ใหปฏิบัติตามแผนท่ีมีการกําหนดไวลวงหนา  
 ข. การรวมพลท่ีจุดนัดพบ (Assembly of Groups) ท่ีจุดนัดพบพวกแทรกซึมจะเขามารวมพลเพื่อ
เตรียมการเขาตีใหเรียบรอยพวกแทรกซึมพวกแรกท่ีเขามาถึงจะทําการระวังปองกันใหกับจุดนัดพบ  เมื่อไดจัด
เตรียมการตาง ๆ เรียบรอยแลวจะออกจากจุดนัดพบไปยังฐานออกตีตามเวลาท่ีกําหนด การเคล่ือนท่ีอาจเปน
จัดกําลังสวนใหญ และสวนระวังปองกัน สวนระวังปองกันทําหนาท่ีเปนแมวมองและลาดตระเวนเพื่อใหการ
ปองกันกําลังสวนใหญจากการถูกตรวจพบและถูกจูโจม  
 ค. การเขาตี (Assault) กําลังของหนวยแทรกซึมจะหยุดในชวงเวลาหนึ่งเพื่อการลาดตระเวนและ
ประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย ณ ท่ีฐานออกตี ฐานออกตีเปนท่ีสุดทายท่ีมีการปองกัน, กําบังและซอนพราง
กอนท่ีจะเขาตีท่ีหมายการเขาตีท่ีหมายจะมีลักษณะจูโจมและใชอํานาจการยิงสูงสุดตอจุดออนแอท่ีสุดของท่ี
หมายเพื่อทําลายหรือจับเปนเชลย ถามีการยุทธบรรจบกับหนวยฝายเดียวกันอื่น ๆ จะตองมีการกําหนด
สัญญาณเสียงและทัศนะไวลวงหนาเพื่อปองกันการยิงฝายเดียวกัน หากไมสามารถยึดท่ีหมายได หนวยเขาตีจะ
ถอนตัวไปยังท่ีรวมพล เพื่อการเขาตีตอไป หรือการถอนตัวไปยังแนวฝายเดียวกัน  โดยการเคล่ือนยายทาง
อากาศหรือแทรกซึมออก การถอนตัวดังกลาวอาจทําเปนหนวยหรือแยกเปนพวก  เมื่อถึงแนวฝายเดียวกัน
หนวยแทรกซึมจะรวมกําลังกันอีกครั้งหนึ่ง  
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รูปท่ี ๔ - ๑๑ การเขาตีโดยใชวิธีแทรกซึม 

ชองแทรกซึมของหมู 

ลาดตระเวนขาศึก 

จุดออกตี ท่ีหมาย 

จุดแยกหมู 
ฐานออกตี 

ท่ีนัดพบของหมวด 

ท่ีนัดพบสํารอง 
เสนทางไปฐานออกตี 

ลําธาร 
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บทท่ี ๘ 
หมวดปนเล็กในการรบวิธีรุก 

