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บทที่ ๑
การกําบัง, การซอนพราง และการพราง

กลาวโดยทั่วไป ถาขาศึกสามารถเห็นทานไดก็สามารถที่จะยิงทานได ฉะนั้นจําเปนตองมีการซอนพรางจาก
การตรวจการณและกําบังจากการยิงของขาศึก เมื่อภูมิประเทศไมเกื้อกูลตอการกําบังและการซอนพราง ทาน
จํา เป น ต อ งจั ด เตรี ย มการกํ า บั ง โดยใช วั สดุ ท างธรรมชาติ ห รื อ ที่ม นุ ษ ย ส ร างขึ้ น เพื่ อ พรางตั ว ท าน, อาวุ ธ
ยุทโธปกรณและที่มั่นของทาน ในบทนี้จะเปนแนวทางในการเตรียมการและการใชการกําบัง, การซอนพราง
และการพราง
การกําบัง
การกําบังเปนการปองกันจากกระสุน สะเก็ดระเบิด เปลวไฟ ผลของอาวุธนิวเคลียรและการใช นคช.
การกําบังยังสามารถซอนพรางจากการตรวจการณของขาศึกไดอีกดวยโดยสามารถใชภูมิประเทศตามธรรมชาติ
หรือสิ่งที่สรางขึ้น

การกําบังโดยธรรมชาติสามารถใชซุง, ตนไม, ตอไม, รองน้ําและหลุมการกําบังโดยการสรางขึ้น เชน
หลุมบุคคล, คูติดตอ, กําแพง, สิ่งปรักหักพังและหลุมระเบิด แมแตรองและคันดินขนาดเล็กก็สามารถใชเปนที่
กําบังได พยายามคนหาและใชประโยชนสิ่งตาง ๆ ที่อยูในภูมิประเทศเปนกําบัง ในการรบจําเปนตองปองกันได
ทั้งการยิงตรงและยิงจําลองของขาศึก
ในการตั้งรับที่มั่นที่เราสรางขึ้นเปนสิ่งจําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําบังนอกจากใชภูมิประเทศ
และสิ่งตาง ที่มีอยูตามธรรมชาติ

ที่มั่นมีการกําบัง
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เพื่อปองกัน การยิง จากขาศึกในขณะที่เขาตีหรือเมื่อกําลัง เคลื่อนที่ควรใชเสนทางซึ่ง ใหการกําบัง
ระหวางทางและสถานที่ตาง ๆ ซึ่งคาดวาจะมีขาศึก โดยการใชรองน้ํา, เนินเขาพื้นที่ที่เปนปามีตนไม กําแพง
หรือสิ่งกําบังอื่น ๆ ที่ขาศึกไมสามารถมองเห็นและยิงมายังเราไดหลีกเลี่ยงพื้นที่โลงแจงอยาเคลื่อนที่ไดตัดกับ
แนวขอบฟา โดยเฉพาะการเดินบนยอดเนินหรือสันเนิน

การเคลื่อนที่โดยใชรองน้ําในภูมิประเทศ
การซอนพราง
การซอนพราง คือการทําอยางไรก็ไดที่จะไมใหขาศึกตรวจการณเห็น แตไมปองกันการยิงจากขาศึก
การซอนพรางสามารถกระทําไดทั้ง การใชธรรมชาติในภูมิประเทศใหเปนประโยชนหรือการใชวัสดุที่มนุษย
สรางขึ้น
การซอนพรางโดยการใชสิ่งธรรมชาติ เชน การใชพุมไม, หญา, ตนไมและเงา ถาเปนไปไดไมควร
เปลี่ยนสภาพสิ่ง เหลานี้เมื่อใชซอนพราง การซอนพรางโดยใชสิ่ง ที่มนุษยสรางขึ้น เชน การใชเครื่องแบบ ชุด
พราง ตาขายพราง สีพรางหนาและวัสดุธรรมชาติในบริเวณพื้นที่นํามาใชในการซอนพรางซึ่ง ตองพรางให
กลมกลืนกับลักษณะภูมิประเทศบริเวณนั้น

ทหารในพื้นที่ที่มีการซอนพราง
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วินัยในการใช แสงเสียง, การเคลื่อนที่ และการพราง ลวนแลวแตชวยใหการซอนพรางไดผล วินัยใน
การใชแสง คือการควบคุมการใชแสงในเวลากลางคืน เชน การไมสูบบุหรี่ในที่โลงแจง ไมเดินฉายไฟฉายและ
การพรางไฟเมื่อใชยานยนต สําหรับวินัยการใชเสียง เชน ไมใชเสียงใด ๆ ที่จะทําใหขาศึกรูถึงการปฏิบัติของ
ฝายเรา การใชการติดตอสื่อสารโดยไมตองใชเสียง เชน สัญญาณมือ วินัยการเคลื่อนที่ เชน ไมเคลื่อนที่จากที่
มั่นโดยไมจําเปน ไมเคลื่อนที่บนเสนทางที่ไมมีการกําบังและการซอนพราง ในการตั้งรับควรสรางที่มั่นที่มีการ
พรางอยางดี และหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ในบริเวณรอบ ๆ ในการรุกตองซอนพรางตัวของทานและยุทโธปกรณ
ดวยการพราง และเคลื่อนที่ในปาหรือภูมิประเทศที่ใหการซอนพราง ความมืดไมสามารถซอนทานจากการตรวจ
การณของขาศึกได อุปกรณที่ใชตรวจการณเวลากลางคืน และเครื่องมือตรวจจับอื่น ๆ ขาศึกสามารถตรวจพบ
ทานไดไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน
การพราง
การพราง คือการใชสิ่งใด ๆ ทั้งจากธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อทําใหตัวทาน, ยุทโธปกรณและ
ที่มั่นใหกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบ
การเปลี่ยนและปรับปรุงการพรางบอย ๆ ขึ้นอยูกับลักษณะอากาศและวัสดุที่ใช วัสดุทางธรรมชาติ
มักจะตาย สีจาง เชนเดียวกับการพรางที่ใชวัสดุที่สรางขึ้นดวยมนุษยอาจจะพัง, ชํารุด หรือสีซีดจางซึ่งจะทําให
ตัวทาน ยุทโธปกรณและที่มั่นของทานไมกลมกลืนกับลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ ซึ่งจะทําใหขาศึกสามารถ
ตรวจพบไดงาย
ขอพิจารณาในการพราง การเคลื่อนที่จะดึงดูดความสนใจ เมื่อทานใหสัญญาณมือหรือเดินรอบ ๆ ที่มั่น ขาศึก
อาจจะเห็นทานดวยตาเปลาจากระยะไกล ในการตั้งรับทําตัวใหต่ํา และเคลื่อนที่เมื่อจําเปนเทานั้น ในการรุก
เคลื่อนที่บนเสนทางที่มีการกําบังและการซอนพรางเทานั้น
ที่มั่นตาง ๆ ตองไมอยูในที่ที่ขาศึกคาดการณไดวาจะพบฝายเรา ควรสรางที่มั่นตาง ๆ ดานขางของ
เนิ น ใหห างจากสี่ แยกถนนหรื อสิ่ ง ก อสร างที่ อยู โดดเดี่ยวและต องเป นพื้นที่ ที่ มีการกําบั ง และการซ อนพราง
หลีกเลี่ยงพื้นที่โลงแจง

ที่กําบังดานหนา

ชองยิง

ที่มั่นหนาเนินซึ่งมีการกําบังและการซอนพราง
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ขอบลายเสนและเงาอาจจะทําใหเปดเผยที่มั่นหรือยุทโธปกรณในการตรวจการณทางอากาศและ
ภาคพื้นดินการไมทําใหเกิดขอบลายเสนและเงาของตัวคนและยุทโธปกรณก็โดยใชการพรางและเคลื่อนที่ในรม
เงาใหมากที่สุด

ผบ.หนวยและทหารในรมเงาตนไม
แสงสะทอนอาจจะทําใหขาศึกสนใจ เชน แสงจากการสูบบุหรี่ หรือไฟฉาย ในเวลากลางวัน แสง
สะทอนอาจจะเกิดจากอุปกรณปรุงอาหาร, หมวกเหล็ก, กระจกหนารถ, นาฬิกาขอมือ หรือผิวหนังสวนที่ไมได
พรางอาจจะทําใหขาศึกตรวจพบที่มั่น ฝายเราได เพื่อลดแสงสะทอนควรพรางหนาและผิวหนัง ที่ไ มมีสิ่ง ใด
ปกปด อยางไรก็ตามในการโจมตีดวยนิวเคลียรการใชสีพรางเขมทาผิวหนังก็จะสามารถดูดพลังงานความรอนได
มากกวาปกติและทําใหผิวหนังไหมเร็วกวาเมื่อไมไดพราง นอกจากนั้นตองพรางผิวภายนอกของยุทโธปกรณ
ตาง ๆ, ยานพาหนะดวยสีพราง, โคลนหรือวัสดุพรางตาง ๆ

ทหารชวยกันพรางซึ่งกันและกัน
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รูปทรง คือขอบลายเสนหรือรูปราง รูปทรงของหมวกเหล็กงายตอการจดจําและรับรู, รูปทรงของมนุษยก็
รับรูไดงายเชนกัน ใชการพรางและการซอนพรางเพื่อไมทําใหเกิดรูปทรงที่คุนตาและตองกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

การพรางหมวกเหล็ก
สีตาง ๆ ของผิวหนัง, เครื่องแบบ และยุทโธปกรณ อาจจะทําใหขาศึกตรวจพบฝายเราได ถาสี
เหลานั้นตัดกับฉากหลัง ตัวอยางเชน เครื่องแบบสีเขียวอาจะตัดกับฉากหลังซึ่งภูมิประเทศปกคลุมดวยหิมะซึ่ง
เปนสีขาวตั้งพรางตัวของทานและยุทโธปกรณของทานใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม

การพรางในภูมิประเทศที่มีหิมะ
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การกระจายกําลัง หรือขยายระยะตอระยะเคียงของทหาร, ยานพาหนะและยุทโธปกรณใหเปน
บริเวณกวาง เปนสิ่งที่พึงกระทํา ซึ่งระยะตาง ๆ จะขึ้นอยูกับภูมิประเทศ, ทัศนวิสัยและสถานการณขาศึก ปกติ
แลว ผบ.หนวยขณะนั้นจะเปนผูกําหนด

