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วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

หมูปนเล็ก (Rifle Squad)
๑. กลาวทั่วไป (General) ภารกิจของหมูปนเล็กคือ คนหา เขาประชิดและทําลายขาศึก ดวยการยิงและการ
ดําเนินกลยุทธหรือผลักดันการเขาตีของขาศึกดวยการรบประชิด
๒. การจัดของหมูปนเล็ก (Organization of the rifle squad) หมูปนเล็กประกอบดวย ๒ พวกยิง ในแต
ละพวกยิงใชอาวุธและควบคุมโดยนายพวกยิง
๓. การประกอบกําลัง (Composition of the rifle squad) หมูปนเล็กมีกําลังพล ๑๑ นาย ซึ่งประกอบดวย
ผูบังคับหมู ๑ นาย กับอีก ๒ พวกยิง พวกยิงละ ๕ นาย ซึ่งประกอบดวย นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด พลปน
เล็กกล พลปนเล็กกลผูชวยและพลปนเล็ก ๒ นาย
๔. อาวุธของหมูปนเล็ก (Weapons)
ก. อาวุธในอัตราของหมูปนเล็ก (Organic weapons)
๑) ผบ.หมู ใชอาวุธ ปลย.M 16 และดาบปลายปน
๒) นายพวกยิง ใชอาวุธ ปลย.M 16 เครื่องยิงลูกระเบิด M 203 และดาบปลายปน
๓) พลปนเล็กกล ใชอาวุธ ปลก. (อาวุธกลของหมู) (Squad automatic weapon ; SAW) และ
มีดสนามแบบ K - Bar
๔) พลปนเล็กกลผูชวย ใชอาวุธ ปลย.M 16 และดาบปลายปน
๕) พลปนเล็ก ใชอาวุธ ปลย.M 16 และดาบปลายปน
ข. กระสุน (Ammunition)
๑) สําหรับ ปลย.M 16
ก) กระสุนธรรมดา ขนาด ๕.๕๖ มม. M 855 (รุนเกา M 193)
ข) กระสุนสองวิถี ขนาด ๕.๕๖ มม. M 856 (รุนเกา M 196)
ค) กระสุนซอมรบ ขนาด ๕.๕๖ มม. M 200
๒) สําหรับปนเล็กกล (อาวุธกลของหมู)
ก) กระสุนธรรมดาและกระสุนสองวิถี ขนาด ๕.๕๖ มม. พรอมสายกระสุนดวยอัตราสวน ๔/๑
สําหรับกระสุนรุนเกาใชกับซองกระสุนชนิด ๓๐ นัด
ข) กระสุนซอมรบขนาด ๕.๕๖ มม.พรอมสายกระสุนแบบ M 27
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รูปที่ ๑-๑ หมูปนเล็กนาวิกโยธิน
๓) เครื่องยิงลูกระเบิด M 203
ก) ลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม.ชนิดระเบิดแรงสูง สองความมุงหมาย (High Explosive Dual
Purpose ; HEDP) M 433 E1 (สังหารบุคคล/เจาะเกราะ)
ข) ลูกระเบิดยิงขนาด ๔๐ มม.ชนิดฝก M 407 A1
ค) ลูกระเบิดยิงชนิดปราบปรามจลาจล และทําสัญญาณ
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ง) ลูกระเบิดยิงชนิดระเบิดแรงสูง สังหารบุคคล M 406 ระเบิดแตกอากาศ M 397 ระเบิด
สังหารบุคคล M 576 และกระสุนเจาะเกราะ M 463 ซึ่งจะใชจนหมดรุนที่ผลิตออกมาแลว
ค. อาวุธและวัตถุระเบิดที่เพิ่มเติมใหกับหมูปนเล็ก (Supplementary weapons and
ammunition)
๑) ระเบิดทําลาย
๒) ทุนระเบิดวงเดือน (Claymore mine)
๓) ระเบิดขวางทั้งชนิดสังหาร ควัน หรือแกส
๔) อาวุธเบาโจมตี (Light Assault Weapon)
๕) เครื่องทําสัญญาณผิวพื้น และเครื่องมือสองสวาง
ง. อาวุธตอไปนี้สามารถใชรวมกับหมูปนเล็ก (The following weapons can be employed in
conjunction with the squad)
๑) ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. (M 60)
๒) อาวุ ธประทั บไหล โ จมตี อเนกประสงค (Shoulder-launched Multipurpose Assault
Weapon ;SMAW) หรือเครื่องยิงจรวด ขนาด ๘๓ มม.MK.153
๓) ปก. .๕๐ (M.2)
๔) ปก. ๔๐ มม.(MK.19)
๕) ค.๖๐ มม. หรือ ๘๑ มม.
๖) อาวุธตอสูรถถัง ดรากอน/โทว
๗) ปนใหญสนาม
๘) ปนใหญเรือ
๙) การสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด จากเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร
๕. หนาที่ของแตละบุคคลในหมูปนเล็ก (Duties of Individuals)
ก. โดยทั่วไป ทุกคนในหมูปนเล็กตองรูหนาที่ของแตละคนในหมู เพื่อใหสามารถสับเปลี่ยนหนาที่กัน
ได สําหรับนายพวกยิงและ ผบ.หมู ตองรูหนาที่ของผูบังคับหนวยสูงขึ้นไปอีก ๑ ระดับ
ข. ผบ.หมู (Squad Leader) ปฏิบัติตามคําสั่ง ผบ.มว. ใหสําเร็จลุลวงไป รับผิดชอบในเรื่องระเบียบ
วินัย การฝก การควบคุม กํากับดูแลและความเปนอยูของหมูในทุกโอกาส รักษาสภาพการปรนนิบัติบํารุงและ
การใชอาวุธยุทโธปกรณใหคุมคาในการรบและรวมถึงความรับผิดชอบในการใชหมูทางยุทธวิธี ควบคุมวินัยการ
ยิงและการดําเนินกลยุทธของหมู ผบ.หมู ตองเลือกที่อยูที่สามารถรับคําสั่งจาก ผบ.หมวด สามารถตรวจการณ
และควบคุมหมูไดดีที่สุด
ค. นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด (Fire Team Leader/Grenadier) ปฏิบัติตามคําสั่ง ผบ.หมู ให
สําเร็จลุลวงไป รับผิดชอบการควบคุมและวินัยการยิง ของพวกยิง รักษาสภาพการปรนนิบัติบํารุง และการใช
อาวุธยุทโธปกรณใหคุมคา นายพวกยิงตองเลือกที่อยูของตนในตําแหนงที่สามารถควบคุมและตรวจการณพวก
ยิงของตนไดดีที่สุด เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง ผบ.หมู ไดสําเร็จ นายพวกยิงรับผิดชอบในการใชเครื่องยิง
ลูกระเบิด และจะอยูใกลกับพลปนเล็กกล เพื่อสะดวกในการควบคุมการยิง ความรับผิดชอบในหนาที่หลัก
เชนเดียวกับผูบังคับหนวย ยกเวน ความสูญเสียของหนวย นายพวกยิงอาวุโสทําหนาที่ผูชวย ผบ.หมูดวย
ง. พลปนเล็กกล (Automatic Rifleman) ปฏิบัติตามคําสั่งของนายพวกยิง รับผิดชอบการใช ปลก.
และการปรนนิบัติบํารุงอาวุธยุทโธปกรณของตน ปกติอยูใกลกับนายพวกยิง

