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บทท่ี ๑ 
การกําบัง, การซอนพราง และการพราง 

กลาวโดยท่ัวไป ถาขาศึกสามารถเห็นทานไดก็สามารถท่ีจะยิงทานได  ฉะนั้นจําเปนตองมีการซอนพรางจาก
การตรวจการณและกําบังจากการยิงของขาศึก  เมื่อภูมิประเทศไมเกื้อกูลตอการกําบังและการซอนพราง ทาน
จําเปนตองจัดเตรียมการกําบังโดยใชวัสดุทางธรรมชาติหรือท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อพรางตัวทาน, อาวุธ
ยุทโธปกรณและท่ีมั่นของทาน ในบทนี้จะเปนแนวทางในการเตรียมการและการใชการกําบัง, การซอนพราง
และการพราง 
 

การกําบัง 
 การกําบังเปนการปองกันจากกระสุน สะเก็ดระเบิด เปลวไฟ ผลของอาวุธนิวเคลียรและการใช นคช.
การกําบังยังสามารถซอนพรางจากการตรวจการณของขาศึกไดอีกดวยโดยสามารถใชภูมิประเทศตามธรรมชาติ
หรือส่ิงท่ีสรางข้ึน 

 
 

 การกําบังโดยธรรมชาติสามารถใชซุง, ตนไม, ตอไม, รองน้ําและหลุมการกําบังโดยการสรางข้ึน เชน 
หลุมบุคคล, คูติดตอ, กําแพง, ส่ิงปรักหักพังและหลุมระเบิด แมแตรองและคันดินขนาดเล็กก็สามารถใชเปนท่ี
กําบังได พยายามคนหาและใชประโยชนส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูในภูมิประเทศเปนกําบัง  ในการรบจําเปนตองปองกันได
ท้ังการยิงตรงและยิงจําลองของขาศึก 
 ในการต้ังรับท่ีมั่นท่ีเราสรางข้ึนเปนส่ิงจําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําบังนอกจากใชภูมิประเทศ
และส่ิงตาง  ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 
 

 
 

ท่ีม่ันมีการกําบัง 
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 เพื่อปองกันการยิงจากขาศึกในขณะท่ีเขาตีหรือเมื่อกําลังเคล่ือนท่ีควรใชเสนทางซึ่งใหการกําบัง
ระหวางทางและสถานท่ีตาง ๆ ซึ่งคาดวาจะมีขาศึก โดยการใชรองน้ํา, เนินเขาพื้นท่ีท่ีเปนปามีตนไม กําแพง
หรือส่ิงกําบังอื่น ๆ ท่ีขาศึกไมสามารถมองเห็นและยิงมายังเราไดหลีกเล่ียงพื้นท่ีโลงแจงอยาเคล่ือนท่ีไดตัดกับ
แนวขอบฟา  โดยเฉพาะการเดินบนยอดเนินหรือสันเนิน 
 

 
 
 
 

การซอนพราง 
 การซอนพราง คือการทําอยางไรก็ไดท่ีจะไมใหขาศึกตรวจการณเห็น แตไมปองกันการยิงจากขาศึก  
การซอนพรางสามารถกระทําไดท้ังการใชธรรมชาติในภูมิประเทศใหเปนประโยชนหรือการใชวัสดุท่ีมนุษย  
สรางข้ึน 
 การซอนพรางโดยการใชส่ิงธรรมชาติ เชน การใชพุมไม, หญา, ตนไมและเงา ถาเปนไปไดไมควร
เปล่ียนสภาพส่ิงเหลานี้เมื่อใชซอนพราง การซอนพรางโดยใชส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน การใชเครื่องแบบ ชุด
พราง ตาขายพราง สีพรางหนาและวัสดุธรรมชาติในบริเวณพื้นท่ีนํามาใชในการซอนพรางซึ่งตองพรางให
กลมกลืนกับลักษณะภูมิประเทศบริเวณนั้น 
 

 
 
 
 

การเคลื่อนท่ีโดยใชรองน้ําในภูมิประเทศ 

ทหารในพื้นท่ีท่ีมีการซอนพราง 
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 วินัยในการใช แสงเสียง, การเคล่ือนท่ี และการพราง ลวนแลวแตชวยใหการซอนพรางไดผล วินัยใน
การใชแสง คือการควบคุมการใชแสงในเวลากลางคืน เชน การไมสูบบุหรี่ในท่ีโลงแจง ไมเดินฉายไฟฉายและ
การพรางไฟเมื่อใชยานยนต  สําหรับวินัยการใชเสียง เชน ไมใชเสียงใด ๆ ท่ีจะทําใหขาศึกรูถึงการปฏิบัติของ
ฝายเรา การใชการติดตอส่ือสารโดยไมตองใชเสียง เชน สัญญาณมือ วินัยการเคล่ือนท่ี เชน ไมเคล่ือนท่ีจากท่ี
มั่นโดยไมจําเปน  ไมเคล่ือนท่ีบนเสนทางท่ีไมมีการกําบังและการซอนพราง  ในการต้ังรับควรสรางท่ีมั่นท่ีมีการ
พรางอยางดี และหลีกเล่ียงการเคล่ือนท่ีในบริเวณรอบ ๆ ในการรุกตองซอนพรางตัวของทานและยุทโธปกรณ
ดวยการพราง และเคล่ือนท่ีในปาหรือภูมิประเทศท่ีใหการซอนพราง ความมืดไมสามารถซอนทานจากการตรวจ
การณของขาศึกได  อุปกรณท่ีใชตรวจการณเวลากลางคืน และเครื่องมือตรวจจับอื่น ๆ ขาศึกสามารถตรวจพบ
ทานไดไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน 
 

การพราง 
 การพราง คือการใชส่ิงใด ๆ ท้ังจากธรรมชาติหรือท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อทําใหตัวทาน, ยุทโธปกรณและ
ท่ีมั่นใหกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบ 
 การเปล่ียนและปรับปรุงการพรางบอย ๆ ข้ึนอยูกับลักษณะอากาศและวัสดุท่ีใช วัสดุทางธรรมชาติ
มักจะตาย สีจาง เชนเดียวกับการพรางท่ีใชวัสดุท่ีสรางข้ึนดวยมนุษยอาจจะพัง, ชํารุด หรือสีซีดจางซึ่งจะทําให
ตัวทาน ยุทโธปกรณและท่ีมั่นของทานไมกลมกลืนกับลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ  ซึ่งจะทําใหขาศึกสามารถ
ตรวจพบไดงาย 
ขอพิจารณาในการพราง การเคล่ือนท่ีจะดึงดูดความสนใจ เมื่อทานใหสัญญาณมือหรือเดินรอบ ๆ ท่ีมั่น ขาศึก
อาจจะเห็นทานดวยตาเปลาจากระยะไกล  ในการต้ังรับทําตัวใหตํ่า และเคล่ือนท่ีเมื่อจําเปนเทานั้น ในการรุก
เคล่ือนท่ีบนเสนทางท่ีมีการกําบังและการซอนพรางเทานั้น 
 ท่ีมั่นตาง ๆ ตองไมอยูในท่ีท่ีขาศึกคาดการณไดวาจะพบฝายเรา ควรสรางท่ีมั่นตาง ๆ ดานขางของ
เนินใหหางจากส่ีแยกถนนหรือส่ิงกอสรางท่ีอยูโดดเด่ียวและตองเปนพื้นท่ีท่ีมีการกําบังและการซอนพราง 
หลีกเล่ียงพื้นท่ีโลงแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีม่ันหนาเนินซ่ึงมีการกําบังและการซอนพราง 
 

ชองยิง 

ที่กําบังดานหนา 
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 ขอบลายเสนและเงาอาจจะทําใหเปดเผยท่ีมั่นหรือยุทโธปกรณในการตรวจการณทางอากาศและ
ภาคพื้นดินการไมทําใหเกิดขอบลายเสนและเงาของตัวคนและยุทโธปกรณก็โดยใชการพรางและเคล่ือนท่ีในรม
เงาใหมากท่ีสุด 

 
 
 
 แสงสะทอนอาจจะทําใหขาศึกสนใจ เชน แสงจากการสูบบุหรี่ หรือไฟฉาย ในเวลากลางวัน แสง
สะทอนอาจจะเกิดจากอุปกรณปรุงอาหาร, หมวกเหล็ก, กระจกหนารถ, นาฬิกาขอมือ หรือผิวหนังสวนท่ีไมได
พรางอาจจะทําใหขาศึกตรวจพบท่ีมั่นฝายเราได  เพื่อลดแสงสะทอนควรพรางหนาและผิวหนังท่ีไมมีส่ิงใด
ปกปด อยางไรก็ตามในการโจมตีดวยนิวเคลียรการใชสีพรางเขมทาผิวหนังก็จะสามารถดูดพลังงานความรอนได
มากกวาปกติและทําใหผิวหนังไหมเร็วกวาเม่ือไมไดพราง  นอกจากนั้นตองพรางผิวภายนอกของยุทโธปกรณ
ตาง ๆ, ยานพาหนะดวยสีพราง, โคลนหรือวัสดุพรางตาง ๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทหารชวยกันพรางซ่ึงกันและกัน 
 

ผบ.หนวยและทหารในรมเงาตนไม 
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 รูปทรง คือขอบลายเสนหรือรูปราง  รูปทรงของหมวกเหล็กงายตอการจดจําและรับรู, รูปทรงของมนุษยก็
รับรูไดงายเชนกัน  ใชการพรางและการซอนพรางเพื่อไมทําใหเกิดรูปทรงท่ีคุนตาและตองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สีตาง ๆ ของผิวหนัง, เครื่องแบบ และยุทโธปกรณ  อาจจะทําใหขาศึกตรวจพบฝายเราได ถาสี
เหลานั้นตัดกับฉากหลัง ตัวอยางเชน เครื่องแบบสีเขียวอาจะตัดกับฉากหลังซึ่งภูมิประเทศปกคลุมดวยหิมะซึ่ง
เปนสีขาวต้ังพรางตัวของทานและยุทโธปกรณของทานใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพรางในภูมิประเทศท่ีมีหิมะ 
 

การพรางหมวกเหล็ก 
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 การกระจายกําลังหรือขยายระยะตอระยะเคียงของทหาร, ยานพาหนะและยุทโธปกรณใหเปน
บริเวณกวาง  เปนส่ิงท่ีพึงกระทํา ซึ่งระยะตาง ๆ จะข้ึนอยูกับภูมิประเทศ, ทัศนวิสัยและสถานการณขาศึก ปกติ
แลว ผบ.หนวยขณะนั้นจะเปนผูกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีพราง 
 กอนท่ีจะทําการพรางตองศึกษาภูมิประเทศ, พืชพันธุของพื้นท่ีปฏิบัติการแลวจึงเลือกวัสดุท่ีจะใช
พรางใหกลมกลืนตอพื้นท่ีปฏิบัติการมากท่ีสุด  เมื่อเคล่ือนท่ีจากพื้นท่ีหนึ่งไปยังพื้นท่ีหนึ่ง เปล่ียนแปลงการพราง
ใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมใหม  โดยใชกิ่งไม, ใบไม, หญา, พุมไม และวัสดุตาง ๆ ในบริเวณนั้นในการพราง
ตัว, ยุทโธปกรณและใชสีพรางหนาพรางหนาและผิวหนังท่ีเปดเผย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกระจายกําลังของพวกยิง 

