
 
หมวดปืนเลก็ในแนวหน้าตั้งรับ 

๑.   กล่าวทั่วไป 
               หมวดปืนเล็กในแนวหน้าตั้งรับ  จะได้รับมอบพ้ืนที่การตั้งรับเป็นส่วนหนึ่งของ ร้อย.อวบ.  เพ่ือดัด 
แปลงและท าการตั้งรับ   หมวดจะดัดแปลงพ้ืนที่ที่ได้รับมอบของตน  เพ่ือให้สามารถวางอ านาจการยิงอย่าง
สูงสุด ไปยังทิศทางซึ่งคาดว่าข้าศึกจะเข้าตี  เพ่ือป้องกันปีกและสนับสนุนหน่วยข้างเคียง  ผบ.หมวดประสาน
การใช้หมวดของตนกับหน่วยสมทบและอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของหมวด 
               ก.   ภารกิจ    :  ยับยั้งข้าศึก ด้วยการยิงหน้าที่มั่น    ผลักดันข้าศึก ด้วยการรบประชิด 
               ข.   เส้นแบ่งเขต   เส้นแบ่งเขตนี้จะลากเลยไปข้างหน้าและข้างหลังของขอบหน้าพื้นที่การรบ  
เพ่ือแสดงพื้นทีร่ับผิดชอบของกองร้อยในการตั้งรับ  โดยปกติจะไม่ใช้เส้นแบ่งเขตระหว่างหมวด 
               ค.   จุดประสานงาน  จุดเหล่านี้จะก าหนดขึ้นบนเส้นแบ่งเขต เพ่ือความมุ่งหมาย ๒ ประการคือ 
                       ๑)  ระบุเป็นแนวโดยทั่วไปของขอบหน้าพ้ืนที่การรบ 
                      ๒)  เพื่อให้ ผบ.หน่วยข้างเคียงประสานแผนการตั้งรับ  เพ่ือประกันให้มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
               ง.   ขอบหน้าพื้นที่การรบ คือ แนวซึ่งเกิดจากท่ีมั่นตั้งรับหน้าของหมวดปืนเล็กในขอบหน้าของพ้ืน 
ที่การรบ จะตัดกับเส้นแบ่งเขต ที่จุดประสานงาน 
               จ.   กว้างด้านหน้า  ในภูมิประเทศที่อ านวยให้  หมวดปืนเล็กในแนวหน้าอาจได้รับมอบพื้นที่ต้ัง
รับมีกว้างดา้นหน้าประมาณ  ๗๕๐  เมตร  วางก าลังได้ประมาณ  ๔๐๐  เมตร   พ้ืนที่โล่งแจ้ง  ระยะห่าง
ระหว่างหลุมบุคคลคู่ ไม่ควรไกลเกิน  ๒๐  เมตรและส าหรับหลุมบุคคลเดี่ยว ไม่ควรให้ไกลเกิน  ๑๐  เมตร  
ความลึกของหมวดปืนเล็กในแนวหน้า  อาจไกลได้ตั้งแต่  ๕๐-๒๐๐  เมตร  ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับการตรวจการณ์ และ
พ้ืนยิง,   ลักษณะภูมิประเทศและปัจจัยอื่นๆ  ปัจจัยที่ใช้เป็นเครื่องพิจารณากว้างด้านหน้า และระยะเคียง
ระหว่างที่ตั้งต่างๆ คือ 
                 ๑)   ภารกิจและกว้างด้านหน้าที่กองร้อยและหมวดได้รับ 
                  ๒)   เครื่องกีดขวางที่มีอยู่ 
                  ๓)   ลักษณะภูมิประเทศ 
                  ๔)   ก าลังของหมวดและหน่วยสมทบ 
                  ๕)   ก าลัง, คณุลักษณะและขีดความสามารถของข้าศึก 
            ฉ.   ความลึก  ความลึกของหมวดปืนเล็กในแนวหน้า คือ ระยะระหว่างที่ตั้งจริงของหมู่ กับที่ตั้งเพ่ิม 
เติมของหมู่  ผบ.หมวดเลือกที่ตั้งเพ่ิมเติมของหมู่ และอาวุธประจ าหน่วย  เพ่ือป้องกันต่อสู้รถถังจากทางปีกและ
ข้างหลัง  ความลึกนี้อาจถึงระยะประมาณ  ๕๐-๒๐๐  เมตร  ที่ตั้งเพ่ิมเติมนี้ควรจะมีพ้ืนการยิงดี และมีเส้นทาง
ปกปิดก าบังจากท่ีตั้งยิงจริงไปสู่ได้สะดวก 

๒.   แผนการตั้งรับ 
           แผนการตั้งรับของ ผบ.หมวด ประกอบด้วย  :   

๑) การใช้ก าลังของหมู่ 
๒) การใช้ปืนกลและอาวุธน าวิถีดรากอน 



 

๓) การใช้อาวุธยิงเล็งจ าลอง 
๔) การใช้ทุ่นระเบิดและเครื่องกีดขวาง 
๕) มาตรการระวังป้องกัน 

๖) การเลือกและการปฏิบัติของ ที่บังคับการและที่ตรวจการณ์                                                                                                                                                                                  
                

 
 

การรบด้วยวิธีรับ 
   

            เนื้อหาต่อไปนี้ จะกล่าวตาม ล าดับขั้นตอนของงานในการตั้งรับ ตามท่ีก าหนดไว้ใน รปจ.ของหมวด 

๑.    การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับ 
             ล าดับขั้นตอนมาตรฐานของหมวดปืนเล็กในการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับ ประกอบด้วย การวางแผน  
การตกลงใจ  และการปฏิบัติ   โดยยึดถือเอาตามการตกลงใจในขั้นการปฏิบัติที่ส าคัญ ๆ ของ ผบ.หมวดเป็น
หลัก  ล าดับขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานดังกล่าว ได้แก่ 
                          -   การเตรียมก าลังเข้าท าการรบ 
                          -   การเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่ตั้งรับ 
                          -   การสถาปนาพ้ืนที่ตั้งรับ 
                          -   การค้นหาข้าศึก 
                          -   การเริ่มต้นปะทะหรือตอบโต้การปะทะกับข้าศึก 
                          -   ด าเนินการตั้งรับ 
                          -   การจัดระเบียบใหม่ 
             ก.   การเตรียมก าลังเข้าท าการรบ   ผบ.หมวดได้รับค าสั่งเตือน  หรือค าสั่งยุทธการจาก ผบ.ร้อย. 
แล้วปฏิบัติดังนี้ 
                     ๑)   รีบออกค าสั่งเตือน 
                    ๒)   เริ่มวางแผนขั้นต้น  โดยการประมาณสถานการณ์ และการวิเคราะห์ปัจจัย  METT – T 



 

                    ๓)   หากสามารถท าได้  ผบ.หมวด (และผบ.หมู่ )  ท าการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศพ้ืน
ที่ตั้งรับและเส้นทางไปยังพ้ืนที่ตั้งรับ  การลาดตระเวนดังกล่าวต้องมีชุดระวังป้องกันอย่างน้อยที่สุด  ๒ คน  
การตรวจภูมิประเทศของ ผบ.หมวด จะต้อง 

                           ก)   ด ารงการระวังป้องกันตลอดเวลา 
                           ข)   ตรวจสอบว่ามีท่ีตั้งข้าศึก  หรือร่องรอยการปฏิบัติของข้าศึกที่ผ่านมา  เครื่องกีด
ขวาง  กับระเบิดแสวงเครื่อง หรือมีพ้ืนที่เปื้อนพิษ นชค. หรือไม่ 
                           ค)   ตกลงใจหรือปรับแก้ท่ีตั้งและเขตการยิงของหมู่  ตามที่ก าหนดไว้แล้วในแผนขั้นต้น 
(โดยปกติ ผบ.หมวดจะก าหนดและปรับแก้ท่ีตั้งยิงปืนกล  และอาวุธต่อสู้รถถังด้วย ) ผบ.หมวดอาจปรับแก้แผน
ของตนตามความจ าเป็น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และประเมินค่าปัจจัย  METT – T เพ่ิมเติม 
                           ง)   หลังจากชุดลาดตระเวนของหมวดกลับมาแล้ว  ผบ.หมวดจะจัดตั้งชุดเฝ้าตรวจและ
ชุดน าทาง วางไว้ตามแนวเส้นทางเคลื่อนที่  เพ่ือให้การระวังป้องกัน และน าทางในการเคลื่อนที่เข้าสู่พ้ืนที่  ต้ัง
รับของหมวด 
                   ๔)   จากผลการลาดตระเวน และข่าวสารอ่ืน ๆ ที่ได้รับเพิ่มเติม   ผบ.หมวดจะท าแผนสมบูรณ์  
และออกค าสั่งแก่หน่วยรองต่อไป 
                  ๕)   ผบ.หมู่ทุกคนตรวจ อาวุธ  เครื่องมือสื่อสาร  และชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า มี
ครบและใช้การได้ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย 
                 ๖)   รอง ผบ.หมวดตรวจสอบ สป.๕ , สป.๑   น้ า และ สป.สายแพทย์ที่มีอยู่ และที่ ผบ.หมวด
ก า หนดให้มี ( มว.และหมู่ ปล.ควรวางแผน เบิก – รับ สป.๕ อีก ๑ อัตรามูลฐาน ส าหรับวางไว้บนแนวตั้งรับ ) 
                  ๗)   ทหารทุกคนท าการพรางตนเอง และอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ 
                  ๘)   หมวดท าการซักซ้อมการปฏิบัติ  โดยซักซ้อมกิจส าคัญ ก่อนเป็นล าดับแรก 
                          ก)    ผบ.หมวด ท าการตรวจขั้นสุดท้ายต่ออาวุธ  (ทดสอบการยิงหากท าได้) ยุทโธปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ (รวมทั้งตรวจสอบระบบการติดต่อสื่อสาร ) และตรวจเป็นบุคคล (รวมทั้งตรวจการ
พราง) รอง ผบ.หมวด ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่อง  แผนการบรรทุกเป็นบุคคลของทหาร  เพื่อให้มั่นใจว่า  
ทหารแต่ละคนมีสิ่งของที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ใน รปจ. และไม่มากจนเกินความจ าเป็น 
                         ข)   หากมีการจัดส่วนล่วงหน้า  ผบ.หมวด, รอง ผบ.หมวด และ ผบ.ส่วนล่วงหน้า 
(ตามปกติจะเป็น ผบ.หมู่ ปล.คนใดคนหนึ่ง)  ท าการตรวจการปฏิบัติของส่วนล่วงหน้าและแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์  
เครื่อง มือเครื่องใช้ที่จ าเป็น (เช่น ขาทราย  และหลักเขตการยิง เป็นต้น )  
                   ๙)   หากไม่อยู่ระหว่างเคลื่อนที่  ผบ.หมวดจะเป็นผู้ริเริ่มการเคลื่อนย้ายที่จ าเป็นของหมวด 
            ข.   การเคลื่อนที่ไปยังที่ม่ันตั้งรับ  ใช้หลักพ้ืนฐานของการเคลื่อนย้ายดังนี้ 
                   ๑)   ใช้เส้นทางที่มีการก าบังและซ่อนพราง 
                  ๒)   หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่อาจถูกซุ่มโจมตี 
                   ๓)   เน้นวินัยการพราง การใช้เสียง และแสง 
                  ๔)    ด ารงการระวังป้องกันรอบตัว  รวมทั้งยามเฝ้าตรวจทางอากาศ 
                  ๕)   ใช้รูปขบวนและเทคนิคการเคลื่อนที่ตามปัจจัย  METT – T 



 

            ค.   สถาปนาที่ม่ันตั้งรับ หมวดปืนเล็กหยุดการเคลื่อนที่ก่อนถึงที่มั่นตั้งรับเล็กน้อย โดยใช้ภูมิ
ประเทศที่ให้การก าบังและซ่อนพราง   หลังจากนั้นจัดตั้งชุดระวังป้องกันเฉพาะบริเวณบนแนวที่มั่น 
                  ๑)    ผบ.หมวดและ ผบ.หมู่  พร้อมด้วยชุดระวังป้องกัน (อย่างน้อย ๒ คน) เคลื่อนที่ไปยังชุด

ระวังป้องกันเฉพาะบริเวณบนแนวที่มั่น 
ก) ผู้บังคับหมู่กลับมายังที่ตั้งหมวด  แล้วน าก าลังแต่ละหมู่ปืนเล็กขึ้นไปยังแนวที่มั่นตั้งรับ 

                          ข)  หมวดปืนเล็กเริ่มยึดครองที่มั่นตั้งรับที่ก าหนด  ชุดเฝ้าตรวจ และชุดน าทางน าก าลัง
ของหมวดเข้าสู่ที่มั่น 
                  ๒)   เมื่อวางก าลังในที่ม่ันตั้งรับแล้ว  ผบ.หมวดปืนเล็ก ก ากับดูแลให้หน่วยปฏิบัติตามล าดับ
ความเร่งด่วนของงานที่ก าหนด  นอกจากนั้นแล้ว ผบ.หมวด ควรปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก)  เดินออกไปหน้าแนวถ้าท าได้  แล้วมองย้อนกลับมายังแนวที่มั่นเพ่ือตรวจสอบการพราง 
และพ้ืนที่อับกระสุน  สิ่งส าคัญที่สุดของที่มั่นรบทหารราบคือ  จะต้องไม่ถูกตรวจพบก่อนเวลาอันควร 

ข) เลือกพ้ืนที่ระดมยิงของหมวด 
ค) ตรวจการสร้างลวดหนามและสนามทุ่นระเบิด ให้แน่ใจได้ว่าแนวลวดหนามป้องกันตน 
 
อยู่ห่างจากแนวที่มั่นพ้นระยะขว้างลูกระเบิด และแนวลวดหนามยุทธวิธีวางถัดจากแนวยิงฉาก
ป้องกันขั้นสุดท้ายเข้ามาทางแนวที่มั่นฝ่ายเรา 
ง) ชี้แจงเพ่ิมเติมแก่รอง ผบ.หมวด  เรื่องแผนการส่งก าลังบ ารุง ( รวมทั้งการส่งก าลัง สป. 

