
การรบด้วยวิธีรับ 

ระดับหมวดปืนเล็ก 

รส.7 - 8  และ แนวสอน รร.ร.ศร. 



หลักพื้นฐานการรบด้วยวิธีรับ 

     การรบด้วยวิธีรับ : คือ 
          การใช้เครื่องมือ และวิธีการทั้งมวลที่มีอยู่  เพื่อ. 
                 ป้องกัน 
                 ต้านทาน 
                 ท าลายการเข้าตี 
          ด้วยการยึดรักษาภูมิประเทศไว้อย่างเหนียวแน่น 

 ข้าศึก 



     รอโอกาสที่จะท าการเป็นฝ่ายรุก 
      ออมก าลังจากพื้นที่หนึ่ง เพื่อใช้ท าการรบแตกหัก   
      ในพื้นที่อื่น 
      ท าลายหรือล่อให้ ขศ.เข้ามาในพื้นที่ ที่ต้องการ 
      ลดขีดความสามารถในการรุกของ ขศ. 
      ขัดขวาง ขศ.ที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ส าคัญ 

ความมุ่งหมาย 



1.  การตั้งรับ 
         การใช้เครื่องมือที่มีอยู่..สู้รบขั้นแตกหัก 
2.  การรบหน่วงเวลา 

 ไม่น าก าลังเข้าประชิด..หลีกเลี่ยงการรบแตกหัก 
3.  ฉากก าบัง 
       การใช้เครื่องมือที่มีอยู่..ท าลายก าลังส่วนน้อยข้าศึก 

 ระดับการต้านทาน  



                 แบบของการตั้งรับ  
 

                แบ่งออกเป็น  2  ประเภท 
1.  ประเภทของการปฏิบัติการ  
        การตั้งรับยึดพื้นที ่ : รักษาภูมิประเทศ 
         การตั้งรับคล่องตัว : ปฏิบัติเชิงรุก/มุ่งท าลาย                     
 

2.  ระดับของการเตรียมที่มั่น 
        การตั้งรับประณีต : การปะทะยังไม่เกิด 
         การตั้งรับเร่งด่วน : การปะทะใกล้จะเกิด  



1.   พื้นที่ส่วนระวังป้องกัน  
2.   พื้นที่การรบ 
      2.1   พื้นที่ตั้งรับหน้า 
      2.2   พื้นที่ส่วนหลัง 
    การจัดก าลังในการตั้งรับ 
       1.   ส่วนระวังป้องกัน 
       2.   ส่วนตั้งรับหน้า 
       3.   ส่วนกองหนุน 

พื้นที่ตั้งรับ 

พท.          
การรบ 

พท.       
ตั้งรับ 

พท.รวป. พท.รวป. 

พท.ตั้งรับหน้า 

พท.ส่วนหลัง
(กองหนุน) 



   1   พื้นที่ระวังป้องกัน คือ  พื้นที่ตั้งแต่ ขนพร. ไป
จนถึงระยะ ¾ ของอาวุธยิงสนับสนุนของหน่วย 
   2   พื้นที่การรบ คือ พื้นที่ตั้งแต่ ขนพร. ถึงเขตหลัง/ปีก 
            พื้นที่ตั้งรับหน้า จาก ขนพร.ลงไปข้างหลังในความลึก

ของหน่วยแนวหน้า 
            พื้นที่ส่วนหลัง จากเส้นหลังของแนวหน้า พื้นที่เขต

หลังสุดของหน่วย 

 พื้นที่ตั้งรับ 



1.   ส่วนระวังป้องกัน  :  มีหน้าที่ 
          แจ้งเตือน      รั้งหน่วง      ลวง          ข้าศึก 
2.   ส่วนตั้งรับหน้า  :  มีหน้าที่ 
          ยับยั้ง        ผลักดัน        ขับไล่          ข้าศึก 
3.   ส่วนกองหนุน  :  มีหน้าที่ 
               จ ากัดการเจาะแนว         
               ป้องกันปีก / หลัง 
               ทดแทนก าลังให้หน่วยในแนวหน้า 
               ตีโต้ตอบ 

การจัดและการด าเนินกลยุทธ์ 



  
   
         

                         

   โครงร่างในการตั้งรับ 

                                                                         

พท.เขตหลังกรม 

พท.การรบ    หลักกรม 

พท.ระวัง ป้องกัน 

ขนพร. ขนพร. 

