โรงเรียนสุนัขทหาร
ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก

หลักสูตร
เจาหนาที่แกะรอย

สารบัญ
คูมือการเรียน หลักสูตร เจาหนาที่แกะรอย
ลําดับ

เรื่อง

หมายเลข กร.

๑

กลาวนําการแกะและสะกดรอย

๑๑๐๑

๒

ลักษณะรองรอยตางๆ

๑๑๐๒

๓

การปฏิบัติของเจาหนาที่แกะรอย

๑๑๐๓

๔

หลักการแกะและสะกดรอยและการตรวจคนรองรอย

๑๑๐๔

๕

การลวงและมาตรการตอตานการลวง

๑๑๐๕

๖

การตอตานการแกะและสะกดรอย

๑๑๐๖

๗

ชุดสะกดรอยรบ

๑๑๐๗

๘

ปสบ.๘๗

๑๓๐๑

๙

ปลย.เอ็ม.๑๖

๑๓๐๒

๑๐

ปลยอ.๑๑

๑๓๐๓

๑๑

ปนลูกซอง

๑๓๐๔

๑๒

ปกม.เมดเสน

๑๓๐๕

๑๓

ปพ.๙๕

๑๓๐๖

๑๔

ลูกระเบิดขวาง

๑๓๐๗

๑๕

อาวุธฝายตรงขาม

๑๓๐๘

๑๖

การยิงอาวุธเพื่อความคุนเคย

๑๓๐๙

๑๗

แผนที่และเข็มทิศ

๒๑๐๑

๑๘

การตรวจการณ

๒๒๐๑

๑๙

การติดตอสื่อสาร

๒๓๐๑

๒๐

อาวุธสนับสนุน

๒๔๐๑

๒๑

ชางสนาม

๒๕๐๑

๒๒

ชางกรองการรบ

๒๖๐๑

๒๓

การเคลื่อนยายทางอากาศ

๒๗๐๑

๒๔

การสุขาภิบาลสนาม

๒๘๐๑

๒๕

การปฐมพยาบาล

๒๙๐๑

๒๖

การสุนัขทหาร

๓๑๐๑

สารบัญ(ตอ)
คูมือการเรียน หลักสูตร เจาหนาที่แกะรอย
ลําดับ

เรื่อง

หมายเลข กร.

๒๗

กายบริหาร

๓๒๐๑

๒๘

การตอสูปองกันตัว

๓๓๐๑

๒๙

การผานเครื่องกีดขวาง

๓๔๐๑

กร.๑๑๐๑

กลาวนําการแกะและสะกดรอย
หลักฐาน : ๑. คูมือการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย , ทบ. , ๒๕๑๖
๒. คูมือการเรียนวิชาสะกดรอย . รร.ม.ศม. , ๒๕๑๘
๓. คูมือการเรียน ผบส.๑๐๑ , รร.สุนัขทหาร วฝ.ศสท. , ๓๐ ม.ค. ๑๖
๔. Training of War dogs , UK War office , 1962
๕. FM 21 – 75 Combat Training of The Individual Soldier and Patrolling , USA ,
1967
๖. FM 31 – 30 Jungle Training and Operation , USA , 1965
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูถึงความหมาย ประวัติการ ลักษณะ เทคนิค ประเภทของการแกะและสะกดรอย ปจจัย และ
อุปสรรคที่มีผลตอการแกะและสะกดรอย ตลอดจนลักษณะพึงประสงคของเจาหนาที่และสุนัขที่ใชในการแกะ
และสะกดรอย
กลาวทั่วไป
๑. การแกะและสะกดรอย คือ ศิลปะอยางหนึ่งซึ่งเราใชในการติดตามมนุษยหรือสัตวไดโดยอาศัย
รองรอยตางๆ ที่ถูกทิ้งไวเบื้องหลัง
๒.ความจําเปนที่ตองมีการแกะและสะกดรอยนั้น เนื่องจากประสบการณในการรบในปา กลุมกองโจรใช
ยุทธวิธีแบบจรยุทธซุมโจมตีหรือเขาตีแลวถอนตัวโดยรวดเร็วโดยอาศัยความชํานาญภูมิประเทศ ทําใหมีความ
ตองการที่จะตองฝกใหทหารมีความรูความสามารถที่จะติดตามคนหาและตีความรองรอยที่กองโจรทิ้งไวและ
ติดตามใหเขาถึงตัวหรือเพื่อประโยชนในดานการขาวกรอง
๓. แหลงการแกะและสะกดรอย
๓.๑ นักแกะรอยชาวพื้นเมือง
๓.๒ สุนัขสะกดรอยหรือสุนัขลาดตระเวน
๓.๓ เจาหนาที่แกะรอยทางทหาร
ประวัติการแกะและสะกดรอย
๑. นางยักษอัสสมุขีมอบมนต “จินดามณี”ใหบุตรชาย มนตบทนี้มีอิทธิฤทธิ์ทําใหผูทองมนตสามารถ
มองเห็นรองรอยตางๆ ที่มนุษยและสัตวทําทิ้งไวไดอยางถูกตองชัดเจน
๒. คุณศังกรปราบโจรในกรุงจันทรอุทัย แควนมาลยะ รัชสมัยพระเจารันธีระ
๓. พระเจาจันทรเสนกับราชบุตร ตามแกะรอยสองนาง
๔. นักศึกษาสํานักทิศาปาโมกขสังเกตรองรอยตางๆ หลังจบการศึกษา
๕.กัณหาชาลีหนีชูชก ไปซอนตัวในสระบัว
๖. ทบ. อังกฤษจัดชุดสะกดรอยรบหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปฏิบัติการอยางไดผลในมาเลเซีย เคนยา
ไซปรัส และบอรเนียว
๗.ทบ. ออสเตรเลียใชชุดสะกดรอยรบนํากําลังเขาลอมฆาเวียดกง ไดถึง ๖๗๓ คน ในสงครามเวียดนาม
๘.ศสท. มีอัตรากําลังการจัดหมวดสะกดรอยรบ ๑ หมวด ในสังกัดกองรอยลาดตระเวน กองสุนัขใชงาน มี
กําลังพลสัญญาบัตร ๑ , ประทวนและพลทหาร ๗๕ , รวม ๗๖ คน สุนัขสะกดรอย ๑๕ ตัว สามารถจัดเปนชุด
สะกดรอยรบได ๑๕ ชุด (ดูรูปที่ ๑ การจัดหมวดสะกดรอย)

หมวดสะกดรอย
๑ - ๓๐ - ๔๕
ชุดสะกดรอยรบ

กองบังคับการหมวด

รูปที่ ๑ การจัดหมวดสะกดรอยรบ

๐-๒–๓

หมายเหตุ
๑. กําลังพล
๑.๑ บก.หมวด
ผบ.หมวด
ร.ท.
๑.๒ ชุดสะกดรอยรบ ( ๑๕ ชุด )
ผบ.ชุด
ผบส.สกร.
ส.อ.
จนท.แกะรอย
สกร.
๑.๓ รวมกําลังพล
สกร.

๑
จ.ส.อ. ๑
๑
พล.อส. ๓
๑
๗๖
๑๕

๒. ภารกิจ
สนับสนุนการแกะและสะกดรอย เพื่อติดตามและพิสูจนทราบขาศึกเกี่ยวกับกําลัง ลักษณะ
การปฏิบัติงาน เวลาผาน และขาวสารอื่นๆ
๓. ลักษณะการแกะและสะกดรอย
๓.๑ ประเภท
๓.๑.๑ การใชสายตา เรียกวา การแกะรอย มักใชคนฝกเปนเจาหนาที่แกะรอย
๓.๑.๒ การตามกลิ่น เรียกวา การสะกดรอย มักใชสุนัขสะกดรอยโดยฝกผูบังคับสุนัขให
ทํางานรวมกับสุนัข
๓.๒ การแกะและสะกดรอย เปนศิลปะละเอียดออน แมวาทหารทุกคนอาจฝกใหทํางานใน
หนาที่นี้ได แตนักแกะและสะกดรอยจะตองฝกฝนการแกะและสะกดรอยใหไดระดับมาตรฐานอยางตอเนื่อง ฝก
ตนใหมจี ิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัยอยูต ลอดเวลา

๓.๓ การแกะและสะกดรอย กระทําเพื่อใหเปนไปตามความมุงหมาย ดังนี้
๓.๓.๑ คนหาและพิสูจนทราบรองรอยตางๆ
๓.๓.๒ ติดตามผูทํารองรอย
๓.๓.๓ ตีความหมายรองรอยตางๆ ที่คนพบ
๓.๔ การปฏิ บั ติ ง านแกะและสะกดรอย ส ว นมากมั ก เป น การปฏิ บั ติ ก ารในภู มิ ป ระเทศ
ยากลําบาก เจาหนาที่แกะและสะกดรอยตองไดรับการฝกใหมคี วามพรอมในการดํารงชีพในปา
๓.๕ นักแกะและสะกดรอยทั่วไป จะทํางานไดดีในบริเวณถิ่นกําเนิดของตน ซึ่งมีความคุมเคย
ชํานาญ และเขาใจในสภาพสิ่งแวดลอมของภูมิประเทศในแถบนั้น
๓.๖ การปฏิบั ติงานปกติ กระทํ าในเวลากลางวั น อย างไรก็ ตามนั กแกะและสะกดรอยควร
สามารถปฏิบัติงานในเวลากลางคืนไดดวย ไมวาจะมีเครื่องสองสวางหรือไมก็ตาม
๔. เทคนิคการแกะและสะกดรอย
พื้นที่ปฏิบัติการ

๔.๑ หาและพัฒนาความรู ความเขาใจเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

๔.๒ ศึกษาและใชปจจัยที่มีผลตอการแกะและสะกดรอยใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
๔.๓ ศึกษา หาความรูเกี่ยวกับขาศึก ในขณะแกะและสะกดรอยตามขาศึก คอยตั้งคําถาม
เกี่ยวกับขาศึกไวในใจ เชน ขาศึกมีกี่คน สภาพการฝกเปนอยางไร มีอาวุธยุทโธปกรณอะไรบาง สุขภาพเปนเชนไร
ขวั ญดีหรื อไม รู หรื อไม วาฝ ายเรากํ าลังติ ดตามอยู ฯลฯ แล วค นหาร องรอยอั นเปนสิ่ งบอกเหตุ ที่จะตอบคําถาม
เหลานั้น
๔.๔ หารองรอยตางๆ ตามแนวทางในการแกะและสะกดรอย
๔.๕ คนหา แกะ และตามรอยจากจุดเริ่มตนเปนขั้นตอนตอเนื่องชาๆ ไมใจรอน
๔.๖เมื่อรองรอยหายไปหรือหลงรอย อยางตื่นเตนจนเสียขวัญ ใชวิจารณญาณ ความรอบคอบ
และพากเพียรใหม
๔.๗ พัฒนาประสารทสัมผัสที่ ๖ (ความสังหรณใจวามีสิ่งผิดปกติ ) ชวยในการตรวจการณ
แฝกสายตาใหฉับไวในการตรวจการณ
๔.๘ใชสุนัขสะกดรอยและสุนัขลาดตระเวนตามขีดความสามารถและเมื่อมีประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ปจจัยและอุปสรรคตางๆ ที่มีผลตอการแกะและสะกดรอย
๕.๑ ลมฟาอากาศ
๕.๑.๑ ลม
๕.๑.๑.๑ ทําใหรองรอยแหงหรือกลับคืนสภาพเดิมเร็ว ลมออนและการเคลื่อนที่
สวนทางลม เกื้อกูลตอการแกะและสะกดรอย
๕.๑.๑.๒ พัดเศษสิ่งของ ขยะ กิ่งไมหรือใบไมที่ปกคลุมรองรอย
๕.๑.๑.๓ เปนตัวการนํากลิ่นและเสียง
(๑) ถาเคลื่อนที่สวนทางลม จะไดยินเสียงและกลิ่นขาศึกเร็วขึ้น
( ๒ ) ถาเคลื่อนที่ตามลม ลมจะนําเสียงและกลิ่นไปหาขาศึก
๕.๑.๑.๔ เมื่อลมสงบ
( ๑ ) เวลาค่ํา อากาศเย็นจะเคลื่อนที่จากยอดเขาลงหุบเขา นักแกะรอย
ควรเคลื่อนที่ขึ้นเนินในเวลาเย็น

( ๒ ) เวลาเชา อากาศรอนจะเคลื่อนที่จากหุบเขาขึ้นยอดเนิน นักแกะ

รอยควรเคลื่อนที่ลงหุบเขาในเวลาเชา
๕.๑.๑.๕ ลมพัดแรงมีเสียงดังขัดขวางการฟงการณ แตปกปดการเคลื่อนที่
๕.๑.๒ ฝน
ถาตกเล็กนอยจะลบรองรอยและกลิ่นไปบาง หากตกหนักจะลบรองรอยและกลิ่น
ไปหมดสิ้น นักแกะรอยตองจดจําวาฝนตกครั้งสุดทายเมื่อใด เพื่อประมาณอายุของรองรอยไดถูก ฝนชวยใหพืช
พันธุที่ถูกเหยียบย่ําผานไปฟนตัวไดเร็ว
๕.๑.๓ อุณหภูมิ
อุณหภูมิรอนจัดหรือหนาวจัด ขัดขวางการทํางานของเจาหนาที่แกะรอยและสุนัข
สะกดรอยทําใหเหน็ดเหนื่อยเร็ว อุณหภูมิของอากาศและพื้นดินเทากันโดยประมาณมีความเย็น มีความชื้นสูง
และระเหยชา เกื้อกูลการแกะและสะกดรอย
๕.๑.๔ แสงแดดและดวงอาทิตย
๕.๑.๔.๑ ทําลายรองรอยและกลิ่นตางๆ ใหเสื่อมสภาพหรือคื นสภาพเดิมโดยเร็ว
๕.๑.๔.๒ ดวงอาทิตยสองตรงหนา ยอมขัดขวางการตรวจการณ และการใชอาวุธ
ของนั ก แกะรอย ( จงใช เ ทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม อี ก ข อ งหนึ่ ง ว า “ให ล มอยู ข า งหน า ดวงอาทิ ต ย อ ยู ข า งหลั ง ขณะ
ปฏิบัติการ”)
๕.๒ ภูมิประเทศ
๕.๒.๑ ภูมิประเทศรกทึบ ยากแกการเคลื่อนที่ขัดขวางการแกะและสะกดรอย
๕.๒.๒ พืชพันธุ และวัชพืชรกทึบ จํากัดการกระจายตัวของกลิ่น เปนที่ซอนพรางตัวของผู
หลบหนี ทําใหตรวจการณยาก วัชพืชและพื้นดินเปยกชื้น เกื้อกูลการแกะและสะกดรอย ปาหญาสูงและวัชพืชที่
มีใบคมขัดขวางการทํางานของสุนัขสะกดรอย แตปาหญาสูงชวยใหการแกะรอยดีขึ้น
๕.๒.๓ พื้นที่แข็งเปนหิน ไมจับรอย และกลิ่นยากแกการแกะรอยและสะกดรอย พื้นดิน
รวนและหาดทรายรอยจะจางหายหรือถูกลบไปโดยเร็ว พื้นดินที่มีรมเงาปกคลุมชวยใหการแกะและสะกดรอย
ไดผลดี
๕.๒.๔ น้ํ า กระแสน้ํา ลําธาร พรางตาและทํา ลายรองรอยและกลิ่นใหหมดไป แตถา
ขาศึกเคลื่อนที่ไปทางเหนือน้ําโดยขาดความระมัดระวัง อาจชวยใหการแกะและสะกดรอยไดผลดี รอยเปยกที่
ขึ้นจากน้ําก็เปนสิ่งบอกเหตุที่ดีไดเชนกัน
๕.๒.๕ พื้นที่ที่มีการสัญจรไปมาหรือผูคนอาศัย ยากแกการแกะและสะกดรอย พื้นที่ที่มี
กลิน่ ฉุนจัดอาจขัดขวางการทํางานของสุนัขสะกดรอย
๕.๒.๖ จุดเริ่มตนการแกะและสะกดรอยที่บังคับ ทําใหการแกะและสะกดรอยงายยิ่งขึ้น
๕.๓ อายุ
ความเกาของรองรอยทําใหรองรอยและกลิ่นจางหมดไป ซึ่งรองรอยยิ่งใหมยิ่งดี
๕.๔ การกระทําของขาศึก
๕.๔.๑ การลวง การพราง และการตอตานการแกะและสะกดรอยของขาศึก ทําใหเกิด
การสับสนลาชาในการแกะและสะกดรอย
๕.๔.๒ ขาศึกที่ทิ้งรองรอยและมีกลิ่นเปนกลุมกอน เชน เหงื่อหรือเลือดหยด รอยเทาที่
ชัดเจน เนื่องจากการแบกหามของหนัก บาดเจ็บหรือวิ่ง กลิ่นตัวที่เกิดจากการขาดอนามัยหรือการปรุ งอาหาร
และเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีกลิ่นแรง ขาศึกที่ขาดวินัยทําใหการแกะและสะกดรอยงายขึ้น

๖. ลักษณะพึงประสงคของเจาหนาที่และสุนัขทหารที่ใชในการแกะและสะกดรอย
๖.๑ เจาหนาที่แกะรอย
๖.๑.๑ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ขาศึก และพื้นที่ปฏิบัติการ
๖.๑.๒ มีความจําดี ใฝหาความรูเพิ่มเติมเสมอ และชางสังเกต
๖.๑.๓ เฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได
๖.๑.๔ มีวินัยดี
๖.๑.๕ รางกายแข็งแรงสมบูรณ
๖.๑.๖ ละเอียดรอบคอบ สุขุมเยือกเย็น
๖.๑.๗ มีประสารทสัมผัสดี โดยเฉพาะสายตา
๖.๑.๘ ได รั บ การฝ ก ทํ า การรบจนสามารถใช อ าวุ ธ ยุ ท โธปกรณ ป ระจํ า กายได อ ย า ง
คลองแคลว และถาไดผานหลักสูตรการรบพิเศษดวย ก็จะเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง

ผานภูมิประเทศ

ประเทศไดดี

๖.๒ สุนัขสะกดรอย
๖.๒.๑ พันธุ
๖.๒.๑.๑ ลาบราดอรรีทรีฟเวอร (สีดําทํางานดีกวาสีทอง)
๖.๒.๑.๒ เยอรมัน เชพเพอด
๖.๒.๑.๓ เยอรมัน ชอรทแฮรพอยนเตอร
๖.๒.๑.๔ โดเบอรมาน พินซเชอร
๖.๒.๑.๕ บลัดฮาวนด
๖.๒.๒ คุณลักษณะที่ตองการ
๖.๒.๒.๑ ประสาทสัมผัสทางจมูก หู ดีเลิศ ไวแนนอนเปนพิเศษ
๖.๒.๒.๒ มีนิสัยชอบการติดตาม คนหา และมีความสังเกตที่ดี
๖.๒.๒.๓ มีความตื่นตัวตลอดเวลาปฏิบัติงาน มีความอดทน คลองแคลวในการ
๖.๒.๒.๔ มีนิสัยตอสูและแรงปะทะเพียงพอปองกันตนเองได
๖.๒.๒.๕ มีวินัยดี เชื่อฟงคําสั่งเครงครัด
๖.๒.๒.๖ มีสีกลมกลืนกับภูมิประเทศ
๖.๓ สุนัขลาดตระเวน
๖.๓.๑ พันธุ
๖.๓.๑.๑ เยอรมัน เชพเพอด (เปนที่นิยมนํามาใชมากกวาพันธุอื่น)
๖.๓.๑.๒ คอลลี่
๖.๓.๑.๓ ลาบราดอรรีทรีฟเวอร
๖.๓.๑.๔ เกรตเดน
๖.๓.๒ คุณลักษณะที่ตองการ
๖.๓.๒.๑ ประสาทสัมผัสทางหูและจมูกดีมาก
๖.๒.๒.๒ มีนิสัยชอบการติดตาม คนหา และมีความสังเกตที่ดี
๖.๒.๒.๓ มีความตื่นตัวตลอดเวลาปฏิบัติงาน มีความอดทน และสามารถผานภูมิ

๖.๒.๒.๔ มีนิสัยตอสูและแรงปะทะเพียงพอปองกันตนเองได
๖.๒.๒.๕ มีวินัยดี เชื่อฟงคําสั่งเครงครัด
๖.๒.๒.๖ มีสีกลมกลืนกับภูมิประเทศ

กร.๑๑๐๒

ลักษณะของรองรอยตางๆ
หลักฐาน : ๑. คูมือการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย ทบ. , ๒๕๑๗
๒. คูมือการเรียนวิชาสะกดรอย รร.ม.ศม. , ๒๕๑๘
๓. คูมือการเรียน สส.๒๐๓.๓ ยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย , รร.สุนัขทหาร ศสท. , ๒๕๑๗
๔. Training of War dogs , UK War office , 1962
๕. FM 21 – 75 Combat Training of The Individual Soldier and Patrolling , USA , 1967
๖. FM 31 – 30 Jungle Training and Operation , USA , 1965
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูถึงลักษณะรองรอยตางๆ ที่เปนสิ่งบอกเหตุ อันจะนํามาพิจารณาตีความพิสูจนทราบใหเปน
ประโยชนในการติดตาม คนหา และประโยชนทางดานขาวกรอง
แนวทางในการแกะและสะกดรอย
แนวทางที่เจาเหนาที่แกะและสะกดรอยจะใชเปนหลักในการพิจารณาคนหารองรอยเพื่อติดตาม คนหา
พิสูจนทราบ และตีความสิ่งบอกเหตุ มีอยู ๖ ประเภท คือ
๑. การเคลื่อนที่
๒. รอยเปรอะเปอน
๓. ลมฟาอากาศ
๔. เศษสิ่งของ
๕. การพราง
๖ การตีความและ/หรือการใชขาวกรองโดยฉับพลัน
ชนิดของรองรอย
รองรอยที่จะคนหาโดยใชแนวทางตาม ขอ ๒ นั้น แบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
๑. รองรอยบนพื้นดิน ไดแก รองเทา เศษสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใชที่ทําหลนวางไวบนพื้นดิน
๒. รองรอยเหนือพื้นดิน ไดแก รองรอยการเคลื่อนที่ รอยเปราะเปอน เศษสิ่งของซึ่งปรากฏ
อยูเหนือพื้นดินในระดับประมาณความสูงของคน
ลักษณะรองรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่
๑ รอยเทา
๑.๑ รอยเท าผู ห ญิง ส ว นมากผูห ญิ งปลายเท าจะแบะกว างตะแคงขอบรอยเทาลึ กด านใน
ปลายเทาและสนเทาประมาณเทากัน ปกติมักกาวสั้นกวาผูชาย รอยเทาผูหญิงที่ถางมากและกดหนักอาจแสดง
วาทองแก
๑.๒ รอยเทาผูชาย กดหนักที่สนเทา ปลายเทาบาน กางตรงไปขางหนา ปกติชวงกาวยาว
๑.๓ รอยเทาเด็ก คลายรอยเทาผูหญิง แตจะเล็กกวา
๑.๔ รอยเทากาวสั้น กดหนัก ลึกกวาปกติ ถางออกมีรอยถลอกหรือรอยลาก อาจแสดงวามี
การแบกหามของหนัก ซึ่งสังเกตไดจากการวางของขณะพัก
๑.๕ รอยเทากาวยาว สนเทาหนัก รอยเทาลึก ลื่นไถล แสดงวาเคลื่อนที่เร็วหรือวิ่ง
๑.๖ ปกติ ทิ ศทางการเคลื่ อนที่ ค วรไปในทิ ศทางเดี ย วกั น กั บ ปลายเท า กรณี เ ดิ น ถอยหลั ง
รอยเทาตอนปลายจะหนักกวาสนเทาและกาวสั้น มีรอยลากหรือเศษดิน ฝุนรวงไปตามทิศทางที่เคลื่อนที่

๑.๗ รอยเทาเปลาหรือรองเทาชํารุด อาจจะมียุทโธปกรณแลว
๑.๘ บนพื้นดินหรือพื้นดินแข็ง อาจมีรอยตาปู โคลน แมลงหรือวัชพืช ถือเหยียบย่ํามีรอยติดอยู
๑.๙ ถาผูติดตามรูตัววาถูกติดตาม อาจมีการกลบเกลื้อนรองรอย
๑.๑๐ การเดินลากขามีรอยคนชวยเหลือหรือไมค้ํายัน อาจแสดงไดวาเกิดการบาดเจ็บ
๒. ชิ้นสวนของเสื้อผา เสนดาย ยุทโธปกรณ และสิ่งเปรอะเปอนจากรองเทา อาจหลุด ฉีดขาด ตกหลน
อยูบนพื้นดินหรือเกี่ยวติดอยูบนหนามและกิ่งไม
๓. สัตวและนกปาแตกหนีจากถิ่นทีอ่ ยู นกรองผิดธรรมดา
๔. วัชพืช หญา ใบไม กิ่งไม รากไมแตกหักลูราบงอ มีรอยถลอกขาดหลุด เถาวัลยมีรอยถูกเตะ ดึง ลาก
ไปตามทิศทางที่เคลื่อนที่ หญาสูงหรือกิ่งไมไหวสั่นโดยไมมีลมพัด วัชพืชมีรอยราบจากการนั่งหรือนอนพัก พืชพันธุ
ไมมีรอยรบกวนผิดธรรมชาติ เชน ใบไมสดหงายกลับเอาทางลางขึ้น ทําใหมองสีจางแปลกไป ใบไมแหงที่หลน
อยูกลับเอาทางที่มีสีคล้ําขึ้นบน น้ําคางบนใบไมรวงหลน
๕. กอนหิน กอนดินถูกเตะไปจากที่หรือพลิกกลับใหมองเห็นสีแตกตางจากกอนอื่น
๖. การรบกวนตัวแมลง เชน มด ปลวก ผึ้ง เมื่อมีผูมารบกวนทําใหผึ้งบินวอน มดรวมตัวกันเปนวงรอบ
บริเวณที่ถูกเหยียบ ปลวกและมดแตกออกจากทางเดิน ทางเดินปลวดแตกหลุดออก รูมดบางชนิดที่กอปากรูไว
สูงทลายลงปดรู ใยแมงมุมขาดเปนชอง มูลดิน ไสเดือน และหนอนถูกเตะหรือเหยียบย่ํา
๗. การเดินในลําน้ําอาจมีรอยลื่นไถล สาหรายขาดหลุดลอย หินใตทองน้ําพลิกขึ้นเปลี่ยนสีผิดไปจาก
กอนอื่น มีรองรอยเกาะจับยึดรากไมแงหินเพื่อพยุงตัว หรือมีรองรอยเปนทางขึ้น - ลง
๘. รองรอยของการพักแรมและประกอบอาหาร
ลักษณะรองรอยที่เกิดจากรอยเปรอะเปอน
๑.รอยเลือด รอยเลือดที่เกิดจากบาดแผลมักเปนรูปหยดกระจาย สิ่ งบอกเหตุนี้อาจอยูสูงตั้งแตระดับ
คนยืนลงมาถึงพื้นดิน อาจเปอนอยูตามกิ่งไมหรือใบไมก็ได
๑.๑ รอยเลือดหยดเปนรอยตอเนื่องสม่ําเสมอ อาจแสดงวามีบาดแผลที่ลําตัว ถาหยดเลือด
แกวงหนา แกวงหลังหรือไปทางขาง อาจมาจากบาดแผลที่แขนหรือขา แผลที่เสนเลือดใหญจะมีร อยเลือดไหล
โชกตลอดทาง ถาแผลฉกรรจเลือดจะไหลโชกสม่ําเสมอหรือเปนกองเลือด แผลที่ปอดจะมีรอยเลือดสีชมพู มี
ฟองปน และมีฝาเปนฟอง รอยเลือดจากบาดแผลที่ศีรษะมีลักษณะขน เปยก และบางคลายวุน แผลบริเวณ
หนาทองจะมีเลือดผสมกับน้ํายอยทําใหมีกลิ่นและมีสีจาง
๑.๒ รอยเลือดเมื่อพิจารณารวมกับความสาหัสและตําบลที่ของแผล เจาหนาที่แกะรอยอาจ
ประมาณการไดวา ผูติดตามจะไปไดไกลเทาใด ถาไมมีผูชวยเหลือ
๒. รอยเปอนอาจเกิ ดบนพื้น ดิน รากไม เถาวัล ย เมื่อมีการเคลื่อนที่ เหยียบย่ําลงไป ผลไม ดอกไม

วัชพืช
แมลงอาจมีรอยถูกเหยียบย่ําติดอยู โคลนและน้ําที่ติดรองเทาอาจติดอยูดวย

๓. น้ําอาจขุนเปนน้ําโคลน เมื่อถูกเหยียบย่ําหรือลงไปกวนหิ นใตทองน้ําอาจมีรอยเปอนโคลน รอย
ถลอกหิน หรือขอบลําน้ําอาจมีสาหรายหรือไมน้ําหลุดไปติดพันอยู
๔. การรวมตัวของน้ําในรอยเทาในพื้นที่ลุมจะขุน ปกติโคลนจะรวมตัวตกตะกอนและน้ําจะใส ภายใน
๑ ชั่วโมง
๕. ยางหรือน้ําเลี้ยงตนไม รากไม หรือเปลือกไมบางชนิดจะซึมออกมาเมื่อถูกเหยียบย่ํา ชน ตัดพัน
จนเปนแผลถลอก ยางไมอาจเกาะติดมือผูที่จับถูกและไปเปอนยังที่อื่น หรือปรากฏรอยมือบนยางไมนั้น

ลักษณะรองรอยที่เกิดจากลมฟาอากาศ
๑. ฝนตกเล็กนอยอาจลบรองรอยใหดูกลมกลืน ฝนตกหนักอาจทําลายรองรอยจนหมด ปกติฝนทําให
พืชพันธุที่ถูกเหยียบย่ําฟนตัวเร็ว น้ําจากฝนทําใหกระดาษเปอนยุย เจาหนาที่แกะรอยตองคอยจดจําวาฝนตก
ครั้งสุดทายเมื่อใด เพื่อประกอบการตีความจากลักษณะรองรอยที่ถูกฝนชะ
๒. ลม ทํารอยแหง กลบเกลื่อนรองรอย และพัดพาเศษสิ่งของ กิ่งไม ใบไมมาลบลางรองรอย เจาหนาทีแ่ กะรอย
จะตองคอยจดจําวาลมพัดแรงครั้งสุดทายเมื่อใด เพื่อประกอบการตีความจากลักษณะรองรอยที่ถูกลมพัด
๓. อุณหภูมิและอากาศทําใหรองรอยลบเลือนไปโดยเร็วตามสภาพของอากาศ อากาศมีผลตอสิ่งบอกเหตุ
เชน รอยเลือดใหมๆ มีสีแดงสด พอถูกอากาศนานจะเปลี่ยนเปนสีแดงเขมแลวกลายเปนสีน้ําตาลไหม ยางไม
และน้ําเลี้ยงไมจะแข็งตัวตามลําดับเมื่อถูกอากาศปกติภายใน ๓ ชั่วโมง ถารอนจัด ๑ ชั่วโมง รอยขูดขวนหรือ
แผลถลอก ตัดฟนตนไมจะเปลี่ยนสีคล่ําไปตามระยะเวลา กนบุหรี่ที่ทิ้งไว ๓ วัน จะแข็งตัว สวนบุหรี่กนกรองจะ
มีสีเหลือง ขี้เถาจะแข็งตัวเปนกอนภายในระยะเวลา ๓ เดือน
๔. แสงแดดจัดจะทําใหรองรอยคืนตัวหรือเปลี่ยนสภาพไปโดยเร็ว (ดูรูปที่ ๑ ตัวอยางลักษณะรองรอยเทา
เมื่อพิจารณารวมกับผลของลมฟาอากาศ)
รูปที่ ๑ ตัวอยางลักษณะรองรอยเทา เมื่อพิจารณารวมกับผลของลมฟาอากาศ

เมื่อรอยเทาถู กวางลงในครั้งแรก ความชื้ นจั บส วนประกอบของดิ นไวที่ขอบรอย ขอบของรองเท า
จะปรากฏคมเห็นชัดเจน

เมื่อรอยเทาแหง สวนประกอบของดินหลุดรวงลงในรอยทําใหรอยเทามนราบลง โดยการรูสภาพของ
ดินและอากาศประจําถิ่นในพื้นที่ นักแกะรอยอาจใชกรรมวิธีนี้ในการพิจารณาอายุของรอยเทาได

ลักษณะรองรอยที่เกิดจากเศษสิ่งของ
๑. ผูที่ไดรับการฝกมาไมดีพอหรือวินัยเลว มักจะทิ้งเศษสิ่งของตางๆ ใหเปนรองรอยตามเสนทางที่ผานไป
ทําใหงายแกการติดตามรอย เศษสิ่งของที่ทําใหเกิดรองรอยในภูมิประเทศ ยกตัวอยางเชน
๑.๑ เศษสิ่งของที่เกิดจากเครื่องบริโภค เชน หอขนม หมากฝรั่ง ซองและกนบุหรี่ หอและ
กระปองอาหาร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาหาร เศษฟนไฟที่ใชประกอบอาหารหุงตม
๑.๒ เศษสิ่งของที่เกิดจากเครื่องใชตางๆ เชน กระดุก คลิบหนีบผม ผาอนามัย กระดาษเช็ด
มือ หอยา สําลี หอและกระปองเครื่องใชตางๆ เศษเสื้อผา ยุทโธปกรณ
๑.๓ เศษสิ่งของที่เกิดจากตัวบุคคล เชน เสนผม อุจจาระ ปสสาวะ เล็บ การอาเจียน
๒. การประมาณการและตีความรองรอยที่เกิดจากเศษสิ่งของ นอกจากนักแกะรอยจะตองรูวาเศษ
สิ่งของอะไรเปนสิ่งที่แปลกออกไปจากธรรมชาติ ผิดที่จากชาวบานหรือฝายเราเคยใชแลว การประมาณอายุของ
เศษสิ่งของนั้น นักแกะรอยจะตองนําเอาสภาพลมฟาอากาศเขามารวมพิจารณาดวย เชน ลมและฝนชะใหเศษ
สิ่งของเคลื่อนที่และผิดรูปไป ทําใหกระดาษเปอยยุย กระปองอาหารที่ใชแลวจะเกิดสนิทที่ปากกระปองกอน
แลวตอไปก็ลมเขาขางใน นักแกะรอยจะตองจําจดสภาพลมฟาอากาศดวยวามีสภาพอยางไร เชน ฝนตกครั้ ง
สุดทายหรือลมพักครั้งสุดทายเมื่อใด
ลักษณะรองรอยที่เกิดจากการพราง
๑. ผูถูกติดตามอาจใชเทคนิคการพรางเพื่อลวงหรือถวงเวลานักแกะรอย เชน การเดินถอยหลัง การ
กลบเกลื่อนรอยเทา (ดูคูมือการเรียน ๑๑๐๕ การลวงและมาตรการตอตานการลวง)
๒. การพรางทั้งการพรางตาและพรางความคิด อาจนํามาใชเพื่อการลวงหรือกําบังการตรวจการณจาก
นักแกะรอย เชน การใชเสนทางที่ยาก การพรางบุคคล การใชกับระเบิดและเครื่องซุมกล
๓. นักแกะรอยพึ งระลึกไวเสมอว า การพรางก็คือการพราง มิใช ของจริง ผูที่มีความละเอียดถี่ถว น
วองไวในการพิจารณารอยรองที่เกิดจากการพรางก็จะรูไดทันทีวา นี่คือการพราง เชน เสนทางที่มีรอยกวาด
รอยเทา ก็ตองรูวานั่นเปนเสนทางที่ถูกพราง นักแกะรอยที่ดียอมตองฝกฝนใหตามรอยไดอยางรวดเร็วโดยไม
หลงอยูกับการพรางและการลวงของขาศึก
๔. ผูหลบหนีที่ใชการพรางกลบเกลื่อนรองรอยในการหนียอมจะเคลื่อนที่ชากวาปกติ ฉะนั้น นักแกะ
รอยควรใชเวลาใหเปนประโยชนเพื่อใหไดเปรียบในการติดตาม
การตีความและการใชขาวกรองโดยฉับพลัน
๑. เทคนิคการแกะรอยขอหนึ่งที่กลาววา เมื่อนักแกะรอยเริ่มปฏิบัติงานก็จะต องตั้งคําถาม แลวคนหา
สิ่งบอกเหตุจากรองรอยตางๆ เพื่อตอบปญหานั้น นักแกะรอยรายงานสิ่งบอกเหตุที่พบทุกครั้ง แตอยาตีความวา
สิ่งบอกเหตุนั้นจะเปนขาวกรองจริง ผูบังคับบัญชาที่รับรายงานอาจชวยใหขาวกรองที่ ถูกตองแกนักแกะรอยได
เพราะผูบังคับบัญชามีแหลงขาวเพิ่มเติมที่จะยืนยันขาวสารที่ไดรับ
๒. ขาวที่นักแกะรอยจะไดรับจากรองรอยตางๆ เชน
๒.๑ ระยะเวลา
๒.๒ ทิศทางการเคลื่อนที่
๒.๓ ขนาดหนวยหรือจํานวนคน
๒.๔ เพศ
๒.๕ น้ําหนัก

๒.๖ อาวุธยุทโธปกรณ
๒.๗ ความเร็วในการเคลื่อนที่
๒.๘ การระวังปองกัน
๒.๙ อาหาร
๒.๑๐ การพรางและการลวง
๓. การตีความและการใชขาวกรองโดยฉับพลัน หมายถึง การคนหารองรอย ตีความรายการตางๆ เกี่บ
กับขาศึกแลวนํามาใชโดยฉับพลัน เพื่อหวังผลในทางจูโจม ทําใหขาศึกเสียดุล กักขาศึกมิใหหลบหนีหรือยอม
พายแพโดยสิ้นเชิง (ดูคูมือการเรียน กร.๒๖๐๑ ขาวกรองการรบ)
๔. การแกะรอย การคนหา การรายงาน การตีความรองรอยสิ่งบอกเหตุที่มีประสิทธิภาพ จะทําให
ไดรับขาวกรองที่มีคาสูงในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ
๕. การตีความรองรอยตางๆ มีแนวการพิจารณา ดังนี้
๕.๑ ระยะเวลาหรืออายุของรองรอย
๕.๑.๑ ฝน ถาพบรองรอยชัดเจนแสดงวาเกิดหลังฝน ถารอยเปนรูขรุขระบาง อาจเกิด
กอนหรือหลังฝนตก รอยที่ขรุขระจากรอยน้ําคางหยด แสดงวาเกิดกอนเวลาน้ําคางตก
๕.๑.๒ สิ่งปกคลุมรองรอย ใบไมหรือเศษสิ่งของรวงหลนปกคลุมรองรอยมากนอยเพียงใด
โดยพิจารณารวมกับลมและฝนดวย
๕.๑.๓ การรบกวนตัวแมลง ใยแมงมุมขาดโหวมีตัวแมงมุมอยู แสดงวาเพิ่งถูกทําขาดไป
ใหมๆ รอยทางเดินปลวกและมดขาดตอน มีมดและปลวกวิ่งวนแตกทางเดินรอบๆ แสดงวาถูกเหยียบไปใหมๆ
ขี้ขมวนตอนเชาออนนุม ถาถูกเหยียบตอนเชาจะแตกเปนยาง หลังจากนั้นจะแข็งและแตกเปนผง ขี้ใสเดือน
มักออนในตอนเชาเชนเดียวกับขี้ขมวน มูลดินของแมลงตางๆ ก็อาจนํามาพิจารณาไดเชนกัน
๕.๑.๔ วัชพืชหรือหญา เมื่อถูกเหยียบและผานไปมักจะแหลกราบหรือลูตาม ฝนจะทําให
วัชพืชฟนตัวเร็วกวาปกติ
๕.๑.๕ ยางไมจากแผลขูดถลอกตัดฟน (ดูหัวขอ “ลักษณะรองรอยที่เกิดจากรอยเปรอะเปอน”
ขอ ๕ และหัวขอ “ลักษณะรองรอยที่เกิดจากลมฟาอากาศ” ขอ ๓)
๕.๑.๖ น้ําค างหรื อฝนที่ เกาะตามใบไมและใบหญา หากมีผู ผ านไปทําให หยดลงก็ จ ะ
สังเกตได โดยเฉพาะน้ําคางในเวลาเชา หากผานจะมีรอยมองเห็นตามทางไป
๕.๑.๗ น้ําในรอยเทา (ดูหัวขอ “ลักษณะรองรอยที่เกิดจากรอยเปรอะเปอน” ขอ ๔)
๕.๑.๘ รอยเทาที่ทาบทับกัน ปกติสัตวใหญในปาเคลื่อนที่หากินในเวลากลางคืน ถามี
รอยเทาคนทาบทับกับรอยเทาสัตว ๒ ทิศทาง แสดงวารอยนั้นเกิดมาแลว ๑ คืน ถารอยเทาคนมีรอยเทาสัตว
ทาบทับทางเดียว แสดงวารอยนั้นเกิดในคืนนั้น (ปกติสัตวมักจะลงกินน้ํากอนกลับที่อยูของมัน)
๕.๑.๙ รอยเทาที่ปนดินทรายหรือฝุน (ดูรูปที่ ๑)
๕.๑.๑๐ รองรอยที่พักนานหรือที่พักแรม ถาใหมๆ พื้นดินอุน ถานยังมีสีดําหรือมีไฟติด
อยู (ดูหัวขอ “ลักษณะรองรอยที่เกิดจากลมฟาอากาศ” ขอ ๓)
๕.๒ ทิศทางการเคลื่อนที่
๕.๒.๑ ใบไมรวงหลน พลิกกลับขึ้นบนหรือลูตามทิศทางการเคลื่อนที่
๕.๒.๒ กิ่งไมหักลูตามทิศทางการเคลื่อนที่
๕.๒.๓ หญาสูงราบลูตามทิศทางการเคลื่อนที่

๕.๒.๔ น้ําคางหรือหยดน้ําบนใบไมและใบหญา หรือเปยกไปตามทิศทางการเคลื่อนที่
๕.๒.๕ รอยขูดขวน รอยมือทีป่ รากฏบนยางไมเปนระยะไปตามทิศทางการเคลื่อนที่
๕.๒.๖ รอยเทาและการเคลื่อนที่ ปกติปลายเทาเปนทิศทางการเคลื่อนที่ รอยลากเทา
เปนไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ ตําแหนงของรองรอยรับกัน เชน ปรายเทาไปทางทิศเหนือรองรอยรองเทาก็ควร
ลูไปทางทิศเหนือ นอกจากนั้นการเหยียบลงบนใบไมจะทําใหเห็นรอยเทาได ยิ่งใบไมแหงยิ่งเห็นชัดเจนเปนขอบ
รูปรอยเทาคมชัด สะทอนแสงของใบไมจะชวยในการแกะรอยไดดี ตามปกติใบไมทั้งสดและแหงที่อยูปกติจะ
สะทอนแสงไดดีกวาใบไมที่ถูกรบกวน ในการเดินถอยหลังจะทําใหกาวสั้นกวาปกติ ปลายเทาหนาจะกดลึกกวา
สนเทาและมีรอยฝุนหรือดินรวงหลนตามไป การคืบคลานจะทําใหเกิดรองรอยต่ําและมีชองทางกวางกวาการ
เดิน การปนตนไมจะมีดินพอกตามขอบของฐานติดกับพื้นดิน เมื่อถูกเหยียบย่ําหรือเตะออกจากที่ อาจแตกแยก
หรือฝงลึกต่ํากวากอนอื่นๆ หินที่ถูกเหยียบอาจสะทอนแสงใหเห็นและเลื่อนไปตามทิศทางการเคลื่อนที่
๕.๓ ขนาดหนวยหรือจํานวนคน
๕.๓.๑ นับจํานวนบนพื้นดิน พื้นที่พัก หรือพื้นที่ที่ถูกรบกวน เชน รอยนั่ง
๕.๓.๒ นับจํานวนที่พักแรมในฐานหรือพื้นที่พักแรม เชน วัสดุปูนอน หลัก กระโจม
๕.๓.๓ นั บ จํ านวนรอยเท าตามวิ ธี ลอมกรอบ ดั งนี้ ขั้ น แรกหารอยเท าหลั กใหได กอน
รอยเทาหลัก คือ รอยเทาที่เห็นชัดเจนที่สุด เมื่อพบแลวใชวิธีวัดความกวางและยาวของรอยเทานั้น หาสิ่งรูได
หมายจําของรอย เชน รอยขาดแหวงหรือลักษณะลวดลายของพื้นรองเทา ตอไปก็จะใชวิธีลอมกรอบ คือการใช
ระยะกาวเปนหนวยวัด (ดูรูปที่ ๒) วิธีนี้เปนวิธีที่แมนยําที่สุดและใชเมื่อหารอยเทาหลักไดชัดเจน
รูปที่ ๒ วิธีลอมกรอบเพื่อพิจารณาจํานวนรอยเทา วิธีที่ ๑ การวัดกาว

(๑) พิจารณารอยเทาหลัก ในกรณีรอยเทาทิ้งไวโดยผูสวมรองเทาสนแข็ง สนรองเทาทําใหเกิดรอยบน
เสนทาง ซึ่งทําใหสังเกตไดงาย
(๒) ลากเสนขามเสนทางผานสนเทาของรอยเทาหลัก
(๓) เลื่อนไปขางหนาตรงที่มีรอยเทาหลักของบุคคลเดียวกัน ลากเสนขามเสนทางผานหลังเทา อาจเพิ่ม
อีก ๑/๒ ของรองเทา เพื่อวัดรอยบุคคลที่กาวยาวกวาปกติ
(๔) ใชขอบทางเปนเสนดานขางของกรอบประกอบกันกับเสนหนาหลังที่เขียนไว นับรอยหรือสวนของ
รอยแตละรอยในกรอบนั้น
(๕) จําไววา รอยเทาหลักนั้น นับเพียงครั้งเดียว
(๖) วิธีนี้นักแกะรอยใชความยาวของกาวเปนหนวยในการนับ ซึ่งสามารถนับจํานวนคน ไดถึง ๑๘ คน
เมื่อสภาพการณอํานวย
(๑) ลากเสนตัดทายสนรอยเทาหลัก ใชขอบทางเปนเสนกรอบดานขาง
(๒) ลากเสนตัดหลังเทารอยเทาหลักขางหนา

(๓) นับรอยเทาทุกรอยในระยะ ๑ กาว (นับรอยเทาหลักเพียง ๑) ก็จะไดจํานวนคนโดยประมาณ
การลอมกรอบ ๑๘ นิ้ว (ดูรูปที่ ๓) วิธีนี้ใชเมื่อหารอยเทาหลักไมได ความแนนอนนอยกวาวิธีแรกและ
อาจขัดของที่ไมมีเครื่องวัด (ระยะศูนยหนา – หลัง ปลย.๑๑ ประมาณ ๑๘ นิ้ว)
รูปที่ ๓ การลอมกรอบ ๑๘ นิ้ว

(๑) ในพื้นที่ดินออน เชน ทรายรวนซึ่งการหารอยเทาหลักกระทําไดยาก ใหทํากรอบสี่เหลี่ยมโดยใชขอ
ทางเปนเสนขาง แลวลากเสนตัดขวางพื้นที่นั้นหนึ่งเสน
(๒) วัดระยะไปทางหนา ๑๘ นิ้ว แลวลากเสนตัดขวางพื้นที่นั้นอีกหนึ่งเสน นับรอยเทาทุกรอยภายใน
กรอบ จะไดจํานวนบุคคลผูทํารอยโดยประมาณ
(๑) ลากเสนตัดขวางเสนขอบทางโดยประมาณ
(๒) ลากเสนตัดขวางขางหนา ประมาณ ๑๘ นิ้ว
(๓) นับจํานวนรอยเทาภายในกรอบจะไดจํานวนคนโดยประมาณ
การลอมกรอบ ๓๖ นิ้ว (ดูรูปที่ ๔) คงปฏิบัติเชนเดียวการลอมกรอบ ๑๘ นิ้ว เวนแตการนับจํานวนรอยเทา
เมื่ อ ได เ ท า ใดเอาสองหาเป น จํ า นวนคนโดยประมาณ ข อ ขั ด ข อ งก็ ค งเช น เดี ย วกั น (ปลย.๑๑ มี ค วามยาว
ทั้งกระบอกประมาณ ๓๖ นิ้ว)

รูปที่ ๔ การลอมกรอบ ๓๖ นิ้ว
(๑) ใชวิธีการเชนเดียวกับการลอมกรอบ ๑๘ นิ้ว ใชกรอบ ๓๖ นิ้ว เมื่อรอยเทาหลักไมมีใชขอบทาง
เปนเสนขางของกรอบ ระยะเสนตัดยาว ๓๖ นิ้ว
(๒) นับจํานวนรอยเทาทั้งสิ้นในกรอบหารดวย ๒ จะไดจํานวนบุคคลผูทํารอยโดยประมาณ
๕.๔ เพศ
๕.๔.๑ รอยเทา (ดูหัวขอ “ลักษณะรองรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที”่ ขอ ๑)

๕.๔.๒ ชิ้นสวนของเสื้อผาเครื่องใชตางๆ และเศษสิ่งของเครื่องใชบางอยางตลอดจน
เครื่องแตงกายของหญิงที่แตกตางจากของชาย เชน กระดุม เสื้อ คลิปติดผม ผาอนามัย
๕.๔.๓ สิ่งที่เกิดจากบุคคล เชน เสนผม
๕.๔.๔ การแยกที่พักแรม หองน้ํา หองสวม
๕.๕ น้ําหนัก
๕.๕.๑ รอยเทา (ดูหัวขอ ““ลักษณะรองรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที”่ ขอ ๑)
๕.๕.๒ รอยพักและวางของ รอยพักบอยครั้งและรอยวางของทับบนพื้นดินหรือพิงตนไม
ทําใหประมาณน้ําหนักได
๕.๖ อาวุธยุทโธปกรณ
๕.๖.๑ รอยเทา (ดูหัวขอ ““ลักษณะรองรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที”่ ขอ ๑)
๕.๖.๒ รอยขีดขวนหรือรอยวางอาวุธยุทโธปกรณ (นักแกะรอยควรรูขนาดความกวาง ยาวของอาวุธยุทโธปกรณที่ฝายขาศึกใชอยู)
๕.๖.๓ สวนประกอบของอาวุธยุทโธปกรณ เชน ผาชําระอาวุธ กระสุน ซองกระสุน
กลองหอเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ ปลอกกระสุน ถานไฟฉาย สายไฟฟา ผาพันสายไฟ

การเคลื่อนที่

หรือการซุมยิง

๕.๗ ความเร็วในการเคลื่อนที่
๕.๗.๑ กาวยาวมาก แสดงวาเดินเร็ว
๕.๗.๒ รอยไถลลื่นลม แสดงวาเรงรีบ หรือวิ่ง
๕.๗.๓ รองรอยกดลึก พื้นดินหรือพืชพันธุมีรองรอยหนักและชัดเจน แสดงความเร็วใน
๕.๘ การระวังปองกัน
๕.๘.๑ ใชมาตรการพรางและลวงมากขึ้น
๕.๘.๒ ใชเสนทางที่มีการเดินนอยหรือกําหนดเสนทางเฉพาะขึ้น
๕.๘.๓ มีการระวังปองกันสูง เชน เคลื่อนที่ชา วางกับดัก หรือเครื่องซุมกล วางยาม
๕.๙ อาหาร ทําใหทราบ...
๕.๙.๑ แหลงที่มา เชื้อชาติ และจุดประสงคของขาศึก
๕.๙.๒ อายุของรองรอยที่นักแกะรอยกําลังติดตาม
๕.๙.๓ สถานการณสงกําลังของขาศึก
๕.๑๐ การพรางและการลวง
๕.๑๐.๑ การทําใหทราบขีดความสามารถของขาศึกในการฝกและการปฏิบัติงาน
๕.๑๐.๒ ทําใหทราบลักษณะและมาตรการระวังปองกันของขาศึก
๕.๑๐.๓ ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๕ การลวงและมาตรการตอตานการลวง

กร.๑๑๐๓

การปฏิบัติของเจาหนาที่แกะรอย
หลักฐาน : ๑.คูมือการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย , ทบ.๒๕๑๖
๒.คูมือการเรีบนวิชาสะกดรอย , รร.ม.ศม. ๒๕๑๘
๓. FM 21 – 75 Combat Training of The Individual Soldier and Patrolling USA , 1967
๔. FM 31 – 30 Jungle Training and Operation , USA , 1965
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูถึงหนาที่และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แกะรอย
ภารกิจการแกะรอย
๑. ทหารทุ ก คนอาจเรี ย นรู แ ละฝ ก ฝนหลั ก การแกะและสะกดรอยได แต ผู ที่ จ ะทํ า หน า ที่ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพนั้น ตองเปนผูที่มีความสนใจที่จะเรียนรูถึงสิ่งแวดลอมตางๆ แลวนํามาสนธิเขากับหลักการทุกครั้ง
ที่มีการปฏิบัติงาน จึงนับไดวาการแกะและสะกดรอยเปนศิลปะอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะตัว
๒. ภารกิจหลักของนักแกะรอย คือ
๒.๑ ตรวจคนหารองรอยที่จะใชเปนจุดเริ่มตนของการแกะและสะกดรอย เพื่อหาขาวและ
ติดตามขาศึก
๒.๒ หาขาวและเสนอแนะเกี่ยวกับรองรอยและเสนทางการแกะและสะกดรอย
๒.๓ แกะรอยติดตามขาศึกตามหลักการและชวยเหลือการทํางานของสุนัขแกะและสะกดรอย
๒.๔ ทําหนาที่พลคุมกันเมื่อไมไดทําหนาที่แกะรอย
๒.๕ หนาที่อื่น ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๗ ชุดสะกดรอยรบ
หลักและวิธีการตรวจคนรองรอย
(ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๒ ลักษณะของรองรอยตางๆ และ กร.๑๑๐๔ หลักการแกะและสะกดรอย)
ขาวตางๆ ที่จะเสนอแนะเกี่ยวกับการแกะและสะกดรอย
๑. ขาวสําคัญที่นักแกะรอยตองเสนอแนะ คือ อายุของเสนทาง (รองรอย) ทิศทางเคลื่อนที่และจํานวนคน
๒. ขาวสารอื่นๆ (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๒ ลักษณะของรองรอยตางๆ)
๓. การขาวกรอง (ดูคูมือการเรียน กร.๒๕๐๑ ขาวกรองการรบ)
๔ นักแกะรอยเปนผูเสนอแนะวาควรใชนักแกะรอยหรือสุนัขสะกดรอยทํางาน
การชวยเหลือหรือทํางานแกะรอยแทนสุนัขสะกดรอย
๑. นักแกะรอยและสุนัขสะกดรอยจะทํางานควบคูกันไป เพื่อใหขีดความสามารถของแตละฝายขจัด
ขอจํากัดของอีกฝายหนึ่ง (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๗ ชุดสะกดรอยรบ)
๒. เมื่อพิจารณาเห็นวาสุนัขเหนื่อย เนื่องจากอากาศรอนจัด พื้นที่รกทึบ สุนัขทํางานหนักตอเนื่องจน
ขาดประสิทธิภาพ ก็ใหสุนัขพักแลวนักแกะรอยขึ้นทํางานแทน
๓. บางครั้งหรือบางพื้นที่ซึ่งมีกลิ่นสับสนรุนแรง ลมพัดแรง สุนัขหลงรอย นักแกะรอยจะตองชวยนํา
สุนัขไปยังจุดเริ่มตนใหม

๔. สุนัขที่ติดตามกลิ่นไปจนกลิ่นจางจะไมสามารถติดตามตอไปไดหรือหลงกิลนอื่น นักแกะรอยจะตอง
ชวยนําทางหรือนําตัวอยางกลิ่นไปให
๕. วิธีที่จะชวยสุนัขสะกดรอยอีกวิธีหนึ่ง คือ การคาดคะเนลักษณะ ขนาดหนวย และทิศทางที่ขาศึกจะ
ใชเคลื่อนที่
การตอตานการพรางและการลวงของขาศึก
(ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๕ การลวงและมาตรการตอตานการลวง)
อุปกรณจําเปนสําหรับนักแกะรอยมีดังนี้
๑. เครื่องแบบสนาม
๒. อาวุธประจําการอุปกรณพรอม
๓. ซองกระสุนและกระเปากระสุน
๔. กระสุน
๕. กระติกน้ํา
๖. เข็มขัดกระสุน
๗. ชุดชั้นใน
๘. ถุงเทา
๙. มุง
๑๐. ผากันฝน
๑๑. ชุดดํารงชีพในปา
๑๒. เสบียงรบ
๑๓. มีดเดินปา
๑๔. ชุดเดินปา (แผนที่ เข็มทิศ ฯลฯ)
๑๕. ชุดสรีระสําราญ
๑๖. ลข.สังหาร
๑๗. ลข.ควัน

๑
๑
๕
๒๑๐
๒
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑

ชุด
กระบอก
ซอง
นัด
ใบ
เสน
ชุด
คู
หลัง
ผืน
ชุด
วัน
เลม
ชุด
ชุด
ลูก
ลูก

หมายเหตุ
๑. ชุดดํารงชีพในปาควรมีชุดปฐมพยาบาล (รวมชุดงูกัด) ยาไลแมลง ผงโรยเทา เชื้อเพลิง ยาทําน้ํา
สะอาด เบ็ดตกปลา
๒. ชุดสรีระสําราญอาจมีมีดโกน แปรง ยาสีฟน ผาขาวมา สบู ฯลฯ

กร.๑๑๐๔

หลักการแกะและสะกดรอย
หลักฐาน :๑. คูมือการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย
๒. คูมือการเรียนวิชาสะกดรอย , รร.ม.ศม. , ๒๕๑๘
๓. คูมือการเรียน สส.๒๐๓.๓ ยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย , รร.สุนัขทหาร ศสท. , ๒๑ ต.ค. ๑๗
๔. Training of Way Dogs , UK War office , 1962.
๕. FM 21 – 75 Combat Training of The Individual Soldier and Patrolling , USA , 1967.
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูหลักการและวิธีปฏิบัติการแกะและสะกดรอย
หลักการแกะและสะกดรอย
๑. เมื่อแกะรอยดวยสายตา
๑.๑ คนหาและหมายรองรอยจุดเริ่มตนไว
๑.๒ ใชนักแกะรอยที่สามารถที่สุดของชุดในการแกะรอย
๑.๓ อยาใหผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปทําลายรองรอยในบริเวณนั้น
๑.๔ จัดพลคุมกันใหนักแกะรอย
๒. เมื่อใชสะกดรอย
๒.๑ เมื่อพบรองรอย ผบ.ชุดสะกดรอยรบพิเศษพิจารณาความเหมาะสม
๒.๒ เมื่อตกลงใจใชสุนัขสะกดรอย ใหนําสุนัขสะกดรอยมาที่จุดเริ่มตนโดยวิธีที่เร็วที่สุด และ
ออมกําลังสุนัขที่สุด
๒.๓ อยาใหผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปทําลายรองรอยในบริเวณนั้น โดยเฉพาะอยาใหเ กิด
กลิ่นสับสน
๒.๔ จัดพลคุมกันใหชุดสุนัขสะกดรอย
๒.๕ เตรียมการชวยเหลือและสับเปลี่ยนชุดสุนัขแกะรอยมาใชนักและรอยตามความจําเปน
๒.๖ ดูคูมือการเรียน กร.๑๒๐๑ ยุทธวิธีสุนัขทหาร
๓. หลักการแกะรอยสําหรับนักแกะรอย
๓.๑ นักแกะรอยเริ่มการแกะรอยจาดจุดเริ่มตน โดยสํารวจและตีความรองรอยแตละรอยไป
ตามลําดับ
๓.๒ นักแกะรอยอาจผานรองรอยที่ไมสําคัญไปได เมื่อพบรองรอยที่แนชัดกวา
๓.๓ นักแกะรอยอยาเขาขางตัวเองวาตามรอยถูกตอง ถาไมมั่นใจพอ
๔. วิธีการแกะรอย
๔.๑ อยู ณ จุดเริ่มตนหรือหลังรองรอยสุดทาย ตรวจการณไปยังทิศทางเคลื่อนที่ของรองรอย
นั้ น (ดู คู มื อ การเรี ย น กร.๒๒๐๑ การตรวจการณ ) นั ก แกะรอยที่ มี ป ระสบการณ ต อ งสามารถค น พบสิ่ ง
แปลกปลอมไดทันทีในชั่วการมองเห็นเดียว (ดูรูปที่ ๑)
๔.๒ มองในระดับสายตาแลวกวาดต่ําลงจากไกลมาหาใกล (ถายืนมองจากระดับสายตาลงมา
หาปลายเทาของตน) เพื่อคนหารองรอยถัดไป
๔.๓ ถาไมพบรองรอยอื่น ใชวิธีเดียวกันในทางกึ่งขวาและกึ่งซายตามลําดับ

๔.๔ พยายามใชรองรอยไกลที่สุดและรอยใกลที่สุดประกบกัน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว (ดูคูมือ
การเรียน กร.๑๑๐๑ กลาวนําการแกะและสะกดรอย)
๔.๕ การเคลื่อนที่ ไปยังรอดถัดไป ถ าไมแนใจใหทําเคลื่อนหมายรอยเดิมไว ถาจําเปนอาจ
กลับมาใชรองรอยเดิมนั้นอีก

รูปที่ ๑ พื้นที่ที่นักแกะรอยตรวจคนรองรอย
(ระหวางตรวจคนใหตะวันอยูดานหนา)
การตรวจคนรองรอยเพื่อใชเปนจุดเริ่มตน
๑. บริเวณที่อาจตรวจพบรองรอย
๑.๑ บริเวณที่อาจตรวจพบรองรอย
๑.๑.๑ ชายฝงน้ําและหาดทราย
๑.๑.๒ บริเวณพื้นที่เปนโคลนเลนและที่ชื้นแฉะ
๑.๑.๓ ขอบชายปาหรือที่ชายทุง
๑.๑.๔ บริเวณเชิงเขาที่สูงชัน
๒. รองรอยที่อาจใชเปนจุดเริ่มตน (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๒ “ลักษณะของรองรอยตางๆ”)
๓. การปฏิบัติเมื่อเริ่มตนที่ทางแยกหรือเมื่อพบทางแยก
๓.๑ ทําเครื่องหมายไว ระวังอยางใหเกิดรองรอยสับสน
๓.๒ ตกลงใจในการติดตามรองรอยทางใดทางหนึ่ง ซึ่งพิสูจนและตีความไดแนชัดแลว
๓.๓ ตามรอยแตละรอยเมื่อมั่นใจ
๓.๔ อยาใหผูไมมีหนาที่ชวยในการพิสูจน คนหาและตีความรองรอยเพราะจะทําใหเกิดความ
สับสนหนักขึ้น
๓.๕ จงใชนักแกะรอยที่ชํานาญการหรือเมื่อมั่นใจในรอยกลิ่นที่ใชสุนัขสะกดรอย
๔. แบบที่ใชในการตรวจคนรองรอย (ดูหัวขอ “วิธีการตรวจคนรองรอย”)

วิธีการตรวจคนรองรอย
๑. การตรวจคนแบบวงรอบ
เมื่อหารองรอยตามวิธีการแกะรอยแลวไมพบ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑. ถอยหลังจากรองรอยที่พบครั้งสุดทาย ประมาณ ๒ กาว แลวออกคนหาเปนวงรอบ
ในรัศมี ๕ - ๑๐ เมตร
๑.๒ การทําวงรอบจะหมุนไปทางทิศใดก็ได โดยถือวาใหตะวันอยูขางหนา เพราะถาตะวัน
อยูขางหลังจะทําใหเกิดเงาทาบทับรองรอย ซึ่งทําใหอานรองรอยไดยากขึ้น

รัศมี ๕ – ๑๐ ม.