เพ่ิมเติม และเส้นทางการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ  )   
จ) ออกค าสั่งสุดท้ายของหมวด (กรณีท่ีมีการแก้ไข ) และตรวจสอบความรู้  ความเข้าใจ 

ของทหาร (ทหารทุกคนต้องทราบหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันที่อยู่ด้านหน้าที่มั่นตั้งรับ เช่น หน่วยลาดตระเวน  
เฝ้าตรวจ ) และเส้นทางที่หน่วยเหล่านั้นจะเคลื่อนที่กลับมา รวมทัง้ต้องทราบสัญญาณและเงื่อนไขต่างๆในการ
เริ่มยิง  การย้ายการยิง  การยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย และการหยุดยิง  การเข้าประจ าที่มั่นส ารอง และที่มั่น
เพ่ิมเติม เป็นต้น 
                  ๓)   หมวดปืนเล็ก ปรับปรุงที่ม่ันตั้งรับอย่างต่อเนื่อง 
             ง.   การค้นหาที่ตั้งข้าศึก  หมวดปืนเล็กจัดตั้งและด ารงจุดตรวจการณ์และท าการลาดตระเวนระวัง
ป้องกันตามท่ี ผบ.ร้อย.ก าหนด  การค้นหาที่ตั้งข้าศึกท าได้โดยการลาดตระเวน   การตรวจการณ์   การเห็น
และการได้ยินของทหารเป็นบุคคล  ด้วยการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจเวลากลางคืน  กล้องส่องสองตาและเชลยศึก 
เพ่ือตรวจจับการเข้ามาของข้าศึก 
            จ.   การปฏิบัติเม่ือปะทะข้าศึก  ทันทีท่ีค้นพบข้าศึก  ผู้บังคับหมวดควรปฏิบัติดังนี้ 

๑)   แจ้งเตือน ผบ.หมู่  รอง ผบ.หมวด และผู้ตรวจการณ์หน้า ที่มาประจ าอยู่ด้วย ให้พร้อมปฏิบัติ 
๒)   รายงานสถานการณ์ให้ ผบ.ร้อย.ทราบ 

                  ๓)   เรียกก าลังพลที่ประจ าที่ตรวจการณ์กลับเข้าท่ีมั่น  แต่ ผบ.หมู่ หรือ ผบ.หมวด  อาจ
ตัดสินใจให้ก าลังพลประจ าอยู่   ณ  ที่ตรวจการณ์ต่อไป  หากยังคงสามารถยิงทางปีกอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ที่ตั้งท่ีตรวจการณ์สามารถให้การก าบัง / ซ่อนพรางได้  และที่ส าคัญคือ หากเรียกก าลังพลกลับเข้าที่มั่น จะเป็น
การเปิดเผยให้ข้าศึกรู้แนวที่มั่นตั้งรับของฝ่ายเรา 



 

๔) ร้องขอและปรับการยิงอาวุธยิงเล็งจ าลอง  เมื่อข้าศึกเข้ามาอยู่ในระยะที่สามารถท าการยิง 
ท าลายได้สูงสุด 

๕) เริ่มท าการยิงอาวุธยิงเล็งตรง  ตั้งแต่ระยะไกล ในเขตของหมวดตามค าสั่งของ ผบ.ร้อย. 
๖) ก าลังพลทุกส่วนกลับเข้าประจ าที่มั่นตั้งรับของตน  และพร้อมรับค าสั่งจาก ผบ.หมวดต่อไป 

            ฉ.   การด าเนินการตั้งรับ ( การต้านทาน )  ผบ.หมวด พิจารณาว่าจะสามารถท าลายก าลังข้าศึกจาก
ที่มั่นตั้งรับปัจจุบันได้หรือไม่ 
                   ๑)   หากค าตอบคือ “ ได้ ” หมวดปืนเล็กจะท าการสู้รบต่อไป 
                           ก)   ผบ.หมวดหรือผู้ตรวจการณ์หน้า  ร้องขอและปรับการยิงอาวุธยิงเล็งจ าลองต่อไป  
ใน ขณะที่ข้าศึกเคลื่อนที่ใกล้เข้ามา หมวดปืนเล็กจะเปิดฉากการยิงเล็งตรงต่อเมื่อข้าศึกเข้ามาอยู่ในระยะยิงหวัง
ผลสูงสุด  โดยเปิดฉากการยิงและรวมอ านาจการยิงในเวลาเดียวกัน เพ่ือจู่โจมต่อข้าศึก อาวุธที่มีระยะยิงไกลจะ
วางแผนการยิง ร่วมกับเครื่องกีดขวาง  เพ่ือท าลายรูปขบวนการเคลื่อนที่  หน่วงเหนี่ยวการเคลื่อนที่ของข้า ศึก
เข้าสู่พ้ืนทีเ่ตรียมท าลาย   ป้องกัน หรือจ ากัดขีดความสามารถของข้าศึก ในการตรวจการณ์  ต่อที่ตั้งหน่วทหาร
ฝ่ายเราให้เหลือน้อยที่สุด และยิงท าลายเมื่อข้าศึกพยายามจะท าการเจาะผ่านเครื่องกีดขวางทางยุทธวิธีของ
ฝ่ายเรา 
                          ข)   ผู้บังคับหน่วยต่าง ๆ ควบคุมการยิงของหน่วย ด้วยค าสั่งยิงมาตรฐาน   พลุสัญญาณ
และสัญญาณต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า  หมวดปืนเล็กเพ่ิมความรุนแรงของอ านาจการยิงโดยการเพ่ิม
อาวุธอ่ืนร่วมท าการยิง  เมื่อข้าศึกเข้ามาอยู่ในระยะยิงของอาวุธเหล่านั่น  ผบ.หมู่ จะสามารถรักษาอัตราการยิง
ภาย ในหมู่ให้ต่อเนื่องได้โดยการจัดทหารเป็นทีมคู่ เพ่ือผลัดเปลี่ยนกันยิงในขณะที่คนใดคนหนึ่งจ าเป็นต้องหยุด
ยิง เช่น ขณะเปลี่ยนซองกระสุน เป็นต้น 
                          ค)  ในการวางอ านาจการยิงและการควบคุม ผบ.หมวดและผบ.หมู่ ควรพิจารณาสิ่งต่าง 
ๆ ดังนี้ 

๑)  ระยะจากอาวุธถึงข้าศึก 
๒)  ล าดับความส าคัญของเป้าหมาย (จะยิงอะไร  ยิงเมื่อไหร่ และยิงท าไม) 
๓) ป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือที่อันตรายที่สุด 
๔) การย้ายการยิง   เพ่ือรวมอ านาจการยิงบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ตามความริเริ่มของ 

หน่วยเอง  หรือตามค าสั่งของหน่วยเหนือ 
๕) ขีดความสามารถของหมวดในการยิงต่อทหารราบยานเกราะที่ลงรบเดินดินด้วย 

การยิงกวาด 
๖) ขีดความสามารถของหมวดในการใช้อาวุธต่อสู้รถถังทางปีก  เพ่ือท าลายยานรบ 

ข้าศึก 
                         ง)   เมื่อข้าศึกเข้ามาใกล้แนวลวดหนามป้องกันตน   ผบ.หมวดจะเริ่มการยิงฉากป้องกัน
ขั้นสุดท้าย   การปฏิบัติต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันดังนี้ 

๑) ปืนกล และอาวุธอัตโนมัติท าการยิงในแนวทิศทางยิงหลัก หรือยิงในแนวป้องกัน 



 

ขั้นสุดท้าย ตามท่ีก าหนดแนวไว้และวางแผนการยิงไว้แล้ว  อาวุธอ่ืน ๆ ท าการยิงในแนวทิศทางยิงหลักที่ก า 
หนดไว้  เครื่องยิงลูกระเบิด M.๒๐๓ ยิงข้าศึกบริเวณพื้นที่อับกระสุน และข้าศึกที่ก าลังพยายามเจาะผ่านแนว
ลวดหนามป้องกันตน 

๒) ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเคลย์โม  และลูกระเบิดขว้าง 
๓)   ร้องขอการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย ให้กับอาวุธยิงเล็งจ าลอง  หากหน่วยเหนือ 

วางแผนไว้ให้ 
                         จ)   หมวดปืนเล็กด าเนินการตั้งรับต่อไปจนกว่าจะผลักดันข้าศึกได้ หรือจนกว่าจะได้รับ
ค าสั่งให้ผละจากการรบ  
                 ๒)   หากค าตอบคือ “ ไม่ได้ ”  ผบ.หมวดปฏิบัติดังนี้ 

ก) รายงานสถานการณ์ให้ ผบ.ร้อย.ทราบ 
                        ข)   ท าการยิงต่อไป หรือเปลี่ยนย้ายที่มั่นของหมวด (หรือหมู่ใดหมู่หนึ่ง/หลายหมู่ภายใน
หมวด ทั้งนี้ตามค าสั่งของ ผบ.ร้อย.เท่านั้น เพ่ือ 
                               ๑)   ท าการยิงภายในที่มั่นของหมวด (พ้ืนที่เตรียมท าลาย / พื้นที่ระดมยิง) 
                            ๒)   เข้าประจ าที่มั่นเพ่ิมเติม 
                            ๓)   เพ่ิมเติมก าลังให้กับส่วนอื่นของกองร้อย 
                              ๔)   ตีโต้ตอบเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเพ่ือแย่งยึดที่มั่นคืน 
                               ๖)   ผละออกจากท่ีมั่นซึ่งไม่สามารถตั้งรับต่อไปได้   ด้วยการยิงประกอบการ
เคลื่อนที่ผละออกจากข้าศึก (ผบ.หมวดจะไม่ผละออกจากที่มั่น  หากพิจารณาเห็นว่าจะท าให้สูญเสียความเป็น
ปึกแผ่นของกองร้อย  การเปลี่ยนย้ายที่มั่นของหมวดหรือหมู่ จะต้องมีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างละเอียด) 
     หมายเหตุ : ในการเคลื่อนที่ผละออกจากท่ีมั่นตั้งรับ หมวดปืนเล็กต้องใช้อ านาจการยิงทั้งสิ้นที่มีอยู่ ทั้งเล็ง
ตรงและเล็งจ าลองท าการยิงกดข้าศึกไว้ให้ได้นานพอที่จะให้หมวดปืนเล็กเคลื่อนที่ออกจากท่ีมั่นได้ทั้งหมด 

๒.   การเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่ 
        ก)   หมวดปืนเล็ก 
               ๑)   จัดส่วนระวงัป้องกันข้ึนใหม่ 
               ๒)  จัดพลประจ าอาวุธที่ส าคัญ 
               ๓)  ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ และเตรียมส่งกลับสายแพทย์ 
               ๔)  ซ่อมเครื่องกีดขวางที่ช ารุดและวางทุ่นระเบิดเคลย์โม   รวมทั้งลวดสะดุดต่าง ๆ ทดแทน 
               ๕)  เฉลี่ยและแจกจ่ายกระสุน และสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
                ๖)  เปลี่ยนที่ตั้งยิงอาวุธส าคัญที่คาดว่าข้าศึกทราบที่ตั้งแล้ว  ระหว่างเข้าตี และปรับเปลี่ยนที่มั่น
ตั้งรับ  เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 
                ๗)  จัดตั้งข่ายการติดต่อสื่อสารขึ้นใหม่ 
                ๘)  เข้าประจ าที่มั่นตั้งรับ  ปรับปรุงหลุมบุคคล  และเตรียมการตั้งรับต่อไป 
         ข)    ผู้บังคับหมู่และหัวหน้าชุดยิง  รายงานสถานภาพกระสุน  ผู้บาดเจ็บ  และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ผู้
บังคับหมวดทราบ 



 

         ค)    ผู้บังคับหมวด 
                 ๑)   สถาปนาสายการบังคับบัญชาขึ้นใหม่ 
                 ๒)  ด าเนินการเรื่องกระสุน  ผู้บาดเจ็บ  และเครื่องมือเครื่องใช้แก่หมู่ปืนเล็ก  และรายงาน

สถานภาพให้ ผบ.ร้อย.ทราบ 
          ง)   รอง ผบ.หมวด  ประสานงานการส่งก าลังเพ่ิมเติม    และก ากับดูแลการปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บ และ
เชลยศึก ให้เป็นไปตามแผน 
          จ)   หมวดปืนเล็กปรับปรุงที่ม่ันต่อไป  รีบจัดตั้งที่ตรวจการณ์  ที่ฟังการณ์ และลาดตระเวนตามแผน 
ที่ได้ก าหนดไว้ก่อนแล้ว 

