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การเคล่ือนท่ี 

( MOVEMENT ) 
 
๓ - ๑  กล่าวทัว่ไป ( GENERAL ) 
          ก. โดยปกต ิทหารใชเ้วลาในการปฏบิตัต่ิาง ๆ ดว้ยการเคลื่อนทีไ่ปตามภมูปิระเทศมากกว่าการต่อสู ้ดงันัน้
จะตอ้งใชว้ธิกีารเฉพาะในการเคลื่อนทีห่รอืนิยม  เรยีกว่า  เทคนิคในการเคลื่อนที ่ (MOVEMENT TECHNIQUES) 
เพื่อหลกีเลีย่งการปะทะกบัขา้ศกึ เมื่อทหารยงัไม่ไดเ้ตรยีมการเพื่อเขา้ปะทะ 
         ข.  หลกัพืน้ฐานของการเคลื่อนที ่       ทีไ่ดเ้ขยีนลงในบทนี้ไดร้ะบุวธิกีารเฉพาะอย่างทีเ่ป็นประโยชน์  
(STIPLATED)      ซึง่ทหารทุกคนควรเรยีนรูว้ธิกีารเหล่านี้ทหารตอ้งฝึกทบทวนจนกลายเป็นบคุคลกิภาพซอ้น  
(SECOND  NATURE) ในตวัเอง 
๓ - ๒ เทคนิคการเคลื่อนท่ี  ( MOVEMENT TECHNIQUES )  ความสามารถในการเคลื่อนทีข่องหน่วยขึน้อยู่กบั
ความช านาญในการเคลื่อนทีข่องตวัทหารทุกคนทหารจงใชเ้ทคนิคดงัต่อไปนี้เพื่อหลกีหลบการตรวจการณ์หรอืการ
ไดย้นิของขา้ศกึ 

             ก. พรางร่างกายของตนและยุทโธปกรณ์ 
             ข. พนัแผ่นป้ายระบตุน (DOG  TAGE) ทีแ่ขวนคอดว้ยเทปกาว ไมใ่หก้ระทบกนัจนเกดิเสยีงดงั ตลอดจน
อาวุธและยทุโธปกรณ์ทีต่ดิตวัไปไม่ให ้ตวดั แกว่ง  รุงรงั และเกดิเสยีงดงั 
             ค. สวมเครื่องแบบเนื้อผา้หนานุ่ม  และมขีนาดพอดตีวัไม่รุม่ร่าม 
             ง. ไม่แบกหาม เกาะเกีย่วสมัภาระไรป้ระโยชน์บนรา่งกาย  เคลื่อนทีไ่ปในแต่ละทีซ่ึง่ใหก้ารก าบงัอย่าง
คล่องตวั ๓ - ๕ วนิาท ีระหว่างจดุต่าง ๆ 

             จ. หยุด  มองไปรอบ ๆ และนิ่งฟัง  มองหาจุดทีจ่ะวางตวัก่อนเคลื่อนทีต่่อไป 
             ฉ. มองหาเสน้ทางทีป่กปิดและก าบงัซึง่จะเคลื่อนทีไ่ป 
             ช. เคลื่อนทีส่ลบัไปมาทางซา้ย - ขวา แต่ละครัง้ทีผ่่านพงหญา้สงู ๆ 
             ซ. หยุดมองไปรอบ ๆ นิ่งฟัง เมื่อมเีสยีงนกรอ้งเตอืนหรอืเสยีงสตัวอ์ื่น ๆ (อาจมขีา้ศกึอยู่ใกลบ้รเิวณนัน้) 
             ด. อาศยัเสยีงปืน  ระเบดิในสนามรบกลบเสยีงการเคลื่อนทีข่องเรา 
             ต. ขา้มถนนหรอืเสน้ทางในบรเิวณทีม่สีิง่ปกปิดก าบงัมากทีส่ดุ      (ท่อลอดถนนใหญ่ๆ ทีต่่อ (LOW 
SPOTS)  ทางโคง้  สะพาน) 
             ถ. หลกีเลีย่งใชเ้สน้ทางลาดชนัและบรเิวณทีม่ดีนิร่วนหรอืมกีอ้นหนิระเกะระกะ 
             ท. หลกีเลีย่งพืน้ทีโ่ล่งเตยีน  ยอดเนินและสนัเขา 
                  ๑) วธิกีารเคลื่อนที ่(METHODS OF MOVEMENT)  นอกจากการเดนิแลว้  ทหารอาจเคลื่อนทีไ่ปใน 
๓    วธิกีาร คอื คลานต ่า คลานสงู หรอืไปดว้ยการโผ (RUSH) 
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                     ก) การคลานต ่า (LOW  CRAWL) ท าใหต้วัทหารเป็นเป้าทีต่ ่าทีส่ดุ  ใชก้ารเคลื่อนทีผ่่านพืน้ทีซ่ึง่มี
สิง่ปกปิดต ่ามาก  และมกีารระดมยงิหรอืตรวจการณ์ของขา้ศกึอย่างหนกัจนทหารโผล่หวัไม่ขึน้แนบล าตวัใหต้ดิพืน้
มากทีส่ดุ ใชม้อืทีถ่นดัก าสายสะพายปืนทีห่กูระวนิบน คว ่าขอ้มอืลงใช่ท่อนแขนรองใตฝ้าประกบัล ากลอ้งปืน  หนุน
ปืนใหป้ากล ากลอ้งพน้พืน้ดนิปล่อยพานทา้ยปืน (BUTT) ลากไปตามพืน้  เมื่อจะเคลื่อนทีไ่ปยดึแขนทัง้สองขา้งไป
ขา้งหน้า พรอ้มกบังอเขา่ขา้งเดยีวกบัมอืทีจ่บัปืน แลว้ใชม้อืทัง้สองดงึตวัพรอ้มกบัถบีเทา้ขา้งทีง่อขึน้มา เคลื่อนทีไ่ป
ในลกัษณะน้ีจนพน้บรเิวณทีโ่ล่ง 
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                     ข) การคลานสงู  (HIGH  CRAWL) จะท าใหเ้คลื่อนทีไ่ดเ้รว็กว่าคลานต ่าและยงัคงท าใหต้วัทหาร
เป็นเป้าต ่า  ใชว้ธินีี้เมื่อในบรเิวณของขา้ศกึบงัคบัใหท้หารลุกขึน้ไม่ได ้  ยกล าตวัท่อนบนเหนือพืน้ดนิใชแ้ขนท่อน
ปลายและขอ้ศอกและขาท่อนล่างพยุงน ้าหนักตวัไว ้ พาดปืนในอุง้แขนขวากบัล าตวัใหล้ ากลอ้งพน้พืน้ดนิ  งอเขา่มา
เลก็น้อยแต่อย่าใหเ้ลยแนวกน้ขึน้มา ท าตวัใหต้ ่าไวก้่อน  การเคลื่อนไปโดยเลื่อนขอ้ศอกขวาไปขา้งหน้าพรอ้มกบังอ
เขา่ซา้ยขึน้มาแลว้ โยกสลบัขอ้ศอกซา้ยไปขา้งหน้า พรอ้มเขา่ขวาไปเรื่อย ๆ ในลกัษณะลากตวัไปเหมอืนกิง้ก่า 
                    ค) การโผ  (RUSH)  เป็นวธิทีีเ่รว็ทีส่ดุในการเคลื่อนทีจ่ากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่ง โดยใชเ้วลา ๓ - ๕ 
วนิาท ี  ในการเคลื่อนทีไ่ปถงึแต่ละจุด  โดยไปเป็นหว้งสัน้ๆ เพือ่ไม่ใหพ้ลยงิ ปกบ. หรอืพลปืนเลก็ของขา้ศกึ มอง
ตามไดท้นั แต่ถา้วิง่ไป ๕ วนิาทแีลว้ยงัไมพ่น้พืน้ทีโ่ล่งกใ็หพ้ยายามหาสิง่ทีพ่อก าบงัตวัได ้หมอบก าบงัไวก้่อน อย่า
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หยุดอยู่กลางลานทีโ่ล่งเตยีน  ก่อนโผต่อไปเลง็หาต าแหน่งทีม่กีารก าบงัและปกปิดตลอดจนเสน้ทางทีด่ทีีส่ดุ  ซึง่
ทอดไปยงัทีน่ัน้ 

