
บทที่ ๗ 

การปฏิบัติการรบในเวลากลางคืน 

 

           ๑. ความสามารถที่จะท าการรบในเวลากลางคืนได้  เป็นทักษะที่จ ำเป็นย่ิง
ส ำหรับก ำลังรบแบบเบำ (Light  Forces)  ควำมสำมำรถเช่นนี้เพิ่มพูนอ ำนำจก ำลังรบ  

ก ำลังแบบเบำดังกล่ำวใช้ทักษะในกำรปฏิบัติกำรในเวลำกลำงคืน  เพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบทำงร่ำงกำย
และจิตใจ  กำรปฏิบัติกำรในเวลำกลำงคืนไม่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแต่เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้นที่จะ
ประสบควำมส ำเร็จได้  กำรขำดแคลนเครื่องชว่ยในกำรเห็นในเวลำกลำงคืน  ไม่อำจถือเป็น
ข้อจ ำกัดต่อผู้บังคับบัญชำ  ในกำรวำงแผน  และปฏิบัติกำรรบในเวลำกลำงคืนได้  ส ำหรับกำรรบ
แบบเบำแล้ว  กำรปฏิบัติกำรในเวลำกลำงคืนถือเป็นเร่ืองปกติในกำรรบท่ีมีควำมรุนแรงไม่มำกนัก  
ข้ำศึกมักจะเคลื่อนไหวปฏิบัติกำรในเวลำกลำงคืน  ก ำลังรบแบบเบำของฝ่ำยเรำต้องขัดขวำงไม่ให้
ข้ำศึกมีเสรีในกำรปฏิบัติ 

๒. ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อการปฏิบัติการในเวลากลางคืน   

    ก.  ควำมมืด  เพิ่มควำมรู้สึกหวำดกลัวของทหำร  ควำมโดดเดี่ยวของทหำรแต่ละ
คน (เนื่องจำกควำมมืด)  อำจน ำไปสู่กำรกังวลใจ  ทหำรอำจจินตนำกำรถึงอันตรำย  และตื่น
ตระหนกได้ง่ำย  เมื่อเกิดควำมกดดัน  ข้ำศึกท่ีมองไม่เห็นจะยิ่งเพิ่มควำมหวำดกลัวได้ในเวลำค่ ำมืด  
ควำมหวำดกลัวนั้นเป็นอำกำรติดต่อ  ผู้บังคับบัญชำจะต้องเข้ำระงับเหตุกำรณ์ของทหำรดังกล่ำวเสีย
ตั้งแต่ต้น  ควำมโดดเดี่ยวเป็นผลกระทบอีกประกำรหนึ่ง  ซึ่งลดประสิทธิภำพในกำรรบ  ในระหว่ำง
ค่ ำมืดหรือแม้แต่ทัศนวิสัยจ ำกัด  ควำมรู้สึกโดดเดี่ยวจะยิ่งทวีขึ้น  ระยะทำงแม้กระท่ังใกล้ ๆ ระหว่ำง
ทหำรเป็นบุคคล , เป็นชุด  หรือระหว่ำงหมู่  จะดูเหมือนเพิ่มมำกขึ้นในเวลำกลำงคืน  ผู้บังคับหน่วย
แบบเบำ  จะต้องเผชิญกับปัญหำเหล่ำนี้  เพรำะว่ำวิธีปฏิบัติปกติได้ระบุกำรกกระจำยก ำลังไว้ด้วย  
แม้กระทั่งในระหว่ำงห้วงเวลำที่มีทัศนวิสัยจ ำกัดก็ตำม 

     ข.  ควำมสมำรถท่ีจะปฏิบัติกำร  และท ำกำรสู้รบในเวลำกลำงคืนนั้น  มี
ควำมสัมพันธ์โดยตรงกับควำมเชื่อมั่นในทักษะของทหำรเป็นบุคคล  ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
เป็นชุดของหน่วย  และควำมเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชำ  ควำมเชื่อมั่นดังกล่ำวจะถูกสร้ำงเสริมขึ้นมำ
ได้จำกกำรฝึกในสภำพแวดล้อมเหมือนจริงและจำกหน่วยท่ีมีควำมผูกพันกันอย่ำงแน่นแฟ้นเท่ำนั้น  



ทักษะ , ควำมตั้งใจและกำรท ำงำนเป็นชุด  จะสร้ำงหน่วยซึ่งสำมำรถปฏิบัติกำรอย่ำงได้ผลในเวลำ
กลำงคืน 

๓. ผลกระทบทางกายภาพต่อการปฏิบัติการในเวลากลางคืน 

    ควำมมืดไม่เพียงแต่มีผลต่อจิตวิทยำเท่ำนั้น  ควำมมืดยังคงมีผลกระทบต่อกำร
มองเห็น  กำรได้ยินและกำรได้กลิ่นด้วย  กำรเพิ่มควำมสำมำรถให้กับสิ่งเหล่ำนี้  ย่อมจะเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรสู้รบในควำมมืดได้  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรได้ยิน  กำรได้กลิ่น  

ต้องกำรกำรฝึกฝน  ส่วนกำรมองเห็นนั้น  เรำสำมำรถจะเพิ่มควำมสำมำรถได้โดยจะต้องเข้ำใจก่อน
ว่ำ  ตำของมนุษย์นั้นท ำงำนอย่ำงไรในเวลำกลำงคืน  และจะใช้ควำมสำมำรถของตำเรำให้เต็มท่ีได้
อย่ำงไร 

ก. กำรมองเห็นในควำมมืด  -  กำรมองเห็นของนัยน์ตำในควำมมืด  ต่ำงกับ
ในเวลำที่มีแสงสวำ่ง  ในควำมมืดนัยน์ตำมองเห็นได้ด้วยเซลในตำที่มีชื่อว่ำ  ร็อดเซล  (ROD  

CELLS) ร็อดเซลนี้ไม่สำมำรถจ ำแนกสีได้และอำจมองไม่เห็นได้ในชั่วขณะเมื่อจ้องมองแสงจ้ำ  
กำรมองในควำมมืดจะปรำกฏจุดบอดขึ้นในบริเวณกึ่งกลำงตำ  ซึ่งจะท ำให้ไม่เห็นวัตถุท่ีมีขนำด
ใหญ่เพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ สัมพันธ์กับระยะทำงท่ีเพิ่มขึ้น 

