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องค์ความรู้ของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ประวัติความเป็นมาในการใช้สุนัขทหาร
ประวัติการใช้สุนัขสงคราม
มนุ ษย์ได้รู้จักการเลี้ยงสุนัขและการใช้สุนัขในงานเกี่ยวกับการต่อสู้ การระวั งภัยมาตั้งแต่สมัยดึกดาบรรพ์แล้ว จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้ค้นพบ พอจะประมาณได้ว่า ในสมัยก่อนคริสตศักราชกว่า 2,000 ปี ปรากฏว่ามีการใช้สุนัข
แล้ว เป็นต้น หลักฐานที่ค้นพบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ทาให้นักโบราณคดีประมาณว่า ในสมัยก่อนคริสตศักราช
กว่า 2,000 ปี มานั้น สุนัขมีส่วนช่วยสังคมมนุษย์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ล่าสัตว์และการใช้เฝ้าเคหะสถาน
สงครามยุคโบราณ ในสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักใช้ดินปืน อาวุธใช้ในสงครามก็จะเป็นจาพวกอาวุธแหลมคมชนิดต่าง
ๆ เครื่องแต่งกายนักรบจะใช้เกราะ ซึ่งเป็นโลหะประกอบหนังสัตว์ชนิดหนา ในยุคนี้ปรากฏว่ามีการใช้สุนัขสงครามแล้ว และ
สุนัขก็มีเกราะหุ้มตัวเช่น เดียวกับ มนุ ษย์ที่เป็ น นั กรบ เกราะของสุ นัขนั้นมีข้อต่อตามข้อกระดูกต่าง ๆ เพื่อให้ สุนัขมีความ
คล่องแคล่วในการต่อสู้ นอกจากนั้นบางส่วนของเกราะยังมีหนามอันยาวและแหลมคมติดไว้อีกด้วย จากหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้
ค้นพบประวัติการใช้สุนัขสงคราม ดังนี้คือ.สงครามคีมเบรีย ระหว่าง ลิเดีย กับไซรัส ในสมัยนั้นพระเจ้าอัลยัตแห่งลิเดีย มีชื่อเสียงในการใช้สุนัข
สงครามจนเป็นที่เลื่องลือ โดยปรากฏว่าหน่วยสุนัขสงครามของกองทัพบกลิเดีย มีการจัดตั้งถึงหน่วยระดับกองพัน การนี้ เมื่อ
ได้ปะทะกับกองทัพบกของไซรัส ซึ่งมีการพัฒ นาสุ นัขสงครามภายหลังกว่า ปรากฏว่าสุนัขสงครามของลิเดียได้รับความ
เสียหายอย่างยับเยิน เพราะไซรัสได้มีการพัฒนาสุนัขสงครามของตน ให้เหมาะสมยิ่งกว่า สุนัขสงครามของไซรัสใช้สุนัขพั นธุ์
เกรย์ฮาวนด์
กองทัพบกโรมันซึ่งเกรียงไกรในสมัยพระเจ้ามาริอุสเป็นแม่ทัพ ได้ปรากฏความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
จากสงครามเวอร์เซลล่า เพราะสุนัขสงครามของฝ่ายข้าศึกทั้ง ๆ ที่ฝ่ายโรมันมีนักรบผู้สามารถและรวมกาลังแล้วมากกว่า 10
เท่า แต่กว่าจะได้ชัยชนะก็ต้องใช้เวลานาน และกาลังพลต้องเสียชีวิต บาดเจ็บจากสุนัขข้าศึกเป็นจานวนมาก การยุทธครั้งนี้
จึงเป็นบทเรียนที่ทาให้กองทัพบกโรมัน ได้มีการเริ่มจัดตั้งหน่วยสุนัขสงครามขึ้นภายในกองทัพ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
กองทัพมงโกล ซึ่งมีอะตีลา กษัตริย์ข่านผู้ยิ่งใหญ่ทั่วภาคพื้นยุโรปและเอเซีย ก็มีการใช้สุนัขสงครามใน
กองทัพ เช่นเดียวกัน แต่จะใช้ในหน้าที่การระวังป้องกันค่ายคูประตูหอรบ
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 สมัยนโปเลียนมหาราช ปรากฏว่ามีการใช้สุนัขสงครามกันอยู่ทั่ว ๆ ไป สาหรับนโปเลียน
มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกองทัพว่า หากมีสุนัขสงครามใช้ด้วยจะทาให้ กองทัพมีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยมี
หลักฐานเป็นข้อความในสาส์นตอนหนึ่งของนโปเลียนที่มีถึง นายพล มาร์มองท์ ว่า “ ถ้านายพลมาร์มองท์ มีสุนัขสงครามใน
จานวนที่พอเพียง ส่งออกปฏิบัติการในแนวรบแล้ว จะทาให้เสริมความแข็งแกร่งในการสู้รบให้กับกองทัพเป็นอย่างยิ่ง”
ในสงครามระหว่า งรัสเซี ย กับ ญี่ ปุ่ น ได้มีการใช้สุ นัขสงครามในหน้าที่ล าเลียงผู้ เจ็บป่ วยจากแนวหน้าใน
กองทัพบกรัสเซีย ทาให้ งานทางด้านการส่งกลับ ของรัสเซียในแนวหน้ามีสมรรถภาพ และทหารรัส เซียรอดชีวิตจากการ
บาดเจ็บจานวนมาก สุนัขสงครามเหล่านี้ อังกฤษส่งมาให้ความช่วยเหลือ ตามคาขอของเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจากรุง
ลอนดอน
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการใช้สุนัขสงครามอย่างกว้างขวางทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายพันธมิตรได้ใช้ในหน้าที่สุนัข
นาสาร, สุนัขส่งกาลัง และสุนัขต่าง ๆ เป็นจานวนหลายหมื่นตัวทั่วเขตยุทธบริเวณ ส่วนฝ่ายเยอรมันก็ได้ใช้สุนัขสงครามใน
ครั้งนี้ เป็นจานวนถึง 30,000 ตัว ในหน้าที่สุนัขยาม,สุนัขนาสาร,สุนัขส่งกลับ และสุนัขหน่วยกาชาด
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุคนี้มีการใช้สุนัขสงครามที่มีคุณภาพสูงกว่ายุคใด ๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องด้วยแต่ละ
