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บทท่ี  ๒๑ 
การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางยุทธวิธี 

๑.  กล่าวท่ัวไป 
 ในสภาพแวดล้อมของการยุทธปัจจุบัน หน่วยทหารจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งซึ่งกระจายกันอยู่ไป
ยังต าบลส าคัญที่ได้ตกลงใจไว้  เพ่ือเข้าปฏิบัติการ หรือแปรขบวนออกปฏิบัติการ  ตลอดจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ตกเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าต่อการยิงด้วยอาวุธสมัยใหม่ของข้าศึก 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารคือ ไปถึงต าบลที่ต้องการตามเวลาที่ต้องการ     
หน่วยอยู่ในสภาพดีและมีรูปขบวนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ 
 ๒.๒  ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของหน่วยทหารโดยเฉพาะหน่วยทหารช่างเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารช่าง เพ่ือสนับสนุนหน่วยรบ เพ่ือที่จะท าให้หน่วยทหารช่างสามารถไปถึง
ต าบลที่ต้องการได้ในเวลาอันเหมาะสม หน่วยอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติภารกิจของตนตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้บรรลุผลส าเร็จได้ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่เป็นปัจจัยส าคัญนอกจากจะเป็นหลักนิยมของทหารช่างที่
จะช่วยในการเคลื่อนที่ของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันแล้ว  หน่วยทหารช่างเองต้องมีความคล่องแคล่วในการ
เคลื่อนที่อย่างน้อยควรจะเท่าเทียบกับหน่วยรบด้วย 
 ๒.๓  ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ยังใช้พิจารณาเปรียบเทียบอ านาจก าลังรบ  และเป็นปัจจัยคู่กับ
อ านาจการยิงในการด าเนินกลยุทธของหน่วยทหาร ถึงแม้ว่าหน่วยทหารจะมีก าลังน้อย แต่ได้ใช้ความ
คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่  ประกอบกับการจู่โจมและการลวง เพ่ือรวมก าลังเข้าปฏิบัติการเด็ดขาดต่อข้าศึก  
ที่มีก าลังมากกว่า ณ ต าบลส าคัญและในเวลาที่เหมาะสมแล้ว หน่วยทหารหน่วยนั้นย่อมสามารถจะเอาชนะ
ข้าศึกเฉพาะต าบลได้  เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอ านวยการมีความเข้าใจใน
ขีดความสามารถของหน่วยตนและข้าศึก จัดให้มีการฝึกและก ากับดูแลการปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยมีความ
คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
๓.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ได้แก่ 
 ๓.๑  การเลือกพ้ืนที่ต าบลส าคัญ  และเวลาปฏิบัติการที่เหมาะสม 
 ๓.๒  การหาเส้นทางเคลื่อนย้ายที่เกื้อกูลที่สุด 
 ๓.๓  ก าหนดความสามารถในการรับการจราจร  และวิธีการเคลื่อนย้ายได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ๓.๔  มีการสนับสนุนทั้งทางยุทธวิธี, การช่วยรบ  และการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๕  มีการป้องกันอุปสรรคต่อการด าเนินกลยุทธตามแผนที่วางไว้ 
 ๓.๖ หวังผลจู่โจมมากที่สุดโดยใช้เครื่องมือและแนวทางเคลื่อนที่ที่ไม่คาดคิด    ต้องมีความอ่อนตัวแต่
ยังคงประสิทธิภาพ 
๔. ประเภทของความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่                                                                                      
 ประเภทของความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่  มี  ๒  ประเภทคือ  ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่
ทางยุทธศาสตร์ และความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี 
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 ๔.๑ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ทางยุทธศาสตร์คือ ความสามารถในการเปลี่ยนรูปการวางก าลัง
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในการรวมก าลังหรือกระจายก าลังทางยุทธศาสตร์ได้แก่การโยกย้ายก าลังรบการเปลี่ยน
ที่ตั้งกองหนุนทางยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนที่ตั้งหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ  การโยกย้ายก าลังปฏิบัติการ  
บางส่วนที่มีความมุ่งหมายเพ่ือลดเวลาในการจะใช้ก าลัง  หรือเพ่ือให้สามารถใช้ก าลังได้มากขึ้นและมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 
 ๔.๒  ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีคือ ความสามารถในการเปลี่ยนรูปการวางก าลังของ
หน่วยทางยุทธวิธี เพ่ือด าเนินกลยุทธของตนหรือของหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ เพ่ือให้ส าเร็จภารกิจของ
ตนในการสนับสนุนหน่วยทางยุทธศาสตร์และช่วยรบอื่นๆ 
๕.  ประเภทของการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
 ๕.๑ ตามลักษณะของการขนส่ง  ได้แก่การเคลื่อนย้ายด้วยยานยนต์ เคลื่อนย้ายทางน้ า  เคลื่อนย้าย
ทางรถไฟ  การเคลื่อนย้ายทางอากาศและการเคลื่อนย้ายด้วยวิธีอ่ืนๆ   ด้วยสัตว์ต่างหรือการเดินเท้า 
 ๕.๒ ตามความมุ่งหมายของการเคลื่อนย้ายได้แก่การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี การเคลื่อนย้ายทางธุรการ 
 ๕.๓ การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางน้ าเป็นวิธีการเคลื่อนย้ายสามารถขนย้ายก าลังพลและยุทโธปกรณ์
ได้จ านวนมากเป็นระยะไกลๆ แต่ค่อนข้างช้ามีความล่อแหลมต่ออันตรายในระหว่างการเคลื่อนย้ายมาก 
อย่างไรก็ตามเม่ือมีข่ายเส้นทางน้ าในแผ่นดินเพียงพอการเคลื่อนย้ายประเภทนี้จะเป็นวิธีการเคลื่อนย้ายวิธีหนึ่ง
ที่ให้ผลในเรื่องการจู่โจมได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๔ การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานยนต์เป็นวิธีการเคลื่อนย้ายที่หน่วยทหารนิยมใช้มากที่สุด    
ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายประเภทนี้ต้องมีการวางแผนละเอียด มีเวลาในการออกค าสั่งน้อย
ต้องแจกจ่ายค าสั่งไปทั่วทุกหน่วย  อย่างไรก็ตามหากหน่วยมีการฝึกที่ดี มีประสบการณ์ในการเคลื่อนย้าย
ประเภท นี้มาก่อนและมี  รปจ.  ก าหนดไว้แล้วหน่วยนั้นๆ  ย่อมประหยัดเวลาในการวางแผนได้มาก 
 ๕.๕ การเคลื่อนย้ายด้วยวิธีอ่ืนๆ  เช่นการเคลื่อนย้ายด้วยสัตว์ต่างหรือการเดินเท้านั้น เป็นวิธีการ
เคลื่อนย้ายที่หน่วยทหารใช้เพ่ิมเติมต่อการเคลื่อนย้ายด้วยวิธีอ่ืนๆ เมื่อมีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่ปฏิบัติการ
สถานการณ์ในขณะนั้น สิ่งอ านวยความสะดวกที่มี ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ  การเคลื่อนย้ายประเภทนี้ต้องการเวลา
และการประสานงานตลอดจนการควบคุมมาก 
 ๕.๖ การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางยุทธวิธีเป็นการเคลื่อนย้ายก าลังทหารและยุทธภัณฑ์เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจทางยุทธวิธีภายใต้สภาวะการรบหน่วยทหารจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายในรูปขบวนพร้อมรบโดยมีสมมุติฐาน
ว่าการปะทะกับข้าศึกจะเกิดขึ้นระหว่างทางหรือภายหลังที่ถึงจุดหมายปลายทางเพียงเล็กน้อยภายใต้สภาพ 
การณ์เช่นนี้หน่วยมักต้องยอมเสียประสิทธิภาพในการขนส่งบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางยุทธวิธี  
สธ.๓  รับผิดชอบในการก ากับดูแลทางฝ่ายอ านวยการต่อการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี  
 ๕.๗  การเคลื่อนย้ายหน่วยทางธุรการเป็นการเคลื่อนย้ายก าลังทหาร ยุทธภัณฑ์  สิ่งอุปกรณ์เพ่ือความ
มุ่งหมายทางธุรการโดยมีสมมุติฐานว่าการปะทะกับข้าศึกยังอยู่ห่างไกลหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างทางและ   
ไม่น่าเกิดขึ้นภายหลังที่ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางแล้วเพียงเล็กน้อย หน่วยทหารจะใช้การขนส่งอย่างมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรการ โดยอยู่ในความรับผิดชอบก ากับดูแลของ   
สธ.๔ ในทางการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางธุรการ 
๖.  ความรับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการในการเคลื่อนย้ายทหารทางยุทธวิธี ดังนี้ 
 ๖.๑ สธ.๓ หรือ ฝอ.๓ รับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการต่อการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางยุทธวิธี 
ประสานกับ สธ.๔ หรือ ฝอ.๔ และฝ่ายกิจการพิเศษที่เก่ียวข้อง  เพ่ือวางแผนและก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายทาง
ยุทธวิธี โดยที่ สธ.๓ ก าหนดและจัดล าดับความเร่งด่วนหน่วยเคลื่อนย้าย ,  เลือกและก าหนดต าบลปลายทาง, 