๑) กำรป้องกันควำมสำมำรถมองเห็นในควำมมืด  -  ขณะท่ีปฏิบัติภำรกิจใด
ก็ตำม  ในเวลำกลำงวันเมื่อมีแสงสว่ำง  จะมีผลกระทบต่อกำรมองเห็นในควำมมืด  และกำรได้รับ
แสงจ้ำจำกดวงอำทิตย์โดยตรง ก็จะยิ่งเพิ่มผลกระทบต่อกำรปรับสำยตำให้เข้ำกับควำมมืดอีกด้วย  -  
กำรเปิดเผยสำยตำโดยตรงต่อแสงจ้ำจำกดวงอำทิตย์เป็นเวลำ ๒ – ๕  ชั่งโมง  จะท ำให้สำยตำสูญเสีย
ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นในเวลำกลำงคืน  เป็นเวลำนำนไม่น้อยกว่ำ ๕ ชั่วโมง  ดังนั้น  เมื่อจะมี
กำรปฏิบัติกำรเวลำกลำงคืน  ก ำลังพลจะต้องปฏิบัติกำรในเวลำกลำงวันท่ีมีแสงจ้ำ  ควรสวมแว่น
กรองแสงป้องกันเพื่อผลของกำรปฏิบัติกำรเวลำกลำงคืน 

๒) กำรมองกวำดในควำมมืด  -  กำรมองกวำดในควำมมืด  อำจช่วยให้ทหำร
สำมำรถลดขีดจ ำกัดทำงกำยภำพของสำยตำ  และลดภำพลวงตำ  ซึ่งท ำให้เกิดสับสนได้  วิธีมอง
กวำดที่จะใช้กำรกวำดจำกซ้ำยไปขวำหรือขวำไปซ้ำยก็ได้  อย่ำงช้ำ ๆ ในเวลำกลำงคืนแล้ว  เป็น
ควำมจ ำเป็นย่ิงท่ีจะต้องหลีกเล่ียง  กำรมองโดยตรงต่อภำพวัตถุท่ีเห็นได้เพียงเล็กน้อย  หรือลำงเลือน  
(ผลกระทบจำก “จุดบอดก่ึงกลำง” ดวงตำในเวลำกลำงคืน ) 



๓) ใช้กำรมองขอบท่ีหมำย  -  กำรมองวัตถุโดยตรงในเวลำกลำงวันนั้นไม่มีข้อจ ำกัด  แต่ในควำม
มืดนั้น  จุดบอดก่ึงกลำง  ซึ่งอยู่ตรงกลำงของภำพกำรมองเห็นนั้น  จะจ ำกัดกำรมองเห็นได้  ดังนั้น  
กำรมองขอบที่หมำยหรือวัตถุ         จะท ำโดยมองท่ีต ำบลประมำณ  ๑๐  องศำ  เหนือ/ต่ ำกว่ำ  หรือ
ทำงซ้ำยและขวำของท่ีหมำยนั้น  แทนกำรมองท่ีวัตถุนั้นโดยตรง  โดยวิธีนี้จะสังเกตเห็นท่ีหมำย  
และรำยละเอียดได้พอสมควร 

๔) แหล่งก ำเนิดแสงและระยะทำง  -  ต่อไปนี้คือระยะทำงโดยประมำณ  ท่ี
แหล่งก ำเนิดแสงชนิดต่ำง ๆ จะถูกสังเกตเห็นได้โดยตำเปล่ำในเวลำกลำงคืน 

   แหล่งก าเนิดแสง             ระยะทาง 
  ไฟหน้ำรถยนต์  ๔-๘            กิโลเมตร 
  ประกำยไฟปำกล ำกล้องปืนใหญ่(๑กระบอก๔-๕            กิโลเมตร 
  ประกำยไฟจำกอำวุธปืนเล็ก , ปืนกล    ๑.๕-๒            กิโลเมตร 
  กองไฟกลำงแจ้ง     ๖-๘            กิโลเมตร 
  ไฟฉำย           ๑.๕-๒            กิโลเมตร 

เปลวไฟจำกไม้ขีดไฟ             ๑.๕            กิโลเมตร 
                บุหรี่ท่ีจุดไว้                     ๕๐๐–๘๐๐            เมตร 

หมายเหตุ  - ระยะทำงข้ำงบนนี้อำจเพิ่มขึ้น ๒-๓ เท่ำตัว ถ้ำตรวจกำรณ์ทำงอำกำศ 
(กลำงคืน) 

ข. กำรได้ยินทหำรจะรับฟังเสียงได้ดียิ่งขึ้นในเวลำกลำงคืนจำกองค์ประกอบ
ต่อไปนี ้

- สมำธิ , ควำมตั้งใจท่ีเพิ่มขึ้น , กำรท่ีเสียงเดินไปได้ไกลกว่ำในอำกำศท่ีเย็น
และชื้นกว่ำในเวลำกลำงคืน  และเสียงเซ็งแซ่ต่ำง ๆ ในเวลำกลำงคืนนั้นน้อยกว่ำ  กำรฝึกท่ีต่อเน่ือง
จะช่วยให้ทหำรเอำชนะควำมไม่มั่นใจในเสียงต่ำง ๆ ท่ีเขำได้ยินในเวลำกลำงคืน  กำรฝึกในเร่ืองนี้
จะช่วยให้ทหำรสำมำรถแยกแยะเสียงประเภทต่ำง ๆ และทิศทำงของแหล่งก ำเนิดเสียงได้  ต่อไปนี้
คือระยะทำงโดยประมำณ  ซึ่งอำจจ ำแนกได้จำกเสียงท่ีได้ยินในท่ีโล่งแจ้งในเวลำกลำงคืน 

  แหล่งก าเนิดแสง   ระยะทาง    

          กำรยิงปืนใหญ่     ถึง ๑๕      กิโลเมตร 



  กำรยิงปืนเล็กเป็นนัด       ๒-๓      กิโลเมตร 
  กำรยิงอำวุธกล        ๓-๔      กิโลเมตร 
  การเคลื่อนที่ของยานเกราะ 
  บนถนนไม่ลำดยำง (ดิน , ลูกรัง) ถึง   ๑.๒    กิโลเมตร 
  ถนนลำดยำง , ไฮเวย์          ๓-๔    กิโลเมตร 

