
บุคคลท ำกำรรบ 
กล่ำวน ำ 
             กำรฝึกบุคคลท ำกำรรบ     เป็นรากฐานของการปฏิบัติการรบ    หน่วยทหารขนาดเล็กจะท าการรบ
ได้ผลดี  น าชัยชนะมาสู่ตนได้  แต่ละบุคคลจึงต้องฝึกให้มีความสามารถช านาญต่อการปฏิบัติการทุกชนิด  
เพื่อให้ได้เปรียบข้าศึก  โดยจะต้องสามารถและช านาญในการปฏิบัติการรบทั้งกลางวันและกลางคืน  เพราะ
ปัจจุบันการรบมิกระท าเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่จะกระท าทุกโอกาส  โดยฝ่ายปฏิบัติการก่อนย่อมหวัง
ที่จะได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม 
กำรฝึกบุคคลท ำกำรรบในเวลำกลำงวัน 
1.  ท่ีก ำบัง 
   ก.  ที่ก ำบังคือ   สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ในภูมิประเทศ    หรือจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ    หรือที่สร้างขึ้นก็ดี    เช่น  
หลุมบุคคล,  เนินดิน,  จอมปลวก,  ต้นไม้ใหญ่,เขา, ที่ลุ่ม, อุโมงค์ใต้ดิน   เป็นประโยชน์อย่างมากที่ใช้ในการ
ก าบังการยิงของข้าศึก  และปกติมิให้ข้าศึกมองเห็นได้ด้วยการพราง  และการตบแต่งที่ก าบังนั้นเสียก่อน 
   ข.  กำรก ำบังก็คือ  การอาศัยที่ก าบังนั้นก าบังโดยการวางตัวให้เหมาะสมกับที่ก าบังนั้น ๆ 
   ค.  หลักกำรใช้ท่ีก ำบัง 
          1.  ให้ตัวอยู่ในที่ก าบังมากที่สุด  ยิ่งก าบังได้รอบตัวยิ่งดี 
          2.  ปกปิด  ซ่อนเร้นที่ก าบัง  ถ้ามีเวลาพอให้พรางเสีย 
          3.  ให้สามารถท าการยิง  ตรวจการณ์จากที่ก าบัง 
          4.  เขา้และออกได้ง่ายจากการปกปิด 
          5.   สามารถเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าหรือถอยมาข้างหลังได้สะดวก 
2.  ท่ีซ่อนเร้น 
      ก.  ที่ซ่อนเร้น  คือสิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ในภูมิประเทศ มีอยู่ตามธรรมชาติ  หรือสร้างขึ้นก็ดี  เช่น  พุ่มไม้ 
ร่างแหคลุม   กอหญ้า   ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้เป็นที่ปกปิดจากการตรวจการณ์ของข้าศึกได้ 
      ข.  กำรซ่อนเร้น  คือการวางตัวให้เข้ากับที่ซ่อนเร้นได้อย่างกลมกลืน   ข้าศึกมองไม่เห็นที่วางตัวของเรา 
      ค.  หลักในกำรซ่อนเร้น 
             1.  ใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์คือ 
                    ก)  ทาสีร่างกาย  และเครื่องหมายให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ 
                    ข)  ปกติอาศัยข้างหลังสิ่งปกปิดนั้นถ้าหากภูมิประเทศข้างหลังเป็นสีเดียวกับเคร่ืองแต่งกายและ
สีร่างกายจะอยู่ข้างหน้าก็อาจท าได้ 
                     ค)  อาศัยความมืดมัว  หรือเงาของสิ่งปกปิดนั้นเป็นเคร่ืองซ่อนเร้น 
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2. อยู่นิ่ง ๆ  หรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุดและช้าที่สุด 
3.  อย่าให้ตัวตัดกับเส้นขอบฟ้า 
4.  วางตัวหลังสิ่งปกปิดในท่าที่ต่ าที่สุด 
5.  อย่าวางอาวุธสิ่งอุปกรณ์ไว้ในที่เปิดเผย 
6.  วัสดุสะท้อนแสงต่าง ๆ   ต้องจัดการคลุมด้วยเคร่ืองพรางหรือซ่อนเร้นในร่มเงาเสีย  อย่าให้เห็น

รูปร่างเป็นระเบียบ  หรือรูปร่างเป็นอุปกรณ์เหล่านั้น 
7.  อย่าอยู่ต าบลอันเป็นที่หมายเด่นชัด  เช่น  ต้นไม้โดดเด่น,  ทางแยก,  หอคอย 
8.  เมื่อเหน็ดเหนื่อยจงระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ 

