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          ๑. เลือกเส้นทางเคลื่อนที่ภายใน
ทีมของตนเอง  หรือเส้นทางของหมู่ 
หรือตามเส้นหลักการรุก 

การปฏิบัติ 

การเคลื่อนที่ภายใต้การยิงเล็งตรง 



     ๑) ล าห้วย  หุบเขา  คู   หรือก าแพง   ที่อยู่
ถัดจากเส้นทางที่ทหารจะต้องใช้ ในการ
เคลื่อนที่เล็กน้อย ซึ่งภูมิประเทศเหล่านี้จะให้
การปกปิด และก าบังแก่ทหารในการเคลื่อนที่
ด้วยการคลานสูง หรือคลานต่ า 

การปฏิบัต ิ

ก. ตรวจภูมิประเทศข้างหน้าของตน เพื่อหา 



   ๒) แนวพุ่มไม้ตามไร่หรือทุ่งนา หรือ
พันธุ์พืชที่ขึ้นหนาทึบ ภูมิประเทศเหล่านี้
จะให้เฉพาะการซ่อนพรางแก่ทหารในการ
เคลื่อนที่ด้วยการคลานสูง และคลานต่ า 

การปฏิบัต ิ

ก. ตรวจภูมิประเทศข้างหน้าของตน เพื่อหา 



   ๓) ต้นไม้ขนาดใหญ่  ก้อนหิน  
ตอไม้  ไม้ล้ม  กองหิน หรือซาก
ยานพาหนะ ที่อยู่ตามพื้นดิน ภูมิ
ประเทศเหล่านี้จะให้การก าบังและ
ซ่อนพรางแก่ทหาร เมื่ อวางตัว
ชั่วคราวเท่านั้น ให้ใช้การโผถ้าพื้นที่
ระหว่างสิ่งเหล่านี้เป็นที่โล่ง 

การปฏิบัต ิ



    ๔) ต้นหญ้าสูง หรือบริเวณที่ต้นหญ้า
ขึ้นรก ภูมิประเทศเหล่านี้จะให้การซ่อน
พรางแต่เพียงบางส่วนเท่านั้น  เมื่อใช้การ
คลานสูงหรือการคลานต่ า  อาการของ
ต้นหญ้าที่สั่นไหวจะเป็นการเปิดเผยที่อยู่
ของตัวทหารเอง การโผอาจจะต้องถูก
น ามาใช้ 

การปฏิบัต ิ



           ข. เลือกที่วางตัวแห่งต่อไป (และ
เส้นทางไปยังที่วางตัวแห่งนั้น )  ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ 
             ๑) เปิดเผยตัวเองต่อการยิงจาก
ข้าศึกให้น้อยที่สุด       
            ๒) เส้นทางเคลื่อนที่ไม่ทับหรือ
ตัดเส้นทางของบุคคลอื่น และไม่บัง
ทิศทางยิงของบุคคลอื่น 
 



ปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการยิงด้วยอาวุธกระสุนวิธีโค้ง 

        ทหารตกอยู่ท่ามกลางการระดมยิงของกระสุน  ป . 
หรือ ค. ฯลฯ ในขณะเคลื่อนที่รีบมองดู  ผบ.หน่วยเพื่อรับ
ค าสั่งโดยทันที  

        ผบ.หน่วย อาจสั่งการให้วิ่งออกไปให้พ้นเขตกระสุนตก
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรืออาจสั่งการให้ตามไป   

         ถ้าทหารมองไม่ เห็น  ผบ .หน่วย แต่สามารถ
มองเห็นเพื่อนคนอื่น ๆ ให้รีบตามไป ถ้าทหารอยู่โดดเดี่ยว
ไม่เห็นใครเลย  ให้วิ่งออกจากบริเวณนั้นในทิศทางตรงข้าม
กับที่กระสุนยิงมา 



        ถ้าทหารตกอยู่ท่ามกลางแสงสว่างของพลสุะดุด  
ให้เคลื่อนที่ออกจากบริเวณแสงสว่างอย่างรวดเร็ว 
เพราะข้าศกึจะระดมยิงในทันท ี ใช้วิธีโผ ม้วนตัว  
หรือคลานต่ าในขณะเคลื่อนที่มองหาพวกผ่ายเรา และ
เคลื่อนที่ตามไปสมทบกัน ณ บริเวณที่มีสิ่งปกปิดก าบัง 



       ๓) ในภูมิประเทศที่รกและเป็นหลุม
เป็นโขดหินเนินดิน จะเป็นอุปสรรคท าให้
ทหารวิ่งเร็วไม่ได้  แต่บริเวณนั้นอาจให้ที่
ก าบังที่ดี  จึงควรใช้ประโยชน์จากบริเวณ
นั้นเป็นที่ก าบังและหมายคอยจนพลุส่อง
สว่างดับแสงลง จึงเคลื่อนที่ออกจากบริเวณ
นั้นโดยเร็ว 



        ปฏิกิ ริยาต่อพลุสะดุดบนพื้นดิน  
ข้าศึกจะใช้พลุสะดุดเป็นเครื่องเตือนภัย
โดยการโยน  ให้ระเบิดหรือผูกลวดไว้ให้
ฝ่ายเราสะดุดระเบิดส่องสว่างขึ้น  ใน
บริเวณที่ข้าศึกสามารถตรวจการณ์เห็น
ได้ชัดเจน 



     ปฏิ กิ ริ ย าต่ อพลุ ส่ อ งสว่ า งบน
อากาศ  ข้าศึกนั้นใช้พลุส่องสว่างทาง
อากาศในพื้นที่ส าคัญ ๆ  อาจใช้ยิงจาก
การกระแทกด้วยมือ  เครื่องยิงจรวด 
ค. และ ป. หรือทิ้งจากเครื่องบิน 