                  ๒)  เริม่การโผจากท่านอน  (PRONE  POSITION) 
                     ก) โผล่หวัขึน้ชา้ ๆ เลอืกดจูุดวางตวัขา้งหน้าและเสน้ทางทีจ่ะวิง่ไป 
                     ข) กม้หวัลงชา้ ๆ 

                     ค) ดงึแขนเขา้มาแนบล าตวั ขอ้ศอกชดิล าตวั 
                     ง) ดงึขาขวา งอมาขา้งหน้า 
                     จ) ดนัแขนทัง้สอง ยกล าตวัขึน้ 
                     ฉ) ลุกขึน้อย่างรวดเรว็ 
                     ช) วิง่เรว็ทีส่ดุไปยงัจุดทีห่มายตาไว ้
 

 
 
                 ๓) เมื่อทหารจะหยุดการเคลื่อนทีใ่หท้ าดงันี้ 
                     ก) กระโดดหยดุลงพรอ้มกนัทัง้สองเทา้ในท่ามัน่คง 
                     ข) คุกเขา่ลงพรอ้มกนั ในขณะเดยีวกนัเลื่อนมอืไปจบัพานทา้ยปืน 
                     ค) ทิง้ตวัลงดา้นหน้า ผลกัพานทา้ยปืนยนัพืน้ขา้งหน้า 
                     ง) วางตวัลงในท่านอนยงิ 
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         ถา้มขีา้ศกึยงิมาจากทีใ่ดทีห่นึ่งเป็นครัง้คราว แสดงว่าขา้ศกึอาจมองเหน็การเคลื่อนทีข่องเราและคอยจอ้งยงิ
เมื่อเราโผล่ออกจากทีก่ าบงั     ดงันัน้ก่อนโผต่อไปใหก้ลิง้ตวัหรอืคลานไปใหพ้น้จากทีเ่ราหยุดอยู่ไกลพอประมาณ   
เพื่อหลอกขา้ศกึใหจ้อ้งอยู่ทีจุ่ดเดมิ  แลว้จงึโผต่อไปอย่างรวดเรว็ 
        ถา้เสน้ทางมุ่งสูท่ีว่างตวัแห่งใหม่ตอ้งผ่านพืน้ทีโ่ล่ง  ใชก้ารโผแบบสลบัฟันปลา  (ZIGZAGGING)  หยุดลง
แลว้กลิง้ซา้ย หรอืขวา แลว้โผต่อไป 
                 ๔)  การเคลื่อนทีแ่บบย่องเงยีบ  (MOVING  WITH  STEALTH)  หมายถงึ  การย่องเงยีบ ๆ ชา้ ๆ 
และระมดัระวงั วธินีี้ตอ้งใชค้วามอดทนมาก คอื 
                     (ก) ถอือาวุธในท่าเตรยีมพรอ้มยงิ 
                     (ข) กา้วอย่างมัน่คง  ถ่ายน ้าหนกัตวัไวท้ีข่าทีย่ดึตดิพืน้ขณะกา้วไปขา้งหน้า 
                     (ค) ยกขาทีก่า้วไปขา้งหน้าใหส้งูพน้พงหญา้ หรอืพุ่มไม ้
                     (ง) วางเทา้ลง โดยใชป้ลายเทา้ก่อน  น ้าหนกัตวัยงัอยูท่ีข่าหลงั 
                     (จ) เมื่อปลายเทา้ถงึพืน้ทีม่ ัน่คงแลว้  จงึวางสน้เทา้ลง 
                     (ฉ) ถ่ายน ้าหนกัตวัไปทีเ่ทา้หน้าก่อนทีจ่ะยกขาหลงักา้วต่อไป 
                     (ช) ใชก้ารกา้วสัน้ ๆ เพื่อรกัษาการทรงตวัไว ้
               ในการเคลื่อนทีใ่นเวลากลางคนืผ่านดงไมท้ีห่นาแน่นรกทบึ ตอ้งพยายามใหเ้งยีบทีส่ดุ  ถอืปืนไวด้ว้ยมอื
ทีถ่นดั  อกีมอืหนึ่งยื่นไปขา้งหน้า  คล าหาสิง่กดีขวางต่าง ๆ 
                 ๕) เมื่อจะหมอบลงใชว้ธิต่ีอไปนี้ 
                     (ก) ถอืปืนไวด้ว้ยมอืใดมอืหนึ่ง ย่อตวัลงชา้ ๆ 
                     (ข) มอืทีว่่างคล าดทูีพ่ืน้ใหป้ลอดจากทุ่นระเบดิ, ลวดสะดุด และอนัตรายอื่น ๆ 
                     (ค) งอเขา่ลงทลีะขา้ง จนเขา่ทัง้สองและมอืทีค่ล าพืน้รบัน ้าหนกัตวัเองไวท้ัง้หมด 
                     (ง) ถ่ายน ้าหนกัตวัใหม้อืทีเ่ทา้พืน้และเขา่ดา้นตรงขา้มกบัมอื (มอืซา้ย - เขา่ขวา) 