พ้ืนที่พักแรมในสนาม, ที่พักแรมในอาคารบ้านเรือน  และที่พักรอการเคลื่อนย้าย ตามความเหมาะสมตาม
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดท าค าสั่งการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีของหน่วย 
 ๖.๒  สธ.๒ หรือ ฝอ. ๒  ให้ค าแนะน าและ สธ.๓   หรือ  ฝอ.๓  ในเรื่องการต่อต้านข่าวกรอง รวมทั้ง
การปฏิบัติการปกปิดและการลวงทางยุทธวิธี เพ่ือการักษาความปลอดภัย การเคลื่อนย้ ายโดยที่  สธ.๒  หรือ  
ฝอ.๒ จะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศ   ภูมิประเทศ และขีดความสามารถของข้าศึกรวมทั้งเป็น
ผู้วางแผนการใช้ระบบเฝ้าตรวจพื้นที่การเคลื่อนย้ายของหน่วย 
 ๖.๓  สธ. ๑  หรือ   ฝอ. ๑   ประสานกับ  สธ.๓  หรือ  ฝอ. ๓   เพ่ือจัดล าดับความเร่งด่วนในการ
เคลื่อนย้ายหน่วยและสถานที่ตั้งทางการก าลังพล  ตลอดจนประสานและก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายของ บก.
หน่วย ซึ่ง   หน.บก.  ได้วางแผนและด าเนินการเคลื่อนย้ายตามนโยบายก าหนดไว้ 
 ๖.๔  สธ.๔   หรือ  ฝอ.๔   จะรับทราบความต้องการเครื่องมือขนส่งจาก สธ.๓  หรือ  ฝอ.๓ แล้วแจ้ง
ให้นายทหารฝ่ายขนส่งทราบ การแบ่งมอบการขนส่ง   สธ.๔   หรือ  ฝอ.๔   เป็นผู้ก าหนดความเร่งด่วนในการ
เคลื่อนย้ายของหน่วยช่วยรบ  ก ากับดูแลในฐานะฝ่ายอ านวยการเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจราจรและ     
การควบคุมจราจร นอกจากนั้น  สธ.๔  หรือ  ฝอ.๔  ยังรับผิดชอบจัดท าผนวกประกอบค าสั่งการเคลื่อนย้ายใน
เรื่องเก่ียวกับการจัดระเบียบการจราจรและการควบคุมการจราจร ให้แก่ สธ.๓  หรือ  ฝอ.๓  เมื่อต้องการหรือ
เมื่อจ าเป็นด้วย 
 ๖.๕  สธ.๕ หรือ ฝอ.๕   ประสานกับ สธ.๔ หรือ ฝอ.๔ เพ่ือจัดล าดับความเร่งด่วนในการเคลื่อนย้าย
หน่วยกิจการพลเรือนแนะน า สธ.๓ หรือ ฝอ.๓ เกี่ยวกับผลการลี้ภัยและพลเรือนที่มีต่อการเคลื่อนย้าย 
๗. ฝ่ายกิจการพิเศษของกองพลที่เกี่ยวข้อง   ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในเรื่องการเคลื่อนย้ายหน่วย     
ทางยุทธวิธี คือ 
 ๗.๑ นายทหารฝ่ายการขนส่งของกองพล  จะให้ค าแนะน าแก่ผู้บัญชาการกองพลและฝ่ายอ านวยการ
ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ ขีดความสามารถและข้อจ ากัดของการขนส่งทั้งที่มาสมทบ  สนับสนุนและในอัตรา   
นอกจากนั้นยังมีความรับผิดชอบทางฝ่ายกิจการพิเศษ  ในการจัดระเบียบการจราจรในพ้ืนที่ของกองพล        
ให้ค าแนะน าแก่ผู้บัญชาการกองพล 
 ๗.๒ ผู้บังคับทหารช่างกองพล จะให้ค าแนะน าแก่ผู้บัญชาการกองพลและฝ่ายอ านวยการในเรื่อง
เกี่ยวกับสภาพ  ขีดความสามารถของหน่วยทหารช่างในอัตราและหน่วยทหารช่างนอกกองพล  ที่จะสนับสนุน
การเคลื่อนย้ายตามแผน  ผู้บังคับทหารช่างของกองพลจะเป็นผู้เสนอแนะ  สธ .๓  ในเรื่องเส้นทางที่ควรใช้   
และสนับสนุนเส้นทางที่ควรใช้และสนับสนุนเส้นทางที่ต้องการ 
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 ๗.๓  สารวัตรใหญ่กองพล       จะให้ค าแนะน าแก่ผู้บัญชาการกองพล และฝ่ายอ านวยการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการควบคุมการจราจรภายในพ้ืนที่ของกองพล    ด าเนินการวางแผนและก ากับดูแลการควบคุม
การจราจรให้เป็นไปตามแผนการเคลื่อนย้าย 
 ๗.๔  นายทหารป้องกันภัยทางอากาศของกองพล    จะให้ค าแนะน าแก่ผู้บัญชาการกองพลและ    
ฝ่ายอ านวยการ  ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติและการใช้เครื่องมือป้องกันภัยทางอากาศในระหว่างการเคลื่อนย้าย
ของหน่วย 
 ๗.๕  นายทหารฝ่ายการบินทหารบกของกองพล  ประสานและให้ค าแนะน าแก่ สธ.๒  สธ.๓   ในเรื่อง
การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ สนับสนุนการเคลื่อนย้ายของหน่วย    ตลอดจนเป็นการวางแผน
ลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ ตามต้องการ 
 ๗.๖ นายทหารฝ่ายการวิทยาศาสตร์ของกองพล จะให้ค าแนะน าที่เกี่ยวกับขีดความสามารถที่จะใช้
ควันเพื่อการซ่อนพรางการเคลื่อนย้าย 
 ๗.๗ นายทหารฝ่ายการสื่อสารของกองพล  จะเป็นผู้วางแผนการติดต่อสื่อสารของหน่วยให้สอดคล้อง
กับแผนการเคลื่อนย้ายและแผนการปกปิดและการลวงทางยุทธวิธีที่ก าหนด  เพื่อต่อต้านการข่าวกรอง 
๘. ปัจจัยพิจารณาในการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร    ได้แก่ 
 ๘.๑ จัดหน่วยและยุทธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางยุทธวิธีและขณะเดียวกันให้ได้ประโยชน์
จากการขนส่งมากท่ีสุด 
 ๘.๒  ใช้วิธีการรวมหน่วยทหารและเครื่องมือขนส่ง 
 ๘.๓  บรรจุหีบห่อและท าเครื่องหมายยุทธภัณฑ์ 
 ๘.๔  มีการบรรทุกก าลังพลและยุทธภัณฑ์ได้เหมาะสม 
 ๘.๕ จัดให้มีการควบคุมการสนับสนุนการรบและการสนับสนุนทางการช่วยรบ  ทั้งในระหว่างทางและ  
ณ  ที่หมายปลายทาง 
 ๘.๖  การถึงปลายทางของก าลังพล    เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและด้วยรูปขบวนที่ต้องการ 
 ๘.๗ มีการระวังป้องกันอย่างเพียงพอต่อการโจมตีทั้งทางอากาศและทางพ้ืนดินในระหว่างทางและ    
ที่หมายปลายทาง 
 ๘.๘   ค านึงถึงภารกิจ  สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ข้าศึกและความพอเพียงของข่ายเส้นทาง 
 ๘.๙  พิจารณาการขัดขวางของข้าศึกและผู้ลี้ภัยที่จะกระทบกระเทือนต่อการเคลื่อนย้าย 
๙.  การฝึกและ รปจ.  เพื่อการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร 
 นอกจากจะต้องมีแผนที่ดีและละเอียดแล้ว  หน่วยทหารจ าเป็นต้องมีการฝึกตั้งแต่ในยามปกติเพ่ือให้
การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่และหน่วยต่างๆ     ต้องได้รับการฝึกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย    
ทุกประเภทและทุกวิธี  หน่วยทหารจ าเป็นต้องมี  รปจ. เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหน่วยของตนซึ่งจะระบุถึงวิธี
และเทคนิคในการใช้การขนส่งแต่ละแบบ  ที่อาจใช้ได้ในการยุทธ ก าหนดความเร่งด่วนและการควบคุม      
การเคลื่อนย้ายเข้าสู่เส้นทาง 
๑๐.  งานส าคัญท่ีผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้องต้องกระท า     คือ 
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 ๑๐.๑  ออกค าสั่งเตรียม 
 ๑๐.๒  วางแผนการเคลื่อนย้าย 
 ๑๐.๓  ออกค าสั่งการเคลื่อนย้าย 
 ๑๐.๔  ก ากับดูแลและอ านวยการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 
๑๑. ค าสั่งเตรียมเพื่อการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร 
 เพ่ือให้ฝ่ายอ านวยการที่เก่ียวข้อง และหน่วยรองได้มีโอกาสวางแผนการเคลื่อนย้ายในส่วนของตนไปได้
พร้อมๆ กัน   และมีเวลาเพียงพอส าหรับการเตรียมการเคลื่อนย้าย  ค าสั่งเตรียมการนี้อาจเป็นค าสั่งด้วยวาจา 
หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ปกติถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมักนิยมเขียนด้วยกระดาษเขียนข่าว หรือ
อาจจะเขียนเหมือนค าสั่งการเคลื่อนย้าย ค าสั่งยุทธการแต่ระบุเป็นค าสั่งเตรียม และไม่ต้องก าหนดหมายเลขที่
ของค าสั่งก็ได้ อย่างไรก็ตามค าสั่งเตรียมต้องมีความชัดเจน สามารถตอบค าถามได้ว่า  ใคร ?  ท าอะไร ?   
เมื่อไร ? ที่ไหน ?   อย่างไร ?   ( อาจมีเหตุผลสั้นๆ ว่าท าไมด้วยก็ได้ ) 
๑๒. การวางแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร 
 การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารจะส าเร็จหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับแผนการเคลื่อนย้ายที่ได้วางไว้ว่ามีความ
ละเอียดรอบคอบเพียงใดฝ่ายอ านวยการที่รับผิดชอบต้องคิดวางแผนย้อนหลังจากเวลาเริ่มต้นปฏิบัติภา รกิจ
เริ่มต้นเมื่อใด  พิจารณาวางแผนจัดก าลังและก าหนดการเคลื่อนย้าย  ตลอดจนมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียง เพ่ือความส าเร็จและความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย 
๑๓. ค าสั่งการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร 
 ค าสั่งการเคลื่อนย้ายเป็นค าสั่งยุทธการชนิดหนึ่ง   ที่สั่งให้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนย้ายจากที่ตั้ง      
แห่งหนึ่งไปยังที่ตั้งอีกแห่งหนึ่งภายในเวลาที่ก าหนด  ค าสั่งการเคลื่อนย้ายอาจจัดท าเป็นค าสั่งแบบแผ่นบริวาร
และมีแผนที่สังเขปเส้นทางประกอบก็ได้  หากเวลาและสถานการณ์ไม่อ านวยอาจจะออกค าสั่งเป็นส่วนๆโดย
ดัดแปลงบางส่วนของแผนการเคลื่อนย้ายที่จ าเป็น  รปจ. ไว้แล้วก็ได้ 
 ค าสั่งการเคลื่อนย้าย จะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด  ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพของเส้นทาง
และการจราจร  สภาพการฝึกของหน่วย  และ รปจ.ที่มีใช้ 
 
การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานพาหนะ 
๑. กล่าวท่ัวไป 
 การเคลื่อนย้ายยานพาหนะ   เป็นวิธีการเคลื่อนย้ายหลักของหน่วยทหาร  การเคลื่อนย้ายด้วยวิธีนี้จะ
ส าเร็จได้ดีต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด โดยปกติจะมีเวลาในการออกค าสั่งน้อยและยังต้องการ การแจกจ่าย
ค าสั่งเคลื่อนย้ายไปทั้งหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องอีกด้วย อย่างไรก็ตามสามารถท าได้หากมีการฝึก มี รปจ. เกี่ยวกับ
การเคลื่อนย้าย  มีประสบการณ์และรู้จักเตรียมการก่อนการปฏิบัติการเคลื่อนย้าย 
๒. การฝึกและ รปจ.  เพื่อการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะ 
 หน่วยทหารจ าเป็นต้องพัฒนาการฝึกและ รปจ. ของหน่วยเพ่ือให้มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนย้าย
ของหน่วยและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเรื่องประจ าให้เหมาะสมกับสถานการณ์  สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ        
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โดยต่อเนื่อง  หน่วยควรสนธิการฝึกการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะ การเข้าที่รวมพล พักรอการเคลื่อนย้าย  
ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอ่ืนๆ  เสมอเมื่อมีโอกาสและเมื่อสามารถกระท าได้  การฝึกของหน่วย
ควรด าเนินการไปเพื่อความมุ่งหมายทดสอบ  ทดลอง  พัฒนา รปจ. ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความ
ช านาญด้วยเสมอ 
 รปจ. เพ่ือการเคลื่อนย้ายหน่วยด้วยยานพาหนะควรก าหนดเรื่องต่างๆ   ที่จะเป็นต้องปฏิบัติเป็น
ประจ าไว้ให้ครบสมบูรณ์และเหมาะสมกับภารกิจ   การจัดขีดความสามารถและการปฏิบัติงานของหน่วย      
ให้มากที่สุดเรื่องต่างๆ  ดังกล่าวได้แก่แผนการบรรทุกและการบรรจุหีบห่อยุทธภัณฑ์  ภารกิจหน้าที่การจัดและ
การประกอบก าลังของส่วนลาดตระเวนเส้นทาง   ส่วนเตรียมการล่วงหน้า   ส่วนควบคุมการจราจร  ส่วนระวัง
ป้องกันหรือรักษาความปลอดภัย  ส่วนสนับสนุนทางการช่วยรบและส่วนต่างๆ  ของขบวนเดิน  มาตรการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายที่จ าเป็น  อัตราความเร็วในการเคลื่อนย้าย  รูปขบวนเดิน ระยะต่อเป็นเวลาและ     
เป็นระยะทาง  การพักระหว่างการเคลื่อนย้าย การปฏิบัติ  ณ  ที่รวมพลหรือที่พักรอการเคลื่อนย้ายมาตร    
การรักษา ความปลอดภัย การบังคับบัญชาและการสื่อสารในการเคลื่อนย้าย ข้อก าหนดการรายงานตลอดจน
ข้อก าหนดการปฏิบัติเกี่ยวข้องและจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น 
๓. การเตรียมการเพื่อการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะ 
 การเตรียมการเพ่ือการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะ  นอกจากจะใช้ค าสั่งเตรียมเพ่ือให้หน่วยมีเวลา
เตรียมการแล้ว ต้องมีการจัดหน่วยเพื่อให้การควบคุมและการเตรียมการด้วย ปกติแล้วใน รปจ. จะจัดก าลังเพ่ือ
การเคลื่อนย้ายออกเป็นส่วนๆ ไว้แล้ว  ในแต่ละส่วนจะมีหน่วยทหารมากกว่า ๑ หน่วยและมีผู้บังคับบัญชา
เพียงคนเดียว ส่วนย่อยๆ  ที่แบ่งต่อไปอีกนั้น ต่างก็มีผู้บังคบับัญชาของตนเช่นกัน  ส่วนต่างๆ  เหล่านี้จะเริ่มต้น
เตรียมการเคลื่อนย้ายส่วนของตนไปพร้อมๆ  กันสิ่งส าคัญที่จะท าให้หน่วยหรือส่วนต่างๆ  เริ่มต้นได้เร็วและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันก็คือ  ค าสั่งเตรียม  ซึ่งจะประกอบด้วยข่าวสารทั้งสิ้นเท่าที่จะสามารถกระจาย      
ให้ได้ทันที หรือเพ่ิมเติมในระหว่างรอค าสั่งการเคลื่อนย้าย 
 ๓.๑ ความมุ่งหมายของค าสั่งเตรียม เพ่ือจะเตือนให้หน่วยทหารพร้อมท าการเคลื่อนย้ายโดยท าการ
เคลื่อนย้ายได้เมื่อสั่งทันที  ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย  ผู้บังคับหน่วยจะแจ้งค าสั่งเตรียมไปยังหน่วยรอง
เพ่ือจะได้วางแผนเตรียมการและปฏิบัติการลาดตระเวน  ค าสั่งเตรียมนี้ปกตินิยมใช้ค าสั่งเป็นส่วนๆ อาจเป็น
ข้อเขียนหรือวาจาก็ได้ 
 ๓.๒  ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะ มีดังนี้ 
  ๓.๒.๑   ออกค าสั่งเตรียม 
  ๓.๒.๒   ลาดตระเวนแผนที่ 
  ๓.๒.๓   ลาดตระเวนเส้นทางและพ้ืนที่ ใหม่ปลายทาง   ทั้งทางพ้ืนดินและทางอากาศถ้าท าได้ 
  ๓.๒.๔   เลือกเส้นทาง  เมื่อหน่วยเหนือไม่ได้ก าหนดมาให้และท าการเปิดเส้นทาง 
  ๓.๒.๕   ก าหนดจุดเริ่มต้น จุดแยกขบวน และจุดควบคุมอ่ืนๆ 
  ๓.๒.๖   ท าการลาดตระเวนจากท่ีตั้งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้น 
  ๓.๒.๗   จัดให้มีการติดต่อที่จะเป็น 
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  ๓.๒.๘   จัดให้มีการซ่อมบ ารุง  ส่งก าลัง  ส่งกลับ  และการเติมเชื้อเพลิงใหม่ 
  ๓.๒.๙  ก าหนดล าดับการเคลื่อนที ่ อัตราเร็วสูงสุดของยานพาหนะ ระยะและความหนาแน่น
บนเส้นทาง แนวขั้นการปฏิบัติ จุดควบคุมหรือจุดตรวจสอบค่าต้องการใช้และการหยุดพัก 
  ๓.๒.๑๐  จัดการป้องกันทั้งทางพ้ืนดิน ทางอากาศ  การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร 
  ๓.๒.๑๑ แจกจ่ายแผนที่เส้นทางเมื่อเห็นสมควร 
  ๓.๒.๑๒ จัดสิ่งส่วนล่วงหน้า 
  ๓.๒.๑๓ จัด  บก.  ควบคุมการจราจร 
  ๓.๒.๑๔ ก าหนดข่ายการควบคุมการสื่อสารและก าหนดข้อห้ามในการใช้ 
  ๓.๒.๑๕ พิจารณาการใช้มาตรการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการต่อต้านข่าวกรอง 
  ๓.๒.๑๖  การออกค าสั่งการเคลื่อนย้าย 
๔. ขั้นตอนการวางแผนเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานพาหนะ   มี  ๓  ขัน้ตอนคือ 
 ๔.๑  ขั้นที ่ ๑   พิจารณาหาความต้องการในการเคลื่อนย้าย 
 ๔.๒  ขั้นที่  ๒   พิจารณาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายของตนโดยยานพาหนะทั้งในอัตราและ
นอกอัตราที่มีใช้ได้  
 ๔.๓  ขั้นที ่ ๓   ก าหนดความเร่งด่วนและวิธีการเคลื่อนย้ายหน่วย 
๕. การจัดส่วนลาดตระเวนเส้นทางและส่วนเตรียมการล่วงหน้า 
 หลังจากออกค าสั่งเตรียมและวางแผนการเคลื่อนย้ายเบื้องต้น หน่วยทหารจะจัดส่วนลาดตระเวน
เส้นทางและส่วนเตรียมการล่วงหน้า  เคลื่อนย้ายเข้าสู่พ้ืนที่การเคลื่อนย้ายของตนแต่เนิ่นๆ ที่สุดตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์การปฏิบัติการของทั้ง  ๒  ส่วนนี้มักจะเป็นไปตาม  รปจ. ของหน่วยและแต่ละส่วน 
จะรับผิดชอบวางแผนในรายละเอียดของตนเอง ภายในกรอบภารกิจและแผนขั้นตอนของหน่วย 
 ส่วนลาดตระเวนเส้นทางจะรับผิดชอบในการหาข่าว  เพ่ือยืนยันและเพ่ิมเติมข่าวสารเดิมที่ได้รับมาจาก
การศึกษาแผนที่ การลาดตระเวนทางอากาศและจากหน่วยเหนือ  นอกจากนั้นยังเป็นการพิสูจน์ทราบ        
ขีดความสามารถของเส้นทาง สะพาน ต าบลส าคัญต่างๆ  และตรวจสอบเวลาในการเดินทางกับมาตรการ     
ในการรักษาความปลอดภัยด้วย  รายละเอียดในการลาดตระเวนจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่มีอยู่
และความเร็วในการเคลื่อนย้าย ส่วนลาดตระเวนเส้นทางจะรายงานข่าวสารที่ต้องการให้กับเจ้าหน้าที่         
วางแผนการเคลื่อนย้ายของหน่วยตามก าหนดที่ระบุไว้ก่อนเคลื่อนย้ายขบวนส่วนใหญ่ 
 ส่วนเตรียมการล่วงหน้า   จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย    
เจ้าหน้าที่สื่อสาร  เจ้าหน้าที่เสนารักษ์  เจ้าหน้าที่น าทางและเจ้าหน้าที่เตรียมการที่พักของหน่วยและส่วนต่างๆ 
ในขบวนส่วนใหญ่ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ปกติส่วนเตรียมการล่วงหน้าจะออกเดินทางไปก่อน
ขบวนส่วนใหญ่  เพ่ือลาดตระเวนพ้ืนที่ใหม่ระหว่างทางและปลายทาง  ปรับปรุงเส้นทาง  จัดวางคนน าทาง
ปรับปรุงเตรียมการพ้ืนที่ปลายทางตามความเหมาะสมของสถานการณ์ตามความต้องการ จัดการระวังป้องกัน
พ้ืนที่ใหม่เมื่อจ าเป็นและอาจท าหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางด้วยเมื่อไม่ ได้จัดส่วนลาดตระเวนเส้นทาง             
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ผู้บังคับบัญชาของส่วนเตรียมการล่วงหน้า  จะต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงเส้นทาง ล าดับขบวนเดิน เวลาที่ขบวน
ส่วนใหญ่จะไปถึงและข้อก าหนดต่างๆ  เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเสมอ 
 ปกติส่วนลาดตระเวนเส้นทางและส่วนเตรียมการล่วงหน้าจะไม่เคลื่อนย้ายเป็นส่วนหนึ่งของขบวน
เคลื่อนย้าย แต่จะออกเดินทางไปล่วงหน้าด้วยรูปขบวนทยอย 
๖. งานส าคัญในการลาดตระเวนเส้นทาง 
 ส่วนลาดตระเวนเส้นทางหรือหน่วยที่ท าการลาดตระเวนเส้นทางนั้นจะมีส่วนป้องกันภัยทางอากาศ
หรือมีความรับผิดชอบแทน ส่วนป้องกันภัยทางอากาศร่วมไปด้วย เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ตั้ง ปตอ. ส าหรับคุ้มครอง
การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารที่ตามมาเมื่อต้องผ่านช่องทางบังคับ อ้อมเครื่องกีดขวาง   ต าบลส าคัญอ่ืนๆ งาน
ส าคัญในการลาดตระเวนเส้นทางคือ  การหารายละเอียดในขีดความสามารถของเส้นทาง  การก าหนดจุด
ควบคุมหรือต าบลส าคัญต่างๆ และก าหนดหาเครื่องกีดขวางตามเส้นทางเคลื่อนย้าย 
๗. จุดควบคุมท่ีจ าเป็นต้องก าหนดขึ้นบนเส้นทางการเคลื่อนย้าย 
 เส้นทางการเคลื่อนย้ายแต่ละเส้นทางที่ก าหนดขึ้น  จ าเป็นต้องมีจุดควบคุมเพ่ือวางแผนและการควบ 
คุมการเคลื่อนย้ายประจ าอยู่ทุกเส้นทาง   ผู้วางแผนเคลื่อนย้ายจะได้รายงานข้อมูลและข้อก าหนดของจุดควบ 
คุมจากส่วนลาดตระเวนเส้นทางหรือโดยการลาดตระเวนแผนที่  จุดควบคุมเหล่านั้นได้แก่ 
 ๗.๑  จุดเริ่มต้น    (จร.)    Start  point      (SP.)    หรือ   Initial  point  (IP.)   
 ๗.๒   จุดปล่อย    (จป.)   Release  point  (RP.) 
 ๗.๓   จุดลงรถ     (จล.)   Detrucking  point  (DP.) 
 ๗.๔   จุดแยก      (จย.) 
 ๗.๕   จุดควบคุม   (จค.)   Control  point  (CP.) 