การปบ.                 
ทางลึก 

การปบ.  
ระยะใกล้ 

การปบ.  
เขตหลัง 

นกฝ. นกฝ. 

x x 

xx 

x 

x x 
x 

พท.ระวัง ป้องกัน 

พท.การ  รบหลัก 

พท.กองหนุน 



๑.  การปฏิบัติในทางลึก 
๒. การปฏิบัติการระวังป้องกัน 
๓. การปฏิบัติในพื้นที่การรบหลัก 
๔. การปฏิบัติในพื้นที่กองหนุน 
๕. การปฏิบัติในพื้นที่เขตหลัง 

โครงร่างสนามรบ ๕ ส่วน พื้นที่ปฏิบัติการ ๓ พื้นที ่

๑. พื้นที่ทางลึก 
๒. พื้นที่ปฏิบัติการ   
     ระยะใกล้ 
๓. พื้นที่ส่วนหลัง 



ความส าคัญในการวางแผนย่อมขึ้นอยู่กับ.. 
       การยิงสนับสนุน  มี.- 
 
                                  การยิงระยะไกล   
                                  การยิงป้องกันระยะใกล้ 
                                  การยิงป้องกันขั้นสุดท้าย 
                                  การยิงภายในพื้นที่การรบ 

 การรวม/การประสานมาตรการต้ังรับ  

ขนพร. 

กดร. 
ระยะไกล 

ระยะใกล้ 

ป้องกันขั้นสุดท้าย 

ในพื้นที่การรบ 



       1.   การยิงระยะไกล :  ท าให้ ขศ.เสียระเบียบ  
และ รบกวนการบังคับบัญชา 
       2.   การยิงป้องกันระยะใกล้ :  เพื่อท าลายความ
เป็นปึกแผ่นของ ขศ.ก่อนเข้าตะลุมบอน 
       3.   การยิงป้องกันขั้นสุดท้าย :  เพื่อท าลายการ
เข้าตะลุมบอนของ ขศ. 
       4.   การยิงในพื้นที่การรบ :  เพื่อท าลาย หรือ
จ ากัดการเจาะแนว ขนพร.ของ ขศ. 

การยิงสนับสนุนในการตั้งรับ 



    
    1. ความมุ่งหมายเพื่อให้ได้พื้นที่คืนมา ตัดหรือท าลายข้าศึกที่
รุกเข้ามา 
     2. ความส าเร็จขึ้นอยู่กับการวางแผนอย่างละเอียด และจังหวะ
เวลา   
     3. แผนการตีโต้ตอบ ประกอบด้วย ภารกิจ สมมุติฐาน (ภาพ
การปฏิบัติของข้าศึก) แนวความคิดในการปฏิบัติ มาตรการ
ควบคุม ค าสั่งที่มอบให้หน่วยรอง และการยิงสนับสนุน  
      4. มาตรการควบคุม ได้แก่ ที่หมาย  แนวออกตี  ทิศทางเข้าตี  
เส้นแบ่งเขต  เส้นทางเคลื่อนเข้าสู่แนวออกตี 
 

การตีโต้ตอบ 



    
     1. การใช้ลักษณะภูมิประเทศ และวิเคราะห์พื้นที่ตั้งรับอย่าง
ถูกต้อง 
     2. การระวังป้องกัน   
     3. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
     4. การป้องกันรอบตัว 
     5. การวางก าลังในทางลึก 
     6. การใช้เวลาที่มีอยู่ส าหรับวางแผนในการตั้งรับ 
     7. การรวม/ประสานการจัดเตรียมเครื่องกีดขวางการประสาน
การยิง 

หลักพื้นฐานการรบด้วยวิธีรับ  



    
     8. ความอ่ออนตัว จัดเตรียมที่มั่นส ารองและเพิ่มเติม 
     9. การปฏิบัติเชิงรุก การลาดตระเวนรบ การเข้าตีต่อที่หมาย  
     10. การกระจายก าลัง ดัดแปลงภูมิประเทศให้เหมาะสม 

หลักพื้นฐานการรบด้วยวิธีรับ  



การปฏิบัติการตั้งรับ 
ระดับหมวดปืนเล็ก 

รส.7 - 8  และ แนวสอน รร.ร.ศร. 



     ภารกิจ      :    ยับยั้ง และ ผลักดัน  ขศ. 
 การวางก าลัง  :     3  หมู่ ปล.เคียงกัน 
                             หมู่ ปก.ตั้งยิงในพื้นที่หมู่ ปล. 
 การเตรียมการ : อาศัยปัจจัยพื้นฐาน  5  ประการ 
  ( ปัจจัย METT-T )     ภารกิจ     ( M ) 
            ข้าศึก     ( E )         ภูมิประเทศ     ( T ) 
            เวลา       ( T )         ก าลังที่มีอยู่     ( T ) 

มว.ปล.ในการตั้งรับ 



ผบ.มว. :  วิเคราะห์ภูมิประเทศโดยใช้ OCOKA  
O     การ ตก./ พื้นยิง    C     การก าบัง / ซ่อนพราง   
O     เครื่องกีดขวาง      K    ภูมิประเทศส าคัญ 
                        A     แนวทางเคลื่อนที่ 
แผนการตั้งรับ  :  ประกอบด้วย 
       การใช้ก าลังของหมู่           การใช้ ปก./ อว.ตถ. 
       การใช้ อว.เล็งจ าลอง         การใช้เครื่องกีดขวาง 
       การใช้มาตรการ รวป.       การเลือก ทก./ ตก. 