3.  กำรตรวจกำรณ์ 
ก.  การตรวจการณ์คือ  การตรวจหาข้าศึก 
ข.  หลักในการตรวจการณ์ 

1.  อาศัยการซ่อนเร้นตัวตามที่กล่าวมาแล้ว 
2.  ท าการตรวจการณ์จากท่าหมอบ  หรือท าตัวให้ต่ าหรือท าจากทางหลังของสิ่งปกปิด 
3.  ตรวจการณ์ระยะใกล้ไปหาระยะไกลเป็นห้วง ๆ 
4.  ต าบลที่สงสัยต้องตรวจซ้ าจนแน่ใจ 
5.  การรายงานผลการตรวจการณ์นั้น  จะต้องชัดเจนว่า 

-   ข่าวอะไร 
-  ข่าวเกิดที่ไหน 
-  เกิดเมื่อใด 

6.  การตรวจการณ์ต่อเน่ืองกันตลอดเวลา 
-  ใช้สองคนผลัดกันตรวจและบันทึก 
-  แบ่งผลัดกันตรวจเป็นชุด ๆ 

4.  กำรพรำง 
ก.  ประเภทกำรพรำงแบ่งออกเป็น  3  ประเภท 

1)  ปลอมพราง  ได้แก่  พรางให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ 
2)  ลวงพราง  ได้แก่  การพรางเพื่อให้ข้าศึกเข้าใจผิด  เห็นสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง 
3)  ซ่อนพราง  ได้แก่  การพรางเพื่อการซ่อนเร้น 

ข.  วิธีใช้เครื่องพรำง 
1)  ใช้เคร่ืองพรางที่ในธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ 
2)  เปลี่ยนแปลงรูปร่าง  ร่มเงา  เสื้อผ้าและสีของวัสดุต่าง ๆ 
3)  พรางที่วางตัว   พร้อมกับดัดแปลงที่วางตัว 
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4)  ไม่ควรใช้เคร่ืองพรางมากเกินไปแม้แต่จะเป็นธรรมชาติ 
5)  เมื่อพรางแล้ว  ถ้าท าได้   ควรตรวจดูเคร่ืองพรางจากทางด้านข้าศึกให้คงอยู่ในสภาพเดิม 
6)  รักษาวินัยการพราง 

ค.  กำรพรำงสิ่งต่ำง ๆ  
1)  การพรางหน้าและร่างกาย  ระบายใบหน้าให้เป็นรอยต่าง ๆ   ตามที่บริเวณที่เป็นสัน เช่น 

สันจมูก   โหนกแก้ม,  นัยน์ตา,  ลูกคาง   เพื่อมิให้สะท้อนแสงเป็นทางอย่างไม่เป็นระเบียบ  การพรางร่างกาย  
ระบายคอ  ยอดอก   ท่อนแขนที่พ้นเสื้อผ้าออกมา   บริเวณหลังมือ    ฝ่ามือ   ส าหรับเสื้อผ้าให้พรางโดยให้
กลมกลืนกับภูมิประเทศที่แท้จริงตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  การพรางควรให้ทหารช่วยกัน  และ 
ผบ.หน่วยจะต้องตรวจเมื่อท าการพรางเสร็จแล้ว 

2)  การพรางอาวุธและเคร่ืองมือสื่อสาร 
ก)  ท าการพรางให้สีเข้ากับลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม 
ข) ใช้โคลน   เขม่า  ทาสีส่วนประกอบที่เป็นไม้   และที่เป็นโลหะที่รมด าออกไป  ถ้าหากมี 

ดาบปลายปืน  ใช้โคลนเขม่าหรือน้ ามันผสมกันหรือเอาควันเทียนรม    หรือเอายางไม้ทาเพื่อไม่ให้เกิดเงา 
ค)  เคร่ืองใช้ที่เป็นผ้าใบและมีโลหะด้วย  เช่น  เป้   เข็มขัด  ผ้าคลุม   ใช้สีทาให้คล้ายกับสิ่ง 

ที่เป็นจริงในภูมิประเทศ  ที่เป็นโลหะให้ใช้เขม่าหรือโคลนทา 
3.  การพรางที่วางตัว  ต้องพรางให้คล้ายกับความเป็นจริงในภูมิประเทศ  ตลอดจนการดัดแปลงต้อง