การเคลื่อนที่ของยานยนตล์้อ 
  บนถนนไม่ลำดยำง (ดิน , ลูกรัง)  ถึง   ๕๐๐    เมตร 
  ถนนลำดยำง ,  ทำงหลวง   ถึง      ๑    กิโลเมตร 
  การเคลื่อนที่ของทหารเดินเท้า 
  บนถนนไม่ลำดยำง (ดิน , ลูกรัง)  ถึง   ๓๐๐   เมตร 
  ถนนลำดยำง ,  ทำงหลวง   ถึง    ๖๐๐  เมตร 
  กำรบรรจุกระสุนปืนเล็ก     ถึง    ๕๐๐  เมตร 
  โลหะกระทบกัน    ถึง    ๓๐๐  เมตร 
  คน ๒ - ๓ คน  พูดกัน   ถึง    ๓๐๐  เมตร 
  เสียงก้ำวเท้ำคน ๆ เดียว   ถึง     ๔๐   เมตร 
  เสียงขวำนตัดไม้ – เสียงเลื่อยไม้  ถึง    ๕๐๐   เมตร 
  เสียงกรีดร้อง – เสียงตะโกน   ถึง   ๑,๕๐๐ เมตร 

๔. ผลกระทบทางสรีรศาสตร์ต่อการปฏิบัติการในเวลากลางคืน 

ก. ควำมสำมำรถทำงกำยภำพของทหำรจะลดลง  โดยผลกระทบทำง
สรีรศำสตร์  ของกำรปฏิบัติกำรในเวลำกลำงคืน  องค์ประกอบเหล่ำนี้  โดยท่ัวไปแล้วก็ตั้งควำม
กดดัน  หรือปัญหำจำกกำรปรับตัวให้เข้ำกับควำมมืดได้ 

ข. ควำมสับสนในสนำมรบ , เสียงอึกทึก , แสงสว่ำงจำกกำรระเบิด , กำร
เคลื่อนท่ีอย่ำงเร็ว , กำรโดดเดี่ยวในสนำมรบ  และภยันตรำยต่ำง ๆ จะยิ่งเพิ่มควำมกดดันให้กับ
ทหำร  กำรอดนอนและควำมเหน็ดเหนื่อยในกำรปฏิบัติกำรในเวลำกลำงคืน  ก็เช่นเดียวกัน 

ค. กำรอดนอนจะเป็นสำเหตุส ำคัญท่ีสุดในกำรลดประสิทธิภำพของทหำร  
หลังจำกกำรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีในสนำมรบอย่ำงต่อเนื่องเกินกว่ำ  ๔๘  ชั่วโมง  โดยธรรมชำติแล้ว



วงจรกำรท ำงำนของร่ำงกำยจะท ำให้ทหำรปฏิบัติภำรกิจ  ด้วยก ำลังกำยและก ำลังสมองอย่ำงเต็มท่ี
ในเวลำกลำงวัน  และพักผ่อนในเวลำกลำงคืน  เพื่อฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยและจิตใจ  เตรียมรับภำรกิจ
ต่อไปในวันรุ่งขึ้น  กำรปฏิบัติกำรในเวลำกลำงคืน  จะท ำให้วงจรในกำรท ำงำนนั้นเสียไป  กำรฝึก
อย่ำงใดก็ตำมไม่สำมำรถท ำให้ทหำรต้องกำรนอนน้อยลงได้  เพรำะฉะนั้น      ผู้บัญชำจะต้อง
ส ำนึกถึงผลกระทบของกำรอดนอนต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจ 

ง. กำรอดนอนมีผลกระทบต่อท้ังร่ำงกำยและจิตใจ  ผลของกำรอดนอนท่ีสะสม
เพิ่มขึ้นหลังจำก  ๒๔  ชั่งโมงแล้ว  อำจแสดงออกได้ด้วยอำกำรดังต่อไปนี้ 

         ๑) กำรละเลยภำรกิจ  เนื่องจำกกำรเผลอหลับชั่วขณะ ( ทหำรอำจหลับได้ทั้ง
ยังลืมตำอยู่ ) 

๒) กำรระมัดระวังลดลงอย่ำงรวดเร็ว - เป็นผลให้ทหำรพลำดกำรรับค ำสั่ง,
สัญญำณที่ส ำคัญ 

๓) ควำมสำมำรถท่ีจะเอำใจใส่กับภำรกิจท่ีได้รับ  จะคงอยู่แค่ชั่วยำม 

๔) ควำมทรงจ ำจะผิดพลำด  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมทรงจ ำท่ีพึ่งได้รับใน
ระยะสั้น ๆ สิ่งนี้ท ำให้ยำกมำกหรือเกือบจะเป็นไปไม่ได้  ท่ีทหำรจะเรียนรู้ข่ำวสำรใหม่ ๆ   

ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ท่ีได้รับหรือทรำบกำรตกลงใจท่ีพึ่งได้รับปฏิบัติมำ 
๕) กำรตอบสนองเหตุกำรณ์ค ำสั่งช้ำ - ทหำรจะดูเหมือนว่ำจะปฏิบัติตำมค ำสั่ง

ไปอย่ำงงงงวย 
๖) ควำมสำมำรถของทหำรท่ีจะแปลค ำสั่ง  หรือข้อมูลให้เป็นกำรปฏิบัติ

ลดลง 
อย่ำงมำกแม้กระท่ังกำรปฏิบัติง่ำย ๆ เช่น  เข้ำรหัส , ถอดรหัส , หรือก ำหนดพิกัดในแผนท่ีก็จะ
ผิดพลำด  ควำมถูกต้องแม่นย ำจะเสียหำยโดยสิ้นเชิง 

๗) ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล  และอำจน ำไปสู่กำรตกลง
ใจท่ีผิดพลำดได้ 

๘) ปัญหำในกำรติดต่อสื่อสำรเพิ่มขึ้น  ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน  แม้ควำม
เข้ำใจในข่ำวสำร , ข้อมูลง่ำย ๆ 



๙) ควำมเปลี่ยนแปลงในอำรมณ์ของทหำรเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง  ซึ่งอำจ
สังเกตได้จำกอำกำรตึงเครียดของทหำร , อำกำรโกรธง่ำย , สิ้นควำมอดทนในเรื่องเล็ก ๆ 