การวางแผนในการตั้งรับ 



พื้นที่รับผิดชอบ  200-250 ม. วางก าลัง 100 ม. 
มี ปก.ตั้งยิงในพื้นที่ รับผิดชอบเพ่ิม    25   ม. 
การพิจารณาใช้หลุมบุคคล คู่ / เดี่ยว ข้ึนอยู่กับ.. 
         พื้นการยิง             ก าลังของหมู่ 
ระยะห่างของหลุมบุคคล  :  คู่  20  ม.   เดี่ยว  10  ม. 
วางก าลัง :  2  ชุดยิงเคียงกัน 
ผบ.มว. :  มอบพื้นที่ และ เขตการยิงให้คาบทับกัน 
การเตรียมที่มั่น : ปกติได้รับมอบที่มั่นหลัก / เพิ่มเติม 

แผนการตั้งรับ : การใช้ หมู่ ปล. 



ที่ตั้งยิง      ผบ.มว.ก าหนด 
                 ต้องควบคุมแนวทางเคลื่อนที่ของข้าศึก 
                 สามารถยิงกวาดข้ามข้างหน้าของ มว.ได้ 
ปืนกล   :  ได้รับมอบเขตการยิงหลัก / เขตการยิงรอง 
       เขตการยิงหลัก : แนวยิงฉากฯ / ทิศทางยิงหลัก 
       เขตการยิงรอง  : ใช้เมื่อไม่มี ปม.ในเขตการยิงหลัก 
       แนวยิงฉากฯ    : แนวใช้ยิงกวาดข้ามหน้าเขต มว. 
       ทิศทางยิงหลัก : ทิศทางที่ก าหนดให้กับปืน ในภูมิฯ     
                                  ที่ไม่อ านวยให้ก าหนดแนวยิงฉากฯ 

แผนการตั้งรับ : การใช้ ปก. 



ผบ.มว. :  ก าหนดที่ตั้งยิง อว.ตถ. และ เขตการยิง 
ที่ตั้งยิง :    :  สามารถยิงทางปีกได้ 
            :  มีการก าบัง / ซ่อนพราง 
      :  มีเส้นทางปกปิด ระหว่างที่ตั้งยิงส ารอง-เพิ่มเติม 
การท าแผ่นจดระยะ ปก. :  ประกอบด้วย 
            เขตการยิง                
            แนวยิงฉากฯ/ทิศทางยิงหลัก 
            เป้าหมาย / ระยะ      
   ( พลยิงจัดท า 2 ชุด/ เก็บไว้ 1 ชุด/ ส่งผบ.มว. 1 ชุด ) 

แผนการตั้งรับ : การใช้ อว.ตถ. 



ผบ.ร้อย. และ ชยส. : 
      ร่วมกันท าแผนการยิงทั้งหมด 
      ส่งบัญชีเป้าหมายให้ ผบ.มว.เพื่อตรวจสอบเป้าหมาย 
      ที่วางไว้ ( จุดอ้างเป้าหมาย ) 
ผบ.ร้อย. :  มอบฉากการยิงให้ ผบ.มว. 
ผบ.มว. :    ก าหนดที่ตั้ง ผตน.ของ มว. และ ชยส. 
                  วางแผนการยิงฉากฯหน้าที่มั่น ไม่เกิน 200  ม. 
                  ได้รับมอบอ านาจให้ร้องขอการยิงป้องกันฯ 

แผนการตั้งรับ : การใช้ อว.เล็งจ าลอง 



ผบ.มว.   :  พัฒนาแผนการตั้งรับของตน  
                   โดยใช.้. 
       ทุ่นระเบิด        ลวดหนาม         พลุสะดุด 
ทุ่นฯสังหารบุคคล : วางบนแนวทางเคลื่อนที่  
                                 ร. ข้าศึก 
ทุ่นฯดักรถถัง : วางในแนวทางเคลื่อนที่ ยก.              

