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(General)
๑. ความมุงหมาย (Purpose) ความมุงหมายการรบวิธีรุกเพื่อทําลายขาศึกหรือความตั้งใจในการรบของขาศึก
๒. แบบของการรบดวยวิธีรุก (Types of Offensive Combat) การรบด ว ยวิ ธี รุ ก มี ๕ แบบ คื อ การ
เคลื่อนที่เขาปะทะ การเขาตีเรงดวน การเขาตีประณีต การขยายผล และการไลติดตาม โดยปกติหมูและหมวด
จะปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งของกําลังขนาดใหญกวา แมวาหมูและหมวดปฏิบัติการเปนหนวยเขาทําการรบ หรือ
หนวยลาดตระเวนหาขาว แตกระทําเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการยุทธของกําลังขนาดใหญกวา
๓. ขั้นการรบดวยวิธีรุก (Phases of Offensive Combat)
ภารกิจในการรุกของหมูปนเล็กคือการเขาตี แบงขั้นการปฏิบัติในการเขาตีไดเปน ๓ ขั้น คือขั้นการ
เตรียมการ ขั้นการปฏิบัติ และขั้นการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม ซึ่งในแตละขั้นแบงเปนลําดับการ
ปฏิบัติยอยออกไปไดอีก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภารกิจและ/หรือเวลาที่มีอยูของหนวย การวางแผนและการปฏิบัติบาง
ลําดับขั้นอาจยอใหสั้นลง เวนหรือปฏิบัติซ้ําใหม ขั้นและลําดับการปฏิบัติของหมูปนเล็กมีดังนี้.ก. ขั้นการเตรียมการ (Preparation Phase)
๑) การเคลื่อนที่เขาที่รวมพล
๒) การลาดตระเวนและซักซอม (การเตรียมการขั้นสุดทายในที่รวมพล)
ข. ขั้นการปฏิบัติ (Conduct Phase)
๑) การเคลื่อนที่จากที่รวมพลไปยังแนวออกตี
๒) การเคลื่อนที่จากแนวออกตีไปยังที่เตรียมตะลุมบอน/แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย
๓) การเคลื่อนที่จากแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทายไปยังที่หมาย
ค. ขั้นการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม (Consolidation and Reorganization Phase)
๑) การเสริมความมั่นคง
๒) การจัดระเบียบใหม
-----------------------------
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๑. กลาวทั่วไป (General) ขั้นการเตรียมการเริ่มตนเมื่อรับคําสั่งเตรียม และสิ้นสุดเมื่อสวนนําของหนวยผาน
แนวออกตีหรือเมื่อเกิดปะทะกับขาศึก ปกติแลวแบงการปฏิบัติเปน ๒ ลําดับ คือการเคลื่อนที่เขาที่รวมพล และ
การเตรียมการขั้นสุดทายในที่รวมพล (การลาดตระเวนและซักซอม)
๒. การเคลื่อนที่เขาที่รวมพล (Movement to the Assembly Area) การจัดรูปขบวนของหมูในระหวาง
การเคลื่อนที่เขาที่รวมพลขึ้นอยูกับขนาดและระยะหางจากขาศึกตลอดจนการกําหนดหมูไวในขบวนของหนวย
การจัดรูปขบวนเพื่อเคลื่อนที่เขาสูที่รวมพล มี ๓ ลักษณะคือ ขบวนเดินทาง ขบวนเดินทางยุทธวิธี และ
ก. ขบวนเดินทาง (Route column) เมื่อการปะทะกับขาศึกอยูหางไกลจะจัดหนวยในรูปขบวน
เดินทางเปนการจัดพวกทางธุรการเพื่อใหงายตอการควบคุมและความเร็วในการเคลื่อนที่ ปกติ ผบ.หนวย จะอยู
สวนหนาของรูปขบวนขบวนแบบนี้บางทีเรียกวา “ขบวนทางธุรการ”
ข. ขบวนทางยุทธวิธี (Tactical column) นํามาใชเมื่อสถานการณขาศึกเปลี่ยนเปนการปะทะอาจ
เกิดขึ้น หนวยตาง ๆ ในรูปขบวนนี้จะถูกจัดใหพรอมที่จะเปลี่ยนเปนรูปขบวนรบ อาจใชหมูปนเล็กทําหนาที่ดังนี.้ ๑) อยูในกําลัง สวนใหญ เมื่อหมูเปนกําลังสวนหนึ่ง ของกําลัง สวนใหญ หนาที่หลักของ ผบ.หมู
คือควบคุมและกํากับดูแลวินัยการเดินทางของหมู
๒) สวนเชื่อมตอ คือทหารหรือกลุมทหารที่จัดขึ้นเพื่อติดตอระหวางหนวย ทหารเชื่อมตอ คือ
บุคคลที่ถูกจัดออกมาจากหนวยใหทําหนาที่ติดตอกับหนวยขางเคียง พวกเชื่อมตอ คือกลุมทหารเชื่อมตอที่
ประกอบกําลังตั้งแต ๑ พวกยิง หรือมากกวานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภารกิจ (ดูรูปที่ ๔ - ๑) การควบคุมทหารเชื่อมตอ
หรือพวกเชื่อมตอในขั้นตนตองใหอยูในทัศนวิสัย
ก) ทหารเชื่อมตอหรือพวกเชื่อมตอทางปก คือทหารหรือพวกยิงที่มีหนาที่ติดตอกับหนวยกอง
กระหนาบ หรือสวนลาดตระเวนที่อยูทางปก มีภารกิจหลักในการรายงานที่ตั้งและสถานการณของหนวยทางปก ที่
ตนทําหนาที่รักษาการติดตอ อาจไดรับมอบใหรักษาชองวางระหวางหนวย เตือนและตานทานการเขามาของ
ขาศึก
ข) ทหารเชื่อมตอหรือพวกเชื่อมตอทางลึก คือทหารหรือพวกยิงที่ถูกใชใหรักษาการติดตอดวย
สายตา ระหวางสวนตาง ๆ ในรูปขบวนทางยุทธวิธี การติดตอระหวางลาดตระเวนหนาและสวนหนา อาจเปน
ทหารเชื่อมตอหรือพวกเชื่อมตอที่มีกําลังหนึ่งพวกยิง การติดตอระหวางหนวยใหญกวานี้ไดแกกองระวังหนา
กําลังสวนใหญ และกองระหวังหลัง สวนเชื่อมตออาจจะประกอบกําลังถึงหนึ่งหมู
๓) สวนลาดตระเวนหนา
ก) จะเคลื่อนที่นําอยูขางหนาสวนลวงหนาไปตามแนวเสนหลักการรุก มีระยะหางจากสวน
ลวงหนาตามที่ ผบ.สวนลวงหนากําหนด มีภารกิจปองกันการจูโจมของขาศึก และปองกันความลาชาในการ
เคลื่อนที่ของขบวน บริเวณที่ลอแหลมตอการถูกซุมโจมตี เชน ทางขามลําธาร ทางแยก หมูบานเล็ก ๆ และ
เสนทางบังคับ จะไดรับพิสูจนทราบโดยสวนลาดตระเวนหนา
ข) ผบ.หมู สวนลาดตระเวนหนาเปนผูกําหนดรูปขบวนของสวนลาดตระเวนหนาโดยทั่วไปแลว
ผบ.หมู จะใชรูปขบวนแถวตอนเปดระยะทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ (ดูรูปที่ ๔ - ๒) พวกยิงอาจอยูในรูป
ขบวนแถวตอนเคลื่อนที่ไ ปขางหนาตามแนวริมถนนหรือเสนทาง เปนความรับผิดชอบของ ผบ.หมู ในการ
เปลี่ยนรูปขบวนเมื่อตองการ
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ค) ผบ.หมู จะมอบเขตตรวจการณใหกับพวกยิง และนายพวกยิงก็จะมอบเขตการตรวจการณ
ใหกับแตละคนในพวกยิงของตน เขตตรวจการณของแตละคนจะคาบเกี่ยวกันจึงไมมีชองวางในการตรวจการณ
ความมั่นใจในการตรวจการณรอบตัวนี้เปนสิ่ง จําเปนที่สวนลาดตระเวนหนาตองนํามาใชในการระวังปองกัน
(ดูรูปที่ ๔ - ๓ และ ๔ - ๔ )
ง) ปกติ ผบ.หมู ของสวนลาดตระเวนหนาจะอยูขางหลังพวกยิงนํา หางมาขางหลังใหพอที่จะ
พนอันตรายจากการยิงเริ่มแรกของขาศึกและใกลพอที่จะเขาไปลาดตระเวน ประมาณสถานการณและตกลงใจ
โดยใชเวลานอยที่สุด ผบ.หมู และนายพวกยิงของสวนลาดตระเวนหนาตองคอยดูคนในหนวยของตนใหตื่นตัว
และระมัดระวังอยูเสมอ การถืออาวุธตองพรอมที่จะใช หากสามารถทําไดจะใชสัญญาณมือและแขนในการ
ติดตอสื่อสาร
จ) สว นลาดตระเวนหน าจะทํ าลายขาศึก ที่เขามาในระยะยิ ง หวัง ผลและรายงาน ผบ.สว น
ลวงหนา ทราบขาวเกี่ยวกับขาศึกและการปฏิบัติของสวนลาดตระเวนหนา หากขาศึกที่ปะทะออนแอกวาสวน
ลาดตระเวนหนา ในขั้นตน ผบ.หมู ตองวางแผนเขาประชิดอยางรวดเร็วและทําลายเสีย หากขาศึกมีกําลัง
มากกวา ผบ.หมู จะนํากําลังเขาปะทะเพื่อใหขาศึกเปดเผยกําลังและที่ตั้ง การปฏิบัติเชิงรุกดังกลาวจะชวยให
ผบ.สวนลวงหนา สามารถประมาณสถานการณไดอยางถูกตอง เมื่อสวนลาดตระเวนหนาตรวจพบขาศึกในแนว
เคลื่อนที่ของขบวนเดินแตอยูพนระยะยิงหวังผล จะรายงานให ผบ.สวนลวงหนาทราบและยังคงเคลื่อนที่ตอไป
เพื่อปะทะขาศึก หากตรวจพบขาศึกอยูทางปกและพนระยะยิงหวังผล สวนลาดตระเวนหนาจะไมเขาปะทะแต
ตองรายงานให ผบ.สวนลวงหนาทราบ
๔) สวนลาดตระเวนหลัง ในทํานองเดียวกับการที่สวนลวงหนาสง สวนลาดตระเวนหนาออกไป
ขางหนา สวนหลังก็สงสวนลาดตระเวนหลังไวขางหลังเพื่อคุมครองดานหลัง โดยทั่วไปแลวหมูทําหนาที่เปน
สวนลาดตระเวนหลัง จะใชรูปขบวนแถวตอน รูปขบวนของพวกยิง ผบ.หมู พิจารณาใชใหเหมาะสมกับภูมิ
ประเทศและสถานการณ ผบ.หมู จะอยูที่หัวขบวนของพวกยิงทายสุด การจัดรูปขบวนจะตองทําใหงายตอการ
ควบคุม การระวังปองกันรอบตัว การยิงและดําเนินการกลยุทธทางปก ตลอดจนมีอํานาจการยิงอยางเพียงพอ
(ดูรูปที่ ๔ - ๕) สวนลาดตระเวนหลังจะหยุดตอเมื่อตองทําการยิงขาศึกที่ขัดขวางขบวนเดิน หากมีการตรวจพบ
ขาศึกจะรายงานให ผบ.สวนหลัง ปกติแลวสวนลาดตระเวนหลังจะไมคอยไดรับการเพิ่มเติมกําลังจากสวนอื่น
เมื่อตองปะทะขาศึกสวนลาดตระเวนหลังจึงมีหนาที่ขับไลขาศึกโดยไมรบติดพัน หากขาศึกจะเขาทําลายสวน
ลาดตระเวนหลัง หมูที่เปนสวนลาดตระเวนหลังจะถอนตัวไปตามเสนทางเคลื่อนที่หรือออมทางปก โดยมีสวน
หลังชวยคุมกันให แตการถอนตัวตองไมขัดขวางการคุมครองของฝายเดียวกัน (ดูรูปที่ ๔ - ๕)
๕) สวนลาดตระเวนของกองกระหนาบ จะมีภารกิจ การปฏิบัติและการใชรูปขบวนของสวน
ลาดตระเวนของกองกระหนาบ เชนเดียวกันกับการปฏิบัติเมื่อหมูเปนสวนลาดตระเวนหนา
๖) สวนลาดตระเวนทางปก
ก) บอยครั้งที่หมูปนเล็กจะไดรับมอบใหทําการระวังปองกันดวยการลาดตระเวนทางปก สวน
ลาดตระเวนทางปกอาจไดรับคําสั่งใหเขายึดภูมิประเทศสําคัญทางปกหรือเคลื่อนที่ขนานไปกับขบวนเดินโดยมี
ระยะหางตามที่กําหนด ระยะหางจากขบวนเดินขึ้นอยูกับความเร็วและลักษณะภูมิประเทศ หากสามารถใชยาน
ยนตหรือเฮลิคอปเตอรและลักษณะภูมิประเทศอํานวย จะเปนการเหมาะสมที่จะจัดใหสวนลาดตระเวนเคลื่อนที่
ดวยยานพาหนะเหลานั้น
ข) เมื่ อ เคลื่ อ นที่ ด ว ยการเดิ น เท า ขนานกั บ ขบวนเดิ น การพิ จ ารณาใช รู ป ขบวนของส ว น
ลาดตระเวนขึ้นอยูกับภูมิประเทศ ความเร็วและการระวังปองกันตัวเอง พวกยิงนําจะทําหนาที่เปนแมวมองของ
สวนลาดตระเวน
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ค) เมื่อทําการเคลื่อนที่เพื่อปองกันการยิงดวยปนเล็กจากขาศึกตอขบวนเดิน สวนลาดตระเวน
จะเขาพิสูจนทราบพื้นที่เหมาะในการซอนพรางหรือใชเปนที่ตรวจการณของขาศึก สวนลาดตระเวนจะใชการ
ตรวจการณและการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง จัดการปองกันขบวนเดินและกําหนดที่ตั้ง
ขาศึกหากสามารถกระทําได
สวน ลว.หนา
(หมู)
กองระวังหนา
(กองรอย)

สวนลวงหนา
(หมวด -)

สวน ลว.ทางปก

สวนหนุน
(กองรอย)

สวน ลว.ทางปก

กําลังสวนใหญ
(กองพัน -)

กองระวังหลัง
(หมวด)

สวนเชื่อมตอทางลึก
กองกระหนาบ
สวนเชื่อมตอทางปก

สวนหลัง
(หมวด-)

สวน ลว.ทางปก
ทหารเชื่อมตอ

หมู ลว.หลัง

รูปที่ ๔- ๑ สวนเชื่อมตอในการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี

-๕-
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พวกยิง

๕๐-๑๐๐ เมตร

ผบ.หมู

สวน ลว.หนา

พวกยิงตาม

๕๐-๓๐๐ เมตร

พวกเชื่อมตอทางลึก
(พวกยิง)

สวนลวงหนา

รูปที่ ๔- ๒ การจัดสวน ลว.หนา เมื่อภูมิประเทศเปด

-๖-
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พวกยิงนํา

ผบ.หมู
พวกยิงตาม

ทิศทางเคลื่อนที่
รูปที่ ๔- ๓ เขตตรวจการณของพวกยิง

-๗-

๑๒๐ องศา

รูปที่ ๔- ๔ เขตตรวจการณของแตละคน
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-๘-

วิชา การรบดวยวิธรี ุก ๒

สวนหลัง

๕๐-๑๐๐ เมตร

ทหารเชื่อมตอ

๕๐-๑๐๐ เมตร

สวน ลว.หลัง
ผบ.หมู

รูปที่ ๔- ๕ หมูเมื่อเปนสวน ลว.หลัง

-๙-
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ขาศึกเขากดดัน

1

1

2

1

สวนหลัง

ทิศทางเคลื่อนที่

รูปที่ ๔- ๖ การถอนตัวของสวน ลว.หลัง

- ๑๐ -
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๗) กองรักษาดานเวลาเดิน (ระวังปองกันขณะหยุดขบวน)
ก) กองรักษาดานเวลาเดิน จะถูกจัดตั้ง ขึ้นโดยหนวยในขบวนเดินทุกโอกาสที่หยุดเดิน กอง
ระวัง หนา กองกระหนาบและกองระวัง หลัง จะจัดตั้ ง กองรักษาดานเวลาเดิน เมื่อหยุดเดิน โดยใหเ ขายึ ด
ภูมิประเทศสําคัญและควบคุมชองที่ทางเขามายังขบวนเดินและจะเพงเล็งเปนพิเศษกับชองทางทางปก
ข) ภารกิจของกองรักษาดานเวลาเดินคือปองกันขบวนเดินขณะหยุดใหพนจากการจูโจมของ
ขาศึก ทําลายขาศึก ตลอดจนเขาปะทะเพื่อใหกําลังสวนใหญมีเวลาในการจัดกําลังขับไลขาศึก
ค) หมูมักจะไดรับมอบใหทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของกองรักษาดานเวลาเดินเมื่อหมูไดรับมอบ
หนาที่นี้แลว ผบ.หมวด จะแจงให ผบ.หมู ทราบถึงสถานการณ ที่ตั้งกองรักษาดานที่จะเขายึด ตองรายงานความ
เคลื่อนไหวของขาศึกตอใครที่ไหนและชวงระยะเวลาที่กําลังสวนใหญจะหยุด
ง) เมื่อเขาไปยังตําบลที่ที่ตองยึดไว และจัดการลาดตระเวนพื้นที่นั้นแลว ผบ.หมู จะกําหนดที่ตั้ง
ของพวกยิงในที่ซึ่งสามารถตรวจการณและปองกันชองทางเขามายังพื้นที่รับผิดชอบของหมูไดเปนอยางดี เพื่อ
ความมั่นใจในการตื่นตัวของทหารสําหรับการตรวจการณ จะกําหนดผูทําหนาที่ยามซึ่งจะใชยามคูและสับเปลี่ยน
กันบอยครั้ง หมูจะไมถอนตัวจนกวาจะไดรับคําสั่งอยางแนชัดของหนวยเดิมของตน (ดูรูปที่ ๔ - ๗)
๘) การเสร็จสิ้นของขบวนทางยุทธวิธี ปกติขบวนทางยุทธวิธีจะเสร็จสิ้นลงเมื่อหนวยไดเขาที่รวม
พลเพื่อเตรียมการเขาตี อยางไรก็ตามสถานการณขาศึกอาจทําใหหนวยตองเปลี่ยนจากรูปขบวนทางยุทธวิธีเปน
ขบวนเดินระยะใกลโดยที่ยังไมเขาที่รวมพลก็ได

หนึ่งหมู
หนึ่งหมู

ปารกทึบ

การวางกําลังของหมู
1 1
2

เขตตรวจการณและการยิง
กําหนดเปนแนวเสนตรง
ทิศทางเคลื่อนที่

1

ชองทางเคลื่อนที่
ขาศึกนาจะเขา

ปารกทึบ

รูปที่ ๔ - ๗ หมูเปนสวนหนึ่งของกองรักษาดานเวลาเดิน

- ๑๑ -
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๓. การเตรียมการขั้นสุดทายในที่รวมพล (Final Preparations in the Assembly Area)
ก. ที่รวมพล (Assembly Area) คือพื้นที่แหงหนึ่งที่หนวยเขาไปรวมกําลังกันกอนที่จะปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีตอไป ลักษณะที่ตองการของที่รวมพล คือมีการกําบัง ซอนพรางและมีการระวังปองกันการโจมตีทั้งทาง
พื้น ดิน และทางอากาศมี พื้น ที่ กวา งพอที่จะกระจายหนวยและมีชอ งทางที่จ ะใช เคลื่ อนที่ ไ ปข างหนา หาก
สามารถทําไดที่รวมพลควรอยูพนระยะกระสุนวิธีราบของขาศึก การเตรียมการขั้นสุดทายเพื่อการเขาตีปกติจะ
เสร็จสิ้นเมื่อหมูไดเขามาอยูในที่รวมพล หากบางอยางที่เตรียมการไมเสร็จอาจไปดําเนินการใหเสร็จสิ้นในฐาน
ออกตี การเตรียมการประกอบไปดวยการลาดตระเวน การวางแผนและการออกคําสั่ง รวมถึง.- การแจกจายกระสุนเพิ่มเติม
- ตรวจความพรอมของทหาร อาวุธและยุทโธปกรณ
- ปลดยุทโธปกรณที่ไมจําเปนในการเขาตีและรวบรวมไว เพื่อใหกําลังสวนหลังเปนผูเก็บ
- แจกจายยุทโธปกรณพิเศษสําหรับการเขาตี
- ใหกําลังพลไดพักผอนมากที่สุดเทาที่สามารถทําได
- ตรวจสอบเครื่องมือสื่อสาร ผบ.หนวย ตองมั่นใจเขาใจเกี่ยวกับความถี่และนามเรียกขานที่ใช
ข. ขั้นการนําหนวย (Troop Leading Procedures) ขั้น การนําหนวยจะนํามาใชเปนเครื่องชวย
ผบ.หมู ในการเตรียมการเขาตี (ดูคําอธิบายขั้นการนําหนวย ในผนวก ค)
ค. แผนที่เขาตี (Attack Plan) การปฏิบัติใน ๔ ขั้นแรกของขั้นการนําหนวย การวางแผนเขาตีของ
ผบ.หมู ก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ การเขาตีของหมูมีอยู ๒ วิธีคือ การโอบปกเดียวและการเขาตีตรงหนา
ง. การออกคําสั่งเขาตี (Issue attack order) เมื่อวางแผนเขาตีเรียบรอยแลว ผบ.หมู จะออกคําสั่ง
เขาตี (ดูคําอธิบายคําสั่ง ๕ ขอ ในผนวก จ)
ตัวอยางคําสั่งเขาตีโดยใชแบบของคําสั่ง ๕ ขอ
หนวย : หมู ๓ หมวด ๒ สมทบดวยชุดโจมตี (อาวุธประทับไหลโจมตีอเนกประสงค เครื่องยิงจรวด
MK 153 ;SMAW)
อธิบายลักษณะภูมิประเทศ (ชี้แจงกอนออกคําสั่ง แสดงดวยภูมิประเทศจําลอง) ทางนี้คือทิศเหนือ
ขณะนี้พวกเราอยูตรงนี้ (ชี้ใหเห็น ) นี่คือแนวสันเนินอยูขางหนาเราซึ่งจะเปนแนวจากตะวันออกไปตะวันตก
และนี่คือแนวปาละเมาะที่กลางสันเนินมีลาดเนินลงมาจากทางทิศเหนือและมีแนวทางเดินขึ้นไปทางซายของ
สันลาดเนิน
๑. สถานการณ
ก. ฝายขาศึก กําลังสวนใหญทําการตั้งรับตามแนวสันเนินไปทางทิศเหนือมีการวางอาวุธกลและดัดแปลงที่
มั่นไวอยางดีที่สันเนินทางทหาร ขาพเจาไดไปตรวจการณแลวพบวามีหลุมบุคคลเปดอยูรอบ ๆ อาวุธกลไมสามารถ
บอกไดแนนอนวามีจํานวนเทาไรบาง
ข. ฝายเรา หมวดของเราจะทําการเขาตี เวลา ๐๘๑๕ เพื่อยึดดานครึ่งซายของที่หมายกองรอย หมู ๒
จะอยูทางซายของเรา สวนหมวด ๑ จะเขาตีเพื่อยึดครึ่งขวาของที่หมายกองรอย
ค. หนวยแยกและหนวยสมทบ ชุดโจมตี (อาวุธประทับไหลโจมตีอเนกประสงค SMAW) มาสมทบเรา
ตั้งแตเวลา ๐๖๓๐
๒. ภารกิจ หมูของเราทําการเขาตีเวลา ๐๘๑๕ กวางดานหนาประมาณ ๑๒๕ เมตร เพื่อยึดปกขวา ๑/๓ ของที่
หมายของหมวด

