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ปฐมนิเทศและประวัติการใช้สุนัข 
 
หลักฐาน 1.   เอกสารการสุนัขทหาร รร.สุนัขทหาร ผวฝ.ศสท.กส.ทบ. , 27 พ.ค.17 
 2. คู่มือ ผบส.100, 102 รร.สุนขัทหาร ผวฝ.ศสท.กส.ทบ. 
 3. คู่มือ ผบส.103, 106 รร.สุนขัทหาร ผวฝ.ศสท.กส.ทบ. 
 4. คู่มือ การฝึกสุนัขทหาร  รร.สนุัขทหาร ผวฝ.ศสท.กส.ทบ. 

1. ประวัติการสุนัขทหาร 
 1.1 กล่าวทั่วไป  ด้านประวัติศาสตร์ไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มา
ตั้งแต่เมื่อใด  คาดคะเนว่าผู้คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เริ่มเลี้ยงสุนัขเมื่อประมาณ   20,000  
ปี  มาแล้ว  และในแถบยุโรปเหนือมีการเลี้ยงสุนัขมาเมื่อประมาณ  6,000  ปี ก่อนคริสตศักราช 
            เป็นที่เชื่อกันว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่สืบเชื้อสายมาจากสุนัขป่าและสุนัขไนซึ่งสุนัขไน  มีลักษณะ 
เหมือนสุนัขเลี้ยง คือ  เห่า  หอน  แต่มีฟันต่างกัน  ส่วนสุนัขป่านั้นไม่เห่าหอน  แต่มีฟันเหมือนสุนัขเลี้ยง 
 ในขั้นต้นสุนัขมาใกล้ชิดกับคนเพ่ือหวังเศษอาหารจากคนและคนก็ใช้สุนัขเป็นเครื่องมือในการ
เตือนภัยจากสัตว์ใหญ่  ต่อมาคนกับสุนัขก็ร่วมกันล่าสัตว์เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน  และบางครั้งคนก็เลี้ยงสุนัข
ไว้เป็นอาหาร หรือเลี้ยงเป็นเพ่ือน ต่อมามีการฝึกสุนัขส าหรับใช้งาน เช่น ใช้ในการเลี้ยงแกะหรือแพะ 
 เมื่อสุนัขเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสัตว์เลี้ยงของคนนานเข้า  รูปลักษณะก็พัฒนาไป  เช่น มีการ
เปลี่ยน สีต่าง ๆ  ส่วนสัมพันธ์กับร่างกาย  โครงกะโหลกและมันสมอง  ฟัน  กระดูก  หู  ฯลฯ  ลักษณะ
สุนัขพันธุ์ดั้งเดิมในระยะก่อนที่สุนัขป่าจะมาเป็นสุนัขบ้านเชื่อกันว่าเป็นพันธุ์ดิงโก้ (DINGO) ซึ่งสุนัขพันธุ์
นี้มีอยู่ในออสเตรเลีย  
 ในเวลาต่อคนได้ใช้ประโยชน์จากสุนัขมากขึ้น  โดยมีการน าสุนัขมาฝึกให้สามารถใช้งานได้
หลายอย่างท้ังด้านกิจการทหารและพลเรือน 
 1.2 การใช้สุนัขในกิจการทหาร 
  1.2.1 สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 
   1.2.1.1  การสงครามระหว่างลิ เดียกับไซปรัส  ที่สมรภูมิทิมเปรีย  ปรากฏว่า         
พระเจ้าอัลยัติแห่งลิเดียซึ่งมียุทธวิธีการใช้สุนัขในการท าสงครามดีกว่าเป็นผู้ชนะ 
   1.2.1.2 สมัยกรีกและโรมัน โรมันได้จัดตั้งหน่วยสุนัขสงครามขึ้นหลังการยุทธที่     
เวอร์เซลล่าเนื่องจากเห็นคุณประโยชน์ของสุนัขสงครามที่ฝ่ายข้าศึกน ามาใช้  จนท าให้การยุทธครั้งนั้นซึ่ง
ฝ่ายโรมันอันมีมาริอุสเป็นแม่ทัพต้องสูญเสียก าลังพลอย่างใหญ่หลวงกว่าจะได้ชัยชนะ 
   1.2.1.3  สมัยกษัตริย์มงโกลรุกรานทวีปยุโรป  ได้มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่า    
อัตติลาได้ใช้สุนัขสงครามจ านวนมากในการระวังป้องกัน 
   1.2.1.4  การยุทธที่มาราธอน  ไฮคานีและแมคนาซีได้ช่วยเหลือเอเธนส์ (กรีก) โดย
การส่งสุนัขสงครามไปช่วยท าให้ฝ่ายเอเธนส์นโปเลียนได้รับชัยชนะอย่างงดงาม 
   1.2.1.5 สมัยนโบเลียนมหาราชในการยุทธที่อะบัวเกอร์  ปี ค.ศ. 1799 ซึ่งปรากฏใน
พระราชสาส์นถึงนายพลมามองท์  มีข้อความตอนหนึ่งว่า  “ หากนายพลมามองท์มีสุนัขสงครามที่
เพียงพอส่งออกไปปฏิบัติการในแนวหน้าของฐานที่ตั้งแล้วจะเสริมความแข็งแกร่งในการสู้รบให้กับ
กองทัพเป็นอย่างสูง” 
   1.2.1.6 ระหว่างสงครามรัสเซีย – ญี่ ปุ่น  รัสเซียได้ใช้สุนัขสงครามในการช่วย          
น าผู้บาดเจ็บจากการรบในแนวหน้าเข้าที่ปฐมพยาบาลท าให้ช่วยชีวิตทหารได้อย่างมากมาย 
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 1.2.2  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 
    1.2.2.1  ฝ่ายสัมพันธมิตรใช้สุนัขในภารกิจการทหารอย่างกว้างขวาง  มีสุนัขน าสาร  
สุนัขยามสุนัขส่งก าลัง (ฝรั่งเศสใช้สุนัขลากเลื่อนจากอาลาสก้า  จ านวน  400  ตัว  มาใช้ในบริเวณเขา
วอสเก้ซึ่งมีหิมะปกคลุมหนา)  รวมฝรั่งเศสใช้สุนัขสงครามประมาณ  2,000  ตัว  สุนัขต่าง  (อิตาลีใช้
สุนัขพันธุ์เบอร์นาร์ดเป็นสุนัขต่างบรรทุกปืนกลให้หมู่ทหารราบภูเขา) ด้านรัสเซียนั้นใช้สุนัขในการหา
ข่าวเป็นส่วนใหญ่  ส่วนสหรัฐฯ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยสุนัขสงครามแต่ได้ยืมสุนัขของอังกฤษ  ฝรั่งเศส  
และเบลเยี่ยม  มาใช้เป็นสุนัขส่งคนไข้  สุนัขน าสาร  และสุนัขยาม 
    1.2.2.2 ฝ่ายเยอรมันได้ใช้สุนัขสงครามมากกว่า  30,000  ตัว  ในหน้าที่สุนัขยาม    
สุนัขน าสาร  สุนัขส่งคนไข้และใช้งานช่วยชีวิตในหน่วยการชาด ด้านรัสเซียใช้สุนัขในการหาข่าวเป็นส่วนใหญ่ 
 1.2.3  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  
    1.2.3.1 เยอรมันเตรียมการท าสงครามล่วงหน้า  ได้ตั้งศูนย์การฝึกสุนัขขึ้นที่เมือง  
แฟรงเฟิท  เมื่อต้นปี  ค.ศ.1930  สามารถรับการฝึกสุนัขได้ถึง  2,000  ตัว  โดยฝึกใช้งานด้านน าสาร  
ลาดตระเวน  และยาม  ประมาณว่าเยอรมันใช้สุนัขสงครามนี้ถึง  200,000  ตัว 
    1.2.3.2 ด้านสัมพันธมิตร  ฝรั่งเศสได้จัดตั้งสถานีรับสุนัขเพ่ือเสริมก าลังสุนัขที่มีอยู่  
อังกฤษนั้นหลังเริ่มสงครามได้  2  ปี  ก็เริ่มโครงการสุนัขสงครามขึ้นอีก  ส่วนด้านรัสเซียนั้นก็มีการใช้
สุนัขอย่างกว้างขวาง  คาดว่ารัสเซียใช้สุนัขถึง  50,000  ตัว  และที่แปลกก็คือมีการใช้สุนัขต่อสู้รถถัง
ด้วย  ส่วนสหรัฐฯ  เริ่มจัดตั้งเหล่าสุนัขทหารขึ้นในกองทัพบกหลังจากที่ถูกญี่ปุ่นโจมตีเพิลฮาร์เบอร์แล้ว  
โดยรับบริจาคจากกลุ่มพลเรือนอาสาสมัครน ามาฝึกใช้งาน  ตลอดสงครามกองทัพบกสหรัฐฯ  รับบริจาค
สุนัขไว้ประมาณ  10,000  ตัว  หน่วยสุนัขทหารของสหรัฐฯ สามารถผลิตสุนัขทหารออกมาใช้เดือนละ  
1,500  ตัว  ซึ่งส่งออกปฏิบัติการกับหน่วยของกองทัพบก  หน่วยรักษาฝั่งและนาวิกโยธิน  ตามยุทธ
บริเวณต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านแปซิฟิกใต้และอังกฤษรวมทั้งสหรัฐฯ  ได้ใช้จ่ายเงินในการด าเนินการ
พัฒนาหน่วยสุนัขทหาร  2  ล้านเหรียญ 
 1.2.4  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
    1.2.4.1 สหรัฐฯ   ได้ เริ่ ม จั ดตั้ ง โรงเรียนสุ นั ขทหารขึ้ น ตั้ งแต่ปี   ค .ศ .195 2              
โดยกองทัพบกและกองทัพอากาศด าเนินการ  ปัจจุบันโรงเรียนสุนัขทหารที่ส าคัญของสหรัฐฯ  มีที่ฐาน
ทัพอากาศลัคแลนด์  เท็กซัส  ฟอร์ทกอร์ดอนและฟอร์ทเบนนิ่ง  จอเจีย  สหรัฐฯ  ฐานทัพอากาศ       
คาเดน่า  โอกินาวา  ญี่ปุ่น  และฐานทัพอากาศวิสเบเดน  เยอรมัน 
    1.2.4.2 ในสงครามเกาหลี  สหรัฐฯ  ได้ใช้สุนัขลาดตระเวนเป็นส่วนใหญ่ในสงคราม
ครั้งนั้นได้ใช้สุนัขชื่อ “ยอร์ค” ในการลาดตระเวนสามารถเตือนภัยให้หน่วยลาดตระเวนรอดพ้นจาก
อันตรายของฝ่ายเกาหลีได้ถึง  148  ครั้ง โดยปลอดภัย 
    1.2.4.3 ในสงครามเวียดนาม  ใน ค.ศ.1965 สหรัฐฯ  เริ่มส่งสุนัขยามเข้าปฏิบัติการ  
รวม  40 ชุด  จนปรากฏวีรกรรมของสุนัขยามสายตรวจขึ้นเมื่อ  8  ธ.ค. 1966  สุนัข  “นีโม”          
ผู้บังคับสุนัขชื่อ  พลฯ โรเบิร์ด โทนเบิก  ได้เข้าปฏิบัติการต่อสู้ขัดขว้างเวียดกง  4 คน  ที่บุกรุกเข้าโจมตี
ฐานบินตันซอนนุตใกล้กรุงไซงอน  ผลปรากฏว่าสุนัขนีโมต้องสูญเสียตาข้างขวาในการต่อสู้ขัดขว้างใน
ครั้งนั้น  ส่วนผู้บังคับสุนัขบาดเจ็บสาหัสแต่สามารถรักษาหน้าที่ได้ส าเร็จ  และฝ่ายเวียดกงถูกท าลายจน
หมดสิ้น  นีโม  ได้รับเหรียญกล้าหาญและได้เลื่อนยศเป็น  พันตรี 
    1.2.4.4 ในประเทศไทย  ปี   พ.ศ.2511  สุนัขชื่อ  “โจดี้”  ได้ขัดขว้างการก่อ
วินาศกรรมของผกค.ต่อฐานทัพอากาศสหรัฐฯ  ที่  จว.อุบลราชธานี  ได้ส าเร็จ  ผกค.ถูกท าลายจ านวน
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หนึ่ ง  แต่โจดี้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่หน้าอก  ศูนย์การสุนัขทหาร  ได้รับมารักษาและเลี้ยงดูไว้            
ทอ.สหรัฐฯได้ปูนบ าเหน็จให้โจดี้  เป็น  สิบเอก  และมอบเหรียญแสดงความกล้าหาญ  เพอเพิล       
ฮาร์ท  เมเดิล  ( PURPLE  HEART  MEDEL ) ให้ด้วยปัจจุบันโจดี้ได้เสียชีวิตแล้ว  เมื่อ  13 มิ.ย. 20 
เนื่องจากมีอายุมาก  ศสท.กส.ทบ.  ได้เก็บรักษาซากไว้ 
    1.2.4.5 การใช้สุนัขทหาร  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบั ติการทางทหาร  
โดยเฉพาะการปราบปรามผู้ก่อการร้ายในประเทศต่าง ๆ  เช่น  มาเลเซียและในกรีก  ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปราบปรามยังคงใช้สุนัขทหารเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการอยู่ต่อไป 
 1.2.5  ประวัติการใช้สุนัขทหารของกองทัพไทย 
    1.2.5.1 กิจการสุนัขทหารของกองทัพไทย  เริ่มต้นเมื่อทางการได้เล็งเห็นคุณประโยชน์
ของสุนัขทหารอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติการของหน่วยสุนัขทหารของกองทัพสหรัฐฯ              
ในเวียดนามเมื่อปี  พ.ศ.2511  โดยเฉพาะการเตือนภัยท าให้สถานที่ราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับความ
ปลอดภัยจากการโจมตีจากพวกเวียดกงได้เป็นอย่างมาก 
    1.2.5.2 จากประสบการณ์ในการปฏิบัติการทางทหาร  ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีเชิงรุกหรือเชิงรับ  การรักษาความปลอดภัย  การระวังป้องกัน  และการป้องปรามอาชญากรรม  
ฝ่ายปฏิบัติต้องประสบปัญหาต่าง ๆ  คือการถูกลอบโจมตี  การล่าสังหาร  การถูกซุ่มโจมตี   การวางกับ
ระเบิด  และการถูกก่อวินาศกรรม 
    1.2.5.3 กองทัพไทยยังเล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของสุนัขทหารซึ่งมีคุณสมบัติ
พิเศษทางประสาทสัมผัสมาช่วยเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติการทางราชการของเหล่าทัพต่าง ๆ  
ทั้งด้านยุทธวิธี  การระวังป้องกันและการรักษาความปลอดภัย 
    1.2.5.4 กองทัพไทยจึงได้เริ่มจัดตั้งโครงการสุนัขทหารขึ้นเมื่อ  1 ก.ค.11  โดยตั้งที่   
ต.หนองสาหร่าย  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  ตามท่ีปรากฏในแผ่นศิลาจารึกประวัติศาสตร์ดังนี้ 

แผ่นจารึกประวัติศาสตร์ 
ก าเนิดหน่วยสุนัขทหาร 

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่  28  มีนาคม พุทธศักราช 2511 
พลโทเกรียงศักดิ์   ชมะนันทน์ 
รองเสนาธิการ กองบัญชาการ 

ทหารสูงสุด ส่วนหน้า และคณะประกอบ 
ด้วย นายทหารฝ่ายอ านวยการของกอง 

บัญชาการทหารสูงสุด ส่วนหน้า กรมการ 
สัตว์ทหารบก นายทหารสัตวรักษ์ กองทัพ 
อากาศสหรัฐฯ ได้มาตรวจภูมิประเทศโดย 

รอบหนองสาหร่าย หมู่บ้านแก่งหีบ ต.จันทึก 
อ.ปากขช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้มาพิจารณา 

ณ บริเวณนี้แล้วเห็นชอบร่วมกันก าหนดให้อาณาบริเวณ 
    นี้เป็นที่ตั้งของหน่วยสุนัขทหาร เป็นการถาวรสืบไป 

กองบัญชาการทหารสูงสุด ส่วนหน้า 
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   และได้รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุนัขจ านวนหนึ่งจากสหรัฐฯ  และเริ่ม
ผลิตสุนัขใช้งานทางทหาร  รวมทั้งได้รับการสนับสนุนครูฝึกจากฐานทัพสหรัฐฯ  มาเป็นผู้ฝึกสอนเริ่มแรก
และได้ฝึกสุนัขให้กับเหล่าทัพและ  ตชด.เพ่ือใช้สนับสนุนภารกิจทางทหาร  ต่อมาได้รับอนุมัติอัตราจัดตั้ง
เป็นศูนย์การสุนัขทหาร  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  14  พ.ค.16  เป็นต้นมา 
    1.2.5.5 ปัจจุบันกิจการสุนัขทหารของกองทัพไทย  เป็นส่วนงานอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ ศูนย์การสุนัขทหาร  ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมการสัตว์ทหารบก  ตั้งแต่  1  ก.พ.28  เป็นหน่วย
หลักในสายวิทยาการสุนัขทหาร  รวมตลอดถึงการผลิต  การฝึก  การสัตว์รักษ์  การใช้งาน  การทดแทน
และการเพิ่มเติมสุนัขทหารให้แก่กองทัพไทยและต ารวจตระเวนชายแดน  ตามความต้องการ 

2.  เหตุผลในการน าสุนัขมาใช้งานทางทหาร 
 2.1 ความฉลาด สุนัขสามารถเข้าใจค าพูดมนุษย์และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า  100  
ค า  เทียบกับมนุษย์ประมาณเท่ากับเด็กอายุ  8  ขวบ  เพียงพอในการสั่งการให้สุนัขช่วยในการท างาน 
 2.2 ประสาทสัมผัสพิเศษ  เมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วประสาทสัมผัสดีกว่าหลายเท่า  หู  สามารถรับ
คลื่นเสียงดีกว่ามนุษย์  6  เท่า  ท าให้ได้รับฟังได้ดีกว่า  20  เท่า  จมูกดีเป็นพิเศษสามารถแยกกลิ่น
ออกมากมายดีกว่ามนุษย์  40  เท่า  มองเห็นดีกว่า  10  เท่า  ท าให้สามารถใช้ในการพิสูจน์ทราบได้
รวดเร็วและแน่นอน 
 2.3 ความดุและความกล้า  สุนัขมีสัญชาติญาณในการต่อสู้อยู่แล้ว  เมื่อได้น ามาฝึกเพ่ิมเติมจะมี
คุณสมบัติในการต่อสู้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ 
 2.4 รักและหวงแหนที่อยู่อาศัย  คุณสมบัติอันนี้ท าให้เกื้อกูลในการฝึกให้สุนัขท าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์
ได้ดีมาก 
 2.5 ความชื่อสัตย์ภักดี  สุนัขนับว่าเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ภักดีกว่าสัตย์อ่ืน  เมื่อสุนัขมีความ
จงรักภักดีต่อผู้ใดแล้วย่อมเป็นที่เชื่อถือได้ว่าสุนัขจะรักและหวงแหนและระวังป้องกันผู้นั้นจนสุดชีวิต 
 2.6 ความแข็งแรงอดทน  สุนัขมีความแข็งแรงอดทนต่อสภาพภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศ
เหมาะสมกับงานทางทหารชนิดต่าง ๆ 
 2.7 สีขนพรางตา 
 2.8 มีความเป็นมิตรกับมนุษย์ 

3.   พันธุ์สุนัขที่น ามาใช้กับกิจการทางทหาร 
 3.1 พันธุ์เยอรมันเช็พเพอดหรืออัลเซเซียน, เยอรมันโปลิสด๊อก,ด๊อยซ์ซาพเฟอร์ฮุนท์  ถือว่าเป็น
พันธุ์หลักต้องลักษณะพึงประสงค์ในการน ามาฝึกใช้งานทางทหารได้ทุกหน้าที่ 
 3.2 พันธุ์โดเบอร์แมนพินซ์เชอร์  เหมาะที่จะน ามาฝึกใช้งานในหน้าที่ระวังป้องกันและการต่อสู้ที่
ต้องการความเด็ดขาด  เช่นฝึกในหน้าที่สุนัขยามหรือสุนัขยามสายตรวจ 
 3.3 พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ และ พันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ เหมาะที่จะน ามาฝึกใช้งานในหน้าที่
สะกดรอยและพิสูจน์กลิ่น 
 3.4 พันธุ์ร๊อทไวเลอร์  เหมาะที่จะน ามาฝึกใช้งานในหน้าที่ระวังป้องกันและการต่อสู้ที่ต้องการ
ความเด็ดขาด  ศสท.กส.ทบ.  ได้น าสุนัขพันธุ์นี้มาผสมกับพันธุ์โดเบอร์แมนฯ มาฝึกใช้งานในหน้าที่     
สุนัขยามสายตรวจ 
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4.  การแบ่งประเภทสุนัขใช้งานทางทหาร  แบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท 
 4.1 ประเภทสุนัขรักษาความปลอดภัย (สรภ.) 
  4.1.1 สุนัขยาม (สย.) 
  4.1.2 สุนัขยามสายตรวจ (สต.) 
  4.1.3 สุนัขอารักขา (สอข.) 
 4.2 ประเภทสุนัขยุทธวิธี  (สยว.)  
  4.2.1 สุนัขลาดตระเวน (สลว.) 
  4.2.2 สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ (สรบ.) 
  4.2.3 สุนัขสะกดรอย (สกร.) 
 4.3 ประเภทสุนัขหน้าที่พิเศษ  (สพศ.) 
  4.3.1 สุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ (สตย.) 
  4.3.2 สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (สพบ.) 
  4.3.3 สุนัขสลายมวลชน (สลช.) 

5. ลักษณะอันพึงประสงค์ของสุนัขหน้าที่ต่าง ๆ 
 5.1 สุนัขยาม / สุนัขยามสายตรวจ 
  5.1.1 ประสาทสัมผัสทางหูและจมูกดี 
  5.1.2 มีความกล้าและดุในการต่อสู้ 
  5.1.3 มีแรงปะทะสูง  คล่องแคล่วในการต่อสู้  เขี้ยวและแรงขบกัดดี 
  5.1.4 มีความตื่นตัวดีมาก 
  5.1.5 ซื่อสัตย์ภักดี  เชื่อฟังค าสั่งดี 
  5.1.6 สีเหมาะสมกับภูมิประเทศ 
         ส าหรับสุนัขยามสายตรวจจะต้องมีขีดความสามารถสูงกว่าสุนัขยาม มีวินัยดีกว่า
เพราะจะต้องท าหน้าที่กว้างขวางและต้องการไหวพริบมากกว่าเว้นแต่การต่ อสู้และแรงปะทะจะไม่
รุนแรงเท่าสุนัขยาม 
 5.2 สุนัขลาดตระเวน 
  5.2.1 ประสาทสัมผัสทางหูและจมูกดี 
  5.2.2 มีนิสัยชอบติดตาม  ค้นหาและมีความสังเกตดี 
  5.2.3 มีความตื่นตัวตลอดเวลาการปฏิบัติงาน  มีความคล่องแคล่วในการผ่านภูมิประเทศ 
  5.2.4 มีนิสัยต่อสู้และแรงปะทะเพียงพอต่อการป้องกันตนเอง 
  5.2.5 มีวินัยดี  เชื่อฟังค าสั่งอย่างเคร่งครัด 
  5.2.6 มีสีกลมกลืนกับธรรมชาติ 
 5.3 สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ 
  5.3.1 ประสาทสัมผัสทางหูและจมูกดีเลิศ 
  5.3.2 มีนิสัยชอบการค้นหา  มีความสังเกตดีมาก 
  5.3.3 มีความตื่นตัวตลอดเวลาการปฏิบัติงาน  มีความคล่องแคล่วในการผ่านภูมิประเทศ 
  5.3.4 มีนิสัยต่อสู้และแรงปะทะเพียงพอต่อการป้องกันตนเอง 
  5.3.5 มีวินัยดี  เชื่อฟังค าสั่งอย่างเคร่งครัด 
  5.3.6 มีสีกลมกลืนกับธรรมชาติ 
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 5.4 สุนัขสะกดรอย 
  5.4.1 ประสาทสัมผัสทางหูและจมูกดีเลิศ  ไว  แน่นอนเป็นพิเศษ 
  5.4.2 มีนิสัยชอบการติดตาม  ค้นหาและมีความสังเกตดีมาก 
  5.4.3 มีความตื่นตัวตลอดเวลาการปฏิบัติงาน  มีความคล่องแคล่วในการผ่านภูมิประเทศ 
  5.4.4 มีนิสัยต่อสู้และแรงปะทะเพียงพอต่อการป้องกันตนเอง 
  5.4.5 มีวินัยดี  เชื่อฟังค าสั่งอย่างเคร่งครัด 
  5.4.6 มีสีกลมกลืนกับธรรมชาติ 
 5.5 สุนัขหน้าที่พิเศษ 
  5.5.1 ประสาทสัมผัสทางจมูกดีเลิศ  ไว  แน่นอน 
  5.5.2 มีความสังเกตดี  ชอบการค้นหา 
  5.5.3 มีวินัยดี  เชื่อฟังค าสั่งอย่างเคร่งครัด 
  5.5.4 มีนิสัยต่อสู้และแรงปะทะเพียงพอต่อการป้องกันตนเอง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับสุนัขกับสุนัข 
 

หลักฐาน 1. AFM 125 – 5  เล่ม  1  บทที่ 9  ข้อ 9.2 
  2. แผนการสอนหลักสูตรผู้บังคับสุนัขยาม ทอ.สหรัฐ ฯ หมายเลข 105.1-5 
  2. คู่มือการเรียน หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขยาม ทอ.สหรัฐ ฯ หมายเลข 3 ALR  81130  A-1 
 
1. การจับคู่ระหว่าง ผบส.กับสุนัข 
 1.1 ความส าคัญในการจับคู่ให้ได้ขนาดของ ผบส.และสุนัข 
  1.1.1 สุนัขมีแรงกระชากหรือเข้าต่อสู้เป็นสองเท่าของน้ าหนักตัวที่กระท าต่อสายจูง ฉะนั้น 
ผบส. ควรมีน้ าหนักตัวอย่างน้อยสองเท่าของสุนัข เช่น สุนัขหนัก 70 ปอนด์ ผบส.ควรมีน้ าหนักอย่าง
น้อย 140 ปอนด ์
  1.1.2 ไม่ควรคัดเลือกสุนัขที่มีความสูงมากจับคู่กัลป์ ผบส. ที่มีร่างกายเตี้ยจะล าบากในการ
ควบคุมและสุนัขควรจะมีความสูงวัดถึงช่วงไหล่ ตั้งแต่  27 นิ้วขึ้นไป 
 1.2 นิสัยและความตื่นตัว 
  1.2.1 ผลส.ที่มีความคล่องตัว สามารถปรับปรุงสุนัขที่เคลื่อนไหวช้า และสร้างสมความ
ตื่นตัวของสุนัขได้ โดยหลักการฝึกสุนัขข้อความอดทน 
  1.2.2 ผบส.ที่เชื่องช้าจับคู่กับสุนัขที่ตื่นตัวก็จะต้องปรับปรุงตนเองให้คล่องแคล่วขึ้น 
  1.2.3 ถ้าจับคู่สุนัขไม่เหมาะสม เช่น ผบส.ที่เชื่องช้าจะไปลดความตื่นตัวของสุนัข กรณีเช่นนี้ 
ควรจะเปลี่ยนกันและให้มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนตัวกัน เช่นนี้เราไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่อับอาย
ขายหน้าแต่อย่างใด เพียงเพ่ือจับคู่ใหม่ให้เหมาะสม ในการฝึกละปฏิบัติงานต่อไปเท่านั้น 
2. มาตรการรักษาความปลอดภัย เมื่อเข้าหาสุนัขใหม่ 
 2.1 ผบส.จะต้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนเมื่อเริ่มเข้าหาสุนัขใหม่ในครั้งแรก ทุกคนอยู่ในความ
ควบคุมเม่ือเริ่มการฝึกในขั้นนี้ 
  2.1.1 ต้องรู้ชื่อสุนัข หมายเลขหู และหมายเลขคอกที่ตนได้รับมอบ 
  2.2.2 เคลื่อนที่เข้าไปที่คอกช้า ๆ เรียกชื่อสุนัข 
  2.2.3 เข้าไปที่คอกสุนัข นั่งลงและพยายามเรียกให้สุนัขมาหา 
  2.1.4 อย่าเคลื่อนไหวรวดเร็ว หรือแสดงความสนใจต่อสุนัขตัวอื่น 
  2.2.5 พูดกับสุนัข ยอมให้สุนัขดมกลิ่นตัวที่หลังมือ 
  2.2.6 ปฏิบัติโดยรักษาความสุขุม อย่าผลักไสสุนัข ใช้เวลาให้มาก 
  2.1.7 ค่อย ๆ ลูบคล าสุนัขที่หัวและไหล่ เมื่อเห็นว่าสุนัขไม่แสดงอาการดุร้าย อย่าเข้าใกล้
จนเกินไปเผื่อว่าสุนัขอาจจะยังไม่ยอมรับ ท าท่าให้สุนัขรู้ว่าเราไม่กลัวมัน อย่าแตะต้องบริเวณสีข้างสุนัข
ในระยะนี้เพราะสุนัขมีความไวต่อความรู้สึกในบริเวณนี้ 
  2.2.8 เปลี่ยนถังน้ า กวาดคอกสุนัข และพูกับสุนัขเรื่อยไปด้วยน้ าเสียงแสดงความเมตตา 
  2.2.9 อย่าจ้องตาโดยตรงกับสุนัขเพราะจะท าให้สุนัขไม่พอใจ 
  2.2.10 เอาสายจูงมาให้สุนัขดูเพ่ือให้มันรู้ว่าเราจะเอามันออกไปข้างนอก  
  2.2.11 จงจ าเอาไว้ว่า ไม่ต้องเกรงกลัวจนเกินไป ครูฝึกจะช่วย ผบส.ตลอดเวลา 
 2.2 ในการปฏิบัติให้รักษาระเบียบ การรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ให้มี ครูฝึก 1 คน         
ต่อ ผบส.1 คนเสมอในการฝึกเข้าหาเพื่อท าความคุ้นเคยกับสุนัข 
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การขนย้ายสุนัข 
 
หลักฐาน 1.   AFM  125-5 เล่ม 1  บทที่ 3  ข้อ 3.5-3.7 
  2.   FM  20-20 ข้อ 14, 163-164 
  3.  แผนการสอนเรื่อง   การขนย้ายสุนัขหมายเลข CD 1 (H,) 19 ฉบับ 12 พ.ค.1971 
       ของ รร.ร.ทบ.สหรฐัฯ 
  4.  แผนการสอนหลักสูตรผู้บังคับสุนัขยาม ทอ.สหรัฐฯ หมายเลข 107.1 
  5.  คู่มือการเรียนนักเรียนผู้บังคับสุนัขยาม ทอ.สหรัฐฯ หมายเลข 3ALR81130A-I-7 
  6.  การฝึกเชื่อฟังค าสั่งขั้นต้น หมายเลข ผบส.106 : รร.สนุัขทหาร 6 ส.ค.17 
1. กล่าวทั่วไป เราอาจน าสุนัขเคลื่อนย้ายจากที่แห่งหนึ่ง ไปยังที่อีกแห่งหนึ่งได้หลายวิธีส่วนมาก
แล้ว ผบส. จะต้องเป็นผู้ขนย้าย  ดูแล ให้อาหารและน้ า ตลอดจนน าสุนัขออกก าลังกาย ในระหว่างการ
ขนย้ายมีเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  ที่ใช้เพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของทั้ง  ผบส. และสุนัข 
2. วิธีการขนย้ายระยะใกล้ 
 2.1 โดยรถยนต์ 
  2.1.1  วิธีที่ปลอดภัยที่สุด  คือ  การใช้สะพานลาด 
    2.1.1.1  ปกติรถยนต์ส่วนมาก สามารถรับสะพานลาดที่มีขอเกี่ยวได้ โดยไม่ต้อง
ดัดแปลง 
    2.1.1.2  ถ้าไม่สามารถใช้สะพานลาดกับรถยนต์ได้ ให้ใช้ลาดที่คอกสุนัขหรือลาด
สะพานที่โรงรถ 
  2.1.2 ถ้าไม่มีสะพานลาดหรือลาดเลย  ผบส. ต้องอุ้มสุนัขขึ้น – ลงรถเอง 
    2.1.2.1  วธิีที่ 1 วธิีหลักท่ีใช้ โดยการอุ้มช้อนใต้ขาหลัง  ( ดูรูปที่ 1 ) 
     
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( รูปที่ 1 ท่าอุ้มช้อนใต้ขา ) 
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  2.1.2.2 วธิีที่ 2 วิธีรองอุ้มโดยช้อนใต้ท้อง ใช้เมื่อสุนัขบาดเจ็บบริเวณใต้ขาหลัง (ดูรูปที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( รูปที่ 2 ท่าอุ้มช้อนใต้ท้อง ) 

 2.2 โดยรถไฟ  ปฏิบัติวิธีการข้ึน – ลง รถยนต์โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ท่าอุ้มช้อนใต้ขา ) 
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( ท่าอุ้มช้อนใต้ท้อง ) 
 

 2.3 โดยเครื่องบิน 
  2.3.1  ฮ. ชนิดที่มีสะพานลาดทางท้าย  ผบส. น าสุนัขข้ึน – ลงตามสะพานลาดนั้น 
  2.3.2  ฮ. ชนิดที่มีประตูข้าง ให้เคลื่อนที่เข้าหาและออกจาก ฮ. ทางด้านหน้า  ผบส.อุ้มสุนัข
ขึ้น – ลง เช่นเดียวกับการขึ้น - ลงรถ 
  2.3.3  กฎการรักษาความปลอดภัยทั่วไปส าหรับ ฮ. 
    2.3.3.1  ระมัดระวังกลีบใบพัดและเครื่องยนต์ของ ฮ. ขณะเคลื่อนที่เข้า–ออกจาก ฮ. 

    2.3.3.2  เมื่อขึ้น ฮ. แล้ว พยายามนั่งอยู่กับที่  รัดเข็มขัดประจ าที่นั่ง 
    2.3.3.3  ห้ามสูบบุรี่ขณะ  ฮ. ท าการบิน 

       2.3.3.4  ห้ามบรรจุซองกระสุนเข้ากับปืน  ตรวจว่าปืนปลอดภัยและห้ามไกก่อนขึ้น ฮ. 
    2.3.3.5  สวมขลุมปากสุนัขก่อนขึ้น ฮ. ให้แน่นแต่ให้พอหายใจให้สะดวก 
    2.3.3.6  รักษาระยะเคียงระหว่างชุดเพื่อป้องกันสุนัขต่อสู้กัน 
    2.3.3.7  เมื่อสวมหมวกเหล็ก ต้องให้รัดคางเสมอ 

    2.3.3.8  ห้ามเปิดประตู ฮ. จนกว่า ฮ. จะลงสู่พ้ืนดินอย่างปลอดภัย  เว้นแต่จะโดย 
วิธีโรยตัวลง 

    2.3.3.9  ควบคุมสุนัขตลอดเวลา  โดยให้สุนัขนั่งระหว่างขาหรือในขาของ ผบส.เมื่อ 
เรียบร้อยอาจให้สุนัขนอนลงได ้ ขณะ ฮ. ท าการบิน 
    2.3.3.10  น าสุนัขออกจาก ฮ. ในโอกาสแรกโดยคลายเข็มขัดรัดตัวออก  
ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ ากายก่อนออกจาก ฮ. เมื่อออกจาก ฮ. แล้วให้เคลื่อนที่ออกไปทันทียังจุดที่ห่าง
จาก ฮ. โดยห่างจาก ฮ. ประมาณ  50  เมตร 
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  2.3.4  การข้ึน บ. ปฏิบัติตามวิธีขึ้น ฮ. โดยอนุโลม 
  2.3.5 อ่ืนๆ ปฏิบัติตามค าแนะน าของนักบินหรือเจ้าหน้าที่ขนส่ง 

 2.4 ท่านั่ง 

 
( รูปท่านั่ง ) 

 

 
 

 รูปท่านั่ง (บนรถยนต์) 
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3. วิธีขนระยะไกล ปกติขนย้ายโดยวิธีน าสุนัขบรรจุกรง โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
 3.1 โดยรถยนต์ 
  3.1.1  ท าเครื่องหมาย ชื่อและหมายเลขหูสุนัข ไว้ที่กรงชัดเจน 
  3.1.2  เขียนป้าย อันตราย – สุนัขทหาร ให้เห็นเด่นชัดไว้ที่กรง 
  3.1.3  วางกรงสุนัขไว้ในที่มีอากาศพอและพ้นจากกลิ่นไอเสีย 
  3.1.4  ให้มีพ้ืนที่พอเพียงส าหรับสุนัขออกจากกรงเพ่ือออกก าลังกาย,ให้น้ าและ อาหาร 
  3.1.5  ยกย้ายกรงสุนัขด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ตกลงมา ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ทั้ง
คนและสุนัข   
  3.1.6  ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุ ให้น าสุนัขออกจากกรง ตรวจดูอาการบาดเจ็บ ถ้าไม่มีแล้วน าสุนัข
ออกมาจูงเดินเล่น จนกว่ารถจะเคลื่อนที่ต่อไปได้ 
 

  
 

 

รูปกรงการเคลื่อนย้ายสุนัข 

แคนด้า หมายเลขหู  0944 

อันตราย - สุนัขทหาร 
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 3.2 โดยรถไฟ 
  3.2.1  ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขนย้ายโดยรถยนต์ ข้อ 3.1.1 – 3.1.6 
  3.2.2  ติดต่อเจ้าหน้าที่ขนส่ง เพื่อทราบเวลาบรรทุก เพ่ือจะได้น าสุนัขไปถึงใกล้เวลาบรรทุก 
  3.2.3  อย่าทิ้งสุนัขอยู่ในกรงไว้บนชานชาลานานเกินควร ถ้ามีการเสียเวลา ให้น าสุนัขออก
จากกรงมาจูงเดินเล่นและให้น้ าก่อนกลับเข้ากรง และ ให้วางกรงสุนัขไว้บนชานชาลาในที่เย็นเสมอ 
  3.2.4  ผบส. คงอยู่ประจ ากับสุนัขตลอดเวลาจนกว่าจะบรรทุกขึ้นรถไฟไป เพ่ือป้องกันมิให้
ใครมารังแกหรือถูกสุนัขกัดเอา 
  3.2.5  อย่าวางกรงสุนัขซ้อนบนหีบห่อสินค้าอ่ืน เพราะกรงสุนัขอาจพลัดตกลงมาท าให้สุนัข
ได้รับบาดเจ็บ 
  3.2.6  เมื่อถึงสถานีปลายทาง ให้น าสุนัขออกจากรถไฟเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และน าไปคอก
สุนัขเพ่ือปล่อยออกจากกรงและให้น้ า 
  3.2.7  ถ้า ผบส. มิได้ไปกับสุนัข ให้มีค าแนะน ารายละเอียดเกี่ยวกับการให้อาหารและน้ าติด
กรงไว้ 
  3.2.8  ถ้า ผบส.ไปกับสุนัข ให้ประสานกับพนักงานรับรถ (พรร.) เพ่ือก าหนดการให้อาหาร
และน้ า  ในเวลาให้อาหารและน้ า ผบส. น าสุนัขออกจากกรงต้องระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยทุก
ประการและระวังมิให้สุนัขหนี 
 3.3 โดยเครื่องบิน 
  3.3.1  การปฏิบัติตามวิธีการขนย้ายโดยรถไฟ โดยอนุโลม 
  3.3.2  อย่าให้อาหารและน้ าขณะท าการบิน  ส าหรับการบินระยะไกล ให้น าสุนัขออกจาก
กรง เพ่ือออกก าลังกาย ให้อาหารและน้ าตามที่ก าหนด ขณะที่เครื่องบินลงพัก 
  3.3.3  ผูกยึดกรงสุนัขไว้ในเครื่องบินให้เรียบร้อย และให้น าสุนัขออกจาก เครื่องบินทันทีที่ถึง
ปลายทาง หมั่นตรวจตราดูแลความสะดวกสบายของสุนัขระหว่างเดินทาง 
4. ข้อควรระมัดระวัง 
 4.1  ผบส. ต้องควบคุมดูแลสุนัขของตนเองตลอดเวลาการเดินทาง ระวังอย่าให้มีผู้มารังแก ระวัง
การตกรถและการหนีของสุนัข ทั้งจะต้องมีการส านึกในรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา อย่าผูกสุนัขทิ้ง
ไว้กับกรงหรือยานพาหนะใด ๆ โดยเฉพาะที่ซึ่งมีผู้คนหนาแน่น เมื่อจ าเป็นต้องผ่านพ้ืนที่นั้นต้องสวมขลุม
ปากสุนัขก่อน เสมอ ระวังสุนัขกัดกัน 
 4.2  ก่อนน าสุนัขบรรจุกรง ให้สวมปลอกคอ มีป้ายชื่อและหมายเลขหูสุนัข 
 4.3  การน าสุนัขบรรทุกรถ 
  4.3.1  ก่อนน าสุนัขข้ึนรถ ต้องสวมขลุมปากสุนัขทุกครั้ง 
  4.3.2  เมื่อสุนัขขึ้นรถ สั่งให้สุนัขหมอบและคอย จับโซ่คอยึดให้แน่น อย่าให้หลุด เมื่อ ผบส. 
ขึ้นรถหรืออยู่บนรถให้คงใช้สายลจูงสั้นตลอดเวลา 
  4.3.3  หากสุนัขเจ็บป่วย ดิ้นรนหรือขลุมปากหลุดขณะกัดกัน ต้องบอกให้พลขับหยุดรถ และ
ด าเนินการแก้ไขเสียก่อน 
 4.4  ระหว่างอากาศร้อน 
  4.4.1  ขนย้ายสุนัขโดยใช้พาหนะปรับอากาศหรือที่มีระบายอากาศดีพอ 
  4.4.2  ให้น้ าให้บ่อยและเพียงพอทั้งท่ีต้นทางและปลายทาง 
  4.4.3  ถ้ารถเสียให้น าสุนัขไปอยู่ ณ ที่เย็น 
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  4.4.4  บรรทุกกรงให้มีการระบายอากาศมากท่ีสุด อย่าบรรทุกหีบห่อบนหรือรอบบริเวณกรง 
  4.4.5  อย่าบรรจุสุนัขเข้ากรงที่ท้ิงตากแดด 
  4.4.6  อย่าน ากรงสุนัขตั้งตากแดด ให้วางไว้ในที่ร่มและมีระบายอากาศดี 
  4.4.7  หมั่นตรวจตราดูแลว่า สุนัขไม่ได้รับความร้อนสูงเกินไป 
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การรักษาความปลอดภัย 

หลักฐาน  1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2517 
   2. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร พ.ศ.2525 
   3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ทราบถึง การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่และเครื่องมือสื่อสาร 
1. กล่าวโดยทั่วไป 
   1.1 การรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
หมายถึงบรรดามาตรการที่ก าหนดขึ้นตลอดจนการด าเนินการทั้งปวงเพ่ือพิทักษ์รักษาและคุ้มครอง
ป้องกันสิ่งที่เป็นความลับทางราชการ ข้าราชการ ส่วนราชการ และทรัพย์สินของแผ่นดินให้พ้นจาการ
รั่วไหลจากการจารกรรม การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย และการกระท าสิ่งอ่ืนใดที่มีผลกระทบ
กระเทือนหรือเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ 
   1.2 การจารกรรม หมายถึงการกระท าสิ่งใดๆ โดยทางลับเพ่ือให้ได้ล่วงรู้หรือได้ไปและหรือสิ่งที่เป็น
ความลับทางราชการให้แก่ผู้ไม่มีอ านาจหรือผู้ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องทราบโดยเหตุผลที่เชื่อถือว่าการ
กระท าดังกล่าวจะเป็นผลร้ายต่อความมั่นคงของชาติ เพ่ือประโยชน์แก่รัฐต่างประเทศหรือเพ่ือประโยชน์
ส่วนบุคคล 
   1.3 การก่อวินาศกรรม หมายถึงการกระท าสิ่งใดๆ เพื่อท าลายหรือท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินวัสดุ
อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยว
ระบบการปฏิบัติงานใด  ๆ รวมทั้งการประทุษร้ายต่อบุคคลซึ่งท าให้ เกิดความปั่นป่วน ทางการเมือง
การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม จิตวิทยา ทางใด ทางหนึ่ง ด้วยความมุ่งหมายที่จะเกิดให้ผลร้ายต่อความ
สงบเรียบร้อยผลประโยชน์ของชาติ 
  1.4 การบ่อนท าลาย หมายถึงการกระท าใดๆ ที่มุ่งให้เกิดความแตกแยก ความปั่นป่วน ความกระด้าง
กระเดื่อง อันน ามาสู่การก่อความไม่สงบ หรือ ความอ่อนแอภายในชาติในทางการเมือง การทหาร 
เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา หรือ ทางใดทางหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างสถาบัน
การปกครองของประเทศ หรือท าลายความจงรักภักดีของประชาชนต่อสถาบันชาติ หรือ เพ่ือประโยชน์
แก่รัฐต่างประเทศ 
  1.5 สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ หมายถึง เอกสาร บริภัณฑ์ ยุทธบริภัณฑ์ สิ่งสงวน และสิ่งอ่ืนๆ
ท านองนี้ตลอดจนข่าวสาร ที่ถือได้ว่าเป็นความลับของทางราชการซึ่งส่งถงึด้วยค าพูด หรือด้วยวิธีการอ่ืน 
  1.6 ส่วนราชการ หมายถึงส่วนราชการที่จัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย การบริหารราชการแผ่นดิน 
องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมหน่วยงานที่จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี 
  1.7 ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการ
สื่อความหมาย นั้น จะท าได้โดยของสภาพนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัด หรือท าไว้
ในรูปของเอกสาร แฟ้มรายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือ 
เสียง การบันทึกโดยคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกนั้นปรากฏได้ 
  1.8 บริภัณฑ์ หมายความถึง เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล สิ่งอุปกรณ์และสิ่งอ่ืน ๆ ในท านองนี้  
  1.9 ยุทธภัณฑ์ หมายความถึงสิ่งของทั้งหลาย ที่ใช้ประจ ากายหรือประจ าหน่วยก าลังถืออาวุธของทาง
ราชการ เช่น ทหาร ต ารวจ เป็นต้น ได้แก่เครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ อาวุธและสิ่ง
อ่ืนๆ ในท านองนี้ 
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 1.10 สิ่งสงวน หมายความถึง สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ส าหรับการป้องกันประเทศ และสิ่งที่ เป็น
สาธารณูปโภค ที่ส าคัญตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับทางราชการ พ.ศ. 2483 

 1.11 การจ ากัดให้ทราบเท่าที่จ าเป็น หมายความถึง หลักการที่ใช้พิจารณา ในการใช้สิทธิเข้าถึงสิ่งที่
เป็นความลับทางราชการแก่บุคคลผู้จ าเป็นต้องทราบ เพ่ือปฏิบัติภารกิจลุลวงไปด้วยดี 

 1.12 การเข้าถึง หมายความถึง การที่บุคคลที่มีอ านาจ หน้าที่หรือ  ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ให้
ทราบได้ครอบครอง ด าเนินการหรือเก็บรักษา สิ่งที่เป็นความลับทางราชการ รวมถึงการได้รับอนุญาตให้ 

อยู่ในที่ซึ่งจะได้รับทราบ เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความลับของทางราชการนั้นด้วย 
 1.13 การรั่วไหล หมายความถึงท่ีเป็นความลับทางราชการ โดยถูกครอบครอง หรือทราบโดยบุคคลที่

ไม่มีอ านาจหน้าที ่
2. องค์การรักษาความปลอดภัย 
   2.1 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพลเรือน มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
        2.1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และ
การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 
        2.1.2 ติดตามสถานการณ์ ภายในประเทศ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แห่งชาติ และรายงาน
ต่อนายกรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
       2.1.3 กระจายข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติให้หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ 
ที่เก่ียวขอ้งให้ประโยชน์ ตามความเหมาะสม 
       2.1.4 ศึกษา วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับกิจการข่าว การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความ
ปลอดภัย พลเรือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
       2.1.5 เป็นศูนย์กลางประสานกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความ
ปลอดภัยพลเรือน กับหน่วยข่าวกรองอ่ืนภายในประเทศ 
       2.1.6 เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานกิจการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง กับหน่วยข่าว
กรองของต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ  
       2.1.7 เสนอแนะนโยบาย และมาตรการตลอดจนให้ค าแนะน าและปรึกษาด้านข่าวกรอง การ
ต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ต่อ นายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 
       2.1.8 ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในเรื่อง การรักษาความปลอดภัย แก่ส่วนราชการ ฝ่ายพลเรือน และ
ก ากับดูแล ตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณา แก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือให้ระบบรักษาความปลอดภัย ได้ผล
สมบูรณ์อยู่เสมอ 
       2.1.9  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด ตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มอบหมาย 
   2.2 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เป็นองค์การรักษา
ความปลอดภัย ฝ่ายทหาร มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
        2.2.1 ปฏิบัติการข่าวกรอง และต่อต้านข่าวกรอง ทางทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
 2.2.2 รักษาความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี 
รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนบุคลส าคัญ 
       2.2.3 รักษาความปลอดภัยทางทหาร ทางการข่าวกรองและทางการสื่อสาร 
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       2.2.4 ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในเรื่องรักษาความปลอดภัย แก่ส่วนราชการ ฝ่ายทหารก ากับดูแล
ตรวจสอบพร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ระบบการรักษาความปลอดภัย สมบูรณ์อยู่เสมอ
ทั้งนี้ให้ส่วนราชการและองค์การฝ่ายทหาร ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค าแนะน าของศูนย์รักษา
ความปลอดภัย 
3. ชั้นความลับทางราชการ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น 
    3.1 ลับที่สุด ( TOP SECRET )  
    3.2 ลับมาก ( SECRET ) 
    3.3 ลับ ( CONFIDENTLAL ) 
  ก. ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด เช่นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ 
ประโยชน์แห่งรัฐ ความปลอดภัย หรือ ความสงบเรียบร้อย ของประเทศชาติ เช่นนโยบาย หรือแผนงาน
ที ที่ส าคัญของชาติ ที่ เกี่ยวข้องทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหารระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประดิษฐ์การรหัส     
การส่งสัญญาณ  ค าสั่งวิธีปฏิบัติและการด าเนินการด้านข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรอง ตลอดจน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการข้อมูล ข่าวสารที่มี ชั้นความลับ  ต่ ากว่า เมื่อมาประกอบข้อมูล
ข่าวสารที่มีชั้นความลับสูงกว่า 
  ข. ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผย ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประโยชน์แห่งรัฐ อย่างร้ายแรง เช่น ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์แห่งรัฐ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อย ของประเทศ เช่นแผนการปราบปราม การตรา
กฎหมาย ภาษีอากร การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การเจรจาข้อตกลง ที่ส าคัญกับต่างประเทศ การเสนอ
แต่งตั้งโยกย้าย ถอดถอน ข้าราชการในต าแหน่ง ที่ส าคัญมาก รายงานพฤติการณ์ ของบุคคลที่ไม่นา
ไว้วางใจ รายงานที่ท าให้เกิดผลเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติการทางทหาร และแผนการ
ด าเนินการทางด้านทกหารตั้งแต่ การจัดก าลังแลยุทโธปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
และข้อมูลข่าวสาร ที่มีชั้นความลับต่ ากว่า เมื่อมาประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความสูงกว่า 
  ค. ลับ หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผย ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประโยชน์แห่งรัฐ  เช่นข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐ เช่น ประกาศ 
ค าสั่ง ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ การตรากฎหมายที่ส าคัญ การด าเนินการทางการทูต การตรวจสอบ
ประวัติบุคคล เพ่ือมอบความไว้วางใจ การสอบ การพิจารณา ทางวินัย ระเบียบวาระการประชุมลับ 
รวมถึงบุคคล คู่มือข่าวสาร ทางด้านเทคโนโลยี สัญญาณบอกฝ่าย ที่ตั้งของวิทยุสื่อสาร รายงานข่าว
กรอง และข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมไว้ใช้ประโยชน์ในการข่าวกรอง 
4. ประเภทการรักษาความปลอดภัย 
   4.1 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
   4.2 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
   4.3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ และเครื่องมือสื่อสาร 
5. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ถือได้ว่าเป็นหลัก
ส าคัญไม่ว่าจะมีการฝึกอบรมให้ดีเพียงใดและไม่ว่าจะด าเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ไว้
ดีเพียงใดหากทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   หรือเกี่ยวข้องไม่เข้าใจ  ขาดจิตส านึกในการรักษาความ
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ปลอดภัยขาดความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ และ หน่วยงานแล้ว มาตรการเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด และสาเหตุแห่งการรั่วไหลของสิ่งที่เป็นความลับอันเนื่องมาจากบุคคล 2 ประการ 
คือจุดอ่อนของผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลลับกับการด าเนินการฝ่ายตรงข้าม จุดอ่อนของผู้รับทราบข้อมูลลับมี
จุดอ่อนต่างๆเช่น เป็นคนพูดพล่อย ถือดี โอ้อวด แสดงว่าตนเป็นคนรอบรู้ โง่เขลา ขาดสติ ประมาท 
เลินเล่อ กระตือรือร้นจนเกินควร เนื่องจากมีจุดมุ่งมั่น จดจ่อในเรื่องที่เป็นความลับ ซึ่งตนทราบ หรือ
ด าเนินการอยู่ ฯลฯ 
   5.1 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
        5.1.1 การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล  
                5.1.1.1 การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล เพ่ือเข้ารับราชการเป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้น ๆ จะต้องด าเนินการ เอง เพ่ือรับทราบว่าบุคคลนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบังคับหรือไม ่
                5.1.1.2  การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติอาชญากรเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ   
ที่รับสมัคร ขอให้กรมต ารวจด าเนินการ โดยส่วนราชการที่รับสมัคร จัดพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบ 
ประวัติอาชญากร ที่สถานีต ารวจท้องที่ท่ีบุคคลนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ 
                5.1.1.3  จัดท าประวัติบุคคล (รปภ.1) และบันทึกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การลง
บันทึกประวัติบุคคล (รปภ.2) เป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการ ที่รับสมัคร หรือรับโอนจัดท าขึ้น แล้วส่งให้
องค์การรักษาความปลอดภัย ด าเนินการตรวจสอบต่อไป 
 5.1.2 บุคคลที่ต้องได้รับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ 
      5.1.2.1 ผู้รับสมัครเข้ารับราชการ ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ 
               5.1.2.2 ข้าราชการทุกคนที่ยังมิได้รับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ 
               5.1.2.3 ข้าราชการที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 
               5.1.2.4 บุคคลที่เข้าเป็นทหารกองประจ าการ และข้าราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม 
               5.1.2.5 บุคคลที่บรรจุเข้าเป็นลูกจ้างทดลองปฏิบัติงานหรือฝึกงาน ก่อนบรรจุเป็น
พนักงานประจ า 
               5.1.2.6 บุคคลที่มิใช้ข้าราชการ แต่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือต าแหน่งที่
ส าคัญ ของทางราชการ หรือเข้ามาเกี่ยวข้อง กับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 
               5.1.2.7 นักเรียนนักศึกษา หรือนิสิตของส่วนราชการ ซึ่งมีข้อผูกพันว่าเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้วจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการนั้นๆ 
               5.1.2.8 ผู้ได้รับทุนการศึกษาของส่วนราชการเพ่ือศึกษาต่อในประเทศ หรือต่างประเทศ 
ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีข้อผูกผันว่าจะต้องกลับมารับราชการใยส่วนราชการนั้นๆ 
         5.13 บุคคลที่ต้องการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ โดยละเอียด เป็นพิเศษ 
               5.1.3.1 บุคคลที่เข้าถึงความลับที่สุด ลับมาก หรือการรหัส 
               5.2.3.2 บุคคลที่มีเชื้อชาติ สัญชาติอ่ืน หรือมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศที่มีนโยบาย ลัทธิ
การเมือง หรือ ระบบการปกครองที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ 
 5.2.3.3 บุคคลที่มีคู่สมรส ญาติ เพ่ือน ผู้คุ้นเคย หรือ ผู้อุปการะที่มีเชื้อชาติ สัญชาติ ของ
ประเทศท่ีมีนโยบาย ลัทธิการเมือง  หรือ ระบบการปกครองที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ 
       5.1.3.4 บุคคลที่มีการติดต่อกับบุคคล หรือ องค์การที่มีพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของประเทศ 
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                5.1.3.5 บุคคลที่มีพฤติการณ์ หรือปรากฏข่าวสาร ที่ส่อให้เห็นว่า อาจอยู่ในสภาพถูก
บังคับจากต่างประเทศ หรือจากองค์การใดๆ ให้กระท าการอันเป็นภัยต่อประเทศ 
                5.1.3.6 บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ หรือต าแหน่งหน้าที่ส าคัญ ซึ่งอาจใช้อ านาจ
ตามต าแหน่งหน้าที่ส าคัญ ซึ่งอาจใช้อ านาจตามต าแหน่ง หรือหน้าที่นั้นกระท าความเสียหาย           
หรืออันตรายอย่างร้ายแรงแก่ประเทศชาติ 
   5.2 การรับรองความไว้วางใจ 
        5.2.1 หัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่รับรองความไว้วางใจ บุคคล โดยยึดถือ ผลการตรวจสอบ 
ประวัติและพฤติการณ์ บุคคลผู้นั้นเป็นแนวทางพิจารณา 
        5.2.2 ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน หัวหน้าส่วนราชการ อาจรับรองความไว้วางใจบุคคลโยไม่ต้องรอฟัง
ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
                5.2.2.1 ในกรณีบรรจุบุคคล เข้าเป็นข้าราชการระหว่างที่ก าลังรอฟังผลตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณ์ ถ้าจ าเป็นจะต้องรีบบรรจุบุคคลเข้าท างานก็ผ่อนผันให้บรรจุหรือจ้างไว้ก่อนได้ โดยมี
เงื่อนไขว่าถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้นั้นประพฤติ หรือมีประวัติและพฤติการณ์ ไม่เหมาะสมก็ให้
เลิก บรรจุ หรือ เลิกจ้าง 
                5.2.2.2 ในกรณีมอบหมายไว้วางใจให้บุคคล ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ ภารกิจ เป็นการ
ชั่วคราว ที่เก่ียวกับความลับของทางราชการ ชั้นลับที่สุด ลับมาก หรือ ลับ 
         5.2.3 การรับรองความไว้วางใจกับบุคคลใด กระท าหน้าที่เกี่ยวกับการรหัส จะต้องระบุไว้ใน
ใบรับรองความไว้วางใจ ( รปภ.3 ) ของบุคคลนั้นด้วย 
   5.3 การให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับเรื่อง ลับที่สุด หรือ ลับมาก 
        5.3.1 ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์โดยละเอียด 
        5.3.2 มีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งให้ปฏิบัติ  
        5.3.3 ลงทะเบียนไว้ในท าเนียบ ลับที่ หรือลับมาก(รปภ.5)ของส่วนราชการนั้นๆ 
        5.3.4 ถ้าส่งบุคคลใดไปประชุม หรือเขเข้าร่วมในกิจการอ่ืนใดที่เป็นเรื่องลับที่สุดหรือลับมากนอก
ส่วนราชการต้นสังกัด จะต้องมีหนังสือหรือใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.3) ให้เป็นหลักฐาน 
        5.3.5 บุคคลที่พ้นจากต าแหน่ง หรือหน้าที่เกี่ยวกับความลับทางราชการ ชั้นความลับที่สุด หรือ
ลับมาก จะเป็นด้วยการโยกย้าย การโอน การออกจากต าแหน่งหน้าที่ หรือด้วยเหตุใดก็ตามจะต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้.- 
               5.3.5.1 คัดชื่อออกจากท าเนียบ ลับที่สุด หรือลับมาก (รปภ.5) 
               5.3.5.2 ให้มอบคืนเอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ 
               5.3.5.3 ชี้แจงให้ทราบว่ายังต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของเรื่องราวต่าง ๆ ที่มอบ
คืนแล้วตลอดไป 
               5.3.5.4 ให้ลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อออกจากต าแหน่งหน้าที่ (รปภ.8) 
ไว้เป็นหลักฐาน 
 5.3.5.5 หากบุคคลที่พ้นต าแหน่ง หรือหน้าที่แล้ว จะกลับเข้ามาท างานใหม่ในต าแหน่ง
หน้าที่ เกี่ยวกับความ ลับที่สุด หรือ ลับมาก ต้องส่งค าขอให้องค์การรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบ
ประวัติ และพฤติการณ์ โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จะใช้การรับรองความไว้วางใจที่เคยได้รับรองอยู่เดิมนั้น
ไม่ได ้
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6. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ข้อมูลข่าวสาร ลับ คือ สิ่งที่สื่อความหมาย ให้รู้
เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมาย นั้นท าได้ โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือ
ผ่านวิธีการใดๆ  และไม่ว่าจัดไว้ในรูปเอกสาร แฟ้มรายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ภาพวาด ภาพถ่าย
ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือ เสียง การบันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ วิธอ่ืนใด ที่ท าให้สิ่งบันทึกนั้น
ปรากฏได้ ที่มีค าสั่งมิให้เปิดเผย และอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุม ดูแลหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งก าหนดชั้นความลับ เป็น ชั้น ลับ ลับ
มาก หรือ ลับที่สุด โดยค านึงถึงการการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และประโยชน์แห่งรัฐ
ประกอบด้วยกัน 
   6.1 ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือ 
        6.1.1 ลับที่สุด ( TOP   SECRET )  
        6.1.2 ลับมาก (   SECRET  ) 
        6.1.3 ลับ      ( CONFIDENTLAL) 
                ก.   ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสาร ลับซึ่งหากละเมิดเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
                ข.   ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลข่าวสาร ลับซึ่งหากละเมิดเปิดเผย ทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 
                 ค.   ลับ หมายความถึง ข้อมูลข่าวสาร ลับซึ่งหากละเมิดเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ  
   6.2 การพิจารณาก าหนดชั้นความลับ พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ 
        6.1.2 ความส าคัญของเนื้อหา 
        6.2.2 แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 
        6.2.3 วธิีการน าไปใช้ประโยชน์ 
        6.2.4 จ านวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
        6.2.5 ผลกระทบหากมีการเปิดเผย 
        6.2.6 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือ ผู้อนุมัติ 
   6.3 ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ในการ
ก าหนดชั้นความลับและอาจมอบหมายการก าหนดชั้นความลับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้และการมอบหมาย
การก าหนดชั้นความลับต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ส าหรับส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง กลาโหมให้หมายรวมถึง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ ส านักงานปลัดกระทรวง 
กลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส าหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค , ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานสภาต าบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล     
นายกเมืองพัทยา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออ่ืน ที่มีลักษณะท านองเดี่ยวกันแล้วแต่กรณี ส าหรับราชการ
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ส าหรับงานของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐการก าหนดชั้นความลับเป็นชั้นใดให้พิจารณาจาก ความรุ่นแรงและผลที่จะเกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐเป็นส าคัญ และใช้หลักเกณฑ์ ตาม ข้อ 3 ก,ข,ค. ข้างต้น 
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   6.4 ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีอ านาจก าหนดชั้นความลับ เป็นการชั่วคราว
ได้แต่ต้องรีบเสนอผู้มีอ านาจ ก าหนดชั้นความลับสั่งการต่อไป 
   6.5 การแสดงชั้นความลับ เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ ให้ใช้อักษรตามชั้นความลับ ที่มีอักษรขนาด
ใหญ่ตามชั้นความลับ ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา โยใช้สีแดง หรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่น
และชัดเจนโดยปฏิบัติดังนี้.- 
        6.5.1 การแสดงชั้นความลับ ที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงความลับที่กลางหน้ากระดาษ ทั้งด้านบน
และด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงไว้ที่ด้านนอกของปกหน้า ปกหลังด้วย 
        6.5.2 ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผัง และส าเนาของ
ดังกล่าว นั้นให้แสดงชั้นความลับในชั้นเดี่ยวกับเอกสาร ถ้าเอกสารนั้นม้วน หรือพับได้ให้แสดงชั้น
ความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ในขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย 
        6.5.3 ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึก ภาพทุกประเภท หรือสิ่ง
บันทึกแสดงผล หรือสื่อความหมายโดยกรรมวิธีใดๆ ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ต้นและปลายของข้อมูล
ข่าวสารหรือ บนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุถ้าไม่สามารถแสดงชั้นความลับไว้ในที่ดังกล่าวได้ให้เก็บ
กล่องในกล่องหรือหีบห่อ ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น 
   6.6 การปรับชั้นความลับ กระท าโดยผู้มีอ านาจก าหนด ชั้นความลับของหน่วยของหน่วย เจ้าของเรื่อง 
และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับการแจกจ่ายทราบ เพ่ือให้มีการแก้ไข ชั้นความลับโดยทั่วกันด้วย
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีอ านาจปรับชั้นความลับได้ เมื่อพิจารณาเห็นว่าก าหนดชั้นความลับที่ก าหนด
ใหม่ไว้กับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ เดิม บนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
   6.7 นายทะเบียน ข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารได้ ตามท่ีได้รับมอบหมาย และมีหน้าที่ ดังนี้.- 
        6.7.1 ด าเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสาร ลับ 
        6.7.2 เก็บรักษาแบบเอกสารต่างๆ ซึ่งกรอกข้อความแล้ว และบรรดาข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลไว้ในที่ปลอดภัย 
        6.7.3 เก็บรักษาบัญชีราชมือชื่อนายทะเบียนข้อมูล ข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข่าวสาร
ลับของหน่วย งานของรัฐอ่ืนๆ ที่ติดต่อเกี่ยวข้องกันเป็นประจ า 
        6.7.4 ประสานกับผู้ควบคุมทะเบียนความไว้วางใจ เพ่ือก าหนดตัวบุคคล ที่จะเข้าถึงชั้นความลับ 
ตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบ 
        6.7.5 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลข่าวสารลับตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
   6.8 คระกรรมการตรวจสอบ ให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธานกรรรมการ เจ้าหน้าที่อ่ืนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ
เพ่ือตรวจ สอบความถูกต้อง ในการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
และการมีอยู่ของข้อมูล ข่าวสารลับในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับอย่างน้อย ทุก 6 เดือน และเสนอ
รายงานการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นทราบและสั่งการต่อไป  เมื่อสงสัยว่าบุคคลที่ไม่มี
อ านาจหน้าทีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับได้รู้ หรืออาจรู้ถึงข้อมูลข่าวสารลับหรือเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิด
การรักษาความลับ ของข้อมูลข่าวสารให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น 
   6.9 การด าเนินการใด ๆเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ทุกขั้นตอน เช่นการร่าง การพิมพ์ การแปล ฯลฯ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานชองรัฐก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพ่ือปฏิบัติ
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ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุลวงได้ด้วยดี ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่ หรือมิได้รับค าสั่ง หรือมิได้รับมอบหมายที่
ถูกต้อง อ้าง ยศ ต าแหน่ง หรืออภิสิทธิ์ใดๆ เพ่ือเข้าถึงความลับของทางราชการเป็นอันขาดข้อมูลข่าวสาร
ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง เลขที่ ชุด ของจ านวน ชุดทั้งหมด และเลขหน้าของจ านวนเลข
ทั้งหมดไว้ทุกหน้าของข้อมูลข่าวสารลับ 
         6.9.1 การส าเนา การแปล เอกสาร การเข้ารหัส หรือถอดรหัส ข้อมูลข่าวสารลับ ต้องบันทึก
จ านวนชุด ยศ ชื่อ ต าแหน่ง ของผู้ด าเนินการและชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดท าไว้ที่ข้อมูลข่าวสารฉบับ
ต้นฉบับที่ตนครอบครองและฉบับต้นส าเนา ฉบับค าแปล ฉบับเข้ารหัส หรือฉบับถอดรหัส  
         6.9.2เมื่อได้รับค าสั่งให้โอนเอกสารลับใดๆ ระหว่างส่วนราชการให้เจ้าหน้าที่ผู้โอนและผู้รับโอน
ท าใบรับรองเอกสารการโอนเอกสารลับ (รปภ.13) ขึ้นไว้เป็นหลักฐานแล้วรายงานให้หัวหน้าส่วน
ราชการทั้ง 2 ฝ่าย ทราบโดยเร็วที่สุด หากเป็นการโอนเอกสารลับภายในส่วนราชการเดี่ยวกันก็ท า
หลักฐานการโอนเอกสารลับไว้เช่นเดี่ยวกันโดยอนุโลม 
         6.9.3 การส่งและการรับ การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดี่ย วกันทุกชั้น
ความลับต้องใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับ 
 แบบใบปกข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศราชกิจจา
นุเบกษาการส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานต้องบรรจุซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้น
อย่างมั่นคง 

บนซองหรือภาชนะชั้นในให้จ่าหน้าระบุตัวเลขหนังสือน าส่ง ชื่อหรือต าแหน่งผู้รับและหน่วยงาน
ผู้ส่ง พร้อมทั้งท าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับด้านหน้าและด้านหลัง   
 บนซองหรืภาชนะชั้นนอกให้จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดี่ยวกันบนซองหรือภาชนะด้านในแต่ไม่
ต้องมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับใด ๆ 
 ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปี จ านวน
หน้าและหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าวและเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้จนกว่าจะได้รับคืนหรือ
ยกเลิกชั้นความลับหรือท าลายข้อมูลข่าวสารนั้นแล้ว 
 แบบใบตอบรับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศพระราชกิจจานุเบกษา 
 การการส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานภายในประเทศโดยเจ้าหน้าที่น าสาร ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายมีอ านาจอนุญาตให้กระท าได้ และ
ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลงทะเบียนก่อนส่งออก 
 การส่งข้อมูลข่าวสารลับตามวรรคหนึ่ง จะจัดให้ผู้อารักขาการน าสารด้วยก็ได้ 

เจ้าหน้าที่น าสารและผู้อารักขาการน าสารมีหน้าที่ดังนี้ 
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารลับตลอดเวลาที่น าออกนอกบริเวณหน่วยงานและเก็บ 

รักษาข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความดูแลให้ปลอดภัย 
    - จัดส่งข้อมูลข่าวสารลับแก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ถ้านายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  
หรือผู้ปฏิบัติการแทนไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ส่งข้อมูลข่าวสารลับนั้นแก่ผู้รับตามหน้าจ่าหน้า 
ถ้าผู้รับตามจ่าหน้าไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้น าข้อมูลข่าวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่หน่ วยงาน
ของตน และแจ้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือในกรณีสถานที่น าส่งอยู่ห่างจากหน่วยงานของรัฐที่
ส่งและไม่สามารถเดินทางกลับภายในวันเดียวกันได้ ให้เก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยจนกว่าจะส่งมอบแก่นาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้รับตามจ่าหน้า แล้วแต่กรณี 
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 -  ในกรณีเจ้าหน้าที่น าสารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้อารักขาการน าสารปฏิบัติหน้าที่แทน
และให้รายงานนายทะเบียนขอมูลข่าวสารลับทราบโดยเร็ว 
 การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคม
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานรัฐก่อน 
 กรณีเจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับให้รีบส่งข้อมูล
ข่าวสารลับดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
 ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ผู้น าส่ง หรือจัดใบ
ตอบรับคืนแก่หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ส่ง และลงทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับก่อนที่จะด าเนินการอย่างอ่ืน 
 ในกรณีที่ผู้รับยังไม่สามารถด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับต่อไปได้ ให้ผู้รับน าข้อมูล
ข่าวสารลับที่ได้รับไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนด 
 ในกรณีที่เป็นการส่งแก่ผู้รับตามจ่าหน้าแจ้งต่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือให้ลงทะเบียน 
ข้อมูลข่าวสารลับโดยไม่ชักช้า 
 6.9.4 การเก็บรักษา การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับ ให้หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัยและก าหนดระเบียบการเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและก าหนดระเบียบการเก็บรักษาข่าวสาร
ลับไว้เป็นการเฉพาะตามค าแนะน าขององค์การรักษาความปลอดภัย 
 6.9.5 การยืม การยืมข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐมอบหมายพิจารณาด้วยว่าผู้ยืมมีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องที่ยืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้
ได้หรือไม ่
 ถ้าเรื่องที่ผู้ประสงค์จะขอยืมเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐอ่ืนเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องการให้ยืม
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นก่อน เว้นแต่ผู้ยืมจะเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นเอง 
 ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับท าการบันทึกการยืม พร้อมทั้งจดแจ้งการยืมไว้ในทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารด้วย 
 แบบบันทึกการยืมให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 6.9.6  การท าลาย ในกรณีที่การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุดจะเสี่ยงต่อการรั่ วไหล
อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งท าลายข้อมูลข่าวสาร
ลับชั้นที่ลับที่สุดนั้นได้ หากพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าลาย 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะสั่งท าลายข้อมูลข่าวสารลับ นอกจากรณีตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่ อได้
ส่งข้อมูลข่าวสารลับให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อนไม่มีคุณค่าในการเก็บรักษา 
 ในการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายข้อมูล
ข่าวสารลับขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็น ประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ท าลายข้อมูล
ข่าวสารลับเสร็จแล้ว ให้จดแจ้งการท าลาย ไว้ในทะเบียนคุมข้อมูลข่าวสารลับและจัดท าใบรับรองการ
ท าลายข้อมูลข่าวสารลับด้วย ใบรับรองการท าลายให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอาจเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือก าหนดให้การใช้ดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใดก่อนก็ได้ 
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 แบบใบรับรองการท าลายข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 6.9.7 การปฏิบัติเวลาฉุกเฉิน ให้หน่วยงานของรัฐมีแผนปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมีแผนการ
เคลื่อนย้ายแผนพิทักษ์รักษา แผนการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ เพ่ือน ามาปฏิบัติเป็นล าดับชั้นตามความ
รุ่นแรงของสถานการณ์  
 6.9.8 กรณีสูญหาย ในกรณีข้อมูลข่าวสารสูญหาย ให้ผู้รับทราบข้อเท็จจริงรายงานข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับบันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียนคุมข้อมูลข่าวสารลับ ด้วย 
 6.9.9 การเปิดเผย ในกรรีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีของรัฐตามมาตรา 20 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  มีค าสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับนั้น
ได้ตามข้อจ ากัด หรือเงื่อนไขที่ก าหนด 
 ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับใดไม่มีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับไว้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่นั้น ได้รู้ หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงว่าข้อมูล
ข่าวสารนั้นได้มีการก าหนดชั้นความลับ  
7.การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  หมายถึงมาตรการทางวัตถุที่ก าหนดขึ้นเพ่ือพิทักษ์รักษา
บุคคลส าคัญ เพื่อป้องกันมิให้ผู้มีอ านาจหน้าที่เข้าถึงสิ่งเป็นความลับของทางราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
วัสดุ และสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรักษา สิ่งดังกล่าวให้พ้นจากการจารกรรม การก่อวินาศกรรม การ
โจรกรรม  และการบอนท าลาย 
   7.1 หลักการขั้นมูลฐาน 
        7.1.1 ต้องมีการเฝ้าตรวจผู้ที่จะเข้ามาในพ้ืนที่ 
        7.1.2 ต้องมีการพิสูจน์ทราบว่าผู้ที่จะเข้ามาในพ้ืนที่นั้น เป็น ใคร เป็นศัตรู หรือ ไม่มีอ านาจหน้าที่ 
   7.2 มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เก่ียวกับสถานที่ 
        7.2.1  ต้องมีการก าหนดพื้นที่ที่มีรักษาความปลอดภัย 
        7.2.2 ต้องมีการวางมาตรการทางวัตถุ เช่นเครื่องกีดขวาง แสงสว่าง 
        7.2.3 ต้องมีระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบสัญญาณแจ้งภัย 
        7.2.4 ต้องมีการควบคุมยานพาหนะ 
        7.2.5 ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ 
   7.3 ข้อพิจารณาในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
        7.3.1จะต้องพิจารณาว่าภารกิจ สิ่งที่ เป็นความลับ ทรัพย์สินของส่วนราชการแต่ละแห่งมี
ความส าคัญเพียงใด กองหรือ แผนกใดมีหน้าที่รับผิดชอบต่อภารกิจ ส าคัญ เพียงใดกองหรือแผนกใดมี
หน้าที่รับผิดชอบ ต่อภารกิจส าคัญนั้นมากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องวางมาตรการป้องกันระดับใด 
        7.3.2 จะต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถในการลวงล้ าของฝ่ายตรงข้าม ว่าจะได้เมื่อใดใช้เวลา
เท่าใดเข้ามาในลักษณะใด แอบแฝงหรือเปิดเผย จู่โจมรวมทั้งภยันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุ  หรือภัย
ธรรมชาติด้วย 
        7.3.3 จะต้องน าวิธีการของฝ่ายตรงข้ามซึ่งน่าจะกระท าแก่ฝ่ายเรามากที่สุด ตลอดจนการเกิด
ปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ และอุบัติเหตุ อันอาจเกิดขึ้นแก่สถานที่นั้นมากที่สุดมาพิจารณา ประกอบ
ขีดความสามารถรักษาความปลอดภัย 
   7.4 ภยันตรายที่เกิดจาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และอุบัติเหตุ เช่น พายุ น้ าท่วม ฟ้าผ่า และเพลิงไหม้ 
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        7.4.2 ภยันตรายที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
       7.4.2.1 การกระท าโดยเปิดเผย เช่นการโจรกรรม การจลาจล การก่อความไม่สงบ       
การโจมตีของข้าศึก 
       7.4.2.2 การกระท าโดยทางลับ เช่น การจารกรรม การก่อวินาศกรรม 
   7.5 การส ารวจหรือการตรวจสอบ การรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
        7.5.1 วางแนวทางในการส ารวจ หรือการตรวจสอบ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หลักฐานในการ 
ปฏิบัติและข้อบกพร่องที่มีมาแล้ว 
        7.5.2 ส ารวจบริเวณพ้ืนที่และอาคารโดยละเอียด 
        7.5.3 จัดท ารายงานส ารวจ หรือการตรวจสอบโดยชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของมาตรการป้องกันที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันที่จะท าให้เกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยแล้วแนะน าให้หัวหน้าส่วนราชการ 
พิจารณาแก้ไขมาตรการวางระเบียบการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้.- 
                7.5.3.1 เขตรั้วและจ ากัดช่องทางเข้า ออก 
                7.5.3.2 การใช้เครื่องกีดขวาง 
                7.5.3.3 การใช้แสงสว่าง 
                7.5.3.4 การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
                7.5.3.5 การติดต่อสื่อสาร และระบบสัญญาณแจ้งภัย 
                7.5.3.6 การควบคุมบุคคลภายนอก 
                7.5.3.7 การควบคุมจราจร 
                7.5.3.8 การควบคุมการเข้าออกของเจ้าที่ภายใน 
                7.5.3.9 การก าหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
                7.5.3.10 ที่เก็บอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด หรือวัสดุ ลับ  ของทางราชการ ซึ่งต้องพิทักษ์
รักษาเป็นพิเศษ 
                7.5.3.11 การป้องกันอัคคีภัย 
                7.5.3.12 การตรวจตราเป็นประจ า หรือตรวจสอบตามห้วงระยะเวลา เพ่ือค้นหา
ข้อบกพร่องและสั่งการตามเห็นเห็นควร 
   7.6 การวางแผนรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ พิจารณาจากผลของการประมาณการและ
ข้อมูลตามหัวข้อดังนี้.- 
          7.6.1 สถานการณ์โดยทั่วไป และสภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ 
          7.6.2 ข่าวสารสิ่งบอกเหตุและการเตือนภัย 
          7.6.3 ภารกิจหน้าที่หน่วยงาน 
 7.6.4 จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 7.6.5 งบประมาณท่ีจะใช้ในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย 
 7.6.6 การสนับสนุนจากหน่วยเหนือและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 7.6.7 การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยกับหน่วยเหนือและหน่วยอื่นๆ 
 7.6.8 รายงานการส ารวจหรอื การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย 
   7.7 การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ คือมาตรการ ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือพิทักษ์ รักษาสิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการที่ปรากฏในการประชุม เช่น ข้อยุติ ข้อพิจารณา ความเห็น การอภิปราย
เหตุการณ์รั่วไหล หรือ การ ถูกจารกรรม ตลอดจนคุ้มครองสิ่งที่เป็นความลับ ดังกล่าว บุคคลสถานที่ที่
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เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้นมิให้ถูกก่อวินาศกรรมโดยก าหนดมาตรการในการรักษาในการรักษาความ
ปลอดภัย ในการประชุมดังนี้.- 
 7.7.1 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลในการประชุมลับ 
        7.7.1.1 ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ และ/หรือการรับรองความไว้วางใจของบุคคล
ที่เข้าถึงหรือเก่ียวข้องกับการประชุมตามชั้นความลับชองการประชุมนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุม 
                 7.7.1.2 หากไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 7.7.1.1 ได้ ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เข้า
ประชุมต้องให้การรับรอง ความไว้วางใจก่อนการเข้าประชุม 
          7.7.2 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในการประชุมลับ 
                 7.2.2.1 การปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 
                 7.2.2.2 การตรวจประจ าวัน 
                 7.2.2.3 การท าลายเอกสารที่ไม่ใช้ 
          7.7.3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ประชุมลับ 
                 7.7.3.1 การก าหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
                 7.7.3.2 การตรวจทางเทคนิค 
                 7.7.3.3 การจดัระเบียบในห้องประชุม 
          7.7.4 การจัดการทางธุรการและการประสานงาน 
                  7.7.4.1 การจัดที่ท าการของผู้เข้าร่วมประชุม 
                  7.7.4.2 การประสานการรักษาความปลอดภัย 
                  7.7.4.3 การควบคุมผู้มาติดต่อ 
                  7.7.4.4 การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชล 
8. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร  หมายถึงการใช้มาตรการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุม  
พิทักษ์รักษา ป้องกันมิให้ความของลับทางราชการอันเนื่องมาจากการสื่อสารรั่วไหลหรืรู้ไปถึง หรือตกไป
ยังบุคคลผู้ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ หรือฝ่ายตรงข้าม 
   8.1 หลักท่ัวไป ให้ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารตามแนวทาง ดังนี้.- 
        8.1.1 บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการ
รับรองการไว้วางใจตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ.2517 ฉบับที่ 3 และ
ต้องผ่านการอบรมการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารมาแล้ว 
        8.1.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการข่าวที่มีชั้นความลับ ซึ่งจะต้องส่งด้วยเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้ง
เอกสารเกี่ยวกับการประมวลความลับ หรือรหัสจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2517 
   8.2 ประเภทความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร 
        8.2.1 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
      8.2.1.1 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการส่งข่าว 
      8.2.1.2 การรักษาความปลอดภัยทางรหัส 
      8.2.1.3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ทางการสื่อสาร 
        8.2.2 ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร 
รวมทั้งนายทะเบียนวัสดุลับทางการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ควบคุมทางการรหัสและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารได้ตามความจ าเป็น 
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    8.3 การพิจารณาประเมินการในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร การละเมิด หรือไม่
ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งโดยเจตนา หรือไม่เจตนา หรืการ
ละเมิดนั้นเกิดความเสียหารต่อความลับ ให้ถือเป็นความผิดต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทาง
อาญาตามความเหมาะสม หัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบ ที่จะพิจารณาด าเนินการ ลงทัณฑ์ หรือ 
ด าเนินคดี ทางอาญาตามความผิด 
9. การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
   9.1 สาเหตุการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
        9.9.1 การขาดจิตส านึกและขาดวินัยในการรักษาปลอดภัย ความประมาทเลินเล่อ ความไม่
รอบคอบ ความเกียจคร้าน ความย่อหย่อนต่อหน้าที่ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว 
         9.1.2 การจารกรรมและการก่อวินาศกรรมอันเกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอกหรือ
ข้าราชการทรยศหรือที่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้าม หรือร่วมกัน 
    9.2 การปฏิบัติเมื่อละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
 9.2.1 ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิด หรือ สงสัยว่าจะมีการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัยเกิดขึ้นจะต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เร็วที่สุด 
 9.2.2 เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต้องรีบด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด
และป้องกันมิให้การละเมิดการรักษาความปลอดภัยอุบัติซ้ าอีก 
 9.2.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องด าเนินการดังนี้.- 
        9.2.3.1 ส ารวจตรวจตราความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
        9.2.3.2 ด าเนินการเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด 
        9.2.3.3 ส ารวจตรวจสอบค้นหาสาเหตุแห่งการละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
ตลอดจนจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่าง ๆ 
        9.2.3.4 ด าเนินการแก้ไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพ่ือป้องกัน
การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดข้ึนอีก 
                  9.2.3.5  รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หากมีข้อมูลข่าวสาร ลับ สูญหาย ให้รายงาน โดยใช้แบบรายงาน (รปภ.6) 
         9.2.3.6 หากปรากฏหลักฐาน หรือข้อสงสัยว่าถูกจารกรรม หรื ก่อวินาศกรรมให้
รายงานขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
   9.3 ความรับผิดชอบของผู้บังคับชาเมื่อ ได้ทราบว่าเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยขึ้น 
ด าเนินการดังนี้.- 
        9.3.1 แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเดิมทราบและ/หรือเจ้าของสถานที่ทราบหรือผู้เกี่ยวข้อง
ทราบทันท ี
        9.3.2 สอบสวนเพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้ละเมิด และผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดนั้น 
        9.3.3 พิจารณาแก้ไข้ข้อบกพร่องและป้องกันมิให้เหตุการณ์ เช่นนั้นอุบัติซ้ าขึ้นอีก 
        9.3.4 พิจารณาลงโทษบุคคลผู้ละเมิดและผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดนั้น 
    9.4 ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เรื่องเดิม หรือผู้เกี่ยวข้องเมื่อได้รับแจ้งว่าได้เกิดการละเมิดการ
รักษาความปลอดภัย ต่อข้อมูลข่าวสารลับให้เจ้าของเรื่องเดิมหรือผู้เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้.- 
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         9.4.1 พิจารณาว่าสมควรจะลดชั้น หรือยกชั้นความลับ ของข้อมูลข่าวสารนั้นหรือไม่ 
         9.4.2 ขจัดความเสียหารอันเกิดจากการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่จะมีต่อประเทศชาติ
ในการนี้อาจต้องเปลี่ยน นโยบาย เปลี่ยนแผน พร้อมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามเห็นสมควร 

ผนวก ก ข้อเตือนใจทางการรักษาความปลดอภัย 
 - ท่านจ าค าสาบานต่อหน้าเฉลิมพลได้หรือไม่ 
 - ข้าฯ จะไม่แพร่งพรายความลับทางราชการเป็นอันขาด 
 - การรักษาความปลอดภัยคงมั่น ประเทศสุขสันต์มั่นคง 
 - โฆษณาชวนฝัน ให้แตกแยกก้น นั้นแหละบ่อนท าลาย 
 - ความลับรั่วไหล ศัตรูรู้นัย น าภัยสู่ชาติ 
 - ก าแพงมีหู ประตูมีตา ก่อนประชุมปรึกษา รักษาความปลอดภัย 
 - ปิดปากเสีย ศัตรูก าลังเงี่ยหูฟัง  
 - ถ้าท่านรักประเทศชาติ โปรดอย่าสาวไส้ให้กากิน 
 - การพูดพล่อยเปรียบเสมือนเปิดตู้เอกสารทิ้งไว้ 
 - ทหารที่ไมรักษาความลับ เป็นอันตรายเหมือนกับข้าศึก 
 - การตายเพ่ือชาติเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชาย การักษาความปลอดภัยเป็นวินัยของทหาร 
 - การเปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นการเปิดประตูบ้านให้ศัตรู  
 - ทหารที่ดีต้องรอบรู้ ไม่ใช้โอ้อวด 
 - อาวุธ และ ก าลังพล หลีกให้พ้นอย่าวิจารณ์ 
 - วัสดุและข่าวสาร อย่าพล่ามในหมู่คน เพราะจารชนก าลังฟัง 
 - ความลับทางทหาร เป็นที่ต้องการของศัตรู ทหารต้องระวัง 
 - การรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทหาร 
 - การให้ข่าวลับทางทหารแก่บุคคลภายนอก อาจเป็นภัยต่อประเทศชาติ 
 - ความปลอดภัยของประเทศอยู่ที่ตัวท่าน อย่าแพร่งพรายข่าวทางทหารเด็ดขาด 
 - โปรดรีบรายงานเมื่อได้รู้ ได้เห็น ได้ฟัง เรื่องที่เป็นภัยต่อประเทศชาติ 
 - จงตื่นตัวกลัวภัย อย่าไว้ใจว่าภัยปลอด 
 - ทหารทุกคนอย่าประมาท โดยพูดความลับทางราชการ 
 - ความลับทางราชการที่รั่วไหลไปนั้น ไม่ช้ามันจะกลับมาท าลายตัวท่าน 
 - การโอ้อวดว่ารู้ความลับ เป็นภัยอย่างมหันต์ 
 - ความลับรั่ว-ไหลจากภายในสู่ภายนอก 
 - ความลับมีขอบเขต จงสังเกตชั้นความลับ 
 - ความลับรั่ว ไหลเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษชาติ 
 - ความ ลับรั่วไหล ภัยมาถึงชาติ 
 - ตาดู หูฟัง ระวังปาก 
 - ตู้เอกสารปิดสนิท ถ้าปิดปาก 
 - ความลับที่ส าคัญมีค่าเท่ากับชีวิตคนนับแสน 
 - อย่าช่วยให้ศัตรูรู้ประวัติ การเลื่อนยศ ปลด ย้ายของข้าราชการ 
 - รู้แล้วเงียบได้เปรียบศัตรู รู้แล้วคิด พิชิตศัตรู 
 - เผยความลับ กองทัพพินาศ 
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 - พอเหล้าเข้าปาก อย่าพูดความลับ 
 - เมาแล้วพูดไปเป็นภัย แก่ชาติ 
 - สายลับชั้นดี คือ จารสตรีของข้าศึก 
 - ปิดปากให้สนิทช่วยพิชิต จารกรรม 
 - คนใกล้ชิด อาจเป็น มิตรของศตรู 
 - ยึด รปภ.ไว้ให้มั่น ไม่ต้องหวั่นจารกรรม 
 - ไม่มีจิตส านึกในการรักษาความปลอดภัยเป็นอันตรายอยากมหันต์ 
 - ไม่ตรวจสอบประวัติเป็นภัยแก่หน่วย 
 - อย่าท าลายชาติด้วยลมปากของท่าน 
 - ความแตกแยกเป็นก้าวแรกของการบ่อนท าลาย 
 - ท่านแน่ใจแล้วหรือ ว่าการส่งข่าวจะไม่ถูกดักฟัง 
 - ส่งข่าวเข้ารหัสถือปฏิบัติชาติปลอดภัย 
 - ข่าวลับไม่เข้ารหัสภัยพิบัติถึงชีวิต 
 - การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเป็นการปูทางให้ศัตรู 
 - ผลร้ายจะบังเกิดถ้าละเมิดการรักษาความปลอดภัย 
 - เคร่งครัด รปภ. ก่อให้เกิดความปลอดภัย 
 - หน่วยจะมีค่า หมั่นตรวจตรา รปภ. 
 - รปภ. ไม่เคยรอเวลา 
 - การรักความปลอดภัยได้ผล เพราะทุกคนร่วมใจ 
 - เรื่องของการรักษาความปลอดภัย ต้องร่วมใจกันทั้งชาติ 
 - สู้ศึกได้ทุกด้านถ้ายึดมั่นใน รปภ. 
 - รักษาความปลอดภัยดี กองทัพมีความมั่นคง 
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หลักการฝึกสุนัข 
หลักฐาน :  หลักการฝึกสุนัข รร.สุนัขทหาร แผนกวิทยาการและการฝึก ศูนย์การสุนัขทหาร หมายเลข  
ผบส.103  ลง  26  มิ.ย.16 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผู้บังคับสุนัข คุณลักษณะของ
สุนัข และวิธีการฝึกเบื้องต้นส าหรับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกร่วมกับสุนัขต่อไป 

1. คุณลักษณะของ  ผบส.  
 1.1   ทัศนคติ  มีนิสัยรักใคร่สนใจจะเป็นเพ่ือนและท างานร่วมกับสุนัข  ผู้ขาดคุณสมบัติข้อนี้จะ
เป็น  ผบส.  ไม่ได้ 
 1.2   เฉลียวฉลาด  เพียงพอที่จะรับการฝึกสอน  การปรนนิบัติบ ารุงและฝึกสอนสุนัขได้ผลดี 
 1.3   อดทนพากเพียร  สุนัขเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนธรรมดา ผบส.ต้องมีความพากเพียรอดทนเป็นที่ตั้ง
จะท าให้การฝึกสอนได้ผล 
 1.4   ความพร้อมเพียงของร่างกายและจิตใจ  ผบส.ที่ดีจะต้องสามารถควบคุมการปฏิบัติการตาม
ความต้องการของจิตใจที่มุ่งมั่นในการฝึกให้ได้ผล 
 1.5   ความแข็งแรงอดทน  เพียงพอที่จะปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขได้ตลอด  ความสามารถว่ายน้ าได้
ด้วย  โดยเฉพาะส าหรับ ผบส.ลาดตระเวนที่ต้องท าการลาดตระเวนพื้นที่ล าน้ า 
 1.6   มีความคิดแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า  อาจมีบางครั้งเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่เรียนไป  
ผบส.จะต้องตัดสินใจปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 1.7   เชื่อถือได้  ความเป็นอยู่ของสุนัขในมือ  ผบส.  จะต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ในการปรนนิบัติ  
บ ารุงและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุนัข 
 1.8   ผ่านการตรวจสอบทาง รปภ.  ผบส.ต้องท างานในหน้าที่ระวังป้องกันที่ตั้งล่อแหลมต่อ
อันตรายจึงต้องมีการตรวจสอบทาง รปภ.ก่อน 

2. คุณลักษณะท่ัวไปของสุนัข 
 2.1   คุณลักษณะทั่วไป 
  2.1.1  สุนัขมีความฉลาดเป็นทุนเดิมเม่ือน ามาฝึกเพ่ิมเติมเท่ากับว่าเจ้าของหรือผู้ฝึกมีเด็กรับ
ใช้ที่ฉลาด ซื่อสัตย์ไว้ใช้สอยใกล้ชิดคนหนึ่ง แต่มีข้อเสียคือมันไม่พูดเท่านั้นเอง  
  2.1.2   ประสาทสัมผัสพิเศษเมื่อเทียบกับมนุษย์ 
    2.1.2.1   พิสูจน์กลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์  40  เท่า 
    2.1.2.2   การรับฟังเสียงดีกว่ามนุษย์  20  เท่า 
    2.1.2.3   สายตามองเห็นดีกว่ามนุษย์ประมาณ  10  เท่า 
    2.1.2.4   กายสัมผัสมีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ 
    2.1.2.5   รสสัมผัสมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากถึง  97.80  เปอร์เซ็นต ์
  2.1.3   ซื่อสัตย์ภักดีสูง ตัวอย่างที่ประจักษ์คือ สุนัขย่าเหล์ 
  2.1.4   มีความดุและกล้าเพราะมีสัญชาติญาณเดิมจากป่า 
  2.1.5   เป็นมิตรกับมนุษย์เนื่องจากมีความใกล้ชิดกันมานานนับพันปี มีมนุษย์ที่ไหนก็มีสุนัขที่นั่น 
  2.1.6   รักและหวงที่อยู่ป้องกันคนหรือสัตว์แปลกหน้ามิให้กล้ ากายมาในที่อยู่ 
  2.1.7   แข็งแรงอดทน  สามารถอดอาหารได้นานวันโดยกินแต่น้ า 
 2.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ  
  2.2.1   มีเข้ียวและเล็บเป็นอาวุธประจ ากาย 
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  2.2.2   มีขนาดและร่างกายเหมาะกับงานหลายประเภท 
  2.2.3   มีสัญชาติญาณในการท าลายล้างสูง 
  2.2.4   ชอบติดตามค้นหา  ช่างสังเกต 
  2.2.5   มีความเชื่อฟังมีวินัยดี  ปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด 
  2.2.6   เป็นนักสู้ไม่กลัวคน 
  2.2.7   เคลื่อนที่ไปได้ทุกหนทุกแห่งที่มนุษย์ไปได้แม้แต่ในอวกาศ 

3. ข้อพิจารณาในการน าสุนัขมาฝึก 
 3.1   มีความไวต่อความรู้สึก 
  3.1.1   สุนัขมีความไวต่อความรู้สึกสูง  มักไม่ใคร่ฉลาด  ตื่นตกใจง่าย  กลัวเสียงปืนและคน  
ยากต่อการฝึกใช้งาน 
  3.1.2   สุนัขมีความไวต่อความรู้สึกต่ า  ยากต่อการฝึก  ยากต่อการอ่านการเตือนภัย        
การแก้ไขสามารถท าได้โดยจับคู่กับ ผบส. ที่มีความคล่องตัวสูงและใช้วิธีการฝึกท่ีถูกต้อง 
  3.1.3   สุนัขมีความไวต่อความรู้สึกปลานกลาง  เป็นสุนัขท่ีเหมาะสมที่สุดในการน าเข้ามารับ
การฝึกใช้งาน  สุนัขประเภทนี้จะตอบสนองอย่างตั้งใจต่อค าสั่งและท่าสัญญาณ  เป็นสุนัขที่เชื่อถือได้มี
ความตั้งใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามค าสั่ง  ความฉลาดผสมกับการด าเนินการฝึกที่ถูกต้องจะท าให้ได้
สุนัขใช้งานที่ดีเลิศได้ 
 3.2   ความด ุ
  3.2.1   สุนัขท่ีมีความดุสูง  เมื่อเห็นผู้ยั่วยุจะตื่นตัวพุ่งออกไปสุดสายจูงและเห่า  แม้ผู้ยั่วยุพ้น
ไปแล้วก็ตามสุนัขประเภทนี้อาจจะกัดทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดในระหว่างการฝึก  จึงควรระมัดระวังควบคุมไว้
ให้มากว่าการยั่วยุ 
  3.2.2   สุนัขที่มีความดุต่ า  สุนัขประเภทนี้ไม่เข้าหาผู้ยั่วยุ  อาจยืนเฉยกระดิกหาง  ลงนอน  
หรือวิ่งหนีผู้ยั่วยุ  การฝึกสุนัขประเภทนี้ให้พยายามฝึกเพ่ิมความเชื่อม่ัน และความกล้าให้สูงขึ้น 
  3.2.2   สุนัขที่มีความดุปานกลาง  เป็นสุนัขที่อยู่ในความต้องการ  เพราะง่ายในการฝึก      
เมื่อเห็นผู้ยั่วยุจะตื่นตัว  ท าท่าไม่ไว้วางใจผู้ยั่วยุกระหายที่จะพุ่งเข้าหาผู้ยั่วยุ  สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด  
จัดอยู่ในประเภทนี ้
 3.3   ความปราดเปรียว 
  3.3.1   สุนัขที่เฉื่อยชา หรือ  เกียจคร้านยากต่อการฝึก  ไม่แสดงความปราดเปรียวเลยไม่
เหมาะที่จะน ามาฝึกใช้งาน   
  3.3.2   สุนัขที่มีความปราดเปรียวสูง  มีความกระหายที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลา  ต้องการ
จะตื่นตัวและท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลา  อาจน ามาฝึกใช้งานโดยฝึกให้ลดความปราดเปรียวลง 
  3.3.2   สุนัขที่มีความปราดเปรียวปานกลางเฉลี่ยระหว่างประเภทแรก  เป็นสุนัขที่มีความ
ต้องการทางทหารเหมาะที่จะน ามาฝึกใช้งาน 
 3.4   ความฉลาด  ความฉลาดของสุนัขเป็นสิ่งที่ต้องการในการใช้งาน  ในกระบวนสัตว์ชั้นต่ า
ด้วยกันและสุนัขนับว่าเป็นสัตว์ฉลาดกว่าสัตว์อ่ืน  สุนัขบางตัวสามารถรับฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้อย่าง
ถูกต้องมากกว่า 100  ค าสั่ง  สุนัขที่ฉลาดมีประสบการณ์บางตัวจะปฏิบัติตามค าสั่ง ผบส.ที่เอาใจใส่
ถูกต้องแต่กับคนอ่ืนมันอาจท าแบบไม่ตั้งใจ หรือ อาจแกล้งท าเป็นโง่ 
 3.5   ความตั้งใจ  สุนัขที่มีความตั้งใจสังเกตได้จากการที่สุนัขปฏิบัติสนองตอบค าสั่งด้วยท่าทาง
ยินดียอมรับฟังการสอน หรือ สนองตอบด้วยความกระตือรือร้น 
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  สุนัขที่มีความตั้งใจสูงคือสุนัขที่ปฏิบัติตามค าสั่งด้วยความพยายามโดยไม่ต้องการรางวัลหรือ
การแก้ไข ไม่ว่าจะฉลาด แข็งแรง ท าเสร็จหรือผิดพลาดถือว่ามีความตั้งใจ 
  ถ้าผู้บังคับสุนัขจะต้องคอยแนะน าและแก้ไขสุนัขตลอดเวลาจึงจะท าได้ส าเร็จ  ถือว่าขาดความ
ตั้งใจ  สุนัขบางตัวอาจท าได้ดีในขณะเล่น เช่น คาบของ หาของ กระโดด แต่เมื่อสั่งให้ท างานกลับท า
เหมือนลืมสิ่งที่ฝึกมา ถือว่าไม่ตั้งใจ 
  การที่สุนัขจะเพ่ิมหรือลดความสนใจขึ้นอยู่กับตัว ผบส.เองด้วย  ถ้า ผบส. ขาดความอดทนใน
การฝึกสุนัขก็จะลดความตั้งใจในระยะสุดท้ายของการฝึก 
  การขาดความตั้งใจอาจสับสนกับความฉลาดและความไวต่อความรู้สึกต่ า เช่น ไม่ด าเนินการ
ฝึกให้ถูกต้องอาจท าให้รู้สึกว่า  สุนัขมีความไวต่อความรู้สึกต่ าเป็นสุนัขที่ไม่ตั้งใจ 
 3.6   การกระตุ้น   ผบส.กระตุ้นความสนใจของสุนัขโดยการให้รางวัลที่มิใช่อาหาร  ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดการชมเมื่อสุนัขปฏิบัติถูกต้องและการแก้ไขสุนัขเมื่อสุนัขปฏิบัติผิด เมื่อท าให้สุนัขพอใจแล้วก็จะ
เป็นการกระตุ้นให้มันยอมรับการฝึกและปฏิบัติงาน  การให้รางวัลด้วยอาหารไม่ควรกระท า  เพราะจะ
ท าให้สุนัขคุ้ยเคยภายหลังก็จะยอมปฏิบัติงานเมื่อมีอาหารมาเป็นรางวัลเท่านั้น 

4. สัญชาติญาณสุนัข 
 4.1   มีสัญชาติญาณเป็นเพ่ือนที่ดีต่อมนุษย์ 
 4.2   ยังมีสัญชาติญาณในการท าลายเหยื่อ 
  การด าเนินการทางจิตวิทยา ผบส.ต้องพยายามเรียนรู้สัญชาติญาณศึกษาจิตวิทยาเกี่ยวกับ
สุนัขตลอดเวลาการฝึก  สังเกตลักษณะการเตือนภัยในสิ่งที่สุนัขไม่ชอบ  ให้เข้าใจและอ่านการเตือนภัย
ของสุนัขของตนเองได้อย่างถูกต้อง  ใช้หลักการฝึกสุนัขให้เป็นประโยชน์  คงลักษณะ  ผบส.ที่พึง
ประสงค์ของตนไว้ 

5. หลักการฝึกสุนัข 
 5.1   รู้วิธีการฝึก  ผบส.จะต้องรู้อุบาย  การปฏิบัติ  เทคนิค  วิธี  และท่าทางการว่างตัวต่าง ๆ 
ก่อนเริ่มการฝึกสุนัข 
 5.2   การท าซ้ า  ฝึกสอนให้สุนัขท าตามค าสั่งเดียวซ้ ากันหลาย ๆ ครั้ง  จนกว่าสุนัขจะท าได้อย่าง
ถูกต้องตามความต้องการ  พึงระวังให้สุนัขท าอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องเสมอ  การฝึกท าซ้ า ๆ โดยใช้ค าสั่ง
เดี ยวกันนี้ ค วรใช้ เวลา 4-5 นาที   เพราะถ้ านาน เกินกว่านั้ นอาจท าให้ สุ นั ข เสี ยผลการฝึ ก                  
เมื่อใช้ค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนแล้วหากจะย้อนกลับมาใช้ค าสั่งเดิมอีกควรทอดระยะไปอย่างน้อย 10 นาท ี
 5.3   ความอดทน  อดทนในการฝึกสุนัขอย่าให้เกิดอารมณ์ขณะฝึกสอนสุนัข  ใช้ความอดทนและ
ความตั้งใจแน่วแน่ในการฝึกสุนัขจนกว่าจะได้ผล 
 5.4   การชมเชย   สุนัขจะมีความกระตือรือร้นที่จะรับการฝึกถ้า ผบส.ได้ชมเมื่อปฏิบัติค าสั่งที่
ถูกต้อง การชมเชยอาจใช้ค าพูดที่แสดงความกรุณาเช่น อาจใช้ฝ่ามือตบปลอบที่ไหล่สุนัข  อาจให้สุนัข
ออกวิ่งเล่นหัวกันบ้าง  อาจให้สุนัขได้ท าในสิ่งที่ชอบมากเป็นพิเศษ เช่น การกระโดดเข้าหา ผบส. หรือ
อาจใช้วิธีต่าง ๆ ผสมกัน  หากสุนัขไม่ได้รับการชมเชย  ก็หาทางให้สุนัขได้ท าในสิ่งที่สุนัขรู้ดีและสามารถ
ท าได้แล้วชมสุนัข 
 5.5   การแก้ไข   สุนัขไม่รู้ผิดชอบเช่นมนุษย์ เมื่อสุนัขท าถูกแล้วผบส.ก็ชม  เมื่อสุนัขท าผิดผบส.
จะต้องแก้ไขทันทีอย่าปล่อยให้ผ่านไปผิด ๆ  การแก้ไขอาจใช้ค าสั่งห้าม “ไม่” หรือกระตุกสายจูงอย่า
แก้ไขโดยใช้ก าลังตบ ตี แตะ หรือท าสิ่งไม่ดีต่อสุนัขเป็นอันขาด  การแก้ไขให้ทันเวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง  เพราะการแก้ไขไม่ทัน  สุนัขไม่สามารถเข้าใจและรู้ตัวว่ากระท าผิด  อย่าแก้ไขสุนัขที่งุ่มง่าม  
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เชื่องช้าในการฝึกสอนหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้บังคับสุนัขคาดว่าสุนัขจะเข้าใจ  ควรด าเนินการแก้ไขโดย
วิธีการฝึกให้ช้าลงใช้ความสังเกต  ความอดทน  การควบคุมตัวเองและการสุขุมในการแก้ไขบางทีการที่
สุนัขผิดเนื่องมาจากความผิดพลาดของ ผบส.เอง  ควรคิดดูก่อนว่าสุนัขท าผิดเพราะอะไรการแก้ไขที่
เหมาะสมได้มาจากแนวความคิดที่ถูกต้อง  ถ้าเปรียบเทียบการแก้ไขเป็นการลงโทษแล้ว  ก็เท่ากับเป็น
การปรับปรุงอย่าให้เป็นการแก้แค้น 

6. ท่าฝึกเบื้องต้น 
 6.1  ท่าตรง   
 6.1.1  ค าบอกค าสั่ง   “ แถว – ตรง ”   
 6.1.2  การปฏิบัติ 
    - ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1  ก้าว  สั่งสุนัข  “  ชิด  ”   
   - ก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย  พร้อมกับมือซ้ายตบข้างขาซ้าย  สั่งสุนัข  “  นั่ง  ”  หรือ
ยืน   หรือหมอบ ทางด้านซ้ายของผู้บังคับสุนัข  พร้อมกับชมสุนัข ( รูปที่ 1 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รูปที่ 1  ท่าตรง 
 6.2  ท่าพัก 
    6.2.1 ท่าพักตามระเบียบ 
     6.2.1.1 ค าบอกค าสั่ง  “ ตามระเบียบ – พัก  ”   
     6.2.1.2 การปฏิบัติ   
      - สั่งสุนัขหมอบ 
      - ยกเท้าซ้ายแยกข้ามหลังสุนัข  ไปทางด้านซ้ายของสุนัข  เสมอกับเท้าขวา  
ให้น้ าหนักตัวอยู่   ระหว่างก่ึงกลางล าตัว  หรืออยู่บนเท้าทั้ง 2 ข้างเท่าๆ   กัน  ( รูปที่ 2 ) 
      - ยกมือซ้ายไขว้หลังฝ่ามือหันไปทางหลัง เสมอแนวเข็มขัด นิ้วเหยียดตรง มือ
ขวาจับสายจูงอยู่ท่ีเดิม  ( รูปที่ 3) 
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                      รูปที่ 2 ตามระเบียบพักด้านหน้า                      รูปที่ 3 ตามระเบียบพักด้านหลัง   

                หมายเหตุ  - การท าท่าตรงจากท่าพักตามระเบียบพัก   ให้ท ากลับกันโดยมิต้องก้าวเท้าไป
ข้างหน้าอีก  
 
 6.2 พักปกต ิ
   6.2.1  ค าบอกค าสั่ง  “ พัก  ”   
   6.2.2  การปฏิบัติ   
    - หย่อนเขาขวาลง  รักษาต าแหน่งเท้าซ้ายไว้  เคลื่อนไหวได้  ห้ามพูดคุย ( รูปที่ 4 ) 

 
รูปที่ 4    ท่าพักปกติ 

  6.3 พักตามสบาย 
  6.3.1  ค าบอกค าสั่ง  “ ตามสบาย - พัก  ”   
   6.3.2 การปฏิบัติ   
     - เช่นเดียวกับการพักตามปกติ  เว้นแต่พูดคุยกันได้ 
             หมายเหตุ  - เมื่อสั่งท าท่าตรงจากท่าปกติแล้วหรือท่าตามสบายพักแล้ว  เมื่อได้ยินค าบอก
ค าสั่ง “แถว ”  ให้ท าท่าตรงทุกส่วนของร่างกาย  เว้นแต่ยังคงหย่อนเข่า  เมื่อมีค าบอกค าสั่ง “ตรง”  ให้
กระตุกเข่าขวาขึ้นอยู่ในท่าตรง 
  6.4 พักแถว 
   6.4.1 ค าบอกค าสั่ง  “ เตรียมพัก  ” -  “พักแถว  ”  
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   6.4.2  การปฏิบัติ   
    - เมื่อมีค าบอกค าสั่ง  “เตรียมพัก” ผู้บังคับสุนัขยกมือขวาที่มีสายจูงพันมือ (หรือจับสายจูง) 
ขึ้นเหนือศีรษะ  มือซ้ายจับสายจูงโดยให้แขนท่อนล่างขนานกับพ้ืน  ทุกส่วนนอกนั้นอยู่ในท่าตรง ( รูปที่ 5 
) 
    - เมื่อมีค าบอก  “พักแถว”  ผู้บังคับสุนัขแยกตัวออกจากแถว น าสุนัขไปพักอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง  ให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสุนัข ( รูปที่ 6 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 รปูที่ 5  ท่าเตรียมพัก                         รูปที่ 6  ท่าพักแถว   
 
 6.5  ท่าหันอยู่กับท่ี  
     6.5.1  ขวาหัน 
       6.5.1.1  ค าบอกค าสั่ง  “ ขวา – หัน  ”   
       6.5.1.2  การปฏิบัต ิ
           - ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว  สั่งสุนัข  “  ชิด  ”   
           - หมุนตัวไปทางขวา  90 องศา  โดยใช้ปลายเท้าท้ังสองข้างเป็นจุดหมุน 
          - ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าว 
           - ก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา  สั่งสุนัข  “  ชิด  ”  พร้อมชมสุนัข  ( รูปที่ 7 ) 

 
รูปที่ 7    ท่าขวาหัน 
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6.5.2  ซ้ายหัน 
     6.5.2.1  ค าบอกค าสั่ง  “ ซ้าย – หัน  ”   
     6.5.2.2  การปฏิบัต ิ
      - ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าว 
      - หมุนตัวไปทางซ้าย  90 องศา  โดยใช้ปลายเท้าท้ังสองข้างเป็นจุดหมุน 
      - ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว  สั่งสุนัข  “  ชิด  ”   
      - ก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย  พร้อมชมสุนัข  ( รูปที่ 8 ) 

