
หมู่ ปล.และ หมู่ ปก.ในการตั้งรับ 
ก.   กล่าวท่ัวไป 
              หมู่ ปล.และ หมู่ ปก. จะไม่ถูกจัดให้ท ำกำรตั้งรับเป็นอิสระ  โดยปกติปฏิบัติกำรตั้งรับในกรอบของ 
มว.ปล.  ดังนั้น หมู่จะต้องปฏิบัติกำรอยู่ภำยในพ้ืนที่ของ มว.  ซึ่งมีกำรวำงแผนกำรยิงและกำรตรวจกำรณ์ไว้
เรียบร้อยแล้ว  หมู่เพียงแต่จัดกำรป้องกันตนเองโดยรอบ และประสำนกำรยิงกับหมู่ข้ำงเคียง  ผบ.หมู่ เพียง
อ ำนวยกำรและด ำเนินกำรใช้อำวุธภำยในหมู่ของตน 
ข.   หมู่ ปล. 
          ๑.    ภารกิจ 
           ภำรกิจของ หมู่ ปล.  ก็เช่นเดียวกับภำรกิจของ มว.ปล.ในแนวหน้ำนั่นเอง และด้วยกำรสนับสนุนจำก
อำวุธยิงอ่ืนๆ เพื่อจะ ยับยั้ง  ข้ำศึกด้วยกำรยิงให้หยุดอยู่ข้ำงหน้ำที่มั่น  และ ผลักดัน  ด้วยกำรรบประชิด ส่วน
ของหมู่ ต้องท ำหน้ำที่ป้องกันอำวุธยิงช่วยภำยในพ้ืนที่ของ มว.  และให้สำมำรถท ำกำรยิงประสำนกำรช่วย  
เหลือกับหน่วยข้ำงเคียง   เมื่อมีควำมจ ำเป็น ผบ.มว.อำจน ำหมู่ ( หรือส่วนหนึ่งของหมู่ )  ไปยังที่มั่นเพ่ิม เติม 
เพ่ือป้องกันปีก หรือด้ำนหลังของพ้ืนที่ตั้งรับของ มว. 
          ๒.    การใช้หมู่ 
                   ก)    ผบ.หมู่ ต้องเลือกท่ีตั้งยิงของ ก ำลังพลแต่ละคนภำยในหมู่ของตน  ต้องเลือกที่มีพ้ืนกำรยิง
ดีที่สุด  ผบ.หมู่ ต้องก ำหนดเขตกำรยิงให้คำบทับกันทุกๆประเภทอำวุธ จนแน่ใจว่ำมีกำรยิงครอบคลุมทั่วพ้ืนที่
กว้ำงด้ำนหน้ำของหมู่  ระยะเคียงระหว่ำงหลุมบุคคล ย่อมแตกต่ำงกันตำมภูมิประเทศ และกำรใช้หลุมบุคคลว่ำ
จะใช้หลุมเดี่ยว หรือหลุมคู่  ระยะห่ำงนี้ควรอยู่ระหว่ำง  ๕ – ๒๐ เมตร     
              - ในภูมิประเทศที่มีกำรปกปิดเป็นอย่ำงดี ระยะเคียงควรเป็น  ๕ เมตร  ระหว่ำงหลุมบุคคลเดี่ยว 
และ  ๑๐ เมตร ระหว่ำงหลุมบุคคลคู่ 
              -  ในภูมิประเทศที่เป็นที่โล่งแจ้ง ระหว่ำงหลุมบุคคลเดี่ยว ควรให้ห่ำงกัน  ๑๐ เมตร และหลุมบุคคล
คู่ควรห่ำงกัน  ๒๐ เมตร 
                  ข)    กำรเลือกว่ำจะใช้หลุมบุคคลเดียวหรือคู่นั้น ขึ้นอยู่กับ ขวัญของทหำรและหลักกำรยิง  
เพรำะเหตุว่ำบุคคลนั้นเป็นกำรขยำยผลในกำรตรวจกำรณ์ได้อย่ำงมิขำดแคลน และให้ดีในเรื่องขวัญของทหำร
มำก ควรใช้หลุมบุคคลคู่เสมอ  หำกสถำนกำรณ์อ ำนวย ให้ ผบ.มว.เป็นผู้ก ำหนดที่มั่นเพ่ิมเติมให้แก่หมู่  ถ้ำหำก
ว่ำต้องกำรจะให้ป้องกันปีกและด้ำนหลังของ มว. 
          ๓.   หน้าที่ของ ผบ.หมู่ 
                   ก)    เมื่อได้รับค ำสั่งกำรตั้งรับจำก มว.  ผบ.หมู่ ก็จะไปตรวจภูมิประเทศที่ตนได้รับมอบ ผบ.