        ในขณะที่ทหารก าลังเคลื่อนที่ถ้าได้ยิน
เสียงระเบิดจากพลุส่องสว่างบนอากาศ  ให้
ทหารรีบหมอบลงหลังที่ก าบัง (ถ้ามี)  
ในขณะที่พลุยังส่องสว่างอยู่ 



       ถ้ าทหาร เคลื่ อนที่ ไป ในบริ เ วณที่
กลมกลืนกับฉากหลัง เช่น ในป่า และมีพลุ
ส่องสว่างระเบิดขึ้นบนอากาศให้ทหารหยุด
อยู่นิ่ง ๆ จนกว่าพลุจะดับไป 



    ถ้าเป็นที่โล่งให้ย่อตัวต่ าลง
ในทันที หรือนอนราบกับพ้ืน 



        ถ้าทหารก าลังข้ามเครื่องกีดขวาง 
เช่น รั้วลวดหนามหรือก าแพง  ให้ย่อ
ตัวลงต่ าและนิ่งจนกว่าพลุจะดับ 



      พลุส่องสว่างที่ระเบิดขึ้นอาจท าให้ทั้งทหาร
ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก  ตาพร่าไปชั่วขณะ  เมื่อ
ข้าศึกใช้พลุส่องสว่างเพื่อตรวจดูฝ่ายเรา  ข้าศึก
ก็จะสูญเสียการเห็นภาพในที่มืดเช่นกัน   

     เพื่อให้ฝ่ายเรายังคงรักษาการมองเห็นในที่
มืดไว้ได้ ให้รีบปิดตาในขณะที่พลุก าลังส่อง
สว่าง เมื่อพลุดับลงเราก็จะมองเห็นในความมืด
ได้ 



 การปฏิบัติเมื่อถูกยิงด้วยอาวุธเล็งจ าลอง  

 ๑. ก าลังพลหยุดการเคลื่อนที่ และใช้ภูมิประเทศ ป้องกันการสาดของสะเก็ดระเบิด 
  ๒. สังเกตการณ์ตกของลูกปืนใหญ่และระยะห่างของแต่ละชุด 
 ๓ .  พยาย าม เคลื่ อนที่ อ ย่ า ง รวด เ ร็ ว ให้ เ ล ยต าบล กระสุนตกอย่ า ง น้ อ ย  
๑๐๐ เมตร แล้วหยุดการเคลื่อนที่เป็นห้วงๆ  



 
        ๑. ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่จะถูกข้าศึกโจมตีด้วยปืนใหญ่ ให้ทหารมีความ
ตื่นตัวส าหรับกระสุนปืนใหญ่, กระสุน ค., จรวด และอาวุธอื่น ๆ  ซึ่งจะมีสัญญาณ
เตือนก่อนที่กระสุนนัดแรกจะมาตกในพื้นที่ เช่น เสียงกระสุนปืนใหญ่แล่นเข้ามา 
เสียงตะโกนเตือน เข้าที่ก าบัง เสียงกระสุนปืนใหญ่แล่นข้ามศีรษะ หรือเสียงระเบิด
ในที่ใกล้ ๆ 

การปฏิบัต ิ

 การปฏิบัติเมื่อถูกยิงด้วยอาวุธเล็งจ าลอง  



  ๒. ขั้นแรก  ตะโกน เข้าที่ก าบัง   เมื่อทหารได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างบน  นี่เป็นสิ่งที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไป เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้อื่นรู้ถึง
การเข้ามาของกระสุนจากการยิงเล็งจ าลอง โดยทั่วไปการยิงเล็งจ าลองจะเป็นการยิง
จาก ปืนใหญ่  ค.  จรวด และอาวุธอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน 

 การปฏิบัติเมื่อถูกยิงด้วยอาวุธเล็งจ าลอง  



•       ๓. ให้ดูการปฏิบัติของผู้บังคับหมู่ หรือหัวหน้าชุด ก่อนที่จะปฏิบัติการอื่น ๆ 
         ๔. เมื่อทหารไม่ได้เคลื่อนที่ 
              ก. เมื่อทหารได้ยินเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ให้ทหารตะโกน เข้าที่
ก าบัง 
               ข. ให้ทหารยังคงอยู่ในหลุมบุคคลและหาประโยชน์จากที่ก าบังที่มีอยู่    
                    - ถ้าทหารไม่ได้อยู่ในหลุมบุคคลให้หาที่ก าบังที่สามารถป้องกันทหารจาก
กระสุนปืนใหญ่   
                    - การเคลื่อนที่ทุกขั้นตอนในห้วงนี้จะท าให้ข้าศึกรู้ถึงต าแหน่งที่แท้จริงของฝ่ายเรา 
                ค. การเข้ามาของกระสุนปืนใหญ่ อาจจะเป็นเครื่องชี้ว่าข้าศึกจะท าการเข้าตีต่อฝ่ายเรา 

 
 
 

 การปฏิบัติเมื่อถูกยิงด้วยอาวุธเล็งจ าลอง  



 ๕. เมื่อทหารก าลังเคลื่อนที่ 
          ก. เมื่อทหารได้ยินเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ให้ทหารตะโกน 
เข้าที่ก าบัง 
          ข. ให้ปฏิบัติตามหัวหน้าชุด หรือผู้บังคับหมู่ 
          ค. ถ้าทหารไม่เห็นหัวหน้าชุดหรือผู้บังคับหมู่ของตน ให้ทหารวิ่งออกจากจุดที่
กระสุนปืนใหญ่ตกไปในทิศทาง และระยะที่หัวหน้าชุดหรือผู้บังคับหมู่สั่ง 

 การปฏิบัติเมื่อถูกยิงด้วยอาวุธเล็งจ าลอง  