รอยสุดทายที่พบ
เสนทางตรวจคน

ถอยหลัง ๒ กาว

รอยพบใหม

รูปที่ ๒ การตรวจคนแบบวงรอบ
๒. การตรวจคนแบบลอมกรอบ
เมื่อคนไมพบหรือหลงรอย มีแนวปฏิบัติดังนี้
๒.๑ สงนักแกะรอยคนที่ ๑ ไปอยูที่ตําแหนง ๑๒ นาฬิกา คนที่ ๒ ไปอยูที่ตําแหนง ๖ นาฬิกา
พรอมดวยพลคุมกัน (สมมุติวาจุดที่พบครั้งสุดทายเปนใจกลางหนาปดนาฬิกา ทิศทางเคลื่อนที่เปน ๑๒ นาฬิกา)
๒.๒ ออกตรวจคนเปนรูปสี่เหลี่ยมในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จนกวาจะพบรองรอย
๒.๓ ความกว างของกรอบแลวแต ผบ.ชุด จะกําหนดตามความเหมาะสม ถาไมพบก็
ขยายความกวางของกรอบออกไปอีก (ดูรูปที่ ๓)
๑๒ น.
นักแกะรอย ๑
จุดปะทะหรือรอยหายไป

เสนทางตรวจคน ๒

นักแกะรอย ๒
๖ น.

รูปที่ ๓ การตรวจคนแบบลอมกรอบ

เสนทางตรวจคน ๑

๓. การตรวยคนตามแนวลําน้ํา
ปฏิบัติดังนี้

ใชตรวจคนพื้นที่แนวลําน้ํา ถนน หรือพื้นที่คลายกัน เชน แนวตนไม เครื่องกีดขวางมีแนว

๓.๑. สงนักแกะรอยคนที่ ๑ ไปอยูที่ตําแหนง ๑๒ นาฬิกา (ฝงตรงขามของลําน้ํ า
ถนน ฯลฯ) คนที่ ๒ ไปอยูที่ตําแหนงรอยหายไป (ใจกลางหนาปดนาฬิกา)
๓.๒ ออกตรวจคนเปนรูปสี่เหลี่ยมรอบพื้นที่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนกวาจะพบ
๓.๓ ความยาวของเสนทางตรวจคน แลวแต ผบ.ชุดจะกําหนดตามความเหมาะสม
(อยางนอยควรยาว ๕๐๐ เมตร ทางเหนือและทางใตน้ํา) ถายังไมพบรอยก็ขยายความยาวออกไปอีก (ดูรูปที่ ๔)

รูปที่ ๔ การตรวจคนตามแนวลําน้ํา
๔. การตรวจคนแบบสลับฟนปลา
มักใชตรวจคนตามแนวสันเนิน โดยเดินสลับฟนปลาตัดไปตามสันเนินที่คาดวาฝายขาศึกอาจ
ใชเปนเสนทางเคลื่อนที่ (ดูรูปที่ ๕)
ทิศทางเคลื่อนที่ขาศึก

จุดพบรองรอยขาศึก

ทิศทางเคลื่อนที่ชุดสะกดรอยรบ

รูปที่ ๕ การตรวจคนแบบสลับฟนปลา

๕. การตรวจคนลวงหนา
๕.๑ จัดนักแกะรอยและพลคุมกันลวงหนา ไปยังทิศทางหรือตําบลที่คาดวาขาศึกจะเคลื่อนทีไ่ ป
๕.๒ อาจใชการลาดตระเวนบนแผนที่ เพื่อคนหาพื้นที่ที่คาดวาขาศึกจะอยูหรือทํารองรอยไว
๕.๓ อาจสอบถามขาวคราวจากชาวบานหรือลักขาวจากหนวยเหนือ เพื่อเขาตรวจคนรองรอย
ของขาศึก (ผลจากการลาดตระเวนทางอากาศจะเปนประโยชนยิ่งแกการแกะและสะกดรอย)

กร.๑๑๐๕

การลวงและมาตรการตอตานการลวง
หลักฐาน :๑. คูมือการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย , ทบ. , ๒๕๑๖
๒. คูมือการเรียนวิชาสะกดรอย , รร.ม.ศม. , ๒๕๑๘
๓. FM 21 – 75 Combat Training of The Individual Soldier and Patrolling, USA, 1976
๔. FM 31 – 30 Jungle Training and Operation, USA, 1965
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูถึงวิธีการลวงของขาศึก และมาตรการที่จะใชตอตานการลวงในการแกะและสะกดรอย
กลาวทั่วไป
๑. ขาศึกที่ไดรับการฝกไวเปนอยางดี เมื่อเวลาจะหนีก็ตองนึกถึงการระวังตนเองจากการติดตาม การ
ปองกันโดยวิธีการเชิงรับที่มักไดผลอยูเสมอก็คือ การพรางและการลวง
๒. การลวงกระทําดวยความมุงหมาย ดังนี้
๒.๑ ซอนเรนเพื่อใหยากตอการตรวจคนพลโดยการตรวจการณ
๒.๒ สลัดผูติดตาม รั้ง หรือหนวงการติดตามใหลาชาหรือหลงทาง
๒.๓ การลวงอาจะกระทําดวยวิธกี ารตางๆ เพื่อพรางแนวความคิดในการปฏิบัติการ
๒.๔ กอความวุนวายสับสนใหแกผูติดตาม
๒.๕ กลบเกลื่อนรองรอยเพื่อมิใหไดรับขาวที่ถูกตอง
๓. การใชเทคนิคในการพราง เปนสิ่งชวยใหการลวงมีผลทําใหนักแกะรอยสับสนในการหารองรอยทีถ่ ูกตอง
วิธีการพรางและการลวง
๑. การเดิ นในลํ าธาร มักใช เมื่ อมี น้ําไหลแรงพอสมควร พื้ นท องลําธารมีความแข็ งมากพอที่ จ ะรั บ
น้ําหนักและกลบเกลื่อนรองรอยได
๒. การเดินถอยหลัง เอาทางสนไปในทิศทางการเคลื่อนที่
๓. การเดินแยกพวกกระจายเปนรูปพัด เปนกลุมยอย
๔. การลดจํานวนคนในพวกทีละคน
๕. การเดินบนขอนไมหรือกอนหิน
๖. การเดินบนภูมิประเทศที่ยากตอการแกะรอยหรือพื้นที่แข็ง
๗. การกลบเกลื่อนรองรอยโดยใชใบไมแหงกลบ กวาดเสนทางโดยคนสุดทาย หรือใชสิ่งอื่นพันรองเทา
๘. การใชรองเทาพิเศษ เชน เปนรอยเทาสัตว , กลับสนหรือใชรองเทาฝายเรา , รองเทาพืน้ นิ่ม
๙. การเดินเทาเปลา
๑๐. การคลานหรือคืบ
๑๑. การทํารอยเลือนราง เชน กระโดดออกนอกเสนทางหรือโหนตัวตามเถาวัลย/กิ่งไม
๑๒. การเดินยองดวยปลายเทา
๑๓. การสรางเสนทางลวง
๑๔. การใชเสนทางลวงหรือทางตัน
๑๕. การใชเสนทางโดยใชจุดตอจุด (มุมภาคของทิศ)

มาตรการตอตานการลวง
๑. กฎการตอตานการลวง
๑.๑ ไมมีขาศึกคนใดจะมีความชํานาญจนสามารถกลบเกลื่อนรองรอยไดทั้งหมด สิ่งที่ลวงหรือ
พรางจะตองมีสิ่งที่ทําใหสังเกตเห็นได
๑.๒ การพรางและการลวงเพื่ อ หน ว งเหนี่ ย วการติ ด ตามนั้ น ทํ า ให ก ารหนี ล า ช า จงใช
วิจารณญาณและความรวดเร็วเอาเปรียบขาศึกในการติดตาม
หาสิ่งที่คานกัน

๑.๓ วิเคราะหรองรอยตางๆ โดยอาศัยหลักวิชาและประสบการณอยางละเอียดถี่ถวนสังเกต

๑.๔ เมื่อรองรอยหายไปหรือเกิดความสับสน ใหใชวิธีการตรวจคนหารองรอยตามที่เรีย น
มาแลว (กร.๑๑๐๔ หัวขอ “วิธีการตรวจคนรองรอย”)
๒. วิธีการตอตานการลวง
๒.๑ การเดินในลําธารตรวจสองฝงลําน้ํา อยางนอย ๕๐๐ เมตร ทั้งเหนือและใตหาจุดที่ขึ้น –
ลงลําธาร รอยลื่นไหล รอยจับยึดกิ่งไม ตลิ่งพัง ใบไมหรือสิ่งรอยน้ํา น้ําขุน หินทองลําธาร เขยื้อนผิดที่หรือมี
รอยเปอน ตะไคร/พืชน้ําหลุดลอยหรือพันหิน/กิ่งไม ไขมันลอยตามผิวน้ํา รอยเทาในน้ําตื้น หินแหงหลางลําธาร
เปยกน้ํา การเหนี่ยวเถาวัลยขามลําธาร ฯลฯ
๒.๒ การเดินถอยหลัง วิเคราะหรอยเทาสวนปลายหรือหัวแมเทากดลึก กาวสั้นกวาปกติ ดิน
ฝุน กิ่งไม ใบไม หรือวัชพืชตกหลนมีรอยขุดลากหรือหักลูไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ ระยะเคียงเทาทั้งสองหาง
กัน ถาติดตามรองรอยอยางระมัดระวังก็จะพบจุดกลับของรอยนี้
๒.๓ กระโดดขามเสนทาง ใชนักแกะรอยทํางานเปนคูทั้งสองเสนทาง วิเคราะหรองรอยตางๆ
กิ่งไมหรือใบหญาที่ถูกรบกวน
๒.๔ การเดินแยกพวก วิเคราะหและติดตามรองรอยที่ใหมชัดเจนและกลุมใหญไป ถาขาศึก
กระทําเพื่อลวงแลวไปพบกันยังจุดนัดพบฝายติดตามก็จะไปพบขาศึกในที่สุด
๒.๕ การลดจํานวนในพวกทีละคน คงใชวิธีการเชนเดียวกับการตอตานการเดินแยกพวกโดย
ตามรอยใดรอยหนึ่งไป ในที่สุดก็จะพบกับฝายขาศึก
๒.๖ การเดินบนขอนไมหรือกอนหิน วิเคราะหโคล มูลดิน หรือตะไคร ซึ่งเกาะอยูกับขอบลาง
ของขอนไมหรือกอนหินหลนยุยหรือแปรสภาพ ฝุนหรือโคลนจากรองเทาจับอยูบนขอนไมหรือกอนหิน วัชพืช
ดอกไม ผลไมที่ปกคลุมบนขอนไมหรือกอนหินอาจถูกเหยียบบดเปนรอยจับอยู กอนหินที่ถูกเหยียบจมลงอาจ
สะทอนแสงผิดปกติ รองเทาที่มีตะปูตอกที่ตอกอาจขูดขอนไมหรือกอนหินใหเปนรอย รองเทาพื้นยางอาจมีรอย
สีดําติดอยูบนพื้นหินและขอนไมที่คม
๒.๗ การเดินในภูมิประเทศที่ยอกตอการแกะรอย การกระโดดขามไปตามกอนหินอาจมีรอย
รองเทากระแทกที่กอนหินดังกลาวในขอ ๒.๖ การเดินตามเสนทางที่ใชประจํา ถนนใหญ , ขอบบนรางรถไฟ ,
ทางบนคันนาที่มีรอยสับสน หรือทางที่มีผิวพื้นดาดแข็ง แกโดยการตามไปในทิศทางที่คาดวาขาศึกจะไปและ
คนหารองรอยที่ทางแยก การตรวจคนโดยละเอียดและการใชสุนัขสะกดรอยอาจแกปญหานี้ไดดี

๒.๘ การกลบเกลื่อนรองรอย การใชใบไมกลบเกลื่อนรองรอยจะสังเกตจากการรบกวนใบไม
ใหผิดแปลกไปและฝายพรางจะเสียเวลา การกวาดเสนทางนั้นอาจดูรูไดทันทีวาเสนทางมีรอยถูกกวาด (ไมมี
รอยเทาแตมีรอยกวาดแทน) การใชสิ่งตางๆ ผูกรองเทาเพื่อใหขอบขางรอยเทาเลือน ก็อาจสังเกตไดโดยนักแกะ
รอยที่มีประสบการณ
๒.๙ การใชรองเทาพิเศษ เชน รองเทาสนกลับ รองเทาพื้นนิ่ม ซึ่งทําใหมีรองรอยไมชัดเจน
หรือกลมกลืนไป หรือการใชรองเทาที่ทําพื้นเปนรอยเทาสัตว นักแกะรอยอาจวิเคราะหไดจากสิ่งบอกเหตุที่
ขัดกัน เชน รองรอยกิ่งไม ใบไมหรือวัชพืชซึ่งถูกรบกวน รองรอยของการเคลื่อนที่อื่นๆ และความรอบรูลักษณะ
รอยเทาสัตวตางๆ การลวงเลียนโดยใชรองเทาที่เหมือนกับของฝายเรานั้น นักแกะรอยอาจตีความบอกฝายได
จากสิ่งบอกเหตุที่คนพบ เชน เศษสิ่งของ อาหาร การพักแรม ฯลฯ และการขาวกรองที่ไดรับจากหนวยเหนือ
ซึ่งทําใหเราทราบงามิใชฝายเดียวกัน
๒.๑๐ การเดินเทาเปลา นักแกะรอบควรแกะรอยโดยพิจารณาจากรองรอยที่อยูเหนือพื้นดิน
ประกอบการขาวที่หาไดและสิ่งบอกเหตุอื่นๆ ก็จะทราบวาเปนขาศึกหรือผูอื่น
การเคลื่อนที่ปกติ

๒.๑๑ การคลานหรือคืบ รองรอยบนพื้นดินจะเดนชัดมาก มีลักษณะต่ําและกวางกวารองรอย

๒.๑๒ การทํารองรอยเลือนราง ใหพิจารณารองรอยเหนือพื้นดิน ขาศึกอาจใชเถาวัลยหรือกิ่ง
ไมในการโหนตัวผานเสนทาง การตรวจคนโดยถี่ถวนรอบบริเวณที่รองรอยหายไปจะทําใหพบรองรอยหใมขึ้นอีก
สวนการกระโดดออกขางทางแลวไปเริ่มเดินทางใหมก็คงใชวิธีเดียวกัน
๒.๑๓ การเดินยองหรือเดินปลายเทา วิเคราะหไดจากรอยปลายเทาที่กดลึกปรากฏชัดเจน
และกาวสั้น ก็จะตามรอยไปไดตอเนื่อง
๒.๑๔ การสรางเสนทางลวง สังเกตไดจากการที่ผูทํารอยใชเสนทางที่งาย รอยชัดเจน ไมมี
รองรอยสับสน ซึ่งอาจเปนเสนทางที่นําหางจากคายพักของผูทํารอยหรือแหลงเสบียงได แกโดยการกระจาย
กําลังออกดําเนินกลยุทธตอตานการกระทําของฝายตรงขามทันที
เสนทางเดิม

๒.๑๕ การใช เ ส น ทางลวงหรือทางตั น ให ต รวจคน ย อนหลั งเพื่ อหาร องรอยที่ เ ลี่ย งไปจาก

๒.๑๖ การใชเสนทางตามมุมภาคของทิศ ใชวิธีการแกะรอยและตรวจคนรองรอยตามหลักการ
แลวตามรอยนั้นไป อาจใชวิธีแยกพวก โดยพวกหนึ่งตามรอยไป อีกพวกหนึ่งออมไปขางหนา และพบกันที่จุด
นัดพบโดยใชมุมภาคของทิศและตําบลหลักเปนเครื่องชวยนําทาง

กร.๑๑๐๖

การตอตานการแกะและสะกดรอย
หลักฐาน :๑. คูมือการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย , ทบ. , ๒๕๑๖
๒. FM 21 – 75 Combat Training of The Individual Soldier and Patrolling, USA, 1967
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูถึงวิธีการที่ฝายกอการรายใชในการแกะและสะกดรอย และมาตรการตางๆ ที่จะใชในการ
ตอตานการแกะและสะกดรอย เพื่อเปนพื้นฐานในการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย
กลาวทั่วไป
อุปสรรคสําคัญที่ทําใหการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามผูกอการรายของหนวยกําลังรบไมเปน
ผลสําเร็จ เพราะฝายกอการรายใชกลยุทธการแกะและสะกดรอยฝายเราอยูตลอดเวลา เมื่อมีโอกาสถึงเขาโจมตี
ฝายเรา การที่จะปองกันการแกะและสะกดรอยของฝายกอการรายใหไดนั้น จําเปนจะตองศึกษาหลักการแกะ
และสะกดรอยของฝายกอการรายใหเขาใจอยางถองแท
หลักการเกาะ
๑. ผูกอการรายใชหลักการเกาะติด ๓ วิธี คือ
๑.๑ การเกาะติดมวลชน
๑.๒ การเกาะติดทองถิ่น
๑.๓ การเกาะติดศัตรู
๒. การเกาะติดมวลชน (ประชาชน)
๒.๑ พยายามอยูใกลชิดประชาชนในหมูบาน (ปรับทุกข , ผูกมิตร , ปกหลัก , ชักชวน)
๒.๒ อาศัยประชาชนในหมูบานที่จัดตั้งไวเปนแกนบาน , กรรมการบาน (กบ.) หนวยจรยุทธ
ในหมูบาน (นจบ.) ทั้งชาย – หญิง ตลอดจนถึงเด็ก
๒.๓ ใชกําลังสวนที่ใกลชิดกับประชาชน มีกําลัง ๓ - ๕ คน เปนหนวยการเมือง ทําหนาที่ปลุก
ระดมมวลชน จัดตั้งสมาชิกหมูบาน สืบสภาพความเปนอยูและแกไขปญหาให ประชาชนในหมูบาน รวบรวม
เสบียง และสงขาวใหหนวยทหารประจําถิ่น (นปถ.) ที่อยูในปา
๒.๔ หน วยการเมืองพยายามหลี กเลี่ยงการปะทะกับ เจ าหน าที่ และพยายามแทรกซึ มกั บ
ชาวบานหรือซอนตัวอยู
๓. การเกาะติดทองถิ่น
กําลังของผูกอการราย ซึ่งเรียกวา นปถ. รวมถึงหนวยการเมือง ไดจากประชาชนที่ออกจากปา
เปนผูกอการรายอาจมีอาวุธดวย แตละหนวยมีกําลัง ๕ - ๗ คน ปฏิบัติงานในทองถิ่นที่รับผิดชอบ โดยมีภารกิจดังนี้
๓.๑ คุมครองหนวยการเมืองในเขต
๓.๒ ทําลายกําลังเจาหนาที่เมื่อไดเปรียบ
๓.๓ สงเสบียงและขาวสารใน นปถ. ระดับกรรมการอําเภอ (กอ.)
๓.๔ ฝกอบรมสมาชิกผูกอการรายทั้งในปาและหมูบาน
๓.๕ คัดเลือกสมาชิกที่มีความสามารถสูง และวางใจไดเปนทหารหลัก (ทล.)
๓.๖ รวมกับ ทล.เขาตีหนวยกําลังเจาหนาที่ เชน ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
๓.๗ ซุมโจมตีและวางกับดักระเบิดรวมกับ นจบ. และ ทล.

๓.๘ ปปถ. กอ. มีกําลังมากกวา นปถ.เขตยอย มีกําลังหมูละ ๕ - ๑๒ คน หมวดหนึ่ง
มี ๓ หมู ทั้งหมดมีกําลังประมาณ ๓๖ คน ทํางานอิสระโดย
๓.๘.๑ สูรบ (เกาะติดศัตรู , ซุมยิง , วางกับระเบิด , ลอบยิง , ลอบสังหาร และ
ลาสังหาร)
๓.๘.๒ ผลิตเสบียง (ทําไร , ทําสวน และเก็บซอนเสบียง)
๓.๘.๓ โฆษณามวลชน
๔. การเกาะติดศัตรู
ติดตามการเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ หาขาวและสูรบโดย
๔.๑ ใชแกนบานและ กบ.ทําตัวเปนพอคาแมคา
๔.๒ ใชหนวยการเมืองประสานกับ นจบ. , กบ. และ นปถ. สื่อขาวโดย
๔.๒.๑ ติดตามมวลชนตามหลักการเกาะติดมวลชน
๔.๒.๒ เมื่อไดขาวสาร ใหแจง นปถ.เขตยอย ใชพลนําสารไปยัง “จุดเมล” ขาว
ระบุกําลัง , ทิศทาง , จํานวนอาวุธ , เครื่องสนาม ฯลฯ
๔.๒.๓ หนวยการเมืองคงอยูประจําหมูบานคอยรับขาวสารตอไป และจัดผูเ กาะติด
ไปมอบให นปถ.
๔.๓ นปถ.เขตยอย เมื่อไดรับขาวสารจะเกาะติดตามเจาหนาที่ไป และ
๔.๓.๑ ซุมโจมตีเมื่อไดเปรียบหรือแกะรอยตามไป
๔.๓.๒ รายงานให นปถ.อําเภอ แลวถอนตัวกลับที่เดิม
๔.๓.๓ กรณี ที่ไม ได รั บ ข า วสาร ถ าพบกั น โดยบั งเอิ ญ นปถ.เขตย อยจะเกาะ
ติดตามแกะรอยกําลังเจาหนาที่ไปแลวรายงาน นปถ.อําเภอ
๔.๓.๔ กรณี นปถ.เขตยอย พบวากําลังเจาหนาที่เคลื่อนที่ใกลที่ตั้ง นปถ.อําเภอ
และรายงานไมทัน นปถ.เขตยอย จะเขาตีกําลังเจาหนาที่ทันที เพื่อเตือนภัยให นปถ.อําเภอ
๔.๓.๕ นปถ.เขตยอย จะไมติดตามศัตรูไปเกินจุดนัดพบ (จุดเมล) ประมาณ ๗ กม.
จากหมูบาน
๔.๔ การเกาะติดของ นปถ.อําเภอ คงคลายกับการปฏิบัติการของ นปถ.เขตยอย
๔.๔.๑ จัดกําลัง ๕ - ๗ คน เกาะติดศัตรูไปซุมโจมตี เมื่อไดเปรียบ
๔.๔.๒ กรณี ที่ไมไดรั บรายงานจาก นปถ.เขตย อย นปถ.อํ าเภอ จะจั ดหนว ย
ลาดตระเวนโดยรอบที่ตั้งในระยะ ๓ กม.
๔.๔.๓ ถา นปถ. หวังผลเพียงรบกวนศัตรู ก็จะเขาโจมตีไดทันทีที่ไดเปรียบ ถา
หวังผลเต็มที่จะรายงานให ทล. ทราบและประสานการปฏิบัติรวมกับ ทล.
๔.๕ การเกาะติดของ ทล. คงดําเนินการเชนเดียวกัน และอาจ
๔.๕.๑ ถาศัตรูมีกําลังมาก มีการปองกันหนาแนนก็จะลวงใหสงกําลังสวนยอยออกมา
๔.๕.๒ ดักโจมตีสวนลาดตระเวน
๔.๕.๓ ทํากลลวง เชน ทํารองรอย , ยิงปนลอใหศัตรูเขาสูพื้นที่สังหาร
๔.๖ ซุมโจมตีและวางกับระเบิดรวมกับ นจบ. และ ทล.
๔.๗ นปถ.กอ. มีกําลังมากกวา นปถ.เขตยอย มีกําลังหมูละ ๕ - ๑๒ คน หมวดหนึ่ง
มี ๓ หมู ทั้งหมวดมีกําลังประมาณ ๓๖ คน ทํางานอิสระโดย
๔.๗.๑ สูรบ (เกาะติดศัตรู , ซุมยิง , วางกับระเบิด , ลอบยิง , ลอบสังหาร , ลาสังหาร)
๔.๗.๒ ผลิตเสบียง (ทําไร , ทําสวน , เก็บซอนเสบียง)

หลักการแกะและสะกดรอยของผูกอการราย
๑. ผูกอการรายคงใชหลักการคลายกับที่กลาวมาแลวขางตน (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๑ , ๑๑๐๒ ,
๑๑๐๓ และ ๑๑๐๔) (เทาที่ทราบฝายกอการรายยังไมมีสุนัขสะกดรอย อาจมีสุนัขพื้นเมืองที่เลี้ยงเอาไวทํา
หนาที่คลายสุนัขลาดตระเวน)
๒. ผูกอการรายใชความชํานาญภูมิประเทศ สามารถแกะรอยเจาหนาที่ไดโดยไมจําเปนตองเดินตาม
รองรอยของเจาหนาที่เสมอไป อาจไมสกัดขางหนาของเจาหนาที่ได
๓. แหลงที่ผูกอการรายจะหาขาว , เกาะและแกะรอยฝายเรา
๓.๑ แหลงจัดหาเสบียง
๓.๒ ที่ตั้งฝายเรา เชน บก.หนวย , ที่รวมพล , ที่พัก ฯลฯ
๓.๓ เสนทางเคลื่อนที่ของฝายเราเขตอิทธิพลผูกอการราย
๓.๔ ที่ตั้งฐานปฏิบัติการในภูมิประเทศ
๓.๕ แหลงน้ําในภูมิประเทศ
๓.๖ บริเวณสนาม ฮ. ในการสงกําลังและสงกลับ
๓.๗ บริเวณพื้นที่ปะทะและเสนทางถอนตัวของฝายเรา
การปองกันและตอบโตการเกาะและแกะรอย
๑. ใชมาตรการพรางและการลวงใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ , เหตุการณ และยุทธวิธี (ดูคูมือการเรียน
กร.๑๑๐๕)
๒. ใชคุณสมบัติของนักแกะรอยใหเปนประโยชน
๒.๑ ปฏิภาณไหวพริบ
๒.๑.๑ ใชคุณลักษณะผูนํา
๒.๑.๒ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ทําใหเกิดรองรอยไดงาย เชน โคลน , ทราย , ปาหญาสูง ,
วัชพืชหนาแนน , เชิงเขาที่สูงชัน , ชายทุง , ชายปา , ของพื้นที่ที่ถูกถากถาง , บริเวณที่มีเครื่องกีดขวาง และฝง
น้ําลําธาร
๒.๑.๓ ถาจําเปนพยายามใชมาตรการลวงและพราง
๒.๒ วินัย
๒.๒.๑ ควบคุมวินัยการใชเสียง การปรากฏแสง และการพราง
๒.๒.๒ ฝกวินัยการเดินทางมิใหทําสิ่งมักงาย เชน ทิ้งกนบุหรี่ หรือเศษของตามทาง
๒.๒.๓ ฝกตนมิใหเปนคนอยูไมเปนสุข เชน หักกิ่งไม , เด็ดใบไม , เตะกอนหินเลน , เอา
ไมหรือพานทายปนตี/กระแทกตนไมขางทาง
๒.๓ การแกปญหาเฉพาะหนา
๒.๓.๑ ใชคุณลักษณะผูนําในการตัดสินใจ เมื่อมีเหตุการณบังคับหรือเขาที่คับขัน
๒.๓.๒ ใชมาตรการลวงและการพราง
๒.๔ ความละเอียดรอบคอบ
๒.๔.๑ ระมัดระวังรอบคอบในการเคลื่อนที่ไมใหทําใหเกิดรองรอยขณะเดินทาง
๒.๔.๒ ตรวจการพื้นที่พักทุกครั้ง ขจัดรองรอยตางๆ กอนออกเดินทาง
๒.๕ สุขุมเยือกเย็น
๒.๕.๑ ใชคุณลักษณะผูนําเผชิญกับเหตุการณโดยไมตื่นเตนเสียขวัญ

หรือการลวง

๒.๕.๒ใชความสุขุมเยือกเย็นในการปฏิบัติการ เชน การซุมโจมตี การวางกับระเบิด

๒.๕.๓ กระทําการโดยรอคอยเวลาภูมิประเทศและสถานการณที่ไดเปรียบ
๓. ปจจัยอื่นๆ ที่ควรนํามาใช
๓.๑ ความระแวงระวัง ไมประมาท
๓.๒ การไมปฏิบัติงานซ้ําสถานที่ เสนทาง และเวลา
๓.๓ งดการปฏิบัติการอยางมักงาย แสวงความสําราญเกินไป เชน หักกิ่งไมมารองนั่ง ฯลฯ
๓.๔ การกลบเกลื่อนรองรอยอยางประณีต และการรักษาความลับ
๓.๕ เมื่อถูกติดตาม ใหปฏิบัติดังนี้
๓.๑ กลบเกลื่อนรองรอย
๓.๒ สรางรองรอยหลอกใหเขาใจผิดหรือจูงฝายตรงขามเขาหาพื้นที่สังหาร
๓.๓ วงกับระเบิด
๓.๔ ซุมโจมตีและใชอาวุธสนับสนุน
๓.๕ เปลี่ยนเวลาและทิศทางในการเคลื่อนที่
๓.๖ ทิ้งหนวยซุมโจมตีไวขางหลัง หรือสงหนวยซุมโจมตีไปขางหนา
๓.๗เมื่อพบกับระเบิดของขาศึก ใหระวังกับระเบิดและหนวยซุมโจมตีไวทางทิศที่คิดวา
ขาศึกจะเขามาดูผลการวางกับระเบิดของตน แลวจุดระเบิดของขาศึกขึ้น ขาศึกที่เขามาดูผลจะถูกกับระเบิด
และถูกซุมโจมตีดวย
สรุปขอเตือนใจในการปองกันและตอบโตการเกาะ , แกะและสะกดรอย
จุดออนและโอกาสที่ผูกอการราย
จะเกาะและทราบขาวฝายเรา

วิธีปองกันและตอบโต

ขอเตือนใจ

- ไม บ อกพ อ ค า ว า จั ด หาไปเพื่ อ
วัตถุประสงคใด
- วางแผนการจั ด หารในระดั บ
สม่ําเสมอ
- ใช สป. ที่ทางการผลิต
- เมื่อจําเปนออกขาวลวง

- อยาใชความสะดวกและมักงาย
ในการจั ด หา ผู จั ด หาไม เ ป น ไร
แต ผู ไ ปปฏิ บั ติ อ าจตายถ า ข า ว
รั่วไหล

๒.๑ กําลังฝายเราเปดเผยขาว - กวดขันกําลังพลมิใหเปดเผยขาว
ขณะพั ก ผ อ นในพื้ น ที่ พั ก ผ อ น , เกีย่ วกับการปฏิบัติการ , การหารือ ,
ตลาด และหมูบาน
วิจารณ , ปรับทุกข หรืออวดตัววา
มีความรูความสามารถสําคัญ ฯลฯ

- ผบ. กําชับกําลังพล
- ระมั ด ระวั ง การเสพสุ ร า และ
ความสัมพันธทางเพศ
- อยาอวดวาเกง
- อย า ปรั บ ทุ ก ข หรื อ วิ จ ารณ ว า
ตัวเองไมดี

๑. แหลงจัดการเสบียง
๑.๑ เจ า หน า ที่ จั ด หาเสบี ย งแจ ง
จํานวน และเวลาที่ตองการเสบียง
ลวงหนา ตลอดจนการเรงรัดสิ่งที่
ตองการ
๑.๒ จัดการเสบียงอาหารพิเศษ
เชน อางหารแหง , อาหารกระปอง ,
บุหรี่มากเปนพิเศษ
๒. ที่ตั้งฝายเรา

จุดออนและโอกาสที่ผูกอการราย
จะเกาะและทราบขาวฝายเรา

วิธีปองกันและตอบโต

ขอเตือนใจ

- ห า มผู ไ ม มี ห น า ที่ ใ ห สั ม ภาษณ
การสั ม ภาษณ ต อ งได รั บ อนุ ญ าต
จาก ผบ.กอน
- จั ด สห. หรื อเจ าหน าที่ ต อต าน
ขาวกรองออกสอดสองตรวจตรา
อยางใกลชิด
๒.๒ แจงความสารการปฏิบัติการ - แจ ง ข า วสารที่ จํ า เป น เมื่ อ ถึ ง - ใหรูเทาที่จําเปนตองรู
แกกําลังพลนานเกินไป ทําใหขาว เวลา
- อ ย า เ ต รี ย ม ก า ร น า น แ ล ะ
รั่วไหล
- ออกขาวลวง
เตรียมการตนผิดสังเกต
- แ จ ง ข า ว ส า ร แ ก เ จ า ห น า ที่
เฉพาะที่จําเปนตองเตรียมการ
- ห า มกํ า ลั ง พลออกนอกที่ ตั้ ง
เมื่อมีการเตรียมปฏิบัติการ
- หามแจงขาวสารแกผูที่ไมเกี่ยวขัด
๒.๓ การส งกํ าลั งและสงกลั บ - เ ป ลี่ ย น แป ล ง กํ า หน ด เ ว ล า - การใดที่ทําเปนประจํา ยอมทํ า
กระทํ าตามรอบระยะเวลา และ เครื่ อ งมื อ และสถานที่ ใ นการ ใหงายตอการเกาะของฝายตรงขาม
สถานที่เปนประจําแนนอน
สงกําลังและสงกลับ
๓. เสนทางเคลื่อนที่
๓.๑ ใชเสนทางที่สะดวก และมีอยู - ใชเทคนิคและหลักการเดินในปา
แลวในภูมิประเทศ
มีแผนเคลื่อนที่ลวงและเปลี่ยนทิศ
- เลือกเสนทางใหมที่คาดไมถึง
- ใชเสนทาง ไป - กลับ ไมซ้ํากัน
- แยกกันเดินมากกวาหนึ่งเสนทาง
- กํ า หนดจุ ด นั ด พบเป น ขั้ น ตอน
ตามจําเปนและเหมาะสม
- ปกปดความลําและกลบเกลื่อน
รองรอยในการเคลื่อนที่
- ถ าทํ าได ผบ.หน ว ยอิ ส ระตรวจ
พื้นที่ทางอากาศกองปฏิบัติงาน

- อดยาเห็นแกความสะดวกในการ
ใชเสนทาง
- ระมัดระวังเพิ่มขึ้นในเที่ยง กลับ
- อยาใชเสน ไป-กลับ ซ้ํากัน

๓.๒ เคลื่ อ นที่ ด ว ยรู ป ขบวน - จัดรูปขบวนใหเหมาะสม ในการ - อยาวางใจวาไมมีอะไร ไมเปนไร
แถวตอนทั้งหนวย ไมมีสวนระวั ง ระวั ง ป อ งกั น รอบตั ว และการ - ขจัดขัดขวางการติดตามของฝาย
ปองกัน
ดําเนินกลยุทธ
ตรงขาม
- ปกปด , หลีกเลี่ยงไมใหฝายตรง
ขามเกาะติด

จุดออนและโอกาสที่ผูกอการราย
จะเกาะและทราบขาวฝายเรา

วิธีปองกันและตอบโต
- ใชระบบหนวยคู เพื่อชวยเหลือ
ซึ่งกัน
- จัดสวนลาดตระเวนตรวจคน
และกวาดลางตามจําเปน

๓.๓ ไม รั ก ษาวิ นั ย เรื่ อ งแสง - กําชับวินัยเรื่องแสง เสียง ระวัง
เสียง และกลิ่น
การพูดคุย
- กลบเกลื่อนรองรอยการเคลื่อนที่
และการพัก
- ใชสัญญาณเงียบ
- ผูกมัด ตรึงพรางอุปกรณที่ทําให
เกิดแสงและเสียง
- ระมั ด ระวั ง แสง และกลิ่ น จาก
การประกอบอาหาร บุหรี่ ไฟฉาย
๓.๔ ละเลยการพิจารณา
ประเทศสําคัญ

ขอเตือนใจ

- จงรักษาวินัยการเคลื่อนที่
- อย าทิ้ งร องรอยในการพั ก และ
การเคลื่อนที่ซึ่งฝายตรงขามจะใช
เปนสิ่งบอกเหตุ

ภู มิ - ศึกษา พิจารณาภูมิประเทศโดย - เสี ย เวลาและเหนื่ อ ยบ า ง เพื่ อ
ตอเนื่อง
รักษาชีวิต
- ประมาณสถานการณตลอดเวลา
- สงกําลังออกตรวจคนหรือยึดภูมิ
ประเทศสําคัญ เมื่อจําเปน

๓.๕ ลาดตระเวนดวยการยิงไป - กวดขันวินัยการยิงปน
ยังพื้นที่สงสัย
- ฝกการตรวจการณดวยสายตาให
แมนยํา
- ถ า จํ า เป น ส ง ส ว นลาดตระเวน
ออกตรวจคน

- เสียงและแสงจากปน แสดงที่ตั้ง
ฝายเรา
- สิ้ น เปลื อ งกระสุ น โดยเปล า
ประโยชน

๓.๖ ไม ท ราบที่ อ ยู ข องตนเอง - เดิ น ทางด ว ยแผนที่ - เข็ ม ทิ ศ - ชาวบานรูอะไรฝายตรงขาม ก็รดู วย
ตองใชการสอบถาม
ตรวจสอบที่อยูเสมอ
- ตองรูที่อยูของตนเองตลอดเวลา
- ใชคนนําทางเฉพาะที่วางใจได
๓. ๗ เคลื่ อ นที่ เ ฉพาะเว ล า - เมื่ อ มี ส ถานการณ แ ละโอกาส - ทําในสิ่งที่ฝายตรงขามคาดไมถึง
กลางวัน และลมฟาอากาศปกติ อํ า นวยเคลื่ อ นที่ เ วลากลางคื น
และเมื่ออากาศวิปริต
๓.๘ ไม ป กป ด หรื อ ลวงในการ - แยกกั น เดิ น หลายทาง กํ า หนด - ทําทุกอยางใหฝายตรงขามเขาใจ
เคลื่อนยายหนวย
จุดเริ่มตนและจุดนัดพบ
ผิด
- กําหนดจุดเริ่มตนลวง

จุดออนและโอกาสที่ผูกอการราย
จะเกาะและทราบขาวฝายเรา

วิธีปองกันและตอบโต

๓.๙ เมื่อฝายตรงข ามเข าเกาะ - มี แ ผนลวงเปลี่ ย นเวลาและ
รบกวน , โจมตี , ซุ ม โจมตี , ทิศทางเคลื่อนที่กําหนดจุดนัดพบ
ลิดรอน และทําลายกําลังฝายเรา - ส ง กํ า ลั ง ตรวจค น ทํ า ลายกํ า ลั ง
สวนเกาะ
- วางกําลังซุมโจมตีและกําหนดจุด
นัดพบ
- ใชระบบหนวยคู เพื่อชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
- กวดขันวินัยการยิงปน
- ขอการตรวจการณ ท างอากาศ
และขอการยิ ง จาก ค. , ป. , บ.
และ ฮ. ทํ า ลายส ว นเกาะ จั ด
เจาหนาที่ตรวจผลการยิง
- ขณะขออาวุ ธ สนั บ สนุ น คุ ม การ
ยิงใหมีการลวงดวยการจุดหลายจุด
- ตองรูที่อยูของตนเองแนชัด
- มีเครื่องมือหรือสัญญาณแนนอน
ในการขออาวุธสนับสนุน
- การกระจายกําลังเปนหนวยยอย
และกําหนดจุดนัดพบ

ขอเตือนใจ
- ผ บ . ห น ว ย ใ ช ค ว า ม ริ เ ริ่ ม
แกปญหา
- ขอการสนั บ สนุ น จากหน ว ย
ขางเคียง รวมทั้งอาวุธสนับสนุน
- กําชับวินัยการยิง
- รูที่อยูของตนเอง
- ทุกคนรูหนาที่ของตน
- มี ก ารประสานกั บ หน ว ยเหนื อ
หน ว ยรอง หน ว ยข า งเคี ย ง และ
หนวยสนับสนุนอยางดีเยี่ยม

๔. ที่ตั้งฐานปฏิบัติ
๔.๑ ตั้ ง ฐานบริ เ วณที่ เ ป น ป า - ลาดตระเวนเลือกฐานไวกอน ให -อย า เห็ น แก ค วามสะดวกในการ
ทึบ มีสิ่งกําบังการตรวจการณและ สามารถตรวจการณและทําการยิง หาอาหารและน้ํา
การยิง หรือมีพื้นที่สูงขมใกลเคียง ไดดี
- อยาเกียจคราน
- หลีกเลี่ยงการตกอยูในพื้นที่สูงขม
ถาจําเปนตองวางการตรวจการณ ,
ยึดพื้ นที่สู งขม , วางเครื่ องซุ มกล
และการยิงไว
๔.๒ ไมลาดตระเวนกอนเขาฐาน - ลาดตระเวนฐานและรอบบริเวณฐาน - อยาคิดวาไมมีอะไร ไมเปนไร
วางกํ า ลั ง ป อ งกั น ก อ นเข า ฐาน - อยาเกียจคราน
รวมถึ ง แหล ง น้ํ า เส น ทางเข า ออก และสนาม ฮ.
๔.๓ นํ า กํ า ลั ง เข า ฐานก อ นมื ด - เตรี ย มการให เ สร็ จ ในฐานลวง
นานเกิ น ควร ไม ใ ช ม าตรการ นํ า กํ า ลั ง พ ล เ ข า ฐ า น ก อ น ค่ํ า
ปกปดและลวง
เล็กนอย
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- ก อ นเข า ฐานควรเข า ที่ ร วมพล - การปกป ด และการลวง เป น
ใกลฐาน
มาตรการสําคัญ
- กํ าหนดฐานสํ า รอง เพื่ อ ใช เ มื่ อ
จําเปนหรือใชเปนฐานลวง
- จัดกําลังปองกันเสนทางเขาสูฐ าน
- กลบเกลื่อนรองรอยเขาสูฐาน
๔.๔ ไมมีการปองกันฐานหรือมี - รู จุ ด ที่ อ ยู แ น น อน เพื่ อ การยิ ง
ไมพอ
สนับสนุน
- จัดระบบการปองกันฐาน อยาง
นอย ๒ ชั้น
- การปองกันชั้นในวางเครื่องเตือนภัย
เช น เชื อกสั ญญาณ , ทุ น ระเบิ ด
ควบคุมและจัดยามคูตามจุดสําคัญ
- ก า ร ป อ ง กั น ชั้ น น อ ก จั ด
ลาดตระเวนรอบฐาน จั ด จุ ด ซุ ม
และวางเครื่องซุมกล จุดยามคู ณ
จุดซุม
- ใช ทุ น ระเบิ ด สั ง หารแบบต า งๆ
กับระเบิด ลข. ใหเปนประโยชน

- ระวั ง การวางเครื่ อ งซุ ม กลและ
กับระเบิด อยาใหเปนอันตรายกับ
ฝ า ยเรา ต อ งบั น ทึ ก หลั ก ฐานไว
และเมื่อไมใชใหรื้อถอน อยามักงาย
ในการวางกับระเบิด
- อยาประมาท

๔.๕ เมื่ออยูในฐานไมรักษาวินัย - ระมัดระวังการใชแสง เสียง ควัน - แสง เสียง และควันไฟ เปนสิ่งบอก
การพราง แสง เสียง ควันไฟ และ ไฟจากการประกอบอาหาร และ เหตุวาฝายเราทําอะไร ที่ไหน
การเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่ภายในฐาน
- ใช เ ชื้ อ เพลิ ง แห ง หรื อ อาหาร
สํ า เร็ จ รู ป หรื อ ประกอบอาหาร
เฉพาะเวลากลางวันหรือพรางแสง
๔.๖ ขาดการเตรียมการยิง และ - วางแผนการยิงใหแกอาวุธทุกชนิด - แผนการใช อาวุ ธ สนั บ สนุ น เป น
การขออาวุ ธ สนั บ สนุ น เพื่ อ การ ทีม่ ีใหเกิดประโยชนสูงสุด
สิง่ สําคัญ
แกปญหา
- กําหนดที่อยูใหแนนอน
- ตองรูที่อยูของตนอยางแนชัด
- เตรียมแผนการขออาวุธสนับสนุน
๔.๗ เมื่ อ ฝ า ยก อ การร า ยเข า - ควบคุมวินัยการยิงปน ใชอาวุ ธ
เกาะฐานและเริ่มรบกวน ใชอาวุธ เมือ่ เห็นที่หมายคุมคาและไดผล
เกินจําเปนสิ้นเปลือง และเปดเผย
ที่อยู

- มีวินัยการยิงปนดี
- รูที่อยูของตนเองแนชัด
- ช ว ยตนเองก อ นแล ว ขออาวุ ธ
สนับสนุน
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- กลางวันสงลาดตระเวนตรวจคน - ตอบโตและแกปญหาถูกตอง จะ
กวาดล า ง และจุ ด ซุ ม รอบฐาน ทําใหผูกอการรายเกาะไดยาก
ประกอบการขอการสนับสนุนจาก
อาวุธสนับสนุน
- กลางคืนควบคุมวินัยการยิงเปน
พิ เ ศษ ใช ทุ น ระเบิ ด กั บ ระเบิ ด
บังคับใช ลข. เปนหลัก ถาจําเปน
ขออาวุ ธ สนั บ สนุ น แล ว ส ง กํ า ลั ง
อ อ ก ต ร ว จ ค น ก ว า ด ล า ง ใ น
วันรุงขึ้น
๔.๘ ตั้งฐานอยูที่เดิมนานเกินไป - ยายฐานปฏิบัติการบอยๆ

- ไมควรปกหลักอยูกับที่นานเกินไป

๕. แหลงน้ําในภูมิประเทศ
๕.๑ไมลาดตระเวนรอบแหลงน้ํา - ลาดตระเวนรอบแหลงน้ํา และ - ผูกอการรายรูแหลงน้ําดีกวาเรา
โดยละเอียด
เสนทางเขา - ออก โดยละเอียด แล ะมั ก ใช แ หล ง น้ํ า เป น พื้ น ที่
- ตรวจพื้ น ที่ บ ริ เ วณแหล ง น้ํ า ที่ สังหารอีกแหงหนึ่ง
สงสั ย ว า จะมี เ ครื่ อ งซุ ม กล กั บ
ระเบิด หรือจุดซุมยิง
๕.๒ ไม มี ก ารระวั ง ป อ งกั น - จั ด ส ว นระวั ง ป อ งกั น ทุ ก ครั้ ง - อยาประมาท
ขณะไปเอาน้ํา
โดยเฉพาะเสนทางเขา - ออก
- อยาลืมระบบเพื่อนตาย
- ใชระบบเพื่อนตายคนหนึ่งตักน้ํา - อยายิงเพียงแตสงสัย
คนหนึ่งระวังปองกัน
- ระวั ง เครื่ อ งซุ ม กล กั บ ระเบิ ด
และการซุมยิง
- ถามั่นใจวาผูกอการรายลมแหลง
น้ําอยูฝายเรามีกําลังไมพอ ใหขอ
อาวุธสนับสนุนทําลายรอบบริเวณ
แหลงน้ํานั้น
๕.๓ ใชเสนทางประจําในการ - เปลี่ ยนเสนทางทุ กครั้ งเท าที่ทํา - อยาเห็นแกความสะดวกสบาย
ไปเอาน้ํา
ได ลาดตระเวนเสนทางทุกครั้ง
๖. บริเวณสนาม ฮ.
๖.๑ เลื อกสนามไม เ หมาะสม - เลื อกสนามที่ เ หมาะ ถ า จํ าเป น - ฮ. มี ร าคาแพงมาก เป น เป า ที่
มีภูมิประเทศบังคับมีที่สูงขม
จัดกําลังเฝาตรวจ ยึดหรือเตรียม ผูก อการรายตองการทําลาย
แผนการยิงไปที่สูงขม
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- เลื อ ก และเตรี ย มสนามสํ ารอง - ฮ. ลงไมได ถาไมปลอดภัยพอ
เพื่อการลวงหรือใชเมื่อจําเปน
๖.๒ ไม ล าดตระเวนเลื อ ก - ลาดตระเวนสนาม ฮ. โดยละเอียด - เมื่อ ฮ. ปลอดภั ย ก็ สามารถลง
สนาม และบริ เวณใกล เคียง และไม - จั ดกํ าลั งเฝ าตรวจเส นทางบิ นขึ้ น - ชวยหนวยพื้นดินได
จัดกําลังเฝาตรวจเสนทางบินขึ้น - ลง ของ ฮ.
ลง ฮ.
๖.๓ ไมจั ดกําลัง หรือจั ดกํ าลั งไม - จั ด กํ า ลั ง ป อ งกั น รอบสนาม ฮ. - อย าคิ ดแต จะให ฮ. ลง ช วยอย าง
พอปองกัน ฮ.
ทัง้ ขณะขึ้น - ลง และขณะจอด
เดี ย ว โดยไม ช ว ยรั ก ษาความ
ปลอดภัยให
๖.๔ ไม เ ตรี ย มแผนการและ - เตรียมแผนการยิงและการประสาน - ชวยตนเองกอนการขอสนับสนุน
การประสานการยิ ง ของอาวุ ธ การยิ ง อาวุ ธ สนั บ สนุ น รวมทั้ ง จากหนวยอื่น
สนาม รวมทั้ ง กํ า ลั ง ทางอากาศ กําลังทางอากาศอยางแนนแฟน - เตรียมการติดตอสื่อสารไวลวงหนา
คุมครอง ฮ. ขณะลงสนาม
๖.๕ ฮ. บิ น วนเหนื อ สนาม - กํ า ห น ด จุ ด ต ร ว จ ส อ บ ห รื อ
นานเกินควร เนื่องจากนักบินขาด สัญญาณให ฮ. ลงไดทันที
ความชํานาญ หรือหาจุดลงไมพบ - กําหนดสนามสํ ารองหรือสนาม
ลวง
- ขอใชนักบินที่ชํานาญ

- การ ขึ้ น - ล ง ทั น ที ข อ ง ฮ .
ใหความปลอดภัยสูง
- การปกป ด และการลวงเป น สิ่ ง
สําคัญ

๖.๖ การบรรทุ กขึ้ น - ลง ฮ. - เตรียมการบรรทุก ขึ้น – ลง ไว - ความรวดเร็วเพิ่มความปลอดภัย
ชักชา ตองให ฮ. แตะพื้นทุกครั้ง - บรรทุ ก และขึ้ น – ลง รวดเร็ ว
แม ฮ. จะไมแตะพื้น
๖.๗ ลงจาก ฮ. แลวไมกระจายกําลัง - เตรี ย มรบและกระจายกั น วาง - ใหความปลอดภัยแก ฮ. มากที่สุด
ปองกัน ฮ.
กําลังปองกันทันทีที่ออกจาก ฮ.
๖.๘ ไม ค น หาหรื อ กวาดล า ง - สงกําลังคนหา หรือกวาดลางทันที
เมื่อผูกอการรายเกาะสนาม ฮ.
เมื่ อ สงสั ย ประสานการใช อ าวุ ธ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง
- ปรั บ การยิ ง ให อ าวุ ธ สนั บ สนุ น
นักบินอาจชวยได
- ถ า มี ฮ. ติ ด อาวุ ธ ให ใ ช ใ ห เ ป น
ประโยชน
- ปฏิบัติการฉับพลัน ไมเสียขวัญ
๗. บริเวณพื้นที่ปะทะ
๗.๑ เมื่อถูกปะทะ พากันฝงตัว - มีวินัยการยิง
- กําหนดความรับผิดชอบใหแตละ
ไมดําเนินกลยุทธโตตอบ
บุคคล

- ค น หาหรื อ กวาดล า งขณะที่ ฮ.
ขึ้น - ลง ดวย
- อาวุธดัดแปลง เชน กระสุน ป. , ค.
หรือ ลข. อาจใชโดยทิ้งจาก ฮ. ได

- ขวัญและกําลังใจจะแกปญหาไดดี
- ริ เ ริ่ มแก ป ญ หาก อนการร องขอ
การชวยเหลือ
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- ดําเนินกลยุทธโตตอบ
- ตองรูจุดที่อยูของตนแนชัด
- ขอรับการสนับสนุนจากเหนืออื่น
๗.๒ ไมใชขาวสารหรือสิ่งบอก - หาและใชขาวสารที่ไดรับใหเปน - ข าวสารที่ ได อาจมี ประโยชนยิ่ ง
เหตุใหเปนประโยชน
ประโยชน ใ นการประมาณการ ในการประมาณการและแกปญหา
(ดูการตีความและใชขาวกรองโดย
ฉับพลัน)
๗.๓ พะวงกับ ผูบาดเจ็บ หรื อ - รวมผู บ าดเจ็ บ ให ป ลอดภั ย ให - ภารกิจสําคัญกวาสิ่งใด
เสียชีวิตมากเกินไป
การปฐมพยาบาล รายงานหนวยเหนือ
แล ว ดํ า เนิ น กลยุ ท ธต อ ไปจนคุ ม
สถานการณได จึงขอสงกลับ
๗.๔ ไม ตรวจค น หรื อทํ าลาย - คนหาโดยรอบจุดปะทะอยางนอย - ฉวยโอกาสขยายผลทันที
ผูกอการรายรอบบริเวณปะทะ
กวาดลางจนพนรัศมีการยิงหวังผล - อยาเปนนักสะสม
ของอาวุธประจํากาย
- ถ า พบเส น ทางถอนตั ว ข า ศึ ก มี
รองรอยบาดเจ็บในเวลากลางวั น
ใหสงกําลังติดตามกวาดลางทันที
๗ . ๕ ข า ด แ ผ น ก า ร ใ ช อ า วุ ธ - เตรี ย มแผนการยิ ง สนั บ สนุ น - เตรี ย มแผนและทดลองการ
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ กํ า ลั ง ห น ว ย และการช ว ยเหลื อ จากหน ว ย ติดตอสื่อสารใหเรียบรอย
ขางเคียง
ขางเคียง
- ตรวจสอบที่อยูของตนเองเสมอ
๗.๖ ขาดวิ นั ย การยิ ง และ - กวดขันวินัยการยิง
- การยิ ง ที่ ข าดวิ นั ย ทํ า ให เ ปลื อ ง
หยอนการฝก
- ฝกการปฏิบัติโ ดยฉับพลัน และ กระสุน และเปดเผยที่ตั้ง
การใชอาวุธ
- การฝกจนชํานาญดีกวารอดตาย
เพราะโชคชวย
๘. บนเสนทางถอนตัว
๘.๑ ใชเสนทางเดิม

- เลือกเสนทางใหม
- แยกกันเดิน กําหนดจุดนัดพบ
- พรางรองรอยในการเคลื่อนที่

- อ ย า มั ก ง า ย เ ห็ น แ ก ค ว า ม
สะดวกสบาย
- การพรางและการลวงเป น สิ่ ง
สําคัญ
- ทุกคนรูจักจุดนัดนักพบ
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๘.๒ มุงจะถอยอยางเดียว
(ผบ.หนวย ขาดลักษณะผูนํา เสีย
ขวั ญ จั ด ส ว ยระวั ง ป อ งกั น ไม ใช
อาวุ ธ สนั บ สนุ น และไม ต อบโต
ขาศึก)
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- ประมาณการตอเนื่อง
- ใช ข าวสาร หรื อ สิ่ ง บอกเหตุ ใ ห
เปนประโยชน
- จัดสวนระวังปองกัน หรือทิ้งสวน
ปะทะไว
- วางเครื่ อ งซุ ม กลและกั บ ดั ก ไว
เมื่อผานไป
- ขอรั บ การช ว ยเหลื อ จากอาวุ ธ
สนับสนุน และหนวยขางเคียง
- วางแผนลวง
- สรางขวัญ

- รบพราง ถอยพราง
- อยาเปดโอกาสสะดวกแกขาศึก
- วางแผนอยางรอบคอบ
- ขวัญดีลดการสูญเสีย และแกไข
ปญหาได

กร.๑๑๐๗

ชุดสะกดรอย
หลักฐาน :๑. ทฤษฎีการสุนัขทหาร วาดวยการใช สลว. , สรบ. , สกร. และทหารราบแกะรอย บก.ทหารสูงสุด
สวนหนา ๒๕๑๗
๒. คูมือการเรียน สส.๓๐๒ , การฝกชุดสุนัขสะกดรอย รร.สุนัขทหาร ศสท. , ๒๕๑๘
๓. คูมือการเรียนวิชาสะกดรอย , รร.ม.ศม. , ๒๕๑๘
๔. Training of War Dogs UK War Office 1962
๕. FM 21 – 75 Combat Training of The Individual Soldier and Patrolling USA 1967
๖. JWS Prosis #24
๗. อัตราการจัดศูนยการสุนัขทหาร , ๒๕๑๖
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูถึงการจัด ภารกิจ ขีดความสามารถ ขีดจํากัด และแนวความคิดในการใชชุดสุนัขสะกดรอยรบ
กลาวทั่วไป
๑. ลักษณะพึ่งประสงค
๑.๑ มีความสามารถสูงในการแกะและสะกดรอย การปฏิบัติงานในสนามและการใชอาวุธ
๑.๒ มีความสามารถในการทํางานรวมกันเปนชุด
๑.๓ มีอุปกรณเบา คลองตัว และมีประสิทธิภาพสูง
๑.๔ มีความสามารถในการเคลื่อนที่เร็ว (ทั้งทางอากาศ ยานยนต และทางเทา)
๑.๕ มีความสามารถในการดํารงชีพในปาได อยางนอย ๔๘ ชั่วโมง โดยไมมีการสงกําลังเพิ่มเติม
๒. ลักษณะการจัดใหมีการจัดกําลังเปน ๓ สวน คือ
๒.๑ สวนบังคับบัญชา
๒.๒ สวนแกะและสะกดรอย
๒.๓ สวนระวังปองกัน
๓. อาวุธยุทโธปกรณที่ควรมี
๓.๑ ปนเล็กยาวอัตโนมัติ
๓.๒ ลูกระเบิดขวางสังหาร
๓.๓ ลูกระเบิดขวางควัน (สัญญาณ)
๓.๔ วิทยุรับ – สง สนาม
๓.๕ เครื่องหมายตําบลที่อยู
๓.๖ ชุดเครื่องมือเดินปา (แผนที่ เข็มทิศ นาฬิกา กลองสองตา ฯลฯ)
๓.๗ ชุดดํารงชีพในปา
การจัด

๑. หมวดสะกดรอยรบ (ดูคูมือการเรียน กร.๑๒๐๑ ยุทธวิธีสุนัขทหาร)
๒. ชุดสะกดรอยรบ ศสท. ประกอบดวยกําลังพล ๕ นายสุนัขสะกดรอย ๑ ตัว
๒.๑ ผบ.ชุด (อัตรา จ.ส.อ.) ควรจัดจากนายสิบอาวุโสที่มีสติปญญาไหวพริบสูง ผานการฝก
หลักสูตรการแกะและสะกดรอยมาแลว มีคุณสมบัติตามลักษณะพึงประสงค (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๑ กลาวนําการ
แกะและสะกดรอย)

๒.๒ เจาหนาที่แกะรอย (อัตรา พล.อส.) ควรจัดจากผูที่มีคุณสมบัติตามลักษณะพึงประสงค
สําหรับเจาหนาที่แกะรอยและผานการฝกหลักสูตรการแกะและสะกดรอยมาแลว
๒.๓ ผบส.สกร. (อัตรา ส.อ.) ควรจัดจากผูที่มีคุณสมบัติตามลักษณะพึงประสงคของ ผบส.
(ดูคูมือการเรียน กร.๓๑๐๑ การสุนัขทหาร) และผานการฝกหลักสูตร ผบส.สกร. มาแลว
๒.๔ อาวุธยุทโธปกรณ
๒.๒.๑ อาวุธยุทโธปกรณประจํากาย (ดูคือมือการเรียน กร.๑๑๐๓ การปฏิบัติของ
เจาหนาที่แกะรอย)
๒.๒.๒ ยุทโธปกรณประจําชุด
(๑) เครื่องรับ – สง วิทยุสนาม
(๒) เครื่องหมายตําบลที่อยู (ลูกโปง แผนผาหมายแนว ฯลฯ)
(๓) ชุดปฐมพยาบาลประจําหมู
(๔) เครื่องมือชุดเดินปา (เข็มทิศ แผนที่ กลองสองสองตา ฯลฯ)
(๕) ถุงน้ําผาใบ
(๖) ชุดไตเขา (เชือกไตเขา หวงหลัก ฯลฯ)
๓. การจัดชุดสะกดรอยรบแบบอื่นๆ
๓.๑ แบบ ทบ.อังกฤษ (ชุดสะกดรอยรบประจํา พัน.ร.)
๓.๑.๑ กําลังพล

สวนบังคับบัญชา

แผนที่ ๑

ชั้นยศ

แบบที่ ๒

๑ – ผบ.ชุด

จาอาวุโส

๑ – ผบ.ชุด

๑– รอง ผบ.ชุด

นายสิบ

๑–จนท.สื่อสาร
สวนสะกดรอย
สวนปองกัน
รวม ๑๐ คน สุนัข ๒ ตัว

๒–จนท.แกะรอย

๓ –จนท.แกะรอย

๒–ผบส.สกร.