ไม่ให้เป็นสิ่งสะดุดตา   เคร่ืองพรางไม่ควรใช้มากเกินไป 
-  ดินที่ขุดเพื่อดัดแปลง  เมื่อไม่ใช้ให้น าไปทิ้งในคู, บ่อ , หลุม, ใต้ต้นไม้ 
-  เอาหญ้าหรือกิ่งไม้สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติคลุมให้พอเหมาะ 
-  ก่อนขุดหลุมบุคคล  ที่ตั้งอาวุธ  ให้เอาหญ้าเป็นแผ่นเก็บเอาไว้และน าเอามาเรียง  เมื่อดัดแปลงสิ่ง

อ่ืนๆ เสร็จแล้วให้ทั่วบริเวณที่เป็นมูลดิน   เพื่อให้เหมือนกับภูมิประเทศจริง 
5.  กำรเคลื่อนท่ี 

ก่อนการเคลื่อนที่จะต้องพิจารณา 
-  จะไปที่ใดจึงจะเหมาะกับเหตุการณ์ 
-  จะไปที่ไหนจึงจะปลอดภัย 
-  จะไปโดยวิธีใด 
-  จะไปเมื่อใด 
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ก.  กำรเคลื่อนท่ียังไม่ปะทะข้ำศึก 
1.  ก่อนออกจากที่ก าบังจะต้องตรวจการณ์การเคลื่อนไหวของข้าศึกอย่างรอบคอบ  เส้นทางการเคลื่อนที่ที่
สามารถก าบังและซ่อนเร้นได้ดีที่สุด   เลือกหาต าบลใหม่ที่จะไปได้ดี  มีความก าบังและซ่อนเร้น 
2.  ต้นหญ้าสูง ๆ  ซ่อนเร้นได้ดี   แต่ถ้าหากเคลื่อนที่ในกอหญ้าต้นหญ้าจะไหวและสังเกตได้ง่าย  ฉะนั้นเมื่อ
ต้องการเคลื่อนที่ในกอหญ้าอย่าเคลื่อนที่เป็นแนว  ให้เคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางบ่อย ๆ   เพื่อให้คล้ายต้นหญ้า 
ไหวตามธรรมชาติและควรเคลื่อนที่ขณะมีลมพัด 
3.  ถ้าเคลื่อนที่ไปแล้ว  นกหรือสัตว์แตกตื่นย่อมจะท าให้ข้าศึกที่ระวังเตรียมการหันมาสนใจ  ฉะนั้นเมื่อนก 
หรือสัตว์แตกตื่น  ให้อยู่นิ่ง ๆ  ที่เดิมและตรวจการณ์ดูชั่วขณะ 
4.  เมื่อเกิดเสียงดัง   เสียงระเบิดจากสิ่งอื่น  หรือเคร่ืองบินร่อนลงต่ า   ให้รีบเคลื่อนที่เพราะสิ่งเหล่านั้น  จะท า
ให้ข้าศึกหันไปสนใจ 
5.  อย่าท าให้เกิดรอยเท้า  พยายามหาเส้นทางที่เป็นรอยหญ้าหรือหินเคลื่อนที่ 
6.  ถ้าจ าเป็นต้องว่ายน้ าข้ามล าธาร  อย่าให้อาวุธกระสุนเปียก  ท าแพเล็ก ๆ  บรรทุก  และถอดรองเท้า   
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้วางในแพด้วย 
7.  เมื่อข้ามถนนให้เลือกต าบลที่ก าบังและซ่อนเร้น  เช่น  ตรงที่บ่อน้ าใหญ่  ถนนลุ่มหรือหัวเลี้ยว  และข้ามให้
เร็วที่สุด 
8.  เมื่อคลานผ่านที่นาที่ใดแล้ว   คลานไปตามรอยไถให้มาก   ถ้าหากจะข้ามผ่านรอยไถ  ให้หาตรงที่ลุ่มเพื่อ
ไม่ให้เกิดฝุ่น  การเคลื่อนที่ต่อไปต้องเคลื่อนที่ตรงที่แข็งที่สุดในบริเวณใกล้เคียง 
9.  การเคลื่อนที่ทุกคร้ัง  ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ก้อนหินเกลื่อนกราด  ลาดชัน  ที่ลื่น  แต่ถ้าจ าเป็นต้อง    
เคลื่อนที่ลาด  เท้าต้องบิดไปข้าง ๆ  เพื่อให้ข้างของรองเท้าจิกดิน 
10.  อย่าบรรจุสิ่งของที่ไม่จ าเป็น  เพราะจะท าให้เคลื่อนที่ช้า  เหนื่อยเร็ว   ถ้าบรรทุกมากต้องหยุดพักบ่อย ๆ   
ระยะสั้น 
ข.  กำรเคลื่อนท่ีเมื่ออยู่ต่อหน้ำข้ำศึก  มักจะกระท าด้วยการวิ่งหรือการคลาน  การวิ่งแบ่งออกเป็นห้วง ๆ  เป็น
การเคลื่อนที่กัน  แต่การโผเป็นการเคลื่อนที่ระยะสั้น ๆ  การเคลื่อนที่เป็นห้วงๆ  นั้น  เป็นการเคลื่อนที่ผ่านที่ 
โล่งแจ้ง  ข้างหน้าหาที่ก าบังไม่ได้  คือให้วิ่งไปหยุดเป็นห้วง ๆ  ตามก าหนดต้องห้วงละประมาณ 40  หลา 
แต่ปกติแล้วไม่ควรถึง 
การคลานมี  2  ชนิดคือ  การคลานศอก  และการคลานคืบ 

