
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติการถอนตัวนอกความกดดัน 

 
อ้างอิง รส. ๗ – ๘ และแนวสอน รร.ร.ศร. 

ของ 

หมวดปืนเล็ก 



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 
        



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 
   

 เป็นการปฏิบัติก่อนจะมีการปะทะกับข้าศึก ปกติจะ
ปฏิบัติในเวลากลางคืน   

 หมวดปืนเล็ก หมู่ปืนเล็ก ปฏิบัติการโดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกองร้อยอาวุธเบา 

 

ความส าเร็จขึ้นอยูก่ับ : การรักษาความลับ และการลวง 

 



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 

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



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 

                    การวางแผนของ ผบ.หน่วย 

             ใช้ปัจจัย METT-T 
             พิจารณาระบบสนามรบ 7 ระบบ เพื่อ 
                 ก าหนดเขต / พื้นที่ / เส้นทาง / ที่รวมพล 
                 ก าหนดมาตรการควบคุม 
             ลว.ตรวจภูมิประเทศ ณ ที่มั่นแห่งใหม ่



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 
    ผบ.พัน จัดก าลังเป็นชุดเตรียมสถานที่ ไป ลว.ตรวจภูมิ
ประเทศ ณ ที่มั่นแห่งใหม่ ก่อนการถอนตัวจะเกิดขึ้น  
      ชุดเตรียมสถานที่  ประกอบด้วย 
        ก าลังจากกองพัน 
                ตัวแทนของร้อย อวบ.  
     รอง ผบ.ร้อย          
                ตัวแทนของหมวดปืนเล็ก 
     รอง ผบ.มว. 
     พลน าทางของแต่ละหมวด 



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 
                

       หน้าที่ของชุด ลว. ตรวจภูมิประเทศ 
   เลือกพื้นที่วางก าลัง 

   เลือกที่ตั้งยิงของอาวุธ 

   เลือกที่ตั้งที่ตรวจการณ์ 

   เลือกเส้นทางและที่ตั้งส่วนระวังป้องกัน 



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 
           

  การปฏิบัติเมื่อ ผบ.มว รับค าสั่งเตือนจาก ผบ.ร้อย แล้ว 

  ๑. ให้ค าสั่งเตือน โดยเร็ว   

  ๒. เรียก รอง ผบ.มว  ผบ.หมู.่ปล. ผบ.หมู.่ปก.  

ส.ประจ าหมวด มารับค าสั่งเตือน 



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 
          ค าสั่งเตือนของ ผบ.มว. ต้องครอบคลุมเรื่องท่ีส าคัญ    

  ๑. ภารกิจของหน่วย 

  ๒. เวลาถอนตัว 

  ๓. ก าหนดตัวบุคคลให้เป็นผู้แทน ไปลว.ตรวจภูมิ
ประเทศ ณ ที่มั่นใหม ่

  ๔. เวลาและสถานที่ ท่ีชุด ลว. ไปรายงานตัว 

  ๕. เวลาและสถานที่จะให้ค าสั่งถอนตัวแก่หน่วยรอง     

  



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 

 

การ ลว.ตรวจภูมิประเทศ ของ ผบ.มว  
 ๑. มอบหมายให้ ผบ.หมู่ อาวุโส ควบคุม ก าลัง ณ.ที่ตั้ง
ปัจจุบัน 
 ๒. ก าหนดที่รวมพลให้กับหมู่ต่างๆ ( โดยธรรมดาจะอยูข่้าง
หลังใกล้  ที่มั่นของหมู่ ) 
 ๓. ก าหนดที่รวมพลหมวด และเส้นทางเคลื่อนที่จากที่รวม
พลหมวดไปยังที่รวมพลกองร้อย ( เส้นทางและที่รวมพลจะต้องท า
สัญลักษณ์ไว้ โดยเฉพาะในเวลากลางคนื ) 
  

              
                                

 



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 

 
การรับค าสั่งถอนตัว 

 ๑.ไปรับค าสั่งให้ทันก าหนดเวลา มอบหมายการ
บังคับบัญชา 
 ๒. ก าหนดผู้ที่ไปร่วมรับค าสั่งจาก ผบ.ร้อย  
          ผบ.หมู.่ปก.  
          พลน าสาร  
 

              
                                

 



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 
. 

 ค าสั่งการถอนตัวนอกความกดดันของ ผบ.มว . 
ประกอบด้วย   

            ๑.  เวลาในการถอนตัว                              
        ๒.  ที่รวมพลของหมู ่                             

            ๓.  เส้นทางถอนตัว                   
         ๔.  อาวุธสนับสนุน / สมทบ              

            ๕.  ก าลังของส่วนที่เหลือไว้ปะทะ                             
                ๖.  ภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อไป               

                                
 



หมวดปืนเล็กถอนตัวนอกความกดดัน 

.                     เมื่อถึงก าหนดเวลาก าลังส่วนใหญ่ถอนตัว 
      ทหารทุกคนถอนตัวออกจากที่มั่นตั้งรับไปเข้าที่รวมพล
ของหมู่ 
      หมู่เคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของหมวด 
      หมวดเคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของกองร้อย 
      กองร้อยเคลื่อนที่ไปยังที่รวมพลของกองพันหรือไปยัง 

ที่มั่นแห่งใหม่ 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 าลังของ หมู่ ปล.ให้คุ้มครองแนวทาง
เคลื่อนทีท่ี่เป็นอันตรายต่อแนวที่มั่นตั้งรับ คุ้มครองการถอนตัว
ของก าลังส่วนใหญ่ 
 

  



การถอนตัวนอกความกดดัน 

 

  การถอนตัวของส่วนทิ้งไว้ปะทะ 
ส่วนที่เหลือไว้ปะทะ : ถอนตัวเมื่อก าลังส่วนใหญ่ของกองร้อยถอน
ตัวถึงที่มั่นแห่งใหม ่  

 ทหารแต่ละคนผละออกจากท่ีมั่นเคลื่อนที่ไปเข้าที่รวมพล
ของหมู่       

         หมู่เคลื่อนท่ีไปเข้าที่รวมพลของ 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. 