แผนการตั้งรับ : การใช้ทุ่น/เครื่องกีดขวาง 



การจัดยาม รวป.                    การพรางที่ตั้ง 
การลาดตระเวน                     การควบคุมการเคลื่อนที่ 
การจัดระบบเตือนภัย            มีวินัยในการใช้เสียง / แสง 
การเตรียมพร้อม                   การใช้การสื่อสารอย่าง      
(ก าลัง 1/3 ของทั้งหมด)        จ ากัด 

แผนการตั้งรับ : มาตรการระวังป้องกัน 

มาตรการเชิงรุก                  มาตรการเชิงรับ  



ผบ.มว.      ก าหนดในพื้นที่สามารถมองเห็นได้ 
                  สามารถควบคุม มว.ได้ดีที่สุด 
ทก./ ตก.หลัก  :  ผบ.มว.ประจ าอยู่ 
ทก./ ตก.ส ารอง  :  รอง ผบ.มว.ประจ าอยู่ 
การติดต่อสื่อสาร  : 
       มว.    กองร้อย  :   โทรศัพท์ TA-312/PT 
                                     วิทยุ AN/PRC-77 
       มว.    หมู่  :   ใช้ทางสาย ( TA-1/ PT ) / พลน าสาร 
       หมู่     ทหาร  :  ใช้เสียง / ทัศนะสัญญาณ 

แผนการตั้งรับ : การเลือก ทก./ ตก. 



ผบ.หมู่  :  ท าภาพสังเขปของหมู่ เพื่อช่วย.. 
                    ในการวางแผน         
                    ในการควบคุมการยิง 
ภาพสังเขป   :  จะแสดงถึงสิ่งต่อไปนี้.- 
       ภูมิฯส าคัญในเขตการยิง        ที่มั่นหลัก 
       เขตการยิงหลัก / รอง             ชนิดของอาวุธ 
       ที่ตรวจการณ์                         ที่วางตัวของหมู่ 
       พื้นที่อับกระสุน                     เครื่องกีดขวาง 

ภาพสังเขปแสดงเขตการยิงของหมู่ 



ภาพสังเขปแสดงเขตการยิงของหมู่ ปล. 

หมู่ ปล.ที…่  

มว. ปล.ที่ …    
161200 ธ.ค.48 

หย่อมป่า หย่อมป่า 

ผบ.หมู ่หน. หน. 

ค. ค. ปลก. 
ปลก. 

ปล. 

ปล. 
ปล.  ปก. 

  วางก าลัง 100 - 125 ม. 

ปล.   



ปืนหมายเลข …… 
มว. … ร้อย. …… 
วันที่ ……………. 

ภาพสังเขปแสดงเขตการยิงของ ปก. 

200 

400 

2 1 

7 
6 

3 

5 

4 

8 9 

106 ม.                                        
มุมภาคทิศเหนือแม่เหล็ก 3600 

500 

หน่วยทหาร          
ฝ่ายเดียวกัน 

ทิศเหนือ 



ผบ.มว.    : ตรวจสอบ / จัดท า จากแผ่นจดระยะ และ 
                  ภาพสังเขปของหมู ่
   เพื่อ    .. ปรับปรุงเมื่อ พบข้อบกพร่อง / ช่องว่าง 
ภาพสังเขปของหมวด  :  จะกล่าวถึง 
        เขตการยิงของแต่ละหมู่ 
        ที่ตั้งยิง / เขตการยิงของ ปก.และ อว.ตถ. 
        ทุ่นระเบิด และ เครื่องกีดขวาง 
        เป้าหมาย และ การยิงฉากฯของ อว.เล็งจ าลอง 
        ที่บังคับการ / ที่ตรวจการณ์ ของหมวด 

ภาพสังเขปแสดงเขตรับผิดชอบของหมวด 



แผนการยิงของหมวด                                                           ฉบับที่ … 
อ้างถึง : แผนท่ีประเทศไทย 1:25,000                                   มว.ปล.ที่ … 
              ระวาง …………………….                                    ร้อย.อวบ.ที่ … 
                                                                                              พิกัด (NP………) 

ลงชื่อ …………….. 

ผบ.มว.ปล.ที่ … 

60 

RPG 
RPG 



( ภาพร่างการตั้งรับของกองร้อย ) 

ค.60 
ค.60 

ค.60 

ฉากขัดขวาง 

สนามทุ่นระเบิด    ทางยุทธวิธี 

3       60 

ขนพร. ขนพร. 

กดร. 



 ปกติ  :  กระท าจากหน่วยทางซ้าย         ทางขวา  

          :  จากข้างหน้า       ข้างหลัง 

 เพื่อ     ให้ทุกหน่วยมีการสนับสนุนซึ่งกัน 

             ให้มั่นใจว่า ช่องว่าง หน่วยได้รับการคุ้มครอง      

               จาก              การยิง        

                                   การ ตก./ ลว.      

