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๑. ความมุงหมาย (Purpose) ความมุงหมายของการตั้งรับเพื่อควบคุมหรือรักษาภูมิประเทศ รอเวลา พัฒนา
สภาวะใหพรอมที่จะทําการรุก หรือเพื่อออมกําลัง ณ พื้นที่หนึ่ง และรวมกําลังทําการรุกในพื้นที่อื่น
๒. ภารกิจ (Mission) ภารกิจของทหารราบในการตั้งรับคือ เพื่อหยุดยั้งขาศึกที่เขามาในพื้นที่การรบดวยการยิง
ขับไลการเขาตีดวยการรบประชิด ทําลายขาศึกดวยการตีโตตอบ ทั้งนี้ดวยการสนับสนุนจากอาวุธอื่น ๆ สําหรับ
หมูปนเล็กสามารถแยกภารกิจเหลานี้ออกเปน ๓ สวน.ก. ทําลายขาศึกดวยการยิงในโอกาสแรกที่เขามาในระยะยิงของอาวุธเบา ขาศึกจะตองถูกทําลายใหไกล
จากที่มั่นใหมากที่สุดเทาที่กระทําได การเขามาใกลของขาศึกจะกอใหเกิดความสูญเสียแกฝายเรามากขึ้น
ข. ถาการเขาตีของขาศึกสามารถเคลื่อนที่เขามายังที่ใดที่หนึ่งและทําการตะลุมบอน หมูจะขับไลการเขา
ตะลุมบอนดวยการยิงอยางตอเนื่อง โดยเปนสวนหนึ่งในการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทาย และการตอสูแบบเขา
ประชิดตัวถาจําเปน
ค. ถาขาศึกเจาะที่มั่นของหมวด หมูยังคงตอสูในที่มั่น ทําการยิงไปยังขาศึกที่เจาะเขามา รวมทําลาย
ขาศึกดวยการตีโตตอบและจัดที่มั่นขึ้นใหม
๓. คําจํากัดความ (Definitions)
ก. เขตการยิง (Sector of Fire) คือพื้นที่หนึ่งที่ถูกครอบคลุมดวยการยิงของบุคคล หนวย (พวกยิง
หรือหมู) หรืออาวุธประจําหนวย พื้นที่นี้จะมีรูปรางเปนรูปสามเหลี่ยมประกอบดวยเขตจํากัดทางขางและเขต
จํากัดขางหนา (ตามรูปที่ ๑) ในหมวดปนเล็กเขตการยิงจะถูกกําหนดใหกับบุคคล พวกยิงและหมู ปกติแลว
ผบ.หมู ไมมีเขตการยิงเพราะหนาที่หลักของ ผบ.หมู ในการตั้งรับคือกํากับและควบคุมการยิงของหมู ประโยชนใน
การกําหนดเขตการยิง เพื่อใหมั่นใจวาพื้นที่รับผิดชอบในการตั้งรับไดถูกครอบคลุมดวยอํานาจการยิง จะมีการ
กระจายอํานาจการยิงอยางดีและสมบูรณที่สุดในพื้นที่ขางหนา และมั่นใจวามีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมี
การยิงเหลื่อมล้ํากันระหวางเขตการยิงขางเคียง หมวดปนเล็กจะถูกกําหนดที่มั่นการรบใหทําการตั้งรับ ที่มั่นการ
รบของหมวดจะมีการปองกันโดยเขตการยิงของหมูและภายในเขตการยิงของหมูก็จะครอบคลุมดวยเขตการยิง
ของพวกยิง
๑) เขตจํากัดทางขาง (Lateral Limits) คือแนวทางขางของเขตการยิงจากที่วางตัวไปยังที่หมาย
เดนชัดในภูมิประเทศที่ถูกกําหนดขึ้น ที่หมายจํากัดเขตทางขางที่กําหนดขึ้นนี้ควรอยูบริเวณเขตจํากัดดานหนา
ของเขตการยิง ทุกคนในพวกยิงจะไดรับมอบเขตการยิงเดียวกัน ใกลกับที่วางตัวจะปกหลักเพื่อจํากัดการยิง
ทางขางขึ้น ๒ หลัก หลักนี้จะอยูในแนวเดียวกับเขตจํากัดทางขาง ใชเพื่อทราบเขตจํากัดทางขาง เมื่อทําการยิง
ในทัศนวิสัยจํากัด และควรจัดทําหลักเขตจํากัดทางขางตั้งแตกอนมืด
๒) เขตจํากัดดานหนา (Forward Limit) เขตจํากัดดานหนาถูกกําหนดในระยะที่อาวุธจะเริ่มเปด
ฉากการยิง สําหรับปนเล็กและปน เล็กกลจะกําหนดไวที่ระยะยิง หวัง ผลสูง สุด หากเปนไปไดจะกําหนดภูมิ
ประเทศเดนชัดใชเปนที่สังเกต ฝายขาศึกเมื่อผานแนวนี้จะตกอยูภายใตการยิง ผบ.หมู ใชเปนมาตรการในการ
ควบคุมของอาวุธปนเล็ก
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เขตจํากัดดานหนา

แนวชายปา

เนินเขา

เขตจํากัดทางขาง

หลักจํากัดเขตการยิง
ที่ตั้งยิง

รูปที่ ๑ เขตการยิง
ข. ที่มั่นตอสู (Fighting Position) ที่มั่นตอสู คือที่มั่นตั้งรับบนพื้นดินที่ใชทําการยิงโดยบุคคล หนวย
ยิง (หมูหรือพวกยิง) หรือโดยอาวุธประจําหนวย กอนที่จะกําหนดที่มั่นและมอบเขตการยิง ตองพิจารณาอยาง
ระมัดระวังถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นยิง โดยใชทานอนยิงตรวจสอบวาการยิงจะครอบคลุมตลอดเขตการยิง
กอนที่จะทําการขุดดัดแปลงที่มั่น ที่มั่นที่ดีจะมีพื้นยิงดี ใหการกําบังและซอนพรางสูงและมีความสะดวกที่จะ
ควบคุมการยิงโดย ผบ.หนวย
๑) ที่มั่นหลัก (Primary Fighting Position) ที่มั่นหลักคือที่มั่นที่ดีที่สุดที่สามารถทําการยิงได
ครอบคลุมเขตการยิงที่ไดรับมอบ บุคคล พวกยิง หมูและอาวุธประจําหนวยจะถูกกําหนดที่มั่นหลัก
๒) ที่มั่นสํารอง (Alternate Fighting Position) ตามปกติแลวไมกําหนดที่มั่นสํารองใหกับบุคคล
หรือหนวยในหมวด แตจะกําหนดที่มั่นสํารองใหกับอาวุธประจําหนวย ที่มั่นสํารองนี้จะสามารถใชยิงภารกิจเดิม
ใหสําเร็จลุลวงไปไดในเมื่อไมสามารถอยูในที่มั่นหลัก หรือไมเหมาะสมที่จะใชที่มั่นหลักปฏิบัติภารกิจตอไป
๓) ที่มั่นเพิ่มเติม (Supplementary Fighting Position) สิ่งที่นากลัวอยางยิ่งสําหรับฝายเขาตีและ
ตั้งรับคือการถูกจูโจม ฝายเขาตีจะพยายามจูโจมฝายตั้งรับดวยการซอนพรางการเคลื่อนที่จนกระทั่งเขาตะลุมบอน
ฝายตั้งรับที่จะพยายามจูโจมฝายเขาตีดวยการปกปดที่ตั้งที่แทจริง ขอบเขตและการกําหนดที่มั่นดวยการชักนําให
ฝายตรงขามประมาณสถานการณและผลที่จะเกิดไดไมถูกตองและตัดสินใจผิดพลาด
ที่มั่นเพิ่มเติมจะถู กจัดเตรี ยมขึ้นเพื่ อตานทานการเข าตีในทิศทางอื่น จากทิศทางเขาตี หลักที่ไ ด
คาดหมายไว ที่มั่นเพิ่มเติมเปนที่มั่นแหงที่สองที่ไมสามารถทําการยิงไดครอบคลุมเขตการยิงเดิมเหมือนที่มั่นหลัก
ในบางสถานการณแนวทางเคลื่อนที่ของฝายเขาตีที่เหมาะสมอาจจะเปลี่ยนไประหวางการเขาตี เวลากลางวันและ
เวลากลางคืน หรือชวงทัศนวิสัยจํากัดอื่น ๆ การยายที่มั่นของฝายตั้งรับจึงเปนสิ่งจําเปน สถานการณเชนนี้มักจะ
ต อ งมี ก ารย า ยเข า ที่ เ พิ่ ม เติ ม เมื่ อ เข า ยึ ด ที่ มั่ น ต อ งมั่ น ใจว า จะสามารถป อ งกั น การเข า ตี จ ากทิ ศ ทางอื่ น
นอกเหนือไปจากการใชที่มั่นหลัก การยายไปยังที่มั่นเพิ่มเติมควรใชเสนทางที่มีการกําบังและซอนพรางเมื่อทําได
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ค. ที่มั่นการรบ (Battle Position) คือพื้นที่ไดรับการเพงเล็งและไดรับการดัดแปลงเพื่อการตั้งรับที่มั่น
การรบจะถูกกําหนดใหกับกองพัน กองรอย และหมวด ที่มั่นการรบจะถูกลําดับขึ้นใหมีเขตการยิงที่มีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ที่มั่นการรบของหมวดจะถูกกําหนดเขตจํากัดการยิงทางขวาและซาย เขตจํากัดการยิงเปน
แนวที่กํ าหนดขึ้ นใหเกิดพื้นที่ ที่อาวุ ธยิงสามารถทําการยิงลงพื้ นที่นี้ไ ด เขตจํากัดการยิง นี้ควรกําหนดดวยภู มิ
ประเทศเดนชัดสังเกตงาย และไกลออกไปขางหนาจนสุดระยะยิงหวังผลของปนเล็ก (ตามรูปที่ ๒)
เขตจํากัดการยิง

เขตรับผิดชอบดานหนากวางถึง ๗๕๐ เมตร

เขตจํากัดการยิง

สวนปองกันเฉพาะบริเวณอยูใน
ระยะยิงหวังผลของปนเล็ก

ที่มั่นการรบของหมวด
(ลึกถึง ๒๐๐ เมตร)
ที่มั่นเพิ่มเติม

เขายึดพื้นที่กวางดานหนาถึง ๔๕๐ เมตร

รูปที่ ๒ ที่มั่นการรบของหมวดในแนวหนา
ง. ขอบหนาพื้นที่การรบ (Forward Edge of the Battle Area) หรือ ขนพร. (FEBA) คือเขตจํากัดหนา
สุดของหนวยรบบนพื้นที่ไดจัดตั้งขึ้นใช ขนพร. เปนมาตรการควบคุมการแบงพื้นที่ระวังปองกันจากพื้นที่การรบ
หลัก (Main Battle Area) ไมจําเปนที่หนวยตองเขายึดบนแนว ขนพร. แตควรมีการควบคุมแนวนี้ไดดวยการยิง
ของฝายเดียวกัน
จ. พื้นที่การรบหลัก (Main Battle Area) คือพื้นที่จากแนว ขนพร.ออกไปทางดานหลังเปนที่ซึ่งฝาย
ตั้งรับจะทําการสูรบ ณ บริเวณนี้ พื้นที่การรบหลักจะถูกแบงเปนสวนใหกับหนวยรอง กองรอยอาจเปนสวนหนึ่ง
ในการตั้งรับหรือถูกกําหนดใหยึดครองที่มั่นการรบ (Battle Position)
ฉ. พื้นที่ระวังปองกัน (Security Area) พื้นที่ระวังปองกันจะจัดตั้งขึ้นขางหนาแนว ขนพร. หมูอาจถูก
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของสวนระวังปองกัน หรืออาจใหรับผิดชอบเปนสวนระวัง ปองกันเฉพาะบริเวณขาง
หนาที่มั่นการรบของหมวด
ช. ทิศทางยิงหลัก (Principal Direction of Fire ; PDF) ทิศทางยิงหลัก คือทิศทางที่กําหนดไวแนนอน
ในเขตการยิงของอาวุธวิถีราบซึ่งเปนทิศทางเดียวกันภารกิจหลักในการยิง ภายในหมูปนเล็กจะกําหนดทิศทางยิง
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หลักใหกับปนเล็กกล หนวยจะไมไดรับมอบทิศทางยิงหลัก บางทีอาจกําหนดทิศทางยิงหลักใหกับพลปนเล็ก
ในชวงทัศนวิสัยจํากัด ผบ.หมู และนายพวกยิงจะไมไดรับมอบทิศทางยิงหลัก และจะไมกําหนดทิศทางยิงหลัก
มากกวา ๑ ทิศทางใหกับปนเล็กกล จะแสดงใหทราบทิศทางยิงหลักโดยชี้ไปยังภูมิประเทศเดนชัด ภูมิประเทศที่ถูก
กําหนดขึ้นนี้อาจเปนลักษณะที่หมายหรืออาจเล็งดวยแนวสายตาถาไมมีที่หมายเดนชัด เขตจํากัดของที่หมายควร
ชี้ใหเห็นบนพื้นดินเมื่อมีความตองการยิงกระจายไปตามแนวทิศทางยิงหลัก หลักที่ปกไวใกลที่ตั้งยิงจะเป น
ประโยชนในการแสดงใหทราบถึงทิศทางยิงหลักในชวงเวลาทัศนวิสัยจํากัด ทิศทางยิงหลักมีเพื่อ.๑) ครอบคลุมชองวางในแนวยิงฉากปองกันขั้นสุดทายของปนกล
๒) ครอบคลุมภูมิประเทศที่จะเปนอันตรายตอที่มั่นการรบของหมวดหรือกองรอย เชน ทําการยิง
ไปยังแนวทางเคลื่อนที่หรือยอดเนินซึ่งอาจเกื้อกูลขาศึกที่จะใชเปนจุดไดเปรียบ (ตามรูปที่ ๓) ไมจําเปนตองทํา
การยิงเปนจุดตอที่หมายสําคัญในทิศทางยิงหลัก อยางไรก็ตามความตองการยิงใหครอบคลุมที่หมายสําคัญจึง
ควรใหมีการกระจายการยิงบางเล็กนอย ทิศทางยิงหลักอาจอยูที่ใดที่หนึ่งในเขตการยิง
๓) ปองกันอาวุธประจําหนวย ดวยการยิงผานหนาอาวุธนั้น ๆ
๔) เพิ่มการยิงทางปกใหกับที่มั่นการรบ เมื่อไมมีเปาหมายขางหนา
ทิศทางยิง

ปาลาดเนิน

หลักแสดงทิศทางยิงหลัก
หลักจํากัดเขตการยิง
ที่ตั้ง
รูปที่ ๓ ทิศทางยิงหลัก
๔. หลักการตั้งรับ (Fundamentals of Defense) หลักการตั้งรับตอไปนี้ใชกับหนวยทางยุทธวิธีไดทุกระดับ
(พวกยิง หมู หมวด กองรอย ฯลฯ) ประโยชนของหลักการนี้จะเพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จในการตั้งรับใหกับ
ผบ.หนวย
ก. การเตรียมการ (Preparation) ปกติแลวฝายตั้งรับจะเขาถึงสนามรบกอนฝายเขาตี เมื่อเขาถึงพื้น
ที่ตั้งรับ ผบ.หมู จะตองไดทราบจาก ผบ.หมวดวาตนมีเวลาเทาไรในการเตรียมที่มั่นตั้งรับ หากมีเวลาพอ ผบ.หมู
จะตองใชเวลาอยางชาญฉลาด หากเวลามีไมพอ ผบ.หมู ตองจัดการตั้งรับเรงดวน
ข. การรวมกําลัง (Concentration) กําลังรบตองรวมกันเพื่อเตรียมที่จะทําการรบ ณ จุดที่เหมาะสม
ที่สุด สําหรับ ผบ.หมู ในความมุงหมายนี้ตองจัดตั้งที่มั่นของหมูตามที่ ผบ.หมวด กําหนด
ค. ความออนตัว (Flexibility) ในระดับหมูจะตองดํารงความออนตัวไวตลอดการปฏิบัติและพรอมที่
จะเผชิญตอการคุกคามของขาศึก ผบ.หมู ตองถามตนเองอยูเสมอวา “เราจะทําอะไร ถาขาศึก.........”
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ง. ใชการรุกใหมากที่สุด (Maximum Use of Offensive Action) โดยปกติหมูจะไดรับกิจจาก
ผบ.หมวด เพื่อจัดการลาดตระเวนตรวจการณในรูปแบบตาง ๆ เพื่อดํารงการเกาะติดขาศึก ผบ.หมู ตองปลูกฝง
ใหกําลังพลในหมูมีจิตใจรุกรบและหาวหาญ การสะสมยุทโธปกรณพิเศษ เพื่อความสะดวกสบายจนเปนผลเสีย
ทางสภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งจะทําใหหมูไมสามารถเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็วและหาวหาญ ตองไมกระทํา
จ. ใชภูมิประเทศใหเปนประโยชน (Proper Use of Terrain) ใชประโยชนจากภูมิประเทศในแงคิด
ทางทหารใหมากที่สุด ไดแกภูมิประเทศสําคัญ การตรวจการณ การกําบัง และซอนพราง สิ่ง กีดขวางและ
แนวทางเคลื่อนที่ (KOCOA)
ฉ. ชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual Support) หนวยและอาวุธสนับสนุนจะถูกกําหนดที่ตั้งและวาง
กําลังในที่สามารถชวยเหลือกันได การแยกอยูโดดเดี่ยวจะถูกทําลายโดยขาศึกไดงาย ที่มั่นในการตั้งรับควรเปน
ที่ซึ่งอยางนอยที่สุดตองทําใหการเขาตีของขาศึกตอหนวยหนึ่งตองตกอยูภายใตการยิงจากอีกหนวยหนึ่งดวย
ช. ตั้งรับในทางลึก (Defense in Depth) หมูจะวางกําลังทั้ง ๒ พวกยิง ในแนวหนากระดานในการ
ดําเนินการตั้งรับ หมูจะตอสูขาศึกตั้งแตระยะยิงไกลสุดของอาวุธเบา (Maximum small arms range) และจะ
ยิงตอไปจนหยุดขาศึกได ถาขาศึกสามารถเจาะแนวตั้งรับของหมู หมูที่ถูกเจาะอาจเคลื่อนยายเขาที่มั่นเพิ่มเติม
เพื่อตอสูกับขาศึกตอไป หรืออาจเปนสวนหนึ่งของการตีโตตอบเพื่อขับไลขาศึก
ซ. การจูโจม (Surprise) ผบ.หมู จะใชวิธีการทุกอยางที่มีอยูทําใหขาศึกเขาใจผิด หรือไมทราบที่ตั้งที่
แทจริง กําลังการจัดวางกําลัง และอาวุธ เชน การวางอาวุธประจําหนวยในเขตของหมู
ฌ. ความรูเกี่ยวกับขาศึก (Knowledge of the Enemy) เนื่องจากการตั้งรับเปนการตอบโตอยาง
กวางขวางตอการกระทําของฝายเขาตี ผบ.หมู ตองทราบจาก ผบ.หมวด เกี่ยวกับความสามารถของขาศึกที่หมู
จะตองเผชิญ ความคิดวาขาศึกจะสามารถทําอะไร ใชอาวุธอะไร และมีกําลังเทาไร ซึ่งเปนเครื่องชวย ผบ.หมู ใน
การจัดการตั้งรับของตนใหพรอมจะเผชิญกับการคุกคามเหลานี้
๕. ภารกิจในการตั้งรับของหมู (Defensive Missions of the Squad) หมูจะไดรับมอบภารกิจอยางใดอยาง
หนึ่งใน ๓ แบบตอไปนี้.ก. หมูในแนวหนา (Frontline Squad) หมูอาจทําการตั้งรับโดยเปนสวนหนึ่งของหมวดในแนวหนา
และมีภารกิจที่หยุดขาศึกไวหนาที่มั่นการรบของหมวดดวยการยิงและขับไลดวยการรบประชิด ถาขาศึกเขา
มาถึงที่มั่นการรบ จากภารกิจดังกลาวจึงตองกําหนดที่มั่นและเขตการยิงใหกับหมู หมูจะยึดที่มั่นไวและถอนตัว
หรือเขายึดที่มั่นแหงอื่นก็โดยคําสั่งจากหนวยเหนือเทานั้น
ข. หมูในสวนของกองหนุน (Squad as Part of the Reserves) หมูอาจจะเปนสวนหนึ่งของ
กองหนุนในระหวางการตั้งรับ ถาเปนสวนหนึ่งของหมวดหนุน ปกติก็จะถูกกําหนดที่มั่นไวหลังหนวยในแนวหนา
และสนับสนุนหนวยเหลานั้นดวยการยิง ที่มั่นและเขตการยิงที่ไดรับมอบมักจะเปนการยิง รวมทั้งการยิงจาก
ขางหลังไปทางปก หรือชองวางระหวางหมวดในแนวหนา หมูที่เปนสวนหนึ่งของหมวดหนุนอาจไดรับมอบที่มั่น
และเขตการยิงเพื่อสกัดกั้นการเจาะของขาศึกที่จะเขามายังที่มั่นการรบของหมวด หมูในสวนของหมวดหนุน
ของกองรอยอาจเปนสวนหนึ่งของการตีโตตอบ เพื่อขับไลขาศึกจากที่มั่นในการรบกองรอย
ค. หมูในสวนระวังปองกัน (Squad as a Security Element) ระหวางการตั้งรับหมูอาจเปนสวน
หนึ่งของสวนระวังปองกันอยูขางหนาที่มั่นการรบของหมวด ภารกิจของหมูในสวนนี้ คือหาขาวเกี่ยวกับขาศึก
รั้งหนวง ลวง และทําลายระเบียบสวนหนาของขาศึก
๖. พวกยิงในการตั้งรับ (The Fire Team in the Defense)
ก. การจัดการตั้งรับบนพืน้ ดิน (Organization of the Ground) ผบ.หมู จะจัดการตั้งรับของพวกยิง
โดยกําหนดเขตการยิงและทิศทางยิงหลักสําหรับปนเล็กกลให ผบ.หมู จะเลือกภูมิประเทศเดนชัดเพื่อแสดงให
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ทราบถึงเขตทางขางและเขตจํากัดดานหนาของเขตการยิงใหกับพวกยิง และชี้ใหเห็นบนพื้นดินใหเปนที่มั่น ที่
พวกยิงจะเขายึดครอง (ตามรูปที่ ๔)

รูปที่ ๔ เขตการยิงของพวกยิง
ข. แผนการยิง (Fire Plan) นายพวกยิงจะเปนผูวางแผนการยิงของพวกยิง ใหครอบคลุมตลอดเขตที่
ไดรับมอบจาก ผบ.หมู ใหมีการยิงหนาแนนที่สุดเทาที่จะทําได (ดูรูปที่ 5 A และ 5 B) แผนการยิงจะรวมถึง เขต
การยิงของแตละคน ที่มั่นของบุคคล ที่ตั้งยิง และทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลที่ ผบ.หมู กําหนดให ตลอดจน
ตําแหนงที่อยูของนายพวกยิง

รูปที่ 5 A แผนการยิงของพวกยิงที่วางกําลังทางดานซาย
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๑) เขตการยิงของบุคคล (Individual Sectors of Fire)
ก) พวกยิงเปนหนวยยิงพื้นฐานของหมวดปนเล็ก และเมื่อทําไดเขตการยิงของแตละบุคคลจะตอง
ครอบคลุมตลอดเขตการยิงของพวกยิง จะมีเขตการยิงและใชภูมิประเทศเดนชัดแหงเดียวกันแสดงเขตจํากัดการยิง
ข) ในการตั้งรับ เปนไปไมไดที่จะใหปนเล็กกลแตละกระบอกทําการยิงใหครอบคลุมตลอดเขตการ
ยิงของหมู ปนเล็กกลจึงถูกกําหนดใหทําการยิงใหครอบคลุมเขตการยิงของพวกยิงเทานั้น
ค) นายพวกยิงจะไดรับมอบเขตการยิงของบุคคลดวย เพื่อใชทําการยิงเครื่องยิงระเบิด M 203
ซึ่งจะยิงตลอดเขตของพวกยิง ตามปกตินายพวกยิงจะไมยิงดวยปนเล็กยกเวนในกรณีเรงดวน เพราะหนาที่หลัก
ของนายพวกยิงระหวางการตั้งรับคือควบคุมและกํากับการยิงของพวกยิง โดยเฉพาะการควบคุมและกํากับการ
ยิงของปนเล็กกล
๒) ที่มั่นบุคคล (Individual Fighting Position)
ก) นายพวกยิง เปน ผูกําหนดที่มั่นวางตัวใหกับคนในพวกยิง ที่มั่น นี้จะสามารถทําการยิง ได
ครอบคลุมเขตของพวกยิง
ข) การเตรียมที่มั่นบุคคล อาจทําเปนหลุมบุคคลเดี่ยวหรือหลุมบุคคลคู ระยะหางระหวางหลุม
บุคคลจะอยูระหวาง ๕ ถึง ๒๐ เมตร ในภูมิประเทศปดปกติจะใชหลุมบุคคลเดี่ยว
ค) ถาจัดเตรียมหลุมบุคคลคู พลปนเล็กกลและพวกปนเล็กกลผูชวยควรจัดอยูดวยกัน
๓) พลปนเล็กกล (Automatic Rifleman)
ก) เนื่องจากปนเล็กกลเปนอาวุธหลักในการตั้งรับของหมูปนเล็ก ผบ.หมู จะเปนผูเลือกที่มั่นที่
แนนอนใหกับปนเล็กกล กําลังสวนอื่นที่เหลือในพวกยิงก็จะถูกวางที่มั่นบริเวณรอบ ๆ ปนเล็กกล
ข) ผบ.หมู จะเปนผูกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล บางสถานการณ ผบ.หมวด อาจเปนผู
เลือกและกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลเอง
๔) พลปนเล็ก (Rifleman) พลปนเล็กจะถูกกําหนดใหอยูในที่ที่จะสามารถยิงไดครอบคลุมเขตการ
ยิงของพวกยิง ถาทําไดที่มั่นของพลปนเล็กนี้ตองใหการชวยเหลือและสนับสนุนพลปนเล็กกลได
๕) พลปนเล็กกลผูชวย (Assistant Automatic Rifleman) ตามปกติพลปนเล็กกลผูชวยจะทํา
การตั้งรับเชนพลปนเล็กและถูกกําหนดใหอยูใกลหรือที่เดียวกับพลปนเล็กกล เพราะจะตองพรอมที่จะทําหนาที่
พลปนเล็กกลดวย
๖) ที่มั่นของนายพวกยิง (Position of the Fire Team Leader) ตามปกตินายพวกยิงจะมีที่อยู
บริเวณตรงกลางของพวกยิง ที่แหงนี้จะชวยใหนายพวกยิงสามารถ.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) ในการใชเครื่องยิง ระเบิด M 203 ของนายพวกยิงทําการยิง ในเขตการยิง ของตน ตอง
พิจารณาแผนการยิงของตนใหเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงความตองการในการยิงสนับสนุนใหกับ
ปนเล็กกลและหนวยขางเคียง นายพวกยิงจะเลือกที่อยูของตนในที่ซึ่ง ควบคุมพวกยิงไดดีที่สุดและทําการยิง
M 203 ใหเกิดผลสูงสุดปกติจะอยูตรงกลางของพวกยิง
ข) เมื่อขาศึกเคลื่อนที่เขามาใกลที่มั่นการรบของหมวด นายพวกยิงจะเปนผูริเริ่มในการเพิ่ม
อัตราการยิงจากอาวุธในที่มั่นการรบและจากอาวุธสนับสนุนอื่น โดยไมมีขอจํากัดกับการยิงของ M 203 นาย
พวกยิงจะเปดฉากการยิงตอเปาหมายคุมคาที่เขามาในระยะยิง ในบางสถานการณ ผบ.หมู หรือ ผบ.หมวด อาจ
ระงับการยิงในบางพื้นที่ที่กําหนด แลวจึงเปดฉากการยิงตามเวลาที่ตองการ การยิงอยางจูโจมจากเครื่องยิงลูก
ระเบิ ด ในช ว ยต อ กั บ การยิ ง ของหมู แ ละหมวดอื่ น จะสร า งความสู ญ เสี ย ให กั บ ข า ศึ ก โดยเฉพาะในขั้ น เข า
ตะลุมบอนของขาศึก เมื่อมีการขอการยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย นายพวกยิงจะยิงทําลายทหารราบขาศึกที่เปน
เปาหมายใหญที่สุด ในเขตการยิงดวย M 203
ค) ที่มั่น บุคคลของนายพวกยิง ต องใหสามารถทํ าการยิง ไดตลอดเขตของพวกยิง จะมีการ
จัดเตรียมที่มั่นหลักและที่มั่นเพิ่มเติม ที่มั่นที่ถูกเลือกขึ้นตองมีการกําบังและซอนพรางสูงสุดและสามารถปฏิบัติ
ภารกิจไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งตองตรวจสอบใหมั่นใจวาพื้นยิงไมมีสิ่งกีดขวาง ที่จะทําใหลูกระเบิดยิง
ตองระเบิดกอนจนอาจเปนอันตรายตอฝายเดียวกัน M 203 คุมครองชองทางเคลื่อนที่ที่คาดวาทหารราบขาศึก
นาจะใชเคลื่อนที่เขาสูที่มั่นตั้งรับ
๘) เขตการยิงของพวกยิง (Fire Team Sectors of Fire) เขตการยิงของพวกยิงจะถูกกําหนดให
ครอบคลุมตลอดเขตการยิงของหมูคาบเกี่ยวและเหลื่อมล้ํากัน จะทําใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
๙) ภาพแผนการยิง (Fire Plan Sketch) ภาพแผนการยิงจะเขียนโดยนายพวกยิงและสงใหกับ ผบ.
หมู ภาพแผนการยิงของพวกยิงประกอบไปดวย ที่มั่นหลักและเขตการยิงของบุคคล ทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล
และที่มั่นของนายพวกยิง ในบางกรณีลักษณะภูมิประเทศอาจขัดขวางคนใดคนหนึ่งภายในพวกยิงไมสามารถทํา
การยิงไดตลอดเขตการยิงของพวกยิง (ตัวอยางนี้ตามรูปที่ ๖) พลปนเล็กกลผูชวยไมสามารถยิงไดตลอดเขตการยิง
เขียนสัญลักษณแสดงที่มั่นและทิศทางยิงหลักของพลปนเล็กกล ทิศเหนือแมเหล็กเพื่อใชอางและแสดงทิศทางที่
แทจริงของพวกยิง เสนรอบที่มั่นของพวกยิงโดยทั่วไปจะเขียนตามแนวขอบดานหนา ทางปกและหลังของที่มั่น
บุคคลในพวกยิง สัญลักษณแสดงขนาดของหนวยซึ่งเขียนไวที่เสนขอบหลัง หมายเลขแสดงหนวยตามที่แสดงเปน
พวกยิง ๑ หมู ๑ ยิง ใน ตามรูปที่ ๗ เปนตัวอยางสัญลักษณที่จะแสดงความหมายของภาพแผนการยิงของพวกยิง

