
รูปขบวนท ำกำรรบ 



หมายถึง  .. วิธีการจัดก าลังพลและหน่วยเข้าประจ า 
             ในรูปขบวนที่ท าการเคลื่อนที่ 
       ให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
                 1.   มีการระวังป้องกัน 
                 2.   มีการควบคุม                                         
                 3.   มีความอ่อนตัว 
                 4.   มีความรวดเร็วในการปฏิบัติ 

รูปขบวนท าการรบ                                  
หมู่ ปล. / มว.ปล. 



    ๑. ภารกิจที่ก าหนด                    ๒.สถานการณ์ข้าศึก       
     ๓.สภาพภูมิประเทศ                 ๔.ทัศนวิสัยและสภาพลมฟ้าอากาศ 
     ๕.ความเร็วในการเคลื่อนที่        ๖.ความอ่อนตัว   
 

             การฝึก     :  ควรกระท าในภูมิประเทศที่โล่งแจ้งก่อน 
  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 



ระยะต่อ - ระยะเคียง  :  ขึ้นอยู่กับ 
 

 สถานการณ์       ทัศนวิสัย       ภูมิประเทศ 

วิธีการควบคุมรูปขบวน 
   ด้วยวาจา        ท่าสัญญาณ        เสียงสัญญาณ 

โดยปกติ : จะก ำหนดไว้ดังนี ้

 กำรเคลื่อนย้ำย(เท้ำ)      กลำงวัน      กลำงคืน   
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 

ข้อพิจำรณำในกำรปรับปรุงรูปขบวนเพื่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ให้ยึดถือหลักกำรดังนี้ 



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

รูปขบวนหมู่แถวตอน 



การปฏิบัติของผบ.หมู ่
และทหารภายในหมู่เมื่อต้องการจัดรูปขบวนแถวตอน 
ผบ.หมู่ต้องการให้หมู่ของตนจัดรูปขบวนแถวตอน  

                   อาจกระท าได้ ๓ วีธี คือ  ๑. ใช้ค าบอกค าสั่งด้วยวาจา     

                                                          ๒.ใช้ท่าสัญญาณ      

                                                          ๓. ใช้เสียงสัญญาณ 



การใช้ค าบอกค าสั่งด้วยวาจา 

เมื่อผบ.หมู่ต้องการให้หมู่ของตนจัดรูปขบวนแถวตอน     ให้ใช้ค าบอกค าสั่งว่า  

 “ หมู่แถวตอนปฏิบัติ “ 

        ถ้าต้องการให้ชุดยิง ข. น าให้ใช้ค าบอกค าสั่งว่า  “ หมู่แถวตอน  ชุดยิง ข. น า
ปฏิบัติ “ 



        ยกแขนข้างใดข้างหนึ่ง    ชูขึ้นเหนือศีรษะ 
แล้วเหวี่ยงแขนไปข้างหลัง เป็นวงกลม    
              

การใช้ท่าสัญญาณ 
เมื่อผบ.หมู่ต้องการให้หมู่ของตนจัดรูปขบวนแถวตอน     ให้ผบ.หมู่ 
หันหน้าไปในทิศทางที่จะเคลื่อนที่แล้วให้สัญญาณดังนี้ 



การใช้เสียงสัญญาณ 
การใช้เสียงสัญญาณนั้น  ผบ.หมู่ต้องนัดหมายให้ทหารทุกคนในหมู่ทราบเสียก่อน 
ส่วนเสียงที่จะใช้นั้นก็แล้วแต่ ผบ.หมู่จะก าหนดขึ้น 

     ข้อแนะน ำในกำรฝึกรูปขบวนนั้นควรจะใช้ทั้งค ำบอกค ำสั่งด้วยวำจำ 
และท่ำสัญญำณควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้รับกำรฝึกเกิดควำมคุ้นเคย 



การปฏิบัติของทหารภายในหมู่ 

 เมื่อได้ยินค าสั่งหรือเห็นท่าสัญญาณหรือได้ยินเสียงตามที่นัดกันไว้ ให้จัดรูปขบวนหมู่แถวตอน ให้แต่ละชุด
ปฏิบัติดังนี้  - ชุดยิง ก. จัดรูปขบวนภายในชุดยิงเป็นรูปขบวนสามเหลี่ยมแหลม  หน้าโดย   