- ๑๒ -
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๓. การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ เราจะผานแนวออกตีดวยรูปขบวนหนากระดานพวกยิงรูปลิ่ม และทํา
การเขาตีตรงหนา ตามแนวทางซายของสันลาดเนินพวกยิงปรับเปนรูปขบวนหนากระดานเมื่อถึงแนวตะลุมบอน
ข. พวกยิง ๑ ใหพวกยิงของคุณอยูทางดานซาย เปนพวกยิงหลักในการเขาตี เคลื่อนที่ไปตามแนวสัน
ลาดเนิน ประสานปกและคอยหมู ๒ ที่อยูทางซาย เคลื่อนที่ไปประมาณ ๑ ใน ๓ ของสันลาดเนินจากบริเวณ
แนวดินสีแดงทางซายขึ้นไปตามทางที่มีอยูทางขวา
ค. พวกยิง ๒ ใหพวกยิงของคุณอยูทางดานขวา เคลื่อนที่ไปประมาณแนวกอนหินกวางดานหนา ไป
ทางซายถึงแนวทางเดิน
ง. ชุด โจมตี สนับ สนุ น สว นรวม เคลื่อนที่ต ามพวกยิง ๒ หางประมาณ ๑๕๐ เมตร ระหว างการ
เคลื่อนที่ใหทําลายเปาหมายตามโอกาส เมื่อยึดที่หมายไดใหทําการเสริมความมั่นคงรวมกับพวกยิง ๒
จ. คําแนะนําในการประสาน แนวออกตีคือแนวปาละเมาะ ทิศทางเขาตีไปทางทิศเหนือ แนวเตรียม
ตะลุมบอนอยู ๑๕๐ เมตรจากที่หมาย
๔. ธุรการและสงกําลังบํารุง พวกยิง ๑ สง กําลัง พล ๒ นายไปพบจานําหมวดเบิกระเบิดขวางมา ๑๔ ลู ก
แจกจายใหพวกยิงละ ๔ ลูก ขาพเจานําไป ๒ ลูก จาพยาบาลเคลื่อนที่อยูขางหลังหมูของเรา อาหารและกระสุน
จะจายเพิ่มเติมเมื่อยึดที่หมายไดแลว ผูปวยและเชลยศึกใหสงมาขางหลังโดยเร็ว
๕. การบังคับบัญชาและการติดตอสื่อสาร
ก. การติดตอสื่อสารและสัญญาณพิเศษ ผบ.หมวด จะเปนผูใหสัญญาณระเบิดควันสีแดงเพื่อเลื่อน
ฉากการยิงสนับสนุน
ข. ที่อยูของผูบังคับบัญชา ผบ.หมวด จะอยูกับหมู ๒ ขาพเจาจะอยูใกล ๆ กับพวกยิง ๑ ซึ่งเปนพวก
ยิงหลัก ขณะทําการเขาตีและเมื่อยึดที่หมายไดแลวจะอยูประมาณกึ่งกลางหมู
“ใครมีอะไรสงสัย ? ขณะนี้เวลา ๐๗๐๙”