-๙-
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N
1

1

รูปที่ ๖ ภาพแผนการยิงของพวกยิง

ขอบดานหนา

ทิศทางยิง
ดานขาง

1

1
สัญลักษณหนวย

รูปที่ ๗ สัญลักษณภาพสเก็ตซ
๗. หมูปนเล็กในการตั้งรับ (The Rifle Squad in the Defense)
ก. การจัดระเบียบทางพื้นดิน (Organization of the Ground) ผบ.หมวด จะจัดระเบียบของหมูโดยการ
กําหนดเขตการยิงและที่มั่นหลักใหกับหมู และเลือกภูมิประเทศเดนชัดเพื่อแสดงใหทราบถึงเขตจํากัดทางขางและเขต
จํากัดดานหนาของเขตการยิงของหมู ชี้ใหเห็นบริเวณบนพื้นดินที่หมูจะเขายึดเปนที่มั่น กําหนดบริเวณที่จะใชเปนที่
มั่นและทิศทางยิงหลักใหกับปนเล็กกลบางกระบอกที่มีความสําคัญในการตั้งรับของหมวด อาจกําหนดที่มั่นเพิ่มเติม
ใหกับหมูเพื่อใชปองกันปกหรือหลังที่มั่นการรบของหมวด (ตามรูปที่ ๘)

- ๑๐ -
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ปนเล็กกลกระบอกสําคัญ

ที่มั่นหลักของหมู
ที่มั่นเพิ่มเติม

รูปที่ ๘ ที่มั่นของหมู
ข. แผนการยิง (Fire Plan) ผบ.หมู กําหนดแผนการยิงของหมู ที่จะทําการยิงจากที่มั่นใหครอบคลุม
เขตการยิง ที่ ผบ.หมวด มอบให (ตามรูปที่ ๙) ในแผนการยิงประกอบไปดวย เขตการยิง ที่กําหนดใหแตละ
พวกยิง ที่มั่นของพวกยิง ทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล และที่มั่นของ ผบ.หมู

รูปที่ ๙ แผนการยิงของหมู (Squad Fire Plan)
ค. ที่มั่นของพวกยิง (Fire Team Positions)

- ๑๑ -
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๑) ผบ.หมู จะจัดแบงและกําหนดที่มั่นใหพวกยิงทั้ง ๒ เขายึด ที่มั่นเหลานี้ตองใหสามารถทําการ
ยิงไดตลอดเขตการยิงของหมูที่ไดรับมอบหมาย
๒) โดยทั่ว ๆ ไปแลวจะวางพวกยิงเรียงกันเปนหนากระดานหันหนาเขาหาทิศทางที่ขาศึกจะเขาตี
ใหสามารถทําการยิงไดอยางแนนอนตอทิศทางรุกของขาศึกที่จะเขามายังที่มั่นการรบของหมวด ที่มั่นของบุคคล
ในพวกยิงอาจวางไวอยางไมเปนระเบียบตามลักษณะภูมิประเทศ อยางไรก็ตามตองระวังไมใหบังทางยิงกัน
๓) การเลือกที่มั่นของพวกยิง ตองมีการประสานกับที่ตั้งของอาวุธประจําหนวยที่มาตั้งยิงในที่มั่น
ของหมู เพื่อใหมีการปองกันใหกับอาวุธเหลานี้
ง. ปนเล็กกล (Automatic Rifles)
๑) ผบ.หมวด จะกําหนดบริเวณที่มั่นและทิศทางยิงหลักใหกับปนเล็กกลกระบอกที่สําคัญ
๒) ผบ.หมู จะกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลแตละกระบอกที่ ผบ.หมวด ไมไดกําหนด
๓) ผบ.หมู เลือกที่มั่นที่เหมาะสมที่สุดใหกับปนเล็กกลแตละกระบอก
จ. ที่อยูของ ผบ.หมู (Position of the Squad Leader) ปกติที่มั่นของ ผบ.หมู จะอยูคอนไปทางขาง
หลังของพวกยิงและอยูประมาณกึ่งกลางที่มั่นของหมู ที่อยูของ ผบ.หมู จะตองใหสามารถ.๑) ตรวจการณไดตลอดเขตการยิงที่รับมอบ
๒) ตรวจการณที่มั่นของหมูไดมากที่สุดเทาที่จะกระทําได โดยเฉพาะที่อยูของนายพวกยิง
๓) รักษาการติดตอกับ ผบ.หมวด ได
ฉ. ภาพแผนการยิง (Fire Plan Sketch) ของหมู ผบ.หมู จะจัดทําภาพแผนการยิงขึ้น ๒ ฉบับ สงให
ผบ.หมวด ๑ ฉบับ เพื่อให ผบ.หมวด พิจารณาใหความเห็นชอบและ ผบ.หมู เก็บไว ๑ ฉบับ ภาพแผนการยิงจะ
ประกอบไปดวย.๑) ที่มั่นและเขตการยิงของพวกยิง
๒) ที่มั่นและทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล
๓) ที่มั่นของ ผบ.หมู
๔) เครื่องหมายแสดงทิศเหนือแมเหล็ก
๕) ถาหมูปนเล็กตองใหการปองกันอาวุธประจําหนวยที่มาตั้งในที่มั่นของหมู ที่ตั้งและภารกิจยิง
หลัก ควรแสดงไวในภาพแผนการยิงดวย (แนวยิงฉากปองกันขั้นสุดทายสําหรับปนกลและทิศทางยิงของอาวุธ
ประจําหนวยอื่น ๆ) ตามรูปที่ ๑๐ เปนตัวอยางของภาพแผนการยิงของหมู

1

1

2

1

รูปที่ ๑๐ ภาพแผนการยิงของหมู
 (Squad
บทที
่ ๒ Fire Plan Sketch)

N

- ๑๒ -

การดําเนินการตั้งรับของหมู
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๑. ขั้นการนําหนวยในการตั้งรับ (Troop Leading Procedures in the Defense)
ก. กลาวทั่วไป (General) เมื่อไดรับคําสั่งจาก ผบ.หมวด ผบ.หมูจะดําเนินการนําหนวยตามขั้นตอนเพื่อ
ใชเวลา ยุทโธปกรณและกําลังไดดีที่สุด ดวยการใชประโยชนจากขั้นการนําหนวย การประมารการณที่อยูในเกณฑ
ที่สมบูรณ หลังจากนั้น ผบ.หมูจะออกคําสั่งตั้งรับ ตอไปนี้เปนรายละเอียดที่จะมีอยูในคําสั่งยุทธการ ๕ ขอ.๑) ขาวสารเกี่ยวกับขาศึก ที่ตั้งและหนาที่ของหนวยขางเคียง และที่ตั้งอาวุธสนับสนุนในพื้นที่ของ
หมู
๒) ภารกิจของหมู
๓) ที่มั่นและเขตการยิงของแตละพวกยิง และทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลแตละกระบอก
๔) การมอบอาวุธเบาโจมตี ซึ่งมีที่มั่นที่สามารถควบคุมแนวทางเคลื่อนที่ของยานเกราะ ใหกับคนในหมู
๕) การจัดระเบียบบนพื้นดิน ลําดับงานตั้งรับ การระวังปองกันของหมู และคําแนะนําอื่น ๆ ที่
ผบ.หมูเห็นวาจําเปน
๖) รายละเอียดเกี่ยวกับการธุรการและสงกําลังบํารุง เชน การสงกระสุนเพิ่มเติม ที่อยูของเจาหนาที่
พยาบาลและที่ตั้งที่พยาบาล
๗) สัญญาณที่นัดหมาย เชน ควันและการสองสวาง สัญญาณเสียง การเปดฉากการยิงหรือการยิง
ฉากปองกันขั้นสุดทาย ที่อยูของ ผบ.หมู และ ผบ.หมวด
ข. คําแนะนํา (Guidance) สําหรับระเบียบการนําหนวยดูไดจากภาคผนวก ค การประมาณการณดู
ในภาคผนวก ง และคําสั่งยุทธการ ๕ ขอ ดูในภาคผนวก จ
๒. แผนตั้งรับของหมู (Squad Plan of Defense) เมื่อไดออกคําสั่งตั้งรับของหมูไปแลว ผบ.หมูจะกําหนด
ที่ตั้งของพวกยิงในที่ที่จะคุมครองเขตการยิงที่ไดรับมอบ กอนเริ่มตนจัดเตรียมที่มั่น ผบ.หมูจะตรวจสอบเขต
การยิงแตละพวกยิงและตรวจสอบวาสามารถตรวจการณเขตที่รับมอบไดหรือไม ระหวางการตรวจสอบที่มั่น
ผบ.หมู ตองมั่นใจวาเขตการยิงที่กําหนดใหพวกยิงนั้น คาบเกี่ยวกันและทําการยิงไดอยางหนาแนนเพียงพอตอ
แนวทางเคลื่อนทีท่ ี่ขาศึกนาจะใช ผบ.หมูมีความรับผิดชอบระหวางการจัดเตรียมที่มั่นดังนี้.๑) รวมกับนายพวกยิง ตรวจสอบที่มั่นของแตละคนในพวกยิง ตรวจวาแตละคนทําการยิง ได
ครอบคลุมเขตการยิงของพวกยิง
๒) เลือกที่มั่นสําหรับปนเล็กกล และตรวจสอบวาปนเล็กกลแตละกระบอกจะทําการยิงไดครอบคลุม
เขตการยิงของพวกยิงที่มอบให
๓) การกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลแตละกระบอกตองสามารถครอบคลุมแนวทางเคลื่อนที่
ที่ขาศึกนาจะใช มั่นใจวามีการกําหนดทิศทางยิงหลักในเขตการยิงของพวกยิง
๔) ประสานกับเจาหนาที่อาวุธประจําหนวยที่มาตั้งในที่มั่นของหมู
๕) ใหคําแนะนําในการจัดเตรียมหลุมบุคคล
๖) จัดใหมีการระวังปองกัน โดยทําสัญญาณเตือนหรือที่ตรวจการณ
๗) ประสานการใชมาตรการระวังปองกัน ผบ.หมู และ ผบ.หมวดที่อยูขางเคียง
๘) ตรวจการณที่มั่นใหแนใจวา การพรางและที่กําบังเหนือศีรษะไดจัดทําไวเพียงพอ
๙) ใหคําแนะนําในการจัดเตรียมที่มั่นเพิ่มเติม
๑๐) จัดตั้งระบบสัญญาณสําหรับควบคุมการยิง

- ๑๓ -
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ก. สัญญาณเริ่มยิง (Signal to Commence Firing) ตามปกติการจัดตั้งเขตจํากัดดานหนาเพื่อ
กําหนดระยะหางที่พวกยิงจะเปดฉากการยิง สําหรับปนเล็กและปนเล็กกลระยะนี้อาจเพิ่มไกลออกไปจนถึง
ระยะยิงหวังผล ภูมิประเทศที่เดนชัดจะถูกเลือกและกําหนดใหเปนที่สังเกตของเขตจํากัดดานหนา เมื่อฝายเขา
ตีเคลื่อนที่ผานแนวนี้เขามาก็จะตกอยูภายใตการยิง แนวที่กําหนดเพื่อควบคุมการยิงนี้ทําใหมีลักษณะเปน
รูปธรรมเพื่อความมั่นใจวาปนเล็กจะไมเปดฉากการยิงกอนเวลาสมควร หรือเริ่มยิงชาเกินไป
ผบ.หมู อาจชะลอการเปดฉากการยิง โดยใหพวกยิงทําการยิงเมื่อขาศึกเขามาใกลกวาระยะยิงหวังผล
สูงสุดของปนเล็ก แลวจึงทําการยิงอยางรุนแรงเพื่อผลของการจูโจมก็ได ในกรณีเชนนี้จะตองกําหนดสัญญาณ
เริ่มยิงขึ้นใหม เมื่อ ผบ.หมู กําหนดสัญญาณเริ่มยิง เครื่องยิงลูกระเบิด M 203 จะทําการยิงในจังหวะชา (๕ - ๗
นัด/นาที) ปนเล็กกลจะทําการยิงในจังหวะตอเนื่อง (SAW 85 นัด/นาที) ผบ.หมู จะพิจารณาและตกลงใจวา
อัตราการยิงเทาไรจึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ ถาขาศึกใกลเขามาอัตราการยิงจะเพิ่มขึ้น
ข. สัญญาณเริ่มยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย (Signal to Commence Final Protective Fires) การยิง
ปองกันขั้นสุดทายเปนการรวมการยิง ของปน กล ค.และป. สวนปนเล็กกล ปน เล็กและ M 203 ตองมีการ
จัดเตรียมและตกลงสัญญาณเริ่มยิงไวลวงหนา ซึ่งอาจใชเครื่องสัญญาณควันสีหรือแสง หรือใชสัญญาณเสียง ซึ่ง
จะสงถึง ผบ.หมู โดย ผบ.หมวด เมื่อเริ่มสัญญาณ ปนเล็กและ M 203 ทําการยิงจังหวะชา ปนเล็กกลจะเพิ่ม
อัตราการยิงจนถึงจังหวะยิงเร็ว เนื่องจากหมูตองเพิ่มอัตรายิงถึงจังหวะยิงเร็ว ถาขาศึกเขามาใกลปนเล็กกลอาจ
ทําการยิงจังหวะเร็ว หรือคอนขางเร็วกอนที่จะเริ่มสัญญาณยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทาย
ค. สัญญาณเลิกยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย (Signal to Cease Final Protective Fires) ตองเตรียม
กําหนดสัญญาณเพื่อใชเลิกยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย เมื่อขาศึกที่เขาตะลุมบอนไดถูกขับไลก็จะใหสัญญาณเลิก
ยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย ปนเล็กและ M 203 อาจทําการยิงตอไปในจังหวะชา ปนเล็กกลอาจกลับมายิงจังหวะ
ตอเนื่อง อัตราการยิงจะถูกกําหนดโดย ผบ.หมู แตตองเพียงพอที่จะทําลายขาศึกที่เหลือหนาที่มั่น ของหมู
ผบ.หมู ตกลงใจกําหนดอัตราการยิงเพื่อประกันความปลอดภัยเมื่อจะเลิกยิงทั้งหมู
๓. การระวังปองกันของหมู (Squad Security) หมูปนเล็กจะจัดกําลังยามระวังปองกันของตนโดยรักษาการ
ตรวจการณอยางตอเนื่องไปขางหนา, ทางปกและขางหลัง ตองจัดเตรียมกําลัง ไวอยางเพียงพอตลอดเวลา
เพื่อใหมีระบบเตือนใหทราบถึงการปฏิบัติทางอากาศและพื้นดินของขาศึก สําหรับภูมิประเทศเปดเวลากลางวัน
ยาม ๑ คนตอ ๑ หมู นับวาเพียงพอ ในสภาพทัศนวิสัยจํากัดมักจะกําหนดยาม ๑ คนตอ ๑ พวกยิง ควรเปลี่ยน
ยามทุก ๒ ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อมั่นใจวายามจะตื่นตัวตลอดเวลา กอนจัดใหเขายามจะตองทราบ
ถึงที่ตั้งและการปฏิบัติของฝายเดียวกัน (รวมถึงการลาดตระเวน) และทราบเกี่ยวกับกําลังขาศึก สัญญาณพวก
และสัญญาณผาน ที่อยู ผบ.หมู ที่อยู ผบ.หมวด และที่ตั้ง ทก.รอย ปกติยามจะใชปนเล็กกล
๔. การจัดระเบียบทางพื้นดิน (Organization of the Ground)
ก. กลาวทั่วไป (General) การจัดระเบียบทางพื้นดินจะเริ่มตนทันทีที่คนในหมูไดรับมอบเขตการยิง
ซึ่งรวมถึงกิจตอไปนี้
๑) สวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณ (Posting security) ไดแกที่ฟงการณ ที่ตรวจการณ ยามคอยเหตุ
และลาดตระเวนขนาดยอย) (listening posts, observation posts, Security posts, patrols)
๒) ที่ตั้งอาวุธกล (Positioning automatic weapons)
๓) การถากถางพื้นยิง (Clearing fields of fire)
๔) การขุดหลุมบุคคล (Digging fighting holes)
๕) การสรางสิ่งกีดขวาง (Constructing obstacles)
๖) การจัดเตรียมที่มั่นเพิ่มเติม (Selecting supplementary fighting positions)
๗) มาตรการการพราง (Camouflage measures)
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ข. การระวังปองกัน (Posting Security) การระวังปองกันในการตั้งรับจะประกอบไปดวยมาตรการที่
กําหนดขึ้นเพื่อปองกันการจูโจมและตอตานการหาขาวการตั้งรับจากฝายของเราของขาศึก การระวังปองกัน
รอบตัวและการปองกันการจูโจมจะบรรลุผลโดย.๑) จัดตั้งยามเพื่อการระมัดระวังและตื่นตัว
๒) ควบคุมวินัยเกี่ยวกับเสียงและแสง
๓) จํากัดการเคลื่อนไหวภายในที่มั่นของหมูใหมีนอยที่สุด
ค. ที่ตั้งยิงปนเล็กกล (Positioning Automatic Rifles) ปนเล็กกลจะถูกตั้งยิงในที่ซึ่งสามารถควบคุม
แนวทางเคลื่อนที่ที่จะเขามายังพื้นที่ของหมู และสามารถทําการยิงไดครอบคลุมเขตการยิงของพวกยิง อํานวย
ตอการยิงสนับสนุนพวกยิงขางเคียง และทําการยิงฉากปองกันขั้นสุดทายอยางไดผล
ง. การถากถางพื้นยิง (Clearing fields of fire) การถากถางพื้นยิงขางหนาที่มั่นแตละแหง คําแนะนํา
ตอไปนี้ตองนํามาเปนขอสังเกต
๑) ไมเปดเผยที่มั่นของหมูมากเกินไปหรือขาดความระมัดระวังตอการเปดเผยตัว (ตามรูปที่ ๑)

ภูมิประเทศกอนการถากถาง

การถากถางที่ผิด

การถากถางที่ถูก
รูปที่ ๑ การถากถางพื้นยิง

- ๑๕ -
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๒) เริ่มถากถางพื้นยิงจากบริเวณใกลที่มั่นและทําตอไปขางหนาจนถึงเขตจํากัดของระยะยิงหวัง

๓) ในทุกกรณีตองเหลือตนไมหรือพุมไมที่ขึ้นตามธรรมชาติไวบาง เพื่อปกปดที่มั่น
๔) ในพื้นที่ปาไมหนาแนน ควรตัดกิ่งตาง ๆ ของตนไมใหญออก บางทีอาจจําเปนตองโคนตนไมที่
ขาศึกอาจใชเปนจุดอางในการยิง
๕) ในพื้นที่ปาทึบ การถากถางพื้นยิงใหราบเรียบอาจทําไมไดหรือตองคงสภาพไว จากขอจํากัด
ดังกลาว จึงทําเพียงถากถางตนไมเล็ก ๆ และตัดกิ่งไมที่เกะกะใหบางลง ควรถากถางชองแคบ ๆ ไวสําหรับการ
ยิงของอาวุธกล
๖) หากทําไดใหทําลายกําแพงและสิ่งปลูกสรางขางหนาที่มั่น ที่กีดขวางพื้นยิงหรือเปนประโยชน
ตอการกําบังและซอนพรางของขาศึก
๗) กิ่งไมพุมไมที่ตัดแลว ตองนําไปไวที่ที่ไมชวยการซอนพรางใหกับขาศึกหรือเปดเผยที่มั่นของหมู
๘) นายพวกยิงตองระมัดระวังอยางมากที่สุด เพื่อมั่นใจวาไมมีสิ่งกีดขวางในพื้นยิงที่จะทําใหลูก
ระเบิดยิง M 203 ระเบิดกอนเวลา
จ. การขุดหลุมบุคคล (Digging fighting holes) การขุดหลุมบุคคลจะจัดทําในที่มั่นของทหารทุกคน
หลุมบุคคลจะใหการปองกันไดอยางดีจากการยิงของปนเล็ก สะเก็ดระเบิด การยิงและทิ้งระเบิดทางอากาศ ผล
การทําลายของอาวุธนิวเคลียรและการบดขยี้ของรถถัง ถาหนวยเหนือไมกําหนดไว ผบ.หมู จะเปนผูกําหนด
ผบ.หมู จะเปนผูเลือกวาจะใชหลุมบุคคลแบบใด หลุมบุคคลเดี่ยวและคูเปนแบบมูลฐานที่จะเลือกใชขึ้นอยูกับ
ความแข็งแรงของหมู พื้นยิง ขนาดของเขตการยิงและขวัญของคนในหมู อยางไรก็ตามหลุมบุคคลคูจะชวยให
ทหารไดมีโอกาสพัก ขณะที่อีกคนหนึ่งใหการระวังปองกันตอเขตที่รับมอบขางหนา
๑) หลุมบุคคลเดี่ยว (One-Man Fighting Hole)
ก) ขนาด (Dimensions) ขนาดตลอดจนรู ปร างของหลุม บุคคลเป นผลมาจากขอ พิจารณา
สําคัญ คือเล็กที่สุดเทาที่จะเปนไปได เปดเผยตอการเปนเปาการยิงของขาศึกนอยที่สุด กวางพอกับชวงไหลที่คน
ประจําหลุมจะนั่งบนที่ยืนยิง ยาวพอที่จะใชพลั่วสนามขุดลงไดและมีความลึกอยางนอย ๔ ฟุต จากที่ยืนยิงที่จะ
สามารถเล็งอาวุธของคนประจําหลุมบุคคลได
(๑) บอดักน้ํา (Water Sump) ต่ําลงไปดานหนึ่งจากที่ยืนยิงจะเปนที่รวมน้ําและใชเปนที่
วางสําหรับวางเทาของทหารขณะนั่งบนที่ยืนยิง

มูลดิน

ระดับพื้นดิน

ขึ้นอยูกับ
ความสูง
ของทหาร

หลุมดักระเบิด

หลุมบุคคลเดี่ยว (ภาพทางขาง)
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หลุมบุคคลเดี่ยว (ภาพทางดิ่ง)

ระยะปลอดภัยต่ําสุด 60 ซม.
เพื่อปองกันจากสายพานรถถัง

หลุมบุคคลเดี่ยวในการปองกันรถถัง
(๒) หลุมดักระเบิด (Grenade Sump) หลุมกลมสําหรับพักลูกระเบิด จะถูกขุดที่ผนังของ
หลุมบุคคลดานขาศึกจะมีระดับต่ํากวาบอดักน้ํา หลุมดักระเบิดควรมีรูปทรงกระบอก มีขนาดปากหลุมกวาง
พอที่ใบพลั่วจะขุดลงไดความแคบประมาณ ๕ นิ้ว (เสนผาศูนยกลาง) ที่กนหลุมลาดลงประมาณ ๓๐ องศา และ
ควรลึกเทาที่ทหารจะขุดได
ข) รายละเอียดในการสราง (Details of Construction) เกือบทุกชนิดของดินที่ขุดหลุมบุคคล
จะใหการปองกันการบดขยี้ของรถถัง โดยคนประจําหลุมหมอบใหต่ํากวา ๒ ฟุต จากระดับผิวพื้นดิน ในสภาพ
ดินออนหรือดินทรายจําเปนตองทําการเสริมผนังเพื่อปองกันการพังของดิน ดินที่ขุดออกมาถมเปนมูลดินรอบ
ปากหลุมกวางประมาณ ๓ ฟุต และสูง ๑/๒ ฟุต หางจากปากหลุมพอที่ทหารจะวางศอกทําการยิงได ถาตองใช
ผิวหญาหรือผิวดินพรางมูลดินตองขุดผิวดินที่ปกคลุมออกใหพอเสียกอน ทําการพรางใหเรียบรอยนําผิวดินที่ขุด
ไวพรางมูลดินเพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับผิวพื้นดินรอบขาง
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ค) การพรางที่กําบังเหนือศีรษะ (Camouflaged Overhead Cover) เปนความตองการที่
จะตองนําดินที่เหลือจากการขุดออกไปทิ้งในที่ที่ไมสังเกตเห็น ทําการเสริมและพรางที่กําบังเหนือศีรษะใชทอนไม
ดิน หญาหรือวัสดุอื่น ๆ ที่หาไดเสริมความแข็งแรงที่กําบังศีรษะ เพื่อปองกันการแตกอากาศจากการยิง ป.
๒) หลุมบุคคลคู (Two-Man Fighting Hole) หลุมบุคคลคูประกอบไปดวยหลุมบุคคลเดี่ยวอยูชิด
กัน ๒ หลุม เนื่องจากมีความยาวมากกวาหลุมบุคคลเดี่ยวจึงใหการปองกันการบดทับของรถถังไดนอยกวา หาก
รถถังวิ่งตามแกนยาวของหลุม ปองกันการยิงและทิ้งระเบิดจากเครื่องบินและสะเก็ดระเบิดไดนอยกวา ขอดีของ
หลุมบุคคลคูคือชวยใหมีการตรวจการณไดอยางตอเนื่องใหเกิดความอุนใจและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการ
แบงปนกระสุนและระเบิด ตอกัน

