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ผนวก ค 
การเดนิทางด้วยเท้า 

ค – ๑ หลกัพืน้ฐาน 

 การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารเป็นการขนย้ายทหารจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังที่แห่งอ่ืนด้วย
เคร่ืองมือที่มีอยู่ เร่ืองนี้เป็นเร่ืองจริงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติการทางทหารทุกคร้ัง การเคลื่อนย้ายที่
ประสบความส าเร็จต้องสามารถย้ายก าลังทหารและยุทธปปกร์ไไปยังสถานที่ปลายทางด้วยเวลาที่
เหมาะสมและพร้อมเข้าท าการรบ  การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารกระท าธดยทางเดินเท้า, ทางรถยนตไ, 
ทางรถไฟ, ทางอากาศ, ธดยทางน้ า หรือหลาย ๆ วิปีผสมกัน 

 ก. การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารที่มีประสิทปิผล ต้องการแผนที่ละเอียด อย่างไรก็ตามหน่วยต้อง
ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงการเคลื่อนย้ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีการวางแผนที่มีประสิทปิผล  
 ข. การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารที่ประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับประสิทปิผลของการ 
ควบคุมหน่วยระหว่างการเคลื่อนย้าย การควบคุมการด าเนินการธดยสายการบังคับบัญชาและธดยการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมและการจัดก าลังที่เหมาะสม 

ค – ๒ ภารกจิการเดิน 

 ความส าเร็จในการเดินทางด้วยเท้าอยู่ตรงที่หน่วยทหารถึงที่หมายการเดินทางตามเวลาที่
ก าหนด ธดยทหารทุกคนต้องมีสภาพร่างกายที่สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจทางยุทปวิปีได้ด้วย        
 ก. หน่วยทหารต้องสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีที่การเดินสิ้นสุดลง ธดยปรรมดาแล้ว 
ทหารสามารถปฏิบัติภารกิจ ธดยการท าให้หน่วยทหารชินกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบัติการ
รวมทั้งการปรับสภาพทางร่างกายและสภาพจิตใจ ธดยทหารแต่ละบุคคล 
 ข. ผู้บังคับหน่วยต้องมั่นใจว่าจ านวนและประเภทของยุทธปปกร์ไที่บรรทุกไปด้วย ความเร็ว
ของการเดินและระยะเวลาและจ านวนคร้ังในการพัก สมดุลกับความทนทานทางสภาพร่างกายของ
ทหารการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารไปยังต าบลและเวลาที่ถูกต้อง  ต้องการวางแผนที่ละเอียดและความ
เป็นผู้น าที่ดี ผู้บังคับหน่วยยังต้องมั่นใจได้ว่าทหารต้องถึงที่หมายในสภาพที่ดีและปฏิบัติภารกิจของ
ตนได้ส าเร็จ 
ค – ๓ การแบ่งประเภทการเคล่ือนย้าย 
 การเคลื่อนย้ายหน่วยทหารแบ่งได้เป็นการเคลื่อนย้ายทางยุทปวิปี และการเคลื่อนย้ายทาง
ปุรการสามารถใช้ทั้งสองประเภทได้ในการเคลื่อนย้าย  แต่ธดยปรรมดาแล้วต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นหลัก 
 ก. การเคลื่อนย้ายทางยุทปวิปี   ปฏิบัติในเขตการรบเพื่อให้พิจาร์าเน้นหนักในด้านยุทปวปิ ี     
เช่น การระวังป้องกันและการใช้รูปขบวนที่พร้อมเข้าท าการรบ  ลดการเพ่งเล็งถึงประสิทปิผลและ
ความง่ายในการเคลื่อนย้ายและมุ่งเพ่งเล็งไปที่การปะทะกบัข้าศึกในระหว่างทาง หรือหลังจากถึงที่
หมายแล้วอาจกระท าการเคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางที่ไม่มีการระวังป้องกัน  ถ้าไม่มีก าลังทหารฝ่าย
เดียวกันในระหว่างก าลังส่วนหน้าสุดของก าลังที่เคลื่อนย้ายกับข้าศึก  
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  ๑) ในการเคลื่อนย้ายในเขตหน้า หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนย้ายทางยุทปวิปีด้วยเท้าหรือด้วย
ยานยนตไในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพน้อยและกองพล การปฏิบัตินี้เกิดขึ้นก่อนเข้าพื้นที่อาจมีการ
ปะทะกับข้าศึกหรือเมื่อได้ท าการจัดตั้งการต้ังรับทางด้านหน้าแล้ว ความเร็วเป็นเรื่องส าคัญสูงสุด
ความต้องการการระวังป้องกันเหลือน้อยสุด 