ประเทศ ได้เห็นประโยชน์ของสุนัขสงครามโดยแท้จริง ประกอบกับได้มีการพัฒนา การคัดพันธุ์ และตั้งสายเลือดสุนัขพันธุ์ดี
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ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานในสงครามอีกด้วย หน่วยสุนัขสงครามของเยอรมันใช้งานได้ผลมากในหน้าที่สุนัขนา
สาร, สุนัขยามและสุนัขลาดตระเวน รวมตั้งแต่ต้นสงครามจนสงครามยุติ ผลปรากฏว่าเยอรมันใช้สุนัขสงครามเป็นจานวนถึง
200,000 ตัว ส่ ว นทางรัส เซีย ได้ใช้ สุ นั ขสงครามครั้งนี้ เป็ นจานวน 50,000 ตั ว ส าหรับ อังกฤษ ฝรั่งเศสมี การใช้ทั่ ว ๆ ไป
แต่จานวนไม่มากนัก ส่วนสหรัฐฯ ได้เริ่มการจัดตั้งหน่วยสุนัขสงครามภายหลังที่ฐานทัพเรือเฟิลฮาร์เบอร์ถูกโจมตีแล้ว ดังนั้น
สหรัฐ ฯ จึงใช้สุนัขสงครามในห้วงเวลาประมาณ 4 ปี ในจานวนสุนัข 72,000 ตัว โดยสิ้นเงินงบประมาณ การจัดตั้งเฉพาะ 2
ปีแรก ถึง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เพื่อมุ่งหมายจะผลิตสุนัขตามโครงการให้ได้เดือนละ 1,500 ตัว
จากประวัติการใช้สุนัขสงครามมาโดยลาดับ นับจากสมัย 2,000 ปี ก่อนคริสตศักราชที่ผ่านมา จนถึง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏว่าได้มีการใช้ประโยชน์มาโดยตลอด และได้มีการพัฒนาการใช้งานอย่างกว้างขวาง แม้แต่ใน
สงครามเวียดนาม สหรัฐ ฯ ได้ใช้สุนัขเข้าสู้รบทั่วพื้นที่หรือในพื้นที่สาคัญต่าง ๆ เช่น เขตปลอดทหารในเกาหลี , ฐานที่ตั้ง
สาคัญในโอกินาวา, ฐานยิงขีปนาวุธในอาลาสก้า ต่างก็มีสุนัขเป็นหน่วยระวังป้องกันแนวหน้าสุดทั้งสิ้น แม้แต่สานักงานรับ
พัสดุภัณฑ์ – ไปรษณีย์ภัณฑ์ ประจาเพนตากอนก็ใช้สุนัขทาการตรวจวัตถุระเบิดในปัจจุบัน
การใช้สุนัขทหารของกองทัพไทย
โครงการสุนัขทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด
เริ่มเมื่อทางการได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของสุนัขทหาร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติของสุนัข
ทหารในสงครามเวียดนามและในประเทศไทย โดยเฉพาะการเตือนภัยและการต่อสู้ของสุนัขยาม ที่ฐานบินอุบล ระหว่างที่
ผู้ก่อการร้ายเข้าตี เมื่อปี พ.ศ. 2512 – 2513 และก่อนหน้าที่ได้เริ่มจัดตั้งโครงการสุนัขทหาร มาตั้งแต่ 1 ก.ค.2511 โดยได้รับ
การช่วยเหลือสุนัขแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์จานวนหนึ่งจากสหรัฐ ฯ โครงการนี้ดาเนินการในห้วงระยะเวลา 5 ปี และได้สิ้นสุด
โครงการลงเมื่อ 30 มิ.ย.16 และประสบผลสาเร็จตามโครงการ จึงได้แปรสภาพเป็น ศูนย์การสุนัขทหาร อย่างถาวร มีผล
บังคับใช้เมื่อ 14 พ.ค.16 ขึ้นตรงต่อสานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด มีที่ตั้งอยู่ที่ ต.หนองสาหร่าย อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันศูนย์การสุนัขทหาร ได้ขึ้นตรงต่อกรมการสัตว์ทหารบก กองทัพบก เมื่อ 1 ก.พ.28 เป็น
หน่วยหลักในการผลิตและฝึกสุนัขสนับสนุนกองทัพไทย และรับผิดชอบด้านวิทยาการสุนัขทหาร ของกองทัพไทย
โครงการสุนัขสงครามของกองทัพบก
25 ธ.ค.12 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระราชดาริให้ กรมการสัตว์ทหารบก รับโครงการ
สนองพระราชดาริ 1 ใน 5 โครงการ โครงการอันหนึ่งคือโครงการสุนัขสงครามสนับสนุนหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
กองทั พ บ กสห รั ฐ ฯ น้ อมเกล้ า ฯ ถวายสุ นั ขสงคราม จ าน วน 15 ตั ว โดยมี สุ นั ข ป ระเภ ท
ลาดตระเวน สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด และสุนัขสะกดรอย อย่างละ 5 ตัว โดยมีครูฝึกเข้าร่วมโครงการ 3 นาย
ศูนย์การสุนัขทหาร เมื่อครั้งยังเป็นหน่วยสุนัขทางทหาร ตามโครงการสุนัขทางทหาร ได้เปิดหลักสูตร
ปฐมนิเทศผู้บังคับสุนัขใช้งาน อบรมกาลังพลจาก กองทัพบก และตารวจตระเวนชายแดน ระหว่าง 29 มี.ค.14 – 2 เม.ย.14
มีกาลังพลเข้ารับการอบรม จานวน 20 นาย
โครงการสุนัขสงครามกองทัพบก เริ่มต้นเมื่อ เม.ย.14 มีกาหนด 1 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
15 ธ.ค.26 จัดตั้งเป็นกองร้อยสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
13 ต.ค.37 กองทัพบก อนุมัติอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ 4 – 25 กองพันสุนัขทหาร
13 ต.ค.38 กองทัพบกอนุมัติแปรสภาพกองร้อยสุนัขทหาร เป็น กองพันสุนัขทหาร และปิดการบรรจุ