หลุมบุคคลคู
ฉ. การสรางสิ่งกีดขวาง (Constructing Obstacles) หมูอาจไดรับคําสั่งใหสรางสิ่งกีดขวาง เชน รั้ว
ลวดหนาม ทอนไมหรือกิ่งไมปดกั้น คู และสนามทุนระเบิดเรงดวน และอาจไดรับคําสั่งใหสรางเสริมเครื่องกีด
ขวางธรรมชาติเชน เสริมความลึกของแหลงน้ําและฝงแมน้ํา ปกติเครื่องกีดขวางปองกันรถถังและเครื่องกีดขวาง
เพิ่มเติมอื่น ๆ จะจัดสรางโดยทหารชาง เมื่อมีการสรางสิ่งกีดขวางที่มีผลตอการปองกันของหมูแลว ผบ.หมู ตอง
เชื่อใจวา.๑) สิ่งกีดขวางอยูพนระยะขวางระเบิดไปยังที่มั่นบุคคลในหมู
๒) สิ่งกีดขวางไดรับการคุมครองดวยการยิง
ช. การเลือกที่มั่นเพิ่มเติมและที่มั่นสํารอง (Selecting Supplementary and Alternate Fighting
Positions) หมูจะเตรียมที่มั่นเพิ่มเติมและจัดระเบียบเชนเดียวกับที่มั่นหลัก แตมีทิศทางปองกันแตกตางกัน ถา
มีอาวุธประจําหนวยมาสมทบหรือมาปฏิบัติงานในที่มั่นของหมู ควรจัดเตรียมที่มั่นสํารองสําหรับอาวุธประจํา
หนวยดวย
ซ. มาตรการการพราง (Camouflage Measures) การซอนพรางจากการตรวจการณทางอากาศและ
พื้นดินของขาศึกเปนสิ่งสําคัญในการเลือกและจัดระเบียบที่มั่นแตละแหง หมูตองใชประโยชนในการซอนพรางจาก
ธรรมชาติทุกโอกาสที่ทําไดจะใชมาตรการการพรางทันทีที่เขาที่มั่นและจะใชตลอดที่ตองอยูในที่มั่น มาตรการการ
พรางที่สําคัญคือ.-
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๑) ไมเปดเผยที่มั่นโดยการถากถางพื้นยิงมากเกินไป หรือปราศจากความระมัดระวัง
๒) การพรางมูลดินหลุมบุคคลใหใชผิวหญา หรือหนาดินเดิมที่ขุดออกทําการพราง
๓) ดินที่ขุดขึ้นมาจากหลุมบุคคลและไมไดใชทํามูลดิน ใหนําใสกระสอบทราย ไวใตรมไม ทางเดิน
หรือถนนดิน ทิ้งลงลําธารหรือสระ หรือจัดการพรางเสีย
๔) หลีกเลี่ยงการขุดดินใกลพุมไมหรือตนไมที่อยูโดดเดี่ยว
๕) ซอนหลุมบุคคลจากการตรวจการณดวยการพางดานบน สรางที่กําบังจากวัสดุธรรมชาติ
๖) เปลี่ยนวัสดุธรรมชาติที่ใชพราง กอนที่จะเหี่ยวหรือเปลี่ยนสี
๗) หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดเสนทางใหมใกลที่มั่น ใชเสนทางเกาในการเขาและออกจากที่มั่น
๘) หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของไวใกลที่มั่น เชนกระดาษ กระปอง และสิ่งสกปรกอื่น ๆ
๕. คําสั่งตั้งรับของหมู (Squad Defense Order) ผบ.หมู จะออกคําสั่งตั้งรับของหมูโดยใชแบบมาตรฐาน
ของคําสั่งยุทธการ ๕ ขอ (Five-paragraph order format) ดูในภาคผนวก จ ตอไปนี้เปนตัวอยางคําสั่งตั้งรับ
ของ ผบ.หมู ๓ เริ่มใหคําสั่งดวยการชี้แจงลักษณะภูมิประเทศ.(ชี้แจงลักษณะภูมิประเทศ) “ทางนี้คือทิศเหนือ (ชี้ใหดู) แนวลําธารอยูขางหนา ถนนอยูดานซาย นั่น
คือสะพานที่ถูกทําลายและปาทางดานซาย”
๑. สถานการณ
ก. กําลังฝายขาศึก กําลังฝายขาศึกสนับสนุนดวยรถถัง ปนใหญ และเครื่องบิน คาดวาจะเขาตีจาก
ทิศทางนี้ (ชี้ใหดู) เวลาใดเวลาหนึ่งหลังเที่ยงคืน คืนนี้
ข. กําลังฝายเรา
๑) หมวดของเรา จะทําการตั้ง รับ ณ เนินสูง ขางแนวถนน (ชี้ใหดู) ไปทางขวา ๕๐๐ เมตร
(ชี้ใหดู) ไปตามลาดหนาเนิน (ชี้ใหดู)
๒) หมู ๒ อยูตั้งรับทางดานซาย
๓) หมวด ๒ อยูทางขวาของหมูเรา
๔) สวนระวังปองกันของหมวดขณะนี้อยูขางหนาหมูของเรา จะถอนตัวตามแนวถนนคาดวาจะ
ถอนตัวในคืนนี้ ถาทราบวาขาศึกจะเขาตี ผมจะแจงใหทุกคนทราบโดยเร็วที่สุด ใหมั่นใจวาทุกคนจะไดรูกอน
และขาศึกจะถูกขับไลไป
๕) มีหมูปนกลในพื้นที่หมวด ๒ ทําการยิงไปทางซายผานหนาหมูเราและปนกลอีก ๑ หมู ใน
พื้นที่ของหมู ๑ ทําการยิงไปทางขวาผานหนาหมูเรา
๖) ชุดโจมตี SMAW ๒ ชุดจะตั้งยิงในพื้นทีข่ องหมูเราอยูทางขวาของถนน ทําการยิงไปยังถนน
๗) ค.ทําการยิงฉากปองกันขั้นสุดทายที่แนวลําธารและ
๘) ป.ยิงฉากปองกันขั้นสุดทายบริเวณแนวถนน
ค. หนวยขึ้นสมทบและแยกออก : ไมมี
๒. ภารกิจ : หมู ๓ จัดที่มั่นตั้งรับเปนสวนหนึ่งของที่มั่นการรบของหมวดจากทางขวาของถนนรอบ
สันลาดเนินรวมไปถึงเนินเตี้ยทางขวา เขตการยิงของหมูเราคือพื้นที่ระหวาง โคงลําธารทางขวา (ชี้ใหดู) ไปถึง
แนวชายปาดานซาย (ชี้ใหดู)
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๓. การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ
๑) กลยุทธ : หมู ๓ จัดการตั้งรับโดยวางกําลัง ๒ พวกยิงเคียงกัน ทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล
๑ กระบอก ยิงตามแนวรองลําธาร กระบอกที่ ๒ ยิงไปยังทางดินที่สันลาดเนินทางขวา
๒) การยิ ง : ใช การยิง สนั บสนุน ที่มี สนั บสนุนการตั้ง รับ ยิ ง ป องกันที่ มั่น ขั้น สุด ทา ย และ
สนับสนุนการตีโตตอบตอการเจาะแนวของขาศึก
ข. พวกยิง ๑ อยูทางซาย ทําการตั้งรับจากเนินเตี้ยรอบสันลาดเนินมาถึงตอไม เขตการยิงจากโคง
ลําธารในพื้นที่หมู ๒ ไปทางขวา ถึงหินกอนใหญ (ชี้ใหดู) พลปนเล็กกลมีทิศทางยิงหลักที่หนาเนินเตี้ยตั้งยิงจาก
ตนไมตาย (ชี้ใหดู)
ค. พวกยิง ๒ อยูทางดานขวา ทําการตั้ง รับจากตอไมรวมไปถึงพุมไมที่อยูกลางสัน เนิน (ชี้ใหดู)
เขตการยิงจากสะพานที่ถูกทําลายทางซายไปถึงพุมไมในรองลําธาร (ชี้ใหดู) วางปนเล็กกลไวตรงนี้ มีทิศทางยิง
หลักไปที่ทางเดินกลางสันลาดเนิน (ชี้ใหดู) จัดกําลัง ๑ คน ทําหนาที่ระวังปองกันขณะหมูกําลังขุดดินทําการ
ตั้งรับ ทําหนาที่ระวัง ปองกันอยูที่เนินสูง และคอยระวังโดยเฉพาะที่รองลําธาร ใหปนเล็กกลไวกับยามระวัง
ปองกันดวย จะจัดคนเปลี่ยนใน ๑ ชั่วโมง
ง. แนะนําในการประสานงาน
๑) ผมจะกําหนดที่ตั้งของที่มั่นเพิ่มเติมภายหลัง
๒) หลังจากที่ผมตรวจที่มั่นของแตละคนและเขตการยิงของพวกเราแลวเราจะถากถางพื้นยิง
ขุดหลุมบุคคลเดี่ยวและทําที่กําบังเหนือศีรษะจัดการพรางไปพรอมกันดวย นายพวกยิงมอบหมายใหดี ผมได
ประสานเขตการยิงกับหมู ๒ ทางซายและหมวด ๒ ทางขวาเรียบรอยแลว
๓) เปดฉากการยิงเมื่อขาศึกผานแนวชายปาขางหนาเราเขามา
๔. ธุรการและการสงกําลังบํารุง
ก. เสบียงและน้ําจะจายใหกอนมืด
ข. เบิกระเบิดขวางไวคนละ ๔ ลูก
ค. ที่พยาบาลกองพัน อยูที่แนวถนน ไปขางหลังประมาณ ๘๐๐ เมตร เจาหนาที่พยาบาลของ
หมวดอยูใกลกับ ทก.หมวดตรงนั้น (ชี้ใหดู)
ง. เชลยศึกที่จับไดสงมาที่ขาพเจา
๕. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
ก. การสื่อสาร
๑) สัญญาณผาน ถาม “กันยา” ตอบ “หมูหัน”
๒) สัญญาณเริ่มฉากยิงปองกันขั้นสุดทายคือพลุดาวชอสีแดง สัญญาณเลิกยิงฉากปองกันขั้น
สุดทายคือพลุดาวชอสีน้ําเงิน
ข. การบังคับบัญชา
๑) ผบ.หมวด ของเราอยูทแี่ นวชายปาขางหลังทางขวาของเรา (ชี้ใหดู)
๒) ผมจะอยูตรงนี้ ดานหลังประมาณกึ่งกลางหมู
“ ใครมีคําถามบาง ? ..... ขณะนี้เวลา ๑๔๐๐ ..... เชิญแยก”
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๖. การดําเนินการตั้งรับ (Conduct of the Defense)
ก. การยิงเตรียมของขาศึก (Enemy Preparatory Bombardment) ปกติแลวขาศึกจะทําการยิง
กอนเขาตีดวยอาวุธบางชนิดหรือทุกชนิดคือ ป. ป.เรือ ค. ปนกล รถถังและเครื่องบิน ระหวางการยิงของขาศึก
หมูจะเขาที่กําบังในหลุมบุคคล ระวังขาศึกขางหนา ทางปกและขางหลัง ซึ่งจะเขามาหลังการยิงสนับสนุน
ข. การเปดฉากและควบคุมการยิง (Opening Fire and Fire Control) หมูจะรอการยิงตอขาศึกจน
เขามาในระยะยิงหวังผลของปนเล็กจากที่มั่นของหมู ทุกคนในหมูจะเปดฉากการยิงตอขาศึกที่เคลื่อนที่เขามา
ตามคําสั่งของ ผบ.หมู หรือเมื่อขาศึกผานแนวที่กําหนดไว ปกติจะใชเขตจํากัดดานหนาของเขตการยิงของพวก
ยิง ปนเล็กทําการยิงจังหวะชา เมื่อขาศึกเขามาในระยะยิงของ M 203 นายพวกยิงจะยิงลูกระเบิดยิงในจังหวะ
ยิงชา ปนเล็กกลปกติจะยิงในจังหวะตอเนื่อง ผบ.หมู จะเปนผูกําหนดอัตราการยิงที่เหมาะสมตามสถานการณ
พลปนเล็กกลใหความสําคัญในการยิงเปนอันดับแรกตออาวุธกล เครื่องยิงจรวด และอาวุธประจําหนวยอื่น ๆ
ของขาศึก เมื่อหมูเปดฉากการยิงการควบคุมจะสงผานมายังนายพวกยิง นายพวกยิงจะปฏิบัติตามแผนของ
ผบ.หมู ที่กําหนดไวลวงหนา กําหนดเปาหมายขึ้นใหม เปลี่ยนอัตราการยิงเมื่อจําเปนและใหคําสั่งหยุดยิงเมื่อ
การเขาตีถูกทําลาย ความมุงหมายของหมูคือทําลายการเขาตีของขาศึกใหไ กลจากที่มั่นของหมูใหมากที่สุด
เทาที่กระทําได ถาขาศึกยังไมถูกหยุดและยังเคลื่อนที่ใกลเขามายังที่มั่นของหมู พลปนเล็กกลจะเพิ่มอัตราการยิง
ไปเรื่อย ๆ ตอขาศึกที่ใกลเขามานั้น
ค. การยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย (Final Protective Fires) ถาการเขาตีของขาศึกไมถูกทําลาย และ
เริ่มเข าตะลุ มบอนก็จะมี การรอ งขอการยิง ฉากป องกันขั้ นสุดท าย การยิง ฉากปอ งกันขั้ นสุดท ายเป น ความ
พยายามครั้ง สุดทายที่จะหยุดขาศึกกอนเขามาถึง ที่มั่นการรบของหมวด เมื่อมีการขอการยิงฉากปองกัน ขั้น
สุดทาย ทุกคนในหมูทําการยิงในเขตการยิงที่ไดรับมอบ (ปกติคือเขตการยิงของพวกยิง) ปนเล็กและ M 203 ยิง
ตอไปในจังหวะชา พลปนเล็กกลเพิ่มการยิงจนถึงจังหวะเร็ว หรือถายัง ไมทําการยิง จังหวะเร็วก็จะทําการยิง
จังหวะตอเนื่อง เมื่อมีการขอยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย พลปนเล็กทําการยิงตอขาศึกภายในเขตการยิงของพวก
ยิง นายพวกยิงทําการยิง M 203 ตอขาศึกที่เปนกลุมกอนภายในเขตการยิง ปกติที่หมายเปนกลุมกอนที่ใหญ
ที่สุดและใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ เปาหมายตามแนวทิศทางยิงหลักของปนเล็กกล
ง. ถาขาศึกเขามาถึงที่มั่นของหมู (Enemy Reaches the Fighting Squad's Position) ทหารราบ
ข า ศึ ก ที่ เ ข า มาถึ ง ที่ มั่ น ของหมู จ ะถู ก ขั บ ไล ด ว ยการยิ ง ระเบิ ด ขว า ง ดาบปลายป น และการต อ สู มื อ เปล า
ความสําเร็จของการตั้งรับขึ้นอยูกับการตอสูอยางเหนียวแนนของหมูปนเล็กแตละหมู การยืนหยัดตอสูของหมู
ในแนวหนาจะแยกรูปขบวนเขาตีของขาศึกออก ทําใหเปนจุดออนตอการตีโตตอบของฝายเรา หมูจะไมถอนตัว
เปนอันขาดยกเวนเมื่อไดรับคําสั่งจากหนวยเหนือ
๗. การตั้งรับตอการเขาตีของยานเกราะ (Defense Against Mechanized Attack) เมื่อรถถังหรือ
ยานพาหนะหุมเกราะอื่น ๆ สนับสนุนการเขาตีของทหารราบขาศึก เปาหมายหลักของหมูคือทหารราบขาศึกที่เดิน
เทา อยูในรถลําเลียงหุมเกราะ (APCs) หรือรถยนตบรรทุก ถาทหารราบขาศึกอยูในรถยนตบรรทุกก็จะทําการยิง
ดวยอาวุธปนเล็ก ถาอยูในรถลําเลียงหุมเกราะใหทําการตอสูดวยปนเล็กใชกระสุนเจาะเกราะ (ถาทําได) และ
ดวยอาวุธเบาโจมตี (LAW) ความมุงหมายคือทําใหการเคลื่อนที่ของทหารราบขาศึกชาลงดวยการทําใหลงจาก
ยานพาหนะ ถาไมมีทหารราบขาศึกเปนเปาหมาย หมูอาจใชปนเล็กและอาวุธเบาโจมตีทําการยิงไปยังอุปกรณ
เล็งยิง หรือชองมองของยานหุมเกราะขาศึก ใชอาวุธเบาโจมตีทําลายรถถังขาศึกหรือทําความเสียหายตอระบบ
สายพานซึ่งเปนจุดที่ทําใหรถถังไมสามารถเคลื่อนที่ได ไมมีเหตุผลอื่นที่หมูจะเปลี่ยนความมุงหมายเดิมจากการ
ตอสูและทําลายทหารราบขาศึก ตองพยายามทุกอยางเพื่อแยกรถถังออกจากทหารราบขาศึก เพราะเมื่อรถถัง
ขาศึกผานที่มั่นของหมูก็จะเปน จุดออนอยางยิ่ง ตออาวุธประจําหนวยตอสูรถถัง ของฝายเราที่วางไวในการ
สนับสนุนทหารราบ
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๘. การยายเขาที่มั่นเพิ่มเติม (Movement to Supplementary Fighting Positions) ถาขาศึกเจาะที่มั่น
ของหมูขางเคียงเขามาได ผบ.หมู จะยายการยิงบางสวนของหมูไปยังพื้นที่ที่ถูกเจาะและถาจําเปนก็จะยายกําลัง
บางสวนไปยังที่มั่นเพิ่มเติมเพื่อปองกันการคุกคามทางปก ถาที่มั่นของหมูถูกคุกคามจากการเขาตีทางดานหลัง
ของหมู ผบ.หมู ก็จะยายกําลังบางสวนไปยังที่มั่นเพิ่มเติมขางหลัง กอนยายกําลังไปเขาที่มั่นเพิ่มเติม ผบ.หมู
ตองขออนุญ าต ผบ.หมวด เสียกอน หากไมสามารถขออนุญ าตได ผบ.หมู ตองแจง ให ผบ.หมวด ทราบการ
ปฏิบัติของตนโดยเร็วที่สุด ผบ.หมู ตองหลีกเลี่ยงการยายกําลังหมดทั้งพวกยิงไปยังที่มั่นเพิ่มเติม แตปฏิบัติดวย
การยายกําลัง ๑ หรือ ๒ คน จากแตละพวกยิง ขึ้นอยูกับจํานวนที่ตองการไปปองกันทางปกหรือหลัง
ไมวากรณีใดที่มีการยายกําลังเขาที่มั่นเพิ่มเติมใหเคลื่อนยายตามเสนทางที่ใหการกําบังไดดีที่สุด
๙. สวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณของหมวดและกองรอย (Local Security for Platoons and Companies)
ก. บอยครั้งที่หมูตองจัดกําลังเปนสวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณสําหรับหมวดและกองรอย ยามคอย
เหตุ (Security Posts) ซึ่งมีกําลัง ๒ - ๔ คน ผบ.หมวด หรือ ผบ.รอย จะเปนผูกําหนดที่ตั้งไวขางหนาที่มั่นการ
รบของหมวด ออกไปถึงระยะ ๔๖๐ เมตร (ระยะยิง หวังผลของปนเล็ก) ลาดตระเวนขนาดยอยมักถูกใชให
ควบคุมพื้นที่ระหวางยามคอยเหตุหรืออาจใหทําหนาที่เปนยามคอยเหตุดวย ผบ.รอย และ ผบ.หมวด เปน ผู
กําหนดที่ตั้งทั่ว ๆ ไปของยามคอยเหตุและเสนทางคุมครองของชุดลาดตระเวนขนาดยอย ผบ.หมู อาจไดรับ
มอบใหแบงหมูออกเปนยามคอยเหตุขนาดเล็กและลาดตระเวนขนาดยอย เพื่อปองกันขางหนาและทางปกของ
หมวด และกองรอย ผบ.หมู จะมีหนาที่ดังนี้.๑) ตรวจสอบใหเห็นวายามคอยเหตุมีการซอนพรางอยางดี และสามารถตรวจการณทางพื้นดินตอ
บริเวณที่คาดวาขาศึกจะเขามาได
๒) ตรวจสอบวาลาดตระเวนขนาดยอยใชเสนทางที่กําหนดไว
๓) สงผานขาวที่เกี่ยวกับฝายเราและขาศึกใหสวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณทราบ
๔) ชี้แจงใหทราบวาจะปฏิบัติอยางไรถาขาศึกเขาตี
๕) รายงาน ผบ.หมวด หรือ ผบ.รอย. หทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขาศึกโดยทันที
ข. เมื่อขาศึกเคลื่อนที่เขามา ยามคอยเหตุและหนวยลาดตระเวนจะปฏิบัติดังนี้
๑) แจง ผบ.หมวด หรือ ผบ.รอย.ทราบเกี่ยวกับขาศึกทันทีในเรื่องกําลัง การปฏิบัติ ทิศทางการ
เคลื่อนที่และอาวุธยุทโธปกรณที่ใช
๒) เมื่อไดรับคําสั่ง จะถอนตัวตามเสนทางที่กําหนดไวเขามายังที่มั่นการรบของหมวด โดยใหมี
เวลาพอที่จะไมทํ าการรบติดพัน เมื่อกลับ เขาที่มั่ นการรบของหมวดแลว ใหรายงานขาวเกี่ยวกับ ขาศึกกั บ
ผบ.หนวย ที่จัดตนออกไปทําหนาที่สวนระวังปองกันทราบดวย
๑๐. สวนระวังปองกัน (Security Forces ;Formerly, Combat Outpost) (ตั้งแตกองรักษาดานรบออกไป)
ก. หมูอาจเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนระวังปองกันในการตั้งรับ กําลังสวนระวังปองกันนี้จะไดรับมอบ
ภารกิจ ๓ แบบคือฉากปองกัน (screen) ระวังปองกัน (guard) และกําบัง (cover)
๑) ฉากปองกัน (Screen) เปนสวนหนึ่งของสวนระวังปองกัน มีกิจหลักคือตรวจการณและรายงาน
ขาว หลีกเลี่ยงการรบแตกหักกับขาศึก เมื่อเปนฉากปองกันจะปฏิบัติใหบรรลุกิจโดย.ก) เตือนใหทราบถึงการเขามาของขาศึกแตเนิ่น
ข) เกาะขาศึกและดํารงไว และรายงานความเคลื่อนไหวขาศึก
ค) ทําลายและขับไลหนวยลาดตระเวนขาศึกตามขีดความสามารถ
ง) หนวงเหนี่ยวและรบกวนขาศึกดวยการยิงจําลอง
จ) นําหนวยกําลังที่จะเขาตอบโต
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๒) ระวังปองกัน (Guard) ทําการปองกันกําลังสวนใหญจากการเขาตี การยิงตรงและการตรวจ
การณทางพื้นดิน โดยเขาตอสูเพื่อใหกําลังสวนใหญมีเวลาเตรียมการ พรอมกับตรวจการณและรายงานขาวสาร
ดวยการปฏิบัติใหบรรลุภารกิจระวังปองกันโดย.ก) ชวยเตือนกําลังสวนใหญแตเนิ่น และเขาดําเนินกลยุทธในพื้นที่ขางหนา ทางปกและขาง
หลังของกําลังสวนใหญ
ข) เขาตี ตั้งรับ หรือหนวงเวลา ตามความสามารถเพื่อใหการปองกันกําลังสวนใหญ
๓) กําบัง (Covering) หนวยกําบังคือสวนปฏิบัติการที่จัดจากกําลังสวนใหญเพื่อขัดขวาง ตอสู
หนวงเวลาและลวงขาศึกกอนที่จะเขาตีกําลังสวนใหญ กําลังของหนวยกําบังจะปฏิบัติใหสําเร็จกิจโดย.ก) รักษาการเกาะขาศึก
ข) ปองกันกําลังสวนใหญจากการเขาตอสู
ค) ตอตานการหาขาวของขาศึกเกี่ยวกับขนาด กําลัง การประกอบกําลัง และที่ตั้งของกําลัง
สวนใหญ
ง) ทําลายหนวยลาดตระเวนและสวนระวังปองกันของขาศึก
จ) ดําเนินการใหเห็นสถานการณเพื่อกําหนดขอพิจารณาเกี่ยวกับที่ตั้ง กําลังและความออนแอ
ของขาศึก
ข. ที่ตั้งและการประกอบกําลังของสวนระวังปองกันถูกกําหนดโดย ผบ.หนวยกําลังสวนใหญและจะ
เปนผูจัดและมอบภารกิจใหคือ ฉากปองกัน ระวังปองกัน หรือกําบัง
ค. โดยทั่วไป บทบาทของหมูปนเล็กในสวนของกําลังที่จัดเปนสวนระวังปองกันจะเหมือน ๆ กัน หาก
ไมตองคํานึงถึงภารกิจที่มอบใหสวนระวังปองกัน หมูจะรายงานการพบขาศึก ทําใหขาศึกตองตกอยูภายใตการ
ยิงและถอนตัวเมื่อไดรับคําสั่งจาก ผบ.หมวด หรือ ผบ.หนวย ของสวนระวังปองกัน
ง. เสนทางถอนตัวจะถูกกําหนดและลาดตระเวนไวกอน เมื่อถอนตัวผานหนวยฝายเดียวกันแลว หมู
จะกลับเขาหมวดเดิมของหมวด (ถาหมูออกปฏิบัติการพนการควบคุมจากหมวด) ซึ่งปกติมักจะไปจากหนวยที่
เปนกองหนุน
-----------------------------------------
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บทที่ ๓
การดําเนินการตั้งรับของหมวด

๑. หมวดในแนวหนา (Frontline platoon)
ก. กลาวโดยทั่วไป (General) หมวดในแนวหนาจะไดรับพื้นที่ตั้งรับของหมวดภายในพื้นที่ที่การรบ
ของกองรอยเพื่อจัดเตรียมและตั้ง รับ ผบ.รอย จะแจงแนวขอบหนาของหมวดตามขอบหนาพื้นที่การรบเปน
เมตร จากจุดอางอิงบนภูมิประเทศหรือจากปกของหมวดขางเคียง นอกจากนี้ยังกําหนดความลึกหลังของขอบ
หนาพื้นที่การรบดวย ตามรูป
เขตรับผิดชอบดานหนากวางถึง ๗๕๐ เมตร