  ๒) หน่วยเคลื่อนย้ายด้วยเท้าหรือด้วยยานยนตไไปยังพื้นที่รวมพล   ซึ่งใช้เป็นที่เตรียมการ
ปฏิบัติการรบ ระหว่างการเคลื่อนย้ายทางยุทปวิปี ผู้บังคับหน่วยต้องพร้อมที่จะเข้าด าเนินกลยุทปไต่อ
ข้าศึกตลอดเวลา 
  ๓) เมื่อหน่วยถูกส่งเข้าปฏิบัติการในเขตหรือพื้นที่ที่หน่วยได้รับมอบ    ธดยปรรมดาแล้ว
หน่วยเคลื่อนย้ายด้วยเทคนิคที่เหมาะสมส าหรับภารกิจที่ได้รับมอบ      เมื่อการปะทะเกิดขึ้นการ 
เคลื่อนย้ายทางยุทปวิปีจะเปลี่ยนไปเป็นการด าเนินกลยุทปไ 
 ข.การเคลื่อนย้ายทางปุรการ ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายทางปุรการในเขตหลังและเขตภายในเพ่งเล็ง
ถึงวิปีที่ดีที่สุดในการเคลื่อนย้ายและไม่เพ่งเล็งการพิจาร์าทางด้านยุทปวิปี การเคลื่อนย้ายทางปุรการมี
พื้นฐานที่ความน่าจะเกิดการปะทะกับข้าศึกยังอยู่ห่างไกล ทั้งในระหว่างทางหรือเมื่อเข้ามาถึงที่หมาย
แล้ว    ธดยปรรมดาแล้วจะปฏิบัติในเส้นทางที่ปลอดภัย ถ้ามีก าลังทหารฝ่ายเราอยู่ระหว่างหน่วย
เคลื่อนย้ายหน้าสุดกับข้าศึก ในการเคลื่อนย้ายทางปุรการ หน่วยควรด ารงความเป็นหน่วยและจัดการ
ระวังป้องกันเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายทางยุทปวิปี 
ค – ๔ แบบของการเดินทาง 
 การเดินทางในแต่ละแบบนั้นมีการใช้และจุดมุ่งหมายอยู่ในตัวของมันเอง    เร่ืองที่จะอปิบาย
ต่อไปนี้ใช้ร่วมกันทั้งการเคลื่อนย้ายทางปุรการและทางยุทปไ 
 ก. การเดินทางเวลากลางวัน การเดินทางเวลากลางวันเป็นการเลือกที่ดีกว่าในกร์ีที่ไม่มี
การคุกคามจากข้าศึก การเดินทางกลางวันนี้ท าให้การเคลื่อนย้ายกระท าได้เร็วกว่าและทหารเหนื่อยล้า
น้อยกว่า มีลักษ์ะรูปขบวนห่างกัน การควบคุมและการตรวจภูมิประเทศกระท าได้ง่ายและความ
ล่อแหลมต่อการตรวจการ์ไทางอากาศและการธจมตีทางอากาศของข้าศึกเพิ่มขึ้น 
 ข. การเดินทางเมื่อทัศนวิสัยจ ากัด มีลักษ์ะที่รูปขบวนชิดกัน      การควบคุมบังคับบัญชา
และการตรวจภูมิประเทศกระท าได้ยาก    อัตราความเร็วน้อยและซ่อนพรางดีต่อการตรวจการ ไ์และ
การธจมตีทางอากาศของข้าศึก  การเดินทางเวลากลางคืนหลีกเลี่ยงความร้อนซึ่งเป็นเร่ืองปรรมดาของ
การเดินทางกลางวัน  การควบคุมการเดินทางต้องการการวางแผนที่ละเอียด มาตรการควบคุมที่
เข้มงวด, การฝึกที่ครบถ้วน, วินัยการเดิน, แสง  และการติดต่อสื่อสาร 
  ๑) ถ้าต้องการการซ่อนพราง  การเดินทางก่อนมืดกระท าเฉพาะหน่วยแยกขนาดเล็ก ๆ   
นอกจากนี้การเดินทางควรสิ้นสุดเมื่อเร่ิมเวลากลางวันธดยให้ทหารอยู่ในที่ซ่อนพราง เมื่อการ
เคลื่อนย้ายอยู่ใกล้ข้าศึก ต้องพิจาร์าการบังคับการใช้เสียง   เพื่อการซ่อนพรางการปฏิบัติจากข้าศึก
และป้องกันไม่ให้ข้าศึกทราบข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ต้องบังคับมาตรการการรักษาความปลอดภัย
อย่างเข้มงวด การใช้เคร่ืองมือช่วยหาทิศ   เช่น เรดารไค้นหาเป้าหมายภาคพื้นดิน, กล้องส่องธดยใช้
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ความร้อน และอุปกร์ไตรวจการ์ไเวลากลางคืน สามารถป้องกันปัญหาจากการใช้ค าสั่งและการ
ควบคุมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเวลากลางคืน 