๓.   การระวังป้องกัน 
            ในการตั้งรับ หมวดปืนเล็กจะพยายามใช้การจู่โจมข้าศึก และจะเริ่มการปะทะในลักษณะขัดขวาง
แผนการปฏิบัติของข้าศึกแต่แรก  เพ่ือให้มาซึ่งการจู่โจม   ทหารราบในแนวที่มั่นตั้งรับต้องไม่ถูกตรวจพบ  หาก
ข้าศึกรู้แนวตั้งรับ ข้าศึกอาจเคลื่อนที่อ้อมผ่าน หรือเข้าโจมตีด้วยก าลังที่มากกว่า หมวดปืนเล็กต้องซ่อนพราง
ที่ตั้งและความเคลื่อนไหวในการดัดแปลงที่ม่ันด้วยเทคนิคการพราง และวินัยการใช้เสียง /แสง หมวดปืนเล็ก
ต้องรับผิดชอบการระวังป้องกันตนเอง นับตั้งแต่จบการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศของ ผบ.หมวดจนกระท่ัง
ถึงด าเนินการตั้งรับ  โดยการลาดตระเวน  จัดตั้งที่ตรวจการณ์  และก าหนดจ านวนก าลังพลที่เข้าประจ าที่มั่น
เร่งด่วน ในขณะที่ก าลังส่วนใหญ่ดัดแปลงที่ม่ันตั้งรับ  

๔.  ที่บังคับการและการติดต่อสื่อสาร 
            ผบ.หมวด จัดตั้งที่บังคับการ ณ จุดที่สามารถมองเห็นและควบคุมหมวดได้ดีที่สุด  ผู้ตรวจการณ์หน้า
และพลวิทยุ/โทรศัพท ์อยู่ประจ า ณ ที่บังคับการด้วย  ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นและควบคุมท้ังหมดจากจุด
เดียว  ผบ.หมวดจะจัดตั้งท่ีบังคับการ ณ จุดที่สามารถมองเห็นและควบคุมการปฏิบัติหลักได้ และจัดตั้งท่ีบังคับ
การส ารองส าหรับให้รอง ผบ.หมวดควบคุม   ส่วนที่เหลือของหมวด  พลเสนารักษ์โดยปกติจะอยู่กับรอง ผบ.
หมวด  ที่บังคับการส ารองอาจได้รับการดัดแปลงให้กว้างขวางพร้อมด้วยที่ก าบังเหนือศีรษะส าหรับผู้ป่วยเจ็บ  
และเก็บกระสุนอัตรามูลฐานเพ่ิมเติมจากท่ีทหารน าติดตัว  ที่รวบรวมเชลยศึก   สิ่งอุปกรณ์พิเศษ  เครื่องมือ
สร้างเครื่องกดีขวาง และท่ีรวบรวมศพ   โดยปกติก็จะตั้งอยู่ใกล้ ๆ ที่บังคับการส ารองด้วย  การติด ต่อสื่อสาร
จากที่บังคับการหมวด ไปยัง กองร้อยใช้โทรศัพท์ (หากมีใน อจย.) และวิทยุ  จากที่บังคับการส า รอง ไปยังที่
บังคับการหมวดใช้โทรศัพท์เป็นหลัก  ภายในหมวดปืนเล็กมีข่ายการติดต่อสื่อสารของตนเองทั้งทางวิทยุและ
โทรศัพท์  
 



 

                
 
๕.   การใช้อาวุธในการตั้งรับ 
              ความส าเร็จของการตั้งรับ  ขึ้นอยู่กับ  การวางก าลังทหาร และระบบอาวุธต่าง ๆ  การที่จะสามารถ
วางระบบอาวุธต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น   ผบ.หนว่ยทุกระดับ จะต้องทราบคุณลักษณะ ขีดความสา  
มารถ และขีดจ ากัดของอาวุธที่มีอยู่   ผบ.หน่วย ควรวางอาวุธยิงไว้ ณ บริเวณท่ีมีการปกปิดก าบังโดยฝ่ายข้า 
ศึกไม่สามารถตรวจการณ์เห็น   และสามารถจู่โจมข้าศึกได้  ด้วยการยิงที่แม่นย า และมีอ านาจการท าลายสูง  
ในการก าหนดที่ตั้งยิง  ผบ.หมวดต้องรู้ก่อนว่าต้องการท าลายข้าศึก ณ บริเวณใด  และต้องการผลการท าลาย
ระดับใด นอกจากนี้ควรรู้ก่อนว่า ก าลังหลักของข้าศึกจะเป็นยานเกราะหรือทหารราบเดินเท้า  หากเป็นยาน
เกราะ ผบ.หมวดต้องวางอาวุธต่อสู้รถถังตามเส้นทางที่คาดว่าข้าศึกน่าจะใช้มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก หากเป็น
ทหารราบเดินเท้า  ต้องวางการยิงปืนกลตามแนวทางเคลื่อนที่ที่คาดว่าข้าศึกน่าจะใช้มากที่สุด เป็นล าดับแรก  
อย่างไรก็ตาม ผบ.หมวดต้องพิจารณาทั้งสองทางและวางแผนวางอาวุธยิงครอบคลุมทั้งยานเกราะและทหาร
ราบเดินเท้า โดยให้เป็นแผนเผชิญเหตุซึ่งกันและกันได้  ผบ.หมู่วางอาวุธยิงอ่ืน ๆทั้งหมด เพ่ือสนับสนุนอาวุธ 
หลักเหล่านี้  โดยให้ครอบคลุมต าบลอับกระสุนและให้ความคุ้มครองอาวุธดังกล่าว เป็นต้น 
              ก.  ปืนกล  เป็นอาวุธหลักของหมวดปืนเล็กที่ใช้ยิงต่อทหารราบเดินเท้าข้าศึก เป็นอาวุธที่มี
ความเร็วในการยิงสูง ด้วยความแม่นย าและอ านาจการท าลายรุนแรงพอที่จะสามารถหยุดการเข้าตี ของข้าศึก
ได้ และสามารถกดดันต่อยานเกราะขนาดเบาท าให้พลประจ ารถต้องปิดฝาป้อม   และต้องปฏิบัติการในสภาพ
จ ากัด  ผบ.หมวด วางการยิงปืนกล เพ่ือ 
                   -    รวมการยิงไปยังบริเวณท่ีต้องการสังหารข้าศึก 
                   -    ยิงผ่านหน้าแนวตั้งรับของหมวด 
                   -    คุ้มครองเครื่องกีดขวางด้วยการยิง 
                   -   ประสานการยิงกับหน่วยข้างเคียง 
                 ๑)   ค าจ ากัดความ ที่เก่ียวกับการใช้ปืนกลในการตั้งรับ 



 

                        ก)   การยิงกวาด  หมายถึง การยิงซึ่งกึ่งกลางของกรวยกระสุนวิถีสูงจากพ้ืนดินไม่เกิน ๑ 
เมตร หรือประมาณระดับเอวคนยืน เมื่อท าการยิงเหนือพ้ืนที่ ซึ่งมีระดับเรียบ หรือเหนือพ้ืนที่ลาด ซึ่งมีค่า
ความลาดสม่ าเสมอ จะสามารถยิงกวาดได้ถึงระยะ ๖๐๐ เมตร 

                       ข)   พื้นที่อับกระสุน หมายถึง  พ้ืนที่ภายในระยะหวังผลสูงสุดของอาวุธ   เครื่องมือเฝ้า
ตรวจ หรือ ผู้ตรวจการณ์หน้า ซึ่งไม่สามารถท าการยิง  เฝ้าตรวจ หรือตรวจการณ์ได้จากต าบลใดต าบลหนึ่งซึ่ง
อาวุธ เครื่องมือตรวจการณ์ หรือผู้ตรวจการณ์หน้านั้น ๆ ตั้งอยู่ เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง  ลักษณะพ้ืนดิน  
ลักษณะของกระสุนวิถี หรือขีดจ ากัดในการเล็งของระบบอาวุธเป็นต้น หมวดปืนเล็กวางการยิงให้ครอบคลุม
พ้ืนที่อับกระ สุนด้วยอาวุธยิงเล็งตรงอ่ืน ๆ M.๒๐๓ อาวุธยิงเล็งจ าลอง หรือเคลย์โม แบบกดระเบิดตาม
เหตุการณ ์นอกจาก นี้ ผบ.หมวด ควรสนธิแผนการยิงเข้ากับระบบเครื่องกีดขวาง ( ลวดหนามและเคลย์โม ) 
บริเวณพ้ืนที่อับกระ สุน และอาจจัดตั้งที่ตรวจการณ์  เพ่ือเฝ้าตรวจพื้นที่อับกระสุนให้กับที่มั่นข้างเคียงด้วยก็ได้ 
                      ค)   แนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย หมายถึง แนวที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือ การยิงสกัดการ
เข้าโจมตีของข้าศึก หากลักษณะภูมิประเทศอ านวย  ผบ.หมวดจะก าหนดให้ปืนกล ๑  กระบอก ท าการยิงฉาก
ป้องกันขั้นสุดท้าย  ๑  แนว   ทันทีท่ีน าปืนกลเข้าท่ีตั้งยิงต้องท าการตรวจแนวยิง เพ่ือหาพ้ืนที่อับกระสุน และ
พ้ืนที่ยิงกวาด โดยให้ทหาร  ๑  คน เดินตามแนวยิงจากปากกระบอกปืนออกไปจนสุดระยะ  
                 ง)   ทิศทางยิงหลัก  หมายถึง ทิศทางที่มีล าดับความเร่งด่วนในการยิงสูง  ก าหนดให้ท าการยิงไป
ยังพ้ืนที่ซึ่งมีพ้ืนการยิงดี  หรือไปยังแนวทางเคลื่อนที่ซึ่งคาดว่าข้าศึกน่าจะใช้ รวมทั้งให้มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันระหว่างหน่วยข้างเคียงด้วย   หากไม่สามารถก าหนดแนวยิงฉากป้องกันข้ันสุดท้ายได้  เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศไม่อ านวย อาวุธจะวางการยิงตามแนวทิศทางยิงหลัก และในระหว่างที่ยังไม่มีเป้าหมาย อ่ืน
ใดเกิดขึ้นนอกแนวทิศทางยิงหลักนี้อาวุธจะยังคงวางการยิงตามแนวนี้ตลอดเวลา 
 

                
 
                                          การหาพื้นที่อับกระสุนตามแนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย 
 
                 ๒)   ปืนกลแต่ละกระบอกจะได้รับมอบ เขตการยิงหลักและเขตการยิงรอง  ซึ่งเขตการยิงของ
แต่ละกระบอกต้องคาบทับกัน และคาบทับกับปืนกลของหมวดข้างเคียงด้วย   พลยิงจะท าการยิงในเขตการยิง
รอง  ต่อเมื่อไม่มีเป้าหมายยิงในเขตการยิงหลัก หรือ เมื่อสั่งเท่านั่น  ในเขตการยิงหลักของปืนกลแต่ละกระ 



 

บอกจะมีแนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย และทิศทางยิงหลักของปืนกลอยู่ในนั้นด้วย  ปืนกลจะวางการยิงตาม
แนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย หรือทิศทางยิงหลักตลอดเวลา เว้นแต่จะต้องหันไปท าการยิงเป้าหมายอื่น  เมื่อ 
ได้รับค าสั่งให้ยิงฉากป้องกันข้ันสุดท้าย  ปืนกลต้องหันกลับมาอยู่ในแนวยิงฉากป้องกันข้ันสุดท้ายหรือทิศ ทาง

ยิงหลัก ทันที 
           ข.  อาวุธต่อสู้รถถัง  โดยปกติหมวดปืนเล็กจะใช้อาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง  หมวดปืนเล็กในหน่วย
ทหารราบบางหน่วยอาจมีอาวุธต่อสู้รถถังอยู่ในอัตรา  และบางครั้งหมวดปืนเล็กอาจได้รับอาวุธต่อสู้รถถังซึ่ง
เป็นอาวุธต่อสู้รถถังขนาดหนักมาให้การสนับสนุน  ในขั้นการวางแผน ผบ.หมวด  พิจารณาภัยคุกคาม  จาก
ยานยนต์ข้าศึก  เพ่ือวางการยิงอาวุธต่อสู้รถถังให้สามารถคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่ของยานยนต์ข้าศึก  และ
พิจารณาพ้ืนการยิง  ความเร็วของยานยนต์  และระยะยิงใกล้สุดของอาวุธต่อสู้รถถังแต่ละชนิดด้วย ผบ.หมวด
เลือกที่ตั้งยิงขั้นต้นและเขตการยิงให้กับอาวุธแต่ละชนิด  รวมทั้งที่ตั้งยิงเพ่ิมเติมด้วย  ผบ.หน่วยยิง ของอาวุธ
เหล่านั้นจะเป็นผู้เลือกที่ตั้งยิงส ารอง  ที่ตั้งยิงแต่ละแห่งควรก าหนดให้สามารถท าการยิงทางปีกได้ และให้มีการ
ก าบังและซ่อนพรางด้วย  ผบ.หมวด อาจสนธิระบบตรวจการณ์จากกล้องเล็งตรวจจับด้วยรังสีความร้อนของ
อาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลางกับแผนการตรวจการณ์ในห้วงทัศนวิสัยจ ากัดก็ได้ 
 

          
 
                                                                  ที่ตั้งยิงอาวุธต่อสู้รถถัง 
 
           ค.  เครื่องยิงลูกระเบิด M.๒๐๓  เป็นอาวุธวิถีโค้งของหมู่ปืนเล็ก  ใช้ส าหรับวางการยิงบริเวณพ้ืนที่อับ
กระสุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่อับกระสุนของปืนกล และก าหนดเขตการยิงให้คาบทับกับเขตการยิงของปืน
เล็กด้วยกระสุน M.๒๐๓ ชนิดระเบิดแรงสูง,สองความมุ่งหมาย  จะใช้ได้ผลดีมากส าหรับท าการยิงยานเกราะ 
ขนาดเบา เช่น BMP – ๑  และ BTR เป็นต้น 
           ง. ปืนเล็กยาว   ผบ.หมู่ก าหนดที่ตั้งยิงและเขตการยิงให้กับพลปืนเล็กแต่ละคนภายในหมู่           
โดยปกติปืนเล็กยาวจะท าการยิงเพ่ือสนับสนุนการยิงของปืนกลและอาวุธต่อสู้รถถัง คุ้มครองเครื่องกีดขวาง  
คุ้มครองช่องว่างระหว่างหน่วยข้างเคียง หรือเพ่ือคุ้มครองการตรวจการณ์ 