- ๑๓ -

บทที่ ๓
ขั้นการปฏิบัติ (Conduct Phase)
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๑. กลาวทั่วไป (General) ขั้นการปฏิบัติในการเขาตี เริ่มตนเมื่อหมูปนเล็กตองปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้.- หมูตองทําการยิงเพื่อรุกคืบหนาตอไป
- สวนนําไดผานแนวออกตี
การปฏิบัติในการเขาตีเปนการทุมกําลังในทิศทางที่หวังผลแตกหักเปนการรุกและเขาประชิดขาศึก
เพื่อจับหรือทําลายขาศึก มีขั้นการปฏิบัติ ๓ ขั้น คือการเคลื่อนที่จากที่รวมพลไปยังแนวออกตี การเคลื่อนที่จาก
แนวออกตี ไ ปยั ง ที่ เ ตรี ย มตะลุ ม บอน/แนวประสานการปฏิ บั ติ ขั้ น สุ ด ท า ย และการเคลื่ อ นที่ จ ากที่ เ ตรี ย ม
ตะลุมบอน/แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทายไปยังที่หมาย
๒. การเคลื่อนที่จากที่รวมพลไปยังแนวออกตี (Movement to the Line of Departure) หมูจะออกจาก
ที่รวมพลและเคลื่อนที่อยางรวดเร็วตรงไปยังแนวออกตี หากจําเปนตองหยุดเพื่อประสานหรือเตรียมการขั้น
สุดทาย หรือเพื่อจัดรูปขบวนขั้นตนสําหรับผานแนวออกตีก็จะปฏิบัติในฐานออกตี ถาหมูตกอยูภายใตการยิง
ของ ป.หรือ ค.ตามแนวทางเคลื่อนที่ ก็จะเคลื่อนที่อยางเร็วผานหรือออมพื้นที่กระสุนตก การปฏิบัติในขั้นตอ
จากนี้จะมีการใชมาตรการในการควบคุมทางยุทธวิธี (ดูรูปที่ ๔ - ๘)
ก. ขบวนเดินระยะใกล (Approach march) หมูเคลื่อนที่จากที่รวมพลไปขางหนาเขาหาขาศึกดวยรูป
ขบวนเดินระยะใกล ในขั้นนี้การปะทะใกลจะเกิดขึ้น จะมีการจัดใหมีการระวังปองกันพรอมที่จะเขาปะทะกับสวน
ขางหนา ทางปกหรือขางหลังตามที่เห็นสมควร สําหรับกําลังสวนใหญในรูปขบวนอาจจัดใหพรอมที่จะเขาปะทะ
ทั้งหมดหรือบางสวน ปกติเคลื่อนที่รุกไปขางหนาจะอาศัยแนวในภูมิประเทศหรือภูมิประเทศที่สังเกตไดงายเปนจุด
ประสานการรุกคืบหนา พวกยิงและหมูใชการกําบังและซอนพรางใหมากที่สุดตลอดการเคลื่อนที่ (ดูรูปที่ ๔ - ๙)
๑) รูปขบวนขั้นตน เพื่อใหการจัดรูปขบวนเดินระยะใกลดําเนินไปโดยรวดเร็ว ปกติ ผบ.หมวด จะ
กําหนดรูปขบวนขั้นตนของหมู อยางไรก็ดีเมื่อผานแนวออกตีไปแลว ผบ.หมู ก็จะเปลี่ยนรูปขบวนหมูของตน
ใหเหมาะกับภูมิประเทศ กวางดานหนาของหมูและการคุกคามของขาศึก
๒) หมูหลัก จะถูกกําหนดโดย ผบ.หมวด เพื่อชวยในการรักษาทิศทางเคลื่อนที่ ตําบลที่ และ
ความเร็ว หมูอื่นเคลื่อนที่โดยอาศัยการนําของหมูหลัก
๓) หนาที่ของ ผบ.หมู คือควบคุมการเคลื่อนที่ของหมูตนตามหมูหลัก หากหมูของตนเปนหมูหลัก
ก็เคลื่อนที่ใหเปนไปตามที่ ผบ.หมวด กําหนด ขณะเคลื่อนที่ ผบ.หมู จะศึกษาและพิจารณาภูมิประเทศขางหนา
เลือกใชภูมิประเทศที่มีการกําบังและการซอนพรางควบคุมการเคลื่อนที่ของพวกยิง ตลอดจนรักษาทิศทางการ
เคลื่อนที่ บางครั้งอาจตองออมเพื่อเลือกใชภูมิประเทศที่เหมาะสมกวา
๔) พวกยิงแมวมอง
ก) เมื่อหมวดปนเล็กใชขบวนเดินระยะใกลและไมมีกําลังทหารฝายเดียวกันอยูขางหนา หมวดจะจัดสง
แมวมองของตนเองและปกติจะจัดกําลังหนึ่งพวกยิง บางครั้งอาจกําหนดใหทั้งหมูเปนสวนแมวมอง เรียกพวกยิงที่ถูกใชให
เปนสวนแมวมองวา “พวกยิงแมวมอง” และ จะควบคุมโดย ผบ.หมวด โดยมี ผบ.หมู เปนผูชวย ผบ.หมู ที่จัดพวกยิงของ
ตนไปเปนแมวมอง เคลื่อนที่รุกไปขางหนาเพื่อปองกันดานหนาของหมวดลวงหนาและจะผลักดันขาศึกที่เขามาใกล
โดยทั่วไปแลวพวกยิงแมวมองจะใชขบวนรูปลิ่มหรือหนากระดานกวางดานหนา ๕๐ - ๑๕๐ เมตร หากกวางดานหนา
มากกวานี้อาจตองใชทั้งหมูทําหนาที่แมวมอง และใชรูปขบวนหมูหนากระดาน พวกยิงแมวมองจะไดรับการคุมครองโดย
หมวด หากหมวดถูกบังทางยิง พวกยิงแมวมองก็จะตองคุมครองสวนหนาดวยตนเอง นายพวกยิงตองคอยดูสัญญาณจาก
ผบ.หมวด และพวกยิงแมวมองที่สงไปขางหนามีระยะหางไมแนนอนขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ปกติจะจํากัดแคระยะ
สายตา ในภูมิประเทศเปด ผบ.หมวด ควบคุมทิศทางโดยอาศัยเสนแนวในภูมิประเทศหรือกําหนดที่หมายได
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ข) เมื่อพวกยิงแมวมองไดรับคําสั่งใหเคลื่อนที่นําผานที่โลงไปยังแนวชายปาขางหนา พวกยิงแมว
มองเมื่อนําผานที่โลงถึงแนวชายปาแลวอาจจะจัดกําลัง ๒ นาย ตรวจคนจากแนวชายปาเขาไป ๕๐ - ๖๐ เมตร
โดยกําลังอีก ๓ นายใหการคุมกัน เมื่อแนใจวาแนวชายปานั้นปลอดภัย นายพวกยิงจะใหสัญญาณ ผบ.หมวด เพื่อ
ขามที่โลงไปยังแนวชายปาและพวกยิงแมวมองจะเขาไปวางตัวลึกเขาไปในปา ๕๐ - ๗๕ เมตร ตรวจการณและคุม
กันไปขางหนาจนหมวดขามที่โลงเรียบรอย และนายพวกยิงจะรับคําสั่งจาก ผบ.หมวด กอนที่จะนําหมวดเคลื่อนที่
ตอไปในปา เมื่อพวกยิงแมวมองนําหมวดเคลื่อนที่ผานปาจะถึงชายปาอีกดานหนึ่ง พวกยิงจะหยุดที่แนวชายปา
แลวนายพวกยิงจะรายงานสถานการณให ผบ.หมวดทราบ หมวดจะนํากําลังเขาวางตัวในตําแหนงที่สามารถให
ความคุมครองพวกยิงแมวมองที่จะเคลื่อนที่ออกจากแนวชายปาเพื่อทําหนาที่แมวมองนําหมวดเคลื่อนที่ตอไป
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ค) เมื่อพวกยิงแมวมองถูกยิงจากขาศึก แตละคนจะเขาที่กําบัง คนหาเปาหมายและยิงโตตอบ
นายพวกยิงจะพิจารณาเพื่อกําหนดรายละเอียดดังนี้.- ที่ตั้งขาศึก (ทิศทาง ระยะและจุดอาง)
- แนวขาศึก (จากไหนถึงไหน)
- ลักษณะที่ตั้งขาศึก (หลุมบุคคล บังเกอร เครื่องกีดขวาง ฯลฯ)
- จํานวนขาศึก
- อาวุธที่ขาศึกใช
ผบ.หมวด จะรักษาการติดตอกับนายพวกยิงแมวมองเพื่อใหไดรับขาวสารมากที่สุดและจะมอบการ
ควบคุมการยิงของพวกยิงแมวมองกลับคืนให ผบ.หมู และจะสั่งการใหหมูที่เหลืออีก ๒ หมู ขึ้นมาเปนฐานยิง
และโจมตีขาศึกตอไป หากขาศึกมีกําลังเหนือกวาหมวดจะยังคงทําลายขาศึกดวยการจัดเปนฐานยิงใหกับหนวย
ของสวนลวงหนาเขาทําการกวาดลางขาศึกตอไป
ข. ฐานออกตี (Attack position) คือพื้นที่ขั้นสุดทายที่หนวยเขาตีจะเขายึดครองกอนผานแนวออกตี
ฐานออกตีนี้เปน พื้ น ที่ที่มีการปกปดกํ าบัง ใช เปนที่ประสานในการปฏิบั ติและเตรียมการขั้นสุดทา ยที่ยัง ไม
เรียบรอย และเปนที่จัดรูปขบวนขั้นตนในการผานแนวออกตี ถาการเตรียมการตาง ๆ ไดจัดการเรียบรอย ณ ที่
รวมพลแลว ก็ไมตองหยุดที่ฐานออกตี (ดูรูปที่ ๔ - ๘ และ ๔ - ๙)
ค. สถานการณพิเศษ (Special situation) ลําดับขั้นการวางแผนและดําเนินการเขาตีของหมูปนเล็ก
อาจตองยอใหสั้น ลง เวน หรือทําซ้ําใหม ซึ่ง ตัวอยางนี้ไ ดแกขณะที่หนวยกําลัง เขายึดที่มั่นตั้ง รับ (Occupy
Defensive Position) หรือประชิดขาศึก ระหวางการเคลื่อนที่เขาปะทะ หรืออีกกรณีหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากการตรวจการณ การยิงเล็งตรงและการยิงเล็งจําลองของขาศึก เนื่องจากหนวยไดมาประชิดขาศึก
แลว การดําเนินการตอไปอาจตองยกเลิก บางครั้งอาจตองเคลื่อนหนวยจากที่มั่นตั้งรับกลับมายังที่รวมพล เพื่อ
ผานฐานออกตีและแนวออกตี การดําเนินการและเตรียมการขั้นสุดทายทั้งหมวดก็จะมากระทําใหมตามความ
เหมาะสมในที่รวมพลและฐานออกตีใหสําเร็จลุลวงไป ในขณะที่กําลังสวนใหญที่เหลือดําเนินการไปตามขั้นตอน
๓. การเคลื่อนที่จากแนวออกตีไปยังที่เตรียมตะลุมบอน/แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย (Movement
From the Line of Departure to the Assault Position/Final Coordination Line) หมูจะเคลื่อนที่
ไปยังที่หมายขางหนาจนประสบกับการตานทานจากขาศึก ผบ.หมู อาจจะสั่งการใหพวกยิงใดพวกยิงหนึ่งทํา
การยิงไปยังที่ตั้งขาศึกและอีกหนึ่งพวกยิงที่เหลือรุกคืบหนาตอไป ภายใตการคุมกันดวยการยิง ผบ.หมู จะตอง
ประมาณสถานการณอยางรวดเร็วและตัดสินใจใชหนวยเขาดําเนินกลยุทธ หากพบที่ตั้งขาศึกที่โดดเดี่ยวและ
ปกเปด ผบ.หมู จะเขาทําการเขาตีดวยการดําเนินกลยุทธภายใตการกําบังและซอนพรางโดยใชเสนทางเคลื่อนที่
เขาหาทางปกหรือหลังที่ตั้งของขาศึก หากไมสามารถกระทําไดก็ใชการเขาตีตรงหนาโดยอาศัยการยิงและการ
ดําเนินกลยุทธ
ก. การยิงประกอบการดําเนินกลยุทธ (Fire and Maneuver) คือการปฏิบัติในการรุกคืบหนาเขาหา
ขาศึกโดยกําหนดใหสวนหนึ่ง เปนฐานยิง ทําการยิง ไปยัง ขาศึกและสวนที่เหลือดําเนินกลยุทธรุกคืบหนาเขา
ประชิดขาศึกเพื่อสังหารหรือจับเปนเชลย การยิงสนับสนุนจะไมใชเฉพาะอาวุธในอัตราเทานั้น ตองใชการยิง
สนับสนุนอยางใกลชิดจากหนวยดําเนินกลยุทธที่อยูขางหนาดวย เพื่อรักษาอํานาจกดดันจากการยิงไมใหเสียไป
ข. การยิงประกอบการเคลื่อนที่ (Fire and Movement) หนวยดําเนินกลยุทธหากประสบการตานทานจาก
ขาศึกจนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปภายใตการคุมกันจากฐานยิงได ก็จะใชการยิงประกอบการเคลื่อนที่ชวยในการรุก
คืบหนาตอไปหมูที่เปนสวนดําเนินกลยุทธใชการยิงประกอบการเคลื่อนที่โดยบุคคลหรือพวกยิงทําการยิงคุมกันใหกับ
บุคคลหรือพวกยิงอื่น ทําการเคลื่อนที่เขาหาขาศึกหรือเขาโจมตียังที่มั่นขาศึก
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ค. การจัดหมูเขาทําการรบ (Squad Employment) ปกติแลวหมูจะถูกจัดใหทําการรบเปนสวนหนึ่งของ
หมวดปนเล็กและรับมอบภารกิจใหเปนฐานยิงหรือเปนสวนดําเนินกลยุทธ หากไดรับมอบใหเปนสวนดําเนินกล
ยุทธของหมวด หมูจะใชการยิงประกอบการเคลื่อนที่มาปฏิบัติใหสําเร็จภารกิจ มิใชนําการยิงประกอบการดําเนิน
กลยุทธมาใช หมูจะใชการยิงประกอบการดําเนินกลยุทธในโอกาสที่ไดรับมอบภารกิจเปนหมูลาดตระเวนหนาหรือ
ลาดตระเวนหลัง ลาดตระเวนทางปก หรือกองกระหนาบ ในระหวางการเคลื่อนที่เขาหาขาศึกและเกิดการปะทะขึ้น
การจัดกําลังเปน ๒ พวกยิงของหมูปนเล็ก จะอํานวยให ผบ.หมู สามารถใชหมูของตนทําการยิงประกอบดําเนินกล
ยุทธได โดยจัดให ๑ พวกยิงเปนฐานยิง และอีก ๑ พวกยิงเปนสวนดําเนินกลยุทธ
ง. พวกยิงที่ถูกกําหนดใหเปนพวกยิงหลัก จะถูกจํากัดใหใชเฉพาะการยิงประกอบการเคลื่อนที่เทานั้น
จ. สวนฐานยิง (Base of Fire Element) จะคุมกันสวนดําเนินกลยุทธในการรุกคืบหนาเขาหาขาศึก
ดวยการยิงทําลายไปยังที่ตั้งขาศึกที่ทราบหรือเปาหมายที่สงสัย ฐานยิงจะทําการยิงใหมีอํานาจกดดันเหนือขาศึก
การใชอํานาจกดดันดวยการยิงใหเหนือกวาขาศึกไดดวยการทําลายขาศึกดวยการยิงที่แมนยําและปริมาณที่สูงกวา
ซึ่งจะทําใหขาศึกหยุดยิงหรือยิงมาอยางไรผล
ฉ. สวนดําเนินกลยุทธ (Maneuver Element ภารกิจคือเขาประชิดขาศึกเพื่อทําลายหรือจับเปนเชลย
การรุกและการบุกไปขางหนาภายใตการคุมกันดวยการยิงจากสวนฐานยิง สวนดําเนินกลยุทธจะใชการกําบังและ
การซอนพรางใหมากที่สุด ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศและการยิงคุมกัน การรุกไปขางหนาเปนพวกยิงโดยในแต
ละพวกยิงรุกคืบหนาโดยอาศัยการยิงประกอบการเคลื่อนที่และนําหลักบุคคลทําการรบมาใช เชน การโผ หรือการ
คลานศอก และการคลานคืบ สวนดําเนินกลยุทธตองรุกคืบหนาเขาหาขาศึกใหไดไมวาจะตองนําวิธีเคลื่อนที่อยาง
ใดมาใช หากภูมิประเทศอํานวยใหใชการกําบังและการซอนพรางไดจะรุกเขาหาขาศึกจนถึงระยะขวางระเบิด
ช. การควบคุมของหมู (Control of the Squad)
๑) นายพวกยิงจะริเริ่มและปฏิบัติการภายใตการสั่งการของ ผบ.หมู ในการเขาตีนายพวกยิงตองกระทํา
เชนผูนําการรบ ควบคุมคนในพวกยิงและทําตัวเปนตัวอยาง ทหารในพวกยิงจะปฏิบัติตามอยางนายพวกยิง ตลอด
การเขาตีนายพวกยิงตองตื่นตัวอยูตลอดเวลา การควบคุมดูแลหนวยเปนสิ่งจําเปนที่จะใหมั่นใจวาพวกยิงไดปฏิบัติไป
ตามคําสั่ง ผบ.หมู จะเลือกที่อยูที่สามารถควบคุมและดูแลหมูของตนไดดีที่สุด หากหมูตองตกอยูภายใตการยิงของ
ขาศึก ผบ.หมู ตองรับผิดชอบในการสั่งการเพื่อนําหมูใหพนพื้นที่ระดมยิง เนื่องจากความสับสนและเสียงรบกวนใน
สนามรบ หากการยิงของขาศึกเบาบาง ผบ.หมู อาจใชการสั่งการดวยวาจานกหวีด หรือสัญญาณมือและแขนในการ
ควบคุมพวกยิงได ถาการยิงของขาศึกหนาแนนขึ้นใหพิจารณาใชวิธีที่สามารถควบคุมได และอาศัยความริเริ่มและ
ความชํานาญของนายพวกยิงที่จะรับคําสั่งและควบคุมพวกยิงความเขาใจกันระหวาง ผบ.หมู กับนายพวกยิงในการสั่ง
การ ริเริ่มและควบคุมพวกยิงของตนใหเปนไปตามความตองการของ ผบ.หมู นี้จะตองไดรับฝกจนเขาใจกันกอนที่จะ
เขาทําการรบ เพื่อดํารงการควบคุมหมูภายใตสถานการณที่ถูกระดมยิงอยางหนักจากขาศึก ผบ.หมู จะเลือกที่อยูของ
ตนใหอยูใกลกับนายพวกยิง ที่ถูกกําหนดใหเปนพวกยิงหลัก เพื่อกํากับการปฏิบัติของนายพวกยิงที่เปนพวกยิงหลัก
นายพวกยิงหลักควบคุมและกํากับการยิงของพวกยิงของตน นายพวกยิงอื่นจะควบคุมพวกยิงของตนตามพวกยิงหลัก
การปฏิบัติการควบคุมและการสั่งการตาง ๆ เหลานี้จะตองไดรับการฝกจนเขาใจกันเปนอยางดี จึงจะสามารถปฏิบัติได
ตามที่ตองการในการรบ
๒) ผบ.หมู ใชพวกยิงหลักชวยในการกําหนดทิศทาง ตําบลที่และความเร็วในการเคลื่อนที่ของหมู
แตไมไดหมายความวาพวกยิงอื่นจะมีที่อยูหรือตําบลที่ที่ไดรับการยิงคุมกันโดยพวกยิงตลอดเวลา หากสามารถ
เคลื่อนที่รุกไปขางหนาไดเร็วกวาพวกยิงหลักแลวก็ตองกระทํา เชนในกรณีที่พวกยิงหลักถูกยิงจากขาศึก และ
ภูมิประเทศขางหนาพวกยิงอื่น ๆ อํานวยตอการกําบังจากการยิงของขาศึก พวกยิงอื่นควรรุกอยางรวดเร็วไปยังที่
กําบังและทําการยิงคุมกันใหพวกยิงหลักยายที่อยูหรือเคลื่อนที่ไปขางหนา เมื่อพวกยิงหลักเคลื่อนที่ไปขางหนา
เสมอกับพวกยิงอื่นแลว ก็จะชวยใหพวกยิงอื่นทําการยิงประกอบการเคลื่อนที่ไดตอไป
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ซ. การดําเนินกลยุทธ (Use of Maneuver) เมื่อมีอํานาจการยิงเหนือกวาขาศึก หมูจะตองรุกไป
ขางหนาและดํารงความเหนือกวาขาศึกไวตลอดการเขาตี กอนที่สวนหนึ่งสวนใดของหมูจะรุกไปขางหนา ผบ.หมู
ตองมั่นใจวามีอํานาจการยิงอยางเพียงพอไปยังที่ตั้งยิงขาศึกและอํานาจการยิงนั้นจะไมสูญเสียไป การดําเนินกล
ยุทธของหมูปนเล็กในการเขาตีมีอยู ๒ แบบ คือการโอบปกเดียวและการตีตรงหนา การโอบปกเดียวสวนดําเนิน
กลยุทธจะเขาตีทางปกหรือคอนไปทางหลังที่ตั้งขาศึก การตีตรงหนาเปนการกดดันกําลังขาศึกตรงหนาและขับไล
ไปจากที่หมาย
๑) การโอบปกเดียว (Single Envelopment) ปกติหมูจะทําการตีโอบปกเดียวโดยเปนสวนหนึ่ง
ของหมวด ถาถูกกําหนดใหเปนหมูดําเนินกลยุทธจะเขาตีตอปกของที่มั่นขาศึก และปฏิบัติภายใตความคุมกัน
จากการสนับสนุนการเขาตีของหมูอื่นที่ทําหนาที่เปนฐานยิง หมูดําเนินกลยุทธจะเคลื่อนที่ไปทางปกของขาศึก
เขาที่วางตัวในตําแหนงที่สามารถเขาโจมตีและตะลุมบอนได ในการรุกเขาหาขาศึกหมูดําเนินกลยุทธจะอาศัย
การปกปดกําบัง และซอนเรน ใหมากที่สุด เพื่อใหสามารถเขาประชิดโดยไมใหขาศึกรูตัว จนกวาจะเริ่มเข า
ตะลุมบอน เมื่อหมูดําเนินกลยุทธเขาตะลุมบอนฐานยิงจะหยุดยิงหรือยายการยิงไปยังที่ตั้ง สวนอื่นของขาศึก
หากสามารถตรวจการณไดฐานยิงนําหมูดําเนินกลยุทธในการรุกผานที่หมาย การเขาตีดวยการโอบปกเดียวนี้
จะแยกการยิงของขาศึก สวนหนึ่งขาศึกจะยิงมายังฐานยิง (สนับสนุนการเขาตี) อีกสวนหนึ่งยิงมายังหมูดําเนิน
กลยุทธ (สวนเขาตีหลัก) และหมูดําเนินกลยุทธจะเขาตีในพื้นที่ที่ไดเลือกไว
๒) การตีตรงหนา (Front Attack) ถาโอกาสไมอํานวยใหสามารถดําเนินกลยุทธดวยการตีโอบปก
ได หมูก็จะดําเนินกลยุทธดวยการเขาตีตรงหนา ผบ.หมู ใชหนึ่งพวกยิงรุกไปขางหนาภายใตการยิงคุมกันของ
พวกยิงที่เหลือ พวกยิงที่เคลื่อนที่จะรุกไปใหเร็วที่สุด โดยใชประโยชนจากการกําบังและการซอนพรางเขาที่
วางตัวแหงใหม เมื่อเขาที่วางตัวแหงใหมไดแลว จะเริ่มทําการยิงคุมกันใหกับพวกยิงที่ยิงคุมกันแกพวกยิงของตน
เพื่อเคลื่อนที่บาง จะทําเชน นี้สลับกัน ไปจนใกลขาศึ กและเขาตะลุมบอน ผบ.หมู จะเคลื่อนที่ในตําแหนง ที่
สามารถควบคุมหมูไ ดดีที่สุด หมูปน เล็กจะใชการตีตรงหนานี้บอยครั้ง การตีตรงหนาตองการเวลาและการ
ประสานการปฏิบัตินอยกวาการตีโอบปกเดียว อยางไรก็ดีแมขาศึกจะเตรียมการยิงไวหรือเปนสวนแข็งแรงของ
ขาศึก หากดําเนินการเขาตีอยางรวดเร็วก็สามารถทําใหขาศึกถูกจูโจมได
ฌ. วิธีรุกเขาหาขาศึก (Method of Advance) เมื่อทําการเขาตีไมวาจะเปนการตีแบบโอบปกเดียวหรือ
ตีตรงหนา หมูปนเล็กมีวิธีรุกเขาหาขาศึก ๓ วิธีดวยกัน คือเคลื่อนที่พรอมกันทั้งหมู เคลื่อนที่เปนพวกยิง และ
เคลื่อนที่เปนบุคคล ปริมาณการยิงของขาศึกจะเปนตัวกําหนดวาหมูควรจะใชวิธีเคลื่อนที่แบบใด การเคลื่อนที่ทั้ง
๓ วิธีนี้ ความรวดเร็วเปนสิ่งจําเปน
๔. การเคลื่อนที่จากที่เตรียมตะลุมบอน/แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทายไปยังที่หมาย (Movement From
the Assault Position/Final Coordination Line through the Objective) การเคลื่อนที่เขาหาขาศึกดวย
การยิงประกอบการดําเนินกลยุทธหรือดวยการยิงประกอบการเคลื่อนที่ในการเขาตีนั้น มีความมุงหมายหลักคือให
กําลังบางสวนหรือทั้งหมดของหนวยเขาตีเขาไปอยูในพื้นที่ที่พรอมจะเขาตะลุมบอนขาศึก พื้นที่สุดทายแหงนี้
เรียกวา “ที่เตรียมตะลุมบอน” หมูเขาตีจะเคลื่อนที่เขาประชิดขาศึกดวยการคุมครองจากอาวุธยิงเล็งตรงและเล็ง
จําลองยิงไปยังที่ตั้งขาศึกและเพิ่มการยิงใหรุนแรงขึ้น หลังจากนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียจากการยิงสนับสนุน
ของฝายเดียวกันจะหยุดหรือยายยิงไปยังสวนอื่นของที่หมายมาตรการที่ใชควบคุมการปฏิบัติดังกลาวคือ “แนว
ประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย” (Final Coordination Line) ที่เตรียมตะลุมบอนและแนวประสานการปฏิบัติขั้น
สุดทายเปนสวนสําคัญที่สุดในการเขาตะลุมบอน
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ก. ที่เตรียมตะลุมบอน (Assault Position) ที่เตรียมตะลุมบอนจะถูกพิจารณาและกําหนดขึ้นใน
ระหวางการวางแผนและลาดตระเวนของ ผบ.หมู เปนพื้นที่อยูระหวางแนวออกตีกับที่หมาย และเปนพื้นที่ที่จะ
นําไปสูการเขาตะลุมบอนเขาหาขาศึก พื้นที่แหงนี้ถูกกําหนดใหใกลขาศึกและสวนตะลุมบอนสามารถเคลื่อนที่เขา