-  การคลานคืบ  กระท าเมื่อหาที่ก าบังและซ่อนเร้นยาก 
-  การคลานศอก  เมื่อมีที่ก าบังซ่อนเร้น  และต้องการคลานเร็ว 
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6.  กำรรักษำทิศทำง 
ก.  ใช้แผนที่และเข็มทิศดีที่สุด 
ข.  ดูจากดวงอาทิตย์,  ดวงจันทร์,ภูมิประเทศที่เด่นชัด,ล าธารใหญ่ ๆ ,  ทางรถไฟ,เสาโทรเลข,         

สายโทรศัพท์,เมืองหรือหมู่บ้าน 
ค.  หาทิศโดยใช้นาฬิกาและดวงอาทิตย์ 

1.  ในซีกเหนือของโลก  เช่น  ประเทศไทยนั้น  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
ก)  หมุนเข็มชั่วโมงไปยังดวงอาทิตย์  โดยวางนาฬิกาให้เงาของไม้ทับเข็มชั่วโมง 
ข)  เส้นผ่าศูนย์กลางกึ่งกลางหน้าปัดนาฬิกาให้แบ่งคร่ึงมุมเล็ก  ระหว่างเข็มชั่วโมงกับเลข 12  จะชี้

ไปทางทิศใต้ 
2.  ในซีกโลกทางใต้ ให้ปฏิบัติดังน้ี 

ก)  หันเลข  12  ไปยังดวงอาทิตย์  โดยวางนาฬิกาให้เงาไม้ทับกับเลข  12 
ข)  เส้นที่ผ่านกึ่งกลางหน้าปัดไปแบ่งครึ่งมุมเล็ก ระหว่าง เข็มชั่วโมงกับเลข 12  จะชี้ไปทางทิศเหนือ 
 

7.  กำรเลือกเส้นทำง 
ก.  เลือกเส้นทางที่มีการปกปิดก าบังดี 
ข.  เตรียมเลือกเส้นทางส ารองไว้ด้วย 
ค.  หากจ าเป็นดูเส้นทางจากแผนที่และเข็มทิศเป็นเคร่ืองช่วยน าทาง 
ง. จดจ าลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดตามเส้นทางที่เคลื่อนที่ผ่าน 

8.  กำรปฏิบัติเมื่อหลงทำง 
ก.  ให้สงบสติอารมณ์  หยุดพัก  ทบทวนสิ่งต่าง ๆ  ที่ผ่านมา 
ข.  พยายามหาทิศเหนือโดยใช้เข็มทิศ  นาฬิกา  ดวงอาทิตย์  ดาวเหนือ 
ค.  นึกถึงเส้นทาง  ทิศทางภูมิประเทศต่าง ๆ  ที่ผ่านมา 
ง. พยายามมองหาลักษณะเคร่ืองหมายแสดงว่าเป็นทหารฝ่ายเดียวกัน 
จ.  พยายามแก้ปัญหา  หาเส้นทางที่ถูกให้ได้ อย่าตื่นตระหนก ขวัญเสีย 