 ๗.๖   อ่ืนๆ 
 ๗.๗  จุดเริ่มต้น  (จร., SP , IP)  เป็นต าบลที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้หน่วยทั้งสิ้นในขบวนเริ่มการเคลื่อนย้าย
โดยผ่านจุดร่วมอันเดียวกัน ต าบลนี้ก าหนดขึ้นตามแผนการเคลื่อนย้าย ซึ่งนับจากต าบลนี้ไปแล้วการเคลื่อน   
ย้ายจะอยู่ในสภาพที่มีการควบคุมตามแผน  ส่วนการเคลื่อนย้ายจะอยู่ในสภาพเป็นขบวนการเดินหรือตอน   
การเดิน หรือหน่วยการเดินเป็นต้น  จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณขอบหน้าของที่รวมพลเดินและอยู่บนเส้นทาง
เคลื่อนย้าย  ควรก าหนดให้เห็นง่ายทั้งในแผนที่และบนภูมิประเทศ  ควรอยู่ในระยะที่เหมาะสมที่ทุกหน่วย
เคลื่อนย้ายมีพื้นที่เพียงพอที่จะจัดขบวนของตนได้เสร็จ  เพ่ือจะได้ผ่านจุดเริ่มต้นได้ตามเวลาที่ก าหนดและในรูป
ขบวนที่ก าหนด ทุกส่วนในขบวนเคลื่อนย้ายขึ้นการควบคุมบังคับบัญชาต่อผู้บังคับขบวนเคลื่อนย้ายคนเดียวกัน
เมื่อผ่านจุดเริ่มต้นนี้แล้ว 
 ๗.๘ จุดปล่อย (จป.,RP)  เป็นต าบลซึ่งหน่วยทั้งสิ้นในขบวนแยกการควบคุม ออกจากผู้บังคับขบวน  
แยกไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ที่ก าหนดหรือไปยังแนวออกตี  ลักษณะของจุดปล่อยคงเป็นเช่นเดียวกับจุดเริ่มต้น 
ต าบลนี้เป็นต าบลที่เจ้าหน้าที่น าทางของหน่วยจะน าทางหน่วยของตนไปเข้าพ้ืนที่ใหม่  ที่จุดปล่อยนี้ควรมี
เส้นทางแยกออกไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ได้หลายเส้นทาง   เพ่ือให้หน่วยสามารถกระจายก าลังได้อย่างรวดเร็ว   
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เมื่อผ่านจุดปล่อยแล้วส่วนต่างๆ ในขบวนเคลื่อนย้ายจะกลับไปขึ้นการควบคุมและบังคับบัญชาต่อ               
ผู้บังคับบัญชาของตนตามเดิมหรือตามท่ีก าหนดเฉพาะกิจขึ้นใหม่และถือว่าได้สิ้นสุดการเคลื่อนย้ายบนเส้นทาง 
 ๗.๙  จดลงรถ (จล., DP)  คือต าบลซึ่งตอนการเดินหรือหน่วยการเดินเคลื่อนที่จากจุดแยกขบวน     
มาหยุด  ณ  ต าบลนี้แล้วขนทหารและยุทธภัณฑ์ลงจากรถ  ต าบลนี้จะถูกก าหนดขึ้นในพ้ืนที่หรือที่รวมพล    
แห่งใหม่ ควรมีพ้ืนที่กว้างขวางพอที่จะจอดรถ  ขึ้นลงและกลับรถได้สะดวก ปกติแล้วหน่วยจะต้องก าหนด    
จุดลงรถไว้ให้ส าหรับแต่ละตอนการเดิน 
 ๗.๑๐ ที่รวมพลและที่พักรอการเคลื่อนย้าย   คือพ้ืนที่ซึ่งหน่วยทหารก าหนดไว้เป็นสถานที่ส าหรับ
หน่วยหยุดการเคลื่อนย้าย เพ่ือเตรียมการปฏิบัติอ่ืนๆ ในอนาคตหรือเพ่ือหยุดพักรอการเคลื่อนย้ายต่อไป พ้ืนที่
ดังกล่าวควรมีลักษณะเกื้อกูลต่อการก าบัง  ซ่อนพราง หน่วยทหารที่เข้าไปใช้พ้ืนที่มีเส้นทางเข้าออกเพียงพอ   
มิให้ยานพาหนะต้องหยุดชะงักการเคลื่อนย้าย หรือสับสนมีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับหน่วยเตรียมการ
ปฏิบัติ  จัดระเบียบรักษาความปลอดภัยหน่วยของตน หน่วยทหารควรก าหนดการปฏิบัติระเบียบ การเกี่ยวกับ
ที่รวมพล  ที่พักรอการเคลื่อนย้ายไว้ใน รปจ. ของหน่วย 
 ๗.๑๑ ส่วนต่างๆ   ในการเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร 
  ในการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารนั้นส่วนต่างๆ  ที่เคลื่อนย้ายจะมีการจัดและการก าหนดดังนี้ 
   ๗.๑๑.๑ ขบวนเดิน  ประกอบด้วยส่วนเคลื่อนย้ายทั้งสิ้นบนเส้นทางเดียวกันภายใต้
ผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน หน่วยขนาดเล็กมักจะเคลื่อนที่เป็นขบวนเดินเดี่ยว  หน่วยขนาดกองพลหรือใหญ่กว่า   
มักเคลื่อนย้ายเป็น  ๒  ขบวนเดินขึ้นไป  ทั้งนี้เพ่ือใช้ประโยชน์จากข่ายถนนที่มีอยู่ให้เต็มที่  เพ่ือความรวดเร็ว
และเพ่ือเป็นการกระจายก าลังขบวนการเดินอาจประกอบด้วยหลายๆ  ตอนการเดินก็ได้ ไม่ว่าขบวนเดินจะเป็น
ขนาดใดก็ตาม  จะประกอบด้วย ๓  ส่วน คือ  ส่วนหัวขบวน   ส่วนใหญ่และส่วนท้ายขบวน  การจัดส่วนเช่นนี้
เพ่ือรักษาความเป็นเอกภาพของหน่วย เพ่ือรักษาลักษณะการจัดเฉพาะกิจและเพ่ือการควบคุมการเคลื่อนย้าย
ของขบวนเดิน 
   ๗.๑๑.๑.๑ ส่วนหัวขบวน  คือยานพาหนะคันแรกของขบวนเดินมีหน้าที่รักษาความ 
เร็วในการเคลื่อนที่ให้เป็นไปตามอัตราความเร็วและระยะต่อจากขบวนเดินข้างหน้า  (ถ้ามี)  ตามก าหนด 
   ๗.๑๑.๑.๒ ส่วนใหญ่ของขบวนเดิน  มักจัดเป็นตอนการเดินและหน่วยการเดินต่างๆ
ตามการจัดหน่วยที่ต้องการ 
   ๗.๑๑.๑.๓ ส่วนท้ายขบวน  ได้แก่ก าลังพล  ยุทธภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการกู้ซ่อม 
การรักษาพยาบาล  การส่งกลับ การเติม  สป.๓ หรืองานทางด้านช่วยรบอ่ืนๆ ของขบวนเดินปกติ      
ส่วนท้ายขบวน  เป็นส่วนสุดท้ายของขบวนเดิน การหยุดเพ่ือปฏิบัติงานระหว่างการเคลื่อนย้าย  ถ้าจ าเป็น
กระท าตามที่ก าหนดไว้ในแผนการเคลื่อนย้าย  ถ้าจ าเป็น   ส่วนนี้จะปล่อยให้ขบวนเดินอ่ืนที่ตามมาเคลื่อนย้าย
ผ่านเลยไปก่อนดังนั้นส่วนท้ายขบวนจ าเป็นต้องมีเครื่องมือสื่อสารและ  นปส.  เพ่ือก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสาร
กับส่วนใหญ่ของขบวนให้ได้ตลอดห้วงเวลาการเคลื่อนย้ายด้วยเสมอ 
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  ๗.๑๑.๒ ตอนการเดิน  ประกอบด้วยหน่วยการเดิน  ๒  หน่วยหรือมากกว่าซึ่งเคลื่อนย้าย    
ในเส้นทางและอัตราเร็วอันเดียวกันภายใต้ผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังพ้ืนที่หนึ่ง  ปกติตอน
การเดินจะเป็นหน่วยขนาดกองพันหรือขนาดกรม 
  ๗.๑๑.๓ หน่วยการเดิน   คือหน่วยซึ่งเคลื่อนย้ายและหยุดตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาคนเดียว 
ปกติภายในกองพลหน่วยการเดินจะเป็นหน่วยขนาดกองร้อยหรือกองพัน 
๘.  ระยะต่อระหว่างส่วนต่างๆ ใช้ขบวนเคลื่อนย้าย 
 ระยะต่อระหว่างส่วนต่างๆ  ในขบวนเคลื่อนย้ายอาจก าหนดและค านวณได้เป็นระยะทางมีหน่วยเป็น  
กิโลเมตร  หรือเป็นเวลามีหน่วยเป็น  นาที  ซึ่งก าหนดชื่อเรียกและมีความหมายดังนี้  ระยะต่อ และระยะต่อ
เป็นเวลา 
 ๘.๑ ระยะต่อ   คือระยะห่างระหว่างส่วนต่างๆ ในขบวนเคลื่อนย้ายที่เคลื่อนตามกันบนเส้นทางเดียว 
กันได้แก่  ระยะต่อระหว่างขบวนเดิน  ระยะต่อระหว่างตอนการเดิน  ระยะต่อระหว่างการเดินหรือระยะต่อ
ระหว่างยานพาหนะ  มีหน่วยเป็นกิโลเมตร 
 ๘.๒ ระยะต่อเป็นเวลา   คือเวลาที่ห่างกันระหว่างส่วนต่างๆ  ในขบวนเคลื่อนย้ายที่เคลื่อนที่ตามกันไป
บนเส้นทางเดียวกัน  ได้แก่ ระยะต่อเป็นเวลาขบวนเดิน ระยะเป็นเวลาระหว่างตอนการเดินและระยะต่อ  เป็น
เวลาระหว่างหน่วยการเดิน  หรือระยะต่อเป็นเวลาระหว่างยานพาหนะมีหน่วยนับเป็นนาที 
 ปกติหน่วยทหารมักใช้ระยะต่อเป็นเวลาระหว่างตอนการเดินเท่ากับ ๕ นาทีและระหว่างหน่วยการเดิน 
เท่ากับ ๒  นาที อย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้ไม่แน่นอนเสมอไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และ    
ความต้องการส่วนระยะต่อระหว่างยานพาหนะขึ้นกับรูปขบวนที่ใช้เคลื่อนย้ายเป็นส าคัญ 
๙.  รูปขบวนในการเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะมีอยู่  ๓  แบบ    คือ  
 ๙.๑  รูปขบวนปิด 
 ๙.๒  รูปขบวนเปิด 
 ๙.๓  รูปขบวนทยอย 
  รูปขบวนปิด   คือรูปขบวนที่ยานพาหนะแต่ละคันในหน่วยการเดินเคลื่อนที่ตามรถคันหน้า  ด้วย
ระยะต่อเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  รูปขบวนที่ง่ายต่อการควบคุมและการติดต่อสื่อสารภายในขบวนโดย
ทั่วๆ ไปจะใช้เมื่อทัศนะวิสัยเลว เวลาค่ ามืด  ในย่านชุมชนที่ต้องการผ่านด้วยเวลาสั้นๆ  หรือเมื่อจ าเป็นต้อง
รักษาการติดต่อด้วยสายตากับรถคันหน้าเอาให้ไว้ตลอดเวลา  เมื่อหน่วยทหารใช้รูปขบวนปิด  จะสามารถใช้
ประโยชน์จากความจุของเส้นทางได้สูงสุด  แต่ขบวนเคลื่อนย้ายมีการกระจายยานพาหนะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
 ระยะต่อระหว่างยานพาหนะในรูปขบวนปิดกลางวันประมาณ  ๒๕  เมตรและกลางคืนประมาณ
เท่ากับระยะที่สามารถมองเห็นแสงไฟพรางระหว่างยานพาหนะ โดยปกติความหนาแน่นยานพาหนะประมาณ   
๓๐  คัน / กิโลเมตร 
   รูปขบวนเปิด  คือรูปขบวนที่มีต่อระหว่างคันรถเพ่ิมมากขึ้นกว่ารูปขบวนปิด เพ่ือเป็นการกระจาย
ก าลังและเพ่ิมการป้องกันเชิงรับต่อการตรวจการณ์และการโจมตีของข้าศึกทั้งทางพ้ืนดินและทางอากาศ      
รูปขบวนเปิดนี้จะให้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ได้ดีเมื่อต้องเคลื่อนย้ายด้วยความเร็วสูงระยะต่อระหว่าง
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ยานพาหนะในรูปขบวนเปิดจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตั้งแต่ ๕๐ - ๑๐๐  เมตรหรือมากกว่าและ     
ความหนาแน่นประมาณ  ๑๐ - ๑๕  คัน / กิโลเมตร 
   รูปขบวนทยอย  เป็นรูปขบวนซึ่งยานพาหนะในขบวนเคลื่อนที่  เป็นคันหรือเป็นกลุ่ม ปล่อยให้
เคลื่อนที่โดยมีระยะต่อสม่ าเสมอ  แต่มีความหนาแน่นในขบวนคงที่  รูปขบวนนี้เป็นรูปขบวนที่สามารถ        
ลดอันตรายจากการถูกท าลายเป็นกลุ่มก้อนและจากการตรวจการณ์ได้มากที่สุดเป็นรูปขบวนที่มีการกระจาย
ก าลังมากที่สุดบนเส้นทาง  ปกติหน่วยที่ใหญ่กว่ากองพันจะไม่เคลื่ อนย้ายทางยุทธวิธีด้วยยานพาหนะ          
ในรูปขบวนแบบนี้ อย่างไรก็ตามรูปขบวนทยอยเหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี  เมื่อมีเวลาเพียงพอ
และไม่จ ากัดด้วยปัจจัยความยาวขบวน  เมื่ อต้องการการรักษาความปลอดภัย การลวง การกระจาย
ยานพาหนะอย่างเต็มที ่
๑๐. ปัจจัยในการค านวณการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานพาหนะ 
 การวางแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานพาหนะจ าเป็นต้องเข้าใจในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ    
การค านวณ  เพื่อวางแผนเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว อ่อนตัวปัจจัยดังกล่าวได้แก่    ความเร็วเวลาและระยะทาง 
 ๑๐.๑ ปัจจัยความเร็ว   จะได้ 
    ความเร็ว   =    
 