การกระจายกําลังของพวกยิง
วิธีพราง
กอนที่จะทําการพรางตองศึกษาภูมิประเทศ, พืชพันธุของพื้นที่ปฏิบัติการแลวจึงเลือกวัสดุที่จะใช
พรางใหกลมกลืนตอพื้นที่ปฏิบัติการมากที่สุด เมื่อเคลื่อนที่จากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่ง เปลี่ยนแปลงการพราง
ใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมใหม โดยใชกิ่งไม, ใบไม, หญา, พุมไม และวัสดุตาง ๆ ในบริเวณนั้นในการพราง
ตัว, ยุทโธปกรณและใชสีพรางหนาพรางหนาและผิวหนังที่เปดเผย

ทหารที่ไดรับการพรางแลว
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ที่มั่นและหลุมบุคคล เมื่อสรางที่มั่น, หลุมบุคคลจะตองพรางทั้งกนหลุมเพื่อปองกันการตรวจพบจาก
การตรวจการณทางอากาศ, ดินหรือวัสดุที่ขุดขึ้นมาเพื่อใชกําบังทั้งดานหนา, ดานหลัง, ทางปกและ ดานบน
(เหนือหัว) จะตองพรางดวย ถาจําเปนตองนําดินหรือวัสดุที่ขุดขึ้นมาและไมตองการใชนําไปทิ้ง ใหไกลจาก
บริเวณที่มั่นหรือหลุมบุคคล
อยางพรางมากเกินไปเพราะอาจจะเปนการเปดเผยที่มั่นของฝายเราได การนําวัสดุที่ใชพรางมาทํา
การพรางควรนํามาจากพื้นที่กวาง ๆ ไมควรนํามาจากบริเวณเดียวกัน เชน หักกิ่งไมหรือใบไมพุมไมจากบริเวณ
เดียวกันอาจจะเปนที่สงสัยของฝายตรงขาม ไมควรรอจนที่มั่นเสร็จแลวจึงพรางควรจะเริ่มพราง ตั้งแตเริ่มแรก
ที่เริ่มสรางที่มั่นหรือขุดหลุมบุคคล

ปรับปรุงที่มั่นในการพราง
อยาทิ้งยุทโธปกรณที่สะทอนแสง เชน ภาชนะปรุงอาหาร, กระจก, กระปองบรรจุอาหาร, ชุดชั้นใน
และผาขนหนูสีขาวไวขางนอก ขาศึกอาจตรวจการณเห็น ไมควรถอดเสื้อชั้นในในที่โลง แจงเพราะผิวหนัง
สะทอนแสงได ไมควรจุดไฟ เพราะเปลวไฟอาจทําใหขาศึกเห็นหรือไดกลิ่นควันไฟ นอกจากนี้ควรปกปด
รองรอยที่เกิดจากการเดินหรือการเคลื่อนยาย

การใชกิ่งไมเพื่อพรางเสนทางเดิน
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เมื่อพรางเสร็จเรียบรอย, ตรวจที่มั่นจากทิศทางดานที่คิดวาขาศึกจะตรวจการณเห็น ควรจะตรวจใน
ระยะประมาณ ๓๕ เมตรจากที่มั่น แลวตรวจสอบการพรางเปนระยะ ๆ เพื่อใหแนใจวาเขากับสภาพ แวดลอม
และซอนพรางที่มั่น
หมวกเหล็ก พรางหมวกเหล็กของทานดวยผาคลุมหมวกเหล็กที่มีสีกลมกลืนกับภูมิประเทศการใช
หญา, กิ่งไมใบไมเสียบไวที่ผาคลุมจะชวยลดรูปทรงที่คุนตาได

การพรางหมวดเหล็ก
เครื่องแบบ เครื่องแบบที่สวมใสจะตัดเย็บจากวัสดุที่เปนสีพรางอยูแลว อยางไรก็ตามอาจจะมีความ
จําเปนตองพรางเพิ่มเติมเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะใชโคลน, ใชใบไม, หญาหรือกิ่งไม
เล็ก ๆ แตอยาพรางมากจนเกินไปจะดึงดูดความสนใจขาศึกได
เมื่อตองปฏิบัติภารกิจบนภูมิประเทศที่ปกคลุมดวยหิมะตองสวมเครื่องแบบสีขาวเพื่อใหกลมกลืนกับ
หิมะถาไมมีเครื่องแบบสีขาวอาจใชวัสดุสีขาว เชน ผาขนหนูหรือผาปูที่นอนสีขาว
ผิวหนัง ผิวหนังสวนที่ไมไดปกปดสามารถสะทอนแสงซึ่งจะดึงดูดความสนใจขาศึกแมแตผูที่มีผิวหนัง
สีดํา หรือคล้ําเนื่องจากผิวหนังชั้นนอกนั้นจะมีน้ํามันตามธรรมชาติเพื่อชวยทําใหผิวหนังดูชุมชื้นไมแหง

การใชสีในการพราง

-๙-
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ตารางตอไปนี้เปนคําแนะนําในการใชสีพรางหนาพรางผิวหนัง
วัสดุที่ใชพราง
สีดิน และสีเขียวออน
สีทราย และสีเขียวออน
สีดิน และสีขาว
ถานไม หรือดินหมอ
โคลนสีออน

สีผิว
ผิวขาว หรือดํา
ทหารทุกคนใชในพื้นที่
ที่มีพืชพันธุสีเขียว
ทหารทุกคนใชในพื้นที่
ไมมีพืชพันธุสีเขียว
ทหารทุกคนใชในพื้นที่
ที่ปกคลุมดวยหิมะ
ทหารทุกคน, ถาไมมี
สีพราง
ทหารทุกคน, ถาไมมี
สีพราง

สวนที่สะทอนแสง

สวนที่มีเงาดํา

หนาผาก,โหนกแกม รอบตา,ใตจมูก
, หู,จมูก และคาง ใตคาง
ใชสีดิน

ใชสีเขียวออน

ใชสีเขียวออน

ใชสีทราย

ใชสีดิน

ใชสีขาว

ใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ในการใชสีพรางเพื่อทาผิวหนังจะใชระบบคู คือ ๒ คนชวยกันพราง และพรางอยาใหเปนรูปแบบ ใน
สวนของใบหนาที่สะทอนแสง (หนาผาก, โหนกแกม, จมูก, หูและคาง) พรางดวยสีทึบสวนบริเวณที่เกิดเงา
(รอบ ๆ ตา, ใตจมูกและใตคาง) พรางดวยสีออน นอกเหนือจากใบหนา, สวนผิวหนังที่ไมไดปกปด เชน หลังคอ
แขน และมือ สําหรับฝามือถาตองใชสัญญาณมือไมตองพราง เครื่องประดับตาง ๆ ที่สะทอนแสงไมควรสวมใส
เมื่อไมมีแทงสีพรางใชถาน, ดินหมอ, เขมา หรือโคลน
------------------------------

- ๑๐ -
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บทที่ ๒
ที่มั่นและหลุมบุคคล

กลาวโดยทั่วไป ในการตั้งรับหรือการหยุดหนวยชั่วคราวเพื่อทําการเขาตี ตองคํานึงถึงการกําบังและการซอนพราง
การกําบังและซอนพรางที่ดีที่สุดทําไดโดย การสรางที่มั่น เชน หลุมบุคคล, ที่ตั้งยิง, คูติดตอ, หรือหลุมบุคคล
นอนยิงไมวาจะเปนแบบเรงดวนหรือแบบประณีตโดยมีการกําบังเหนือศีรษะ การกําบังและซอนพรางจะทําไดดี
เพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยเวลาที่มีอยู
ที่มั่นจะตอง
- สามารถยิงไปยังขาศึกได
- ปองกันจากการตรวจการณ, อาวุธยิงเล็งเตรงและเล็งจําลอง
การกําบัง
การกําบังของที่มั่นตองแข็งแรงพอที่จะปองกันทานจากอาวุธปนเล็ก สะเก็ตระเบิดจากอาวุธเล็งยิง
จําลองและคลื่นระเบิดที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียร ที่มั่นควรมีที่กําบังดานหนาเพื่อปองกันจากการยิงดวยปนเล็ก
สิ่งกําบังทางธรรมชาติดานหนา (ตนไม, หิน, ซุง, กองหิน, ดิน) ดีที่สุด เพราะขาศึกตรวจการณพบไดยาก ถาไม
มีสิ่งกําบังทางธรรมชาติก็ใชดินหรือดินที่ขุดขึ้นมาทําที่กําบังหรืออาจจะใสกระสอบทรายแลวราดน้ําใหเปยก

การกําบัง
สิ่งกําบังดานหนาตองมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความหนาอยางนอยที่สุด ๔๖ ซม. หรือ ๑๘ นิ้ว จึงจะสามารถยับยั้งลูกกระสุนปนเล็กได
- ตองสูงพอที่จะปองกันศีรษะได
- ขางหนาของปากหลุมตองกวางพอที่จะวางศอกและปกเขตการยิงเพื่อสามารถยิงเฉียงได
- ยาวพอที่จะกําบังและซอนปากลํากลองปนไดเมื่อยิงเฉียง

- ๑๑ -
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ที่มั่ น ควรจะสร างใหเ ราสามารถเคลื่ อนที่ ข างหลัง สิ่ ง กํ า บั ง ในขณะที่ข า ศึ กยิ ง อาวุ ธเล็ ง ตรงมาทาง
ดานหนาโดยที่เราไดรับการกําบังและยังคงยิงทางเฉียงได

ที่มั่น
สําหรับการปองกันรอบตัว รวมถึงการปองกันจากการโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียร ที่มั่นควรมีกําบังทั้ง
ทางปก ทางหลังและเหนือศีรษะ ซึ่งปองกันโดยใชดินหรือหินที่ขุดขึ้นมาจากหลุมสรางสิ่งกําบังอาวุธเล็งจําลองที่
อาจระเบิดเหนือศีรษะ ทางปกหรือทางดานหลังของที่มั่น และยังปองกันอาวุธสนับสนุนของฝายเดียวกันที่ตั้งยิง
อยูทางดานหลังไดอีกดวย ทางดานหลังของที่มั่นควรทําทางออก ใหเราคลานออกมาจากที่มั่นไดโดยขาศึกไม
สามารถตรวจการณเห็น
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะรอดชีวิตจากการโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียรควรจะปฏิบัติตามขอพิจารณาดังนี้