พื้นที่ระวังปองกัน
(ความลึกระยะยิงหวังผล
ของปนเล็ก)

พื้นที่ตั้งรับของหมวด
(ลึกจนถึง ๒๐๐ เมตร)

กวางดานหนาในการวางกําลังจนถึง ๔๕๐ เมตร

รูปพื้นที่ตั้งรับของหมวดในแนวหนา
๑) กวางดานหนา ในภูมิประเทศที่อํานวย หมวดอาจไดรับมอบกวางดานหนามากที่สุดถึง ๗๕๐
เมตร แตอยางไรก็ตาม ปกติแลวกวางดานหนานั้นมักจะแคบกวา และการวางกําลังจริงก็เปนเพียงสวนหนึ่งของ
กวางดานหนานี้ และจะตองคุมครองสวนที่เหลือดวยการยิง เสนแบงเขตหรือจุดประสานปกติแลวจะไมกําหนด
๒) ความลึก ความลึกของพื้นที่ตั้งรับของหมวด คือระยะระหวางที่มั่นหลักของหมูกับสวนหลังของ
ที่มั่นเพิ่มเติมซึ่งอาจจะลึกถึง ๒๐๐ เมตร
๓) พื้น ที่สวนระวังปองกัน หมวดปนเล็กจะไดรับมอบสวนหนึ่งของพื้นที่สวนระวังปองกันของ
กองรอยหนาขอบหนาที่พื้นที่รบ ปกติจะไกลออกไปเทากับระยะยิงหวังผลของอาวุธปนเล็ก หมวดจะวางสวน
ระวังปองกันขางหนาไวในพื้นที่นี้ และจะตองแนใจวาจะทําการยิงคุมครองได
ข. แผนการตั้งรับ (Plan of Defense) แผนการตั้งรับของหมวดประกอบดวย แผนการดําเนินกลยุทธ
และแผนการยิงสนับสนุน ซึ่งกระทําไปพรอม ๆ กัน และไปรวมกับแผนการยิงสนับสนุนและฉากขัดขวางของ
กองรอยปนเล็ก ปกติแผนการตั้งรับของหมวดประกอบดวยการกําหนดที่มั่นบนภูมิประเทศของแตละหมูปนเล็ก
และเขตการยิง แผนการตั้ง รับเปน ผลมาจากการประมาณสถานการณของ ผบ.หมวด และขอพิจารณาของ
หลักการตั้งรับที่ไดกลาวมาแลว
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๑) แผนการดําเนินกลยุทธ (Scheme of Maneuver) ผบ.หมวดปนเล็กจะกําหนดที่มั่นหลักของแต
ละหมูปนเล็กบนภูมิประเทศภายในพื้นที่ตั้งรับมั่นนี้ โดยทั่วไปแลวจะเปนหนากระดานและหันหนาไปในทิศทาง
โดยทั่วไปที่คาดวาขาศึกจะเขาตี ผบ.หมวด จะเลือกที่มั่นเพิ่มเติมเพื่อปองกันปกและดานหลังของหมวดตน การ
กําหนดที่มั่นของหมูกระทําโดยการชี้แนวโดยทั่วไปบนพื้นดินซึ่งจะตองเขาวางกําลังจริงและปกของที่มั่นนั้น ๆ
ก) ที่มั่นหลัก (Primary Position) ที่เลือกจะตองอํานวยใหมีการตรวจการณและพื้นยิงที่ดีที่สุด
ตอแนวทางเคลื่อนที่ที่เขามาสูพื้นที่ตั้งรับของหมวด ปกติจะอยูหนาเนินทางทหารของภูมิประเทศสําคัญ การเลือก
ที่มั่นหลักของหมูจะตองพิจารณาถึงความตองการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางหมูขางเคียง และมีการปองกัน
ที่ตั้งยิงของอาวุธประจําหนวยภายในพื้นที่ตั้งรับของทั้งหมด ที่มั่นของหมูจะตองมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันกับ
ที่ตั้งยิงหลัก ที่ตั้งยิงสํารองและที่ตั้งยิงเพิ่มเติมของอาวุธประจําหนวยภายในพื้นที่ตั้งรับ การปองกันอยางใกลชิด
ดวยปนเล็กที่ตั้งยิงหลักและที่ตั้งยิงสํารองของอาวุธประจําหนวยจะรวมอยูภายในที่มั่นตั้งรับหลักของหมูปนเล็ก
ข) ที่มั่นเพิ่มเติม (Supplementary Position) ของหมูปนเล็ก จะเลือกไวเพื่อปองกันปกและ
ดานหลังของที่มั่นหลักของหมวดที่ตั้งยิงเพิ่มเติมของอาวุธประจําหนวย ที่มั่นเพิ่มเติมจะตองมีการตรวจการณและ
พื้นยิงที่ดีตอแนวทางเคลื่อนที่เขามาสูปกและดานหลังของพื้นที่ตั้งรับของหมวด ถาภูมิประเทศอํานวยจะตอง
เลือกเสนทางที่มีการปกปดกําบังเพื่อใชสําหรับการเคลื่อนที่ระหวางที่มั่นหลักและที่มั่นเพิ่มเติมที่ไดเลือกไวนั้น
๒) แผนการยิงสนับสนุน (Fire Support Plan) ผบ.หมวดปนเล็ก จะไดรับขาวสารเกี่ยวกับการยิง
ปองกันที่มั่นขั้นสุดทายของปนกล, ฉากขัดขวาง และตําบลที่ของการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายที่ บก.หนวย
เหนือไดวางแผนไว แผนการยิงในการตั้งรับของ ผบ.หมวด ก็จะรวมกับแผนของ บก.หนวยเหนือ
ก) เมื่อพิจารณาที่มั่นหลักของหมู ผบ.หมวด จะเลือกเขตการยิงของหมู เขตการยิงของทั้ง ๓ หมูจะ
เหลื่อมล้ํากันและคุมครองตลอดพื้นที่สวนระวังปองกันของกองรอยในสวนที่หมวดรับผิดชอบอยู เขตการยิงของหมู
ทางปกจะล้ําไปขางหนาหมวดขางเคียงและเหลื่อมล้ํากับเขตการยิงของหมูทางปกของหมวดขางเคียงนั้นเพื่อใหมีการ
สนับสนุนกันและกัน ถามีชองวางระหวางหมวดขางเคียงมาก ๆ หมูทางปกของชองวางนั้นจะวางกําลังใหปกของ
หมวดทั้งสองหุบมาขางหลัง เพื่อใหมีการสนับสนุนกันและกันมากที่สุด และมีการยิงทางปกในชองวางนั้น (ตามรูป)

รูปการสนับสนุนซึ่งกันและกันในชองวางที่กวางมาก ๆ
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ข) เพื่ อ ประสานการยิ ง กั บ แผนการยิ ง ของกองร อ ยให ดี ที่ สุ ด ผบ.หมวด จะเลื อ กที่ ตั้ ง ยิ ง
โดยทั่วไปและทิศทางยิงหลักแกปนเล็กกล และเครื่องยิงลูกระเบิดในอัตราของหมูปนเล็ก ซึ่งปกติ ผบ.หมู จะ
เปนผูกําหนดรายละเอียด สวนมากเมื่อหมวดทําการตั้งรับการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายของปนกลของกองรอย
มักจะมีชองวางหรือตําบลอับกระสุนเล็ก ๆ ซึ่งไมอาจคุมครองไดดวยการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายของ ค.และ ป.
สนาม ชองวางหรือตําบลที่อับกระสุนนี้ ผบ.หมวด จะตองพิจารณาเมื่อรวมการยิงของตนเขากับการยิงของ บก.
หนวยเหนือ โดยจะวางแผนกําหนดทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลและหรือเครื่องยิงลูกระเบิด เพื่อคุมครองชองวาง
หรือตําบลอับกระสุนนั้นโดยการยิง การยิงนี้จะปดชองวางหรือตําบลอับกระสุนของการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทาย
ของกองรอย
ค) ผบ.หมวด จัดเตรียมภาพแผนการยิง หรือแผนบริวารของหมวด และสงไปยัง ผบ.รอย เพื่อ
อนุมัติ (ตามรูป) ภาพแผนการยิงประกอบดวย.(๑) ที่มั่นหลักของหมูและเขตการยิง
(๒) ที่ตั้งยิงและทิศทางยิงหลักของปนเล็กกลทุกกระบอก
(๓) ที่ตั้งที่ตรวจการณของหมวด
(๔) ที่ตั้งยิงและแนวยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทาย หรือทิศทางยิงหลักของปนกลที่ตั้งอยูในพื้น
ที่ตั้งรับของหมวด (รวมทั้งเขตการยิงของอาวุธสมทบ)
(๕) ที่ตั้งยิง และทิศทางหลักของอาวุธประจําหนวยอื่น ๆ ในพื้นที่ตั้งรับของหมวด (รวมทั้ง
เขตการยิงของอาวุธสมทบสนาม)

รูปภาพแผนการยิงของหมวด
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ค. การควบคุม (Control) ประสิทธิภาพในการตั้งรับของหมวดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของ ผบ.
หมวด ที่จะควบคุมหนวยในอัตรา และการยิงของหนวยนั้น ๆ ตลอดจนการรองขอการยิงสนับสนุนเพิ่มเติม
๑) บก.หมวด จะใชที่บังคับการและที่ตรวจการณผสมกันทําการควบคุมการตั้งรับ ผบ.หมวด จะเปน
ผูเลือกและจัดเตรียมโดยจะตองอํานวยใหมีการตรวจการณที่ดีที่สุดตอพื้นที่ตั้งรับของหมวด แนวทางการเคลื่อนที่
ที่เขามาและปกของหมวด รอง ผบ.หมวด จะชวยเหลือ ผบ.หมวด ในการควบคุมหมวดจากตําบลนี้ ในภูมิประเทศ
จํากัดอาจทําใหตองจัดเตรียมที่ตรวจการณมากกวาหนึ่งแหง ในลักษณะเชนนี้ ผบ.หมวด จะกําหนดที่บังคับการ/ที่
ตรวจการณ ที่จะสามารถตรวจการณสวนใหญของที่มั่น หรือแนวทางเคลื่อนที่ที่อันตรายที่สุดได สวน รอง ผบ.
หมวด จะทําการตรวจการณและควบคุมพื้นที่สําคัญอื่น ๆ แตเปนตําบลที่อันตรายนอยกวาในพื้นที่ตั้งรับ
๒) หมวดจะรักษาการติดตอกับขายการติดตอสื่อสารทางสายของกองรอยไว และเพิ่มเติมดวยการ
เฝาฟงขายวิทยุทางยุทธวิธีของกองรอย
๓) เมื่อมีเวลา สถานการณอํานวยใหและมีจํานวนโทรศัพทเพียงพอ ผบ.หมวด จะจัดตั้งขายการ
สื่อสารทางสายของหมวดขึ้น โดยเชื่อมตอระหวางที่บังคับการ/ที่ตรวจการณของหมวด หมูปนเล็กและยามระวัง
ปองกันหรือที่ฟง การณเขาในวงจรธรรมดา (Common Circuit) โดยมากแลวมักจะมีโทรศัพทมากพอที่จะ
จัดการติดตอสื่อสารทางสายระหวางที่บังคับการ/ที่ตรวจการณของหมวดกับยามระวังปองกัน เมื่อการสื่อสาร
ทางสายใชไมไดหรือยังไมไดติดตั้ง ผบ.หมวด จะใชทัศนสัญญาณ พลนําสาร เสียงสัญญาณและเครื่องสัญญาณ
อื่น ๆ ที่ประดิษฐขึ้นเพื่อควบคุมหมวด
๔) ผบ.หมวด ตองแนใจวากระจายความหมายของทัศนสัญญาณที่สําคัญ ๆ ใหหนวยรองทราบ
โดยตลอดแลว เชน สัญ ญาณที่ใชควบคุมการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายเปนตน ผบ.หมวด จะตองแนใจวา
สามารถควบคุมเครื่องใหสัญญาณนั้นได การใชสัญญาณการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายจะตองไดรับอนุมัติจาก
ผบ.รอย เวนแตกรณีที่ไดรับมอบอํานาจการสั่งยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายจากกองรอยแลว
ง. การจัดระเบียบทางพื้นดิน (Organization of the Ground) การจัดระเบียบทางพื้นดินเริ่มตนขึ้น
ในทันทีที่หมวดไปถึงพื้นที่ตั้งรับและจะดําเนินโดยตอเนื่องตลอดเวลาที่ยึดที่มั่นนั้นอยู การเริ่มปฏิบัติงานตาง ๆ
จะเปนไปตามความเรงดวนของงานซึ่ง ผบ.รอย เปนผูกําหนด ปกติงานที่มีความเรงดวนสูงสําหรับหมวดปน
เล็กจะมีตามลําดับความสําคัญและจะอยูในคําสั่งการตั้งรับของหมวด คือ.๑) จัดการระวังปองกัน
๒) วางปนเล็กกล เครื่องยิงลูกระเบิด กําหนดเขตการยิงและทิศทางยิงหลัก
๓) จัดเตรียมพื้นการยิงและประมาณระยะตําบลที่นาจะเปนที่หมาย
๔) จัดเตรียมที่มั่น
๕) งานเรงดวนอื่น ๆ ที่ ผบ.รอย กําหนด
๒. หมวดหนุน (Reserve Platoon)
ก. กลาวโดยทั่วไป (General) หมวดปนเล็กหนุนปกติจะอยูหลังหมวดในแนวหนา เพื่อสรางความลึก
ใหแกการตั้งรับของกองรอย ผบ.รอย จะกําหนดที่มั่นหลักและที่มั่นเพิ่มเติมหนึ่งหรือหลายแหงแกหมวดหนุน
เพื่อใหสามารถบรรลุภารกิจไดหลายภารกิจ หมวดหนุนจะยายจากที่มั่นแหงหนึ่งไปอีกแหงหนึ่งตามคําสั่งของ ผบ.
รอย
ข. ที่ตั้งและการจัด (Location and Organization) หมวดหนุนจะอยู ณ ภูมิประเทศที่ดีที่สุดในการ
ตั้งรับภายในพื้นที่กองหนุนของกองรอย เพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมายได ที่มั่นนี้ไมควรใกลขอบหนา
ของพื้นที่กองหนุนนอยกวา ๑๕๐ เมตร ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการยิงของขาศึกที่มุงมาสูหมวดในแนวหนา การจัดที่
มั่น โดยทั่วไปแลวก็คลายกับหมวดในแนวหนา ในขั้นตนทั้งหมดจะอยูที่มั่น หลักและจัดเตรียมที่มั่น เพิ่มเติม
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เพื่อใหทั้งหมวดเขาไปยึดได ยกเวนในกรณีที่ภูมิประเทศมีความยากลําบากจริง ๆ เทานั้น จึงจะจัดเตรียมที่มั่น
ของหมูแยกกัน
๑) แผนการยิง (Fire Plan) แผนการยิงของหมวดหนุนกระทําเชนเดียวกันกับหมวดในแนวหนา
รวมทั้งกิจของกองหนุน เวนแตการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายปกติจะไมวางแผนไว
๒) การควบคุม (Control) ผบ.หมวดหนุนจะจัดที่ บังคั บการ/ที่ ตรวจการณ ภายในที่มั่ นหลั กซึ่ ง
สามารถตรวจการณและควบคุมการยิงของหมวดของตนไดดีที่สุด ถาภูมิประเทศอํานวยก็ควรจะอยูบริเวณที่ที่
สามารถตรวจการณเห็นหมวดในแนวหนา ปกและดานหลังของกองรอยได
ก) หมวดหนุนจะดํารงการติดตอทางโทรศัพทกับขายการติดตอสื่อสารทางสายและเฝาฟงวิทยุ
ทางยุทธวิธี วิทยุจะใชก็ตอเมื่อการสื่อสารทางสายเกิดขัดของ
ข) ผบ.หมวด จะติดตอกับหนวยรองโดยพลนําสาร ทัศนสัญญาณ และการไปพบปะดวยตนเอง
ค. ภารกิจ (Mission) หมวดหนุนอาจไดรับมอบภารกิจหนึ่งหรือหลายภารกิจ เมื่อ ผบ.รอย กําหนด
มากกวาหนึ่งภารกิจ ผบ.รอย ก็จะจัดลําดับความเรงดวนที่จะตองปฏิบัติใหบรรลุ การใชกองหนุนนี้จะวางแผน
ไวลวงหนา แตอยางไรก็ตามการใชนี้ขึ้นอยูกับสถานการณของขาศึก
๑) สนับสนุนหมวดในแนวหนาดวยการยิง หมวดหนุนอาจไดรับภารกิจใหทําการสนับสนุนหมวด
ในแนวหนาดวยการยิง และจะอยูในที่มั่นซึ่งจะสามารถสนับสนุนหมวดในแนวหนาดวยการยิงเขาไปในชองวาง
ระหวางหมวดในแนวหนาทั้งสอง ทางปกและดานหลัง ที่มั่นของหมวดหนุนจะจัดตั้งอยูภายในระยะยิงหวังผล
ของที่มั่นหลักของหมวดในแนวหนา ความกวางของพื้นที่การรบของกองรอยอาจทําใหตองจัดเตรียมที่มั่นของ
หมวดหนุนมากกวา ๑ แหง เพื่อที่จะสามารถบรรลุภารกิจในสวนตาง ๆ ของพื้นที่ของกองรอย
๒) จํากัดการเจาะ ผบ.รอย จะพิจารณาพื้นที่ที่ขาศึกอาจจะเจาะเขามาไดและมอบใหหมวดหนุนเขา
ที่มั่นเพื่อจํากัดการเจาะของขาศึกนั้น หมวดหนุนจะยึดภูมิประเทศที่จะสามารถสกัดกั้นการรุกของขาศึก หมวดใน
แนวหนาจะชวยจํากัดการเจาะโดยการยิงขวางที่มั่นและทางปก การยิงเล็งจําลองจะตองวางแผนไวเพื่อเพิ่มเติมการ
ยิงของหมวดหนุนและหมวดในแนวหนา การดําเนินการทุกอยางจะตองกระทําเพื่อปองกันขาศึกไมใหไดรับการ
เพิม่ เติมกําลังที่เจาะหรือปรับกําลังใหมภายในพื้นที่ที่เจาะเขามาได เมื่อหมวดหนุนเขาทําการจํากัดการเจาะ การ
ตีโตตอบเพื่อขับไลขาศึกจะกระทําโดยกองหนุนของหนวยเหนือ (ตามรูป)

รูปการจํากัดการเจาะ
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๓) การปองกันปกและดานหลังของกองรอย เพื่อใหสามารถปองกันไดรอบตัว หมวดหนุนจะ
จัดเตรียมที่มั่นเพื่อปองกันปกและดานหลังของกองรอย ผบ.รอย จะกําหนดแนวทางเคลื่อนที่ที่เขามาสูพื้น ที่
ดานหลังที่หมวดหนุนจะตองสกัดกั้น ที่มั่นนั้นจะจัดเตรียมเพื่ออํานวยใหสามารถทําการยิงคุมครองแนวทางนั้น
ได ที่มั่นของกองหนุนในการปองกันปกของกองรอยจะตองประสานกับที่มั่นเพิ่มเติมของหมวดในแนวหนาและ
หนวยขางเคียง ผบ.รอย จะเปนผูประสานกับกองรอยขางเคียง ผบ.หมวดหนุนจะประสานกับหมวดที่เกี่ยวของ
ทั้งกองรอยของตนและกองรอยขางเคียง เมื่อไดรับคําสั่งจาก ผบ.รอย หมวดหนุนจะเขายึดที่มั่นเพื่อปองกันปก
ของกองรอยในเมื่อพื้นที่ขางเคียงถูกเจาะ
๔) ระวังปองกันและเฝาตรวจ ผบ.รอย อาจกําหนดภารกิจใหหมวดหนุนทําการระวังปองกันและ
เฝาตรวจ โดยอาจจะจัดสวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณขางหนาใหกับกองรอย ระวังปองกันสวนที่มิไดยึดครอง
ในพื้นที่การรบของกองรอยและระวังปองกันปกเปด ภารกิจการระวังปองกันอาจจะทําใหตองจัดตั้งยามระวัง
ปองกัน ที่ฟงการณ และหนวยลาดตระเวนระวังปองกัน สวนระวังปองกันจะทําการคุมครองแนวทางเคลื่อนที่
เสนทางการเคลื่อนที่และภูมิประเทศสําคัญ นอกจากนี้อาจใชหนวยลาดตระเวนรักษาการติดตอกองรอยขางเคียง
หรือเปนเครื่องมือในการติดตอระหวางสวนระวังปองกันตาง ๆ
๕) การเขาตีโตตอบ หมวดปนเล็กหนุนมักไมทําการเขาตีโตตอบ การตีโตตอบเปนการเขาตีตอที่
หมายจํากัดเพื่อทําลายขาศึกที่ไดเจาะเขามาหรือขับไลขาศึกออกไป และใหไดมาซึ่งการกลับเขาไปควบคุมสวนที่
ถูกเจาะในพื้นที่การรบ นอกจากกรณีที่แผนที่จะจํากัดการเจาะขึ้นอยูกับฉากขัดขวาง การยิงจําลองและการยิง
ของหนวยในแนวหนาและไมใชหมวดหนุนเขาไปเกี่ยวของแลว กองรอยปนเล็กสามารถวางแผนเขาตีโตตอบเพื่อ
ทําลายการเจาะได หมวดหนุนจะชวยกองรอยปนเล็กในแนวหนาดวยการเขาตีโตตอบอยางจํากัด แผนการเขาตี
โตตอบจะตองจัดเตรียมในรายละเอียดและมีการซักซอม ผบ.หมวดหนุนจะจัดเตรียมหรือชวยเหลือ ผบ.รอย
ในการเตรียมการตามแผนเขาตีโตตอบ แผนการเขาตีโตตอบขึ้นอยูกับการลาดตระเวนหาขาวอยางละเอียด
และการประสานงานอยางระมัดระวังกับหนวยที่ยึดที่มั่น อยูในพื้นที่ที่คาดวาจะถูกเจาะ การเขาตีโตตอบจะ
ดําเนินการโดยทั่วไป เชนเดียวกับการเขาตีอนื่ ๆ
๓. หมวดอาวุธ (Weapon Platoon)
ก. กลาวโดยทั่วไป (General) ในการตั้งรับหมวดอาวุธจะทําการยิงสนับสนุนอยางใกลชิดและตอเนื่อง
ดวยปนกลและทําการตอสูรถถังในระยะประชิดใหแกหมวดปนเล็ก ผบ.หมวดอาวุธ จะอยูใกลชิดกับ ผบ.รอย
และใชการติดตอสื่อสารทางสาย พลนําสารและทัศนสัญญาณในการควบคุมสวนตาง ๆ ของหมวดอาวุธ
๑) ปนกล (Machineguns) ตอนปนกลเปนอาวุธยิงสนับสนุนหลักในการทําการยิงเพื่อหยุดยั้งการ
เขาโจมตีของขาศึกที่บริเวณขอบหนาพื้นที่การรบ ในการตั้งรับที่จัดเตรียมอยางดีการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทาย
ของกองรอยปนเล็ก สวนใหญแลวดําเนินการโดยตอนปนกล ดังนั้นการตั้งยิงและการยิงจะตองวางแผนเพื่อ
ความมุงหมายนี้ประการแรก
๒) เครื่องยิงจรวดตอสูรถถัง (LAAW) ตอนโจมตีจะใหการปองกันกองรอยปนเล็กโดยการตอสูรถถัง
ในระยะประชิด และถาไมมีการคุกคามจากรถถังก็อาจจะใหการสนับสนุนในระยะใกลแกหมวดปนเล็กได ในการ
ตั้งรับจะตองวางแผนการยิงไวลวงหนาในการทําการยิงจากที่ตั้งยิงที่จัดเตรียมไวแลว
๓) เครื่องยิงลูกระเบิด (Mortars) จะกําหนดที่ตั้งยิงและภารกิจยิงแก ค.๖๐ มม. เพื่อทําการยิง
สนับสนุนอยางใกลชิดและตอเนื่องแกกองรอยปนเล็ก มีการวางแผนเปาหมายไวลวงหนาโดยสนับสนุนการยิง
ปองกันระยะใกลและการยิงภายในที่มั่น (และการวางแผนการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทาย) เพื่อเพิ่มเติมการยิง
ปองกันที่มั่นขั้นสุดทายของปนกล)
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ข. ขอเสนอแนะ (Recommendations) ผบ.หมวดอาวุธจะทําการลาดตระเวนรวมกับ ผบ.รอย หรือ
ไดรับคําสั่งใหดําเนินการแยกออกไป แตทั้งสองกรณี ผบ.รอย จะใหแนวทางในการวางแผนการใชหมวดอาวุธ
รวมทั้งที่ตั้งของหมวดปนเล็กที่คาดไว แนวของขอบหนาพื้นที่ทําการรบ พื้นที่ตั้งยิงโดยทั่วไปของอาวุธตาง ๆ แนว
ยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายโดยทั่วไปของปนกล การยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายของ ค.๖๐ มม. และแนวทาง
เคลื่อนที่ที่จะตองคุมครองดวยเครื่องยิงจรวด ผบ.รอย อาจกําหนดแนวยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายอยางแทจริงแก
ปนกลเพื่อใหมีการสนับสนุนกันและกันกับกองรอยขางเคียงหรือคุมครองชองวางระหวางหมวดขางเคียงก็ได
ภายในขอบเขตที่ ผบ.รอย แนะนํา ผบ.หมวด จะเลือกที่ตั้งยิงหลักและรอง แนวยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายหรือ
ทิศทางยิงหลักที่แทจริงและเขตการยิงใหแตละหมูปนกล สําหรับแตละหมูโจมตี ผบ.หมวดอาวุธจะเลือกที่รอฟง
คําสั่งที่มีการกําบัง ที่ตั้งยิงหลักและสํารองและเขตการยิง การเลือกตาง ๆ ของ ผบ.หมวดอาวุธนี้จะเปนขอแสนอ
แนะแก ผบ.รอย เพื่อเปนการใชหมวดอาวุธในการตั้งรับขั้นตน ในระหวางทําการลาดตระเวน ผบ.หมวดอาวุธยังจะ
เลือกที่ตั้งยิงเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อที่ปนกลและเครื่องยิงจรวดจะสามารถปฏิบัติภารกิจการตั้งรับอื่น ๆ ได
ผบ.หมวดอาวุธ ยังจะเลือกที่ตั้งยิงของตอน ค. ๖๐ มม.ทั้งตอน รวมที่ตั้งยิงสํารองอยางนอย ๑ แหง ที่ตั้งยิง
เพิ่มเติมนั้นจะไมคอยไดเลือก การเสนอแนะเปาหมายนั้นก็จะขึ้นอยูกับการยิงสนับสนุนนอกอัตราที่ไดวางแผนตอ
แนวทางเคลื่อนที่ที่มี และแนวทางโดยทั่วไปที่ไดรับจาก ผบ.รอย ตําบลยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายจะเกี่ยวของกับ
ตําบลอับกระสุนหรือชองวางที่มีอยูในแนวยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทาย หลังจากไดวางแผนการยิงของอาวุธนอก
อัตราแลว
ค. แผนการยิงสนับสนุน (Fire Support Plan) ในการตั้งรับปกติ ผบ.รอย จะใชหมวดอาวุธสนับสนุน
สวนรวมแกกองรอย โดย ผบ.รอย จะควบคุมหมวดอาวุธนี้โดยผานทาง ผบ.หมวดอาวุธเพื่อที่จะใชหมวดอาวุธทํา
การตั้งรับใหไดผลดีที่สุดและจะแนใจในผลสําเร็จโดยการจัดเตรียมแผนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวยขอเสนอแนะที่
ผบ.รอย เห็นชอบแลว ผบ.หมวดอาวุธ วางแผนการยิงสนับสนุนจากการประมาณสถานการณของตน
๑) การใชปนกลทางยุทธวิธี หนวยหลักของการใชปนกลในการตั้งรับคือหมูปนกล แตละกระบอก
ในหมูปนกลจะไดรับมอบภารกิจเดียวกัน ปกติจะมีความจําเปนตองใชทั้งสามหมูปนกลที่ขอบหนาพื้นที่การรบ
(ขนพร.) เพื่อใหสามารถยิงคุมครองตามประสงค ปนกลจะตั้งรับทางลึกไดโดยการใหหมูปนกลอยูกับหมวดหนุน
เพื่อสนับสนุนหมวดในแนวหนาโดยการยิง กรณีเชนนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อ ๒ หมูปนกลบนขอบหนาพื้นที่การ
รบสามารถทําการยิงสนับสนุนไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ก) ปนกลบนขอบหนาพื้นที่การรบ หมูปนกลบนขอบหนาพื้นที่การรบ ปกติจะไดรับมอบแนวยิง
ปองกันที่มั่นขั้นสุดทายและเขตการยิง ปนกลทั้ง ๒ กระบอกในหมูปนกลจะทําการยิงตามแนวยิงปองกันที่มั่นขั้น
สุดทายแนวเดียวกันและมีเขตการยิงเหมือนกัน โดยที่ตั้งจะอยูหางจากกันอยางนอย ๓๕ เมตร ในบางกรณีอาจ
จําเปนตองแยกหมูปนกลบางหมูออกจากกัน เพื่อใหทําการยิงคุมครองไดผล หมูปนกลจะถูกแยกก็เมื่อแตละ
กระบอกไดรับภารกิจแตกตางกัน เชนแนวยิงปองที่มั่นขั้นสุดทายหรือทิศทางยิงหลักและเขตการยิงตางกันเปนตน
การแยกหมูปนกลนี้จะกระทําก็ตอเมื่อจําเปนและแยกแลวปนทัง้ สองกระบอกควรจะอยูใกล ๆ กันเทาที่แผนการยิง
ของปนกลจะอํานวย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมและสงกําลัง การยิงในการตั้งรับวงรอบหรือการตั้งรับบน
เขา ปาทึบหรือปาสูง ก็อาจทําใหจําเปนตองแยกหมูปนกลได

