
ค ำสั่งกำรรบ 

อ้างอิง นส. 100 – 9 ,แนวสอน รร.ร.ศร 



ค ำสั่งกำรรบ 
COMBAT ORDER 

 เป็นค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทั่วๆไประดับยุทธศาสตร์
,ยุทธการ และระดับยุทธวิธี รวมทั้งการช่วยรบ     
                   ค าสั่งการรบ มี  ๕ ชนิด คือ 
  ก. ค าสั่งยุทธการ 
  ข. ค าสั่งช่วยรบ 
  ค. ค าสั่งเคลื่อนย้าย 
  ง. ค าสั่งเตือน 
  จ. ค าสั่งเป็นส่วนๆ 



ค ำสั่งกำรรบ 
COMBAT ORDER 

 ภำรกิจ มำจำก ผบช. โดย ผบช.จะใหภ้ำรกิจแก่หน่วยรอง 

ได้ ๒ ทำงคือ  
          ๑.ค ำสั่งด้วยวำจำ      ๒.ค ำสั่งลำยลักษณ์อักษร    

 ค ำสั่งด้วยวำจำ  อำจจะสั่งด้วยวำจำ หรือผ่ำนทำงวิทยุ 
และโทรศัพท์ 

 ค ำสั่งลำยลักษณ์อักษร  โดยออกเป็น ค ำสั่งยุทธกำร, 
ค ำส่ังเป็นส่วน ๆ หรือ ค ำสั่งเตือน 



ค ำสั่งเตือน 
Warning Order 

  

 เป็นค าสั่งแจ้งล่วงหน้าถึงการปฏิบัติ และค าสั่งต่างๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติ 
 ค าสั่งนี้มักจะออกในรูปแบบสั้นๆ  ด้วยวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษร 
 เพื่อช่วยให้หน่วยรองมีเวลาในการเตรียมการ ปฏิบัติการ 
 ปกติค าสั่งเตือนไม่มีแบบฟอร์มที่แน่ชัด อาจใช้สั่งการด้วย
วาจาหรือใช้กระดาษเขียนข่าว(สส.๗)ก็ได้  
 



ค ำสั่งเตือน 
Warning Order 

       
  ผู้บังคับหมวดให้ค าสั่งเตือนกับผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับหมวด และ
ผู้ตรวจการณ์หน้า และผู้บังคับหมู่จะใหค้ ำสั่งเตือนกับก ำลังพลภำยใน
หมู่ของตน 
      ค าสั่งเตือนควรจะกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้อย่างน้อย 
             ๑. ภำรกิจหรือลักษณะของกำรปฏบิัติ 
             ๒. ส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ   
             ๓. เวลำที่จะปฏิบัติกำร 
             ๔. เวลำและสถำนที่ส ำหรับให้ค ำสั่งยทุธกำร 
     ข้อควำมต้องกะทัดรัดในภำรกิจและวัตถุประสงค์  
                       ( ใคร,อะไร,เมื่อไร,ที่ไหน,ท ำไม ) 

 



EX.   ค ำสั่งเตือนกรม.ร.เข้ำตี 



                                              วันที่  20  พ.ย. … 
จำก  ผบ.ร้อย. 
ถึง    ผบ.มว. และ ผบ.หน่วยสมทบ 
        ร้อย. 1  เข้ำตี ใน  220600 พ.ย. ..เพื่อเข้ำยึดทม.
เนิน 204  โดยใช้ก ำลัง 2 มว.เป็นกองรบ, 1 มว.เป็น
กองหนุน   
        ให้ทุกหน่วย เตรียมกำรเบิก สป./ยุทโธปกรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนขึ้นไปรับค ำสั่ง 
         ใน 210800 พ.ย. …ให้ ผบ.มว. และ ผบ.หน่วยสมทบ 
ไปรับค ำสั่งฯ ณ ตก.ร้อย. บริเวณ เนินอีแจน( พิกัด ……) 