๖.  แผ่นจดระยะ 



 

            แผ่นจดระยะ  คือ แผ่นบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการยิงเป้าหมายที่ทราบแล้วล่วงหน้า ภายในเขต
การยิงของอาวุธ  ทั้งในระหว่างทัศนวิสัยดีและจ ากัด พลยิงอาวุธเล็งตรงทุกชนิด เตรียมแผ่นจดระยะจ านวน ๒  
ชุด อยู่ที่ตั้งยิงอาวุธ  ๑  ชุด  และส่งให้ ผบ..หมวด อีก ๑  ชุด  จัดเตรียมทั้งส าหรับที่ตั้งยิงขั้นต้น   ส ารอง 

และเพ่ิมเติม  โดยต้องรีบจัดท าทันทีท่ีน าอาวุธเข้าประจ าที่ตั้งยิงไม่ว่าจะประจ าอยู่  ณ  ที่ตั้งยิงนั้น ๆ เป็นเวลา 
นานหรือไม่ก็ตาม  หรือจะเห็นว่าที่ตั้งยิงนั้น ๆ มีความส าคัญหรือไม่ก็ตาม การท าแผ่นจดระยะส าหรับอาวุธแต่
ละชนิด จะยึดถือตามคู่มือการใช้ของอาวุธชนิดนั้น ๆ  แผ่นจดระยะแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน คือ ส่วนที่ใช้
บันทึกภาพร่างภายในเขตการยิงและส่วนที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างของแผ่นจดระยะที่มีการบันทึกเสร็จเรียบ 
ร้อยแล้วตามรูปที่     เป็นแผ่นจดระยะของปืนกล  และอาวุธต่อสู้รถถังดรากอน  ส าหรับค าแนะน าทั่วไปในการ
บันทึกแผ่นจดระยะเป็นไปตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
            ก.  ข้อมูลส าคัญท่ีต้องบันทึกด้านบนของแผ่นจดระยะมีดังนี้ 
                 ๑)  หมู่ หมวด  กองร้อย ที่สังกัด  
                 ๒)  แนวทิศเหนือแม่เหล็ก เนื่องจากแผ่นจดระยะจะวางอ้างอิงตามลักษณะภูมิประเทศ  จึงควร
แสดงแนวทิศเหนือแม่เหล็กก ากับไว้ด้วย 
           ข.  ลากเส้นเขตการยิงของอาวุธลงในส่วนบันทึกภาพ (ด้านบน)  วาดภาพที่เห็นในภูมิประเทศลงไป
โดยไม่ต้องตรงตามมาตราส่วน  แต่ต้องบันทึกข้อมูลก ากับให้ถูกต้อง 
                 ๑)  วาดภาพสัญลักษณ์ของอาวุธลงตรงกลางของวงกลมวงเล็กสุด 
                ๒)  ลากเส้นเขตการยิงซ้ายสุดและขวาสุด  โดยลากจากจุดในข้อ ๑  พร้อมกับก าหนดอักษร L 
และ R  (มีวงกลมรอบตัวอักษรดังกล่าวด้วย) ก ากับไว้ทั้งซ้ายและขวา 
                 ๓)  วิธีก าหนดระยะให้กับเส้นรอบวงแต่ละเส้นนั้น  ท าได้โดยใช้ลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ไกลจาก
ที่ตั้งยิงมากท่ีสุดเป็นหลักแต่ต้องอยู่ในระยะที่อาวุธยิงถึงได้  หลังจากนั้นกะระยะจากที่ตั้งยิงไปยังจุดนั้นแล้วใช้
เส้นรอบวงแบ่งระยะออกเป็นส่วนๆในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจแบ่งระยะดังกล่าวนี้ออกเป็นถึง ๑๐๐ ส่วน ก็ได้  
จ านวนเส้นรอบวงก็คือ ระยะย่อยท่ีแบ่งระยะทางออกเป็นส่วนๆ แต่ละวงจะแทนระยะต่างๆ จากที่ตั้งยิงออกไป
ต่อจากนั้นก็สามารถเขียนภาพภูมิประเทศต่างๆ ที่เห็นลงไปในแผ่นจดระยะตามระยะที่กะได้จริง โดยเขียนลง
ตรงเส้นรอบวงที่มีระยะตามนั้น 
                 ๔)  บันทึกจุดอ้างอิงเป้าหมาย ลงในเขตการยิง  โดยก าหนดหมายเลขให้พร้อม   เขียนวงกลม
ล้อม รอบหมายเลข  TRP เหล่านั้นไว้ด้วย 
                 ๕)  ลงขอบเขตแสดงพื้นท่ีอับกระสุนภายในเขตการยิง 
                 ๖)  ส าหรับอาวุธต่อสู้รถถัง ลากเส้นแนวและระยะยิงไกลสุดด้วย 
                ๗)  จุดแสดงที่ตั้งยิงอาวุธ  จะก าหนดหมายเลขเป็นล าดับสุดท้าย การระบุที่ตั้งจะระบุด้วยเลข
พิกัด ๖  หลัก  แต่หากไม่มีลักษณะภูมิประเทศท่ีเด่นชัดที่สามารถอ้างอิงได้  ให้ระบุที่ต้ังด้วยเลขพิกัด  ๘  หลัก 
           ค.  ส่วนบันทึกข้อมูล  มีวิธีการบันทึกดังนี้ 
                 ๑)  ระบุประเภทของที่ตั้งยิง  โดยให้ระบุว่าเป็นที่ตั้งยิงหลัก  รอง  หรือเพ่ิมเติม 
                ๒)  วัน  ให้ระบุวัน และเวลาที่บันทึกแผ่นจดระยะแล้วเสร็จ 
                ๓)  อาวุธ ระบุชนิดอาวุธที่จะใช้ยิง 
                ๔)  แต่ละเส้นรอบวง  มีระยะห่างกันเท่าไหร่  ให้ระบุหน่วยเป็นเมตร 



 

                ๕)  ล าดับ เริ่มต้นจากเขตการยิงซ้ายสุด   ขวาสุด   จุดอ้างอิงเป้าหมายและจุดอ้างต่าง ๆ เรียง
ตามหมายเลขที่ก ากับจุดเหล่านั้นอยู่ 
                ๖)  ทิศทางยิง/ ความเบี่ยงเบน   ทิศทางให้ระบุเป็นองศา  ความเบี่ยงเบนให้ระบุเป็นมิลเลียม 

                ๗)  ความสูงต่าง ๆ ระบุเป็นมิลเลียม 
                ๘)  ระยะทาง   ระบุเป็นเมตรจากท่ีตั้งยิงไปยังเขตการยิงทางซ้าย  ขวา   จุดอ้างอิงเป้าหมาย  
และจุดอ้างต่าง ๆ    
                ๙)  กระสุน  ระบุชนิดกระสุนที่จะใช้ 
                ๑๐)  ลักษณะเป้าหมาย  ระบุรายละเอียดของเป้าหมาย เช่น เพิงพัก พุ่มไม้  ยอดเนิน เป็นต้น 
                ๑๑)  หมายเหตุ  จุดอ้างอิงที่ตั้งอาวุธ  (weapon  reference  point) และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ 
ที่เพ่ิมเติมจะบันทึกลงในช่องนี้ 
 



 

              
 

รูปที่ ๒-๔๐ ตัวอย่างแผ่นจดระยะ ปก.ที่บันทึกรายการต่างๆเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

๗.  ประเภทของที่มั่นตั้งรบั 



 

          ที่ม่ันตั้งรับ  แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ที่ม่ันที่ม่ันหลัก ส ารอง  และท่ีม่ันเพิ่มเติม ทุกที่มั่นควรมี
การตรวจการณ์ และพ้ืนการยิงครอบคลุมเขตรับผิดชอบของอาวุธหรือของหมวด ควรเป็นที่ที่สามารถแสวง
ความได้เปรียบจากลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติในการก าบังและซ่อนพราง   ตั้งแต่ทหารยังไม่ได้เริ่มลง

มือท าการพราง  ทหารแต่ละคนสามารถเพ่ิมความได้เปรียบในการเตรียมที่มั่นได้   ด้วยการใช้เส้นทางที่มีการ
ก าบัง ปกปิด การติดต่อสื่อสาร และซ่อนพรางหลุมบุคคล  ด้วยการใช้ควัน  หรือด้วยการวางแผน  และซักซ้อม
การเปลี่ยนย้ายที่มั่นตั้งรับแห่งใหม่ด้วยการยิงและการด าเนินกลยุทธ์  
 

                          
 

ความสัมพันธ์ระหว่างท่ีม่ันตั้งรับชนิดต่าง ๆ 
 
           ก.  ที่ม่ันตั้งรับหลัก  คือ ที่มั่นซึ่งทหารแต่ละคน  พลประจ าปืน  หรือทั้งหน่วยจะใช้ปฏิบัติการตั้งรับ
ให้บรรลุภารกิจได้ดีที่สุด 
            ข.  ที่ม่ันส ารอง  หมายถึง ที่มั่นซึ่งทหารแต่ละคน  พลประจ าปืน หรือทั้งหน่วยสามารถท าการตั้งรับ
ได้ครอบคลุมเขตรับผิดชอบเดิมเหมือนที่มั่นตั้งรับหลัก ที่มั่นส ารองจะใช้เมื่อต้องการพักก าลังพล และ/หรือ 
เพ่ือการปรนนิบัติบ ารุง สป. หรือเพ่ือเพ่ิมปัจจัยการจู่โจมในการตั้งรับ 
            ค.  ที่ม่ันเพิ่มเติม  หมายถึง ที่มั่นที่ดีที่สุดต่อการบรรลุภารกิจ  ซึ่งจะไม่สามารถกระท าได้จากท่ีมั่น
หลัก  หรือที่ม่ันส ารอง  โดยปกติ ผบ.หมวดจะก าหนดที่มัน่เพ่ิมเติม  เพ่ือคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่อ่ืน และเพ่ือ
คุ้มครองปีก และด้านหลังของหมวด 

๘.  ที่มั่นตั้งรับของหมู่ปืนเล็ก 
          โดยทั่วไปแล้ว หมู่ปืนเล็กสามารถวางก าลังตั้งรับได้กว้างประมาณ  ๑๐๐  เมตร   และจากที่มั่น
ดังกล่าวนี้จะสามารถรับผิดชอบกว้างด้านหน้าได้ประมาณ  ๒๐๐ ถึง  ๒๕๐ เมตร  ระยะห่างระหว่างหลุม
บุคคลควรจะประมาณ  ๒๐ เมตร (เพ่ือชดเชยความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยต่างๆ ของภูมิประเทศควรก าหนด
ระยะที่แน่ นอนจริงๆ บนพื้นดินด้วยการวัดให้ห่าง ๒๕ เมตร)   แต่ละท่ีมั่นควรได้รับการคุ้มครองด้วยการตรวจ
การณ์และการยิงจากที่มั่นอ่ืน ๆ อย่างน้อย  ๒ ที่มั่น   ส าหรับหลุมบุคคลเดี่ยวควรลดระยะห่างระหว่างหลุมลง
มาเท่าที่ทั้งหมู่ยังคงรับผิดชอบกว้างด้านหน้าเท่ากับหลุมบุคคลคู่  อย่างไรก็ตามระยะห่างระหว่างที่ม่ันภายใน



 

หมู่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัย  METT – T ของ ผบ.หมู่ ข้อพิจารณาระยะห่างระหว่างที่ม่ันภายในหมู่ มี
ดังนี้ 
            ก.  ความกว้างเขตการตั้งรับของหมู่  ซึ่งจ าเป็นต้องวางการยิงให้ครอบคลุม 

            ข.  การระวังป้องกัน  การแทรกซึมของข้าศึกสู่แนวตั้งรับ 
            ค.  การป้องกันอันตรายจากลูกระเบิดขว้างของข้าศึก หากข้าศึกสามารถเข้ายึดหลุมบุคคลข้างเคียง
ได้ 

๙.  ที่มั่นตั้งรับของหมวด 
            ผู้บังคับหมวดก าหนดที่ตั้งยิงหลัก รวมทั้งเขตการยิงหลักให้กับปืนกลและอาวุธต่อสู้รถถัง  และต้อง
ตรวจแนวยิงของอาวุธดังกล่าวด้วยตนเองด้วย กับต้องก าหนดที่มั่นตั้งรับหลักและเขตการยิงหลักให้กับหมู่ปืน
เล็กด้วย  โดยปกติผู้บังคับหมู่จะก าหนดที่มั่นส ารองของหมู่แต่ต้องให้ผู้บังคับหมวดอนุมัติก่อน  ที่มั่นของหมู่
ต้องสามารถยิงได้ครอบคลุมเขตการยิงของหมู่และให้ทาบทับกับเขตการยิงของหมู่ข้างเคียงด้วย  หมู่ที่อยู่ทาง
ปีกต้องวางการยิงให้ทาบทับกับหมวดข้างเคียงด้วย  ผู้บังคับหมวดจะก าหนดที่มั่นเพ่ิมเติมด้วยหากจ าเป็น หรือ
อาจวางก าลังที่มั่นหมู่ปืนเล็กในทางลึกด้วย  เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึ้น 
 

              
ที่ม่ันตั้งรับของหมู่ปืนเล็ก                                    ที่ม่ันตั้งรับของหมวด 

 