- ๓๐ -

วิชา การรบดวยวิธีรับและรนถอย ๒

(๑) แนวการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทาย (Final Protective Line) แนวยิงปองกันที่มั่นขั้น
สุดทายที่ไดผลจะตองมีลักษณะของการยิงทางปก (Flanking Fire) การยิงประสานกัน (Interlocking Fire) และ
การยิงกวาด (Grazing Fire) ควรจะมีการยิงทางปกมากที่สุดจึงจะเปนลักษณะอันพึงประสงค การยิงไปขางหนา
มาก ๆ นั้น จะมีผลตอความคุมครองแนวหนาของกองรอยนอยมาก การยิงประสานกันจะชวยใหแผนการยิงไดผล
โดยการลดจํานวนชองวางในแนวยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายลงและอํานวยใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวาง
หนวยขางเคียง แนวยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายจะตองวางใหมีการยิงกวาดมากที่สุด ในภูมิประเทศที่ราบหรือลาด
เสมอ ปนกลจะยิงกวาดใหในระยะไกลที่สุด ๗๐๐ เมตร (ตามรูป) แสดงเทคนิคที่เหมาะสมสําหรับจําลองภาพการ
ยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายและชองวางในการยิงกวาด จะอยูบนแผนบริวารหรือแผนภาพ

รูปปนกลบน ขนพร.
(๒) เขตการยิง (Sector of Fire) แตละหมูปนกลจะไดรับมอบเขตการยิง ทั้งนี้เพื่อกําหนด
พื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งหมูจะทําการยิงที่หมายตามโอกาส เมื่อขาศึกเขามาในระยะยิง เขตการยิงของปนกลปกติจะ
ไมเกิน ๘๐๐ มิลเลียม (๔๕ องศา) และเปนสิ่งพึงประสงคที่หมูปนกลขางเคียงกันจะมีเขตการยิงเหลื่อมล้ํากัน
แนวยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายควรจะอยูที่ขอบดานใดดานหนึ่งของเขตการยิง แตแนวนี้อาจจะอยูในเขตการยิง
ก็ได เมื่อการยิงกวาดคอนขางไปขางหนามากกวาที่พึงประสงคและตองการใหปนกลยิงคุมครองขอบพื้นที่การ
รบ
(๓) ทิศทางยิงหลัก (Principal Direction of Fire ; PDF) เมื่อลักษณะภูมิประเทศไม
อํานวยใหวางแผนยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายใหไดผลได ปนกลบนขอบหนาพื้นที่การรบอาจจะไดรับมอบทิศทาง
ยิงหลัก ซึ่งอาจจะอยูภายในเขตการยิงหรือภายในเขตรับผิดชอบ เพื่อคุมครองแนวทางเคลื่อนที่ที่อันตราย
ข) ปน กลที่ อยู หลัง ขอบพื้น ที่ก ารรบ เมื่อ มีก ารยิง ป องกัน ที่ มั่น ขั้น สุ ดท ายของปน กลอยา ง
เหมาะสมโดยการใชปนกล ๒ หมู บนขอบพื้นที่การรบแลว ก็อาจจะเปนสิ่งพึงประสงคที่จะเพิ่มความลึกในการ
ตั้งรับโดยการวางอีก ๑ หมูปนกลไวกับหมวดหนุน ปนกลนี้อาจแยกหมูและมอบทิศทางยิงหลัก และเขตการยิง
เพื่อใหการสนับสนุนหมวดในแนวหนาไดดีที่สุด การยิงนี้อาจจะคุมครองชองวางที่กวางมาก ๆ ระหวางหมวดใน
แนวหนา ขางเคียงและ/หรืออาจสนับสนุนหนวยขางหนา จากที่ตั้ง ยิง ซึ่งอํานวยใหทําการยิงขามทหารฝาย
เดียวกัน (ตามรูป)
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รูปหมูปนกลแยกที่ตั้งยิงในที่มั่นของหมวดหนุน
ค) เทคนิคการยิงปนกล ปนกลทั้งสองกระบอกในหมูปนกล จะทําการยิงโดยทั่วไปในภารกิจ
เดียวกันปนกลจะไดรับที่ตั้งยิงแยกกันอยางนอย ๓๕ เมตร ปนกระบอกหลังจะตั้งยิงตามแนวยิงปองกันที่มั่นขั้น
สุดทายหรือทิศทางยิงหลักโดยใชมุมภาคทิศของเข็มทิศ เมื่อตั้งถูกตองแลวจะหาจุดหลักที่มองเห็นไดบนภูมิ
ประเทศ ปนกระบอกที่สองในหมูปนกลก็จะตั้งยิงตามแนวที่ตองการโดยใชจุดหลักที่มองเห็นไดนั้น กรรมวิธีนี้
จะกระทําอีกที่ขอบทั้ง สองของเขตการยิง ของหมู ตารางยิง ของปนทั้ง สองกระบอกจะแตกตางกันเล็กนอย
เนื่องจากที่ตั้งยิงแตกตางกัน แตปนทั้งสองกระบอกของหมูปนกลจะสามารถปฏิบัติภารกิจเดียวกันได
ง) การติดตอสื่อสาร ถากระทําได ที่ตั้งยิงหลักของหมูปนกลควรมีโทรศัพทกําลังเสียงในขาย
ทางสายของกองรอย และเมื่อเวลาอํานวยควรวางสายไปยังที่ตั้งยิงสํารองและที่ตั้งยิงเพิ่มดวย เมื่อการสื่อสาร
ทางสายเกิดขัดของหรือยังมิไดจัดวางก็ใชการติดตอดวยพลนําสาร
๒) การใชเครื่องยิงจรวดทางยุทธวิธี หมูโจมตีเปนหนวยหลักทางยุทธวิธีในการใชเครื่องยิงจรวด
เนื่องดวยมีระยะยิงใกล ดังนั้นปกติจะอยูกับหมวดในแนวหนา เพื่อใหการตอสูรถถังในระยะประชิด ปกติ ผบ.
หมวดอาวุธ จะใชพลนําสารในการติดตอสื่อสารกับหมูโจมตี
ก) ที่ตั้งยิง ที่ตั้งยิงของหมูเครื่องยิงจรวดควรจะใหการตรวจการณและพื้นที่การยิงที่ดีที่สุดที่จะ
คุมครองแนวทางเคลื่อนที่ข องยานเกราะ จะต องจั ดเตรีย มที่ตั้ ง ยิ ง หลั กและที่ตั้ ง ยิ ง สํา รองหลายแหง เพื่ อ
คุมครองแตละแนวทางเคลื่อนที่ของยานเกราะ จะตองเตรียมที่รอรับคําสั่ง ซึ่งมีความกําบังทางลาดหลังเนิน
เมื่อมีการใชยานเกราะหมูเครื่องยิงจรวดจะเคลื่อนที่ตามเสนทางที่มีความกําบังไปยังที่ตั้งยิงที่ไดเตรียมไวแลว
ข) เขตการยิง แตละหมูโจมตีจะไดรับเขตการยิงเพื่อใหแนใจวาจะคุมครองทุกแนวทางเคลื่อนที่
และใหมีพื้นที่รับผิดชอบการตอสูยานเกราะเหลื่อมล้ํากัน ความกวางของเขตการยิงจะจํากัดดวยการตรวจการณ
และพื้นที่ยิงที่มี การกําหนดเขตการยิงมิไดรวมถึงการยิงเปาภายนอกเขตการยิง เมื่อใชหมูเปนหนวยทั้งสองชุด
โจมตีจะไดรับเขตการยิงเดียวกัน เมื่อแยกหมูโจมตีทั้งสองชุดโจมตีอาจจะอยูในบริเวณใกล ๆ กัน แตจะรับผิด
ชอบเขตการยิง แยกกัน การวางแผนการยิงควรหลีกเลี่ยงการแยกหมูโจมตีนอกจากจะมีความจําเปนจริง ๆ
เทานั้น
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ค) การใชในการลึก อาจใชหมูโจมตีใหอยูกับหมวดหนุน เพื่อเพิ่มความลึก ปองกันปก และปองกัน
ยานเกราะรอบตัว เมื่อมีอาวุธตอสูรถถังอื่น ๆ คุมครองแนวทางเคลื่อนที่เขามายังหมวดในแนวหนาที่มีอันตรายแลว
หมูโจมตีกจ็ ะคุมครองแนวทางเคลื่อนที่ที่อันตรายนอยกวา ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการยิงซอนกันโดยไมจําเปน
๓) การใช ค. ๖๐ มม.ทางยุทธวิธี
ก) การบรรจุภารกิจ ในการตั้งรับ ตอน ค. ปกติจะใชสนับสนุนสวนรวม การยิงปองกันที่มั่นขั้น
สุดทายของ ค. ๑ กระบอก จะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๕๐ x ๕๐ เมตร และการยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทายนี้
อาจทําการยิงในระยะ ๖๐ เมตร จากขอบหนาพื้นที่การรบได ผบ.รอย จะประสานการยิง ค.๖๐ มม.กับ ค.๘๑
มม. เปาหมายที่อยูไกลจากขอบหนาพื้นที่การรบเกินกวา ๕๐๐ เมตร ปกติแลวจะใช ค.๘๑ มม.และ/หรือ ค.
๑๐๗ มม.ทําการยิง ปกติจะไมใช ค.๖๐ มม.ทําการยิงจนกวาขาศึกจะเขามาในพื้นที่ระวังปองกันและตกอยู ใน
การยิงระยะใกล เนื่องจากที่ตั้งยิง ค.๖๐ มม.เปนเปาหมายขนาดเล็ก ดังนั้นจึงอาจตั้งยิงใกลขอบหนาพื้นที่การ
รบ โดยที่อาวุธตลอดพลประจําปนยังไดรับการกําบังและการซอนพรางทีพ่ อเพียง ในการตั้งรับที่ตั้งยิงควรจะอยู
ระหวาง ๑๕๐ - ๓๐๐ เมตร หลังขอบหนาพื้นที่การรบ ถากระทําไดทั้ง ๓ กระบอกของตอน ค.ควรตั้งยิงเปน
ตอน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมและสงกําลังกระสุนเพิ่มเติม
ข) การควบคุมการยิง
(๑) การติดตอสื่อสาร ระบบการติดตอสื่อสารหลักในการตั้งรับคือทางสาย การติดตอสื่อสาร
ระหวาง ผบ.ตอน ค. ณ ที่ตรวจการณและที่ตั้ง ค.จะใชโทรศัพทกําลังเสียง ถา ผบ.ตอน ค.มิไดอยูใกล ผบ.รอย หรือ
ผบ.หมวดอาวุธ จะตองวางสายเพื่อให ผบ.ตอน ค. สามารถติดตอกับที่ตรวจการณกองรอยไดตลอดเวลา
(๒) การอนุมัติภารกิจ ปกติ ผบ.รอย จะอนุมัติการยิงตอเปาหมายที่อยูภายในพื้นที่ระวัง
ปองกันกอนที่เปาหมายจะหลบหายไป และอํานาจอนุมัตินี้จะไมมอบเกิน ผบ.หมวดอาวุธ
(๓) เขตตรวจการณ ในกรณีที่จําเปนตองจัดที่ตรวจการณ ๒ แหง หรือมากกวาเพื่อควบคุม
การยิง ค.ไดโดยตลอดพื้นที่ระวังปองกัน ผบ.รอย จะตองแนใจวาจะมีเขตตรวจการณเหลื่อมล้ํากันตลอดพื้นที่
นั้น ผบ.รอย อาจจะกระทําไดโดยกําหนดผูตรวจการณเพิ่มเติมใหกับ ผบ.ตอน ค.โดยลงไวในคําสั่งการตั้งรับ
ซึ่งตามเหตุผลแลว ผบ.หมวดปนเล็กก็ควรจะไดรับมอบใหทําหนาที่ตรวจการณหนา ในสภาพเชนนี้และตามปกติ
จะทําการขอยิงและควบคุมการยิงจากที่บังคับการ/ที่ตรวจการณของตน
(๔) เขตการยิง หมู ค. จะไมไดรับมอบเขตการยิง แตจะตองสามารถทําการยิงคุมครองได
ตลอดพื้นที่ระวังปองกันของกองรอย
(๕) อัตราและหวงระยะเวลาการยิง ถาไมมีคําแนะนําเปนอยางอื่นแลว อัตราการยิงของ
ค. จะเปน ๙ นัด/นาที ในเวลา ๒ นาทีแรก และ ๖ นัด/นาที ในเวลาตอมา สําหรับการยิงปองกันขั้นสุดทาย
ปกติ ผบ.ตอน ค.จะกําหนดจํานวนนัดที่จะใชยิงแตละเปาหมาย ผบ.รอย อาจกําหนดจํานวนนัดที่จะทําการยิง
ปองกันที่มั่นขั้นสุดทายและเปาหมายตาง ๆ ไวในคําสั่งตั้งรับ โดยพิจารณาจากจํานวนกระสุนที่มี การสนับสนุน
จากภายนอกที่ไดรับ กําหนดการสงกําลังเพิ่มเติม พื้นที่จะทําการยิงคุมครองและการปฏิบัติการของขาศึก
๔) ภารกิจเพิ่มเติม ทั้งสามหมูปนกล หมูโจมตี และตอน ค. อาจกระทําการตั้งยิงและใชปฏิบัติ
ภารกิจเพิ่มเติมในการตั้งรับ
ก) ปนกล หมูปนกลที่อยูบน ขนพร.หรือในพื้นที่กองหนุน จะตองจัดเตรียมที่ตั้งยิงเพิ่มเติมซึ่งมี
เขตการยิงแตกตางไปจากเขตการยิงหลัก ภารกิจเชนนี้จะตองปฏิบัติเมื่อขาศึกเจาะเขามาในหนวยขางเคียง
หรือหมวดในแนวหนาได โดยจะทําการยิงตอพื้นที่ที่ถูกเจาะเพื่อจํากัดการขยายชองเจาะหรือปองกันปกเปด
และดานหลังของกองรอย
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ข) เครื่องยิงจรวด หมูโจมตี จะตองเตรียมที่ตั้งยิงเพิ่มเติมเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ได
หมูโจมตีซึ่งมีภารกิจหลักในการคุมครองแนวทางเคลื่อนที่ที่เขามายัง ขนพร.อาจจะตองจัดเตรียมที่ตั้งเพิ่มเติม
เพื่อคุมครองแนวทางเคลื่อนที่ที่เขามายังปกและดานหลังของกองรอย หมูโจมตีมักจะสนับสนุนการตั้งรับดวย
การยิงจากที่ตั้งยิงเพิ่มเติมตามแผนที่ไดวางไว เมื่อไมมีภัยคุกคามจากยานเกราะ
ค) ค.๖๐ มม. ตอน/หมู ค.๖๐ มม. มักจะตองเตรียมที่ตั้งยิงเพิ่มเติมเสมอ แตอยางไรก็ตามการ
ยิงในพื้นที่การรบนั้นวางแผนไวเพื่อสนับสนุนหมวดในแนวหนา เมื่อหมวดในแนวหนาถูกผลักดันใหตองถอนมา
เขาทีม่ ั่นเพิ่มเติม
๕) สัญญาณควบคุมการยิง ผบ.หมวดอาวุธจะตองแนใจวา มีการแจงสัญญาณควบคุมการยิงลงไป
จนถึงหนวยที่ต่ําสุด สัญญาณในการเริ่มตนและหยุดยิงปองกันที่มั่นขั้นสุดทาย มีความสําคัญสูงสุดตอผลของ
การตั้งรับ สัญญาณอื่น ๆ อาจใชเพื่อควบคุมการยิงระยะใกล การไปเขาที่ตั้งยิงสํารองหรือควบคุมการเคลื่อนที่
ของตอนโจมตีจากที่รอฟงคําสั่งในที่กําบังไปยังที่ตั้งยิง
-----------------------------------------
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๑. กลาวทั่วไป (General) การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยคือ การเคลื่อนยายดวยวิธีใดวิธีหนึ่งลงไปขางหลัง, ไปทาง
ขางหรือออกหางจากขาศึก การถอยนี้อาจถูกบังคับจากขาศึกหรือปฏิบัติดวยความสมัครใจ เมื่อหนวยเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินกลยุทธและไมวาจะปฏิบัติการสาเหตุใดก็ตาม การปฏิบัตินั้นจะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับหนวยเหนือกอน
เสมอ หนวยจะตองปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยดวยความสมัครใจก็เฉพาะแตเมื่อจะตองไดเปรียบอยางมากเทานั้น การ
ปฏิบัติการรบรนถอยจะตองวางแผนและการปฏิบัติการอยางประณีต เพื่อปองกันความหายนะ ซึ่งจะเกิดขึ้นแกหนวย
การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย เปนการปฏิบัติซึ่งจะตองมีการวางแผนแบบรวมการ และปฏิบัติแบบ
แยกการ และเปนการปฏิบัติที่ยอมเสียพื้นที่เพื่อใหขาศึกเขาครอบครอง ในบางโอกาสเปนการปฏิบัติการซึ่งตรงกัน
ขามกับการตั้งรับ โดยผูบังคับหนวยที่ปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยจะหลีกเลี่ยงการรบในขั้นแตกหัก
ก. การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย กระทําเพื่อกอใหเกิดการสูญเสียแกกําลังขาศึกใหมากที่สุดเทาที่
สถานการณจะอํานวยให และปฏิบัติตามลําดับคือ การตั้งรับ, การรบดวยวิธีรุก, การถอนตัวจากการรบ และการรบ
หนวงเวลา ในทุกโอกาสที่จะกอใหเกิดการสูญเสียตอขาศึก โดยใชการยิงและการดําเนินกลยุทธใหไดผลสูงสุด เมื่อ
กําลังรบของฝายเขาตีมีขีดความสามารถเทาเทียมกับฝายขาศึก จะตองปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกโดยใชกองหนุนของตน
ข. การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย เมื่อมีการใชอาวุธนิวเคลียรจําเปนจะตองวางแผนในรายละเอียด
ในการใชอาวุธนิวเคลียร ในทางยุทธวิธี รวมทั้งการเลือกใชกระสุนระเบิดปรมาณูไวดวย
ค. การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย ควรพิจารณาการปฏิบัติภายใตทัศนวิสัยจํากัด ไมวาจะเปนการ
ปฏิบัติในเวลากลางคืนหรือโดยการใชควัน เมื่อปฏิบัติการรนถอยในเวลากลางคืนเครื่องมือเฝาตรวจ คนหาที่
หมาย และตรวจการณในเวลากลางคืน จะตองพิจ ารณาใชทุกโอกาสเทาที่จะทําได และถา หากขา ศึกมีขี ด
ความสามารถในการใชเครื่องมือเหลานี้ ก็อาจจะตองใชควันในเวลากลางคืนใหเกิดประโยชนอีกดวย
ง. โดยปกติแลว กองรอย ฯ จะรวมปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย โดยเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญ
๒. หลักนิยมในการรบรนถอย หลักนิยมหรือหลักปรัชญาในการรบดวยวิธีรนถอย ก็คือ
ก. ทําความเสียหายใหกับขาศึกใหมากที่สุด เทาที่สถานการณจะอํานวยให
ข. นําหลักการรบวิธีรุกและรับมาใชอยางเหมาะสม
ค. ขยายผลตอขาศึกที่ไดรับความเสียหายทุกโอกาสที่มี
ง. ถาขาศึกรวมกําลังกันเปนกลุมกอน ใหทําลายดวยการยิง
จ. เมื่อขาศึกรุกคืบหนาดวยความเร็ว และขยายแนวกวางมาก ตองทําการเขาตีดวยสวนดําเนินกลยุทธ
๓. ความมุงหมายของการรบรนถอย (Purpose) ความมุงหมายของการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย ก็เพื่อ
รักษาความเปนกลุมกอนของกําลังรบเอาไวจนกวาจะมีโอกาสที่จะทําการรบดวยวิธีรุก การปฏิบัติการรบดวยวิธี
รนถอยจะตองกระทําดวยเหตุผลประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการ ดังนี้
ก. เพื่อรบกวนทําใหหมดกําลังใจ และเพื่อทําลายขาศึก
ข. เพื่อชักจูงขาศึกเขามาสูสถานการณที่ไมเกื้อกูล
ค. เพื่อนํากําลังทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในพื้นที่แหงอื่น
ง. เพื่อหลีกเลี่ยงการรบภายใตสภาพที่เสียเปรียบ
จ. เพื่อใหไดเวลาโดยไมทําการรบขั้นแตกหัก
ฉ. เพื่อผละออกจากการรบ
ช. เพื่อวางกําลังในที่ตั้งแหงใหม ใหสอดคลองกับการวางกําลังของฝายเดียวกัน
ซ. เพื่อลดระยะทางสงกําลังบํารุง และการคมนาคมใหสั้นลง
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๔. ประเภทของการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย การรบดวยวิธีรนถอย แบงออกเปน ๓ ประเภทคือ การถอน
ตัวจากการรบ การรบหนวงเวลา และการถอย
ก. การถอนตัวจากการรบ (Withdrawal Action) เปนการปฏิบัติซึ่งกําลังรบที่กระจายกันอยู ผละ
ออกจากขาศึกหรือเปนการปฏิบัติซึ่งกําลังทั้งหมดหรือบางสวน ผละออกจากขาศึก เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ
ขาศึก แลวดําเนินการเคลื่อนที่ไปยังที่ตั้งแหงใหม เพื่อปฏิบัติภารกิจใหมตอไป แบบพื้นฐานของการถอนตัวจาก
การรบ มี ๒ แบบคือ
๑) การถอนตัวภายใตความกดดัน (ถอนตัวโดยไมสมัครใจ)
๒) การถอนตัวนอกความกดดัน (ถอนตัวโดยสมัครใจ)
ข. การรบหนวงเวลา (Delaying Action) เปนการปฏิบัติซึ่งกําลังรบถูกกดดันจากขาศึก ยอมเสียพื้นที่เพื่อ
แลกกับเวลาและในเวลาเดียวกันจะปฏิบัติการรบหนวงเวลาและทําลายกําลังขาศึกใหมากที่สุด โดยไมทําการรบในขั้น
แตกหัก “หนวยจะทําการรบแตกหักเมื่อหนวยไมมีเสรีในการดําเนินกลยุทธ และไมสามารถปฏิบัติตามแผนขั้นตนได
ตอไป” แบบของการรบหนวงเวลามี ๒ แบบ ซึ่งทั้งสองนี้อาจใชแผนการปฏิบัติ หรือประกอบเขาดวยกันก็ได
๑) การรบหนวงเวลาในที่มั่นตามลําดับขั้น
๒) การรบหนวงเวลาในที่มั่นสลับขั้น
ค. การถอย (Retirement) เปนการปฏิบัติการซึ่งกําลังรบไมมีการปะทะ เคลื่อนที่ออกจากขาศึกตาม
แผนของตนและไมมีการกดดันโดยตรงจากขาศึก เมื่อมีการถอนตัวจากการรบปฏิบัติกอนการรบ การถอยจะ
เริ่มภายหลังกําลังสวนใหญผละออกจากขาศึกแลวเริ่มจัดรูปขบวนเดินทาง ปกติกองรอยจะรวมปฏิบัติการถอย
เปนกําลังสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญ
๕. ขอพิจารณาพื้นฐาน (Basic Consideration)
ก. ความคล อ งแคล ว ในการเคลื่ อ นที่ กํ า ลั ง รบที่ ป ฏิ บั ติ ก ารรบด ว ยวิ ธี ร น ถอย จะต อ งมี ค วาม
คลองแคลวในการเคลื่อนที่เทาเทียม หรือเหนือกวาฝายขาศึก ถาหากทรัพยากรที่จะใชในการเคลื่อนที่มีไ ม
เพียงพอ จะใหกําลังรบทั้งหมดมีความคลองแคลวในการเคลื่อนที่แลว จะตองใหกําลังรบเพียงสวนใดสวนหนึ่ง มี
ความคลองแคลวเหนือกวาขาศึก หรือเทากับขาศึกสวนที่เผชิญหนาและรบกวนฝายเราอยู
ข. การใชภูมิประเทศอยางเหมาะสม ภูมิประเทศนับวาเปนสิ่งที่มีอิทธิพลสูงยิ่งตอการปฏิบัติการรบ
ดวยวิธีรนถอยทุกประเภท ลักษณะภูมิประเทศจะเกื้อกูลใหมีการตรวจการณและมีพื้นการยิงดี สิ่งกีดขวางตาม
ธรรมชาติและที่สรางขึ้นจะตองนํามาใชในระบบแผนฉากขัดขวาง สนามทุนระเบิดและการระเบิดทําลาย การ
กําบังและการซอนพราง รวมทั้งขายถนนจะตองนําใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ค. ดํารงเสรีในการปฏิบัติ เสรีในการดําเนินกลยุทธ เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการที่จะใชกําลังอยางรวดเร็วใน
ทุกสถานการณที่ไมเกื้อกูลตอขาศึก ในการโยกยายกําลังใหสามารถเผชิญกับการเขาตีของขาศึก ในการรักษาความ
ปลอดภัยทางดานปก และทางดานหลัง ตลอดจนการแสวงหาประโยชนสูงสุดจากภูมิประเทศ การรบประชิด หรือ
การรบในขั้นแตกหักจะตองหลีกเลี่ยง เวนเสียแตวาหนวยมีความตองการที่จะใหบรรลุภารกิจของตน
ง. การควบคุมหนวย การกระจายหนวยและการเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว ในระหวางปฏิบัติการรบดวย
วิธีรนถอยจะเพิ่มปญหาเกี่ยวกับการควบคุม เมื่อไมสามารถติดตอกับหนวยเหนือได ผูบังคับหนวยรองจะปฏิบัติ
ไปโดยอิสระ จนกระทั่งการควบคุมแบบรวมการจะสามารถจะทําไดอีก
จ. อาวุธนิวเคลียร ถาหากหนวยปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย มีและใชอาวุธนิวเคลียรแลวจะทําให
ขาศึกไมกลาที่จะรวมกําลังเปนกลุมกอน และถาหากขาศึกรวมกําลังเปนกลุมกอนมากพอจะถูกบังคับใหตอง
ผานสิ่งกีดขวางหลัก (ทั้งธรรมชาติและสรางขึ้น) ซึ่งจะทําใหเปนจุดลอแหลมตอการเขาโจมตีดวยนิวเคลียร เมื่อ
จุดลอแหลมนี้ถูกนําไปใชโดยกําลังฝายเราดวยการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกอยางจํากัดแลว จะเกิดการสูญเสีย
อยางมากมายตอขาศึก
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ฉ. การปองกันเชิงรับ การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย เปนการปฏิบัติที่มีกวางขวางดานหนามาก ใช
ยุทธวิธีการแทรกซึมเคลื่อนที่ภายใตทัศนวิสัยจํากัดในรูปขบวนหนากระดาน ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ดวยเหตุนี้จึงตองดําเนินการปองกันเชิงรับจากอาวุธนิวเคลียร ในระหวางการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย
ช. เส น ทางการถอนตัว การควบคุ มเส น ทางถอนตั ว เป น สิ่ง สํ า คัญ ในการรบดว ยวิธี ร นถอย การ
ปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยที่จะไมใหมีบุคคลพลเรือนเขามาเกี่ยวของดวยยอมเปนไปไมได ดังนั้นการควบคุม
และการสงกลับบุคคลพลเรือนจะตองนํามาพิจารณา เพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัดเสรีการเคลื่อนยายของกําลังรบที่
ถอนตัว และอาจเปนไปไดที่ขาศึกจะขัดขวางขายถนนตามแนวทางเคลื่อนที่ของฝายเรา จึงจําเปนจะตองวาง
แผนการใชเสนทางสํารองเอาไว
ซ. การจัดลําดับความเรงดวน เพื่อที่จะใหสามารถเคลื่อนที่กําลังไดอยางเปนระเบียบ จะตองวางแผน
ในการกําหนดลําดับในการถอนตัว และกําหนดลําดับความเรงดวนการใชเสนทางสําหรับทุกหนวยเอาไวดวย
ทั้งนี้ โดยการพิจารณาถึงภารกิจและขีดความสามารถของหนวยนั้น ๆ
ฌ. การระวังปองกันขณะถอนตัว เปนที่คาดหมายวาฝายขาศึกจะสามารถติดตามกําลังที่ปฏิบัติการ
รบดวยวิธีรนถอยไดอยางแนนอน และสามารถโจมตีขบวนถอนตัวไดจากทุกทิศทางการปฏิบัติเชนนี้ของขาศึก
จึงมีความตองการในเรื่องสวนระวังปองกันที่มีความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ การลาดตระเวนทางพื้นดินและ
ทางอากาศอยางตอเนื่อง การเคลื่อนยายอยางรวดเร็วและการปองกันภัยทางอากาศ และการปองกันตอสูรถถัง
ญ. เครื่องบิน เครื่องบินอาจนํามาใชอยางไดผล ในการเคลื่อนยายหนวยที่รบติดพันในการปฏิบัติการรบ
ดวยวิธีรนถอย นอกจากนั้นผูบังคับหนวยยังสามารถที่จะควบคุมหนวยไดดียิ่งขึ้น และสามารถไดรับขาวสารไดทันตอ
เวลา โดยการควบคุมการปฏิบัติจากเครื่องบิน เมื่อกําลังที่ถอนตัวรบติดพันอยางหนักกับขาศึก เฮลิคอปเตอรโจมตีอาจ
ใชเพื่อสนับสนุนการผละออกจากขาศึกและการถอนตัวของหนวยได ผูตรวจการณทางอากาศอาจทําการลาดตระเวน
เพื่อพิจารณาสภาพเสนทางและสะพานไปยังพื้นที่ดานหลัง และกําหนดจุดผานและเสนทางสํารอง นอกจากนั้น
เครื่องบินอาจจะใชเพื่อการสงกําลังบํารุงและยุทโธปกรณ และเพื่อสงกลับผูบาดเจ็บได
ฎ. ขวัญ ผูบังคับหนวยจะตองเนนใหทหารไดทราบวา การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยเปนการปฏิบัติ
ตามแผนที่มีความมุงหมายอยางแนชัด จะตองขจัดขาวลือ ดํารงขวัญของทหารและปองกันการเสียระเบียบของ
หนวย โดยทําความเขาใจแผนและสิ่งสําคัญอื่น ๆ ใชความเปนผูนําอยางเขมแข็งและควบคุมวินัยอยางเขมงวด
การปรากฏตัวของผูบังคับหนวยในจุดคับขันเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง
ฏ. นชค. ในการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย อาวุธเพลิงสามารถใชอยางไดผลตอกําลังเขาตีซึ่งรวมกัน
เปนกลุมกอนที่จะบุกรุกเขามายังที่มั่น สารเคมีและกระสุนระเบิดปรมาณูที่วางไวลวงหนา จะใชเพื่อทําใหพื้นที่
ที่ฝายเราไดถอนตัวไปแลวเปนพิษ และถาหากใชอยางเหมาะสมแลว จะสามารถบังคับขาศึกใหเขาสูภูมิประเทศซึ่ง
ไมเกื้อกูลแกตน เนื่องจากพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่เปนพิษ หรือยอมรับการบาดเจ็บภายใตพื้นที่ซึ่งเปนพิษนั้น
ฐ. การเคลื่อนที่ผานหนวยฝายเดียวกัน ในระหวางปฏิบัติการรบดวยวิธีร นถอย หน วยที่รนถอน
อาจจะมีค วามตอ งการที่จ ะผา นเขา ไป หรื ออ อมผา นหน วยฝา ยเดียวกัน ดั ง นั้ นจะตอ งมี การประสานการ
เคลื่อนยาย รวมทั้งสัญญาณบอกฝายระหวางหนวย การกําหนดเสนทางออมผาน หรือจุดผาน การพิจารณาสิ่ง
กีดขวางในพื้นที่ซ่ึง จะขัดขวางการเคลื่อนที่ของหนวย รวมตลอดทั้ง การแจงวาการเคลื่อนที่ไ ดเสร็จสิ้น โดย
สมบูรณแลว เพื่อหนวยฝายเดียวกันจะไดมีเสรีในการยิงไปยังพื้นที่ขางหนา
๖. มาตรการควบคุม (Control Measures) มาตรการควบคุมที่ใชเปนหลักในการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย.ก. เขตการถอนตัว
ข. เสนแบงเขต
ค. ที่รวมพล
ง. ขั้นปฏิบัติการ
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จ. จุดตรวจสอบ
ฉ. จุดเริ่มตน
ช. จุดแยก
ซ. เสนทางหลักและเสนทางสํารอง
ฌ. จุดควบคุมการจราจร (จคจ.)
ญ. ลําดับที่มั่นรบหนวงเวลา
๗. หนวยปฏิบัติการหลังแนวขาศึก
ก. ในการปฏิบั ติการรบด วยวิ ธีการรนถอย หนวยปฏิบั ติการหลัง แนวขาศึก อาจจะจัด ตั้ง ขึ้ นตาม
คําแนะนําของหนวยเหนือ เพื่อที่จะใหบรรลุภารกิจอยางใดอยางหนึ่ง หรือเนื่องจากผลที่กําลังฝายเราทั้งมวล
หรือสวนใดสวนหนึ่งถูกตัดขาดออกจากกันโดยการกระทําของขาศึก
ข. เมื่อหนวยไดรับคําสั่งใหเปนหนวยปฏิบัติการหลังแนวขาศึก แผนการปฏิบัติจะตองจัดเตรียมขึ้นใหมี
รายละเอียดกอนปฏิบัติการ เชน แผนการสงกําลังบํารุง และแผนการถอนตัว ภารกิจที่เหมาะสมสําหรับหนวยปฏิบัติการ
หลังแนวขาศึกคือ การซุมโจมตี การรองขอและการปรับการยิง การระเบิดทําลาย การคนหาเปาหมายของอาวุธนิวเคลียร
การรายงานขาวสารเกี่ยวกับขาศึก และการทําลายที่สําคัญ ๆ เชน ที่บังคับการ หรือศูนยการติดตอสื่อสารของขาศึก, ที่ตั้ง
ทางการสงกําลังบํารุง และฐานยิงนิวเคลียร กําลังหนวยนี้จะตองเขายึดพื้นที่ซอนพรางจนกระทั่งกําลังสวนเขาตีของ
ขาศึกผานไป หนวยจะตองหลีกเลี่ยงการคนหาของขาศึกโดยการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ ทั้งจะตองปฏิบัติการรบดวยวิธี
รุก เชน การเขาตีโฉบฉวย เฮลิคอปเตอรจะใชเพื่อถอนหนวยที่ปฏิบัติการหลังแนวขาศึก
ค. หนวยที่ปฏิบัติการหลังแนวขาศึก ซึ่งถูกตัดขาดออกจากกันดวยการปฏิบัติการของขาศึก สามารถ
ปฏิบัติภารกิจหลายอยางไดสําเร็จ
๑) เมื่อหนวยถูกตัดขาดออก ผูบังคับหนวยจะใชเครื่องมือทั้งมวลที่มีอยูเพื่อแจงใหผูบังคับหนวย
เหนือทราบสถานการณ และขอรับคําแนะนําการปฏิบัติการ หากผูบัง คับหนวยเหนือสั่งใหหนวยทําลายที่ตั้ง
ขาศึกในพื้นที่ดานหลัง หนวยจะทําการเขาตีจากทางดานหลังหรือทําการรบกวนการเขาตีของขาศึก กําลังสวนที่
ถูกตัดขาดออกจะปฏิบัติการตาง ๆ ผูบังคับหนวยเหนืออาจจะสั่งใหหนวยทําการสูรบผานแนวขาศึก เพื่อไป
ประสานกับกําลังฝายเดียวกันก็ได
๒) ถาหากหนวยที่ถูกตัดขาดออก ไมสามารถติดตอสื่อสารกับหนวยเหนือของตนได การที่ผูบังคับหนวย
จะตองตกลงใจวาจะปฏิบัติอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับความรอบรูสถานการณและแนวความคิดในการปฏิบัติ ผูบังคับหนวย
จะตองพิจารณาสถานการณของตน (สภาพของคน กําลังพล และความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ของหนวย อาหาร
กระสุน และน้ํามันเชื้อเพลิง) กําลังพลมีความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ของขาศึก ที่ตั้งของฝายเดียวกัน ลักษณะภูมิ
ประเทศและภารกิจของหนวยเหนือ ถาสามารถทําได ผูบังคับหนวยจะทําการสูรบเพื่อหาทางไปยังพื้นที่ฝายเดียวกัน ถา
หากหนวยอยูลึกในพื้นที่ยึดครองของขาศึก และมีโอกาสนอยที่เขารวมกําลังกับฝายเดียวกันและจะตองใชยุทโธปกรณ
เปนจํานวนมาก ผูบังคับหนวยอาจตกลงใจที่จะทําทุกอยางเพื่อที่จะกอใหเกิดการสูญเสียแกขาศึกในพื้นที่สวนหลังนั้น
กอนที่จะพยายามตีผานขาศึก และจะตองรวมกําลังของหนวยใหเปนกลุมกอน และพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะกับขาศึก
ยกเวนการเขาโจมตีที่ตั้งหรือกําลังฝายขาศึก นอกจากนั้น จะตองสงหนวยลาดตระเวนออกไปเพื่ อการรักษาความ
ปลอดภัย และเพื่อรวบรวมขาวเกี่ยวกับขาศึกและภูมิประเทศ ถาหากหนวยของตนถูกยิงปดลอม และหนวยยังคงมีกําลัง
มากพอ ก็ จะตี ฝาการป ดลอมนั้น กําลั งสวนที่ถู กตัดขาดนี้จะต องทํ าการสูรบเป นหน วยหน วยเดียวจนกระทั่ งไม มี
ความสามารถที่จะทําการรบไดอีกตอไป จึงจะแบงแยกหนวยออกเปนกลุมเล็ก ๆ แลวใหแทรกซึมผานพื้นที่ยึดครองของ
ขาศึก รายละเอียดในการหลบหนีออกจากขาศึกเพื่อกลับมายังแนวฝายเดียวกัน
-----------------------------------------
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๑. กลาวทั่วไป (General) การถอนตัวเปนการปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอยอยางหนึ่ง ซึ่งกําลังทั้งหมดหรือ
บางสวนผละออกจากขาศึกแตจะมีกําลังสวนหนึ่งยังคงเกาะขาศึกเอาไว เพื่อปองกันขาศึกติดตามกําลังสวนใหญ
และกอใหเกิดการสูญเสียอยางมากโดยการใชการยิงและการดําเนินกลยุทธ
ในการถอนตัวของกําลังสวนใหญ กองรอยอาจปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งในการถอนตัวหรือเปนสวนหนึ่ง
ของสวนกําบังก็ได แบบของการถอนตัวจากการรบที่สามารถปฏิบัติไดอยางใดอยางหนึ่ง คือการถอนตัวภายใต
ความกดดันของขาศึก หรือการถอนตัวโดยไมมีความกดดันจากขาศึก ซึ่งจะไดพิจารณาถึงเทคนิคที่ใชและการ
ปฏิบัติตอไป
๒. การวางแผนการถอนตัว (Planning for a Withdrawal)
ก. แผนการถอนตัวจะตองมีรายละเอียดมาก กะทัดรัด และมีการลาดตระเวนโดยหนวยรองทุกหนวย
แผนจะต องมี การระวั ง ปอ งกั น ความปลอดภัย ผูบั ง คั บหนว ยจะตอ งให ผบ.หนว ยรอง ได มีโ อกาสทํ าการ
ลาดตระเวนพื้นที่ ซึ่งตนคาดวาจะปฏิบัติการในพื้นที่นั้น และในทุกกรณี หนวยที่คาดวาจะปฏิบัติการภารกิจ
อิสระ จะตองทําการลาดตระเวน
ข. แผนและคําแนะนําสําหรับการปฏิบัติการ ควรมีสิ่งสําคัญตอไปนี้.๑) เวลาและความเรงดวนของการถอนตัวของหนวยรอง
๒) เขตการถอนตัว ขั้นการปฏิบัติ เสนทางถอนตัว การควบคุมการจราจรและมาตรการควบคุม
อื่น ๆ ที่จะตองใช
๓) การรักษาความปลอดภัย สวนกําบัง และที่ตั้งของหนวยเหลานี้
๔) การปองกันมิใหแผนการถอนตัวรั่วไหล
๕) การทิ้งหรือการทําลายสิ่งอุปกรณและยุทโธปกรณ (ยกเวนเวชภัณฑ) โดยที่ไมไดใหเปนการ
เปดเผยแผนการถอนตัว
๗) การจัดการสนับสนุนทางการรบและการชวยรบในระหวางการปฏิบัติการ
๘) การกําหนดที่ตั้งที่ปฐมพยาบาลและตําบลสงกลับผูบาดเจ็บ
๙) การกําหนดที่มั่นที่จะตองเขายึดตอไปเมื่อถอนตัว
๑๐) การผละออกจากการรบเมื่อขาศึกกดดัน และการปฏิบัติซึ่งจะตองเริ่มขึ้นถาหากขาศึกเขาตี
ภายหลังการถอนตัวเมื่อขาศึกไมกดดัน
๑๑) ภารกิจซึ่งจะตองปฏิบัติตอไป
๑๒) แผนการสื่อสาร ประกอบดวยการกําหนดวิทยุ การทําลายระบบทางสายที่มีอยู และการ
ดํารงการสื่อสารตามปกติในระหวางการถอนตัว
ค. เมื่อผูบังคับกองรอยไดรับคําสั่งเตรียมใหถอนตัว ผูบังคับกองรอยจะใหคําสั่งเตรียมแกหนวยรองทันที
และหนวยรองก็จะจายคําสั่งใหหนวยตนเชนเดียวกัน ถาทําไดคําสั่งควรสงไปยังบุคคลที่เปนผูบังคับหนวยทุกคน
หรือสงไปยังผูทําการแทน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการนําผูบังคับหนวยมารวมกัน และการติดตอกับหนวยเปนบุคคล
และคําสั่งการถอนตัวจะตองไมสั่งดวยเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส เวนแตกรณีฉุกเฉินอยางมากเทานั้น
ง. จะตองทําการลาดตระเวนในเวลากลางวันใหมากที่สุด ผูบังคับกองรอยจะตอง.๑) ทําการลาดตระเวนที่รวมพลของกองรอย
๒) เลือกที่รวมพลของหมวด
๓) เลือกเสนทางเคลื่อนที่จากที่รวมพลหมวดไปยังที่รวมพลของกองรอย
จ. ผูบังคับหมวดทุกคนทําการลาดตระเวน