  ๒) การเดินทางในทัศนวิสัยจ ากัดต้องได้รับการวางแผนอย่างระมัดระวัง     ทั้งนี้รวมทั้ง
การตรวจภูมิประเทศเส้นทางและที่รวมพล การระมัดระวังเป็นพิเศษท าให้การก าหนดทิศทางและการ
ติดต่อภายในขบวนเป็นไปได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นจึงต้องการพลน าทางและการใช้รูปขบวนแถวตอน
เรียงหนึ่ง 
 ค. การเดินเร่งรีบ  การเดินเร่งรีบต้องการความเร็ว ใช้ความพยายาม และเวลามากขึ้นในการ
เดิน ธดยปกติปฏิบัติธดยการเพิ่มเวลาการเดินในแต่ละวันมากกว่าเพิ่มความเร็วในการเดิน ท าการเดิน
เร่งรีบในกร์ีจ าเป็นเท่านั้นจริงๆ เน่ืองจากเป็นการลดประสิทปิผลของหน่วย ทหารต้องได้รับการ
อปิบายเหตุผลของการเดินเร่งรีบเพื่อมั่นใจว่าทุกคนใช้ความพยายามอย่างสูงสุด 
 ง. การเดินทางแบบสลับ  การเดินทางแบบสลับนี้ใช้ยานพาหนะสลับกับการเดินทางด้วยเท้า      
ธดยปรรมดาแล้ววิปีนี้กระท าเมื่อมียานพาหนะไม่เพียงพอที่จะขนย้ายหน่วยทหารทั้งหมดในเที่ยวเดียว 
การเคลื่อนย้ายแบบสลับต้องการการขนส่งทหาร, ยุทธปปกร์ไและ สป.ธดยขบวนรถเดียวกันที่วิ่งเป็น
วงรอบ ปฏิบัติธดยการบรรทุกไปจนสุดเส้นทางแล้วกลับมารับส่วนที่เหลือ     และยังอาจกระท าการ
ธดยการบรรทุกก าลังบางส่วนไปธดยรถยนตไก่อนข์ะส่วนที่เหลือเดินด้วยเท้าต่อไป 
ค – ๕ ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยเท้า 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางด้วยเท้ามี ที่ตั้งของก าลังข้าศึก ลักษ์ะภูมิ
ประเทศและสภาพลมฟ้าอากาศ และความเคลื่อนไหวของอากาศยานข้าศึก    ควรมีการคาดการ์ไว่า
อาจจะปะทะกับข้าศึกได้ในทิศทางใดๆ  ที่ไม่ได้รับการป้องกันจากทหารฝ่ายเราหรือภูมิประเทศที่เป็น
เคร่ืองกีดขวาง ปัจจัยอื่นๆ ที่มักมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการเดินทางด้วยเท้ารวมถึงระยะที่ต้อง
เดินทาง  เช่น ประสิทปิผลของการวางแผน วินัยการเดินและการควบคุมวินัย  เวลาที่มีอยู่  สภาพ
ร่างกายของทหาร  สถานภาพการฝึก  และทัศนคติของทหาร 
 ก. การพจิารณาด้านยุทธวธีิ 
     ทหารไม่ควรต้องเดินจนกว่าจะเข้าท าการรบต่อจากจุดนั้น ทหารควรจะได้รับค าสั่งให้
บรรทุกน้ าหนักเพียงเคร่ืองแบบและส่วนประกอบ  อาวุป, กระสุน, น้ า  และอาหารเท่าที่จ าเป็น 

