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บทท่ี ๑ 
กลาวนําการรบดวยวิธีรับ 

๑. ความมุงหมาย (Purpose) ความมุงหมายของการต้ังรับเพื่อควบคุมหรือรักษาภูมิประเทศ รอเวลา พัฒนา
สภาวะใหพรอมท่ีจะทําการรุก หรือเพื่อออมกําลัง ณ พื้นท่ีหนึ่ง และรวมกําลังทําการรุกในพื้นท่ีอื่น  
๒. ภารกิจ (Mission) ภารกิจของทหารราบในการต้ังรับคือ เพื่อหยุดยั้งขาศึกท่ีเขามาในพื้นท่ีการรบดวยการยิง  
ขับไลการเขาตีดวยการรบประชิด ทําลายขาศึกดวยการตีโตตอบ ท้ังนี้ดวยการสนับสนุนจากอาวุธอื่น ๆ สําหรับ
หมูปนเล็กสามารถแยกภารกิจเหลานี้ออกเปน ๓ สวน.-  
 ก. ทําลายขาศึกดวยการยิงในโอกาสแรกท่ีเขามาในระยะยิงของอาวุธเบา ขาศึกจะตองถูกทําลายใหไกล
จากท่ีมั่นใหมากท่ีสุดเทาท่ีกระทําได การเขามาใกลของขาศึกจะกอใหเกิดความสูญเสียแกฝายเรามากข้ึน  
 ข. ถาการเขาตีของขาศึกสามารถเคล่ือนท่ีเขามายังท่ีใดท่ีหนึ่งและทําการตะลุมบอน หมูจะขับไลการเขา
ตะลุมบอนดวยการยิงอยางตอเนื่อง โดยเปนสวนหนึ่งในการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย และการตอสูแบบเขา
ประชิดตัวถาจําเปน  
 ค. ถาขาศึกเจาะท่ีมั่นของหมวด หมูยังคงตอสูในท่ีมั่น ทําการยิงไปยังขาศึกท่ีเจาะเขามา รวมทําลาย
ขาศึกดวยการตีโตตอบและจัดท่ีมั่นข้ึนใหม  
๓. คําจํากัดความ (Definitions) 
 ก. เขตการยิง  (Sector of Fire) คือพื้นท่ีหนึ่งท่ีถูกครอบคลุมดวยการยิงของบุคคล หนวย (พวกยิง
หรือหมู) หรืออาวุธประจําหนวย พื้นท่ีนี้จะมีรูปรางเปนรูปสามเหล่ียมประกอบดวยเขตจํากัดทางขางและเขต
จํากัดขางหนา (ตามรูปท่ี ๑) ในหมวดปนเล็กเขตการยิงจะถูกกําหนดใหกับบุคคล พวกยิงและหมู ปกติแลว 
ผบ.หมู ไมมีเขตการยิงเพราะหนาท่ีหลักของ ผบ.หมู ในการต้ังรับคือกํากับและควบคุมการยิงของหมู ประโยชนใน
การกําหนดเขตการยิง เพื่อใหมั่นใจวาพื้นท่ีรับผิดชอบในการต้ังรับไดถูกครอบคลุมดวยอํานาจการยิง จะมีการ
กระจายอํานาจการยิงอยางดีและสมบูรณท่ีสุดในพื้นท่ีขางหนา และมั่นใจวามีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมี
การยิงเหล่ือมลํ้ากันระหวางเขตการยิงขางเคียง หมวดปนเล็กจะถูกกําหนดท่ีมั่นการรบใหทําการต้ังรับ ท่ีมั่นการ
รบของหมวดจะมกีารปองกนัโดยเขตการยิงของหมูและภายในเขตการยิงของหมูก็จะครอบคลุมดวยเขตการยิง
ของพวกยิง  
  ๑) เขตจํากัดทางขาง (Lateral Limits) คือแนวทางขางของเขตการยิงจากท่ีวางตัวไปยังท่ีหมาย
เดนชัดในภูมิประเทศท่ีถูกกําหนดข้ึน  ท่ีหมายจํากัดเขตทางขางท่ีกําหนดข้ึนนี้ควรอยูบริเวณเขตจํากัดดานหนา
ของเขตการยิง  ทุกคนในพวกยิงจะไดรับมอบเขตการยิงเดียวกัน ใกลกับท่ีวางตัวจะปกหลักเพื่อจํากัดการยิง
ทางขางข้ึน ๒ หลัก หลักนี้จะอยูในแนวเดียวกับเขตจํากัดทางขาง ใชเพื่อทราบเขตจํากัดทางขาง เมื่อทําการยิง
ในทัศนวิสัยจํากัด และควรจัดทําหลักเขตจํากัดทางขางต้ังแตกอนมืด  
  ๒) เขตจํากัดดานหนา (Forward Limit) เขตจํากัดดานหนาถูกกําหนดในระยะท่ีอาวุธจะเริ่มเปด
ฉากการยิง  สําหรับปนเล็กและปนเล็กกลจะกําหนดไวท่ีระยะยิงหวังผลสูงสุด หากเปนไปไดจะกําหนดภูมิ
ประเทศเดนชัดใชเปนท่ีสังเกต  ฝายขาศึกเมื่อผานแนวนี้จะตกอยูภายใตการยิง  ผบ.หมู ใชเปนมาตรการในการ
ควบคุมของอาวุธปนเล็ก  
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รูปท่ี ๑ เขตการยิง 
 

 ข. ท่ีมั่นตอสู (Fighting Position) ท่ีมั่นตอสู คือท่ีมั่นต้ังรับบนพื้นดินท่ีใชทําการยิงโดยบุคคล หนวย
ยิง (หมูหรือพวกยิง) หรือโดยอาวุธประจําหนวย กอนท่ีจะกําหนดท่ีมั่นและมอบเขตการยิง ตองพิจารณาอยาง
ระมัดระวังถึงความเปล่ียนแปลงของพื้นยิง โดยใชทานอนยิงตรวจสอบวาการยิงจะครอบคลุมตลอดเขตการยิง 
กอนท่ีจะทําการขุดดัดแปลงท่ีมั่น ท่ีมั่นท่ีดีจะมีพื้นยิงดี ใหการกําบังและซอนพรางสูงและมีความสะดวกท่ีจะ
ควบคุมการยิงโดย ผบ.หนวย 
  ๑) ท่ีมั่นหลัก (Primary Fighting Position) ท่ีมั่นหลักคือท่ีมั่นท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถทําการยิงได 
ครอบคลุมเขตการยิงท่ีไดรับมอบ บุคคล พวกยิง หมูและอาวุธประจําหนวยจะถูกกําหนดท่ีมั่นหลัก 
  ๒) ท่ีมั่นสํารอง (Alternate Fighting Position) ตามปกติแลวไมกําหนดท่ีมั่นสํารองใหกับบุคคล 
หรือหนวยในหมวด แตจะกําหนดท่ีมั่นสํารองใหกับอาวุธประจําหนวย ท่ีมั่นสํารองนี้จะสามารถใชยิงภารกิจเดิม
ใหสําเร็จลุลวงไปไดในเมื่อไมสามารถอยูในท่ีมั่นหลัก หรือไมเหมาะสมท่ีจะใชท่ีมั่นหลักปฏิบัติภารกิจตอไป 
  ๓) ท่ีมั่นเพิ่มเติม (Supplementary Fighting Position) ส่ิงท่ีนากลัวอยางยิ่งสําหรับฝายเขาตีและ
ต้ังรับคือการถูกจูโจม ฝายเขาตีจะพยายามจูโจมฝายต้ังรับดวยการซอนพรางการเคล่ือนท่ีจนกระท่ังเขาตะลุมบอน  
ฝายต้ังรับท่ีจะพยายามจูโจมฝายเขาตีดวยการปกปดท่ีต้ังท่ีแทจริง  ขอบเขตและการกําหนดท่ีมั่นดวยการชักนําให
ฝายตรงขามประมาณสถานการณและผลท่ีจะเกิดไดไมถูกตองและตัดสินใจผิดพลาด 
  ท่ีมั่นเพิ่มเติมจะถูกจัดเตรียมข้ึนเพื่อตานทานการเขาตีในทิศทางอื่น จากทิศทางเขาตีหลักท่ีได
คาดหมายไว  ท่ีมั่นเพิ่มเติมเปนท่ีมั่นแหงท่ีสองท่ีไมสามารถทําการยิงไดครอบคลุมเขตการยิงเดิมเหมือนท่ีมั่นหลัก 
ในบางสถานการณแนวทางเคล่ือนท่ีของฝายเขาตีท่ีเหมาะสมอาจจะเปล่ียนไประหวางการเขาตี เวลากลางวันและ
เวลากลางคืน หรือชวงทัศนวิสัยจํากัดอื่น ๆ การยายท่ีมั่นของฝายต้ังรับจึงเปนส่ิงจําเปน สถานการณเชนนี้มักจะ
ตองมีการยายเขาท่ีเพิ่มเติม เมื่อเขายึดท่ีมั่นตองมั่นใจวาจะสามารถปองกันการเขาตีจากทิศทางอื่น
นอกเหนือไปจากการใชท่ีมั่นหลัก การยายไปยังท่ีมั่นเพิ่มเติมควรใชเสนทางท่ีมีการกําบังและซอนพรางเมื่อทําได  

เขตจํากัดทางขาง 

หลักจํากัดเขตการยิง 

แนวชายปา 

เนินเขา 
ตนไมเด่ียว 

ที่ต้ังยิง 

เขตจํากัดดานหนา 
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 ค. ท่ีมั่นการรบ (Battle Position) คือพื้นท่ีไดรับการเพงเล็งและไดรับการดัดแปลงเพื่อการต้ังรับท่ีมั่น
การรบจะถูกกําหนดใหกับกองพัน กองรอย และหมวด  ท่ีมั่นการรบจะถูกลําดับข้ึนใหมีเขตการยิงท่ีมีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ท่ีมั่นการรบของหมวดจะถูกกําหนดเขตจํากัดการยิงทางขวาและซาย เขตจํากัดการยิงเปน
แนวท่ีกําหนดข้ึนใหเกิดพื้นท่ีท่ีอาวุธยิงสามารถทําการยิงลงพื้นท่ีนี้ได เขตจํากัดการยิงนี้ควรกําหนดดวยภูมิ
ประเทศเดนชัดสังเกตงาย และไกลออกไปขางหนาจนสุดระยะยิงหวังผลของปนเล็ก (ตามรูปท่ี ๒) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ ท่ีม่ันการรบของหมวดในแนวหนา 
 

 ง. ขอบหนาพื้นท่ีการรบ (Forward Edge of the Battle Area) หรือ ขนพร. (FEBA) คือเขตจํากัดหนา
สุดของหนวยรบบนพื้นท่ีไดจัดต้ังข้ึนใช ขนพร. เปนมาตรการควบคุมการแบงพื้นท่ีระวังปองกันจากพื้นท่ีการรบ
หลัก (Main Battle Area) ไมจําเปนท่ีหนวยตองเขายึดบนแนว ขนพร. แตควรมีการควบคุมแนวนี้ไดดวยการยิง
ของฝายเดียวกัน  
 จ. พื้นท่ีการรบหลัก (Main Battle Area) คือพื้นท่ีจากแนว ขนพร.ออกไปทางดานหลังเปนท่ีซึ่งฝาย
ต้ังรับจะทําการสูรบ ณ บริเวณนี้ พื้นท่ีการรบหลักจะถูกแบงเปนสวนใหกับหนวยรอง กองรอยอาจเปนสวนหนึ่ง
ในการต้ังรับหรือถูกกําหนดใหยึดครองท่ีมั่นการรบ (Battle Position) 
 ฉ. พื้นท่ีระวังปองกัน (Security Area) พื้นท่ีระวังปองกันจะจัดต้ังข้ึนขางหนาแนว ขนพร. หมูอาจถูก
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของสวนระวังปองกัน หรืออาจใหรับผิดชอบเปนสวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณขาง
หนาท่ีมั่นการรบของหมวด  
 ช. ทิศทางยิงหลัก (Principal Direction of Fire ; PDF) ทิศทางยิงหลัก คือทิศทางท่ีกําหนดไวแนนอน
ในเขตการยิงของอาวุธวิถีราบซึ่งเปนทิศทางเดียวกันภารกิจหลักในการยิง ภายในหมูปนเล็กจะกําหนดทิศทางยิง

เขตรับผิดชอบดานหนากวางถึง ๗๕๐ เมตร 
เขตจํากัดการยิง เขตจํากัดการยิง 

สวนปองกันเฉพาะบริเวณอยูใน
ระยะยิงหวังผลของปนเล็ก 

ท่ีมั่นการรบของหมวด 
(ลึกถึง ๒๐๐ เมตร) 

ท่ีมั่นเพิ่มเติม 

เขายึดพื้นท่ีกวางดานหนาถึง ๔๕๐ เมตร 
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หลักใหกับปนเล็กกล หนวยจะไมไดรับมอบทิศทางยิงหลัก  บางทีอาจกําหนดทิศทางยิงหลักใหกับพลปนเล็ก
ในชวงทัศนวิสัยจํากัด ผบ.หมู และนายพวกยิงจะไมไดรับมอบทิศทางยิงหลัก และจะไมกําหนดทิศทางยิงหลัก
มากกวา ๑ ทิศทางใหกับปนเล็กกล จะแสดงใหทราบทิศทางยิงหลักโดยช้ีไปยังภูมิประเทศเดนชัด ภูมิประเทศท่ีถูก
กําหนดข้ึนนี้อาจเปนลักษณะท่ีหมายหรืออาจเล็งดวยแนวสายตาถาไมมีท่ีหมายเดนชัด เขตจํากัดของท่ีหมายควร
ช้ีใหเห็นบนพื้นดินเมื่อมีความตองการยิงกระจายไปตามแนวทิศทางยิงหลัก หลักท่ีปกไวใกลท่ีต้ังยิงจะเปน
ประโยชนในการแสดงใหทราบถึงทิศทางยิงหลักในชวงเวลาทัศนวิสัยจํากัด ทิศทางยิงหลักมีเพื่อ.-  
  ๑) ครอบคลุมชองวางในแนวยิงฉากปองกันข้ันสุดทายของปนกล  
  ๒) ครอบคลุมภูมิประเทศท่ีจะเปนอันตรายตอท่ีมั่นการรบของหมวดหรือกองรอย เชน ทําการยิง
ไปยังแนวทางเคล่ือนท่ีหรือยอดเนินซึ่งอาจเกื้อกูลขาศึกท่ีจะใชเปนจุดไดเปรียบ (ตามรูปท่ี ๓) ไมจําเปนตองทํา
การยิงเปนจุดตอท่ีหมายสําคัญในทิศทางยิงหลัก อยางไรก็ตามความตองการยิงใหครอบคลุมท่ีหมายสําคัญจึง
ควรใหมีการกระจายการยิงบางเล็กนอย ทิศทางยิงหลักอาจอยูท่ีใดท่ีหนึ่งในเขตการยิง  
  ๓) ปองกันอาวุธประจําหนวย ดวยการยิงผานหนาอาวุธนั้น ๆ  
  ๔) เพิ่มการยิงทางปกใหกับท่ีมั่นการรบ เมื่อไมมีเปาหมายขางหนา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ ทิศทางยิงหลัก 
 

๔. หลักการต้ังรับ (Fundamentals of Defense) หลักการต้ังรับตอไปนี้ใชกับหนวยทางยุทธวิธีไดทุกระดับ 
(พวกยิง หมู หมวด กองรอย ฯลฯ) ประโยชนของหลักการนี้จะเพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จในการต้ังรับใหกับ 
ผบ.หนวย 
 ก. การเตรียมการ (Preparation) ปกติแลวฝายต้ังรับจะเขาถึงสนามรบกอนฝายเขาตี  เมื่อเขาถึงพื้น
ท่ีต้ังรับ ผบ.หมู จะตองไดทราบจาก ผบ.หมวดวาตนมีเวลาเทาไรในการเตรียมท่ีมั่นต้ังรับ หากมีเวลาพอ ผบ.หมู 
จะตองใชเวลาอยางชาญฉลาด หากเวลามีไมพอ ผบ.หมู ตองจัดการต้ังรับเรงดวน  
 ข. การรวมกําลัง (Concentration) กําลังรบตองรวมกันเพื่อเตรียมท่ีจะทําการรบ ณ จุดท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด สําหรับ ผบ.หมู ในความมุงหมายนี้ตองจัดต้ังท่ีมั่นของหมูตามท่ี ผบ.หมวด กําหนด  
 ค. ความออนตัว (Flexibility) ในระดับหมูจะตองดํารงความออนตัวไวตลอดการปฏิบัติและพรอมท่ี
จะเผชิญตอการคุกคามของขาศึก ผบ.หมู ตองถามตนเองอยูเสมอวา “เราจะทําอะไร ถาขาศึก.........”  

หลักจํากัดเขตการยิง 

หลักแสดงทิศทางยิงหลัก 

ทิศทางยิง
 

ท่ีต้ัง
 

ปาลาดเนิน 
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 ง. ใชการรุกใหมากท่ีสุด (Maximum Use of Offensive Action) โดยปกติหมูจะไดรับกิจจาก 
ผบ.หมวด เพื่อจัดการลาดตระเวนตรวจการณในรูปแบบตาง ๆ เพื่อดํารงการเกาะติดขาศึก ผบ.หมู ตองปลูกฝง
ใหกําลังพลในหมูมีจิตใจรุกรบและหาวหาญ การสะสมยุทโธปกรณพิเศษ เพื่อความสะดวกสบายจนเปนผลเสีย
ทางสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งจะทําใหหมูไมสามารถเคล่ือนท่ีไดอยางรวดเร็วและหาวหาญ ตองไมกระทํา  
 จ. ใชภูมิประเทศใหเปนประโยชน (Proper Use of Terrain) ใชประโยชนจากภูมิประเทศในแงคิด
ทางทหารใหมากท่ีสุด ไดแกภูมิประเทศสําคัญ การตรวจการณ การกําบังและซอนพราง ส่ิงกีดขวางและ
แนวทางเคล่ือนท่ี (KOCOA)  
 ฉ. ชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual Support) หนวยและอาวุธสนับสนุนจะถูกกําหนดท่ีต้ังและวาง
กําลังในท่ีสามารถชวยเหลือกันได  การแยกอยูโดดเด่ียวจะถูกทําลายโดยขาศึกไดงาย ท่ีมั่นในการต้ังรับควรเปน
ท่ีซึ่งอยางนอยท่ีสุดตองทําใหการเขาตีของขาศึกตอหนวยหนึ่งตองตกอยูภายใตการยิงจากอีกหนวยหนึ่งดวย  
 ช. ต้ังรับในทางลึก (Defense in Depth) หมูจะวางกําลังท้ัง ๒ พวกยิง ในแนวหนากระดานในการ
ดําเนินการต้ังรับ หมูจะตอสูขาศึกต้ังแตระยะยิงไกลสุดของอาวุธเบา (Maximum small arms range) และจะ
ยิงตอไปจนหยุดขาศึกได  ถาขาศึกสามารถเจาะแนวต้ังรับของหมู หมูท่ีถูกเจาะอาจเคล่ือนยายเขาท่ีมั่นเพิ่มเติม
เพื่อตอสูกับขาศึกตอไป หรืออาจเปนสวนหนึ่งของการตีโตตอบเพื่อขับไลขาศึก  
 ซ. การจูโจม (Surprise) ผบ.หมู จะใชวิธีการทุกอยางท่ีมีอยูทําใหขาศึกเขาใจผิด หรือไมทราบท่ีต้ังท่ี
แทจริง กําลังการจัดวางกําลัง และอาวุธ เชน การวางอาวุธประจําหนวยในเขตของหมู  
 ฌ. ความรูเกี่ยวกับขาศึก (Knowledge of the Enemy) เนื่องจากการต้ังรับเปนการตอบโตอยาง
กวางขวางตอการกระทําของฝายเขาตี ผบ.หมู ตองทราบจาก ผบ.หมวด เกี่ยวกับความสามารถของขาศึกท่ีหมู
จะตองเผชิญ ความคิดวาขาศึกจะสามารถทําอะไร ใชอาวุธอะไร และมีกําลังเทาไร ซึ่งเปนเครื่องชวย ผบ.หมู ใน
การจัดการต้ังรับของตนใหพรอมจะเผชิญกับการคุกคามเหลานี้  
๕. ภารกิจในการต้ังรับของหมู (Defensive Missions of the Squad) หมูจะไดรับมอบภารกิจอยางใดอยาง
หนึ่งใน ๓ แบบตอไปนี้.-  
 ก. หมูในแนวหนา (Frontline Squad) หมูอาจทําการต้ังรับโดยเปนสวนหนึ่งของหมวดในแนวหนา
และมีภารกิจท่ีหยุดขาศึกไวหนาท่ีมั่นการรบของหมวดดวยการยิงและขับไลดวยการรบประชิด  ถาขาศึกเขา
มาถึงท่ีมั่นการรบ จากภารกิจดังกลาวจึงตองกําหนดท่ีมั่นและเขตการยิงใหกับหมู หมูจะยึดท่ีมั่นไวและถอนตัว
หรือเขายึดท่ีมั่นแหงอื่นก็โดยคําส่ังจากหนวยเหนือเทานั้น  
 ข. หมูในสวนของกองหนุน (Squad as Part of the Reserves) หมูอาจจะเปนสวนหนึ่งของ
กองหนุนในระหวางการต้ังรับ ถาเปนสวนหนึ่งของหมวดหนุน ปกติก็จะถูกกําหนดท่ีมั่นไวหลังหนวยในแนวหนา
และสนับสนุนหนวยเหลานั้นดวยการยิง  ท่ีม่ันและเขตการยิงท่ีไดรับมอบมักจะเปนการยิง รวมท้ังการยิงจาก
ขางหลังไปทางปก หรือชองวางระหวางหมวดในแนวหนา หมูท่ีเปนสวนหนึ่งของหมวดหนุนอาจไดรับมอบท่ีม่ัน
และเขตการยิงเพื่อสกัดกั้นการเจาะของขาศึกท่ีจะเขามายังท่ีมั่นการรบของหมวด หมูในสวนของหมวดหนุน
ของกองรอยอาจเปนสวนหนึ่งของการตีโตตอบ เพื่อขับไลขาศึกจากท่ีมั่นในการรบกองรอย  
 ค. หมูในสวนระวังปองกัน  (Squad as a Security Element) ระหวางการต้ังรับหมูอาจเปนสวน
หนึ่งของสวนระวังปองกันอยูขางหนาท่ีมั่นการรบของหมวด ภารกิจของหมูในสวนนี้ คือหาขาวเกี่ยวกับขาศึก 
รั้งหนวง ลวง และทําลายระเบียบสวนหนาของขาศึก  
๖. พวกยิงในการต้ังรับ (The Fire Team in the Defense) 
 ก. การจัดการต้ังรับบนพืน้ดิน (Organization of the Ground) ผบ.หมู จะจัดการต้ังรับของพวกยิง
โดยกําหนดเขตการยิงและทิศทางยิงหลักสําหรับปนเล็กกลให  ผบ.หมู จะเลือกภูมิประเทศเดนชัดเพื่อแสดงให
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ทราบถึงเขตทางขางและเขตจํากัดดานหนาของเขตการยิงใหกับพวกยิง และช้ีใหเห็นบนพื้นดินใหเปนท่ีมั่นท่ี
พวกยิงจะเขายึดครอง (ตามรูปท่ี ๔)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔ เขตการยิงของพวกยิง 
 