 
รูปที่ 8    ท่าซ้ายหัน 

 
  6.5.3  กลับหลังหัน 
     6.5.3.1  ค าบอกค าสั่ง  “ กลับหลัง – หัน  ”   
     6.5.3.2  การปฏิบัต ิ
      - ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเฉียงไปทางขวา 1  ก้าว  สั่งสุนัข  “  ชิด  ”  พร้อม
กับมือซ้ายตบข้างขาซ้าย   
    - หมุนตัวไปทางขวา  180 องศา   
    - ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว  สั่งสุนัข  “  ชิด  ”  พร้อมกับมือข้างซ้ายตบข้างขาซ้าย   
    - ก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย  พร้อมมือซ้ายตบข้างขาซ้าย  ( รูปที่ 9 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9  ท่ากลับหลังหัน 
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7. การฝึกท่าเบื้องต้น  การฝึกท่าเบื้องต้นอ่ืน ๆ อนุโลมตามแบบฝึกทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  
เริ่มจากการฝึก  ผบส.  โดยไม่มีสุนัขก่อน เมื่อท าถูกต้องแล้วจะเป็นการฝึกประกอบสุนัข 
8.  ท่าเคลื่อนที่และการหันในเวลาเคลื่อนที่ 
  - ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบฝึกปกติ  แต่ ผบส. จะต้องใช้เทคนิคในการจูงสุนัขให้เคลื่อนที่และหัน
ตามทิศทางที่ต้องการ  เช่น  เมื่อมีค าบอกให้ท าท่าหันและเคลื่อนที่  เมื่อมีค าสั่งเตือน  ผบส. จะดึงสายจู
ให้ตึงแนบล าตัวทางขวาเยื้องไปทางด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้สุนัขได้เคลื่อนที่ชิดกับตัว  ผบส. ง่ายในการ
ควบคุม 
9.   ค าแนะน าส าหรับผู้ฝึก 
 9.1 หลักการฝึกสุนัขทหาร มีอยู่ 5 ประการ คือ 
  9.1.1  รู้วธิีการฝึก 
            - ผบส.จะต้องรู้อุบาย การปฏิบัติ เทคนิค วิธีและท่าทางการวางตัวต่าง  ๆก่อนเริ่มการฝึกสุนัข 
  9.1.2  การท าซ้ า  
    - ฝึกสอนให้สุนัขท าตามค าสั่งเดียวซ้ ากันหลายๆ ครั้ง จนกว่าสุนัขจะท าได้ถูกต้องตาม
ความต้องการพึงระวังให้สุนัขท าอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องเสมอ การฝึกท าซ้ าๆ โดยใช้ค าสั่งเดียวกันนี้     
ควรใช้เวลาระหว่าง 4-5 นาที เพราะถ้านานเกินกว่านั้นอาจท าให้เสียผลการฝึก เมื่อใช้ค าสั่งเป็นอย่าง
อ่ืนแล้ว หากจะย้อนกลับมาใช้ค าสั่งเดิมอีก ควรทอดระยะเวลาไปอย่างน้อย 10 นาท ี
  9.1.3  ความอดทน  
   - อดทนในการฝึกสุนัข อย่าให้เกิดอารมณ์ขณะฝึกสอนสุนัข ใช้ความอดทนและความ
ตั้งใจแน่วแน่ ในการฝึกสุนัข  จนกว่าจะได้ผล 
 9.1.4  การชมเชย 
   - สุนัขจะมีความกระตือรือร้นที่จะรับการฝึก ถ้า ผบส. ได้ชมเมื่อปฏิบัติตามค าสั่งที่
ถูกต้อง การชมเชยอาจใช้ค าพูดที่แสดงความกรุณาเช่น “ ดีมาก ” อาจใช้ฝ่ามือตบปลอบที่ไหล่สุนัข 
อาจให้สุนัขได้ออกวิ่ง เล่นหัวกันบ้าง อาจให้สุนัขได้ท าในสิ่งที่ชอบมากเป็นพิเศษเช่น การกระโดดเข้าหา 
ผบส. หรืออาจใช้วิธีต่างๆ ผสมกัน หากสุนัขไม่ได้รับค าชมเชย ก็หาทางให้สุนัขได้ท าในสิ่งที่สุนัขรู้ดีและ
สามารถท าได้ แล้วชมสุนัข 
  9.1.5  การแก้ไข  
     - สุนัขไม่รู้ผิดชอบเช่นมนุษย์ เมื่อสุนัขท าถูกแล้ว ผบส. ก็ชม  เมื่อสุนัขท าผิด ผบส. 
จะต้องแก้ไขทันที อย่าปล่อยให้ผ่านไปผิดๆ การแก้ไขอาจใช้ค าสั่งห้าม “ ไม่ ” หรือกระตุกสายจูง อย่า
แก้ไขโดยใช้ก าลังตบ ตี เตะหรือท าสิ่งไม่ดีต่อสุนัขเป็นอันขาด การแก้ไขให้ทันเวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะการแก้ไขไม่ทัน สุนัขไม่สามารถเข้าใจและรู้ตัวว่ากระท าผิด อย่าแก้ไขสุนัขที่งุ่มง่าม    เชื่องช้า
ในการฝึกสอนหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ ผบส. คาดว่าสุนัขจะเข้าใจ ควรด าเนินการแก้ไขโดยวิธีการฝึกให้ช้าลง 
ใช้ความสังเกต ความอดทน การควบคุมตัวเองและความสุขุมในการแก้ไข บางทีการที่สุนัขท าผิด
เนื่องมาจากความผิดพลาดของ ผบส. เอง  ควรคิดดูก่อนว่าสุนัขท าผิดเพราะอะไร  การแก้ไขท่ีเหมาะสม
ได้มาจากแนวความคิดที่ถูกต้อง ถ้าเปรียบเทียบการแก้ไขเป็นการลงโทษแล้ว ก็เท่ากับเป็นการปรับปรุง
อย่าให้เป็นการแก้แค้น 
 9.2  ข้อปฏิบัติของผู้บังคับสุนัขทหาร 
    9.2.1 ระหว่างปฏิบัติงานในสนามผู้บังคับสุนัขจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับสุนัขประจ าตัวของตนมาก 
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ที่สุดและสังเกตสุขภาพร่างกายและจิตใจของสุนัขประจ าตัวของตนตลอดเวลา หากมีสิ่งใดผิดปกติ
เกิดข้ึนจะต้องรายงานให้นายสัตวแพทย์ทันที 
   9.2.2 ระหว่างเวลาอยู่ในที่ตั้งปกติและปฏิบัติราชการสนาม ผู้บังคับสุนัขและสุนัขจะต้องมี
ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นต่อกันอยู่ตลอดเวลาหากไม่มีความจ าเป็นโดยแท้จริงแล้วห้ามมิให้ผู้บังคับสุนัข
ห่างเหินสุนัขประจ าตัวตนโดยต่อเนื่องเกิน  5  วัน 
   9.2.3 ในกรณีที่สุนัขพักแรมในสนามซึ่งเสี่ยงต่อการรับโรค ให้ผู้บังคับสุนัขเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ต่อผิวหนังขน และให้ติดต่อนายสิบสัตวรักษ์ตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกายในโอกาสอ านวยและ
เหมาะสม 
   9.2.4 ก่อนสนับสนุนภารกิจหน่ วยร้องขอ ผู้ บั งคับสุนั ขต้องชี้ แจงหลักการใช้   ขีด
ความสามารถ ขีดจ ากัด และสาธิตการปฏิบัติงานของสุนัขให้หน่วยร้องขอทราบถึงลักษณะการ
ปฏิบัติงานของสุนัข 
   9.2.5 ขณะปฏิบัติงาน ผู้บังคับสุนัขต้องใช้เชาว์ปัญญาและความรอบรู้ทางเทคนิคของตน
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาความสับสนที่เกิดแก่สุนัขขณะปฏิบัติงานและสังเกตการเตือนภัยของสุนัข
ตลอดเวลา มีความละเอียดรอบครอบในการตัดสินใจ 
   9.2.6 ในที่ตั้งปกติและในสนามให้ผู้บังคับสุนัขท าการฝึกก าลังใจ การฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งและ
การฝึกตามหน้าที่ส าหรับสุนัข และทดสอบขีดความสามารถตามหน้าที่เป็นประจ าเพ่ือให้สุนัขมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้นพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตลอดเวลา 
   9.2.7 ผู้บังคับสุนัขรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการบริการสัตวรักษ์ขั้นที่ 1 และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงก่อนจะครบวงรอบการปลูกภูมิคุ้มกันโรคกลัวน้ า  โรคไข้หัดสุนัข  โรคตับอักเสบ
ติดต่อ โรคเลปโตสไปโรซีส และโรคล าไส้อักเสบติดต่อ ในระยะเวลา  1  เดือน 
 

  9.3   ข้อห้ามส าหรับผู้บังคับสุนัข ผู้ใดกระท าการต่อไปนี้ถือว่าผิดวินัยผู้บังคับสุนัขอย่างร้ายแรง 
      9.3.1 ท าร้ายสุนัขทั้งร่างกายและจิตใจ หรือบังคับสุนัขรุนแรงเกินกว่าวิสัยปกติ ขณะฝึกหรือใช้งาน 
     9.3.2 ปล่อยให้สุนัขผสมพันธุ์กันเอง 
     9.3.3 เจตนาปล่อยปละละเลยจนสุนัขเสื่อมสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
     9.3.4 ทรมานสุนัขให้ได้รับทุกข์ทรมาน 
      9.3.5 ฝ่าฝืนการปฏิบัติบ ารุงสุนัขตามท่ีสัตวแพทย์ก าหนด 
 9.3.6 ปลูกฝังนิสัยเลวร้ายแก่สุนัข 
 9.3.7 เสพเครื่องดองของเมาขณะปฏิบัติงานร่วมกับสุนัข 
 9.4   ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุนัขทหาร 
   9.4.1  ห้ามน าสุนัขใช้งานไปผสมพันธุ์โดยเด็ดขาด 
   9.4.2  ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของออกค าสั่งหรือให้อาหารสุนัข 
   9.4.3  ห้ามบุคคลอื่นเข้าใกล้และหยอกล้อสุนัขโดยเฉพาะขณะเมื่อสุนัขอยู่กับเจ้าของ 
   9.4.4  ห้ามน าอาหารหรือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนจัด เช่น ยาดับกลิ่น ควันบุหรี่ สุรา เข้าใกล้สุนัข 
   9.4.5  ห้ามน าสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะสุนัขพ้ืนเมืองเข้าใกล้สุนัขทหาร 
   9.4.6  ห้ามใช้สุนัขทหารท างาน  2  ตัว ในเวลาและพ้ืนที่เดียวกัน 
   9.4.7  ห้ามน าสุนัขทหารเข้าไปในหมู่บ้านโดยไม่จ าเป็น 
   9.4.8  เมื่อเข้าท่ีก าบังระวังอย่ากระโดดข้ามหรือเข้าใกล้สุนัข 
   9.4.9  ห้าม ผบส.น าสุนัขใช้งานนอกเหนือไปจากหน้าที่ 
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การฝึกเชื่อฟังตามค าสั่ง 
 
หลักฐาน   1.  FM 20-20 MILITARY DOG TRAINING AND EMPLOYMENT 1967 CHAPTER 9-10 
    2.  AFM 125-5 VOLUME 1 MILITARY WORKING DOG PROGRAM TRAINING 1971 
    3.  คู่มือการเรียนนักเรียนผู้บังคับสุนัขยาม ทอ.สหรัฐฯ หมายเลข 106.1-13 
1.  ความมุ่งหมายของการฝึก 
 1.1 ฝึกสุนัขให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งประกอบท่าสัญญาณมูลฐานอย่างถูกต้องและอยู่ในความ
ควบคุมเม่ืออยู่ใกล้สุนัขตัวอ่ืนตลอดจนขณะที่มีเสียงปืนและเสียงระเบิด ทั้งอยู่ในสายจูง 60 นิ้ว  และ 
360 นิ้ว และนอกสายจูงในระยะห่างอย่างน้อย 25 ฟุต 
 1.2 ฝึก ผบส. ในการสั่งการแก่สุนัขโดยใช้ค าสั่งประกอบท่าสัญญาณมูลฐาน ให้สุนัขปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องโดยการแก้ไขน้อยที่สุด ตลอดจนสามารถบังคับสุนัขให้อยู่ในความควบคุมได้ตลอดเวลาโดยใช้
สายจูง 60 นิ้ว และ 360 นิ้ว และนอกสายจูงในระยะห่างอย่างน้อย 25 ฟุต 
2. ระเบียบการฝึก 
 2.1 การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ชม. ที่ 1-2) 
  ใน ชม.ที่ 1-2 นี้ เป็นการฝึกทบทวน ผบส. แต่ล าพังในท่าเบื้องต้น คือ ท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่
กับที่ การเคลื่อนที่และท่าหันขณะเคลื่อนที่ โดยมีครูฝึกแสดงตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วให้ ผบส. ทดลอง
ปฏิบัติตาม ใช้ค าสั่งมูลฐานและท่าสัญญาณท่ีจ าเป็น เช่น “ชิด” “นั่ง” รวมทั้งการชมและตบปลอบสุนัข
ประกอบ โดยสมมุติว่า ผบส.มีสุนัขร่วมฝึกด้วย 
 2.2 การฝึกสุนัขโดยใช้ค าสั่งและท่าสัญญาณมูลฐาน (ชม.ที่ 3-15) 
  การฝึกขั้นนี้เริ่มกระท าหลังจากที่ ผบส. ได้ท าความคุ้นเคยกับสุนัขประจ าตัวเป็นอย่างดีและฝึก
ท่าเบื้องต้น ตามข้อ 2.1 มาแล้ว เป็นการฝึกชุดสุนัขโดย ผบส.ใช้ค าสั่งและท่าสัญญาณมูลฐานแก่สุนัข
ตามค าบอกของครูฝึก เช่นเดียวกับข้อ 2.1 ครูฝึกแนะน าวิธีการจับ-จูงสุนัขที่ถูกต้องแก่ ผบส. ก่อนเริ่ม
การฝึก ผบส.ใช้สายจูง 60 นิ้ว 
3. การฝึกเชื่อฟังค าสั่ง : ค าสั่งมูลฐานในการฝึกเชื่อฟังค าสั่งแก่สุนัข คือ  ชิด,  นั่ง,  หมอบ,  และคอย 
           ( ส าหรับการฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดให้ใช้ค าสั่ง  ยืน  แทนค าว่า นั่ง ) 
    3.1   ท่าชิด 
  3.1.1  ค าสั่ง  “ชิด”  ท่าสัญญาณ  “ มือซ้ายตบข้างขาซ้าย ” 
   3.1.2  การปฏิบัติ 
    - ในการฝึกท่าชิด จัดชุดสุนัขในรูปแถววงกลม, หน้ากระดาน ตามความเหมาะสม 
แต่ละชุดระยะเคียงอย่างน้อย 15 ฟุต 
     - ท่าชิดที่ถูกต้อง เมื่อ ผบส.สั่ง “ชิด” สุนัขจะเคลื่อนที่มายืนอยู่ทางด้านซ้ายของ 
ผบส. ไหล่ขวาของสุนัขอยู่ตรงแนวเข่าซ้ายของ ผบส. หันหน้าตรงไปทางทิศเดียวกับ ผบส.  (รูปที่ 1 ) 
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รูปที่ 1  ท่าชิด 

     - เมื่อฝึกท่าชิดขณะอยู่กับที่จนผู้บังคับสุนัขและสุนัขท าได้ถูกต้องคล่องแคล่วเข้ากัน
ดีแล้วก็ให้ฝึกชุดสุนัขในท่าชิดขณะเคลื่อนที่ต่อไป 

 - การแก้ไขสุนัขในท่าชิด  ถ้าสุนัขออกไปอยู่ล้ าหน้า ผบส. ให้ ผบส. กระตุกสายจูง
ดึงกลับ  ถ้าสุนัขอยู่ข้างหลัง  ผบส.ดึงสุนัขข้ึนมาอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง  และถ้าสุนัขในท่าชิดไม่หันหน้า
ไปตรงทิศทาง ผบส. จะต้องแก้ไขทันทีด้วยการกระตุกสายจูงหรือดึงให้สุนัขอยู่ ในท่าที่ถูกต้อง การแก้ไข
อาจใช้ค าสั่ง “ ไม่  ” ประกอบด้วย และการแก้ไขในการฝึกครั้งแรก ๆ ผบส.อาจต้องจับสุนัขให้                                 
วางตัวในต าแหน่งที่ถูกต้อง  การแก้ไขให้กระท าตลอดเวลาที่น าสุนัขเคลื่อนที่ด้วย 

    3.2  ท่านั่ง  
  3.2.1 ค าสั่ง  “ นั่ง ” 
  3.2.2 การปฏิบัต ิ
   - การฝึกท่านั่งในขั้นต้นนั้นมักฝึกต่อจากท่าชิด  ฉะนั้นก่อนฝึกท่านั่งต้องฝึกให้สุนัข 
ท าท่าชิดที่ถูกต้องเสียก่อน 
   - เมื่อ ผบส. สั่ง  “นั่ง” สุนัขจะนั่งลงทางซ้ายมือของ ผบส. ไหล่ขวาสุนัขอยู่ในแนว 
เดียวกับเข่าซ้ายของ ผบส. หันหน้าตรงไปทิศทางเดียวกับผู้บังคับสุนัข   ( รูปที่ 2 )          
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รูปที่ 2  ท่านั่ง 

  - ในการฝึกให้สุนัขนั่งครั้งแรก ๆ ควรให้ ผบส. น าสุนัขเคลื่อนที่เดินไปในท่าชิดแล้ว
ครูฝึกสั่ง  “แถว – หยุด”  เมื่อมีค าบอก “แถว”  ผบส. ดึงสายจูงตึงเตรียมสั่งให้สุนัขนั่ง  เมื่อมีค าบอก 
“หยุด” ผบส. สั่งสุนัข “นั่ง” พร้อมกับมือขวากระตุกสายจูงขึ้น มือซ้ายกดหลังสุนัขตอนเหนือตะโพกลง 
เมื่อสุนัขท าตามค าสั่งได้ เองแล้วการกระตุกสายจูงและการกดหลังก็ไม่ต้องกระท า  ( รูปที่ 3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การฝึกนั่งครั้งแรก 
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  - เมื่อสุนัขรับค าสั่ งให้นั่ ง จะต้องคงอยู่ ในท่านั่ งตลอดไปจนกว่าจะมีค าสั่ ง
เปลี่ยนแปลง 
 - การฝึกสุนัขให้นั่ ง  อาจท าจากท่าชิดและสุนัขหมอบโดย ผบส.สั่ง  “นั่ ง”      
พร้อมกับกระตุกสายจูงขึ้น  และใช้ท่าสัญญาณ “มือซ้ายตบข้างขาซ้าย” 
 3.3  ท่าคอย 
  3.3.1 ค าสั่ง  “ คอย ” ท่าสัญญาณ “ ฝ่ามือซ้ายหันหน้าเข้าหาสุนัข โบกกลับสั้นๆ ”         
ในลักษณะเด็ดขาด 
  3.3.2 การปฏิบัติ 
         - การฝึกท่าคอย  ใช้ฝึกให้สุนัขอยู่กับที่ เมื่อเปลี่ยนท่าใหม่ หรือ เมื่อ ผบส.            
ไม่ต้องการให้สุนัขเคลื่อนที่ตามไป 
  - เมื่อ ผบส. สั่ง “คอย” สุนัขจะต้องคงอยู่ในท่าที่เป็นอยู่ขณะนั้น ( เช่นเมื่อสุนัขนั่ง
อยู่ ผบส. สั่ง “คอย”  สุนัขจะต้องคอยอยู่ในท่านั่ง ) ( รูปที่ 4 ) 

 
รูปที่  4 ท่าคอย 

 - ให้เริ่มฝึกเมื่อสุนัขอยู่ข้าง ผบส.แล้ว ผบส.เคลื่อนที่ออกห่างไปทีละน้อยแล้ว
กลับมาหาสุนัข ต่อไปเพ่ิมระยะและเวลาคอยมากขึ้น รอบทิศทาง (ประมาณสุดสายจูง 60 นิ้ว)  ทั้งนี้
เพ่ือให้สุนัขได้คุ้นเคยกับการคอยในระยะทางและระยะเวลาเพิ่มข้ึนตามล าดับ 
 3.4  ท่าหมอบ  
 3.4.1 ค าสั่ง  “ หมอบ ” ท่าสัญญาณ  “ฝ่ามือขวาหันเข้าหาสุนัขสลัดเฉียงลงผ่านจมูกสุนัข” 
  3.4.2 การปฏิบัต ิ
     - การฝึกท่าหมอบเป็นสิ่งจ าเป็นและยากยิ่งส าหรับ ผบส. ฉะนั้นก่อนการฝึกขั้นนี้
ต้องมั่นใจว่า ผบส. มีความสัมพันธ์อย่างดียิ่งกับสุนัข 
     - ในการฝึกให้สุนัขหมอบในครั้งแรก ๆ ให้ฝึกจากเมื่อสุนัขอยู่ในท่านั่ง  ใช้มือซ้ายจับ 
โซ่คอดึงลงพร้อมกับสั่ง  “หมอบ” เมื่อสุนัขท าตามค าสั่งได้เองแล้วการดึงโซ่คอก็ไม่ต้องกระท า (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 5 ท่าหมอบ 

 3.5 ท่ายืน 
  3.5.1 ค าสั่ง  “ ยืน ” ท่าสัญญาณ  เช่นเดียวกับท่านั่ง 
  3.5.2 การปฏิบัต ิ
  - การฝึกท่ายืนในขั้นต้นก็คงเช่นเดียวกับการฝึกท่าชิดนั่นเอง  และเม่ือต้องการให้
สุนัขเปลี่ยนจากท่าอ่ืนมาเป็นท่ายืน ก็สั่งให้สุนัขยืน 
  - ในการฝึกให้สุนัขยืนในครั้งแรก ๆ อาจต้องช่วยสุนัขโดยใช้มือซ้ายช้อนใต้ท้องสุนัข
ยกขึ้นยืนพร้อมกับสั่ง “ยืน”และดึงโซ่สุนัขข้ึน เมื่อสุนัขท าตามค าสั่งได้เองแล้วการช่วยดังกล่าวก็ไม่ต้อง
กระท า  (รูปที่ 6 การฝึกยืนครั้งแรก ) 
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4   การฝึกสุนัขโดยใช้ค าสั่งและท่าสัญญาณมูลฐานสุดสายจูง  60  นิ้ว 
 การฝึกข้ันนี้ให้ ผบส. ถือสายจูงสุนัขด้วยมือซ้าย และ ผบส. อยู่สุดสายจูงตรงหน้าสุนัขโดยเริ่มการ
ฝึกทบทวนตั้งแต่ “ท่าคอย” 
 4.1 ท่าคอย 
  4.1.1 ค าสั่ง “คอย” ท่าสัญญาณ “ยกมือขวาเสมอไหล่หันฝ่ามือและท าท่าผลักไปทางสุนัข
สั้น ๆ ในลักษณะห้ามเด็ดขาด”  
 4.1.2 การปฏิบัติ 
    - การฝึกขั้นนี้ให้ ผบส. ถือสายจูงสุนัขด้วยมือซ้าย และ ผบส. อยู่สุดสายจูงตรงหน้าสุนัข   
( รูปที่ 7 ) 

 
รูปที่ 7 การฝึกท่าคอย 

 4.2  ท่าหมอบ 
  4.2.1 ค าสั่ง  “หมอบ” ท่าสัญญาณ “แขนขวาเหยียดตรงหมุนกวาดจากหลังขึ้นบนไป
ข้างหน้าเสมอแนวไหล่ คว่ าฝ่ามือลงข้างล่าง” 
 4.2.2 การปฏิบัต ิ
   ในการฝึกสุนัขหมอบในครั้งแรก ๆ อาจต้องก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพร้อมกับท่า
สัญญาณและค าสั่งหมอบ  เพ่ือเน้นให้สุนัขท าตามค าสั่ง  เมื่อสุนัขท าตามค าสั่งแล้ว  ผบส. ชักเท้ากลับ
พร้อมกับสั่ง “คอย”  เมือ่สุนัขท า ตามค าสั่งได้ถูกต้องแล้ว การก้าวเท้าไปข้างหน้าไม่ต้องกระท า  จะใช้
อีกต่อเมื่อต้องการแก้ไขสุนัข (รูปที่ 8 ) ถ้าการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้ผล อาจต้องแก้ไขด้วยการเคลื่อนที่เข้า
หาสุนัข แล้วดึงโซ่คอลงพร้อมกับค าสั่ง “หมอบ” (รูปที่ 9) 
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รูปที่ 8 การฝึกท่าหมอบ 

 

 
                                                       รูปที่ 9 การแก้ไขท่าหมอบ 
 
 4.3 ท่านั่ง  
  4.3.1 ค าสั่ง “นั่ง” ท่าสัญญาณ “ยกแขนขวาเหยียดตรงหันฝ่ามือกวาดขึ้นข้างบนตรงหน้า
เสมอแนวไหล่ (รูปที่ 10) 
 4.3.2 การปฏิบัต ิ
   ในการฝึกสุนัขนั่งในครั้งแรก ๆ อาจต้องก้าวเท้าขวาไปข้างหนึ่งก้าว พร้อมกับท่าสัญญาณ
และค าสั่งนั่ง  เพ่ือเน้นให้สุนัขท าตามค าสั่ง เมื่อสุนัขท าตามค าสั่งได้แล้ว ผบส.ชักเท้ากลับพร้อมกับสั่ง 
“คอย”  เมื่อสุนัขท าตามค าสั่งได้ถูกต้องดีแล้ว การก้าวเท้าไปข้างหน้าก็ไม่ต้องกระท า จะใช้อีกต่อเมื่อ
ต้องการแกไ้ขสุนัข  
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รูปที่ 10 การฝึกท่านั่ง 

 การฝึกแก้ไขให้สุนัขนั่ง เมื่อ ผบส. อยู่สุดสายจูง กระท าโดย ผบส. ก้าวเข้ามาหาสุนัขมือ
จับสายจูงในระยะพอเหมาะ ดึงสุนัขขึ้นพร้อมกับสั่ง “นั่ง” (รูปที่ 11) 
 

 
                                  รปูที่  11   การแก้ไขท่านั่ง 
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4.4  ท่าเรียกสุนัข 
  4.4.1  ค าสั่ง “มา”  ท่าสัญญาณ “ยกแขนขวาเหยียดตรงไปทางขาวเสมอแนวไหล่หันฝ่ามือ
ไปทางหน้าแล้วกวาดเข้าหาตัวเสมอแนวอก (รูปที่ 12) 

 
   รูปที่  12  การเรียกสุนัขมาหา 

  4.4.2   การปฏิบัติ  
    4.4.2.1 ในการฝึกเรียกสุนัขในครั้งแรก ๆ อาจต้องก้าวเท้าซ้ายไปทางหลังหนึ่งก้าว
และใช้ฝ่ามือซ้ายตบข้างขาซ้าย ช่วยน าสุนัขให้เข้ามาหา 
   4.4.2.2  เมื่อสุนัขเข้ามาหา (อาจต้องช่วยสุนัขด้วยการดึงสายจูงในการฝึกครั้งแรกๆ) 
เปลี่ยนมาถือสายจูงด้วยมือขวา ช่วยน าสุนัขมาข้างตัวทางซ้าย ผบส. ต่อไปว่า “ชิด” “นั่ง” “หมอบ”  
ฯลฯ  ตามประสงค์  เมื่อสุนัขท าตามค าสั่งได้เองโดยถูกต้องดีแล้ว  การช่วยต่าง ๆ  ก็ไม่ต้องกระท า 
 4.5  ท่ายืน 
 4.5.1 ค าสั่ง “ยืน” 
 4.5.2 การปฏิบัต ิ
                    การฝึกยืนในขั้นนี้  คงเช่นเดียวกับการฝึกนั่ง ทุกประการ  เว้นแต่ใช้ค าสั่ง “ยืน”  แทน
ค าสั่ง “นั่ง” 
5. การฝึกสุนัขโดยใช้ค าสั่งและท าสัญญาณมูลฐานสุดสายจูง  360 นิ้ว   
 5.1  การฝึกขั้นนี้คงกระท าตามล าดับเช่นเดียวกับการฝึกสุดสายจูง 60 นิ้ว เพียงแต่เพ่ิมระยะขึ้น
โดยใช้สายจูงยาว 360 นิ้ว  เท่านั้น เมื่อจบการฝึกขั้นนี้แล้ว ผบส. สามารถควบคุมสุนัขนอกสายจูงใน
ระยะอย่างน้อย 25  ฟุต โดยใช้ค าสั่งมูลฐานได ้
 5.2  เริ่มการฝึกทบทวนตั้งแต่ท่าชิดแล้วเปลี่ยนท่าและเพ่ิมระยะข้ึนจนสุดสายจูง 
 5.3  ระวังการจับถือสายจูงยาวและใช้ให้ถูกต้อง อย่าให้สายจูงบิด ขด พันกันยุ่งเหยิง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความร าคาญแก่สุนัขและอารมณ์เสียแก่ ผบส. ระวังอย่าให้สายจูงพันสุนัขและท าให้เป็นการดึง
หรือกระตุกสุนัขโดยไม่ตั้งใจ 
 5.4  การแก้ไขคงกระท าเช่นเดียวกับเม่ือฝึกสุนัขโดยใช้สายจูงสั้น ข้อเน้นคือ อย่าวิ่งหาสุนัขเพ่ือแก้ไข 
6.  การฝึกควบคุมสุนัข 
 6.1  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกันของชุดสุนัข จึงต้องฝึกมิให้สุนัขแต่ละตัวมีปฏิกิริยา
ต่อสุนัขตัวอื่นที่ท างานอยู่ใกล้กัน 



๔๘ 

 6.2  ระหว่างการฝึก ให้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ระมัดระวังระยะปลอดภัยระหว่างชุดสุนัข (ดูคู่มือ ผบส.1 0 3  ข้อ 1 ระเบียบการรักษาความปลอดภัย) 
 6.3  ค าสั่งที่ใช้ควบคุมสุนัข “ไม”่ “ชิด” ประกอบการใช้สายจูง 
 6.4  ในการฝึกครั้งแรก ๆ ให้ใช้ขลุมปากกับสุนัขก่อนน าเข้าใกล้ชิดกัน หากสุนัขมีปฏิกิริยาต่อกัน 
ผบส.แก้ไขโดยใช้ค าสั่ง “ไม่”-“ชิด” ประกอบการดึงหรือกระตุกสายจูง แก้ไขจนมั่นในว่าสุนัขไม่มี
ปฏิกิริยาต่อกันแล้วจึงฝึกโดยไม่ใช้ขลุมปาก 
7. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
  7.1 ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อน  แล้ว ผบส. ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุมของครูฝึก ให้ค าแนะน า
คอยช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา  เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูฝึกประเมินผลการปฏิบัติของ ผบส. และ
แนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 7.2 ใช้รูปแถวให้เหมาะสมกับการฝึก  หมุนเวียนรูปแบบตามโอกาสอันสมควร 
  7.3 ระมัดระวังระเบียบการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
  7.4 เมื่อฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น  จน ผบส.ท าได้ถูกต้องแล้ว  จึงเริ่มการฝึกบังคับสุนัขร่วมกับสุนัขเป็น
ชุด  โดยการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นประกอบการฝึกโดยใช้ค าบอกค าสั่งและท่าสัญญาณมูลฐานต่อไป 
  7.5 ใช้หลักการฝึกสุนัขให้เป็นประโยชน์ การชมเชยและการแก้ไขควรใช้ทั้งทางกาย ( ใช้สายจูง, 
ท่าสัญญาณ, ลูบ, ตบปลอบ ) และทางวาจา ( ค าสั่ง, ค าชมเชย ) การแก้ไขและการชมในขั้นการฝึกสุด
สายจูงนั้น  ปกติท าได้เฉพาะด้วยวาจาและท่าสัญญาณเท่านั้น  การตบปลอบท าได้เมื่อ ผบส.กลับเข้ามา
หาสุนัขหรือสุนัขกลับมาหา ผบส. การแก้ไขกระท าด้วยวาจาและท่าสัญญาณนั้นไม่ได้ผลก็ให้ใช้สายจูง
กระตุก  โดย ผบส. เคลื่อนที่เข้าหาสุนัข  หากอยู่นอกสายจูงก็ให้ ผบส. เคลื่อนที่เข้าหาสุนัข  แล้วแก้ไข
โดยใช้สายจูงสั้น เช่น เมื่อสุนัขหมอบอยู่  สั่งให้สุนัขนั่ง  กระตุกสายจูงพร้อมกับสั่ง “ ไม่ ” แล้วดึงสาย
จูงขึ้นสั่ง “ นั่ง ” เมื่อสุนัขยอมนั่งแล้ว ผบส. สั่ง “ คอย ” และเคลื่อนที่กลับที่เดิม ข้อส าคัญอย่ารีบร้อน
เข้าแก้ไขสุนัขด้วยการวิ่ง  ซึ่งอาจท าให้สุนัขกลัว  ใช้หลักการฝึกข้ออดทน พากเพียร และใช้เวลาระงับใจ 
อย่าใช้อารมณ์  
  7.6 ค าบอกค าสั่งที่ใช้แก่สุนัข  ให้มีลักษณะน้ าเสียงเรียบๆ  แต่หนักแน่น ดังพอที่สุนัขจะได้ยิน
ชัดเจนและให้ใช้ท่าสัญญาณประกอบด้วยทุกครั้ง 
  7.7 ท่าสัญญาณให้มีลักษณะชัดเจน เด็ดขาด ท่าสัญญาณควรให้มีลักษณะเน้นหรือชวนให้ปฏิบัติ 
(เช่นการก้าวเท้า หรือตบข้างขา ) 
  7.8 ให้มีการฝึกใช้เสียงปืนประกอบ  โดยการใช้กระสุนซ้อมรบหรือดินระเบิด ( ประทัด, ดินระเบิด
, ระเบิดเทียม ) ประกอบตลอดเวลาในการฝึก ความประสงค์ของการฝึกนี้ก็เพ่ือให้สุนัขได้คุ้นเคยกับเสียง
การต่อสู้ด้วยอาวุธปืนและวัตถุระเบิด  แต่ระยะห่างระหว่าง 75 – 100 เมตร และลดระยะลง
ตามล าดับ เพ่ือให้สุนัขมีความคุ้นเคยกับเสียงปืนและระเบิดแล้ว ( การใช้เสียงปืนและระเบิดใกล้กับสุนัข
เดินไปในการฝึกระยะแรกอาจท าให้สุนัขกลัวอย่างฝังใจ ) การฝึกในระยะต่อไปพึงระมัดระวังอันตราย
จากการใช้กระสุนปืนซ้อมรบและวัตถุระเบิดที่มีต่อสุนัข ผบส.ไม่ควรแก้ไขสุนัขที่แสดงอาการตื่นกลัว
เสียงปืน เสียงระบิด ควรใช้การปลอบเอาใจหรือถ้าจ าเป็นก็ให้พักการฝึกประกอบเสียงปืนชั่วคราว 
  7.9 ในการฝึกเสริมให้สุนัขคอยนั้น ผบส. อาจใช้การเดิน วิ่ง วิ่งข้าม รอบสุนัข การดึงสายจูงเมื่อ 
ผบส. อยู่สุดสายจูง  ทั้งนี้โดยใช้ค าสั่ง “ คอย ” บ่อยครั้งเท่าที่จ าเป็น 
  7.10 การฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งส าหรับ สตย. และ สตบ.จะท าการฝึกอย่างจริงจังเมื่อสุนัขฝึกใน
หน้าที่เป็นอย่าดีแล้ว 
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หลักการใช้งานสุนัขทหาร 
 

   หน่วยสุนัขทหารที่ไปสนับสนุนหน่วยใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยทางยุทธวิธี หรือหน่วย
ปฏิบัติการสนับสนุนตามที่หน่วยราชการอ่ืนร้องขอ ลักษณะการของการพิจารณา การใช้ชุดสุนัขทหาร
สนับสนุนตามภารกิจจะใช้หลักการและแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคของชุดสุนัขทหารแต่ละหน้าที่เป็น
ข้อพิจารณาโดยหน่วยใช้จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์นั้น ๆ ว่าสมควรจะใช้ชุดสุนัขทหารหน้าที่ใดเข้า
ปฏิบัติการเสริมเพ่ือให้บรรลุภารกิจ ซึ่งมีหลักการพิจารณาการใช้สุนัขทหารโดยขีดความสามารถและ
ขีดจ ากัดของสุนัขทหารแต่ละหน้าที่ ดังนี้.- 
1. หน้าที่ชุดสุนัขยามและยามสายตรวจ 
 1.1 แนวความคิดในการใช้ 
  1.1.1  ใช้ในการเสริมการรักษาความปลอดภัยให้แก่บริเวณท่ีเป็นอันตราย 
  1.1.2  ใช้ในการระวังป้องกันหน่วยที่ตั้งทางทหารสถานที่ล่อแหลมต่อการก่อวินาศกรรม 
ต าบลส่งก าลังหรือแหล่งสะสมสิ่งอุปกรณ์ 
  1.1.3  ใช้ในการควบคุมเชลยศึกตลอดจนคุ้มคลองบุคคลส าคัญ 
  1.1.4  ใช้เพื่อผลทางจิตวิทยา 
 1.2 ขีดความสามารถ 
  1.2.1 เตือนภัยโดยสายตา เสยีง และ กลิ่น 
  1.2.2 สามารถค้นหาและเตือนภัยเพื่อแจ้งการเข้ามาหรือการปรากฏตัวของผู้บุกรุก 
  1.2.3 ระยะในการเตือนภัย 30 – 250 เมตร 
 1.3 ขีดจ ากัด 
  1.3.1 หลีกเลี่ยงการใช้ในหน้าที่ต้านทานการบุกรุกด้วยก าลังของข้าศึก 
  1.3.2 ปฏิบัติหน้าที่ในสนามผลัดละไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
  1.3.3 ระยะรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยไม่เกิน 200 เมตร 
  1.3.4 ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่มีสิ่งท าลายสุขภาพสุนัข เช่น แก๊ส ไอเสีย ไอพิษ ฯลฯ 
  1.3.5 ไม่มีกลิ่นสับสนหรือบุคคลพลุกพล่านในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
  1.3.6 ทิศทางลมไม่เกื้อกูล 
2. หน้าที่ชุดสุนัขอารักขา 
 2.1 แนวความคิดในการใช้ 
  2.1.1  ใช้ในการคุ้มครองเจ้าของเพ่ือป้องกันอันตรายจากการท าร้ายโดยบุคคลหรือสัตว์ร้าย 
  2.1.2 เสริมการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของ ในการระวังป้องกันสถานที่ ติดตาม 
คุ้มครอง เจ้าของไปในที่ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการกระท าของผู้คิดมิชอบ ยับยังการหลบหนีของคนร้าย โดย
มีระยะการควบคุม 30 เมตร หรือมากกว่านั้น 
 2.2 ขีดความสามารถ 
  2.2.1 ใช้เป็นอาวุธป้องกันอันตรายในการป้องกันตนเองและป้องกันการก่ออาชญากรรม 
อารักขาเจ้าของและคุ้มครองบุคคลส าคัญ 
  2.2.2 ใช้ป้องกันการโจรกรรม 
 2.3 ขีดจ ากัด 
  2.3.1 ระยะรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยไม่เกิน 30 เมตร 
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  2.3.2 ปฏิบัติตามค าสั่งเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของ 
3. หน้าที่ชุดสุนัขลาดตระเวน 
 3.1 แนวความคิดในการใช้ 
  3.1.1  สนับสนุนหน่วยรบทางยุทธวิธีโดยการแจ้งเตือนภัย (เงียบ) ให้ทราบ 
  3.1.2  ค้นหาข้าศึกที่ซุ่มโจมตีหรือที่ซ่อนตัว 
  3.1.3  ค้นหาที่ซ่อนอาวุธ กระสุน ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ของข้าศึก 
  3.1.4  ค้นหาลวดสะดุด หลุมขวาก ที่ข้าศึกวางดักไว้ 
  3.1.5  ปิดล้อมหมู่บ้านเพ่ือตรวจค้นท าลายหรือกวาดล้าง 
  3.1.6  ซุ่มโจมตีหรือประจ าทีฟั่งการณ์โดยเป็นยามคอยเหตุเพ่ือแจ้งเตือนภัยในการเข้ามาของ
ข้าศึก 
 3.2 ขีดความสามารถ 
  3.2.1  เตือนภัยเงียบให้ทราบทิศทางของข้าศึกที่ซุกซ่อน ระยะประมาณ  30 – 300 เมตร 
  3.2.2  เตือนภัยพบสิ่งอุปกรณ์ข้าศึก ระยะประมาณ 5 – 10 เมตร 
  3.2.3  เตือนภัยลวดสะดุด และหลุมขวาง ระยะประมาณ  5 – 10  เมตร   
 3.3 ขีดจ ากัด 
  3.3.1 กว้างด้านหน้าในการค้นหา  8-10 ฟุต   
  3.3.2 ระยะในการท างานไม่เกิน 2 – 3 ชั่วโมง 
  3.3.3 อากาศร้อนจัด, ฝนตกหนัก, ลมแรง ท าให้ลดประสิทธิภาพในการท างานของสุนัข 
  3.3.4 ภูมิประเทศสูงชัน, ป่ารกทึบ จะท าให้จ ากัดระยะเตือนภัย 
  3.3.5 พ้ืนที่ที่มีกลิ่นฉุนจัด เช่น น้ ามันรถยนต์ ยาดับกลิ่น ควันไฟ ฯลฯ 
  3.3.6 เสียงระเบิดและเสียงรบกวนต่าง ๆ   
  3.3.7 สุนัขขาดการฝึกทบทวนนานเกินไป 
4. หน้าที่ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ 
 4.1 แนวความคิดในการใช้ 
  4.1.1  สนับสนุนหน่วยรบทางยุทธวิธีโดยการแจ้งเตือนภัย (เงียบ) ให้ทราบ 
  4.1.2  ค้นหากับระเบิด ทุ่นระเบิด ซึ่งคาดว่าข้าศึกท าดักไว้ 
  4.1.3  ตรวจค้นที่ซ่อนตัวของข้าศึกและสรรพาวุธต่าง ๆ  
  4.1.4  ตรวจค้นพื้นท่ีลงแหล่งน้ า สนาม ฮ. และ พ้ืนที่ที่ตั้งฐานพักแรม 
 4.2 ขีดความสามารถ 
  4.2.1  เตือนภัย (เงียบ)  ให้ทราบบริเวณท่ีมี ทุ่นระเบิดและกับระเบิด, ลวดสะดุด, หลุมขวาก  
ในระยะประมาณ 2-7 ก้าว  
  4.2.2  เตือนภัยข้าศึกในระยะไม่ไกลนัก 
 4.3 ขีดจ ากัด 
  4.3.1 กว้างด้านหน้าในการค้นหา  8-10 ฟุต   
  4.3.2 ระยะเวลาในการท างานไม่เกิน 3-4 ชั่วโมง 
  4.3.3 อากาศร้อนจัด, ลมแรง ฝนตกหนัก  ท าให้ลดประสิทธิภาพในการท างานของสุนัข 
  4.3.4 ภูมิประเทศสูงชัน, ป่ารกทึบ จะท าให้จ ากัดระยะเตือนภัย   
  4.3.5 ในพ้ืนที่ที่มีกลิ่นฉุนจัด เช่น น้ ามันรถยนต์ ยาดับกลิ่น ควันไฟ ฯลฯ 
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  4.3.6 เสียงระเบิดและเสียงรบกวนต่าง ๆ   
  4.3.7 สุนัขขาดการฝึกทบทวนนานเกินไป    
5. หน้าที่ชุดสุนัขสะกดรอย 
 5.1 แนวความคิดในการใช้ 
  5.1.1  ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารทางยุทธวิธีในการติดตามร่องรอยของข้าศึกโดยการแจ้ง
เตือนภัย (เงียบ) 
  5.1.2 ปฏิบัติงานร่วมกับชุดสะกดรอยรบหรือเจ้าหน้าที่แกะรอยจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  5.1.3  ตามรอยเพื่อการค้นหา จับ หรือล่าสังหารข้าศึกและอาจใช้ตามรอยฝ่ายเดียวกันได้   
  5.1.4  เป็นเครื่องมือหาข่าวของ ฝอ.2 
  5.1.5  ร่วมกับชุดสุนัขลาดตระเวน, ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด โดยการท างานเป็นชุด
สนับสนุนหน่วยทหารทางยุทธวิธี 
 5.2 ขีดความสามารถ 
  5.2.1  ติดตามข้าศึกด้วยความเร็วแน่นอน ในระยะ 1,500 เมตร  กลิ่นเก่าไม่เกิน  3  
ชั่วโมง 
  5.2.2  เตือนภัยเงียบเมื่อพบข้าศึกในระยะ 50 – 120 เมตร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทิศทางของลม 
  5.2.3  ขีดความสามารถสูงสุด เมื่อใช้งานร่วมกับทหารราบแกะรอย 
 5.3 ขีดจ ากัด 
  5.3.1 จะลดประสิทธิภาพเมื่ อปฏิบั ติ งานในสภาพภูมิประเทศลมฟ้าอากาศ และ
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย 
    5.3.2 ชุดสุนัขแกะรอยท างานเร็วมาก หน่วยใช้ต้องติดตามสุนัขให้ทัน และพึงระวังการถูกกับ
ดักหรือซุ่มโจมตีเป็นพิเศษ 
  5.3.3 ชุดสุนัขสะกดรอยไม่มีขีดความสามารถในการต่อสู้และป้องกันตนเองได้ จึงไม่สามารถ
ใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในการเข้าโจมตี, ปะทะ, ต่อสู้หรือโอบล้อม และต้องจัดพลคุ้มกันท าหน้าที่ป้องกัน
ตลอดเวลา 
  5.3.4 แม้สุนัขสะกดรอยจะมีความสามารถในการท างานแบบต่อเนื่อง แต่ต้องมีสุนัขสะกด
รอยส ารองไว้คอยผลัดเปลี่ยนเพื่อให้คงประสิทธิภาพที่แน่นอน 
6. หน้าที่ชุดสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ 
 6.1 แนวความคิดในการใช้ 
  6.1.1 ใช้ร่วมกับหน่วยตรวจสอบและตรวจค้นพ้ืนที่ซึ่งคาดว่าจะมีการเสพซุกซ่อนและน ายา
เสพติดผ่านไปมา 
  6.1.2 ใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อ่ืนในการตรวจค้นที่ต้องใช้เวลามาก เช่น ยานพาหนะ อาคาร 
โรงเรือน กล่อง หีบห่อและพ้ืนที่กว้างขวาง 
 6.2 ขีดความสามารถ 
  6.2.1 สามารถค้นหา กัญชา ฝิ่น เฮโลอีน มอร์ฟีน ยาบ้า และยาเสพติดอ่ืน ๆ ได้โดยใช้
ประสาทสัมผัสทางจมูกในการพิสูจน์ทราบ 
  6.2.2 บางตัวอาจท าหน้าที่ ร่วมกับผู้บั งคับสุนัขคนใดคนหนึ่ งที่ ได้รับการฝึกมาแล้ว
เช่นเดียวกัน 
 6.3 ขีดจ ากัด 
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  6.3.1 พ้ืนที่ไม่เก้ือกูลต่อการตรวจค้น และค้นหาหรือพ้ืนที่ที่สุนัขไม่สามารถเข้าไปถึงได้ 
  6.3.2 สภาพภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศไม่อ านวยในการค้นหา 
  6.3.3 พ้ืนที่ที่มีสิ่งท าลายสุขภาพสุนัข เช่น แก๊ส ไอเสีย ไอพิษ ฯลฯ 
  6.3.4 ไม่ใช้ในการต่อสู้หรือควบคุมฝ่ายตรงข้าม 
7. หน้าที่ชุดสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด 
 7.1 แนวความคิดในการใช้ 
  7.1.1 ใช้สนับสนุนหน่วยอ่ืน ๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจค้นในพ้ืนที่ที่ต้อง
สงสัยว่าจะมีการซุกซ่อนวัตถุระเบิด หรือพัสดุภัณฑ์ระเบิดที่ฝ่ายตรงข้ามคิดจะก่อวินาศกรรม เพ่ือการ
ข่มขูห่รือเพ่ือการอ่ืน ๆ  
  7.1.2 ใช้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในการตรวจค้นยานพาหนะหรืออาคารโรงเรือน
ซึ่งต้องสงสัยว่าจะมีการซุกซ่อนวัตถุระเบิด หรือพัสดุภัณฑ์ระเบิดไว้  
 7.2 ขีดความสามารถ 
   7.2.1 สามารถค้นหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดหรือพัสดุภัณฑ์ระเบิดได้โดยใช้ประสาทสัมผัส
ทางจมูกในการพิสูจน์ทราบ  
  7.2.2 สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดบางตัวอาจท าหน้าที่ร่วมกับผู้บังคับสุนัขคนใดคนหนึ่งที่ได้รับ
การฝึกมาแล้วเช่นกัน 
 7.3 ขีดจ ากัด 
  7.3.1 พ้ืนที่ไม่เก้ือกูลต่อการตรวจค้น และค้นหาหรือพ้ืนที่ ที่สุนัขไม่สามารถเข้าไปถึงได้        
  7.3.2 สภาพภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศไม่เอื้ออ านวยในการค้นหา 
  7.3.3 พ้ืนที่ที่มีสิ่งท าลายสุขภาพสุนัข เช่น แก๊ส ไอเสีย ไอพิษ ฯลฯ 
8. หน้าที่ชุดสุนัขควบคุมฝูงชน 
 8.1 แนวความคิดในการใช้ 
  8.1.1  ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ควบคุมฝูงชน) 
     8.1.1.1  เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองร้องขอหรือได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 
     8.1.1.2  ใช้ในการต่อต้านปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ 
     8.1.1.3  ใช้ในการสลายมวลชนที่ก่อความไม่สงบ 
     8.1.1.4  ใช้ในการควบคุมมวลชนที่ก่อความไม่สงบ 
     8.1.1.5 ใช้เพื่อผลทางจิตวิทยา 
     8.1.1.6 ใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
   8.1.2  ในการเสริมหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่บริเวณท่ีเป็นอันตราย 
     8.1.2.1 ในการระวังป้องกันที่ตั้งทางทหารหรือสถานที่ราชการอ่ืน 
     8.1.2.2 ระวังป้องกันสถานที่ล่อแหลมตอการก่อวินาศกรรม 
     8.1.2.3 ต าบลส่งก าลัง คลงัอาวุธ กระสุน คลังน้ ามัน แหล่งสะสมสิ่งอุปกรณ์ 
     8.1.2.4 สนามบิน ฮ. 
     8.1.2.5 การควบคุมเชลยศึก ตลอดจนคุ้มกันบุคคลส าคัญ 
     8.1.2.6 จัดเป็นชุดสุนัขยามสายตรวจรักษาความปลอดภัยในยามวิกาล 
     8.1.2.7 จัดเป็นยามสายตรวจ ผลัดละ 1 ชุด แล้วแต่ความเหมาะสมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 8.2 ขีดความสามารถ 
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  8.2.1  เตือนภัยโดยสายตา เสียง กลิ่น 
  8.2.2  มีความดุอยู่ในความควบคุมของผู้บังคับสุนัข 
  8.2.3  เตือนภัยในระยะ 30-250 เมตร 
  8.2.4  ค้นหาและเตือนภัยในการเข้ามาของฝ่ายตรงข้ามด้วยการขับไล่ ติดตาม ต่อสู้ ควบคุม 
และคุ้มกันผู้ก่อความไม่สงบ 
 8.3 ขีดจ ากัด 
  8.3.1 พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีสิ่งท าลายสุขภาพของสุนัข เช่น แก๊ส ไอพิษ ไอเสีย ฯลฯ 
  8.3.2 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เกิน 4 ชั่วโมง ในแต่ละผลัด 
  8.3.3 ระยะความปลอดภัยในการรักษาความปลอดภัย 200 เมตร 
  8.3.4 ทิศทางลมในพ้ืนที่ปฏิบัติการไม่เก้ือกูล 
9. การขอใช้ชุดสุนัขทหาร 
 9.1 การขอรับการสนับสนุน 
  9.1.1  ผบ.หนว่ย ในยุทธบริเวณร้องขอการสนับสนุนหน่วยสุนัขทหารจาก กองทัพบก 
  9.1.2  กองทัพบก เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้หน่วยสุนัขทหารปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุนหน่วยร้องขอ 
 9.2 แบบของการสนับสนุน 
  9.2.1  การสนับสนุนเป็นส่วนรวม เป็นการสนับสนุนของกองร้อยสุนัขยุทธวิธี หรือกองร้อย
สุนัขยาม กองพันสุนัขทหาร ปฏิบัติตามภารกิจที่หน่วยด าเนินกลยุทธ์ระดับกองทัพภาค 
  9.2.2  การสนับสนุนโดยตรง เป็นการมอบภารกิจให้กับหน่วยสุนัขทหาร ให้ปฏิบัติการ
สนับสนุนหน่วยระดับกองพล 
  9.2.3  การข้ึนสมทบ เป็นการสมทบให้กับหน่วยด าเนินกลยุทธ์ ระดับต่ ากว่ากองพล 
 9.3 แนวความคิดในการใช้หน่วยสุนัขทหารทางยุทธวิธี 
  9.3.1 หมวดสุนัขยุทธวิธีที่ 1 หมวดสนับสนุน กรมผสมหรือกองรบเฉพาะกิจ 
  1.3.2  หมู่สุนัขยุทธวิธี  1 หมู่ สนับสนุน 1 กองพันรบเฉพาะกิจ 
     ส่วนการจัดก าลังชุดสุนัขรักษาความปลอดภัยขึ้นอยู่กับภารกิจ และความจ าเป็นในการ
ใช้งานแต่ละภารกิจไม่ก าหนดการจัดที่แน่นอน แต่นิยมจัดตั้งแต่ 1 หมู่ขึ้นไป เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้งาน 
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วิชาการบ ารุงเลี้ยงสุนัข 
 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารการเตรียมอาหารและน้ าแก่สุนัข การ
ใช้และการรักษาท าความสะอาดสิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้กับสุนัขตลอดจนการสุขาภิบาล การท าความสะอาดและ
การฆ่าเชื้อโรคในคอกสุนัขได้อย่างถูกต้อง 
1.   อาหาร การเตรียมการอาหาร การให้อาหารและน้ าแก่สุนัข 
 1.1 อาหารสุนัขในอุดมคติต้อง 
  1.1.1 มีส่วนบ ารุง เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์เพียงพอ 
  1.1.2 ให้พลังงานเพียงพอ 
  1.1.3 มีปริมาณพอเหมาะ 
  1.1.4 ต้องในรสนิยมของสุนัข 
   อาหารที่ถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าไปในเซลทั่วร่างกาย แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานและ
ความร้อนโดยอาศัยออกซิเจนเป็นตัวท าปฏิกิริยาในการเผาผลาญ จะได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ า
ออกมา ความร้อนเหล่านี้จะช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ (101.5 – 102.5 องศาฟา
เรนไฮท์) พลังงานที่ได้จะช่วยในการท างานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ท าให้หัวใจเต้น การหายใจ 
เส้นประสาทตอบสนองต่อการกระตุ้นและการเผาผลาญขั้นมูลฐานอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่จ าเป็นในการท าให้
สุนัขมีชีวิติอยู่ 
   พลังงานที่ถูกเปลี่ยนจากอาหารเราเรียกว่า แคลอรี่ (CALORIES) 
   แคลอรี่ คือ จ านวนความร้อนที่ท าให้น้ าซึ่งหนัก 1 กรัม มีอุณหภูมิสูง 1 องศาเซลเซียส
โดยทั่วไปเมือ่พูดถึงแคลอรี่เฉย ๆ จะหมายถึง กิโลแคลอรี่ (KOAL) 
 1.2 ส่วนประกอบของอาหารที่จ าเป็นแก่สุนัขมีอยู่ 6 อย่างคือ 
  1.2.1 โปรตีน 
  1.2.2 คาร์โบไฮเดรต 
  1.2.3 ไขมัน 
  1.2.4 แร่ธาตุ 
  1.2.5 วิตามิน 
  1.2.6 น้ า 
  ก. โปรตีน   หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า “ผู้สร้างเนื้อเยื่อ” เป็นสารที่ เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตการสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ อวัยวะต่าง ๆ  เอ็น ผิวหนัง ขน และท าหน้าที่
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
   อาหารที่มีโปรตีนมาก คือ  ไข่ นม เนื้อ ปลา ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ไข่เป็นอาหารที่มีโปรตีนดี
ที่สุดส าหรับสุนัข(คนด้วย) เพราะมี อะมิโน แอซิด ครบ ตับ ไต ตับอ่อน มีคุณค่าทางโปรตีนสูงเช่นกัน 
   ถ้าสุนัขได้รับโปรตีนมากกว่าที่ร่างกายต้องการตามปกติเพียงเล็กน้อยจะช่วยเพ่ิมการสร้าง
สิ่งต่อต้านโรคในร่างกาย ถ้าได้รับมากเกินปกติ ร่างกายจะเก็บไว้ในรูปของไขมัน แต่ถ้าได้รับมาก
ติดต่อกันนานจะท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับไตได้ 
   ถ้าสุนัขได้รับโปรตีนไม่เพียงพอจะท าให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ความต้านทานโรคต่ า 
ปริมาณวิตามินเอ ลดลง ท้องเสียตลอดช่วงของการเจริญเติบโต 
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   สัตว์ที่ขาดโปรตีน เช่น ป่วยหรือมีพยาธิ จะท าให้สัตว์ไม่อยากกินอาหาร ในภาวะเช่นนี้
สุนัขต้องการโปรตีนสูงกว่าปกติ 
 ข. คาร์โบไฮเดรต  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้สร้างพลังงาน” อาหารส่วนใหญ่ประกอบด้วย  
คาร์โบไฮเดรท ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้พลังงานที่มีราคาถูกที่สุด สารที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรทคือ  น้ าตาล  
แป้ง เซลลูโลส 
  แป้ง (STARCH) ได้แก่พวก ข้าว ข้าวโพด มัน 
  เซลลูโลส (CELLULOSE) หรือเรียกกันทั่วไปว่า ไฟเบอร์ (FIBER) เป็นส่วนประกอบในล า
ต้น กิ่ง ใบ ของต้นไม้ และเป็นส่วนประกอบในผิวของเมล็ดพืช 
  คาร์โบไฮเดรท จะถูกย่อยให้เล็กที่สุดเป็นกลูโคส(GLUCOSE) แล้วร่างกายสุนัขจึงจะ
น าไปใช้เป็นพลังงานได้ 
  น้ าตาลที่เราใช้บริโภค (SUCROSE) และน้ าตาลที่มีอยู่ในนม (LACTOSE) ไม่เหมาะที่จะใช้
เลี้ยงสุนัขเพราะอาจท าให้ท้องเสียได้ สุนัขบางตัวและลูกสุนัขเมื่อให้กินนมวัวมาก ๆ จะท าให้ท้องเสียได้
เพราะในนมวัวมีน้ าตาลแลคโตสสูง 
  อาหารพวกแป้ง (ข้าว ข้าวโพด มัน) ถ้าให้อย่างดิบจะถูกย่อยเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าท าให้สุก
ก่อนร่างกายสุนัขถึงน าไปใช้ได้ 
 ค. ไขมัน   หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้เก็บพลังงานส ารอง” เป็นสารที่ให้พลังงานสูงเป็นตัว
น าพาวิตามินชนิดที่ละลายไขมัน (วิตามิน เอ.ดี.อี. และเค) ช่วยให้อาหารมีรสชวนรับประทาน ผิวหนัง
อ่อนนุ่มและขนเป็นมัน 
  ไขมัน เป็นรูปหนึ่งของพลังงานที่เก็บสะสมอยู่ในร่างกายที่ส าคัญที่สุด เพราะให้พลังงานสูง
เมื่อเทียบกับปริมาณที่เท่ากันไขมันหนัก 1 กรัมจะให้พลังงาน 9 แคลอรี่ เมื่อเทียบกับโปรตีนและคาร์
โบไฮเดรท หนัก 1 กรัม จะให้พลังงานเพียง 4 แคลอรี่ 
  ไขมันเสียจะมีกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ เพราะการเหม็นหืนนี้จะท าลายวิตามินที่
ละลายในไขมันโดยเฉพาะวิตามิน อี และ เอ และคุณภาพในไขมันจะลดลงหรือไม่มีเลย 
  สุนัขกินไขมันที่เหม็นหืนนี้จะท าให้ขนร่วง ผิวหนังผื่นแดง เบื่ออาหาร ท้องผูก ซึ่งเมื่อ
ท้องผูกมาก ๆ เข้าจะท าให้เกิดท้องเสียตามมา 
  ไขมันเป็นสารที่จ าเป็นเพื่อให้สุนัขมีสุขภาพสมบูรณ์ ตามปกติอาการท่ีเด่นชัดของการขาด 
ไขมันคือ เกิดการผิดปกติของผิวหนัง ขน ผิวหนังอ่อนแอติดเชื้อง่าย 
 ง.   แร่ธาตุ     เป็นสารที่ไม่ให้พลังงานเหมือนโปรตีน  คาร์โบไฮเดรท  ไขมัน  แต่เกี่ยวข้องกับ
การเผาผลาญอาหารในร่างกายเพ่ือให้ได้พลังงานออกมา นอกจากนี้ยังมีความจ าเป็นส าหรับการ
เจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และการด ารงอยู่ของร่างกายประจ าวัน 
  แร่ธาตุที่สุนัขต้องการ มี 15 ตัว คือ 
 (1) แคลเซี่ยม Ca            (6) โปแตสเซียม K 
 (2) ฟอสฟอรัส P    (7) แมกนีเซี่ยม Mg 
 (3) เหล็ก Fe    (8) เกลือ (โซเดี่ยม คลอไรด์) NaCl 
 (4) ทองแดง Cu    (9) ไอโอดีน I 
 (5) โคบอลท์ Co    (10) สังกะสี Zn 
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ส่วนอีก 5 อย่าง สุนัขต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ ซึ่งเรียกว่า เทร็ซ อีเล็มเมนท์ (TRACE ELEMMENT) 
 (1) แมงกานีส Mn   (4) ซีลีเนียม Sc 
 (2) โมลิดีนั่ม Mo    (5) ก ามะถัน S 
 (3) ฟลูออรีน F 

แร่ธาตุที่สุนัขต้องการ 

แร่ธาตุ อาการเมื่อขาด พบมากใน 
แคลเซี่ยม - กระดูกอ่อนในลูกสุนัขท าให้ขาโก่ง - เนื้อและกระดูกป่น 
 รูปร่างกระดูกผิดไปจากปกติ ท าให้ - นมและนมผงที่เอาไขมันออกแล้ว 
 กระดูกไม่แข็งแรงงอและหักได้ง่าย  
 - กระดูกน่วมในสุนัขใหญ่ ท าให้ - ไดแคลเซี่ยม ฟอสเฟท 
 กระดูกนุ่มงอหักง่าย  
 - กล้าเนื้อและประสาทตอบสนองต่อ  
 สิ่งกระตุ้นมากเกินปกติ  
 - ห้วงการให้นมสั้นลง  
ฟอสฟอรัส - เช่นเดียวกับการขาดแคลเซี่ยม - เนื้อ ไข และกระดูกป่น 
  - ไดแคลเซี่ยม ฟอสเฟท 
  - นมและนมผงที่เอาไขมันออกแล้ว 
โปแตสเซี่ยม - การเจริญเติบโตไม่ดี - น้ ามันถั่วเหลือง 
 - ประสาทไม่ได้รับการพักผ่อน - นมผงที่เอาไขมันออกแล้ว 
 - กล้ามเนื้อท างานไม่เต็มที่ - ตับป่น 
 - อัมพาต  
โซเดี่ยมและคลอไรด์ - ความอยากอาหารลดลง - เกลือแกง 
 - อ่อนเปลี้ยและหมดแรง - ปลาและตับป่น 
  - เนื้อและกระดูกท่ีเหลือใช้ 
แมกนีเซี่ยม -การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากเกินปกติ - เนื้อและกระดูกป่น 
 - ชัก - น้ ามันถั่วเหลือง 
ไอโอดีน - คอหอยพอก - เกลือที่มีไอโอดีน 
เหล็ก - โลหิตจาง อ่อนเปลี้ย บางครั้งท้องเสีย - เกลือแกง 
  - เนื้อปลา ตับและกระดูกป่น 
ทองแดง - เช่นเดียวกับการขาดเหล็ก - เกลือแกง 
 - กระดูกไม่แข็งแรง - ตับและปลาป่น 
โคบอลท์ - การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ - เกลือแกง 
 - โลหิตจาง - ตับป่น 
 - ระบบสืบพันธุ์ไม่ดี  
แมงกานีส - การเจริญเติบโตน้อย - เกลือแกง 
 - การท างานของผิวหนังผิดปกติ - ปลาและตับป่น 
สังกะสี - การเจริญเติบโตน้อย - เกลือแกง 
 - การท างานของผิวหนังผิดปกติ - ปลาและตับป่น 
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 จ. วิตามิน วิตามินเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อที่มีชีวิต และจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ
และการด ารงชีพวิตามินไม่ได้เป็นตัวให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญอาหารเพ่ือให้
ได้พลังงานช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานต่อเชื้อโรค เป็นส่วนประกอบของเซลที่ส าคัญและของเหลว
วิตามินหลายตัวเป็นส่วนประกอบในระบบน้ าย่อย 
  ความต้องการของวิตามินบางตัวอาจเปลี่ยนไป ถ้าส่วนประกอบของอาหาร สภาพของสัตว์
เปลี่ยนไปหรือเจ็บป่วย 
  วิตามินแบ่งออกเป็น  2  พวกใหญ่ ๆ คือ 
  1. พวกละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ, ดี, อี และ เค 
  2. พวกละลายในน้ า ได้แก่  ไธอามิน (บี  1) ไรโบฟลาวิ้น (บี  2 ) ไพริด๊อกซีน (บี  6 )          
แพนโตธีนิคแอซิค, ไปโอติน, โพลิคแอซิด, โคลีนและวิตามินบี 12 ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่า วิตามินบีรวม    
(บีคอมเพล็ก) และวิตามิน ซี 
  เพ่ือให้การน าพาและการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันเป็นไปอย่างถูกต้อง อาหารที่มี
ไขมันมีความจ าเป็นมาก ถ้าร่างกายถูกขัดขวางในการย่อย การดูดซึม การน าพาหรือการใช้ไขมันจะมีผล
ท าให้ขาดวิตามินที่ละลายในไขมัน 
  วิตามินที่ละลายในน้ าจะถูกเก็บอยู่ทั่วไปในร่างกาย ซึ่งต้องการทดแทนที่สม่ าเสมอ การขาด
วิตามินบีมักเกิดจากผลของการขัดขวางขบวนการดูดซึมตามปกติ เช่น ล าไส้อักเสบ สุนัขที่ขาดน้ า อาจ
เกิดอาเจียนหรือท้องเสีย จะท าให้สูญเสียวิตามินเป็นจ านวนมาก ซึ่ งเราจะต้องหามาทดแทนทันที 
เพ่ือให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นไปตามปกติ 

วิตามินที่สุนัขต้องการ 

วิตามิน อาการเมื่อขาด พบมากใน 
เอ - ลูกสุนัขไม่เจริญเติบโต - น้ ามันตับปลา 

แร่ธาตุ - มองเห็นในที่มืดไม่ดี - ไข่แดง, ตับป่น 
 - เยื่อเมือกของหู ปาก ทางเดินหายใจ ทาง - ข้าวโพด 
 เดินอาหารทางเดินระบบขับถ่ายมีความ  
 ต้านทางโรคต่ า  
 - ระบบสืบพันธุ์ไม่ท างาน  
ดี - กระดูกอ่อน ขาโก่ง รูปร่างของกระดูก

ผิดปกติ 
- น้ ามันตับปลา 

 - ฟันไม่ดี - ไข่แดง 
 - การท างานกล้ามเนื้อไม่มี - ยีสต์ที่ตากแดด 
 - เช่นเดียวกับการขาดแคลเซี่ยมและ

ฟอสฟอรัส 
- แสงแดด 

อี - การเจริญเติบโตไม่ดี - ไข่แดง 
 - ผสมพันธุ์ไม่ติด - ข้าวโพด 
 - กล้ามเนื้อผิดปกติ - ไขมันในนม 
 - การให้นมผิดปกติ - เมล็ดพืช 

เค - โลหิตไม่แข็งตัว - สุนัขสามารถสังเคราะห์ 
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วิตามิน อาการเมื่อขาด พบมากใน 
     วิตามินเคในทางเดินอาหาร 

ไธอามีน, บี 1 - ไม่อยากอาหาร - บรีเวอร์ ยีสต์แห้ง 
 - ไม่เจริญเติบโต - ผิวของเมล็ดข้าวโพด 
 - ประสาทไม่ท างาน, อัมพาต - นมผงที่เอาไขมันออกแล้ว 
 - การหลังของน้ าย่อยในกระเพาะอาหารไม่ดี - ถั่วเหลืองบด 

ไรโบฟลาวิ้น, บี 2 - ลูกสุนัขไม่เจริญเติบโต - ตับ, เนื้อ, ปลาและกระดูก
ป่น 

 - นัยต์ตามีเลือดปนน้ า - นมผงที่เอาน้ ามันออกแล้ว 
 - แน่นิ่งและตายถ้าขาดอย่างเฉียบพลัน - บรีเวอร์,ยีสต์แห้ง  

ไนอาซีน - ลิ้นด า - ตับ, ปลาป่น, ไข่ 
 - ระบบประสาทท างานผิดปกติ - บรีเวอร์,ยีสต์แห้ง  
 - ไม่อยากอาหารและร่างกายผอมแห้ง - นมผงที่เอาไขมันออกแล้ว 
  - ข้าวซ้อมมือ 

ไพริด๊อกซีน บี 6 - โลหิตจาง - ตับ, ปลา, ถั่วเหลืองป่น 
 - เส้นประสาทถูกท าลาย - นมผงที่เอาไขมันออกแล้ว 
 - ไม่อยากอาหาร - ข้าวซ้อมมือ 
 - ไม่เจริญเติบโต  
 - ผอมแห้ง  

แฟนโตธีนิค แอซิด - ความอยากอาหารไม่สม่ าเสมอ - บรีเวอร์,ยีสต์แห้ง  
 - การเจริญเติบโตชะงัก - ตับบด 
 - แน่นิ่ง ชัก - นมผงที่เอาไขมันออกแล้ว 
 - หมดสติเมื่อขาดอย่างเฉียบพลัน  
   

โคลีน - ลูกสุนัขไม่เจริญเติบโต - ตับ, ปลา, ถั่วเหลืองป่น 
 - ตับมีไขมัน และตับแข็ง - บรีเวอร์,ยีสต์แห้ง  

โฟลิค แอซิด - ไม่อยากอาหาร - ตับ,เนื้อ,ถั่วเหลืองและ
กระดูก 

 - ลูกสุนัขไม่เจริญเติบโต    ป่น 
 - การสร้างภูมิต้านทานโรคลดลง - บรีเวอร์,ยีสต์แห้ง  

วิตามิน บี 12 - ไม่มีการเจริญเติบโต - ตับ,ปลา,เนื้อ,กระดูกป่น 
 - โลหิตจาง - นมผงที่เอาไขมันออกแล้ว 
 ระบบสืบพันธุ์ไม่ท างาน  

วิตามินซี - ท าให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน มีมากในผลไม้รสเปรี้ยว 
 - การหายของบาดแผลช้า ส้ม,มะนาว,มะยม 
 - เป็นโรคลักปิด ลักเปิด  

  



๕๙ 

ฉ. น้ า  น้ ามี ความจ า เป็ นต่ อสิ่ งมี ชี วิต  ร่ างกายจะขาดน้ าไม่ ได้  น้ าจะอยู่ ทั่ ว ไป ในร่างกาย                   
ซึ่งประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัวในสัตว์ใหญ่ 
  เนื่องจากร่างกายสุนัขไม่มีความสามารถเก็บน้ าไว้ในร่างกายได้นาน ดังนั้นจะต้องให้น้ าแก่สุนัข
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือรักษาระดับน้ าในร่างกายให้คงท่ีส าหรับรับปฏิกิริยาต่าง ๆ ในร่างกาย  
  ร่างกายสุนัขจะปรับระดับน้ าที่กินเข้าไปรวมกับน้ าที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารให้สมดุลย์กับ
น้ าที่สูญเสียโดยปรับจากปริมาณของปัสสาวะ 
 1.3 การเตรียมอาหาร สิ่งส าคัญท่ีสุดคือการรักษาความสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 
  1.3.1 ภาชนะ เครื่องมือที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น ขัน ที่เปิดอาหาร ที่ตัก-คนอาหาร ฯลฯ 
  1.3.1 ส่วนประกอบของอาหาร 
  1.3.3 สถานที่ประกอบอาหาร ต้องสะอาด ไม่มีแมลงวัน มด แมลงสาบ บุคคลไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องห้ามเข้า 
  1.3.4 บุคคลท าอาหาร 
  1.3.5 น้ าใช้ต้องสะอาด ปราศจากเชื้อโรค 
 1.4 การให้อาหารและน้ าแก่สุนัข สิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึงเมื่อให้อาหารสุนัขคือ 
  1.4.1 ก าหนดรายการให้อาหารตามปกติ เมื่อก าหนดแล้วไม่ควรเปลี่ยน และก าหนดเวลา
ให้อาหารสุนัขในเวลาเดียวกันทุกวัน ซึ่งเมื่อสุนัขเคยชินกับการกินอาหารเป็นเวลาแล้วเมื่อถึงเวลาที่
ก าหนดให้อาหารนี้จะเป็นเวลาที่สุนัขหิวที่สุด ท าให้ความอยากอาหารที่ดีขึ้น การย่อยดีขึ้น และการ
ขับถ่ายจะเป็นเวลา 
  1.4.2 ไม่ควรเปลี่ยนคนให้อาหาร สุนัขบางตัวจะไม่ยอมกินอาหารเมื่อเปลี่ยนคนให้หรือคน
ให้มิใช่เจ้าของ 
  1.4.3 ควรจัดที่ให้อาหารประจ าตัวสุนัขแต่ละตัว เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค 
  1.4.4 ควรเลี้ยงในสถานที่เดียวกันตลอดเวลา 
  1.4.5 ไม่ควรเปลี่ยนอาหารถ้าไม่จ าเป็น 
  1.4.6 ไม่ควรให้อาหารเหลืออยู่ในภาชนะนานเกิน 30 นาที เมื่อสุนัขไม่กิน 
  1.4.7 เมื่อให้อาหารสุนัขแล้วควรน าสุนัขออกไปถ่ายเป็นประจ าเพ่ือให้สุนัขเคยชินกับการ
ถ่ายหลังอาหารเป็นเวลา กระตุ้นให้การย่อยอาหารที่ดีขึ้น เพ่ือการใช้อาหารและผู้เลี้ยงมีเวลาท าความ
สะอาดคอกสุนัขช่วงที่สุนัขไม่อยู่ในคอก 
 1.5 อาหารที่ใช้เลี้ยงสุนัขมี 2 ชนิด 
  1.5.1 อาหารหลัก 
  1.5.2 อาหารเสริม 
   1.5.2.1 อาหารหลักแยกเป็น  3  ประเภท 
     ก. เสบียงสุนัขประเภท ก. เป็นเสบียงสดที่น ามาประกอบเป็นอาหารสุนัข 
เช่น ข้าว เนื้อสัตว์ ผักสด วิตามินและแร่ธาตุ (ไม่นิยมเพราะควบคุมส่วนประกอบของอาหารได้ยาก) 
     ข. เสบียงสุนัขประเภท ข. เป็นเสบียงส าเร็จรูปที่ใช้ผสมกับข้าวแดงที่หน่วย
เลี้ยงจะประกอบขึ้นในการเลี้ยงสุนัขประจ าวัน(เลิกใช้แล้วเพราะยุ่งยากในการเตรียมการ) 
     ค. เสบียงสุนัขประเภท ค. เป็นเสบียงส าเร็จรูปให้สุนัขกินได้ทันที สะดวกใน
การใช้โดยเฉพาะในสนามและให้พลังงานสูง ประมาณ 3,300 แคลอรี่/กก. 
      - เสบียง ค.เปียก     - เสบียง ค.แห้ง 
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     ปัจจุบันสุนัขที่ประจ าการในที่ตั้งปกติ ศูนย์การสุนัขทหาร ใช้เสบียงสุนัขทหาร
ประเภท ค.แห้ง ชนิดเม็ด ผลิตโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด และอาหารแห้งชนิดเม็ด ผลิตโดยบริษัท 
เอฟเฟ็มฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และเสบียงประเภท ค. กระป๋อง ผลิตโดยบริษัท เอฟเฟ็มฟูดส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นเสบียงหลัก 
     สุนัขทหารที่ออกปฏิบัติงานในสนามใช้เสบียงสุนัขประเภท ค.แห้ง ชนิดเม็ด 
ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 
   1.5.2.2 อาหารเสริม เป็นอาหารเสริมที่ให้เพ่ิมจากอาหารหลัก เพ่ือบ ารุงเลี้ยงสุนัข 
ผสมพันธุ์ ลูกสุนัข สุนัขพักฟ้ืน สุนัขฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้สมบูรณ์อย่าง
เหมาะสม ซึ่งได้แก่ อาหารสด เช่น เนื้อสด ตับสด นม ไข่ กระดูก อาหารพิเศษ ฯลฯ รวมทั้งอาหารอื่น ๆ 
ที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายท านองเดียวกัน 
     ไม่ใช่เป็นอาหารหลัก ไม่นิยมให้นอกจากจะรู้แน่นอนว่าขาดอะไรให้เท่าใด ถ้า
อาหารที่ให้มีส่วนผสมที่ถูกต้องแล้ว เป็นการสิ้นเปลืองและส่วนผสมของอาหารไม่ได้มาตรฐานอาจท าให้
อย่างอ่ืนขาดได้ 
 1.6 การให้อาหารสุนัขใช้งานหรือฝึก (สุนัขยุทธวิธี) 
  1.6.1  สุนัขใช้งานหรือฝึกมีความต้องการพลังงานอาหารมากกว่าปกติ ถ้าได้รับอาหาร 
(พลังงาน) เพียงพอน้ าหนักจะคงท่ีซึ่งไม่ควรแตกต่างกันเกิน 1 กก. ห้วงเวลา 10 – 14 วัน 
  1.6.2  ให้อาหารแห้งชนิดเม็ด(ซีพี) ซึ่งสามารถให้พลังงานอย่างสูง 3,300 แคลอรี่ใน 1 กก.  
โดยแบ่งการให้ออกเป็น 6 มื้อ แต่ละมื้อห่างกัน 2 – 3 ชม.มื้อละประมาณ 1 ขีด มื้อสุดท้ายของการพัก
แรมให้ส่วนที่เหลือทั้งหมด 
    ส่วนสุนัขยามหรือยามสายตรวจหรือสุนัขหน้าที่พิเศษนิยมให้วันละ 1 ครั้ง ถ้าบางครั้ง 
ประสิทธิภาพของการฝึกหรือการท างานลดลง จะต้องให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน คือ เช้า ¼ เย็น ¾ ส่วน 
เพ่ือรักษาระดับอาหารในร่างกายให้คงที่ 
    ผลที่ได้จากการให้อาหารดังกล่าวท าให้ 
    -  สุนัขได้รับพลังงานชดเชยต่อเนื่องตลอดเวลาท างาน 
    -  ตัดความรู้สึกกังวลของสุนัขตามธรรมชาติที่ชอบแสวงหาอาหารหรือสิ่งที่กินได้ขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ 
    -  ระบบย่อยอาหารในร่างกายไม่ท าให้คุณลักษณะในด้านความตื่นกลัว  ความกระฉับ 
กระเฉงลดน้อยลง 
  1.6.3  การให้อาหารควรให้แบบเดียวเวลาเดียวกันทุกวันคือ ต้องไม่ต่ ากว่า 3 ชั่วโมง ก่อน
หรือหลังการท างาน ถ้าให้เร็วกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนออกท างานจะท าให้ท้องอืด กระเพาะบิด เป็นอันตราย
แก่กระเพาะอาหาร 
    ถ้าให้หลังการท างานอนุโลมให้ได้โดยพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และอย่าให้กินน้ ามาก 
  1.6.4  กรณีการท างานต้องเปลี่ยนเวลาไปเรื่อย ๆ ไม่จ าเป็นต้องให้เป็นเวลา เพราะการให้
อาหาร 3 ชั่วโมง ก่อนออกท างานเป็นสิ่งส าคัญมากกว่า 
    เมื่อสุนัขเรียนรู้การให้อาหารเป็นเวลา สุนัขส่วนใหญ่จะเคยชินและปรับตัวให้เข้ากับ
การให้อาหาร 3 ชั่วโมง ก่อนออกท างาน 
  1.6.5  การเปลี่ยนอาหาร 
    - วันแรกอาหารใหม่  ¼  +  อาหารเก่า  ¾  
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    - วันที่สองอาหารใหม่ ½ + อาหารเก่า ½ 
    - วันที่สามอาหารใหม่ ¾ อาหารเก่า ¼ 
    - วันที่สี่อาหารใหม่ทั้งหมด 
    ถ้าเปลี่ยนอาหารบ่อยหรือทันทีทันใด สุนัขอาจไม่กิน กินน้อย หรือเกิดท้องเสียได้ 
 1.7 การค านวณอาหาร จะต้องรู้ 
  1.7.1  อาหารให้พลังงานเท่าไร 
  1.7.2  สุนัขต้องการพลังงานเท่าไรใน 1 วัน 
    - สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด ต้องการพลังงาน 30 – 60 แคลอรี่/น้ าหนักสุนัข         
1 ปอนด์/วัน 30(60) แคลอรี่ – สุนัขไม่ได้ท างาน 44 – (88) แคลอรี่ ฝึกท างานปานกลาง 50(110) 
แคลอรี่ ฝึกท างานหนัก 
  1.7.3  เมื่อสุนัขได้รับอาหารถูกต้องครบตามจ านวนต้องการน้ าหนักก็จะคงที่ (ชั่งทุก 7-10 
วัน) ตัวอย่าง สุนัขน้ าหนัก 25 กก. ถ้าท างานขนาดปานกลาง จะกินอาหารแห้ง ซึ่งให้พลังงาน 
3,300 แคลอรี่/น้ าหนักอาหาร 1 กก. หนักก่ีกก. 
วิธีท า ท างานขนาดปานกลางใช้พลังงาน 88 แคลอรี่/กก/วัน 
  สุนัขน้ าหนัก 25 กก. ใช้พลังงานทั้งสิ้น 88X 25 เท่ากับ 2,200 แคลอรี่/วัน 
  อาหารให้พลังงาน 3,300 แคลอรี่ หนัก 1 กก. 
  เพราะฉะนั้นอาหารให้พลังงาน  1 X 2,200 
             3,300 
          =  0.666  กก. 
  ตอบ   ให้อาหารแห้งเลี้ยงหนัก   0.666  กก. 
 1.8 การเพ่ิมหรือลดจ านวนอาหาร 
  1.8.1  น้ าหนักลด  เพ่ิมอาหาร 10   % 
  1.8.2  น้ าหนักเพ่ิม  ลดอาหาร 10   % 
  1.8.3  ตรวจสอบน้ าหนักภายใน 2 สัปดาห์ ถ้ายัง 
    น้ าหนักลด เพ่ิมอาหาร 5   % 
    น้ าหนักเพ่ิม ลดอาหาร 5   % 
  1.8.4  จะต้องบันทึกการกิน การถ่ายของสุนัขทุกตัว ทุกวัน ชั่งน้ าหนักทุก 7-10 วัน 
 1.9 สุนัขน้ าหนักลดเกิดจากสาเหตุ 
  1.9.1  กินอาหารได้น้อย แก้ไขโดยท าให้อาหารมีกลิ่น รสดีขึ้น เนื้อสด ตับสด น้ ามัน
ข้าวโพด 
  1.9.2  อาหารให้พลังงานไม่เพียงพอ แก้ไขโดยการเพ่ิมไขมันและโปรตีน ดังนี้.- 
    - น้ ามันข้าวโพด 1 – 3 ช้อนโต๊ะ (5.45 ซีซี) ต่ออาหารแห้งหนัก 1 ปอนด์ 
    - เนื้อหรือตับสด 1 ช้อนโต๊ะ (15 ซีซี)  ต่ออาหารแห้งหนัก 1 ปอนด ์
    - นมผสมนมผง 1 ส่วน ต่อน้ า 3 ส่วน 
 1.10 สุนัขกินอาหารมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 
  1.10.1 อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพันธ์ 
    1.10.1.1 อากาศหนาว  สุนัขกินอาหารเพ่ิมขึ้นเพ่ือน าพลังงานความร้อนจากอาหาร
ท าให้ร่างกายอบอุน่ 
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    1.10.1.2 อากาศร้อน สุนัขกินอาหารน้อยลง ทั้งนี้เพราะโลหิตมาเลี้ยงทางเดินอาหาร
น้อยลง โดยจะเพ่ิมไปที่ปอด เพ่ือช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 
  1.10.2 การเคลื่อนไหว สุนัขที่แข็งแรงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ชอบการกระโจนหรือวิ่ง 
ย่อมมีความต้องการพลังงานมากกว่าปกติ จึงต้องกินอาหารมากกว่าสุนัขที่เคลื่อนไหวน้อย 
  1.10.3 การท างาน ถ้าสุนัขท างานหรือฝึกหนักย่อมต้องการพลังงานมากจึงต้องการอาหารเพ่ิม 
  1.10.4 สุขภาพของสุนัข สุนัขก าลังเจริญเติบโต ก่อนผสมพันธุ์( เพศเมีย) ตั้งท้อง ให้นม 
ต้องการอาหารมากกว่าปกติ ส่วนสุนัขแก่ต้องการอาหารน้อยลง 
 1.11 การให้น้ าแก่สุนัข 
  1.11.1 ในคอกจะต้องมีน้ าที่สะอาดให้สุนัขกินตลอดเวลา รวมถึงถังน้ าต้องสะอาดด้วย 
  1.11.2 ในสนามถ้าไม่มีน้ าติดตัวไป หาได้จากน้ าในแม่น้ า ล าธารที่ไหลเร็ว ท าให้สะอาดโดย
ใช้สารส้มเพ่ือให้ตกตะกอน น้ านิ่งในบ่อต้มอย่างน้อย 15 นาที ใช้ยาฆ่าเชื้อพวกคลอรีน 
  1.11.3 ขณะฝึกหรือท างานต้องให้กินน้ าอยู่ตลอดเวลา โดยให้น้ าแต่น้อยแต่บ่อย ๆ ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่ม  ประสิทธิภาพและความแกร่งของสุนัขได้ 
  1.11.4 สุนัขที่ก าลังเหนื่อย ห้ามให้น้ ามาก สุนัขอาจอาเจียนได้ ให้กินเพียงเล็กน้อยก่อน 
แล้วรอไปอกี 15 นาที จึงให้กินได้ตามต้องการ 
  1.11.5 หลังฝึกหรือท างานแล้ว เราต้องให้อาหารสุนัข ให้น้ าเพียง 100 – 200 ซีซี เพราะ
สุนัขจะอ่ิมน้ ากินอาหารไม่ได้ 
  1.11.6 ก่อนน าสุนัขไปฝึก ท างาน ห้ามสุนัขกินน้ าตามความพอใจ 
2. การใช้ การท าความสะอาดและการระวังการรักษาอุปกรณ์ที่ใช้กับสุนัข 
 อุปกรณ์ที่ใช้กับสุนัขแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  อุปกรณ์ประจ าคอกสุนัข  (12 อย่าง)  และ
อุปกรณ์ประจ ากาย (13 อย่าง) 
 2.1 อุปกรณ์ประจ าคอกสุนัข 
  2.1.1  เตียงนอนสุนัข ท าด้วยไม้กระดานมีขา 4 ขา ขนาด 30X 55 นิ้ว ความสูงไม่ควร
เกิน 6-8 นิ้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขมุดเข้าไปนอนใต้เตียง 
    - ขอบเตียงควรเป็นเหล็ก หรือโลหะเพ่ือกันไม่ให้สุนัขกัดได้ 
    - ไม้ทีใ่ช้ควรมีน้ าหนักปานกลาง เพ่ือความสะดวกในการยกขึ้นตั้งเวลาท าความสะอาด 
    -  เมื่ออากาศหนาว ควรใช้กระสอบปูทับข้างบน เพ่ือให้ความอบอุ่นแก่สุนัข 
  2.1.2  ป้ายชื่อสุนัข ท าด้วยโลหะหรือไม้ ขนาดพอเหมาะที่จะกรอกรายการ ชื่อสุนัข 
ทะเบียน เพศ ว,ด,ป, เกิด อายุ หน้าที่ ผู้บังคับสุนัข 
    เจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจสอบและลงรายการให้ถูกต้อง อย่างน้อยเดือนละครั้ง และ
แขวนติดไว้ที่หน้าคอกสุนัขนั้น ๆ  
  2.1.3  สายยาง(พลาสติก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว (หรือตามขนาดหัวก๊อก) ยาวประมาณ
พอเหมาะกับความยาวของคอกและต าแหน่งของหัวก๊อก (ยาวประมาณ 40 ฟุต หรือ 12 เมตร) 
    - สายยางต้องมีคุณภาพดี แข็งแบบนุ่ม สายยางที่คุณภาพไม่ดีจะอ่อนและแฟบ       
ไม่สะดวกในการใช้ 
    - ปลายสายยางควรมีที่บังคับน้ า เปิด-ปิด บังคับให้น้ าออกตามความต้องการ ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการประหยัดน้ าตามความต้องการ 
    - เมื่อเลิกใช้ควรม้วนเก็บตามที่หรือแขวนอย่าให้หักงอเพราะจะท าให้รั่วง่าย 
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  2.1.4  ไม้กวดต่าง ๆ (ไม้กวาดอ่อน-ไม้กวาดทางมะพร้าว) ควรจะใช้ให้ถูกต้องตามลักษณะ
ของไม้กวาด(ไม้กวาดอ่อน-กวาดฝุ่น,ไม้กวาดทางมะพร้าว-กวาดน้ า) 
    - เมื่อใช้เสร็จแล้ว ท าความสะอาดผึ่งแดด 
    - ถ้าจะตั้งต้องใช้ทางด้ามจับ-ตั้งหรือจะให้ดีควรจะมีห่วงแขวน 
  2.1.5  สวบ ท าด้วยเศษผ้า ด้าย รวมกันเข้าตรงปลายของด้ามไม้ยาว ส าหรับซับน้ า และถูพ้ืน 
    - ท าความสะอาดสวบหรือรีดน้ าออกด้วยถังซึ่งมีที่บีบในตัว 
    - เมื่อใช้แล้วให้ท าความสะอาด บิดให้แห้งแล้วผึ่งแดด 
  2.1.6  ถังขยะ เป็นสิ่งส าคัญมากที่จะต้องท าให้คอกสุนัขสะอาดเรียบร้อย ปราศจากขยะ 
ควรเป็นถังขยะโลหะหรือพลาสติก ที่ใหญ่พอสมควร และไม่หนักเกินไป เวลายกขยะไปทิ้งมีฝาปิด
ป้องกันกลิ่นและกันพวกแมลง หนู ที่จะตอมหรือคุ้ยเขี่ย  
    - อาจใช้ถังใส่ยางอัสฟันท์ ขนาด 200 ลิตร ตัดครึ่งและมีฝาปิด 
    - ควรเทและท าความสะอาดทุกวัน ในที่ทิ้งขยะเป็นส่วนรวมหรือหลุมที่เตรียมไว้ทิ้ง
ขยะโดยเฉพาะ 
    - ถ้าจ าเป็นควรใช้ยาดับกลิ่น ยาฆ่าเชื้อโรคราดด้วย 
  2.1.7  ที่แซะขยะ เป็นเหล็กแบนยาว มีด้ามถือ ใช้ส าหรับแซะขยะโดยเฉพาะมูลสุนัขตาม
แปลงปล่อยหรือในคอกเม่ือใช้แล้วให้ท าความสะอาด ตากแดดให้แห้ง 
  2.1.8  เหล็กพลั่ว ควรเป็นพลั่วขนาดใหญ่ น้ าหนักไม่มากเกินไป ด้ามไม้มีห่วงรูปตัว “ดี” 
ส าหรับไว้ขุดฝังกลบขยะหรือสิ่งที่ต้องการ 
    -  ท าความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน ส่วนที่เป็นโลหะชโลมด้วยน้ ามันกันสนิมบาง ๆ  
  2.1.9  ตะเกียงโคมรั้ว จะใช้ต่อเมื่อไฟฟ้าดับ เตรียมการให้พร้อมที่จะใช้ตลอดเวลา โดยเติม
น้ ามันให้เต็มอยู่เสมอ หลอด(โป๊ะ)ต้องสะอาดอยู่เสมอ 
    - ให้ระมัดระวังอย่าให้น้ าถูกหลอด เมื่อหลอดร้อนเพราะอาจท าให้หลอดแตกได้ 
  2.1.10 อุปกรณ์ประกอบอาหาร เช่น หม้อ อ่างผสมอาหาร ทัพพี ที่เปิดอาหาร กาต้มน้ า 
เตา ฯลฯ ควรใช้ให้ถูกตามหน้าที่ และรักษาให้สะอาดตลอดเวลาเหมือนอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
  2.1.11 อุปกรณ์ปราบเห็บ และฆ่าเชื้อโรค เช่น ถังพ่นน้ ายา เตาฟู่ ฯลฯ ควรซ่อมบ ารุงให้
ใช้ได้ตลอดเวลา 
  2.1.12 กรงเคลื่อนย้ายสุนัข ขนาดเล็กที่สุดไม่ควรต่ ากว่า 22 นิ้ว X 28 นิ้ว X 36 นิ้ว 
น้ าหนักต้องเบา 
    - ควรท าด้วยลวดอลูมิเนียม เจาะรูรอบด้านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 2.2 อุปกรณ์ประจ ากายสุนัข (13 อย่าง) 
  2.2.1  ปลอกคอหนัง ใช้กับสุนัขยาม สุนัขยามสายตรวจ และสุนัขหน้าที่พิเศษ การใช้
ปลอกคอหนังในสุนัขยามสายตรวจ ใช้น้อยกว่าสุนัขยาม 
    2.2.1.1 สุนัขยามสายตรวจสวมปลอกคอหนังเมื่อ 
      -  ล่ามกับหลักล่าม 
      -  ล่ามกับกรงนอน 
      -  เคลื่อนย้ายระยะไกลในกรงเคลื่อนย้าย 
    2.2.1.2 สุนัขยามสุนัขสวมปลอกคอหนังเมื่อ 
      -  ปฏิบัติหน้าที่ยาม 
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      -  ฝึกยั่วยุ 
      -  ท างานเก่ียวกับลาดตระเวน 
      -  ฝึกกัด 
      -  ล่ามกับหลักล่าม 
    เมื่อสวมปลอกคอหนังกับสุนัขจะต้องให้แน่นพอที่จะสอดนิ้ว 2 นิ้ว(นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เข้า
ไประหว่างปลอกคอและคอสุนัขได้ ทั้งนี้เพ่ือกันไม่ให้หลวมออกมาได้ หรือแน่นเกินไปจนหายใจไม่สะดวก
หลังจากปรับขนาดและเกี่ยวขอแล้ว ให้สอดปลายปลอกคอเข้าห่วงเสีย ทั้งนี้เพ่ือกันหัวเข็มขัดหลุด 
  2.2.2  โซ่คอ (CHOKE CHAIN) เป็นโซ่โลหะ ปลายทั้งสองข้างมีห่วงกลม มีหลายชนิดและ
หลายขนาดให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 
    สุนัขยามสายตรวจจะสวมโซ่คอทุกขั้นตอนของการฝึก ยกเว้นตอนสะกดรอย 
    สุนัขยามจะสวมโซ่คออยู่เสมอ เมื่อฝึกเชื่อฟังค าสั่ง น าเข้าหรือออกจากคอกหรือ
เคลื่อนย้ายเมื่ออยู่ทางด้านท้ายของรถยนต์ 
    การสวมโซ่คอต้องท าให้ถูกต้องถ้าใส่ผิดทางอาจรัดคอสุนัขแน่นจนหายใจไม่สะดวก 
    การสวมโซ่คอที่ถูกต้องต้องท าดังนี้ 
    ก. จับห่วงด้านหนึ่งของโซ่ด้วยมือขวาระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 
    ข. จับห่วงอีกข้างหนึ่งด้วยมือซ้ายระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ 
    ค. จับห่วงซึ่งอยู่ในมือซ้ายให้อยู่ในแนวนอน 
    ง. ยกมือขวาให้เหนือและตรงมือซ้ายสุดความยาวของโซ่คอ 
    ค. ลดมือขวาลงโดยให้โซ่ลอดห่วงในมือซ้ายจนสุดสายโซ่ 
    ฉ. สวมโซ่คอบนหัวสุนัข 
    ช. เกี่ยวขอสายจูงเข้ากับห่วงด้านนอก(ห่วงที่จับด้วยมือขวา) 
    โซ่คอที่สวมถูกต้องเมื่อเราดึงสายจูงจากทางซ้ายไปทางขวา เพราะโซ่คอจะขยายตัวออก
เองเมื่อหย่อนสายจูง ถ้าดึงจากทางขวาไปทางซ้าย โซ่คอจะรัดแน่นตลอด ถึงแม้ว่าสายจูงจะหย่อนก็ตาม 
    ผู้บังคับสุนัขต้องหัดเปลี่ยนจากใส่โซ่คอไปเป็นปลอกหนัง หรือกลับกันบ่อย ๆ เพ่ือให้
คล่องจงมั่นใจว่าสุนัขจะไม่หลุดขณะเปลี่ยน 
    เปลี่ยนจากใส่โซ่คอเป็นปลอกคอหนัง ท าดังนี้ 
    ก. ให้สุนัขนั่งในท่าชิด 
    ข. ท าสายจูงนิรภัยที่ข้อมือขวา(ท าบ่วงรัดข้อมือ โดยใช้ปลายด้านที่มีขอเกี่ยวสอดเข้า
ไปในห่วงอีกด้านหนึ่งของสายจูง จะเกิดบ่วงท าให้หลวมหรือแน่นได้) 
    ค. ยกเท้าซ้ายค่อมตัวสุนัขเพ่ือให้สุนัขอยู่ระหว่างเท้าท้ังสองข้าง 
    ง. ยืนตรง และให้ปลายเท้าทั้งสองชี้เข้าด้านในมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพ่ือว่าเมื่อก้ม
ตัวโดยงอเข่าท้ังสองจะกระชับบนไหล่สุนัขเป็นการบังคับสุนัขไปในตัว 
    จ. ใส่ปลอกคอหนัง หลังโซ่คอมาทางไหล่สุนัข รัดปลอกคอให้แน่น ทดสอบความแน่น 
โดยใช้นิ้วมือสองนิ้วของมือซ้ายสอดเข้าไปใต้ปลอกคอหนัง 
    ฉ. มือขวาถอดขอเกี่ยวสายจูงจากโซ่คอมาเกี่ยวที่ปลอกคอหนัง ดี-ริง (D-RING) โดยใช้
ขอเกี่ยว “หงายขึ้น” เพ่ือจะได้เห็นว่า ปิดสนิท สปริงยังดีอยู่ 
    ช. ถอดโซ่คอออกจากคอสุนัข 
    ซ. กลับมาอยู่ในท่าชิด ดังเดิม 
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    เปลี่ยนจากใส่ปลอกคอหนังเป็นโซ่คอ ท าดังนี้ 
    ก. ท าสายจูงนิรภัยที่ข้อมือขวา 
    ข. ยกเท้าซ้ายค่อมตัวสุนัข 
    ค. สวมโซ่คอเข้าศีรษะสุนัข 
    ง. มือซ้ายจับปลอกคอหนังให้แน่น 
    จ. มือขวาถอดขอเกี่ยวสายจูงจากปลอกคอหนัง ไปเกี่ยวที่ห่วงโซ่คอ โดยให้ขอเกี่ยว  
“หงายขึ้น” เพ่ือจะได้เห็นว่า ปิดสนิท สปริงยังดีอยู่ 
    ฉ. ถอดปลอกคอเก็บท่ีเดิม 
 หมายเหตุ  โซ่คอมีหลายแบบ หลายชนิด เช่น ปล้องใหญ่หรือปล้องเล็ก แต่มีอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่า  
“โซ่คอหนาม” (PRONG) ห้ามใช้เด็ดขาดนอกจากผู้บังคับบัญชาสั่งเพราะโซ่คอหนามใช้ส าหรับฝึกกับ
สุนัขท่ีบังคับยาก เช่น ดุ หรือ ดื้อรั้นเกินไป 
  2.2.3 สายจูง (TRAINING LEASH) อาจท าด้วยหนัง, ผ้า, ด้ายถัก, ไนล่อน หรือโซ่ขนาดเล็กที่
มีน้ าหนักเบา โดยทั่วไปสายจูงจะมัดห่วงอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งเพ่ือจับให้แน่น ส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีขอ
สปริง (SNAP LINK) ส าหรับเกี่ยวกับโซ่ห่วงคอ,ปลอกคอหรือปลอกอก 
    สายจูงมาตรฐานในการฝึกมี 2 ชนิด คือ 
    2.2.3.1 สายจูง 5 ฟุต (60 นิ้ว) ส่วนใหญ่ท าด้วยหนังหรือไนล่อน สายจูง  5  ฟุตนี้
ใช้ในขณะฝึกหรือเมื่อสุนัขปฏิบัติหน้าที่ยามบางครั้งถ้าจ าเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขหลุดจากมือให้ท าสาย
จูงนิรภัยคล้องท่ีข้อมือขวาดังนี้ 
     ก. สอดปลายสายจูงที่มีขอเกี่ยวเข้าไปในห่วงของอีปลายด้านหนึ่งจะท าให้เกิด
บ่วงใหม่ข้ึน ซึ่งสามารถท าให้หลวมหรือแน่นได้ 
     ข. สอดมือขวาเข้าไปในบ่วงที่เกิดขึ้นใหม่นี้ 
     ค. ดึงปลายสายจูงด้านที่มีขอเกี่ยวให้บ่วงรัดแน่นกับข้อมือ 
    2.2.3.2 สายจูง 30 ฟุต (360 นิ้ว) โดยมากท าด้วยผ้าหรือด้ายถัก ส่วนใหญ่ใช้ฝึก
เชื่อฟังค าสั่งขั้นกลางหรือใช้ในการฝึกบางตอนของการฝึกต่อสู้นอกจากนี้ยังใช้ในสุนัขยามสายตรวจขณะ
สะกดรอยเมื่อจ าเป็นให้ท าสายจูงนิรภัย เช่นเดียวกับสายจูง 5 ฟุต 
  2.2.4 ขลุมปฏิบัติการ (LEATHER  HARNESS) ส่วนใหญ่ท าด้วยหนัง บางครั้งท าด้วยไนล่อน
ใช้ในสุนัขยามสายตรวจตอนสะกดรอย นอกจากนี้ยังใช้ในสุนัขลาดตระเวน สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและ
สุนัขสะกดรอย 
    เมื่อสวมขลุมปฏิบัติการกับสุนัขต้องแน่ใจว่าแน่นพอเหมาะ ถ้าหลวมหรือแน่เกินไปจะ
ท าให้สุนัขร าคาญขณะฝึกหรือท างาน 
    เปลี่ยนจากใส่โซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ ท าดังนี้ 
    2.2.4.1 ให้สุนัขยืนในท่าชิด มือซ้ายจับสายจูง มือขวาถือขลุมปฏิบัติการ 
    2.2.4.2 สอดปลายสายจูงด้านที่มีห่วง ผ่านตรงกลางของขลุมปฏิบัติการ ใกล้ห่วงรูป
ตัว “D” วางขลุมปฏิบัติการอยู่บนมือซ้ายเปลี่ยนมือขวามาจับสายจูงแทน 
    2.2.4.3 ใช้มือซ้ายเลื่อนขลุมปฏิบัติการมาที่หัวและไหล่สุนัขและเกี่ยวขอด้านล่างของ
ขลุมปฏิบัติการ(STOMACH  STRAP)  
    2.2.4.4 ใช้มือซ้ายจับส่วนกึ่งกางของแถบด้านหลังขลุมปฏิบัติการ มือขวาถอดขอ
เกี่ยวสายจูงจากโซ่คอไปเกี่ยวที่ห่วงรูปตัง”D” ของขลุมปฏิบัติการ 
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    2.2.4.5 ถอดโซ่คอออก 
  2.2.5  โซ่ล่าม (KENNEL CHAIN) โซ่ล่ามมาตรฐานยาว 6 ฟุต ท าด้วยโลหะ เป็นโซ่ 2 สาย
ต่อกันตรงกลางด้วยห่วงซึ่งหมุนได้รอบตัว ปลายข้างหนึ่งเป็นห่วงโต ส าหรับคล้องหลัก ส่วนปลายอีกข้าง
หนึ่งเป็นขอสปริง 
    โซ่ล่าม ใช้ส าหรับผูกสุนัขกับหลัก หรือสิ่งที่อยู่กับที่ในบางครั้งใช้ฝึกยั่วยุ โซ่ล่ามจะใช้กับ
ปลอกคอหนังเสมอ ห้ามใช้กับโซ่คอ หรือพันคอสุนัข โดยปกติจะเก็บโซ่ล่ามไว้ที่คอกสุนัข ห้ามใช้กับห่วง
แขวนอุปกรณ์ 
  2.2.6  ห่วงแขวนอุปกรณ์ (EQ IPMENT HOLDER) ท าด้วยหนัง เป็นบ่วง เพ่ือให้เข็มขัด
สอดเข้าได้มีห่วงโลหะติดอยู่ทางด้านปลาย ใช้ส าหรับแขวนอุปกรณ์ที่จ าเป็นขณะฝึกหรือปฏิบัติงาน
แทนที่จะแขวนที่หูกางเกงของผู้บังคับสุนัข เมื่อแขวนอุปกรณ์ต่าง ๆ กับห่วงแขวนอุปกรณ์แล้ว จะท าให้
มือของผู้บังคับสุนัขว่าง 
  2.2.7  ขลุมปาก (MUZZLE) ท าด้วยหนังมีหลายแบบ หลายชนิด แต่จุดประสงค์ที่เหมือนกัน
ก็คือใช้ สวมปากสุนัขเพ่ือไม่ให้ไปกัดสุนัขตัวอ่ืน บุคคลอ่ืนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือตัวผู้บังคับสุนัขเอง 
    ขลุมปากมาตรฐานที่ใช้กันอยู่  มี 2 ชนิด 
    2.2.7.1 แบบโปร่ง-ใช้กันทั่วไป 
    2.2.7.2 แบบทึบ-ใช้ระหว่างฝึกยั่วยุ หรือฝึกต่อสู้และใช้ในสุนัขยามเมื่อต้องการความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเท่านั้น 
    การสวมขลุมปาก ท าดังนี้ 
    ก. มือขวาจับส่วนหลัง (ส่วนถุง) ของขลุมปาก และพับสายรัดทั้งหมดไปทางด้านหน้า
ของขลุมปาก 
    ข. สวมขลุมปากให้ครอบจมูกและปากสุนัข 
    ค. ติดห่วงสายรัดทุกเส้นให้เรียบร้อย ทั้งด้านข้างด้านบนและรอบคอสุนัขให้แน่น 
พอที่จะไม่หลุดออกมาและหลวมพอที่สุนัขหายใจได้สะดวก (ทดสอบความแน่น-จับส่วนปลายของขลุม
ปากยกขึ้นทั้งตัวสุนัข-ถ้าหลวมจะหลุด) ตามปกติเราจะไม่สวมขลุมปากกับสุนัขยามหรือสุนัขยามสา
ตรวจขณะฝึกเพราะจะท าให้สุนัขร าคาญฝึกได้ผลไม่เท่าที่ควร ขลุมปากใดก็ตาม โดยเฉพาะถ้าใหญ่
เกินไปหรือปรับไม่ได้ขนาดจะไม่รับรองว่าป้องกันการกัดได้ 
    การปรับขนาดของขลุมปากในสุนัขแต่ละตัวนั้นไม่เหมือนกัน สายรัดทุกเส้นจะต้องปรับ
ให้พอดีโดยจมูกสุนัขไม่สัมผัสกับส่วนในด้านหน้า สายรัดรอบคอสุนัขต้องแน่นพอไม่ให้ขลุมปากหลุด 
ขณะเดียวกันก็ต้องหลวมพอที่สุนัขหายในได้สะดวก หมั่นตรวจสอบความแน่นของขลุมปากอยู่
ตลอดเวลา เพราะว่าสายรัดจะยืดเมื่อปากใช้ไปนาน ๆ  
    ตามปกติไม่มีความจ าเป็นจะต้องสวมขลุมปากขณะแปรงขนสุนัขเพราะการใช้หวีหรือ
แปรงสุนัขชอบอยู่แล้ว 
  2.2.8  หวี (COMB) หวีที่ใช้ในสุนัขมีหลายแบบ แบบที่นิยมเป็นซี่ท าด้วยอลูมิเนียม หรือ
โลหะชนิดเบา 
    เมื่อหวี – ขนครั้งแรกให้หวี-อย่างแผ่วเบาย้อนขนสุนัข บางครั้งก็ต้องหวีให้แรงเพ่ือขจัด
ขนร่วงและสิ่งสกปรก เช่น โคลน ออกจากขน 
    ใช้หวีอย่าให้มากนักเพราะถ้าใช้หวีมากจะท าให้ขนชั้นในหลุดออกมาและอาจข่วน
ผิวหนังหรือผิวหนังเป็นแผลได้ 
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  2.2.9  แปรง (BRUSH) แปรงที่ใช้ในสุนัขมีหลายแบบและหลายขนาด แปรงที่มาตรฐาน
ควรมีขนาดเท่าฝ่ามือ ขนแปรงต้องแน่นและแข็ง 
    ถ้าแปรงที่เคยใช้ไม่มี อาจใช้แปรง – แปรงผมคนแทนได้ 
  2.2.10 นกหวีดเรียกสุนัข (WHISTLE) ใช้ในสุนัขลาดตระเวน สุนัขสะกดรอย สุนัขตรวจค้น
ทุ่นระเบิด ส าหรับเรียกสุนัขเข้ามาหา เมื่อต้องการไม่ให้ผู้อ่ืนได้ยินเสียงเรียกหรือเมื่อใช้สัญญาณมือไม่
ได้ผล นอกจากนี้เราสามารถปรับเสียงได้ด้วย 
  2.2.11 ผ้าเช็ดตัวสุนัข (TOWEL) เป็นผ้าเช็ดตัวเช่นเดียวกับเราใช้ ใช้ส าหรับเช็ดตัวสุนัขให้
สะอาด หรือเช็ดตัวให้แห้ง 
  2.2.12 ขันใส่อาหาร (FEEDING  PAN) ควรเป็นขันสะเต็นเลส ไม่ข้ึนสนิม ชนิดหนา จุอย่าง
น้อยประมาณ 3 ลิตร ทั้งนี้เพ่ือให้พอบรรจุอาหารส าหรับสุนัขที่จะกินภายใน 1 วันได้ และกว้างพอที่
สุนัขจะกินได้สะดวก 
    ล้างและท าความสะอาดขันทันทีหลังจากให้อาหารทุกครั้ง บางครั้งถ้าจ าเป็นให้แช่ใน
น้ าร้อนหรือในน้ ายาฆ่าเชื้อ 
  2.2.13 ถังใส่น้ า (RATER  BUCKET) ควรเป็นถังหูหิ้ว ท าด้วยเหล็กหรือสังกะสีชุบชนิดหนา 
มีความจุอย่างน้อย 3.5 แกลลอน (ประมาณ 14 ลิตร) 
    สุนัขแต่ละตัวจะต้องมีถังน้ าประจ ากรงของเขา ต้องท าความสะอาดถังน้ าทุกวัน น้ าที่ใช้
ต้องเป็นน้ าสะอาด 
 2.3 การระวังรักษาอุปกรณ์ประจ ากายสุนัข 
  2.3.1  จุดประสงค์ 
    2.3.1.1 เพ่ือความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์นั้น ๆ 
    2.3.1.2 ยืดอายุการใช้งานให้ทนทาน 
    2.3.1.3 เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 
  2.3.2  พวกเครื่องหนัง  เพ่ือป้องกันไม่ให้สายจูง ปลอกคอ ขลุมปาก  ห่วงแขวนอุปกรณ์
แห้งแข็งเปราะ หักง่าย ให้ปฏิบัติ ดังนี้.- 
    2.3.2.1 ใช้น้ ามันทาหนัง (NEAT’S FOOD OIL) หรือสบู่ทาหนัง  (SADDLE SOAP) 
ทาและถูให้ทั่วด้วยมือ จนกระท่ังหนังอ่อนนุ่มงอได้ง่าย 
    2.3.2.2 ถ้ามันเปื้อนโคลนหรือสกปรกให้ใช้ผ้าชุบน้ ายาหมาด ๆ เช็ดออกให้สะอาด
และทาด้วยน้ ามันทาหนังหรือสบู่ทาหนัง เพ่ือให้มั่นใจว่ายังคงสะอาดอ่อนนุ่มงอได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ด ี
    2.3.2.3 หมั่นตรวจอุปกรณ์ที่ท าด้วยหนัง ทั้งที่ใช้เป็นประจ าและเก็บอยู่ในคลังและทา
ด้วยน้ ามันแห้งหรือสบู่ทาหนัง เพ่ือมั่นใจว่ายังคงสะอาด อ่อนนุ่ม งอได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
    2.3.2.4 เมื่อไม่ใช้ให้เก็บอุปกรณ์เครื่องหนังในที่แห้ง หรือบนที่แขวนอุปกรณ์ 
    2.3.2.5 ห้ามวางอุปกรณ์เครื่องหนังไว้บนพ้ืนหรือบนส่วนด้านบนของคอกเพราะจะ
ท าให้หนังแห้ง แข็งและหักง่าย 
  2.3.3  พวกโลหะ 
    2.3.3.1 ตรวจสภาพอุปกรณ์โลหะหรือส่วนที่เป็นโลหะ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  
    2.3.3.2 ขจัดสนิมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีเล็กน้อยเพียงใดออกมาให้หมด โดยใช้ฝอยขัด
หม้อหรือกระดาษทรายอย่างละเอียดขัดออก 
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    2.3.3.3 ป้องกันสนิมไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยใช้น้ ามันชนิดใสหรือน้ ามันกัดสนิม ทาชโลมให้ทั่ว 
    2.3.3.4 ห้ามเก็บอุปกรณ์พวกโลหะในสถานที่เปียกหรือชื้น 
    2.3.3.5 อุปกรณ์ท่ีเกิดสนิมมาก ๆ ไม่ควรน ามาใช้อีก สมควรเบิกของใหม่มาใช้แทน 
  2.3.4  พวกไนล่อน-ใยสังเคราะห์ – ด้ายถัก 
    2.3.4.1 เมื่อสายจูง ไนล่อน ด้ายถัก สกปรก หรือเปื้อนโคลน ให้ล้างด้วยสบู่หรือ
ผงซักฟอก ซึ่งละลายน้ าอย่างเจือจาง 
    2.3.4.2 ปล่อยให้แห้งในที่ร่ม เพ่ือป้องกันการหดตัว 
    2.3.4.3 ถ้าปล่อยมีรอยช ารุดมาก หรือดูแล้วมีลักษณะไม่แข็งแรง เช่น ยืด หรือคาย 
ขยายห่าง  ต้องเบิกของใหม่มาใช้แทน 
    2.3.4.4 ชุดยั่วยุและปลอกแขน ไม่ควรล้างด้วยสบู่ และน้ า ถ้าสกปรกท าให้สะอาด
โดยการใช้แปรงขนแข็งแปรงออก 
      - เพ่ือให้มีความปลอดภัยดีที่สุด อุปกรณ์ฝึกยั่วยุจะต้องตรวจสอบบ่อย ๆ  
      - ถ้าขาดเพียงเล็กน้อย ให้ ปะ เย็บ ชุน ตามความเหมาะสม 
3. การสุขาภิบาลการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อในคอกสุนัข 
 3.1 การสุขาภิบาล 
  3.1.1  การเลือกพื้นที่สร้างคอก (KENNEL) 
    ก่อนที่เราจะก าหนดน าสุนัขใช้งานทางทหารไปอยู่ในที่ตั้งปกติ ความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ในการสร้างคอกจะต้องมีพอเพียง และทางระบายน้ าที่ดีจะมีผลต่อสุขภาพและความสบายของสุนัข
เช่นเดียวกับการบริหารบางอย่างและมาตรการความปลอดภัยหลักมาตรฐานที่จะต้องพิจารณาเมื่อจะ
เลือกพ้ืนที่ในการสร้างคอกสุนัขมีดังนี้ 
    3.1.1.1 การระบายน้ า  (DRAINAGE) ถ้าเป็นไปได้ คอกและทางระบายน้ าควรจะ
สร้างบนพ้ืนที่ที่เป็นเนินเล็กน้อย เพ่ือให้การระบายน้ ามีอย่างเพียงพอ และก าจัดไม่ให้น้ าขังอยู่ในพ้ืนที่
เพราะจะเป็นแหล่งเพาะยุงและเฉอะแฉะปฏิบัติไม่สะดวก 
    3.1.1.2 เสียง  (NOISE) ควรเป็นพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนสุนัขน้อยที่สุด และเสียงสุนัขไม่
รบกวนผู้อ่ืน การน าสุนัขมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยโดยใช้คุณสมบัติพิเศษ ประสาทสัมผัสของเขา
นั้นเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นอันตรายต่อประสาทสัมผัสของสุนัข ดังนั้น จะต้องสร้างให้
ห่างจากเส้นทางขึ้น – ลง ของเครื่องบิน ขีปนาวุธ หรือพ้ืนที่ทดลองอาวุธ ซึ่งระดับของเสียงเกิน 75  เด
ซิเบล(DECIBELS)  เสียงระดับนี้จะเป็นอันตรายต่อโสตสัมผัสของสุนัข 
      สุนัขใช้งานทางทหารจะต้องได้รับการพักผ่อนอย่างพอเพียง เพ่ือความตื่นตัว
ละมีประสิทธิภาพ พร้อมขณะปฏิบัติงาน ดังนั้น คอกสุนัขจะต้องสร้างแยกให้ห่างเท่าที่จะท าได้จากถนน
ที่มีการสัญจรไปมา บริเวณบ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา บริเวณท างานที่มีคนพลุกพล่าน เพ่ือให้มี
เสียงน้อยที่สุดที่จะรบกวนสุนัข สุนัขซึ่งตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจากเสียงที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
เด็กเล่น จะท าให้สุนัขพักผ่อนไม่เพียงพอ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ควรให้อยู่ห่างจากคอกสุนัขอย่างน้อย       
150 – 200 หลา (150 – 180 เมตร) ซึ่งไกลพอเพียงที่จะป้องกันเสียงรบกวนเกือบทั้งหมด 
      ถ้าจะลดเสียงและสิ่งรบกวนให้น้อยลงอีก คอกสุนัขควรตั้งอยู่โดยมีสิ่งกั้น
ธรรมชาติ เช่น เนินดิน ต้นไม้และต้นไม้ขนาดใหญ่ กั้นระหว่างพ้ืนที่ที่มีเสียงรบกวนและบริเวณคอก
ทั้งหมดเมื่อไม่มีสิ่งกั้นตามธรรมชาติในพ้ืนที่และพุ่มไม้ยังโตและทึบไม่ได้ขนาด อาจจ าเป็นต้องสร้างรั้ว 
หรือก าแพงขึ้นแทน 
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    3.1.1.3 น้ าใช้  (WATER SUPPLY) คอกสุนัขต้องการน้ าเป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้ใน
การท าความสะอาดคอก นอกจากนี้ยังใช้ผสมอาหารและใช้ดื่มทั้งสุนัขและคน น้ าจะต้องมีอย่างเพียงพอ
ไว้ใช้ ในการดับไฟด้วยเช่นกัน 
      น้ าใช้ในคอกจะต้องมาจากแหล่งซึ่งรับรองว่าใช้ในคนแล้วปลอดภัย น้ าใช้ที่ไม่
สะอาดจะเป็นแหล่งน าโรคไปยังสุนัข เช่นเดียวกับในคน 
    3.1.1.4 การป้องกันอัคคีภัย (FIRE PROTECTION) โดยปกติตามคอกสุนัขมักใช้
เครื่องดับเพลิงชนิดน้ า อย่างน้อยเราต้องมีเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง ต่อพ้ืนที่คอกหรืออาคาร 2,500  
ตารางฟุต ควรปรึกษาเรื่องราวการใช้และการติดตั้งเครื่องดับเพลิงกับต ารวจดับเพลิง นอกจากจะต้อง
พิจารณาช่องทางเพ่ือให้รถดับเพลิงเข้าถึงคอกได้ด้วย 
    3.1.1.5 แสงสว่าง (LIGHTING)  แสงสว่างรอบคอกสุนัขจะต้องมีอย่างเพียงพอ      
เพ่ือป้องกัน อุบัติเหตุ ทั้งสุนัขและผู้บังคับสุนัข เมื่อจะต้องเข้าหรือออกจากคอกในเวลากลางคืน 
    3.1.1.6 การระบายอากาศ (VEETILATION) คอกสุนัขต้องมีทางระบายอากาศอย่างดี  
เพ่ือให้การหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์ เป็นไปอย่างถูกต้องส าหรับสุนัขและเจ้าหน้าที่ หลังคาควรท า
แบบ 2 ชั้น หรือมีท่ีเปิด – ปิดได ้
    3.1.1.7  อาคารสนับสนุน  คอกสุนัขควรมีอาคารสนับสนุนส าหรับเจ้าหน้าที่และ
หัวหน้าคอกสุนัข ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องรักษาพยาบาล ห้องเก็บของ และคอกกักกัน 
    3.1.1.8  รั้ว มีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือป้องกันไม่ให้สุนัขหลุดออกมานอกบริเวณได้
หรือป้องกันไม่ให้สุนัขหรือสัตว์อ่ืนเข้ามาในบริเวณ รั้วตาข่ายควรสูงประมาณ 7-8 ฟุต ใช้ลวดเบอร์ 7-9 
ประตูเข้า-ออก ท าอย่างมาตรฐานโดยเปิดปิดได้ทั้งด้านนอกและด้านใน รอบนอกควรมีป้ายบอกว่า 
“ห้ามเข้า อันตราย สุนัขดุ” 
    3.1.1.9 คอกสุนัขที่มาตรฐานจะต้อง 
      ก. ส่วนยาวของตัวอาคารหันอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เพราะถ้าหัน
อยู่ในแนวทิศเหนือ – ทิศใต้แล้ว คอกที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะร้อนมากจากแสงแดดตอนบ่าย นอกจากนี้
คอกท่ีหันอยู่ในแนวทิศตะวันออก – ตก จะรับลมได้ตรงกว่า 
      ข. พ้ืนคอกถ้าเป็นพ้ืนซีเมนต์ จะต้องมีความหยาบพอประมาณ ถ้าเรียบ
เกินไปจะลื่น หยาบเกินไปจะท าให้เท้าสุนัขสึกหรอเร็วหรือด้านได้ 
      ค. มีที่วางขันใส่อาหารและถังน้ าเพ่ือกันหก 
      ง. มีเตียงนอนที่ขนาดความสูง และน้ าหนักได้มาตรฐาน 
      จ. มีที่แขวนอุปกรณ์ประจ ากายสุนัข 
      ฉ. มีป้ายชื่อสุนัขแขวนอยู่หน้าคอก ซึ่งจะท าให้เรารู้ชื่อสุนัข เพศ วันเดือน ปี
เกิด  อายุ หน้าที่ และชื่อผู้บังคับสุนัข 
      ช. ลักษณะคอกควรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดอย่างน้อย  50  ตารางฟุต
ต่อสุนัข 1  ตัว เพื่อให้สุนัขเดินไป-มาสะดวก ควรมีคอกส าหรับสุนัขนอนต่างหาก 
      ซ. กลอนประตูคอกควรจะเปิด – ปิด ได้ทั้งเมื่ออยู่ภายนอกและภายในคอก 
      ฌ. มีมุ้งลวดรอบอาคารเพ่ือป้องกันยุง แมลง สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน 
รวมทั้งหนูด้วย 
      ญ. การเดินสายไฟ ต้องได้มาตรฐานตามการไฟฟ้ารับรอง เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ควรมีคัทเอาท์ 
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แบบอัตโนมัติ เพราะเม่ือใช้ไฟเกินก าหนดหรือเกิดไฟฟ้าช็อต คัทเอาท์จะตัดเองโดยอัตโนมัติ 
  3.1.2  การเลือกพ้ืนที่เพ่ือเลือกสร้างสนามฝึก สนามฝึกมีความจ าเป็นส าหรับการฝึก
ติดต่อกันทุกขั้นตอน เมื่อเรามองเห็นความส าคัญของสนามฝึกมีประสิทธิภาพ เราจะต้องพิจารณาสิ่ง    
ต่าง ๆ เหล่านี้ 
    3.1.2.1 ผิวสนาม พื้นผิวสนามจะต้องปราศจากสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บังคับ
สุนัขและสุนัข สิ่งเหล่านี้ได้แก่ เศษแก้ว ทรายที่เกาะกันเป็นก้อน และเศษหินที่แหลมคม ผิวพ้ืนตาม
ธรรมชาติควรจะเรียบเท่าที่จะเรียบได้ หลุมบ่อ ทั้งหมดที่มีจะต้องถมให้เรียบ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุหรือ
อันตรายที่จะเกิดข้ึน 
    3.1.2.2 ความสะดวก สนามฝึกควรจะต้องอยู่ภายในระยะทางที่เดินได้สะดวกจาก
พ้ืนที่บริเวณคอก เพ่ือลดปัญหาในด้านการใช้ยานพาหนะและประหยัดเวลา 
    3.1.2.3 เสียง หลักการเดียวกันกับการสร้างคอกสุนัข คือจะต้องห่างอย่างน้อย 150 
– 200 หลา จากสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพการได้ยินของสุนัข ซึ่งเกิด
จากเสียงและลดสิ่งรบกวนที่ท าให้สุนัขไม่สนใจต่อการฝึกหรือท างาน 
    3.1.2.4 ขนาด ขนาดของสนามฝึกส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้บังคับสุนัขที่จะฝึกเชื่อ
ฟังตามค าสั่งกับสุนัขแต่ละครั้ง พ้ืนที่จะต้องใหญ่พอที่ที่จะปรับให้ฝึกหน้าที่สายตรวจได้โดยให้ใกล้เคียง
กับงานที่จะต้องปฏิบัติจริงเช่นเดียวกัน พ้ืนที่จะต้องใหญ่พอเพียงเมื่อฝึกต่อสู้แล้วจะไม่รบกวนหรือ
ขัดขวางต่อการฝึกอย่างอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
    3.1.2.5 รั้ว ท าด้วยลวดตาข่าย สูงประมาณ  8  ฟุต ประตูรั้วมีกลอนสามารถ      
เปิด – ปิดได้ ทั้งจากภายนอกและจากภายใน 
 3.2 การรักษาและท าความสะอาดคอกสุนัข 
  3.2.1  ผู้บังคับสุนัขหรือเจ้าหน้าที่คอก ต้องตรวจสภาพคอกของตนทุกวันและแก้ไขสิ่ง
ผิดปกติเล็กน้อยให้อยู่ในสภาพดี ก่อนที่จะปล่อยให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกัน
ผู้บังคับสุนัขและสุนัขให้ปลอดภัยจากอันตรายที่ไม่จ าเป็น หรือไม่น่าจะเกิดขึ้น สิ่งที่จะต้องตรวจมีดังนี้ 
    3.2.1.1 กลอนหรือบานพับถ้าหลวมหรือช ารุดให้ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ 
    3.2.1.2 ตาข่ายรอบคอก หากช ารุดให้รีบแก้ไข 
    3.2.1.3 กรง เตียงนอน ต้องอยู่ในสภาพดี หากมีรอยแตกร้าวซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของ
เห็บเป็นอย่างดี ตาข่ายหรือประตูเหล็กช ารุด ตะปูโผล่ มีเสี้ยน ให้ซ่อมแซมหรือแก้ไขเสีย กระสอบนอน
ถ้าสกปรกหรือเปียกชื้นให้เปลี่ยนใหม่ทันที 
    3.2.1.4 ถังน้ าต้องไม่มีรอยร้าวเพราะจะท าให้น้ าซึม รั่วออกมาได้ ที่รองรับถังน้ า ขัน
อาหารต้องอยู่ในสภาพที่ดี น้ าในถังต้องสะอาดและเปลี่ยนทุกวัน 
    3.2.1.5 เมื่อผู้บังคับสุนัขหรือเจ้าหน้าที่คอกตรวจพบสิ่งใดช ารุดแล้วแก้ไขเองไม่ได้
จะต้องรายงานให้หัวหน้าคอกหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือท าการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป 
    3.2.1.6 ท าความสะอาดคอกสุนัข และบริเวณข้างเคียง ความสะอาดเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุดอันหนึ่งที่ท าให้สุนัขใช้งานมีสุขภาพดี การสุขาภิบาลที่ดีได้มาตรฐานจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความ
ร่วมมือจาก  เจ้าหน้าที่คอก หัวหน้าคอกและสัตวแพทย์ แต่ละคอกมีความต้องการการสุขาภิบาลที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ดังนั้น สัตวแพทย์จะต้องตรวจก ากับดูแล แก้ไขให้ค าแนะน าในห้วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งผู้
บังคับสุนัขแต่ละคนและเจ้าหน้าที่คอก จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 
      ก. คอกจะต้องสะอาด และซ่อมให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 
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      ข. ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในคอกทุกวัน 
      ค. กวาดคอกทุกวันและถูอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ถ้าจ าเป็นสกปรกมาก
อาจถูมากครั้งก็ได ้
      ง. ถ้าอากาศหนาวให้ใช้กระสอบปูนอน เปลี่ยนกระสอบทันทีเมื่อเปียกหรือชื้น 
      จ. เมื่อย้ายสุนัขจากคอกหนึ่งไปยังอีกคอกหนึ่ง ให้ท าความสะอาดเตียงนอน 
หรือถ้ามีกระสอบปูนอน ให้เปลี่ยนใหม่ท าความสะอาดคอกให้ทั่วและใช้ยาฆ่าเชื้อด้วย ตามข้อก าหนด
ของสัตวแพทย์ 
      ฉ. น าสุนัขออกไปถ่ายในพ้ืนที่ก าหนดเวลาที่เหมาะสมคือหลังจากกินอาหารแล้ว 
      ช. เนื่องจากอุจจาระเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและพยาธิอยู่เสมอ ดังนั้นจะต้อง
ก าจัดออกจากคอกทางระบายน้ าบ่อย ๆ เท่าที่จ าเป็นในตอนกลางวัน  ก่อนที่จะฉีดน้ าล้างคอกทาง
ระบายน้ า ให้เก็บอุจจาระให้มากเท่าที่จะมากได้ออกเสียก่อน ทั้งนี้ป้องกันอุจจาระกระเด็นไปติดฝาคอก
ข้างเคียง พื้นที่ข้างทางระบายหรือตัวสุนัขท่ีอยู่คอกข้างเคียง ถ้าอุจจาระท่ีจะเก็บจากคอกน าไปทิ้งแล้วใส่
ถัง ถังเหล่านี้จะต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคหลังจากใช้งานทุกครั้ง 
 3.3 การป้องกันและฆ่าเชื้อโรคในคอกสุนัข 
  การสุขาภิบาล ถือว่าเป็นมาตรการที่ส าคัญอันหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคเมื่อสุนัขตัว
หนึ่งป่วยอาจจะติดไปยังสุนัขตัวอ่ืนได้  หรือสุนัขทั้งหมดที่มีอยู่  การแพร่ของโรคเป็นสิ่งร้ายแรงอย่าง
มากต่อ ประสิทธิภาพการท างานของสุนัข   ถ้าสุนัขป่วยเป็นจ านวนมากและปฏิบัติงานไม่ได้การป้องกัน
โรคและสุขาภิบาลแยกออกจากกันยาก สิ่งที่เราต้องปฏิบัติมีดังนี้.- 
  3.3.1  เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์และหัวหน้าคอก จะต้องตรวจดูแลความสะอาดคอกสุนัข    
บริเวณคอกสุนัข น้ าดื่ม น้ าใช้  ภาชนะใส่อาหารและอาหารสุนัขทุกวัน มาตรการการก าจัดเห็บ ยุง หนู 
ซึ่งก าหนดโดยสัตวแพทย์  จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ าเสมอ 
  3.3.2  ผู้บังคับสุนัขหรือบุคคลอ่ืนที่ป่วย ห้ามเข้าคอกเด็ดขาด หรืองดปฏิบัติงานชั่วคราว 
เพราะอาจน าโรคมาติดสุนัขได้ 
  3.3.3  สุนัขที่ป่วยด้วยโรคติดต่อ ต้องแยกออกมารักษาในกรงขังแยก หรือน าส่ ง
โรงพยาบาลสัตว์โดยเร็ว 
  3.3.4  สุนัขที่ไปปฏิบัติงานนอกหน่วย หรือสุนัขที่รับเข้ามาใหม่ ควรส่งไปพักโรคหรือแยก
ไม่ให้ปนกับสุนัขอ่ืน อย่างน้อย 14 วัน ก่อนน าเข้าคอกรวมกับสุนัขอ่ืน 
  3.3.5  ขจัดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเพาะ สะสมเชื้อโรค และตัวชักน าให้หนูและแมลงต่าง ๆ 
เขา้มาในเขตพ้ืนที่ เช่น เศษอาหาร ของเสีย อุจจาระสุนัขท้ังในคอกบริเวณรอบ ๆ คอก และสนามฝึก 
  3.3.6  ระมัดระวังสัตว์ที่จะเป็นพาหะน าโรคติดต่อมาสู่สุนัขเข้ามาในบริเวณ โดยเฉพาะ
สุนัขท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ค้างคาว นกกระจอก หนู ยุงก็เป็นตัวน าโรคด้วยเหมือนกัน 
  3.3.7  การใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่นทุกชนิด ให้ใช้แต่เฉพาะที่ทางการจ่ายให้ หรือ 
สัตวแพทย์ของหน่วยรับรองแล้วเท่านั้น เพราะน้ ายาฆ่าเชื้อหลายชนิดมีคุณภาพเพียงพอเล็กน้อย และ
อาจเป็นอันตรายกับสุนัขได้ 
  3.3.8  อาจใช้เตาฟู่พ่นตามบริเวณหรือส่วนที่ทนไฟ เพื่อท าลายเชื้อโรค เห็บ และแมลง 
  3.3.9  ควรน าสิ่งของต่าง ๆ ที่ชื้นออกตากแดด หรือผึ่งลมเพ่ือลดการเกิดเชื้อรา 
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การสัตวรักษ์ (สุนัข) 
วิชาสุขภาพการป้องกันโรคและการปฐมพยาบาลสุนัข 