- ๑๒ -
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ที่มั่นที่เสร็จสมบูรณแลวพรอมสิ่งกําบังโดยรอบและชองสําหรับคลานเขา - ออก
- ผนังที่มั่นหรือหลุมบุคคลโคงกลม ปองกันคลื่นระเบิดไดดีกวาผนังสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผา
และขุดงายกวา
- สวนเปดโลงของที่มั่นยิ่งเล็กก็ยิ่งปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสี
- หลุมบุคคลหรือที่มั่นยิ่งลึกก็ยิ่งสามารถจะลดกัมมันตภาพรัง สี ความลึกทุก ๆ ๑๖ นิ้ว จะลดการ
แพรกระจายของรังสีลงครึ่งหนึ่ง
- ระหวางตัวทานกับแหลงแพรรังสีควรเปนมูลดินหนา การงอลําตัวหรือนอนหงาย งอเขาใหชิดอก
จะชวยไดดีที่สุด รัดขาและแขนเพื่อปองกันรังสี
- รัง สีความรอนจะผานเขาไปในหลุมบุคคลในแนวเสนตรงหรือการสะทอนหักเหทางดานขางวัสดุ
หยาบสีทึบ (เชน ผาหมขนสัตวและผาเต็นทสามารถคลุมพื้นผิวที่สามารถจะสะทอนรังสีได)

- ๑๓ -
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การซอนพราง
ถาที่มั่นของทานสามารถที่จะตรวจพบได ขาศึกก็สามารถยิงทานได ฉะนั้นที่มั่นจะตองซอนพราง
ยากตอการตรวจการณแมขาศึกอยูในระยะขวางระเบิด
การซอนพรางโดยใชวิธีธรรมชาติดีกวาการใชวัสดุที่มนุษยสรางขึ้นเนื่องจาก
- ธรรมชาติไดสรางไวเรียบรอยแลว
- ไมดึงดูดความสนใจของขาศึก
- ไมจําเปนตองเปลี่ยนวัสดุใหม
ขณะที่ขุดหลุมบุคคลสรางที่มั่นพยายามคงธรรมชาติในบริเวณรอบ ๆ ไว ดินหรือหินที่ขุดขึ้นมากอง
รวมไวดานหลังแลวพรางใหเรียบรอย

ที่มั่นที่ไดรับการพรางแลว
วัสดุที่ใชพรางซึ่งไมตองเปลี่ยน เชน หิน, ซุง , พุมไม และตนหญาในธรรมชาติที่ยัง ไมไ ดตัดหรือดึง
ออกมาดีที่สุดและไมควรจะพรางมากจนดูแตกตางกับสภาพแวดลอม
ที่มั่นตองซอนพรางจากการตรวจการณทางอากาศ เชน สรางที่มั่นอยูใตพุมไมหรือตนไมหรือใน
สิ่งกอสราง และใชใบไม, ฟางหรือหญาวางบนพื้นกนหลุมเพื่อไมใหสีของดินกนหลุมตัดกับสวนบนของที่มั่นซึ่ง
พรางดวยตนไม, พุมไมหรือหญา และไมควรใชกิ่งไมวางกนหลุมเพราะอาจจะหยุดระเบิดไวโดยไมกลิ้งลงหลุม
ดักลูกระเบิด

- ๑๔ -
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ที่มั่นมีการพรางจากการตรวจการณทางอากาศ
การซอนพรางที่ใชวัสดุที่มนุษยสรางขึ้นก็ตองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมเชนดวยกัน
เขตการยิงและพื้นการยิง เขตการยิงคือ พื้นที่ที่ตองตรวจการณและยิง เมื่อ ผบ.หนวยกําหนดใหสรางที่มั่น ,
หลุมบุคคลเขาควรกําหนดเขตการยิงหลักและเขตการยิงรองดวย เขตการยิงหลักคือทิศทางเฉียงจากที่มั่น และ
เขตการยิงรองคือทิศทางดานหนา

ที่มั่นตั้งยิงและเขตการยิง
เพื่อใหสามารถตรวจการณและยิงไปในเขตการยิงได ตองเคลียรสิ่ง กีดขวางออกหรือที่เรียกวาการ
ถากถางพื้นการยิง
เมื่อทําการถากถางพื้นการยิง
- อยางเปดเผยที่มั่นโดยประมาทหรือถากถางมากเกินไป
- เหลือพืชพันธุไวบางสวนเพื่อเปนฉากในการซอนที่มั่น
- ตัดกิ่งไมต่ํา ๆ ของกิ่งใหญออกบาง
- กิ่งไมหรือพุมไมที่ตัดออกนําไปทิ้งในพื้นที่ที่ขาศึกตรวจการณไมเห็น
- ที่กําบังดานหนาที่สรางดวยทอนซุงตองพรางหรือคลุมดวยดินเศษวัสดุตาง ๆ ตามแตสภาพแวดลอม
- อยาทิ้งรองรอยใหขาศึกสังเกตได

- ๑๕ -

ทหารถากถางพื้นยิง
พื้นการยิงดานหนาควรจะอยูในระยะยิงของอาวุธฝายเรา

ทหารกําลังยิงไปขางหนา

วิชา บุคคลทําการรบ

- ๑๖ -
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พื้น การยิ ง ในทิ ศ ทางเฉี ย งทํา ให สามารถยิ ง ฝ า ยเข า ตีจ ากทิศ ทางที่ ไ มค าดคิด ได และยั ง สามารถ
สนับสนุนที่มั่นขางเคียงไดเมื่อยิงในทิศทางเฉียงเปนการยิงประสานกับการยิงของที่มั่นอื่น ๆ จะเปนฉากกระสุน
ซึ่งขาศึกไมสามารถผานได

ทหารกําลังยิงไปทางปกในขณะที่ขาศึกกําลังยิงมา

- ๑๗ -
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วิธสี รางที่มั่นและหลุมบุคคลที่มั่นเรงดวน
เมื่อมีเวลาเตรียมการนอยควรสรางที่มั่นเรงดวนซึ่งควรจะอยูขางหลัง สิ่งใดก็ไดเทาที่จะเปนที่กําบัง
และมีอยูในขณะนั้น มัน ควรจะมีที่กําบัง ดานหนาเพื่อปองกันจากอาวุธเล็ง ตรงของขาศึกแตตองใหฝายเรา
สามารถยิงในทิศทางขางหนาและทางเฉียงได คําวา “เรงดวน” ไมไดหมายความวา ไมขุด
ถามีหลุมหรือคูตามธรรมชาติอยูแลวควรใชเปนที่กําบังอยางนอยขุดหลุมนอนยิง อยางนอยควรมี
ความลึก ๑/๒ เมตร (๑๘ นิ้ว ถึง ๒๐ นิ้ว) แลวใชดินที่ขุดขึ้นมาเปนกําบังรอบ ๆ ขอบหลุม

ที่มั่นเรงดวน

- ๑๘ -
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หลุมบุคคลคูในการตั้งรับ
ขุดหลุ มบุค คลใหเล็ กที่สุ ดเท าที่จ ะสามารถใชป ระโยชน ไ ด เพราะหลุ มยิ่ง เล็ก โอกาสที่ ลูกกระสุ น
ระเบิดขวางและสะเก็ดระเบิดจากระเบิดแตกอากาศจะลงหลุมก็นอยลง แตก็ควรจะใหญพอที่ทานกับเพื่อน
พรอมอาวุธยุทโธปกรณประจํากายจะลงไปอยูได หลุมบุคคลคูควรมีความยาวหรือขยายใหเกินจากขอบของสิ่ง
กําบังดานหนาพอที่ทานกับเพื่อจะตรวจการณและยิงดานหนาได หลุมบุคคลจะขุดเปนรูปสี่เหลี่ยมตรงหรือโคงก็ได
การขุดหลุมบุคคลใหโคงรอบ ๆ ที่กําบังดานหนาอาจจะจําเปนในภูมิประเทศปด เพราะทําใหสามารถตรวจการณ
และยิงดานหนาและทางปกได การขุดหลุมเปนแนวโคงออมสิ่งกําบังดานหนา

หลุมบุคคลขุดเปนแนวตรงและแนวโคง
หลุ มบุ ค คลโค ง ทํา ให ค นใดคนหนึ่ ง สามารถทํ า หน าที่ ต รวจการณ ทางดา นหน าขณะที่ อีก หนึ่ง คน
สามารถกินขาวหรือนอนหลับได และยังสามารถตรวจการณและยิงไปทางดานหนาเมื่อขาศึกไมไดยิงมา เมื่อ
ขาศึกยิงมาอยางหนักก็สามารถเคลื่อนที่มาอยูหลังสิ่งกําบังดานหนาได

การเคลื่อนที่จากขางหลังไปขางหนา

- ๑๙ -
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บนพื้นที่ที่เปนเนินชัน หลุมบุคคลแบบตรงทานไมสามารถจะอยูหลังสิ่ง กําบังดานหนาและยิงไปยัง
ขาศึกที่เขาตีได ทานจะตองยืนขึ้นยิงและเปดเผยตอการยิงของฝายขาศึก

ผลจากพื้นที่ที่เปนเนินชัน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเปดเผยตอการยิงจากขาศึก ควรขุดทําเปนชองยิงที่ปลายทั้งสองของหลุมบุคคล
เพื่อเพิ่มการกําบังดานหนาใหดีขึ้น

ชองยิง
ขุดหลุมบุคคลความลึกเทากับความสูงของทานจากเทาถึงรักแร ซึ่งจะทําใหเปดเผยตอขาศึกนอยที่สุด
และยังสามารถยิงได ความยาวเทากับ ๒ เทาของความยาว ปลย.M16 ความกวางเทากับ ๒ เทาของความยาว
ดาบปลายปน

ความลึกระดับรักแร

- ๒๐ -

การยิง

วิชา บุคคลทําการรบ

การสรางหลุมบุคคลตองมีพื้นที่ระหวางหลุมกับสิ่งกําบังดานหนาเพียงพอเพื่อใหวางขอศอกไดเมื่อทํา

หลุมวางขอศอก
และควรจะขุดหลุมสําหรับวางขอศอกเพื่อใหมีความมั่นคงและแมนยําเมื่อทําการยิง ถาทานหรือบัดดี้
ของทานใชอาวุธกล ควรขุดหลุมสําหรับวางขาทรายจะทําใหมั่นคงยิ่งขึ้น