มาได โดยต องไม ไ ดรั บอั นตรายจากการยิ ง สนั บสนุ นทั้ ง ยิ งเล็ ง ตรงและเล็ ง จําลองของฝ ายเดี ยวกั น ที่เตรี ยม
ตะลุมบอนนั้นควรเปนที่สังเกตงายทางพื้นดินและควรเปนที่ที่มีการซอนพรางและกําบังใหกับสวนตะลุมบอน ซึ่ง
จะหยุดเปนครั้งสุดทาย ณ ที่แหงนี้เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการประสานการเขาตะลุมบอนแลว และจะใชเวลานอยที่สุด
ในที่เตรียมตะลุมบอนนี้เพื่อไมใหขาศึกมีโอกาสที่จะยับยั้งสวนเขาตะลุมบอน
๑) เมื่อหมูเขามาถึงที่เตรียมตะลุมบอน ผบ.หมู นายพวกยิงและทุกคนในหมูจะเตรียมการขั้นสุดทาย
อยางเร็วที่สุด ผบ.หนวย ใชเวลาชวงสุดทายในการกํากับคนของตน ทุกคนจะเตรียมอาวุธดวยการบรรจุกระสุนเต็ม
อัตรา พลปนเล็ก พลปนเล็กกลผูชวยและ ผบ.หมู จะติดดาบปลายปน นายพวกยิงเตรียมลูกระเบิดM 203 ตามชนิดที่
ผบ.หมู สั่งการ พลปนเล็กกลตองมั่นใจวามีกระสุนอยางเพียงพอสําหรับการเขาตี ถาหีบกระสุน ๒๐๐ นัด ถูกใชไป
ตองตรวจกระสุนที่เหลือในหีบโดยเร็วที่สุด ถากระสุนเหลือนอยกวา ๓๐นัด ใหเปลี่ยนใชหีบกระสุนใหม สิ่งสําคัญที่สุด
อยาเขาตะลุมบอนโดยไมมีกระสุน ทุกคนตองมั่นใจวาระเบิดขวางตองอยูในที่ที่หยิบใชไดงาย
๒) สวนเขาตะลุมบอนจะใชเวลานอยที่สุด ณ ที่เตรียมตะลุมบอนเพื่อไมใหขาศึกมีโอกาสยิงตรึงกําลังสวน
นี้ไวและเพื่อรักษาแรงหนุนเนื่องของการบุก จากความตองการที่วาที่เตรียมตะลุมบอนควรใหการกําบังและซอนพรางแก
สวนตะลุมบอน พื้นที่ที่มีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนที่ที่ฝายตั้งรับใหความสนใจ และมักจะเปนยานอับกระสุน (Dead
Space) แตขาศึกจะสามารถใชการยิงเล็งจําลองดวย ค. หรือ ป. ตอพื้นที่นี้ได และมักจะคงการยิงไว สวนตะลุมบอนอาจ
ถูกยิงตรึงหรือตองสูญเสียในที่เตรียมตะลุมบอนนี้ ดังนั้นจงจําไววาอยาเสียเวลา ณ ที่เตรียมตะลุมบอน
ข. แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย (Final Coordination Line ; FCL) เปนแนวควบคุมในภูมิ
ประเทศใชเพื่อประสานการหยุดหรือยายการยิงสนับสนุนทั้งดวยการยิงเล็งตรงหรือเล็งจําลอง เพราะกําลังของ
สวนตะลุมบอนจะตองเขาประชิดขาศึกจึงตองรักษาการยิงคุมครองไวใหนานที่สุดเทาที่จะนานได และเพื่อ
ปองกัน มิใหขาศึกทําการยิง ดวยปน เล็กอยางรุนแรงตอกําลัง สวนตะลุมบอนได หมูปนเล็กจึง ตองอาศัยการ
คุมครองดวยการยิงสนับสนุนของฝายเดียวกันเพื่อเขาใกลขาศึกใหมากที่สุดกอนที่จะหยุดหรือยายยิง ระยะจาก
แนวประสานการปฏิบตั ิขั้นสุดทายไปยังที่หมาย จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศและแบบของการใช
อาวุธสนับสนุน และจะกําหนดไวในขั้นตนเมื่อเริ่มเขาตี จะไมเปนแนวที่กําหนดไวตายตัว ผบ.หนวย ตะลุมบอน
อาจใหหยุดหรือยายการยิงสนับสนุนตามที่ตองการไดขึ้นอยูกับสถานการณและภูมิประเทศ ถา ผบ.หมู เปน ผบ.
สวนตะลุมบอน พิจารณาเห็นวาอาจเกิดการสูญเสียเพียงเล็กนอยและยอมรับได หมูจะเขาประชิดขาศึกใหมาก
ยิ่งขึ้นแลวจึงหยุดหรือยายการยิงสนับสนุน ดวยการยายแนวประสานการปฏิบัติการขั้นสุดทายใหใกลขาศึกเขา
ไปอีก สวนตะลุมบอนก็จะเคลื่อนที่เขาหาขาศึกไปยังแนวแหงใหมดวยการโผ คลานศอกหรือคลานคืบถาจําเปน
และเริ่ ม เข า ตะลุ ม บอนจากที่ แ ห ง ใหม นี้ เมื่ อ ย า ยแนวประสานการปฏิ บั ติ ขั้ น สุ ด ท า ยจะต อ งแจ ง ให
ผบ.หมวด และหนวยยิงสนับสนุนทราบ ที่เตรียมตะลุมบอนและแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทายนี้ในทางปฏิบัติ
หากสามารถกระทําไดแลวจะใชรวมกัน บอยครั้งที่ไมสามารถใชรวมกันไดและแนวประสานขั้นสุดทายจะถูก
กําหนดใหอยูระหวางที่เตรียมตะลุมบอนและที่หมาย ผบ.หนวยตะลุมบอนอาจตองตรวจการยิงสนับสนุนถึงหนา
หนวยของตนกอนที่จะผานแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทายเมื่อไดมีการหยุดยิงหรือยายการยิงคุมครองแลว
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ค. การเขาตะลุมบอนของหมูปนเล็ก (Squad in the Assault) ภายใตการยิงคุมครองของฝายเดียวกัน
สวนตะลุมบอนจะเขาประชิดขาศึกใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดและตองไมเขาไปในยานการยิงคุมครองนั้น เริ่มเขา
ตะลุม บอนเมื่อ ไดรั บสั ญ ญาณจาก ผบ.หมวด หรือ โดยความริ เ ริ่ม ของ ผบ.หมู หรื อนายพวกยิง เอง อาวุ ธ
สนับสนุนทําการยิงตอขาศึกที่อยูถัดไปหรือในสวนลึกของที่ตั้งขาศึก สวนตะลุมบอนจะรุกพุงเขาหาขาศึกอยาง
รวดเร็วและกลาหาญโดยทันทีทันใด การยิงคุมครองจะหยุดหรือยายยิงไปยังสวนอื่นของที่หมาย (หมูและพวก
ยิงอยูในรูปขบวนหนากระดานเพื่ออํานาจการยิงอยางรุนแรงไปยังขาศึกที่อยูขางหนา)
๑) การยิงในการตะลุมบอน การยิงในขณะเขาตะลุมบอนนั้น เพื่อหยุดหรือกดการยิงของขาศึกไว
การยิงคุมครองก็จะชวยตรึงขาศึกไวในที่มั่น การยิงเหลานี้จะชวยใหหมูที่เขาตะลุมบอนสามารถเขาประชิดที่มั่น
ขาศึกจนถึงระยะขวางระเบิดโดยสูญเสียนอยที่สุด การตะลุมบอนจะใชความสามารถของแตละบุคคลในการยิง
อยางรวดเร็ว แมนยําและตอเนื่อง ความเร็วในการเขาตะลุมบอนอาจถูกจํากัดโดยความลาดเอียงและสภาพพื้นดิน
ทัศนวิสัยและสภาพรางกายของคนในหมู ตลอดการตะลุมบอนจะทําการยิงไปยังพุมไม ทอนไม หลุม บอบน
พื้นดินหรือทุกแหงที่คาดวามีขาศึกอยู ลักษณะการตะลุมบอนเปนการปฏิบัติที่รุนแรง กลาหาญและแมนยํา การยิง
ขณะเขาตะลุมบอนมีความมุงหมายเพื่อสังหารและทําลายขวัญขาศึก และเพื่อกดขาศึกไวไมใหตอบโตไดจนสวน
ตะลุมบอนรุกผานที่มั่นเพื่อสังหารหรือจับเปนเชลย
ก) พลปนเล็กและพลปนเล็กกลผูชวย บุกไปขางหนาทําการยิงอยางแมนยําตอที่ตั้งขาศึกในเขต
การยิงขางหนาตน ยิงทําลายอยางรวดเร็วตอเปาหมายที่ปรากฏ ทําการเล็งยิงอยางประณีตจากทาประดับไหล
โดยใชเทคนิคการยิงตะลุมบอน (Pointing Position)
ข) พลปนเล็กกล จะทําการบุกไปขางหนาพรอมกับทําการยิงจากทาใตแขนโดยทําการยิงเปน
ชุดสั้น ๆ ชุดละ ๓ - ๕ นัด ตอเปาหมายตลอดกวางดานหนาของหมู
ค) นายพวกยิงเปนผูนําในการตอสูและดํารงการควบคุมพวกยิงของตน นายพวกยิงจะทําการ
บุกพรอมกับยิง ปลย./เครื่องยิงลูกระเบิด M 203 จากทาประทับไหลและใชหลักการยิงโดยการชี้ (Pointing
Technique) (ดูบทที่ ๒ ตอนที่ ๔ ขอ ๕. ข.) ลูกระเบิดยิงชนิดระเบิดแรงสูงแตกอากาศหรือระเบิดแรงสูงสอง
ความมุงหมาย ควรใชทําการยิงในขั้นตนเมื่อเริ่มออกจากแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย เพื่อยิงกดการยิง
ของขาศึกและหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่จะเกิดแกฝายเดียวกัน ถาใชระเบิดยิงชนิดสังหารบุคคลก็สามารถทําการ
ยิงไดจนเขาใกลขาศึก เมื่อนายพวกยิงไดยิงลูกระเบิดไปแลวจะทําการยิงกระสุนปนเล็กตอไปจนมีโอกาสบรรจุ
ลูกระเบิดยิงไดใหม ขณะเขาตะลุมบอนการรักษาอํานาจการยิงนับวาเปนสิ่งสําคัญ แตขณะบรรจุลูกระเบิดยิง
ใหมตองระวังไมใหอยูขางหลังฝายเดียวกันที่เขาตะลุมบอน
ง) ผบ.หมู คือผูนําในการเขาตอสูเชนเดียวกัน จะเลือกที่อยูประมาณกลางแถวตะลุมบอน
เพื่อใหมีความคลองตัวในการควบคุมการยิง ควบคุมรูปขบวนที่เขาตะลุมบอนและการบุกใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง
๒) การกระจายการควบคุม ถาการตะลุมบอนของหมูประสบการตานทานอยางเบาบางจากขาศึก
จึงเปนไปไดที่ ผบ.หมู จะยังคงควบคุมหมูของตนในการกวาดลางตลอดที่หมาย หากขาศึกตานทานอยางหนัก
แลวการรักษาแถวทหารที่เขาตะลุมบอนเปนใหรูปขบวนหนากระดานตลอดการตะลุมบอนจึงไมอาจกระทําได
ถาขาศึกมีการจัดระเบียบที่มั่นในทางลึก เชน การวางอาวุธสนับสนุนตาง ๆ ในทางลึก หมูตองโจมตี ทําลาย
ผานหรือตองเขาไปในพื้นที่ที่ขาศึกกําหนดไว ในสถานการณเชนนี้การบุกของหมูมักจะถูกยับยั้งและบางสวน
อาจบุกผานไปยังที่มั่นขาศึกที่ลึกกวา การควบคุมหมูจึงกระทําไดยากอยางยิ่ง การตัดสินใจอยางรวดเร็ว ความ
ริเริ่มของแตละบุคคลและความรวดเร็วในการบุกไปขางหนาผานที่มั่นขาศึกที่สามารถตีผานไดเปนสิ่งสําคัญ จึง
จําเปนที่จะตองกระจายการควบคุมในระหวางเขาตะลุมบอนผานที่มั่นขาศึก ภายใตสถานการณเชนนี้ ผบ.หมู
จะควบคุมหมูโดยมอบความไววางใจใหกับความชํานาญและความริเริ่มของนายพวกยิงตลอดจนทหารแตละคน
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ที่จะปฏิบัติใหสําเร็จภารกิจ นายพวกยิงและทหารแตละคนตองใชความริเริ่มในการใชอาวุธ ระเบิดขวางและ
วัตถุระเบิดหรือยุทโธปกรณอื่น ๆ ที่จะรุกไปขางหนาใหไดมากที่สุด โดยอาศัยการปกปดกําบังภายในที่มั่นขาศึก
การโผในระยะสั้น ๆ (คลานคืบและคลานศอกถาจําเปน) เมื่อเขาประชิดถึงที่ตั้งขาศึก พวกยิงแรกที่สามารถรุก
ไปขางหนาและหาที่วางตัวไดก็จะชวยและสนับสนุนสวนที่เหลือของหมูที่ยังตองพบการตานทานจากขาศึก
๓) ที่มั่นเบาบางของขาศึก เปนความจริงที่วาถาขาศึกจัดระเบียบที่มั่นไวไมแข็งแรง และวางกําลัง
ไวอยางเบาบาง หมูจะรักษารูปขบวนในการเขาตะลุมบอนไดตลอดการกวาดลางที่หมาย การรักษารูปขบวนนี้
เพื่อมั่นใจวา ผบ.หมู จะยังคงควบคุมอยูและใหสามารถบุกกวาดลางที่หมายไดอยางรวดเร็ว การรุกคืบหนานี้
ตองรักษาน้ําหนักในการบุกตอเปาหมายที่จะเปนอันตรายแกหมู ขาศึกจะตานทานการเขาตีจนกระทั่งหมูเริ่ม
เขาตะลุมบอน จึงจะถอนตัวไปจากที่มั่น การกวาดลางของหมูจะลึกเขาไปจนบังทางยิงของฐานยิง ขาศึกอาจทํา
การยิงอยางหนักมายังปกเปดของหมู ตรึงไวและทําการตีโตตอบได ผบ.หมู ตองพิจารณาถึงอันตรายดังกลาว
ไมวาจะตัดสินใจรักษารูปขบวนเขาตะลุมบอนไวหรือไมก็ตาม ขอที่พึงระลึกไวคือการรักษารูปขบวนเขาประชิด
ที่มั่นขาศึก วิธีปฏิบัติที่ ผบ.หมู ยังคงควบคุมหมู รักษาความเร็วในการบุกบนที่หมายและสามารถลดอันตราย
ดวยการยิงจากอาวุธปนเล็กของขาศึก คือการสั่งการใหพวกยิงกลับมาใชการยิงประกอบการเคลื่อนที่ ตั้งแต
บริเวณที่บังทางยิงของสวนฐานยิง
๔) การเขาตะลุมบอนตอขาศึกที่ตงั้ รับอยางแข็งแรง
ก) ที่มั่นขาศึกที่ปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีการสรางที่กําบังเหนือศีรษะทั้งหลุมบุคคลและหลุม
ปน ปรับปรุง เครื่องกีดขวางและการเตรียมการประสานงานในการยิง ในที่มั่นตั้งรับ หลักการเขาตะลุมบอน
ตามที่กลาวมาแลวยังสามารถดําเนินการไดแตการนําไปใชตองแตกตางตามสถานการณที่เกิดขึ้น
ข) เมื่ อ ข า ศึ ก มี เ ครื่ อ งกี ด ขวางหน า ที่ มั่ น ตั้ ง รั บ ต อ งใช อ าวุ ธ สนั บ สนุ น เล็ ง จํ า ลองที่ มี ขี ด
ความสามารถพอในการยิงทําลายและหรือเปดชองทางผานเครื่องกีดขวางนั้น ๆ ในสภาพการณเชนนี้การเขา
ตะลุมบอนกระตองกระทําโดยการใชการยิงประกอบการเคลื่อนที่ โดยกําหนดใหสวนหนึ่งทําการยิงไปยังที่ตั้ง
ของขาศึกที่ทราบและอีกสวนหนึ่ง เคลื่อนที่ผานเครื่องกีดขวางเขาไปโดยการคลานคืบหรือคลานศอก เมื่อ
เคลื่อนที่ผานเครื่องกีดขวางไปแลว จัดตั้งฐานยิงขึ้นเพื่อคุมครองการเคลื่อนที่ผานเครื่องกีดขวางของกําลังสวน
อื่น ๆ ที่เหลือ ในระหวางการปฏิบัตินี้ตองใชอาวุธยิงสนับสนุนใหมากที่สุดเพื่อทําลาการยิงของขาศึก การใชควัน
อาจเกิดประโยชนในการลดผลการตรวจการณ และการยิงของขาศึก เมื่อกําลังสวนใหญของสวนตะลุมบอน
เคลื่อนที่ผานเครื่องกีดขวางไปไดแลวและอยูในระยะตะลุมบอนตอที่หมายไดใหเขาตะลุมบอนทันที โดยใช
ความเร็ว ความรุนแรง และอาวุธยุทโธปกรณทั้งมวลที่มีอยางเต็มที่
ค) โดยปกติหมวดที่เขาตีตอที่มั่นแข็งแรง จะตองไดรับยุทโธปกรณพิเศษ เชน บังกะโลตอรปโด
เครื่องฉีดไฟ ระเบิดทําลาย และยุทโธปกรณตาง ๆ ที่ชวยในการรื้อถอนเครื่องกีดขวางของขาศึก
ง) โดยปกติการยิงเตรียมตอที่หมายตามแผนที่ไดวางไวจะทําลายเครื่องลวดหนามและอาวุธ
สังหารบุคคลควบคุมระยะไกลที่ใชขางหนาที่มั่นของขาศึก ละเปนการเปดชองทางผานสนามทุนระเบิดของ
ขาศึก ผบ.หมวดปนเล็กจะตองระลึกถึงผลอันจะเกิดจากการใชอาวุธเหลานี้เสมอ และพยายามฉวยโอกาสอัน
เปนประโยชนที่เกิดจากการยิงนี้
------------------------------------
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บทที่ ๔
ขั้นการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม
(Consolidation and Reorganization Phase)
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๑. กลาวทั่วไป (General) การตีโตตอบของขาศึกเปนขอพิจารณาสําคัญของ ผบ.หนวยตะลุมบอน เมื่อขับไล
ขาศึกไปจากที่หมายแลว คือการดํารงการควบคุมที่หมาย ถาขาศึกยอมใหกําลังตั้งรับถอนตัวจากที่มั่นแหงแรกก็
เปนไปไดที่ขาศึกจะกลับเขามาใหม เพื่อความปลอดภัยของหนวยจึงไมตองสงสัยเลยวาขาศึกจะตีโตตอบหรือไม
ควรมีแตคําถามวาขาศึกจะตีโตตอบเมื่อไร การตีโตตอบนั้นขาศึกรูดีวามีโอกาสจะประสบความสําเร็จ ตองตี
โตตอบทัน ทีกอนที่ฝายเขาตีจะมีเวลาสรางเสริมความแข็ง แรงบนที่หมาย และรูวาฝายเขาตีเพิ่งไดรับความ
สูญเสีย และเสียระเบียบในการจัดกําลัง จะไมเปดโอกาสใหฝายที่เขามาตั้งรับใหมเสริมความมั่นคงและปรับ
กําลังใหสดชื่นขึ้น ขอพิจารณาแหลานี้จึงทําใหความสําเร็จของการตีโตตอบโดยทันทีทันใดดวยกําลังสวนนอยที่มี
อยู ดีกวาเสียเวลารอกําลังสวนใหญมาเพิ่ม ฝายเขาตีที่ฉลาดตองคาดการณไวเสมอวา การตีโตตอบของขาศึกจะ
มีขึ้นกอนที่ที่มั่นสุดทายของขาศึกจะถูกทําลาย การเตรียมการเพื่อขับไลการตีโตตอบตองกระทําโดยทันทีเมื่อยึด
ที่มั่นขาศึกได
๒. การเสริมความมั่นคง (Consolidation) เปนการจัดระเบียบในการตั้งรับเรงดวน (Hasty Defense) อยาง
รวดเร็ว เพื่อใหหนวยเขาตีรักษาที่หมายที่ยึดได ตลอดจนเพื่อปองกันการตีโตตอบของขาศึก
ก. การตั้งรับเรงดวนในการรับคําสั่งเขาตี ผบ.หมู จะไดรับมอบภารกิจในการยึดและปองกันที่หมายที่
ยึดไดหรือไดรับมอบเขตรับผิดชอบ การจัดทําที่วางตัวของพวกยิง ในการตั้ง รับเรง ดวนจึง ไมมีเวลาพอที่จะ
ดัดแปลงเปนหลุมบุคคลยืนยิง หมูตองใชประโยชนจากลักษณะภูมิประเทศที่จะใหการกําบังไดโดยเร็วที่สุด เชน
หลุมระเบิดหรือที่มั่นเกาของขาศึก เพราะขาศึกมักจะใช ปก. ค. หรือ ป. ยิงสนับสนุนในการตีโตตอบ
สิ่งสําคัญในการจัดการตั้ง รับคือ กําหนดเขตรับผิดชอบในการยิงและเขาที่กําบังโดยเร็วแมจะยังไม
สมบูรณ ในเขตรับผิดชอบของพวกยิงจะกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล นายพวกยิงแตละคนใชความริเริ่ม
ของตนใหมั่นใจวาเขตรับผิดชอบการยิงไดมีการประสานกันกับพวกยิงขางเคียง การเคลื่อนไหวและเปดเผยตัว
ของทุกคนใหมีนอยที่สุดเพื่อลดการเปดเผยตัวเองของทุกคนใหมีนอยที่สุด เพื่อลดการเปดเผยตอการยิงดวย
ป. ค. ปก. และปนเล็กของขาศึก หากจําเปนตองยายที่วางตัวไปที่ที่สามารถทําการยิงไดดีกวาควรใชวิธีโผและมี
การปกปดกําบังขณะเคลื่อนที่ ในระหวางนี้จะมีเวลาพอที่จะจัดแบงกระสุนกันภายในพวกยิง หากมีการจัดแบง
กระสุนกันใหมความสําคัญอันดับแรกคือพลปนเล็กกล
การปฏิบัติตาง ๆ ในการตั้งรับเรงดวนอาจตองกระทําแมขณะขาศึกกําลังตีโตตอบ เพราะการดําเนินการ
เหลานี้ตองกระทําทุ กขั้น ตอนและเปนความรับผิดชอบของ ผบ.หมู และนายพวกยิง การดูแลผูบาดเจ็ บเป น
ความสําคัญอันดับสองในการตั้งรับเรงดวน เชลยขาศึกตองถูกปลดอาวุธ ตรวจคนและไดรับการปองกัน
หาก ผบ.หมู หรือนายพวกยิงบาดเจ็บหรือสูญเสีย ผูอาวุโสรองลงมาตองเขาควบคุมหนวยแทนทันที
และปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ
๑) ที่มั่นเบาบางของขาศึก เมื่อขาศึกทําการตอตานบนที่หมายอยางเบาบางหมูจะยังคงอยูภายใต
การควบคุมของ ผบ.หมู ตลอดการรุกผานที่หมาย ในสภาพการณเชนนี้ ผบ.หมู และนายพวกยิงสามารถเริ่ม
ดําเนินการและปรับปรุงการตั้งรับเรงดวนการออกคําสั่งใหดําเนินการไปตามขั้นตอน ที่มั่นที่ขาศึกจัดการตั้งรับ
อยางเบาบางนี้ ไมไดลดอันตรายจากการตีโตตอบของขาศึก แตอาจเปนสิ่งที่แสดงวาขาศึกจะตีโตตอบดวยกําลัง
ที่แข็งแรงกวา เพราะกําลังฝายขาศึกไมไดรับการสูญเสียอยางหนักจากการเขาตีของฝายเรา ความรวดเร็วใน
การจัดการตั้งรับเรงดวนยังตองกระทํา
๒) ที่มั่นหนาแนนของขาศึก ความยากลําบากของ ผบ.หมู เขาตะลุมบอนที่จะดํารงการควบคุมหมู
ขณะโจมตีผานที่มั่นขาศึกที่จัดการตั้งรับไวอยางหนาแนน เมื่อการตะลุมบอนของหมูตองกระจัดกระจายในที่มั่น
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ขาศึก หนาที่ของ ผบ.หมู คือจัดการตั้ง รับเรง ดวนทันที แมจะตองกระทําดวยความยากลําบาก เพราะการ
ควบคุม หมูที่สมบูรณไ ดขาดตอนลงชั่ วขณะหนึ่ง ในสภาพเชนนี้ ผบ.หมู และนายพวกยิง ตอ งจัดการตั้ง รั บ
เรง ดวนโดยขาดการควบคุมหนวยเชนปกติ ผบ.หมู ตองรวบรวมกําลังพลใหไดมากที่สุดกําหนดที่วางตัวเพื่อ
คุมครองเขตรับผิดชอบในการตั้งรับ คือแมจะมีกําลังที่สมบูรณเพียงพวกยิงเดียวก็จําเปนตองกําหนดใหพวกยิงนี้
คุมครองตลอดเขตตั้งรับของหมู ปกติแลวความสับสนในการเขาตะลุมบอนบนที่หมาย จะมีทหารที่หลงพวกยิง
หรือหมูของตน ทหารเหลานี้จะถูกจัดใหอยูในหมูอื่นหรือหมวดอื่น ถาปรากฏวามีทหารหลงเขามาในหมู ผบ.หมู
จะกําหนดเขตการยิงและที่วางตัวให ผบ.หมู อาจจัดตั้งทหารหลงเหลานี้เปนพวกยิงขึ้นชั่วคราว หากทหารหลง
เหลานี้เปดเผยตัวและพยายามหาทางกลับไปยังพวกยิงเดิมของตนและขาศึกเขาตีโตตอบก็จะเปนอันตรายแกตัว
ทหารหลงเอง ระหวางเสริมความมั่นคง หนาที่หลักคือจัดการตั้งรับเรงดวนไมใชการจัดตั้งเปนหมูขึ้นมาใหม
ผบ.หมู จะตองทําใหทุกคนมีความรูสึกและมั่นใจวาแตละคนไมไดอยูโดดเดี่ยวกับการตานทานการตีโตตอบของ
ขาศึก เมื่อขาศึกจัดการตั้งรับอยางแนนหนาบนที่หมาย นายพวกยิงจะควบคุมพลปนเล็กกลอยางใกลชิดตลอด
การผานที่หมายและจัดการตั้งรับเรงดวนอยางเร็วที่สุดเทาที่จะทําได อํานาจการยิงของปนเล็กกล จัดวาเปนสิ่ง
สําคัญในการจัดการตั้งรับเรงดวน
๓) หลังจากเสร็จสิ้นการเสริมความมั่นคง การจัดการตั้งรับเรงดวนจะดําเนินอยูตอไปจนกวาการ
จัดระเบียบใหมไดเริ่มกระทําขึ้น
๓. การจัดระเบียบใหม (Reorganization) เมื่อไดทําลายการตีโตตอบของขาศึกหรือ ผบ.หนวยอาวุโส ได