กาลังพลกองสุนัขใช้งาน ศูนย์การสุนัขทหาร
ปัจจุบันการใช้สุนัขทหารของกองทัพบก รับสุนัขใช้งานจากศูนย์การสุนัขทหาร ไปปฏิบัติงาน โดยจัดส่ง
เจ้าหน้าที่มาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
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การแบ่งประเภทสุนัขใช้งานทางทหาร
ปัจจุบันสุนัขทหาร ได้แบ่งประเภทสุนัขใช้งานดังนี้.(ก) ประเภทรักษาความปลอดภัย
1) สุนัขยาม
2) สุนัขยามสายตรวจ
3) สุนัขอารักขา
4) สุนัขควบคุมฝูงชน
(ข) ประเภทสุนัขยุทธวิธี
1) สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์
2) สุนัขลาดตระเวน
3) สุนัขสะกดรอย
(ค) ประเภทสุนัขหน้าที่พิเศษ
1) สุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ
2) สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด
3) สุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การใช้งานสุนัขทหาร หน้าที่ต่าง ๆ
(ก) สุนัขยาม ใช้ในการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้แก่บริเวณที่เป็นพื้นที่อันตราย และทรัพย์สิน
ของรัฐจากการแทรกซึมเข้ามาเพื่อการลักทรัพย์หรือก่อวินาศกรรม จากประสบการณ์สุนัขยามร่วมกับผู้บังคับสุนัขทหาร จะ
ทางานในการเตือนภัยและตรวจค้นผู้บุกรุกได้ดีกว่ายามที่ทางานตามลาพัง อาจใช้เมื่อไม่ต้องการใช้อาวุธหรือเมื่ออยู่ในที่ซึ่งใช้
อาวุธไม่ได้ เมือ่ สภาพอากาศไม่อานวยในการใช้ยามแต่โดยลาพัง และใช้เพื่อผลทางจิตวิทยา
แนวความคิดในการใช้สุนัขยาม ชุดสุนัขยามมักถูกใช้ในหน้าที่ยาม เพื่อสนับสนุนโดยตรงต่อส่วน
รักษาความปลอดภัยของหน่วย เช่น
- บริเวณล้อมรอบหรือโดยรอบคลังกระสุน
- หน่วยสายตรวจรอบเครื่องบิน เตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางลึก
- ที่ตั้งยิงอาวุธนาวิถี
- บริเวณที่จอดเครื่องบิน
- บริเวณคลังเชื้อเพลิง
- คลังพัสดุ ที่กองสิ่งอุปกรณ์และพื้นที่เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันขโมย
- พื้นที่สาคัญอื่น ๆ เช่น ที่ตั้งเรดาร์ ฯลฯ
- การใช้ในเวลากลางคืนเหมาะที่สุด เพราะไม่มีสิ่งดึงดูดใจของสุนัขยาม จะใช้กลางวันเมื่อมีสถานการณ์ไม่
ปกติ เมื่อมีการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยฉุกเฉิน
(ข) สุนัขยามสายตรวจ ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้แก่บริเวณพื้นที่
ของรัฐ ที่ง่ายต่อการแทรกซึมเข้ามาเพื่อลักทรัพย์ หรือก่อวินาศกรรม ทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้เจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือ
สารวัตรทหาร ในการดารงรักษาระเบียบวินัย จากประสบการณ์ที่ใช้สุนัขยาม
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สายตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือสารวัตรทหาร ได้ผลดีกว่าใช้เจ้าหน้าที่เพียงลาพัง อาจใช้ เมื่อไม่ต้องการใช้อาวุธ
หรืออยู่ในที่ซึ่งใช้อาวุธไม่ได้ เมื่อสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศไม่อานวยการใช้เจ้าหน้าที่แต่ลาพัง และใช้เพื่อหวังผล
ในทางจิตวิทยา
แนวความคิดในการใช้ชุดสุนัขยามสายตรวจ มักจะถูกใช้ในหน้าที่ยามสายตรวจ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ใน
การรักษาการณ์
- บริเวณล้อมรอบหรือโดยรอบคลังกระสุน
- หน่วยสายตรวจรอบเครื่องบิน เตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางลึก
- ที่ตั้งอาวุธนาวิถี
- บริเวณลานจอดเฮลิคอบเตอร์
- บริเวณคลังเชื้อเพลิง
- หน่วยเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัย
- การค้นหาหรือวัตถุที่ซ่อนฝังในภูมิประเทศหรือในอาคาร
- การสะกดรอยผู้ต้องสงสัยหรือผู้หลบหนีจากที่คุมขัง
- การช่วยเหลือจับกุมผู้ต้องสงสัย
- การช่วยเหลือการทาหน้าที่สายตรวจยานยนต์
- การป้องกันอันตรายของเจ้าหน้าที่การเงิน
- การใช้อาวุธในการต่อสู้ป้องกันตัวและอาชญากรรม
- การป้องกันโจรกรรมในพื้นที่คลังพัสดุ ที่กองรวมสิ่งอุปกรณ์และพื้นที่ลักษณะเดียวกัน
- พื้นที่สาคัญอื่น ๆ เช่น สถานีเรดาร์ ฯลฯ ตลอดจนคุ้มครองบุคคลสาคัญ
(ค) สุนัขอารักขา ใช้ในการคุ้มครองเจ้าของ เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกทาร้ายโดยบุคคลหรือสัตว์
ร้าย เสริ ม การรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ เจ้ า ของในการระวังป้ อ งกั น สถานที่ ติ ด ตามคุ้ ม กั น ให้ กั บ เจ้ าของไปในที่ ต่ า ง ๆ