  ความเร็ว คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะในห้วงเวลาหนึ่งที่วัดได้จาก  
เครื่องวัดความเร็วของยานพาหนะนั้นๆ  มีหน่วยเป็น  กิโลเมตร / ชั่วโมง  ปกติใช้ความเร็วค านวณหาเวลาผ่าน
ของส่วนเคลื่อนย้ายต่อจุดใดจุดหนึ่ง 
  ความเร็วในการค านวณ   คือความเร็วจริงของยานพาหนะน าขบวนที่ก าหนดให้ใช้เพ่ือรักษา
อัตราความเร็วเฉลี่ยของขบวนเคลื่อนย้าย  ยานพาหนะน าขบวนอาจเพ่ิมหรือลดความเร็วเพ่ือรักษาอัตรา   
ความเร็วเฉลี่ยดังกล่าวตามความเหมาะสม 
  อัตราความเร็ว คือระยะทางเฉลี่ยเป็นกิโลเมตร ที่ขบวนเคลื่อนย้ายสามารถเคลื่อนที่ได้จริง  
ในห้วงเวลาหนึ่งซึ่งรวมการพักช่วงสั้นๆ และความล่าช้าอ่ืนๆ ไว้ด้วยแล้วปกติใช้  อัตราความเร็ว  ค านวณหา   
เวลาเคลื่อนที่  ของส่วนเคลื่อนย้าย จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  มีหน่วยเป็น  กิโลเมตร / ชั่วโมง 
 ๑๐.๒  ปัจจัยเวลา 
  เวลาผ่าน  คือจ านวนเวลาเป็นนาทีส่วนเคลื่อนย้ายใช้ผ่านจุดใดจุดหนึ่งเช่น เวลาผ่านของ
หน่วยการเดิน   คือจ านวนเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ยานพาหนะคันแรกของหน่วยการเดินเริ่มผ่านจุดที่ก าหนดจุดหนึ่ง
จนถึงยานพาหนะคันสุดท้ายของหน่วยการเดินนั้น  ผ่านพ้นจุดๆ  นั้น ค านวณหาเวลาผ่าน ได้โดยน าจ านวน  
ยานพาหนะทั้งหมดของส่วนเคลื่อนย้าย ที่ต้องการหาเวลาผ่าน  คูณด้วย  ๖๐  หารด้วยความหนาแน่นยาน 
ของพาหนะ ต่อกิโลเมตรและหารด้วย  ความเร็วบวกด้วยเวลาเพิ่มพิเศษดังนี้ 
   