    ๑) ก าลังที่เคลื่อนที่ป้องกันตนเองจากการปฏิบัติของข้าศึก ธดยจัดส่วนระวังป้องกันรอบตัว 
ทุกคร้ังในทุกแบบของการเคลื่อนย้าย  ก าลังส่วนระวังป้องกันเหล่านี้ท าการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงภัย
คุกคามจากข้าศึก ได้รับการจัดก าลังและจัดระเบียบธดยให้สอดคล้องกับภารกิจและขีดความสามารถ
ของข้าศึก 
  ก) เมื่อการปะทะกับข้าศึกใกล้จะเกิดขึ้น ก าลังหน่วยใหญ่ธดยปกติแล้วมักมีก าลังส่วน
ก าบังอยู่ข้างหน้า ปฏิบัติการภายใต้การควบคุมธดยตรงของผู้บังคับหน่วยอาวุธส  ก าลังส่วนก าบังเป็น
หน่วยทางยุทปวิปีที่จัดให้มีความสมบูร์ไในตัวที่เข้าคลี่คลายสถานการ์ไ, ยึดรักษาภูมิประเทศส าคัญ 
และท าลายการต้านทานของข้าศึกตามรูปแบบแล้วหน่วยกองพลและใหญ่กว่าจัดก าลังส่วนก าบัง 
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  ข) ผู้บังคับขบวนแต่ละคน  แม้ว่ามีส่วนก าบังอยู่ข้างหน้าแล้วยังต้องจัดก าลังกองระวัง
หน้าที่มีภารกิจป้องกันก าลังส่วนใหญ่จากการถูกจู่ธจม   และมั่นใจว่าการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต้องไม่
ถูกรบกวน   กองกระหนาบและกองระวังหลังปฏิบัติการภายใต้การควบคุมธดยตรงจากผู้บังคับขบวน 

    ๒) ก่อนเร่ิมต้นท าการเดิน ควรมีการตรวจภูมิประเทศเส้นทางและท าเคร่ืองหมายไว้  ทราบ
ขีดความสามารถของสะพานและมิติของ ทางลอดใต้สะพานเทียบกับขนาดของยานยนตไ   
มาตรการที่ทันเวลาได้รับการบังคับใช้เพื่อการลดขนาดเคร่ืองกีดขวางและอ่ืนๆ ที่อาจเป็นสาเหตุท าให้
การเดินทางต้องช้าลง 
    ๓) วางเคร่ืองมือสนับสนุนการรบในรูปขบวนเพื่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนที่ยังไม่มี
ความต้องการเร่งด่วนสามารถน าไว้ท้ายขบวนและส่งไปข้างหน้าเมื่อสถานการ์ไบ่งชี้  สิ่งอุปกร์ไที่ยงั
ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับท าการรบสามารถทิ้งไว้ที่จุดเดิมและขนย้ายไปข้างหน้า   หลังจากการ
เคลื่อนย้ายทหารและยุทธปปกร์ไที่จ าเป็นไปเรียบร้อยแล้ว  จัดกลุ่มก าลังในการเคลื่อนย้ายแต่ละพวก
ให้สอดคล้องกับการจัดก าลัง เพื่อท าการรบทั้งนี้รวมทั้งอาวุป, กระสุนและเสบียงที่ต้องการใช้ในการ
รบเมื่อถึงปลายทาง 
   ๔) การเดินทางแบบสลับช่วยในการเคลื่อนย้ายและสงวนพลังงาน เมื่อมียานพาหนะไม่เพียง
พอที่จะเคลื่อนย้ายทหารหมดทั้งหน่วยในเที่ยวเดียว ก าลังพลทหารเดินเท้าได้รับการขนส่งธดยรถยนตไ 
ในเที่ยวสุดท้ายจะสามารถเดินทางมาถึงจุดกึ่งกลางทางที่ซึ่งรถที่ส่งพวกแรกกลับมารับ ์ จุดนั้นหรือ
ทหารเดินเท้าชุดแรก ๆ ถูกขนน าไปส่ง ์ จุดที่ก่อนจะถึงปลายทางแล้วเดินต่อไป   ข์ะที่ส่งรถยนตไ
กลับมารับพวกต่อไป      แผนในการประสานการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าและยานยนตไเข้าด้วยกันนี้ต้องมี
ความอ่อนตัว เน่ืองจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ข้างหน้าสามารถถ่วงเวลาให้ล่าช้าจากที่ก าหนดในตาราง 
เวลา 
   ๕)  ในการเคลื่อนย้ายไปเข้าที่รวมพล ผู้บังคับหน่วยสามารถพิจาร์าการปฏิบัติการเดิน    
ธดยการแทรกซึม นั่นคือการเดินทางด้วยยานยนตไหรือเดินเท้าแยกเป็นกลุ่มเล็กๆ ใช้เวลามากขึ้น
เพื่อให้กลมกลืนไปกับการจราจรปกติปรรมดา  ใช้เทคนิคนี้เพื่อให้เกิดความลับ การลวง และการ
กระจายก าลังในพื้นที่ที่การตรวจการ์ไของข้าศึกหรือการธจมตีน่าจะเกิดขึ้น แต่ต้องการเวลามากขึ้น 
การวางแผนในรายละเอียด และการควบคุมอย่างแยกการมากกว่า     