EX.   ค ำสั่งเตือนกองร้อย 



                                                 วันที่  20 พ.ย. … 
จำก  ผบ.มว. 
ถึง    ผบ.หมู่ ปล. / ผบ.หมู่ ปก. 
        มว.ปล.ที่ … ท ำกำรเข้ำตีโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กองร้อย ใน  220600  มิ.ย. .. เพื่อยึด ทม. เนิน 204 
        ให้ นำยสิบประจ ำหมวด ตรวจสอบอำวุธ / 
ยุทโธปกรณ์และ สป.ที่จะต้อง เบิก-จ่ำยเพิ่มเติมด้วย 
         ให้ ผบ.หมู่ ทุกคน ไปรับค ำสั่งกำรเข้ำตี ใน 211000 
พ.ย.  ณ ตก.มว. บริเวณ เนินอีแจน ใกล้ แนวออกตี 

EX.   ค ำสั่งเตือน มว.ปล.เข้ำต ี



                                                  วันที่  20 พ.ย.…. 
จำก  ผบ.มว. 
ถึง    ผบ.หมู่ ปล. / ผบ.หมู่ ปก. 
        มว.ปล.ที่ … ท ำกำรตั้งรับ ใน 221600  พ.ย. .. 
เพื่อต้ำนทำน และขับไล่ข้ำศึก โดยวำงก ำลังตั้งรับตำม
แนว   ตั้งแต่ ……….. ถึง ……… 
        ทุกหมู่ เตรียมกำรปฏิบัติ เกี่ยวกับ กำรเบิก-จ่ำย 
กระสุน / วัตถุระเบิด เพิ่มเติม จำก ส.ประจ ำหมวด 
        ให้ ผบ.หมู่ ทุกหมู่ ไปรับค ำสั่งฯ ใน 211400  พ.ย. 
.. ณ ตก.มว. ใกล้แนวตั้งรับ บริเวณ….. 

EX.   ค ำสั่งเตือน มว.ปล.ตั้งรับ 



ค ำสั่งเตือน 
ฝึกออกค ำสั่งเตือน 

 “หน่วย ลว.ได้ยืนยันว่าได้พบหน่วยทหารราบยานเกราะของข้าศึก
จ านวน ๑ มว.ตั้งรับอยู่บริเวณเนิน ๑๒๓ พิกัด NR ๑๒๓๔๕๖ มีการขุดหลุม
คล้ายกับจะเตรียมการป้องกันบริเวณทางแยก ในส่วนกองร้อยของข้าศึกอยูท่าง
ทิศ ตต.ที่เนิน ๑๒๕  ไม่มีหน่วยสมทบ 
 มว.๓ ของเราจะเข้าตีใน ๒๒ ๐๖๐๐ พ.ย. ๖๑ เพื่อยึดเนิน ๑๒๓ พิกัด 
NR ๑๒๓๔๕๖ เพื่อยิงสนับสนุนไปยังเนิน ๑๒๕ ในการสนับสนุนกองพันในการเข้าตี  
 ทุกหมู่น าจรวด บี ที อาร ์๔ จ านวน ๔ นัด เพื่อต้านทานยานเกราะและ
หลุมปิด ของข้าศึก 
 ผมจะให้ค าสั่งยุทธการ เวลา ๑๓๐๐ ณ.บก.มว. นปส.ปัจจุบันมีผล
บังคับใช้ ขณะนี้เวลา......................ใครมีอะไรสงสัย 



ค ำสั่งยุทธกำร 
Operation Order 

  

 เป็นค าสั่งที่ใช้ส าหรับปฏิบัติการที่ต้องมีการประสาน 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงใจของ ผบช. ในการด าเนินกลยุทธ
คราวหนึ่ง  
 ค ำสั่งยุทธกำรต้องมีลักษณะชัดเจน,กระทัดรัด และ
มีข้อควำมตรงไปตรงมำ 
   
  