ทหารท่ีไดรับการพรางแลว 
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 ท่ีมั่นและหลุมบุคคล เมื่อสรางท่ีมั่น, หลุมบุคคลจะตองพรางท้ังกนหลุมเพื่อปองกันการตรวจพบจาก
การตรวจการณทางอากาศ, ดินหรือวัสดุท่ีขุดข้ึนมาเพื่อใชกําบังท้ังดานหนา, ดานหลัง, ทางปกและ ดานบน 
(เหนือหัว) จะตองพรางดวย ถาจําเปนตองนําดินหรือวัสดุท่ีขุดข้ึนมาและไมตองการใชนําไปท้ิงใหไกลจาก
บริเวณท่ีมั่นหรือหลุมบุคคล 
 อยางพรางมากเกินไปเพราะอาจจะเปนการเปดเผยท่ีมั่นของฝายเราได  การนําวัสดุท่ีใชพรางมาทํา
การพรางควรนํามาจากพื้นท่ีกวาง ๆ ไมควรนํามาจากบริเวณเดียวกัน เชน หักกิ่งไมหรือใบไมพุมไมจากบริเวณ
เดียวกันอาจจะเปนท่ีสงสัยของฝายตรงขาม ไมควรรอจนท่ีมั่นเสร็จแลวจึงพรางควรจะเริ่มพราง  ต้ังแตเริ่มแรก
ท่ีเริ่มสรางท่ีมั่นหรือขุดหลุมบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อยาท้ิงยุทโธปกรณท่ีสะทอนแสง เชน ภาชนะปรุงอาหาร, กระจก, กระปองบรรจุอาหาร, ชุดช้ันใน
และผาขนหนูสีขาวไวขางนอก  ขาศึกอาจตรวจการณเห็น  ไมควรถอดเส้ือช้ันในในท่ีโลงแจงเพราะผิวหนัง
สะทอนแสงได  ไมควรจุดไฟ เพราะเปลวไฟอาจทําใหขาศึกเห็นหรือไดกล่ินควันไฟ  นอกจากนี้ควรปกปด
รองรอยท่ีเกิดจากการเดินหรือการเคล่ือนยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชก่ิงไมเพื่อพรางเสนทางเดิน 

ปรับปรุงท่ีม่ันในการพราง 
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 เมื่อพรางเสร็จเรียบรอย, ตรวจท่ีมั่นจากทิศทางดานท่ีคิดวาขาศึกจะตรวจการณเห็น ควรจะตรวจใน
ระยะประมาณ ๓๕ เมตรจากท่ีมั่น  แลวตรวจสอบการพรางเปนระยะ ๆ เพื่อใหแนใจวาเขากับสภาพ  แวดลอม
และซอนพรางท่ีมั่น 
 หมวกเหล็ก พรางหมวกเหล็กของทานดวยผาคลุมหมวกเหล็กท่ีมีสีกลมกลืนกับภูมิประเทศการใช
หญา, กิ่งไมใบไมเสียบไวท่ีผาคลุมจะชวยลดรูปทรงท่ีคุนตาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพรางหมวดเหล็ก 
 

 เครื่องแบบ เครื่องแบบท่ีสวมใสจะตัดเย็บจากวัสดุท่ีเปนสีพรางอยูแลว อยางไรก็ตามอาจจะมีความ
จําเปนตองพรางเพิ่มเติมเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมมากยิ่งข้ึน  ซึ่งอาจจะใชโคลน, ใชใบไม, หญาหรือกิ่งไม
เล็ก ๆ แตอยาพรางมากจนเกินไปจะดึงดูดความสนใจขาศึกได 
 เมื่อตองปฏิบัติภารกิจบนภูมิประเทศท่ีปกคลุมดวยหิมะตองสวมเครื่องแบบสีขาวเพื่อใหกลมกลืนกับ
หิมะถาไมมีเครื่องแบบสีขาวอาจใชวัสดุสีขาว เชน ผาขนหนูหรือผาปูท่ีนอนสีขาว 
 ผิวหนัง ผิวหนังสวนท่ีไมไดปกปดสามารถสะทอนแสงซึ่งจะดึงดูดความสนใจขาศึกแมแตผูท่ีมีผิวหนัง
สีดํา หรือคลํ้าเนื่องจากผิวหนังช้ันนอกนั้นจะมีน้ํามันตามธรรมชาติเพื่อชวยทําใหผิวหนังดูชุมช้ืนไมแหง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชสีในการพราง 
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ตารางตอไปนี้เปนคําแนะนําในการใชสีพรางหนาพรางผิวหนัง 
 

วัสดุท่ีใชพราง 
สีผิว สวนท่ีสะทอนแสง สวนท่ีมีเงาดํา 

ผิวขาว หรือดํา 
หนาผาก,โหนกแกม
, หู,จมูก และคาง 

รอบตา,ใตจมูก 
ใตคาง 

สีดิน และสีเขียวออน 
ทหารทุกคนใชในพื้นท่ี 
ท่ีมีพืชพันธุสีเขียว 

ใชสีดิน ใชสีเขียวออน 

สีทราย และสีเขียวออน ทหารทุกคนใชในพื้นท่ี 
ไมมีพืชพันธุสีเขียว 

ใชสีเขียวออน ใชสีทราย 

สีดิน และสีขาว ทหารทุกคนใชในพื้นท่ี 
ท่ีปกคลุมดวยหิมะ 

ใชสีดิน ใชสีขาว 

ถานไม หรือดินหมอ ทหารทุกคน, ถาไมมี 
สีพราง 

ใช ไมใช 

โคลนสีออน ทหารทุกคน, ถาไมมี 
สีพราง 

ไมใช ใช 

 

 ในการใชสีพรางเพื่อทาผิวหนังจะใชระบบคู คือ ๒ คนชวยกันพราง และพรางอยาใหเปนรูปแบบ ใน
สวนของใบหนาท่ีสะทอนแสง (หนาผาก, โหนกแกม, จมูก, หูและคาง) พรางดวยสีทึบสวนบริเวณท่ีเกิดเงา     
(รอบ ๆ ตา, ใตจมูกและใตคาง) พรางดวยสีออน นอกเหนือจากใบหนา, สวนผิวหนังท่ีไมไดปกปด เชน หลังคอ 
แขน และมือ  สําหรับฝามือถาตองใชสัญญาณมือไมตองพราง เครื่องประดับตาง ๆ ท่ีสะทอนแสงไมควรสวมใส  
เมื่อไมมีแทงสีพรางใชถาน, ดินหมอ, เขมา หรือโคลน 
 

------------------------------ 
 
 



  วิชา บุคคลทําการรบ - ๑๐ - 

บทท่ี ๒ 
ท่ีมั่นและหลุมบุคคล 

กลาวโดยท่ัวไป ในการต้ังรับหรือการหยุดหนวยช่ัวคราวเพื่อทําการเขาตี ตองคํานึงถึงการกําบังและการซอนพราง 
การกําบังและซอนพรางท่ีดีท่ีสุดทําไดโดย การสรางท่ีมั่น เชน หลุมบุคคล, ท่ีต้ังยิง, คูติดตอ, หรือหลุมบุคคล
นอนยิงไมวาจะเปนแบบเรงดวนหรือแบบประณีตโดยมีการกําบังเหนือศีรษะ การกําบังและซอนพรางจะทําไดดี
เพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยเวลาท่ีมีอยู 
 ท่ีมั่นจะตอง 
 - สามารถยิงไปยังขาศึกได 
 - ปองกันจากการตรวจการณ, อาวุธยิงเล็งเตรงและเล็งจําลอง 
 

การกําบัง 
 การกําบังของท่ีมั่นตองแข็งแรงพอท่ีจะปองกันทานจากอาวุธปนเล็ก สะเก็ตระเบิดจากอาวุธเล็งยิง
จําลองและคล่ืนระเบิดท่ีเกิดจากระเบิดนิวเคลียร ท่ีมั่นควรมีท่ีกําบังดานหนาเพื่อปองกันจากการยิงดวยปนเล็ก 
ส่ิงกําบังทางธรรมชาติดานหนา (ตนไม, หิน, ซุง, กองหิน, ดิน) ดีท่ีสุด  เพราะขาศึกตรวจการณพบไดยาก ถาไม
มีส่ิงกําบังทางธรรมชาติก็ใชดินหรือดินท่ีขุดข้ึนมาทําท่ีกําบังหรืออาจจะใสกระสอบทรายแลวราดน้ําใหเปยก 
 

 
 

การกําบัง 
 

 ส่ิงกําบังดานหนาตองมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - มีความหนาอยางนอยท่ีสุด ๔๖ ซม. หรือ ๑๘ นิ้ว  จึงจะสามารถยับยั้งลูกกระสุนปนเล็กได 
 - ตองสูงพอท่ีจะปองกันศีรษะได 
 - ขางหนาของปากหลุมตองกวางพอท่ีจะวางศอกและปกเขตการยิงเพื่อสามารถยิงเฉียงได 
 - ยาวพอท่ีจะกําบังและซอนปากลํากลองปนไดเมื่อยิงเฉียง 
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 ท่ีมั่นควรจะสรางใหเราสามารถเคล่ือนท่ีขางหลังส่ิงกําบังในขณะท่ีขาศึกยิงอาวุธเล็งตรงมาทาง
ดานหนาโดยท่ีเราไดรับการกําบังและยังคงยิงทางเฉียงได 
 

 
 

ท่ีม่ัน 
 
 สําหรับการปองกันรอบตัว รวมถึงการปองกันจากการโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียร ท่ีมั่นควรมีกําบังท้ัง
ทางปก ทางหลังและเหนือศีรษะ ซึ่งปองกันโดยใชดินหรือหินท่ีขุดข้ึนมาจากหลุมสรางส่ิงกําบังอาวุธเล็งจําลองท่ี
อาจระเบิดเหนือศีรษะ ทางปกหรือทางดานหลังของท่ีมั่น และยังปองกันอาวุธสนับสนุนของฝายเดียวกันท่ีต้ังยิง
อยูทางดานหลังไดอีกดวย ทางดานหลังของท่ีมั่นควรทําทางออก ใหเราคลานออกมาจากท่ีมั่นไดโดยขาศึกไม
สามารถตรวจการณเห็น 
 เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะรอดชีวิตจากการโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียรควรจะปฏิบัติตามขอพิจารณาดังนี้ 
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ท่ีม่ันท่ีเสร็จสมบูรณแลวพรอมสิ่งกําบังโดยรอบและชองสําหรับคลานเขา - ออก 
 