๑๐.  ภาพสังเขปแสดงเขตการตั้งรับ   
            ผบ.หน่วยทุกระดับ ต้องจัดท าภาพสังเขปแสดงเขตรับผิดชอบในการตั้งรับ  ตามแผนการตั้งรับของ
ตน  ส าหรับอาวุธประจ าหน่วยจะใช้ภาพสังเขปจากแผ่นจดระยะของพลยิงอาวุธนั้นๆ เป็นผู้จัดท า 
              ก.  ภาพสังเขปแสดงเขตการตั้งรับของหมู่    ผบ.หมู่ จัดท าภาพสังเขปเพ่ือช่วยในการวางแผนตั้งรับ
และควบคุมการยิง โดยจัดท าจ านวน  ๒ ฉบับ  ๑  ฉบับส่งให้ ผบ.หมวด อีก ๑ ฉบับเก็บไว้กับตัวเอง  ควรจ
ก าหนดไว้ใน รปจ.ว่า จะให้ส่งภาพสังเขปนี้เมื่อไหร่หลังจากที่เข้าประจ าที่มั่นแล้ว  ภาพสังเขปควรแสดงสิ่ง  
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้              
                 ๑)  นามหน่วย  หมู่ และหมวด 
              ๒)   ตัวเลข หมู่วัน/เวลา 
              ๓)   แนวทิศเหนือแม่เหล็ก 



 

                ๔)   ลักษณะภูมิประเทศส าคัญภายในเขตและระยะทาง 
                ๕)   ที่มั่นตัง้รับหลักแต่ละแห่ง 
                ๖)   ที่มั่นส ารอง และท่ีมั่นเพ่ิมเติม 

                ๗)   เขตการยิงหลัก และเขตการยิงรองของแต่ละที่ม่ัน 
                ๘)   แนวแสดงระยะยิงไกลสุด 
                ๙)   แนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายหรือทิศทางยิงหลักของปืนกล 
              ๑๐)   ที่ตั้งยิงอาวุธต่อสู้รถถังและเขตการยิง 
              ๑๑)   ชนิดของอาวุธในแต่ละท่ีมั่น 
             ๑๒)  ที่ตรวจการณ์และที่มั่นของผู้บังคับหมู่ 
             ๑๓)   พ้ืนที่อับกระสุน  และต าบลยิงของ M.203 
             ๑๔)   ที่ตั้งของเครื่องมือตรวจการณ์เวลากลางคืน 
             ๑๕)   ที่ตั้งของเครื่องกีดขวาง ทุ่นระเบิด และทุ่นระเบิดแสวงเครื่อง 
 

       
 

ภาพสังเขปแสดงเขตการตั้งรับของหมู่ 
        
           ข.  ภาพสังเขปแสดงเขตการตั้งรับของหมวด  ผบ.หมวด ตรวจสอบแผ่นจดระยะและภาพสังเขปแสดง
เขตการตั้งรับของหมู่ หากตรวจพบช่องว่างหรือข้อผิดพลาดในแผนการยิง  จะต้องปรับ ที่ตั้งอาวุธ หรือ เขการ
ตั้งรับตามความจ าเป็น  หากพบพื้นที่อับกระสุนต้องท าการคุ้มครองด้วยทุ่นระเบิด  M.๒๐๓  หรืออาวุธวิถีโค้ง  
ผบ.หมวด จัดท าภาพสังเขป  ๒ ฉบับ  ส่งให้ ผบ.ร้อย. ๑ ฉบับ  และเก็บไว้ใช้  ๑ ฉบับ  ภาพสังเขปของหมวด  
แสดงสิ่งต่าง  ๆ ดังนี้ 
               ๑)   เขตการยิงของหมู่ 
                ๒)   ที่ตั้งยิงและเขตการยิงของปืนกลและอาวุธต่อสู้รถถัง พร้อมด้วยแนวยิงฉากป้องกันขั้น
สุดท้าย  และทิศทางยิงหลักของอาวุธอัตโนมัติ  ปืนกล และจุดอ้างเป้าหมายส าหรับอาวุธต่อสู้รถถัง 
                ๓)   เส้นแสดงระยะยิงไกลสุดของอาวุธต่อสู้รถถัง 
                ๔)   ทุ่นระเบิด เคลย์โม  และเครื่องกีดขวาง 



 

                ๕)   แผนการยิงอาวุธเล็งจ าลองภายในเขตตั้งรับของหมวด  ( ต าบลยิงและฉากการยิงป้องกันข้ัน
สุดท้าย ) 
                ๖)   ที่ตรวจการณ์ และเส้นทางลาดตระเวน (ถ้ามี) 

                ๗)   ที่บังคับการหมวด 
                ๘)   นามหน่วย หมวด และกองร้อย 
                ๙)   ตัวเลข หมู่วัน/เวลา 
              ๑๐)   แนวทิศเหนือแม่เหล็ก 
              ๑๑)   ต าบลรวบรวมผู้บาดเจ็บ 
             ๑๒)   ที่ตั้งเครื่องมือตรวจการณ์เวลากลางคืน / กล้องตรวจการณ์ด้วยรังสีความร้อน  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแผนการระวังป้องกันในห้วงทัศนวิสัยจ ากัด 
             ๑๓)   แผนปรับการวางก าลังในห้วงทัศนวิสัยจ ากัด  เพ่ือให้ยังคงสามารถท าการยิงครอบคลุมต าบล
ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
 

    
                     

ภาพสังเขปแสดงเขตการตั้งรับของหมวดปืนเล็ก 
 

๑๒.  มาตรการควบคุมการยิง 
          โดยปกติแล้วอาวุธต่อสู้รถถังทุกชนิด (เว้นอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบา LAW) จะวางแผนการใช้ในระดับ
กองพัน   ผบ.หน่วยเพียงคนเดียว ( คนใดคนหนึ่ง ) จะควบคุมการยิง ของอาวุธต่อสู้รถถัง  ๒  ลักษณะ คือ  
อาวุธทุกชนิดยิงจากที่ตั้งยิงบริเวณเดียวกัน หรืออาวุธทุกชนิดยิงไปยังเป้าหมายในพ้ืนที่เดียวกัน  ผบ.หมวด
ควบคุมการยิงปืนกล  ส่วนผบ.หมู่ และหัวหน้าชุดยิงจะควบคุมการยิงอาวุธอัตโนมัติ (ปืนเล็กกล ) M.๒๐๓ และ
ปืนเล็กยาว  ผบ.หมวดและผบ.หมู่จะใช้มาตรการควบคุมการยิงดังต่อไปนี้  เพ่ือรวมและกระจายอ านาจการยิง
ของหน่วย 
            ก.  เขตการยิง  ใช้เพื่อมอบความรับผิดชอบ  และเพ่ือให้อาวุธต่าง ๆ วางการยิงให้ครอบคลุมกว้าง
ด้าน หน้าของหมวดและหมู่  เขตการยิงควรก าหนดให้คาบทับกับหน่วยข้างเคียงด้วย 



 

            ข.  พื้นที่เตรียมท าลาย  ใช้เพื่อรวมอ านาจการยิงอาวุธชนิดต่างๆ ไปยังพื้นท่ีนั้น เมื่อต้องการสังหาร
ข้า ศึกเป็นหลัก ในการซุ่มโจมตีพ้ืนที่นี้เรียกว่า พ้ืนที่สังหาร  
            ค.  ประเภทของการยิง  ประกอบด้วย การยิงตรงหน้า ( front ) ทางข้าง ( cross ) และทางลึก ( 

depth ) เป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างอาวุธที่ยิงกับเป้าหมายยิง  ความมุ่งหมายเพ่ือป้องกันความสิ้นเปลือง
กระสุน จากการยิงเป้าหมายซ้ าซ้อน แต่ในขณะเดียวกันอาจมีบางเป้าหมายไม่ถูกยิง 
            ง.  ล าดับความเร่งด่วนในการยิง  เป็นการจัดความเร่งด่วนในการยิงต่อเป้าหมายส าคัญ เช่น ผู้
บังคับหน่วย  พลวิทย ุ พลประจ าปืน ช่าง  เป็นต้น มีตัวอย่างดังนี้ 
                 ๑)  พลยิงอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง (MAW) ท าการยิง 
                        ก)  ยานเกราะข้าศึกท่ีเป็นอันตรายมากที่สุด 
                        ข)  ยานเกราะข้าศึกในพื้นที่เตรียมท าลายหรือภายในเขตการยิงหลัก 
                        ค)  ยานเกราะข้าศึกภายในเขตการยิงรอง 
                        ง)  ยานเกราะข้าศึกในระยะ ๒๐๐ เมตร ขึ้นไป 
                 ๒)  ปืนกล  ท าการยิง 
                        ก)  แนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย หรือทิศทางยิงหลักเมื่อให้สัญญาณ  
                        ข)  ทหารราบเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ภายในเขตการยิงหลัก (จากไกลมาหาใกล้ ) 
                        ค)  พลประจ าอาวุธยิงอัตโนมัติ 
                        ง)  ทหารราบเป็นกลุ่มก้อน ๕ คนข้ึนไป ภายในเขตการยิงรอง 
                        จ)  ยานยนต์ธรรมดาของข้าศึก 
                  ๓)  พลยิงปืนเล็กกล ท าการยิง 
                         ก)  ตามแนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย เมื่อให้สัญญาณ 
                         ข)  ทหารราบเป็นกลุ่มก้อน ๕ คนข้ึนไป ภายในเขตการยิงหลัก (จากใกล้ไปหาไกล) 
                         ค)  ทหารราบเป็นบุคคล ภายในเขตการยิงหลัก 
                  ๔)  พลยิง M.๒๐๓  ท าการยิง 
                         ก)  ยานเกราะขนาดเบาทุกคันในเขตการยิงหลัก 
                         ข)  ทหารราบเป็นกลุ่มก้อน  ๓  คนข้ึนไปในเขตการยิงหลัก 
                         ค)  ทหารราบเป็นกลุ่มก้อน  ๓  คนข้ึนไปในเขตการยิงรอง 
                         ง)  ทหารราบเป็นบุคคล ในเขตการยิงหลักท่ีใช้ ปลย. M.๑๖ 
                         จ)  พ้ืนที่อับกระสุนในเขตการยิงหลัก (ขณะข้าศึกอยู่บริเวณนั้น ) 
                         ฉ)  ที่หมายอื่นๆ ตามค าสั่งของ ผบ.หมู่หรือหัวหน้าชุดยิง (เช่น กระสุนส่องแสง และควัน) 
                  ๕)  พลปืนเล็ก ท าการยิง 
                         ก)  ในเขตการยิงหลักและรองของตน 
                          ข)   ยิงจากใกล้สุดไปยังไกลสุด  จากปีกมายังย่านกลาง 
                        ค)   ผู้บังคับหน่วยฝ่ายข้าศึก 
                        ง)   พลวทิยุ 
                          จ)   ทหารราบเป็นบุคคล 



 

                  ๖)   พลยิงอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบา  ท าการยิง 
                          ก)   ข้าศึกที่เข้ามาสองคนพร้อมๆ กัน ในทิศทางไปยัง ผบ.หมู่ หรือหัวหน้าชุดยิง 
                          ข)   ยานยนต์ที่ใกล้เข้ามา  และเริ่มเป็นอันตรายต่อฝ่ายเรา 

            จ.  อัตราเร็วในการยิง  ระบบอาวุธบางชนิดมีก าหนดอัตราเร็วในการยิงไว้ในคู่มือราชการสนาม  แต่
บางชนิดไม่มีจึงควรยึดถือตามหลักนิยมให้มากท่ีสุด และควรก าหนดไว้ใน รปจ. ด้วย 

๑๒.   ล าดับความเร่งด่วนของงาน 
                ล าดับความเร่งด่วนของงาน หมายถึง รายการของกิจต่างๆ  ซึ่ง ผบ.หมวดใช้เพื่อการควบคุม
หมวด  เพ่ือให้ทราบว่า  กิจใดเป็นของผู้ใด/ หน่วยใดต้องท า และต้องท าอะไรก่อน – หลัง ตลอดห้วงการ
เตรียมการตั้งรับของหมวด    ปกติแล้วจะก าหนดไว้ใน รปจ.  ผบ.หมวดปรับเปลี่ยนล าดับความเร่งด่วนของงาน
ได้ตามความจ าเป็นขึ้นอยู่กับปัจจัย  METT – T และเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา โดยปกติแล้วล าดับความ
เร่งด่วนของงานส าหรับหมวดปืนเล็ก ประกอบด้วย 
                ก.  จัดส่วนระวังป้องกันเฉพาะบริเวณ 
                ข.  ก าหนดที่ตั้งยิงให้อาวุธต่อสู้รถถัง ปืนกล  และหมู่ปืนเล็ก  พร้อมกับมอบเขตการยิงให้ด้วย 
                ค.  ก าหนดที่ตั้งยิงให้กับหน่วยหรืออาวุธอ่ืน ๆ ที่มาสมทบกับหมวด 
                ง.  จัดตั้งที่บังคับการหมวด  และวางการติดต่อสื่อสารทางสาย 
                จ.  ก าหนดแนวยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย และการยิงฉากป้องกันข้ันสุดท้ายให้กับอาวุธต่างๆ 
                ฉ.  ประสานงานกับหน่วยข้างเคียง  ซ้าย ขวา หน้า และหลัง 
               ช.  ดัดแปลงที่มั่นตั้งรับหลัก 
               ซ.  วางเครื่องกีดขวาง และสนามทุ่นระเบิด 
               ด.  ก าหนดหรือปรับปรุงจุดอ้างเป้าหมาย และมาตรการควบคุมการยิงอ่ืน ๆ 
               ต.  ปรับปรุงที่มั่นตั้งรับหลัก เช่น ที่ก าบังเหนือศีรษะ 
               ถ.  ดัดแปลงที่มั่นส ารอง  และท่ีมั่นเพ่ิมเติมตามล าดับ 
               ท.  จัดท าแผนการนอนและการพัก 
               น.  ลาดตระเวนเส้นทาง 
               บ.  ซักซ้อมการตั้งรับ การผละจากการบ  และการตีโต้ตอบ 
               ป.  ปรับเปลี่ยนที่มั่นตั้งรับ หรือมาตรการควบคุมตามความจ าเป็น 
               ผ.  รวบรวมกระสุน  อาหาร  และน้ าที่มีอยู่ 
               ฝ.  ขุดคูติดต่อให้เชื่อมต่อทุกหลุมบุคคล 
               พ.  ปรับปรุงที่มั่นตั้งรับต่อไป 

