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การถอนตัวภายใต้ความกดดัน 

           เป็นการปฏิบัติขณะมีการปะทะกับข้าศึก  

               โดยสู้รบพรางถอยพราง 

       การจัดก าลัง : จัดก าลัง เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  1. ส่วนใหญ ่

        หน่วยในพื้นที่การรบหลัก ( หมวดในแนวหน้า ) 

  2. ส่วนก าบัง 

      หน่วยในพื้นที่กองหนุน ( หมวดหนุน ) 



 โครงร่างการถอนตัวภายใต้ความกดดัน 

ขนพร. ขนพร. 

หมวดหนุน 

ที่รวมพล      
หมวด 

ที่รวมพล      
หมวด 

ป้องกนัการถอดตวัของหมวดในแนวหน้า 

ท่ีรวมพล 

กองรอ้ย 

ส่วนก าบงัของกองพนั 



การถอนตัวภายใต้ความกดดัน 

                       มาตรการควบคุม 

 ๑. เส้นทางในการถอนตัว 

 ๒. ที่รวมพลหมวด 

 ๓. จุดตรวจสอบ 

 ๔.  เขตปฏิบัติการ 

 ๕. ขั้นการปฏิบัติ 

 

 



การถอนตัวภายใต้ความกดดัน 

   ความส าเร็จของการถอนตัวภายใต้ความกดดัน ขึ้นอยู่กับ 

 ๑.  แผนที่มีประสิทธิภาพ 

 ๒.  การควบคุม 

 ๓.  ความเร็วในการเคลื่อนที่ 

 ๔.  การใช้อ านาจการยิงที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 

 ๕.  ความเป็นผู้น าของผู้บังคับหน่วย 



การปฏิบัติการถอนตัวภายใต้ความกดดัน 

แผนการถอนตัวภายใต้ความกดดัน ของ ผบ.มว จะกล่าวถึง 

  ๑. เวลาในการถอนตัว 

  ๒. วิธีการถอนตัวที่ ผบ.มว เลือก 

  ๓. จุดนัดพบที่ ผบ.มว เลือกให้หมู่ต่างๆ 

  ๔. ที่รวมพลของ มว. 

  ๕. เส้นทางในการถอนตัวฯของหมู่ 

  ๖. การสมทบอาวุธยิงสนับสนุน 

  ๗. ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ เมื่อถอนตัวแล้ว 



การปฏิบัติการถอนตัวภายใต้ความกดดัน 

    เมื่อ ผบ.มว ได้รับค าสั่งเตรียมจาก ผบ.ร้อย 
แล้ว ปฏิบัติดังนี้ 
        ๑.  ลว. ที่รวมพลของ มว. ที่ ผบ.ร้อย. เลือกให้ 
        ๒.  ลว. เส้นทางจากที่รวมพลของ มว. ไปยัง 
กองร้อย 
        ๓.  เลือกที่รวมพลให้กับหมู่  ก าหนดเส้นทาง
ให้หมู่ 
        ๔.  ลว.เส้นทางจาก มว.ไปยังหมู่ 

 



การถอนตัวภายใต้ความกดดัน 

     วิธีการผละออกจากข้าศึก หมวดปืนเล็กมีวิธีการผละออก
จากข้าศึกเป็นแบบมาตรฐานอยู่ ๓ แบบ คือ 

 ๑) การลดก าลังในแนวให้เบาบางลง  หมู่ และชุดยิง ก าหนด
ตัวทหารที่จะถอนตัวเป็นคู่ และทีมคู่คุ้มครองการถอนตัวของคู่อื่นๆ 
ขณะก าลังเคลื่อนที่ไปข้างหลัง ในการเคลื่อนที่ผ่านที่โล่งแจ้งควรใช้
ควันช่วยในการซ่อนพรางด้วย 

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



ทีร่วมพลหมู ่

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

ผบ. หน. หน. 

ขนพร. 

แนวขั้น ๒ แนวขั้น ๒ 

แนวขั้น ๑ แนวขั้น ๑ 

ขนพร. 



การถอนตัวภายใต้ความกดดัน 

    ๒) การถอนตัวเป็นชุด     หากการยิงของข้าศึกเบาบางลง 

จนไม่จ าเป็นต้องค่อยๆ ลดก าลังในแนวตามแบบวิธีแรก หรือเมื่อได้ถอนตัว
ไปข้างหลังไกลพอแล้ว  หมู่ปืนเล็กสามารถถอนตัวทีละชุดยิงได้ โดยแต่ละ
ชุดยิงผลัดเปลี่ยนให้ความคุ้มครองการเคลื่อนที่ซึ่งกันและกัน 

           ๒.๑.  ชุดยิง ก. หรือ ข. ชุดใดชุดหนึ่งถอนเข้าไปที่ตั้งยิงข้าง
หลัง 
        ๒.๒.  ชุดยิงที่เหลือถอนตามเมื่อชุดแรกเข้าที่ตั้งยิงข้างหลัง
แล้ว 
        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. 



การถอนตัวภายใต้ความกดดัน 

๓) การถอนตัวเป็นหมู่ หากการยิงของข้าศึกเบาบางจนไม่จ าเป็นต้อง
เคลื่อนที่เป็นชุด หรือเมื่อหมู่ปืนเล็กถอนตัวไปข้างหลังไกลพอแล้ว 
หมวดปืนเล็กสามารถถอนตัวเป็นหมู่ได้ โดยแต่ละหมู่ผลัดเปลี่ยนให้
การคุ้มครองการเคลื่อนที่ซึ่งกันและกัน 

        ๓.๑.  หมู่ที่รบติดพันน้อย ถอนตัวก่อนพร้อมกันทั้งหมู่ 
        ๓.๒.  หมู่ที่รบติดพันมากถอนตัว เมื่อหมู่ที่รบติดพันน้อย 
เข้าที่มั่นข้างหลังและยิงสนับสนุนให้แล้ว 
        ๓.๓.  ทุกหมู่ น าก าลังเข้าที่รวมพล มว. โดยเร็ว เมื่อผ่าน
ส่วนก าบังแล้ว 



ที่รวมพลหมวด 

จุดนัดพบหมู่ จุดนัดพบหมู่ จุดนัดพบหมู่ 

ขนพร. 

แนวขั้น ๒ แนวขั้น ๒ 

แนวขั้น ๑ แนวขั้น ๑ 

ขนพร. 



การปฏิบัติการถอนตัวภายใต้ความกดดัน 