1. กล่าวทั่วไป 
  การเรียนวิชาสุขภาพการป้องกันโรคและการปฐมพยาบาลสุนัขมีความมุ่งหมาย 
 1.1 เพ่ือให้ผู้บังคับสุนัขรู้ถึงหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อสุนัขประจ าตัวในด้านการสัตวรักษ์ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้บังคับสุนัขเรียนรู้ถึงโรคและพยาธิต่าง ๆ อันเกิดแก่สุนัขประจ าตัวตลอดจนเรียนรู้ถึง
การป้องกันโรคและพยาธิต่าง ๆ ด้วย 
 1.3 เพ่ือให้ผู้บังคับสุนัขได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเมื่อสุนัขประจ าตัว
ได้รับอันตรายและสามารถให้ความช่วยเหลือสุนัขของตนในยามคับขัน 
 1.4 เพ่ือให้สามารถให้ยาเม็ดและยาน้ าแก่สุนัขประจ าตัวเองได้ 
  อย่างไรก็ตามการเรียนวิชานี้มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้บังคับสุนัขได้ปฏิบัติต่อสุนัขประจ าตัวใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของเท่านั้น มิได้มุ่งหวังให้ผู้บังคับสุนัขมีความสามารถถึงกับรักษาสุนัขประจ าตัว 
ได้  หน้าที่และการรักษาสุนัขป่วยจะต้องเป็นหน้าที่ของนายสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ประจ า
หน่วย โดยมีผู้บั งคับสุนัขเป็นผู้ ให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกและปฏิบัติตามค าสั่ งของ
นายสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์เพ่ือให้เกิดการรักษาได้ผลดีอันเป็นผลให้สุนัขสามารถปฏิบัติงาน
ได้สมความมุ่งหมายของทางราชการ 
2. การปฏิบัติของผู้บังคับสุนัขในด้านสัตวรักษ์ 
 2.1 หน้าที่ของผู้บังคับสุนัขตามระเบียบปฏิบัติประจ าของศูนย์การสุนัขทหาร 
  2.1.1 ผู้บังคับสุนัขมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือสัตวแพทย์ในการรักษาสุนัขประจ าตัวและต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของสัตวแพทย์โดยเคร่งครัด 
  2.1.2 ผู้บั งคับสุนั ขต้องไปดูแลสุนั ขประจ าตั วในระหว่างเข้ ารับการรักษาพยาบาลที่
สถานพยาบาลสุนัขเป็นประจ าไม่น้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับสุนัขมิได้อยู่ประจ า ณ ที่นั้น 
  2.1.3 ผู้บังคับสุนัขมีหน้าที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบเมื่อครบก าหนดปลูกภูมิคุ้มกัน
โรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข    โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข    โรคแลปโตสะไปโรซี ส    
และโรคพิษสุนัขบ้า 
  2.1.4 เมื่อปฏิบัติงานพักแรมในสนามในพ้ืนที่ซึ่งเสี่ยงต่อโรค  ให้ผู้บังคับสุนัขเพ่งเล็งเอาใจใส่
ดูแลสุขภาพของสุนัขประจ าตัวเป็นพิเศษ  และหาโอกาสรายงานขอให้มีการบริการสายสัตวรักษ์ตาม
ความเหมาะสม 
  2.1.5 ห้ามผู้บังคับสุนัขฉีดยาให้กับสุนัขประจ าตัวนอกจากยาระงับความเจ็บปวดจาก
บาดแผลขณะปฏิบัติงานอิสระ 
  2.1.6 ผู้บังคับสุนัขมีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักการบริการสายสัตวรักษ์ขั้นที่ 
1 ซึ่งเป็นการด าเนินการโดยผู้บังคับสุนัขคือ 
   2.1.6.1 ให้การรักษาสุนัขประจ าตัวของตนรวมทั้งช่วยการรักษาพยาบาลสุนัข
ประจ าตัวของผู้บังคับสุนัขในหน่วยงานเดียวกันเกี่ยวกับการให้ยาน้ า ยาเม็ด และตรวจบันทึกอุณหภูมิ
ของร่างกายของสุนัขตามค าสั่งของสัตวแพทย์ 
   2.1.6.2 ตรวจและรายงานอาการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและจิตใจของสุนัข 
   2.1.6.3 ให้การปฐมพยาบาลสุนัขต่ออาการอันเกิดจาก งูกัด แมลงต่อย กระดูกหัก-
เคลื่อน 
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   2.1.6.4 รักษาสุขภาพสุนัขตามเวลาที่ก าหนด(ได้แก่ การให้ยาถ่ายพยาธิตาม
ค าแนะน าของสัตวแพทย์) 
   2.1.6.5 ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลตามข้อก าหนดของสัตวแพทย์ 
  2.1.7 ระมัดระวังรักษาความสะอาดของตนเอง สุนัขประจ าตัว คอกสุนัข และอุปกร ณ์
ประจ าตัวสุนัข 
   ส าหรับคอกสุนัข ต้องหมั่นท าความสะอาด กวาดถู ตรวจซ่อมแซมทุกวัน รวมทั้งแคร่
นอนด้วย กระสอบปูนอนของสุนัข ต้องซัก ตากแดดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง การใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคใน
คอกสุนัขให้อยู่ในความควบคุมก ากับดูแลของนายสัตวแพทย์ อุปกรณ์ประจ าตัวสุนัขได้แก่ แปรงแปรง
ขน โซ่ล่าม ปลอกคอ สายจูง ผ้าเช็ดตัว ต้องหมั่นดูแลและให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยรักษาความสะอาด
และไม่ให้ปะปนกัน 
  2.1.8 ก าจัดพยาธิภายนอก แมลงสัตว์อ่ืน ๆ ตลอดจนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นตัวการให้เกิดการ
แพร่เชื้อโรครวมทั้งการอาบน้ ายาฆ่าพยาธิภายนอกตามค าสั่งของสัตวแพทย์ 
  2.1.9 รักษาความสะอาดของอาหารและน้ าตลอดจนภาชนะท่ีใส่อาหารและน้ าให้สุนัข 
  2.1.10 เก็บอาหารให้พ้นจากการรบกวนของสัตว์ต่าง ๆ และแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูและ 
แมลงสาบและใช้อาหารที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เท่านั้น 
 2.2 ข้อควรปฏิบัติอื่น ๆ ของผู้บังคับสุนัข  
  2.2.1 มีสมุดบันทึกต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขประจ าตัว เช่น ก าหนดฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ หรือการ
ตรวจสุขภาพ 
  2.2.2 ชั่งน้ าหนักสุนัขประจ าตัวทุกสัปดาห์ 
  2.2.3 น าสุนัขออกฝึกและออกก าลังกายทุกวัน 
  2.2.4 เมื่อสุนัขป่วยให้รีบส่งสุนัขให้สัตวแพทย์ตรวจรักษาและปฏิบัติตามค าแนะน าของ 
สัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด 
  2.2.5 ตรวจสุขภาพสุนัขและแปรงขนสุนัขทุกวันเพ่ือค้นหาสิ่งผิดปกติอันแสดงออกว่าสุนัข
ป่วยและจะได้รีบน าเข้ารักษาเสียแต่แรกโดยการตรวจ 
   2.2.5.1 ตรวจลักษณะทางกาย ได้แก่การตรวจดูอวัยวะต่าง ๆ ของสุนัข เช่น ตา หู 
จมูก ปาก ผิวหนัง ขน  เท้า อวัยวะเพศ ทวารหนัก ฯลฯ 
   2.2.5.2 การตรวจลักษณะทั่วไปได้แก่ ดูท่าทาง การนั่ง การยืน การเดิน และการ
สนใจต่อสิ่งแวดล้อม 
   2.2.5.3 ตรวจการท างานของร่างกาย เช่น อุณหภูมิของร่างกาย การหายใจ ชีพจร 
การกินอาหาร การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ 
 2.3 การน าสุนัขเข้ารับการรักษาพยาบาล 
  2.3.1 สวมขลุมปากสุนัขก่อนน าไปสถานพยาบาล 
  2.3.2 ขอรับประวัติ การรักษาพยาบาลจากเจ้ าหน้ าที่ ห รือถ้ ายั งไม่ เคยเข้ ารักษาที่
สถานพยาบาลมา ก่อน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ท าประวัติให้เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือสุนัขป่วยหนักมีอาการน่า
วิตกให้น าสุนัขเข้าสถานพยาบาลเลยเมื่อมอบสุนัขให้สัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์พร้อมกับอธิบาย
ย่อ ๆ เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของสุนัขแล้ว จึงย้อนมาขอรับหรือท าประวัติจากเจ้าหน้าที่แล้วน าสมุด
ประวัติไปมอบให้สัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ 
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  2.3.3 รอรับการรักษาพยาบาลตามล าดับก่อนหลังยกเว้นในกรณีที่สุนัขป่วยหนักหรือเหตุ
ฉุกเฉินให้แจ้งสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ทราบเพ่ือจะได้รักษาโดยทันที 
  2.3.4 ขณะที่อยู่ในสถานพยาบาลให้ควบคุมสุนัขโดยวิธีจับสายจูงสั้นตลอดเวลา 
  2.3.5 เมื่อน าสุนัขขึ้นโต๊ะตรวจโรคไม่ควรสั่งสุนัขกระโดดขึ้นโต๊ะเองให้ผู้บังคับสุนัขอุ้มสุนัขขึ้น
โต๊ะโดยใช้มือขวาช้อนใต้อกมือซ้ายช้อนใต้ท้อง 
  2.3.6 ผู้บังคับสุนัขต้องเป็นผู้ช่วยในการอ านวยความสะดวกในการรักษาโดยการบังคับสุนัข
หรือให้ยาตามค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ 
  2.3.7 ผู้บังคับสุนัขจะต้องน าสุนัขมารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลทุกวันจนกว่า 
สัตวแพทย์ลงความเห็นว่าสุนัขหายป่วย 
  2.3.8 ในกรณีที่สัตวแพทย์สั่งให้ส่งสุนัขป่วยไว้รับการรักษาที่สถานพยาบาลให้ผู้บังคับสุนัขท า
ใบส่งป่วยไว้ที่สถานพยาบาลกับเจ้าหน้าที่และผู้บังคับสุนัขจะต้องมาดูแลสุนัขประจ าทุกวันเช่น จูงสุนัข
ประจ าตัวจากคอกพักสุนัขป่วยมารับการรักษาให้อาหารและปฏิบัติอ่ืน ๆ ตามที่สัตวแพทย์สั่งเก็บสุนัข
เข้าคอกนอนในตอนเย็นและต้องสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของสุนัขประจ าตัวทุกวันเพ่ือรายงานให้สัตว
แพทย์ผู้ท าการรักษาทราบ 
  2.3.9 เมื่อสุนัขที่ส่งป่วยไว้ที่สถานพยาบาลหายป่วยโดยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าสมควร
ส่งกลับต้นสังกัดได้ผู้บังคับสุนัขต้องเซ็นรับสุนัขกลับจากเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติของสถานพยาบาล 
3. โรคติดต่อและโรคธรรมดาในสุนัข 
 3.1 โรคติดต่อ ได้แก่ โรคซึ่งเกิดจากการได้รับเชื้อโรคซึ่งอาจได้รับจากสุนัขป่วยโดยตรงหรืออาจมี
สัตว์อ่ืนเป็นตัวน าโรคหรืออาจได้รับเชื้อโรคที่มีอยู่ในอากาศ ในน้ า หรือในอาหาร โรคติดต่อโดยทั่วไป
ได้แก่ โรคไข้หัดสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า โรค ทีซีพี. โรคผิวหนัง โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคเลปโตสะไป
โรซีส 
  ตามระเบียบปฏิบัติประจ าของศูนย์การสุนัขทหาร ก าหนดให้สุนัขทุกตัวของศูนย์การสุนัข
ทหารต้องได้รับการปลูกภูมิคุ้มกันโรคโดยการฉีดวัคซีน ได้แก่ โรคดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 โรคไข้หัดสุนัข 
  3.1.2 โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข 
  3..13 โรคเลปโตสะไปโรซีส 
  3.1.4 โรคพิษสุนัขบ้า 
   โรคไข้หัดสุนัข 
    สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส 
    อายุที่เกิดโรค มักเกิดกับสุนัขที่มีอายุต่ ากว่า 1 ปี ลูกสุนัขที่เป็นโรคนี้
มักจะตายสุนัขโตก็อาจเป็นโรคนี้ได้แต่ไม่ค่อยพบ 
    การติดต่อถึงคน โรคนี้ไม่ติดต่อถึงคน 
    การติดต่อโรค ติดต่อจากน้ ามูก น้ าลาย หรืออุจจาระของสัตว์ป่วย
ดังนั้นการติดโรคอาจติดโรคจากสุนัขป่วยโดยตรงหรือจากภาชนะที่ใส่อาหารและน้ าดื่มของสุนัขที่เปื้อน
สิ่งขับถ่ายของสุนัขป่วย 
    อาการ ที่พบโดยทั่วไปคือซึมไม่กินอาหารมีไข้สูงมีอาการทาง
ระบบหายใจ ได้แก่ ไอ มีน้ ามูก น้ าตาเกรอะกรัง อาเจียนเป็นเสมหะสีเหลือง เหนียว ๆ ต่อมามีอาการ
ท้องร่วง  มีต่อมหนองเกิดข้ึนตามท้อง ขาหนีบ มีอาการทางประสาทคือชักและตาย 
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    การรักษา โรคนี้ไม่มีการรักษาได้โดยตรง การรักษาท าได้เพียง
รักษาตามอาการการเอาใจใส่ดูและสุนัขให้มีสุขภาพดีขึ้นและป้องกันโรคแทรก 
    การป้องกัน เป็นวิธีปฏิบัติดีที่สุดอันได้แก่ การฉีดวัคซีน ดี.เฮช.แอล 
    ข้อพึงปฏิบัติของผู้บังคับสุนัข 
    เมื่ อสุนั ขแสดงอาการที่ น่ าสงสัยว่าจะเป็ น โรคนี้ ให้ รายงานด่วนต่อ
ผู้บังคับบัญชาและน าสุนัขส่งให้สัตวแพทย์ท าการตรวจรักษา 
   โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข 
    สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส 
    อายุที่เกิดโรค ทั้งสุนัขอายุน้อยและสุนัขอายุมากอาจเป็นโรคนี้ได้ แต่
เมื่อสุนัขเล็กเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายสูง 
    การติดต่อถึงคน โรคนี้ไม่ติดต่อถึงคน 
    การติดต่อโรค ติดต่อจากน้ ามูก อุจจาระของสัตว์ป่วย 
    อาการ อาการของโรคนี้คล้ายกับโรคหัดสุนัขแต่มีอาการ
เจ็บปวดที่ท้องมากเมื่อเป็นแผลและมีโลหิตออกจะห้ามโลหิตได้ยากกว่าปกต ิ
    การรักษา ไม่สามารถรักษาได้โดยตรง ได้แต่รักษาตามอาการและ
ป้องกันโรคแทรก 
    การป้องกัน ได้แก่ การฉีดวัคซีน ดี.เฮช.แอล 
    ข้อพึงปฏิบัติของผู้บังคับสุนัข 
    เหมือนโรคไข้หัดสุนัข 
   โรคเลปโตสะไปโรซีส 
    สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
    อายุที่เกิดโรค เกิดโรคได้ในสุนัขทุกวัย 
    การติดต่อถึงคน โรคนี้สามารถติดต่อถึงคนได ้
    การติดต่อโรค ติดต่อจากน้ าปัสสาวะของสุนัขป่วยและอาจติดต่อได้
โดยมีหนูเป็นตัวน าเชื้อ 
    อาการ อาการทั่ วไปคือซึมไม่กินอาหารอ่อนเพลียมี ไข้สู ง
เจ็บปวดตามกล้ามเนื้อมีแผลที่เหงือกและมีกลิ่นเหม็นอาเจียนและท้องผูกหรือท้องร่วงร่างกายขาดน้ า
ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน ดีซ่านและสุนัขจะตายในที่สุด 
    การรักษา ถ้ารักษาในระยะเริ่มต้นจะรักษาได้ถ้าป่วยหนักแล้วการ
รักษาจะไม่ได้ผล 
    การป้องกัน ได้แก่ การฉีดวัคซีน ดี.เฮช.แอล 
    ข้อพึงปฏิบัติของผู้บังคับสุนัข 
    เหมือนโรคไข้หัดสุนัข 
   โรคพิษสุนัขบ้า 
    โรคนี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด 
    สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส 
    อายุที่เกิดโรค เกิดโรคได้กับสุนัขทุกอายุ 
    การติดต่อถึงคน โรคนี้ติดต่อถึงคนได ้
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    การติดต่อโรค ติดต่อทางน้ าลายสัตว์ป่วยอาจเนื่องจากถูกสุนัขบ้ากัด
หรือน้ าลายสุนัขป่วยซึมเข้าสู่เส้นเลือดทางบาดแผลที่ผิวหนัง 
    อาการ อาการของโรคนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
     1. ชนิดคุ้มคลั่ง ชนิดนี้พบมากสุนัขจะมีอาการตื่นเต้น
กระวนกระวาย จ าเจ้าของไม่ได้กัดไม่เลือก ในระยะท้าย ๆ จะมีอาการ อัมพาตที่ขากรรไกรท าให้
ขากรรไกรแข็งอ้าปาก น้ าลายฟูมปาก ตับแข็ง หางตก ต่อมาจะยืนไม่ได้และตาย 
     2. ชนิดซึมหรือชนิดอัมพาต สุนัขจะแสดงอาการซึม
ชอบนอนซุกในที่มืดและเย็นเกิดอัมพาตที่ขากรรไกรลิ้น หลอดเสียง และหลอดคอ สุนัขจะเอาขาตะกุย
คอท าให้เจ้าของสงสัยว่าอะไรติดคอซึ่งถ้าเจ้าของเปิดปากออกตรวจก็จะติดโรคได้ระยะท้าย ๆ จะเป็น
อัมพาตทั้งตัวและตาย 
    การรักษา โรคพิษสุนัขบ้านี้หากสุนัขแสดงอาการแล้วจะรักษา
ไม่ได้เลยดังนั้นจะต้องตายทุกรายและจะตายหลังจากเริ่มแสดงอาการไม่เกิน 10 วัน 
    การป้องกันโรค เป็นวิธีการที่ดีท่ีสุด ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 
    ข้อพึงปฏิบัติของผู้บังคับสุนัข 
    1. เมื่อสุนัขประจ าตัวถูกสุนัขบ้าหรือสงสัยว่าสุนัขบ้ากัดให้ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาโดยด่วนที่สุด 
    2. สุนัขที่สงสัยว่าบ้า อย่าท าลายหรือน าไปปล่อยให้กักไว้ดูอาการ 10 วัน 
แล้วถ้าหากสุนัขยังปกติดีแสดงว่าไม่ใช่สุนัขบ้า ถ้าสุนัขตายอาจแสดงว่าเป็นสุนัขบ้า ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาโดยด่วน 
    3. หากสุนัขตายอาจตายเองหรือถูกท าให้ตายให้ตัดหัวสุนัขห่อด้วย
ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยแช่น้ าแข็งแล้วรีบส่งไปตรวจที่  กรมปศุสัตว์   สถานเสาวภา   หรือสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารโดยด่วน 
    4. ในกรณีที่ สุนัขหนี ไปให้แจ้งให้ผู้ บั งคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
   โรคล าไส้อักเสบจากเชื้อไวรัสในสุนัข 
    สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส 
    อายุที่เกิดโรค เกิดได้ทุกอายุ ลูกสุนัขเป็นโรคนี้มักจะตาย 
    การติดต่อถึงคน โรคนี้ไม่ติดต่อถึงคน 
    การติดต่อโรค ติดต่อจากอุจจาระและอาเจียนของสัตว์ป่วย 
    อาการ สุนัขมีไขสูงซึมท้องเสียสีเหมือนน้ าดีหรือสีเทาปนเลือด 
อุจจาระสีเทาปนเหลืองหรือมีเลือดปน บางทีมีเยื่อของล าไส้ปนออกมากับอุจจาระกลิ่นเหม็นคาว สุนัขมี
อาการขาดน้ าและอาจจะตาย 
    การรักษา ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ ได้แต่รักษาตามอาการและ
ป้องกันโรคแทรกและอาการขาดน้ าของร่างกาย 
    การป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
    ข้อพึงปฏิบัติของผู้บังคับสุนัข 
    เมื่อสงสัยว่าสุนัขประจ าตัวเป็นโรคนี้ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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   โรคเม็ดเลือดน้อยในสุนัขเมืองร้อน 
    สาเหตุ เกิดจากเชื้อโรคชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเชื้อไวรัสแต่
เล็กกว่าเชื้อแบคทีเรียเรียกว่า เชื้อริคเกตเซีย 
    อายุที่เกิดโรค มักพบในสุนัขรุ่นและสุนัขโตและมักพบในสุนัขพันธุ์แท้ 
    การติดต่อถึงคน โรคนี้ไม่ติดต่อถึงคน 
    การติดโรค เห็บเป็นตัวน าเชื้อ 
    อาการ สุนัขท่ีเป็นโรคนี้จะมีเห็บมาก ขนหยาบ เบื่ออาหาร 
น้ าหนักลด อย่างรวดเร็ว ขีดความสามารถในการท างานลดต่ าลงมาก ไม่เชื่อฟังตามค าสั่ง อาการอ่ืน ๆ 
ได้แก่ มีไข้สูง โลหิตจางอย่างรุนแรง อาจมีเลือดก าเดาออกซึ่งอาจออกข้างเดียวหรือสองข้างหรืออาจไม่มี
เลือดก าเดาออกก็ได้แต่จากการตรวจเลือดพบว่า โลหิตจางอย่างรุนแรง มีอาการบวมที่ขาและถุงอัณฑะ 
    ส าหรับสุนัขที่มีเลือดก าเดาออกในรายที่รุนแรงอาจตายภายใน 3-7 วัน หรือ
อาจมีเลือดก าเดาออกอย่างเรื้อรังเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วจึงตาย สุนัขที่มีอาการป่วยอย่างเรื้อรังตาจะฝ้า 
    การรักษา โรคนี้เป็นโรคที่รักษาหายได้แต่การที่สุนัขจะหายป่วยผู้ 
บังคับสุนัขต้องปฏิบัติตามค าสั่งสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด การให้ยาสุนัขจะต้องให้ติดต่อกันเป็นเวลานาน 
ระยะแรกต้องให้ยาติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะขาดไม่ได้เลยหลังจากนั้นต้องให้ยาต่อแต่ลดจ านวน
ยาลงการให้ยาต่อนี้ต้องท าเป็นระยะเวลานานหลายเดือนซึ่งหากขาดการให้ยาจะมีผลให้สุนัขกลับเป็น
โรคอีกและเมื่อกลับมาเป็นโรคจะรักษายากเพราะเชื้อโรคจะดื้อยาจึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับสุนัขที่จะต้อง
เอาใจใส่ให้ยาสุนัขประจ าตัวให้ครบตามก าหนดที่แพทย์สั่งโดยไม่ขาดตอน 
    การป้องกัน ก. ก าจัดเห็บซึ่งเป็นตัวน าเชื้อโรค 
     ข. ให้ยากินป้องกันโรคตามค าแนะน าของสัตวแพทย์
เมื่อพ้ืนที่ปฏิบัติงานเกิดโรคนี้ระบาดหรืออยู่ในพ้ืนที่มีเห็บจ านวนมากซ่ึงน่าสงสัยว่าอาจมีโรคนี้ระบาด 
    ข้อพึงปฏิบัติของผู้บังคับสุนัข 
    ก. เมื่อสุนัขมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    ข. เมื่ออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่สงสัยจะเกิดโรคนี้ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเพ่ือหาหนทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน 
   โรคผิวหนัง 
    โรคผิวหนังมีหลายประเภทบางประเภทก็เป็นโรคติดต่อบางประเภทก็ไม่เป็น
โรคติดต่อสุดแล้วแต่สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคผิวหนัง 
    สาเหตุ ก. เกิดจากพาราไซด์ที่อาศัยอยู่ใต้ผิวหนังหรือในรูขุมขน 
     ข. เกิดจากเชื้อรา 
     ค. เกิดจากพาราไซด์ภายนอกซ่ึงอยู่บนผิวหนัง เช่น 
เห็บ หมัด ฯลฯ กัดที่ผิวหนังแล้วสุนัขเกิดอาการคันจึงเกาหรือถูกับคอก หรืออ่ืน ๆ ท าให้เกิดบาดแผลที่
ผิวหนัง ซึ่งเมื่อได้รับเชื้อโรคก็จะเกิดการอักเสบหรือเป็นแผลหนอง 
     ง. เกิดจากการแพ้สารบางชนิดจากสิ่งแวดล้อม 
     จ. เกิดจากการขาดธาตุหรือวิตามินบางชนิดเนื่องจาก
กินอาหารไม่ครบส่วน 
    อายุที่เกิดโรค เกิดได้ทั้งสุนัขเล็กและสุนัขโต 
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    การติดต่อถึงคน โรคผิวหนังที่เกิดจากพาราไซด์ใต้ผิวหนังหรือในรูขุมขน
และโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราติดต่อถึงคน 
    การติดโรค ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงหรือใช้อุปกรณ์ในการ
อาบน้ าหรือแปรงขนร่วมกัน 
    อาการ อาการของโรคผิวหนังทั่วไปที่พบคือ จะมีอาการเปลี่ยน
สีของผิวหนัง อาจมีสีแดง ขนร่วง มีผื่นแดง อักเสบ บวม มีตุ่มเกิดขึ้นที่ผิวหนังซึ่งทีแรกอาจเป็นตุ่มมีน้ า
ใส ๆ อยู่ภายใน ต่อมาตุ่มนั้นจะโตขึ้นน้ าใสภายในตุ่มกลายเป็นหนอง เมื่อตุ่มหนองแตกออกจะกลายเป็น
แผลแฉะขนจะร่วงมากข้ึน เมื่อหนองแห้งจะกลายเป็นสะเก็ดและรังแคปกคลุมอยู่เหนือบริเวณท่ีเป็นโรค
ผิวหนัง ถ้ามีการแทรกซ้อนจากเชื้อโรค การอักเสบที่ผิวหนังจะมากขึ้นและมีอาการไข้ร่วมด้วย 
    การรักษา การรักษาโรคผิวหนังจะให้ได้ผลนั้นสิ่งส าคัญที่สุดคือ
การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่เลี้ยงสุนัขและผู้บังคับสุนัขเนื่องจากการรักษาโรคผิวหนังต้องท าอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอเป็นเวลานานและจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์โดยเคร่งครัด ผู้ไม่มีความรู้
เพียงพอไม่ควรเสี่ยงท าการรักษาด้วยตนเองเพราะโรคผิวหนังเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุซึ่งวิธีการรักษาก็
ต่างกันออกไปและแม้แต่สาเหตุเดียวกันการตอบสนองต่อยาของสุนัขแต่ละตัวก็ยังต่างกัน การให้ผู้ไม่มี
ความรู้ไม่เพียงพอท าการรักษาอาจมีผลให้โรคลุกลามมากขึ้น 
    การเตรียมตัวสุนัขก่อนรักษาควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เลี้ยงสุนัขหรือผู้
บังคับสุนัขเพ่ือเป็นการช่วยให้การรักษามีความสะดวกและได้ผลดีเร็วขึ้นได้แก่ 
    ก. การขลิบขนบริเวณท่ีเป็นโรคผิวหนัง 
    ข. การท าความสะอาดผิวหนังหรืออาบน้ าเพ่ือก าจัดสิ่งสกปรกบริเวณที่เป็น
โรคผิวหนังออกให้หมด ควรใช้น้ าอุ่น ๆ และสบู่อ่อน ๆ ล้างให้ทั่วและนวดผิวหนังบริเวณนั้นด้วยเป็นการ
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณนั้นด้วย 
    ค. ก่อนจะทายาใหม่ที่ผิวหนังต้องเช็ดยาเก่าออกให้หมดเพ่ือไม่ให้คราบยา
เก่าปกคลุมผิวหนังอยู่ท าให้ยาใหม่ไม่สามารถแทรกซึมไปออกฤทธิ์ได้ 
    การวินิจฉัยยาที่จะใช้เป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ 
    การป้องกัน ก. มีการสุขาภิบาลที่ดี เช่น คอกสะอาดแห้งปราศจาก
พยาธิภายนอก 
     ข. อุปกรณ์ประจ าตัวสุนัขไม่ใช้ปะปนกัน 
     ค. เมื่อมีสุนัขเป็นโรคผิวหนัง ให้แยกออกจากสุนัขปกติ 
    ข้อพึงปฏิบัติของผู้บังคับสุนัขเมื่อจับตัวสุนัขหรือทายาสุนัขที่เป็นโรคผิวหนัง
แล้วต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 
 3.2   โรคธรรมดา   ได้แก่โรคซึ่งไม่ติดต่อโดยการแพร่เชื้อ เช่น 
  3.1 โรคระบบทางเดินอาหาร 
   โรคในระบบทางเดินอาหาร เกิดได้จากหลายสาเหตุทั่ว ๆ ไป จะแสดงอาการต่อไปนี้
อาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอาการประกอบกันได้แก่ 
   3.1.1 เบื่ออาหาร 
   3.1.2 อาเจียน 
   3.1.3 ท้องเดิน 
   3.1.4 ท้องผูก 



๗๙ 

    เมื่อพบอาการดังกล่าว ให้สังเกตโดยละเอียดเพ่ือรายงานให้สัตวแพทย์ทราบ
จะได้สะดวกในการวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น 
    อาการเบื่ออาหาร เบื่ออาหารมานานเท่าไรมีอาการร่วมด้วยหรือไม่ เช่น มี
แผลในปากซึมมีไข้ ฯลฯ 
    อาการอาเจียน ให้สังเกตว่าการอาเจียนเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารนาน
หรือไม่นานเพียงใด สิ่งที่สุนัขอาเจียนออกมามีลักษณะอย่างไร 
    อาการท้องเดิน ให้สังเกตการถ่ายอุจจาระว่าก่อนถ่ายออกมามีลักษณะเป็น
อย่างไรเช่น ถ่ายมาเป็นน้ า ถ่ายมาเป็นมูก หรือมูกปนเลือด หรือปนเลือดลักษณะเป็นเลือดสดหรือเลือด
แห้ง สีของเลือด ฯลฯ นอกจากนี้มีสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกมาด้วยหรือไม่ ถ้ามีมีอะไร เช่น พยาธิ เศษ
อาหารที่ไม่ย่อยหรืออ่ืน ๆ  
    อาการท้องผูก สังเกตว่าเบ่งรุนแรงหรือไม่ ช่องท้องขยายใหญ่หรือไม่ การ
รักษาให้เป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์วินิจฉัยและท าการรักษา 
    โรคกระเพาะอาหารบิดตัว 
สาเหตุ เกิดจากสุนัขออกก าลังกายและกระโดดหลังกินอาหารใหม่ ๆ ท าให้กระเพาะอาหารตอนปลาย
ที่ติดกับล าไส้เล็กตอนปลายบิดตัว เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารมากกระเพาะอาหารขยายใหญ่ขึ้นมาก 
ขัดขวางการไหลเวียนของกระแสโลหิต 
อาการ สุนัขที่เป็นโรคนี้ มักเป็นสุนัขขนาดใหญ่ สุนัขจะแสดงอาการกระสับกระส่าย ปวดท้อง ท้อง
พองโต ช็อค และตายภายใน 8 ชั่วโมง 
การักษา เมื่อตรวจพบต้องมีการผ่าตัดทันทีเพ่ือช่วยชีวิต แต่ส่วนมากมักจะไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้กว่าจะรู้สุนัข
ก็มีอาการหนักเกินกว่าจะช่วยเหลือได้ 
การป้องกัน   ไม่ให้สุนัขออกก าลังกายทันทีหลังจากกินอาหาร ควรพักอย่างน้อย 1 -2 ชั่วโมงแล้วจึงให้
ออกก าลังกาย 
  3.2 โรคหูอักเสบ 
   การอักเสบของหูมี 3 ชนิด 
   3.2.1 การอักเสบของหูส่วนนอก 
   3.2.2 การอักเสบของหูส่วนกลาง 
   3.2.3 การอักเสบของหูส่วนใน 
   สาเหตุ ก. อาการแพ้ 
    ข. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าหู 
    ค. มีพยาธิภายนอกเข้าสู่หู สุนัขจะร าคาญ หรือคัน สุนัขจะเกาหรือเกิ ด
บาดแผลท าให้เชื้อโรคแทรกเกิดการอักเสบเป็นหนอง นอกจากนี้หูอักเสบอาจเกิดจากเชื้อราก็ได้ 
   อาการ กระวนกระวาย เจ็บสั่นหู เอาหูถูพ้ืน มีของเหลวหรือหนองขังอยู่ในหู หรือมี
แผลในหู หูเอียงไปทางข้างที่เจ็บถ้าเป็นการอักเสบของหูชั้นในจะเสียสมดุลย์ของร่างกาย 
   การรักษา การรักษาหูจะได้ผลเพียงใดขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของผู้บังคับสุนัขเป็นส าคัญ 
หากผู้บังคับสุนัขเอาใจใส่ดีปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัดมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ก็
จะหายเร็ว การรักษาหูควรเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ 
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  3.3 ถุงเลือดที่หู 
   สาเหตุ ก. การกระทบกระแทก 
    ข. สะบัดหูแรง ๆ เนื่องจากหูอักเสบหรือมีการระคายเคืองในหู 
    ค. แผลเห็บ หมัดกัด 
   อาการ มีการบวมนิ่ม ๆ ใต้บริเวณที่ใบหูส่วนใหญ่มักเกิดกับที่หูด้านใน แต่หูด้าน
นอกอาจเกิดได้อาจเป็นบริเวณเล็ก ๆ หรือกว้างก็ได้ 
   การรักษา รักษาวิธีทางศัลยกรรม 
    รักษาอาการหูอักเสบให้หาย 
  3.4 โรคข้อตะโพกห่าง 
   เป็นโรคที่เกิดจากความเจริญที่ผิดปกติของข้อตะโพก พบได้ในสุนัขทุกพันธุ์ อาการจะ 
แสดงตั้งแต่อายุ 8-10 สัปดาห์ แต่จากการตรวจโดยการเอ็กซ-เรย์ จะเห็นเมื่ออายุ 6 เดือน 
   สาเหตุ ก. กรรมพันธุ์ 
    ข. อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดในเนื้อเยื่อของกระดูก และอาจ
เป็นตั้งแต่อยู่ในท้อง หรือเกิดมาแล้ว 
   อาการ ถ้าเป็นน้อย ๆ จะสังเกตไม่เห็นนอกจากการตรวจโดยทางเอ็กซ-เรย์  ถ้าเป็น
มากจะเดินช้ากว่าปกติ ขณะวิ่งขาหลังจะหย่อนต่ ากว่าปกติหัวเข่าของข้างที่เป็น จะบิดเข้าหาล าตัวต่อมา
อาจแสดงอาการขาลาก 
   การรักษา ไม่มีวิธีใดได้ผล 
   การป้องกัน เนื่องจากโรคนี้ติดต่อทางกรรมพันธุ์ สุนัขที่เป็นโรคข้อตะโพกห่าง ไม่ควร
ใช้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เพราะลูกท่ีเกิดมาจะมีโอกาสเป็นโรคนี้มาก 
  3.5 โรคปอดบวม 
   คือ การอักเสบของปอดอย่างเฉียบพลันหรือเรื้อรัง 
   สาเหตุ ก. ธรรมชาติและสารเคมี เช่น ความเย็น การสูดเอาสิ่งที่ระคายเคืองเข้าไป 
    ข. พยาธิจากหลอดลมบางอย่าง 
    ค. เป็นโรคแทรกเมื่อร่างกายอ่อนแอ หรือเป็นโรคอ่ืนอยู่ 
   อาการ ซึมไม่กินอาหาร มีไข้สูง อาจมีอาการไอ มีน้ ามูก หายใจเร็วแต่ตื้น หายใจขัด 
ลมหายใจอาจมีกลิ่นเหม็นและใช้กล้ามเนื้อท้องช่วยหายใจอาจถึงตาย 
    ในรายเฉียบพลัน จะตายใน 24 ชั่วโมง 
    ในรายเรื้อรัง อาจตายใน 2-10 วัน 
ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงที และมีการเอาใจใส่อย่างดี อาจหายจากโรคนี้ได้ 
   การรักษา  เมื่อสุนัขแสดงอาการดังกล่าวให้รีบน าส่งให้สัตวแพทย์ท าการรักษา
โดยเร็ว 
4. การป้องกันโรคโดยทั่วไป 
 4.1 ตรวจสุขภาพประจ าวันและปรนนิบัติบ ารุง เช่น แปรงขนสุนัขทุกวัน เพ่ือจะได้ก าจัดพยาธิ
ภายนอกและสังเกตความผิดปกติของสุนัขตั้งแต่เริ่มต้น 
 4.2 แยกสุนัขป่วยออกจากสุนัขปกติ 
 4.3 สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัข ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
 4.4 มีการกักกันสุนัขหลังจากกลับจากราชการอย่างน้อย 14-21 วัน 
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 4.5 มีสุขาภิบาลที่ดี ได้แก่ 
  4.5.1 ภาชนะท่ีใช้ในการประกอบอาหาร ภาชนะท่ีใส่น้ าและอาหารให้สุนัขต้องล้างท าความ
สะอาดทุกวัน 
  4.5.2 อุปกรณ์ประจ าตัวสุนัขไม่ใช้ปะปนกัน 
  4.5.3 ล้างคอกด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
  4.5.4 ก าจัดพยาธิภายในคอก อาจโดยวิธีใช้เตาฟู่พ่นไฟในคอกส่วนที่ทนไฟหรือใช้น้ ายากัด
พยาธิภายนอกพ่น และราดคอกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
   อนึ่ง การใช้น้ ายาก าจัดพยาธิภายนอก ควรอยู่ในค าแนะน าของสัตวแพทย์ โรคติดต่อ
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติประจ าของศูนย์การสุนัขทหาร 
5. การปฐมพยาบาล  
 การปฐมพยาบาลคือ การรักษาพยาบาลขั้นต้น จะใช้ในกรณีที่เป็นสภาวะเร่งด่วนเพื่อป้องกันหรือ
รักษาชีวิตของสัตว์ไว้ ซึ่งการปฐมพยาบาลกระท าเพ่ือ 
 - สงวนชีวิตสัตว ์
 - ป้องกันการบาดเจ็บเพ่ิมขึ้น 
 - ระงับความเจ็บปวด 
  เมื่อสุนัขได้รับอันตรายหรือได้รับความเจ็บปวดสุนัขจะมีอาการแสดงออกอย่างรุนแรง เช่น ด้ิน
รนหรือพยายามกัดผู้ที่ใกล้โดยมันจะไม่เข้าใจว่าผู้ที่เข้าไปใกล้มันนั้นจะพยายามช่วยเหลือมันการกระท า
ของสุนัขเช่นนี้ เป็นการสนองตอบตามธรรมชาติ และปกติของสุนัขเมื่ออยู่ในสภาวะเช่นนี้ ซึ่งการ
ตอบสนอง เช่นนี้ จะเป็นผลให้สุนัขได้รับอันตรายเพิ่มข้ึน และยังเป็นอันตรายแก่ผู้บังคับสุนัขและผู้ที่เข้า
ไปช่วยเหลือ 
  ดังนั้น เมื่อสุนัขประจ าตัวได้รับบาดเจ็บ ก่อนอ่ืน ผู้บังคับสุนัขจะต้องพยายามบังคับสุนัขให้ได้
ก่อนเนื่องจากผู้บังคับสุนัขจะต้องเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสุนัขประจ าตัวมากที่สุด ผู้บังคับสุนัขจะต้องเข้าหาสุนัข
ด้วยความมั่นใจ ควรปลอบสุนัขด้วยเสียงแผ่วเบา แสดงความเมตตา การกระท าเช่นนี้ จะท าให้สุนัขหาย
หวาดกลัว และระแวง สุนัขจะเริ่มเข้าใจว่ามีการช่วยเหลือ 
  เมื่อสุนัขค่อยลดอาการดิ้นรนหรือตกใจลงบ้างแล้ว นั่นหมายถึงว่าผู้บังคับสุนัขเริ่มจะควบคุม
สุนัขได้ต่อจากนั้นให้ผู้บังคับสุนัขใส่ขลุมปากสุนัขหรือในกรณีฉุกเฉิน ถ้าไม่มีขลุมปากอาจใช้สายจูงท า
เป็นขลุมปากชั่วคราว โดยจับโซ่คอให้แน่น สอดมือซ้ายใต้โซ่คอรับสายจูงจับไว้ให้แน่นแล้วพันสายจูงรอบ
คอสุนัข 
1 รอบ แล้วอ้อมลงมาทางซ้าย ต่อไปพันรอบปากสุนัข 2 รอบ เอาปลายสายรวมไว้ที่มือซ้ายจับไว้ให้
แน่น 
  ข้อควรระวังในการใช้สายจูงเป็นขลุมปากชั่วคราวคือ อย่าใช้ขลุมปากแบบนี้เมื่อสุนัขหายใจไม่ 
สะดวก หรืออาเจียน อย่าใช้นานเกินควร เมื่ออากาศร้อนจัด 
 5.1 การห้ามเลือด ในกรณีที่เกิดบาดแผลที่เท้าหรือขา และมีโลหิตไหล ควรปฏิบัติดังนี้ 
  5.1.1 ก าเหนือบริเวณปากแผลให้แน่นและนานพอสมควรแล้วรัดด้วยผ้าธรรมดาหรือ
ผ้าพันแผล 
  5.1.2 ถ้าวิธีดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผล ควรใช้การผูกเหนือบาดแผลให้แน่นด้วยเชือก เข็มขัด ผ้า
ผูกคอหรือสายจูง ฯลฯ โดยผูกเหนือบาดแผลประมาณ 3-4 นิ้ว ส าหรับในรายที่เกิดบาดแผลที่บริเวณอุ้ง
เท้า ให้ผูกในระดับเหนือหรือระดับใกล้เคียงกับข้อเท้า 
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   ข้อควรระวัง ไม่ควรผูกให้แน่นเกินไป ควรผูกให้เพียงพอที่จะระงับการไหลของโลหิต 
   ในกรณีที่บาดแผลเกิดขึ้นที่อ่ืน ซึ่งไม่สามวิธีการผูกใช้ด้วยวิธีกดด้วยผ้าปิดแผลหรือใช้ 
นิ้วมือก็ได้ แล้วรีบน าส่งสถานพยาบาลทันที ถ้าเป็นไปได้ควรป้องกันมิให้ขนหรือสิ่งสกปรกเข้าไปปะปน
ในบาดแผล ล้างแผลด้วยน้ าสะอาด ปิดแผลด้วยผ้าที่สะอาด 
 5.2 งูกัด 
  เมื่อสุนัขถูกงูมีพิษกัด ต้องพยายามให้สุนัขอยู่ในที่สงบเงียบและรีบน าส่งสถานพยาบาลให้เร็ว
ที่สุด ที่จะท าได้ อาจมีบางรายที่ถูกกัดบริเวณหน้า และคอ ให้รีบเอาโซ่คอ สายจูง ปลอดคอ หรือขลุม
ปากออก เพราะอาจเกิดอาการบวมอย่างรวดเร็วหลังจากงูกัด สุนัขอาจหายใจไม่สะดวก 
  เมื่อน าสุนัขไปสถานพยาบาล ถ้าท าได้ควรน าซากงูที่กัดไปด้วย เพื่อสัตวแพทย์จะได้พิจารณา
รักษาได้ถูกต้อง 
  ในกรณีที่รอการรักษา หรือน าส่งสถานพยาบาล การปฐมพยาบาลที่ท าคือการผูกรัดระหว่าง
บาดแผลกับหัวใจหรือใช้น้ าแข็งประคบบนบาดแผลเป็นการชั่วคราวก่อน 
 5.3 การบาดเจ็บภายใน 
  อาการทีพ่บในกรณีที่เกิดบาดเจ็บภายในได้แก่ มีอาการเลือดตกในและช็อค ท าให้เยื่อเมือก
ต่าง ๆ ซีด การหายใจตื้น แต่หายใจถี่ อุณหภูมิของร่างกายลดลงจนต่ ากว่าอุณหภูมิปกติ ริมฝีปากเย็นชืด 
การปฐมพยาบาลได้แก่ การให้สุนัขอยู่นิ่ง ๆ และให้ความอบอุ่นขณะที่น าส่งโรงพยาบาลให้ใส่เปลหาม
และเคลื่อนที่อย่างระมัดระวัง 
 5.4 กระดูกหัก 
  สาเหตุของกระดูกหัก มักเกิดจากการถูกแตะ ถูกตี หกล้ม ถูกรถชน ตกจากท่ีสูง หรืออ่ืน ๆ 
เมื่อทราบว่าสุนัขกระดูกหัก หรือคาดว่ากระดูกหัก ให้รีบช่วยสุนัขอยู่นิ่ง ๆ ในท่าที่จะไม่เกิดการบาดเจ็บ
มากขึ้นพยายามให้สุนัขสงบมากท่ีสุด และควรให้ความอบอุ่น เพ่ือป้องกันการช็อคแล้วติดต่อให้สัตว
แพทย์มารับสุนัขไปท าการรักษา ไม่ควรเคลื่อนย้ายสุนัขถ้าไม่จ าเป็นจริง ๆ  
  ก่อนท าการเคลื่อนย้ายสุนัข ควรเข้าเฝือกให้สุนัขเสียก่อนอาจใช้เฝือกแสวงเครื่อง เช่น กิ่งไม้ 
แผ่นไม้ ฯลฯ แล้วผูกมัดด้วยเชือก ผ้าพันแผล หรือสายจูงก็ได้ ต าแหน่งที่ผูกก็คือตอนบนและตอนล่าง
ของต าแหน่งที่กระดูกหัก เพ่ือป้องกันการเคลื่อนไหวของกระดูกหัก แต่ไม่ต้องเข้าเฝือกจนแน่นเกินไป 
จนเลือดเดินไม่สะดวก 
  ถ้าส่วนปลายของกระดูกหักเริ่มทิ่มแทงทะลุออกมาภายนอก ให้ปิดบริเวณนั้นด้วยวัสดุที่นุ่ม
และสะอาดก่อนที่จะท าเฝือกและถ้าในกรณีที่เข้าเฝือกไม่ได้ให้วางสุนัขบนแคร่หาม เพื่อเคลื่อนย้ายสุนัข
ส่งโรงพยาบาลต่อไป แคร่หามต้องมีขนาดใหญ่พอที่สุนัขจะนอนได้ 
  ข้อส าคัญ อย่าพยายามช่วยจัดกระดูกเข้าที่เอง เพราะจะท าให้สุนัขได้รับความทรมานและอาจ
บาดเจ็บมากขึ้น 
 5.5 สิ่งแปลกปลอมในปาก 
  เมื่อสุนัขกินสิ่งแปลกปลอมหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในปากหรือคอหอย สุนัขอาจแสดง
อาการ ไอ กลืนล าบาก ใช้เท้าตะกุยปาก และน้ าลายฟูมปาก ซึ่งอาการเช่นนี้คล้ายกับอาการของโรคพิษ
สุนัขบ้า จึงควรระวังและสังเกตให้ดี 
  การปฐมพยาบาลได้แก่ ถ้าเราแน่ใจว่าสุนัขประจ าตัวไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแน่ บังคับสุนัขให้ได้ 
และตรวจดูในปาก ถ้าสามารถมองเห็นสิ่งแปลกปลอม ให้พยายามช่วยเอาออกให้ได้ ถ้าผู้บังคับสุนัขไม่ 
สามารถเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาได้ให้รีบน าส่งโรงพยาบาล 
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 5.6 กลืนกินสิ่งเป็นพิษ 
  สิ่งเป็นพิษต่อสุนัข ได้แก่ ยาเบื่อหนู สารตะก่ัว สารปรอท สังกะสี ไซยาไนด์ ยาฆ่าแมลง ยา
ก าจัดวัชพืชและสตริกนิล ฯลฯ 
  อาการของสุนัขท่ีกินสารพิษ จะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของสารพิษท่ีกิน เช่น ปวดท้อง 
อาเจียน น้ าลายฟูมปาก กล้ามเนื้อกระตุก ชัก หายใจขัด ชีพจรอ่อน ขั้นสุดท้ายก็คือตาย 
  การปฐมพยาบาลมีหลักอยู่ว่า พยายามท าให้สุนัขอาเจียนเอาสิ่งมีพิษออกมาเสียก่อนแล้วจึง
รีบน าสุนัขส่งให้สัตวแพทย์รักษาต่อไป การท าให้สุนัขอาเจียน อาจให้สุนัขกินน้ าเกลือเข้มข้น (ใช้เกลือ
แกง 1 ช้อน โต๊ะ ต่อน้ า 1 แก้ว) หรือให้กินไข่ขาวดิบ 
  เมื่อท าให้สุนัขอาเจียนแล้ว ให้สุนัขอยู่ในที่สงบเงียบและอบอุ่นจนกว่าสัตวแพทย์จะมาท าการ
รักษา 
 5.7 พิษความร้อนและแสงแดด 
  การแพ้พิษความร้อนและแสงแดด เกิดจากสุนัขได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบาย
ออกทันมักเกิดขึ้นในระหว่างการฝึก การปฏิบัติงานหรือเดินทางในขณะที่อากาศร้อน 
  อาการของสุนัขท่ีแพ้พิษความร้อนคืออุณหภูมิของร่างกายสูงมาก อ่อนเพลีย เดินโซเซ 
อาเจียน หายใจไม่สะดวก ชัก ล้มฟุบ และตายในที่สุด 
  การปฐมพยาบาล ได้แก่ 
  - รีบน าสุนัขหลบเข้าท่ีร่มในบริเวณใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด 
  - พยายามลดอุณหภูมิของร่างกาย โดยการประคบด้วยน้ าเย็นที่บริเวณศีรษะ ตามล าตัว
ชา หรือจุ่มสุนัขลงในล าธาร ห้วย หรือบ่อน้ า(ถ้ามี) โดยให้ศีรษะอยู่เหนือน้ า เพ่ือป้องกันน้ าเข้าปอดใน
กรณีท่ีมีน้ าแข็ง ให้ประคบตามล าตัวและขาด้านในของขาหน้า และขาหลัง ตามบริเวณหัว 
  - ถ้าจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้าย ให้ใช้วิธีหามหรือใช้ยานพาหนะ 
  การป้องกันพิษความร้อน 
  - พยายามหลีกเลี่ยงการฝึกและการออกก าลังกายหนัก ๆ ในสภาวะอากาศร้อนจัด ถ้าจ า 
เป็นต้องฝึกหรือปฏิบัติงานเมื่ออากาศร้อนจัด พยายามให้มีการพักระหว่างการฝึกหรือปฏิบัติการให้บ่อย
ขึ้น 
  - เมื่อมีการเคลื่อนย้ายควรให้อยู่ในสภาพที่มีการระบายอากาศดีพอ 
  - ให้กินเกลือแกงเม็ดก่อน ระหว่างการฝึก การใช้งานและการเคลื่อนย้าย 
 5.8 ท้องพอง 
  เกิดจากการมีแก๊ส น้ า และอาหารมากเกินไปในกระเพาะอาหาร อาจเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้แต่
โดยทั่ว ๆ ไปมักเกิดภายหลังการออกก าลังกายหนัก ๆ แล้วกลับเข้าคอก และได้กินน้ าปริมาณมาก ๆ ไป
แล้ว 2 – 3 ชั่วโมง 
  อาการทั่วไปคือ สุนัขจะกระสับกระส่าย ปวดท้อง ท้องด้านซ้าย(ต่อจากกระดูกซ่ีโครง) ขยาย
ใหญ่ขึ้น  พยายามอาเจียน  อาการจะเป็นมากขึ้นจนกระทั่งท าให้กระเพาะอาหารแตกและท าให้สุนัข
ตายอย่างรวดเร็ว 
  การปฐมพยาบาล 
  -  หยุดให้อาหารและน้ าเด็ดขาด 
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  - ออกก าลังกายแต่พอควร เช่น เดินช้า ๆ จะท าให้อาการดีขึ้นเนื่องจากกระเพาะอาหาร
มีการเคลื่อนไหวหรือสามารถระบายแก๊สออกได้ 
  - ถ้าอาการรุนแรงมากรีบน าส่งโรงพยาบาลทันที 
  การป้องกัน 
  จ ากัดปริมาณน้ าดื่มของสุนัขชั่วเวลาหนึ่งภายหลังการกินอาหารและภายหลังการออกก าลัง
กายไม่ควรให้อาหารแก่สุนัขหลังและก่อนการฝึกโดยทันที 
 5.9 ไฟไหม้น้ าร้อนลวก 
  อาการของไฟไหม้และน้ าร้อนลวก จะมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับความลึกของแผลและพ้ืนที่ของ
ร่างกายที่ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก 
  การปฐมพยาบาล 
  -  ใช้ผ้าก๊อสชุบน้ าดีเกลือฝรั่งหรือโซดาไบคาร์บอเนต (2 ช้อนชา ในน้ า ½ ลิตร ทิ้งในน้ า
เย็น) ปิดปากแผล แล้วรีบน าส่งให้สัตวแพทย์รักษาต่อไป 
 5.10 ตาเจ็บ 
  อันเกิดเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมเข้าตา กัดกันตาหลุด หรือเป็นแผลฟกช้ า ขูดข่วน 
  การปฐมพยาบาล 
  - กรณีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ให้ดึงหนังตาล่างออกพร้อมกับใช้ผ้าชุบน้ ามันผลักเข้าเบ้าตา 
  - กรณตีาหลุดแล้วน าเข้าเบ้าตาไม่ได้ให้ใช้ผ้าชุบน้ ามันปิดตาไว้ 
  -  กรณีตาหลุดไม่ว่าจะน าเข้าเบ้าตาได้หรือไม่ก็ตาม ให้รีบน าส่งสัตวแพทย์ 
6. การให้ยาเม็ดและยาน้ าแก่สุนัข 
 เมื่อสุนัขประจ าตัวของผู้บังคับสุนัขเจ็บป่วยในช่วงเวลาการรักษาต้องมีการให้สุนัขกินยาตามท่ี 
สัตวแพทย์ก าหนดและผู้บังคับสุนัขจะต้องเป็นผู้ให้ยาแก่สุนัขซึ่งยาท่ีให้สุนัขกินมีทั้งยาน้ าและยาเม็ด
วิธีการให้ยาปฏิบัติดังนี้ 
 6.1 การให้ยาเม็ด 
  6.1.1 ผู้บังคับสุนัขใช้นิ้วมือซ้ายวางเหนือปากแล้วสอดนิ้วหัวแม่มือซ้ายเข้าไปข้างใต้ริมฝีปาก 
ระหว่างฟันบนและฟันล่างตรงหลังฟันเขี้ยวบนขวา ห้ามกดริมฝีปากสุนัขกับฟันของมันเพราะจะท าให้
สุนัขเจ็บและเกิดการต่อต้าน 
  6.1.2 ผู้บังคับสุนัขกดนิ้วหัวแม่มือซ้ายที่เพดานปากสุนัขซึ่งวิธีนี้จะท าให้สุนัขอ้าปาก 
  6.1.3 ผู้บังคับสุนัขป้อนยาเม็ดเข้าไปที่คอหอยสุนัขด้วยมือขวาวางยาในคอหอยตรงด้าน
หลังสุดของลิ้นเพ่ือป้องกันสุนัขคายยาออกมา 
  6.1.4 ผู้บังคับสุนัขรีบชักมือออกแล้วปิดปากสุนัขด้วยมือซ้ายทันที 
   วิธีการทั้งหมดนี้ต้องท าอย่างรวดเร็วและนิ่มนวล 
 6.2 การให้ยาน้ า 
  การให้ยาน้ าจะท าได้ดีเมื่อมีผู้ช่วยแต่ข้อส าคัญควรใส่ขลุมปากเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ช่วย 
  วิธีการให้ยาคือ ผู้บังคับสุนัขจับปากสุนัขรวมทั้งขากรรไกรบนและล่างผู้ช่วยดึงริมฝีปากของ
สุนัขออกมาห่างจากฟัน ผู้บังคับสุนัขจะต้องยกจมูกสุนัขให้สูงขึ้นข้างบน จะท าให้เกิดรูปกรวยตาม
ธรรมชาติการยกจมูกสุนัขให้สูงขึ้นนี้ ให้ยกหัวสุนัขข้ึนท ามุมเพียงเล็กน้อยกับแนวนอน ถ้ายกหัวสูงมาก
จะกลืนยายากผู้ช่วยค่อย ๆ รินยาลงไปในกรวยช้า ๆ เพ่ือให้สุนัขมีเวลาพอในการกลืนยา ถ้ากรอกยาเร็ว
สุนัขจะส าลักซึ่งจะเป็นอันตรายแก่สุนัข 
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7. ลักษณะสุขภาพที่ปกติและผิดปกติ 
 โดยทั่วไป ผู้บังคับสุนัขจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะสุขภาพที่ปกติและผิดปกติของสุนัขไว้เป็น
พ้ืนฐาน เพื่อจะได้น าความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในการสังเกตสุขภาพสุนัขประจ าตัว หากพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะ
ได้รายงานให้สัตวแพทย์ทราบเพ่ือท าการรักษาต่อไป 
 ผู้บังคับสุนัขจะต้องพยายามสังเกตความผิดปกติของสุนัขประจ าตัวยิ่งพบเร็วเพียงใดการรักษาของ 
สัตวแพทย์ก็จะได้ผลดีเพียงนั้น นอกจากนี้จะต้องพยายามสังเกตความผิดปกติของสุนัขประจ าตัวให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้เพ่ือจะได้ตอบข้อซักถามของสัตวแพทย์ได้ถูกต้อง อันจะเป็นแนวทางให้วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องแม่นย า การรักษาก็ได้ผลดีและรวดเร็ว 
 7.1 ลักษณะสุขภาพของสุนัขมี 3 ประการ 
  7.1.1 ลักษณะทั่วไปได้แก่ ลักษณะประจ าพันธุ์ ลักษณะท่าทาง การนั่ง การยืน การเดิน 
ตลอดจนความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม 
  7.1.2 ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะรูปร่างของอวัยวะต่าง ๆ  
  7.1.3 ลักษณะการท างานของร่างกาย ได้แก่ การหายใจ อุณหภูมิของร่างกาย การเต้นของ
ชีพจรการกินอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระ 
   7.1.3.1 ลักษณะทั่วไป 
    ก. ลักษณะมาตรฐานประจ าพันธุ์ 
     ลักษณะที่ปกติได้แก่ รูปร่างสุนัขมีรูปร่างลักษณะตามมาตรฐานประจ า
พันธุ์ เช่น มีขนาดรูปร่าง ความสูง น้ าหนัก สีขน ฯลฯ ตามาตรฐานประจ าพันธุ์ 
     นอกจากนีจ้ะต้องมีคุณสมบัติตามอุดมคติในการใช้งานทางทหาร ตามแต่ 
ประเภทของการใช้งาน เช่น สุนัขยาม ควรมีรูปร่างใหญ่โตน่าเกรงขาม ฯลฯ 
     ลักษณะที่ผิดปกติได้แก่ สุนัขที่มีลักษณะผิดไปจากมาตรฐานประจ าพันธุ์ 
เช่น สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด มีหางงอ หูตก ฯลฯ 
    ข. ลักษณะท่าทาง การนั่ง นอน ยืน 
     ลักษณะปกติ โดยปกติสุนัขจะไม่ชอบนอน นอกจากเวลานอนของมัน 
มักจะแสดงความดีใจเมื่อเจ้าของเข้าไปหา เวลายืนจะยืนขาตรง วางขาทั้ง 4  ขา  ยืนได้อย่างมั่นคง  
เป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมขาหลังอาจจะล้ าหน้ามาข้างหนึ่งเวลานั่งจะนั่งได้อย่างปกติ 
     ลักษณะผิดปกติ สุนัขจะมีอาการซึมเซา ชอบนอน แม้เจ้าของเข้ามาหาก็
ไม่ยอมลุกขึ้นการยืนอาจยืนไม่ตรง ขาถ่าง อันเนื่องมาจากความเจ็บปวด หรือยืนขาสั่น ไม่มีแรงหรือยืน
หลังโก่ง การนั่งจะนั่งนาน ๆ นั่งในท่าไม่ปกติ 
    ค. การเดิน 
     ลักษณะปกติ เวลาเดินขาทั้ง 4 จะรับน้ าหนักสมดุลย์กัน เท้าทั้ง 4 แตะ
พ้ืนท่าทางเดินคล่องแคล่ว 
     ลักษณะผิดปกติ เดินกระโผลกกระเผลก หรือไม่มีแรง 
    ง. การสนใจต่อสิ่งแวดล้อม 
     ลักษณะปกติ สุนัขจะมีท่าทางแจ่มใสและมีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น มีการชันหู กระดิกหาง แสดงอาการระแวดระวัง เมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดเข้าใกล้ 
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     ลักษณะผิดปกติ สุนัขจะแสดงอาการซึมไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือในบาง
กรณีสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะดุร้ายผิดปกติจ าเจ้าของไม่ได้ 
   7.1.3.2 ลักษณะทางกาย 
    ลักษณะปกติ สุนัขที่มีสุขภาพสมบูรณ์นัยน์ตาแจ่มใส ปราศจากขี้ตาเกรอะ
กรัง เยื่อรอบดวงตาเป็นสีชมพู เนื้อเยื่อในดวงตาเป็นรูปลิ่มบริเวณหัวตา(หรือที่เรียกว่า หนังตาที่สาม) 
จะปิดลูกตาเพียงเล็กน้อย ลักษณะลูกตาไม่ถลนหรือจมลึกไปกว่าปกติ ไม่มีบาดแผลที่กระจกตา ตาไม่
บอด 
    ลักษณะผิดปกติ ตาแฉะ กระจกตาขุ่น มีน้ าตาไหล กระพริบตาบ่อย ขี้ตา
เกรอะกรังเยื่อรอบตามีสีแดงจัด หรือซีดหรือเหลืองลูกตาถลน หรือจมลึกเข้าไปกว่าปกติ หนังตาบวม 
เมื่อเอามือโบกผ่านตาไป – มาเบา ๆ ถ้าไม่กระพริบแสดงว่าตามองไม่เห็นอาจตาบอด 
    ก. จมูก 
     ลักษณะปกติ ปลายจมูกที่เป็นสีด าจะเป็นมันใส มีความชุ่มชื้น รูจมูก 2 
ข้างมีขนาดเท่ากัน รูจมูก ไม่มีน้ ามกูเกรอะกรัง 
     ลักษณะผิดปกติ ปลายจมูกแห้งมีน้ ามูกหรือเลือดหรือหนองออกจากรู
จมูกจามและหายใจดัง 
    ข. ห ู
     ลักษณะปกติ หูทั้งสองข้างเท่ากัน ใบหูสะอาดมีขี้หูสีน้ าตาลเล็กน้อย
ลักษณะหูเป็นไปตามมาตรฐานประจ าพันธุ์ 
     ลักษณะผิดปกติ ใบหูบวม หรือมีบาดแผล ขนร่วง มีขี้หูมาก กลิ่นเหม็น 
บางทีมีหนองในรูหูสุนัขจะสะบัดหู เกาหรือตะกุยหู แสดงอาการเจ็บเมื่อจับหู 
    ค. ปากและคอหอย 
     ลักษณะปกติ ปกติสุนัขไม่มีกลิ่นปาก ปากปิดสนิทดี เหงือกสีชมพู ฟัน
แน่นขาวเป็นเงา ลิ้นมีสีชมพู 
     ลักษณะผิดปกติ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ปากเหม็น ปากยื่น หรือเบี้ยว 
เหงือกซีดหรือแดงจัดหรือมีแผล น้ าลายเหนียวและไหลมากกว่าปกติ ฟันมีคราบหินปูนเกาะมาก ลิ้นซีด
หรือมีแผลตามของลิ้น 
    ง. ผิวหนังและขน 
     ลักษณะปกติ ขนเลียบเป็นมัน ขนไม่ร่วง ผิวหนังเรียบอ่อนนุ่มและหยุ่นตัวง่าย 
     ลักษณะผิดปกติ ขนร่วงหยาบกร้านผิวหนังแห้ง มีสะเก็ดหรือรังแคมีแผล
หรือตุ่มหนองตามผิวหนัง 
    จ. อกและท้อง 
     ลักษณะปกติ ข้างซ้ายและข้างขวาสมดุลย์กัน การเคลื่อนไหวของอกขณะ
หายใจสม่ าเสมอ กล้าเนื้อขาไม่บวมหรือยุบเข้าไปหรือเล็กเกินไป 
     ลักษณะผิดปกติ ขาข้างซ้ายและขวาไม่สมดุลย์กัน ขณะที่ หายใจ
กล้ามเนื้อที่บริเวณอกบวมหรือยุบเข้าไปท้องใหญ่กว่าปกติหรือเล็กกว่าปกติ 
    ฉ. ขาและเท้า 
     ลักษณะปกติ ขาตรงอุ้งเท้ามีสีด าเรียบอ่อนนุ่ม เวลาเดินเท้าทั้งสี่รับ
น้ าหนักเสมอกันเดินอย่างมั่นคงไม่กระเผลก 
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     ลักษณะผิดปกติ ขากระเผลกอุ้งเท้าแห้ง แตก เล็บยาว 
    ช. อวัยวะเพศ 
     ลักษณะปกติ ตัวผู้องคชาตต้องอยู่ในถุงหุ้ม มีสิ่งขับถ่ายสีเหลืองและเขียว
ปนออกมาเล็กน้อย ตัวเมียไม่มีสิ่งขับถ่ายออกมาทางช่องคลอดรอบอวัยวะเพศไม่มีแผล 
     ลักษณะผิดปกติ ที่อวัยวะเพศทั้งสองเพศมีหนองหรือเลือดปนหนองหรือ
ก้อนเนื้องอก นอกจากนี้ตัวผู้ การมีลูกอัณฑะไม่ครบถือว่าเป็นความผิดปกติ 
    ซ. ทวารหนัก 
     ลักษณะปกติ ทวารหนักและรอบถุงทวารหนักไม่มีบาดแผลหรือรอยช้ าบวม 
     ลักษณะผิดปกติ รอบทวารหนักช้ าบวมหรือมีบาดแผลมีตุ่มหนอง สุนัขจะ
แสดงอาการโดยการนั่งถูไปกับพื้น 
   7.1.3.3 ลักษณะการท างานของร่างกาย 
    ก. การหายใจ ปกติสุนัขหายใจ 10-30 ครั้ง/นาที แต่ถ้าหากสุนัขตื่นเต้น
เหนื่อยและอากาศร้อนก็จะหายใจเร็วกว่านี้ 
    ข. อุณหภูมิของร่างกาย 
     อุณหภูมิปกติของสุนัขจะอยู่ระหว่าง 101.5-102.5 องศาฟาเรนด์ไฮด์ 
แต่ถ้าอากาศร้อนหรือหลังการฝึกใหม่ ๆ ถ้าวัดอุณหภูมิสุนัขก็จะมากกว่านี้ ควรพักสักระยะเพ่ือให้สุนัข
หายเหนื่อยอุณหภูมิก็จะลดลงตามปกติ 
    ค. ชีพจร 
     ปกติชีพจรสุนัขจะเต้นเร็วประมาณ 70-120 ครั้ง/นาที ถ้าสุนัขเหนื่อย
หรือตื่นเต้นก็จะเร็วกว่านี้ 
    ง. การกินอาหาร 
     ปกติสุนัขจะกินอาหารหมดภายใน 15 นาที โดยไม่อาเจียนหรือเบื่ออาหาร 
    จ. การขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ 
     ปกติสุนัขจะถ่ายปัสสาวะวันละ 3-4 ครั้ง สีเหลืองใสจนถึงเหลืองข้นซึ่ง
ความเข้มข้นของน้ าปัสสาวะขึ้นอยู่กับอาหารด้วย ส าหรับการถ่ายอุจจาระปกติจะถ่ายวันละ 1-2 ครั้ง 
อุจจาระจะมีจ านวนพอเหมาะลักษณะไม่แข็งหรือเหลวเกินไปและไม่ควรมีเลือดหรือพยาธิในอุจจาระ 
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การฝึกย่ัวยุ 
 

๑. ความมุ่งหมาย 
 ก. ฝึกสุนัขให้เกิดความดุและไม่ไว้ใจบุคคลอื่นทุกคน   เว้น   ผบส.  ในการควบคุมของ  ผบส.
เป็นมูลฐานในการฝึกการต่อสู้    
 ข. ฝึก   ผบส.ให้รู้จักวิธีเปลี่ยนโซ่คอ, การฝึกยั่วยุให้สุนัขดุ  ตลอดจนค าบอก,    ค าสั่งการ
ประสานงานและการควบคุมที่ใช้ในการฝึก 
๒. การด าเนินการฝึก 
 ก. การเปลี่ยนโซ่คอ มุ่งหมายเพ่ือให้สุนัขมีความสะดวกในการต่อสู้ (ถ้าใช้โซ่คอโซ่คอจะรัดคอ
สุนัข) และเพ่ือให้สุนัขรู้ตัวว่าจะเข้าต่อสู้โดยด าเนินการดังนี้ 
  (๑) ครูฝึกจัดแถวชุดสุนัขในรูปขบวนแถวหน้ากระดาน ระยะเคียงระหว่างชุด  ๑๕  ฟุต  
ชี้แจงความมุ่งหมาย การรักษาความปลอดภัย และสาธิตวิธีการเปลี่ยนโซ่คอ 
  (๒) การรักษาความปลอดภัย 
   (ก) รักษาระยะปลอดภัยส าหรับชุดสุนัข (อย่างน้อย  ๑๕  ฟุต) 
   (ข) ผบส.จูงสุนัขโดยใช้ห่วงสายจูงพันข้อมือขวา 
  (๓) เตรียมเปลี่ยนโซ่คอ 
   (ก) ค าบอก “เตรียมเปลี่ยนโซ่คอ” 
   (ข) เมื่อมีค าบอกเตรียมเปลี่ยนโซ่คอ ผบส.น าปลอกคอหนังออกจากเข็มขัดถือด้วยมือ
ขวายกชูขึ้นเหนือศีรษะ มือซ้ายจับสายจูงใกล้ขอเกี่ยวโซ่คอ (สายจูงสั้น) 
  (๔) เปลี่ยนโซ่คอ 
   (ก) ค าบอก “เปลี่ยนโซ่คอ” 
   (ข) เมื่อมีค าบอก “เปลี่ยนโซ่คอ” ผบส.จัดการเปลี่ยนโซ่คอสุนัขแล้วสวมปลอกคอหนัง
แทนตามล าดับวิธีการเปลี่ยนโซ่คอ เตรียมรับการฝึกยั่วยุ การเปลี่ยนโซ่คอทุกครั้งให้สุนัขอยู่ในท่า         
“ ชิด - นั่ง ” และ ผบส.สั่ง “ คอย ” 
  (๕) ล าดับวิธีการเปลี่ยนโซ่คอจากโซ่คอมาเป็นปลอกคอหนัง 
   (ก) ผบส.ก้าวเท้าซ้ายข้ามสุนัขและยืนค่อมสุนัขโดยให้หัวแม่เท้าชิดด้านในมากที่สุด   
เพ่ือว่า ผบส. ก้มตัวเข่าท้ังสองข้างจะวางกระชับลงบนไหล่สุนัขเป็นการบังคับสุนัขไปด้วย 
  (ข) สวมปลอกคอหนังลงหลังโซ่คอเล็กน้อย เพื่อสะดวกในการถอดโซ่คอ 
   (ค) รัดปลอกคอหนังให้แน่น ทดสอบดูเพียงให้มีช่องว่างพอที่จะสอดนิ้วมือได้สองนิ้ว  
จับปลอกคอหนังให้แน่นด้วยมือซ้าย 
   (ง) มือขวาถอดขอเกี่ยวสายจูงออกจากห่วงโซ่คอมาเกี่ยวที่ห่วงปลอกคอหนัง 
   (จ) มือขวาถอดโซ่คอออกแขวนเข็มขัด 
   (ฉ) ปล่อยมือซ้ายกลับเข้าท่ีเดิม 
  (๖) ล าดับวิธีการเปลี่ยนปลอกคอหนังมาเป็นโซ่คอ 
   (ก) คร่อมสุนัขเช่นการเปลี่ยนครั้งแรก 
   (ข) มือขวาสวมโซ่คอเข้าหัวสุนัข 
   (ค) มือซ้ายจับปลอกคอหนังให้แน่น 
   (ง) มือขวาถอดขอเกี่ยวออกจากห่วงปลอกคอหนังมาเกี่ยวที่ห่วงโซ่คอ 
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   (จ) ถอดปลอกคอหนังออกแขวนที่เดิม 
   (ฉ) กลับเข้าท่ีเดิม 
 ข. การฝึกยั่วยุ 
  (๑) แบบการฝึก 
   (ก) การฝึกเป็นรายชุด 
   (ข)  การฝึกในแถวหน้ากระดาน 
   (ค) การฝึกในแถวรูปวงกลม 
   (ง) การฝึกในแถวตอน 
   (จ) การฝึกประกอบหลัก 
   (ฉ) การฝึกในคอก 
   (ช) การฝึกโดยใช้ขลุมปาก 
  (๒) การด าเนินการฝึกเป็นรายชุด 
   (ก) การฝึกขั้นนี้กระท าโดยแยกสุนัขแต่ละชุดไปท าการฝึกมุ่งหมายเพ่ือแยกประเภท
ความดุของสุนัข  เป็นความดุสูง  ความดุปานกลาง  และความดุต่ า 
   (ข) ล าดับขั้นการฝึก 
    ๑) ผู้ยั่วยุซ่อนตัวอยู่เหนือลม 
    ๒) ผบส.เปลี่ยนโซ่คอสุนัข 
    ๓) ชุดสุนัขเคลื่อนที่เข้าหาผู้ยั่วยุ ผู้ยั่วยุหาทางให้สุนัขสนใจ เช่น ผิวปาก ท าเสียง
หรือเคลื่อนไหว 
    ๔) ผบส.มุ่งความสนใจไปที่สุนัข อาจเสริมสุนัขด้วยการให้เสียงเร้าใจ ท าลักษณะ
ชวนสงสัยแก่สุนัข 
    ๕) ถ้าสุนัขพบที่อยู่อยู่ของผู้ยั่วยุ ผบส.เสริมสุนัขด้วยเสียงที่เร้าใจให้สุนัขกล้าขึ้น 
    ๖) ถ้าสุนัขไม่พบที่อยู่ของผู้ยั่วยุหรือพบแต่ไม่แสดงการสนใจ ผู้ยั่วยุเปิดเผยตัวเมื่อ
ชุดสุนัขอยู่ห่างประมาณ  ๑๐  ฟุต 
    ๗) ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่หนีไปด้วยท่าทางชวนสงสัย และอาจท าเสียงขู่แบบสุนัขถ้า
จ าเป็น 
ข้อควรระวัง ผู้ยั่วยุจะต้องเดินออกไปจากสุนัข 
    ๘) ผบส.น าสุนัขตามผู้ยั่วยุไปในระยะที่ปลอดภัยและยุ  เสริม  เร้าใจสุนัขไปด้วย 
   (ค) เมื่อฝึกตามล าดับขั้น ตาม ๒. ข.(๒) (ข) แล้วอาจแบ่งประเภทสุนัขได้คือ 
    ๑) ประเภทความดุสูง สุนัขแสดงอาการดุและตื่นตัวที่จะเข้าต่อสู้ 
    ๒) ประเภทความดุปานกลาง สุนัขจะขู่ค ารามหรือเห่า พยายามกัดผู้ยั่วยุ และ
แสดงความสนใจมุ่งไปยังผู้ยั่วยุตลอดเวลา 
    ๓) ประเภทความดุต่ า สุนัขจะไม่สนใจต่อผู้ยั่วยุเลย ไม่แสดงความดุ ขู่ค ารามหรือ
เห่าเลย 
  (๓) การด าเนินการฝึกในแถวหน้ากระดาน 
   (ก)   สุนัขที่จ าเป็นต้องน ามาฝึกในขั้นนี้เป็นสุนัขประเภทที่มีความดุปานกลาง และความดุ
ต่ า 
   (ข) จัดแถวชุดสุนัขแถวหน้ากระดานระยะเคียงอย่างน้อย  ๑๕  ฟุต 
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   (ค) เปลี่ยนโซ่คอสุนัข ผบส.เตรียมรับการฝึก ยืนให้มั่นคง 
   (ง) ผู้ยั่วยุที่มีการป้องกันแล้วออกยั่วยุสุนัขระยะห่างประมาณ  ๑๕  ฟุต ตลอดแถว ผบส.
สั่งสุนัข “ระวัง” ด้วยน้ าเสียงเบาชวนสงสัย ค าสั่งนี้ใช้เมื่อสุนัขละความสนใจจากผู้ยั่วยุตามความจ าเป็น 
   (จ) เมื่อสุนัขตื่นตัวแสดงอาการดุ เห่า ต่อผู้ยั่วยุแล้ว ผู้ยั่งยุเริ่มต้นยั่วยุสุนัขเป็นรายตัว 
หมุนเวียนไปจนครบทุกตัว 
   (ฉ) ระยะสุดท้ายของการฝึกอาจมีการให้สุนัขไล่ติดตาม กัดผู้ยั่วยุได้บ้าง โดย ผบส.สั่ง
สุนัข “เอา” และเม่ือผู้ยั่วยุส่งสัญญาณหยุด ผบส.สั่ง “พอ” 
   (ช)  หาก ผบส.สั่งพอแล้วสุนัขไม่ปล่อย ผบส.ใช้วิธีการแยกสุนัขตามที่กล่าวแล้วในคู่มือ 
ผบส.๑๐๓ หลักการฝึกสุนัขที่เรียนมาแล้ว 
  (๔) การด าเนินการฝึกในแถวรูปวงกลม 
   (ก) จัดแถวชุดสุนัขเป็นรูปวงกลมระยะเคียง  ๒๐ - ๓๐  ฟุต 
   (ข) ผู้ยั่วยุอยู่กลางวงกลม ครูฝึกสั่ง "เริ่มปฏิบัติ" ชุดสุนัขเคลื่อที่เข้าหาผู้ยั่วยุระยะห่าง   
พอควร ผบส.สั่ง "เอา" และ "พอ" ตามสัญญาณจากผู้ยั่วยุ 
   (ค) ผู้ยั่วยุ ยั่วยุสุนัขเป็นรายตัวหมนุเวียนไปจนครบทุกตัว 
   (ง) เมื่อชุดสุนัขอยู่ในระยะห่าง  ๕ - ๖  ฟุต จากผู้ยั่วยุ ครูฝึกสั่ง "กลับที่เดิม" 
   (จ) การฝึกด าเนินไปตามต้องการ และหากจะให้มีการไล่ติดตามและกัดผู้ยั่วยุแล้วให้
แยกการฝึกทีละชุด 
  (๕) การด าเนินการฝึกในแถวตอน คงด าเนินการฝึกเช่นเดียวกับการฝึกในแถวหน้ากระดาน 
โดยจัดระยะต่อระหว่างชุดอย่างน้อย  ๑๕  ฟุต การให้ไล่ติดตามและกัดคงด าเนินการเช่นเดียวกัน 
  (๖) การด าเนินการฝึกประกอบหลัก 
   (ก) ผูกสุนัขไว้กับเสาหรือหลักในพื้นที่โล่ง โดยใช้โซ่ล่ามและปลอกคอหนัง ผบส.อยู่กับ 
สุนัขคอยให้ก าลังใจและเร้าใจสุนัข 
   (ข) ผู้ยั่วยุมีวัสดุ เช่น เศษผ้า เข้ามายั่วยุสุนัข ท าลักษณะท่าทางกลัวสุนัขและวิ่งหนีไป
และกลับเข้ามาใหม่ ท าในลักษณะนี้จนสุนัขเกิดความสนใจที่จะกัดหรือไล่ติดตาม 
   (ค) บางครั้ง ผบส.อาจต้องวิ่งไล่ผู้ยั่วยุเองในกรณีท่ีสุนัขมีความเชื่องช้า 
  (๗) การด าเนินการฝึกในคอก 
   (ก) การฝึกแบบนี้กระท าในเฉพาะโรงเรือน เมื่อมีสุนัขที่มีความเชื่อช้าและมีความดุต่ า
ซึ่งการฝึกด้วยวิธีอ่ืนไม่ได้ผล 
   (ข) การหวงที่อยู่อาศัยอาจท าให้สุนัขประเภทนี้ดุขึ้นได้ 
   (ค)  ด าเนินการฝึกเช่นเดียวกับการฝึกประกอบหลัก 
  (๘) การด าเนินการฝึกโดยใช้ขลุมปาก 
   (ก) เป็นการทดสอบว่าสุนัขจะกัดคนหรือสัตว์ที่เป็นภัยหรือไม่ 
   (ข) อาจด าเนินการฝึกประกอบกับการฝึกเช่นที่กล่าวมาแล้วทุกรูปแบบ โดยใช้ขลุมปาก 
สวมสุนัขก่อนเริ่มการฝึกยั่วยุ 
   (ค) ให้ด าเนินการฝึกโดยสวมขลุมปากทีละตัว เพื่อป้องกันสุนัขร้อนเพราะระบายอากาศ
ไม่สะดวก, เหนื่อยจัด 
   (ง) ระมัดระวังการสวมขลุมปากให้แน่นพอดีคือพอให้สุนัขหายใจสะดวกและไม่หลุด
ออก ซึ่งจะตรวจสอบได้โดยจับขลุมปากทางด้านจมูกสุนัขยกขึ้นจนขาสุนัขพ้นพ้ืน ถ้าไม่หลุดถือว่าใช้ได้ 



๙๒ 

 
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ก. ครูฝึกสาธิตให้ดูก่อนแล้ว ผบส .ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม โดยครูคอยก ากับดูแล , ให้
ค าแนะน าช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละข้ันครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.และ 
แนะน าวิธีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ข. ระมัดระวังระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 
 ค. ผู้ยั่วยุจะต้องมีสิ่งป้องกันตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอ 
 ง. ผู้ยั่วยุและ ผบส.จะต้องประสานการปฏิบัติกันอย่างดีที่สุด นัดหมายสัญญาณในการปฏิบัติการ
ฝึกไว้ล่วงหน้า 
 จ. ในการฝึกยั่วยุนั้นจะต้องให้สุนัขเป็นฝ่ายชนะเสมอเพ่ือเป็นสิ่งเร้าใจให้สุนัขเกิดความฮึกเหิม
และกระตือรือร้นที่จะรับการฝึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
 ฉ. ในการฝึกข้ันแรกครูฝึกจะต้องท าหน้าที่ผู้ยั่วยุ ผบส.สังเกตวิธีและเทคนิคการยั่วยุ  ต่อไป ผบส.  
แต่ละคนท าหน้าที่ยั่วยุสุนัขของ ผบส.คนอ่ืน ห้ามมิให้ ผบส.ท าหน้าที่ยั่วยุสุนัขของตนเอง 
 ช. ผบส.จะต้องคอยเสริม เร้าใจ และชมตลอดเวลาเมื่อสุนัขแสดงอาการดุและกัดโดย ใช้น้ าเสียง 
เป็นไปในลักษณะชวนสงสัย, เร้าใจ หรือใช้น้ าเสียงในการแก้ไข, เด็ดขาด ตามควรแก่กรณี 
 ซ. ให้มีการยิงปืนด้วยกระสุนซ้อมรบและ/หรือใช้เสียงระเบิดประกอบการฝึกตลอดเวลา        
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งเบื้องต้น 
 ด. การฝึกในข้ันนี้ยังเป็นการฝึกสุนัขในสายจูง 
 ต. ในการฝึกขั้นแรกสุนัขอาจไม่กัดตรงต่อผู้ยั่วยุ ให้ผู้ยั่วยุใช้ผ้ายั่วยุ (กระสอบหรือสิ่งที่สุนัขชอบ
กัด) มายั่วยุให้สุนัขกัดก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

การฝึกต่อสู้ 
 
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก 
 ก. ฝึกสุนัขให้เข้าต่อสู้ (กัด) และปล่อยเมื่อได้รับค าสั่ง ทั้งอยู่ในสายจูงและนอกสายจูง 
 ข. ฝึก ผบส.ในการสั่งการแก่สุนัขให้เข้าต่อสู้และปล่อยตามค าสั่ง 
๒. การด าเนินการฝึก 
 ก. การฝึกต่อสู้ในสายจูง การฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกต่อเนื่องกับการฝึกยั่วยุ 
  (๑) การฝึกต่อสู้ต่อจากการยั่วยุในแถวหน้ากระดาน 
   (ก) เมื่อสุนัขแสดงอาการดุและจะเข้ากัดให้ปล่อยสุนัขกัดทันที โดยขั้นต้นผู้ยั่วยุอาจใช้
ผ้า ยั่วยุ (ท าด้วยผ้ากระสอบหรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม ) ให้สุนัขกัด ต่อไปก็ให้กัดแขนที่ป้องกันไว้แล้ว และ
ใช้ชุดยั่วยุในขั้นต่อไป 
   (ข) ให้ผู้ยั่วยุเข้ายั่วยุให้สุนัขเข้ากัดทีละตัว โดยอาจให้ผู้ยั่วยุเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เข้าหาสุนัข
หรือชุดสุนัขเคลื่อนที่เข้าหาผู้ยั่วยุ ผบส.สั่ง “ระวัง” “เอา” “กัดไว้” และ “พอ” ตามสัญญาณจากผู้ยั่วยุ 
   (ค) ขณะสุนัขกัดผู้ยั่วยุขยับผ้ายั่วยุหรือแขนไปมาทางระดับเพ่ือเป็นการยั่วยุให้สุนัขกัด
แรงขึ้น แต่อย่าบิดหรือกระชากแรงเกินไปจนเป็นอันตรายแก่เขี้ยวและฟันของสุนัข อย่ายกสิ่งที่สุนัขกัด
สูงหรือต่ าเกินไป อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยั่วยุ 
  (๒) การฝึกต่อสู้ต่อจากการยั่วยุในแถวตอน คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการต่อสู้ต่อจาการฝึกยั่วยุ
ในแถวหน้ากระดาน เพียงแต่เปลี่ยนรูปแถว 
  (๓) การฝึกต่อสู้จากการฝึกยั่วยุในรูปแถววงกลม 
   (ก) เป็นการฝึกต่อสู้ที่มีผลดีที่สุด เพราะชุดสุนัขมีผู้ยั่วยุเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงหน้า 
   (ข) การฝึกเริ่มต้นจากผู้ยั่วยุใช้ผ้ายั่วยุ เคลื่อนที่เข้าหาสุนัขที่อยู่รอบวงทีละตัว และเมื่อ
ใช้ปลอกแขนหรือชุดยั่วยุก็อาจให้ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัขหรือชุดสุนัขเคลื่อนที่เข้าหาผู้ยั่วยุก็ได้ 
   (ค) การให้สุนัขกัดและยั่วยุสุนัขคงเช่นเดียวกับการต่อสู้จากการยั่วยุในแถวหน้า
กระดาน 
  (๔) การฝึกต่อสู้จากการฝึกยั่วยุประกอบหลัก 
   (ก) เป็นการฝึกที่ได้ประโยชน์ ผบส.จะสามารถเร้าใจและชมสุนัขได้เต็มที่ ทั้งเมื่อจ าเป็น
ก็อาจท าท่าไล่หรือต่อสู้กับผู้ยั่วยุ เพ่ือเร้าใจสุนัขได้มากกว่าวิธีอ่ืน 
   (ข) ผู้ยั่วยุอาจใช้ทั้งผ้ายั่วยุ, ปลอกแขนหรือชุดยั่วยุในการฝึก โดยผู้ยั่วยุเคลื่อนทีเข้ามา
หาสุนัข และยั่วยุสุนัข 
  (๕) การฝึกให้สุนัขปล่อยจากการต่อสู้ 
   (ก) ในช่วงสุดท้ายของการฝึกข้ันนี้เป็นการฝึกให้สุนัขหยุดการต่อสู้ 
   (ข) สุนัขจะได้รับการฝึกถึงขั้นเมื่อสั่ง “พอ” สุนัขจะต้องหยุดการต่อสู้ และปฏิบัติตาม  
ค าสั่งต่อไปของ ผบส.เช่น “ชิด” ฯลฯ 
   (ค) กรณีท่ีสุนัขไม่ยอมปล่อยจากการกัด ผบส.ใช้วิธีแยกสุนัขตามที่กล่าวไว้ในคู่มือ ผบส.
๑๐๓ หลักการฝึกสุนัข (ระเบียบการรักษาความปลอดภัย) 
 ข. การฝึกต่อสู้นอกสายจูง เมื่อได้ฝึกการต่อสู้จากรูปแถวต่าง ๆ ในสายจูงจนมั่นใจแล้วให้เริ่มการ
ฝึกต่อสู้นอกสายจูง 
 



๙๔ 

  (๑) การต่อสู้จากการยั่วยุในแถวหน้ากระดาน 
   (ก) ให้ผู้ยั่วยุที่มีเครื่องป้องกันแล้วอยู่ห่างจากแถวประมาณ  ๓๐  เมตร (ควรใช้ชุดยั่วยุ) 
และเริ่มยั่วยุสุนัข 
   (ข) ปล่อยสุนัขออกจากสายจูงเข้ากัดผู้ยั่วยุ ในครั้งแรก ผบส .อาจตามสุนัขไปครึ่งทาง
แล้วปล่อยให้สุนัขวิ่งเข้าหาผู้ยั่วยุ (เพ่ือมั่นใจว่าสุนัขมีความกล้าที่จะเข้ากัดแน่ โดยไม่หนีมาข้างหลังแล้ว
กัดกับสุนัขตัวอื่น) ผบส.  เร้าใจและชมสุนัข 
   (ค) อ่ืน ๆ คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกในสายจูง 
  (๒) การต่อสู้จากการยั่วยุในแถวตอน คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการต่อสู้จากการยั่วยุในแถวหน้า
กระดานอาจให้ผู้ยั่วยุซ่อนตัวให้สุนัขเห็นเมื่อเข้าใกล้ วิธีนี้ป้องกันการที่สุนัขจะหวนกลับมากัดกันเองได้
ดีกว่าแถวหน้ากระดาน 
  (๓) การต่อสู้จากการค้นหา 
   (ก) จัดข้าศึกสมมุติซ่อนตัวอยู่ก่อน เมื่อชุดสุนัขเคลื่อนที่ถึงระยะทางประมาณ  ๓๐  
เมตร จากท่ีซ่อนให้ข้าศึกสมมุติแสดงตัวแล้วยั่วยุสุนัข 
   (ข) ต่อไปคงปฏิบัติเช่นเดียวกับการต่อสู้จากการยั่วยุในแถวหน้ากระดาน 
   (ค) ถ้าจ าเป็นการฝึกให้เริ่มจากในสายจูงโดยใช้ผ้ายั่วยุ , ปลอกแขนป้องกันกัดก่อนแล้ว
จึงฝึกนอกสายจูงจนถึงข้ันใช้ชุดยั่วยุ 
  (๔) การฝึกให้สุนัขปล่อยจากการต่อสู้ คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกในสายจูง 
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ก. ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส .ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม โดยครูคอยก ากับดูแล , 
ให้ค าแนะน า,ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส .
และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ข. การฝึกในขั้นนี้เป็นการฝึกต่อเนื่องจากการฝึกยั่วยุ ฉะนั้นโอกาสใดที่สุนัขแสดงอาการดุพร้อมที่
จะต่อสู้ให้ฝึกก้าวหน้าไปถึงขั้นการต่อสู้ทันที 
 ค. สิ่งที่ใช้ยั่วยุและให้สุนัขกัดควรเริ่มต้นจากผ้ายั่วยุ ( ผ้ากระสอบหรือวัสดุนิ่มชวนให้สุนัขกัด ) 
แขนที่ป้องกันด้วยผ้า, ปลอกแขนจนถึงใช้ชุดยั่วยุในที่สุด 
 ง. ระมัดระวังในเรื่องการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบโซ่คอ , ปลอกคอหนัง, 
ขลุมปากและสายจูงว่าอยู่ในสภาพดีและสวมใส่อย่างถูกต้อง 
 จ. การทดสอบสุนัขว่าจะกัดผู้ยั่วยุที่มิได้มีการป้องกันหรือไม่ ให้ใช้ขลุมปากกับสุนัข ตรวจสอบ 
ให้มั่นใจว่าสวมแน่นพอดี 
 ฉ. ผู้ยั่วยุกับ ผบส.จะต้องประสานการปฏิบัติกันอย่างดีที่สุด นัดหมายสัญญาณในการปฏิบัติการ
ฝึกล่วงหน้า 
 ช. ให้มีการใช้เสียงปืน / วัตถุระเบิด เช่นเดียวกับการฝึกยั่วยุ 
 ซ. ผบส.ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ผู้ยั่วยุ / ข้าศึกสมมุติ และปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกยั่วยุ 
 ด. ผบส .จะต้องคอยเสริม , เร้าใจและชมเมื่อสุนัขแสดงอาการดุ เข้าต่อสู้  กัด และปล่อย
ตลอดเวลาการฝึกน้ าเสียงต้องเป็นไปในลักษณะชวนสงสัย เร้าใจ หรือใช้น้ าเสียงในการแก้ไขสุนัขใช้
น้ าเสียงลักษณะเด็ดขาด  ตามสมควรแก่กรณี 
 
 