- ๓๙ -

วิชา การรบดวยวิธีรับและรนถอย ๒

๑) ที่รวมพลของหมวด
๒) เสนทางจากที่รวมพลของหมวดไปยังที่รวมพลของกองรอย
๓) เลือกที่รวมพลของหมู
๔) เลือกเสนทางจากที่รวมพลของหมูไปยังที่รวมพลของหมวด
ฉ. ผบ.หมู จะทําการลาดตระเวนเสนทางจากที่วางตัวของตนไปยังที่รวมพลของหมูและถาหากมีเวลา
จะทําการลาดตระเวนเสนทางไปยังที่รวมพลของหมวด
ช. ทหารภายในหมูจะทําการลาดตระเวน เสนทางจากที่วางตัวของตนไปยังรวมพลของหมู การ
ปฏิบัติของขาศึกจะทําใหผูบังคับหนวยที่ปะทะกับขาศึกจะตองอยูกับหนวย และกําหนดใหผูแทนเปนผูทําการ
ลาดตระเวนก็ได
๓. การถอนตัวโดยไมมคี วามกดดันจากขาศึก (Withdrawal without Enemy Pressure) ตามรูปที่ ๑
ก. ความสําเร็จของการถอนตัวดวยวิธีนี้ จะขึ้นอยูกับการรักษาความลับและการลวง ทหารจะถอนตัว
และรวมกันใหเงียบที่สุดเทาที่จะทําได โดยไดรับการปองกันจากสวนที่เหลือไวปะทะ (สลปท.) สวนที่เหลือไว
ปะทะจะแสรงปฏิบัติการตามปกติเชนเดียวกับหนวยเดิม โดยใชการยิง การลาดตระเวน และวิธีการลวงอื่น ๆ
ในการเตรียมการถอนตัวนอกความกดดันของขาศึก ผูบังคับกองพันจะตองกําหนดมาตรการยุทธวิธีพิเศษขึ้น
เพื่อใหขาศึกเกิดความสับสนและรบกวนขาศึกดวย เชน การเขาตีที่หมายจํากัดและการตีโฉบฉวย เปนตน
ขาศึก
สวนที่เหลือไวปะทะ

FEBA

FEBA
(+)

(+)

ที่รวมพลหมู
ที่รวมพลหมวด
(+)