-๔-

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

จ. พลปนเล็กกลผูชวย (Assistant Automatic Rifleman) ปฏิบัติตามคําสั่งนายพวกยิง รับผิดชอบ
ในการใชและปรนนิบัติบํารุงอาวุธยุทโธปกรณของตน เปนผูนําซองกระสุนและ/หรือหีบกระสุนที่ใชกับ ปลก.
และพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่เปนพลปนเล็กกล
ฉ. พลปนเล็กหมายเลข ๑ (Rifleman No.1) ปฏิบัติตามคําสั่ง นายพวกยิง รับผิดชอบการใชและ
ปรนนิบัติบํารุงอาวุธยุทโธปกรณของตน พลปนเล็กจะไดรับการฝกเปนพลลาดตระเวนหนา
ช. พลปนเล็กหมายเลข ๒ (Rifleman No.2) มีหนาที่เปนพลปนเล็กตามปกติในหมูปนเล็ก โดยทําการ
ยิงและดําเนินกลยุทธรวมกับหมูปนเล็กตามที่กําหนดไว เมื่อไดรับมอบหนาที่ใหเปนพลแมนปนของหมูปนเล็ก
(Squad Designated Marksman ; SDM) ก็จะทําการยิงดวยการใชอาวุธที่รับการติดตั้งเครื่องชวยเล็งแบบ ตาง ๆ
พรอมอุปกรณประกอบตอเปาหมายที่มีคาสูงของขาศึก เชน พลปนเล็ก ชุดตอตานรถถัง และพลซุมยิง
๖. การยิงสนับสนุนหมูปนเล็ก (Fire Support for the Squad) การยิงจากหนวยที่ทําการสนับสนุนใหกับ
หมูปนเล็ก เพื่อใหบรรลุภารกิจของหมู
ก. การสนับสนุนจากหมวด อาจใชการยิงดวยปนเล็กของหมูปนเล็กอื่นซึ่งมีอยูในหมวดปนเล็กดวยกัน
สนับสนุนการดําเนินกลยุทธ (เปนฐานยิง) ใหกับหมูปนเล็กอีก ๑ หมู หรือ ๒ หมูได
ข. การสนับสนุนจากกองรอย กองรอยปนเล็กสามารถยิงสนับสนุนดวยอาวุธในหมวดอาวุธโดยใช
การยิงจาก ตอน ค.๖๐ มม. ๓ กระบอก ตอนปนกลเบา ๖ กระบอก และตอนโจมตีซึ่งใชอาวุธประทับไหล
โจมตีอเนกประสงค (SMAW) ๖ กระบอก
๑) ใช ค.๖๐ มม.และ ปก.เปนฐานยิงสนับสนุนใหกับสวนดําเนินกลยุทธซึ่งมักจะกระทําอยูเสมอ
และยังใชยิงสนับสนุนในการตั้งรับดวย
๒) อาวุธประทับไหลโจมตีอเนกประสงค สนับสนุนการบุกดวยการยิงตอที่มั่นดัดแปลง และเครื่องกีด
ขวางของขาศึก และยังใชตอสูรถถังในระยะใกลในการตั้งรับดวย
ค. การสนับสนุนจากกองพัน กองรอยกองบังคับการและบริการของกองพันทหารราบ จะใหการยิง
สนับสนุนดวยอาวุธเหลานี้คือ.๑) หมวด ค.๘๑ จะมี ค.๘๑ มม. จํานวน ๖ กระบอก
๒) หมวดปนกลหนักจะมี ปก.ขนาด .๕๐ นิ้ว จํานวน ๖ กระบอก และมีปนกลยิงลูกระเบิดขนาด
๔๐ มม.(MK.19) จํานวน ๖ กระบอก
๓) หมวดตอสูยานเกราะมี ๔ เครื่องยิงจรวดนําวิถีตอสูรถถังดรากอน และ ปรส.๑๐๖ มม.จํานวน
๖ กระบอก (ตาม อจย.พัน.ร.ฯ)
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๑. อาวุธและกระสุนของหมูปนเล็กตามบทเรียนนี้ ตาม อจย. (ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ก. ผบ.หมูปนเล็ก ใช ปลย.M 16 A 2
ข. นายพวกยิง ใช ปลย.M 16 A 2 ประกอบเครื่องยิงลูกระเบิด M 203
ค. อาวุธกลของหมู (Squad automatic weapon ;SAW) ใช MINI
ง. พลปนเล็ก พลปนเล็กกลผูชวย ใช ปลย M 16 A 2
จ. ลูกระเบิดยิงจากปนเล็ก ขนาด ๔๐ มม.บางชนิด ปจจุบัน นย.ไทย ยังไมมีใช
๒. ในบทเรียนตอ ๆ ไป จะมีการกลาวถึงหนาที่และวิธีใชอาวุธประจํากายของแตละคนในหมูปนเล็ก
ในสถานการณการรบแบบตาง ๆ เชน การเขาตี ระหวางเขาตะลุมบอน การตั้งรับและการรบในพื้นที่สิ่งปลูก
สราง เปน ตน หนาที่ของความเปน ผบ.หนวยในการควบคุมกํากับดูแลหนวยคงปฏิบัติเหมือนกัน สวนการใช
อาวุธประจํากายโดยเฉพาะ ผบ.หมูและนายพวกยิง ก็ตองนําวิธีใชอาวุธนั้น ๆ มาใช สําหรับลูกระเบิดยิงจากปน
เล็กบางชนิดที่ นย.ไทยยังไมมีใช ก็สามารถนําลูกระเบิดยิงจากปนเล็กที่ นย. มีใชนํามาใชแทนโดยพิจารณาถึง
คุณลักษณะและสถานการณการรบแตละอยางมาประกอบดวย
๓. อาวุธประจําหนวยที่ใหการสนับสนุนหมูปนเล็กหรือสมทบหมูปนเล็ก สําหรับ นย.ไทยยังไมมีอาวุธ
ประทับไหลโจมตีอเนกประสงค (SMAW) ก็สามารถใชอาวุธที่มีสมรรถนะคลายคลึงกัน เชน คจตถ. ๓.๕ นิ้ว
หรืออาวุธเบาโจมตี (LAW) มาใชแทนตามลักษณะการรบและขีดความสามารถของอาวุธนั้น ๆ
----------------------------
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ตอนที่ ๑
ขั้นการนําหนวย
๑. กลาวทั่วไป ขั้นการนําหนวย ชวยในการเตรียมการสําหรับการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบ ขั้นการนําหนวย
เหลานี้ชวยผูบังคับหมูและนายพวกยิงในการใชเวลา, สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคลไดดีที่สุด ขั้นการปฏิบัติ
ทั้งหมดควรไดรับการพิจารณา แตขึ้นอยูกับภารกิจและเวลาที่มีอยู ระดับของการพิจารณา สําหรับแตละขั้นจะ
แตกตางกัน
๒. ลําดับการวางแผน (BAMCIS)
ก. เริ่มตนวางแผน (BEGIN PLANNING - B) เมื่อไดรับคําสั่ง ผูบังคับหมูพิจารณาถึงเวลาที่มีอยูในการ
ทําสิ่งนี้ เขาใชลําดับการวางแผนซึ่งเรียกวา "ทําแผนยอนกลับ" ความหมายคือ เริ่มตนดวยการปฏิบัติหลังสุด
จากเวลาที่ไดระบุไว และทํางานยอนกลับถึงการออกคําสั่งของเขา สิ่งนี้ชวยใหแนใจวามีเวลาเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติที่จําเปนทั้ง หมดไดสมบูรณ ระหวางขั้นตอนนี้ ผูบังคับหมูจะวิเคราะหภูมิประเทศและสถานการณ
ฝายเราและสถานการณฝายขาศึก จากการวิเคราะหนี้เขาก็กําหนดแผนการปฏิบัติขั้นตน เพื่อใหสําเร็จภารกิจ
แผนนี้เปนเพียงแผนกวาง ๆ และมีอยูบอย ๆ ที่แผนนี้จะถูกเปลี่ยนแปลง
ข. การเตรียมการลาดตระเวนและการประสาน (ARRANCE FOR - A) ผบ.หมู เลือกเสนทางและ
เตรียมกําหนดสําหรับการลาดตระเวนและการประสานกับหนวยขางเคียง และหนวยสนับสนุน ปกติเขาจะนํา
นายพวกยิงและหัวหนาชุดประจําหนวยตาง ๆ ที่มาขึ้นสมทบไปกับเขาในการลาดตระเวนดวย
ค. ทําการลาดตระเวน (MAKE RECONNAISSANCE AND COORDINATION - M) ในการ
ลาดตระเวน ผบ.หมู จะประมาณสถานการณใหเสร็จสมบูรณ พบกับหมูขางเคียงและหนวยสนับสนุนตาม
กําหนดเวลาที่เตรียมไวลวงหนา ผูบังคับหมูสังเกตวาภูมิประเทศมีผลกระเทือนอยางไรตอแผนขั้นตนของเขา
และยอมรั บ ,เปลี่ ย นแปลงหรื อ ปฏิ เ สธแผนนั้น เมื่ อจํ า เป น ขณะทํ า การลาดตระเวน ผูบั ง คั บหมู เ ลือ กจุ ด ที่
ไดเปรียบใชในการชี้แจงภูมิประเทศแกนายพวกยิง
ง. ทําแผนใหสมบูรณ (COMPLETE PLAN - C) หลังจากกลับจากการลาดตระเวน ผูบังคับหมูทํา
แผนการปฏิบัติใหสมบูรณ ตอจากนั้นเขาเตรียมการบันทึกเพื่อใชในการออกคําสั่ง
จ. ออกคําสั่ง (ISSUE ORDER - I) ถาเปนไปไดผูบังคับหมูออกคําสั่งตอบุคคล ซึ่งเปนคนเดียวกันที่นําไป
ลาดตระเวนกับเขาจากจุดที่ไดเปรียบ ซึ่งไดเลือกไวแตตนแลว ถาไมสามารถกระทําได ผบ.หมูจะชี้แจงภูมิประเทศ
แกนายพวกยิงโดยใชแผนที่, สะเก็ตภูมิประเทศและภูมิประเทศจําลอง ผบ.หมู ออกคําสั่งโดยใชลําดับคําสั่ง
ยุทธการ ๕ ขอ และรวมทั้งทุก ๆ สิ่งที่นายพวกยิงและหัวหนาหนวยอาวุธที่มาขึ้นสมทบตองการที่จะรู
ฉ. การกํากับดูแล (SUPERVISE - S) ผูบังคับหมูกํากับดูแลหนวยของเขาอยางตอเนื่อง เพื่อใหแนใจ
วา คําสั่งของเขาไดรับการปฏิบตั ิตามที่ตั้งใจ
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ตอนที่ ๒
การประมาณสถานการณ
๑. กลาวทั่วไป การประมาณสถานการณเปนการปฏิบัติการแกปญหาอยางหนึ่ง เปนวิธีหนึ่งของการเลือก
หนทางปฏิบัติ เพื่อความเปนไปไดในการสําเร็จภารกิจไดสูงสุด ในระดับหมู การประมาณสถานการณ ปฏิบัติใน
ใจอยางรวดเร็วและตอเนื่องและควรดําเนินการทันทีโดยไมตองคํานึงวาจะชาหรือเร็ว
๒. หัวขอในการประมาณสถานการณ ( METT-T ) ผูบังคับหมูวิเคราะหหนทางปฏิบัติและพิจารณาความ
ไดเปรียบและเสียเปรียบของแตละหนทางปฏิบัติโดยใชปจจัย METT-T
- ภารกิจ (MISSION - M)
- ขาศึก (ENEMY - E)
- ภูมิประเทศและลมฟาอากาศ (TERRAIN AND WEATHER - T)
- กําลังและการยิงสนับสนุนที่มีอยู (TROOPS AND FIRE SUPPORT AVAILABLE - T)
- เวลาที่มีอยู (TIME AVAILABLE T)
๓. การปฏิบัติการประมาณสถานการณ ผูบังคับหมูเลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยใชปจจัย METT-T ตอ
หนทางปฏิ บัติ ที่ เป น ไปได แต ล ะหนทางรู ป แบบนี้ เ ปน แบบพื้น ฐานการตัด สิน ใจของผู บัง คับ หมู คํา อธิบ าย
ตัวอักษรในปจจัย METT-T ไดอธิบายดังตอไปนี้
ก. ภารกิจ (MISSION - M) ภารกิจจะตองชัดเจน สั้นและกลาวถึงกิจที่จะปฏิบัติอยางงาย ๆ ตอง
ตรวจสอบภารกิจอยางระมัดระวังและตองเขาใจโดยตลอด ซึ่งเปนหลักสําคัญสําหรับการปฏิบัติของหมูทั้งหมด
จนกระทั่งสําเร็จภารกิจ
ข. ขาศึก (ENEMY - E) ขาวสารเกี่ยวกับขาศึกมาจากหลายแหลง ขาวสารที่เชื่อถือไดมากที่สุดไดรับ
โดยการลาดตระเวนโดยบุคคล และถามีเวลาจะไมตัดสินใจโดยปราศจากการลาดตระเวน จุดมุงหมายของ ผบ.
หมู คือ คนหาที่ตั้ง, กําลัง, การประกอบกําลัง, แบบของอาวุธ, การวางกําลัง, ยุทธวิธีและการปฏิบัติเร็ว ๆ นี้
ของขาศึก
ค. ภูมิประเทศและลมฟาอากาศ (TERRAIN AND WEATHER - T) ภูมิประเทศและลมฟาอากาศที่
กระทบกระเทือนตอแผนและการปฏิบัติทั้งหมด จะตองศึกษาจากแงคิดทั่งฝายเราและขาศึก แผนการปฏิบัติของผู
บั ง คั บ หมู ต อ งใช ป ระโยชน ข องภู มิ ป ระเทศอย า งเต็ ม ที่ สภาพอากาศทั้ ง ในป จ จุ บั น และที่ ทํ า นายไว จ ะ
กระทบกระเทือนทัศนวิสัย, การเคลื่อนที่ และการยิงสนับสนุน ภูมิประเทศทางทหาร (มักอางอิงโดยใช KOCOA)
ไดแสดงไวตอไปนี้
๑) ภูมิประเทศสําคัญ (KEY TERRIN - K) ภูมิประเทศสําคัญคือ ลักษณะตาง ๆ หรือพื้นที่ซึ่งให
ประโยชนอยางเดนชัดตอกําลังที่ควบคุมอยู โดยทั่วไปประโยชนเหลานี้จะตองอยูบนภูมิประเทศที่ใหการตรวจ
การณและพื้นการยิงดี
๒) การตรวจการณและพื้นยิง (OBSERVATION AND FIELDS OF FIRE - O) การตรวจการณ คือ
ความสามารถมองเห็นที่ตั้งขาศึกหรือแนวทางเคลื่อนที่ เพื่อที่จะไดรับขาวสารหรือสั่งยิงอยางแมนยําตอกําลัง
ของขาศึก พื้นยิงคือพื้นที่ซึ่งอาวุธหรือกลุมอาวุธสามารถคุมครองและเปนสิ่งสําคัญที่จะใชอาวุธยิงตรงอยางมี
ประสิทธิภาพ การตรวจการณและพื้นการยิง ควรไดรับการพิจารณาทั้งจากแงคิดของฝายเราและขาศึก
๓) การกําบังและซอนพราง (COVER AND CONCEALMENT - C) การกําบังคือการปองกันจาก
การยิงของขาศึก การซอนพรางคือ การซอนหรือปดบังหนวยและการปฏิบัติของเราใหพนจากการตรวจการณ
ของขาศึก ลักษณะภูมิประเทศซึ่งใหการกําบังจะใหการซอนพรางดวย ภูมิประเทศที่ไมสม่ําเสมอมากเพียงใดก็
ยิ่งใหการซอนพรางจากการตรวจการณบนพื้นดินไดมากเพียงนั้น
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๔) เครื่องกีดขวาง (OBSTACLES - O) เครื่องกีดขวางคือ ลักษณะตามธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นซึ่ง
หยุด, รั้งหนวง, หรือจํากัดการเคลื่อนที่ทางทหาร เครื่องกีดขวางเหลานี้จะชวยหรือขัดขวางหนวย ขึ้นอยูกับที่ตั้ง
และธรรมชาติของเครื่องกีดขวางเหลานั้น "ตัวอยาง" หวงลึกแหงหนึ่งตั้งขวางทิศทางการเคลื่อนที่จะทําใหผูเขาตี
เคลื่อนที่ขาลง ขณะที่หวงลึกแบบเดียวกันซึ่งอยูทางปกของฝายเขาตีจะใหประโยชนในการระวังปองกันโดยทั่วไป
เครื่องกีดขวางที่ตั้งฉากกับทิศทางของการเคลื่อนที่เหมาะสําหรับการตั้งรับ ขณะที่เครื่องกีดขวางซึ่งขนานกับ
ทิศทางเคลื่อนที่จะใหประโยชนแกฝายเขาตี โดยใหการปองกันทางปกและใหแนวทางเคลื่อนที่มีที่กําบัง
๕) แนวทางเคลื่อนที่ (AVENUES OF APPROACH - A) แนวทางเคลื่อนที่คือ ภูมิประเทศซึ่งให
สามารถเคลื่อนที่กําบังรบขนาดหนึ่งได ควรสะดวกตอการเคลื่อนที่, มีการกําบังและซอนพราง, การตรวจการณ
ที่ดี, พื้นยิงดี และมีพื้นที่ดําเนินกลยุทธพอเพียง
ง. กําลังและการยิงสนับสนุนที่มีอยู (TROOPS AND FIRE SUPPORT AVAILABLE - T) ผูบังคับหมู
พิจารณากําลังของหนวยเราและความสามารถเขาปะทะกับขาศึก ผูบังคับหมูควรรูวามีอาวุธสนับสนุนอะไรบางที่
สามารถชวยเหลือหมูได (ปนกล, เครื่องยิงจรวด, เครื่องยิงลูกระเบิด, ปนใหญ, ปนเรือ และเครื่องบิน)
จ. เวลาที่มีอยู (TIME AVAILABLE - T) การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทํา
อยูเสมอ ผูบังคับหมูตองกําหนดเวลาวามีอยูมากเทาใดที่เขาจะใชวางแผนและปฏิบัติกิจที่ตองการ เวลาที่มีอยู
ตองไมทําใหสูญเสียไป
ในทางตรงกันขามผูบังคับหมูตองไมปฏิบัติกิจอยางรีบเรงจนกระทั่งกิจนั้นสําเร็จไม
สมบูรณหรือไมสําเร็จ เมื่อเวลามีนอยกิจตองยังคงปฏิบัติใหสําเร็จอยางสมบูรณ
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ตอนที่ ๓
คําสั่ง ๕ ขอของหมู
คําสั่ง ๕ ขอ สืบเนื่องมาจากคําสั่งยุทธการและมีโครงสรางตามตองการของ ผบ.หนวยขนาดเล็กคําสั่ง
๕ ขอคลาย ๆ กับคําสั่งยุทธการซึ่งประกอบไปดวย สถานการณ, ภารกิจ, แนวความคิดการปฏิบัติ,คําสั่งตอ
หนวยรองและมาตรการที่ตองการ เพื่อแนใจในการประสานทางธุรการ, การสงกําลังบํารุง, การบังคับบัญชา
และการติดตอสื่อสาร คําสั่ง ๕ ขอมีโครงสรางเพื่อใหออกคําสั่งดวยวาจา ขณะที่คําสั่งยุทธการมีโครงสรางเพื่อ
ใชออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษร คําสั่ง ๕ ขอใชในระดับกองรอยและต่ํากวา โดยคําสั่งดวยวาจา
รูปแบบของคําสั่งยุทธการ ๕ ขอ (SMEAC)
๑. สถานการณ (SITUATION)
ก. กําลังฝายขาศึก ประกอบดวยการประกอบกําลัง, การวางกําลัง, ที่ตั้ง, การเคลื่อนยาย,ความสามารถ และการ
ปฏิบัติของกําลังขาศึกเมื่อเร็ว ๆ นี้
ข. กําลังฝายเรา แจงภารกิจของหนวยเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ, ที่ต้ังและภารกิจของหนวยขางเคียงและภารกิจของ
หนวยสนับสนุนนอกอัตราซึ่งจะกระทบกระเทือนการปฏิบัติของหนวย
ค. การเขาสมทบและแยกสมทบ หนวยเขาสมทบหรือแยกสมทบจากหมูโดยกองบังคับการสูงกวา, รวมทั้งเวลาที่มี
ผลตอการขึ้นสมทบหรือแยกสมทบ
๒. ภารกิจ (MISSION)
ก. ชัดเจน, แจงกิจสั้น ๆ ซึ่งหมูตองปฏิบัติใหสําเร็จ
๓. การปฏิบัติ (EXECUTION)
ก. แนวความคิดการปฏิบัติ แนวความคิดการปฏิบัติคือการสรุปสั้น ๆ ของแผนยุทธวิธีของผูบังคับหมูซึ่งหมูตองปฏิบัติ
ข. กิจมอบใหหนวยรอง (ภารกิจ) ในแตละยอหนาตอมาจะกําหนดมอบกิจใหแตละพวกยิงและหนวยสมทบตาง ๆ
ค. กองหนุน ขอยอยนี้จะทราบหนวยที่กําหนดมอบภารกิจเปนกองหนุนและกิจที่กําหนดมอบใหกองหนุนตามปกติ
กองหนุนจะไมกําหนดในหนวยระดับต่ํากวากองรอย ถาไมมีกองหนุนที่กําหนด ขอยอยนี้จะละเวน
ง. คําแนะนําประสานงานเปนขอยอยสุดทาย ใหคําแนะนําซึ่งหนวยรอง ๒ หนวยหรือมากกวาตองปฏิบัติ
๔. ธุรการและสงกําลังบํารุง (ADMINISTRATION AND LOGISTICS) ขอยอยนี้ประกอบดวยขาวสารและคําแนะนําเกี่ยวกับ
อาหารและกระสุน, ที่ตั้งของตําบลจาย, พยาบาลและที่ปฐมพยาบาล, การปฏิบัติตอเชลยศึก,และธุรการและการสงกําลังอื่น ๆ
๕. การบังคับบัญชาและการติดตอสื่อสาร (COMMAND AND SIGNAL)
ก. คําแนะนําเฉพาะเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร รวมถึง สัญญาณที่จัดเตรียมไวแลว, สัญญาณผาน,นามเรียกขานวิทยุ
และความถี่, สัญญาณฉุกเฉิน, การปฏิบัติทางวิทยุ, พลุสัญญาณตาง ๆ และขอจํากัดการใชการติดตอสื่อสาร
ข. ที่อยูของผูบังคับหมวด
ค. ที่อยูของรองผูบังคับหมวด
ง. ที่อยูของ ผบ.หมู
(ปดทายดวยการใหถามขอสงสัย แลวแจงเวลาปจจุบัน)

-----------------------------
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บทที่ ๓
ขาวกรองการรบ และการตอตานขาวกรอง

๑. กลาวโดยทั่วไป การใชเทคนิคการตรวจการณซึ่งอธิบายไวในบทที่ ๔ ทานตองรวบรวม, รายงานขาวสาร
เกี่ยวกับขาศึก, ภูมิประเทศและลมฟาอากาศซึ่ง ขาวสารจะเปลี่ยนเปนขาวกรองการรบหลังจากไดตีความ
ผบ.หนวยตองการขาวกรองการรบเพื่อชวยในการวางแผนการปฏิบัติการชีวิตของทานและทหารทุก ๆ คน
ขึ้นอยูกับการรายงานสิ่งที่ทานเห็น, ไดยิน และไดกลิ่น
ทานตองตอตานไมใหขาศึกไดขาวสารการปฏิบัติการของฝายเรา ซึ่งเรียกวาการตอตานขาวกรอง ซึ่ง
เกี่ยวของกับ
- การลวงขาศึกเกี่ยวกับแผนการปฏิบัต,ิ ความตั้งใจและขาวสารตาง ๆ ของฝายเรา
- การตรวจจับความพยายามของขาศึกที่จะไดรับขาวสารฝายเรา
- ไมใหขาศึกไดรับขาวสาร, แผนการปฏิบัติและความตั้งใจของฝายเรา
๒. แหลงขาวสาร ผบ.ชา จะไดรับขาวสารจากแหลงขาวตาง ๆ แตทานจะเปนแหลงขาวที่ดีที่สุดของ ผบ.ชา
ทานสามารถรวบรวมขาวสารจากแหลงขาวตอไปนี้
- เชลยศึก เปนแหลงขาวในทันทีทันใดรับสงไปยัง ผบ.ชา ทานโดยเร็วที่สุด โดยบอกขาวสารตาง ๆ
ที่ทานไดจากเชลยศึกดวย
- เอกสารตาง ๆ ที่ยึดได อาจจะเปนขาวสารที่สําคัญ มากเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติในปจจุบันและ
แผนการปฏิบัติในอนาคตของขาศึก รับสงเอกสารให ผบ.ชา โดยเร็ว
- การปฏิบัติของขาศึกจะเปนเครื่องชี้วาขาศึกจะปฏิบัติอะไรตอไป รายงานทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อยางที่
ทานเห็นขาศึกปฏิบัติบางสิ่งบางอยางทานเห็นวา ไมสําคัญอาจจะสําคัญสําหรับ ผบ.ชา
ชาวบ านในพื้นที่ มักจะรูขา วสารเกี่ย วกับข าศึก ภูมิ ประเทศและลมฟาอากาศในพื้น ที่ รายงาน
ขาวสารใด ๆ ที่ไดรับจากชาวบาน อยางไรก็ตามทานไมอาจจะมั่นใจไดวาชาวบานเปนฝายใด การปฏิบัติตาง ๆ
ในขาวสารที่ไดรับ ตองระมัดระวังและพยายามยืนยันขาวสารจากแหลงขาวอื่น ๆ
๓. การรายงานขาวสารเกี่ยวกับขาศึก รายงานขาวสารทั้งหมดเกี่ยวกับขาศึกให ผบ.ชาทราบโดยเร็ว ถูกตอง
และสมบูรณมากที่สุด การรายงานควรจะตอบคําถาม ใคร ? ทําอะไร ? ที่ไหน ? เมื่อใด ? โดยการรายงาน
ตามลําดับ “SALUTE” คือ ขนาด, การปฏิบัติ, ที่ตั้ง, หนวย, เวลาและอาวุธยุทโธปกรณเพื่อใหสามารถจดจํา
รายละเอียดอาจจะจดบันทึกและเสก็ตชภาพไว
Size
Activity
Location
Unit
Time
Equipment