๓ –ผบส.สกร.

๒–สกร.

๑ –สกร.

๓ – พลคุมกัน

๕ – ๖ จนท.อื่นๆ
อาจรวม จนท.สื่อสาร
รวม ๑๐ คน – ๑๑ คน สุนัข ๑ ตัว

๓.๑.๒ อาวุธยุทโธปกรณ ปกม. , ปลยอ. , ปลซ. , ลข.สังหาร , ลข.ควัน , เครื่องรับ– สง
วิทยุสนาม , ลูกโปงหมายที่อยู , ชุดปฐมพยาบาล , มีดเดินปา , ชุดเดินปา , ถุงน้ําผาใบ , เชือกไต และเครื่อง
สนามประจํากาย
๓.๒ แบบ ทบ.อเมริกัน
๓.๒.๑ กําลังพล ผบ.ชุด และพลแกะรอย ๑ คน หรือมากกวา พลคุมกัน ๑ คน หรือ
มากกวา (จัดเปนชุดกับพลแกะรอย) พลวิทยุโทรศัพท สุนัขทหารนั้นอาจใชสุนัขลาดตระเวนหรือสุนัขสะกดรอย
ตามความเหมาะสม ซึ่งจะตองมี ผบส. ไปดวยอีกเทากับจํานวนสุนัขที่ใช

๓.๒.๒ อาวุธยุทโธปกรณ ปลย.เอ็ม๑๖ เครื่องรับ – สงวิทยุสนาม , ชุดปฐมพยาบาล ,
ชุดดํารงชีพในปา , มีดเดินปา และเครื่องสนามประจํากาย
๓.๓ แบบ ทบ.ไทย (ศร. – ศม. จัดชั่วคราวเปนแบบที่ในพัน.ร. และพัน.ม.)
๓.๓.๑ กําลังพล ผบ.ชุด , พลวิทยุ (สวนบั งคับบัญชา) พลสะกดรอย ๒ คน หรื อ
มากกวา และ สกร. (สวนสะกดรอย) พลระวังปองกัน ๒ คน หรือมากวา (สวนปองกัน)
๓.๓.๒ อาวุธยุทโธปกรณ ปลย.เอ็ม๑๖ , ปสบ.๘๗ , ปกบ.เอ็ม.๖๐ , ลข.สังหาร , ลข.ควัน(๒)
, ค.ปสบ.พรอมดวยเครื่องศูนยเล็ง , เครื่องรับ – สงวิทยุสนาม , กระเปาปฐมพยาบาล และเครื่องสนามประจํากาย
ภารกิจ
๑. ภารกิจของชุดสะกดรอยรบ
๑.๑ นําหนวยติดตามขาศึกหลังจากการปะทะ
๑.๒ ตรวจสอบพื้นที่และติดตามรองรอยเพื่อคนหาขาศึก
๑.๓ เปนแหลงขาวใหผูบังคับบัญชา
๑.๔ ฝกเจาหนาที่อื่นๆ ในหนวยใหรูศิลปะการตรวจการณและการแกะรอย
๒. หนาที่ของบุคคล
๒.๑ ผบ.ชุด
๒.๑.๑ วางแผนและกํากับดูแลการฝก และการปฏิบัติงานของชุดของตน
๒.๑.๒ เสนอแนะการใชชุดสะกดรอยรบ
๒.๑.๓ ตัดสินใจและควบคุมการใช และการปฏิบัติการแกะและสะกดรอย
๒.๑.๔ รับผิดชอบการรายงานขาวสารตอหนวยเหนือ
๒.๒ เจาหนาที่แกะรอย
๒.๒.๑ ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๓ การปฏิบัติของเจาหนาที่แกะรอย
๒.๒.๒ อาจรับมอบหนาที่เปนพลคุมกัน , พลวิทยุ หรือ ผบส.สกร. เมื่อจําเปน
๒.๓ ผบส.สกร.
๒.๓.๑ รับผิดชอบในการฝกทบทวนและการปรนนิบัติบํารุง สกร.ของตน
๒.๓.๒ เสนอแนะการใช สกร.
๒.๓.๓ ควบคุม สกร. ในการปฏิบัติหนาที่สะกดรอย
๒.๔ เจาหนาที่แกะรอย เมื่อทําหนาที่พลวิทยุ
๒.๔.๑ ประจําอยูใกลเพื่อรับคําสั่งและสื่อขาวตอ ผล.ชุด
๒.๔.๒ ดํารงการรับ – สงขาวสาร ติดตอกับหนวยเหนือตลอดเวลา
๒.๕ เจาหนาที่แกะรอยเมื่อทําหนาที่พลคุมกัน
๒.๕.๑ ใหความคุม ครองแกผูทําหนาที่แกะรอยและชุดสุนัขสะกดรอยในขณะปฏิบัติงาน
๒.๕.๒ ตรวจสอบ กวาดลางพื้นที่ที่สงสัยวาจะมีขาศึกหรือพื้นที่อันตราย
๒.๕.๓ ถอดทําลายกับดัก กับระเบิดและเครื่องซุมกลตางๆ

ขีดความสามารถและขีดจํากัดของชุดสะกดรอย
๑. ชุดสะกดรอยรบ
๑.๑ ขีดความสามารถ
๑.๑.๑ สนับสนุนหนวยรบในการแกะและสะกดรอยติดตาม ลาสังหารขาศึก
๑.๑.๒ เปนแหลงขาวชั้นเยี่ยมของผูบังคับบัญชา
๑.๑.๓ สามารถปฏิ บัติ การตอเนื่องได ประมาณ ๓๒ ชั่ว โมง โดยไมมีการสงกําลั ง
เพิ่มเติม และสามารถปฏิบัติการเชิงรุกไดในขอบเขตจํากัดเสื่อสภาพการณอํานวย
๑.๑.๔ อาจใช เ ป น หน ว ยฝ ก การตรวจการณ แ ละการแกะและสะกดรอยให แ ก
เจาหนาที่อื่นๆ ในหนวยได
๑.๒ ขีดจํากัด
๑.๒.๑ ดูขีดจํากัดของเจาหนาที่แกะรอยและสะกดรอย
๑.๒.๒ รองรอยที่นานเกินไป ยอมทําใหการแกะและสะกดรอยลดประสิทธิภาพลง
๑.๒.๓ ขี ด ความสามารถของการลวงและการพรางของข า ศึ ก ที่ สู ง และขี ด
ความสามารถในการตอตานการพรางและการลวงต่ําของฝายเรา ทําใหประสิทธิภาพการแกะและสะกดรอย
ต่ําลง
๒. เจาหนาที่แกะรอย
๒.๑ ขีดความสามารถ
๒.๑.๑ ทํางานไดตอเนื่องตามขีดความสามารถของสุนัข โดยอาศัยการตรวจการณ
ดวยสายตาเปนหลัก
๒.๑.๒ ใหขาวสารที่เปนภาษาพูดและลายลักษณอักษรได
๒.๑.๓ ใชเปนกําลังรบไดเมื่อจําเปน
๒.๑.๔ ถาเปนคนในทองถิ่นจะใหประโยชนมากเกี่ยวกับขาวสารในทองถิ่น
๒.๒ ขีดจํากัด
๒.๒.๑ ไมสามารถแกะรอยในเวลากลางคืนไดดีเทาเวลากลางวัน (นอกจากมีเครื่อง
สองสวาง แตก็เปนการละเมิดการรักษาความปลอดภัย)
๒.๒.๒ ทํางานไดลาชากวา สกร.
๒.๒.๓ การเตือนภัยเมื่อพบขาศึก มีกกระทําไดเมื่อมองเห็นขาศึก
๓. สุนัขสะกดรอย
๓.๑ ขีดความสามารถ
๓.๑.๑ สะกดรอยไดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยอาศัยกลิ่นของรองรอยเปน
หลัก
๓.๑.๒ เมื่อมีรอยกลิ่นชัดเจน ทํางานไดเร็วกวาเจาหนาที่แกะรอย
๓.๑.๓ เตือนภัยในระยะประมาณ ๕๐ - ๑๒๐ เมตร แมยังไมเห็นขาศึก
๓.๒ ขีดจํากัด
๓.๒.๑ ไมสามารถใหขาวสารเปนภาษาพูดและลายลักษณอักษรได
๓.๒.๒ สุ นั ขทั่ ว ไปมี ขี ด ความสามารถจํ า กั ด เช น เหนื่ อ ยเร็ ว ใช ไ ด เ ฉพาะ ผบส.
ปองกันตนเองไมได สภาพลมฟาอากาศ และภูมิประเทศบางครั้งเปนอุปสรรคในการใชงงาน ฯลฯ
๓.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับสุนัขสะกดรอย ดูคูมือการเรียน กร.๑๒๐๑ ยุทธวิธีสุนัขทหาร

แนวความคิดในการใชชุดสะกดรอยรบ
๑. ปกติชุดสะกดรอยรบจะรวมไวเปนสวนกลาง เมื่อมีความจําเปนเกิดขึ้นก็จะนําไปยังพื้นที่ปฏิบัติการทันที
๒. จํานวนชุดสะกดรอยที่เหมาะสมควรจะเปน ๒ ชุด ตอหนวยระดับกองพันขึ้นไป (หนวยที่มิไดมีการ
จัดแนนอน อาจจัดโดยใชเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกมาแลว)
๓. แนวความคิ ด ของ ศสท. จั ด ชุ ด สุ นั ข สะกดรอยรบสมทบกั บ หมู สุ นั ข ลาดตระเวนเป น หมู สุ นั ข
ลาดตระเวนรบแลวสมทบใหหนวยระดับกรมผสม หรือ พัน .ร. หนวยละ ๑ หมู (ดูคูมือการเรียน กร. ๑๒๐๐
ยุทธวิธีสุนัขทหาร)
๔. เมื่อตกลงใจจะใชชุดสุนัขสะกดรอยรบ ตองแนใจวาชุดสุนัขสะกดรอยรบเปนเจาหนาที่ชุดแรกที่
เขาถึงรองรอยอันไดรักษาไวอยางดี ไมใหมีรองรอยอื่นใดเขาไปปะปน
๕. แมวาชุดสุนัขสะกดรอยรบจะมีขีดคามสามารถในการปองกันตนเอง และอาจปฏิบัติภารกิจเชิงรุกได
ในระยะเวลาอันสั้น แตผูบังคับบัญชาพึงเขาใจวาหนาที่อันแทจริงของชุดสุนัขสะกดรอยรบนั้นมิใชการลาสังหาร
แตเปนการหารขาวโดยการติดตามคนหาขาศึก หรือรองรอยใดๆ ที่ขาศึกทําไว
๖. การใชทางยุทธวิธี ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๙ การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของชุดสะกดรอยรบ

กร.๑๓๐๑

ปนสั้นบรรจุเองแบบ ๘๗ (ปสบ.๘๗)
หลักฐาน : ๑. รส.๒๓ - ๗
๒. ปสบ.๘๗ ศร.๒๕๐๐
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูคุณลักษณะทั่วไป วิธีถอดประกอบ การทํางาน และการแกไขเหตุติดขัด การระวังรักษาและ
การทําความสะอาด ทายิงของ ปสบ.๘๗ ตลอดจนการฝกยิงเพื่อความคุนเคย
คุณลักษณะทั่วไป
๑. เปนอาวุธประจํากายชนิดกึ่งอัตโนมัติ ทํางานดวยแกส ปอนกระสุนดวยซองกระสุน บรรจุกระสุนได
๑๕ นัด และ ๓๐ นัด เรียงแถวคูเหลื่อมกัน หามไกติดอยูดานขวาโกรงไก ถาพลิกแผนหามไกไปขางหนาปนจะ
หามไก ถาพลิกมาขางหลังปนจะปลดหามไก
๒. ศูนยหนาเปนศูนยรูปคมมีด ศูนยหลังเปนศูนยวงกลม จัดระยะยิงไดตั้งแต ๑๐๐ ถึง ๓๐๐ หลา
และสามารถแกทิศทางได
๓. –
๓.๑ ลํากลองกวาง ๓๐ นิ้ว (๗.๖ มม.) มีเกลียว ๔ เกลียว เวียนขวา
๓.๒ ปนทั้งกระบอกยาว
๓๕.๕๘ นิ้ว
๓.๓ ลํากลองยาว
๑๘ นิ้ว
๓.๔ น้ําหนักปนทั้งกระบอก
๕.๒๓ ปอนด
๓.๕ แรงเหนี่ยวไก
๕ - ๗ ปอนด
๓.๖ ระยะยิงไกลสุด
๒.๒๐๐ หลา
๓.๗ ระยะยิงหวังผล
๓๐๐ หลาลงมา
๓.๘ ความเร็วในการยิงทางทฤษฎี
๒๐ - ๒๘ นัด/นาที
๓.๙ ความเร็วในการยิงทางปฏิบัติ
๑๐ นัด/นาที
๔. แบบของ ปสบ.๘๗ ซึ่งแบงออกตามลักษณะที่ใชงาน มี ๔ แบบ คือ
๔.๑ แบบ เอ็ม ๑
๔.๒ แบบ เอ็ม ๒
๔.๓ แบบ เอ็ม ๑ เอ ๑
๔.๔ แบบ เอ็ม ๓
๕. กระสุน ปสบ.๘๗ มีอยู ๔ ชนิด คือ
๕.๑ กระสุนจริง
๕.๒ กระสุนสองวิถี
๕.๓ กระสุนยิงถูกลูกระเบิด
๕.๔ กระสุนฝกหัดบรรจุ
การถอดประกอบ
แบบออกเปน ๒ อยาง คือ การถอดประกอบปกติ และการถอดประกอบพิเศษ

๑. การถอดประกอบปกติไดแก
๑.๑ ซองกระสุน
๑.๒ สายสะพายและหลอดน้ํามัน
๑.๓ ปลอกหนาและไมครอบรางปน
๑.๔ รางปนและพานทาย
๑.๕ แหนบและแกนแหนบคันรั้งลูกเลื่อน
๑.๖ สลักเครื่องลั่นไก
๑.๗ เครื่องลัน่ ไก
๑.๘ คันรั้งและโครงคันรั้งลูกเลื่อน
๑.๙ ลูกเลื่อน
๑.๑๐ ลํากลองและหองลูกเลื่อน
๒. การถอดประกอบพิเศษไดแก
๒.๑ แหนบปละแกนนกปน
๒.๒ สลักนกปน
๒.๓ นกปน
๒.๔ สลักไก
๒.๕ กระเดื่องไก
๒.๖ แหนบกระเดื่องไก
๒.๗ เหล็กยึด
๒.๘ ซองกระสุน
๒.๙ กระเดื่องเหล็กและกระเดื่องบังคับเหล็กซองกระสุน
๒.๑๐ กระเดื่องหามไก
๒.๑๑ แหนบกระเดื่องหามไกและกระเดื่องบังคับเหล็กยึดซองกระสุน
๒.๑๒ หามไก
๒.๑๒ โครงเครื่องสันไก
๓. การประกอบ
ทํ าให ต รงกั น ข า มกั บ การถอด คื อ ชิ้ น ส ว นไหนเอาออกที ห ลั งก็ ให ป ระกอบเข าก อ น เรี ย ง
ตามลําดับไปเรื่อยๆ
๔. ขอควรระวังในการถอดประกอบ ไมใชพละกําลังในการงัด , งาง , ทุบ , เคาะ ดวยวัตถุอยางอื่น อัน
เนื่องจากการกระทําอันผิดวิธี จะเปนสาเหตุใหชํารุดได
การทํางานและการแกไขเหตุติดขัด
๑. การทํางานของเครื่องกลไก แบงออกเปน ๕ ขั้น คือ
๑.๑ การเคลื่อนที่มาขางหลัง ดวยสาเหตุ ๒ ประการ คือ
๑.๑.๑ การรั้งคันรั้งลูกเลื่อนดวยพลยิง (การเริ่มบรรจุ)
๑.๑.๒ การดันของแกส เมื่อดินสงกระสุนเผาไหมขยายตัวเปนแกส (เมื่อยิงแลว)
ทั้ง ๒ ประการนี้ อันเปนสาเหตุทําใหสวนเคลื่อนที่ถอยมาขางหลัง เริ่มจากเมื่อพลยิง
ลั่นไก นกปนจะตีทายเข็มแทงชนวนดวยกําลังของแหนบนกปนที่ขยายตัว เข็มแทงชนวนจะวิ่งไปขางหนาแทง
เข า กั บ ชนวนท าย ปลอกกระสุ น เป น การจุ ด ชนวนด ว ยแรงกระทบ ดิ น ส งกระสุ น ก็ จ ะถู ก เผาไหม ข ยายตั ว
กลายเปนแกส ดันใหลูกกระสุนวิ่งไปขางหนา แกสสวนหนึ่งนั้นดั นตอหนาลูกเลื่อนเหมือนกัน แตไมทําใหลูก

เลื่อนถอยหลัง เพราะลูกเลื่อนฝงตัวอยูในชองขัดกลอน เมื่อลูกระสุนวิ่งผานรูแกส ซึ่งอยูประมาณตอนกลางของ
ลํากลองปน แกสสวนหนึ่งจะไหลลงไปในรูแกส และเขาไปดันตอหนาลูกสูบ ลูกสูบจะถอยมาขางหลังและไป
กระแทกเขากับดานในของโครงคันรั้งลูกเลื่อน คันรั้งลูกเลื่อนจะถอยมาขางหลัง (จุดเริ่มตนของ ขอ ๑.๑.๒) ทํา
ใหแหนบคันรั้งลูกเลื่อนถูกอัดตัว เมื่อคันรั้งลูกเลื่อนถอยมาขางหลัง ประมาณ ๕/๑๖ นิ้ว เปนการถอยหลังเปลา
เพื่อเปนการถวงเวลาใหลูกระสุนวิ่งผานลํากลองไปใหพนเสียกอนที่ หนาลูกเลื่อนจะเปดจากรังเพลิง (ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันอันตรายที่เกิดจากความดันของแกสแกพลยิง) คันรั้งลูกเลื่อนจะถอยมาจนกระทั้งรองลาดดานในของคัน
รั้งลูกเลื่อนมาปะทะกับกลอนลูกเลื่อนอันขวา ทําใหลูกเลื่อนพลิกตัวไปทางซาย จนกระทั้งหลุดพนจากชองขัด
กลอนเปนการปลดกลอนลูกเลื่อน ในขณะที่ลูกเลื่อนพลิกตัวนั้น จะพลิกใหทายเข็มแทงชนวนพนจากนกปน ทํา
ใหเข็มแทงชนวนถอยมาขางหลังไดโดยสวนทายของเข็มแทงชนวนปนลาดในชองเวาของสะพานโครงลูกเลื่อน
จะทําใหเข็มแทงชนวนถูกบังคับใหถอยมาขางหลัง ซึ่งเปนการถอนเข็มแทงชนวน ลูกเลื่อนจะถอยมาขางหลัง
พรอมกับรั้งปลอกกระสุนจะจับจานทายปลอกกระสุนออกจากรังเพลิงดวย เมื่อสวนหนาของปลอกกระสุนถอย
มาพนรังเพลิง เหล็กคัดปลอกกระสุนจะดันทายปลอกกระสุนใหหลุดพนจากหลอกลูกเลื่อนและกระเด็นออกมา
ทางขวา เฉีย งขึ้น บนเล็ กน อยซึ่ งทํ าใหเ กิด การรั้งและคั ดปลอกกระสุ น ในขณะที่ลู กเลื่อนถอยมาข างหลั งนี้
สวนทายของลูกเลื่อนจะบังคับใหนกปนหงายตัวไปขางหลัง จนกระทั้งแงลางของนกปนเขาขัดตัวกับกระเดื่องไก
ขณะนี้แหนบนกปนจะถูกอัดตัวเต็มที่ ซึ่งจะอยูในอาการขึ้นนก เมื่อลูกเลื่อนถอยมาดานหลังตอมาจนกระทั้ง
สวนหนาของลูกเลื่อนพนจากดานหลังของซองกระสุน กระสุนนัดใหมยังอยูในซองกระสุนจะขึ้นมาอยูในแนว
เดียวกับหนาลูกเลื่อน เพื่อรอใหลูกเลื่อนพาเขารังเพลิง ในเมื่อลูกเลื่อนวิ่งไปขางหนา
สรุป เมื่อสวนเคลื่อนที่เคลื่อนมาดานหลัง จะทําใหเกิด
(๑) ปลดกลอน
(๔) คัดปลอก
(๒) ถอนเข็ม
(๕) ขึ้นนก
(๓) อัดแหนบ
(๖) กระสุนนัดใหมรอบรรจุ
๑.๒ การเคลื่อนที่ไปขางหนา
เมื่อโครงคันลูกเลื่อนเลื่อนไปขางหนาโดยแรงขยายของแหนบคันรั้งลูกเลื่อน (ซึ่งถูก
อัดตัวในขณะที่คันรั้งลูกเลื่อนถอนมาขางหลังดวยแรงดันแกส) ลูกเลื่อนก็จะเลื่อนไปขางหนาดวย สวนหนาของ
ลูกเลื่อนยเคลื่อนที่มาถึงทายกระสุน ก็จะชนเขาสวนบนจากทายกระสุน และนํากระสุนเขาสูรังเพลิง เมื่อลูก
เลื่อนเคลื่อนที่ขางหนาไปจนสุด ขอรั้งปลอกกระสุนจะจับจานทายปลอกกระสุน และจานทายปลอกกระสุนจะ
กดเหล็กคัดปลอกกระสุนใหจมลงไปแนบสนิทกับหนาลูกเลื่อน กลอนลูกเลื่อนจะพลิกตัวเขาในชองขัดกลอนลูก
เลื่อน คันรั้งลูกเลื่อนจะเคลื่อนที่ตอไปอีกประมาณ ๕/๑๖ นิ้ว
สรุป การเคลื่อนที่ไปขางหนา จะทําใหเกิด
(๑)ขอรั้งปลอกกระสุนจับปลอกกระสุน
(๒) ลูกเลื่อนเขาขัดกลอน
(๓) กระสุนนัดใหมเขารังเพลิง
หมายเหตุ ถาการทํางานทั้ง ๒ ตอน ขอ ๑.๑ และ ๑.๒ เรียกวา หนึ่งวงรอบของการทํางาน และวงรอบของ
การทํางานจะเกิดขึ้นอีก เมื่อพลยิงทําการลั่นไกปนตอไป
๑.๓ การทํางานของเครื่องลั่นไก
เมื่อปนอยูในการขึ้นนก หัวกระเดื่องไกจะขัดกับแงลางนกปน ทายกระเดื่องไกถอย
หลังขึ้นพาดบนหัวไก แหนบนกปนอัดตัว เมื่อพลยิงเหนี่ยวไก หัวของไกจะสูงขึ้นและดันทายกระเดื่องใหสูงขึ้น
ดวย เมื่อทายกระเดื่องไกสูงขึ้นหัวกระเดื่องไกจะต่ําลงและหลุดจากแงลางของนกปน ทําใหนกปนเปนอิสระ

และฟาดตัวไปขางหนาโดยแรงขยายของแหนบนกปน แหนบกระเดื่องไกจะขยายตัวดันกระเดื่องไปขางหนา ทํา
ใหทายกระเดองไกไมพากบนหัวของไก
๑.๔ การที่ปนไมทํางานเปนอัตโนมัติ
ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะที่เหนี่ยวไกอยู หัวขอไกจะยกสูงขึ้น เมื่อแงลางของนกปนเขา
ขัดกับหัวกระเดื่องไกและดันทายกระเดื่องไกใหถอยไปขางหลัง แตทายกระเดื่องไกไมสามารถถอยไปพากบนหัว
ของไกได เพียงแตไปยันไวเทานั้น เมื่อทายกระเดื่องไกไมถูกหัวของไกยกใหสูงขึ้น หัวกระเดื่องไกไมต่ําและไม
หลุดจากแงลางของนกปน นกปนก็ฟาดไปขางหนาไมได ปนจึงไมทํางานเปนอัตโนมัติ ผูยิงจะตองปลอยไก
กอนที่จะยิงกระสุนนัดตอไป เพื่อใหหัวของไกต่ําลง และทายกระเดื่องไกจะไดถอยไปฟาดได
๑.๕ การทํางานของเครื่องหามไก
เมื่อดันแผนหามไกลงลาง (ชี้ลงดิน) ซึ่งเปนการหามไก จะทําใหสวนเต็มของแทงหาม
ไกหมุนมารับปลายสวนหนาของไก ทําใหปลายสวนหนาของไกต่ําลงไมได เมื่อทําการเหนี่ยวไกของหัวไกก็จะไม
สูงขึ้น ทายกระเดื่องไกไมสูงขึ้น หัวกระเดื่องไกไมต่ําลง จึงไมหลุดจากแงลางของนกปน นกปนฟาดไปขางหนา
ไมได เมื่อดันแผนหามไกลมาขางหลัง (ขนานกับพื้น) เปดหามไก จะหมุนเอาสวนเวาของแทงหามไกมาแทนที่
ทําใหปลายสวนหนาของไกต่ําลงได เมือ่ ทําการเหนี่ยวไก
๒. การแกไขเหตุติดขัด
เหตุติดขัดและการแกไข สําหรับ ปสบ.๘๗
ตารางแสดงการติดขัด สาเหตุ และการแกไข ซึ่งมักจะพบอยูเสมอ
การติดขัด

สาเหตุ

การแกไข

๑. ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปขางหนา
โดยไมบรรจุกระสุน

- ซองกระสุนไมเขาที่
- ซองกระสุนหลวมจากชองยึดซอง
กระสุน
- ขอบปากซองกระสุนเสียรูป

- สอดซองกระสุนใหมใหเขาที่
- ตรวจชองยึดซองกระสุน
- เปลี่ยนซองกระสุนใหม สงซอง
ชํารุดไปซอม

๒. ไมรั้งหรือคัดปลอกกระสุน

- ขอรั้งปลอกกระสุน หรือแหนบ
ขอรั้งหัก
- เหล็กคัดปลอกกระสุนชํารุด
- รังเพลิงสกปรก

- สงไปซอม

๓. ปนไมลั่น

- เข็มแทงชนวนหัก
- เข็มแทงชนวนปลายสั้นเกินไป
- กระสุนเสื่อม

- สงไปซอม
- สงไปซอม
- ดึงคันรั้งมาขางหลังแลวปลอยไป
บรรจุกระสุนนัดใหมเขารังเพลิง

๔. ลูกเลื่อนปดไมสนิท
(ไมขัดกลอน)

- รังเพลิงสกปรก
- โครงลูกเลื่อนสกปรก
- กระสุนผิดรูป

- ทําความสะอาด
- ทําความสะอาด
- ดึงคันรั้งมาขางหนาแลวปลอยไป
บรรจุกระสุนนัดใหมเขารังเพลง
- สงปนไปซอม

- แหนบสงโครงลูกเลื่อนหัก

- สงไปซอม
- ทําความสะอาดรังเพลิง

การติดขัด
๕. ปนยิงไมสม่ําเสมอ

สาเหตุ
- รังเพลิงสกปรก
- ซองกระสุนเขาไมถึง
- ซองกระสุนสกปรก หรือผิดรูป
- กระสุนเสื่อม

การแกไข
- ทําความสะอาดรังเพลิง
- สอดซองกระสุนใหมใหถึงที่
- เปลี่ยนซองกระสุนใหม
- ใชกระสุนนัดใหม

การระวังรักษาและการทําความสะอาด
๑. กลาวโดยทั่วไป
การระวังรักษาอาวุธ ปสบ.๘๗เปนหารกลาวรวมถึงขบวนการตางๆ ที่จะรักษาอาวุธ ปสบ.๘๗ ให
มีสภาพที่ใชงานไดดี ซึ่งรวมถึงการทําความสะอาดตามปกติ กี่ตรวจสอบชิ้นสวนที่ชํารุดสึกหรอและเสียหาย
การซอมและการหลอลื่น เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาอาวุธ ปสบ.๘๗ กระบอกนี้ พรอมทีจ่ ะยิงไดทันที
๒. หนาที่ของทหารทุกคนที่จะตองปฏิบัติตออาวุธประจํากายของตน คือ
๒.๑ ทําความสะอาดอาวุธของตน
๒.๒ รักษาและปรนนิบัติบํารุงอาวุธของตน
๒.๓ ตรวจดูสภาพโดยทั่วๆ ไป กับอาวุธของตน
๒.๔ อาวุธ ปสบ.๘๗ พรอมทั้งเครื่องประกอบที่ไดรับมาประจํากาย จะตองเรียบรอยสมบูรณ
๒.๕ ตองรายงานการํารุดและการเสื่อมสภาพของอาวุธประจํากายของตนโดยทันที เมื่อตรวจพบ
๓. เรื่องสําคัญที่บังเกิดขึ้น จะตองทําความสะอาดทันที
๓.๑ หลังจากการยิงปนเสร็จแลวทุกๆ ครั้ง
๓.๒ อาวุธถูกน้ําหรือเปยกฝน
๓.๓ เมื่ออาวุธเปอนดิน , โคลน , ทราย หรือสิ่งที่เปนสารเคมีอื่นๆ
๔. วัสดุทําความสะอาดและหลอลื่น
๔.๑ วัสดุทําความสะอาด
๔.๔.๑ น้ํามันชําระลํากลอง ใชทําความสะอาดลํากลอง หลังจากการยิงแลว หรือ
ชโลมบางๆ โดยทั่วไปได ๑ วัน
๔.๔.๒ น้ําอุนหรือน้ําสบู ใชแทนน้ํามันชําระลํากลองเมื่อไมมี แตมิใชเปนวัสดุที่ใช
แทนเสมอไป
๔.๔.๓ น้ํายาซักแหง ใชสําหรับชําระลางเมื่ออาวุธที่ถูกเคลือบไวดวยไขหรือน้ํามันขน
๔.๔.๔ เศษผาหรือหมันที่สะอาด , แส , ดอกแส , แปรงทองเหลือง (เศษผาหามใชในลอน)
๔.๔.๕ สารเคมีพิเศษ (PC III-A) ชําระลางที่มีเขมา เชน หนาลูกเลื่อน , ทายรังเพลิง ,
ในรองเกลียว
๔.๒ วัสดุหลอลื่น
๔.๒.๑ น้ํามันหลอลื่นปกกันสนิม (PL SPECIAL)
๔.๒.๒ น้ํามันหลอลื่นอาวุธ (LAW) ใชในสภาพอากาศหนาวมาก (ต่ํากวา 0° ฟ.)

๔.๒.๓ น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต (OE –10) ใชไดในสนามเมื่อจําเปนชั่วระยะหนึ่ง
เมื่อน้ํามันหลอลื่น ตามขอ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒ ไมมี แตอยางไรก็ตามเมื่อไดรับน้ํามันที่ถูกตอง จะตองนําอาวุธ
ออกมาทําความสะอาดใหมและใชน้ํามันที่ถูกตองทันที
๔.๒.๔ ไขขนบางอยางควรนํามาใชทาตามผิว สวนที่เคลื่อนที่และเสียดสีเพี ยงบางๆ
เพื่อปองกันการเสียดสี และใหการหลอลื่น
หลักการยิงปน
๑. ทายิงของ ปสบ. มีอยู ๖ ทา ดังนี้
๑.๑ ทานอนยิง
๑.๒ ทานั่งคุกเขายิง
๑.๓ ทานั่งสูง

๑.๔ ทานั่งราบ (ไขวขา และไขวขอเทา)
๑.๕ ทายืนยิง
๑.๖ ทากมยิง

๒. การปรับศูนย
ศูนยหลัง ปสบ. เปนศูนยรูวงกลม สามารถเลื่อนขึ้นลงไดตามสะพานควงมุมทิศอยูทางดานขวา
ศูนยหลังเมื่อเลื่อนลงต่ําสุด จําตั้งที่ ๑๐๐ หลา ที่สะพานศูนยหลังจะมีตัวเลข ๑ , ๒ , ๒ , ๕ และ ๓ จะตั้งระยะยิง
สูงสุดเพียง ๓๐๐ หลา ฉะนั้น เมื่อตั้งศูนยหลังต่ําสุดที่ ๑๐๐ หลา จะเลื่อนศูนยขึ้นมาไดเพียง ๓ คลิก
กฎความสัมพันธ
๑ คลิกของศูนยหลังจะทําใหกระสุนตกสูงหรือต่ํา ๕ นิ้ว ในระยะ ๑๐๐ หลา
๑ คลิกของศูนยหลังจะทําใหกระสุนตกสูงหรือต่ํา ๑๐ นิ้ว ในระยะ ๒๐๐ หลา
๑ คลิกของศูนยหลังจะทําใหกระสุนตกสูงหรือต่ํา ๑๕ นิ้ว ในระยะ ๓๐๐ หลา
๓. การปรับทางปนในระยะ ๑,๐๐๐ นิ้ว กระทําการปรับในวัดที่ลมไมพัก ดวยทานอนยิง ตั้งศูนยหลัง
ต่ําสุด มุมทิศที่ขีดหลักกึ่งกลางระยะ ๑,๐๐๐ นิ้ว ความเปลี่ยนแปลงทิศทางยิงของวิถีกระสุน
๑ คลิกของมุมสูงกระสุนตกต่ําหรือสูง ๑ ๑/๔ นิ้ว
๑ คลิกของควกมุมทิศกระสุนจะตกซายหรือขวา ๑/๔ นิ้ว
การฝกยิงเพื่อความคุนเคย
เปนการฝกและการปฏิบัติที่กลาวไวในการฝกยิงเพื่อความคุนเคย กร.๑๓๐๙

กร.๑๓๐๒

ปลย.เอ็ม.๑๖
หลักฐาน : รส.๒๓ - ๙
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูคุณลักษณะทั่วไป วิธีการถอดประกอบ การทํางานและการแกไขเหตุติดขัด การระวังการรักษา
และการทํางความสะอาด ทายิง ตลอดจนการฝกยิงเพื่อความคุนเคย
คุณลักษณะทั่วไป
๑. ปลย.เอ็ม.๑๖ มีขนาดกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ปอนกระสุนดวยซองกระสุน ทํางานดวยแกส
ระบายความรอนดวยอากาศ ประทับยิงดวยบา สามารถทําการยิงไดทั้งอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติดวยการจัดกับ
บังคับการยิงตามตองการ
๒. มีปลอกปองกันแสงติดอยูปลายปากลํากลองปน ทําหนาที่เปนลูกสูบอยูกับที่ สําหรับใชยิงลูกระเบิด
ได โดยไมตองใชเครื่องประกอบอื่นๆ ติดตั้งเพิ่ม
ขอระมัดระวัง ในขณะนี้ยังไมอนุมัติใหใช ปลย.เอ็ม.๑๖ ยิงลูกระเบิด
๓. มีแผนรองยางพานทายปน เพื่อลดอาการสะทอนถอยหลังใหนอยลง
๔. เครื่องชวยใหเคลื่อนที่ไปขางหนาอยูดานบนทางขวาของหองลูกเลื่อน สามารถชวยใหปดลูกเลื่อนได
ในเมื่อแหวนรับแรงถอยไมทํางาน
๕. ใชขาทรายรูปไมหนีบ สําหรับทําการยิงอัตโนมัติในทานอนยิง และยิงในหลุมบุคคล
รายการทั่วไป
๑. น้ําหนัก
๑.๑ น้ําหนักปน ไมรวมซองกระสุนและสายสะพาย ๖.๕ ปอนด
๑.๒ ซองกระสุนเปลา ๑.๒ ปอนด ซองกระสุนเต็ม (๒๐ นัด) ๐.๗ ปอนด
๑.๓ นําหนักสําหรับพรอมทําการยิง (กระสุนเต็มพรอมสายสะพาย) ๗.๖ ปอนด
๑.๔ ขาทราย เอ็ม ๓ หนัก ๐.๖ ปอนด
๑.๕ ดาบปลายปน แบบ เอ็ม ๗ หนัก ๐.๖ ปอนด
๑.๖ ฝกดาบปลายปน เอ็ม ๘ เอ ๑ หนัก ๐.๒ ปอนด
๒. ความยาว
๒.๑ ปนติดดาบพรอม ๔๔.๒๕ นิ้ว
๒.๒ ปนไมติดดาบ ๑๙ นิ้ว
๒.๓ ลํากลอง (พรอมดวยปลอกปองกันแสง) ๒๑ นิ้ว
๓. มีเกลียวในลํากลอง
๖ เกลียว เวียนขวา ๑ รอบ ตอ ๑๒ นิ้ว
๔. อุปกรณการเล็ง
ศูนยหนาเปนศูนยแทนปรับคลิกได แตละคลิกจะมีคาเทากับ ๒.๘ ซม. ตอระยะ ๑๐๐ หลา
ศูนยหลังเปนศูนยกระดกพับได สําหรับการยิงในระยะใกล ต่ํากวา ๓๐๐ เมตร ลงมาใชศูนยปกติ ถาทําการยิง
ในระยะเกินกวา ๓๐๐ เมตร ถึง ๕๐๐ เมตร จะใชศูนยใหญกระดกขึ้นอีกดานหนึ่ง

กระสุน
มี ๓ ชนิด
๑. กระสุนจริง
๒. กระสุนสองวิถี
๓. กระสุนซอมรบ
ลักษณะทางขีปนวิธี
๑. อัตราความเร็วในการยิงตามวงรอบ
๒. อัตราการยิงสูงสุด
๒.๑ กึ่งอัตโนมัติ
๔๕ - ๖๔ นัด/นที
๒.๒ อัตโนมัติ
๑๕๐ – ๒๐๐ นัด/นาที
๓. ระยะยิงไกลสุด
๒,๖๕๓ เมตร
๔. ระยะยิงหวังผลไกลสุด
๔๖๐ เมตร
การถอดและการประกอบ
๑. กลาวทั่วไป
๑.๑ ความมุงหมายของการเรียนอาวุธศึกษานั้น ก็เพื่อใหนักเรียนไดรูจักชิ้นสวนการทํางานตางๆ
ภายในปนของตน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องการทํางานของปน และสามารถที่จะบํารุงรักษาปน
ของตนไดอยางเหมาะสม ดวยความรอบรูของนักเรียนดังกลาวนี้ ก็จะทําใหสามารถหาสาเหตุติดขัดซึ่งเกิดขึ้น
ภายในปน และกําจัดเหตุติดขัดนั้นเสียได
๑.๒ นั กเรี ย นจะได รั บ อนุ ญาตให ทําการถอดอาวุ ธ ของตนได ต ามหลั กฐานที่ ได กล าวไว ใน
บทเรียนนี้เทานั้น (ขอ ๒ การถอนตามปกติ)
๑.๓ ควรจะทําการถอดประกอบปนเมื่อจําเปนเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการซอมบํารุง เทานั้น
แม วาอาวุธ นี้จ ะไดออกแบบสร างให สามารถสับ เปลี่ ยนชิ้น สว นต างๆ กับ ปน กระบอกอื่ นไดก็ตาม แต ก็ควร
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติดังกลาวนี้เสีย
๑.๔ ในการเตรียมสําหรับการปฏิบัติหนาที่ในสนามเพิ่มเติมนั้น กระทําไดดวยการฝกปฏิบัติใน
เวลากลางคืนเพิ่มเติม หรือในระหวางการรับการฝกในหลักสูตรอยูนั้น นักเรียนสามารถฝก ถอดประกอบ ปดตา
ก็ได ถามีเวลาอํานวยให
๑.๕ ปนนี้ออกแบบสรางใหทําการถอด - ประกอบไดสะดวก ไมจําเปนตองใชแรงบังคับแตอยางใด
ผูควบคุมหรือนักเรียนไมควรจะทําเชนนั้นเปนอันขาด จะมีบางก็ใหผูควบคุมพิจารณาตามความเหมาะสม
๑.๖ การถอด ปลย.เอ็ม.๑๖ นักเรียนความวางชิ้นสวนตางๆ ที่ถอดออกมาวางลงบนพื้นที่
สะอาด โดยวางเรียงจากซายไปขวา ตามลําดับที่ถอดออกมา การกระทําเชนนี้จะทําใหการประกอบงายขึ้น การ
ประกอบจะกระทําตรงขามกับการถอด ในขณะที่กําลังถอดอยูนั้น ครูหรือผูควบคุมควรจะสอนเรียกชิ้นสวน
ควบไปดวย เพื่อใหการเรียนในขั้นตอนตอไปสามารถเขาใจงายยิ่งขึ้น
๒. การถอดตามปกติ
๒.๑ วางปนลงบนโตะหรือพื้นผิวที่แบนราบ ปากลํากลองชี้ไปทางซาย ฝาปองกันฝุนเปดออก
หงายปนขึ้น ถอดซองกระสุนออกดวยการกดปุมยึดซองกระสุน ดึงคันรั้งลูกเลื่อนไปทางดานหลัง ขณะเดียวกัน
มองดูในรังเพลิงเพื่อใหแนใจวาไมมีกระสุนเหลือคางอยูในรังเพลิง ปลอยคันรั้งลูกเลื่อนไปขางหนา ใหโครงลูกเลื่อน
เคลื่อนไปอยูในทาปด จัดคันบังคับการยิงไปอยูในตําแหนงหามไก แลวถอดสายสะพาน

๒.๒ พลิกปนไปทางดานตรงกันขาม ปากลํากลองชี้ไปทางซายตามเดิม ใชปลายของกระสุนฝกหัด
กดสลักหมุดยึดหองลูกเลื่อนไปทางดานขวา จนกระทั่งหองลูกเลื่อนสวนบนหลุดออกจากหองลูกเลื่อนสวนลาง
ขอระมัดระวัง สลักหมุดยึดหองลูกเลื่อนจะไมหลุดออกจากหองลูกเลื่อน
๒.๓ ยกหองลูกเลื่อนสวนบก โดยใชมือจับคันรั้งลูกเลื่อนและกดเขาไปในรองรับครีบคันรั้งลูก
เลื่อน ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาทางดานหลัง ถอดโครงลูกเลื่อนออกจากหองลูกเลื่อนจะเปนอิสระตกออกมาจากชอง
ในหองลูกเลื่อน วางหองลูกเลื่อนสวนบนลงบนโตะ
๒.๔ การถอดโครงลูกเลื่อน ดวยการใชปลายของกระสุนฝกบรรจุดันสลักเข็มแทงชนวนออก
ยกดานหนาของโครงลูกเลื่อนใหสูงขั้น แลวปลอยใหเข็มแทงชนวนลอยหลุดออกหมุนลูกเลื่อนจนกระทั่งสลักลูก
เบี้ยวพนจากกุญแจโครงลูกเลื่อน แลวถอดสลักลูกเบี้ยวพนจากกุญแจโรงลูกเลื่อน แล วถอดสลักลูกเบี้ยวออก
จากชองรับในลูกเลื่อนดวยการหมุนลูกเบี้ยวไป ๑/๘ รอบ ยกออกมาตรงๆ เมื่อถอดสลักลูกเบี้ยวออกมาแลวก็
สามารถที่จะเลื่อนลูกเลื่อนออกมาไดโดยงาย
๒.๕ ชิ้นสวนทายสุด คือ ฝาประกับลํากลองปน วางหองลูกเลื่อนสวนบนลงบนโตะใหลํากลอง
ปนหงายขึ้น ดึงแหวนรอบฝาประกับลํากลองลงมาดานลาง จนกระทั่งฝาประกับดานบนหลุดออกมา ๑ อัน
แลวปฏิบัติเชนนี้ซ้ําอีก เพื่อถอดฝากระกับอันที่ ๒ การถอดฝาประกับนี้จะตองใชแรงดันบางตามสมควร
ขณะนี้ไดทําการถอดตามปกติขามกับการถอดทุกประการ
๓. การประกอบ
การประกอบคงกระทําตรงกันขามกับการถอดทุกประการ
การปฏิบัติและการทํางานของเครื่องกลไก
๑. การปฏิบัติ
๑.๑ การบรรจุ
๑.๑.๑ ถอดซองกระสุนออกจากปน ใสกระสุนเขาไปในซองกระสุนดวยมือ ครั้งละ ๑ นัด
จนครบ ๒๐ นัด
ขอสังเกต เรียงเปนแนวล้ําเหลื่อมกัน หันปลายกระสุนไปทางเดียวกัน กระสุนถูก
อัดแนนดวยแหนบสปริงในซองกระสุน
๑.๑.๒ การบรรจุ เลื่อนคันบังคับการยิงไปอยูในตําแหนงหามไกหยิบซองกระสุนสอด
เขาไปในชองสวมซองกระสุนดันขึ้นดานบนจนกระทั่งไดยินเสียงดังคริ๊ก ซึ่งแสดงวาซองกระสุนเขาสนิทแลว
๑.๑.๓ ขึ้นนก ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาทางหลังแลวปลอยโดยไมตองดัน โครงลูกเลื่อนจะ
เลื่อนไปขางหนาโดยแรงดันของแหนบรับแรงถอย หนาลูกเลื่อนจะดันทายกระสุนเขาสูรังเพลิง ถายังไมทําการยิง
ในขณะนี้ยังคงหามไกไว และปดฝาปองกันฝุนเสีย (ฝาปองกันฝุนจะเปดออกเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไดทําการยิง
กระสุนนัดแรก)
๑.๑.๔ การเปลี่ ย นซองกระสุ น เมื่ อพลยิ ง มี ความประสงค จ ะเปลี่ ย นซองกระสุ น
ภายหลังเมื่อทําการยิง ในขณะลูกกระสุนในซองที่บรรจุอยูหมดแลว โครงลูกเลื่อนจะถูกยิงอยูดานหลัง กระทํา
โดยการกดดุมกลอนยึดซองกระสุน ซองกระสุนก็จะหลุดออกจากปน ใชมือถือซองกระสุนใหมสอดเขาไปในชองสวม
ซองกระสุนดันขึ้นขางบนจนถึงที่สุด (อาจใชอุงมือตบซองกระสุนเบาๆ) ลูกเลื่อนก็จะเลื่อนขางหนา หนาลูกเลื่อน
จะดันกระสุนนัดใหมเขาสูรังเพลิงปน พรอมที่จะทําการยิงไดตอไป
หมายเหตุ เมื่อลูกเลื่อนเขาที่ไมสนิท อาจใชอุงมือขวาตบชวยใหลูกเลื่อนเขาที่สนิท
เมื่อจําเปน

๑.๒. การเลิกบรรจุ พลยิงจะตองกระทําดวยความปลอดภัยเสมอทุกขั้นตอน คือ
๑.๒.๑ ปากลํากลองปนจะตองชี้ขึ้นอากาศ
๑.๒.๒ หามไกทันที
๑.๒.๓ ถอดซองกระสุนออก
๑.๒.๔ ดึงคั นรั้ งลู กเลื่อนมาทางหลั งแลว ปล อย ๒ ครั้ ง ถ ามี กระสุ นอยู ในรังเพลิ ง
ใหเอาออกมาใหหมด ตรวจดูรังเพลิงดวยสายตาเพื่อความแนใจวาจะไมมีกระสุนหลงเหลือในรังเพลิง
๑.๒.๕ หันปากลํากลองขึ้นบนอากาศ (หรือที่ไมมีสิ่งใดกําบังและไดรับอันตราย) แลวลั่นไก
๒. การทํางานของเครื่องกลไก
๒.๑ การทํางานของเครื่องกลไก ประกอบดวยขั้นตอนของการทํางานหลัก ๘ ขั้น คือ
๒.๑.๑ การยิง หรือการลั่นไก
๒.๑.๒ การปลดกลอน
๒.๑.๓ การรั้งปลอกกระสุน
๒.๑.๔ การคัดปลอกกระสุน
๒.๑.๕ การขึ้นนก
๒.๑.๖ การปอนกระสุน
๒.๑.๗ กระสุนเขาสูรังเพลิง
๒.๑.๘ การขัดกลอน
จงจําไววาการํางานของเครื่องกลไกเหลานี้ ภายในเสี้ยววินาทีหนึ่งจะกระทํามากกวา
๑ ขั้น เสมอ
๒.๒ การทํ า งานจะกระทํ า ได ทั้ ง อั ต โนมั ติ ห รื อ กึ่ ง อั ต โนมั ติ ด ว ยการใช คั น บั ง คั บ การยิ ง
ขอแตกตางในการทํางานของชิ้นสวนตางๆ จะเกิดขึ้นเมื่อไดเลือกจังหวะยิง และใชคันบังคับการยิงแลว
๒.๒.๑ การยิงกึ่งอัตโนมัติ
(๑) การยิง จะเริ่มขึ้นโดยพลยิงบรรจุกระสุนนกปนขึ้นนกแลว คันบังคับการยิง
ตั้งอยูในทากึ่งอัตโนมัติเมื่อพลยิงเหนี่ยวไกทําใหปลายหนาของไกต่ําลงและหลุดออกจากปากดานลางของนกปน นก
ปนจะฟาดตัวไปขางหนาดวยแรงดันองแหนบนกปน นกปนจะตีเขากับทายเข็มแทงชนวน ปลายเข็มแทงชนวน
จะแทงเขาจอกกระทบแตกของจานทายปลอกกระสุนที่อยูในรังเพลิงและเผาไหมดินสงกระสุนระเบิดขึ้นการ
ทํางานของปนในชวงนี้มาความเร็วมาก พลยิงไมสามารถปลอยไกไดทัน เพื่อปองกันไมใหปนลั่นติดตอกันได จึง
ตองติดตั้งเครื่องกลไกอยางหนึ่งเขาไปในปน เพื่อใหพลยิงยิงที่ละนัดไดดวย กระเดื่องตัดจังหวะซึ่งอยูติดกับไก
และจะพลิกตัวไปทางดานหนาดวยแรงดันของแหนบในขณะที่โครงลูกเลื่อนถอยมาขางหลังและขึ้นนกกระเดื่อง
ขัดจังหวะยิงจะเกี่ยวเขากับงอยอันลางของนกปนและยึดนกปนไวจนกวาไกจะถูกปลอย เมื่อพลยิงปลอยไก
กระเดื่ องตั ด จั ง หวะยิ งก็ จ ะพลิ กตั ว ลงมาด านล างเป น การปล อยนกป น ให เ ป น อิ ส ระ และหมุ น ไปด า นหน า
จนกระทั่ ง ปลายหน า ของไกเกี่ ย วไว ต อ เมื่ อ พลยิ งเหนี่ ย วไกอี กครั้ ง หนึ่ ง ป น จึ งจะลั่ น เรี ย กว า การทํ า งาน
กึ่งอัตโนมัติ
(๒) การทํางานของแกส เมื่อจอกกระทบแตกเผาไหมดินสงกระสุนเปนแกส
และมีแรงพลักดันไปโดยรอบรังเพลิง บังคับใหกระสุนวิ่งผานลํากลองปน ในเวลาเดียวกันแกสก็จะเคลื่อนที่ผาน
ลํากลองปนไปดวยจนกระทั่งผานเขาไปในชองแกสซึ่งอยูที่ผนังดานบนของลํากลอง (ประมาณดานใตของศูนยหนา)
แกสสวนนอยจะผานเขาไปในหลอดแกส หลอดแกสก็จะนําแกสเขาไปในกระบอกสูบดันโครงลูกเลื่อนถอย
ไปดานหลัง