9.  หลักกำรตรวจกำรณ์  
ก.  ตรวจจากใกล้ไปไกล 
ข.  แบ่งภูมิประเทศเป็นห้วง ๆ  ห้วงละประมาณ  40  หลา  ตรวจจากใกล้ไปหาไกล  ขบวนไป

ข้างหน้าและให้เหลื่อมกันทุกห้วง 
ค.  ตรวจจากซ้ายไปขวา  จากขวาไปซ้ายสลับกันไป 
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ง.  เมื่อพบจุดสงสัยให้หยุด และตรวจการณ์ตรงนั้นเป็นพิเศษ 

10.  กำรรำยงำน 
-  รายงานผลการตรวจการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  การรายงานมี  2  วิธี 
1.  การรายงานด้วยวาจา   คือรายงานด้วยปากมีการสนทนาซักถามโต้ตอบกัน 
2.  การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร   ต้องสั้นกะทัดรัด  ต้องตรงกับค าว่า ใคร ,  อะไร,  เมื่อไร,        
     อย่างไรและให้อ่านเข้าใจง่าย 

11.  กำรระวังป้องกันในเวลำกลำงวัน 
ก.  ใช้ที่ก าบังแต่อย่าซ่อนตัวเลย  ให้ตรวจการณ์ดูข้าศึกยิงโต้ตอบข้าศึกเมื่อถูกยิง 
ข.  รู้ที่ต้ังหน่วยตนและหน่วยข้างเคียงและเขตยิงของตน 
ค.  อาวุธ  ระเบิดขว้างต้องอยู่ในที่สามารถหยิบได้ง่ายและรักษาให้ปลอดภัย 
ง.  เมื่อข้าศึกยอมแพ้  ให้ข้าศึกยกมือทั้งสองขึ้น  และตรวจค้นในลักษณะที่ข้าศึกไม่สามารถต่อสู้และ 
     ท าร้ายฝ่ายเราได้ 
จ.  เมื่อมีการต่อสู้  ถูกยิงจากเคร่ืองบิน ,ปืนใหญ่  เคร่ืองยิงลูกระเบิด  ให้เข้าที่ก าบังเพื่อให้พ้นสะเก็ด 
     ระเบิด 
ฉ.  ผู้บาดเจ็บอย่าร้อง  เอะอะ  ใส่ยาแล้วอยู่ในความสงบ 
ช.  การจุดไฟในที่พัก   ต้องระมัดระวัง   และขออนุมัติผู้บังคับบัญชาก่อน 
ซ.  รู้สัญญาณผ่านบอกฝ่ายเดียวกัน   