๑๓.  การประสานงาน 
            โดยปกติแล้ว การประสานงานระหว่าง หมู่ หมวดข้างเคียง จะท าจากหน่วยทางซ้ายไปหน่วยทางขวา 
และจากหน้าไปทางด้านหลัง  การแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน มักจะประกอบด้วย 
               ก.  ที่อยู่ของ ผบ.หมู่ / ผบ.หมวด 



 

               ข.  ที่มั่นตั้งรับหลัก ส ารอง และเพ่ิมเติม  เขตการยิงของปืนกล  อาวุธต่อสู้รถถัง และของหน่วย
รอง 
               ค.  เส้นทางไปยังที่มั่นส ารอง  และเพ่ิมเติม 

               ง.  พ้ืนที่อับกระสุนระหว่างที่ม่ันของหมู่ หมวด และวิธีแก้ไข 
               จ.  ที่ตั้งท่ีตรวจการณ์ และเส้นทางถอนตัวกลับเข้าท่ีมั่นของหมู่ หมวด 
               ฉ.  ที่ตั้งและชนิดของเครื่องกีดขวาง และวิธีการคุ้มครองเครื่องกีดขวาง 
               ช.  แผนการลาดตระเวนของหน่วย ระบุขนาดหน่วย ประเภทของการลาดตระเวน เวลาออก
เดินทาง เวลากลับ และเส้นทางที่ใช้ 
              ซ.  ที่ตั้ง การปฏิบัติ และการผ่านกลับเข้าแนวของหน่วยระวังป้องกัน หรือหน่วยอื่นๆท่ีอยู่ข้างหน้า 
หมู่ หมวด 
                ด.  สัญญาณเริ่มยิง  หยุดยิง และอ่ืน ๆ ที่จะสามารถมองเห็นได้ 
                ต.  เงื่อนไขเริ่มแรกส าหรับเริ่มท าการรบ และผละจากการรบ 

๑๔.  หลุมบุคคล 
             ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง เทคนิคการเตรียมหลุมบุคคลของทหารราบ ประกอบด้วย หลุมบุคคลเร่งด่วน  
หลุมบุคคลเดี่ยว  หลุมบุคคลคู่  หลุมบุคคลสามคน  หลุมปืนกล หลุมอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบาหรือกลางและ
หลุมปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ทหารราบต้องเตรียมหลุมบุคคลให้สามารถคุ้มครองตนได้ และต้องสามารถท า
การยิงจากหลุมของตนได้ทั่วทั้งเขตการยิงที่ได้รับมอบ 
                ก.  การป้องกันตน  หลุมบุคคลให้การป้องกันแก่ทหารราบด้วยสิ่งที่เป็นก าบัง  ซึ่งจะได้มาจาก
การดัดแปลงภูมิประเทศให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการท าลายด้วยการยิง  และหลุมบุคคลให้การซ่อนพราง
แก่ทหารราบด้วยการเลือกท่ีตั้งและการพรางที่เหมาะสม  ข้าศึกต้องไม่สามารถตรวจการณ์เห็นหลุมบุคคล ฝ่าย
เราได้  หรือหากเห็นเพราะถูกเปิดฉากการยิงอย่างจู่โจมแล้ว หากเป็นไปได้ทหารราบต้องวางหลุมบุคคล ณ 
บริเวณท่ีไม่มีลักษณะเด่นชัดที่ชวนให้สังเกต  ควรอยู่ด้านหลังการก าบังตามธรรมชาติและง่ายแก่การพราง  สิ่ง
ส าคัญที่สุดในการเตรียมหลุมบุคคล คือ ต้องท าให้ไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตเห็นได้  สิ่งที่ทหารราบต้องท า
ให้ได้ในการเตรียมหลุมบุคคล คือ 
                   ๑)  ขุดให้ได้หลุมบุคคลยืนยิง 
                   ๒)  บรรจุดินใส่กระสอบทราย ประมาณ ๗๕ % ของปริมาตรถุง 
                   ๓)  เรียงกระสอบทรายเสริมบริเวณที่เป็นดินทราย 
                   ๔)  ตรวจสอบการทรงตัวบริเวณฐานของแนวกระสอบทราย 
                   ๕)  ตรวจสอบและทดสอบความแข็งแรงของหลุมบุคคลทุกวัน หลังฝนตก และหลังจากถูกยิง
ด้วยกระสุนยิงเล็งตรง หรือวิถีโค้ง 
                     ๖)  ปรนนิบัติบ ารุง  ซ่อมแซม  และปรับปรุงหลุมบุคคลตามความจ าเป็น 
                   ๗) ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และตรงตามคุณสมบัติ 
           ข.  ความสามารถในการยิงข้าศึก  ทหารราบต้องสามารถท าการยิงข้าศึกได้ทั่วเขตการยิงที่ได้รับมอบ  
และยิงได้ถึงระยะหวังผลสูงสุดของอาวุธ  ด้วยการยิงกวาดได้ไกลสุด และมีพ้ืนที่อับกระสุนน้อยที่สุด  ทหาร แต่



 

ละคนและ ผบ.หน่วย ต้องมีความสามารถในการพิจารณาหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม   ส าหรับวางหลุมบุคคลของตน
ให้ได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการดังกล่าวนั้นให้ได้  ผบ.หน่วยทุกระดับ ต้องมอบเขตการยิงแก่หลุมบุคคลและ
หน่วยรองให้คาบทับกัน  เพ่ือให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่รับผิดชอบของหมวด  และเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวยิงฉาก

ป้องกันขั้นสุดท้ายต่อไป 
             ค.  การเตรียมหลุมบุคคลตามล าดับขั้น   ผบ.หน่วยทุกระดับต้องมั่นใจได้ว่าทหารทุกคนมีความ
เข้า ใจในการเตรียมหลุมบุคคลของตน ว่าจะเริ่มขุดเมื่อไหร่  ขุดอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ โดยปกติทหาร
ต้องขุดหลุมบุคคลเร่งด่วนทุกครั้งที่หมวดหยุดอยู่กับที่ (เว้นหยุดเพียงระยะสั้นๆเพ่ือการระวังป้องกัน)และจะ
แบ่งก าลังเป็น ๒ ส่วนเท่าๆกัน คือ ส่วนหนึ่งเตรียมหลุมบุคคลอีกส่วนหนึ่งระวังป้องกัน ในการเตรียมหลุมบุคคล 
ตามล าดับขั้นนั้น  เมื่อทหารด าเนินการเสร็จในขั้นใดขึ้นหนึ่งแล้ว ผบ.หมู่ต้องท าการตรวจความสมบูรณ์ก่อน จึง
จะเริ่มลงมือปฏิบัติในขั้นต่อไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่าง..การเตรียมหลุมบุคคล 
          ขั้นที่ ๑  ผู้บังคับหมู่ตรวจสอบพ้ืนการยิงจากหลุมบุคคลนอนยิง แล้วให้ทหารตอกหลักการยิง (รูปที่ ๒ 
- ๔๔) 

                     
รูปที่ ๒ - ๔๔ การเตรียมหลุมบุคคล ขั้นที่ ๑ 

 
            ขั้นที่ ๒  การสร้างแนวที่ก าบังรอบหลุมบุคคลด้วยกระสอบทราย  ในการสร้างต้องให้ขอบใกล้ของที่
ก าบังอยู่ห่างจากขอบหลุมบุคคลอย่างน้อยที่สุดระยะ ๑ หมวกเหล็ก ทั้งทางด้านหน้า  ด้านข้าง และด้านหลัง 
(รูปที่ ๒ – ๔๕) 
 



 

                           
 

รูปที่ ๒ - ๔๕ การเตรียมหลุมบุคคล ขั้นที่ ๒ 
 

         ขั้นที่ ๓ การขุดและโกยดินออกมากองตามแนวที่ก าบังทั้ง ๔ ด้าน แล้วอัดมูนดินให้แน่น (รูปที่ ๒-๔๖) 
 

                            
 

รูปที่ ๒ - ๔๖ การเตรียมหลุมบุคคล ขั้นที่ ๓ 
            ขั้นที่ ๔  เตรียมที่ก าบังเหนือศีรษะ (ภาพที่ ๒ - ๔๗) แล้วท าการพรางให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ จะ 
ต้องไม่สามารถสังเกตเห็นได้ไม่น้อยกว่า ระยะ ๓๕ เมตร 
 



 

                   
 

รูปที่ ๒ - ๔๗ การเตรียมหลุมบุคคล ขั้นที่ ๔ 
 

           ง. ประเภทของหลุมบุคคล  หลุมบุคคลมีหลายประเภท เช่น หลุมบุคคลตามจ านวนทหารที่จะประจ า
อยู่  ตามประเภทของอาวุธที่จะตั้งยิง เวลาที่มีอยู่ และลักษณะภูมิประเทศ เป็นปัจจัยหลักในการเลือกหลุม
บุคคลประเภทต่าง ๆ  
               ๑)  หลุมบุคคลเร่งด่วน ใช้เมื่อมีเวลาน้อยหรือไม่มีเวลาพอที่จะเตรียมหลุมบุคคลอื่นๆ(รูปที่ ๒-๔๘)  
จะใช้พ้ืนที่ด้านหลังของสิ่งใดก็ตามท่ีสามารถให้การก าบังได้ ซึ่งควรก าบังด้านหน้าจากการยิงเล็งตรง และยัง คง
สามารถท าการยิงด้านหน้า  หรือทางเฉียงได้  หลุมบุคคลเร่งด่วนอาจใช้เพียงเป้สนามวางไว้ข้าง ๆ ต้นไม้หรือ
ก้อนหินใหญ่  เพ่ือป้องกันสะเก็ดระเบิดจากกระสุนอาวุธวิถีโค้งกับควรอยู่ในหลุม  หรือแอ่งเล็ก ๆ ตาม
ธรรมชาติลึกอย่างน้อย ๑๘ นิ้ว  ค าว่าหลุมบุคคลเร่งด่วนมิได้หมายความว่าไม่ต้องท าการขุด ถึงแม้จะมีเวลา
เพียงไม่ก่ีนาทีก็ต้องจัดท าหลุมหรือแอ่งส าหรับนอนยิงหรือหาที่ก าบังในลักษณะนอนยิง  หลุมบุคคลเร่งด่วน
เหมาะส าหรับการซุ่มโจมตีหรือส าหรับเป็นที่วางตัวของส่วนระวังป้องกันระหว่างการตีโฉบฉวยหรือการเข้าตี  
และเป็นขั้นแรกของการเตรียมหลุมบุคคลที่จะเพ่ิมความแข็งแรงมากข้ึน 
 
 



 

                      
 

รูปที่ ๒ - ๔๘ หลุมบุคคลเร่งด่วน 
 

                 ๒) หลุมบุคคลเดี่ยว  เป็นหลุมบุคคลที่สามารถท าที่ก าบังเหนือศีรษะได้สะดวก เนื่องจากมีความ
กว้างเพียงส าหรับทหารคนเดียวพร้อมเครื่องสนามเท่านั้น แต่ไม่มีการระวังป้องกันที่ดีเท่ากับหลุมบุคคลคู่  หลุม
บุคคลเดี่ยวต้องอ านวยให้ทหารสามารถยิงด้านหน้าและทางเฉียงได้จากหลังมูนดินหน้าหลุมบุคคล (รูปที่ ๒ - 
๔๙) 

                      
 

รูปที่ ๒ - ๔๙ หลุมบุคคลเดี่ยว 
 

                 ๓) หลุมบุคคลคู่ สามารถใช้ได้ในภูมิประเทศรกทึบ บริเวณท่ีท าการยิงกวาด หรือยิงช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันได้เพียงระยะใกล้ไม่เกินระยะห่างระหว่างหลุมข้างเคียง หรืออาจใช้เพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่อับกระ สุน



 

ด้านหน้าขอบข้างด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านของหลุมบุคคล สามารถขยายออกไปถึงขอบมูนดินด้านหน้า
เพ่ือให้ทหารตรวจการณ์ได้ดีขึ้น และขยายเขตการยิงได้กว้างมากขึ้น ส าหรับหลุมบุคคลคู่ขณะที่ทหารคนหนึ่ง
ก าลังพักผ่อนหรือรับประทานอาหาร ทหารอีกคนหนึ่งสามารถเฝ้าตรวจได้ท่ัวทั้งเขตการยิง  ในกรณีถูกยิงจาก

ด้านหน้าทหารสามารถถอยกลับเข้าท่ีก าบังได้     ทหารในหลุมบุคคลคู่สามารถค้นหาและยิงเป้าหมายด้านหน้า
ได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ข้าศึกหยุดท าการยิงเพียงการเคลื่อนที่ไป – มา ไม่เกิน ๑ เมตรเท่านั้น  แต่ต้องท า
การขุดมากกว่าหลุมบุคคลเดี่ยวและท าการพรางยากกว่า  รวมทั้งถูกโจมตีด้วยลูกระเบิดขว้างได้ง่ายกว่าด้วย 
(รูปที่ ๒ - ๕๐) 
 