                     (จ) ยกขาทีไ่ม่ไดร้บัน ้าหนกัตวัขึน้และเหยยีดไปขา้งหลงั  วางลงอยา่งนุ่มนวล 
                     (ฉ) เหยยีดขาอกีขา้งหนึ่งไปวางคู่กนัเงยีบ ๆ 
                     (ช) มว้นตวัลงนอนในท่าหมอบ 
                 ๖) เมื่อทหารจะคลานใหใ้ชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 
                     (ก) น ้าหนกัตวัอยู่บนมอืและเทา้ทัง้สอง  ถอืปืนในมอืทีถ่นดั  มอืทีว่่างคล าพืน้ดนิเพื่อหาจุดวางมอื
และเขา่ทีจ่ะคลานต่อไป 
                     (ข) เลื่อนมอืและเขา่คลานไปยงัจุดทีไ่ดเ้ลอืกไว ้วางลงอย่างนุ่มนวล 
๓ - ๓ การปฏิบติัโดยฉับพลนัขณะเคลื่อนท่ี  (IMMEDIATE  ACTIONS  WHILE  MOVING)  ขัน้ตอนน้ีเป็น
แนวทางใหท้หารปฏบิตัโิดยฉบัพลนัเมื่อขา้ศกึระดมยงิดว้ยพลุสอ่งสว่าง 
        ก. ปฏกิริยิาตอบโตต่้อการยงิดว้ยอาวุธกระสนุวธิโีคง้ 
            ๑) ถา้ทหารตกอยูท่่ามกลางการระดมยงิของกระสนุ  ป. หรอื ค. ฯลฯ ในขณะเคลื่อนที ่  รบีมองด ู  ผบ.
หน่วยเพื่อรบัค าสัง่โดยทนัท ี  ผบ.หน่วย อาจสัง่การใหว้ิง่ออกไปใหพ้น้เขตกระสนุตกในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง หรอื
อาจสัง่การใหต้ามไป  ถา้ทหารมองไม่เหน็  ผบ.หน่วย แต่สามารถมองเหน็เพื่อนคนอื่น ๆ ใหร้บีตามไป ถา้ทหารอยู่
โดดเดีย่วไม่เหน็ใครเลย  ใหว้ิง่ออกจากบรเิวณนัน้ในทศิทางตรงขา้มกบัทีก่ระสนุยงิมา 
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        ข. วธิกีะระยะจากลกัษณะวตัถุทีป่รากฏ (กลางวนั) (APPEARANCE - OF- OBJECTS  METHOD)  
            ๑) วธินีี้ใชก้ารสงัเกตจากขนาด และรายละเอยีดความชดัเจนของวตัถุทีป่รากฏต่อสายตาเราเป็นวธิปีกตทิี่
เราไดใ้ชอ้ยูใ่นชวีติประจ าวนั เชน่ เมื่อนกัขบัรถ  พยายามจะแซงรถคนัหน้าขึน้ไปกต็อ้งตดัสนิใจเอาจากขนาดของ
รถทีส่วนมาเขาจะไม่สนใจระยะห่างจรงิ ๆ  เป็นระยะเท่าใด เพยีงใหม้ทีีว่่างทีป่ลอดภยัเพื่อแซงใหพ้น้   สมมตวิ่า 
นกัขบัรถรูแ้น่ว่าในระยะ ๑ ไมล ์จะมองเหน็รถทีส่วนมามขีนาดกวา้ง ๑ นิ้ว และสงู ๒ นิ้ว และระยะห่างของดวงไฟ
หน้าของรถทีส่วนมาครึง่นิ้ว ดงันัน้เมื่อเขามองเหน็รถทีว่ิง่สวนมา (ONCOMING (AR)) มขีนาดสดัสว่นตามทีก่ล่าว
มาแลว้ เขากจ็ะรูว้่าเขาห่างจากรถทีว่ิง่สวนมาเป็นระยะ ๑ ไมล ์
            ๒) วธิกีารนี้สามารถน ามาใชก้ะระยะในสนามรบได ้  ถา้ทหารรูถ้งึขนาด/รายละเอยีดของกองทหารและ
ยุทโธปกรณ์ทีม่องเหน็ในระยะทีเ่ราทราบแลว้เรากเ็ปรยีบเทยีบลกัษณะเหล่านัน้ต่อวตัถุทีค่ลา้ยคลงึกนัในระยะห่างที่
เรายงัไม่รูว้่าไกลเท่าไร  ถา้ลกัษณะ/ขนาดพอดกีนักบักองทหารดงักล่าวระยะทางกต็อ้งเท่ากนัหรอืใกลเ้คยีง 
           ๓) การใชว้ธินีี้ทหารตอ้งมคีวามคุน้เคยกบัรายละเอยีดลกัษณะ  ของวตัถุทีม่องเหน็ในหลาย ๆ ระยะที่
แตกต่างกนั  และเนื่องจากทหารจะตอ้งสามารถมองเหน็รายละเอยีดของวตัถุจงึจะใชว้ธินีี้ไดผ้ล    ดงันัน้ถา้หากมสีิง่
ทีบ่ดบงัทศันวสิยั (เช่น หมอก, ควนั, ความมดืมวั) กจ็ะจ ากดัประสทิธภิาพ  หรอืลดประสทิธผิลของการกะระยะดว้ย