หลุมวางขาทราย
การตอกหลักเขตการยิง (ทั้งซายและขวา) เพื่อกําหนดเขตการยิงของทาน ซึ่งจะปองกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิ ดจากการสา ยปากลํา กลอ งป น เขา หาที่มั่น ฝา ยเดีย วกัน ขนาดของกิ่ง ไมที่ ใช ทํา หลั กเขตการยิง ยาว
ประมาณ ๔๖ ซม. (๑๘ นิ้ว)
การตอกหลักเล็งทําใหทานสามารถยิงไปยังชองทางอันตรายไดในเวลากลางคืนหรือเมื่อทัศนวิสัยไมดี
ใชงามไมยาวประมาณ ๓๐ ซม. (๑๒ นิ้ว) โดยปกไมงาม ๑ อันไวใกลขอบหลุมสําหรับวางพานทายปนและปก
งามไมอีก ๑, ๒ หรือ ๓ อัน (ตามจํานวนชองทางอันตราย) ขางหนาไมงามอันแรกเพื่อวางลํากลองปน การ
เปลี่ยนทิศทางการยิงก็เพียงแตยกลํากลองปนไปวางไวที่ไมงามอันอื่นในทิศทางที่ตองการยิงโดยพานทายปนยัง
อยูในไมงามอันหลัง

- ๒๑ -

วิชา บุคคลทําการรบ

หลักเล็งและหลักเขตการยิง
ขุดหลุมดักระเบิดจํานวน ๒ หลุม ในพื้นที่ดานลางของหลุมบุคคล (ดานขาง ๆ ละหลุม) ถาขาศึก
ขวางระเบิดเขาไปในหลุมพยายามเขี่ยหรือโยนระเบิดเขาไปในหลุมดักระเบิด ซึ่ง จะชวยลดแรงระเบิดสวน
สะเก็ตระเบิดที่เหลือจะระเบิดขึ้นมาตรง ๆ จากหลุมบุคคล
การขุดหลุมดักระเบิด
- ขุดใหกวางประมาณ ๑ หนาพลั่วสนาม
- ความลึกอยางนอยเทากับความยาวของพลั่วสนาม
- ความยาวเทากับความกวางของหลุมบุคคล
สําหรับทางน้ําไหลทําพื้นใหเปนลาดลงไปยังหลุมดักระเบิดซึ่งจะทําใหลูกระเบิดกลิ้งลงหลุมไดโดยงาย
พื้นลาดลงไปดานขางทั้งสอง

หลุมดักระเบิดทั้งสองขาง

- ๒๒ -
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หลุมดักระเบิด
สรางที่กําบังเหนือศีรษะเพื่อปองกันสะเก็ดระเบิดแตกอากาศ สรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะตรงกลางหลุม
หรือถัดไปขางใดขางหนึ่งของหลุมบุคคล

สิ่งกําบังเหนือศีรษะ

เสาหมอบดานหนา
ถาการสรางที่กําบังเหนือศีรษะบริเวณกึ่งกลางหลุม ตองทําใหการตรวจการณไดยาก ควรใชทอนไม
เสน ผาศูนยกลาง ขนาด ๑๐ – ๑๕ ซม. (๔ – ๖ นิ้ว) วางดานบน (ขอบหลุม) ไปตามความยาวของหลุมทั้ง
ดานหนาและดานหลัง แลวใชทอนไมขนาด ๑๐ – ๑๕ ซม. วางพาดระหวางทอนไมชุดแรก

- ๒๓ -
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การสรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะกึ่งกลางหลุม
จากนั้นใชผายางหรือปอนโจวางคุลมขางบนเพื่อปองกันน้ําที่จะหยดลงหลุม

การปองกันน้ํารั่วซึม
เสร็จแลวใชดินที่ขุดขึ้นมาคลุมทับอีกชั้นหนึ่ง ใหหนา ๑๕ – ๒๐ ซม. ( ๖ – ๘ นิ้ว) แลวทําการพราง
ใหหลุมบุคคลกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศมากที่สุด

การพรางสิ่งกําลังเหนือศีรษะ

- ๒๔ -
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แตถาสรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะดานกึ่งกลางหลุมจะทําใหขาศึกตรวจพบไดงาย ควรสรางแบบสิ่งกําบัง
เหนือศีรษะอยูดานขางทั้ง ๒ ขางของหลุมบุคคล ซึ่ง วิธีนี้ทั้ง ทานและบัดดี้ของทานจะมีที่กําบัง เหนือศีรษะ
ตนเอง แตขอเสียก็คือไมสามารถตรวจการณหรือยิงไดขณะอยูในที่กําบัง เมื่อสรางหลุมบุคคลโดยมีสิ่งกําบังอยู
ทางดานขาง ควรขุดหลุมดักระเบิดเพียงหลุมเดียวที่กึ่งกลางพื้นลางดานหลังติดกับผนังดานหลัง ทําใหพื้นเปน
SLOPE ลาดลงหาหลุมดักระเบิด

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

ขุดดินเพื่อสรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะทางดานขาง

- ๒๕ -
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ขั้นตอไปวางทอนไมเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑๐ – ๑๕ ซม. (๔ – ๖ นิ้ว) ตามยาวของหลุมที่ขุด
แลวใชวัสดุกันน้ํา เชน ปอนโจ, กลอง ซี-เรชั่น คลุมบนทอนไมเพื่อปองกันน้ํารั่วซึมลงไปในหลุม

เสาหมอน
เสร็จแลวใชดินคลุมทับบนวัสดุกันน้ําอีกชั้นหนึ่ง หนา ๑๕ – ๒๐ ซม. (๖ – ๘ นิ้ว) แลวใชหนาดินที่มี
หญาวางทับอีกชั้นหนึ่งทําการพรางใหกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบ

การพรางดวยหนาดิน
หลังจากยืนลงไปในหลุมบุคคลเพื่อขุดดินขางใตสิ่งกําบังที่เราสรางขึ้นทั้งดานขางซายและดานขางขวา
เพื่อเปนที่กําบังและเก็บยุทโธปกรณประจํากาย

ชองเก็บสัมภาระ

- ๒๖ -
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สําหรับพื้นที่ที่เปนทรายหรือดินรวนผนังดานขางของหลุมตองสรางเครื่องค้ํายันผนังเพื่อปองกันการ
พังทลาย โดยใชวัตดุที่มีอยูขัดกันเปนรูปตาขาย และยึดดวยสมอบกดานบนของหลุมแลวกลบซอนพรางใหดี
เพื่อปองกันการสับสนกับเขตการยิงและไมงามกําหนดทิศทางการยิง

การกันพังทลาย
การสรางหลุมบุคคลเดี่ยว
บางสถานการณจําเปนตองสรางหลุมบุคคลเดี่ยว ซึ่งวิธีการสรางนั้นเชนเดียวกับหลุมบุคคลคู ยกเวน
ขนาดซึ่งเหมาะสําหรับทหารและยุทโธปกรณประจํากายคนเดียว

หลุมบุคคลเดี่ยว

- ๒๗ -
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การสรางที่มั่นตั้งยิงสําหรับปนกล
ถาทานประจําอยูในชุดยิงปนกล การสรางที่มั่นตั้งยิงจะตองสามารถตั้งยิงปนกลได แตกอนที่จะลง
มือสราง ผบ.หมู ตอง
- กําหนดที่ตั้งยิงปนกล
- กําหนดเขตการยิงหลักและเขตการยิงรอง
- กําหนดทิศทางยิงหลัก (PDF) หรือแนวยิงปองกันขั้นสุดทาย (FPL)
หมายเหตุ
- FPL คือ แนวที่ปนสามารถยิงกวาดขามพื้นที่ขางหนาโดยความสูงของแนววิถีกระสุนไมเกิน ๑ เมตร
จากพื้นดิน
- PDF คือ ทิศทางที่ปนตองตั้งเล็งยิงเมื่อยังไมไดยิงไปยังเปาหมายในสวนอื่น ๆ ของเขตการยิง
- ในกรณีที่ภูมิประเทศทําใหไมสามารถกําหนด FPL ได ตองกําหนด PDF
- ปนกลที่สมทบหมวดหนุนจะถูกกําหนด PDF อยางเดียว
สิ่งแรกที่ตองทําการการขุดที่มั่นตั้งยิงปนกลคือ กําหนดที่ตั้งขาหยั่งโดยทําเครื่องหมายบนพื้นดินแลว
ทําเครื่องหมายเขตการยิงและหลักเขต จากนั้นขีดแนวของหลุมและสิ่งกําบังขางหนาบนพื้นดิน

วางรูปแบบ
สําหรับพื้นที่ตั้งยิงปนกล M60 ตองทําพื้นตั้งขาหยั่ง (TRIPOD) ขางหนึ่งของหลุม เพื่อใชยิงในเขตการ
ยิงหลัก และทําพื้นวางขาทราย (BIPOD) อีกขางหนึ่งของหลุม เพื่อใชยิงในเขตการยิงรอง

ที่มั่นตั้งยิงซึ่งมีพื้นที่ตั้งยิง

- ๒๘ -
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พื้นตั้ง ขาหยั่งปนกลจะทําใหลดความเดนชัดในการตรวจการณของขาศึก และจะทําใหลดความสูง
ของที่กําบังดานหนาไดตามที่ตองการ แตตองสรางใหสูงพอที่จะยิงครอบคลุมเขตการยิงได
ในบางกรณีอาจตองใชกระสอบทรายวางบนพื้นที่ตั้งยิงหรือวางใตขาหยั่ง เพื่อไมใหเคลื่อนไหวขณะ
ทําการยิง

ตําแหนงของหลุมดักลูกระเบิด
หลังจากไดสรางพื้น ที่ตั้ง ยิง ปนกลแลว ก็ทําแผนจดระยะยิง ถึง จะชุดหลุมบุคคลการขุดหลุมบุคคล
สําหรับที่มั่นตั้งยิงปนกล จะขุดเปนรูปตัว T หัวกลับ อยางไรก็ตามหัวตัว T จะยาวกวาปกติขุดใหลึกพอที่จะ
ปองกันชุดยิงปนกลจากการยิงของขาศึกได แตพลยิงสามารถยิงปนกลได (โดยปกติลึกประมาณความสูงถึงใตรักแร)
แลวใชดิน ที่ชุดขึ้นมาเพื่อทําสิ่ง กําบัง ทางดานหนาดานหลัง และทางดานปก ตองสรางสิ่ง กําบัง ดานหนาเปน
อันดับแรก เมื่อไดความหนาและสูงตามตองการ แลวจึงใชดินที่เหลือสรางสิ่งกําบังดานหลังและดานปก
ขุดหลุมดักระเบิด จํานวน ๓ หลุม ทางดานริมทั้ง ๓ ดาน ของรูปตัว T ขุดลักษณะเชนเดียวกันกับ
หลุมบุคคลคู แลวสรางที่กําบังเหนือศีรษะเชนเดียวกันกับหลุมบุคคลคู