(Rifle Platoon in the Offensive Combat) 
๑. กลาวโดยท่ัวไป (General) ท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนหลักการโดยท่ัว ๆ ไป ของหมวดในการรบดวยวิธีรุก  
 ก. ขีดความสามารถของทหารราบ (Capability of Infantry) 
  ๑) ปฏิบัติการไดทุกภูมิประเทศ ทุกสภาพดินฟาอากาศ  
  ๒) เหมาะสมในการจับขาศึกเปนเชลย สังหารขาศึกและเขายึดภูมิประเทศ  
  ๓) การจัดหนวยสามารถแยกปฏิบัติการเปนหนวยยอย ๆ ได  
  ๔) มีความออนตัว  
  ๕) ถามีการสนับสนุนทางการรบและชวยรบอยางเหมาะสมแลวก็สามารถปฏิบัติการเปนอิสระหรือ
กึ่งอิสระได  
 ข. ขีดจํากัดของทหารราบ (Limitations of Infantry) 
  ๑) จํากัดดวยการเคล่ือนท่ี  
  ๒) อํานาจการยิงลดลง ถาถูกจํากัดเสรีในการเคล่ือนยาย  
  ๓) สวนใหญของการปฏิบัติการข้ึนอยูกับองคบุคคลขีดจํากัดจึงอยูท่ีรางกาย  
  ๔) ตองเขาประชิดกับขาศึกจึงยุงยากในเรื่องการสงกําลังบํารุง การสงกลับ และการทดแทนกําลัง  
  ๕) การโยกยายกําลังพลระหวางการรบทําใหประสิทธิภาพลดลง  
๒. ภารกิจ (Mission) ภารกิจของหมวดปนเล็กในการเขาตีคือ เขาประชิดขาศึก และทําลายหรือจับเปนเชลย  
๓. การใช (Platoon Employment) 
 ก. หมวดปนเล็ก โดยปกติแลวหมวดปนเล็กจะเขาตีเปนสวนหนึ่งของกองรอย หมวดปนเล็กดําเนินกล
ยุทธภายใตการยิงสนับสนุนของอาวุธในอัตราและนอกอัตรา เพื่อเขาตะลุมบอนขาศึก  
 ข. หมูปนเล็ก ปกติหมูปนเล็กเปนสวนหนึ่งของหมวดเคล่ือนท่ีเปนหนวยหนึ่งภายใตการยิงสนับสนุน  
๔. การปฏิบัติการรุก (Conduct of the Offensive)  
 ก. การปฏิบัติการรุกกอใหเกิดกิจเฉพาะตอ ผบ.หนวย ท่ีตองปฏิบัติใหสําเร็จ ๓ ประการตามลําดับคือ  
  ๑) คนหาและตรึงขาศึกไวกับท่ี  
  ๒) ดําเนินกลยุทธเพื่อใหไดเปรียบทางยุทธวิธี  
  ๓) เขาตี ณ เวลาและตําบลท่ีหวังผลแตกหักและทําลายขาศึก  
 ข. ปกติจะปฏิบัติใหบรรลุกิจเฉพาะเหลานี้ได  ก็โดยแบงกําลังรบออกเปนสวน ๆ ดังนี้  
  ๑) สวนเขาตีหลัก  
  ๒) สวนเขาตีสนับสนุน  
  ๓) กองหนุน  
๕. มาตรการควบคุมทางยุทธวิธ ี(Tactical Control Measures) ผบ.รอย พยายามให ผบ.หนวยรองมีเสรีใน
การปฏิบัติใหมากท่ีสุดกําหนดมาตรการควบคุมเฉพาะเทาท่ีจําเปน  ปกติมาตรการควบคุมจะประกอบดวย.-  
 ก. เวลาออกตี  
 ข. ท่ีรวมพล  
 ค. ฐานออกตี  
 ง. แนวออกตี  
 จ. เสนแบงเขต  
 ฉ. เสนหลักการรุก  
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 ช. ทิศทางเขาตี  
 ซ. ตําบลตรวจสอบ  
 ฌ. ตําบลติดตอ  
 ญ. ข้ันการปฏิบัติการ  
 ฏ. แนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย  
 ฏ. ท่ีหมาย  
๖. แผนการเขาตี (Attack Plan) โดยปกติแลว แผนการเขาตีของหมวดปนเล็กประกอบดวย แผนการดําเนิน
กลยุทธ และแผนการยิงสนับสนุน  
 ก. แผนดําเนินกลยุทธ (Scheme of Maneuver) คือแผนการใหหมูปนเล็กซึ่งเปนสวนดําเนินกลยุทธ 
แผนนี้ตองงายออนตัวและมีการจูโจมซึ่งประกอบดวย  
  ๑) เสนทาง  
  ๒) รูปขบวน  
  ๓) การเลือกแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย  
  ๔) การเสริมความมั่นคง ณ ท่ีหมาย  
  ๕) การควบคุมบังคับบัญชา  
 ข. แผนการยิงสนับสนุน (Fire Support Plan) แผนนี้ตองสอดคลองกับแผนการดําเนินกลยุทธ  
  ๑) การใชข้ันตน  
   ก) ปนกล  
   ข) อาวุธตอสูยานเกราะ  
   ค) อาวุธสมทบ  
  ๒) การใชระหวางการตะลุมบอน  
  ๓) การเปล่ียนท่ีต้ังยิงของอาวุธหลัก  
  ๔) การเสริมความมั่นคง ณ ท่ีหมาย  
  ๕) การควบคุม  
 ค. ในการยิงสนับสนุนจะตองกระทําโดยติดตอเพื่อรักษาอํานาจการยิงไวใหได โดยกระทํา  
  ๑) กอนการเขาตี  
  ๒) ระหวางการเขาตี  
  ๓) ระหวางการตะลุมบอน  
  ๔) ระหวางการจัดระเบียบใหม และเสริมความมั่นคง ณ ท่ีหมาย  
๗. การเขาตี (Attack) 
 ก. กลาวโดยท่ัวไป ก็คือการเคล่ือนท่ีเขาหาขาศึกโดยใชการยิงและดําเนินกลยุทธ คือการปฏิบัติของ
สองสวนซึ่งมีภารกิจคนละอยางโดยใหมีการประสานกันอยางใกลชิดเพื่อใหมีอํานาจการรบอยางสูงไดแก  
  ๑) สวนดําเนินกลยุทธ (หมูปนเล็ก) ซึ่งภารกิจของสวนดําเนินกลยุทธ คือเขาประชิดขาศึกและ
ทําลายขาศึกดวยการยิง 
  ๒) สวนฐานยิง (ประกอบดวยอาวุธในอัตรา อาวุธสมทบ หรืออาวุธสนับสนุนอื่น ๆ) ซึ่งภารกิจของ
สวนฐานยิง คือตัดรอนขีดความสามารถของขาศึก ซึ่งขัดขวางการเคล่ือนท่ีของสวนดําเนินกลยุทธและใชอํานาจ
การยิงเพื่อรบกวนหรือทําลายขาศึก  
 ข. หมวดปนเล็กเคล่ือนท่ีไปขางหนาดวยการยิงและดําเนินกลยุทธ  
 ค. การรักษาการยิงอยางตอเนื่อง โดยใหมีอํานาจการยิงเหนือกวาขาศึก  
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 ง. ลําดับการปฏิบัติการของหมวดปนเล็ก ซึ่งจะไดกลาวตอไป  
๘. การจัดหมวดปนเล็ก (Organization of the rifle platoon) 
 ก. หมวดปนเล็ก เราถือวาเปนหนวยหลักทางยุทธวิธีของกองรอยปนเล็ก ซึ่งหมวดปนเล็กแบงสวน
สําคัญ ๆ ออกเปน ๒ สวน คือ  
  ๑) สวนบังคับบัญชา ไดแก บก.หมวด  
  ๒) สวนดําเนินกลยุทธ ไดแกหมูปนเล็ก ๓ หมู  
 ข. บก.หมวด มี  
  ๑) ผบ.หมวด เปนผูรับผิดชอบในเรื่องการฝก การควบคุมวินัย และการใชหมวดในทางยุทธวิธี  
  ๒) รอง ผบ.หมวด เปนผูบังคับบัญชาท่ีรองลงไปจาก ผบ.หมวด ชวยเหลือ ผบ.หมวดในกิจการทุก
อยางตามแต ผบ.หมวดจะมอบให  
  ๓) จาประจําหมวด ชวยอํานวยการในเรื่องเกี่ยวกับการปกปดกําบังและวินัยโดยธรรมดา และประจําอยู
ทายขบวนเพื่อทําหนาท่ีตรวจการณทางปกและทางหลัง  เปนผูควบคุมตรวจตราการลําเลียงกระสุนและการจายกระสุน  
  ๔) พลนําสาร ปกติจะมีอยู ๒ คน เมื่อออกปฏิบัติทางยุทธวิธีแลว ผบ.หมวดจะสงพลนําสารคน
หนึ่งไปอยูท่ีกองบังคับกองรอย อีกหนึ่งคนคงอยูกับ ผบ.หมวด  
 ค. ภารกิจ 
  ๑) ภารกิจของหมวดปนเล็กในการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุก คือเขาประชิดและสังหารหรือเขาจับ
ขาศึก โดยอาศัยการยิง การดําเนินกลยุทธ และกําลังชน เนื่องจากหมวดปนเล็กมีความสามารถจํากัดอาจ
ปฏิบัติการอิสระไดในหวงระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจเปนกองหนุนของกองรอยก็ได  
  ๒) ในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ  หมวดปนเล็กอาจใชอํานาจการยิงของอาวุธในอัตราและอาวุธ
สมทบหรืออาวุธสนับสนุนอื่น ๆ ขมขาศึก โดยความคุมครองของอาวุธยิงสนับสนุนเหลานี้หมวดปนเล็กเคล่ือนท่ี
เขายึดภูมิประเทศท่ีสําคัญและจากนั้นก็เขาประชิดขาศึก ผบ.หมวด เลือกใชรูปขบวนใหเหมาะสม  
  ๓) การประเมินคาภูมิประเทศ ผบ.หมวดปนเล็กจะตองประเมินคาภูมิประเทศดวยความระมัดระวัง 
โดยอาศัยจากแผนท่ีและการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศจริง การประเมินคาภูมิประเทศของ ผบ.หมวดนั้นจะตอง
พิจารณาถึงเขตปฏิบัติการของหมวด และเขตปฏิบัติของหนวยขางเคียงจะทําให ผบ.หมวด สามารถใชภูมิประเทศ
ไดผลดีท่ีสุดในการเขาตี การประเมินคาภูมิประเทศทางทหารนั้น ไดแกปจจัย ๕ ประการ คือ (OCOKA) 
   ก) การตรวจการณและพื้นยิง  
   ข) การกําบังและการซอนเรน  
   ค) เครื่องกีดขวาง  
   ง) ภูมิประเทศสําคัญ  
   จ) แนวทางการเคล่ือนท่ี 
   *(รายละเอียดในผนวก ง การประมาณสถานการณ) 
 ง. การประมาณสถานการณ เปนขบวนการควบคุมท่ีมีเหตุผลมีแบบฉบับ ซึ่ง ผบ.หมวดจะได
พิจารณาถึงหนทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมที่สุดที่จะปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ การประมาณสถานการณเปนส่ิงท่ีงาย
สําหรับ ผบ.หมวดปนเล็กเมื่อเทียบกับผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปซึ่งจะตองพิจารณาตกลงใจในส่ิงตาง ๆ อีก
หลายอยาง เชน ท่ีหมาย แนวออกตี  ฐานออกตีและทําใหสามารถพิจาณาปจจัยอื่น ๆ ได เชน การเลือกฐาน
ออกตีอาจจะนําไปสูการเลือกเสนทางเคล่ือนท่ี ผบ.หมวดปนเล็กประมาณสถานการณข้ันตนหลังจากไดรับคําส่ัง
การเขาตีจากกองรอย และกระทําตอเนื่องไปตลอดเวลาตรวจภูมิประเทศและกระทําใหสําเร็จสมบูรณกอนท่ีจะ
วางแผนการเขาตีใหเรียบรอย  หัวขอในการประมาณสถานการณประกอบดวย.-  
  ๑) ภารกิจ  
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  ๒) สถานการณ และหนทางปฏิบัติ  
   ก) พิจารณาหนทางปฏิบัติท่ีจะเปนไปได (ลมฟาอากาศ ภูมิประเทศ สถานการณฝายขาศึก 
และฝายเรา)  
   ข) ขีดความสามารถของขาศึก  
   ค) หนทางปฏิบัติของฝายเรา  
  ๓) วิเคราะหหนทางปฏิบัติของฝายขาศึก  
  ๔) เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของฝายเรา  
  ๕) ตกลงใจ (ใคร อะไร เมื่อใด ท่ีไหน อยางไร ทําไม)  
  *(รายละเอียดในผนวก ง การประมาณสถานการณ)  
 จ. ระเบียบการนําหนวย  ในการไปรับคําส่ังจาก ผบ.รอย นั้น ผูบังคับหมวดพรอมดวยรองผูบังคับหมวด และ
พลนําสารข้ึนไปรับคําส่ังเขาตี ณ หรือใกลกับตรวจการณของกองรอย ในขณะท่ี ผบ.หมวดออกไปจากหมวดนั้น อาวุโส
รองลงไปหรือตามท่ี ผบ.หมวดส่ังการก็บังคับบัญชาและเตรียมหนวยใหกระทําตามแผนอยางดีท่ีสุดและปฏิบัติการ
เขาตีใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะปฏิบัติได  การท่ีจะปฏิบัติเชนนั้นไดก็จะตองนําข้ันการนําหนวยมาใชซึ่งถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับระเบียบการนําหนวย ๖ ประการ ท่ีไดบรรยายใหทราบมาอยางละเอียดแลวกลาวคือ 
  ๑) การวางแผนข้ันตน  
  ๒) การเตรียมการตาง ๆ  
  ๓) ทําการลาดตระเวน  
  ๔) ทําแผนใหสมบูรณ  
  ๕) ออกคําส่ัง  
  ๖) การกํากับดูแล  
  *(รายละเอียดในผนวก ค ข้ันการนําหนวย) 
 ฉ. รูปขบวน ผบ.หมวดพิจารณาส่ังจัดรูปขบวนของหมวด ซึ่งจะชวยปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จอยางดี
ท่ีสุด สวนตัว ผบ.หมวดพิจารณาอยูในท่ีท่ีซึ่งสามารถควบคุมบังคับบัญชาหมวดไดอยางดีท่ีสุด  
  ๑) รูปขบวนแถวตอน รูปขบวนแถวตอนมีท้ังขอดีและขอเสียดังนี้  
 