ขนาด
การปฏิบัติ
ที่ตั้ง
หนวย
เวลา
ยุทโธปกรณ

SALUTE
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ขนาด (Size) รายงานจํานวนของทหารและยานพาหนะที่ทานเห็น ตัวอยางเชน “ทหารราบขาศึก
จํานวน ๑๐๐ คน” (ไมใชรายงานวา “๑ หมูปนเล็ก”) หรือ “รถถังขาศึกจํานวน ๓ คัน” (ไมใชรายงาน “๑
หมวดรถถังขาศึก”)
การปฏิบัติ (Activity) รายงานสิ่งที่ทานเห็นวาขาศึกกําลังทําอะไร ตัวอยางเชน “กําลังวางทุนระเบิด
บนถนน”
ที่ตั้ง (Location) รายงานสถานที่ที่ทานเห็นขาศึก ถาทานมีแผนที่ รายงานโดยใชระบบพิกัด ๘ ตัว
เชน “GL874461” ถาทานไมมีแผนที่รายงานใหสัมพันธกับภูมิประเทศเดนชัด เชน “บนเสนทางทับไทร – โปงน้ํา
รอน ๓๐๐ เมตร ทางใตของสะพานขามคลองโปงน้ํารอน”
หนวย (Unit) รายงานหนวยของขาศึก ถาไมรูจักหนวยรายงานลักษณะเดนที่เห็นชัดเจน เชน
ลักษณะของยานพาหนะ หมวกที่สวม, เครื่องแบบ, สีเครื่องแบบ การปฏิบัติของหนวยอาจทําใหทราบวามา
จากหนวยไหน ยุทโธปกรณที่ตรวจการณเห็นอาจจะระบุหนวยได เชน ตรวจการณเห็นรถ BRDM อาจจะแสดง
วาเปนหนวยลาดตระเวน
เวลา (Time) รายงานเวลาที่ทานเห็นการปฏิบตั ิของขาศึกไมใชเวลาที่ทานรายงาน
ยุทโธปกรณ (Equipment) รายงานยุทโธปกรณที่ขาศึกสวมใสหรือกําลังใชอยู ถาทานไมรูจักวาเปน
ยุทโธปกรณอะไรหรือยานพาหนะประเภทไหนใชเสก็ตซภาพแลวเสนอภาพเสก็ตซพรอมกับรายงาน
จาก : มว.๑ รอย.๒ พัน.๑
ถึง : ฝอ.๒ พัน.๑
จากที่ตรวจการณตรวจพบรถถังขาศึก จํานวน ๔ คัน กําลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสวนสม – บาน
แปลง ที่บริเวณพิกัดกริด NB 613397 เมื่อ ๒๔๑๗๐๐ ก.ค.๓๕ รถถังเคลื่อนที่ดวยความเร็วประมาณ ๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง
ในลักษณะเปดฝาและเห็นขาศึกใสหนากากปองกันแกสพิษ

๔. เชลยศึกและเอกสารที่ยึดได เชลยศึกเปนแหลงขาวที่ดีที่สุด ตองปฏิบัติตอเชลยศึกตามกฎเจนีวา แตตองให
ไดขาวสารจากเชลยศึกมากที่สุด
ปฏิบัติตอเชลยศึกดวยหลักมนุษยธรรม อยาทํารายขาศึกทั้งรางกายและจิตใจ ถาไมสามารถสงกลับ
เชลยศึกไดในเวลาอันเหมาะสมตองใหน้ํา อาหาร และใหการรักษาพยาบาล หามใหบุหรี่ ลูกกวาดหรือสิ่งใดที่
ทําใหเชลยศึกสุขสบายเพราะจําทําใหการซักถามไมไดผล
ก. การปฏิบัติตอเชลยศึก ใชหลัก ๕ S
๑) SEARCH ตรวจคนเชลยศึกทันทีที่จับได นําอาวุธและเอกสารจากเชลยศึกยกเวนบัตรและ
หนากากปองกันแกสพิษ ทํารายการแสดงวาเชลยศึกแตละคนนําทรัพยสินสวนตัวหรือเอกสารอะไรติดตัวมา
บางแลวทําแผนปายแสดงติดไวกับเอกสารหรือยุทโธปกรณ
การตรวจคนเชลยศึกใชระบบคู ทหารคนหนึ่งทําหนาที่คุมกันขณะที่ทหารอีกคนหนึ่งทําหนาที่ตรวจคน
(จําไววาทหารที่ทําหนาที่ตรวจคนตองไมอยูระหวางเชลยศึกกับทหารที่คุมกัน) การตรวจคนตองใชเชลยศึกยืน
แยกแขนขา ฝามือวางบนฝาผนัง, ตนไม หรืออยูในทายึดพื้นโดยคุกเขาตรวจคนตัว, ยุทโธปกรณและเสื้อผา
๒) SEGREGATE แยกเชลยศึกเพศหญิง, ชาย, พลทหาร, ประทวน, นายทหาร, พลเรือน,
นักการเมือง เพื่อปองกันการมีอิทธิพลตอกัน แลวสงกลับเขตหลัง
๓) SILENCE เงียบ หามเชลยศึกพูดคุยกันเพื่อปองกันการวางแผนหลบหนี รายงานคําพูดที่ขาศึก
พูดหรือการกระทําของเชลยศึก
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๔) SPEED เร็ว สงเชลยศึกกับเขตหลังโดยเร็ว เพื่อที่จะสงกลับไปซักถามโดย ฝอ.๒
๕) SAFEGUARD เมื่อสงเชลยศึกกลับเขตหลัง อยาปลอยใหใครก็ตามปฏิบัติตอเชลยศึกในทางที่
ไมเปนผลดีตอฝายเรา ระมัดระวังการพยายามหลบหนี อยาปลอยใหเชลยศึกรวมกลุมหรือกระจัดกระจายหรือ
ทําใหฝายเราไขวเขว ซึ่งจะเปนโอกาสใหหลบหนี
ถาเชลยศึกไดรับบาดเจ็บและไมสามารถสงกลับตามสายปกติไดใหสงกลับทางสายแพทยกอนที่จะสง
เชลยศึกกลับ
ผูกปายประจําตัวขาศึกไวดวยตามรายละเอียดดังภาพที่แสดงขางลางนี้ซึ่งทานอาจจัดทําเองหรือ ฝอ.๒
จัดทําไวแลว
ปายผูกตัวเชลยศึก
วันเดือนป/เวลาที่จับตัวได……………………………………………………………..
สถานที่ที่จับตัวได………………………………………………………………….………
หนวยที่จับตัวได…………………………………………………………………………...
เหตุการณในการจับกุม…………………….(เกิดขึ้นไดอยางไร)…………….……
ปายผูกวัสดุและยุทโธปกรณที่ยึดได
ชนิดของวัสดุ/ยุทโธปกรณ…………………………………………………..….….….
วันเดือนป/เวลาที่ยึดได………………………………………………………...……….
สถานที่และพิกัดที่ยึดได…………………………(พิกัดกริด)……………….………
หนวยที่ยึดได……………………………………………………………………….……….
เหตุการณในการยึด………………………….(เกิดขึ้นไดอยางไร)…………………
เชลยศึกผูเปนเจาของ…………………………………………………………………….
ปายแสดงสําหรับเชลยศึก เอกสารหรือยุทโธปกรณที่ยึดได
การปฏิบัติตอเชลยศึกตามกฎ ๕ S
ข. การปฏิบัติตอเอกสารและยุทโธปกรณที่ยึดได เอกสารและยุทโธปกรณที่ยึดไดจากเชลยศึกเปน
แหลงขาวที่ดี เอกสารอาจจะเปนเอกสารทางราชการ (แผนที่, คําสั่ง, บันทึก, ภาพถาย) หรือสวนบุคคล
(จดหมายหรือสมุดบันทึกสวนตัว)
ตองสงสิ่งตาง ๆ ที่ยึดไดนี้กลับไปให ผบ.ชา เร็วที่สุด โดยทําปายแสดงดังตัวอยาง ถาเอกสารหรือ
ยุทโธปกรณตาง ๆ ยึดไดจากเชลยศึกตองใสชื่อเชลยศึกผูนั้นบนปายแสดงดวย
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๕. มาตรการการตอตานขาวกรอง
- ฝกเทคนิคการพราง
- มีวินัยการใชเสียงและแสง
- ฝกใหทหารรูจักรักษาอนามัยสวนบุคคลและการสุขาภิบาลสนาม
- ใชการรับ – สงวิทยุดวยกรรมวิธีที่เหมาะสมปลอดภัยจากการดักฟง
- ใชสัญญาณบอกฝายและสัญญาณถามตอบอยางเหมาะสม
- หามนําภาพถายหรือจดหมายสวนบุคคลเขาไปในพื้นที่สูรบ
- หามเก็บสมุดบันทึกไวในพื้นที่สูรบ
- ระมัดระวังการพูดคุยเกี่ยวกับกิจการทหาร (ขาศึกอาจจะแอบฟงอยู)
- ใชรหัสที่ไดรับการอนุมัติแลว
- รายงานพฤติกรรมของทหารหรือพลเรือนที่มีแนวโนมเปนฝายขาศึก
- รายงานใครก็ตามที่ไมมีหนาที่แตพยายามที่จะรูแผนของฝายเรา
- ถาคิดวาจะตองถูกฝายตรงขามยึดไดแนตองรีบทําลายแผนที่และเอกสารสําคัญตาง ๆ
- หามพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารในที่ชุมชน
- พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารเฉพาะผูที่จําเปนจะตองรูเทานั้น
- ชวยกันเตือนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการตอตานขาวกรอง
------------------------------
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บทที่ ๔

เทคนิคการยิง (Technique of Fire)

ตอนที่ ๑
กลาวนํา (Introduction)
๑. กลาวทั่วไป (General) เมื่อกําลังพลในหมูไดรับการฝกพลแมนปนแลว กอนที่จะนําความรูในเรื่องการยิงเขา
ใชในการรบ ตองไดรับความรูเกี่ยวกับเทคนิคการยิงของปนเล็ก ปนเล็กกลและเครื่องยิงลูกระเบิดเสียกอน เทคนิค
เหลานี้เพื่อควบคุมและประสานการยิงของหนวย เปนการรวมอํานาจการยิงของทุกคนในหนวยโดยการควบคุม
และกํากับของ ผบ.หนวย ทุกคนในหนวยยิงจึงตองรูเทคนิคการยิงของหมูและพวกยิง
๒. การฝก (Training) ขั้นตอนในการฝกเทคนิคการยิง และเรียนรูรายละเอียดตามลําดับใน ๘ หัวขอซึ่งอาจ
ศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดไดจากตําราฝกพลแมนปนและตําราเทคนิคการยิงในสนามคือ
ก. ทิศทางเปาหมาย
ข. ที่ตั้งยิงในสนาม
ค. การกะระยะ
ง. การยิงและผลการยิงของปนเล็กและปนเล็กกล
จ. การยิงและผลการยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด
ฉ. คําสั่งยิง
ช. ประโยชนการยิง
ซ. การยิงเปาในสนาม
ตอนที่ ๒
การหาระยะ (Range Determination)
๑. ความสําคัญและวิธีหาระยะ (Importance and Methods) การหาระยะเปนขั้นตอนในการกําหนดระยะ
จากผูตรวจการณไปยังที่หมายโดยประมาณ ระยะที่ไดชวยใหกําลังพลในหมูสามารถตั้งศูนยปนและยิงไปยังที่
หมายขาศึกไดอยางถูกตอง วิธหี าระยะโดยประมาณมี ๓ วิธี
คือ การกะระยะดวยสายตา สูตร ๕ องศา และการตรวจการยิง
๒. การกะระยะดวยสายตา (Estimation by Eye) การกะระยะดวยสายตาแบงเปนวิธียอยไดอีก ๒ วิธี คือ
การกําหนดระยะในใจ และการกําหนดระยะจากภาพที่หมายที่ปรากฏ การฝกและหัดทําบอย ๆ จะชวยใหกะ
ระยะไดถูกตองและการกะระยะไดถูกตองนี้จะทําใหผลการยิงจูโจมและทําลายขาศึกอยางไดผล
ก. การกําหนดระยะในใจ (Mental Unit of Measure)
๑) ดวยการแบงระยะไปยังเปาหมายทุก ๑๐๐ เมตร และนับรวมจํานวนทั้งหมด (ดูรูปที่ ๒ - ๑)
ในการฝกสามารถตรวจสอบระยะในภูมิประเทศดวยการวัดกาว โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๓๐ กาว/๑๐๐ เมตร
๒) ถาระยะที่จะหาเกินกวา ๕๐๐ เมตรการกะระยะดวยวิธีนี้ใหแบงครึ่งระยะที่จะหาเสียกอนและ
ใชวิธีตามขอ ๑) กําหนดระยะในแตละครึ่งแลวนํามารวมกัน (ดูรูปที่ ๒ - ๑)
๓) พื้นดินที่เปน SLOPE อาจจะทําใหระยะ ๑๐๐ เมตรผิดจากความเปนจริง สําหรับเนินที่ลาดขึ้น
จะทําใหมองดูวาระยะ ๑๐๐ เมตรจะไกลขึ้น สําหรับเนินที่ลาดลงจะทําใหมองดูวาระยะ ๑๐๐ เมตรมองดูใกล
ฉะนั้นการกะระยะสําหรับเนินลาดขึ้นใหกะระยะชวง ๑๐๐ เมตรไกลกวาปกติ และสําหรับเนินลาดลงใหกะ
ระยะชวง ๑๐๐ เมตรใกลกวาปกติ
ข. การกําหนดระยะจากภาพของที่หมาย (Appearance of Objects)
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เมื่อมีเนิน ปาไม หรือสิ่ง กีดขวางอื่น ๆ ขวางระหวางผูตรวจการณและที่หมายหรือมีลักษณะภู มิ
ประเทศบังที่หมายทําใหใชวิธีกําหนดระยะในใจไมไดผล จะสามารถหาระยะไดดวยวิธีกําหนดระยะจากภาพที่
หมายที่ปรากฏ เนื่องจากภาพที่หมายที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะที่มองเห็น จะสามารถฝกหัดไดโดย
มองคนในทายืนระยะ ๑๐๐ เมตร และจดจําภาพที่เห็นเกี่ยวกับขนาดรายละเอียดของภาพและยุทโธปกรณที่
ปรากฏและเปลี่ยนทาของเปาหมายเปนทาคุกเขาและทานอน แลวเปลี่ยนระยะในการฝกสามารถตรวจสอบ
ระยะที่กําหนดไดดวยการวัด

ระยะไมเกิน ๕๐๐ เมตร หาระยะไดดวยการแบงระยะเปน ๑๐๐ เมตร

รูปที่ ๒ - ๑ การกะระยะดวยสายตา
๓. สูตร ๕ องศา (Five-Degree Method) ถาสถานการณทางยุทธวิธีอํานวยและเวลาเพียงพอ จะสามารถใช
สูตร ๕ องศา ในการหาระยะได โดยใชเข็มทิศและความรูในการนับกาว
ก. กําหนดจุดเริ่มตนไปยังที่หมาย
ข. จากจุดเริ่มตน วัดมุมภาคทิศไปยังที่หมายที่ตองการหาระยะ
ค. หันไปทางขวาหรือทางซายใหไดทิศทาง ๙๐ องศา จากมุมภาคทิศไปยังที่หมาย
ง. เดินไปทางขวาหรือทางซายตามทิศทาง ๙๐ องศา ใหไดระยะหนึ่งจึงหยุดแลววัดมุมจากจุดที่หยุด
ไปยังที่หมาย
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จ. เมื่อเดินและวัดมุมภาคตาม ขอ ง. จนมุมภาคจากจุดที่วัดไดใหมแตกตางจากมุมภาคจากจุดเริ่มตน
ไปยังที่หมายได ๕ องศา พอดี
ฉ. เดินกลับไปยังจุดเริ่มตนตามแนวเดิมและนับกาว โดยกาวใหไดกาวละ ๓๖ - ๔๐ นิ้ว (ประมาณ ๑ เมตร)
ช. เมื่อนับกาวถึง จุดเริ่ มตน แลว ใหคูณจํานวนกาวที่นับไดดวย ๑๑ จํา นวนที่คูณไดคือระยะจาก
จุดเริ่มตนไปยังที่หมาย เชน นับได ๑๐๐ กาว คูณดวย ๑๑ เทากับ ๑,๑๐๐ เมตร ระยะที่หาไดโดยประมาณคือ
๑,๑๐๐ เมตร (ดูรูปที่ ๒ - ๒)
TP

SP

วัดมุมภาคทิศจากจุด
เริ่มตน (SP) ไปยัง
ที่หมาย (TP)

5

SP

ขั้นที่ ๑

TP
5O

SP

TP

เดินไปดวยทิศทาง 90
จากแนว SP-TP จนมุม
ภาคทิศไปยังที่หมาย
เปลี่ยนไป 5 องศา
จากมุมภาคทิศที่วัดไดเดิม

O

ขั้นที่ ๒

นับกาวกลับไป SP ให
๑ กาวเทากับ ๑ เมตร
คูณจํานวนกาวดวย ๑๑
ผลคูณคือระยะเปนเมตร
จาก SP-TP
ขั้นที่ ๓

