
๑.การเคล่ือนที่ภายใต้การยิงและเล็งตรง 

  การปฏิบัต ิ

          ๑. เลือกเส้นทางเคลื่อนที่ภายในทีมของตนเอง  หรือเส้นทางของหมู่ หรือตามเส้นหลักการรุก 

                 ก. ตรวจภูมิประเทศข้างหน้าของตน เพื่อหา 

                          ๑) ล าห้วย  หุบเขา  คู   หรือก าแพง 

                          ๒) แนวพุ่มไม้ตามไร่หรือทุ่งนา หรือพันธุ์พืชที่ขึ้นหนาทึบ  

                          ๓) ต้นไม้ขนาดใหญ่  ก้อนหิน  ตอไม้  ไม้ล้ม  กองหิน หรือซากยานพาหนะ  

                         ๔) ต้นหญ้าสูง หรือบริเวณที่ต้นหญ้าขึ้นรก 

                            



ข. เลือกที่วางตัวแห่งต่อไป (และเส้นทางไปยังทีว่างตัวแห่งนัน้)  ซึ่งมีลักษณะดังนี ้

 ๑) เปิดเผยตัวเองต่อการยิงจากขา้ศึกให้น้อยที่สุด 

 ๒) เส้นทางเคลื่อนที่ไม่ไปทับหรือตัดเส้นทางของบุคคลอื่น และไม่บังทิศทางยิงของบุคคลอื่น 

 ๒. การใช้เทคนิคการเคลื่อนที่เป็นบุคคลให้เหมาะสม 

ก. ใช้การคลานสูง เมื่อ 
๑) เส้นทางทีท่หารเลือกมีการก าบังและซ่อนพราง 
๒) ทัศนะวิสัยไม่ดี ซึ่งท าให้ลดการตรวจพบจากขา้ศึก 
๓) ลักษณะภูมิประเทศและพืชพนัธุ์ที่เหมาะสมเฉพาะการคลานต่ า   แต่ต้องการความเร็วใน
การเคลื่อนที่ 
 



ข. ใช้การคลานต่่า เมื่อ 
          ๑) เส้นทางที่ทหารเลือกมีการก่าบงัและ
ซ่อนพรางสูงน้อยกว่า ๑ ฟุต 
          ๒) ทัศนะวิสัยดี ซึ่งท่าให้ถูกตรวจพบจาก
ข้าศึกได้ง่าย 
          ๓) ไม่ต้องการความเร็วในการเคล่ือนที่ 
 

ค. ให้ใช้การโผ เมื่อ 
          ๑) เคลื่อนที่ผ่านพืน้ที่โล่งแจ้ง 
          ๒) ปัจจัยเวลาเป็นสิ่งส าคัญ 
 

  



        ๓. การคลานสูง ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 ก. ยกตัวให้พ้นพื้น  วางน้ าหนัก
บนแขนท่อนบน และขาท่อนล่าง
ทั้งสองข้าง ถือปืนไว้ในวงแขน 
โดยให้ปากล ากล้องปืนพ้นพืน้ให้
เข่าทั้งสองแบนราบไปกับพืน้
เพื่อให้สะโพกอยู่ต่ า 

ข. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยการ
ขยับข้อศอกขวาและเข่าซ้ายไป
ข้างหน้า และเปลี่ยนเป็นศอกซ้าย 
และเข่าขวาสลับกันไป 



๔. การคลานต ่า ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 ก. ให้ร่างกายของทหารแนบติดพื้นดินให้มากที่สุด มือจับสายสะพายปืน
ที่หูกระวินบน ให้ฝาปะกับล ากล้องวางอยู่บนแขนท่อนบน และปล่อยให้
พานท้ายปืนลากไปตามพื้นดิน ยกให้ปากล ากล้องปืนพ้นพื้น 

 ข. การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  ให้ยืดแขนทั้งสองไปข้างหน้า และดึงขาขวา
ไปข้างหน้า จากนั้นใช้แขนทั้งสองข้างดึงตัว และใช้ขาขวาช่วยยัน ให้
ปฏิบัติเช่นนี้จนถึงที่หมาย 