                       - หน.ชุดยิง ก. เคลื่อนที่ขึ้นไปประจ า ณ ข้างหน้า ผบ.หมู่ ในระยะประมาณ   ๒๕  เมตรต่อท้าย
ด้วย 

                       - พลปืนเล็กกล เข้าประจ าเยื้องไปทางขวา  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                      - พลยิง เอ็ม ๒๐๓ เข้าประจ าเยื้องไปทางซ้าย  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                     - พลปืนเล็ก ๑ เข้าประจ าเยื้องไปทางขวาของพลปืนเล็กกล   ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                    - พลปืนเล็ก ๒ เข้าประจ าเยื้องไปทางซ้ายของพลยิงเอ็ม ๒๐๓   ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

 

 

 

 

 

 



 

การปฏิบัติของทหารภายในหมู่ 
 - ชุดยิง ข. จัดรูปขบวนภายในชดุยิงเป็นรูปขบวนสามเหลี่ยมแหลม  หน้าโดย   

                       - หน.ชุดยิง ก. เคลื่อนที่ขึ้นไปประจ า ณ ข้างหลัง ผบ.หมู่ ในระยะประมาณ   ๑๐  เมตรต่อท้ายด้วย 

                       - พลยิง เอ็ม ๒๐๓ เข้าประจ าเยื้องไปทางขวา  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                       - พลปืนเล็กกล เข้าประจ าเยื้องไปทางซ้าย  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                     - พลปืนเล็ก ๑ เข้าประจ าเยื้องไปทางขวาของพลยิงเอ็ม ๒๐๓  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                    - พลปืนเล็ก ๒ เข้าประจ าเยื้องไปทางซ้ายของพลปืนเล็กกล     ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

 

หมายเหตุ   ต าแหน่งที่ประจ าอยู่แต่ละชุดยิงไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่าชุดยิงจะน าหรือตาม 
 

 

 

 



รูปขบวนหมู่แถวตอน 

หน.ชุด ก. 

หน.ชุด ข. 

พลยิง 203 

พลยิง 203 

พลยิง อวก. 

พลยิง อวก. 

พล ปล. 
พล ปล. 

พล ปล. 

พล ปล. 

ทิศทาง
เคลื่อน
ท่ี 

ผบ.หมู่ 

เพิ่มเติมด้วยค ำสั่ง ชุดยิง ข.
น ำ  

25 ม. 



เป็นรูปขบวนหลัก ในการเข้าตี 
โอกาสที่จะใช้  :    เข้าโจมตี 
                   ข้ามพื้นที่โล่งแจ้ง 
 

      ข้อดี    :  อ านาจการยิงข้างหน้าสูงสุด 
 

     ข้อเสีย    :    ยากต่อการควบคุม 
                  การยิงทางข้างจ ากัด 

รูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน 



การใช้ท่าสัญญาณ 

          เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปข้างล าตัวให้เสมอไหล่  แล้วโบก
แขนข้างใด ข้างหนึ่ง  ขึ้นลง เพื่อให้ชุดยิง ข.เคลื่อนที่ไปจัดรูปขบวน
แถวหน้ากระดานในทิศทางนั้น 

ค ำบอก-ค ำสั่ง ที่ใช้ในกำรฝึก 

“ หมู่แถวหน้ำกระดำน..ชุดยิง..ขึ้นทำงขวำ(ซ้ำย)..ปฏิบัติ ” 



 

การปฏิบัติของทหารภายในหมู่ 
 เมื่อได้ยินค าสั่งหรือเห็นท่าสัญญาณหรือได้ยินเสียงตามที่นัดกันไว้ ให้จัดรูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน ให้แต่

ละชุดปฏิบัติดังนี้  - ชุดยิง ก. จัดรูปขบวนภายในชดุยิงเป็นรูปขบวนสามเหลี่ยมแหลม  หน้าโดย   

                       - หน.ชุดยิง ก. เคลื่อนที่ขึ้นไปประจ า ณ ข้างหน้าทางซ้าย ผบ.หมู่ ในระยะประมาณ   ๒๕  เมตร
ต่อท้ายด้วย 