   ๖)  เมือ่ความเป็นไปได้ที่การปะทะกับก าลังภาคพื้นดินของข้าศึกยังอยู่ห่างไกล   จุดมุ่งหมาย
หลักคือการที่ช่วยท าให้การเคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้นและการสงวนก าลังของทหาร  ขบวนเดิน 
ประกอบด้วยหน่วยที่มีอัตราความเร็วเท่ากับหน่วยที่มีอัตราความเร็วต่างกันจะได้รับมอบหมาย
เส้นทางแยกกัน  หรือมิฉะนั้นการเคลื่อนที่อาจขลุกขลักได้ 
   ๗) เมื่อขบวนเดินสองขบวนเกิดเข้ามาตัดกันขึ้น และไม่มีผู้ควบคุมจากกองบังคับการหน่วย
เหนืออยู่ ์  จุดนั้น     ผู้บังคับหน่วยอาวุธสก ากับการข้าม  ธดยพิจาร์าถึงสถานการ์ไและภารกิจของ
ทั้งสองขบวนนั้น 

 



-๑๑๗- 
 ข. ผลกระทบจากสภาพอากาศและภูมิประเทศ 
      ลักษ์ะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ซึ่งหน่วยทหารต้องเดินผ่านก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  กัน  
แก่ผู้บังคับหน่วย   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปฏิบัติการแต่ละแห่ง    สภาพอากาศร่วมกับลักษ์ะภูมิประเทศ
มีผลกระทบต่อความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของหน่วยทหาร 
       ๑) การเดินทางด้วยเท้าภายใต้สภาพอากาศเลวร้ายเป็นไปตามหลักการเช่นเดียวกับการ
เดินทางภายใต้สภาพปกติ   ความแตกต่างขึ้นอยู่กับความจ ากัดของสภาพร่างกายที่เกิดจากสภาพ
เลวร้ายและการใช้อุปกร์ไพิเศษเพื่อเอาชนะความเลวร้ายนั้น ๆ 

     ๒)  ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากลักษ์ะภูมิประเทศ    และสภาพอากาศที่เลวร้ายท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง  ข้อจ ากัดนี้สามารถเป็นอุปสรรคส าคัญต่อความส าเร็จของการปฏิบัติการรบซึ่งต้อง 
ก าหนดการปฏิบัติที่เหมาะสมขึ้นมาด าเนินการ 
 ค. วนัิยการเดิน 
     วินัยการเดินหมายถึง การก ากับดูแลและบังคับใช้กฎและค าแนะน าที่สั่งการแก่หน่วยใน
การเดิน  ซึ่งรวมถึงรูปขบวน, ระยะระหว่างส่วนต่าง ๆ, ความเร็วและการใช้การก าบังและซ่อนพราง
อย่างมีประสิทปิผล นอกจากนี้ยังต้องรวมถึงการควบคุมและเข้มงวดเฉพาะเร่ือง  เช่น  การใช้น้ า,  วินัย
การใช้แสงเสียงและวินัยในการติดต่อสื่อสาร   วินัยการเดินเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของการฝึกที่มี 
ประสิทปิผล    ซึ่งมีผลท าให้เกิดในการท างานเป็นชุดระหว่างทหารทั้งหมดในหน่วยนั้น 
 ง. วนัิยการใช้น า้ 
       ก าลังพลทุกคนของหน่วยต้องคอยสอดส่องวินัยการใช้น้ า  เพื่อความมั่นใจถึงสุขภาพที่ดี
ที่สุดและประสิทปิภาพสูงสุดของการเดิน  กฎข้างล่างนี้ต้องได้รับการปฏิบัติธดยเคร่งครัด 
        ๑) ดื่มน้ าให้พอเพียงก่อนการเดินแต่ละคร้ัง เพื่อด ารงความต่อเนื่องระหว่างการเดิน 
        ๒) ดื่มแต่น้ าสะอาดจากแหล่งน้ าที่ได้รับการรับรองแล้ว 
        ๓) ดื่มน้ าให้บ่อย ควรดื่มน้ าทั้งก่อน, ระหว่างและหลังการเดิน 
        ๔) ดื่มน้ าคร้ังละจ านวนน้อย, ดีกว่าการด่ืมเป็นจ านวนมาก ๆ ในแต่ละคร้ังหรือดื่มอย่าง
เร็ว 
        ๕) ดื่มน้ าแม้ว่าเวลาไม่กระหาย 
        ๖)  ดื่มน้ าช้า ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการส าลักหรือเข้าจมูก   