รูปที่ ๒ - ๒ การหาระยะโดยใชสูตร ๕ องศา
๔. การตรวจการยิง (Observation of Fire) การหาระยะที่แทจริงสามารถกระทําไดโดยการตรวจสอบผลการ
ยิงจากกระสุนสองวิถีหรือกระสุนธรรมดาการใชผูตรวจการณอีกคนหนึ่งเปนสิ่งจําเปน เพราะเปนการยากที่ผูยิงจะ
ตรวจผลการยิงของตนเอง ซึ่งการหาระยะดวยวิธีนี้จะทราบระยะไดเร็วและใกลเคียงมากที่สุด แตจะเสียผลในการจู
โจมและเปดเผยที่ตั้งตอขาศึก ขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้คือ
ก. ยิงไปยังที่หมายดวยการตั้งศูนยปน ตามระยะที่ประมาณไดในขั้นตน
ข. ตรวจการณตามวิถีกระสุนถาใชกระสุนสองวิถี และการกระทบเปาหมายของกระสุน
ค. หากการยิงครั้งแรกไมถูกที่หมาย ใหตั้งศูนยปนใหม โดยเพิ่มหรือลดจากศูนยปนที่ตั้งไวเดิม
ง. ทําการยิงใหม จนถูกที่หมาย แลวกําหนดระยะจากศูนยปนที่ตั้งไว
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ตอนที่ ๓
การยิงและผลการยิงของปนเล็กและปนเล็กกล
(Rifle and Automatic Rifle Fire and Its Effect)
๑. กลาวทั่วไป (General) การยิงและผลการยิงของปนเล็กและปนเล็กกล มีขั้นตอนของเทคนิคในการฝกการยิง
๒ ประการคือ ความรูเกี่ยวกับการโคจรของกระสุนและความเขาใจเกี่ยวกับผลการยิงตอเปาหมายขาศึก ซึ่งจะชวย
ใหผูยิงหวังผลจากการยิงไดสูงสุด
๒. คําจํากัดความ (Definitions)
ก. วิถีกระสุน (Trajectory) คือทางเดินหรือทางโคจรของหัวกระสุนที่พุงออกไปในอากาศเมื่อทําการยิง
วิถีกระสุนจะเปนเสนตรงในระยะใกล ถาระยะเพิ่มขึ้นความสูงของวิถีกระสุนจะลดลง (ดูรูปที่ ๒ - ๓) ปนเล็กและ
อาวุธกลวิถีกระสุนจากปากลํากลองเกือบจะราบในระยะ ๓๐๐ เมตร ในระยะที่มากกวานี้ ผูยิงจําเปนตองเพิ่มมุม
สูงใหกับปน ซึ่งทําใหวิถีกระสุนความสูงขึ้น และความโคงของวิถีกระสุนจะมากขึ้นตามระยะที่ไกลขึ้น
ข. ยานอันตราย (Danger space) คือพื้นที่ระหวางปนและที่หมายที่วิถีกระสุนจะไมสูงเกินศีรษะคน
ยืน (ประมาณ ๖๘ นิ้ว) รวมทั้งพื้นที่ของยานกระสุนตกดวย (ดูรูปที่ ๒ - ๔) กระสุนที่ยิงจากปนที่อยูในระดับพื้น
(ทานอน) ไปยังที่หมายก็จะเกิดยานอันตรายนี้
๑) การยิงจากทานอนยิงบนพื้นระดับหรือภูมิประเทศที่เปนลาดเสมอ ในระยะเปาหมายที่ต่ํากวา
๗๐๐ เมตร วิถีกระสุนจะไมสูงเกินกวาความสูงเฉลี่ยของคนยืน ทุกคนที่อยูในแนวที่ทําการยิงนี้จะตองถูกลูก
กระสุน ดังนั้นระยะทั้งหมดจึงเรียกวา “ยานอันตราย”
๒) เมื่อทําการยิง ในระยะที่มากกวา ๗๐๐ เมตร วิถีกระสุนบางสวนจะสูงเกินความสูง เฉลี่ยของ
คนยืน ดังนั้นระยะระหวางผูยิงถึงเปาหมายจึงไมเปนยานอันตรายทั้งหมด
ถาพื้นยิงเปนหุบหรือไมราบเรียบยานอันตรายก็จะเปนเพียงบางสวนของพื้นที่ระหวางปนกับที่หมาย
เทานั้น เพราะอีกบางสวนวิถีกระสุนจะสูงเลยศีรษะคน ถาวิถีกระสุนสูงเกินศีรษะคนยืนบริเวณนั้นเรียกวา
“ยานอับกระสุน” (Dead space)
ค. กรวยการยิง (Cone of Fire) กระสุนที่ยิงจากปนเล็กไปยังเปาหมายเดียวกันแตละนัดจะมีวิถี
กระสุนที่แตกตางกัน ซึ่งความแตกตางกันเพียงเล็กนอยของวิถีกระสุนเหลานั้นเกิดจากการเล็ง การจับปน การ
เหนี่ยวไก ดินปนที่บรรจุ ลมหรือบรรยากาศ ตัง้ แตหัวกระสุนพนปากลํากลองปนเสนวิถีของกระสุนเหลานั้นจะ
มีรูปรางเหมือนรูปกรวย ซึ่งเรียกวา “กรวยการยิง” (ดูรูปที่ ๒ - ๕)
ง. ยานกระสุนตก (Beaten Zone) กรวยการยิงจะถูกเปาหมายในแนวราบดวยยานกระสุนตกซึ่งจะมี
รูปรางยาวและแคบ ยานกระสุนตกบนเปาหมายพื้นราบจะเปลี่ยนไปตามระยะยิง ถาระยะยิงเพิ่มขึ้นความยาวของ
ยานกระสุนตกจะลดลง ความลาดเอียงของพื้นที่ก็มีผลตอขนาดและรูปรางของยานกระสุนตกเชนกัน พื้นที่ลาด
สูงขึ้นรูปพื้นที่ของยานกระสุนตกจะสั้น พื้นที่ลาดลงของรูปพื้นที่ยานกระสุนตกจะยาว ถาความลาดลงของพื้นที่
เปนมุมมากกวาความโคงของวิถีกระสุน หัวกระสุนจะไมตกถูกพื้นที่นั้น ซึ่งเรียกวา “จุดอับกระสุน”
๓. ประเภทการยิง (Classes of Fire) สามารถแบงประเภทการยิงของปนเล็กได ๒ ประเภทคือ การยิง
เกี่ยวกับที่หมายและการยิงเกี่ยวกับผิวพื้น
ก. การยิงเกี่ยวกับที่หมาย (Fire With Respect to the Target) (ดูรูปที่ ๒ - ๖ และ ๒ - ๗)
๑) การยิงตรงหนา (Frontal Fires) เปนการยิงตั้งฉากกับดานหนาของที่หมาย
๒) การยิงทางปก (Flanking Fires) เปนการยิงไปทางปกของที่หมาย
๓) การยิงกราด (Enfilade Fire) เปนการยิงใหความยาวของพื้นที่ตกกระทบทาบทับกับความยาว
ของที่หมาย ซึ่งการยิงกราดอาจเปนการยิงทั้งทางปกและตรงหนา

- ๑๘ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

ข. การยิงเกี่ยวกับผิวพื้น (Fire with Respect to the Ground) (ดูรูปที่ ๒ - ๘)
๑) การยิงกวาด (Grazing Fires) การยิงชนิดนี้จะไมสูงเกินศีรษะคนยืน พลยิงจะใชทานอนทําการ
ยิงกราดไดถึงระยะ ๖๐๐ เมตร เหนือพื้นราบ
๒) การยิงดวยมุมกระสุนตกใหญ (Plunging Fires) เปนการยิงตอผิวพื้นดวยมุมยิงสูง ดังนั้นยาน
อันตรายจึงมีอยูเฉพาะพื้นที่ตกกระทบ ซึ่งความยาวของพื้นที่ตกกระทบจากการยิงแบบนี้จะสั้น ถายิงในระยะไกล
ขึ้นก็จะเพิ่มลักษณะการยิงเฉพาะตําบลมากขึ้น เพราะมุมตกกระทบของกระสุนจะใหญขึ้น
การยิงจากที่สูงไปยังที่หมายต่ํากวาก็จัดวาเปนการยิงดวยมุมกระสุนตกใหญ การยิงที่หมายที่สูง
กวาก็ใชลักษณะการยิง ดวยมุมกระสุนตกใหญเพราะการตกกระทบของกระสุนตอผิวพื้นที่หมายเปนมุมสูง
เชนเดียวกัน
๓) การยิงขามศีรษะ (Overhead Fires) เปนการยิงใหกระสุนขามศีรษะทหารฝายเดียวกัน การ
ยิง แบบนี้ตอ งพิ จารณาถึง ความปลอดภัย ของฝา ยเดี ยวกัน เช นหน วยขา งหน ามี ที่กํา บัง หรือ แน ใจว าอยูใ น
ตําแหนงที่ต่ํากวาแนวยิง
๔. ผลการยิง (Effect of Rifle Fire) การยิงดวยปนเล็กจะไดผลดีที่สุดเมื่อหมูปนเล็กเขาประชิดขาศึก หมูปน
เล็กจึงควรใชภูมิประเทศในการกําบังและซอนพราง และการยิงสนับสนุนจากอาวุธตาง ๆ ใหสามารถเคลื่อนที่
เขาใกลขาศึกมากที่สุดกอนที่จะเปดฉากการยิง ปกติจะไมทําการยิงกอนถึงระยะ ๔๖๐ เมตร หรือระยะยิงหวัง
ผลสูงสุดของปนเล็ก ในโอกาสที่ตองใหการสนับสนุน ปนเล็กอาจใชยิงตอกลุมขาศึกหรือที่หมายเปนพื้นที่ในระยะ
ระหวาง ๔๖๐ - ๑,๐๐๐ เมตรได

- ๑๙ -
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ในพื้นที่ขาศึกปกติสามารถกําหนดตําแหนงที่อยูขาศึกไดจากการยิง ของขาศึก หนวยทหารอาจทํา
การยิงอยางตอเนื่องทั้งทางลึกและทางกวางใหครอบคลุมพื้นที่ จะทําใหขาศึกตองหลบเขาที่กําบัง และการ
ยิงตอบโตของขาศึกเสียผลไป

- ๒๐ -

รูปที่ ๒ - ๖ การยิงเกี่ยวกับที่หมาย (ตัวอยางที่ ๑)

รูปที่ ๒ - ๗ การยิงเกี่ยวกับที่หมาย (ตัวอยางที่ ๒)
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- ๒๑ -
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รูปที่ ๒ - ๘ การยิงเกี่ยวกับผิวพื้น
๕. ความเร็วการยิง (Rates of Fire) ความเร็วในการยิงของหมูปนเล็ก เปนสวนหนึ่งของอํานาจการยิงของหมู
การใชอาวุธและอํานาจการยิงมิใชทหารในหมูจะยิงไดเร็วเพียงอยางเดียว แตสําคัญอยูที่ทําอยางไรจึงยิงไดเร็วและ
ถูกที่หมายดวย ผบ.หมูและนายพวกยิงตองสามารถควบคุมความเร็วและผลการยิงของทุกคนในหนวย ไมใหเสีย
กระสุนไปโดยเปลาประโยชน
ก. ยิงชา (Average Rate) อัตราการยิงที่ใชในการเล็งยิงของทหารซึ่งเปนการยิงของปนเล็ก และ
เครื่องยิงลูกระเบิด M 203 หมูปนเล็กควรใชอัตราดังนี้ คือ M 16 : ๑๐ ถึง ๑๒ นัด/นาที และ M 203 : ๕ ถึง
๗ นัด/นาที
ข. ยิงตอเนื่อง (Sustained Rate) การยิงในจังหวะนี้ใชกับการยิงกลของปนเล็กกลและปนกล เพื่อทํา
การยิงติดตอเปนเวลานานโดยไมตองหยุดยิง หรือปนตองติดขัดเพราะปนรอนเกินไป อัตราการยิงตอเนื่องสําหรับ
ปนเล็กกล คือ ๘๕ นัด/นาที (๑๒ - ๑๕ นัด/นาที ถาใช M 16 ยิงแทน)
ค. ยิงเร็ว (Rapid Rate) การยิงจังหวะนี้ใชกับปนเล็กกลและปนกล เปนการยิงโดยใชกระสุนจํานวน
สูงสุด และใหสามารถยิงถูกเปาหมายโดยมีเวลาจํากัด (ปกติไมเกิน ๒ นาที) โดยไมตองหยุดยิง หรือปนตอง
ติดขัดเพราะปนรอนเกินไป อัตรายิงเร็วสําหรับปนเล็กกลคือ ๑๐๐ นัด/นาที (๔๐-๖๐ นัด/นาที ถาใช M.16
ยิงแทน)

- ๒๒ -
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ตอนที่ ๔
เครื่องยิงลูกระเบิด M 203
(M 203 Grenade Launcher)
๑. กลาวทั่วไป (General) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด จะใชอาวุธที่เปนปนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิดใน
กระบอกเดียวกันและจะตองใชอาวุธ ๒ อยางนี้ไดทุกสถานการณใหเหมาะสมที่สุด และตองเขาใจเกี่ยวกับวิถี
กระสุน วิธียิงตลอดจนผลการยิง
๒. การใช (Employment)
ก. การเขาตี (Offense) นายพวกยิง/พลยิง ลูกระเบิด ใชเครื่องยิงลูกระเบิดเพื่อทําลายกลุมขาศึก
และทําการยิงสนับสนุนอยางใกลชิดในการบุก ในการเพิ่มเติมการยิงหรือการยิงสนับสนุนอื่น ๆ
๑) นายพวกยิง /พลยิง ลูกระเบิด จะเลือกและทําการยิง ดวยเครื่องยิงลูกระเบิดตอเปาหมายใน
ระหวางเขาตีจนการบุกเขาไปถึง ๓๕ เมตร เมื่อการยิงอาจเปนอันตรายตอฝายเดียวกันบนที่หมาย นายพวกยิง/
พลยิง ลูกระเบิดจะใชลูกระเบิดชนิด สองความมุง หมาย (สัง หารบุคคล/เจาะเกราะ) ทําการยิง จากแนว
ตะลุ ม บอนโดยไม ใ ห ห น ว ยตะลุ ม บอนอื่ น ได รั บ อั น ตราย และจะใช ลู ก ระเบิ ดยิ ง ชนิ ด ระเบิ ด แรงสู ง (High
explosive) ยิงตอที่หมายที่อยูไกลพอจะไมเปนอันตรายกับหมูโจมตีอื่น (ลูกระเบิดยิงชนิดระเบิดแรงสูงตองการ
ระยะเล็งยิงประมาณ ๓๐ เมตร)
๒) ระหวา งการบุ ก นายพวกยิง /พลยิง ลูก ระเบิ ด จะใชป นเล็ก ทํา การยิ ง จนพบเปา หมายที่
เหมาะสมหรือจนมีเวลาที่จะใช M 203 เปาหมายที่เหมาะสมสําหรับ M 203 คือที่ตั้งปนเล็กกลและปนกล
ขาศึกและอาวุธสนับสนุนอื่น ๆ ในเขตการยิงของพวกยิง
ข. ตัง้ รับ (Defense) ในการตั้งรับนายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด จะเลือกที่อยูที่สามารถควบคุมการยิง
และทําการยิงลูกระเบิดไดตลอดเขตการยิงของตน ที่ตั้งยิงขั้นตนและที่ตั้งยิงเพิ่มเติม จะตองพิจารณาใหมีการ
กําบังและซอนพรางสูงสุด และตองระมัดระวังอยางเต็มที่เกี่ยวกับพื้นยิง ตองไมมีสิ่งกีดขวางที่จะทําใหลูกระเบิด
ที่ยิงออกไประเบิดขึ้นกอน ถาขาศึกเขามาใกลที่มั่นตั้งรับ แนวทางเคลื่อนที่ของขาศึกจะเปนที่หมายหลักและมี
คุณคามากสําหรับการยิง ในขั้นตนนายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิดจะใชปนเล็กทําการยิง จนขาศึกเขามาใกลฝาย
เดียวกัน จึงจะใชเครื่องยิงลูกระเบิดทําการยิงตออาวุธกลและขาศึกที่เขามาในเขตการยิง และจะตองกําจัดฐาน
ยิงของขาศึกหรือใหขาศึกออกจากที่กําบังโดยพลปนเล็กตองทําหนาที่นี้
๓. วิถีกระสุน (Trajectory) เครื่องยิงลูกระเบิด ลักษณะการยิงเปนการใหกระสุนหรือวิถีกระสุนที่มีความสูง
วิถีกระสุนจึงมีลักษณะแตกตางกับปนเล็กหรือปนกลเปนอยางมาก และเมื่อเปรียบเทียบความเร็วตนของลูก
กระสุนแลว เครื่องยิงลูกระเบิดจัดวามีความเร็วตนนอยมาก วิถีกระสุนของเครื่องยิงลูกระเบิดเกือบจะราบเมื่อ
ยิงออกไปในระยะ ๑๕๐ เมตร ในการยิงหวังผลสูง สุดของเครื่องยิงลูกระเบิด ๓๕๐ เมตร มุมสูงที่ใหกับปน
ประมาณ ๒๐ องศา จากพื้นระดับเมื่อทําการยิงในระยะไกลความเร็วตนนอยและวิถีกระสุนมีความโคงมาก จึง
จําเปนตองพิจารณากระแสลมที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอวิถีกระสุนดวย
๔. ทายิง (Firing Positions)
ก. โดยทั่วไปจะใชทานอน คุกเขา ยืนยิง และประทับสะโพก ทายิงที่เหมาะสมที่สุดตองพิจารณาวาจะ
ทําอยางไร จึงมั่นใจวาลํากลองเครื่องยิงจะไมถูกสวนใด ๆ ของผูยิง
ข. การจับปน เพื่อทําการยิงมี ๒ วิธี คือ
๑) วิธีที่ ๑ มือขางซายจับที่ซองกระสุน M 16 ใชนิ้วชี้มือซายเหนี่ยวไกเครื่องยิง M 203 มือขวา
จับที่ดามปน (ดูรูปที่ ๒ - ๑๐)
๒) วิธีที่ ๒ มือขวาจับที่ซองกระสุน M 16 ใชนิ้วชี้มือขวาเหนี่ยวไกเครื่องยิง M 203 มือซายจับที่
รองลํากลองเครื่องยิงลูกระเบิด (ดูรูปที่ ๒ - ๙)