ค ำสั่งยุทธกำร 

วิธีออกค าสั่งยุทธการ  กระท าได้โดย 
 ๑. สั่งกำรด้วยวำจำ 
  ผู้รับค าสั่งต้องบันทึกย่อค าสั่งไว้ มิให้ลืม ผู้สั่งก็สั่ง
ตามบันทึกที่ตนท าไว้ 
 ๒. สั่งโดยบอกให้จด 
  ผู้รับค าสั่งต้องจดบันทึกโดยละเอียดทุกค าพูด 
 ๓. สั่งเป็นลำยลักษณ์อักษร 
  ผบช.จะส่งค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ ผบ.
หน่วยรองของตน 



ค ำสั่งยุทธกำร 

  

 ค าสั่งยุทธการแบบที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่ง
ส่วนส าคัญออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
              ๑. หัวเรื่อง 
               ๒. ตัวเรื่อง 
               ๓. ท้ายเรื่อง 
   



ค ำสั่งยุทธกำร 

หัวเรื่อง 



ค ำสั่งยุทธกำร 

ตัวเรื่อง 



ค ำสั่งยุทธกำร 

ท้ำยเรื่อง 



ค ำสั่งยุทธกำร 

  

 

 การออกค าสั่งยุทธการของ ผบ.หมู่ และ ผบ.มว. ใช้
การออกค าสั่งยุทธการ ด้วยวาจา เป็นหลัก 



ค ำสั่งยุทธกำร 

แบบฟอร์มมาตรฐานของค าสั่งยุทธการ คือแบบข้อเขียน ๕ ข้อ 
  ๑. สถานการณ์ 

  ๒. ภารกิจ 

  ๓. การปฏิบัต ิ

  ๔. การช่วยรบ 

  ๕.การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
 



ค ำสั่งยุทธกำร 
  ๑. สถำนกำรณ ์

     ก.ก ำลังฝ่ำยข้ำศึก จะบอกข่ำวสำรเกี่ยว ก ำลัง ที่ตั้ง 
จุดอ่อนและพฤติกรรมของข้ำศึก 
             ข.ก ำลังฝ่ำยเรำ จะบอกภำรกิจของ  หน่วยเหนือหนึ่ง
ระดับ หน่วยข้ำงเคียง  ทำงซ้ำย ทำงขวำและข้ำงหลัง  โดยใน
ระดับหมวดก็จะบอกในระดับหมวด  และถ้ำในระดับหมู่ก็จะ
บอกเป็นระดับหมู่ 
     ค.หน่วยขึ้นสมทบและหน่วยแยก จะบอกว่ำมีหน่วย
ไหนมำสมทบกับหน่วยเรำ และมีหน่วยใดของเรำที่แยกไปอยู่
กับหน่วยอื่น  ซึ่งจะบอกเวลำใดที่มีผลบังคับไว้ด้วย  ถ้ำไม่มีก็
บอกว่ำไม่มี 



ค ำสั่งยุทธกำร 

  

 

    ๒. ภำรกิจ  จะระบุให้  กะทัดรัด  ชัดเจน  โดย
กล่ำวถึงว่ำ ใคร อะไร เมื่อใด ทีไ่หน ท ำไม หรือ 5 W    
( WHO  WHAT  WHEN  WHERE  WHY ) 
 



ค ำสั่งยุทธกำร 
 ๓.กำรปฏิบัติ  เป็นกำรบอกถึง แนวควำมคิดในกำร
ปฏิบัติตำมแผนด ำเนินกลยุทธและกำรยงิสนับสนุน  ที่จะให้บรรลุ
ภำรกิจ  โดยในข้อนี้จะมีข้อย่อย ดังนี ้

     ก. แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ  

   ๑) เจตนำรมย์ของ ผบช.  กล่ำวถึงควำมต้องกำรของ 
ผบช.ที่จะให้เรำปฏิบัติภำรกิจอย่ำงไร 
  ๒) กลยุทธ  กล่ำวถึง แผนกำรใช้รูปขบวนหน่วยของ
เรำอย่ำงไร ที่จะใช้ในกำรปฏิบัติภำรกิจนี้ 
           ๓) กำรยิง  กล่ำวถึง แผนกำรใช้หน่วยยิงที่เรำมีอยู่
และที่ได้รับกำรสนับสนุน  เพื่อยิงสนับสนุนให้กับหน่วยด ำเนินกล
ยุทธอย่ำงไร 