        ๗) หลีกเลี่ยงการเทน้ าทิ้ง 
        ๘) เติมน้ าให้เต็มกระติกอยู่เสมอเมื่อมีธอกาส 
              ก) ร่างกายคนเราท างานไม่มีประสิทปิภาพถ้าไม่ดื่มน้ าให้พอเพียง  เมื่อทหารต้อง
ปฏิบัติงานด้วยการใช้ก าลังกายมากจะสูญเสียน้ าและสารเกลือแร่ในร่างกายเป็นจ านวนมากกว่าปกติ
ธดยการเสียเหงื่อ เมื่อเกิดการสูญเสียน้ ามากขึ้นกว่าปกติ เช่น การเสียเหงื่อและปัสสาวะ จะท าให้เกิด
การเสียดุลของของเหลวในร่างกาย   ทหารควรได้รับการทดแทนน้ าทันทีทันใดและพักผ่อนก่อนจะ



-๑๑๘- 
ปฏิบัติงานต่อไป  การดื่มน้ าและรับประทานเกลือไม่เพียงพอระหว่างอากาศร้อน  สามารถท าให้เกิด
ลมแดดได้ด้วย 
                            ข) อันตรายของการขาดน้ าเป็นเร่ืองปรรมดาในเขตหนาวเช่นเดียวกับในเขตร้อน  ข้อ
แตกต่างคือสภาพอากาศเขตร้อน ทหารจะตระหนักว่าร่างกายต้องสูญเสียเสียน้ าและเกลือในการเสีย
เหงื่อ ในสภาพอากาศหนาว  เมื่อทหารสวมเสื้อผ้าหลาย ๆ ชั้น เหงื่อจะถูกดูดซับอย่างรวดเร็ว  ธดย
เสื้อผ้าหรือระเหยไปในอากาศ การสังเกตการ์ไเสียเหงื่อที่ผิวหนังจะเป็นไปได้ยาก 
               ค) เกลือในอาหารเหมาะสมกับความต้องการเกลือในชีวิตประจ าวัน การรับประทาน
เกลือเพิ่มขึ้นควรอยู่ภายใต้ค าแนะน าของแพทยไ  หรือความช่วยเหลือของแพทยไ 
              ง) ถ้าไม่มีน้ าสะอาด  สามารถท าน้ าในกระติกให้สะอาดด้วยการใช้ยาท าน้ าสะอาด 
             จ) ถ้าหน่วยถูกบีบบังคับให้เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่อาบสารพิษ (นชค.)  เน่ืองจาก 
สถานการ์ไทางยุทปวิปี การบริธภคน้ าเพิ่มขึ้นและบังคับให้ดื่มน้ ากลายเป็นเรื่องที่จ าเป็น  ผู้บังคับ
หน่วยทุกระดับต้องพยายามป้องกันมิให้เกิดอาการลมแดดในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม นชค. 
 จ. การปรับตัวให้คุ้นเคยกบัสภาพอากาศ 
     ทหารต้องมีการปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้มีประสิทปิผลในการเดินทางด้วยเท้า 
     ๑) ลักษ์ะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่แตกต่างกันทั่วธลก  ต้องการกรรมวิปีในการ
ปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันเพื่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ    ในอุดมคติแล้วทหาร
ต้องได้รับการฝึกให้สามารถปฏิบัติงานในทุกสภาพพื้นที่ ธดยมีการเตรียมการน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม 
ต้องมีการฝึกปรับสภาพร่างกายก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่   ตัวอย่างเช่น   ทหารที่ต้องเข้าไป 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูเขา ธดยปกติแล้วจะต้องได้รับการฝึกในพื้นที่สูงเป็นเวลา ๑๐-๑๔ วันก่อนเข้าไป
ปฏิบัติการในพื้นที่ภูเขา 
     ๒)  การปรับสภาพทางจิตใจ จะสามารถลบล้างจินตนาการและความกลัวที่คาดคิดไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับพื้นที่บางแห่งและสภาพอากาศ  การฝึกที่เป็นไปตามหลักวิชาการและสมจริงจะท าให้
ทหารหมดความกลัวต่อความสูง, ความหนาวเย็น หรือการอยู่ธดดเด่ียว ก าหนดการฝึกที่ค่อยเป็นค่อย
ไป น าเสนอให้ทหารรู้จักกับลักษ์ะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคย ช่วยให้การปรับสภาพ
เป็นไปง่ายขึ้นระหว่างการท าตามก าหนดการฝึกนี้ ทหารจะได้รับการส่งเสริมด้านก าลังใจให้เกิด
พัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง  จนกระทั่งสามารถท างานในพื้นที่เหล่านี้ด้วยความง่ายดายและด้วยความ
มั่นใจ 
    ๓)  ความเชื่อมั่นในตนเองของทหารมีผลกระทบธดยตรงต่อประสิทปิผลในการปรับ 
สภาพจิตใจ ดังนั้นทหารสามารถแสวงประธยชนไได้จากการฝึกเนื่องจากทหารเชื่อในความสามารถ
ของตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองด้านการเดินทางด้วยเท้า ได้รับการพัฒนาธดยความเป็นผู้น าที่เข้มข้น
และการฝึกที่ก้าวหน้า  ในข์ะที่ทหารเริ่มแข็งแรงขึ้นและได้เรียนรู้ทางเทคนิคการเดินมากขึ้น  ความ
มั่นใจในตนเองและความภูมิใจเพิ่มขึ้น  ผู้บังคับหน่วยอาจปลุกเร้าความภูมิใจธดยสร้างความรักใน