- ๒๓ -

รูปที่ ๒ - ๙ การจับปนวิธีที่ ๒
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รูปที่ ๒ - ๑๐ การเล็งยิงโดยการชี้

๕. วิธียิง (Methods of Firing)
ก. การเล็งยิงที่ระยะไมเกิน ๑๕๐ เมตร สามารถทําการยิงลูกระเบิดไดจากการประทับไหลกับทุกทา
ยิง โดยใชศูนยใบและศูนยเสี้ยววงกลม อยางไรก็ดีเพื่อรักษาการจัดแนวศูนยที่มีระยะยิงเกินกวา ๑๕๐ เมตร
ตองปฏิบัติดังนี้.๑) ใชศูนยเสี้ยววงกลมที่ระยะยิงเกิน ๒๐๐ เมตร
๒) สําหรับทานอนยิงดัดแปลง ตําแหนงของพานทายปนจะขึ้นอยูกับรูปรางและการวางมือของ
พลยิง และระยะยิงไปยังเปาหมาย
๓) สําหรับทายิงอื่น ๆ ใหลดพานทายปนมาอยูในทาใตแขนเพื่อรักษาการจัดแนวศูนยไว
ข. การเล็งยิงโดยการชี้ (Pointing technique)
๑) การเล็งยิงโดยการชี้ ใชเมื่อตองการอัตราการยิงสูงตอพื้นที่เปาหมาย ถึงแมไมตองใชศูนยปนการเล็ง
ยิงวิธีนี้พลยิงก็ตองมีความชํานาญในการใชทั้งศูนยเสี้ยววงกลมและศูนยใน ทายิงใตแขนดัดแปลงจะชวยใหพลยิง
สามารถใชมือซายบรรจุกระสุนใหมไดอยางรวดเร็ว การเล็งยิงโดยการชี้ สามารถใชกับทายิงมาตรฐานดัดแปลงไดทุก
ทายิงแตสวนมากนําไปใชในระหวางเขาตะลุมบอน (ดูรูปที่ ๒ - ๑๐)
๒) วิธีเล็งยิงโดยการชี้ ใหถือปนอยูในทายิงใตแขนดัดแปลง ลืมตาทั้งสองขางมองไปยังเปาหมาย
ผานศูนยหนา M 16 ผานปลอกลดแสง M 16 ใหปลอกลดแสงต่ํากวายานการเห็น และปรับมุมสูงของปนดวย
การคาดคะเนเอาเองวาระยะถึงเปาหมายเทาไร แกมุมสูงและทางทิศดวยการตรวจจากตําบลและกระสุนตก
๖. ผลการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด (Effect of Grenade Launcher Fire) กระสุนระเบิดแรงสูงผลของการ
ระเบิดจะทําใหบาดเจ็บและตายในรัศมี ๕ เมตร ขาศึกที่อยูนอกที่กําบังและอยูในรัศมีระเบิด ๕ เมตร จะบาดเจ็บ
และตายประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต

- ๒๔ -
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ตอนที่ ๕
คําสั่งยิง (Fire Commands)
๑. ประโยชนและความสําคัญ (Purpose and Importance) ดวยขาศึกก็ไดรับการฝกในการใชประโยชน
จากการกําบังและการซอนเรน จึงเปนการยากที่จะตรวจพบเปาหมาย หรืออาจตรวจพบในชั่วขณะหนึ่ง เมื่อพบ
เปาหมายจึงตองกําหนดที่ตั้งไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ทุกคนในหมูจึงตองไดรับการฝกการชี้เปาหมายไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็วดวย และใชอํานาจการยิงอยางสูงสูเปาหมายจนกระทั่งไมเห็นขาศึกอีก เปาหมายอาจเปน
ตั้ง แตพลซุมยิง หรือพลปนเล็กขาศึก ที่มีจํานวน ๑ หรือ๒ คน จนถึง เปาหมายขนาดใหญ เชนขาศึกในแนว
ตะลุมบอน จึงจําเปนตองรวมการยิงทั้งหมดของหมู กําลังพลในหมูตองทําความคุนเคยกับสภาพภูมิประเทศ
เพื่อประโยชนในการกําหนดที่ตั้งเปาหมาย ตัวอยางลักษณะภูมิประเทศ ไดแกยอดเขา เนิน หลุม เนินดิน หนา
ผา เหว ทางแยก และแนวขอบฟา (ดูรูปที่ ๒ - ๑๑) เมื่อ ผบ.หมูหรือนายพวกยิงตกลงใจที่จะทําการยิงตอ
เปาหมาย จะตองมั่นใจวาจะสั่งอยางไรจึงจะใหหนวยของตนทําการยิงลงบนเปาหมายไดโดยใชรูปแบบของ
คําสั่งยิง ผบ.หนวย จะควบคุมและกํากับการยิงของหนวยดวยคําสั่งยิง

รูปที่ ๒ - ๑๑ ลักษณะภูมิประเทศ
๒. สวนประกอบของคําสั่ง (Elements) คําสั่งยิงจะประกอบดวยสวนสําคัญพื้นฐาน ๖ หัวขอ คําสั่งยิงสําหรับ
อาวุธอื่นที่มีลักษณะคลายกันก็สามารถใชรูปแบบของคําสั่งนี้ได สวนสําคัญ ๖ หัวขอ (ADDRAC) ของคําสั่งยิง
คือ.คําสั่งเตือน
(Alert)
ทิศทาง
(Direction)
ลักษณะที่หมาย (Target Description)
ระยะ
(Range)
การมอบที่หมาย (Target Assignment)
การควบคุมการยิง (Fire Control)
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๓. คําสั่งเตือน (Alert) หัวขอคําสั่งในสวนนี้เปนการเตือนหนวยยิงใหพรอมที่จะรับคําสั่งตอไปและอาจรวมถึง
การบอกวาใครจะเปนผูทําการยิง ปกติจะเปนการสั่งวา “หมู” หรือ “พวกยิง” หรืออาจเตือนเปนรายบุคคล
ดวยการบอกชื่อ การออกคําสั่งเตือนอาจใชสัญญาณหรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสมที่สามารถจะกระทําได
๔. ทิศทาง (Direction) การกําหนดทิศทางไปยังเปาหมาย อาจบอกไดดวยวิธีดังตอไปนี้.ก. ใชคําพูด (Orally) คําบอก/คําสั่งเพื่อใหทราบทิศทางไปยังเปาหมาย สามารถกําหนดไดตามรูปที่
๒ - ๑๒ ซึ่งแสดงใหทราบถึงการเรียกทิศทางจากหนวยไปยังที่หมาย ตัวอยางเชน “ขางหนาทางขวา” ทิศทาง
ในคําสั่งยิงคือ.๑) ขางหนา
๕) ขางหลัง
๒) ขางหนาทางขวา
๖) ขางหลังทางซาย
๓) ทางขวา
๗) ทางซาย
๔) ขางหลังทางขวา
๘) ขางหนาทางซาย