ที่มั่นตั้งยิงปนกลมีสิ่งกําบังเหนือศีรษะ

- ๒๙ -
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เมื่อกําหนดเขตการยิงใหกับ ปก.M60 เพียงเขตการยิงเดียวก็ขุดใหเพียงพื้นตั้งยิงเดียวดานเขตการยิง

เมื่อไมมีเขตการยิงรอง
เมื่อชุดยิงปนกลมีพลหระจําปน ๓ คน คนที่ ๓ ซึ่งเปนพลกระสุน ขุดหลุมบุคคลเดี่ยว ปกติแลวที่มั่น
ของพลกระสุนจะอยูดานเดียวกับปนกลที่ไดรับมอบ FPL หรือ PDF จากที่มั่นนั้น เขาสามารถตรวจการณและ
ยิงไปยังเขตการยิงสํารองของปนกลได ที่มั่นของพลกระสุนจะเชื่อมตอกับที่มั่นตั้งยิงปนกล โดยขุดคูติดตอซึ่ง
พลกระสุนสามารถลําเลียงกระสุนสับเปลี่ยนพลยิงและผูชวยพลยิงได

หลุมพลกระสุน
สําหรับที่มั่ นตั้ง ยิง ของ ปก.ขนาด .๕๐ ขุดเพียงพื้นตั้ ง ยิง เดี่ย ว โดยใหอยูต่ํากวาระดับ พื้นดิน ขุ ด
เชนเดียวกับที่ตั้งยิง ปก.M60 เพียงแตลึกกวา เนื่องจากขณะยิง ปก.อาจจะเคลื่อนที่หรือสั่นสะเทือนมาก ควรใช
กระสอบทรายวางที่พื้นตั้งยิงหรือรองใตขาหยั่ง ปก. เชนเดียวกันผนังของหลุม ปก.อาจจะตองสรางโครงปองกัน
พังทลาย
ภายหลังจากขุดสรางพื้นตั้งยิงแลวจึงจัดทําแผนจดระยะยิงแลวจึงขุดหลุม ควรจะขุดหลุมเปนรูปตัว L
โดยพื้นตั้งยิง ปก.อยูตรงกลางของรูปตัว L ขุดหลุมใหลึกพอที่จะปองกันพลประจําปนจากการยิงของขาศึก และ
ยังคงสามารถเล็งยิงปนอยางไดผล (ปกติลึกประมาณรักแร) ใชดินที่ขุดขึ้นมาสรางสิ่งกําบังทางดานหนา, ทางปก
และดานหลัง สรางสิ่งกําบังดานหนากอน เมื่อสรางเสร็จแลวจึงใชดินที่เหลือสรางสิ่งกําบังทางปกและดานหลัง
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หลุมบุคคลคูดัดแปลง
เสร็จแลวขุดหลุมดักระเบิดทั้งสองดานของปลายรูปตัว L และสรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะเชนเดียวกับ
หลุมบุคคลคู

หลุมบุคคลคูดัดแปลงมีสิ่งกําบังเหนือศีรษะอยูดานขางขวา - ซาย

- ๓๑ -

วิชา บุคคลทําการรบ

ที่มั่นตั้งยิงของอาวุธจรวดตอสูรถถังดรากอน
ดรากอนสามารถที่จะทําการตั้งยิงทั้งจากหลุมบุคคลเดี่ยวและหลุมบุคคลคู อยางไรก็ตามอาจจะตอง
ปรับปรุงหลุมใหเหมาะกับการยิงดรากอน แผนจดระยะยิงดรากอนจะตองเตรียมกอนที่จะขุดหลุมความกวาง
ของหลุมเมื่อตั้งยิงแลว ปากลํากลองของดรากอนจะตองพนจากขอบหลุมดานหนาประมาณ ๑๕ ซม. (๖ นิ้ว)
สวนทายลํากลองก็ตองอยูพนขอบดานหลังของหลุมเพื่อปองกันแรงระเบิดทายจรวด

ที่มั่นตั้งยิงดรากอน
ขุดหลุมทางดานที่จะตั้งยิงดรากอนลึกประมาณเอว ซึ่งจะทําใหพลยิงสามารถเคลื่อนที่ไดขณะทําการ
เล็ง ติดตามเปา สวนอีกด านหนึ่ง ของหลุมขุ ดใหลึกประมาณรั กแร แล วขุดหลุม สําหรับวางขาหยั่ ง ดรากอน
ดานหนาของหลุมแลวสรางสิ่งกําบังดานหนาใหสูงพอที่จะปองกันตนเองได และอยาลืมเรื่องแรงระเบิดทายตรวจ
สรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะทางดานปกของที่มั่นและตองสรางใหใหญพอสําหรับตัวทานยุทโธปกรณ
และดรากอน โดยปกติแลวที่ตั้งยิงของดรากอนจะไมสรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะตรงกึ่งกลางหลุม เนื่องจากสิ่ง
กําบังจะตองสรางใหสูงจะทําใหขาศึกตรวจการณเห็นไดงาย

การยิงดรากอนจากที่มั่นตั้งยิง
ตองเคลียรพื้นที่ดานหลังเพื่อปองกันอันตรายจากแรงระเบิดทายจรวดกอนที่จะยิง ซึ่งอาจจะมีทหาร
ฝายเดียวกันอยู กําแพง, ตนไมใหญหรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งอาจจะทําใหแรงระเบิดทายจรวดสะทอนกลับได
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ที่ตั้งยิงอาวุธตอสูรถถังขนาดเบา (M72 A2)
การสรางเพียงแตคํานึงถึงพื้นที่ดานหลังตองเคลียรจากแรงระเบิดทายอาวุธ

การยิงอาวุธตอสูรถถังขนาดเบาจากที่มั่นตั้งยิง

วิชา บุคคลทําการรบ

- ๓๓ -

วิชา บุคคลทําการรบ

คูติดตอ
เมื่อมีเวลาควรจะขุดคูติ ดตอระหวางหลุมบุคคลและที่มั่นตั้ง ยิง ซึ่ง คูติดต อจะเปนชองทางสําหรั บ
เคลื่อนที่ที่ใหการกําบังระหวางที่มั่น ความลึกขึ้นอยูกับเวลาและเครื่องมือที่มีอยู ถาไมใชเครื่องมือทหารชางการ
ขุดคูติดตอซึ่งลึกประมาณ ๓ ฟุต กวางประมาณ ๒ฟุต สามารถขุดไดโดยใชอุปกรณประจํากาย รูปรางของคู
ติดตอควรขุดเปนรูปซิกแซก จะทําใหขาศึกไมสามารถยิงลงมาตามความยาวของคูได และถามีการระเบิดใน
อากาศ ถาทหารอยูในคูซิกแซกก็จะทําใหลดอันตรายลงได

ภาพคูติดตอ
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ชองเก็บสัมภาระ
ที่มั่นหรือหลุมบุคคลควรจะมีพื้นที่สําหรับเก็บยุทโธปกรณและอมภัณฑเมื่อที่มั่นสรางที่กําบังเหนือ
ศีรษะ กึ่งกลางของที่มั่น ชุดชองเก็บสัมภาระกนหลุมของผนังกําแพงดานหลังขนาดของชองเก็บสัมภาระขึ้นอยู
กับจํานวนสัมภาระและอมภัณฑ

สิ่งกําบังเหนือศีรษะกึ่งกลางหลุม
เมื่อที่มั่นสรางสิ่งกําบังเหนือศีรษะอยูทางดานขาง สามารถใชพื้นที่ใตสิ่งกําบัง สําหรับเก็บยุทโธปกรณ
และอมภัณฑได

สิ่งกําบังเหนือศีรษะอยูทางดานขาง
ถาพื้นที่หรือชองเก็บของใหญพอก็สามารถพักผอนนอนหลับภายใตสิ่งกําบังนั้นได
-----------------------------
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บทที่ ๓
การเคลื่อนที่

กลาวโดยทั่วไป โดยปกติแลวในการรบทหารจะใชเวลาในการเคลื่อนที่มากกวาในการรบ ทานตองใชเทคนิคใน
การเคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับขาศึกเมื่อทานไมไดเตรียมตัวสําหรับการปะทะ
หลักพื้นฐานของการเคลื่อนที่ที่ทหารทุกคนตองเรียนรูและฝกจะเปนสัญชาติญาณ
เทคนิคตาง ๆ ในการเคลื่อนที่ ขีดความสามารถของหนวยในการเคลื่อนที่ขึ้นอยูกับความชํานาญของทหาร
ทุก ๆ คน เทคนิคตอไปนี้สามารถนํามาใชไดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบหรือไดยินจากขาศึก
- พรางตัวและยุทโธปกรณของทาน
- ปายแสดงชื่อซึ่งแขวนอยูที่คอจํานวน ๒ อัน จะตองใชเทปพันเพื่อไมใหกระทบกันและเลื่อนไปมา
ชิ้นสวนของอาวุธและยุทโธปกรณประจํากายที่จะทําใหเกิดเสียง ตองใชเทปพันเชนเดียวกัน แตตองระวังอยาให
กีดขวางการทํางานของอาวุธ ทดสอบโดยกระโดดขึ้นลงเพื่อฟงเสียงที่เกิดขึ้นแลวแกไข
- สวมเครื่องแตงกายดวยผาออนนุมและพอดีกับรางกาย
- ยุทโธปกรณที่ไมจําเปนไมตองนําไป การเคลื่อนที่จากที่กําบังหนึ่งไปยังอีกที่กําบังหนึ่ง ใชเวลาไม
ควรเกิน ๓ - ๕ วินาที
- หยุดตรวจการณและฟงเสียงกอนที่จะเคลื่อนที่มองหาที่มั่นใหมกอนเคลื่อนที่จากที่มั่นเดิม
- ใชเสนทางที่มีการกําบังและซอนพรางในการเคลื่อนที่
- เปลี่ยนทิศทางเล็กนอยเปนชวง ๆ เมื่อเคลื่อนที่ผานทุงหญาสูง
- หยุด, ตรวจการณและฟงเมื่อนกหรือสัตวแตกตื่น (ขาศึกอาจอยูในบริเวณนั้น)
- ใชเสียงการสูรบ เชน เสียงปนหรืออาวุธอื่น ๆ เพื่อพรางเสียงในการเคลื่อนที่
- ขามถนนและเสนทางบริเวณที่มีการกําบังและซอนพรางดี เชน ทางโคง, สะพาน, รองน้ํา, พื้นต่ํา
- หลีกเลี่ยงบริเวณลาดชันที่พื้นที่เปนดินรวนหรือหินกรวด