-๑๑๙- 
หน่วยและธดยให้เกิดการซึมซับความมุ่งมั่นในความส าเร็จ    การเดินทางไกลที่ได้รับการวางแผนและ
ปฏิบัติที่ดีเป็นวิปีที่ดีที่สุดในการพัฒนาลักษ์ะของทหาร  ผู้น าและหน่วย 
 ฉ.  ขวัญ ก าลังใจ 
    ขวัญมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทปิผลในการเดินทางของทหาร  สภาพขวัญต่ า เกิด
จากทหารประสบความไม่สะดวกสบาย ผู้บังคับหน่วยสามารถเพิ่มขวัญของทหาร   ธดยการใช้เทคนิค
การเดินและความเป็นผู้น าที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ 
     ๑) แจ้งเตือนล่วงหน้าในเร่ืองการเดินทางไกลให้แก่หน่วย เพื่อทหารมีเวลาเตรียม
ตัวอย่างเพียงพอควรให้ใช้เวลามากกว่าปกติในการฝึกห้วงต้น ๆ  
       ๒) อย่าแจ้งข่าวแก่หน่วยล่วงหน้าเกินไป   หน่วงเวลาการแจ้งข่าวสารไว้ให้พอเพียงที่จะ
ให้มีเวลาส าหรับตรวจตราทหารและท าการตรวจสอบในนาทีสุดท้าย 
        ๓) ระหว่างการเดิน   หลีกเลี่ยงการเสียเวลาที่ท าให้ทหารต้องยืนทรงตัวอยู่เป็นเวลานาน     
การชักช้าเสียเวลาเพิ่มความเหนื่อยล้าและเป็นสาเหตุให้ขาแข็ง ท าให้ยากที่จะกลับมาท าการเดินได้อีก   
การลาดตระเวนตรวจเส้นทางก่อนการเดิน  ท าให้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับสภาพที่อาจจะท าให้เกิดความ
ชักช้า - เสียเวลา 
       ๔) ก าหนดและด ารงอัตราความเร็วของการเดินให้สม่ าเสมอ - การเดินที่เร็วไปหรือช้า
ไป    จะเพิ่มความเหน่ือยล้า 
                     ๕) ระหว่างการเดิน ห้ามรถที่ผ่านไปมาแล่นเร็วกว่าความเร็วที่สมควร  เพื่อก่อให้เกิด
ความปลอดภัยและป้องกันมิให้ก้อนหิน, ฝุ่นหรือธคลนไปธดนทหาร  ถ้ามีฝุ่นมากให้ย้ายไปเดินด้าน
เหนือลม 

       ๖) ห้ามอนุญาตให้รถแซงขบวนขึ้นมาขนทหารพลัดหน่วย หรือผู้บาดเจ็บจากการเดิน 
นอกจากจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น         
       ๗) ประกันว่าทหารที่อยู่ท้ายขบวนได้พักเต็มที่จริง ๆ ในเวลาพัก 
       ๘) มั่นใจว่าผู้บังคับหน่วยทุกระดับเดินร่วมไปกับทหารของตนตลอดห้วงการเดิน ทหาร
จะสามารถทราบอย่างรวดเร็วถึงการอยู่หรือไม่อยู่ของผู้บังคับหน่วยของตนในการเดิน 
       ๙) ส่งเสริมการแสดงออก  ความเป็นผู้น าของ ผบ.หน่วย ให้ท าการเดินตรวจแถวการเดิน
เป็นคร้ังคราว   เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพและสภาพของหน่วยเพื่อมั่นใจว่าผู้บังคับหน่วยรองของตน
อยู่กับหน่วย 
      ๑๐) มั่นใจว่ามีน้ าดื่มพอเพียง  ์  จุดพักและตลอดการเดินทาง 
 ช. น า้หนักบรรทุกเป็นบุคคล 
     เพื่อเป็นการป้องกันมิให้น้ าหนักบรรทุกของทหารแต่ละคน เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความ
คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และความพร้อมรบ  ผู้บังคับบัญชาต้องลดน้ าหนักบรรทุก ให้เหลือน้อย
ที่สุดเท่าที่จ าเป็น   ส าหรับบรรลุภารกิจและอุปกร์ไเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น 