ที่รวมพลกองรอย
รูปที่ ๑ การถอนตัวโดยไมมีความกดดันจากขาศึก
ข. คําสั่งของกองพันจะกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในการถอนตัว คือ.-
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๑) เวลาถอนตัว
๒) กําลังและการประกอบกําลังของสวนที่เหลือไวปะทะ
๓) ที่รวมพลของกองรอย
๔) เสนทางถอนตัว
๕) ความเรงดวนของการใชเสนทาง
๖) มาตรการควบคุมเพิ่มเติมอื่น ๆ
๗) การปฏิบัติเมื่อขาศึกเขาตี
๘) การสมทบสวนสนับสนุนใหกับกองรอยเมื่อทําการถอนตัว
๙) คําแนะนําในการถอนตัวของสวนที่เหลือไวปะทะ
๑๐) การจัดหนวยในการตั้งรับตามแนวที่มั่นแหงใหม
ค. โดยปกติ ผูบังคับกองรอยและผูบังคับหมวดไมสามารถไปลาดตระเวนที่มั่นแหงใหมไดดวยตนเอง
โดยปกติผูบังคับกองรอยจะมอบให ผบ.อาวุธ เปนผูควบคุมสวนลาดตระเวนที่มั่นแหงใหม สวนลาดตระเวนนี้
อยางนอยที่สุดตองประกอบดวยผูแทนจากหนวยปนเล็กทุกหมวด และอาจจะประกอบดวยบุคคลอื่นอีก เชน
เจาหนาที่สื่อสาร โดยอาศัยคําแนะนําจากผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวดอาวุธจะเลือกพื้นที่ตั้งรับของหมวด
ที่ตั้งอาวุธ และวางแผนใหกับผูบังคับกองรอย เกี่ยวกับการจัดกําลังเขาประจําที่มั่นแหงใหม ผูแทนของหมวดปน
เล็กจะเลือกที่มั่นใหกับหมูและที่ตั้งอาวุธประจําหนวย ที่ตั้งที่บังคับการ ที่ตรวจการณของหมวด ที่ตั้งสวนระวัง
ปองกันเฉพาะบริเวณ หลังจากนี้เมื่อถึงที่เวลากําหนดผูแทนของหมวดจะไปพบกับหมวดและสวนที่เหลือไว
ปะทะ เมื่อสวนที่เหลือนั้นเดินทางมายังจุดแยก
ง. ผูบั งคับกองรอย อาจกําหนดที่รวมพลใหกั บหมวดในการถอนตัว (ซึ่ งโดยปกติที่ รวมพลนี้จะอยู
ดานหลังที่มั่นของหมวดแตละหมวด) และเสนทางถอนตัวของหมวดไปยังที่รวมพลของกองรอย นอกจากนี้แลว
ผูบังคับกองรอยจะกําหนดพื้นที่ภายในที่รวมพลของกองรอยนั้นใหแตละหมวด และกําหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะเจาะจงใหแตละหมวดอีกดวย
จ. ผูบัง คับหมวดจะกําหนดที่รวมพลใหแกหมู (โดยธรรมดาจะอยูขางหลังใกลที่มั่น ของหมู) และ
กําหนดเสนทางไปยังที่รวมพลของหมวดดวย
ฉ. เสนทางและที่รวมพลจะตองทําเครื่องหมายเอาไว โดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพื่อใหงายแกการ
จดจํา ถาหากการทําเครื่องหมายไวนั้นจะไมเปนการเปดเผยการปฏิบัติการ และจะตองวางแผนการใชคนนํา
ทางเอาไวถาหากจะตองใชดวย
ช. เพื่อ ความสะดวกในการควบคุ ม อาวุ ธสนั บสนุนทั้ ง มวลจะสมทบเขา กับ หมวดปน เล็ กที่อ าวุ ธ
เหลานั้นตั้งอยู ผูบังคับหมวดอาจจะสมทบอาวุธเหลานั้นใหกับหมูปนเล็กไดอีกดวย โดยธรรมดาการสมทบนี้จะ
มีผลเฉพาะการถอนตัวเทานั้น
ซ. เมื่อกองรอยไดรับการสมทบจาก รสพ.หรือ AAV.ทําการถอนตัวโดยขาศึกไมกดดัน รสพ. และ
AAV.อาจจะถอนตัวโดยใชเทคนิคอยางใดอยางหนึ่งในสี่อยางดังนี้
๑) ในทันทีทันใดหลังจากมืดค่ํา รถสายพานลําเลียงพล ยกเวนสวนที่จัดไวใหเปน สวนที่เหลือไว
ปะทะ อาจจะถอนตัวคราวละ ๒ – ๓ คันไปยังที่รวมพลกองรอย โดยการใชปนใหญหรือเครื่องยิงลูกระเบิดทํา
การยิงเพื่อกลบเกลื่อนการเคลื่อนที่ เทคนิคนี้อาจจะใชเมื่อเสนทางเคลื่อนที่ไปยังดานหลังมีจํากัด และเมื่อการ
เคลื่อนที่แตเนิ่นของรถสายพานลําเลียงพลสามารถทําไดไมเปดเผยความลับการปฏิบัติ
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๒) รถสายพานลําเลียงพลทุกคัน โดยแตละคันมีทหารประจําอยู ๒ หรือ ๓ คน อาจจะยังคงประจําอยู
ในพื้นที่มั่นขั้นตนในแนวหนา กําลังสวนใหญเคลื่อนที่โดยเขาไปยังที่รวมพลที่ไดกําหนดไวทางดานหลังหรืออาจจะ
เคลื่อนที่ตามเสนทาง ซึ่งรถสายพานลําเลียงพลสามารถไปรับไดในภายหลังในทันทีกอนการถอนตัวสวนที่เหลือไว
ปะทะ รถสายพานลําเลียงพลของกําลังสวนใหญจะเริ่มเคลื่อนที่ลงไปขางหลัง และอาจรับเอากําลังสวนใหญตามที่ได
กําหนดไว (สิ่งสําคัญก็คือการจัดทําแผนการรบทุกสวนที่ลงจากรถ ในรถที่กําหนดเฉพาะที่ไวซึ่งการบรรทุกเชนนี้จะทํา
ใหมั่นใจวาสามารถดํารงความเปนกลุมกอนของหนวยในระหวางการเคลื่อนที่ และในที่มั่นแหงใหมเอาไว) เมื่อ รสพ.ซึ่ง
อยูภายในที่มั่นแหงแรกนี้เริ่มถอนตัว ก็จะเพิ่มอํานาจการยิงของตนใหกับสวนที่เหลือไวปะทะ เทคนิคนี้เหมาะสําหรับ
การถอนตัวเมื่อมีเสนทางถอนตัวหลายเสนทาง ซึ่งจะทําใหสามารถถอน รสพ.ไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามลําดับและ
เมื่อการถอนตัวแตเนิ่นจะทําใหความลับรั่วไหล และเปนอันตรายแกการถอนตัวได
๓) กําลังทั้งมวลที่มีอยูในที่มั่นอาจจะถอนตัวพรอมกัน โดยไมตองมีสวนที่เหลือไวปะทะก็ได
๔) ถาหากการเคลื่อนยายถูกจํากัดโดยหนวยเหนือ อาจใหรถสายพานลําเลียงพลใชเทคนิคการเล็ด
ลอดไปยังที่รวมพลของกองรอยในเวลากลางวันก็ได เทคนิคนี้อาจใชแตกตางกันไป แลวแตแบบการถอนตัว
เชน เมื่อหนวยปฏิบัติการรบหนวงเวลาในที่มั่นสลับ เมื่อการเขาตีของขาศึกคาดวาจะเกิดขึ้น และเมื่อการรักษา
ความลับไมใชเปนปจจัยที่มีความสําคัญ หรือเมื่อการเขาตีเวลากลางคืนใกลจะเกิดขึ้น
ฌ. เนื่องจากระยะทางซึ่งตองไดรับการคุมครอง และความยุงยากในการรักษาทิศทางเมื่อเคลื่อนที่
โดยทหารบรรทุกอยูบนรถ เปนสิ่งสําคัญที่พลขับทุกคนและผูบังคับรถจะตองไดสํารวจเสนทาง และใชมาตรการ
ควบคุมการเคลื่อนที่อยางละเอียด พลขับทุกคนจะตองไดรับการฝกเทคนิคการขับรถในเวลากลางคืนเปนอยางดี
และสามารถใชระบบการขับโดยใชแสงอินฟราเรดได มาตรการควบคุมซึ่งสามารถจะใชประกอบดวยการใช
พลนําทางถือไฟฉายมีแผนกรองแสงสีแดงปดที่ดวงไฟวางไวที่จุดคับขันขึ้นตามเสนทาง การกําหนดความเร็ว
สูงสุดไว ตลอดจนระยะตอระหวางรถไวอีกดวย
ญ. การถอนตัวไปขางหลังของกองรอย กองรอยปนเล็กทั้งหมดเวนสวนที่เหลือไวปะทะจะเริ่มถอนตัว
พรอมกันตามเวลาที่กําหนด โดยทหารแตละคนจะเคลือ่ นที่ไปยังที่รวมพลของหมู หลังจากนั้นหมูจะเคลื่อนที่ไป
ยัง ที่รวมพลของหมวด แลวหมวดเคลื่อนที่ไ ปยัง ที่รวมพลของกองรอย สวนที่เหลือไวปะทะจะจัดการระวัง
ปองกันขั้นตน เมื่อกองรอยถอนตัว ผูบัง คับกองรอยจะจัดสวนระวัง ปองกันเพิ่มเติมขึ้น โดยจัดเปนสวนแยก
ขนาดเล็ก ๆ ใหอยูขางหนาและดานหลังของกําลังสวนใหญ และใหมีสวนที่ใชสําหรับสกัดกั้นตามเสนทางที่จะ
เขามาทางดานปกอีกดวยหมวดจะตองจัดการระวังปองกันรอบตัวในทุกขั้นของการถอนตัว รูปขบวนที่ใชในการ
ถอนตัว โดยปกติมักจะใชรูปขบวนแถวตอน เพื่อสะดวกในการควบคุม การเคลื่อนที่ที่จะทําใหเงียบและรวดเร็ว
กําลังสวนใหญโดยปกติจะระงับการสงวิทยุเอาไว อาจใชสวนที่มีอยูตามเสนทางติดตอกับผูบังคับกองพัน โดย
อาศัยแผนการควบคุมการจราจรของกองพันเปนหลัก และการลาดตระเวนของผูบัง คับหมวดแตละหมวด
จะตองลาดตระเวนออกไปขางหลังโดยทันที เมื่อตนมาถึงที่รวมพลของกองรอย และถาหากหมวดเขามาถึงที่
รวมพลของกองรอยแลว หมวดทุกหมวดจะตั้งรับวงรอบ และเขาประจําพื้นที่ของตนในทิศทางเชนเดียวกับที่ตน
อยูในที่มั่น ตั้ง รับหนา ถาหากมีการขนสง ผูบัง คับกองพันจะตองกําหนดขอจํากัดในการเคลื่อนที่ไ ปยัง พื้น ที่
ข
า
ง
ห
น
า
ผูบังคับกองรอย และผูบังคับหมวดจะจัดเตรียมแผนการบรรทุกไวลวงหนา และจายแผนที่ใหกับผูบังคับหนวย
รอง ถาหากทําไดทหารทุกคนภายในหมวดจะตองทราบวา ยานพาหนะของหมวดของตนจะจอดอยูที่ใดเพื่อจะ
ไดนําหมวดตรงไปยังที่จอดรถนั้นโดยไมเสียเวลา จะตองใชความระมัดระวังในการที่จะลดหรือขจัดเสียงที่ไ ม
จําเปนลง ลดการใชแสงสวาง ลดความชักชาในการบรรทุก แลวรีบเคลื่อนที่ไป จะตองวางแผนปองกันเอาไวทุก
ทิศทาง ในขณะที่ทหารบรรทุกอยูบนรถ และวางแผนการปฏิบัติเมื่อถูกบังคับจากขาศึกใหลงจากรถ เมื่อรถใน
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ขบวนจําเปนตองหยุดลง ผูบ ังคับหนวยจะตองเคลื่อนที่ไปขางหนาเพื่อพิจารณาสาเหตุของความชักชา และเพื่อ
สั่งการในการขจัดความลาชานั้น
ฎ. กําลังสวนใหญและสวนที่เหลือไวปะทะ จะถูกนําจากที่รวมพลของกองรอยไปยังจุดแยกหมวดใน
พื้นที่ขางหลัง ผูแทนของสวนลาดตระเวนจะมาพบกําลังสวนใหญและสวนที่เหลือไวปะทะที่จุดแยกหมวดที่
กําหนดไว แลวนํากําลังสวนนี้ไปยังที่มั่นใหม ในการเคลื่อนที่ไปยังจุดแยกหมวดนั้นจะตองไมทําใหเกิดการชักชา
เสียเวลา ผูบังคับหนวยทุกคนจะตองไดแจงแผนการยิงขั้นตน คําสั่งสมบูรณและจัดทําแผนการยิงสมบูรณ เมื่อ
หนวยเขาที่มั่นเรียบรอยแลว
ฏ. สวนที่เหลือไวปะทะ
๑) โดยปกติรองผูบังคับกองรอยจะถูกกําหนดใหเปนผูบังคับสวนที่เหลือไวปะทะและรับผิดชอบใน
พื้นที่ตลอดจนการริเริ่มการถอนตัว ผูบังคับหมูจะเปนผูบังคับสวนที่เหลือไวปะทะของหมวด และจะรับคําสั่งการ
ปฏิบัติการจากรองผูบังคับกองรอย
๒) สวนที่เหลือ ไวปะทะจะปองกันจากการถอนตัวใหกับกําลัง สวนใหญ โดยการลวงและการ
ตานทาน กําลังสวนที่เหลือไวปะทะจะตองไมเกิน ๑ ใน ๓ ของกําลังกองรอยปนเล็ก และอาวุธสนับสนุนตาม
อัตราของกองรอยปนเล็กประมาณ ๑ ใน ๒ โดยปกติจะเหลือกําลัง ๑ หมูปนเล็กไวในพื้นที่ของแตละหมวด
ของกองรอยปนเล็กในแนวหนา หมูปนเล็กที่เหลือไวโดยปกติจะเปนหมูซึ่งอยูกึ่งกลาง (ตามรูปที่ ๒) ทั้งนี้เพื่อให
ลดการเคลื่อนที่มาทางขางลง อาวุธประจําหนวยที่มีพื้นการยิงดีจะถูกเลือกใหเหลือไว ในขณะที่หมวดปนเล็กถอน
ตัว ทหารที่ยังอยูภายในที่มั่นจะเคลื่อนที่เทาที่จําเปน เพื่อไปคุมครองแนวทางเคลื่อนที่ที่เปนอันตรายมากที่สุด
ที่เขามายังพื้นที่ของหมวดเอาไว และในขณะเดียวกันใหการปองกันอาวุธสนับสนุนอยางใกลชิดอีกดวย

รูปที่ ๒ หมูที่เหลือไวปะทะวางกําลังอยูในที่มั่น
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๓) อาวุธประจําหนวยที่เหลือในพื้นที่กองรอยปนเล็กในแนวหนา จะสมทบใหกับสวนที่เหลือไว
ปะทะสําหรับการปองกันตนเองและคุมครองการถอนตัวของกําลังสวนใหญ และจัดใหมีการยิงตามปกติ เพื่อ
ลวงขาศึก เครื่องยิงลูกระเบิดของกองรอยจะตองเหลือไวไมเกิน ๒ กระบอก เพื่อสนับสนุนสวนที่เหลือไวปะทะ
ในกองรอยปนเล็ก ผูบังคับสวนที่เหลือไวปะทะ อาจพิจารณาใชปนเล็กกลในอัตราของหมูปนเล็กเพิ่มพูนการยิง
สนับสนุนก็ได
๔) ในระหว างที่ ทั ศนวิ สั ยลดลง อาวุ ธต อสู รถถั งและรถถั งที่ มาสมทบจะไม สามารถใช ได อย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได เพราะฉะนั้นอาวุธเหลานี้อาจจะถอนตัวโดยการเล็ดลอดไปกอนการถอนตัวของกําลังสวนใหญ
อาวุธทั้งสองอาจจะยังคงอยูกับสวนที่เหลือไวปะทะถาหากถูกคุกคามจากยานเกราะขาศึก ถาการลวงจะถูกเปดเผยขึ้น
ถาหากมีการเคลื่อนที่ใด ๆ ขึ้น และควรจัดกลองเล็งในเวลากลางคืนใหกับอาวุธตอสูรถถัง อยางนอยที่สุดอาวุธตอสู
รถถัง ๑ กระบอกตอหมวดปนเล็ก จะตองเหลือไวกับสวนที่เหลือไวปะทะ เพื่อใหการปองกันตอสูรถถังอยางใกลชิด
๕) ผูบังคับสวนที่เหลือไวปะทะของกองรอย จะใชการติดตอทางวิทยุกับกองพันและใชการติดตอ
ทางสาย วิทยุและพลนําสารกับผูบังคับสวนที่เหลือไวปะทะของหมวด เครื่องมือสื่อสารที่มีอยูเดิมจะตองดํารงไว
ในที่ตั้งเดิมและจะเหลือเจาหนาที่สื่อสารเอาไวเพื่อปฏิบัติงานสื่อสารของสวนที่เหลือไวปะทะในที่มั่นเกาแตเพียง
นอยที่สุด ถาสามารถทําไดสายโทรศัพทที่ไมไดใชงานจะตองเก็บ หรือตัดแลวดึงออกไปเปนตอน ๆ เพื่อปองกัน
มิใหขาศึกนําไปใชไดอีก นอกจากนี้อาจใชมาตรการลวงโดยการใชสถานีวิทยุลวงและดํารงการติดตอทางวิทยุ
ตามปกติในที่มั่นเกา
๖) เครื่องมืออินฟราเรด เรดาร กลองสองสองตาและเครื่องมือตรวจการณเวลากลางคืนอื่น ๆ จะ
ชวยใหสวนที่เหลือไวปะทะในการคนหาการเคลื่อนไหวของขาศึก และชวยในการปรับการยิงของอาวุธเล็งตรง
และเล็งจําลองไปยังขาศึกได
๗) ถาหากสวนที่เหลือไวปะทะถูกโจมตี กําลังสวนนี้จะทําการปองกันใหเต็มขีดความสามารถของ
ตน จะถอนตัวโดยไมไดรับอนุมัติจากผูบังคับสวนที่เหลือไวปะทะของกองพันไมได ถาหากการสื่อสารไมสามารถ
ติดตอได ผูบังคับสวนที่เหลือไวปะทะจะตองปฏิบัติตามแผนที่ไดรับคําแนะนําโดยปกติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
๘) ในเวลาที่กําหนดหรือตามคําสั่ง สวนที่เหลือเอาไวปะทะทั้งหมดจะถอนตัวพรอมกัน โดยปกติ
แลวหมูที่เหลือไวปะทะจะเคลื่อนที่ตรงไปยังที่รวมพลของกองรอยใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได การใชอาวุธยิงเล็ง
ลําลองจะชวยการถอนตัวของสวนที่เหลือไวปะทะไดอยางมาก ในการถอนตัวโดยความสมัครใจในเวลากลางคืน
สวนที่เหลือไวปะทะจะเคลื่อนที่ลงมาขางหลังในเวลาที่เหมาะ เพื่อเขาประจําที่มั่นแหงใหมใหเสร็จกอนเวลาเชา
ในวันรุงขึ้น
๙) กองรอ ยป น เล็ก ที่เ ป น กองหนุ น โดยปกติ แ ลว จะไม เหลือ สว นที่ เหลื อไวป ะทะเอาไว ตาม
ธรรมดา หมวดลาดตระเวนจะจัดการระวังปองกันใหกับพื้นที่ดานหลังของกองพัน แตอยางไรก็ตาม หมวดใด
หมวดหนึ่งของกองรอยหนุนอาจไดรับมอบใหปฏิบัติหนาที่นี้ได กองรอยหนุนโดยปกติจะจัดกองรักษาดานรบ
ใหกับพื้น ที่ตั้งรับใหมของกองพัน สวนที่เหลือไวปะทะจากหมวดหนุนของกองรอยในแนวหนา อาจใชในการ
ลาดตระเวนพื้นที่ดานหลังหรือดานหนา รวมทั้งสกัดกั้นแนวทางเคลื่อนที่ทางปกที่เปนอันตราย หรือเพิ่มความ
ลึกใหกับที่มั่นโดยการดํารงอยูภายในที่มั่นของตนก็ได
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๔. การถอนตัวภายใตความกดดันของขาศึก (Withdrawal Under Enemy Pressure (ตามรูปที่ ๓ ถึง รูปที่ ๔)

รูปที่ ๓

รูปที่ ๔
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ก. การถอนตัวภายใตการกดดันจากขาศึก โดยธรรมดาแลวเปนลักษณะที่กําลังสวนหนาทําการสูรบ
ในขณะที่ทําการถอนตัว (สูพลางถอยพลาง) โดยมีหนวยซึ่งอยูดานหลังใหการคุมครองการถอนตัวและใหความ
ชวยเหลือกําลังในแนวหนาใหผละออกจากการปะทะกับขาศึก
ข. ความสําเร็จของการถอนตัวชนิดนี้ ขึ้นอยูกับแผนที่มีประสิทธิภาพ การควบคุม ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ การใชอํานาจการยิงที่มีอยูอยางเหมาะสมและความเปนผูนําที่เขมแข็งของผูบังคับหนวย
ค. คําสั่งการถอนตัวภายใตการกดดันจากขาศึกของกองพัน สวนมากจะเปนคําสั่งเปนสวน ๆ โดย
ปกติคําสั่งจะบงที่ตั้งสวนกําบังของกองพัน เขตปฏิบัติการของกองรอยและ/หรือเสนทางการถอนตัว ที่รวมพล
(ถาหากใชที่รวมพล) และมาตรการควบคุมการเคลื่อนที่อื่น ๆ การสมทบสวนสนับสนุนใหกับกองรอย ลําดับขั้น
การถอนตัว คําแนะนําในการเขาประจําที่มั่นรั้งหนวง หรือที่มั่นตั้งรับขางหลัง สวนเวลาถอนตัวแนนอนอาจจะ
แจงในขั้นตนหรือไมแจงก็ได
ง. ผูบังคับกองรอยจะสงคําสั่งเตรียมเปนสวน ๆ ใหหนวยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได และจายคําสั่งเปน
สวน ๆ เพิ่มเติมเมื่อแผนไดกําหนดแลว ผูบังคับกองรอยจะตอง.๑) โดยธรรมดาแลวจะกําหนดใหหมวดหมุนเปนสวนกําบังของกองรอย เพื่อคุมครองการถอนตัว
ใหกับหมวดในแนวหนา กําลังสวนนี้อาจจะแยกกันออกเพื่อใหสามารถคุมครองการถอนตัวของหมวดทุกหมวดได
ที่รวมพลสําหรับสวนกําบังของกองรอยก็คือ พื้นที่รวมพลของกองรอยนั่นเอง เมื่อสวนกําบังของกองพันอยูหาง
จากทางดานหลัง หรือทางปกที่จะใหความคุมครองการถอนตัวใหกับสวนกําบังของกองรอย ผูบังคับกองรอย
อาจจะใหหมวดปนเล็กหมวดหนึ่งหรือหลายหมวดเขาประจําที่มั่นสลับขั้นก็ได
๒) กําหนดเขตหรือเสนทางทั่ว ๆ ไป ในการถอนตัวและพื้นที่รวมพลใหกับแตละหมวดในแนวหนา
นอกจากนั้นอาจจะกําหนดจุดตรวจสอบและขั้นการปฏิบัติอีกดวย เขตปฏิบัติการโดยปกติจะยืดไปขางหลังจนถึง
สวนกําบังของกองรอย แตก็อาจจะไกลออกไปอีกสําหรับหมวดซึ่งทําการถอนตัวแตก็ไมสามารถจะคุมครองไดดวย
กําลังสวนกําบังนั้น เสนทางควรจะผานไปทางปกของสวนกําบังของกองรอย และควรจะเปนเสนทางที่มีการ
ปกปดกําบังและซอนพรางใหมากที่สุด ทั้งจะตองพิจารณาในเรื่องความเร็วในการเคลื่อนที่และแผนการควบคุม
การจราจรของกองพันดวย ที่รวมพลของหมวดโดยปกติตองอยูในที่กําบังทางดานหลังสวนกําบังของกองรอย
(หมวดหนุน) เมื่อการถอนตัวของหมวดในแนวหนาไมสามารถจะคุมครองไดดวยสวนกําบังของกองรอย ก็อาจมี
ความจําเปนตองกําหนดที่รวมพลใหกับหมวดนั้น ๆ ใหอยูดานหลังของสวนกําบังของกองพันก็ได
๓) โดยปกติ อาวุ ธสนั บสนุ นในอัต ราจะสมทบเข ากับ หมวดในพื้ นที่ที่ หนว ยนั้ นตั้ง ยิง อยู ตาม
ธรรมดารถถังจะเขารวมกับสวนกําบังของกองรอย ในขณะที่หมวดในแนวหนาผานเขามาในที่ตั้งและเมื่อผาน
เขามาถึงสวนกําบังของกองพัน รถถังอาจจะแยกออกจากกองรอย และเขาสมทบกับสวนกําบังของกองพัน
๔) ตามแผนของกองรอย ผูบังคับหมวดจะเลือกเสนทางหลักในการถอนตัว เลือกจุดนัดพบขั้นตน
และตกลงใจที่จะใหคําสั่งถอนตัวแกหมวด และผูบังคับหมวดอาจกําหนดที่ตั้งอาวุธประจําหนวยใหอยูใกลสัน
เนินภูมิศาสตร เพื่อใหมีพื้นที่การยิงดี ถาหากหมวดจะตองใหความคุมครองการถอนตัวของตนในขั้นตน ผูบังคับ
หมวดจะตองเลือกที่มั่นดานหลังหนึ่งแหง หรือมากกวา เพื่อใหกําลังสวนแรกที่ถอนตัวเขายึดที่มั่นนั้น ๆ
๕) ในกองรอยทหารราบยานเกราะ รสพ. จะเขาประจําที่มั่นกําบังทางดานหลังของที่มั่นหมวดซึ่ง
จะสามารถสนับสนุนดวยการยิง ทั้งสามารถบรรทุกและปฏิบัติการถอนตัวได ถาหาก รสพ. ไมสามารถเขาที่มั่น
กําบังได รสพ. จะเคลื่อนที่ไปใหไกลเทาที่จะสามารถใหทหารขึ้นบรรทุกไดอยางรวดเร็ว และจะตองระมัดระวัง
อยางมากตลอดเวลา เพื่อหลี กเลี่ยงมิให รสพ. ต องเปดเผยตอ การยิง ของอาวุธตอสู รถถัง ถาหาก รสพ.
ไมสามารถใชได ผูบังคับหมวดจะตองวางแผนการขนสงอยางอื่นแทนการขนสงซึ่งจะกระทําโดย รสพ.
๖) ในบางสถานการณ ผูบังคับกองพันจะสงใหกองรอยในแนวหนาทุกกองรอยใหถอนตัวในเวลา
เดียวกัน หรืออาจจะสั่งใหแนวหนาที่ปะทะกับขาศึกนอยที่สุดถอนตัวกอนก็ได
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๗) กองรอ ยจะถอนตัว เมื่ อได รับ คํา สั่ง เท านั้ น ถา หากกองร อยถูก กดดัน จากข าศึ กอยา งหนั ก
ผูบังคับกองรอยจะสั่งใหทุกหมวดในแนวหนาที่ถูกขาศึกกดดันนอยที่สุดถอนตัว แตถาหากการกดดันของขาศึกมี
ลักษณะเทาเทียมกันตลอดกวางดานหนา ผูบังคับกองรอยอาจจะสั่งใหหมวดในแนวหนาทั้งหมดถอนตัวในเวลา
เดียวกัน ขอตกลงใจของผูบังคับกองรอยที่จะใหสวนที่ถูกกดดันมากที่สุด หรือสวนที่ถูกกดดันนอยที่สุดถอนตัว
กอนนั้นเปนสิ่งที่ยากมากอันหนึ่ง เพราะวาถาหากจะถอนสวนที่ถูกขาศึกกดดันมากกวาไปกอนก็จะทําใหหนวย
ทั้งหนวยจะถูกโอบลอมและถูกทําลายลงได และถาหากจะถอนสวนที่ถูกขาศึกกดดันนอยกวาไปกอนก็อาจจะ
ทําใหกําลังทั้งมวล หรือกําลังสวนใหญของสวนที่ถูกกดดันนั้นตองถูกทําลายไป ขอตกลงในเรื่องนี้จึงขึ้นอยูกับ
แผนในการที่รักษาความเปนกลุมกอนของกําลังรบเอาไว และแผนที่จะกอใหเกิดการเกื้อกูลตอความสําเร็จของ
ภารกิจทั้งมวล
๘) ระดับของการกดดันของขาศึก จะเปนสิ่ง แสดงไดก็ดวยการถอนตัวของหมวดปนเล็กมายัง
ดานหลังของสวนกําบัง โดยหมวดซึ่งมิไดถูกกดดันอาจถอนตัวพรอมกันเปนหนวย แตถาหากถูกขาศึกกดดันก็
จะตองถอนตัวโดยการใชการยิงและการดําเนินกลยุทธ การควบคุมในขอนี้เปนสิ่งสําคัญยิ่ง หมวดอาจจะถอน
ตัวจากที่มั่นหรือเคลื่อนที่มาขางหลังจะใชการเคลื่อนที่ ๓ วิธี วิธีเหลานี้ใชเพื่อเปนแนวทางเทานั้น และอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณและภูมิประเทศ และไมวาจะเลือกใชวิธีใดก็ตาม รองผูบังคับหมวดจะถอนตัว
กอน เพื่อจะไดไปประสานการปฏิบัติเปนรายบุคคลและหนวยในขณะที่ถอนตัว ในขณะนี้ผูบังคับหมวดจะอยูใน
ที่มั่นและถอนตัวพรอมกับสวนสุดทายของหมวด สวนที่ถอนตัวหยุดลงชั่วคราวที่จุดนัดพบเฉพาะเมื่อตองการที่
จะจัดการควบคุมหนวยขึ้นใหมเทานั้น
ก) ถอนกําลังที่อยูในแนวหนาใหบางลง อาวุธอัตโนมัติถอนตัวเปนหนวยสุดทาย(ตามรูปที่ ๕)
วิธีการนี้พลปน เล็กจะถอนตัวกอน และผูบังคับหมูจะถอนพรอมกับสวนสุดทาย สําหรับอาวุธตอสูรถถัง นั้น
ขึ้นอยูกับขีดความสามารถของยานเกราะขาศึกอาจจะถอนตัวไดทุกเวลา ในขณะที่กําลังสวนหนึ่งถอนตัว กําลัง
สวนที่เหลืออยูภายในที่มั่นจะเพิ่มอัตราการยิงใหสูงขึ้น เพื่อปองกันมิใหขาศึกเขามาโจมตีที่มั่นได หมูจะถอนตัว
ไปยังจุดนัดพบของหมูหรือถอนตัวไปยัง ที่มั่นถัดไปทางดานหลัง วิธีการถอนตัวแบบนี้จะทําใหอํานาจการยิง
สูงสุดตลอดที่มั่นของหมวดในระหวางการถอนตัว

รูปที่ ๕ การถอนตัวใหแนวบางลง
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ข) การถอนตัวเปนหมู (ตามรูปที่ ๖) การถอนตัวแบบนี้หมูปนเล็กหนึ่งหมูพรอมดวยอาวุธประจํา
หนวยที่มาสมทบจะยังคงอยูในที่มั่นเพื่อทําหนาที่เปนสวนระวังหลัง สวนที่เหลือของหมวดจะถอนตัวไปดานหลัง
สวนระวังหลังจะถอนตัวเมื่อกําลังสวนใหญของหมวดเขาไปอยูในที่มั่นเพื่อคุมครองการถอนตัวใหกับตนแลว ถา
หากขาศึกติดตามการถอนตัวมาอยางใกลชิด หมวดจะตองสูรบในขณะเคลื่อนที่มายังดานหลัง (สูพลางถอนพลาง)
โดยการถอนหมู และอาวุธประจําหนวยสลับกันเปนหมู ๆ (หมูหนึ่งถอนตัวอีกหมูหนึ่งใหความคุมครอง) ถาหากมี
รถถังจะเหลือรถถังเอาไวกับสวนระวังหลัง หรือคงอยูภายในที่มั่นของตน เพื่อใหการปองกันการถอนตัวของสวน
ระวังหลัง หมูที่เหลือไวเปนสวนระวังหลังจะตองสามารถคุมครองเสนทางที่เขามายังที่มั่นของหมวดได ดวยการยิง
เพื่อปองกันขาศึกเขาบุกขยี้ หรือโอบปกกําลังฝายเรา

รูปที่ ๖ การถอนตัวเปนหมู
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ค) การถอนตัวเปน พวกยิง (ตามรูปที่ ๗) การถอนตัวแบบนี้จะใหพวกยิง หนึ่งในแตละหมู
เคลื่อนที่ไปยังที่มั่นขางหลัง จากที่มั่นนั้น หมูสามารถสนับสนุนการถอนตัวของพวกยิงที่เหลืออยูในที่มั่นเดิมได
ปนกลจะถอนตัวโดยวิธีสลับมาขางหลัง เชนเดียวกับชุดยิงอาวุธตอสูรถถังจะถอนตัวตามสถานการณ โดยปกติ
ถาหากมีรถถัง รถถังเหลานี้จะคงอยูกับพวกยิงหรืออยูภายในที่มั่น เพื่อสนับสนุนสวนใดสวนหนึ่งของหมวดเมื่อ
ปะทะกับขาศึก วิธีนี้เปนวิธีที่พึงประสงคเมื่อการปะทะกับขาศึกใกลจะเกิดขึ้น

