
การปฏิบัติการร่นถอย 
ของ 

หมู่และหมวดปืนเล็กทหารราบ 

รส.7-8, 7-15  และแนวสอน รร.ร.ศร. 



บรรยายโดย 

  

พ.ท.นฤดล รักธรรม 
อาจารย์แผนกวิชาทหารราบ กองวิชาเหล่าก าลังรบ  ส่วนวิชาทหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 



การปฏิบัติการร่นถอย 
      

     คือ    การเคลื่อนย้ายหน่วยลงมาข้างหลัง หรือ    

                               ผละออกห่างจากข้าศึก 

  โดยถูกข้าศึกบีบบังคับ หรือด้วยความสมัครใจ     
            ก่อนการปฏิบัติจะต้องได้รับอนุมัติจาก 

                        ผบ.หน่วยเหนือ ก่อนเสมอ   



การปฏบิตักิารร่นถอย 

ความมุ่งหมายหลัก  
 

        เพื่อรักษาความมั่นคงของอ านาจก าลังรบ 
และ    

    รอกลับมาเป็นฝ่ายรุก เมื่อ..มีโอกาส 
 



การปฏิบัติการร่นถอย 
ความมุ่งหมาย : เพื่อ    
     : ยับยั้ง รั้งหน่วย และหน่วงเหนี่ยวข้าศึกให้ช้าลง 
     : ดึงข้าศึกให้เข้าสู่ที่มั่นที่ไม่เกื้อกูล 
     : น าก าลังทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในพื้นที่อื่น 
     : หลีกเลี่ยงการรบภายใต้สภาพที่เสียเปรียบ 
     : เพื่อให้ได้เวลาโดยไม่ท าการรบแตกหัก 
     : วางก าลังในที่ตั้งแห่งใหม่ ให้สอดคล้องกับหน่วยอื่น 
     : ลดระยะในการส่งก าลังบ ารุง / การสื่อสาร 



การปฏิบัติการร่นถอย 
           แบบของการร่นถอย มี ๓ แบบ 
     1.   การถอนตัว 
  เป็นการใช้ก าลังทั้งหมด หรือ บางส่วนผละออกจากการสู้รบ
    2.   การรบหน่วงเวลา 
      เป็นการใช้ก าลังเข้าต้านทาน ขศ. ..ในระยะเวลาหนึ่ง 
และท าความเสียหายให้ ขศ.มากที่สุด..ไม่รบแตกหัก 
     3.   การถอย 
           เป็นการปฏิบัติที่ก าลัง ไม่มีการปะทะกับ ขศ.  
ถอนตัวตามแผน ที่ฝ่ายเราได้วางไว้ 



การถอนตวั 

    

   “การใช้ก าลังทั้งหมด หรือ บางส่วนผละออกจากการสู้รบ ”    
            แบบการถอนตัว มี  2  แบบ 
            1.   การถอนตัวนอกความกดดัน 
            2.   การถอนตัวภายใต้ความกดดัน 
        



การถอนตัวนอกความกดดัน 
 เป็นการปฏิบัติก่อนจะมีการปะทะกับข้าศึก ปกติจะ
ปฏิบัติในเวลากลางคืน  

ความส าเร็จขึ้นอยูก่ับ : การรักษาความลับ และการลวง 

 การจัดก าลัง  2  ส่วน   :   1.   ก าลังส่วนใหญ่ 
                                   2.   ก าลังส่วนเหลือไว้ปะทะ 
ก าลังส่วนเหลือไว้ปะทะ :  ประกอบก าลังดังนี ้
           ก าลังส่วนด าเนินกลยุทธ์     :  1 / 3  ของทั้งหมด 
           อาวุธยิงสนับสนุนในอัตรา   :  1 / 2  ของทั้งหมด 



การวางแผน 
            ใช้ปัจจัย METT-T 
             พิจารณาระบบสนามรบ 7 ระบบ เพื่อ 
                ก าหนดเขต / พื้นที่ / เส้นทาง / ที่รวมพล 
                ก าหนดมาตรการควบคุม 
              ลว.ตรวจภูมิประเทศ ณ ที่มั่นแห่งใหม่ 
              ผบ.ร้อย. : ควบคุมก าลังส่วนใหญ่ 
             รอง ผบ.ร้อย: เป็น ผบ.ส่วนที่เหลือไว้ปะทะ 
              ผบ.หมู.่ที่เหลือไว้ปะทะ : เป็น ผบ.ส่วนที่
เหลือปะทะ ของ มว. 