๙๕ 

การฝึกค้นหา 

๑.   ความมุ่งหมายของการฝึก 
      ก.   ฝึกสุนัขในการค้นหาข้าศึกแบบ จุดต่อจุด และแบบเป็นพ้ืนที่รักษาการณ์ โดยอาศัยประสาท
สัมผัสทั้งทางกลิ่น เสียงและสายตา การเตือนภัยตลอดจนขับไล่และเข้าต่อสู้เมื่อค้นพบข้าศึก 
      ข.   ฝึก ผบส. ในการน าสุนัขเข้าค้นหาข้าศึก การสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัข ตลอดจน
การสังเกตและใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์ในการค้นหา 
๒.   การด าเนินการฝึก 
      ก.   กล่าวน าการฝึกค้นหา    
 (๑)   ภารกิจหลักของสุนัขยามคือการค้นหาข้าศึกและเตือนภัยให้แก่ ผบส.ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบสุนัขยามจึงต้องรับการฝึกในแบบลาดตระเวนค้นหาด้วย 
 (๒)   ผลของลมต่อการใช้สุนัขยามและภูมิประเทศ 
               (ก)   ทิศทางลม ปกติกลิ่นตัวของบุคคลจะกระจายออกไปในอากาศอย่างต่อเนื่อง ลมจะพัด
พากลิ่นนี้ไปทางใต้ลม สุนัขจะค้นหาบุคคลได้จากการติดตามกลิ่นนี้ไปทางเหนือลม ผบส .จะต้องรู้วิธีหา
ทิศทางลม เช่น การใช้ฝุ่นผงหรือใบไม้โปรย หรือให้ลมพัดผ่านหน้า ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการใช้ลม
ในการติดตามค้นหา     
 (ข)   กรวยกลิ่น เมื่อลมพัดผ่านบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ไปก็จะน าเอากลิ่นติดกระแสลมไปด้วย
ท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า "กรวยกลิ่น" ขึ้น ซึ่งสุนัขอาศัยกรวยกลิ่นนี้เป็นเครื่องน าทางในการค้นหา 
  (ค)   ความเร็วของลม ความเร็วของลมมีผลโดยตรงต่อกรวยกลิ่น ลมพัดแรงท าให้เกิด  
กรวยกลิ่นเป็นรูปแคบยาว ส่วนลมพัดอ่อน ช้า ท าให้เกิดกรวยกลิ่นเป็นรูปกว้างสั้น 
  (ง)   ทิศทางลมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ผบส.จะต้องคอยตรวจทิศทางลมเพ่ือช่วยสุนัขใน
การค้นหา 
  (จ)   ผลของลมเกี่ยวเนื่องกับภูมิประเทศ ภูมิประเทศทั้งเป็นโดยธรรมชาติและที่สร้างขึ้นมี
ผลต่อลมซึ่งอาจเกิดด้วยการขัดขวางทางเดินของลม เช่น เมื่อลมพัดผ่านเนินเขา อาคาร หรือก าแพง ท า
ให้กรวยกลิ่นแยกตัวออกเป็นกรวยกลิ่นเล็ก ๆ หลายสาย หรืออาจจะเบนทิศทางของลม หรืออาจท าให้
ลมไม่อาจผ่านได้ เป็นเหตุให้เกิดจุดหรือต าบลอับกลิ่นขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดการติดตามค้นหาโดยอาศัย
กลิ่นของสุนัขไม่ได้ผล 
  (ฉ)   ภูมิอากาศ มีผลต่อกลิ่นที่ลมน ามา ความร้อน ฝนตก หิมะ หมอก มีผลขัดขวางต่อ
การค้นหาของสุนัข สภาพอากาศที่กล่าวมาปกบังหรือท าลายกรวยกลิ่นในอากาศให้หมดไป อากาศเย็น
ช่วยเกื้อกูลการค้นหาของสุนัขดีมา ก 
  (๓)   ปัจจัยที่เก้ือกูลการค้นหาของสุนัข 
  (ก)   อากาศเย็น 
  (ข)   พ้ืนดินอุ่นมีอากาศเย็นอยู่เบื้องบน 
  (ค)   ลมพัดสวนทางค้นหามีความเร็วพอควร     
  (ง)   มีความชื้นสูง 
  (จ)   สิ่งที่ค้นหามีกลิ่นแรง 
  (๔)   ปัจจัยขัดขวางการค้นหาของสุนัข 
  (ก)   ดูข้อ ๒.ก (๒) (ฉ) 
  (ข)   สิ่งที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง เช่น หญ้าไหม้ น้ ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 



๙๖ 

  (ค)   ลมแรงจัด 
  (ง)   ภูมิประเทศขัดขวาง ดูข้อ ๒. ก.(๒) (จ) 
  (๕)   การน าสุนัขเข้าท าการฝึกค้นหา 
   (ก)   ขั้นต้นให้สุนัขค้นหากลิ่นที่มาจากต้นลมก่อน ต่อไปฝึกให้ค้นหาทั้งเสียงและการเห็น 
โดยค้นหาจากทางใต้ลม 
   (ข)   เริ่มการฝึกโดยใช้ระบบ “จุด – ต่อ จุด” ให้ลมพัดทางข้างของเส้นทาง ตามรูป 
                                                            
                                                      ทิศทางลม 
      ข้าศึก                       กลิ่น 

จุดเริ่มต้น          
 จุดสิ้นสุด                    

                                                                        ข้าศึก       เสียง  ข้าศึก        สายตา 
 
   (ค)   น าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นโดยใช้สายจูงยาว ๖๐ นิ้ว และปลอกคอหนัง ใช้ค า “หา” ใน
ลักษณะชวนให้สงสัย ให้สุนัขเดินน าหน้า อย่าให้สายจูงหย่อนลงถึงพ้ืนหรือตึงจนเกินไป ใช้ค าสั่ง “หา”
ซ้ าเมื่อจ าเป็น 
   (ง)   ผบส .เดินตามสุนัขและคอยสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัข อย่าเดินเร็ว   
ลักษณะการเตือนภัยของสุนัขแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เช่น อาจมีอาการตัวเกร็ง กลั้นหายใจ ขนหลังตั้งชัน 
หูตั้งชัน ฯลฯ ให้ผบส.แต่ละคนสังเกตของสุนัขตนเองไว้ 
   (จ)   เมื่อสุนัขมีอาการเตือนภัย ผบส .เดินก้มตัวครึ่งก้าวตามสุนัขไป เร้าใจและชมสุนัข  
เมื่อถึงระยะประมาณ  ๑๐  ฟุต ข้าศึกสมมุติแสดงตัววิ่งหนีหรือยั่วยุสุนัขแล้วแต่กรณี ถ้าข้าศึกวิ่งหนี 
ผบส.สั่งสุนัข “เอา” และไล่ติดตามไปชั่วระยะหนึ่ง การวิ่งหนีและการยั่วยุเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นและ
เป็นการเร้าใจให้สุนัขสนใจในการฝึกอีกทางหนึ่ง แต่ไม่จ าเป็นต้องท าทุกครั้ง 
   (ฉ)   ลักษณะสุนัขที่หลงรอยกลิ่น 
    ๑)   ดมพ้ืนหรือดมจุดใดจุดหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลง 
    ๒)   เคลื่อนที่เป็นวงกลม 
   (ช)   การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่น 
    ๑)   ตรวจทิศทางลม ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง 
    ๒)   เคลื่อนที่เป็นรูปตัว ที……. 
 ๓)   ถ้าสุนัขยังหลงกลิ่นอยู่ น าสุนัขอ้อมมาจุด  ก.แล้วน าสุนัขค้นหาไปตามเส้นทาง
เดิม 
 ๔)   ถ้าลมเปลี่ยนแปลง ก าหนดเส้นทางในการค้นหาใหม่ตามทิศทางลม 
                                                                  
 
 
 
 
 



๙๗ 

 
ข้าศึกสมมุติ 

 
 
 
      ก  ข  ค 
 
จุดเริ่มต้น         ก   จุดสิ้นสุด 
            
 
    รูป การเคลื่อนที่เป็นรูปตัว  ที 
  (ซ)   ข้อพึงระลึก 
   ๑)   อย่าเดินเร็วเกินไป ถ้ากรวยกลิ่นแคบสุนัขอาจผ่านไปโดยไม่เตือนภัย และอย่า
เดินช้าเกินไปจะท าให้สุนัขขาดความสนใจในการท างาน 
   ๒)   สนใจสังเกตการเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลา จ าไว้ว่า สุนัขมีหน้าที่เตือนภัย ผบส.มี
หน้าที่เฝ้าสังเกตการเตือนภัยของสุนัข เมื่อแรกท าการฝึกนั้น ผบส.สอนสุนัข แต่คราวนี้สุนัขสอน ผบส. 
   ๓)   ต้องมั่นใจว่า ผบส.ติดตามการเตือนภัยของสุนัขทันท่วงที ถ้าหาก ผบส.ไม่เข้าใจ
ลักษณะการเตือนภัยของสุนัขที่แสดงออกมาแล้วปฏิบัติต่อสุนัขไม่ถูกต้องตามที่สุนัขแจ้งเตือนจะท าให้
เกิดการสับสนแก่สุนัขท าให้เสียผลต่อการปฏิบัติงานของสุนัข ท าให้การท างานของสุนัขท างานไม่ได้ผล 
  (ด)   ครูฝึกอธิบายและสาธิตการฝึกค้นหาให้ดูก่อนแล้วให้ ผบส .ซักถามหรือตอบปัญหา 
อาจให้ ผบส.ทดลองฝึกตามปัญหาที่ครูก าหนดขึ้น  ๑  ใน  ๓  ของการฝึกค้นหาระบบ จุด – ต่อ – จุด 
ในโอกาสนี้ได้ โดยอยู่ในความควบคุมของครูฝึก และให้มีการก ากับดูแล แนะน า แก้ไขตลอดเวลา 
  ใช้กฎ 

D ont W alk F ast 

Own ind lank 
 
 ข. การฝึกค้นหา 
  (๑) การค้นหาแบบจุดต่อจุด 
   (ก) น าชุดสุนัขเข้าบริเวณพ้ืนที่ฝึกที่เตรียมปัญหาและเส้นทางฝึกไว้สมบูรณ์แล้ว 
   (ข) อธิบายทบทวนหลักการใช้สุนัขในการค้นหา 
    ๑) เคลื่อนที่ตามสุนัข ไม่เร็ว – ไม่ช้า เกินไป 
    ๒) ลักษณะเตือนภัยของสุนัขต่อกลิ่น , เสียงและแสง 
    ๓) การเดินก้มตัวครึ่งก้าว เมื่อสุนัขเตือนภัยตามสุนัขให้ทัน 
    ๔) ค าสั่งที่ถูกต้อง “หา”  ใช้น้ าเสียงลักษณะที่ชวนสงสัย จะใช้ค าสั่งนี้ซ้ าเมื่อมี 
ความจ าเป็นได้เร้าใจสุนัขเม่ือพบข้าศึก 
    ๕) เมื่อสิ้นสุดปัญหามีการไล่ติดตาม, ยั่วยุ และน าสุนัขอ้อมกลับ 
    ๖) การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่นและ/หรือเมื่อลมเปลี่ยนทิศทาง 
   (ค) เปลี่ยนโซ่คอก่อนเริ่มการฝึก และเปลี่ยนกลับเมื่อจบการฝึก 



๙๘ 

   (ง) เริ่มการฝึกจากเส้นทางระยะใกล้ประมาณ  ๒๕ เมตรก่อน แล้วเพ่ิมระยะมากขึ้น
จนถึงประมาณ  ๒๕๐  เมตร เมื่อสุนัขมีความช านาญขึ้น 
   (จ) การฝึกค้นหาเริ่มจากการค้นหากลิ่น เสียงและแสงตามล าดับ เมื่อสุนัขมีความ
ช านาญมากขึ้น 
   (ฉ) เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้ว ผบส.ควรสามารถ “อ่าน” และแปลความเกี่ยวกับลักษณะการ
เตือนภัยของสุนัขและปฏิบัติการติดตามสุนัขของตนได้อย่างถูกต้อง 
  (๒) การค้นหาพื้นที่แบบสลับฟันปลา 
   (ก) เมื่อสุนัขมีความช านาญจากการฝึกค้นหาแบบจุดต่อจุดแล้ว ให้เริ่มการฝึกค้นหาใน
พ้ืนที่แบบสลับฟันปลา 
   (ข) จัดสนามฝึกในภูมิประเทศโล่ง ขนาด  ๔๐  x  ๑๐๐  เมตร ปักธงบอกเขตเป็น
เครื่องหมายที่มุมสนามและเครื่องหมายบอกทิศทางลม 
   (ค) สาธิตและทบทวนการฝึกค้นหา 
    ๑) น าสุนัขเข้าเขตสนามฝึกอธิบายถึง 
     ก) เขตสนาม 
     ข) จุดเริ่มต้น 
     ค) ทบทวนหลักการและวิธีการค้นหาแบบจุดต่อจุด 
     ง) วิธีการค้นหาพื้นที่แบบสลับฟันปลา 
     จ) ก าหนดแนวทางการค้นหา 
     ฉ) การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่น และลมเปลี่ยนทิศทาง(ทบทวนระบบตัว ที ) 
     ช) วิธีเร้าใจสุนัข วิธีกระตุ้นและเสริมการเตือนภัยของสุนัข 
    ๒) เปลี่ยนโซ่คอสุนัขและเปลี่ยนกลับเมื่อจบการฝึก 
    ๓) การฝึกเริ่มจากแต่ละชุดสุนัขฝึกการค้นหาในพ้ืนที่แคบ ๆ ก่อน ต่อไปจึงขยาย
เต็มพ้ืนที่เมื่อสุนัขมีความช านาญมากขึ้น การจัดข้าศึกสมมุติก็จะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นด้วยทั้งการใช้กลิ่น, 
เสียงและแสง 
    ๔) ให้มีการฝึกสังเกตทิศทางลมตลอดจนการปฏิบัติเมื่อลมเปลี่ยนทิศทางและสุนัข
หลงกลิ่นด้วย (สมมุติขึ้นถ้าจ าเป็น) 
  (๓) ใช้หลักการเบื้องต้นที่เรียนมาแล้วให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้ว ผบส .
ควรสามารถควบคุมสุนัขนอกสายจูงในการค้นหา, ตรวจค้น, ต่อสู้คุ้มกัน และควบคุมข้าศึกได้ 
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ก. ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูคอยก ากับดูแล ให้ค า  
แนะน า, ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส .และ
แนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ข. ระมัดระวังเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย ข้าศึกสมมุติจะต้องได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ 
ผบส.อาจต้องใช้สายจูงผูกไว้ที่เอวเพ่ือป้องกันสุนัขหลุด 
 ค. ตอนสุดท้ายของการค้นหาอาจให้มีการไล่ติดตามและ/หรือ ยั่วยุ เพ่ือเป็นการเร้าใจและเพ่ิม
ความมั่นใจให้แก่สุนัข แต่ไม่จ าเป็นต้องมีทุกครั้ง 
 ง. การฝึกค้นหาให้กระท าพร้อมกันไปกับการตรวจค้น, ต่อสู้, คุ้มกันและควบคุมข้าศึก 



๙๙ 

 จ. ให้มีการใช้เสียงปืน/ระเบิด ประกอบการฝึกตลอดเวลาการฝึก ถ้าท าได้ให้ทั้งสองฝ่ายสมมุติว่า
มีการยิงปืนต่อสู้กัน 
 ฉ. ผบส.ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ข้าศึกสมมุติ และปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกยั่วยุ 

               ผู้ต้องสงสัยสมมุติ                           ทิศทางลม 
 
                    

 

จุดเริ่มต้น ☺ 
 
 

รูปการค้นหาในพื้นที่แบบสลับฟันปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ เมตร 
 



๑๐๐ 

การฝึกตรวจค้น ต่อสู้คุ้มกันและควบคุม 
 
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก 
 ก. ฝึกสุนัขให้คอยเฝ้าคุ้มกัน ผบส.ในระหว่างตรวจค้นและควบคุมข้าศึก ให้สุนัขเข้าท าการต่อสู้ 
ช่วยเหลือ ผบส.ทันทีท่ีข้าศึกมีปฏิกิริยา โดย ผบส.ไม่ต้องสั่งการ  
 ข. ฝึก ผบส.ในการฝึกให้สุนัขเฝ้าคุ้มกันและช่วยเหลือ ผบส.ในขณะตรวจค้นและควบคุมข้าศึก  
๒. การด าเนินการฝึก 
 ก. การฝึกให้สุนัขคุ้มกันและตรวจค้น 
  (๑) การฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกต่อเนื่องกับการฝึกค้นหา เมื่อสุนัขพบข้าศึกมีการไล่ติดตามและ
กัดข้าศึกแล้ว ผบส.สั่งสุนัข หยุดจากการกัดโดยใช้ค าสั่งว่า “พอ” ผบส.สั่งให้สุนัขออกมาคอยเฝ้าอยู่หน้า
ข้าศึกในระยะ  ๑๐  ฟุต (นั่งหรือหมอบ) ผบส.สั่งสุนัข “คอย” บังคับให้ข้าศึกหันหน้าทาง ผบส. 
  (๒) ผบส.แก้สายจูงออกจากเอว (ถ้าผูกเอว) ไปตรวจค้นข้าศึก โดยออกทางด้านข้างสุนัขก้าว
เท้าขวาออกก่อนแล้วอ้อมไปด้านซ้ายข้าศึกและตรวจค้นทางด้านนี้ก่อน ขณะเคลื่อนที่และตรวจค้นให้ท า
อย่างรวดเร็ว อย่าบังสายตาสุนัข และคอยมองสุนัขอยู่ตลอดเวลา อาจสั่ง “คอย” บ่อยครั้งเท่าที่จ าเป็น 
เช่น ขณะ ผบส.เคลื่อนที่ไปทางหลังข้าศึก 
  (๓) หากสุนัขจะเข้าต่อสู้ ผบส.ต้องแก้ไขทันที ให้สุนัขอยู่ในที่เดิม ทั้งนี้จนกว่าการตรวจค้นจะ
สิ้นสุดลง 
  (๔) เมื่อตรวจค้นข้าศึกเสร็จ ผบส.กลับมาหาสุนัขตามเดิม ชมสุนัข ระหว่างเคลื่อนที่กลับอย่า
บังสายตาสุนัขกับข้าศึก 
 ข. การฝึกให้สุนัขเข้าต่อสู้คุ้มกันโดยไม่ต้องสั่ง 
  (๑) เมื่อได้ฝึกในขั้นให้สุนัขเฝ้าคุ้มกันระหว่างตรวจค้นจนสุนัขท าได้ถูกต้องแล้ว ต่อไปให้ฝึก
สุนัขเข้าต่อสู้โดยไม่ต้องสั่งการ 
  (๒) ให้ข้าศึกท าร้าย ผบส.ขณะตรวจค้นหรือวิ่งหนี ในขั้นต้น ผบส.สั่งสุนัขให้สุนัขเข้าต่อสู้โดย 
ใช้ค าสั่งแก่สุนัขว่า “เอา” และเร้าใจสุนัข เช่นเดียวกับการฝึกต่อสู้ในครั้งแรก เช่น “กัดไว้” “ดีมาก” 
ฯลฯ 
  (๓) ฝึกซ้ าหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งเมื่อใดข้าศึกเคลื่อนไหวจะท าร้าย ผบส .หรือวิ่งหนีสุนัขจะ
เข้าต่อสู้เองโดยไม่ต้องสั่ง 
  (๔) การฝึกเข้าต่อสู้โดยไม่ต้องสั่งนี้ไม่จ าเป็นต้องมีทุกครั้งที่มีการตรวจค้น เพราะจะท าให้
สุนัขสนใจการเคลื่อนไหวของข้าศึกมากเกินไปจนท าให้สุนัขละเมิดค าสั่งได ้
 ค. การฝึกให้สุนัขคุ้มกันระหว่างการควบคุมข้าศึก 
  (๑) การฝึกขั้นนี้ปกติจะเริ่มเมื่อ ผบส .ได้รับการฝึกปัญหาจุดต่อจุดหรือพ้ืนที่รักษาการณ์ 
(สลับฟันปลา) ต่อจากการจับกุมข้าศึกและตรวจค้นร่างกายแล้ว 
  (๒)ผบส.บังคับข้าศึกออกจากจุดหรือพ้ืนที่รักษาการณ์ โดยก าหนดทิศทางเคลื่อนที่ให้กับข้าศึก 
  (๓) ผบส.พร้อมด้วยสุนัขควบคุมข้าศึกโดยให้เดินควบคุมห่างจากข้าศึกประมาณ  ๑๕  ก้าว  
ผบส.อยู่เยื้องทางขวาของข้าศึกเล็กน้อย ในครั้งแรกสุนัขจะพยายามเข้าท าร้ายข้าศึกโดยการดึงรั้งสายจูง 
จาก ผบส.เพ่ือจะเข้าหาข้าศึก ผบส.ต้องแก้ไขจนสุนัขเดินอยู่ในระหว่างกลางข้าศึกกับ ผบส.โดยไม่มีการ
ดึงรั้งสายจูง 



๑๐๑ 

  (๔) เมื่อสุนัขละความสนใจจากข้าศึก ผบส .แก้ไขทันที (หรือให้ข้าศึกสมมุติวิ่งหนีแล้วปล่อย
ให้สุนัขไล่ 
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ก. ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส .ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม โดยครูคอยก ากับดูแล, 
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส .
และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ข. การฝึกในขั้นนี้ให้ใช้เวลาในการฝึก  ๕  ชั่วโมง การฝึกครั้งแรก ๆ อาจต้องฝึกให้สุนัขอยู่ในสาย
จูงก่อนเมื่อเปน็ที่เชื่อมั่นแล้วก็อาจฝึกโดยให้อยู่นอกสายจูงได้ 
 ค. ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตราย ข้าศึกสมมุติจะต้องได้รับการป้องกัน
อย่างพอเพียง ครั้งแรก ผบส.อาจต้องใช้สายจูงผูกเอวไว้เพ่ือกันสุนัขหลุด 
 ง. ให้มีการใช้เสียงปืน/ระเบิดประกอบการฝึกตลอดเวลา ถ้าท าได้ให้ทั้งสองฝ่ายสมมุติเหตุการณ์
ว่ายิงปืนต่อสู้กัน 
 จ. ผบส.ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่เป็นข้าศึกสมมุติและปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกยั่วยุ 
 ฉ. ผบส.ต้องคอยเสริมและเร้าใจสุนัขตลอดเวลา 
 ช. อย่าลืมเปลี่ยนโซ่คอก่อนและหลังการฝึกให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

การฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งในภูมิประเทศและฝึกข้ามเครื่องกีดขวาง 
 
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก 
 ก. ฝึกสุนัขนอกสายจูงให้ปฏิบัติตามค าสั่งประกอบท่าสัญญาณมูลฐาน และค าสั่งอ่ืน ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องในขณะปฏิบัติงานในภูมิประเทศ และฝึกให้ผ่านเครื่องกีดขวางเป็นการเพ่ิมก าลังกายและก าลังใจ
ของสุนัข 
 ข. ฝึก ผบส.ในการออกค าสั่งและการแก้ไขให้สุนัขนอกสายจูงในขณะปฏิบัติงานในภูมิประเทศ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และการน าสุนัขผ่านเครื่องกีดขวาง 
๒. การด าเนินการฝึก 
 ก. การฝึกเชื่อฟังตามค าสั่ง 
  (๑) ทบทวนการฝึกโดยใช้สายจูง  ๓๖๐  นิ้ว ใช้ค าสั่งและท่าสัญญาณมูลฐานทุกอย่าง ใช้
ท่าทางต่าง ๆ เพ่ือเสริมเชื่อฟังค าสั่ง “คอย” เช่น เดิน, วิ่ง, วิ่งข้าม, วิ่งรอบสุนัข เพ่ิมระยะมากขึ้นจนสุด
สายจูงและเพ่ิมเวลาในการคอยมากขึ้น 
  (๒) การฝึกกระท าควบคู่ไปกับการฝึกยั่วยุ, ต่อสู้, ตรวจค้น, ต่อสู้คุ้มกันควบคุมและค้นหาใน
ภูมิประเทศ 
  (๓) เมื่อสุนัขมีความช านาญดีแล้วให้ฝึกนอกสายจูง หากสุนัขดุมากให้ใช้ขลุมปากสวมแล้ว  
ฝึกทีละตัว เมื่อจบการฝึกขั้นนี้แล้ว ผบส.ควรสามารถควบคุมสุนัขนอกสายจูงในระยะห่างอย่างน้อย ๒๕ 
ฟุตได ้
  (๔) ใช้หลักการฝึกข้ออดทนพากเพียรและเวลาให้มาก ระงับใจอย่าใช้อารมณ์ การแก้ไขให้
ปฏิบัติตามวิธีที่ฝึกมาแล้วจากการฝึกในขั้นต้น   อย่าว่ิงเข้าไปหาสุนัขเพื่อการแก้ไข 
  (๕) ค าสั่งมูลฐานที่จ าเป็นในการฝึกขั้นนี้คือ ชิด, นั่ง, หมอบ, คอยและเรียกมาหา 
 ข. การฝึกผ่านเครื่องกีดขวาง 
  (๑) แนะน าเครื่องกีดขวางที่ใช้ในสนามฝึกก าลังใจ, วิธีการน าสุนัขผ่านเครื่องกีดขวาง 
  (๒) ค าสั่งที่ใช้ในการฝึก “ชิด” “โดด” “ไป” ใช้ท่าสัญญาณฝ่ามือขวาสลัดไปข้างหน้าหรือ    
ทิศทางท่ีต้องการให้สุนัขเคลื่อนที่ไป 
  (๓) การฝึกครั้งแรกให้ใช้สายจูง  ๖๐  นิ้ว เมื่อสุนัขมีความช านาญดีแล้วให้ด าเนินการฝึกนอก
สายจูง 
  (๔) การฝึกข้ามเครื่องกีดขวางให้กระท าจากง่ายไปหายาก อย่ายอมให้สุนัขหลีกเลี่ยงการผ่าน
เครื่องกีดขวาง และเมื่อจ าเป็นจะต้องช่วยเหลือให้สุนัขสามารถผ่านเครื่องกีดขวางไปได้ตั้งแต่ครั้งแรก ๆ 
จนกระท่ังสุนัขเกิดความเชื่อม่ันและท าได้เองโดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ เช่น 
   (ก) การข้ามรั้ว ฝึกข้ามจากรั้วต่ าก่อนแล้วค่อย ๆ เพ่ิมความสูงขึ้น ขั้นแรกน าสุนัขมา
หน้ารั้วสั่งสุนัข “ชิด” มือซ้ายจับสายจูงใกล้ขอเกี่ยวโซ่คอ สั่งสุนัข “โดด” เมื่อสุนัขกระโดด  ผบส.ช่วย
ยกสุนัขข้ามรั้วแล้วกล่าวชมสุนัข 
   (ข) การลอดท่อ น าสุนัขมาที่ปากท่อสั่งสุนัข “หมอบ – คอย” ผบส.เคลื่อนที่ไปคอยที่
ปากท่ออีกด้านหนึ่ง ก้มลงมองผ่านท่อให้สามารถมองเห็นสุนัขและให้สุนัขมองเห็น ผบส .ด้วย แล้วเรียก
สุนัขมาหา เมื่อสุนัขมุดหรือลอดท่อมาหาแล้ว ผบส.สั่งสุนัข “ชิด” แล้วกล่าวชมสุนัข (ถ้าสุนัขไม่ยอมลอด
ท่อพยายามวิ่งบนท่อมาหา ผบส.จะต้องแก้ไขจนกว่าสุนัขสามารถลอดท่อมาได้) 
  (๕) ประโยชน์ของการฝึกผ่านเครื่องกีดขวาง 



๑๐๓ 

   (ก) เพ่ิมพูนก าลังกายสุนัข 
   (ข) สร้างสมก าลังใจและความเชื่อมั่นแก่สุนัข 
   (ค) เสริมการเชื่อฟังค าสั่งของสุนัขต่อ ผบส. 
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ก. ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูคอยก ากับดูแล,  ให้ค า 
แนะน าช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลาการฝึก เมื่อจบการฝึกแต่ละข้ันครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส. 
และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ข. การชมและการแก้ไข ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่ีฝึกมาแล้วในขั้นต้น 
 ค. ในการฝึกผ่านเครื่องกีดขวาง ต้องระวังอันตรายจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่สุนัข เช่น เครื่องกีดขวาง
เปียกลื่น, ช ารุด, มีคม ฯลฯ จ านวนครั้งและระยะเวลาในการฝึกขึ้นอยู่กับอายุ และสุขภาพของสุนัขกับ
สภาพอากาศ (ถ้าจ าเป็นให้ปรึกษาสัตวแพทย์) การฝึกผ่านเครื่องกีดขวางให้พยายามสอดแทรกเข้าใน
การฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งทุกครั้ง 
 ง. ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อฝึก
สุนัขนอกสายจูงควบคุมสุนัขให้ได้ตลอดเวลาการฝึก 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

การฝึกยามสายตรวจ 
 
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก 
 ก. ฝึกสุนัขในการท าหน้าที่ยามสายตรวจ โดยใช้เทคนิคการฝึกท่ีฝึกมาแล้วทั้งหมด 
 ข. ฝึก ผบส.ในการน าสุนัขออกท าหน้าที่ยามสายตรวจโดยใช้เทคนิคการฝึกที่ฝึกมาแล้วทั้งหมดให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์ โดยการฝึก 
  (๑) การตรวจพื้นที่แบบสลับฟันปลา 
   (ก) การตรวจทิศทางลม 
   (ข) การประเมินค่าและการใช้ภูมิประเทศ 
   (ค) การสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัขเมื่อพบกลิ่น, เสียงและรูป 
   (ง) การแก้ไขเม่ือลมเปลี่ยนทิศทางและหรือเมื่อสุนัขหลงรอย (เสียลักษณะเตือนภัย) 
  (๒) การตรวจจุดรักษาการณ์ 
   (ก) การสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัข 
   (ข) การหาที่ก าบัง 
   (ค) การตามรอยในกรวยกลิ่น 
   (ง) การต่อสู้ในและนอกสายจูง 
   (จ) การจับกุมข้าศึก 
๒. การด าเนินการฝึก 
 ก. ฝึกตรวจค้นพื้นท่ีแบบสลับฟันปลา 
  (๑) ทบทวนเทคนิคการฝึกท่ีฝึกมาแล้วทั้งหมด (ตามข้อ ๑ ข. (๑) 
  (๒) ฝึกชุดสุนัขยามออกปฏิบัติการในหน้าที่สายตรวจ โดยมอบพื้นท่ีให้ตรวจค้นแบบสลับ   
ฟันปลา โดยเน้นหลักการสังเกตทิศทางลม การเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นและการเคลื่อนที่ตรวจค้นแบบ
สลับฟันปลา 
 ข. ฝึกตรวจจุดรักษาการณ์ทั่วไป 
  (๑) ฝึกชุดสุนัขยามในการปฏิบัติการตามเทคนิคท่ีฝึกมาแล้วทั้งหมดโดยเน้นหนักตาม ข้อ ๑ 
ข. (๒) 
  (๒) ชุดสุนัขจะได้รับการฝึกให้เน้นหนักถึงความจ าเป็นในการออกตรวจค้นพ้ืนที่หรือจุดที่
ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวบ่อยครั้งเท่าที่จะท าได้(ไม่อยู่นิ่งอยู่กับท่ีและมิใช่เดินอยู่ตลอดเวลา) 
 ค. เมื่อฝึกจบขั้นนี้แล้ว ชุดสุนัขยามที่ผ่านการฝึกควรสามารถท าหน้าที่ยามสายตรวจในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยได้เป็นอย่างดี 
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ก. ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูคอยก ากับดูแล, ให้ค า 
แนะน าช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.และ 
แนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ข. การฝึกขั้นนี้ปกติให้กระท าในเวลากลางคืน จึงให้เตรียมการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับ
การฝึกในเวลากลางคืนให้พร้อม (ไฟฉาย, ตะเกียง, ชุดปฐมพยาบาลงูกัด) 
 ค. ระมัดระวังอันตรายและรักษาระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้
กระสุน/วัตถุระเบิดในยามค่ าคืน 



๑๐๕ 

 ง. การฝึกกลางคืนในครั้งแรก ๆ สุนัขอาจกลัวความมืด จึงควรเริ่มต้นการฝึกเช่นเดียวกับการฝึก
ในเวลากลางวันก่อนจนมั่นใจว่าสุนัขมีความเชื่อมั่นเพียงพอที่จะเข้าต่อสู้ในเวลากลางคืนจึงให้มีการฝึก
แตกต่างไปตามปัญญาที่สมมุติขึ้น การชม การปลอบและเร้าใจสุนัขจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง 
 จ. การฝึกในขั้นนี้ควรเพ่ิมปัญหาในการฝึกให้ชุดสุนัขมีความรู้สึกใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริงให้
มากที่สุด มีการใช้กระสุน/วัตถุระเบิด, พลุส่องแสงและข้าศึกสมมติ ตลอดจนการจัดอาวุธยุทโธปกรณ์
ให้กับชุดสุนัขเช่นเดียวกับการปฏิบัติการจริง อาจมีการส่งข่าวหรือรายงานทางวิทยุประกอบด้วย 
๔. การประเมินค่าการปฏิบัติการฝึก 
 ก. ดูการปฏิบัติของ ผบส.ในการน าสุนัขออกตรวจทั้งแบบพื้นที่และแบบจุดตรวจในเรื่อง.- 
  (๑) การตรวจทิศทางลม, การเลือกพ้ืนที่และเส้นทางตรวจ, การเตรียมการ, การปฏิบัติต่อ
สุนัข, การปฏิบัติเมื่อลมเปลี่ยนทิศทางและสุนัขหลงรอยกลิ่น 
  (๒) การน าสุนัขออกเดินตรวจ, การกระตุ้นสุนัข, การดูลักษณะเตือนภัยของสุนัข, การเสริม
สุนัขและการติดตามข้าศึก 
  (๓) การไล่ติดตาม, การตรวจค้น, การต่อสู้คุ้มกันและควบคุมข้าศึก 
 ข. ดูการปฏิบัติของสุนัขในเรื่อง 
  (๑) การค้นหา 
  (๒) การเตือนภัย 
  (๓) การต่อสู้และไล่ติดตาม 
  (๔) การตรวจค้นและการต่อสู้คุ้มกันและควบคุม 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

หลักนิยมในการใช้สุนัขยาม 
 
๑. แนวความคิดในการใช้ชุดสุนัขยาม 
 ก. ชุดสุนัขยาม (ชสย.) ใช้ในการเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยให้แก่บริเวณที่เป็นอันตรายง่าย 
และทรัพย์สินของรัฐจากการแทรกซึมเข้ามาเพ่ือลักทรัพย์หรือก่อวินาศกรรม จากประสบการณ์ สุนัข
ยาม (สย.) ร่วมกับผู้บังคับสุนัข (ผบส.) จะท างานในการเตือนภัยและตรวจค้นผู้บุกรุกได้ดีกว่ายามที่
ท างานตามล าพัง อาจใช้เมื่อไม่ต้องการใช้อาวุธหรือเมื่ออยู่ ในที่ซึ่งใช้อาวุธไม่ได้ เมื่อสภาพอากาศไม่
อ านวยในการใช้ยามแต่โดยล าพัง และใช้เพ่ือผลทางจิตวิทยา 
 ข. ชุดสุนัขยามมักจะถูกใช้ในหน้าที่ยามเพ่ือสนับสนุนโดยตรงต่อส่วนรักษาความปลอดภัย     
ของหน่วย ดังนี้.- 
  (๑) บริเวณล้อมรอบหรือโดยรอบคลังกระสุน 
  (๒) หน่วยสายตรวจรอบ บ.เตรียมพร้อม เพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางลึก 
  (๓) ที่ตั้งยิงอาวุธน าวิถี 
  (๔) บริเวณท่ีจอด บ. 
  (๕) บริเวณคลังเชื้อเพลิง 
  (๖) คลังพัสดุ, ที่กองรวมสิ่งอุปกรณ์ และพ้ืนที่เช่นเดียวกันนี้เพ่ือเป็นการป้องกันการขโมย 
  (๗) พ้ืนที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่นที่ตั้งเรดาร์ ฯลฯ 
๒. การบรรจุและการมอบชุดสุนัขยามให้แก่หน่วย 
 ก. เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ ผบ.หน่วยที่จะพิจารณาความต้องการตามสถานการณ์รักษาความ
ปลอดภัย โดยประมาณการถึงความต้องการชุดสุนัขยามและการสนับสนุนและตัดสินใจของการบรรจุชุด
สุนัขยามตามประมาณการนั้น การบรรจุชุดสุนัขยามเป็นอัตราที่แน่นอนนั้นท าไม่ได้ เพราะภารกิจและ
ความต้องการของแต่ละหน่วยไม่เหมือนกัน 
 ข. อัตราส่วนระหว่าง ผบส.และ สย.นั้น ปกติควรเป็น  ๑  :  ๑ เพ่ือให้สุนัขยามคง เชื่อฟังและ
รวมจุดสนใจที่ ผบส.คนเดียว ถ้าจ าเป็นจะต้องใช้ ผบส.มากกว่า  ๑  คน  ต่อ  สย.  ๑  ตัว แล้ว ก็เป็น
อ านาจของ ผบ.หน่วยที่จะพิจารณาสั่งการ และตามค าสั่ง ทบ .(เฉพาะ) ที่  ๑๗๒/๓๓   เรื่อง   ให้ใช้
อัตราสุนัขทหารของหน่วยกองร้อยสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ลง  ๒๗  
ก.ย.๓๓  ผนวก  ข. เกณฑ์การคิดอัตราสุนัขทหารฯ ได้ก าหนดอัตราส่วนสุนัขใช้งานต่อผู้บังคับสุนัขไว้
เป็นอัตรา  ๐  :  ๑ เป็นการก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราการจัดหน่วยและหลักวิชาการเกี่ยวสุนัข
ทหาร 
๓. การวางชุดสุนัขยามในการรักษาการณ์ 
 ก. ข้อพิจารณาและความเหมาะสมในการวางชุดสุนัขยามในการรักษาการณ์ 
  (๑) ห่างจากสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจจากภารกิจ 
  (๒) ไม่มีสิ่งท าลายสุขภาพของสุนัขยาม (แก๊ส, ไอเสีย ฯลฯ) 
  (๓) ระยะรับผิดชอบไม่เกิน  ๒๐๐  เมตร (ไม่จ าเป็นต้องวาง ชสย.ในระยะเท่ากันเสมอไป) 
  (๔) สถานการณ์และภูมิประเทศเกื้อกูล 
  (๕) ไม่จ ากัดด้วยสิ่งกีดขวางหรือฉากขัดขวางทั้งที่สร้างขึ้นและตามธรรมชาติ 
  (๖) ทิศทางลมเก้ือกูล 
 ข. การใช้ชุดสุนัขยามในหน้าที่สายตรวจ 



๑๐๗ 

  (๑) เวลากลางคืนเหมาะสมที่สุดเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของ ผบส .และเวลา
กลางคืนไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจของสุนัขยาม 
  (๒) เวลากลางวันใช้เมื่อสภาพการณ์ไม่ปกติ เมื่อมีการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยฉุกเฉิน 
  (๓) เมื่ออากาศมืดมัว เช่น ฝนตก มีหิมะ หรือมีพายุ 
 ค. ปกติสุนัขยามจะใช้โดยให้อยู่ในสายจูงตลอดเวลา การปล่อยสายจูงให้ดูรายละเอียดในข้อ ๔ ข. 
๔. ขีดความสามารถของสุนัขยาม 
 ก. ระยะเตือนภัย ปกติสุนัขยามมีขีดความสามารถในการเตือนภัยประมาณ  ๒๕๐  เมตร ใน
พ้ืนที่โล่ง ระยะเตือนภัยของสุนัขยามจะลดลงเมื่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ไม่อ านวย เมื่อสุนัขยามมีระยะ
เตือนภัยจ ากัดควรใช้สุนัขยามในพื้นที่รับผิดชอบแคบลง เช่นในตัวอาคาร 
 ข. การปล่อยสุนัขยาม สุนัขยามมีขีดความสามารถในการเตือนภัยเพ่ือแจ้งการเข้ามาหรือปรากฏ
ตัวของผู้บุกรุก ผบส.จึงใช้ขีดความสามารถอันนี้แล้วปฏิบัติตามสมควรแก่สถานการณ์เป็นพันธกิจอันดับ
แรก ส่วนพันธกิจรองคือการใช้สุนัขยามในการขับไล่ ติดตาม ต่อสู้ หรือจับยึดผู้บุกรุกท่ีพยายามต่อสู้หรือ
หนีเมื่อได้รับค าสั่ง ผบส.พึงระมัดระวังการปล่อยสุนัขยามเข้าจับกุมผู้บุกรุก โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกฎ
การซักถามก่อนการใช้อาวุธ 
 ค. การรักษาขีดความสามารถของสุนัขยาม 
  (๑) พยายามใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์ 
  (๒) เลือกสภาพการณ์และภูมิประเทศท่ีเกื้อกูลการใช้สุนัขยาม 
  (๓) หมุนเวียนการวางชุดสุนัขยามอย่าให้ซ้ าจุดรักษาการณ์เดิม 
  (๔) ควรมีการซักซ้อมการแทรกซึมการเข้ามาของผู้บุกรุก เพื่อมั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมและ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแผน 
  (๕) การสาธิตควรจะให้มีน้อยที่สุดและพยายามปฏิบัติตามแนวทางการฝึกและระเบียบการฝึก 
  (๖) เขียนผังกรวยกลิ่นและสิ่งกีดขวางที่มีผลต่อการใช้สุนัขยามไว้ 
  (๗) ฝึกทบทวนสุนัขยามในหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
๕. การเตือนภัยในการใช้สุนัขยาม 
 ก. ให้มีป้ายแจ้งเตือนบุคคลให้ระวังอันตรายในเขตที่ใช้สุนัขยาม ให้มีขนาดอย่างน้อย ๓๐” x 
๔๐” มีข้อความว่า  “อันตราย บริเวณนี้เป็นเขตตรวจของสุนัขยาม” 
 ข. การเตือนอันตรายมีผลทางจิตวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่สุนัขยามสายตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๙ 

 
การฝึกความดุในความควบคุมข้ันต้น 

๑.   ความมุ่งหมายของการฝึก 
      ก.   ฝึกสุนัขให้แสดงความดุ กัดและปล่อย ตามค าสั่งของ ผบส. 
      ข.   ฝึก ผบส. ในการออกค าสั่งการที่ถูกต้องแก่สุนัข และท าหน้าที่ผู้ยั่วยุสุนัข  
๒.   ระเบียบการรักษาความปลอดภัย 
      ก.   การฝึกข้ันนี้เป็นการบังคับสุนัขในสายจูงตลอดการฝึก 
      ข.   สุนัขท่ีน าเข้าฝึกต้องเป็นสุนัขที่เชื่อฟังค าสั่ง "คอย" อย่างเคร่งครัด  
      ค.    ผบส. ต้องตื่นตัวพร้อมอยู่เสมอในการฝึกและบังคับสุนัขของตน ระวังอย่าให้สายจูงและสุนัข
หลุดเป็นอันขาด 
      ง.    ผู้ยั่วยุ ขณะให้สุนัขกัดอย่ายกสิ่งยั่วยุหรือแขนสูงจนเท้าหน้าสุนัขพ้นดิน อาจท าให้สุนัขเลือกกัด
ที่ต่ าหรือเคยตัวกัดสูง อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยั่วยุเอง 
      จ.    เมื่อสุนัขกัดสิ่งยั่วยุหรือแขนขณะฝึก ให้ผู้ยั่วยุเคลื่อนสิ่งยั่วยุหรือแขนไปมาทางระดับ หรือดึง
เข้าออกจากตัวด้วยจังหวะสม่ าเสมอ หมุนตัวไปรอบสุนัขตามเข็มนาฬิกา 
      ฉ.    ผบส. และผู้ยั่วยุ ตอ้งประสานการปฏิบัติการฝึกอันเป็นอย่างดีตลอดเวลาการฝึก 
      ช.    ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย 
๓.   การด าเนินการฝึก 
 ก.   การฝึกยั่วยุโดยการใช้ผ้ายั่วยุ 
  (๑)   ใช้ผ้ายั่วยุยาว  ๑๘  นิ้ว ( เมื่อพันมือแล้วมีระยะระหว่างมือทั้งสอง  ๑๒ นิ้ว ถึง ๑๕ นิ้ว     
ผูกปมตรงกลางผืนผ้า  ๑  ซม. 
 (๒)    ผบส. บังคับสุนัขในลักษณะสายจูงสั้น สุนัขอยู่ในท่า ชิด - นั่ง ระยะปล่อยสายจูง
ประมาณ   3 ฟุต 
 (๓)    ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัข ใช้ผ้ายั่วยุ ยั่วยุสุนัข 
 (๔)    ผบส. ควบคุมสุนัขไม่เคลื่อนที่ เข้าหาผู้ยั่วยุ ถ้าสุนัขพยายามเคลื่อนที่  ให้สั่ง "ไม่"      
ประกอบกับ    "สั่ง"  "คอย"  ตามจ าเป็น 
 (๕)    เมื่อ ผบส. สั่ง "เอา"  และ  "กัดไว้"  สุนัขจะปฏิบัติตามค าสั่ง ผบส.ปล่อยสุนัขไปสุดสาย
จูงที่เตรียมไว้ (๓ ฟุต) 
 (๖)    ขณะสุนัขกัดผ้ายั่วยุ ผบส. ชมสุนัข "ดี"  "ดีมาก"  และสั่ง  "กัดไว้"  เท่าที่จ าเป็น 
 (๗)    ผู้ยั่วยุดึงผ้ายั่วยุไปมาเพ่ือให้สุนัขกัดแรงขึ้น 
 (๘)    ผู้ยั่วยุปล่อยผ้าให้สุนัข (จ าเอาไว้ว่า อย่าให้สุนัขแพ้ สุนัขจะต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอ ผบส.
และผู้ยั่วยุร่วมมือกันอย่างดีในการฝึก) 
 (๙)    ผบส.สั่งสุนัข "พอ"  ให้สุนัขเลิกกัด แล้วสั่ง "ชิด"  “นั่ง” 
 (๑๐)     หากสุนัขไม่ปฏิบัติตามให้แก้ไขทันที 
  (๑๑)    ในการฝึกครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อน แล้ว ผบส. ฝึกปฏิบัติตามในการควบคุมของครู 
ฝึกใช้ความพยายามให้สูงในการฝึกแล้วให้ก าลังใจแก่สุนัข การแก้ไขให้กระท าทันทีเท่าท่ีจ าเป็น 
 ข.   การฝึกยั่วยุโดยการใช้ผ้าพันแขน 
  (๑)   ใช้ผ้าห่มหรือผ้ากันหนาวสนามเก่า ๆ พันรอบแขนท่อนล่าง     



๑๑๐ 

  (๒)  ผบส. บังคับสุนัขในลักษณะสายจูงสั้น สุนัขอยู่ในท่า "ชิด"   "นั่ง"   ระยะปล่อยสุดสายจูง
ประมาณ   ๓   ฟุต 
  (๓)   ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัข ใช้แขนข้างที่พันผ้ายั่วยุสุนัข 
 (๔)    ผบส. สั่งสุนัข  "เอา"  -  "กัดไว้"  สุนัขปฏิบัติตามเม่ือได้รับค าสั่งเท่านั้น ผบส. ปล่อยสุนัข
ไปสุดระยะสายจูงที่เตรียมไว้  ๓  ฟุต 
 (๕)    ขณะสุนัขกัดผู้ยั่วยุ ผบส. กล่าวชมสุนัข  "ดี" - "ดีมาก"  และสั่ง  "กัดไว้"  ตามจ าเป็น 
 (๖)    ผู้ยั่วยุเลื่อนแขนไปมาทางระดับ หรือดึงเข้าหาตัวในจังหวะสม่ าเสมอ หมุนตัวไปรอบสุนัข
ตามเข็มนาฬิกา เพ่ือยั่วยุสุนัขกัดแรงขึ้น อย่ากระชากแขนเมื่อสุนัขกัด 
 (๗)    ผู้ยั่วยุหยุดการเคลื่อนไหว ยกแขนข้างมิได้ใช้ยั่วยุขึ้น 
 (๘)    ผบส. สั่งสุนัข  "พอ"  พร้อมกับกระตุกสายจูงเบา ๆ  ๑  ครั้ง ผู้ยั่วยุยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง
หลังจากสุนัขปล่อย ( การแก้ไขครั้งต่อไปถ้าครั้งแรกสุนัขไม่หยุด ให้กระตุกสายจูงแรงขึ้นพร้อมกับ       
สั่ง  "พอ" ) 
 (๙)    ผบส.  สั่งสุนัขกลับมาอยู่ในต าแหน่ง  "ชิด" - "นั่ง" 
 (๑๐)   ในการฝึกครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อน แล้ว ผบส.ฝึกตามในความควบคุมของครูฝึก ใช้
ความพยายามให้สูงในการฝึกและให้ก าลังใจแก่สุนัข การแก้ไขให้กระท าทันทีเท่าที่จ าเป็น 
ข้อส าคัญ     สุนัขท่ีเข้ารับการฝึกในขั้นนี้ ต้องเป็นสุนัขที่ผ่านการฝึกในขั้นต้นตามข้อ  ๓. ก.  มาแล้ว 
 ค.   การฝึกสุนัขโดยใช้ปลอกแขนยั่วยุ 
 (๑)   ให้ใช้ปลอกแขนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้เท่านั้น 
 (๒)    นร.ผบส. บังคับสุนัขในลักษณะสายจูงสั้น สุนัขอยู่ในท่า  "ชิด" - "นั่ง"  ระยะปล่อยสุด
สายจูงปกต ิ
 (๓)   ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัข ระวังหน้า ยื่นแขนข้างที่ป้องกันไว้เข้าหาสุนัข ระวังให้สุนัขกัด
ตรงกลางแขนที่ป้องกันไว้ 
          (๔)  ผู้ยั่วยุเริ่มแสดงลกัษณะยั่วยุสุนัขและส่งเสียงแสดงอาการคุกคามต่อสุนัขเพ่ือยั่วยุให้สุนัขดุ 
          (๕)   ผบส.สั่งสุนัข  "เอา" - กัดไว้"  สุนัขปฏิบัติเมื่อได้รับค าสั่งเท่านั้น 
 (๖)   ขณะสุนัขกัด ผู้ยั่วยุบิดแขนท่อนล่างไปมาโดยใช้วิธีขยับข้อมือ เพ่ือยั่วยุให้สุนัขกัดแรงขึ้น
อย่ายกแขนขึ้นลง หมุนตัวไปรอบสุนัขตามเข็มนาฬิกา 
 (๗)   ผบส. สั่งสุนัข  "กัดไว้"  และปล่อยสุนัขไปสุดสายจูงปกติ 
 (๘)   ผู้ยั่วยุหยุดการเคลื่อนไหว ยกแขนข้างที่มิได้ยั่วยุขึ้น 
 (๙)   ผบส.สั่งสุนัข  "พอ"  พร้อมกับกระตุกสายจูงเบา ๆ  1 ครั้ง ให้สุนัขกลับมาอยู่ในต าแหน่ง              
"ชิด - นั่ง" 
 (๑๐)  ในการฝึก ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุมของครูฝึกใช้
ความพยายามให้สูงในการฝึกและให้ก าลังใจแก่สุนัข การแก้ไขให้กระท าทันทีเท่าที่จ าเป็น      
ข้อส าคัญ     สุนัขท่ีเข้ารับการฝึกในขั้นต้น ต้องเป็นสุนัขที่ผ่านการฝึกในขั้นต้นตามข้อ ๓. ข.  มาแล้ว 

 
 
 

 
 



๑๑๑ 

การฝึกความดุในความควบคุมข้ันสูง 
 
๑.   ความมุ่งหมายของการฝึก 
      ก.   ฝึกสุนัขให้แสดงความดุ กัดและปล่อยตามค าสั่ง ผบส., เข้าต่อสู้, คุ้มกัน ผบส. ในการค้นหาโดย
ไม่ต้องมีค าสั่ง ควบคุมผู้ต้องหาตลอดจนฝึกหยุดต่อสู้กลางทาง 
      ข.   ฝึก ผบส. ในการออกค าสั่งแก่สุนัขระหว่างการต่อสู้ , ตรวจค้น, คุ้มกัน, หยุดการต่อสู้และ
ควบคุมผู้ต้องหา 
๒.   การด าเนินการฝึก 
      ก.   สาธิตการฝึกความดุในความควบคุม     (ครูสาธิตการฝึกให้ดู) 
 (๑)   การวิ่งล่อ 
                (ก)   สุนัขอยู่ในท่า   “ ชิด – นั่ง ” 

(ข) สุนัขเชื่อฟังตามค าสั่ง   “คอย” อย่างเคร่งครัด 
   (ค)   ผู้ยั่วยุสวมปลอกป้องกันแขน เดินหรือวิ่งเข้ามาตรงหน้า 
   (ง)   ผู้ยั่วยุสวมปลอกป้องกันแขน เดินหรือวิ่งเข้าทางข้าง 
   (จ)   แก้ไขทันทีเมื่อสุนัขไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง “ ไม่ – นั่ง – คอย ” 
  (๒)   การฝึกต่อสู้ 
   (ก)   สุนัขอยู่ในท่า “ชิด – นั่ง ” ปล่อยสายจูงสุดระยะ 
   (ข)   ผู้ยั่วยุสวมปลอกป้องกันแขน วิ่งผ่าน ผบส. และสุนัขอยู่ข้าง ๆ ในระยะที่สุนัขจะกัด
ถึง สุนัขจะกัดเมื่อมีค าสั่ง “เอา” เท่านั้น 
   (ค)   ผบส.ตามสุนัขเมื่อสุนัขกัด กล่าวชุมสุนัขแล้วสั่ง “กัดไว้” 
   (ง)   ผู้ยั่วยุบิดแขนท่อนล่าง ไป – มา – เข้า – ออก แล้วหมุนตัวไปรอบสุนัขตามเข็ม
นาฬิกา เพ่ือยั่วยุให้สุนัขกัดแรงขึ้น 
   (จ)   ผู้ยั่วยุหยุดการเคลื่อนไหว แล้วยกแขนข้างท่ีไม่ได้ใช้ยั่วยุขึ้น 
   (ฉ)   ผบส. สั่งสุนัข “พอ” – “ชิด” กระตุกสายจูงเมื่อสุนัขไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ข้อควรระวัง     เมื่อสุนัขนอกสายจูง ใช้ระยะห่างจากผู้ยั่วยุถึงตัวสุนัขประมาณ  ๕๐  ฟุต ผู้ยั่วยุต้องจับ
ตาดูสุนัขตลอดเวลา และระวังใช้แขนข้างที่ป้องกันไว้ให้สุนัขกัดในระดับเดียวกับสุนัข 
  (๓)   การตรวจค้นเริ่มจากการฝึกในสายจูงก่อนแล้วฝึกนอกสายจูงตามล าดับ 
   (ก)   ถ้าใช้สายจูงในการตรวจค้น ผู้ยั่วยุอยู่ในระยะใกล้พอแก่การตรวจค้น ผบส.ใช้ห่วง
สายจูงรอบข้อมือขวา 
   (ข)   ถ้าเป็นการตรวจค้นนอกสายจูง ผบส.สั่งสุนัข “คอย” วางสายจูงตรงหน้าสุนัขออก
เดินด้วยเท้าขวาเริ่มการตรวจค้นทางซ้ายของผู้ยั่วยุในระยะห่าง  ๕  ก้าว จากสุนัขอย่างให้บังสายตาและ
การเข้าต่อสู้ของสุนัข 
   (ค)   ปฏิบัติการด้วยความว่องไว 
   (ง)   ผบส.เคลื่อนไปทางด้านขวาของผู้ยั่วยุ สั่งสุนัข “ชิด” 
  (๔)   การกลับเข้าต่อสู้ ระหว่างการตรวจค้นและคุ้มกันเป็นการฝึกให้สุนัขเข้าต่อสู้โดยไม่ต้องสั่ง
ถ้าผู้ยั่วยุมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
  (๕)   การหยุดเข้าต่อสู้ 
   (ก)   ใช้การวิ่งล่อก่อน 
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    ๑)   ให้ผู้ยั่วยุท าท่าทางกระโดดขึ้นลง เพื่อยั่วยุสุนัข 
    ๒)   ผู้ยั่วยุห่างจากสุนัขประมาณ  ๕๐  ฟุต  
    ๓)   ผบส.ปล่อยสุนัขและสั่ง “เอา” แล้วสั่งสุนัข “พอ – ชิด” ให้สุนัขหยุดและกลับ
เข้ามาหา ผบส. อาจใช้ค าสั่งอื่นช่วยได้ 
   (ข)   ต่อไปใช้ผู้ยั่วยุหลาย ๆ คน โดยปฏิบัติตาม  (ก.) 
  (๖)   การฝึกการต่อสู้หลายคน 
   (ก)   ใช้สถานการณ์เช่น (๕) (ข) 
   (ข)   เมื่อผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัขแล้ว ให้คนหนึ่งหยุด อีกคนหนึ่งวิ่งหนี 
หมายเหตุ     การวิ่งล่ออาจน ามาใช้ในการฝึกต่อสู้หลายคน โดยผู้ยั่วยุหลายคนเข้ามาใกล้สุนัขพร้อม ๆ 
กันผลัดกันหรือมากระโดดรุมที่หน้าสุนัข 
  (๗)   การยิงปืน 
   (ก)   ให้มีการใช้กระสุนซ้อมรบตลอดเวลาการฝึกความดุในความควบคุม อาวุธที่ใช้ ปพ.๘๖ 
   (ข)   ผู้ยั่วยุเป็นผู้ยิงก่อน ควรยิงปืนขณะยิงอยู่ห่างจากสุนัข, เมื่อวิ่งเข้ามายั่วยุและเมื่อก่อน
หนีการต่อสู ้
   (ค)   ผบส.ใช้อาวุธทีหลังการยิงปืนตั้งแต่สุนัขอยู่ในท่าชิด เมื่อผู้ยั่วยุวิ่งหนีและเมื่อปล่อย
สุนัขเข้าต่อสู้และเมื่อ ผบส.อยู่ในท่านอน สุนัขหมอบข้าง ผบส. 
ข้อควรระวัง     ระวังอันตรายจากการใช้อาวุธโดยเฉพาะเมื่อ ผบส.อยู่ในท่านอน โดยสังเกตหากสุนัขมี
ท่าทีผิดปกติต่อการยิง ครูฝึกต้องระมัดระวังมิให้การใช้อาวุธเป็นอันตรายต่อสุนัข 
หมายเหตุ     ๑. การฝึกให้เริ่มต้นจากการฝึกในสายจูงก่อนแล้วฝึกนอกสายจูงตามล าดับ 
   ๒. เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วชุดสุนัขแต่ละชุดควรได้รับการประเมินค่าได้ว่า มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน และเวลากลางคืนหรือความมืดต้องไม่เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการต่อสู้ของสุนัข 
 ข.   การฝึกปฏิบัติของชุดสุนัข     ผบส.ฝึกปฏิบัติในความควบคุมตามล าดับ คือ 
  (๑)   การวิ่งล่อ 
  (๒)   การต่อสู้นอกสายจูง (เริ่มจากในสายจูงก่อน) 
  (๓)   การตรวจค้น 
  (๔)   การกลับเข้าต่อสู้ 
  (๕)   การคุ้มกัน 
  (๖)   การหยุดการเข้าตรวจค้น 
  (๗)   การเข้าต่อสู้หลายคน 
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การฝึกตรวจค้นอาคาร 
 
๑.   ความมุ่งหมายของการฝึก 
 ก.   ฝึกสุนัขในการตรวจค้นอาคารซึ่งมีผู้ต้องสงสัย เมื่อพบให้แสดงการเตือนภัย 
 ข.   ฝึก ผบส.ในการสั่งการและน าสุนัขเข้าตรวจค้นอาคารซึ่งมีผู้ต้องสงสัย ตลอดจนสามารถอ่าน
และตีความลักษณะการเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้อง 
๒.   การด าเนินการฝึก 
 ก.   การฝึกตรวจค้นอาคารขั้นต้น  
  (๑)   เริ่มการฝึกในอาคารชั้นเดียว พ้ืนที่แคบไม่สลับซับซ้อนก่อน เมื่อสุนัขมีความเชื่อมั่นและ
มีประสบการณ์มากขึ้นแล้ว ให้ฝึกตรวจค้นอาคารกว้าง หลายชั้นและสลับซับซ้อนมากขึ้น 
  (๒)  ใช้ผู้ช่วยครูฝึก หรือผู้ต้องสงสัยสมมุติที่ได้รับการฝึกและเข้าใจวิธีการฝึกเป็นอย่างดีในการ
ฝึก 
  (๓)   วิธีการฝึกเริ่มด้วย การยั่วยุ เป็นการเร้าใจและเพ่ิมความดุให้สุนัขต้องการเข้าท าการ  
ค้นหา 
   (ก)   เริ่มจากภายนอกอาคาร 
    ๑)   ผู้ต้องสงสัยสมมุติใช้ผ้าล่อและยั่วยุสุนัขแล้ววิ่งหนีเข้าไปในอาคาร 
    ๒)   ผบส. ให้สุนัขไล่ติดตาม เร้าใจ และชมสุนัข 
   (ข)   ที่ประตูอาคาร 
      ๑)   ผู้ต้องสงสัยสมมุติหนีเข้าไปแอบหลังประตูอาคาร ห้วงนี้ถ้าสุนัขไม่ไล่ติดตามก็
ออกมายั่วยุให้สุนัขไล่ไปจนถึงประตูอาคารแล้วหลบซ่อน เมื่อสุนัขไปถึงประตูอาคารแล้วสุนัขแสดง
อาการลังเลไม่แสดงอาการสนใจไม่แสดงการเตือนภัย ให้ผู้ต้องสงสัยสมมุติเคลื่อนไหว เช่น ผลักประตู 
หรือท าเสียง 
      ๒)   ผบส. น าสุนัขไล่ติดตามผู้ต้องสงสัยมาที่ประตู เร้าใจ ยุ ให้สุนัขแสดงอาการดุ 
และชมสุนัข ( การดุของสุนัขอาจแสดงโดยการ เห่า ขู่ ค าราม ) 
   (ค)   การน าสุนัขเข้าตรวจค้นอาคาร 
    ๑)   น าสุนัขเข้าตรวจค้นอาคารในลักษณะกระตือรือร้น 
   ๒)   แก้ไขทันทีที่สุนัขปฏิบัติผิดพลาด เช่น ถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะใน
อาคาร สูดดมกลิ่นที่พื้นแห่งเดียวกันต่อเนื่องนาน ๆ ฯลฯ 
   ๓)   น าสุนัขเข้าอาคารโดยไม่ลังเล และต่อเนื่อง ผบส.สั่งสุนัขค้นหา ใน
ลักษณะ ชวนให้สงสัย โดยใช้ค าสั่ง  “หา” และตื่นตัว เร้าใจให้สุนัขสนใจที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลาขณะ
สุนัขปฏิบัติงาน 
    ๔)   เมื่อสุนัขแสดงลักษณะการเตือนภัยแจ้งเตือนพบผู้ต้องสงสัยสมมุติ ผบส.ชม
สุนัข ให้ผู้ต้องสงสัยสมมุติปรากฏตัว ผบส.ชมสุนัขและสั่งการให้ผู้ต้องสงสัยสมมุติเดินออกจากอาคาร 
โดยมี ผบส.และสุนัขเป็นผู้ควบคุมตัว เมื่อหมดสถานการณ์ ผบส.ให้สุนัข “ชิด”  “นั่ง” และพักการฝึก  
    ๕)   ชุดต่อไปปฏิบัติเช่นที่กล่าวมาแล้ว ฝึกปฏิบัติจนกว่า ผบส.และสุนัขจะเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการ 
 ข.   การฝึกตรวจค้นอาคารขั้นสูงเมื่อสุนัขมีประสบการณ์และช านาญแล้ว ให้มีการฝึกขั้นสูงโดย 
การตรวจค้นอาคารที่สลับซับซ้อน มีห้องหลายห้องและอาคารหลายชั้น โดยด าเนินการดังนี้ 
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  (๑)   การตรวจค้นแบบสุนัขปฏิบัติการพร้อมกับ ผบส. 
   (ก)   ผู้ต้องสงสัยสมมุติ ยั่วยุสุนัข ภายนอกอาคารแล้ววิ่งไปซ่อนตัวในอาคาร 
   (ข)   สุนัขอยู่ข้าง ผบส.(ไม่ใช่ท่าชิด) 
   (ค)   ผบส.น าสุนัขเข้าตัวอาคาร ปลดสายจูงออกจากโซ่คอสั่งสุนัข “หา” ผบส.ติดตาม
สุนัขไปให้ก าลังใจ กระตุ้นและเร้าใจสุนัข และถามสุนัขด้วยน้ าเสียงชวนสงสัยเช่น “อะไร” “อยู่ไหน” 
“พบอะไร” คอยแก้ไขและให้ก าลังใจสุนัข ถ้าสุนัขเดินเร็วเกินไปผ่านประตูโดยไม่ดมกลิ่น หรือผ่านห้อง
ต่าง ๆ โดยไม่สนใจค้นหา เมื่อสุนัขแสดงการเตือนภัยแล้ว ผบส.รีบเข้าหาสุนัข ใช้สายจูงเกี่ยวที่โซ่คอ
สุนัข และจับกุมผู้ต้องสงสัย และอาจให้สุนัขได้กัดผู้ต้องสงสัยที่มีเครื่องป้องกันอันตรายไว้แล้ว หรือ
ควบคุมผู้ต้องสงสัยออกมานอกอาคาร 
  (๒)   การตรวจค้นแบบสุนัขปฏิบัติการเป็นอิสระ 
   (ก)   ผู้ต้องสงสัยสมมุติท ากลิ่นไว้ที่ลูกบิดประตูหรือลูกดึงประตูและเข้าซ่อนตัวในอาคารก่อน 
   (ข)   ผบส.น าสุนัขเข้าค้นหาในอาคาร ให้สุนัขดมกลิ่นที่ประตู ผบส.รออยู่ที่ประตูด้าน
นอก หรือในอาคาร ให้ก าลังใจแก่สุนัขขณะที่สุนัขปฏิบัติงานตลอดเวลา 
   (ค)   ผู้ต้องสงสัยท าเสียง ยั่วยุ เมื่อเห็นว่า สุนัขไม่สนใจในการค้นหา 
   (ง)   ให้ด าเนินการตามข้อ  ข. (๑) (ค) โดยอนุโลม 
๓.   ข้อแนะน าในการฝึก 
 ก.   การฝึกครั้งแรกให้สุนัขใช้ประสาทสัมผัสทางเสียง สายตา และกลิ่นเป็นประโยชน์ให้มาก และ
กระท าเม่ือจ าเป็น 
 ข.   เมื่อสุนัขแสดงลักษณะการเตือนภัย ผบส.เสริมด้วยค าถามชวนสงสัย เช่นถามว่า “พบอะไร” 
“อยู่ไหน” ฯลฯ (การเตือนภัยของสุนัขแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เช่น ขนหลังตั้งชัน เห่า ขู่ ค าราม หรือยืน
ตัวตั้งตรง หูชัน ฯลฯ) 
 ค.   ท าการยั่วยุเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นเพื่อเร้าใจให้สุนัขดุหรือเตือนภัย 
 ง.   การฝึกขั้นแรกให้สูนัขอยู่ในสายจูง ผบส.รู้ที่ซ่อนของผู้ต้องสงสัย ขั้นต่อไปเมื่อสุนัขมีความ
ช านาญแล้ว ให้สุนัขค้นหานอกสายจูง และผบส.ไม่ทราบที่ซ่อน 
 จ.   ผู้ต้องสมมุติจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกและรู้แนวทางฝึกมาแล้วเป็นอย่างดี 
 ฉ.   ระมัดระวังรักษาระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดตลอดเวลา 
 ช.   ครูฝึกอธิบายและสาธิตให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุม ให้การฝึกและการแก้ไข
ตลอดเวลาการฝึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

การสะกดรอย 
 
๑.   ความมุ่งหมายของการฝึก 
      ก.   ฝึกให้สุนัขสามารถสะกดรอยโดยอาศัยกลิ่น ภายในระยะทาง ๘๐๐ เมตร ภายในเวลา ๓๐ 
นาทีจนพบบุคคลผู้ทิ้งรอย 
      ข.   ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขในการน าทางและควบคุมให้สุนัขสะกดรอยและการตีความลักษณะการเตือน
ของสุนัขและท าหน้าที่เป็นผู้ทิ้งรอย 
๒.   การด าเนินการฝึก 
      ก.   กล่าวน าวิธีการสะกดรอย 
 (๑)   วิธีการที่สุนัขติดตามกลิ่นบนพื้นดิน 
                (ก)   โดยปกติมักใช้จมูกดมกลิ่นบนพ้ืนดิน 
 (ข)   บางครั้งจะยกหัวสูงขึ้นเพ่ือผ่อนคลายอิริยาบถ (หรือหลงทาง) 
 (ค)   มักจะตามกลิ่นไปทางใต้ลม ลมขวางทิศทางสะกดรอยแม้เพียงเล็กน้อยอาจท าให้
สุนัขปฏิบัติงานตามลมไป ลมแรงสวนทางปฏิบัติงานท าให้สุนัขล าบากในการติดตามรอย 
 (๒)   ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อกลิ่นบนพื้นดิน 
                 (ก)   ปัจจัยเกื้อกูลต่อการสะกดรอย 
  ๑)   พ้ืนดินอุ่น มีอากาศเย็นอยู่ข้างบน ซึ่งท าให้มีสภาพการระเหยของกลิ่นดี 
  ๒)   พ้ืนที่มีร่มเงา 
  ๓)   ผู้ทิ้งรอย ทิ้งรอยที่มีกลิ่นเป็นกลุ่มก้อน เช่น ปล่อยกลิ่นเหงื่อ รอยเท้าที่ชัดเจน อัน
เนื่องมาจากการวิ่ง 
  ๔)   พ้ืนดินเปียกชื้น หรือมีวัสดุปกคลุมหรือมีวัชพืชปกคลุม 
  ๕)   พ้ืนดินมีความชื้นสูง 
 (ข)   ปัจจัยขัดขวางต่อการสะกดรอย 
   ๑)   พ้ืนดินอุ่นแหง้ ลมพัดแรง 
   ๒)   ฝนตกหนักท่ีรอย ( กลิ่นบางกลิ่นอาจคงอยู่หลังฝนตก ) 
   ๓)   พ้ืนที่ไถกลบใหม่ ๆ หรือใส่ปุ๋ยมาก 
   ๔)   กลิ่นฉุนจัด หรือกลิ่นวัสดุเคมี 
   ๕)   กลิ่นที่มีหิมะกลบทับ ( เมื่อหิมะละลายอาจมีกลิ่นขึ้นอีก ) 
   ๖)   กลิ่นหญ้าไหม้ ควัน และทรายละเอียด 
   ๗)   พ้ืนดาดแข็ง เช่นถนนดาดพ้ืนที่มีกลิ่นน้ ามันต่าง ๆ ระเหยบนผิวหน้าถนน 
   ๘)   ร่องรอยที่เกิดข้ึนนานหลายชั่วโมงมาแล้ว 
 (๓)   วิธีการสะกดรอย 
                     ก)   การวางรอย 
   ๑)   เริ่มจากบนสนามหญ้า 
   ๒)   เริ่มจากระยะทางตรง สั้น ๆ 
   ๓)   วางพ้ืนกลิ่นไว้  ณ  จุดเริ่มต้น ใช้เท้าถูบริเวณจุดเริ่มต้นในวงแคบ ๆ วางสิ่งของ
เครื่องใช้ของผู้ทิ้งรอยไว้  ณ  จุดเริ่มต้น ความมุ่งหมายของการท าพ้ืนกลิ่น เพ่ือให้ ผบส.รู้จุดเริ่มต้นการ
สะกดรอยและเพ่ือกระตุ้นและเร้าใจสุนัขในการค้นหา 



๑๑๖ 

   ๔)   สิ่งที่ควรใช้วางรอยคือ หมวก เสื้อ ผ้าเช็ดหน้าหรือเครื่องใช้ประจ าตัวในลักษณะ
คล้ายกันนี้ ไม่ควรใช้โลหะ 
   ๕)   ในขั้นต้นผู้ทิ้งรอยเดินลากและถูเท้าไปจนสุดรอย ต่อไปเดินไปธรรมดา 
   ๖)   ผู้ทิ้งรอยวางผ้าล่อไว้  ณ  จุดสิ้นสุดรอย 
   ๗)   การวางตัวของผู้ทิ้งรอยในตอนต้น ไม่ควรอยู่ที่ปลายทาง ระยะหลังของการฝึก
หรือเพ่ือเพ่ิมความสนใจของสุนัขให้วางตัวที่ปลายทางอาจให้มีการต่อสู้ด้วย 
  (ข)   การสะกดรอย 
   ๑)   เปลี่ยนโซ่คอสุนัขเป็นขลุมปฏิบัติการ 
   ก)  ให้สุนัขอยู่ในท่า "ชิด" - ยืน" ผบส.ถือสายจูงด้วยมือซ้าย มือขวาถือขลุม
ปฏิบัติการ 
   ข)   สอดห่วงปลายสายจูงลอดขลุมปฏิบัติการตรงใกล้ห่วงรูปตัว ดี. มือซ้ายถือ
ขลุมปฏิบัติการ มือขวาถือสายจูง  
   ค)   สอดขลุมปฏิบัติการเข้าหัวและไหล่สุนัขด้วยมือซ้ายแล้รัดสายรัดอก 
   ง)   มือซ้ายจับกิ่งกลางสายรัดหลังขลุมปฏิบัติการ ปลดขอเกี่ยวสายจูงจากโซ่คอ
แล้วมาเก่ียวกับรูปตัว  ดี. ของขลุมปฏิบัติการแทน 
   จ)   ถอดโซ่คอออก 
   ฉ)   การเปลี่ยนจากขลุมปฏิบัติการมาเป็นโซ่คอ กระท าตรงกันข้ามตามล าดับ 
   ๒)   น าสุนัขไปยังจุดเริ่มต้น สั่งสุนัข  "ดม"  ที่พ้ืนกลิ่นหรือสิ่งที่ผู้ทิ้งรอยทิ้งไว้ 
   ๓)   สั่งสุนัข  "หา"  น้ าหนักเสียงที่สั่งให้เป็นลักษณะค าถาม มากกว่าเป็นค าสั่ง 
   ๔)   ใช้ค าสั่ง  "หา"  ประกอบท่าสัญญาณตามจ าเป็น 
   ๕)   รักษาเส้นทางให้สุนัข 
   ๖)   เร้าใจสุนัขเมื่อจ าเป็น 
  (ค)   เมื่อสิ้นสุดรอย 
    ๑)   ช่วยสุนัขในการค้นหาผ้าล่อ 
   ๒)   วางผ้าล่อโดยซ่อนบางส่วนไว้ 
   ๓)   ให้สุนัขได้เล่นกับผ้าล่อนั้น 
   ๔)   ชุดสุนัขกลับมาหาครูฝึก 
 (ง)   ลักษณะที่สุนัขหลงรอย 
  ๑)   ยกหัวขึ้นมองรอบ ๆ หรือวิ่งวนไปมารอบ ๆ ( การยกหัวอาจเป็นเพราะจมูกล้า ) 
  ๒)   สูดกลิ่นจุดเดียวต่อเนื่องแทนการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ( ผบส.ต้องตื่นตัวดูในตอนนี้ 
เพราะอาจจะเป็นลักษณะที่ผู้ทิ้งรอยทิ้งหรือท าสิ่งของตกไว้ ) 
 (จ)   การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงรอย น ากลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่โดยน ากลับทางเวียนอ้อมไป
อย่าน ากลับย้อนรอยเดิม 
 ข.   การฝึกสะกดรอยระยะสั้น 
 (๑)    ตั้งต้น  ณ  จุดเริ่มต้น ใช้ขอสายจูงเกี่ยวห่วงโซ่คอทั้งสองข้าง ถือสุนัขด้วยวิธีถือสายจูงสั้น
ด้วยมือซ้ายให้สุนัขอยู่ชิดข้างซ้าย 
 (๒)    จับสายจูงสั้นและใช้ให้ถูกต้อง น าทางสุนัขด้วยวิธีค่อยไปจะดีกว่าการกระตุกสายจูงอย่างแรง 
 (๓)    น าทางให้สุนัข เร้ากระตุ้นให้สุนัขปฏิบัติงาน 



๑๑๗ 

 (๔)    เมื่อสิ้นสุดการสะกดรอย อย่าให้สุนัขเล่นผ้าล่อ และน าสุนัขอ้อมกลับไปหาครูฝึก อย่าน า
ย้อยรอยกลับทางเดิม 
 (๕)    ผบส. ฝึกปฏิบัติตามล าดับในความควบคุม ใช้สายจูงสั้นก่อนแล้วผ่อนสุดสายจูง แก้ไข
ทันทีท่ีมีการปฏิบัติผิดพลาด 
 ค.   การฝึกสะกดรอยขั้นต้น 
 (๑)    ตั้งต้น  ณ  จุดเริ่มต้น โดยเปลี่ยนโซ่คอเป็นขลุมปฏิบัติการ  ใช้สายจูงสั้นก่อนแล้ว
เปลี่ยนเป็นสายจูงยาว  ๑๕  ฟุต 
 (๒)   การใช้ขลุมปฏิบัติการ  
  (ก)   สะดวกสบายส าหรับการท างานของสุนัข 
  (ข)   อาจกลับไปใช้โซ่คอได้ในบางโอกาส 
  (ค)   ถอดขลุมปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดการสะกดรอย 
 (๓)    วางรอยเท้าเป็นมุมเลี้ยวและมีสิ่งของเพ่ิมขึ้น ให้มีระยะเวลาของพ้ืนกลิ่นเพ่ิมขึ้นจนนาน
ถึง  ๓๐  นาที ใช้เครื่องหมายจุดเลี้ยวตามจ าเป็นและเพ่ิมระยะทางจากใกล้จนถึง  ๓๐๐  เมตร 
 (๔)    จุดเลี้ยวในรอย 
  (ก)   ไม่สูงกว่า  ๙๐  องศา 
  (ข)   วางจุดเลี้ยวมากเกินไปอาจท าให้สุนัขหลุดจากรอย 
  (ค)   ผบส. ช่วยสุนัขในการสังเกตจุดเลี้ยวหรือสังเกตเครื่องหมายจุดเลี้ยว 
 (๕)    สิ่งของที่ทิ้งตามรอยทาง 
  (ก)   ใช้ไม้  หนัง  สิ่งของเครื่องใช้ประจ าตัว อย่าใช้ของประเภทแก้วหรือโลหะ 
  (ข)   อย่าวางสิ่งของบนจุดเลี้ยว 
  (ค)   วางสิ่งของลงบนรอยทางอย่าวางข้างรอยทาง 
  (ง)   ปฏิบัติการเช่นเดียวกับการฝึกสะกดรอยระยะสั้นโดยอนุโลม 
 (๖)    ผบส.ฝึกปฏิบัติตามล าดับในความควบคุม ตามเวลาที่ก าหนด แก้ไขทันทีที่มีการปฏิบัติ
ผิดพลาด 
 ค.   การฝึกสะกดรอยประกอบปัญหา 
  (๑)   การด าเนินการฝึก 
   (ก)   ทบทวนการฝึกสะกดรอยขั้นต้น 
   (ข)   การฝึกสะกดรอยประกอบปัญหา 
  ๑) แต่ละชุดแยกการฝึกไปตามความสามารถเพ่ิมความยากในการสะกดรอยประกอบ
ปัญหาขึ้นเรื่อย ๆ 
   ๒) การเริ่มต้นใช้ระยะทางสะกดรอยไม่เกิน ๑/๔ ไมล์ (๔๐๐ ม.) และความเก่าของ
กลิ่นร่องรอยไม่นานเกิน ๒๐ นาท ี
   ๓) ต่อไปเพ่ิมระยะทางและความเก่าของกลิ่ นขึ้น ไปจนถึงระยะทาง ๑ ไมล์        
(๑,๖๐๐ ม.) และความเก่าของกลิ่นนานถึง ๑ ชม. การเพ่ิมระยะทางและความเก่าของกลิ่นนั้นให้เพ่ิมที
ละอย่าง เพ่ิมพร้อมกัน 
   ๕) แต่ละเส้นทางสะกดรอย ควรมีสิ่งของทิ้งไว้ ๑ ชิ้น จนถึง ๕ ชิ้น และให้จุดเลี้ยว
เพ่ิมข้ึนตามความสามารถของสุนัข อย่าน าสุนัขเคลื่อนที่เร็วเกินไป อาจท าให้สุนัขผ่านจุดเลี้ยวไป 



๑๑๘ 

   ๖) ให้มีการท าร่องรอยตัดผ่านเส้นทางสะกดรอยประกอบปัญหาด้วย เมื่อสุนัขมี
ประสบการณ์มากข้ึน 
    ๖) ปกติให้ฝึกสุนัขสะกดรอยโดยใช้ขลุมปฏิบัติการและสายจูงยาว เมื่อสุนัขมี
ประสบการณ์สูงขึ้น  ให้สุนัขปฏิบัติการนอกสายจูง 
 ง.   เส้นทางฝึกสะกดรอยประกอบปัญหา 
    
  ผู้ยั่วย ุ               ผู้ยั่วย ุ
 
              
                                                  สิ่งของ   
 
               
     ผู้ทิ้งร่องรอย     สิ่งของ 
                      พื้นกลิ่น         
                                                                

            พื้นกลิ่น                 ผู้ทิ้งรอย 
                  ชส                                                ชสต. 
   ทิศทางลม           
                                                                                                        ทิศทางลม 

  
                       (๑) รูปที่ ๑ ขั้นเริ่มต้น          (๒)  รูปที่ ๒  ขั้นกลาง 
 
 
 
                     สิ่งของ    ผู้ทิ้ง
รอย 
           
  
    สิ่งของ 
            สิ่งของ 
 สิ่งของ 
 
     สิ่งของ            ทิศทางลม  
  
     รอยตัดผ่าน 
พื้นกลิ่น         ชสต. 
 
 (๓) รูปที่ ๓ ขั้นสูง 
 จ.   ค าแนะน าในการฝึก   ครูอธิบายและสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามโดยให้อยู่ใน
ความควบคุมของครูฝึก ครูคอยแนะน าและแก้ไขตลอดเวลาการฝึก 



๑๑๙ 

การค้นหาและเตือนภัยข้ันต้น 
 
๑.   ความมุ่งหมายของการฝึก 
      ก.   ฝึกสุนัขในการติดตามค้นหาข้าศึกภายในระยะทาง  ๑๐๐  ฟุต ทางเหนือลมจากเส้นทางตรวจ
และเตือนภัย 
      ข.   ฝึก ผบส. ในการสั่งการและน าสุนัขออกตรวจเส้นทางที่รับมอบ การใช้สุนัขในการตรวจค้น
ข้าศึก การสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัขและการปฏิบัติเมื่อพบข้าศึก 
๒.   การด าเนินการฝึก 
      ก.   กล่าวน าการฝึกค้นหาและเตือนภัย    
 (๑)   ภารกิจหลักของ สต.คือการค้นหาข้าศึกและเตือนภัยให้แก่ ผบส.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ สต.
จึงต้องรับการฝึกในแบบลาดตระเวนค้นหาด้วย 
 (๒)   ผลของลมต่อการใช้ สต. 
                     (ก)   ทิศทางลมปกติกลิ่นตัวของบุคคลจะกระจายออกไปในอากาศอย่างต่อเนื่อง ลม
จะพัดพากลิ่นนี้ไปทางใต้ลม สุนัขจะค้นหาบุคคลได้จากการติดตามกลิ่นไปทางเหนือลม ผบส.จะต้องรู้วิธี
หาทิศทางลม เช่น การใช้ฝุ่นผงหรือใบไม้โปรย หรือให้ลมพัดผ่านหน้า ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการใช้
ลมในการติดตามค้นหา     
 (ข)   กรวยกลิ่น เมื่อลมพัดผ่านบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ไปก็จะน าเอากลิ่นติดกระแสลมไปด้วย
ท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า "กรวยกลิ่น" ขึ้น สุนัขอาศัยกรวยกลิ่นนี้เป็นเครื่องน าทางในการค้นหา 
  (ค)   ความเร็วลม ความเร็วมีผลโดยตรงต่อกรวยกลิ่น ลมพัดแรงท าให้เกิดกรวยกลิ่นเป็น
รูปแคบยาวส่วนลมพัดอ่อนช้าท าให้เกิดกรวยกลิ่นเป็นรูปกว้างยาว 
  (ง)   ทิศทางลมเปลี่ยนแปลงเสมอ ผบส.ต้องคอยตรวจทิศทางลมเพ่ือช่วยในการค้นหา 
  (จ)   ผลของลมเกี่ยวเนื่องกับภูมิประเทศ ภูมิประเทศทั้งธรรมชาติและสร้างขึ้นมีผลต่อลม
ซึ่งอาจเกิดด้วยการขัดขวางทางเดินของลม เช่น เมื่อลมพัดผ่านเนินเขา อาคาร หรือก าแพง ท าให้กรวย
กลิ่นแยกตัวออกเป็นกรวยกลิ่นเล็ก ๆ หลายอันหรืออาจจะเบนทิศทางลม หรือท าให้ลมไม่อาจผ่านได้ 
เป็นเหตุให้เกิดจุดหรือต าบลอับกลิ่นขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดการติดตามค้นหาโดยอาศัยกลิ่นของสุนัขไม่
ได้ผล 
  (ฉ)   ภูมิอากาศ มีผลต่อกลิ่นที่ลมน ามา ความร้อน ฝนตก หิมะ หมอก มีผลขัดขวางต่อ
การค้นหาของสุนัข สภาพอากาศที่กล่าวมาปกบังหรือท าลายกรวยกลิ่นในการอากาศให้หมดไป อากาศ
เย็นช่วยเกื้อกูลการค้นหาของสุนัขดีมา ก 
  (๓)   ปัจจัยขัดขวางและเกื้อกูลในการค้นหาของสุนัข 
  (ก)   ดูข้อ ๒ (ฉ) ข้างต้น 
  (ข)   สิ่งที่มีกลิ่นฉุนแรง เช่น หญ้าไหม้ น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
  (ค)   ลมแรง     
  (ง)   ภูมิประเทศขัดขวาง (ดูข้อ ๒ ก.(๒) (จ) ข้างต้นด้วย 
 ข.   การน าสุนัขเข้าฝึกค้นหา 
  ขั้นต้นฝึกให้สุนัขค้นหากลิ่นที่มาจากต้นลมก่อน ต่อไปฝึกให้ค้นหาทั้งเสียงการเห็นจากทางใต้ลม 
  (๑)   การฝึกค้นหากลิ่น 
   (ก)   ก าหนดเส้นทางค้นหา 



๑๒๐ 

    ๑)   ก าหนดปัญหาการฝึกให้สมบูรณ์  
    ๒)   อธิบายลักษณะเตือนภัยของสุนัขเมื่อได้กลิ่นข้าศึกสมมุติ 
   (ข)   ติดตามและสังเกตการเตือนภัยของสุนัข 
    ๑)   เคลื่อนที่ไม่ช้า - ไม่เร็วเกินไป 
    ๒)   เดินก้มตัวครึ่งก้าวเมื่อสุนัขเตือนภัย 
    ๓)   ใช้ค าสั่ง “หา” น้ าเสียงชวนสงสัยและใช้ซ้ าเมื่อจ าเป็น 
    ๔)   ให้มีการไล่ติดตามหรือยั่วยุ 
    ๕)   สิ้นสุดปัญหาอย่าย้อยรอยทางเดิม 
  (๒)   การฝึกค้นหาเสียง 
   (ก)   ก าหนดเส้นทางค้นหา 
    ๑)   สังเกตความแตกต่างในการแสดงลักษณะเตือนภัยของสุนัขเมื่อได้ยินเสียง  กับ
เมื่อได้กลิ่น 
    ๒)   ระมัดระวังในการติดตามมากขึ้น เพราะความแตกต่างในการได้กลิ่นกับการได้
ยินเสียง สุนัขอาจเตือนภัยเพียงครั้งเดียว (เสียงซึ่ง ผบส.อาจไม่ได้ยิน) 
   (ข)   การสิ้นสุดปัญหา 
    ๑)   มีการไล่ติดตามหรือยั่วยุ 
    ๒) สิ้นสุดปัญหาอย่าย้อยรอยทางเดิม 
  (๓)   การฝึกค้นหาระบบจุด – ต่อจุด เริ่มการฝึกโดยให้ลมพัดผ่านทางข้างของเส้นทาง ดังรูป 

ทิศทางลม 
     ข้าศึก              กลิ่น 
จุดเริ่มต้น 
                                                                             
จุดสิ้นสุด 
                                                          ข้าศึก        เสียง  ข้าศึก        สายตา 
  โดยด าเนินการดังนี้ 
   (ก)   น าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นในสายจูงยาว ๖๐ นิ้ว และโซ่คอ ผบส.ตรวจทิศทางลม ให้สุนัข
ออกค้นหา ตามเส้นทางที่ก าหนด ใช้ค าสั่งแก่สุนัขและน้ าเสียงในลักษณะชวนสงสัย “หา” ระวังอย่าให้
สายจูงหย่อนลงพ้ืนหรืออย่าให้สายจูงตึงเกินไป ให้ใช้ค าสั่ง “หา” ซ้ าได้เมื่อจ าเป็น 
   (ข)   ผบส.เดินตามสุนัขและคอยสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัข อย่าเดินเร็ว   การ
เตือนภัยของสุนัขแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เช่น อาจมีอาการตัวเกร็ง กลั้นหายใจ ขนหลังตั้งชัน หูตั้งชัน 
ฯลฯ ให้ผบส.แต่ละคนสังเกตสุนัขของตนเอง และจดจ าอาการเหล่านี้ไว้ 
   (ค)   เมื่อสุนัขเตือนภัย ผบส.เดินก้มตัวครึ่งก้าวติดตามสุนัขไป เร้าใจและชมสุนัข  เมื่อถึง
ระยะประมาณ  ๑๐  ฟุต ข้าศึกสมมุติแสดงตัววิ่งหนีหรือยั่วยุสุนัขแล้วแต่กรณี ถ้าข้าศึกวิ่งหนี ผบส.สั่ง
การแก่สุนัข ว่า “เอา” และน าสุนัขไล่ติดตามไปชั่วระยะหนึ่ง การวิ่งหนีหรือการยั่วยุเป็นการกระท าเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมความม่ันใจหรือเร้าใจแก่สุนัขอย่างหนึ่ง แต่ไม่จ าเป็นต้องท าทุกครั้ง 
   (ง)   ลักษณะสุนัขที่หลงกลิ่น 
    ๑)   ดมพ้ืนหรือดมจุดใดจุดหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลง 
    ๒)   เคลื่อนที่เป็นวงรอบ 



๑๒๑ 

   (จ)   การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่น 
    ๑)   ตรวจทิศทางลม ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง 
    ๒)   เคลื่อนที่เป็นรูปตัว ที  ( T ) ดังรูป 

ข้าศึกสมมุติ 
 

 
 
      ก  ข  ค 
 
จุดเริ่มต้น            ก            จุดสิ้นสุด 
            
 
    รูป การเคลื่อนที่เป็นรูปตัวที 
 ๓)   ถ้าสุนัขยังหลงกลิ่นอยู่ น าสุนัขกลับอ้อมมากลิ่น ก.แล้วน าสุนัขเข้าค้นหาตาม
เส้นทางเดิม 
 ๔)   ถ้าลมเปลี่ยนแปลง ก าหนดเส้นทางในการค้นหาใหม่ตามทิศทางลม 
  (ฉ.)   ข้อพึงระลึก 
   ๑)   อย่าเดินเร็วเกินไป ถ้ากรวยกลิ่นแคบสุนัขอาจผ่านไปโดยไม่เตือนภัย และอย่า
เดินช้าเกินไปจะท าให้สุนัขขาดความสนใจในการท างาน 
   ๒)   จับตาสังเกตการเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลา จ าไว้ว่า สุนัขมีหน้าที่เตือนภัย 
ผบส.มีหน้าที่สังเกตการเตือนภัยของสุนัข เมื่อแรก ผบส.สอนสุนัข คราวนี้สุนัขสอน ผบส. 
   ๓)   ต้องมั่นใจว่า ผบส.ติดตามการเตือนภัยของสุนัขทันท่วงที ถ้าน าสุนัขอ้อมค้อมจะ
ท าให้สุนัขท างานไม่ได้ผล 
  (๔)   การค้นหาและเตือนภัย 
   (ก)   จัดสนามฝึกในภูมิประเทศโล่งแจ้ง ขนาด ๔๐ X ๔๐๐ ม. ปักธงเครื่องหมายมุมสนาม
ทั้ง ๔  มุม (มีเครื่องหมายบอกทิศทางลมถ้าท าได้) 
   (ข)   การสาธิตและการทบทวนการฝึกการค้นหา    
    ๑)   น า ผบส.เข้าบริเวณสนามฝึก อธิบายเกี่ยวกับ 
     ก)   เขตสนาม 
     ข)   จุดเริ่มต้น 
     ค)   วิธีการค้นหา (ใช้เส้นทางสลับฟันปลา ดูรูปที่ ๑) 
     ง)   ก าหนดแนวทางค้นหา(เส้นทางใต้ลม)โดยทบทวนหลักการและวิธีการ 
     จ)   ปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่น (ทบทวนระบบตัว ที่.) 
     ฉ)   วิธีเร้าใจและกระตุ้นสุนัข 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 
 

            ☺  ผู้ต้องสงสัย                          ทิศทาง
ลม 
                    

 

จุดเริ่มต้น     ☺                                                                                                                       
รูปที่ ๑เส้นทางค้นหาสลับฟันปลา 

   (ค)   การฝึกค้นหาและเตือนภัย   
   ๑)   ขั้นต้นในแต่ละชุดฝึกการค้นหาแบบสลับฟันปลาในพ้ืนที่ขนาดเล็ก และต้อง
ค้นหาผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียว 
   ๒) ต่อไปให้ฝึกในพ้ืนที่กว้างขึ้น มีการฝึกค้นหาโดยอาศัยแสงและเสียง และเพ่ิม
จ านวนผู้ต้องสงสัยขึ้นด้วย 
 
  ๓) ฝึกการปฏิบัติการสังเกตและการใช้ทิศทางลมตลอดจนการปฏิบัติเมื่อสุนัขหลง
กลิ่น(สมมุติข้ึนถ้าจ าเป็น) 
  ๔) ผบส.ควรสามารถควบคุมสุนัขในการปฏิบัติการนอกสายจูงในการค้นหา ,จับกุม,
ต่อสู้และคุ้มกันได้ 
  ๕) ใช้หลักการเบื้องต้นที่เรียนไปแล้วมาใช้ประโยชน์ 
หมายเหตุ ให้มีการใช้กระสุนซ้อมรบและ/หรือเสียงระเบิดตลอดเวลาการฝึก 
 ค.   ข้อแนะน าในการฝึก 
 (๑)   ครูอธิบายและสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติในความควบคุมและให้ค าแนะน า
ตลอดเวลา 
 (๒)   ให้พึงระลึกตาม ข้อ ๒  ข. (๓)  (ฉ)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ เมตร 
 



๑๒๓ 

 
การฝึกสายตรวจยานยนต์ 

๑.   ความมุ่งหมายของการฝึก 
 ก.   ฝึกสุนัขให้นั่งรถสายตรวจไปพร้อมกับ ผบส.และผู้โดยสารอื่น ๆ ในการท าหน้าที่สายตรวจ 
 ข.   ฝึก ผบส.ในการควบคุมสุนัขไปกับรถสายตรวจ 
๒.   การฝึกสายตรวจยานยนต์ขั้นต้น 
 ก.   จัดพาหนะที่เหมาะสม เช่น รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาด  ๖  คน  (รถปิคอัพ) 
 ข.   การขึ้นรถ 
    (๑)   ถือสุนัขโดยใช้โซ่คอและสายจูงยาว  ๖๐  นิ้ว 
  (๒)   น าสุนัขข้ึนรถก่อนแล้ว ผบส.นั่ง ให้สุนัขอยู่ในท่านั่งข้าง ผบส. 
  (๓)   พันสายจูงรอบคอสุนัข 
  (๔)   เมื่อสุนัขคุ้นเคยกับการนั่งรถแล้ว ให้น าผู้โดยสารอื่น ๆ นั่งไปด้วย หากสุนัขแสดงอาการดุ
ร้าย ผบส.ควรแก้ไขทันที 
 ค.   การลงจากรถ สุนัขจะลงจากรถเม่ือได้รับค าสั่งของ ผบส.เท่านั้น 
 ง.   การปฏิบัติบนรถ 
  (๑)   ผบส.ขับรถไปในระยะประมาณ ๑/๔ ไมล์ (๔๐๐ ม.) ให้สุนัขนั่งไปข้าง ผบส. (การที่ ผบส. 
ขับรถยนต์ไปได้เป็นสิ่งพึงประสงค์ ถ้า ผบส.ขับไม่ได้ หาผู้ขับรถยนต์ได้ท าหน้าที่แทน 
  (๒)   ต่อไปให้ผู้โดยสารอื่น ๆ นั่งร่วมไปด้วย ผบส.แก้ไขทันทีเมื่อสุนัขแสดงอาการดุร้าย 
๓.   การฝึกสายตรวจยานยนต์ขั้นสูง 
 ก.   การฝึกควบคุมสุนัขบนยานยนต์ 
 (๑)   ทบทวนการฝึกสายตรวจยานยนต์ขั้นต้น 
 (๒)  หยุดรถ ผบส.ลงจากรถ สั่งสุนัข "คอย" บนรถ ค าสั่ง "คอย" ใช้บ่อยครั้งเท่าที่จ าเป็น 
 (๓)   ผบส.เดินออกจากรถระยะห่างพอสมควร (ประมาณ 25 ฟุต) หรือเดินรอบรถ และหยุดอยู่
ชั่วคราวครู่หนึ่ง แล้วกลับขึ้นรถเคลื่อนที่ต่อไป 
 ข.   การฝึกสายตรวจโดยมีการตรวจค้น      
 (๑)   จัดให้มีผู้ต้องสงสัยสมมุติอยู่ข้างทาง (สวมปลอกป้องกันแขน) 
 (๒)   ผบส.น าสุนัขขึ้นรถสายตรวจ เมื่อถึงระยะห่างจากผู้ต้องสงสัยประมาณ 15 ฟุต ผบส.สั่งผู้
ต้องสงสัยสมมุติ "หยุด" 
 (๓) ผบส.ลงจากรถเข้าตรวจค้นผู้ต้องสงสัยสมมุติ (ใช้เทคนิคการตรวจค้นอย่าให้บังสายตาและ
การเข้าต่อสู้ของสุนัข) ให้สุนัขคอยอยู่บนรถ ระวังอย่าให้สุนัขละเมิดค าสั่ง  “คอย”   บนรถ ถ้าละเมิด
แก้ไขทันท ี
 ค.   การฝึกสายตรวจโดยมีการตรวจค้นต่อสู้  
       (๑)   ด าเนินการฝึกตามข้อ ๓ ข. โดยในระหว่างการตรวจค้นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งหรือหลายคน
ให้มีการต่อสู้โดยสุนัขจะลงจากรถเข้าต่อสู้เอง โดย ผบส.ไม่ต้องสั่งการเมื่อ 
        (ก) ผู้ต้องสงสัยท าปฏิกิริยาเป็นภัยต่อ ผบส.หรือ 
       (ข) ผู้ต้องสงสัยวิ่งหนี 
     ง.   การฝึกสายตรวจโดยมีการตรวจค้นและ/หรือ ต่อสู้ 2 ทาง   



๑๒๔ 

 (๑)   ด าเนินการเช่นข้อ ๓ ข. โดยมีการตรวจค้นผู้ต้องสงสัยหลายคน ให้มีการต่อสู้โดยสุนัขลง
จากรถสายตรวจเข้าต่อสู้เอง โดยที่ ผบส.ไม่ต้องสั่งการ 
 (ก)   ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งหยุด อีกคนหนึ่งวิ่งหนี เมื่อ ผบส.สั่งให้หยุด 
 (ข)   สุนัขจะไล่ติดตามคนที่วิ่งหนี จนกว่า ผบส.จะสั่งให้หยุด 
 (ค)   ถ้ามีการตรวจค้นอย่างเดียว ผบส.เรียกสุนัขกลับควบคุม ผู้ต้องสงสัยขึ้นรถไปด้วยถ้า
ต้องการและท าหน้าที่สายตรวจต่อไป 
๔.   ค าแนะน าในการฝึก 
 ก.   ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตาม ในความควบคุม ครูคอยก ากับดูแลและให้
ค าแนะน าตลอดเวลา น าวิธีการฝึกที่เรียนมาแล้วทั้งหมดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ข.   การควบคุมสุนัขเมื่อขณะอยู่บนรถ ให้สุนัขนั่งตลอดเวลา จะลงจากรถได้ต่อเมื่อได้รับค าสั่งจาก 
ผบส.เท่านั้น แก้ไขทันทีที่สุนัขแสดงอาการดุร้ายท าร้ายสุนัขตัวอื่น และผู้โดยสารที่อยู่บนรถ 
 ค.   เน้นให้สุนัข “คอย” บนรถตลอดเวลา ขณะที่ ผบส.ลงจากรถมาท าการตรวจค้น จนกว่าจะ
ได้รับค าสั่งจาก ผบส. หรือจนกว่า ผบส.จะข้ึนไปท่ีรถ 
 ง.   เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้ว ชุดสุนัขยามสายตรวจ ควรท าหน้าที่สายตรวจ, การหยุดและการตรวจค้นผู้
ต้องสงสัย การต่อสู้ตลลอดจนการควบคุมผู้ต้องสงสัยได้ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 
  การใช้สุนัขยามสายตรวจต่อต้านผู้ก่อความไม่สงบของประชาชนและการจราจล 

ความมุ่งหมาย  ๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติการต่อต้านฝูงชนที่ก่อความไม่สงบ ให้แก่ 
ประชาชนและ สถานที่ของทางราชการ 
           ๒. เพ่ือฝึกให้ผู้บังคับสุนัขยามสายตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านรักษาความ
ปลอดภัย เข้าใจและรู้ถึงวิธีการท างานร่วมกันให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.   กล่าวโดยท่ัวไป 
 เมืองไทยของเราได้รับการพัฒนาการปกครองให้เป็นไปในระบอบประชาธิปไตยมาเกือบครึ่ง  ศัต
วรรษแล้ว ประชาธิปไตยจะรุ่งเรืองได้ก็ต่อเมื่อเรามีการรักษาวัฒนธรรมทางการเมือง (POLITICAL  
CULTURE) ที่ดีคือ ราษฎรส่วนใหญ่เป็นนักประชาธิปไตย มีความรู้ มีความสนใจ มีประสบการณ์และมี
ค่านิยมในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ราษฎรทุกคนมีหน้าที่จักต้องเคารพกฏหมายของบ้านเมือง
และช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยและจะต้องช่วยกันส่งเสริมจุดเด่นในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมี
สถาบันอันสูงสุดได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่ถ้าการปกครองไม่    มีวัฒนธรรมไม่เคารพ
กฎหมายมีแต่กฎหมู่ จะต้องการอะไรก็จะเอาให้ได้ ไม่ฟังเหตุผลของผู้บริหารประเทศการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยก็คงไม่มีความหมาย ดังนั้นจ าเป็นต้องเข้าใจในเรื่องการ    ก่อความไม่สงบของประชาชน
และการก่อการจลาจลไว้บ้าง ดังนี้.- 
๒.   การก่อความไม่สงบของประชาชนและการจลาจล  จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีหัวหน้าหรือผู้อ านวยการ
นั้น ๆ ทุกครั้งผู้ก่อความไม่สงบจะต้อง 
 ก.   ด าเนินการข้ึนหรือสร้างขึ้นตามแผนวางไว้ 
 ข.   ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างการปกครอง ชาติ หรือสถาบันอ่ืน ๆ 
     ค.   และยังมีกลุ่มที่ก้าวร้าวท าให้เกิดความแตกแยก (MOB) 
๓.   มูลฐานของผู้ที่ก่อความไม่สงบ 
 ก.   ความไม่พอใจของสังคม การเมือง การเศรษฐกิจและการทหาร 
 ข.   มีผู้อ านวยการตามแผนที่วางไว้ 
 ค.   ประชาชนขาดความเชื่อถือในคณะรัฐบาล อาจก่อให้เกิดการปฏิรูปในรูปแบบอีก 4 ขั้นตอนคือ 
  (๑)   จะก่อการแฝงตัวในคณะรัฐบาล การท างานบังหน้า 

 (๒)   จะก่อให้เกิดกองโจรขึ้นได้ 
 (๓)   จะเกิดสงครามขบวนการ 
 (๔)   ชอบให้การทุจริตและฉ้อโกงราษฎร์บังหลวงอย่างมากมาย 
๔.   องค์ประกอบที่ควบคุมพฤติกรรมของฝูงชน 4 ประการ 
      ก.   ความต้องการทางอารมณ์ 
      ข.   ทัศนคติทางศีลธรรม 
      ค.   ผู้น าฝูงชน 
      ง.   การควบคุมจากภายนอก 
๕.   กลวิธีและการปฏิบัติของผู้ก่อความไม่สงบ 
 ก.   การใช้ถ้อยค าหยาบคาย 
 ข.   โจมตีบุคคลและยานพาหนะ 
 ค.   การโจมตีและขว้างปา 

เอกสารเพิ่มเติม 



๑๒๖ 

 ง.   ยานพาหนะหรือวัตถุที่ท าต่อทหาร 
 จ.   การใช้เพลิงเผาไหม้ 
 ฉ.   การใช้วัตถุระเบิด 
 ช.   อาวุธที่ต่อต้านทหาร 
 ซ.   การปฏิบัติต่อสิ่งกีดขวาง 
 ด.   การใช้สัตว์ เด็กและคนชราและซากศพ 
 ต.   การใช้เครื่องกีดขวางของฝูงชน 
๖.   การต่อต้านบุคคลที่ก่อความไม่สงบ 
 ก.   พัฒนาภายในสังคม การเมือง เศรษฐกิจและการทหารให้มั่นคง 

ข.   การป้องกันในการรักษาความปลอดภัย 
 ค.   การปฏิบัติการทางจิตวิทยา ทัศนคติและพฤติกรรม 
๗.   การใช้สุนัขยามสายตรวจต่อต้ายฝูงชน 
 ผู้ที่จะน าสุนัขในหน้าที่สุนัขยามสายตรวจไปใช้ในการต่อต้านฝูงชน สุนัขยามสายตรวจจะต้องผ่าน
การฝึกในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้.- 
 ก.   การฝึกเชื่อฟังค าสั่งในสายจูงและนอกสายจูง 

ข.   การฝึกความดุในความควบคุม 
 ค.   การตรวจค้นอาคาร 
 ง.   การสะกดรอยประกอบปัญหา 
 จ.   การฝึกสายตรวจยานยนต์ 
 ฉ.   การฝึกการค้นหาและเตือนภัย 
     เมื่อสุนัขได้รับการฝึกจนจบหลักสูตรในหน้าที่สุนัขยามสายตรวจ ผบส.ยังต้องศึกษาในเรื่อง
ของการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เช่น ต ารวจ ทส.ปช.หรือสารวัตรทหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
อ่ืน ๆ  ยังต้องเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเบื้องต้น การจับกุม การสอบสวน และการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องหา หรือสนธิสัญญาในการควบคุมเชลยศึกตลอดจน ผบส.จะต้องฝึกในเรื่องของการต่อสู้ป้องกัน
ตนเองมาอย่างดีที่สุดด้วย 
๘.   วิธีการใช้ชุดสุนัขยามสายตรวจ 
     ก.    เจ้าหน้าที่บ้านเมืองร้องขอหรือผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้น าชุดสุนัขยามสายตรวจไปป้องกัน
ร่วมกับการรักษาความสงบในเหตุนั้น ๆ 
     ข.   จ านวนชุดสุนัขยามสายตรวจที่เข้าร่วมจะต้องพิจารณาว่ามากน้อยหรือไม่ โดยในการควบคุม
ผู้ต้องหา สุนัข ๑ ชุด (ผบส.สต. ๑ , สุนัข สต. ๑ ) สามารถควบคุมพฤติการณ์ของมนุษย์/ได้ ๔ คน 
     ค.  สุนัขยามสายตรวจ ๑ ชุด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จ านวน ๖ นาย สามารถป้องกันฝูงชนให้สงบได้  ๓๐ คน  
     ง.   ถ้าจ านวนฝูงชนมากจะต้องแยกฝูงชนนั้นออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้มากที่สุดและส่วนย่อย ๆ นั้น
จะต้องน าสุนัขยามสายตรวจสะกัดก้ันไม่ยอมให้ฝูงชนได้รับการติดต่อกัน 
     จ.   ควบคุมโดยใช้สุนัขยามสายตรวจหรือสุนัขหน้าที่อ่ืน ๆ ที่มีความดุ 
     ฉ.   สุนัขยามสายตรวจจะท าหน้าที่หรือท างานร่วมกับสุนัขยามและสุนัขอารักขา 
 
 
 



๑๒๗ 

๙.   ข้อควนปฏิบัติในการฝึก 
     ก. ครูอธิบายและสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้วให้ ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุม โดยครูคอยก ากับ
ดูแลให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเหลือแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกครูประเมินค่ าของ ผบส.แนะน า
วิธีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
     ข. ต้องระมัดระวังอันตรายจากการใช้กระสุน  วัตถุระเบิดหรือปะทัด   จะท าให้สุนัขฝังใจในการฝึก 
     ค. ข้าศึกสมมุติจะต้องช่วยเหลือการฝึกโดยจะต้องยอมแพ้สุนัข  เพื่อให้สุนัขได้ใจและเกิดความ
เชื่อมั่น 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

หลักนิยมในการใช้สุนัขยามสายตรวจ 
 
๑.   ความมุ่งหมายและแนวทางความคิดในการใช้ ชุดสุนัขยามสายตรวจ (ชสต.) 
 ก.   ชสต.ใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้แก่บริเวณพ้ืนที่ที่มีอันตราย
ง่ายต่อทรัพย์สินของรัฐบาลจากการแทรกซึมเข้ามาเพ่ือลักทรัพย์ หรือก่อวินาศกรรม ทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ในการด ารงรักษาระเบียบวินัย จากประสบการณ์ที่ใช้สุนัข
ยามสายตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือสารวัตรได้ผลดีกว่าใช้เจ้าหน้าที่ อาจใช้เมื่อไม่ต้องการใช้
อาวุธหรืออยู่ในที่ใช้อาวุธไม่ได้ เมื่อสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศไม่อ านวย การใช้เจ้าหน้าที่แต่
ล าพัง และใช้เพ่ือหวังผลทางจิตวิทยา 
 ข.   แนวความคิดในการใช้ ชสต. ชสต.มักจะถูกใช้ในหน้าที่ยามสายตรวจเพ่ือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ใน
การรักษาการณ์ 
 (๑)   บริเวณล้อมรอบหรือโดยรอบคลังกระสุน 
 (๒)   หนว่ยสายตรวจรอบ บ.เตรียมพร้อมเพ่ือเพ่ิมมาตรการระวังป้องกันทางลึก 
 (๓)   ที่ตั้งอาวุธน าวิถี 
 (๔)   บริเวณจอด ฮ. 
 (๕)   บริเวณคลังเชื้อเพลิง 
 (๖)   หน่วยเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัย 
 (๗)   การค้นหาหรือวัตถุท่ีซ่อนฝังในภูมิประเทศหรือในอาคาร 
 (๘)   การสะกดรอยผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่หลบหนีจากที่คุมขัง 
 (๙)   การช่วยเหลือจับกุมผู้ต้องสงสัย 
 (๑๐) การช่วยเหลือการท าหน้าที่สายตรวยยานยนต์ 
 (๑๑) การป้องกันอันตรายของเจ้าหน้าที่การเงิน 
 (๑๒) การใช้อาวุธในการต่อสู้ป้องกันตัวและอาชญากรรม 
 (๑๓) การป้องกันโจรกรรมในพ้ืนที่คลังพัสดุ ที่กองสิ่งอุปกรณ์และพ้ืนที่ในลักษณะเดียวกัน 
 (๑๔) พ้ืนที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น สถานีเรดาร์ ฯลฯ ตลอดจนคุ้มครองบุคคลส าคัญ 
๒.   การมอบบรรจุ ชสต.แก่หน่วย 
     ก.   เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ ผบ.หน่วยที่จะพิจารณาความต้องการตามสถานการณ์รักษาความ
ปลอดภัยของหน่วย ประมาณการถึงความต้องการ ชสต.และการสนับสนุนและการตัดสินใจการขอบรรจุ 
ชสต.ตามประมาณการนั้น การบรรจุ ชสต.เป็นอัตราแน่นอนยังไม่ได้เพราะภารกิจและความต้องการแต่
ละหน่วยไม่เหมือนกัน 
     ข.   อัตราส่วนระหว่าง ผบส.กับ ชสต.นั้นปกติควรเป็น ๑ ต่อ ๑ เพ่ือให้ สต.เชื่อฟังและรวมจุด    
สนใจที่มี   ผบส. คนเดียวถ้าจ าเป็นต้องใช้ ผบส.มากกว่า 1 คน ต่อ สต. ๑ ตัว แล้วก็เป็นอ านาจของ        
ผบ.หน่วยที่จะพิจารณาสั่งการ และตามค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๒/๓๓   เรื่อง ให้ใช้อัตราสุนัขทหาร
ของหน่วย กองร้อยสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก  ลง  ๒๗  ก.ย.๓๓ (ผนวก 
ข.) เกณฑ์การคิดอัตราสุนัขทหาร ได้ก าหนดอัตราส่วนสุนัขใช้งานต่อผู้บังคับสุนัขไว้เป็นอัตรา  ๐ : ๑ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราการจัดหน่วยและหลักวิชาการเกี่ยวกับสุนัขทหาร 
 