                           
 เวลา  =                                                                                                  +   เวลาเพิ่มพิเศษ 

        จ านวนยานพาหนะ X ๖๐ 

        ความหนาแน่นยานพาหนะ X 

ความเร็ว 

  ระยะทาง 

      เวลา 
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๒๑๐ 

๒๕ 

 
  
เวลาเพิ่มพิเศษ   คือเวลาพิเศษที่เพ่ิมให้กับเวลาผ่านของส่วนเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะทุกๆ  ๒๕  คัน   โดย
มุ่งหมายเพ่ิมเพ่ือให้ใช้เป็นเวลาที่ต้องเสียไปเนื่องจากความผิดพลาดเล็กๆ  น้อยๆ  ที่ไม่คาดคิดเช่น เวลาปรับรูป
ขบวน   เวลาที่ไม่ตรงกัน  หรือเศษของเวลาที่เกิดจากการค านวณ     ปกติหน่วยทหารจะเพ่ิมเวลาผ่าน  ๑  
นาทีต่อยานพาหนะทุกๆ   ๒๕   คันหรือ  ๑  นาทีส าหรับเศษของจ านวนยานพาหนะตั้งแต่  ๑๓  คันขึ้นไปเช่น  
ยานพาหนะ   ๒๑๐  คันคิดเวลาเพ่ิมพิเศษให้   (                = ๘ เศษ ๑ )  เท่ากับ  ๘ นาทีหรือยานพาหนะ 
๒๑๓  คันคิดเวลาเพิม่พิเศษของจ านวนยานพาหนะตั้งแต่  ๑๓ คันขึ้นไปส าหรับยานพาหนะในส่วนเคลื่อนย้าย
ที่เกินกว่า ๖๐๐  คัน 
 ๑๐.๓ เวลาผ่านของหน่วยการเดิน  (เวลาปิดขบวนของหน่วยการเดิน)   คือเวลาที่หน่วยการเดินผ่าน
จุดที่ก าหนดบวกกับเวลาเพิ่มพิเศษส าหรับหน่วยการเดินนั้น 
 ๑๐.๔ เวลาผ่านของตอนการเดิน  (เวลาปิดขบวนของตอนการเดิน)   คือเวลาที่แต่ละหน่วยการเดิน
ผ่านจุดที่ก าหนดบวกกับเวลาเพิ่มพิเศษส าหรับแต่ละหน่วยการเดิน   แล้วระยะต่อเป็นเวลาระหว่างแต่ละหน่วย
การเดินในตอนการเดินนั้น 
 ๑๐.๕ เวลาผ่านของขบวนเดิน  (เวลาปิดขบวนของขบวนเดิน)  คือผลบวกของเวลาผ่านแต่ละตอนการ
เดินในขบวนการเดินนั้นกับระยะต่อเป็นเวลาระหว่างแต่ละตอนการเดินในขบวนการเดิน 
 ๑๐.๖ ระยะทางเป็นเวลา  คือจ านวนเวลาที่ต้องการเพ่ือเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยอัตรา
ความเร็วที่ก าหนด ปกติหาจากยานพาหนะคันน าขบวน จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดปล่อยระยะทางเป็นเวลา
ดังกล่าวนี้ไม่รวมเวลาหยุดพักนานหรือการหยุดตามก าหนดอื่นๆ ระหว่างการเคลื่อนย้าย 
      