           จ. กำรอดนอนนั้นสะสมเพิ่มพูนได้  หลังจำกท ำงำนมำแล้ว ๒๔  ชั่วโมง  ทหำร
ต้องกำรพักผ่อนอย่ำงน้อย ๖ ชั่วโมง  แต่ถ้ำท ำงำนติดต่อโดยไม่ได้นอนเลยเป็นเวลำ ๔๘ ชั่วโมงขึ้น
ไปแล้ว  ทหำรจะสำมำรถฟื้นตัวได้ช้ำลง 

        ฉ. กำรเหนื่อยล้ำเป็นผลต่อกำรท ำงำนมำกเกินไป และหลับน้อยเกินไป  

อำกำรเช่นนี้ส่งผลเสียโดยตรงต่อควำมสำมำรถของหน่วย  ผู้บังคับบัญชำอำจลดควำมเหนื่อยล้ำ
ของทหำรได้จำกเทคนิคต่อไปนี้ 
                 ๑) ตำรำงกำรปฏิบัติ  ท ำงำน  ๔ ชั่วโมง พัก ๔ ชั่วโมง  จะช่วยให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องได้ในสภำพปกติ – และท ำงำน ๒ ชั่วโมง พัก ๔ ชั่วโมง  จะดี
ท่ีสุดในกำรท ำงำนในสภำพอำกำศเลวร้ำย  แต่ท้ังนี้ตำรำงเวลำอื่น ๆ ก็อำจจัดให้เหมำะสมได้
เช่นกัน 

    ๒) ทหำรต้องได้นอนหลับในช่วงพักตำมตำรำงได้จริงจะเป็นผล 
    ๓) สับเปลี่ยนหน้ำที่ของทหำรในกำรปฏิบัติ  -  เพื่อหลีกเล่ียงกำรท ำซ้ ำ 

ๆ กันจนเกิดควำมเบ่ือหน่ำย 
    ๔) จัดระบบกำรท ำงำนเป็นคู่  เพื่อลดควำมผิดพลำด 
    ๕) อำหำรจ ำพวกแป้ง   และน้ ำตำล  ต้องกำรเวลำประมำณ ๓๐ นำที  จะ

ดูดซึมเข้ำสู่กระแสโลหิตของมนุษย์ได้  ฉะนั้น  กำรจัดมื้ออำหำรของทหำร  ต้องเป็นเวลำท่ีก่อนกำร
ปฏิบัติหลักอย่ำงน้อย ๓๐ นำท ี

    ๖) ผู้บังคับบัญชำจะต้องตรวจเยี่ยมทหำรอยู่เสมอ  -  เพื่อให้แน่ใจว่ำ
ทหำรอยู่ในลักษณะรวมกันเป็นชุดเป็นทีมอยู่ ( ขจัดควำมรู้สึกอ้ำงว้ำงโดดเดี่ยว ) 

    ๗) อุณหภูมิในร่ำงกำยของมนุษย์  ปกติจะเพิ่มสูงในช่วงเช้ำก่อนเท่ียง  
และลดลงในช่วงบ่ำย  อุณหภูมิของร่ำงกำยท่ีลดลงอำจน ำไปสู่กำรเผลอหลับได้ในทหำรท่ีเหนื่อย
ล้ำ  กำรฝึกเบำ ๆ จะเป็นกำรเพิ่มอุณหภูมิของร่ำงกำย  และท ำให้มีควำมตื่นตัวเพิ่มขึ้นได้ 

      ๘) กำรเปลี่ยนวงจรต่ืน / หลับ  ของสภำพทหำรท่ีไม่อยู่ใต้ควำมกดดัน  

จะเปลี่ยนได้ ๑ ชั่วโมง ต่อ ๑ วันปฏิบัติกำร  ฉะนั้น  ถ้ำเปลี่ยนวงจรของกำรปฏิบัติของทหำรให้



ปฏิบัติงำนกลำงคืนและนอนเวลำกลำงวันโดยสิ้นเชิง  ต้องกำรเวลำปรับตัว ๑๒ วัน  จึงจะท ำให้
ทหำรปรับตัวเต็มท่ีในเวลำตื่นกลำงคืนและหลับในเวลำกลำงวัน  เพื่อท ำกำรปฏิบัติภำระกิจได้ 

๕. การปรับตัวให้เข้ากับความมืด 
    ก.  กำรปรับตัวให้เข้ำกับควำมมืด  เป็นขั้นตอนทีน่ัยน์ตำมนษุย์  เพิ่มควำมไวในกำรรับแสงในระดบัน้อย ๆ กำรปรับตัว

ดังกล่ำวนี้ของทหำรแต่ละคนไม่เท่ำกัน       แต่ในระหว่ำงครึ่ง      ชั่วโมงแรกในสภำพควำมมืด ควำมไวในกำรรับ
แสงของตำจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วประมำณ  ๑๐,๐๐๐  เท่ำตัวของควำมไวแสงในเวลำกลำงวัน  แต่
จะเพิ่มขึ้นอีกได้ไม่มำกนกัหลังจำกช่วงระยะเวลำนี้ 
       ข.  กำรปรับตัวให้เข้ำกับควำมมืดนั้น  จะเสียหำยได้จำกกำรเปิดเผยสำยตำเข้ำ
กับแสงสว่ำงจ้ำในเวลำกลำงคืนได้ง่ำย  เช่น  กำรจุดไม้ขีดไฟ  แสงไฟฉำย  พลุส่องสว่ำง  ไฟ
หน้ำรถยนต์  กำรคืนสภำพของสำยตำ  เพื่อปรับตัวให้เข้ำกับควำมมืดได้ใหม่นั้น  อำจใช้เวลำถึง  
๔๕  นำท ี

        ค.  กำรใช้เครื่องช่วยมองในเวลำกลำงคืน (Night  Vision  

Goggles)  จะขัดขวำงกระบวนกำรปรับสำยตำให้เข้ำกับควำมมืด  แต่ถ้ำผู้ใช้ได้ปรับสำยตำให้
เข้ำกับควำมมืดก่อนใช้เครื่องช่วยมองในเวลำกลำงคืนแล้ว  เมื่อถอดเครื่องช่วยมองออก  ผู้ใช้
สำมำรถจะปรับสำยตำได้ในเวลำ ๒  นำท ี