กําหนดวาอันตรายจากการตีโตตอบโดยทันทีของขาศึกไดผานพนไปแลว การจัดระเบียบใหมก็จะเริ่มขึ้น การจัด
ระเบียบใหม เปน การปฏิ บัติที่ ตองกระทํา อยา งตอ เนื่ อง แตจ ะเน นเป นพิ เศษเมื่อ ยึดที่ หมายได ผบ.หมู จะ
ดําเนินการจัดระเบียบใหมดังนี้.ก. จัดคนแทนนายพวกยิงและพลปนเล็กกลที่ไดรับการสูญเสีย
ข. จายกระสุน ซองกระสุน ระเบิดขวางเพิ่มเติม
ค. ผูบาดเจ็บเคลื่อนยายไปยังที่ปลอดภัย
ง. รายงาน ผบ.หมวด ใหทราบถึงสถานการณ ที่วางตัวของหมู ความสูญเสียและความตองการ
กระสุนเพิ่ม
จ. ส ง เชลยศึ กไปยัง ผบ.หมวด เชลยศึ กและขา ศึกที่ เสีย ชีวิต ตองถูกปลดอาวุธ ตรวจค นเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ และการตรวจสอบ สงวัตถุหลักฐานตาง ๆ ไปยัง ผบ.หมวด โดยเร็ว (ดูภาคผนวก ช)
ฉ. ติดตอประสานเพื่อทราบสถานการณหนวยขางเคียง
---------------------------------
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การขยายผลและการไลติดตาม
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๑. กลาวทั่วไป (General) การขยายผล เปนการปฏิบัติการรุกโดยจะทําตอจากผลสําเร็จของการเขาตีประสาน
มีความมุงหมายเพื่อทําลายขีดความสามารถของขาศึกที่จะสรางและจัดกําลังเพื่อตั้งรับใหม หรือปฏิบัติการถอน
ตัวอยางมีระเบียบ ที่หมายที่จะกําหนดใหหนวยขยายผลเขาปฏิบัติการคือ การเขายึดภูมิประเทศสําคัญขางหลัง
ขาศึกที่จะขัดขวางการจัดระเบียบที่มั่นตั้งรับใหมของขาศึก ซึ่งการขยายผลจะเริ่มตนเมื่อฝายขาศึกแสดงใหเห็น
วาไมสามารถจะรักษาที่มั่นตอไปได ผูบังคับหนวยขนาดเล็กที่เขาโจมตีจะตองนําหนวยเขารุกรบอยางหาวหาญ
เพื่อขยายผลของความสําเร็จออกไป แมจะมีเกณฑการเสี่ยงคอนขางสูงก็ตาม
การไลติดตาม เปนการปฏิบั ติการรบดวยวิ ธีรุกโดยเขาคุกคามตอกําลั งขาศึก เปนการปฏิบัติในขั้ น
สุดทายของการขยายผล อาจเกิดขึ้นไดเมื่อขาศึกหมดขีดความสามารถในการปฏิบัติอยางไดผลและพยายาม
หลีกเลี่ยงการสูรบ ความมุงหมายของการไลติดตามคือการทําลายกําลังขาศึกซึ่งกําลังระส่ําระสายใหหมดสิ้น
มากกวาที่จะเขาปฏิบัติการตอขาศึกที่กําลังจัดระเบียบที่มั่นตั้งรับหรือกําลังถอนตัวอยางมีระเบียบเหมือนการ
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ที่หมายหลักของการไลติดตามคือกําลังของขาศึก อาจกําหนดที่หมายใหเปนลักษณะภูมิประเทศก็ได ถาสามารถ
ชวยในการทําลายกําลังขาศึกได
๒. การขยายผล (Exploitation) ปกติหลังการเขาตีและยึดที่หมายไดสําเร็จก็จะดําเนินการขยายผลซึ่งจะเริ่ม
กระทําทันทีภายหลังหรือตอเนื่องไปกับการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม การขยายผลดวยการเขาตีตอไปมี
ความมุงหมายเพื่อทําลายความสามารถในการควบคุมจัดระเบียบการรนถอยหรือจัดการตั้งรับขึ้นใหมของขาศึก
การไลติดตามดวยการยิงและ/หรือ การเขาตีตอไป เปนการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุความสําเร็จในการขยายผล
ก. การไลติดตามดวยการยิง (Pursuit by Fire) เมื่อเขาตะลุมบอนผานที่หมายแลว หมูจะทําการยิง
ไปยังขาศึกที่ถอนตัวจนพนทัศนวิสัยหรือระยะยิงหวังผล
ข. การเขาตีตอไป (Continuation of Attack) จุดประสงคของการเขาตีตอไปเพื่อรักษาแรงกดดัน
และทําลายอํานาจดานกําลังรบ (Combat Power) ของขาศึกที่กําลังถอนตัว เมื่อหมูถูกสั่งใหเขาตีตอไป ผบ.หมู
จะดําเนินการตามขั้นตอนในการเขาตีเหมือนที่ปฏิบัติมาแลว บอยครั้งที่หนวยเหนือมีความตองการอยางรีบดวน
ที่จะรักษาแรงหนุนเนื่องของการเขาตี ดังนั้นการเขาตีตอไปจะตองดําเนินการอยางรวดเร็วและตอเนื่องโดย
เสียเวลานอยที่สุด (ในหนวยระดับกองพันขึ้นไปจะมีการไลติดตามหรือที่เรียกวา “Pursuit” ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ในขั้นการขยายผล มีความแตกตางกันคือ การเขาตีตอไปมุงทําลายความสามารถควบคุมการรนถอยอยางมี
ระเบียบและการจัดการตั้งรับขึ้นใหมของขาศึก สวนการไลติดตามตองการทําลายลางกําลังรบขาศึกใหหมดสิ้นไป
การปฏิบัติทั้ง ๒ อยางมักจะกําหนดเปนที่หมายใหทําการเขาตีเหมือนกัน)
๓. การไลติตาม (Pursuit) ถาการตานทานของขาศึกถูกทําลายหมดสิ้นแลว การเขาตีหรือการขยายผลก็จะ
เปลี่ยนไปเปนการไลติดตาม จุดมุงหมายของการไลติดตามก็คือ การทําลายขาศึกใหหมดสิ้นไปดวยการปฏิบัติใน
ลักษณะการโอบลอมกําลังขาศึกที่ผละออกจากการรบ เพื่อสกัดกั้นจับกุมหรือทําลาย หมวดปนเล็กปฏิบัติการไล
ติดตามโดยเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญ โดยใชการเคลื่อนที่เขาปะทะ เขาตีเรงดวน และหากเปนไปไดอาจ
ซุมโจมตีหรือตั้งรับ เพื่อปองกันขาศึกหลบหนี
-----------------------------------
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๑. กลาวทั่วไป (General)
ก. ความมุงหมาย (Purpose) การดําเนินการเขาตีเวลากลางคืนก็เพื่อหวังผลในการจูโจม รักษาแรง
กดดันตอขาศึก ขยายผลความสําเร็จจากการปฏิบัติการในเวลากลางวัน เพื่อยึดภูมิประเทศสําหรับปฏิบัติการ
ตอไป หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียอยางหนักโดยอาศัยการซอนเรนจากความมืด
ข. คุณลักษณะ (Characteristics) การรบในเวลากลางคืนมีลักษณะที่ลดความสามารถในการเล็งยิง
เพิ่มความสําคัญในการรบประชิด ปริมาณการยิงและความสําคัญในการหาหลักฐานการยิงตั้งแตเวลากลางวัน
ตลอดจนความยากลําบากในการเคลื่อนที่ ดํารงการควบคุม รักษาทิศทาง และการติดตอ แมจะมีขอจํากัด
ดังกลาว การเขาตีเวลากลางคืนก็ใหผลดีในดานจิตวิทยาแกฝายเขาตี คือเพิ่มความสงสัย หวาดผวาและความ
กลัวตอสิ่งไมรูของฝายตั้งรับ
ความยากลําบากและขอจํากัดเหลานั้นสามารถขจัดออกไดดวยการวางแผนและเตรียมการเขาตีอยาง
รอบคอบ ความตองการสําคัญขณะวางแผนในรายละเอียดและลาดตระเวนทุกขั้นตอนสําหรับการเขาตีในเวลา
กลางคืน ตองไมใหขาศึกตรวจพบหรือรูได
๒. มาตรการควบคุมทางยุทธวิธี (Tactical Control Measures) คว า ม สา ม าร ถใ น ก า ร เห็ น จะ เป น
ขอพิจารณาในการกําหนดมาตรการควบคุมที่จําเปน ถาสภาพภูมิประเทศที่จะใชกําหนดเปนมาตรการควบคุม
ยากที่จะสังเกตในเวลากลางคืนก็อาจทําเครื่องหมายขึ้น ปกติมาตรการควบคุมเหลานี้จะใชในการเขาตีเวลา
กลางคืน (ดูรูปที่ ๔ - ๑๐)
ก. ที่รวมพล (Assembly Area) ที่รวมพลอาจอยูใกลแนวออกตีมากกวาการเขาตีในเวลากลางวัน
ข. ฐานออกตี (Attack Position) ควรอยูในที่ที่ใหการกําบัง แตไมจําเปนตองซอนพรางเชนการเขาตี
ในเวลากลางวัน พื้นที่ที่เลือกควรงายตอการเคลื่อนที่เขาและออกในเวลากลางคืน
ค. แนวออกตี (Line of Departure) กําหนดแนวออกตีขึ้นเพื่อประสานการปฏิบัติของหนวยเมื่อเริ่ม
การเขาตี
ง. จุดแยก(Release Point) เปนจุดที่กําหนดไวแนนอนบนเสนทางเคลื่อนที่ เปนที่ซึ่งหนวยจะแยก
การควบคุมจาก ผูบังคับหนวยตามลําดับ
จ. แนวปรับรูปขบวน (Probable line of Deployment; PLD) เปนแนวที่สังเกตไดงายบนพื้นดิน
เปนที่ที่หนวยเขาตีเปลี่ยนรูปขบวนจากแถวตอนเปนหนากระดาน กอนที่จะเริ่มตนเขาตี
ฉ. เขตจํากัดการรุก (Limit of Advance) โดยทั่วไปแลวจะกําหนดใหเลยที่หมายออกไป เปนแนวที่
สวนหนาของหนวยเขาตีหยุดไมเกินแนวนี้ ควรเปนแนวที่สังเกตไดงายในเวลากลางคืน เชน ลําธาร ถนน หรือ
ชายปา เปนตน และหางที่หมายออกไปไกลพอทีจ่ ะใหสวนระวังปองกันมีพื้นที่สําหรับปฏิบตั กิ าร
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รูปที่ ๔ - ๑๐ มาตรการควบคุมสําหรับการเขาตีเวลากลางคืน
๓. ลาดตระเวนระวังปองกัน (Security Patrols)
ก. ทหารในหมูอาจถูกใชเปน ลาดตระเวนระวัง ปองกันเพื่ อชวยการเขาตีในเวลากลางคืน หนว ย
ลาดตระเวนนี้จะใหการระวังปองกันที่แนวปรับรูปขบวน ขับไลสวนระวังปองกันขาศึกและปองกันหนวยเขาตี
จากการซุมโจมตีขณะเคลื่อนที่เขาสูแนวปรับรูปขบวน และอาจชวยนําหนวยเคลื่อนที่จากจุดแยกไปยังแนวปรับ
รูปขบวนดวย
ข. ควรกําหนดใหมีการจัดสวนระวังปองกันเฝาตรวจที่หมายไวดวย เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหว
กรณีที่ขาศึกมีการปรับการวางกําลังใหม ปรับที่ตั้งยิงอาวุธใหม หรือมีการวางเครื่องกีดขวางเพิ่มเติมจากเดิม
ค. สวนระวังปองกันและเฝาตรวจนี้ ควรใหวางตัวบนพื้นที่ที่สําคัญยิ่ง เชนบริเวณที่มีแผนจะใชเปน
ฐานโจมตี ฐานยิงสนับสนุน แนวออกตี แนวปรับรูปขบวน เสนทาง และจุดแยกหนวย เพื่อปองกันหมวดจาก
การถูกซุมโจมตี หรือถูกขาศึกเขาตีทําลายการเขาตี สวนระวังปองกันและเฝาตรวจนี้อาจกลายเปนสวนหนึ่ง
ของกําลังที่แยกโดดเดี่ยวจากหมวดในระหวางการเขาตี
ง. หากไมสามารถทําการลาดตระเวนจนไดขาวสารที่เพียงพอ เนื่องจากเวลาจํากัด ผูบังคับหมวดอาจ
ขออนุมัติเลื่อนเวลาการเขาตีออกไปจนกวาจะไดขาวสารเพียงพอ แตถาไมสามารถเลื่อนเวลาเขาตีออกไปได
ควรพิจารณาการสองสวางสนามรบและการเขาตีสนับสนุนรวมดวย การเขาตีเวลากลางคืนซึ่งมีขาวสารขาศึกไม
กระจางชัดพอนั้น เปนการเขาตีที่เสี่ยงและยากแกการปฏิบัติ
จ. การใชพลนําทาง จะชวยใหผูบังคับหมวดสามารถควบคุมหนวยไดดีขึ้น โดยเฉพาะในการเคลื่อนที่
เขาสูฐานโจมตีและแนวปรับรูปขบวน
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๑) กองรอยจัดชุดลาดตระเวนเพื่อนําพลนําทางของหมวดจากแนวออกตีไปยังจุดแยกตาง ๆ
ทางเขาฐานโจมตี และจุดตาง ๆ บนแนวปรับรูปขบวน
๒) พลนําทางตองไดรับคําชี้แจงอยางละเอียดถึงแผนการเขาตีและหนาที่เฉพาะของตน ทั้งตองมี
การซักซอมการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ก) การลาดตระเวนเสนทางเคลื่อนที่ ที่ไดรับมอบและจุดแยก
ข) การนัดพบและการแยกจากหนวยที่ตนจะนําทาง ตองจําตัวผูบังคับหนวยที่ตนจะนําทางได
(หรือทหารที่เดินนําหนา) โดยการซักซอมสัญญาณบอกฝาย
๓) หมวดปนเล็กตองซักซอมการปฏิบัติเหมือนกับการปฏิบัติจริงตรงตามขั้นตอนที่จะใชในการเขา
ตี เพื่อใหการนัดพบและแยกจากพลนําทางเปนไปโดยราบรื่น
ฉ. การจัดกําลังชุดลาดตระเวนระวังปองกันของหมูและหมวด ปล.
๑) แตละหมูจัดกําลัง ๑ - ๒ นาย รวมกันเปนชุดลาดตระเวนของหมวด ตามคําสั่ง ผบ.หมวด เพื่อ
ทําหนาที่เปนพลลาดตระเวนของหมู ซึ่งอาจเปนนายพวกยิงหรือทหารที่มีไหวพริบดีไววางใจได และเพื่อเพิ่ม
อํานาจการยิง ผบ.หมวด อาจสั่งการใหหมูปนเล็กที่วางกําลังอยูยานกลางนําปนเล็กกล (SAW) ไปดวย
๒) แตละหมวดรวบรวมกําลังพลจากหมูเปนชุด ลว.ของหมวด ซึ่งปกติหมวดจะสงกําลังพล ๔-๖
นายหรือตามคําสั่ง ผบ. รอย และจัด หน.ชุด ลว.ของหมวด ๑ นาย ซึ่งอาจจะเปนจาประจําหมวดหรือรอง ผบ.
หมวด ถาไมมีภารกิจอื่น โดยใหไปรายงานตัวกับ ผบ.รอย และรวมเปนชุดลาดตระเวนของกองรอย
๓) ผบ.รอย จะระบุในคําสั่งยุทธการถึง …
ก) ขนาดของหมูลาดตระเวนของหมวด
ข) เวลาและตําบลที่ ผบ.หมูลาดตระเวนของแตล ะหมวดตองไปรายงานตัว เพื่อรั บคําสั่ ง
ลาดตระเวน โดยทั่ ว ไปควรกํ า หนดแต เ นิ่ น ๆ เพื่ อ ให ผบ.หมู ล าดตระเวนมี เ วลาเตรี ย มการและทํ า การ
ลาดตระเวนภูมิประเทศในเวลากลางวัน
ค) ตําบลที่ของจุดแยกหมวด
ง) จุดโดยแนนอนในแนวปรับรูปขบวนที่ใหแตละหมวดยึดรักษา ซึ่ง ปกติควรอยูบริเวณยาน
กลางในเขตของหมวด
๔) ผบ.หมวด จะบรรยายสรุปแก หน.หนวยลาดตระเวนของหมวด ในเรื่องเสนทางจากจุดแยก
หมวดไปยัง จุดแยกหมู ตําบลที่ของจุดแยกหมูและที่อยูของหมวดบนแนวปรับรูปขบวนภายหลัง การปรับรูป
ขบวนแลว ผบ.หมวด อาจใหคําแนะนําโดยเฉพาะเกี่ยวกับการวางกําลังของหนวยลาดตระเวนเพื่อชวยในการ
ปรับรูปขบวนของหมวดบนแนวปรับรูปขบวน
๕) ผบ.รอย จะบรรยายสรุปแก หน.หนวยลาดตระเวนของหนวยตาง ๆ เกี่ยวกับเสนทางเคลื่อนที่
ไปขางหนา ถึงจุดแยกหมวด ความตองการขาวสารเกี่ยวกับขาศึกและภูมิประเทศ ตําบลที่วางตัวของทุกหมวด
บนแนวปรับรูปขบวน การปฏิบัติตาง ๆ ในกรณีที่ขาศึกเขาขัดขวางกอนเขาถึงแนวปรับรูปขบวน หรือขณะอยูที่
แนวปรับรูปขบวน การปฏิบัติของพลนําทางตามที่ ผบ.รอย ตองการและการกระทําทุก ๆ อยางที่จะชวยใหการ
ปฏิบัติภารกิจสําเร็จ หนวยลาดตระเวนของหมวดตาง ๆ จะรวมกันเปนหนวยลาดตระเวนของกองรอยเพียง
หนวยเดียว ผบ.รอย จะกําหนด หน.หนวยลาดตระเวนของกองรอยขึ้น เพื่อประสานงานและชวยเหลือหมวด
ตาง ๆ ที่เปนสวนหนึ่งของหนวย ผบ.รอย อาจจะสั่งให หน.หนวยลาดตระเวนทิ้งคนไวที่แนวปรับรูปขบวน เพื่อ
ระวังปองกันแนวปรับรูปขบวน สวนที่เหลือทําหนาที่พลนําทาง หน.หนวยลาดตระเวนของกองรอยที่กําหนดขึ้น
ปกติจะอยู ณ ที่จุดแยกหมวดซึ่งจะสามารถควบคุมหนวยลาดตระเวนของหมวด ประสานงานและควบคุมการ
ปฏิบัติไดดีที่สุด
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๖) กําลังพลของหนวย ลว.ของหมวดที่ถูกกําหนดใหเปนพลนําทางจะพบกับหมวดของตัวเองที่จุด
แยกหมวด และจะนําหมวดของตนไปยังจุดแยกหมูและแนวปรับรูปขบวนตอไป จะจัดสวนระวัง ปองกัน
ขางหนาและทางปกระหวางการเคลื่อนที่จากแนวออกตีไปยังแนวปรับรูปขบวน ขนาดของสวนระวังปองกันนี้
แตกตางกัน ไปตามสถานการณของขาศึก ลักษณะภู มิประเทศและการตอบโตของขาศึกที่นาจะเปนไปได
ระยะหางที่สวนระวังปองกันปฏิบัติงานขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุมของผูบังคับหนวยนั้น
๗) หนวยลาดตระเวนระวังปองกันไมใชหนวยลาดตระเวนหาขาว หรือหนวยลาดตระเวนรบ แต
อาจหาขาวหรือทําลายสวนระวังปองกันของขาศึกเงียบ ๆ ได จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมบังคับ
บัญชาและการระวังปองกัน ซึ่งอาจมีภารกิจที่สําคัญ ๓ ประการคือ.ก) ยึดรักษาแนวปรับรูปขบวน
ข) จัดพลนําทาง (อยางนอย มว.ละ ๒ คน)
ค) รวบรวมขาวสารเกี่ยวกับขาศึกและภูมิประเทศ
* (การจัดกําลังอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณในขณะนั้น)
๔. ขั้นการเตรียมการสําหรับการเขาตีเวลากลางคืน (Preparatory Phase for the Night Attack) การ
เตรียมการในการเขาตีเวลากลางคืน โดยทั่วไปแลวเชนเดียวกับการเขาตีเวลากลางวัน ผบ.หมู จะดําเนินตาม
ขั้นตอนใน ภาคผนวก ค เมื่อไดเตรียมการเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบสิ่งที่ตองเนนเปนพิเศษคือ.ก. การลาดตระเวน โดย ผบ.หมูแ ละนายพวกยิง เพื่อกําหนดที่ตั้ง เครื่องหมายหรือลักษณะภู มิ
ประเทศที่จะใชควบคุมการปฏิบัติในเวลากลางคืน ควรทําการลาดตระเวนในภาวะของแสง ๓ ลักษณะดวยกัน
คือเวลากลางวัน เวลาสลัว และเวลามืด
ข. การซักซอม จะดําเนินการทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ควรรวมการซักซอมเกี่ยวกับรูปขบวน
สัญญาณเสียงและแสง และการปฏิบัติของหมูจากที่รวมพลไปยังที่หมาย
ค. ยุทโธปกรณนําไปเฉพาะที่จําเปน เพื่อใหการเขาตีบรรลุผล
ง. จัดการพรางบุคคลและยุทโธปกรณ ยุทโธปกรณที่จะทําใหเกิดเสียงตองผูกมัดใหเรียบรอย
จ. หลีกเลี่ยงการยิงทดสอบอาวุธและการเคลื่อนไหวที่ไมจําเปน ระงับการปฏิบัติใด ๆ กอนถึงเวลาที่
กําหนด หรือการปฏิบัติที่จะเปนการเปดเผยการเขาตี
๕. ขั้นดําเนินการสําหรับการเขาตีเวลากลางคืน (Conduct Phase of the Night Attack)
ก. การเคลื่อนที่ไปยังแนวปรับรูปขบวน (Movement to the Probable Line of Deployment)
๑) ลาดตระเวนระวังปองกันที่ถูกสงออกไปโดย ผบ.หนวยระดับสูงกวา จะทําลายที่ฟงการณขาศึก
และทําการคุมกันใหหนวยสามารถเคลื่อนที่ถึงแนวปรับรูปขบวนโดยไมถูกตรวจพบ
๒) หมวดจะเคลื่อนที่ดวยรูปขบวนแถวตอนจากที่รวมพลไปยังจุดแยกหมวด ที่จุดแยกหมวดจะพบ
กับ
พลนําทางซึ่งจัดจากลาดตระเวนระวังปองกัน จะนําแตละหมวดเคลื่อนที่ตามเสนทางที่ไดเลือกไวไปยังจุดแยกหมู
๓) เมื่อหมูผานแนวออกตี จะเคลื่อนที่ตอไปยังแนวปรับรูปขบวน การเคลื่อนที่ชาพอที่จะไมไดเกิดเสียง
๔) ถามีการยิงพลุระหวางการเคลื่อนที่ทุกคนจะอยูในทาหมอบโดยเร็วจนกระทั่งหมดพลุ ถาพลุ
เกิดขึ้นหลังจากหมูผานแนวปรับรูปขบวน หมูจะไมสนใจการสองสวางของพลุนี้ ยังคงเคลื่อนเขาหาที่หมายตอไป
การประสานการปฏิบัติอยางใกลชิดเปนสิ่งจําเปนในการใชพลุ หากขาดการพิจารณาอยางรอบคอบแลวจะเกิดการ
สับสนและเสียผลจากการจูโจม ถามีการสองสวางในการเขาตี สัญญาณสองสวางจะใหโดยสวนเขาตะลุมบอน ปกติ
จะใหสัญญาณหลังจากผานแนวปรับรูปขบวน
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๕) เมื่อมาถึงจุดแยกหมู หมูจะแยกจากรูปขบวนแถวตอนของหมวด ปกติแลว ผบ.หมู จะเปนคนแรก
ในรูปขบวนแถวตอนของหมู รักษาความเร็วและทิศทาง หมูนําเคลื่อนที่ไปยังแนวปรับรูปขบวน ลาดตระเวน
ระวังปองกันจะชวย ผบ.หมู ในการกําหนดที่วางตัวของหมูที่แนวปรับรูปขบวน และหมูจะปรับเปนรูปขบวน
หนากระดาน
๖) เมื่อไดรับคําสั่งหมูจะเคลื่อนที่จากแนวปรับรูปขบวนไปขางหนาอยางเงียบที่สุดรักษารูปขบวนหนา
กระดานของหมู และอาศัยการนําของหมูนํา
ข. การตะลุมบอน (Assault) ถาขาศึกรูถึง การเขาตีและทําการยิง การตะลุมบอนจะเริ่มขึ้นทัน ที
สัญญาณตะลุมบอนสามารถนํามาใชไดทุกรูปแบบแตตองงายและเชื่อถือได ความสําคัญที่จะตองทําการยิงอยาง
หนาแนนและรุนแรงเปนความจําเปนที่จะขาดเสียไมได ในระหวางการเขาตะลุมบอนและดํารงอํานาจการยิงนี้
ไว การตะลุมบอนตองกระทําอยางหาวหาญ กระสุนสองวิถีจะชวยเพิ่มความแมนยําในการยิงและทําลายขวัญ
ขาศึ ก การเตรีย มการยิง โดย ผบ.หนว ยเหนือจะชว ยแยกที่ หมายให อยูโ ดดเดี่ยว การตะลุม บอนจะรุ กไป
ขางหนาจนพนสันเนินทางทหารบนที่หมายหรือตามขอจํากัดที่กําหนดไว จนสิ้นสุดที่เขตจํากัดการรุก
๖. ขั้นการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหมสําหรับการเขาตีเวลากลางคืน (Consolidation and
Reorganization Phase of the Night Attack) เมื่อยึดที่หมายไดแลว แผนเสริมความมั่นคงและจัด
ระเบียบใหมก็จะนํามาปฏิบัติตามที่บรรยายใน ตอนที่ ๔ หมูจะไมเคลื่อนที่หรือสง สวนระวัง ปองกันเลยเขต
จํากัดการรุกออกไป จนกวาจะไดรับคําสั่ง
(ดูรูปที่ ๔ – ๑๐)
------------------------------------