เพื่อป้องกันการกระทาของผู้ที่คิดมิชอบ ยับยั้งและติดตามการหลบหนีของคนร้าย ใช้ป้องกันอันตรายเป็นอาวุธป้องกั นตัว
และอาชญากรรม และป้องกันการโจรกรรม
(ง) สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ ใช้สนับสนุนหน่วยรบในทางยุทธวิธี โดยการคั้นหาแล้วแจ้งเตือน
ภัย (เงียบ) ให้ทราบว่ามีวัตถุระเบิด, ลวดสะดุดระเบิด, หลุมขวาก และสิ่งอุปกรณ์ซ่อนฝังอื่น ๆ ซึ่งอาจได้รับมอบภารกิจให้
- เป็นเครื่องมือเตือนภัยให้แก่หน่วยรบ โดยการนาทางค้นหาและเตือนภัย (เงียบ) ให้แก่หน่วยนั้น
- ตรวจพื้นที่ที่คาดว่ามีการใช้ทุ่นระเบิด กับดัก หรือฝังซอนสิ่งอุปกรณ์
- ตรวจเส้นทางและพื้นที่อันตราย ตรวจพื้นที่ฐานที่พักแรมในสนาม
- ร่วมกับชุดสุนัขลาดตระเวน ชุดสุนัขสะกดรอย เป็นชุดสุนัขลาดตระเวนรบ สนับสนุนหน่วยยุทธวิธีในสนาม
(จ) สุนัขลาดตระเวน ใช้สนับสนุนหน่วยรบในทางยุทธวิธี โดยการแจ้งเตือนภัย (เงียบ) ซึ่งอาจได้รับ
มอบภารกิจเข้าร่วมในการ
- ค้นหาที่ซุ่มโจมตี
- ค้นหาพลซุ่มยิงระยะใกล้
- ค้นหาข้าศึกที่ซุ่มซ่อนตัวหรือหลบกาบังตัวอยู่หลังแนวฝ่ายเรา
- ค้นหาที่ซ่อนอาวุธ กระสุน และสิ่งอุปกรณ์ของข้าศึก
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- ปิดกั้นหมู่บ้านเพื่อตรวจค้น ทาลาย หรือกวาดล้าง
- ลาดตระเวนซุ่มโจมตี หรือประจาที่ตรวจการณ์, กองรักษาด่าน เพื่อแจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศึก
- ร่วมกับชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ ชุดสุนัขสะกดรอย เป็นชุดสุนัขลาดตระเวนรบ สนับสนุน
หน่วยยุทธวิธีในสนาม
(ฉ) สุนัขสะกดรอย ใช้ในการแจ้งทิศทางการเคลื่อนที่และนาทางเข้าหาข้าศึกได้อย่างถูกต้องแน่นอน
โดยอาศัยประสาทสั มผั ส พิเศษทางจมูก ตามรอยกลิ่ นจากร่องรอยที่ปรากฏอยู่ และปฏิบั ติงานร่ว มกับหน่ว ยทหารฝ่าย
เดียวกัน ในการนาทางเข้าหาข้าศึก โดยการนาหน้าหน่วยทางยุทธวิธี (ชุดลาดตระเวน, ชุดล่าสังหาร, ชุดโจมตี ฯลฯ) โอกาส
เหมาะในการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย คือใช้หลังการปะทะใหม่ ๆ และข้าศึกถอนตัวไป ใช้ในการแจ้งทิศทางข้าศึก ซึ่งชุดสุนัข
สะกดรอยจะตามรอยกลิ่นไปจนทราบ และพบแนว ที่ตั้งของข้าศึก ถ้าหากไม่ต้องการปะทะโดยไม่จาเป็น และต้องการแทรก
ซึมเข้าหลังแนวข้าศึก ก็อาจใช้ชุดสุนัขสะกดรอยให้เป็นประโยชน์ในการนาหน่วยเพื่อเล็ดลอดฝ่าแนวข้าศึกไปได้ ใช้ติดตาม
ร่องรอยทหาร ฝ่ายเดียวกันได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการหาข่าว
(ช) สุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ ใช้ร่วมกับหน่วยตรวจสอบและตรวจค้น ในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีการ
เสพย์ ซุกซ่อน นาพายาเสพติดผ่านไป ใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นที่ต้องใช้เวลามากให้ทันกับเวลาที่ต้องการ เช่น
ตรวจยานพาหนะ ตรวจอาคาร ตรวจโรงเรือน กล่องพัสดุและหีบห่อพัสดุ และบริเวณพื้นที่กว้างขวาง ในการค้นหายาเสพติด
เช่น กัญชา ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอิน แอมเฟตมีน (ยาบ้า) และอื่น ๆ
(ซ) สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด ใช้สนับสนุนหน่วยอื่น ๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการตรวจค้น
พื้นที่ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการซุกซ่อนวัตถุระเบิดหรือพัสดุภัณฑ์ระเบิด ที่ฝ่ายตรงข้ามคิดจะ ก่อวินาศกรรมในการข่มขู่หรืออื่น
ๆ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ผู้รักษากฎหมายในการตรวจค้นยานพาหนะ หรืออาคารโรงเรือน ซึ่งต้องสงสัยว่ามีการ
ซุกซ่อนวัตถุระเบิดหรือพัสดุภัณฑ์ระเบิด
(ด) สุนัขควบคุมฝูงชน ใช้ในการป้องปรามการก่อความไม่สงบ (สลายมวลชน)
- เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองร้องขอ หรือได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา
- ใช้ในการต่อต้านปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ
- ใช้ในการควบคุมมวลชน ที่ก่อความไม่สงบ
- ใช้ในการสลายมวลชน ที่ก่อความไม่สงบ
- ใช้เพื่อผลทางจิตวิทยา
- ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ในการเสริมหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่บริเวณที่เป็นอันตราย
- ใช้ในการระวังป้องกันสถานที่ล่อแหลมต่อการก่อวินาศกรรม ตาบลส่งกาลัง , คลังอาวุธ กระสุน, คลังน้ามัน,
สนามบิน, สนาม ฮ.