   ระยะทางเป็นเวลา   = 
 
  
 
ในการค านวณเพ่ือวางแผนเคลื่อนย้ายยานพาหนะของหน่วยทหารจะใช้หน่วยเป็นชั่วโมง 
 ๑๐.๗ เวลาถึง   คือเวลาที่ยานพาหนะคันแรกของส่วนเคลื่อนย้ายถึงจุดที่ก าหนด  เวลาถึงมีหน่วยเป็น
เวลานาฬิกาได้จากเวลา น. จากจุดเริ่มต้น บอกด้วยระยะทางเป็นเวลาหยุดพักงานใดๆ ที่ปฏิบัติระหว่าง
เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นถึงจุดที่ก าหนดนั้น 
 ๑๐.๘ เวลาผ่านพ้น   คือเวลานาฬิกาท่ียานพาหนะคันสุดท้ายของส่วนเคลื่อนย้ายผ่านพ้นจุดที่ก าหนด
หาได้จากเวลาถึงจุดที่ก าหนดบวกกับเวลาผ่านจุดที่ก าหนดนั้นของส่วนเคลื่อนย้าย 
 ๑๐.๙ เวลาเคลื่อนย้ายเสร็จ   คือเวลานาฬิกาที่ยานพาหนะคันสุดท้ายของขบวนเคลื่อนย้ายผ่านจุด
ปล่อยหาได้จากเวลาถึงจุดปล่อยบวกกับเวลาฝ่ายจุดปล่อยของขบวนเคลื่อนย้าย 
 ๑๐.๑๐ ปัจจัยระยะทาง 

ระยะทาง ( กม.) 

อัตราความเร็ว ( กม./ชม.) 
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  ๑๐.๑๐.๑ ระยะทาง  คือระยะห่างระหว่างจุด  ๒  จุดบนเส้นทางเคลื่อนย้ายมีหน่วยเป็น
กิโลเมตร 
  ๑๐.๑๐.๒  ความยาวขบวน  คือระยะห่างจากหน้ายานพาหนะคันแรกถึงท้ายยานพาหนะคัน
สุด ท้ายของขบวนมีหน่วยนับเป็น  กิโลเมตร 
  ๑๐.๑๐.๓  ความยาวเฉลี่ยของยานพาหนะ  คือค่าเฉลี่ยของความยาวยานพาหนะ  ๑  คันใน
ส่วนเคลื่อนย้าย  ผู้วางแผนเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะอาจน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือค านวณหาความหนาแน่น
ยานพาหนะได้โดยน าผลบวกของความยาวเฉลี่ยของยานพาหนะ   กับระยะต่อระหว่างยานพาหนะในส่วน
เคลื่อนย้ายนั้น ไปหาระยะทาง  ๑๐๐  เมตร  เช่นความยาวเฉลี่ยยานพาหนะในหน่วยการเดินทางหนึ่งเท่ากับ  
๗.๘ เมตร  ระยะต่อระหว่างยานพาหนะเท่ากับ  ๗๕  เมตรจะหาความหนาแน่นยานพาหนะได้      
เท่ากับ   ๑๒.๐๗   หรือ   ๑๒   คัน / กิโลเมตร 
๑๑. สูตรและการค านวณการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยยานพาหนะ 
  
 ๑๑.๑   หาระยะทางเป็นเวลา  (ชั่วโมง)     =   
                      ระยะทางเป็นเวลา  (ชม. ) 
  
 ๑๑.๒   หาเวลาผ่านจุดเริ่มต้น   (นาฬิกา) 
           =  เวลาถึงจุดปล่อย  (น.) - ระยะทางเป็นเวลา (ชม.) – เวลาหยุดพักนานก าหนด     (นาท)ี 
    หรือ = เวลาเคลื่อนย้ายเสร็จ (น.) –เวลาผ่านของส่วนเคลื่อนย้าย (นาท)ี –ระยะทางเป็นเวลา(ชม.) 
                             - เวลาหยุดพักนานตามก าหนด  (นาที) 
  
 ๑๑.๓   หาเวลาถึงจุดปล่อย   (นาฬิกา)  
  = เวลาผ่านจุดเริ่มต้น(น.)+ระยะทางเป็นเวลา (ชม.) + เวลาหยุดพักนานตามก าหนด(นาท)ี 
     หรือ = เวลาเคลื่อนย้ายเสร็จ  (น.) - เวลาผ่านของส่วนเคลื่อนย้าย   (นาท)ี  
  
 ๑๑.๔   หาเวลาเคลื่อนย้ายเสร็จ   (นาฬิกา)  
  =  เวลาผ่านของส่วนเคลื่อนย้าย   (นาท)ี + เวลาถึงจุดปล่อย   (น.) 
    หรือ  = ระยะทางเป็นเวลา  (ชม.) + เวลาผ่านของส่วนเคลื่อนย้าย  (นาที) + เวลาหยุดพักนานตาม
ก าหนด  (นาท)ี  + เวลาผ่านจุดเริ่มต้น (น.) 
  
 ๑๑.๕   เวลาผ่านของส่วนเคลื่อนย้าย   (นาท)ี 
                     จ านวนยานพาหนะในหน่วยการเดิน (คัน) X ๖๐  
       ความหนาแน่นยานพาหนะ (คัน / กม.) X  ความเร็ว (กม. / ชม.) + เวลาเพิ่มพิเศษของหน่วยการเดิน (นาที) 
หรือ   เวลาผ่านของการเดิน  (นาท)ี 

ระยะทาง (กม.) 

อัตราความเร็ว (กม./ชม.) 



๒๑ - ๑๔ 
 

๘๖  กม.                                          
๑๕  กม. / ชม. 

= เวลาผ่านของหน่วยการเดินต่างๆ (นาท)ี +ระยะต่อเป็นเวลาระหว่างหน่วยการเดินในตอนการเดินนั้นๆ(นาท)ี 
 
  
 ๑๑.๖   หลักการปัดเศษเวลาที่ได้จากการค านวณ 
  ๑๑.๖.๑ ค านวณหาเวลาใช้ทศนิยมของชั่วโมง  ๓  ต าแหน่งเช่น                  =  ๕.๗๓๓ ม.        
             
  ๑๑.๖.๒   ปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่  ๓  ของชั่วโมงที่ได้จากการค านวณขั้นใกล้เคียงทศนิยม     
๒   ต าแหน่งเช่น   ๕.๗๓๓   ชม.   ปัดเป็น  ๕.๗๔   ชม. 
  ๑๑.๖.๓ เปลี่ยนทศนิยมของชั่วโมงที่ปัดเศษแล้วเป็นนาทีโดยการน า    ๖๐   มาคูณเลข
ทศนิยม  เช่น   ๐.๗๔  ชม.  =   ๐.๗๔ X ๖๐   =  ๔๔.๔๐   นาที 
  ๑๑.๖.๔ ปัดเศษทศนิยมของนาทีขึ้นใกล้เคียงจ านวนเต็ม ๑ นาทีเช่น ๔๔.๔๐ นาทีปัด      
เป็น ๔๕ นาท ี
 
การวางแผนการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี 
๑. กล่าวโดยท่ัวไป 
 ไม่ว่าหน่วยทหารจะเคลื่อนย้ายโดยการเดินเท้า ยานยนต์ล้อ ยานยนต์สายพาน รถไฟ เรือ อากาศยาน 
หรือโดยสัตว์ต่างก็ตาม   ความเร็วและอัตราเร็วในการเคลื่อนย้ายย่อมไม่คงที่แน่นอนเสมอไปแต่จะเปลี่ยน 
แปลง ไปตามปัจจัยต่อไปนี้ 

๑.๑  ความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
๑.๒  ขีดความสามารถของยานพาหนะ 
๑.๓  สถานการณ์ทางยุทธวิธีและช่วยรบ 

 ๑.๔  ลมฟ้าอากาศ  ภูมิประเทศและทัศนวิสัย 
 ๑.๕  สภาพเส้นทาง 
 ๑.๖  การฝึก 
๒. อัตราความเร็ว   คือความเร็วเฉลี่ยในระยะเวลาหนึ่งซึ่งรวมการหยุดพักระหว่างทางไว้ด้วย  แล้วอัตราเร็ว
ของขบวนเดิน  ประกอบด้วยหน่วยซึ่งมีอัตราเร็วต่างกันนั้นให้ถือเอาอัตราเร็วของหน่วยที่เคลื่อนที่ช้าที่สุด    
เป็นเกณฑ์  อัตราเร็วที่กล่าวไว้นี้คือเกณฑ์ท่ีได้รับการฝึกมาอย่างดี ยานพาหนะ เส้นทาง ลมฟ้าอากาศ ทัศนวิสัย
และภูมิประเทศอยู่ในสภาพที่ดี 
 ๒.๑  อัตราความเร็วในการเคลื่อนย้ายด้วยการเดินเท้า โดยที่หน่วยทหารที่ได้รับการฝึกดี  สามารถเดิน
เท้าบนถนนได้ด้วย ความเร็ว   ๔   กม. / ชม. ในการวางแผนการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธีด้วยการเดินเท้านั้นให้
ยึดถือเกณฑ์เฉลี่ยต่อไปนี้ 
  ๒.๑.๑  อัตราเร็วการเคลื่อนย้ายกลางวัน 
   ๒.๑.๑.๑  ในภูมิประเทศ  =  ๒.๕  กม. / ชม. 



