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การด าเนินกลยุทธ ์

•การด าเนินกลยุทธ์ คือ  การเคลื่อนที่ 
ประกอบการยิง เข้าหาข้าศึกหมู่ปล.
ด าเนินกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของส่วน
ใหญ่ตั้งแต่ ที่รวมพลถึงแนวออกตี
,แนวออกตีถึงแนวเตรียมตะลุมบอล, 
จากแนวเตรียมตะลุมบอนถึงที่หมาย, 
การเสริมความมั่นคง / การจัดระเบียบ
ใหม่ ณ ที่หมาย 



รูปขบวนด าเนินกลยุทธข์องหมู่ 
•รูปขบวนในการด าเนินกลยุทธ์ของหมู่ ปกติผบ.หมวดเป็นผู้ก าหนด 
•ผบ.หมู่อาจเปลี่ยนแปลงรูปขบวนได้เมื่อ...สถานการณ์ หรือ ภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลง หรือ เมื่อต้องการความเร็วและความอ่อนตัว 



การควบคมุการเคลื่อนทีข่องหมู ่

 ผบ.หมู่ต้องอยู่ในรูปขบวนของหมู่ ณ ที่ซึ่ง
สามารถควบคุมหมู่ได้ดีที่สุด 

 หน.ชุดยิงทั้งสองต้องมองเห็นผบ.หมู่และ
ควบคุมชุดยิงได้ตลอดเวลา 

 ก าลังพลในชุดยิงต้องต้องมองเห็นหน.ชุด
ของตนเอง 



หลกัการเลือกใชรู้ปขบวนของหมู ่

•การเลือกใช้รูปขบวนของหมู่.... 
    ๑. ต้องด ารงความเป็นชุดยิงไว้ 
    ๒. หน.ชุดยิงต้องอยู่ ณ ที่ซึ่งสะดวกใน
การควบคุมชุดยิง 
    ๓. อาวุธกลของแต่ละชุดยิงให้ท าการยิง
ไปข้างหน้าและทางปีกของหมู่ได ้



เทคนิคการเคล่ือนท่ีของหมู่ 

•ปกติหมู่จะเคลื่อนท่ีโดยให้ชุด
ยิงเคลื่อนที่ตามกัน  ภายในชุด
ยิงจัดรูปขบวนสามเหลีย่ม
แหลมหน้า ผบ.หมู่จะอยู่ ณ ที่
ซึ่งสามารถควบคุมหมู่ได้ดีที่สุด 

หน.ชุด ก. 

หน.ชุด ข. 
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การเคลือ่นทีใ่นสนามรบ 

 ผบ.หมู่สั่งการเคลื่อนที่โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนที่ 
 หมู่เคลื่อนที่ในรูปขบวนแถวตอน หรือสามเหลี่ยม

แหลมหลังได้รับค าสั่ง ให้เปลี่ยนเทคนิคการเคลื่อนที่
ให้เหมาะสมกับสถานการณข์้าศึก ผบ.หมู่สั่งการโดย
ใช้ทัศนสัญญาณ    
 หมูด่ ารงระยะต่อระยะเคียงที่เหมาะสม วินัยการใช้

แสงและเสียง และการ รวป. ตลอดการเคลื่อนที ่



การเคลือ่นทีใ่นสนามรบ 

•การเดินทาง 
๑) ก าลังพลของหมู่จัดรูปขบวนเป็นรูปขบวนสามเหลี่ยมแหลม
หน้า สองรูปตามกันตามล าดับที่ ผบ.หมู่ ก าหนด 
๒) ชุดยิงตามจะห่างชุดยิงน าประมาณ ๒๐ เมตร  
๓) ระยะห่างระหว่างบุคคลหา่งประมาณ ๑๐ เมตร 

การเดินทางเฝ้าตรวจ 
ระยะห่างระหว่างชุดยิง จะขยายออกไปถึงประมาณ ๕๐ เมตร 



การเดินทางเฝ้าตรวจสลับ 
 ๑) ชุดยิงที่เคลื่อนที่ท าการเคลื่อนที่ในรูปสามเหลี่ยมแหลมหน้า 
  ๒) ชุดยิงที่เหลือและ ผบ.หมู่วางตัวอยู่ ณ จุดที่ใช้เฝ้าตรวจคุมครองขณะที่ชุดยิง
แรกเคลื่อนที่ไป 
 ๓)  ผบ. หมู่ก าหนดที่จะต้องวางตัวเฝ้าตรวจครั้งต่อไปและเส้นทางที่จะใช้ 
  ๔) ก าลังสวนที่เคลื่อนที่จะไปไม่เกินการมองเห็นของส่วนเฝ้าตรวจ 
  ๕) ก าลังส่วนเคลื่อนที่ จะอยู่ในระยะยิงหวังผลสูงสุดของส่วนเฝ้าตรวจ 

การเคลือ่นทีใ่นสนามรบ 



ชุดยิงที่ เคลื่อนที่ 
๑)  ใช้เส้นทางที่มีก าบังและซ่อนพรางที่ดีที่สุดในการเคลื่อนที่ 
๒) เคลื่อนที่ให้เร็วที่สุดที่จะท าได้ แต่ยังคงถูกยุทธวิธี  
๓)  อย่าเคลื่อนที่ ให้บังพื้นยิงของส่วนเฝ้าตรวจ 
๔) จัดที่วางตัวเฝ้าตรวจเมื่อถึงจุดที่ก าหนดให้แล้วท าการเฝ้า
ตรวจ ให้ส่วนเฝ้าตรวจ(เดิม)ที่จะเคลื่อนที่สลับขึ้นลง 