 



๑๒๙ 

๓.   การวาง ชสต.ในการรักษาการณ์ 
      ก.   แนวความคิดและความเหมาะสมที่จะน ามาพิจารณาการวาง ชสต.ในการรักษาการณ์ 
 (๑)   ห่างจากสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจจากภารกิจ 
 ๒)   ไม่มีสิ่งท าลายสุขภาพของ สต. (แก๊ส ไอเสีย ฯลฯ) 
 (๓)   ระยะรับผิดชอบไม่เกิน 200 เมตร และไม่จ าเป็นต้องวาง ชสต.ในระยะเท่ากัน 
 (๔)   สถานการณ์และภูมิประเทศเกื้อกูล 
 (๕)   ไม่จ าด้วยสิ่งขัดขวางหรือฉากขัดขวางทั้งท่ีสร้างขึ้นหรือธรรมชาติ 
 (๖)   ทิศทางลมเกื้อกูล 
      ข.   การใช้  ชสต.ในการท าหน้าที่สายตรวจ 
 (๑)   ระหว่างเวลาค่ ามืดเป็นเวลาที่ เหมาะสมที่สุดในการใช้  ชสต.เพราะ สต.เพ่ิมขีด
ความสามารถผบส.โดยการช่วยเหลือ ผบส.ในการตรวจค้นหาผู้บุกรุกดีกว่า ผบส.ทั้งเป็นเวลาที่ปราศจาก
สิ่งดึงดูดความสนใจต่าง ๆ 
 (๒)   ระหว่างเวลากลางวัน ปกติไม่ใช้ ชสต.ในเวลากลางคืน ควรใช้ขณะสภาพไม่ปกติ เช่น 
ขณะมีการเตรียมพร้อมหรือใช้เพื่อหวังผลทางจิตวิทยาเท่านั้น 
 (๓)   ระหว่างเวลาอากาศมืดมัว เช่น ฝนตก มีหิมะ มีพายุ 
 (๔)   ปกติ สต.จะอยู่ในสายจูงเสมอ โดยมี ผบส.อยู่ด้วยตลอดเวลา การใช้นอกสายจูงกระท า
เมื่อจ าเป็นและต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด  
๔.   ขีดความสามารถของ สต. 
      ก.   ระยะเตือนภัยปกติ สต.มีขีดความสามารถในการเตือนภัยระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ในพ้ืนที่
โล่งแจ้ง ระยะเตือนภัยของ สต. จะลดลงเมื่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ไม่อ านวย เช่น พ้ืนที่ที่มีสิ่งดึงดูดความ
สนใจ อากาศร้อนจัด ระยะเตือนภัยจะสูงถึง 1/4  ไมล์ หรือมากกว่าเมื่อสภาพอากาศอ านวยให้ เช่น 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสิ่งดึงดูดความสนใจ หรืออากาศดี เมื่อ สต.มีระยะเตือนภัยจ ากัด ควรใช้ ชสต.ในพ้ืนที่
รับผิดชอบแคบลง 
 ข.   การปล่อย สต. สต.มีขีดความสามารถในการค้นหาและเตือนภัยเพ่ือแจ้งการเข้ามาหรือปรากฏ
ตัวของผู้บุกรุก ผบส.จึงควรใช้ขีดความสามารถอันนี้แล้วปฏิบัติตามควรแก่สถานการณ์เป็นพันธกิจอันดับ
แรก ส่วนพันธกิจอันดับรองหรือการใช้ ชสต.ในการขับไล่ติดตาม,ต่อสู้และจับกุมผู้บุกรุกที่พยายามต่อสู้
หรือหลบหนีทั้งนี้โดย จะปฏิบัติเมื่อได้รับค าสั่ง การใช้ สต.นั้นนับเป็นการใช้อาวุธร้ายอย่างหนึ่งซึ่ง ผบส.
พึงระมัดระวังการปล่อย สต.เข้าจับกุมโดยการปฏิบัติเช่นเดียวกับกฎการซักถามก่อนใช้อาวุธ 
 ค.   การรักษาขีดความสามารถของ สต. 
 (๑) พยายามใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์ 
 (๒) เลือกสภาพสถานการณ์และภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ 
 (๓) หมุนเวียนการวาง ชสต.อย่าให้ซ้ าจุดรักษาการณ์เดิม 
 (๔)   ควรมีการซ้อมการแทรกซึม เพ่ือมั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมและปฏิบัติงานถูกต้อง 
 (๕)   การสาธิตควรจะมีน้อยที่สุด และพยายามรักษาระเบียบการฝึกและการป้องกันอันตราย
อย่างเคร่งครัด 
 (๖)   เขียนผังกรวยกลิ่นและสิ่งกีดขวางที่มีผลต่อการใช้ สต.ไว้ 
 (๗)   ฝึกทบทวน สต.ในหน้าที่สม่ าเสมอ 
 



๑๓๐ 

๕.   การเตือนอันตรายในการใช้ สต. 
 ก.   ให้มีป้ายแสดงเตือนบุคคลให้ระวังอันตรายในเขตท่ีใช้ สต. 
 ข.   การเตือนอันตรายนั้นมีผลทางจิตวิทยา 
 ค.   ป้ายให้มีขนาดอย่างน้อย 36 นิ้ว/ 40 นิว้ "มีข้อความว่า" อันตรายบริเวณนี้เป็นเขตตรวจของ
สุนัขยามสายตรวจ" พื้นป้ายสีขาว อักษรสีแดง 
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หน้าที่สุนัขลาดตระเวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

การฝึกสุนัขลาดตระเวน 

๑. ความมุ่งหมาย 
 ก. เพ่ือให้ผู้บังคับสุนัขได้เรียนรู้ 
  (๑) การควบคุมและการน าสุนัขลาดตระเวนในการลาดตระเวนค้นหาตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างถูกต้อง 
  (๒) การควบคุมวินัยสุนัขมิให้เห่าหอน 
  (๓) ผลของลมซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นผลต่อการปฏิบัติงานของสุนัขลาดตระเวน 
  (๔) การอ่าและการแปรลักษณะการเตือนภัยของสุนัขลาดตระเวนอย่างถูกต้องทุกสภาพกาล 
  (๕) วิธีการใช้สุนัขลาดตระเวนอย่างถูกต้องโดยพิจารณาถึงทิศทางลม ภูมิประเทศ รูปขบวน
และสถานการณ์ทางยุทธวิธี 
  (๖) ขีดความสามารถและขีดจ ากัดของสุนัขลาดตระเวน(ดู สล.๒๐๑) 
 ข. เพ่ือให้ผู้บังคับสุนัขสามารถฝึกสุนัขให้สามารถ 
  (๑) แจ้งเตือนให้ทราบถึงการปรากฏของข้าศึกหรือร่องรอยต่าง ๆ ที่ข้าศึกท าไว้ทั้งใต้ดิน     
บนดิน และเหนือพ้ืนดิน 
  (๒) ใช้ประสาทสัมผัสในการค้นหาทั้งสายตา เสียง และกลิ่น ให้ เน้นหนักไปทางตามกลิ่นใน
อากาศและให้ตามกลิ่นบนพื้นดินได้ 
  (๓) ปฏิบัติงานกับหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันได้ไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้า ทางข้างหรือทางด้านหลัง 
  (๔) ปฏิบัติการได้ในห้วงระยะเวลานานต่อข้าศึกทุกกลุ่ม ทุกสภาพอากาศและภูมิประเทศ 
๒. ความต้องการในการฝึก 
 ก. อุปกรณท์ี่จ าเป็นในการฝึกสุนัขลาดตระเวน 
  (๑) โซ่คอ 
  (๒) ขลุมปฏิบัติการ 
  (๓) สายจูงสุนัขยาว  ๕  ฟุต และ  ๓๐  ฟุต 
  (๔) ปลอกคอหนัง 
  (๔) โซ่ล่าม 
  (๕) นกหวีดส าหรับเรียกสุนัข 
 ข. ผู้ช่วยครูฝึกที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วท าหน้าที่ผู้วางอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกและเป็นข้าศึกสมมุติ 
 ค. เวลาปกติมักใช้สุนัขลาดตระเวนในเวลากลางคืนแต่ในการฝึกจ าเป็นต้องฝึกทั้งเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน 
 ง. สถานที่ฝึกเริ่มฝึกจากสนามปกติก่อนต่อไปให้ด าเนินการฝึกในภูมิประเทศ สนามฝึกจะต้อง
เปลี่ยนทุกวันไม่ซ้ ากัน 
 จ. สุนัขที่จะเข้ารับการฝึกลาดตระเวนต้องเป็นสุนัขท่ีได้รับการฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งทั้งในและนอก
สายจูงมาแล้ว ทั้งการใช้ค าสั่งเช่น ชิด นั่ง หมอบ คอย มา กระโดด และคลานและการใช้ท่าสัญญาณ
และคุ้นเคยกับการขึ้นรถและเสียงปืน และจะต้องเป็นสุนัขที่เงียบไม่เห่าหอนขณะท าการลาดตระเวน 
๓. ระเบียบการฝึกและเทคนิคการฝึก 
 ก. แก้ไขสุนัขที่เห่าหอนตั้งแต่แรกก่อนเริ่มการฝึกขั้นนี้ โดยใช้ค าสั่ง “ไม่” ปิดปาก หรือดึงโซ่คอ
ให้แน่นชั่วขณะหรือโยนของเล็ก ๆ ลงข้างตัวซึ่งเป็นหน้าที่ของ ผบส.ทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา
ในการฝึก สลว.ให้เงียบและเมื่อสุนัขปฏิบัติตามก็ให้ชมสุนัขทุกครั้ง 



๑๓๓ 

 ข.   ครูฝึกเลือกเส้นทางการฝึกให้แต่ละชุดวางข้าศึกสมมุติและสิ่งของต่าง ๆ เป็นระยะไปทาง 
เหนือลม 
 ค. ในการฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งเบื้องต้น ผบส.ได้รับการฝึกให้เป็นผู้เริ่มสั่งการแก่สุนัข แต่ในการฝึก
ขั้นนี้จะกลับทางกันโดยจะเป็นการฝึกให้สุนัขปฏิบัติเองแล้วแจ้งให้ ผบส.ทราบจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะ
เข้าใจกันด ี
 ง. ลักษณะเตือนภัยของ สลว.แต่ละตัวไม่เหมือนกัน สุนัขบางตัวอาจมีลักษณะ เช่น ยืนขาหลังดึง
สายจูงตึง ขนตั้งชันที่บริเวณคอและหลัง หางชัน ฯลฯ จึงเป็นหน้าที่ของ ผบส.จะต้องเฝ้าสังเกตลักษณะ
การเตือนภัยของสุนัขของตนอย่างใกล้ชิดตลอดจนสามารถอ่านและแปลลักณะเตือนภัยของสุนัขได้อย่าง   
ถูกต้อง 
 จ. ก่อนการฝึก สลว.จะต้องเปลี่ยนโซ่คอมเป็นขลุมปฏิบัติการ โดยการน าสุนัขมานั่งหันหน้าทวน
ลมไปในทิศทางที่จะท างานแล้วเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ หากสุนัขดื้อดึงก็ให้แก้ไขให้อยู่ใน
ความควบคุมเสียก่อน 
 ฉ. สลว.ที่ดีต้องเป็นสุนัขที่ช้าในการตรวจค้น หากใช้ สลว.เร็วเกินไปผลก็คือฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายถูก
ซุ่มโจมตี และวิธีแก้ไขสุนัขที่เดินเร็วเกินไปกระท าดังนี้ 
  (๑) ฝึก สลว.สองสามครั้งโดยไม่มีข้าศึกหรือสิ่งของต่าง ๆ  
  (๒) ใช้สายจูงดึง สลว.ให้หยุดและนั่งชั่วครู่แล้วจึงปล่อยไปใหม่ 
  (๓) ใช้สายจูงตบที่สะโพกเม่ือวิธีอ่ืนไม่ได้ผล 
  (๔) แก้ที่ตัว ผบส.เองอย่าเคลื่อนที่เร็วเกินไป ผบส.เร็วสุนัขจะเร็วตามไปด้วย 
  (๕) วิธีสุดท้ายคือผูกขาหน้าพอเดินได้ถ้าสุนัขเดินเร็วจะหกล้ม 
 ช. การใช้ข้าศึกสมมุติเป็นส่วนส าคัญยิ่งของการฝึก กรใช้ข้าศึกสมมุติไม่ดีพอการฝึกจะไม่ได้ผล 
ข้าศึกสมมุตินั้นใช้เพ่ือเป็นการเร้าและกระตุ้นให้สุนัขสนใจในการค้นหาและยืนยันว่าข้าศึกสมมุติอยู่ที่ใด
เท่านั้นมิใช่ปล่อย สลว.เข้าหาข้าศึกสมมุติ จงจ าไว้ว่า ชสลว.มีหน้าที่เพียงเป็นเครื่องมือในการค้นหาและ
เตือนภัยแก่หน่วยรบเท่านั้นมิใช่เป็นหน่วยจับหรือท าลายข้าศึก การปฏิบัติเมื่อ สลว .แจ้งเตือนภัย(ดู
ยุทธวิธีสุนัขลดตระเวน) 
 ซ. การดึง สลว.ออกจากการตามรอย สลว.มีหน้าที่ตามกลิ่นที่กระจายในอากาศเท่านั้น การตาม
รอยข้าศึกอาจจะเป็นผลให้หมู่ลาดตระเวนถูกซุ่มโจมตีได้จึงต้องระวังมิให้สุนัขตามรอย การดึง สลว.ออก
จากการตามรอยนั้นต้องอาศัยความอดทนและความพยายามของ ผบส .ประกอบกับความช านาญ การ
ปฏิบัติซ้ า ๆ และการฝึก สลว .ในการตามกลิ่นในอากาศให้มากพอและพยายามอย่าให้มีโอกาสที่
เอ้ืออ านวยให้สุนัขตามรอยไป 
 ด. ภาพและเสียงเป็นสิ่งส าคัญในการฝึกการเตือนภัยของ สลว .ควรก าหนดให้มีการฝึกประจ าวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน 
 ต. กรจัดพ้ืนที่ส าหรับการฝึก 
  (๑) เส้นทางการฝึกควรให้มีลักณะใกล้เคียงกับเส้นทางการปฏิบัติการจริงในสนาม 
  (๒) เส้นทางควรยาวประมาณ  ๑,๖๐๐  เมตร ขึ้นไป 
  (๓) จัดเตรียมเส้นทางการฝึก  ๑  เส้นทางไว้ส าหรับสุนัข  ๑  ตัวต่อการฝึก  ๑  ครั้งให้
เพียงพอถ้าไม่จ าเป็นอย่าใช้เส้นทางเดิมกับสุนัขตัวต่อไป อาจใช้วิธีตั้งจุดเริ่มต้นของตัวที่ ๒ ต่อจากจุด
สุดท้ายของตัวแรก 



๑๓๔ 

  (๔) ไม่ควรฝึกสุนัขในเส้นทางเก่าที่เคยฝึกมาแล้วในระยะเวลา  ๑  สัปดาห์ ควรเตรียม
เส้นทางการฝึกส ารองไว้ให้เพียงพอส าหรับการฝึกใน  ๑  สัปดาห์ 
  (๕) เริ่มการฝึกจากสนามโล่งก่อนแล้วจึงน าเข้าฝึกในเส้นทางฝึกในภูมิประเทศ ด าเนินการฝึก
ตามล าดับจากง่ายไปหายากตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนด 
 ถ. ข้อก าหนดในการฝึก 
  (๑) ขั้นแรกให้เริ่มการฝึกในระยะใกล้ ๆ ภายในระยะทาง  ๕๐  เมตร เพ่ือให้สุนัขเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมข้อนี้ใช้ส าหรับสุนัขใหม่เท่านั้น 
  (๒) ต่อไปขยายการฝึกเพ่ิมทั้งระยะทางและกว้างด้านหน้าให้สุนัขค้นหาข้าศึกและสิ่งของ   
ต่าง ๆ มากข้ึน 
  (๓) เมื่อฝึกกลางวันช านาญดีแล้วให้มีการฝึกในเวลากลางคืน เช่น ร่วมกับกองรักษาด่าน และ
การลาดตระเวนซุ่มโจมตี ในระยะนี้ ผบส.เรียนรู้และท าความม่ันใจในลักษณะเตือนภัยของ สลว.ครูฝึกท า
การทดสอบขีดความสามารถของ สลว.ให้มีการฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับแสงสว่างจากการใช้พลุส่องสว่างด้วย 
  (๔) ผบส.จะต้องผ่านการเรียนและชี้แจงความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุทธวิธี ลมฟ้า
อากาศและลักษณะภูมิประเทศต่อการใช้สุนัขลาดตระเวน และเรียนรู้เกี่ยวกับ กับดัก หลุมขวาก          
ลวดสะดุด ตลอดจนวิธีสร้างเส้นทางในการฝึกสุนัขลาดตระเวน 
  (๕) ขั้นสุดท้ายให้ฝึกผ่านเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศ เช่น ทุ่งนา ที่ลุ่ม ถ้ า อุโมงค์ กรปฏิบัติ
จากเรือ กรผ่านหมู่บ้านและป่า สุดท้ายให้มีโอกาสร่วมปฏิบัติการรบสมมุติด้วย 
  (๖) เมื่อจบการฝึกขั้นสุดท้าย ผบส.ควรสามารถอ่านและแปลลักษณะเตือนภัย สลว.ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า และ สลว.ก็ควรสามารถปฏิบัติงานได้ทุกลักษณะภูมิประเทศและสภาพลมฟ้าอากาศใน
ระยะเวลา  ๒ - ๓  ชั่วโมงในการค้นหาข้าศึกและร่องรอยต่าง ๆ ทั้งบนดิน ใต้ดิน และเหนือพ้ืนดินทาง
เหนือลมภายในกรวยกลิ่น 
  (๗) ค าสั่งการแก่สุนัขลาดตระเวน 
   (ก) “ระวัง” ใช้เมื่อเริ่มให้ สลว.ออกท างานและค้นหาข้าศึกสมมุติและร่องรอยต่าง ๆ 
อาจใช้ค าสั่งซ้ าได้เท่าท่ีจ าเป็น 
   (ข) “อยู่ไหน” ใช้ถามเม่ือ สลว.แสดงลักษณะเตือนภัย ใช้น้ าเสียงในลักษณะชวนสงสัย 
   (ค) “คอย” หรือ “มา” ใช้เมื่อต้องการให้ สลว.หยุดการปฏิบัติการหรือเรียกให้กลับมาหา 
   (ง) “ไม”่ ใช้แก้ไขเม่ือ สลว.ปฏิบัติไม่ถูกต้องนอกเหนือค าสั่ง 
   (จ) ค าสั่งอาจใช้สัญญาณเงียบหรือใช้เสียงนกหวีดเรียกสุนัขแทน 
  (๘) การใช้ขลุมปฏิบัติการ 
   (ก) การเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ 
    ๑) สุนัขอยู่ในท่า ชิด – ยืน ผบส.ถือสายจูงด้วยมือซ้าย มือขวาถือขลุมปฏิบัติการ 
    ๒) สอดห่วงปลายสายจูงลอดขลุมปฏิบัติการตรงห่วงใกล้รูปตัว ดี มือซ้ายถือ            
ขลุมปฏิบัติการ มือขวาถือสายจูง 
    ๓) สอดขลุมปฏิบัติการเข้าหัวและไหล่สุนัขแล้วรัดสายรัดอกปลดขอเกี่ยวสายจูง
จากโซ่คอมาเก่ียวกับห่วงรูปตัว ดี ของขลุมปฏิบัติการแทน 
    ๔) ถอดโซ่คอออกเก็บ 
   (ข)  การเปลี่ยนจากขลุมปฏิบัติการมาใช้โซ่คอ กระท าตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนโซ่คอมา
เป็นขลุมปฏิบัติการ 



๑๓๕ 

  (๙) การเตรียมการฝึก 
   (ก) เตรียมเส้นทางการฝึกตามที่ก าหนดในข้อ ๓ ต. โดยใช้การฝึกในสนามฝึกที่โล่งก่อน 
และใช้ข้าศึกสมมุติที่สุนัขคุ้นเคยก่อนเช่นเดียวกัน ต่อไปเพิ่มข้าศึกท่ีแปลกออกไปและเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
   (ข) เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการฝึก 
   (ค) ผบส.เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการคือขณะปฏิบัติการฝึก เดินช้า ตื่นตัว 
สังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลาหากใช้สายจูงให้ท าเป็นห่วงพันที่ข้อมือซ้ายถ้าไม่ใช้สาย
จูงให้ผูกไว้กับเอวให้เรียบร้อยถืออาวุธด้วยมือขวาในลักษณะเตรียมพร้อม (ใช้สายสะพายรบ) หรือท่าที่
ถนัดเมื่อปฏิบัติงาน 
   (ง) ขณะปฏิบัติงานสุนัขลาดตระเวนจะสวมขลุมปฏิบัติการ(การเปลี่ยนโซ่คอมาเป็น
ขลุมปฏิบัติการปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๓ ถ.(๘) ในขั้นต้นอาจต้องฝึกในสายจูงต่อไปเมื่อสุนัขมี
ความช านาญดีแล้วให้ปฏิบัตินอกสายจูง การใช้สายจูงสั้นหรือยาวหรือร่นระยะสายจูงขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ 
สภาพอากาศและสถานการณ์ 
๔. ล าดับการฝึกสุนัขลาดตระเวน 
 ก. การฝึกสร้างความสงสัย 
  (๑) เป็นการทดสอบลักษณะการตื่นตัวของสุนัขเมื่อได้กลิ่น เสียงและได้เห็นให้ ผบส .สังเกต
และจดจ าไว้ 
  (๒) ด าเนินการฝึกในสนามโล่งแต่มีที่ก าบังส าหรับข้าศึกสมมุติ(อาจใช้หญ้าสูงหรือป่าละเมาะ
ที่มีพุ่มไม้ประปราย 
  (๓) ซักซ้อม นัดหมายการปฏิบัติของข้าศึกสมมุติ วางข้าศึกสมมุติทางด้านเหนือลม ซ่อนตัว
ก าบังสายตาและอยู่ในระยะที่สุนัขยังไม่ได้กลิ่นซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของลมจากจุดเริ่มต้น 
  (๔) ผบส.น าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น หันหน้าทวนลมไปยังทิศทางของข้าศึกสมมุติ เปลี่ยนจากโซ่
คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ สุนัขอยู่ในท่า “ชิด – นั่ง” ผบส.นั่งคุกเข่าข้างสุนัขพร้อมกับตบปลอบและเร้า
ใจสุนัข 
  (๕) ข้าศึกสมมุติท าเสียงจากที่ซ่อน ผบส.จับสังเกตลักษณะตื่นตัวหรือเตือนภัยของสุนัขต่อ
เสียงที่ได้ยิน 
  (๖) ข้าศึกสมมุติเคลื่อนที่โดยการเดินก้มหมอบในลักษณะที่ชวนให้สงสัยจากที่ก าบังแห่งหนึ่ง
ไปยังอีกแห่งหนึ่ง ผบส.สังเกตลักษณะตื่นตัวหรือเตือนภัยของสุนัขต่อการเคลื่อนไหวของข้าศึกสมมุติ 
  (๗) ผบส.น าสุนัขเข้าหาข้าศึกสมมุติที่ซ่อนตัวเงียบอยู่  ณ  ที่ก าบังแห่งใหม่สังเกตลักษณะการ
ตื่นตัวหรือเตือนภัยของสุนัขเมื่อได้กลิ่นจากข้าศึกสมมุติที่ซ่อนตัวอยู่นั้น 
  (๘) ในระหว่างการฝึกขั้นนี้ ผบส.อาจพูดหรือถามสุนัขด้วยน้ าเสียงเบา ๆ ชวนสงสัย เช่น 
“ระวัง” “อะไร” “อยู่ไหน” และชมเมื่อสุนัขแสดงลักษณะการตื่นตัวฉับพลัน ข้อควรระวังเมื่อสุนัขแสดง
อาการตื่นตัวหรือเตือนภัยอย่าให้สุนัขเห่าหรือส่งเสียง และระวังอย่าให้สุนัขเห่าหรือส่งเสียงในขณะที่
ก าลังสวมขลุมปฏิบัติการในครั้งแรก 
 ข. การฝึกลาดตระเวนขั้นต้น 
  (๑) การฝึกระยะท่ี ๑ 
   (ก) เริ่มการฝึกโดยใช้เส้นทางในพ้ืนที่โล่งมีที่ก าบังตาส าหรับข้าศึก สวนทิศทางลม ใช้
ข้าศึกสมมุติคนเดียว 
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   (ข) ผบส.น าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นเปลี่ยนจากโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ น าสุนัขเข้า
เส้นทางสั่งสุนัข “ชิด – นั่ง” ผบส.คุกเข่าข้างสุนัข สั่งการให้สุนัขค้นหา ผบส.เดินช้า ก้มตัว เร้าใจให้สุนัข
ตื่นตัวเข้าหาข้าศึกสมมุติ (ดูรูปที่ ๑ เส้นทางการค้นหา) 
   (ค) เมื่อสุนัขเตือนภัย ผบส.ชมสุนัขแล้วน าสุนัขไล่ติดตามข้าศึกสมมุติไปประมาณ  ๑๐ 
- ๑๕  เมตร น าสุนัขวิ่งแยกออกคนละเส้นทางกับข้าศึกสมมุติ ถอดขลุมปฏิบัติการออก น าสุนัขอ้อม
กลับไปยังจุดเริ่มต้น 
   (ง) ระยะทางการค้นหาเริ่มจากใกล้ ๆ ประมาณ  ๕๐  เมตร แล้วเพ่ิมจนถึงประมาณ  
๒๐๐  เมตร 
   (จ) การฝึกในขั้นนี้สุนัขลาดตระเวนอยู่ในสายจูงสั้น การฝึกต่อไปเมื่อสุนัขมีความ
ช านาญและมีประสบการณ์ให้น าเข้าฝึกที่คล้ายกับภูมิประเทศที่จะปฏิบัติการจริง 
  (๒) การฝึกระยะท่ี ๒ 
   (ก) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกระยะท่ี ๑ แต่สุนัขอยู่ในสายจูงยาว 
   (ข) เมื่อสุนัขเตือนภัย ผบส.ให้สุนัขนั่ง ระยะเตือนภัยเพ่ิมจากใกล้จนถึงไกล ประมาณ  
๓๐ - ๕๐  เมตร ไม่ต้องให้สุนัขไล่ติดตามข้าศึกสมมุติ เมื่อสุนัขมีประสบการณ์ดีแล้วให้สุนัขท างานนอก
สายจูง 
   (ค) ให้ข้าศึกเพ่ิมเป็น  ๒  คน ระยะการค้นหาเพิ่มข้ึนจนถึงประมาณ  ๖๐๐  เมตร 
  (๓) การฝึกระยะท่ี ๓ 
   (ก) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกระยะที่ ๒ สุนัขท างานนอกสายจูง ระยะเตือนภัยให้สูง
ประมาณ  ๕๐ - ๑๐๐  เมตร 
   (ข) ข้าศึกสมมุติที่วางตัวในเส้นทางอาจมี  ๒  หรือ  ๓  คน ต่อเส้นทาง 
   (ค) ระยะการค้นหาเพิ่มข้ึนจนถึงประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร 
   (ง) เมื่อฝึกถึงขั้นนี้สุนัขควรสามารถแสดงลักษณะเตือนภัยด้วยการนั้งโดยชี้ทิศทางและ
ระยะทางไปยังข้าศึกได้โดยประมาณ และเมื่อ ผบส .ถามสุนัขสามารถจะแสดงอาการเตือนภัยได้อย่าง
ถูกต้องและ ผบส.จะต้องสามารถอ่านลักษณะเตือนภัยของสุนัขและบอกทิศทางและระยะทางไปยัง
ข้าศึกได้โดยประมาณ 
   (จ) การซ่อนก าบังของคนซึ่งสุนัขลาดตระเวนอาจค้นพบ (ดูรูปที่ ๒ - ๓) 
  (๔) การฝึกระยะท่ี ๔ การฝึกค้นหาสิ่งของ 
   เป็นการฝึกให้สุนัขสามารถเตือนภัยเมื่อค้นพบสิ่งอุปกรณ์แปลกปลอมที่อยู่ข้างหน้าหรือ
ตามเส้นทางเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับเม่ือพบคน แต่ระยะเตือนภัยจะใกล้กว่าคือประมาณ  ๕ - ๑๐  เมตร 
   (ก) ขั้นต้นเตรียมเส้นทาง ใช้อุปกรณ์ประจ ากายของคนเช่น เป้ ย่าม ฯลฯ หรือสิ่งที่สุนัข
คุ้นเคยวางไว้ข้างทางห่างประมาณ  ๕  เมตร 
   (ข) ผบส.น าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นปฏิบัติการค้นหาที่เคยฝึกมาแล้ว 
   (ค) เมื่อสุนัขเตือนภัยด้วยการนั่ง พลคุ้มกัน(ลูกมือ) น าของมาให้สุนัขดูและให้สุนัขดม
ของที่พบ ผบส.ชมสุนัข ในการฝึกขั้นแรกสุนัขอาจไม่นั่ง ผบส.อาจช่วยเหลือสุนัขให้นั่งโดยใช้สายจูงและ
ช่วยแก้ไขให้สุนัขนั่งภายในระยะที่ต้องการ โดย ผบส.รู้ต าแหน่งที่วางสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ อาจใช้สิ่งที่มีกลิ่น
ฉุนจัด เช่น ผ้าขี้ริ้วสกปรกหรือขันข้าววางล่อสุนัขในขั้นต้น สุนัขอาจเตือนภัยโดยการหยุด สูดกลิ่นไปทาง
สิ่งของนั้นแล้วเคลื่อนที่ต่อไป ผบส.ต้องตามสุนัขให้ทันและแก้ไขสุนัขทันเมื่อสุนัขปฏิบัติผิดพลาด 



๑๓๗ 

   (ง) ขั้นต่อไปวางสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีซ่อนพราง เช่น กลบด้วยใบไม้ ใบหญ้า ซ่อน
หรือแขวนก าบังไว้ในหรือบนพุ่มไม้ 
   (จ) ระยะทางการค้นหาเริ่มจากระยะใกล้ประมาณ  ๕๐  เมตร จนถึงระยะทาง
ประมาณ  ๔๐๐ - ๖๐๐  เมตร 
 
 

 
 

การค้นหาข้าศึกใต้ดิน 



๑๓๘ 

 
การค้นหาข้าศึกใต้น้ า 

 
 ค. การฝึกลาดตระเวนขั้นกลาง 
  (๑) การจัดพ้ืนที่ฝึก เช่นเดียวกับข้อ ๓. แต่ให้เพ่ิมความยากและให้ใกล้เคียงกับภูมิประเทศ
จริงมากข้ึน 
  (๒) ชุดสุนัขที่จะเข้ารับการฝึกในขั้นนี้ต้องผ่านการฝึกลาดตระเวนขั้นต้นมาแล้ว ก่อนการฝึก
ครูฝึกชี้แจงท าความเข้าใจแก่ข้าศึกสมมุติและลูกมือที่จะใช้ในการวางเส้นทางส าหรับการฝึกให้เป็นที่
เข้าใจทั้งสองฝ่าย 
  (๓) ฝึกทบทวนการค้นหาคนและสิ่งอุปกรณ์แปลกปลอม 
   (ก) ทบทวนการลาดตระเวนค้นหาตามที่ได้ฝึกมาแล้ว 
   (ข) ทบทวนการลาดตระเวนค้นหาสิ่งอุปกรณ์แปลกปลอมตามที่ได้ฝึกมาแล้วในขั้นต้น 
   (ค) ต่อไปฝึกสุนัขให้มีความช านาญในการค้นหาคนและสิ่งของผสมกันในเส้นทาง
เดียวกัน เพ่ิมจ านวนคนและสิ่งของมาขึ้นตามล าดับ ระยะทางในการค้นหาเพ่ิมขึ้นจนถึงประมาณ  
๑,๐๐๐  เมตร 
  (๔) การฝึกค้นหาลวดสะดุดประกอบกับระเบิด 
   (ก) เป็นการฝึกให้สุนัขสามารถเตือนภัยเมื่อพบลวดสะดุดประกอบกับระเบิดที่วางขวาง
เส้นทางเคลื่อนที ่เช่นเดียวกับการค้นหาคนและสิ่งของ ระยะเตือนภัยประมาณ  ๕ - ๑๐  เมตร 
   (ข) ขั้นต้นเตรียมเส้นทางโดยใช้แถบผ้าขาวหรือเชือกขาวขนาดเล็กแทนลวดสะดุด วาง 



๑๓๙ 

ระยะห่างกันประมาณ  ๓๐ - ๕๐  เมตร  ๓  แห่งสูงระดับจมูกของสุนัข 
   (ค) ผบส.น าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นปฏิบัติการลาดตระเวนค้นหาเช่นเดียวกับที่เคยฝึกมาแล้ว 
เมื่อสุนัขเคลื่อนที่ห่างเชือกที่ขึงไว้ประมาณ  ๒ - ๕  ฟุต สั่งสุนัข “นั่ง” จับสายเชือกรูดไปมาให้สุนัขดู
พร้อมกับท าเสียงซู่ซ่า ตามไรฟัน ผบส.ชมสุนัข ให้ฝึกผ่านกลับไปมาจนสุนัขจ าได้และท าได้เองโดยไม่ต้อง
สั่ง(ปกติสุนัขควรจะท าได้ดีเมื่อฝึกผ่านเชือกไปประมาณไม่เกิน  ๑๕๐  ครั้ง) 
   (ง) การฝึกค้นหาลวดสะดุดขั้นต่อไป อาจใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก เช่น ลวดสะดุดไฟฟ้า, ลวด
สะดุดประกอบกับระเบิดเทียมหรือลวดสะดุดประกอบการใช้เสียงปืนซึ่งครูฝึกอาจใช้กระแสไฟฟ้ากระตุก 
จุดระเบิดเอง ยิงปืน หรือให้สุนัขชนลวดสะดุดระเบิดเองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี การฝึกให้กระท า
ตามล าดับขั้นโดย 
    ๑) วางลวดสะดุดดังกล่าวข้างต้นให้มองเห็นง่าย 
    ๒) น าสุนัขออกค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่ง แสดงให้สุนัขเห็นลวดสะดุดโดยใช้มือรูด
ไปมา ท าเสียงซู่ซ่าตามไรฟันประกอบด้วย ชมสุนัขแล้วน าสุนัขอ้อมลวดสะดุดไปเริ่มต้นการค้นหาต่อไป 
(ถ้าเป็นจุดสุดท้ายให้น าสุนัขผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงถอดขลุมปฏิบัติการออก พักการฝึก) 
    ๓) ในกรณีที่สุนัขไม่นั่งเตือนภัยเมื่อพบลวดสะดุด ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึก
ค้นหาสิ่งของ หากสุนัขพยายามลอด กระโดดข้ามหรือหลีกเลี่ยงลวดสะดุด ให้แก้ไขสุนัขโดยการใช้ค าสั่ง 
“ไม”่ เรียกสุนัขกลับมาหาแล้วจึงแก้ไขดังกล่าวข้างต้น 
    ๔) กรณีครูฝึก/ผบส .ต้องการให้บทเรียนแก่สุนัขในการฝึกขั้นแรก ๆ ให้ใช้        
ลวดสะดุดไฟฟ้าปล่อยให้สุนัขชนลวดสะดุดที่มีระเบิดเทียมจนระเบิดเองเมื่อสุนัขชนลวดสะดุดครูฝึก / 
ลูกมือยิงปืนขึ้นแทนการระเบิด ผบส.ดึงสุนัขให้หมอบลงพร้อมกับสั่ง “ไม่” เพ่ือให้สุนัขเข็ดขยาดต่อการ
กระท าผิด 
    ๕) เมื่อสุนัขมีความช านาญมากขึ้น การวางลวดสะดุดประกอบวัตถุระเบิด /          
ทุ่นระเบิด ฯลฯ ก็จะยากขึ้นตามล าดับ เช่น วางในป่าหญ้า , ที่ลุ่ม, มีการซ่อนพราง, วางในลักษณะ
แตกต่างกัน เช่น วางทางดิ่ง, เฉียงหรือวางเหนือศรีษะสุนัขหรือ ผบส.ใช้เถาวัลย์ตามธรรมชาติแทนลวด
สะดุด ฯลฯ 
   (จ) ระยะทางการค้นหาเริ่มจากใกล้ประมาณ  ๕๐  เมตรจนถึงระยะทางประมาณ  
๔๐๐ - ๖๐๐  เมตร เมื่อสุนัขมีความช านาญในการค้นหาลวดสะดุดแล้วในตอนท้ายของการฝึกขั้นนี้ให้
ฝึกสุนัขในเส้นทางที่มีคน, ลวดสะดุด และสิ่งของผสมกัน เพ่ิมระยะทางในการค้นหาไปจนถึงประมาณ  
๑,๐๐๐ เมตร เพิ่มจ านวนลวดสะดุดและสิ่งของมากขึ้นตามล าดับ  
   (ฉ) การวางลวดสะดุดประกอบ (ดูรูปที่ ๑ - ๓) 
  (๕) การฝึกค้นหาหลุมขวากและกับดักต่าง ๆ  
   (ก) การฝึกค้นหาหลุมขวาก 
    ๑) ขุดหลุมขนาดกว้าง  ยาว  ๖  ฟุต  ลึก  ๓  ฟุต การฝึกครั้งแรก ๆ เปิดหลุมให้
มองเห็น ต่อไปพรางให้เข้ากับธรรมชาติ 
    ๒) น าสุนัขออกค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่งแสดงให้สุนัขเห็นหลุมขวาก ชมสุนัข แล้ว
น าสุนัขผ่านไป เริ่มการค้นหาต่อไป(ถ้ามี) ถ้าเป็นจุดสุดท้ายให้น าสุนัขผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วถอด   
ขลุมปฏิบัติการออกพักการฝึก 
    ๓) กรณีที่สุนัขไม่นั่งเตือนภัยหลุมขวากพยายามกระโดดข้ามหรือหลีกเลี่ยง      
หลุมขวาก ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกค้นหาลวดสะดุด 



๑๔๐ 

    ๔) กรณีที่ครูฝึก/ผบส.ต้องการให้บทเรียนแก่สุนัขในการฝึกครั้งแรก ๆ ปล่อยให้
สุนัขตกหลุมไปเองแล้วสุนัขจะจดจ าได้แม่นย า 
   (ข) การฝึกค้นหากับดักต่าง ๆ คงใช้วิธีการฝึกต่าง ๆ ของการฝึกค้นหาสิ่งของ , ลวด
สะดุดและหลุมขวากประกอบกัน เน้นการฝึกค้นหาลวดสะดุดให้มากเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมักประดิษฐ์        
ลวดสะดุดประกอบ เช่น ธนูกล ขวากดัดเท้า ขวากปัก อีทุบและกับดักประเภทใช้แบตเตอรี่หรือ           
กระเดื่องกล 
   (ค) ระยะทางการค้นหาเริ่มจากระยะใกล้ประมาณ  ๕๐  เมตร จนถึงระยะทาง
ประมาณ  ๔๐๐ - ๖๐๐  เมตร เมื่อสุนัขมีความช านาญในการค้นหาหลุมขวากและกับดักต่าง ๆ ดีแล้ว 
ในตอนท้ายของการฝึกข้ันนี้ให้ฝึกสุนัขในเส้นทางที่มีคน, หลุมขวาก, กับดัก, ลวดสะดุดและสิ่งของต่าง ๆ 
ผสมกัน เพ่ิมระยะทางในการค้นหาไปจนถึง  ๑,๐๐๐  เมตร เพิ่มจ านวนคน, ลวดสะดุด, หลุมขวาก, กับ
ดักและ    สิ่งของมากขึ้นตามล าดับ 
  (๖) การฝึกลาดตระเวนขั้นปฏิบัติงานในสนาม 
   (ก) การฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกผสมการฝึกท้ังหมดในขั้นการฝึกข้ันที่ผ่านมาเพ่ือเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์และความช านาญของชุดสุนัขลาดตระเวนในการปฏิบัติงานในสนาม 
   (ข) การฝึกให้กระท าโดยเพ่ิมความยากในการค้นหาขึ้น ตลอดจนใช้ภูมิประเทศและ
สมมุติเหตุการณ์ทางยุทธวิธีต่าง ๆ ประกอบให้มีความสมจริงในการปฏิบัติงาน ให้มีการฝึกจนถึงระยะ
การเตือนภัยสูงสุดของสุนัขตามความต้องการและ ผบส.สามารถอ่าน, ตีความและแปลลักษณะการเตือน
ภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้อง ระยะทางในการฝึกให้เพ่ิมข้ึนจนถึงระยะประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร 
 ง. การฝึกลาดตระเวนขั้นสูง 
  การฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกชุดสุนัขในการใช้เทคนิคทุกประการที่ฝึกมาทั้งหมดปฏิบัติการค้นหา
ตามสถานการณ์ที่จะต้องปฏิบัติงานจริงทุกสภาพลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศทั้งเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน 
  (๑) การจัดพ้ืนที่และการเตรียมการฝึก 
   (ก) ใช้พ้ืนที่และเส้นทางในภูมิประเทศใกล้เคียงกับพ้ืนที่ปฏิบัติการจริง เน้นการฝึกใน
พ้ืนที่สูง ป่าเขา และแนวล าน้ า 
   (ข) เตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทุกอย่างที่จ าเป็น เช่น พาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุ
ระเบิด อาหารทั้งคนและสัตว์ ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์การฝึกทั้งกลางวันและกลางคืน ฯลฯให้พร้อม
ก่อนการฝึก วางแผนก าหนดสถานการณ์การฝึก ก าหนดระเบียบการรักษาความปลอดภัย วิธีการใช้
ข้าศึกสมมุติ ลูกมือ ให้สอดคล้องกับแผนการฝึก 
   (ค) ระยะทางการฝึก ตั้งแต่  ๓,๐๐๐  เมตรขึ้นไปจนถึง  ๑๐,๐๐๐  เมตร 
   (ง) ฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับการเคลื่อนที่และปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 
ทุรกันดารทัง้สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ 
  (๒) การฝึกลาดตระเวนเวลากลางคืน 
   (ก) ชุดสุนัขที่เข้ารับการฝึกในขั้นนี้ต้องผ่านการฝึกลาดตระเวนขั้นปฏิบัติงานในสนาม  
มาแล้วเป็นอย่างด ี
   (ข) เตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การฝึกแต่ละเรื่อง เตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการฝึกในเวลากลางคืนให้พร้อมก่อนการฝึก เช่น แถบสะท้องแสง , แถบทหาร
ช่าง, ไฟฉาย, เข็มทิศ พลุส่องแสง ชุดปฐมพยาบาลงูกัด วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 



๑๔๑ 

   (ค) การด าเนินการฝึกกระท าเช่นเดียวกับการฝึกลาดตระเวนค้นหาทางยุทธวิธีในเวลา
กลางวันทุกประการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการฝึกในเวลากลางคืนเท่านั้น ให้มีการฝึกสนับสนุนหน่วยซุ่ม
โจมตี, ยามคอยเหตุ ที่ฟังการณ์ในกองรักษาด่านเวลากลางคืนด้วย 
   (ง) การฝึกอาจปฏิบัติต่อเนื่องจากการฝึกในเวลากลางวันตามสถานการณ์สมมุติทาง   
ยุทธวิธี 
 
 
 

 
 

การวางลวดสะดุดขวางเส้นทาง 
 
 
 



๑๔๒ 

 
 

การวางลวดสะดุดในป่าหญ้า 
 

 

 
 

การวางลวดสดุดบนกิ่งไม้เหนือศีรษะ 
 



๑๔๓ 

  (๓) การฝึกลาดตระเวนระยะไกล 
   เป็นการฝึกชุดสุนัขลาดตระเวนให้มีขีดความสามารถสูงสุดตามความมุ่งหมายของการฝึก
ชุดสุนัขลาดตระเวนเพื่อสนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธี 
   (ก) การด าเนินการฝึก ก าหนดสถานการณ์สมมุติทางยุทธวิธีให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์
จริงให้มากที่สุดทั้งด้านสถานการณ์ ข้าศึก ลมฟ้าอากาศ, ภูมิประเทศ, การปฏิบัติการของฝ่ายเรา รวมทั้ง
การใช้เสียงปืนและวัตถุระเบิด 
   (ข) ใช้เทคนิคการปฏิบัติการทุกอย่างที่ฝึกมาแล้วรวมทั้งการฝึกพิเศษ ท าการฝึก
ปฏิบัติการต่อเนื่องตลอดเวลา 
   (ค) ขั้นสุดท้ายเมื่อโอกาสอ านวยให้จัดการฝึกร่วมกับชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด          
ชุดสะกดรอยรบ เป็นชุดสุนัขลาดตระเวนรบ เพ่ือให้ชุดสุนัขและเจ้าหน้าที่แต่ละหน้าที่ท างานสนับสนุน
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
   (ง) การฝึกร่วมกับหน่วยทางยุทธวิธีเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้หน่วย     
สุนัขทหารและหน่วยใช้งานทางยุทธวิธีได้เข้าใจประสานการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้องแน่นแฟ้
นเพื่อความส าเร็จแห่งภารกิจ 
๕. ข้อปฏิบัติในการฝึก 
 ก. การฝึกลาดตระเวนขั้นต้น 
  (๑) ครูอธิบายและสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส .ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูคอย
ก ากับดูแลให้ค าแนะน าและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส .
และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
  (๒) ในการฝึกข้ันต้นครูฝึกและ ผบส.รู้ที่วางตัวของข้าศึกสมมุติหรือสิ่งอุปกรณ์ท่ีวางซ่อน เมื่อ
สุนัขมีประสบการณ์ดีแล้วก็จะเริ่มการฝึกเป็นชุดทั้งคนและสุนัขต่อไป 
  (๓) ในการฝึก ผบส.ต้องใช้ค าสั่งด้วยท่าสัญญาณให้มากที่สุด 
  (๔) การแก้ไขสุนัขที่ปฏิบัติผิดพลาดให้แก้ไขเท่าที่จ าเป็นและด้วยความเบามืออย่างแก้ไข     
รุนแรงการฝึกจึงจะได้ผลดี 
  (๕) การปฏิบัติเมื่อสุนัขเตือนภัย ผบส.บอกทศิทางโดยระบบเข็มนาฬิกา 
   (ก) สมมุติว่าทิศทางการเคลื่อนที่เป็น  ๑๒  นาฬิกา 
   (ข) การบอกทิศทางข้าศึกวางตัวโโยประมาณให้บอกคร่อมทิศที่ต้องการ  ๒  ชั่วนาฬิกา 
เช่น ข้าศึกอยู่ทิศ  ๙  นาฬิกา(ซ้ายมือ) ให้บอกว่า  “๘ - ๑๑” 
   (ค) ถ้าใช้สัญญาณเงียบ สัญญาณพบข้าศึกใช้แขนทั้งสองฟันมือเฉียงไปทิศที่ต้องการ 
ข้าศึกอยู่ข้างหน้าทางขวา ( ๒ นาฬิกา )  ก็ให้ฟันมือซ้ายเฉียงไปทางทิศ  ๑  นาฬิกา มือขวาฟันไปทาง       
๓  นาฬิกา 
  (๖) ก่อนการฝึก/ท างานควรฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งทบทวน  ๕ - ๑๐  นาที ปล่อยให้สุนัขได้ขับ 
ถ่ายก่อนเพื่อลดการเสียวินัย 
  (๗) อาจมีการใช้เสียงปืน/วัตถุระเบิดประกอบระหว่างการฝึกเพ่ือให้สุนัขคุ้นเคยกับเสียงการ
รบ และต้องระมัดระวังอันตรายจากการใช้กระสุน /วัตถุระเบิด ทุกครั้งที่มี เสียงปืน/วัตถุระเบิด        
ผบส.ดึงสุนัขหมอบ ตบปลอบให้ก าลังใจและชมสุนัขทุกครั้ง 



๑๔๔ 

  (๘) อุดมคติในการค้นหานั้นต้องการให้สุนัขนอกสายจูงน าหน้า ผบส.ในระยะห่าง  ๑๐ - ๓๐  
เมตร โดยขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและเหตุการณ์ หากสุนัขไปเกินกว่า ผบส .จะควบคุมได้ให้เรียก
สุนัขกลับมาในระยะที่สามารถควบคุมได้ แล้วสั่งการค้นหาต่อไป 
   เทคนิคอีกอันหนึ่งในการเรียกสุนัขมาหาคือฝึกให้สุนัขรู้ว่าเมื่อ ผบส.คุกเข่าลงสุนัขจะต้อง
กลับมาหา เทคนิคในการฝึกสุนัขที่ไม่ยอมห่างเจ้าของให้กระท าโดยการฝึกในสนามหรือเส้นทางที่ไม่มี
การวางข้าศึกสมมุติเร้าใจให้สุนัขเดินไปข้างหน้าในระยะไกล ๆ ในลักษณะเดินเล่น 
  (๙) ถ้าสุนัขมีอาการเหนื่อย ขาดความสนใจ ให้ ผบส.พักการฝึก/ท างาน โดยน าเลี่ยงไปยัง
เส้นทางท่ีปลอดภัยแล้วถอดขลุมปฏิบัติการออกให้สุนัขได้พัก 
  (๑๐) การวางข้าศึกสมมุติครั้งแรกให้วางใกล้เส้นทาง ต่อไปเพ่ิมระยะห่างจากเส้นทาง         
๑๐ - ๑๕  เมตร 
  (๑๑) การวางข้าศึกสมมุติพยายามอย่าให้ข้าศึกหรือผู้ใดเดินผ่านเส้นทางอีก 
  (๑๒)เวลาในการฝึก เวลาปกติมักใช้สุนัขลาดตระเวนในเวลากลางคืน แต่ในการฝึกจ าเป็นต้อง
ฝึกทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
 ข. การฝึกลาดตระเวนขั้นกลาง 
  (๑) เช่นเดียวกับข้อ  ๕  ก. 
  (๒) ในการค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ผบส.พึงระลึกว่าให้ฝึกให้สุนัขเข้าใจและรู้จักกับสิ่งที่ต้องการ 
ถ้าไม่จ าเป็นอย่าฝึกให้สุนัขเกิดการสับสนและเกิดความกลัวต่อสิ่งนั้น ๆ  
  (๓) ผบส.พึงระลึกว่าสุนัขส่วนมาค้นพบของโดยอาศัยกลิ่นและเสียงมากกว่าการมองเห็น 
กลิ่นนั้นอาจเกิดจากของที่วางไว้หรือกลิ่นคนที่ซ่อนหรือน าของมาวางไว้ หรือจากกลิ่นของพ้ืนดินที่ถูกขุด 
กลิ่นของสิ่งของที่ถูกขยับเขยื้อนในภูมิประเทศ ฯลฯ เสียงอาจเกิดขึ้นได้จากลมที่พัดผ่านสิ่งของ เช่น พัด
ผ่านลวดสะดุด หรืออาการสะท้อนของแผ่นดินที่หายไปข้างหน้า เสียงน้ าไหล ฯลฯ ผบส .จะต้องสังเกต
และตีความลักษณะเตือนภัยของสุนัขให้ได้ถูกต้องแม่นย า 
  (๔) เน้นการฝึกให้สุนัขมีวินัยสูงไม่ว่าจะเป็นการฝึกเชื่อฟังตามค าสั่ง การปฏิบัติงาน การเห่า
หอน และอ่ืน ๆ  
  (๕) ผบส.ต้องเรียนรู้การปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหาร
ทางยุทธวิธีให้ถูกต้องแน่นแฟ้นเสียแต่ในการฝึกข้ันนี้ 
  (๖) การเพ่ิมความยาก จ านวนคนและสิ่งอุปกรณ์ ระยะทาง ควรกระท าทีละอย่างอย่าเพ่ิม
พร้อมกันจะท าให้สุนัขสับสน 
 ค. การฝึกลาดตระเวนขั้นสูง 
  (๑) การฝึกลาดตระเวนเวลากลางคืน 
   (ก) ปฏิบัติเช่นเดียวกับเวลากลางวัน แต่เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
   (ข) ใช้เครื่องช่วยในการเดินทางในเวลากลางคืนให้เป็นประโยชน์(เข็มทิศ), แถบสะท้อน 
แสง, แถบทหารช่าง ฯลฯ) 
   (ค) ระมัดระวังอันตรายจากการใช้กระสุนและวัตถุระเบิด ปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 
   (ง) การใช้พลุส่องสว่างในเวลากลางคืนเป็นภัยแก่สายตาของสุนัขเช่นเดียวกัยคน ผบส .
พึงช่วยสุนัขโดยการให้สุนัขหมอบแล้วช่วยปิดตาสุนัขเมื่อพลุเริ่มสว่างขึ้น ปฏิบัติการต่อไปเมื่อพลุดับแสง
ลง ผบส.เองคงปฏิบัติเช่นวิธีการรบเป็นบุคคลในเวลากลางคืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



๑๔๕ 

   (จ) ถ้าจ าเป็น ผบส.บังคับสุนัขโดยใช้สายจูงตามความเหมาะสม 
   (ฉ) ผบส.ต้องรวมความสนใจต่อการเฝ้าสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัขเป็นพิเศษ 
   (ช) สุนัขที่กลัวความมืดให้ฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับความมืดเสียก่อน โดยเริ่มฝึกแต่เวลาใกล้
สิ้นแสงตะวันต่อเนื่องไปจนถึงเวลามืดค่ า 
  (๒) การฝึกลาดตระเวนระยะไกล 
   (ก) น าวิธีการ หลักการ และเทคนิคท้ังปวงที่ฝึกมาแล้วใช้ในการฝึกข้ันนี้ 
   (ข) การฝึกชุดสุนัขลดตระเวนรบควรประกอบด้วยก าลังอย่างน้อยเท่ากับชุดสุนัข       
ลาดตระเวน  ๒  ชุด ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด  ๒  ชุด ชุดสะกดรอยรบ  ๑  ชุด (มี หน.ชุดสะกดรอย 
๑, ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๒ - ๔ คน) จึงจะปฏิบัติการลาดตระเวนค้นหาได้ผลดี 
   (ค) ผลส าเร็จของภารกิจขึ้นอยู่กับความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีของหน่วยสุนัขทหารและหน่วยใช้งานสุนัขทหาร ฉะนั้นการฝึกร่วมกันก่อนออกปฏิบัติงานจริงจึง
มีความจ าเป็นและส าคัญที่สุด 
   (ง) เทคนิคอีกประการหนึ่งของการใช้สุนัขลาดตระเวนระยะไกลคือการแบ่งอาหารให้
สุนัขกินเท่าที่โอกาสอ านวยอาจจะเป็นครั้งละ  ๑  ใน  ๓ - ๑  ใน  ๔  แทนการให้มื้อเดียวเต็มอัตรา 
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ยุทธวิธีสุนัขลาดตระเวน 

ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือให้รู้ถึงการจัดหน่วย ภารกิจ หลักนิยมในการใช้สุนัขลาดตระเวน (สลว.) ร่วมกับหน่วยทาง     
ยุทธวิธีในสนาม 
๑. การจัดหน่วย 
 กองร้อยสุนัขยุทธวิธี ( ร้อย สยว. )  ผนวก  ก 
๒. ภารกิจ 
 ชุดสุนัขลาดตระเวน (ชสลว.) สนับสนุนหน่วยรบทางยุทธวิธีโดยการแจ้งเตือนภัย (เงียบ) และอาจ
ได้รับภารกิจเข้าร่วมในการ 
 ก. ค้นหาที่ซุ่มโจมตี 
 ข. ค้นหาพลซุ่มยิงระยะใกล ้
 ค. ค้นหาข้าศึกท่ีซุกซ่อนตัวหรือหลบก าบังตัวอยู่หลังแนวฝ่ายเรา 
 ง. ค้นหาที่ซ่อนอาวุธ, กระสุน และอาหารตลอดจนอุปกรณ์ของข้าศึก 
 จ. ค้นหาลวดสะดุด หลุมขวากหรือ ทุ่นระเบิด กับระเบิดในการกวาดล้างถนน 
 ฉ. ปิดล้อมหมู่บ้านเพ่ือตรวจค้น ท าลายหรือกวาดล้าง 
 ช. ลาดตระเวนซุ่มโจมตีหรือประจ าที่ฟังการณ์เพ่ือแจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศึก 
 ซ. ร่วมกับชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชสรบ.)  ๒  ชุด ชุดสุนัขสะกดรอยรบ (ชสกร.รบ)  ๑  ชุด 
(หน.ชุด ๑, ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔) เป็นหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ (หมู่ สลว.รบ) 
สนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธีในสนาม 
๓. หลักนิยมพื้นฐานการใช้สุนัขลาดตระเวน 
 ก. ชุดสุนัขลาดตระเวน (ชสลว.) ๑ ชุด ประกอบด้วย ผบส. ๑ นาย สุนัขลาดตระเวน(สลว) ๑ ตัว 
ซึ่งเป็นหน่วยสุนัขที่เล็กที่สุดที่อาจแบ่งมอบให้ไปสนับสนุนภารกิจหน่วยทหารทางยุทธวิธี โดยการจัด ๑ 
ชุดสุนัขลาดตระเวน (ชสลว.) สมทบ ๑ หมวดปืนเล็ก จัด ๒ ชุด สลว.สมทบกองร้อยปืนเล็ก จัด ๑ หมวด 
สลว.(มว.สลว.) สนับสนุน ๑ กองพลหรือกองก าลัง จัด ๑ กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อยสยว.) สนับสนุน 
กองทัพภาคหรือกองทัพน้อย 
 ข. การจัดชุดสุนัขทหารสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
  (๑) จัด ชสลว.ท างานร่วมกับ ชสรบ., ชสกร., เจ้าหน้าที่แกะรอย เป็นชุดสุนัขสะกดรอยรบ 
(ชสกร.รบ) สนับสนุนหน่วยร้องขอตามความเหมาะสม 
  (๒) จัดหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ ( หมู่ สลว.รบ ) ( ผบ .หมู่ , รอง ผบ .หมู่, ชสลว. ๒ ชุด ,                
สรบ. ๒ ชุด, ชุด สกร.รบ ๑ ชุด ( หน.ชุด, ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔ )  เป็นก าลังหลัก 
ของหน่วยสุนัขทหารหน่วยเล็กอีกหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะแยกหรือรวมการปฏิบัติการสนับสนุน 
หน่วยทางยุทธวิธีได้ทุกสภาพการรบ โดการจัด ๑ หมู่ สลว.รบ  สมทบหรือสนับสนุนต่อ ๑ กองพัน   
ทหารราบเฉพาะกิจ หรือกรมทหารราบเฉพาะกิจ 
 ค. การวางแผนและการเตรียมการใช้ ชสลว. 
  (๑) ผบ.มว.สลว. ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่อ ผบ.หน่วยที่ตนขึ้นสมทบในการใช้ ชสลว.
ถ้าหน่วยรับการสมทบนั้นไม่เคยใช้ ชสลว .มาก่อนเลยต้องชี้แจงให้หน่วยนั้นทราบถึงขีดความสามารถ
และขีดจ ากัดของ ชสลว.ก่อน (ดูข้อ ๕) 



๑๔๗ 

  (๒) ผบ.มว.สลว. ต้องได้รับการบรรยายย่อเกี่ยวกับภารกิจตามแผนก่อนเสมอ เพ่ือให้มีเวลา
คัดเลือก ชสลว.ที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่ภารกิจและให้ ผบส .มีเวลาเตรียมตัวและสุนัขของตน เช่น 
การตรวจร่างกาย การออกก าลังกาย และการฝึกทบทวนสุนัข 
  (๓) การจัด ชสลว.เข้าสมทบหน่วยปฏิบัติการใด ๆ หมู่ลาดตระเวน (หมู่ ลว.) ถ้าท าได้ควร   
สมทบ ชสลว.เดิมเข้ากับหน่วยเดิมเสมอ เพ่ือให้ ชสลว .กับหน่วยนั้นมีความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน      
ร่วมกัน 
  (๔) การใช้สุนัขร่วมกับคน อาจท าให้บางคนมีปฏิกิริยา เช่น เป็นห่วงว่าจะต้องมีภาระใน     
การระวังป้องกันมากขึ้น ไม่สบายใจหรือหวาดเกรงสุนัข กรณีเช่นนี้ ผบส.ต้องชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจความ 
มุ่งหมาย ขีดความสามารถ ขีดจ ากัดและวิธีปฏิบัติงานของ สลว.(ดูข้อ ๕) อาจให้แต่ละคนในหน่วยนั้นได้
ลูบ จับต้องและสัมผัสกับสุนัขเพ่ือขจัดความหวาดกลัว 
  (๕) ชสลว .จะต้องร่วมปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของหมู่  ลว.โดยเข้าสมทบทันเวลาฟังค าสั่ง        
ลาดตระเวนและร่วมการวางแผนเตรียมการตลอดจนการฝึกซ้อมการลาดตระเวนร่วมกันซึ่งจะท าให้     
ทุกคนคุ้นเคยกับการปฏิบัติของ ชสลว.และคุ้นเคยกับกลิ่น เสียงและการเคลื่อนไหวของหมู่ลาดตระเวน 
 ง. การใช้ ชสลว.ในการลาดตระเวน 
  (๑) ต าแหน่งที่ เหมาะสมที่สุดของ ชสลว .ในการลาดตระเวนคือน าอยู่ตรงหน้าของหมู่        
ลาดตระเวนหรือส่วนก าลังเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ได้รับมอบ โดยปกติให้เคลื่อนที่ทวนลมเพ่ือประโยชน์
ในการใช้ประสาทสัมผัสของสุนัขเว้นแต่บางคราวอาจให้ ชสลว .อยู่ข้างหลัง เช่น ขณะลมพัดมาจากทาง
ข้างหลังหรือเมื่อความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่แน่นอน (เช่นเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกในระยะไกล) เพ่ือ
ประหยัดพลังงานของสุนัข โดยเฉพาะเมื่อเคลื่อนที่กับส่วนก าลังของหน่วยใหญ่ 
  (๒) เมื่อจ าเป็นต้องแทรกซึมเข้าหลังแนวข้าศึก ชสลว .จะแจ้งให้ทราบที่ตั้งของกองรักษา    
ด่านข้าศึก แล้วน าหลบเลี่ยงไปเพ่ือหาที่ตั้งกองรักษาด่านข้างเคียงน าหมู่ลาดตระเวนเล็ดลอดผ่านแนว
ข้าศึกไป 
  (๓) เมื่อสุนัขแจ้งเตือนภัย ผบส.จะให้สัญญาณให้หมู่ลาดตระเวนเคลื่อนที่ขึ้นมารับข่าวจาก 
ผบส.และชุดสลว.คงหยุดอยู่กับที่จนกว่าหมู่ลาดตระเวนจะผ่านไปเพ่ือป้องกันมิให้กีดขวางการเคลื่อนที่
และการปฏิบัติงานของหมู่ลาดตระเวน ถ้ามีการปะทะยิงต่อสู้ให้ ชสลว .คงอยู่กับที่หรือหลบเข้าหา
ส่วนกลางของหมู่ลาดตระเวนหรือต าบลที่ไม่กีดขวางการยิงของหมู่ลาดตระเวน 
  (๔) ผบส.ต้องเข้าร่วมในการรายงานย่อของหมู่ลาดตระเวนด้วย เพ่ือรับทราบข้อบกพร่อง
และข้อดีในการปฏิบัติการทั้งอาจให้ค าแนะน าแก่หมู่ลาดตระเวนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้ง
ต่อไป 
 จ. การใช้ ชสลว.ในกองรักษาด่านและหมู่ลาดตระเวนซุ่มโจมตี 
  (๑) ชสลว.ใช้ได้ผลดีในที่ตั้งประจ าที่ เช่น ที่ตรวจการณ์ กองรักษาด่าน ที่ฟังการณ์ และใน
การซุ่มโจมต ี
  (๒) เมื่อใช้ในกองรักษาด่านหรือที่ฟังการณ์ให้วาง ชสลว.หน้าแนวกองรักษาด่านห่างเพียง 
พอที่จะไม่มีสิ่งลดความสนใจของสุนัขและใกล้พอสะดวกแก่การติดต่อที่วางตัวของ ชสลว .ต้องไม่อยู่ในที่
ซึ่งจะเป็นอันตรายเมื่อข้าศึกเข้าตี 
  (๓) เมื่อ ชสลว.ในกองรักษาด่านหรือที่ฟังการณ์แจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศึกแล้วให้ถอนตัว
กลับไปทางหลังโดยระวังมิให้กีดขวางการยิงของฝ่ายเดียวกัน ทั้งนี้ ผบส .ควรเตรียมเส้นทางถอนตัวไว้
ล่วงหน้า 



๑๔๘ 

  (๔) วิธีแจ้งข่าวที่ง่ายและใช้เสมอในการเตือนภัยคือใช้เชือกผูกโยงระหว่างจุดติดต่อแล้วส่ง
สัญญาณตามที่นัดหมายไว้ เช่น กระตุกเชือก  ๒  หรือ  ๓  ครั้ง “ระวัง” หรือ “พบข้าศึก” เป็นต้น 
  (๕) การวางก าลัง การถอนตัว ชสลว.ในการลาดตระเวนซุ่มโจมตี คงเช่นเดียวกับในกองรักษา
ด่านเว้นแต่เขตตรวจกว้างมากเกินไป ชสลว.ใช้ ชสลว.๒ ชุดขึ้นไปวางตัวแต่ละด้านของพ้ืนที่ซุ่มยิงนั้น 
 
 ฉ. การรักษาประสิทธิภาพทางยุทธวิธี ของ ชสลว. 
  (๑) ให้มีการฝึกทบทวนประจ าวันและมีการฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ๆ อยู่เสมอ 
  (๒) ไม่ควรใช้ ชสลว.สองภารกิจในคืนเดียวกัน (กองรักษาด่านและหมู่ลาดตระเวนซุ่มโจมตี) 
ถ้าจ าเป็นใช้  ๒  ชุด แยกกัน 
  (๓) ชสลว.มีคุณค่ามากในการลาดตระเวน อาจใช้ได้ทั้งการตรวจค้นหาข้าศึกเพ่ือเข้าปะทะ
หรือหลีกเลี่ยงข้าศึก 
  (๔) ไม่ควรจ ากัดการท างานของ ชสลว.เฉพาะการปฏิบัติการบนพ้ืนดินเท่านั้น แต่อาจน าลง
เรือเล็กไปปฏิบัติการเป็นการตรวจค้นข้าศึกในพื้นที่ลุ่มซึ่งซุ่มซ่อนตัวตามแนวชายคลองได้เป็นอย่างดี 
  (๕) ชสลว.มักใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน แต่ก็ควรใช้ในเวลากลางวันเมื่อ
สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศจ ากัดทัศนะวิสัยมนุษย์และที่ซึ่งยากต่อการตรวจค้น เช่น ป่า ป่าหญ้า
สูง ทุ่งนา  พื้นที่ที่มีที่ก าบังใต้ดิน 
  (๖) การใช้ ชสลว.สนับสนุนการตรวจค้นหมู่บ้าน ให้รวมชาวบ้านไว้ ณ ที่แห่งหนึ่งแห่งใดเพ่ือ
ลดความสนใจของสุนัขในการท าหน้าที่ค้นหา 
  (๗) พ้ืนที่เหมาะในการใช้ ชสลว.คืนพ้ืนที่มีผู้คนอยู่น้อยกระจายกันห่าง ๆ ถ้าหากให้สุนัข
พบปะติดต่อกับชาวบ้านบ่อยครั้งจะท าให้สุนัขลดความตื่นตัวและหมดความสนใจต่อหน้าที่ 
  (๘) ชสลว.ที่ออกร่วมการลาดตระเวนและไม่พบการปะทะติดต่อกันสองครั้งขึ้นไปให้มีการฝึก
ลาดตระเวนต่อต้านการซุ่มโจมตีในขนาดพอที่จะดึงความสนใจของสุนัขต่อภารกิจ 
  (๙) ชสลว.มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงครั้งละไม่เกิน ๒ - ๓ 
ชั่วโมง ถ้ามีการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานควรจัด สลว.ส ารองไว้ผลัดเปลี่ยน 
  (๑๐) ในที่หมาย ชสลว.จะมีประโยชน์มากในการค้นหาที่ตั้งยาม ขนาดของที่มั่น จุดส าคัญที่ตั้ง
เฉพาะแห่ง แต่ ชสลว.ไม่เข้าร่วมในการเข้าตีที่หมายหรือโอบล้อม แต่จะวางตัวในที่ซึ่งปลอดภัยเหมาะแก่
การเคลื่อนที่ต่อไปหรือกลับเข้าสู่พ้ืนที่ฝ่ายเดียวกัน อาจก าหนดให้อยู่ ณ ที่รวมพล ณ ที่หมายหรืออยู่กับ
ชุดระวังป้องกันหรือชุดสนับสนุนหรืออยู่หลังส่วนโจมตี 
 ช. การสนับสนุน ชสลว. 
  (๑) อาหารและการบ ารุงเลี้ยง 
   (ก) น้ าจืดเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับสุนัข สุนัขอาจอดอาหารได้หลายวันโดยดื่มแต่น้ า
โดยเฉพาะเมื่ออากาศร้อนจัดและมีความชื้นสูงสุนัขต้องการน้ ามาก น้ าในท้องถิ่นอาจน ามาใช้ได้เมื่อต้ม
เดือดหรือใช้ยาท าน้ าสะอาดก่อน 
   (ข) ไม่ควรให้อาหารสุนัขก่อนหน้าการออกปฏิบัติงานเพราะเมื่อสุนัขอ่ิมจัดท าให้เกียจ
คร้านหรืออืดอาดแต่ต้องเตรียมอาหารไปให้เพียงพอตลอดเวลาปฏิบัติงาน 
  (๒) การสัตวรักษ์ ต้องเตรียมการสนับสนุนด้านสัตวรักษ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติการเพ่ือทรง
ไว้ซึ่งประสิทธิภาพทางยุทธวิธี การเจ็บป่วยเล็กน้อยถ้ามีเจ้าหน้าที่ในการรักษาดูแลก็จะท าให้สุนัขกลับ
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เข้าปฏิบัติงานได้ซึ่งดีกว่าจะต้องเสียเวลาในการส่งกลับมาข้างหลังหรือรอจนอาการหนักมาก ควรมี
เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์  ๑  นาย ประจ า มว.สลว. 
 ซ. การปฏิบัติเมื่อ ชสลว.บาดเจ็บ 
  (๑) เมื่อ ผบส.บาดเจ็บให้ปฏิบัติตามแผนการรักษาพยาบาลของหมู่ลาดตระเวน 
   (ก) ถ้าต้องทิ้ง ผบส.ไว้รอการส่งกลับให้ทิ้งสุนัขไว้ด้วย 
   (ข) ถ้าหมู่ลาดตระเวนต้องน า ผบส.ไปด้วยหรือน ากลับก็ปล่อยให้สุนัขเป็นอิสระสุนัข  
จะตาม ผบส.ไปเองหรือจัดคนท าหน้าที่จูงสุนัขตามไป 
   (ค) ถ้าสุนัขดุและป้องกันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ ผบส.ต้องพยายามลอกล่อสุนัขออกจาก 
ผบส.เพ่ือให้ ผบส.ได้รับการรักษาพยาบาลหรือส่งกลับถ้าสถานการณ์ทางยุทธวิธีอ านวย ถ้าท าไม่ได้หรือ
สถานการณ์ไม่อ านวยใก็ให้ท าลายสุนัขทิ้งเพ่ือป้องกันชีวิตของ ผบส.ไว้ 
  (๒) ถ้า ผบส.ตายและไม่สามารรถน าสุนัขกลับได้ก็ให้ท าลายสุนัขเสียอย่าทิ้งไว้เพราะข้าศึก
อาจน าเอาสุนัขไปใช้งานในการปฏิบัติการต่อสู้กับฝ่ายเราได้อีก 
  (๓) สุนัขบาดเจ็บให้ด าเนินการรักษาพยาบาลและส่งกลับเช่นเดียวกับคน ถ้าส่งสุนัขกลับ 
ผบส.ต้องตามสุนัขไปด้วย 
 ฌ. การระวังป้องกัน ชสลว.ผบส.ต้องควบคุมและเฝ้าสังเกตการแสดงอาการเตือนภัยของสุนัข
อย่างตั้งใจและไม่สามารถใช้อาวุธได้สะดวก หมู่ลาดตระเวนจะต้องจัดคนท าหน้าที่ระวังป้องกันให้กับ 
ชสลว.อย่างเพียงพอตลอดเวลาในการปฏิบัติการ 
๔. ข้อพึงปฏิบัติของ ผบส. 
 ก. ร่วมกับ ผบ.หน่วยลาดตระเวนในการลาดตระเวนหาข่าวและช่วยเหลือในการวางแผน เช่น 
แนะน าเส้นทางที่จะท าให้สุนัขปฏิบัติงานได้ 
 ข. ในการลาดตระเวนระยะไกลจะต้องเตรียมอาหารและน้ าไปให้เพียงพอส าหรับสุนัข 
 ค. ร่วมกับ ผบ.หน่วยลาดตระเวนในการก าหนดสัญญาณเงียบที่จะใช้ประสานในเรื่องเวลาและ 
สถานที่ออกค าสั่งการลาดตระเวนและร่วมในการฝึกซ้อมกับหมู่ลาดตระเวนเสมอ 
 ง. ตรวจอุปกรณ์ประจ ากายสุนัข ติดแถบหรือป้องกันแสงและเสียงก่อนออกลาดตระเวนรวมทั้ง
โซ่คอ ห่วงรัดสายจูงและห่วงตัว  ดี  ที่ขลุมปฏิบัติการ 
 จ. ฝึกทบทวนสุนัขอย่างน้อย  ๑๕  นาที ก่อนออกปฏิบัติการเพ่ือเป็นการอุ่นเครื่องให้สุนัขตื่นตัว
ในการปฏิบัติงาน 
 ฉ. บรรยายย่อแก่หมู่ลาดตระเวนเมื่อเข้าร่วมสมทบหมู่ลาดตระเวน (ดูข้อ ๕) 
๕. แนวการบรรยายย่อของ ผบส.ต่อหมู่ลาดตระเวน 
 ก. กล่าวน า 
  (๑) รวมหมู่ลาดตระเวนเข้าด้วยกันให้ทุกคนเห็นการบรรยายและได้ยินและดูการสาธิต 
  (๒) แนะน าตนเองและสุนัข ( ยศ  ชื่อ  และสังกัด  ชื่อสุนัข  หน้าที่ของสุนัข ) 
 ข. ขีดความสามารถและขีดจ ากัดของ ชสลว. 
  (๑) ขีดความสามารถ 
   (ก) สลว.สามารถเตือนภัยแต่เนิ่น(เงียบ) เมื่อพบบุคคลหรือกลุ่มคนแปลกปลอมในพ้ืนที่
ลาดตระเวน เช่น การซุ่มโจมตีหรือพลซุ่มยิง โดยบอกทิศทางระยะท่ีวางตัวโดยประมาณ 
   (ข) สลว.สามารถพบบุคคลหรือกลุ่มคนที่แทรกซึมเข้ามายังวงรอบที่ตั้งรับได้ 
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   (ค) สลว.สามารถตรวจพบอุโมงค์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ข้าศึกท าหรือทิ้งไว้ เช่น คลัง
กระสุน คลังสะสมอุปกรณ์และอาหาร 
   (ง) สลว.สามารถตรวจพบการปรากฏหรือการเคลื่อนไหวของมนุษย์หรือสิ่งต่าง ๆ ได้
รวดเร็วไกลกว่าที่มนุษย์จะท าได้เพราะมีประสาทสัมผัสในการเห็น ดมกลิ่นและฟังได้ดีกว่ามนุษย์ ระยะ
การเตือนภัยของสุนัขลาดตระเวนเมื่อพบข้าศึกจะอยู่ในระหว่าง  ๑๕๐ - ๓๐๐  เมตร 
  (๒) ขีดจ ากัด 
   (ก) การใช้ ชสลว.จะต้องมี ผบส.ที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษแต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ หาก ผบส.บาดเจ็บหรือตายสุนัขอาจดุร้ายเป็นภาระแก่หมู่ลาดตระเวน 
   (ข) หากต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่อาจใช้ ชสลว.ไม่ได ้
   (ค) ชสลว.ไม่มีขีดความสามารถในการต่อสู้และป้องกันตนเองจึงไม่สามารถใช้ ชสลว.ใน
การเข้าตีปะทะ ต่อสู้หรือโอบล้อม และต้องจัดพลคุ้มกันท าหน้าที่ระวังป้องกันให้ตลอดเวลา 
   (ง) สลว.มีเวลาท างานโดยมีประสิทธิภาพจ ากัดต้องมี สลว.ส ารองไว้คอยผลัดเปลี่ยน 
   (จ) สลว.จะลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเมื่อภูมิประเทศลมฟ้าอากาศและ
สภาพแวดล้อมไม่อ านวย เช่น เมื่อ 
    ๑) ความเร็วและทิศทางลมไม่แน่นอนหรือท างานตามทิศทางลมระยะเตือนภัย
อาจลดลงถึง  ๓๐  เมตร 
    ๒) ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีผู้คนมากมีปริมาณเสียงรบกวนสูง 
    ๓) อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดความชื้นสูงในอากาศสุนัขจะแพ้ความร้อนและ
ต้องการน้ ามาก 
    ๔) ฝนตกหนักจะขับกลิ่นบนพ้ืนดินไปหมดและกลิ่นในอากาศจะมีระยะเพียง  
๒.๕  เมตร ท าให้สุนัขตามกลิ่นได้ยาก 
    ๕) แสงแดดส่องโดยตรงจะท าลายกลิ่นบนพื้นดินโดยเร็ว 
    ๖) พืชพันธุ์ในพ้ืนที่ที่มีต้นไม้หนาแน่นจะก าจัดการกระจายของกลิ่นในอากาศ 
 ค. ข้อควรระวัง 
  (๑) ขจัดความหวาดกลัวการปฏิบัติ งานร่วมกับสุนัขให้สุนัขได้ดมกลิ่นทุกคนในหมู่
ลาดตระเวนก่อนออกปฏิบัติการ 
   (๒) ระวังการขาดน้ าของสุนัข 
   (๓) ตรวจสอบพ้ืนที่อันตรายในการลาดตระเวนร่วมกับ ผบ .หมู่ลาดตระเวน พิจารณา   
ภารกิจกับภูมิประเทศและสถานการณ์ พ้ืนที่อันตรายประกอบด้วยพ้ืนที่โล่ง ถนนและทางคนเดิน 
หมู่บ้าน ที่ตั้งข้าศึก สนามทุ่นระเบิด ล าธาร และลวดหนาม 
   (๔) ตรวจสอบกับ ผบ.หมู่ลาดตระเวนถึงเขตรับมอบหมายในการตรวจค้นหมู่บ้าน 
   (๕) แจ้งแก่หมู่ลาดตระเวน 
    (ก) อย่า 
     ๑) ล้อ, แหย่สุนัข เพราะจะท าให้สุนัขดุและส่งเสียงดัง 
     ๒) หวังว่า ชสลว.จะปฏิบัติงานเหมือนปาฏิหาริย์ 
     ๓) ลดการเตรียมพร้อมเพราะเห็นว่ามี ชสลว.มาร่วมอยู่ด้วย 
     ๔) อย่าให้อาหารสุนัข 
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    (ข) จง 
     ๑) ปฏิบัติต่อ ชสลว.เหมือนเช่นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ลาดตระเวน ให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มท่ีและแจ้งข่าวต่าง ๆ ให้ทราบตลอดเวลา 
     ๒) ให้ ผบส.มีอิสระในการปฏิบัติการใช้ สลว.อย่างเต็มที่ให้มีประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุด 
     ๓) ถ้าท าได้ให้ ผบส.เลือกที่อยู่ในรูปขบวนของหมู่ลาดตระเวนเอง 
     ๔) เข้าหา ผบส.เฉพาะด้านตรงข้ามกับสุนัขเท่านั้น เพ่ือลดการดึงดูดความ
สนใจของสุนัขและลดอันตรายอันจะเกิดจากสุนัข 
     ๕) เมื่อเข้าหาที่ก าบังอย่ากระโดดข้ามหรือเข้าใกล้สุนัขและ ผบส.จนเกินไป 
 

 
การแทรกซึมผ่านแนวข้าศึก 

 

 
การซุ่มโจมตีวางก าลังรูปตัว  ที 

 
การซุ่มโจมตีวางก าลังรูปเกือกม้า 
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การซุ่มโจมตีบริเวณทางสี่แยก 

 

 
 

การปฏิบัติการร่วมกับกองรักษาด่าน 
 

 
การปฏิบัติการตรวจค้นหา, กวาดล้าง, ท าลาย 
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ผลของลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศ 
ต่อการใช้สุนัขลาดตระเวนและสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 

ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการฝึก ตามหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่สุนัขลาดตระเวนและสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 
เพ่ือให้การฝึกและการปฏิบัติงานบรรลุผลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
๑. ความส าคัญของลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ 
 ก. ลม มีความส าคัญยิ่งต่อการค้นหาของสุนัขเนื่องจากสุนัขค้นหาข้าศึกและสิ่งต่าง ๆ ได้จากกลิ่น
ในอากาศซึ่งมาตามลมเป็นส่วนใหญ่ 
 ข. สภาพอากาศ เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะช่วยเกื้อกูลหรือลดขีดความสามารถในการค้นหาของสุนัข 
 ค. ภูมิประเทสเมื่อประกอบกับลมแล้วก็ เป็นปัจจัยอันหนึ่ งที่ จะช่วยเกื้อกูลหรือลดขีด
ความสามารถในการค้นหาของสุนัขด้วย  
๒. ผลของลมและการใช้ลมให้เป็นประโยชน์ 
 ก. ทิศทางลม ปกติกลิ่นจะตามลมจากเหนือลมไปทางใต้ลม การค้นหาของสุนัขจะมีประสิทธิภาพ
เมื่อท าการค้นหาทวนลม การหาทิศทางลมอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น ใช้ความรู้สึกของ ผบส .เองหรือ
การสังเกตอาการของสุนัขโดยสุนัขจะยื่นจมูกไปทางเหนือลมเพ่ือสูดดมกลิ่นที่มากับกระแสลม การหา
ทิศทางลมต้องระวังมิให้ละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือดึงความสนใจของสุนัข 
 ข. กรวยกลิ่น เมื่อลมพัดผ่านบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ จะท าให้เกิดกรวยกลิ่นขึ้น ลมที่พัดแรง มี
ความเร็วสูงจะท าให้เกิดกรวยกลิ่นแคบยาว (ดูรูปที่ ๑) ส่วนลมที่พัดอ่อนช้าจะท าให้เกิดกรวยกลิ่น     
กว้างสั้น (ดูรูปที่ ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รูปที่ ๑ กรวยกลิ่นเม่ือลมแรง                         รูปที่ ๒ กรวยกลิ่นเม่ือลมอ่อน 
 
 
 ค. การน าสุนัขเข้าหากรวยกลิ่น ผบส.ต้องพยายามน าสุนัขเข้าศูนย์กลางของกรวยกลิ่น (ดูรูปที่ 
๓) ซึ่งจะมีกลิ่นในอากาศแรงกว่าส่วนอื่นของร่างกาย จะท าให้การค้นหาของสุนัขมีประสิทธิภาพสูง 
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 ง. การน าทางให้สุนัขค้นหาในพ้ืนที่แคบไม่เกิน  ๕๐  เมตร ผบส.น าสุนัขตามกรวยกลิ่นตรงเข้า  
หาเป้าหมาย (ดูรูปที่ ๔) ถ้าเป็นการค้นหาในพ้ืนที่กว้างด้านหน้ามาก ผบส.น าสุนัขเข้าค้นหาแบบสลับ       
ฟันปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ การน าสุนัขเข้าหากรวยกล่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     รูปที่ ๔ การค้นหาในพื้นที่แคบ                                        รูปที่ ๕ การค้นหาในพื้นที่กว้าง 
 
จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายตามล าดับ (ดูรูปที่ ๕) ในกรณีที่ลมเปลี่ยนทิศทางซึ่งจะท าให้สุนัขหลงทาง 
ผบส.ต้องหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่เมื่อลมพัดกลับมาทิศทางเดิมหรือยอมให้สุนัขเคลื่อนที่ส่ายแบบคดกริชได้ 
ถ้าจ าเป็น ผบส.ใช้สายจูงช่วยในการควบคุม อย่างไรก็ตามต้องพยายามฝึกสุนัขให้สามารถปฏิบัติงานได้
โดยไม่จ าเป็นต้องข้ึนกับทิศทางทางลมเสมอไป 
๓. ผลของภูมิประเทศและการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ 
 ก. ลักษณะของภูมิประเทศส่วนมากมีผลเกี่ยวเนื่องกับทิศทางลมตามลักษณะของภูมิประเทศนั้น 
ๆ ซึ่งอาจท าให้ระยะในการค้นหาของสุนัขเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ ผบส.ต้องเลือกใช้ภูมิประเทศที่เก้ือกูลต่อ 



๑๕๕ 

การใช้สุนัขให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 ข. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขา เนิน มูลดิน ของเขา และหุบเขา จะท าให้ลมที่พัดผ่านมา
แยกตัวออกเป็นสายลมเล็ก ๆ หลายสาย (ดูรูปที่ ๖ - ๙) ซึ่งจะท าให้ทั้งเกื้อกูลและเกิดพ้ืนที่อับกลิ่น ใน
การใช้สุนัขปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาจะท าให้สุนัขเหน็ดเหนื่อยเร็วกว่าธรรมดาจึงต้องมี
การฝึกสุนัขเป็นพิเศษในเรื่องนี้ 
 ค. ภูมิประเทศโล่งแจ้ง เช่น ทุ่งนา ทุ่งหญ้า พ้ืนที่ราบทั่วไป จะมีผลต่อทิศทางลมน้อยที่สุด               
(ดูรูปที่ ๑๐) ภูมิประเทศเช่นนี้เกื้อกูลต่อการใช้สุนัขมาก ผบส .ต้องระมัดระวังการใช้ทุ่นระเบิดและกับ
ระเบิดของฝ่ายตรงข้ามที่ซุกซ่อนและวางไว้ใต้ดิน 
 ง. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแม่น้ า ล าธาร ส่วนใหญ่ลมจะพัดไปทางทิศเดียวกับกระแสน้ า        
(ดูรูปที่ ๑๑ ) 
 จ. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นป่า ลมจะพัดหมุนวนไปตามต้นไม้ท าให้ลดความเร็วของลมลง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของป่านั้น ตลอดจนจ ากัดการเคลื่อนที่ของสุนัข 
  (๑) ป่าโปร่ง ลมจะหมุนตัวและผ่านออกไปช้าลง 
  (๒) ป่าทึบ ลมจะหมุนตัวผ่านได้ช้าหรืออับลม กลิ่นในอากาศจะมีระยะเพียง  ๑๕ - ๓๐  เมตร 
 ฉ. ภูมิประเทศที่เป็นทาง ถนน ลมมักจะพัดไปตามเส้นทางนั้น เป็นการสะดวกที่สุนัขจะค้นหา
ตามเส้นทาง 
 ช. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม หนอง โคลน ผบส .จะต้องน าสุนัขเคลื่อนที่ด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษมิให้ตกลงไปในแอ่งโคลน 
๔. ผลของอากาศและการใช้ภูมิอากาศให้เป็นประโยชน์ 
 ก. ภูมิอากาศที่มีผลต่อการค้นหาของสุนัขเช่นเดียวกับภูมิประเทศ 
 ข. ฝน มีผลต่อกลิ่นในอากาศโดนตรง ฝนยิ่งตกหนักเท่าใดกลิ่นในอากาศก็ยิ่งจะลดลงเท่านั้น 
น้ าฝนจะชะล้างกลิ่นทั้งในอากาศและบนดินจนยากแก่การค้นหา ไม่ควรใช้สุนัขในขณะมีฝนตกหนัก 
 ค. ความร้อน นอกจากจะท าให้สุนัขเหนื่อยเร็วแล้วยังมีผลโดยตรงต่อกลิ่นในอากาศ อากาศยิ่ง
ร้อนจัดกลิ่นในอากาศยิ่งลดลงโดยเฉพาะเมื่อมีแดดส่องโดยตรงต่อกลิ่นในอากาศนั้น ในบริเวณภาคพ้ืน   
ทะเลทรายอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วและมักจะสูงกว่า  ๑๐๐ องศาฟาเรนไฮด์ ลมพัดจะมีทิศทางและ    
เวลาไม่แน่นอนซึ่งจะพัดทรายมาท าอันตรายแก่ หู  ตา  จมูก  ปาก ทั้งความร้อนก็จะเป็นอันตรายแก่       
ผิวหนังสุนัข สุนัขที่ใช้ในพ้ืนที่มีภูมิอากาศแบบนี้จะต้องได้รับการฝึกและมีอุปกรณ์พิเศษ ปกติมักใช้สุนัข
ในเวลากลางคืน 
 ง. ความหนาวเย็น อากาศหนาวเกื้อกูลต่อการค้นหาสุนัข ในพ้ืนที่มีอากาศหนาวลมจะช่วยให้
สุนัขค้นหาพบกลิ่นได้ตั้งแต่ระยะไกล ในพ้ืนที่มีหิมะอาจจ ากัดการเคลื่อนที่ของสุนัข จะต้องได้รับการฝึก
และมีอุปกรณ์พิเศษ เช่น ต้องมีรองเท้าส าหรับการเคลื่อนที่ในพ้ืนที่หิมะ หิมะมีผลต่อกลิ่นในอากาศ
เช่นเดียวกับฝน 
 จ. หมอก เป็นลักษณะภูมิอากาศที่เลวที่สุดในการใช้สุนัข มีผลต่อกลิ่นในอากาศเช่นเดียวกับฝน 
๕. สรุป  
 ลม ภูมิอากาศและภูมิประเทศมีผลโดยตรงต่อการใช้สุนัขทั้งเกื้อกูลและจ ากัดขีดความสามารถ       
ในการค้นหาของสุนัข ผบส.พึงใช้วิจารณญาณเลือกใช้  ลม  ภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เกื้อกูลให้สุนัข
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 



๑๕๖ 

๖. รูปประกอบ 
 
 

 
 

รูปที่ ๖ ผลของลมต่อภูมิประเทศ 

 
รูปที่ ๗ การแยกตัวของลมโดยลักษณะภูมิประเทศ 



๑๕๗ 

 
    
       รูปที่ ๘ ผลของลมเมื่อพัดผ่านหน้าผา                รูปที่ ๘ ผลของลมเมื่อพัดผ่านเข้าหาหน้าผา 
 
 

 
 

รูปที่ ๙ ผลของลมเม่ือพัดผ่านออกจากหน้าผา 



๑๕๘ 

 

 
 

รูปที่ ๑๐ ผลของลมต่อพื้นที่แจ้ง 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๑๑ ผลของลมต่อแม่น้ าล าธาร 



๑๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด         
และอุโมงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

การฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ 
 
๑. ความมุ่งหมายของการฝึกชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ (ชสรบ.) เพื่อให ้
 ก. ผบส. เรียนรู้ 
  (๑) การควบคุมและน า สรบ.ในการตรวจค้นทุ่นระเบิดได้อย่างถูกต้องแม่นย าแน่นอน 
  (๒) การควบคุมวินัยสุนัขมิให้เห่าหอนขณะปฏิบัติงาน 
  (๓) ผลของลมฟ้าอากาศ ภูมิประเทศและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ สรบ. 
  (๔) การอ่าและแปลลักษณะเตือนภัยของ สรบ.อย่างถูกต้องทุกสภาพกาล 
  (๕) วิธีการใช้ สรบ.อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ รูปขบวนและสถานการณ์
ทางยุทธวิธีทั้งฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก 
  (๖) ขีดความสามารถและขีดจ ากัดของ สรบ. 
 ข. ผบส.สามารถฝึก สรบ.ให้สามารถใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกและหูเพ่ือ 
  (๑) ค้นหาและเตือนภัย (เงียบ) ให้ทราบว่ามีวัตถุระเบิด ลวดสะดุด หลุมขวาก และสิ่ง
อุปกรณ์ซุกซ่อนอยู่ข้างหน้า ระยะการเตือนภัย ๒ - ๗  ก้าว 
  (๒) ตรวจค้นพื้นท่ีและเตือนภัยเมื่อพบการซ่อนฝังสิ่งอุปกรณ์และวัตถุระเบิด 
  (๓) ตรวจเส้นทางและพ้ืนที่อันตรายที่คาดว่าจะมีการใช้กับระเบิดหรือซ่อนฝังสิ่งอุปกรณ์    
ต่าง ๆ (ความกว้างเส้นทางกวาด  ๘ - ๑๐  ฟุต) 
  (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ตามค าสั่งและทิศทางที่ ผบส.ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
๒. ความต้องการในการฝึก 
 ก. อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการฝึก  
  (๑) โซ่คอ 
  (๒) ขลุมปฏิบัติการ 
  (๓) สายจูงสุนัขยาว  ๕  ฟุต และ  ๓๐  ฟุต 
  (๔) นกหวีดส าหรับเรียกสุนัข 
  (๕) อุปกรณ์ประจ ากายสุนัขทุกอย่าง ผบส.ควรน าไปด้วยขณะท าการฝึก 
 ข. ผช.ครูฝึกที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วท าหน้าเป็นผู้ท ารอยและข้าศึกสมมุติ 
 ค. เวลาในการฝึก  ฝึกให้ สรบ .ปฏิบัติงานได้ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนทุกสภาพกาล
อากาศ โดยเวลากลางวันปฏิบัติงานนอกสายจูง เวลากลางคืนปฏิบัติงานในสายจูง 
 ง. สถานที่ฝึก เริ่มต้นจากการฝึกในสนามฝึกปกติก่อน ต่อไปท าการฝึกในสนามฝึกในภูมิประเทศ 
สนามฝึกจะต้องเปลี่ยนทุกวันไม่ซ้ ากันและขั้นสุดท้ายให้มีสถานการสมมุติประกอบด้วย ทั้งนี้รวมทั้งการ 
ใช้เสียงปืนและวัตถุระเบิด 
 จ. สุนัขที่จะเข้ารับการฝึกในขั้นนี้ต้องได้รับการฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งนอกสายจูงมาแล้ว ทั้งโดยการ
ใช้ค าสั่งและท่าสัญญาณมูลฐาน ค าสั่งเสริมอ่ืน ๆ การผ่านเครื่องกีดขวางขั้นต้นตลอดทั้งการให้คุ้นเคยกับ
การข้ึน – ลงรถและคุ้นเคยกับเสียงปืน จะต้องเป็นสุนัขที่เงียบไม่เห่าหอนขณะท าการค้นหา 
 ฉ. ผบส.จะต้องผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีของสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด กับดัก หลุมขวาก ลวด
สะดุด ตลอดจนวิธีการสร้างเส้นทางในการฝึกก่อนการฝึก 
 
 



๑๖๑ 

๓. ข้อก าหนดในการฝึก 
 ก. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดกระท าเมื่อสุนัขผ่านการฝึกกรใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกมาแล้ว โดย
แบ่งการฝึกออกเป็นการฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้นต้น , ขั้นกลางและขั้นสูง ในการฝึกขั้นสูงจะมีการฝึก
พิเศษร่วมกับชุดสุนัขลาดตระเวน ชุดสุนัขสะกดรอย และฝึกตามสถานการณ์สมมุติทางยุทธวิธีรวมทั้ง
การปฏิบัติการรบสมมุติเพ่ือให้สามารถสนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธีได้ทุกสภาพภูมิประเทศและกลอากาศ 
 ข. การฝึกตรวจค้นอุโมงค์ กระท าเมื่อ สรบ.สามารถตรวจค้นอุโมงค์ตามลักษณะขุมก าลังกองโจร
ได้อย่างแม่นย า 
 ค. การฝึกให้ท าจากง่ายไปยากตามล าดับขั้นตอน จากใกล้ไปหาไกล จากกลิ่นเก่าไปหากลิ่น
ใหม่(กลิ่นเก่าที่สุนัขคุ้นเคยไปหากลิ่นที่สุนัขไม่เคยสัมผัสซึ่งเป็นกลิ่นใหม่ ตลอดจนเพ่ิมจ านวนกลิ่นและ
ความสับสนของกลิ่นมากขึ้น และใช้เทคนิคที่ฝ่ายข้าศึกในสนามเคยใช้มาแล้วมาประกอบเข้าด้วย การ
เพ่ิมความยากให้เพ่ิมทีละอย่างอย่าเพิ่มพร้อมกันทีเดียวจะท าให้สุนัขเกิดการสับสนในการฝึก 
 ง. เมื่อจบการฝึกขั้นสุดท้าย ผบส.ควรสามารถควบคุมบังคับ น า และอ่าน สรบ .ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า และสรบ.ก็ควรปฏิบัติงานได้ทุกลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง
ประมาณ  ๓ - ๔ ชั่วโมง และแจ้งเตือนภัยเมื่อพบสิ่งที่ข้าศึกวางซุกซ่อนไว้ได้ถูกต้องแม่นย าในระยะ
ประมาณ  ๒ - ๗  ก้าว 
๔. การด าเนินการฝึก 
 ก. การจัดพ้ืนที่ส าหรับฝึก 
  (๑) ก าหนดเส้นทางกรฝึกให้มีลักษณะใกล้เคียงกับเส้นทางในพ้ืนที่ปฏิบัติการจริง 
  (๒) เส้นทางฝึกควรยาวประมาณ  ๑  ไมล์ (๑,๖๐๐  เมตร) ขึ้นไป 
  (๓) จัดเตรียมเส้นทางฝึก  ๑  เส้นทางต่อสุนัข  ๑  ตัวต่อการฝึก  ๑  ครั้ง ถ้าไม่จ าเป็นอย่าใช้
เส้นทางเดิมกับสุนัขตัวต่อไป อาจใช้วิธีตั้งจุดเริ่มต้นของตัวที่สองต่อจากจุดสุดท้ายของตัวแรก ฯลฯ 
  (๔) ไม่ควรฝึกสุนัขในเส้นทางเก่า ที่เคยฝึกมาแล้วภายในระยะเวลา  ๑  สัปดาห์ (เตรียม
เส้นทางฝึกส ารองไว้ให้พอส าหรับการฝึกใน  ๑  สัปดาห์) 
  (๕) เริ่มจากการฝึกค้นหาทุ่นระเบิด วัตถุระเบิดจากเส้นทางข้ันที่ ๑ โดยฝึกสุนัขจากง่ายไปหา
ยากตามล าดับขั้นของเส้นทาง เพิ่มจ านวนสิ่งของที่วางไว้จนถึง  ๑๐  สิ่ง สุนัขตัวใดที่ผ่านการฝึกไปจนถึง
ขั้นที่  ๕  แล้ว หากวันใดการค้นหาพบสิ่งของต่ ากว่า  ๙๐  %  ให้เริ่มการฝึกตั้งแต่ขั้น  ๓  ไปใหม่ในวัน
ถัดไป  
  (๖) การเตรียมเส้นทางการฝึก ให้ ผช.ครูหรือผู้ที่ได้รับการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีเป็นผู้ก าหนด
เส้นทางไม่ควรให้ ผบส.เป็นผู้เตรียมเส้นทางเอง 
 ข. เตรียมอุปกรณ์การฝึกท่ีจ าเป็น (รวมทั้งขนมรางวัลแก่สุนัขด้วยถ้าจ าเป็น) 
 ค. การก าหนดชั้นของเส้นทางการฝึก 
  (๑) ขั้นที่  ๑  ฝึกสุนัขให้ค้นหาสิ่งที่สุนัขสนใจไปสู่การค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิด สิ่งที่สุนัข
สนใจอาจใช้ขันอาหาร กระป๋องอาหาร ซองหรือสิ่งที่สุนัขเคยคาบเล่น ฯลฯ ผสมส่วนของดินระเบิดหรือ
เอาส่วนของดินระเบิดบรรจุไว้ (เริ่มต้นเร้าใจ) 
  (๒) ชั้นที่ ๒ ฝึกสุนัขให้ค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดที่วางอย่างเปิดเผย (ให้มองเห็น) 
  (๓) ชั้นที่ ๓ ฝึกสุนัขให้ค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดที่วางซ่อนพรางไว้เป็นบางส่วน (เร้นเป็น
บางตอน) 



๑๖๒ 

  (๔) ชั้นที่ ๔ ฝึกสุนัขให้ค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดที่ฝังซ่อนพรางสมบูรณ์ (ซ่อนโดยการฝัง
ไม่ให้มองเห็น)   
  (๕) ชั้นที่ ๕ ฝึกสุนัขให้ค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดที่วาง ติดตั้ง ฝังซ่อนพราง ในลักษณะของ
การใช้งานจริง เว้นแต่สอดกลไกการจุดระเบิดออกไปให้ปลอดภัยแล้ว (วางอย่างจริงจัง) 
 ง. ล าดับวิธีการเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการก่อนการฝึก 
  (๑) การเปลี่ยนโซ่คอมาใช้ขลุมปฏิบัติการ 
   (ก) สุนัขอยู่ในท่าชิด – ยืน ถือสายจูงด้วยมือซ้าย มือขวาถือขลุมปฏิบัติการ 
   (ข) สอดห่วงปลายสายจูงลอดขลุมปฏิบัติการตรงใกล้ห่วงรูปตัว  ดี  มือซ้ายถือขลุม
ปฏิบัติการมือขวาถือสายจูง 
   (ค) สอดขลุมปฏิบัติการเข้าหัวและไหล่สุนัขแล้วรัดสายรัดอก 
   (ง) มือซ้ายจับกึ่งกลางสายรัดหลังขลุมปฏิบัติการ ปลดขอเกี่ยวสายจูงจากโซ่คอมา
เกี่ยวกับห่วงรูปตัว  ดี  ของขลุมปฏิบัติการแทน 
   (จ) ถอดโซ่คอออกเก็บ 
  (๒) การเปลี่ยนจากขลุมปฏิบัติการมาใช้โซ่คอ กระท าตรงข้ามกับการเปลี่ยนโซ่คอมาใช้ขลุม
ปฏิบัติการ 
 จ. การสั่งการแก่สุนัขขณะท าการฝึก 
  (๑) “ระวัง” ใช้เมื่อเริ่มให้ สรบ.ออกท างานการค้นหาสิ่งที่ข้าศึกวางไว้ อาจสั่งซ้ าตามความ
จ าเป็นโดยเฉพาะขณะที่ ผบส.เคลื่อนที่เร็วเกินไปหรือเริ่มแสดงอาการเตือนภัยแต่ยังไม่แน่ใจ หยุดสั่งเมื่อ 
สรบ.นั่งเตือนภัย การสั่งให้ใช้น้ าเสียงแผ่วเบาชวนสงสัยเพื่อเป็นการเร้าใจให้สุนัขท างาน 
  (๒) “ไป” เมื่อสั่งให้สุนัขเคลื่อนที่ออกค้นหาประกอบท่าสัญญาณ มือขวาฟันสลัดไปข้างหน้า 
  (๓) “คอย” หรือ “มา” ใช้เมื่อต้องการให้ สรบ.หยุดปฏิบัติการหรือกลับมาหา ผบส. 
  (๔) “ไม”่ ใช้เมื่อจ าเป็นต้องแก้ไขสุนัขเมื่อสุนัขท าผิดพลาด 
  (๕) ใช้ท่าสัญญาณเงียบ หรือสัญญาณนกหวีดเรียกสุนัขตามความจ าเป็น 
 ฉ. การฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดข้ันต้น 
  (๑) น าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นของสนามฝึกที่เตรียมไว้ เปลี่ยนโซ่คอเป็นขลุมปฏิบัติการ สั่งการแก่
สุนัขตามข้อ จ. 
  (๒) ในการฝึกครั้งแรกใช้สายจูง น าสุนัขเข้าหาสิ่งที่วางไว้ให้สุนัขค้นหา เมื่อพบให้สุนัขนั่ง 
ผบส.แสดงให้สุนัขเห็นสิ่งของนั้นและชมสุนัขแล้วน าอ้อมผ่านสิ่งของนั้นไปเริ่มการค้นหาใหม่(ถ้ามี) ถ้า
เป็นจุดสุดท้ายให้น าสุนัขผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วถอดขลุมปฏิบัติการ 
  (๓) กรณีที่สุนัขไม่นั่งเตือนภัยต่อวัตถุระเบิด/ทุ่นระเบิดที่พบ เมื่อฝึกไปแล้วชั่วระยะหนึ่งหรือ
นั่งห่างเกินไปให้ ผบส.แก้ไขโดยน าสุนัขไปนั่งภายในระยะ  ๒  ก้าว แสดงสิ่งของให้สุนัขเห็น สั่งสุนัขคอย 
แล้ว ผบส.ถอยหลังมาในระยะพอประมาณนั่งลงแล้วเรียกสุนัขมาหาและสั่งการค้นหาใหม่จนสุนัขปฏิบัติ
ได้ถูกต้องจึงชมสุนัขแล้วน าสุนัขผ่านตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  (๔) การฝึกกระท าตามล าดับชั้นของเส้นทาง เมื่อสุนัขช านาญดีแล้วให้ฝึกนอกสายจูง การ
กระตุ้นให้สุนัขท างานอาจกระท าได้โดยใช้ค าสั่งเท่าท่ีจ าเป็นหรือเรียกสุนัขกลับมาหาแล้วสั่งการใหม่ การ
แก้ไขสุนัขอาจใช้เพียงค าสั่ง “ไม”่ ดึงสายจูงจับขลุมปฏิบัติการเขย่าแต่เบามือ การแก้ไขให้สุนัขนั่งปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการฝึการใช้ประสาทสัมผัสทางจมูก การฝึกก้าวหน้าไปแต่ละขั้นนั้นสุนัขต้องท างานในขั้นต่ า
ได้ผล  ๑๐๐  %  เสียก่อน 



๑๖๓ 

  (๕) ฝึกจนสุนัขมีขีดความสามารถในการค้นหาวัตถุระเบิด/ทุ่นระเบิดที่ฝังโดยสมบูรณ์เช่นของ
จริงในเส้นทาง การฝึกชั้นที่ ๕ ต่อไปเพ่ิมการฝึกท้ังระยะทาง ความยากและความเก่าของกลิ่นตามล าดับ 
ระยะทางการฝึกเพ่ิมข้ึนจนถึง  ๑,๐๐๐  เมตร เพ่ิมสิ่งของที่ค้นหาจนถึง  ๑๐  สิ่ง และความเก่าของกลิ่น
จนถึง  ๔๘  ชั่วโมง 
 ช. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดข้ันกลาง 
  (๑) การฝึกขั้นนี้การเตรียมการต่าง ๆ และล าดับขั้นการฝึกคล้ายกับการฝึกในขั้นต้น เพียงแต่
เพ่ิมความยาก, ระยะทาง, ความเก่าของกลิ่น, การฝึกค้นหาลวดสะดุด, หลุมขวากและอาวุธยุทโธปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่ซ่อนฝังอยู่ด้วยและการฝึกข้ันนี้ส่วนมากสุนัขสามารถปฏิบัติงานนอกสายจูงได้แล้ว 
  (๒) ในการฝึกตอนสุดท้ายของการฝึกข้ันนี้ให้ผสมกับการฝึกค้นหาสิ่งของทุกอย่างเข้าด้วยกัน 
เพ่ิมความยากความเก่าของกลิ่นจนถึง  ๗๒  ชั่วโมง ระยะทางเพ่ิมข้ึนจนถึงประมาณ  ๓,๐๐๐  เมตร ใน
ภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศจริง 
  (๓) ให้มีการฝึกในเวลากลางคืนซึ่งคงปฏิบัติเช่นเดียวกับเวลากลางวัน เว้นแต่สุนัขอยู่ในสาย
จูงสั้นหรือยาวแล้วแต่กรณี แต่เตรียมอุปกรณ์การฝึกกลางคืนเพ่ิมขึ้น ถ้ามีการใช้วัสดุส่องสว่างให้ ผบส.
ระวังป้องกันแสงต่อสายตาสุนัขด้วยซึ่งอาจท าได้โดยเมื่อมีการจุดวัสดุส่องสว่าง ผบส .ปฏิบัติตามวิธีการ
รบแบบบุคคล สั่งสุนัขหมอบและปิดตาสุนัขไว้จนกว่าจะสิ้นแสง 
  (๔) การฝึกค้นหาลวดสะดุดอาจใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก เช่น ลวดสะดุดไฟฟ้า, ลวดสะดุดประกอบ
กับระเบิดเทียมหรือลวดสะดุดประกอบการใช้เสียงปืนซึ่งครูฝึกอาจใช้กระแสไฟฟ้ากระตุก , จุดระเบิด,  
ยิงปืนหรือให้สุนัขชนลวดสะดุดระเบิดเองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี การฝึกให้กระท าตามล าดับ     
ขั้นโดย.- 
   (ก) วางลวดสะดุดให้มองเห็นง่าย ๆ  
   (ข) น าสุนัขออกค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่ง แสดงให้สุนัขเห็นลวดสะดุดโดยใช้มือรูดลวด
สะดุดไปมาท าเสียงซู่ซ่าตามไรฟันประกอบด้วย ชมสุนัขแล้วน าสุนัขอ้อมลวดสะดุดไปเริ่มต้นการค้นหา
ต่อไป(ถ้ามี) ถ้าเป็นจุดสุดท้ายให้น าสุนัขผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วถอดขลุมปฏิบัติการ 
   (ค) กรณีที่สุนัขไม่นั่งเตือนภัย ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิด หากสุนัข
พยายามจะลอดกระโดดข้ามหรือหลีกเลี่ยงลวดสะดุดให้ ผบส.สั่ง “ไม”่ เรียกสุนัขกลับมาหาแล้วจึงแก้ไข
ดังกล่าวข้างต้น 
   (ง) กรณีที่ครูฝึก/ผบส.ต้องการให้บทเรียนแก่สุนัขในการฝึกครั้งแรก ๆ ให้ใช้ลวดสะดุด
ไฟฟ้าปล่อยให้สุนัขชนลวดสะดุดที่มีระเบิดเทียมจนระเบิดขึ้นเอง หรือเมื่อสุนัขชนลวดสะดุด ครูฝึก /   
ลูกมือยิงปืนขึ้นแทนระเบิด ผบส.ดึงสุนัขหมอบพร้อมกับสั่ง “ไม”่ เพ่ือให้สุนัขเข็ดขยาดต่อการกระท าผิด 
   (จ) เมื่อสุนัขมีความช านาญมากขึ้นการวางลวดสะดุดประกอบวัตถุระเบิด/ทุ่นระเบิด 
ฯลฯ ก็จะยากข้ึนตามล าดับ เช่น วางในป่าหญ้า ที่ลุ่ม มีการวางซ่อนพราง วางทางดิ่ง ทางเฉียง เหนือหัว
สุนัขหรือเหนือศีรษะของ ผบส. ใช้เถาวัลย์ตามธรรมชาติแทนลวดสะดุด ฯลฯ 
  (๕) การฝึกค้นหาหลุมขวาก 
   (ก) ขุดหลุมขวากขนาดกว้างยาว  ๖  ฟุต ลึก  ๓  ฟุต พรางให้เข้ากับธรรมชาติ 
   (ข) น าสุนัขออกค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่งแสดงเห็นหลุมขวาก ชมสุนัขแล้วน าสุนัข    
อ้อมผ่านไปเริ่มต้นการค้นหาใหม่ (ถ้ามี) ถ้าเป็นจุดสุดท้ายน าสุนัขอ้อมผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วถอด  
ขลุมปฏิบัติการ 



๑๖๔ 

   (ค) กรณีที่สุนัขไม่นั่งเตือนภัยพยายามกระโดดข้ามหรือหลีกเลี่ยงหลุมขวาก ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการฝึกค้นหาลวดสะดุด 
   (ง) กรณีที่ครูฝึก/ผบส.ต้องการให้บทเรียนแก่สุนัขในการฝึกครั้งแรก ให้ปล่อยสุนัข     
ตกหลุมไปเองแล้วสุนัขจะจดจ าได้แม่นย า 
  (๖) การฝึกค้นหาอาวุธยุทโธปกรณ์อ่ืน ๆ 
   (ก) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดโดยอนุโลม ผบส.ควรมีเหล็กสักขนาด
ความยาว  ๖  ฟุต ส าหรับตรวจค้นสิ่งซ่อนฝัง 
   (ข) ขั้นต้นน าสิ่งแปลกปลอม เช่น อาวุธปืนห่อผ้าใบ หรือวัสดุอ่ืน ๆ ฝังในระยะความลึก
ไม่เกิน  ๒  ฟุต ยังไม่ต้องมีการพราง 
   (ค) ต่อไปการฝังสิ่งแปลกปลอมนั้นกระท าโดยมีการซ่อนพรางและกลบเกลื่อน  ร่องรอย
มิดชิด 
   (ง) เมื่อสุนัขมีความช านาญขึ้นสิ่งแปลกปลอมที่ฝังจะเพ่ิมความลึกจนถึง  ๕  ฟุต การ
กลบเกลื่อนร่องรอยและการพรางสมบูรณ์แบบ 
   (จ) เพ่ิมความยากในการฝึกโดยเปลี่ยนลักษณะของพ้ืนดินที่ซ่อนฝัง เช่น ทราย     ดิน
แข็ง ฯลฯ เพ่ิมความเก่าของกลิ่น 
   (ฉ) การฝึกในขั้นนี้สุนัขควรค้นพบสิ่งอุปกรณ์ซ่อนฝังลึกถึง  ๕  ฟุต นาน  ๓  เดือนได้
ทุกสภาพภูมิประเทศ 
  (๗) การฝึกตรวจค้นอุโมงค์ 
   การฝึกในขั้นนี้เป็นการฝึก สรบ.ในการค้นหาและเตือนภัยเมื่อพบปากทางอุโมงค์, ที่ตั้งยัง
ปิด, คูคลานติดต่อและซ่อนพรางได้อย่างถูกต้องแม่นย า และฝึก ผบส.ในการฝึกสุนัข สรบ.ให้ท าหน้าที่
ค้นหาและเตือนภัยในการตรวจค้นปากทางอุโมงค์, ที่ตั้งยิงและคูคลานติดต่อปิด ตลอดจนสามารถอ่าน
และติดตามลักษณะเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้อง 
   (ก) ลักษณะอุโมงค์ 
    ๑) อุโมงค์พักก าบัง 
     ก) เป็นที่ซ่อนเร้นใต้ดินทั้งก าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองโจรเพ่ือก าบัง
การตรวจการณ ์
     ข) มีทางเข้า–ออก,ทางออกฉุกเฉิน, ช่องระบายอากาศซึ่งซ่อนพรางเป็น
อย่างดี 
     ค) มีระบบการเฝ้า - รักษาและเตือนภัยรอบตัว 
     ง) ข้อสังเกตที่ตั้งอุโมงค์พักก าบัง 
      - พฤติการณ์การต่อสู้ของกองโจร หลีกเลี่ยงการปะทะหรือการต่อสู้ใกล้
หรือน าเข้าใกล้ที่ตั้งอุโมงค์ 
      - ภูมิประเทศไม่เป็นที่ เด่นชัด อันเป็นเส้นทางเคลื่อนที่หรือเป็นภูมิ
ประเทศส าคัญ 
      - เป็นเนินหรือลาดเนินเหมาะแก่การระบายน้ า ห่างที่รวมน้ าหรือทางน้ า 
แต่มีแหล่น้ าตามธรรมชาติอยู่ใกล้เคียง 
      - ลักษณะพ้ืนดินเหนียวแน่น 
      - ลักษณะของป่าทึบเพียงพอที่จะท าให้การตรวจการณ์ได้ยากจากทางอากาศ 