 ข. แผนการยิง (Fire Plan) นายพวกยิงจะเปนผูวางแผนการยิงของพวกยิง ใหครอบคลุมตลอดเขตท่ี
ไดรับมอบจาก ผบ.หมู ใหมีการยิงหนาแนนท่ีสุดเทาท่ีจะทําได (ดูรูปท่ี 5 A และ 5 B) แผนการยิงจะรวมถึง เขต
การยิงของแตละคน ท่ีมั่นของบุคคล  ท่ีต้ังยิง และทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลท่ี ผบ.หมู กําหนดให ตลอดจน
ตําแหนงท่ีอยูของนายพวกยิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 A แผนการยิงของพวกยิงท่ีวางกําลังทางดานซาย 
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 ๑) เขตการยิงของบุคคล (Individual Sectors of Fire) 
   ก) พวกยิงเปนหนวยยิงพื้นฐานของหมวดปนเล็ก และเมื่อทําไดเขตการยิงของแตละบุคคลจะตอง
ครอบคลุมตลอดเขตการยิงของพวกยิง จะมีเขตการยิงและใชภูมิประเทศเดนชัดแหงเดียวกันแสดงเขตจํากัดการยิง  
   ข) ในการต้ังรับ เปนไปไมไดท่ีจะใหปนเล็กกลแตละกระบอกทําการยิงใหครอบคลุมตลอดเขตการ
ยิงของหมู ปนเล็กกลจึงถูกกําหนดใหทําการยิงใหครอบคลุมเขตการยิงของพวกยิงเทานั้น  
   ค) นายพวกยิงจะไดรับมอบเขตการยิงของบุคคลดวย เพื่อใชทําการยิงเครื่องยิงระเบิด M 203 
ซึ่งจะยิงตลอดเขตของพวกยิง ตามปกตินายพวกยิงจะไมยิงดวยปนเล็กยกเวนในกรณีเรงดวน เพราะหนาท่ีหลัก
ของนายพวกยิงระหวางการต้ังรับคือควบคุมและกํากับการยิงของพวกยิง โดยเฉพาะการควบคุมและกํากับการ
ยิงของปนเล็กกล  
 ๒) ท่ีมั่นบุคคล (Individual Fighting Position) 
   ก) นายพวกยิงเปนผูกําหนดท่ีมั่นวางตัวใหกับคนในพวกยิง ท่ีมั่นนี้จะสามารถทําการยิงได
ครอบคลุมเขตของพวกยิง  
   ข) การเตรียมท่ีมั่นบุคคล อาจทําเปนหลุมบุคคลเด่ียวหรือหลุมบุคคลคู ระยะหางระหวางหลุม
บุคคลจะอยูระหวาง ๕ ถึง ๒๐ เมตร ในภูมิประเทศปดปกติจะใชหลุมบุคคลเด่ียว  
   ค) ถาจัดเตรียมหลุมบุคคลคู พลปนเล็กกลและพวกปนเล็กกลผูชวยควรจัดอยูดวยกัน  
 ๓) พลปนเล็กกล (Automatic Rifleman) 
   ก) เนื่องจากปนเล็กกลเปนอาวุธหลักในการต้ังรับของหมูปนเล็ก ผบ.หมู จะเปนผูเลือกท่ีมั่นท่ี
แนนอนใหกับปนเล็กกล กําลังสวนอื่นท่ีเหลือในพวกยิงก็จะถูกวางท่ีมั่นบริเวณรอบ ๆ ปนเล็กกล  
   ข) ผบ.หมู จะเปนผูกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล บางสถานการณ ผบ.หมวด อาจเปนผู
เลือกและกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลเอง  
  ๔) พลปนเล็ก (Rifleman) พลปนเล็กจะถูกกําหนดใหอยูในท่ีท่ีจะสามารถยิงไดครอบคลุมเขตการ
ยิงของพวกยิง ถาทําไดท่ีมั่นของพลปนเล็กนี้ตองใหการชวยเหลือและสนับสนุนพลปนเล็กกลได  
  ๕) พลปนเล็กกลผูชวย (Assistant Automatic Rifleman) ตามปกติพลปนเล็กกลผูชวยจะทํา
การต้ังรับเชนพลปนเล็กและถูกกําหนดใหอยูใกลหรือท่ีเดียวกับพลปนเล็กกล เพราะจะตองพรอมท่ีจะทําหนาท่ี
พลปนเล็กกลดวย  
  ๖) ท่ีมั่นของนายพวกยิง (Position of the Fire Team Leader) ตามปกตินายพวกยิงจะมีท่ีอยู
บริเวณตรงกลางของพวกยิง ท่ีแหงนี้จะชวยใหนายพวกยิงสามารถ.-   
   ก) ตรวจการณไดตลอดพวกยิงและเขตการยิง  
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   ข) กํากับการยิงของปนเล็กกล  
   ค) ทําการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด M 203  
   ง) ตรวจการณไปยัง ผบ.หมู ถาทําได  
  ๗) การใช M 203 (M 203 Employment) 
   ก) ในการใชเครื่องยิงระเบิด M 203 ของนายพวกยิงทําการยิงในเขตการยิงของตน ตอง
พิจารณาแผนการยิงของตนใหเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงความตองการในการยิงสนับสนุนใหกับ
ปนเล็กกลและหนวยขางเคียง นายพวกยิงจะเลือกท่ีอยูของตนในท่ีซึ่งควบคุมพวกยิงไดดีท่ีสุดและทําการยิง 
M 203 ใหเกิดผลสูงสุดปกติจะอยูตรงกลางของพวกยิง  
   ข) เมื่อขาศึกเคล่ือนท่ีเขามาใกลท่ีมั่นการรบของหมวด นายพวกยิงจะเปนผูริเริ่มในการเพิ่ม
อัตราการยิงจากอาวุธในท่ีมั่นการรบและจากอาวุธสนับสนุนอื่น โดยไมมีขอจํากัดกับการยิงของ M 203 นาย
พวกยิงจะเปดฉากการยิงตอเปาหมายคุมคาท่ีเขามาในระยะยิง ในบางสถานการณ ผบ.หมู หรือ ผบ.หมวด อาจ
ระงับการยิงในบางพื้นท่ีท่ีกําหนด แลวจึงเปดฉากการยิงตามเวลาท่ีตองการ การยิงอยางจูโจมจากเครื่องยิงลูก
ระเบิดในชวยตอกับการยิงของหมูและหมวดอื่น จะสรางความสูญเสียใหกับขาศึกโดยเฉพาะในข้ันเขา
ตะลุมบอนของขาศึก เมื่อมีการขอการยิงฉากปองกันข้ันสุดทาย นายพวกยิงจะยิงทําลายทหารราบขาศึกท่ีเปน
เปาหมายใหญท่ีสุด ในเขตการยิงดวย M 203  
   ค) ท่ีมั่นบุคคลของนายพวกยิง ตองใหสามารถทําการยิงไดตลอดเขตของพวกยิงจะมีการ
จัดเตรียมท่ีมั่นหลักและท่ีมั่นเพิ่มเติม ท่ีมั่นท่ีถูกเลือกข้ึนตองมีการกําบังและซอนพรางสูงสุดและสามารถปฏิบัติ
ภารกิจไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งตองตรวจสอบใหมั่นใจวาพื้นยิงไมมีส่ิงกีดขวาง ท่ีจะทําใหลูกระเบิดยิง
ตองระเบิดกอนจนอาจเปนอันตรายตอฝายเดียวกัน M 203 คุมครองชองทางเคล่ือนท่ีท่ีคาดวาทหารราบขาศึก
นาจะใชเคล่ือนท่ีเขาสูท่ีมั่นต้ังรับ  
  ๘) เขตการยิงของพวกยิง (Fire Team Sectors of Fire) เขตการยิงของพวกยิงจะถูกกําหนดให
ครอบคลุมตลอดเขตการยิงของหมูคาบเกี่ยวและเหล่ือมลํ้ากัน จะทําใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
  ๙) ภาพแผนการยิง (Fire Plan Sketch) ภาพแผนการยิงจะเขียนโดยนายพวกยิงและสงใหกับ ผบ.
หมู ภาพแผนการยิงของพวกยิงประกอบไปดวย ท่ีมั่นหลักและเขตการยิงของบุคคล  ทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล 
และท่ีมั่นของนายพวกยิง ในบางกรณีลักษณะภูมิประเทศอาจขัดขวางคนใดคนหนึ่งภายในพวกยิงไมสามารถทํา
การยิงไดตลอดเขตการยิงของพวกยิง (ตัวอยางนี้ตามรูปท่ี ๖) พลปนเล็กกลผูชวยไมสามารถยิงไดตลอดเขตการยิง   
เขียนสัญลักษณแสดงท่ีมั่นและทิศทางยิงหลักของพลปนเล็กกล  ทิศเหนือแมเหล็กเพื่อใชอางและแสดงทิศทางท่ี
แทจริงของพวกยิง เสนรอบท่ีมั่นของพวกยิงโดยท่ัวไปจะเขียนตามแนวขอบดานหนา ทางปกและหลังของท่ีม่ัน
บุคคลในพวกยิง สัญลักษณแสดงขนาดของหนวยซึ่งเขียนไวท่ีเสนขอบหลัง หมายเลขแสดงหนวยตามท่ีแสดงเปน
พวกยิง ๑ หมู ๑ ยิง ใน ตามรูปท่ี ๗ เปนตัวอยางสัญลักษณท่ีจะแสดงความหมายของภาพแผนการยิงของพวกยิง  
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๗. หมูปนเล็กในการต้ังรับ (The Rifle Squad in the Defense) 
 ก. การจัดระเบียบทางพื้นดิน (Organization of the Ground) ผบ.หมวด จะจัดระเบียบของหมูโดยการ
กําหนดเขตการยิงและท่ีมั่นหลักใหกับหมู และเลือกภูมิประเทศเดนชัดเพื่อแสดงใหทราบถึงเขตจํากัดทางขางและเขต
จํากัดดานหนาของเขตการยิงของหมู ช้ีใหเห็นบริเวณบนพื้นดินท่ีหมูจะเขายึดเปนท่ีมั่น กําหนดบริเวณท่ีจะใชเปนท่ี
มั่นและทิศทางยิงหลักใหกับปนเล็กกลบางกระบอกท่ีมีความสําคัญในการต้ังรับของหมวด อาจกําหนดท่ีมั่นเพิ่มเติม
ใหกับหมูเพื่อใชปองกันปกหรือหลังท่ีมั่นการรบของหมวด (ตามรูปท่ี ๘) 
 

รูปท่ี ๖ ภาพแผนการยิงของพวกยิง 

1     1 

N 

1     1 

สัญลักษณหนวย 

ขอบดานหนา 

ดานขาง 

ทิศทางยิง 

รูปท่ี ๗ สัญลักษณภาพสเก็ตซ 
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 ข. แผนการยิง (Fire Plan) ผบ.หมู กําหนดแผนการยิงของหมู ท่ีจะทําการยิงจากท่ีมั่นใหครอบคลุม
เขตการยิงท่ี ผบ.หมวด มอบให (ตามรูปท่ี ๙) ในแผนการยิงประกอบไปดวย เขตการยิงท่ีกําหนดใหแตละ 
พวกยิง ท่ีมั่นของพวกยิง ทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล และท่ีมั่นของ ผบ.หมู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค. ท่ีมั่นของพวกยิง (Fire Team Positions) 

รูปท่ี ๙ แผนการยิงของหมู (Squad Fire Plan) 

ปนเล็กกลกระบอกสําคัญ 

รูปท่ี ๘ ท่ีม่ันของหมู 

ที่ม่ันหลักของหมู 

ที่ม่ันเพิ่มเติม 
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  ๑) ผบ.หมู จะจัดแบงและกําหนดท่ีมั่นใหพวกยิงท้ัง ๒ เขายึด ท่ีมั่นเหลานี้ตองใหสามารถทําการ
ยิงไดตลอดเขตการยิงของหมูท่ีไดรับมอบหมาย  
  ๒) โดยท่ัว ๆ ไปแลวจะวางพวกยิงเรียงกันเปนหนากระดานหันหนาเขาหาทิศทางท่ีขาศึกจะเขาตี  
ใหสามารถทําการยิงไดอยางแนนอนตอทิศทางรุกของขาศึกท่ีจะเขามายังท่ีมั่นการรบของหมวด ท่ีมั่นของบุคคล
ในพวกยิงอาจวางไวอยางไมเปนระเบียบตามลักษณะภูมิประเทศ อยางไรก็ตามตองระวังไมใหบังทางยิงกัน  
  ๓) การเลือกท่ีมั่นของพวกยิง  ตองมีการประสานกับท่ีต้ังของอาวุธประจําหนวยท่ีมาต้ังยิงในท่ีมั่น
ของหมู เพื่อใหมีการปองกันใหกับอาวุธเหลานี้  
 ง. ปนเล็กกล (Automatic Rifles) 
  ๑) ผบ.หมวด จะกําหนดบริเวณท่ีมั่นและทิศทางยิงหลักใหกับปนเล็กกลกระบอกท่ีสําคัญ  
  ๒) ผบ.หมู จะกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลแตละกระบอกท่ี ผบ.หมวด ไมไดกําหนด  
  ๓) ผบ.หมู เลือกท่ีมั่นท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหกับปนเล็กกลแตละกระบอก  
 จ. ท่ีอยูของ ผบ.หมู (Position of the Squad Leader) ปกติท่ีมั่นของ ผบ.หมู จะอยูคอนไปทางขาง
หลังของพวกยิงและอยูประมาณกึ่งกลางท่ีมั่นของหมู ท่ีอยูของ ผบ.หมู จะตองใหสามารถ.-  
  ๑) ตรวจการณไดตลอดเขตการยิงท่ีรับมอบ  
  ๒) ตรวจการณท่ีมั่นของหมูไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได โดยเฉพาะท่ีอยูของนายพวกยิง  
  ๓) รักษาการติดตอกับ ผบ.หมวด ได  
 ฉ. ภาพแผนการยิง (Fire Plan Sketch) ของหมู ผบ.หมู จะจัดทําภาพแผนการยิงข้ึน ๒ ฉบับ สงให 
ผบ.หมวด ๑ ฉบับ เพื่อให ผบ.หมวด พิจารณาใหความเห็นชอบและ ผบ.หมู เก็บไว ๑ ฉบับ  ภาพแผนการยิงจะ
ประกอบไปดวย.-   
  ๑) ท่ีมั่นและเขตการยิงของพวกยิง 
  ๒) ท่ีมั่นและทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล 
  ๓) ท่ีมั่นของ ผบ.หมู 
  ๔) เครื่องหมายแสดงทิศเหนือแมเหล็ก 
  ๕) ถาหมูปนเล็กตองใหการปองกันอาวุธประจําหนวยท่ีมาต้ังในท่ีมั่นของหมู ท่ีต้ังและภารกิจยิง
หลัก ควรแสดงไวในภาพแผนการยิงดวย (แนวยิงฉากปองกันข้ันสุดทายสําหรับปนกลและทิศทางยิงของอาวุธ
ประจําหนวยอื่น ๆ) ตามรูปท่ี ๑๐ เปนตัวอยางของภาพแผนการยิงของหมู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๒ 

1     1 2     1 
N 

รูปท่ี ๑๐ ภาพแผนการยิงของหมู (Squad Fire Plan Sketch) 
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การดําเนินการต้ังรับของหมู 
๑. ข้ันการนําหนวยในการต้ังรับ (Troop Leading Procedures in the Defense) 
 ก. กลาวท่ัวไป (General) เมื่อไดรับคําส่ังจาก ผบ.หมวด  ผบ.หมูจะดําเนินการนําหนวยตามข้ันตอนเพื่อ
ใชเวลา ยุทโธปกรณและกําลังไดดีท่ีสุด ดวยการใชประโยชนจากข้ันการนําหนวย การประมารการณท่ีอยูในเกณฑ
ท่ีสมบูรณ  หลังจากนั้น ผบ.หมูจะออกคําส่ังต้ังรับ  ตอไปนี้เปนรายละเอียดท่ีจะมีอยูในคําส่ังยุทธการ ๕ ขอ.-  
  ๑) ขาวสารเกี่ยวกับขาศึก ท่ีต้ังและหนาท่ีของหนวยขางเคียง และท่ีต้ังอาวุธสนับสนุนในพื้นท่ีของ
หมู  
  ๒) ภารกิจของหมู  
  ๓) ท่ีมั่นและเขตการยิงของแตละพวกยิง และทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลแตละกระบอก  
  ๔) การมอบอาวุธเบาโจมตี ซึ่งมีท่ีมั่นท่ีสามารถควบคุมแนวทางเคล่ือนท่ีของยานเกราะ ใหกับคนในหมู 
  ๕) การจัดระเบียบบนพื้นดิน ลําดับงานต้ังรับ การระวังปองกันของหมู และคําแนะนําอื่น ๆ ท่ี 
ผบ.หมูเห็นวาจําเปน  
  ๖) รายละเอียดเกี่ยวกับการธุรการและสงกําลังบํารุง เชน การสงกระสุนเพิ่มเติม ท่ีอยูของเจาหนาท่ี
พยาบาลและท่ีต้ังท่ีพยาบาล  
  ๗) สัญญาณท่ีนัดหมาย เชน ควันและการสองสวาง สัญญาณเสียง การเปดฉากการยิงหรือการยิง
ฉากปองกันข้ันสุดทาย ท่ีอยูของ ผบ.หมู และ ผบ.หมวด  
 ข. คําแนะนํา (Guidance) สําหรับระเบียบการนําหนวยดูไดจากภาคผนวก ค  การประมาณการณดู
ในภาคผนวก ง และคําส่ังยุทธการ ๕ ขอ ดูในภาคผนวก จ  
๒. แผนต้ังรับของหมู (Squad Plan of Defense) เมื่อไดออกคําส่ังต้ังรับของหมูไปแลว ผบ.หมูจะกําหนด
ท่ีต้ังของพวกยิงในท่ีท่ีจะคุมครองเขตการยิงท่ีไดรับมอบ  กอนเริ่มตนจัดเตรียมท่ีมั่น ผบ.หมูจะตรวจสอบเขต
การยิงแตละพวกยิงและตรวจสอบวาสามารถตรวจการณเขตท่ีรับมอบไดหรือไม ระหวางการตรวจสอบท่ีม่ัน 
ผบ.หมู ตองมั่นใจวาเขตการยิงท่ีกําหนดใหพวกยิงนั้น คาบเกี่ยวกันและทําการยิงไดอยางหนาแนนเพียงพอตอ
แนวทางเคล่ือนท่ีท่ีขาศึกนาจะใช ผบ.หมูมีความรับผิดชอบระหวางการจัดเตรียมท่ีมั่นดังนี้.-  
  ๑) รวมกับนายพวกยิง ตรวจสอบท่ีมั่นของแตละคนในพวกยิง ตรวจวาแตละคนทําการยิงได
ครอบคลุมเขตการยิงของพวกยิง  
  ๒) เลือกท่ีมั่นสําหรับปนเล็กกล และตรวจสอบวาปนเล็กกลแตละกระบอกจะทําการยิงไดครอบคลุม
เขตการยิงของพวกยิงท่ีมอบให  
  ๓) การกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลแตละกระบอกตองสามารถครอบคลุมแนวทางเคล่ือนท่ี 
ท่ีขาศึกนาจะใช มั่นใจวามีการกําหนดทิศทางยิงหลักในเขตการยิงของพวกยิง  
  ๔) ประสานกับเจาหนาท่ีอาวุธประจําหนวยท่ีมาต้ังในท่ีมั่นของหมู  
  ๕) ใหคําแนะนําในการจัดเตรียมหลุมบุคคล  
  ๖) จัดใหมีการระวังปองกัน โดยทําสัญญาณเตือนหรือท่ีตรวจการณ  
  ๗) ประสานการใชมาตรการระวังปองกัน ผบ.หมู และ ผบ.หมวดท่ีอยูขางเคียง  
  ๘) ตรวจการณท่ีมั่นใหแนใจวา การพรางและท่ีกําบังเหนือศีรษะไดจัดทําไวเพียงพอ  
  ๙) ใหคําแนะนําในการจัดเตรียมท่ีมั่นเพิ่มเติม  
  ๑๐) จัดต้ังระบบสัญญาณสําหรับควบคุมการยิง  
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 ก. สัญญาณเริ่มยิง (Signal to Commence Firing) ตามปกติการจัดต้ังเขตจํากัดดานหนาเพื่อ
กําหนดระยะหางท่ีพวกยิงจะเปดฉากการยิง สําหรับปนเล็กและปนเล็กกลระยะนี้อาจเพิ่มไกลออกไปจนถึง
ระยะยิงหวังผล  ภูมิประเทศท่ีเดนชัดจะถูกเลือกและกําหนดใหเปนท่ีสังเกตของเขตจํากัดดานหนา เมื่อฝายเขา
ตีเคล่ือนท่ีผานแนวนี้เขามาก็จะตกอยูภายใตการยิง  แนวท่ีกําหนดเพื่อควบคุมการยิงนี้ทําใหมีลักษณะเปน
รูปธรรมเพื่อความมั่นใจวาปนเล็กจะไมเปดฉากการยิงกอนเวลาสมควร หรือเริ่มยิงชาเกินไป 
 ผบ.หมู อาจชะลอการเปดฉากการยิง โดยใหพวกยิงทําการยิงเมื่อขาศึกเขามาใกลกวาระยะยิงหวังผล
สูงสุดของปนเล็ก แลวจึงทําการยิงอยางรุนแรงเพื่อผลของการจูโจมก็ได ในกรณีเชนนี้จะตองกําหนดสัญญาณ
เริ่มยิงข้ึนใหม เมื่อ ผบ.หมู กําหนดสัญญาณเริ่มยิง เครื่องยิงลูกระเบิด M 203 จะทําการยิงในจังหวะชา (๕ - ๗ 
นัด/นาที) ปนเล็กกลจะทําการยิงในจังหวะตอเนื่อง (SAW 85 นัด/นาที) ผบ.หมู จะพิจารณาและตกลงใจวา
อัตราการยิงเทาไรจึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ  ถาขาศึกใกลเขามาอัตราการยิงจะเพิ่มข้ึน  
 ข. สัญญาณเริ่มยิงฉากปองกันข้ันสุดทาย (Signal to Commence Final Protective Fires) การยิง
ปองกันข้ันสุดทายเปนการรวมการยิงของปนกล ค.และป. สวนปนเล็กกล ปนเล็กและ M 203 ตองมีการ
จัดเตรียมและตกลงสัญญาณเริ่มยิงไวลวงหนา ซึ่งอาจใชเครื่องสัญญาณควันสีหรือแสง หรือใชสัญญาณเสียง ซึ่ง
จะสงถึง ผบ.หมู โดย ผบ.หมวด  เมื่อเริ่มสัญญาณ ปนเล็กและ M 203 ทําการยิงจังหวะชา ปนเล็กกลจะเพิ่ม
อัตราการยิงจนถึงจังหวะยิงเร็ว เนื่องจากหมูตองเพิ่มอัตรายิงถึงจังหวะยิงเร็ว ถาขาศึกเขามาใกลปนเล็กกลอาจ
ทําการยิงจังหวะเร็ว หรือคอนขางเร็วกอนท่ีจะเริ่มสัญญาณยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย  
 ค. สัญญาณเลิกยิงฉากปองกันข้ันสุดทาย (Signal to Cease Final Protective Fires) ตองเตรียม
กําหนดสัญญาณเพื่อใชเลิกยิงฉากปองกันข้ันสุดทาย เมื่อขาศึกท่ีเขาตะลุมบอนไดถูกขับไลก็จะใหสัญญาณเลิก
ยิงฉากปองกันข้ันสุดทาย ปนเล็กและ M 203 อาจทําการยิงตอไปในจังหวะชา ปนเล็กกลอาจกลับมายิงจังหวะ
ตอเนื่อง  อัตราการยิงจะถูกกําหนดโดย ผบ.หมู  แตตองเพียงพอท่ีจะทําลายขาศึกท่ีเหลือหนาท่ีมั่นของหมู  
ผบ.หมู ตกลงใจกําหนดอัตราการยิงเพื่อประกันความปลอดภัยเมื่อจะเลิกยิงท้ังหมู  
๓. การระวังปองกันของหมู (Squad Security) หมูปนเล็กจะจัดกําลังยามระวังปองกันของตนโดยรักษาการ
ตรวจการณอยางตอเนื่องไปขางหนา, ทางปกและขางหลัง ตองจัดเตรียมกําลังไวอยางเพียงพอตลอดเวลา
เพื่อใหมีระบบเตือนใหทราบถึงการปฏิบัติทางอากาศและพื้นดินของขาศึก สําหรับภูมิประเทศเปดเวลากลางวัน 
ยาม ๑ คนตอ ๑ หมู นับวาเพียงพอ ในสภาพทัศนวิสัยจํากัดมักจะกําหนดยาม ๑ คนตอ ๑ พวกยิง ควรเปล่ียน
ยามทุก ๒ ช่ัวโมงท้ังกลางวันและกลางคืน เพื่อมั่นใจวายามจะต่ืนตัวตลอดเวลา กอนจัดใหเขายามจะตองทราบ
ถึงท่ีต้ังและการปฏิบัติของฝายเดียวกัน (รวมถึงการลาดตระเวน) และทราบเกี่ยวกับกําลังขาศึก สัญญาณพวก
และสัญญาณผาน ท่ีอยู ผบ.หมู ท่ีอยู ผบ.หมวด และท่ีต้ัง ทก.รอย ปกติยามจะใชปนเล็กกล  
๔. การจัดระเบียบทางพื้นดิน (Organization of the Ground) 
 ก. กลาวท่ัวไป (General) การจัดระเบียบทางพื้นดินจะเริ่มตนทันทีท่ีคนในหมูไดรับมอบเขตการยิง 
ซึ่งรวมถึงกิจตอไปนี้  
  ๑) สวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณ (Posting security) ไดแกท่ีฟงการณ ท่ีตรวจการณ ยามคอยเหตุ 
และลาดตระเวนขนาดยอย) (listening posts, observation posts, Security posts, patrols) 
  ๒) ท่ีต้ังอาวุธกล (Positioning automatic weapons) 
  ๓) การถากถางพื้นยิง (Clearing fields of fire) 
  ๔) การขุดหลุมบุคคล (Digging fighting holes)  
  ๕) การสรางส่ิงกีดขวาง (Constructing obstacles) 
  ๖) การจัดเตรียมท่ีมั่นเพิ่มเติม (Selecting supplementary fighting positions) 
  ๗) มาตรการการพราง (Camouflage measures) 
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 ข. การระวังปองกัน (Posting Security) การระวังปองกันในการต้ังรับจะประกอบไปดวยมาตรการท่ี
กําหนดข้ึนเพื่อปองกันการจูโจมและตอตานการหาขาวการต้ังรับจากฝายของเราของขาศึก การระวังปองกัน
รอบตัวและการปองกันการจูโจมจะบรรลุผลโดย.-  
  ๑) จัดต้ังยามเพื่อการระมัดระวังและต่ืนตัว  
  ๒) ควบคุมวินัยเกี่ยวกับเสียงและแสง  
  ๓) จํากัดการเคล่ือนไหวภายในท่ีมั่นของหมูใหมีนอยท่ีสุด  
 ค. ท่ีต้ังยิงปนเล็กกล (Positioning Automatic Rifles) ปนเล็กกลจะถูกต้ังยิงในท่ีซึ่งสามารถควบคุม
แนวทางเคล่ือนท่ีท่ีจะเขามายังพื้นท่ีของหมู และสามารถทําการยิงไดครอบคลุมเขตการยิงของพวกยิง อํานวย
ตอการยิงสนับสนุนพวกยิงขางเคียง และทําการยิงฉากปองกันข้ันสุดทายอยางไดผล  
 ง. การถากถางพื้นยิง (Clearing fields of fire) การถากถางพื้นยิงขางหนาท่ีมั่นแตละแหง คําแนะนํา
ตอไปนี้ตองนํามาเปนขอสังเกต  
  ๑) ไมเปดเผยท่ีมั่นของหมูมากเกินไปหรือขาดความระมัดระวังตอการเปดเผยตัว (ตามรูปท่ี ๑)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิประเทศกอนการถากถาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถากถางท่ีผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถากถางท่ีถูก 
 

รูปท่ี ๑ การถากถางพื้นยิง 
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  ๒) เริ่มถากถางพื้นยิงจากบริเวณใกลท่ีมั่นและทําตอไปขางหนาจนถึงเขตจํากัดของระยะยิงหวัง
ผลปนเล็ก  
  ๓) ในทุกกรณีตองเหลือตนไมหรือพุมไมท่ีข้ึนตามธรรมชาติไวบาง เพื่อปกปดท่ีมั่น  
  ๔) ในพื้นท่ีปาไมหนาแนน ควรตัดกิ่งตาง ๆ ของตนไมใหญออก บางทีอาจจําเปนตองโคนตนไมท่ี
ขาศึกอาจใชเปนจุดอางในการยิง  
  ๕) ในพื้นท่ีปาทึบ การถากถางพื้นยิงใหราบเรียบอาจทําไมไดหรือตองคงสภาพไว จากขอจํากัด
ดังกลาว จึงทําเพียงถากถางตนไมเล็ก ๆ และตัดกิ่งไมท่ีเกะกะใหบางลง ควรถากถางชองแคบ ๆ ไวสําหรับการ
ยิงของอาวุธกล  
  ๖) หากทําไดใหทําลายกําแพงและส่ิงปลูกสรางขางหนาท่ีมั่น ท่ีกีดขวางพื้นยิงหรือเปนประโยชน
ตอการกําบังและซอนพรางของขาศึก  
  ๗) กิ่งไมพุมไมท่ีตัดแลว ตองนําไปไวท่ีท่ีไมชวยการซอนพรางใหกับขาศึกหรือเปดเผยท่ีมั่นของหมู  
  ๘) นายพวกยิงตองระมัดระวังอยางมากท่ีสุด เพื่อมั่นใจวาไมมีส่ิงกีดขวางในพื้นยิงท่ีจะทําใหลูก
ระเบิดยิง M 203 ระเบิดกอนเวลา  
 จ. การขุดหลุมบุคคล (Digging fighting holes) การขุดหลุมบุคคลจะจัดทําในท่ีมั่นของทหารทุกคน 
หลุมบุคคลจะใหการปองกันไดอยางดีจากการยิงของปนเล็ก สะเก็ดระเบิด การยิงและท้ิงระเบิดทางอากาศ  ผล
การทําลายของอาวุธนิวเคลียรและการบดขยี้ของรถถัง  ถาหนวยเหนือไมกําหนดไว ผบ.หมู จะเปนผูกําหนด 
ผบ.หมู จะเปนผูเลือกวาจะใชหลุมบุคคลแบบใด หลุมบุคคลเด่ียวและคูเปนแบบมูลฐานท่ีจะเลือกใชข้ึนอยูกับ
ความแข็งแรงของหมู  พื้นยิง  ขนาดของเขตการยิงและขวัญของคนในหมู อยางไรก็ตามหลุมบุคคลคูจะชวยให
ทหารไดมีโอกาสพัก ขณะท่ีอีกคนหนึ่งใหการระวังปองกันตอเขตท่ีรับมอบขางหนา  
  ๑) หลุมบุคคลเด่ียว (One-Man Fighting Hole) 
   ก) ขนาด (Dimensions) ขนาดตลอดจนรูปรางของหลุมบุคคลเปนผลมาจากขอพิจารณา
สําคัญ คือเล็กท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เปดเผยตอการเปนเปาการยิงของขาศึกนอยท่ีสุด กวางพอกับชวงไหลท่ีคน
ประจําหลุมจะนั่งบนท่ียืนยิง  ยาวพอท่ีจะใชพล่ัวสนามขุดลงไดและมีความลึกอยางนอย ๔ ฟุต จากท่ียืนยิงท่ีจะ
สามารถเล็งอาวุธของคนประจําหลุมบุคคลได  
    (๑) บอดักน้ํา (Water Sump) ตํ่าลงไปดานหนึ่งจากท่ียืนยิงจะเปนท่ีรวมน้ําและใชเปนท่ี
วางสําหรับวางเทาของทหารขณะนั่งบนท่ียืนยิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลุมบุคคลเด่ียว (ภาพทางขาง) 
 

ระดับพื้นดิน 

 

หลุมดักระเบิด 

 

มูลดิน 

 

ขึ้นอยูกับ 
ความสูง 
ของทหาร 
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หลุมบุคคลเด่ียว (ภาพทางด่ิง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลุมบุคคลเด่ียวในการปองกันรถถัง 
 

    (๒) หลุมดักระเบิด (Grenade Sump) หลุมกลมสําหรับพักลูกระเบิด จะถูกขุดท่ีผนังของ
หลุมบุคคลดานขาศึกจะมีระดับตํ่ากวาบอดักน้ํา หลุมดักระเบิดควรมีรูปทรงกระบอก มีขนาดปากหลุมกวาง
พอท่ีใบพล่ัวจะขุดลงไดความแคบประมาณ ๕ นิ้ว (เสนผาศูนยกลาง) ท่ีกนหลุมลาดลงประมาณ ๓๐ องศา และ
ควรลึกเทาท่ีทหารจะขุดได 
   ข) รายละเอียดในการสราง (Details of Construction) เกือบทุกชนิดของดินท่ีขุดหลุมบุคคล 
จะใหการปองกันการบดขยี้ของรถถัง โดยคนประจําหลุมหมอบใหตํ่ากวา ๒ ฟุต จากระดับผิวพื้นดิน ในสภาพ
ดินออนหรือดินทรายจําเปนตองทําการเสริมผนังเพื่อปองกันการพังของดิน ดินท่ีขุดออกมาถมเปนมูลดินรอบ
ปากหลุมกวางประมาณ ๓ ฟุต และสูง ๑/๒ ฟุต หางจากปากหลุมพอท่ีทหารจะวางศอกทําการยิงได  ถาตองใช
ผิวหญาหรือผิวดินพรางมูลดินตองขุดผิวดินท่ีปกคลุมออกใหพอเสียกอน ทําการพรางใหเรียบรอยนําผิวดินท่ีขุด
ไวพรางมูลดินเพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับผิวพื้นดินรอบขาง  