การถอนตัวนอกความกดดัน 
. 

 ค าสั่งการถอนตัวนอกความกดดันของ มว . / หมู่ 
ประกอบด้วย   

        ๑.  เวลาในการถอนตัว                              
        ๒.  ที่รวมพลของหมู ่                             
        ๓.  เส้นทางถอนตัว                   

    ๔.  อาวุธสนับสนุน / สมทบ              
            ๕.  ก าลังของส่วนที่เหลือไว้ปะทะ                             
            ๖.  ภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อไป               

                                
 



การถอนตัวนอกความกดดัน 
     ผบ.พัน. : จัดชุดเตรียมสถานที่ ไปลว.ภูมิประเทศ ณ.ที่มั่นแห่ง
ใหม่  ก่อนการถอนตัวจะเกิดขึ้น 
    ชุดเตรียมสถานที่ : ประกอบด้วย 
                           ก าลังพล บก.พัน. 
                      ตัวแทนของแต่ละกองร้อย 
                          รอง ผบ.ร้อย.(ผู้ควบคุม) 
                          จ่ากองร้อย 
                      ตัวแทนของ มว. 
                          รอง ผบ.มว. 
                          พลน าทางของแต่ละมว. 



    ลว.ตรวจภูมิประเทศ ณ ที่มั่นแห่งใหม่ เพื่อ.. 
      เลือกพื้นที่วางก าลัง 
      เลือกที่ตั้งยิงของอาวุธ 
      เลือกที่ตั้งที่ตรวจการณ์ 
      เลือกเส้นทางและที่ตั้งส่วน รวป. 
     เมื่อกองร้อยเคลื่อนที่มาถึงที่มั่นแห่งใหม่ 
      พลน าทางของหมู่ จะน าหมู่ของตนเข้าพื้นที่วางก าลัง 
      รอง ผบ.มว.ชี้แจงรายละเอียดให้ ผบ.มว.ทราบ 
      จ่ากองร้อย ชี้แจงให้ ผบ.ร้อย.ทราบ 

หน้าที่ของชุดเตรียมสถานที ่



การถอนตัวนอกความกดดัน 
              ก าลังส่วนใหญ่ หมู่ และมว.ปล. ถอนตัวพร้อมกัน ตาม
ก าหนดเวลา โดยมี ผบ.หน่วย ควบคุมบังคับบัญชา ปฏิบัติ
ดังนี ้
      ขบวนสัมภาระของหน่วยจะถอนตัวก่อนมืดค่ า 
    เมื่อถึงก าหนดเวลาถอนตัว 
      ทหารทุกคนถอนตัวออกจากที่มั่นตั้งรับไปเข้าที่รวมพล
ของหมู่ 
      หมู่เคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของหมวด 
      หมวดเคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของกองร้อย 
      กองร้อยเคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของกองพันหรือไปยัง 
ทีม่ั่นแห่งใหม่ ตามค าสั่งของ ผบ.พัน. 
 



การถอนตัวของก าลัง        
ส่วนใหญ่ 

( หมู่ที่เหลือไว้ปะทะ ) 

ขยายแนว 

กองร้อย 

หมู ่ หมู ่

หมวด 

หมู ่

ที่รวมพลกองพัน 

ภาพร่างการถอนตัวนอกความกดดัน 



การถอนตัวนอกความกดดัน 
ส่วนที่เหลือไว้ปะทะ 
    ผบ.สลปท.กองร้อย  : รอง ผบ.ร้อย. 
    ผบ.สลปท.หมวด     : ผบ.หมู่ ที่เหลือไว้ปะทะ 
                             : ปกติก าหนดหมู่ในย่านกลาง 
การปฏิบัติของส่วนที่เหลือไว้ปะทะ 
     ปรับการวางก าลงัของ หมู่ ปล.ให้คุ้มครองแนวทางเคลื่อนทีท่ี่เป็นอันตราย
ต่อแนวที่ม่ันตั้งรับ คุ้มครองการถอนตัวของก าลังสว่นใหญ ่
ส่วนที่เหลือไวป้ะทะ : ถอนตัวเมื่อก าลังส่วนใหญ่ของกองรอ้ยถอนตัวถึงที่มั่น
แห่งใหม ่  

 ทหารแต่ละคนผละออกจากที่มั่นเคลื่อนทีไ่ปเข้าทีร่วมพลของหมู่       

           หมู่เคลื่อนทีไ่ปเข้าที่รวมพลของ มว.  