               
 

รูปที่ ๒ - ๕๐ หลุมบุคคลคู่ 
 

                ๔) หลุมบุคคลแบบสามคน  เป็นหลุมบุคคลที่มีข้อได้เปรียบมากกว่าหลุมบุคคลประเภทอ่ืน ๆ 
สามารถก าหนดทหารคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้า  เพื่อให้ง่ายแก่การบังคับบัญชามากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง  และให้การระวังป้องกันได้ดีกว่าหลุมบุคคลประเภทอ่ืน คือทหารคนหนึ่งท าการ
ระวังป้องกัน คนหนึ่งปฏิบัติงานตามที่ก าหนด ส่วนอีกคนหนึ่งสามารถพักผ่อน  รับประทานอาหารหรือ
ปรนนิบัติบ ารุงอาวุธได้  ท าให้งานต่าง ๆ ในการตั้งรับด าเนินการได้เสร็จเร็วกว่าการใช้หลุมบุคคลประเภทอ่ืน 
นอกจากนี้ยังท าให้หมวดสามารถด ารงความพร้อมรบตลอดเวลา  โดยไม่มีการเปลี่ยนตัวทหารหรือทิ้งให้หลุมใด
หลุมหนึ่งว่างเปล่า  สามารถตรวจการณ์และยิงได้รอบตัว  และยากแก่การถูกท าลายโดยฝ่ายข้าศึก เพราะข้าศึก
ต้องสังหารทหารถึง ๓ คน จึงจะท าลายหลุมบุคคลนี้ได้ 
                     ก) เมื่อเลือกใช้หลุมบุคคลแบบสามคน  ผู้บังคับหมวดต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
                         (๑) ระยะห่างระยะหลุมที่ต้องมากขึ้น และเขตรับผิดชอบของหมู่ที่จะต้องเล็กลง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับทัศนวิสัยและพ้ืนการยิงเป็นหลัก 
                        (๒) เนื่องจากผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก  ต้องอยู่ในหลุมบุคคลซึ่งคาดว่าจะถูกท าลายมากท่ีสุดใน
ระหว่างรบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติต่อหลุมอ่ืน ๆ ด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้บังคับหมู่
ปืนเล็กจึงควรใช้วิธีด ารงการควบคุมหมู่ในระหว่างการรบโดย 



 

                             - มีแผนและเจตนารมณ์ที่ชัดเจน รวมทั้งมาตรการควบคุมต่างๆและแผนการยิงอาวุธ
ต่าง ๆ  
                            - ใช้สัญญาณท่ีนัดหมายกันไว้ล่วงหน้า เช่น พลุ นกหวีด หรือกระสุนส่องวิถี 

                            - ตั้งยิงอาวุธหลักส าคัญต่าง ๆ ไว้ ในหลุมของตน 
                            - เลือกที่ตั้งหลุมของตนไว้  ณ บริเวณท่ีสามารถควบคุมภูมิประเทศส าคัญ หรือบริเวณ
พ้ืนที่รบแตกหัก    
                            - เลือกที่ตั้งหลุมของตนไว้ ณ บริเวณท่ีสามารถปฏิบัติการเป็นกองหนุนได้ 
                 ข) หลุมบุคคลแบบสามคน  จะมีลักษณะรูปตัว T  แต่สามารถดัดแปลงโดยการเพ่ิมหรือลดขนาด
ที่ก าบัง ปรับทิศทางของตัว T หรือเปลี่ยนจุดที่อยู่ของทหารคนกลางจากตัว T เปลี่ยนเป็นตัว  L (รูปที่ ๒ - ๕๑) 
                     - การวางทิศทางยิงของหลุมบุคคล  ขั้นต้นจะวางไปยังทิศทางใดก็ได้ที่คาดว่าจะเป็นแนวทาง
เคลื่อนที่ของข้าศึก 
                     - สามารถเพ่ิมขนาดที่ก าบังได้ตามปัจจัย METT – T แต่ต้องไม่บังการตรวจการณ์หรือการยิง
ไปยังเขตการยิงหลักและรอง  และควรให้ง่ายแก่การสร้างที่ก าบังเหนือศีรษะ    
                     - ที่ก าบังเหนือศีรษะควรท าด้วยท่อนไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ ถึง  ๖ นิ้ว หรือใช้ไม้ปลาย
แหลมขนาดยาวตอกตรึงช่วยยึดไว้ขอบหลุม ห่างประมาณ ๑ ฟุต หรือ ๑/๔ ของความลึกของหลุมแล้วแต่ว่า
อย่างใดจะแน่นหนากว่า 
                      - การเตรียมหลุมจะแล้วเสร็จต่อเมื่อได้ท าการพรางด้วยวัสดุธรรมชาติ และเสริมความ
แข็งแรงเรียบร้อยแล้ว 
 

                           
 

รูปที่ ๒ - ๕๑ หลุมบุคคลแบบ ๓ คน รูปตัว T 
                ๕) หลุมปืนกล  เขตการยิงหลักของปืนกลควรเป็นแนวเฉียงเพ่ือให้สามารถยิงพาดผ่านด้านหน้า
ของหมวดได้  โดยปกติจะใช้ขาหยั่งตรงด้านที่จะยิงครอบคลุมเขตการยิงหลักและขาทรายตรงด้านที่จะยิง
ครอบคลุมเขตการยิงรอง  เพ่ือเวลาต้องการเปลี่ยนทิศทางยิงจากเขตการยิงหลักไปยังเขตการยิงรองจะท าการ



 

เคลื่อนย้ายเฉพาะตัวปืนเท่านั้น  บางครั้งอาจจ าเป็นต้องวางการยิงเฉพาะตรงหน้าเท่านั้น ในกรณีนี้จะมีจุดอ่อน
เมื่อย้ายการยิงไปท าการยิงทางเฉียง คือ การก าบังทางด้านหน้าจะไม่ดีพอ (รูปที่ ๒ - ๕๒) 
                       ก) หลังจากผู้บังคับหมวดได้ก าหนดที่ตั้งยิงปืนกลแล้ว จะก าหนดจุดที่วางขาหยั่งให้ด้วย 

รวมทั้งแนวซ้าย – ขวา สุดของเขตการยิง หลังจากนั้นพลยิงจะเริ่มขีดแนวเส้นโครงขอบของหลุม และที่ก าบัง
ด้านหน้า ( ถ้าจ าเป็นต้องมี ) 
                       ข) พลประจ าปืนเริ่มขุดหลุมเตรียมแท่นตั้งปืนก่อน  เพ่ือลดการปรากฏตัวของพลยิงเอง  ใน
กรณีท่ีจ าเป็นต้องท าการยิงก่อนที่หลุมปืนจะแล้วเสร็จ  แท่นวางปืนต้องไม่ต่ ากว่าเกินไปจนไม่สามารถส่ายทาง
ข้างให้ครอบคลุมเขตการยิงได้  แต่ต้องเพียงพอส าหรับลดการปรากฏตัวของพลยิงขณะท าการยิง และลดความ
สูงของที่ก าบังด้านหน้าลง 
                       ค) หลังจากเตรียมแท่นวางปืนแล้ว ท าการขุดหลุมส าหรับบุคคลต่อไป โดยรวมมูนดินไว้ทาง
ด้านหน้าก่อน  หลุมต้องลึกพอที่จะป้องกันบุคคลได้ และพลยิงสามารถท าการยิงได้สะดวก โดยปกติจะลึก
ประมาณแนวระดับยืนกางแขนสองข้าง เมื่อเตรียมที่ก าบังด้านหน้าได้ขนาดสูงและหนาพอแล้วท าการเตรียมที่
ก าบังด้านข้างและด้านหลังต่อไป 
                      ง) หลุมดักลูกระเบิดขว้าง ควรขุดไว้หลาย ๆ จุดเพื่อพลประจ าปืนสามารถใช้เท้าเขี่ยลูก
ระเบิดขว้างลงหลุมใดหลุมหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว 
                       จ) ในกรณีที่ปืนกลไม่ได้รับมอบเขตการยิงรอง  จะท าการขุดหลุมปืนกลเพียงครึ่งเดียว 
                       ฉ) ที่ก าบังเหนือศีรษะส าหรับหลุมปืนกล  คงสร้างด้วยวิธีการเดียวกันกับหลุมบุคคลคู่ 
                       ช) หากเตรียมหลุมปืนกลในลักษณะหลุมบุคคลแบบสามคน  พลกระสุน ๑ คน จะขุดหลุม
บุคคลเดี่ยวอีก ๑ หลุม  ทางปีกเพ่ือให้สามารถยิงทางด้านหน้าและด้านเฉียง โดยปกติจะให้ยิงในแนวยิงฉาก
ป้องกันขั้นสุดท้าย  หรือทิศทางยิงหลักและให้สามารถตรวจการณ์และยิงปืนเล็กไปยังเขตการยิงรองของปืนกล  
รวมทั้งให้มองเห็นพลยิงและพลยิงผู้ช่วยด้วย  หลุมของพลกระสุนควรให้เชื่อมต่อกับหลุมปืนด้วยคูติดต่อ (ด้วย
การคลาน) 
 

                   
รูปที่ ๒ - ๕๒ หลุมปืนกล 

                 ๖) หลุมอาวุธต่อสู้รถถังน าวิถีดรากอน  อาวุธต่อสู้รถถังน าวิถีดรากอน  สามารถท าการตั้งยิงจาก
หลุมเร่งด่วนหรือประณีตก็ได้ (รูปที่ ๒-๕๓) อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงลักษณะของหลุมตามลักษณะ 
เฉพาะของอาวุธดังนี้ 



 

                     ก) ทันทีท่ีลูกจรวดพ้นจากเครื่องยิง  ครีบการทรงตัวของลูกจรวดจะกางออก  พลยิงต้อง
รักษาระดับแนวยิงให้สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖ นิ้ว เพื่อให้ครีบพ้นพื้นความลึกของหลุมควรประมาณระดับเอว 
เพ่ือ ให้พลยิงสามารถเคลื่อนไหวสะดวกขณะรักษาการเล็งตาม  ณ  เป้าหมาย และเนื่องจากล าตัวของพลยิง

พ้นจากปากหลุมสูงมาก  ดังนั้นต้องท าที่ก าบังด้านหน้าให้สูงกว่าระดับศีรษะของพลยิง และถ้าท าได้ให้สูงพอ   
ที่จะบังแสงจากเปลวเพลิงท้ายเครื่องยิงได้ด้วยทางด้านหน้าของหลุมปืนให้ขุดหลุมส าหรับวางขาหยั่งเครื่องยิง
ด้วย 
                       ข)  ในกรณีที่จะสามารถท าการยิงได้เพียงทิศทางเดียว หลุมปืนต้องท าการปรับปรุงให้มีการ
ก าบังและซ่อนพรางได้รอบทิศ 
                       ค)  หากจะท าการยิงเพียงทิศทางเดียว  ควรยิงไปทางเฉียงเพ่ือป้องกันหลุมปืนจากการถูก
ยิงด้านหน้า และเพ่ือท าการยิงต่อเป้าหมายทางด้านข้างปลายทั้งสองข้างของเครื่องยิงจะต้องเลยพ้นขอบหลุม
ยิง 
                       ง) ที่ก าบังเหนือศีรษะควรสร้างไว้ทางข้างและกว้างพอส าหรับพลยิงเครื่องยิง และจรวด  
หากด้านหลังเครื่องยิงไม่มีสิ่งกีดขวางเปลวเพลิงจากท้ายเครื่องยิง อาจสร้างให้สูงพอที่จะท าการยิงใต้ที่ก าบังได้ 
แต่ทั้งนี้ต้องมีการซ่อนพรางที่ดี 
 

           
 

รูปที่ ๒ - ๕๓ หลุมอาวุธต่อสู้รถถังน าวิถีดรากอน 
 
                       จ) การเลือกและเตรียมหลุมส ารองเป็นงานที่เร่งด่วนสูง   เนื่องจากอาวุธต่อสู้รถถังน าวิถีด
รากอนเป็นอาวุธที่ถูกตรวจจับที่ตั้งยิงได้ง่าย ในการเตรียมหลุมส ารองควรเตรียมเส้นทางที่มีการก าบังไปยังหลุม
ดังกล่าวด้วย เพื่อให้พลยิงสามารถเคลื่อนที่ได้ภายใต้การยิง 
 
 
 อันตราย 



 

         เปลวเพลิงทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องยิง  เป็นอันตรายส าหรับก าลังพลในการยิงจากหลุมปืน
แบบประณีต  ด้านหน้าสุดของเครื่องยิงต้องเลยขอบหน้าของหลุมออกไปไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว และท้ายสุดของ
เครื่องยิงต้องเลยขอบหลังของหลุมปืนด้วย 

                 ๗) หลุม ปรส. คงดัดแปลงคล้ายหลุมอาวุธต่อสู้รถถังน าวิถีดรากอน  เพียงแต่มีขนาดกว้างกว่า
เนื่องจากต้องใช้พลประจ า ๒ คนในการยิง และต้องเพ่ิมความยาวของหลุมมากขึ้น  หากต้องท าการยิงทาง  
ด้านขวาของที่ก าบังด้านหน้า พลยิงผู้ช่วยสามารถเข้าประจ าที่ทางด้านขวาของอาวุธ (รูปที่ ๒ - ๕๔) การเตรียม
หลุมที่ตั้งยิงส ารองคงคล้ายกับอาวุธน าวิถีดรากอน 
 

            
 