                                   เครื่องมือเฝ้าตรวจ 

การประสานงาน 



ผบ.หน่วย  :  ใช้แผนภาพร่วม ประกอบค าสั่งด้วย 
                      วาจา 
ที่มั่นรบ  :     ที่มั่นที่หน่วยวางตัว 
                     ก าหนดไว้ในแนวที่มั่นตั้งรับทั่วไป 
เขตรับผิดชอบ  :     ก าหนดโดย เส้นแบ่งเขต 
                                มว.ได้รับมอบ เป็นที่มั่นรบ 
เส้นแบ่งเขต  :    เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
                           มอบให้หน่วย กองร้อย ขึ้นไป 

มาตรการควบคุม 



จุดประสานงาน   :  ก าหนดลงบนเส้นแบ่งเขต 
        เพื่อ        ระบุแนวทั่วไปของ ขนพร. 
                       ผบ.หน่วย ใช้ประสานงานกัน 
ขนพร.  :     แนวที่หน่วยเข้ายึดพื้นที่วางตัว 
                    ก าลังของ มว.ปล.ในแนวหน้าวาง     
                    ตัวเรียบร้อยแล้ว 
จุดติดต่อ   :     ก าหนดในเขตรับผิดชอบ 
                        หน่วย 2 หน่วยใช้ติดต่อกัน 

มาตรการควบคุม (ต่อ) 



ที่มั่นหลัก    :  ที่มั่นซึ่งหน่วยสามารถบรรลุ 
                       ภารกิจของตนเอง 
ที่มั่นส ารอง    :  ที่มั่นซึ่งอยู่ทางปีก หรือ หลัง       
                          ที่มั่นหลัก เล็กน้อย 
ที่มั่นเพิ่มเติม     :  ที่มั่นซึ่งใช้ควบคุมทางปีก   
     หรือ ด้านหลัง  เพื่อ  .. ป้องกันข้าศึกเข้าตี 
    โดยปกติ      :  จะอยู่ใกล้กับที่มั่นหลัก ใน  
              ระยะที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันได้ 

ที่มั่นตั้งรับ 



ผบ.ร้อย. :    ก าหนดที่มั่นหลัก / เขตการยิง 
      มว.ปล.จะเคลื่อนที่จาก 
      ที่มั่นหลัก      ส ารอง  
      ตามค าสั่งผบ.ร้อย. 
                                  ที่มั่นของหมู่ 
ผบ.มว. :    ก าหนดที่มั่นหลัก  
               ที่มั่นเพิ่มเติม 
               เขตการยิง 
               รวมทั้งที่มั่นและ เขตการยิง ปก./ อว.ตถ. 

ที่มั่นของหมวด 

หลัก 

รอง 
เพิ่มเติม 

ที่มั่นหลักและเขตการยิงของหมู่ 



ผบ.หมู่      ก าหนดที่มั่น และเขตการยิงให้ทหาร 
                  อาจก าหนดที่มั่นส ารอง / เพิ่มเติม   
                  ส าหรับก าลังพลบางนาย หรือ ทั้งหมู่ 
                  ดัดแปลงที่มั่นหลัก เป็นล าดับแรก        
กว้างด้านหน้า / ความลึก  
      รับผิดชอบ   750   ม.(+/-) 
      วางก าลัง      400   ม. 
      ความลึก    50-200  ม. ( จากที่มั่นจริง     เพิ่มเติม ) 

ที่มั่นต่อสู้ 



ข้อพิจารณาก าหนดกว้างด้านหน้า 
           ลักษณะภูมิประเทศ 
           ก าลังของหมวด / หมู่ 
           ขวัญ / ก าลังใจทหาร 

กว้างด้านหน้า..มว.ปล. 

ขนพร. 

ขนพร. 

1,500 ม. 

2,500 ม.(+/-) 1,100 ม.(+/-) 
750 ม.      

150-500 ม.     

400 ม.       100 ม.     500 ม.      
100 ม.      250 ม.      

(+/-) 



ก่อนเข้าพื้นที่  :  ผบ.ร้อย.ปฏิบัติดังนี้.- 
          หยุดหน่วยก่อนเข้าพื้นที่ต้ังรับ 
          น า ผบ.มว.ไป ลว.ที่มั่นของ มว. 
ขณะลาดตระเวน  :  ผบ.มว.จะต้องมองหา 
          แนวทางเคลื่อนที่ของข้าศึก 
          ที่มั่นหลัก / เพิ่มเติม ของหมู่ 
          พื้นที่อับกระสุนหน้าที่มั่น 
          ที่ตั้ง ตก. / ทก. / ที่ตั้งหน่วยข้างเคียง 

การเข้าประจ าที่มั่น 



หลังการลาดตระเวน  :  ผบ.มว.ปฏิบัติดังนี.้- 
        น าก าลังเข้าพื้นที่ / ตั้งรับเร่งด่วน  
        น าผบ.หมู่ ลว.ที่มั่นตั้งรับ 
ขณะลาดตระเวน  :  ผบ.มว.ชี้ให้ ผบ.หมู่ ทราบถึง 
        ที่มั่น / ที่ตั้ง ปก.และอว.ตถ./ เขตการยิง 
        พื้นที่ประสานกับหน่วยข้างเคียง 
        แนวทางเคลื่อนที่ของข้าศึก 
        พื้นที่อับกระสุน / เครื่องกีดขวาง 
        ที่ตั้ง ทก. / ตก.ของ มว. 