ระยะปลอดภัยต่ําสุด 60 ซม. 
เพื่อปองกันจากสายพานรถถัง 
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   ค) การพรางท่ีกําบังเหนือศีรษะ (Camouflaged Overhead Cover) เปนความตองการท่ี
จะตองนําดินท่ีเหลือจากการขุดออกไปท้ิงในท่ีท่ีไมสังเกตเห็น ทําการเสริมและพรางท่ีกําบังเหนือศีรษะใชทอนไม 
ดิน หญาหรือวัสดุอื่น ๆ ท่ีหาไดเสริมความแข็งแรงท่ีกําบังศีรษะ เพื่อปองกันการแตกอากาศจากการยิง ป.  
  ๒) หลุมบุคคลคู (Two-Man Fighting Hole) หลุมบุคคลคูประกอบไปดวยหลุมบุคคลเด่ียวอยูชิด
กัน ๒ หลุม เนื่องจากมีความยาวมากกวาหลุมบุคคลเด่ียวจึงใหการปองกันการบดทับของรถถังไดนอยกวา หาก
รถถังวิ่งตามแกนยาวของหลุม ปองกันการยิงและท้ิงระเบิดจากเครื่องบินและสะเก็ดระเบิดไดนอยกวา ขอดีของ
หลุมบุคคลคูคือชวยใหมีการตรวจการณไดอยางตอเนื่องใหเกิดความอุนใจและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการ
แบงปนกระสุนและระเบิด ตอกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลุมบุคคลคู 
 

 ฉ. การสรางส่ิงกีดขวาง (Constructing Obstacles) หมูอาจไดรับคําส่ังใหสรางส่ิงกีดขวาง เชน รั้ว
ลวดหนาม ทอนไมหรือกิ่งไมปดกั้น คู และสนามทุนระเบิดเรงดวน และอาจไดรับคําส่ังใหสรางเสริมเครื่องกีด
ขวางธรรมชาติเชน เสริมความลึกของแหลงน้ําและฝงแมน้ํา ปกติเครื่องกีดขวางปองกันรถถังและเครื่องกีดขวาง
เพิ่มเติมอื่น ๆ จะจัดสรางโดยทหารชาง เมื่อมีการสรางส่ิงกีดขวางท่ีมีผลตอการปองกันของหมูแลว ผบ.หมู ตอง
เช่ือใจวา.-  
  ๑) ส่ิงกีดขวางอยูพนระยะขวางระเบิดไปยังท่ีมั่นบุคคลในหมู  
  ๒) ส่ิงกีดขวางไดรับการคุมครองดวยการยิง  
 ช. การเลือกท่ีมั่นเพิ่มเติมและท่ีม่ันสํารอง (Selecting Supplementary and Alternate Fighting 
Positions) หมูจะเตรียมท่ีมั่นเพิ่มเติมและจัดระเบียบเชนเดียวกับท่ีมั่นหลัก แตมีทิศทางปองกันแตกตางกัน ถา
มีอาวุธประจําหนวยมาสมทบหรือมาปฏิบัติงานในท่ีมั่นของหมู ควรจัดเตรียมท่ีมั่นสํารองสําหรับอาวุธประจํา
หนวยดวย 
 ซ. มาตรการการพราง (Camouflage Measures) การซอนพรางจากการตรวจการณทางอากาศและ
พื้นดินของขาศึกเปนส่ิงสําคัญในการเลือกและจัดระเบียบท่ีมั่นแตละแหง หมูตองใชประโยชนในการซอนพรางจาก
ธรรมชาติทุกโอกาสท่ีทําไดจะใชมาตรการการพรางทันทีท่ีเขาท่ีมั่นและจะใชตลอดท่ีตองอยูในท่ีมั่น มาตรการการ
พรางท่ีสําคัญคือ.-  
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  ๑) ไมเปดเผยท่ีมั่นโดยการถากถางพื้นยิงมากเกินไป หรือปราศจากความระมัดระวัง  
  ๒) การพรางมูลดินหลุมบุคคลใหใชผิวหญา หรือหนาดินเดิมท่ีขุดออกทําการพราง  
  ๓) ดินท่ีขุดข้ึนมาจากหลุมบุคคลและไมไดใชทํามูลดิน ใหนําใสกระสอบทราย ไวใตรมไม ทางเดิน 
หรือถนนดิน ท้ิงลงลําธารหรอืสระ หรือจัดการพรางเสีย  
  ๔) หลีกเล่ียงการขุดดินใกลพุมไมหรือตนไมท่ีอยูโดดเด่ียว  
  ๕) ซอนหลุมบุคคลจากการตรวจการณดวยการพางดานบน สรางท่ีกําบังจากวัสดุธรรมชาติ  
  ๖) เปล่ียนวัสดุธรรมชาติท่ีใชพราง กอนท่ีจะเห่ียวหรือเปล่ียนสี  
  ๗) หลีกเล่ียงการทําใหเกิดเสนทางใหมใกลท่ีมั่น ใชเสนทางเกาในการเขาและออกจากท่ีมั่น  
  ๘) หลีกเล่ียงการท้ิงส่ิงของไวใกลท่ีมั่น เชนกระดาษ กระปอง และส่ิงสกปรกอื่น ๆ  
๕. คําสั่งต้ังรับของหมู (Squad Defense Order) ผบ.หมู จะออกคําส่ังต้ังรับของหมูโดยใชแบบมาตรฐาน
ของคําส่ังยุทธการ ๕ ขอ (Five-paragraph order format) ดูในภาคผนวก จ  ตอไปนี้เปนตัวอยางคําส่ังต้ังรับ
ของ ผบ.หมู ๓ เริ่มใหคําส่ังดวยการช้ีแจงลักษณะภูมิประเทศ.-  
 (ช้ีแจงลักษณะภูมิประเทศ) “ทางนี้คือทิศเหนือ (ช้ีใหดู) แนวลําธารอยูขางหนา ถนนอยูดานซาย นั่น
คือสะพานท่ีถูกทําลายและปาทางดานซาย”  
 ๑. สถานการณ 
  ก. กําลังฝายขาศึก กําลังฝายขาศึกสนับสนุนดวยรถถัง ปนใหญ และเครื่องบิน คาดวาจะเขาตีจาก
ทิศทางนี้ (ช้ีใหดู) เวลาใดเวลาหนึ่งหลังเท่ียงคืน คืนนี้  
  ข. กําลังฝายเรา  
   ๑) หมวดของเรา จะทําการต้ังรับ ณ เนินสูงขางแนวถนน (ช้ีใหดู) ไปทางขวา ๕๐๐ เมตร  
(ช้ีใหดู) ไปตามลาดหนาเนิน (ช้ีใหดู)  
   ๒) หมู ๒ อยูต้ังรับทางดานซาย 
   ๓) หมวด ๒ อยูทางขวาของหมูเรา  
   ๔) สวนระวังปองกันของหมวดขณะนี้อยูขางหนาหมูของเรา จะถอนตัวตามแนวถนนคาดวาจะ
ถอนตัวในคืนนี้ ถาทราบวาขาศึกจะเขาตี ผมจะแจงใหทุกคนทราบโดยเร็วท่ีสุด ใหมั่นใจวาทุกคนจะไดรูกอน
และขาศึกจะถูกขับไลไป 
    ๕) มีหมูปนกลในพื้นท่ีหมวด ๒ ทําการยิงไปทางซายผานหนาหมูเราและปนกลอีก ๑ หมู ใน
พื้นท่ีของหมู ๑ ทําการยิงไปทางขวาผานหนาหมูเรา  
    ๖) ชุดโจมตี SMAW ๒ ชุดจะต้ังยิงในพื้นท่ีของหมูเราอยูทางขวาของถนน ทําการยิงไปยังถนน  
    ๗) ค.ทําการยิงฉากปองกันข้ันสุดทายท่ีแนวลําธารและ 
    ๘) ป.ยิงฉากปองกันข้ันสุดทายบริเวณแนวถนน 
  ค. หนวยข้ึนสมทบและแยกออก : ไมมี 
 ๒. ภารกิจ : หมู ๓ จัดท่ีมั่นต้ังรับเปนสวนหนึ่งของท่ีมั่นการรบของหมวดจากทางขวาของถนนรอบ
สันลาดเนินรวมไปถึงเนินเต้ียทางขวา เขตการยิงของหมูเราคือพื้นท่ีระหวาง โคงลําธารทางขวา (ช้ีใหดู) ไปถึง
แนวชายปาดานซาย (ช้ีใหดู)  
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 ๓. การปฏิบัติ 
  ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ 
   ๑) กลยุทธ : หมู ๓ จัดการต้ังรับโดยวางกําลัง ๒ พวกยิงเคียงกัน ทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล 
๑ กระบอก ยิงตามแนวรองลําธาร กระบอกท่ี ๒ ยิงไปยังทางดินท่ีสันลาดเนินทางขวา 
   ๒) การยิง : ใชการยิงสนับสนุนท่ีมีสนับสนุนการต้ังรับ ยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย และ
สนับสนุนการตีโตตอบตอการเจาะแนวของขาศึก  
  ข. พวกยิง ๑ อยูทางซาย ทําการต้ังรับจากเนินเต้ียรอบสันลาดเนินมาถึงตอไม  เขตการยิงจากโคง
ลําธารในพื้นท่ีหมู ๒ ไปทางขวา ถึงหินกอนใหญ (ช้ีใหดู) พลปนเล็กกลมีทิศทางยิงหลักท่ีหนาเนินเต้ียต้ังยิงจาก
ตนไมตาย (ช้ีใหดู) 
  ค. พวกยิง ๒ อยูทางดานขวา ทําการต้ังรับจากตอไมรวมไปถึงพุมไมท่ีอยูกลางสันเนิน (ช้ีใหดู) 
เขตการยิงจากสะพานท่ีถูกทําลายทางซายไปถึงพุมไมในรองลําธาร (ช้ีใหดู) วางปนเล็กกลไวตรงนี้ มีทิศทางยิง
หลักไปท่ีทางเดินกลางสันลาดเนิน  (ช้ีใหดู)  จัดกําลัง ๑ คน ทําหนาท่ีระวังปองกันขณะหมูกําลังขุดดินทําการ 
ต้ังรับ ทําหนาท่ีระวังปองกันอยูท่ีเนินสูง และคอยระวังโดยเฉพาะท่ีรองลําธาร ใหปนเล็กกลไวกับยามระวัง
ปองกันดวย จะจัดคนเปล่ียนใน ๑ ช่ัวโมง  
  ง. แนะนําในการประสานงาน  
   ๑) ผมจะกําหนดท่ีต้ังของท่ีมั่นเพิ่มเติมภายหลัง  
   ๒) หลังจากท่ีผมตรวจท่ีมั่นของแตละคนและเขตการยิงของพวกเราแลวเราจะถากถางพื้นยิง
ขุดหลุมบุคคลเด่ียวและทําท่ีกําบังเหนือศีรษะจัดการพรางไปพรอมกันดวย นายพวกยิงมอบหมายใหดี ผมได
ประสานเขตการยิงกับหมู ๒ ทางซายและหมวด ๒ ทางขวาเรียบรอยแลว  
   ๓) เปดฉากการยิงเมื่อขาศึกผานแนวชายปาขางหนาเราเขามา  
 ๔. ธุรการและการสงกําลังบํารุง  
  ก. เสบียงและน้ําจะจายใหกอนมืด 
  ข. เบิกระเบิดขวางไวคนละ ๔ ลูก  
  ค. ท่ีพยาบาลกองพัน อยูท่ีแนวถนน ไปขางหลังประมาณ ๘๐๐ เมตร เจาหนาท่ีพยาบาลของ
หมวดอยูใกลกับ ทก.หมวดตรงนั้น (ช้ีใหดู)  
  ง. เชลยศึกท่ีจับไดสงมาท่ีขาพเจา  
 ๕. การบังคับบัญชาและการส่ือสาร  
  ก. การส่ือสาร   

   ๑) สัญญาณผาน ถาม “กันยา”  ตอบ “หมูหัน”  
   ๒) สัญญาณเริ่มฉากยิงปองกันข้ันสุดทายคือพลุดาวชอสีแดง   สัญญาณเลิกยิงฉากปองกันข้ัน
สุดทายคือพลุดาวชอสีน้ําเงิน 
  ข. การบังคับบัญชา  
   ๑) ผบ.หมวด ของเราอยูท่ีแนวชายปาขางหลังทางขวาของเรา (ช้ีใหดู)  
   ๒) ผมจะอยูตรงนี้ ดานหลังประมาณกึ่งกลางหมู 
     “ ใครมีคําถามบาง ? ..... ขณะนี้เวลา ๑๔๐๐ ..... เชิญแยก”  
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๖. การดําเนินการต้ังรับ (Conduct of the Defense) 
 ก. การยิงเตรียมของขาศึก (Enemy Preparatory Bombardment) ปกติแลวขาศึกจะทําการยิง
กอนเขาตีดวยอาวุธบางชนิดหรือทุกชนิดคือ ป. ป.เรือ  ค. ปนกล รถถังและเครื่องบิน ระหวางการยิงของขาศึก
หมูจะเขาท่ีกําบังในหลุมบุคคล ระวังขาศึกขางหนา ทางปกและขางหลัง ซึ่งจะเขามาหลังการยิงสนับสนุน  
 ข. การเปดฉากและควบคุมการยิง (Opening Fire and Fire Control) หมูจะรอการยิงตอขาศึกจน
เขามาในระยะยิงหวังผลของปนเล็กจากท่ีมั่นของหมู ทุกคนในหมูจะเปดฉากการยิงตอขาศึกท่ีเคล่ือนท่ีเขามา
ตามคําส่ังของ ผบ.หมู หรือเมื่อขาศึกผานแนวท่ีกําหนดไว  ปกติจะใชเขตจํากัดดานหนาของเขตการยิงของพวก
ยิง ปนเล็กทําการยิงจังหวะชา เมื่อขาศึกเขามาในระยะยิงของ M 203 นายพวกยิงจะยิงลูกระเบิดยิงในจังหวะ
ยิงชา  ปนเล็กกลปกติจะยิงในจังหวะตอเนื่อง  ผบ.หมู จะเปนผูกําหนดอัตราการยิงท่ีเหมาะสมตามสถานการณ 
พลปนเล็กกลใหความสําคัญในการยิงเปนอันดับแรกตออาวุธกล เครื่องยิงจรวด และอาวุธประจําหนวยอื่น ๆ 
ของขาศึก  เมื่อหมูเปดฉากการยิงการควบคุมจะสงผานมายังนายพวกยิง  นายพวกยิงจะปฏิบัติตามแผนของ 
ผบ.หมู ท่ีกําหนดไวลวงหนา กําหนดเปาหมายข้ึนใหม เปล่ียนอัตราการยิงเมื่อจําเปนและใหคําส่ังหยุดยิงเม่ือ
การเขาตีถูกทําลาย  ความมุงหมายของหมูคือทําลายการเขาตีของขาศึกใหไกลจากท่ีมั่นของหมูใหมากท่ีสุด
เทาท่ีกระทําได ถาขาศึกยังไมถูกหยุดและยังเคล่ือนท่ีใกลเขามายังท่ีมั่นของหมู พลปนเล็กกลจะเพิ่มอัตราการยิง
ไปเรื่อย ๆ ตอขาศึกท่ีใกลเขามานั้น  
 ค. การยิงฉากปองกันข้ันสุดทาย (Final Protective Fires) ถาการเขาตีของขาศึกไมถูกทําลาย และ
เริ่มเขาตะลุมบอนก็จะมีการรองขอการยิงฉากปองกันข้ันสุดทาย การยิงฉากปองกันข้ันสุดทายเปนความ
พยายามครั้งสุดทายท่ีจะหยุดขาศึกกอนเขามาถึงท่ีมั่นการรบของหมวด เมื่อมีการขอการยิงฉากปองกันข้ัน
สุดทาย ทุกคนในหมูทําการยิงในเขตการยิงท่ีไดรับมอบ (ปกติคือเขตการยิงของพวกยิง) ปนเล็กและ M 203 ยิง
ตอไปในจังหวะชา พลปนเล็กกลเพิ่มการยิงจนถึงจังหวะเร็ว หรือถายังไมทําการยิงจังหวะเร็วก็จะทําการยิง
จังหวะตอเนื่อง   เมื่อมีการขอยิงฉากปองกันข้ันสุดทาย พลปนเล็กทําการยิงตอขาศึกภายในเขตการยิงของพวก
ยิง นายพวกยิงทําการยิง M 203 ตอขาศึกท่ีเปนกลุมกอนภายในเขตการยิง ปกติท่ีหมายเปนกลุมกอนท่ีใหญ
ท่ีสุดและใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ เปาหมายตามแนวทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล  
 ง. ถาขาศึกเขามาถึงท่ีมั่นของหมู (Enemy Reaches the Fighting Squad's Position) ทหารราบ
ขาศึกท่ีเขามาถึงท่ีมั่นของหมูจะถูกขับไลดวยการยิง ระเบิดขวาง ดาบปลายปนและการตอสูมือเปลา 
ความสําเร็จของการต้ังรับข้ึนอยูกับการตอสูอยางเหนียวแนนของหมูปนเล็กแตละหมู การยืนหยัดตอสูของหมู
ในแนวหนาจะแยกรูปขบวนเขาตีของขาศึกออก ทําใหเปนจุดออนตอการตีโตตอบของฝายเรา หมูจะไมถอนตัว
เปนอันขาดยกเวนเมื่อไดรับคําส่ังจากหนวยเหนือ  
๗. การต้ังรับตอการเขาตีของยานเกราะ (Defense Against Mechanized Attack) เมื่อรถถังหรือ
ยานพาหนะหุมเกราะอื่น ๆ สนับสนุนการเขาตีของทหารราบขาศึก เปาหมายหลักของหมูคือทหารราบขาศึกท่ีเดิน
เทา อยูในรถลําเลียงหุมเกราะ (APCs)  หรือรถยนตบรรทุก  ถาทหารราบขาศึกอยูในรถยนตบรรทุกก็จะทําการยิง
ดวยอาวุธปนเล็ก ถาอยูในรถลําเลียงหุมเกราะใหทําการตอสูดวยปนเล็กใชกระสุนเจาะเกราะ (ถาทําได) และ
ดวยอาวุธเบาโจมตี (LAW) ความมุงหมายคือทําใหการเคล่ือนท่ีของทหารราบขาศึกชาลงดวยการทําใหลงจาก
ยานพาหนะ ถาไมมีทหารราบขาศึกเปนเปาหมาย หมูอาจใชปนเล็กและอาวุธเบาโจมตีทําการยิงไปยังอุปกรณ
เล็งยิง หรือชองมองของยานหุมเกราะขาศึก ใชอาวุธเบาโจมตีทําลายรถถังขาศึกหรือทําความเสียหายตอระบบ
สายพานซึ่งเปนจุดท่ีทําใหรถถังไมสามารถเคล่ือนท่ีได ไมมีเหตุผลอื่นท่ีหมูจะเปล่ียนความมุงหมายเดิมจากการ
ตอสูและทําลายทหารราบขาศึก  ตองพยายามทุกอยางเพื่อแยกรถถังออกจากทหารราบขาศึก เพราะเมื่อรถถัง
ขาศึกผานท่ีมั่นของหมูก็จะเปนจุดออนอยางยิ่งตออาวุธประจําหนวยตอสูรถถังของฝายเราท่ีวางไวในการ
สนับสนุนทหารราบ  
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๘. การยายเขาท่ีม่ันเพิ่มเติม (Movement to Supplementary Fighting Positions) ถาขาศึกเจาะท่ีมั่น
ของหมูขางเคียงเขามาได ผบ.หมู จะยายการยิงบางสวนของหมูไปยังพื้นท่ีท่ีถูกเจาะและถาจําเปนก็จะยายกําลัง
บางสวนไปยังท่ีมั่นเพิ่มเติมเพื่อปองกันการคุกคามทางปก  ถาท่ีมั่นของหมูถูกคุกคามจากการเขาตีทางดานหลัง
ของหมู ผบ.หมู ก็จะยายกําลังบางสวนไปยังท่ีมั่นเพิ่มเติมขางหลัง  กอนยายกําลังไปเขาท่ีมั่นเพิ่มเติม ผบ.หมู 
ตองขออนุญาต ผบ.หมวด เสียกอน หากไมสามารถขออนุญาตได ผบ.หมู ตองแจงให ผบ.หมวด ทราบการ
ปฏิบัติของตนโดยเร็วท่ีสุด ผบ.หมู ตองหลีกเล่ียงการยายกําลังหมดท้ังพวกยิงไปยังท่ีมั่นเพิ่มเติม แตปฏิบัติดวย
การยายกําลัง ๑ หรือ ๒ คน จากแตละพวกยิง ข้ึนอยูกับจํานวนท่ีตองการไปปองกันทางปกหรือหลัง  
ไมวากรณีใดท่ีมีการยายกําลังเขาท่ีมั่นเพิ่มเติมใหเคล่ือนยายตามเสนทางท่ีใหการกําบังไดดีท่ีสุด  
๙. สวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณของหมวดและกองรอย (Local Security for Platoons and Companies) 
 ก. บอยครั้งท่ีหมูตองจัดกําลังเปนสวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณสําหรับหมวดและกองรอย ยามคอย
เหตุ (Security Posts) ซึ่งมีกําลัง ๒ - ๔ คน ผบ.หมวด หรือ ผบ.รอย จะเปนผูกําหนดท่ีต้ังไวขางหนาท่ีมั่นการ
รบของหมวด ออกไปถึงระยะ ๔๖๐ เมตร (ระยะยิงหวังผลของปนเล็ก)  ลาดตระเวนขนาดยอยมักถูกใชให
ควบคุมพื้นท่ีระหวางยามคอยเหตุหรืออาจใหทําหนาท่ีเปนยามคอยเหตุดวย ผบ.รอย และ ผบ.หมวด เปนผู
กําหนดท่ีต้ังท่ัว ๆ ไปของยามคอยเหตุและเสนทางคุมครองของชุดลาดตระเวนขนาดยอย  ผบ.หมู อาจไดรับ
มอบใหแบงหมูออกเปนยามคอยเหตุขนาดเล็กและลาดตระเวนขนาดยอย เพื่อปองกันขางหนาและทางปกของ
หมวด และกองรอย ผบ.หมู จะมีหนาท่ีดังนี้.-  
  ๑) ตรวจสอบใหเห็นวายามคอยเหตุมีการซอนพรางอยางดี และสามารถตรวจการณทางพื้นดินตอ
บริเวณท่ีคาดวาขาศึกจะเขามาได  
  ๒) ตรวจสอบวาลาดตระเวนขนาดยอยใชเสนทางท่ีกําหนดไว  
  ๓) สงผานขาวท่ีเกี่ยวกับฝายเราและขาศึกใหสวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณทราบ  
  ๔) ช้ีแจงใหทราบวาจะปฏิบัติอยางไรถาขาศึกเขาตี  
  ๕) รายงาน ผบ.หมวด หรือ ผบ.รอย. หทราบเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวของขาศึกโดยทันที  
 ข. เมื่อขาศึกเคล่ือนท่ีเขามา ยามคอยเหตุและหนวยลาดตระเวนจะปฏิบัติดังนี้  
  ๑) แจง ผบ.หมวด หรือ ผบ.รอย.ทราบเกี่ยวกับขาศึกทันทีในเรื่องกําลัง การปฏิบัติ ทิศทางการ
เคล่ือนท่ีและอาวุธยุทโธปกรณท่ีใช  
  ๒) เมื่อไดรับคําส่ัง จะถอนตัวตามเสนทางท่ีกําหนดไวเขามายังท่ีมั่นการรบของหมวด โดยใหมี
เวลาพอท่ีจะไมทําการรบติดพัน เมื่อกลับเขาท่ีม่ันการรบของหมวดแลว ใหรายงานขาวเกี่ยวกับขาศึกกับ 
ผบ.หนวย ท่ีจัดตนออกไปทําหนาท่ีสวนระวังปองกันทราบดวย  
๑๐. สวนระวังปองกัน (Security Forces ;Formerly, Combat Outpost) (ต้ังแตกองรักษาดานรบออกไป)  
 ก. หมูอาจเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนระวังปองกันในการต้ังรับ กําลังสวนระวังปองกันนี้จะไดรับมอบ
ภารกิจ ๓ แบบคือฉากปองกัน (screen) ระวังปองกัน (guard) และกําบัง (cover) 
  ๑) ฉากปองกัน (Screen) เปนสวนหนึ่งของสวนระวังปองกัน มีกิจหลักคือตรวจการณและรายงาน
ขาว หลีกเล่ียงการรบแตกหักกับขาศึก เมื่อเปนฉากปองกันจะปฏิบัติใหบรรลุกิจโดย.-  
   ก) เตือนใหทราบถึงการเขามาของขาศึกแตเนิ่น  
   ข) เกาะขาศึกและดํารงไว และรายงานความเคล่ือนไหวขาศึก  
   ค) ทําลายและขับไลหนวยลาดตระเวนขาศึกตามขีดความสามารถ  
   ง) หนวงเหนี่ยวและรบกวนขาศึกดวยการยิงจําลอง  
   จ) นําหนวยกําลังท่ีจะเขาตอบโต  
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  ๒) ระวังปองกัน (Guard) ทําการปองกันกําลังสวนใหญจากการเขาตี การยิงตรงและการตรวจ
การณทางพื้นดิน โดยเขาตอสูเพื่อใหกําลังสวนใหญมีเวลาเตรียมการ พรอมกับตรวจการณและรายงานขาวสาร
ดวยการปฏิบัติใหบรรลุภารกิจระวังปองกันโดย.-  
   ก) ชวยเตือนกําลังสวนใหญแตเนิ่นและเขาดําเนินกลยุทธในพื้นที่ขางหนา ทางปกและขาง
หลังของกําลังสวนใหญ  
   ข) เขาตี  ต้ังรับ หรือหนวงเวลา ตามความสามารถเพื่อใหการปองกันกําลังสวนใหญ  
  ๓) กําบัง (Covering)  หนวยกําบังคือสวนปฏิบัติการท่ีจัดจากกําลังสวนใหญเพื่อขัดขวาง ตอสู 
หนวงเวลาและลวงขาศึกกอนท่ีจะเขาตีกําลังสวนใหญ กําลังของหนวยกําบังจะปฏิบัติใหสําเร็จกิจโดย.-  
   ก) รักษาการเกาะขาศึก  
   ข) ปองกันกําลังสวนใหญจากการเขาตอสู  
   ค) ตอตานการหาขาวของขาศึกเกี่ยวกับขนาด กําลัง การประกอบกําลัง และท่ีต้ังของกําลัง
สวนใหญ  
   ง) ทําลายหนวยลาดตระเวนและสวนระวังปองกันของขาศึก  
   จ) ดําเนินการใหเห็นสถานการณเพื่อกําหนดขอพิจารณาเกี่ยวกับท่ีต้ัง กําลังและความออนแอ
ของขาศึก  
 ข. ท่ีต้ังและการประกอบกําลังของสวนระวังปองกันถูกกําหนดโดย ผบ.หนวยกําลังสวนใหญและจะ
เปนผูจัดและมอบภารกิจใหคือ ฉากปองกัน  ระวังปองกัน หรือกําบัง  
 ค. โดยท่ัวไป บทบาทของหมูปนเล็กในสวนของกําลังท่ีจัดเปนสวนระวังปองกันจะเหมือน ๆ กัน หาก
ไมตองคํานึงถึงภารกิจท่ีมอบใหสวนระวังปองกัน หมูจะรายงานการพบขาศึก  ทําใหขาศึกตองตกอยูภายใตการ
ยิงและถอนตัวเมื่อไดรับคําส่ังจาก ผบ.หมวด หรือ ผบ.หนวย ของสวนระวังปองกัน  
 ง. เสนทางถอนตัวจะถูกกําหนดและลาดตระเวนไวกอน เมื่อถอนตัวผานหนวยฝายเดียวกันแลว หมู
จะกลับเขาหมวดเดิมของหมวด (ถาหมูออกปฏิบัติการพนการควบคุมจากหมวด) ซึ่งปกติมักจะไปจากหนวยท่ี
เปนกองหนุน  
 