 - ผนังท่ีมั่นหรือหลุมบุคคลโคงกลม  ปองกันคล่ืนระเบิดไดดีกวาผนังส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผา 
และขุดงายกวา 
 - สวนเปดโลงของท่ีมั่นยิ่งเล็กก็ยิ่งปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสี 
 - หลุมบุคคลหรือท่ีมั่นยิ่งลึกก็ยิ่งสามารถจะลดกัมมันตภาพรังสี ความลึกทุก ๆ ๑๖ นิ้ว จะลดการ
แพรกระจายของรังสีลงครึ่งหนึ่ง 
 - ระหวางตัวทานกับแหลงแพรรังสีควรเปนมูลดินหนา  การงอลําตัวหรือนอนหงาย  งอเขาใหชิดอก
จะชวยไดดีท่ีสุด  รัดขาและแขนเพื่อปองกันรังสี 
 - รังสีความรอนจะผานเขาไปในหลุมบุคคลในแนวเสนตรงหรือการสะทอนหักเหทางดานขางวัสดุ
หยาบสีทึบ (เชน ผาหมขนสัตวและผาเต็นทสามารถคลุมพื้นผิวท่ีสามารถจะสะทอนรังสีได) 
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การซอนพราง 
 ถาท่ีมั่นของทานสามารถท่ีจะตรวจพบได  ขาศึกก็สามารถยิงทานได  ฉะนั้นท่ีมั่นจะตองซอนพราง
ยากตอการตรวจการณแมขาศึกอยูในระยะขวางระเบิด 
 การซอนพรางโดยใชวิธีธรรมชาติดีกวาการใชวัสดุท่ีมนุษยสรางข้ึนเนื่องจาก 
 - ธรรมชาติไดสรางไวเรียบรอยแลว 
 - ไมดึงดูดความสนใจของขาศึก 
 - ไมจําเปนตองเปล่ียนวัสดุใหม 
 ขณะท่ีขุดหลุมบุคคลสรางท่ีมั่นพยายามคงธรรมชาติในบริเวณรอบ ๆ ไว ดินหรือหินท่ีขุดข้ึนมากอง
รวมไวดานหลังแลวพรางใหเรียบรอย 
 

 
 

ท่ีม่ันท่ีไดรับการพรางแลว 
 
 วัสดุท่ีใชพรางซึ่งไมตองเปล่ียน เชน หิน, ซุง, พุมไม และตนหญาในธรรมชาติท่ียังไมไดตัดหรือดึง
ออกมาดีท่ีสุดและไมควรจะพรางมากจนดูแตกตางกับสภาพแวดลอม 
 ท่ีมั่นตองซอนพรางจากการตรวจการณทางอากาศ เชน สรางท่ีมั่นอยูใตพุมไมหรือตนไมหรือใน
ส่ิงกอสราง และใชใบไม, ฟางหรือหญาวางบนพื้นกนหลุมเพื่อไมใหสีของดินกนหลุมตัดกับสวนบนของท่ีมั่นซึ่ง
พรางดวยตนไม, พุมไมหรือหญา และไมควรใชกิ่งไมวางกนหลุมเพราะอาจจะหยุดระเบิดไวโดยไมกล้ิงลงหลุม
ดักลูกระเบิด 
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ท่ีม่ันมีการพรางจากการตรวจการณทางอากาศ 
 

 การซอนพรางท่ีใชวัสดุท่ีมนุษยสรางข้ึนก็ตองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมเชนดวยกัน 
 

เขตการยิงและพื้นการยิง เขตการยิงคือ พื้นท่ีท่ีตองตรวจการณและยิง เมื่อ ผบ.หนวยกําหนดใหสรางท่ีมั่น, 
หลุมบุคคลเขาควรกําหนดเขตการยิงหลักและเขตการยิงรองดวย เขตการยิงหลักคือทิศทางเฉียงจากท่ีมั่น และ
เขตการยิงรองคือทิศทางดานหนา 
 

 
 

ท่ีม่ันต้ังยิงและเขตการยิง 
 
 เพื่อใหสามารถตรวจการณและยิงไปในเขตการยิงได ตองเคลียรส่ิงกีดขวางออกหรือท่ีเรียกวาการ
ถากถางพื้นการยิง 
 เมื่อทําการถากถางพื้นการยิง 
 - อยางเปดเผยท่ีมั่นโดยประมาทหรือถากถางมากเกินไป 
 - เหลือพืชพันธุไวบางสวนเพื่อเปนฉากในการซอนท่ีมั่น 
 - ตัดกิ่งไมตํ่า ๆ ของกิ่งใหญออกบาง 
 - กิ่งไมหรือพุมไมท่ีตัดออกนําไปท้ิงในพื้นท่ีท่ีขาศึกตรวจการณไมเห็น 
 - ท่ีกําบังดานหนาท่ีสรางดวยทอนซุงตองพรางหรือคลุมดวยดินเศษวัสดุตาง ๆ ตามแตสภาพแวดลอม 
 - อยาท้ิงรองรอยใหขาศึกสังเกตได 
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ทหารถากถางพื้นยิง 
 
 พื้นการยิงดานหนาควรจะอยูในระยะยิงของอาวุธฝายเรา 
 

 
 

ทหารกําลังยิงไปขางหนา 
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 พื้นการยิงในทิศทางเฉียงทําใหสามารถยิงฝายเขาตีจากทิศทางท่ีไมคาดคิดได และยังสามารถ
สนับสนุนท่ีมั่นขางเคียงไดเมื่อยิงในทิศทางเฉียงเปนการยิงประสานกับการยิงของท่ีมั่นอื่น ๆ จะเปนฉากกระสุน
ซึ่งขาศึกไมสามารถผานได 
 

 
 

ทหารกําลังยิงไปทางปกในขณะท่ีขาศึกกําลังยิงมา 
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วิธสีรางท่ีม่ันและหลุมบุคคลท่ีม่ันเรงดวน 
 เมื่อมีเวลาเตรียมการนอยควรสรางท่ีมั่นเรงดวนซึ่งควรจะอยูขางหลังส่ิงใดก็ไดเทาท่ีจะเปนท่ีกําบัง
และมีอยูในขณะนั้น มันควรจะมีท่ีกําบังดานหนาเพื่อปองกันจากอาวุธเล็งตรงของขาศึกแตตองใหฝายเรา
สามารถยิงในทิศทางขางหนาและทางเฉียงได คําวา “เรงดวน” ไมไดหมายความวา ไมขุด 
 ถามีหลุมหรือคูตามธรรมชาติอยูแลวควรใชเปนท่ีกําบังอยางนอยขุดหลุมนอนยิงอยางนอยควรมี
ความลึก ๑/๒ เมตร (๑๘ นิ้ว ถึง ๒๐ นิ้ว) แลวใชดินท่ีขุดข้ึนมาเปนกําบังรอบ ๆ ขอบหลุม 
 

 
 

ท่ีม่ันเรงดวน 
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หลุมบุคคลคูในการต้ังรับ 
 ขุดหลุมบุคคลใหเล็กท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถใชประโยชนได เพราะหลุมยิ่งเล็กโอกาสท่ีลูกกระสุน 
ระเบิดขวางและสะเก็ดระเบิดจากระเบิดแตกอากาศจะลงหลุมก็นอยลง แตก็ควรจะใหญพอท่ีทานกับเพื่อน
พรอมอาวุธยุทโธปกรณประจํากายจะลงไปอยูได  หลุมบุคคลคูควรมีความยาวหรือขยายใหเกินจากขอบของส่ิง
กําบังดานหนาพอท่ีทานกับเพื่อจะตรวจการณและยิงดานหนาได หลุมบุคคลจะขุดเปนรูปส่ีเหล่ียมตรงหรือโคงก็ได 
การขุดหลุมบุคคลใหโคงรอบ ๆ ท่ีกําบังดานหนาอาจจะจําเปนในภูมิประเทศปด เพราะทําใหสามารถตรวจการณ
และยิงดานหนาและทางปกได การขุดหลุมเปนแนวโคงออมส่ิงกําบังดานหนา 
 

 
 

หลุมบุคคลขุดเปนแนวตรงและแนวโคง 
 

 หลุมบุคคลโคงทําใหคนใดคนหนึ่งสามารถทําหนาท่ีตรวจการณทางดานหนาขณะท่ีอีกหนึ่งคน
สามารถกินขาวหรือนอนหลับได และยังสามารถตรวจการณและยิงไปทางดานหนาเมื่อขาศึกไมไดยิงมา เม่ือ
ขาศึกยิงมาอยางหนักก็สามารถเคล่ือนท่ีมาอยูหลังส่ิงกําบังดานหนาได 
 

 
 

การเคลื่อนท่ีจากขางหลังไปขางหนา 
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 บนพื้นท่ีท่ีเปนเนินชัน หลุมบุคคลแบบตรงทานไมสามารถจะอยูหลังส่ิงกําบังดานหนาและยิงไปยัง
ขาศึกท่ีเขาตีได ทานจะตองยืนข้ึนยิงและเปดเผยตอการยิงของฝายขาศึก 
 

 
 

ผลจากพื้นท่ีท่ีเปนเนนิชัน 
 

 เพื่อหลีกเล่ียงการเปดเผยตอการยิงจากขาศึก ควรขุดทําเปนชองยิงท่ีปลายท้ังสองของหลุมบุคคล 
เพื่อเพิ่มการกําบังดานหนาใหดีข้ึน 
 

 
 

ชองยิง 
 

 ขุดหลุมบุคคลความลึกเทากับความสูงของทานจากเทาถึงรักแร ซึ่งจะทําใหเปดเผยตอขาศึกนอยท่ีสุด
และยังสามารถยิงได ความยาวเทากับ ๒ เทาของความยาว ปลย.M16 ความกวางเทากับ ๒ เทาของความยาว
ดาบปลายปน 

 
 

ความลึกระดับรักแร 
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 การสรางหลุมบุคคลตองมีพื้นท่ีระหวางหลุมกับส่ิงกําบังดานหนาเพียงพอเพื่อใหวางขอศอกไดเมื่อทํา
การยิง 
 

 
 

หลุมวางขอศอก 
 

 และควรจะขุดหลุมสําหรับวางขอศอกเพื่อใหมีความมั่นคงและแมนยําเมื่อทําการยิง ถาทานหรือบัดด้ี
ของทานใชอาวุธกล ควรขุดหลุมสําหรับวางขาทรายจะทําใหมั่นคงยิ่งข้ึน 
 

 
 

หลุมวางขาทราย 
 

 การตอกหลักเขตการยิง (ท้ังซายและขวา) เพื่อกําหนดเขตการยิงของทาน ซึ่งจะปองกันอุบัติเหตุท่ี
อาจเกิดจากการสายปากลํากลองปนเขาหาท่ีมั่นฝายเดียวกัน ขนาดของกิ่งไมท่ีใชทําหลักเขตการยิงยาว
ประมาณ ๔๖ ซม. (๑๘ นิ้ว) 
 การตอกหลักเล็งทําใหทานสามารถยิงไปยังชองทางอันตรายไดในเวลากลางคืนหรือเมื่อทัศนวิสัยไมดี 
ใชงามไมยาวประมาณ ๓๐ ซม. (๑๒ นิ้ว) โดยปกไมงาม ๑ อันไวใกลขอบหลุมสําหรับวางพานทายปนและปก
งามไมอีก ๑, ๒ หรือ ๓ อัน (ตามจํานวนชองทางอันตราย) ขางหนาไมงามอันแรกเพื่อวางลํากลองปน การ
เปล่ียนทิศทางการยิงก็เพียงแตยกลํากลองปนไปวางไวท่ีไมงามอันอื่นในทิศทางท่ีตองการยิงโดยพานทายปนยัง
อยูในไมงามอันหลัง 
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หลักเล็งและหลักเขตการยิง 
 