รูปที่ ๒ - ๕๔  หลุมปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง 
 
อันตราย 
         ในการใช้อาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบาทั้งแบบครบนัดหรือเครื่องยิงถาวรยิงจากหลุมปืน จะต้องพิจารณา
ความปลอดภัยพ้ืนที่ด้านหลังของอาวุธโดยต้องไม่มีทหารหรือหลุมบุคคลอ่ืน ๆ อยู่ข้างหลัง รวมทั้งต้องไม่มีสิ่งใด
ที่ขวางอยู่ในระยะที่สามารถสะท้อนกลับเปลวเพลิงท้ายอาวุธมาเป็นอันตรายต่อพลยิงหรือพลกระสุน เช่น 
ต้นไม้  ก าแพง  เป็นต้น 
             ๘) หลุมอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบา  ทั้งแบบครบนัดและแบบเครื่องยิงถาวร สามารถท าการยิงได้จาก
หลุมบุคคลทหารราบแบบต่างๆ หากท าการยิงจากหลุมบุคคลคู่ พลยิงจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทหารอีก
คนหนึ่งอยู่ข้างหลัง ด้านหน้าหลุมบุคคลควรมีพ้ืนที่วางศอกของพลยิง  เพ่ือให้อาวุธมีความม่ันคงและยิงได้
แม่นย าในการยิงอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบา (LAW) หรืออาวุธ Flashพลยิงจะเอนตัวไปข้างหน้า ให้ล าตัวพิงกับ
ด้านหน้าหรือด้านข้างของหลุม เพื่อให้การยิงมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ส าหรับการยิงอาวุธ AT-4 พลยิงจะเอนตัวพิง
ขอบหลุมด้านหลัง และข้อศอกจะไม่วางกับสิ่งใด (รูปที่ ๒ - ๕๕) 
           
          ฉ. คูติดต่อ  กรณีท่ีมีเวลาหรือได้รับความช่วยเหลือ  ควรท าการขุดคูติดต่อเพ่ือเชื่อมโยงหลุมบุคคลต่าง 
ๆ ให้ทหารสามารถเคลื่อนที่ภายใต้การก าบัง ความลึกของคูติดต่อขึ้นอยู่กับชนิดของความช่วยเหลือที่ได้รับและ
เครื่องมือที่มีอยู่ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทหารช่างสนาม  ควรขุดคูติดต่อแบบคลาน (ลึกประมาณ ๓ ฟุต 
กว้าง ๒ ฟุต) แนวคูติดต่อควรเป็นเส้นหักเพ่ือไม่ให้ข้าศึกสามารถยิงไปตามทางยาวตามแนวคูได้  (รูปที่ ๒ - 
๕๖) 



 

 

                
 

รูปที่ ๒ - ๕๕ หลุมอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบา 
 

                 
 

รปูที่ ๒ - ๕๖ คูติดต่อ 
 
 

 

หมวด ค. ๖๐ ร้อย.อวบ.ในแนวหน้าตั้งรับ 
ก.   กล่าวทั่วไป 
           มว.ค. ๖๐ ของกองร้อยปืนเล็ก  ใช้ช่วย มว.ปล.ในการตั้งรับในพ้ืนที่ของกองร้อย  ผบ.ร้อย.ประสาน
การยิงของ มว.ค. ๖๐ กับแผนการยิงข้ันต้นของกองพัน  เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ยิ่งที่จะคงไว้ทั้ง ค. ๖๐ มม. ใน
ความควบคุมของกองร้อย ( ช่วยส่วนรวมของกองร้อย ) เพ่ือให้มีการประสานการปฏิบัติและความอ่อนตัว
แน่นอนข้ึน 



 

ข.   หมวด ค. ๖๐ มม. 
         ๑.  ภารกิจ 
              ก.  ภารกิจของ มว.ค.๖๐ มม. คือ ให้การยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับกองร้อย ซึ่ง

หมวดเครื่องยิง ( มว.ค. ) จะปฏิบัติภารกิจนี้ได้ โดยคุ้มครองเขตท่ีได้รับมอบ  เมื่อกระท าได้ มว.ค.จะได้รับมอบ
เขตการยิงให้คุ้มครองกว้างด้านหน้าของกองร้อยโดยตลอด ในเหตุการณ์ ภูมิประเทศจะบังคับความกว้างของ 
เขตการยิงที่จะมอบให้เครื่องยิงลูกระเบิด  นอกจากนั้นเมื่อกองร้อยตั้งรับบนพ้ืนที่ที่มีกว้างด้านหน้ามาก จะ ไม่
ก าหนดให้ มว.ค. ๖๐ ต้องคุ้มครองจนเต็มกว้างด้านหน้าทั้งหมด เครื่องยิงฯให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด โดย
การยิงจุดระดมยิงต่อเป้าหมายตามโอกาส  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีก่ าบังเปิด  ซึ่งไม่สามารถใช้อาวุธกระ สุนวิถี
ราบคุ้มครองได้ 
            ข.   เสริมช่องว่างและเพ่ิมเติมการยิงของแนวยิงป้องกันขั้นสุดท้าย  เครื่องยิงแต่ละกระบอกมีความ
สา มารถในการยิงฉาก  โดยการใช้ฉากเสริมช่องว่างในแนวยิงป้องกันข้ันสุดท้ายข้างหน้าของพ้ืนที่กองร้อย  ถ้า
ไม่มีช่องว่างที่จะต้องเสริมฉากกั้นกลางของเครื่องยิง ก็วางแผนให้เพ่ิมเติมก าลังในการยิงป้องกันขั้นสุดท้าย
คุ้มครองช่องทางเคลื่อนที่ ที่เป็นอันตรายมากท่ีสุดที่จะเข้ามาในพื้นที่ของกองร้อย 
             ค.  ชว่ยในการจ ากัดการทะลุทะลวง  วางแผนใช้การระดมยิงเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ ซึ่งคาดว่าอาจถูก
เจาะภายในพ้ืนที่ตั้งรับของกองร้อย  เครื่องยิงฯที่ไม่ได้ยิงฉากเท่านั้นที่จะระดมยิงตามจุดระดมยิงภายในพ้ืนที่
ถูกเจาะ เนื่องจากฉากมีความเร่งด่วนมากกว่า ซึ่งจะต้องท าการยิงอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าศึก
เพ่ิมเติมก าลังในพ้ืนที่ที่ถูกเจาะได้   การระดมยิงในพ้ืนที่ถูกเจาะนั้น จะยิงตามค าร้องขอของ ผบ.หน่วย ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ถูกเจาะ หรือเม่ือ ผบ.ร้อย.อนุมัติ 
             ง.   สนับสนุนการตีโต้ตอบ  การระดมยิงนั้นกระท าต่อพ้ืนที่ถูกเจาะ ยิงผ่านไปตามคอของพ้ืนที่ถูก
เจาะ เพ่ือสนับสนุนการตีโต้ตอบ  เครื่องยิงฯที่ก าลังยิงฉากกั้นกลางนั้น ไม่เลื่อนการยิงมายังจุดระดมยิง เนื่อง 
จากฉากกั้นกลางผ่านคอของการเจาะ ช่วยป้องกันการเพ่ิมเติมก าลังของข้าศึกและยิงสนับสนุนการตีโต้ตอบด้วย 
        ๒.  การเลือกที่ตั้งยิง 
              การพิจารณาในการเลือกท่ีตั้งยิงที่เป็นหลักก็คือ เลือกท่ีตั้งยิงซึ่งอาวุธจะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้ 
รับมอบให้ส าเร็จได้  ที่ตั้งยิงนี้ อยู่ใกล้กับหรือในที่มั่นตั้งรับของปืนเล็กที่ได้เข้าประจ าอยู่  เพ่ือจะได้รับการ
ป้องกันอย่างใกล้ชิด  ลักษณะที่พึงประสงค์ของที่ตั้งยิง ค. ๖๐ มม. มีดังนี้ 

ก. เมื่อเครื่องยิงฯเข้าที่ตั้งยิงแล้ว สามารถยิงได้เต็มเขตพอดีที่ได้รับมอบ 
               ข.   มีความก าบัง 
               ค.   มีการกระจายกันระหว่างเครื่องยิงฯเพียงพอ ประมาณ  ๓๐ เมตร 

                 ง.   ไม่มีสิ่งกีดขวางทางยิง 
จ. มีเส้นทางซ่อนเร้นในการติดต่อสื่อสารและส่งก าลัง 
ฉ. อยู่ใกล้กับความก าบังของหน่วยปืนเล็ก 

       ๓.   การใช้ ค. ๖๐ 
                ด้วยการอาศัยค าเสนอแนะของ ผบ.มว.ค. ๖๐  ผบ.ร้อย.ก าหนดที่ตั้งทั่วไปและภารกิจส าหรับ 
มว.ค.๖๐ มม. วิธีการใช้ มว.ค. ๖๐ มีอยู่  ๒  วธิี คือ 



 

                 ก.  วิธีที่พึงประสงค์มากที่สุด  คือ  ให้ตั้งยิงเป็นหมวดในหรือใกล้กับหมวดหนุน   การตั้งยิงเปน็
หมวด จะท าให้สามารถมีอ านาจการยิงได้ดี และอ านวยความสะดวกในการควบคุมและการส่งก าลังเพิ่มเติม 
               ข.  อีกวิธีหนึ่งก็คือ  แยกหมวดและใช้เครื่องยิงฯตั้งใน หรือใกล้กับท่ีมั่นของหมวดในแนวหน้า วิธี

นี้จะใช้ในเมื่อ มีเขตการยิง การติดต่อสื่อสารและหรือที่ตั้งยิงไม่เพียงพอที่จะสามารถคุ้มครองได้เต็มเขตกว้าง
ด้านหน้า 
        ๔.   การติดต่อสื่อสารและการควบคุม 
               ก. โดยธรรมดา ผบ.มว.ค. ๖๐  เกี่ยวข้องกับการควบคุมการยิงและการเพ่ิมเติมกระสุนเมื่อเครื่อง
ยิงฯ ตั้งยิงเป็นหมวด ปกติผบ.มว.ก็อยู่ ณ ที่ตั้งยิง  ถ้าหากแยกหมวด โดยธรรมดาการควบคุมการยิง ก็เป็นของ 
ผบ.หมู่  ผบ.มว.ค.ก็อยู่ ณ ที่ซึ่งสามารถควบคุม ตรวจการณ์ และส่งกระสุนได้อย่างดีที่สุด 
               ข.  ผบ.หมู่ ค. ๖๐  ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจการณ์หน้า ( ผตน. ) อยู่ในพ้ืนที่ของหมวดในแนวหน้า 
และจะได้รับมอบเขตการตรวจการณ์   เขตต่างๆ นี้จะคาบทับกัน  และคุมตลอดกว้างด้านหน้าของกองร้อย  
เมื่อเครื่องยิงฯตั้งยิงเป็นหมู่  ผบ.หมู่ ต่างๆก็ปรับการยิงของตน  การติดต่อสื่อสารระหว่าง ผบ.หมู่ และเครื่องยิง
ฯ กระท าโดยใช้โทรศัพท์ก าลังงานเสียง และวิทยุ  ถ้าหากตั้งยิงโดยแยกตอนและเครื่องยิงฯตั้งยิงใน หรือใกล้กับ
หมวดในแนวหน้า  ผบ.หมู่แต่ละหมู่ก็ตรวจการณ์ และปรับการยิงของตนเอง  การติดต่อสื่อสาร ใช้เสียง
สัญญาณและแขน   โทรศัพท์ก าลังงานเสียงหรือวิทยุ 
ค.   การด าเนินการตั้งรับ 
         ๑.  เมื่อข้าศึกเข้ามาภายในระยะยิงหวังผล  เครื่องยิงฯก็ยิง ณ เป้าหมายที่ทราบหรือสงสัย  การยิง
เหล่านี้ซึ่งรวมทั้งการระดมยิงที่เตรียมไว้ก่อน และการยิงเป้าหมายตามเหตุการณ์นั้น  กระท าเพ่ือ ท าลายรูป
ขบวนในการเข้าตีของข้าศึก  รบกวนการบังคับบัญชา และหน่วงเหนี่ยวการเคลื่อนที่   เครื่องยิงฯ คงท าการยิง
ด้วยปริ มาณการยิงอย่างหนาแน่น ขณะที่ข้าศึกเตรียมจะเข้ามา ถ้าข้าศึกยังคงเข้าตีต่อมาและเข้าถึงท่ีเตรียม
ตะลุมบอน  เครื่องยิงฯเมื่อได้รับค าสั่ง ก็ท าการยิงฉากก้ันกลาง ซึ่งเป็นส่วนของการยิงป้องกันขั้นสุดท้าย  ถ้า
ฉากกั้นกลางของเครื่องยิงฯใดมิได้อยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งก าลังยิงป้องกันขั้นสุดท้ายอยู่  เครื่องยิงฯนั้นก็อาจยิงตามจุด
ระดมซึ่งเพ่ิม เติมก าลังยิงป้องกันข้ันสุดท้ายในพ้ืนที่ถูกคุกคามได้  ถ้าหากว่าข้าศึกเจาะพ้ืนที่ตั้งรับของกองร้อย  
เครื่องยิงฯซึ่งไม่ได้ก าลังยิงฉากก้ันกลางก็จะยิงตามจุดระดมยิง  ในพื้นที่ที่ถูกเจาะ เพ่ือช่วยก าจัดการทะลุลวง
และสนับ สนุนการตีโต้ตอบ 
         ๒.  ในระหว่างการด าเนินการตั้งรับ ผบ.มว.ค. ๖๐ มม. อยู่ ณ ที่ตรวจการณ์ของกองร้อย ช่วย ผบ.ร้อย.
ในการควบคุมการยิงของหมวด ค. ๖ 
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