 ค. ควรสลับขาที่ใช้ยันบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้เมื่อล้า 



๕. การโผ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ก. ให้เริ่มต้นจากท่านอน โดยค่อย ๆ ยกศีรษะขึ้น และเลือกที่
วางตัวแห่งต่อไป 

 ข. ลดศีรษะลง ดึงแขนทั้งสองเข้าหาล าตัว ให้ข้อศอกทั้งสอง
ข้างแนบไปกับพื้น ดึงขาขวาหรือขาซ้ายไปข้างหน้า ด้วยการ
เคลื่อนที่จังหวะเดียว ยกล าตัวขึ้นโดยการยืดแขนให้ตรง 

ค. สปริงตัวขึ้นยืน แล้วก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไป
ข้างหน้า  จากนั้นวิ่งไปยังที่วางตัวแห่งต่อไป 

 ง. ก่อนที่จะล้มตัวลงในพื้นที่แห่งใหม่  ให้ยืนด้วยเท้าทั้งสอง
ข้างให้มั่นคง 



จ. เลื่อนมือที่จับด้ามปืนมาจับที่พานท้ายปืน  
จากนั้นล้มตัวไปข้างหน้าโดยให้แง่หน้าพานท้าย
ปืนกระทบพื้นก่อนเพื่อเป็นการลดแรงกระแทก ฉ. พลิกตัวลงกับพ้ืนโดยใช้ด้านข้างลง จากนั้นน าพานท้ายปืนมาเข้าร่องไหล ่แล้วพลิกตัวเข้าไป

ยังพื้นที่วางตัว 



หมายเหตุ  อย่าโผออกจากที่วางตัวที่ทหารท าการยิง
ไปแล้ว  ให้พลิกไปด้านซ้ายหรือด้านขวา หรือคลาน
ออกจากจุดนั้นก่อน จากนั้นจึงท าการโผ 

ช. เมื่อทหารเข้าไปยังที่วางตัวแห่งใหม่ซึ่งมีการซ่อน
พรางเรยีบร้อยแล้ว แต่ไม่มีการก าบัง ให้พลิกหรือ
คลานไปยังที่วางตัวแห่งใหม่ก่อนท าการยิง 



 ๖. เมื่อทหารเคลื่อนที่เป็นคู่บัดดี้  

 ให้มั่นใจว่ามีการติดต่อซึ่งกันและกันโดย
ตลอดเวลา ในขณะที่คนหนึ่งเคลื่อนที่จะต้อง
มีอีกคนหนึ่งคอยยิงคุ้มครองให้  

  เมื่อทหารเคลือ่นที่เป็นชดุยิง  ให้ดูและฟังค าสั่ง
จากหัวหน้าชุดยิง  



แนวทางการประเมินผล 

๑. การคลานสูง 
    ก. ยกตัวให้พ้นพื้น 
    ข. ถือปืนไว้ในวงแขน ให้ปากล ากล้องปืนพ้นพื้น 
    ค. วางน้ าหนักตัวลงบนแขนท่อนบน และขาท่อนล่าง 
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๒. การคลานต่ า         
    ก. วางร่างกายให้แนบติดพื้นดินให้มากที่สุด 
    ข. มือจับสายสะพานปืนที่หูกระวินบน ให้ฝาปะกับล ากล้อง  
        วางอยู่บนแขนท่อนบนและปล่อยให้พานท้ายปืนลากไปตามพ้ืน 
        ดิน ยกให้ปากล ากล้องปืนพ้นพื้น 
    ค. ดึงแขนและยันขา  โดยเปลี่ยนขาที่ใช้ยันบ่อย ๆ 



๓. การโผ       
    ก. ค่อย ๆ ยกศีรษะขึ้น เพ่ือตรวจการณ์หาที่วางตัวที่ต่อไป  
    ข. ก่อนล้มตัวลงให้ยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างให้มั่นคงเสียก่อน 
    ค. พลิกตัวเข้าไปยังพื้นที่วางตัว 
    ง. เปิดเผยตัวให้น้อยกว่า ๕ วินาท ี

๔. ใช้การคลานสูงหรือการโผในที่ที่มีการก าบังสูง เช่น ต้นไม,้ 
    ก าแพง และหุบเขา 