 ขุดหลุมดักระเบิดจํานวน ๒ หลุม ในพื้นท่ีดานลางของหลุมบุคคล (ดานขาง ๆ ละหลุม) ถาขาศึก
ขวางระเบิดเขาไปในหลุมพยายามเข่ียหรือโยนระเบิดเขาไปในหลุมดักระเบิด ซึ่งจะชวยลดแรงระเบิดสวน
สะเก็ตระเบิดท่ีเหลือจะระเบิดข้ึนมาตรง ๆ จากหลุมบุคคล 
 การขุดหลุมดักระเบิด 
 - ขุดใหกวางประมาณ ๑ หนาพล่ัวสนาม 
 - ความลึกอยางนอยเทากับความยาวของพล่ัวสนาม 
 - ความยาวเทากับความกวางของหลุมบุคคล 
 สําหรับทางน้ําไหลทําพื้นใหเปนลาดลงไปยังหลุมดักระเบิดซึ่งจะทําใหลูกระเบิดกล้ิงลงหลุมไดโดยงาย 
 
 

 
 

พื้นลาดลงไปดานขางท้ังสอง 

หลุมดักระเบิดท้ังสองขาง 
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หลุมดักระเบิด 
 สรางท่ีกําบังเหนือศีรษะเพื่อปองกันสะเก็ดระเบิดแตกอากาศ สรางส่ิงกําบังเหนือศีรษะตรงกลางหลุม
หรือถัดไปขางใดขางหนึ่งของหลุมบุคคล 
 

 
 

สิ่งกําบังเหนือศีรษะ 
 
 

 
 

เสาหมอบดานหนา 
 

 ถาการสรางท่ีกําบังเหนือศีรษะบริเวณกึ่งกลางหลุม ตองทําใหการตรวจการณไดยาก ควรใชทอนไม
เสนผาศูนยกลาง ขนาด ๑๐ – ๑๕ ซม. (๔ – ๖ นิ้ว) วางดานบน (ขอบหลุม) ไปตามความยาวของหลุมท้ัง
ดานหนาและดานหลัง แลวใชทอนไมขนาด ๑๐ – ๑๕ ซม. วางพาดระหวางทอนไมชุดแรก 
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การสรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะก่ึงกลางหลุม 
 
 จากนั้นใชผายางหรือปอนโจวางคุลมขางบนเพื่อปองกันน้ําท่ีจะหยดลงหลุม 
 

 
 

การปองกันน้ําร่ัวซึม 
 
 เสร็จแลวใชดินท่ีขุดข้ึนมาคลุมทับอีกช้ันหนึ่ง ใหหนา ๑๕ – ๒๐ ซม. ( ๖ – ๘ นิ้ว) แลวทําการพราง
ใหหลุมบุคคลกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศมากท่ีสุด 
 

 
 

การพรางสิ่งกําลังเหนือศีรษะ 
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 แตถาสรางส่ิงกําบังเหนือศีรษะดานกึ่งกลางหลุมจะทําใหขาศึกตรวจพบไดงาย ควรสรางแบบส่ิงกําบัง
เหนือศีรษะอยูดานขางท้ัง ๒ ขางของหลุมบุคคล  ซึ่งวิธีนี้ท้ังทานและบัดด้ีของทานจะมีท่ีกําบังเหนือศีรษะ
ตนเอง แตขอเสียก็คือไมสามารถตรวจการณหรือยิงไดขณะอยูในท่ีกําบัง  เมื่อสรางหลุมบุคคลโดยมีส่ิงกําบังอยู
ทางดานขาง ควรขุดหลุมดักระเบิดเพียงหลุมเดียวท่ีกึ่งกลางพื้นลางดานหลังติดกับผนังดานหลัง ทําใหพื้นเปน 
SLOPE ลาดลงหาหลุมดักระเบิด 
 

 
 

สิ่งกําบังเหนือศีรษะทางดานขาง 
 
 การขุดหลุมเพื่อสรางส่ิงกําบังเหนือศีรษะทางดานขาง 
 - ขุดลึก ๓๐ ซม. (๑๒ นิ้ว) 
 - ความยาวของหลุมขุดเลยจากขอบหลุมดานหนาและหลัง ๔๕ ซม. (๑๘ นิ้ว) 
 - ความกวางประมาณ ๑ เมตร (๓ ฟุต) เก็บหนาดินท่ีมีตนหญาข้ึนไวเพื่อพรางหลุม 
 

 
 

ขุดดินเพื่อสรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะทางดานขาง 
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 ข้ันตอไปวางทอนไมเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑๐ – ๑๕ ซม. (๔ – ๖ นิ้ว) ตามยาวของหลุมท่ีขุด 
แลวใชวัสดุกันน้ํา เชน ปอนโจ, กลอง ซี-เรช่ัน คลุมบนทอนไมเพื่อปองกันน้ํารั่วซึมลงไปในหลุม 
 

 
 

เสาหมอน 
 

 เสร็จแลวใชดินคลุมทับบนวัสดุกันน้ําอีกช้ันหนึ่ง หนา ๑๕ – ๒๐ ซม. (๖ – ๘ นิ้ว) แลวใชหนาดินท่ีมี
หญาวางทับอีกช้ันหนึ่งทําการพรางใหกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบ 
 

 
 

การพรางดวยหนาดิน 
 

 หลังจากยืนลงไปในหลุมบุคคลเพื่อขุดดินขางใตส่ิงกําบังท่ีเราสรางข้ึนท้ังดานขางซายและดานขางขวา 
เพื่อเปนท่ีกําบังและเก็บยุทโธปกรณประจํากาย 
 

 
 

ชองเก็บสัมภาระ 
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 สําหรับพื้นท่ีท่ีเปนทรายหรือดินรวนผนังดานขางของหลุมตองสรางเครื่องคํ้ายันผนังเพื่อปองกันการ
พังทลาย โดยใชวัตดุท่ีมีอยูขัดกันเปนรูปตาขาย และยึดดวยสมอบกดานบนของหลุมแลวกลบซอนพรางใหดี 
เพื่อปองกันการสับสนกับเขตการยิงและไมงามกําหนดทิศทางการยิง 
 

 
 

การกันพังทลาย 
 

การสรางหลุมบุคคลเด่ียว 
 บางสถานการณจําเปนตองสรางหลุมบุคคลเด่ียว ซึ่งวิธีการสรางนั้นเชนเดียวกับหลุมบุคคลคู ยกเวน
ขนาดซึ่งเหมาะสําหรับทหารและยุทโธปกรณประจํากายคนเดียว 
 

 
 

หลุมบุคคลเด่ียว 
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การสรางท่ีม่ันต้ังยิงสําหรับปนกล 
 ถาทานประจําอยูในชุดยิงปนกล การสรางท่ีมั่นต้ังยิงจะตองสามารถต้ังยิงปนกลได แตกอนท่ีจะลง 
มือสราง ผบ.หมู ตอง 
 - กําหนดท่ีต้ังยิงปนกล 
 - กําหนดเขตการยิงหลักและเขตการยิงรอง 
 - กําหนดทิศทางยิงหลัก (PDF) หรือแนวยิงปองกันข้ันสุดทาย (FPL) 
หมายเหตุ 
 - FPL คือ แนวท่ีปนสามารถยิงกวาดขามพื้นท่ีขางหนาโดยความสูงของแนววิถีกระสุนไมเกิน ๑ เมตร 
จากพื้นดิน 
 - PDF คือ ทิศทางท่ีปนตองต้ังเล็งยิงเมื่อยังไมไดยิงไปยังเปาหมายในสวนอื่น ๆ ของเขตการยิง 
 - ในกรณีท่ีภูมิประเทศทําใหไมสามารถกําหนด FPL ได ตองกําหนด PDF 
 - ปนกลท่ีสมทบหมวดหนุนจะถูกกําหนด PDF อยางเดียว 
 ส่ิงแรกท่ีตองทําการการขุดท่ีมั่นต้ังยิงปนกลคือ กําหนดท่ีต้ังขาหยั่งโดยทําเครื่องหมายบนพื้นดินแลว
ทําเครื่องหมายเขตการยิงและหลักเขต จากนั้นขีดแนวของหลุมและส่ิงกําบังขางหนาบนพื้นดิน 
 

 
 

วางรูปแบบ 
 

 สําหรับพื้นท่ีต้ังยิงปนกล M60 ตองทําพื้นต้ังขาหยั่ง (TRIPOD) ขางหนึ่งของหลุม เพื่อใชยิงในเขตการ
ยิงหลัก และทําพื้นวางขาทราย (BIPOD) อีกขางหนึ่งของหลุม เพื่อใชยิงในเขตการยิงรอง 
 

 
 

ท่ีม่ันต้ังยิงซ่ึงมีพื้นท่ีต้ังยิง 
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 พื้นต้ังขาหยั่งปนกลจะทําใหลดความเดนชัดในการตรวจการณของขาศึก และจะทําใหลดความสูง
ของท่ีกําบังดานหนาไดตามท่ีตองการ แตตองสรางใหสูงพอท่ีจะยิงครอบคลุมเขตการยิงได 
 ในบางกรณีอาจตองใชกระสอบทรายวางบนพื้นท่ีต้ังยิงหรือวางใตขาหยั่ง เพื่อไมใหเคล่ือนไหวขณะ
ทําการยิง 
 

 
 

ตําแหนงของหลุมดักลูกระเบิด 
 

 หลังจากไดสรางพื้นท่ีต้ังยิงปนกลแลว ก็ทําแผนจดระยะยิงถึงจะชุดหลุมบุคคลการขุดหลุมบุคคล
สําหรับท่ีมั่นต้ังยิงปนกล จะขุดเปนรูปตัว T หัวกลับ  อยางไรก็ตามหัวตัว T จะยาวกวาปกติขุดใหลึกพอท่ีจะ
ปองกันชุดยิงปนกลจากการยิงของขาศึกได แตพลยิงสามารถยิงปนกลได (โดยปกติลึกประมาณความสูงถึงใตรักแร) 
แลวใชดินท่ีชุดข้ึนมาเพื่อทําส่ิงกําบังทางดานหนาดานหลังและทางดานปก ตองสรางส่ิงกําบังดานหนาเปน
อันดับแรก เมื่อไดความหนาและสูงตามตองการ แลวจึงใชดินท่ีเหลือสรางส่ิงกําบังดานหลังและดานปก 
 ขุดหลุมดักระเบิด จํานวน ๓ หลุม ทางดานริมท้ัง ๓ ดาน ของรูปตัว T ขุดลักษณะเชนเดียวกันกับ
หลุมบุคคลคู แลวสรางท่ีกําบังเหนือศีรษะเชนเดียวกันกับหลุมบุคคลคู 
 