----------------------------------------- 
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บทท่ี ๓ 
การดําเนินการต้ังรับของหมวด 

๑. หมวดในแนวหนา (Frontline platoon) 
 ก. กลาวโดยท่ัวไป (General) หมวดในแนวหนาจะไดรับพื้นท่ีต้ังรับของหมวดภายในพื้นท่ีท่ีการรบ
ของกองรอยเพื่อจัดเตรียมและต้ังรับ ผบ.รอย จะแจงแนวขอบหนาของหมวดตามขอบหนาพื้นท่ีการรบเปน
เมตร จากจุดอางอิงบนภูมิประเทศหรือจากปกของหมวดขางเคียง  นอกจากนี้ยังกําหนดความลึกหลังของขอบ
หนาพื้นท่ีการรบดวย ตามรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปพื้นท่ีต้ังรับของหมวดในแนวหนา 
 

  ๑) กวางดานหนา ในภูมิประเทศท่ีอํานวย หมวดอาจไดรับมอบกวางดานหนามากท่ีสุดถึง ๗๕๐ 
เมตร แตอยางไรก็ตาม ปกติแลวกวางดานหนานั้นมักจะแคบกวา และการวางกําลังจริงก็เปนเพียงสวนหนึ่งของ
กวางดานหนานี้ และจะตองคุมครองสวนท่ีเหลือดวยการยิง เสนแบงเขตหรือจุดประสานปกติแลวจะไมกําหนด  
  ๒) ความลึก ความลึกของพื้นท่ีต้ังรับของหมวด คือระยะระหวางท่ีมั่นหลักของหมูกับสวนหลังของ
ท่ีมั่นเพิ่มเติมซึ่งอาจจะลึกถึง ๒๐๐ เมตร  
  ๓) พื้นท่ีสวนระวังปองกัน หมวดปนเล็กจะไดรับมอบสวนหนึ่งของพื้นท่ีสวนระวังปองกันของ
กองรอยหนาขอบหนาท่ีพื้นท่ีรบ ปกติจะไกลออกไปเทากับระยะยิงหวังผลของอาวุธปนเล็ก หมวดจะวางสวน
ระวังปองกันขางหนาไวในพื้นท่ีนี้ และจะตองแนใจวาจะทําการยิงคุมครองได  
 ข. แผนการต้ังรับ (Plan of Defense) แผนการต้ังรับของหมวดประกอบดวย แผนการดําเนินกลยุทธ
และแผนการยิงสนับสนุน ซึ่งกระทําไปพรอม ๆ กัน และไปรวมกับแผนการยิงสนับสนุนและฉากขัดขวางของ
กองรอยปนเล็ก ปกติแผนการต้ังรับของหมวดประกอบดวยการกําหนดท่ีมั่นบนภูมิประเทศของแตละหมูปนเล็ก
และเขตการยิง แผนการต้ังรับเปนผลมาจากการประมาณสถานการณของ ผบ.หมวด และขอพิจารณาของ
หลักการต้ังรับท่ีไดกลาวมาแลว  

กวางดานหนาในการวางกําลังจนถึง ๔๕๐ เมตร 

พื้นที่ระวังปองกัน 
 (ความลึกระยะยิงหวังผล 

ของปนเล็ก) 

เขตรับผิดชอบดานหนากวางถึง ๗๕๐ เมตร 

พื้นที่ต้ังรับของหมวด 
 (ลึกจนถึง ๒๐๐ เมตร) 
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  ๑) แผนการดําเนินกลยุทธ (Scheme of Maneuver) ผบ.หมวดปนเล็กจะกําหนดท่ีมั่นหลักของแต
ละหมูปนเล็กบนภูมิประเทศภายในพื้นท่ีต้ังรับมั่นนี้ โดยท่ัวไปแลวจะเปนหนากระดานและหันหนาไปในทิศทาง
โดยท่ัวไปท่ีคาดวาขาศึกจะเขาตี ผบ.หมวด จะเลือกท่ีมั่นเพิ่มเติมเพื่อปองกันปกและดานหลังของหมวดตน การ
กําหนดท่ีมั่นของหมูกระทําโดยการช้ีแนวโดยท่ัวไปบนพื้นดินซึ่งจะตองเขาวางกําลังจริงและปกของท่ีมั่นนั้น ๆ 
   ก) ท่ีมั่นหลัก (Primary Position) ท่ีเลือกจะตองอํานวยใหมีการตรวจการณและพื้นยิงท่ีดีท่ีสุด
ตอแนวทางเคล่ือนท่ีท่ีเขามาสูพื้นท่ีต้ังรับของหมวด  ปกติจะอยูหนาเนินทางทหารของภูมิประเทศสําคัญ การเลือก
ท่ีมั่นหลักของหมูจะตองพิจารณาถึงความตองการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางหมูขางเคียง และมีการปองกัน
ท่ีต้ังยิงของอาวุธประจําหนวยภายในพื้นท่ีต้ังรับของท้ังหมด  ท่ีมั่นของหมูจะตองมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันกับ
ท่ีต้ังยิงหลัก ท่ีต้ังยิงสํารองและท่ีต้ังยิงเพิ่มเติมของอาวุธประจําหนวยภายในพื้นท่ีต้ังรับ  การปองกันอยางใกลชิด
ดวยปนเล็กท่ีต้ังยิงหลักและท่ีต้ังยิงสํารองของอาวุธประจําหนวยจะรวมอยูภายในท่ีมั่นต้ังรับหลักของหมูปนเล็ก  
   ข) ท่ีมั่นเพิ่มเติม (Supplementary Position) ของหมูปนเล็ก จะเลือกไวเพื่อปองกันปกและ
ดานหลังของท่ีมั่นหลักของหมวดท่ีต้ังยิงเพิ่มเติมของอาวุธประจําหนวย ท่ีมั่นเพิ่มเติมจะตองมีการตรวจการณและ
พื้นยิงท่ีดีตอแนวทางเคล่ือนท่ีเขามาสูปกและดานหลังของพื้นท่ีต้ังรับของหมวด  ถาภูมิประเทศอํานวยจะตอง
เลือกเสนทางท่ีมีการปกปดกําบังเพื่อใชสําหรับการเคล่ือนท่ีระหวางท่ีมั่นหลักและท่ีมั่นเพิ่มเติมท่ีไดเลือกไวนั้น  
  ๒) แผนการยิงสนับสนุน (Fire Support Plan) ผบ.หมวดปนเล็ก จะไดรับขาวสารเกี่ยวกับการยิง
ปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายของปนกล, ฉากขัดขวาง และตําบลท่ีของการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายท่ี บก.หนวย
เหนือไดวางแผนไว แผนการยิงในการต้ังรับของ ผบ.หมวด ก็จะรวมกับแผนของ บก.หนวยเหนือ  
   ก) เมื่อพิจารณาท่ีมั่นหลักของหมู ผบ.หมวด จะเลือกเขตการยิงของหมู เขตการยิงของท้ัง ๓ หมูจะ
เหล่ือมลํ้ากันและคุมครองตลอดพื้นท่ีสวนระวังปองกันของกองรอยในสวนท่ีหมวดรับผิดชอบอยู เขตการยิงของหมู
ทางปกจะลํ้าไปขางหนาหมวดขางเคียงและเหล่ือมลํ้ากับเขตการยิงของหมูทางปกของหมวดขางเคียงนั้นเพื่อใหมีการ
สนับสนุนกันและกัน ถามีชองวางระหวางหมวดขางเคียงมาก ๆ หมูทางปกของชองวางนั้นจะวางกําลังใหปกของ
หมวดท้ังสองหุบมาขางหลัง เพื่อใหมีการสนับสนุนกันและกันมากท่ีสุด และมีการยิงทางปกในชองวางนั้น (ตามรูป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการสนับสนุนซ่ึงกันและกันในชองวางท่ีกวางมาก ๆ 
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   ข) เพื่อประสานการยิงกับแผนการยิงของกองรอยใหดีท่ีสุด ผบ.หมวด จะเลือกท่ีต้ังยิง
โดยท่ัวไปและทิศทางยิงหลักแกปนเล็กกล และเครื่องยิงลูกระเบิดในอัตราของหมูปนเล็ก ซึ่งปกติ ผบ.หมู จะ
เปนผูกําหนดรายละเอียด สวนมากเมื่อหมวดทําการต้ังรับการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายของปนกลของกองรอย
มักจะมีชองวางหรือตําบลอับกระสุนเล็ก ๆ ซึ่งไมอาจคุมครองไดดวยการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายของ ค.และ ป.
สนาม ชองวางหรือตําบลท่ีอับกระสุนนี้ ผบ.หมวด จะตองพิจารณาเมื่อรวมการยิงของตนเขากับการยิงของ บก.
หนวยเหนือ โดยจะวางแผนกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลและหรือเครื่องยิงลูกระเบิด เพื่อคุมครองชองวาง
หรือตําบลอับกระสุนนั้นโดยการยิง การยิงนี้จะปดชองวางหรือตําบลอับกระสุนของการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย
ของกองรอย  
   ค) ผบ.หมวด จัดเตรียมภาพแผนการยิง หรือแผนบริวารของหมวด และสงไปยัง ผบ.รอย เพื่อ
อนุมัติ (ตามรูป) ภาพแผนการยิงประกอบดวย.-  
    (๑) ท่ีมั่นหลักของหมูและเขตการยิง  
    (๒) ท่ีต้ังยิงและทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลทุกกระบอก  
    (๓) ท่ีต้ังท่ีตรวจการณของหมวด  
    (๔) ท่ีต้ังยิงและแนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย หรือทิศทางยิงหลักของปนกลท่ีต้ังอยูในพื้น
ท่ีต้ังรับของหมวด (รวมท้ังเขตการยิงของอาวุธสมทบ)  
    (๕) ท่ีต้ังยิง และทิศทางหลักของอาวุธประจําหนวยอื่น ๆ ในพื้นท่ีต้ังรับของหมวด (รวมท้ัง
เขตการยิงของอาวุธสมทบสนาม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแผนการยิงของหมวด 
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 ค. การควบคุม (Control) ประสิทธิภาพในการต้ังรับของหมวดนั้นข้ึนอยูกับความสามารถของ ผบ.
หมวด ท่ีจะควบคุมหนวยในอัตรา และการยิงของหนวยนั้น ๆ ตลอดจนการรองขอการยิงสนับสนุนเพิ่มเติม  
  ๑) บก.หมวด จะใชท่ีบังคับการและท่ีตรวจการณผสมกันทําการควบคุมการต้ังรับ  ผบ.หมวด จะเปน
ผูเลือกและจัดเตรียมโดยจะตองอํานวยใหมีการตรวจการณท่ีดีท่ีสุดตอพื้นท่ีต้ังรับของหมวด แนวทางการเคล่ือนท่ี
ท่ีเขามาและปกของหมวด  รอง ผบ.หมวด จะชวยเหลือ ผบ.หมวด ในการควบคุมหมวดจากตําบลนี้ ในภูมิประเทศ
จํากัดอาจทําใหตองจัดเตรียมท่ีตรวจการณมากกวาหนึ่งแหง ในลักษณะเชนนี้ ผบ.หมวด จะกําหนดท่ีบังคับการ/ท่ี
ตรวจการณ ท่ีจะสามารถตรวจการณสวนใหญของท่ีมั่น หรือแนวทางเคล่ือนท่ีท่ีอันตรายท่ีสุดได สวน รอง ผบ.
หมวด จะทําการตรวจการณและควบคุมพื้นท่ีสําคัญอื่น ๆ แตเปนตําบลท่ีอันตรายนอยกวาในพื้นท่ีต้ังรับ 
  ๒) หมวดจะรักษาการติดตอกับขายการติดตอส่ือสารทางสายของกองรอยไว และเพิ่มเติมดวยการ
เฝาฟงขายวิทยุทางยุทธวิธีของกองรอย  
  ๓) เมื่อมีเวลา  สถานการณอํานวยใหและมีจํานวนโทรศัพทเพียงพอ ผบ.หมวด จะจัดต้ังขายการ
ส่ือสารทางสายของหมวดข้ึน โดยเช่ือมตอระหวางท่ีบังคับการ/ท่ีตรวจการณของหมวด หมูปนเล็กและยามระวัง
ปองกันหรือท่ีฟงการณเขาในวงจรธรรมดา (Common Circuit) โดยมากแลวมักจะมีโทรศัพทมากพอท่ีจะ
จัดการติดตอส่ือสารทางสายระหวางท่ีบังคับการ/ท่ีตรวจการณของหมวดกับยามระวังปองกัน  เมื่อการส่ือสาร
ทางสายใชไมไดหรือยังไมไดติดต้ัง ผบ.หมวด จะใชทัศนสัญญาณ พลนําสาร เสียงสัญญาณและเครื่องสัญญาณ
อื่น ๆ ท่ีประดิษฐข้ึนเพื่อควบคุมหมวด  
  ๔) ผบ.หมวด ตองแนใจวากระจายความหมายของทัศนสัญญาณท่ีสําคัญ ๆ ใหหนวยรองทราบ
โดยตลอดแลว เชน สัญญาณท่ีใชควบคุมการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายเปนตน  ผบ.หมวด จะตองแนใจวา
สามารถควบคุมเครื่องใหสัญญาณนั้นได การใชสัญญาณการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายจะตองไดรับอนุมัติจาก 
ผบ.รอย เวนแตกรณีท่ีไดรับมอบอํานาจการส่ังยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายจากกองรอยแลว  
 ง. การจัดระเบียบทางพื้นดิน (Organization of the Ground) การจัดระเบียบทางพื้นดินเริ่มตนข้ึน
ในทันทีท่ีหมวดไปถึงพื้นท่ีต้ังรับและจะดําเนินโดยตอเนื่องตลอดเวลาท่ียึดท่ีมั่นนั้นอยู การเริ่มปฏิบัติงานตาง ๆ 
จะเปนไปตามความเรงดวนของงานซึ่ง ผบ.รอย เปนผูกําหนด  ปกติงานท่ีมีความเรงดวนสูงสําหรับหมวดปน
เล็กจะมีตามลําดับความสําคัญและจะอยูในคําส่ังการต้ังรับของหมวด คือ.-  
  ๑) จัดการระวังปองกัน  
  ๒) วางปนเล็กกล เครื่องยิงลูกระเบิด กําหนดเขตการยิงและทิศทางยิงหลัก  
  ๓) จัดเตรียมพื้นการยิงและประมาณระยะตําบลท่ีนาจะเปนท่ีหมาย  
  ๔) จัดเตรียมท่ีมั่น  
  ๕) งานเรงดวนอื่น ๆ ท่ี ผบ.รอย กําหนด  
๒. หมวดหนุน (Reserve Platoon) 
 ก. กลาวโดยท่ัวไป (General) หมวดปนเล็กหนุนปกติจะอยูหลังหมวดในแนวหนา เพื่อสรางความลึก
ใหแกการต้ังรับของกองรอย ผบ.รอย จะกําหนดท่ีมั่นหลักและท่ีมั่นเพิ่มเติมหนึ่งหรือหลายแหงแกหมวดหนุน
เพื่อใหสามารถบรรลุภารกิจไดหลายภารกิจ หมวดหนุนจะยายจากท่ีมั่นแหงหนึ่งไปอีกแหงหนึ่งตามคําส่ังของ ผบ.
รอย 
 ข. ท่ีต้ังและการจัด (Location and Organization) หมวดหนุนจะอยู ณ ภูมิประเทศท่ีดีท่ีสุดในการ
ต้ังรับภายในพื้นท่ีกองหนุนของกองรอย เพื่อใหบรรลุภารกิจท่ีไดรับมอบหมายได  ท่ีมั่นนี้ไมควรใกลขอบหนา
ของพื้นท่ีกองหนุนนอยกวา ๑๕๐ เมตร ท้ังนี้เพื่อหลีกเล่ียงการยิงของขาศึกท่ีมุงมาสูหมวดในแนวหนา การจัดท่ี
มั่นโดยท่ัวไปแลวก็คลายกับหมวดในแนวหนา ในข้ันตนท้ังหมดจะอยูท่ีมั่นหลักและจัดเตรียมท่ีมั่นเพิ่มเติม
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เพื่อใหท้ังหมวดเขาไปยึดได  ยกเวนในกรณีท่ีภูมิประเทศมีความยากลําบากจริง ๆ เทานั้น จึงจะจัดเตรียมท่ีม่ัน
ของหมูแยกกัน  
  ๑) แผนการยิง (Fire Plan) แผนการยิงของหมวดหนุนกระทําเชนเดียวกันกับหมวดในแนวหนา 
รวมท้ังกิจของกองหนุน เวนแตการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายปกติจะไมวางแผนไว  
  ๒) การควบคุม (Control) ผบ.หมวดหนุนจะจัดท่ีบังคับการ/ท่ีตรวจการณภายในท่ีมั่นหลักซึ่ง
สามารถตรวจการณและควบคุมการยิงของหมวดของตนไดดีท่ีสุด ถาภูมิประเทศอํานวยก็ควรจะอยูบริเวณท่ีท่ี
สามารถตรวจการณเห็นหมวดในแนวหนา ปกและดานหลังของกองรอยได  
   ก) หมวดหนุนจะดํารงการติดตอทางโทรศัพทกับขายการติดตอส่ือสารทางสายและเฝาฟงวิทยุ
ทางยุทธวิธี  วิทยุจะใชก็ตอเมื่อการส่ือสารทางสายเกิดขัดของ  
   ข) ผบ.หมวด จะติดตอกบัหนวยรองโดยพลนําสาร ทัศนสัญญาณ และการไปพบปะดวยตนเอง 
 ค. ภารกิจ (Mission) หมวดหนุนอาจไดรับมอบภารกิจหนึ่งหรือหลายภารกิจ เมื่อ ผบ.รอย กําหนด
มากกวาหนึ่งภารกิจ ผบ.รอย ก็จะจัดลําดับความเรงดวนท่ีจะตองปฏิบัติใหบรรลุ  การใชกองหนุนนี้จะวางแผน
ไวลวงหนา แตอยางไรกต็ามการใชนี้ข้ึนอยูกับสถานการณของขาศึก  
  ๑) สนับสนุนหมวดในแนวหนาดวยการยิง หมวดหนุนอาจไดรับภารกิจใหทําการสนับสนุนหมวด
ในแนวหนาดวยการยิง และจะอยูในท่ีมั่นซึ่งจะสามารถสนับสนุนหมวดในแนวหนาดวยการยิงเขาไปในชองวาง
ระหวางหมวดในแนวหนาท้ังสอง ทางปกและดานหลัง  ท่ีมั่นของหมวดหนุนจะจัดต้ังอยูภายในระยะยิงหวังผล
ของท่ีมั่นหลักของหมวดในแนวหนา  ความกวางของพื้นท่ีการรบของกองรอยอาจทําใหตองจัดเตรียมท่ีมั่นของ
หมวดหนุนมากกวา ๑ แหง เพื่อท่ีจะสามารถบรรลุภารกิจในสวนตาง ๆ ของพื้นท่ีของกองรอย  
  ๒) จํากัดการเจาะ ผบ.รอย จะพิจารณาพื้นท่ีท่ีขาศึกอาจจะเจาะเขามาไดและมอบใหหมวดหนุนเขา
ท่ีมั่นเพื่อจํากัดการเจาะของขาศึกนั้น หมวดหนุนจะยึดภูมิประเทศท่ีจะสามารถสกัดกั้นการรุกของขาศึก หมวดใน
แนวหนาจะชวยจํากัดการเจาะโดยการยิงขวางท่ีมั่นและทางปก การยิงเล็งจําลองจะตองวางแผนไวเพื่อเพิ่มเติมการ
ยิงของหมวดหนุนและหมวดในแนวหนา การดําเนินการทุกอยางจะตองกระทําเพื่อปองกันขาศึกไมใหไดรับการ
เพิม่เติมกําลังท่ีเจาะหรือปรับกําลังใหมภายในพื้นท่ีท่ีเจาะเขามาได  เมื่อหมวดหนุนเขาทําการจํากัดการเจาะ  การ
ตีโตตอบเพื่อขับไลขาศึกจะกระทําโดยกองหนุนของหนวยเหนือ (ตามรูป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการจํากัดการเจาะ 
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  ๓) การปองกันปกและดานหลังของกองรอย  เพื่อใหสามารถปองกันไดรอบตัว หมวดหนุนจะ
จัดเตรียมท่ีมั่นเพื่อปองกันปกและดานหลังของกองรอย ผบ.รอย จะกําหนดแนวทางเคล่ือนท่ีท่ีเขามาสูพื้นท่ี
ดานหลังท่ีหมวดหนุนจะตองสกัดกั้น ท่ีมั่นนั้นจะจัดเตรียมเพื่ออํานวยใหสามารถทําการยิงคุมครองแนวทางนั้น
ได ท่ีมั่นของกองหนุนในการปองกันปกของกองรอยจะตองประสานกับท่ีมั่นเพิ่มเติมของหมวดในแนวหนาและ
หนวยขางเคียง ผบ.รอย จะเปนผูประสานกับกองรอยขางเคียง  ผบ.หมวดหนุนจะประสานกับหมวดท่ีเกี่ยวของ
ท้ังกองรอยของตนและกองรอยขางเคียง เมื่อไดรับคําส่ังจาก ผบ.รอย หมวดหนุนจะเขายึดท่ีมั่นเพื่อปองกันปก
ของกองรอยในเมื่อพื้นท่ีขางเคียงถูกเจาะ  
  ๔) ระวังปองกันและเฝาตรวจ ผบ.รอย อาจกําหนดภารกิจใหหมวดหนุนทําการระวังปองกันและ   
เฝาตรวจ  โดยอาจจะจัดสวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณขางหนาใหกับกองรอย ระวังปองกันสวนท่ีมิไดยึดครอง   
ในพื้นท่ีการรบของกองรอยและระวังปองกันปกเปด ภารกิจการระวังปองกันอาจจะทําใหตองจัดต้ังยามระวัง
ปองกัน ท่ีฟงการณ และหนวยลาดตระเวนระวังปองกัน สวนระวังปองกันจะทําการคุมครองแนวทางเคล่ือนท่ี 
เสนทางการเคล่ือนท่ีและภูมิประเทศสําคัญ  นอกจากนี้อาจใชหนวยลาดตระเวนรักษาการติดตอกองรอยขางเคียง 
หรือเปนเครื่องมือในการติดตอระหวางสวนระวังปองกันตาง ๆ  
  ๕) การเขาตีโตตอบ หมวดปนเล็กหนุนมักไมทําการเขาตีโตตอบ การตีโตตอบเปนการเขาตีตอท่ี
หมายจํากัดเพื่อทําลายขาศึกท่ีไดเจาะเขามาหรือขับไลขาศึกออกไป และใหไดมาซึ่งการกลับเขาไปควบคุมสวนท่ี
ถูกเจาะในพื้นท่ีการรบ นอกจากกรณีท่ีแผนท่ีจะจํากัดการเจาะข้ึนอยูกับฉากขัดขวาง การยิงจําลองและการยิง
ของหนวยในแนวหนาและไมใชหมวดหนุนเขาไปเกี่ยวของแลว กองรอยปนเล็กสามารถวางแผนเขาตีโตตอบเพื่อ
ทําลายการเจาะได หมวดหนุนจะชวยกองรอยปนเล็กในแนวหนาดวยการเขาตีโตตอบอยางจํากดั แผนการเขาตี
โตตอบจะตองจัดเตรียมในรายละเอียดและมีการซักซอม  ผบ.หมวดหนุนจะจัดเตรียมหรือชวยเหลือ ผบ.รอย 
ในการเตรียมการตามแผนเขาตีโตตอบ  แผนการเขาตีโตตอบข้ึนอยูกับการลาดตระเวนหาขาวอยางละเอียด 
และการประสานงานอยางระมัดระวังกับหนวยท่ียึดท่ีมั่นอยูในพื้นท่ีท่ีคาดวาจะถูกเจาะ การเขาตีโตตอบจะ
ดําเนินการโดยท่ัวไป เชนเดียวกับการเขาตีอืน่ ๆ  
๓. หมวดอาวุธ (Weapon Platoon) 
 ก. กลาวโดยท่ัวไป (General) ในการต้ังรับหมวดอาวุธจะทําการยิงสนับสนุนอยางใกลชิดและตอเนื่อง
ดวยปนกลและทําการตอสูรถถังในระยะประชิดใหแกหมวดปนเล็ก ผบ.หมวดอาวุธ จะอยูใกลชิดกับ ผบ.รอย 
และใชการติดตอส่ือสารทางสาย พลนําสารและทัศนสัญญาณในการควบคุมสวนตาง ๆ ของหมวดอาวุธ  
  ๑) ปนกล (Machineguns) ตอนปนกลเปนอาวุธยิงสนับสนุนหลักในการทําการยิงเพื่อหยุดยั้งการ
เขาโจมตีของขาศึกท่ีบริเวณขอบหนาพื้นท่ีการรบ ในการต้ังรับท่ีจัดเตรียมอยางดีการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย
ของกองรอยปนเล็ก สวนใหญแลวดําเนินการโดยตอนปนกล ดังนั้นการต้ังยิงและการยิงจะตองวางแผนเพื่อ
ความมุงหมายนี้ประการแรก  
  ๒) เครื่องยิงจรวดตอสูรถถัง (LAAW) ตอนโจมตีจะใหการปองกันกองรอยปนเล็กโดยการตอสูรถถัง
ในระยะประชิด และถาไมมีการคุกคามจากรถถังก็อาจจะใหการสนับสนุนในระยะใกลแกหมวดปนเล็กได  ในการ
ต้ังรับจะตองวางแผนการยิงไวลวงหนาในการทําการยิงจากท่ีต้ังยิงท่ีจัดเตรียมไวแลว  
  ๓) เครื่องยิงลูกระเบิด (Mortars) จะกําหนดท่ีต้ังยิงและภารกิจยิงแก ค.๖๐ มม. เพื่อทําการยิง
สนับสนุนอยางใกลชิดและตอเนื่องแกกองรอยปนเล็ก มีการวางแผนเปาหมายไวลวงหนาโดยสนับสนุนการยิง
ปองกันระยะใกลและการยิงภายในท่ีมั่น (และการวางแผนการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย) เพื่อเพิ่มเติมการยิง
ปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายของปนกล)  
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 ข. ขอเสนอแนะ (Recommendations) ผบ.หมวดอาวุธจะทําการลาดตระเวนรวมกับ ผบ.รอย หรือ
ไดรับคําส่ังใหดําเนินการแยกออกไป แตท้ังสองกรณี ผบ.รอย จะใหแนวทางในการวางแผนการใชหมวดอาวุธ
รวมท้ังท่ีต้ังของหมวดปนเล็กท่ีคาดไว แนวของขอบหนาพื้นท่ีทําการรบ พื้นท่ีต้ังยิงโดยท่ัวไปของอาวุธตาง ๆ แนว
ยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายโดยท่ัวไปของปนกล  การยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายของ ค.๖๐ มม. และแนวทาง
เคล่ือนท่ีท่ีจะตองคุมครองดวยเครื่องยิงจรวด ผบ.รอย อาจกําหนดแนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายอยางแทจริงแก
ปนกลเพื่อใหมีการสนับสนุนกันและกันกับกองรอยขางเคียงหรือคุมครองชองวางระหวางหมวดขางเคียงก็ได  
ภายในขอบเขตท่ี ผบ.รอย แนะนํา ผบ.หมวด จะเลือกท่ีต้ังยิงหลักและรอง แนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายหรือ
ทิศทางยิงหลักท่ีแทจริงและเขตการยิงใหแตละหมูปนกล  สําหรับแตละหมูโจมตี ผบ.หมวดอาวุธจะเลือกท่ีรอฟง
คําส่ังท่ีมีการกําบัง ท่ีต้ังยิงหลักและสํารองและเขตการยิง  การเลือกตาง ๆ ของ ผบ.หมวดอาวุธนี้จะเปนขอแสนอ
แนะแก ผบ.รอย เพื่อเปนการใชหมวดอาวุธในการต้ังรับข้ันตน ในระหวางทําการลาดตระเวน ผบ.หมวดอาวุธยังจะ
เลือกท่ีต้ังยิงเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อท่ีปนกลและเครื่องยิงจรวดจะสามารถปฏิบัติภารกิจการต้ังรับอื่น ๆ ได 
ผบ.หมวดอาวุธ ยังจะเลือกท่ีต้ังยิงของตอน ค. ๖๐ มม.ท้ังตอน รวมท่ีต้ังยิงสํารองอยางนอย ๑ แหง ท่ีต้ังยิง
เพิ่มเติมนั้นจะไมคอยไดเลือก การเสนอแนะเปาหมายนั้นก็จะข้ึนอยูกับการยิงสนับสนุนนอกอัตราท่ีไดวางแผนตอ
แนวทางเคล่ือนท่ีท่ีมี และแนวทางโดยท่ัวไปท่ีไดรับจาก ผบ.รอย ตําบลยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายจะเกี่ยวของกับ
ตําบลอับกระสุนหรือชองวางท่ีมีอยูในแนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย หลังจากไดวางแผนการยิงของอาวุธนอก
อัตราแลว  
 ค. แผนการยิงสนับสนุน (Fire Support Plan) ในการต้ังรับปกติ ผบ.รอย จะใชหมวดอาวุธสนับสนุน
สวนรวมแกกองรอย โดย ผบ.รอย จะควบคุมหมวดอาวุธนี้โดยผานทาง ผบ.หมวดอาวุธเพื่อท่ีจะใชหมวดอาวุธทํา
การต้ังรับใหไดผลดีท่ีสุดและจะแนใจในผลสําเร็จโดยการจัดเตรียมแผนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวยขอเสนอแนะท่ี 
ผบ.รอย เห็นชอบแลว ผบ.หมวดอาวุธ วางแผนการยิงสนับสนุนจากการประมาณสถานการณของตน 
  ๑) การใชปนกลทางยุทธวิธี หนวยหลักของการใชปนกลในการต้ังรับคือหมูปนกล แตละกระบอก
ในหมูปนกลจะไดรับมอบภารกิจเดียวกัน ปกติจะมีความจําเปนตองใชท้ังสามหมูปนกลท่ีขอบหนาพื้นท่ีการรบ 
(ขนพร.) เพื่อใหสามารถยิงคุมครองตามประสงค ปนกลจะต้ังรับทางลึกไดโดยการใหหมูปนกลอยูกับหมวดหนุน 
เพื่อสนับสนุนหมวดในแนวหนาโดยการยิง กรณีเชนนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อ ๒ หมูปนกลบนขอบหนาพื้นท่ีการ
รบสามารถทําการยิงสนับสนุนไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
   ก) ปนกลบนขอบหนาพื้นท่ีการรบ  หมูปนกลบนขอบหนาพื้นท่ีการรบ ปกติจะไดรับมอบแนวยิง
ปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายและเขตการยิง  ปนกลท้ัง ๒ กระบอกในหมูปนกลจะทําการยิงตามแนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ัน
สุดทายแนวเดียวกันและมีเขตการยิงเหมือนกัน โดยท่ีต้ังจะอยูหางจากกันอยางนอย ๓๕ เมตร ในบางกรณีอาจ
จําเปนตองแยกหมูปนกลบางหมูออกจากกัน เพื่อใหทําการยิงคุมครองไดผล หมูปนกลจะถูกแยกก็เมื่อแตละ
กระบอกไดรับภารกิจแตกตางกัน เชนแนวยิงปองท่ีมั่นข้ันสุดทายหรือทิศทางยิงหลักและเขตการยิงตางกันเปนตน 
การแยกหมูปนกลนี้จะกระทําก็ตอเมื่อจําเปนและแยกแลวปนท้ังสองกระบอกควรจะอยูใกล ๆ กันเทาท่ีแผนการยิง
ของปนกลจะอํานวย ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมและสงกําลัง การยิงในการต้ังรับวงรอบหรือการต้ังรับบน
เขา ปาทึบหรือปาสูง ก็อาจทําใหจําเปนตองแยกหมูปนกลได  
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    (๑) แนวการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย (Final Protective Line) แนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ัน
สุดทายท่ีไดผลจะตองมีลักษณะของการยิงทางปก (Flanking Fire) การยิงประสานกัน (Interlocking Fire) และ
การยิงกวาด (Grazing Fire)  ควรจะมกีารยิงทางปกมากท่ีสุดจึงจะเปนลักษณะอันพึงประสงค การยิงไปขางหนา
มาก ๆ นั้น จะมีผลตอความคุมครองแนวหนาของกองรอยนอยมาก การยิงประสานกันจะชวยใหแผนการยิงไดผล 
โดยการลดจํานวนชองวางในแนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายลงและอํานวยใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวาง
หนวยขางเคียง  แนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายจะตองวางใหมีการยิงกวาดมากท่ีสุด ในภูมิประเทศท่ีราบหรือลาด
เสมอ ปนกลจะยิงกวาดใหในระยะไกลท่ีสุด ๗๐๐ เมตร (ตามรูป) แสดงเทคนิคท่ีเหมาะสมสําหรับจําลองภาพการ
ยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายและชองวางในการยิงกวาด จะอยูบนแผนบริวารหรือแผนภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปปนกลบน ขนพร. 
 