วิธีการตาง ๆ ในการเคลื่อนที่ นอกจากการเดินแลวอาจเคลื่อนที่ดวยวิธีการตาง ๆ เชน คลานคืบ, คลานศอก
หรือการโผ
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การเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่ดวยการคลานคืบจะทําใหเกิดภาพเงาต่ําที่สุด ใชเคลื่อนที่ในพื้นที่ ๆ มีการซอนพราง
นอยและการยิงและการตรวจการณจากขาศึกทําใหทานไมสามารถลุกขึ้นได ทําตัวใหต่ําติดพื้นดินมากที่สุด ใช
มือขางที่ยิงปนจับสายสะพายตรงหูกระวินบนปลอยใหครอบปนสวนบนวางอยูบนแขนโดยใหปลายลํากลองปน
พนจากพื้นดิน ปลอยใหพานทายปนลากไปตามพื้นดิน
เมื่อตองการเคลื่อนที่ เหยียดแขนไปขางหนา และชักขาดานที่มือถือปนไปขางหนา แลวใชทั้งแขน
และขาดึงและดันไปขางหนาจนถึงที่มั่นที่คาดหมายไว

การคลานศอกจะทําใหสามารถเคลื่อนที่ไดรวดเร็วกวาการคลานคืบแตยังคงเกิดภาพเงาต่ํา จะใชการ
คลานศอกเมื่อมีการซอนพรางที่ดี ภายใตการยิงของขาศึกไมสามารถลุกขึ้นได การคลานศอกลําตัวจะยกสูง
จากพื้นดิน โดยใชแขนทอนลางโดยที่ขายังคงอยูติดพื้นดินวางปนไวระหวางแขนทอนลางทั้งสอง รักษาปากลํา
กลองปนใหอยูพนพื้นดิน
ในการเคลื่อนที่ไปขางหนาใชศอกและเขาเคลื่อนที่สลับกัน, ศอกขวาเขาซาย, ศอกซายเขาขวา

การเคลื่อนที่ดวยวิธีการโผเปนวิธีการเคลื่อนที่จากที่มั่นหนึ่งไปยังอีกที่มั่นหนึ่งเร็วที่สุด การโผแตละ
ชวงใชเวลา ๓ ถึง ๕ วิน าที โดยโผแตละชวงในระยะสั้น ๆ เพื่อไมใหขาศึกเล็งยิง ได แตทั้ง นี้ก็ขึ้นอยูกับภูมิ
ประเทศถาเปนที่โลงแจงก็อาจจะใชเวลามากขึ้น ถาเปนไปไดควรหมอบลงกับพื้นที่กําบัง กอนที่จะเคลื่อนที่
ตองกําหนดที่มั่นขางหนาที่กําบังและซอนพรางและเลือกเสนทางเคลื่อนที่ ๆ ดีที่สุด
การเคลื่อนที่เริ่มจากทานอนคว่ําตามลําดับดังนี้
- เงยหนาขึ้นชา ๆ เพื่อมองดูที่มั่นและเสนทางที่จะใช
- คว่ําหนาลงชา ๆ
- ดึงแขนเขาหาตัว
- ชักขาขวามาขางหนา
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- ยกตัวขึ้นโดยดันแขนใหตรง
- ลุกขึ้นอยางรวดเร็ว
- เคลื่อนที่ไปยังที่มั่นขางหนา
เมื่อพรอมที่จะหยุดการเคลื่อนที่ในการโผปฏิบัติดังนี้
- หยุดอยูกับที่โดยการวางเทาทั้งสองขางในลักษณะที่มั่นคง
- งอเขาทั้งสองขางวางเขาทั้งสองขางลงกับพื้นขณะเดียวกันเลื่อนมือขวามาจับพานทายปน
- ลมไปขางหนาโดยใชพานทายปนยันพื้น
- กลับไปอยูในลักษณะทานอนยิง
ถาทานยิงจากที่มั่นเดียวตลอดเวลาขาศึกจะรูที่อยูของทานและจะรอจนทานลุกขึ้นจากที่กําบังและ
เล็งยิง ดังนั้นกอนที่จะเคลื่อนที่ดวยการโผไปขางหนา ควรจะกลิ้งหรือคลานเปนระยะสั้น ๆ จากที่มั่นแลวจึงลุก
ขึ้นอาจจะทําใหขาศึกเล็งยิงผิด
เมื่อเสนทางที่ตองเคลื่อนที่ไปที่มั่นใหมเปนพื้นที่โลงแจงใหเคลื่อนที่โดยการวิ่งซิกแซกถาจําเปนหมอบ
ลงกับพื้นกลิ้งทางซายหรือขวาแลวโผอีกครั้ง

การเคลื่อนที่เขาหาโดยการลักลอบ การเคลื่อนที่โดยการลักลอบ คือการเคลื่อนที่อยางชา ๆ เงียบและระมัดระวัง
ซึ่งตองใชความอดทนสูงมาก
การเคลื่อนที่ดวยการลักลอบใชเทคนิคตอไปนี้
- ถือปนดวยทาเฉียงอาวุธพรอมใช
- รักษาน้ําหนักตัวใหลงบนเทาอยางมั่นคงบนพื้นดินขณะกาวเดิน
- ยกขาขางที่เคลื่อนที่ใหสูงพนจากพุมไม, ใบหญา
- คอย ๆ วางปลายเทาขางที่เคลื่อนที่โดยใหน้ําหนักตัวอยูที่ขาหลัง
- คอย ๆ วางสนเทาขางที่เคลื่อนที่ลงเมื่อวางปลายเทาในที่มั่นคงแลว
- ยายน้ําหนักตัวและสมดุลของรางกายลงบนเทาหนากอนเคลื่อนเทาหลัง
- กาวสั้น ๆ เพื่อรักษาสมดุลรางกาย
เวลากลางคืนและเมื่อกําลังเคลื่อนที่ผานพื้นที่รกทึบ หลีกเลี่ยงการทําเสียงดัง ถือปนดวยมือขางเดียว
อีกมือหนึ่งยื่นไปขางหนาเพื่อคลําสิ่งกีดขวาง
เมื่อจะหมอบใหใชเทคนิคตอไปนี้
- ถือปนดวยมือเดียวและคอย ๆ ลดตัวลงอยางชา ๆ
- ใชมืออีกขางหนึ่งเพื่อคลําหาลวดสะดุด, ทุนระเบิดและสิ่งอันตรายอื่น ๆ
- วางเขาลงทีละขาง จนน้ําหนักตัวอยูบนเขาทั้งสองขางและมือขางที่ไมไดถือปน
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- ถายน้ําหนักตัวมายังมือขางที่ไมไดถือปนและเขาขางตรงขาม
- ยกขาอีกขางหนึ่งขึ้นเหยียดไปขางหลังและวางลงกับพื้น
- เหยียดขาอีกขางหนึ่งในลักษณะเดียวกัน
- กลิ้งใหอยูในลักษณะทานอนยิง
ใชเทคนิคตอไปนี้เมื่อตองการใชทาคลาน
- คลานดวยมือและเขา ถือปนดวยมือขางที่ใชยิง ใชมืออีกขางหนึ่งคลําพื้นที่ที่ตองการวางมือและเขา
- เลื่อนเขาและมือวางบนพื้นที่นั้นดวยความระมัดระวัง
การปฏิบัติฉับพลันขณะกําลังเคลื่อนที่ ใชเมื่อขาศึกใชการยิงจําลองและพลุสองสวาง
การปฏิบัติเมื่อขาศึกใชการเล็งยิงจําลอง ถาขาศึกยิงดวยอาวุธเล็งจําลองขณะทานกําลังเคลื่อนที่ใหดูที่ ผบ.หนวย
และคอยรับคําสั่งอาจจะสั่งใหทานรีบเคลื่อนที่ออกจากตําบลกระสุนตกไปในทิศทางที่กําหนด หรือใหตามเขาไป ถา
ทานมองไมเห็น ผบ.หนวย ใหตามคนอื่น ๆ ที่ทานมองเห็นถาทานไมเห็นใครเลยก็ใหวิ่งออกไปในทิศทางที่พนจาก
การยิงของขาศึก
เปนการยากในการที่จะเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ยากลําบาก, รกทึบไดอยางรวดเร็ว แตก็สามารถใช
ลักษณะภูมิประเทศเชนนี้ในเรื่องการกําบัง และรอจนกวาพลุสองสวางจะดับลงจึงเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่นั้น
อยางรวดเร็ว

วิ่งตาม ผบ.หนวย ออกจากตําบลกระสุนตก
การปฏิบัติเมื่อขาศึกใชพลุสองสวางบนพื้นดิน ขาศึกจะใชพลุสองสวางในการเตือนภัยบนพื้นดินโดยใชลวด
สะดุดในพื้นที่ ๆ คาดวาฝายตรงขามจะเขามาซึ่งฝายขาศึกสามารถที่จะเฝาดูได