                       - พลปืนเล็กกล เข้าประจ าเยื้องไปทางขวา  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                      - พลยิง เอ็ม ๒๐๓ เข้าประจ าเยื้องไปทางซ้าย  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                     - พลปืนเล็ก ๑ เข้าประจ าเยื้องไปทางขวาของพลปืนเล็กกล   ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                    - พลปืนเล็ก ๒ เข้าประจ าเยื้องไปทางซ้ายของพลยิงเอ็ม ๒๐๓   ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

 

 

 

 

 

 



การปฏิบัติของทหารภายในหมู่ 
 - ชุดยิง ข. จัดรูปขบวนภายในชุดยิงเป็นรูปขบวนสามเหลี่ยมแหลม  หน้าโดย   

                       - หน.ชุดยิง ก. เคลื่อนที่ขึ้นไปประจ า ณ ข้างหน้าทางขวา ผบ.หมู่ ในระยะประมาณ   ๒๕  เมตรต่อท้าย
ด้วย 

                       - พลยิง เอ็ม ๒๐๓ เข้าประจ าเยื้องไปทางขวา  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                       - พลปืนเล็กกล เข้าประจ าเยื้องไปทางซ้าย  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                     - พลปืนเล็ก ๑ เข้าประจ าเยื้องไปทางขวาของพลยิงเอ็ม ๒๐๓  ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

                    - พลปืนเล็ก ๒ เข้าประจ าเยื้องไปทางซ้ายของพลปืนเล็กกล     ระยะห่าง ประมาณ  ๑๐ เมตร 

 

หมายเหตุ   ต าแหน่งที่ประจ าอยู่แต่ละชุดยิงไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่าชุดยิงจะอยู่ปีกใดก็ตาม 

 

 

 

 



รูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน 

หน.ชุด ก. 

พลยิง 203 
พลยิง อวก. 

พล ปล. พล ปล. 

หน.ชุด ข. 

พลยิง 203 พลยิง อวก. 

พล ปล. พล ปล. 

ทิศทา
ง

เคลื่อ
นที่ 

ผบ.หมู่ 



 กำรเปลี่ยนรูปขบวนจำกรูปขบวน หมู่แถวตอนเป็นรูปขบวนหมู่แถวหน้ำ
กระดำน(เมื่อชุดยิงที่อยู่ข้ำงหลังขึ้นมำจัดรปูขบวนทำงปีกขวำของหมู่) 



 กำรเปลี่ยนรูปขบวนจำกรูปขบวน หมู่แถวตอนเป็นรูปขบวนหมู่แถวหน้ำ
กระดำน 

(เมื่อชุดยิงที่อยู่ข้ำงหลังขึ้นมำจัดรูปขบวนทำงปีกขวำของหมู)่ 

หน.ชุด ก. 

หน.ชุด ข. 

พลยิง 203 

พลยิง 203 

พลยิง อวก. 

พลยิง อวก. 

พล ปล. 
พล ปล. 

พล ปล. 

พล ปล. 

ผบ.หมู ่





หน.ชุด ก. 

หน.ชุด ข. 

พลยิง 203 

พลยิง 203 

พลยิง อวก. 

พลยิง อวก. 

พล ปล. 
พล ปล. 

พล ปล. 

พล ปล. 

ผบ.หมู่ 

 กำรเปลี่ยนรูปขบวนจำกรูปขบวน หมู่แถวตอนเป็นรูปขบวนหมู่แถวหน้ำกระดำน 
(เมื่อชุดยิงที่อยู่ข้ำงหลังขึ้นมำจดัรูปขบวนทำงปีกซ้ำยของหมู)่ 



กำรเปลี่ยนรูปขบวนจำกรูปขบวนหมู่แถวหน้ำกระดำนเป็นรูปขบวนหมู่แถว
ตอน 

(เมื่อชุดยิง ก.เป็นชุดน ำ) 



กำรเปลี่ยนรูปขบวนจำกรูปขบวนหมู่แถวหน้ำกระดำนเป็นรูปขบวนหมู่แถวตอน 
(เมื่อชุดยิง ก.เป็นชุดน ำ) 

หน.ชุด ก. 