วธินีี้ 
       ค. วธิกีารผสม  (COMBINATION  OF  METHODS) สภาพของสนามรบไม่เหมาะส าหรบัการกะระยะเสมอ
ไป ถา้หอ้งภมูปิระเทศจ ากดัต่อการใชว้ธิกีะระยะเป็นหว้ง ๑๐๐ เมตร และทศันวสิยัมวัสลวั  กจ็ะจ ากดัการใชว้ธิกีะ
ระยะจากลกัษณะวตัถุทีป่รากฏ  ทหารอาจตอ้งใชว้ธิผีสม  เช่นถา้ทหารไม่สามารถมองเหน็พืน้ภูมปิระเทศไดย้าว
ตลอดไปจนถงึเป้าหมาย ทหารกย็งัคงใชก้ารกะระยะจากรปูลกัษณะ / รายละเอยีดของวตัถุทีท่หารมองเหน็ หมอก 
ควนั อาจบดบงัรายละเอยีดของเป้าหมาย  แต่ทหารยงัคงสามารถตดัสนิใจไดจ้ากขนาดหรอืการกะระยะเป็นหว้ง 
๑๐๐ เมตร โดยการใชว้ธิใีดวธิหีนึ่งหรอืทัง้ ๒ วธิ ี ทหารจะกะระยะเป้าหมายไดใ้กลเ้คยีงกบัระยะจรงิ 
      ง. วธิสีงัเกตแสงสว่างและเสยีง  (ดทีีส่ดุในเวลากลางคนื) (FLASH - AND - SOUND METHOD)  เสยีงเดนิ
ทางผ่านอากาศไดร้ะยะทาง ๓๐๐ เมตร  (โดยประมาณ)  สิง่นี้ท าใหเ้รากะระยะได ้ถา้เราไดย้นิทัง้เสยีงและมองเหน็
แสง  ทีเ่กดิจากสิง่นัน้ ๆ เมื่อทหารมองเหน็แสงสว่างหรอืควนัของการระเบดิหรอืฝุ่ นทีฟุ้่งขึน้ ใหท้หารเริม่นบัในทนัที
และหยุดนบัเมื่อทหารไดย้นิเสยีงตามมา  จากการสว่างของแสงจ านวนทีท่หารนบัไดใ้หค้ณูดว้ย ๓ วธินีี้จะท าให้
ทหารประมาณระยะทางจากตวัทหารถงึจุดระเบดิไดเ้ป็นหลกัรอ้ยเมตร ถา้ทหารนบัไดห้นึ่งระยะทางจะห่างประมาณ 
๓๐๐ เมตร ถา้ทหารนบัไดส้าม ระยะจะห่างประมาณ ๙๐๐ เมตร ถา้ทหารนบัไดเ้กนิ ๙  ยงัไม่ไดย้นิเสยีงใหเ้ริม่นบั
จากหนึ่งขึน้ไปอกีจนไดย้นิเสยีง  (การนบัจ านวนมากกว่า ๙ จะท าใหเ้วลามากขึน้ การกะระยะผดิพลาดง่าย) 
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            ๒) ถา้ทหารตกอยู่ท่ามกลางแสงสว่างของพลุสะดุด  ใหเ้คลื่อนทีอ่อกจากบรเิวณแสงสว่างอย่างรวดเรว็ 
เพราะขา้ศกึจะระดมยงิในทนัท ี  ใชว้ธิโีผ มว้นตวั  หรอืคลานต ่าในขณะเคลื่อนทีม่องหาพวกผ่ายเรา และเคลื่อนที่
ตามไปสมทบกนั ณ บรเิวณทีม่สีิง่ปกปิดก าบงั 
            ๓) ในภูมปิระเทศทีร่กและเป็นหลุมเป็นโขดหนิเนินดนิ จะเป็นอุปสรรคท าใหท้หารวิง่เรว็ไม่ได ้ แต่บรเิวณ
นัน้อาจใหท้ีก่ าบงัทีด่ ี  จงึควรใชป้ระโยชน์จากบรเิวณนัน้เป็นทีก่ าบงัและหมายคอยจนพลุสอ่งสว่างดบัแสงลง จงึ
เคลื่อนทีอ่อกจากบรเิวณนัน้โดยเรว็ 
        ข. ปฏกิริยิาต่อพลุสะดุดบนพืน้ดนิ  ขา้ศกึจะใชพ้ลุสะดดุเป็นเครื่องเตอืนภยัโดยการโยน  ใหร้ะเบดิหรอืผกู
ลวดไวใ้หฝ่้ายเราสะดุดระเบดิสอ่งสว่างขึน้  ในบรเิวณทีข่า้ศกึสามารถตรวจการณ์เหน็ไดช้ดัเจน 
        ค. ปฏกิริยิาต่อพลุสอ่งสวา่งบนอากาศ  ขา้ศกึนัน้ใชพ้ลุสอ่งสว่างทางอากาศในพืน้ทีส่ าคญั ๆ  อาจใชย้งิจาก
การกระแทกดว้ยมอื  เครื่องยงิจรวด ค. และ ป. หรอืทิง้จากเครือ่งบนิ 
           ๑) ในขณะทีท่หารก าลงัเคลื่อนทีถ่า้ไดย้นิเสยีงระเบดิจากพลุสอ่งสว่างบนอากาศ  ใหท้หารรบีหมอบลง 
(หลงัทีก่ าบงัถา้ม)ี  ในขณะทีพ่ลยุงัสอ่งสว่างอยู่ 
           ๒) ถา้ทหารเคลื่อนทีไ่ปในบรเิวณทีก่ลมกลนืกบัฉากหลงั   (เช่นในป่า) และมพีลุสอ่งสว่างระเบดิขึน้บน
อากาศใหท้หารหยุดอยู่นิ่ง ๆ จนกว่าพลุจะดบัไป 