    (๒) เขตการยิง (Sector of Fire) แตละหมูปนกลจะไดรับมอบเขตการยิง ท้ังนี้เพื่อกําหนด
พื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งหมูจะทําการยิงท่ีหมายตามโอกาส เมื่อขาศึกเขามาในระยะยิง  เขตการยิงของปนกลปกติจะ
ไมเกิน ๘๐๐ มิลเลียม (๔๕ องศา) และเปนส่ิงพึงประสงคท่ีหมูปนกลขางเคียงกันจะมีเขตการยิงเหล่ือมลํ้ากัน  
แนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายควรจะอยูท่ีขอบดานใดดานหนึ่งของเขตการยิง แตแนวนี้อาจจะอยูในเขตการยิง
ก็ได เมื่อการยิงกวาดคอนขางไปขางหนามากกวาท่ีพึงประสงคและตองการใหปนกลยิงคุมครองขอบพื้นท่ีการ
รบ  
    (๓) ทิศทางยิงหลัก (Principal Direction of Fire ; PDF) เมื่อลักษณะภูมิประเทศไม
อํานวยใหวางแผนยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายใหไดผลได ปนกลบนขอบหนาพื้นท่ีการรบอาจจะไดรับมอบทิศทาง
ยิงหลัก ซึ่งอาจจะอยูภายในเขตการยิงหรือภายในเขตรับผิดชอบ เพื่อคุมครองแนวทางเคล่ือนท่ีท่ีอันตราย  
   ข) ปนกลท่ีอยูหลังขอบพื้นท่ีการรบ เมื่อมีการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายของปนกลอยาง
เหมาะสมโดยการใชปนกล ๒ หมู บนขอบพื้นท่ีการรบแลว ก็อาจจะเปนส่ิงพึงประสงคท่ีจะเพิ่มความลึกในการ
ต้ังรับโดยการวางอีก ๑ หมูปนกลไวกับหมวดหนุน ปนกลนี้อาจแยกหมูและมอบทิศทางยิงหลัก และเขตการยิง
เพื่อใหการสนับสนุนหมวดในแนวหนาไดดีท่ีสุด การยิงนี้อาจจะคุมครองชองวางท่ีกวางมาก ๆ ระหวางหมวดใน
แนวหนา ขางเคียงและ/หรืออาจสนับสนุนหนวยขางหนา จากท่ีต้ังยิงซึ่งอํานวยใหทําการยิงขามทหารฝาย
เดียวกัน (ตามรูป) 
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รูปหมูปนกลแยกท่ีต้ังยิงในท่ีม่ันของหมวดหนุน 
 

   ค) เทคนิคการยิงปนกล ปนกลท้ังสองกระบอกในหมูปนกล จะทําการยิงโดยท่ัวไปในภารกิจ
เดียวกันปนกลจะไดรับท่ีต้ังยิงแยกกันอยางนอย ๓๕ เมตร ปนกระบอกหลังจะต้ังยิงตามแนวยิงปองกันท่ีมั่นข้ัน
สุดทายหรือทิศทางยิงหลักโดยใชมุมภาคทิศของเข็มทิศ เมื่อต้ังถูกตองแลวจะหาจุดหลักท่ีมองเห็นไดบนภูมิ
ประเทศ ปนกระบอกท่ีสองในหมูปนกลก็จะต้ังยิงตามแนวท่ีตองการโดยใชจุดหลักท่ีมองเห็นไดนั้น กรรมวิธีนี้
จะกระทําอีกท่ีขอบท้ังสองของเขตการยิงของหมู ตารางยิงของปนท้ังสองกระบอกจะแตกตางกันเล็กนอย 
เนื่องจากท่ีต้ังยิงแตกตางกัน แตปนท้ังสองกระบอกของหมูปนกลจะสามารถปฏิบัติภารกิจเดียวกันได  
   ง) การติดตอส่ือสาร ถากระทําได ท่ีต้ังยิงหลักของหมูปนกลควรมีโทรศัพทกําลังเสียงในขาย
ทางสายของกองรอย และเมื่อเวลาอํานวยควรวางสายไปยังท่ีต้ังยิงสํารองและท่ีต้ังยิงเพิ่มดวย เมื่อการส่ือสาร
ทางสายเกิดขัดของหรือยังมิไดจัดวางก็ใชการติดตอดวยพลนําสาร  
  ๒) การใชเครื่องยิงจรวดทางยุทธวิธี หมูโจมตีเปนหนวยหลักทางยุทธวิธีในการใชเครื่องยิงจรวด
เนื่องดวยมีระยะยิงใกล ดังนั้นปกติจะอยูกับหมวดในแนวหนา เพื่อใหการตอสูรถถังในระยะประชิด ปกติ ผบ.
หมวดอาวุธ จะใชพลนําสารในการติดตอส่ือสารกับหมูโจมตี 
   ก) ท่ีต้ังยิง ท่ีต้ังยิงของหมูเครื่องยิงจรวดควรจะใหการตรวจการณและพื้นท่ีการยิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
คุมครองแนวทางเคล่ือนท่ีของยานเกราะ จะตองจัดเตรียมท่ีต้ังยิงหลักและท่ีต้ังยิงสํารองหลายแหง เพื่อ
คุมครองแตละแนวทางเคล่ือนท่ีของยานเกราะ  จะตองเตรียมท่ีรอรับคําส่ัง ซึ่งมีความกําบังทางลาดหลังเนิน 
เมื่อมีการใชยานเกราะหมูเครื่องยิงจรวดจะเคล่ือนท่ีตามเสนทางท่ีมีความกําบังไปยังท่ีต้ังยิงท่ีไดเตรียมไวแลว  
   ข) เขตการยิง แตละหมูโจมตีจะไดรับเขตการยิงเพื่อใหแนใจวาจะคุมครองทุกแนวทางเคล่ือนท่ี
และใหมีพื้นท่ีรับผิดชอบการตอสูยานเกราะเหล่ือมลํ้ากัน ความกวางของเขตการยิงจะจํากัดดวยการตรวจการณ
และพื้นท่ียิงท่ีมี การกําหนดเขตการยงิมิไดรวมถึงการยิงเปาภายนอกเขตการยิง เมื่อใชหมูเปนหนวยท้ังสองชุด
โจมตีจะไดรับเขตการยิงเดียวกัน เมื่อแยกหมูโจมตีท้ังสองชุดโจมตีอาจจะอยูในบริเวณใกล ๆ กัน แตจะรับผิด 
ชอบเขตการยิงแยกกัน การวางแผนการยิงควรหลีกเล่ียงการแยกหมูโจมตีนอกจากจะมีความจําเปนจริง ๆ 
เทานั้น  
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   ค) การใชในการลึก อาจใชหมูโจมตีใหอยูกับหมวดหนุน เพื่อเพิ่มความลึก  ปองกันปก และปองกัน
ยานเกราะรอบตัว  เมื่อมีอาวุธตอสูรถถังอื่น ๆ คุมครองแนวทางเคล่ือนท่ีเขามายังหมวดในแนวหนาท่ีมีอันตรายแลว 
หมูโจมตีก็จะคุมครองแนวทางเคล่ือนท่ีท่ีอันตรายนอยกวา ท้ังนี้เพื่อหลีกเล่ียงการยิงซอนกันโดยไมจําเปน  
  ๓) การใช ค. ๖๐ มม.ทางยุทธวิธี 
   ก) การบรรจุภารกิจ ในการต้ังรับ ตอน ค. ปกติจะใชสนับสนุนสวนรวม การยิงปองกันท่ีมั่นข้ัน
สุดทายของ ค. ๑ กระบอก จะครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ ๕๐ x ๕๐ เมตร และการยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายนี้
อาจทําการยิงในระยะ ๖๐ เมตร จากขอบหนาพื้นท่ีการรบได ผบ.รอย จะประสานการยิง ค.๖๐ มม.กับ ค.๘๑ 
มม. เปาหมายท่ีอยูไกลจากขอบหนาพื้นท่ีการรบเกินกวา ๕๐๐ เมตร ปกติแลวจะใช ค.๘๑ มม.และ/หรือ ค.
๑๐๗ มม.ทําการยิง  ปกติจะไมใช ค.๖๐ มม.ทําการยิงจนกวาขาศึกจะเขามาในพื้นท่ีระวังปองกันและตกอยู ใน
การยิงระยะใกล  เนื่องจากท่ีต้ังยิง ค.๖๐ มม.เปนเปาหมายขนาดเล็ก ดังนั้นจึงอาจต้ังยิงใกลขอบหนาพื้นท่ีการ
รบ โดยท่ีอาวุธตลอดพลประจําปนยังไดรับการกําบังและการซอนพรางท่ีพอเพียง ในการต้ังรับท่ีต้ังยิงควรจะอยู
ระหวาง ๑๕๐ - ๓๐๐ เมตร หลังขอบหนาพื้นท่ีการรบ  ถากระทําไดท้ัง ๓ กระบอกของตอน ค.ควรต้ังยิงเปน
ตอน ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมและสงกําลังกระสุนเพิ่มเติม  
   ข) การควบคุมการยิง  
    (๑) การติดตอส่ือสาร ระบบการติดตอส่ือสารหลักในการต้ังรับคือทางสาย การติดตอส่ือสาร
ระหวาง ผบ.ตอน ค. ณ ท่ีตรวจการณและท่ีต้ัง ค.จะใชโทรศัพทกําลังเสียง ถา ผบ.ตอน ค.มิไดอยูใกล ผบ.รอย หรอื 
ผบ.หมวดอาวุธ จะตองวางสายเพื่อให ผบ.ตอน ค. สามารถติดตอกับท่ีตรวจการณกองรอยไดตลอดเวลา  
    (๒) การอนุมัติภารกิจ ปกติ ผบ.รอย จะอนุมัติการยิงตอเปาหมายท่ีอยูภายในพื้นท่ีระวัง
ปองกันกอนท่ีเปาหมายจะหลบหายไป และอํานาจอนุมัตินี้จะไมมอบเกิน ผบ.หมวดอาวุธ  
    (๓) เขตตรวจการณ ในกรณีท่ีจําเปนตองจัดท่ีตรวจการณ ๒ แหง หรือมากกวาเพื่อควบคุม
การยิง ค.ไดโดยตลอดพื้นท่ีระวังปองกัน  ผบ.รอย จะตองแนใจวาจะมีเขตตรวจการณเหล่ือมลํ้ากันตลอดพื้นท่ี
นั้น  ผบ.รอย อาจจะกระทําไดโดยกําหนดผูตรวจการณเพิ่มเติมใหกับ ผบ.ตอน ค.โดยลงไวในคําส่ังการต้ังรับ 
ซึ่งตามเหตุผลแลว ผบ.หมวดปนเล็กกค็วรจะไดรับมอบใหทําหนาท่ีตรวจการณหนา ในสภาพเชนนี้และตามปกติ
จะทําการขอยิงและควบคุมการยิงจากท่ีบังคับการ/ท่ีตรวจการณของตน  
    (๔) เขตการยิง หมู ค. จะไมไดรับมอบเขตการยิง แตจะตองสามารถทําการยิงคุมครองได
ตลอดพื้นท่ีระวังปองกันของกองรอย  
    (๕) อัตราและหวงระยะเวลาการยิง  ถาไมมีคําแนะนําเปนอยางอื่นแลว อัตราการยิงของ 
ค. จะเปน ๙ นัด/นาที ในเวลา ๒ นาทีแรก และ ๖ นัด/นาที ในเวลาตอมา สําหรับการยิงปองกันข้ันสุดทาย 
ปกติ ผบ.ตอน ค.จะกําหนดจํานวนนัดท่ีจะใชยิงแตละเปาหมาย ผบ.รอย อาจกําหนดจํานวนนัดท่ีจะทําการยิง
ปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทายและเปาหมายตาง ๆ ไวในคําส่ังต้ังรับ โดยพิจารณาจากจํานวนกระสุนท่ีมี  การสนับสนุน
จากภายนอกท่ีไดรับ  กําหนดการสงกําลังเพิ่มเติม  พื้นท่ีจะทําการยิงคุมครองและการปฏิบัติการของขาศึก  
  ๔) ภารกิจเพิ่มเติม ท้ังสามหมูปนกล หมูโจมตี และตอน ค. อาจกระทําการต้ังยิงและใชปฏิบัติ
ภารกิจเพิ่มเติมในการต้ังรับ  
   ก) ปนกล หมูปนกลท่ีอยูบน ขนพร.หรือในพื้นท่ีกองหนุน จะตองจัดเตรียมท่ีต้ังยิงเพิ่มเติมซึ่งมี
เขตการยิงแตกตางไปจากเขตการยิงหลัก ภารกิจเชนนี้จะตองปฏิบัติเมื่อขาศึกเจาะเขามาในหนวยขางเคียง 
หรือหมวดในแนวหนาได โดยจะทําการยิงตอพื้นท่ีท่ีถูกเจาะเพื่อจํากัดการขยายชองเจาะหรือปองกันปกเปด
และดานหลังของกองรอย  
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   ข) เครื่องยิงจรวด หมูโจมตี จะตองเตรียมท่ีต้ังยิงเพิ่มเติมเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ได
หมูโจมตีซึ่งมีภารกิจหลักในการคุมครองแนวทางเคล่ือนท่ีท่ีเขามายัง ขนพร.อาจจะตองจัดเตรียมท่ีต้ังเพิ่มเติม 
เพื่อคุมครองแนวทางเคล่ือนท่ีท่ีเขามายังปกและดานหลังของกองรอย หมูโจมตีมักจะสนับสนุนการต้ังรับดวย
การยิงจากท่ีต้ังยิงเพิ่มเติมตามแผนท่ีไดวางไว เมื่อไมมีภัยคุกคามจากยานเกราะ  
   ค) ค.๖๐ มม. ตอน/หมู ค.๖๐ มม. มักจะตองเตรียมท่ีต้ังยิงเพิ่มเติมเสมอ แตอยางไรก็ตามการ
ยิงในพื้นท่ีการรบนั้นวางแผนไวเพื่อสนับสนุนหมวดในแนวหนา เมื่อหมวดในแนวหนาถูกผลักดันใหตองถอนมา
เขาท่ีมั่นเพิ่มเติม  
  ๕) สัญญาณควบคุมการยิง ผบ.หมวดอาวุธจะตองแนใจวา มีการแจงสัญญาณควบคุมการยิงลงไป
จนถึงหนวยท่ีตํ่าสุด  สัญญาณในการเริ่มตนและหยุดยิงปองกันท่ีมั่นข้ันสุดทาย มีความสําคัญสูงสุดตอผลของ 
การต้ังรับ สัญญาณอื่น ๆ อาจใชเพื่อควบคุมการยิงระยะใกล  การไปเขาท่ีต้ังยิงสํารองหรือควบคุมการเคล่ือนท่ี
ของตอนโจมตีจากท่ีรอฟงคําส่ังในท่ีกําบังไปยังท่ีต้ังยิง  
 

----------------------------------------- 
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บทท่ี ๔ 
การรบรนถอย 