(๓) การปลดกลอน เมื่อโครงลูกเลื่อนเคลื่อนทีไปดานหลัง รองลาดลูกเบี้ย ว
ในผนังตอนบนของหองลูกเลื่อนจะบังคับตอสลักลูกเบี้ยวและลูกเลื่อนหมุนตัวไป จนกระทั่งครีบขัดกลอนของ
ลูกเลื่อนหมุนตัวไป จนกระทั่งครีบขัดกลอนของลูกเลื่อนไปอยูตรงกับครีบขัดกลอนของโครงตอทายลํากลอง
(๔) การรั้งปลอกกระสุน เมื่อโครงลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางดานหลัง พรอมกัน
กับลูกเลื่อนขอรั้งปลอกกระสุนติดอยูที่ลูกเลื่อน และฝงตัวอยูในขอบทายปลอกกระสุนจะยึดจานทายปลอก
กระสุนนําปลอกกระสุนออกมาจากรังเพลิงดวย
(๕) การคัดปลอก ในขณะที่จานทายปลอกกระสุนสัมผัสกับหนาลูกเลื่อนเหล็ก
คัดปลอกกระสุนจะถูกกดใหจมเขาไปในชองของเหล็กคัดปลอกกระสุนและอัดแหนบไว เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่มา
ทางดานหลังปลอกกระสุนเปนอิสระ แหนบเหล็กคัดปลอกกระสุนจะขยายตัวทําใหเหล็กคัดปลอกกระสุนคัด
ปลอกกระสุนออกจากหนาลูกเลื่อน
(๖) การขึ้นนก การเคลื่อนที่มาทางดานหลังของโครงลูกเลื่อนจะขนเขากับนกปน
และบังคับใหนกปนพลิกตัวต่ําลงในหองลูกเลื่อน ทําใหเกิดการอัดแหนบนกปนจะงอยดันลางของนกปนจะถูก
กระเดื่องตัดจังหวะการยิงยึดไว เมื่อปลอยไกนกก็จะหลุดออกจากกระเดื่องตัดจังหวะการยิง และถูกปลายหนา
ของไกเกี่ยวไวอีกขั้นหนึ่ง
(๗) การปอนกระสุน เมื่อโครงลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข างหลังผานกานบนของ
ซองกระสุนไปแลว เหล็กรองกระสุนและแหนบซึ่งอยูในซองกระสุนจะดันกระสุนนัดใหมขึ้นขางบนมาอยูใน
ชองทางเดินของลูกเลื่อน
(๘) การทํางานของเครื่องรับแรงถอย เมื่อโครงลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางดานหลัง
หัวของแปนรับแรงถอยจะถูกกระแทก ทําใหแกนแหนบและแหนบถอยหลังเขาไปในเดือยทายหองลูกเลื่อน แรง
ขยายตัวของแหนบจะสงใหแกนแหนบเคลื่อนที่ไปขางหนา ทําใหโครงลูกเลื่อนเคลื่อนทีไปขางหนา ลูกเลื่อนเขา
สูรังเพลิงไดสะดวกขึ้น เครื่องรับแรงถอยทําขึ้นเพื่อลดอาการสะทอนถอยหลังของปน
(๙) การเขาสูรังเพลิง เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางดานหนา หนาลูกเลื่อนจะ
ชนเขากับกระสุนจากซองกระสุน และดันกระสุนนัดนั้นเขารังเพลิง ในขณะเดียวกันจะงอยขอรั้งปลอกกระสุนก็
จะจับจานทายปลอกกระสุนไว และเหล็กคัดปลอกกระสุนจะถูกกดลงใหจมลงในชองเหล็กคัดปลอกกระสุน
(๑๐) การขัดกลอน เมื่อโครงลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางดานหนารองลาดลูกเบี้ยว
ทําใหลูกเลื่อนหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาเขาไปอยูในทาขัดกลอน ปนก็พรอมที่จะทําการยิงได เมื่อพลยิงเหนี่ยวไก
วงรอบการทํางานของปนจะเริ่มขึ้นอีก
๒.๒.๒ การยิงปนเปนอัตโนมัติ
(๑) เมื่ อ ตั้ ง คั น บั ง คั บ การยิ ง ไปอยู ใ นท า อั ต โนมั ติ แ ล ว ป น ก็ จ ะทํ า การยิ ง
ติดตอกันเรื่อยไปจนกวาพลยิงเลิกเหนี่ยวไก (ปลอยไก) หรือกระสุนในซองหมด ทั้งนี้ เนื่องจากการทํางานของ
ชิ้นสวนบางชิ้นของปน
(๒) เมื่อพลยิงเหนี่ยวไก วงรอบของการทํางานจะเริ่มขึ้นโดยที่ตัวกลางของคัน
บังคับการยิงจะปงกันมิใหกระเดื่องตัดจังหวะการยิงเกี่ยวเขากับนกปนได
(๓) ถาพลยิงเลิกเหนี่ ยวไก (ปล อยไก) นกปนจะเลื่ อนไปด านหนา และถู ก
ปลายหนาของไกเกี่ยวไว เปนการสิ้นสุดชวงการยิงอัตโนมัติ จนกวาพลยิงจะเหนี่ยวไกไดอีก
(๔) สําหรับขั้นตอนของการทํางานสวนอื่นๆ ที่เหลือ คงเปนเชนเดียวกับการ
ยิงในแบบกึ่งอัตโนมัติ

การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
การบํารุงรักษาและการทําความสะอาดปนตามปกตินี้ จะทําใหใหชิ้นสวนตางๆ ทั้งหมดของปนทํางาน
ไดอยางเหมาะสม ทําใหปนไมติดขัด
๑. การทําความสะอาดและการชโลมน้ํามันดวยการถอดปกติ
๑.๑ ติดแปรงลวดเขากับเสนแบงลํากลอง จุมแปรงลงในน้ํามันชําระลํากลองแลว
แปรงลํากลองจากรังเพลิงไปยังลํากลองใหทั่ว โดยวิธีถูแปรงเปนแนวเสนตรง เมื่อทั่วดีแลวพอดแปรงเช็ดลํากลอง
ดวยผาที่สะอาดจนแหง
๑.๒ ทําความสะอาดครีบขัดกลอนในโครงตอทายลํากลอง ดวยการใชแปรงทําความ
สะอาดขนาดเล็ก
๑.๓ ทําความสะอาดชิ้นสวนอื่นตอไปในวิธีเดียวกันดวยผาสะอาด และเช็ดน้ํามัน
ชําระลางใหแหง แลวชโลมดวยน้ํามันใสบางๆ จนทั่วทั้งภายนอกและภายใน
๑.๔ หยอดน้ํามันใส ๑ - ๒ หยด ลงไปในลูกแตละรูที่ไมสามารถนําผาเช็ดได
๑.๕ ประกอบปนเชนเดิม อยากําจัดรอยดางซึ่งเกิดจากความรอนเปนอันขาด และใช
วัตถุทําความสะอาดตาม ที่ เอ็ม ๙ - ๑๐๐๕ ๒๔๙ - ๑๔
๒. การตรวจการทํางานของปน
ทุกครั้งที่มีการถอดและทําความสะอาดปนแลว ควรตรวจการทํางานของปนเสมอ
เพื่อใหแนใจวาชิ้นสวนทั้งหมดไดนํามาประกอบโดยถูกตอง และเครื่องกลไกของปนมีการทํางานอยางเหมาะสม
ในขณะที่คันบังคับการยิงตั้งอยูในทาหามไกกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
สําหรับรายละเอียดในการตรวจการทํางานของปน เริ่มตนดวยการเปดลูกเลื่อนไป
บรรจุซองกระสุนปนขึ้นนก
(๑) การตรวจหามไก เมื่อปดหามไก พลยิงเหนี่ยวไกนกปนจะไมฟาดตัวไป
ทางดานหนา (ไกปนไมลั่น)
(๒) ตรวจกึ่งอัตโนมัติ เลื่อนคันบังคับการยิงไปตําแหนงกึ่งอัตโนมัติ เสร็จ
แลวเหนี่ยวไกมาทางดานหลังและขึ้นนกปนใหมแลวปลอยไก กระเดื่องตัดจั งหวะการยิงระหวางนกปนกั บ
กระเดื่องไก
(๓) ตรวจในทายิงอัตโนมัติ เมื่อเลื่อนคันบังคับการยิงไปตําแหนงอัตโนมัติ
เหนี่ยวไกมาทางดนหลังนกปนจะฟาดไปขางหนา เหนี่ยวไกไวแลวขึ้นนกปนใหม (ดวยการดึงคันรั้งลูกเลื่อน) นก
ปนจะอยูภายใตการบังคับของกระเดื่องอัตโนมัติ คงยังเหนี่ยวไกไวแลวกดกระเดื่องอัตโนมัติดันไปขางหนา นก
ปนจะหลุดออกจากการยึดของกระเดื่องอัตโนมัติ
(๔) ดึ งคั น รั้งลู กเลื่ อน - เป ดห ามไก ปล อยคั นลู กเลื่ อนป น จะขึ้ นนก และ
เหนี่ยวไกปนจะลั่นไกและตรวจความเรียบรอยสวนอื่นๆ จนเปนที่แนใจวาปนอยูในสภาพใชการได
เหตุติดขัดและการแกไข
เหตุติดขัด คือ การหยุดชะงักของการทํางานตามวงรอบของปนในขณะที่พลยิงกําลังทําการยิงปนอยู ผู
ยิงจะตองทําการแกไขทันทีทันใด เพื่อกําจัดเหตุติดขัดนั้น ดังตอไปนี้
(๑) ดึงคั น รั้ งลู กเลื่ อนมาข างหลั งจนสุ ด แล ว ปล อย ใช อุงมื อตบที่ เ ครื่องช ว ยให เ คลื่อนที่ ไป
ขางหนา เพื่อใหแนใจวาลูกเลื่อนเขาที่สนิทดีแลว ตบดานลางซองกระสุนขึ้นมาทางดานบน เพื่อใหแนใจวาซอง
กระสุนเขาที่สนิทแลว
(๒) ทําการเหนี่ยวไก (ลั่นไก) เมื่อปนยังติดขัดอยูก็หาสาเหตุอยางอื่นตอไป แลวจึงทําการแกไข

หมายเหตุการสับเปลี่ยนชิ้นสวนของปนที่ชํารุดนั้น กระทําได โดยเจาหนาที่ที่มีความรูความ
ชํานาญ ตามขั้นตอนตั้งแตระดับหนวยที่มีชางอาวุธอยูในอัตราไปจนถึงหนวยสนับสนุนโดยตรงของเหลาทัพ เชน
สพ.ทบ. , สพ.ทร. , สพ.ทอ.เปนตน
การฝกยิง
๑. การฝกยิงเบื้องตน
๑.๑ กลาวทั่วไป
๑.๑.๑ หลักฐานที่ใชสําหรับการฝกยิงเปบื้องตนของ ปลย.เอ็ม ๑๖ คงเหมือนกับ
หลักฐานการฝกยิง ปลยบ.๘๘ (รส.๒๓ - ๗๖) ทุกประการ โดยมีขอยกเวนเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังจะไดกลาวตอไป
(๑) การถือปนอยางมั่นคง มือขวากําไวที่ดามปน (แบบดามปนพก) และดึง
มาขางหลังใหแนน นิ้วชี้ชี้ไปขางหนาและวางแตะอยูที่ไก ไมใชนิ้วชี้สัมผัสชองลูกเลื่อน
(๒) จุดสัมผัส ผูยิงจะตองรักษาจุดสัมผัส ในขณะประทับและทําการเล็งที่
พานทายปน เพื่อใหเกิดภาพศูนยพอดีไมเปลี่ยนแปลง
(๓) ป น นี้ ส ามารถใช ท า ยิ ง ซึ่ ง มี ด ว ยกั น ทั้ ง หมด ๘ ท า (รส.๒๓ - ๗๐)
เชนเดียวกับทายิง ปลยบ.๘๘ แตสามารถเพิ่มขาทรายในทานอนยิงได
๑.๒ การปรับศูนย
ปลย.เอ็ม ๑๖ สามารถปรับศูนยไดทั้งมุมสูงและมุมทิศ การปรับมุมทิศจะกระทําที่
ศูนยหลัง และการปรับมุมสูงจะกระทําที่ศูนยหนา
(๑) ศู น ย ห ลั งประกอบด ว ยใบศู น ย ๒ อั น ที่ มีเ ครื่ องหมาย L ใช สํ า หรั บ
ทําการยิงในระยะ ๑๐๐ - ๕๐๐ เมตร และในศูนยหลังที่ไมมีเครื่องหมายใดๆ ใชสําหรับทําการยิงในระยะ
๐ - ๓๐๐ เมตร การปรับมุมกระทําดวยการกดเขาไปที่สลักแหนบยึดจานมุมทิศ หมุนจานมุมทิศตามเข็มนาฬิกา
(ในทิ ศทางลูกศรที่มีเ ครื่องหมาย R) จะเลื่ อนตํ าบลกระสุน ไปทางขวา การหมุ นจานมุมทิศทวนเข็มนาฬิกา
จะเลื่อนตําบลกระสุนถูกไปทางซาย แตละขีดของจานมุมทิศจะเลื่อนตําบลกระสุนถู กไป ๒ - ๘ ซม. ตอระยะ
๑๐๐ เมตร
(๒) ศูนยหนา ประกอบดวย แทนศูนยหนา , สลักแหนบยึดศูนยหนา การที่
ปรับศูนยหนาจะตองกดเขาไปที่สลักแหนบยึดศูนยหนา และหมุนแทนศูนยหนาไปแตละคลิก จะเลื่อนตําบล
กระสุนถูกใหสูงขึ้นหรือต่ําลง ๑ คลิก ในระยะ ๑๐๐ เมตร สูงขึ้นหรือต่ําลง ๒ - ๘ ซม. ตอระยะ ๑๐๐ เมตร
ถาหมุนแทนสูงไปในทิศทางตามแนวลูกศร จะเลื่อนตําบลกระสุนถูกใหสูงขึ้น แทนศูนยจะต่ําลง
(๓) การปรับปน คือ การตั้งศูนยหนาปนทั้งทางมุมสูงและมุมทิศ ซึ่งจะทําให
ปนสามารถยิงถูกจุดเล็ง ณ ระยะยิงที่กําหนดได
(๔) การปรับศูนยรบ คือ การตั้งศูนยทางมุมสูง (ระยะยิง) ซึงจะทําใหปน
สามารถยิงถูกจุดเล็ง ระยะ ๒๕๐ เมตร ได
การปรับศูนยวิธีเรงดวน
การปรับศูนยระยะ ๒๕๐ เมตร จะทําใหการปรับระยะ ๒๕ เมตร (สนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว)
ดวยการปรับศูนยประกอบการยิงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งศูนยกลางของกลุมถูก ๓ นัด บนแผนเปนระยะ ๒๕ เมตร
อยูทางดานลางของจุดเล็ง ๒ - ๔ ซม.
หมายเหตุ จะตั้งใบศูนยหลังไว ณ หลักฐานสําหรับการยิงในระยะปกติ (๑ ๓๐๐ เมตร)

กร.๑๓๐๓

ปนเล็กยาวอัตโนมัติ แบบ ๑๑
หลักฐาน :รส.๒๓ - ๙ – ๑
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูจักคุณลักษณะทั่วไป วิธีการถอดประกอบ การทํางานและการแกไขเหตุติดขัด การบํารุงรักษา
ทายิง ตลอดจนฝกยิงเพื่อความคุนเคย
คุณลักษณะทั่วไป
ปนเล็กยาวอัตโนมัติ แบบ ๑๑ (เอช.เค.๓๓) เปนปนอัตโนมัติ ขนาด ๕.๕๖ มม. สามารถทําการยิงไดที
ละนักและเปนชุด ทํางานดวยการสะทอนถอยหลัง ลํากลองปนอยูกับที่ และใชระบบการขัดกลอนดวยลูกกลิ้ง
ซึ่งเปนตัวขัดกลอนและหนวงเวลาในการเปดรังเพลิง
รายการขนาด น้ําหนัก และขีปนวิธี
๑. ขนาด
๑.๑ กวางปากลํากลอง
๕.๕๖ มม.
๑.๒ ปนทั้งกระบอกยาว
๙๒๐ มม.
๑.๓ ลํากลองยาว
๓๙๐ มม.
๑.๔ เกลียวคงที่เวียนขวา
๖ เกลียว
๑.๕ ปนเมื่อติดดาบยาว
๑,๐๘๐ มม.
๒. น้ําหนัก
๒.๑ ปนทั้งกระบอกหนัก
๓.๕๐ กก.
๒.๒ ซองกระสุนเปลา ชนิด ๒๐ นัด หนัก
๐.๑๑๕ กก.
๒.๓ ซองกระสุนเปลา ชนิด ๔๐ นัด หนัก
๐.๑๘๐ กก.
๒.๔ กระสุน ๑ นัด หนัก
๐.๐๑๑ กก.
๓. ขีปนวิธี
๓.๑ อัตราการยิง
๖๐๐ - ๖๕๐ นัด/นาที
๓.๒ ความเร็วตน
๙๖๐ - ๙๘๐ นัด/นาที
๓.๓ พลังงานปากลํากลอง
๑,๒๒๙ ฟุต/ปอนด
๓.๔ ระยะยิงตั้งไดที่ศูนย
๑๐๐ , ๒๐๐ , ๓๐๐ และ ๔๐๐ เมตร
๓.๕ ระยะศูนยหนาถึงศูนยหลัง
๔๘๐ มม.
ลักษณะของเครื่องกลไก
ปลย.เอช.เค.๓๓ แบงเปนสวนประกอบใหญๆ ได ๙ สวน คือ
๑. ลํากลองปนและโครงลูกเลื่อนประกอบดวย ลํากลอง , โครงลูกเลื่อน , คันรั้งลูกเลื่อน ,
ศูนยหนาและศูนยหลัง
(๑)ลํากลองและโครงตอทายลํากลองยึดติดกันดวยเกลียวและสลักยึดลํากลอง โครง
ตอทายลํากลองรวมอัดติดอยูภายในตอนหนาของโครงลูกเลื่อน ที่ปากลํากลองมีปลอกกันแสงติดอยูดวยสลัก
แหนบ ใชแทนเครื่องยิงลูกระเบิดไดในตัว
(๒) คันรั้งลูกเลื่อน อยูดานซายภายในคันรั้งลูกเลื่อนเหนือลํากลอง ใชรั้งลูกเลื่อนเมื่อ
ขึ้นนกตอนแรกและยึดลูกเลื่อนใหคางอยูขางหลังดวยชองบาก

(๓) ศูนยหนาประจําที่ ศูนยหลังเปนศูนยแบบหมุน โดยมีศูนยเปดเปนรูปตัว วี ๑ ชอง
ใช ยิงในระยะ ๑๐๐ เมตร และมีรู ชองเล็ง ๓ ช อง ใช ยิงระยะ ๒๐๐ เมตร , ๓๐๐ เมตร และ ๔๐๐ เมตร
ตามลําดับ และปรับมุมยิงไดดวย
๒. เครื่องลูกเลื่อนประกอบดวย ตัวลูกเลื่อนกับกระบอกแหนบสงลูกเลื่อมเชื่อมติดกันไว มี
กระเดื่องยึดหัวลูกเลื่อนที่ตัวลูกเลื่อน และมีแหนบรับแรงอยูทางดานขวาของลูกเลื่อน เพื่อชวยรับแรงกระแทก
อีกดวย
(๑) แกนแหนบ และแหนบสงลูกเลื่อน
(๒) หัวลูกเลื่อนกับกลอนลูกกลิ้งอยูในชองดานขางทั้งสอง มีขอรั้งและแหนบขอรั้ง
ปลอกกระสุนอยูตอนหนาหัวลูกเลื่อน
(๓) แหนบบังคับกลอนลูกกลิ้ง
(๔) แหนบเข็มแทงชนวน
(๕) เข็มแทงชนวน
เครื่องลูกเลื่อนเคลื่อนที่อยูภายในโครงลูกเลื่อน มีแหนบสงลูกเลื่อนชวยสงให เครื่อง
ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปขางหนาทํางานในการบรรจุ ขัดกลอน และลั่นไก นอกจากนั้น ยังชวยใหมีการรั้งและคัด
ปลอกกระสุน และขึ้นนกภายหลังจากยิงไปแลว
๓. เครื่องลั่นไกและดามปน
ยึดอยูใตโครงลูกเลื่อนดวยสลักยึดโครงดามปน เครื่องลั่นไกอยูในโครงดามปนยึดกัน
อยูดวยแหนบบังคับการยิง แหนบบังคับการยิงสามารถตั้งใหอยูในตําแหนง (ห) หามไก (ย/น) ยิงทีละนัด (ย/ช)
ยิงเปนชุด
๔. พานทายปน มี ๒ แบบ คือแบบตายตัว และแบบเลื่อน
๔.๑ พานทายแบบตายตัว ตัวพานทายเปนตัวปดโครงลูกเลื่อน และยึดติดกับโครงลูกเลื่อน
๕. ประกบรองมือ
หุมอยูใตลํากลองปน ภายในบุดวยอลูมิเนียมปองกันความรอน ภายนอกดานลางเปน
รองสําหรับประกอบขาทราย และมีแหนบยึดหัวขาทรายดวย
๖. ซองกระสุนมี ๒ ชนิด คือ ชนิดบรรจุ ๒๐ นัด และชนิดบรรจุ ๔๐ นัด ซึ่งประกอบดวย
(๑) เหล็กรองกระสุน
(๒) แหนบสงกระสุน
(๓) เหล็กปดทายซองกระสุน
๗. สายสะพาน
๘. ปลอกทวีความถอย
ใชเมื่อยิงดวยกระสุนซอมรบ แตตองถอดปลอกปองกันแสงเสียกอน แลวสวมปลอก
ทวีความถอยแทน
๙. กลองเล็งและฐานกลองเล็ง
การถอดประกอบและการประกอบ
ขอที่ควรทราบและเปนแนวทางปฏิบัติ คือ
(๑) การถอดประกอบชิ้ นส ว นต างๆ ตองทําด วยความระมั ดระวัง และสังเกตวิ ธีถอดคลุ ม
ชิ้นสวนนั้นๆ ไวดวย

กําหนดให

(๒) อยาถอดคลุกดวยการฝนหรือใชพละกําลัง หรือใชเครื่องมือชวยที่ผิด หรือเครื่องมือที่มิได

(๓) ตองทําการถอดคลุมและวางไวในที่สะอาด ตามลําดับกอน – หลัง
ระวังการสูญหายของชิ้นสวนแตละชิ้น
๑. การถอดประกอบ ซึ่งผูใชจําเปนตองกระทําไดโดยลําพัง คือ
(๑) ซองกระสุน
(๕) เครื่องลั่นไกและดามปน
(๒) สายสะพาย
(๖) ประกับรองมือ
(๓) พานทาย
(๗) ขาทราย
(๔) เครื่องลูกเลื่อน
(๘) ลํากลองปน และโครงลูกเลื่อน

๑.๑ การถอดซองกระสุน
๑.๑.๑ ตั้งคันบังคับการยิงใหอยูในตําแหนงหามไก (ห)
๑.๑.๒ ถอดซองกระสุน โดยบีบซองกระสุนกับเหล็กปลดซองซึ่งอยูหนาโกรงไกไป
ขางหนา และดึงซองกระสุนออก
๑.๑.๓ ตรวยความปลอดภัย โดยดึงคันรั้งลูกเลื่อนไปคางไวในชองบากทายเรือนคัน
รั้งลูกเลื่อน ตรวจดูภายในรังเพลิงวามีกระสุนหรือไม ปลอยคันรั้งลูกเลื่อนไปขางหนา ปลดหามไกและลั่นไก
๑.๒ การถอดสายสะพาย
กระทําตามธรรมดาที่ถอดได
๑.๓ การถอดพานทาย
๑.๓.๑ ถอดสลักยึดพานทาย แลวถอดสลักไวในรูกลวงที่พานทาย
๑.๓.๒ ถึงพานทายออกมาขางหลัง
๑.๓.๓ ดึงเครื่องลั่นไกและดามปนหอยลง
๑.๔ เครื่องลูกเลื่อน
๑.๔.๑ ดึงคันรั้งลูกเลือ่ นมาขางหลัง
๑.๔.๒ เครื่องลูกเลื่อนทั้งชุด พรอมดวยแหนบและแกนแหนบสงลูกเลื่อนจะเคลื่อนที่
มาขางหลัง แลวดึงสวนประกอบออกทั้งหมด
๑.๕ เครื่องลั่นไก และดามปน
๑.๕.๑ ถอดสลักยึดโครงดามปน
๑.๕.๒ เครื่องลั่นไก และดามปนทั้งชุดจะหลุดออก
๑.๖ ประกับรองมือ
๑.๖.๑ ถอดสลักยึดประกับรองมือ
๑.๖.๒ ดึงประกับรองมือออก
ผูใชปน ถอดชิ้นสวนยอยออกไดอีก ๓ ชิ้นสวน คือ
(๑) ซองกระสุน
(๒) เครื่องลูกเลื่อน
(๓) เครื่องลั่นไก และดามปน

การทํางานของเครื่องกลไก
เครื่องกลไกทํางานดวยแรงสะทอนถอยหลัง แตลํากลองปนอยูกับที่และใชระบบการขัดกลอนดวย
ลูกกลิ้ง ซึ่งเปนตัวขัดกลอนและตัวหนวงเวลาในการเปดรังเพลิง ฉะนั้นลํากลองปนจะติดตายอยูโดยไมเคลื่อนที่
คงเคลื่อนที่เฉพาะลูกเลื่อนเทานั้น และเปนสวนสําคัญที่สุดในการทํางานของเครื่องกลไก
การขัดกลอนนั้น กระทําดวยกลอนลูกกลิ้งรวมกับแหนบกลอนลูกกลิ้ง ซึ่งอยูภายในเรือนเครื่องลูกเลื่อน
ในขณะที่ลูกเลื่อนเปดรังเพลิง กลอนลูกกลิ้งจะโผลออกมาขัดกลอนอยางหนาแนนในรองขัดกลอน เพื่อพรอมที่
จะทําการยิงไดโดยปลอดภัย ครั้นเมื่อทําการยิงไปแลว ลูกเลื่อ นจะเปดดวยแรงของแกสที่มีตอปลอกกระสุน
ผลักดันตอหนาลูกเลื่อนทําใหกลอนลูกกลิ้งและแทนบังคับกลอนลูกกลิ้ง เกิดการปลดกลอนและถอนเข็มแทง
ชนวนไปพรอมกัน
การทํางานของเครื่องลั่นไก แบงออกเปน ๓ ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การขึ้นนกและการบรรจุกระสุน
ขั้นที่ ๒ การขัดกลอนและการลั่นไก
ขั้นที่ ๓ การปลดกลอน และการคัดปลอกกระสุน
๑. การขึ้นนกและการบรรจุกระสุน
๑.๑ ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาขางหลังใหสุด
๑.๒ แหนบสงลูกเลื่อนจะถูกอัดตัว
๑.๓ ขณะที่ลูกเลื่อนถอยตามคันรั้งลูกเลื่อน ทายลูกเลื่อนจะดันหนานกปนใหหงายมาขางหลัง
หัวกระเดื่องไกจะขัดกับแงหนานกปน เปนการขึ้นนกไปพรอมในตัว
๑.๔ เมื่อดึงลูกเลื่อนใหเครื่องลูกเลื่อนถอยมาขางหลังพนจากการกดกระสุนนัดบนจะขยับตัว
สูงขึ้นดวยแรงแหนบสงกระสุน และมารอขวางทางเดินของลูกเลื่อน ในขั้นนี้เรียกวา การปอนกระสุนนัดแรก
๑.๕ เมื่อปนอยูในทาขึ้นนก และปลอยใหลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปขางหนาดวยการสงของแหนบสง
ลูกเลื่อน หนาลูกเลื่อนจะดันทายปลอกกระสุนนัดบนสุดพากระสุนเคลื่อนที่ไปขางหนาเขาสูรังเพลิง ในขั้นนี้
เรียกวา การบรรจุกระสุนเขารังเพลิง
๒. การขัดกลอนและการลั่นไก
๒.๑ หัวลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปขางหนาพรอมกับตัวลูกเลื่อนในลักษณะปลดกลอน ซึ่งทายของ
หัวลูกเลื่อนจะหางจากดานหนาของลูกเลื่อนประมาณ ๑/๔ นิ้ว เมื่อหัวลูกเลื่อนเคลื่อนที่ยันกับทายรังเพลิงจะ
เคลื่อนที่ตอไปไมได แตตัวลูกเลื่อนและแทนบังคับกลอนลูกกลิ้งจะเคลื่ อนที่ไปขางหนาตอไปอีกประมาณ ๑/๔
นิ้ว ดวยแรงแหนบสงลูกเลื่อน
๒.๒ ในขณะที่ลูกเลื่อนและแทงบังคับกลอนลูกกลิ้งเคลื่อนที่ตอไปอีกนั้น ลาดที่แทงปลาย
บังคับกลอนลูกกลิ้งจะเบียดบังคับใหกลอนลูกกลิ้งขยายตัวออก และหมุนตัวลงไปอยูในรองขัดกลอนที่โครง
ตอทายลํากลอง
๒.๓ เมื่อเครื่องลูกเลื่อนปดรังเพลิงสนิทและขัดกลอนแลว เรียกวา ปนอยูในลักษณะขัดกลอน
เรียบรอย
๒.๔ เมื่อผูยิงเหนี่ยวไก ทายไกจะดันตอทายกระเดื่องไกใหสูงขึ้น ทําใหหัวกระเดื่องไกต่ําลง
หลุดจากแงหลังนกปน นกปนจึงเปนอิสระฟาดตัวไปขางหนาดวยแรงแหนบนกปน ตีทายเข็มแทงชนวนทาย
ปลอกกระสุน ทําใหปนลั่น เรียกวา การลั่นไก

๓. การปลดกลอนและคัดปลอกกระสุน(เมื่อเครื่องลูกเลื่อนถอยมาขางหลัง)
๓.๑ เมื่อดินสงกระสุนเกิดการเผาไหมกลายเปนแกส (ระเบิดขึ้น) แกสที่ดันตอปลอกกระสุน
และหัวลูกเลื่อนนั้น จะทําใหกลอนลูกกลิ้งซึ่งอยูในรองขัดกลอนถูกดันไปดวย และเบียดกับลาดดานหลังของ
รองขัดกลอนที่โครงตอทายลํากลอง ทําใหกลอนลูกกลิ้งหมุนตัวกลับเขาไปในหัวลูกเลื่อน อันเปนการปลดกลอน
๓.๒ ในขณะเดียวกัน เมื่อลูกเลื่อนถอยมาขางหลังดวยแรงผลักดันของแกส โดยแทงบังคับ
กลอนลูกกลิ้งจะทําใหกระเดื่องยึดหัวลูกเลื่อนหลุดออกมา และดึงใหลูกเลื่อนถอยตามมาดวย อันเปนการเปดรังเพลิง
๓.๓ การที่ หั ว ลูกเลื่ อนถอยมานี้ ขอรั้ งปลอกกระสุ น จะรั้ งปลอกกระสุ น ที่ ยิงไปแล ว ให พน
ออกมาจากรังเพลิง เปนการปลอดกลอนและรั้งปลอกกระสุน
๓.๔ การคัดปลอกกระสุน กระทําใหระหวางที่เครื่องลูกเลื่อนถอยมาขางหลัง สวนทายของ
ลูกเลื่อนจะกดตอสวนทายเหล็กคัดปลอกกระสุน ทําใหหัวเหล็กคัดปลอกกระสุนอีกดานหนึ่งยกตัวสูงขึ้น เขาไป
อยูในรองกลางของหัวลูกเลื่อนดานลาง
๓.๕ เมื่อลูกเลื่อนถอยมาขางหลังตอไปอีก หัวเหล็กคัดปลอกกระสุนจะชนเขากับจานทาย
ปลอกกระสุน ทําใหปลอกกระสุนหลุดออกจากขอรั้งปลอกกระสุน กระเด็นออกจากตัวปนทางชองคัดปลอกกระสุน
เหตุติดขัดและการแกไข
ตารางแสดงการติดขัด สาเหตุ และการแกไข ซึ่งมักจะพบอยูเสมอ
การติดขัด

สาเหตุ

๑. ลู ก เลื่ อ นเคลื่ อ นที่ ไ ปข า งหน า - ซองกระสุนไมเขาที่
โดยไมบรรจุกระสุน
- ซองกระสุนหลวมจากชองยึดซอง
กระสุน
- ขอบปากซองกระสุนเสียรูป

การแกไข
- สอดซองกระสุนใหมใหเขาที่
- ตรวจดูชองยึดซองกระสุน
- เปลี่ยนซองกระสุนใหม สองของ
ชํารุดไปซอม

๒. ไมรั้งหรือคัดปลอกกระสุน

- ขอรั้ ง ปลอกกระสุ น หรื อ แหนบ - สงไปซอม
ขอรั้งหัก
- เหล็กคัดปลอกกระสุนชํารุด
- สงไปซอม
- รังเพลิงสกปรก
- ทําความสะอาดรังเพลิง

๓. ปนไมลั่น

- เข็มแทงชนวนหัก
- เข็มแทงชนวนปลายสั้นเกินไป
- กระสุนเสื่อม

- สงไปซอม
- สงไปซอม
- ดึงคันรั้งมาขางหลังแลวปลอยไป
บรรจุกระสุนนัดใหมเขารังเพลิง

๔. ลูกเลื่อนไมปดสนิท
(ไมขัดกลอน)

- รังเพลิงสกปรก
- โครงตอทายลํากลองสกปรก
- กระสุนผิดรูป
- แหนบสงโครงลูกเลื่อนหัก

- ทําความสะอาด
- ทําความสะอาด
- ดึงคันรั้งมาขางหลังแลวปลอยไป
บรรจุกระสุนนัดใหมเขารังเพลิง
- สงไปซอม

การติดขัด
๕. ปนยิงไมสม่ําเสมอ

สาเหตุ
- รังเพลิงสกปรก
- ซองกระสุนสอดเขาไมถึงที่
- ซองกระสุนสกปรก หรือผิดรูป
- กระสุนเสื่อม

การแกไข
- ทําความสะอาด
- สอดกระสุนใหมใหเขาถึงที่
- เปลี่ ย นซองกระสุ น ใหม ส ง อั น
ชํารุดซอม
- ใชกระสุนนัดใหม

การบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาอาวุธนี้เปนการกลาวรวมถึง การรักษาอาวุธใหมีสภาพการใชงานไดดี การทําความ
สะอาดตามปกติ การตรวจสอบชิ้นสวนที่ชํารุดหรือสึกหรอ การซอมแซมและการหลอลื่น
วัสดุทําความสะอาด น้ํามันหลอลื่น และเครื่องมือเครื่องใช มีดังนี้
๑. วัสดุทําความสะอาด
๑.๑ น้ํามันชําระลํากลอง (PC III –A)
๑.๒ น้ําอุนหรือน้ําสบู
๑.๓ น้ํายาซักแหง
๑.๔ แปรงและผาทําความสะอาด
๒. น้ํามันหลอลื่น
๒.๑ น้ํามันหลอลื่นปองกันสนิทชนิดพิเศษ (PL special)
๒.๒ น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต (0 – E –10)
๒.๓ ไขขน
๓. เครื่องมือเครื่องใช
๓.๑ ชุดเครื่องมือทําความสะอาดที่ไดรับมากับปน ซึ่งประกอบไปดวย แส , ดอกแส ,
แปรงทองเหลือง ฯลฯ
๓.๒ ผาทําความสะอาด
๓.๓ วัสดุเพิ่มเติมการปองกันสนิท
สิ่งที่ไมควรนํามาใชทําความสะอาดอาวุธ คือ
๑. วัสดุที่เปนโลหะ
๒. วัสดุสังเคราะห (เชน ผาไนลอน)
๓. วัตถุเคมี (เชน แกสโซลีน)
๔. น้ํารอนจัดหรือเย็นจัด
การทําความสะอาดปนนั้น เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจวาอาวุธ ปลย. พรอมที่จะทําการยิงไดทัน ลดการเสื่อม
คุณภาพของอาวุธ ปองกันอุบัติเหตุ ประหยัดคาซอมแซมอาวุธและเวลาที่เสียไป หนาที่ของทหารทุกคนจะตอง
ปฏิบัติตออาวุธประจํากายของตน ดวยการทําความสะอาด ปรนนิบัติบํารุง ตรวจสภาพ และรายงานการชํารุด
โดยทันที
เรื่องสําคัญที่บังเกิดขึ้นและตองทําความสะอาดทันที คือ
๑. หลังจากการยิงแลวทุกๆ ครั้ง และทําติดตอไปไมนอยกวา ๓ วัน
๒. เมื่อปนถูกน้ําหรือเปยก
๓. หลังจากการฝกมีผง ทราย หรือดิน จับอยู

คําชี้แจงทั่วไปของการทําความสะอาดอาวุธ
๑. การถอดชิ้นสวน ถอดตามทีไ่ ดอนุญาตใหถอดไดสําหรับผูใช
๒. ทําความสะอาดและเช็ดแหงดวยผาที่สะอาด
๓. เอาดินและฝุนจากรอยตอหรือมุมออก โดยใชแปรง
๔. ใชแส หรือโซติดแปรงทําความสะอาดภายในลํากลอง (วิธีที่ดีที่สุด คือ หลังจากการยิงเสร็จมาใหมๆ)
๕. ทิ้งใหน้ํามันชําระลางลํากลอง คางไวในลํากลองหลายๆ ชั่วโมง
๖. ชําระลางลํากลองใหสะอาดและเช็ดแหง
๗. ใชน้ํามันชโลมลํากลองและสวนเคลื่อนที่แตเพียงบางๆ
๘. ประกอบชิ้นสวนเขาตามเดิม (ประกอบปน)
๙. ตรวจดูความเรียบรอยกอนนําเก็บ
ทายิงและการฝกยิงเพื่อความคุนเคย
๑. ทายิงสําหรับ เอช.เค.๓๓
๑.๑ ทานอนยิง ใชขาทรายและไมใชขาทราย
๑.๒ ทานั่ง
๑.๒.๑ นั่งราบ , นั่งรายไขวขอเทา , นั่งราบไขวขา
๑.๒.๒ นั่งสูง
๑.๒.๓ นั่งคุกเขา
๑.๓ ทายืน , ประทับบา และประทับใตแขน
หมายเหตุ สําหรับการฝกทายิง นักเรียนจะไดเรียนรูในสนามฝก
๒. การฝกยิง
ผูยิงที่รับการฝกจะตองทราบพื้นฐานเรื่องดังตอไปนี้
๒.๑ ทายิงที่ถูกตอง
๒.๒ การเล็งตอที่หมาย
๒.๓ การใชศูนย และการปรับศูนย
๓. ทายิง (ฝกในสนามฝก)
๔. การเล็ง
การเล็ ง คื อ การใช สายตาตามหลั กการเล็ง ๒ ประการ ประกอบกัน คือ วางเสน เล็งผาน
ศูนยหนาใหถูกตอง วางภาพศูนยหลังพอดี เมื่อใชศูนยหลังเปนศูนยรูปวงกลม ถาระยะตั้งแต ๑๐ เมตร ลงมา
ปน เอช.เค.๓๓ จะใชศูนยหลังเปนรูปตัว วี จึงจําเปนตองใชหลักการเล็งแบบศูนยหลังบาก คือ ใหยอดศูนยหนา
อยูอยู กึ่งกลางช องบาก (รูปตั ว วี) ศูน ยหลัง และยอดศูนย หนา เสมอกับสัน บากศูนยห ลัง ประกอบกั บยอก
ศูนยหนาตั้งอยูกึ่งกลางสวนลางของเปาหมาย
การใชศูนยและการปรับศูนย
๑. ปลย.เอช.เค.๓๓ ศูนยหนาเปนศูนยคงที่ ปรับไมได ศูนยหลังสามารถปรับไดทั้งทางระยะยิงและทางทิศ
๒. การปรับทางระยะยิงนั้น ตองมีเครื่องมือบีบสลักยึดศูนยหลังรูปวงกลม ใหยุบตัวเขาไปในแถบศูนย
หลัง แลวจึงหมุนตัวศูนยหลังไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได มีขอจํากัด ดังนี้
๒.๑ ถาหมุนศูนยหลังตามเข็มนาฬิกา จะทําใหการยิงกระสุนนัดใหมตอกวานัดเดิม
๒.๒ ถาหมุนทวนเข็มนาฬิกา จะทําใหการยิงกระสุนนัดใหมสูงขึ้นกวานัดเดิม
๒.๓ การหมุนศูนยหลังตองใหลงชองขัดของลูกกลมทุกระยะยิง (มีเสียง “คลิก”)

การปรับระยะยิง
๑. ระยะยิง ๒๕ เมตร หมุนศูนย ๑/๔ รอบ จะทําใหกระสุนถูกเปาสูงขั้นหรือต่ําลง ๑ ซม. ถา ๑ รอบ
จะทําใหกระสุนถูกเปาเปลี่ยนไปจากที่เดิม ๔ ซม.
ตัวอยาง
ระยะยิง ๒๐๐ เมตร เทากับ ปจจัยแกตัว
๒๐๐
เทากับ
=๒
๑๐๐

เพราะฉะนั้น ๒๐๐ เมตร ถาหมุนศูนยหลังไป ๑/๔ รอบ ตําบลกระสุนถูกก็จะเปลี่ยนจากเดิม
(สูงขึ้นหรือต่ําลง) ๒ ×๔ = ๘ ซม.

การปรับมุมทิศ
เนื่องจาก เอช.เค.๓๓ มิไดสรางมาตรามุมทิศไวเชนปนอื่นๆ จําเปนตองอาศัยการหมุนเปนรอบของควง
มุมทิศ โดยใชไขควงจําปา ๔ แฉก การนัดรอบคงถือ ๑/๔ , ๑/๒ , ๓/๔ และ ๑ รอบ หรือ ๒ รอบ สําหรับระยะ
ยิง ๑๐๐ , ๒๐๐ , ๓๐๐ และ ๔๐๐ เมตร คิดปจจัยตัวแกเชนตัวกับระยะยิง หรือระยะยิง ๑๐๐ เมตร ถาหมุน
ควงปรับมุมทิศไป ๑/๔ รอบ ก็จะเปลี่ยนตําบลกระสุนถูกไป ๔ ซม. ระยะ ๒๐๐ , ๓๐๐ และ ๔๐๐ เมตร ก็คิด
ปจจัยตัวแกเชนเดียวกับ ทางระยะยิง
เกณฑการปรับควงมุมทิศ
๑. ถาตองการเปลี่ยนตําบลกระสุนถูกใหไปทางซาย หมุนตามเข็มนาฬิกา
๒. ถาตองการเปลี่ยนตําบลกระสุนถูกใหไปทางขวา หมุนทวนเข็มนาฬิกา
การฝกยิงเพื่อความคุนเคยจะไดกลาวไวในบทเรียนตอไป ในการฝกยิงปนเพื่อความคุนเคย กร.๑๓๐๙

กร.๑๓๐๔

ปนลูกซอง
หลักฐาน : หลักสูตร ปปส. ศูนยสงครามพิเศษ
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูคุณลักษณะทั่วไป การถอดประกอบ การทํางาน และการแกไขเหตุติดขัด การระวังรักษาและ
ทําความสะอาด ทายิง ตลอดจนการฝกยิงเพื่อความคุนเคย
คุณลักษณะทั่วไป
๑. ชนิดของปนลูกซองที่มีใชในราชการอยู ๓ ชนิด คือ
๑.๑ ปนลูกซอง แบบ ๕๒๐/๓๐
๑.๒ ปนลูกซอง แบบ เอ็ม.๗๗.อี
๑.๓ ปนลูกซองแบบ วินเชสเตอร เบอร ๑๒ ซึ่งเรากําลังศึกษากันอยูในขณะนี้
๒. รายการทั่วไปของปนวินเชสเตอร เบอร ๑๒
๒.๑ บรรจุกระสุนดวยหลอดกระสุน สามารถบรรจุได ๔ นัด และบรรจุในลํากลองไดอีก ๑ นัด
รวมเปน ๕ นัด
๒.๒ ทํางานดวยมือ
๒.๓ ระบายความรอนดวยอากาศ
๒.๔ ทําการยิงดวยการประทับบา หรือประทับสะโพก
๒.๕ น้ําหนักทั้งกระบอก ๗ ปอนด ๘ ออนด ไมรวมดาปลายปน
๒.๖ ความยาวของปนทั้งกระบอก เมื่อติดดาบปลายปน ๔๐ นิ้ว
๒.๗ ระยะยิงหวังผล ๕๐ หลา ลงมา
๓. กระสุนมี ๓ ชนิด
๓.๑ ปลอกทําดวยกระดาษ
๓.๒ ปลอกทําดวยทองเหลือง
๓.๓ ปลอกทําดวยพลาสติก
การถอดประกอบ
๑. ตามธรรมดาป น ลู ก ซอง เบอร ๑๒ นี้ เป น อาวุ ธ ของทางราชการและมี คํา สั่ งไม ให ทํา การถอด
ประกอบเพื่อนการศึกษา เมื่อเกิดเหตุขัดของหรือชํารุดก็ใหนําสงเจาหนาที่หนวยซอมโดยตรง แตอยางไรก็ตาม
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาไววาสามารถถอดชิ้นสวนไดเมื่อจําเปน ชิ้นสวนใหญ มี ๕ ชิ้น
๑.๑ ลํากลองปน และหองลูกเลื่อน
๑.๒ หลอดซองกระสุน
๑.๓ พานทาย และเครื่องลั่นไก
๑.๔ ไมรองมือ และคันบังคับลูกเลื่อน
๑.๕ ลูกเลื่อน
๒. การถอดประกอบ
๒.๑ คลายหมุดเกลียวยึดหลอดซองกระสุน
๒.๒ ดึงเหล็กรองแหนบซองกระสุนและแหนบซองกระสุน
๒.๓ ดึงเหล็กแปนกันกระสุน
๒.๔ เอาสลักยึดเครื่องลั่นไก และหองลูกเลื่อนออก (ใชเครื่องมือ มีคอนและเหล็กนํา)

๒.๕ คลายหมุดเกลียวยึดเครื่องลั่นไกและหองลูกเลื่อนออก
๒.๖ ยกเครื่องลั่นไกและพานทายออกจากลํากลองและหองลูกเลื่อน
๒.๗ ดึงลูกเลื่อนและเข็มแทงชนวนออก โดยใชไขควงดันเหล็กคันบังคับลูกเลื่อนใหงางมา
ทางซาย และดึงเอาลูกเลื่อนออก
๒.๘ ถอดไมรองมือและคันบังคับลูกเลื่อน
๒.๙ ที่เหลือคือ ลํากลองและหองลูกเลื่อน
๓. การประกอบ กระทํ าตรงกั นข าม คื อ ชิ้ นส วนไหนถอดออกหลั งสุ ดให นํ าไปประกอบก อน เรี ยง
ตามลําดับ
รายละเอียดของชิ้นสวนตางๆ
๑. ลํากลอง และหองลูกเลื่อนประกอบดวย
๑.๑ ศูนยหนาเปนตุม
๑.๒ หูกระสินบน
๑.๓ แทนยึดดามดาบ
๑.๔ ลํากลอง ที่ตอนทายลํากลองจะใหญกวาตอนปากลํากลองปน การที่ทําใหปากลํากลอง
ปนเล็กกวาตอนทาย เพื่อความมุงหมายในการรวมอํานาจการระเบิดของลูกกระสุน และรักษาทิศทางในการยิง
ตอเปาหมาย ภายในลํากลองปนเกลี้ยงไมมีเกลียวเหมือนปนชนิดอื่นๆ ทั่วไป
๑.๕ หองลูกเลื่อนซึ่งมีเหล็กคัดปลอกกระสุนประกอบดวย
๒. หลอดซองกระสุน
๒.๑ ตัวหลอดซองกระสุน
๒.๒ แหนบหลอดซองกระสุน
๒.๓ เหล็กปดทายหลอดซองกระสุน
๒.๔ เหล็กกันจานทายปลอกซองกระสุน
๓. พานทาย และเครื่องลั่นไก
๓.๑ พานทาย
๓.๕ คันผลักกระสุน
๓.๒ โกรงไก
๓.๖ นกปน
๓.๓ ไก
๓.๗ เหล็กปลดคันผลักกระสุน
๓.๔ หามไก
๓.๘ เหล็กปลดคันบังคับการยิง
๔. ไมรองมือ และคันบังคับลูกเลื่อน
๕. ลูกเลื่อน
๕.๑ เข็มแทงชนวน
๕.๒ ขอรั้งปลอกกระสุน ทั้งซาย - ขวา
วงรอบการทํางานของปนลูกซอง
๑. ปอนกระสุน
๒. บรรจุกระสุน
๓. ขัดกลอน
๔. ลั่นไก

๕. ปลดกลอน
๖. รั้งปลอก
๗. คัดปลอก
๘. ขึ้นนก

เมื่อเราดึงไมรองมือมาขางหลัง สวนทายของลูกเลื่อนจะดันนกปนใหทําการขึ้นนก และเมื่อเราดันไม
รองมือกลับไปขางหนา คั นผลักกระสุ นจะดัน กระสุ นใหเ ขารังเพลิง ทําการบรรจุกระสุ นพรอมทั้งขั ดกลอน

เมื่อทําการลั่นไกแลว (ยิงไปแลว) ดึงไมรองมือกลับมาขางหลัง ขอรั้งปลอกกระสุนที่อยูหนาลูกเลื่อนจะจับจาน
ทายปลอกกระสุนออกมาดวย เหล็กคัดปลอกกระสุนก็จะทําการคัดปลอกกระสุนออก และจะทําการขึ้นนกดวย
สวนทายของลูกเลื่อนเปนการทํางานครบวงรอบของการทํางานหนึ่งวงรอบ
อนึ่ง เมื่อเราทําการบรรจุกระสุนเขาในรังเพลิงแลว ถาเราไมลั่นไก (ไมยิง) จะดึงไมรองมือมาขางหลัง
เพื่อเอากระสุนออกไมได เพราะแงทายของลูกเลื่อนยันอยูกับเหล็กหยุดลูกเลื่อน จะทําใหลูกเลื่อนไมสามารถ
ถอยมาขางหลังได เราตองใชนิ้วชี้ซายยกเหล็กปลดเหล็กหยุดลูกเลื่อนขึ้นขางบนเล็กนอย เพื่อใหแงของเหล็ก
หยุดลูกเลื่อนลดต่ําลง ทําใหหลุดจากแงทายของลูกเลื่อน แลวจึงดึงไมรองมือถอยมาขางหลัง เอากระสุนออก
จากรังเพลิงได
สรุป

๑. ใหนักเรียนซักถามและตอบขอสงสัย
๒. ย้ําและทบทวนสิ่งสําคัญ

การฝกทายิง
ทายิงของปนลูกซอง วินเชสเตอร เบอร ๑๒ นี้ ก็คงเหมือนกับทายิงของปนอื่นๆ ทั่วไป คือสามารถ
ใชไดทั้งการประทับบาและประทับสะโพก
๑. ประทับบา
๑.๑ นอนยิง
๑.๒ ยืนยิง
๑.๓ นั่งยิง
๑.๓.๑ นั่งราบ
๑.๓.๒ นั่งสูง
๑.๓.๓ นั่งคุกเขา
๒. ทาประทับสะโพก
๒.๑ ยืน
๒.๒ เดิน
การฝกยิงปนเพื่อความคุยเคย
เปนการฝกและการปฏิบัติในสนามฝกตามหลักฐานการฝกยิงปนเพื่อความคุนเคย

กร.๑๓๐๕

ปนกลมือ แมดเสน ขนาด ๙ มม.
(ปกม.แมดเสน ๙ มม.)
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูจักคุณลักษณะทั่วไป วิธีถอดประกอบ การทํางานของเครื่องกลไก การแกไขเหตุติดขัด การ
ระวังรักษา การทําความสะอาด ทายิง ตลอดจนการฝกยิงเพื่อความคุนเคย
คุณลักษณะทั่วไป
๑. ปนกลมือแมดเสนเปนปนอัตโนมัติ มุงหมายเพื่อการยิงอัตโนมัติจึงไมมีเครื่องบังคับการยิงหรือยิง
เปนชุดสั้นๆ ดวยความชํานาญของพลยิง
๒. ตัวปนเปนเหล็ก ๒ แผน ประกับการ รวมทั้งพานทายปนประกอบบานพับพับได ระบายความรอน
ดวยอากาศใชประทับบายิงเหมือน ปลย. และกระชับเอวยิงแบบปนพก การทํางานของเครื่องกลไกจัดอยูใน
ระบบดันกลับ ศูนยหนาเปนศูนยแบบคมมีด ศูนยหลังเปนแบบเจาะรู
๓. ขนาดน้ําหนัก
๓.๑ กวางปากลํากลอง
๙ มม.
๓.๒ กระบอกปนยาว
๒๐๐มม.
๓.๓ ปนทั้งกระบอกเมื่อกางโครงพานทาย
๗๘๐ มม.
๓.๔ ปนทั้งกระบอกเมื่อพับโครงพานทาย
๕๒๐ มม.
๓.๕ มีเกลียว ๔ เกลียว เวียนขวา
๓.๖ น้ําหนักทั้งกระบอกไมสวมซองกระสุนและติดสายสะพาย
๓.๑๕ กก.
๓.๗ ซองกระสุนบรรจุเต็ม (๓๒ นัด)
๕๙๐ มม.
๓.๘ ใชลูกกระสุนปนพกพาราเบรั่ม ขนาด
๙ มม.
๔. ขีปนวิธี
๔.๑ ระยะยิงไกลสุด
๑,๕๐๐ เมตร
๔.๒ ระยะยิงหวังผล
๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร
๔.๓ ความเร็วในการยิง
๔๖๐ นัด/นาที
การถอดประกอบ
๑. ถอดประกอบสวนตางๆ ของปนที่จําเปน (โดยไมตองใชเครื่องมือ) ถอดเปนชิ้นสวนใหญได ๔ ชิ้น
กอนทําการถอดพับโครงพานทาย ปลอดซองกระสุน แกะลูกเลื่อนอยูตําบลหนาสุด
(๑) แผนรั้งลูกเลื่อน
(๒) ลํากลองปน
(๓) แหนบสงลูกเลื่อน
(๔) ลูกเลื่อน
๑.๑ การถอดแผนรั้งลูกเลื่อน
ตัง้ ตัวปนใหทางดานบรรจุซองกระสุนอยูทางซายทางแผนรั้งอยูทางขวา มือซายจับตัวปน
มือขวาดึงแผนรั้งออก
๑.๒ การถอดลํากลองปน
ป น ยั งคงอยู ในลั ก ษณะ ตามข อ ๑.๑ ใช มือ คลายปลอกเกลี ย วครอบลํ ากล องป น
ทวนเข็มนาฬิกาจนหลุด แลววางปนลงใหทางดานขวาอยูขางลาง ปากลํากลองปนกันไปทางซายกดไว มือขวา

จับห วงหูวิ นบน มื อซ ายกดลํากลองไว มือขวาดึงแผ นประกั บตั วป นดานซ ายออก เสร็ จแลว ยกลํ ากลองป น
ออกจากตัวปน
๑.๓ การถอดแหนบสงลูกเลื่อน
ใช มือซ า ยกดตั ว ป น ไว มื อขวาจั บ แป น ท ายก านแหนบ ดั น ก านแหนบไปข างหน า
เล็กนอย พอแปนกานแหนบพนทายโครงปนแลวคอยๆ ผอนมือดึงกานแหนบ และแหนบออกมาทางหลัง
๑.๔ การถอดลูกเลื่อน
ใชมือขวายกลูกเลื่อนออกจากตัวปนตรงๆ
๒. การประกอบ
กระทําตามขั้นตอนจากชิ้นสวนที่นําออกสุดทายไปหาตน ดังนี้
๒.๑ การประกอบลูกเลื่อน ใหวางลูกเลื่อนลงในตัวปนตําบลหนาสุด
๒.๒ การประกอบแหนบ ใหสอดแหนบและกานแหนบเขาทายลูกเลื่อน กดกานแหนบ
ไปขางหนาจนแปนทายกานแหนบไดระยะเขาขัดกับโครงทายปน
๒.๓ การประกอบลํากลางปน วางทายลํากลองปนลงบนชองแบริ่ง ตัวปนดานขวา
ใหแหวนทายลํากลองปนลงชองแหวนแบริ่ง ระวะงใหแผนบังคับตรงกันแลวปดแผนประกอบตัวปนดานซาย
กดใหเขาที่
๒.๔ การประกอบแผนรั้งลูกเลื่อน ตั้งปนขึ้นเชนเดียวกับการถอด แลวนําแผนรั้งลูก
เลื่อนมาประกอบแผนรั้งลูกเลื่อนเขาชองดานบนลูกเลื่อน กดใหเขาที่
๓. ชื่อชิ้นสวนตางๆ ของปน
๓.๑ ตัวปน
๓.๑.๑ ปลอกเกลียวยึดลํากลองปน
๓.๑.๒ ชองแบริ่งรองรับลํากลองปน
๓.๑.๓ ชองบรรจุซองกระสุน
๓.๑.๔ กระเดื่องยึดซองกระสุน
๓.๑.๕ แผนบังคันลํากลองปน
๓.๑.๖ แงสลัก
๓.๑.๗ เครื่องปองกันอันตราย
๓.๑.๘ ชอง
๓.๑.๙ ปุมหามไก
๓.๒ ลํากลองปน
๓.๒.๑ แหวนทายลํากลองปน
๓.๓ ลูกเลื่อนและแผนรั้งลูกเลื่อน
๓.๓.๑ เข็มยิง (ติดประจํา)
๓.๓.๒ ขอชักลอง
๓.๓.๓ บานกระเดื่องไก(แทนกระเดื่องไก)
๓.๓.๔ รองแผนปลดกลอน
๓.๓.๕ ชองคันรั้ง
๓.๓.๖ ชองคันบังคับแหนบ

๓.๔ แหนบสงลูกเลื่อน
๓.๔.๑ กานแหนบตัวนอก (ครอบทายแหนบ)
๓.๔.๒ แปนทายกานแหนบ
๓.๔.๓ กานแหนบตัวใน
๓.๔.๔ ปลายบังคับกานแผนรั้ง
๓.๕ เครื่องลั่นไก
๓.๕.๑ ไก
๓.๕.๒ แหนบไก
๓.๕.๓ สะพานไก
๓.๕.๔ แหนบสะพานไก
๓.๕.๕ กระเดื่องไก
๓.๕.๖ แหนบกระเดื่องไก
๓.๖ เครื่องหามไก
๓.๖.๑ ปุมหามไก
๓.๖.๒ กานปุมตั้ง
๓.๗ ซองบรรจุกระสุน
๓.๗.๑ แหนบสงกระสุน
๓.๗.๒ แผนรองกระสุน
๓.๗.๓ ฝาซองบรรจุ
๓.๗.๔ ปุมฝาซองกระสุน
การทํางานของเครื่องกลไก
๑. เมื่ อลั่ น ไกยิ งกระสุ น นั ด แรกแล ว แก ส ส ว นหนึ่ งจะผลั กดั น มาทางท ายที่ ล องเปล า หน าลู กเลื่ อ น
ลูกเลื่อนจะเริ่มถอยมาทางทาย ขณะเดียวกันแหนบสงลูกเลื่อนทําหนาที่ตานทางแรงผลักจนถึงระยะครีพแผน
ปลดลองดานซายของหองลูกเลื่อนใหกระเด็นออกทางขวาตอนหนาตัวปน ลูกเลื่อนจะถอยไปจนสุด แหนบสง
ลูกเลื่อนจะอัดตัวแนนสงลูกเลื่อนกลับไปขางหนา บากใตลูกเลื่อนจะขัดตัวดวยกระเดื่องไก (ในขณะปลอยไกไว)
เปนการหยุดยิง
๒. เมื่อทําการยิงอัตโนมัติ เวลาเหนี่ยวไกจะเหนี่ยวไกไวตลอด ในขณะทําการยิงกระเดื่องไกจะถูก
บังคับใหหลบตัวอยูตลอดเวลา เหนี่ยวไกลูกเลื่อนจะวิ่งไปขางหนาไดโดยอิสระ ผานกระสุนนัดบนตรงชองบรรจุ
จะพากระสุนเขารังเพลิง เมื่ อลู กเลื่ อนถึงหน าสุด ปด สนิ ทเข็ มยิ งหนาลูกเลื่อนจะกระแทกเข ากับ ชนวนทาย
กระสุนเกิดการเผาไหมระเบิดขึ้น แกสเผาไหมจากดินสงกระสุนจะผลักดันตอลูกกระสุนและตอหนาลูกเลื่อน
ลูกเลื่ อนจะถอยมาขางหลัง ตามขอ ๑ ที่ ไดกล าวแลว และเปนระบบหมุน เวีย นเช นนี้เรื่ อยไปจนกวาพลยิ ง
จะปลอยไก หรือกระสุนหมด
การติดขัดและการแกไข
คงปฏิบัติเชนเดียวกับอาวุธที่ใชยิงอัตโนมัติอื่นๆ สิ่งที่สําคัญ คือ หนาที่ของผูยิง หรือผูใชแกไขเหตุ
ติดขัดไดบางเล็กนอย ในเรื่องความสกปรกของลูกเลื่อน รังเพลิง กระสุน และซองกระสุน สวนสาเหตุอื่นๆ เชน
ชิ้นสวนชํารุด หัก บุบ หรือเสียรูป เปนหนาที่ของหนวย สพ. ที่มีหนาที่โดยตรงและมีชิ้นสวนอะไหลสับเปลี่ยน
หรือทดแทนให นําไปสงซอม