ค ำสั่งยุทธกำร 

                 

 

  ข. กล่ำวถึงกำรใช้ก ำลังภำยในหน่วยว่ำจะให้
หน่วยไหน  ปฏิบัติภำรกิจอย่ำงไร ( อำจมีมำกกว่ำนี้ขึ้นอยู่
กับขนำดของหน่วย ) 

          ค. ข้อรองสุดท้ำย เป็นกำรมอบภำรกิจให้
กองหนุน 



ค ำสั่งยุทธกำร 

   

       ง. ค ำแนะน ำประสำนกำรปฏิบัติ   ข้อนี้จะเป็น
ข้อย่อย ข้อสุดท้ำย ในข้อ  ๓  กำรปฏิบัติ   โดยจะกล่ำวถึง
รำยละเอียด    ที่จะใช้ร่วมกัน ของ ๒ หน่วยย่อยของตน  
หรือรำยละเอียดที่ใช้ร่วมกันทั้งหน่วย    เช่น   แนวออกตี    
แนวตะลุมบอน    รูปขบวน   เส้นทำง    เวลำออกตี     
กำรปฏิบัติในระหว่ำงกำรเสริมควำมมั่นคงและกำรจัด
ระเบียบใหม ่
 



ค ำสั่งยุทธกำร 

  

  ๔. กำรช่วยรบ  จะบอกข่ำวสำรเกี่ยวกับ
เสบียง  กระสุน   เวชภัณฑ์ กำรปฏิบัติต่อเชลยศึกและอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับกำรธุรกำรและกำรส่งก ำลัง 
 



ค ำสั่งยุทธกำร 

  
 
 ๕.กำรบังคับบัญชำและกำรสื่อสำร   ข้อนี้จะมี
ข้อย่อยอยู่ ๒ ข้อ คือ 
          ก. กำรบังคับบัญชำ จะบอกถึง  ที่ตั้งที่บังคับ
บัญชำ   ที่อยู่ของผบ .หน่วย  มีสำยบังคับบัญชำ
อย่ำงไร ( ค ำสั่งที่ให้ ผบ.หน่วยรองท ำกำรแทนเมื่อไม่
อยู่ ) 
 ข. กำรสื่อสำร จะบอกถึง  ควำมถี่  นำมเรียก
ขำน  สัญญำณ  สัญญำณผ่ำนและประมวลลับ 



ตัวอย่ำงค ำสั่งยุทธกำร 

        ๑.    สถำนกำรณ์ 
     ก. ฝ่ายข้าศึก 
          ข้าศึกมีก าลังประมาณ ……………….. ก าลัง
ดัดแปลงที่มั่นอยู่ที่ บริเวณ ………………………………..   ข้าศึก
สามารถท าการรบได้ทั้งตามแบบและนอกแบบ   มีขวัญต่ า    
เพราะมีขีดจ ากัดในการส่งก าลังบ ารุง   สิ่งบอกเหตุ    คาดว่า
ข้าศึกจะท าการตั้งรับ ณ ที่มั่น 



ตัวอย่ำงค ำสั่งยุทธกำร 

  
  

 ข. ฝ่ายเรา 
                 มว.ปล.ของเรา  เข้าตีใน ………………. เพื่อ
เข้ายึดที่หมาย      
บริเวณ…………………………………….…   ( ชี้ )    เมื่อ
ยึดที่หมายได้แล้ว จะเตรียมการเข้าตีต่อไป เมื่อสั่ง 
                 หมู่ ปล.ที่ ….. เข้าตีโดยเป็นส่วนหนึ่งของ มว.ใน 
…………………… ทางด้าน ………….. ของที่หมาย 
                 หมู่ ปล.ที่ ….. เข้าตีโดยเป็นส่วนหนึ่งของ มว.ใน 
…………………… ทางด้าน ………….. ของที่หมาย 
                  หมู่ ปก.เข้าตีพร้อมกับหมู่ ปล.ที่ …. ทางด้าน 
………………….….. และอยู่ในการควบคุมของ 
…………………….. 
 ค. หน่วยขึ้นสมทบและหน่วยแยก : ไม่มี 