หน.ชุด ข. 

พลยิง 203 

พลยิง 203 

พลยิง อวก. 
พลยิง อวก. 

พล ปล. พล ปล. พล ปล. 

พล ปล. 

ผบ.หมู ่









( ต าแหน่งไม่ควรเปลี่ยนแปลงจากเดิม ) 

การปฏิบัติของก าลังพล ในหมู่ ปล. 

25 ม. 25 ม. 

หน. หน. 

ผบ. 
ปล. ปล. ปล. ปล. 

ปลก. ปลก.   M.203 M.203 

ชุดยิง ก ชุดยิง ข 





ผบ.มว. 

สัญลักษณ์แทนต าแหน่งที่ใช้ 

รอง ผบ.มว. 
ส.ประจ ำ 
มว. 

พลน ำสำร 

พวก คจตถ. 

ผบ.หมู่ 

พลยิง ปก. 

หน.ชุด 

พลยิงM.203 

พล ปล. 

พลยิงปลก. 

หมู่ ปล. 

หมู่ ปก. 

ยิง / ตก.                
ตำมลูกศร 

ปก. 

ปล. 

หน. 

ค. 

ปลก. 

ปล. ปก. 

ผบ. 



โดยปกติ : มีหลักในการจัด ดังนี้ 
         ผบ.ร้อย. จะก าหนดให้ มว.ปล.ในขั้นต้น 
         ผบ.มว. อยู่ในที่สามารถควบคุมรูปขบวนได้ 
         การเปลี่ยนหมู่หลัก จะเปลี่ยนได้เมื่อหน่วยเปลี่ยนรูปขบวน
ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 
         ขณะเปลี่ยนรูปขบวน..ไม่หยุดการเคลื่อนที่ 
         ชุดยิงในหมู่ ปล.และพวก คจตถ.คงจัดรูปขบวน
สามเหลี่ยมแหลมหน้าเป็นหลัก 
         หมู่ ปก. จะไม่เคลื่อนที่เป็นหมู่ 

รูปขบวนของหมวดปืนเล็ก 



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

รูปขบวนหมวดแถวตอน 



การใช้ท่าสัญญาณ 
 
            ยกแขนข้างใด ข้างหนึ่ง
ขึ้นไปเหนือศีรษะ แล้วเหวี่ยง
แขนไปข้างหลัง ท าเป็นวงกลม 
ประมาณตั้งได้ฉากกับล าตัว 

การใช้ค าบอก- ค าสั่ง ในการฝึก 

“ หมวดแถวตอน .. หมู่ .. (1) น ำ ..ปฏิบัติ ” 

หันหน้ำไปยังทิศทำงที่เคลื่อนที่ 



ผบ
. 

ผบ
. 

ผบ
. 

หมู่น ำ 

หมู่กลำง 

หมู่ปิดท้ำย 

พลน าสาร 
พลยิงคตจถ. 

พลยิงผู้ช่วย 
พลกระสุน 

ผบ.หมู่ปก. 
พลยิง 
พลยิงผู้ช่วย 
พลกระสุน 

พลยิง 
พลยิงผู้ช่วย 

พลกระสุน 

ผบ.มว. 

รองผบ.มว. 

ส.ประจ า มว. 

ทิศทำง
เคลื่อนที่ 

รูปขบวนหมวดแถวตอน ( หมู่แถวตอน ) 

ระยะต่อระหว่ำง หมู่ ๔๐
ม. 



1.  หมู่ อยู่ในรูปขบวนแถวหน้ากระดาน 
         เป็นรูปขบวนหลักในการเข้าโจมต ี
         โอกาสที่จะใช้  :  เข้าโจมตีหรือกวาดล้าง 
 

     ข้อดี    :  อ านาจการยิงข้างหน้าสูงสุด 
 

   ข้อเสีย   :    อ านาจการยิงทางข้างจ ากัด 
                ควบคุมยาก 

รูปขบวนหมวดแถวหน้ากระดาน 



ค าบอก-ค าสั่งที่ใช้ในการฝึก                                                  
 
 

“ หมวดแถวหน้ากระดาน .. หมู่หน้ากระดาน ..ปฏิบัติ ” 