- ๒๙ -

บทที่ ๗
การแทรกซึม (Infiltration)

วิชา การรบดวยวิธรี ุก ๒

๑. กลาวทั่วไป (General) การแทรกซึมเปนวิธีเคลื่อนที่หนวยเปนบุคคลหรือพวกเล็ก ๆ ผานหรือออมที่ตั้งขาศึก
โดยไมถูกใหตรวจพบ แมวาจะมีลักษณะของการรบดวยวิธีรุก ก็สามารถนําการแทรกซึมมาใชกับการตั้งรับหรือ
รอนถอยได ความมุงหมายของการแทรกซึมเพื่อเพิ่มคุณลักษณะของที่ตั้งทางยุทธวิธีในการปฏิบัติภารกิจที่จะไดรับ
๒. การวางแผนและการเตรียมการ (Planning and Preparation)
ก. การจัดกําลัง (Organization) ขนาดของพวกแทรกซึมโดยประการสําคัญขึ้นอยูกับ ความตองการ
ในควบคุมระหวางพวกกับจํานวน และขนาดของชองวางในที่มั่นขาศึก ซึ่ง ปกติหนวยแทรกซึมจะแบง กําลัง
ออกเปนพวกขนาดหมูหรือหมวด
ข. คําสั่ง (Order) รายละเอียดของคําสั่งในการแทรกซึม ที่จะออกใหกับพวกแทรกซึมแตละพวกอยาง
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) เมื่อไดรับคําสั่งหัวหนาพวกแทรกซึม จะดําเนินการตามขั้นการนําหนวย (ภาคผนวก ค) ขณะหัวหนา
พวกแทรกซึมปฏิบัติตามขั้นการนําหนวย ผูชวยหัวหนาพวกแทรกซึมจะจัดเตรียมหนวยเกี่ยวกับการเบิกยุทโธปกรณที่
จําเปน ตรวจสอบความพรอมของพวกและความสามารถที่จะเคลื่อนที่โดยปราศจากเสียง แตละคนจะจัดเตรียม
ยุทโธปกรณของคนใหพรอมปฏิบัติการ หากสามารถทําไดยุทโธปกรณพิเศษจะนําไปเทาที่จําเปนพอที่จะปฏิบัติ
ภารกิจไดสําเร็จ
๒) เพื่อความมั่นใจวาแตละพวกแทรกซึมจะปฏิบัติภารกิจไดเสร็จสิ้นสมบูรณ เมื่อหัวหนาพวกออก
คําสั่งแลวจะทําการซักซอม โดยควรรวมกันซักซอมในเรื่องการผานแนว สัญญาณ การปฏิบัติ ณ พื้นที่อันตราย การ
ปฏิบัติเมื่อพบขาศึก การปฏิบัติ ณ จุดนัดพบและที่หมาย ทุกคนควรจะจําเสนทาง มุมภาคที่จะไปยังจุดนัดพบและ
ที่ตั้งจุดนัดพบ
๓) ความสํ าเร็จในภารกิจขึ้ นอยู กับความสามารถของการนํ าหนวยขนาดเล็ ก การวางแผน และ
เตรียมการจะตองกระทําใหเรียบรอยทุกอยางโดยละเอียด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะมีให
๔) หนวยเหนือจะเปนผูวางแผนการยิง เพื่อชักจูงความสนใจขาศึก ปองกันและสนับสนุนหนวยระหวาง
ทําการแทรกซึม เขาพื้นที่นัดพบ เขาตีที่หมาย เสริมความมั่นคงและถอนตัว
ง. มาตรการควบคุม (Control Measures)
๑) ชองแทรกซึม (Infiltration lane) ชองแทรกซึมจะใชชองวางในการตั้งรับของขาศึกที่ทราบ
หรือที่คาดวาจะมี ซึ่งมักจะมีในที่ยากลําบาก หนองบึงและปารกทึบ (ดูรูปที่ ๔ - ๑๑)

- ๓๐ -

วิชา การรบดวยวิธรี ุก ๒

๒) จุดนัดพบ (Rendezvous point) ควรเปนที่ซอนพรางจากการตรวจการณและลาดตระเวน
ของขาศึก ที่แหงนี้จะไดรับการปองกันโดยพวกแทรกซึมพวกแรกที่เขาไปถึงและควรกําหนดเสนทางที่จะไปยัง
จุดนัดพบสํารอง
๓) เวลาแทรกซึม (Time of infiltration) จะเลือกเวลาแทรกซึมในชวงที่สภาพทัศนวิสัยจํากัด
เชน เวลากลางคืน ฝนตก หรือหมอกลง เปนเวลาที่พวกแทรกซึมเขาสูชองแทรกซึมที่กําหนด
๔) เสนทาง (Routes) เสนทางจากจุดนัดพบไปยังฐานออกตีและที่หมาย ควรมีการปกปดซอน
พรางเพื่อการจูโจมและเปนการระวังปองกัน
๕) ที่หมาย (Objectives) ที่หมายที่กําหนดอาจเปนที่ตั้ง กองหนุนขาศึก หนวย ป.หรือที่ตั้ง ที่
บังคับการ และสงกําลังบํารุง หนวยแทรกซึมอาจยึดภูมิประเทศสําคัญเพื่อเปนที่ควบคุมเสนทางในการจํากัด
การเคลื่อนที่ของขาศึก แยกพื้นที่การรบ และจัดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับกําลังเคลื่อนที่เร็วฝายเดียวกัน
๓. การดําเนินการเขาตีโดยการแทรกซึม (Conduct of the Attack by Infiltration)
ก. การเคลื่อนที่ของพวกแทรกซึม (Movement of Groups) หนวยแทรกซึมจะรวมพลหลังแนวฝาย
เดียวกัน แลวเคลื่อนที่ไปขางหนาซึ่งปกติใชรูปขบวนแถวตอนจนถึงจุดแยก พวกแทรกซึมจะแยกออกไปตาม
เสนทางเคลื่อนที่ของแตละพวกแลวเคลื่อนที่โดยการปกปด, ซอนพรางและลักลอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบจน
ผานแนวออกตีซึ่งอยูหนาแนวฝายเดียวกัน ผานแนวออกตีหรือจุดผานตามเวลาที่กําหนด ปกติแลวจะเปนชวงเวลามืด
จะทําการยิงดวย ป. หรือ ค. เทาที่จําเปนเพื่อหันเหความสนใจขาศึก พวกแทรกซึมจะเคลื่อนที่ไปตามชองแทรก
ซึมซึ่ง เปน ชองวางในแนวข าศึกหากถูกตรวจพบพวกแทรกซึมจะหลีกเลี่ยงการปะทะดวยการถอนตัวหรื อ
เคลื่อนที่ออมขาศึก การเคลื่อนที่ตองชาลง เมื่อตองการการปกปดและลักลอบ สําหรับพวกแทรกซึมที่ไ ม
สามารถเขาจุดนัดพบไดทันเวลาที่กําหนด ใหปฏิบัติตามแผนที่มีการกําหนดไวลวงหนา
ข. การรวมพลที่จุดนัดพบ (Assembly of Groups) ที่จุดนัดพบพวกแทรกซึมจะเขามารวมพลเพื่อ
เตรียมการเขาตีใหเรียบรอยพวกแทรกซึมพวกแรกที่เขามาถึงจะทําการระวังปองกันใหกับจุดนัดพบ เมื่อไดจัด
เตรียมการตาง ๆ เรียบรอยแลวจะออกจากจุดนัดพบไปยังฐานออกตีตามเวลาที่กําหนด การเคลื่อนที่อาจเปน
จัดกําลังสวนใหญ และสวนระวัง ปองกัน สวนระวังปองกันทําหนาที่เปนแมวมองและลาดตระเวนเพื่อใหการ
ปองกันกําลังสวนใหญจากการถูกตรวจพบและถูกจูโจม
ค. การเขาตี (Assault) กําลังของหนวยแทรกซึมจะหยุดในชวงเวลาหนึ่งเพื่อการลาดตระเวนและ
ประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย ณ ที่ฐานออกตี ฐานออกตีเปนที่สุดทายที่มีการปองกัน, กําบังและซอนพราง
กอนที่จะเขาตีที่หมายการเขาตีที่หมายจะมีลักษณะจูโจมและใชอํานาจการยิงสูงสุดตอจุดออนแอที่สุดของที่
หมายเพื่อทํ าลายหรือจั บเปน เชลย ถามี การยุ ทธบรรจบกั บหนว ยฝายเดียวกันอื่น ๆ จะตองมีการกําหนด
สัญญาณเสียงและทัศนะไวลวงหนาเพื่อปองกันการยิงฝายเดียวกัน หากไมสามารถยึดที่หมายได หนวยเขาตีจะ
ถอนตัวไปยังที่รวมพล เพื่อการเขาตีตอไป หรือการถอนตัวไปยังแนวฝายเดียวกัน โดยการเคลื่อนยายทาง
อากาศหรือแทรกซึมออก การถอนตัวดัง กลาวอาจทําเปนหนวยหรือแยกเปนพวก เมื่อถึง แนวฝายเดียวกัน
หนวยแทรกซึมจะรวมกําลังกันอีกครั้งหนึ่ง
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เสนทางไปฐานออกตี

ลําธาร

จุดแยกหมู

ฐานออกตี

จุดออกตี

ที่หมาย

ลาดตระเวนขาศึก

รูปที่ ๔ - ๑๑ การเขาตีโดยใชวิธีแทรกซึม
----------------------------------
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๑. กลาวโดยทั่วไป (General) ที่จะกลาวตอไปนี้เปนหลักการโดยทั่ว 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) จํากัดดวยการเคลื่อนที่
๒) อํานาจการยิงลดลง ถาถูกจํากัดเสรีในการเคลื่อนยาย
๓) สวนใหญของการปฏิบัติการขึ้นอยูกับองคบุคคลขีดจํากัดจึงอยูที่รางกาย
๔) ตองเขาประชิดกับขาศึกจึงยุงยากในเรื่องการสงกําลังบํารุง การสงกลับ และการทดแทนกําลัง
๕) การโยกยายกําลังพลระหวางการรบทําใหประสิทธิภาพลดลง
๒. ภารกิจ (Mission) ภารกิจของหมวดปนเล็กในการเขาตีคือ เขาประชิดขาศึก และทําลายหรือจับเปนเชลย
๓. การใช (Platoon Employment)
ก. หมวดปนเล็ก โดยปกติแลวหมวดปนเล็กจะเขาตีเปนสวนหนึ่งของกองรอย หมวดปนเล็กดําเนินกล
ยุทธภายใตการยิงสนับสนุนของอาวุธในอัตราและนอกอัตรา เพื่อเขาตะลุมบอนขาศึก
ข. หมูปนเล็ก ปกติหมูปนเล็กเปนสวนหนึ่งของหมวดเคลื่อนที่เปนหนวยหนึ่งภายใตการยิงสนับสนุน
๔. การปฏิบัติการรุก (Conduct of the Offensive)
ก. การปฏิบัติการรุกกอใหเกิดกิจเฉพาะตอ ผบ.หนวย ที่ตองปฏิบัติใหสําเร็จ ๓ ประการตามลําดับคือ
๑) คนหาและตรึงขาศึกไวกับที่
๒) ดําเนินกลยุทธเพื่อใหไดเปรียบทางยุทธวิธี
๓) เขาตี ณ เวลาและตําบลที่หวังผลแตกหักและทําลายขาศึก
ข. ปกติจะปฏิบัติใหบรรลุกิจเฉพาะเหลานี้ได ก็โดยแบงกําลังรบออกเปนสวน ๆ ดังนี้
๑) สวนเขาตีหลัก
๒) สวนเขาตีสนับสนุน
๓) กองหนุน
๕. มาตรการควบคุมทางยุทธวิธี (Tactical Control Measures) ผบ.รอย พยายามให ผบ.หนวยรองมีเสรีใน
การปฏิบัติใหมากที่สุดกําหนดมาตรการควบคุมเฉพาะเทาที่จําเปน ปกติมาตรการควบคุมจะประกอบดวย.ก. เวลาออกตี
ข. ที่รวมพล
ค. ฐานออกตี
ง. แนวออกตี
จ. เสนแบงเขต
ฉ. เสนหลักการรุก
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ช. ทิศทางเขาตี
ซ. ตําบลตรวจสอบ
ฌ. ตําบลติดตอ
ญ. ขั้นการปฏิบัติการ
ฏ. แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย
ฏ. ที่หมาย
๖. แผนการเขาตี (Attack Plan) โดยปกติแลว แผนการเขาตีของหมวดปนเล็กประกอบดวย แผนการดําเนิน
กลยุทธ และแผนการยิงสนับสนุน
ก. แผนดําเนินกลยุทธ (Scheme of Maneuver) คือแผนการใหหมูปนเล็กซึ่งเปนสวนดําเนินกลยุทธ
แผนนี้ตองงายออนตัวและมีการจูโจมซึ่งประกอบดวย
๑) เสนทาง
๒) รูปขบวน
๓) การเลือกแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย
๔) การเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย
๕) การควบคุมบังคับบัญชา
ข. แผนการยิงสนับสนุน (Fire Support Plan) แผนนีต้ องสอดคลองกับแผนการดําเนินกลยุทธ
๑) การใชขั้นตน
ก) ปนกล
ข) อาวุธตอสูยานเกราะ
ค) อาวุธสมทบ
๒) การใชระหวางการตะลุมบอน
๓) การเปลี่ยนที่ตั้งยิงของอาวุธหลัก
๔) การเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย
๕) การควบคุม
ค. ในการยิงสนับสนุนจะตองกระทําโดยติดตอเพื่อรักษาอํานาจการยิงไวใหได โดยกระทํา
๑) กอนการเขาตี
๒) ระหวางการเขาตี
๓) ระหวางการตะลุมบอน
๔) ระหวางการจัดระเบียบใหม และเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย
๗. การเขาตี (Attack)
ก. กลาวโดยทั่วไป ก็คือการเคลื่อนที่เขาหาขาศึกโดยใชการยิงและดําเนินกลยุทธ คือการปฏิบัติของ
สองสวนซึ่งมีภารกิจคนละอยางโดยใหมีการประสานกันอยางใกลชิดเพื่อใหมีอํานาจการรบอยางสูงไดแก
๑) สวนดําเนินกลยุทธ (หมูปนเล็ก) ซึ่งภารกิจของสวนดําเนินกลยุทธ คือเขาประชิดขาศึกและ
ทําลายขาศึกดวยการยิง
๒) สวนฐานยิง (ประกอบดวยอาวุธในอัตรา อาวุธสมทบ หรืออาวุธสนับสนุนอื่น ๆ) ซึ่งภารกิจของ
สวนฐานยิง คือตัดรอนขีดความสามารถของขาศึก ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนที่ของสวนดําเนินกลยุทธและใชอํานาจ
การยิงเพื่อรบกวนหรือทําลายขาศึก
ข. หมวดปนเล็กเคลื่อนที่ไปขางหนาดวยการยิงและดําเนินกลยุทธ
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 เปนผูบังคับบัญชาที่รองลงไปจาก ผบ.หมวด ชวยเหลือ ผบ.หมวดในกิจการทุก
อยางตามแต ผบ.หมวดจะมอบให
๓) จาประจําหมวด ชวยอํานวยการในเรื่องเกี่ยวกับการปกปดกําบังและวินัยโดยธรรมดา และประจําอยู
ทายขบวนเพื่อทําหนาที่ตรวจการณทางปกและทางหลัง เปนผูควบคุมตรวจตราการลําเลียงกระสุนและการจายกระสุน
๔) พลนําสาร ปกติจะมีอยู ๒ คน เมื่อออกปฏิบัติทางยุทธวิธีแลว ผบ.หมวดจะสง พลนําสารคน
หนึ่งไปอยูที่กองบังคับกองรอย อีกหนึ่งคนคงอยูกับ ผบ.หมวด
ค. ภารกิจ
๑) ภารกิจของหมวดปนเล็กในการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุก คือเขาประชิดและสังหารหรือเขาจับ
ขาศึก โดยอาศัยการยิง การดําเนินกลยุทธ และกําลัง ชน เนื่องจากหมวดปนเล็กมีความสามารถจํากัดอาจ
ปฏิบัติการอิสระไดในหวงระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจเปนกองหนุนของกองรอยก็ได
๒) ในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ หมวดปนเล็กอาจใชอํานาจการยิงของอาวุธในอัตราและอาวุธ
สมทบหรืออาวุธสนับสนุนอื่น ๆ ขมขาศึก โดยความคุมครองของอาวุธยิงสนับสนุนเหลานี้หมวดปนเล็กเคลื่อนที่
เขายึดภูมิประเทศที่สําคัญและจากนั้นก็เขาประชิดขาศึก ผบ.หมวด เลือกใชรูปขบวนใหเหมาะสม
๓) การประเมินคาภูมิประเทศ ผบ.หมวดปนเล็กจะตองประเมินคาภูมิประเทศดวยความระมัดระวัง
โดยอาศัยจากแผนที่และการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศจริง การประเมินคาภูมิประเทศของ ผบ.หมวดนั้นจะตอง
พิจารณาถึงเขตปฏิบัติการของหมวด และเขตปฏิบัติของหนวยขางเคียงจะทําให ผบ.หมวด สามารถใชภูมิประเทศ
ไดผลดีที่สุดในการเขาตี การประเมินคาภูมิประเทศทางทหารนั้น ไดแกปจจัย ๕ ประการ คือ (OCOKA)
ก) การตรวจการณและพื้นยิง
ข) การกําบังและการซอนเรน
ค) เครื่องกีดขวาง
ง) ภูมิประเทศสําคัญ
จ) แนวทางการเคลื่อนที่
*(รายละเอียดในผนวก ง การประมาณสถานการณ)
ง. การประมาณสถานการณ เปนขบวนการควบคุ มที่มีเ หตุผลมีแบบฉบับ ซึ่ง ผบ.หมวดจะได
พิจารณาถึงหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดที่จะปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ การประมาณสถานการณเปนสิ่งที่งาย
สําหรับ ผบ.หมวดปนเล็กเมื่อเทียบกับผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปซึ่งจะตองพิจารณาตกลงใจในสิ่งตาง ๆ อีก
หลายอยาง เชน ที่หมาย แนวออกตี ฐานออกตีและทําใหสามารถพิจาณาปจจัยอื่น ๆ ได เชน การเลือกฐาน
ออกตีอาจจะนําไปสูการเลือกเสนทางเคลื่อนที่ ผบ.หมวดปนเล็กประมาณสถานการณขั้นตนหลังจากไดรับคําสั่ง
การเขาตีจากกองรอย และกระทําตอเนื่องไปตลอดเวลาตรวจภูมิประเทศและกระทําใหสําเร็จสมบูรณกอนที่จะ
วางแผนการเขาตีใหเรียบรอย หัวขอในการประมาณสถานการณประกอบดวย.๑) ภารกิจ
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๒) สถานการณ และหนทางปฏิบัติ
ก) พิจารณาหนทางปฏิบัติที่จะเปนไปได (ลมฟาอากาศ ภูมิประเทศ สถานการณฝายขาศึก

ข) ขีดความสามารถของขาศึก
ค) หนทางปฏิบัติของฝายเรา
๓) วิเคราะหหนทางปฏิบัติของฝายขาศึก
๔) เปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของฝายเรา
๕) ตกลงใจ (ใคร อะไร เมื่อใด ที่ไหน อยางไร ทําไม)
*(รายละเอียดในผนวก ง การประมาณสถานการณ)
จ. ระเบียบการนําหนวย ในการไปรับคําสั่งจาก ผบ.รอย นั้น ผูบังคับหมวดพรอมดวยรองผูบังคับหมวด และ
พลนําสารขึ้นไปรับคําสั่งเขาตี ณ หรือใกลกับตรวจการณของกองรอย ในขณะที่ ผบ.หมวดออกไปจากหมวดนั้น อาวุโส
รองลงไปหรือตามที่ ผบ.หมวดสั่งการก็บังคับบัญชาและเตรียมหนวยใหกระทําตามแผนอยางดีที่สุดและปฏิบัติการ
เข าตี ให ดี ที่ สุ ดเท าที่ จ ะปฏิ บั ติ ไ ด การที่ จ ะปฏิ บั ติ เช น นั้ นได ก็ จ ะต องนํ าขั้ นการนํ าหน วยมาใช ซึ่ ง ถื อปฏิ บั ติ
เชนเดียวกับระเบียบการนําหนวย ๖ ประการ ที่ไดบรรยายใหทราบมาอยางละเอียดแลวกลาวคือ
๑) การวางแผนขั้นตน
๒) การเตรียมการตาง ๆ
๓) ทําการลาดตระเวน
๔) ทําแผนใหสมบูรณ
๕) ออกคําสั่ง
๖) การกํากับดูแล
*(รายละเอียดในผนวก ค ขั้นการนําหนวย)
ฉ. รูปขบวน ผบ.หมวดพิจารณาสั่งจัดรูปขบวนของหมวด ซึ่งจะชวยปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จอยางดี
ที่สุด สวนตัว ผบ.หมวดพิจารณาอยูในที่ที่ซึ่งสามารถควบคุมบังคับบัญชาหมวดไดอยางดีที่สุด
๑) รูปขบวนแถวตอน รูปขบวนแถวตอนมีทั้งขอดีและขอเสียดังนี้
ขอดี
ก) งายแกการควบคุมบังคับบัญชา
ข) เหมาะสําหรับเคลื่อนที่ผานเสนทางแคบ ๆ ที่มีการกําบัง
ผานชองระหวางพื้นที่ที่ซึ่งมีการยิงดวยปนใหญของขาศึก
เคลื่อนที่ผานพื้นที่ซึ่งมีการตรวจการณจํากัดและเคลื่อนที่
ภายใตสภาพของทัศนะวิสัยเลว
ขอเสีย คือมีอํานาจการยิงทางตรงและทางหลังจํากัด
๒) รูปขบวนหนากระดาน