- ควบคุมเชลยศึก ตลอดจนคุ้มครองบุคคลสาคัญ
- จัดเป็นชุดสุนัขยามสายตรวจ เพื่อรักษาความปลอดภัยในยามวิกาลได้ ตามความเหมาะสม
นอกจากการใช้ สุ นั ข ทหารดั งที่ ก ล่ าวแล้ ว ปั จ จุ บั น โรงเรีย นสุ นั ข ทหาร และ ศู น ย์ ก ารสุ นั ข ทหาร ก าลั ง
ดาเนินการวิจัยการใช้สุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งได้เริ่มโครงการวิจัย ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป



6

2.พันธุ์สุนัขที่นามาใช้งานทางทหาร
การฝึกสุนัขใช้งานทางทหารเป็นการดาเนินการฝึกของ โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์
ทหารบก ซึ่งมีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ ตาบล หนองสาหร่าย อาเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยสนับสนุนการฝึกให้กับ
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ตลอดจนภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อนา
สุนัขไปใช้งานในด้านการรักษาความปลอดภัยและทางยุทธวิธีเพื่อป้องกันรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติ
1.หลักฐาน
1.1 ระเบียบปฏิบัติประจา ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ตอน 4 ข้อ 3
1.2 คู่มือ ผู้บังคับสุนัขทหาร โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
1.3 คู่มือ ครูฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
1.4 ตามนโยบายของ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ที่ขออนุมัติ กองทัพบก เปิดการฝึกศึกษาในแต่ละปี
2. หลักการ
2.1 หลักการฝึกสุนัขหลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร
กรมการสัตว์ทหารบก
2.2 แถลงหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารในแต่ละหน้าที่ กองทัพบกอนุมัติ
3. ข้อกาหนดในการฝึก
3.1 การคัดแยกกลุ่มสุนัขแต่ละหน้าที่ การคัดเลือกพันธุ์สุนัข และคุณลักษณะของสุนัขที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการฝึก
หลั ก สู ต รผู้ บั ง คั บ สุ นั ข ทหารในหน้ า ที่ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องนายทหารฝึ ก สุ นั ข , ครู ฝึ ก และ ผช.ครู ฝึ ก ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในหน้าที่นั้นๆ เป็นผู้คัดเลือกสุนัขก่อนที่จะเข้ารับการฝึก ดังนี้.3.1.1 การคัดเลือกสุนัขก่อนนาเข้ารับการฝึก
3.1.1.1 สุขภาพสมบูรณ์ คือมีดวงตาแจ่มใส เยื่อรอบตามีสีชมพู จมูกใส เป็นมัน มีความชื้น
อยู่เสมอ หู สะอาด มีขี้หู สีน้ าตาลเล็กน้ อย ปาก เหงือกมีสีชมพู ฟันแน่นสีขาวไม่มีกลิ่นเหม็น ขนเป็ นมันเรียบหรือฟูตาม
ลักษณะประจาพันธุ์ ผิวหนังเรียบอ่อนนุ่ม หยุ่นตัวได้ เท้าลักษณะเป็นเท้าแมว เล็บยาวพอดีสัมผัสพื้นเมื่อยืน เล็บไม่หักหรือ
หลุด อุ้งเท้าอ่อนนุ่ม ขาไม่บิดเบี้ยว ไม่มีบาดแผล อวัยวะเพศปกติ
ไม่บวมแดงไม่มีสิ่งขับออกมาผิดปกติ ทวารหนักไม่ปรากฏอาการบวมแดง ลักษณะท่าทางกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ระบบ
ภายในร่างกาย การหายใจ การขับถ่ายปกติ และมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 101.5 -102.5 องศาฟาเรนไฮด์
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3.1.1.2 ลักษณะทางกาย ไม่มีข้อตะโพกวิการ มีโครงกระดูกแข็งแรง มีกล้ามเนื้อได้สัดส่วน เขี้ยวฟัน
แข็งแรง ลักษณะประจาพันธุ์ได้มาตรฐาน คือ
ความสูง (นิ้ว)
พันธุ์สุนัข
น้าหนัก (ปอนด์)
เพศผู้
เพศเมีย
พันธ์เยอรมันเชพเพอด
24-26
22-24
60-75
พันธุ์โดเบอร์แมนพิ้นเชอร์
27
25-26
60-75
พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์
21.5-23.5
22.4-24.5
60-75
ตัวผู้ 80-90
พันธุ์รอทไวเลอร์
23.75 - 27
21.75- – 25.75
ตัวเมีย 75-85
พันธุ์มาลีนอยส์
24 – 26
22 – 24
55 – 65
3.1.1.3 ตรวจสอบลักษณะจิตประสาทและอารมณ์
(1) การตรวจสอบ ดาเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ลักษณะจิตประสาทและอารมณ์