           โดยปกติ : ใช้รูปขบวนแถวตอนในการเคลื่อนที่ 



การถอนตัวของก าลัง                     
ส่วนที่เหลือไว้ปะทะ 

( หมู่ที่เหลือไว้ปะทะ ) 

ขยายแนว 

หมู ่

หมวด 

กองร้อย 

อาจไม่ใช้ก็ได้ 

ที่รวมพลกองพัน 



การถอนตัวนอกความกดดันของกองพัน 

จุดตรวจ 
กรม จต.พัน.หน้า 

จต.พัน.หน้า 

จต.พัน.หนุน 
จย.พัน. 

ขนพร.. 

ขนพร.. 

ขนพร.. 

ขนพร.. 

จย.ร้อย. 

จย.ร้อย. 

จย.ร้อย. 



การถอนตัวใต้ความกดดัน 
 เป็นการปฏิบัติขณะมีการปะทะกับข้าศึก  

              โดยสู้รบพรางถอยพราง 

       การจัดก าลัง : จัดก าลัง เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  1. ส่วนใหญ่ 

    หน่วยในพ้ืนที่การรบหลัก 

  2. ส่วนก าบัง 

   หน่วยในพื้นที่กองหนุน  



การถอนตัวใต้ความกดดัน 
 
 
วิธีการผละออกจากข้าศึก หมวดปืนเล็กมีวิธีการผละ
ออกจากข้าศึกเป็นแบบมาตรฐานอยู่ ๓ แบบ คือ 
 ๑) การลดก าลังในแนวให้เบาบางลง  หมู่ และชุดยิง 
ก าหนดตัวทหารที่จะถอนตัวเป็นคู่ และทีมคู่คุ้มครองการถอน
ตัวของคู่อื่นๆ ขณะก าลังเคลื่อนที่ไปข้างหลัง ในการเคลื่อนที่
ผ่านที่โล่งแจ้งควรใช้ควันช่วยในการซ่อนพรางด้วย 

              ๑.๑  ทหารถือปืนเล็กถอนตัวก่อน 
            ๑.๒  อาวุธประจ าหน่วย ( ค.M.๒๐๓ ) 
            ๑.๓  อาวุธกล / ผบ. หมู่ / หน. ชุด 



ที่รวมพลหมู ่

ปล. ปลก.                 203  ปล.                             ปล.  203              ปลก. ปล.   

ผบ. หน. หน. 

ขนพร. 

แนวขั้น ๒ แนวขั้น ๒ 

แนวขั้น ๑ แนวขั้น ๑ 

ขนพร. 



การถอนตัวใต้ความกดดัน 
 ๒) การถอนตัวเป็นชุด หากการยิงของข้าศึกเบาบาง
ลงจนไม่จ าเป็นต้องค่อยๆ ลดก าลังในแนวตามแบบวิธีแรก 
หรือเมื่อได้ถอนตัวไปข้างหลังไกลพอแล้ว  หมู่ปืนเล็ก
สามารถถอนตัวทีละชุดยิงได้ โดยแต่ละชุดยิงผลัดเปลี่ยนให้
ความคุ้มครองการเคลื่อนที่ซึ่งกันและกัน 
    ๒.๑.  ชุดยิง ก. หรือ ข. ชุดใดชุดหนึ่งถอนเข้าไปที่ตั้งยิงข้างหลัง 

            ๒.๒.  ชุดยิงที่เหลือถอนตามเมื่อชุดแรกเข้าทีต่ั้งยิงข้างหลงัแล้ว 

            ๒.๓.  หมู่ ปก. ถอนตัวสลับเช่นชุดยิงของ ปล. 



ที่รวมพลหมู ่

ปล. ปลก.                 203  ปล.                             ปล.  203             ปลก. ปล.   

ผบ. หน. หน. 

ก ๑ 

ก ๓ 

ข ๒ 

ข ๔ 
แนวขั้น ๒ แนวขั้น ๒ 

แนวขั้น ๑ แนวขั้น ๑ 

ขนพร. ขนพร. 