ขอดีและขอเสียของรูปหนากระดาน มีดังนี้
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ขอดี
ก) มีอํานาจการยิงในทางตรงหนาสูง
ข) ดีที่สุดสําหรับเคลื่อนที่ผานพื้นที่ซึ่งเปดเผยตอการยิงขาศึก
ขอเสีย มีขอเสียอยูอยางเดียว คือมีความยากลําบากในการควบคุมบังคับบัญชา
๓) รูปขบวนรูปลิ่ม หรือหนาหนึ่งหลังสอง รูปขบวนรูปลิ่มมีขอดีเปนสวนมากแทบจะกลาวไดวาไม
มีขอเสียเลยดังจะเห็นไดคือ
ก) งายในการบังคับบัญชา
ข) มีอํานาจการยิงทั้งในตรงหนาและทางขาง
ค) เปนการระวังปองกันทั้งทางตรงหนาและทางขาง
ง) สามารถจะมีหนึ่งหรือสองหมูเก็บไวเปนสวนหนุน
จ) ใชเมื่อกวางดานหนาแคบและเมื่อในเมื่อยังไมทราบ
กําลังหรือที่ตั้งของขาศึกไดดีพอ
๔) รูปขบวนรูปตัววี หรือ หนาสองหลังหนึ่ง รูปขบวนตัววี หรือหนาสองหลังหนึ่งคงเชนเดียวกับรูป
ขบวนรูปลิ่ม คือ แทบจะกลาวไดวาไมมีขอเสียเลยที่กลาวคือ
ก) งายแกการควบคุมบังคับบัญชา
ข) มีอํานาจการยิงทั้งในทางตรงหนาและทางขาง
ค) เปนการระวังใชปองกันทั้งทางตรงหนาและทางขาง
ง) สามารถที่จะมีหนึ่ง หรือสองหมูเก็บไวเปนกองหนุน
จ) ใชในเมื่อหมวดอยูในภูมิประเทศโลงแจงในเมื่อมีกวาง
ดานหนามาก หรือเมื่อเชื่อแนวามีขาศึกอยูตรงหนาและ
ทราบกําลังพอประมาณ แลว
๕) รูปขบวนขั้น บัน ได สําหรับรูปขบวนขั้นบันไดเราจัดไดเปน ๒ แบบคือ ขั้ นบันไดทางขวาและ
ขั้นบันไดทางซายอยางในรูปที่เห็นนี้ เปนรูปขั้นบันไดทางขวา
ขอดี
ก) มีอํานาจในการยิงทางปกขวา(หรือซาย) สูง
ข) ใชในการปองกันปกเปด ไดดีที่สุด
ขอเสีย คือลําบากในการควบคุมบังคับบัญชา
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๙. แผนการเขาตีของหมวดปนเล็ก (Rifle Platoon Plan of Attack)
ก. กลาวโดยทั่วไป (General) หมวดปน เล็กปฏิบัติการเขาตีดวยการยิง และการดําเนินกลยุทธใช
หนวยยิงสนับสนุนทําการยิง และหมูปนเล็กสามหมูดําเนินกลยุทธ แบบการเขาตีของ ผบ.หมวด คือการปฏิบัติ
ของหมวดตรงแผนจากเวลาผานแนวออกตีจนกระทั่ง จัดเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม ณ ที่หมายได
สําเร็จ แผนการเขาตีนี้ประกอบดวยแผนดําเนินกลยุทธ และแผนการยิงสนับสนุน
ข. แผนดําเนินกลยุทธ (Scheme of Maneuver) แผนดํ า เนิน กลยุ ท ธนี้ เป น การตกลงใจในเรื่ อ ง
เสน ทางทางเคลื่ อนที่ และการเลื อกแนวประสานการปฏิบั ติขั้น สุดท าย รูปขบวนของหมวดและลํ าดับ การ
เคลื่อนที่ แผนการยึดภูมิประเทศที่สําคัญ แผนการตะลุมบอน การเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม ณ
ที่ห มาย ผบ.หมวด วางแผนดํ าเนิ น กลยุ ท ธ ข องตนโดยอาศั ยการวิ เ คราะหภู มิ ป ระเทศและการประมาณ
สถานการณเปนหลัก ผบ.หมวดจะตองแนใจวาแผนที่ตนวางไวนั้นตองมีการระวังปองกันการควบคุม ความออน
ตัวอัตราเร็วในการเคลื่อนที่และสามารถทีจ่ ะสนับสนุนซึ่งกันและกันได
๑) ผบ.หมวด เลือกเสนทางเคลื่อนที่พิจารณาถึงการกําบังและซอนเรน การยิงสนับสนุนเทาที่มีอยู
และคุณประโยชนของเสนทางตรง
๒) ผบ.หมวด เลือกแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย ถาหากวา ผบ.รอย ไมไ ดกําหนดไว ให
พิจารณาวาจะสามารถเคลื่อนที่เขาใกลตําบลกระสุนตกของการยิงสนับสนุนของอาวุธสนับสนุนวิถีโคงของฝาย
เราไดมากที่สุด โดยที่หนวยตะลุมบอนไมไดรับอันตรายจากการยิงของฝายเดียวกัน โดยธรรมดาแนวประสาน
การปฏิบัติขั้นสุดทายจะอยูในระยะไมเกิน ๑๕๐ เมตร จากที่มั่นขาศึก
๓) ผบ.หมวด เลือกรูปขบวนสําหรับผานแนวออกตีและกําหนดลําดับของการเคลื่อนที่รูปขบวนอื่น ๆ
อาจใชเทาที่จําเปนในระหวางการเขาตีและพยายามเคลื่อนที่ไปยังแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทายโดยเร็ว
ที่สุด รูปขบวนที่ใชจะตองพิจารณาถึงการระวังปองกัน การควบคุม ความออนตัวและความเร็ว
๔) ผบ.หมวด วางแผนในการยึดลักษณะภูมิประเทศใกลที่หมายเพราะเมื่อยึดไดแลวจะทําใหมีความ
ไดเปรียบ มีอยูเสมอ ๆ ลักษณะภูมิประเทศสําคัญนี้อาจใชหมูปนเล็กเพียงหมูเดียวหรือมากกวาเขายึดได
๕) ผบ.หมวด วางแผนการใชหมูปนเล็กในการตะลุมบอน โดยปกติในการตะลุมบอนมักนิยมใชรูป
ขบวนหนากระดานนอกจากที่หมายจะแคบมากเกินกวาจะใชหมูปนเล็กทั้งหมดขึ้นเคียงกันได ผบ.หมวดเปนผู
ตกลงใจที่กําหนดใหหมูปนเล็กตาง ๆ อยูที่ไหนและกําหนดหมูหลักขึ้น
๖) สํ า หรั บ การเสริ ม ความมั่ น คงและจั ด ระเบี ย บใหม ณ ที่ ห มายนั้ น ผบ.หมวดกํ า หนดเขต
รับผิดชอบที่แนนอนของแตละหมู และอาวุธสมทบแตละกระบอกเพื่อผลักดันการการเขาตีโตตอบของขาศึก
การใชลักษณะภูมิประเทศเปนวิธีหลักในการกําหนดเขต เมื่อลักษณะภูมิประเทศเห็นชัดไมสามารถหาไดก็ใช
ระบบนาฬิกาเปนระบบสํารองในการกําหนดเขตรับผิดชอบ การใชระบบนาฬิกานั้นก็มีหลักการงาย ๆ ดังนี้คือ
วางนาฬิกาสมมุติลงบนที่หมายโดยใชศูนยกลางของนาฬิกาอยูบนศูนยกลางของที่หมายของหมวด โดยสมมุติให
เลข ๑๒ อยูขางหนาและ เลข ๖ อยูขางหลัง โดย ผบ.หมวดพยายามเลือกใหตรงกับลักษณะภูมิประเทศที่
เห็นชัดในพื้นที่นั้นแลวเขตรับผิดชอบของอาวุธก็กําหนดไดโดยใชหมายเลขชั่วโมง
ค. แผนการยิงสนับสนุน (Fire Support Plan) ผบ.หมวดจะตองวางแผนการยิงสนับสนุนใหมีการยิง
สนับสนุนอยางใกลชิดกับแผนดําเนินกลยุทธตองพยายามใชอาวุธสนับสนุนที่มีอยูทั้งหมดใหมากที่สุด ผบ.หมวด
อาจรองขอการยิง ณ เปาหมายเฉพาะในเขตปฏิบัติการจากอาวุธที่ไมไดอยูในความควบคุมของตนไดทําการ
ประสานการยิง ของอาวุธสมทบที่ขึ้นมากับตนกับแผนการยิงสนับสนุนของกองรอยไดสอดคลองกับแผนของ
ผบ.หมวด เกี่ยวกับอาวุธที่มาสมทบประกอบดวย
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๑) การใชขั้นตน ถาสามารถหาที่ตั้ง ยิง บนหรือใกลแนวออกตีซึ่ง มีพื้น ที่ยิง และการตรวจการณ
ตลอดจนเสนทางไปยังที่หมายขั้นแรกได อาวุธสมทบก็เขาที่ตั้งยิงนั้นกอนเวลาออกตีเพียงเล็กนอย ถาทําไมไดก็
ใหบางสวนหรือทั้งหมดของอาวุธสมทบตองตามสวนดําเนินกลยุทธไปกอน
๒) การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งยิงระหวางเสนทาง ตองวางแผนการไวสําหรับอาวุธที่จะเปลี่ยนที่ตั้งยิงในขณะ
ดําเนินกลยุทธอยูเมื่อการรุกคืบหนาของฝายเดียวกันบังทางยิง หรือการควบคุมการยิงกระทําไดลําบาก
๓) การใชขณะตะลุมบอน อาวุธสนับสนุนทั้งหมดตองอยูในที่ตั้งยิงที่สามารถคุมครองการเคลื่อนที่ของ
หมูปนเล็กเขาสูแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย ตองทําการยิงชวยอยางหนาแนนที่สุดในระหวางการตะลุมบอน
และทําการยิงอยางตอเนื่องกันไปจนกวาทหารฝายเดียวกันไปถึงเขตปลอดภัยของการยิงนั้นขณะตะลุมบอน
๔) ระหวางการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม ณ ที่หมาย ตองกําหนดพื้นที่ตั้งยิง ใหกับ
อาวุธแตละกระบอก ณ ที่หมาย เสนทางที่จะเปลี่ยนที่ตั้งยิงไปยังที่หมายจะตองใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
ใหเขาที่ตั้งยิงคุมครองเสนทางเขาตีโตตอบที่เปนอันตรายมากที่สุดไดแตเนิ่น ๆ
ง. การติดตอสื่อสาร (Communications) ผบ.หมวด ควบคุมหมวดของตนโดยการสั่งการดวยวาจา
และทัศนสัญญาณ การติดตอกับที่บังคับการกองรอยกระทําโดยใชวิทยุ โทรศัพท พลนําสารและทัศนสัญญาณ
๑) คําสั่ง (Order) คําสั่งการเขาตีออกใหกับหมวด ตอนและหมู ตามปกติจะเปนการสั่งดวยวาจาโดย
อาศัยหัวขอตามลําดับของหัวขอคําสั่งยุทธการ ผูบังคับหมวดจะตองแจงขาวสารตาง ๆ ในคําสั่งของตนดังตอไปนี้
ก) ขาวขาศึกที่แนนอน ขาวของฝายเดียวกันรวมทั้งที่หมายของหนวยเหนือถัดไป ภารกิจและ
ที่ตั้งของหนวยขางเคียง และอาวุธสนับสนุนของหนวยเหนือที่ให
ข) ภารกิจของหมวดจะตองกลาวอยางชัดเจน สั้น ๆ
ค) สรุปหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด แนวความคิดของ ผบ.หมวด ภารกิจของแตละหมู, คําแนะนําใน
การเขาตะลุมบอนการระวังปองกัน การปฏิบัติที่จะทําลายการตอตานของขาศึกใกลที่หมาย คําแนะนําในการเสริม
ความมั่นคงและจัดระเบียบใหม ณ ที่หมาย คําแนะนําในการประสานการปฏิบัติแนวออกตี เวลาออกตี รูปขบวน
ลําดับการเคลื่อนที่ภายในรูปขบวน เสนทาง และแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย
ง) ที่ตั้งของปฐมพยาบาลของกองพัน คําแนะนําเกี่ยวกับกระสุนที่นําไปและการเพิ่มเติมกระสุน
และรายละเอียดที่เกี่ยวกับกิจการทางดานธุรการอื่น ๆ
จ) คําแนะนําในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งสัญญาณนัดหมายตาง ๆ เชน สัญญาณฉุกเฉินสําหรับ
เลื่อนหรือยายการยิงของอาวุธกระสุนวิถีโคง หนาที่ของรอง ที่อยูของ ผบ.หมวด และที่อยูของ ผบ.รอย.
๒) การดําเนินการเขาตี (Attack Procedures)
ก) กลาวโดยทั่วไป การควบคุมหมวดเปนงานที่ลําบากมากที่สุดประการหนึ่งซึ่ง ผบ.หมวด
จะตองเผชิญในระหวางการดําเนินการเขาตีดังนั้นเพื่อใหสะดวกงายขึ้น ผบ.หมวดจะตอง
(๑) ใชสายการบังคับบัญชาใหมากที่สุดเพื่อใหการปฏิบัติการควบคุมเปนไปอยางแนนอน
(๒) กําหนดภารกิจโดยแนชัดใหแกผูบังคับหนวยรอง
(๓) เมื่อการเขาตีรุกคืบหนาไป ผบ.หมวดก็คงติดตามสถานการณใหทันอยูตลอดเวลา
(๔) จะตองประมาณสถานการณลวงหนาอยูตลอดเวลาเพื่อคลี่คลายปญหาเฉพาะหนา
(๕) ใหแผนเขาตีมีความออนตัวเสมอ
ข) ที่รวมพลถึงฐานออกตี โดยปกติอาวุโสรองลงไปหรือตามที่ ผบ.หมวดสั่งการเปนผูนําหมวด
เคลื่อนที่เขาฐานออกตีภายใตการควบคุมของ รอง ผบ.รอย
ค) ฐานออกตีถึงแนวออกตี การเคลื่อนที่จากฐานออกตีเริ่มขึ้นในเวลาที่คาดวาหนวยของหมวด
สามารถผานแนวออกตีในเวลาออกตี และในรูปขบวนที่กําหนดไวพอดี
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ง) การเคลื่อนที่จากแนวออกตีไปยังแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย สวนดําเนินกลยุทธของหมวด
ปนเล็กรุกคืบหนาไปอยางรวดเร็วและตอเนื่องกันจากแนวออกตีไปยังแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย พยายามใชการ
กําบังและซอนเรนโดยอาศัยการยิงสนับสนุนและควันใหมากที่สุด ความมุงหมายของการยิงสนับสนุนจากภายนอกหมวด
ก็คือเพื่อฆาหรือทําลายขาศึก ณ ที่หมาย ในขณะที่สวนดําเนินกลยุทธเคลื่อนที่ไปยังแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย
อาวุธสมทบและอาวุธในอัตราทําการยิงชวยเหลือคุมครองเสนทางการเคลื่อนที่ เมื่อประสบกับการยิงหวังผลดวยอาวุธเบา
ของขาศึก ผบ.หมวดสั่งใหทําการยิงโตตอบทันทีดวยอาวุธสมทบและอาวุธในอัตรา หมูปนเล็กใดก็ตามที่ถูกยิงจากอาวุธ
เบาของขาศึกก็ทําการยิงโตตอบทันที ผบ.หมวดอาจรองขอการยิงเพิ่มเติมจากภายนอกหมวดเพื่อขมการตานทานของ
ขาศึก ผบ.หมวด จะตองดํารงการยิงไวใหเหนือขาศึกและไมเลี่ยงการตานทานของขาศึกไป ถาจําเปนก็ดําเนินกลยุทธดวย
การใชหนึ่งหมูปนเล็กหรือมากกวาทําลายลางการตานทานของขาศึกนั้นเสีย ถาหากหมวดถูกปนใหญหรือเครื่องยิงลูก
ระเบิดของขาศึกยิงเอาตามเสนทางเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่ผาน หรือออมพื้นที่ที่กระสุนตกไปโดยเร็ว
จ) การตะลุมบอน หมวดปนเล็กจัดรูปขบวนหนากระดานในเมื่อเคลื่อนที่เขาใกลแนวประสานการ
ปฏิบัติขั้นสุดทาย ในขณะที่หมวดกําลังจัดรูปขบวน ผบ.หมวด ดูแลความเรียบรอยใหพรอมที่จะเขาตะลุมบอนและ
รายงานให ผบ.รอย. ทราบ กําหนดแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทายอยูภายในระยะ ๑๕๐ เมตร จากที่มั่นขาศึก ณ ที่
หมาย เพื่อที่จะสะดวกในการควบคุมและรักษาทิศทาง ผบ.หมวดจะกําหนดหมูหลักขึ้นในการตะลุมบอนโดยปกติ ผบ.
หมวดเคลื่อนที่อยูขางหลังหมูหลักในระหวางการตะลุมบอน รอง ผบ.หมวดอาจไดรับหนาที่ใหชวยเหลือ ผบ.หมวด
ควบคุมการตะลุมบอน หมวดเปดฉากการยิงไปยังที่หมายในขณะที่ปรับรูปขบวนในแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทายเลย
ทีเดียว และจะตองแนใจดวยวาการยิงนั้นมีเขตทาบทับกันเต็มที่หมาย ในขณะที่อาวุธสนับสนุนวิถีโคงเริ่มเลื่อนหรือยาย
การยิง เมื่อการปรับรูปขบวนเรียบรอยแลวอาวุธสนับสนุนเลื่อนหรือยายการยิง ผบ.หมวดก็สั่งเขาตะลุมบอนดวยความ
ริเริ่มของตนเองหรือตามคํ าสั่งของ ผบ.รอย อาวุธสนั บสนุนทั้งหมดจะยังไม เลื่อนหรือย ายการยิงในขณะที่เริ่ มเข า
ตะลุมบอนนอกจากอาวุธที่จะเปนอันตรายอยางมากมายตอหนวยเขาตะลุมบอน สวนมากไดแกปนใหญและ ค.๔.๒ ผบ.
รอยพิจารณาเวลาที่จะเลื่อนหรือยายการยิงของอาวุธแตละอยางดวยการตรวจการณดวยตนเอง การรายงานจากหนวย
รอง จากผูบังคับบัญชาหนวยยิงสนับสนุน และผูตรวจการณ การเลื่อนหรือยายการยิงจากอาวุธสนับสนุนการกระทําเมื่อ
ไดรับคําสั่งจาก ผบ.รอยหรือเมื่อพลยิงเห็นวาการยิงนั้นเกือบจะถูกบังทิศทางยิงแลว การเลื่อนหรือยายการยิงนั้นจะตอง
วางแผนไวกอน รวมทั้งบริเวณโดยประมาณที่หนวยเขาตะลุมบอนจะเขาไปถึงกอนเวลาเลื่อนหรือยายการยิงสัญญาณ
เลื่อนหรือยายการยิง และบุคคลที่จะใหสัญญาณ หมวดที่ทําการเขาตะลุมบอนจะไมหยุดการเคลื่อนที่ในเมื่อไดเลื่อนหรือ
ยายการยิงไปแลว พลยิงหรือ ผบ.ตอนอาวุธสนับสนุนวิถีราบตองคาดการไวลวงหนาถึงการเขามาในเขตอันตรายของ
หนวยตะลุมบอน และเลื่อนหรือยายการยิงไปในเมื่อหนวยเขามาถึง เมื่อการตะลุมบอนรุกคืบหนาไป อาวุธวิถีราบหรือ
โคงอื่น ๆ ก็เลื่อนหรือยายการยิงออกไปเมื่อหนวยตะลุมบอนบังทางยิงขณะที่หนวยตะลุมบอนเขาใกลที่มั่นขาศึก ผบ.
หมวดจะตองใชอาวุธในความควบคุมของตนใหมากที่สุด การยิงสนับสนุนกระทําไปยังขางหนาและทางปกในขณะที่หนวย
ตะลุมบอนเขาประชิดขาศึกเปนการยิงเพื่อทําลายกําลังของขาศึกที่ผละออกไปจากการตะลุมบอน
ฉ) การเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม ณ ที่หมาย การปฏิบัติของ ผบ.หมวดในทันที่ที่ยึดที่
หมายไวได คือ วางอาวุธและกําลังของหมวดไวในที่ซึ่งสามารถผลักดันการตีโตตอบของขาศึกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได
แผนในการจัดระเบียบใหมและเพิ่มความแข็งแรง ณ ที่หมาย ซึ่งรวมอยูในคําสั่งการเขาตีของหมวดนั้นเปนรากฐาน
ในการจัดระเบียบใหมแตอยางไรก็ตามอาจจําเปนตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหเหมาะกับสถานการณอาวุธสนับสนุน
ที่มาสมทบและอยูในอัตราเปลี่ยนที่ตั้งยิงไปยังที่หมายโดยเร็ว ผบ.หมวด ตรวจตราดูในพื้นที่ของหมวดและปรับปรุง
ที่ตั้งรับเพิ่มเติม จัดการทดแทนบุคคลสํ าคัญที่ ไดรับบาดเจ็ บหรือตาย จายกระสุน รายงานสถานการณ และ
สถานภาพกําลังพลและอาวุธกระสุนตอ ผบ.รอย นํากระสุนขึ้นไปขางหนา สงผูบาดเจ็บและเชลยศึกกลับขางหลัง
ผบ.รอยจะใหคําสั่งในเมื่อมีการเขาตีตอไป ผบ.หมวดก็คงปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวยเชนเดิม และการวาง
แผนการเขาตีในภารกิจใหมตอไป
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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.หมวดจะตองแนใจวาแผนที่ตนวางไวนั้นมีการระวัง ปองกัน การควบคุม ความออนตัว
ความเร็วในการเคลื่อนที่ 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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๑. กลาวทั่วไป (General) รถถังเปนอาวุธหลักในการรบดวยวิธีรุก ใชในการโถมกําลังรบเขาหาขาศึก โดยใช
ประโยชนสูงสุดจากอํานาจการยิง ความคลองตัว ความรวดเร็ว และอํานาจขมขวัญ ขอจํากัดเกี่ยวกับความเร็ว
ของรถถั ง ขึ้ น อยู กั บทหารราบเดิน เท า ถ าไม ตอ งการขีด ความสามารถสู ง สุ ด อัน นี้ ของรถถั ง รู ปขบวนที่ ใ ช
เปลี่ยนไปตามสถานการณภูมิประเทศและ/หรือการตอสูรถถังของขาศึกที่จํากัดการเคลื่อนที่ของรถถัง
ก. ความรับผิดชอบของทหารราบ (Infantry Responsibilities) ผบ.หมวดปนเล็กใชหมวดของตนและ
กําหนดวิธีปองกันขั้นตนใหกับรถถัง เมื่อการเขาตีดําเนินตอไป ผบ.หมู จะตัดสินใจวาจะใหการปองกันรถถัง
อยางไร ดวยระยะใกลหรือระยะไกล การตัดสินใจของ ผบ.หมู ในการใชแบบในการปองกันขึ้นอยูกับลักษณะภูมิ
ประเทศและสถานการณ
ข. ความรับผิดชอบของรถถัง (Tank Responsibilities) รถถังสามารถสนับสนุนดวยการยิงเล็งตรงได
อยางแมนยําและรวดเร็วใหกับทหารราบ หนาที่ประการที่ ๒ คือชวยในการตอสูรถถัง โดย ผบ.หนวยรถถัง
เปนผูกําหนดวิธีใชรถถังซึ่งจะขึ้นอยูกับสถานการณ ภูมิประเทศ ภารกิจของหนวยสนับสนุน และแนวความคิด
ในการปฏิบัติในเบื้องตน
๒. ขีดความสามารถและขีดจํากัดของรถถัง (Tank Capabilities and Limitations)
ก. ขีดความสามารถ (Capabilities) รถถังมีขีดความสามารถสําคัญ ๔ ประการ คือ
๑) อํานาจการยิง รถถังจะมีปนใหญเปนอาวุธหลัก ปนกลขนาด .๕๐ นิ้วติดตั้งบนปอมปน 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 รถถังมีเกราะหนาพอที่จะตานทานการยิงจากปนเล็กและสะเก็ดระเบิดได 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) สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ ภูมิประเทศที่เปนขอจํากัดในการใชรถถัง โคลนลึก พื้นดินที่เปนหิน
หรือไม ปาทึบ พื้นที่ลุม และบริเวณพื้นที่ไมราบเรียบยากลําบากที่กระจายอยูทั่วไป ภูมิประเทศอื่น ๆ ทั่วไปที่
รถถังใชไดอยางคลองตัว เปนภูมิประเทศที่ดีที่สุดสําหรับใชรถถังเขาปฏิบัติการ
๓) สิ่งกีดขวางที่มนุษยสรางขึ้น สิ่งกีดขวางที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชขวางชองทางเคลื่อนที่ของรถถัง
เปนขอจํากัดในการใชรถถังที่พบบอยไดแก คูดักรถถัง ถนนที่ถูกปดกั้นดวยทุนระเบิดและการวางอาวุธดักรถถัง
พื้นที่สิ่งปลูกสรางก็เปนสิ่งกีดขวางของการใชรถถัง เชนเดียวกัน
๓. รถถังและชุดรบทหารราบ (Tank and Infantry Teamwork) ในการปฏิบัติการของหมูปนเล็กกับรถถัง
มีขั้นตอนที่สําคัญ ๒ ขั้นตอน คือ การเคลื่อนที่เขาปะทะ และการดําเนินการเขาตี
ก. การเคลือ่ นที่เขาปะทะ (Movement to Contact) ในระหวางการเคลื่อนที่เขาปะทะอํานาจการ
ยิงระยะไกลของรถถังจะใหการปองกันยานเกราะของขาศึกและทหารราบขาศึกได ทหารราบจะใหการระวัง
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ปองกันโดยใกลชิดแกรถถังจากการซุมโจมตีดวยอาวุธระยะใกลของทหารราบขาศึก การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ของรถถัง และทหารราบทีจ่ ะชวยเหลือกันไดอยางเดนชัด
๑) ภู มิประเทศเปด ในภูมิประเทศเป ดรถถั ง ชว ยในการระวัง ปองกั นให แกท หารราบในขณะ
เคลื่อนที่ไปขางหนา หรือในทางกลับกันทหารราบอาจเปนสวนเฝาตรวจใหกับรถถัง (ดูรูปที่ ๙ - ๓)