การระวังรักษาและการทําความสะอาด
เป น หน าที่ ที่สํ าคั ญของพลยิ งหรื อ ผู ใช ต องระมั ด ระวั งมิ ให อาวุ ธ ประจํ า กายหรื อประจํ ามื อ ของตน
มีสมรรถภาพใชการไดตลอดเวลาดวย
๑. มิใหอาวุธไดรับการกระทบกระแทกจากสิ่งอื่นที่มีลักษณะแข็งจนเกินไป
๒. ระวังมิใหอาวุธเปรอะเปอนดวยดิน ทราย ผง ฝุน และน้ํา ตองหมั่นเช็ดทํา ความสะอาดอยูเสมอ
และเช็ดแหง
๓. ตองหมั่นทําความสะอาด อยางนอยอาทิตยละ ๒ ครั้ง ในเมื่อปนยังไมไดทําการยิง และทุกวันเมื่อได
ทําการยิงมาแลวติดตอถึง ๓ วัน
๔. ใช วั ส ดุ แ ละเครื่ องมื อทํ าความสะอาดให ถูกต อง เช น ผ า เช็ ด หมั น แส แปรง น้ํ า อุ น หรื อน้ํ าสบู
เลือกใชใหถูกกับลักษณะของปน
๕. น้ํามันทําความสะอาด ประกอบดวย
๕.๑ น้ํามันชําระลาง (น้ํามันกัดสนิม) ใชเมื่อหลังจากการยิงมาแลว
๕.๒ น้ํามันปองกันสนิม ชโลมทาแตเพียงเบาบางใหทั่ว
๕.๓ น้ํามันหลอลื่น (ไขขน) ใชทาเฉพาะชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว และเสียดสี
๖. สถานทีเ่ ก็บ
ควรเปนสถานที่โปรง อากาศถายเทได ไมอับหรือชื้น และไมมีฝุนหรือขยะในสถานที่เก็บปน
ไมควรใชผาคลุมปนไวนานๆ
๗. มีความปลอดภัยพอสมควร
ทายิง

ปกม.แมดเสน ขนาด ๙ มม. เป น อาวุ ธ ใช ยิ ง แบบผสมจะใช เ ป น อาวุ ธ ประจํ ากายหรื อประจํ า มื อ
กระทําไดดวยพับพานทายปน จะประทับบายิงเชนเดียวกับ ปลย. แบบอื่นๆ ดวยการประทับที่พานทายปน
เมื่อพับพานทายปนคงใชกระชับเอวยิงเหมือนปนพก ฉะนั้นทายิงใชไดทุกทา แบบ ปลย. และปนพก ทายืน
ทานั่ง ทานอน คงใชทายิงของ ปลย. และปนพกทุกประการ
การฝกยิงเพื่อความคุนเคย
เปนการฝกในสนามยิงปนจะไดกลาวไวในสนามฝกยิงปนเพื่อความคุนเคย ใน กร.๑๓๐๙

กร.๑๓๐๖

ปนพก ๙๕
หลักฐาน : รส.๒๓ - ๓๕ , ศูนยการทหารราบ ๑๙๔๖ (ใชเพื่อพราง)
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูจักคุณลักษณะทั่วไป วิธีการถอดประกอบ การทํางานของเครื่องกลไก และการแกไขเหตุติดขัด
การระวังรักษาและการทําความสะอาด ทายิงของ ปพ. ตลอดจนการฝกยิงเพื่อความคุนเคย
คุณลักษณะทั่วไป
๑. ปพ.๙๕ ขนาด ๔๕ นิ้ว (๑๑ มม.) เปนอาวุธประจํามือ ทํางานดวยการสะทอนถอยหลังลํากลอง
ปอนกระสุนดวยซองกระสุนและบรรจุกระสุนไดในตัวโดยอัตโนมัติ แกสอันเกิดจากการเผาไหมในกระสุนที่
บรรจุอยูในปนใชประโยชนในการทําหนาที่คัดปลอกกระสุน ขึ้นนกปน กับบังคับเลื่อนปนใหถอยหลังในโอกาส
เดียวกันก็อัดแหนบรับแรงถอยดวย แหนบรับแรงถอยนี้จะบังคับใหเลื่อนวิ่งกลับไปขางหนา และจะทําการปอน
กระสุนนัดใหมได
๒. รายการขนาด น้ําหนัก และขีปนวิธี
๒.๑ ขนาด
๒.๑.๑ กวางปากลํากลอง
๑๑ มม. (๐.๔ นิ้ว)
๒.๑.๒ เกลียวในลํากลอง ๖ เกลียว เวียนซาย
๒.๑.๓ ลํากลองยาว
๔ นิ้ว
๒.๑.๔ ปนทั้งกระบอกยาว
๒๑๗.๕๔ มม.
๒.๑.๕ ศูนยหนาสูงจากแกนหลอดลํากลอง
๒.๒ น้ําหนัก
๒.๒.๑ ปนและซองกระสุน บรรจุกระสุนเต็ม หนัก
๑.๑๐๓ กก.
๒.๒.๒. ซองกระสุนบรรจุเต็ม (๓ นัด) หนัก
๐.๒๑๗๔ กก.
๒.๒.๓ ซองกระสุนเปลาหนัก
๐.๐๓๐๒ กก.
๒.๓ ขีปนวิธี
๒.๓.๑ ระยะยิงไกลสุด
๒๕๐ หลา
๒.๓.๒ ระยะยิงหวังผล
๕๐ หลา ลงมา
๒.๓.๓ อํานาจทะลุทะลวง ในระยะ
๒๕ หลา
(๑) ไมสนยาว หนา
๖ นิ้ว
(๒) ดินปนทราย ดินเปยกหนา
๑๐ นิ้ว
(๓) ทรายแหง หนา
๕ นิ้ว
๓. กระสุน ปนพก ขนาด ๔๕ นิ้ว (๑๑ มม.) มี ๕ ชนิด คือ
๓.๑ กระสุนจริง ใชยิงคนและที่หมายไมแข็งแรง เอ็ม ๑๙๑๐
๓.๒ กระสุนซอมรบ ใชในการฝก เอ็ม ๙
๓.๓ กระสุนฝกหัดบรรจุ ใชในการฝก เอ็ม ๑๙๒๑ (เปนกระสุนจําลองไมมีดินระเบิด)
๓.๔ กระสุนลูกปลาย ใชในการลาสัตว เอ็ม ๑๕ (นํามาเปนอาหาร)
๓.๕ กระสุน ๒ วิถี ใชยิงคน ที่หมายไมแข็งแรงและสงสัญญาณ ที ๓๐

การถอดประกอบ
๑. การถอด
๑.๑ กดเหล็กยึดซองกระสุนแลวดึงซองกระสุนออก
๑.๒ กดครอบแหนบรับแรงถอยเขาไปขางใน แลวหมุนปลอกบังคับครอบแหนบรับแรงถอยไป
ทางขวา จนครอบแหนบรับแรงถอยโผลขึ้นมาจากที่ ใชหัวแมมือกดไว คอยๆ ผอนแหนบออกมา (ระมัดระวัง
ไมใหกระเด็น) ซึ่งอาจทําใหชิ้นสวนสูญหายได แลววางชิ้นสวนไวตามลําดับกอน – หลัง
๑.๓ ดึงเลื่อนปนมาขางหนา จนกระทั่งรองเล็กที่ดานซายของเลื่อนปนเลื่อนมาตรงกับปลาย
ของสลักลํากลองปน ใชนิ้วมือดันปลายแกนสลักลํากลอง ซึ่งโผลออกมาทางดานขวาของโครงปนเหนือโกรงไก
แลวดึงสลักลํากลองปนออก นําไปวางไว
๑.๔ ในขณะนี้หวงขอตอลํากลองจะหลุดออกมาจากสลักลํากลอง ซึ่งจะทําใหลํากลอง หวงขอ
ตอลํากลอง พรอมทั้งเลื่อนปนสามารถเลื่อนไปขางหนาจนหลุดจากโครงปนได นําไปวางไว
๑.๕ การถอดเข็มของชนวน กดทายเข็มแทงชนวนไปขางหนาจนกระทั้งจมหายลงไปจากแผน
ปดทายเข็มแทงชนวน แลวเลื่อนแผนปดทายเข็มแทงชนวนลงดานลา งจากลเอนปน แลวจึงถอดเข็มแทงชนวน
แหนบเข็มแทงชนวน ขอรั้งปลอกกระสุน ออกจากทางหลังเลื่อนปน
๑.๖ การถอดหามไกออกจากโครงปน กระทําโดยขึ้นนกปนเสียกอน แลวดันจากทางดานขวา
หรือดึงหามไกตรงลายนิ้วมือออกมา ในขณะที่หามไกอยูตรงกึ่งกลางระหวางตําแหนงหามไกและตําแหนงปลด
หามไก ผอนนกปนซึ่งขึ้นไวนั้นลง แลวถอดออกมาภายหลังที่ถอดสลักนกปนออกจากดานซายของโครงปนดัน
เหล็กปดทายโครงปนจากทางขวาของโครงปน แลวเลื่อนเหล็กปดทายโรงปนลงทางลางดึงไกชวยออกทางหลัง
ถอดแหนบกระเดื่องนกปน ดันเหล็กสลักปดทายโครงปนจากทางขวาไปซายของโครงปน กระเดื่องนกปนและ
เหล็กปลดสะพานไกจะหลุดออกมา
๑.๗ การถอดแหนบคันผลักนกปน แกนแหนบคันผลักนกปนและเดือยคีนผลักปดทายโครง
ปนออกจากเหล็กปดทายโครงปนใหอักแหนบคันผลักนกปนแลวดันสลักแกนแหนบคันผลักนกปนออก
๑.๘ การถอดเหล็กยึดซองกระสุนออกจากโครงปนนั้น ใหกดเหล็กยึดซองกระสุนลงไปแลว
ปลายทางดานขวาจะโผลออกจากโครงปนหมุนกลอนเหล็กยึดซองกระสุนไปทางขวา ๑ ใน ๔ รอบ เมื่อไดทํา
เช น นี้ แล ว กลอนเหล็ ก ยึ ด ซองกระสุ น จะหลุ ด ออกมาจากที่ ในโครงป น ต อไปจึ งถอดเหล็ ก ยึ ด ซองกระสุ น
กลอนเหล็กยึดซองกระสุน และแหนบเหล็กยึดซองกระสุน
๑.๙ ดึงไกออกมาทางหลังของโครงปน
๑.๑๐ การใชคันผลักเหล็กนกปนหรือไขควง ดันสลักอื่นๆ ออกได เวนแตแกนแหนบคันผลัก
นกปน สลักเหล็กปดทายโครงปน และสลักเหล็กรั้งปลอกกระสุน
๑.๑๑ กลอนยึดสลักลํากลองปน กลอนยึดดามไก และแหนบกลอนยึดสลักลํากลองปน อาจ
ถอดออกไดโดยวิธีดันออกมาทางหลังของชองกลอนยึดสลักลํากลองปน
๑.๑๒ ไม ควรถอดสว นต างๆ ของกระสุ น ยกเว น เมื่ อจะทํ าความสะอาดโดยละเอีย ดหรื อ
เปลี่ยนชิ้นสวนที่ชํารุด
๒. การประกอบ
๒.๑ ใหกระทําตรงกันขามกับ การถอด คือชิ้ นสวนใดถอดออกมาหลังสุด ใหประกอบกอน
เรียงตามลําดับ
๒.๒ เมื่อประกอบเสร็จเรียบรอย ควรจะตรวจสอบความเรียบรอยเสียกอนวาประกอบได
ถูกตอง และสามารถใชการได (ไมหลงลืมชิ้นสวน)

การทํางานของเครื่องกลไก
๑. ซองกระสุน บรรจุไดตั้งแต ๑ - ๗ นัด
๒. เมื่อสอดซองกระสุน ซึ่งบรรจุกระสุนไวแลวในโรงปน แลวดึงเลื่อนมาขางหลัง ๑ ครั้ง จะทําให
๒.๑ ปนขึ้นนกเนื่องจากตอนทายเลื่อนมาชนใหไปขางหลัง
๒.๒ แหนบรับแรงถอยจะอัดตัว
๒.๓ เหล็กรองกระสุนจะดันกระสุนนัดบนขึ้นไปในทางผานของเลื่อน ครั้นปลอยเลื่อนจะทําให
๒.๓.๑ แหนบรับแรงถอยจะบังคับเลื่อนวิ่งไปขางหนา
๒.๓.๒ พากระสุนนัดแรงเขาสูรังเพลิงและในขณะเลื่อนวิ่งกลับไปขางหนา แงหนา
ของเลื่อนจะกระแทกกับสวนทายลํากลองปน จึงพาใหลํากลองปนวิ่งไปขางหนาดวย ทายลํากลองจะกระดกขึ้น
ตรงหวงขอตอลํากลองปน เมื่อเลื่อนและลํากลองป นวิ่งกลับเขาที่สนิท ก็จะถูกยึดแนนเปนการขัดกลอน โดยมี
สันบนของลํากลองเขาไปขัดตัวอยูที่รองอันในเครื่องเลื่อน ในขณะนี้ปนพรอมที่จะทําการยิง
๓. เมื่อเหนี่ยวไก กระเดื่องนกปนจะเคลื่อนที่หลุดจากนกปน นกปนจะฟาดไปที่ทายเข็มแทงชนวน ทํา
ใหเข็มแทงชนวนไปแทงชนวนทายปลอกกระสุนระเบิดขึ้นเปนแกส แรงดันของแกสที่ออกไปขางหนาจะดันลูก
กระสุนวิ่งออกไปจากลํากลองปนไปยังเปาหมาย
๓.๑ แรงดันของแกสสวนที่ดันมาทางหลัง จะดันตอสวนหนาของเลื่อนปน ทําใหเลื่อนปนและ
ลํากลองปนถอยหลังมาพรอมกัน ทายลํากลองปนจะลดต่ําลงดวยรองภายในโครงปนจะทําใหลํากลองและเลื่อนปน
แยกออกจากกันเปนการถอดกลอน ลํากลองปนจะหยุดในขณะที่อยูในตําแหนงบดต่ําลง เลื่อนปนคงถอยตอไป
๓.๒ ปนขึ้นนกโดยทายเลื่อนไปชนกับนกปน นกปนพลิกตัว (หงาย)
๓.๓ รั้งและคัดปลอกกระสุน โดยขอรั้งปลอกกระสุนที่ติดอยูดานหนา ของเลื่อนปน เกาะรั้ง
จานทายปลอกกระสุนที่ยิงไปแลวมาขางหลัง เมื่อปลอกกระสุนหลุดพนจากรังเพลิงจะเปนอิสระและในขณะที่
ถอยมาขางหลัง จากทายปลอกกระสุนจะชนเขากับเหล็กคัดปลอกกระสุนทําใหปลอกกระสุนหลุดกระเด็นออกจากปน
๓.๔ อัดแหนบรับแรงถอย
๓.๕ เมื่อเลื่อนปนถอนไปจนสุด แหนบสงกระสุนจะดันใหกระสุนนัดใหมขึ้นดานบนขวางทาง
เลื่อนเพื่อรอบรรจุ ตอไป เมื่อเลื่อนปนเลื่อนไปขางหนาดวยแรงอัดของแหนบ แงหนาเลื่ อนจะพาใหกระสุ น
นัดใหมเขารังเพลิงไปดวย การทํางานของเครื่องกลไกตอไป คงเชนเดียวกับ ขอ ๒
๔. เมื่อกระสุนในซองหมด เหล็กรองกระสุนซึ่งถูกแหนบสงกระสุนผลักใหถอยตัวขึ้นมา จะผลักสลักลํา
กลองปนใหกระดกตัวขึ้นไปขัดอยูในรองดานซายของเลื่อนปน จึงทําใหลูกเลื่อนถูกยึด คางอยูทางหลัง เปนการ
แสดงใหผูยิงทราบวา กระสุนหมดแลว กอนที่จะยิงตอไปก็ปลดซองกระสุนเกาและเปลี่ยนซองกระสุนใหม ที่
บรรจุกระสุนแลวใสแทน
๕. การปลอยเลื่อนที่ถอยมาคางอยูนั้ น ใหกดตรงลายกันลื่นของสลักลํากล องปน จะทําใหเลื่อนวิ่ ง
กลับไปขางหนา ดันกระสุนนัดบนจากซองกระสุนเขาสูรังเพลิงใหม ทําใหปนพรอมที่จะยิงไดในนัดตอไป
การระวังรักษาและการทําความสะอาด
๑. กลาวโดยทั่วไป
การระวังรักษา คือ การปฏิบัติดวยความพินิจพิเคราะห ระมัดระวังในการใช การเก็บรักษา
การถอดประกอบ และการทําความสะอาด มิใหชิ้นสวนของปนชํารุดและสูญหาย ชโลมน้ํามันทุกชิ้นสวนกลไก
ใหปนอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา
การถอดปนพกเพื่อทําความสะอาดและชโลมน้ํามันกระทําไดโดยงาย ฉะนั้น ทุกชิ้นสวนของ
ปนจะตองสอดสองดูแลเพื่อมิใหเกิดสนิมหรือมีดิน ทราย หรือสิ่งสกปรกอยูภายปนได

ความชื้นและมือมีเหงื่อ หรือปนพกเปยกน้ํา เปนสิ่งเรงใหเกิดสนิทไดเร็วขึ้น ภายหลังการฝก
หรือนําไปใชทุกครั้ง จะตองถอดทําความสะอาดและชโลมดวยน้ํามันปองกันสนิทเสมอ
ภายหลังที่นําอาวุธปนพกไปยิง ใหใชน้ํามันปงกันสนิมชโลมบางๆ ภายในลํากลองกอนนําไปเก็บ
การเก็บหามใชผาปกคลุมจะทําใหเกิดความชื้น และจะตองนําออกมาทําความสะอาดซ้ําอีกทุกวัน ติดตอกัน
ไมนอยกวา ๓ วัน
๒. วัสดุทําความสะอาด
๒.๑ น้ํามันชําระลางลํากลอง ใชทําความสะอาดภายในลํากลอง
๒.๒ น้ําอุนหรือน้ําสบู ใชชําระลางลํากลองใหสะอาด เมื่อไมมีน้ํามันชําระลํากลอง
๒.๓ น้ํายาซักแหง ใชสําหรับทําความสะอาดปน ซึ่งไดเคลือบไวดวยไขหรือน้ํามันขน
๒.๔ สารเคมี (PC III - A) ใชชําระลาง เขมาดินที่จับแข็งตอหนาลูกเลื่อนและทายรังเพลิง หรือ
ในรองเกลียว
๓. เครื่องมือเครื่องใช
๓.๑ แส ดอกแส หรือแปรงขนหนูขนาดเล็ก
๓.๒ เศษผาสะอาด (หามใชวัตถุเทียม หรือไนลอน)
๓.๓ เชือก ดาย หรือปาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓ - ๕ มม. ยาว ๑ เมตร
๔. น้ํามันชโลมและน้ํามันหลอลื่น
๔.๑ น้ํามันหลอลื่นปองกันสนิมชนิดพิเศษ (PL Special)ใชสําหรับทาปองกันสนิมได
ทุก
ชิ้นสวน (ทาแตเพียงบางๆ เทานั้น)
๔.๒ น้ํามันหลอลื่นอาวุธ (LAW)ใชสําหรับภูมิประเทศที่มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ํา (ต่ํากวา 0° ฟ.)
๔.๓ น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต (O – E - 10) ใชไดเมื่อไมมีน้ํามันปองกันสนิม ตามขอ ๔.๑
ซึ่งเปนการใชชั่วคราว เมื่อมีน้ํามันปองกันสนิมจะตองนําปนออกมาทําความสะอาดทันที และใชน้ํามันที่ถูกตอง
เมื่อมีโอกาส
๔.๔ ไขขนอยางบาง ใชทาตามผิวเสียดสีของสวนเคลื่อนที่เพียงบางๆ เพื่อปองกันการเสียดสี
มิใหสึกหรอเร็วเกินควร
ทายิง

ทายิงของปนพก ขนาด ๔๕ นิ้ว (๑๑ มม.) มี ๓ ทา คือ
๑. ทานอนยิง
ผูยิงตองนอนราบกับพื้น ทําตัวใหต่ําที่สุดเทาที่จะทําได ใหขาทั้งสองขางแยกหางกัน
สนเทาทั้งสองหันไปในลักษณะเดียวกัน เชนเดียวกับทําการยิง ปก. ศีรษะและลําตัวอยูในแนวเดียวกับเปาขาทั้ง
สองเหยียดออกไปเต็มที่ จับปนดวยมือทั้งสอง

รูปที่ ๑ ทานอนยิงจับปนสองมือ

๒. ทานั่งคุกเขายิง
ใหผูยิงนั่งคุกเขาขวาลงและพาดแขนซายทอนบนลงบนเขาซายที่ชันขึ้น ใหขอศอกยื่น
ไปจากเขา กําดามปนดวยมือขวาแลววางลงบนอุงมือซายและกํามือทั้งสองไว (ทหารที่ยิงปนดวยมือ
ซาย ใหทําทานี้กลับกัน) ทาคุกเขายิงนี้มีประโยชนที่สุดสําหรับใชทําการยิงในระยะ ๒๕ - ๕๐ หลา ทา
นี้กระทําเชนเดียวกับทานั่งคุกเขายิงในการยิงปนเล็กยาว (ตามรูปที่ ๒)

รูปที่ ๒ ทานั่งคุกเขายิง จับปนทั้งสองมือ
๓. ทายืนยิง
ในการทําทายืนยิง รางกายลําตัวจะตองอยูในลักษณะกมไปขางหนาดวยการงอเขา
และลําตัวโนมไปขางหนา เทาทั้งสองวางอยูธรรมดา ในทานี้พรอมจะกาวตรงไปยังที่หมาย ทุกสวนของรางกาย
อยูในทาสะดวกสบายและคลองแคลวในการเคลื่อนทีไดทุกทิศทางตลอดเวลา ทายืนยิงนี้ใชเมื่อทําการยิงตอ
เปาหมายที่ปรากฏขึ้นอยางจูโจมทันทีทันใด ในระยะ ๑๕ หลา (ตามรูปที่ ๓)

รูปที่ ๓ ทายืนยิง
ทาเตรียมพรอม ในทาเตรียมพรอมนี้ใหจับปนดวยมือขวาอยางธรรมดา แขนทอนบนแนบขางลําตัว
แขนทอนลางขนานกับพื้นดิน พักขอศอกอยูบกกระดูกสะโพก แขนซายปลอยหอยลงติดลําตัว ทานี้เปนทา
เตรียมพรอมกอนการฝกยิงทุกทา

การฝกยิงปนเพื่อความคุนเคย
๑. กลาวทั่วไป
๑.๑ หลักเกณฑการยิงปนพกจะเริ่มกระทําภายหลังเมื่อผานการฝกความชํานาญในการใชปน
มาแลว ตามลําดับ เชน
๑.๑.๑ การฝกเล็ง
๑.๑.๒ การฝกทายิง
๑.๑.๓ การฝกลั่นไก
๑.๑.๔ การตรวจการใชปนพก
การปฏิบัติการฝกการยิง คงปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลว ตามความสําคัญในการฝกยิงปนที่ดี
๑.๒ การฝกเริ่มตน ผูรับการฝกเขาแถวในสนามฝก ผูฝกจะตองอธิบายถึงความมุงหมายและ
ขอบเขตในการฝกใชปนพก ระเบียบในสนามยิงปน ตลอดจนเจาหนาที่ในสนามยิงปนใหผูเขารับการฝกเขาใจ
นอกจากนั้นจะตองอธิบายถึงวิธีฝกแบบผลัดกันทําหนาที่เปนครู (คูฝก) หรือใหครูแสดงตัวอยางใหดูดวยก็ได
ตามขั้นตอนของการฝกยิงปนพก ดังตอไปนี้
๑.๒.๑ ถือปนพก ใชคําบอกคําสั่งวา “ถือปนพก”
การปฏิบัติ มือขวาปลดกระดุมฝาซองปนพก แลวกําดามปนใหหลังมือหันออก
ชักปนออกจากซอง ยกปนขึ้นเสมอไหลขวา หางจากไหลประมาณ ๖ นิ้ว ปากลํากลองปนชี้ขึ้นขางบน ลํากลองปน
เฉียงไปขางหนา ประมาณ ๓๐° นิ้วชี้อยูนอกโกรงไก (ดูรูปที่ ๔)
๑.๒.๒ เปดรังเพลิง ใชคําบอกคําสั่งวา “เปดรังเพลิง”
การปฏิบัติ มือซายจับที่เลื่อนปน คว่ํามือ มือขวากําดามปนใหปากกระบอกปน
เบี่ยงไวอยางเดิม เลื่อนนิ้วหัวแมมือขวาใหอยูตรงครีบสลักลํากลองปน มือซายดึงเลื่อนปนมาทางดานหลังสุด
หัวแมมือขวาดันครีบสลักลํากลองปนขึ้นขางบน แงครีบสลักลํากลองปนจะขัดกับรองบากที่เลื่อนปน เลื่อนปน
จะคาง เปดรังปน (ดูรูปที่ ๕)

รูปที่ ๔ ทาถือปนพก

รูปที่ ๕ เปดรังเพลิง
๑.๒.๓ ปดรังเพลิง ใชคําบอกคําสั่งวา “ปดรังเพลิง”
การปฏิบัติ ใชหัวแมมือขวากดครีบสลักลํากลองปนลงมาขางลาง ปลอยเลื่อน
ปนใหเลื่อนไปขางหนา แลวเหนี่ยวไก (ลั่นไก) ปนจะอยูในลักษณะปดรังเพลิง
๑.๒.๔ บรรจุซงอกระสุน
การปฏิบัติ ใชมือซายหยิบซองกระสุนที่อยูในกระเปากระสุนที่เข็มขัด ดึงซอง
กระสุนออกมา มือขวาที่ถือปนยังคงอยูในทาถือปนพก พลิกปนเอียงไปทางขวาเล็กนอยโดยมิตองลดระดับปน
มือซายสอดซองกระสุนเขาที่ชองสวมซองกระสุนดันใหเขาถึงที่ หัวแมมือขวาดันครีบ หามไกขึ้นดานบก (ดูรูปที่ ๖)

รูปที่ ๖ บรรจุซองกระสุน

๑.๑.๕ ปลอดซองกระสุน ใชคําบอกคําสั่งวา (ปลดซองกระสุน)
การปฏิบัติ มือขวาที่ถือปนพลิกปนเอียงไปทางขวาเล็กนอย โดยไมตองลดปนลง
ใชนิ้ วหั วแม มือขวากดปุมยึ ดซองกระสุน มือซายดึงซองกระสุน ออกจากป นนํามาเหน็ บเขาที่ เข็ มขัด หรื อใน
กระเปากระสุน
๑.๑.๖ บรรจุ ใชคําบอกคําสั่งวา “บรรจุ”
การปฏิบัติ คงปฏิบัติเชนเดียวกับการบรรจุซองกระสุน ตามขอ ๑.๑.๕ และ
เพิ่มเติมดวย ขอ ๑.๑.๒ คือการเปดรังเพลิง เมื่อมือซายดึงเลื่อนปนมาขางหลังจนสุด แลวปลอยมือซายแหนบ
รับแรงถอยจะดันเลื่อนปนขางหนา และนํากระสุนนัดแรกเขารังเพลิง นิ้วหัวแมมือขวาดันครีบหามไกขึ้นดานบน
ขณะที่ปนพรอมที่จะทําการยิงไดแลว
๑.๑.๗ เลิกบรรจุ ใชคําบอกคําสั่งวา “เลิกบรรจุ”
การปฏิบัติ ปลอดซองกระสุนเชนเดียวกับ ขอ ๑.๑.๕ ในขณะนี้กระสุน ๑ นัด
ยังอยูในรังเพลิง นิ้วหัวแมมือขวาปลดหามไกมือซายมาเปดรังเพลิงดึงเลื่อนมาหลังสุด ขอรั้งปลอกกระสุนจะ
รั้งกระสุนที่อยูในรังเพลิงออกมาดวย และคัดกระสุนออกจากปน ถาปลอยมือซา ยจะเลื่อนปนจะเลื่อนกลับไป
ดานหนา ในขณะที่หัวแมมือขวาดันครีบสลักลํากลองปนขึ้นดานบน เลื่อนปนจะคาง เปดรังเพลิง
การฝ ก ยิ ง ป น เพื่ อ ความคุ น เคย เป น การฝ ก และการปฏิ บั ติ ที่ ก ล า วไว ใ นการฝ ก ยิ ง ป น
เพื่อความคุนเคยกร.๑๓๐๙
หมายเหตุ ทาถืออาวุธและทายิงเพิ่มเติม

รูปที่ ๗ การจับปนสองมือ
ใชสําหรับยิงปนในทานั่งหรือทานอนยิง เพื่อตองกาความแมนยําตอเปาหมาย

รูปที่ ๘ ทายืนยิงตามปกติ
ใชสําหรับฝกยิงปนในสนามยิงปน หรือในที่กําบังหลุม
บุคคลยืน

กร.๑๓๐๗

ลูกระเบิดขวาง
หลักฐาน :รส.๒๓ - ๓๐ ลูกระเบิดและพลุสัญญาณ , ทบ. , ๒๕๑๒
ความมุงหมาย
เพื่อใหเรียนรูคุณลักษณะโดยทั่วไป การทํางาน การใชและการระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของ
ลูกระเบิดขวางชนิดตางๆ
คุณลักษณะโดยทั่วไปและการทํางาน
๑. ลข.คือ ลูกระเบิดขนาดเล็ก ลข. ที่ใชสําหรับการรบบรรจุดินระเบิดหรือวัสดุเคมีไวภายใน ซึ่งมุงหมาย
จะใชในการทําใหบาดเจ็บ ทําจากควัน ทําสัญญาณ สองแสง ทําลาย รบกวน หรือเผาไหม ฯลฯ
๒. คุณลักษณะ
๒.๑ ระยะขวาง ขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคล ระยะเฉลี่ยประมาณ ๒๕ - ๔๐ เมตร
๒.๒ รัศมีอันตรายหวังผล (รัศมีฉกรรจ) คิดเฉลี่ยจากจุดระเบิดโดยรอบ ประมาณ ๕๐ เมตร
เทียบกับ ลูกระเบิดชนิดอื่นๆ ขนาดเดียวกันแลว ลข.มีรัศมีอันตรายนอยกวา แตระยะอันตรายอาจมีมากกวา
รัศมีอันตรายหวังผล
๒.๓ ชนวนถวงเวลา ลข. มาตรฐานทุกแบบใชชนวนถวงเวลา ระยะถวงเวลาประมาณ ๔ -๗ วินาที
หรือคิดเฉลี่ย ๔.๕ วินาที กอนระเบิดเมื่อขวางไป
๓. สวนประกอบ (ดูรูปที่ ๑)
๓.๑ ตัว ลข. เปนภาชนะโพรงสําหรับสวนบรรจุปกติ ทําดวยโลหะและแตกระเบิดออกได ตัว
ลข. ภายนอกมีสีและเครื่องหมายมาตรฐาน
๓.๑.๑ ระเบิดแรงสูง
- สีเขียวเขม อักษรสีเหลือง
๓.๑.๒ เคมี
- สีเทา
(๑) ควันขวา
- สีเขียวออนคาดเหลือง อักษรสีแดง
(๒) เพลิง
- สีเทาคาดน้ําเงิน อักษรสีน้ําเงิน
(๓) สองแสง
- สีเขียวเขม อักษรสีดํา
(๔) น้ําตา
- สีเทาคาดแดง อักษรสีแดง หรือไมมเี ครื่องหมายเลย
แตมีคาดแดงที่กลองบรรจุ
๓.๑.๓ ฝกซอมขวาง
- สีฟา อักษรสีขวา
๓.๑.๔ ฝกหัด
- สีดํา อักษรสีขวา
๓.๒ สวนบรรจุอาจมี ที เอ็น ที , คอมโพซิชั่นบี , ดินดํา หรือวัสดุเคมีตางๆ
๓.๓ ชนวน เปนชนวนกลและเคมี ซึ่งทําใหสวนบรรจุระเบิดหรือลุกไหม อาจเปนชนวนจุดไฟ
หรือชนวนระเบิด ชนวนมาตรฐานทําใหไมมีเสียง ไมมีควัน และไมมีประกายไฟ สวนประกอบชนวน มีดังนี้
๓.๓.๑ กระเดื่องนิรภัย
๓.๓.๒ หวงสลักนิรภัย
๓.๓.๓ สลักนิรภัย
๓.๓.๔ เข็มแทงชนวน
๓.๓.๕ แหนบสงเข็มแทงชนวน
๓.๓.๖ จอกกระทบแตก
๓.๓.๗ สวนถวงเวลา
๓.๓.๘ ดินนําระเบิด หรือตัวจุดไฟ

๔. การทํางาน
๔.๑ ลําดับขั้นการทํางาน
๔.๑.๑ เมื่อดึงสลักนิรภัยออก กระเดื่องนิรภัยพรอมจะทํางาน
๔.๑.๒ เมื่อปลอยมือ แหนบสงเข็มแทงชนวนบังคับใหกระเดื่องนิรภัยกระเด็นออก
๔.๑.๓ เข็มแทงชนวนตีจอกกระทบแตก
๔.๑.๔ จอกกระทบแตกจุดเชื้อปะทุสวนถวงเวลา ดินนําระเบิด หรือตัวจุดไฟ
๔.๒ การทํางานของชนวน
๔.๒.๑ ตัวชนวนพรอมดวยสวนประกอบขันเกลียวติดกับลูกระเบิด
๔.๒.๒ กระเดื่องนิรภัยยึดเข็มแทงชนวนไวจนกวาสลักนิรภัยจะถูกยึดออก กระเดื่อง
นิรภัยจะถูกบังคับออกจากตัวชนวน โดยมีจุดหมุนรูปตัว ที ที่หัวชนวน
๔.๒.๓ สลั ก นิ ร ภั ย ยึ ด กระเดื่ องนิ ร ภั ย ไว กั บ ตั ว ชนวน เมื่ อ ดึ ง สลั กนิ ร ภั ย ออก ลข.
ก็พรอมจะทํางาน ผูใช ลข. คงกํากระเดื่องนิรภัยบังคับไวถายังไมขวางไป
๔.๒.๔ เข็มแทงชนวนจะทํางานเมื่อกระเดื่องนิรภัยหลุดออกโดยแรงขับของแหนบสง
เข็มแทงชนวน
๔.๒.๕ จอกกระทบแตกมีวสั ดุไวไฟ จะลุกไหมจุดสวนถวงเวลา
๔.๒.๖ สวนถวงเวลามีหลอดดินดําอยูจะลุกไหมไปจุดดินนําระเบิดหรือตัวจุด ซึ่งจะ
ทําให ลข. ระเบิดหรือทํางานตามประสงค
แบบซอง ลข. และเครื่องประกอบ (ดูตารางที่ ๑)
๑. ลข.ฝกหัด
๒. ลข.ซอมขวาง
๓. ลข.สังหาร
๓.๑ เอ็มเค ทู
๓.๒ เอ็ม ๒๖
๓.๓ เอ็ม ๖๑
๓.๔ เอ็ม ๖๗
๔. ลข.เคมี
๔.๑ เอ็ม ๑๕ และ เอ็ม ๓๔ (ควันขวา)
๔.๒ เอ็ม ๗ เอ ๑ และ เอ็ม ๒๕ เอ ๑ (น้ําตา)
๔.๓ เอ็ม ๑๔ (เพลิง)
๔.๔ เอ็มเค ๑ (สองแสง)
๕. ลข.ควันสัญญาณ
๕.๑ เอ็ม ๘ ควันขวา
๕.๒ เอ็ม ๑๔ ควันสีตางๆ (เขียว แดง เหลือง และมวง)

แบบ ลข.

ตัว ลข.

ฝก
หัดเอ็มเค
๑ เอ ๑
ซอม
ขวาง
เอ็ม ๒๔
ซอม
ขวาง
เอ็ม ๓๐
สังหาร
เอ็มเคทู

เหล็กหลอ
นอยหนา

ถวงเวลา
สีและ
ขนาดและ
(วินาที) เครื่องหมาย น้ําหนัก(ซม./
ออนซ)
ดํา
๑๑.๔/๖/
ไมมี
๒๑
เครื่องหมาย
ดินดํา
จุด เอ็ม
๔-๕
ฟา
๑๑.๔/๖/
๒๐๕
ไมมี
๒๔
เอ ๑ เอ ๒
เครื่องหมาย
ดินดํา
จุด เอ็ม
๔-๕
ฟา
๙.๙/๖/๑๖
๒๐๕
ไมมี
เอ ๑ เอ ๒
เครื่องหมาย
ทีเอ็นที
ระเบิด เอ็ม ๔-๕
เขียวเขม
๑๑.๔/๖/
เกล็ด
๒๐๔
อักษรเหลือง ๒๑
เอ ๑ เอ ๒
คอมโพ
ระเบิด เอ็ม ๔-๕
เขียวเขม
๙.๙/๖/๑๖
ซิชั่น บี
๒๐๔
อักษรเหลือง
เอ ๑ เอ ๒
เอ็ม๑๒๕
คอมโพ
ระเบิด เอ็ม
เขียวเขม
ซิชั่น บี
๒๐๔
อักษรเหลือง
เอ ๒
คอมโพ
ระเบิด เอ็ม
เขียวเขม
ซิชั่น บี
๒๑๓
อักษรเหลือง
ฟอสฟอรัส ระเบิด เอ็ม ๔-๕
เทาคาด
๑๔/๖/๓๑
ขาว
๒๐๖
เหลือง
เอ ๑ เอ ๒
อีกษรเหลือง

ระยะ
การใช
ขวาง
(เมตร)
๓๐
ฝกหัด

-

๓๐

ซอม
กวาง

-

๔๐

ซอม
กวาง

-

๓๐

สังหาร

๑๐

สังหาร
เอ็ม ๒๖

เหล็กแผน
อัด

๔๐

สังหาร

๑๕

สังหาร
เอ็ม ๖๑

เหล็กแผน
อัด

ควันขาว กระบอก
เอ็ม ๓๔ เหล็ก
นอยหนา

ฟอสฟอรัส ระเบิด เอ็ม ๔-๕
ขาว
๒๐๖
เอ ๒

เทาคาด
๑๔.๒/๖/
เหลือง
๒๗๒
อีกษรเหลือง

๓๕

น้ําตา
เอ็ม ๗๗
เอ ๑
น้ําตา
เอ็ม ๒๕
เอ ๑

กระบอก
เหล็ก

ซี เอ็น

เทาคาดแดง
อักษรแดง

พลาสติก
ทรงกลม

ซี เอ็น

เหล็กหลอ
นอยหนา
เหล็กหลอ
เหล็กหลอ
นอยหนา

สังหาร ลูกเหล็กอัด
เอ็ม ๖๗
ควันขาว กระบอก
เอ็ม ๑๕ เหล็ก

สวนบรรจุ

ชนวน

จุดเอ็ม
๒
๒๐๑,๒๐๑
เอ ๑
แตกตัว
๑.๔-๓

สังหาร
สังหาร
๒๕

๑๔.๒/๖.๓/ ๓๕
๑๙

ไมมีเครื่องหมาย ๗.๕/๗.๕
มีคาดแดงบน
กลอง

รัศมี
อันตราย
ฉกรรจ

๕๐

บาดเจ็บ ๑๕
เผาไหม
ฉากควัน
สัญญาณ
บาดเจ็บ ๒๕
เผาไหม
ฉากควัน
สัญญาณ
ฝก
ควบคุม
จลาจล
ฝก
ควบคุม
จลาจล

แบบ ลข.
เพลิง
เอ็ม ๑๔

ตัว ลข.
กระบอก
เหล็ก

สวนบรรจุ
เทอรเมท
(TH 3)

สองแสง เหล็กแผน แมกนีเซียม
เอ็มเค ๑
ควันเอ็ม๘ โลหะ
H C , วัสดุ
ควัน เอ็ม ทรงกระบอก เคมี
๑๘

ชนวน

ถวงเวลา
สีและ
ขนาดและ
ระยะ
การใช
(วินาที) เครื่องหมาย น้ําหนัก(ซม./ ขวาง
ออนซ)
(เมตร)
จุด เอ็ม
๒
ฟาหมุน คาด ๑๔.๒/๖.๓/ ๒๕
เผาไหม
๒๐๑,๒๐๑
มวง
๓๒
เอ ๑
อักษรมวง
จุด

๗

จุด เอ็ม
๒
๒๐๑ เอ ๑
๑๐๒

เขียวเขม
อักษรดํา
เขียวออน ฝา
ขวา
อักษรดําฝาตาม
สี
อักษรขวา

......./........./ ๔๕
๑๐
๑๔.๒/๖.๓/ ๑
๑ ปอนด
๔

รัศมี
อันตราย
ฉกรรจ

สองแสง
สัญญาณ
ควันขาว,
ควันสี
แดง,
เขียว.
เหลือง,
มวง

ตารางที่ ๑ สรุปคุณลักษณะของลูกระเบิดขวาง
๕. เครื่องประกอบ ลข. อาจใชยิงจากปนเล็กไดโดยมีเครื่องประกอบ ดังนี้
๔.๑ หางนําทิศ
๔.๒ (๑) สําหรับ ลข.สังหาร
(๒) สําหรับ ลข.เคมี
๔.๓ เครื่องยิงลูกระเบิดจากปนเล็ก
๔.๔ ศูนยยิงลูกระเบิด
๔.๕ กระสุนยิงลูกระเบิด
การใชและการระวังรักษาความปลอดภัย
๑. การจับ ลข. มือที่จะขวางจับ ลข. กําโดยใหหัวแมมือกํากระเดื่องนิรภัยไว (ดูรูปที่ ๒)
๒. เทคนิคการขวาง
๒.๑ ขวางโดยมือและทาที่ถนัดที่สุด ให ลข. หมุนหลุดออกไปทางปลายนิ้ว
๒.๒ เมื่อ ลข. หลุดมือไปแลวใหปลอยแขนเหวี่ยงตาม เพื่อกันอาการยอกแขน
๒.๓ ฝกขวางจนสามารถขวางไดแมนยํา
๓. ทาขวาง
๓.๑ ทายิน หันหนาเฉียงไปยังที่หมาย ยืนใหน้ําหนักตัวอยูบนเทาทั้งสอง จับ ลข. ถือในระดับ
อก ถอดสลักนิรภัย (ดึงและหมุน) เงื้อแขนในทาที่ถนัดขวาว ลข. พรอมกับกาวเทาตาม ๑ กาว หมอบลงยังที่
กําบัง (ดูรูปที่ ๓)
๓.๒ ทาคุกเขา หันหนาเฉียงไปยังที่หมายคุกเขาขางใกลที่หมายจับ ลข. ในทายืนขวาง (ถา
นอนถอดสลักนิรภัยเตรียมไวกอน) ขวางในทาที่ถนัดและทําทาเหมือนผูขวางจะลมลงขางหนา หมอบลงยังที่
กําบัง (ดูรูปที่ ๔)

เวลาไหม
๒ นาที/
เวลาไหม
๑ นาที

๓.๓ นอน ทานี้จํากัดทั้งระยะขวางและความแมนยํา ถาจําเปน เชน ถูกยิง หรือไมมีที่กําบัง
ใหนอนหงายถือ ลข. ตรงอก ถอดสลักนิรภัยและขวาง ใชแขนขางวางยึดพื้นเพื่ อชวยระยะขวางและความ
แมนยํา ขวางจนสุดแขนและพลิกคว่ําลง (ดูรูปที่ ๕)
๓.๔ ทาโยน (ดูรูปที่ ๖)
๔. การระมัดระวังรักษาความสะอาด
๔.๑ สวมหมวกเหล็กเสมอ เมื่อจับถือหรือขวาง ลข. (ถาทําได)
๔.๒ อยาถอดชิ้นสวนของ ลข.เปนอันขาด
๔.๓ อยายุงเกี่ยวหรือพยายามเก็บกู ลข.ดาน
๔.๔ จับถือชนวนเปลาของ ลข. ดวยความระมัดระวัง
๔.๕ อยาดึงหรือทําใหสลักนิรภัยหลวม เวนแตเมื่อจะใชขวาง ถาดึงสลักนิรภัยออกแลวให
ขวางไป อยาพยายามสอดสลักนิรภัยเขาไปอีก
๔.๖ อยาปลอยกระเดื่องนิรภัยกอนขวาง (ในการรบอาจทําใหเพื่อปองกันขาศึกจับ ลข. ที่ยัง
ไมระเบิดขวางกลับมา)
๔.๗ เมื่อใช ลข.สังหาร ที่ไมมีที่กําบัง นอนคว่ําหนาลงเอาหมวกเหล็กปองกันศีรษะ เมื่อเทา
วางราบกับพื้น
๔.๘ ฝกตนเองใหระมัดระวังอันตรายทุกขณะจิต เชนเดียวกับการจับถือวัตถุระเบิด แมวาจะ
เปน ลข.ซอมกวางก็ตาม ถาทานประมาท เมื่อ “ตาย”
หวงสลักนิรภัย
สลักนิรภัย
จ
แทนตัว ที
จอกกระทบแตก
จ
จ

ชนวน
กระเดื่องนิรภัย
เข็มแทงชนวน
แหนบสงเข็มแทงชนวน
ตัวลูกระเบิด

๑. ยืน

สวนถวงเวลา

ดินนําระเบิดหรือตัวจุด

สวนบรรจุ

รูปที่ ๑ สวนประกอบและการทํางาน
ของลูกกระเบิกกวาง

๒. ถอดสลัก
๓. ขวาง

รูปที่ ๓ ยืนขวางลูกระเบิด

๑. ทาเริม่ ตน

๒. คุกเขา

๓. ขวาง

รูปที่ ๒ ทาถือลูกระเบิดขวางที่ถูกตอง

รูปที่ ๔ คุกเขาขวางลูกระเบิด

๑. นอนลง

๒. ถอดสลัก

๓. ขวาง

รูปที่ ๕ ทาออกขวางลูกระเบิด

รูปที่ ๖ ทาโยนลูกระเบิด

ลข.สังหารมี ๔ ตระกูล (สรอ.)
๑. ลข.สังหาร MK2
บรรจุดิน TNT
ชนวนระเบิด M 204 A1 , M 204 A2
ลวงเวลา 4 – 5 วินาที
๒. ลข.สังหาร M26
บรรจุดิน COMP.C
และเม็ดดินเททริส 3 OZ
ชนวนระเบิด M 204 A1 , M 204 A2
๒.๑ ลข.สังหาร M01 ก็คือ M26 ใสขอนิรภัย
๒.๒ ลข.สังหาร M26 A2 คือ M26 ใชชนวนไฟฟากระทบแตก M217
ชวงชนวน M26
๒.๓ ลข.สังหาร M57 คือ M26 A2 ใสขอนิรภัย
๓. ลข.สังหาร M55
บรรจุดิน COMP.B
ชนวนระเบิด M213 ลักษณะอวนกวาชนวน M204 A1 , A2
ลวงเวลา 4 – 5 วินาที
๓.๑ลข.สังหาร M67 คือ M33 ใสขอนิรภัย
๓.๒ ลข.สังหาร M59 คือ M53 ใชชนวนไฟฟากระทบแตก M217
๓.๓ ลข.สังหาร M68 คือ M59 ใสขอนิรภัย
๔. ลข.สังหาร MK3 A2
รูปรางตรงกรพะบอกทําดวยไฟเบอร
บรรจุดิน TNT
ใชชนวนดินระเบิด M206 A1 , A2
ลวงเวลา 4 – 5 นาที
หมายเหตุ ชนวน M217 หามยิงดวย ปล. หรือเคาะเลน

คํานิยามศัพทอาวุธเบา
อาวุธ

เครื่องมือในการสงคราม ใชเพื่อกอใหเกิดการบาดเจ็บแกบุคคลหรือแกความเสียหาย
แกวัตถุ

ลํากลอง

ทอซึ่งทําดวยโลหะมีลักษณะตรง เพื่อใชเปนเครื่องนําทางของลูกกระสุน

รูหลอดลํากลอง

สวนซึ่งเจาะกรวงเปนรูปทรงกระบอก ภายในลํากลองอาวุธเบาบางชนิดมีหลอดใน
ลํากลองเรียบ บางชนิดก็ทําเปนเกลียว

ทายลํากลอง

ชองเปดทางทายลํากลอง มีไวสําหรับสอดกระสุนเขาไปไว

รังเพลิง

เปนสวนหนึ่งขออาวุธ มีไวเพื่อรับกระสุนทั้งนัดหรือรับหัวกระสุนกับดินสงกระสุน

สันเกลียว

สวนที่สูงขึ้นมาจากรองเกลียวในรูหลอดลํากลองชนิดที่มีเกลียว

รองเกลียว

สวนที่ถูกกัดเปนรองในรูหลอดลํากลองชนิดที่มีเกลียว

เกลียว

รองเกลียวที่เวียนในรูหลอดลํากลองที่มีเกลียว มีไวเพื่อใหลูกระสุนมีการหมุน ทําให
เกิดความแนนอนยิ่งขึ้น เกลียวนี้กระกอบดวยรองเกลียวและสันเกลียว

การเบนเกลียวเขา

การเอียงของชองเกลียวที่เบนเขาหาแกนรูหลอดลํากลอง

หาแกนหลอดลํากลอง การหมุนของลูกกระสุนจะมากหรือนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับองศาของการเบนของ
เกลียวเขาหาแกนหลอดลํากลอง
แคลิเบอร

ขนาดของรูหลอดลํากลองซึ่งวัดระหวางสันเกลียวที่ตรงขามกัน ตามธรรมดาใชกับ
อาวุธเบาโดยคิดมาตราสวนวัด ๑/๑๐๐ นิ้ว อีกประมาณหนึ่งรูนี้หมาย หนวยวัดสวน
ความกวางของรูหลอดลํากลองของปนใหญวาเปนกี่เทาของเสนผาศูนยกลางของรู
หลอดลํากลองดวย

กระสุน

หัวกระสุนเล็กๆ ที่มีขนาดเล็ก ลูกกระสุนนี้เปนสวนประกอบของกระสุน

การปองกันแกสรั่ว

การปดทายลํากลองใหแนนเพื่อมิใหแกสรั่วออกจากลํากลองไดในขณะที่ทําการยิง
ซึ่งอาจใชปลอกกระสุนหรืออาจทําแทงเครื่องปดทายในปดโดยแนบสนิทก็ได

ลูกเลื่อน

เครื่องกลไกที่ทําใหเลื่อนได สําหรับปดและเปดทายลํากลองของอาวุธเบาบางชนิด
ตามธรรมดาแลวมักจะมีขอรั้งปลอกกระสุนและเข็มแทงชนวนประกอบอยูดวย

เข็มแทงชนวน

ชิ้นสวนที่อยูภายในเครื่องลั่นไกและโผลออกมากระแทกชนวนทายปลอกกระสุน
เพื่อทําการจุดดินสงกระสุนได

ไก

สําหรับอาวุธเบา หมายถึง ชิ้นสวนที่ใชสําหรับสอดนิ้วเขาไปเหนี่ยวไก เมื่อตองการ
ทําการยิง

นกปน

ชิ้นสวนหนึ่งของเครื่องลั่นไก ซึ่งกระดกไดเพื่อตีเข็มแทงชนวนหรือตีชนวนทายปลอก
กระสุน เมื่อทําการยิง

กระเดื่องไก

ตัวขัดหรือยึดเข็มแทงชนวน หรือนกปนไวในขณะขึ้นนก และจะปลอยเข็มแทงชนวน
หรือนกปนดวยการบังคับของไก

ขอรั้งปลอกกระสุน

เปนชิ้นโลหะเล็กๆ มีขอสําหรับรั้งปลอกกระสุนออกจากรังเพลิง

เหล็กคัดปลอก

เปนกลไกสําหรับคัดปลอกกระสุนหรือกระสุนดานออกจากทายลํากลองหรือหองลูกเลื่อน

ลาดบังคับ

พื้นผิวที่ทําใหลาดเท เพื่อนําทางหรือรับรองการเลื่อนไปมา

ชองขัดกลอน

สวนที่กัดออก เพื่อใหสําหรับขัดกลอนดวยและเปนชองสําหรับชิ้นสวนสอดเขาไปไดพอดี

ความเร็วลํากลอง
หรือความเร็วตน

ความเร็วของลูกระสุน ซึ่งวิ่งออกจากปลอกลํากลองเปนอัตรา ฟุต/นาที

ความเร็วในรังเพลิง

ความดันที่เกิดขึ้นในรังเพลิง ขณะที่แกสขยายตัวเมื่อมีการยิง คิดเปน ปอนดตอตร.นิ้ว

การสะทอนถอยหลัง

การเคลื่อนมาขางหลังของปนทั้งกระบอกหรือเฉพาะสวนทํางานในขณะทําการยิง
สาเหตุเนื่องมาจากปฏิกิริยาตอแรงวิ่งไปขางหนาของลูกกระสุนและแรงดันของแกส

การกลับเขาที่

การกลับของสวนที่ถอยหลัง เพื่อเขาสูตําแหนงเดิม ภายหลังที่สิ้นสุดการถอยแลว
(ปนใหญ)

ระยะหนาลูกเลื่อน
(จริงๆ)

ระยะระหวางจานทายปลอกกระสุนซึ่งเขาที่สนิทแลว กับหนาลูกเลือ่ นในตําบลที่ขัดกลอน

ระยะหนาลูกเลื่อน
(โดยการวัด)

ระยะตั้งแตหนาลูกเลื่อนในตําบลที่ขัดกลอนแลว จนถึงบารับลูกกระสุนในรังเพลิง

ทายรูหลอดลํากลอง

สวนปลายสุดของเกลียวภายในตอนหนาของลํากลอง

วัสดุ

ชิ้นสวนยอย วัสดุที่ยังไมสําเร็จรูป เพื่อจะนําไปสรางประกอบใหเปนของสําเร็จรูป

ยุทโธปกรณ

เครื่องใชหรือสิ่งอุปกรณทุกชนิด สิ่งของสําเร็จรูปซึ่งประกอบขึ้นจาดวัสดุตางๆ (ผลิต
เรียบรอยแลว)

แรงเหนี่ยวไก

วิธีลั่นไกที่ถูกวิธี โดยใชนิ้วชี้คอยๆ เพิ่มแรงกดใหตอเนื่องกันไปจนปนลั่น (เหมือนกับ
เราบีบหลอดยาสีฟน)

เหนี่ยวไกขั้นที่หนึ่ง

ถือระยะขยับโดยอิสระของไกตอนเริ่มเหนี่ยวไก ซึ่งจะรูสึกไดกอนใชแรงรั้งไก

การเลื่อนไก

การเคลื่อนไหวของไกนี้ สังเกตเห็นไดระหวางตั้งแตเวลาเริ่มรั้งไก จนถึงเวลาเหนี่ยวไก
ขั้นที่หนึ่ง และรั้งไกจนไกหลุดออกจากการขัดในเครื่องลัน่ ไก

ปนเล็กยาว

ตามปกติ คือ อาวุธซึ่งมีเกลียวภายในลํากลองและใชยิงโดยการประทับไหล ตาม
ความหมายของคํา อาจจะหมายถึงอาวุธขนาดใหญที่ตองปฏิบัติดวยพลประจําปน
(ปรส.)

ปนเล็กสั่น

หมายถึง ปนเล็กที่มีความยาวของลํากลองสั่นกวาปนเล็กยาว

ปนพก

อาวุธยิงที่มีลํากลองสั่น เหมาะแกการถือและยิงดวยมือเดียว ใชสําหรับปองกันตัว
หรือสูรบในระยะประชิด

ปนลูกซอง

อาวุธที่ยิงโดยการประทับใหมมีรูหลอดลํากลองเรียบ (สําหรับยิงลูกกระสุนกลมๆ
หมายๆ ลูก เรียกวา ลูกปน)

ปนกลมือ

ปนที่ยิงโดยอัตโนมัติขนาดเบา ใชกระสุนรวมกับปนได โดยการประทับไหลหรือแนบ
ตะโพกยิง ลํากลองสั้น

ปนกล

ปนที่ยิงโดยอัตโนมัติ ตามปกติใชตั้งยิงบนขาหยั่งและสามารถยิงใหติดตอกันไปไดใน
ระยะนาน

เครื่องยิงลูกระเบิด

อาวุธอยางหนึ่ง โดยมากบรรจุทางลํากลอง ใชสําหรับในการยิงโดยใชมุมยิงสูง

ปนไรแรงสะทอน

อาวุธซึ่งสรางขึ้นใหความดันของแกสพุงออกมาทางทายลํากลองได เพื่อลมลางแรง
สะทอนถอยหลัง

เครื่องยิงพลุ

เครื่องยิงที่มีลํากลองภายในเรียบ ใชสําหรับยิงพลุสัญญาณ

เครื่องยิง

เครื่องยิงสําหรับนําลูกระเบิดยิง หรือลูกระเบิดตรวจ

การลั่นไก

การกระทําที่บังคับใหเข็มแทงชนวนวิ่งไปขางหนา จนทําใหเกิดการจุดชนวนทาย
ปลอกกระสุน ซึ่งจะไปจุดดินสงกระสุนซึ่งจะไปบรรจุอยูในปลอกกระสุน

การปลดกลอน

การกระทําใหลูกเลื่อนพนจากการยัดตัวกับโครงลูกเลื่อน หรืออีกประการหนึ่ง คือ
การกระทําใหปนอยูในลักษณะเปดทายลํากลอง

การรั้งปลอกกระสุน

การดึงปลอกกระสุนออกจากรังเพลิง

การคัดปลอกกระสุน

การปดหรือเหวี่ยงปลอกกระสุนใหพนจากตัวปน

การปอนกระสุน

การทําใหกระสุนทั้งนัดอยูในตําแหนงพรอมที่จะบรรจุ

การบรรจุกระสุน

การทําใหกระสุนเขาอยูในรังเพลิง

การยัดกลอน

การทําใหลูกเลื่อนยัดตัวอยูในโครงลูกเลื่อน หรือทําใหอาวุธอยูในลักษณะปดทายลํากลอง
ที่มั่นคง

การขึ้นนก

การกระทําใหเครื่องลั่นไกของปน อยูลักษณะเตรียมพรอมที่จะลั่นไกได

อาวุธเบา

อาวุธที่มีเสนผาศูนยกลางของรูหลอดลํากลอง ๐.๖๐ นิ้ว หรือนอยกวา และรวมทั้ง
ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ๑๐๖ มม. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. , ๘๑ มม. ,
๔๒ นิ้ว ปนลูกซองหรือเครื่องยิงพลุสัญญาณ

ยิงสดุด

เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ขณะเวลาระหว า งเครื่ อ งลั่ น ไกของอาวุ ธ ยิ ง ทํ า การลั่ น ไก และทํ า ให
ลูกกระสุนออกไปจากรังเพลิง แตใชเวลานานกวาปกติ

กระสุนดานใน

กระสุนที่ไมทํางานหลังจากที่ไดทําการเหนี่ยวไก

กร.๑๓๐๘
บทเรียนเรื่อง

อาวุธตางประเทศ

วิชา

อาวุธศึกษา

ความมุงหมาย

ใหทราบถึงลักษณะทั่วไป การถอดประกอบชิ้นสวนของปน โดยสังเขป การทํางาน
ของเครื่องกลไก

ขอบเขต

ศึกษาใหทราบโดยสังเขปเกี่ยวกับอาวุธตางๆ ที่ฝายตรงขามมีใชอยู

เวลาที่สอน

๓ ชม.