-๑๒๐- 
        ๑) น้ าหนักบรรทุกเข้าท าการรบ  คือ  น้ าหนักของอุปกร์ไที่ส าคัญแก่การบรรลุภารกิจที่
ถูกก าหนดธดยผู้บังคับบัญชา สิ่งอุปกร์ไที่ต้องการส าหรับทหารที่ใช้เข้าท าการต่อสู้และให้มีชีวิต
ปลอดภัยในการรบได้ทันที  อาจแบ่งน้ าหนักบรรทุกออกเป็นน้ าหนักเคลื่อนที่เข้าปะทะและน้ าหนัก
เข้าต่อสู้   น้ าหนักบรรทุกเข้าต่อสู้ไม่ควรหนักเกิน ๔๘ ปอนดไ (๒๑.๗๒ กก.) และน้ าหนักเคลื่อนที่เข้า
ปะทะ (รวมทั้งน้ าหนักต่อสู้) ไม่ควรเกิน ๗๒ ปอนดไ (๓๒.๕๘ กก.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถ
ของทหารแต่ละบุคคล 
       ๒) ข้อพิจาร์าหลักมิได้อยู่ที่ปริมา์น้ าหนักที่ทหารจะบรรทุกไปได้  แต่อยู่ที่ว่าทหาร
จะบรรทุกน้ าหนักไปได้มากเท่าใดจึงจะไม่ท าให้ลดประสิทปิผลในการรบทั้งทางร่างกายหรือทาง
จิตใจ อ านาจก าลังรบของหน่วยไม่สามารถนับเพียงจ านวนก าลังพลเท่านั้น แต่นับธดยจ านวนทหารที่
มีความสามารถด้านความมุ่งมั่นทางจิตใจและด้านสภาพร่างกาย 
   ก) ทหารจะเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดันของการรบ ดังนั้นน้ าหนัก
บรรทุกในการเข้าท าการรบจะต้องน้อยกว่าการบรรทุกในระหว่างการฝึก ทหารควรได้รับการฝึกให้
สามารถบรรทุกน้ าหนักได้มากแต่การบรรทุกยุทธปปกร์ไในการเข้าท าการรบต้องให้สามารถ
เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว 
    ข) น้ าหนักบรรทุกของทหารเป็นบุคคลต้องไม่เกิดจากพื้นฐานของสิ่งอุปกร์ไและ
ยุทธปปกร์ไที่ใช้ส าหรับเผชิญเหตุการ ไ์ทุกๆ เหตุการ ไ์เหมือนๆ กัน  ผบ.หน่วย ไม่ต้องคาดคิดว่า
ทหารของตนจะต้องบรรทุกเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้สามารถไปแก้ปัญหาสถานการ์ไรบทุกๆ 
สถานการ์ไ นั่นคือทหารจะบรรทุกสิ่งของที่จะไปใช้กับสถานการ์ไที่คาดว่าจะพบอย่างแท้จริงเท่านั้น 
  ค) ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบในการสนับสนุนเคร่ืองมือการบรรทุกน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น  
ธดยปกติแล้วหน่วยขนาดกองร้อยอาวุปเบา  หรือเล็กกว่าต้องการ รยบ.    หนึ่งคันพร้อมรถพ่วงในการ
บรรทุกสิ่งอุปกร์ไที่เพิ่มเติมนี้ ในสภาพอากาศหนาวจัดหรือในสภาพอ่ืนๆ  ถ้าสิ่งอุปกร์ไประจ ากาย
เพิ่มขึ้น จะต้องการเคร่ืองมือขนส่งมากขึ้น 

  ง) ผู้บังคับหน่วย ต้องมั่นใจว่าระบบการส่งก าลังสามารถสร้างความสมดุลระหว่างสิ่ง
อุปกร์ไที่ส าคัญและยุทธปปกร์ไที่มิได้บรรทุกไปธดยหน่วยเดินเท้า ทหารต้องมีความรู้สึกเช่ือมั่นว่า
ทหารต้องได้ส่ิงของทีต่นต้องการ 
 จ) ในระหว่างการฝึก ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างความภูมิใจให้ซึมทราบในตัวทหารของ
ตน ในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพความเข้มงวด ทหารควรได้รับการฝึกให้ใช้เทคนิคการช่วยตัวเอง
ธดยยุทธปปกร์ไที่มีอยู่ และการใช้สิ่งของที่ยึดได้และการใช้สิ่งของแสวงเคร่ือง  แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้บังคับบัญชาต้องก าหนดรูปแบบปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน 
 