ตัวอย่ำงค ำสั่งยุทธกำร 

  
  

 หมู่ ปก.เข้าตีพร้อมกับหมู่ ปล.ที่ …. ทางด้าน........... 
และอยู่ในการควบคุมของ …………………….. 
 ค. หน่วยขึ้นสมทบและหน่วยแยก : ไม่มี 
๒. ภำรกิจ 
               หมู่ ปล.ของเรา เข้าตีโดยเป็นส่วนหนึ่งของ มว.ใน 
…………. เพื่อเข้ายึดที่หมาย บริเวณ ……………………  
และเตรียมการเข้าตีต่อไป เมื่อสั่ง 



ตัวอย่ำงค ำสั่งยุทธกำร 
  
 
๓.    กำรปฏิบัติ 
 ก.แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ 
   ๑) เจตนำรมณ์  :  ในการเข้าตีครั้งนี้ ผบ.มว.
ต้องการให้ หมู่ ปล.ปฏิบัติการต่อที่หมาย ด้วยความรวดเร็ว 
พร้อมทั้งใช้อ านาจการยิงที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒) กลยุทธ์  :  หมู่ ของเราเป็นหมู่หลักในการเข้าตี
ของ มว. ในการผ่านแนวออกตีจะใช้รูป
ขบวน………………….. จากแนวออกตีไปยังแนวเตรียม
ตะลุมบอน จะเปลี่ยนรูปขบวนตามเหตุการณ์เมื่อสั่ง             
จากแนวเตรียมตะลุมบอนจะปรับเป็นรูปขบวน 
…………………….ในการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมาย เมื่อยึดที่
หมายได้ หมู่ของเราจะเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย 
ทางด้าน …………. ตั้งแต่ ……………………. นาฬิกา 
และจัดยามคอยเหตุ  ๑  แห่ง 
   ๓)กำรยิง  :  ความเร่งด่วนในการยิงสนับสนุน หมู่
ของเราจะได้รับการสนับสนุนเป็นล าดับ ……….. 
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จากแนวเตรียมตะลุมบอนจะปรับเป็นรูปขบวน 
…………………….ในการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมาย เมื่อยึดที่
หมายได้ หมู่ของเราจะเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย 
ทางด้าน …………. ตั้งแต่ ……………………. นาฬิกา 
และจัดยามคอยเหตุ  ๑  แห่ง 
   ๓)กำรยิง  :  ความเร่งด่วนในการยิงสนับสนุน หมู่
ของเราจะได้รับการสนับสนุนเป็นล าดับ ……….. 



ตัวอย่ำงค ำสั่งยุทธกำร 

  
 

              ข.   ชุดยิง ก : เป็นชุดยิง ……… ( หลัก,สนับสนุน ) 
ในการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมาย ทางด้าน ……… ของหมู่ เมื่อ
ยึดที่หมายได้แล้ว เสริมความมั่นคงฯ ตั้งแต่…… นาฬิกา  
จัดยามคอยเหตุ  ๑  นาย ทันทีที่ยึดที่หมายได้ 
              ค.   ชุดยิง ข :    เคลื่อนที่เข้าหาที่หมาย ทางด้าน 
………….. ของหมู่    เมื่อยึดที่หมายได้แล้ว เสริมความ
มั่นคงฯ ตั้งแต่ ……………นาฬิกา จัดยามคอยเหตุ  ๑  นาย 
ทันทีที่ยึดที่หมายได้ 



ตัวอย่ำงค ำสั่งยุทธกำร 

 ง.    ค ำแนะน ำในกำรประสำนงำน 

        ๑) เมื่อผ่านแนวออกตี ไปแล้ว หากพบข้าศึกในเขต
การเคลื่อนที่ให้รีบรายงาน ผบ.หมู่ ทันท ี

                  ๒)ในการเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึก ให้ใช้การก าบังและ
การซ่อนพราง จากลักษณะภูมิประเทศที่ได้เปรียบให้มากที่สุด 