        ง.  กำรจ ำแนกสีในควำมมืดจะมองได้ยำก  แต่ทหำรอำจจะสังเกตจำกควำม
เข้มในกำรสะท้อนแสงของวัตถุท่ีมองเห็นในควำมมืดนั้น 

       จ.  ควำมคมชัดของกำรมองเห็นลดลงน้อยเพียง ๑ ใน ๗  ของควำมคมชัดใน
เวลำกลำงวัน  ฉะนั้น  เรำจะมองเห็นเฉพำะวัตถุขนำดใหญ่เท่ำนั้น  และกำรพิสูจน์ทรำบเป้ำหมำย  
ท่ีหมำยในเวลำกลำงคืนนั้น  ก็ต้องอำศัยกำรสังเกตจำกรูปร่ำง  และรูปทรงภำยนอกเท่ำนั้น  

รำยละเอียดจะไม่สำมำรถสังเกตได้ 
ค าเตือน 

  ถ้ำแม้เครื่องช่วยมองในเวลำกลำงคืนจะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรมองเห็นได้ก็
ตำม  แต่ผลท่ีตำมมำก็คือ  ควำมสำมำรถในกำรรับควำมรู้สึก  กำรได้ยิน  กำรได้กลิ่นจะลดลง  
เพรำะกำรใช้เครื่องช่วยในกำรเห็นเวลำกลำงคืนให้ได้ผลนั้น ต้องกำรกำรรวบรวมสมำธิและจิตใจใน
ระดับหนึ่งเช่นกัน 



๖.  ทิศทาง  ,  การควบคุม ,  การจู่โจม 

     ควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติกำรในเวลำกลำงคืนขึ้นอยู่กับ  ทิศทำง , กำรควบคุม  

และกำรจู่โจม  ทิศทำงในกำรเข้ำตีเกื้อกูลให้เกิดกำรประสำนควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติ  ซึ่งสิ่งนี้
จะเพิ่มพูนก ำลังรบ กำรควบคุมจะเป็นสิ่งประกันได้ว่ำหน่วยต่ำง ๆ และกำรยิงสนับสนุน  จะท ำ
กำรสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่ำงถูกต้อง  และกระท ำกำรต่อเป้ำหมำยท่ีถูกต้อง  กำรจู่โจมด้วย
ควำมรวดเร็วและกำรรักษำควำมลับเป็นกุญแจส ำคัญในกำรลดขีดควำมสำมำรถของข้ำศึก  ท่ีจะ
ตอบโต้หรือรวมอ ำนำจก ำลังรบเข้ำตีต่อฝ่ำยเรำ กำรท่ีปฏิบัติกำรรบดังนี้ให้ส ำเร็จได้เป็นผลดี  ต้อง
เน้นท่ีกำรปฏิบัติของหน่วยขนำดเล็ก  และควำมช ำนำญเป็นรำยบุคคล      หน่วยขนำดเล็กต้องพึ่ง
ควำมช ำนำญเช่นนี้   
และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นชุด / ทีมท่ีจะเดินทำงเคลื่อนท่ีผ่ำนภูมิประเทศ  แจ้งข่ำวสำร  
ตลอดจนกำรเข้ำสกัดก้ัน  และติดพันเป้ำหมำยไว้ได้ 
        ก.  กำรเดินทำง  กำรให้ทิศทำง  กำรเดินทำงในเวลำกลำงคืน  แตกต่ำงจำก
ในเวลำกลำงวันอย่ำงมำก  เพรำะรูปร่ำง  ขนำด  และสีของวัตถุต่ำง ๆ ย่อมจะผิดเพี้ยมไปได้มำก
ในเวลำกลำงคืน ผู้บังคับบัญชำจะต้องท ำกำรฝึกหน่วยให้สำมำรถเดินทำงในเวลำกลำงคืนโดยใช้ภูมิ
ประเทศประกอบกับเข็มทิศและแผนท่ีได้เป็นอย่ำงดี  กำรวิเครำะห์แผนท่ีและภูมิประเทศจ ำเป็น
มำก  เนื่องจำกควำมผิดเพี้ยนในแง่ของระยะทำงท่ีมักเกิดขึ้นในเวลำกลำงคืน  กำรกะระยะทำงส่วน
หนึ่งอำจท ำได้โดยกำรสังเกตขนำดของวัตถุ  สีและควำมลึก  จำกผลจะเห็นได้ว่ำ  วัตถุท่ีมีขนำด
เล็กจะดูว่ำอยู่ไกลออกไปจำกควำมเป็นจริงและวัตถุท่ีมีขนำดใหญ่ก็จะดูว่ำอยู่ใกล้เข้ำมำ  แนวป่ำ , 
ต้นไม้  เมื่อดูจำกระยะไกลในแสงสลัว  อำจปรำกฎเป็นแนวเนินเขำได้ 
       ข.  กำรวิเครำะห์แผนที่  เมื่อเข้ำปฏิบัติกำรในพื้นท่ีใหม่  ผู้บังคับบัญชำจะต้อง
ท ำกำรศึกษำแผน  โดยสนธิเข้ำกับภูมิประเทศ  เพื่อได้แนวทำงกำรวิเครำะห์พื้นท่ีปฏิบัติกำรอย่ำง
คร่ำว ๆ ไว้ในใจในลักษณะสูงต่ ำ  ภูมิประเทศส ำคัญ  เมื่อมองจำกทิศทำงต่ำง ๆ และเมื่อท ำกำร
สังเกตในเวลำกลำงคืนแล้ว  จะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรจำกในเวลำกลำงวัน 

ค.  กำรวิเครำะห์ภูมิประเทศ  ในระหว่ำงกำรลำดตระเวน  ผู้บังคับบัญชำ
จะต้องเปรียบเทียบภูมิประเทศจริงจำกภำพในใจท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์แผนท่ี  กำรกระท ำนี้จะช่วย



ยืนยันและเพิ่มเติมผลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ในขั้นต้น  และก ำเนิดโครงร่ำงของภูมิประเทศทำง
พื้นดิน  ตลอดจนลักษณะส ำคัญเพื่อจดจ ำไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