      ขอดี  
      ก) งายแกการควบคุมบังคับบัญชา  
      ข) เหมาะสําหรับเคล่ือนท่ีผานเสนทางแคบ ๆ ท่ีมีการกําบัง 
          ผานชองระหวางพื้นท่ีท่ีซึ่งมีการยิงดวยปนใหญของขาศึก  
          เคล่ือนท่ีผานพื้นท่ีซึ่งมีการตรวจการณจํากัดและเคล่ือนท่ี 
          ภายใตสภาพของทัศนะวิสัยเลว  
      ขอเสีย คือมีอํานาจการยิงทางตรงและทางหลังจํากัด  
 
 

  ๒) รูปขบวนหนากระดาน  ขอดีและขอเสียของรูปหนากระดาน มีดังนี้  
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   ขอดี  
   ก) มีอํานาจการยิงในทางตรงหนาสูง  
   ข) ดีท่ีสุดสําหรับเคล่ือนท่ีผานพื้นท่ีซึ่งเปดเผยตอการยิงขาศึก  
   ขอเสีย มีขอเสียอยูอยางเดียว คือมีความยากลําบากในการควบคุมบังคับบัญชา  
  ๓) รูปขบวนรูปล่ิม หรือหนาหนึ่งหลังสอง รูปขบวนรูปล่ิมมีขอดีเปนสวนมากแทบจะกลาวไดวาไม
มีขอเสียเลยดังจะเห็นไดคือ  
 

   ก) งายในการบังคับบัญชา  
   ข) มีอํานาจการยิงท้ังในตรงหนาและทางขาง  
   ค) เปนการระวังปองกันท้ังทางตรงหนาและทางขาง  
   ง) สามารถจะมีหนึ่งหรือสองหมูเก็บไวเปนสวนหนุน  
   จ) ใชเมื่อกวางดานหนาแคบและเมื่อในเมื่อยังไมทราบ 
       กําลังหรือท่ีต้ังของขาศึกไดดีพอ  
 

 ๔) รูปขบวนรูปตัววี หรือ หนาสองหลังหนึ่ง รูปขบวนตัววี หรือหนาสองหลังหนึ่งคงเชนเดียวกับรูป
ขบวนรูปล่ิม คือ แทบจะกลาวไดวาไมมีขอเสียเลยท่ีกลาวคือ  
 

   ก) งายแกการควบคุมบังคับบัญชา  
   ข) มีอํานาจการยิงท้ังในทางตรงหนาและทางขาง  
   ค) เปนการระวังใชปองกันท้ังทางตรงหนาและทางขาง  
   ง) สามารถท่ีจะมีหนึ่ง หรือสองหมูเก็บไวเปนกองหนุน  
   จ) ใชในเมื่อหมวดอยูในภูมิประเทศโลงแจงในเมื่อมีกวาง 
       ดานหนามาก หรือเมื่อเช่ือแนวามีขาศึกอยูตรงหนาและ 
       ทราบกําลังพอประมาณ แลว  
 

 ๕) รูปขบวนข้ันบันได สําหรับรูปขบวนข้ันบันไดเราจัดไดเปน ๒ แบบคือ ข้ันบันไดทางขวาและ
ข้ันบันไดทางซายอยางในรูปท่ีเห็นนี้ เปนรูปข้ันบันไดทางขวา  
 