๕. ใช้การคลานต่ าในพื้นที่ที่มีการก าบังต่ า เช่น วัชพืช,หญ้า 
๖. ยิงสนับสนุนให้คู่บัดดีข้ณะที่คู่บัดดีเ้คลื่อนที ่  
๗. เคลื่อนที่ออกจากที่ที่ทหารไม่ได้ท าการยิง 
๘. การด ารงการสื่อสารกับบัดดี ้



การข้าม การผ่าน หรือการอ้อมผ่านเครื องกีดขวาง 
การปฏิบัต ิ

๑. ใช้ระเบิดควันเพือ่ก าบังการเคลือ่นที่ขา้มเครือ่งกีดขวาง 

ก. การข้ามลวดหนาม  ทหารอาจใช้ท่อนไม้   หญ้าแผ่น  หรือ
ลวดตาข่ายพาดทับลวดหนาม จากนั้นให้ข้ามด้วยความ
ระมัดระวัง     เนื่องจากแผ่นหญ้าและลวดตาขา่ยนั้นเป็น
ทางเดินที่ไม่มั่นคงนัก 
ข. การลอดลวดหนาม  ให้นอนหงายจากนั้นเอาศีรษะเลื่อนเข้าไปก่อน  
ให้อยู่ใต้เส้นลวดเส้นที่ต่ าที่สุดดันตัวให้เลื่อนไปข้างหน้าด้วยไหล่ และ
สะโพก น าปืนติดตัวโดยวางตามยาวบนล าตัว  และให้ลวดหนามเลื่อนไป
บนปืนเพื่อป้องกันลวดหนามเกี่ยวเสื้อผ้า และยุทโธปกรณ์ ใช้มือข้างหนึ่ง
จับลวดในขณะที่เคลื่อนที่ผ่านลวดหนามไป  



ค าเตือน 
             ตรวจลวดหนามเพื่อหากับระเบิด และเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า  เป็นหลักนิยมของฝ่าย 
        ข้าศึกในการผูกลวดสะดุดไว้เตือนภัยไว้ที่ลวดหนาม   ใช้ขอเกาะเกี่ยวที่ลวดหนามแล้ว 
        ผูกเชือกยาว ๆ จากนั้นดึงลวดหนาม ก่อนที่จะดึงลวดหนามให้ตรวจดูว่ามีเครื่องเตือนภัย 
        ล่วงหน้าหรือไม่  ถ้าไม่มีเครื่องเตือนภัยให้ข้ามลวดหนามโดยใช้วิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ค. ถ้าทหารจ าเป็นจะต้องตัดลวดหนามเพื่อเคลื่อนที่ผ่านลวดหนาม ให้ตัดลวดหนามเส้นที่ต่ าที่สดุ
ทิ้ง เหลือเส้นบนสุดไว้เพือ่ไม่ให้ข้าศกึตรวจพบความผิดปกติ  ใช้ผ้าหุ้มลวดหนามบริเวณที่ตัด 
จากนั้นตัดลวดหนามให้เป็นช่องคอ่ย ๆ งอม้วนลวดหนามจนกระทั่งแยกออกจากกัน  



๓. การข้ามถนน  

๔. การข้ามก าแพง 
            ให้พลิกตัวข้ามอย่างรวดเร็วที่ด้านบนของ
ก าแพง อย่าข้ามโดยการปีนขึ้นทั้งตัว  

   - ทางเดิน หรือล าธารเลก็ ๆ ให้เลือกจุดหรือใกล้เคียงจุดที่โค้ง
ของถนน หรือล าธาร ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกจุดที่โค้ง และมีการปกปิด
ก าบังทั้งสองขา้ง คลานไปยังชายขอบพื้นทีโ่ล่ง และตรวจดูฝั่งตรง
ข้ามด้วยความระมัดระวังก่อนจะท าการข้าม ให้ข้ามด้วยความ
รวดเร็วแต่ให้เงียบ  เมื่อข้ามไปแล้วให้หมอบลงที่ฝั่งตรงข้ามจากนั้น
ตรวจดูพื้นที่รอบ ๆ ตัวทหาร  