๑๖๕ 

      - ทางเข้าออกและช่องทางระบายอากาศอยู่ในที่ปกบังซ่อนพรางอย่างดี 
     ๒) คูคลานติดต่อปิดหรืออุโมงค์เข้าตี 
      ก) ใช้เป็นเส้นทางติดต่อใต้ดินระหว่างอุโมงค์พักก าบังหรือที่ตั้งยังปิด 
      ข) ในการเข้าตีเป็นเส้นทางเคลื่อนที่ใต้ดินหาแนวข้าศึกเพ่ือหวังผลทาง    
จู่โจมและลดอันตราย 
      ค) มีการซ่อนพรางปากทางเข้าออกเป็นอย่างดี 
      ง) ข้อสังเกตที่ตั้งปากทางอุโมงค์/คูคลานปิด 
       - ใช้พุ่มไม้ กอไม้หนา ป่าหญ้าสูง โคนต้นไม้ใหญ่ 
       - ริมน้ าที่น้ าท่วมถึง 
       - ใต้เตาไฟขนาดใหญ่ ภาชนะ เครื่องประกอบเครื่องใช้ในบ้าน   ขนาดใหญ่ 
       - มูลดินรอบบริเวณ 
     ๓) ที่ตั้งยังปิด, หลุมซ่อนพรางบุคคล/อาวุธยุทโธปกรณ์ 
      ก) ใช้เป็นที่ก าบังยิงและท่ีซ่อนตัวในการลอบยิงหรือยึดเหนี่ยว 
      ข) ใช้ซ่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ 
      ค) ข้อสังเกตที่ตั้งปากทางที่ตั้งยังปิด , หลุมซ่อนพราง เช่นเดียวกับคู
คลาน/อุโมงค์เข้าต ี

 
 

รูปที่ 1 การวางลวดสดุดขวางเส้นทาง 
 



๑๖๖ 

 
 

รูปที่ 2  การวางลวดสดุดในป่าหญ้า, ที่ลุ่ม 

 
 

รูปที่ 3 การวางลวดสดุดบนกิ่งไม้เหนือศีรษะ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

ภาพตัดด้านข้าง 
                                                             ช่องระบายอากาศ                       ช่องทางออก
ฉุกเฉิน 

 

 
 
- ขนาดห้องของอุโมงค์มักจะกว้างไม่มากนักเท่าที่ปรากฏขนาด 15 ฟุต x 20 ฟุต เป็นอย่างมาก 
- แต่ละห้องมักลดระดับต่างกันและมีเสาค้ ายันมาก 
- ช่องทางมักมีความสูงประมาณ 6 ฟุต กว้าง 3 ฟุต และตามมุมหักมักจะเป็นขั้นบันได 

 
แผนผังจากเบื้องบน 

 
 

อุโมงค์ที่พักก าบัง 
 



๑๖๘ 

 

 
 

รูปด้านข้างคูคลานติดต่อ 
 
 
 

 
 

รูปอุโมงค์ริมน้ า 
 



๑๖๙ 

 
 

รูปคูคลานติดต่อ/อุโมงค์เข้าตี 
 

 
 

และอุโมงค์ซ่อนพราง 



๑๗๐ 

รูปที่ตั้งยังปิด 

 
 

รูปที่ซ่อนคน และ อาวุธยุทโธปกรณ์ 
 



๑๗๑ 

   (ข) การค้นหาปากทางอุโมงค์กระท าโดย 
    ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรา 
    ๒) เชลยศึกหรือพลเรือนที่สวามิภักดิ์ 
    ๓) การใช้สุนัขทหาร ถึงแม้ว่าอุโมงค์/คู ทั่วไปอาจก าบังสายตาของคนทั่วไปได้ แต่
ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากการพิสูจน์กลิ่นของสุนัข สุนัขบางตัวนอกจากมีประสาทสัมผัสทางจมูกดีแล้วยัง
อาจมีความรู้สึกของการหายไปของแผ่นดินตรงหน้าอีกด้วย 
   (ค)  ข้อพึงระวังในการค้นหาอุโมงค์ 
    ๑) ปากทางอุโมงค์มักมีการระวังป้องกันอย่างดี ทั้งจากการยิงและการใช้กับดักต่าง ๆ 
    ๒) อาจมีการใช้กับดักต่าง ๆ และการต่อสู้ในอุโมงค์ 
    ๓) การขาดอากาศในอุโมงค์ อาจต้องมีเครื่องช่วยหายใจ 
    ๔) พ้ืนดินอ่อนอาจท าให้อุโมงค์พังทับเป็นอันตรายได ้
   (ง) การด าเนินการฝึก 
    ๑) ด าเนินการฝึกค้นหาอุโมงค์หลังจากที่ สรบ.ผ่านการฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้น
กลางแล้ว 
    ๒) การฝึกคงด าเนินการเช่นเดียวกับการฝึกค้นหาหลุมขวากเพียงแต่ความ
ยากล าบากในการตรวจค้นจะเพ่ิมข้ึนเนื่องจากพ้ืนที่การตรวจค้นทุรกันดารและมีการซ่อนพรางสูงขึ้น 
    ๓) การฝึกในขั้นแรกให้กระท าบนพ้ืนที่ราบและง่ายก่อน เมื่อสุนัขมีประสบการณ์
สูงขึ้นก็ให้กระท าบนพ้ืนที่ยากล าบากและมีการใช้เทคนิคการพรางสูงขึ้นให้ใกล้เคียงกับสภาพที่จริงให้
มากที่สุดอาจน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฝัง, ซ่อนพรางในอุโมงค์ประกอบด้วย ขั้นสุดท้ายในการฝึกผสมไปกับการ
ฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดข้ันสูงด้วย 
 ช. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดข้ันสูง 
  (๑) ด าเนินการฝึกโดยรวมประสบการณ์และเทคนิคทุกเรื่องที่ฝึกมาแล้วตั้งแต่ต้นรวมทั้งการ
ฝึกพิเศษด้วย 
  (๒) สมมุติเหตุการณ์ทางยุทธวิธีประกอบการฝึกให้คล้ายกับสถานการณ์จริงในสนาม และใน
ขั้นสุดท้ายของการฝึกจะเป็นการฝึกในสนามร่วมกับชุดสุนัขประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะชุดสุนัข
ลาดตระเวน สุนัขสะกดรอยและเจ้าหน้าที่แกะรอย เป็นชุดสุนัขลาดตระเวนรบ เพ่ิมระยะทางในการฝึก
จนถึง  ๑๐,๐๐๐  เมตร 
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ก. แก้ไขสุนัขที่เห่าหอนตั้งแต่เริ่มการฝึก สรบ .โดยใช้ค าสั่ง “ไม่” ใช้มือปิดปากสุนัขไว้หรือดึงโซ่
คอให้รัดแน่นชั่วขณะให้สุนัขหยุดเห่าหอนหรือโยนสิ่งของเล็ก ๆ ลงข้างตัวสุนัขเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจ
ของสุนัข การแก้ไขสุนัขมิให้เห่าหอนนี้เป็นหน้าที่ของ ผบส .ทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาการฝึก 
และเม่ือสุนัขปฏิบัติตามได้ให้มีการชมสุนัขทุกครั้ง 
 ข. วางวัตถุระเบิดและสิ่งของต่าง ๆ ในขั้นต้นให้วางทางเหนือลม ในขั้นต่อไปไม่จ ากัดทิศทางลม 
 ค. การปฏิบัติของ สรบ.ปกติจะได้รับการฝึกให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางท่ีก าหนดและเตือนภัยด้วย
การนั่งหันหน้าไปทางสิ่งของที่ค้นพบในระยะประมาณ  ๒ - ๗  ก้าว อย่างไรก็ตามอาจมีลักษณะเตือน
ภัยอ่ืน ๆ ซึ่งสุนัขแต่ละตัวแสดงออกไม่เหมือนกัน เช่น อาจหยุดหมุนตัวไปมารอบ ๆ หูตั้ง หางชัน ขน
พอง ฯลฯ จึงเป็นหน้าที่ของ ผบส .จะต้องเฝ้าสังเกตลักษณะเตือนภัยของ สรบ .ของตนอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลาจนสามารถอ่านและแปลลักษณะเตือนภัยของ สรบ.อย่างถูกต้อง 



๑๗๒ 

 ง. ก่อนการฝึกหรือท างานทุกครั้ง สรบ.จะต้องเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นใช้ขลุมปฏิบัติการเสมอ ตามวิธี
ปฏิบัติในข้อ ๔. ง. ข้างต้น 
 จ. การแก้ไขสุนัขเดินเร็ว 
  (๑) ฝึก สรบ. ๒ - ๓  ครั้งให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางเปล่าที่ไม่มีสิ่งของต่าง ๆ วาง 
  (๒) ใช้สายจูงประกอบการฝึกเมื่อ สรบ.เดินเร็วเกินไปให้ดึงหยุดยืนชั่วขณะแล้วจึงปล่อยให้
เดินต่อไป 
  (๓) แก้ที่ตัว ผบส.อย่าเคลื่อนที่เร็วตามสุนัขไป ให้เดินช้าลงหาก ผบส.เดินเร็วสุนัขจะเดินเร็ว
ตามไปด้วย 
  (๔) วิธีสุดท้ายให้ผูกขาหน้าสุนัขพอให้เดินได้ถ้าหากสุนัขเดินเร็วจะหกล้ม 
 ฉ. การดึง สรบ.ออกจากการตามรอยหรือเดินผิดเส้นทาง สรบ.มีหน้าที่พิสูจน์ทราบโดยอาศัยกลิ่น
ทั้งทางพ้ืนดินและอากาศและเสียงเพ่ือค้นหาวัตถุระเบิดและสิ่งอุปกรณ์แปลกปลอมที่ข้าศึกวางหรือซุก
ซ่อนไว้เท่านั้น หาก สรบ.ตามรอยข้าศึกหรือเคลื่อนที่ออกนอกเส้นทาง ผบส.จะต้องแก้ไขมิให้เป็นเช่นนั้น
โดยอาศัยความอดทนและความพยายามประกอบกับความช านาญในการปฏิบัติซ้ า ๆ และการฝึก สรบ.
ในการค้นหา 
 ช. การฝึกในขั้นต้นให้ครูฝึกและ ผบส.รู้ที่ซ่อนของหรือวัตถุระเบิดที่จะให้สุนัขค้นหา เมื่อสุนัขมี
ประสบการณ์ดีแล้วจะเริ่มการฝึกชุดสุนัขทั้งคนและสุนัขต่อไป 
 ซ. การฝึกต้องใช้ค าสั่งด้วยท่าสัญญาณให้มากที่สุด การแก้ไขให้สุนัขนั่งอาจใช้ท่าสัญญาณใช้สาย
จูง ใช้เสียงนกหวีดหรือเข้าไปแก้ไขด้วยตนเองในข้ันต้น 
 ด. ระมัดระวังจากการใช้กระสุนปืน/วัตถุระเบิดในการฝึก 
 ต. กรณีท่ีจ าเป็นต้องฝึกสุนัขโดยให้อาหารเป็นรางวัลด าเนินการดังนี้ 
  (๑) ลดอาหารสุนัขก่อนหน้าวันฝึกโดยใช้เพียงครึ่งหนึ่งของอาหารที่เคยให้ปกติ 
  (๒) การวางของตามเส้นทางชั้นต่าง ๆ  
   (ก) ชั้นที่  ๑  น าดินระเบิดหรือวัตถุระเบิดใส่ภาชนะมีตะแกรงหรือผ้าบางปิดคลุมวาง
ขนมล่อไว้ข้างบนให้สุนัขค้นหา เมื่อพบให้สุนัขนั่งและชมสุนัขแล้วจึงให้กินขนม 
   (ข) ขั้นต่อไป ผบส.เตรียมขนมติดไปด้วยขณะฝึก ให้สุนัขค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่ง ชม
สุนัข แล้วให้ขนม 
   (ค) การให้ขนมเป็นรางวัลนี้  ให้เม่ือมีความจ าเป็นโดยแท้จริงแก่สุนัขบางตัวเท่านั้น  
เมื่อหมดความจ าเป็นก็ให้หยุดทันที 
 ถ. การแก้ไข สรบ.นั้น ผบส.จะต้องแก้ไขสุนัขเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นและให้แก้ไขด้วยความเบามือ
การฝึกจึงจะได้รับผลดี ก่อนฝึกหรือท างานควรฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งทบทวน  ๕ - ๑๐  นาที และให้สุนัข
ขับถ่ายก่อนเพื่อเป็นการลดการเสียวินัยของสุนัขขณะท างาน 
 ท. การเพ่ิมความยาก เพ่ิมความเก่าของกลิ่น เพ่ิมจ านวนสิ่งของที่จะค้นหา เพ่ิมระยะทาง ฯลฯ 
ควรกระท าทีละอย่างอย่าเพิ่มพร้อมกันจะท าให้สุนัขสับสน 
 ธ. อุดมคติในการค้นหาต้องการให้สุนัขเดินหน้า ผบส .ในระยะห่างอย่างน้อย  ๑๐ - ๓๐  เมตร 
โดยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและเหตุการณ์ 
 น. ถ้าสุนัขมีอาการเหนื่อย ขาดความสนใจให้พักการฝึกหรือท างานโดยน าเลี่ยงไปยังเส้นทางที่
ปลอดภัยและถอดขลุมปฏิบัติการออก 
 บ. การฝึกตรวจค้นอุโมงค์ระมัดระวังอันตรายจากอุโมงค์พังทับและสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่าง ๆ  



๑๗๓ 

 ป. การฝึกค้นหาอาวุธยุทโธปกรณ์ซ่อนฝังควรใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชนิดที่ฝ่ายตรงข้ามมักซ่อน
ฝัง เช่น อาวุธปืน กระสุน เสบียงอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ซ่อนพรางไว้หรือฝังไว้
ในบริเวณท่ีฝ่ายตรงข้ามมักใช้ฝังซ่อน เช่น ในกอไผ่ ใต้ตุ่ม ใต้เตา หน้าประตูบ้าน ขอบบ่อน้ า ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

เทคนิคการฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดเพิ่มเติม 
 
๑. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิด ขั้น  ๑ - ๒ 
 ก. การฝึกข้ัน (เกรด) ๑ 
  (๑) เกรด  ๑  ใช้เวลาฝึกประมาณ  ๑  สัปดาห์ ฝึกวันละประมาณ  ๓ - ๔  ครั้ง 
  (๒) หมุนเวียนเส้นทางฝึกทุกครั้ง 
  (๓) ใช้ดินระเบิด ทีเอ็นที ซี  ๓  หรือ  ซี  ๔  ใส่กระป๋องอาหารสุนัขใช้ลวดตะแกงปิดให้สุนัข
มองเห็น 
  (๔) ใช้กระป๋องประมาณ  ๕ - ๖  ลูก วางห่างกันประมาณ  ๑๐ - ๑๕  เมตร 
  (๕)เริ่มการฝึก ผบส.น าสุนัขมายังจุดเริ่มต้นที่ครูก าหนดไว้ - ตรวจทิศทางลมและบอกทิศทาง
ลมแก่ครูฝึก 
  (๖) เปลี่ยนโซ่คอเป็นขลุมปฏิบัติการ(ปฏิบัติตามข้ันตอน) 
  (๗) ตรวจทิศทางลมอีกครั้งหนึ่ง แล้วน าสุนัขไปดมครูฝึกท่ีติดตาม 
  (๘) สั่งสุนัขเริ่มออกค้นหา ผบส .เดินก้มตัวฟันมือขวา ก้าวเท้ากระตุ้นให้สุนัขเดินต่อไป
ข้างหน้า ผบส.เดินช้า 
  (๙) สุนัขไปถึงกระป๋องระเบิดที่วางไว้ ผบส.รีบก้าวเท้าเข้าไปกดให้สุนัขนั่ง หยิบกระป๋องให้
สุนัขดม ชมสุนัขปฏิบัติจนกว่าจะสิ้นสุดสิ่งของที่วางไว้ 
 ข. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดข้ัน (เกรด)  ๒ 
  (๑) น าทุ่นระเบิด เช่น เอ็ม  ๑๔  เอ็มเค  ๒  เอ็ม  ๒๖  ค.๖๐  เคล์โมร์และแสวงเครื่อง เอา
ดิน   ซี  ๓  ซี  ๔ ทา 
  (๒) วางระเบิดสลับกระป๋อง ๖ - ๗ ชุด ระยะห่างประมาณ ๑๐ - ๑๕ เมตร วางให้สุนัขเห็น 
  (๓) ด าเนินการเช่นการฝึกเกรด  ๑ โดยให้มีการฝึกระเบิดสลับกระป๋อง ถ้าสุนัขช านาญและ
ชินแล้วให้ใช้ระเบิดทั้งหมด 
 ค. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดข้ัน (เกรด)  ๓ - ๔ 
  (๑) วางระเบิดไว้ตามกอหญ้าให้มองเห็นบ้าง วางประมาณ ๘ - ๑๐ จุด ห่างกัน ๒๐ - ๔๐ 
เมตร 
  (๒) การฝึกข้ันนี้สุนัขตัวใดปลดสายจูงได้ให้ปลดสายจูง ถ้ายังปลดไม่ได้ให้ใช้สายจูงสายร่มให้สุนัข
ลากสายจูงเดินไปเอง เมื่อสุนัขนั่งเตือนภัยเมื่อพบของให้ ผบส.เข้าไปชมสุนัขและหยิบระเบิดให้สุนัขดม 
 ง. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดข้ัน (เกรด)  ๕ 
  ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่ีฝึกมาแล้วแต่ให้สุนัขค้นหาระเบิดที่ปกปิดมิดชิด 
 จ. การแก้ไขสุนัข 
  (๑) สุนัขไม่เดิน ผบส.จับขลุมปฏิบัติการดันไปข้างหน้าหรือจับสายจูงสั้น ๆ และให้ยื่นมือ
น าไปข้างหน้าสุนัข 
  (๒) สุนัขเดินเร็ว ผบส.เดินช้า ดึงสายจูงให้ตึง(อย่ากระตุกสายจูง 
  (๓) สุนัขเดินเร็วแล้วหยุด ผบส.สั่ง  ไป – หา พร้อมกับฟันมือไปข้างหน้า 
  (๔) สุนัขนั่งห่างจากระเบิดหรือนั่งหันหลังหรือหันข้างให้ทุ่นระเบิด ผบส.จับให้สุนัขนั่งตรงกับ
ทุ่นระเบิดระยะ  ๑ - ๒  ก้าว 
 



๑๗๕ 

 
ยุทธวิธีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ 

 
๑. ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้ถึงการจัดหน่วย ขีดความสามารถและขีดจ ากัด , หลักนิยมในการ
ใช้ สรบ.ทางยุทธวิธีร่วมกับหน่วยทหารในสนาม 
๒. การจัดหน่วย 
 กองร้อยสุนัขยุทธวิธี ( ร้อย สยว. )  ผนวก  ก 
๓. ภารกิจ 
 ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชสรบ.) สนับสนุนหน่วยรบทางยุทธวิธีโดยการแจ้งเตือนภัย (เงียบ) ให้
ทราบว่ามีวัตถุระเบิด กับระเบิด ลวดสะดุด หลุมขวากและสิ่งอุปกรณ์ซ่อนฝัง และอาจได้รับมอบภารกิจ
ให้ 
 ก. เป็นเครื่องมือเตือนภัยให้แก่หน่วยรบโดยการน าทางค้นหาและเตือนภัย(เงียบ) ให้แก่หน่วยนั้น 
 ข. ตรวจพื้นที่ท่ีคาดว่ามีการใช้ทุ่นระเบิด, กับดักหรือฝังซ่อนสิ่งอุปกรณ์ 
 ค. ตรวจเส้นทางและพ้ืนที่อันตราย ระยะกวาดล้างเส้นทางประมาณ ๘ - ๑๐  เมตร 
 ง. ร่วมกับชุดสุนัขลาดตระเวน (ชสลว.)  ๒  ชุด ชุดสุนัขสะกดรอยรบ ๑  ชุด (ชสกร.รบ) (หน.ชุด 
๑, ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔) เป็นหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ (หมู่ สลว.รบ) สนับสนุน
หน่วยทางยุทธวิธี 
๔. หลักนิยมพื้นฐานการใช้สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 
 ก. ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชสรบ.) ๑ ชุด ประกอบด้วย ผบส. ๑ นาย สุนัขตรวจค้นทุ่น
ระเบิด(สรบ) ๑ ตัว ซึ่งเป็นหน่วยสุนัขที่เล็กที่สุดที่อาจแบ่งมอบให้ไปสนับสนุนภารกิจหน่วยทหารทาง
ยุทธวิธี โดยการจัด ๑ ชุดสรบ. สมทบ ๑ หมวดปืนเล็ก จัด ๒ ชุด สรบ.สมทบ  ๑  กองร้อยปืนเล็ก จัด ๑ 
หมวด สรบ. สนับสนุน ๑ กองพลหรือกองก าลัง จัด ๑ กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อยสยว.) สนับสนุน ๑ 
กองทัพภาคหรือกองทัพน้อย 
 ข. การจัดชุดสุนัขทหารสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
  (๑) จัดชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชสรบ.) ท างานร่วมกับชุดสุนัขลาดตระเวน (ชสลว.)ชุด
สุนัขสะกดรอย (ชสกร.) เจ้าหน้าที่แกะรอย เป็นชุดสุนัขสะกดรอยรบ (ชสกร.รบ) สนับสนุนหน่วยร้องขอ
ตามความเหมาะสม 
  (๒) จัดหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ ( หมู่ สลว.รบ ) ( ผบ.หมู่ ๑, รอง ผบ.หมู่ ๑, สรบ. ๒ ชุด,                
สลว. ๒ ชุด, ชุดสุนัขสะกดรอยรบ ๑ ชุด ( หน.ชุด ๑, ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔ )  
เป็นก าลังหลักของหน่วยสุนัขทหารหน่วยเล็กอีกหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะแยกหรือรวมการปฏิบัติ
สนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธีได้ทุกสภาพการรบ โดยการจัด ๑ หมู่ สุนัขลาดตระเวนรบ  สมทบหรือ
สนับสนุนต่อ ๑ กองพันทหารเฉพาะกิจ หรือกรมทหารราบเฉพาะกิจ จัด  ๑  หมวดสุนัขลาดตระเวน    
(มว.สลว.) สนับสนุนกองพลหรือกองก าลัง  จัด  ๑  กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อย.สยว.) สนับสนุน  ๑  
กองทัพ ภาครือกองทัพน้อย 
 ค. การวางแผนและการเตรียมการใช้ ชสรบ. 
  (๑) ผบ.หน่วยสุนัขทหารหรือ ผบส.อาวุโส ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่อ ผบ.หน่วยที่ตน
ขึ้นสมทบในการใช้ ชสรบ.ในฐานะฝ่ายกิจการพิเศษ ถ้าหน่วยรับการสมทบนั้นไม่เคยใช้ ชสรบ .มาก่อน



๑๗๖ 

เลยต้องชี้แจงท าความเข้าใจให้หน่วยนั้นทราบถึงขีดความสามารถและขีดจ ากัดของ ชสรบ.เสียก่อน และ
สาธิตการปฏิบัติของ ชสรบ.ให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมเห็นจะได้ผลดีมาก 
  (๒) ผบ.หน่วยสุนัขทหารต้องได้รับการบรรยายย่อเกี่ยวกับภารกิจตามแผนก่อนเสมอ เพ่ือให้
มีเวลาคัดเลือก ชสรบ.ที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่ภารกิจและให้ ผบส .มีเวลาเตรียมตัวและสุนัขของตน 
เช่น การตรวจสภาพร่างกาย การออกก าลังกาย และการฝึกทบทวนสุนัข 
  (๓) การจัด ชสรบ.เข้าสมทบหน่วยปฏิบัติการใด ๆ หมู่ลาดตระเวน (หมู่ ลว.) ถ้าสามารถท า
ได้ควรสมทบ ชสรบ .เดิมเข้ากับหน่วยเดิมเสมอ เพ่ือให้ ชสรบ .กับหน่วยนั้นมีความคุ้นเคยในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  (๔) การใช้สุนัขร่วมกับคน อาจท าให้บางคนมีปฏิกิริยา เช่น เป็นห่วงว่าจะต้องมีภาระใน     
การระวังป้องกันและส่งก าลังมากข้ึน ไม่สบายใจหรือหวาดเกรงสุนัข กรณีเช่นนี้ ผบส.ต้องชี้แจงให้ทุกคน
เข้าใจความมุ่งหมาย ขีดความสามารถ ขีดจ ากัดและวิธีปฏิบัติงานของ ชสรบ.อาจให้ทุกคนได้ลูบคล า จับ
ต้องสุนัขบ้างเพ่ือขจัดความหวาดกลัว 
  (๕) ชสรบ.ที่จะท างานร่วมกับหน่วยใด เช่น หมู่ลาดตระเวน จะต้องเข้าสมทบทันเวลาฟัง
ค าสั่ง, ร่วมการวางแผนและเตรียมการตลอดจนการฝึกซ้อมการปฏิบัติร่วมกัน จนทุกคนคุ้นเคยกับการ
ปฏิบัติของ ชสรบ.และสุนัขได้คุ้นเคยกับกลิ่น เสียงและการเคลื่อนไหวของหน่วยนั้น 
 ง. การใช้ สรบ.ในการค้นหา 
  (๑) ในการค้นหาวัตถุระเบิด, กับและทุ่นระเบิด มักนิยมใช้ สรบ.สนับสนุนสุนัขลาดตระเวน 
โดยขั้นต้นสุนัขลาดตระเวนท าหน้าที่ลาดตระเวนน าหน่วยไปข้างหน้าเมื่อถึงพ้ืนที่หรือเส้นทางที่คาดว่าจะ
มีอันตรายจากการใช้กับระเบิดของฝ่ายตรงข้ามก็จะเปลี่ยนให้ สรบ .เป็นผู้ท าหน้าที่น าหน่วยแทน หรือ
เมื่อต้องการตรวจค้นพื้นท่ีซ่อนสิ่งอุปกรณ,์ อุโมงค์ หรือกวาดล้างเส้นทางก็จะน า สรบ.ขึ้นมาใช้ 
  (๒) เมื่อ สรบ.แจ้งเตือนภัย ผบส.จะใหสัญญาณให้หน่วยยุทธวิธีหยุด ผบ.หน่วยรับข่าวหรือ
ขึ้นมารับข่าวจาก ชสรบ.และ ชสรบ.คงยุดอยู่กับที่จนกว่าหน่วยยุทธวิธีจะผ่านไปหรือได้รับสัญญาณ
ปลอดภัยเพ่ือป้องกันมิให้ขัดขวางการปฏิบัติของหน่วยนั้น ถ้ามีการปะทะยิงต่อสู้กันให้ ชสรบ.คงหยุดอยู่
กับที่หรือหลบเข้าหาส่วนกลางของหน่วยหาที่ก าบังหรืออยู่ในที่ซึ่งไม่กีดขวางการยิงต่อสู้ของหน่วย
ยุทธวิธี 
  (๓) ผบส .จะต้องเข้าร่วมในการรายงานย่อของหน่วยยุทธวิธีด้วยเสมอ เพ่ือรับทราบ
ข้อบกพร่องและข้อดีในการปฏิบัติการ ทั้งอาจให้หรือรับค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติให้ดีขึ้น
ในคราวต่อไป 
  (๔) ชสรบ.จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อท างานร่วมเป็นชุดสุนัขลาดตระเวน(ชสลว.) และชุดสุนัข
สะกดรอย (ชสกร.) ถ้าสามารถท าได้ควรจัดให้ท างานเป็นชุดใน หมู่ สลว.รบ ซึ่งจะท าให้สุนัขแต่ละหน้าที่
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานเป็นการเสริมขีดความสามารถซึ่งกันและกัน เป็นผลให้การปฏิบัติการของ
หน่วยยุทธวิธีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 จ. การรักษาประสิทธิภาพทางยุทธวิธีของ ชสรบ. 
  (๑) ให้มีการฝึกทบทวนประจ าวันและฝึกปฏิบัติงานระยะสั้นอยู่เสมอ 
  (๒) ไม่ควรใช้ ชสรบ.สองภารกิจในวัน/คืนเดียวกัน หากจ าเป็นใช้  ๒  ชุด แยกกัน 
  (๓) ชสรบ.มีคุณค่ามากในการน าทางผ่านเส้นทางที่มีการใช้กับระเบิดและอาจใช้ในการตรวจ
ค้นพ้ืนที่เพ่ือหาสิ่งอุปกรณ์ท่ีซุกซ่อนได้ 
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  (๔) แม้ว่า ชสรบ.อาจท างานในเวลากลางคืนได้แต่ก็ควรใช้แต่เฉพาะเวลากลางวัน เมื่อสภาพ
ภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศจ ากัดทัศนวิสัยของมนุษย์และในพ้ืนที่ซึ่งยากแก่การค้นหา เช่น ป่า ป่าหญ้า
สูง ทุ่งนา ที่ลุ่ม พ้ืนที่ที่มีก าบังใต้ดิน 
  (๕) การใช้ ชสรบ.ตรวจค้นในบริเวณที่มีผู้คนมาก ควรรวมคนไว้ในที่แห่งหนึ่งเพ่ือลดการ
ดึงงดูดความสนใจของสุนัขในขณะท าหน้าที่ค้นหา 
  (๖) โอกาสเหมาะที่จะใช้ สรบ.คือเส้นทางหรือที่ที่มีการวางรอยไว้ใหม่ ๆ ปกติ สรบ สามารถ
ค้นพบกลิ่นได้ไม่น้อยกว่า  ๗๒  ชั่วโมง กับดักที่วางไว้ใหม่เท่าใดโอกาสที่ สรบ .จะค้นพบก็ง่ายเท่านั้น 
พ้ืนที่โล่งหรือมีเส้นทางบังคับ ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมาเหมาะอย่างยิ่งในการใช้ สรบ. 
  (๗) สรบ.มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงครั้งละประมาณ  ๒ - ๓  
ชั่วโมง ถ้ามีการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานควรมี สรบ.ส ารองไว้คอยผลัดเปลี่ยน 
  (๘) พึงระลึกว่าหน้าที่หลักของ ชสรบ.คือการเป็นเครื่องมือในการค้นหาและเตือนภัยเท่านั้น 
มิใช่เป็นก าลังรบหลักหรือเจ้าหน้าที่เก็บกู้หรือท าลายวัตถุระเบิด จึงไม่ควรใช้ ชสรบ .ในการถอดท าลาย
วัตถุระเบิดที่ค้นพบแลการปะทะต่อสู้นอกจากเพ่ือป้องกันตนเอง 
 ฉ. การสนับสนุน ชสรบ. 
  (๑) อาหารและการบ ารุงเลี้ยง 
   (ก) น้ าจืดเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง สุนัขอาจอดอาหารได้หลายวันโดยกินแต่น้ าโดยเฉพาะเมื่อ
อากาศร้อนจัดและมีความชื้นสูงสุนัขต้องการน้ ามาก น้ าในท้องถิ่นอาจน ามาใช้ได้เมื่อต้มเดือดหรือใช้ยา
ท าน้ าสะอาดเสียก่อน 
   (ข) ไม่ควรให้อาหารสุนัขก่อนหน้าปฏิบัติการเพราะเมื่อสุนัขอ่ิมจะท าให้เกียจคร้านอืด
อาดแต่ต้องเตรียมอาหารไปให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตลอดเวลา 
  (๒) การสัตวรักษ์ ต้องเตรียมการสนับสนุนด้านสัตวรักษ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติการเพ่ือทรง
ไว้ซึ่งประสิทธิภาพทางยุทธวิธี การเจ็บป่วยเล็กน้อยถ้ามีเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ให้การรักษาดูแลก็จะท าให้
สุนัขกลับเข้าปฏิบัติงานได้ดีกว่าจะต้องเสียเวลาส่งสุนัขกลับมาข้างหลังหรือรอจนอาการหนักมากซึ่ง
อย่างน้อยจะต้องมีเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์  ๑  นาย ประจ าหน่วยสุนัขทหาร 
 ช. การปฏิบัติเมื่อ ชสรบ.บาดเจ็บ 
  (๑) เมื่อ ผบส.บาดเจ็บให้ปฏิบัติตามแผนการรักษาพยาบาลและส่งกลับของหน่วยทางยุทธวิธี
นั้น ๆ และ 
   (ก) ถ้าต้องทิ้ง ผบส.ไว้รอการส่งกลับให้ทิ้งสุนัขไว้ด้วย 
   (ข) ถ้าหน่วยจะต้องน า ผบส.ไปด้วยหรือน ากลับก็ปล่อยให้สุนัขเป็นอิสระ สุนัขจะตาม 
ผบส.ไปเองหรือจัดคนท าหน้าที่จูงสุนัขไป 
   (ค) ถ้าสุนัขดุและป้องกันไม่ให้ใครเข้าใกล้ ผบส .ต้องพยายามหลอกล่อสุนัขออกจาก 
ผบส.เพ่ือให้ ผบส.ได้รับการรักษาพยาบาลและ/หรือส่งกลับ ถ้าสถานการณ์ทางยุทธวิธีอ านวยให้ ถ้าท า
ไม่ได้หรือสถานการณ์ไม่อ านวยใก็ให้ท าลายสุนัขทิ้งเสียก่อนเพ่ือป้องกันชีวิตของ ผบส.ไว้ 
  (๒) ถ้า ผบส.ตายและไม่สามารรถน าสุนัขกลับได้ก็ให้ท าลายสุนัขเสียอย่าปล่อยทิ้ งไว้ เพราะ
ฝ่ายตรงข้ามอาจน าเอาสุนัขไปใช้ปฏิบัติการต่อสู้กับฝ่ายเราได้อีก 
  (๓) สุนัขบาดเจ็บให้ด าเนินการรักษาพยาบาลและส่งกลับเช่นเดียวกับคน ผบส .ต้องตามสุนัข
ไปด้วย ถ้าสุนัขตาย ผบส.อาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืนได้ต่อไปหรือส่งกลับต้นสังกัดเดิม 
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 ซ. การระวังป้องกัน ชสรบ. ผบส.ต้องควบคุมและสังเกตการแสดงอาการเตือนภัยของสุนัขอย่าง
ตั้งใจและไม่สามารถใช้อาวุธได้สะดวก หน่วยใช้งานจะต้องจัดคนท าหน้าที่ระวังป้องกันให้อย่างเพียงพอ
ตลอเวลาปฏิบัติงาน 
 ด. เทคนิคในการค้นหาส าหรับ ผบส. 
  (๑) ปกติ สรบ.ค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่ซ่อนฝังอยู่ใต้พ้ืนดินได้โดยอาศัยกลิ่นซึ่งอาจเกิดจากกลิ่นของ
สิ่งของ ผบส.หรือกลิ่นของผู้ที่น ามาวางหรือกลิ่นรอยดินที่ขุดและกลบใหม่ ๆ ซึ่งกลิ่นหลุมขวากก็อยู่ใน
หลักเกณฑ์ข้อนี้ 
  (๒) ในการตรวจพบว่ามีลวดสะดุดอยู่ข้างหน้านั้น สรบ . รู้ได้จาดเสียงซึ่งเกิดจากการ
สั่นสะเทือนของลวดสะดุดซึ่งมักเกิดการเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากลม 
  (๓) สิ่งที่ ผบส . อาจช่วย สรบ .ในการค้นหาได้ก็คือการใช้สายตาสังเกตสิ่งผิดปกติจาก
ธรรมชาติ เช่น  
   (ก) รอยเท้าผู้วางกับดักอาจทิ้งรอยเท้าซึ่งแตกต่างจากรอยเท้าฝ่ายเราบนพื้นดิน 
   (ข) รอยพืชพันธุ์ หญ้า กิ่งไม้ที่ลู่ไปบอกทิศทางการเคลื่อนที่ 
   (ค) สิ่งผิดธรรมชาติ เช่น เถาวัลย์ หญ้าแห้ง ก้าน/กิ่งไม้ซึ่งถูกใช้หรือดัดแปลงในการวาง
กับดัก เช่น ใช้การพรางหรือใช้ในการท าลวดสะดุด 
   (ง) ยางหรือน้ าเสียงต้นไม้ ซึ่งเกิดจากมีผู้มาเหยียบย่ าหรือตัดฟันเป็นรอยแผล 
   (จ) การเปลี่ยนสีของวัชพืช สีใบไม้ด้านใต้ใบจะจางกว่าด้านบน หากถูกรบกวนหรือท า
ให้ผิดธรรมชาติเอาทางใต้ใบขึ้นจะเห็นได้ชัดเจน 
   (ฉ) ใบไม้แห้งบนพ้ืนดิน จะมีร่องรอยผิดตาเมื่อถูกรบกวน ท่อนไม้แห้งอาจเป็นกระเดื่อง
รับน้ าหนักกดเพ่ือให้กับระเบิดท างาน 
   (ช) เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ข้าศึกท าไว้เพ่ือบอกให้ข้าศึกด้วยกันรู้ว่ามีการวางกับดัก 
  (๔) สภาพการณ์ของการค้นหาในป่า 
   (ก) ปัจจัยเกื้อกูลการค้นหา 
    (๑) อากาศเย็นถึงอบอุ่น ความชื้นสูงระเหยตัวช้า อุณหภูมิของอากาศและพ้ืนดิน
เท่ากันโดยประมาณ 
    (๒) ลมพัดสวนทิศทางเคลื่อนที่ ความเร็วพอควรสม่ าเสมอ 
    (๓) พ้ืนดินมีร่มเงา มีสภาพดูดซับกลิ่นไว้ได้นาน 
    (๔) ภูมิประเทศโล่งหรือมีเส้นทางเคลื่อนที่ 
    (๕) การวางกับดักหรือซ่อนสิ่งอุปกรณ์กระท าไว้ไม่เกิน  ๗๒  ชั่วโมง (ส าหรับ   
หลุมขวากอาจนานกว่านี้) 
   (ข) ปัจจัยขัดขวางการค้นหา 
    (๑) อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด ท าให้กลิ่นระเหยหมดไปโดยเร็วทั้งท าให้สุนัข
เหนื่อยเร็ว 
    (๒) แสงแดดส่องพ้ืนที่ค้นหาโดยตรง 
    (๓) ฝนตกหนักล้างกลิ่นจางไปเกือบหมด กลิ่นในอากาศจะมีระยะเพียง  ๕  เมตร 
    (๔) หมอกและหิมะมีผลท านองเดียวกับฝน 
    (๕) สิ่งที่มีกลิ่นฉุนจัด เช่น น้ ามันรถยนต์ ยาดับกลิ่น ปุ๋ย ควันไฟ ฯลฯ 
    (๖) พ้ืนที่ถากถางขุดพรวนใหม่ ๆ  
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    (๗) บริเวณท่ีมีคนมากมีเสียงรบกวนสูง 
  (๕) ข้อพึงปฏิบัติของ ผบส. 
   (ก) ร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีในการลาดตระเวนหาข่าวและช่วยเหลือในการวางแผน 
(เช่น แนะน าเส้นทางที่จะท าให้สุนัขปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด) 
   (ข) ในการลาดตระเวนระยะไกลจะต้องเตรียมอาหารและน้ าไปให้เพียงพอส าหรับสุนัข 
   (ค) ร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีในการก าหนดสัญญาณเงียบที่จะใช้ประสานในเรื่องเวลา
และสถานที่ออกค าสั่งการปฏิบัติงานและเข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับหน่วยนั้นอยู่เสมอ 
   (ง) ตรวจอุปกรณ์ประจ ากายสุนัข ติดแถบหรือหุ้มห่ออุปกรณ์เพ่ือป้องกันแสงและเสียง
ก่อนออกปฏิบัติงาน เช่น โซ่คอ ห่วงเก่ียวปลายสายจูง และห่วงรูปตัว  ดี  ที่ขลุมปฏิบัติการ 
   (จ) ฝึกทบทวนสุนัขอย่างน้อย  ๑๕  นาที ก่อนออกปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการอุ่นเครื่องให้
สุนัขตื่นตัวในการปฏิบัติงาน 
   (ฉ) บรรยายย่อแก่หน่วยยุทธวิธีเมื่อเข้าร่วมสมทบและสาธิตการปฏิบัติงานของสุนัขให้ดู 
   (ช) ข้อควรระวัง 
    (๑) ขจัดความกลัวการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัข ให้สุนัขได้ดมกลิ่นทุกคนในหน่วย
ก่อนออกปฏิบัติการ 
    (๒) ระวังการขาดน้ าของสุนัข 
    (๓) ตรวจสอบพ้ืนที่อันตรายในการปฏิบัติงานร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธี พิจารณา   
ภารกิจโดยให้เข้ากับภูมิประเทศและสถานการณ์ (พ้ืนที่อันตรายประกอบด้วย พื้นที่โล่ง ถนนและทางคน
เดิน หมู่บ้าน ที่ตั้งข้าศึก สนามทุ่นระเบิด ล าธาร และเครื่องกีดขวาง) 
    (๔) ตรวจสอบกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีถึงเขตรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยเฉพาะใน
การค้นหาในหมู่บ้าน 
 ต. แนวการบรรยายย่อของ ผบส. 
  (๑) กล่าวน า 
   (ก) รวมหน่วยรับการสมทบเข้าด้วยกันให้ทุกคนเห็นและได้ยินการบรรยายและสาธิต 
   (ข) แนะน าตนเองและสุนัข ( ยศ  ชื่อ  และสังกัด  ชื่อสุนัข  หน้าที่ของสุนัข ) 
  (๒) ขีดความสามารถและขีดจ ากัด  
   (ก) ขีดความสามารถ 
    ๑) สรบ.สามารถน าทาง ค้นหา แจ้งเตือนภัย(เงียบ) แก่หน่วยรบให้ทราบว่ามีวัตถุ
ระเบิด, ลวดสะดุด หลุมขวาก และสิ่งอุปกรณ์ซ่อนฝังอยู่ โดยสามารถค้นหากลิ่นเก่านานถึง  ๗๒  ชั่วโมง 
กวาดล้างเส้นทางกว้างประมาณ  ๘ - ๑๐  เมตร ได้ สรบ.ที่ฝึกไว้แล้วสามารถใช้ในการตรวจค้นหา
อุโมงค์ที่ซุ่มซ่อนข้าศึกและสิ่งอุปกรณ์ของข้าศึกได้ 
    ๒) เตือนภัย(เงียบ) ในระยะประมาณ  ๒ - ๗  ก้าว 
    ๓) ภารกิจที่เหมาะแก่การใช้ ชสรบ.(ดูข้อ  ๓) 
    ๔) ปัจจัยเกื้อกูลการค้นหา (ดูข้อ ๔  ด.(๔)  (ก) ) 
   (ข) ขีดจ ากัด 
    ๑) การใช้ สรบ.จะต้องมี ผบส.ที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษแต่เพียงผู้เดียวบังคับไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ หาก ผบส.บาดเจ็บหรือตายสุนัขอาจดุร้ายเป็นภาระแก่หน่วยยุทธวิธี 
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    ๒) สรบ.ท างานช้าละเอียดมาก หากต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่อาจใช้ 
สรบ.ไม่ได ้
    ๓) ชสรบ.ไม่มีขีดความสามารถในการต่อสู้และป้องกันตนเอง จึงไม่สามารถใช้ ชส
รบ.ในการเข้าตี ปะทะ ต่อสู้หรือโอบล้อม และต้องจัดพลคุ้มกันท าหน้าที่ระวังป้องกันตลอดเวลา 
    ๔) สรบ .มีเวลาท างานโดยมีประสิทธิภาพจ ากัดต้องมี สลว .ส ารองไว้คอย
ผลัดเปลี่ยน 
    ๕) สรบ.จะลดประสิทธิภาพลงเมื่อปฏิบัติงานในสภาพเมื่อภูมิประเทศลมฟ้า
อากาศและสภาพแวดล้อมไม่อ านวย (ดูข้อ ๔ ด.  (๔)  (ข)  ) 
  (๓) ข้อควรปฏิบัติ 
   (ก) อย่า 
    ๑) ล้อ, แหย่สุนัข เพราะจะท าให้สุนัขดุและส่งเสียงดัง 
    ๒) หวังว่า ชสรบ.จะท างานเหมือนปาฏิหาริย์ อย่าปล่อยให้ ชสรบ.เข้าปะทะกับข้าศึก 
    ๓) ลดการระวังป้องกันการเตรียมพร้อมและการสังเกตร่องรอยต่าง ๆ เพราะเห็น
ว่ามี ชสรบ.มาร่วมอยู่ด้วย 
    ๔) ให้อาหารสุนัข 
    ๕) กระโดดข้ามสุนัขหรือเข้าใกล้สุนัขและ ผบส.มากเกินไป 
   (ข) จง 
    ๑) ปฏิบัติต่อ ชสรบ.เหมือนเช่นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเอง ให้การสนับสนุนเต็มที่
และแจ้งข่าวต่าง ๆ ให้ทราบตลอดเวลา 
    ๒) ให้ ผบส.มีอิสระในการปฏิบัติการใช้ สรบ.อย่างเต็มที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และช่วย ชสรบ. ในการค้นหาร่องรอยของข้าศึก  
    ๓) ถ้าท าได้ให้ ผบส.เลือกที่อยู่ในรูปขบวนของหน่วยเอง 
    ๔) เข้าหา ผบส.เฉพาะด้านตรงข้ามกับสุนัขเท่านั้น เพ่ือลดการดึงดูดความสนใจ
ของสุนัขและลดอันตรายจากสุนัข 
 
 
 

 



๑๘๑ 

 
 

การแทรกซึมผ่านแนวข้าศึก 
 
 

 
การซุ่มโจมตีวางก าลังรูปตัว  ที 

 
 

 
การซุ่มโจมตีวางก าลังรูปเกือกม้า 
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การซุ่มโจมตีบริเวณทางสี่แยก 

 
การปฏิบัติการร่วมกับกองรักษาด่าน 

 
การปฏิบัติการตรวจค้นหา, กวาดล้าง, ท าลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 

ผลของลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศ 
ต่อการใช้สุนัขลาดตระเวนและสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 

ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการฝึก ตามหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่สุนัขลาดตระเวนและสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 
เพ่ือให้การฝึกและการปฏิบัติงานบรรลุผลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
๑. ความส าคัญของลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ 
 ก. ลม มีความส าคัญยิ่งต่อการค้นหาของสุนัขเนื่องจากสุนัขค้นหาข้าศึกและสิ่งต่าง ๆ ได้จากกลิ่น
ในอากาศซึ่งมาตามลมเป็นส่วนใหญ่ 
 ข. สภาพอากาศ เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะช่วยเกื้อกูลหรือลดขีดความสามารถในการค้นหาของสุนัข 
 ค. ภูมิประเทสเมื่อประกอบกับลมแล้วก็ เป็นปัจจัยอันหนึ่ งที่ จะช่วยเกื้อกูลหรือลดขีด
ความสามารถในการค้นหาของสุนัขด้วย  
๒. ผลของลมและการใช้ลมให้เป็นประโยชน์ 
 ก. ทิศทางลม ปกติกลิ่นจะตามลมจากเหนือลมไปทางใต้ลม การค้นหาของสุนัขจะมีประสิทธิภาพ
เมื่อท าการค้นหาทวนลม การหาทิศทางลมอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น ใช้ความรู้สึกของ ผบส .เองหรือ
การสังเกตอาการของสุนัขโดยสุนัขจะยื่นจมูกไปทางเหนือลมเพ่ือสูดดมกลิ่นที่มากับกระแสลม การหา
ทิศทางลมต้องระวังมิให้ละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือดึงความสนใจของสุนัข 
 ข. กรวยกลิ่น เมื่อลมพัดผ่านบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ จะท าให้เกิดกรวยกลิ่นขึ้น ลมที่พัดแรง มี
ความเร็วสูงจะท าให้เกิดกรวยกลิ่นแคบยาว (ดูรูปที่ ๑) ส่วนลมที่พัดอ่อนช้าจะท าให้เกิดกรวยกลิ่น     
กว้างสั้น (ดูรูปที่ ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รูปที่ ๑ กรวยกลิ่นเม่ือลมแรง                         รูปที่ ๒ กรวยกลิ่นเม่ือลมอ่อน 
 
 
 ค. การน าสุนัขเข้าหากรวยกลิ่น ผบส.ต้องพยายามน าสุนัขเข้าศูนย์กลางของกรวยกลิ่น (ดูรูปที่ 
๓) ซึ่งจะมีกลิ่นในอากาศแรงกว่าส่วนอื่นของร่างกาย จะท าให้การค้นหาของสุนัขมีประสิทธิภาพสูง 



๑๘๔ 

 ง. การน าทางให้สุนัขค้นหาในพ้ืนที่แคบไม่เกิน  ๕๐  เมตร ผบส.น าสุนัขตามกรวยกลิ่นตรงเข้า  
หาเป้าหมาย (ดูรูปที่ ๔) ถ้าเป็นการค้นหาในพ้ืนที่กว้างด้านหน้ามาก ผบส .น าสุนัขเข้าค้นหาแบบสลับ       
ฟันปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ การน าสุนัขเข้าหากรวยกล่ิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     รูปที่ ๔ การค้นหาในพื้นที่แคบ                                        รูปที่ ๕ การค้นหาในพื้นที่กว้าง 
 
จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายตามล าดับ (ดูรูปที่ ๕) ในกรณีที่ลมเปลี่ยนทิศทางซึ่งจะท าให้สุนัขหลงทาง 
ผบส.ต้องหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่เมื่อลมพัดกลับมาทิศทางเดิมหรือยอมให้สุนัขเคลื่อนที่ส่ายแบบคดกริชได้ 
ถ้าจ าเป็น ผบส.ใช้สายจูงช่วยในการควบคุม อย่างไรก็ตามต้องพยายามฝึกสุนัขให้สามารถปฏิบัติงานได้
โดยไม่จ าเป็นต้องข้ึนกับทิศทางทางลมเสมอไป 



๑๘๕ 

๓. ผลของภูมิประเทศและการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ 
 ก. ลักษณะของภูมิประเทศส่วนมากมีผลเกี่ยวเนื่องกับทิศทางลมตามลักษณะของภูมิประเทศนั้น 
ๆ ซึ่งอาจท าให้ระยะในการค้นหาของสุนัขเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ ผบส .ต้องเลือกใช้ภูมิประเทศที่เกื้อกูลต่อ
การใช้สุนัขให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 ข. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขา เนิน มูลดิน ของเขา และหุบเขา จะท าให้ลมที่พัดผ่านมา
แยกตัวออกเป็นสายลมเล็ก ๆ หลายสาย (ดูรูปที่ ๖ - ๙) ซึ่งจะท าให้ทั้งเกื้อกูลและเกิดพ้ืนที่อับกลิ่น ใน
การใช้สุนัขปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาจะท าให้สุนัขเหน็ดเหนื่อยเร็วกว่าธรรมดาจึงต้องมี
การฝึกสุนัขเป็นพิเศษในเรื่องนี้ 
 ค. ภูมิประเทศโล่งแจ้ง เช่น ทุ่งนา ทุ่งหญ้า พ้ืนที่ราบทั่วไป จะมีผลต่อทิศทางลมน้อยที่สุด               
(ดูรูปที่ ๑๐) ภูมิประเทศเช่นนี้เกื้อกูลต่อการใช้สุนัขมาก ผบส.ต้องระมัดระวังการใช้ทุ่นระเบิดและกับ
ระเบิดของฝ่ายตรงข้ามที่ซุกซ่อนและวางไว้ใต้ดิน 
 ง. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแม่น้ า ล าธาร ส่วนใหญ่ลมจะพัดไปทางทิศเดียวกับกระแสน้ า        
( ดูรูปที่ ๑๑ ) 
 จ. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นป่า ลมจะพัดหมุนวนไปตามต้นไม้ท าให้ลดความเร็วของลมลง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของป่านั้น ตลอดจนจ ากัดการเคลื่อนที่ของสุนัข 
  (๑) ป่าโปร่ง ลมจะหมุนตัวและผ่านออกไปช้าลง 
  (๒) ป่าทึบ ลมจะหมุนตัวผ่านได้ช้าหรืออับลม กลิ่นในอากาศจะมีระยะเพียง  ๑๕ - ๓๐  
เมตร 
 ฉ. ภูมิประเทศที่เป็นทาง ถนน ลมมักจะพัดไปตามเส้นทางนั้น เป็นการสะดวกที่สุนัขจะค้นหา
ตามเส้นทาง 
 ช. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม หนอง โคลน ผบส .จะต้องน าสุนัขเคลื่อนที่ด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษมิให้ตกลงไปในแอ่งโคลน 
๔. ผลของอากาศและการใช้ภูมิอากาศให้เป็นประโยชน์ 
 ก. ภูมิอากาศที่มีผลต่อการค้นหาของสุนัขเช่นเดียวกับภูมิประเทศ 
 ข. ฝน มีผลต่อกลิ่นในอากาศโดนตรง ฝนยิ่งตกหนักเท่าใดกลิ่นในอากาศก็ยิ่งจะลดลงเท่านั้น 
น้ าฝนจะชะล้างกลิ่นทั้งในอากาศและบนดินจนยากแก่การค้นหา ไม่ควรใช้สุนัขในขณะมีฝนตกหนัก 
 ค. ความร้อน นอกจากจะท าให้สุนัขเหนื่อยเร็วแล้วยังมีผลโดยตรงต่อกลิ่นในอากาศ อากาศยิ่ง
ร้อนจัดกลิ่นในอากาศยิ่งลดลงโดยเฉพาะเมื่อมีแดดส่องโดยตรงต่อกลิ่นในอากาศนั้น ในบริเวณภาคพ้ืน   
ทะเลทรายอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วและมักจะสูงกว่า  ๑๐๐ องศาฟาเรนไฮด์ ลมพัดจะมีทิศทางและ    
เวลาไม่แน่นอนซึ่งจะพัดทรายมาท าอันตรายแก่ หู  ตา  จมูก  ปาก ทั้ งความร้อนก็จะเป็นอันตรายแก่       
ผิวหนังสุนัข สุนัขที่ใช้ในพ้ืนที่มีภูมิอากาศแบบนี้จะต้องได้รับการฝึกและมีอุปกรณ์พิเศษ ปกติมักใช้สุนัข
ในเวลากลางคืน 
 ง. ความหนาวเย็น อากาศหนาวเกื้อกูลต่อการค้นหาสุนัข ในพ้ืนที่มีอากาศหนาวลมจะช่วยให้
สุนัขค้นหาพบกลิ่นได้ตั้งแต่ระยะไกล ในพ้ืนที่มีหิมะอาจจ ากัดการเคลื่อนที่ของสุนัข จะต้องได้รับการฝึก
และมีอุปกรณ์พิเศษ เช่น ต้องมีรองเท้าส าหรับการเคลื่อนที่ในพ้ืนที่หิมะ หิมะมีผลต่อกลิ่นในอากาศ
เช่นเดียวกับฝน 
 จ. หมอก เป็นลักษณะภูมิอากาศที่เลวที่สุดในการใช้สุนัข มีผลต่อกลิ่นในอากาศเช่นเดียวกับฝน 
๕. สรุป  



๑๘๖ 

 ลม ภูมิอากาศและภูมิประเทศมีผลโดยตรงต่อการใช้สุนัขทั้งเกื้อกูลและจ ากัดขีดความสามารถ       
ในการค้นหาของสุนัข ผบส.พึงใช้วิจารณญาณเลือกใช้  ลม  ภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เกื้อกูลให้สุนัข
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
๖. รูปประกอบ 
 

 
 

รูปที่ ๖ ผลของลมต่อภูมิประเทศ 

 
รูปที่ ๗ การแยกตัวของลมโดยลักษณะภูมิประเทศ 
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       รูปที่ ๘ ผลของลมเมื่อพัดผ่านหน้าผา                รูปที่ ๘ ผลของลมเมื่อพัดผ่านเข้าหาหน้าผา 
 
 

 
 

รูปที่ ๙ ผลของลมเม่ือพัดผ่านออกจากหน้าผา 
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รูปที ่๑๐ ผลของลมต่อพื้นที่แจ้ง 
 

 
 

รูปที่ ๑๑ ผลของลมต่อแม่น้ าล าธาร 
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หน้าที่สุนัขสะกดรอย 
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การฝึกสุนัขสะกดรอย 
 
๑. ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือให้ ผบส.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมและน าสุนัขในการติดตามรอยได้อย่างถูกต้องแน่นอน 
อ่านและแปลลักษณะการเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการเรียนรู้ผลของลมฟ้าอากาศ ภูมิ
ประเทศและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสุนัขสะกดรอย และฝึกสุนัขให้สามารถตามรอย
โดยอาศัยกลิ่นและร่องรอยที่ปรากฏอยู่ น าทางเข้าหาข้าศึก แจ้งทิศทางการเคลื่อนที่ และเตือนภัยเมื่ อ
พบข้าศึกได้อย่างถูกต้องแน่นอน ขั้นสุดท้าย ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันได้ไม่
ว่าจะอยู่หน้า ด้านข้างหรือด้านหลังในห้วงเวลาปฏิบัติงานต่อข้าศึกทุกกลุ่มทุกสภาพภูมิประเทศและทุก
สภาพกาลอากาศ 
๒. ความต้องการในการฝึก 
 ก. อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการฝึกสุนัขสะกดรอย 
  (๑) โซ่คอ 
  (๒) สายจูงยาว  ๕  ฟุต และยาว  ๓๐  ฟุต 
  (๓) ขลุมปฏิบัติการ 
  (๔) นกหวีดเรียกสุนัข 
  (๕) อุปกรณ์อ่ืน ๆ ของสุนัขและ ผบส.ควรน าไปทุกครั้งในการฝึก 
 ข. ผู้ช่วยครูฝึกที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นข้าศึกสมมุติ 
 ค. สนามฝึก ควรจัดไว้ให้เพียงพอ และให้มีการเปลี่ยนสนามฝึกทุกวันไม่ซ้ ากัน 
 ง. สุนัขที่เข้ารับการฝึกจะต้องเป็นสุนัขที่ได้รับการฝึกในขั้นเชื่อฟังตามค าสั่งนอกสายจูงมาแล้ว
และคุ้นเคยกับการขึ้น - ลงยานพาหนะและคุ้นเคยต่อเสียงปืนและเสียงระเบิดและเป็นสุนัขท่ีไม่เห่าหอน 
๓. กล่าวท่ัวไป 
 สุนัขสะกดรอยมีความสามารถในการติดตามรอยข้าศึกเพ่ือพิสูจน์ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ข้าศึก โดยจะติดตามจนพบข้าศึกในเวลาที่ต้องการ ในการน าทางเข้าหาข้าศึกสุนัขสะกดรอยจะตามรอย
กลิ่นน าทางเข้าหาโดยน าหน้าหน่วยทางยุทธวิธี มักใช้สุนัขสะกดรอยน าทางเข้าหาข้าศึกหลังการปะทะ
ใหม่ ๆ และข้าศึกได้ถอนตัวไปบางโอกาสอาจสามารถค้นหาที่มาของข้าศึกได้โดยอาศัยกลิ่นจากเชลยศึก
ตามวิธีการย้อนรอยได้อีกด้วย 
 ก. วิธีการที่สุนัขตามกลิ่นบนพ้ืนดิน ปกติมักใช้จมูกดมกลิ่นที่พ้ืนดินและตามกลิ่นไปทางใต้ลม ลม
ขวางทิศทางแม้เพียงเล็กน้อยอาจท าให้สุนัขปฏิบัติงานตามลมไป ลมแรงสวนทางปฏิบัติงานท าให้สุนัข
ล าบากในการตามกลิ่น 
 ข. ปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นบนพื้นดิน 
  (๑) ปัจจัยเกื้อกูลการสะกดรอย 
   (ก) พ้ืนดินอุ่น มีอากาศเย็นอยู่ข้างบนซึ่งท าให้สภาพการระเหยของกลิ่นดี , พ้ืนที่มีร่ม
เงา, เปียกชื้นมีวัชพืชปกคลุม 
   (ข) ผู้ทิ้งรอยทิ้งร่องรอยที่มีกลิ่นเป็นกลุ่มก้อน เช่น ปล่อยกลิ่นเหงื่อหรือรอยเท้าชัดเจน
เนื่องจากการวิ่ง 
   (ค) มีความชื้นสูง 
  (๒) ปัจจัยขัดขวางการสะกดรอย 
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   (ก) ลมพัดแรงแห้งแล้ง 
   (ข) ฝนตกหนักท่ีรอย(กลิ่นบางชนิดอาจคงอยู่หลังฝนตก) 
   (ค) พ้ืนที่ไถกลบใหม่ ๆ หรือใส่ปุ๋ยมาก 
   (ง) กลิ่นฉุนจัดหรือกลิ่นวัสดุเคมี 
   (จ) กลิ่นที่ถูกหิมะกลบทับ(เมื่อหิมะละลายอาจมีกลิ่นขึ้นอีก) 
   (ฉ) กลิ่นหญ้าไหม้ ควัน และทรายละเอียด 
   (ช) พ้ืนดาดแข็ง เช่น ถนนดาดพ้ืนมีกลิ่นน้ ามันต่าง ๆ ระเหยบนผิวหน้าถนน 
   (ซ) ร่องรอยที่เกิดขึ้นนานหลายชั่วโมง 
๔. ข้อก าหนดและเทคนิคการฝึกสุนัขสะกดรอย 
 ก. แก้ไขสุนัขที่เห่าหอนตั้งแต่แรกก่อนเริ่มการฝึกขั้นนี้ โดยใช้ค าสั่ง “ไม่” ปิดปาก หรือดึงโซ่คอ
ให้รัดแน่นชั่วขณะเพ่ือให้สุนัขหยุดเห่าหอน หรือโยนสิ่งของเล็ก ๆ ลงข้างตัวสุนัขเพ่ือให้สุนัขเบี่ยงเบน
ความสนใจในการเห่าเป็นหน้าที่ของ ผบส .ทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาในการฝึกให้สุนัข      
สะกดรอยเงียบ เมื่อสุนัขปฏิบัติตามให้มีการชมสุนัขทุกครั้ง 
 ข. ในการฝึกสุนัขสะกดรอย ครูฝึกเลือกเส้นทางให้แต่ละชุด ท าพ้ืนกลิ่น วางสิ่งของ วางตัว
ผู้กระท ารอยและข้าศึกสมมุติเป็นระยะไปทางใต้ลมในข้ันต้น ต่อไปไม่จ ากัดทิศทางลม 
 ค. ในการฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งที่ผ่านมา ผบส.ได้รับการฝึกให้เป็นผู้ริเริ่มสั่งการแก่สุนัข แต่ในการ
ฝึกขั้นนี้จะเป็นการปฏิบัติที่กลับทางกันซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน โดยในการปฏิบัติจะเป็นการฝึก
ให้สุนัขปฏิบัติเองในการตามรอยกลิ่นเมื่อพบจะแจ้งเตือนให้ ผบส.ทราบ และผบส.จะต้องติดตามการ
เตือนภัยของสุนัขอยู่ตลอดเวลาในการฝึกและสามารถอ่านการเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้อง
ประสานกันเป็นอย่างดี ให้มีการฝึกจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจกันดี 
 ง. ปกติสุนัขสะกดรอยจะได้รับการฝึกให้น าทางเข้าหาข้าศึกโดยใช้สายจูงตลอดเวลาและจะแจ้ง
เตือนภัยให้ทราบโดยการนั่งหันหน้าไปยังทิศทางข้าศึก อย่างไรก็ตามอาจมีลักษณะเตือนภัยอ่ืน ๆ ซึ่ง
สุนัขแต่ละตัวแสดงออกไม่เหมือนกัน เช่น อาจยืนยันขาหลังดึงสายจูงตึง ขนตั้งชันบริเวณคอและหลัง 
หางชัน ฯลฯ จึงเป็นหน้าที่ของ ผบส .จะต้องเฝ้าสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัขสะกดรอยได้อย่าง
ถูกต้อง ระยะการเตือนภัยของสุนัขสะกดรอยต่อข้าศึกควรอยู่ในระยะห่างประมาณ  ๕๐ - ๑๒๐  เมตร 
 จ. สุนัขสะกดรอยที่ดีจะต้องท างานสะกดรอยอย่างรวดเร็ว หากใช้สุนัขสะกดรอยที่ท างานช้าการ
ตามรอยจะไม่ได้ผลเพราะข้าศึกจะหนีไปไกลหลังการปะทะแล้ว และอาจเป็นอันตรายจากการซุ่มโจมตี
โดยส่วนหนุนของข้าศึกได้ ประมาณกันว่าสุนัขสะกดรอยที่ดีควรสามารถสะกดรอยจนพบข้าศึกใน
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร โดยใช้เวลาไม่เกิน  ๑๕  นาที ฉะนั้น ผบส .จะต้องฝึกตัวเองให้สามารถ
เคลื่อนที่ตามสุนัขได้ทันท่วงที การแก้ไขสุนัขที่ท างานช้านั้น ผบส.จะต้องฝึกการเชื่อฟังตามค าสั่ง การ
แยกกลิ่นและค้นหาให้แน่นอน ในขณะปฏิบัติงานต้องตามสุนัขให้ทันและคอยเสริมและเร้าใจให้สุนัข
ท างานตลอดเวลา การชมสุนัขขณะปฏิบัติงานอาจใช้การตบปลอบและลูบหัวสุนัขเบา ๆได้เมื่อสุนัข
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ฉ. การใช้ผู้ท ารอยและข้าศึกสมมุติซึ่งเป็นส่วนส าคัญยิ่งของการฝึกถ้าผู้ท ารอยและข้าศึกสมมุติไม่
ดีพอ การฝึกสะกดรอยก็จะไม่ได้ผล ผู้ท ารอยและข้าศึกสมมุติใช้เพียงเพ่ือการเร้าและกระตุ้นให้สุนัข
สะกดรอยสนใจในการค้นหาและยืนยันว่าผู้ท ารอยหรือข้าศึกสมมุติอยู่ที่ใดเท่านั้น มิใช่ปล่อยสุนัขสะกด
รอยเข้าหาข้าศึกสมมุติ จงจ าไว้ว่าสุนัขสะกดรอยมีหน้าที่เพียงการเป็นเครื่องมือในการค้นหาและเตือน
ภัยแก่หน่วยรบเท่านั้น มิใช่เป็นหน่วยจับหรือท าลายข้าศึก (สิ่งของต่าง ๆ ที่วางรอยนั้นก็เพ่ือเป็นเครื่อง
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น าทางแก่สุนัขสะกดรอยเพ่ือเข้าหาผู้ท ารอยหรือข้าศึกสมมุติเท่านั้น ไม่ต้องการให้สุนัขสะกดรอยตามหา
ของที่วางนั้น) 
 ช. การควบคุมให้สุนัขสะกดรอยท างานไปตามเส้นทางสะกดรอยที่ถูกต้องนั้น นอกจาก ผบส .
จะต้องตามสุนัขให้ทันแล้วยังมีเทคนิคอีกหลายประการ ปกติสุนัขสะกดรอยจะตามรอยโดยอาศัยกลิ่น 
ความหนาแน่นหรือจางกลิ่น ผสมกับผลจากลมจะท าให้สุนัขตามกลิ่นโดยการส่ายตัวเพ่ือหากลิ่นที่แรง
กว่า ผบส.จะต้องช่วยสุนัขในการหากลิ่นนี้โดยการจับถือสายจูงมิให้ตึงเกินไปซึ่งจะเป็นการดึงความสนใจ
ของสุนัขหน้าที่สะกดรอย และอย่าให้หย่อนเกินไปจนเกิดพันกันยุ่งเหยิงเกะกะเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในภูมิ
ประเทศหรือพันขาสุนัขหรือพัน ผบส.เอง สุนัขสะกดรอยจะท างานโดยการเคลื่อนที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 
หากการถือสายจูงของ ผบส.เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสุนัขสะกดรอยแล้วจะท าให้สุนัขเกิดความ
เบื่อหน่ายเลิกสนใจต่องานในหน้าที่ ผบส.ป้องกันสุนัขหลงรอยและกลิ่นโดยช่วยเหลือหรือให้เจ้าหน้าที่
แกะรอยช่วยพิสูจน์ว่าเป็นรอยที่ถูกต้อง สุนัขสะกดรอยปฏิบัติงานต่อเนื่องนานเกินไปอาจออกนอกทาง
เพ่ือหาน้ า ผบส.พึงระมัดระวังและควรให้น้ าสุนัขตามโอกาสอันควร บางครั้งสุนัขตามรอยออกห่างรอย
จริงนั้น ผบส. พึงเข้าใจว่าสุนัขตามรอยโดยอาศัยกลิ่น และควรพิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนการดึงสุนัขเข้าหารอย
ทางจริงมิฉะนั้นจะกลายเป็นการรั้งหน่วงสุนัขไป การใช้สุนัขสะกดรอยเวลากลางคืนควรใช้แถบสะท้อน
แสงติดที่ขลุมปฏิบัติการเพื่อง่ายต่อการควบคุม และเพ่ือเป็นการระวังรักษาความปลอดภัย ผลของลมฟ้า
อากาศและลักษณะภูมิประเทศก็มีผลต่อการสะกดรอยทั้งเกื้อกูลและขัดขวางการสะกดรอย 
 ซ. การฝึกสะกดรอยกระท าเมื่อสุนัขผ่านการฝึกการใช้ประสาทสัมหัสทางจมูกมาแล้ว โดยแบ่ง
การฝึกออกเป็น การฝึกสะกดรอยข้ันต้น  การฝึกสะกดรอยขั้นกลาง และการฝึกสะกดรอยขั้นสูง 
 ด. การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศและการฝึกชุดสุนัขสะกดรอยรบ กระท าเพ่ือให้ชุดสุนัข    
สะกดรอยสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสภาพภูมิประเทศและกาลอากาศ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่แกะรอย ชุดล่าสังหาร ฯลฯ ตามสถานการณ์ทางยุทธวิธีรวมทั้งการปฏิบัติการรบสมมุติด้วย 
 ต. การฝึกพิเศษมุ่งหมายให้ชุดสุนัขสะกดรอยสามารถปฏิบัติขึ้น – ลงจากที่สูง, ข้ามล าน้ า การใช้
สัญญาณเงียบ ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนทางยุทธวิธีต่าง ๆ ได้  
 ถ. การฝึกให้ท าจากง่ายไปหายากตามล าดับขั้นตอน จากใกล้ไปหาไกล จากกลิ่นที่วางรอยใหม่ ๆ 
ไปหากลิ่นเก่าที่มีอยู่นานแล้ว ตลอดจนการเพ่ิมจ านวนกลิ่นและความสับสนของกลิ่นให้มากยิ่งขึ้น การ
เพ่ิมความยากให้เพ่ิมทีละอย่างอย่าเพิ่มพร้อมกันทีเดียวจะท าให้สุนัขสะกดรอยสับสนยากแก่การฝึก 
 ท. เมื่อจบการฝึกข้ันสุดท้าย ผบส.ควรสามารถควบคุม บังคับ น าและอ่านสุนัขสะกดรอยได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย าและสุนัขสะกดรอยควรปฏิบัติงานได้ทุกลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง และแจ้งเตือนภัยเมื่อพบข้าศึกได้ถูกต้องแม่นย าในระยะ  ๕๐ - ๑๒๐  เมตร 
 ธ. ค าสั่งการแก่สุนัขสะกดรอย 
  (๑) ใช้ค าสั่งมูลฐานตามความจ าเป็น 
  (๒) “ดม” ใช้เมื่อสุนัขสะกดรอยเข้าจุดเริ่มต้นการสะกดรอยเพ่ือให้สุนัขดมที่ พ้ืนกลิ่น 
ตัวอย่างกลิ่นหรือสิ่งที่ผู้ท ารอยทิ้งไว้ 
  (๓) “ไป” สั่งการเมื่อต้องการให้สุนัขสะกดรอยไป 
  (๔) “หา” ใช้ค าสั่งนี้เมื่อเริ่มให้สุนัขสะกดรอยตามกลิ่นที่ร่องรอยไป และใช้ตามความจ าเป็น
ประกอบท่าสัญญาณมือขวาฟันสลัดไปข้างหน้า 
  (๕) “ไม”่ เมื่อจ าเป็นต้องแก้ไขสุนัขประกอบกับการกระตุกสายจูง 
  (๖) ใช้สัญญาณนกหวีดส าหรับเรียกสุนัขหรือใช้สัญญาณเงียบ 
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๕. วิธีการฝึกสะกดรอย 
 ก. การวางรอย 
  (๑) เริ่มจากบนสนามหญ้า 
  (๒) เริ่มจากระยะทางตรง ๆ สั้น ๆ 
  (๓) วางพ้ืนกลิ่นไว้ ณ จุดเริ่มต้น ใช้เท้าถูบริเวณจุดเริ่มต้นในวงแคบ ๆ วางสิ่งของเครื่องใช้
ของผู้ทิ้งรอยไว้ ณ จุดเริ่มต้น ความมุ่งหมายของการท าพ้ืนกลิ่นนี้เพ่ือให้ ผบส .รู้จุดเริ่มต้นการสะกดรอย
และเพ่ือกระตุ้นเร้าใจสุนัขในการค้นหา 
  (๔) สิ่งที่ควรวางรอยคือ ถุงเท้า หมวก เสื้อ ผ้าเช็ดหน้าหรือเครื่องใช้ประจ าตัวในลักษณะ
คล้ายคลึงกันนี้ หรือวัตถุจ าพวกหนังและยาง ไม่ควรใช้โลหะหรือวัตถุจ าพวกแก้ว 
  (๕) ในขั้นต้นนี้ผู้ทิ้งรอยเดินลากเท้าไปจนสุดรอย ต่อไปเดินธรรมดา 
  (๖) ผู้ทิ้งรอยวางสิ่งของไว้ ณ จุดสิ้นสุดรอย 
  (๗) ผู้ทิ้งรอยระยะแรกไม่ควรวางตัวอยู่ปลายทาง ระยะหลังเพ่ือเป็นการเพ่ิมความสนใจของ
สุนัขในการติดตามรอยให้วางตัวที่ปลายทาง 
  (๘) เมื่อสุนัขแจ้งการพบสิ่งของและคนให้สุนัขนั่งเพ่ือแจ้งการเตือนภัย 
 ข. การฝึกสะกดรอยระยะสั้น  (ดูรูปที่ ๑) 
  (๑) ตั้งต้น ณ จุดเริ่มต้นในสนามฝึก 
  (๒) ใช้ขอเกี่ยวห่วงโซ่คอทั้งสองข้าง ผบส . ถือสายจูงด้วยมือซ้ายถูกต้องให้สุนัขชิดทาง
ด้านซ้าย 
  (๓) สั่งสุนัข “ดม” ที่พ้ืนกลิ่นหรือสิ่งของที่ผู้ท ารอยทิ้งไว้ 
  (๔) สั่งสุนัข “หา” น้ าเสียงที่สั่งให้เป็นไปในลักษณะค าถามมากกว่าเป็นค าสั่ง ประกอบท่า
สัญญาณมือ (สัญญาณมือขวาฟันสลัดไปข้างหน้า) ตามความจ าเป็น 
  (๕) ผบส.รักษาเส้นทางให้สุนัข เร้าใจสุนัขและช่วยเหลือสุนัขในการหาสิ่งของตามรอยทาง
เมื่อจ าเป็น 
  (๖) เมื่อสิ้นสุดการสะกดรอย ผบส.ชมสุนัข น าสุนัขไปหาครูฝึกอย่าน าสุนัขย้อนทางเดิมพ้ืนกลิ่น            
                                                                               สิ่งของ 
                                                   ๖๐ - ๑๒๐  ก้าว 
 
ทิศทางลม 
 
                                                               ผู้ท ารอย 
                       ชสกร.     

รูปที่ ๑ เส้นทางสะกดรอยระยะสั้น 
 ค. การฝึกสะกดรอยขั้นต้น การฝึกข้ันนี้ต้องการให้สุนัขสะกดรอยสามารถสะกดรอยในเส้นทาง
ยาว  ๖๐๐  ก้าว มีทางหักเลี้ยว  ๒  แห่ง ค้นหาสิ่งของ  ๒  ชิ้น กลิ่นเก่า  ๓๐  นาที มีกลิ่นสับสนทับ
รอย กลิ่นเก่า  ๒๐  นาที  
  (๑)  การฝึกข้ันนี้สุนัขปฏิบัติงานโดยเปลี่ยนจากโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการใช้สายจูงสั้น ๕ 
ฟุต ก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสายจูงยาว  ๓๐  ฟุต 
  (๒) ประโยชน์ของการใช้ขลุมปฏิบัติการ 
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   (ก) สะดวกสบายส าหรับการท างานของสุนัข 
   (ข) อาจกลับมาใช้โซ่คอได้ในบางโอกาส 
  (๓) การเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ 
   (ก) ให้สุนัขอยู่ในท่าชิด – ยืน ผบส.ถือสายจูงด้วยมือซ้าย มือขวาถือขลุมปฏิบัติการ 
   (ข) สอดห่วงปลายสายจูงลอดขลุมปฏิบัติการตรงห่วงใกล้รูปตัว ดี มือซ้ายถือขลุม
ปฏิบัติการ มือขวาถือสายจูง 
   (ค) สอดขลุมปฏิบัติการเข้าหัวและไหล่สุนัขด้วยมือซ้ายแล้วรัดสายรัดอก 
   (ง) มือซ้ายจับกึ่งกลางสายรัดหลังขลุมปฏิบัติการ ปลดขอเกี่ยวสายจูงจากโซ่คอแล้ว
น ามาเก่ียวกับห่วงรูปตัว ดี ของขลุมปฏิบัติการแทน 
   (จ) ถอดโซ่คอออกเก็บให้เรียบร้อย 
   (ฉ) การเปลี่ยนจากขลุมปฏิบัติการมาใช้โซ่คอ กระท าตรงกันข้ามตามล าดับ (๓) (ก) – (จ) 
  (๔) การวางรอย วางรอยเป็นมุมเลี้ยวและมีสิ่งของเพ่ิมขึ้นให้มีระยะเวลาของพ้ืนกลิ่นเพ่ิมขึ้น
นานถึง  ๓๐  นาที มีกลิ่นสับสนเก่า  ๒๐  นาที ใช้เครื่องหมายจุดเลี้ยวตามความจ าเป็นและเพ่ิม
ระยะทางจากใกล้จนถึง  ๖๐๐  ก้าว 
  (๕) จุดเลี้ยวในรอย 
   (๑) ไม่สูงกว่า  ๙๐  องศา 
   (๒) วางจุดเลี้ยวมากเกินไปอาจท าให้สุนัขหลุดจากรอย 
   (๓) ผบส.อาจช่วยสุนัขในการสังเกตจุดเลี้ยวหรือสังเกตเครื่องหมายจุดเลี้ยว 
  (๖) สิ่งของที่ท้ิงไว้ตามรอยทาง 
   (ก) ใช้ไม้ หนัง สิ่งของเครื่องใช้ประจ าตัว อย่าใช้ของประเภทแก้วหรือโลหะ (เพราะไม่
ซับกลิ่น) 
   (ข) อย่าวางสิ่งของบนจุดเลี้ยว 
   (ค) วางสิ่งของบนรอยทางอย่าวางข้างทาง 
   (ง) ปฏิบัติการเช่นเดียวกับการฝึกสะกดรอยระยะสั้นโดยอนุโลม 
   (จ) ลักษณะที่สุนัขหลงรอย ยกหัวขึ้นมองรอบ ๆ หรือวิ่งไปมาเป็นวงรอบ ๆ (การยกหัว
บางครั้งอาจเป็นเพราะจมูกล้า )   สูดกลิ่นจุดเดียวต่อเนื่องแทนการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า   (อาจพบของที่
ผู้ วางรอยท าตกไว้) เมื่อสุนัขแสดงอาการลักษณะดังกล่าวให้น าสุนัขกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่โดยน าอ้อม
เส้นทางอย่าย้อนกลับทางเดิม 
  (๗) ขั้นสุดท้ายของการฝึกให้ฝึกสุนัขสะกดรอยผ่านเส้นทางที่มีการท าร่องรอยตัดผ่าน โดย
ด าเนินการดังนี้ 
   (ก) ก่อนน าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น  ๓๐  นาที ให้ผู้น ารอยคนแรกพร้อมกับสิ่งของที่อยู่กับตัว
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  นาที มายืนที่จุดเริ่มต้น (ท าพ้ืนกลิ่น) ประมาณ  ๒ - ๓  นาที แล้วเคลื่อนที่ตาม
เส้นทางที่ก าหนด เมื่อผ่านจุดเลี้ยวแรกวางของชิ้นแรกบนเส้นทาง แล้วเคลื่อนที่ต่อไปจนสุดเส้นทางวาง
ของชิ้น       ที่สองลงแล้วเคลื่อนที่กลับที่เดิมตามที่ก าหนด 
   (ข) ก่อนน าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น  ๒๐  นาที ผู้ท ารอยคนที่ ๒ เคลื่อนที่ผ่านเส้นทางเดิม
ระหว่างสิ่งของชิ้นแรกกับชิ้นที่ ๒ (ดูรูปที่ ๒) แล้วเคลื่อนที่กลับที่เดิม 
  (๘) ผบส.ฝึกปฏิบัติตามล าดับในความควบคุมตามเวลาที่ก าหนด แก้ไขทันทีเมื่อมีการปฏิบัติ
ผิดพลาด 
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  (๙) เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วสุนัขควรสะกดรอยพบสิ่งของ  ๒  ชิ้นนั้นได้ภายในเวลา  ๑๐  นาที 
และพบผู้ท ารอยคนแรกโดยให้สุนัขบอกด้วยการนั่งห่างจากจุดผู้ท ารอยคนแรกในระยะ  ๓๐ - ๔๕  ก้าว        
 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                         ผู้ท ารอยคนที่ 
๒                                   
 ทิศทางลม 
พ้ืนกลิ่น                                           สิ่งของ                                                        
สิ่งของ                                                                                                                   
 
 
         ชสกร. 

                                                                    ผูท้ ารอยคนแรก 
รูปที่ ๒ การสะกดรอยข้ันต้น 

  
ง. การฝึกสะกดรอยข้ันกลาง 
  (๑) การฝึกขั้นนี้ต้องการให้สุนัขสามารถสะกดรอยเส้นทางยาว  ๘๐๐  ก้าว มีทางหักเลี้ยว            
๓  แห่ง ค้นหาสิ่งของ  ๔  ชิ้น กลิ่นเก่า  ๑  ชั่วโมง และมีกลิ่นสับสนทับรอย  ๒  แห่ง กลิ่นเก่า  ๓๐  
นาที (ดูรูปที่ ๓) 
  (๒) การด าเนินการฝึกในขั้นนี้คงกระท าเช่นเดียวกับการฝึกในขั้นต้นเพียงแต่เพ่ิมระยะทาง   
จุดเลี้ยว สิ่งของและความเก่าของกลิ่นขึ้นไปตามล าดับ 
  (๓) เมื่อฝึกถึงขั้นสุดท้ายแล้วสุนัขควรพบสิ่งของทั้งหมดได้ภายในเวลา  ๑๕ - ๒๐  นาที และ
พบผู้ท ารอยคนแรกโดยให้สุนัขบอกด้วยการนั่งจากผู้ท ารอยคนแรกในระยะ  ๔๕ - ๖๐  ก้าว 
  (๔) ก่อนด าเนินการฝึกในขั้นสุดท้ายของการฝึกขั้นนี้ ให้ฝึกสุนัขสะกดรอยผ่านเส้นทางที่มี
การท าร่องรอยตัดผ่าน โดยเตรียมการดังนี้ 
   (ก) ก่อนน าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น  ๖๐  นาที ให้ผู้ท ารอยคนแรกพร้อมกับสิ่งของที่มีอยู่กับ
ตัวไม่น้อยกว่า  ๒๐  นาที จ านวน  ๔  ชิ้น มายืนที่จุดเริ่มต้นประมาณ  ๒ - ๓  นาที แล้วเคลื่อนที่ไป
ตามเส้นทางที่ก าหนด วางสิ่งของชิ้นแรกลงบนเส้นทางเมื่อห่างจกจุดเริ่มต้นประมาณ  ๙๐  นาที และ
สิ่งของชิ้นต่อไปวางใกล้เคียงกับจุดเลี้ยวแล้ววางตัวตามต าแหน่งที่ก าหนด 
   (ข) ก่อนน าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น  ๓๐  นาที ให้ผู้ท ารอยคนที่ ๒ และคนที่ ๓ เคลื่อนที่ผ่าน
เส้นทางสะกดรอย  ๒  แห่ง แล้ววางตัวตามต าแหน่งที่ก าหนด 
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          ผู้ท ารอยคนที่ ๓ 
             
 สิ่งของ 
                                                       ผู้ท ารอยคนที่ ๒ 
          สิ่งของ 
                   (ท ารอยตัดผ่าน) 
ทิศทางลม                                                                                              สิ่งของ 
 
พ้ืนกลิ่น                               สิ่งของ 
                                     (๙๐ ก้าวจากจุดเริ่มต้น) 
                                                         (ท ารอยตัดผ่าน) 
           ชสกร.                                                           
 
                                                                                                         ผู้ ท ารอยคน
แรก 

รูปที่ ๓ เส้นทางสะกดรอยข้ันกลาง 
 จ. การฝึกสะกดรอยข้ันสูง 
  (๑) การฝึกในขั้นนี้ต้องการให้สุนัขสามารถสะกดรอยเส้นทางยาว  ๒,๐๐๐  ก้าว มีทางหัก
เลี้ยว ๖  แห่ง ค้นหาสิ่งของ  ๔  ชิ้น กลิ่นเก่า  ๓  ชั่วโมง มีกลิ่นสับสนทับรอย  ๓  แห่ง  กลิ่นเก่า  ๒  
ชั่วโมง  ๓๐  นาที (ดูรูปที่ ๔) 
  (๒) การด าเนินการฝึกในขั้นนี้คงกระท าเช่นเดียวกับการฝึกในขั้นต้นและข้ันกลางเพียงแต่เพ่ิม
ระยะทางจุดเลี้ยว สิ่งของ และความเก่าของกลิ่นขึ้นไปตามล าดับ 
  (๓) เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วสุนัขควรสะกดรอยพบสิ่งของทั้งหมดได้ภายใน  ๒๕ - ๓๐  นาที และ
พบผู้ท ารอยคนแรกโดยให้สุนัขบอกด้วยการนั่งห่างจากผู้ท ารอยคนแรกในระยะ  ๖๐ - ๗๕  ก้าว 
  (๔) เมื่อฝึกถึงขั้นสุดท้ายของการฝึกสะกดรอยขั้นสูง ให้ฝึกสุนัขสะกดรอยผ่านเส้นทางที่มีการ
ท าร่องรอยตัดผ่านโดยเตรียมการดังนี้  
   (ก) ก่อนน าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น  ๑๘๐  นาที ให้ผู้ท ารอยคนแรกพร้อมกับสิ่งของที่อยู่กับ
ตัวไม่น้อยกว่า  ๒๐  นาที จ านวน  ๔  ชิ้น มายืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นประมาณ  ๒ - ๓  นาที แล้วเคลื่อนที่ไป
ตามเส้นทางที่ก าหนด วางสิ่งของชิ้นแรกลงบนเส้นทางเมื่อห่างจากจุดเริ่มต้น  ๒๕๐  ก้าว และวาง
สิ่งของชิ้นต่อไปบนเส้นทางจนหมดแล้ววางตัวตามต าแหน่งที่ก าหนด (การวางของหากจ าเป็นให้ท า
เครื่องหมายรหัสไว้ด้วยตามแต่จะมีการตกลงกัน) 
   (ข) ก่อนน าสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น  ๑๕๐  นาที ให้ผู้ท ารอยคนที่ ๒, ๓ และ ๔ เคลื่อนที่ผ่าน
เส้นทาง  ๓  แห่ง แล้ววางตัวตามจุดที่ก าหนด 
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                                                                              ผู้ท ารอยคนที่ ๓ (ท ารอยตัดผ่าน) 
 
 
                                                  สิ่งของ (๒๕๐  ก้าว) 
 
ทิศทางลม                                                                                                สิ่งของ 
 
พื้นกลิ่น              จุดเริ่มต้น 
 
              ชสกร.                                                                                             
สิ่งของ 
                                                                 ผู้ท ารอยคนที่ ๒ (ท ารอยตัดผ่าน) 
 
                                                                                              สิ่งของ 
 
                                                            ผู้ท ารอยคนที่ ๔ (ท ารอยตัดผ่าน) 

 
                                                                                                                      

                                                                            ผู้ท ารอยคนแรก 

รูปท่ี ๔ เส้นทางการฝึกสะกดรอยขั้นสูง 

 ฉ. การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศ เป็นการฝึกสุนัขสะกดรอยในการตามรอยคนโดยอาศัยกลิ่น
เช่นที่เคย ฝึกมาแล้วในขั้นการฝึกปฏิบัติงานในสนามโดยให้สุนัขแสดงลักษณะเตือนภัยเมื่อพบคนภายใน
ระยะที่ต้องการและเป็นการฝึก ผบส.ในการฝึกสุนัขสะกดรอยในการตามรอยในขั้นปฏิบัติงานในสนาม
และสามารถอ่านและตีความลักษณะเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้องแม่นย า ขั้นสุดท้ายเป็นการฝึกชุด
สุนัขในการปฏิบัติงานในสนามประกอบสถานการณ์รบสมมุติ 
  (๑) การด าเนินการฝึก 
   (ก) ใช้ภูมิประเทศที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่จะต้องปฏิบัติการจริงหรือดัดแปลงภูมิ
ประเทศขึ้นด้วยการจัดสิ่งกีดขวางที่ไม่เป็นอันตราย ระยะการฝึกตั้งแต่  ๓,๐๐๐  เมตรขึ้นไปจนถึง  
๑๐,๐๐๐  เมตร 
   (ข) การสร้างรอย ให้สร้างให้ยากโดยมีอุปสรรคเพ่ิมขึ้นตามล าดับ เช่น มีฝนตกทับรอย , 
มีผู้ท ารอยสับสน, มีกลิ่นอ่ืนสับสน, ผ่านล าห้วย, ล าธาร ให้รอยหายไปแล้วตั้งต้นใหม่ฝั่งตรงกันข้าม ฯลฯ 
   (ค) ชี้แจงท าความเข้าใจแก่ข้าศึกสมมุติและลูกมือที่จะใช้ในการวางรอยตามเส้นทาง
และเป็นองค์ประกอบในการฝึก วางแผน ก าหนดสถานการณ์การฝึก ก าหนดระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัย การใช้ข้าศึกสมมุติและลูกมือ กระสุน วัตถุระเบิด ให้สอดคล้องตามแผนการฝึก 
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   (ง) เตรียมอุปกรณ์การฝึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์การฝึกส าหรับฝึกในเวลากลางคืน 
เช่น แถบสะท้อนแสง ไฟฉายชนิดมีขอเสียบที่ เข็มขัด เข็มทิศ พลุส่องแสง ชุดปฐมพยาบาลงูกัด            
วิทยุสื่อสารในการรับ – ส่งข่าว ฯลฯ 
   (จ) ล าดับการฝึก 
    ๑) ทบทวนการฝึกสะกดรอยขั้นสูง 
     ก) เป็นการฝึกทบทวนการฝึกสะกดรอยขั้นสูงพร้อมกับน าชุดสุนัขเข้าสู่พ้ืนที่
การสะกดรอยในภูมิประเทศ 
     ข) เปลี่ยนพ้ืนที่การฝึกจากสนามฝึกตามรอยเข้าหาภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง   
ชี้แจงให้ ผบส.ทราบข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการสะกดรอยในภูมิประเทศและแนะน าวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสม 
    ๒) การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศเวลากลางวัน 
     ก) เป็นการฝึกชุดสุนัขให้คุ้นเคยกับการปฏิบัติการสะกดรอยในภูมิประเทศ
และลมฟ้าอากาศลักษณะต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับสภาพที่จะต้องปฏิบัติการจริงในสนาม 
     ข) ฝึกชุดสุนัขผ่านพื้นที่ตามที่เลือกและ/หรือดัดแปลงไว้ข้างต้น 
     ค) ฝึกตามรอยผสมกับการฝึกต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกพิเศษ ใช้เทคนิคและ
ความรู้ทั้งหมดที่ฝึกและเรียนมาให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
     ง) ให้มีการสมมุติสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบการฝึกให้เป็นไปโดยสมจริง
มากที่สุด 
     จ) เมื่อชุดสุนัขมีความช านาญดีแล้วให้มีการฝึกสะกดรอยในเวลากลางคืนด้วย 
 
    ๓) การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศเวลากลางคืน 
     ก) การฝึกคงกระท าเช่นเดียวกับการฝึกสะกดรอยในเวลากลางวัน เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติการฝึกในเวลากลางคืน 
     ข) ถ้าท าได้ให้มีการฝึกชุดสุนัขสะกดรอยในการสนับสนุนหน่วยลาตระเวน , 
ชุดล่าสังหาร และชุดซุ่มโจมตี ในเวลากลางคืนด้วย 
     ค) เวลาที่ใช้ในการให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
  (๒) เทคนิคการสะกดรอยในภูมิประเทศ    
   (ก)ปัจจัยเกื้อกูลการสะกดรอย (ดูข้อ ๓ ข.(๑)และเครื่องช่วยในการตามรอย (ดูยุทธวิธี
สุนัขสะกดรอย ข้อ ๔ ก., ข.) 
   (ข) อุปสรรคขัดขวางการสะกดรอย  (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย ข้อ ๔ ข. (๒) 
   (ค) การบังคับสุนัข 
    ๑) สายจูงยาวเป็นอุปสรรคในการใช้สุนัขสะกดรอย ระวังอย่าให้สายจูงบิด พัน   
ขดเป็นเกลียวยุ่งเหยิง ติดพันกิ่งไม้ ต้นไม้ วัชพืช ท าให้เป็นเหตุติดขัดและกระตุกสุนัขโดยไม่ตั้งใจ ผบส .
อาจถือสายจูงไว้เหนือศีรษะใช้สองมือช่วยเมื่อสร้างเส้นทางมีวัชพืชรกมาก เตรียมพร้อมที่จะผ่อนและ
ม้วนสายจูง ใช้ยางรัดของขนาดใหญ่ช่วย ผบส .ในการมัดม้วนสายจูงไม่ให้เกะกะ การถือสายจูงต้อง     
พอเหมาะพอดีกับการเคลื่อนที่ของสุนัข 
    ๒) ผบส.จะต้องแต่งกายให้รัดกุมมิฉะนั้นเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ของ ผบส.จะ
เป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวการสะกดรอย ถืออาวุธให้พร้อมที่จะใช้งานได้และไม่เกะกะการปฏิบัติงาน 
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    ๓) แถบสะท้อนแสงติดที่ขลุมปฏิบัติการสุนัขจะเป็นเครื่องช่วยการสะกดรอยเวลา
กลางคืนได้ด ี
    ๔) สิ่งที่จะท าให้สุนัขหันเหความสนใจไปจากการสะกดรอยมีอยู่มาก ผบส.จะต้อง
คอยสังเกตแล้วช่วยบังคับให้สุนัขไปตามรอยเดิมได้ สิ่งซึ่งมักท าให้สุนัขหันเหความสนใจเสมอคือ 
     ก) สิ่งที่มีกลิ่นฉุนแรงในภูมิประเทศ เช่น ซากสัตว์ตาย, กลิ่นวัชพืชบางชนิด, 
สิ่งขับถา่ยจากคนหรือสัตว์ ฯลฯ 
     ข) การสับสนที่มีการท ารอยผ่านหรือกลิ่นรอยเท้าข้าศึกกลุ่มอ่ืน 
     ค) แมลงที่บินผ่านไปมา 
     ง) สัตว์ในภูมิประเทศหรือสัตว์เลี้ยงใกล้หมู่บ้าน 
     จ) ผู้คน พาหนะสัญจรไปมาในภูมิประเทศ (พวกชาวป่า, เกวียน ฯลฯ) 
     ฉ) ลมเปลี่ยนทิศทางและผลของลมเนื่องจากภูมิประเทศ 
   (ง) การสะกดรอยในเวลากลางคืน อาจต้องใช้แสงสว่าง ไฟฉายข้องอที่มีขอติดกับเข็ม
ขัดนั้นเป็นสิ่งพึงประสงค์เพราะท าให้ ผบส.ใช้มือได้เต็มที่โดยไม่ต้องคอยจับถือไฟฉาย อาจใช้ไฟส่องสัตว์
ถ้าจ าเป็น แต่กรณีที่ต้องการรักษาความลับหรือความปลอดภัยการส่องสว่างก็ต้องงดเสีย 
   (จ) การเตือนความจ าของสุนัขในเรื่องกลิ่น เมื่อสุนัขสะกดรอยเป็นเวลาหลายชั่วโมง
อาจลืมกลิ่นที่ต้องการให้ตามรอยนั้น ผบส.อาจช่วยโดยการน าตัวอย่างกลิ่น (สิ่งที่ผู้ท ารอยทิ้งไว้) ไปด้วย
โดยการน าบรรจุในถุงพลาสติกหนาไม่มีรอยรั่ว เมื่อสุนัขแสดงอาการลืม หลงกลิ่น อาจน าตัวอย่างกลิ่น
นั้น ๆ ให้สุนัขดมเพ่ือเตือนความจ าซึ่งจะเหมาะกว่าการเริ่มต้นใหม่หรือบางทีเหตุการณ์ไม่สามารถ
กระท าได้ การหยิบจับกลิ่นตัวอย่างดังกล่าวไม่ควรใช้มือ อาจใช้ไม้คีบแทนเมื่อบรรจุลงในถุงแล้วผูกรัด
ปากถุงให้แน่น 
   (ฉ) การสะกดรอยหาผู้ล่วงเข้ามาในเขต, ผู้หลบหนี เช่น พวกจารชนที่ส่งลงทางอากาศ
(ร่ม) ผู้แทรกซึม และผู้หลบหนีจากการควบคุมนั้น ส่วนมากการปฏิบัติของคนเหล่านี้เกื้อกูลต่อขีด
ความสามารถของสุนัขสะกดรอยอยู่แล้ว เช่น 
    ๑) ผู้หลบหนีมักพักผ่อนเวลากลางวันเคลื่อนที่เวลากลางคืน 
    ๒) ผู้หลบหนีมักวิ่งเพื่อความรวดเร็ว 
    ๓) ผู้หลบหนีมักใช้เส้นทางในภูมิประเทศห่างเส้นทางหลัก 
    ๔) ผู้หลบหนีมักซ่อนตัวอยู่ตามล าพังห่างจากหมู่บ้าน, ผู้คน เช่น ผู้ที่ใช้ร่มลงทาง
อากาศ อาจฝังซ่อนร่มไว้ ณ จุดโดดร่มแล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ห่างออกไปซึ่งสุนัขสะกดรอยอาจเริ่ม
จากจุดนี้ไปหาผู้ซ่อนตัวได้ง่าย 
   (๙) ผบส.ควรเริ่มต้นให้สุนัขสะกดรอยหลังจากการตรวจพบร่องรอยของผู้ท ารอยแล้ว
ระหว่างการสะกดรอย ผบส.จะต้องคอยสังเกตร่องรอยนั้นไปตลอดเวลาจนกว่าจะบรรลุภารกิจ 
 ช. การฝึกชุดสุนัขสะกดรอยรบ เป็นการฝึกชุดสุนัขโดยการรวมเทคนิคการฝึ กทุกประการที่ฝึก
มาแล้วทั้งหมดในการฝึกสะกดรอยค้นหาผู้ท ารอยตามสถานการณ์ที่จะต้องปฏิบัติงานจริงทุกสภาพลม
ฟ้าอากาศและภูมิประเทศทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน ชุดสุนัขสะกดรอยที่จะเข้ารับการฝึกในขั้นนี้
จะต้องผ่านการฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนตลอดจนการฝึกพิเศษ
มาแล้วจนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หากจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายชุดสุนัขส่งทางอากาศเพ่ือ
สนับสนุนหน่วยส่งทางอากาศ ชุดสุนัขสะกดรอยก็อาจต้องได้รับการฝึกการส่งลงทางอากาศด้วย ให้มี
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การฝึกการสนธิการฝึกชุดสุนัขสะกดรอยเข้ากับเจ้าหน้าที่แกะรอย สุนัขลาดตระเวน สุนัขตรวจค้นทุ่น
ระเบิด เป็น หมู่สุนัขลาดตระเวนรบ 
  (๑) การเตรียมการฝึก 
   (ก) ใช้พ้ืนที่และเส้นทางในภูมิประเทศใกล้เคียงกับพ้ืนที่ปฏิบัติการจริง เน้นการฝึกบน
พ้ืนที่สูง ป่าเขา และแนวล าน้ า วางแผนก าหนดสถานการณ์ฝึก ก าหนดระเบียบการรักษาความปลอดภัย 
การใช้ข้าศึกสมมุติ ลูกมือ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ให้สอดคล้องกับแผนการฝึก 
   (ข) เตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทุกอย่างที่จ าเป็น เช่น พาหนะในการเคลื่อนย้าย 
อาหารทั้งคนและสุนัข ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์การฝึกในเวลากลางคืน ฯลฯ ให้พร้อมก่อนการฝึก 
   (ค) ระยะทางในการฝึกตั้งแต่  ๓,๐๐๐ เมตรขึ้นไปจนถึง  ๑๐,๐๐๐  เมตร และฝึกให้
คุ้นเคยกับการเคลื่อนที่และปฏิบัติงานในสภาพที่ยากล าบากทุรกันดารทุกสภาพภูมิประเทศและลมฟ้า
อากาศ 
  (๒) การฝึกร่วมกับเจ้าหน้าที่แกะรอย เป็นการฝึกเพ่ือท างานประสานประโยชน์ร่วมกัน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่แกะรอยมีภารกิจและขีดความสามารถในแนวทางเดียวกันกับชุดสุนัขสะกดรอย คือ 
   (ก) เจ้าหน้าที่แกะรอยมีหน้าที่ในการตรวจ ติดตาม พิสูจน์ทราบและตีความร่องรอย    
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นเป็นอะไร จ านวน ทิศทางเคลื่อนที่ น้ าหนัก ระยะเวลาที่รอยนั้น
เกิดข้ึนตลอดจนการกระท าของรอยนั้น เพศ และ ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข่าวการเคลื่อนไหวของข้าศึก 
   (ข) ปกติเจ้าหน้าที่แกะรอยจะท างานเป็นชุดตั้งแต่ ๒ - ๔ คน และหกจัดเป็นชุดสะกด
รอยรบร่วมกับชุดสุนัขสะกดรอยจะท าให้การปฏิบัติงานได้ผลดียิ่งขึ้น และถ้าท างานร่วมเป็นหมู่สุนัข
ลาดตระเวนรบประสิทธิภาพการสะกดรอยจะได้ผลสูงสุด 
   (ค) การจัดเจ้าหน้าที่แกะรอย 
    ตามอัตราการจัดของกองพันสุนัขทหาร มีอัตราเจ้าหน้าที่แกะรอยอยู่ในชุดสุนัข
สะกดรอยรบ หมวดสุนัขสะกดรอย กองร้อยยุทธวิธี กองพันสุนัขทหาร (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย) ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่คือ หน.ชุดสะกดรอย ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔ ตามรูปการจัดชุดสะกดรอยรบจะเป็นดังนี้ 
 

ชุดสุนัขสะกดรอยรบ 
    ๑ - หน.ชุด    ส.อ. 
    ๔ - เจ้าหน้าที่แกะรอย  พล.อส. 
    ๑ - ผบส.สกร.   พล.อส. 
    ๑ - สุนัขสะกดรอย (สกร.)  ปกติเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ฯ 
    การจัดหมู่สุนัขลาดตระเวน (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย) 
   (ง) ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่แกะรอย 
    ๑) สามารถให้ข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับข้าศึกจากร่องรอยที่พบ 
    ๒) ถ้าเป็นคนในท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์ในด้านการข่าวในท้องถิ่น 
    ๓) สามรถช่วยชุดสุนัขสะกดรอยเพ่ือค้นหาร่องรอยได้เมื่อสุนัขสะกดรอยน าทางหลงทาง 
    ๔) ช่วยเหลือในการสังเกตร่องรอยและตรวจการณ์ตลอดจนคุ้มกันชุดสุนัขสะกดรอย 
   (จ) ขีดจ ากัดของเจ้าหน้าที่แกะรอย 
    ๑) ตามรอยกลางคืนไม่ได้ถ้าไม่มีแสงสว่าง 
    ๒) ท างานสะกดรอยช้ากว่าสุนัขสะกดรอย 



๒๐๑ 

   (ฉ) ภารกิจของชุดสุนัขสะกดรอยรบ เมื่อสนธิชุดสุนัขสะกดรอยและเจ้าหน้าที่แกะรอย
เข้าเป็นชุดสุนัขสะกดรอยรบแล้วชุดนี้ควรมีภารกิจ คือ 
    ๑) ติดตามร่องรอยข้าศึกจากจุดปะทะไปจนพบข้าศึก เพ่ือจับ สังหาร หรือปะทะ
ใหม่ ๆ หรือตรวจสอบร่องรอยแล้วน าทางหลีกเลี่ยงข้าศึก 
    ๒) ตรวจสอบพื้นท่ีที่คาดว่าข้าศึกจะใช้แล้วน าทางติดตามไป 
    ๓) เป็นแหล่งข่าวผู้บังคับบัญชา 
    ๔) ฝึกผู้บังคับหน่วยขนาดเล็กในการตรวจการณ์และสะกดรอยรบ 
  (๓) ล าดับการฝึก 
   (ก) ทบทวนการฝึกสะกดรอยของชุดสุนัขสะกดรอยและเจ้าหน้าที่แกะรอยส่วนละครั้ง
ในสถนการณ์สมมุติ ในสภาพภูมิประเทศและลมฟ้อากาศท่ีมีความยากปานกลางเช่นเดียวกันทั้งสองส่วน
น าผลมาถกแถลงร่วมกัน 
   (ข) เริ่มการฝึกปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์สมมุติ สภาพภูมิประเทศและลมฟ้า
อากาศที่ง่ายโดยมีแนวทางการฝึก คือ 
    ๑) ก าหนดสถานการณ์ให้มีการปะทะกันขึ้นแล้วฝ่ายข้าศึกหลบหนีไปโดยทิ้ง
ร่องรอยต่าง ๆ ไว้หรือจัดท าร่องรอยต่าง ๆ ไว้โดยฝ่ายข้าศึกสมมุติ  
    ๒) เจ้าหน้าที่แกะรอยเพ่ิมการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบร่องรอยนั้นแล้วเริ่มการ
ใช้ชุดสุนัขสะกดรอย 
    ๓) ชุดสุนัขสะกดรอยและเจ้าหน้าที่แกะรอยร่วมมือประสานการปฏิบัติในการ
สะกดรอยแต่ละครั้งโดยอาศัยขีดความสามารถของแต่ละฝ่าย ลดขีดจ ากัดซึ่งกันและกันจนบรรลุภารกิจ 
   (ค) เมื่อทั้ งสองส่วนมีความช านาญมากขึ้น สถนการณ์ต่าง ๆ สภาพภูมิประเทศ
ตลอดจนลมฟ้าอากาศระยะเวลาและระยะทางก็จะเพิ่มความยากข้ึนไปตามล าดับ 
  (๔) การฝึกร่วมเป็นหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย) 
   (ก) การจัดหมู่ชุดสุนัขลาดตระเวนรบ (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย) ตามอัตราการจัด
กองร้อยสุนัขยุทธวิธี กองพันสุนัขทหาร จะเป็นดังนี้ 
    -  ๑  ผบ.หมู่ 
    -  ๑  รอง ผบ.หมู่ 
    -  ๒ ผบส.สรบ. -   สรบ.  ๒ 
    - ๒ ผบส.สลว. -   สลว.  ๒ 
    - ๑ หน.ชุดสะกดรอย 
    - ๑ ผบส.สกร. -   สกร.  ๑ 
    - ๔ เจ้าหน้าที่แกะรอย 
    รวม  ๑๒  คน สุนัข  ๕  ตัว ( ๑  หมู่สุนัขลาดตระเวนรบ 
   (ข) ภารกิจของหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ สนับสนุนหน่วยยุทธวิธีในการลาดตระเวนหา
ข่าวและลาดตระเวนรบ เตือนภัย (เงียบ) และช่วยในการไล่ติดตามข้าศึกให้แก่หน่วยยุทธวิธีด้วยการใช้
ชุดสุนัขและชุดสะกดรอยรบ ตามความเหมาะสม 
   (ค) ขีดความสามารถของชุดสุนัขลาดตระเวน 
    ๑) เตือนภัย (เงียบ) เมื่อพบข้าศึกที่ซ่อนตัวหรือเคลื่อนที่ในระยะเตือนภัย  ๓๐ - 
๓๐๐ เมตร แล้วแต่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 
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    ๒) เตือนภัย (เงียบ) เมื่อพบสิ่งกีดขวางต่าง ๆ จ าพวกหลุมขวาก กับดัก ลวดสะดุด 
ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ซุกซ่อน ปากทางเดิน ปากทางอุโมงค์ ระยะเตือนภัย  ๕ - ๑๐  เมตร 
    ๓) ใช้สนับสนุนหน่วยลาดตระเวน ที่ฟังการณ์และที่ซุ่มยิงเพ่ือค้นหาข้าศึก ที่ซ่อน
ตัวของข้าศึกและเตือนภัยให้ทราบการเข้ามาของข้าศึกตั้งแต่ระยะห่าง 
   (ง) ขีดจ ากัดขีดจ ากัดของสุนัขลาดตระเวนคงมีขีดจ ากัดเช่นเดียวกับสุนัขสะกดรอยเว้น
แต่การท างานช้ากว่าหากต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อที่อาจใช้ชุดสุนัขลาดตระเวนไม่ได้ 
   (จ) ขีดความสามารถของชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 
    ๑) เตือนภัย (เงียบ) เมื่อพบวัตถุระเบิด ลวดสะดุด หลุมขวาก กับดัก กับระเบิด 
ระยะเตือนภัย  ๒ - ๗  ก้าว ความเก่ากลิ่น  ๗๒  ชั่วโมง 
    ๒) อาจใช้ตรวจพื้นที่ท่ีมีการฝังซ่อนสิ่งอุปกรณ์ อาวุธ และวัตถุระเบิดต่าง ๆ  
    ๓) สามารถใช้ในการตรวจเส้นทาง และพ้ืนที่อันตรายที่คาดว่าจะมีการใช้กับ
ระเบิดหรือซ่อนฝังสิ่งอุปกรณ์ อาวุธ และวัตถุระเบิด 
   (ฉ) ขีดจ ากัดของชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด คงมีขีดจ ากัดเช่นเดียวกับชุดสุนัขสะกดรอย 
เว้นแต่การท างานช้า หากต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่อาจใช้ไม่ได้  
   (ช) ล าดับการฝึก 
    ๑) ทบทวนการฝึกชุดสุนัขสะกดรอย ในขณะเดียวกับที่ชุดสุนัขลาดตระเวนและ
ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดมีการฝึกทบทวนโดยใช้สถานการณ์สมมุติ สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
เช่นเดียวกัน 
    ๒) เริ่มการฝึกปฏิบัติงานร่วมเป็นหมู่สุนัขลาดตระเวนรบในสถานการณ์สมมุติ 
สภาพภูมิประเทศที่ง่ายก่อนโดยมีแนวทางการฝึก 
     ก) ก าหนดสถานการณ์ให้มีการสนับสนุนหน่วยยุทธวิธีในการลาดตระเวน
เคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกใช้ชุดสุนัขต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ให้มีการวางก าลัง การซุ่มโจมตี สิ่ง
กีดขวางต่าง ๆ และการปะทะเกิดขึ้นตลอดจนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเช่นการต่อต้านการซุมโจมตี 
และการไล่ติดตามโดยการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย 
     ข) การจะเริ่มใช้ชุดสุนัขชนิดใดหรือเจ้าหน้าที่ส่วนใดก่อนหลังให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ท่ีสมมุติขึ้น หมุนเวียนให้ทุกคนทุกส่วนมีโอกาสปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกัน 
     ค) ทุกส่วนได้รับการฝึกให้เข้าใจขีดความสามารถและขีดจ ากัดซึ่งกันและกัน
จนสามารถประสานและปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมจนส าเร็จภารกิจ 
    ๓) เมื่อทุกส่วนในหมู่สุนัขลาดตระเวนรบมีความช านาญมากข้ึนสถานการณ์ต่าง ๆ 
และสภาพภูมิประเทศตลอดจนลมฟ้าอากาศ ระยะเวลาระยะทางการฝึกก็จะเพ่ิมข้ึนไปตามล าดับ 
    ๔) การจะใช้หมู่สุนัขลาดตระเวนรบปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ด้วยการ
ที่ได้มีโอกาสฝึก/ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยยุทธวิธีที่ใช้สุนัขทหารจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความ
เข้าใจกันเป็นอย่างด ี
๗. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ก. การฝึกสะกดรอยข้ันต้น, ขั้นกลาง, ขั้นสูง 
  (๑) ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส .ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม ครูคอยก ากับดูแล
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติ ผบส .และ
แนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 