การเข้าประจ าที่มั่น(ต่อ) 



หลังการลาดตระเวน  :  ผบ.หมู่จะปฏิบัติดังนี้ 
        เคลื่อนที่เข้าที่มั่นหลักทางด้านหลัง 
        จัดการ รวป.หน้าที่มั่นของหมู่ทันที 
        น าทหารและอาวุธเข้าวางตัว 
 
 

ความเร่งด่วนของงานที่ต้องปฏิบัติ 
        การวางการระวังป้องกัน 
        วาง ปก./ อว.ตถ. / มอบเขตการยิง 

การเข้าประจ าที่มั่น(ต่อ) 

การจัดเตรียมที่มั่น 



ถากถางพื้นยิง  
ท าแผ่นจดระยะ 
เตรียมที่มั่นต่อสู้ ( ที่วางตัว ) 
วางสายโทรศัพท ์
วางเครื่องกีดขวาง 
ปรับปรุงที่มั่น และ ท าที่ก าบังเหนือศีรษะ 
เตรียมที่มั่นเพิ่มเติม 
สะสมกระสุน / อาหาร / น้ า 

การจัดเตรียมที่มั่น (ต่อ) 



ผบ.มว.       ก าหนดที่มั่นตั้งรับ 
                   ก าหนดเขตการยิงให้คาบทับกัน 
ชุดยิง    :   วางก าลังเป็นแนวทั้ง  2  ชุดยิง 
พลยิง ปลก.   :   วางตัวให้สามารถช่วยยิงเสริม  
                          ปก.ได้ 
พลยิง เอ็ม 203   :  วางตัวและรับผิดชอบในการ 
                              คุ้มครองพื้นที่อับกระสุน 

การตั้งรับของหมู่ ปล. 



พล ปล.   :  วางตัวเพื่อควบคุมพื้นที่ตั้งรับ  
                   และ เขตรับผิดชอบของหมู่ 
อว.ตถ.   :  วางตัวคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่        
                  ของยานเกราะ 
หน.ชุดยิง   :  วางตัวอยู่กับพลยิง ปลก. และ           
                      พลยิง เอ็ม 203 
ผบ.หมู ่       วางตัวย่านกลางของหมู่ค่อนมาข้างหลัง 
                    สามารถมองเห็นที่มั่นของทหารทุกคน 

การตั้งรับของหมู่ ปล. 



ผบ.หมู่  :  ต้องปฏิบัติดังนี้ 
       ก ากับดูแลการจัดเตรียมที่มั่น 
       ประสาน ปก. / อว.ตถ. ก่อนเข้าวางตัว 
       ดูแลการจัดท าแผ่นจดระยะ 
       จัดท าหลักเล็งหมายเขตในเวลากลางคืน 
       ดูแลการถากถางพื้นยิง 
       ตรวจสอบการพราง / การก าบังของทหาร 
       จัดท าภาพสังเขปเขตรับผิดชอบของหมู่ 

ในระหว่างจัดเตรียมที่มั่นของหมู่ 



ผบ.หมู่    :  ให้ทหารปฏิบัติดังนี้ 
              อยู่ในร่มเงา 
              ใช้กิ่งไม้ / ใบไม้  ลบรูปเงาของสิ่งของต่างๆ  
              ซ่อนพรางอุปกรณ์ที่สะท้อนแสง 
              เกลื่อนรอยสีสด / เข้ม ให้เข้ากับสภาพ   
              แวดล้อม 
              ลบรอยทาง และ ซ่อนร่องรอย การเคลื่อน 
              ที่ทั้งหมด 

ในระหว่างการจัดเตรียมที่มั่นของหมู่ (ต่อ) 



    การตั้งรับ  :  จะเริ่มขึ้นเมื่อ 
          มว.ปล.มองเห็นข้าศึก และ ท าการยิง 
          ทหารในที่ตรวจการณ์รายงานข่าวสารข้าศึก 
          ผตน.ร้องขอ และ ปรับการยิง 
          ที่ตรวจการณ์ถอนตัว เมื่อถูกข้าศึกคุกคาม 
          ผบ.หน่วย / ผตน.ค้นหาเป้าหมาย อว.เล็งตรง 
          อว.ตถ.ท าการยิง ยานเกราะข้าศึก 
          ปก./ ปล./ เอ็ม 203  ยิงเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ 