๒๑ - ๑๕ 
 
   ๒.๑.๑.๒  บนถนน  =  ๔     กม. / ชม. 

๒.๑.๒  ในภูมิประเทศที่ราบเรียบแจ้งโล่ง 
๒.๑.๒.๑  กลางวัน  =  ๒๐   กม. / ชม. 

   ๒.๑.๒.๒  กลางคืน       เปิดไฟ   =  ๑๐   กม. / ชม. 
            พรางไฟ  =    ๕   กม. / ชม. 

๒.๑.๓  ขีดจ ากัดการเคลื่อนย้ายด้วยยานยนต์สายพาน 
   ๒.๑.๓.๑ ไม่ควรเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางยุทธวิธีด้วยยานยนต์สายพานเกินกว่า   
วันละ   ๒๔๐   กม. เว้นการเคลื่อนย้ายเร่งรีบ 
   ๒.๑.๓.๒  การเคลื่อนย้ายกลางวันควรใช้รูปขบวนเปิด หรือรูปขบวนทยอยล้วนๆ          
การเคลื่อนย้ายกลางคืนที่มีการพรางไฟให้ใช้รูปขบวนปิด 

๒.๒ การเคลื่อนย้ายด้วยสัตว์ต่าง  
  ๒.๒.๑  อัตราเร็วบนถนนทั้งกลางวันและกลางคืนเท่ากับ     ๓   กม. / ชม. 
  ๒.๒.๒   อัตราเร็วในภูมิประเทศรายเรียบแจ้งโล่ง    กลางวัน   =  ๓   กม. / ชม. 

             กลางคืน  =   ๒   กม. / ชม. 
  ๒.๒.๓  ขีดจ ากัด   สามารถเคลื่อนย้ายให้เฉลี่ยวันละ   ๓๒   กม. 
 ๒.๓ การเคลื่อนย้ายด้วยเรือ 
  ๒.๓.๑  อัตราความเร็วในน้ านิ่ง    ๖   กม. / ชม. 
  ๒.๓.๒  เวลาท างานใน  ๑  วัน   เท่ากับ   ๒๐  ชม. 
 ๒.๔ การเคลื่อนย้ายด้วย ฮ. ขนส่ง 
  ๒.๔.๑  อัตราเร็ว  เท่ากับ   ๑๒๐    กม. / ชม. 
  ๒.๔.๒  เวลาท างานเมื่อเติมน้ ามันเต็มถัง 
 ๒.๕ การเคลื่อนย้ายด้วยรถไฟ 
  ๒.๕.๑  อัตราความเร็วโดยสาร เท่ากับ  ๗๐ - ๘๐  กม./ชม. 
  ๒.๕.๒  อัตราเร็วรถรวม  ๕๕    กม. / ชม. 
  ๒.๕.๓  อัตราเร่งขบวนที่พ่วงรถบรรทุกชานต่ าด้วย   เท่ากับ    ๓๐   กม. / ชม. 
๓. อัตราความเร็วในการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางยุทธวิธีตามสถานการณ์ที่แท้จริง 
 ๓.๑  รูปขบวนเดินเท้า   กองพันมักเคลื่อนย้ายด้วยการเดินเท้า  โดยจัดหน่วยการเดินเป็นกองร้อย 
ทั้งนี้  เพ่ือให้สะดวกต่อการควบคุมและรักษาความเป็นหน่วยทางยุทธวิธีเอาไว้ ปกตินิยมใช้รูปขบวน    ตอน
เรียงสองระยะต่อระหว่างทหาร  ๒ - ๓  เมตร  ระยะต่อระหว่างหมวด  ๕๐  เมตร และระยะต่อระหว่าง
กองร้อย ๑๐๐  เมตร  อัตราความเร็วบนถนนใช้   ๘  ชม. แรกเท่ากับ  ๔  กม. / ชม.  อย่างไรก็ตามรูปขบวน  
ระยะต่อและอัตราเร็วในการเคลื่อนย้ายจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแห่งเวลา  ความยาวของรูปขบวน  ความ
ล่อแหลมต่อการโจมตีของ ป.  และ  บ. ข้าศึก  ภูมิประเทศ  ลมฟ้าอากาศ  น้ าหนักบรรทุก  ตลอดจนสภาพ
ของทหารเป็นรายบุคคล 



๒๑ - ๑๖ 
 
 ๓.๒ ความยาวของรูปขบวนเดินเท้า    ความยาวเป็นระยะต่อไปนี้เป็นเกณฑ์เฉลี่ยที่ได้มาจากผลการ
ปฏิบัติในสนามในการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารด้วยการเดินเท้า  น ามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการหาความยาว
ของขบวนเดินเท้าในการวางแผนการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี ตัวเลขเหล่านี้รวมระยะต่อระหว่างหน่วยตามปกติ
ไว้เรียบร้อยแล้ว  และใช้ได้ทั้งส่วนเดินเท้าที่หยุดอยู่กับที่และขณะเคลื่อนที่ 
  ๓.๒.๑  ตอนเรียงหนึ่ง  ๖     เมตร / คน 
  ๓.๒.๒  ตอนเรียงสอง ๑.๕  เมตร / คน 
  ๓.๒.๓  ตอนเรียงสาม ๑     เมตร / คน 
  ๓.๒.๔  ตอนเรียงสี่ ๑     เมตร / คน 
 ๓.๓ รูปขบวนยานยนต์ 
  ๓.๓.๑  ความหนาแน่นของยานพาหนะ 
   ๓.๓.๑.๑  รูปขบวนปิด  มียานพาหนะตั้งแต่  ๓๐  คัน / กม. และมากกว่าหากไม่
ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้คิดว่ามียานพาหนะ   ๓๐   คัน / กม. 
   ๓.๓.๑.๒  รูปขบวนเปิด  มียานพาหนะน้อยกว่า   ๓๐  คัน / กม.  หากมิได้ระบุเป็น
อย่างอ่ืนให้ถือว่ามียานพาหนะ   ๑๒   คัน / กม. 
   ๓.๓.๑.๓  รูปขบวนทยอย   มียานพาหนะเฉลี่ย    ๒   คัน / กม. 
  ๓.๓.๒  จ านวนยานพาหนะในแต่ละส่วนของขบวน 
   ๓.๓.๒.๑ หน่วยการเดินมาตรฐานมียานพาหนะ   ๒๕   คันหรือมากกว่าแต่ไม่ถึง ๕๐  
คัน   ปกติจะก าหนดให้หน่วยทหารระดับกองร้อยเป็นหน่วยเดิน 
   ๓.๓.๒.๒  ตอนการเดินมาตรฐานมียานพาหนะ  ๕๐  คันขึ้นไปปกติจะก าหนดให้
หน่วยทหารระดับกองพันหรือ  กรม.   เป็นตอนการเดิน 
  ๓.๓.๓  ระยะต่อเป็นเวลาเพิ่มเติมพิเศษ 
   ๓.๓.๓.๑  ระยะต่อเป็นเวลาระหว่างตอนการเดินมาตรฐานเท่ากับ   ๕  นาท ี
   ๓.๓.๓.๒  ระยะต่อเป็นเวลาระหว่างหน่วยการเดินเท่ากับ   ๒  นาท ี
   ๓.๓.๓.๓ ในหน่วยทางเดินให้คิดเวลาเพ่ิมเติมพิเศษ  ๑  นาทีต่อยานพาหนะทุก  
๒๕ คัน 
  ๓.๓.๔  สูตรส าเร็จส าหรับจัดท าตารางส าเร็จรูปมาตรฐานสูตร  เพ่ือหาค่าความยาวขบวนเป็น
ระยะทางและความยาวขบวนเป็นเวลากับระยะต่อระหว่างส่วนของขบวนคือ 
    

ความยาวเป็นระยะ  (กม.)  =  
 
 
 
ความยาวเป็นเวลา  (นาท)ี  = 

จ านวนยานพาหนะในขบวน (คัน) 

ความหนาแน่นยานพาหนะ / กม. 

จ านวนยานพาหนะในขบวน X๖๐ 

ความหนาแน่นยานพาหนะ/กม.Xความเร็ว 



๒๑ - ๑๗ 
 

 
 

        
 ระยะต่อระหว่างส่วนของขบวน (กม.)   =  

 

 

 

 

 

ระยะต่อเป็นเวลา (นาท)ีX ความเร็ว 

๖๐ 