หมู่ จะต้องบันทึกที่ตั้งของหมู่ข้ำงเคียง และอำวุธยิงช่วยอื่นๆ ทั้งจะต้องไปประสำนงำนกับหน่วยนั้นๆ ด้วย แล้ว 
ผบ.หมู่ ก็สั่งกำร ณ พ้ืนที่ที่ได้รับมอบ 
                   ข)    ภำยหลังที่ได้ออกค ำสั่งกำรตั้งรับของหมู่แล้ว   ผบ.หมู่ ก็น ำก ำลังในหมู่ของตนเข้ำที่แต่ละ
คนเป็นรำยบุคคล  ผบ.หมู่ ต้องจัดยำมคอยเหตุอย่ำงน้อยที่สุด ๑ นำย ให้เข้ำในที่ซึ่งสำมำรถตรวจกำรณ์ได้ดี
ที่สุด และให้ทั่วเส้นทำงต่ำงๆ ที่ตรงมำยังพ้ืนที่ของหมู่  ก่อนที่จะเริ่มท ำงำน ผบ.หมู่ ต้องให้ทหำรวำงตัวลงบน
พ้ืนที่ที่จะขุดหลุมบุคคล ต้องให้ทหำรแต่ละคนสำมำรถตรวจกำรณ์ และมีขอบเขตกำรรบได้จริงๆ ณ ที่ ตั้งยิง



นั้นๆ  ผบ.หมู่ จะต้องแน่ใจว่ำ เขตกำรยิงนั้นๆ จะต้องคำบทับกันทุกๆคน รวมทั้งของหมู่ด้วย   ขั้นต่อ ไป  ผบ.
หมู่ ด ำเนินกำรขุดหลุมบุคคล, จัดท ำแผ่นจดระยะ, พรำงและกำรถำกถำงพ้ืนยิง 
                   ค)    ที่อยู่ของ ผบ.หมู่   จะต้องอยู่ในที่ซึ่งตรวจกำรณ์ทั่วทั้งกว้ำงด้ำนหน้ำที่ได้รับมอบ ควบคุม
หมู่ได้ และสำมำรถรักษำกำรติดต่อกับ ผบ.มว.ได้ตลอดเวลำ  ในเหตุกำรณ์ที่ ผบ.หมู่ ไม่อำจตรวจกำรณ์ได้ทั่ว
กว้ำงด้ำนหน้ำ หรือไม่อำจควบคุมหมู่ได้จำกที่อยู่เพียงแห่งเดียว   ผบ.หมู่ ก็ใช้ หน.ชุดยิงในกำรควบคุม หมู่ด้วย 
                   ง)    ในระหว่ำงกำรตั้งรับ   งำนประกำรแรกของ ผบ.หมู่  ก็คือ กำรควบคุมกำรยิงของหมู่   ใน 
กำรตั้งรับระยะประชิดตัวเท่ำนั้นที่ ผบ.หมู่ ต้องท ำกำรยิงด้วย  หน.ชุดยิงท ำกำรยิงเช่นเดียวกับ พล ปล. หรือ
พลยิงลูกระเบิด  และต้องช่วยเหลือ ผบ.หมู่ ในกำรควบคุม 
          ๔.    การระวังป้องกัน 
                  เป็นกำรเพ่ิมเติมควำมรับผิดชอบ  ในกำรระวังป้องกันภำยในหน่วยเท่ำนั้น  เพรำะหมู่ก็เป็นส่วน
หนึ่งในกำรระวังป้องกันของส่วนใหญ่อยู่แล้ว   ภำรกิจในกำรระวังป้องกัน ได้แก่  ที่ตั้งยำมคอยเหตุ,  ที่ฟัง
กำรณ์, ที่ตรวจกำรณ์, หมู่คอยเหตุหรือหมู่ ลว.ติดต่อ 
          ๕.    การติดต่อสื่อสาร 
                   กำรพบปะ เป็นปัจจัยในกำรควบคุมหน่วยของ ผบ.หมู่ ที่ส ำคัญที่สุด  ทัศนะและเสียงสัญญำณ     
( มือและแขนสัญญำณ, พลุสัญญำณ, อำวุธเบำต่ำงๆ หรืออำณัติสัญญำณที่คิดขึ้น ฯลฯ )   ก็น ำมำใช้ได้ตำม
ควำมจ ำเป็น  และตำมท่ีนัดหมำยกันไว้  อำวุธประจ ำกำย อำจใช้ยิงเป็นอำณัติสัญญำณที่ได้นัดหมำยไว้ก่อน 
ค.    หมู่ ปก. 