 
 

ท่ีม่ันต้ังยิงปนกลมีสิ่งกําบังเหนือศีรษะ 
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 เมื่อกําหนดเขตการยิงใหกับ ปก.M60 เพียงเขตการยิงเดียวก็ขุดใหเพียงพื้นต้ังยิงเดียวดานเขตการยิง 
 

 
 

เม่ือไมมีเขตการยิงรอง 
 

 เมื่อชุดยิงปนกลมีพลหระจําปน ๓ คน คนท่ี ๓ ซึ่งเปนพลกระสุน ขุดหลุมบุคคลเด่ียว  ปกติแลวท่ีม่ัน
ของพลกระสุนจะอยูดานเดียวกับปนกลท่ีไดรับมอบ FPL หรือ PDF จากท่ีมั่นนั้น เขาสามารถตรวจการณและ
ยิงไปยังเขตการยิงสํารองของปนกลได  ท่ีมั่นของพลกระสุนจะเช่ือมตอกับท่ีมั่นต้ังยิงปนกล โดยขุดคูติดตอซึ่ง
พลกระสุนสามารถลําเลียงกระสุนสับเปล่ียนพลยิงและผูชวยพลยิงได 
 

 
 

หลุมพลกระสุน 
 

 สําหรับท่ีมั่นต้ังยิงของ ปก.ขนาด .๕๐ ขุดเพียงพื้นต้ังยิงเด่ียว โดยใหอยูตํ่ากวาระดับพื้นดิน ขุด
เชนเดียวกับท่ีต้ังยิง ปก.M60 เพียงแตลึกกวา เนื่องจากขณะยิง ปก.อาจจะเคล่ือนท่ีหรือส่ันสะเทือนมาก ควรใช
กระสอบทรายวางท่ีพื้นต้ังยิงหรือรองใตขาหยั่ง ปก. เชนเดียวกันผนังของหลุม ปก.อาจจะตองสรางโครงปองกัน
พังทลาย 
 ภายหลังจากขุดสรางพื้นต้ังยิงแลวจึงจัดทําแผนจดระยะยิงแลวจึงขุดหลุม ควรจะขุดหลุมเปนรูปตัว L 
โดยพื้นต้ังยิง ปก.อยูตรงกลางของรูปตัว L ขุดหลุมใหลึกพอท่ีจะปองกันพลประจําปนจากการยิงของขาศึก และ
ยังคงสามารถเล็งยิงปนอยางไดผล (ปกติลึกประมาณรักแร) ใชดินท่ีขุดข้ึนมาสรางส่ิงกําบังทางดานหนา, ทางปก
และดานหลัง สรางส่ิงกําบังดานหนากอน เมื่อสรางเสร็จแลวจึงใชดินท่ีเหลือสรางส่ิงกําบังทางปกและดานหลัง 
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หลุมบุคคลคูดัดแปลง 
 

 เสร็จแลวขุดหลุมดักระเบิดท้ังสองดานของปลายรูปตัว L และสรางส่ิงกําบังเหนือศีรษะเชนเดียวกับ
หลุมบุคคลคู 
 

 
 

หลุมบุคคลคูดัดแปลงมีสิ่งกําบังเหนือศีรษะอยูดานขางขวา - ซาย 
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ท่ีม่ันต้ังยิงของอาวุธจรวดตอสูรถถังดรากอน 
 ดรากอนสามารถท่ีจะทําการต้ังยิงท้ังจากหลุมบุคคลเด่ียวและหลุมบุคคลคู อยางไรก็ตามอาจจะตอง
ปรับปรุงหลุมใหเหมาะกับการยิงดรากอน แผนจดระยะยิงดรากอนจะตองเตรียมกอนท่ีจะขุดหลุมความกวาง
ของหลุมเมื่อต้ังยิงแลว ปากลํากลองของดรากอนจะตองพนจากขอบหลุมดานหนาประมาณ ๑๕ ซม. (๖ นิ้ว) 
สวนทายลํากลองก็ตองอยูพนขอบดานหลังของหลุมเพื่อปองกันแรงระเบิดทายจรวด 
 

 
 

ท่ีม่ันต้ังยิงดรากอน 
 

 ขุดหลุมทางดานท่ีจะต้ังยิงดรากอนลึกประมาณเอว ซึ่งจะทําใหพลยิงสามารถเคล่ือนท่ีไดขณะทําการ
เล็งติดตามเปา สวนอีกดานหนึ่งของหลุมขุดใหลึกประมาณรักแร แลวขุดหลุมสําหรับวางขาหยั่งดรากอน
ดานหนาของหลุมแลวสรางส่ิงกําบังดานหนาใหสูงพอท่ีจะปองกันตนเองได และอยาลืมเรื่องแรงระเบิดทายตรวจ 
 สรางส่ิงกําบังเหนือศีรษะทางดานปกของท่ีมั่นและตองสรางใหใหญพอสําหรับตัวทานยุทโธปกรณ
และดรากอน โดยปกติแลวท่ีต้ังยิงของดรากอนจะไมสรางส่ิงกําบังเหนือศีรษะตรงกึ่งกลางหลุม เนื่องจากส่ิง
กําบังจะตองสรางใหสูงจะทําใหขาศึกตรวจการณเห็นไดงาย 
 

 
 

การยิงดรากอนจากท่ีม่ันต้ังยิง 
 

 ตองเคลียรพื้นท่ีดานหลังเพื่อปองกันอันตรายจากแรงระเบิดทายจรวดกอนท่ีจะยิง ซึ่งอาจจะมีทหาร
ฝายเดียวกันอยู กําแพง, ตนไมใหญหรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งอาจจะทําใหแรงระเบิดทายจรวดสะทอนกลับได 
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ท่ีต้ังยิงอาวุธตอสูรถถังขนาดเบา (M72  A2) 
 การสรางเพียงแตคํานึงถึงพื้นท่ีดานหลังตองเคลียรจากแรงระเบิดทายอาวุธ 
 

 
 

การยิงอาวุธตอสูรถถังขนาดเบาจากท่ีม่ันต้ังยิง 
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คูติดตอ 
 เมื่อมีเวลาควรจะขุดคูติดตอระหวางหลุมบุคคลและท่ีมั่นต้ังยิงซึ่งคูติดตอจะเปนชองทางสําหรับ
เคล่ือนท่ีท่ีใหการกําบังระหวางท่ีมั่น ความลึกข้ึนอยูกับเวลาและเครื่องมือท่ีมีอยู ถาไมใชเครื่องมือทหารชางการ
ขุดคูติดตอซึ่งลึกประมาณ ๓ ฟุต กวางประมาณ ๒ฟุต สามารถขุดไดโดยใชอุปกรณประจํากาย รูปรางของคู
ติดตอควรขุดเปนรูปซิกแซก จะทําใหขาศึกไมสามารถยิงลงมาตามความยาวของคูได และถามีการระเบิดใน
อากาศ ถาทหารอยูในคูซิกแซกก็จะทําใหลดอันตรายลงได 
 

 
 

ภาพคูติดตอ 
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ชองเก็บสัมภาระ 
 ท่ีมั่นหรือหลุมบุคคลควรจะมีพื้นท่ีสําหรับเก็บยุทโธปกรณและอมภัณฑเมื่อท่ีมั่นสรางท่ีกําบังเหนือ
ศีรษะ กึ่งกลางของท่ีมั่น ชุดชองเก็บสัมภาระกนหลุมของผนังกําแพงดานหลังขนาดของชองเก็บสัมภาระข้ึนอยู
กับจํานวนสัมภาระและอมภัณฑ 
 

 
 

สิ่งกําบังเหนือศีรษะก่ึงกลางหลุม 
 

 เมื่อท่ีมั่นสรางส่ิงกําบังเหนือศีรษะอยูทางดานขาง สามารถใชพื้นท่ีใตส่ิงกําบัง สําหรับเก็บยุทโธปกรณ
และอมภัณฑได 
 

 
 

สิ่งกําบังเหนือศีรษะอยูทางดานขาง 
 

 ถาพื้นท่ีหรือชองเก็บของใหญพอก็สามารถพักผอนนอนหลับภายใตส่ิงกําบังนั้นได 
 

----------------------------- 
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บทท่ี ๓ 
การเคลื่อนท่ี 

