
หมายถึง  .. วิธีการจัดก าลังพลและหน่วยเข้าประจ า 
                   ในรูปขบวนที่ท าการเคลื่อนที่ 
       ลักษณะของรูปบวนท าการรบ 
                 1.   มีการระวังป้องกัน 
                 2.   มีการควบคุม                                         
                 3.   มีความอ่อนตัว 
                 4.   มีความรวดเร็ว 

รูปขบวนท าการรบ                                  
หมู่ ปล. / มว.ปล. 



     ภารกิจที่ก าหนด                    สถานการณ์ณ์ข้าศึก       
     สภาพภูมิประเทศ                  สภาพลมฟ้าอากาศ 
     ความเร็วในการเคลื่อนที่        ความอ่อนตัว   
 

การฝึก     :  ควรกระท าในพ้ืนที่โล่งแจ้งก่อน 
รูปขบวน หมู่ ปล. มี  2  รูปขบวน 
      1.   หมู่แถวตอน             2.   หมู่แถวหน้ากระดาน 
รูปขบวน มว.ปล. มี  4  รูปขบวน 
      1.  มว.แถวตอน              2.   มว.แถวหน้ากระดาน 
      3.  มว.     แหลมหน้า      3.   มว.     แหลมหลัง       

ปัจจัยในการเลือกใช้รูปขบวน 



ผบ.มว. 

สัญลักษณ์แทนต าแหน่งที่ใช้ 

รอง ผบ.มว. 

พลน าสาร 

พวก คจตถ. 

ผบ.หมู่ 

พลยิง ปก. 

หน.ชุด 

พลยิงM.203 

พล ปล. 

พลยิงปลก. 

หมู่ ปล. 

หมู่ ปก. ปก. 

ปล. 

หน. 

ค. 

ปลก. 

ปล. ปก. 

ผบ. 



ระยะต่อ - ระยะเคียง  :  ขึ้นอยู่กับ 
 

 สถานการณ์ณ์       ทัศนวิสัย       ภูมิประเทศ 

วิธีการควบคุมรูปขบวน 
   ด้วยวาจา        ท่าสัญญาณ        เสียงสัญญาณ 

โดยปกติ : จะก าหนดไว้ดังนี ้

    การเคลื่อนย้าย(เท้า)       กลางวัน         กลางคืน   
ระยะต่อ - บุคคล                 2-5 ม.            1-3  ม.        
ระยะต่อ - หมวด                50   ม.            25   ม. 
ระยะต่อ - กองร้อย            100  ม.            50   ม. 



ด ารงความเป็นชุดยิงไว้ 
หน.ชุด :  อยู่ในที่สามารถควบคุมและใช้ชุดยิงได้ 
ปลก.    :  ตั้งอยู่ภายในแต่ละชุดยิง  
       เพื่อ     ท ำกำรยิงไปข้ำงหน้ำ  
                  ท ำกำรยิงไปข้ำงหลัง 
                  ท ำกำรยิงไปทำงทำงปีก 
การเปลี่ยนรูปขบวน : กระท าโดยไม่หยุดการเคลื่อนที่ 

ข้อพิจารณาในการเปลี่ยนรูปขบวน 



     เป็นรูปขบวนขั้นต้น ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 
     โอกาสที่จะใช้ : ใช้ได้ทุกสภาพภูมิประเทศ  
        ข้อดี         สะดวกในการควบคุม 
                        ระวังป้องกันได้รอบตัว 
                        มีอ านาจการยิงทางปีกสูง 
                        เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว 
       ข้อเสีย        การยิงข้างหน้า / ข้างหลัง จ ากัด           

รูปขบวนหมู่แถวตอน 



การใช้ท่าสัญญาณ 
 

        ยกแขนข้างใดข้างหนึ่ง    
ชูขึ้นเหนือศีรษะ แล้วเหวี่ยง
แขนไปข้างหลัง เป็นวงกลม     
              

การใช้ค าบอก-ค าสั่ง ในการฝึก 
 

“ หมู่แถวตอน .. ปฏิบัติ ” 

“ หมู่แถวตอน .. ชุดยิง ข น า .. ปฏิบัติ ” 



การปฏิบัติ 
ของก าลังพล 
ในหมู่ ปล. 

ผบ. 

หน. 

หน. 

ปลก. 

ปลก. 

ปล. ปล. 

ปล. ปล. 

ค. 

ค. 
25 ม. 

10 ม. 

10 ม. 

10 ม. 

10 ม. 

10 ม. 

10 ม. 

10 ม. 

10 ม. 

10 ม. 