         ๑.    ภารกิจ 
          ภำรกิจของ หมู่ ปก.  คือ ขยำยอ ำนำจกำรยิงช่วย ( ยิงสนับสนุน ) ให้แก่ มว.โดยใกล้ชิด และต่อเนื่อง 
กัน  ปก.ปฏิบัติกำรอยู่ในที่มั่นของ มว.  เพ่ือที่จะสัมฤทธิ์ภำรกิจด้วยกำรยิง   และยิงฉำกป้องกันขั้นสุดท้ำย 
กำรยิงของ ปก. ได้จัดอยู่ในแผนกำรยิงของกองพัน 
        ๒.    หลักการใช ้
                  ก.)   ปก. ของ มว.ในแนวหน้ำตั้งยิงในวงรอบของ มว.  เพ่ือให้กำรคุ้มครองกันได้กว้ำงขวำงทั่ว
พ้ืนที่ตั้งรับของ มว.  ร่วมแลกเปลี่ยนกำรยิงช่วยซึ่งกันและกัน กับหน่วยข้ำงเคียง  เพ่ือให้ได้รับผลดี ในกำร
สนับสนุนร่วมกัน  ให้มีส่วนในกำรยิงร่วมกันในกำรยิงฉำกป้องกันขั้นสุดท้ำย  หรือกำรยิงอ่ืนๆ ในแผนกำรยิง
สนับสนุน และในที่ซึ่งข้ำศึกรุกเข้ำมำใกล้แนวตั้งรับของ มว.  ผบ.มว.เป็นผู้ก ำหนดที่ตั้งยิงทั่วไป ในแนวยิง
ป้องกันข้ันสุดท้ำย และเขตกำรยิงของ ปก.ทุกกระบอก   ผบ.หมู่ เป็นผู้เลือกท่ีตั้งยิงที่แน่นอนอีกทีหนึ่ง 
                  ข.)    กำรใช้ ปก.  จะต้องใช้เป็นคู่ แยกห่ำงกัน  ๓๐ เมตร เป็นอย่ำงน้อย   ผบ.มว.เป็นผู้ชี้พ้ืน
ที่ตั้งปืนเหล่ำนี้ ให้สำมำรถคุ้มครองเส้นทำงเคลื่อนที่ที่น่ำเป็นอันตรำยแก่ฝ่ำยเรำหรือไม่  ก็ต้องครอบคลุมพ้ืนที่ 
กำรยิงสนับสนุนร่วมกันระหว่ำง ปก.ทุกกระบอก ภำยในพ้ืนที่ตั้งรับของ มว.ย่อมท ำได้เสมอ  ถ้ำมีเ ส้นทำงเข้ำ
หำฝ่ำยเรำมำก จนไม่สำมำรถคุ้มครองได้ด้วย ปก.หนึ่งคู่   ก็อำจแยกใช้ ปก.เป็นกระบอกก็ได้ เพ่ือให้คุ้ม ครอง
ได้เต็มที่หมำย   ผบ.ร้อย. หรือ ผบ.พัน. อำจสั่งให้ ปก.เบำ ใน มว.ปล.ไปท ำงำนในภำรกิจเฉพำะอย่ำง เช่น กำร
แลกเปลี่ยนกำรยิงกับหน่วยข้ำงเคียง เป็นต้น  



                  ค.)    พลกระสุน   เตรียมที่เก็บกระสุน ที่ซึ่งสำมำรถส่งกระสุนอย่ำงต่อเนื่องให้แก่ ปก.ได้ตลอด 
เวลำ  ให้ควำมคุ้มครองแก่พลยิงและพลยิงผู้ช่วย  ทั้งพร้อมที่จะเข้ำทดแทน เมื่อพลยิงหรือพลยิงผู้ช่วยได้รับ
อันตรำยจนไม่สำมำรถท ำกำรยิงได้ 
         ๓.    หน้าที่ของ ผบ.หมู่ 
                   ก.)    เมื่อได้รับค ำสั่งกำรตั้งรับจำก ผบ.มว.แล้ว   ผบ.หมู่ ก็ตรวจภูมิประเทศในบริเวณที่ได้รับ
มอบหมำย   ต้องประสำนกับ ผบ.หมู่ ปล. และอำวุธช่วยอ่ืนๆ ก่อนที่จะเลือกที่ตั้งยิงแท้จริงให้แก่อำวุธของตน  
เสร็จแล้วจึงออกค ำสั่งให้แก่หมู่ ณ บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติกำรของหมู่นั่นเอง 
                   ข.)    หลังจำกท่ีได้ออกค ำสั่งกำรตั้งรับให้แก่หมู่แล้ว   ผบ.หมู่ ก็น ำก ำลังเข้ำที่ตั้งยิงอำวุธแต่ละ