กลาวโดยท่ัวไป โดยปกติแลวในการรบทหารจะใชเวลาในการเคล่ือนท่ีมากกวาในการรบ ทานตองใชเทคนิคใน
การเคล่ือนท่ีเพื่อหลีกเล่ียงการปะทะกับขาศึกเมื่อทานไมไดเตรียมตัวสําหรับการปะทะ 
 หลักพื้นฐานของการเคล่ือนท่ีท่ีทหารทุกคนตองเรียนรูและฝกจะเปนสัญชาติญาณ 
เทคนิคตาง ๆ ในการเคลื่อนท่ี ขีดความสามารถของหนวยในการเคล่ือนท่ีข้ึนอยูกับความชํานาญของทหาร  
ทุก ๆ คน เทคนิคตอไปนี้สามารถนํามาใชไดเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจพบหรือไดยินจากขาศึก 
 - พรางตัวและยุทโธปกรณของทาน 
 - ปายแสดงช่ือซึ่งแขวนอยูท่ีคอจํานวน ๒ อัน จะตองใชเทปพันเพื่อไมใหกระทบกันและเล่ือนไปมา 
ช้ินสวนของอาวุธและยุทโธปกรณประจํากายท่ีจะทําใหเกิดเสียง ตองใชเทปพันเชนเดียวกัน แตตองระวังอยาให
กีดขวางการทํางานของอาวุธ ทดสอบโดยกระโดดข้ึนลงเพื่อฟงเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวแกไข 
 - สวมเครื่องแตงกายดวยผาออนนุมและพอดีกับรางกาย 
 - ยุทโธปกรณท่ีไมจําเปนไมตองนําไป การเคล่ือนท่ีจากท่ีกําบังหนึ่งไปยังอีกท่ีกําบังหนึ่ง ใชเวลาไม
ควรเกิน ๓ - ๕ วินาที 
 - หยุดตรวจการณและฟงเสียงกอนท่ีจะเคล่ือนท่ีมองหาท่ีมั่นใหมกอนเคล่ือนท่ีจากท่ีมั่นเดิม 
 - ใชเสนทางท่ีมีการกําบังและซอนพรางในการเคล่ือนท่ี 
 - เปล่ียนทิศทางเล็กนอยเปนชวง ๆ เมื่อเคล่ือนท่ีผานทุงหญาสูง 
 - หยุด, ตรวจการณและฟงเมื่อนกหรือสัตวแตกต่ืน (ขาศึกอาจอยูในบริเวณนั้น) 
 - ใชเสียงการสูรบ เชน เสียงปนหรืออาวุธอื่น ๆ เพื่อพรางเสียงในการเคล่ือนท่ี 
 - ขามถนนและเสนทางบริเวณท่ีมีการกําบังและซอนพรางดี เชน ทางโคง, สะพาน, รองน้ํา, พื้นตํ่า 
 - หลีกเล่ียงบริเวณลาดชันท่ีพื้นท่ีเปนดินรวนหรือหินกรวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการตาง ๆ ในการเคลื่อนท่ี นอกจากการเดินแลวอาจเคล่ือนท่ีดวยวิธีการตาง ๆ เชน คลานคืบ, คลานศอก 
หรือการโผ 
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การเคลื่อนท่ี 
 การเคล่ือนท่ีดวยการคลานคืบจะทําใหเกิดภาพเงาตํ่าท่ีสุด ใชเคล่ือนท่ีในพื้นท่ี ๆ มีการซอนพราง
นอยและการยิงและการตรวจการณจากขาศึกทําใหทานไมสามารถลุกข้ึนได ทําตัวใหตํ่าติดพื้นดินมากท่ีสุด ใช
มือขางท่ียิงปนจับสายสะพายตรงหูกระวินบนปลอยใหครอบปนสวนบนวางอยูบนแขนโดยใหปลายลํากลองปน
พนจากพื้นดิน ปลอยใหพานทายปนลากไปตามพื้นดิน 
 เมื่อตองการเคล่ือนท่ี เหยียดแขนไปขางหนา และชักขาดานท่ีมือถือปนไปขางหนา แลวใชท้ังแขน
และขาดึงและดันไปขางหนาจนถึงท่ีมั่นท่ีคาดหมายไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การคลานศอกจะทําใหสามารถเคล่ือนท่ีไดรวดเร็วกวาการคลานคืบแตยังคงเกิดภาพเงาตํ่า จะใชการ
คลานศอกเมื่อมีการซอนพรางท่ีดี  ภายใตการยิงของขาศึกไมสามารถลุกข้ึนได การคลานศอกลําตัวจะยกสูง
จากพื้นดิน โดยใชแขนทอนลางโดยท่ีขายังคงอยูติดพื้นดินวางปนไวระหวางแขนทอนลางท้ังสอง รักษาปากลํา
กลองปนใหอยูพนพื้นดิน 
 ในการเคล่ือนท่ีไปขางหนาใชศอกและเขาเคล่ือนท่ีสลับกัน, ศอกขวาเขาซาย, ศอกซายเขาขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเคล่ือนท่ีดวยวิธีการโผเปนวิธีการเคล่ือนท่ีจากท่ีมั่นหนึ่งไปยังอีกท่ีมั่นหนึ่งเร็วท่ีสุด การโผแตละ
ชวงใชเวลา ๓ ถึง ๕ วินาที โดยโผแตละชวงในระยะส้ัน ๆ เพื่อไมใหขาศึกเล็งยิงได  แตท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับภูมิ
ประเทศถาเปนท่ีโลงแจงก็อาจจะใชเวลามากข้ึน ถาเปนไปไดควรหมอบลงกับพื้นท่ีกําบัง  กอนท่ีจะเคล่ือนท่ี
ตองกําหนดท่ีมั่นขางหนาท่ีกําบังและซอนพรางและเลือกเสนทางเคล่ือนท่ี ๆ ดีท่ีสุด 
 การเคล่ือนท่ีเริ่มจากทานอนคว่ําตามลําดับดังนี้ 
 - เงยหนาข้ึนชา ๆ เพื่อมองดูท่ีมั่นและเสนทางท่ีจะใช 
 - คว่ําหนาลงชา ๆ 
 - ดึงแขนเขาหาตัว 
 - ชักขาขวามาขางหนา 
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 - ยกตัวข้ึนโดยดันแขนใหตรง 
 - ลุกข้ึนอยางรวดเร็ว 
 - เคล่ือนท่ีไปยังท่ีมั่นขางหนา 
 เมื่อพรอมท่ีจะหยุดการเคล่ือนท่ีในการโผปฏิบัติดังนี้ 
 - หยุดอยูกับท่ีโดยการวางเทาท้ังสองขางในลักษณะท่ีมั่นคง 
 - งอเขาท้ังสองขางวางเขาท้ังสองขางลงกับพื้นขณะเดียวกันเล่ือนมือขวามาจับพานทายปน 
 - ลมไปขางหนาโดยใชพานทายปนยันพื้น 
 - กลับไปอยูในลักษณะทานอนยิง 
 ถาทานยิงจากท่ีมั่นเดียวตลอดเวลาขาศึกจะรูท่ีอยูของทานและจะรอจนทานลุกข้ึนจากท่ีกําบังและ
เล็งยิง  ดังนั้นกอนท่ีจะเคล่ือนท่ีดวยการโผไปขางหนา ควรจะกล้ิงหรือคลานเปนระยะส้ัน ๆ จากท่ีมั่นแลวจึงลุก
ข้ึนอาจจะทําใหขาศึกเล็งยิงผิด 
 เมื่อเสนทางท่ีตองเคล่ือนท่ีไปท่ีมั่นใหมเปนพื้นท่ีโลงแจงใหเคล่ือนท่ีโดยการวิ่งซิกแซกถาจําเปนหมอบ
ลงกับพื้นกล้ิงทางซายหรือขวาแลวโผอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเคลื่อนท่ีเขาหาโดยการลักลอบ การเคล่ือนท่ีโดยการลักลอบ คือการเคล่ือนท่ีอยางชา ๆ เงียบและระมัดระวัง
ซึ่งตองใชความอดทนสูงมาก 
 การเคล่ือนท่ีดวยการลักลอบใชเทคนิคตอไปนี้ 
 - ถือปนดวยทาเฉียงอาวุธพรอมใช 
 - รักษาน้ําหนักตัวใหลงบนเทาอยางมั่นคงบนพื้นดินขณะกาวเดิน 
 - ยกขาขางท่ีเคล่ือนท่ีใหสูงพนจากพุมไม, ใบหญา 
 - คอย ๆ วางปลายเทาขางท่ีเคล่ือนท่ีโดยใหน้ําหนักตัวอยูท่ีขาหลัง 
 - คอย ๆ วางสนเทาขางท่ีเคล่ือนท่ีลงเมื่อวางปลายเทาในท่ีมั่นคงแลว 
 - ยายน้ําหนักตัวและสมดุลของรางกายลงบนเทาหนากอนเคล่ือนเทาหลัง 
 - กาวส้ัน ๆ เพื่อรักษาสมดุลรางกาย 
 เวลากลางคืนและเมื่อกําลังเคล่ือนท่ีผานพื้นท่ีรกทึบ หลีกเล่ียงการทําเสียงดัง ถือปนดวยมือขางเดียว
อีกมือหนึ่งยื่นไปขางหนาเพื่อคลําส่ิงกีดขวาง 
 เมื่อจะหมอบใหใชเทคนิคตอไปนี้ 
 - ถือปนดวยมือเดียวและคอย ๆ ลดตัวลงอยางชา ๆ 
 - ใชมืออีกขางหนึ่งเพื่อคลําหาลวดสะดุด, ทุนระเบิดและส่ิงอันตรายอื่น ๆ 
 - วางเขาลงทีละขาง จนน้ําหนักตัวอยูบนเขาท้ังสองขางและมือขางท่ีไมไดถือปน 
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 - ถายน้ําหนักตัวมายังมือขางท่ีไมไดถือปนและเขาขางตรงขาม 
 - ยกขาอีกขางหนึ่งข้ึนเหยียดไปขางหลังและวางลงกับพื้น 
 - เหยียดขาอีกขางหนึ่งในลักษณะเดียวกัน 
 - กล้ิงใหอยูในลักษณะทานอนยิง 
 ใชเทคนิคตอไปนี้เมื่อตองการใชทาคลาน 
 - คลานดวยมือและเขา ถือปนดวยมือขางท่ีใชยิง ใชมืออีกขางหนึ่งคลําพื้นท่ีท่ีตองการวางมือและเขา 
 - เล่ือนเขาและมือวางบนพื้นท่ีนั้นดวยความระมัดระวัง 
การปฏิบัติฉับพลันขณะกําลังเคลื่อนท่ี ใชเมื่อขาศึกใชการยิงจําลองและพลุสองสวาง 
การปฏิบัติเม่ือขาศึกใชการเล็งยิงจําลอง ถาขาศึกยิงดวยอาวุธเล็งจําลองขณะทานกําลังเคล่ือนท่ีใหดูท่ี ผบ.หนวย 
และคอยรับคําส่ังอาจจะส่ังใหทานรีบเคล่ือนท่ีออกจากตําบลกระสุนตกไปในทิศทางท่ีกําหนด หรือใหตามเขาไป ถา
ทานมองไมเห็น ผบ.หนวย ใหตามคนอื่น ๆ ท่ีทานมองเห็นถาทานไมเห็นใครเลยก็ใหวิ่งออกไปในทิศทางท่ีพนจาก
การยิงของขาศึก 
 เปนการยากในการท่ีจะเคล่ือนท่ีในภูมิประเทศท่ียากลําบาก, รกทึบไดอยางรวดเร็ว แตก็สามารถใช
ลักษณะภูมิประเทศเชนนี้ในเรื่องการกําบัง และรอจนกวาพลุสองสวางจะดับลงจึงเคล่ือนท่ีออกจากพื้นท่ีนั้น
อยางรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่ิงตาม ผบ.หนวย ออกจากตําบลกระสุนตก 
 