การปฏิบัติการตั้งรับ 



เมื่อข้าศึกเคลื่อนที่เข้าใกล้ที่มั่น 
       มว.ปล. เพิ่มอัตราการยิงให้รุนแรงขึ้น 
       วางการยิง ถ.ข้าศึก ให้ปิดป้อม และ แยก ร. 
       ออกจาก ถ. 
       ผบ.มว.ร้องขอการยิงป้องกันฯ เมื่อ ข้าศึก 
       เข้าใกล้ ขนพร.ระยะอันตราย 

การปฏิบัติการตั้งรับ (ต่อ) 



การยิงป้องกันขั้นสุดท้าย ของ มว.ปล. 
      ปก.  :   ยิงตามแนวยิงฉากป้องกันฯ หรือ         
                  ทิศทางยิงหลัก 
      ป. / ค.  :   ยิงตามฉาก ที่วางไว้ 
      อว.อื่นๆ  :  ท าการยิงในเขตการยิง ด้วยอัตรา 
                        การยิงสูงสุด 
      หยุดยิง   :  เมื่อการเข้าตะลุมบอนของข้าศึก 
                        หยุดลง หรือ ตามค าสั่ง 

การปฏิบัติการตั้งรับ (ต่อ) 



เมื่อข้าศึกถูกผลักดันออกไปแล้ว  :  มว.ปล.ต้อง 
 

        จัดตั้งส่วน รวป.เฉพาะบริเวณ 
        จัดชุด ลว.ด ารงการเกาะข้าศึก 
        หมู่ปรับก าลัง / ซ่อมแซมที่มั่นให้ดีขึ้น 
        ให้รอง ผบ.มว.ควบคุมการส่งกลับผู้บาดเจ็บ 
        จ่ายกระสุนเพิ่มเติมให้กับหมู่ 

การปฏิบัติการต้ังรับ (ต่อ) 



การค้นหา : การเคลื่อนที่ของข้าศึก 
       เพิ่มการลาดตระเวน         เพิ่มที่ตรวจการณ์ 
       ใช้เครื่องช่วยในการมองเห็นเวลากลางคืน 
การปฏิบัติของส่วนระวังป้องกัน 
        รายงานการเข้ามาของข้าศึก 
        ร้องขอการยิงส่องสว่าง 
การปฏิบัติของทหาร 
         ปก./ อว.ตถ. ใช้เครื่องเล็งในเวลากลางคืน 
         ใช้แผ่นจดระยะ และ หลักเล็ง 
         ใช้การส่องสว่างด้วย ค.เอ็ม 203 เพิ่มเติม 

การปฏิบัติการตั้งรับในทัศนะวิสัยต่ า 



รายงานสถานการณ์ 
             ให้ ผบช. ทราบตลอดเวลา 
ท าการยิง เพื่อ ชี้เป้าหมาย 
             หรือ เป็นสัญญาณเปิดฉากการยิง 
แสดงลักษณะผู้น า 
              ตลอดเวลา ณ ต าบลวิกฤติ 
อ านวยการ และควบคุม 
              การยิง ของก าลังพล 

การปฏิบัติของผบ.หน่วยในการตั้งรับ 



มว.ปล.หนุน และ มว.ค.๖๐ 
ในการตั้งรับ 

รส.7 - 8  และ แนวสอน รร.ร.ศร. 



ภารกิจ       จ ากัดการเจาะ             ป้องกันปีก / หลัง 
                  สน.ด้วยการยิง            เฝ้าตรวจ / รวป. 
                  สน.การตีโต้ตอบ         ส่งกลับเชลยศึก 
  ที่ตั้ง    :  หลัง มว.ปล.ในแนวหน้า เพื่อ เพิ่มความลึก 

ไม่เกิน 500 ม./ไม่น้อยกว่า 150 ม. 1,100 ม.(+-) 

ขนพร. ขนพร. 

( ภาพร่างการวางก าลังตั้งรับของหมวดหนุน ) 

มว.หนุน 



ได้รับมอบการดัดแปลงที่มั่นมากกว่า  1  แห่ง 
ปก. แยกตั้งยิงเป็นส่วนๆได้ 
ข้อแตกต่างจาก มว.ปล.ในแนวหน้า 
         “ ไม่เตรียมการยิงป้องกันขั้นสุดท้าย ” 
 

                        การวางก าลัง 
 

  หมู่ ปล.    :    3  หมู่ เคียงกัน 
  หมู่ ปก.    :    ตั้งยิงเดี่ยว / มอบเขตการยิง        
                        หรือ ทิศทางยิงหลัก 