การเคลือ่นทีใ่นสนามรบ 

การเดินทางเฝ้าตรวจสลับ 



ชุดยิงที่เฝ้าตรวจ 
  ๑) วางตัวยึดพื้นที่ที่สามารถตรวจการณ์ และยืนคุ้มครองการเคลื่อนท่ีของชุดยิง
เคลื่อนที ่
  ๒) เล็งปืนไปยังพื้นที่คาดว่าจะมี ขศ. วางตัว 
  ๓) เตรียมปฏิบัติหน้าที่ชุดยิงเคลื่อนที่เมื่อชุดยิงเคลื่อนท่ีเข้าวางตัวเฝ้าตรวจแล้ว 
ผบ.หมู่ อาจเลือกเทคนิคการเคลื่อนที๑่ ใน ๒ วิธีข้างล้างนี้ 
  ๑ โดยเคลื่อนที่สลับขึ้น 
  ๒ โดยเคลื่อนที่เป็นขั้นๆไป  

การเคลือ่นทีใ่นสนามรบ 

การเดินทางเฝ้าตรวจสลับ 



 ภารกิจของส่วนด าเนินกลยุทธ์ คือการเข้าประชิดและท าลายหรือจับข้าศึก  
 ท าการเคลื่อนที่และเข้าตะลุมบอนภายใต้การยิงสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของส่วนยิง

สนับสนุน  

การเขา้ด าเนินกลยุทธ ์

การด าเนินกลยุทธ์  

 ส่วนด าเนินกลยุทธ์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยใช้การยิงและการเคลื่อนที่ภายในชุด
ของตน เมื่อจ าเป็นอาจจะใช้วิธีเคลื่อนที่ด้วยการคืบคลานหรือการคลาน  

 ด าเนินกลยุทธ์นี้อาจเคลือ่นทีไ่ปข้างหน้าพร้อมกันทั้งหมด ภายใต้ความปกปิดก าบังและซ่อน
พรางจนถึงระยะที่สามารถขว้างลูกระเบิดสู้ข้าศึกได ้



การเขา้ด าเนินกลยุทธ ์

การด าเนินกลยุทธ์  
ก าลังส่วนสนับสนุน จะไม่ได้อยู่กับที่ ในขณะที่ท าการยิงไปยังข้าศึกนั้น ก าลังส่วนนี้

จะต้องพยายามเคลื่อนที่เข้าไปให้ใกล้ที่หมายตามล าดับ 

โดยปกติแล้วก าลังส่วนนี้จะเคลื่อนท่ีโดยการโผไปเป็นบุคคลเพื่อร่วมในการเข้า
ตะลุมบอนหรือช่วยในการเสริมมั่นคง ณ ที่หมาย  



การเขา้ด าเนินกลยุทธ ์

การด าเนินกลยุทธ์  
 เครื่องกีดขวางซึ่งต้องเผชิญในระหว่างการเคลื่อนที่เข้าตี จะต้องรื้อถอนด้วยเครื่องมือที่มี

อยู่หรืออ้อมผ่าน ผบ.หมวดจะเป็นผู้ตกลงใจเองว่าจะท าอย่างไรกับเครื่องกีดขวาง 

 การข้ามลวดหนาม  ทหารอาจใช้ท่อนไม้ , หญ้าแผ่นหรือลวดตาข่ายพาดทับลวดหนาม
จากนั้นให้ข้ามด้วยความระมัดระวัง 

 การลอดลวดหนาม ให้นอนหงายจากนั้นเอาศรีษะเลื่อนเขา้ไปก่อน 



การเขา้ด าเนินกลยุทธ ์

การเคลื่อนที่จากแนวประสานงานขั้นสุดท้ายไปยังที่หมาย 

ในขณะที่หมู่เคลื่อนที่เข้าหาแนวประสานงานขั้นสุดท้าย  
 อาวุธยิงสนับสนุนของหมู่ยิงอย่างรุนแรงให้หมู่ปรับปรุงรูปขบวนให้เสร็จเพื่อให้

สามารถผ่านแนวประสานงานขั้นสุดท้ายในรูปขบวนตะลุมบอน    
 หน.ชุดยิงให้สัญญาณขว้างลูกระเบิด  
 ทั้งสองชุดยิงเคลื่อนที่เข้าตะลุมบอนพร้อมกัน ด้วยการเดินยิงอย่างรวดเร็วและยิงจาก

สะโพกหรือไหล่ไปยังที่มั่นข้าศึก 



การเขา้ด าเนินกลยุทธ ์
การเสริมความมั่นคง 

ทันทีท่ียึดที่หมายได้หมู่จะต้องเตรียมการเพื่อขับไล่การตีโต้ตอบของข้าศึก  
 จัดวางการวางป้องกันเพื่อแจ้งการเคลื่อนที่เข้ามาของข้าศึก  
 เฉลี่ยกระสุนให้เหมาะสม  
 ผู้บาดเจ็บส่งกลับ  
 วางอาวุธส าคัญมอบเขตการยิงให้ทั้ง ๒ ชุด  
 วางอาวุธส าคัญไว้ในช่องทางท่ีอันตราย  
 ปรับสายการบังคับบัญชาใหม่  
 ค้น เงียบ แยก เร็ว พิทักษ ์เชลยศึกไปยังต าบลเชลยศึก  
 รวมรวบและรายงานข่าวสาร 



จบการบรรยาย 
สงสัยถาม 