การปฏิบัติเมื่อพลุสองสวางบนพื้นดิน
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ถาทานอยูในพื้นที่ ๆ เกิดการสองสวางจากพลุบนพื้นดินเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่นั้นโดยรวดเร็วเพราะ
ขาศึกพรอมที่จะยิงเขาไปในพื้นที่นั้นไดทันทีที่มีการสองสวางเกิดขึ้นขณะที่เคลื่อนที่ออกจากพื้นที่มองหาคน
อื่น ๆ ภายในหมูเพื่อที่จะสามารถรวมกันเพื่อปฏิบัติภารกิจตอไปได
การปฏิบัติเมื่อเกิดการสอ งสวางบนอากาศ ขาศึกจะใชการยิงสองสวางบนอากาศในพื้นที่สําคัญที่ไดมีการ
เตรียมการไวแลว อาจจะยิงจาก ค., ปนใหญ, เครื่องยิงลูกระเบิดหรือทิ้งจากเครื่องบิน
ถาทานไดยินเสียงพลุสองสวางถูกยิงขึ้นบนทองฟา ขณะกําลังเคลื่อนที่หมอบลงกับพื้น (ถาเปนไปได
ใหอยูหลังสิ่งกําบัง) ขณะที่พลุสองสวางกําลังวิ่งขึ้นบนฟากอนที่จะระเบิดและเกิดแสงสองสวาง
ถากําลังเคลื่อนที่อยูในพื้นที่ ๆ สามารถทําใหกลมกลืนกับฉากหลัง (เชนอยูในปา) เมื่อเกิดการสอง
สวางบนอากาศใหหยุดอยูกับที่นิ่ง ๆ จนกวาพลุสองสวางจะดับลง
ถาทานอยูทามกลางสองสวางขณะอยูในพื้นที่โลงแจวใหรีบหมอบหรือนอนลงกับพื้น
ถาทานกําลังขามสิ่งกีดขวาง เชน รั้วลาดหนาม หรือกําแพงและเกิดการสองสวางขึ้น ใหรีบหมอบ
หรือทําตัวใหต่ําที่สุดจนกวาแสงจะดับ แสงที่เกิดขึ้นนั้นทันทีทันใดจากพลุสองสวางอาจจะทําใหทั้งตาของทาน
และขาศึกพราไปชั่วขณะ ฉะนั้นเพื่อปองกันควรหลับตาเสียงขางหนึ่งเมื่อแสงดับลงก็ยังไมเสียความสามารถใน
การมองเห็นเวลากลางคืน

การปฏิบัติเมื่อพลุสองสวางบนอากาศ
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การเคลื่อนที่เปนชุดหรือพวกยิง ปกติการเคลื่อนที่ของพวกยิงจะใชรูปขบวนรูปลิ่ม โดยทหารแตละคนในพวก
ยิ ง จะอยู ใ นตํ า แหน ง ที ่เ หมาะสมกับ ชนิด ของอาวุธ ที ่ต นนํ า พาไป แตก ็ส ามารถเปลี ่ย นแปลงไดแ ลว แต
สถานการณระยะปกติระหวางทหารแตละคนเทากับ ๑๐ เมตร

พวกยิงรูปลิ่ม
(ในภาพเปนรูปขบวนของ ทบ.สหรัฐ ฯ จะดัดแปลงจากนี้โดยอนุโลม ซึ่งใชหลักการเดียวกัน)
ทานอาจจะตองเปลี่ยนรูปขบวนเมื่อเคลื่อนที่ผานภูมิประเทศบังคับหรือรกทึบเปนรูปขบวนแถวตอน
เรียงหนึ่ง จนกวาจะผานพนพื้นที่นั้น จึงขยายระยะออกไปเปนรูปขบวนรูปลิ่มเหมือนเดิมโดยไมตองรอคําสั่ง
เพียงแตตองรักษาระยะใหสามารถเห็นทหารคนอื่น ๆ ในรูปขบวนและเห็น ผบ.หมู หรือนายพวกยิงดวย
นายพวกยิงหรือ ผบ.หมู จะตองนําโดยการทําเปนตัวอยาง เชน ตามขาพเจามา และทําตามขาพเจา
เชน เมื่อ ผบ.หมู เคลื่อนที่ไปทางซายก็ตองไปทางซาย เคลื่อนที่ไปทางขวาก็ตองไปทางขวา ผบ.หมอบลงกับพื้น
ทานก็ตองหมอบลงกับพื้น
เมื่อทัศนวิสัยจํากัด การควบคุมระหวางการเคลื่อนที่อาจจะยากขึ้น การใชแถบเทปสะทองแสดง
ขนาดกวาง ๑ นิ้ว จํานวน ๒ แผน เย็บติดขางหลังหมวกเหล็กเปนแนวนอนซอนกัน ระยะหางระหวางแถบเทป
เทากับ ๑ นิ้ว จะชวยใหพิสูจนฝายเวลากลางคืนไดงายขึ้น
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การใชเครื่องหมายพิสูจนฝายเวลากลางคืน สําหรับการลาดตระเวนที่ใชหมวกกระบังออนใชแถบสะ
ทองแสงขนาด ๑ นิ้ว คูณ ๑ นิ้วครึ่ง เย็บติดดานหลังหมวกเปนแนวตั้ง ระยะหางระหวางแถบประมาณ ๑ นิ้ว

แถบสะทอนแสดงพิสูจนฝายเวลากลางคืน
การยิงประกอบการเคลื่อนที่ เมื่อหนวยปะทะกับขาศึก ปกติจะเริ่มดวยการยิงและเคลื่อนที่เขาหาขาศึก หรือ
บางครั้งหนวยอาจตองเคลื่อนที่ออกหางขาศึก ซึ่งเทคนิคเหลานี้เรียกวา “การยิงประกอบการเคลื่อนที่” เปน
การปฏิบัติเพื่อเคลื่อนที่เขาประชิดและทําลายขาศึก หรือเคลื่อนที่ออกจากขาศึกในกรณีตองการผละจากการ
ปะทะ
การยิงประกอบการเคลื่อนที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน จะแบงเปนสวนยิงและสวนเคลื่อนที่อาจจะแบง
โดยใชทหารคนเดียวเปนบัดดี้ ๒ คน เปนพวกยิงหรือเปนหมู โดยไมคํานึงถึงขนาดของสวนตาง ๆ การปฏิบัติก็
ยังคงทําการยิงประกอบการเคลื่อนที่
สวนยิงคุมกันการเคลื่อนที่ของสวนเคลื่อนที่โดยการยิงไปยังขาศึก ซึ่งจะทําใหขาศึกยิงโตตอบมายัง
สวนกําบัง โดยไมสนใจสวนเคลื่อนที่ สวนเคลื่อนที่ไ มเคลื่อนที่เขาประชิดขาศึกก็เคลื่อนที่ไปยัง ที่มั่นที่ดีกวา
ที่สามารถยิงไปยังขาศึกได สวนเคลื่อนที่ไมควรเคลื่อนที่จนกวาสวนยิงเริ่มยิง
ขึ้นอยูกับระยะทางถึงที่มั่นขาศึกและสิ่งกําบังที่มีอยู สวนยิงและสวนเคลื่อนที่จะสับเปลี่ยนหนาที่กัน
เพื่อใหเคลื่อนที่ตอไปขางหนาได
กอ นที่ ส ว นเคลื่ อ นที่ จ ะเคลื่ อ นที่ พ น จากระยะสนับ สนุ น ของส ว นยิ ง (ระยะที่ ส ว นยิ ง สามารถยิ ง
สนับสนุนสวนเคลื่อนที่ได) ควรจะเปนที่มั่นที่สามารถยิงไปยังขาศึกไดแลวสวนที่เคลื่อนที่ก็จะเปนสวนยิง, สวน
ยิงก็จะเปนสวนเคลื่อนที่
ถาสวนของทานปะทะขาศึก ผบ.สวนหรือนายพวกยิงควรสั่งใหเคลื่อนที่หรือยิงเขาควรจะบอกวายิง
จากสวนไหนไปที่ไหน หรือเคลื่อนที่ไปที่ไหน การเคลื่อนที่ใชการคลานคืบ, คลานศอกหรือการโผ
การเคลื่อนที่ไปกับรถถัง บางครั้งจําเปนตองเคลื่อนที่ไปกับรถถัง ถาจะใหเร็วเทากับรถถังก็ควรจะขึ้นไปกับ
รถถัง แตการขึ้นไปอยูบนรถถังนั้นทําใหขาศึกเล็งยิงทานดวยอาวุธใด ๆ ก็ไดนอกจากนั้นยังลดความคลองตัว
ของรถถังและการหันปอมปนรถถังดวย ถามีการปะทะกับขาศึกทานตองรีบลงจากรถถังทันทีทันใด
การขึ้นไปกับรถถังนั้นตองไดรับอนุญาตจาก ผบ.รถถัง และขึ้นทางขวาดานหนาของรถถังหามขึ้นทาง
ดานซายเนื่องจากเปนที่ติดตั้งปนกลรวมแกน เมื่อขึ้นไปแลวไปยืนทางดานทายรถถังหรือถาที่ดานทายรถไมพอ
ก็อาจจะยืนทางดานขางปอมปนจับยึดใหแนน
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เมื่ อ ขึ้ น ไปกั บ รถถั ง ต อ งระมั ด ระวั ง กิ่ ง ไม ห รื อ รถถั ง อาจจะหลบสิ่ ง กี ด ขวางกระทั น หั น และต อ ง
ระมัดระวังขาศึกซึ่งรถถังอาจจะหันปอมปนทันทีทันใดเพื่อยิงไปยังขาศึก
การขึ้นไปกับรถถังนั้นคอนขางอันตรายจะใชวิธีการนี้ก็ตอเมื่อจําเปนตองเคลื่อนที่ไปขางหนาอยาง
รวดเร็ว

ทหารราบขึ้นรถถัง
------------------------------------
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บทที่ ๔
การตรวจการณ

กลาวโดยทั่วไป ในหวงระยะเวลาการปฏิบัติทุกรูปแบบทานจะตองคนหาขาศึกเพื่อใหรูการปฏิบัติของขาศึกซึ่ง
อาจจะตรวจการณจากที่ตรวจการณ
ที่ตรวจการณ คือจุดที่ใชตรวจการณในเขตที่ไดรับมอบและรายงานการปฏิบัติตาง ๆ ของขาศึกทั้งที่
เห็นและไดยิง
วิธีตรวจการณ หัวขอตอไปนี้จะไดกลาวถึงเทคนิคการตรวจการณทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
การตรวจการณเวลากลางวัน ใชเทคนิคการกวาดสายตาเพื่อตรวจการณภูมิประเทศโดยปฏิบัติเปน ๒ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจการณอยางรวดเร็วทั่วทั้งเขตสําหรับเปาหมายที่เดนชัด และเปาหมายที่มีสีผิด
ธรรมชาติ เปาหมายที่เปนรูปทรง หรือเคลื่อนที่ ตรวจการณดูพื้นที่ดานหนากอน แลวกวาดสายตาทั่วทั้ง พื้นที่
ระยะไกลสุดที่ทานตองตรวจการณ ถาเขตที่ไ ดรับมอบกวางมากแบง และตรวจการณเปนเขตยอย ๆ ตาม
ขั้นตอนที่ ๒