ระดับของลักษณะจิตประสาทและอารมณ์
ความเชื่อมั่น
มั่นคงดี
ปานกลาง
หลุกหลิก
ความตื่นตัว
ตื่นตัวดี
ปานกลาง
ไม่ตื่นตัวเลย
อารมณ์
มั่นคง
ยุง่าย
ฉุนเฉียว
กลัวคน
ไม่กลัว
กลัวบ้างเล็กน้อย
กลัวมาก
กลัวเสียงปืน
ไม่กลัว
กลัวบ้างเล็กน้อย
กลัวมาก
กลัวสิ่งแวดล้อม
ไม่กลัว
มีความสนใจสิ่งแวดล้อม
ไม่สนใจเลย
(2) วิธีการทดสอบทั่วไป
1. การทดสอบจิตประสาท จูงสุนัขด้วยสายจูงยาว ให้สุนัขเป็นอิสระผู้ทดสอบเดินช้า ๆ เข้าหาสุนัข
สังเกตความเชื่อมั่นของสุนัขที่มีจิตประสาทดีจะแสดงลักษณะสง่า มั่นคง ไม่แสดงอาการเป็นมิตรหรือศัตรู
2. ผู้ทดสอบแสดงความเป็นมิตรกับสุนัข
โดยเรียกชื่อพร้อมกับเคลื่อนเข้าหาช้าๆ ถ้าสุนัขแสดงความเป็นมิตร โดยทั้งกิริยาและแววตาแสดงว่าสุนัขนั้น
มีจิตใจดี มีความตื่นตัวใช้ได้
3. ผู้ทดสอบเคลื่อนที่เข้าหาสุนัขโดยเร็วทาท่าทางไม่น่าไว้ใจถ้าสุนัขแสดงอาการไม่ไว้ใจ มั่นคง ไม่
หลบหลีก แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่กลัวคน
4. ผู้บังคับสุนัขยั่วยุสุนัขตัวอื่นให้เข้าทาร้ายผู้ทดสอบ ถ้าสุนัขยังวางเฉยอยู่แสดงอารมณ์ปกติ (สุนัขยัง
ไม่เคยผ่านการฝึกความดุมาก่อน) แสดงว่าสุนัขนั้นมีอารมณ์ปกติ
5. การทดสอบความสนใจสิ่งแวดล้อม อาจใช้การปฏิบัติหลายๆ อย่างเพื่อให้สุนัขได้แสดงออกถึงความ
สนใจ เช่น มีการกระโดดวิ่งไล่กัน เล่นลูกบอล และของเล่นให้เด็กวิ่งไล่กัน ฯลฯ
6. สุนัขที่มีจิตประสาทบกพร่องรุนแรงจะแสดงอาการหวาดกลัวระแวง ดุและกัดเพราะเกิดอาการ
หวาดกลัวรุนแรงโมโหฉุนเฉียวไม่สนใจสิ่งแวดล้อม

8
7. การตรวจสอบลักษณะพิเศษนาลูกบอลหรือม้วนผ้าให้สุนัขเล่นและโยนให้สุนัขคาบและเล่นของนั้น
ถ้าสุนัขเล่นของและสนใจในการเล่นกับของนั้นสุนัขนั้นเหมาะสมที่จะนาเข้ารับการฝึก
(3) วิธีการทดสอบทางทหาร
1. การทดสอบความกล้าคน ขั้นแรกทดสอบเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1.3 ต่อไปจูงสุนัขโดยใช้สายจูงสั้นใน
รูปขบวนแถวหน้ากระดานระยะเคียง 3-5 ก้าว ผู้ทดสอบเข้าทดสอบความกล้าของสุนัขทีละตัวโดยแสดงท่าทางคุกคาม ขู่
คาราม มือจับตัวสุนัขดึงโดยหยิกแนบเนื้อ ผู้จูงสุนัขคอยยุ และเร้าใจให้สุนัขเข้าต่อสู้ ถ้าสุนัขแสดงอาการกลัวรุนแรงไม่ควร
นาเข้ารับการฝึก สุนัขที่มั่นคงจะแสดงอาการไม่ไว้ใจ อาจขู่ คาราม เห่า และกัดผู้ยั่วยุ
2. การทดสอบความกล้าต่อเสียงปืน จูงสุนัขเดินเป็นรูปวงกลม โดยอยู่ในสายจูงสั้น ใช้ลูกมือยิงปืน
โดยใช้กระสุนซ้อม หรือ ประทัดจีน หรือใช้เครื่องแทนเสียงปืนอย่างใดอย่างหนึ่ง เริ่มระยะ 225 ฟุต แล้วเคลื่อนที่ใกล้เข้า
มาเรื่ อ ย ๆ ที ล ะน้ อ ย จนถึงระยะประมาณ 15 ก้ าว ผู้ จูงสุ นั ข คอยปลอบเอาใจสุ นั ขไว้ต ลอดเวลา ถ้ าสุ นั ขแสดงอาการ
หวาดกลัวรุนแรง ไม่ควรนาเข้ารับการฝึก
ข้อควรระวัง อย่าเล็งปืนตรงไปยังสุนัขและอย่ากระทาการใดๆ ให้สุนัขกลัวเสียงปืนอย่างฝังใจจะทาให้ยากต่อการแก้ไข
(4) ปัจจัยอื่นสาหรับพิจารณาก่อนนาสุนัขเข้ารับการฝึก
1 อายุสุนัขเมื่อจะเริ่มฝึก
1.1 สุนัขใช้งานควรเริ่มฝึกเมื่ออายุระหว่าง 12 - 18 เดือน ซึ่งสุนัขมีสภาพพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ
1.2 สุนัขที่มีพันธุ์ขนาดใหญ่ เช่น เกรดเด็น เซ็นท์เบอร์นาร์ด จะต้องฝึกตั้งแต่อายุ 6 เดือน
๑.๓ สุนัขอื่น ๆ สุนัขนาทาง เริ่มมีการฝึกเมื่ออายุ 10 – 36 เดือน สุนัขแข่ง เริ่มเมื่ออายุ
15 เดือน สุนัขตามรอย ล่าสัตว์ เริ่มฝึกเมื่อ อายุ 6 – 7เดือน
หมายเหตุ ทั้งนี้สุดแล้วแต่ตามลักษณะและความมุ่งหมายของการฝึกและใช้งาน
(5) อายุการใช้งาน
1.ระเบียบปฏิบัติประจาของศูนย์การสุนัขทหาร กาหนดอายุ ใช้งานสุนัขไว้ 8 ปี
2. สุนัขตารวจอังกฤษสุนัขมีอายุการใช้งาน 6 ปี สุนัขนาทางของเยอรมันอายุการใช้งาน 6 ปี
สุนัขล่าสัตว์ 6 – 7 ปี สุนัขแข่งขึ้นอยู่กับฝีเท้า ถ้าฝีเท้าลดลงก็ปลดจากประจาการ
(6) เพศ
1. สุนัขทั้งสองเพศนามาฝึกและใช้ งานได้เสมอเหมือนกัน ตัวเมียต้องผ่านการตอนก่อนเพื่อมิ