       ง.  กำรเลือกเส้นทำง 
   ๑)  ปัจจัย  METT-T  เป็นเกณฑ์กำรคิดส ำคัญ ในกำรพิจำรณำเลือกใช้
เส้นทำงส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยในเวลำกลำงคืน  เนื่องจำกเส้นทำงมำกกว่ำ  ๑  เส้นทำง  อำจ
สนองตอบเกณฑ์ดังกล่ำวได้  ฉะนั้น  จะต้องเลือกเส้นทำงท่ีง่ำยต่อกำรหำทิศทำง  กำรเดินทำงใน
เวลำกลำงคืนนั้น  ต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำก  และบ่อยครั้งท่ีต้องกำรปฏิบัติกำรดังกล่ำวนี้  อยู่
ในสภำวะท่ีทหำรมีควำมเหน็ดเหนื่อยอย่ำงมำกอยู่แล้ว  ซึ่งก็จะเป็นกำรเพิ่มควำมตึงเครียดและ
กดดันทำงร่ำงกำยและจิตใจแก่ทหำร  ควำมง่ำยในกำรเดินทำงในเวลำกลำงคืน  ส่วนใหญ่แล้วก็จะ
มำจำกกำรท่ีสำมำรถรักษำทิศทำง  และด ำเนินกำรควบคุมไว้ได้ 

         ๒) เมื่อเลือกเส้นทำงได้แล้ว  กำรวิเครำะห์ก็ต้องท ำต่อไปด้วยปัจจัย  
OCOKA  คือ  กำรตรวจกำรณ์และพื้นกำรยิง  กำรก ำบังและซ่อนพรำง  สิ่งกรีดขวำง  ภูมิ
ประเทศส ำคัญ  แนวทำงเคลื่อนท่ี 

   ๓)  ขณะท่ีท ำกำรวิเครำะห์เส้นทำงไปนั้น  เส้นทำงจะต้องแบ่งออกเป็นช่วง 
ๆ แต่ละช่วงกำรเดิน  จะก ำหนดขึ้นจำกควำมต้องกำรท่ีจะท ำกำรควบคุมไว้ให้ได้  แต่ละช่วงกำร
เดินจะเริ่มต้นและสิ้นสุด  ก็เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำง  หรือลักษณะส ำคัญเด่นชัดของภูมิ
ประเทศมำบีบบังคับ  ต ำบลท่ีช่วงกำรเดินทำงเริ่มต้นจะเป็นจุดตรวจสอบ  แต่ละจุดตรวจสอบนั้น
จะต้องมีค ำแนะน ำต่ำงกันออกไปเกี่ยวกับกำรใช้มำตรำกำรควบคุมและก ำหนดทิศทำง  อีกครั้งท่ี
ปัจจัย  OCOKA  น ำมำใช้เพื่อพิจำรณำต ำบลซุ่มโจมตีเร่งด่วน  พื้นท่ีท่ีข้ำศึกน่ำจะใช้ในกำร
เคลื่อนย้ำย 

๔)  เป็นกำรจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ท่ีจะต้องท ำกำรลำดตระเวนเส้นทำงก่อน
เคลื่อนย้ำยหน่วย ( ถ้ำท ำได้  ลำดตระเวนท้ังกลำงวันและกลำงคืน )   ในระหว่ำงำกำร
ลำดตระเวนนั้น ๆ เครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรหำทิศทำงจะได้รับกำรยืนยันหรือปรับแต่งเพิ่มเติมเข้ำไว้
ในแผนได้  ไม่ว่ำจะเป็นลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะของสิ่งท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น  เช่น  อำคำรต่ำง 
ๆ  สะพำน  ถนน  ท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นเครื่องช่วยหำทิศทำงในเวลำกลำงคืนท้ังสิ้น  และท่ีดีท่ีสุด 
ได้แก่ผู้น ำทำง  ซึ่งคุ้นเคยกับพื้นท่ีนั้นเป็นอย่ำงดี เครื่องช่วยหำทิศทำง / ก ำหนดทิศทำงในเวลำ



กลำงคืนอื่น ๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชำอำจเลือกมำใช้ก็คือ  กระสุนส่องสว่ำงของ  ป.  และ  ค.    
กระสุนส่องวิถีของอำวุธกลอื่น ๆ และแม้กระท่ังสำยโทรศัพท์ท่ีวำงไว้ก็อำจใช้ได้  นอกจำกนั้น
แล้ว  ก็ได้แก่เครื่องช่วยมองในเวลำกลำงคืนชนิดต่ำง ๆ   เช่น   กล้องแสงดำว  กล้องอินฟรำเรด  
เป็นต้น 

   ๕)  ถึงจะมีกำรเตรียมกำร  และวำงแผนในกำรเดินทำงหำทิศทำงในเวลำ
กลำงคืนไว้  เป็นอย่ำงดีแล้วก็ตำม  แต่หน่วยก็ยังอำจจะหลงทำงได้ในกำรปฏิบัติจริงอยู่ดี  ดังนั้น  

ผู้บังคับบัญชำจะต้องเตรียมแผนท่ีจะค้นหำรวบรวมหน่วยขึ้นใหม่ เพื่อปฏิบัติภำรกิจให้ส ำเร็จให้จง
ได้ แผนเผชิญเหตุจะต้องได้ร่ำงเตรียมไว้  ในระหว่ำงกำรลำดตระเวนภูมิประเทศ  ในแผนเผชิญ
เหตุอำจระบุจุดตรวจสอบเพิ่มเติม  กำรใช้ลักษณะเด่นชัดของภูมิประเทศนอกแนวทำง  ทิศทำง
เคลื่อนท่ีก็อำจช่วยได้  นอกจำกนั้น  กำรก ำหนดต ำบลยิงเล็งจ ำลองอำวุธวิถีโค้งลงบนภูมิประเทศท่ี
ทรำบพิกัดแน่นอนแล้ว  ก็ได้เช่นกัน 