การปฏิบัติเม่ือขาศึกใชพลุสองสวางบนพื้นดิน ขาศึกจะใชพลุสองสวางในการเตือนภัยบนพื้นดินโดยใชลวด
สะดุดในพื้นท่ี ๆ คาดวาฝายตรงขามจะเขามาซึ่งฝายขาศึกสามารถท่ีจะเฝาดูได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติเม่ือพลุสองสวางบนพื้นดิน 
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 ถาทานอยูในพื้นท่ี ๆ เกิดการสองสวางจากพลุบนพื้นดินเคล่ือนท่ีออกจากพื้นท่ีนั้นโดยรวดเร็วเพราะ
ขาศึกพรอมท่ีจะยิงเขาไปในพื้นท่ีนั้นไดทันทีท่ีมีการสองสวางเกิดข้ึนขณะท่ีเคล่ือนท่ีออกจากพื้นท่ีมองหาคน  
อื่น ๆ ภายในหมูเพื่อท่ีจะสามารถรวมกันเพื่อปฏิบัติภารกิจตอไปได 
การปฏิบัติเม่ือเกิดการสองสวางบนอากาศ ขาศึกจะใชการยิงสองสวางบนอากาศในพื้นท่ีสําคัญท่ีไดมีการ
เตรียมการไวแลว อาจจะยิงจาก ค., ปนใหญ, เครื่องยิงลูกระเบิดหรือท้ิงจากเครื่องบิน 
 ถาทานไดยินเสียงพลุสองสวางถูกยิงข้ึนบนทองฟา ขณะกําลังเคล่ือนท่ีหมอบลงกับพื้น (ถาเปนไปได
ใหอยูหลังส่ิงกําบัง) ขณะท่ีพลุสองสวางกําลังวิ่งข้ึนบนฟากอนท่ีจะระเบิดและเกิดแสงสองสวาง 
 ถากําลังเคล่ือนท่ีอยูในพื้นท่ี ๆ สามารถทําใหกลมกลืนกับฉากหลัง (เชนอยูในปา) เมื่อเกิดการสอง
สวางบนอากาศใหหยุดอยูกับท่ีนิ่ง ๆ จนกวาพลุสองสวางจะดับลง 
 ถาทานอยูทามกลางสองสวางขณะอยูในพื้นท่ีโลงแจวใหรีบหมอบหรือนอนลงกับพื้น 
 ถาทานกําลังขามส่ิงกีดขวาง เชน รั้วลาดหนาม หรือกําแพงและเกิดการสองสวางข้ึน ใหรีบหมอบ
หรือทําตัวใหตํ่าท่ีสุดจนกวาแสงจะดับ แสงท่ีเกิดข้ึนนั้นทันทีทันใดจากพลุสองสวางอาจจะทําใหท้ังตาของทาน
และขาศึกพราไปช่ัวขณะ  ฉะนั้นเพื่อปองกันควรหลับตาเสียงขางหนึ่งเมื่อแสงดับลงก็ยังไมเสียความสามารถใน
การมองเห็นเวลากลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติเม่ือพลุสองสวางบนอากาศ 
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การเคลื่อนท่ีเปนชุดหรือพวกยิง ปกติการเคล่ือนท่ีของพวกยิงจะใชรูปขบวนรูปล่ิม  โดยทหารแตละคนในพวก
ยิงจะอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับชนิดของอาวุธที่ตนนําพาไป แตก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดแลวแต
สถานการณระยะปกติระหวางทหารแตละคนเทากับ ๑๐ เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พวกยิงรูปลิ่ม 
(ในภาพเปนรูปขบวนของ ทบ.สหรัฐ ฯ จะดัดแปลงจากนี้โดยอนุโลม ซ่ึงใชหลักการเดียวกัน) 

 
 ทานอาจจะตองเปล่ียนรูปขบวนเม่ือเคล่ือนท่ีผานภูมิประเทศบังคับหรือรกทึบเปนรูปขบวนแถวตอน
เรียงหนึ่ง จนกวาจะผานพนพื้นท่ีนั้น จึงขยายระยะออกไปเปนรูปขบวนรูปล่ิมเหมือนเดิมโดยไมตองรอคําส่ัง
เพียงแตตองรักษาระยะใหสามารถเห็นทหารคนอื่น ๆ ในรูปขบวนและเห็น ผบ.หมู หรือนายพวกยิงดวย 
 นายพวกยิงหรือ ผบ.หมู จะตองนําโดยการทําเปนตัวอยาง เชน ตามขาพเจามา และทําตามขาพเจา 
เชน เม่ือ ผบ.หมู เคล่ือนท่ีไปทางซายก็ตองไปทางซาย เคล่ือนท่ีไปทางขวาก็ตองไปทางขวา ผบ.หมอบลงกับพื้น
ทานก็ตองหมอบลงกับพื้น 
 เมื่อทัศนวิสัยจํากัด การควบคุมระหวางการเคล่ือนท่ีอาจจะยากข้ึน การใชแถบเทปสะทองแสดง
ขนาดกวาง ๑ นิ้ว จํานวน ๒ แผน เย็บติดขางหลังหมวกเหล็กเปนแนวนอนซอนกัน ระยะหางระหวางแถบเทป
เทากับ ๑ นิ้ว จะชวยใหพิสูจนฝายเวลากลางคืนไดงายข้ึน 
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 การใชเครื่องหมายพิสูจนฝายเวลากลางคืน สําหรับการลาดตระเวนท่ีใชหมวกกระบังออนใชแถบสะ
ทองแสงขนาด ๑ นิ้ว คูณ ๑ นิ้วครึ่ง เย็บติดดานหลังหมวกเปนแนวต้ัง ระยะหางระหวางแถบประมาณ ๑ นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยิงประกอบการเคลื่อนท่ี เมื่อหนวยปะทะกับขาศึก ปกติจะเริ่มดวยการยิงและเคล่ือนท่ีเขาหาขาศึก หรือ
บางครั้งหนวยอาจตองเคล่ือนท่ีออกหางขาศึก ซึ่งเทคนิคเหลานี้เรียกวา “การยิงประกอบการเคล่ือนท่ี” เปน
การปฏิบัติเพื่อเคล่ือนท่ีเขาประชิดและทําลายขาศึก หรือเคล่ือนท่ีออกจากขาศึกในกรณีตองการผละจากการ
ปะทะ 
 การยิงประกอบการเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน จะแบงเปนสวนยิงและสวนเคล่ือนท่ีอาจจะแบง
โดยใชทหารคนเดียวเปนบัดด้ี ๒ คน เปนพวกยิงหรือเปนหมู โดยไมคํานึงถึงขนาดของสวนตาง ๆ การปฏิบัติก็
ยังคงทําการยิงประกอบการเคล่ือนท่ี 
 สวนยิงคุมกันการเคล่ือนท่ีของสวนเคล่ือนท่ีโดยการยิงไปยังขาศึก ซึ่งจะทําใหขาศึกยิงโตตอบมายัง
สวนกําบังโดยไมสนใจสวนเคล่ือนท่ี สวนเคล่ือนท่ีไมเคล่ือนท่ีเขาประชิดขาศึกก็เคล่ือนท่ีไปยังท่ีมั่นท่ีดีกวา 
ท่ีสามารถยิงไปยังขาศึกได  สวนเคล่ือนท่ีไมควรเคล่ือนท่ีจนกวาสวนยิงเริ่มยิง 
 ข้ึนอยูกับระยะทางถึงท่ีมั่นขาศึกและส่ิงกําบังท่ีมีอยู สวนยิงและสวนเคล่ือนท่ีจะสับเปล่ียนหนาท่ีกัน
เพื่อใหเคล่ือนท่ีตอไปขางหนาได 
 กอนท่ีสวนเคล่ือนท่ีจะเคล่ือนท่ีพนจากระยะสนับสนุนของสวนยิง (ระยะท่ีสวนยิงสามารถยิง
สนับสนุนสวนเคล่ือนท่ีได) ควรจะเปนท่ีมั่นท่ีสามารถยิงไปยังขาศึกไดแลวสวนท่ีเคล่ือนท่ีก็จะเปนสวนยิง, สวน
ยิงก็จะเปนสวนเคล่ือนท่ี 
 ถาสวนของทานปะทะขาศึก ผบ.สวนหรือนายพวกยิงควรส่ังใหเคล่ือนท่ีหรือยิงเขาควรจะบอกวายิง
จากสวนไหนไปท่ีไหน หรือเคล่ือนท่ีไปท่ีไหน การเคล่ือนท่ีใชการคลานคืบ, คลานศอกหรือการโผ 
การเคลื่อนท่ีไปกับรถถัง บางครั้งจําเปนตองเคล่ือนท่ีไปกับรถถัง ถาจะใหเร็วเทากับรถถังก็ควรจะข้ึนไปกับ
รถถัง แตการข้ึนไปอยูบนรถถังนั้นทําใหขาศึกเล็งยิงทานดวยอาวุธใด ๆ ก็ไดนอกจากนั้นยังลดความคลองตัว
ของรถถังและการหันปอมปนรถถังดวย  ถามีการปะทะกบัขาศึกทานตองรีบลงจากรถถังทันทีทันใด 
 การข้ึนไปกับรถถังนั้นตองไดรับอนุญาตจาก ผบ.รถถัง และข้ึนทางขวาดานหนาของรถถังหามข้ึนทาง
ดานซายเนื่องจากเปนท่ีติดต้ังปนกลรวมแกน  เมื่อข้ึนไปแลวไปยืนทางดานทายรถถังหรือถาท่ีดานทายรถไมพอ
ก็อาจจะยืนทางดานขางปอมปนจับยึดใหแนน 

แถบสะทอนแสดงพิสูจนฝายเวลากลางคืน 
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 เมื่อข้ึนไปกับรถถังตองระมัดระวังกิ่งไมหรือรถถังอาจจะหลบส่ิงกีดขวางกระทันหันและตอง
ระมัดระวังขาศึกซึ่งรถถังอาจจะหันปอมปนทันทีทันใดเพื่อยิงไปยังขาศึก 
 การข้ึนไปกับรถถังนั้นคอนขางอันตรายจะใชวิธีการนี้ก็ตอเมื่อจําเปนตองเคล่ือนท่ีไปขางหนาอยาง
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทหารราบข้ึนรถถัง 
 

------------------------------------ 
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บทท่ี ๔ 
การตรวจการณ 

กลาวโดยท่ัวไป ในหวงระยะเวลาการปฏิบัติทุกรูปแบบทานจะตองคนหาขาศึกเพื่อใหรูการปฏิบัติของขาศึกซึ่ง
อาจจะตรวจการณจากท่ีตรวจการณ 
 ท่ีตรวจการณ คือจุดท่ีใชตรวจการณในเขตท่ีไดรับมอบและรายงานการปฏิบัติตาง ๆ ของขาศึกท้ังท่ี
เห็นและไดยิง 
วิธีตรวจการณ หัวขอตอไปนี้จะไดกลาวถึงเทคนิคการตรวจการณท้ังเวลากลางวันและกลางคืน 
การตรวจการณเวลากลางวัน ใชเทคนิคการกวาดสายตาเพื่อตรวจการณภูมิประเทศโดยปฏิบัติเปน ๒ ข้ันตอน 
 ข้ันตอนท่ี ๑ ตรวจการณอยางรวดเร็วท่ัวท้ังเขตสําหรับเปาหมายท่ีเดนชัด และเปาหมายท่ีมีสีผิด
ธรรมชาติ เปาหมายท่ีเปนรูปทรง หรือเคล่ือนท่ี ตรวจการณดูพื้นท่ีดานหนากอน แลวกวาดสายตาท่ัวท้ัง  พื้นท่ี
ระยะไกลสุดท่ีทานตองตรวจการณ  ถาเขตท่ีไดรับมอบกวางมากแบงและตรวจการณเปนเขตยอย ๆ ตาม
ข้ันตอนท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจการณตลอดท่ัวท้ังเขต 
 