๒๐๓ 

  (๒) การฝึก ฝึกตามล าดับจากง่ายไปหายาก จากใกล้ไปหาไกล เพ่ิมสิ่งของและกลิ่นสับสนที  
ละอย่างอย่าฝึกข้ามขั้นผ่านสิ่งที่สุนัขยังท าไม่ได้ไปถึงแม้ว่าจะต้องช่วยเหลือบ้างก็ตาม เช่น ช่วยน าทาง
เมื่อสุนัขหลงรอยช่วยน าสุนัขเข้าหาสิ่งของ 
  (๓) ใช้หลักการฝึกให้เป็นประโยชน์ พยายามสั่งการแก่สุนัขด้วยท่าสัญญาณให้มากท่ีสุด 
  (๔) แก้ไขสุนัขที่ท าผิดตามความจ าเป็นและทันท่วงที 
  (๕) สิ่งอุปกรณ์จ าพวกแก้วและโลหะไม่ควรน ามาใช้ในการฝึกเพราะไม่ดูดซับกลิ่น 
  (๖) การปฏิบัติการฝึกสะกดรอย เว้นการสะกดรอยขั้นต้นให้ ผบส .บังคับสุนัขโดยใช้สายจูง
ยาว  ๓๐  ฟุต ตลอดจนการฝึกและจงระวัง ผบส .จะต้องตามสุนัขให้ทัน อย่าให้การจับถือสายจูงเป็น
การกระตุกและหน่วงเหนี่ยวการปฏิบัติงานของสุนัข 
  (๗) ผู้ท ารอยในการฝึกขั้นแรกไม่ต้องวางตัวที่ปลายทาง แต่เมื่อมีความจ าเป็นที่จะกระตุ้นให้
สุนัขท างานเร็วขึ้นก็ให้ผู้ท ารอยวางตัวที่ปลายทาง และเมื่อสุนัขมีความช านาญมากขึ้นการวางตัวที่
ปลายทางนั้นให้ผู้วางรอยซ่อนตัวก าบังตาอย่าให้มองเห็น การวางตัวของผู้ท ารอยที่ปลายทางในการฝึก
ระยะต้นนั้นอาจท าให้สุนัขท างานเร็วเกินไป 
 ข. การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศ 
  (๑) ผบส.ออกค าสั่งและท่าสัญญาณประกอบและใช้สายจูงเพ่ือบังคับสุนัขให้มากที่สุด เมื่อ
สุนัขเตือนภัยให้ใช้สัญญาณในระบบเข็มนาฬิกา 
  (๒) ก่อนการฝึก/ท างาน ควรมีการฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งทบทวน  ๕ - ๑๐  นาที และปล่อยให้
สุนัขได้ขับถ่ายก่อนเริ่มการฝึก/ท างานเพ่ือลดการเสียวินัยขณะปฏิบัติงาน 
  (๓) อาจมีการใช้เสียงปืน/วัตถุระเบิดประกอบระหว่างการฝึกเพ่ือให้สุนัขคุ้นเคยกับเสียงการ
รบ ถ้ามีการใช้ให้ระมัดระวังอันตรายจากการใช้กระสุน/วัตถุระเบิด ผบส.ดึงสุนัขหมอบ ตบปลอบให้
ก าลังใจและชมสุนัข 
  (๔) อุดมคติในการสะกดรอยนั้นต้องการให้สุนัขในสายจูงยาวน าทางเข้าหาข้าศึกในเวลาที่ 
รวดเร็วที่สุด นับแต่เริ่มให้ตัวอย่างกลิ่นและสั่งการค้นหา และให้สุนัขสะกดรอยได้อย่างขาวสะอาด 
  (๕) ถ้าสุนัขมีอาการเหนื่อย ขาดความสนใจ ผบส.พักการฝึก การท างาน โดยน าเลี่ยงไปยัง
เส้นทางท่ีปลอดภัยแล้วถอดขลุมปฏิบัติการออกพัก 
  (๖) การฝึกในเวลากลางคืนมีสิ่งที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมคือ 
   (ก) ระมัดระวังการปฏิบัติการและการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
   (ข) ใช้เครื่องช่วยในการเดินทางในเวลากลางคืนให้ เป็นประโยชน์ (แถบสะท้อนแสง, 
เข็มทิศ, แถบทหารช่าง ฯลฯ) 
   (ค) การใช้พลุส่องสว่างเวลากลางคืนเป็นภัยแก่สายตาสุนัขเช่นเดียวกับคน ผบส.พึงช่วย
สุนัขโดยการให้สุนัขหมอบแล้วช่วยปิดสายตาสุนัขไว้เมื่อพลุเริ่มส่องสว่าง ปฏิบัติการต่อไปเมื่อพลุดับแสง
ลงแล้ว ผบส.เองคงปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการรบเป็นบุคคล 
   (ง) ผบส.ต้องรวมจุดมุ่งเป็นพิเศษในการเฝ้าสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัข 
   (จ) ใช้หลักการรบเป็นบุคคลในเวลากลางคืนให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
   (ฉ) สุนัขที่กลัวความมืดให้ฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับความมืด โดยเริ่มแต่เวลาใกล้สิ้นแสง
ต่อเนื่องไปจนถึงเวลามืดค่ า 
 ค. การฝึกชุดสุนัขสะกดรอยรบ 
  (๑) น าวิธีการ หลักการ เทคนิคทั้งปวงที่ฝึกมาแล้วแต่ต้นมาใช้ในการฝึกเรื่องนี้ 



๒๐๔ 

  (๒) ผลส าเร็จของการฝึกและปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างดีซึ่งกันและกันในการ
ปฏิบัติงานทางยุทธวิธีของหน่วยสุนัขทหารและหน่วยใช้งานสุนัขทหาร ฉะนั้นการฝึกร่วมกันก่อนออก
ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นสูงสุด 
  (๓) เทคนิคอีกประการหนึ่งของการใช้สุนัขสะกดรอยในการสะกดรอยระยะไกลคือการแบ่ง
อาหารให้สุนัขกินเท่าที่โอกาสอ านวย อาจเป็นครั้งละ  ๑/๓  - ๑/๕ แทนการให้มื้อเดียวเต็มอัตราการให้
อาหารเลยเพราะจะเป็นการบรรเทาความอ่อนเพลียให้กับสุนัขสะกดรอยได้เป็นอย่างดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 

ยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย 
ความมุ่งหมายของการฝึก 
 เพ่ือให้ ผบส.ได้เรียนรู้ถึงการจัดหน่วย ขีดความสามารถและขีดจ ากัด หลักนิยมในการใช้สุนัข  
สะกดรอยในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยยุทธวิธีต่าง ๆ เช่น ชุดแกะรอย ชุดลาดตระเวน ชุดล่าสังหาร 
ฯลฯ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยใช้งานด้วยการใช้        
สุนัขสะกดรอย 
๑. การจัดหน่วย   กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อย.สยว.พัน.สท.) ตามผนวก ก. 
๒. ภารกิจ ชุดสุนัขสะกดรอย (ชุด สกร.) สนับสนุนหน่วยรบทางยุทธวิธีโดยการแจ้งทิศทางการ
เคลื่อนที่ของข้าศึกหรือน าทางเข้าหาข้าศึกแล้วแจ้งเตือนภัย (เงียบ) แก่หน่วยนั้น อาจได้รับมอบภารกิจ  
ให้ท างาน 
 ก. ตามรอยเพื่อค้นหา จับ หรือล่าสังหารข้าศึก อาจใช้ตามรอยฝ่ายเดียวกันได้ 
 ข. เป็นเครื่องมอืหาข่าวของฝ่ายอ านวยการ 
 ค. ร่วมกับชุดสุนัขลาดตระเวน(ชุด สลว.) ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชุด สรบ.) เป็นชุดสนับสนุน
หน่วยทางยุทธวิธี 
๓. หลักนิยมพื้นฐานการใช้สุนัขสะกดรอย 
 ก. ชุดสุนัขสะกดรอย  (ชุด สกร.)  ๑  ชุด  ประกอบด้วย   ผู้บังคับสุนัข (ผบส .)  ๑  นาย                
สุนัขสะกดรอย (สกร.)  ๑  ตัว 
 ข. ชุดสุนัขสะกดรอยรบ (ชุด สกร.รบ.)  ๑  ชุด ประกอบด้วย หัวหน้าชุด (หน.ชุด)  ๑  นาย ,          
ผู้บังคับสุนัข (ผบส.)  ๑  นาย, สุนัขสะกดรอย (สกร.)  ๑  ตัว , เจ้าหน้าที่แกะรอย  ๔  นาย 
 ค. แนวความคิดในการใช้ชุด สกร. 
  (๑) อาจจัด  ๑  ชุด  สกร.สมทบ  ๑  กองร้อยปืนเล็ก 
  (๒) อาจจัด  ๑  ชุด  สกร.รบ  สมทบ  ๑  กองพัน   หรือ  ๑  กรม 
  (๓) อาจจัด  ๒  ชุด  สกร.รบ  สมทบ  ๑  กองพลหรือกองก าลัง 
  (๔) อาจจัด ชุด  สกร.  ๕  ชุด  สมทบกับ หมวดสุนัขลาดตระเวน (มว.สลว.) เป็นหมวดสุนัข
ลาดตระเวนรบ (มว.สลว.รบ) สนับสนุนโดยตรงหรือข้ึนสมทบหน่วยระดับกรมผสมข้ึนไป 
  (๕) อาจจัด  ๑  กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อย.สยว.) สนับสนุน ๑  กองทัพภาคหรือกองทัพน้อย 
ตามความเหมาะสม 
 ง. การวางแผนและเตรียมการใช้ ชุด สกร. 
  (๑) ผบ.หน่วยสุนัขทหารหรือ ผบส.อาวุโสให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่อ ผบ.หน่วยยุทธวิธี
ที่ตนขึ้นสมทบในการใช้ ชุด สกร.ในฐานะกิจการพิเศษ ถ้าหน่วยรับการสมทบไม่เคยใช้ ชุด สกร.มาก่อน
เลยต้องชี้แจงท าความเข้าใจให้หน่วยนั้นทราบขีดความสามารถและขีดจ ากัดของ ชุด สกร . ก่อนและ
สาธิตการปฏิบัติงานของ ชุด สกร.ให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมได้เห็นจะได้ผลดีมาก 
  (๒) ผบ.หน่วยสุนัขทหารและ หน .ชุดสุนัขสะกดรอย ต้องได้รับการบรรยายย่อเกี่ยวกับ
ภารกิจตามแผนก่อนเสมอเพ่ือให้มีเวลาคัดเลือกชุดสุนัขสะกดรอยที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่ภารกิจ 
และให้ ผบส.มีเวลาเตรียมตัวและเตรียมสุนัขของตนเอง เช่นการตรวจสภาพร่างกายและการฝึกทบทวน 
  (๓) การจัดชุดสุนัขสะกดรอยเข้าสมทบหน่วยปฏิบัติการใด ๆ เช่น หมู่ลาดตระเวน ถ้า
สามารถท าได้ควรสมทบชุดสุนัขสะกดรอยเดิมเข้ากับหน่วยเดิมเสมอ เพ่ือให้ชุดสุนัขสะกดรอยกับหน่วย
นั้นมีความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกัน 



๒๐๖ 

  (๔) การใช้สุนัขท างานร่วมกับคนอาจท าให้บางคนมีปฏิกิริยา เช่น เป็นห่วงว่าจะต้องมีภาระ
ในการระวังป้องกันและส่งก าลังเพ่ิมขึ้น ไม่สบายใจหรือหวาดเกรงสุนัข กรณีเช่นนี้ ผบส .จะต้องชี้แจงให้
ทุกคนเข้าใจความมุ่งหมาย, ขีดความสามารถ, ขีดจ ากัดและวิธีปฏิบัติงานของสุนัข อาจให้ทุกคนได้ลูบ 
จับต้องสุนัขบ้างเพ่ือขจัดความหวาดกลัว 
  (๕) ชุดสุนัขสะกดรอยที่จะท างานร่วมกับหน่วยใด เช่น หมู่ลาดตระเวน จะต้องเข้าสมทบ
ทันเวลาฟังค าสั่งร่วมการวางแผนและเตรียมการตลอดจนฝึกซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันจนทุกคนคุ้นเคย
กับกรปฏิบัติงานของชุดสุนัขสะกดรอยและสุนัขได้คุ้นเคยกับกลิ่น เสียง และการ เคลื่อนไหวของหน่วย
นั้น 
 จ. การใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในการตามรอย 
  (๑) ในการน าทางเข้าหาข้าศึก ชุดสุนัขสะกดรอยตามกลิ่นน าทางเข้าหาข้าศึกโดยน าหน้า
หน่วยทางยุทธวิธี (ชุด สกร. -  หมู่ลาดตระเวน – ชุดล่าสังหาร – ชุดโจมตี ฯลฯ) โอกาสเหมาะที่สุดใน
การใช้ชุดสุนัขสะกดรอยน าทางเข้าหาข้าศึกหลังการปะทะใหม่ ๆ และข้าศึกถอนตัวไป เมื่อยังไม่ถึง
โอกาสใช้ชุดสุนัขสะกดรอยแล้ว ควรให้ชุดสุนัขสะกดรอยอยู่ข้างหลังเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานของ
สุนัขและเพ่ือความปลอดภัยของ ชุด สกร. 
  (๒) ในการแจ้งทิศทางข้าศึก ชุดสุนัขสะกดรอยตามรอยกลิ่นไปจนรู้หรือพบแนวหรือที่ตั้งของ
ข้าศึก ถ้าหากไม่ต้องการปะทะโดยจ าเป็นต้องแทรกซึมเข้าหลังแนวข้าศึกก็อาจใช้ชุดสุนัขสะกดรอยให้
เป็นประโยชน์ในการน าหน่วยเล็ดลอดผ่านแนวข้าศึกไปได้ (ดูรูป) 
 

 
ชุดสุนัขสะกดรอยน าหน่วยเล็ดลอดผ่านแนวข้าศึก 

  (๓) เมื่อสุนัขสะกดรอยแจ้งเตือนภัย ผบส.ให้สัญญาณให้หน่วยยุทธวิธีหยุด ผบ.หน่วยรับข่าว
หรือขึ้นมารับข่าวจาก ผบส.ชุด สกร. คงหยุดอยู่กับที่จนกว่าหน่วยยุทธวิธีจะผ่านไป เพ่ือป้องกันมิให้กีด
ขวางการเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานของหน่วยนั้น ถ้ามีการปะทะยิงต่อสู้กันให้ชุดสุนัขสะกดรอยคงอยู่
กับท่ีหรือหลบเข้าหาส่วนกลางของหน่วยหาที่ก าบังหรืออยู่ในที่ซึ่งไม่กีดขวางการยิงต่อสู้ของหน่วยรบ 
  (๔) ผบส.จะต้องเข้าร่วมในการรายงานย่อของหน่วยยุทธวิธีด้วยเสมอหลังการปฏิบัติงาน
เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือรับทราบข้อบกพร่องและข้อดีในการปฏิบัติการรวมทั้งอาจให้ค าแนะน าแก่หน่วยนั้น
หรือค าแนะน าจากหน่วยนั้นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
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  (๕) ชุดสุนัขสะกดรอยจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อปฏิบัติงานร่วมกับชุดสุนัขสะกดรอยรบหรือ
เจ้าหน้าที่แกะรอยซึ่งต่างฝ่ายจะพิสูจน์ทราบและยืนยันความถูกต้องแน่นอนในการตามรอยซึ่งกันและกัน 
ถ้าสามารถท าได้ควรจัดท าเป็นชุดในหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ ซึ่งจะท าให้สุนัขแต่ละหน้าที่ได้เสริมขีด
ความสามารถซึ่งกันและกัน เป็นผลให้การปฏิบัติการของหน่วยยุทธวิธีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  (๖) ใช้ชุดสุนัขสะกดรอย ในการค้นหาบุคคลฝ่ายเดียวกัน หรือใช้ในการตามรอยกลับทางกัน
ได้ (จากข้าศึก – ตามรอยเดิม – ไปหาที่ตั้งข้าศึก) 
 ฉ. การรักษาประสิทธิภาพทางยุทธวิธีของชุดสุนัขสะกดรอย 
  (๑) ให้มีการฝึกทบทวนประจ าวันและฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ๆ อยู่เสมอ 
  (๒) ไม่ควรใช้ชุดสุนัขสะกดรอยสองภารกิจในวัน/คืนเดียวกัน หากจ าเป็นก็จัด  ๒  ชุด 
แยกกัน 
  (๓) ชุดสุนัขสะกดรอยมีคุณค่าในการตามรอยเพ่ือน าทางเข้าหาข้าศึก หลีกเลี่ยงข้าศึก ค้นหา
บุคคลฝ่ายเดียวกัน หรือตามรอยสวนทาง 
  (๔) ไม่ควรจ ากัดการท างานของชุดสุนัขสะกดรอย เฉพาะการปฏิบัติบนพ้ืนดินเท่านั้น การ
ตามรอยตามแนวล าน้ าอาจน าชุดสุนัขสะกดรอยลงเรือเล็กหรือตามรอยข้ามล าน้ าไปได้ 
  (๕) แม้ว่าชุดสุนัขสะกดรอยอาจท างานในเวลากลางคืนได้แต่ก็ควรใช้เฉพาะเวลากลางวันเมื่อ
สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศจ ากัดทัศนวิสัยมนุษย์และในที่ซึ่งยากแก่การตามรอย เช่น ป่า             
ป่าหญ้าสูง, ทุ่งนาลุ่ม, พ้ืนที่ที่มีก าบังใต้ดิน 
  (๖) การใช้ชุดสุนัขสะกดรอยตามรอยเข้าหมู่บ้าน เมื่อถึงหมู่บ้านแล้วให้รวบรวมชาวบ้านไว้ใน
ที่แห่งหนึ่งเพ่ือลดความสนใจของสุนัขสะกดรอยในการท าหน้าที่ค้นหา 
  (๗) โอกาสเหมาะสมที่สุดในการใช้ชุดสุนัขสะกดรอยคือโอกาสที่มีรอยกลิ่นใหม่ ๆ เช่น หลัง
การปะทะกันใหม่ ๆ ร่องรอยต่าง ๆ ยังคงอยู่ชัด ยิ่งสุนัขสะกดรอยมีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกเร็ว
ทันทีเท่าใดการตามรอยก็ยิ่งมีผลส าเร็จสูงเท่านั้น พ้ืนที่โล่งแจ้งมีผู้คนอยู่น้อยกระจัดกระจายกันห่าง ๆ 
เหมาะอย่างยิ่งในการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย 
  (๘) แม้ว่าสุนัขสะกดรอยจะมีประสิทธิภาพในการท างานสูง โดยสามารถตามรอยได้นานถึง  
๒  วัน ก็ควรมีสุนัขสะกดรอยส ารองไว้คอยผลัดเปลี่ยน 
  (๙) พึงระลึกไว้ว่าหน้าที่หลักของชุดสุนัขสะกดรอยคือการน าทางค้นหาข้าศึกมิใช่ก าลังรบ จึง
ไม่ควรใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในการปะทะนอกจากเพ่ือเป็นการป้องกันตนเองเท่านั้น 
 ช. การสนับสนุนชุดสุนัขสะกดรอย 
  (๑) อาหารและการบ ารุงเลี้ยง 
   (ก) น้ าจืดเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง สุนัขอาจอดอาหารได้นานหลายวันโดยดื่มแต่น้ า โดยเฉพาะ
เมื่ออากาศร้อนจัดและมีความชื้นสูงสุนัขต้องการน้ ามาก น้ าในท้องถิ่นอาจน ามาใช้ได้เมื่อต้มเดือดหรือใช้
น้ ายาท าน้ าสะอาดก่อน 
   (ข) ไม่ควรให้อาหารสุนัขก่อนหน้าที่จะออกปฏิบัติงาน เพราะเมื่อสุนัขอ่ิมจะท าให้เกียจ
คร้านอืดอาดแต่จะต้องเตรียมอาหารไว้ให้เพียงพอเวลาในการปฏิบัติงาน 
   (ค) หน่วยรับการสมทบชุดสุนัขสะกดรอยจัดคนช่วยเหลือ ผบส .ในการน าอาหารและ
น าไปให้สุนัขด้วย 
  (๒) การสัตวรักษ์ ต้องเตรียมการสนับสนุนด้านการสัตวรักษ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติการเพ่ือ
ทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในทางยุทธวิธี การเจ็บป่วยเล็กน้อยถ้ามีเจ้าหน้าที่ในการดูแลก็จะท าให้สุนัขกลับ
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เข้าปฏิบัติงานได้ ดีกว่าที่ต้องเสียเวลาส่งกลับมาข้างหลังหรือรอจนกว่าอาการหนักมากอย่างน้อยควรมี
เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์  ๑  นาย  ประจ าหน่วยสุนัขทหารระดับ มว.สลว.รบ 
 ซ. การปฏิบัติเมื่อชุดสุนัขสะกดรอยได้รับบาดเจ็บ 
  (๑) เมื่อ ผบส.ได้รับบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามแผนการรักษาพยาบาลและแผนการส่งกลับของ
หน่วยยุทธวิธีนั้น  ๆ และ 
   (ก) ถ้าต้องทิ้ง ผบส.ไว้รอการส่งกลับให้ทิ้งสุนัขไว้ด้วย 
   (ข) ถ้าหน่วยจะต้องน า ผบส.ไปด้วยหรือน ากลับก็ปล่อยให้สุนัขเป็นอิสระสุนัขจะตาม 
ผบส.ไปเองหรือจัดคนท าหน้าที่จูงสุนัขไป 
   (ค) ถ้าสุนัขดุและป้องกันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ ผบส.ต้องพยายามล่อหลอกเอาสุนัขออก
จาก ผบส.เพ่ือให้ ผบส.ได้รับการรักษาพยาบาลและ/หรือส่งกลับถ้าสถานการณ์ทางยุทธวิธีอ านวยให้ ถ้า
ไม่ได้หรือสถานการณ์ไม่อ านวยให้ท าลายสุนัขทิ้งเพ่ือเป็นการป้องกันชีวิตของ ผบส.ไว้ 
  (๒) ถ้า ผบส.ตายและไม่สามารถน าสุนัขกลับได้ก็ให้ท าลายสุนัขทิ้งอย่าปล่อยไว้เพราะข้าศึก
อาจน าเอาสุนัขไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อต่อสู้กับฝ่ายเราได้อีก 
  (๓) สุนัขบาดเจ็บ ให้ด าเนินการรักษาพยาบาลและส่งกลับเช่นเดียวกับ ผบส .และ ผบส.
ติดตามสุนัขไปถ้าสุนัขตาย ผบส.อาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืนต่อไปหรือส่งกลับต้นสังกัดเดิม 
 ด. การระวังป้องกันชุดสุนัขสะกดรอย ผบส.ต้องควบคุมและสังเกตการแสดงอาการเตือนภัยของ
สุนัขอย่างตั้งใจ ไม่สามารถใช้อาวุธได้สะดวก หน่วยใช้ชุดสุนัขสะกดรอยต้องจัดคนท าหน้าที่ระวังป้องกัน
ให้กับชุดสุนัขสะกดรอยอย่างเพียงพอตลอดเวลาปฏิบัติการ 
๔ เทคนิคการตามรอยส าหรับ ผบส. 
 ก. เครื่องช่วยในการตามรอย ผบส.สะกดรอยด้วยสายตาโดยสังเกตสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตาม
รอยให้ถูกต้องแน่นอนขึ้นโดยการสังเกตจดจ าสิ่งต่าง ๆ เช่น 
  (๑) รอยเท้า ความแตกต่างระหว่างรอยเท้า/รองเท้าของฝ่ายเราและข้าศึก 
  (๒) รอยพืชพันธุ์ หญ้า ใบไม้หรือก่ิงไม้มักลู่ไปตามทิศทางเคลื่อนที่ 
  (๓) สิ่งผิดธรรมชาติ เถาวัลย์ หญ้าแห้ง ก้าน/กิ่งไม้ ซึ่งถูกรบกวนหรือท าให้ผิดธรรมชาติ 
  (๔) ยางหรือน้ าเลี้ยงต้นไม้ รากไม้หรือเปลือกไม้จะมียางหรือน้ าเลี้ยงออกมาตามรอยแผลอัน
เนื่องมาจากการถูกเหยียบย่ า ชน หรือตัดฟันเป็นแผล 
  (๕) ใบไม้แห้งบนพ้ืนดินจะมีรอยเมื่อถูกเหยียบหรือถูกรบกวน 
  (๖) การเปลี่ยนสีของวัชพืช สีใบไม้ด้านใต้ใบจะมีสีจางกว่า หากใบไม้ถูกรบกวนหรือท าให้ผิด
ธรรมชาติเอาทางใต้ใบขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนมาก 
  (๗) รอยเปื้อนบนดิน ท่อนไม้และใบไม้ รอยด่างเปรอะเปื้อนมักปรากฏจากรอยเท้าที่เหยียบ
ย่ าบนหิน ท่อนไม้และใบหญ้า ใบไม้ 
  (๘) การรวมตัวของน้ า น้ ามักรวมตัวอยู่ที่รอยเท้าซึ่งถ้าเรารู้ขนาด รู้รูปร่างของข้าศึกแล้วเรา
อาจรู้น้ าหนักที่ข้าศึกแบกไปด้วยได้ รอยฝุ่นผงและโคลนรอบ ๆ รอยเท้า อาจแสดงว่าข้าศึกวิ่งผ่านหรือ
แบกน้ าหนักมากก็ได้ 
  (๙) การรบกวนของตัวแมลง แมลงบางชนิด เช่น มด เคลื่อนที่เป็นเส้นทางและจะมีรอยทาง
ไปบนพืชพันธุ์หรือบนพ้ืนดินถ้ามีสิ่งมารบกวน เช่น มีเท้าเหยียบมดจะมาล้อมวงบริเวณรอยเท้าหรืออาจ
แตกออกจากเส้นทางไป 
  (๑๐)  สิ่งลอยน้ า ลอยตามน้ ามาอาจเป็นสิ่งชี้บอกว่ามีข้าศึกอยู่เหนือน้ า 
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  (๑๑)  สิ่งของเครื่องใช้ที่ข้าศึกท้ิงหรือท าหล่นไว้เป็นเครื่องน าทางเข้าหาข้าศึก 
 ข. สภาพการณ์ของการตามรอยในป่า 
  (๑) ปัจจัยเกื้อกูลการตามรอย 
   (ก) อุณหภูมิในอากาศและพ้ืนดินเท่ากันโดยปริมาณ 
   (ข) อากาศอบอุ่น ความชื้นสูงและการระเหยตัวช้า 
   (ค) พ้ืนดินหรือวัชพืชมีลักษณะเปียกชื้น ดูดซับกลิ่นไว้ได้มากและนาน 
   (ง) พ้ืนดินมีร่มเงา 
   (จ) ลมพัดแรง 
   (ฉ) กลิ่น 
    ๑) กลิ่นใหม่สดเท่าไรยิ่งดี เวลาผ่านไปยิ่งนานยิ่งท าให้กลิ่นจาง 
    ๒) สุขอนามัยเลว กลิ่นตัวแรง 
    ๓) อาหารบางชนิดมีกลิ่นแรง 
    ๔) รอยเท้าวิ่งหรือเดินเร็ว บรรทุกน้ าหนักมาก ท าให้ประทับรอยเท้าลึก มีกลิ่น
แรง เห็นง่ายด้วยสายตา 
    ๕) เลือดของข้าศึกที่ได้รับบาดเจ็บมีคาวเลือดท าให้มีกลิ่นแรง ควรฝึกสุนัขสะกด
รอยในการตามกลิ่นคาวเลือดเสียในยามปกติ 
    ๖) จ านวนข้าศึกซ่ึงมากยิ่งท าให้มีกลิ่นแรง 
   (ช) จุดเริ่มต้นที่มีหญ้าสูงและป่ารกบังคับให้คนหรือสุนัขสะกดรอยไปตามเส้นทาง 
  (๒) ปัจจัยขัดขวางการตามรอย 
   (ก) แสงแดดส่องโดยตรงจะท าลายกลิ่นบนพื้นดินโดยเร็ว 
   (ข) ลมพัดแรง ความเร็วและทิศทางลมไม่แน่นอน 
   (ค) ฝนตกหนักจะท าลายกลิ่นบนพื้นดินไปหมด กลิ่นในอากาศจะมีระยะเพียง ๒.๕ เมตร 
   (ง) น้ าไหลเชี่ยวกลิ่นจะตามน้ าไปโดยเร็ว 
   (จ) พ้ืนที่ดาดพ้ืนหรือพ้ืนแข็ง ราบเรียบ กลิ่นเกาะตัวยาก 
   (ฉ) พ้ืนที่ถากถางหรือขุดใหม่ ๆ 
   (ช) สิ่งที่มีกลิ่นฉุน เช่น น้ ามันเครื่อง ยาดับกลิ่น น้ ามันรถยนต์ 
   (ซ) บริเวณท่ีมีผู้คนมากมีเสียงรบกวนสูง 
   (ฌ) อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด 
  (๓) มาตรการลวงของข้าศึก 
   (ก) เดินถอยหลังหรือใช้รองเท้าประดิษฐ์ 
   (ข) เดินในล าธาร 
   (ค) กระโดดออกนอกเส้นทางบ่อย ๆ เพื่อให้รอยเท้าหาย 
   (ง) แยกพวกออกเป็นกลุ่มย่อย 
   (จ) เดินบนท่อนไม้หรือหิน 
   (ฉ) เคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ล าบาก เช่น เขาหิน เพื่อให้ตามรอยยาก 
   (ช) กลบเกลื่อนรอยเท้าโดยใช้ใบไม้กวาดเส้นทาง 
  (๔) มาตรการต่อต้านการลวง ฝ่ายเราอาจใช้มาตรการต่าง ๆ ต่อต้านการลวงของข้าศึก เช่น 
   (ก)  วิเคราะห์ใบไม้, กิ่งไม้หรือวัชพืช หาทิศทางการเคลื่อนที่ของข้าศึกไม่ว่ารอยเท้าจะไปทางใด 
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   (ข) ตามรอยค้นหาทั้งสองฟากล าธารทั้งเหนือและใต้น้ าระยะไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
จากจุดตรวจพบบริเวณฝั่งน้ า 
   (ค) ถ้าตรวจพบร่องรอยที่ข้าศึกแยกพวกก็ให้ท าเครื่องหมายเอาไว้แล้วพิจารณา
ตัดสินใจว่าจะตามพวกไหนไปโดยพิจารณาจากร่องรอยอันถัดไป 
   (ง) พิจารณาท่อนไม้, หินและรากไม้ในบริเวณใกล้เคียงท่ีมีร่องรอยข้าศึก 
   (จ) พิจารณาร่องรอยทั้งสองฝั่งเส้นทางที่พบร่องรอยข้าศึก 
๕. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บังคับสุนัข 
 ก. ร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีในการลาดตระเวนหาข่าวและช่วยเหลือในการวางแผน (เช่นแนะน า
เส้นทางท่ีจะท าให้สุนัขปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด) 
 ข. ในการปฏิบัติงานระยะไกลต้องเตรียมอาหารและน้ าไปให้เพียงพอส าหรับสุนัข 
 ค. ร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีในการก าหนดระบบสัญญาณเงียบที่จะใช้ประสานในเรื่องเวลาและ
สถานที่ในการออกค าสั่งในการปฏิบัติกร และเข้าร่วมในกรฝึกซ้อมกับหน่วยนั้นเสมอ 
 ง. ตรวจอุปกรณ์ประจ ากายสุนัข ติดแถบหรือห่อหุ้มป้องกันแสงและเสียงก่อนออกปฏิบัติงาน
รวมทั้งโซ่คอ ห่วงเก่ียวปลดสายจูงที่โซ่คอ ห่วงรูปตัว  ดี  ที่ขลุมปฏิบัติการ 
 จ. ฝึกทบทวนสุนัขอย่างน้อย  ๑๕  นาทีก่อนการปฏิบัติการเพ่ือเป็นการอุ่นเครื่องให้สุนัขตื่นตัว
ในการปฏิบัติงาน 
 ฉ. บรรยายย่อแก่หน่วยยุทธวิธีเมื่อเข้าสมทบหน่วยยุทธวิธี (ดูข้อ ๖) และสาธิตการปฏิบัติงานให้ดู 
 ช. ข้อควรระวัง 
  (๑) ขจัดความกลัวในการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัข ให้สุนัขได้ดมกลิ่นทุกคนในหน่วยก่อนออก
ปฏิบัติการ 
  (๒) ระวังการขาดน้ าของสุนัข 
  (๓) ตรวจสอบพ้ืนที่อันตรายในการปฏิบัติงานร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีพิจารณาภารกิจโดย
ให้เข้ากับภูมิประเทศและสถานการณ์ (พ้ืนที่อันตรายประกอบด้วยพ้ืนที่โล่ง ถนนและทางคนเดิน 
หมู่บ้าน ที่ตั้งข้าศกึ สนามทุ่นระเบิด ล าธารและเครื่องกีดขวาง) 
  (๔) ตรวจสอบกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีถึงเขตรับผิดชอบการปฏิบัติงนโดยเฉพาะในการสะกด
รอยเข้าหมู่บ้าน 
๖. แนวการบรรยายย่อยของผู้บังคับสุนัข 
 ก. กล่าวน า 
  (๑) รวมหน่วยรับการสมทบนั้นเข้าด้วยกันให้ทุกคนได้เห็นและได้ยินการบรรยายและการสาธิต 
  (๒) แนะน าตนเองและสุนัข (ยศ, ชื่อ, สังกัด, ชื่อสุนัข, หน้าที่ของสุนัข) 
 ข. ขีดความสามารถและขีดจ ากัด 
  (๑) ขีดความสามารถ 
   (ก) สุนัขสะกดรอยสามารถแจ้งทิศทางการเคลื่อนที่และน าทางเข้าหาข้าศึกหรือผู้ท ารอยได้
โดยการพิสูจน์กลิ่นเป็นหลักในระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร และกลิ่นเก่าประมาณ  ๓  ชั่วโมง 
   (ข) เตือนภัย (เงียบ) เมื่อน าทางพบข้าศึกในระยะประมาณ  ๕๐ - ๑๒๐ เมตร 
   (ค) ภารกิจที่เหมาะในการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย (ดูข้อ ๒.) 
   (ง) ปัจจัยเกื้อกูลการตามรอย (ดูข้อ ๔ ข. (๑) 
  (๒) ขีดจ ากัด 
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   (ก) การใช้สุนัขสะกดรอยต้องมี ผบส.ที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษแต่เพียงผู้เดียว ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ หาก ผบส.บาดเจ็บหรือตายอาจดุร้ายเป็นภาระแก่หน่วยยุทธวิธี 
   (ข) สุนัขสะกดรอยท างานรวดเร็วมากหน่วยใช้ต้องตามสุนัขให้ทันและพึงระวังการถูก
กับดักหรือการถูกซุ่มโจมตีเป็นพิเศษ 
   (ค) ชุดสุนัขสะกดรอยไม่มีขีดความสามารถในการต่อสู้และป้องกันตนเองได้จึงไม่
สามารถใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในการเข้าโจมตี, ปะทะ, ต่อสู้หรือโอบล้อม และต้องจัดพลคุ้มกันท าหน้าที่
ระวังป้องกันให้ตลอดเวลา 
   (ง) แม้สุนัขสะกดรอยจะมีขีดความสามารถในการท างานต่อเนื่องแต่ก็จะต้องมี สุนัข
สะกดรอยไว้ผลัดเปลี่ยนเพื่อให้คงประสิทธิภาพแน่นอน 
   (จ) สุนัขสะกดรอยจะลดประสิทธิภาพลงเมื่อปฏิบัติงานในสภาพภูมิประเทศ ,ลมฟ้า
อากาศและสภาพแวดล้อมไม่อ านวย (ดูข้อ ๔ ข. (๒) 
 ค. ข้อควรปฏิบัติของหน่วยใช้งานทางยุทธวิธี 
  (๑) อย่าล้อ แหย่ สุนัขเพราะจะท าให้สุนัขดุ เห่า และส่งเสียงดัง 
  (๒) อย่าหวังว่าชุดสุนัขสะกดรอยจะท างานเหมือนปาฏิหาริย์ อย่าปล่อยชุดสุนัขสะกดรอย
เข้าหาจนปะทะข้าศึก 
  (๓) อย่าลดการระวังป้องกัน การเตรียมพร้อมและการสังเกตร่องรอยต่าง ๆ เพราะเห็นว่ามี
ชุดสุนัขสะกดรอยมาร่วมอยู่ด้วย 
  (๔) อย่าให้อาหารสุนัข 
  (๕) อย่ากระโดดข้ามสุนัขหรือเข้าใกล้สุนัขและ ผบส.เกินไป 
  (๖) และปฏิบัติต่อชุดสุนัขสะกดรอยดังนี้ 
   (ก) ปฏิบัติต่อชุดสุนัขสะกดรอยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเอง ให้การสนับสนุน
เต็มที่และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ทราบตลอดเวลา 
   (ข) ให้ ผบส.มีอิสระในการปฏิบัติการใช้สุนัขสะกดรอยอย่างเต็มที่ให้มีประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุดและช่วยชุดสุนัขสะกดรอยในการสังเกตและค้นหาร่องรอยของข้าศึก 
   (ค) ถ้าท าได้ให้ ผบส.เลือกที่อยู่ภายในรูปขบวนการรบของหน่วยใช้งานได้เอง 
   (ง) ขอให้เข้าหา ผบส.ทางด้านตรงข้ามกับสุนัขเท่านั้น เพ่ือลดการดึงดูดความสนใจของ
สุนัขและลดอันตรายจากสุนัข 
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การแทรกซึมผ่านแนวข้าศึก 

 
 

 
การซุ่มโจมตีวางก าลังรูปตัว  ที 

 
 

 
 

การซุ่มโจมตีวางก าลังรูปเกือกม้า 
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การซุ่มโจมตีบริเวณทางสี่แยก 

 

 
การปฏิบัติการร่วมกับกองรักษาด่าน 

 

 
การปฏิบัติการตรวจค้นหา, กวาดล้าง, ท าลาย 
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ผลของลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศต่อการใช้สุนัขสะกดรอย 
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก 
 เพ่ือให้ ผบส.ได้เรียนรู้ถึงผลของลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศที่มีผลต่อการใช้สุนัขสะกด
รอยและน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการใช้สุนัขสะกดรอย 
๒ ความส าคัญของลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ 
 ก. ลม เป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการค้นหาตามรอยของสุนัขสะกดรอย เนื่องสุนัขจะตามรอยสิ่งต่าง ๆ 
ไปจนพบเจ้าของรอยได้จากกลิ่นอากาศซึ่งกระจายลอยไปกับลมเป็นส่วนใหญ่ 
 ข. พ้ืนดิน เป็นสิ่งส าคัญอีกอันหนึ่งของการตามรอยของสุนัขสะกดรอยเนื่องจากกลิ่นจะจับและถูกดูด
ซับไว้โดยพ้ืนดินชั่วระยะเวลาหนึ่งเป็นเหตุให้สุนัขสามารถพิสูจน์กลิ่นได้จากร่องรอยที่ประทับไว้บนพ้ืนดิน 
 ค. สภาพอากาศ เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่จะช่วยเกื้อกูลหรือลดขีดความสามารถในการตามรอย
ของสุนัขสะกดรอย 
 ง. ภูมิประเทศ เมื่อประกอบกับลมฟ้าอากาศก็จะเป็นสิ่งเกื้อกูลหรือลดขีดความสามารถในการ
ตามรอยของสุนัขสะกดรอยเช่นเดียวกัน 
๓. ผลของลมและการใช้ลมให้เป็นประโยชน์ 
 ก. สิ่งที่ท าให้เกิดกลิ่นในอากาศ 
  (๑) กลิ่นจากร่างกายมนุษย์ 
  (๒) กลิ่นอ่ืน ๆ  เช่น กลิ่นอาหาร , ควันไฟ, ควันบุหรี่, เครื่องส าอาง กลิ่นต่าง ๆ ในภูมิ
ประเทศ ฯลฯ 
 ข. สิ่งที่ท าให้เกิดกลิ่นบนพ้ืนดิน พื้นดินเป็นตัวดูดซับกลิ่นที่ส าคัญอีกอันหนึ่ง สิ่งที่ท าให้เกิดกลิ่น
บนพ้ืนดินนอกจากกลิ่นธรรมชาติเกิดจากมีผู้ท าร่องรอยให้เกิดขึ้น เช่น รองเท้า รอยรองเท้า การขุดดิน 
ตัดวัชพืช ฯลฯ กลิ่นที่ปรากฏบนพื้นดินคงมีรูปการกระจายเนื่องจากลมเช่นเดียวกับกลิ่นในอากาศ 
 ค. รูปอาการกระจายของกลิ่น 
  (๑) ธรรมชาติของกลิ่นย่อมกระจายไปรอบ ๆ จุดก าเนิดของกลิ่นโดยอากาศเป็นพาหะ ส่วน
ใกล้จุดก าเนิดกลิ่นจะมีกลิ่นแรงยิ่งขึ้นยิ่งห่างออกไปอนุภาคของกลิ่นก็ลดลงท าให้เกิดกลิ่นอ่อนลง ลมมี
ส่วนในการเปลี่ยนรูปอาการกระจายของกลิ่น 
  (๒) ลมสงบหรือลมอ่อนทิศทางคงที่ รูปอาการกระจายของกลิ่นจะมีกลิ่นแรงตอนกลางและ
จางในตอนรอบนอก 

 กลิ่นอ่อน   
 กลิ่นปานกลาง   
 กลิ่นแรง   

ทิศทางตามรอยของ สกร. 
กลิ่นปากลาง 

ทิศทางลม 
 

 กลิ่นอ่อน   
 

รูปอาการกระจายของกลิ่นเม่ือลมตามหรือสวนทิศทางเคลื่อนที่ 
  (๓) ลมแปรปวนหรือพัดขวางทิศทาง รูปอาการกระจายก็จะมีกลิ่นแรงตอนถัดจากร่องรอยไป
ทางใต้ลมมากน้อยตามความเร็วของลมและกลิ่นจะลดความแรงลงไปด้วยตามล าดับทางใต้ลม 
 ง. ผลของลม 
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  (๑) ทิศทางลม ปกติสุนัขจะตามกลิ่นมนุษย์จากพ้ืนดินไปตามรูปอาการกระจายของกลิ่น หา
กลมพัดสวนทางหรือขวางทางตามรอยแล้วสุนัขก็จะตามรอยกลิ่นไปทางใต้ลม ซึ่งอาจจะเป็นเพียง ๒ - 
๓  ฟุต หรือมากว่าเป็นระยะหลายฟุต ในขั้นต้นการน าสุนัขสะกดรอยสวนทางลมอาจท าให้สุนัขหลงทาง 
ปกติฝึกให้สุนัขตามรอยไปตามทิศทางลมเพ่ือสะดวกในการติดตามผู้ท ารอย เมื่อสุนัขมีประสบการณ์มาก
ขึ้นความส าคัญของทิศทางลมก็ลดลง 
  (๒) ความเร็วลม ลมแรงจะท าให้กลิ่นฟุ้งกระจายเป็นบริเวณฯกว้างขวางยากแก่การพิสูจน์
กลิ่นของสุนัขท าให้สุนัขตามรอยได้ยาก การน าสุนัขตามรอยสวนทางลมท าให้สุนัขต้องเงยหัวขึ้นสูงหรือ
กดจมูกลงต่ ามากเกินไป อาจท าให้สุนัขหลงรอยได้ง่าย 
  (๓) เนื่องจากผลของรูปอาการกระจายของลม ธรรมชาติของกลิ่นและปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 
ธรรมชาติของสุนัข ฯลฯ ท าให้สุนัขพยายามตามรอยกลิ่นที่แรงที่สุดให้ถึงตัวจุดก าเนิดกลิ่น จึงเป็นเหตุให้
สุนัขสะกดรอยมีอาการส่ายเพื่อหากลิ่น เมื่อสุนัขสะกดรอยมีอาการดังนี้ ผบส.จะต้องช่วยเหลือสุนัขทันที 
เช่น การน าทาง พิสูจน์ทราบ 
 จ. ผบส.ต้องพยายามศึกษาผลของลมและใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์ ในการน าสุนัขสะกดรอย 
จ าไว้ว่าธรรมชาติสุนัขตามรอยโดยอาศัยกลิ่นมากกว่าการตามรอยไปตรง ๆ  
๔. ผลของภูมิประเทศและการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ 
 ก. ลักษณะของภูมิประเทศ ส่วนมากมีผลเกี่ยวเนื่องกับทิศทางลมตามลักษณะของภูมิประเทศ   
นั้น ๆ  ซึ่งอาจท าให้ระยะในการค้นหาของสุนัขสะกดรอยเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได้ ถ้าท าได้ ผบส .ต้อง
เลือกใช้ภูมิประเทศที่เก้ือกูลแก่การใช้สุนัขสะกดรอยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ข. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขา เนินดิน มูลดิน ช่องเขาและหุบเขา จะท าให้ลมพัดผ่านมา
แยกตัวออกเป็นสายลมเล็ก ๆ หลายสาย ซึ่งจะท าให้ทั้งเกื้อกูลและเกิดพ้ืนที่อับกลิ่นในการใช้สุนัขสะกด
รอยข้ึน ภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาจะท าให้สุนัขเหน็ดเหนื่อยเร็วกว่าธรรมดา ซึ่งสุนัขจะต้องได้รับการฝึกเป็น
พิเศษ 
 ค. ภูมิประเทศโล่งแจ้ง เช่น ทุ่งนา ทุ่งหญ้า พ้ืนที่ราบทั่วไป จะมีผลต่อทิศทางลมน้อยที่สุด ภูมิ
ประเทศเช่นนี้เกื้อกูลต่อการใช้สุนัขสะกดรอยมาก ผบส .ต้องระมัดระวังการใช้ทุ่นระเบิดและกับระเบิด
ของข้าศึกและท่ีซ่อนของข้าศึก 
 ง. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแม่น้ า ล าธาร ส่วนใหญ่ลมจะพัดไปทางทิศเดียวกับกระแสน้ า 
 จ. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นป่า ลมจะพัดหมุนวนไปตามต้นไม้ท าให้ลดความเร็วของลมลง 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของป่านั้น ตลอดจนจ ากัดการเคลื่อนที่ของชุดสุนัขสะกดรอย 
  (๑) ปาโปร่ง ลมจะหมุนตัวและผ่านออกไปช้าลง 
  (๒) ป่าทึบ ลมจะหมุนตัวผ่านได้ช้าหรืออับลม กลิ่นในอากาศจะมีเพียง  ๑๕ - ๓๐  เมตร 
 ฉ. ภูมิประเทศที่เป็นทาง ถนน ลมมักจะพัดไปตามเส้นทางนั้น เป็นการสะดวกที่ชุดสุนัขสะกด
รอยจะใช้ค้นหาตามเส้นทาง 
 ช. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม หนอง โคลน ผบส .จะต้องน าสุนัขสะกดรอยเคลื่อนที่ด้วย
ความระมัดระวังเป็นพิเศษมิให้ต้องตกอยู่ในแอ่งโคลน 
 
๕. ผลของอากาศและการใช้ภูมิอากาศให้เป็นประโยชน์ 
 ก. ภูมิอากาศมีผลต่อการค้นหาของสุนัขสะกดรอย เช่นเดียวกับภูมิประเทศ 
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 ข. ฝนมีผลต่อกลิ่นในอากาศโดยตรง ฝนยิ่งตกหนักเท่าใดกลิ่นในอากาศก็ยิ่งจะลดลงเท่านั้น น้ าฝน
จะชะล้างกลิ่นทั้งในอากาศและบนดินจนยากแก่การค้นหา ไม่ควรใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในขณะฝนตก
หนัก 
 ค. ความร้อน นอกจากจะท าให้สุนัขเหนื่อยเร็วแล้วยังมีผลโดยตรงต่อกลิ่นในอากาศ อากาศยิ่ง
ร้อนจัดกลิ่นในอากาศยิ่งลดลงโดยเฉพาะเมื่อมีแดดส่องจัดโดยตรงต่อกลิ่นในอากาศนั้น ในบริเวณ
ภาคพ้ืนทะเลทรายอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วและมักจะสูงกว่า  ๑๐๐  องศาฟาเรนไฮด์ ลมพัดจะมี
ทิศทางและเวลาไม่แน่นอนซึ่งจะพัดทรายมาท าอันตรายแก่ ตา หู จมูก ปาก ทั้งความร้อนก็จะเป็น
อันตรายแก่ผิวหนัง ชุดสุนัขสะกดรอยที่ใช้ในพ้ืนที่ภูมิอากาศแบบนี้ จะต้องได้รับการฝึกและมีอุปกรณ์
การฝึกพิเศษ ปกติมักใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในเวลากลางคืน 
 ง. ความหนาวเย็น อากาศหนาวเกื้อกูลต่อการค้นหาของสุนัขสะกดรอยในพ้ืนที่ที่มีอากาศหนาว
จะช่วยให้สุนัขค้นหาพบกลิ่นได้ตั้งแต่ระยะไกล ในพื้นที่ที่มีหิมะอาจจ ากัดการเคลื่อนที่ของชุดสุนัขสะกด
รอย ชุดสุนัขสะกดรอยที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่และภูมิอากาศหนาวจะต้องได้รับการฝึกและมีอุปกรณ์พิเศษ 
เช่น ต้องมีรองเท้าสุนัขส าหรับการเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ที่มีหิมะ หิมะมีผลต่อกลิ่นในอากาศเช่นเดียวกับฝน 
 จ.  หมอก เป็นลักษณะอากาศที่เลวที่สุดในการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย มีผลต่อกลิ่นในอากาศ
เช่นเดียวกับฝน 
๖. สรุป   ลม ภูมิอากาศและภูมิประเทศ มีผลโดยตรงต่อการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย ทั้งเก้ือกูลและจ ากัด
ขีดความสามารถในการค้นหาของสุนัขสะกดรอย ผบส .พึงใช้วิจารณญาณเลือกใช้ ลม ภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่เก้ือกูลให้สุนัขสะกดรอยปฏิบัติงานได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะท าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลิ่นเกิดจากร่างกายมนุษย์และสิ่งอุปกรณ์ 
- เครื่องส าอาง  น้ ามันใส่ผม, สบู่, น้ ายาโกนหนวด 
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- เครื่องขบเขี้ยว  ยาเสพติด, หมากฝรั่ง, บุหรี่, เหล้า, เสื้อผา้,  
- เครื่องสนาม  อาวุธและสิ่งอุปกรณ์อ่ืน ๆ เสบียง 
- ลมหายใจ/กลิ่นปาก/กลิ่นตัว/เหงื่อ/ขี้ไคล (อาจบอกเพศ, ชาติ และหน้าที่) 

 
 

รอยเท้าที่พื้นดิน พืชสัตว์และวัชพืช 
การตามรอยตามทิศทางลมของ  สกร. 
 

 
 
ลักษณะสุนัขตามรอยกล่ิน 
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ก. การตามรอยกลิ่นบนพ้ืนดิน 
 
 

 
 

ข. การตามรอยกลิ่นในอากาศ 
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ผลของลมต่อภูมิประเทศ 

 
 

การแยกตัวของลมโดยลักษณะภูมิประเทศ 
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ผลของลมเมื่อพัดเข้าหาหน้าผา 

 
 

ผลของลมเมื่อพัดออกจากหน้าผา 
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ผลของลมต่อพ้ืนที่โล่งแจ้ง 

 

 
 

ผลของลมต่อแม่น้ า ล าธาร 
 
 
 



๒๒๒ 

การฝึกตรวจค้นหมู่บ้าน 
ความมุ่งหมาย 
 ก. เพ่ือฝึกสุนัขในการค้นหาและเตือนภัยเมื่อพบสิ่งต่าง ๆ ที่เคยฝึกมาแล้วทั้งหมดของสุนัขยุทธวิธี
หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการตรวจค้นหมู่บ้าน 
 ข. เพ่ือฝึก ผบส.ในการฝึกสุนัขทางยุทธวิธีหน้าที่ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
การอ่านและตีความลักษณะเตือนภัยของสุนัข ตลอดจนวิธีการน าสุนัขเข้าตรวจค้นหมู่บ้าน 
๑. ลักษณะโดยท่ัวไปของหมู่บ้าน 
 หมู่บ้านในชนบทโดยทั่วไปมักรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณท่ีใกล้ทางน้ าหรือแหล่งน้ า มีเส้นทางผ่านรอบ
หมู่บ้าน มักเป็นพื้นที่ถากถางเพ่ือการเกษตร มักปลูกไม้ยืนต้น หรือใช้วัสดุแสวงเครื่องในบริเวณใกล้เคียง
เป็นรั้วบ้าน ส่วนมากมักปลูกสร้างบ้านด้วยวัตถุแสวงเครื่อง มีลักษณะชั่วคราวหรือก่ึงถาวร บ้านส่วนมาก
มักมีใต้ถุนสูง 
๒. ลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อการปฏิบัติของสุนัขทหาร 
 ก. ปัจจัยขัดขวางการปฏิบัติงาน 

 (๑) อิทธิพลของฝ่ายก่อการร้าย 
 (๒) จ านวนผู้คนในหมู่บ้าน 
 (๓) สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัข 
 (๔) การกระจัดกระจายของหมู่บ้านและบ้าน 
 ข. ปัจจัยเกื้อกูลการปฏิบัติงาน 
 (๑) คนน าทาง 
 (๒) ชาวบ้านผู้สามิภักดิ์ 
 (๓) ความเข้าใจการใช้สุนัขทหารของ ผบ.หน่วยใช้งานสุนัขทหาร 
 (๔) การด าเนินการทางจิตวิทยาต่อชาวบ้าน 
๓. บทบาทของชุดสุนัขทหารแต่ละหน้าที่ 
 ก. หน้าที่ชุดสุนัขลาดตระเวน รับผิดชอบ 
  (๑) เส้นทางเข้า – ออกและเส้นทางรอบ ๆ ภายใน ภายนอกหมู่บ้าน 
  (๒) แนวล าน้ าที่ไหลผ่านหรือใกล้เคียงหมู่บ้าน 
  (๓) แนวชายป่า เส้นทางเข้า – ออก ภายในป่าละเมาะและใกล้หมู่บ้าน 
  (๔) ประตูรั้วหมู่บ้าน 
  (๕) จุดสงสัย เช่น กองฟาง บ้าน สะพาน คอกสัตว์ 
  (๖) เส้นทางหลักที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเข้าสู่หมู่บ้าน 
 ข. หน้าที่ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดรับผิดชอบ 
  (๑) เส้นทาง   เข้า - ออก  หมู่บ้าน 
  (๒) รั้ว - ประตู รั้วบ้าน 
 (๓) ใต้ถุนบ้าน,โคนเสา - ใต้พ้ืนที่ลาด - ใต้ภาชนะขนาดใหญ่ภายในบ้านและหมู่บ้าน 
  (๔) ริมน้ า - รอบบ่อน้ า - ท่าน้ า 
  (๕) พุ่มไม้ - ก่อไม้ รอบบริเวณหมู่บ้าน 
  (๖) กองฟางหรือพืชผลที่เก็บเกี่ยวไว้ 
  (๗) ภายใน – บนบ้านที่สามารถน าสุนัขเข้าไปตรวจค้นได้ 



๒๒๓ 

 ค. หน้าที่ชุดสุนัขสะกดรอยรับผิดชอบ 
  (๑) จุดที่พบร่องรอยต่าง ๆ นอกหมู่บ้าน ซึ่งพบได้จากการสังเกตของ ผบส .เจ้าหน้าที่แกะ
รอยหรือบุคคลอ่ืน 
  (๒) จุดที่เกิดจากการปะทะขึ้นและฝ่ายตรงข้ามทิ้งร่องรอยหลบหนีซ่อนตัวเข้าไปรวมกับ    
ชาวบ้าน 
  (๓) จุดที่พบร่องรอยในหมู่บ้านซึ่งฝ่ายตรงข้ามอาจทิ้งร่องรอยแล้วหลบหนีออกจากหมู่บ้าน 
๔. แนวทางการฝึก 
 ก. การมีหมู่บ้านจ าลองเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ยิ่ง 
 ข. ถ้าจ าเป็นต้องใช้หมู่บ้านจริง ครูฝึกจะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการเข้าถึงประชาชนและขอความ
ร่วมมือจากชาวบ้านเพื่อให้การฝึกได้ผลดี 
 ค. ถ้าเป็นการปฏิบัติการสนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธีในสนามซึ่งเป็นสถานการณ์จริงให้ชุดสุนัข
ทหารแต่ละหน้าที่ข้ึนสมทบหรือข้ึนสนับสนุนหน่วยนั้นพิจารณาการใช้สุนัขทหารทางยุทธวิธีตามบทบาท
ของชุดสุนัขทหารแต่ละหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓ 
 ง. ในการฝึกก าหนดให้มีการฝึกเป็นชุดสุนัขลาดตระเวนรบสนธิก าลังของชุดสุนัขทหารทาง
ยุทธวิธีซึ่งประกอบด้วย ชุดสุนัขลาดตระเวน ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด และชุดสุนัขสะกดรอยรบ ซึ่ง
อาจสมมุติเหตุการณ์ทางยุทธวิธีขึ้นดังนี้ 
  (๑) เริ่มจากหน้าที่ชุดสุนัขสะกดรอย 
   (ก) เริ่มต้นจากมีเหตุการณ์ปะทะระหว่างฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม หลังการปะทะพบ
ร่องรอยต่าง ๆ ในจุดปะทะฝ่ายตรงข้ามได้ทิ้งร่องรอยหลบหนีไปซ่อนตัวเข้าร่วมกับชาวบ้าน เป็นหน้าที่
ของชุดสุนัขสะกดรอยที่จะปฏิบัติการสะกดรอยเพ่ือติดตามร่องรอยฝ่ายตรงข้ามไปจนเตือนภัยฝ่ายตรง
ข้ามพบว่าเข้าไปในหมู่บ้าน 
   (ข) ผบ.หน่วยยุทธวิธีปฏิบัติการโดยใช้ก าลังปิดล้อมหมู่บ้าน (ดูรูปที่ ๑) 
   (ค) ให้ทุกคนในหมู่บ้านเข้าอยู่ในบ้านเรือนของตน ต้อนสัตว์เลี้ยงเข้าคอกหรือให้เจ้าของ
ผูกมัดบังคับไว้ 
   (ง) ชุดสุนัขสะกดรอยปฏิบัติการตามรอยเข้าไปในหมู่บ้านจนกว่าสุนัขสะกดรอยจะ
เตือนภัย ณ จุดใดจุดหนึ่งแล้วใช้ก าลังปิดล้อมจุด (บ้าน) นั้นไว้และตรวจค้นโดยละเอียด 
   (จ) หากไม่พบคนแต่พบร่องรอยให้ปฏิบัติการตามรอยต่อไปโดยใช้ชุดสุนัขสะกดรอย
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 
   (ฉ) ขณะที่ชุดสุนัขสะกดรอยปฏิบัติงานให้จัดก าลังคุ้มกันให้ตลอดเวลา 
  (๒) ชุดสุนัขลาดตระเวน  
   ปฏิบัติการตรวจค้นหมู่บ้านร่วมกับชุดสุนัขสะกดรอยตามที่ก าหนดในข้อ ๓ ก. และใน
การฝึกก าหนดให้มีข้าศึกสมมุติและสิ่งของต่าง ๆ ให้สุนัขลาดตระเวนค้นหาให้มากและก าหนดปัญหาให้
ยากที่สุดและสมจริงใกล้เคียงกับการปฏิบัติการจริงตามล าดับ ส าหรับในการปฏิบัติการจริงถ้าสุนัข    
ตรวจค้นไม่พบอะไรเลยต้องให้มีการใช้ข้าศึกสมมุติขึ้นซ่อนตัวและการวางสิ่งของต่าง ๆ ให้สุนัขค้นหา
เพ่ือเป็นการเสริมประสบการณ์ให้กับสุนัขและให้ก าลังใจในการปฏิบัติแก่สุนัข 
  (๓) ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 
   ปฏิบัติการตรวจค้นหมู่บ้านร่วมกับชุดสุนัขสะกดรอยและสุนัขลาดตระเวนตามที่ก าหนด
ในข้อ ๓ ข. และในการฝึกก าหนดให้วางทุ่นระเบิด, วัตถุระเบิดให้สุนัขตรวจค้นให้มากและก าหนดปัญหา



๒๒๔ 

ให้ยากสมจริงใกล้เคียงกับการปฏิบัติการในสนาม ส าหรับการปฏิบัติงานจริงทุกครั้งถ้าการตรวจค้นไม่
พบวัตถุระเบิดกับระเบิดใด ๆ เลยให้มีการสมมุติเหตุการณ์และหาโอกาสวางวัตถุระเบิด (เทียม)ให้สุนัข
ค้นหา เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และก าลังใจให้กับสุนัข 
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ก. ครูฝึกอธิบายและสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม ครูคอยก ากับ
ดูแลให้ค าแนะน าช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ 
ผบส.และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไข 
 ข. ข้อควรปฏิบัติในการฝึกส าหรับชุดสุนัขทหารแต่ละหน้าที่ 
  (๑) ชุดสุนัขลาดตระเวน 
   (ก) พยายามจัดให้มีการวางข้าศึกสมมุติซ่อนตัว และวางสิ่งของต่าง ๆ ที่มีใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงฝึกให้สุนัขค้นหาตามเส้นทางและจุดต่าง ๆ ที่จะมีการวางตัวและสิ่งของ 
   (ข) ใช้เทคนิคการปฏิบัติการลาดตระเวนหาทุดเรื่องที่ฝึกมาแล้วผสมกันให้ได้ประโยชน์
แก่การฝึกและเพ่ิมประสบการณ์ให้กับชุดสุนัขลาดตระเวนให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น 
  (๒) ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 
   (ก) พยายามให้มีวัสดุซ่อนฝังทุกชนิดเท่าที่มีใช้ในการปฏิบัติการจริง ฝึกให้สุนัขค้นหา
และวาง ซ่อน ฝัง ทุกแห่งที่จะมีการปฎิบัติการจริงให้สุนัขค้นหา 
   (ข) ใช้เทคนิคการปฏิบัติการฝึกค้นหาทุกเรื่องที่ฝึกมาแล้วทั้ งหมดผสมกันให้ได้
ประสบการณ์แก่สุนัขสูงสุด 
  (๓) ชุดสุนัขสะกดรอย 
   (ก) จัดให้มีข้าศึกท าร่องรอย หลบหนีและซ่อนตัว ฝึกให้สุนัขได้ตามรอยตามลักษณะที่
จะมีการปฏิบัติการจริง 
   (ข) ใช้เทคนิคการฝึกสะกดรอยทุกเรื่องที่ฝึกมาแล้วทั้งหมดผสมกันให้เป็นประโยชน์
เพ่ือให้ได้ประสบการณ์สูงสุดแก่ชุดสุนัขสะกดรอย 
   (ค) เวลาในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย 
 
 
 
 



๒๒๕ 

 
 
 

ภาพเกี่ยวกับกรตรวจค้นหมู่บ้านของ สรบ. 
จุดที่ตรวจค้น  สิ่งท่ีอาจฝังซ่อน  
๑. เส้นทางเข้า – ออก สะพาน - ลวดสะดุด,หลุมขวาก,กับดัก,ทุ่นระเบิด 
๒. ริมน้ า – ท่าน้ า – ที่ลุยข้าม - ทุ่นระเบิด, กับดัก, อุโมงค์ 
๓. ต้นไม้ – พุ่มไม้ – ป่าละเมาะ – กอไผ่ - ทุ่นระเบิด, สิ่งอุปกรณ์, อาวุธ, กระสุน, อุโมงค์ 
๔. แนวรั้ว - ประตูรั้วบ้าน - กับดัก, ลวดสะดุด 
๕. กองฟาง  - สิ่งอุปกรณ,์ อาวุธ, กระสุน 
๖. ตัวบ้าน - ใต้ถุนบ้าน - สิ่งอุปกรณ,์ อาวุธ, กระสุน   
๗. บ่อน้ า - สิ่งอุปกรณ,์ อาวุธ, กระสุน, กับดัก 
๘. คอกสัตว์ - เตา - กะทะต้มอาหารสัตว์ - อุโมงค์ซ่อนตัว, อาวุธ, กระสุน 
๙. แปลงปลูกผัก - อุปกรณ,์ อาวุธ, กระสุน 

 
 
 



๒๒๖ 

 
 
                                                                ก าลังคุ้มกัน 
                                                                ชสลว. ควรจัดก าลังป้องกัน  ๑  พวกยิงด้วย 

รูปการใช้สุนัขลาดตระเวนตรวจค้นในการปิดล้อมหมู่บ้าน 
จุดที่ควรตรวจค้น  สิ่งท่ีอาจวางซ่อนในการฝึก 
๑. เส้นทางเข้า - ออก ๑. สิ่งอุปกรณ,์ ข้าศึกสมมุติ 
๒. รอบตัวบ้าน ใต้ถุนบ้าน ๒. ลวดสะดุด – วัตถุระเบิด 
๓. ป่าละเมาะรอบ ๆ บ้าน ๓. สิ่งอุปกรณ,์ ข้าศึกสมมุติ 
๔. คอกสัตว์เลี้ยง ๔. สิ่งอุปกรณ,์ ลวดสะดุด 
๕. เตาไฟ – และกะทะหุงต้มอาหารสัตว์ ๕. สิ่งอุปกรณ์ 
๖. แปลงปลูกพืช – ผัก ๖. สิ่งอุปกรณ์ 

ฯลฯ  
    
      
 



๒๒๗ 

รูปการใช้ชุดสุนัขสะกดรอยเข้าตรวจค้นหมู่บ้าน 
 

 
      ชสกร. ควรจัดก าลังระวังป้องกัน  ๑  พวกยิง        ก าลังตรวจค้น/คุ้มกัน 
                                                                   ชดุสุนัขสะกดรอย (ชสกร.)                                                   
                                                                   เขา้ตรวจค้นเมื่อปิดล้อมเสร็จ 

จุดสะกดรอย  สิ่งท่ีวางส าหรับสะกดรอย 
๑. ตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ๑. วางข้าศึกสมมุติ - สิ่งของ 
๒. ตรวจพื้นที่รอบ ๆ บริเวณหมู่บ้านให้ทั่ว ๒. สิ่งของ 
๓. เส้นทางออกนอกหมู่บ้าน ๓. ข้าศึกสมมุติ - สิ่งของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 

กับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ 
 
ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์แบบต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้
ในการฝึกและใช้งานสุนัขทหารได้โดยถูกต้อง 
๑. กล่าวท่ัวไป 
 ก. ปัจจุบันการใช้กับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์เพ่ือ ฆ่า ท าให้บาดเจ็บ, ท าลายขวัญและหน่วง
การเคลื่อนที่ของหน่วยรบเป็นไปอย่างกว้างขวาง จากประสบการณ์มีผู้เสียชีวิตจากกับระเบิดมากกว่าถูก
กระท าโดยตรงจากข้าศึก 
 ข. สุนัขทหารสามารถตรวจพบกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ได้หลายชนิดดีกว่ามนุษย์โดยการ
ใช้ประสาทสัมผัสพิเศษของมันเราจึงน าสุนัขมาช่วยในการนี้ 
 ค. การตรวจค้นกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์เป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ จงจ าไว้ว่าสุนัข 
มิได้รับผิดชอบฉะนั้นเป็นหน้าที่ของ ผบส.จะต้องฝึกและสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัขของตนอย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลาปฏิบัติการ 
๒. แบบของกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ที่ใช้ในการฝึก 
 ก. กับระเบิดเทียม 
  (๑) แบบระเบิด 
  (๒) แบบส่องแสง 
  (๓) แบบส่งเสียง 
 ข. ระเบิดควัน 
 ค. วัตถุระเบิดฝึกหรือระเบิดเทียม 
 ง. หลุมขวากจ าลอง 
๓. กับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ที่ข้าศึกใช้ 
 ก. กระสุนปืนฝังดินหรือไม้    (รูปที่  ๑) 
 ข. หลุม  ลข. 
 ค. ทุ่นระเบิดเคล์โมร์ 
 ง. ขวากดักเท้า      (รูปที่ ๒) 
 จ. ขวากดักเท้า  ลข. (ปสมระหว่าง  ข. และ ง. ) 
 ฉ. ระเบิดไม้ไผ่      (รูปที่ ๓) 
 ช. กับดักหนู       (รูปที่ ๔) 
 ซ. หลุมขวาก  ขวากต่าง ๆ 
 ฌ. คจตถ.ประดิษฐ์ 
 ญ. กับลูกระเบิดขว้าง (ลข.) (รูปที่  ๕ - ๖) 
ยังมีระเบิดแบบต่าง ๆ อีกมากมายสุดจะพรรณา ปัจจุบันมีการพัฒนาจนยากที่จะติดตาม 
๔. เทคนิคกรฝึกสุนัขในกรค้นหากับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ 
 ก. การเตรียมการ 
  (๑) สุนัขต้องรับการฝึกให้อยู่ในการควบคุมโดยปฏิบัติตามค าสั่งทั้งวาจาและท่าสัญญาณ 
  (๒) สุนัขต้องรับการฝึกให้ท างานช้า และละเอียดในหรือนอกสายจูง 
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  (๓) ผบส.ปฏิบัติงานช้า ตื่นตัวและเฝ้าสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลา 
  (๔) ขณะปฏิบัติงานผูกสายจูงกับข้อมือซ้าย(ถ้าใช้สายจูง) มือขวาถือปืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม 
  (๕) สุนัขจะนั่งเตือนภัยเมื่อพบกับกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ที่วางซ่อนไว้ 
  (๖) ก่อนการปฏิบัติงานให้เปลี่ยนจากโซ่คอเป็นขลุมปฏิบัติการ 
 ข. การค้นหากับระเบิด ลวดสะดุดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ 
  (๑) วางกับระเบิดเทียมหรือพลุในพุ่มไม้หรือต้นไม้ วางลวดสะดุดตามเส้นทาง 
  (๒) เมื่อสุนัขเตือนภัยให้สุนัขนั่งและชมสุนัข 
  (๓) ท าเครื่องหมายไว้และน าสุนัขอ้อมไปในที่ปลอดภัย กล่าวชมสุนัขไปด้วยน้ าเสียงพอใจ 
  (๔) ถ้าสุนัขไม่มีลักษณะเตือนภัยให้น าสุนัขเข้าไปนั่งในระยะปลอดภัย ครูฝึกดึงกับระเบิดขึ้น
(ขั้นแรกควรให้สุนัขเดินชนลวดสะดุดแล้วระเบิดเพ่ือให้สุนัขจ าได้เองเหมือนเด็กเล่นไฟ) ขั้นต่อไปให้แก้ไข
ก่อนสุนัขจะถึงลวดสะดุด 
  (๕) เมื่อกับระเบิดระเบิดขึ้น ผบส.ต้องดึงสุนัขกลับ สั่ง “ไม่ – นั่ง” เพ่ือให้สุนัขคุ้นเคยกับ    
เหตุการณ ์
  (๖) การฝึกข้ันต่อไปวางระเบิดโดยการฝังดิน 
  (๗) อย่าฝึกสุนัขในปัญหาซ้ ากัน ให้มีการฝึกปัญหาผสมทั้งการค้นหาจาก กลิ่น เสียง และ
สายตาโดยข้าศึกสมมุติด้วย การใช้ข้าศึกสมมุติระวังอย่าให้สุนัขดุแล้ววิ่งเข้าหาข้าศึกสมมุติ และฝึกให้
สุนัขนั่งเม่ือพบกับข้าศึกสมมุติ 
  (๘) ขั้นสุดท้ายฝึกโดยการวางระเบิดในป่าหญ้าสูง ที่ลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สามารถแสดง
อาการเตือนภัยขณะข้ามล าน้ า 
 ค. การค้นหาขวากและหลุมขวาก 
  (๑) เตรียมหลุมขวากขนาดกว้างยาว  ๖  ฟุต  ลึก  ๓  ฟุต ท าฝาปิดและพรางปากหลุมให้เข้า
กับธรรมชาติ 
  (๒) ถ้าสุนัขพบหลุมขวากและแสดงอาการเตือนภัยให้สุนัขนั่งและชมสุนัข 
  (๓) เข้าไปที่หลุมขวากเปิดฝาออกอย่างระมัดระวังแล้วน าสุนัขอ้อมไปในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย
เช่นเดียวกับการค้นหากับระเบิด 
  (๔) ถ้าสุนัขไม่เตือนภัยในครั้งแรก ๆ ปล่อยให้สุนัขตกหลุมขวากไปแล้วแก้ไขภายหลัง 
  (๕) ผบส.ต้องตื่นตัวเฝ้าติดตามและสังเกตสุนัขของตนเองตลอดเวลามิให้สุนัขเลี่ยงจาก
เส้นทางหรือกระโดดข้ามหลุมขวากนั้น 
 ง. ใช้หลักการฝึกสุนัข  ๕  ประการ ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกขั้นนี้ 
๕. ข้อพิจารณาส าหรับ ผบส. 
 ก. หมุนเวียนปัญหาและพ้ืนที่ฝึกเสมอ 
 ข. ใช้เทคนิคเดียวกันซ้ าซากจนกว่าสุนัขจะมีประสิทธิภาพในการฝึก 
  (๑) ชมสุนัขทุกครั้งที่สุนัขปฏิบัติได้ถูกต้อง และแก้ไขทันทีที่สุนัขปฏิบัติผิดพลาด 
  (๒) จุดมุ่งหมายคือฝึกให้สุนัขเข้าใจ รับรู้ และไม่เกรงกลัวลวดสะดุดหรือหลุมขวาก แต่จะท า
ให้ ผบส.พอใจเมือ่มันไม่ไปแตะต้องลวดสะดุดและหลุมขวาก 
๖. การค้นหาและลักษณะเตือนภัยของสุนัข 
 ก. การค้นหาโดยอาศัยกลิ่น 



๒๓๐ 

  (๑) ส่วนมากสุนัขค้นพบสิ่งต่าง ๆ ได้โดยอาศัยกลิ่นของผู้มาวางสิ่งของนั้น ๆ หรือในบางครั้ง
จากกลิ่นของสิ่งนั้นเอง 
  (๒) บางครั้งสุนัขอาจค้นพบได้จากกลิ่นของดินที่ถูกขุดขึ้นมาเพ่ือวางสิ่งของต่าง ๆ หรือเป็น
หลุมขวาก 
  (๓) สุนัขมีขีดความสามารถในการดมกลิ่นดีกว่ามนุษย์ประมาณ  ๔๐  เท่า 
 ข. การค้นพบโดยอาศัยเสียง 
  (๑) สุนัขอาจค้นพบลวดสะดุดได้โดยอาศัยเสียงจากลมที่พัดผ่านลวดสะดุดซึ่งเป็นคลื่นความถี่
สูงที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยิน 
  (๒) ในกรณีหลุมขวากสุนัขได้ยินเสียงสะท้อนแสดงการหายไปของพ้ืนดินข้างหน้า 
  (๓) สุนัขมีขีดความสามารถในการฟังเสียงดีกว่ามนุษย์  ๒๐  เท่า 
 ค. การค้นหาโดยอาศัยตา สุนัขมีขีดความสามารถในการเห็นดีกว่ามนุษย์  ๑๐  เท่า แต่แยกสี       
ไม่ออกและค้นหาสิ่งที่อยู่กับที่ยากกว่าสิ่งที่เคลื่อนไหว 
 ง. ลักษณะเตือนภัยของสุนัข 
  (๑) กระตุกหาง ท าหูชัน 
  (๒) ท าตัวเกร็ง 
  (๓) หัน จ้อง และสูดดมไปท่ีพ้ืนดินหรือต้นกลิ่นที่มา 
  (๔) ท าอาการลังเลและเปลี่ยนทิศทาง 
  (๕) ไม่ยอมเคลื่อนที่ต่อไป และ/หรือกลับมาหาเจ้าของ 
 ลักษณะเหล่านี้แต่ละตัวไม่เหมือนกัน ผบส.จะต้องสังเกตให้รู้ว่าสุนัขตนนั้นมีลักษณะเตือนภัย
อย่างไรเมื่อพบสิ่งต่าง ๆ แต่ละอย่าง  
 จ. การปฏิบัติของ ผบส.เมื่อสุนัขเตือนภัย 
  (๑) ในขั้นการฝึกให้สุนัขนั่ง ชมสุนัขเมื่อค้นพบสิ่งต่าง ๆ 
  (๒) ถ้าสุนัขท าให้กับระเบิดระเบิดขึ้นซึ่งจะท าให้สุนัขตกใจให้แก้ไขโดยใช้ค าสั่ง “ไม่” และ
แสดงให้เห็นลวดสะดุดและสั่ง “ไม”่ ซ้ าอีก 
  (๓) ในสถานการณ์รบ 
   ก) เรียกสุนัขกลับ สั่งสุนัข “หมอบ” และชมสุนัข 

   ข) ถ้าสุนัขประสบอันตรายจากกับระเบิดก็ให้ปฏิบัติภารกิจของตนต่อไป 

 
รูปที่ ๑ กระสุนฝังดินหรือไม้ 
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รูปที ่๒ ขวากดักเท้า 
 

 
 

รูปที่ ๓ ระเบิดไม้ไผ่ 
 

 
 

รูปที่ ๔ กับดักหนู 
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รูปที่ ๕ - ๖ กับลูกระเบิดขว้าง 

 
 

รูปที่ ๗ ทุ่นระเบิดเคล์โมร์ 
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การฝึกโรยตัวจากที่สูง 

ความมุ่งหมาย 

 เพ่ือฝึก ผบส.ให้รู้จักการเลือกที่โรยตัว การท าเครื่องหมายโรยตัวและวิธีโรยตัวและวิธีโรยตัวจากที่
สูงและเพ่ือฝึกให้สุนัขคุ้นเคยในการโรยตัวจากที่สูง 
๑. ความจ าเป็นในการฝึกโรยตัวจากที่สูง 
 ก. บางครั้งชุดสุนัขอาจต้องผ่านเครื่องกีดขวางที่เป็นที่สูงชัน 
 ข. อาจใช้ ฮ. ล าเลียงชุดสุนัขไปยังพ้ืนที่ปฏิบัติการและ ฮ. ไม่สามารถลงได้จึงจ าเป็นต้องโรยตัวลง
จาก ฮ. 
๒. การเลือกที่โรยตัว 
 การโรยตัวทางพ้ืนดินท าได้โดยใช้เชือกโรยตัวผูกกับจุดยึดเหนี่ยวในภูมิประเทศ เช่น ต้นไม้ หินที่ยื่น
ตามหน้าผา 
 ก. เชือกโรยตัวต้องมีความยาวถึงพ้ืนหรือที่ซึ่งการโรยตัวขั้นต่อไปจะกระท าได้ 
 ข. จุดโรยตัวต้องได้รับการตรวจสอบและทดลองอย่างถี่ถ้วนว่าเชือกจะเดินได้สะดวกเมื่อดึง
ปลายทางหนึ่งจากข้างล่าง พ้ืนที่ต้องปลอดจากหินร่วงและสิ่งหักพังที่จะเป็นอันตรายแก่การโรยตัว 
 ค. การใช้ห่วงโรยตัว ควรผูกสองทบเพ่ือให้เป็น  ๒  ห่วงมั่นคงยิ่งขึ้น 
 ง. เลือกเส้นทางท่ีเรียบและไม่มีหินแหลมคม 
 จ. เอาหินที่จะหลุดลงเมื่อถูกเชือกแกว่ง รูด ออก 
 ฉ. หมั่นตรวจสภาพของเชือกอยู่เสมอ 
๓. การท าห่วงโรยตัว 
 ก. ห่วงโรยตัว ผบส. การใช้ห่วงแบบนี้ใช้ห่วงสลักรับแรงเสียดสีโดยเกี่ยวห่วงสลักเข้ากับห่วงโรย
ตัวซึ่งผูกติดกับตัว ผบส. การใช้ห่วงแบบนี้ช่วยในการโรยตัวลงเร็วที่สุดและเกิดการเสียดสีน้อยกว่าวิธีอ่ืน 
  การท าห่วง ให้น าเชือกห่วงพันรอบเอวจากด้านหลัง ให้กึ่งกลางคาวมยาวของเชือกห่วงอยู่ตรง
ตะโพกด้านตรงข้ามกับมือที่ใช้ห้ามเลือด แล้วผูกเงื่อนปมข้างหน้า น าปลายเชือกร้อยใต้หว่างขาลงไปข้าง
หลังโอบขาขึ้นมาหาตะโพก เสร็จแล้วผูกเงื่อนสอดทิพย์(พิรอด)และเงื่อนหักคอสองชั้นทางด้านตรงข้าม
กับมือที่ใช้ห้ามเชือก น าห่วงสลักร้อยเชือกห่วงที่เอวตรงที่ผูกเงื่อนปมไว้ ต่อไปสอดเชือกโรยตัวเข้ากับ
ห่วงสลักให้ช่องเปิดของห่วงสลักหันลงล่างและหันเข้าหาตัวแล้วหมุนสลักขึ้นหนึ่งรอบให้ช่องเปิดห่วง
สลักหันขึ้นข้างบนและออกนอกตัว ระวังพันเชือกรอบห่วงสลักด้านปิด (ดูรูปที่ ๑) 
 ข. เครื่องโรยตัว 
  (๑) ผ้าโรยตัวสุนัข อาจท าจากวัสดุประเภทไนล่อนเสริมความเหนียว (ดูรูปที่ ๒) 
  (๒) ผ้าโรยตัวสุนัขแสวงเครื่อง อาจใช้ผ้ากันฝนท าเป็นห่วงโรยตัวสุนัข (ดูรูปที่ ๓) 
๔. วิธีโรยตัว 
 ก. ลงด้วยตะโพก 
  (๑) ผู้โรยตัวยืนข้างเชือกโรยตัว (ถ้าห้ามเชือกด้วยมือขวาให้เชือกอยู่ด้านซ้าย ถ้าห้ามด้วยมือ
ซ้ายให้เชือกอยู่ด้านขวา เมื่อจะสอดเชือกโรยตัวเข้าห่วงสลักให้มีระยะหย่อนระหว่างห่วงสลักกับจุดยึด
เหนี่ยวพอควร สอดเชือกโรยตัวเข้ากับห่วงสลัก ตรวจมิให้เชือกขัดไขว้กันระว่างดึงตึง ถ้า ใช้เชือกโรยตัว
เส้นเดียวก็ให้พันสองรอบเพื่อเพ่ิมการเสียดทาน ถ้าใช้เชือกผูกพันรอบเดียวก็เป็นการเพียงพอ (ดูรูปที่ ๔) 
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  (๒) ผู้โรยตัวหันข้างด้านตรงข้ามกับมือที่ใช้ห้ามเชือกเข้าหาจุดยึดเหนี่ยว เอนตัวเป็นมุม
พอเหมาะกับเครื่องกีดขวาง ผ่อนตัวลงเป็นจังหวะเรียบ ๆ สม่ าเสมอ มือบนน าทาง มือล่างห้ามเชือก 
  (๓) การห้ามเชือกกระท าโดยใช้มือห้ามเชือก จับเชือกคว่ าลงหัวแม่มือชี้ลงล่างอยู่ตรงหลัง
และเหนือตะโพกเล็กน้อย เมื่อจะห้ามเชือกก็ใช้มือกดเชือกลงติดกับล าตัว 
 ข. ลงด้วยไหล่ 
  เป็นวิธีที่ลงได้รวดเร็วกว่าวิธีลงด้วยตะโพก เหมาะส าหรับผู้ที่มีเครื่องหลังติดตัวไปด้วย 
  (๑) ผู้โรยตัวหันหน้าเข้าหาจุดโรยตัว สอดเชือกโรยตัวเข้าห่วงสลักผ่านตัวผู้โรยตัวข้ามไหล่
ข้างหนึ่งไปยังมือด้านตรงข้าม(ดาดไหล่ซ้ายไปยังมือขวา) 
  (๒) วิธีการลงคงกระท าเช่นเดียวกับลงด้วยตะโพก เว้นแต่หันนหน้าเข้าหาจุดยึดเหนี่ยวและ
เอนตัวหงายหลังยันเครื่องกีดขวาง 
  (๓) การห้ามเชือกใช้มือบนกดเชือกกับไหล่ มือลางกดเชือกเข้าล าตัว 
ข้อควรระวัง   ระวังการร้อยเชือกโรยตัวกับห่วงสลักให้ถูกต้องเพ่ือมิให้ห่วงสลักเปิดออกขณะโรยตัว 
ตรวจตราเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยอย่าให้เข้าไปพันห่วงสลักให้ขัดขวางการโรยตัว ควร
สวมถุงมือทุกครั้งเพ่ือป้องกันเชือกบาดมือ 
 ค. การปฏิบัติเมื่อโรยตัวลงมาแล้ว 
  (๑) คนแรกที่ลงมาถึงพ้ืนให้สัญญาณ “พ้นเชือกโรยตัว” ดึงเชือกโรยตัวให้ตึงทดลองดูว่า
เชือกโรยตัวเดินรอบจุดยึดเหนี่ยวสะดวก ถ้าต้องการความเงียบให้ใช้สัญญาณเงียบที่ตกลงกันไว้แทน 
  (๒) คนสุดท้ายที่ลงเก็บเชือกโรยตัวโดยดึงลงไปช้า ๆ สม่ าเสมออย่ากระตุกเชือก 
  (๓) ทุกคนระวังอันตรายจากหินและสิ่งหักพังร่วงหล่น 
๕. ระเบียบการโรยตัวชองชุดสุนัข 
 ก. การโรยตัวจากที่สูงใช้ผ้าโรยตัว 
  (๑) สวมขลุมปากสุนัข สวมผ้าโรยตัวเข้าทางศีรษะสุนัขก่อน 
  (๒) รวบสายและชายผ้าโรยตัวเข้าด้วยกัน สอดเข้าห่วงสลัก 
  (๓) สอดเชือกโรยตัวเข้าห่วงสลัก พันรอบห่วงด้านปิดหนึ่งรอบ ถ้าใช้เชือกเดี่ยวพันสองรอบ 
  (๔) ผบส.โรยตัวลงก่อนตามวิธีการโรยตัว แล้วให้ผู้อื่นช่วยโรยสุนัขให้ ผบส.เตรียมรับสุนัข 
  (๕) การห้ามเชือกกระท าโดยดึงเชือกให้ตึงทั้งล่างและบนช่วยกัน 
  (๖) เมื่อสุนัขลงถึงพ้ืนให้ชมสุนัขแล้วปลดสุนัขออกจากผ้าโรยตัว 
 ข. การโรยตัวจากที่สูงใช้ผ้าโรยตัวแสวงเครื่อง 
  (๑) เตรียมผ้าโรยตัว (ถ้าใช้ผ้ากันฝน) วางผ้ากันฝนลงกับพ้ืนให้ผ้าคลุมศรีษะอยู่ข้างในกลัด
กระดุมทุกเม็ดม้วนผ้ากันฝนให้มีขนาด  ๘  นิ้ว ยาวตามความยาวของผ้า 
  (๒) สวมขลุมปากสุนัข 
  (๓) ผูกผ้าโรยตัวเข้ากับสุนัข ให้จุดกลางพันรอบอกหลังขาหน้า พันปลายข้างหนึ่งขึ้นไปตรง
คอข้างขวาอีกข้างหนึ่งไปข้างซ้าย ให้ปลายทั้งสองลงไปพบกันบริเวณหน้าอก ผูกปลายผ้าทั้งสองข้างเข้า
ด้วยกัน ใช้เงื่อนสอดสร้อยและหักคอสองชั้น ผ้านี้ให้ผูกให้แน่นพอเหมาะที่จะกันไม่ให้สุนัขหลุดออก   (ดู
รูปที่ ๓) 
  (๔) สอดห่วงสลักเข้าที่เงื่อนสอดสร้อย 
  (๕) ต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกับการโรยตัวโดยใช้ผ้าโรยตัว ข้อ ๕ ก.(๓) – (๖) 
 ค. การโรยตัวลงจาก ฮ. 



๒๓๕ 

  (๑) สวมขลุมปากสุนัข 
  (๒) ผูกเชือกโรยตัวเข้ากับที่ยึดเหนี่ยวบน ฮ. เตรียมสุนัขในผ้าโรยตัวไว้ล่วงหน้า 
  (๓) ขณะ ฮ.บินอยู่จ ากัดให้มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด 
  (๔) ต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกับการโรยตัวตามข้อ ๕ ก.(๓) – (๖) 
๖. สรุป 
 ก. การผูกห่วงโรยตัว ผบส.นั้นให้ผูกเง่ือนสอดสร้อยไว้ที่เอวด้านขวาเสมอ 
 ข. วิธีลงไหล่เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับผู้มีเครื่องหลังติดตัว 
 ค. ขณะโรยตัวควรให้ช่องเปิดห่วงสลักหันขึ้นข้างบนและออกนอกตัว 
 ง. เชือกโรยตัวควรให้ยาวพอที่จะโรยตัวได้จนถึงที่หมายข้ันสุดท้าย 
 จ. การใช้ถุงมือในการโรยตัวเพ่ือให้จับยึดเชือกได้มั่นคงยิ่งขึ้น 
 ฉ. ในการลงจาก ฮ.นั้นคงปฏิบัติการลงเช่นเดียวกับการลงจากท่ีสูง 
 ช. เราอาจใช้ผ้ากันฝน(ปอนโจ)มาท าเป็นผ้าโรยตัวสุนัขได้ 
 
 

 
 

รูปที่ ๑ การท าห่วงโรยตัว 
 

 
 
 
 

การผูกเชือกเงื่อนสอดสร้อย 
 



๒๓๖ 

 
 
 

ผูกเชือกเงื่อนสอดสร้อยและเงื่อนหักคอสองช้ัน 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ ๒ ผ้าโรยตัวสุนัข 

 
 
 
 



๒๓๗ 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                     ผ้ากันฝนม้วนตามความยาว 
 
 
 
 

 
                       รูปที่ ๑                                                                        รูปที่ ๒ 
   (๑)   การพันผ้าโรยตัวใช้ผ้ากันฝน                                  (๒)   ผ้าโรยตัวพันแน่นพอดีกับตัวสุนัข 

กว้างประมาณ 
   ๘  นิ้ว 



๒๓๘ 

 
รูปที่ ๓ ผ้าโรยตัวแสวงเครื่อง (ผ้ากันฝน) 

                (๓)   สุนัขพร้อมที่จะรับการโรยตัวใช้การดึงและผ่อนเชือกควบคุมการโรยตัวสุนัข 
 



๒๓๙ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔ ท่าการลงด้วยสะโพกและการพันเชือกโรยตัวในห่วงสลัก 
 

  
 
 
 
 



๒๔๐ 

การข้ามล าน้ า 

ความมุ่งหมาย 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการข้ามล าน้ า วิธีข้ามล าน้ าและเครื่องช่วยในการข้ามล า
น้ าเพื่อไปปฏิบัติได้โดยถูกต้อง 
๑. กล่าวท่ัวไป 
 ก. แม่น้ าล าธารตลอดจนพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้ า เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ นับเป็นเครื่องกีด
ขวางอย่างหนึ่งที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของหน่วยรบและชุดสุนัขทหารที่ปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
 ข. แม้ว่าโดยทั่วไปสุนัขจะว่ายน้ าได้แต่ควรจะมีการฝึกข้ามล าน้ าเพ่ือให้สุนัขได้คุ้นเคยซึ่งเป็นสิ่ง 
จ าเป็น 
 ค. ผบส.ที่ว่ายน้ าได้แข็งนั้นเมื่อพิจารณาถึงเครื่องแต่งกายและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่น าติดตัวไป 
ภาระในการควบคุมสุนัขตลอดจนสถานการณ์ทางยุทธวิธีท าให้มีความจ าเป็นที่ ผบส.จะต้องได้รับการฝึก
ข้ามล าน้ า 
๒. วิธีข้ามล าน้ า 
 ก. การลุยน้ า 
 ข. การใช้แพหรือเครื่องลอยน้ าแสวงเครื่อง 
 ค. การใช้เชือก 
๓. วิธีการและการใช้เครื่องช่วยในการข้ามล าน้ า 
 ก. การลุยน้ า 
  (๑) เลือกจุดลุยข้ามท่ีตื้นและล าน้ าแคบที่สุด โดยพิจารณาสถานการณ์ข้าศึกประกอบด้วย 
  (๒) ตรวจพื้นท้องล าน้ าก่อนการลุยข้ามทุกครั้งว่าพ้ืนท้องน้ าสามารถรับน้ าหนักในการลุยข้าม
ได้ (หินลื่น, ทราย, โคลน ฯลฯ ) 
  (๓) ถ้าจ าเป็น เช่น พ้ืนท้องล าน้ าอาจใช้เชือกขึงข้ามล าน้ าเพ่ือใช้จับยึดพยุงตัวในการลุยข้าม 
การขึงเชือกอาจใช้ผู้ที่ว่ายน้ าแข็งน าหางเชือกว่ายข้ามไปหรือใช้บ่วงโยนหรือใช้โยทะกาโยนไปคล้องยึด
กับสิ่งมั่นคงฝั่งตรงข้าม การข้ามโดยใช้เชือกน ามีวิธีปฏิบัติ  ๒  วิธี คือ 
   ก) ผูกสายจูงสุนัขเข้ากับเอว สายสะพายอาวุธ จับเชือกน าข้ามล าน้ าเคลื่อนที่ไปโดย
สลับไปทีละมือให้สุนัขว่ายน้ าตามไป 
   ข) ถ้าน้ าไหลเชี่ยวคงใช้สายจูงเช่นเดียวกันแต่ให้ยึดขลุมปฏิบัติการไว้ให้แน่น ส่วนอีก
มือหนึ่งโอบข้ามเชือกมาจับที่เข็มขัดให้ตัวไหลเลื่อนไปตามเชือกด้วยแรงของกระแสน้ า 
  (๔) เครื่องช่วยการลุยข้ามอีกอย่างหนึ่งคือ แต่ละคนใช้ไม้เท้าที่มีขนาดพอเหมาะไว้คอยช่วย
ค้ ายันตัวในขณะลุยข้าม 
 ข. แพและเครื่องลอยน้ าแสวงเครื่อง 
  (๑) แพผ้ากันฝน ท าจากผ้ากันฝนของ ผบส. ๒ คนช่วยกันท าและใช้ร่วมกัน ๑ แพ แพชนิดนี้
มีความมุ่งหมายใช้บรรทุกอุปกรณ์ประจ ากายในการข้ามล าน้ าเท่านั้นไม่สามารถรับน้ าหนักคนได้ 
   ก) ใช้ผ้ากันฝน  ๒  ผืน 
   ข) วางผ้ากันฝน  ๑  ผืนลงให้ผ้าคลุมหัวอยู่ข้างบนเพ่ือให้อยู่ด้านในแพ 



๒๔๑ 

   ค) วางอาวุธประจ ากายไปตามความยาวของผืนผ้าทางข้างของผ้าคลุมหัว ล ากล้องและ
พานท้ายปืนสลับกันให้หูหิ้วอยู่ข้างบนหรือหันเข้าหากัน ถ้าจ าเป็นใช้ถุงเท้าพันส่วนที่แหลมคมของอาวุธ
เพ่ือป้องกันมิให้บาดผ้ากันฝน 
   ง) เครื่องหลังและเครื่องใช้ต่าง ๆ วางลงระหว่างกลางอาวุธประจ ากายพยายามวางให้
เรียบเท่ากันตลอดผืนผ้า 
   จ) ช่วยกันม้วนผ้ากันฝนห่ออุปกรณ์ที่วางไว้ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะท าได้ บิดปลายขมวด
เป็นเกลียวก้นหอย ผูกด้วยเชือกหรือสิ่งคล้ายกันให้แน่น 
   ฉ) วางผ้ากันฝนผืนที่สองลงเช่นผืนแรก น าห่อผ้าผืนแรกวางคว่ าลง ม้วนเช่นเดียวกับ
ครั้งแรกผูกด้วยเชือกเส้นที่  ๒, ๓ และ ๔  ตามล าดับให้แน่น (ดูรูปที่ ๑) ถ้าหาเชือกหรือสิ่งผูกมัดอ่ืน ๆ 
ไม่ได้ให้ใช้เชือกผูกรองเท้าสนามแทน 
  (๒) แพผ้ากันฝนห่อหญ้า แพแบบนี้รับน้ าหนักได้หลายร้อยปอนด์ 
   ก) ใช้ผ้ากันฝน  ๒  ผืนเช่นเดียวกับแพผ้ากันฝน 
   ข) น าฟ่อนหญ้าสูงประมาณ  ๑๘  นิ้ว วางลงบนผ้ากันฝน ท าไม้กากบาททับลงบน    
ฟ่อนหญ้าผูกตรึงตรงที่ไขว้กันให้แน่นด้วยเชือกหูรูด 
   ค) น าฟ่อนหญ้าสูงประมาณ  ๑๘  ขนาดเช่นเดียวกันกับข้อ ข) วางลงบนไม้กากบาท
อีกฟ่อนหนึ่ง 
   ง) กดหญ้าให้แน่นแล้วม้วนผ้ากันฝน ผูกเชือกมัดทะแยงมุมที่ห่วงตาไก่ของผ้ากันฝน 
   จ) วางผ้ากันฝนผืนที่สองลง น าห่อผ้ากันฝนผืนแรกวางคว่ าลงม้วนและผูกเช่นเดียวกัน
กับครั้งแรก 
  (๓) เข็มขัดชูชีพผ้ากันฝน เข็มขัดนี้สามารถรับน้ าหนักคนได้พอดี 
   ก) ใช้ผ้ากันฝน  ๑  ผืน ห่อฟ่อนหญ้าขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ  ๘  นิ้ว ม้วนและผูก
ปลายทั้งสองข้างให้แน่น 
   ข) ใช้คาดเอวหรือสะพายขวางเป็นเข็มขัดชูชีพ 
  (๔) เข็มขัดชูชีพกระติกน้ า 
   ก) ใช้เข็มขัดกระสุนหรือเข็มขัดปืนพก  ๑  เส้น กระติดน้ าอย่างน้อย  ๘  ใบ (ตรวจว่า
สภาพดีและอุดจุกแน่น 
   ข) ใช้กระติกน้ าเปล่าแขวนรอบเข็มขัดคาดเอวเป็นเข็มขัดชูชีพ 
  (๕) เครื่องลอยน้ าอ่ืน ๆ เช่น ถังน้ าหรือถังน้ ามันขนาด  ๒๐  ลิตร กระป๋องกระสุน แคร่ไม้ 
ท่อนไม้ หีบ ฯลฯ อาจน ามาใช้เป็นเครื่องลอยน้ าในการข้ามล าน้ าได้ 
 ค. การใช้เชือก  
  (๑) สะพานเชือกเส้นเดียว 
   ก) ข้ามโดยการคลาน ใช้ข้อเท้าข้างเดียวเกี่ยวเชือก มือทั้งสองช่วยดึงตัวไปและตัวทาบ
อยู่บนเชือก 
   ข) ข้ามโดยการห้อยตัวใต้เชือก ใช้ข้อเท้าท้ังสองเก่ียวเชือก มือทั้งสองช่วยดึงตัวไป 
  (๒) สะพานเชือก  ๒  เส้น 
   ก) ทางราบ 
    ๑) ข้ามโดยการคลาน ใช้ข้อเท้าและมือทั้งสองเคลื่อนที่สลับกัน 
    ๒) ข้ามโดยการห้อยตัวเช่นเดียวกับสะพานเชือกเส้นเดียว 



๒๔๒ 

   ข) ทางดิ่ง มือทั้งสองจับเชือกเส้นบน เท้าท้ังสองเหยียบเชือกเส้นล่าง เคลื่อนที่สลับกัน 
  (๓) สะพานเชือก  ๓  เส้น เท้าเดินบนเชือกเส้นล่าง มือทั้งสองจับเชือกเส้นบนข้างละเส้นช่วย
พยุงตัวการข้ามด้วยสะพานเชือกคงใช้สายจูงยาวให้สุนัขว่ายน้ าตามไป หากท าไม่ได้ก็ใช้ชักรอกสุนัขข้าม
ไปโดยใช้ห่วงรูปตัว  ดี  และเชือกน าสองเส้น 
 
๔. การรักษาความปลอดภัย 
 ก. ตรวจสอบว่าผู้ใดว่ายน้ าไม่ได้หรือว่ายน้ าไม่แข็ง ให้เพ่งเล็งเป็นพิเศษและจัดเพ่ือนที่ว่ายน้ าแข็ง
คอยช่วยเหลือ 
 ข. ใช้ใช้ขชอปลดเร็วผูกติดกับเชือกและเข็มขัดของผู้ข้ามล าน้ าทุกครั้งเมื่อสามารถท าได้ 
 ค. อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชิ้นต้องผูกมัดให้แน่นมั่นคงป้องกันการหลุดตกน้ าสูญหายหรือเสื่อมสภาพ
การใช้งาน 
 ง. ตรวจสอบเครื่องช่วยในการข้ามล าน้ าทุกครั้งว่าใช้ได้ดี เช่น กันน้ าได้ดี ผูกมัดมั่นคงไม่หลุด
หลวมและรับน้ าหนักได้เพียงพอ ฯลฯ 
 จ. มั่นใจว่ามีส่วนระวังป้องกันในขณะข้ามล าน้ า 
 ฉ. เชือกไนลอนมีประโยชน์มากในด้านความทนทานไม่ขาดง่าย แต่มีข้อเสียคือมีการยืดตัวมาก 
(ประมาณ  ๑  ใน  ๓  ของความยาวเมื่อรับน้ าหนักหรือแรงดึงมาก) จึงต้องระมัดระวังขึงให้ตึงที่สุดก่อน
การผูกมัด 

 
รูปประกอบการท าแพผ้ากันฝน 

 



๒๔๓ 

สัญญาณเงียบ 
ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สัญญาณเงียบในการปฏิบัติงานในโอกาสและเวลา
ที่ไม่ต้องการใช้เสียงสัญญาณเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัย 
๑. กล่าวท่ัวไป 
 ความจ าเป็นในการใช้สัญญาณเงียบสืบเนื่องมจากในการปฏิบัติการมีความจ าเป็นยิ่งในการส่งข่าว
หรือค าสั่งถึงกันและกัน บางครั้งการส่งข่าวหรือค าสั่งถึงกันด้วยวาจากระท าไม่ได้เนื่องจากอยู่ใกล้ข้าศึก
หรือคาดว่าข้าศึกอาจได้ยินจึงมีความจ าเป็นต้องใช้สัญญาณเงียบ 
๒. แบบของสัญญาณเงียบ 
 ก. เสียงสัญญาณ 
  (๑) ใช้สถานการณ์ปลอดภัยหรือก่ึงปลอดภัย 
  (๒) ท าเสียงเลียนแบบนกร้องหรือสัตว์มนพ้ืนที่นั้น 
  (๓) แต่ละเสียงก็มีความหมายอย่างหนึ่ง 
 ข. สัญญาณมือ 
  (๑) ใช้ในสถานการณ์ปลอดภัย 
  (๒) ใช้สัญญาณมาตรฐานหรือที่ตกลงกันไว้เพ่ือความเข้าใจ 
  (๓) พยายามใช้มือข้างที่ไม่ได้ใช้อาวุธในการให้สัญญาณ 
 ค. สัญญาณอ่ืน ๆ  
๓. สัญญาณมือมาตรฐาน 
 ก. พบข้าศึก  :  เหยียดแขนออกขนาดกับพ้ืน ก ามือให้หัวแม่มือชี้ลงล่าง 
 ข. เรียบร้อย  : เหยียดแขนออกขนาดกับพ้ืน ก ามือให้หัวแม่มือชี้ด้านบน 
 ค. เครื่องกีดขวางหรือพ้ืนที่อันตราย    :  ก ามือเหยียดขึ้นสองนิ้ว สองมือไขว้กัน 
 ง. หยุด    :  ยกมือขึ้น หันฝ่ามือไปข้างหน้า 
 จ. เคลื่อนที่ต่อไป    :  ยกมือขึ้น หันฝ่ามือไปข้างหน้า ผลักจากหลังไปหน้า 
 ฉ. หัวหน้าชุด    :  ก ามือเหยียดสองนิ้วแตะไหล่ด้านตรงข้าม 
 ช. พักสูบบุหรี่   :  ก ามือเหยียดสองนิ้ว แตะที่ปาก หลังให้สัญญาณหยุด 
 ซ. พักรับประทานอาหาร   :  ก ามือเหยียดนิ้วเดียว ชี้ลงที่ล าคอ หลังให้สัญญาณหยุด 
 ฌ. หยุดเพื่อติดต่อ   :  ก ามือแตะที่หู หลังให้สัญญาณหยุด 
 ญ. หยุดเพื่อฟังการณ์   :  ท ามือป้องหูหลังให้สัญญาณหยุด 
 ฎ. ที่พักแรม   :  ยกมือกาง เอาหลังมือแตะหูด้านตรงข้าม 
 ฏ. กับดัก   :  ยกมือกางท าเป็นรูปถ้วย นิ้วชี้ชี้ขึ้นข้างบน 
 ฐ. จ านวนนาที   :  ยกนิ้วตามจ านวนนาที หลังให้สัญญาณหยุด 
 ด. ทิศทาง   :  ประทับปืน ล ากล้องชี้ไปทางทิศที่ต้องการ 
 ต. สื่อสาร   :  ยกมือกางแตะลงบนศีรษะ 
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หน้าที่สุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔๕ 

การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของ 
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด 
 สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก 
 ๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยา 
 เสพติดให้โทษ 
๑.  ความมุ่งหมาย 
 ๑.๑  ฝึกสุนัขในการค้นหาและคาบของเพ่ือเพ่ิมความกระตือรือร้นและความสนใจต่อของรางวัล   
อันจะเป็นมูลฐานในการฝึกค้นหาในหน้าที่สุนัขหน้าที่ตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ 
  ๑.๒  ฝึก ผบส.ในการฝึกเพ่ือกระตุ้นเร้าใจให้สุนัขค้นหาและคาบของรางวัลและน าของมาให้ รวมถึง
การขอของรางวัลคืนจากสุนัข 
๒. อุปกรณ์การฝึก  มีดังนี ้ 
  ๒.๑  สิ่งของหรือของเล่นส าหรับสุนัข ส าหรับใช้ขว้างออกไปหรือซุกซ่อนในพ้ืนที่  เพ่ือให้สุนัขค้นหา 
และคาบกลับมา (ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของเท่านั้น   ห้ามเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึก
ค้นหายาเสพติด) เช่น ลูกเทนนิส ลูกบอลขนาดเล็ก ม้วนผ้า ฯลฯ 
  ๒.๒ ปลอกคอหนังส าหรับสุนัข 
  ๒.๓ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว 
๓. สถานทีท่ าการฝึก มีดังนี้  
  ๓.๑ อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยใช้ห้องที่มีประตูเข้าออกพ้ืนที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร   
 ๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ฯลฯ 
 ๓.๓ สถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข (แต่ไม่ควรมีขนาดใหญ่ และความสลับซับซ้อน
มากเกินไป) 
๔. การด าเนินการฝึก 
 ๔.๑ เริ่มการฝึกเมื่อสุนัขรับการฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งขั้นต้นประกอบของเล่นมาแล้ว โดยให้ฝึกควบคู่
กันไป แต่ท าการฝึกโดยแยกเวลาและสถานที่ออกจากกัน 
 ๔.๒   การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของขั้นที่ ๑ 
  (๔.๒.๑)   การหาและคาบสิ่งของ 
  (ก) หลักการฝึก 
   ๑)   ใช้สิ่งของที่เคลื่อนไหวกระตุ้นและเร้าใจสุนัข (ลูกบอล ม้วนผ้า ของเล่นสุนัขชนิด
ต่างๆ) 
   ๒)   ใช้วิธีการฝึกผสมการเล่นกับสุนัข 
   ๓)   ให้สุนัขค้นหาและคาบสิ่งของกลับมาให้ ผบส.  
   ๔)   ให้สุนัขมีความสนใจและกระตือรือร้นเมื่อได้เล่นของเล่นกับ ผบส. และคายของเล่น
คืนเมื่อได้รับค าสั่ง 
   (ข) ล าดับวิธีฝึก 
   ๑)   ผบส.โยนของเล่นไปข้างหน้าสุนัขระยะห่าง  ๒ - ๓  เมตร 
   ๒)   สั่งสุนัข “หา” ขณะที่ของเล่นยังเคลื่อนไหวอยู่ 



๒๔๖ 

   ๓)   สั่งสุนัข “คาบ” เมื่อสุนัขคาบแล้วให้เรียกสุนัข และ “ชิด”  เมื่อสุนัขกลับมาหา 
ผบส.   แลว้ให้ผบส. เล่นกับสนุัขด้วยการพยายามดึงแย่งยื้อของเล่นออกจากปากสุนัขเบาๆ แต่ต้องให้
สุนัขเป็นผู้ชนะในการเล่นยื้อของลักษณะนี้เสมอ (ให้สุนัขได้ของเล่นไป) จากนั้นเมื่อท าการเล่นเป็น
ระยะเวลาพอสมควรแล้ว ให้ใช้ค าสั่งว่า “ขอ” เพ่ือให้สุนัขคายลูกบอลคืนแก่ ผบส. ต่อไป 
   ๔)   การฝึกครั้งแรกควรฝึกในสายจูง เมื่อสุนัขท าได้ถูกต้องให้ชมด้วยน้ าเสียงและการตบ
ปลอบเพื่อกระตุ้น รวมถึงการเล่นกับสุนัขด้วยความสนุกสนานด้วย 
   ๕)   เมื่อสุนัขช านาญแล้วก็ฝึกนอกสายจูงทบทวนตามล าดับข้างต้น แยกการฝึกเชื่อฟัง
ตามค าสั่งต่างหาก 
 หมายเหตุ    - เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วสุนัขนอกสายจูงควรสามารถ หา, คาบ และน าของมาให้ ผบส.ได้ 
 ๔.๓ การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของขั้นที่ ๒ 
  (๔.๓.๑) การหาและคาบสิ่งของ 
     (ก)   หลักการฝึก 
     ๑)   ใช้สิ่งของที่เคลื่อนไหวกระตุ้นและเร้าใจสุนัข (ลูกบอล ม้วนผ้า ของเล่น
สุนัขชนิดต่างๆ) โดยเพิ่มความยากในการค้นหามากข้ึน ด้วยการโยนของเล่นเข้าไปในบริเวณท่ีสุนัขไม่
สามารถมองเห็นได้ หรือเพ่ิมระยะทางในการขว้างสิ่งของให้ไกลออกไปมากข้ึน 
     ๒)   ใช้วิธีการฝึกผสมการเล่นกับสุนัข 
     ๓)   ให้สุนัขค้นหาและคาบสิ่งของกลับมาให้ ผบส.  
     ๔)   ให้สุนัขมีความสนใจและกระตือรือร้นเมื่อได้เล่นของเล่นกับ ผบส. และ
คายของเล่นคืนเมื่อได้รับค าสั่ง 
     (ข)   ล าดับวิธีการฝึก 
     ๑)   ผบส.โยนของเล่นเข้าประตูอาคาร หรือสนามที่มีพุ่มไม้ โดยให้สุนัขเห็น
ทิศทางการโยนของนั้น  แต่ไม่เห็นจุดที่หยุดของสิ่งของ 
     ๒) ผบส. กระตุ้นเร้าใจสุนัขให้มีความตื่นตัวก่อนจะเข้าท าการค้นหา 
     ๓)  ผบส. เริ่มสั่งสุนัขค้นหาด้วยค าสั่งว่า “หา”  และเริ่มปล่อยสุนัขออกจาก
สายจูงเพื่อค้นหา โดยให้ ผบส. เว้นระยะห่างจากสุนัขให้มากท่ีสุด โดยควรจะให้สุนัขค้นหาด้วยตนเอง 
     ๔)  เมื่อสุนัขพบสิ่งของแล้วสั่งสุนัข “คาบ”เมื่อสุนัขคาบแล้วให้เรียกสุนัข ด้วย
ค าสั่งว่า “มา - ชิด”  เมื่อสุนัขกลับมาหา ผบส. แล้ว ให้ผบส. เล่นกับสุนัขด้วยการพยายามดึงแย่งยื้อ
ของเล่นออกจากปากสุนัขเบาๆ แต่ต้องให้สุนัขเป็นผู้ชนะในการเล่นยื้อของลักษณะนี้เสมอ (ให้สุนัขได้
ของเล่นไป) จากนั้นเมื่อท าการเล่นเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ให้ใช้ค าสั่งว่า “ขอ” เพ่ือให้สุนัขคายลูก
บอลคืนแก่ ผบส. ต่อไป 
  หมายเหตุ  เมื่อฝึกถึงข้ันนี้แล้วสุนัขนอกสายจูงควรมีความกระตือรือร้นและสามารถ ค้นหา, คาบ 
และน าของมาให้ ผบส.ได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 
 
๕.   ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ๕.๑   ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยก ากับดูแลให้ค า 
แนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นให้ครูฝึกประเมินผลการปฏิบัติของ ผบส.  
และแนะน าวิธีปรับปรุงและแก้ไขในการปฏิบัติ 