๑. กลาวท่ัวไป (General) การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยคือ การเคล่ือนยายดวยวิธีใดวิธีหนึ่งลงไปขางหลัง, ไปทาง
ขางหรือออกหางจากขาศึก การถอยนี้อาจถูกบังคับจากขาศึกหรือปฏิบัติดวยความสมัครใจ เมื่อหนวยเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินกลยุทธและไมวาจะปฏิบัติการสาเหตุใดก็ตาม การปฏิบัตินั้นจะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับหนวยเหนือกอน
เสมอ หนวยจะตองปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยดวยความสมัครใจก็เฉพาะแตเมื่อจะตองไดเปรียบอยางมากเทานั้น การ
ปฏิบัติการรบรนถอยจะตองวางแผนและการปฏิบัติการอยางประณีต เพื่อปองกันความหายนะ ซึ่งจะเกิดข้ึนแกหนวย  
 การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย เปนการปฏิบัติซึ่งจะตองมีการวางแผนแบบรวมการ และปฏิบัติแบบ
แยกการ และเปนการปฏิบัติท่ียอมเสียพื้นท่ีเพื่อใหขาศึกเขาครอบครอง  ในบางโอกาสเปนการปฏิบัติการซึ่งตรงกัน
ขามกับการต้ังรับ โดยผูบังคับหนวยท่ีปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยจะหลีกเล่ียงการรบในข้ันแตกหัก  
 ก. การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย กระทําเพื่อกอใหเกิดการสูญเสียแกกําลังขาศึกใหมากท่ีสุดเทาท่ี
สถานการณจะอํานวยให และปฏิบัติตามลําดับคือ การต้ังรับ, การรบดวยวิธีรุก, การถอนตัวจากการรบ และการรบ
หนวงเวลา ในทุกโอกาสท่ีจะกอใหเกิดการสูญเสียตอขาศึก โดยใชการยิงและการดําเนินกลยุทธใหไดผลสูงสุด เม่ือ
กําลังรบของฝายเขาตีมีขีดความสามารถเทาเทียมกับฝายขาศึก จะตองปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกโดยใชกองหนุนของตน  
 ข. การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย เมื่อมีการใชอาวุธนิวเคลียรจําเปนจะตองวางแผนในรายละเอียด
ในการใชอาวุธนิวเคลียร ในทางยุทธวิธี รวมท้ังการเลือกใชกระสุนระเบิดปรมาณูไวดวย  
 ค. การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย ควรพิจารณาการปฏิบัติภายใตทัศนวิสัยจํากัด ไมวาจะเปนการ
ปฏิบัติในเวลากลางคืนหรือโดยการใชควัน  เมื่อปฏิบัติการรนถอยในเวลากลางคืนเครื่องมือเฝาตรวจ คนหาท่ี
หมาย และตรวจการณในเวลากลางคืนจะตองพิจารณาใชทุกโอกาสเทาท่ีจะทําได และถาหากขาศึกมีขีด
ความสามารถในการใชเครื่องมือเหลานี้ ก็อาจจะตองใชควันในเวลากลางคืนใหเกิดประโยชนอีกดวย  
 ง. โดยปกติแลว กองรอย ฯ จะรวมปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย โดยเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญ 
๒. หลักนิยมในการรบรนถอย หลักนิยมหรือหลักปรัชญาในการรบดวยวิธีรนถอย ก็คือ  
 ก. ทําความเสียหายใหกับขาศึกใหมากท่ีสุด เทาท่ีสถานการณจะอํานวยให  
 ข. นําหลักการรบวิธีรุกและรับมาใชอยางเหมาะสม  
 ค. ขยายผลตอขาศึกท่ีไดรับความเสียหายทุกโอกาสท่ีมี  
 ง. ถาขาศึกรวมกําลังกันเปนกลุมกอน ใหทําลายดวยการยิง  
 จ. เมื่อขาศึกรุกคืบหนาดวยความเร็ว และขยายแนวกวางมาก ตองทําการเขาตีดวยสวนดําเนินกลยุทธ  
๓. ความมุงหมายของการรบรนถอย (Purpose) ความมุงหมายของการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย ก็เพื่อ
รักษาความเปนกลุมกอนของกําลังรบเอาไวจนกวาจะมีโอกาสท่ีจะทําการรบดวยวิธีรุก การปฏิบัติการรบดวยวิธี
รนถอยจะตองกระทําดวยเหตุผลประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการ ดังนี้  
 ก. เพื่อรบกวนทําใหหมดกําลังใจ และเพื่อทําลายขาศึก  
 ข. เพื่อชักจูงขาศึกเขามาสูสถานการณท่ีไมเกื้อกูล  
 ค. เพื่อนํากําลังท้ังหมดหรือบางสวนไปใชในพื้นท่ีแหงอื่น  
 ง. เพื่อหลีกเล่ียงการรบภายใตสภาพท่ีเสียเปรียบ  
 จ. เพื่อใหไดเวลาโดยไมทําการรบข้ันแตกหัก  
 ฉ. เพื่อผละออกจากการรบ  
 ช. เพื่อวางกําลังในท่ีต้ังแหงใหม ใหสอดคลองกับการวางกําลังของฝายเดียวกัน  
 ซ. เพื่อลดระยะทางสงกําลังบํารุง และการคมนาคมใหส้ันลง  
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๔. ประเภทของการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย การรบดวยวิธีรนถอย แบงออกเปน ๓ ประเภทคือ การถอน
ตัวจากการรบ การรบหนวงเวลา และการถอย  
 ก. การถอนตัวจากการรบ (Withdrawal Action) เปนการปฏิบัติซึ่งกําลังรบท่ีกระจายกันอยู ผละ
ออกจากขาศึกหรือเปนการปฏิบัติซึ่งกําลังท้ังหมดหรือบางสวน ผละออกจากขาศึก เพื่อหลีกเล่ียงการปะทะ
ขาศึก แลวดําเนินการเคล่ือนท่ีไปยังท่ีต้ังแหงใหม เพื่อปฏิบัติภารกิจใหมตอไป แบบพื้นฐานของการถอนตัวจาก
การรบ มี ๒ แบบคือ  
  ๑) การถอนตัวภายใตความกดดัน (ถอนตัวโดยไมสมัครใจ)  
  ๒) การถอนตัวนอกความกดดัน (ถอนตัวโดยสมัครใจ)  
 ข. การรบหนวงเวลา (Delaying Action) เปนการปฏิบัติซึ่งกําลังรบถูกกดดันจากขาศึก ยอมเสียพื้นท่ีเพื่อ
แลกกับเวลาและในเวลาเดียวกันจะปฏิบัติการรบหนวงเวลาและทําลายกําลังขาศึกใหมากท่ีสุด โดยไมทําการรบในข้ัน
แตกหัก “หนวยจะทําการรบแตกหักเมื่อหนวยไมมีเสรีในการดําเนินกลยุทธ และไมสามารถปฏิบัติตามแผนข้ันตนได
ตอไป” แบบของการรบหนวงเวลามี ๒ แบบ ซึ่งท้ังสองนี้อาจใชแผนการปฏิบัติ หรือประกอบเขาดวยกันก็ได  
  ๑) การรบหนวงเวลาในท่ีมั่นตามลําดับข้ัน  
  ๒) การรบหนวงเวลาในท่ีมั่นสลับข้ัน  
 ค. การถอย (Retirement) เปนการปฏิบัติการซึ่งกําลังรบไมมีการปะทะ เคล่ือนท่ีออกจากขาศึกตาม
แผนของตนและไมมีการกดดันโดยตรงจากขาศึก เมื่อมีการถอนตัวจากการรบปฏิบัติกอนการรบ การถอยจะ
เริ่มภายหลังกําลังสวนใหญผละออกจากขาศึกแลวเริ่มจัดรูปขบวนเดินทาง ปกติกองรอยจะรวมปฏิบัติการถอย 
เปนกําลังสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญ  
๕. ขอพิจารณาพื้นฐาน (Basic Consideration) 
 ก. ความคลองแคลวในการเคล่ือนท่ี  กําลังรบท่ีปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย จะตองมีความ
คลองแคลวในการเคล่ือนท่ีเทาเทียม หรือเหนือกวาฝายขาศึก  ถาหากทรัพยากรท่ีจะใชในการเคล่ือนท่ีมีไม
เพียงพอ จะใหกําลังรบท้ังหมดมีความคลองแคลวในการเคล่ือนท่ีแลว จะตองใหกําลังรบเพียงสวนใดสวนหนึ่ง มี
ความคลองแคลวเหนือกวาขาศึก หรือเทากับขาศึกสวนท่ีเผชิญหนาและรบกวนฝายเราอยู  
 ข. การใชภูมิประเทศอยางเหมาะสม ภูมิประเทศนับวาเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลสูงยิ่งตอการปฏิบัติการรบ
ดวยวิธีรนถอยทุกประเภท ลักษณะภูมิประเทศจะเกื้อกูลใหมีการตรวจการณและมีพื้นการยิงดี  ส่ิงกีดขวางตาม
ธรรมชาติและท่ีสรางข้ึนจะตองนํามาใชในระบบแผนฉากขัดขวาง สนามทุนระเบิดและการระเบิดทําลาย การ
กําบังและการซอนพราง รวมท้ังขายถนนจะตองนําใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 ค. ดํารงเสรีในการปฏิบัติ เสรีในการดําเนินกลยุทธ เปนส่ิงสําคัญยิ่งในการท่ีจะใชกําลังอยางรวดเร็วใน
ทุกสถานการณท่ีไมเกื้อกูลตอขาศึก ในการโยกยายกําลังใหสามารถเผชิญกับการเขาตีของขาศึก  ในการรักษาความ
ปลอดภัยทางดานปก และทางดานหลัง  ตลอดจนการแสวงหาประโยชนสูงสุดจากภูมิประเทศ การรบประชิด หรือ
การรบในข้ันแตกหักจะตองหลีกเล่ียง เวนเสียแตวาหนวยมีความตองการท่ีจะใหบรรลุภารกิจของตน  
 ง. การควบคุมหนวย การกระจายหนวยและการเคล่ือนท่ีอยางรวดเร็ว ในระหวางปฏิบัติการรบดวย
วิธีรนถอยจะเพิ่มปญหาเกี่ยวกับการควบคุม เมื่อไมสามารถติดตอกับหนวยเหนือได ผูบังคับหนวยรองจะปฏิบัติ
ไปโดยอิสระ จนกระท่ังการควบคุมแบบรวมการจะสามารถจะทําไดอีก  
 จ. อาวุธนิวเคลียร ถาหากหนวยปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย มีและใชอาวุธนิวเคลียรแลวจะทําให
ขาศึกไมกลาท่ีจะรวมกําลังเปนกลุมกอน และถาหากขาศึกรวมกําลังเปนกลุมกอนมากพอจะถูกบังคับใหตอง
ผานส่ิงกีดขวางหลัก (ท้ังธรรมชาติและสรางข้ึน) ซึ่งจะทําใหเปนจุดลอแหลมตอการเขาโจมตีดวยนิวเคลียร เม่ือ
จุดลอแหลมนี้ถูกนําไปใชโดยกําลังฝายเราดวยการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกอยางจํากัดแลว จะเกิดการสูญเสีย
อยางมากมายตอขาศึก  
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 ฉ. การปองกันเชิงรับ การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย เปนการปฏิบัติท่ีมีกวางขวางดานหนามาก ใช
ยุทธวิธีการแทรกซึมเคล่ือนท่ีภายใตทัศนวิสัยจํากัดในรูปขบวนหนากระดาน ภายใตสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว ดวยเหตุนี้จึงตองดําเนินการปองกันเชิงรับจากอาวุธนิวเคลียร ในระหวางการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย  
 ช. เสนทางการถอนตัว การควบคุมเสนทางถอนตัวเปนส่ิงสําคัญในการรบดวยวิธีรนถอย การ
ปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยท่ีจะไมใหมีบุคคลพลเรือนเขามาเกี่ยวของดวยยอมเปนไปไมได ดังนั้นการควบคุม
และการสงกลับบุคคลพลเรือนจะตองนํามาพิจารณา เพื่อหลีกเล่ียงขอจํากัดเสรีการเคล่ือนยายของกําลังรบท่ี
ถอนตัว และอาจเปนไปไดท่ีขาศึกจะขัดขวางขายถนนตามแนวทางเคล่ือนท่ีของฝายเรา จึงจําเปนจะตองวาง
แผนการใชเสนทางสํารองเอาไว 
 ซ. การจัดลําดับความเรงดวน เพื่อท่ีจะใหสามารถเคล่ือนท่ีกําลังไดอยางเปนระเบียบ จะตองวางแผน
ในการกําหนดลําดับในการถอนตัว และกําหนดลําดับความเรงดวนการใชเสนทางสําหรับทุกหนวยเอาไวดวย 
ท้ังนี้ โดยการพิจารณาถึงภารกิจและขีดความสามารถของหนวยนั้น ๆ 
 ฌ. การระวังปองกันขณะถอนตัว เปนท่ีคาดหมายวาฝายขาศึกจะสามารถติดตามกําลังท่ีปฏิบัติการ
รบดวยวิธีรนถอยไดอยางแนนอน และสามารถโจมตีขบวนถอนตัวไดจากทุกทิศทางการปฏิบัติเชนนี้ของขาศึก 
จึงมีความตองการในเรื่องสวนระวังปองกันท่ีมีความคลองแคลวในการเคล่ือนท่ี การลาดตระเวนทางพื้นดินและ
ทางอากาศอยางตอเนื่อง การเคล่ือนยายอยางรวดเร็วและการปองกันภัยทางอากาศ และการปองกันตอสูรถถัง  
 ญ. เครื่องบิน เครื่องบินอาจนํามาใชอยางไดผล ในการเคล่ือนยายหนวยท่ีรบติดพันในการปฏิบัติการรบ
ดวยวิธีรนถอย นอกจากนั้นผูบังคับหนวยยังสามารถท่ีจะควบคุมหนวยไดดียิ่งข้ึน และสามารถไดรับขาวสารไดทันตอ
เวลา โดยการควบคุมการปฏิบัติจากเครื่องบิน เมื่อกําลังท่ีถอนตัวรบติดพันอยางหนักกับขาศึก เฮลิคอปเตอรโจมตีอาจ
ใชเพื่อสนับสนุนการผละออกจากขาศึกและการถอนตัวของหนวยได  ผูตรวจการณทางอากาศอาจทําการลาดตระเวน 
เพื่อพิจารณาสภาพเสนทางและสะพานไปยังพื้นท่ีดานหลัง และกําหนดจุดผานและเสนทางสํารอง  นอกจากนั้น
เครื่องบินอาจจะใชเพื่อการสงกําลังบํารุงและยุทโธปกรณ และเพื่อสงกลับผูบาดเจ็บได  
 ฎ. ขวัญ ผูบังคับหนวยจะตองเนนใหทหารไดทราบวา การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยเปนการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีมีความมุงหมายอยางแนชัด จะตองขจัดขาวลือ ดํารงขวัญของทหารและปองกันการเสียระเบียบของ
หนวย โดยทําความเขาใจแผนและส่ิงสําคัญอื่น ๆ ใชความเปนผูนําอยางเขมแข็งและควบคุมวินัยอยางเขมงวด  
การปรากฏตัวของผูบังคับหนวยในจุดคับขันเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญยิ่ง  
 ฏ. นชค. ในการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย อาวุธเพลิงสามารถใชอยางไดผลตอกําลังเขาตีซึ่งรวมกัน
เปนกลุมกอนท่ีจะบุกรุกเขามายังท่ีมั่น สารเคมีและกระสุนระเบิดปรมาณูท่ีวางไวลวงหนา จะใชเพื่อทําใหพื้นท่ี 
ท่ีฝายเราไดถอนตัวไปแลวเปนพิษ และถาหากใชอยางเหมาะสมแลว จะสามารถบังคับขาศึกใหเขาสูภูมิประเทศซึ่ง
ไมเกื้อกูลแกตน เนื่องจากพยายามหลีกเล่ียงพื้นท่ีเปนพิษ หรือยอมรับการบาดเจ็บภายใตพื้นท่ีซึ่งเปนพิษนั้น  
 ฐ. การเคล่ือนท่ีผานหนวยฝายเดียวกัน ในระหวางปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย หนวยท่ีรนถอน 
อาจจะมีความตองการท่ีจะผานเขาไป หรือออมผานหนวยฝายเดียวกัน ดังนั้นจะตองมีการประสานการ
เคล่ือนยาย รวมท้ังสัญญาณบอกฝายระหวางหนวย การกําหนดเสนทางออมผาน หรือจุดผาน การพิจารณาส่ิง
กีดขวางในพื้นท่ีซึ่งจะขัดขวางการเคล่ือนท่ีของหนวย รวมตลอดท้ังการแจงวาการเคล่ือนท่ีไดเสร็จส้ินโดย
สมบูรณแลว เพื่อหนวยฝายเดียวกันจะไดมีเสรีในการยิงไปยังพื้นท่ีขางหนา  
๖. มาตรการควบคุม (Control Measures) มาตรการควบคุมท่ีใชเปนหลักในการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย.-  
 ก. เขตการถอนตัว  
 ข. เสนแบงเขต  
 ค. ท่ีรวมพล  
 ง. ข้ันปฏิบัติการ  
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 จ. จุดตรวจสอบ  
 ฉ. จุดเริ่มตน  
 ช. จุดแยก  
 ซ. เสนทางหลักและเสนทางสํารอง 
 ฌ. จุดควบคุมการจราจร (จคจ.)  
 ญ. ลําดับท่ีมั่นรบหนวงเวลา  
๗. หนวยปฏิบัติการหลังแนวขาศึก  
 ก. ในการปฏิบัติการรบดวยวิธีการรนถอย หนวยปฏิบัติการหลังแนวขาศึกอาจจะจัดต้ังข้ึนตาม
คําแนะนําของหนวยเหนือ เพื่อท่ีจะใหบรรลุภารกิจอยางใดอยางหนึ่ง หรือเนื่องจากผลท่ีกําลังฝายเราท้ังมวล 
หรือสวนใดสวนหนึ่งถูกตัดขาดออกจากกันโดยการกระทําของขาศึก  
 ข. เมื่อหนวยไดรับคําส่ังใหเปนหนวยปฏิบัติการหลังแนวขาศึก แผนการปฏิบัติจะตองจัดเตรียมข้ึนใหมี
รายละเอียดกอนปฏิบัติการ เชน แผนการสงกําลังบํารุง และแผนการถอนตัว ภารกิจท่ีเหมาะสมสําหรับหนวยปฏิบัติการ
หลังแนวขาศึกคือ การซุมโจมตี การรองขอและการปรับการยิง การระเบิดทําลาย การคนหาเปาหมายของอาวุธนิวเคลียร 
การรายงานขาวสารเกี่ยวกับขาศึก และการทําลายท่ีสําคัญ ๆ  เชน ท่ีบังคับการ หรือศูนยการติดตอส่ือสารของขาศึก, ท่ีต้ัง
ทางการสงกําลังบํารุง และฐานยิงนิวเคลียร กําลังหนวยนี้จะตองเขายึดพื้นท่ีซอนพรางจนกระท่ังกําลังสวนเขาตีของ
ขาศึกผานไป หนวยจะตองหลีกเล่ียงการคนหาของขาศึกโดยการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ ท้ังจะตองปฏิบัติการรบดวยวิธี
รุก เชน การเขาตีโฉบฉวย เฮลิคอปเตอรจะใชเพื่อถอนหนวยท่ีปฏิบัติการหลังแนวขาศึก  
 ค. หนวยท่ีปฏิบัติการหลังแนวขาศึก ซึ่งถูกตัดขาดออกจากกันดวยการปฏิบัติการของขาศึก สามารถ
ปฏิบัติภารกิจหลายอยางไดสําเร็จ 
  ๑) เมื่อหนวยถูกตัดขาดออก ผูบังคับหนวยจะใชเครื่องมือท้ังมวลท่ีมีอยูเพื่อแจงใหผูบังคับหนวย
เหนือทราบสถานการณ และขอรับคําแนะนําการปฏิบัติการ หากผูบังคับหนวยเหนือส่ังใหหนวยทําลายท่ีต้ัง
ขาศึกในพื้นท่ีดานหลัง หนวยจะทําการเขาตีจากทางดานหลังหรอืทําการรบกวนการเขาตีของขาศึก กําลังสวนท่ี
ถูกตัดขาดออกจะปฏิบัติการตาง ๆ ผูบังคับหนวยเหนืออาจจะส่ังใหหนวยทําการสูรบผานแนวขาศึก เพื่อไป
ประสานกับกําลังฝายเดียวกันก็ได  
  ๒) ถาหากหนวยท่ีถูกตัดขาดออก ไมสามารถติดตอส่ือสารกับหนวยเหนือของตนได การท่ีผูบังคับหนวย
จะตองตกลงใจวาจะปฏิบัติอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับความรอบรูสถานการณและแนวความคิดในการปฏิบัติ ผูบังคับหนวย
จะตองพิจารณาสถานการณของตน (สภาพของคน กําลังพล และความคลองแคลวในการเคล่ือนท่ีของหนวย อาหาร 
กระสุน และน้ํามันเช้ือเพลิง) กําลังพลมีความคลองแคลวในการเคล่ือนท่ีของขาศึก ท่ีต้ังของฝายเดียวกัน ลักษณะภูมิ
ประเทศและภารกิจของหนวยเหนือ ถาสามารถทําได ผูบังคับหนวยจะทําการสูรบเพื่อหาทางไปยังพื้นท่ีฝายเดียวกัน ถา
หากหนวยอยูลึกในพื้นท่ียึดครองของขาศึก และมีโอกาสนอยท่ีเขารวมกําลังกับฝายเดียวกันและจะตองใชยุทโธปกรณ
เปนจํานวนมาก ผูบังคับหนวยอาจตกลงใจท่ีจะทําทุกอยางเพื่อท่ีจะกอใหเกิดการสูญเสียแกขาศึกในพื้นท่ีสวนหลังนั้น 
กอนท่ีจะพยายามตีผานขาศึก และจะตองรวมกําลังของหนวยใหเปนกลุมกอน และพยายามหลีกเล่ียงการปะทะกับขาศึก 
ยกเวนการเขาโจมตีท่ีต้ังหรือกําลังฝายขาศึก นอกจากนั้น จะตองสงหนวยลาดตระเวนออกไปเพื่อการรักษาความ
ปลอดภัย และเพื่อรวบรวมขาวเกี่ยวกับขาศึกและภูมิประเทศ ถาหากหนวยของตนถูกยิงปดลอม และหนวยยังคงมีกําลัง
มากพอ ก็จะตีฝาการปดลอมนั้น กําลังสวนท่ีถูกตัดขาดนี้จะตองทําการสูรบเปนหนวยหนวยเดียวจนกระท่ังไมมี
ความสามารถท่ีจะทําการรบไดอีกตอไป จึงจะแบงแยกหนวยออกเปนกลุมเล็ก ๆ แลวใหแทรกซึมผานพื้นท่ียึดครองของ
ขาศึก รายละเอียดในการหลบหนีออกจากขาศึกเพื่อกลับมายังแนวฝายเดียวกัน 
 

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



วิชา การรบดวยวิธีรับและรนถอย ๒ - ๓๘ - 

บทท่ี ๕ 
การถอนตัวจากการรบ 

๑. กลาวท่ัวไป (General) การถอนตัวเปนการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยอยางหนึ่ง ซึ่งกําลังท้ังหมดหรือ
บางสวนผละออกจากขาศึกแตจะมีกําลังสวนหนึ่งยังคงเกาะขาศึกเอาไว เพื่อปองกันขาศึกติดตามกําลังสวนใหญ 
และกอใหเกิดการสูญเสียอยางมากโดยการใชการยิงและการดําเนินกลยุทธ  
 ในการถอนตัวของกําลังสวนใหญ กองรอยอาจปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งในการถอนตัวหรือเปนสวนหนึ่ง
ของสวนกําบังก็ได  แบบของการถอนตัวจากการรบท่ีสามารถปฏิบัติไดอยางใดอยางหนึ่ง  คือการถอนตัวภายใต
ความกดดันของขาศึก หรือการถอนตัวโดยไมมีความกดดันจากขาศึก  ซึ่งจะไดพิจารณาถึงเทคนิคท่ีใชและการ
ปฏิบัติตอไป  
๒. การวางแผนการถอนตัว (Planning for a Withdrawal) 
 ก. แผนการถอนตัวจะตองมีรายละเอียดมาก กะทัดรัด และมีการลาดตระเวนโดยหนวยรองทุกหนวย 
แผนจะตองมีการระวังปองกันความปลอดภัย ผูบังคับหนวยจะตองให ผบ.หนวยรอง ไดมีโอกาสทําการ
ลาดตระเวนพื้นท่ี ซึ่งตนคาดวาจะปฏิบัติการในพื้นท่ีนั้น และในทุกกรณี  หนวยท่ีคาดวาจะปฏิบัติการภารกิจ
อิสระ จะตองทําการลาดตระเวน  
 ข. แผนและคําแนะนําสําหรับการปฏิบัติการ ควรมีส่ิงสําคัญตอไปนี้.-  
  ๑) เวลาและความเรงดวนของการถอนตัวของหนวยรอง  
  ๒) เขตการถอนตัว  ข้ันการปฏิบัติ  เสนทางถอนตัว  การควบคุมการจราจรและมาตรการควบคุม  
อื่น ๆ ท่ีจะตองใช  
  ๓) การรักษาความปลอดภัย สวนกําบัง และท่ีต้ังของหนวยเหลานี้  
  ๔) การปองกันมิใหแผนการถอนตัวรั่วไหล  
  ๕) การท้ิงหรือการทําลายส่ิงอุปกรณและยุทโธปกรณ (ยกเวนเวชภัณฑ) โดยท่ีไมไดใหเปนการ
เปดเผยแผนการถอนตัว  
  ๗) การจัดการสนับสนุนทางการรบและการชวยรบในระหวางการปฏิบัติการ  
  ๘) การกําหนดท่ีต้ังท่ีปฐมพยาบาลและตําบลสงกลับผูบาดเจ็บ  
  ๙) การกําหนดท่ีมั่นท่ีจะตองเขายึดตอไปเมื่อถอนตัว  
  ๑๐) การผละออกจากการรบเม่ือขาศึกกดดัน และการปฏิบัติซึ่งจะตองเริ่มข้ึนถาหากขาศึกเขาตี
ภายหลังการถอนตัวเมื่อขาศึกไมกดดัน  
  ๑๑) ภารกิจซึ่งจะตองปฏิบัติตอไป  
  ๑๒) แผนการส่ือสาร ประกอบดวยการกําหนดวิทยุ การทําลายระบบทางสายท่ีมีอยู และการ
ดํารงการส่ือสารตามปกติในระหวางการถอนตัว  
 ค. เมื่อผูบังคับกองรอยไดรับคําส่ังเตรียมใหถอนตัว ผูบังคับกองรอยจะใหคําส่ังเตรียมแกหนวยรองทันที 
และหนวยรองก็จะจายคําส่ังใหหนวยตนเชนเดียวกัน ถาทําไดคําส่ังควรสงไปยังบุคคลท่ีเปนผูบังคับหนวยทุกคน
หรือสงไปยังผูทําการแทน ท้ังนี้เพื่อหลีกเล่ียงการนําผูบังคับหนวยมารวมกัน และการติดตอกับหนวยเปนบุคคล
และคําส่ังการถอนตัวจะตองไมส่ังดวยเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส เวนแตกรณีฉุกเฉินอยางมากเทานั้น  
 ง. จะตองทําการลาดตระเวนในเวลากลางวันใหมากท่ีสุด ผูบังคับกองรอยจะตอง.-  
  ๑) ทําการลาดตระเวนท่ีรวมพลของกองรอย  
  ๒) เลือกท่ีรวมพลของหมวด  
  ๓) เลือกเสนทางเคล่ือนท่ีจากท่ีรวมพลหมวดไปยังท่ีรวมพลของกองรอย  
 จ. ผูบังคับหมวดทุกคนทําการลาดตระเวน  
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  ๑) ท่ีรวมพลของหมวด  
  ๒) เสนทางจากท่ีรวมพลของหมวดไปยังท่ีรวมพลของกองรอย  
  ๓) เลือกท่ีรวมพลของหมู  
  ๔) เลือกเสนทางจากท่ีรวมพลของหมูไปยังท่ีรวมพลของหมวด  
 ฉ. ผบ.หมู จะทําการลาดตระเวนเสนทางจากท่ีวางตัวของตนไปยังท่ีรวมพลของหมูและถาหากมีเวลา
จะทําการลาดตระเวนเสนทางไปยังท่ีรวมพลของหมวด  
 ช. ทหารภายในหมูจะทําการลาดตระเวน เสนทางจากท่ีวางตัวของตนไปยังรวมพลของหมู การ
ปฏิบัติของขาศึกจะทําใหผูบังคับหนวยท่ีปะทะกับขาศึกจะตองอยูกับหนวย และกําหนดใหผูแทนเปนผูทําการ
ลาดตระเวนก็ได  
๓. การถอนตัวโดยไมมีความกดดันจากขาศึก (Withdrawal without Enemy Pressure) ตามรูปท่ี ๑  
 ก. ความสําเร็จของการถอนตัวดวยวิธีนี้ จะข้ึนอยูกับการรักษาความลับและการลวง ทหารจะถอนตัว
และรวมกันใหเงียบท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยไดรับการปองกันจากสวนท่ีเหลือไวปะทะ (สลปท.) สวนท่ีเหลือไว
ปะทะจะแสรงปฏิบัติการตามปกติเชนเดียวกับหนวยเดิม โดยใชการยิง การลาดตระเวน และวิธีการลวงอื่น ๆ 
ในการเตรียมการถอนตัวนอกความกดดันของขาศึก ผูบังคับกองพันจะตองกําหนดมาตรการยุทธวิธีพิเศษข้ึน 
เพื่อใหขาศึกเกิดความสับสนและรบกวนขาศึกดวย เชน การเขาตีท่ีหมายจํากัดและการตีโฉบฉวย เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑ การถอนตัวโดยไมมีความกดดันจากขาศึก 
 ข. คําส่ังของกองพันจะกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในการถอนตัว คือ.-  

(+) 

(+) 

(+) 