       ขอดี  
       ก) มีอํานาจในการยิงทางปกขวา(หรือซาย) สูง  
       ข) ใชในการปองกันปกเปด ไดดีท่ีสุด  
       ขอเสีย คือลําบากในการควบคุมบังคับบัญชา 
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๙. แผนการเขาตีของหมวดปนเล็ก (Rifle Platoon Plan of Attack) 
 ก. กลาวโดยท่ัวไป (General) หมวดปนเล็กปฏิบัติการเขาตีดวยการยิงและการดําเนินกลยุทธใช
หนวยยิงสนับสนุนทําการยิง และหมูปนเล็กสามหมูดําเนินกลยุทธ  แบบการเขาตีของ ผบ.หมวด คือการปฏิบัติ
ของหมวดตรงแผนจากเวลาผานแนวออกตีจนกระท่ังจัดเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม ณ ท่ีหมายได
สําเร็จ แผนการเขาตีนี้ประกอบดวยแผนดําเนินกลยุทธ และแผนการยิงสนับสนุน  
 ข. แผนดําเนินกลยุทธ (Scheme of Maneuver)  แผนดําเนินกลยุทธนี้ เปนการตกลงใจในเรื่อง 
เสนทางทางเคล่ือนท่ีและการเลือกแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย รูปขบวนของหมวดและลําดับการ
เคล่ือนท่ี แผนการยึดภูมิประเทศท่ีสําคัญ แผนการตะลุมบอน การเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม ณ 
ท่ีหมาย ผบ.หมวด วางแผนดําเนินกลยุทธของตนโดยอาศัยการวิเคราะหภูมิประเทศและการประมาณ
สถานการณเปนหลัก ผบ.หมวดจะตองแนใจวาแผนท่ีตนวางไวนั้นตองมีการระวังปองกันการควบคุม ความออน
ตัวอัตราเร็วในการเคล่ือนท่ีและสามารถท่ีจะสนับสนุนซึ่งกันและกันได  
  ๑) ผบ.หมวด เลือกเสนทางเคล่ือนท่ีพิจารณาถึงการกําบังและซอนเรน การยิงสนับสนุนเทาท่ีมีอยู
และคุณประโยชนของเสนทางตรง  
  ๒) ผบ.หมวด เลือกแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย ถาหากวา ผบ.รอย ไมไดกําหนดไว ให
พิจารณาวาจะสามารถเคล่ือนท่ีเขาใกลตําบลกระสุนตกของการยิงสนับสนุนของอาวุธสนับสนุนวิถีโคงของฝาย
เราไดมากท่ีสุด โดยท่ีหนวยตะลุมบอนไมไดรับอันตรายจากการยิงของฝายเดียวกัน โดยธรรมดาแนวประสาน
การปฏิบัติข้ันสุดทายจะอยูในระยะไมเกิน ๑๕๐ เมตร จากท่ีมั่นขาศึก  
  ๓) ผบ.หมวด เลือกรูปขบวนสําหรับผานแนวออกตีและกําหนดลําดับของการเคล่ือนท่ีรูปขบวนอื่น ๆ 
อาจใชเทาท่ีจําเปนในระหวางการเขาตีและพยายามเคล่ือนท่ีไปยังแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทายโดยเร็ว
ท่ีสุด รูปขบวนท่ีใชจะตองพิจารณาถึงการระวังปองกัน การควบคุม ความออนตัวและความเร็ว  
  ๔) ผบ.หมวด วางแผนในการยึดลักษณะภูมิประเทศใกลท่ีหมายเพราะเมื่อยึดไดแลวจะทําใหมีความ
ไดเปรียบ มีอยูเสมอ ๆ ลักษณะภูมิประเทศสําคัญนี้อาจใชหมูปนเล็กเพียงหมูเดียวหรือมากกวาเขายึดได  
  ๕) ผบ.หมวด วางแผนการใชหมูปนเล็กในการตะลุมบอน  โดยปกติในการตะลุมบอนมักนิยมใชรูป
ขบวนหนากระดานนอกจากท่ีหมายจะแคบมากเกินกวาจะใชหมูปนเล็กท้ังหมดข้ึนเคียงกันได ผบ.หมวดเปนผู
ตกลงใจท่ีกําหนดใหหมูปนเล็กตาง ๆ อยูท่ีไหนและกําหนดหมูหลักข้ึน  
  ๖) สําหรับการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม ณ ท่ีหมายนั้น ผบ.หมวดกําหนดเขต
รับผิดชอบท่ีแนนอนของแตละหมู และอาวุธสมทบแตละกระบอกเพื่อผลักดันการการเขาตีโตตอบของขาศึก 
การใชลักษณะภูมิประเทศเปนวิธีหลักในการกําหนดเขต  เมื่อลักษณะภูมิประเทศเห็นชัดไมสามารถหาไดก็ใช
ระบบนาฬิกาเปนระบบสํารองในการกําหนดเขตรับผิดชอบ การใชระบบนาฬิกานั้นก็มีหลักการงาย ๆ ดังนี้คือ
วางนาฬิกาสมมุติลงบนท่ีหมายโดยใชศูนยกลางของนาฬิกาอยูบนศูนยกลางของท่ีหมายของหมวด โดยสมมุติให 
เลข ๑๒ อยูขางหนาและ เลข ๖ อยูขางหลัง โดย ผบ.หมวดพยายามเลือกใหตรงกับลักษณะภูมิประเทศท่ี
เห็นชัดในพื้นท่ีนั้นแลวเขตรับผิดชอบของอาวุธก็กําหนดไดโดยใชหมายเลขช่ัวโมง  
 ค. แผนการยิงสนับสนุน (Fire Support Plan) ผบ.หมวดจะตองวางแผนการยิงสนับสนุนใหมีการยิง
สนับสนุนอยางใกลชิดกับแผนดําเนินกลยุทธตองพยายามใชอาวุธสนับสนุนท่ีมีอยูท้ังหมดใหมากท่ีสุด ผบ.หมวด
อาจรองขอการยิง ณ เปาหมายเฉพาะในเขตปฏิบัติการจากอาวุธท่ีไมไดอยูในความควบคุมของตนไดทําการ
ประสานการยิงของอาวุธสมทบท่ีข้ึนมากับตนกับแผนการยิงสนับสนุนของกองรอยไดสอดคลองกับแผนของ 
ผบ.หมวด เกี่ยวกับอาวุธท่ีมาสมทบประกอบดวย  
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  ๑) การใชข้ันตน ถาสามารถหาท่ีต้ังยิงบนหรือใกลแนวออกตีซึ่งมีพื้นท่ียิงและการตรวจการณ
ตลอดจนเสนทางไปยังท่ีหมายข้ันแรกได อาวุธสมทบก็เขาท่ีต้ังยิงนั้นกอนเวลาออกตีเพียงเล็กนอย ถาทําไมไดก็
ใหบางสวนหรือท้ังหมดของอาวุธสมทบตองตามสวนดําเนินกลยุทธไปกอน  
  ๒) การเปล่ียนแปลงท่ีต้ังยิงระหวางเสนทาง ตองวางแผนการไวสําหรับอาวุธท่ีจะเปล่ียนท่ีต้ังยิงในขณะ
ดําเนินกลยุทธอยูเมื่อการรุกคืบหนาของฝายเดียวกันบังทางยิง หรือการควบคุมการยิงกระทําไดลําบาก  
  ๓) การใชขณะตะลุมบอน อาวุธสนับสนุนท้ังหมดตองอยูในท่ีต้ังยิงท่ีสามารถคุมครองการเคล่ือนท่ีของ
หมูปนเล็กเขาสูแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย ตองทําการยิงชวยอยางหนาแนนท่ีสุดในระหวางการตะลุมบอน
และทําการยิงอยางตอเนื่องกันไปจนกวาทหารฝายเดียวกันไปถึงเขตปลอดภัยของการยิงนั้นขณะตะลุมบอน  
  ๔) ระหวางการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม ณ ท่ีหมาย ตองกําหนดพื้นท่ีต้ังยิงใหกับ
อาวุธแตละกระบอก ณ ท่ีหมาย  เสนทางท่ีจะเปล่ียนท่ีต้ังยิงไปยังท่ีหมายจะตองใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
ใหเขาท่ีต้ังยิงคุมครองเสนทางเขาตีโตตอบท่ีเปนอันตรายมากท่ีสุดไดแตเนิ่น ๆ  
 ง. การติดตอส่ือสาร (Communications)  ผบ.หมวด ควบคุมหมวดของตนโดยการส่ังการดวยวาจา
และทัศนสัญญาณ การติดตอกับท่ีบังคับการกองรอยกระทําโดยใชวิทยุ โทรศัพท พลนําสารและทัศนสัญญาณ  
  ๑) คําส่ัง (Order) คําส่ังการเขาตีออกใหกับหมวด ตอนและหมู ตามปกติจะเปนการส่ังดวยวาจาโดย
อาศัยหัวขอตามลําดับของหัวขอคําส่ังยุทธการ ผูบังคับหมวดจะตองแจงขาวสารตาง ๆ ในคําส่ังของตนดังตอไปนี้  
   ก) ขาวขาศึกท่ีแนนอน  ขาวของฝายเดียวกันรวมท้ังท่ีหมายของหนวยเหนือถัดไป ภารกิจและ
ท่ีต้ังของหนวยขางเคียง และอาวุธสนับสนุนของหนวยเหนือท่ีให  
   ข) ภารกิจของหมวดจะตองกลาวอยางชัดเจน ส้ัน ๆ  
   ค) สรุปหนทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด แนวความคิดของ ผบ.หมวด ภารกิจของแตละหมู, คําแนะนําใน
การเขาตะลุมบอนการระวังปองกัน การปฏิบัติท่ีจะทําลายการตอตานของขาศึกใกลท่ีหมาย คําแนะนําในการเสริม
ความม่ันคงและจัดระเบียบใหม ณ ท่ีหมาย คําแนะนําในการประสานการปฏิบัติแนวออกตี เวลาออกตี รูปขบวน 
ลําดับการเคล่ือนท่ีภายในรูปขบวน เสนทาง และแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย  
   ง) ท่ีต้ังของปฐมพยาบาลของกองพัน คําแนะนําเกี่ยวกับกระสุนท่ีนําไปและการเพิ่มเติมกระสุน
และรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับกิจการทางดานธุรการอื่น ๆ  
   จ) คําแนะนําในการติดตอส่ือสาร รวมท้ังสัญญาณนัดหมายตาง ๆ เชน สัญญาณฉุกเฉินสําหรับ