๒๔๗ 

 ๕.๒   การฝึกในข้ันแรกให้เป็นการฝึกผสมการเล่น กรณีท่ีสุนัขท าผิดพลาดห้ามแก้ไขสุนัขด้วยความ
รุนแรง แต่ให้ใช้วิธีการฝึกซ้ าแทน 
 ๕.๓   การวางของในสนามครั้งแรกให้สุนัขเห็นการซ่อนของ และวางไปทางเหนือลมก่อน การซ่อน
ของในห้องก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกันเว้นเรื่องทิศทางลม 
 ๕.๔   การฝึกครั้งแรกให้ใช้สายจูง และเม่ือสุนัขช านาญแล้วก็ให้ปฏิบัตินอกสายจูง หากจ าเป็นให้ 
ผบส.เดินตามสุนัขนอกสายจูงไปด้วย 
 ๕.๕   ระยะทางท่ีซ่อนของควรเพิ่มทีละน้อยจนสูงสุด และให้ท าการฝึกจากง่ายไปหายากเสมอ จน
สุนัขสามารถปฏิบัติทุกข้ันตอนได้ด้วยความช านาญ รวมทั้งมีความสนใจต่อสิ่งของ , รางวัล , ค าสั่ง และ
มีความสามารถในการค้นหาที่ดีขึ้น 
 ๕.๖  สุนัขท่ีฝึกหน้าที่ตรวจค้นยาเสพติดตั้งแต่ขั้นนี้เป็นต้นไป เมื่อปฏิบัติงานให้สวมปลอกคอหนัง
และถอดออกเมื่อเลิกปฏิบัติงาน 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 

การฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่นยาเสพติดพร้อมกับของรางวัล 
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด 
 สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก 
 ๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยา 
 เสพติดให้โทษ 
๑.  ความมุ่งหมาย 
  ๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการค้นหาและจดจ ากลิ่นยาเสพติดและของรางวัลพร้อมกันโดยไม่
ต้องมีการชี้แนะจากผู้บังคับสุนัข เพื่อใช้เป็นมูลฐานในการฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นยาเสพ
ติดต่อไป 
 ๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความสามารถในการกระตุ้นเร้าใจสุนัขก่อนท าการค้นหาเป้าหมาย และมี
ความสามารถในการให้รางวัลสุนัขอย่างถูกต้องในห้วงเวลาที่เหมาะสมเม่ือสุนัขค้นพบกลิ่นเป้าหมาย 
 ๑.๓ ฝึกให้สุนัขค้นหาและมุ่งความสนใจไปที่แหล่งก าเนิดของกลิ่น โดยไม่สนใจต่อสิ่งต่างๆรอบข้าง 
ตลอดจนการรบกวนของบุคคลอื่นในระหว่างค้นหา 
 ๑.๔ ฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่นครั้งละ ๒-๓ วินาที ด้วยการฝึกให้สุนัขกลับไปดมกลิ่นซ้ า 
๒. อุปกรณ์การฝึก  มีดังนี ้ 

๒.๑ กลิ่นตัวอย่างยาเสพติด (ใช้กลิ่นที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุดในการฝึกก่อนเสมอ  ส่วนมาก
นิยมใช้ยาอี และถูกบรรจุในวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนได้ แต่ต้องสามารถให้กลิ่นฟุ้งกระจายออกมา
ได ้เช่น ถุงผ้า ท่อพีวีซีเจาะรู กรงวางกลิ่นยาเสพติด กล่องกระดาษเจาะรูฯลฯ จากนั้นเมื่อสุนัขจดจ า
ได้แล้วจึงค่อยเปลี่ยนกลิ่นไปใช้กลิ่นที่แรงข้ึนต่อไป) 

 ๒.๒ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) ส าหรับใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นยาเสพติดเพ่ือให้สุนัขค้นหา (ควรเป็น
ของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ) 
 ๒.๓ ของรางวัลหรือของเล่น (๒) ส าหรับใช้ให้รางวัลเมื่อสุนัขดมค้นหาจนพบกลิ่นเป้าหมาย (ควรเป็น
ของรางวัลที่สุนัขชอบท่ีสุด และใช้ส าหรับการฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่น ฯ เท่านั้น เพ่ือเพ่ิมแรงกระตุ้นใน
การต้องการรางวัลของสุนัข) 
 ๒.๔ ปลอกคอหนังส าหรับสุนัข 
 ๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว 
 ๒.๖ ถุงมือยางและปากคีบ ส าหรับหยิบจับตัวอย่างยาเสพติด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
๓. สถานที่ท าการฝึก มีดังนี้ –  
๓.๑ อาคารขนาดเล็ก พ้ืนที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก เช่น ตู้ลิ้นชัก โต๊ะ  
ชั้นวางของแบบเตี้ย ฯลฯ 

๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็ก  ฯ ล ฯ 
๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่าง ๆ 
๓.๔ สถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข  

๔. การด าเนินการฝึก มีข้ันตอนดังนี้  
 ๔.๑ ผบส.น าสุนัข ไปยืนรออยู่ในท่าชิดในบริเวณทางเข้า ของสถานที่ฝึก พร้อมกับท าการกระตุ้นเร้า
ใจสุนัขให้มีความพร้อมในการค้นหา 
 ๔.๒ ครูฝึกน าของเล่นไปซ่อนในพ้ืนที่ร่วมกับกลิ่นยาเสพติด ที่จะใช้ท าการฝึก โดยเลือกใช้กลิ่นยาเสพ
ติดที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุด มาท าการฝึกในล าดับแรก (ส่วนมากนิยมฝึกในห้องจ าลองขนาดเล็ก) 



๒๔๙ 

โดยใช้ตู้หรือลิ้นชักในการซ่อนกลิ่นยาเสพติด ซึ่งควรเปิดแง้มจุดซ่อนให้สุนัขสามารถเห็นของที่น าไปซ่อน
และท าให้กลิ่นยาเสพติดกระจายออกมาได้ แต่สุนัขไม่สามารถคาบของเล่นและกลิ่นยาเสพติดออกไปได้ 
(ควรวางไว้ในระดับจมูกของสุนัข) อาจสลับการวางของเล่นและกลิ่นเป้าหมายมาใช้กรงส าหรับใส่กลิ่นยา
เสพติดวางไว้บริเวณมุมห้องแทนก็ได้ แต่การวางกรงลักษณะนี้อาจท าให้สุนัขลดความสามารถในการดม
กลิ่นลดลง แต่การที่สุนัขสามารถมองเห็นเครื่องช่วยฝึกได้จะช่วยให้สุนัขด ารงความสนใจที่กลิ่นเป้าหมาย
นั้นเป็นอย่างดี 
 ๔.๓ ครูฝึกใช้ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งท าการหลอกล่อสุนัข โดยให้ ผบส  จับจูงสุนัขไว้   เพ่ื อเพ่ิมความ
กระตือรือร้นและความอยากในการค้นหา โดยให้ปฏิบัติในลักษณะแกล้งท าท่าทางน าของเล่นไปซ่อนไว้
ในบริเวณท่ีจะให้สุนัขค้นหากลิ่นตัวอย่าง  
 ๔.๔ เริ่มปล่อยสุนัขเข้าท าการค้นหาโดยใช้ค าสั่งเริ่มต้นในการค้นหาว่า “ดม-ไป-หา” (สั่งครั้งเดียว
เท่านั้น) ใช้ลักษณะการจับจูงจะปล่อยให้สุนัขค้นหาเองโดยอิสระ ไม่มีการควบคุมบังคับหรือการสั่งการ 
ยกเว้นกรณีที่สุนัขไม่สนใจการค้นหา จึงจะมีการเรียกสุนัขกลับมาหา เพ่ือท าการกระตุ้นเร้าใจและ
ก าหนดจุดเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง  (ให้มีความง่ายและใกล้เคียงจุดซ่อนฯ มากขึ้น ) โดยในระหว่างการ
ค้นหาให้ครูฝึกและผู้เกี่ยวข้องคนอ่ืนๆ พยายาม ส่งเสียงเพ่ือรบกวนความสนใจของสุนัขด้วยแต่ควรจะ
อยู่ในความเหมาะสม เพื่อเป็นการฝึกให้สุนัขมีความเคยชิน โดยสุนัขท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะสนใจแต่การ
ค้นหาเท่านั้น จะไม่สนใจต่อสิ่งเร้ารอบข้างเป็นอันขาด 
 ๔.๕ เมื่อสุนัขท าการค้นหาด้วยการดมกลิ่น จนไปถึงตรงจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายนั้นแล้ว และสุนัข
แสดงอาการสนใจจดจ้องไปยังบริเวณนั้น ให้ครูฝึกเป็นผู้ให้รางวัลสุนัขจากทางด้านหลัง โดยไม่ให้สุนัข
เห็นด้วยความนุ่มนวลที่สุด เพ่ือให้สุนัขสามารถคาบของเล่นได้โดยง่าย (ควรให้รางวัลขณะที่สุนัขแสดง
อาการจดจ้องไปที่จุดฯ และให้รางวัลตกลงใกล้กลิ่นเป้าหมายมากที่สุด)   
 ๔.๖  ให้ผบส.และครูฝึกทุกคนในการฝึกท าการชมสุนัขด้วยน้ าเสียง แล้วให้ ผบส . ตบปลอบลูบและ
ชมสุนัขว่า “ดีมาก – ดี” และเล่นกับสุนัขพอประมาณ จากนั้นก็สั่งให้สุนัขคายของเล่นคืนด้วยค าสั่งว่า 
“พอ – ขอ” แต่ในกรณีที่สุนัขไม่ยอมคายของเล่นคืน  ให้แก้ไขโดยครูฝึกน าของเล่นอีกชิ้นมาหลอกล่อให้
สุนัขคาบ เพ่ือคายของเล่นชิ้นเก่าออกจากปาก และเมื่อสุนัขคายของเล่นแล้วให้ครูฝึกคนที่น าของเล่นมา
หลอกล่อเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็น เพ่ือเพ่ิมความอยากในการค้นหาครั้งต่อไป  หากการแก้ไขด้วย
วิธีนี้ไม่ได้ผล ให้ ผบส. ยกปลอกคอให้ขาหน้าสุนัขลอยขึ้นจากพ้ืน และสั่งว่า “พอ – ขอ” โดยให้ท า
จนกระทั่งสุนัขยอมคายของเล่นออกมา แล้วจึงให้ครูฝึกเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็นเช่นเดิม (ไม่ควร
แก้ไขด้วยวิธีกระตุกสายจูงอย่างรุนแรงเพ่ือให้สุนัขคายของเล่น ยกเว้นกรณีการแก้ไขด้วยวิธีอ่ืนไม่ได้ผล 
ก็ให้ใช้การกระตุกอย่างนิ่มนวลพร้อมกับสั่งสุนัขว่า “ไม่ – ขอ” ให้สุนัขยอมคายของเล่น 
 ๔.๗ ให้ท าการฝึกลักษณะเดิม ตั้งแต่ ข้อ ๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๖ แต่ให้เปลี่ยนพ้ืนที่การฝึกมาเป็นสนาม
ขนาดเล็ก และเปลี่ยนลักษณะการซ่อนของเล่นและกลิ่นยาเสพติดให้มิดชิดยากแก่การค้นหามากขึ้น 
(ความสูง ความลึก การมองเห็น) และเมื่อสุนัขมีความสนใจในการค้นหามากขึ้นในระดับที่ดีแล้ว ให้
ปล่อยสุนัขค้นหานอกสายจูงต่อไป 
 ๔.๘ ในการฝึกการค้นหาฯ ลักษณะนี้ให้สอดแทรกการฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่น ครั้งละ ๒- 
๓ วนิาที ด้วยค าบอกค าสั่งว่า “ ดมซ้ า” เมื่อสุนัขแสดงอาการลดความสนใจต่อกลิ่นโดยให้ปฏิบัติตามข้อ 
๔.๙ ต่อไป 
 ๔.๙ ในกรณีที่ฝึกมาจนกระทั่งสุนัข มีความช านาญและความสนใจต่อกลิ่น โดยแสดงอาการสนใจจด
จ้องต่อกลิ่นอย่างมั่นคงแล้ว ให้ท าการตรวจสอบสุนัข ด้วยวิธีดังนี้  



๒๕๐ 

  ๔.๙.๑ ด าเนินการฝึกตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕  เช่นเดิม แต่เมื่อสุนัขแสดงอาการจดจ้องที่บริเวณจุด
ที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย ให้ ผบส. ท าท่าทีไม่สนใจและพยายามดึงสุนัขออกจากจุดนั้น อาจใช้การกระตุก
ปลอกคอเบาๆ ถ้าสุนัขท่ีได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วจะไม่ยอมละทิ้งกลิ่นเป้าหมายและจะฝืนตัวเองไว้ แต่
สุนัขบางตัวอาจจะยอมเดินตาม ผบส . ออกมา แต่เมื่อสุนัขคิดได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สุนัขก็จะรีบ
กลับไปยังจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายและจดจ้องต่อทันที 

๔.๙.๒ เมื่อท าการตรวจสอบสุนัขด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ได้ผลตามข้อ ๔.๙.๑ ก็ให้ด าเนินการให้
รางวัลแก่สุนัขจากทางด้านหลังเช่นเดิม และด าเนินการตามข้อ ๔.๖ และ ๔.๗ ต่อไป 

ข้อควรระวัง  
การฝึกในข้อ ๔.๙ นี้ไม่ควรปฏิบัติบ่อยมากเกินไป เพราะจะท าให้สุนัขเกิดความสับสน และลด

ความสนใจต่อการค้นหากลิ่นได้ จึงควรกระท าในภาวะจ าเป็นเพื่อใช้ในการทดสอบความสามารถของ
สุนัขเท่านั้น     
   หมายเหตุ   
  ๑. การฝึกในขั้นตอนนี้ควรท าการฝึกจากการใช้พ้ืนที่และการซ่อนเครื่องช่วยฝึก (ยาเสพติดและ
ของเล่น)จากง่ายไปหายากเสมอ (ลักษณะและความกว้างของพ้ืนที่ ระดับความลึก ระดับความสูง 
ลักษณะการวาง ฯลฯ)) เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการค้นหาและจดจ ากลิ่นให้กับสุนัข ซึ่งโดยปกติแล้ว 
สุนัขจะมีความสามารถในการเรียนรู้กลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อ
ดมพบกลิ่นเป้าหมายอย่างชัดเจน หลังท าการฝึกไปแล้วประมาณ ๕-๖ ครั้ง  ซึ่งสุนัขจะสามารถจดจ า
กลิ่นตัวอย่างยาเสพติดได้อย่างแม่นย าจ านวน ๑ กลิ่น หลังจากได้รับการฝึกไปแล้ว ๖ – ๘ วัน (ฝึกไป
แล้วประมาณ  ๓๐ – ๕๐ ครั้ง) แล้วจึงจะท าการฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ
ต่อไป 
 ๒. ของรางวัลหรือของเล่น (๑) หมายถึง ของที่ใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด 
เพ่ือให้สุนัขค้นหา ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ ซึ่งจะสามารถเพ่ิมความอยากในการ
ค้นหาให้กับสุนัขได้ดีขึ้น เช่น ของเล่นสุนัขชนิดมีสายจับ , ลูกเทนนิส  , ม้วนผ้า , ลูกบอลขนาดเล็ก ฯลฯ 
 ๓. ของรางวัลหรือของเล่น (๒) หมายถึง ของที่ใช้ส าหรับให้รางวัลกับสุนัขเมื่อสุนัขแสดงอาการ
จดจ้องหรือสนใจที่บริเวณจุดซ่อนฯ ซึ่งสุนัขท าการดมค้นหาจนพบ ควรเป็นของเล่นที่สุนัขมีความชอบ
และมีความต้องการที่จะได้มากที่สุด และใช้ส าหรับการให้รางวัลในการฝึกค้นหาฯเท่านั้น เช่น ของเล่น
สุนัขชนิดลูกยาง , ของเล่นสุนัขแบบมีเสียง  , ของเล่นสุนัขชนิดต่างๆ ฯลฯ 
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี้  
 ๕.๑  ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยก ากับดูแลให้ 
ค าแนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ 
ผบส. และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ๕.๒   จัดผู้ช่วยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ในการวางเครื่องช่วยฝึกที่บรรจุยาเสพติดหรือมีกลิ่นยาเสพติด
แยกกันกับผู้วางเครื่องช่วยฝึกอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นสับสน 
 ๕.๓   ครูฝึกทุกคนรับผิดชอบจ านวนยาเสพติดทุกชนิดที่น ามาใช้ฝึก มิให้มีการสูญหาย หรือ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ หากมีเหตุสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้รายงานทันที 
 ๕.๔   ครูฝึก และผบส.ทุกคนรับผิดชอบการป้องกันอันตรายจากยาเสพติดที่จะเกิดแก่บุคคลและ
สุนัข เช่น ป้องกันมิให้สุนัขกินยาเสพติดที่อาจร่วงจากซองบรรจุที่ฉีดขาดขณะฝึก หรือใช้ยาเสพติด
จ านวนมากให้สุนัขดมใกล้และนานเกินควร 



๒๕๑ 

 ๕.๕   ครูฝึก และผบส.ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยขณะสุนัขปฏิบัติงานนอกสายจูงเป็นพิเศษ 
 ๕.๖   เมื่อสุนัขมีความช านาญในการฝึกในสถานที่เดิมๆแล้ว ก็หมุนเวียนสถานที่ฝึกโดยสม่ าเสมอ 
เพ่ือเพ่ิมความคุ้นเคยและสร้างความแปลกใหม่ในการค้นหา อันจะเป็นการเพ่ิมแรงกระตุ้นในการค้นหา
ของสุนัขต่อไป 
 ๕.๗  ระยะเวลาในการฝึกสุนัขข้ันตอนนี้ ใน ๑ วัน ไม่ควรฝึกการค้นหาเกิน ๑๐ ครั้ง และสถานที่ที่ใช้
ในการฝึกค้นหาฯต้องเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกค้นหาฯอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามน าสุนัขมาฝึกขั้นตอนอ่ืนๆ
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการค้นหาฯในสถานที่นี้ (เวลาในการฝึกทั้งหมดไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง ต่อ วัน) 
 ๕.๘  ห้ามลงโทษสุนัขในพื้นที่การฝึกค้นหาฯ เพราะจะท าให้สุนัขเกิดความทรงจ าที่ไม่ดี และลดความ
กระตือรือร้นในการค้นหาลง โดยในกรณีที่ต้องมีการลงโทษให้ใช้วิธีที่นุ่มนวลที่สุด และควรน าสุนัขออก
จากพ้ืนที่เสียก่อน 
 ๕.๙  ในการน าสุนัขเข้าพ้ืนที่การฝึกให้ น าเข้าพ้ืนที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพ้ืนที่
การฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยน าสุนัขมาเตรียมพร้อมในพ้ืนที่การฝึก 
  ๕.๑๐ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ ตามข้อ ๔.๙ ก่อนที่จะด าเนินการฝึก
ในขั้นต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 

การฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ 
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด 
 สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก 
 ๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยา 
 เสพติดให้โทษ 
๑. ความมุ่งหมาย 
 ๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อพบยาเสพติด โดยใช้ของเล่นหรืออาหารเพื่อชักจูง
ความสนใจของสุนัขให้แจ้งเตือนด้วยการนั่งโดยความสมัครใจ โดยไม่ต้องมีการบังคับสุนัข (การฝึกเชื่อ
ฟังค าสั่งจะไม่ฝึกให้สุนัขนั่ง) ซึ่งการฝึกในขั้นตอนนี้จะกระท าไปพร้อมๆกับ การฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่น
ยาเสพติดพร้อมกับของรางวัล แต่แยกห้วงเวลาและสถานที่ฝึกออกจากกัน    
  ๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิควิธีการฝึกให้สุนัขแจ้งเตือน เมื่อพบยาเสพ
ติดด้วยการนั่ง รวมทั้งการแก้ไขการแจ้งเตือนของสุนัขได้อย่างถูกต้อง 
  ๑.๓ ฝึกให้สุนัขเรียนรู้ที่จะแจ้งเตือนด้วยการนั่งเมื่อเห็นของรางวัล หรือการให้สัญญาณและค าสั่งการ
ของผู้บังคับสุนัข ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
๒. อุปกรณ์การฝึก  มีดังนี ้ 
 ๒.๑ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) ส าหรับใช้ชักจูงให้สุนัขนั่งลงเมื่อสุนัขเห็นของรางวัล แต่ไม่สามารถ
เข้าไปเอามาได้เนื่องจากมีสิ่งขวางก้ันอยู่ ( เช่น ผบส. ก าของเล่นไว้ในมือ) 
  ๒.๓ อาหารหรือขนมส าหรับสุนัข (๒) ส าหรับใช้ชักจูงให้สุนัขนั่งลงเมื่อสุนัขเห็นอาหาร แต่ไม่ 
สามารถเข้าไปเอามาได้เนื่องจากมีสิ่งขวางกั้นอยู่ ซึ่งอาหารสามารถควบคุมแรงขับของสุนัขได้ และแก้ไข
ปัญหาของสุนัขบางตัวที่มีความสนใจต่อของเล่นน้อยได้ดีกว่า อีกทั้งจะสามารถสอนให้สุนัขให้ความ
เคารพต่อมือของ ผบส. ได้ดีกว่าอีกด้วย ( เช่น ผบส. ก าอาหารไว้ในมือ) 
  ๒.๔ ปลอกคอหนังส าหรับสุนัข 
  ๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว 
๓. สถานที่ท าการฝึก มีดังนี้   
  ๓.๑ อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พื้นที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก 
เช่น ตู้ลิ้นชักโต๊ะ ชั้นวางของแบบเตี้ย ฯลฯ 
  ๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์  ฯลฯ 
  ๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ 
  ๓.๔ สถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข  
๔. การด าเนินการฝึก มีข้ันตอนดังนี้  
  ๔.๑ ผบส.น าสุนัข ไปยืนอยู่ในท่าชิด  จากนั้นให้ท าการสั่งให้สุนัขคอย แล้วผบส. จึงเดินออกไปอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามโดยหันหน้าเข้าหาสุนัข ระยะห่างประมาณ ๑ ถึง ๒ ก้าว จากนั้นให้ ผบส. ก าของเล่นหรือ
อาหารชูขึ้นเหนือหัวสุนัข โดยอาจใช้วิธีขยับมือเพ่ือดึงดูดความสนใจของสุนัข และให้รอดูพฤติกรรมที่
สุนัขแสดงออกมา จนกระทั่งเมื่อสุนัขแสดงพฤติกรรมการนั่งลงเมื่อใด ก็ให้ ผบส. ให้รางวัลสุนัขโดย การ
ยื่นให้สุนัขช้าๆ อย่างนิ่มนวลให้ของเล่นตกลงบริเวณปากของสุนัข ( ห้ามขว้างออกไปแรงๆ หรือท าให้
เกิดการกระเด้งของรางวัลนั้น) จากนั้นก็ให้ ผบส. ชมและเล่นกับสุนัขอย่างพอเหมาะ จากนั้นจึงสั่งให้
สุนัขคายของเล่นคืนต่อไป ( ยกเว้นอาหาร) 
 



๒๕๓ 

  หมายเหตุ 
   ๑. การใช้อาหารฝึกจะใช้ในช่วงแรกๆเพ่ือเรียกความสนใจและเพ่ิมแรงขับของสุนัขเท่านั้น 
จากนั้นจะท าการเปลี่ยนมาใช้ของรางวัลหรือของเล่นแทน 
  ๒. ของรางวัลหรือของเล่น (๑) หมายถึง ของเล่นหรือของรางวัลที่ใช้ส าหรับชักจูงให้สุนัข
นั่งลงเมื่อสุนัขเห็นของเล่นหรือของรางวัลนั้น โดยปรกติมักจะใช้ของเล่นที่สุนัขมีความสนใจและชอบ
รองลงมาจากของเล่นที่ใช้ส าหรับให้รางวัลในการฝึกค้นหาฯ หรืออาจเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหา
คาบของก็ได ้เช่น ของเล่นสุนัขแบบมีเสียง  , ของเล่นสุนัขชนิดต่างๆ ฯลฯ 
  ๓. อาหารหรือขนมส าหรับสุนัข (๒) หมายถึง อาหารหรือขนมส าหรับสุนัขใช้ชักจูงให้สุนัข
นั่งลงเมื่อสุนัขเห็น ซึ่งอาหารสามารถควบคุมแรงขับของสุนัขได้ และแก้ไขปัญหาของสุนัขบางตัวที่มี
ความสนใจต่อของเล่นน้อยได้ดีกว่า ส่วนมากนิยมใช้ ขนมส าหรับสุนัข เพราะแตกต่างและมีความ
น่าสนใจจากอาหารประจ าวันที่สุนัขกิน  
  ๔.๒ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. ปฏิบัติในลักษณะเดิม แต่
เปลี่ยนจากการก าของรางวัลไว้เหนือหัวสุนัข มาเป็นการก าของรางวัลไว้ในระดับต่ าลงมา (ระดับจมูก
สุนัข) ที่สุนัขสามารถเข้าไปดมและสัมผัสได้ โดยให้ก ารางวัลไว้ในอุ้งมือลักษณะคว่ ามือ แต่ให้สุนัขเห็น
และได้กลิ่นรางวัล แต่ไม่สามารถท่ีจะคาบหรือเอารางวัลไปได้ จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัล
แก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม (โดยปกติแล้วสุนัขส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมหยุดและยืนจ้อง ผบส.ควรมีความ
ใจเย็นไม่รีบร้อน อาจมีการขยับมือเพ่ือดึงดูดความสนใจของสุนัข และรอจนกระทั่งสุนัขนั่งลงเองด้วย
ความสมัครใจ) 
  ๔.๓ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๒ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. ปฏิบัติในลักษณะเดิม แต่
เปลี่ยนการก าของรางวัลไว้ในระดับต่ าลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถน าของรางวัลมาแนบที่ส่วนขาและ
ล าตัวของสุนัขได้  จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัลแก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม  
  ๔.๔ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๓ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. น าของรางวัลไปก าไว้ในอุ้ง
มือเช่นเดิม แต่ให้น าอุ้งมือไปกดไว้ที่ผนังอาคาร หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง ตั้งแต่ระดับพ้ืนห้อง จน สูง
ถึง ๖ ฟุต  จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัลแก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม (การฝึกในข้อนี้ควร
กระท าอย่างจ ากัด โดยควรสังเกตพฤติกรรมของสุนัขให้ดี เนื่องจากสุนัขบางตัวอาจจะสับสนจากท่าทาง
ของมือผู้บังคับสุนัข และนั่งลงอย่างผิดพลาดได้) 
  ๔.๕  เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๔ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ผบส. ยื่นของรางวัลให้ครูฝึก โดย
ให้ ผบส. จับสายจูงสุนัขไว้ ขณะที่ครูฝึกก าของรางวัลไว้ในมือ โดยครูฝึกจะใช้วิธีการฝึกไล่ล าดับตั้งแต่ข้อ 
๔.๑ ถึง ๔.๔ และท าการให้รางวัลเช่นเดิม โดยครูฝึกจะเป็นผู้ก ารางวัลและให้ของรางวัลแทน ซึ่งในการ
ฝึกขั้นนี้ครูฝึกจะพยายามเคลื่อนไหวของรางวัลในอุ้งมือไปในต าแหน่งต่างๆ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  ๔.๖ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕  ได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธีแล้ว ก็ให้ครูฝึกน าของ
เล่นไปติดไว้ กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือประตูห้อง และประตูรถยนต์ โดยต้องสามารถให้สุนัขมองเห็นได้ 
แต่ไม่สามารถสัมผัสหรือเอารางวัลไปได้ จากนั้นก็ให้ ผบส.น าสุนัขเข้ามาในบริเวณดังกล่าว และเมื่อสุนัข
นั่งลงเมื่อใดก็ให้ท าการดึงอุปกรณ์ที่หนีบหรือติดของรางวัลนั้นอยู่ออกเพ่ือให้รางวัลตกลงมา และสุนัข
สามารถคาบรางวัลเอาไปได้ต่อไป 
  ๔.๗ ขั้นตอนสุดท้ายการการฝึกการแจ้งเตือนของสุนัข คือ จะท าการฝึกให้สุนัขนั่งลงด้วยความเต็มใจ
ภายใต้การสั่งการของ ผบส. ซึ่งอาจจะใช้ค าสั่งเสียง หรือการให้สัญญาณ เช่นการกระตุกสายจูงเบาๆ 
หรือ การแตะที่ตะโพกของสุนัขเบาๆ ซึ่งครูฝึกจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่า วิธีการใดเหมาะกับสุนัขแต่ละตัว 



๒๕๔ 

แต่การกระท าลักษณะนี้ต้องกระท าจากด้านหลังของสุนัขในขณะที่สุนัขก าลังจ้องมองรางวัลเสมอ ซึ่ง
ขั้นตอนในการปฏิบัติมีดังนี้  

๔.๗.๑ ให้จัดเตรียมสถานที่และการวางของรางวัลตามข้อ ๔.๖ (ลักษณะหนีบหรือติดของรางวัล
ไว้กับอุปกรณ์หรือสถานที่ต่างๆ) 

๔.๗.๒ ให้ ผบส. ปล่อยสุนัขให้เคลื่อนที่เข้าหาของรางวัลในสายจูง แต่ให้ดึงสายจูงไว้ให้สุนัข
หยุดก่อนที่จะถึงของรางวัล จากนั้นก็ให้ ผบส.  ส่งสัญญาณที่มีความเหมาะสมกับตัวสุนัขในขณะที่สุนัข
ก าลังจะนั่งลง จากนั้นเมื่อสุนัขนั่งลง จึงท าการให้รางวัลในลักษณะเดิมต่อไป (การกระท าในลักษณะนี้ถือ
เป็นการเพ่ิมความสามารถในการสั่งให้สุนัขนั่งลงเองเท่านั้น เพราะสุนัขจะไม่ได้นั่งลงด้วยค าสั่งหรือการ
ชี้แนะของ ผบส. แต่จะนั่งลงเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งการฝึกในขั้นนี้จะเป็นการสร้างพ้ืนฐานในการฝึก
และแก้ปัญหาการหยุดและยืนจ้องของสุนัขในการฝึกปฏิบัติการค้นหายาเสพติดต่อไป) 
  หมายเหตุ   
  สิ่งส าคัญท่ีสุดในการฝึกข้ันตอนนี้ คือ การนั่งลงของสุนัขต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการ
ฝืน และเป็นไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไว และห้ามใช้การบังคับให้สุนัขนั่งด้วยความไม่เต็มใจเป็นอัน
ขาด 
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี้ - 
 ๕.๑ ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยก ากับดูแลให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละข้ัน ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ 
ผบส. และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ๕.๒  ห้ามใช้การบังคับให้สุนัขนั่งลงด้วยความไม่เต็มใจ และการแก้ไขสุนัขด้วยวิธีการรุนแรงเป็นอัน
ขาด 
 ๕.๓  ระยะเวลาการฝึกของสุนัขแต่ละตัว ไม่ควรเกินวันละ ๑๐ ถึง ๑๕ นาที ต่อการฝึก ๑วัน 
 ๕.๔  การฝึกในข้ันตอนนี้จะกระท าไปพร้อมๆกับ การฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่นยาเสพติดพร้อมกับของ
รางวัล แต่แยกห้วงเวลาและสถานที่ฝึกออกจากกัน 
 ๕.๕ เมื่อสุนัขมีความช านาญในการฝึกขั้นตอนเดิมๆแล้วก็ให้ท าการฝึกทบทวนจากขั้นตอนแรกไปหา
ขั้นตอนสุดท้ายเสมอ (ง่ายไปหายาก) 
 ๕.๖ในการน าสุนัขเข้าพ้ืนที่การฝึกให้ น าเข้าพ้ืนที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพื้นที่
การฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยน าสุนัขมาเตรียมพร้อมในพ้ืนที่การฝึก 
 ๕.๗  ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ อย่างสม่ าเสมอจนมั่นใจว่าสุนัข
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว จึงจะด าเนินการฝึกในขั้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 

การฝึกปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและการแจ้งเตือน 
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด 
  สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก 
 ๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยา 
  เสพติดให้โทษ 
๑. ความมุ่งหมาย 
  ๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการค้นหาและจดจ ากลิ่นยาเสพติดในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
และแจ้งเตือนด้วยการนั่งเมื่อพบสิ่งเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย าสม่ าเสมอ 
 ๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ 
ขั้นตอน ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขสุนัขได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
  ๑.๓ ฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่นครั้งละ ๒-๓ วินาที ด้วยการฝึกให้สุนัขกลับไปดมกลิ่นซ้ า 
๒.อุปกรณ์การฝึก  มีดังนี้  
  ๒.๑ กลิ่นตัวอย่างยาเสพติด (ใช้กลิ่นที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุดท าการฝึกเป็นล าดับแรก จนเมื่อ
สุนัขมีความแม่นย าในการจดจ ากลิ่นและแจ้งเตือนแล้วจึงท าการเปลี่ยนไปใช้กลิ่นที่มีความแรงมากข้ึน
ต่อไป ) 
 ๒.๒ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) ส าหรับใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นยาเสพติดเพ่ือให้สุนัขค้นหา (ควรเป็น
ของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ) 
 ๒.๓ ของรางวัลหรือของเล่น (๒) ส าหรับใช้ให้รางวัลเมื่อสุนัขดมค้นหาจนพบกลิ่นเป้าหมาย (ควรเป็น
ของรางวัลที่สุนัขชอบท่ีสุด และใช้ส าหรับการฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่น ฯ เท่านั้น เพ่ือเพ่ิมแรงกระตุ้นใน
การต้องการรางวัลของสุนัข) 
 ๒.๔ ปลอกคอหนังส าหรับสุนัข  
 ๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว 
 ๒.๖ ถุงมือยางและปากคีบ ส าหรับหยิบจับตัวอย่างยาเสพติด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
๓. สถานที่ท าการฝึก มีดังนี้  
  ๓.๑ อาคารขนาดเล็ก ถึง อาคารขนาดใหญ่ หลายชั้น  มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของเครื่องใช้ประกอบ
ต่างๆอย่างครบถ้วน เช่นห้องต่างๆ คลังสินค้า โรงหนัง ฯลฯ 
  ๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่ เช่น สนามบอล ลานจอดรถ สนามบิน
ฯลฯ 
  ๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ  เช่น รถยนต์ รถบัส รถมอเตอร์ไซค์ เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ 
  ๓.๔ สถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข เช่น ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน สถานีรถ
โดยสาร สถานีรถประจ าทาง โรงเรียน วัด ฯลฯ 
๔. การด าเนินการฝึก มีข้ันตอนดังนี้ 
  ๔.๑ ผบส.น าสุนัข ไปยืนรออยู่ในท่าชิดในบริเวณทางเข้า ของสถานที่ฝึก พร้อมกับท าการกระตุ้นเร้า
ใจสุนัขให้มีความพร้อมในการค้นหา 
 ๔.๒ ครูฝึกน าของเล่นไปซ่อนในพื้นที่ร่วมกับกลิ่นยาเสพติด ที่จะใช้ท าการฝึก โดยเลือกใช้กลิ่นยาเสพติด 
ที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุด มาท าการฝึกในล าดับแรก ซึ่งในการฝึกครั้งแรกๆควรเปิดแง้มจุดซ่อนให้
สุนัข 



๒๕๖ 

สามารถเห็นของที่น าไปซ่อนและท าให้กลิ่นยาเสพติดกระจายออกมาได้ แต่สุนัขไม่สามารถคาบของเล่น
และกลิ่นยาเสพติดออกไปได้ (ควรวางไว้ในระดับจมูกของสุนัข)  
 ๔.๓ ครูฝึกใช้ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งท าการหลอกล่อสุนัข โดยให้ ผบส.จับจูงสุนัขไว้ เพ่ือเพ่ิมความ
กระตือรือร้นและความอยากในการค้นหา โดยให้ปฏิบัติในลักษณะแกล้งท าท่าทางน าของเล่นไปซ่อนไว้
ในบริเวณท่ีจะให้สุนัขค้นหากลิ่นตัวอย่าง  
 ๔.๔ เริ่มปล่อยสุนัขเข้าท าการค้นหาโดยใช้ค าสั่งเริ่มต้นในการค้นหาว่า ดม -ไป-หา (สั่งครั้งเดียว
เท่านั้น) ใช้ลักษณะการจับจูงจะปล่อยให้สุนัขค้นหาเองโดยอิสระ ไม่มีการควบคุมบังคับหรือการสั่งการ 
ยกเว้นกรณีที่สุนัขไม่สนใจการค้นหา จึงจะมีการเรียกสุนัขกลับมาหา เพ่ือท าการกระตุ้นเร้าใจและ
ก าหนดจุดเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง  (ให้มีความง่ายและใกล้เคียงจุดซ่อนฯ มากขึ้น ) โดยในระหว่างการ
ค้นหาให้ครูฝึกและผู้เกี่ยวข้องคนอ่ืน ๆ พยายาม ส่งเสียงเพ่ือรบกวนความสนใจของสุนัขด้วยแต่ควรจะ
อยู่ในความเหมาะสม เพื่อเป็นการฝึกให้สุนัขมีความเคยชิน โดยสุนัขท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะสนใจแต่การ
ค้นหาเท่านั้น จะไม่สนใจต่อสิ่งเร้ารอบข้างเป็นอันขาด 
 ๔.๕ เมื่อสุนัขท าการค้นหาด้วยการดมกลิ่น จนไปถึงตรงจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายนั้นแล้ว และสุนัข
แสดงอาการแจ้งเตือนด้วยการนั่งลงแล้วจดจ้องไปที่บริเวณนั้น ให้ ผบส. หรือครูฝึก เป็นผู้ให้รางวัลสุนัข
จากทางด้านหลัง โดยไม่ให้สุนัขเห็นด้วยความนุ่มนวลที่สุด เพ่ือให้สุนัขสามารถคาบของเล่นได้โดยง่าย 
(ควรให้รางวัลขณะที่สุนัขแสดงอาการนั่งจดจ้องไปที่จุดฯ และให้รางวัลตกลงใกล้กลิ่นเป้าหมายมาก
ที่สุด)   
 ๔.๖  ให้ผบส.และครูฝึกทุกคนในการฝึกท าการชมสุนัขด้วยน้ าเสียง แล้วให้ ผบส . ตบปลอบลูบและ
ชมสุนัขว่า “ดีมาก - ดี” และเล่นกับสุนัขพอประมาณ จากนั้นก็สั่งให้สุนัขคายของเล่นคืนด้วยค าสั่งว่า 
“พอ – ขอ” แต่ในกรณีที่สุนัขไม่ยอมคายของเล่นคืน  ให้แก้ไขโดยครูฝึกน าของเล่นอีกชิ้นมาหลอกล่อให้
สุนัขคาบ เพ่ือคายของเล่นชิ้นเก่าออกจากปาก และเมื่อสุนัขคายของเล่นแล้วให้ครูฝึกคนที่น าของเล่นมา
หลอกล่อเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็น เพ่ือเพ่ิมความอยากในการค้นหาครั้งต่อไป หากการแก้ไขด้วย
วิธีนี้ไม่ได้ผล ให้ ผบส. ยกปลอกคอให้ขาหน้าสุนัขลอยขึ้นจากพ้ืน และสั่งว่า “พอ – ขอ” โดยให้ท า
จนกระทั่งสุนัขยอมคายของเล่นออกมา แล้วจึงให้ครูฝึกเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็นเช่นเดิม (ไม่ควร
แก้ไขด้วยวิธีกระตุกสายจูงอย่างรุนแรงเพ่ือให้สุนัขคายของเล่น ยกเว้นกรณีการแก้ไขด้วยวิธีอ่ืนไม่ได้ผลก็
ให้ใช้การกระตุกอย่างนิ่มนวลพร้อมกับสั่งสุนัขว่า “ไม่ – ขอ” ให้สุนัขยอมคายของเล่น 
 ๔.๗ ให้ท าการฝึกลักษณะเดิม ตั้งแต่ ข้อ ๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๖ แต่ให้เปลี่ยนพ้ืนที่การฝึกให้มีความยากต่อ
การปฏิบัติมากขึ้น และเปลี่ยนลักษณะการซ่อนของเล่นและกลิ่นยาเสพติดให้มิดชิดยากแก่การค้นหา
มากขึ้น (ความสูง ความลึก การมองเห็น) และเมื่อสุนัขสามารถจดจ ากลิ่นและแจ้งเตือนกลิ่นตัวอย่าง
ชนิดแรกที่ใช้ในการฝึกได้อย่างรวดเร็วและแม่นย าแล้ว จึงให้ครูฝึกน าของเล่นออกจากจุดซ่อน ให้เหลือ
เพียงแต่ยาเสพติดไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงท าการฝึกทบทวนซ้ าไปซ้ ามาเพ่ือให้สุนัขมีความ
แม่นย าและประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 ๔.๘ ในการฝึกการค้นหาฯ ลักษณะนี้ให้สอดแทรกการฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่น ครั้งละ ๒- 
๓ วินาที ด้วยค าบอกค าสั่งว่า “ ดมซ้ า” เมื่อสุนัขแสดงอาการลดความสนใจต่อกลิ่น และให้ปฏิบัติตาม
ข้อ ๔.๙ ต่อไป 
 ๔.๙ ในกรณีที่ฝึกมาจนกระทั่งสุนัข มีความช านาญและความสนใจต่อกลิ่น โดยแสดงอาการนั่งแจ้ง
เตือนและสนใจจดจ้องต่อกลิ่นอย่างม่ันคงแล้ว ให้ท าการตรวจสอบสุนัข ด้วยวิธีดังนี้ – 
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 ๔.๙.๑ ด าเนินการฝึกตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕  เช่นเดิม แต่เมื่อสุนัขแสดงอาการนั่งแจ้งเตือนและ
จดจ้องที่บริเวณจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย ให้ ผบส . ท าท่าทีไม่สนใจและพยายามดึงสุนัขออกจากจุดนั้น 
อาจใช้การกระตุกปลอกคอเบาๆ ถ้าสุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วจะไม่ยอมละทิ้งกลิ่นเป้าหมายและ
จะฝืนตัวเองไว้ แต่สุนัขบางตัวอาจจะยอมเดินตาม ผบส. ออกมา แต่เมื่อสุนัขคิดได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
สุนัขก็จะรีบกลับไปยังจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย แล้วจะท าการจดจ้องและนั่งแจ้งเตือนต่อทันที 
 ๔.๙.๒ เมื่อท าการตรวจสอบสุนัขด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ได้ผลตามข้อ ๔.๙.๑ ก็ให้ด าเนินการให้
รางวัลแก่สุนัขจากทางด้านหลังเช่นเดิม และด าเนินการตามข้อ ๔.๖ และ ๔.๗ ต่อไป 
  ข้อควรระวัง  การฝึกในข้อ ๔.๙ นี้ไม่ควรปฏิบัติบ่อยมากเกินไป เพราะจะท าให้สุนัขเกิดความสับสน 
และลดความสนใจต่อการค้นหากลิ่นได้ จึงควรกระท าในภาวะจ าเป็นเพ่ือใช้ในการทดสอบความสามารถ
ของสุนัขเท่านั้น 
 หมายเหตุ 
  ๑. การฝึกในขั้นตอนนี้ควรท าการฝึกจากการใช้พ้ืนที่และการซ่อนเครื่องช่วยฝึก (ยาเสพ
ติด)จาก ง่ายไปหายากเสมอ (ลักษณะและความกว้างของพ้ืนที่ ระดับความลึก ระดับความสูง ลักษณะ
การวาง ฯลฯ) เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการค้นหาจดจ ากลิ่นและแจ้งเตือนให้กับสุนัข ซึ่งโดยปกติแล้ว 
สุนัขจะมีความสามารถในการเรียนรู้กลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแสดงการแจ้งเตือนเมื่อดมพบกลิ่น
เป้าหมายอย่างชัดเจน  โดยเมื่อสุนัขสามารถจดจ ากลิ่นตัวอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างแม่นย าแล้วก็ให้
เปลี่ยนเป็นกลิ่นตัวอย่างชนิดอ่ืนที่มีความแรงของกลิ่นมากขึ้นเป็นล าดับถัดไป แล้วย้อนขั้นตอนการฝึกไป
เริ่มตั้งแต่ การฝึกการฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่นยาเสพติดพร้อมกับของรางวัล และการฝึกปฏิบัติการตรวจ
ค้นยาเสพติดและการแจ้งเตือน ทุกครั้งเมื่อท าการเริ่มฝึกโดยใช้ยาเสพติดชนิดใหม่ 
 ๒. การฝึกในขั้นตอนนี้ถ้าสุนัขมีอาการนั่งช้า (ประมาณ ๕ ถึง ๖ วินาที) ให้ถือว่าเป็นเรื่อง
ปกติ โดยให้ ผบส ใช้ความอดทนรอคอยจนสุนัขนั่งเอง แต่หากสุนัขไม่ยอมนั่งลงและต้องมีการช่วยเหลือ 
ก็ไม่ต้องให้รางวัลแก่สุนัข แต่จะให้เพียงค าชมและการตบปลอบสุนัขเท่านั้น จากนั้นให้ท าการดึงสุนัข
ออกจากจุดซ่อนกลิ่นยาเสพติด แล้วพาสุนัขเข้าไปค้นหาซ้ า ให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าสุนัขจะนั่งลงเองด้วย
ความสมัครใจ จึงจะท าการให้ของเล่นเป็นรางวัลจากด้านหลังต่อไป 
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี้  
 ๕.๑ ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยก ากับดูแลให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ 
ผบส. และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ๕.๒  จัดผูช้่วยครูฝึกและเจ้าหน้าที่การวางเครื่องช่วยฝึกท่ีบรรจุยาเสพติดหรือมีกลิ่นยาเสพติด
แยกกันกับผู้วางเครื่องช่วยฝึกอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นสับสน 
 ๕.๓   ครูฝึกทุกคนรับผิดชอบจ านวนยาเสพติดทุกชนิดที่น ามาใช้ฝึก มิให้มีการสูญหาย หรือ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ หากมีเหตุสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้รายงานทันที 
 ๕.๔   ครูฝึก และผบส.ทุกคนรับผิดชอบการป้องกันอันตรายจากยาเสพติดที่จะเกิดแก่บุคคลและ
สุนัข เช่น ป้องกันมิให้สุนัขกินยาเสพติดที่อาจร่วงจากซองบรรจุที่ฉีดขาดขณะฝึก หรือใช้ยาเสพติด
จ านวนมากให้สุนัขดมใกล้และนานเกินควร 
 ๕.๕   ครูฝึก และผบส.ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยขณะสุนัขปฏิบัติงานนอกสายจูงเป็น
พิเศษ 



๒๕๘ 

 ๕.๖  เมื่อสุนัขมีความช านาญในการฝึกในสถานที่เดิมๆแล้ว ก็หมุนเวียนสถานที่ฝึกโดยสม่ าเสมอ 
เพ่ือเพ่ิมความคุ้นเคยและสร้างความแปลกใหม่ในการค้นหา อันจะเป็นการเพ่ิมแรงกระตุ้นในการค้นหา
และแจ้งเตือนของสุนัขต่อไป 
 ๕.๗  ระยะเวลาในการฝึกสุนัขข้ันตอนนี้ ใน ๑ วัน ไม่ควรฝึกการค้นหาเกิน ๑๐ ครั้ง และสถานที่ที่
ใช้ในการฝึกค้นหาฯต้องเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกค้นหาฯอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามน าสุนัขมาฝึกขั้นตอน
อ่ืนๆที่ไม่เก่ียวข้องกับการค้นหาฯในสถานที่นี้ (เวลาในการฝึกทั้งหมดไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง ต่อ วัน) 
 ๕.๘  ห้ามลงโทษสุนัขในพ้ืนที่การฝึกค้นหาฯ เพราะจะท าให้สุนัขเกิดความทรงจ าที่ไม่ดี และลด
ความกระตือรือร้นในการค้นหาลง โดยในกรณีที่ต้องมีการลงโทษให้ใช้วิธีที่นุ่มนวลที่สุด และควรน าสุนัข
ออกจากพ้ืนที่เสียก่อน 
 ๕.๙ ในการน าสุนัขเข้าพ้ืนที่การฝึกให้ น าเข้าพ้ืนที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอก
พ้ืนที่การฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยน าสุนัขมาเตรียมพร้อมในพ้ืนที่การฝึก 
 ๕.๑๐   ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ ตามข้อ ๔.๙ ก่อนที่จะด าเนินการ
ฝึกในขั้นต่อไป 
 ๕ .๑๑ เมื่อสุนัขสามารถจดจ ากลิ่นตัวอย่างชนิดใดชนิดหนึ่ งได้ อย่างแม่นย าแล้วก็ให้ครูฝึก
เปลี่ยนเป็นกลิ่นตัวอย่างชนิดอ่ืนที่มีความแรงของกลิ่นมากขึ้นเป็นล าดับถัดไป แล้วย้อนขั้นตอนการฝึกไป
เริ่มตั้งแต่ การฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่นยาเสพติดพร้อมกับของรางวัล และการฝึกปฏิบัติการตรวจค้นยา
เสพติดและการแจ้งเตือน ทุกครั้งเมื่อท าการเริ่มฝึกโดยใช้ยาเสพติดชนิดใหม่ โดยควรจะเปลี่ยนพ้ืนที่การ
ฝึกตามความเหมาะสมเพ่ือก็ให้เกิดประสบการณ์กับสุนัข และควรมีการฝึกให้สุนัขหันกลับมามอง ผู้
บังคับสุนัข ในกรณีที่สุนัขท าการปฏิบัติการในพ้ืนที่เปิดโล่ง แล้วหาสิ่งเสพติดไม่พบ เพ่ือที่ ผู้บังคับสุนัข
จะได้ช่วยในการแบ่งพ้ืนที่และน าสุนัขกลับเข้ามาเริ่มต้นค้นหาใหม่ได้ต่อไป 
 ๕.๑๒ ให้จัดล าดับ การน ายาเสพติดมาใช้ในการฝึกตามความแรงของกลิ่นยาเสพติด จากน้อยไปหา
มาก คือ 
  ๕.๑๒.๑ ยาอ ี
  ๕.๑๒.๒ ยาบ้า 
  ๕.๑๒.๓ เฮโรอีน 
  ๕.๑๒.๔ กัญชา 
  ๕.๑๒.๕ ฝิ่น 
  หมายเหตุ     -  ยาเสพติดชนิดอ่ืนที่ก าลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน เช่น ยาเค , ยาเลิฟ ฯลฯ นั้น 
รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ก าลังด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะน ามาใช้
ประกอบการฝึกหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารหน้าที่ สุนัขตรวจค้นยาเสพติด(การฝึกแบบรวมจุดสนใจ) ใน
โอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 

   เอกสารเพิ่มเติมประกอบคู่มือการฝึกสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ (แบบรวมจุดสนใจ) 
 
ตาราง ก. – อัตราส่วนเครื่องช่วยฝึกพิเศษสิ้นเปลืองส าหรับสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ 
 

ล าดับ รายการ หน่วยนับ จ านวน หมายเหตุ 
๑. ผ้าขนหนู ผืน ๔ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๒. กล่องกระดาษ ใบ ๕ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๓. ของเล่นสุนัขชนิดมีเสียง อัน ๑ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๔. ของเล่นสุนัขชนิดลูกยาง อัน ๔ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๕. ถุงมือยางทางการแพทย์ กล่อง ๒ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร  
๖. ปากคีบตัวอย่างชนิดโลหะ อัน ๑๕ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
๗. ถุงผ้าส าหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง ถุง ๒๖ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
๘. กล่องพลาสติกส าหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง กล่อง ๑๕ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
๙. ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๔ หุน ยาว ๒ เมตร ท่อ ๑ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 

๑๐. ฝาครอบท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๔ หุน ฝา ๓๐ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๑๑. ตลับโลหะเจาะรูส าหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง อัน ๑๕ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
๑๒. กล่องโลหะป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นตัวอย่าง กล่อง ๑๕ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
 
 

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบคู่มือการฝึกสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ (แบบรวมจุดสนใจ) 
 
ตาราง ข.  อัตราการใช้ยาเสพให้โทษติดต่อการฝึกชุดสุนัข ๑ ชุด 
 

ล าดับ รายการ หน่วยนับ จ านวน หมายเหตุ 
๑. ยาอี ชนิดเม็ด กรัม ๑.๕  
๒. ยาบ้า ชนิดเม็ด กรัม ๐.๕  
๓. เฮโรอีน ชนิดผง กรัม ๑.๕  
๔. กัญชา ชนิดอบแห้ง กรัม ๑.๕  
๕. ฝิ่น ชนิดดิบ กรัม ๑.๕  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 

การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของ 
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด 
  สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก 
 ๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร  หลักสูตร  ผู้บังคับสุนัขทหาร  หน้าที่  ผู้บังคับสุนัขตรวจค้น
วัตถุ ระเบิด  
๑.  ความมุ่งหมาย 
 ๑.๑  ฝึกสุนัขในการค้นหาและคาบของเพ่ือเพ่ิมความกระตือรือร้นและความสนใจต่อของรางวัล   
อันจะเป็นมูลฐานในการฝึกค้นหาในหน้าที่สุนัขหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิด 
 ๑.๒   ฝึก ผบส.ในการฝึกเพ่ือกระตุ้นเร้าใจให้สุนัขค้นหาและคาบของรางวัลและน าของมาให้ รวมถึง 
การขอของรางวัลคืนจากสุนัข 
๒. อุปกรณ์การฝึก  มีดังนี้ 
  ๒.๑  สิ่งของหรือของเล่นส าหรับสุนัข ส าหรับใช้ขว้างออกไปหรือซุกซ่อนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สุนัขค้นหา 
และคาบกลับมา (ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของเท่านั้นห้ามเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึก
ค้นหาสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด) เช่น ลูกเทนนิส ลูกบอลขนาดเล็ก ม้วนผ้า ฯลฯ 
  ๒.๒ ปลอกคอหนังส าหรับสุนัข 
  ๒.๓ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว 
๓. สถานที่ท าการฝึก มีดังนี ้ 
  ๓.๑ อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยใช้ห้องที่มีประตูเข้าออกพ้ืนที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร   
 ๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ฯลฯ 
 ๓.๓ สถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข (แต่ไม่ควรมีขนาดใหญ่ และความสลับซับซ้อน
มากเกินไป) 
๔. การด าเนินการฝึก 
 ๔.๑ เริ่มการฝึกเมื่อสุนัขรับการฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งขั้นต้นประกอบของเล่นมาแล้ว โดยให้ฝึกควบคู่
กันไปแต่ท าการฝึกโดยแยกเวลาและสถานที่ออกจากกัน 
 ๔.๒ การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของขั้นที่ ๑ 
  (๔.๒.๑)  การหาและคาบสิ่งของ 
    (ก)   หลักการฝึก 
     ๑)   ใช้สิ่งของที่เคลื่อนไหวกระตุ้นและเร้าใจสุนัข (ลูกบอล ม้วนผ้า ของเล่นสุนัข) 
     ๒)   ใช้วิธีการฝึกผสมการเล่นกับสุนัข 
     ๓)   ให้สุนัขค้นหาและคาบสิ่งของกลับมาให้ ผบส.  
     ๔)   ให้สุนัขมีความสนใจและกระตือรือร้นเมื่อได้เล่นของเล่นกับ ผบส. และคาย
ของเล่นคืนเมื่อได้รับค าสั่ง 
    (ข)   ล าดับวิธีฝึก 
     ๑)   ผบส.โยนของเล่นไปข้างหน้าสุนัขระยะห่าง  ๒ - ๓  เมตร 
     ๒)   สั่งสุนัข “หา” ขณะที่ของเล่นยังเคลื่อนไหวอยู่ 
     ๓)   สั่งสุนัข “คาบ”เมื่อสุนัขคาบแล้วให้เรียกสุนัข และ “ชิด”  เมื่อสุนัขกลับมา
หา ผบส. แล้ว ให้ผบส. เล่นกลับสุนัขด้วยการพยายามดึงแย่งยื้อของเล่นออกจากปากสุนัขเบาๆ แต่ต้อง



๒๖๒ 

ให้สุนัขเป็นผู้ชนะในการเล่นยื้อของลักษณะนี้เสมอ (ให้สุนัขได้ของเล่นไป) จากนั้นเมื่อท าการเล่นเป็น
ระยะเวลาพอสมควรแล้ว ให้ใช้ค าสั่งว่า “ขอ” เพ่ือให้สุนัขคายลูกบอลคืนแก่ ผบส. ต่อไป 
         ๔)   การฝึกครั้งแรกควรฝึกในสายจูง เมื่อสุนัขท าได้ถูกต้องให้ชมด้วยน้ าเสียง
และการตบปลอบเพ่ือกระตุ้น รวมถึงการเล่นกับสุนัขด้วยความสนุกสนานด้วย 
         ๕)   เมื่อสุนัขช านาญแล้วก็ฝึกนอกสายจูงทบทวนตามล าดับข้างต้น แยกการ
ฝึกเชื่อฟังตามค าสั่งต่างหาก 
 หมายเหตุ   เมื่อฝึกถึงข้ันนี้แล้วสุนัขนอกสายจูงควรสามารถ หา, คาบ และน าของมาให้ ผบส.ได ้
 ๔.๓   การฝึกคน้หาและคาบสิ่งของข้ันที่ ๒ 
  (๔.๓.๑)   การหาและคาบสิ่งของ 
    (ก)   หลักการฝึก 
      ๑)   ใช้สิ่งของที่เคลื่อนไหวกระตุ้นและเร้าใจสุนัข (ลูกบอล ม้วนผ้า ของเล่น
สุนัข) โดยเพิ่มความยากในการค้นหามากขึ้น ด้วยการโยนของเล่นเข้าไปในบริเวณที่สุนัขไม่สามารถ
มองเห็นได้ หรือเพ่ิมระยะทางในการขว้างสิ่งของให้ไกลออกไปมากข้ึน 
     ๒)   ใช้วิธีการฝึกผสมการเล่นกับสุนัข 
     ๓)   ให้สุนัขค้นหาและคาบสิ่งของกลับมาให้ ผบส.  
     ๔)   ให้สุนัขมีความสนใจและกระตือรือร้นเมื่อได้เล่นของเล่นกับ ผบส. และ
คายของเล่นคืนเมื่อได้รับค าสั่ง 
    (ข)   ล าดับวิธีการฝึก 
     ๑)   ผบส.โยนของเล่นเข้าประตูอาคาร หรือสนามที่มีพุ่มไม้ โดยให้สุนัขเห็น
ทิศทางการโยนของนั้น  แต่ไม่เห็นจุดที่หยุดของสิ่งของ 
     ๒) ผบส. กระตุ้นเร้าใจสุนัขให้มีความตื่นตัวก่อนจะเข้าท าการค้นหา 
     ๓)  ผบส. เริ่มสั่งสุนัขค้นหาด้วยค าสั่งว่า “หา”  และเริ่มปล่อยสุนัขออกจาก
สายจูงเพื่อค้นหา โดยให้ ผบส. เว้นระยะห่างจากสุนัขให้มากท่ีสุด โดยควรจะให้สุนัขค้นหาด้วยตนเอง 
     ๔)  เมื่อสุนัขพบสิ่งของแล้วสั่งสุนัข “คาบ”เมื่อสุนัขคาบแล้วให้เรียกสุนัข ด้วย
ค าสั่งว่า “มา - ชิด”  เมื่อสุนัขกลับมาหา ผบส. แล้ว ให้ผบส. เล่นกลับสุนัขด้วยการพยายามดึงแย่งยื้อ
ของเล่นออกจากปากสุนัขเบาๆ แต่ต้องให้สุนัขเป็นผู้ชนะในการเล่นยื้อของลักษณะนี้เสมอ (ให้สุนัขได้
ของเล่นไป) จากนั้นเมื่อท าการเล่นเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ให้ใช้ค าสั่งว่า “ขอ” เพ่ือให้สุนัขคายลูก
บอลคืนแก่ ผบส. ต่อไป 
 หมายเหตุ   เมื่อฝึกถึงข้ันนี้แล้วสุนัขนอกสายจูงควรมีความกระตือรือร้นและสามารถ ค้นหา, คาบ 
และน าของมาให้ ผบส.ได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 
 
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก 
 ๕.๑   ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยก ากับดูแลให้ค า 
แนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นให้ครูฝึกประเมินผลการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะน าวิธีปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติ 
 ๕.๒   การฝึกในข้ันแรกให้เป็นการฝึกผสมการเล่น กรณีท่ีสุนัขท าผิดพลาดห้ามแก้ไขสุนัขรุนแรง แต่
ให้ใช้วิธีฝึกซ้ าแทน 



๒๖๓ 

 ๕.๓   การวางของในสนามครั้งแรกให้สุนัขเห็นการซ่อนของ และวางไปทางเหนือลมก่อน การซ่อน
ของในห้องก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกันเว้นเรื่องทิศทางลม 
 ๕.๔   การฝึกครั้งแรกให้ใช้สายจูง ต่อไปเมื่อสุนัขช านาญแล้วก็ให้ปฏิบัตินอกสายจูง หากจ าเป็นให้ 
ผบส. เดินตามสุนัขนอกสายจูงไปด้วย 
 ๕.๕   ระยะทางท่ีซ่อนของเพ่ิมทีละน้อยจนสูงสุด และให้ท าการฝึกจากง่ายไปหายากเสมอ จนสุนัข
สามารถปฏิบัติทุกข้ันตอนได้ด้วยความช านาญ รวมทั้งมีความสนใจต่อสิ่งของ , รางวัล , ค าสั่ง , และมี
ความสามารถในการค้นหาที่ดีขึ้น 
 ๕.๖  สุนัขท่ีฝึกหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิดตั้งแต่ข้ันนี้เป็นต้นไป เมื่อปฏิบัติงานให้สวมปลอกคอหนัง
และถอดออกเมื่อเลิกปฏิบัติงาน 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 

การฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด พร้อมกับของรางวัล 
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด 
  สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก 
 ๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นวัตถุ  
  ระเบิด 
๑.  ความมุ่งหมาย  
 ๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการค้นหาและจดจ ากลิ่นวัตถุระเบิด รวมถึงสารตั้งต้นวัตถุระเบิด 
และของรางวัลพร้อมกันโดยไม่ต้องมีการชี้แนะจากผู้บังคับสุนัข เพ่ือใช้เป็นมูลฐานในการฝึกการแจ้ง
เตือนของสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดต่อไป 
 ๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความสามารถในการกระตุ้นเร้าใจสุนัขก่อนท าการค้นหาเป้าหมาย และมี
ความสามารถในการให้รางวัลสุนัขอย่างถูกต้องในห้วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อสุนัขค้นพบกลิ่นเป้าหมาย 
 ๑.๓ ฝึกให้สุนัขค้นหาและมุ่งความสนใจไปที่แหล่งก าเนิดของกลิ่น โดยไม่สนใจต่อสิ่งต่างๆรอบข้าง 
ตลอดจนการรบกวนของบุคคลอื่นในระหว่างค้นหา 
 ๑.๔ ฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่นครั้งละ ๒-๓ วินาที ด้วยการฝึกให้สุนัขกลับไปดมกลิ่นซ้ า 
๒. อุปกรณ์การฝึก  มีดังนี ้ 
 ๒.๑ กลิ่นตัวอย่างสารตั้งต้นวัตถุระเบิด (ใช้กลิ่นที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุดในการฝึกก่อนเสมอ  
ส่วนมากนิยมใช้ โซเดียมคลอเรท โดยให้บรรจุในวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนได้ แต่ต้องสามารถให้กลิ่นฟุ้ง
กระจายออกมาได้ เช่น ถุงผ้า ท่อพีวีซีเจาะรู กรงวางกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด กล่องกระดาษเจาะรูฯลฯ 
จากนั้นเมื่อสุนัขจดจ าได้แล้วจึงค่อยเปลี่ยนกลิ่นไปใช้กลิ่นที่แรงขึ้นต่อไป) 
 ๒.๒ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) ส าหรับใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด เพ่ือให้สุนัข
ค้นหา (ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ) 
 ๒.๓ ของรางวัลหรือของเล่น (๒) ส าหรับใช้ให้รางวัลเมื่อสุนัขดมค้นหาจนพบกลิ่นเป้าหมาย (ควรเป็น
ของรางวัลที่สุนัขชอบท่ีสุด และใช้ส าหรับการฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่น ฯ เท่านั้น เพ่ือเพ่ิมแรงกระตุ้นใน
การต้องการรางวัลของสุนัข) 
 ๒.๔ ปลอกคอหนังส าหรับสุนัข 
 ๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว 
 ๒.๖ ถุงมือยางและปากคีบ ส าหรับหยิบจับตัวอย่างกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อน 
๓. สถานที่ท าการฝึก มีดังนี ้ 
 ๓.๑ อาคารขนาดเล็ก พ้ืนที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก เช่น ตู้ลิ้นชัก 
โต๊ะ ชั้นวางของแบบเตี้ย ฯลฯ 
 ๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็ก  ฯลฯ 
 ๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ 
 ๓.๔ สถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข  
๔. การด าเนินการฝึก มีข้ันตอนดังนี้  
 ๔.๑ ผบส.น าสุนัข ไปยืนรออยู่ในท่าชิดในบริเวณทางเข้า ของสถานที่ฝึก พร้อมกับท าการกระตุ้นเร้า
ใจสุนัขให้มีความพร้อมในการค้นหา 
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 ๔.๒ ครูฝึกน าของเล่นไปซ่อนในพ้ืนที่ร่วมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่จะใช้ท าการฝึก โดยเลือกใช้
กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุด มาท าการฝึกในล าดับแรก (ส่วนมากนิยมฝึก
ในห้องจ าลองขนาดเล็ก) โดยใช้ตู้หรือลิ้นชักในการซ่อนกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ซึ่งควรเปิดแง้มจุดซ่อน
ให้สุนัขสามารถเห็นของที่น าไปซ่อนและท าให้กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด กระจายออกมาได้ แต่สุนัขไม่
สามารถคาบของเล่นและกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ออกไปได้ (ควรวางไว้ในระดับจมูกของสุนัข) อาจ
สลับการวางของเล่นและกลิ่นเป้าหมายมาใช้กรงส าหรับใส่กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด วางไว้บริเวณมุม
ห้องแทนก็ได้ แต่การวางกรงลักษณะนี้อาจท าให้สุนัขลดความสามารถในการดมกลิ่นลดลง แต่การที่สุนัข
สามารถมองเห็นเครื่องช่วยฝึกได้จะช่วยให้สุนัขด ารงความสนใจที่กลิ่นเป้าหมายนั้นเป็นอย่างดี 
 ๔.๓ ครูฝึกใช้ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งท าการหลอกล่อสุนัข โดยให้ ผบส จับจูงสุนัขไว้ เพ่ือเพ่ิมความ
กระตือรือร้นและความอยากในการค้นหา โดยให้ปฏิบัติในลักษณะแกล้งท าท่าทางน าของเล่นไปซ่อนไว้
ในบริเวณท่ีจะให้สุนัขค้นหากลิ่นตัวอย่าง  
 ๔.๔ เริ่มปล่อยสุนัขเข้าท าการค้นหาโดยใช้ค าสั่งเริ่มต้นในการค้นหาว่า “ดม-ไป-หา” (สั่งครั้งเดียว
เท่านั้น) ใช้ลักษณะการจับจูงจะปล่อยให้สุนัขค้นหาเองโดยอิสระ ไม่มีการควบคุมบังคับหรือการสั่งการ 
ยกเว้นกรณีที่สุนัขไม่สนใจการค้นหา จึงจะมีการเรียกสุนัขกลับมาหา เพ่ือท าการกระตุ้ นเร้าใจและ
ก าหนดจุดเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง  (ให้มีความง่ายและใกล้เคียงจุดซ่อนฯ มากขึ้น ) โดยในระหว่างการ
ค้นหาให้ครูฝึกและผู้เกี่ยวข้องคนอ่ืนๆ พยายาม ส่งเสียงเพ่ือรบกวนความสนใจของสุนัขด้วยแต่ควรจะ
อยู่ในความเหมาะสม เพื่อเป็นการฝึกให้สุนัขมีความเคยชิน โดยสุนัขท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะสนใจแต่การ
ค้นหาเท่านั้น จะไม่สนใจต่อสิ่งเร้ารอบข้างเป็นอันขาด 
 ๔.๕ เมื่อสุนัขท าการค้นหาด้วยการดมกลิ่น จนไปถึงตรงจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายนั้นแล้ว และสุนัข
แสดงอาการสนใจจดจ้องไปยังบริเวณนั้น ให้ครูฝึกเป็นผู้ให้รางวัลสุนัขจากทางด้านหลัง โดยไม่ให้สุนัข
เห็นด้วยความนุ่มนวลที่สุด เพ่ือให้สุนัขสามารถคาบของเล่นได้โดยง่าย (ควรให้รางวัลขณะที่สุนัขแสดง
อาการจดจ้องไปที่จุดฯ และให้รางวัลตกลงใกล้กลิ่นเป้าหมายมากที่สุด)   
 ๔.๖  ให้ผบส.และครูฝึกทุกคนในการฝึกท าการชมสุนัขด้วยน้ าเสียง แล้วให้ ผบส . ตบปลอบลูบและ
ชมสุนัขว่า “ดีมาก – ดี” และเล่นกับสุนัขพอประมาณ จากนั้นก็สั่งให้สุนัขคายของเล่นคืนด้วยค าสั่งว่า 
“พอ – ขอ” แต่ในกรณีที่สุนัขไม่ยอมคายของเล่นคืน  ให้แก้ไขโดยครูฝึกน าของเล่นอีกชิ้นมาหลอกล่อให้
สุนัขคาบ เพ่ือคายของเล่นชิ้นเก่าออกจากปาก และเมื่อสุนัขคายของเล่นแล้วให้ครูฝึกคนที่น าของเล่นมา
หลอกล่อเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็น เพ่ือเพ่ิมความอยากในการค้นหาครั้งต่อไป  หากการแก้ไขด้วย
วิธีนี้ไม่ได้ผล ให้ ผบส. ยกปลอกคอให้ขาหน้าสุนัขลอยขึ้นจากพ้ืน และสั่งว่า “พอ – ขอ” โดยให้ท า
จนกระทั่งสุนัขยอมคายของเล่นออกมา แล้วจึงให้ครูฝึกเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็นเช่นเดิม (ไม่ควร
แก้ไขด้วยวิธีกระตุกสายจูงอย่างรุนแรงเพ่ือให้สุนัขคายของเล่น ยกเว้นกรณีการแก้ไขด้วยวิธีอ่ืนไม่ได้ผล 
ก็ให้ใช้การกระตุกอย่างนิ่มนวลพร้อมกับสั่งสุนัขว่า “ไม่ – ขอ” ให้สุนัขยอมคายของเล่น 
 ๔.๗ ให้ท าการฝึกลักษณะเดิม ตั้งแต่ ข้อ ๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๖ แต่ให้เปลี่ยนพ้ืนที่การฝึกมาเป็นสนาม
ขนาดเล็ก และเปลี่ยนลักษณะการซ่อนของเล่นและกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ให้มิดชิดยากแก่การค้นหา
มากข้ึน (ความสูง ความลึก การมองเห็น) และเมื่อสุนัขมีความสนใจในการค้นหามากข้ึนในระดับที่ดีแล้ว 
ให้ปล่อยสุนัขค้นหานอกสายจูงต่อไป 
 ๔.๘ ในการฝึกการค้นหาฯ ลักษณะนี้ให้สอดแทรกการฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่น ครั้งละ ๒- 
๓ วินาที ด้วยค าบอกค าสั่งว่า “ ดมซ้ า” เมื่อสุนัขแสดงอาการลดความสนใจต่อกลิ่นโดยให้ปฏิบัติ     
ตามข้อ ๔.๙ ต่อไป 
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 ๔.๙ .ในกรณีที่ฝึกมาจนกระท่ังสุนัข มีความช านาญและความสนใจต่อกลิ่น โดยแสดงอาการสนใจจด
จ้องต่อกลิ่นอย่างม่ันคงแล้ว ให้ท าการตรวจสอบสุนัข ด้วยวิธีดังนี้ 
  ๔.๙.๑ ด าเนินการฝึกตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕  เช่นเดิม แต่เมื่อสุนัขแสดงอาการจดจ้องที่บริเวณจุด
ที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย ให้ ผบส. ท าท่าทีไม่สนใจและพยายามดึงสุนัขออกจากจุดนั้น อาจใช้การกระตุก
ปลอกคอเบาๆ ถ้าสุนัขท่ีได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วจะไม่ยอมละทิ้งกลิ่นเป้าหมายและจะฝืนตัวเองไว้ แต่
สุนัขบางตัวอาจจะยอมเดินตาม ผบส . ออกมา แต่เมื่อสุนัขคิดได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สุนัขก็จะรีบ
กลับไปยังจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายและจดจ้องต่อทันที 
  ๔.๙.๒ เมื่อท าการตรวจสอบสุนัขด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ได้ผลตามข้อ ๔.๙.๑ ก็ให้ด าเนินการให้
รางวัลแก่สุนัขจากทางด้านหลังเช่นเดิม และด าเนินการตามข้อ ๔.๖ และ ๔.๗ ต่อไป 
 ข้อควรระวัง  การฝึกในข้อ ๔.๙ นี้ไม่ควรปฏิบัติบ่อยมากเกินไป เพราะจะท าให้สุนัขเกิดความสับสน 
และลดความสนใจต่อการค้นหากลิ่นได้ จึงควรกระท าในภาวะจ าเป็นเพ่ือใช้ในการทดสอบความสามารถ
ของสุนัขเท่านั้น 
  หมายเหตุ  

 ๑. การฝึกในขั้นตอนนี้ควรท าการฝึกจากการใช้พื้นที่และการซ่อนเครื่องช่วยฝึก (สารตั้งต้น
วัตถุระเบิด และของเล่น)จากง่ายไปหายากเสมอ (ลักษณะและความกว้างของพ้ืนที่ ระดับความลึก 
ระดับความสูง ลักษณะการวาง ฯลฯ)) เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการค้นหาและจดจ ากลิ่นให้กับสุนัข ซึ่ง
โดยปกติแล้ว สุนัขจะมีความสามารถในการเรียนรู้กลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแสดงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเมื่อดมพบกลิ่นเป้าหมายอย่างชัดเจน หลังท าการฝึกไปแล้วประมาณ ๕-๖ ครั้ง  ซึ่งสุนัขจะ
สามารถจดจ ากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ได้อย่างแม่นย าจ านวน ๑ กลิ่น หลังจากได้รับการฝึกไปแล้ว ๖ 
– ๘ วัน (ฝึกไปแล้วประมาณ  ๓๐ – ๕๐ ครั้ง) แล้วจึงจะท าการฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นวัตถุ
ระเบิดต่อไป 
 ๒. ของรางวัลหรือของเล่น (๑) หมายถึง ของที่ใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด 
เพ่ือให้สุนัขค้นหา ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ ซึ่งจะสามารถเพ่ิมความอยากในการ
ค้นหาให้กับสุนัขได้ดีขึ้น เช่น ของเล่นสุนัขชนิดมีสายจับ , ลูกเทนนิส  , ม้วนผ้า , ลูกบอลขนาดเล็ก ฯลฯ 
 ๓. ของรางวัลหรือของเล่น (๒) หมายถึง ของที่ใช้ส าหรับให้รางวัลกับสุนัขเมื่อสุนัขแสดง
อาการจดจ้องหรือสนใจที่บริเวณจุดซ่อนฯ ซึ่งสุนัขท าการดมค้นหาจนพบ ควรเป็นของเล่นที่สุนัขมี
ความชอบและมีความต้องการที่จะได้มากที่สุด และใช้ส าหรับการให้รางวัลในการฝึกค้นหาฯเท่านั้น เช่น 
ของเล่นสุนัขชนิดลูกยาง , ของเล่นสุนัขแบบมีเสียง  , ของเล่นสุนัขชนิดต่างๆ ฯลฯ 
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี ้
 ๕.๑  ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส .ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยก ากับดูแลให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ 
ผบส. และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ๕.๒   จัดผู้ช่วยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ในการวางเครื่องช่วยฝึกที่บรรจุสารตั้งต้นวัตถุระเบิด หรือมีกลิ่น
วัตถุระเบิดแยกกันกับผู้วางเครื่องช่วยฝึกอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นสับสน 
 ๕.๓   ครูฝึกทุกคนรับผิดชอบจ านวนสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ทุกชนิดที่น ามาใช้ฝึก มิให้มีการสูญหาย 
หรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพ หากมีเหตุสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้รายงานทันที 
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 ๕.๔  ครูฝึก และผบส.ทุกคนรับผิดชอบการป้องกันอันตรายจากสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่จะเกิดแก่
บุคคลและสุนัข เช่น ป้องกันมิให้สุนัขกินสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่อาจร่วงจากซองบรรจุที่ฉีดขาดขณะฝึก 
หรือใช้สารตั้งต้นวัตถุระเบิด จ านวนมากให้สุนัขดมใกล้และนานเกินควร 
 ๕.๕  ครูฝึก และผบส.ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยขณะสุนัขปฏิบัติงานนอกสายจูงเป็นพิเศษ 
 ๕.๖   เมื่อสุนัขมีความช านาญในการฝึกในสถานที่เดิมๆแล้ว ก็หมุนเวียนสถานที่ฝึกโดยสม่ าเสมอ 
เพ่ือเพ่ิมความคุ้นเคยและสร้างความแปลกใหม่ในการค้นหา อันจะเป็นการเพ่ิมแรงกระตุ้นในการค้นหา
ของสุนัขต่อไป 
 ๕.๗  ระยะเวลาในการฝึกสุนัขข้ันตอนนี้ ใน ๑ วัน ไม่ควรฝึกการค้นหาเกิน ๑๐ ครั้ง และสถานที่ที่ใช้
ในการฝึกค้นหาฯต้องเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกค้นหาฯอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามน าสุนัขมาฝึกขั้นตอนอ่ืนๆ
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการค้นหาฯในสถานที่นี้ (เวลาในการฝึกทั้งหมดไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง ต่อ วัน) 
 ๕.๘  ห้ามลงโทษสุนัขในพื้นที่การฝึกค้นหาฯ เพราะจะท าให้สุนัขเกิดความทรงจ าที่ไม่ดี และลดความ
กระตือรือร้นในการค้นหาลง โดยในกรณีที่ต้องมีการลงโทษให้ใช้วิธีที่นุ่มนวลที่สุด และควรน าสุนัขออก
จากพ้ืนที่เสียก่อน 
 ๕.๙  ในการน าสุนัขเข้าพ้ืนที่การฝึกให้ น าเข้าพ้ืนที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพ้ืนที่
การฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยน าสุนัขมาเตรียมพร้อมในพ้ืนที่การฝึก 
      ๕.๑๐ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกข้ันนี้ ตามข้อ ๔.๙ ก่อนที่จะด าเนินการฝึก
ในขั้นต่อไป 
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การฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด 

หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด 
  สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก 
 ๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจวัตถุระเบิด 
 
๑.  ความมุ่งหมาย 
 ๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อพบสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด โดยใช้
ของเล่นหรืออาหารเพ่ือชักจูงความสนใจของสุนัขให้แจ้งเตือนด้วยการนั่งโดยความสมัครใจ โดยไม่ต้องมี
การบังคับสุนัข (การฝึกเชื่อฟังค าสั่งจะไม่ฝึกให้สุนัขนั่ง) ซึ่งการฝึกในขั้นตอนนี้จะกระท าไปพร้อมๆกับ 
การฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด พร้อมกับของรางวัล แต่แยกห้วงเวลาและสถานที่ฝึก
ออกจากกัน 
 ๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิควิธีการฝึกให้สุนัขแจ้งเตือน เมื่อพบสารตั้ง
ต้นวัตถุระเบิดด้วยการนั่ง รวมทั้งการแก้ไขการแจ้งเตือนของสุนัขได้อย่างถูกต้อง  
 ๑.๓ ฝึกให้สุนัขเรียนรู้ที่จะแจ้งเตือนด้วยการนั่งเมื่อเห็นของรางวัล หรือการให้สัญญาณและค าสั่งการ
ของผู้บังคับสุนัข ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
๒. อุปกรณ์การฝึก  มีดังนี ้ 
 ๒.๑ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) ส าหรับใช้ชักจูงให้สุนัขนั่งลงเมื่อสุนัขเห็นของรางวัล แต่ไม่สามารถ
เข้าไปเอามาได้เนื่องจากมีสิ่งขวางก้ันอยู่ ( เช่น ผบส. ก าของเล่นไว้ในมือ)  
 ๒.๓ อาหารหรือขนมส าหรับสุนัข (๒) ส าหรับใช้ชักจูงให้สุนัขนั่งลงเมื่อสุนัขเห็นอาหาร แต่ไม่ 
สามารถเข้าไปเอามาได้เนื่องจากมีสิ่งขวางกั้นอยู่ ซึ่งอาหารสามารถควบคุมแรงขับของสุนัขได้ และแก้ไข
ปัญหาของสุนัขบางตัวที่มีความสนใจต่อของเล่นน้อยได้ดีกว่า อีกทั้งจะสามารถสอนให้สุนัขให้ความ
เคารพต่อมือของ ผบส. ได้ดีกว่าอีกด้วย ( เช่น ผบส. ก าอาหารไว้ในมือ) 
 ๒.๔ ปลอกคอหนังส าหรับสุนัข 
 ๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว 
๓. สถานที่ท าการฝึก มีดังนี้ –  
 ๓.๑ อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พื้นที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก 
เช่น ตู้ลิ้นชักโต๊ะ ชั้นวางของแบบเตี้ย ฯลฯ 
 ๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์  ฯลฯ 
 ๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ 
 ๓.๔ สถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข  
๔. การด าเนินการฝึก มีข้ันตอนดังนี้ - 
 ๔.๑ ผบส.น าสุนัข ไปยืนอยู่ในท่าชิด  จากนั้นให้ท าการสั่งให้สุนัขคอย แล้วผบส. จึงเดินออกไปอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามโดยหันหน้าเข้าหาสุนัข ระยะห่างประมาณ ๑ ถึง ๒ ก้าว จากนั้นให้ ผบส. ก าของเล่นหรือ
อาหารชูขึ้นเหนือหัวสุนัข โดยอาจใช้วิธีขยับมือเพ่ือดึงดูดความสนใจของสุนัข และให้รอดูพฤติกรรมที่
สุนัขแสดงออกมา จนกระทั่งเมื่อสุนัขแสดงพฤติกรรมการนั่งลงเมื่อใด ก็ให้ ผบส. ให้รางวัลสุนัขโดย การ
ยื่นให้สุนัขช้าๆ อย่างนิ่มนวลให้ของเล่นตกลงบริเวณปากของสุนัข ( ห้ามขว้างออกไปแรงๆ หรือท าให้
เกิดการกระเด้งของรางวัลนั้น) จากนั้นก็ให้ ผบส. ชมและเล่นกับสุนัขอย่างพอเหมาะ จากนั้นจึงสั่งให้
สุนัขคายของเล่นคืนต่อไป ( ยกเว้นอาหาร) 
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 หมายเหตุ 
  ๑. การใช้อาหารฝึกจะใช้ในช่วงแรกๆเพ่ือเรียกความสนใจและเพ่ิมแรงขับของสุนัขเท่านั้น 
จากนั้นจะท าการเปลี่ยนมาใช้ของรางวัลหรือของเล่นแทน 
  ๒. ของรางวัลหรือของเล่น (๑) หมายถึง ของเล่นหรือของรางวัลที่ใช้ส าหรับชักจูงให้สุนัข
นั่งลงเมื่อสุนัขเห็นของเล่นหรือของรางวัลนั้น โดยปรกติมักจะใช้ของเล่นที่สุนัขมีความสนใจและชอบ
รองลงมาจากของเล่นที่ใช้ส าหรับให้รางวัลในการฝึกค้นหาฯ หรืออาจเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหา
คาบของก็ได ้เช่น ของเล่นสุนัขแบบมีเสียง  , ของเล่นสุนัขชนิดต่างๆ ฯลฯ 
  ๓. อาหารหรือขนมส าหรับสุนัข (๒) หมายถึง อาหารหรือขนมส าหรับสุนัขใช้ชักจูงให้สุนัข
นั่งลงเมื่อสุนัขเห็น ซึ่งอาหารสามารถควบคุมแรงขับของสุนัขได้ และแก้ไขปัญหาของสุนั ขบางตัวที่มี
ความสนใจต่อของเล่นน้อยได้ดีกว่า ส่วนมากนิยมใช้ ขนมส าหรับสุนัข เพราะแตกต่างและมีความ
น่าสนใจจากอาหารประจ าวันที่สุนัขกิน  
 ๔.๒ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. ปฏิบัติในลักษณะเดิม แต่
เปลี่ยนจากการก าของรางวัลไว้เหนือหัวสุนัข มาเป็นการก าของรางวัลไว้ในระดับต่ าลงมา (ระดับจมูก
สุนัข) ที่สุนัขสามารถเข้าไปดมและสัมผัสได้ โดยให้ก ารางวัลไว้ในอุ้งมือลักษณะคว่ ามือ แต่ให้สุนัขเห็น
และได้กลิ่นรางวัล แต่ไม่สามารถท่ีจะคาบหรือเอารางวัลไปได้ จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัล
แก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม (โดยปกติแล้วสุนัขส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมหยุดและยืนจ้อง ผบส.ควรมีความ
ใจเย็นไม่รีบร้อน อาจมีการขยับมือเพ่ือดึงดูดความสนใจของสุนัข และรอจนกระทั่งสุนัขนั่งลงเองด้วย
ความสมัครใจ) 
 ๔.๓ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๒ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. ปฏิบัติในลักษณะเดิม แต่
เปลี่ยนการก าของรางวัลไว้ในระดับต่ าลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถน าของรางวัลมาแนบที่ส่วนขาและ
ล าตัวของสุนัขได้  จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัลแก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม  
 ๔.๔ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๓ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. น าของรางวัลไปก าไว้ในอุ้ง
มือเช่นเดิม แต่ให้น าอุ้งมือไปกดไว้ที่ผนังอาคาร หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง ตั้งแต่ระดับพ้ืนห้อง จน สูง
ถึง ๖ ฟุต  จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัลแก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม (การฝึกในข้อนี้ควร
กระท าอย่างจ ากัด โดยควรสังเกตพฤติกรรมของสุนัขให้ดี เนื่องจากสุนัขบางตัวอาจจะสับสนจากท่าทาง
ของมือผู้บังคับสุนัข และนั่งลงอย่างผิดพลาดได้) 
 ๔.๕  เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๔ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ผบส. ยื่นของรางวัลให้ครูฝึก โดย
ให้ ผบส. จับสายจูงสุนัขไว้ ขณะที่ครูฝึกก าของรางวัลไว้ในมือ โดยครูฝึกจะใช้วิธีการฝึกไล่ล าดับตั้งแต่ข้อ 
๔.๑ ถึง ๔.๔ และท าการให้รางวัลเช่นเดิม โดยครูฝึกจะเป็นผู้ก ารางวัลและให้ของรางวัลแทน ซึ่งในการ
ฝึกขั้นนี้ครูฝึกจะพยายามเคลื่อนไหวของรางวัลในอุ้งมือไปในต าแหน่งต่างๆ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๔.๖ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕  ได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธีแล้ว ก็ให้ครูฝึกน าของ
เล่นไปติดไว้ กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือประตูห้อง และประตูรถยนต์ โดยต้องสามารถให้สุนัขมองเห็นได้ 
แต่ไม่สามารถสัมผัสหรือเอารางวัลไปได้ จากนั้นก็ให้ ผบส.น าสุนัขเข้ามาในบริเวณดังกล่าว และเมื่อสุนัข
นั่งลงเมื่อใดก็ให้ท าการดึงอุปกรณ์ที่หนีบหรือติดของรางวัลนั้นอยู่ออกเพ่ือให้รางวัลตกลงมา และสุนัข
สามารถคาบรางวัลเอาไปได้ต่อไป 
  ๔.๗ ขั้นตอนสุดท้ายการการฝึกการแจ้งเตือนของสุนัข คือ จะท าการฝึกให้สุนัขนั่งลงด้วยความเต็มใจ
ภายใต้การสั่งการของ ผบส. ซึ่งอาจจะใช้ค าสั่งเสียง หรือการให้สัญญาณ เช่นการกระตุกสายจูงเบาๆ 
หรือ การแตะที่ตะโพกของสุนัขเบาๆ ซึ่งครูฝึกจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่า วิธีการใดเหมาะกับสุนัขแต่ละตัว 



๒๗๐ 

แต่การกระท าลักษณะนี้ต้องกระท าจากด้านหลังของสุนัขในขณะที่สุนัขก าลังจ้องมองรางวัลเสมอ      
ซึ่งข้ันตอนในการปฏิบัติมีดังนี้  

๔.๗.๑ ให้จัดเตรียมสถานที่และการวางของรางวัลตามข้อ ๔.๖ (ลักษณะหนีบหรือติดของรางวัล
ไว้กับอุปกรณ์หรือสถานท่ีต่างๆ) 

๔.๗.๒ ให้ ผบส. ปล่อยสุนัขให้เคลื่อนที่เข้าหาของรางวัลในสายจูง แต่ให้ดึงสายจูงไว้ให้สุนัข
หยุดก่อนที่จะถึงของรางวัล จากนั้นก็ให้ ผบส.  ส่งสัญญาณที่มีความเหมาะสมกับตัวสุนัขในขณะที่สุนัข
ก าลังจะนั่งลง จากนั้นเมื่อสุนัขนั่งลง จึงท าการให้รางวัลในลักษณะเดิมต่อไป (การกระท าในลักษณะนี้ถือ
เป็นการเพ่ิมความสามารถในการสั่งให้สุนัขนั่งลงเองเท่านั้น เพราะสุนัขจะไม่ได้นั่งลงด้วยค าสั่งหรือการ
ชี้แนะของ ผบส. แต่จะนั่งลงเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งการฝึกในขั้นนี้จะเป็นการสร้างพ้ืนฐาน ในการฝึก
และแก้ปัญหาการหยุดและยืนจ้องของสุนัขในการฝึกปฏิบัติการค้นหาวัตถุระเบิดและการแจ้งเตือน
ต่อไป) 
 หมายเหตุ    สิ่งส าคัญที่สุดในการฝึกขั้นตอนนี้ คือ การนั่งลงของสุนัขต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มี
การฝืน และเป็นไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไว และห้ามใช้การบังคับให้สุนัขนั่งด้วยความไม่เต็มใจเป็น
อันขาด 
๕.  ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี-้ 
 ๕.๑ ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยก ากับดูแลให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ 
ผบส. และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ๕.๒ ห้ามใช้การบังคับให้สุนัขนั่งลงด้วยความไม่เต็มใจ และการแก้ไขสุนัขด้วยวิธีการรุนแรงเป็นอันขาด 
 ๕.๓  ระยะเวลาการฝึกของสุนัขแต่ละตัว ไม่ควรเกินวันละ ๑๐ ถึง ๑๕ นาที ต่อการฝึก ๑วัน 
      ๕.๔  การฝึกในขั้นตอนนี้จะกระท าไปพร้อมๆกับ การฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด
พร้อมกับของรางวัล แต่แยกห้วงเวลาและสถานที่ฝึกออกจากกัน 
 ๕.๕ เมื่อสุนัขมีความช านาญในการฝึกขั้นตอนเดิมๆแล้วก็ให้ท าการฝึกทบทวนจากขั้นตอนแรกไป
หาขั้นตอนสุดท้ายเสมอ (ง่ายไปหายาก) 
 ๕.๖ การน าสุนัขเข้าพ้ืนที่การฝึกให้ น าเข้าพ้ืนที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพ้ืนที่
การฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยน าสุนัขมาเตรียมพร้อมในพ้ืนที่การฝึก 
      ๕.๗  ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ อย่างสม่ าเสมอจนมั่นใจว่าสุนัข
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว จึงจะด าเนินการฝึกในข้ันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๑ 

การฝึกปฏิบัติการตรวจค้นวัตถุระเบิดและการแจ้งเตือน 
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด 
   สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก 
 ๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นวัตถุ  
  ระเบิด 
๑. ความมุ่งหมาย 
 ๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการค้นหาและจดจ ากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด รวมถึงวัตถุ ระเบิด
และส่วนประกอบวัตถุระเบิดในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ และแจ้งเตือนด้วยการนั่งเมื่อพบสารตั้งต้น
วัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย าสม่ าเสมอ 
 ๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ 
ขั้นตอน ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขสุนัขได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
 ๑.๓ ฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่นครั้งละ ๒-๓ วินาที ด้วยการฝึกให้สุนัขกลับไปดมกลิ่นซ้ า 
๒. อุปกรณ์การฝึก  มีดังนี ้
 ๒.๑ กลิ่นตัวอย่างสารตั้งต้นวัตถุระเบิด (ใช้กลิ่นที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุดท าการฝึกเป็นล าดับ
แรก จนเมื่อสุนัขมีความแม่นย าในการจดจ ากลิ่นและแจ้งเตือนแล้วจึงท าการเปลี่ยนไปใช้กลิ่นที่มีความ
แรงมากขึ้นต่อไป ) 
 ๒.๒ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) ส าหรับใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด 
เพ่ือใหสุ้นัขค้นหา (ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ) 
 ๒.๓ ของรางวัลหรือของเล่น (๒) ส าหรับใช้ให้รางวัลเมื่อสุนัขดมค้นหาจนพบกลิ่นเป้าหมาย (ควรเป็น
ของรางวัลที่สุนัขชอบที่สุด และใช้ส าหรับการฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่น ฯ เท่านั้น เพ่ือเพ่ิมแรงกระตุ้นใน
การต้องการรางวัลของสุนัข) 
 ๒.๔ ปลอกคอหนังส าหรับสุนัข 
  ๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว 
  ๒.๖ ถุงมือยางและปากคีบ ส าหรับหยิบจับตัวอย่างกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อน 
๓. สถานที่ท าการฝึก มีดังนี้   
 ๓.๑ อาคารขนาดเล็ก ถึง อาคารขนาดใหญ่ หลายชั้น  มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของเครื่องใช้ประกอบ
ต่างๆอย่างครบถ้วน เช่นห้องต่างๆ คลังสินค้า โรงหนัง ฯลฯ 
 ๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่ เช่น สนามบอล ลานจอดรถ สนามบิน ฯลฯ 
 ๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ  เช่น รถยนต์ รถบัส รถมอเตอร์ไซค์ เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ 
  ๓.๔ สถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข เช่น ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน สถานีรถ
โดยสาร สถานีรถประจ าทาง โรงเรียน วัด ฯลฯ 
๔. การด าเนินการฝึก มีข้ันตอนดังนี้  
 ๔.๑ ผบส.น าสุนัข ไปยืนรออยู่ในท่าชิดในบริเวณทางเข้า ของสถานที่ฝึก พร้อมกับท าการกระตุ้นเร้า
ใจสุนัขให้มีความพร้อมในการค้นหา 
 ๔.๒ ครูฝึกน าของเล่นไปซ่อนในพ้ืนที่ร่วมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่จะใช้ท าการฝึก โดยเลือกใช้
กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุด มาท าการฝึกในล าดับแรก ซึ่งในการฝึกครั้ง
แรกๆควรเปิดแง้มจุดซ่อนให้สุนัขสามารถเห็นของที่น าไปซ่อนและท าให้กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด 



๒๗๒ 

กระจายออกมาได้ แต่สุนัขไม่สามารถคาบของเล่นและกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดออกไปได้  (ควรวางไว้
ในระดับจมูกของสุนัข)  
 ๔.๓ ครูฝึกใช้ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งท าการหลอกล่อสุนัข โดยให้ ผบส .จับจูงสุนัขไว้ เพ่ือเพ่ิมความ
กระตือรือร้นและความอยากในการค้นหา โดยให้ปฏิบัติในลักษณะแกล้งท าท่าทางน าของเล่นไปซ่อนไว้
ในบริเวณท่ีจะให้สุนัขค้นหากลิ่นตัวอย่าง  
 ๔.๔ เริ่มปล่อยสุนัขเข้าท าการค้นหาโดยใช้ค าสั่งเริ่มต้นในการค้นหาว่า “ดม-ไป-หา” (สั่งครั้งเดียว
เท่านั้น) ใช้ลักษณะการจับจูงจะปล่อยให้สุนัขค้นหาเองโดยอิสระ ไม่มีการควบคุมบังคับหรือการสั่งการ 
ยกเว้นกรณีที่สุนัขไม่สนใจการค้นหา จึงจะมีการเรียกสุนัขกลับมาหา เพ่ือท าการกระตุ้นเร้าใจและ
ก าหนดจุดเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง  (ให้มีความง่ายและใกล้เคียงจุดซ่อนฯ มากขึ้น ) โดยในระหว่างการ
ค้นหาให้ครูฝึกและผู้เกี่ยวข้องคนอื่น  พยายาม ส่งเสียงเพ่ือรบกวนความสนใจของสุนัขด้วยแต่ควรจะอยู่
ในความเหมาะสม เพ่ือเป็นการฝึกให้สุนัขมีความเคยชิน โดยสุนัขที่มีประสิทธิภาพนั้นจะสนใจแต่การ
ค้นหาเท่านั้น จะไม่สนใจสิ่งเร้ารอบข้างเป็นอันขาด 
 ๔.๕ เมื่อสุนัขท าการค้นหาด้วยการดมกลิ่น จนไปถึงตรงจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายนั้นแล้ว และสุนัข
แสดงอาการแจ้งเตือนด้วยการนั่งลงแล้วจดจ้องไปที่บริเวณนั้น ให้ ผบส. หรือครูฝึก เป็นผู้ให้รางวัลสุนัข
จากทางด้านหลัง โดยไม่ให้สุนัขเห็นด้วยความนุ่มนวลที่สุด เพ่ือให้สุนัขสามารถคาบของเล่นได้โดยง่าย 
(ควรให้รางวัลขณะที่สุนัขแสดงอาการนั่งจดจ้องไปที่จุดฯ และให้รางวัลตกลงใกล้กลิ่นเป้าหมายมากที่สุด)   
 ๔.๖  ให้ผบส.และครูฝึกทุกคนในการฝึกท าการชมสุนัขด้วยน้ าเสียง แล้วให้ ผบส . ตบปลอบลูบและ
ชมสุนัขว่า  “ดีมาก – ดี” และเล่นกับสุนัขพอประมาณ จากนั้นก็สั่งให้สุนัขคายของเล่นคืนด้วย
ค าสั่งว่า “พอ – ขอ” แต่ในกรณีที่สุนัขไม่ยอมคายของเล่นคืน  ให้แก้ไขโดยครูฝึกน าของเล่นอีกชิ้นมา
หลอกล่อให้สุนัขคาบ เพ่ือคายของเล่นชิ้นเก่าออกจากปาก และเมื่อสุนัขคายของเล่นแล้วให้ครูฝึกคนที่
น าของเล่นมาหลอกล่อเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็น เพ่ือเพ่ิมความอยากในการค้นหาครั้งต่อไป หาก
การแก้ไขด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้ ผบส. ยกปลอกคอให้ขาหน้าสุนัขลอยขึ้นจากพ้ืน และสั่งว่า “พอ – ขอ” 
โดยให้ท าจนกระทั่งสุนัขยอมคายของเล่นออกมา แล้วจึงให้ครูฝึกเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็นเช่นเดิม 
(ไม่ควรแก้ไขด้วยวิธีกระตุกสายจูงอย่างรุนแรงเพื่อให้สุนัขคายของเล่น ยกเว้นกรณีการแก้ไขด้วยวิธีอ่ืนไม่
ได้ผลก็ให้ใช้การกระตุกอย่างนิ่มนวลพร้อมกับสั่งสุนัขว่า “ไม่ – ขอ” ให้สุนัขยอมคายของเล่น 
 ๔.๗ ให้ท าการฝึกลักษณะเดิม ตั้งแต่ ข้อ ๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๖ แต่ให้เปลี่ยนพ้ืนที่การฝึกให้มีความยากต่อ
การปฏิบัติมากขึ้น และเปลี่ยนลักษณะการซ่อนของเล่นและกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด ให้
มิดชิดยากแก่การค้นหามากขึ้น (ความสูง ความลึก การมองเห็น) และเมื่อสุนัขสามารถจดจ ากลิ่นและ
แจ้งเตือนกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ชนิดแรกที่ใช้ในการฝึกได้อย่างรวดเร็วและแม่นย าแล้ว จึงให้ครูฝึก
น าของเล่นออกจากจุดซ่อน ให้เหลือเพียงแต่สารตั้งต้นวัตถุระเบิด ไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  จากนั้นจึง
ท าการฝึกทบทวนซ้ าไปซ้ ามาเพ่ือให้สุนัขมีความแม่นย าและประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 ๔.๘ ในการฝึกการค้นหาฯ ลักษณะนี้ให้สอดแทรกการฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่น ครั้งละ ๒- 
๓ วินาที ด้วยค าบอกค าสั่งว่า “ ดมซ้ า” เมื่อสุนัขแสดงอาการลดความสนใจต่อกลิ่น และให้ปฏิบัติตาม
ข้อ ๔.๙ ต่อไป 
 ๔.๙ ในกรณีที่ฝึกมาจนกระทั่งสุนัข มีความช านาญและความสนใจต่อกลิ่น โดยแสดงอาการนั่งแจ้ง
เตือนและสนใจจดจ้องต่อกลิ่นอย่างม่ันคงแล้ว ให้ท าการตรวจสอบสุนัข ด้วยวิธีดังนี้ – 
 ๔.๙.๑ ด าเนินการฝึกตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕  เช่นเดิม แต่เมื่อสุนัขแสดงอาการนั่งแจ้งเตือนและ
จดจ้องที่บริเวณจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย ให้ ผบส . ท าท่าทีไม่สนใจและพยายามดึงสุนัขออกจากจุดนั้น 
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อาจใช้การกระตุกปลอกคอเบาๆ ถ้าสุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วจะไม่ยอมละทิ้งกลิ่นเป้าหมายและ
จะฝืนตัวเองไว้ แต่สุนัขบางตัวอาจจะยอมเดินตาม ผบส. ออกมา แต่เมื่อสุนัขคิดได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
สุนัขก็จะรีบกลับไปยังจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย แล้วจะท าการจดจ้องและนั่งแจ้งเตือนต่อทันที 
 ๔.๙.๒ เมื่อท าการตรวจสอบสุนัขด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ได้ผลตามข้อ ๔.๙.๑ ก็ให้ด าเนินการให้
รางวัลแก่สุนัขจากทางด้านหลังเช่นเดิม และด าเนินการตามข้อ ๔.๖ และ ๔.๗ ต่อไป 
 ข้อควรระวัง   การฝึกในข้อ ๔.๙ นี้ไม่ควรปฏิบัติบ่อยมากเกินไป เพราะจะท าให้สุนัขเกิดความสับสน 
และลดความสนใจต่อการค้นหากลิ่นได้ จึงควรกระท าในภาวะจ าเป็นเพ่ือใช้ในการทดสอบความสามารถ
ของสุนัขเท่านั้น 
 หมายเหตุ  
  ๑.  การฝึกในขั้นตอนนี้ควรท าการฝึกจากการใช้พ้ืนที่และการซ่อนเครื่องช่วยฝึก (สารตั้งต้นวัตถุ
ระเบิดและวัตถุระเบิด) จากง่ายไปหายากเสมอ (ลักษณะและความกว้างของพ้ืนที่ ระดับความลึก ระดับ
ความสูง ลักษณะการวาง ฯลฯ) เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการค้นหาจดจ ากลิ่นและแจ้งเตือนให้กับสุนัข 
ซึ่งโดยปกติแล้ว สุนัขจะมีความสามารถในการเรียนรู้กลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแสดงการแจ้งเตือน
เมื่อดมพบกลิ่นเป้าหมายอย่างชัดเจน  โดยเมื่อสุนัขสามารถจดจ ากลิ่นตัวอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่าง
แม่นย าแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นกลิ่นตัวอย่างชนิดอ่ืนที่มีความแรงของกลิ่นมากขึ้นเป็นล าดับถัดไป แล้วย้อน
ขั้นตอนการฝึกไปเริ่มตั้งแต่ การฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด พร้อมกับของรางวัล และ
การฝึกปฏิบัติการตรวจค้นวัตถุระเบิดและการแจ้งเตือน ทุกครั้งเมื่อท าการเริ่มฝึกโดยใช้สารตั้งต้นวัตถุ
ระเบิด หรือวัตถุระเบิด 
   ๒. การฝึกในขั้นตอนนี้ถ้าสุนัขมีอาการนั่งช้า (ประมาณ ๕ ถึง ๖ วินาที) ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ 
โดยให้ ผบส ใช้ความอดทนรอคอยจนสุนัขนั่งเอง แต่หากสุนัขไม่ยอมนั่งลงและต้องมีการช่วยเหลือ ก็ไม่
ต้องให้รางวัลแก่สุนัข แต่จะให้เพียงค าชมและการตบปลอบสุนัขเท่านั้น จากนั้นให้ท าการดึงสุนัขออก
จากจุดซ่อนกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด แล้วพาสุนัขเข้าไปค้นหาซ้ า ให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่า
สุนัขจะนั่งลงเองด้วยความสมัครใจ จึงจะท าการให้ของเล่นเป็นรางวัลจากด้านหลังต่อไป 
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี้  
 ๕.๑ ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยก ากับดูแลให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ 
ผบส. และแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ 
 ๕.๒  จัดผู้ช่วยครูฝึกและเจ้าหน้าที่การวางเครื่องช่วยฝึกที่บรรจุสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุ
ระเบิด แยกกันกับผู้วางเครื่องช่วยฝึกอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นสับสน 
 ๕.๓   ครูฝึกทุกคนรับผิดชอบจ านวนสารตั้งต้นวัตถุระเบิด หรือวัตถุระเบิดทุกชนิดที่น ามาใช้ฝึก มิ
ให้มีการสูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพ หากมีเหตุสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้รายงานทันที 
 ๕.๔   ครูฝึก และผบส.ทุกคนรับผิดชอบการป้องกันอันตรายจากสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุ
ระเบิด ที่จะเกิดแก่บุคคลและสุนัข เช่น ป้องกันมิให้สุนัขกินสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด ที่อาจ
ร่วงจากซองบรรจุที่ฉีดขาดขณะฝึก หรือใช้สารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด จ านวนมากให้สุนัขดม
ใกล้และนานเกินควร 
 ๕.๕   ครูฝึก และผบส.ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยขณะสุนัขปฏิบัติงานนอกสายจูงเป็นพิเศษ 
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 ๕.๖  เมื่อสุนัขมีความช านาญในการฝึกในสถานที่เดิมๆแล้ว ก็หมุนเวียนสถานที่ฝึกโดยสม่ าเสมอ 
เพ่ือเพ่ิมความคุ้นเคยและสร้างความแปลกใหม่ในการค้นหา อันจะเป็นการเพ่ิมแรงกระตุ้นในการค้นหา
และแจ้งเตือนของสุนัขต่อไป 
 ๕.๗  ระยะเวลาในการฝึกสุนัขข้ันตอนนี้ ใน ๑ วัน ไม่ควรฝึกการค้นหาเกิน ๑๐ ครั้ง และสถานที่ที่
ใช้ในการฝึกค้นหาฯต้องเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกค้นหาฯอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามน าสุนัขมาฝึกขั้นตอน
อ่ืนๆที่ไม่เก่ียวข้องกับการค้นหาฯในสถานที่นี้ (เวลาในการฝึกทั้งหมดไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง ต่อ วัน) 
 ๕.๘  ห้ามลงโทษสุนัขในพ้ืนที่การฝึกค้นหาฯ เพราะจะท าให้สุนัขเกิดความทรงจ าที่ไม่ดี และลด
ความกระตือรือร้นในการค้นหาลง โดยในกรณีที่ต้องมีการลงโทษให้ใช้วิธีที่นุ่มนวลที่สุด และควรน าสุนัข
ออกจากพ้ืนที่เสียก่อน 
 ๕.๙ ในการน าสุนัขเข้าพ้ืนที่การฝึกให้ น าเข้าพ้ืนที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอก
พ้ืนที่การฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยน าสุนัขมาเตรียมพร้อมในพ้ืนที่การฝึก 
 ๕.๑๐ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ ตามข้อ ๔.๙ ก่อนที่จะด าเนินการ
ฝึกในขั้นต่อไป 
 ๕ .๑๑ เมื่อสุนัขสามารถจดจ ากลิ่นตัวอย่างชนิดใดชนิดหนึ่ งได้อย่างแม่นย าแล้วก็ให้ครูฝึก
เปลี่ยนเป็นกลิ่นตัวอย่างชนิดอ่ืนที่มีความแรงของกลิ่นมากขึ้นเป็นล าดับถัดไป แล้วย้อนขั้นตอนการฝึกไป
เริ่มตั้งแต่ การฝึกค้นหาและจดจ ากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดพร้อมกับของรางวัล และการฝึกปฏิบัติการ
ตรวจค้นวัตถุระเบิดและการแจ้งเตือน ทุกครั้งเมื่อท าการเริ่มฝึกโดยใช้สารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุ
ระเบิดชนิดใหม่ โดยควรจะเปลี่ยนพ้ืนที่การฝึกตามความเหมาะสมเพ่ือก็ให้เกิดประสบการณ์กับสุนัข 
และควรมีการฝึกให้สุนัขหันกลับมามอง ผู้บังคับสุนัข ในกรณีที่สุนัขท าการปฏิบัติการในพ้ืนที่เปิดโล่ง 
แล้วหาสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดไม่พบ เพ่ือที่ผู้บังคับสุนัขจะได้ช่วยในการแบ่งพ้ืนที่และน า
สุนัขกลับเข้ามาเริ่มต้นค้นหาใหม่ได้ต่อไป 
 ๕.๑๒ สารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดที่น ามาใช้ในการฝึกในขั้นการฝึกนี้คือ 
  ๕.๑๒.๑ โซเดี่ยมคลอเรท 
  ๕.๑๒.๒ โปรตัสเซี่ยมไนเตรท 
  ๕.๑๒.๓ ดินระเบิด ซี. ๔ 
  ๕.๑๒.๔ ดินระเบิด ซี. ๓ 
  ๕.๑๒.๕ ดินระเบิดไดนาไมท์ 
  ๕.๑๒.๖ ดินระเบิดที.เอ็น.ที. 
  ๕.๑๒.๗ ฝักแคระเบิด 
  ๕.๑๒.๘ ดินส่งกระสุน (ดินด า) 
  ๕.๑๒.๙ แอมโมเนี่ยมไนเตรท 
  ๕.๑๒.๑๐ โปรตัสเซี่ยมคลอเรท 
  ๕.๑๒.๑๑ ยูเรีย 
 หมายเหตุ  สารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดประเภทอ่ืนๆ ที่นิยมใช้ในการผลิตระเบิดชนิด
ต่างๆ เช่น พาวเวอร์เจล , ดีทาร์เจล , ไนโตรมีเทน ฯลฯ นั้น รร.สท.ศสท.กส.ทบ.  ก าลังด าเนินการ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะน ามาใช้ประกอบการฝึก หลักสูตร ผู้บังคับสุนัข
ทหาร หน้าที่ สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด (การฝึกแบบรวมจุดสนใจ) ในโอกาสต่อไป    
 



๒๗๕ 

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบคู่มือการฝึกสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด (แบบรวมจุดสนใจ) 
 
ตาราง ก. – อัตราส่วนเครื่องช่วยฝึกพิเศษสิ้นเปลืองส าหรับสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด 
 
ล าดับ รายการ หน่วยนับ จ านวน หมายเหตุ 

๑. ผ้าขนหนู ผืน ๔ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๒. กล่องกระดาษ ใบ ๕ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๓. ของเล่นสุนัขชนิดมีเสียง อัน ๑ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๔. ของเล่นสุนัขชนิดลูกยาง อัน ๔ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๕. ถุงมือยางทางการแพทย์ กล่อง ๒ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร  
๖. ปากคีบตัวอย่างชนิดโลหะ อัน ๑๕ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
๗. ถุงผ้าส าหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง ถุง ๒๖ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
๘. กล่องพลาสติกส าหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง กล่อง ๑๕ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
๙. ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๔ หุน ยาว ๒ เมตร ท่อ ๑ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 

๑๐. ฝาครอบท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๔ หุน ฝา ๓๐ ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด 
๑๑. ตลับโลหะเจาะรูส าหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง อัน ๑๕ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
๑๒. กล่องโลหะป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นตัวอย่าง กล่อง ๑๕ ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบคู่มือการฝึกสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด (แบบรวมจุดสนใจ) 
 
ตาราง ข. – อัตราการใช้สารตั้งต้นวัตถุระเบิดและวัตถุระเบิดต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร 
 

ล าดับ รายการ หน่วยนับ จ านวน หมายเหตุ 
๑. โซเดียมคลอเรท ชนิดผง ขวด ๑ น้ าหนัก ๕๐๐ กรัมต่อขวด 
๒. โปรตัสเซี่ยมไนเตรท ชนิดผง ขวด ๑ น้ าหนัก ๕๐๐ กรัมต่อขวด 
๓. แอมโมเนียมไนเตรท ชนิดผง ขวด ๑ น้ าหนัก ๕๐๐ กรัมต่อขวด 
๔. โปรตัสเซียมคลอเรท ชนิดผง ขวด ๑ น้ าหนัก ๕๐๐ กรัมต่อขวด 
๕. ชนวนฝักแคระเบิด ฟุต ๖  
๖. ดินระเบิด ที.เอ็น.ที.ขนาด ๑ ปอนด์ แท่ง ๖  
๗. ดินระเบิด ซี.๔  แท่ง ๖  
๘. ดินระเบิด ซี.๓ แท่ง ๖  
๙. ดินระเบิดไดนาไมท์ แท่ง ๖  

๑๐. ดินส่งกระสุน(ดินด า)  กก. ๑  
๑๑. ยูเรีย กก. ๑  
 

 