รูปขบวนหมู่แถวตอน 



เป็นรูปขบวนหลัก ในการเข้าตี 
โอกาสที่จะใช้  :     เข้าโจมตี 
                             ข้ามพื้นที่โล่งแจ้ง 
 

      ข้อดี    :  อ านาจการยิงข้างหน้าสูงสุด 
 

     ข้อเสีย    :    ยากต่อการควบคุม 
                         การยิงทางข้างจ ากัด 

รูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน 



การใช้ท่าสัญญาณ 

          เหยียดแขนทั้งสองข้าง
ออกไปข้างล าตัวให้เสมอไหล่  
แล้วโบกแขนข้างใด ข้างหนึ่ง  
ขึ้นลง เพื่อให้ชุดยิงที่ต้องการ 
ขึ้นทางทิศที่โบกแขน 

ค าบอก-ค าสั่ง ที่ใช้ในการฝึก 

“ หมู่แถวหน้ากระดาน..ชุดยิง..ขึ้นทางขวา(ซ้าย)..ปฏิบัติ ” 



( ต าแหน่งไม่ควรเปลี่ยนแปลงจากเดิม ) 

การปฏิบัติของก าลังพล ในหมู่ ปล. 

25 ม. 25 ม. 

หน. หน. 

ผบ. 
ปล. ปล. ปล. ปล. 

ค. 

 

ค. ปลก. ปลก. 

ชุดยิง ก ชุดยิง ข 



โดยปกติ : มีหลักในการจัด ดังนี้ 
         ผบ.ร้อย. จะก าหนดให้ มว.ปล.ในขั้นต้น 
         ผบ.มว. อยู่ในที่สามารถควบคุมรูปขบวนได้ 
         การเปลี่ยนหมู่หลัก จะเปลี่ยนได้เมื่อหน่วย
เปลี่ยนรูปขบวนที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 
         ขณะเปลี่ยนรูปขบวน..ไม่หยุดการเคลื่อนที่ 
         ชุดยิงในหมู่ ปล.และพวก คจตถ.คงจัดรูป
ขบวนสามเหลี่ยมแหลมหน้าเป็นหลัก 
         หมู่ ปก. จะไม่เคลื่อนที่เป็นหมู่ 

รูปขบวนของหมวดปืนเล็ก 



เป็นรูปขบวนขั้นต้น.. ในการเคลื่อนที่ 
โอกาสที่จะใช้  :     เคลื่อนที่ผ่านป่า / หมอกควัน 
                        เคลื่อนที่ตามถนน / เส้นทาง 
                  เมื่อต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่ 
    ข้อดี    :     สะดวกต่อการควบคุม 
                      มีอ านาจการยิงทางข้างดี 
                      มีความอ่อนตัว 
                      เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว 
   ข้อเสีย    :    การยิงข้างหน้า / ทางหลัง .. จ ากัด 

รูปขบวนหมวดแถวตอน 



การใช้ท่าสัญญาณ 
 

       ยกแขนข้างใด ข้างหนึ่งขึ้น
ไปเหนือศีรษะ แล้วเหวี่ยงแขนไป
ข้างหลัง ท าเป็นวงกลม ประมาณ
ตั้งได้ฉากกับล าตัว 

การใช้ค าบอก-ค าสั่ง ในการฝึก 

“ หมวดแถวตอน .. หมู่ ...ปฏิบัติ ” 

หันหน้าไปยังทิศทางท่ีเคลื่อนที่ 



รูปขบวนหมวดแถวตอน ( หมู่แถวตอน ) 

พลยิง 
ผบ 

ผบ ผบ 
ผบ 

พลยิง 

พลยิง ผช. 

พลยิง ตถ. 

พลยิง ผช. 

พลยิง ผช. 

กระสุน 

กระสุน 

กระสุน 
กระสุน 

40 ม. 

40 ม. 

หมู่ท้ายขบวน 

หมู่น าขบวน 

หมู่ย่านกลาง 

บก.หมวด 



1.  หมู่ อยู่ในรูปขบวนแถวหน้ากระดาน 
         เป็นรูปขบวนหลักในการเข้าโจมตี 
         โอกาสที่จะใช้  :  เข้าโจมตีหรือกวาดล้าง 
 

     ข้อดี    :  อ านาจการยิงข้างหน้าสูงสุด 
 

   ข้อเสีย   :    อ านาจการยิงทางข้างจ ากัด 
                      ควบคุมยาก 

รูปขบวนหมวดแถวหน้ากระดาน 



การใช้ท่าสัญญาณ 

        เหยียดแขนทั้งสองข้าง  
ออกไปทางข้างล าตัวให้เสมอ
กับไหล่ 

ค าบอก-ค าสั่งที่ใช้ในการฝึก                                                  
 
 

“ หมวดแถวหน้ากระดาน .. หมู่หน้ากระดาน ..ปฏิบัติ ” 



รูปขบวนหมวดหน้ากระดาน ( หมู่หน้ากระดาน ) 
( หมู่ย่านกลาง ) ( หมู่ทางขวา ) ( หมู่ทางซ้าย ) 

พลยิง ปก. พลยิง ปก. 

พลยิงผช. พลยิงผช. 

พลยิงผช. 

พลยิง คจตถ. 

พลกระสุน 
พลกระสุน 

พลกระสุน 

พลกระสุน 
พลกระสุน น าสาร น าสาร 

ผบ.หมู่ ปก. รอง ผบ.มว. 
ผบ. ผบ. ผบ. 