ตรวจการณตลอดทั่วทั้งเขต
ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจการณจากเราออกไปเปนหวงทุก ๆ หวงระยะ ๕๐ เมตร จนสุดระยะทําเชนนี้จาก
ซายไปขวาและขวาไปซายสลับกัน จนทั่วพื้นที่ทั้ง เขต เมื่อตรวจพบจุด ที่นาสงสัยก็ทําการตรวจการณอยา ง
ละเอียดอีกครั้ง

ตรวจการณเปนหวงระยะ ๕๐ เมตร
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การตรวจการณเวลากลางคืน ในเวลากลางคืนใชเทคนิคการตรวจการณกลางคืนแบบใดแบบหนึ่งใน ๓ แบบ
การปรับสายตาใหชินกับความมืด กอนอื่นตองปรับสายตาใหชินกับความมืดโดยอยูบริเวณที่มืดประมาณ ๓๐
นาที หรือบริเวณพื้น ที่ที่มีแสงสีแดงประมาณ ๒๐ นาที ตอดวยที่มืดอีกประมาณ ๑๐ นาที วิธีนี้จะทําให
ประหยัดเวลา ทานสามารถจะมีเวลาในการรับคําสั่งตรวจสอบอุปกรณหรือทํางานอื่น ๆ กอนที่จะเริ่มเคลื่อนที่
ไปในความมืด
เทคนิ คการมองออกนอกศูน ยกลาง เมื่อ ตองการมองวัต ถุหรื อสิ่ง ต าง ๆ ในความมืดให มองออกจากจุ ด
ศูนยกลางของวัตถุนั้นเล็กนอย แตจิตของเรามุงไปที่วัตถุนั้น จะมองเห็นภาพไดชัดกวาการมองตรง ๆ
เทคนิคการมองกวาดสายตา จิตมุงไปที่ที่ตองการมอง แตไมมองตรง ๆ คอย ๆ กวาดสายตาไปรอบ ๆ สิ่งนั้น
ดวยวิธีหยุดครั้งละ ๒ - ๓ วินาที เพื่อพิจารณาแลวจึงกวาดสายตาตอไป ทําเชนนี้จนครบรอบ
สิ่งตาง ๆ ที่จะตองตรวจการณและฟงเสียง ในการคนหาขาศึกภายในเขตการตรวจการณ ควรตรวจการณ
และฟง เพื่อคนหาสัญลักษณการ ปรากฏของขาศึก อันไดแก
- เสียงตาง ๆ
- ฝุนหรือควันจากทอไอเสียยานพาหนะ
- การเคลื่อนที่
- ที่มั่นตาง ๆ
- รูปทรงมีขอบหรือภาพเงาดํา
- แสงและเงาสะทอน
- สีตาง ๆ ที่ตัดกัน
เสียงตาง ๆ ฟงเสียงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก เสียงกาวเดิน, เสียงกิ่งไมหัก, เสียงกรอบแกรบของใบไม, เสียงไอ,
จาม, เสียงยานพาหนะหรือเครื่องมือตาง ๆ ซึ่งเปนการยากที่จะแยกออกจากเสียงอื่น ๆ ในสนามรบหรือเสียงสัตว
เสียงสามารถจะเตือนทานถึงทิศทางและที่มั่นของขาศึก ถึงจะไมรูอยางแนชัดวาขาศึกอยูที่ไหนแตก็
จะทําใหทานสามารถหาที่อยูของขาศึกไดงายขึ้น
ฝุนหรือ ควันจากทอ ไอเสียยานพาหนะ การเคลื่อนที่ของหนวยทหารหรือยานพาหนะมักจะทําใหฝุน ฟุง
กระจาย เชนเดียวกับควันที่เกิดจากทอไอเสียซึ่งสามารถตรวจการณเห็นไดระยะไกล
การเคลื่อนที่ มองหาการเคลื่อนที่ภายในเขตตรวจการณของทานโดยใชเทคนิคการตรวจการณดวยสายตา
ที่มั่นตาง ๆ คนหาที่มั่นขาศึกในภูมิประเทศที่เดนชัด เชน สี่แยก, ยอดเนิน, สิ่งกอสรางที่อยูโดด ๆ และให
ตรวจการณดูพื้นที่ที่การกําบังและซอนพรางดวย เชน ในพุมไม, ชายปาและรองน้ํา
รูปทรงมีขอบหรือภาพเงาดํา หรือตึกในการซอนพรางทั้งบุคคลและอาวุธยุทโธปกรณ ฉะนั้นตองตรวจการณ
ในบริเวณ รมเงาดําเหลานี้ดวย
คนหารูปทรงมีขอบหรือภาพเงาดําของทหาร, ยุทโธปกรณ, ยานพาหนะหรือปน ขาศึกอาจจะใชเงาของตนไม
แสงและเงาสะทอน ในความมือคนหาแหลงกําเนิดแสง เชน แสงจากบุหรี่, ไฟฉาย, ไฟรถหรือแสงจากไมขีดไฟ
ในเวลากลางวันคนหาแสงสะทอนที่อาจเกิดจาก กระจกหนารถ, ไฟหนารถ, อุปกรณเครื่องครัว, นาฬิกาหรือ
ผิวหนังที่ไมไดพราง
สีตาง ๆ ที่ตัดกัน คนหาสิ่งตาง ๆ ที่อาจจะตัดกับฉากหลัง เชน สีของเครื่องแบบ, ยุทโธปกรณและผิวหนัง เชน
เสื้อยืดคอกลม หรือผาขนหนูที่ทหารใช ซึ่งสีอาจจะตัดกับฉากหลัง
การกะระยะ วิธีตาง ๆ ในการกะระยะในภูมิประเทศมีดังนี้คือ
- การกะระยะโดยการแบงเปนชวง ๆ ละ ๑๐๐ เมตร
- การกะระยะจากขนาดของวัตถุที่คุนตา
- 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 จะไดระยะทางถึงเปาที่ทานตองการ
พื้นดินที่เปน SLOPE อาจจะทําใหระยะ ๑๐๐ เมตร ผิดจากความเปนจริง สําหรับเนินที่ลาดขึ้นจะทํา
ใหมองดูวาระยะ ๑๐๐ เมตร จะไกลขึ้น สําหรับเนินที่ลาดลงจะทําใหมองดูวาระยะ ๑๐๐ เมตร มองดูใกล
ฉะนั้นการกะระยะสําหรับเนินลาดขึ้นใหกะระยะชวง ๑๐๐ เมตร ไกลกวาปกติ และสําหรับเนินลาดลงใหกะ
ระยะชวง ๑๐๐ เมตร ใกลกวาปกติ
การกะระยะจากขนาดของวัตถุที่คุนตา (เวลากลางวัน) วิธีนี้เปนวิธีการกะระยะที่ใชอยูในชีวิตประจําวันอยูแลว
เชน ผูขับขี่รถยนตพยายามจะแซงรถคันขางหนาโดยกะระยะจากรถที่สวนมาดวยการคาดคะเนจากขนาดของรถที่
มองเห็นโดยไมสนใจระยะทางที่แนนอนเพียงแตใหมีที่วางขางหนาที่จะแซงขึ้นไปอยางปลอดภัย สมมุติวาใน
ระยะทาง ๑ ไมล ภาพของรถที่สวนมามีขนาดกวาง ๑ นิ้ว สูง ๖ นิ้ว ระยะระหวางไฟหนาสองดวงเทากับ ๑/๒ นิ้ว
เมื่อไรก็ตามที่เขาเห็นรถคันที่สวนมานั้นมีขนาดเทามิตินั้น เขาจะรูไดวารถที่กําลังจะสวนมานั้นหาง ๑ ไมล
เชนเดียวกันทานสามารถใชเทคนิคในการจดจําขนาด, รูปราง, ลักษณะของทหาร, อาวุธยุทโธปกรณ
ในระยะตาง ๆ ที่แนนอนไดเมื่อทานตรวจการณในสนามรบและพบสิ่งตาง ๆ ที่ทานไดฝกในการจดจําการเห็น
ขนาด, รูปรางในระยะตาง ๆ แลวทาก็จะกะระยะไดวาสิ่งที่ทานเห็นนั้นหางจากที่ตรวจการณเทาไร แตวิธีนี้
อาจจะจํากัดดวยทัศนวิสัยไมดี, มีควัน, หมอกหรือในความมืด
การกะระยะโดยใชหลาย ๆ วิธีรวมกัน สภาวะในสนามรบไมเกื้อกูลตอการกะระยะดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เชน ถาไมสามารถมองเห็นภูมิประเทศไดทั่วจนถึงที่หมาย ทานก็ยังคงใชการกะระยะดวยการจดจําขนาดและ
รูปรางของเปาหมายได หมอกอาจจะทําใหมองเห็นรายละเอียดของเปาหมายไมไดชัดเจนนัก แตก็ยังพอกะ
ระยะไดจากขนาดของเปาหมายหรือใชการกะระยะโดยการแบงระยะทางเปนชวง ๆ ละ ๑๐๐ เมตร โดยการใช
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือทั้งสองวิธีก็สามารถกะระยะไดใกลเคียงมากที่สุด
การกะระยะทางดวยแสงและเสียง (ไดผลดีที่สุดเวลากลางคืน) เสียงเดินทางผานอากาศดวยความเร็ว ๓๐๐
เมตร (๑,๑๐๐ ฟุต) ตอ ๑ วินาที ซึ่งทานสามารถจะกะระยะไดถาทานเห็นแสงและไดยินเสียงจากอาวุธหรือ
วัตถุระเบิด เมื่อทานเห็นแสงไฟหรือควันจากอาวุธหรือฝุนที่ฟุง ขึ้นมาก็ใหเริ่มนับทันทีทันใดและหยุดนับเมื่อ
ทานเริ่มไดยินเสียงจากอาวุธนั้น จํานวนเลขที่ทานนับไดคูณดวย ๓ จะไดระยะทางโดยประมาณจากอาวุธนั้น
เป น จํ า นวนร อ ยเมตร เชน ถา หยุ ด นับ แค ๑ จะไดร ะยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ถ าหยุด นั บที่ ๓ จะได
ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร ถาทานจําเปนตองนับมากกวา ๙ ใหเริ่มนับ ๑ ใหม
--------------------------------
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สารบัญ
หนา
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔

การกําบัง, การซอนพราง และการพราง
ที่มั่นและหลุมบุคคล
การเคลื่อนที่
การตรวจการณ

๑
๑๐
๓๕
๔๓
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