ขาศึก 

สวนที่เหลือไวปะทะ 

ที่รวมพลหมู 

ท่ีรวมพลกองรอย 

ที่รวมพลหมวด 

FEBA FEBA 
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  ๑) เวลาถอนตัว  
  ๒) กําลังและการประกอบกําลังของสวนท่ีเหลือไวปะทะ  
  ๓) ท่ีรวมพลของกองรอย  
  ๔) เสนทางถอนตัว  
  ๕) ความเรงดวนของการใชเสนทาง  
  ๖) มาตรการควบคุมเพิ่มเติมอื่น ๆ  
  ๗) การปฏิบัติเมื่อขาศึกเขาตี  
  ๘) การสมทบสวนสนับสนุนใหกับกองรอยเมื่อทําการถอนตัว  
  ๙) คําแนะนําในการถอนตัวของสวนท่ีเหลือไวปะทะ  
  ๑๐) การจัดหนวยในการต้ังรับตามแนวท่ีมั่นแหงใหม  
 ค. โดยปกติ ผูบังคับกองรอยและผูบังคับหมวดไมสามารถไปลาดตระเวนท่ีมั่นแหงใหมไดดวยตนเอง
โดยปกติผูบังคับกองรอยจะมอบให ผบ.อาวุธ เปนผูควบคุมสวนลาดตระเวนท่ีมั่นแหงใหม สวนลาดตระเวนนี้
อยางนอยท่ีสุดตองประกอบดวยผูแทนจากหนวยปนเล็กทุกหมวด และอาจจะประกอบดวยบุคคลอื่นอีก เชน 
เจาหนาท่ีส่ือสาร โดยอาศัยคําแนะนําจากผูบังคับกองรอย  ผูบังคับหมวดอาวุธจะเลือกพื้นท่ีต้ังรับของหมวด 
ท่ีต้ังอาวุธ และวางแผนใหกับผูบังคับกองรอย เกี่ยวกับการจัดกําลังเขาประจําท่ีมั่นแหงใหม ผูแทนของหมวดปน
เล็กจะเลือกท่ีมั่นใหกับหมูและท่ีต้ังอาวุธประจําหนวย ท่ีต้ังท่ีบังคับการ ท่ีตรวจการณของหมวด ท่ีต้ังสวนระวัง
ปองกันเฉพาะบริเวณ  หลังจากนี้เมื่อถึงท่ีเวลากําหนดผูแทนของหมวดจะไปพบกับหมวดและสวนท่ีเหลือไว
ปะทะ เมื่อสวนท่ีเหลือนั้นเดินทางมายังจุดแยก  
 ง. ผูบังคับกองรอย อาจกําหนดท่ีรวมพลใหกับหมวดในการถอนตัว (ซึ่งโดยปกติท่ีรวมพลนี้จะอยู
ดานหลังท่ีมั่นของหมวดแตละหมวด) และเสนทางถอนตัวของหมวดไปยังท่ีรวมพลของกองรอย นอกจากนี้แลว 
ผูบังคับกองรอยจะกําหนดพื้นท่ีภายในท่ีรวมพลของกองรอยนั้นใหแตละหมวด และกําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะเจาะจงใหแตละหมวดอีกดวย  
 จ. ผูบังคับหมวดจะกําหนดท่ีรวมพลใหแกหมู (โดยธรรมดาจะอยูขางหลังใกลท่ีมั่นของหมู) และ
กําหนดเสนทางไปยังท่ีรวมพลของหมวดดวย  
 ฉ. เสนทางและท่ีรวมพลจะตองทําเครื่องหมายเอาไว โดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพื่อใหงายแกการ
จดจํา ถาหากการทําเครื่องหมายไวนั้นจะไมเปนการเปดเผยการปฏิบัติการ และจะตองวางแผนการใชคนนํา
ทางเอาไวถาหากจะตองใชดวย  
 ช. เพื่อความสะดวกในการควบคุม อาวุธสนับสนุนท้ังมวลจะสมทบเขากับหมวดปนเล็กท่ีอาวุธ
เหลานั้นต้ังอยู  ผูบังคับหมวดอาจจะสมทบอาวุธเหลานั้นใหกับหมูปนเล็กไดอีกดวย โดยธรรมดาการสมทบนี้จะ
มีผลเฉพาะการถอนตัวเทานั้น  
 ซ. เมื่อกองรอยไดรับการสมทบจาก รสพ.หรือ AAV.ทําการถอนตัวโดยขาศึกไมกดดัน รสพ. และ 
AAV.อาจจะถอนตัวโดยใชเทคนิคอยางใดอยางหนึ่งในส่ีอยางดังนี้  
  ๑) ในทันทีทันใดหลังจากมืดคํ่า รถสายพานลําเลียงพล ยกเวนสวนท่ีจัดไวใหเปนสวนท่ีเหลือไว
ปะทะ อาจจะถอนตัวคราวละ ๒ – ๓ คันไปยังท่ีรวมพลกองรอย โดยการใชปนใหญหรือเครื่องยิงลูกระเบิดทํา
การยิงเพื่อกลบเกล่ือนการเคล่ือนท่ี เทคนิคนี้อาจจะใชเมื่อเสนทางเคล่ือนท่ีไปยังดานหลังมีจํากัด และเมื่อการ
เคล่ือนท่ีแตเนิ่นของรถสายพานลําเลียงพลสามารถทําไดไมเปดเผยความลับการปฏิบัติ 
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  ๒) รถสายพานลําเลียงพลทุกคัน โดยแตละคันมีทหารประจําอยู ๒ หรือ ๓ คน อาจจะยังคงประจําอยู
ในพื้นท่ีมั่นข้ันตนในแนวหนา กําลังสวนใหญเคล่ือนท่ีโดยเขาไปยังท่ีรวมพลท่ีไดกําหนดไวทางดานหลังหรืออาจจะ
เคล่ือนท่ีตามเสนทาง ซึ่งรถสายพานลําเลียงพลสามารถไปรับไดในภายหลังในทันทีกอนการถอนตัวสวนท่ีเหลือไว
ปะทะ  รถสายพานลําเลียงพลของกําลังสวนใหญจะเริ่มเคล่ือนท่ีลงไปขางหลัง และอาจรับเอากําลังสวนใหญตามท่ีได
กําหนดไว (ส่ิงสําคัญก็คือการจัดทําแผนการรบทุกสวนท่ีลงจากรถ ในรถท่ีกําหนดเฉพาะท่ีไวซึ่งการบรรทุกเชนนี้จะทํา
ใหมั่นใจวาสามารถดํารงความเปนกลุมกอนของหนวยในระหวางการเคล่ือนท่ี และในท่ีมั่นแหงใหมเอาไว) เมื่อ รสพ.ซึ่ง
อยูภายในท่ีมั่นแหงแรกนี้เริ่มถอนตัว ก็จะเพิ่มอํานาจการยิงของตนใหกับสวนท่ีเหลือไวปะทะ เทคนิคนี้เหมาะสําหรับ
การถอนตัวเมื่อมีเสนทางถอนตัวหลายเสนทาง ซึ่งจะทําใหสามารถถอน รสพ.ไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามลําดับและ
เมื่อการถอนตัวแตเนิ่นจะทําใหความลับรั่วไหล และเปนอันตรายแกการถอนตัวได 
  ๓) กําลังท้ังมวลท่ีมีอยูในท่ีมั่นอาจจะถอนตัวพรอมกัน โดยไมตองมีสวนท่ีเหลือไวปะทะก็ได  
  ๔) ถาหากการเคล่ือนยายถูกจํากัดโดยหนวยเหนือ อาจใหรถสายพานลําเลียงพลใชเทคนิคการเล็ด
ลอดไปยังท่ีรวมพลของกองรอยในเวลากลางวันก็ได  เทคนิคนี้อาจใชแตกตางกันไป แลวแตแบบการถอนตัว 
เชน เมื่อหนวยปฏิบัติการรบหนวงเวลาในท่ีมั่นสลับ เมื่อการเขาตีของขาศึกคาดวาจะเกิดข้ึน และเมื่อการรักษา
ความลับไมใชเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ หรือเมื่อการเขาตีเวลากลางคืนใกลจะเกิดข้ึน  
 ฌ. เนื่องจากระยะทางซึ่งตองไดรับการคุมครอง และความยุงยากในการรักษาทิศทางเมื่อเคล่ือนท่ี 
โดยทหารบรรทุกอยูบนรถ เปนส่ิงสําคัญท่ีพลขับทุกคนและผูบังคับรถจะตองไดสํารวจเสนทาง และใชมาตรการ
ควบคุมการเคล่ือนท่ีอยางละเอียด พลขับทุกคนจะตองไดรับการฝกเทคนิคการขับรถในเวลากลางคืนเปนอยางดี
และสามารถใชระบบการขับโดยใชแสงอินฟราเรดได  มาตรการควบคุมซึ่งสามารถจะใชประกอบดวยการใช 
พลนําทางถือไฟฉายมีแผนกรองแสงสีแดงปดท่ีดวงไฟวางไวท่ีจุดคับขันข้ึนตามเสนทาง การกําหนดความเร็ว
สูงสุดไว ตลอดจนระยะตอระหวางรถไวอีกดวย  
 ญ. การถอนตัวไปขางหลังของกองรอย กองรอยปนเล็กท้ังหมดเวนสวนท่ีเหลือไวปะทะจะเริ่มถอนตัว
พรอมกันตามเวลาท่ีกําหนด โดยทหารแตละคนจะเคล่ือนท่ีไปยังท่ีรวมพลของหมู หลังจากนั้นหมูจะเคล่ือนท่ีไป
ยังท่ีรวมพลของหมวด แลวหมวดเคล่ือนท่ีไปยังท่ีรวมพลของกองรอย สวนท่ีเหลือไวปะทะจะจัดการระวัง
ปองกันข้ันตน เมื่อกองรอยถอนตัว ผูบังคับกองรอยจะจัดสวนระวังปองกันเพิ่มเติมข้ึน โดยจัดเปนสวนแยก
ขนาดเล็ก ๆ ใหอยูขางหนาและดานหลังของกําลังสวนใหญ และใหมีสวนท่ีใชสําหรับสกัดกั้นตามเสนทางท่ีจะ
เขามาทางดานปกอีกดวยหมวดจะตองจัดการระวังปองกันรอบตัวในทุกข้ันของการถอนตัว รูปขบวนท่ีใชในการ
ถอนตัว โดยปกติมักจะใชรูปขบวนแถวตอน เพื่อสะดวกในการควบคุม การเคล่ือนท่ีท่ีจะทําใหเงียบและรวดเร็ว 
กําลังสวนใหญโดยปกติจะระงับการสงวิทยุเอาไว อาจใชสวนท่ีมีอยูตามเสนทางติดตอกับผูบังคับกองพัน โดย
อาศัยแผนการควบคุมการจราจรของกองพันเปนหลัก และการลาดตระเวนของผูบังคับหมวดแตละหมวด
จะตองลาดตระเวนออกไปขางหลังโดยทันที เมื่อตนมาถึงท่ีรวมพลของกองรอย และถาหากหมวดเขามาถึงท่ี
รวมพลของกองรอยแลว หมวดทุกหมวดจะต้ังรับวงรอบ และเขาประจําพื้นท่ีของตนในทิศทางเชนเดียวกับท่ีตน
อยูในท่ีมั่นต้ังรับหนา ถาหากมีการขนสงผูบังคับกองพันจะตองกําหนดขอจํากัดในการเคล่ือนท่ีไปยังพื้นท่ี
ข า ง ห น า 
ผูบังคับกองรอย และผูบังคับหมวดจะจัดเตรียมแผนการบรรทุกไวลวงหนา และจายแผนท่ีใหกับผูบังคับหนวย
รอง ถาหากทําไดทหารทุกคนภายในหมวดจะตองทราบวา ยานพาหนะของหมวดของตนจะจอดอยูท่ีใดเพื่อจะ
ไดนําหมวดตรงไปยังท่ีจอดรถนั้นโดยไมเสียเวลา จะตองใชความระมัดระวังในการท่ีจะลดหรือขจัดเสียงท่ีไม
จําเปนลง ลดการใชแสงสวาง  ลดความชักชาในการบรรทุก แลวรีบเคล่ือนท่ีไป จะตองวางแผนปองกันเอาไวทุก
ทิศทาง ในขณะท่ีทหารบรรทุกอยูบนรถ และวางแผนการปฏิบัติเมื่อถูกบังคับจากขาศึกใหลงจากรถ เมื่อรถใน
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ขบวนจําเปนตองหยุดลง ผูบังคับหนวยจะตองเคล่ือนท่ีไปขางหนาเพื่อพิจารณาสาเหตุของความชักชา และเพื่อ
ส่ังการในการขจัดความลาชานั้น  
 ฎ. กําลังสวนใหญและสวนท่ีเหลือไวปะทะ จะถูกนําจากท่ีรวมพลของกองรอยไปยังจุดแยกหมวดใน
พื้นท่ีขางหลัง ผูแทนของสวนลาดตระเวนจะมาพบกําลังสวนใหญและสวนท่ีเหลือไวปะทะท่ีจุดแยกหมวดท่ี
กําหนดไว แลวนํากําลังสวนนี้ไปยังท่ีมั่นใหม ในการเคล่ือนท่ีไปยังจุดแยกหมวดนั้นจะตองไมทําใหเกิดการชักชา
เสียเวลา ผูบังคับหนวยทุกคนจะตองไดแจงแผนการยิงข้ันตน คําส่ังสมบูรณและจัดทําแผนการยิงสมบูรณ เมื่อ
หนวยเขาท่ีมั่นเรียบรอยแลว  
 ฏ. สวนท่ีเหลือไวปะทะ  
  ๑) โดยปกติรองผูบังคับกองรอยจะถูกกําหนดใหเปนผูบังคับสวนท่ีเหลือไวปะทะและรับผิดชอบใน
พื้นท่ีตลอดจนการริเริ่มการถอนตัว ผูบังคับหมูจะเปนผูบังคับสวนท่ีเหลือไวปะทะของหมวด และจะรับคําส่ังการ
ปฏิบัติการจากรองผูบังคับกองรอย  
  ๒) สวนท่ีเหลือไวปะทะจะปองกันจากการถอนตัวใหกับกําลังสวนใหญ โดยการลวงและการ
ตานทาน กําลังสวนท่ีเหลือไวปะทะจะตองไมเกิน ๑ ใน ๓ ของกําลังกองรอยปนเล็ก และอาวุธสนับสนุนตาม
อัตราของกองรอยปนเล็กประมาณ ๑ ใน ๒  โดยปกติจะเหลือกําลัง ๑ หมูปนเล็กไวในพื้นท่ีของแตละหมวด
ของกองรอยปนเล็กในแนวหนา หมูปนเล็กท่ีเหลือไวโดยปกติจะเปนหมูซึ่งอยูกึ่งกลาง (ตามรูปท่ี ๒) ท้ังนี้เพื่อให
ลดการเคล่ือนท่ีมาทางขางลง อาวุธประจําหนวยท่ีมีพื้นการยิงดีจะถูกเลือกใหเหลือไว ในขณะท่ีหมวดปนเล็กถอน
ตัว  ทหารท่ียังอยูภายในท่ีมั่นจะเคล่ือนท่ีเทาท่ีจําเปน เพื่อไปคุมครองแนวทางเคล่ือนท่ีท่ีเปนอันตรายมากท่ีสุด
ท่ีเขามายังพื้นท่ีของหมวดเอาไว และในขณะเดียวกันใหการปองกันอาวุธสนับสนุนอยางใกลชิดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ หมูท่ีเหลือไวปะทะวางกําลังอยูในท่ีม่ัน 
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  ๓) อาวุธประจําหนวยท่ีเหลือในพื้นท่ีกองรอยปนเล็กในแนวหนา จะสมทบใหกับสวนท่ีเหลือไว
ปะทะสําหรับการปองกันตนเองและคุมครองการถอนตัวของกําลังสวนใหญ และจัดใหมีการยิงตามปกติ เพื่อ
ลวงขาศึก เครื่องยิงลูกระเบิดของกองรอยจะตองเหลือไวไมเกิน ๒ กระบอก เพื่อสนับสนุนสวนท่ีเหลือไวปะทะ
ในกองรอยปนเล็ก ผูบังคับสวนท่ีเหลือไวปะทะ อาจพิจารณาใชปนเล็กกลในอัตราของหมูปนเล็กเพิ่มพูนการยิง
สนับสนุนกไ็ด  
  ๔) ในระหวางท่ีทัศนวิสัยลดลง อาวุธตอสูรถถังและรถถังท่ีมาสมทบจะไมสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได เพราะฉะนั้นอาวุธเหลานี้อาจจะถอนตัวโดยการเล็ดลอดไปกอนการถอนตัวของกําลังสวนใหญ 
อาวุธท้ังสองอาจจะยังคงอยูกับสวนท่ีเหลือไวปะทะถาหากถูกคุกคามจากยานเกราะขาศึก ถาการลวงจะถูกเปดเผยข้ึน
ถาหากมีการเคล่ือนท่ีใด ๆ ข้ึน และควรจัดกลองเล็งในเวลากลางคืนใหกับอาวุธตอสูรถถัง อยางนอยท่ีสุดอาวุธตอสู
รถถัง ๑ กระบอกตอหมวดปนเล็ก จะตองเหลือไวกับสวนท่ีเหลือไวปะทะ เพื่อใหการปองกันตอสูรถถังอยางใกลชิด  
  ๕) ผูบังคับสวนท่ีเหลือไวปะทะของกองรอย จะใชการติดตอทางวิทยุกับกองพันและใชการติดตอ
ทางสาย วิทยุและพลนําสารกับผูบังคับสวนท่ีเหลือไวปะทะของหมวด เครื่องมือส่ือสารท่ีมีอยูเดิมจะตองดํารงไว
ในท่ีต้ังเดิมและจะเหลือเจาหนาท่ีส่ือสารเอาไวเพื่อปฏิบัติงานส่ือสารของสวนท่ีเหลือไวปะทะในท่ีมั่นเกาแตเพียง
นอยท่ีสุด  ถาสามารถทําไดสายโทรศัพทท่ีไมไดใชงานจะตองเก็บ หรือตัดแลวดึงออกไปเปนตอน ๆ เพื่อปองกัน
มิใหขาศึกนําไปใชไดอีก นอกจากนี้อาจใชมาตรการลวงโดยการใชสถานีวิทยุลวงและดํารงการติดตอทางวิทยุ
ตามปกติในท่ีมั่นเกา  
  ๖) เครื่องมืออินฟราเรด เรดาร กลองสองสองตาและเครื่องมือตรวจการณเวลากลางคืนอื่น ๆ จะ
ชวยใหสวนท่ีเหลือไวปะทะในการคนหาการเคล่ือนไหวของขาศึก และชวยในการปรับการยิงของอาวุธเล็งตรง 
และเล็งจําลองไปยังขาศึกได  
  ๗) ถาหากสวนท่ีเหลือไวปะทะถูกโจมตี กําลังสวนนี้จะทําการปองกันใหเต็มขีดความสามารถของ
ตน จะถอนตัวโดยไมไดรับอนุมัติจากผูบังคับสวนท่ีเหลือไวปะทะของกองพันไมได ถาหากการส่ือสารไมสามารถ
ติดตอได ผูบังคับสวนท่ีเหลือไวปะทะจะตองปฏิบัติตามแผนท่ีไดรับคําแนะนําโดยปกติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
  ๘) ในเวลาท่ีกําหนดหรือตามคําส่ัง สวนท่ีเหลือเอาไวปะทะท้ังหมดจะถอนตัวพรอมกัน โดยปกติ
แลวหมูท่ีเหลือไวปะทะจะเคล่ือนท่ีตรงไปยังท่ีรวมพลของกองรอยใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได การใชอาวุธยิงเล็ง
ลําลองจะชวยการถอนตัวของสวนท่ีเหลือไวปะทะไดอยางมาก ในการถอนตัวโดยความสมัครใจในเวลากลางคืน 
สวนท่ีเหลือไวปะทะจะเคล่ือนท่ีลงมาขางหลังในเวลาท่ีเหมาะ เพื่อเขาประจําท่ีมั่นแหงใหมใหเสร็จกอนเวลาเชา
ในวันรุงข้ึน  
  ๙) กองรอยปนเล็กท่ีเปนกองหนุน โดยปกติแลวจะไมเหลือสวนท่ีเหลือไวปะทะเอาไว ตาม
ธรรมดา หมวดลาดตระเวนจะจัดการระวังปองกันใหกับพื้นท่ีดานหลังของกองพัน  แตอยางไรก็ตาม หมวดใด
หมวดหนึ่งของกองรอยหนุนอาจไดรับมอบใหปฏิบัติหนาท่ีนี้ได กองรอยหนุนโดยปกติจะจัดกองรักษาดานรบ
ใหกับพื้นท่ีต้ังรับใหมของกองพัน สวนท่ีเหลือไวปะทะจากหมวดหนุนของกองรอยในแนวหนา อาจใชในการ
ลาดตระเวนพื้นท่ีดานหลังหรือดานหนา รวมท้ังสกัดกั้นแนวทางเคล่ือนท่ีทางปกท่ีเปนอันตราย หรือเพิ่มความ
ลึกใหกับท่ีมั่นโดยการดํารงอยูภายในท่ีมั่นของตนก็ได  



วิชา การรบดวยวิธีรับและรนถอย ๒ - ๔๕ - 

๔. การถอนตัวภายใตความกดดันของขาศึก (Withdrawal Under Enemy Pressure (ตามรูปท่ี ๓ ถึง รูปท่ี ๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔ 
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 ก. การถอนตัวภายใตการกดดันจากขาศึก  โดยธรรมดาแลวเปนลักษณะท่ีกําลังสวนหนาทําการสูรบ
ในขณะท่ีทําการถอนตัว (สูพลางถอยพลาง) โดยมีหนวยซึ่งอยูดานหลังใหการคุมครองการถอนตัวและใหความ
ชวยเหลือกําลังในแนวหนาใหผละออกจากการปะทะกับขาศึก  
 ข. ความสําเร็จของการถอนตัวชนิดนี้ ข้ึนอยูกับแผนท่ีมีประสิทธิภาพ การควบคุม ความเร็วในการ
เคล่ือนท่ี การใชอํานาจการยิงท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและความเปนผูนําท่ีเขมแข็งของผูบังคับหนวย  
 ค. คําส่ังการถอนตัวภายใตการกดดันจากขาศึกของกองพัน สวนมากจะเปนคําส่ังเปนสวน ๆ โดย
ปกติคําส่ังจะบงท่ีต้ังสวนกําบังของกองพัน เขตปฏิบัติการของกองรอยและ/หรือเสนทางการถอนตัว ท่ีรวมพล 
(ถาหากใชท่ีรวมพล) และมาตรการควบคุมการเคล่ือนท่ีอื่น ๆ การสมทบสวนสนับสนุนใหกับกองรอย ลําดับข้ัน
การถอนตัว  คําแนะนําในการเขาประจําท่ีมั่นรั้งหนวง หรือท่ีมั่นต้ังรับขางหลัง  สวนเวลาถอนตัวแนนอนอาจจะ
แจงในข้ันตนหรือไมแจงก็ได 
 ง. ผูบังคับกองรอยจะสงคําส่ังเตรียมเปนสวน ๆ ใหหนวยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และจายคําส่ังเปน
สวน ๆ เพิ่มเติมเมื่อแผนไดกําหนดแลว  ผูบังคับกองรอยจะตอง.- 

  ๑) โดยธรรมดาแลวจะกําหนดใหหมวดหมุนเปนสวนกําบังของกองรอย เพื่อคุมครองการถอนตัว
ใหกับหมวดในแนวหนา กําลังสวนนี้อาจจะแยกกันออกเพื่อใหสามารถคุมครองการถอนตัวของหมวดทุกหมวดได  
ท่ีรวมพลสําหรับสวนกําบังของกองรอยก็คือ พื้นท่ีรวมพลของกองรอยนั่นเอง  เมื่อสวนกําบังของกองพันอยูหาง
จากทางดานหลัง หรือทางปกท่ีจะใหความคุมครองการถอนตัวใหกับสวนกําบังของกองรอย ผูบังคับกองรอย
อาจจะใหหมวดปนเล็กหมวดหนึ่งหรือหลายหมวดเขาประจําท่ีมั่นสลับข้ันก็ได  
  ๒) กําหนดเขตหรือเสนทางท่ัว ๆ ไป ในการถอนตัวและพื้นท่ีรวมพลใหกับแตละหมวดในแนวหนา 
นอกจากนั้นอาจจะกําหนดจุดตรวจสอบและข้ันการปฏิบัติอีกดวย  เขตปฏิบัติการโดยปกติจะยืดไปขางหลังจนถึง
สวนกําบังของกองรอย แตก็อาจจะไกลออกไปอีกสําหรับหมวดซึ่งทําการถอนตัวแตก็ไมสามารถจะคุมครองไดดวย
กําลังสวนกําบังนั้น  เสนทางควรจะผานไปทางปกของสวนกําบังของกองรอย และควรจะเปนเสนทางท่ีมีการ
ปกปดกําบังและซอนพรางใหมากท่ีสุด ท้ังจะตองพิจารณาในเรื่องความเร็วในการเคล่ือนท่ีและแผนการควบคุม 
การจราจรของกองพันดวย ท่ีรวมพลของหมวดโดยปกติตองอยูในท่ีกําบังทางดานหลังสวนกําบังของกองรอย
(หมวดหนนุ)  เมื่อการถอนตัวของหมวดในแนวหนาไมสามารถจะคุมครองไดดวยสวนกําบังของกองรอย ก็อาจมี
ความจําเปนตองกําหนดท่ีรวมพลใหกับหมวดนั้น ๆ ใหอยูดานหลังของสวนกําบังของกองพันก็ได  
  ๓) โดยปกติ อาวุธสนับสนุนในอัตราจะสมทบเขากับหมวดในพื้นท่ีท่ีหนวยนั้นต้ังยิงอยู ตาม
ธรรมดารถถังจะเขารวมกับสวนกําบังของกองรอย ในขณะท่ีหมวดในแนวหนาผานเขามาในท่ีต้ังและเมื่อผาน
เขามาถึงสวนกําบังของกองพัน รถถังอาจจะแยกออกจากกองรอย และเขาสมทบกับสวนกําบังของกองพัน  
  ๔) ตามแผนของกองรอย ผูบังคับหมวดจะเลือกเสนทางหลักในการถอนตัว เลือกจุดนัดพบข้ันตน
และตกลงใจท่ีจะใหคําส่ังถอนตัวแกหมวด และผูบังคับหมวดอาจกําหนดท่ีต้ังอาวุธประจําหนวยใหอยูใกลสัน
เนินภูมิศาสตร เพื่อใหมีพื้นท่ีการยิงดี ถาหากหมวดจะตองใหความคุมครองการถอนตัวของตนในข้ันตน ผูบังคับ
หมวดจะตองเลือกท่ีมั่นดานหลังหนึ่งแหง หรือมากกวา เพื่อใหกําลังสวนแรกท่ีถอนตัวเขายึดท่ีมั่นนั้น ๆ  
  ๕) ในกองรอยทหารราบยานเกราะ รสพ. จะเขาประจําท่ีมั่นกําบังทางดานหลังของท่ีมั่นหมวดซึ่ง
จะสามารถสนับสนุนดวยการยิง ท้ังสามารถบรรทุกและปฏิบัติการถอนตัวได ถาหาก รสพ. ไมสามารถเขาท่ีม่ัน
กําบังได รสพ. จะเคล่ือนท่ีไปใหไกลเทาท่ีจะสามารถใหทหารข้ึนบรรทุกไดอยางรวดเร็ว และจะตองระมัดระวัง
อยางมากตลอดเวลา เพื่อหลีกเล่ียงมิให รสพ. ตองเปดเผยตอการยิงของอาวุธตอสู รถถัง ถาหาก รสพ. 
ไมสามารถใชได ผูบังคับหมวดจะตองวางแผนการขนสงอยางอื่นแทนการขนสงซึ่งจะกระทําโดย รสพ.  
  ๖) ในบางสถานการณ ผูบังคับกองพันจะสงใหกองรอยในแนวหนาทุกกองรอยใหถอนตัวในเวลา
เดียวกัน หรืออาจจะส่ังใหแนวหนาท่ีปะทะกับขาศึกนอยท่ีสุดถอนตัวกอนก็ได   
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  ๗) กองรอยจะถอนตัวเมื่อไดรับคําส่ังเทานั้น ถาหากกองรอยถูกกดดันจากขาศึกอยางหนัก 
ผูบังคับกองรอยจะส่ังใหทุกหมวดในแนวหนาท่ีถูกขาศึกกดดันนอยท่ีสุดถอนตัว แตถาหากการกดดันของขาศึกมี
ลักษณะเทาเทียมกันตลอดกวางดานหนา ผูบังคับกองรอยอาจจะส่ังใหหมวดในแนวหนาท้ังหมดถอนตัวในเวลา
เดียวกัน ขอตกลงใจของผูบังคับกองรอยท่ีจะใหสวนท่ีถูกกดดันมากท่ีสุด หรือสวนท่ีถูกกดดันนอยท่ีสุดถอนตัว
กอนนั้นเปนส่ิงท่ียากมากอันหนึ่ง เพราะวาถาหากจะถอนสวนท่ีถูกขาศึกกดดันมากกวาไปกอนก็จะทําใหหนวย
ท้ังหนวยจะถูกโอบลอมและถูกทําลายลงได และถาหากจะถอนสวนท่ีถูกขาศึกกดดันนอยกวาไปกอนก็อาจจะ
ทําใหกําลังท้ังมวล หรือกําลังสวนใหญของสวนท่ีถูกกดดันนั้นตองถูกทําลายไป ขอตกลงในเรื่องนี้จึงข้ึนอยูกับ
แผนในการท่ีรักษาความเปนกลุมกอนของกําลังรบเอาไว และแผนท่ีจะกอใหเกิดการเกื้อกูลตอความสําเร็จของ
ภารกิจท้ังมวล  
  ๘) ระดับของการกดดันของขาศึก จะเปนส่ิงแสดงไดก็ดวยการถอนตัวของหมวดปนเล็กมายัง
ดานหลังของสวนกําบัง โดยหมวดซึ่งมิไดถูกกดดันอาจถอนตัวพรอมกันเปนหนวย แตถาหากถูกขาศึกกดดันก็
จะตองถอนตัวโดยการใชการยิงและการดําเนินกลยุทธ  การควบคุมในขอนี้เปนส่ิงสําคัญยิ่ง  หมวดอาจจะถอน
ตัวจากท่ีมั่นหรือเคล่ือนท่ีมาขางหลังจะใชการเคล่ือนท่ี ๓ วิธี  วิธีเหลานี้ใชเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และอาจ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณและภูมิประเทศ และไมวาจะเลือกใชวิธีใดก็ตาม รองผูบังคับหมวดจะถอนตัว
กอน เพื่อจะไดไปประสานการปฏิบัติเปนรายบุคคลและหนวยในขณะท่ีถอนตัว ในขณะนี้ผูบังคับหมวดจะอยูใน
ท่ีมั่นและถอนตัวพรอมกับสวนสุดทายของหมวด สวนท่ีถอนตัวหยุดลงช่ัวคราวท่ีจุดนัดพบเฉพาะเมื่อตองการท่ี
จะจัดการควบคุมหนวยข้ึนใหมเทานั้น  
   ก) ถอนกําลังท่ีอยูในแนวหนาใหบางลง อาวุธอัตโนมัติถอนตัวเปนหนวยสุดทาย(ตามรูปท่ี ๕) 
วิธีการนี้พลปนเล็กจะถอนตัวกอน และผูบังคับหมูจะถอนพรอมกับสวนสุดทาย สําหรับอาวุธตอสูรถถังนั้น 
ข้ึนอยูกับขีดความสามารถของยานเกราะขาศึกอาจจะถอนตัวไดทุกเวลา ในขณะท่ีกําลังสวนหนึ่งถอนตัว กําลัง
สวนท่ีเหลืออยูภายในท่ีมั่นจะเพิ่มอัตราการยิงใหสูงข้ึน เพื่อปองกันมิใหขาศึกเขามาโจมตีท่ีมั่นได หมูจะถอนตัว
ไปยังจุดนัดพบของหมูหรือถอนตัวไปยังท่ีม่ันถัดไปทางดานหลัง วิธีการถอนตัวแบบนี้จะทําใหอํานาจการยิง
สูงสุดตลอดท่ีมั่นของหมวดในระหวางการถอนตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๕ การถอนตัวใหแนวบางลง 
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   ข) การถอนตัวเปนหมู (ตามรูปท่ี ๖) การถอนตัวแบบนี้หมูปนเล็กหนึ่งหมูพรอมดวยอาวุธประจํา
หนวยท่ีมาสมทบจะยังคงอยูในท่ีมั่นเพื่อทําหนาท่ีเปนสวนระวังหลัง สวนท่ีเหลือของหมวดจะถอนตัวไปดานหลัง 
สวนระวังหลังจะถอนตัวเมื่อกําลังสวนใหญของหมวดเขาไปอยูในท่ีมั่นเพื่อคุมครองการถอนตัวใหกับตนแลว ถา
หากขาศึกติดตามการถอนตัวมาอยางใกลชิด หมวดจะตองสูรบในขณะเคล่ือนท่ีมายังดานหลัง (สูพลางถอนพลาง) 
โดยการถอนหมู และอาวุธประจําหนวยสลับกันเปนหมู ๆ (หมูหนึ่งถอนตัวอีกหมูหนึ่งใหความคุมครอง)  ถาหากมี
รถถังจะเหลือรถถังเอาไวกับสวนระวังหลัง หรือคงอยูภายในท่ีมั่นของตน  เพื่อใหการปองกันการถอนตัวของสวน
ระวังหลัง  หมูท่ีเหลือไวเปนสวนระวังหลังจะตองสามารถคุมครองเสนทางท่ีเขามายังท่ีมั่นของหมวดได ดวยการยิง 
เพื่อปองกันขาศึกเขาบุกขยี้ หรือโอบปกกําลังฝายเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๖ การถอนตัวเปนหมู 
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   ค) การถอนตัวเปนพวกยิง (ตามรูปท่ี ๗) การถอนตัวแบบนี้จะใหพวกยิงหนึ่งในแตละหมู
เคล่ือนท่ีไปยังท่ีมั่นขางหลัง จากท่ีมั่นนั้น หมูสามารถสนับสนุนการถอนตัวของพวกยิงท่ีเหลืออยูในท่ีมั่นเดิมได
ปนกลจะถอนตัวโดยวิธีสลับมาขางหลัง เชนเดียวกับชุดยิงอาวุธตอสูรถถังจะถอนตัวตามสถานการณ โดยปกติ
ถาหากมีรถถัง รถถังเหลานี้จะคงอยูกับพวกยิงหรืออยูภายในท่ีมั่น เพื่อสนับสนุนสวนใดสวนหนึ่งของหมวดเมื่อ
ปะทะกับขาศึก  วิธีนี้เปนวิธีท่ีพึงประสงคเมื่อการปะทะกับขาศึกใกลจะเกิดข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ง) ในการถอนหนวยมายังขางหลัง จะตองระมัดระวังอยางมากท่ีจะไมใหหนวยท่ีถอนตัว
เคล่ือนท่ีมายังทิศทางยิงของสวนกําบัง  รถถังจะยิงไปยังขาศึกในขณะท่ีกําลังถอนตัว และโดยปกติจะเขา
รวมกับสวนกําบัง เมื่อเขามายังท่ีมั่นของสวนกําบังนั้น  เมื่อกองรอยจะตองชวยเหลือการถอนตัวของตนเอง 
เครื่องยิงลูกระเบิดของกองรอยจะถอนตัวเปนข้ัน ๆ เพื่อใหสามารถสนับสนุนดวยการยิงไดอยางตอเนื่อง หมวด
จะรวมกันในท่ีรวมพลของหมวด (ถาหากใชท่ีรวมพล) แลวเคล่ือนท่ีอยางรวดเร็วไปยังท่ีรวมพลของกองรอย ซึ่ง
โดยปกติจะอยูดานหลังของสวนกําบังของกองพัน  
  ๙) ใหหลีกเล่ียงความชักชาท่ีเกิดในท่ีรวมพลของกองรอย เพื่อใหสอดคลองกับแผนการควบคุม
จราจรของกองพัน อาจจะสงหมวดไปขางหลังเปนหมวด ๆ เมื่อแตละหมวดเดินทางมาถึงท่ีรวมพลของกองรอยแลว 