12.  กำรใช้อำวุธ  พยำยำมใช้อำวุธยิงให้ได้ผล   และกำรยิงต้องให้แม่นย ำท่ีสุด 
กำรฝึกบุคคลท ำกำรรบในเวลำกลำงคืน 
การฝึกบุคคลท าการรบในเวลากลางคืน  หลักทั่ว ๆ  ไปกค็ล้าย ๆ  กับการฝึกในเวลากลางวัน  แต่มีสิ่งที่
จะต้องระลึกถึงเพิ่มอีกหลายประการ  ได้แก่  สิ่งบอกเหตุต่าง ๆ  คือ  เสียง,  กลิ่น  และการสัมผัส 
1.  เสียง 
-  เสียงที่เกิดขึ้นย่อมเกิดจากสิ่งต่าง ๆ   เช่น  กิ่งไม้หัก  เสียงกระป๋องตก  เสียงการบรรจุลูกเลื่อนฉะนั้น  ทหาร
จึงจ าเป็นต้องหัดสังเกตสิ่งต่าง ๆ  ให้แม่นย าว่า   เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงอะไร 
-   เสียงเคลื่อนที่ในอากาศด้วยความเร็วคงที่   ฉะนั้นเราจะต้องอาศัยเสียงของปืนหาระยะได้ว่า  จากที่ตั้งปืน 
ห่างจากเราเป็นระยะเท่าไร  โดยใช้วิธีนับ  เมื่อเราเห็นแสงไฟออกจากกระบอกปืน  วิธีนับความเร็วในการนับ 
ต้องฝึกให้เกิดความเคยชิน  คือ  นับได้  20  ใน  5  วินาที  เรานับ  1  ถึง  10  แล้ว  เร่ิมนับ   1  ถึง  10  
ใหม่  โดยไม่ใช้เลข  2  ตัว  คือ  11,12  ควรเร่ิมนับตั้งแต่เห็นแสงไฟจนได้ยินเสียงปืนจึงหยุด  นับได้เท่าไร
เติมศูนย์สองตัว  จะได้ระยะเป็นหลาโดยประมาณ 
-  เวลาไอให้จับลูกกระเดือกเบาๆ  จามให้เอานิ้วดันจมูกหรือไอและจามลงในฝ่ามือ 
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2.  แสง 
     -  แสงที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นจากสิ่งอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ  เช่น  กระติกน้ า   อาวุธ 
     -  หัดสังเกตและจ าแสงที่เกิดขึ้นว่า  แสงนี้จะอยู่ห่างจากเราเท่าไร  และเป็นแสงอะไร 
3.  กลิ่น 
     -  กลิ่นของน้ ามันต่าง ๆ   เศษอาหารและเคร่ืองกระป๋องต่าง ๆ  ควรจะจ าไว้ 
4.  กำรสัมผัส 
     -  หัดให้เกิดความเคยชินว่าสิ่งที่เราไปถูกนั้นคืออะไร 
5.  กำรรักษำสำยตำให้เกิดควำมเคยชินกับควำมมืด 
      -  ความมืดเป็นอุปสรรคอันหน่ึงในการปฏิบัติของฝ่ายเรา  และในท านอง  เดียวกันก็ย่อมเป็นอุปสรรคกับ
ฝ่ายข้าศึก  ดังนั้น  เราจะต้องพยายามหาวิธีการที่จะท าให้ความมืดเป็นประโยชน์นั่นคือ  ท าสายตาให้เคยชิน 
กับความมืดการที่สายตาจะเคยชินกับความมืดได้นั้น   จากที่มีแสงสว่างจนถึงพบกับความมืดจะกินเวลา
ประมาณ  10  นาที  ข้อควรระวังที่สุดคือ  เมื่อเกิดความสว่างให้รีบหลับตาทันที  ถ้าจ าเป็นจะต้องตรวจการณ์
เราควรจะหลับตาเสียข้างหนึ่ง 
      -  การตรวจการณ์เวลากลางคืนไม่มีความสะดวกเน่ืองจากความมืด แบ่งออกเป็นวิธีคือ 

1.  มองในระดับต่ าติดพื้นดิน  สังเกตเส้นตัดกับขอบฟ้า 
2.  ให้มองดูด้วยสายตาเอียง 

6.  กำรใช้ท่ีซ่อนเร้นในเวลำกลำงคืน 
-  ระวังการใช้พุ่มไม้เป็นที่ซ่อนเร้น  เพราะอาจจะเกิดเสียงซึ่งได้ยินชัดเจนกว่าเวลากลางวัน  พยายาม

ท าตนอย่าให้ตัดกับขอบฟ้า 
-  เมื่อเสียงพลุส่องแสงดังขึ้น  ให้รีบหมอบทันที  และฉวยโอกาสตรวจการณ์ 
-  ป้องกันอย่าให้เกิดแสงต่าง ๆ  ขึ้น 
-  ใช้เคร่ืองพรางทาหน้าตาและสิ่งอื่นๆ ให้ทันซ่อนตัวในที่มืด 

7.  หลักกำรเคลื่อนไหวในเวลำกลำงคืน   หลักกำรเคลื่อนท่ีจะต้องให้เงียบท่ีสุดโดย 
-  เคลื่อนที่เป็นขั้นๆ  สั้น ๆ  แล้วหยุดพัก  และเคลื่อนที่ต่อไปใหม่ 
-  อาศัยลักษณะภูมิประเทศที่เห็นเด่นชัดเป็นเคร่ืองน าทาง  แต่อย่าเคลื่อนที่โดยอาศัยสิ่งเหล่านี้มาก 
    เกินไปพยายามเคลื่อนที่ในที่โล่ง  อย่าเคลื่อนที่ไปตามพุ่มไม้   หุบเขา 
-  อาศัยสิ่งต่าง ๆ   ให้เป็นประโยชน์  เพราะเสียงเหล่านั้นจะดูดความสนใจของข้าศึก  จึงควรฉวย 
    โอกาสเคลื่อนที่ไป 
-  อย่าว่ิงในเวลากลางคืนนอกจากฉุกเฉิน 
-  มัดเคร่ืองแต่งกายให้แนบกับตัว   เพื่อป้องกันการเสียดสีและเกี่ยวกิ่งไม้ป้ายเคร่ืองหมายที่ห้อยคอ   
    ก็มัดรวมกันไว้อย่าให้แกว่ง 