                  ๓)แนวออกตี อยู่ที่บริเวณ …………………… 

                  ๔)สัญญาณผ่านแนวออกตี ใช้ ……………… 

                  ๕)แนวเตรียมตะลุมบอน จะอยู่บริเวณ……… 



ตัวอย่ำงค ำสั่งยุทธกำร 
      ๖)เมื่อยึดที่หมายได้ และเสริมความมั่นคงฯ เรียบร้อย
แล้ว  จะจัดยามระวังป้องกัน ข้างหน้าพื้นที่ของหมู่ ๑ แห่ง โดย
ให้แต่ละชุดยิง หมุนเวียนกัน ตลอด  ๒๔  ชม. 
 ๔. กำรช่วยรบ 
              ก. อาหารมื้อ ……….. รับประทานให้แล้วเสร็จก่อน
เวลา ………….. มื้อต่อไปจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
              ข. ให้ก าลังพลรับกระสุนเพิ่มเติมให้เต็มอัตรายิง พร้อม 
ลข.สังหาร คนละ  ๑  ลูก ให้ หน.ชุดยิง ก ไปเบิกรับจาก บก.มว. 
             ค. ที่ปฐมพยาบาลกองร้อย อยู่ที่ บริเวณ……… 
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         ๕. กำรบังคับบัญชำและกำรสื่อสำร 
          ก. กำรบังคับบัญชำ 
             ๑)  จาก นต. – ทม. ผบ.หมู่ จะเคลื่อนที่อยู่ในพื้นที่
ย่านกลางของทั้ง  ๒  ชุดยิง 
             ๒)  เมื่อยึดที่หมายได้แล้ว ผบ.หมู่ จะอยู่ทาง
ด้านหลังของ ทั้ง  ๒  ชุดยิงเล็กน้อย 
              ๓) ในระหว่างการเข้าตี ถ้า ผบ.หมู่  ไม่สามารถ
ควบคุมหมู่ได้ จะขอมอบให้ หน.ชุดยิง ก ปฏิบัติหน้าที่แทน 
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 ข.กำรสื่อสำร 
       ๑) นปส.และทัศนะสัญญาณที่ก าหนดขึ้นใช้ มีผล
บังคับใช้ตลอดการเข้าตี 
                 ๒) สัญญาณการเข้าตะลุมบอน ใช้……………. 
                 ๓) สัญญาณเมื่อยึดที่หมายได้แล้ว ใช้…………  
    มีใครยังสงสัยการปฏิบัติของหมู่เราบ้าง ขณะนี้เวลา ....... 
      ถ้าไม่มี ให้ทุกคนแยกย้ายไปเตรียมตัวปฏิบัติภารกิจได้ 



ค ำสั่งเป็นส่วนๆ 

 จะกล่ำวถึงเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งแยกมำจำก
ค ำสั่งยุทธกำรที่จะจัดท ำขึ้นภำยหลัง 

 ใช้ในกรณีที่ ผบช.ไม่ต้องกำรให้ทรำบรำยละเอียดของ
ค ำสั่งยุทธกำรทั้งหมด 

 ใช้เมื่อต้องกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำสั่งที่มีอยู่แล้วบำงส่วน 

 จะส่งไปให้หน่วยหนึ่งหรือหลำยๆหน่วย ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพำะเท่ำนั้น  
 



ค ำสั่งเป็นส่วนๆ 

  
  

 ใช้ในสถานการณ์ที่หน่วยต้องการให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติการs
หรือต้องการท าการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว 

 การออกค าสั่งเป็นส่วนๆปกติจะออกในรูปใบแจ้งข่าว(กระดาษเขียน
ข่าว) ซึ่งเขียนย่อตามความจ าเป็น หรือด าเนินการจัดท าตามล าดับหัวข้อ ๕ 
ข้อ ของค าสั่งยุทธการแต่มักไม่กล่าวถึงรายละเอียดทั้งหมด  



ตัวอย่ำงค ำสั่งเป็นส่วนๆ 