รูปท่ี ๗ การถอนตัวเปนพวกยิง 
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๕. กองรอยและหมวด เม่ือทําหนาท่ีสวนกําบัง 
 ก. กองรอยปนเล็กท่ีกําหนดใหเปนกองหนุนของกองพัน โดยปกติเปนสวนกําบังของกองพันในการ
ถอนตัวเมื่อขาศึกกดดัน กําลังสวนนี้เพิ่มเติมสวนสนับสนุนและอาวุธสนับสนุนอื่น ๆ ภารกิจหลักของสวนกําบัง
คือคุมครองของการถอนตัวของหนวยในแนวหนาดวยการยิง ในบางโอกาสอาจจะมีความจําเปนท่ีจะตอง
ปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกอยางจํากัด เพื่อชวยเหลือการถอนตัวของหนวยในแนวหนาก็ได  
 ข. ผูบังคับกองพันกําหนดท่ีต้ังข้ันตนของสวนกําบัง ซึ่งตามปกติจะอยูดานหลังของหนวยในแนวหนา
ในกองพันทหารราบยานเกราะ กองหนุนจะเขาประจําท่ีรวมพล ซึ่งอยูประมาณกึ่งกลางของเขตปฏิบัติการ และ
เตรียมการท่ีจะเคล่ือนท่ีไปยังท่ีมั่นท่ีกําหนด และเตรียมท่ีมั่นกําบัง หรือทําการตีโตตอบ  
 ค. ในระหวางการถอนตัว ผูบังคับกองรอยจะตองทราบสถานการณอยางตอเนื่อง และรวมในการเขา
ตีท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อชวยเหลือการถอนตัวของหนวยในแนวหนาท่ีถูกกดดันอยางหนัก และจะตองแจงให
หนวยรองทราบสถานการณอยูเสมอ  
 ง. หมวดหนุนจะทําหนาท่ีเปนสวนกําบังของกองรอย และอยูประจําท่ีมั่นจนกระท่ังหมวดในแนวหนา
ไดถอนตัวมายังดานหลังแลว  หมวดนี้อาจจะประจําอยูในท่ีมั่นท่ีไดเตรียมการไวแลว หรืออาจจะเคล่ือนท่ีไปยัง
ท่ีมั่นอื่น ๆ เพื่อปองกันการถอนตัวของหมวดในแนวหนาก็ได และเมื่อหมวดในแนวหนาไดเคล่ือนท่ีไปขางหลัง
ไกลมากพอแลว  ผูบังคับกองรอยจะส่ังใหสวนกําบังถอนตัวไปยังท่ีรวมพลของกองรอยซึ่งอยูดานหลังสวนกําบัง
ของกองพัน  
 จ. โดยปกติ การถอนตัวของสวนกําบังของกองพันจะไดรับการคุมครองจากสวนกําบังของกรม แตถา
หากไมมีสวนกําบังของกรม หรอืกําลังของกรมอยูหางมากจนไมสามารถท่ีจะคุมครองการถอนตัวของกองพันได ผู
บังคับกองพันก็จะใหกองรอยในแนวหนาและสวนกําบังของกองพันเคล่ือนท่ีจากท่ีมั่นกําบังระหวางทางแหงหนึ่งไป
ยังท่ีมั่นกําบังอีกแหงหนึ่ง จนกระท่ังกองพันไปถึงท่ีมั่นท่ีปลอดภัยไกลออกไปจากพื้นท่ี ๆ ขาศึกมีอิทธิพลอยู 
๖. การถอนตัวทางอากาศ (สวนแยก)  
 ก. กลาวท่ัวไป  
  ๑) การถอนตัวโดยทางอากาศ (สวนแยก) เปนการปฏิบัติโดยการถอนกําลังท้ังหมดของกองรอย 
หรือสวนหนึ่งของกองรอยออกจากขาศึก แลวเคล่ือนท่ีโดยทางอากาศไปยังท่ีต้ังแหงอื่น การถอนตัวนี้อาจ
กระทําโดยท่ีขาศึกกดดันหรือโดยท่ีขาศึกไมไดกดดันก็ได  กําลังสวนแยกนี้โดยปกติจะไมถูกขาศึกกดดันใน
ตอนตน  
  ๒) กองรอยทุกเหลาไมวาจะเปนเหลาใดสามารถถอนตัวได แตอยางไรก็ตามการถอนตัวของ
กองรอยยานเกราะจะถอนไดเฉพาะกําลังพลและยุทโธปกรณท่ีมีน้ําหนักเบาเทานั้น  
  ๓) การมีกําลังทางอากาศเหนือกวาขาศึก เฉพาะบริเวณเปนส่ิงท่ีพึงประสงคเพื่อความสําเร็จในการ
ถอนตัวแบบนี้ กําลังสวนนอยท่ีมีอยูใกลกับแนวปะทะอาจถอนตัวโดยไมตองมีกําลังทางอากาศเหนือกวาขาศึก 
ท้ังนี้ โดยการใชขอไดเปรียบจากความมืดหรือสภาพทัศนวิสัยจํากัดอื่น ๆ  
  ๔) กองรอยท่ีถอนตัวทางอากาศเคล่ือนท่ีไปยังท่ีรวมพล ซึ่งอยูขางหลังแนวฝายเดียวกันหรือตรง
ไปยังพื้นท่ีการรบแหงใหมเลยก็ได  
 ข. แนวการถอนตัว  
  ๑) ผูบังคับกองรอยวางแผนถอนตัวทางอากาศ โดยมีรายละเอียดมากท่ีสุดเทาท่ีเวลาอํานวยให 
แผนสวนใหญจะข้ึนอยูกับระเบียบปฏิบัติประจําของหนวย ท้ังเพื่อลดรายละเอียดในคําส่ังลง  
  ๒) ไมวาจะถอนตัวท่ีใดส่ิงท่ีตองเกี่ยวของคือ ระดับของการเส่ียงและการถอนตัวทางอากาศเปนส่ิง
ท่ีมีความจําเปน แผนการถอนตัวทางอากาศเปนส่ิงท่ีจะตองทําใหสอดคลองกับแผนการยุทธ  
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 ค. การปฏิบัติการถอนตัว  
  ๑) สวนระวังปองกันจะจัดการคุมครองใหกับสวนใหญ ในขณะท่ีกําลังสวนนี้รวมกันอยูเพื่อ
เคล่ือนท่ีไปยังพื้นท่ีรับกลับ และในขณะท่ีแยกหนวยกันออกมา สวนระวังปองกันนี้อาจจะประกอบดวยกําลัง
หนึ่งหมูจากแตละหมวดปนเล็กหรือกําลังท้ังหมดของหมวด ส่ิงท่ีตองการมากก็คือความเปนปกแผนของหนวย 
ซึ่งจะทําใหการควบคุมและการโตตอบตอการเขาตีมีประสิทธิภาพ ท้ังในระหวางการถอนตัวหรือการปฏิบัติการ
จูโจมในพื้นท่ีอื่น สวนระวังปองกันนี้จะปฏิบัติหนาท่ีระวังปองกันในท่ีมั่นต้ังรับ และพื้นท่ีรับกลับตามท่ีผูบังคับ
กองรอยกําหนด  
  ๒) การยิงสนับสนุน การสนับสนุนทางอากาศอยางใกลชิด การใชทุนระเบิด และส่ิงกีดขวาง
จะตองนํามาใชเพื่อปองกันขาศึกไมใหไลติดตามสวนท่ีถอนตัว  
  ๓) ในระหวางการถอนตัวภายใตการกดดันจากขาศึก จะตองเนนในเรื่องการรักษาความลับและ
การปฏิบัติท่ีแสรงทําใหเหมือนการปฏิบัติจริงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
  ๔) เมื่อไปถึงพื้นท่ี หนวยจะตองเตรียมการใหเสร็จสมบูรณสําหรับการบรรทุกและแบงพวกการ
บรรทุกไว การบรรทุกทางยุทธวิธีนั้น ความเร็วและขีดความสามารถในการใชเครื่องบินใหเกิดประโยชนสูงสุด
เปนส่ิงสําคัญยิ่ง  
  ๕) เมื่อสวนใหญของกองรอยถอนตัวเสร็จแลว สวนกําบังจะเริ่มการถอนตัว  
 

----------------------------------------- 
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บทท่ี ๖ 
การรบหนวงเวลา 

(Delaying Action) 
๑. กลาวท่ัวไป (General) 
 ก. การรบหนวงเวลาเปนการปฏิบัติเมื่อหนวยตกอยูภายใตการกดดันของขาศึก โดยยอมเสียพื้นท่ีเพื่อ
แลกกับเวลา ในขณะเดียวกันกระทําการรบหนวงเวลาใหนานท่ีสุดและกอใหเกิดการสูญเสียแกขาศึกใหมากท่ีสุด
อีกดวย โดยไมทําการรบในข้ันแตกหัก การปฏิบัติอาจมุงหมายท่ีจะบังคับขาศึกใหรวมกําลังเปนเปาหมายของ
อาวุธนิวเคลียร ถึงแมวาหลักการของการปฏิบัติการรบหนวงเวลาไดเนนเพื่อใหไดเวลา โดยไมทําการรบในข้ัน
แตกหัก แตกองรอยอาจถูกบังคับใหยอมรับการรบประชิด เนื่องจากสถานการณทางยุทธวิธีเฉพาะแหงก็ได เชน 
เมื่อมีความตองการพื้นท่ีและเวลาท่ีมีอยูจํากัด และ/หรือเพื่อท่ีจะคล่ีคลายสถานการณใหดีข้ึน  
 ข. กําลังท่ีปฏิบัติการรบหนวงเวลาประกอบดวย สวนระวังปองกัน  สวนรบหนวงเวลาหนา และ
กองหนุน  กองรอยปนเล็กทําหนาท่ีเปนกําลังทุกสวนหรือทําแตเพียงบางสวนก็ได เมื่อหนวยไดรับมอบกวาง
ดานหนามาก กองหนุนของกองพันอาจปฏิบัติหนาท่ีเปนสวนระวังปองกันดวยก็ได  
 ค. ภารกิจท่ีมอบใหกับกําลังรบหนวงเวลาก็คือ การตรึงขาศึกไวขางหนาแนวท่ีกําหนดไว จนกระท่ังถึง
เวลาท่ีกําหนดซึ่งหนวยเหนือจะไดแจงการปฏิบัติใหทราบ กําลังรบหนวงเวลาจะปฏิบัติการจากท่ีมั่นรบหนวง
เวลา ณ ท่ีม่ันตามลําดับข้ัน หรือการรบหนวงเวลา ณ ท่ีมั่นสลับข้ันก็ได และโดยธรรมดากําลังรบหนวงเวลาจะ
เขาท่ีมั่นใกลกับสันเนินทางภูมิศาสตรของภูเขาหรือสันเขา 
 ง. ในระหวางปฏิบัติการรบหนวงเวลา กําลังรบหนวงเวลาจะดํารงการเกาะขาศึกเอาไว แสวงหา
ประโยชนจากส่ิงกีดขวางและใชการยิงระยะไกลใหมากท่ีสุด ทหารราบยานเกราะสามารถปฏิบัติการรบหนวง
เวลาไดอยางตอเนื่อง อยางไดผลดีกวาทหารราบเดินเทา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ รวมท้ังชนิดและ
ขนาดของหนวยขาศึกดวย  
๒. การวางแผนการรบหนวงเวลา (Planning for Delaying Action) 
 ก. แผนการรบหนวงเวลาจะตองเปนแผนแบบรวมการอยางมากท่ีสุด แตในการปฏิบัติจะตองแยกการ
ปฏิบัติลงไปจนถึงหนวยตํ่าสุด โดยการกําหนดภารกิจเฉพาะให การเคล่ือนยายกําลังรบหนวงเวลาจะตองมีการ
ประสานการปฏิบัติ เพื่อการรักษาความปลอดภัยและความเปนกลุมกอนของหนวยไว มีอยูเสมอท่ีผูบังคับ
กองรอยจะอนุมัติใหหนวยปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกตอกําลังขาศึก ซึ่งการปฏิบัตินั้นจะไมกระทบกระเทือน
ความสําเร็จภารกิจท้ังมวลของหนวย  
 ข. โดยปกติคําส่ังของกองพันจะกําหนดท่ีมั่นรบหนวงเวลาข้ันตนใหแกหนวย (ถาหากกองรอยมิได
ปะทะกับขาศึก) พื้นท่ีซึ่งหนวยจะทําการรบหนวงเวลา  ระยะเวลาท่ีกองรอยจะทําการรบหนวงเวลาในท่ีม่ัน
ขางหนาหรือท่ีมั่นท่ีกําหนด  เวลาถอนตัว  ข้ันการปฏิบัติ และท่ีมั่นรบหนวงเวลาตามลําดับข้ันหรือสลับ  
 ค. หลังจากท่ีไดรับคําส่ังของกองพัน และถามีเวลาผูบังคับกองรอยจะศึกษาภูมิประเทศพื้นท่ี
ปฏิบัติการอยางละเอียด ท่ีมั่นรบหนวงเวลาแตละแหงจะตองมีลักษณะดังนี้.-  
  ๑) มีการตรวจการณและพื้นการยิงดี  
  ๒) มีเสนทางถอนตัวท่ีมีการซอนพราง  
  ๓) มีส่ิงกีดขวางทางดานหนาและทางปก  
  ๔) มีการซอนพรางในท่ีมั่นรบหนวงเวลามากท่ีสุด  
  ๕) มีหวงภูมิประเทศทางกวางอยูขางหนาท่ีมั่น  
 ง. ผูบังคับกองรอยจัดกําลังดําเนินกลยุทธ  การยิงสนับสนุน และแผนฉากขัดขวางเชนเดียวกับการต้ัง
รับนอกจากนี้แลว ผบ.รอย จะตองวางแผนการถอนตัวเมื่อขาศึกกดดันดวย 
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 จ. ผูบังคับกองรอยจะกําหนดท่ีมั่น และพื้นท่ีรับผิดชอบใหกับหมวด  สวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณ 
เขตปฏิบัติการของหมวด แบบของการรบหนวงเวลาท่ีจะใช ท่ีรวมพลของกองรอย และท่ีรวมพลของหมวด 
เสนทางและลําดับความเรงดวนในการถอนตัว ข้ันการถอนตัวและการสมทบอาวุธสนับสนุน  
 ฉ. โดยยึดถือคําส่ังของกองรอย และการรักษาภูมิประเทศของตน ผูบังคับหมวดจะกําหนดท่ีมั่น และ
พื้นท่ีรับผิดชอบใหกับหมูและกําหนดเสนทางถอนตัว  จุดนัดพบและเวลาสมทบของอาวุธสนับสนุน ผูบังคับ
หนวยทุกคนจะตองเตรียมแผนการยิงอยางประณีต รวมท้ังการยิงของอาวุธเล็งจําลอง ท้ังจะตองมั่นใจวามี
อํานาจการยิงอยางเพียงพอไปยังแนวทางเคล่ือนท่ีของขาศึกทุกแนวทางท่ีจะเขามายังท่ีมั่น จะตองเลือกท่ีม่ัน
สํารองและท่ีมั่นเพิ่มเติมใหกับหมู และอาวุธประจําหนวยและอาวุธสนับสนุนเพื่อใหมั่นใจวามีความออนตัว และ
สามารถท่ีจะรวมอํานาจการยิงไปยังขาศึกไดในระยะไกล จะตองวางแผนการถอนตัวโดยใชพลุสัญญาณเอาไว 
เมื่อการติดตอทางสายหรือวิทยุไมสามารถติดตอกันได  
๓. วิธีการปฏิบัติการรบหนวงเวลา (Conduct) วิธีการปฏิบัติในการรบหนวงเวลามี ๓ วิธี คือ การรบหนวง
เวลาจากท่ีมั่นข้ันเดียว  การรบหนวงเวลาจากท่ีมั่นตามลําดับข้ัน และการรบหนวงเวลาจากท่ีมั่นสลับข้ัน  ซึ่งแต
ละวิธีการปฏิบัติการรบหนวงเวลานี้สามารถท่ีจะนํามาดัดแปลงเพื่อใหเขากับสถานการณได กําลังรบหนวงเวลา
สามารถท่ีจะเลือกการปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือสามารถท่ีจะนําการปฏิบัติท้ังสามวิธีมาผสมผสานกันก็ได 
กองรอยปนเล็กอาจจะวางกําลังอยูในท่ีมั่นตามลําดับข้ันของหมวดตามแนวทางการเคล่ือนท่ีท่ีเปนอันตราย 
ในขณะท่ีกําลังสวนท่ีเหลือของกองพันทําการรบหนวงเวลาโดยใชท่ีมั่นสลับข้ันก็ได  
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 ก. การรบหนวงเวลาจากท่ีมั่นข้ันเดียว (ตามรูปท่ี ๑) ปฏิบัติโดยการยึดท่ีมั่นแหงเดียวสําหรับการหนวง
เวลา มักใชเมื่อบริเวณพื้นท่ีท่ีจะทําการหนวงเวลานั้นจํากัด เวลาท่ีจะรั้งหนวงขาศึกมีนอย สภาพภูมิประเทศ 
ไมเกื้อกูลใหมีท่ีมั่นรั้งหนวงท่ีดีเกินกวาหนึ่งแหง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑ การรบหนวงเวลาในท่ีม่ันข้ันเดียว 

 

FEBA FEBA 

ท่ีของรวมพลกองรอย 

ที่รวมพล 
ของหมวด 

จุดนัดพบ 
ของหมู 

จุดนัดพบ 
 ของหมู 

 จุดนัดพบ 
  ของหมู 

ที่รวมพล 
ของหมวด 

หมวดหนุนสวนกําบังของ 
กองรอย ปองกันการถอนตัว 

ของหมวดในแนวหนา 

จุดนัดพบ 
ของหมู 

จุดนัดพบ 
 ของหมู 

จุดนัดพบ 
 ของหมู 

จุดนัดพบ 
 ของหมู 

จุดนัดพบ 
 ของหมู 

จุดนัดพบ 
 ของหมู 

สวนกําบังของกองพัน 
ปองกันการถอนตัวของหมวดหนุน 

ของกองรอยในแนวหนา 
 

จุดนัดพบของหมู 
อาจใชหรือไมก็ได 
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 ข. การรบหนวงเวลาจากท่ีมั่นตามลําดับข้ัน (ตามรูปท่ี ๒) การรบหนวงเวลาจากท่ีมั่นตามลําดับข้ันจะ
รวมถึงการทําการรบไปขางหลังจากท่ีมั่นแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เพื่อตรึงแตละท่ีมั่นนานเทาท่ีจะทําได หรือ 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในการปฏิบัติการรบหนวงเวลาประเภทนีห้มวดปนเล็กท้ังหมดจะถูกนําเขาทําการรบใน
แตละท่ีมั่นรบหนวงเวลาของกองรอย หรือในเขตปฏิบัติการตามแนวข้ันเดียวกันก็ได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ การรบหนวงเวลาในท่ีม่ันตามลําดับข้ัน 
 

  ๑) การรบหนวงเวลาจากท่ีมั่นตามลําดับข้ันจะนํามาใชเมื่อเขตปฏิบัติการมีความกวางมากซึ่งกําลัง
ท่ีมีอยูไมสามารถเขายึดครองแนวท่ีมั่นมากกวาหนึ่งแนวได  ความเสียเปรียบของการรบหนวงเวลาแบบนี้ คือ 
การไมมีความลึก  มีเวลานอยเพื่อการจัดเตรียมท่ีมั่นตามลําดับข้ัน (นอยกวาการรบหนวงเวลาจากท่ีมั่นสลับข้ัน) 
และความเปนไปไดของชองวางระหวางหนวย เมื่อไดรับคําส่ังใหทําการเคล่ือนยาย กองรอยจะผละออกจาก 
การรบทําการเคล่ือนยาย และเขายึดท่ีมั่นท่ีกําหนดไวตอไป 
 ๒) กําลังสวนหนึ่งของหนวยจะยายท่ีต้ังตรงไปยังเขตหลัง เมื่อไดรับคําส่ังใหทําการรบหนวงเวลา และ
เขายึดครองท่ีมั่นท่ีกําหนดไวตอไป กําลังสวนท่ีเหลือจะดํารงการปะทะกับฝายขาศึกระหวางท่ีมั่นรบหนวงเวลา
ข้ันท่ี ๑ และ ข้ันท่ี ๒ เมื่อสวนตางๆ เหลานี้ไดเคล่ือนท่ีผานพนท่ีมั่นข้ันท่ี ๒ ไปแลว กําลังท่ีอยูในท่ีมั่นนั้นๆ จะ
เขาปะทะกับฝายขาศึกในระยะหวังผลสูงสุด เมื่อกองรอยไมสามารถท่ีจะยึดรักษาท่ีมั่นโดยไมเขาปะทะข้ัน
แตกหักไดอีกตอไปแลว กองรอยจะทําการเคล่ือนยายไปยังท่ีมั่นข้ันตอไปตามคําส่ังของกองพัน 
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 ๓) ถามีความตองการท่ีจะนําการรบหนวงเวลาท่ีมีความเส่ียงระดับสูงมาใช หรือจําเปนท่ีจะตอง
ปฏิบัติแลว กองรอยจะรักษาภูมิประเทศไวจนกระท่ังเผชิญกับเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวเพื่อทําการพิสูจนทราบ
ระดับความเส่ียงสูง หลังจากนั้นกองรอยจะทําการรบหนวงเวลา 
 ค. การปฏิบัติการรบหนวงเวลา ณ ท่ีมั่นสลับข้ัน (ตามรูปท่ี ๓)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ การรบหนวงเวลา ณ ท่ีม่ันสลับข้ัน 
 

  ๑) การรบหนวงเวลาในท่ีมั่นสลับข้ันจะตองมีกําลังสองสวน กําลังสวนแรกจะเขายึดท่ีมั่นรบหนวง
เวลาข้ันตนและทําการรบกบัขาศึก ในขณะท่ีกําลังสวนท่ีสองจะเขายึดและปรับปรุงท่ีมั่นรบหนวงเวลาข้ันท่ีสอง
เอาไว  เทคนิคนี้จะนํามาใชเมื่อกองพันปฏิบัติการ เมื่อไดรับมอบกวางดานหนาแคบ และกองรอยอาวุธเบาโดย
ปกติจะทําการรบหนวงเวลาในท่ีมั่นสลับข้ันเฉพาะเมื่อปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญเทานั้น  
  ๒) เมื่อกองรอยวางกําลัง ณ ท่ีมั่นรบหนวงเวลาข้ันตน จะใชเทคนิคตามท่ีกลาวไวในการรบหนวง
เวลาอยางตอเนื่อง  เมื่อกองรอยถอนตัวมาถึงท่ีมั่นข้ันท่ีสองจะถอนตัวผานหนวย ซึ่งยึดมั่นนี้อยูเพื่อเขาไปยังท่ี
มั่นข้ันท่ีสามเลย แลวเริ่มการจัดเตรียมท่ีมั่นและเขายึดท่ีมั่นนั้น  
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  ๓) ถาหากกองรอยวางกําลังในท่ีมั่นข้ันท่ีสอง กองรอยจะคุมครองการถอนตัวใหกับกําลังสวนแรก 
และเขารับผิดชอบการรบหนวงเวลากับขาศึกภายหลังท่ีกําลังสวนแรกไดถอนตัวผานท่ีมั่นของตนไปแลว การ
ดําเนินการรบหนวงเวลาจะปฏิบัติซ้ํากันเชนนี้ โดยแตละหนวยสลับกันเขาปะทะขาศึก และรับผิดชอบการรบ
หนวงเวลาใหสําเร็จตามท่ีหนวยพึงประสงค เมื่อไมมีการปะทะเกิดข้ึน และหนวยจะรับผิดชอบในการปรับปรุง 
และยึดท่ีมั่นเอาไวและสนับสนุนดวยการยิงใหกับหนวยท่ีปะทะกับขาศึกในขณะท่ีถอนตัว  
  ๔) ผูบังคับกองรอย อาจจะใชหรืออาจจะไมใชกําลังหนึ่งหมวดปนเล็กใหทําหนาท่ีเปนกองหนุนก็
ได เพราะตามธรรมดากองหนุนจะไมเหลือไวในการปฏิบัติการรบหนวงเวลาแบบนี้ จึงมักจะใหกําลังสวนท่ีมิได
รบติดพันของกองพันท้ังหมดเขายึดท่ีมั่นสลับข้ัน แตอาจจะนํากําลังนี้มาใชเปนกองหนุนไดเมื่อมีความตองการ  
  ๕) การรบหนวงเวลา ณ ท่ีมั่นสลับข้ัน มีขอดีท่ีทําใหมีเวลามากในการปรับปรุงท่ีมั่นรบหนวงเวลา 
การปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ การพักผอนและการผลัดเปล่ียนกําลังรบ แตอยางไรก็ตามการปฏิบัติแบบนี้ทํา
ใหหนวยมีความลอแหลมตอการโจมตีของอาวุธนิวเคลียร เนื่องจากหนวยจะตองรวมกําลังเปนกลุมกอน และ
ในขณะเคล่ือนท่ีผานอีกหนวยหนึ่ง ซึ่งกําลังยึดท่ีมั่นอยู  
 

----------------------------------------- 
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บทท่ี ๗ 
การถอย 

(Retirement) 
๑. กลาวท่ัวไป (General) 
 ก. การถอยเปนการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยชนิดหนึ่ง ซึ่งกําลังรบมิไดถูกกดดันจากขาศึก
ปฏิบัติการถอนตัวตามแผนอยางเปนระเบียบ การถอนตัวจากการรบจะกลายเปนการถอยภายหลังท่ีกําลังสวน
ใหญไดผละออกจากขาศึกและหนวยไดจัดรูปขบวนเดินทางเสร็จส้ินแลว  
 ข. ตามธรรมดากองรอยปนเล็ก จะปฏิบัติการถอยเปนสวนหนึง่ของกําลังสวนใหญ โดยหนวยจะไดรับ
คําส่ังเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจ เวลา แบบการเคล่ือนยาย เสนทาง และท่ีหมายการเดิน กองรอยปนเล็กอาจจะ
จัดเปนสวนหนึ่งของสวนระวังปองกัน หรือเปนกองระวังหลังกองกระหนาบ หรือสวนลวงหนา หรืออาจจะ
เคล่ือนยายเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญเลยก็ได  
๒. การปฏิบัติ (Conduct) 
 ก. รูปขบวนของกองรอยปนเล็กในการถอย จัดรูปขบวนใหสอดคลองกับภารกิจ ซึ่งจะมีลักษณะคลาย
กับการเคล่ือนท่ีเขาปะทะ จะตองมีกองระวังหลังท่ีมีความเขมแข็ง เพื่อใหสามารถใชไดเมื่อการปะทะเกิดข้ึนเชน 
ในกรณีท่ีมีการถอนตัวจากการรบจะตองกระทํากอนการถอยเปนตน  
 ข. เฮลิคอปเตอร หรือเครื่องบิน อาจจะนํามาใชเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติการถอยโดยเฉพาะ เมื่อการ
ปฏิบัติในพื้นท่ีทุรกันดาร  
 

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

             หนา 
 

บทท่ี ๑ กลาวนําการรบดวยวิธีรับ           ๑ 
บทท่ี ๒ การดําเนินการต้ังรับของหมู        ๑๒ 
บทท่ี ๓ การดําเนินการต้ังรับของหมวด        ๒๓ 
บทท่ี ๔ การรบรนถอย          ๓๔ 
บทท่ี ๕ การถอนตัวจากการรบ         ๓๘ 
บทท่ี ๖ การรบหนวงเวลา         ๕๑ 
บทท่ี ๗ การถอย          ๕๗ 
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วิชา การรบดวยวิธีรับและรนถอย ๒ 
 

 
หลักสูตรนักเรียนจา พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน 
ศูนยการฝก หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

คายกรมหลวงชุมพร  สัตหีบ  ชลบุรี 
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กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
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