เล่ือนหรือยายการยิงของอาวุธกระสุนวิถีโคง หนาท่ีของรอง ท่ีอยูของ ผบ.หมวด และท่ีอยูของ ผบ.รอย.  
  ๒) การดําเนินการเขาตี (Attack Procedures) 
   ก) กลาวโดยท่ัวไป การควบคุมหมวดเปนงานท่ีลําบากมากท่ีสุดประการหนึ่งซึ่ง ผบ.หมวด
จะตองเผชิญในระหวางการดําเนินการเขาตีดังนั้นเพื่อใหสะดวกงายข้ึน ผบ.หมวดจะตอง  
    (๑) ใชสายการบังคับบัญชาใหมากท่ีสุดเพื่อใหการปฏิบัติการควบคุมเปนไปอยางแนนอน  
    (๒) กําหนดภารกิจโดยแนชัดใหแกผูบังคับหนวยรอง  
    (๓) เมื่อการเขาตีรุกคืบหนาไป ผบ.หมวดก็คงติดตามสถานการณใหทันอยูตลอดเวลา  
    (๔) จะตองประมาณสถานการณลวงหนาอยูตลอดเวลาเพื่อคล่ีคลายปญหาเฉพาะหนา  
    (๕) ใหแผนเขาตีมีความออนตัวเสมอ  
   ข) ท่ีรวมพลถึงฐานออกตี โดยปกติอาวุโสรองลงไปหรือตามท่ี ผบ.หมวดส่ังการเปนผูนําหมวด
เคล่ือนท่ีเขาฐานออกตีภายใตการควบคุมของ รอง ผบ.รอย 
   ค) ฐานออกตีถึงแนวออกตี การเคล่ือนท่ีจากฐานออกตีเริ่มข้ึนในเวลาท่ีคาดวาหนวยของหมวด
สามารถผานแนวออกตีในเวลาออกตี และในรูปขบวนท่ีกําหนดไวพอดี  
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   ง) การเคล่ือนท่ีจากแนวออกตีไปยังแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย สวนดําเนินกลยุทธของหมวด
ปนเล็กรุกคืบหนาไปอยางรวดเร็วและตอเนื่องกันจากแนวออกตีไปยังแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย พยายามใชการ
กําบังและซอนเรนโดยอาศัยการยิงสนับสนุนและควันใหมากท่ีสุด ความมุงหมายของการยิงสนับสนุนจากภายนอกหมวด
ก็คือเพื่อฆาหรือทําลายขาศึก ณ ท่ีหมาย ในขณะท่ีสวนดําเนินกลยุทธเคล่ือนท่ีไปยังแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทาย 
อาวุธสมทบและอาวุธในอัตราทําการยิงชวยเหลือคุมครองเสนทางการเคล่ือนท่ี เมื่อประสบกับการยิงหวังผลดวยอาวุธเบา
ของขาศึก ผบ.หมวดส่ังใหทําการยิงโตตอบทันทีดวยอาวุธสมทบและอาวุธในอัตรา หมูปนเล็กใดก็ตามท่ีถูกยิงจากอาวุธ
เบาของขาศึกก็ทําการยิงโตตอบทันที ผบ.หมวดอาจรองขอการยิงเพิ่มเติมจากภายนอกหมวดเพื่อขมการตานทานของ
ขาศึก ผบ.หมวด จะตองดํารงการยิงไวใหเหนือขาศึกและไมเล่ียงการตานทานของขาศึกไป ถาจําเปนก็ดําเนินกลยุทธดวย
การใชหนึ่งหมูปนเล็กหรือมากกวาทําลายลางการตานทานของขาศึกนั้นเสีย ถาหากหมวดถูกปนใหญหรือเครื่องยิงลูก
ระเบิดของขาศึกยิงเอาตามเสนทางเคล่ือนท่ีก็เคล่ือนท่ีผาน หรือออมพื้นท่ีท่ีกระสุนตกไปโดยเร็ว  
   จ) การตะลุมบอน หมวดปนเล็กจัดรูปขบวนหนากระดานในเมื่อเคล่ือนท่ีเขาใกลแนวประสานการ
ปฏิบัติข้ันสุดทาย ในขณะท่ีหมวดกําลังจัดรูปขบวน ผบ.หมวด ดูแลความเรียบรอยใหพรอมท่ีจะเขาตะลุมบอนและ
รายงานให ผบ.รอย. ทราบ กําหนดแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทายอยูภายในระยะ ๑๕๐ เมตร จากท่ีมั่นขาศึก ณ ท่ี
หมาย เพื่อท่ีจะสะดวกในการควบคุมและรักษาทิศทาง ผบ.หมวดจะกําหนดหมูหลักข้ึนในการตะลุมบอนโดยปกติ ผบ.
หมวดเคล่ือนท่ีอยูขางหลังหมูหลักในระหวางการตะลุมบอน รอง ผบ.หมวดอาจไดรับหนาท่ีใหชวยเหลือ ผบ.หมวด 
ควบคุมการตะลุมบอน หมวดเปดฉากการยิงไปยังท่ีหมายในขณะท่ีปรับรูปขบวนในแนวประสานการปฏิบัติข้ันสุดทายเลย
ทีเดียว และจะตองแนใจดวยวาการยิงนั้นมีเขตทาบทับกันเต็มท่ีหมาย ในขณะท่ีอาวุธสนับสนุนวิถีโคงเริ่มเล่ือนหรือยาย
การยิง เมื่อการปรับรูปขบวนเรียบรอยแลวอาวุธสนับสนุนเล่ือนหรือยายการยิง ผบ.หมวดก็ส่ังเขาตะลุมบอนดวยความ
ริเริ่มของตนเองหรือตามคําส่ังของ ผบ.รอย อาวุธสนับสนุนท้ังหมดจะยังไมเล่ือนหรือยายการยิงในขณะท่ีเริ่มเขา
ตะลุมบอนนอกจากอาวุธท่ีจะเปนอันตรายอยางมากมายตอหนวยเขาตะลุมบอน สวนมากไดแกปนใหญและ ค.๔.๒ ผบ.
รอยพิจารณาเวลาท่ีจะเล่ือนหรือยายการยิงของอาวุธแตละอยางดวยการตรวจการณดวยตนเอง การรายงานจากหนวย
รอง จากผูบังคับบัญชาหนวยยิงสนับสนุน และผูตรวจการณ การเล่ือนหรือยายการยิงจากอาวุธสนับสนุนการกระทําเมื่อ
ไดรับคําส่ังจาก ผบ.รอยหรือเมื่อพลยิงเห็นวาการยิงนั้นเกือบจะถูกบังทิศทางยิงแลว การเล่ือนหรือยายการยิงนั้นจะตอง
วางแผนไวกอน รวมท้ังบริเวณโดยประมาณท่ีหนวยเขาตะลุมบอนจะเขาไปถึงกอนเวลาเล่ือนหรือยายการยิงสัญญาณ
เล่ือนหรือยายการยิง และบุคคลท่ีจะใหสัญญาณ หมวดท่ีทําการเขาตะลุมบอนจะไมหยุดการเคล่ือนท่ีในเมื่อไดเล่ือนหรือ
ยายการยิงไปแลว พลยิงหรือ ผบ.ตอนอาวุธสนับสนุนวิถีราบตองคาดการไวลวงหนาถึงการเขามาในเขตอันตรายของ
หนวยตะลุมบอน และเล่ือนหรือยายการยิงไปในเมื่อหนวยเขามาถึง เมื่อการตะลุมบอนรุกคืบหนาไป อาวุธวิถีราบหรือ
โคงอื่น ๆ ก็เล่ือนหรือยายการยิงออกไปเมื่อหนวยตะลุมบอนบังทางยิงขณะท่ีหนวยตะลุมบอนเขาใกลท่ีมั่นขาศึก ผบ.
หมวดจะตองใชอาวุธในความควบคุมของตนใหมากท่ีสุด การยิงสนับสนุนกระทําไปยังขางหนาและทางปกในขณะท่ีหนวย
ตะลุมบอนเขาประชิดขาศึกเปนการยิงเพื่อทําลายกําลังของขาศึกท่ีผละออกไปจากการตะลุมบอน  
   ฉ) การเสร ิมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม ณ ท่ีหมาย การปฏิบัติของ ผบ.หมวดในทันท่ีท่ียึดท่ี
หมายไวได คือ วางอาวุธและกําลังของหมวดไวในท่ีซึ่งสามารถผลักดันการตีโตตอบของขาศึกซึ่งอาจจะเกิดข้ึนได 
แผนในการจัดระเบียบใหมและเพิ่มความแข็งแรง ณ ท่ีหมาย ซึ่งรวมอยูในคําส่ังการเขาตีของหมวดนั้นเปนรากฐาน
ในการจัดระเบียบใหมแตอยางไรก็ตามอาจจําเปนตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหเหมาะกับสถานการณอาวุธสนับสนุน
ท่ีมาสมทบและอยูในอัตราเปล่ียนท่ีต้ังยิงไปยังท่ีหมายโดยเร็ว ผบ.หมวด ตรวจตราดูในพื้นท่ีของหมวดและปรับปรุง
ท่ีต้ังรับเพิ่มเติม จัดการทดแทนบุคคลสําคัญท่ีไดรับบาดเจ็บหรือตาย จายกระสุน รายงานสถานการณ และ
สถานภาพกําลังพลและอาวุธกระสุนตอ ผบ.รอย นํากระสุนข้ึนไปขางหนา สงผูบาดเจ็บและเชลยศึกกลับขางหลัง 
ผบ.รอยจะใหคําส่ังในเมื่อมีการเขาตีตอไป ผบ.หมวดก็คงปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวยเชนเดิม และการวาง
แผนการเขาตีในภารกิจใหมตอไป  
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๑๐. สรุป  
 ก. ภารกิจของหมวดปนเล็กในการเขาตีคือ เขาประชิดและทําลาย หรือจับเปนเชลย  
 ข. โดยปกติหมวดปนเล็กจะเขาตีเปนสวนหนึ่งของกองรอย  
 ค. โดยปกติแลวแผนการเขาตีประกอบดวย  
  ๑) แผนดําเนินกลยุทธ  
  ๒) แผนการยิงสนับสนุน  
 ง. หมวดปนเล็กแบงสวนสําคัญออกเปน ๒ สวน  
  ๑) สวนบังคับบัญชา ไดแก บก.หมวด  
  ๒) สวนดําเนินกลยุทธ ไดแก หมูปนเล็ก ๓ หมู  
 จ. ผบ.หมวดจะตองแนใจวาแผนท่ีตนวางไวนั้นมีการระวังปองกัน การควบคุม ความออนตัว 
ความเร็วในการเคล่ือนท่ี และสามารถจะสนับสนุนซึ่งกันและกันได  
 ฉ. โดยปกติแลวในการตะลุมบอนมักนิยมใชรูปขบวนหนากระดาน  
 ช. แผนการยิงสนับสนุนนั้นตองใหมีการยิงสนับสนุนอยางใกลชิดกับแผนดําเนินกลยุทธ  
 ซ. ตัวเลขซึ่งเปนแนวทางสําหรับพิจารณากวางดานหนาในการเขาตีของหนวยทหารราบ  
  ๑) หมวด   ๑๐๐ - ๒๕๐  เมตร  
  ๒) กองรอย  ๒๐๐ - ๕๐๐  เมตร  
  ๓) กองพัน   ๕๐๐ - ๑๕๐๐  เมตร  
 