           ๓) ถา้เป็นทีโ่ล่งใหย้่อตวัต ่าลงในทนัท ีหรอืนอนราบกบัพืน้ 
           ๔) ถา้ทหารก าลงัขา้มเครื่องกดีขวาง เช่น รัว้ลวดหนามหรอืก าแพง  ใหย้่อตวัลงต ่าและนิ่งจนกว่าพลุจะดบั 
           ๕) พลุสอ่งสว่างทีร่ะเบดิขึน้อาจท าใหท้ัง้ทหารฝ่ายเราและฝ่ายขา้ศกึ  ตาพร่าไปชัว่ขณะ  เมื่อขา้ศกึใชพ้ลุ

สอ่งสว่างเพื่อตรวจดฝู่ายเรา  ขา้ศกึกจ็ะสญูเสยีการเหน็ภาพในทีม่ดืไปชัว่ขณะ  เพื่อใหฝ่้ายเรายงัคงรกัษาการ
มองเหน็ในทีม่ดืไวไ้ด ้ใหร้บีปิดตาในขณะทีพ่ลุก าลงัสอ่งสว่าง เมือ่พลุดบัลงเรากจ็ะมองเหน็ในความมดืได้ 
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๓ - ๔  การเคลื่อนท่ีเป็นชุด  (MOVING  WITHIN A TEAM)  เมื่อทหารเคลื่อนทีเ่ป็นชุดเลก็ ๆ เช่น ชุดการยงิของ
ทหารราบ  ปกตจิะใชร้ปูขบวนสามเหลีย่ม  (WEDGE  FORMATION)  ทหารแต่ละคนในชดุจะประจ าต าแหน่งใน
รปูสามเหลีย่ม  โดยก าหนดจากอาวุธทีถ่อื   แต่อาจมกีารเปลีย่นต าแหน่งในรปูขบวนไดโ้ดย  หน.ชุด  เมื่อเผชญิ
สถานการณ์  ระยะห่างตามปกตริะหว่างทหารแต่ละคน ห่างกนั ๑๐ เมตร 