การใช้ท่าสัญญาณ 

        เหยียดแขนทั้งสองข้าง  ออกไปทางข้างล าตัว
ให้เสมอกับไหล่ 



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

รูปขบวนหมวดแถวหน้ากระดาน 



ค าบอก-ค าสั่ง ที่ใช้ในการฝึก 
 

“ หมวดแถวหน้ากระดาน .. หมู่แถว
ตอน .. ปฏิบัติ ” 
การใช้ท่าสัญญาณ 

         เหยียดแขนทั้ง สองข้าง ออกไปทางข้างล าตัว 
ให้เสมอกับแนวไหล่  

หันหน้ำไปยังทิศทำงเคลื่อนที่ 



ผบ
. 

ผบ
. ผบ.หมู่

ปก. 
พลยิงผู้ช่วย 
พลกระสุน 

พลยิง 

พลน าสาร 

พลยิงผู้ช่วย 
พลกระสุน 

ผบ.มว. 

พลยิง คตจถ. 

ผบ
. 

ส.ประจ า มว. พลยิงผู้ช่วย 
พลกระสุน 

พลยิง 

หมู่ทำงซ้ำย หมู่กลำง หมู่ทำงขวำ 

ระยะต่อระหว่ำงหมู่ ๔๐ เมตร 



     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 ” 

หันหน้ำไปยังทิศทำงเคลื่อนที่ 



รูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหลัง 
     รูปขบวนนี้จะใช้เมื่อสถานการณ์ข้าศึกยังไม่กระจ่างแต่คาดว่า
จะเกิดการปะทะเกิดขึ้นข้างหน้า  

     รูปขบวนนี้ผู้บังคับหมวดจะมีก าลังสองหมู่เคียงกันอยู่
ข้างหน้า เพื่อให้มีอ านาจการยิงในทิศทางข้างหน้ามากพอ เมื่อมี
การปะทะเกิดขึ้น และมีก าลังอีกหนึ่งหมู่อยู่ข้างหลังเพื่อให้
สามารถปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือท าการเฝ้าตรวจหรือ
เคลื่อนที่ตาม 

 หากหมวดถูกโจมตีจะมีก าลังสองหมู่ยิงโต้ตอบและอีกหนึ่งหมู่
เข้าด าเนินกลยุธ  



รูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหลัง 
        ข้อดี 

   สะดวกในการเปลี่ยนเป็นรูปขบวนหมวดแถวหน้ากระดาน 

  ให้อ านาจการยิงดีทั้งข้างหน้าและทางปีก 

       ข้อเสีย 

   เคลื่อนที่ได้ช้า 

   ยากต่อการควบคุม 



ผบ
. 

ผบ
. 

หมู่ปีกซ้ำย หมู่ปีกขวำ 

ผบ.หมู่ปก. 

พลยิงผู้ช่วย 
พลกระสุน 

พลยิง 

ส.ประจ า มว. 

ผบ
. หมู่ท้ำย 



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

รูปขบวนหมวดสามเหลี่ยมแหลมหน้า 



     ข้อดี    :     มีการระวังป้องกันรอบตัว 
                  มีความอ่อนตัว 
                  การควบคุมดีกว่าสามเหลี่ยมแหลมหลัง 
   ข้อเสีย    :  เคลื่อนที่ได้ช้า เมื่อทัศนวิสัยจ ากัด 



ค าบอก - ค าสั่ง ที่ใช้ในการฝึก 
 
 
 

“ หมวด .. สามเหลี่ยมแหลม
หน้า .. ปฏิบัติ ” 

การใช้ท่าสัญญาณ 

          เหยียดแขนทั้ง สองข้าง ออกไปทางข้าง
ให้ต่ ากว่าระดับไหล่ ประมาณ  45  องศา 

หันหน้ำไปยังทิศทำงเคลื่อนที่ 



ผบ
. 

ผบ
. หมู่ทำงซ้ำย หมู่ทำงขวำ 

ผบ.หมู่ปก. 

พลยิงผู้ช่วย 

พลกระสุน 

พลยิง 

ส.ประจ า มว. 

ผบ
. 

หมู่น ำ 