--------------------------------- 
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บทท่ี ๙ 
การประสานการปฏิบัติของทหารราบ - รถถัง 

(Tank - Infantry Coordination) 
๑. กลาวท่ัวไป (General) รถถังเปนอาวุธหลักในการรบดวยวิธีรุก ใชในการโถมกําลังรบเขาหาขาศึก โดยใช
ประโยชนสูงสุดจากอํานาจการยิง ความคลองตัว ความรวดเร็ว และอํานาจขมขวัญ ขอจํากัดเกี่ยวกับความเร็ว
ของรถถังข้ึนอยูกับทหารราบเดินเทา ถาไมตองการขีดความสามารถสูงสุดอันนี้ของรถถัง รูปขบวนท่ีใช
เปล่ียนไปตามสถานการณภูมิประเทศและ/หรือการตอสูรถถังของขาศึกท่ีจํากัดการเคล่ือนท่ีของรถถัง  
 ก. ความรับผิดชอบของทหารราบ (Infantry Responsibilities) ผบ.หมวดปนเล็กใชหมวดของตนและ
กําหนดวิธีปองกันข้ันตนใหกับรถถัง เมื่อการเขาตีดําเนินตอไป ผบ.หมู จะตัดสินใจวาจะใหการปองกันรถถัง
อยางไร ดวยระยะใกลหรือระยะไกล การตัดสินใจของ ผบ.หมู ในการใชแบบในการปองกันข้ึนอยูกับลักษณะภูมิ
ประเทศและสถานการณ  
 ข. ความรับผิดชอบของรถถัง (Tank Responsibilities) รถถังสามารถสนับสนุนดวยการยิงเล็งตรงได
อยางแมนยําและรวดเร็วใหกับทหารราบ หนาท่ีประการท่ี ๒ คือชวยในการตอสูรถถัง  โดย ผบ.หนวยรถถัง 
เปนผูกําหนดวิธีใชรถถังซึ่งจะข้ึนอยูกับสถานการณ ภูมิประเทศ ภารกิจของหนวยสนับสนุน และแนวความคิด
ในการปฏิบัติในเบ้ืองตน  
๒. ขีดความสามารถและขีดจํากัดของรถถัง (Tank Capabilities and Limitations) 
 ก. ขีดความสามารถ (Capabilities) รถถังมีขีดความสามารถสําคัญ ๔ ประการ คือ  
  ๑) อํานาจการยิง รถถังจะมีปนใหญเปนอาวุธหลัก ปนกลขนาด .๕๐ นิ้วติดต้ังบนปอมปน และ 
ปนกลรวมแกนขนาด ๗.๖๒ มม. เชน รถถังแบบ M 60 A 1 มีอาวุธหลักคือปนใหญขนาด ๑๐๕ มม. ปนกล
ขนาด .๕๐ นิ้ว ฐานกลม และปนรวมแกนขนาด ๗.๖๒ มม.  
  ๒) มีเกราะปองกัน รถถังมีเกราะหนาพอท่ีจะตานทานการยิงจากปนเล็กและสะเก็ดระเบิดได การ
ปองกันนี้ชวยใหเกิดผลในการบุก  
  ๓) ความคลองตัว รถถังสามารถวิ่งในภูมิประเทศไดอยางคลองตัว ทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
รวมกําลังและดําเนินกลยุทธ สามารถขามคูไดกวาง ๕ ฟุต ขามน้ําลึก ๔ ฟุต โดยไมตองใชเครื่องชวยพิเศษใน
การขาม และสามารถไตขามเครื่องกีดขวางขนาดสูง ๓ ฟุต  
  ๔) อํานาจขมขวัญ อํานาจการยิง เกราะปองกัน และความคลองตัวของรถถังเมื่อรวมกันกอใหเกิด
อํานาจขมขวัญ  
 ข. ขีดจํากัด (Limitations) 
  ๑) ขีดจํากัดในตัวของมันเอง ไดแก ขนาด น้ําหนัก เสียงดัง และการจํากัดในการตรวจการณ  
  ๒) ส่ิงกีดขวางตามธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีเปนขอจํากัดในการใชรถถัง โคลนลึก พื้นดินท่ีเปนหิน
หรือไม ปาทึบ พื้นท่ีลุม และบริเวณพื้นท่ีไมราบเรียบยากลําบากท่ีกระจายอยูท่ัวไป ภูมิประเทศอื่น ๆ ท่ัวไปท่ี
รถถังใชไดอยางคลองตัว เปนภูมิประเทศท่ีดีท่ีสุดสําหรับใชรถถังเขาปฏิบัติการ  
  ๓) ส่ิงกีดขวางท่ีมนุษยสรางข้ึน ส่ิงกีดขวางท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อใชขวางชองทางเคล่ือนท่ีของรถถัง
เปนขอจํากดัในการใชรถถังท่ีพบบอยไดแก คูดักรถถัง ถนนท่ีถูกปดกั้นดวยทุนระเบิดและการวางอาวุธดักรถถัง
พื้นท่ีส่ิงปลูกสรางก็เปนส่ิงกีดขวางของการใชรถถัง เชนเดียวกัน  
๓. รถถังและชุดรบทหารราบ (Tank and Infantry Teamwork) ในการปฏิบัติการของหมูปนเล็กกับรถถัง
มีข้ันตอนท่ีสําคัญ ๒ ข้ันตอน คือ การเคล่ือนท่ีเขาปะทะ และการดําเนินการเขาตี  
 ก. การเคล่ือนท่ีเขาปะทะ (Movement to Contact)  ในระหวางการเคล่ือนท่ีเขาปะทะอํานาจการ
ยิงระยะไกลของรถถังจะใหการปองกันยานเกราะของขาศึกและทหารราบขาศึกได  ทหารราบจะใหการระวัง



วิชา การรบดวยวิธีรุก ๒ - ๔๒ - 

ปองกันโดยใกลชิดแกรถถังจากการซุมโจมตีดวยอาวุธระยะใกลของทหารราบขาศึก  การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ของรถถัง และทหารราบท่ีจะชวยเหลือกันไดอยางเดนชัด 
  ๑) ภูมิประเทศเปด ในภูมิประเทศเปดรถถังชวยในการระวังปองกันใหแกทหารราบในขณะ
เคล่ือนท่ีไปขางหนา หรือในทางกลับกันทหารราบอาจเปนสวนเฝาตรวจใหกับรถถัง (ดูรูปท่ี ๙ - ๓) 
 

 
 

รูปท่ี ๙ – ๓ ภูมิประเทศเปด 
 

 ๒) ภูมิประเทศรกทึบ (ภูมิประเทศปด) ในพื้นท่ีท่ีมีตนไมหนาแนน หรือพื้นท่ีปา ทหารราบจะเคล่ือนท่ี
นํารถถังและรถถังจะเปนสวนเฝาตรวจ ถาสามารถดําเนินการไดทหารราบอาจสับเปล่ียนหนาท่ีกันโดยจะไม
ปฏิบัติการในการไลติดตามขาศึกแตจะเปนสวนใหการปองกันอยางใกลชิดแกรถถัง ซึ่งการปองกันของทหาร
ราบอยางใกลชิดแกรถถังนั้นไมใชเปนการยืนอยูใกลชิดกับรถถัง แตเปนการเขาปะทะกับขาศึกไดกอนท่ีขาศึกจะ
ทําการยิงรถถัง การเลือกรูปขบวน การใชเทคนิคการเคล่ือนท่ีและระยะหางระหวางหนวยจะข้ึนอยูกับปจจัย 
METT – T ดังแสดงตามรูป (ดูรูปท่ี ๙ - ๔) 
 ข. การดําเนินการเขาตี (Actions on Contact/Attack) แผนข้ันตนใชสําหรับทําการปะทะกับขาศึก
โดยมิไดคาดหมายและทําการเขาตีแบบเรงดวน หรือแผนการเขาตีแบบประณีตท่ีเตรียมการไวเปนอยางดี โดย
ใชการยิงและการดําเนินกลยุทธเหมือนกันท้ังสองอยาง พึงหลีกเล่ียงการจํากัดรูปขบวนและกําหนดการปฏิบัติท่ี
ตายตัวตามท่ีฝกไว รถถังอาจเริ่มตนดวยการใชเปนฐานยิงและอาจทําการยิงตรงและเคล่ือนท่ีรวมกันหรือ
แยกกันกับทหารราบ โดยรถถังอาจทําการบุกเขาตีขาศึก หรือเคล่ือนท่ีอยางโดดเด่ียวไปยังท่ีหมาย เมื่ออาวุธ
ตอสูรถถังถูกยิงกดดันไว 

สวนเฝาตรวจ 
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รูปท่ี ๙ – ๔ ภูมิประเทศปด 
 