รูปที่ ๒ - ๑๒ ทิศทางในคําสั่งยิง
ข. ใชกระสุนสองวิถี (Tracer Ammunition)
๑) การใชกระสุนสองวิถีในการบอกทิศทางไปยังที่หมายจะรวดเร็วและถูกตองมาก อยางไรก็ตาม
ถาทําไดควรบอกทิศทางโดยใชคําพูด การกําหนดทิศทางดวยกระสุนสองวิถีตองใหผูรับคําสั่งใหคอยสังเกตวิถี
กระสุนดวย ตามตัวอยางเชน : ตรงหนา
ดูตามกระสุนสองวิถี
ถูกทางขวาที่หมาย (เมื่อยิงนัดแรกและผิดไปทางขวา)
ถูกทางซายที่หมาย (เมื่อยิงนัดตอไปและผิดไปทางซาย)
๒) การบอกทิศทางดวยกระสุนสองวิถี จะเปดเผยที่ตั้ง ของหนวยและเปน การเตือนใหขาศึกรู
จึงเสียผลการจูโจม เพื่อใหเสียผลนอยที่สุด ผบ.หมู อาจสั่งยิงตามหัวขอคําสั่งยิงสวนอื่นเสียกอนที่จะชี้ทิศทาง
ดวยกระสุนสองวิถี การยิงกระสุนสองวิถีจึงใชเปนสัญญาณควบคุมการยิงหรือเริ่มตนการยิงดวย
ค. ใชจุดอาง (Reference Points)
๑) การกําหนดที่ตั้งที่หมาย บางครั้งยากที่จะกําหนดใหเขาใจได เชน ไมเปนลักษณะภูมิประเทศที่
สังเกตงาย ผบ.หนวย จึงตองรูจักใชจุดอางในการกําหนดที่หมาย จุดอางที่เลือกควรอยูใกลที่หมายและสังเกตงาย
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๒) เมื่อใชจุดอางเพื่อใหทราบถึง ทิศทางและที่ตั้งเปาหมาย ตองหลีกเลี่ยงไมใหผูรับคําสั่งสับสน
รูปแบบคําสั่งยิงในการกําหนดทิศทางและที่หมาย ตามตัวอยางเชน .คําสั่งเตือน
: หมู ๑
ทิศทาง
: ตรงหนา
จุดอาง
: จากเสาหินลมไปทางขวา ๑๕๐
ลักษณะที่หมาย
: พลซุมยิงที่ตนไมใหญตนแรก
๓) เมื่อใชจุดอาง ทิศทางที่บอกเปนทิศทางไปยังจุดอาง สําหรับระยะคือระยะไปยังที่หมาย
๔) บางครั้งอาจจําเปนตองใชจุดอางมากกวา ๑ จุด ตามตัวอยางเชน.คําสั่งเตือน
: พวกยิง ๑
ทิศทาง
: ตรงหนา
จุดอาง
: คอกวัวอยูทางขวาของกระทอม จากคอกวัวไปทางขวา ๑๕๐
ลักษณะที่หมาย
: ปนกลขาศึกในกองฟาง
ง. การวัดระยะดวยนิ้วมือ (Finger Measurement) การกําหนดระยะทางขางจากจุดอางไปยัง ที่
หมายบางครั้งก็ยากที่จะกําหนดเปนมาตรวัดลงไปและใหผูรับคําสั่งเขาใจตามระยะที่เราประมาณนั้น ซึ่งอาจทํา
ใหตองเสียเวลา มีวิธีสําหรับการกําหนดระยะดังกลาวอีกวิธีหนึ่งคือ กําหนดดวยนิ้วมือโดยปฏิบัติดังนี้.ก) ยกมือขึ้นตรงหนา เหยียดแขนใหสุดหันฝามือออก
ข) หลับตาขางหนึ่ง
ค) เลือกจุดอาง
ง) ใชนิ้วชี้วัดจากจุดอางไปยัง ที่หมาย เพิ่มนิ้วลงไปจนเต็มที่วางระหวางจุดอางไปยังที่หมาย
ตัวอยางคําสั่ง.- คําสั่งเตือน
: หมู
ทิศทาง
: ตรงหนา
จุดอาง
: จากตนไมสูงที่สุดแนวรั้ว ไปทางขวา ๒ นิ้วมือ
ลักษณะที่หมาย
: ปนกลขาศึก
ระยะ
: สามรอย
๕. ลักษณะที่หมาย (Target Description) สวนที่ ๓ ของคําสั่งยิง เปนการบรรยายถึงลักษณะที่หมายตามที่
เห็นโดยงาย เชน พลซุมยิง ปนกล แนวทหารราบ รถบรรทุกทหาร ที่ตั้งของเครื่องยิงลูกระเบิด เปนตน
๖. ระยะ (Range) ระยะที่บอกไวในคําสั่ง ยิงนี้เพื่อใหผูยิงจัดการตั้งศูนยปนใหตรงตามระยะยิง คําพูดวา
“ระยะ” ไมตองกลาวไวในคําสั่งยิง กลาวเพียงตัวเลขก็พอ เชน หนึ่งเจ็ดหา สองหาศูนย หรือสี่รอย
๗. การมอบที่หมาย (Target Assignment) คําสั่งยิงในสวนนี้เพื่อเปนการสั่งวา ใครเปนผูทําการยิงและให
ทราบความเร็วการยิง คือ
ก. ในขั้นตน ผบ.หมู ตองตัดสินใจไวกอนวาจะใหทําการยิงพรอมกันทั้งหมูหรือเพียงบางพวกยิง หาก
ตองการใหยิงพรอมกันทั้งหมูเหมือนที่สั่งในคําสั่งเตือน ก็จะเวนคําสั่งในสวนนี้ หาก ผบ.หมู ตองการเตือนทุกคน
ในหมูแตตองการใหทําการยิงเพียง ๑ พวกยิง คําสั่งในสวนนี้ตองมีอยูดวย
ข. เพื่อกําหนดวาจะใชอาวุธอะไรทําการยิงและกําหนดอัตราความเร็วการยิงของปนเล็กกล ปนเล็ก
และ M 203 ซึ่งปกติ M 203 จะยิงในจังหวะชาและปกติแลวนายพวกยิงจะไมใชปนเล็กทําการยิงนอกจากใน
โอกาสจําเปนเทานั้น นายพวกยิงจะสั่งผูทําการยิงในพวกยิงของตนตอเปาหมายอื่น ๆ ในเขตรับผิดชอบและตอ
เปาหมายที่ยังหลงเหลืออยูจากการสั่งยิงของ ผบ.หมู การยิงที่จะนํามาเปนรูปแบบของคําสั่งในสวนนี้คือ.-
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๑) พลปนเล็กกล ถา ผบ.หมู ตองการใชปนเล็กกลทําการยิงจังหวะเร็ว ตองสั่งวา "ยิงเร็ว" ถาหาก
ไมสั่งใหยิงเร็ว ปนเล็กกลจะทําการยิงในจังหวะตอเนื่อง สําหรับการยิงเร็วตามคําสั่ง ในขั้นตนพลปนเล็กกลจะ
ยิงในจังหวะยิงเร็ว ๒ นาที และเปลี่ยนเปนยิงในจังหวะตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมิใหปนรอนจัดเกินไป
๒) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด ถา ผบ.หมู ตองการใหยิงลูกระเบิดดวยก็จะสั่ง “ยิงลูกระเบิด”
ถาไมสั่ง นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิดจะไมทําการยิง
ค. ตอไปเปนตัวอยางการปฏิบัติตามคําสั่งในการมอบที่หมาย ถาในคําสั่งเตือนสั่งวา “หมู”
๑) ถาคําสั่งยิงไมมีการสั่งมอบที่หมาย ทั้ง ๒ พวกยิงตองทําการยิงดังนี้.ก) พลปนเล็กและพลปนเล็กกลผูชวย ทําการยิงจังหวะชา
ข) พลปนเล็กกล ทําการยิงจังหวะตอเนื่อง
๒) ถาคําสั่งยิง สั่งวา “ยิงลูกระเบิด ยิงเร็ว” ทัง้ ๒ พวกยิงตองทําการยิงดังนี้.ก) พลปนเล็กและพลปนเล็กกลผูชวย ทําการยิงจังหวะชา
ข) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด ยิง M 203 ในจังหวะชา
ค) พลปนเล็กกล ทําการยิงจังหวะเร็ว
๓) ถาคําสั่งยิงวา “พวกยิง ๑ ยิงลูกระเบิด ยิงเร็ว” พวกยิงที่ ๑ ทําการยิงดังนี้.ก) พลปนเล็กและพลปนเล็กกลผูชวย ทําการยิงจังหวะชา
ข) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด M 203 ทําการยิงจังหวะชา
ค) พลปนเล็กกล ทําการยิงจังหวะยิงเร็ว
๘. การควบคุมการยิง (Fire Control) คําสั่งยิงในสวนนี้ คือสัญญาณใหเริ่มยิงหรือเปดฉากการยิง ถาไม
ตองการจูโจมดวยการยิง คําสั่งควบคุมการยิงก็จะสั่ง ติดตอกับคําสั่งยิงสวนอื่น ๆ โดยไมหยุดเวนระยะ หาก
ผบ.หนวย ตองการใหอาวุธของหนวยเปดฉากการยิงพรอมกัน เพื่อผลการจูโจมอยางสูงสุดและเพื่อใหเกิดความ
ตื่นตระหนกแกขาศึก ก็จะสั่งในสวนควบคุมการยิงวา “ตามคําสั่งขาพเจา” หรือ “ตามสัญญาณขาพเจา”หรือ
“ทําการยิง เมื่อสั่ง ” หรือ “ทําการยิงตามสัญญาณ.….....” เมื่อทุกคนพรอม ผบ.หนวย จะสั่ง เริ่มยิง หรือให
สัญญาณตอไป
๙. สัญญาณ (Signals) การสั่งยิงดวยคําพูดบางครั้งไมสามารถใชไดผล เพราะเสียงดังจากการรบหรือเมื่อไม
ตองการใหขาศึกรูตัวกอน การใชสัญญาณในการสั่งยิงจึงจําเปนตองใชและควรเปนสัญญาณที่เคยฝกอยูเสมอ
เพื่อใหเปนที่เขาใจกัน สามารถนําสัญญาณมือและแขนมาใชเปนคําสั่งยิงได สัญญาณมือและแขนมาตรฐานมี
อธิบายในบทที่ ๓
๑๐. การออกคําสั่งยิง (Delivery of Fire Commands) ตอไปนี้ตัวอยางในการสั่งยิง.๑) ในสถานการณที่ ผบ.หมู ตองการใหหมูทําการยิงดวยปนเล็กและปนเล็กกล และหวังผลจูโจม
จากการยิง ตอที่หมายที่สังเกตงาย
: หมู
ตรงหนา
ทหารราบขาศึก
สามรอย
ตามสัญญาณขาพเจา
๒) ผบ.หมู ตองการใหทุกคนในหมูเห็นเปาหมายซึ่งสังเกตไดยากและตองการใหทําการยิงเฉพาะ
พวกยิงที่ ๒ โดยใหเครื่องยิงลูกระเบิดทําการยิงดวย และปนเล็กกลยิงจังหวะเร็ว
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: หมู
ตรงหนาทางขวา
จากกระทอมไปทางขวา ๒ นิ้วมือ
ปนกลขาศึก
สองหาศูนย
พวกยิง ๒ ยิงลูกระเบิด ยิงเร็ว
ยิง
๑๑. คําสั่งยิงตอมา (Subsequent Fire Commands) เปนการสั่งเกี่ยวกับการยิงหลังจากที่ไดออกคําสั่งยิง
ไปแลว เพื่อเปลี่ยนบางสวนของคําสั่งยิงเริ่มแรก (ที่ไดสั่งยิงไปแลว) หรือเพื่อเลิกยิง
ก. เพื่อเปลี่ยนบางสวนของคําสั่งยิงเริ่มแรก ผบ.หมู จะมีคําสั่งเตือนและบอกถึงสวนของคําสั่งที่ตองการ
เปลี่ยนแปลง ปกติสวนที่ตองการเปลี่ยนแปลงมักจะเปนการมอบที่หมายและการควบคุมการยิง ตอไปนี้เปน
ตัวอยางของคําสั่งยิงตอมา
๑) ผบ.หมู ตองการเตือนทั้งหมู แตตองการใหทําการยิงเพียงพวกยิงเดียว ผบ.หมู จะสั่ง.: หมู
ตรงหนา
ทหารราบขาศึก
สามรอย
พวกยิง ๒
ยิง
๒) ผบ.หมู ตองการเปลี่ยนใหทําการยิงทั้งหมู นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิดทําการยิงเครื่องยิงลูก
ระเบิดดวย และปนเล็กกลทําการยิงในจังหวะเร็ว ผบ.หมู จะมีคําสั่งยิงตอมาคือ.: หมู
ยิงลูกระเบิด ยิงเร็ว
ยิง
ข. หากตองการเลิกยิง ผบ.หมู จะใชคําสั่งงาย ๆ วา “เลิกยิง” หรือ “หยุดยิง”
ค. การออกคําสั่งยิงตอมาใหทุกคนในหมูทราบนั้น ผบ.หมู จะตองระลึกเสมอวาเสียงดังจากการสูรบ
อาจทําใหคนในหมูไมไดยินคําสั่ง ทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการสั่งผานนายพวกยิง เพราะปกติแลวนายพวกยิงจะ
ไมทําการยิง แตละคอยรับคําสั่งจาก ผบ.หมู
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ตอนที่ ๖
ประโยชนการยิง (Application of Fire)
๑. กลาวทั่วไป (General) อํานาจการยิงของหมูปนเล็กซึ่งมีกําลังพล ๑๑ นาย หากทําการยิงดวยอาวุธในหมู จะ
มีจํานวนกระสุนลงสูเปาหมายอยางต่ําโดยเปนการเล็งยิงจากปนเล็กและปนเล็กกล ๒๐๐ – ๓๐๐ นัด และจาก
เครื่องยิงลูกระเบิด ๑๐ – ๑๔ นัด ตอ ๑ นาที ตอไปนี้เปนขอมูลใหทราบประโยชนการยิง
ก. การยิงตัดรอน (Neutralize) เพื่อตอบโตขาศึกใหหมดสมรรถภาพจากการรบกวนดวยการปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษ
ข. การยิงสนับสนุน (Fire Support) เปนการยิงจากหนวยใดหนวยหนึ่งเพื่อชวยหรือปองกันใหกับ
หนวยอื่นในการรบ
ค. การยิงตอเปาหมายตามโอกาส (Target of Opportunity) เปนการยิงตอเปาหมายที่ปรากฏขึ้นใน
การรบและอยูในระยะยิงและเปนการยิงตอตานดวยการยิงที่ไมไดวางแผนไวกอน
๒. ประเภทการยิง (Types of Unit Fire)
ก. กลาวทั่วไป (General)
๑) ขนาดและลักษณะของเปาหมาย อาจเปนตัวกําหนดใหตองใชอํานาจการยิงหมดทั้งหมูหรือเพียง
บางสวนของหมู ประเภทเปาหมายจึงเปนตัวกําหนดวาจะใชประเภทการยิงแบบไหนตอเปาหมาย ผบ.หมู จะรับ
คําสั่งจาก ผบ.หมวด ซึ่งปกติจะมอบที่หมายเฉพาะหรือทั่วไปใหแตละหมูจึงตองมั่นใจวาจะใชอํานาจการยิงของ
ตนใหครอบคลุมที่หมายของหมวด
๒) นายพวกยิงก็จะรับมอบความรับผิดชอบในการยิงจาก ผบ.หมู เชนเดียวกัน ปกติ ผบ.หมู จะสั่ง
การและจํากัดการยิงของพวกยิงดวยเขตการยิงตอเปาหมายของหมู ดวยการแยกที่หมายหรือมอบที่หมายตาม
โอกาสในเขตการยิง
ข. การรวมการยิง (Concentrated Fire) เปนการยิงของหนวยตอเปาหมายที่มีลักษณะเปนจุดเพียง
แห ง เดีย ว การยิ ง จํ านวนมากตอ เปา หมายจากหลายทิ ศทาง พื้น ที่ต กกระทบของอาวุ ธ ตา งชนิด จะลงเข า
ครอบคลุมเปาหมาย
อาวุธกลขาศึกที่ทําการยิง อยางหนักตอสวนใดสวนหนึ่งของหนวย ปกติแลวจะสามารถตัดรอน
อาวุธกลนี้ไดดวยการรวมการยิงจากสวนอื่น ๆ ของหนวยที่ไมอยูใตอํานาจการยิงของอาวุธนั้น (ดูรูปที่ ๒ - ๑๓)
ค. การกระจายการยิง (Distributed Fire)
๑) เปนการกระจายการยิงทั้งในทางลึกและทางกวางใหครอบคลุมที่หมาย พลปนเล็กและพลปน
เล็กกลผูชวย จะทําการยิงในขั้นตนตอสวนเปาหมายที่อยูใกลกับตน แลวก็จะกระจายการยิงตอสวนอื่น ๆ ของ
เปาหมายโดยไมตองยายที่วางตัว (ดูรูปที่ ๒ - ๑๔)
๒) นายพวกยิง/พลยิงลูกระเบิด ทําการยิงลูกระเบิดนัดแรกลงกลางเปาหมายและกระจายการยิง
ในนัดตอ ๆ ไปลงบนสวนอื่น ๆ ของเปาหมาย
๓) พลปนเล็กกล กระจายการยิงใหครอบคลุมตลอดเปาหมายของหมู ในการตั้งรับจะทําการยิงให
ครอบคลุมเปาหมายในเขตการยิงของแตละพวกยิง
๔) การกระจายการยิงเปนการเปดโอกาสให ผบ.หนวย ที่ทําการยิงไดวางการยิงลงบนที่หมายของตน
ดังนั้ นข าศึกที่ถู กตรวจพบหรือไม ก็ตาม จะอยูใตอํานาจการยิ งนี้ จึง ทําใหมั่ นใจว าทุกสวนของที่ หมายจะถู ก
ครอบคลุมอยางรวดเร็วจากการยิงดวยการกระจายอํานายการยิงนี้ (ดูรูปที่ ๒ - ๑๕) เมื่อมีความจําเปนตองทําลาย
เปาหมายอื่น ผบ.หมู ก็จะแบงและกระจายการยิงจากหนึ่งหรือสองพวกยิงตอเปาหมายนั้นตามที่ตองการ
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ง. การยิงแบบผสม (Combinations of Concentrated and Distributed Fire ) ดวยหมูปนเล็กมี
พวกยิงเปนหนวยในอัตราของหมู ผบ.หมู จึงสามารถที่จะรวมการยิงและกระจายการยิงตอเปาหมาย ๒ แหงหรือ
มากกวาในเวลาเดียวกันได เชน หมูที่กระจายการยิงตอเปาหมายแหงหนึ่ง จะสามารถแบงการยิงนี้ดวยการยิงจาก
๑ พวกยิง ใหรวมการยิงตอเปาหมายตามโอกาสที่เกิดขึ้นก็ได (ดูรูปที่ ๒ - ๑๖) หรือเมื่อหนวยไดตกลงใจและสั่งยิง
ดวยการรวมการยิงหรือกระจายการยิงแลวถามีเปาหมายลักษณะเปนจุดเกิดขึ้นเชน ปนกลหรือพลซุมยิงก็สามารถ
แบงและรวมการยิงตอเปาหมายนั้นได ถาเปาหมายที่เกิดขึ้นใหม มีลักษณะเปนพื้นที่หนวยยิงก็สามารถกระจาย
การยิงตอที่หมายนั้นไดเชนเดียวกันดวยการมีคําสั่งมอบภารกิจยิงใหกับพวกยิง
๓. หลักการยิง (Fire Delivery)
ก. ความตองการที่ตั้งยิง ในการเลือกที่วางตัวซึ่งใชเปนที่ตั้งยิงมีลักษณะที่ตองการสําหรับหมูปนเล็กดังนี้.๑) สามารถยิงสนับสนุนหนวยอื่นได
๒) พื้นยิงตรงหนาดี
๓) มีการกําบังและซอนพรางเพียงพอ
๔) สะดวกตอการควบคุมการยิงของ ผบ.หนวย

รูปที่ ๒ - ๑๓ การรวมการยิงโดยหมูปนเล็ก

รูปที่ ๒ - ๑๔ การกระจายการยิงโดยหมูป นเล็ก
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รูปที่ ๒ - ๑๕ การกระจายการยิงโดยหมูปนเล็กตอเปาหมาย ๒ แหง

รูปที่ ๒ - ๑๖ การรวมและการกระจายการยิงโดยหมูปนเล็กตอเปาหมาย ๒ แหง
ข. ในการเขาตี (In the Attack)
๑) ฐานยิงจะคุมกันหนวยดําเนินกลยุทธที่อยูขางหนาดวยการยิง เมื่อสามารถทําไดหนวยที่ทําการ
ยิงจะกําหนดฐานยิงและยายฐานยิงใหอยูในตําแหนงที่ยากตอการตรวจพบ การจูโจมอยางสูงจากการยิงที่ขาศึก
ไมทราบทิศทาง จะมีผลอยางมากทั้งดานจิตวิทยาและสภาพการตั้งรับของขาศึก ผบ.หนวย ผูกําหนดใหมีฐาน
ยิงควรใหฐานยิงสามารถทําการยิงทางปกหรือทางเฉียงไปยังที่ตั้งขาศึกได แลวใชหลักการยิงดังนี้.ก) กระจายการยิงไดอยางหนาแนนลงบนที่ตั้งขาศึก และเพิ่มการยิงใหสูงกวาขาศึก
ข) เมื่อมีอํานาจการยิงเหนือกวา ขาศึกจะถูกตรึงอยูในที่ตั้ง ก็จะลดอัตราการยิงลง อยางไรก็
ตามตองคงการยิงใหสูงกวาขาศึกไว
ค) เมื่อสวนดําเนินกลยุทธเขาใกลแนวประสานการปฏิบัติ ตองเพิ่มอัตราการยิงใหสูงขึ้นเพื่อ
กดดันขาศึกใหอยูในที่กําบังและชวยใหสวนดําเนินกลยุทธเขาตะลุมบอนกอนที่ขาศึกจะมีโอกาสโตตอบ
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ง) เมื่อสวนดําเนินกลยุทธเริ่มเขาตะลุมบอน ฐานยิงจะหยุดและยายการยิงไปยังเปาหมายแหง
อื่น หรือยิงนําหนวยตะลุมบอนบุกผานที่หมาย แลวจึงหยุดยิงหรือยายการยิง
๒) การยิงในการตะลุมบอน ความสําเร็จของการเขาตีอยูที่การรุกเขาหาขาศึก ดวยการยิงและการ
ดําเนินกลยุทธ เมื่อทําการตะลุมบอนเขาหาที่หมาย หนวยที่เขาตะลุมบอนจะทําการยิงไปยังที่ตั้งขาศึกขณะเขา
ตะลุมบอน
ก) พลปนเล็ก และพลปนเล็กกลผูชวย ทําการเล็งยิงอยางประณีตจากทาประทับไหล (Pointing
Position) ควรตั้งคันบังคับการยิงไวที่ยิงเปนชุด (Three - round Bursts) หรือเหนี่ยวไกยิงทุกครั้งที่กาวเทาซาย
ดวยการยิงไปยังที่ตั้งขาศึก หรือที่ที่คาดวามีขาศึก ดวยทายิงในการตะลุมบอน (ดูรูปที่ ๒ - ๑๗)
ข) พลปนเล็กกล จะทําการยิง ๓ - ๕ นัด จากทายิงใตแขน ทําการยิงใหครอบคลุมที่หมายของ
หมู ที่หมายที่คุมคา ที่ตั้งอาวุธกลที่ทราบหรือที่สงสัย (ดูรูปที่ ๒ - ๑๗)
ค) นายพวกยิง หนาที่หลักระหวางการบุกคือ การควบคุมพวกยิง หากตองใชปนเล็กทําการยิง
ก็จะใชทายิงสําหรับการยิงโดยประมาณ หากเปนที่หมายแข็งแรงหรือมีลักษณะเปนพื้นที่กวางก็จะยิงลูกระเบิด
ดวยการเล็งยิงโดยการชี้ จนเปาหมายถูกทําลายหรือถูกตัดรอนหรือจนกระทั่งไมสามารถทําการยิงไดเนื่องจาก
จะเปนอันตรายกับฝายเดียวกัน

รูปที่ ๒ - ๑๗ ทายิงในการตะลุมบอน
ค. ในการตั้งรับ (In the Defense) พวกยิงเปนหนวยยิงมูลฐานของหมวด การยิงของแตละคนจะ
ครอบคลุมตลอดเขตการยิงของพวกยิง และจะทําการยิง จากที่ตั้ง ไปยัง เปาหมายที่คุมคา ทุกคนในหนวยจะ
เลือกที่วางตัวที่เหมาะสม คือมีพื้นยิง การกําบังและการซอนพรางดี (ดูภาคผนวก ซ)
๑) พลปนเล็ก พลปนเล็กกลผูชวยและพลปนเล็กกล การยิงของปนเล็กกลจะทําใหเกิดอํานาจการ
ยิงอยางสูงแกหมูปนเล็กจึงตองไดรับการคุมกันในการปฏิบัติ ปนเล็กกลจะทําการยิงตลอดเขตการยิงของพวกยิง
ปนเล็กกลแตละกระบอกจะไดรับมอบทิศทางยิงหลัก
๒) นายพวกยิง หนาที่หลักของนายพวกยิงในการตั้งรับคือการควบคุมพวกยิง หากตองทําการยิง
ปนเล็กก็จะทําการยิงอยางคุมคาตลอดเขตการยิงของพวกยิง เมื่อขาศึกเขามาอยูในระยะยิงของ M 203 จะทํา
การยิงลูกระเบิดไดตลอดเขตการยิงตอเปาหมายที่เหมาะสมและอยูในระยะยิง เมื่อทําการยิงปองกันที่มั่นขั้น
สุดทาย จะทําการยิงตอทหารราบขาศึกที่เปนเปาหมายใหญที่สุดในเขตการยิงของพวกยิง
๔. การยิงในทัศนวิสัยจํากัด (Reduced Visibility Firing)
ก. ปนเล็ก ภายใตสภาพการมองเห็น จํา กัด ปนเล็ก สามารถทํา การยิง ตามแผนที่ไ ดจัดเตรียมไว
ลวงหนาดวยการจัดทําที่รองปนและที่จํากัดเขตการยิงอยางงาย ๆ เมื่อตองการทําการยิงในสภาพเชน นี้ การ
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จัดทําเครื่องชวยตาง ๆ ตองกระทําไวกอนในเวลากลางวัน โดยการสรางเครื่องรองปนสําหรับพาดยิง และ
หลักเขตการยิง ตลอดจนการตั้งศูนยตอตําบลที่คาดวาเปาหมายจะเกิดขึ้น (ดูรูปที่ ๒ - ๑๘ A)
ข. เครื่องยิงลูกระเบิด ก็สามารถทําการยิงในสภาพการมองเห็นจํากัดไดดวยการจัดทําที่รองรับและที่พาด
ปน เมื่อจะจัดเตรียมการยิงนี้ ผบ.หมู จะแจงใหทราบถึงเสนทางเขามาและตําแหนงของขาศึกที่คาดวาจะใชและ
เกิดขึ้น การเตรียมการทั้งหมดจะทําในเวลากลางวัน การตั้งปนและปรับศูนยตองทําไวกอนมืด (ดูรูปที่ ๒ - ๑๘ B)