ชนิด  จัดวำงและเตรียมกำรยิงตำมที่ได้รับมอบหมำยเขตกำรยิงไว้แล้ว  ผบ.หมู่ ต้องไปตรวจสอบด้วยตน เอง 
เกี่ยวกับกำรตรวจกำรณ์ และเขตกำรยิง ซึ่งตนได้เลือกที่ตั้งยิง และจัดกำรประสำนงำนกับหน่วย ปล.ไว้แล้ว ว่ำ
ได้ผลเพียงได ในขณะที่เตรียมที่ตั้งยิง  ผบ.หมู่ตรวจสอบกำรยิงฉำกป้องกันข้ันสุดท้ำยของปืนทุกกระบอก 
และรำยงำน ผบ.มว. ถึงเรื่องขยำยอ ำนำจกำรยิงกวำดและพ้ืนที่อันตรำย   ผบ.หมู่ ยังต้องตรวจอัตรำกระสุนขั้น
แรก และก ำกับดูแลในเรื่อง กำรถำกถำงพ้ืนยิง, เตรียมกำรในเรื่องกำรยิงขั้นต้น, ที่ตั้งยิงส ำรองและที่ตั้งยิง
เพ่ิมเติม และต้องท ำแผนบันทึกระยะยิงจำกที่ตั้งยิงทุกแห่งอีกด้วย 
                   ค.)    ผบ.หมู่  จะต้องเลือกและเตรียมกำรในเรื่อง ที่อยู่ของตนเอง  ที่อยู่นี้จะต้องสำมำรถ
มองเห็น ผบ.มว. เพื่อรับค ำสั่งและต้องสำมำรถควบคุมก ำลังของตนได้  หำกเรื่องต่ำงๆเหล่ำนี้ ไม่อำจกระท ำได้
จำก ที่อยู่แห่งเดียว  ผบ.หมู่ ก็ควรควบคุมเฉพำะอำวุธที่ยิงคุ้มครองเส้นทำงเคลื่อนที่ ซึ่งอำจท ำอันตรำยให้หมู่
มำกที่สุดเท่ำนั้น  ส่วนอีกพวกหนึ่งคงอยู่ในควำมควบคุมของพลยิง 
         ๔.    การระวังป้องกัน 
                   กำรระวังป้องกันปืนกล  ประกอบด้วย ทหำรหนึ่งคนเป็นอย่ำงน้อย คอยท ำหน้ำที่แจ้งภัยให้แก่ 
ปก. ให้พร้อมที่จะท ำกำรยิงอย่ำงได้ผลตลอดเวลำ  ยำมคอยเหตุของ หมู่ ปล. ซึ่งจัดที่คอยเหตุทุกหมู่นั้น  ก็ 
อำจแจ้งเตือนกำรเข้ำมำของข้ำศึก ทั้งทำงพ้ืนดินและทำงอำกำศ  เป็นกำรเพ่ิมเติมกำรระวังป้องกันให้แก่ ปก.
อีกด้วย 
ง.    เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง 
       ๑.   ภารกิจ    
              ภำรกิจของ คจตถ. คือ ขยำยกำรป้องกันและต่อสู้รถถังในระยะประชิด ให้แก่ มว.ปล. 

๒. การใช้ 
ผบ.มว.  จะให้ คจตถ. ออกไปอยู่ในส่วนข้ำงหน้ำของพ้ืนที่ตั้งรับ  เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติภำรกิจในกำร

ป้องกันต่อสู้รถถัง  คจตถ.จะได้รับมอบ ทิศทำงยิงหลัก เพ่ือให้สำมำรถคุ้มครองพ้ืนที่ที่เข้ำใจว่ำ รถถังข้ำศึกจะ
เข้ำมำ  พลกระสุนจะต้องวำงตัวอยู่ใกล้ๆ กับที่ตั้งยิง เพ่ือช่วยให้ควำมคุ้มครองแกเพลยิง  เพ่ิมเติมกระสุนและ
ทดแทนพลยิง  เมื่อพลยิงได้รับอันตรำยจนท ำให้ท ำกำรยิงไม่ได้   ที่ตั้งยิง คจตถ.และทิศทำงยิงหลักจะ ต้อง
ประสำนกับอำวุธต่อสู้รถถังอ่ืนๆ ซึ่งตั้งยิงอยู่ในที่มั่นของ มว.ด้วย  หำกข้ำศึกไม่มียำนเกรำะ คจตถ.อำจใช้
ท ำลำยอำวุธยิง และก ำลังข้ำศึกเป็นกลุ่มก้อนได้ 
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