วิธีที่ไมใช วิธีที่ใช 

วิธีที่ใช วิธีที่ไมใช 
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๔. การติดตอสื่อสาร (Communications) การติดตอส่ือสารระหวางทหารราบ – รถถัง ข้ึนอยูกับการจัดต้ัง
และการตกลงกัน การติดตอส่ือสารระหวางหมูและรถถังอาจกําหนดดวยสัญญาณมือและแขน ทัศนสัญญาณ หรือ
ใชโทรศัพทรถถังทหารราบ หนวยทหารราบท่ีใหญกวาปกติจะใชวิทยุ  
 ก. โทรศัพททายรถถัง เปนวิธีติดตอท่ีดีท่ีสุดระหวางหมูปนเล็กและรถถัง ซึ่งติดต้ังไวท่ีขางหลัง
ทางขวาของรถถัง มีสายยาวเพียงพอ (ประมาณ ๔๐ ฟุต) ท่ีจะใชไดท้ัง ๒ ขางของรถ ในการสงขาวสารตองชา
และชัดเจน เมื่อใชติดตอเสร็จแลวใหเก็บโทรศัพทลงกลองและปดฝาใหเรียบรอย  
 ข. ดวยสายตา เมื่อสามารถติดตอดวยสายตาระหวางผูบังคับรถถังและ ผบ.หมู ได การติดตอส่ือสารอาจ
ใชสัญญาณมือและแขน สัญญาณมือและแขนมาตรฐานนํามาใชในการบอกใหเปล่ียนทิศทาง หยุด ไปขางหนาและ
หยุดยิง ทัศนสัญญาณถูกนํามาใชมาก เมื่อผูบังคับรถถังเปดฝาครอบออกและติดตอดวยสายตากับ ผบ.หมู ในชวง
กอนการประสาน ทัศนสัญญาณสามารถนํามาใชไดแมสถานการณจําเปนตองปดฝาครอบแลว กอนการเขาตี 
ผบ.หมูปนเล็กควรใหสัญญาณมือและแขนแกผูบังคับรถถัง ตัวอยางการติดตออยางงาย ๆ ตอไปนี้จะชวยการ
ประสานของรถถัง-ทหารราบ  
  ๑) ทหารราบติดตอกับรถถัง  
   ก) โบกแผนผาสัญญาณ หมายถึง ฝายเดียวกัน สัญญาณนี้มีประโยชนมากเมื่อฝายเดียวกันจะ
ไดรับอันตรายจากการยิงของรถถัง  
   ข) ทหารราบ ๒ คน ยกเครื่องมือขุดดินหรือปนเล็กข้ึนและยืนอยูกับท่ีหมายความวารถถังจะ
ไมไดรับอันตรายในการผานเขาไประหวางผูใหสัญญาณท้ัง ๒ คน สัญญาณนี้ใชเมื่อรถถังและทหารราบเขามาอยู
รวมกัน  
   ค) เหมือนกับสัญญาณ “ใชได” ดวยการยกมือเหยียดนิ้วออกใหนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ีสัมผัสกัน
เปนวงกลม หมายคําวา “เขาใจ” หรือ “ถูกเปาหมาย”  
   ง) ช้ีท่ีปากของตัวเอง หมายความวา “ตองการพูดดวย”  
  ๒) รถถังติดตอกับทหารราบ  
   ก) กระดกปนข้ึน-ลง หมายความวา “รับสัญญาณไดและเขาใจแลว”  
   ข) แสดงธงท่ีปอมปน หมายความวา “รถถังอยูในอันตราย ตองการทหารราบชวยเหลือ”  
   ค) กระดกปนข้ึนสูงสุด หมายความวา “จะยังไมยิงจนกวาจะไดรับคําแนะจากทานมากกวานี้” 
หรือ “ปลอดภัยท่ีจะไปขางหนารถถัง”  
   ง) หมุนปอมปนจากตําแหนงใชยิงไปตําแหนงอื่น หมายความวา “รถถังกระสุนหมดหรือ
น้ํามันหมดและตองถอนตัวแตจะกลับมาใหมโดยเร็วท่ีสุด”  
   จ) สัญญาณฉุกเฉินอื่น ๆ อาจกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติประจําของหนวย  
๕. การปองกันใหรถถัง (Tank Protection) 
 ก. การปองกันใกลชิด (Physical Protection) เมื่อทัศนวิสัยจํากัดในปา พุมไมหนาแนน ปาหญาสูง 
หรือเมื่อมีหมอกหรือควันปกปดการตรวจการณ ซึ่งชวยการซอนพรางใหกับชุดลาสังหารรถถังของขาศึก หมูจะ
ใหการปองกันระยะใกลแกรถถังโดยใช ๑ พวกยิงเคล่ือนท่ีอยูกับรถถังตลอดเวลา พวกยิงท่ีเหลือเคล่ือนท่ีตามใน
ระยะหาง ๔๐ - ๖๐ เมตร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับทัศนวิสัย พวกยิงท่ีอยูกับรถถังรักษาระยะใหใกลรถถังมากท่ีสุดใน
ระยะ ๑๐ - ๑๕ เมตร (ดูรูปท่ี ๙ - ๕) พวกยิงนี้ไมควรเคล่ือนท่ีไปขางหนารถถัง ยกเวนเมื่อผานสนามทุนระเบิด
หรือเครื่องกีดขวางอื่น ๆ ปกติ ผบ.หมู อยูบริเวณกึ่งกลางชุดทหารราบ-รถถัง  
 ข. สนับสนุนดวยการยิงระยะใกล ในภูมิประเทศเปด รถถังอาจตองการการปองกันดวยการยิงจากปน
เล็กถึงระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ผบ.หมู สนับสนุนรถถังดวยการยิงและการเคล่ือนท่ี ๑ พวกยิงตองอยูใน
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ตําแหนงท่ีคุมกันรถถังดวยการยิงไดตลอดเวลา การเคล่ือนท่ีของหมูตองรักษาระยะใหรถถังอยูในสายตา
ตลอดเวลาและระยะตองไมหางเกินกวา ๓๐๐ เมตร (ดูรูปท่ี ๙ - ๖)  
 ค. สนับสนุนดวยการยิงระยะไกล ในพื้นท่ีราบ ภูมิประเทศเปด รถถังอาจไดรับการปองกันดวยการยิง
ระยะไกลจากปนเล็ก (๓๐๐ - ๖๐๐ เมตร) (ดูรูปท่ี ๙ - ๗) เมื่อสนับสนุนรถถังดวยการยิงระยะไกล หมูไม
เคล่ือนท่ีไปกับรถถัง แตอยูในตําแหนงท่ีทําการยิงไปทางปกของรถถังได ดังนั้นทหารราบขาศึกจะไมสามารถเขา
มาไดอาจใช ป.และ ค. ทําการยิงกระสุนแตกอากาศเหนือรถถัง เพื่อปองกันกําลังฝายขาศึกท่ีจะเขาโจมตีดวย
อาวุธตอสูรถถังระยะใกล  
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5 – 10 เมตร 

40 – 60 
เมตร 

(1      1)  

(2      1)  

รูปท่ี ๙ - ๕ การปองกันใกลชิด 
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ประมาณ
300 เมตร 

รูปท่ี ๙ - ๖ การสนับสนุนดวยการยิงระยะใกล 
 

300 – 600 เมตร 

รูปท่ี ๙ - ๗ การสนับสนุนดวยการยิงระยะไกล 
 

(1      1)  (2      1)  

(1      1)  
(2      1)  

กระสุนปนใหญแตกอากาศ 
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 ง. ทหารราบข้ึนนั่งบนรถถัง ภายใตสภาพการณท่ีแนนอน ทหารราบอาจข้ึนนั่งบนรถถัง วิธีนี้เปนการ
ขนสงท่ีไมใชการเขาตี ตามธรรมดา ๑ หมูไปกับรถถัง ๑ คัน โดยข้ึนขางหนาและลงทางขาง ผบ.หมู เปนผูข้ึน
และลงเปนคนสุดทายและใหสัญญาณผูบังคับรถถังวาหมูพรอมจะเคล่ือนท่ี  เมื่อรถถังหยุดทหารราบลงจาก
รถถังแลวปรับขบวน (ดูรูปท่ี ๙ – ๘) 
 

 

 
 
 

รูปท่ี ๙ – ๘ ตัวอยางทหารราบข้ึนนั่งบนรถถัง 
 

๖. การกําหนดเปาหมาย (Methods of Target) 
 ก. ระบบนาฬิกา ใชระบบนาฬิกาในการกําหนดเปาหมาย โดยใชโทรศัพทรถถังทหารราบ กําหนดใช
ทิศทางขางหนารถถังเปนทิศ ๑๒ นาฬิกา แลวเตือนใหผูบังคับรถถังไดเตรียมตัว (คําส่ังเตือน) ใหผูบังคับรถถัง
มองไปยังทิศทางท่ีถูกตอง (ทิศทาง) ดวยการบอกทิศทางเปนระบบนาฬิกา อธิบายใหผูบังคับรถถังทราบถึง
ความตองการผลการยิงและจะใหยิงเมื่อใด (การมอบเปาหมาย) บอกใหทราบวาทหารราบสามารถตรวจผลการ
ยิงเริ่มยิงและหยุดยิงเมื่อใด (การควบคุม) การอธิบายลักษณะเปาหมายจะชวยใหผูบังคับรถถัง ตัดสินใจวาจะใช
อาวุธแบบใด (ดูรูปท่ี ๙ – ๙)  
 ข. กระสุนสองวิถี เมื่อการกําหนดเปาหมายยากท่ีจะใหผูบังคับรถถังทราบท่ีต้ังเปาหมายได ผบ.หนวย
ทหารราบ อาจกํากับการยิงโดยใชกระสุนสองวิถี  
 ค. การยิงช้ีเปา ผบ.หมู สามารถกํากับการยิงของรถถังโดยการยิงช้ีเปาดวย M 203 และ LAW  
 
 

ผบ.หมู ปล. นายพวกยิง พล ปลก. 