การถอนตัวใต้ความกดดัน 
 ๓) การถอนตัวเป็นหมู่ หากการยิงของข้าศึกเบาบาง
จนไม่จ าเป็นต้องเคลื่อนที่เป็นชุด หรือเมื่อหมู่ปืนเล็กถอนตัว
ไปข้างหลังไกลพอแล้ว หมวดปืนเล็กสามารถถอนตัวเป็น
หมู่ได้ โดยแต่ละหมู่ผลัดเปลี่ยนให้การคุ้มครองการเคลื่อนที่
ซึ่งกันและกัน 

        ๓.๑.  หมู่ที่รบติดพันน้อย ถอนตัวก่อนพร้อมกันทั้งหมู่ 
        ๓.๒.  หมู่ที่รบติดพันมาก ถอนตัว เมื่อหมู่ที่รบติดพันน้อย เข้าที่มั่นข้าง
หลังและยิงสนับสนุนให ้
        ๓.๓.  ทุกหมู่ น าก าลังเข้าที่รวมพล มว. โดยเร็ว เมื่อผ่านส่วนก าบังแล้ว 



ที่รวมพลหมวด 

จุดนัดพบหมู่ จุดนัดพบหมู่ จุดนัดพบหมู่ 

ขนพร. 

แนวขั้น ๒ แนวขั้น ๒ 

แนวขั้น ๑ แนวขั้น ๑ 

ขนพร. 



การถอนตวัใตค้วามกดดนั 

เมื่อ ผบ.มว.ได้รับค าสั่งเตรียมแล้วปฏิบัติดังนี้ 
         ๑.  ลว. ที่รวมผลของ มว. ที่ ผบ.ร้อย. เลือกให้ 
         ๒.  ลว. เส้นทางจากที่รวมผลของ มว. ไปยัง กองร้อย 
         ๓.  เลือกที่รวมพลให้กับหมู่  ก าหนดเส้นทางให้หมู่ 
         ๔.  ลว.เส้นทางจาก มว.ไปยังหมู่ 
เมื่อ ผบ.หมู.่ ได้รับค าสั่งเตรียมจาก ผบ.มว. แล้วปฏิบัติดังนี้ 
         ๑.  ท าการ ลว.ตรวจพื้นที่รวมพลของหมู ่
         ๒.  ลว.เส้นทางจากที่วางตัวไปยังที่รวมพลของหมู่ 
         ๓.  ลว.เส้นทางจากที่รวมพลของหมู่ไปยังที่รวมพลของ มว. 
         ๔. ให้ทหารภายในหมู่ ลว. เส้นทางจากที่วางตัวไปยังที่รวมพลของหมู่ 

 



การถอนตัวใต้ความกดดัน 
 ค าสั่งการถอนตัวภายใต้ความกดดันฯของ มว . / หมู่ 

                       ประกอบด้วย                        
           ๑.  เวลาในการถอนตัว 
                  ๒.  วิธีการถอนตัว (มี ๓ วิธ)ี 
                  ๓.  จุดนัดพบที่เลือกให้กับหมู ่
                  ๔.  ที่รวมพลของ มว. 
                  ๕.  เส้นทางถอนตัว (ในเขต มว.)  
                  ๖.  การสมทบอาวุธ 
                  ๗.  ภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อไป 

 



ภาพร่างสนามรบของ กองรอ้ย.อวบ.ถอนตวั 

ขนพร. ขนพร. 

ขนพร. ขนพร. 

การถอนตัวนอกความกดดัน การถอนตัวภายใต้ความกดดัน 



การปฏบิตักิารถอนตวัภายใตค้วามกดดนั 



ความหมายการรบหน่วงเวลา คือ 
   “ การปฏิบัติการที่ซึ่งหน่วยจะแลกพื้นที่ เพื่อให้ได้
เวลา และท าการหลีกเลี่ยงการปะทะแตกหัก ” 
แนวความคิดพื้นฐานฯ 
   “ รักษาเสรีของการด าเนินกลยุทธ์ในขณะที่บีบ
บังคับให้ข้าศึกท าการวางก าลังอย่างต่อเนื่องต่อที่มั่น
รบตามล าดับ ” 

การรบหน่วงเวลา 



การรบหน่วงเวลา 
เป็นการหน่วงเหนี่ยวการเคลื่อนที่ของข้าศึกให้ช้าลง 

ด้วยการบังคับให้ข้าศึกต้องปรับก าลังเพื่อการเข้าตี แต่
ก่อนที่ข้าศึกจะสามารถเข้าโจมตีได้ก าลังฝ่ายเราก็จะถอน
ตัวไปยังแนวที่มั่นใหม่แล้ว 