การดัดแปลงที่มั่นตั้งรับ 



ดัดแปลงที่มั่น พร้อมกัน  :  เมื่อมีที่มั่นเกิน  1  แห่ง 
ผบ.มว.  :     สามารถรวมก าลังได้รวดเร็วตามเวลา 
                    ที่ต้องการ 
                    เข้าใจแผนตั้งรับของ มว.ในแนวหน้า   
                    และ หน่วยข้างเคียง 
การ ลว.ตรวจภูมิประเทศ  :  มีความละเอียดมากขึ้น 
ผบ.มว./ ผบ.หมู่  :  วางแผน โดยมีรายละเอียดเช่น     
                               เดียวกับ มว.ในแนวหน้า 

การวางแผนของ มว.ปล.หนุน 



ผบ.มว.ปล.หนุน  :  ต้องปฏิบัต ิ
      เตรียม ที่มั่นจริง และ ที่มั่นส ารอง ตามที่     
      ผบ.ร้อย.สั่ง 
      ปรับปรุงที่มั่น ให้ดีขึ้น และ ต่อเนื่อง 
      เข้าประจ าที่มั่น และ พร้อมเคลื่อนย้ายเข้า   
      ที่มั่นส ารอง ได้ทุกเวลา 
      ปฏิบัติตามค าสั่ง ผบ.ร้อย.ทันที เพื่อ       
      ความอ่อนตัว และ เพิ่มความลึก 

การปฏิบัติการต้ังรับ 



 ภารกิจ     
        ยิงสนับสนุนใกล้ชิด และ ต่อเนื่อง ให้กับ กองร้อย 
        ยิงเสริม ช่องว่าง และ เพิ่มเติมการยิง ในแนวยิง  
        ป้องกันขั้นสุดท้าย 
        ยิงช่วยในการจ ากัด การทะลุทะลวง 
        ยิงสนับสนุน การตีโต้ตอบ 

 ที่ตั้งยิง  :  ตั้งอยู่ ใน หรือ ใกล้ กับ มว.ปล. 
                     เพื่อ ..  ได้รับการคุ้มครองจาก ปล. 

มว.ค.60 ในการตั้งรับ 



ลักษณะที่พึงประสงค์ 
      เข้าที่ตั้งยิง สามารถยิงได้เต็มเขตปฏิบัติการ 
      มีการก าบัง ที่ตั้งยิง 
      มีการกระจายเครื่องยิง ตั้งห่างกันประมาณ  30  ม. 
      มีเส้นทาง ที่ซ่อนพราง เพื่อใช้ในการสื่อสาร และ   
      ส่งก าลัง 
      อยู่ในความคุ้มครอง ของหน่วย ปล. 
ผบ.ร้อย.  :  ก าหนดที่ตั้งยิงทั่วไป และภารกิจยิง 
ผบ.มว.ค. :  เสนอแนะการใช้ 

ที่ตั้งยิง 



1.   ตั้งยิงเป็นหมวด : อยู่ใน / ใกล้ มว.ปล.หนุน 
               มีอ านาจการยิงดี 
               การควบคุม / การส่งก าลังสะดวก 
               เป็นวิธีที่พึงประสงค์ 
2.   ตั้งยิงแยกหมวด : อยู่ใน / ใกล้ มว.ปล.ในแนวหน้า 
               มีเขตการยิง กว้างมาก 
               พื้นที่ต้ังยิง ไม่เพียงพอ 
การควบคุม  :  ผบ.มว.ควบคุม เมื่อ ตั้งยิง เป็นหมวด 
                    :  ผบ.หมู่ ควบคุม เมื่อ ตั้งยิง แยกหมวด 

การใช้ทางยุทธวิธี 



ยิงเป้าหมาย ที่ทราบ หรือ สงสัย 
ระดมยิง ตามแผนการยิง 
ยิงเป้าหมายตามเหตุการณ์ 
  เพื่อ      ท าลายรูปขบวนการเข้าตีของข้าศึก 
              รบกวนการบังคับบัญชา 
              หน่วงเหนี่ยวการเคลื่อนที่ของข้าศึก 
ท าการ ยิงฉากกั้นกลาง เมื่อสั่ง 
ยิงตามจุดระดมยิง ในพื้นที่ถูกเจาะ 
ผบ.มว.  :  จะอยู่ ณ ที่ตรวจการณ์กองร้อย 

การด าเนินการตั้งรับ 



มว.ค.๖๐ ในการสนับสนุนการยิงให้กับ ร้อย.อวบ. 

ค.60 
ค.60 

 ค.60 

ฉากขัดขวาง 

สนามทุ่นระเบิด    ทางยุทธวิธี 

3      60 

ขนพร. ขนพร. 

กดร. 



จบการบรรยาย 