ให้มีสภาพพร้อมผสมพันธุ์หรือความต้องการตามธรรมชาติทาให้เสียงานและการมีกลิ่น ตามธรรมชาติ ชักชวนให้สุนัขเพศผู้
ไขว้เขวจากหน้าที่ที่ปฏิบัติ และก่อให้เกิดแตกความสามัคคีเนื่องจากแย่งตัวเมียกันส่วนสุนัขเพศผู้ไม่จาเป็นต้องตอน
2. สุนัขตัวเมียฝึกง่ายกว่าตัวผู้เพราะร่างกายเล็กกว่า ไม่มีนิสัยต่อสู้ การทางานละเอียดกว่าตัว
ผู้ เหมาะที่จะนาเข้ารับการฝึกในหน้าที่ ที่ไม่ต้องการความดุและแรงปะทะ
( 7 ) การคัดแยกกลุ่มสุนัขแต่ละหน้าที่
1. หน้าที่สุนัขยาม สุนัขยามสายตรวจ สุนัขอารักขาและสุนัขสลายมวลชน พิจารณาจาก
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1.1 พันธุ์สุนัข
1. พันธุ์เยอรมันเชพเพอด (อัลเซเชียล)
2. พันธุ์โดเบอร์แมนพิ้นเชอร์
3. พันธุ์รอทไวเลอร์
4. พันธุ์เบลเยี่ยมเชพเพอด (มาลีนอยส์)
1.2 คุณลักษณะที่เหมาะสม
1. มีสุขภาพสมบูรณ์
2. มีประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ดี
3. มีความตื่นตัว
4. มีความกล้า ไม่กลัวคน ไม่กลัวเสียงปืน
5.) มีลักษณะและขนาดได้มาตรฐานตามสายพันธุ์
2 หน้าที่สุนัขลาดตระเวน สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด พิจารณาจาก
2.1 พันธุ์สุนัขที่เหมาะสมในการคัดเข้ารับการฝึกใน ๒ หน้าที่นี้คือ พันธุ์เยอรมันเชพเพด และ
ควรเป็นเพศเมียเพราะทางานละเอียดอ่อนกว่าตัวผู้
2.1.1 การคัดคุณลักษณะของสุนัขที่เหมาะสม
1. มีสุขภาพสมบูรณ์
2. มีประสาทสัมผัสทางตา หู ตา จมูก ดีเลิศ
3.มีนิสัยชอบติดตามค้นหา
4. มีความสังเกตดี
5. มีความตื่นตัวดี
6. มีสีกลมกลืนกับภูมิประเทศ
7. มีลักษณะได้มาตรฐานตามสายพันธุ์
3. หน้าที่สุนัขสะกดรอย สุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด
3.1 พันธุ์สุนัขที่เหมาะสมในการคัดเข้ารับการฝึกในหน้าที่ทั้ง 3 นี้คือ
1. พันธุ์เยอรมันเชพเพอด (อัลเซเชียล)
2. พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์
3. พันธุ์เบลเยี่ยมเชพเพอด (มาลีนอยส์)
3.2 การคัดลักษณะของสุนัขหน้าที่เหมาะสม
1. ประสาทสัมผัสทางหู ตา จมูก ดีเลิศ ไวแน่นอนเป็นพิเศษ
2. มีนิสัยชอบติดตามค้นหาและมีความสังเกตดี
3. มีความตื่นตัวดี
4. มีลักษณะได้มาตรฐานประจาพันธุ์
4.1 กลุ่มสุนัขที่มีความดุให้นาเข้ารับการฝึกในหน้าที่ สุนัขยาม สุนัข
ยามสายตรวจ, สุนัขอารักขา, สุนัขสลายมวลชน
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4.2 กลุ่ ม สุ นั ข ที่ ไม่ มี ค วามดุ แ ต่ เข้ าหลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก ล่ าวมาแล้ ว ให้
นาเข้ารับการฝึกในหน้าที่ สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด, สุนัขลาดตระเวน, สุนัขสะกดรอย
4.3 กลุ่มสุนัขที่ชอบเล่นของและคาบของให้นาเข้ารับการฝึกในหน้าที่
สุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ และสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด
3.3 การฝึกและการตรวจสอบ
3.3.1 หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก ให้การสนับสนุนผู้
เข้ารับการฝึกศึกษาจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเปิดการฝึกศึกษาปีละ 2 รุ่น และสามารถรับกาลังพลเข้ารับการศึกษาได้รุ่นละ 60 –80 คน ระยะเวลาการศึกษา
16 สัปดาห์
3. เหตุผลในการนาสุนัขมาใช้งานทางทหาร
1. ความฉลาด สุนัขสามารถเข้าใจคาพูดมนุษย์และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 100 คา เทียบกับมนุษย์
ประมาณเท่ากับเด็กอายุ 8 ขวบ เพียงพอในการสั่งการให้สุนัขช่วยในการทางาน
2. ประสาทสัมผัสพิเศษ เมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วประสาทสัมผัสดีกว่าหลายเท่า หู สามารถรับ คลื่นเสียงดีกว่ามนุษย์ 6
เท่า ทาให้รับฟังได้ดีกว่า 20 เท่า จมูกดีเป็นพิเศษสามารให้รับฟังได้ดีกว่า 20 เท่า จมูกดีเป็นพิเศษสามารถแยกกลิ่น