พล ปลก.ผช. 

นายพวกยิง พล ปลก. พล ปลก.ผช. พล ปล. 
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รูปท่ี ๙ – ๙ ระบบนาฬิกาในการกําหนดเปาหมาย 
 

 ง. ควันและเครื่องทําควัน เมื่อการกําหนดเปาหมายกระทําไดยากและผูบังคับรถถัง จะเขาใจท่ี
ต้ังเปาหมายได สามารถใชระเบิดควันมาแสดงท่ีต้ังเปาหมายได ปกติใชในภูมิประเทศปด หรือพื้นท่ีส่ิงปลูกสราง
ในท่ีซึ่งหมูสามารถเคล่ือนท่ีเขาใกลท่ีหมายได  
 จ. สัญญาณมือและแขน ช้ีทิศทางของเปาหมายโดยการช้ีดวยแขนและมือ หรือดวยปนเล็ก บอก
ระยะดวยสัญญาณมือ สงสัญญาณใหพลประจํารถยิงไกลข้ึน (ช้ีหัวแมมือข้ึน) หรือยิงตํ่าลง (ช้ีหัวแมมือลง) ให
สัญญาณจนยิงถูกเปาหมาย ใหยิงไปทางขวาหรือซายก็ใหสัญญาณไดดวยวิธีนี้ เมื่อยิงถูกเปาหมายและจะใหยิง
ตอไปก็นําสัญญาณ "ใชได" มาใช ถาไมตองการใหทําการยิงตอไป ก็ใหสัญญาณหยุดยิง ผูใหสัญญาณในการ
กําหนดเปาหมายควรอยูขางหลังทางขวาของรถถังท่ีทําการยิงในระยะประมาณ ๑๕ เมตร  
๗. ยุทธวิธี ทหารราบ -รถถัง (Methods of Attack) วิธีการเขาตี มี ๓ วิธี ในการเขาตีดวยทหารราบ - 
รถถัง ปกติหมูปนเล็กรวมในการเขาตีของทหารราบ-รถถังกับหมูปนเล็กอื่น ๆ ในหมวด  
 ก. เขาตีบนเสนทางหลักเดียวกัน (Single Axis Attack) การเขาตีโดยใชเสนหลักการรุกเดียวกันอาจ
ปฏิบัติดวยวิธี ๑ ใน ๒ วิธีคือ.-  
  ๑) ทหารราบเคล่ือนท่ีกอน (Different Speed) หมูปนเล็กรุกไปขางหนาภายใตการยิงคุมกันของ
รถถัง จนกระท่ังถึงท่ีเตรียมตะลุมบอนและเขายังแนวประสานการปฏิบัติข้ึนสุดทาย เวลาเดียวกันนี้รถถังจะ
ไดรับสัญญาณใหรุกไปขางหนารวมกับทหารราบในการเขาตะลุมบอน (นําทหารราบ) วิธีนี้ตองระวังไมใหทหาร
ราบตองเสียเวลาคอยรถถังในการเขายึดท่ีหมายนานเกินไป การปฏิบัติวิธีนี้เปนการใชความคลองตัวและการขม
ขวัญของรถถัง  

ระยะ – 100 เมตร 
ทิศ – 1 นาฬิกา 
ลักษณะเปาหมาย 
บังเกอรขาศึกและ 
ระยะ – 300 เมตร 
ทิศ – 10 นาฬิกา 
ลักษณะเปาหมาย – ท่ีต้ัง ค.ขาศึก 

ท่ีต้ัง ค.ขาศึก 
ขางหนา 

บังเกอรขาศึก 
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  ๒) เคล่ือนท่ีพรอมกัน (Same Speed) เมื่อตองการชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางใกลชิด รถถัง
และหมูปนเล็กรุกไปขางหนาพรอมกัน หมูปนเล็กและรถถังใชประโยชนจากการยิงประกอบการเคล่ือนท่ีรวมกัน
ตามความจําเปนของสถานการณ โดยทหารราบใหการปองกันแกรถถัง รถถังและทหารราบเขาตะลุมบอนจากท่ี
เตรียมตะลุมบอนรวมกัน เคล่ือนท่ีเขาสูท่ีเตรียมตะลุมบอนโดยการยิงประกอบการเคล่ือนท่ีเปนข้ัน ๆ การเขาตี
วิธีนี้งายตอการควบคุม รุกเขาท่ีหมายไดเร็ว วางแผนไดงาย อยางไรก็ดีรถถังจะเสียความเร็วเหลือเทาทหารราบ
โดย ผบ.หมู ควบคุมความเร็วของรถถังโดยใชสัญญาณหรือโทรศัพทรถถังทหารราบ นําวิธีปฏิบัตินี้มาใชเม่ือ 
ผบ.หมวดปนเล็ก พบวาภูมิประเทศจํากัดตอการตรวจการณและยากตอการควบคุมรถถัง หมูปนเล็ก การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยใหประสบความสําเร็จของชุดทหารราบ - รถถัง  
 ข. เขาตีคนละเสนหลัก (Converging Axes Attack) การเขาตีวิธีนี้ ใชเสนทางในการรุกเขาสูท่ีหมาย
คนละเสนทาง ซึ่งอาจกอใหเกิดการจูโจมและบังคับใหขาศึกตอสู ๒ ทิศทาง โดยท่ัวไปถาใชการเขาตีคนละเสน
หลักแลวมาบรรจบกันทหารราบเคล่ือนท่ีบนเสนทางหลักหนึ่งและรถถังเคล่ือนท่ีบนเสนทางหลักอื่น จะเสียผล
ในการขมขวัญเพราะรถถังตองชะลอความเร็วใหเทากับทหารราบ การประสานตลอดการเขาตียากกวาวิธีอื่น 
ปกติรถถังจะสนับสนุนดวยการยิงจนทหารราบพรอมเขาตะลุมบอน แลวกําลังท้ัง ๒ หนวย เขาบรรจบและรุก
เขาท่ีหมายพรอมกัน ความตองการใหรถถังนําทหารราบเขายึดบนท่ีหมาย  
 ค. สนับสนุนดวยการยิง (Support by Fire) ความตองการใชวิธีนี้นอยท่ีสุด ประกอบดวยการเขาตี
ของทหารราบและรถถังสนับสนุนดวยการยิง ใชการเขาตีวิธีนี้เมื่อสภาพการณไมอํานวยใหการปองกันรถถังได
ในขณะเขาตี เมื่อชองผานเครื่องกีดขวางมีจํากัด หรือแนวทางเคล่ือนท่ีขาดการคุมกัน รถถังควรเขารวมกับ
ทหารราบบนท่ีหมาย  
๘. ขอพิจารณาความปลอดภัย (Safety Considerations) 
  ๑) ไมเคล่ือนท่ีไปขางหนารถถังขณะรถถังทําการยิง (แรงอัดปากลํากลองท่ีระยะ ๒๐ เมตรทาง
ขางของรถถัง)  
  ๒) ข้ึนและลงรถถัง ขณะหยุดและปอมปนไมใชงานเทานั้น ข้ึนขางหนาและลงทางขางรถถัง  
  ๓) รถถังมีมุมเล้ียวแคบ อยูใหหางพนมุมเล้ียวของรถถังตลอดเวลา  
  ๔) เมื่อข้ึนหรือลงรถถัง เทาและแขนตองอยูพนสายพาน  
  ๕) เมื่ออยูบนรถถัง แขนขาและยุทโธปกรณตองไมยื่นพนขอบตัวรถ  
  ๖) ไมสูบบุหรี่ เมื่ออยูบนรถถัง  
  ๗) ทหารราบอยูใหพนระยะอันตราย เมื่อรถถังเติมเช้ือเพลิงและกระสุน  
 

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

             หนา 
 

บทท่ี ๑ กลาวท่ัวไป            ๑ 
บทท่ี ๒ ข้ันการเตรียมการ           ๒ 
บทท่ี ๓ ข้ันการปฏิบัติ          ๑๓ 
บทท่ี ๔ ข้ันการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม      ๒๑ 
บทท่ี ๕ การขยายผลและการไลติดตาม        ๒๓ 
บทท่ี ๖ การเขาตีเวลากลางคืน         ๒๔ 
บทท่ี ๗ การแทรกซึม          ๒๙ 
บทท่ี ๘ หมวดปนเล็กในการรบดวยวิธีรุก        ๓๒ 
บทท่ี ๙ การประสานการปฏิบัติของทหารราบ – รถถัง      ๔๑ 
 
 
 



วิชา การรบดวยวิธีรุก ๒ - ๕๑ - 

 

วิชา การรบดวยวิธีรุก ๒ 
 
 

หลักสูตรนักเรียนจา พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน 
ศูนยการฝก หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

คายกรมหลวงชุมพร  สัตหีบ  ชลบุรี 
 

 

 

 

 

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
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