 
        ก. ทหารอาจตอ้งเปลีย่นรปูขบวนบา้งเป็นการชัว่คราว  เมื่อเคลื่อนทีผ่่านหว้งภมูปิระเทศแคบ ทหารในแต่ละ
แถวของรปูขบวนสามเหลีย่ม  จะบบีเขา้มาเป็นแถวตอนเรยีงหนึ่ง  เมื่อเคลื่อนทีผ่่านป่าทบึหรอืช่องแคบ  เมื่อผ่าน
ไปแลว้ จะกระจายก าลงัออกเป็นรปูขบวนสามเหลีย่มดงัเดมิ  โดยไม่ตอ้งรอค าสัง่จาก หน.ชุดยงิ  แลว้คอยมองด ู
ผบ.ชุด และทหารในชุดอยู่ตลอดเวลา (VISUAL  CONTACT)   
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      ข. หน.ชุดหรอื ผบ.หมู่  น าหมู่ดว้ยการเป็นตวัอย่าง ค าสัง่ประจ าทีรู่ก้นัในใจคือ “ ตามขา้พเจา้มา และท าตาม
ขา้พเจา้ ”  (FOLLOW ME  AND  DO  AS  I DO.)  เมื่อ ผบ. หรอื หน.ชุด ไปทางซา้ย ทหารกต็อ้งไปทางซา้ย 
เมื่อเขาหมอบทหารกต็อ้งหมอบ  เมื่อเขายงิทหารกย็งิตาม 
      ค. เมื่อทศันวสิยัจ ากดั  การควบคุมในขณะเคลื่อนทีจ่ะท าไดย้าก ใหเ้ยบ็แถบเรอืงแสงขนาดยาว ๑ นิ้ว ๒ แถบ 
ตดิกบัผา้พรางหมวกดา้นหลงั ห่างกนั ๑ นิ้ว  (ทหารอเมรกินัเยบ็ตดิทีส่ายรดัผา้พราง  เพื่อเป็นจุดสงัเกตในเวลา
กลางคนื) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓ - ๕ การยิงและการเคลื่อนท่ี  (FIRE  AND  MOVEMENT)   เมื่อหน่วยทหารปะทะขา้ศกึ  กจ็ะท าการยงิโตต้อบ
และเคลื่อนทีเ่ขา้หาขา้ศกึ  บางครัง้กต็อ้งเคลื่อนทีอ่อกห่างจากขา้ศกึ  วธิกีารนี้เรยีกว่า การยงิและการเคลื่อนที ่ 
เป็นการปฏบิตัทิัง้การเขา้ประชดิและท าลายขา้ศกึ    หรอื   เคลื่อนทีอ่อกห่างเพื่อผละจากการปะทะ    (BREAK   
CONTACT)   
        ก. การยงิและการเคลื่อนที ่ จะเกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั ประกอบดว้ยสว่นยงิและเคลื่อนที ่ สว่นต่างๆ เหล่าน้ี
อาจมเีพยีงทหารคนเดยีว ทหารเป็นคู่ ชุดยงิหรอืหมู่ขึน้อยู่กบัขนาดของสว่นนัน้ ๆ การปฏบิตักิย็งัคงเป็นการยงิและ
การเคลื่อนที ่
       ข. สว่นยงิ  (FIRE  ELEMENT) จะยงิคุม้กนัการเคลื่อนทีข่องสว่นเคลื่อนทีไ่ปยงัทีม่ ัน่ของขา้ศกึ  เพื่อป้องกนั
ไม่ใหข้า้ศกึยงิไปยงัสว่นเคลื่อนที ่
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       ค. สว่นเคลื่อนที ่ (MOVEMENT  ELEMENT)  จะเคลื่อนทีเ่ขา้ประชดิขา้ศกึหรอืเขา้ประจ าทีม่ ัน่  แลว้ยงิ   
ตอบโต ้ สว่นเคลื่อนทีจ่ะเริม่เคลือ่นทีเ่มื่อสว่นยงิท าการยงิคุม้กนัให ้

       ง. สว่นยงิและสว่นเคลื่อนที ่จะสลบัหน้าทีก่นัตามระยะและทีก่ าบงัทีเ่หมาะสม  เพื่อเคลื่อนทีเ่ขา้ท าลายขา้ศกึ 
       จ. ก่อนทีส่ว่นเคลื่อนทีจ่ะเคลื่อนทีพ่น้ระยะยงิสนบัสนุนของสว่นยงิ (ตามระยะยงิของทีม่อียู)่ สว่นเคลื่อนที่
จะตอ้งเขา้ยดึทีว่างตวัทีส่ามารถยงิไปยงัขา้ศกึไดแ้ลว้เปลีย่นเป็นสว่นยงิคุม้กนั  ในขณะทีส่ว่นยงิคุม้กนัเดมิ 
เปลีย่นเป็นสว่นเคลื่อนที ่
๓ - ๖ การเคลื่อนท่ีไปกบัรถถงั  (MOVING  WITH  TANKS)   ทหารอาจมโีอกาสเคลื่อนทีไ่ปพรอ้มกบัรถถงั โดย
การนัง่ไปบนรถถงั  การนัง่บนรถถงั  ท าใหเ้สีย่งต่อการถูกระดมยงิจากขา้ศกึ  และยงัเป็นการลดความสามารถใน
การด าเนินกลยุทธข์องรถถงัและความสามารถในการหมุนสา่ยป้อมปืนบนรถถงัอกีดว้ย  ถา้เกดิการปะทะกบัขา้ศกึ 
ทหารตอ้งลงจากรถถงัในทนัท ี

       ก. ในการบรรทุกไปโดยรถถงั  ขัน้แรกจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชารถก่อน  แลว้จงึขึน้ตอนหน้า
ทางขวาของรถถงั  ไม่ใช่ดา้นซา้ยซึง่มปืีนกลร่วมแกนตดิตัง้อยู่  แลว้เดนิไปขา้งหลงัยนืเกาะทีโ่ครงเหลก็ดา้นหลงั
ป้อมปืน ถา้คนมากไปไม่พอยนื  อาจตอ้งยนืดา้นขา้งของป้อมปืน และเกาะทีฝ่าปิดช่องลงป้อมปืน 

      ข. เมื่อขึน้ไปบนรถถงั  ตอ้งเตรยีมพรอ้มระวงักิง่ไมท้ีอ่าจฟาดทหารหล่นลงไปได ้  และเครื่องกดีขวางต่าง ๆ 
บนพืน้ดนิ  ซึง่ท าใหร้ถถงัตอ้งเลีย้วหลบ  โดยทนัททีนัใดและตอ้งระวงัเมื่อรถถงัพบขา้ศกึ   จะสา่ยป้อมปืนอย่าง
รวดเรว็เพื่อท าการยงิขา้ศกึ 

      ค. การขึน้ไปกบัรถถงั  ยอ่มมอีนัตรายเสมอ  และควรปฏบิตัเิมื่อความไดเ้ปรยีบในการไปกบัรถถงั มนี ้าหนกั
กว่าการเสีย่งกบัอนัตรายต่าง ๆ 
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การตรวจการณ์  

(OBSERVATION) 
 