2.   หมู่ อยู่ในรูปขบวนแถวตอน 
      โอกาสที่จะใช้  :     เข้าโจมตี หรือ กวาดล้าง 
                            ใช้ผ่านแนวออกตี ที่อยู่ใกล้ที่หมาย 
      ข้อดี    :    การยิงทางข้างดี 
                      โต้ตอบต่อการโจมตีทางข้างได้ดีกว่ารูป  
                       ขบวนแถวหน้ากระดาน 
    ข้อเสีย   :   อ านาจการยิงตรงหน้า น้อยกว่ารูป 
                      ขบวนแถวหน้ากระดาน 
                       ควบคุมยาก 

รูปขบวนหมวดแถวหน้ากระดาน 



ค าบอก-ค าสั่ง ที่ใช้ในการฝึก 
 

“ หมวดแถวหน้ากระดาน .. หมู่แถวตอน .. ปฏิบัติ ” 

การใช้ท่าสัญญาณ 

         เหยียดแขนทั้ง สองข้าง 
ออกไปทางข้างล าตัว ให้เสมอ
กับแนวไหล่  

หันหน้าไปยังทิศทางเคลื่อนที่ 



รูปขบวนหมวดแถวหน้ากระดาน .. ( หมู่แถวตอน ) 

ผบ. ผบ. ผบ. 

ผบ. 
พลยิง 

พลยิง 

พลยิง ผช. 

พลยิง ผช. 

พลกระสุน พลกระสุน 

พลกระสุน พลกระสุน 

พลยิง ผช. 
พลยิง ตถ. 

พลกระสุน 

พลน าสาร พลน าสาร 

( ผบ.มว.อยู่ห่าง ผบ.หมู่ ย่านกลาง ประมาณ 40 ม. ) 

หมู่ ปล.ที่ 1 หมู่ ปล.ที่ 3 หมู่ ปล.ที่ 2 

10 ม. 

40 ม. 40 ม. 



ลักษณะรูปขบวน        2   หมู่เคียงกัน อยู่ข้างหน้า 
                                    1   หมู่ อยู่ข้างหลัง 
โอกาสที่จะใช้  :    สถานการณ์ข้าศึก ไม่กระจ่างชัด 
                             คาดว่าจะมีการปะทะเกิดขึ้น 
      ข้อดี     :    อ านาจการยิงข้างหน้า / ทางปีกดี 
                        สะดวกต่อการเปลี่ยนรูปขบวน 
    ข้อเสีย    :    เคลื่อนที่ได้ช้า 
                        ควบคุมยาก 

รูปขบวนหมวดสามเหลี่ยมแหลมหลัง 



การใช้ท่าสัญญาณ 
          เหยียดแขนทั้ง สองข้าง  
ชูขึ้นไปทางข้าง ให้เหนือระดับ
ไหล่ ประมาณ  45  องศา 

ค าบอก-ค าสั่งที่ใช้ในการฝึก 
 

“ หมวด .. สามเหลี่ยมแหลมหลัง .. ปฏิบัติ ” 

หันหน้าไปยังทิศทางเคลื่อนที่ 



รูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหลัง( หมู่แถวตอน ) 

80 ม. 

40 ม. 

80 ม. 

40 ม. 

40 ม. 

ผบ 

ผบ 

ผบ 

หมู่ทางซ้าย 

หมู่ทางขวา 

หมู่ทางหลัง 

พลยิง 

พลยิง 
พลยิง ผช. 

พลยิง ผช. 

พลกระสุน 

พลกระสุน 

พลกระสุน 

พลกระสุน 

ผบ 



ลักษณะรูปขบวน     1   หมู่ อยู่ข้างหน้า 
                                 2   หมู่ อยู่ข้างหลังเคียงกัน 
โอกาสที่จะใช้  :    สถานการณ์ข้าศึก ไม่กระจ่างชัด 
                             คาดว่าจะไม่มีการปะทะเกิดขึ้น 
     ข้อดี    :     มีการระวังป้องกันรอบตัว 
                   มีความอ่อนตัว 
                การควบคุมดีกว่าสามเหลี่ยมแหลมหลัง 
   ข้อเสีย    :  เคลื่อนที่ได้ช้า เมื่อทัศนวิสัยจ ากัด 

รูปขบวนหมวดสามเหลี่ยมแหลมหน้า 



ค าบอก-ค าสั่ง ที่ใช้ในการฝึก 
 
 
 

“ หมวด .. สามเหลี่ยมแหลมหน้า .. ปฏิบัติ ” 

การใช้ท่าสัญญาณ 

          เหยียดแขนทั้ง สองข้าง 
ออกไปทางข้างให้ต่ ากว่าระดับ
ไหล่ ประมาณ  45  องศา 

หันหน้าไปยังทิศทางเคลื่อนที่ 



รูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหน้า ( หมู่แถวตอน ) 

ผบ 

ผบ 

ผบ 

ผบ 

หมู่ข้างหน้า 

หมู่ทางขวา 

หมู่ทางซ้าย 

พลกระสุน 

พลกระสุน 

พลกระสุน 

พลกระสุน 

พลยิง ผช. 

พลยิง ผช. 

พลยิง 

พลยิง 

20 ม. 

40 ม. 

80 ม. 