-8- 
-  การลาดตระเวนในเวลากลางคืน  ควรใช้หมวกปีกหรือไม่สวมเลย   

8.  เวลำกำรเคลื่อนท่ีในเวลำกลำงคืน   
การเคลื่อนที่ในเวลา  กลางคืน   มักไม่ใช้การคลาน  แต่อาจจะคลานได้โดยคุกเข่าแล้วชันมือหาทางเสียก่อน  
แล้วจึงเลื่อนอาวุธและตัวไป  ส่วนการเคลื่อนที่นั้น  เคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวัง  ให้ยกเท้าพ้นหญ้า และ
ค่อยๆ  แตะปลายเท้าลง 
9.  กำรผ่ำนเคร่ืองกีดขวำง 

-  ให้พยายามหลีกเลี่ยงเคร่ืองกีดขวางในขั้นแรก  เมื่อไม่มีทางอ้อมไป  ก็ให้ใช้วิธีใหม่ 
-  ถ้าเป็นเคร่ืองกีดขวางลวดหนาม  ต้องลอดไปโดยให้นอนหงายขึ้น  เอาปืนพาดหน้าอก  มือค่อย ๆ  

จับลวดหนามยกขึ้น  เท้าค่อยๆ  ถีบไป  พอศีรษะพ้นก็ให้ปล่อยมือ  อีกข้างหนึ่งค่อยๆ   คล าหาลวดหนามเส้น
ต่อไปด้วยความระมัดระวัง  อย่ากระชากเพราะจะท าให้เกิดเสียงดัง 

-  เมื่อจะข้ามมีวิธีข้ามคือ 
      ก.  ให้เอาปืนสะพายขวางหรือถือไว้  มือจับลวดแล้วค่อยๆ  ก้าวข้ามที่ละเท้า  เอาปลายเท้า   
                                  ลงก่อนแล้วจึงปล่อยลวด  และคล าหาทางต่อไปตามล าดับ 
      ข.  ใช้ท่อนไม้  พรมที่ถักด้วยหญ้าหรือตาข่ายพาดแล้วข้ามไปช้า ๆ   ถ้ามีทุ่นสังหาร 
                                  อยู่ย่อมท าไม่ได้ 
      ค.  ถ้าเป็นลวดหย่อนหรือลวดหีบเพลงให้คนหนึ่งนอนทาบและให้คนหน่ึงเดินข้ามไปเพื่อ 
                                  ไม่ให้เสียเวลาตัดลวด 

-  ถ้ำหำกต้องตัดลวด 
ก.  ให้ตัดเส้นต่ าที่สุด 
ข.  เอาผ้าคลุมตรงที่ตัดเพื่อไม่ให้เกิดเสียง 
ค.  ถ้ามีคนเดียวให้ตัดลวดใกล้เสา  เอามือหนึ่งจับลวดไว้แล้วตัดตรงที่ระหว่างมือกับเสา        
      เพื่อกัน ลวดดีดเกิดเสียง 
ง.  ถ้ามี  2  คน  ให้คนหนึ่งจับลวดไว้  2  มือ อีกคนหน่ึงตัดตรงระหว่างมือจับแล้วค่อย ๆ   
     ปล่อยอย่าให้เกิดเสียง 

-  ถ้าจะผ่านคูหรือสนามเพลาะที่กว้างกระโดดข้ามไม่ได้  ค่อย ๆ  คลานไป  ถ้ากระโดดข้ามได้ก็ 
กระโดด  เลือกต าบลที่ห่างจากสนามเพลาะติดต่อกับคูติดต่อ 

-  สนามทุ่นระเบิดดักรถถัง  ถ้าหาทางอ้อมไม่ได้ต้องผ่านไปด้วยระมัดระวัง 
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10.  วิธีหำจุดที่อยู่ในเวลำกลำงคืน 

ก.  ใช้แผนที่และเข็มทิศ 
ข.  จดจ าลักษณะภูมิประเทศที่เห็นเด่นชัดไว้ 
ค.  เลือกเส้นทางที่เคลื่อนที่สังเกตง่าย  มีที่หมายเด่นเป็นเคร่ืองน าทาง 
ง.  หยุดบ่อย ๆ  สังเกตรอบ ๆ  ตัว  เพราะลักษณะภูมิประเทศที่เห็นในเวลากลางวันอาจเปลี่ยนแปลง 
     ไปได ้