รูปที่ ๗ การถอนตัวเปนพวกยิง
ง) ในการถอนหนวยมายัง ข างหลั ง จะต องระมั ดระวัง อยางมากที่จ ะไมให หนวยที่ ถอนตั ว
เคลื่อนที่มายัง ทิศทางยิง ของสวนกําบัง รถถัง จะยิง ไปยัง ขาศึกในขณะที่กําลัง ถอนตัว และโดยปกติจะเขา
รวมกับสวนกําบัง เมื่อเขามายัง ที่มั่นของสวนกําบัง นั้น เมื่อกองรอยจะตองชวยเหลือการถอนตัวของตนเอง
เครื่องยิงลูกระเบิดของกองรอยจะถอนตัวเปนขั้น ๆ เพื่อใหสามารถสนับสนุนดวยการยิงไดอยางตอเนื่อง หมวด
จะรวมกันในที่รวมพลของหมวด (ถาหากใชที่รวมพล) แลวเคลื่อนที่อยางรวดเร็วไปยังที่รวมพลของกองรอย ซึ่ง
โดยปกติจะอยูดานหลังของสวนกําบังของกองพัน
๙) ใหหลีกเลี่ยงความชักชาที่เกิดในที่รวมพลของกองรอย เพื่อใหสอดคลองกับแผนการควบคุม
จราจรของกองพัน อาจจะสงหมวดไปขางหลังเปนหมวด ๆ เมื่อแตละหมวดเดินทางมาถึงที่รวมพลของกองรอยแลว
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๕. กองรอยและหมวด เมื่อทําหนาที่สวนกําบัง
ก. กองรอยปนเล็กที่กําหนดใหเปนกองหนุนของกองพัน โดยปกติเปนสวนกําบังของกองพันในการ
ถอนตัวเมื่อขาศึกกดดัน กําลังสวนนี้เพิ่มเติมสวนสนับสนุนและอาวุธสนับสนุนอื่น ๆ ภารกิจหลักของสวนกําบัง
คือคุมครองของการถอนตัวของหนวยในแนวหนาดวยการยิง ในบางโอกาสอาจจะมีความจําเปนที่จะตอง
ปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกอยางจํากัด เพื่อชวยเหลือการถอนตัวของหนวยในแนวหนาก็ได
ข. ผูบังคับกองพันกําหนดที่ตั้งขั้นตนของสวนกําบัง ซึ่งตามปกติจะอยูดานหลังของหนวยในแนวหนา
ในกองพันทหารราบยานเกราะ กองหนุนจะเขาประจําที่รวมพล ซึ่งอยูประมาณกึ่งกลางของเขตปฏิบัติการ และ
เตรียมการที่จะเคลื่อนที่ไปยังที่มั่นที่กําหนด และเตรียมที่มั่นกําบัง หรือทําการตีโตตอบ
ค. ในระหวางการถอนตัว ผูบังคับกองรอยจะตองทราบสถานการณอยางตอเนื่อง และรวมในการเขา
ตีที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อชวยเหลือการถอนตัวของหนวยในแนวหนาที่ถูกกดดันอยางหนัก และจะตองแจง ให
หนวยรองทราบสถานการณอยูเสมอ
ง. หมวดหนุนจะทําหนาที่เปนสวนกําบังของกองรอย และอยูประจําที่มั่นจนกระทั่งหมวดในแนวหนา
ไดถอนตัวมายังดานหลังแลว หมวดนี้อาจจะประจําอยูในที่มั่นที่ไดเตรียมการไวแลว หรืออาจจะเคลื่อนที่ไปยัง
ที่มั่นอื่น ๆ เพื่อปองกันการถอนตัวของหมวดในแนวหนาก็ได และเมื่อหมวดในแนวหนาไดเคลื่อนที่ไปขางหลัง
ไกลมากพอแลว ผูบังคับกองรอยจะสั่งใหสวนกําบังถอนตัวไปยังที่รวมพลของกองรอยซึ่งอยูดานหลังสวนกําบัง
ของกองพัน
จ. โดยปกติ การถอนตัวของสวนกําบังของกองพันจะไดรับการคุมครองจากสวนกําบังของกรม แตถา
หากไมมีสวนกําบังของกรม หรือกําลังของกรมอยูหางมากจนไมสามารถที่จะคุมครองการถอนตัวของกองพันได ผู
บังคับกองพันก็จะใหกองรอยในแนวหนาและสวนกําบังของกองพันเคลื่อนที่จากที่มั่นกําบังระหวางทางแหงหนึ่งไป
ยังที่มั่นกําบังอีกแหงหนึ่ง จนกระทั่งกองพันไปถึงที่มั่นที่ปลอดภัยไกลออกไปจากพื้นที่ ๆ ขาศึกมีอิทธิพลอยู
๖. การถอนตัวทางอากาศ (สวนแยก)
ก. กลาวทั่วไป
๑) การถอนตัวโดยทางอากาศ (สวนแยก) เปนการปฏิบัติโดยการถอนกําลังทั้งหมดของกองรอย
หรือสวนหนึ่ง ของกองรอยออกจากขาศึก แลวเคลื่อนที่โดยทางอากาศไปยัง ที่ตั้ง แหง อื่น การถอนตัวนี้อาจ
กระทําโดยที่ขาศึกกดดันหรือโดยที่ขาศึกไมไดกดดันก็ไ ด กําลัง สวนแยกนี้โดยปกติจะไมถูกขาศึกกดดัน ใน
ตอนตน
๒) กองรอยทุกเหลาไมวาจะเปนเหลาใดสามารถถอนตัวได แตอยางไรก็ตามการถอนตัวของ
กองรอยยานเกราะจะถอนไดเฉพาะกําลังพลและยุทโธปกรณที่มีน้ําหนักเบาเทานั้น
๓) การมีกําลังทางอากาศเหนือกวาขาศึก เฉพาะบริเวณเปนสิ่งที่พึงประสงคเพื่อความสําเร็จในการ
ถอนตัวแบบนี้ กําลังสวนนอยที่มีอยูใกลกับแนวปะทะอาจถอนตัวโดยไมตองมีกําลังทางอากาศเหนือกวาขาศึก
ทั้งนี้ โดยการใชขอไดเปรียบจากความมืดหรือสภาพทัศนวิสัยจํากัดอื่น ๆ
๔) กองรอยที่ถอนตัวทางอากาศเคลื่อนที่ไปยังที่รวมพล ซึ่งอยูขางหลังแนวฝายเดียวกันหรือตรง
ไปยังพื้นที่การรบแหงใหมเลยก็ได
ข. แนวการถอนตัว
๑) ผูบังคับกองรอยวางแผนถอนตัวทางอากาศ โดยมีรายละเอียดมากที่สุดเทาที่เวลาอํานวยให
แผนสวนใหญจะขึ้นอยูกับระเบียบปฏิบัติประจําของหนวย ทั้งเพื่อลดรายละเอียดในคําสั่งลง
๒) ไมวาจะถอนตัวที่ใดสิ่งที่ตองเกี่ยวของคือ ระดับของการเสี่ยงและการถอนตัวทางอากาศเปนสิ่ง
ที่มีความจําเปน แผนการถอนตัวทางอากาศเปนสิ่งที่จะตองทําใหสอดคลองกับแผนการยุทธ
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ค. การปฏิบัตกิ ารถอนตัว
๑) ส วนระวัง ปอ งกั น จะจั ดการคุม ครองให กับ สว นใหญ ในขณะที่กํ าลั ง ส วนนี้ร วมกัน อยู เพื่ อ
เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่รับกลับ และในขณะที่แยกหนวยกันออกมา สวนระวังปองกันนี้อาจจะประกอบดวยกําลัง
หนึ่งหมูจากแตละหมวดปนเล็กหรือกําลังทั้งหมดของหมวด สิ่งที่ตองการมากก็คือความเปนปกแผนของหนวย
ซึ่งจะทําใหการควบคุมและการโตตอบตอการเขาตีมีประสิทธิภาพ ทั้งในระหวางการถอนตัวหรือการปฏิบัติการ
จูโจมในพื้นที่อื่น สวนระวังปองกันนี้จะปฏิบัติหนาที่ระวังปองกันในที่มั่นตั้งรับ และพื้นที่รับกลับตามที่ผูบังคับ
กองรอยกําหนด
๒) การยิง สนับ สนุน การสนับสนุนทางอากาศอยางใกลชิด การใชทุนระเบิด และสิ่ง กีดขวาง
จะตองนํามาใชเพื่อปองกันขาศึกไมใหไลติดตามสวนที่ถอนตัว
๓) ในระหวางการถอนตัวภายใตการกดดันจากขาศึก จะตองเนนในเรื่องการรักษาความลับและ
การปฏิบัติที่แสรงทําใหเหมือนการปฏิบัติจริงใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
๔) เมื่อไปถึงพื้นที่ หนวยจะตองเตรียมการใหเสร็จสมบูรณสําหรับการบรรทุกและแบงพวกการ
บรรทุกไว การบรรทุกทางยุทธวิธีนั้น ความเร็วและขีดความสามารถในการใชเครื่องบินใหเกิดประโยชนสูงสุด
เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
๕) เมื่อสวนใหญของกองรอยถอนตัวเสร็จแลว สวนกําบังจะเริ่มการถอนตัว
-----------------------------------------
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๑. กลาวทั่วไป (General)
ก. การรบหนวงเวลาเปนการปฏิบัติเมื่อหนวยตกอยูภายใตการกดดันของขาศึก โดยยอมเสียพื้นที่เพื่อ
แลกกับเวลา ในขณะเดียวกันกระทําการรบหนวงเวลาใหนานที่สุดและกอใหเกิดการสูญเสียแกขาศึกใหมากที่สุด
อีกดวย โดยไมทําการรบในขั้นแตกหัก การปฏิบัติอาจมุงหมายที่จะบังคับขาศึกใหรวมกําลังเปนเปาหมายของ
อาวุธนิวเคลียร ถึงแมวาหลักการของการปฏิบัติการรบหนวงเวลาไดเนนเพื่อใหไดเวลา โดยไมทําการรบในขั้น
แตกหัก แตกองรอยอาจถูกบังคับใหยอมรับการรบประชิด เนื่องจากสถานการณทางยุทธวิธีเฉพาะแหงก็ได เชน
เมื่อมีความตองการพื้นที่และเวลาที่มีอยูจํากัด และ/หรือเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณใหดีขึ้น
ข. กําลัง ที่ปฏิบัติการรบหนวงเวลาประกอบดวย สวนระวัง ปองกัน สวนรบหนวงเวลาหนา และ
กองหนุน กองรอยปนเล็กทําหนาที่เปนกําลังทุกสวนหรือทําแตเพียงบางสวนก็ได เมื่อหนวยไดรับมอบกวาง
ดานหนามาก กองหนุนของกองพันอาจปฏิบัติหนาที่เปนสวนระวังปองกันดวยก็ได
ค. ภารกิจที่มอบใหกับกําลังรบหนวงเวลาก็คือ การตรึงขาศึกไวขางหนาแนวที่กําหนดไว จนกระทั่งถึง
เวลาที่กําหนดซึ่งหนวยเหนือจะไดแจงการปฏิบัติใหทราบ กําลังรบหนวงเวลาจะปฏิบัติการจากที่มั่นรบหนวง
เวลา ณ ที่มั่นตามลําดับขั้น หรือการรบหนวงเวลา ณ ที่มั่นสลับขั้นก็ได และโดยธรรมดากําลังรบหนวงเวลาจะ
เขาที่มั่นใกลกับสันเนินทางภูมิศาสตรของภูเขาหรือสันเขา
ง. ในระหวางปฏิบัติการรบหนวงเวลา กําลังรบหนวงเวลาจะดํารงการเกาะขาศึกเอาไว แสวงหา
ประโยชนจากสิ่งกีดขวางและใชการยิงระยะไกลใหมากที่สุด ทหารราบยานเกราะสามารถปฏิบัติการรบหนวง
เวลาไดอยางตอเนื่อง อยางไดผลดีกวาทหารราบเดินเทา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ รวมทั้งชนิดและ
ขนาดของหนวยขาศึกดวย
๒. การวางแผนการรบหนวงเวลา (Planning for Delaying Action)
ก. แผนการรบหนวงเวลาจะตองเปนแผนแบบรวมการอยางมากที่สุด แตในการปฏิบัติจะตองแยกการ
ปฏิบัติลงไปจนถึงหนวยต่ําสุด โดยการกําหนดภารกิจเฉพาะให การเคลื่อนยายกําลังรบหนวงเวลาจะตองมีการ
ประสานการปฏิบัติ เพื่อการรักษาความปลอดภัยและความเปนกลุมกอนของหนวยไว มีอยูเสมอที่ผูบัง คับ
กองรอยจะอนุมัติ ใหหนวยปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกตอ กําลัง ขาศึก ซึ่ง การปฏิบัตินั้นจะไม กระทบกระเทือ น
ความสําเร็จภารกิจทั้งมวลของหนวย
ข. โดยปกติคําสั่งของกองพันจะกําหนดที่มั่นรบหนวงเวลาขั้นตนใหแกหนวย (ถาหากกองรอยมิไ ด
ปะทะกับขาศึก) พื้นที่ซึ่งหนวยจะทําการรบหนวงเวลา ระยะเวลาที่กองรอยจะทําการรบหนวงเวลาในที่มั่น
ขางหนาหรือที่มั่นที่กําหนด เวลาถอนตัว ขั้นการปฏิบัติ และที่มั่นรบหนวงเวลาตามลําดับขั้นหรือสลับ
ค. หลั ง จากที่ ไ ด รั บ คํ า สั่ ง ของกองพั น และถ า มี เ วลาผู บั ง คั บ กองร อ ยจะศึ ก ษาภู มิ ป ระเทศพื้ น ที่
ปฏิบัติการอยางละเอียด ที่มั่นรบหนวงเวลาแตละแหงจะตองมีลักษณะดังนี้.๑) มีการตรวจการณและพื้นการยิงดี
๒) มีเสนทางถอนตัวที่มีการซอนพราง
๓) มีสิ่งกีดขวางทางดานหนาและทางปก
๔) มีการซอนพรางในที่มั่นรบหนวงเวลามากที่สุด
๕) มีหวงภูมิประเทศทางกวางอยูขางหนาที่มั่น
ง. ผูบังคับกองรอยจัดกําลังดําเนินกลยุทธ การยิงสนับสนุน และแผนฉากขัดขวางเชนเดียวกับการตั้ง
รับนอกจากนี้แลว ผบ.รอย จะตองวางแผนการถอนตัวเมื่อขาศึกกดดันดวย
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จ. ผูบังคับกองรอยจะกําหนดที่มั่น และพื้นที่รับผิดชอบใหกับหมวด สวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณ
เขตปฏิบัติการของหมวด แบบของการรบหนวงเวลาที่จะใช ที่รวมพลของกองรอย และที่รวมพลของหมวด
เสนทางและลําดับความเรงดวนในการถอนตัว ขั้นการถอนตัวและการสมทบอาวุธสนับสนุน
ฉ. โดยยึดถือคําสั่งของกองรอย และการรักษาภูมิประเทศของตน ผูบังคับหมวดจะกําหนดที่มั่น และ
พื้นที่รับผิดชอบใหกับหมูและกําหนดเสนทางถอนตัว จุดนัดพบและเวลาสมทบของอาวุธสนับสนุน ผูบังคับ
หนวยทุกคนจะตองเตรียมแผนการยิงอยางประณีต รวมทั้ง การยิงของอาวุธเล็ง จําลอง ทั้ง จะตองมั่นใจวามี
อํานาจการยิงอยางเพียงพอไปยังแนวทางเคลื่อนที่ของขาศึกทุกแนวทางที่จะเขามายังที่มั่น จะตองเลือกที่มั่น
สํารองและที่มั่นเพิ่มเติมใหกับหมู และอาวุธประจําหนวยและอาวุธสนับสนุนเพื่อใหมั่นใจวามีความออนตัว และ
สามารถที่จะรวมอํานาจการยิงไปยังขาศึกไดในระยะไกล จะตองวางแผนการถอนตัวโดยใชพลุสัญญาณเอาไว
เมื่อการติดตอทางสายหรือวิทยุไมสามารถติดตอกันได
๓. วิธีการปฏิบัติการรบหนวงเวลา (Conduct) วิธีการปฏิบัติในการรบหนวงเวลามี ๓ วิธี คือ การรบหนวง
เวลาจากที่มั่นขั้นเดียว การรบหนวงเวลาจากที่มั่นตามลําดับขั้น และการรบหนวงเวลาจากที่มั่นสลับขั้น ซึ่งแต
ละวิธีการปฏิบัติการรบหนวงเวลานี้สามารถทีจ่ ะนํามาดัดแปลงเพื่อใหเขากับสถานการณได กําลังรบหนวงเวลา
สามารถที่จะเลือกการปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือสามารถที่จะนําการปฏิบัติทั้งสามวิธีมาผสมผสานกันก็ได
กองรอยปน เล็กอาจจะวางกําลังอยูในที่มั่นตามลําดับขั้นของหมวดตามแนวทางการเคลื่อนที่ที่เปนอันตราย
ในขณะที่กําลังสวนที่เหลือของกองพันทําการรบหนวงเวลาโดยใชที่มั่นสลับขั้นก็ได
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ก. การรบหนวงเวลาจากที่มั่นขั้นเดียว (ตามรูปที่ ๑) ปฏิบัติโดยการยึดที่มั่นแหงเดียวสําหรับการหนวง
เวลา มักใชเมื่อบริเวณพื้นที่ที่จะทําการหนวงเวลานั้นจํากัด เวลาที่จะรั้งหนวงขาศึกมีนอย สภาพภูมิประเทศ
ไมเกื้อกูลใหมีที่มั่นรั้งหนวงที่ดีเกินกวาหนึ่งแหง

FEBA

FEBA

จุดนัดพบ
ของหมู

จุดนัดพบ
ของหมู

จุดนัดพบ
ของหมู

จุดนัดพบ
ของหมู

จุดนัดพบ
ของหมู

จุดนัดพบ
ของหมู

หมวดหนุนสวนกําบังของ
กองรอย ปองกันการถอนตัว
ของหมวดในแนวหนา
จุดนัดพบ
ของหมู

จุดนัดพบ
ของหมู

จุดนัดพบ
ของหมู

ที่รวมพล
ของหมวด

ที่รวมพล
ของหมวด

สวนกําบังของกองพัน
ปองกันการถอนตัวของหมวดหนุน
ของกองรอยในแนวหนา

จุดนัดพบของหมู
อาจใชหรือไมก็ได

ที่ของรวมพลกองรอย

รูปที่ ๑ การรบหนวงเวลาในที่มั่นขั้นเดียว

- ๕๕ -

วิชา การรบดวยวิธีรับและรนถอย ๒

ข. การรบหนวงเวลาจากที่มั่นตามลําดับขั้น (ตามรูปที่ ๒) การรบหนวงเวลาจากที่มั่นตามลําดับขั้นจะ
รวมถึงการทําการรบไปขางหลังจากที่มั่นแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เพื่อตรึงแตละที่มั่นนานเทาที่จะทําได หรือ
ตามระยะเวลาที่กําหนด ในการปฏิบัติการรบหนวงเวลาประเภทนีห้ มวดปนเล็กทั้งหมดจะถูกนําเขาทําการรบใน
แตละที่มั่นรบหนวงเวลาของกองรอย หรือในเขตปฏิบัติการตามแนวขั้นเดียวกันก็ได

รูปที่ ๒ การรบหนวงเวลาในที่มั่นตามลําดับขั้น
๑) การรบหนวงเวลาจากที่มั่นตามลําดับขั้นจะนํามาใชเมื่อเขตปฏิบัติการมีความกวางมากซึ่งกําลัง
ที่มีอยูไมสามารถเขายึดครองแนวที่มั่นมากกวาหนึ่งแนวได ความเสียเปรียบของการรบหนวงเวลาแบบนี้ คือ
การไมมีความลึก มีเวลานอยเพื่อการจัดเตรียมที่มั่นตามลําดับขั้น (นอยกวาการรบหนวงเวลาจากที่มั่นสลับขั้น)
และความเปนไปไดของชองวางระหวางหนวย เมื่อไดรับคําสั่งใหทําการเคลื่อนยาย กองรอยจะผละออกจาก
การรบทําการเคลื่อนยาย และเขายึดที่มั่นที่กําหนดไวตอไป
๒) กําลังสวนหนึ่งของหนวยจะยายที่ตั้งตรงไปยังเขตหลัง เมื่อไดรับคําสั่งใหทําการรบหนวงเวลา และ
เขายึดครองที่มั่นที่กําหนดไวตอไป กําลังสวนที่เหลือจะดํารงการปะทะกับฝายขาศึกระหวางที่มั่นรบหนวงเวลา
ขั้นที่ ๑ และ ขั้นที่ ๒ เมื่อสวนตางๆ เหลานี้ไดเคลื่อนที่ผานพนที่มั่นขั้นที่ ๒ ไปแลว กําลังที่อยูในที่มั่นนั้นๆ จะ
เขาปะทะกับฝายขาศึกในระยะหวัง ผลสูงสุด เมื่อกองรอยไมสามารถที่จะยึดรักษาที่มั่นโดยไมเขาปะทะขั้น
แตกหักไดอีกตอไปแลว กองรอยจะทําการเคลื่อนยายไปยังที่มั่นขั้นตอไปตามคําสั่งของกองพัน
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๓) ถามีความตองการที่จะนําการรบหนวงเวลาที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาใช หรือจําเปนที่จะตอง
ปฏิบัติแลว กองรอยจะรักษาภูมิประเทศไวจนกระทั่ง เผชิญ กับเงื่อนไขที่ไ ดกําหนดไวเพื่อทําการพิสูจนทราบ
ระดับความเสี่ยงสูง หลังจากนั้นกองรอยจะทําการรบหนวงเวลา
ค. การปฏิบัติการรบหนวงเวลา ณ ที่มั่นสลับขั้น (ตามรูปที่ ๓)

รูปที่ ๓ การรบหนวงเวลา ณ ที่มั่นสลับขั้น
๑) การรบหนวงเวลาในที่มั่นสลับขั้นจะตองมีกําลังสองสวน กําลังสวนแรกจะเขายึดที่มั่นรบหนวง
เวลาขั้นตนและทําการรบกับขาศึก ในขณะที่กําลังสวนที่สองจะเขายึดและปรับปรุงที่มั่นรบหนวงเวลาขั้นที่สอง
เอาไว เทคนิคนี้จะนํามาใชเมื่อกองพันปฏิบัติการ เมื่อไดรับมอบกวางดานหนาแคบ และกองรอยอาวุธเบาโดย
ปกติจะทําการรบหนวงเวลาในที่มั่นสลับขั้นเฉพาะเมื่อปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญเทานั้น
๒) เมื่อกองรอยวางกําลัง ณ ที่มั่นรบหนวงเวลาขั้นตน จะใชเทคนิคตามที่กลาวไวในการรบหนวง
เวลาอยางตอเนื่อง เมื่อกองรอยถอนตัวมาถึงที่มั่นขั้นที่สองจะถอนตัวผานหนวย ซึ่งยึดมั่นนี้อยูเพื่อเขาไปยังที่
มั่นขั้นที่สามเลย แลวเริ่มการจัดเตรียมที่มั่นและเขายึดที่มั่นนั้น
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๓) ถาหากกองรอยวางกําลังในที่มั่นขั้นที่สอง กองรอยจะคุมครองการถอนตัวใหกับกําลังสวนแรก
และเขารับผิดชอบการรบหนวงเวลากับขาศึกภายหลังที่กําลังสวนแรกไดถอนตัวผานที่มั่นของตนไปแลว การ
ดําเนินการรบหนวงเวลาจะปฏิบัติซ้ํากันเชนนี้ โดยแตละหนวยสลับกันเขาปะทะขาศึก และรับผิดชอบการรบ
หนวงเวลาใหสําเร็จตามที่หนวยพึงประสงค เมื่อไมมีการปะทะเกิดขึ้น และหนวยจะรับผิดชอบในการปรับปรุง
และยึดที่มั่นเอาไวและสนับสนุนดวยการยิงใหกับหนวยที่ปะทะกับขาศึกในขณะที่ถอนตัว
๔) ผูบังคับกองรอย อาจจะใชหรืออาจจะไมใชกําลังหนึ่งหมวดปนเล็กใหทําหนาที่เปนกองหนุนก็
ได เพราะตามธรรมดากองหนุนจะไมเหลือไวในการปฏิบัติการรบหนวงเวลาแบบนี้ จึงมักจะใหกําลังสวนที่มิได
รบติดพันของกองพันทั้งหมดเขายึดที่มั่นสลับขั้น แตอาจจะนํากําลังนี้มาใชเปนกองหนุนไดเมื่อมีความตองการ
๕) การรบหนวงเวลา ณ ที่มั่นสลับขั้น มีขอดีที่ทําใหมีเวลามากในการปรับปรุงที่มั่นรบหนวงเวลา
การปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ การพักผอนและการผลัดเปลี่ยนกําลังรบ แตอยางไรก็ตามการปฏิบัติแบบนี้ทํา
ใหหนวยมีความลอแหลมตอการโจมตีของอาวุธนิวเคลียร เนื่องจากหนวยจะตองรวมกําลังเปนกลุมกอน และ
ในขณะเคลื่อนที่ผานอีกหนวยหนึ่ง ซึ่งกําลังยึดที่มั่นอยู
-----------------------------------------
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๑. กลาวทั่วไป (General)
ก. การถอยเป น การปฏิบั ติ ก ารรบด ว ยวิ ธี ร น ถอยชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง กํ า ลั ง รบมิ ไ ด ถู ก กดดั น จากข า ศึ ก
ปฏิบัติการถอนตัวตามแผนอยางเปนระเบียบ การถอนตัวจากการรบจะกลายเปนการถอยภายหลังที่กําลังสวน
ใหญไดผละออกจากขาศึกและหนวยไดจัดรูปขบวนเดินทางเสร็จสิ้นแลว
ข. ตามธรรมดากองรอยปนเล็ก จะปฏิบัติการถอยเปนสวนหนึง่ ของกําลังสวนใหญ โดยหนวยจะไดรับ
คําสั่งเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจ เวลา แบบการเคลื่อนยาย เสนทาง และที่หมายการเดิน กองรอยปนเล็กอาจจะ
จัดเปน สวนหนึ่ง ของสวนระวัง ปองกัน หรือเปนกองระวัง หลังกองกระหนาบ หรือสวนลวงหนา หรืออาจจะ
เคลื่อนยายเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญเลยก็ได
๒. การปฏิบัติ (Conduct)
ก. รูปขบวนของกองรอยปนเล็กในการถอย จัดรูปขบวนใหสอดคลองกับภารกิจ ซึ่งจะมีลักษณะคลาย
กับการเคลื่อนที่เขาปะทะ จะตองมีกองระวังหลังที่มีความเขมแข็ง เพื่อใหสามารถใชไดเมื่อการปะทะเกิดขึ้นเชน
ในกรณีที่มีการถอนตัวจากการรบจะตองกระทํากอนการถอยเปนตน
ข. เฮลิคอปเตอร หรือเครื่องบิน อาจจะนํามาใชเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติการถอยโดยเฉพาะ เมื่อการ
ปฏิบัติในพื้นที่ทุรกันดาร
-----------------------------------------
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สารบัญ
หนา
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔
บทที่ ๕
บทที่ ๖
บทที่ ๗

กลาวนําการรบดวยวิธีรับ
การดําเนินการตั้งรับของหมู
การดําเนินการตั้งรับของหมวด
การรบรนถอย
การถอนตัวจากการรบ
การรบหนวงเวลา
การถอย

๑
๑๒
๒๓
๓๔
๓๘
๕๑
๕๗

- ๖๐ -

วิชา การรบดวยวิธีรับและรนถอย ๒

วิชา การรบดวยวิธีรับและรนถอย ๒
หลักสูตรนักเรียนจา พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปที่ ๒

โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
ศูนยการฝก หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
คายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ ชลบุรี
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กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