รูปที่ ๒ - ๑๘ การเตรียมการยิงอยางงายในสนาม
๕. อัตราการยิง (Rate of Fire) ทหารจะไดรับการฝกใหทําการเล็งยิงในอัตรา ๑๐ - ๑๒ นัด/นาที (การยิง
จังหวะชา) ความยุงยากจากการตอสูในสนามรบจะทําใหจังหวะการยิงชาลง พลปนเล็กและพลปนเล็กกลจะทํา
การยิง ไดเร็วที่สุดขึ้นอยูกับ ความสามารถในการเลือกยิงตอเปาหมาย การใชและการเล็งศูนยตลอดจนการ
เหนี่ยวไกไดอยางถูกตอง
พลปนเล็กกลมีประโยชนอยางยิ่งตอเปาหมายที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับปนกลและอาวุธกลอื่น จังหวะยิง
เร็วของปน เล็กกลคือ ๑๐๐ นัด/นาที จัง หวะตอเนื่องคือ ๘๕ นัด/นาที อัตราการยิง ของปนเล็กกลขึ้นอยูกับ
ลักษณะเปาหมาย เมื่อเปดฉากการยิงใน ๒-๓ ชุดแรกปนเล็กกลจะยิงจังหวะเร็ว เพื่ออํานาจการยิงที่เหนือกวา
และตรึงขาศึกไว หลังจากนั้นจะยิงชาลงในจังหวะตอเนื่อง ซึ่งปกติยังตองรักษาอัตราการยิงใหเหนือกวาขาศึก
๖. การควบคุมและวินัยการยิง (Fire Control and Fire Discipline) โดยขอเท็จจริงแลว ผบ.หนวย จะตอง
ควบคุมการยิงเพื่อผลการยิงของหนวย การควบคุมการยิงนี้มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการเริ่มยิงและหยุดยิงตาม
ความตองการของ ผบ.หนวย ปรับการยิงใหถูกเปาหมาย การยายยิงทั้งหมดหรือบางสวนจากที่หมายหนึ่งไปยังที่
หมายอื่น ตลอดจนการกําหนดอัตราการยิง ผบ.หนวย ตองฝกใหทุกคนในหนวยมีวินัยการยิงตามที่ตองการ เมื่อมี
การควบคุมและกํากับการยิง วินัยการยิงจะมีขึ้นไดเมื่อหนวยไดรับการฝกสอนอยางเขมงวดใหทราบถึงประโยชน
ของปนเล็ก ปนเล็กกลและเครื่องยิงลูกระเบิด และรวมถึงความสามารถในการรวมการยิงเพื่อสนองตอบคําสั่งยิง
โดยการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเฉียบขาด
ผบ.หนวย ตองมีความชํานาญและสามารถควบคุมการยิงของคนในหนวยใหทําการยิงตอเปาหมายได
อยางเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับการรับคําสั่ง การสั่งการหรือการรับสัญญาณจาก ผบ.หมวด และความพรอมของ
ผบ.หมู ที่จะสั่ง คนในหมูปฏิบัติตามภารกิจยิง ซึ่ง ปกติแลว ผบ.หมู จะเลือกที่อยูบริเวณสวนหลัง ของหมูใน
ระหวางทําการยิง ปกติ ผบ.หมู จะออกคําสั่งผานไปยังนายพวกยิงแตไมจําเปนเสมอไปหาก ผบ.หมู ตองการ
ควบคุมการยิงของหมูใหไดผล ผบ.หมู และนายพวกยิงตองรูจักและเขาใจการควบคุมการยิงจากความหมาย
ของคําสั่งและสัญญาณ
------------------------------------
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ตอนที่ ๑
รูปขบวนรบ (Combat Formations)
๑. กลาวทั่วไป (General) พวกยิงและหมูเปนกลุมกําลังพลประกอบขึ้นมาเปนหนวย ซึ่งจะนําไปใชทางยุทธวิธี
สวนประกอบซึ่งเปนขอตกลงใจของ ผบ.หมู ในการเลือกใชรูปขบวนไดแกภารกิจ ภูมิประเทศ สถานการณ ลมฟา
อากาศ ความรวดเร็ว และระดับความคลองตัว ผบ.หนวย จะนํารูปขบวนรบและทาสัญญาณไปใชในการควบคุม
การยิงและดําเนินกลยุทธกับหนวยของตน เมื่อเคลื่อนที่และเขาปะทะขาศึก
๒. รูปขบวนพืน้ ฐาน (Basic Combat Formations)
ก. พวกยิง (Fire Team) ปกตินายพวกยิงจะตัดสินใจที่จะใชรูปขบวนกับหนวยของตน ในขณะเดียวกัน
ผบ.หมู อาจกํ าหนดและเปลี่ ยนแปลงรูปขบวนของพวกยิง ได ทุกโอกาส รูปขบวนที่เปลี่ ยนแปลงอาจจะต อง
เปลี่ยนแปลงทั้งตําแหนงของพวกยิงซึ่งมีความเกี่ยวของกับรูปขบวนของหมูและไมกีดขวางการยิงของพวกยิงอื่น
ระยะตอและระยะเคียงระหวางบุคคลและพวกยิงจะไมกําหนดไวแนนอน สามารถบีบเขามาหรืออยูหางกันได แต
ตองไมขาดการควบคุม เสียงและทัศนะจะชวยการติดตอภายในพวกยิงและระหวางนายพวกยิงกับ ผบ.หมู การ
เคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนรูปขบวนปกติจะใชแนวทางที่สั้นที่สุด ลักษณะทั่วไปของรูปขบวนพวกยิงจะใกลเคียงกับรูป
ขบวนของหมู รูปขบวนพวกยิงมี ๔ รูปขบวนดังนี้.- (ดูรูปที่ ๓ - ๑ ถึง ๓ – ๔)
๑) แถวตอน (Column)
ก) เมื่อตองการความรวดเร็ว งายตอการเคลื่อนที่
ข) สะดวกตอการยิงและดําเนินกลยุทธทางปก
ค) มีจุดออนจากการยิงตรงหนาและใหผลการยิงตรงหนานอยที่สุด
๒) รูปลิ่ม (Wedge)
ก) การควบคุมดี
ข) การระวังปองกันทําไดรอบทิศทาง
ค) งายตอการเปลี่ยนรูปขบวน
ง) ทําการยิงไดอยางเพียงพอในทุกทิศทาง
๓) หนากระดานขวา/ซาย (Skirmishers Right /Left)
ก) มีอํานาจการยิงตรงหนาสูงสุด
ข) ใชเมื่อทราบที่ตั้งและกําลังขาศึก ระหวางการบุก การกวาดลางและการผานที่โลงระยะสั้น ๆ
๔) ขั้นบันไดขวา/ซาย (Echelon Right /Left)
ก) มีอํานาจการยิงอยางสูงในทางตรงหนาและทางปกของขั้นบันได
ข) ใชในการปองกันปกเปด
หมายเหตุ ระยะตอและระยะเคียงระหวางบุคคลหรือพวกยิง สามารถกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับการฝก
หรือเพื่อลดจุดออนจากการถูกยิงตรงและยิงจําลองของอาวุธขาศึก
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รูปที่ ๓ – ๑ รูปขบวนพวกยิงแถวตอน

รูปที่ ๓ – ๒ รูปขบวนพวกยิงรูปลิ่ม
หมายเหตุ ตําแหนงของนายพวกยิงและพลปนเล็กกล สามารถเปลี่ยนกันได เพื่อใหนายพวกยิงติดตอสื่อสารกับ
ผบ.หมู ได

รูปที่ ๓ – ๓ รูปขบวนพวกยิงหนากระดานทางขวา และพวกยิงหนากระดานทางซาย

รูปที่ ๓ – ๔ รูปขบวนพวกยิงขั้นบันไดทางซายและพวกยิงขั้นบันไดทางขวา
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ข. หมู (Squad) หากทหารแตละคนภายในหมูจําไมไดวาตนจะตองอยูที่ใดในรูปขบวนแลวจะทํา
ใหเกิดการสับสน ผบ.หมู ไม อาจบัง คั บบัญ ชาได อยางเต็ม ที่ ผลก็คือ หนวยของเราอาจไมบรรลุผ ลดีในการ
ปฏิบัติการรบ ปกติ ผบ.หมู เปนผูกําหนดการใชรูปขบวนของหมู แตทั้ง ผบ.หมวด และ ผบ.หมู อาจเปน ผู
กําหนดรูปขบวนขั้นตนใหกับหนวยรองของตนไดเมื่อสถานการณบังคับหรือเมื่อตองการ ปกติเมื่อ ผบ.หมู เปน
ผูตกลงใจในการใชรูปขบวนโดยจะตองนําขอพิจารณาตาง ๆ มาประกอบ เพื่ออํานวยใหสามารถใชรูปขบวนได
อยางเหมาะสม ซึ่งพวกยิงเปนสวนดําเนินกลยุทธของหมูในการจัดรูปขบวน รูปขบวนของหมู ปล. ประกอบดวย
๓ รูปขบวน ดังนี้.- (ดูรูปที่ ๓ – ๕ ถึง ๓ – ๘)
๑) รูปขบวนหมูแถวตอน (Squad Column) พวกยิง จะอยูในแนวตอกันไปขางหลัง ซึ่ง มี
คุณลักษณะดังนี้คือ.ก) งายตอการควบคุมและดําเนินกลยุทธ
ข) สะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนที่ หรือเมื่อตองการควบคุมหนวย
ค) มีความเหมาะสมที่จะใชในโอกาส ผานชองทางปกปดกําบังและแคบ ผานที่วางใน
พื้นที่การยิงของปนใหญขาศึก ผานที่ที่จํากัดในการตรวจการณและการเคลื่อนที่ในสภาพทัศนวิสัยจํากัด
ง) เปนจุดออนจากการยิงตรงหนา
จ) ใชในการปฏิบัติเวลากลางคืน
๒) รูปขบวนหมูหนากระดาน (Squad Line) มีคุณลักษณะเชนเดียวกับรูปขบวนของพวกยิงคือ.ก) มีอํานาจการยิงตรงหนาสูงสุด
ข) ใชเมื่อทราบที่ตั้งและกําลังขาศึก ระหวางการบุก การกวาดลางและการผานที่โลงระยะสั้น ๆ
๓) รูปขบวนหมูขั้นบันไดขวา/ซาย (Squad Echelon Right /Left) มีคุณลักษณะเชนเดียวกับ
รูปขบวนของพวกยิงคือ.ก) มีอํานาจการยิงอยางสูงในทางตรงหนาและทางปกของขั้นบันได
ข) ใชในการปองกันปกเปด
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พวกยิงรูปลิ่ม

รูปที่ ๓ – ๖ รูปขบวนหมูหนากระดานพวกยิงรูปลิ่ม

รูปที่ ๓ – ๗ รูปขบวนหมูหนากระดานพวกยิงหนากระดาน
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รูปที่ ๓ – ๘ A รูปขบวนหมูขั้นบันไดทางซายพวกยิงขั้นบันไดทางซาย
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รูปที่ ๓ – ๘B รูปขบวนหมูขั้นบันไดทางขวาพวกยิงขั้นบันไดทางขวา
หมายเหตุ : รูปขบวนของหมู นายพวกยิง พลปนเล็กกล และพลปนเล็ก สามารถเปลี่ยนที่อยูกันไดเพื่อให
นายพวกยิงอยูในตําแหนงที่ติดตอ ผบ.หมู ได
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๓. การเปลี่ยนรูปขบวน (Changing Formations)
ก. ผบ.หมูอาจเปลี่ยนรูปขบวนของหมูเพื่อลดความสูญเสียจากการยิง เพื่อใหหมูเปนเปาหมายที่มี
จุดออนนอยที่สุดหรือเพื่อนําหมูผานภูมิประเทศที่ยากลําบากหรือที่โลง ซึ่งหมูอาจจําเปนตองเปลี่ยนรูปขบวน
บอยครั้งเมื่อตองนําหมูผานที่ยากลําบาก เชน พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางทั้งตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น
ข. ทิศทางในการเคลื่อนที่ของแตละบุคคลในพวกยิง เมื่อ ผบ.หนวย ไดสั่งเปลี่ยนรูปขบวนจะตอง
เปน ไปในแนวทางที่จะชวยใหพวกยิงสามารถเคลื่อนที่ไ ดเร็วที่สุดโดยไมเกิดความสับสน นายพวกยิงจะให
สัญญาณมือและแขนเพื่อใหพวกยิงทราบรูปขบวน การเคลื่อนที่และทิศทาง
ค. ผบ.หมู จะใหสัญญาณรูปขบวนของหมูแกนายพวกยิง และใหระลึกไววาแตละพวกยิงอาจจัดรูป
ขบวนของตนเปนรูปขบวนใดก็ไดภายในรูปขบวนของหมู
ตัวอยางการเปลี่ยนรูปขบวนพวกยิง (ดูรูปที่ ๓ - ๙ ถึง ๓ - ๑๒)

รูปที่ ๓ - ๙ A การเปลี่ยนรูปขบวนพวกยิงแถวตอนเปนรูปลิ่ม

- ๔๑ -

-----รูปที่ ๓ – ๙ B,C-----

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

- ๔๒ -

-----รูปที่ ๓ – ๑๐ A,B,-----

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

- ๔๓ -

-----รูปที่ ๓ – ๑๐ C-----

-----รูปที่ ๓ – ๑๑ A-----

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

- ๔๔ -

-----รูปที่ ๓ – ๑๑ B-----

-----รูปที่ ๓ – ๑๑ C-----

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

- ๔๕ -

-----รูปที่ ๓ – ๑๒ A-----

-----รูปที่ ๓ – ๑๒ B-----

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

- ๔๖ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

-----รูปที่ ๓ – ๑๒ C-----

ง. ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับรูปขบวนทําการรบของหมูปนเล็ก
๑) เมื่อหมูเคลื่อนที่เปนสวนหนึ่งของหมวด ผบ.หมวด จะเปนผูกําหนดวาหมูจะใชรูปขบวนอะไร
แลว ผบ.หมู ก็จะใชรูปขบวนตามที่ ผบ.หมวด กําหนด แตอาจปรับรูปขบวนของตนเพียงชั่วคราว เพื่อใหเหมาะ
กับสถานการณและลักษณะภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
๒) ผบ.หมู จะอยูในรูปขบวน ณ ที่ซึ่งตนสามารถควบคุมพวกยิงทั้ง ๒ ไดดีที่สุด ซึ่งนายพวกยิงจะ
เปนผูนําในการรบ ควบคุมพวกยิงและเปลี่ยนรูปขบวนพวกยิงตามที่ ผบ.หมู สั่งหรือดวยความริเริ่มของตนเอง
ผบ.หมู อาจกําหนดใหพวกยิงใดพวกยิงหนึ่งภายในหมูเปนพวกยิงหลักการเคลื่อนที่ก็ได
๓) ผบ.หมู ควบคุมหมูของตนโดยใชคําสั่งดวยวาจา ทาสัญญาณหรือเสียงสัญญาณ โดยผานทาง
นายพวกยิง และนายพวกยิงจะตองอยูในตําแหนงที่สามารถติดตอสื่อสารกับ ผบ.หมู ของตนได
๔) ระยะต อระยะเคีย งระหวา งบุ คคลในรู ปขบวนนั้ นไมค งที่ ทั้ ง นี้ ยอ มขึ้ นอยูกั บสถานการณ
ทัศนวิสัยและภูมิประเทศ เมื่อตองการใหกระจายกําลังออกเต็มที่เพื่อลดจุดออนจากการถูกยิงดวยอาวุธเล็งตรง
และอาวุธเล็งจําลองนั้น แตจะตองใหคงการควบคุมกันไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อทัศนวิสัยดีรูปขบวน
อาจจะกระจายหางกันออกไปไดมากขึ้น ในระหวางหวงทัศนวิสัยเลวหรือภูมิประเทศรกทึบระยะตอระยะเคียง
ระหวางบุคคลจะลดลงมา
๕) ในการปรับเปลี่ยนรูปขบวนของหมู เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณหรือเนื่องจากกําลังพลของ
หมูเหลือนอยลงนั้น ใหยึดถือหลักการดังตอไปนี้
ก) ตองดํารงเอกภาพของความเปนพวกยิงไว
ข) นายพวกยิง ตองอยู ณ ที่ซึ่งสะดวกในการควบคุมและใชพวกยิง
ค) การเปลี่ยนจากรูปขบวนรบหนึ่งไปยังขบวนรบอีกรูปขบวนหนึ่งนั้น จะตองกระทําโดยไมตอง
หยุดการเคลื่อนที่