๔ - ๑ กล่าวทัว่ไป  (GENERAL) 
        ก. ในเวลาปฏบิตักิารทุกชนิด  ทหารจะตอ้งมองขา้ศกึ  แต่ถงึอยา่งไรทหารกย็งัมเีวลาอื่นในการตรวจการณ์  
เมื่อทหารเขา้ประจ ายงัทีต่รวจการณ์ (OP)  เพื่อเฝ้าตรวจการณ์ปฏบิตัขิองขา้ศกึ 
        ข. ทีต่รวจการณ์  เป็นจุดทีท่หารเฝ้าตรวจเขตตรวจการณ์ทีไ่ดร้บัมอบ  และรายงานพฤตกิรรมของขา้ศกึ  ที่
ตรวจพบหรอืไดย้นิเสยีงภายในเขตตรวจการณ์นัน้ ในบทที ่๖ จะเป็นแนวทางในการรบรวบรวมและรายงานขา่วสาร
ทีไ่ดจ้ากการตรวจการณ์ 
๔ - ๒ ทหารจะตรวจการณ์อย่างไร (HOW TO OBSERVE)      ในสว่นนี้กล่าวถงึเทคนคิทีท่หารจะใชใ้นการ
ตรวจการณ์ทัง้ในเวลากลางวนัและในเวลากลางคนื 
        ก. การตรวจการณ์ในเวลากลางวนั  ในเวลามแีสงสว่างในเวลากลางวนั ใชเ้ทคนิคการคน้หาดว้ยสายตา เพื่อ
ตรวจดภูมูปิระเทศ  โดยท าวธินีี้ได ้๒ ขัน้คอื 
             ๑) ขัน้ที ่ ๑ ตรวจการณ์ดว้ยสายตา  ภาพรวมของขอบเขตตรวจการณ์ทัง้หมดไปยงัทีห่มายทีเ่ด่นเหน็ได้
ง่ายและสต่ีาง ๆ ทีผ่ดิธรรมชาตริปูทรงภายนอกหรอืการเคลื่อนไหวต่าง ๆ มองดพูืน้ทีด่า้นหน้าของทีต่รวจการณ์
เป็นสิง่แรกแลว้กวาดตาไปทัว่พืน้ทีอ่ย่างรวดเรว็  ไกลออกไปจนถงึระยะไกลสดุทีต่อ้งการตรวจดถูา้เขตตรวจการณ์
กวา้งแบง่ออกเป็นสว่น ๆ และตรวจการณ์สว่นทีแ่บ่งออกตามขัน้ที ่๒ 

 
 
 



 - ๖๐ - 
           ๒) ขัน้ที ่๒  ตรวจการณ์เป็นแนว ๆ กวา้งแนวละ ๕๐ เมตร ทาบทบักนัโดยสลบัจากซา้ยไปขวา และขวาไป
ซา้ย จนตรวจการณ์ไดท้ัว่ตลอดเขต  เมื่อทหารพบจุดทีน่่าสงสยั ตรวจดใูหล้ะเอยีด 

 
        ข. การตรวจการณ์เวลากลางคนื (NIGHT  OBSERVATION)  ในเวลากลางคนื ใชเ้ทคนิคใดเทคนิคหนึ่งใน 
๓ อย่างของตรวจการณ์ในเวลากลางคนื เพื่อตรวจดภููมปิระเทศ 
           ๑) เทคนิคการปรบัสายตาใหเ้ขา้กบัความมดื  ขัน้แรกปล่อยโดยการยนืในทีม่ดืประมาณ ๓๐ นาท ีหรอืใน
บรเิวณแสงสแีดงประมาณ ๒๐ นาท ีตามดว้ยยนืมองความมดื ๑๐ นาท ี แสงสแีดงจะชว่ยประหยดัเวลา โดยทหาร
สามารถรบัค าสัง่  ตรวจยุทโธปกรณ์หรอืท าสิง่อื่นในบรเิวณทีส่อ่งดว้ยแสงสแีดงก่อนทีจ่ะเขา้ไปมองในทีม่ดื 
           ๒) เทคนิคมองเฉียด  (OFF - CENTER  VISION  TECHNIQUE) พุ่งความสนใจไปทีเ่ป้าหมายแต่มอง
เพยีงเฉียดเป้าหมาย วธินีี้จะมองเหน็เป้าหมายไดช้ดัเจนกวา่มองตรงกลาง 
           ๓) เทคนิคมองกวาดตารอบภาพ (SCANNING  TECHNIQUE)  พุ่งความสนใจไปทีเ่ป้าหมาย แต่ไมม่อง
ตรงไปทีเ่ป้าแลว้เลื่อนสายตาเป็นระยะสัน้ ๆ อย่างทนัททีนัใด  สลบัทีไ่ปมาไม่เป็นวงรอบทีแ่น่นอนรอบ ๆ เป้าหมาย
หยุดมองแต่ละจุดประมาณ ๒ - ๓ วนิาท ี
๔ - ๓ ส่ิงท่ีต้องมองและคอยฟัง  ( THINGS TO LOOK AND LISTEN FOR )  ในการพยายามทีจ่ะคน้หาขา้ศกึใน
เขตตรวจการณ์ใหม้องและฟังสิง่แสดงออกเหล่านี้ 
        ก. เสยีง 
        ข. ฝุ่ นหรอืควนัไอเสยีของยานยนต ์
        ค. การเคลื่อนไหว 
        ง. ต าบลต่าง ๆ 
        จ. รปูทรงภายนอกหรอืเงา 