     จ.  กำรสื่อสำรและให้สัญญำณ 

   ๑)  กำรติดต่อสื่อสำรในเวลำกลำงคืนนั้น  บีบบังคับให้ผู้บังคับบัญชำต้อง
เลือกใช้วิถีท่ีแตกต่ำงออกไปจำกเวลำกลำงวัน  ตัวอย่ำงเช่น  ทัศนสัญญำณด้วยมือ  อำจมองไม่
เห็นในเวลำกลำงคืน  กำรให้สัญญำณต่ำง ๆ นี้  ใช้เพื่อส่งผ่ำนข่ำวสำร  พิสูจน์ทรำบต ำบลท่ีอยู่  
กำรควบคุมรูปขบวนหรือกำรริเริ่มปฏิบัติภำรกิจใหม่  หลักส ำคัญในกำรติดต่อสื่อสำรทำงยุทธวิธี  
คือ  ควำมง่ำย  ควำมเข้ำใจและกำรฝึก  ในกรณีนี้กำรให้สัญญำณแบบต่ำง ๆ ควรระบุอยู่แล้วใน  

รปจ. กำรสื่อสำรของหน่วย สัญญำณจะต้องท ำให้ง่ำยท่ีสุดท่ีจะท ำได้  เพื่อหลีกเลี่ยงควำมสับสน  

ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำท่ีท่ีจะฝึกหน่วยของตนอย่ำงสม่ ำเสมอในกำรสื่อสำร  ด้วยกำรให้สัญญำณ
ประเภทต่ำง ๆ ตลอดจนวิธีกำรส ำรองของกำรให้สัญญำณในกรณีท่ีต้องกำรอีกด้วย 

๒) สัญญำณต่ำง ๆ โดยธรรมดำแล้ว จะสัมพันธ์กับควำมรู้สึกของมนุษย์ : 
กำรได้ยิน , ควำมรู้สึก , กำรมองเห็น สัญญำณเสียงนั้นรวมถึง วิทยุ , ทำงสำย , โทรศัพท์, ผู้น ำ
สำร (ค ำพูด) , กำรเคำะ , ตีสัญญำณต่ำง ๆ ( ระฆัง,เกรำะ ) ผู้น ำสำรนั้นเพื่อจะลดควำมผิด
พลำด ก็มักจะน ำข้อควำมเป็นเอกสำรไปกับตนเองด้วย ในกรณีท่ีพลน ำสำรไม่สำมำรถจะน ำ
เอกสำรไปด้วยได้ ก็ต้องมีกำรทวนข่ำวสำรกันก่อนด้วยวำจำ เพื่อให้แน่ใจว่ำข่ำวสำรไม่ผิดพลำด 



   ๓) วิทยุหรือโทรศัพท์สนำม อำจไม่เหมำะนักในกำรติดต่อสื่อสำรเวลำ
กลำงคืน ถ้ำจะต้องใช้ ต้องค ำนึงถึงจุดอ่อนต่อไปนี้ เสียงซู่ของวิทยุขณะรับฟัง ข้อควำมท่ีออกจำก
ล ำโพงวิทยุในขณะส่งข่ำว เสียงกริ่งโทรศัพท ์เป็นต้น กำรใช้หูฟังอำจช่วยลดปัญหำเหล่ำนี้ได้ 
   ๔)  ทัศนสัญญำณ   อำจเป็นทำงเลือกได้นอกจำกเสียงสัญญำณ ทัศน
สัญญำณมีให้เลือกหลำยแบบ หลักส ำคัญของทัศนสัญญำณ คือ จะต้องทรำบได้/ตรวจพบได้ และ
แปลควำมหมำยได้ 
   ๕) ตัวอย่ำงของทัศนสัญญำณแบบต่ำง ๆ ท่ีอำจน ำมำใช้ได้ 

     - กิ่งไม้ชี้บอกทิศทำง 
- สีสะท้อนแสง 
- แถบเทป – สีต่ำง ๆ 

     - ก้อนหินน ำมำเรียง เป็นรูปร่ำงของควำมหมำย – ทิศทำง 
     - เครื่องหมำยบนพื้นดิน 

     - กำรโรยแป้ง ,ปูนขำว 
     - เทปเรืองแสง 
     - พลุส่องแสง 
     - ไฟฉำย 
     - กระสุนส่องสว่ำง 
     - ไฟฉำยอินฟรำเรด 
     - เชื้อเพลิงเผำไหม้ในถัง/ภำชนะ 
๖) ทัศนสัญญำณเหล่ำนี้ อำจใช้ในกำรพิสูจน์ทรำบ ภูมิประเทศส ำคัญ เช่น 

ชุมทำง ใช้ในกำรให้สัญญำณเปิดฉำกกำรโจมตี ใช้ก ำหนดท่ีซ่อน , ท่ีพักหน่วยหรือท่ีรวมพล ใช้
รำยงำนควำมปลอดภัยของพื้นที่อันตรำย กำรโรยปูนขำวอำจใช้ในกำรชี้ทิศท่ีถูกต้องในทำงแยกท่ีมี
หลำยเส้นทำงให้เลือก พลุส่องแสงช่อสี อำจใช้ในกำรให้สัญญำณเปิดฉำกกำรยิง, กำรโจมตีโฉบ
ฉวย สัญญำณไฟฉำยท่ีมีกำรกรองแสงไฟเหมำะสม ก็อำจใช้กำรน ำขบวนยำนพำหนะเข้ำท่ีหมำย, 
ขบวนเดิน หรือท่ีรวมพลในเวลำกลำงคืนได้ถูกต้องและปลอดภัย กำรน ำมำใช้ของทัศนสัญญำณ



นั้น ท ำได้กว้ำงขวำง แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้บังคับบัญชำก็จะต้องท ำให้แน่ใจได้ว่ำ สัญญำณแต่ละอย่ำง
นั้นเข้ำใจได้อย่ำงถ่องแท้ต่อทหำร  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ใช้และผู้รับทรำบ 

   ๗) สัญญำณชนิดสุดท้ำยท่ีจะกล่ำวถึง คือ สัญญำณท่ีเกี่ยวข้องกับควำมรู้สึก
ของทหำร ได้แก่สัญญำณท่ีท ำโดย เชือก ลวด สำยไฟ เทป ในกำรดึงกระตุก แจ้งกำรซุ่มโจมตี 
หรือกำรเปิดฉำกกำรยิงของหน่วยขนำดเล็ก ซึ่งใช้บ่อย ๆ ในกำรรบแบบกองโจร 
   ๘) สรุปแล้วไม่ว่ำจะใช้สัญญำณแบบใด ๆ ก็ดี สิ่งส ำคัญคือจะต้องใช้ง่ำย 
เข้ำใจง่ำยและสำมำรถท่ีจะปฏิบัติได้เป็นผลจริง กำรให้สัญญำณในกำรรบเวลำกลำงคืนนั้น จะช่วย
ในกำรควบคุมและรักษำควำมปลอดภัย และช่วยไม่ให้เสียผลของกำรจู่โจม กำรวำงแผนว่ำจะใช้
สัญญำณประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับภำรกิจ และกำรปฏิบัติของหน่วย ตลอดจนผลท่ีต้องกำร 