วิธีการสอน

สช.ป.

หลักฐาน

คูมือหนวยรบพิเศษ

ปสบ. (SVT) M 1940
๑. กวางปากลํากลอง ๗.๖๒ มม.
๒. ทํางานดวยแกส
๓. ชนิดการยิงกี่งอัตโนมัติ
๔. อัตราการยิง ๓๐ นัด/นาที
๕. บรรจุกระสุนดวยซองกระสุน ๑๐ นัด
๖. น้ําหนักปนไมบรรจุกระสุน ๘.๒ ปอนด
๗. ความยาว ๔๘.๑ นิ้ว
๘. ระยะยิงหวังผล ๕๔๐ เมตร
ปนเล็กบรรจุเอง ปนสั้นของรัสเซีย และเครื่องบริวาร
๑. ปสบ.๑๙๔๔
๑.๑ กวางปากลํากลอง
๗.๖๒ มม.
๑.๒ ลํากลองยาว
๒๐.๔ นิ้ว
๑.๓ ศูนยหนาชนิดครอบ
๑.๔ ชนิดการยิง
ทีละนัด
๑.๕ อัตราการยิง
๘ - ๑๐ นัด/นาที
๑.๖ การบรรจุกระสุน
๕ นัด (ซองกระสุน)
๑.๗ น้ําหนักปน
๘.๙ ปอนด
๑.๘ ความยาว
๔๐ นิ้ว (ไมติดตาม . ติดดาบยาว ๕๒.๒๕)
๑.๙ ระยะยิงหวังผล
๔๗๐ เมตร
๑.๑๐ ความเร็วตน
๒๕๑๔ ฟุต/วินาที
๑.๑๑ ระยะยิงไกลสุด
๑๐๐ เมตร (๑๑๐๐ หลา)

๒. ปลย. SKS (SIMONOV)
๒.๑ กวางปากลํากลอง
๒.๒ ระบบการทํางาน
๒.๓ ชนิดการยิง
๒.๔ การบรรจุกระสุน
๒.๕ น้ําหนักปน
๒.๖ ความยาว
๒.๗ ระยะยิงหวังผล
๒.๘ ความเร็วตน

๗.๖๒ มม.
แกส
กึ่งอัตโนมัติ
๑๐ นัด
๘.๒ ปอนด
๔๐.๑๖ นิ้ว
๔๗๐ เมตร
๒๔๑๑ ฟุต/วินาที

๓. ปนโจมตี AK
๓.๑ กวางปากลํากลอง
๓.๒ ระบบการทํางาน
๓.๓ ชนิดการยิง
๓.๔ อัตราการยิง
๓.๕ การบรรจุกระสุน
๓.๖ น้ําหนักปน
๓.๗ ความยาว
๓.๘ ระยะยิงหวังผล
๓.๙ ความเร็วตน

๗.๖๒ มม. (ใชกระสุนแบบ M ๔๓)
แกส
อัตโนมัติ
๖๐๐ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๒๒๕ นัด/นาที)
ซองกระสุน ๓๐ นัด
๑๐.๖ ปอนด
๑๔.๒ นิ้ว
๔๗๐ เมตร
๒๓๔๒ ฟุต/วินาที

ตอ/กวางปากลํากลอง.........

ปนกลเบาแบบรัสเซียและบริวาร
๑. ปกบ.DP (DEGTYAREV)
๑.๑ กวางปากลํากลอง
๑.๒ ระบบการทํางาน
๑.๓ ชนิดการยิง
๑.๔ อัตราการยิง
๑.๕ การบรรจุกระสุน
๑.๖ น้ําหนักปน
๑.๗ ความยาว
๑.๘ ระยะยิงหวังผล
๑.๙ ความเร็วตน

๒. ปกบ.RP – 46
๒.๑ กวางปากลํากลอง
๒.๒ ระบบการทํางาน
๒.๓ ชนิดการยิง
๒.๔ อัตราการยิง
๒.๕ การบรรจุกระสุน
๒.๖ น้ําหนักปน
๒.๗ ความยาว
๒.๘ ระยะยิงหวังผล
๒.๙ ความเร็วตน

๗.๖๒ มม.
แกส
อัตโนมัติ
๕๕๘ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๓๕๐ นัด)
จานบรรจุกระสุน ๔๐ นัด
๑๙.๘ ปอนด
๕๐ นิ้ว
๑,๗๖๐ เมตร
๒,๗๕๖ ฟุต/วินาที

๗.๖๒ มม. (ใชกระสุน เอ็ม ๑๙๓๐)
แกส
อัตโนมัติ
๖๕๐ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๓๕๐ นัด)
- สายกระสุน สายละ ๒๕๐ นัด
- จานกระสุน ๔๗ นัด
๖๘.๗ ปอนด
๔๙.๗ นิ้ว
๑,๗๖๐ เมตร
๒,๖๒๕ ฟุต/วินาที

ตอ/กวางปากลํากลอง

๓. ปกบ.RPD
๓.๑ กวางปากลํากลอง
๓.๒ ระบบการทํางาน
๓.๓ ชนิดการยิง
๓.๔ อัตราการยิง
๓.๕ การบรรจุกระสุน
๓.๖ น้ําหนักปน
๓.๗ ความยาว
๓.๘ ระยะยิง
๓.๙ ความเร็วตน

๗.๖๒ มม. (ใชกระสุน เอ็ม ๔๓ ขนาดสั้น)
แกส
อัตโนมัติ
๖๕๐ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๓๗๕ นัด)
สายกระสุน สายละ ๑๐๐ นัด
๑๕.๔ ปอนด
๔๐.๘ นิ้ว
๑,๒๑๐ เมตร
๒,๗๕๖ ฟุต/วินาที

ปกม. ของรัสเซียและเครือบริวาร
๑. ปกม. RSH – 47 (SHPAGIN)
๑.๑ กวางปากลํากลอง
๑.๒ ระบบการทํางาน
๑.๓ ชนิดการยิง
๑.๔ อัตราการยิง
๑.๕ การบรรจุกระสุน
๑.๖ น้ําหนักปน
๑.๗ ความยาว
๑.๘ ระยะยิงหวังผล
๑.๙ ความเร็วตน

๗.๖๒มม.
ดวยแรงสะทอนถอยหลังของลูกเลื่อน
อัตโนมัติ , กึ่งอัตโนมัติ
๙๐๐ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๑๗๕ นัด)
- ซองกระสุน ๓๕ นัด
- จานกระสุน ๗๑ นัด
๗.๗๒ ปอนด
๓๓.๒ นิ้ว
๒๐๐ เมตร
๑,๔๖๐ ฟุต/วินาที

๒. ปกม.PPS 43 (SUDAREV)
๒.๑ กวางปากลํากลอง
๒.๒ ระบบการทํางาน
๒.๓ ชนิดการยิง
๒.๔ การบรรจุกระสุน
๒.๕ น้ําหนัก
๒.๖ ความยาว
๒.๗ ระยะยิงหวังผล

๓. ปกม. เวียดนามเหนือ (K 50)
๓.๑ กวางปากลํากลอง
๓.๒ ระบบการทํางาน
๓.๓ ชนิดการยิง
๓.๔ อัตราการยิง
๓.๕ การบรรจุกระสุน
๓.๖ น้ําหนัก
๓.๗ ความยาว
๓.๘ ระยะยิงหวังผล

๗.๖๒ มม.
ดวยแรงสะทอนถอยหลังของลูกเลื่อน
๗๐๐ - ๗๕๐ นัด/นาที
- ซองกระสุนโคง ๓๕ นัด
- จานกระสุน ๗๑ นัด
๘.๔ ปอนด
พับฐาน ๒๒ นิ้ว (ยึดฐาน ๒๙.๕ นิ้ว)
๒๐๐ เมตร

๗.๖๒ มม.
ดวยแรงสะทอนถอยหลังลูกเลื่อน
อัตโนมัติ , กึ่งอัตโนมัติ
๗๐๐ - ๗๕๐ นัด/นาที
- ซองกระสุนโคง ๓๕ นัด
- จานกระสุน ๗๕ นัด
๘.๔ ปอนด
พันฐาน ๒๒ นิ้ว (ยึดฐาน ๒๙.๕ นิ้ว)
๒๐๐ เมตร

ปกม. ตางประเทศอื่นๆ
๑. ปกม. สวีเดน (CART GUTAF) (M 45 B)
๑.๑ กวางปากลํากลอง
๙ มม. (พาราเบลลั่ม)
๑.๒ ระบบการทํางาน
ดวยแรงสะทอนถอยหลังของลูกเลื่อน
๑.๓ ชนิดการยิง
อัตโนมัติ
๑.๔ อัตราการยิง
๖๐๐ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๑๐๐ นัด)
ซองกระสุน แบบ เอ็ม ๔๕ ซี รุนลาสุด ๓๖ นัด
๑.๕ น้ําหนักปน
๖.๑ ปอนด
๑.๖ ความยาว
๓๑.๘ นิ้ว (พับฐาน ๒๑.๗ นิ้ว)
๑.๗ ระยะยิงหวังผล
๒๗๐ เมตร

๒. ปกม. ฝรั่งเศส (MAT 49)
๒.๑ กวางปากลํากลอง
๒.๒ ระบบการทํางาน
๒.๓ ชนิดการยิง
๒.๔ อัตราการยิง
๒.๕ การบรรจุกระสุน
๒.๖ น้ําหนักปน
๒.๗ ความยาว
๒.๘ ระยะยิงหวังผล

๙ มม.
ดวยแรงสะทอถอยหลังของลูกเลื่อน
อัตโนมัติ
๖๐๐ นัด/วินาที (ทางปฏิบัติ ๑๒๕ นัด)
ซองกระสุน ๓๒ นัด
๘.๕ ปอนด
๒๘.๒ นิ้ว (เมื่อเลื่อนพานทายสุด ๑๘.๓ นิ้ว)
๒๒๕ เมตร

๓. ปกม. อังกฤษ
๓.๑ กวางปากลํากลอง
๓.๒ ระบบการทํางาน
๓.๓ ชนิดการยิง
๓.๔ อัตราการยิง
๓.๕ การบรรจุกระสุน
๓.๖ น้ําหนักปน
๓.๗ ความยาว
๓.๘ ระยะยิงหวังผล

๙ มม.
แรงสะทอนถอยหลังของลูกเลื่อน
ทีละนัด , อัตโนมัติ
๖๐๐ นัด/นาที
ซองกระสุน ๓๒ นัด
๗.๘ ปอนด
๓๐ นิ้ว
๑๗๕ เมตร

อาวุธประจําหนวยของรัสเซียและเครือบริวาร
๑. ค. ๖๐ มม.
๑.๑ กวางปากลํากลอง
๖๐ มม.
๑.๒ ระยะยิงไกลสุด
๑,๕๐๐ มม.
๑.๓ อัตราการยิง
๑๕ - ๒๐ นัด/นาที
๑.๔ น้ําหนัก
๔๔๕ ปอนด
๑.๕ ควงมุมทิศ
๑๔ องศา
๑.๖ ควงมุมสูง
๔๐ องศา
หมายเหตุคลาย ค.๖๐ สหรัฐฯ ตางกันฐานของ ค.๖๐ สหรัฐฯ ทําดวยเหล็กกลา และของรัสเซีย ,
จีนแดง ทําดวยทองเหลือง

๒. ค. ๘๒ มม. ของรัสเซีย
๒.๑ กวางปากลํากลอง
๘๒ มม.
๒.๒ ระบบการทํางาน
บรรจุทางปากลํากลอง
๒.๓ น้ําหนัก
๑๒๓ ปอนด
๒.๔ มุมสูง
๔๕ - ๘๕ องศา
๒.๕ ควงมุมทิศ (ที่มุม ๔๕°) สายได ๓ องศา
๒.๖ ระยะยิงหวังผล
- กระสุนระเบิดไดไกลสุด ๓,๐๔๐ เมตร
- กระสุนระเบิดระยะใกลสุด ๑๐๐ เมตร
๒.๗ อัตราการยิง
๒.๘ ศูนย
๒.๙ น้ําหนักกระสุน

๒๕ นัด/นาที
เลนส
- กระสุนระบบชนวน เอ็ม ๒
- กระสุนระเบิด เอ็มพี

๗.๕ ปอนด
๗ ปอนด

หมายเหตุ คลาย ค. ๘๘ มม. ของสหรัฐฯ ยกเวนฐานกลม กระสุนสามารถใชได กระสุน
ขนาด ๘๑ มม. ของฝรั่งเศส , เยอรมัน , ญี่ปุน , อิตาลี และสหรัฐฯ ได

RPG – 2
๑. กวางปากลํากลอง
๒. น้ําหนัก
๓. ความเร็วตอน
๔. อัตราการยิง
๕. ชนิดจรวด
๖. น้ําหนักลูกจรวด
๗. อํานาจการทะลุทะลวง
๘. ระยะยิงหวังผล
๙. ระยะยิงไกลสุด

๔๐ มม.
๖ ปอนด
๒๗๖ ฟุต/วินาที
๔ - ๖ นัด/นาที
ระเบิดแรงสูง
๓.๓ ปอนด
- เกราะ ๖ - ๗ นิ้ว เหล็กกลา ๑๐ - ๑๒ นิ้ว อลูมิเนียม ๑๖ - ๑๘ นิ้ว
- ศูนยหนาคงที่
- ศูนยหลังพับได มี ๓ ตําแหนง คือ ระยะที่ ๕๐ , ๑๐๐ และ ๑๕๐ เมตร
๑๕๐ เมตร
๖๐๐ เมตร

RPG – 2

กร.๑๓๐๙

การฝกยิงปน
หลักฐาน : รส.๒๓ – ๕ ขอ ๗๑ – ๒๐๐ (ปลยบ.๘๘)
การฝกยิงปนแบงออกเปน ๒ ขั้นใหญ คือ การฝกยิงปนเบื้องตน กับการฝกยิงปนในสนาม
การฝกยิงปนเบื้องตน แบงขั้นการฝกออกเปน ๖ ขั้น คือ
๑. การฝกใชศูนยและการเล็ง
๒. การฝกทายิง
๓. การฝกลั่นไก
๔. การฝกยิงตอเนื่อง
๕. การปรับศูนยการขืนลมและการใชแผนบันทึกการยิง
๖. การตรวจสอบการไปยิงปน
๑.๑ การฝกใชศูนยและการเล็ง แบงขั้นการฝกออกเปน ๓ ขั้น คือ
๑.๑.๑การใชคานเล็ง
๑.๑.๒ การฝกเล็งตอชอนเล็ง
๑.๑.๓ การฝกเล็งสวมจุด
๑.๒ การฝกทายิงทายิงของ ปลยบ.๘๘ มีการใชสายสะพายชวยประกอบทายิงดวย คือ มีการจัดบวง
สายสะพาย ทายิงของ ปลยบ.๘๘ มีอยู ๗ ทา คือ
๑.๒.๑ ทานอนยิง
๑.๒.๒ ทานั่งคุกเขายิง
๑.๒.๓ ทานั่งสูงยิง
๑.๒.๔ ทานั่งราบยิง (ไขวขาไขวขอเทา)
๑.๒.๕ ทายืนยิง
๑.๒.๖ ทากมยิง
๑.๒.๗ ทายิงที่หมายในอากาศ
๑.๓ การฝกลั่นไก การเหนี่ยวไก ปลยบ.๘๘ ตองเหนี่ยวดวยอาการบีบ อยากระตุกไก ไกมีอยู ๒ ขั้น
คือ ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ตองคอยๆ เพิ่มน้ําหนักในการเหนียวไกที่ละนอยๆ จนกระทั่งนกปนฟาดไปขางหนา
โดยพลยิงไมรูตัว การที่จะลันกระสุนออกไปแตละนัดนั้น เราตองพยายามนึกถึงคําวา ก , ล , น , ก
ก = การบังคับการหายใจ
ล = การเล็งที่ถูกตอง
น = การเหนี่ยวไก ขั้นที่ ๑
ก = การลั่นไก
เมื่อการลั่นไกออกไปแลวจะตองมีการรายงานตําบลลั่นไกทุกครั้ง โดยสังเกตที่ศูนยหนาเขยื่อนไป
ทางทิศใด ใหรายงานตําบลลั่นไกในทิศทางนั้น การรายงานนี้ใหใชระบบหนาปทมนาฬิกา โดยสมมุติวาเปนเปานั้น
มีหนาปดนาฬิกาครอบอยู
ผูที่จะยิงปนไดดี จะตองถือหลัก ๕ ประการ คือ
(๑) การเล็งดี
(๒) ทายิงดี

(๓) การลั่นไกดี
(๔) การยิงติดตอ มีความประณีตดี
(๕) การปรับศูนยปนไดดี
๑.๔ การฝกยิงตอเนื่อง แบงขั้นการฝกออกเปน ๓ ขั้นใหญๆ คือ
๑.๔.๑ การฝกใหทหารเล็งเปาหมาย แลวลั่นไกแตละนัดออกไป ใชเวลา ๔ วินาที
๑.๔.๒ ฝกใหทหารยิงกระสุน ๙ นัด ใชเวลา ๕๐ วินาที โดยใชตับกระสุนไม
๑.๔.๓ ยิงใหทหารยิงกระสุน ๙ นัด ใชเวลา ๕๐ วินาที โดยใชกระสุนฝกหัดบรรจุ
๑.๕ การปรับศูนยการขึ้นลมและการใชแผนบันทึกผลการยิง
การปรับศูนย ศูนยหลังของ ปลยบ.๘๘ มีควงหมุนสูงอยูทางดานซายมือและควงหมุนทิศ อยู
ทางขวามือ ควงมุมสูงจะหมุนขึ้นได ประมาณ ๗๒ – ๗๔ คลิก ที่ควงมุมสูงมีมาตราระยะยิงบอกไวตั้งแต ๑๐๐
– ๑,๒๐๐ หลา โดยเขียนแตเลขคู เมื่อเราหมุนควงมุมสูงมาขางหลัง และยกศูนยหลังมาใหสูงขึ้น เมื่อหมุนควง
มุมสูงไปขางหนาจะลดศูนยหลังใหต่ําลง
ควงมุมทิศ เมื่อตั้งที่ตรงขีดหลักจะหมุนไปทางขวาได ๑๖ คลิก หมุนไปทางซายได ๑๖ คลิก
เมื่อหมุนควงมุมสูงไปขางหนาจะเลื่อนศูนยหลังไปทางขวา เมื่อหมุนควงมุมทิศมาขางหลังจะเลื่อนศูนยหลังไป
ทางซาย กฎความสัมพันธของควงมุมสูงและควงมุมทิศ ๑ คลิก ของควงมุมสูงหรือควงมุมทิศจะทําใหกระสุนตก
สูงหรือต่ํา (หรือขวา – ซาย) กระสุนจะผิดเปา
ระยะ ๑๐๐ หลา
๑ นิ้ว
ระยะ ๒๐๐ หลา
๒ นิ้ว
ระยะ ๓๐๐ หลา
๓ นิ้ว
ระยะ ๔๐๐ หลา
๔ นิ้ว
ระยะ ๕๐๐ หลา
๕ นิ้ว
การขื น ลม ลมสามารถพั ด ให กิ่งไม ห รื อใบไม ไหวได ฉัด ใด ก็ส ามารถพั ด ให กระสุ น เฉใฉผิ ด
ทิศทางไดฉันนั้น เราใชระบบหนาปดนาฬิกาเปนเครื่องบอกทิศทางของลมนั้น ลมที่พัดมาในทิศทางใดเราเรียก
ลมเทานั้นนาฬิกา แตวาลม ๑๒ นาฬิกา ตองเปนลมที่อยูขางหนาผูยิงเสมอ ไมวาสนามยิงปน จะหันหนาไปใน
ทิศทางใด การหาความเร็วลมอยางงายๆ นั้น เรามีวิธีหาในสนามยิงปนได ๒ วิธี คือ
(๑) ดูมุมของธงซึ่งอยูในสนามยิงปน วาชายธงพัดไปทํามุมกับเสาธงประมาณอีกองศา
ใหเอาจํานวนองศาที่หาไดมาตั้งแลวหารดวย ๔ ผลลัพธที่ไดคือ ความเร็วของลมเปนไมลตอชัว่ โมง
(๒) โดยหยิบเอาหญาแหง หรือใบไมแหงมากํา ก็ใหลดแขนชี้ลงไปตรงนั้น แลวดูมุม
ชองแขนกับลําตัวประมาณกี่องศา แลวหารดวย ๔ เชนเดียวกับวิธีที่หนึ่ง
คาของลม ลมในทิศทาง ๓ แล ๙ นาฬิกา จะพัดตั้งฉากกับทิศทางยิง จึงเปนลมที่มีอิทธิพลพัด
ใหลูกระสุนเฉไฉ ผิดไปจากทิศทางเดิมไดมาก สวนลมที่อยูใกลเคียงกับลม ๓ และลม ๗ นาฬิกานั้น คือลม ๒ ,
๔ , ๘ และ ๑๐ มีคาเหมือนกับลม ๓ และ ๙ นาฬิกา เพียงเล็กนอยเทานั้น ฉะนั้นเราจึงอนุโ,มใหลม ๒ , ๔ , ๘
และ ๑๐ มีคาเหมือนกับลม ๓ และ ๙ นาฬิกา คือมีคาเต็ม
สวนลม ๖ และ ๑๒ นาฬิกา เปนลมที่พัดตามเข็มนาฬิกาและลมซึ่งพัดในระยะยิงหวังผล คือ
๕๐๐ หลานี้ ไมบังเกิดผลกระทบกระเทือนตอลูกกระสุนเลย เพียงแตลม ๖ นาฬิกา จะนํากระสุนถึงที่หมายเร็ว
ขึ้น และลม ๑๒ นาฬิกา จะทําใหกระสุนถึงที่หมายชาลงเล็กนอยเทานั้น ฉะนั้นลม ๖ และลม ๑๒ นาฬิกา
จึงไมมีคา

สวนลมที่ใกลเคียงกับลม ๖ และ ๑๒ นาฬิกา คือลม ๑ , ๕ , ๙ และ ๑๑ นาฬิกา เปนลมพัด
เฉียงกับทิศทางยิงจะมีคาเพียงครึ่งเดียวของลมที่มีคาเต็ม
สรุปคาของลม ลม ๒ , ๓ , ๔ , ๘ , ๙ และ ๑๐ เปนลมที่มีคาเต็ม
ลม ๑ , ๕ , ๗ และ ๑๑
เปนลมที่มีคาครึ่ง
ลม ๖ และ ๑๒
เปนลมที่มีมีคา
กฎการขึ้นลม คือ ความเร็วของลมเปนไมลตอชั่วโมง คูนดวยระยะยิงซึ่งคิดเปนหนวยใน ๑๐๐ หลา
แลวหารดวย ๑๐ ผลลัพธที่ไดจะเทากับจํานวนคลิกที่จะตองแก ถาเปนลม ๑ , ๕ , ๗ และ ๑๑ ผลลัพธที่ได
ตองเอา ๒ หารเสมอ
เปา เปา ปลยบ.๘๘ มีอยูดังนี้
(๑) เปา ก.
๑๐๐๐ นิ้ว
(๒) เปา ก.
๑๐๐ , ๒๐๐ และ ๓๐๐ หลา
(๓) เปา ข.
๕๐๐ หลา

๑

๓

ขนาด ๑ " , "
๒ ๔
ขนาด ๑๒ " ๖ "
ขนาด ๒๐ " , ๑๐ "

การปรับทางปน มีอยู ๒ วิธี คือ
(๑) ใชกระสุนทั้งหมด ๙ นัด นัดยิงออกไป ๓ ครั้งๆ ละ ๓ นัด แลวทําการแกไขโดย
ใชควงมุมสูง และควงมุมทิศ
(๒) ใชกระสุน ๓ นัด ยิงออกไปครั้งละ ๑ นัด แลวทําการแกเชนเดียวกับวิธีหนึ่ง
การปรั บ ทางป น ในระยะ ๑๐๐ นิ้ ว กระทํ า การปรั บ ในวั น ที่ ไ ม มี ล ม ถ า มี ล มให แ ก ขื น ลม
เสียกอน ใชปรับดวยทานอนยิงอาจใชกระสอบทรายรองมือซายได ตั้งควงมุมสูงขึ้น ๑๒ คลิก ควงมุมทิศอยูที่
ขีดหลักกึ่งกลางแลวดําเนินการปรับตามวิธีปรับทางปน แกไขทางปนโดยใชคลิกของมุมสูงและควงมุมทิศ ซึ่งใน
๑
ระยะ ๑๐๐๐ นิ้ว เราถือประมาณเพียง ๒๕ หลา จึงเปน ๑ คลิด เทากับ
๔
การปรับทางปนในระยะ ๑๐๐ หลา ตั้งควงมุมสูงขึน้ ๑๔ คลิก ควงมุมทิศอยูที่ขีดหลักกึ่งกลาง
แลวดําเนินการปรับตามวิธีการปรับทางปน
การปรับทางปนในระยะ ๒๐๐ หลา ตั้งควงมุมสูง ๑๒ คลิก ควงมุมทิศอยูที่ขีดหลักกึ่งกลาง
แลวดําเนินการปรับตามวิธีการปรับทางปน
ขอแตกต างในการปรั บ ทางป น ระยะ ๑๐๐ หลา กั บ ๒๐๐ หลา ถื อในระยะ ๒๐๐ หลา
ตั้งควงมุมสูงขึ้น ๑๒ คลิก กระสุนจะถูกกึ่งกลางของเปาวงดําพอดี คือสูงจาตําบลเล็งขึ้นไปอีก ๖ นิ้ว แตกระสุน
วิธี เมื่ อผานในระยะ ๑๐๐ หลา นั้ นจะสู งกว าตําบลเล็งเพีย ง ๔ นิ้ ว เท านั้ น ฉะนั้น จึงเหลื ออีก ๒ นิ้ว จะถู ก
กึ่งกลางวงดํา เราจึงตองขึ้นควงมุมสูงอีก ๒ คลิก เปน ๑๔ คลิกในระยะ ๑๐๐ หลา
การปรับทางปนในระยะ ๓๐๐ หลา ใหเพิ่มควงมุมสูงจากการปรับทางปนในระยะ ๒๐๐ หลา
ขึ้นอีก ๓ คลิก แลวดําเนินการปรับตามวิธี การปรับทางปน
การปรับทางปนในระยะ ๕๐๐ หลา ใหเพิ่มควงมุมสูงจากการปรับทางปนในระยะ ๓๐๐ หลา
ขึ้นอีก ๗ คลิก แลวดําเนินการปรับทางปนตามวิธีการปรับทางปน
๑.๖ การตรวจสอบกอนการยิงปน
การตรวจสอบนี้ เปนขั้นสุดทายของการฝกยิงเบื้องตน คือ ใหทหารไดรับการตรวจสอบการฝก
ตั้งแต ขึ้นที่ ๑ ไปจนถึงขั้นที่ ๕ เพื่อใหเปนที่เชื่อไดวา ทหารมีคุณวุฒิสามารถยิงกระสุนจริงได
หมายเหตุ อาวุ ธ ประจํ า กายอื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั น นี้ ก็ อ นุ โ ลม เช น เดี ย วกั บ ปลยบ.๘๘
จะแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น จึงสามารถทําการฝกเพื่อใหสามารถทําการยิงไดเชนเดียวกัน

การฝกยิงปน ปลย.เอ็ม ๑๖
การฝกยิงปนเบื้องตน แบงขั้นการฝกออกเปน ๖ ขั้น คือ
๑. การเล็ง ในเรื่องการเล็งนั้นผูยิงยอมทําการเล็งปนใหถูกตอง เพื่อใหยิงถูกที่หมายที่จะทํา
การยิ ง การที่ จ ะให เ ห็ น ผลเช น นั้ น ผู ยิ งต อ งใช ศูน ย ห ลั ง ศู น ย ห น า และที่ ห มายหรื อตํ าบลเล็ ง โดยจั ด ให มี
ความสัมพันธกันอยางถูกตอง ความสัมพันธอันนี้ เรียกวา การจัดภาพศูนยนั่งแทน ซึ่งประกอบดวยการปฏิบัติ
๒ ขั้น คือ การจัดแนวภาพศูนยพอดี และการตําบลเล็งถูกตอง เรียกวา จัดภาพศูนยนั่งแทน
๒. การถือปนอยางมั่นคง มีปจจัยอยู ๘ ประการ คือ
๒.๑ การรองรับดวยมือซาย
๒.๒ นําพานทายเขารองไหล
๒.๓ การจับปนของมือขวา
๒.๔ ขอศอกขวา การวางขอศอกขวาใหถูกตองจะตองทําใหเกิดมีรองไหล เพื่อจะได
นําเอาพานทายปนเขาประทับได
๒.๕ การสัมผัสพานทาย มีความสําคัญ ๒ ประการ คือ
๒.๕.๑ เพื่อใหผูยิงวางแกมที่พานทายในที่เดียวกันตลอดเวลาที่ยิงปน
๒.๕.๒ เพื่อวางแกมแนบติดกับพานทายปนอยางแนนแลวปนและศีรษะของ
ผูยิงจะไดรับแรงถอยไปดวยกัน เปนการลดเวลาอันที่จะคนหาหรือเรงที่หมายในระหวางแตละนัดที่ยิง
๒.๖ การบังคับการหายใจ ใชกฎ ก. ล. น. ก.
ก. การบังคับการหายใจ
ล. การเล็งที่ถูกตอง
น. การลั่นไกขั้นที่หนึ่ง
ก. การลั่นไก
๒.๗ การผ อ นคลาย เมื่ อ ทํ า การเล็ ง ป น ตามกฎการเล็ ง ป น แล ว แต ยั ง ลั่ น ไกไม ไ ด
เมื่อเกิดตาพลาขึ้นก็ใหลดปนลง เพื่อผอนคลายอิริยาบถเสียกอน แลวจึงทําการเล็งใหม
๒.๘ การควบคุมการเหนี่ยวไก การที่จะลั่นไกปนแตละนัดใหผูยิงสูดลมหายใจเขาให
เต็ มปอดแล ว ผ อนออกครั้ ง หนึ่ งแล ว กลั้ น ใจไว ทํ า การเหนี่ ย วไกโดยการบี บ ไกให ป น ลั่ น ออกไปโดยไม รู ตั ว
เขากลาวไววา ผูที่จะทําการลั่นไกไดดีเปรียบไดกับการบีบหลอดสีฟนลงแปรงผูที่มีความประณีต จะบีบยาสีฟน
ลงแปรงตั้งแตหัวแปรงจดทายแปรงโดนมีความโตสม่ําเสมอตลอดแปรง
๓. การฝกยิงปน การยิงแบบอัตโนมัติและการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ
๓.๑ ทายิง แบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
๓.๑.๑ ทายิงแบบกึ่งอัตโนมัติ มี ๕ ทา คือ
(๑) ทานอนยิง
(๒) ทานั่งราบยิง – ไขวขอเทา – ไขวขา
(๓) ทานั่งสูง
(๔) ทานั่งคุกเขายิง
(๕) ทายืนยิง
๓.๑.๒ ทายิงแบบอัตโนมัติ มี ๓ ทา คือ
(๑) ทานอนยิงใชขาทราย
(๒) ทายิงจากหลุมบุคคลใชขาทราย
(๓) ทายิงใตแขน

๓.๒ การยิงปนแบบกึ่งอัตโนมัติ เปนการยิงที่หมายเปนจุดใหญๆ เชนที่ตั้งยิงอาวุธ
ประจําหนวย ยานพาหนะที่ไมหุมเกราะและที่หมายกลางแจงในสิ่งกอสรางระยะ ๔๖๐ เมตรขึ้นไป
๓.๓ การยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ ทายิงเปนหลักการมูลฐานที่สําคัญที่สุดขึ้นเดียวของการยิง
ป น แบบอั ต โนมั ติ ถ า ปราศจากเสี ย ซึ่ ง การทํ า ท า ยิ ง ที่ ถู ก ต อ งแล ว พลยิ ง เล็ ก ย อ มไม ส ามารถที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จในการยิงปนใหถูกที่หมายในขณะทําการยิงไดจากกระสุนนั้นแรกไดลั่นไปแลว จะรักษาการจัดภาพ
ศูนยนั่งแทนไดยากมาก เพราะฉะนั้นผูยิงจะยิงกระสุนตอไปถูกที่หมาย ผูยิงจะตองรักษาทายิงใหถูกตองไดเสมอ
๔. การเปลี่ยนซองกระสุน
การถอดซองกระสุ น เปล า ในเมื่ อ กระสุ น ภายในซองกระสุ น ที่ ป น ถู ก ยิ ง ออกไป
หมดแลว ผูยิงจะตองถอดซองกระสุนออกจากปน โดยใชนิ้วมือขวากดที่ปุมยึดซองกระสุนแลวปลอยใหซอง
กระสุนหลุดออกมาตามน้ําหนักของซองกระสุนเอง
การบรรจุ เมื่อนํากระสุนซองใหมบรรจุเขาไปแลวใหกดเหล็กยึดซองกระสุนขางลาง
ดวยหัวแมมือ เปนการปลอดลูกเลื่อน กระสุนนัดแรกจะวิ่งเขาสูรังเพลิง ถาไมดึงคันรั้งมาขางหลัง เมื่อบรรจุซอง
กระสุนเขาไปแลว พลยิงจะตองดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาขางหลังแลวปลอยใหวิ่งไปขางหนา เมื่อนํากระสุนเขาสู
รังเพลิง ๑ นัด
๕. การปรับศูนยและการตั้งศูนยรบ
๕.๑ การปรับศูนย
๕.๑.๑ ศู น ย ห ลั ง ประกอบด ว ยช อ งเล็ ง ๒ ช อ ง ช อ งเล็ ง ศู น ย ห ลั ง ที่ มี
เครื่องหมายที่ดานศูนยหลังใชยิงในระยะ ๓๐๐ – ๕๐๐ เมตร และชองเล็งศูนยหลังที่ไมมีเครื่องหมายใชยิง
ในระยะ ๐ – ๓๐๐ เมตร ดานขวามีมมุ ควงทิศเพื่อใชแกเมื่อเกิดความผิดพลาดในทางขาง ดานบนเหนือควงมุม
ทิศจะมีลูกศรแสดงทิศทางและมีอักษร (R)หรือขวามือ เมื่อตองการเลื่อนรอยกระสุนถูกไปทางซายหรือ ทวน
ลูกศร ๑ คลิกของศูนยหลังจะเทากับ ๒.๘ ซม. ในระยะ ๑๐๐ เมตร (๑๐๐๐ นิ้ว หรือ ๒๕ เมตร ๑ คลิกเทากับ
๐.๗ ซม.)
๕.๑.๒ ศูนยหนา ประกอบดวย แทนชนิดหมุนได การที่จะใหรอยกระสุนสูง
หรือต่ํา ใชปรับที่ศูนยหนาโดยปลายลูกกระสุนและหมุนไปในทางที่ตองการที่แทนศูนยหนาจะเห็นอักษร ยู.พี. (UP)
อักษรเขียนไว และที่มีลูกศรแสดงทิศทาง หมายถึงวา ถาตองการเลื่อนรอยกระสุนใหสูงขึ้น หมุนตามลูกศร
ไปทางอักษรหรือทางขวามือ
- ถาตองการใหรอยกระสุนต่ําลง หมุนทวนลูกศรหรือหมุนไปทางซายมือ
- ๑ คลิ ก ที่ ศู น ย ห น า จะเท า กั บ ๒.๘ ซม. ในระยะ ๑๐๐ เมตร
(๑๐๐๐ นิ้ว หรือ ๒๕ เมตร เทากับ ๗ ซม.)
๕.๒ การตั้งหลักฐานขึน้ ตนในการปรับ ๒๕ เมตร (๑๐๐๐ นิ้ว) ใหหมุนศูนยหนาลงจุดสุด
แลวขึ้นมาใหม ๒๕ คลิก
๕.๓ ถาระยะเกินกวา ๑๐๐ เมตร ๑ คลิก จะมีคาเทากับระยะ (หนวยใน ๑๐๐ เมตร) ๓
เชน จะทําการยิงในระยะ ๒๐๐ เมตร ๑ คลิกจะเทากับ ๒ x ๓ = ๖ คลิก
๕.๔ จํานวนกระสุนที่ใชปรับปนยาว เอ็ม ๑๖ ใช ๑๒ นัด ทําการยิง ๔ ครั้ง ครั้งละ ๓
นัด และดําเนินการปรับ
๕.๕ รายละเอียดของเปา ๒๕ เมตร
๕.๕.๑ ๑ ชองสี่เหลี่ยมเทากับ ๒ คลิก หรือ ๑.๔ ซม. ในระยะ ๒๕ เมตร
(๑๐๐๐ นิ้ว)

๕.๕.๒ ครึ่งชอง เทากับ ๐.๗ ซม. หรือ ๑ คลิก
๕.๕.๓ กากบาทดานลางเปนตําบลใหปนยิงปรับและเปนไปถูกตรงกากบาท
ตัวทําการยิงกากบาทแลวเสมือนหนึ่งวาทานไดทําการยิงในระยะ ๒๕๐ เมตร นั้นเอง
๕.๖ ศูนยรบของปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ คือ ศูนยปนที่ไดทําการปรับในระยะ ๒๕ เมตร
หรือระยะ ๒๕๐ เมตร นั้นเอง
๖. การตรวจสอบกอนการยิงปน
ทหารทุกคนจะตองไดรับการตรวจสอบผาน กอนนําออกทําการยิงปนดวยกระสุนจริง
ตั้งแตชั้นที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๕ เสียกอน

โรงเรียนสุนัขทหาร
เอกสารเพิม่ เติม การอานแผนที่
เรื่อง การกําหนดจุดทีอ่ ยู
๑. ความมุงหมายเพื่อใหสามารถกําหนดที่อยูไดอยางถูกตอง และกวางขวางยิ่งขึ้น
๒. การกํ า หนดจุ ด ที่ อ ยู นั้ น สามารถจํ า แนกออกเป น การกํ า หนดที่ อ ยู ต นเองและการกํ า หนดจุ ด ที่ ห มาย
ซึ่ งรายละเอี ย ดในการปฏิ บั ติ นั้ น ย อมแตกต างกั น ออกไป เช น การกํ าหนดจุ ด ที่ อยู ต นเอง จะต อ งทราบจุ ด
ปลายทางแตไมทราบจุดเริ่มตน สวนการกําหนดจุดที่หมายจะตองทราบจุดเริ่มตน แตไมทราบจุดปลายทาง ซึ่ง
จะเห็นวาเปนภาพการปฏิบัติที่กลับกันนั่นเอง
๓. การกําหนดจุดที่อยูตนเอง สามารถทําไดหลายวิธี แตละวิธีก็ขึ้นอยูกับภูมิประเทศและอุปกรณในการปฏิบัติ
ครั้งนั้นๆ ซึ่งพอจะกลาวสรุปไดวาการกําหนดจุดที่อยูตนเองสามารถทําไดดวยวิธีดังตอไปนี้
๓.๑ วิธีเล็งสกัดกลับโดยใช
๓.๑.๑ เข็มทิศประกอบภูมิประเทศเดน
๓.๑.๒ เข็มทิศประกอบ WARKING ROUNDS
๓.๑.๓ ไมบรรทัดประกอบภูมิประเทศเดน
๓.๒ วิธีเล็งสกัดกลับประกอบแนว
๔. การกําหนดจุดที่หมาย สามารถทําไดหลายวิธีเชนเดียวกัน และแตละวิธีก็ขึ้นอยูกับภูมิประเทศและอุปกรณ
ในการปฏิบัติครั้งนั้นๆ สรุปไดวาเราสามารถกําหนดจุดที่หมายดวยวิธี ดังตอไปนี้
๔.๑ วิธีเปลา
๔.๒ วิธีเล็งสกัดโดยตรงใช
๔.๒.๑ เข็มทิศประกอบภูมิประเทศเดน
๔.๒.๒ ไมบรรทัดประกอบภูมิประเทศเดน
๕. การกําหนดจุดที่อยูตนเองและที่หมายนั้น ไดเขียนรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติไวแลวในแนวสอน
การอานแผนที่และภาพถายทางอากาศ
๖. ดูภาพขั้นตอนการปฏิบัติการกําหนดจุดที่อยูตนเองและที่หมายทั้งภูมิประเทศและบนแผนที่แตละเรื่องไดใน
เอกสารเพิ่มเติมชุดนี้ ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติและเขาใจงายยิ่งขึ้น

เล็งสกัดกลับ
๑. วางแผนที่ใหถูกทิศ
๒. เลือกตําบลเดนที่ตรงกันทั้งในภูมิประเทศและบนแผนที่ ๒ ตําบล
๓. วัดมุมภาคฯ จากจุดที่ยืนอยูไปยังตําบลทั้งสอง
๔. เปลี่ยนคามุมที่วัดไดเปนมุมภาคทิศเหนือกลับ
๕. ขีดแนวมุมภาคทิศเหนือกลับจากตําบลทั้งสองบนแผนที่
๖. จุดที่เสนตรงสองเสนตัดกัน คือจุดที่อยูของตนบนแผนที่

ภูมิประเทศ

แผนที่

จุดที่อยู

เล็งสกัดกลับประกอบแนว
๑. วางแผนที่ใหถูกทิศ
๒. เลือกตําบลเดนที่ตรงกันทั้งในภูมิประเทศและบนแผนที่ ๑ ตําบล
๓. วัดมุมภาคฯ จากจุดยืนไปยังตําบลนั้น
๔. เปลี่ยนคามุมที่วัดไดเปนมุมภาคทิศเหนือกลับ
๕. ขีดแนวมุมภาคทิศเหนือกลับจากตําบลนั้นบนแผนที่
๖. จุดที่เสนตรงติดกับแนวภูมิประเทศบนแผนที่ คือจุดที่อยูของตนเอง

ภูมิประเทศ

จุดที่อยู
แผนที่

เล็งสกัดกลับโดยใช ป.ยิง ๒ จุด

ภูมิประเทศ
จุดที่อยู
๑. หาที่อยูตนเองบนแผนที่โดยประมาณ
๒. เลือกจุดขอยิง (เปนพิกัด) ๒ จุด
๓. ขอยิงกระสุนควันที่ละจุด และใชเข็มทิศวัดมุมไปยังจุดทั้งสอง
๔. แปลงมุมที่วัดไดเปนมุมกลับ
๕. ขีดแนวมุมภาคทิศเหนือกลับจากจุดที่ขอยิง
๖. จุดที่เสนตรงสองเสนตัดกัน คือ จุดที่อยูของตนเองบนแผนที่

เล็งสกัดกลับโดยวิธีใชไมบรรทัด

ภูมิประเทศ

จุดที่อยู
๑. วางแผนที่ใหถูกทิศบนพื้นราบโดยวิธีพิจารณา
๒. เลือกตําบลเดนที่มีตรงกันทั้งในภูมิประเทศและบนแผนที่ ๒ ตําบล
๓. วางไมบรรทัดบนแผนที่โดยใหขอบไมบรรทัดทับตําบลเดนบนแผนที่และปลายชี้ตรงไปยังตําบลเดน
ในภูมิประเทศตรงกัน
๔. ลากเสนตรงตามขอบไมบรรทัดจากตําบลเดนบนแผนที่ยอนเขาไปหาตัวเราเอง
๕. กระทําซ้ําตอตําบลที่ ๒ ตาม ขอ ๓ และ ๔
๖. จุดที่ซึ่งเสนตรงสองเสนตัดกัน คือ จุดที่อยูของตนเองบนแผนที่

เล็งสกัดกลับโดยใช ป.ยิงจุดเดียว

ภูมิประเทศ
จุดที่อยู
๑. หาจุดที่อยูของตนเองบนแผนที่โดยประมาณ
๒. เลือกจุดขอยิง (เปนพิกัด) ๑ จุด
๓. ขอยิงกระสุนควันที่จุดนั้น
๔. นับเวลาเปน “วินาที” แตตั้งมองเห็นกระสุนระเบิดและหยุดนับเมื่อไดยินเสียงระเบิด พรอมทั้งใช
เข็มทิศวัดมุมไปยังตําบลระเบิด
๕. หาระยะทางจากตําบลระเบิดถึงตัวเรา (ใชจํานวนวินาทีที่นับได ในขอ ๔ ๓๕๐ เมตร) และแปลง
มุมที่วัดไดเปนมุมกลับ
๖. ขีดแนวมุมกลับจากจุดของยิงตามระยะที่คิดได ในขอ ๕
๗. ปลายเสนที่ขีดขึ้น ตามขอ ๖ คือ จุดที่อยูตนเองบนแผนที่

เล็งสกัดกลับโดยวิธีกระดาษแกว

เข็มหมุด
กระดาษแก้ ว

ภูมิประเทศ

กระดาษแก้ ว

จุดที่อยู

๑. วางแผนที่ใหถูกทิศโดยประมาณ
๒. เลือกตําบลเดนที่มีตรงกันทั้งในภูมิประเทศและบนแผนที่รอบๆ ตัวเรา ๓ ตําบล (ตําบลทั้งสามนี้ ถา
สามารถหาไดควรอยูหางกันดวยขนาดมุมประมาณ ๑๒๐° โดยถือจุดที่เรายืนอยูเปนศูนยกลาง)
๓. ใชกระดาษแกว (ขนาดกวางยาวพอที่จะทับตําบลทั้งสามบนแผนที่ได) วางบนพื้นที่ราบ โดยใชเข็ม
หมุดปกไวบริเวณกึ่งกลาง
๔. ใชไมบรรทัดวางบนกระดาษแกว โดยใหขอบดานหนึ่งสัมผัสกับเข็มหมุด
๕. เล็งตามแนวขอบไมบรรทัดไปยังตําบลเดน ทั้ง ๓ ตําบล แลวขีดแนวเสนเล็งไวบนกระดาษแกวทุกครั้ง
๖. นํากระดาษแกวไปวางทาบบนแผนที่โดยวิธีเลื่อนไปมาจนเสนรัศมี (แนวเสนเล็ง) ๓ เสน ทับตําบล
ทั้งสามบนแผนที่พอดี
๗. ใชเข็มหมุดปกตรงรูเดินบนกระดาษแกวทะลุแผนที่
๘. รูเข็มหมุดบนแผนที่ คือ จุดที่อยูของตนเอง

เล็งสกัดตรงโดยใชวิธีไมบรรทัด

ภูมิประเทศ

๑. วางแผนที่ใหถูกทิศดวยการพิจารณาภูมิประเทศ
๒. วางไมบรรทัดเล็งบนแผนที่ ใชขอบดานหนึ่งทับกับจุดเริ่มตน ซึ่งเปนที่อยูของผูทําการเล็ง
๓. หมุนปลายบรรทัดเล็งเลื่อนไป จนกระทั่งเห็นที่หมายไมทราบตําแหนงที่อยูในภูมิประเทศ แลวขีด
ตามแนวเสนบรรทัดบนแผนที่ จากจุดเริ่มตนไปยังจุดปลายทาง
๔. เริ่มกระทําจากจุดที่ทราบตําแหนงแลวอีกจุดหนึ่ง กระทําซ้ําอีกเหมือน ขอ ๑ , ๒ และ ๓
๕. ตรงจุดที่แนวเสนบรรทัดทั้งสองตัดกันบนแผนที่เปนที่อยูของหมาย
หมายเหตุ วิธีเล็งสกัดตรงดวยแนวเสนบรรทัดนี้ความถูกตองขึ้นอยูกับความประณีตและความละเอียดของผู
ปฏิบัติในการวางแผนที่ใหถูกทิศและการเล็งขอบไมบรรทัด

วิธีเปลา

๑. จากจุดที่ทราบแลวในภูมิประเทศใชเข็มทิศวัดมุมไปยังที่หมาย
๒. กะระยะดวยสายตา (จากตัวเราถึงที่หมาย)
๓. ขีดแนวมุมภาคทิศเหนือจากจุดที่ยืนอยูบนแผนที่
๔. วัดระยะจากจุดเริ่มตนตามแนวมุมภาคฯ เทากับระยะที่กะได
๕. จุดปลายระยะตามแนวมุมภาค คือ จุดที่หมายบนแผนที่

ภูมิประเทศ
จุดที่อยู

เมตร
แผนที่

เล็งสกัดตรง
๑. วางแผนที่ใหถูกทิศ
๒. เลือกตําบลเดนที่ตรงกับทั้งในภูมิประเทศและบนแผนที่ ๒ ตําบล
๓. จากตําบลทั้งสองวัดมุมภาคฯ ไปยังที่หมายเดียวกัน
๔. ขีดแนวมุมภาคฯ จาดตําบลทั้งสองบนแผนที่
๕. จุดที่เสนตรงสองเสนตัดกัน คือ จุดที่หมายบนแผนที่

ภูมิประเทศ
แผนที่

จุดที่อยู

กร.๒๑๐๑

แผนที/่ เข็มทิศ

หลักฐาน : ๑. คูมือการอานแผนที/่ เข็มทิศ และภาพถายทางอากาศ ผท.ทบ.
๒. รส.๒๑ – ๒๕ ของ ศร. เรื่องการอานแผนที่และภาพถายทางอากาศเบื้องตน
๓. รส.๒๑ – ๒๖ ของ ศร. เรื่องการอานแผนที่และภาพถายทางอากาศเบื้องสูง
๔. FM 21 – 26 UUT 1960 , OFM และ FM 21 – 30 MILITARY
ความมุงหมาย
เพื่อใหนักเรียนมีพื้นความรูในหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการอานแผนที่ และใหสามารถนําไปปฏิบัติและ
ฝกใหพลทหารได
กลาวนํา
แผนที่เปนเครื่องมือรบชิ้นแรกที่สุดของ ผบ.หนวยทุกระดับ ตั้งแตหนวยขนาดหมูไปจนถึงหนวยขนาด
กองทัพ ทั้งจะตองใชเปนประจําไมวาในยามปกติหรือยามสงคราม เพราะวาเราจะตองใชแผนที่ในการศึกษา
ลักษณะภูมิประเทศใชในการวางแผน ใชในการดําเนินกลยุทธ ใชเกี่ยวกับการยิงหรือแทบจะกลาวไดวา แผนที่
นั้นทางทหารเราไดใชในกิจการทหารอยูตลอดเวลา ฉะนั้นจึงนับไดวาการศึกษาวิชาแผนที่นี้เปนสิ่งจําเปนและ
สําคัญยิ่ง ทหารทุกคนควรที่จะไดรับการศึกษาและสวามารถใชแผนที่ไดอยางถูกตองรวดเร็ว โดยทั่วๆ ไปแลว
แผนที่ใหขาวสารเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ระยะทาง ที่ตั้ง ความสูง เสนทาง การกําบัง และการซอนพราง
ให เราได อย างถู กต อง ซึ่ งข าวสารเหล านี้ เ ปน ขาวสารที่ มีคายิ่งในทางทหารเพี ยงใด ท านก็ย อมตระหนักถึ ง
ความสําคัญของมันดีอยูแลว และเมื่อนักเรียนศึกษารายละเอียดตางๆ ตลอดจนวิธีการแผนที่จบแลว ก็เชื่อแน
ไดวานักเรียนจะมีความสามารถในการอาน การใชแผนที่ใหเปนประโยชนในการรบไดเปนอยางดี
แผนที่

ภาพลายเสนเขียนแสดงสิ่งตางๆ บนผิวพิภพ หรือสวนใดสวนหนึ่งของผิวพิภพตามมาตราสวน โดย
ใชสัญญาสัญลักษณตางๆ
การแบงประเภทของแผนที่
คําวา “แผนที่ ทหาร” หมายรวมถึ ง แผนที่ที่ไดออกแบบทําขึ้นเพื่อใช ในกระทรวงกลาโหมทั้งหมด
แตมิไดหมายถึงแผนที่การบินและแผนที่อุทกศาสตร แผนที่ทหารแบงประเภทออกได ดังนี้
๑. แบงตามมาตราสวน ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้
๑.๑ แผนที่ มาตราส ว นเล็ ก คื อ แผนที่ ม าตราส ว น ๑ : ๖๐๐,๐๐๐ และเล็ กกว า
ใชสําหรับวางแผนที่ทั่วไปและใชสําหรับศึกษาวางแผนทางยุทธศาสตรของหนวยขนาดใหญ
๑.๒ แผนที่ มาตราสว นกลาง คื อ แผนที่ที่มีมาตราส ว นใหญ กว า ๑ : ๖๐๐,๐๐๐
แตเล็กกวา ๑ : ๗๕,๐๐๐ ใชสําหรับวางแผนกลยุทธ รวมทั้งการวางแผนการเคลื่อนยาย วางแผนการรวมกําลัง
และวางแผนการสงสิ่งอุปกรณตางๆ ดวย
๑.๓ แผนที่มาตราสวนใหญ คือ แผนที่ที่มีมาตราสวน๑ : ๙๕,๐๐๐ และใหญกวา ใช
สําหรับสนองความตองการการรบ การปฏิบัติทางยุทธวิธี ทางเทคนิค และทางธุรการของหนวยในสนาม
๒. แบงตามแบบของแผนที่ สามารถแบงออกไดดังนี้
๒.๑ แผนที่แบบแผน คือ แผนที่ซึ่งแสดงพื้นที่ของพิภพในทางราบ ไม มีการแสดง
ใหทราบความสูง ใหประโยชนในการแสดงที่ตั้ง ตําบลตางๆ หาระยะทางในทางราบ หาเสนทางโดยไมบอก
ความสูง – ต่ํา ของผิวพิภพ

๒.๒ แผนที่ ภู มิ ป ระเทศ เป น แผนที่ ๒ มิ ติ คล า ยแผนที่ แ บบแบน แต ก ารแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับความสูง – ต่ํา จากผิวพิภพเพิ่มขึ้นมาอีกโดยแสดงดวยเสนชั้นความสูง
๒.๓ แผนที่พลาสติ กทรวงทรง คือ แผนที่ภ าพถายพิมพ บนแผ นพลาสติก เปนรู ป
ทรวดทรง ๓ มิติ
๒.๔ แผนที่ภาพถาย คือ ผลิตผลของแผนที่ภาพถายทางอากาศ หรือโมเชคโดยเพิ่ม
เสนกริด ขอมูลขอบระวางชื่อสถานที่และเสนกั้นเขต
๒.๕ แผนที่ภาพถายพลาสติกทรวดทรง คือ แผนที่ภาพถายพิมพบนแผนพลาสติก
เปนรูปทรวดทรง ๓ มิติ
๒.๖ ภาพโมเชค คื อ ผลที่ไดจากการนํ าเอาภาพถายทางดิ่ งที่มีลักษณะเหลื่อมกั น
และถายจากตําบลตางๆ มาประกอบเขาดวยกัน
๒.๗ แผนที่แสดงที่ตั้งเมื่อทางการทหาร เปนแผนที่ภาพถายมาตราสวนใหญ แสดงที่ตั้ง
เมืองหรือนครใหญ
๒.๘ แผนที่พิเศษ เปนแผนที่ซึ่งทําขึ้นเพื่อความมุงหมายของการใชโดยเฉพาะเปนพิเศษ
เชน แผนที่แสดงการจราจร แผนที่แสดงการขนสง แผนที่แสดงการปกครอง เปนตน
๒.๙ แบบจําลองภู มิประเทศ เปนแบบจําลองภูมิประเทศ ๓ มิ ติ ของภู มิประเทศ
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งอาจจําลองดวยปูนพลาสเตอร ยาง หรือวัสดุอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน โดยจําลองมาจาก
แผนที่แถบอื่นๆ แสดงลักษณะภูมิประเทศจริง แทนที่จะใชสัญลักษณ
การเก็บรักษาแผนที่
เนื่องจากจํานวนของแผนที่มีอัตราการจายใหหนวยทหารมีจํานวนจํากัด ฉะนั้นผูใชจะตองทราบวิธีเก็บ
รักษาแผนที่เพื่อใหใชไดนานที่สุด โดยเฉพาะการเก็บรักษาแผนที่ที่นําไปใชในสนาม เราควรเก็บไวในชองใส
แผนที่ชนิดโปรงแสง เชน ซองอับเตท หรือพลาสติกอยางใส เปนตน ทั้งนี้ เมื่อเราพบแผนที่ในบริเวณที่ตองการ
ใชหงายออกแลวสอดเขาไวในซอง ก็ทําใหเปรอะเปอนลบเลือนไดยากและคงทนอีกดวย
แผนที่ใดๆ ที่เราไดขีดเขียนเครื่องหมายหรือขอความเกี่ยวกับรบ หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ลงไปแลว จะตองระมัดระวังในการเก็บรักษาและปฏิบัติเชนเดียวกับการเก็บเอกสารลับทางราชการทุกประการ
แมวาสถานการณจะบีบบังคับจะทําแผนที่ดังกลาวนั้นตกไปอยูในเงื้อมมือของฝายตรงขามก็ใหรีบทําลายเสีย
โดยการเผาไฟไหมและจีเถาใหละเอียด หากทําไมไดใหหาวิธีทําลายดวยวิธีอื่นๆ เชน ฉีกใหปน และหลุมฝง
หลายแหง หรือโปรยไปในทิศทางตางๆ ใหกลาวและไกลที่สุดเทาที่จะทําได
การพับแผนที่
การพับแผนที่เรามีวิธีสะดวกในการนําไปใชในสนาม ซึ่งการพับแผนที่นี้เราจะพับใหบริเวณที่ตองการใช
ออกมาเพื่อพิจารณา การพับแผนที่เรามีวิธีการพับอยู ๒ วิธี คือ
๑. การพับแบบหีบเพลง
(รูปที่ ๑)
๒. การพับแบบพิเศษ
(รูปที่ ๒)