 - ๖๑ - 
        ฉ. แสงสะทอ้นหรอืแสงสอ่งสว่าง 
            ๑) เสยีง ฟังเสยีงต่างๆ เช่น เสยีงกา้วเทา้  กิง่ไมห้รอืไมแ้หง้ หกัใบไมส้ัน่  คนไอและเสยีงของยทุโธปกรณ์ 
หรอืยานยนต ์  สิง่เหล่านี้อาจยากทีจ่ะแยกแยะความเด่นชดัจากสนามรบอื่น ๆ และเสยีงสตัวเ์สยีงสามารถเตอืนให้
ทราบถงึทศิทางหรอืต าแหน่งทีอ่ยู่ทัว่ ๆ ไปของขา้ศกึ  อย่างไรกต็ามถา้มเีสยีงใดเสยีงหนึ่งสะดุดหนูัน่คอืทหารใกลท้ี่
จะเหน็ขา้ศกึแลว้ 
           ๒) ฝุ่ นหรอืควนัจากท่อไอเสยียานยนต ์ (DUST OR  VEHICLE  EXHAUST) ทหารเดนิเทา้หรอืยานยนต ์
ท าใหเ้กดิฝุ่ นกระจายขึน้  ควนัจากท่อไอเสยียานยนตท์ีป่ล่อยออกมา สามารถมองเหน็ไดจ้ากระยะไกล 
           ๓) การเคลื่อนไหว  (MOVEMENT) มองหาความเคลื่อนไหวในเขตตรวจการณ์ ใชเ้ทคนิคการคน้หาดว้ย
สายตา 
          ๔) ต าบลต่าง ๆ (POSITION)  มองหาทีม่ ัน่ขา้ศกึในสถานทีเ่ด่นชดั เช่น  ชุมทางถนน, ยอดเนิน, อาคาร
โดดเดีย่ว  มองหาบรเิวณทีใ่หก้ารก าบงัหลบซ่อนดว้ย  เช่น ในป่า  
          ๕) รปูทรงภายนอกและเงา  (OUTLINES OR SHADOWS)  มองหารปูทรงหรอืเงาของทหารขา้ศกึ อาวธุ
ยุทโธปกรณ์  ยานยนต ์ ขา้ศกึอาจซ่อนอยู่ใตร้่มเงาของตน้ไมห้รอือาคาร ใหม้องเพ่งในร่มเงา 
          ๖) แสงสะทอ้นหรอืแสงสอ่งสว่าง  (SHINE  OR  GLARE) มองหาตน้ก าเนิดของแสงในทีม่ดื เช่น ไฟจาก
ปลายบุหรี ่ไฟหน้ารถยนต ์ไฟฉาย ในเวลากลางวนั มองหาแสงสะทอ้น  หรอืแสงเจดิจา้จากวตัถุผวิเรยีบ ผวิขดัมนั 
เช่น กระจกรถยนต ์ภาชนะใสอ่าหาร หน้าปัทมน์าฬกิา และผวิหนงัทีไ่ม่ทาสพีราง 
          ๗) สิง่ทีต่ดักบัฉากหลงั  (CONTRASTING  COLORS) มองหาสทีีต่ดักบัฉากหลงั เช่น สเีครื่องแบบ
ยุทโธปกรณ์ เช่น เสือ้ในสขีาว, ผา้เชด็ตวั 
๔ - ๔ การกะระยะ  (RANGE  ESTIMATION) เมื่อทหารตอ้งท าการกะระยะ  ในสนามรบวธิทีีง่่ายและแม่นย า คอื
การใชก้ารกะระยะเป็นหว้งละ ๑๐๐ เมตร  การกะระยะจากลกัษณะวตัถุทีป่รากฏ การกะระยะจากแสงสว่างและ
เสยีงซึง่จะไดอ้ธบิายวธิกีารต่อไป 

        ก. วธิกีะระยะเป็นหว้ง ๑๐๐ เมตร (ในเวลากลางวนั) (๑๐๐ METER UNIT - OF - MEASURE METHOD) 
            ๑) ขัน้ตน้ทหารตอ้งฝึกวดัระยะเสน้ทางในระยะ ๑๐๐ เมตร บนพืน้ดนิ เช่นในลู่วิง่ของสนามกฬีา จน
คุน้เคยดว้ยสายตา ต่อไปฝึกกะระยะจากตวัเราถงึวตัถุในระยะไม่เกนิ ๕๐๐ เมตร โดยกะระยะเป็นหว้ง หว้งละ ๑๐๐ 
เมตร จนถงึเป้าหมาย ถา้วตัถุเป้าหมายอยู่ไกลเกนิ ๕๐๐ เมตร ใหแ้บง่ระยะจากตวัเราถงึทีห่มายเป็น ๒ สว่น แลว้
กะระยะเป็นหว้งละ ๑๐๐ เมตร  ไปถงึสดุเขตสว่นแรกทีแ่บ่งไว ้ ไดร้ะยะเท่าไรใหค้ณูดว้ย ๒ จะไดร้ะยะใกลเ้คยีงถงึ
ทีห่มาย 
            ๒) พืน้ดนิทีล่าดขึน้ จากจุดทีท่หารยนืจะท าใหม้องระยะ ๑๐๐ เมตร รูส้กึลาดลง และพืน้ดนิทีล่าดลงจะ
มองดลูาดขึน้ระยะ ๑๐๐ เมตร  ดงันัน้ แนวโน้มคอืเมื่อระยะบนทางลาดขึน้ ตอ้งกะระยะ ๑๐๐ เมตร ใหใ้กลก้วา่ระยะ
บนพืน้ราบและกะระยะลงมาตามลาดลงดว้ยกะระยะใหเ้กนิกว่าระยะ ๑๐๐ เมตร บนทีร่าบ 
            ๓) ความแม่นย าของวธินีี้ข ึน้อยู่กบั พืน้ดนิทีเ่รามองเหน็ไดม้ากเท่าใด  นี้เป็นความจรงิ  คอืถา้เป้าหมาย
อยู่ทีร่ะยะ ๕๐๐ เมตร หรอืไกลกว่าและทหารสามารถมองเหน็พืน้ดนิไดเ้พยีงบางสว่น ระหว่างตวัทหารถงึเป้าหมาย 
(อาจมหีบุ/ทีต่ ่าคัน่อยู)่ การใชว้ธินีี้จะเกดิความแม่นย าไดย้าก 