ออกมากมายดีกว่ามนุษย์ 40 เท่า มองเห็นดีกว่า 10 เท่า ทาให้สามารถใช้ในการพิสูจน์ทราบได้รวดเร็วและแน่นอน
3. ความดุและความกล้า สุนัขมีสัญชาติญ าณในการต่อสู้อยู่แล้ว เมื่อได้นามาฝึกเพิ่มเติมจะมีคุณสมบัติในการต่อสู้
เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
4. รักและหวงแหนที่อยู่อาศัย คุณสมบัติอันนี้ทาให้เกื้อกูลในการฝึกให้สุนัขทาหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ได้ดีมาก
5. ความชื่อสัตย์ภักดี สุนัขนับว่าเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ภักดีกว่าสัตย์อื่น เมื่อสุนัขมีความจงรักภักดีต่อผู้ใดแล้วย่อม
เป็นที่เชื่อถือได้ว่าสุนัขจะรักและหวงแหนและระวังป้องกันผู้นั้นจนสุดชีวิต
6. ความแข็งแรงอดทน สุนัขมีความแข็งแรงอดทนต่อสภาพภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศเหมาะสมกับงานทางทหารชนิด
ต่าง ๆ
7. สีขนพรางตา
8. มีความเป็นมิตรกับมนุษย์
4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร ผบส.
1. เป็นพนักงานราชการ,ลูกจ้างประจา, พลอาสาสมัคร, เป็นนายทหารชั้นประทวน
2. เป็นผู้ที่บรรจุหรือมีแผนที่จะบรรจุ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับสุนัขยาม,ผู้บังคับสุนัขยามสายตรวจ,
ผู้ บังคับสุนัขอารักขา, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่น ระเบิดและอุโมงค์, ผู้บังคับสุนัขลาดตระเวน, ผู้บังคับ
สุนัขสะกดรอย, ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ,ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดและผู้บังคับสุนัข
สลายมวลชน
3. ผ่านการตรวจสอบทาง รปภ. และได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด มาแล้ว
สุนัขที่เป็นประวัติศาสตร์ทางสงคราม
ในสงคราม เวีย ดนาม ใน ค.ศ.1965 สหรัฐฯ เริ่ม ส่ งสุนั ข ยามเข้ าปฏิ บั ติ ก าร รวม 40 ชุ ด จนปรากฏ
วีรกรรมของสุ นัขยามสายตรวจขึ้น เมื่อ 8 ธ.ค. 1966 สุ นัข “นีโม” ผู้บังคับสุนัขชื่อ พลฯ โรเบิร์ด โทนเบิก ได้เข้า
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ปฏิบัติการต่อสู้ขัดขว้างเวียดกง 4 คน ที่บุกรุกเข้าโจมตีฐานบินตันซอนนุตใกล้กรุงไซงอน ผลปรากฏว่าสุนัขนีโมต้องสูญเสีย
ตาข้างขวาในการต่อสู้ขัดขว้างในครั้งนั้น ส่วนผู้บังคับสุนัขบาดเจ็บสาหัส แต่สามารถรักษาหน้าที่ได้สาเร็จและฝ่ายเวียดกงถูก
ทาลายจนหมดสิ้น นีโม ได้รับเหรียญกล้าหาญและได้เลื่อนยศเป็น พันตรี
ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2511 สุนัขชื่อ “โจดี้” ได้ขัดขว้างการก่อวินาศกรรมของ ผกค.ต่อฐานทัพอากาศ
สหรัฐฯ ที่ จว.อุบลราชธานี ได้สาเร็จ ผกค.ถูกทาลายจานวนหนึ่ง แต่โจดี้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่หน้าอก ศูนย์การสุนัข
ทหาร ได้รับมารักษาและเลี้ยงดูไว้ ทอ.สหรัฐฯได้ปูนบาเหน็จให้โจดี้
เป็น สิบเอก และมอบเหรียญแสดงความกล้าหาญ เพอเพิล ฮาร์ท เมเดิล ( PURPLE HEART MEDEL )
ให้ด้วยปัจจุบันโจดี้ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 13 มิ.ย. 20 เนื่องจากมีอายุมาก ศสท.กส.ทบ. ได้เก็บรักษาซากไว้

คาขวัญ
ศึกษาเด่น เน้นวินัย รวมใจพัฒนา
ปรัชญา
จัดการศึกษาแก่บุคคลากรให้เป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษา พัฒนาการฝึกสุนัขให้ทันสมัย
ได้มาตรฐานสากล โดยใช้วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
พันธกิจ
1. ให้การฝึกศึกษาผู้บังคับสุนัขทหาร และสุนัขทหารในหน้าที่ต่างๆ ตามหลักสูตรที่ทางราชการกาหนด
2. วิจัย พัฒนา จัดทาตารา คู่มือแบบฝึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุนัขใช้งานทางทหาร
3. สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและบริการสังคม
4. ปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์
อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ภักดีต่อนาย
เอกลักษณ์
ศูนย์ผลิตเครื่องมือทางทหารจากสิ่งมีชีวิต