11.  วิธีหำทิศทำงในเวลำกลำงคืน 
ก.  หาด้วยเข็มทิศ  โดยอาศัยพรายน้ าเข็มทิศ 
ข.  หาดาวเหนือโดยอาศัยดาวจรเข้าเป็นหลัก 
ค.  อาศัยแนวของภูมิประเทศ  เช่น  ล าธาร  ภูเขา  ซึ่งเรารู้มาก่อน 
ง.  อาศัยเสียง  การยิงของอาวุธที่ตกลงกันไว้   โดยรู้ที่ตั้งของอาวุธแน่นอนก่อนแล้ว   
จ.  อาศัยสังเกตเมื่อมีพลุส่องแสงเกิดขึ้น 

12.  กำรใช้อำวุธในเวลำกลำงคืน 
ก.  ปืนเล็กมักจะไม่ยิงถ้าจ าเป็นจริงๆ  ก็ยิงจังหวะเร็ว  2,3  คร้ัง  เมื่อยิงแล้วให้เคลื่อนที่หลบไป  
      ทางอื่น  เพราะข้าศึกจะเห็นที่วางตัว  เน่ืองจากแสงปืนจากล ากล้อง 
ข.  การยิงควรจะให้แน่ใจว่าเป็นข้าศึก  เพราะเวลากลางคืนรูปร่างของวัตถุต่าง ๆ  ลวงตา  ซึ่งเรา 
      อาจจะหลงกลข้าศึกจะเห็นที่วางตัว  เน่ืองจากแสงปืนจากล ากล้อง 
ค.  ถ้าใช้ลูกระเบิดมือขว้างได้ให้ใช้ลูกระเบิดมือขว้างจะได้ผลกว่าการยิงปืน  เพราะจะให้ผลในการ 
      สังหาร 

13.  กำรใช้อำวุธเงียบ   อาวุธเงียบได้แก่ มีด ขวานเล็ก  กระบองดิ้ว ด้ามปืนพก เคร่ืองรัดคอ มีดเหน็บเป็นต้น 
14.  กำรระวังป้องกันในเวลำกลำงคืน 

ก.  ต้องรู้สัญญาณผ่าน 
ข.  ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายเดียวกัน 
ค.  ผลัดเปลี่ยนการอยู่ยามและพักระหว่างทหาร 
ง.  ถ้าใช้กับระเบิดให้วางไว้ข้างหน้าหลุมบุคคล 
จ.  ใช้กระป๋องแขวนก้อนกรวดไว้ข้างหน้า   โยงกับลวดหรือเชือกขึงไว้  เมื่อข้าศึกมากระทบจะเกิด    
      เสียงดังขึ้น 
ฉ.  เมื่อเวลาเคลื่อนที่ให้คอยสังเกตพลุส่องแสงของข้าศึกอยู่เสมอ 
ช.  อย่ายิงเมื่อไม่จ าเป็น 
ซ.  เมื่อท าการสู้รบในหมู่บ้านอย่าอยู่บนถนน  เพราะข้าศึกย่อมวางการยิงไว้ 
ฌ.  ใช้ลูกระเบิดขว้างให้มากที่สุด 
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ญ.  อย่าใช้กระสุนส่องแสงโดยไม่จ าเป็น 

15.  วิธีใช้สัญญำณผ่ำน 
ก.  ต้องจ าสัญญาณผ่านให้แม่น  ซึ่งสัญญาณผ่านจะต้องเปลี่ยนทุกวัน 
ข.  ให้ถามทหารที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ทุกคร้ังไม่ว่าจะเป็นใคร 
ค.  สั่งให้ทหารที่เข้ามา (หยุด)  ห่างที่เราอยู่พอสมควรแล้วเตรียมการยิงไปยังที่หมายนั้น 
ง.  ถ้าทหารน้ันหยุดให้ถามว่า  “ใคร”  ผู้เข้ามาจะต้องตอบชื่อ ยศ  และหน่วยด้วย 
จ.  เมื่อตอบแล้วให้เข้ามาทีละคนห่าง  5 – 10  ก้าว  จึงถามสัญญาณผ่านและเตรียมยิงอยู่เช่นเดิมถ้า 
     หากสงสัย  ให้ชักได้จนแน่ใจ 
ฉ.  ผู้ติดตามอ่ืน ๆ  ให้ตรวจและชักถามทุก ๆ  คน 
 

………………………….………… 
 