รายละเอียดขอบระวาง
ในการใช แผนที่ให ไดผ ลดีในการปฏิบั ติงาน ผู ใชจะตองศึกษาและทําขอความหรือคํ าแนะนําตางๆ
ที่ขอบระวางเปนอยางดีเสียกอน ซึ่งแผนที่มาตรฐานทุกฉบับจะมีขอความหรือที่เรียกวา รายละเอียดขอบระวาง ดังนี้
๑. ชื่อชุดของแผนที่และมาตราสวน เชน ประเทศไทย ๑ : ๕๐,๐๐๐ ปรากฏอยู ณ มุมดานซาย
ของแผนที่
๒. ชื่อแผนระวาง ปรากฏอยูกึ่งกลางดานบนขอบระวาง แผนที่แตละฉบับจะมีชื่อแผนที่แสดง
ไว การเรีย กชื่ อแผ นระวางนี้ จ ะเรี ยกชื่ อตามความสํ าคั ญทางภู มิศาสตร หรื อรายละเอี ย ดที่ เ กิ ดขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏอยูในแผนที่ระวางนั้น
๓. การจัดพิมพ ปรากฏอยูดานบนแผนที่ระวางชื่อชุดและชื่อระวาง แสดงถึงจํานวนครั้งที่พิมพ
๔. หมายเลขระวาง เปนหมายเลขที่กําหนดขึ้นสําหรับแผนที่แตละมาตราสวน ปรากฏอยูที่
มุมบนดานขวา
๕. หมายเลขประจําชุด จะปรากฏอยู ๒ แหง คือ อยูที่มุมบนดานขวาแหงหนึ่ง และมุมลางซาย
อีกแหงหนึ่ง หมายเลขประจําชุดของแผนที่นี้จะกําหนดขึ้นดวยตัวอักษรประกอบกับตัวเลข ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
ตัวที่ ๑ เปนตัวอักษร อางถึงบริเวณหรือภูมิภาคสวนใหญที่ทําแผนที่
ตัวที่ ๒ เปนตัวเลขตัวแรก อางถึงกลุมของมาตราสวน (๕ = ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ , ๖ = ๑ :๑๐๐,๐๐๐
, ๗ = ๑ : ๕๐,๐๐๐ , ๘ = ๑ : ๒๕๐,๐๐๐)
ตัวที่ ๓ เปนตัวเลขที่ ๒ อางถึงสวนชวยของตัวอักษรตัวที่หนึ่ง
ตั ว ที่ ๔ เป น ตั ว เลขตั ว ที่ ๓ อ างถึ งหมายเลขอั น ดั บ ที่ ต รงกั น ของชุ ด คื อ มี มาตราส ว น
เดียวกันและครอบคลุมพื้นที่บริเวณเดียวกัน
ตัวที่ ๕ เปนอักษร (บางระวางไมมี) อาจพบในแผนที่ภาพถายทางอากาศหรือแผนที่พิเศษ
จะพิมพเปนตัวอักษร เชน S , A , B เปนตน
๖. สารบัญแผ นติ ด ตอ ปรากฏอยู ที่มุมลางขวาของแผนที่ แสดงเป นแผนผังบอกใหทราบ
หมายเลขบนระวางของแผนที่ที่อยูรอบๆ แผนที่กําลังใชอยู
๗. สารบั ญ แสดงเขตการปกครองอยู ใ กล กั บ สารบั ญ แผ น ติ ด ต อ แสดงให ท ราบถึ ง เขต
การปกครอง เชน เขตอําเภอ จังหวัด เปนตน

๘. แผนผังแสดงหลักฐานที่ใชทําแผนที่ จะปรากฏอยูทางดานซายมือของสารบัญเขตปกครอง
บอกใหทราบวาไดใชหลักฐานอะไร หรือบอกใหทราบวาแผนที่ฉบับนั้นใชวิธีอะไรประกอบบาง มีกี่วิธี หรือบอก
ใหทราบถึงวันที่ถายภาพทางอากาศที่ใชประกอบทําแผนที่นั้น
๙. แผนผังเดคลิชั่น ปรากฏอยูขอบระวางดานลางคอนมาทางซาย บอกใหทราบถึงคําวาม
สําคัญระหวางทิศเหนือ ทั้ง ๓ ตลอดจนถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประจําป
๑๐. บรรทัดเดคลิชั่น ประกอบดวยจุดหลักที่ลางของแผนที่แสดงไวดวยอักษร และมีบรรทัด
อยูขอบดานบนตรงกันขามกับจุด ใชสําหรับแสดงแนวทิศหรือแมเหล็กลงบนแผนที่
๑๑. มาตราสวนแสดงไว ๒ แหง คือ มุมดานซายบนและบริเวณกึ่งกลางติดขอบลางของแผนที่
การแสดงมาตราสวนแสดงไว ๒ แบบ คือ แบบอัตราสวนและมาตราสวนเสนบรรทัด
๑๒. ขอความเกี่ยวกับระยะอุธันดร ปรากฏอยูกึ่งกลางอันลางถัดจากมาตราสวนเสนบรรทัด
ลงมา โดยเขียนบอกระยะหางเสนชั้นความสูงแตละชั้นในทางดิ่งวามีคาเทาใด
๑๓. ขอความที่เกี่ยวกับโปรเจคชั่น อยูตอนลางถัดจากขอความเกี่ยวกับระยะอุดันธรลงไป
แสดงใหเราทราบวาแผนที่ที่เราใชนั้น ใชระบบโปรเจคชั่นชนิดใด
๑๔. ขอความเกี่ยวกับหลักฐานทางดิ่งและทางราบ หลักฐานทางดิ่งปรากฏอยูตอนลางของ
ขอความเกี่ยวกับระยะอุดันธร และหลักฐานทางราบจะปรากฏอยูตอนลางของขอความเกี่ยวกับโปรเจคชั่น
๑๕. ขอความที่เกี่ยวกับเสนกริด ปรากฏอยูตอนใตของขอความเกี่ยวกับโปรเจคชั่น แสดงให
ทราบวาถึงกรรมวิธีการทําแผนที่พรอมกับอางหลักฐานตางๆ ที่ใชในการทําแผนที่ และคํารับรองวาแผนที่มี
ความแนนอน นาเชือ่ ถือ หรือมีความถูกตองสมบูรณเพียงใด
๑๖. ขอความเกี่ยวกับผูใช ปรากฏอยูตอนใตขอความเกี่ยวกับเสนกริด ถาผูใชแผนที่ไดพบ
ความคลาดเคลื่อน ผิดพลาด หรื อบกพรอง ขอให บันทึกบนแผนที่แลวสงตรวจไปยั ง ผท.ทบ. เพื่อแกไขให
เปนไปตามความเปนจริง
๑๗. หนวยที่พิมพบอกใหทราบถึงจํานวนในที่พิมพและหนวยที่พิมพ เดือน ปที่พิมพ ปรากฏ
อยูที่ขอบลางดานขวา
๑๘. ขอความเกี่ยวกับความนาเชื่อถือ ปรากฏอยู ณ บริเวณมุมดานลางคอนมาทางซาย แสดง
ใหทราบถึงกรรมวิธีการทําแผนที่พรอมกับอางหลักฐานตางๆ ที่ใชในการทําแผนที่และคํารับรองวาแผนที่มีความ
แนนอน นาเชื่อถือ และมีความถูกตองสมบูรณเพียงใด
๑๙. ตารางกําหนดคาของกริด อยูมุมลางซายสุด ขอความที่ใหไวจะเปนคําแนะนําและวิธีการ
อานคาตําแหนงของกริดจุดตางๆ บนแผนที่อยางละเอียด
๒๐. ศัพทานุกรมทายระวาง เขียนเพื่อความมุงหมายใหผูที่ทราบเฉพาะภาษาอังกฤษมีความ
เขาใจ ขณะที่ใชแผนที่เพราะความหมายของคําบางคําใชทับศัพท ปรากฏอยูมุมลางซาย
๒๑. คําแนะการออกเสียง ปรากฏอยูมุมลางขวาของระวาง แนะนําการอานออกเสียงเปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูใชแผนที่ทราบเฉพาะภาษาอังกฤษ อานออกเสียงไดถูกตอง
๒๒. เครื่องหมายแผนที่อยูทางดานซายของแผนที่ แสดงเครื่องหมายแผนที่ที่มีปรากฏอยู
บนแผนที่ประกอบดวยความหมายของแตละเครื่องหมาย
๒๓. ประเภทเอกสาร ประทั บ ไว ด านบนและด านล า งของขอบระวาง สํ าหรั บ แผนที่ ที่ใ ช
ประกอบขาวสาร แผน คําสั่ง โดยกําหนดคาชั้ นความลับเชนเดียวกับเอกสารลับตามระเบียบ กห.วาดวยการ
รักษาความลับของทางราชการ ป ๒๔๙๙ ทุกประการ

เครื่องหมายแผนที่
ไดแก สัญลักษณหรือเครื่องหมายตางๆ ที่เขียนลงบนแผนที่ เพื่อแสดงลักษณะตางๆ ของภูมิประเทศ
ตลอดจนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อใหงายและสะดวกตอการเขียน การอานสัญลักษณตางๆ จึงเขียนดวยสีตางๆ
ใหเห็นเดนชัด สีที่ใชเขียนสัญลักษณหรือเครื่องหมายทางแผนที่มีดวยกัน ๕ สี คือ
๑. สีดํา แสดงเครื่องหมายเกี่ยวกับ บริเวณที่เปนน้ํา เชน ทะเล แมน้ํา หนอง บึง ลําธาร เปน
ตน
๒. สีเขียว แสดงเครื่องหมายเกี่ยวกับ พื้นที่บริเวณที่มีพืชพันธุตางๆ เชน ปาไม สวน ปาหญา
เปนตน
๒. สีน้ําตาล แสดงความหมายเกี่ยวกับ บริเวณที่มีความสูง เชน เสนลายขอบเขาที่ตัด ที่ถมดิน
เปนตน
๓. สีแดง แสดงความหมายเกี่ยวกับ ถนน เสนทางตางๆ เสนทางรถไฟ และในบางโอกาส
ก็แสดงถึงพื้นที่หวงหาม หรือพื้นที่ที่มีอันตรายอีกดวย
เครื่องหมายทางทหาร
ไดแก เครื่องหมายที่เขียนขึ้นเพื่อใชแทนกิจการตางๆ ทางทหาร การปฏิบัติการที่ตั้งหนวยบนแผนที่
แผนผั ง หรื อ แผ น บริ ว าร เครื่ อ งหมายเหล า นี้ จ ะแสดงให ท ราบถึ ง หน ว ย เหล า และนามหน ว ย เป น ต น
เครื่องหมายเหลานี้ไดกําหนดสีตางๆ ขึ้นในการเขียน เพื่อใหงายและสะดวกในการอานและเขียน
๑. สีที่ใชเขียนเครื่องหมายทางทหาร มี ๔ สี คือ
๑.๑ สีน้ําเงิน ใชเขียนเกี่ยวกับ ทหารฝายเดียวกัน
๑.๒ สีแดง ใชเขียนเกี่ยวกับ ทหารฝายขาศึก
๑.๓ สีเขียน ใชเขียนเกี่ยวกับ เครื่องหมายกีดขวางทางการชางของทั้ง ๒ ฝาย
๑.๔ สีเหลือง ใชเขียนเกี่ยวกับ พื้นที่ที่เปนพิษ (ศช.ร.) ของทั้ง ๒ ฝาย
หมายเหตุ เมื่อมีความจําเปนจะตองใชสี สีเดียวกันเขียนเครื่องหมายของทั้งฝายเราละฝายขาศึก ก็ ให
เขียนเครื่องหมายฝายเราดวยเสนเดี่ยว สวนฝายขาศึกใหเขียนดวยเสนคู
๒. เครื่องหมายมูลฐาน

หนวยทหาร
จุดหลักการติดตอสื่อสาร

หนวยทหารไมแนนอน

๓. เครื่องหมาย เครื่องกีดขวางทางการชาง
เครื่องปดกันถนน

เครื่องกีดขวางลวดหนามทั่วไป
รั้วลวดหนาม ๘ เสน
ปาลวดกระโจมสูง
ปาลวดกระโจมต่ํา
พื้นที่ซึ่งมีการทําลาย

ปาลวดสูง
ลวดยุง
ลวดหีบเพลง
ลวดซึ่งมีการพราง

พื้นที่ตองการหลีกเลี่ยง

พื้นที่ซึ่งมีไอพิษชนิดระเหยเร็ว

๔. การประกอบเครื่องหมายทางทหาร
ขนาดหนวย
หนวยรอง/หนวยรอง/หนวยรอง

เหลา
อาวุธประจําหนวย

หนวยเหนือ (ขอความอื่นๆ)

= หมู ปล.

๘ = ร.๘ รอย ค.หนัก

๘ = หมู ปล.ของ ร.๘

๒

๘ = หมู ปล.ของ ร.๘ พัน ๒

๑/๒

๘ = หมู ปล.ของ ร.๘ พัน ๒รอย.๒

๑/๑/๒

๘ = หมู ปล.ของ ร.๘ พัน ๒รอย.๑
มว.ปล.ที่ ๑

๒

๘ = ร.๘ พัน.๒

๘ = ร.๘
๘ = กองทัพนอยทหารราบที่ ๘

ปกม.

ปกบ. ขนาด ๓๐ มม.

๕๐

ปล. ขนาด ๕๐ มม.

๓๕

คจตถ.๓๕"

๕๗

ปรส.๕๗

๗๕

ปรส.๗๕

๖๐

ค.๖๐

๘๑

ค.๘๑

๔๒

ค.๔.๒"

๑๓๕

๑๐๕

๙๐ ๑๕๕
ปตอ.๙๐

ป.อัตตาจร ๑๕๕

๙๐
ปตอ.๙๐

ถ.เบา

ถ.กลาง

ถ.หนัก

ที่บังคับการ

ที่ตรวจการณ

ที่ปฐมพยาบาล

ตําบลสงกําลัง

เครื่องหมายหนวยทหาร
ร.

ม.

พ.

มายานเกราะ

ช.

ป.

ปตอ.

ขส.

ปตอ.

เหลาทหารสงกําลังอากาศ

สส.

พธ.

กส.

ทร.

นย.

สย.

วิทยาศาสตร

กง.

ขาศึก
ขบวนสัมภาระ

หนวยรบเฉพาะกิจ

๑/๒

๘ = ร.๘ รอย ๑ มว.๑ หมู ปล.ที่ ๓

๑/๒

๘ = ร.๘ พัน ๒ รอย ๑ มว.อาวุธ ตอน ค.๖๐

๑/๑/๒

๘ = ร.๘ พัน ๒ รอย ๑ มว.อว.

ส.

๘ = ร.๘ รอย บก.มว.ส.

ส./๒

๘ = ร.๘ พัน.๒ รอน บก.มว.ส.

๘ = กองพลทหารราบที่ ๘

๘

= กองทัพนอยที่ ๘

แปด

= กองทัพที่ ๘
= หมูกองทัพที่ ๘

ระบบพิกัด
๑. ความจําเปนในการใชระบบพิกัดตางๆ ในกิจการทหาร
การเรียกที่ตั้งของจุดตางๆ บนแผนที่ตามวิธีการของทหารนั้น เรามีวิธีเรียกอยูหลายวิธีซึ่งไม
เหมือนการเรียกแบบธรรมดาสามัญที่เราเคยใชอยูทุกวัน เนื่องจากวาในบางครั้งเราตองไปทําการรบหรือไป
ปฏิบัติการในพื้นที่ที่เรามิไดเคยไปหรือรูจักมากอน ฉะนั้น จึงไดกําหนดวิธีการเรียกในทางทหารขึ้น เพื่อให
สามารถใชไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และแนนอน ซึ่งวิธีการที่จะนํามาใชจะตองมีลักษณะ ดังนี้
๑.๑ ไมตองการความรูเกี่ยวกับพื้นที่นั้น
๑.๒ สามารถใชไดกับบริเวณใหญ
๑.๓ ไมตองอาศัยเครื่องหมายในภูมิประเทศ
๑.๔ ใชไดกับแผนที่ทุกมาตราสวน
พิกัดภูมิศาสตร (ใชกับทหารเรือ)
พิกัดภูมิศาสตรเปนวิธีการเกาแก ซึ่งใชกําหนดที่ตั้งตําบลในโลกดวยอาศัยเสน ๒ เสน เปนหลัก คือ
เสนที่หนึ่งไดแก เสน EQUATOR ซึ่งลากรอบโลกตามแนวตะวันตก – ตะวันออก และอยูยายกลางระหวางขั้ว
โลกเหนือ – ใต อีกเสนหนึ่งไดแก เสนที่ลากรอบโลกผานขั้วโลกเหนือ เรียกวา เสน MERIDIAN
การกํ า หนดจุ ด ที่ ตั้ ง จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง บนผิ ว พิ ภ พ เรากํ า หนดไว โ ดยบอกที่ ตั้ งจุ ด นั้ น ๆ ว าห า งจากเส น
EQUATOR ไปทางเหนือหรือทางใต เปนจํานวนกี่องศา – ลิบกา พิลิปดา โดยลากเสน PRIME MERIDIAN
ขนานเสน EQUATOR ไปทางขั้วโลกเหนือ – ใต เรียกวา เสนรุงเหนือ - ใตและลากเสน LONGITUDE ไปตาม
แนวตะวันตก – ตะวันออก ของเสน PRIME MERIDIAN ผานขั้วโลกเหนือ – ใต เรียกวา เสนแวงตะวันตก – ตะวันออก
๑. หลักการอาน
๒. ตองบอกทิศทางเหนือ – ใต ตะวันตก และตะวันออก กํากับเสมอ
๓. ตัวอยางที่ตั้งตําบล ก. อยูที่ LATITUDE
๓๗ องศา ๑๙ ลิปดา ๓๐ ฟลิปดา
LONGITUDE ๘๕ องศา ๕๐ ลิปดา ๕๕ ฟลิปดา
๔. อานคาของ LATITUDE กอน แลวจึงอานคา LONGITUDE
พิกัด

ระบบกริดUTM ใชทําแผนที่โลกระหวางเสนขนาน (LATITUDE) ที่ ๘๐° ใต - ๘๔°เหนือ และเริ่มจาก
เสนแวง (LONGITUDE) ที่ ๑๘๐° ตะวันตก – ๑๘๐°ตะวันออก โดยจะแบงพื้นที่ดังกลาวออกเปน ๖๐ โซน
โดยเริ่ มจากตะวั น ตกไปทางตะวั น ออก แต ล ะโซนกว าง ๖° ตะวั น ตก ตะวั น ออกยาว ๑๖๐° เหนื อ - ใต
นอกจากนี้แตละโซนจะมีเสนๆ หนึ่ง ลากผานกึ่งกลางโซนในแนวเหนือ - ใต พอดี เรียกวา เสน CENTRAL
MERILIAN และจะตัดกับเสน EQUATOR โดยทํามุมฉากซึ่งกะนและกัน จุดตัดนี้เราเรียกวา จุดกําหนดหรือ
จุดเริ่มตน
คาของเสน CENTRAK MERLIDIAL ใหถือคาเทากับ ๕๐๐,๐๐๐ เมตร และเพิ่มไปทางตะวันออก คานี้
เรียกวา PALSE FASTING สวน ณ บริเวณเหนือเสน EQUATOR ใหคาสมมุติเทากับ ๐ เมตร และเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ไปทางขั้วโลกเหนือ สวนทางใตใหคาสมมุ ติ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เมตร ลดลงมาเรื่อยๆ ทางขั้วโลกใต คานี้
เรียกวา FALSE NORTHING
การอานจุดตําบลตางๆ กระทําไดโดยกําหนดระยะตรงออกไปยังจุดนั้นวาอยูหางจากเสน EQUATOR
และเสน PIRME MERIDIAN เปนระยะทางเทาใด โดยวิธีอาน ดังนี้
(๑) ใหอานตัวเลขประจําเสนกริดตั้งและกริดรวมโดยแผนที่ถือหลัก “อานไปทางขวาขึ้น”
(๒) แลวนํามาเขียนตอกัน โดยไมตองมีจุดหรือเวนวรรค

(๓) การอานสามารถอานไดใกลเคียงถึง ๑๐ เมตร

84” NORTH

0mN

EQUATOR

10,000,000 mN
ME

ORGINO OF ZONE

80” SOUTH

พิกัดตารางทางทหาร
กําหนดขึ้นใชกับระบบพิกัด UTM โดยแบงโซน UTM แตละโซนออกตามแนวเหนือ - ใต เปนสวนๆ
สวนละ ๘ ° แตละสวนที่แบงนี้จะมีพื้นที่กวาง ๖ ° ตะวันออก - ตะวันตก และยาว ๘ ° เหนือ - ใต เวนโซน
สุดทายตอนบนสุด กวาง ๖ ° ตะวันตก - ตะวันออก ยาว ๑๒ ° เหนือ - ใต เราเรียกสวนตางๆ นี้วา กริดโซน
เหลานี้จะแบงเปนโซนของ UTM เปนแนวจากทิศใตขึ้นไปทางเหนือ และกําหนดตัวอักษรไวตั้งแต C ถึง X เวน
I , O ตามลําดับ การเรียกชื่อกริดโซน เรียกดวยตัวเลขและตัวอักษรโดยถือหลักการอาน “ซายไปขวา และขึ้น
บน” เชน ๔๗ เปนตน
ตอจากนี้มีการแบงชื่อกริดโซนออกเปนจัตุรัส จัตุรัสละ ๑๐๐,๐๐๐ เมตร แลวกําหนดตัวอักษรขึ้น
ประจําจัตุรัสเหลานั้น ซึ่งเราเรียกอักษรประจําจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร อักษรเหลานี้จะซ้ํากันทุกชอง ๑๘ °
ตะวันตก – ตะวันออก ลุทุก ๒,๐๐๐,๐๐๐ เมตร เปนแนวเหนือ - ใต ตามปกติถาแผนที่ฉบับใดครอบคลุมพื้นที่

มากกวา ๑ จัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตรแลว ก็จะพิมพตัวอักษรกํากับไวแตละจัตุรัสไวบนแผนทีแตละมุมของจัตุรัส
๑๐๐,๐๐๐ เมตร
การอานระบบพิกัดตารางทางทหาร จะประกอบดวยหมูตัวอักษรและหมายเลขหมูหนึ่ง ซึ่งแสดงเลข
อักษรประจํากริดโซน อักษณประจําจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตรและพิกัดตารางของจุดนั้นๆ การอางตารางทาง
ทหารแสดงดวยตัวอักษรและหมายเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงติดกันไปโดยไมมีชองวาง ขีด หรือจุดทศนิยม
ตัวอยาง
๔๗ Q
๔๗ QNA
๔๗ QNA
๔๗ QNA
๔๗ QNA

ตั้งอยูในพื้นที่
ตั้งอยูภายในจัตุรัส
ตั้งอยูภายในจัตุรัส
ตั้งอยูภายในจัตุรัส
ตั้งอยูภายในจัตุรัส

๖°-๘°
๑๐๐,๐๐๐ เมตร
๑,๐๐๐ เมตร
๑๐๐ เมตร
๑๐ เมตร

พิกัดอักษณสากล
ระบบพิกัดนี้ใชกับแผนที่มาตราสวนใหญ โดยธรรมดาใชในการปฏิบัติการรบรวมกับ ทอ. , ทร. ระบบ
พิกัดสากลอาศัยเสนกริดทางทหารและกําหนดพื้นที่เปนหนวยในการวัดซึ่งอาจเปนเมตรหรือหลาก็ได ขึ้นอยูกับ
เสนกริดทางทหารของแผนที่ฉบับนั้นๆ และสามารถอานไดใกลเคียง ๒๐๐ เมตร
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วิธีดําเนินการมีดังนี้ เอาวัตถุโปร งแสง เชน กระดาษแกว หรือแผนอาซีเตทก็ได มาตีกรอบเปนรู ป
สี่เหลี่ยมจัตรัสบนแผนที่ แลวแบงทั้งดานตั้งและดานราบออกเปนดานละ ๕ สวนเทาๆ กัน ลากเสนภายใน
จัตุรัสกริดกริดนั้นจะเกิดเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ นั้น ๒๕ รูป แลวเขียนอักษร เวนอักษร ลงไปในซองเล็กๆ
ชองละตัวจากซายไปขวาลงลาง (ตามภาพ)
วิธีอาน เอากระดาษแกวที่เตรียมไวทาบลงบนจัตุรัสกริดบนแผนที่ที่ตําบลที่เราตองการ อานตั้งแลว
อานตามลําดับ ดังนี้
- อานตัวอักษรจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร
- อานพิกัดตารางทางทหารใกลเคียง ๑,๐๐๐ เมตร
- อานอักษรในจัตุรัส ๒๐๐ เมตร (หลา) ที่ตรงกับตําบลที่ตองการอานๆ

ระบบพิกัดอักษรไทย
พิกัดอักษรไทยนี้อาศัยเสนกริดทางทหารเปนมาตราสวนในการอาน โดย ผบ.หนวยเหนือ ตองกําหนด
สิ่งตอไปนี้
- บริเวณที่ตองใชพิกัดนี้
- อักษรไทยคูของแตละจัตุรัสกริด ๑,๐๐๐ หนวย
การใชพิกัดอีกษรไทยนี้ใชในเมื่อตองการรักษาความลับในการใชจุดที่ตั้งตางๆ บนแผนที่ สวนการอาน
และการใชคงคลายกับการอานพิกัดตารางทางทหาร และสามารถอานไดใกลเคียงความจริงเพียง ๑๐๐ เมตร
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การอานใหอานตามลําดับ ดังนี้
- อานอักษรไทยคูจัตุรัสกริดที่จุดนั้นตรงอยู
- แลวจึงอานตัวเลขของจัตุรัส ๑๐๐ เมตร (อานไปทางขวาแลวขึ้นบน)
- ตัวอยาง กศ.๕๑
ระบบพิกัดเสนสมมุติ
เปนวิธีการกําหนดจุดลงบนแผนที่โดยอาศัยมาตราสวนประกอบกับ เสนที่กําหนดขึ้น ระบบพิกัด นี้
เหมาะสําหรับใชกับหนวยทหารขนาดเล็กๆ และรักษาความลับไดดี โดยปกติแลว ผบ.หนวยชั้นเหนือจะตอง
กําหนดองคประกอบให ๓ ประการ คือ
- จุดหลัก (ส.)
- จุดรอง (ม.)
ขาศึก
น.จก.ซ ๓๐
- หนวยวัดระยะ

๘๐๐ เมตร

๑. การใชเสนสมมุติใหปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ลากเสนตรงจากจุดหลัก (ส.) ไปยังจุดรอง (ม.) ณ จุดหลักหันหนาไปทางจุดรอง วัดระยะ
จากจุดหลักไปขางหนาตามแนวเสนสมมุติ เรียกวา (น.) สวนดานหลัง เรียกวา หลัง (ล.) วัดระยะไปทางซาย
หรือทางขวาของเสนสมมุติที่เรียกวา ซายหรือขวา (ซ. หรือ ข.)
๑.๒ ใชหนวยในการวัดระยะที่กําหนดให (ไมล) เมตรหรือหลาลงมา หาระยะที่วัดได
๑.๓ ผลลัพธที่ไดใหเอา ๑๐ คูนอีกครั้ง จึงจะนํามาเขียนพิกัด
๑.๔ การอานพิกัดใหอานไปขางหนาหรือขางหลังหอน แลวจึ้งอานเขียนพิกัดที่อานไปทางซาย
หรือขวาเปนอันดับตอมา เชน น.๘๐ ซ.๓๐
๑.๕ เมื่อตองการทราบระยะแนนอนใหอานพิกัดเพื่อที่จะเขียนลงในแผนที่ใหใช ๑๐ หาร
พิกัดที่อานมาแลว คูนดวยหนวยที่ใชในการวัดที่กําหนดให ผลลัพธที่ไดคือระยะที่แทจริง
ระบบพิกัดโปลาร
ระบบโปลารใชไดผลดีและเหมาะสมในกการปฏิบัติการยุทธของหนวยทหารขนาดเล็ก และใน
กรณีไมมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ
ระบบพิกัดโปลาร เปนการบอกจุดที่อยูโดยอาศัยทิศทางและระยะจากจุดเริ่มตนหรือตําบล
หลักที่กําหนดให ทิศทางนั้นโดยธรรมดาใชมุมภาคทิศเหนือแผนที่หรือมุมภาคทิศเหนือแมเหล็ก สวนระยะนั้น
จะใชหนวยในการวัดชนิดใดก็ได เชน ที่นี่ที่ตรวจการณหมายเลข ๑ มุมภาคทิศเหนือ (แมเหล็ก) ๓๐๐ ° ระยะ
๘๐๐ หลา ปนกลหนักขาศึก เปนตน
มาตราสวน
มาตราสวน คือ สวนสัมพันธระหวางระยะบนแผนที่กับระยะในภูมิประเทศ เราสามารถหาระยะในภูมิ
ประเทศไดจากแผนที่โดยอาศัยมาตราสวนของแผนที่ มาตราสวนของแผนที่ มี ๓ ชนิด คือ
๑
- มาตราสวนเศษสวน (อันราสวน) เชน
๑ : ๕๐,๐๐๐ เปนตน
๕๐,๐๐๐
- มาตราสวนเสนบรรทัด อาจกําหนดหนวยวัดเปนเมตร ไมล เปนตน
๑. การกําหนดมาตราสวน
๑.๑ การกําหนดมาตราสวนโดยเปรียบเทียบกับระยะในภูมิประเทศ ซึ่งเราอาจกําหนดไดโดย
เปรียบเทียบระยะระหวางตําบล ๒ ตําบล บนแผนที่กับระยะระหวางตําบล ๑ ตําบล ในภูมิประเทศ
ระยะบนแผนที่

สูตร มาตราสวน เทากับ

ระยะในภูมิประเทศ

สมมุติวา ระยะบนแผนที่ เทากับ ๒.๘๘ นิ้ว
ระยะในภูมิประเทศ = ๒๐๐๒ หลา
๒.๘๘
๒.๘
∴มาตราสวน
=
=
๒๐๐๐๒ ๓๖ ๗๒๐๗๒
๑
๑

=

ขอควรจํา
- เปลี่ยนหนวยวัดระยะใหเปนหนวยเดียวกัน
- ทวนเศษใหเปน ๑
- คิดสวนใหใกลเคียง ๑,๐๐๐

๒๕๐๒๕

=

๒๕๐๐๐

๑.๒ การกําหนดมาตราสวนโดยเปรียบเทียบกับแผนที่มาตราสวน กระทําโดยตําบล ถนนบน
แผนที่ทั้ง ๒ ที่ ตําบลเดียวกัน ๒ ตําบล เสร็จแลวหาระยะภูมิประเทศของตําบลทั้ง ๒ จากแผนที่มาตราสวน
ตอไปวัดระยะระหวางตําบลทั้ง ๒ บนแผนที่ที่ตองการหามาตราสวน นําระยะทั้งหมดที่หาไดทั้งบนแผนที่ ปละ
ในภูมิประเทศที่หาไดแทนคาในสูตร
ระยะบนแผนที่
สูตร=
ระยะในภูมิประเทศ

ตัวอยาง วัดระยะตําบล ๒ ตําบล บนแผนที่มาตราสวน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ไดยาว ๔"
∴ ระยะในภูมิประเทศของตําบลทั้ง ๒ = ๔ ๒๕,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐"
แตระยะตําบล ๒ ตําบลนี้บนแผนที่ไมทราบมาตราสวน วัดยาว ๒"
๒
๑
∴ มาตราสวนของแผนที่ไมทราบมาตราสวน จะเทากับ
=
๑๐๐,๐๐๐

ระยะ

๕๐,๐๐๐

๑. การวัดระยะทางตรงในภูมิประเทศบนแผนที่
ใหใชขอบกระดาษระหวางจุดกึ่งกลางของตําบลทั้ง ๒ แลวขีดไว นําเอาขอบกระดาษที่ขีดไว
นั้นไปทาบกับมาตราสวนเสนบรรทัดที่ขอบระวางแผนที่แลวอานมาตราที่เขียนกํากับไว ก็จะไดระยะบนแผนที่
ตามความตองการ
๒. การวัดระยะทางแนวขอบถนนระหวางตําบล ๒ ตําบล
ทําไดโดยใชขอบกระดาษทาบไปตามดานใดดานหนึ่งของถนนโดยแบงตอนที่ตรงออกเปน
สวนๆ แลวทําเครื่องหมายไวเปนระยะๆ ทั้งบนกระดาษและบนแผนที่ ทําเชนนี้จนตลอดระยะทางที่ตองการ
ทราบ เสร็จแลวนํากระดาษมาทาบกับมาตราสวนเสนบรรทัดที่ขอบระวางก็จะทราบระยะทางตามตองการ
ความสูงและทรวดทรง
๑. กลาวทั่วไป
สิ่งหนึ่งที่ไดนับไดวาสําคัญยิ่งของการศึกษาวิชาแผนที่นั้น ก็คือสามารถใหผูอานแผนที่ทราบ
ลักษณะของผิวพิภพไดวารูปรางของผิวพิภพที่แทจริง ณ บริเวณที่ตนกําลังพิจารณาอยูนั้นมีรูปรางอยางไร เปน
ยอดเขาหรือที่ลุม เปนที่ชันหรือที่ราบ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนและจําเปนอยางยิ่งสําหรับใชในการกิจการ
ทหาร การพิจารณาดังกลาวแลวเราสามารถพิจารณาไดจากเสนชัน้ ความสูง ซึ่งจะไดกลาวตอไปตามลําดับ
๒. คําจํากัดความ
๒.๑ ชั้นความสูง เปนความสูงตางของผิวพิภพ
๒.๒ ความสูง แสดงเปนฟุตหรือเปนเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
๒.๓ ชั้นความสูงและความสูง อาจแสดงบนแผนที่ไดหลายวิธี เชน รอยขวานสับการระบายสี
และเสนลายขอบเขา เปนตน
๒.๔ ระยะอุธันดร คือ ระยะในทางกึ่งระหวางเสนลายขอบเขา ๒ เสน
๓. ลักษณะและประเภทของเสนลายขอบเขา สามารถแบงออกได ๕ ประการ คือ
๓.๑ เสนลายขอบเขาหลัก เปนเสนหนาทึบ ทุกเสนจะมีตัวเลขแสดงความสูงหนวย ๑๐๐
เขียนกํากับไว โดยปกติจะเปนเสนที่ ๔ หรือเสนที่ ๕
๓.๒ เสนลายขอบเขารอง เปนเสนสีน้ําตาลเบาๆ มี ๓ หรือ ๔ เสน ระหวางเสนลายขอบเขา
หลัก โดยปกติแลวจะไมมีตัวเลขแสดงความสูงไวใหเห็น

๓.๓ เสนลายขอบเขาเพิ่มเติม (แทรก) เปนเสนประสีน้ําตาลเบาๆ ใหเฉพาะบริเวณที่เสนลาบ
ขอบเขาหางกันมากๆ และเขียนเทาที่จําเปนเทานั้น
๓.๔ เสนลายขอบเขาดีเพรสชั่น มีลักษณะเหมือนเสนลายขอบเขาชนิดอื่นๆ ทุกประการ เวน
แตมีขีดสั้นๆ อยูภายในเพื่อแสดงความลึก
๓.๕ เสนลายขอบเขาโดยประมาณ เปนเสนลายขอบเขาทั้งหมดที่กลาวมาแลว หากแตเ ปน
เสนขาด แสดงความสูงโดยประมาณ ทั้งนี้ เพราะพื้นที่เหลานั้นมิไดเขาไปทําการสํารวจ จึงทําเพียงคาดคะเนเอา
เทานั้น
๔. การพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะที่ควรพิจารณามียอดเขา คอเขา สันเขา หุบเขา และที่ต่ํา ซึ่งการพิจารณาลักษณะภูมิ
ประเทศเหลานี้บนแผนที่ เราสามารถพิจารณาไดจากรูปรางลักษณะการเขียนของเสนลายขอบเขา ซึ่งเขียนตาม
รูปพรรณสัณฐานของผิวพิภพ ไดดังนี้
๔.๑ บริเวณที่เปนหุบเขาหรือลําธาร เสนลายขอบเขาจะเปนรูปคลาย U / V หรือ
สวนฐานของ U หรือ V จะชี้ขั้นไปทางตนน้ํา (ขึ้นทางสูง)
๔.๒ บริเวณที่เปนสันเขาหรือลาดเนิน เสนลายขอบเขาจะมีลักษณะคลาย U หรือ V
และสวนฐานของ U หรือ V จะชี้ลงสันเนิน (ลงสูที่ต่ํา)
๔.๓ บริเวณที่เปนจุดรวมน้ํา เสนลายขอบเขาจะมีลักษณะคลาย M สวนบนของ M
จะชี้ขึ้นทางสูง
๔.๔ เสนลายขอบเขาที่บรรจบกันเสนสุดทาย แสดงวาเปนบริเวณยอดเขา
๔.๕ เสนลายขอบเขาที่มีลักษณะคลาย
หรือ
แสดงเปนบริเวณคอเขา
๔.๖ บริเวณที่เปนหนาผาหรือน้ําตก เสนลายขอบเขามักจะอยูเกือบชิดกันหรือติดกัน
๔.๗ เสนลายขอบเขาที่คอยๆ หางกันออกไปอยางสม่ําเสมอ แสดงวาบริเวณนั้นเปนลาดเสมอ
๔.๘ เสนลายขอบเขาที่ชิดกันตอนลางและหางกันตอนบน แสดงวาบริเวณนั้นเปน
ลาดโคง (นูน)
๔.๙ โดยปกติเสนลายขอบเขาจะเปนเสน จะสูงจากพื้นระดับน้ําทะเลปานกลางเทาๆ กัน
๕. รูปทรวดทรง
วิ ธี การที่ เ หมาะสมในการพิ จ ารณาลาดหรื อลั กษณะภู มิป ระเทศบนแผนที่ ได แก การเขี ย น
รูปทรวดทรง ซึ่งภาพทรวดทรงก็คือภาพหนาตัดของผืนดินนั้นเอง
การสรางภาพทรวดทรง เปนการสรางภาพหนาตัดของผิวพิภพสวนหนึ่งตามแนวระหวางจุด
๒ จุด ซึ่งสามารถสรางไดบนแผนที่ที่มีเสนชั้นความสูง ภาพทรวดทรงนี้สรางขึ้นตามแนวเสนตรงเสนหนึ่งเทานั้น
ภาพทรวดทรงของถนนหรือทางรถไฟที่ไมเปนเสนตรง จะตองสรางขึ้นชุดในที่นี้สมมุติเราตองการทราบภาพ
ทรวดทรงของแนว A + B (ตามภาพ) บนแผนที่ใหปฏิบัติตามลําดับนี้
- ลาดเสนจากจุด A ยังไปยังจุด B
- หากระดาษมาแผนนึงแลวขีดเสนขนานในทางระดับแตละเสนใหหางเทาๆ กัน
- เขียนจุดความสูงของรอยขีดเสน A B ไว ณ เสนบนสุดที่ขีดไวแลว เขียนลดต่ําลงมา
ตามลําดับในทางดิ่งจนถึงจุดความสูงที่เสน A B ลากผานไป
- ทาบขอบบนของกระดาษตามแนวเสนจากจุดที่ขอบกระดาษตัดกับเสนลายขอบเขาบนแผน
ที่ทุกจุด ลากเสนดิ่งลงมาจนถึงเสนขนานที่ตรงกับความสูงของจุดเหลานั้น
- ลากเสนโคงตอจุดที่เสนตัดกับเสนขนานตางๆ ก็จะไดรูปทรวดทรง

- ความสูงของบริเวณที่อยูระหวางเสนลายขอบเขา เชน หุบเขา หาไดโดยการประมาณจาก
เสนลายขอบเขาที่อยูใกลเคียง
๖. การหาคาของความสูง
๖.๑ จุดทุดจุดบนเสนลายขอบเขาเดียวกัน ยอมสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเทากัน
๖.๒ จุดกึ่งกลางระหวางเสนลายขอบเขา ๒ เสน จะมีคา = ๑/๒ ของระยะอุธันดรกับเสนลาย
ขอบเขาเสนลาง (หรือเสนบน)
๖.๓ ถาจุดนั้นมิไดอยูกึ่งกลางระหวางเสนลายขอบเขา ๒ เสน ใหหาโดยการแบงสวนของ
ระยะอุธันดรของเสนลายขอบเขา ๒ เสนนั้น
๖.๔ จุดที่อยูบริเวณยอดเขาจะหาไดโดยประมาณเทานั้น โดยเอา ๑/๒ ของระยะอุธันดร บัก
กับความสูงของเสนลายขอบเขาวงบนสุดทาย
๖.๕ การหาคาของความต่ําของเสนลายขอบเขาดีเพรสชั่น ใหคิดจากวงในสุดของเสนลายของ
เขาที่สูงสุด ลดลงมาตามลําดับที่ระยะอุธันดรกําหนดสวนการคํานวณ
ทิศทางหลัก
๑. ทิศทางแสดงดวยหนวยวัดมุม ระบบการวัดมุมมีหลายระดับดวยกัน แตละระบบใชในกรณีที่ตางกัน
๑.๑ หนวยวัดมุมที่ใชกันทั่วไปมากที่สุด คือ องศา ซึ่งแบงสวนยอยออกเปนลิปดาและฟลิปดา
๑.๒ หนวยที่ผูอานแผนที่มักไมคอยไดใช คือ มิล เพื่อความมุงหมายทางทหาร วงกลมหนึ่ง
แบงออกเปน ๒.๔๐๐ มิล หนวยนี้มีประโยชนเปนพิเศษสําหรับทหารปนใหญ เพราะการเปลี่ยนมุมที่อาวุธ ๑มิล
จะเปลี่ยนตําบลกระสุนตกไปเปนระยะ ๑ หนวย ตอทุกๆ ๑,๐๐๐ หนวยของระยะยิง
๒. เสนหลัก
การที่จ ะวัด สิ่ งใดสิ่งหนึ่งจะต องมี จุ ดเริ่ มต น หรื อขนาดของมุ มเป น ศูน ย เสมอ เพื่อจะแสดง
ทิศทางที่เรียกวา เสนหลัก ผูใชแผนที่ใชทิศเหนือเปนเสนหลัก แตมีแนวทิศเหนือ (เสนหลัก) ๓ แนวใชยอยอยู คือ
๑. ทิศเหนือจริง คือ แนวที่ตรงไปสูขั้วโลกเหนือใชสัญลักษณเปนรูปดาว
๒. ทิศเหนือแมเหล็ก คือ แนวที่ปลายลูกศรทิศเหนือของเข็มทิศชี้ตรงไปยังขั้วโลก
เหนือของแมเหล็กโลก ใชสัญลักษณเปนลูกศรผาซีก
๓. ทิศเหนือกริด คือ แนวของเสนกริดเหนือ – ใต บนแผนที่ สัญลักษณเปนอักษร
หรือ
เหนือกริด

เหนือจริง

ภาพแสดงทิศทางหลัก

เหนือแมเหล็ก

๒. มุมเยื้อง
๑. มุมเยื้องกริด คือ ความแตกตางของมุมระหวางทิศเหนือจริงกับทิศเหนือกริด โดยถือทิศ
เหนือจริงเปนหลัก
๒. มุมเบื้องแมเหล็ก คือ ความแตกตางของมุมระหวางทิศเหนือจริงกับทิศเหนือแมเหล็ก
๓. มุมเยื้อง แมเหล็ก คือ ความแตกตางของมุมระหวางทิศเหนือจริงกับทิศเหนือแมเหล็กถือ
ทิศเหนือจริงเปนหลัก
๔. มุมกริด– แมเหล็ก คือ มุมระหวางแนวทิศเหนือกริดกับแนวทิศเหนือแมเหล็ก โดยถือเอา
แนวทิศเหนือเปนหลักการเขียนมุม ก – ม จะตองบอกทิศทางกํากับไวเสมอ
๕. มุมภาคทิศเหนือ คือ มุมทางระดับวัดตามเข็มนาฬิกา จากทิศเหนือไปยังที่หมาย
๖. มุมภาคทิศเหนือกลับ คือ มุมตรงกันขามกับมุมภาคทิศเหนือนั้นๆ การแปลงมุมภาคทิศ
เหนือใหเปนมุมภาคทิศเหนือกลับกระทําไดโดย
๖.๑ เอา ๑๘๐ ° บวก มุมภาคทิศเหนือ ในเมื่อมุมภาคทิศเหนือมีคานอยกวา ๑๘๐ °
ผลลัพธที่ไดเปนคาของมุมภาคทิศเหนือกลับ
๖.๒ เอา ๑๘๐ ° ลบ มุมภาคทิศเหนือ ในเมื่อมุมภาคทิศเหนือมีคานอยกวา ๑๘๐ °
ผลลัพธที่ได เปนคาของมุมภาคทิศเหนือกลับ
๗. การแปลงคาของมุม ก – ม
กอนที่จะเขียนมุมภาคทิศเหนือแมเหล็กลงบนแผนที่นั้น เราจะต องแปลงใหเปนมุม
ภาคทิศเหนือกริดเสียกอน และในทํานองเดียวกัน หากจะนําเอามุมภาคทิศเหนือกริดไปใชในภูมิประเทศกับเข็ม
ทิศแลว จะตองแปลงคาตามมุม ก – ม ที่ทันสมัยอีกดวย ทั้งนี้ เพราะแผนที่บางระวาง อาจจะทําไวนานหลายป
ทั้งนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประจําปของแนวแมเหล็กอีกดวย เวนแต แผนที่ใดที่มีมุม ก – ม ตงที่ ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวแมเหล็กประจําป นักเรียนก็สามารถใชมุม ก – ม นั้น แปลงคาพิกัดเหนือทั้ง ๒ ไดเลย ถา
หากมีการเปลี่ยนแปลงประจําปของแนวแมเหล็ก เรามีวิธีหามุม ก – ม ที่ทันสมัย ไดดังนี้
ตั ว อย าง แผนที่ ร ะวางหนึ่ งทํ าเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่ แผนผั งเดคลิ เ นชั่ น เขี ย นว าการเปลี่ ย นแปลง
แมเหล็กประจําป ปละ ๒ ตะวันออกและมีรูปแผนผังเดคลิเนชั่น ดังนี้
V

Y
๕๖ˈ ๑๗ˈ

วิธีทํา

- จงหาคาของมุม ก – ม ปจจุบัน
- ปนี้ป ๒๕๐๘ แผนที่ทําเมื่อ ๒๕๐๐ แผนที่ทํามาเปนเวลา ๘ ป
- แนวแมเหล็กเปลี่ยนไปปละ ๒ˈ อ.
∴ ๘ ป เปลี่ยนไป = ๘ ๒ˈอ. = ๑๒ˈอ.
- มุม ก – ม เดิม ๗๒ ตต.
∴มุม ก – ม ปจจุบัน = ๗๓ ตต. – ๑๖ˈอ. = ๕๗ˈตต.

การวัดมุมบนแผนที่ดวยกระดาษวัดมุม เอ็มอาร– ๑
การหามุมภาคทิศเหนือแผนที่เราสามารถหาไดโดยใชเข็มทิศหรือใชกระดาษวัดมุม ทําการวัดในขั้นนี้
ขอกลาวเฉพาะวิธีใชกระดาษวัดมุม ทําการวัดกอนสวนการใชเข็มทิศวัดนั้น จะไดกลาวในตอนตอไป
๑. ลักษณะของกระดาษวัดมุม มีดังนี้
๑.๑ มาตรการสวนวัดระยะนิ้ว แสดงไวที่ขอบดานลาง
๑.๒ บรรทัดมาตราสวนจะแสดงไวที่มุม ๓ มุม มีมาตราสวน ๑ : ๒๐๐,๐๐๐ , ๑ : ๕๐,๐๐๐
และ ๑ : ๒๕,๐๐๐
๑.๓ เสนมาตรฐานของครึ่งวงกลมและลูกศรแสดงจุดหลัก (จุดศูนยกลาง)
๑.๔ มาตรามุมทิศเปนองศา ๒ ชั้น ชั้นในบอกมุมตั้ง ๐° - ๑๘๐° ชั้นนอกบอกมุมตั้ง ๑๘๐° - ๓๖๐°
และทุกๆ ๑๐° จะมีตัวเลขกํากับเอาไว
๒. วิธีใชกระดาษวัดมุม วัดบนแผนที่ ใหปฏิบัติตามลําดับ ดังนี้
๒.๑ ลากเสนจากตําบลตนทางไปยังตําบลปลายทางที่ตองการทราบมุมภาคทิศเหนือ
๒.๒ ทาบกระดาษลงบนแผนที่ โดยใหปลายลูกศรอยูตรงตําบลตนทาง
๒.๓ หั น ส ว นโค งของครึ่ งวงกลมไปทางขวา ถ ามุ มภาคของทิ ศ ไม เ กิ น ๑๘๐° และหั น ไป
ทางซาย ถามุมภาคของทิศเกินกวา ๑๘๐° การหันหาทิศทางนี้ตองระมัดระวังอยาใหปลายลูกศรหลุดออกจาก
ตําแหนงเดิม
๒.๔ ขยับใหฐานครึ่งวงกลมขนานหรือทาบกับเสนกริดตั้งของแผนที่พอดี
๒.๙ อ า ค า ของมุ ม ณ จุ ด ที่ เ ส น ลากใน ๒๑.๒.๐ ผ านมาตรามุ ม ทิ ศเป น มุ ม ภาคทิ ศ เหนื อ
การอาน ถามุมตั้งแต ๐° - ๑๘๐° อานตัวเลขชั้นใน แตถามุมเกินกวา ๑๘๐° อาตัวเลขชั้นนอก

เข็มทิศ
บทนําเรื่อง:เข็มทิศและการกําหนดจุดที่ตั้งตางๆ บนแผนที่
ความมุงหมาย:เพื่อใหนักเรียนมีความรูในเรื่องลักษณะโดยทั่วไปของเข็มทิศและการใช เพื่อที่จะสามารถ
วัดมุมภาคทิศเหนือและใชเข็มทิศประกอบแผนที่หรือใชเข็มทิศในสนามได
ขอบเขต: ใหทราบถึงลักษณะโดยทั่วไปของเข็มทิศ การเก็บรักษา การใชเข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือทั้งบน
แผนที่และบนภูมิประเทศ การหาทิศเหนือในสนามกําหนดจุดที่อยูของตนเองและที่หมายบนแผนที่
โดยเข็มทิศ และการเดินทางดวยเข็มทิศในเวลากลางวันและกลางคืน
หลักฐาน: ๑. คูมือการอานแผนที่และภาพถายทางอากาศ ของ ผท.ทบ.
๒. รส.๒๑ – ๒๕ ของ ศร. เรื่อง การอานแผนที่และภาพถายทางอากาศเบื้องตน
๓. รส.๒๑ – ๒๖ ของ ศร. เรื่อง การอานแผนที่และภาพถายทางอากาศเบื้องสูง

เข็มทิศและการกําหนดจุดตางๆ บนแผนที่
กลาวนํา
การหาทิศทางตางๆ เพื่อใชในกิจการทหารเชนเดียวกับการรายงานทิศทางเกี่ยวกับการหาหลักฐานการ
ยิงใหแกอาวุธ ประจํ าหน วย การรั กษาทิ ศทางในการเขาที่ ตลอดจนการรักษาทิ ศทางในการเดิน ทางในภู มิ
ประเทศที่เราไมมีความคุนเคยหรืออื่นๆ ในทางการทหาร เราไดมือเครื่องมือชนิดหนึ่งใชในการนี้ ซึ่งเรียกวา
“เข็มทิศ” เข็มทิศนี้ มีอยูด วยกั นหลายๆ แบบ แตอย างไรก็ต ามการอานหรือการใชก็มีความคลายคลึ งหรื อ
ใกลเคียงกันมาก การใชเข็มทิศในกิจการทหารเราจะตองใชอยางระมัดระวัง ใชอยางถูกตอง แนนอน รวดเร็ว
มิฉะนั้นแลวบางครั้งอาจกอใหเกิดผลเสียหายแกการปฏิบัติหรือเปนผลเสียในการดําเนินกลยุทธ ของหนวยก็ได
เข็มทิศที่ใชกันแพรหลายในขณะนี้ ไดแก เข็มทิศแบบเลนเซติค
ขอระมัดระวังในการใชเข็มทิศ
ตามปกติลูกศรแสดงทิศเหนือแมเหล็กเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือแมเหล็กอยูเสมอ แตถาหากเรานํา
เข็มทิศไปใชใกลกับวัตถุที่เปนโลหะเหล็ก สายไฟ และเครื่องมือเกี่ยวกับไฟฟา เข็มทิศจะถูกวัตถุตางๆ เหลานี้ดูด
ทําใหการวัดมุมดวยเข็มทิศผิดพลาดใชการไมได ดังนั้น เมื่อตองการใชเข็มทิศวัดมุมตองพยายามหลีกเลี่ยงให
หางจากบริเวณที่มีวัตถุดังกลาว ซึ่งระยะตอไปนี้เปนระยะที่ใกลที่สุดที่ปลอดภัยตอการใชเข็มทิศ คือ
- สายไฟฟาแรงสูง
๖๐ หลา
- ปนใหญ รถยนต หรือรถถัง
๒๐ หลา
- สายโทรเลข , ลวดหนาม
๑๐ หลา
- ปนกล
๒ หลา
- หมวกเล็ก หรือปนเล็กยาว
๑ หลา
สําหรับโลหะที่แมเหล็กไมดูดและแอลลอยไมมีผลกระทบกระเทือนตอการทํางานของเข็มทิศแตอยางใด
ลักษณะทั่วไปของเข็มทิศแบบเลนเซติค
๑. เปนเข็มทิศแบบเลนเซติค ประกอบดวยสวนสําคัญๆ อยู ๓ สวน คือ
๑.๑ ฝาตลับ
๑.๒ เรือนเข็มทิศ
๑.๓ กานเล็งหลัง

๒. ฝาตลับเข็มทิศ ประกอบดวย
๒.๑ ชองเล็งหนา
๒.๒ เสนเล็งหนา
๒.๓ จุดลูกน้ํามี ๒ จุด อยูที่ยอดเสนเล็งหนา ๑ จุด และอยูยอดเสนเล็งหลัง ๑ จุด (ใชแทน
เสนเล็งหนาในเวลาค่ํามืด)
๓. เรือนเข็มทิศ ประกอบดวย
๓.๑ ครอบหนาปดเข็มทิศ
๓.๑.๑ แหวนครอบหนาปด (มีลายกันลื่น ๑ คลิด = ๓ °)
๓.๑.๒ แหวนบังคับแวนครอบหนาปดเข็มทิศ
๓.๒ กระจกชั้นนอก ซึ่งมีขีดพรายน้ํายาวและสั้น อยางละเสนทํามุม ๔๕ °
๓.๓ กระจกชั้นใน ซึ่งมี
๓.๓.๑ ดัชนีคงที่ (เสนสีดํา)
๓.๓.๒ มาตรามุมภาคทิศเหนือรอบในเปนองศา (๑ ขีด = ๕ °) รอบนอกเปนมิลเลียม
(๑ ขีด = ๒๐ มิลเลียม)
๓.๔ กระเดื่องบังคับหนาปดเข็มทิศ
๓.๕ พรายน้ําเรือนเข็มทิศ
๔. กานเล็งหลัง ประกอบดวย
๔.๑ ชองเล็งหลัง
๔.๒ แวนขยาย
๕. รายการพิเศษ ประกอบดวย
๕.๑ หวงมือถือ
๕.๒ บากเล็งหนา
๕.๓ บากเล็งหลัง
ตรงกันขามกับดานที่มีดาม แนวทางของดาว ๒ ดวงนี้ จะชี้ไปในทิศทางของปากถวยหรือกระบวยนั้น
แนวทางนี้จะตรงไปยังดาวสุกใสอีกดวงหนึ่ง ซึ่งอยูหางประมาณเปนระยะ ๕ เทาของระยะหางระหวางดาว
ทั้งสอง ซึ่งกลาวนี้ ดวงดาวที่สุกใสพบคือ ดาวประจําทิศเหนือ ซึ่งอยูตรงเหนือหัวขั้วโลกเหนือ ถาเราเหยียบนิ้ว
หนึ่งยืนมือออกไปหางจากดวงตาเทาระยะนั้น วัดไป ๕ เทาของชองกวางของนิ้วมือ จาดดวงดาวปลายของ
ดวงดาวที่ชี้นั้น นิ้วไกลสุด (นิ้วที่ ๕) จะอยูติดกับดวงดาวประจําทิศเหนือพอดี

ก

ขั้วโลกเหนือ

ซีกโลกใต
ในซีกโลกใตสามารถหาทิศใตที่แทจริงโดยอาศัยกลุมดาวชื่อดาวกางเขนใต (ดาววาว) ดวงดาว
สุกใส ๒ ดวง ในกลุมดาวกางเขตใตจะทําหนาที่เปนเครื่องชวยใหเลือกกลุมดาวที่ถูกตองได ในกลุมดาวเขตใตมี
ดาวอยูดวยรวม ๕ ดวง ดาวที่อยูรอบนอก ๔ ดวงนั้น มีรัศมีสุกใสและประกอบกันเปนรูปกากบาทหรือกางเขน
จงนึกใหเห็นรูปกากบาทนี้เปนโครงของวาวตอหางวาวนั้นออกไปเปนเสนตรง ประมาณ ๔ เทาของความยาว
ของตัววาว ใชความกวางของนิ้วมือเปนหลักในการวัดเชนเดียวกับใชวัดดาวจระเข ปลายสุดของหางวาวที่ตัด
ออกไปจะอยูตรงกับตําแหนงซึ่งอยูตรงเหนือขั้วโลกใต โดยธรรมดาจะไมสามารถเห็นดวงดาวที่อยูตรงนั้นเลย
เพราะไมมีดาวที่มีแสงสุกใสปรากฏอยู
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การใชเข็มทิศแบบเลนเซติคในการวัดมุมภาคทิศเหนือ
การอานเข็มทิศนั้นงาย ถาไดกระทําโดยถูกตอง ตัวอยาง เชน การถือเข็มทิศโดยถูกตองนับเปนเรื่องสําคัญ
จําไววาจงหันเข็มทิศในทิศทางที่ตองการวัดโดยประมาณเสียกอน และกอนที่จะใชตองถือใหไดระดับและมั่นคง
นําเข็ มทิศใหกระจกช องเล็ งอยูใกลชิด กับตา เล็ งผานชองเล็งใหเสน เล็งหนาตรง หรือทับ ที่หมายที่ตองการ
เมื่อตรงแลวใหเหลือบตาลงมาอานตัวเลขมาตรา โดยมองผานแวนขยายไปยังตัวเลขมาตรามุมภาคของทิศ
ซึ่งตรงกับดัชนีคงที่ หรือตัวเลขที่ถูกเสนดัชนีคงที่ทับตัวเลขที่ผานได คือมุมภาคทิศเหนือแมเหล็กที่ตองการทราบ
อยางไรก็ตาม แมไมมีเข็มทิศยังสามารถวางแผนที่ใหถูกทิศกับแนวทิศเหนือได วิธีที่จะหาทิศเหนือโดย
ไมมีเข็มทิศ
๑. ในเวลากลางวัน
๑.๑ ในเขตอบอุนเหนือ
ใชนาฬิกาธรรมดาซึ่งเดินเที่ยงตรงเรือนหนึ่ง วางนาฬิกาหงายหนาปทมใหเข็มชั่วโมง
ชี้ตรงไปยังดวงอาทิตย เสนแบงครึ่งมุมระหวางเข็มชั่วโมงกับเข็มเลข ๑๒ บนหนาปดนั้น จะชี้ไปทางทิศใต
๑.๒ ในเขตอบอุนใต
ใชนาฬิกาเหมือนเขตอบอุนเหนือแตใชตางกันเล็กนอย ในกรณีนี้ใหหันเลข ๑๒ บน
หนาปดไปหาดวงอาทิตย เสนแบงครึ่งมุมระหวางเลข ๑๒ กับเข็มชั่วโมงนั้น จะชี้ไปทางทิศเหนือ