สวนเฝาตรวจ

รูปที่ ๙ – ๓ ภูมิประเทศเปด
๒) ภูมิประเทศรกทึบ (ภูมิประเทศปด) ในพื้นที่ที่มีตนไมหนาแนน หรือพื้นที่ปา ทหารราบจะเคลื่อนที่
นํารถถัง และรถถังจะเปนสวนเฝาตรวจ ถาสามารถดําเนินการไดทหารราบอาจสับเปลี่ยนหนาที่กันโดยจะไม
ปฏิบัติการในการไลติดตามขาศึกแตจะเปนสวนใหการปองกันอยางใกลชิดแกรถถัง ซึ่งการปองกันของทหาร
ราบอยางใกลชิดแกรถถังนั้นไมใชเปนการยืนอยูใกลชิดกับรถถัง แตเปนการเขาปะทะกับขาศึกไดกอนที่ขาศึกจะ
ทําการยิงรถถัง การเลือกรูปขบวน การใชเทคนิคการเคลื่อนที่และระยะหางระหวางหนวยจะขึ้นอยูกับปจจัย
METT – T ดังแสดงตามรูป (ดูรูปที่ ๙ - ๔)
ข. การดําเนินการเขาตี (Actions on Contact/Attack) แผนขั้นตนใชสําหรับทําการปะทะกับขาศึก
โดยมิไดคาดหมายและทําการเขาตีแบบเรงดวน หรือแผนการเขาตีแบบประณีตที่เตรียมการไวเปนอยางดี โดย
ใชการยิงและการดําเนินกลยุทธเหมือนกันทั้งสองอยาง พึงหลีกเลี่ยงการจํากัดรูปขบวนและกําหนดการปฏิบัติที่
ตายตัวตามที่ฝกไว รถถัง อาจเริ่มตน ดวยการใชเปนฐานยิง และอาจทําการยิง ตรงและเคลื่อนที่รวมกันหรือ
แยกกันกับทหารราบ โดยรถถังอาจทําการบุกเขาตีขาศึก หรือเคลื่อนที่อยางโดดเดี่ยวไปยังที่หมาย เมื่ออาวุธ
ตอสูรถถังถูกยิงกดดันไว
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วิธีที่ไมใช

วิธีที่ไมใช

วิธีที่ใช

รูปที่ ๙ – ๔ ภูมิประเทศปด
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๔. การติดตอสื่อสาร (Communications) การติดตอสื่อสารระหวางทหารราบ – รถถัง ขึ้นอยูกับการจัดตั้ง
และการตกลงกัน การติดตอสื่อสารระหวางหมูและรถถังอาจกําหนดดวยสัญญาณมือและแขน ทัศนสัญญาณ หรือ
ใชโทรศัพทรถถังทหารราบ หนวยทหารราบที่ใหญกวาปกติจะใชวิทยุ
ก. โทรศัพททายรถถัง เปน วิธีติดตอ ที่ดีที่สุดระหวางหมูปนเล็กและรถถัง ซึ่ง ติดตั้ง ไวที่ขางหลั ง
ทางขวาของรถถัง มีสายยาวเพียงพอ (ประมาณ ๔๐ ฟุต) ที่จะใชไดทั้ง ๒ ขางของรถ ในการสงขาวสารตองชา
และชัดเจน เมื่อใชติดตอเสร็จแลวใหเก็บโทรศัพทลงกลองและปดฝาใหเรียบรอย
ข. ดวยสายตา เมื่อสามารถติดตอดวยสายตาระหวางผูบังคับรถถังและ ผบ.หมู ได การติดตอสื่อสารอาจ
ใชสัญญาณมือและแขน สัญญาณมือและแขนมาตรฐานนํามาใชในการบอกใหเปลี่ยนทิศทาง 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 ยกเครื่องมือขุดดินหรือปนเล็กขึ้นและยืนอยูกับที่หมายความวารถถังจะ
ไมไดรับอันตรายในการผานเขาไประหวางผูใหสัญญาณทั้ง ๒ คน สัญญาณนี้ใชเมื่อรถถังและทหารราบเขามาอยู
รวมกัน
ค) เหมือนกับสัญญาณ “ใชได” ดวยการยกมือเหยียดนิ้วออกใหนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้สัมผัสกัน
เปนวงกลม หมายคําวา “เขาใจ” หรือ “ถูกเปาหมาย”
ง) ชี้ที่ปากของตัวเอง หมายความวา “ตองการพูดดวย”
๒) รถถังติดตอกับทหารราบ
ก) กระดกปนขึ้น-ลง หมายความวา “รับสัญญาณไดและเขาใจแลว”
ข) แสดงธงที่ปอมปน หมายความวา “รถถังอยูในอันตราย ตองการทหารราบชวยเหลือ”
ค) กระดกปนขึ้นสูงสุด หมายความวา “จะยังไมยิงจนกวาจะไดรับคําแนะจากทานมากกวานี้”
หรือ “ปลอดภัยที่จะไปขางหนารถถัง”
ง) หมุนปอมปนจากตําแหนง ใชยิงไปตําแหนงอื่น หมายความวา “รถถังกระสุนหมดหรือ
น้ํามันหมดและตองถอนตัวแตจะกลับมาใหมโดยเร็วที่สุด”
จ) สัญญาณฉุกเฉินอื่น ๆ อาจกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติประจําของหนวย
๕. การปองกันใหรถถัง (Tank Protection)
ก. การปองกันใกลชิด (Physical Protection) เมื่อทัศนวิสัยจํากัดในปา พุมไมหนาแนน ปาหญาสูง
หรือเมื่อมีหมอกหรือควันปกปดการตรวจการณ ซึ่งชวยการซอนพรางใหกับชุดลาสังหารรถถังของขาศึก หมูจะ
ใหการปองกันระยะใกลแกรถถังโดยใช ๑ พวกยิงเคลื่อนที่อยูกับรถถังตลอดเวลา พวกยิงที่เหลือเคลื่อนที่ตามใน
ระยะหาง ๔๐ - ๖๐ เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทัศนวิสัย พวกยิง ที่อยูกับรถถัง รักษาระยะใหใกลรถถังมากที่สุดใน
ระยะ ๑๐ - ๑๕ เมตร (ดูรูปที่ ๙ - ๕) พวกยิงนี้ไมควรเคลื่อนที่ไปขางหนารถถัง ยกเวนเมื่อผานสนามทุนระเบิด
หรือเครื่องกีดขวางอื่น ๆ ปกติ ผบ.หมู อยูบริเวณกึ่งกลางชุดทหารราบ-รถถัง
ข. สนับสนุนดวยการยิงระยะใกล ในภูมิประเทศเปด รถถังอาจตองการการปองกันดวยการยิงจากปน
เล็กถึงระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร ผบ.หมู สนับสนุนรถถัง ดวยการยิงและการเคลื่อนที่ ๑ พวกยิงตองอยูใน
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ตําแหน ง ที่คุมกั นรถถัง ดวยการยิง ได ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ข องหมูต องรักษาระยะใหรถถั ง อยูในสายตา
ตลอดเวลาและระยะตองไมหางเกินกวา ๓๐๐ เมตร (ดูรูปที่ ๙ - ๖)
ค. สนับสนุนดวยการยิงระยะไกล ในพื้นที่ราบ ภูมิประเทศเปด รถถังอาจไดรับการปองกันดวยการยิง
ระยะไกลจากปนเล็ก (๓๐๐ - ๖๐๐ เมตร) (ดูรูปที่ ๙ - ๗) เมื่อสนับสนุนรถถังดวยการยิงระยะไกล หมูไม
เคลื่อนที่ไปกับรถถัง แตอยูในตําแหนงที่ทําการยิงไปทางปกของรถถังได ดังนั้นทหารราบขาศึกจะไมสามารถเขา
มาไดอาจใช ป.และ ค. ทําการยิงกระสุนแตกอากาศเหนือรถถัง เพื่อปองกันกําลังฝายขาศึกที่จะเขาโจมตีดวย
อาวุธตอสูรถถังระยะใกล
5 – 10 เมตร

(1

1)

(2

1)

รูปที่ ๙ - ๕ การปองกันใกลชิด

40 – 60
เมตร
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ประมาณ
300 เมตร

(1

1)

(2

1)

รูปที่ ๙ - ๖ การสนับสนุนดวยการยิงระยะใกล
กระสุนปนใหญแตกอากาศ

300 – 600 เมตร

(1

1)

(2
รูปที่ ๙ - ๗ การสนับสนุนดวยการยิงระยะไกล

1)
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ง. ทหารราบขึ้นนั่งบนรถถัง ภายใตสภาพการณที่แนนอน ทหารราบอาจขึ้นนั่งบนรถถัง วิธีนี้เปนการ
ขนสงที่ไมใชการเขาตี ตามธรรมดา ๑ หมูไปกับรถถัง ๑ คัน โดยขึ้นขางหนาและลงทางขาง ผบ.หมู เปนผูขึ้น
และลงเปนคนสุดทายและใหสัญญาณผูบังคับรถถัง วาหมูพรอมจะเคลื่อนที่ เมื่อรถถังหยุดทหารราบลงจาก
รถถังแลวปรับขบวน (ดูรูปที่ ๙ – ๘)
นายพวกยิง

พล ปลก. พล ปลก.ผช.

พล ปล.

พล ปลก.ผช.

ผบ.หมู ปล.

นายพวกยิง พล ปลก.

รูปที่ ๙ – ๘ ตัวอยางทหารราบขึ้นนั่งบนรถถัง
๖. การกําหนดเปาหมาย (Methods of Target)
ก. ระบบนาฬิกา ใชระบบนาฬิกาในการกําหนดเปาหมาย โดยใชโทรศัพทรถถังทหารราบ กําหนดใช
ทิศทางขางหนารถถังเปนทิศ ๑๒ นาฬิกา แลวเตือนใหผูบังคับรถถังไดเตรียมตัว (คําสั่งเตือน) ใหผูบังคับรถถัง
มองไปยังทิศทางที่ถูกตอง (ทิศทาง) ดวยการบอกทิศทางเปนระบบนาฬิกา อธิบายใหผูบังคับรถถังทราบถึง
ความตองการผลการยิงและจะใหยิงเมื่อใด (การมอบเปาหมาย) บอกใหทราบวาทหารราบสามารถตรวจผลการ
ยิงเริ่มยิงและหยุดยิงเมื่อใด (การควบคุม) การอธิบายลักษณะเปาหมายจะชวยใหผูบังคับรถถัง ตัดสินใจวาจะใช
อาวุธแบบใด (ดูรูปที่ ๙ – ๙)
ข. กระสุนสองวิถี เมื่อการกําหนดเปาหมายยากที่จะใหผูบังคับรถถังทราบที่ตั้งเปาหมายได ผบ.หนวย
ทหารราบ อาจกํากับการยิงโดยใชกระสุนสองวิถี
ค. การยิงชี้เปา ผบ.หมู สามารถกํากับการยิงของรถถังโดยการยิงชี้เปาดวย M 203 และ LAW
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บังเกอรขาศึก
ที่ตั้ง ค.ขาศึก

ขางหนา

ระยะ – 100 เมตร
ทิศ – 1 นาฬิกา
ลักษณะเปาหมาย
บังเกอรขาศึกและ
ระยะ – 300 เมตร
ทิศ – 10 นาฬิกา
ลักษณะเปาหมาย – ที่ตั้ง ค.ขาศึก
รูปที่ ๙ – ๙ ระบบนาฬิกาในการกําหนดเปาหมาย
ง. ควั น และเครื่องทํ าควัน เมื่อการกําหนดเปา หมายกระทําไดยากและผูบัง คับรถถั ง จะเขาใจที่
ตั้งเปาหมายได สามารถใชระเบิดควันมาแสดงที่ตั้งเปาหมายได ปกติใชในภูมิประเทศปด หรือพื้นที่สิ่งปลูกสราง
ในที่ซึ่งหมูสามารถเคลื่อนที่เขาใกลที่หมายได
จ. สัญญาณมือและแขน ชี้ทิศทางของเปาหมายโดยการชี้ดวยแขนและมือ หรือดวยปนเล็ก บอก
ระยะดวยสัญญาณมือ สงสัญญาณใหพลประจํารถยิงไกลขึ้น (ชี้หัวแมมือขึ้น) หรือยิงต่ําลง (ชี้หัวแมมือลง) ให
สัญญาณจนยิงถูกเปาหมาย ใหยิงไปทางขวาหรือซายก็ใหสัญญาณไดดวยวิธีนี้ เมื่อยิงถูกเปาหมายและจะใหยิง
ตอไปก็นําสัญญาณ "ใชได" มาใช ถาไมตองการใหทําการยิงตอไป ก็ใหสัญญาณหยุดยิง ผูใหสัญ ญาณในการ
กําหนดเปาหมายควรอยูขางหลังทางขวาของรถถังที่ทําการยิงในระยะประมาณ 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) ทหารราบเคลื่อนที่กอน (Different Speed) หมูปนเล็กรุกไปขางหนาภายใตการยิงคุมกันของ
รถถัง จนกระทั่งถึง ที่เตรียมตะลุมบอนและเขายังแนวประสานการปฏิบัติขึ้นสุดทาย เวลาเดียวกันนี้รถถังจะ
ไดรับสัญญาณใหรุกไปขางหนารวมกับทหารราบในการเขาตะลุมบอน (นําทหารราบ) วิธีนี้ตองระวังไมใหทหาร
ราบตองเสียเวลาคอยรถถังในการเขายึดที่หมายนานเกินไป การปฏิบัติวิธีนี้เปนการใชความคลองตัวและการขม
ขวัญของรถถัง
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๒) เคลื่อนที่พรอมกัน (Same Speed) เมื่อตองการชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางใกลชิด รถถัง
และหมูปนเล็กรุกไปขางหนาพรอมกัน หมูปนเล็กและรถถังใชประโยชนจากการยิงประกอบการเคลื่อนที่รวมกัน
ตามความจําเปนของสถานการณ โดยทหารราบใหการปองกันแกรถถัง รถถังและทหารราบเขาตะลุมบอนจากที่
เตรียมตะลุมบอนรวมกัน เคลื่อนที่เขาสูที่เตรียมตะลุมบอนโดยการยิงประกอบการเคลื่อนที่เปนขั้น ๆ การเขาตี
วิธีนี้งายตอการควบคุม รุกเขาที่หมายไดเร็ว วางแผนไดงาย อยางไรก็ดีรถถังจะเสียความเร็วเหลือเทาทหารราบ
โดย ผบ.หมู ควบคุมความเร็วของรถถังโดยใชสัญญาณหรือโทรศัพทรถถัง ทหารราบ นําวิธีปฏิบัตินี้มาใชเมื่อ
ผบ.หมวดปนเล็ก พบวาภูมิประเทศจํากัดตอการตรวจการณและยากตอการควบคุมรถถัง หมูปนเล็ก การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหประสบความสําเร็จของชุดทหารราบ - รถถัง
ข. เขาตีคนละเสนหลัก (Converging Axes Attack) การเขาตีวิธีนี้ ใชเสนทางในการรุกเขาสูที่หมาย
คนละเสนทาง ซึ่งอาจกอใหเกิดการจูโจมและบังคับใหขาศึกตอสู ๒ ทิศทาง โดยทั่วไปถาใชการเขาตีคนละเสน
หลักแลวมาบรรจบกันทหารราบเคลื่อนที่บนเสนทางหลักหนึ่งและรถถังเคลื่อนที่บนเสนทางหลักอื่น จะเสียผล
ในการขมขวัญเพราะรถถังตองชะลอความเร็วใหเทากับทหารราบ การประสานตลอดการเขาตียากกวาวิธีอื่น
ปกติรถถังจะสนับสนุนดวยการยิงจนทหารราบพรอมเขาตะลุมบอน แลวกําลังทั้ง ๒ หนวย เขาบรรจบและรุก
เขาที่หมายพรอมกัน ความตองการใหรถถังนําทหารราบเขายึดบนที่หมาย
ค. สนับสนุนดวยการยิง (Support by Fire) ความตองการใชวิธีนี้นอยที่สุด ประกอบดวยการเขาตี
ของทหารราบและรถถังสนับสนุนดวยการยิง ใชการเขาตีวิธีนี้เมื่อสภาพการณไมอํานวยใหการปองกันรถถังได
ในขณะเขาตี เมื่อชองผานเครื่องกีดขวางมีจํากัด หรือแนวทางเคลื่อนที่ขาดการคุมกัน รถถัง ควรเขารวมกับ
ทหารราบบนที่หมาย
๘. ขอพิจารณาความปลอดภัย (Safety Considerations)
๑) ไมเคลื่อนที่ไปขางหนารถถังขณะรถถังทําการยิง (แรงอัดปากลํากลองที่ระยะ ๒๐ เมตรทาง
ขางของรถถัง)
๒) ขึ้นและลงรถถัง ขณะหยุดและปอมปนไมใชงานเทานั้น ขึ้นขางหนาและลงทางขางรถถัง
๓) รถถังมีมุมเลี้ยวแคบ อยูใหหางพนมุมเลี้ยวของรถถังตลอดเวลา
๔) เมื่อขึ้นหรือลงรถถัง เทาและแขนตองอยูพนสายพาน
๕) เมื่ออยูบนรถถัง แขนขาและยุทโธปกรณตองไมยื่นพนขอบตัวรถ
๖) ไมสูบบุหรี่ เมื่ออยูบนรถถัง
๗) ทหารราบอยูใหพนระยะอันตราย เมื่อรถถังเติมเชื้อเพลิงและกระสุน
-------------------------------------
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สารบัญ
หนา
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔
บทที่ ๕
บทที่ ๖
บทที่ ๗
บทที่ ๘
บทที่ ๙

กลาวทั่วไป
ขั้นการเตรียมการ
ขั้นการปฏิบัติ
ขั้นการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม
การขยายผลและการไลติดตาม
การเขาตีเวลากลางคืน
การแทรกซึม
หมวดปนเล็กในการรบดวยวิธีรุก
การประสานการปฏิบัติของทหารราบ – รถถัง

๑
๒
๑๓
๒๑
๒๓
๒๔
๒๙
๓๒
๔๑
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วิชา การรบดวยวิธีรุก ๒
หลักสูตรนักเรียนจา พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปที่ ๒

โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
ศูนยการฝก หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
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