- ๔๗ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

ตอนที่ ๒
สัญญาณ (Signals)
๑. กลาวทั่วไป (General) สัญญาณนํามาใชเพื่อสื่อความหมายในการสั่งการหรือขาวสาร เมื่อการใชเสียงติดตอ
กระทําไดยาก หรือไมสามารถทําได หรือตองรักษาความเงียบ ผบ.หนวยรอง จะทวนทาสัญญาณใหหัวหนาหนวย
ทราบทุกโอกาสที่จําเปน เพื่อมั่นใจวาพรอมและเขาใจถูกตอง
๒. นกหวีด (Whistle) นกหวีดเปนเครื่องใหสัญญาณที่ดีอยางหนึ่งเหมาะกับ ผบ.หนวยขนาดเล็ก เพราะ
สามารถสื่อความหมายไดรวดเร็วและจํานวนมาก อยางไรก็ตามหากไมมีการจัดเตรียมหรือทําความเขาใจกันไว
กอน อาจทําใหเขาใจความหมายผิดและอาจเกิดอันตราย เพราะความสับสนจากสัญญาณนกหวีดที่ใชโดยหนวย
ซึ่งอยูติดกันนอกจากนั้นเสียงในสนามรบอาจกลบเสียงนกหวีดได
๓. อุปกรณพิเศษ (Special) เครื่องใหสัญญาณพิเศษ อาจใชวิธีการทุกอยางที่สามารถสื่อความหมายของคําสั่ง
หรือขาวสารได เชนการปฏิบัติในเวลากลางคืน หมูอาจใชแถบเรืองแสงติดที่หมวกหรือพานทายปน เพื่อใชทํา
สัญญาณหยุด อันตรายไปขางหนา หรือเขาที่รวมพล ซึ่งสัญญาณเหลานี้ตองเขาใจกันและมีการซักซอมกอน
นําไปใช เครื่องสองแสงหรือทําควันก็อาจนํามาเปนสัญญาณเขาตี ถอนตัว หมายแนว ชี้เปาหมายและหยุดหรือ
ยายยิงได กอนที่ ผบ.หนวยจะนําสัญญาณอื่น ๆ มาใชควรตรวจสอบกับ ผบ.หมวด ใหแนใจวา พวกเขาจะไมนํา
สัญญาณที่ไดจัดเตรียมใชไวแลวมาใชเปนสัญญาณอีกแบบหนึ่ง
๔. สัญญาณมือและแขน (Arm-and-Hand)
ก. สัญญาณรูปขบวนรบ (Signals Used With Combat Formations) การอธิบายทาสัญญาณมือ
และแขนไดแสดงในรูปที่ ๓ - ๑๓ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากตําราที่กลาวเกี่ยวกับทัศนสัญญาณ

๑) ลดความเร็ว เหยียดแขนขึ้นใหไดระดับทางขางหันฝามือไปขางหนา ลดแขนลงและยกขึ้น ให
แขนเหยียดตรงหลาย ๆ ครั้ง การยกแขนอยาใหเกินแนวระดับ

๒) เปลี่ยนทิศทางหรือเลี้ยว ยกแขนขางที่ตองการไปทิศทางใหมขึ้นขวางลําตัวระดับไหล หันฝา
มือไปขางหนา สะบัดแขนทางระดับในลักษณะเปนสวนของวงกลม เหยียดมือและแขนไปในทิศทางใหม

- ๔๘ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๓) เห็นขาศึก ยกปนขึ้นแนวระดับพานทายประทับไหล ลํากลองชี้ไปทางขาศึก

๔) บอกระยะ เหยียดแขนตรงเหนือศีรษะและหันไปทางผูจะรับสัญญาณ กํามือไว แลวปลอยนิ้ว
ขึ้นเทาจํานวนระยะที่ตองการบอก โดยหนึ่งนิ้วเทากับ ๑๐๐ เมตร

หลาย ๆ ครั้ง

๕) เริ่มยิง เหยียดแขนไปขางหนา มือสูงระดับสะโพก หันฝามือลง แลวขยับมือในทางระดับไปมา

- ๔๙ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๖) ยิงเร็วขึ้น ทําเชนเดียวกับสัญญาณเริ่มยิง ตามขอ ๕) สําหรับปนกลขยับฝามือใหเร็วขึ้น

๗) ยิงชาลง ปฏิบัติเชนเดียวกับสัญญาณเริ่มยิง ตามขอ ๕) สําหรับปนกลดวยการขยับมือใหชาลง

หลาย ๆ ครั้ง

๘) หยุดยิง ยกมือบังหนา หันฝามือไปขางหนา สะบัดแขนทอนลางขึ้น และลงผานหนาตนเอง

- ๕๐ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๙) รวมพล เหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะ นิ้วทั้ง ๕ เหยียดชิดติดกัน หันฝามือไปขางหนา เหวี่ยงมือ
ใหเปนวงกลมทางระดับเหนือศีรษะ

๑๐) รูปขบวนแถวตอน ยกแขนขางใดขางหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะ หมุนแขนไปขางหลังและยกเลยขึ้น
ไปขางหนาใหเปนวงกลมในทางดิ่งขนานกับขางลําตัว สัญญาณนี้ใชกับยานพาหนะไดดวย

๑๑) ทานพรอมหรือยัง เหยียดแขนไปขางหนาแนวระดับทางผูรับสัญญาณ ตั้งฝามือขึ้น นิ้วทั้ง ๕
เหยียดชิดติดกัน หันฝามือออก
๑๒) ผมพรอมแลว ปฏิบัติเชนเดียวกับทาสัญญาณทานพรอมหรือยัง ตามขอ ๑๑)

๑๓) คอยฟง คําสั่ง หรือเตรียมรับสัญ ญาณ เหยียดแขนขึ้นทางขางเหนือแนวระดับหันฝามือไป
ขางหนา โบกมือเหนือศีรษะหลาย ๆ ครั้ง

- ๕๑ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๑๔) ใหยายที่อยู ชี้ไปยังคนหรือหนวยที่จะรับคําสั่ง ทุบอกตัวเองดวยกํามือทั้งสองขาง แลวชี้ไปยัง
ตําบลที่ตองการใหผูนั้นหรือหนวยนั้นยายเขาไปอยู

๑๕) รูปขบวนขั้นบันไดทางขวา(ซาย) ผบ.หนวย อาจใหสัญญาณนี้ในขณะที่หันหนาเขาหนวยหรือ
หันไปตามทิศทางเดียวกับหนวย ดวยการเหยียดแขนขางหนึ่งใหต่ํากวาแนวระดับ ๔๕ องศา อีกขางหนึ่งสูงกวา
แนวระดับ ๔๕ องศา หันฝามือไปขางหนา แขนขางหนึ่งที่อยูต่ํากวาแนวระดับเปนการบอกทิศทางของขั้นบันได
เชน ถาตองการใหจัดรูปขบวนขั้นบันไดทางขวาและหันหนาเขาหาหนวยแขนซายจะอยูต่ํากวาแนวระดับ ถาหัน
หนาไปในทิศทางเดียวกันแขนขวาจะอยูต่ํากวาแนวระดับ อาจใหคําสั่งเพิ่มเติมอีกไดเพื่อมั่นใจวาพรอมหรือรับ
ไดถูกตอง

๑๖) รูปขบวนหนากระดาน ยกแขนทั้งสองขางใหไดแนวระดับขางลําตัวเหยียดแขนตรงคว่ําฝามือ
ลงหากจําเปนตองบอกทิศทางหันหนาของรูปขบวนก็ใหเคลื่อนที่และหันหนาไปในทิศทางที่ตองการสําหรับการ
บอกทิศทางหนากระดานของพวกยิง (ขวา/ซาย) ก็ใหโบกแขนดานนั้นขึ้นลง ทิศทางของหนากระดานไมขึ้นอยู
กับทิศทางที่โบกแขน แตใหสังเกตวาโบกแขนขางไหน เชน รูปขบวนหนากระดานทางซายใหโบกแขนซายเสมอ

- ๕๒ -

ไปขางหนา

ขางหนา

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๑๗) รูปขบวนรูปลิ่ม เหยียดแขนทั้ง ๒ ขาง ไปขางลําตัวใหต่ํากวาแนวระดับ ๔๕ องศาหันฝามือ

๑๘) รูปขบวนตัววี เหยียดแขนทั้ง ๒ ขาง ไปขางลําตัวใหสูงกวาแนวระดับ ๔๕ องศา หันฝามือไป

๑๙) พวกยิง ยกแขนขวาขึ้นพาดทแยงขวางลําตัว หันฝามือเขาหาตัว

หลาย ๆ ครั้ง

๒๐) หมู เหยียดมือและแขนไปขางหนา คว่ําฝามือลงโบกฝามือขึ้นลง (ขยับที่ขอมือ) ใหเห็นไดชัด

- ๕๓ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๒๑) หมวด เหยียดแขนทั้งสองขางไปขางหนา คว่ําฝามือลง หันไปทาง ผบ.หนวย หรือหนวยที่รับ
สัญญาณ หมุนแขนทั้ง ๒ ขาง ไปขางหนาใหเปนลักษณะวงกลม

๒๒) ปดระยะ เหยียดแขนทั้ง ๒ ไปขางลําตัวระดับไหล คว่ําฝามือลงโบกแขนทั้ง ๒ ขาง ไป
ขางหนาหันฝามือเขาหากัน หากตองการทําทาสัญญาณซ้ําอีก ใหดึงแขนกลับไปอยูที่ทาเริ่มตน ดวยการดึงมือ
เขามาตามลําตัว

๒๓) เปดระยะหรือขยายระยะ เหยียดแขนทั้ง ๒ ขาง ไปขางหนาระดับไหล หันฝามือเขาหากัน
และชิดกัน โบกแขนทั้งสองไปขางในแนวระดับเสมอลําตัวโดยคว่ําฝามือลง หากตองการทําทาสัญญาณซ้ํา ให
ดึงแขนกลับมาตามลําตัวแลวไปอยูทาเริ่มตน ทาสัญญาณนี้ใหทําซ้ําใหมจนเขาใจกัน

๒๔) กระจายออกไป เหยียดแขนขางใดขางหนึ่งเหนือศีรษะโบกแขนไปขางหนา แลวสะบัดแขน
และมือไปทางไหลตรงขาม สะบัดกลับไปขางลําตัวสูงระดับไหล ฝามือหันไปในทิศทางที่มือเคลื่อนที่

- ๕๔ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๒๕) ผบ.หนวย มาพบขาพเจา เหยียดแขนไปขางหนาทาง ผบ.หนวย หงายฝามือขึ้น เรียก ผบ.
หนวย ดวยการกวักนิ้วชี้ขึ้น

๒๖) ไมเขาใจ หันหนาไปหาทางผูรับสัญญาณ งอขอศอกทั้ง ๒ ขางที่ขางลําตัว มือสูงประมาณ
แนวหัวไหล หงายฝามือขึ้น ขยับไหลทั้ง ๒ ในอาการไมเขาใจ

๒๗) ไปขางหนา ขวา-ซายหรือขางหลัง (ใชจากการหยุด) หันหนาและเคลื่อนที่ไ ปในทิศทางที่
ตองการ ขณะเดียวกันเหยียดแขนขางหนึ่งเหนือศีรษะคอนไปทางหลัง โบกมือและแขนไปขางหนาในทิศทาง
เคลื่อนที่จนแขนอยูแนวไหลฝามือคว่ําลง

๒๘) หยุด ยกมือขึ้นงอขอศอกมือสูงระดับไหล หันฝามือไปขางหนาเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะ ยก
แขนไวลักษณะนี้จนเขาใจสัญญาณ

- ๕๕ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๒๙) หยุดทํา เหยียดแขนขางหนึ่งเหนือศีรษะหันฝามือไปทางขางหนา กํามือ

๓๐) ลงรถหรือหมอบลง เหยียดแขนขางหนึ่งขางลําตัว แขนเปนมุ ๔๕ องศา เหนือแนวระดับคว่ํา
ฝามือลง ลดแขนลงขางลําตัว ทาสัญญาณนี้อาจใชทั้ง ๒ แขนทําซ้ําจนเขาใจ

๓๑) ขึ้นรถหรือลุกขึ้น เหยียดแขนขางลําตัวหงายฝามือออก ยกแขนขึ้นขางลําตัวจนเปนมุม ๔๕
องศาเหนือแนวระดับ ทําซ้ําจนเขาใจ

มือไปทางขาง

๓๒) ไมเขาใจคําสั่ง หันหนาไปทางหนวยหรือผูรับสัญญาณ ยกมือทั้งสองไขวกันเหนือศีรษะหันฝา

- ๕๖ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๓๓) ไปทาง ขวา-ซาย (ใชกับรถยนต ยานพาหนะหรือคนใหหันพรอมกัน) เหยียดแขนระดับไหล
ไปในทิศทางที่ตองการ

เร็วหลายครั้ง

๓๔) เร็วขึ้น ยกมือระดับไหล กํามือ เหยียดแขนยกกําปนเหนือศีรษะและกลับลงทาเดิมทําอยาง

๓๕) เขาโจมตีฉับพลัน ยกกําปนระดับไหล ชกกําปนไปในทิศทางใหโจมตี

๓๖) จุดนัดพบ มือขางหนึ่งแตะที่หัวเข็มขัดแลวชี้ไปยังพื้นดินจุดที่ตองการใชเปนจุดนัดพบ

- ๕๗ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๓๗) จุดนัดพบ ณ ที่หมาย มือขางหนึ่งแตะที่หัวเข็มขัด ชี้ไปยังพื้นดินเหวี่ยงมือใหเปนรูปวงกลม
ข. สัญญาณใชกับเฮลิคอปเตอร (Signals Used With Helicopter Operations) ตอไปเปนภาพและ
อธิบายทาสัญญาณสําหรับใชปฏิบัติงานรวมเฮลิคอปเตอร (ดูรูปที่ ๓ - ๑๔)

๑) พรอมจะใหสัญญาณ เหยียดแขนทั้ง ๒ ขางเหนือศีรษะ หันฝามือไปขางหนา

๒) เขามาได เหยียดแขนทั้ง ๒ ขางเหนือศีรษะ หันฝามือไปขางหลัง โบกมือเขาหาตัว คลายกับ
การดึงเฮลิคอปเตอรเขามา

๓) ถอยออกไป เหยียดแขนและมือทั้ง ๒ ขางไวขางลําตัวเปนมุม ๔๕ องศา โบกมือขึ้นไปขางหนา
คลายกับการผลักเฮลิคอปเตอรออกไป

- ๕๘ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๔) ไปทางขวา-ซาย เหยียดแขนเสมอไหลไปในทิศทางที่ตองการหันฝามือไปขางหนา แขนอีกขาง
หนึ่งเหยียดเสมอไหลหงายฝามือขึ้นและโบกขึ้นขามศีรษะไปตามทิศทางที่ตองการ

๕) ลงแตะพื้น เหยียดแขนทั้ง ๒ ไขวกันหนาลําตัว ประมาณแนวสะโพกฝามือหันเขาหาตัว

๖) ขึ้นไปได โบกมือขวาเปน วงกลมเหนือศีรษะ และหยุดลงดวยการเหยียดแขนและมือไปใน
ทิศทางที่เฮลิคอปเตอรจะบินออก

๗) ยกตัวขึ้น เหยียดแขนทั้ง ๒ ออกไปขางลําตัวระดับไหล คว่ําฝามือลง

- ๕๙ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

๘) หามลง โบกมือทั้ง ๒ ขาง ไขวกันเหนือศีรษะอยางเร็ว หันฝามือไปขางหนา

ทาไตเชือก

๙) ดึงของขึ้น ยื่นกําปนทั้งสองขางไปหนาลําตัว กํามือทั้งสองขางมือซายอยูเหนือมือขวาใน

๑๐) ปลอยของลง เหยียดแขนซายไปขางหนาระดับไหล กํามือซาย โบกมือขวาใตกําปนซาย
ฝามือขวาคว่ําลง
---------------------------

- ๖๐ -

วิชา เทคนิคหมูปนเล็ก

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ ภารกิจและการจัดหมูปนเล็ก
บทที่ ๒ ระเบียบการนําหนวย
ตอนที่ ๑ ขั้นการนําหนวย
ตอนที่ ๒ การประมาณสถานการณ
ตอนที่ ๓ คําสั่ง ๕ ขอของหมู
บทที่ ๓ ขาวกรองการรบ และการตอตานขาวกรอง
บทที่ ๔ เทคนิคการยิง
ตอนที่ ๑ กลาวนํา
ตอนที่ ๒ การหาระยะ
ตอนที่ ๓ การยิงและผลการยิงของปนเล็กและปนเล็กกล
ตอนที่ ๔ เครื่องยิงลูกระเบิด M 203
ตอนที่ ๕ คําสั่งยิง
ตอนที่ ๖ ประโยชนการยิง
บทที่ ๕ รูปขบวนรบและทาสัญญาณ
ตอนที่ ๑ รูปขบวนรบ
ตอนที่ ๒ สัญญาณ

๑
๖
๖
๗
๙
๑๐
๑๔
๑๔
๑๔
๑๗
๒๒
๒๔
๒๙
๓๔
๓๔
๔๗

จัดทําเมื่อ ม.ค.๕๘
โดย แผนกเตรียมการ รร.นย.ศฝ.นย.