    การค้นหา , ตรวจจับเป้าหมาย 
    ก. กำรเคลื่อนท่ีอย่ำงปกปิดซ่อนเร้นในเวลำกลำงคืน และกำรเข้ำติดพัน สกัด

กั้นเป้ำหมำยไว้ได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับกำรรู้จักข้ำศึกเป็นอย่ำงดี   วิธีท่ีข้ำศึกเข้ำตี ตั้งรับและใช้ภูมิ
ประเทศ กำรศึกษำเทคนิคและรูปแบบของกำรปฏิบัติของข้ำศึก  จะช่วยฝ่ำยเรำในกำรค้นหำ  
ตรวจจับเป้ำหมำยในเวลำกลำงคืนได้ 

 ข. กำรค้นหำเป้ำหมำยในเวลำกลำงคืน ต้องกำรควำมเชื่อมั่นในตนเอง และ
ควำมอดทนและค ำนึงถึงรูปแบบเสมอ เมื่อท ำกำรตรวจกำรณ์  จงอย่ำเน้นกำรตรวจค้น/ค้นหำ  แต่
เฉพำะภำพผิวพื้นเท่ำนั้น จะต้องเป็นกำรมองเห็นถึงรูปแบบ เส้นสำยท่ีเปลี่ยนแปลงไป และควำม
เข้มและสลัวของแสงสะท้อนอีกด้วย 
      ค. ทหำรต้องใช้ควำมรู้สึก  เมื่อต้องกำรจะค้นหำตรวจจับข้ำศึกในเวลำกลำงคืน 

ประสำทกำรได้ยินและกำรได้กลิ่นส ำคัญอย่ำงยิ่ง นอกจำกนั้น สิ่งบอกเหตุอื่น ๆ ถึงกิจกรรม, กำร
ปฏิบัติของข้ำศึกได้แก ่สิ่งแปลกปลอม, ขยะมูลฝอย และกำรพรำง 

๑) เสียง – กำรฟังเสียง โดยเอำหูแนบกับพื้นดิน จะช่วยในกำรจับเสียง
ระยะไกลได้ เนื่องจำกเสียงเดินทำงไปไกลกว่ำในพื้นดิน แต่วิธีนี้จะค้นหำทิศทำงท่ีมำได้ยำก จง
ระลึกเสมอว่ำ เสียงลมและฝนนั้น อำจจะกลบเสียงต่ำง ๆ ได้ เมื่อฝนตกท ำให้ทหำรท่ีประจ ำท่ีมั่น
ต้องเข้ำที่ก ำบังหรือปกปิดเหนือศรีษะ หรือแม้ทหำรท่ีก ำลังเคลื่อนท่ีอยู่ก็จะต้องใช้เสื้อคลุมกันฝน 
สิ่งนี้ก็จะยิ่งลดควำมสำมำรถในกำรตรวจจับเสียงจำกข้ำศึกลงอีก 



   ๒) กล่ินตัวของมนุษย์ และกล่ินอำหำร อำจเป็นสิ่งบอกเหตุกำรปฏิบัติของ
ข้ำศึกได้ กล่ินต่ำง ๆ เหล่ำนี้ จะลอยลงท่ีต่ ำในอำกำศท่ีเย็นในเวลำกลำงคืน ตอนดึก และจะลอยสูง
ในอำกำศท่ีอุ่นขึ้นในช่วงเช้ำ หรือในช่วงท่ีเพิ่งจะมืดในเวลำหัวค่ ำ 
   ๓) สิ่งแปลงปลอม จงตรวจก้อนหิน, ใบไม้ใบหญ้ำ, ท่อนไม้ท่ีถูกวำงไว้ผิด
ท่ีผิดทำง หรือถูกพลิกกลับขึ้นมำ อำจสังเกตได้ง่ำยจำกสีท่ีจำงกว่ำ และอำจชื้นแฉะ  กำรตรวจสอบ
เช่นนี้ในเวลำกลำงคืน อำจต้องใช้ไฟฉำยช่วย เช่นเดียวกัน พืชพันธุ์ไม้ท่ีถูกตัดถอนมำเพื่อใช้ในกำร
พรำง หรือปกปิดในเวลำกลำงคืน อำจตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือ เช่น กล้องอินฟรำเรด ซึ่งจะส่งผล
กำรตรวจจับต่ำงกับพืชพันธุ์ไม้ท่ีอยู่ตำมธรรมชำติ 
   ๔) ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยอำจแสดงให้เห็นท่ีตั้งของหน่วย ซึ่งเพิ่งจะละท้ิง
ไป และยังบอกได้ถึงระดับวินัยของหน่วยนั้นได้อีกด้วย  ขยะมูลฝอยท่ีหน่วยข้ำศึกท้ิงไว้นั้น  อำจ
บอกได้ถึงสถำนภำพกำร  ส่งก ำลัง และขวัญได้อีกด้วย ( ข้อควรระวังก็คือ กับระเบิด, ทุ่นระเบิด 
ซึ่งอำจซ่อนไว้ในกองขยะมูลฝอย ) 
   ๕) กำรพรำง  จงจ ำไว้ว่ำเส้นตรงนั้นหำยำกในธรรมชำติ  ฉะนั้น  จงคอย
สังเกตรูปร่ำง ซึ่งเป็นลักษณะเส้นตรงยำว  เพรำะอำจเกิดขึ้นจำกฝีมือมนุษย์  เช่น  แนวลวดสนำม 

, คันคูดักรถถัง สังเกตสิ่งท่ีผิดปกติจำกสภำพแวดล้อมในกำรพรำง เช่น  พืชพันธุ์ไม้ท่ียังดูเป็นสด
อยู่ 
 