หมู่และหมวดปืนเล็ก ผละออกจากข้าศึกเหมือนกับการ
ถอนตัวภายใต้ความกดดันของข้าศึก เมื่อผละออกจาก
ข้าศึกได้แล้ว หมวดปืนเล็กจะเคลื่อนที่ตรงไปยังที่มั่นใหม่ 
และท าการตั้งรับต่อไป 



การรบหน่วงเวลา 
 หมูแ่ละหมวดปืนเล็ก หน่วงเหนี่ยวการรุกของข้าศึกให้ช้า
ลงด้วยการท าลายขวัญ เพิ่มการสูญเสียก าลังพลและความช ารุด

เสียหายของยุทโธปกรณ์ โดยวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑) ซุ่มโจมตี 

               ๒) ใช้พลซุ่มยิง 
       ๓) ใช้เครื่องกีดขวาง 
  ๔) สนามทุ่นระเบิด ( รวมทั้งสนามทุ่นระเบิดลวง ) 
 ๕) ใช้การยิงของ ป. และ ค. 



     แบบของการรบหน่วงเวลา 

    1.   การรบหน่วงเวลาตามล าดับขั้น 

                  ( การรบหน่วงเวลาในเขต ) 
         2.   การรบหน่วงเวลา ณ ที่มั่นสลับขั้น 
                  ( การรบหน่วงเวลาจากที่มั่นรบ ) 
การปฏิบัติของกองร้อยในการรั้งหน่วง 
ส่งชุดเตรียมที่มั่น ท าการ ลว.เส้นทางและที่มั่นรบที่
เลือกไว้รวมถึงที่ตั้งอาวุธยิงในแต่ละขั้นของที่มั่นรบ 

การรบหน่วงเวลา 



( การรบหน่วงเวลาในที่ม ัน่ตามล าดบัขัน้ ) 

ส่วนระวังป้องกัน 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นที่ 
2 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นที่ 2 

ที่มั่นรบหน่วง
ขั้นต้น 

ที่มั่นรบหน่วง
ขั้นต้น 

ที่รวมพล
กองร้อย 

ส่วนก าบัง 

ส่วนก าบัง 

ที่รวมพล 

ที่รวมพล 

ที่รวมพล 

ที่รวมพล 



( การรบหน่วงเวลาในที่ม ัน่สลบัขัน้ ) 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นต้น 
หน่วย ก 

ที่รวมพล 
ทรพ. ทรพ. 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นที่ 2 
หน่วย ข 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นที่ 2 
หน่วย ข 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นที่ 4 
หน่วย ข 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นที่ 3 
หน่วย ก 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นต้น 
หน่วย ก 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นที่ 3 
หน่วย ก 

ที่มั่นรบหน่วงขั้นที่ 4 
หน่วย ข 

ส่วนระวังป้องกัน 

ที่รวมพล 
ทรพ. ทรพ. 

จุดแยกหน่วย ก 

จุดแยกหน่วย ข 



การถอย 
     เป็นการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายโดยหน่วยไม่ได้ปะทะ
กับข้าศึก หน่วยมีความปลอดภัย และหน่วยได้จัดรูปขบวนการ
เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ความมุ่งหมายเพื่อ : 
      เพิ่มระยะห่างหน่วยเรากับข้าศึก 
      เข้ายึดครองภูมิประเทศท่ีพึ่งประสงค์ 
      ลดระยะทาง สสก ,สสช. 
      เพื่อให้สอดคล้องกับการวางก าลังหน่วยเหนือ 

  
 



       หมู่และหมวดปืนเล็ก ปฏิบัติการถอยเป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยใหญ่  โดย.. 
       ใช้วิธีการเคลื่อนที่ต่างๆที่เหมาะสม 
       ก าลังส่วนที่ไม่ติดพัน เคลื่อนที่ไปข้างหลังใน  
       ลักษณะด ารงความเป็นหน่วยตามการจัด 
       เป็นการปฏิบัติเหมือนกับการเคลื่อนย้ายหน่วย 
       ทางยุทธวิธี 

การถอย 



 

 

 

การจดัก าลงั 

การปฏิบัติ  :  ต้องจัดก าลัง..กองระวังหลัง..ให้มี  

                ความแข็งแรง 

                    :  น ายุทธวิธีการรบหน่วงเวลามาใช้ 

81 

ลว. กองระวังหน้า 

กองกระหนาบ 

กองระวังหลัง 
ส่วนใหญ่ 

ขศ. 