 ข้ันตอนท่ี ๒ ตรวจการณจากเราออกไปเปนหวงทุก ๆ หวงระยะ ๕๐ เมตร จนสุดระยะทําเชนนี้จาก
ซายไปขวาและขวาไปซายสลับกันจนท่ัวพื้นท่ีท้ังเขต เมื่อตรวจพบจุดท่ีนาสงสัยก็ทําการตรวจการณอยาง
ละเอียดอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจการณเปนหวงระยะ ๕๐ เมตร 
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การตรวจการณเวลากลางคืน ในเวลากลางคืนใชเทคนิคการตรวจการณกลางคืนแบบใดแบบหนึ่งใน ๓ แบบ 
การปรับสายตาใหชินกับความมืด กอนอื่นตองปรับสายตาใหชินกับความมืดโดยอยูบริเวณท่ีมืดประมาณ ๓๐ 
นาที หรือบริเวณพื้น ท่ีท่ีมีแสงสีแดงประมาณ ๒๐ นาที  ตอดวยท่ีมืดอีกประมาณ ๑๐ นาที  วิธีนี้จะทําให
ประหยัดเวลา  ทานสามารถจะมีเวลาในการรับคําส่ังตรวจสอบอุปกรณหรือทํางานอื่น ๆ กอนท่ีจะเริ่มเคล่ือนท่ี
ไปในความมืด 
เทคนิคการมองออกนอกศูนยกลาง เมื่อตองการมองวัตถุหรือส่ิงตาง ๆ ในความมืดใหมองออกจากจุด
ศูนยกลางของวัตถุนั้นเล็กนอย แตจิตของเรามุงไปท่ีวัตถุนั้น  จะมองเห็นภาพไดชัดกวาการมองตรง ๆ 
เทคนิคการมองกวาดสายตา จิตมุงไปท่ีท่ีตองการมอง แตไมมองตรง ๆ คอย ๆ กวาดสายตาไปรอบ ๆ ส่ิงนั้น
ดวยวิธีหยุดครั้งละ ๒ - ๓ วินาที  เพื่อพิจารณาแลวจึงกวาดสายตาตอไป ทําเชนนี้จนครบรอบ 
สิ่งตาง ๆ ท่ีจะตองตรวจการณและฟงเสียง ในการคนหาขาศึกภายในเขตการตรวจการณ  ควรตรวจการณ
และฟง เพื่อคนหาสัญลักษณการ ปรากฏของขาศึก  อันไดแก 
 - เสียงตาง ๆ 
 - ฝุนหรือควันจากทอไอเสียยานพาหนะ 
 - การเคล่ือนท่ี 
 - ท่ีมั่นตาง ๆ 
 - รูปทรงมีขอบหรือภาพเงาดํา 
 - แสงและเงาสะทอน 
 - สีตาง ๆ ท่ีตัดกัน 
เสียงตาง ๆ ฟงเสียงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก เสียงกาวเดิน, เสียงกิ่งไมหัก, เสียงกรอบแกรบของใบไม, เสียงไอ, 
จาม, เสียงยานพาหนะหรือเครื่องมือตาง ๆ ซึ่งเปนการยากท่ีจะแยกออกจากเสียงอื่น ๆ ในสนามรบหรือเสียงสัตว 
 เสียงสามารถจะเตือนทานถึงทิศทางและท่ีมั่นของขาศึก ถึงจะไมรูอยางแนชัดวาขาศึกอยูท่ีไหนแตก็
จะทําใหทานสามารถหาท่ีอยูของขาศึกไดงายข้ึน 
ฝุนหรือควันจากทอไอเสียยานพาหนะ การเคล่ือนท่ีของหนวยทหารหรือยานพาหนะมักจะทําใหฝุนฟุง
กระจาย เชนเดียวกับควันท่ีเกิดจากทอไอเสียซึ่งสามารถตรวจการณเห็นไดระยะไกล 
การเคลื่อนท่ี มองหาการเคล่ือนท่ีภายในเขตตรวจการณของทานโดยใชเทคนิคการตรวจการณดวยสายตา 
ท่ีม่ันตาง ๆ คนหาท่ีมั่นขาศึกในภูมิประเทศท่ีเดนชัด เชน ส่ีแยก, ยอดเนิน, ส่ิงกอสรางท่ีอยูโดด ๆ และให 
ตรวจการณดูพื้นท่ีท่ีการกําบังและซอนพรางดวย เชน ในพุมไม, ชายปาและรองน้ํา 
รูปทรงมีขอบหรือภาพเงาดํา หรือตึกในการซอนพรางท้ังบุคคลและอาวุธยุทโธปกรณ  ฉะนั้นตองตรวจการณ
ในบริเวณ รมเงาดําเหลานี้ดวย 
 คนหารูปทรงมีขอบหรือภาพเงาดําของทหาร, ยุทโธปกรณ, ยานพาหนะหรือปน ขาศึกอาจจะใชเงาของตนไม 
แสงและเงาสะทอน ในความมือคนหาแหลงกําเนิดแสง เชน แสงจากบุหรี่, ไฟฉาย, ไฟรถหรือแสงจากไมขีดไฟ 
ในเวลากลางวันคนหาแสงสะทอนท่ีอาจเกิดจาก กระจกหนารถ, ไฟหนารถ, อุปกรณเครื่องครัว, นาฬิกาหรือ 
ผิวหนังท่ีไมไดพราง 
สีตาง ๆ ท่ีตัดกัน คนหาส่ิงตาง ๆ ท่ีอาจจะตัดกับฉากหลัง เชน สีของเครื่องแบบ, ยุทโธปกรณและผิวหนัง เชน 
เส้ือยืดคอกลม หรือผาขนหนูท่ีทหารใช ซึ่งสีอาจจะตัดกับฉากหลัง 
การกะระยะ วิธีตาง ๆ ในการกะระยะในภูมิประเทศมีดังนี้คือ 
 - การกะระยะโดยการแบงเปนชวง ๆ ละ ๑๐๐ เมตร 
 - การกะระยะจากขนาดของวัตถุท่ีคุนตา 
 - การกะระยะโดยการใชแสงและเสียง 
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การกะระยะโดยการแบงเปนชวง  ชวงละ ๑๐๐ เมตร (เวลากลางวัน) ตองจดจําภาพตาง ๆ ในภูมิประเทศ
ในระยะทาง ๑๐๐ เมตร บนพื้นดินสําหรับระยะทางไมเกิน ๕๐๐ เมตร กะระยะเปนชวง ๆ ละ ๑๐๐ เมตร 
จนถึงจุดเปาหมายถาระยะเกิน ๕๐๐ เมตร กําหนดจุดกึ่งกลางระหวางทานกับเปาหมายแลวกะระยะเปนชวง ๆ 
ละ ๑๐๐ เมตรจนถึงจุดกึ่งกลางแลวคูณดวย ๒ จะไดระยะทางถึงเปาท่ีทานตองการ 
 พื้นดินท่ีเปน SLOPE อาจจะทําใหระยะ ๑๐๐ เมตร ผิดจากความเปนจริง สําหรับเนินท่ีลาดข้ึนจะทํา
ใหมองดูวาระยะ ๑๐๐ เมตร จะไกลข้ึน  สําหรับเนินท่ีลาดลงจะทําใหมองดูวาระยะ ๑๐๐ เมตร มองดูใกล  
ฉะนั้นการกะระยะสําหรับเนินลาดข้ึนใหกะระยะชวง ๑๐๐ เมตร ไกลกวาปกติ และสําหรับเนินลาดลงใหกะ
ระยะชวง ๑๐๐ เมตร ใกลกวาปกติ 
การกะระยะจากขนาดของวัตถุท่ีคุนตา (เวลากลางวัน) วิธีนี้เปนวิธีการกะระยะท่ีใชอยูในชีวิตประจําวันอยูแลว 
เชน ผูขับข่ีรถยนตพยายามจะแซงรถคันขางหนาโดยกะระยะจากรถท่ีสวนมาดวยการคาดคะเนจากขนาดของรถท่ี
มองเห็นโดยไมสนใจระยะทางท่ีแนนอนเพียงแตใหมีท่ีวางขางหนาท่ีจะแซงข้ึนไปอยางปลอดภัย สมมุติวาใน
ระยะทาง ๑ ไมล ภาพของรถท่ีสวนมามีขนาดกวาง ๑ นิ้ว สูง ๖ นิ้ว ระยะระหวางไฟหนาสองดวงเทากับ ๑/๒ นิ้ว 
เมื่อไรก็ตามท่ีเขาเห็นรถคันท่ีสวนมานั้นมีขนาดเทามิตินั้น  เขาจะรูไดวารถท่ีกําลังจะสวนมานั้นหาง ๑ ไมล 
 เชนเดียวกันทานสามารถใชเทคนิคในการจดจําขนาด, รูปราง, ลักษณะของทหาร, อาวุธยุทโธปกรณ
ในระยะตาง ๆ ท่ีแนนอนไดเมื่อทานตรวจการณในสนามรบและพบส่ิงตาง ๆ ท่ีทานไดฝกในการจดจําการเห็น
ขนาด, รูปรางในระยะตาง ๆ แลวทาก็จะกะระยะไดวาส่ิงท่ีทานเห็นนั้นหางจากท่ีตรวจการณเทาไร แตวิธีนี้
อาจจะจํากัดดวยทัศนวิสัยไมดี, มีควัน, หมอกหรือในความมืด 
การกะระยะโดยใชหลาย ๆ วิธีรวมกัน สภาวะในสนามรบไมเกื้อกูลตอการกะระยะดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
เชน ถาไมสามารถมองเห็นภูมิประเทศไดท่ัวจนถึงท่ีหมาย ทานก็ยังคงใชการกะระยะดวยการจดจําขนาดและ
รูปรางของเปาหมายได หมอกอาจจะทําใหมองเห็นรายละเอียดของเปาหมายไมไดชัดเจนนัก  แตก็ยังพอกะ
ระยะไดจากขนาดของเปาหมายหรือใชการกะระยะโดยการแบงระยะทางเปนชวง ๆ ละ ๑๐๐ เมตร โดยการใช
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือท้ังสองวิธีก็สามารถกะระยะไดใกลเคียงมากท่ีสุด 
การกะระยะทางดวยแสงและเสียง (ไดผลดีท่ีสุดเวลากลางคืน) เสียงเดินทางผานอากาศดวยความเร็ว ๓๐๐ 
เมตร (๑,๑๐๐ ฟุต) ตอ ๑ วินาที  ซึ่งทานสามารถจะกะระยะไดถาทานเห็นแสงและไดยินเสียงจากอาวุธหรือ
วัตถุระเบิด  เมื่อทานเห็นแสงไฟหรือควันจากอาวุธหรือฝุนท่ีฟุงข้ึนมาก็ใหเริ่มนับทันทีทันใดและหยุดนับเม่ือ
ทานเริ่มไดยินเสียงจากอาวุธนั้น  จํานวนเลขท่ีทานนับไดคูณดวย ๓ จะไดระยะทางโดยประมาณจากอาวุธนั้น  
เปนจํานวนรอยเมตร เชน ถาหยุดนับแค ๑ จะไดระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ถาหยุดนับท่ี ๓ จะได
ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร ถาทานจําเปนตองนับมากกวา ๙ ใหเริ่มนับ ๑ ใหม 
 

-------------------------------- 
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สารบัญ 
 

              หนา 
 

บทท่ี ๑ การกําบัง, การซอนพราง และการพราง         ๑ 
บทท่ี ๒ ท่ีมั่นและหลุมบุคคล         ๑๐ 
บทท่ี ๓ การเคล่ือนท่ี          ๓๕ 
บทท่ี ๔ การตรวจการณ         ๔๓ 
 
 
 
 
 
        จัดทําเมื่อ ม.ค.๕๘ 
        โดย แผนกเตรียมการ รร.นย.ศฝ.นย. 
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