เขตอบอุนเหนือ

เขตอบอุนใต
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๒. ในเวลากลางคืน
๒.๑ ในซีกโลกเหนือ
ในเวลากลางคืนตองใชวิธีอีกวิธีหนึ่งในการหาทิศเหนือโดยไมมีเข็มทิศ ทั้งนี้ตองอาศัย
ดวงดาวตางๆ ในซีกโลกเหนือ วิธีหนึ่งในการอาศัยดวงดาว คือ หากลุมดาวชื่อดาวจรเข(ดาวหมีใหญ) ซึ่งกลุมดาวนี้
ประกอบดวย ดาวที่มีแสงสุกใส ๗ ดวง เปนรูปเหมือนกระบวยตักน้ํา ซึ่งมีดามถือโคงยาว ถาเห็นดาวจระเข
(ดาวหมีใหญ) ก็อาศัยกลุมดาวนี้เปนหลักในการหาทิศโดยอาศัยดาว ๒ ดวง ซึ่งเปนสวนขางของรูป
การกําหนดจุดที่อยูของตนเองบนแผนที่
เมื่อเราอยูในภูมิประเทศและตองการทราบวาจุดที่อยูของเราบนแผนที่นั้นอยู ณ ตําบลใดหาไดโดย
๑. การเล็งสกัดกลับโดยอาศัยเข็มทิศและกระดาษวัดมุม
๑.๑ จากจุดที่อยูเราในภูมิประเทศใชเข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือไปยังตําบล ๒ ตําบล
ซึ่งทั้ง ๒ ตําบลนี้ ปรากฏอยูแลวบนแผนที่
๑.๒ แปลงมุมภาคทิศเหนือแมเหล็กของตําบลทั้ง ๒ เปนมุมภาคทิศเหนือกิดกลับ
๑.๓ เอาคาของมุมภาคทิศเหนือกริดกลับใน ขอ ๑.๒ ไปสรางมุมจากตําบลทั้ง ๒ บน
แผนที่ โดยใช กระดาษวั ดมุ ม แล ว ลากเสน แสดงแนวมุ มภาคของทิศนั้น ๆ ไวบ นแผนที่ ดว ย ซึ่งจะกลายเป น
เสนตรง ๒ เสนตัดกัน
๑.๔ ณ จุดที่เสนตรงตัดกันนี้ คือจุดที่อยูของเราบนแผนที่ที่เราตองการทราบ
๒. การเล็งสกัดกลับประกอบแนว
เปนวิธีกําหนดจุดที่อยูของตนเองบนแผนที่ในขณะที่อยูของเราในขณะนั้นอยูบริเวณ
ลําธาร แมน้ํา บนถนน หรือภูมิประเทศอื่นๆ ซึ่งมีปรากฏอยูทั้งบนแผนที่และในภูมิประเทศ วิธีกําหนดมีดังนี้
๒.๑ เปนจุดที่เรายืนอยูในภูมิประเทศ ใชเข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือไปยังตําบลหนึ่ง
ซึ่งมีปรากฏอยูบนแผนที่
๒.๒ แปลงคาของมุมภาคของทิศเหนือแมเหล็กที่วัดได เปนมุมภาคทิศเหนือกริดกลับ
๒.๓ เอาค า ของมุ ม ภาคทิ ศ เหนื อกริ ด กลั บ ในข อ ๒.๑ ไปวั ด จากตํ า บลที่ ใ ช เ ป น
ที่หมายวัดบนแผนที่โดยอาศัยกระดาษวัดมุม วัดแลวลากเสนตามแนวมุมภาคของทิศเหนือกริดกลับใหตัดกับ
แนวภูมิประเทศบนแผนที่
๒.๔ ณ จุดที่ตัดกันนี้ คือที่อยูของเราบนแผนที่ที่ตองการทราบ

๓. โดยวิธีใชกระดาษฝา
เปนการกําหนดจุดที่อยูแผนที่เมื่อไมมีเข็มทิศในการวัดมุม
๓.๑ จากจุ ด ที่ เ ราอยู ในภู มิป ระเทศให ห าตํ าบลรอบๆ ตั ว เราให ห างกั น ๓ ตํ าบล
ซึ่งตําบลทั้ง ๓ นี้ ตองมีปรากฏอยูบนแผนที่ดวย
๓.๒ ปกเข็มหมุดลงบนจุดใจกลางกระดาษฝา ซึ่งจุดนี้สมมุติวาเปนจุดที่ตั้งของเรา
๓.๓ ใชบรรทัดวางติดกับเข็มหมุดแลวเล็งไปยังจุดทั้ง ๓ ในภูมิประเทศ และลากเสน
ไวบนกระดาษทีละตําบล จะเปนเสนตรง ๓ เสน ออกจากจุดที่เข็มหมุดปกไว
๓.๔ ยกกระดาษเปาที่ไดกําหนดกรรมวิธีมาแลวในขอตนๆ มาทาบลงบนแผนที่ หมุน
ไป – มา จนกระทั่งเสนทั้ง ๓ ทับตําบลทั้ง ๓ บนแผนที่ตามลําดับตําแหนงที่เล็ง
๓.๕ จุดที่เข็มหมุดนั้นจะเปนจุดที่อยูของเราบนแผนที่ที่ตองการทราบ
การกําหนดจุดที่ตั้งของที่หมายบนแผนที่
เมื่อเราพบที่หมายหรือขาศึกอยูในภูมิประเทศ และตองการอยากจะทราบวาที่หมายหรือขาศึกนั้น
อยู ณ ตําบลไหนบนแผนที่ มีวิธีการหาไดดังนี้
๑ การเล็งสกัดตรง โดยเข็มทิศและกระดาษวัดมุม
๑.๑ ใชเข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือไปยังตําบลที่หมาย โดยวัดจาตําบล ๒ ตําบล ซึ่งตําบลทั้ง ๒ นี้
ปรากฏอยูบนแผนที่
๑.๒ แปลงมุมภาคทิศเหนือแมเหล็กของตําบลทั้ง ๒ ที่วัดไดเปนมุมภาคทิศเหนือกริด
๑.๓ เอาค าของมุ มภาคทิ ศเหนื อกริ ด ในข อ ๑.๒ ไปวั ด จากตํ าบลทั้ ง ๒ บนแผนที่ โ ดยใช
กระดาษวัดมุมเปนเครื่องวัดและใชวัดตามลําดับ ลากเสนแสดงแนวมุมภาคทิศเหนือจากแตละตําบลไวบนแผนที่ดวย
ซึ่งจะกลายเปนเสนตรง ๒ เสน
๑.๔ ณ จุดที่เสนตรงตัดกันนี้ คือจุดที่ตั้งของที่หมายหรือขาศึกบนแผนที่
๒. วิธีเล็งของไมบรรทัด
วิธีนี้ใชเมื่อเราไมมีเข็มทิศใชในการวัดมุม มิวิธีปฏิบัติดังนี้
๒.๑ เลือกตําบลเดนๆ ขึ้น ๒ ตําบล ในภูมิประเทศ ซึ่งตําบลทั้ง ๒ นี้ มีปรากฏอยูแลวบนแผนที่
๒.๒ เคลื่อนที่ไปตําบลที่หนึ่งที่เลือกไวในภูมิประเทศแลววางแผนที่ใหตรงทิศ เสร็จแลวเอา
เข็มหมุดปกลงบนตําบลนี้บนแผนที่
๒.๓ เอาไมบรรทัดทาบโคนเข็มหมุดแลวเล็งตรงไปยังที่ห มาย เมื่อตรงดีแลวลากเสนเอาไว
๒.๔ เคลื่อนที่มายังตําบลที่ ๒ ที่เลือกไวในภูมิประเทศแลวกระทํากรรมวิธีเชนเดียวกับตําบลที่ ๑
๒.๕ จะปรากฏเปนเสนตรง ๒ เสน ตัดกันบนแผนที่
๒.๖ ณ จุดตัดกันนี้ คือที่ตั้งของที่หมายบนแผนที่ที่เราตองการทราบ
การเดินทางดวยเข็มทิศ
ในบางสถานการณเราไมสามารถเคลื่อนที่ไปตามเสนทางที่มีอยูในภูมิประเทศ เชน การเคลื่อนที่เขาตี
หรือการเคลื่อนที่ที่มีการหามมิใหใชเสนทางเพื่อปองกันรักษาความลับ หรือเมื่อเราโดดรมลงกลางปาเขาที่ไมมี
เสนทางหรือแนวทางเคลื่อนที่ ในสถานการณเชนนี้เราจะสามารถเดินทางไปสูที่หมายปลายทางไดถูกตองโดย
ทําการกําหนดทิศทางเดินของตนเองบนแผนที่เปนเสนตรง แลวทําการวัดมุมและระยะทางบนแผนที่วาจาก
จุดเริ่มตนไปยังตําบลปลาทางนั้น ในระหวางการเดินทางนั้นเราจะตองรักษาทิศทางในการเดินทางใหเที่ยงตรง
มิฉะนั้นเราอาจจะหลงหรือไปไมตรงที่หมายปลายทางได วิธีที่เราจะรักษาทิศทางใหเที่ยงตรงนั้น โดยปกติมักจะ
อาศัยเข็มทิศเปนเครื่องชวย ถาหากไมสามารถเล็งทิศทางตามมุมภาคทิศเหนือนั้นครั้งเดียวถึงที่หมายปลายทาง

ไดก็ใหทําการเล็งในภูมิประเทศสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแนวมุมภาคของทิศนั้นเปนหางๆ ไปจนกวาจะถึงที่หมาย ทุกครั้ง
ที่สงสัยจะเดินผิดทางใหทําการเล็งสอบดูโดยใชมุมภาคทิศเหนือกลับไปยังที่ออกเดินมา หากเล็งไมตรงแสดงวา
เราเดินผิดทิศทางแลว
สําหรับการสัดระยะทางนั้น ทุกคนจะตองหัดเดินนับกาวของจนเองไวในลักษณะภูมิประเทศตางๆ กัน
ไวดวยทั้งนี้ เพราะวาทางที่จะใชเครื่องมืออื่นๆ วัดนั้น อาจไมมีโอกาสทําไดในบางโอกาส
การเดินทางผานเครื่องกีดขวาง
ในการเดินทางในบางครั้งเราไมอาจจะเดินตามมุมภาคของทิศเหนือไดโดยตลอด เนื่องจากตองผาน
เครื่องกีดขวางบางอยาง เชน หนอง บึง ดงระเบิด ฯลฯ แตเราไมมีวิธีหลีกเลี่ยงและสามารถที่จะเดินตอไปจนถึง
ที่หมายปลายทางได ดังนี้
๑ การเดินทางดวยเข็มทิศผานเครื่องกีดขวาง วิธีที่ ๑
เมื่อสิ่งกีดขวางนั้นสามารถมองเห็นอีกดานหนึ่งซึ่งอยูตรงขาม ลักษณะเชนนี้ใหใชเข็มทิศเล็ง
ขามสิ่งกีดขวางนั้นไปดวยมุมภาคทิศเหนือที่ใชในการเดิน เมื่อพบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดนๆ พอใชเปนที่หมายไดให
หมายตาไว เมื่อถึงเวลาใหใชเข็มทิศทําการเล็งดวยมุมภาคทิศเหนือที่ใชในการเดินเล็ง แลวเดนิตอไปจนกระทั่ง
ถึงที่หมายปลายทาง
๒. การเดินทางดวยเข็มทิศผานเครื่องกีดขวาง วิธีที่ ๒
หากไมสามารถเล็งขามเครื่องกีดขวางวิธีที่ ๑ ได เพราะสิ่งกีดขวางนั้นรกทึบไปหมดหรือกวางมาก
จะตองเดินหักออกจากทิศทางเดินเปนมุมฉากตามจํานวนกาวที่จะออมพนเครื่องกีดขวางนั้นได แลวหักกลับไป
เป นมุ มฉากในทิศทางที่ เดิ นมาครั้งแรก จนกระทั่งพน สิ่งกีด ขวางนั้น อีกครั้ง เมื่อพน แล วใหเ ดิน หักกลั บเข า
ทิศทางเดิมเปนรูปมุมฉากตามจํานวนที่เดินหลบมาในตอนตน เมื่อไดตามจํานวนกาวแลวเราจะไปอยูในทิศทาง
มุมทิศเหนือเดิมอีกครั้ง แลวเดินออกดวยอาซิมุทเดิมตอไป
เพื่อความแนนอนในการเดินเลี้ยวฉากแตละครั้ง เราควรใชเข็มทิศชวยใหเปนประโยชนในการ
เดินทางดวยเสมอ
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ข.
จุดปลายทาง
การเดินทางดวยเข็มทิศผานเครื่องกีดขวาง วิธีที่ ๑
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จุดเริ่มตน

ข.
จุดปลายทาง

การเดินทางดวยเข็มทิศผานเครื่องกีดขวาง วิธีที่ ๒
การเดินทางดวยเข็มทิศในเวลากลางคืน
การเดินทางดวยเข็มทิศในเวลากลางคืน คงใชหลักการเหมือนกันกับการเดินทางดวยเข็มทิศในเวลากลางวัน
จะมีขอแตกตางกันก็อยูที่ทัศนะวิสัยจํากัดทําใหมองไมไดไกล เราตองใชทหารตอแทนสิ่งตางๆ ในภูมิประเทศ
ในการเล็งแตละชวง การใชเข็มทิศในเวลากลางวันเราใชเสนเล็ง แตในเวลากลางคืนเราใชจุดพรายน้ํา ๒ จุด
ที่ปลายเสนเล็งหนาแทน ซึ่งการกระทําเชนนี้ต องทําดวยความระมัดระวัง มิฉะนั้นจะทําใหผิดทิศทางไดงาย
นอกจากนี้การใชเข็มทิศในเวลากลางคืนนั้นเราจะตองตั้งเข็มตามมุมภาคของทิศที่จะเดินเสียกอน ซึ่งมีวิธีการดังนี้
๑. การตั้งเข็มทิศกอนค่ํามืดหรืออาศัยแสงสวาง มีวิธีปฏิบัติดังนี้
๑.๑ เปดฝาตลับเข็มทิศออกจนสุด ยกกานเล็งหลังขึ้นพอประมาณ
๑.๒ หมุนตลับเข็มทิศใหมุมภาคของทิศเหนือที่จะเดินอยูตรงดัชนีชี้มาตรฐานที่กระจกชั้นลาง
๑.๓ จับเข็มทิศใหอยูในลักษณะนั้น แลวหมุนกระจกชั้นนอกไปจนกระทั้งพรายน้ํายาวไปอยู
ตรงลูกศรชี้ทิศเหนือ
๑.๔ ขณะนีเ้ ราตั้งเข็มทิศและพรอมที่จะออกเดินทางไดแลว
๑.๕ เมื่อทําการเดินจะตองใหลูกศรอยูตรงขีดพรายน้ํายาวอยูตลอดเวลา
๒. การตั้งเข็มทิศหลังค่ํามืดหรือไมอาศัยแสงสวาง มีวิธีปฏิบัติดังนี้
๒.๑ เปดฝาตลับเข็มทิศออกจนสุด ยกกานเล็งหลังขึ้นพอประมาณ
๒.๒ จัดใหขีดพรายน้ํายาวบนกระจกชั้นนอกอยูตรงกับดัชนีชี้มาตรา
๒.๓ จับตอนลางของตลับเข็มทิศใหแนน แลวหมุนครอบหนาปดเข็มทิศชั้นนอกไปทางซาย
(ทวนเข็มนาฬิกา) ตามจํานวนรองบากซึ่งตรงกับมุมภาคทิศเหนือที่จะตองเดิน โดยคิด ๑ คลิก = ๓ องศา
๒.๔ หมุนตลับเข็มทิศทั้งอันใหลูกศรอยูตรงกันกับเสนพรายน้ํายางที่หมุนไว
๒.๕ ขณะนี้เราตั้งเข็มทิศและพรอมที่จะออกเดินไดแลว
๒.๖ เมื่อทําการเดินจะตองใหลูกศรกับเสนพรายน้ําตรงกันอยูตลอดเวลา

กร.๒๒๐๑

การตรวจการณ
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูถึงเทคนิคการตรวจการณโดยฉับพลันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
กลาวทั่วไป
๑. การตรวจการณในทางปฏิบัติการรบยิ่งกระทําไดถูกตองฉับพลันไดเพียงใด ก็จะเปนเครื่องชวยให
การปฏิบัติการสําเร็จเพียงนั้น ในการรบฝายใดเปนฝายเห็นกอนฝายนั้นจะเปนฝายที่ไดเปรียบ
๒. ทหารทุกคนตองฝกฝนใหสามารถตรวจการณไดถูกตองรวดเร็วทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
หลักการและเทคนิคการตรวจการณในเวลากลางวัน
๑. หลักการ : เห็นกอน ถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย
๒. การตรวจการอยูกับที่
๒.๑ ที่ตรวจการณ
๒.๑.๑ ตรวจการณไดเต็มที่ มิสิ่งปกบังที่ตั้งและเสนทางเขา – ออก
๒.๑.๒ พิจารณาความมุงหมายการตรวจการณไดเปนสิ่งสําคัญ
๒.๑.๓ วางขายการสื่อสารที่ดีที่สุดและระวังการตรวจพบขาศึก
๒.๑.๔ ผูเขา - ออกจากที่ตรวจการณ ระมัดระวังการเคลื่อนที่อยูในความบดบังของ
ธรรมชาติ ถาไมมีจัดการพราง
๒.๑.๕ ที่ตรวจการณมีคนประจําอยางนอย ชุดละ ๒ คน สับเปลี่ยนการทําหนาที่
ครั้งละ ๓๐ นาที และใหมีการเปลี่ยนชุดกันเชนเดียวกับยาม
๒.๒ ที่ฟงการณ
๒.๒.๑ มักจัดในสภาพอากาศเลวเพื่อตอสายการตรวจการณออกไปในดานเปดของหนวย
๒.๒.๒ ปกติที่ตั้งอยูในที่สูง เวนแตจะเปนอันตราย การปฏิบัติคงเชนเดียวกับที่ตรวจการณ
๒.๓ ที่ตรวจการและที่ฟงการณควรอยูในระยะการยิงสนับสนุนของอาวุธขนาดเล็ก และความ
สนับสนุนอื่นๆ ตามความจําเปน
๒.๔ การตรวจพื้นที่
๒.๔.๑ ขั้นแรก ตรวจผานอยางรวดเร็วเพื่อหาที่ หมายที่จะเกิดขึ้น สี รูปราง และ
การเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติ โดย
(๑) มองไปยังสวนกลางของเขตตรวจการณจากตรงหนาของตน
(๒) ยกระดับสายตาผานตรงไปยังจุดไกลที่สุดที่ตองการตรวจการณกลับไป
กลับมาจนแนใจ
(๓) ถาไมพบสิ่งใดใชวิธีเดินตรวจการณไปทางกึ่งขวา - กึ่งซาย แลวเลื่อนไป
จนเต็มพื้นที่การตรวจการณ (ดูรูปที่ ๑)
(๔) เมื่อพบสิ่งที่นาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด

รูปที่ ๑
๒.๔.๒ ขั้นที่ ๒ ตรวจพื้นที่ทั้งหมด โดย
(๑) ขั้นแรก ตรวจพื้นที่ตรงหนาของตนในระยะประมาณ ๕๐ เมตร จากซาย
ไปขวา (ขวาไปซาย) สลับไปมาสุดเขตการตรวจการณ
(๒) ตอไปเลื่อนแนวตรวจการณออกไป ครั้งละประมาณ ๕๐ เมตร ทาบทับ
กันออกไปจนสุดระยะการตรวจการณ (ดูรูปที่ ๒)
(๓) เมือ่ พบสิ่งที่นาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด

รูปที่ ๒
๓. การตรวจการณขณะเคลื่อนที่
๓.๑ ใชภูมิประเทศชวยในการตรวจการณและซอนพราง
๓.๒ หยุดมองในระยะสายตาแลวกวาดต่ําลงจากไกลมาหาใกล (ถายืนมาจากระยะสายตา
ลงมาหาปลายเทาของตน) เพื่อคนหาที่หมาย สี รูปราง รองรอย และการเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติ

๓.๓ ถาไมพบสิ่งใดใชวิธีการเดิมตรวจการณไปทางกึ่งขวา - กึ่งซาย ถาไมพบก็เคลื่อนที่ตอไป
๓.๔ ถาพบสิ่งที่นาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด
๔. สิ่งชวยในการตรวจการณ
๔.๑ เสียง เชน เสียงหักกิ่งไม เสียงกลอนลูกเลื่อน เสียงไอ - จาม เสียงกระติกน้ํา เสียงสุนัข
เหา หรือเสียงสัตวในทองถิ่น เชน นก ไก ฯลฯ ถาไดเรียนรูธรรมชาติของแตละอยางนํามาประเมินคาแลวจะให
ประโยชนยิ่งแกการตรวจการณ และผูตรวจการณเองก็ตองระวังมิใหเปนตัวกอเสียง (ปองกันจามโดยใชนิ้วกดรู
จมูกทั้งสอง ปองกันไอโดยบีบลูกกระเดือกเบาๆ ถาทนไมไหวใชผาอุดปากจมูกกอน)
๔.๒ แสง ชวยในการเห็นไดเปนระยะไกลมาก ผูตรวจการณระวังปองกันมิใหเกิดแสง
๔.๓ กลิ่น ชวยในการตรวจการณละเปนภัยแกผูตรวจการณ เชนเดียวกันกลัเสียงและแสง
กลิ่นน้ํามันเชื้อเพลิง การประกอบอาหาร ยาสูบ ฯลฯ จะทําใหทราบการปรากฏตัวของขาศึก ผูตรวจการณพึง
ละเวนการใชสิ่งของที่มีกลิ่นแรง เชน น้ํายาโกนหนวด ยาดับกลิ่น น้ํายาใสผม สบูหอม ฯลฯ
๔.๔ เสียงและแสงชวยการกะระยะดวยสายตา (ดูขอ ๕ ขอยอยที่ ๕.๑)
๕. การกะระยะ
๕.๑ ดวยสายตา
๕.๑.๑ การนับจํานวนระยะ ๑๐๐ เมตร
(๑) ในระยะไมเกิน ๕๐๐ เมตร ประมาณระยะครั้งละ ๑๐๐ เมตร แลวคูน
ดวยจํานวนชวงระยะที่นับได (ดูรูปที่ ๓)

รูปที่ ๓
(๒) ในระยะเกินกวา ๕๐๐ เมตร ระยะกึ่งทางแลวใชวิธีประมาณครั้งละ
๑๐๐ เมตร แลวคูนดวย ๒ (ดูรูปที่ ๔) เปนระยะทางโยประมาณ

รูปที่ ๔

๕.๒.๒ การสังเกตจากลักษณะของสิ่งที่ตรวจการณ
(๑) คน
- ๒๐๐ เมตรร เห็นทุกสวยรางกายชัดเจน
- ๓๐๐ เมตร สวนตางๆ ของใบหนา เชน หู ตา จมูก เลือนราง
- ๔๐๐ เมตร เห็นสวนตางๆ ของรางกาย แตเคาหนาไมเห็นเลย
- ๕๐๐ เมตร รูปรางเรียวเล็กลง เห็นแตอาการเคลื่อนไหว
- ๖๐๐ เมตร ศีรษะคนมองเห็นเปนเพียงจุด สวนตางๆ เรียวเล็กลงมากยิ่งขึ้น
(๒) สิ่งอื่นๆ ที่เคยทราบ เชน รถยนต เสาไฟฟา อาจนํามาเทียบระยะได
๕.๒.๓ สาเหตุที่จะทําใหการกะระยะดวยสายตาใกลหรือไกลกวาความเปนจริง (ดูรูปที่ ๕)
ปจจัยที่พิจารณาในการกะระยะ
เหตุที่ใหการกะระยะใกลกวา
ดวยสายตา
ความเปนจริง
ผูตรวจการณ
ตื่นเตน
ลั ก ษณะรู ป ร า งและความชั ด เจน - ที่ ห มายอยู สู ง เด น มี สิ่ งอื่ น ๆ อยู
ของที่หมาย
ต่ํากวาโดยรอบ
- สามารถมองเห็นส วนใหญของที่
หมาย และรูปรางชัดเจน
ลักษณะของภูมิประเทศและที่
- เมื่อมองผานพื้นที่ลุมต่ําที่มองไมเห็น
วางตัวของผูตรวจการณ
- เมื่อมองลงมาจากที่สูง
- เมื่อมองไปตามถนนโลงที่มี
เสนตรงหรือทางรถไฟ
- เมื่อมองผานพื้นที่ราบเรียบ เชน
แผนน้ํา หิมะ ทะเลทราย หรือทุงนา

เหตุที่ทําใหการกะระยะไกลกวา
ความเปนจริง
เหนื่อย , สายตามัว
- เมื่อเห็นที่หมายเปนบางสวน
- ที่หมายเล็กกวาสิ่งแวดลอมขางเคียง

แสงสวางและบรรยากาศ

- ฉากหลังของที่หมายมีสีเดียวหรือ
กลมกลืนกับที่หมาย
- เมื่อมีแสงสลัว เชน ใกลค่ํา หรือมี
ฝุ น ละอองในอากาศ ฝนตก หิ ม ะ
ตก หมอกลง หรือเมื่อดวงอาทิตย
สองสวนทางตรวจการณ

- ฉากหลังของที่หมายมีสีตัดกันกับ
ที่ ห มาย มี เ งา รู ป ร า ง หรื อ สี เ ห็ น
ชัดเจน
- เมื่ อ มี แ สงสว า งจั ด หรื อ ดวง
อาทิ ต ย ส อ งแส งจากทางหลั ง
ผูตรวจการณ
- เมื่ อ มองในที่ สู ง ในบรรยากาศ
แจมใส เชน หลังฝนตกใหมๆ

- เ มื่ อ ม อ ง ผ า น พื้ น ที่ ลุ ม ต่ํา ที่
ม อ ง เ ห็ น ตลอด
- เมื่อมองจากที่ต่ําไปหาที่สูง
- เมื่อมองไปตามเสนทางแคบ คดเคี้ยว
โกรกเขา หรือเสนทางในปา

๕.๒ ดวยการใชเสียงและแสงจากการยิงของขาศึก
๒.๑ เสียงเดินทางดวยความเร็ว ๓๓๐ เมตร (๑,๑๐๐ ฟุต/วินาที)
๒.๒ เสื่อเห็นแสงไฟ หรือควันจากการยิงปน ใหเริ่มนับ ๑ - ๒ - ๓ ฯลฯ (ประมาณ ๓ ครั้ง)
๒.๓ ตัวอยาง เห็นแลบแลวเริ่มนับ ๑ - ๘ ไดยินเสียง “ปง” ระยะจากที่ตั้งยิงถึงที่ตรวจการณ
ประมาณ ๘๐๐ เมตร

๕.๓ ดวยวิธีการอื่นๆ
๓.๑ การตรวจการณยิง
๓.๒ การใชกลองวัดระยะ
๓.๓ การใชแผนที่
ก.
๓.๔ การใชมุมตามกฎ (ดูคูมือการเรียน กร.๒๔๐๑ อาวุธสนับสนุน)
รม.

๒. การรายงาน รายงานเหตุการณ ดูหัวขอและรายงานในคูมือการเรียน กร.๒๖๐๑ ขาวกรองการรบ
หลักการและเทคนิคการตรวจการณในเวลากลางคืน
๑. กลาวทั่วไป
การตรวจการณ ใ นเวลากลางคื น โดยทั่ ว ไป คงมี ห ลั ก การและเทคนิ ค และวิ ธี ก ารต า งๆ
เชนเดียวกับเวลากลางวัน เพิ่มเติมดวยหลักการและเทคนิคสําหรับการตรวจการณเวลากลางคืน
๒. หลักการมองในเวลากลางคืน
๒.๑ การปรับสายตาใหเขากับความมืด วิธีในสนาม คือ เมื่อเขาที่มืดใหหลับตาชั่วระยะ (ปกติ
ตาคนจะปรับเขากับความมืด ภายใน ๓๐ นาที)
๒.๒ การมองรอบศูนยกลาง ในเวลากลางวันเราสามารถมองเห็นสิ่งของไดโดยตรง (ดูรูปที่ ๖)

รูปที่ ๖
แตในเวลากลางคืนในการมองตรงสิ่งของจะทําใหวาดภาพยาก เวลากลางคืนควรจะมองรอบ
ศูนยกลางจากซาย ขวา บน และลางของที่หมาย สายตาคนในที่มืดปกติจะมองในมุมประมาณ ๖ - ๑๐ องศา
จากที่หมาย (ดูรูปที่ ๗)

รูปที่ ๗
๒.๓ การมองกวาด จากการมองรอบศูนยกลาง ผูตรวจการณกวาดสายตาเคลื่อนไปเปนชวง
สั้นๆ รวดเร็วและไมสม่ําเสมอไปยังพื้นที่ตรวจการณหยุดชั่วระยะเมื่อพบจุดสงสัยแลวตรวจตอไป (ดูรูปที่ ๘)

(รูปที่ ๘)
๓. ปจจัยที่มีผลตอการมองเห็นของสายตาเวลากลางคืน การขาดไวตามิน หวัด ปวดศีรษะ ความออนเพลีย
ยาเสพติด ยุหรี่ หรือแอลกอฮอล ทําใหขีดความสามารถการมองเห็นต่ําลง รวมทั้งการจองมองแสงสวางมาก
เกินควร
๔. การรักษาการมองเห็นในเวลากลางคืน
๔.๑ เมื่ อแสงสว างเกิ ดขึ้ น เช น พลุ สองแสง ใชวิ ธีในสนาม (ตามขอ หลักการมองในเวลา
กลางคืน ขอ ๑ หัวขอ “หลักการและเทคนิคการตรวจการณในเวลากลางคืน”)โดยหลับตาขางหนึ่ง
๔.๒ ฝกการมองตรวจการณในเวลากลางคืนจนมั่นใจในสายตาของตนเอง
๕. เสียง แสง และกลิ่นเปนเครื่องชวยการตรวจการณในเวลากลางคืนอยางยิ่ง เนื่องจากความสงบ
อากาศรมเย็น ลมพัด และความมืด แตก็เปนชวยขาศึกในการตรวจการณเชนเดียวกัน ผูตรวจการณจึงตอง
ระมัดระวังวินัยในการใชเสียง แสง และกลิ่นอยางเขมงวดเปนพิเศษ

กร.๒๓๐๑

การติดตอสือ่ สาร
หลักฐาน : ๑. รส.๒๑ - ๖๐ ทัศนสัญญาณ , ทบ.๒๕๑๒
๒. คูมือเครื่องรับสงวิทยุ ท.ป.อ.
๓. M C S 3 – 110 Communication, USMC, 1964
ความมุงหมาย
เพื่ อ ให รู ถึง วิ ธี ก ารติ ด ต อ สื่ อสารเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการติ ด ต อ สื่ อสาร การรั ก ษาความปลอดภั ย ทาง
การสื่อสารและการใชทัศนสัญญาณ
กลาวนําการสื่อสาร
๑. ความสําคัญการสื่อสารเปนหัวใจของการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาหนวยใช
การสื่อสารในการควบคุม ประสานงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวง ทหารทุกคนใชการสื่อสารเปน
หลักในการสื่อขาวสารที่เปนประโยชนตอกัน ในการบังคับบัญชาถือวา “การสื่อสารเปนเสียงของการบังคับบัญชา”
๒. การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
๒.๑ เปนความรับผิดชอบของทุกคนในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
๒.๒ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร แบงออกเปน ๓ ประเภท
๒.๒.๑ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของวั ต ถุ ได แ ก การรั ก ษาความปลอดภั ย ต อ
เครื่องมือสื่อสาร การกําหนดความถี่และสัญญาณเรียกขาน การใชรหัสอักษรลับ และการรักษาความลับทาง
เทคนิคตอเครื่องมือสื่อสารใหม
๒.๒.๒ การใชระบบอักษรลับและรหัสในการสื่อสาร
๒.๒.๓ การกําหนดการรักษาความปลอดภัยในการสงขาวสาร เชน
(๑) การจํากัดการใชเครื่องมือสื่อสาร
(๒) กําหนดระเบียบการใชเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
วิธีการ เครื่องมือ และระบบการติดตอสื่อสาร
๑. ความตองการมูลฐานสําหรับระบบการติดตอสื่อสาร
๑.๑ เชื่อถือได
๑.๒ มีความปลอดภัย โดยเฉพาะในดานการขาวกรอง
๑.๓ มีความรวดเร็ว
๑.๔ มีความออนตัว
๒. วิธีและเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
๒.๑ การนําสาร (พลนําสาร)
๒.๑.๑ คุณสมบัติของพลนําสาร
(๑) มีความริเริ่มสูง
(๓) ทรหดอดทน
(๒) เชื่อถือได
(๔) รูงานในหนาที่
๒.๑.๒ ขอดีและขอเสียของพลนําสาร
ขอดี : เชื่อถือได ปลอดภัย และมีความออนตัวสูง
ขอเสีย : เคลื่อนที่ชา แตอาจจัดพานหะที่มีความเร็วสูงให

๒.๒ วิทยุ
๒.๒.๑ สวนประกอบ : เครื่องรับ - สง สายอากาศ และพลังงาน
๒.๒.๒ ชางคลื่น : AM FM และซิงเกิลไซทแบนด
๒.๒.๓ วิธีการแพรคลื่น : วิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท และโทรพิมพ
๒.๒.๔ ระยะสง : ขึ้นกับขนาดและระบบการสง การสงโดยวิธีระบบโทรเลขสงได
ไกลกวา และการสงดวยชวงคลื่น AM มักมีระยะเสนตรงแพรคลื่นไดไมไกล
๒.๒.๕ วิธีการนําไปมา : ติดพาหนะ บรรทุกเปนชุด บรรทุกบุคคลและถือดวยมือ
๒.๒.๖ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยเมื่อใชวิทยุ
(๑) ปองกันขาศึกฟงขาว ลวงเลียนการใชวิทยุ โดยการกําหนดสัญญาณเรียกขาน
รหัส และอักษรลับในการรับ – สง ขาวสาร และหามการใชวิทยุ
(๒) เครื่ อ งรั บ – ส ง วิ ท ยุ ค ลื่ น ความถี่ สู ง มาก แม จ ะมี ร ะยะสู ง ใกล ก็ ต อ ง
ระมั ด ระวั งรั กษาความลอดภั ย โดยเคร งครั ด ห ามการส งข าวที่ มิได รั บการอนุ ญาต หรื อการทดสอบวิ ทยุ ที่
ไมจําเปน การใชระเบียบการรับ – สงวิทยุที่เลว และสงขาวโดยใชรหัสเสมอ
(๓) มีผู หน าที่ ตองไดรั บ การอบรมมิ ให ละเมิ ดการห ามใช วิทยุ การทดสอบ
การสื่อสารเพื่อเขาหนวยหรือเขาขายนานเกินควร สงขาวที่เกินความจําเปนหรือที่มิไดรับอนุญาต ใชระเบียบ
การรับ – สงวิทยุที่ผิด และการสงขาวลับโดยใชขอความธรรมดา
๒.๒.๗ ขอดีและขอเสียของวิทยุ
(๑) ขอดี : สงขาวไปไดทั่วทุกแหงหนโดยไมมีสิ่งขีดขวาง ตั้งขายสื่อสารได
หลายสถานี ติดตั้งงาย สงขาวไดแมขณะเคลื่อนที่ และสามารถทําใหบุคคลติดตอพูดจากันได
(๒) ขอเสีย : รักษาความปลอดภัยยาก แมจะมีหลายสถานี แตก็สงขาวได
เพียงครั้งละ ๑ สถานี วิทยุที่มีการใชในสนามมีระยะรับ – สงจํากัด และการพูดทางวิทยุโทรทัศนไมเหมือน
การพูดโทรศัพทธรรมดา

และพลังงาน

๒.๓ โทรศัพท
๒.๓.๑ สวนประกอบ : ชุดเครื่องรับ – สงปากพูดหูฟง ตูสลับสาย สายโทรศัพท

๒.๓.๒ ระยะพูด : ๒๐ – ๓๐ กม. สําหรับโทรศัพทสนาม หากพวงกับโทรศัพทพลเรือน
และวิทยุถายทอดระยะจะเพิ่มมากขึ้น
๒.๓.๓ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยเมื่อใชโทรศัพท
(๑) อยาพูดโทรศัพทโดยไมจําเปนหรือนานเกินควร
(๒) อยาพูดขอความลับทางโทรศัพท หากจําเปนสงขอความเขารหัส
(๓) นอกนั้นปฏิบัติเชนระเบียบการใชวิทยุ
๒.๓.๔ ขอดีและขอเสียของโทรศัพท
(๑) ขอดี : สงขาวเปนขอความแบบสนทนาโตตอบกันไดโดยตรง รวดเร็ว
สามารถวางขายการสื่อสารไดหลายสถานี โดยใชตูสลับสายหรือพวงกับโทรศัพทพลเรือน
(๒) ขอเสีย : รักษาความปลอดภัยยาก การติดตั้งใชเวลา และใชในพื้นที่
อันตรายไมได งายแกการทําลายสายและดักฟงขาศึกขณะเคลื่อนที่สงขาวสารไมได

๒.๔ วิทยุถายทอด
๒.๔.๑ ใชการสื่อสารทางวิทยุและโทรศัพทผสมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถความ
สะดวกรวดเร็ว และความออนตัวใหสูงขึ้น
๒.๔.๒ ขอดีและขอเสียของวิทยุถายทอด
(๑) ขอดี : สงขาวเปนขอความแบบสนทนาโตตอบกันไดโดยตรง รวดเร็ว
สามารถวางขายการสื่อสารไดหลายสถานี โดยใชตูสลับสายหรือพวงกับโทรศัพทพลเรือน
(๒) ขอเสีย : รักษาความปลอดภัยยาก การติดตั้งใชเวลา และใชในพื้นที่
อันตรายไมได งายแกการทําลายสายและดักฟงขาศึกขณะเคลื่อนที่สงขาวสารไมได
๒.๔.๓ สิ่ ง ที่ เ พ ง เล็ ง พิ เ ศษ คื อ การพรางสถานี ถ า ยทอดกระทํ า ได ย าก เพราะ
สายอากาศที่สังเกตไดงายและสูงเพราะตองการเสนทางตรงในการแพรคลื่น และสถานีทวนสัญญาณตองตั้งใน
พื้นที่ฝายเรา
๒.๕ ทัศนสัญญาณ
๒.๕.๑ เครื่ องมื อทัศนสั ญญาณ : แผน ผ าสั ญญาณ ดอกไมไฟ แสงสั ญญาณ ธง
สัญญาณ และสัญญาณมือ
๒.๕.๒ ใชสงสัญญาณโดยการกําหนดรหัสนัดหมายกันไวกอนหรือสัญญาณสากล เชน
มอรส เปนวิธีการสื่อสารสํารอง
๒.๕.๓ ขอดีและขอเสียของทัศนสัญญาณ
(๑) ขอดี : เหมาะที่ จะใชในทางยุทธวิธี การรักษาความปลอดภัยทําได ดี
สัญญาณมือเปนวิธีการสื่อสารที่ประหยัดที่สุด
(๒) ขอเสีย : ไมปลอดภัยสําหรับผูสงสัญญาณในระยะใกล การใชทัศนสัญญาณ
บางอยางจํากัดดวยระยะและทัศนะวิสัย สัญญาณสากลหรือทัศนสัญญาณแบบขอความตองอาศัยผูชํานาญ
พิเศษ
๒.๖ เสียงสัญญาณ
๒.๖.๑ เครื่องมือเสียงสัญญาณ : นกหวีด แตรเดี่ยว เขา ฆอง อาวุธ แตรรถยนต
และเครื่องทําเสียงอื่นๆ
๒.๖.๒ ใชสัญญาณเชนเดียวกับทัศนสัญญาณ
๒.๖.๓ ขอดีและขอเสียของเสียงสัญญาณ
(๑) ขอดี : เหมาะที่ จะใชในทางยุทธวิธี การรักษาความปลอดภัยทําได ดี
สัญญาณมือเปนวิธีการสื่อสารที่ประหยัดที่สุด
(๒) ขอเสีย : ไมปลอดภัยสําหรับผูสงสัญญาณในระยะใกล การใชเสียงสัญญาณ
บางอยางจํากัดดวยระยะและทัศนะวิสัย สัญญาณสากลหรือเสียงสัญญาณแบบขอความตองอาศัยผูชํานาญพิเศษ
ระเบียบการติดตอสื่อสาร
๑. พลนําสาร ควรไดรับการฝกหัดในเรื่อง
๑.๑ ความรอบรูเรื่องหนวย , ผบ.หนวย , นายทหารฝายอํานวยการ ละเจาหนาที่สําคัญของ
หนวยตางๆ
๑.๒ วิธีการเขียนและรายงานขาว
๑.๓ ระเบียบการสงขาวสาร
๑.๔ แผนที่เข็มทิศ

๑.๕ การเลือกเสนทางเคลื่อนที่
๑.๖ เครื่องหมายเหลาสังกัดและเครื่องหมายอื่นๆ ของหนวยที่จะติดตอ
๑.๗ ความรอบรูในการใชเครื่องมือสื่อสาร
๒. โทรศัพท
๒.๑ อยาพูดขอความลับ หรือเรื่องไมจําเปนทางโทรศัพท
๒.๒ เตรียมขอความที่จะพูดโทรศัพท อยาพูดโทรศัพทนานเกินควร
๒.๓ ระมัดระวังรักษาอุปกรณโทรศัพทใหอยูในสภาพการใชการไดตลอดเวลา
๒.๔ เมื่อเรียกโทรศัพท บอกสถานที่ ยศ – ชื่อ – ตําแหนงผูเรียก บอกยศ – ชื่อ – ตําแหนง
ผูตองการพูดดวย
ตัวอยาง
“ที่ นี่ รร.สุ นัขทหาร จ.อ.คง ชู ๔ ชาติ เสมีย น วฝ.พู ด ขอพูด กั บ จ.ส.อ.เดช เดชา
เสมียนยุทธการ ครับ”
๒.๕ เมื่อตอบโทรศัพทบอกสถานที่ ยศ – ชื่อ – ตําแหนง ผูตอบแลวพูดขอความ
ตัวอยาง
“ที่นี่ บก.ศสท. จ.ต.หญิง ปทุมวดี ศรีสุระ เสมียนธุรการ พูด ตองการพูดกับใครคะ”
๓. วิทยุโทรศัพท
๓.๑ ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชวิทยุแตละชนิด และปฏิบัติเชนเดียวกับการพูดโทรศัพท
โดยอนุโลม
๓.๒ คําพูดเตรียมทางวิทยุที่จําเปนและความหมาย
๓.๒.๑ เปลี่ยน: หมดขอความตองการคําตอบ
๓.๒.๒ เลิก
: หมดขอความไมตองการคําตอบ
๓.๒.๓ รับถูกตอง : รับขอความเรียบรอยแลว
๓.๒.๔ ทาน
: สงขอความซ้ําอีกรอบ
๓.๒.๕ ถูกตอง : ขอความที่สงถูกตอง
๓.๒.๖ คอย
: คอยเล็กนอย
๓.๒.๗ คอยนาน : คอนนาน
๓.๒.๘ ผิด
: ขอความที่สงผิด
๓.๒.๙ แก
: ขอความที่สงผิดขอแก
๓.๒.๑๐ ตัวเลข
:ขอความตอไปเปนตัวเลข
๓.๒.๑๑ อาบทาน : สงขอความซ้ําตามที่ขอใหสง
๓.๒.๑๒ สะกด
: สงขอความเปนตัวอักษร
๓.๒.๑๓ ทราบแลว : รับขอความแลวทราบและจะปฏิบัติ
๓.๒.๑๔ ที่
:
ตอจะบอกสัญญาณเรียกขาน (สถานี)
๓.๓ เมื่อเรียกและรับวิทยุ ดูตัวอยาง สมมุติวากระทิง ๑ ตองการสงขอความถึงกระทิง
กระทิง ๑ : กระทิง ๒ นี่กระทิง ๑ , มีขาว , เปลี่ยน
กระทิง ๒ : กระทิง ๑ นี่กระทิง ๒ , สงได , เปลี่ยน
ตอไปก็สงขาวถึงกันและกันใชคําพูดเตรียมทางวิทยุ
๓.๔ การเตรียมขาวสําหรับสงวิทยุ ดูผนวก ก. คําแนะนําวิธีการใชกระดาษเขียนขาวรวม บก.
ทหารสูงสุด และดูคูมือการเรียน กร.๒๕๐๑ ขาวกรองการรบ

๓.๕ ดูคูมือการใชวิทยุ ท.ป.อ. ๑ – ๓ ดูผนวก ข. วิธีการใชงานวิทยุ ท.ป.อ. ๑ – ๓
๔. เสียงสัญญาณ
๔.๑ ปกติมักใชสัญญาณนกหวีดที่ตกลงกันไว ดังตัวอยาง เชน
เตรียมตัว
เปา สั้น ๓ ครั้ง
หยุด
เปา ยาว ๑ ครั้ง
เคลื่อนที่ตอไป เปา สั้น ๒ ครั้ง
เรง
เปา สั้นติดๆ กันหลายๆ ครั้ง
ภัยขาศึกดวย ป. – ค. –จราด เปา สั้น ๑ ครั้ง ยาว ๒ ครั้ง ติดกันเปนหมูหลายๆ หมู
หมดภัย
เปา ยาว ๒ ครั้ง สั้น ๑ ครั้ง ติดตอกันเปนหมูหลายๆ หมู
เหตุสําคัญ
เปา สั้น ๑ ครั้ง ยาว ๓ ครั้ง ติดตอกันเปนหมูหลายๆ หมู
๔.๒ นอกนั้นเปนไปตามระเบียบที่จะตกลงกัน
๕. ทัศนสัญญาณ
๕.๑ สิ่งที่ใชบอย คือ สัญญาณมือหรือสัญญาณเงียบ ตามที่ตกลงกันไว
๕.๒ สัญญาณอื่น เปนไปตามระบบสากล หรือตามที่ตกลงกันไว
ตัวอยางสัญญาณเงียบสําหรับนักแกะรอย
ความหมาย
๑. หยุด
๒. เดินตอไป
๓. พบขาศึก
๔. ไมพบขาศึก
๕. ทิศทางขาศึก
๖. พบทางแยก
๗. ทาน
๘. ผบ.หมู
๙. ผบ.มว.
๑๐. พวกสนับสนุน
๑๑. พวกลาดตระเวน
๑๒. พวกโจมตี
๑๓. ลข.พรอม
๑๔. พบที่พัก
๑๕. ซุมโจมตี
๑๖. ซุมฉับพลัน
๑๗. หยุดพัก
๑๘. ตั้งฐานลาดตระเวน
๑๙. พล.ลว.ทําการลาดตระเวน
๒๐. หยุดพัก
๒๑. พักสูบบุหรี่
๒๒. หามคุย

ทาสัญญาณ
ยกมือเหนือศีรษะ หันฝามือไปขางหนา
ยกมือเหนือศีรษะ โบกไปขางหนาหลายๆ ครั้ง
กํามือหัวแมมือชี้ลงลาง
กํามือหัวแมมือชี้ขึ้นบน
กํามือชี้ไปทางขาศึก
ยกแขนไขวกันเหนือศีรษะ
ชี้ตัวทาน
ชี้สองนิ้ว แตะแขนซาย
ชี้สองนิ้วแตะบา
กํามือเสมอไหล
งอแขนเสมอไหลนิ้วชี้บน
กํามือเหลือ ๒ นิ้ว ชี้ไปยังพวก จต.
ทําทาขวาง ลข.
ยกมือจรดกันเหนือศีรษะเปนรูปจ่ํา
กํามือเหนือหนาผากพุงไปทิศที่ใหซุม
ยกมือปดตาชี้ไปทิศทางที่ใหซุม
ยกหมวกโดยใชปนหมุนรอบๆ เหนือศีรษะ
ยกหมวกหมุนรอบตัว มือหมุนไปรอบๆ
ชี้ พล.ลว.ทํามือสองกลอง
หา/สิบ นาที ตอสัญญาณหยุด
ทําทาคีบบุหรี่ที่ปาก
เอามือปดปาก

ความหมาย
๒๓. ธุรกิจตองการรักษาความปลอดภัย
๒๔. กินขาว
๒๕. ถอดเป

ทาสัญญาณ
ชี้คนที่ตองการ แลวตบกนทําทาคุมครอง
ทํามือตักอาหารเขาปาก
ทํามือถอดเป

ผนวก ข.
วิธีการใชงาน วิทยุ ท.ป.อ. ๑ – ๓
การปรับเครื่องเพื่อนําไปใช
๑. ผลักสวิตช ปด – เปด ไปที่ “เปด”
๒. สวมชุดหูฟง และไมโครโฟนไวที่หูซาย
๓. บิดปุม “เสียงWตามเข็มนาฬิกา ประมาณที่เลข ๑๕ นาฬิกา
๔. คลายน็อตใหญล็อคปุม “ความไว” ออกประมาณ ๑ รอบ
๕. ใชไขควงขนาดเล็กบิดปุม “ความไว” ทวนเข็มนาฬิกา จนไดยินเสียง “ซู” ในหูฟง
๖. บิดปุม “ความไว” กลับมาตามเข็มนาฬิกาอยางชาๆ จนเสียง “ซู” ขาดหายไป แลวหยุดทันที
เครื่องก็พรอมที่จะใชงานได
๗. หมนุน็อต–ล็อค ปุมความไวที่คลายออก ตามขอ ๑ – ๔ ใหแนนพอประมาณ
๘. ผลักสวิตชปด – เปด ไปที่ “เปด”
หมายเหตุ การปรับเครื่องเพื่อนําไปใชงานนี้ ปรับเพียงหนเดียวก็จะใชการไดตลอดไป ตามพื้นที่ที่ใช
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กลาวนําอาวุธสนับสนุนทางอากาศ
๑. อาวุธประจํา บ.
๑.๑ ระเบิดทําลายแรงสูง
๑.๒ นาปาลม
๑.๓ ระเบิดสังหาร
๑.๔ จรวดอากาศ – พื้นดิน
๑.๕ ปนกลอากาศ
๒. ฮ. ติดอาวุธ
๒.๑ ปนกลอากาศ
๒.๒ จรวด
๒.๓ อาวุธแสวงเครื่องอื่นๆ
๓. ค. เปาหมายที่เหมาะสมในการใชอาวุธสนับสนุนทางอากาศ
๓.๑ สนับสนุนใกลชิดตอกําลังภาคพื้นดิน
๓.๒ การโจมตีที่ตั้งหรือคายของผูกอการราย
๓.๓ ที่รวมพลของผูกอการราย
๓.๔ การคุมกันขบวนเดินทาง
๓.๕ ลาดตระเวนทางอากาศ

การขอการสนับสนุนทางอากาศ
๑. ขอพิจารณาการขออาวุธสนับสนุนทางอากาศ
๑.๑ ที่ตั้งเปาหมาย นักบินสามารถมองเห็นเปาหมาย หรือสามารถชี้ที่ตั้งเปาหมายได
๑.๒ อาวุธที่ใชตองมีความเหมาะสมตอเปาหมาย
๑.๓ เวลา เปาหมายจะคงอยูกับที่พอที่ บ. หรือ ฮ. จะมาถึงตามคําขอ
๑.๔ การควบคุ ม หน ว ยที่ ข อการสนั บ สนุ น ต อ งมี ขี ด ความสามรถในการควบคุ ม หรื อ มี
นายทหารติดตอ/ผูควบคุมอากาศยานหนา
- นตต. เสนอแนะ ผบ.หนวยพื้นดิน ในการใชอาวุธสนับสนุนทางอากาศ
- ผคน. เป น นักบิ นขั บ ไล ที่ชํานาญ มีความรู เ รื่องอาวุ ธ เทคนิ ค การโจมตี และการ
ควบคุมการโจมตีทางอากาศ
๒. คําขอการโจมตีทางอากาศ ดูผนวก ก. แบบคําขอการโจมตีทางอากาศ
๓. คําขอการลาดตระเวนทางอากาศ ดูผนวก ข. แบบคําขอการลาดตระเวนทางอากาศ
๔. เมื่อทหารภาคพื้นดินทําหนาที่ผูควบคุมอากาศยานหนา
๔.๑ คุณสมบัติควรมีคุณสมบัติ เชน ผตน. และมีความรูงานในหนาที่ ผคน. พอควร
๔.๒ หนาที่
๔.๒.๑ เปาหมายงานการปฏิบัติงานทางอากาศ
๔.๒.๒ ดํารงการติดตอระหวาง ผบ.หนวยภาคพื้นดิน – นักบิน – ระบบการควบคุม
กําลังทางอากาศยุทธวิธี
๔.๒.๓ ระวังรักษาระยะปลอดภัยระหวางเปาหมายกับหนวยฝายเดียว
๔.๒.๔ สงคําขอ นําและปรับลการโจมตีของนักบินตอเปาหมาย
๔.๒.๕ รายงานผลการโจมตี
๔.๓ วิธีการชี้เปาหมายและบอกฝาย
๔.๓.๑ ใชกระสุนควันและการปรับการยิงและปรับการโจมตี
๔.๓.๒ ใชแผนผาหมายแนวในการบอกฝายและทิศทางการโจมตีโดยกําหนดเปนรหัส
๔.๓.๓ ใชพิกัดของเปาหมายชวย การนี้ตองมั่นใจวานักบินและผูควบคุมใชระบบ
พิกัดและแผนที่แบบเดียวกัน
๔.๓.๔ การบินโจมตีสมมุติโดยนักบินแลวปรับทิศทางและระยะโดยผูควบคุมทีช่ ํานาญ
๔.๓.๕ ใชเครื่องหมายหรือลักษณะตางๆ ในภูมิประเทศเปนจุดอางถึงในการโจมตี
และควบคุม
๔.๓.๖ ใชระบบนาฬิกาในการควบคุม โดยสมมุติใหทิศทางบินเปน ๑๒ นาฬิกา
๔.๔ สิ่งที่ผูควบคุมจะตองชี้แจงแกนักบิน
๔.๔.๑ ระบบการสื่อสาร
๔.๔.๒ อาวุธที่ตองการใชโจมตี
๔.๔.๓ คําแนะนําแกนักบิน
(๑) ลักษณะและที่ตั้งเปาหมาย
(๒) ลักษณะภูมิประเทศ
(๓) อาวุธตอสูอากาศยานของผูกอการราย
(๔) ขายการติดตอสื่อสารรอง
(๕) ระยะระหวางฝายเดียวกันกับผูกอการราย

๔.๔.๔ ลําดับความเรงดวนการใชอาวุธ
๔.๔.๕ ทิศทางเขาโจมตีและทิศทางออก
๔.๔.๖ การปรับการโจมตี
๔.๔.๗ แจงและรับรายงานผลการโจมตีจากนักบิน
๔.๔.๘ แจงผลการโจมตีให ผบ.หนวยภาคพื้นดินทราบ
ผนวก ก. แบบคําขอการโจมตีทางอากาศ
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

รายการ

ภารกิจหมายเลข
หนวยขอการสนับสนุน
ความเรงดวน
พิกัดที่ตั้งเปาหมาย
เปาหมายหมายเลข
ลักษณะของเปาหมาย
ผลที่ตองการ
เวลาเหนือเปาหมาย
เวลาออกจากเปาหมาย
ระยะและทิศทางจากหนวยฝายเดียวกัน
การควบคุม
ความสําคัญทางยุทธวิธีของเปาหมาย
การรายงานผล
หมายเหตุ

ขอความ

ผนวก ข. แบบคําขอการลาดตระเวนทางอากาศ
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

รายการ

ภารกิจหมายเลข
หนวยขอการสนับสนุน
ความเรงดวน
แบบของภารกิจ
ลักษณะของเปาหมาย/พื้นที่
เวลาเหนือเปาหมาย
เวลาที่ตองการ
ผลที่ตองการ
แบบของภาพถาย
มาตราสวนของภาพถาย
ทิศทางของกลองถายภาพเฉียง
จํานวนชุดของภาพที่ตองการ
หนวยที่จะรับภาพถาย
การรรายงานผล

ขอความ

กร.๒๕๐๑

ชางสนาม
หลักฐาน : ๑. คําแนะนําการปองกันและตอตานภัยจากทุนระเบิดบก. , บก.ทหารสูงสุด สวนหนา , ๒๕๐๙
๒. คูมือการวางทุมระเบิดของเวียดนามเหนือและเวียดกงที่ใชในเวียดนามใต , ทบ. , ๒๕๑๒
๓. คูมือการปฏิบัติราชการสนาม , ทบ.
๔. FM 5 – 13 The Engineer Soldier’s Handbook , USA , 1964
๕. FM 5 – 31 Boody Traps , USA , 1965
๖. TM - 1345 – 200 Land Mines , USA , 1964
๗. TM 9 – 1375 – 200 Domelitiem Materials , USA , 1964
๘. TM 5 - 25Eyplosign and Domelitions , USA . 1963
๙. TM 3 – 25 foreign Mine Warfare Equipment , USA , 1957
๑๐. ST 31 – 179 MATA Handbook for Vietnam , USA Special Warfare School 1960
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูวิธีการสรางและใชปอมสนามและเครื่องกีดขวางปองกันตน การใชวัตถุระเบิด กับดัก ทุนระเบิด
และการถอดทําลาย อยาถูกตองมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ปองสนาม
๑. ปอมสนามเปนที่กําบัง ที่วางตัว หรือที่ตั้งยิงเรงดวน เพื่อปองกันอันตรายจากการยิงหรือการกระทํา
ของฝายตรงขาม
๒. ลักษณะของปองสนามที่ดี
๒.๑ ใหการตรวจการณดี
๒.๒ ใหพื้นที่ยิงดี
๒.๓ ใหความปกปดกําบังจากการยิงและการตรวจการณ
๒.๔ มีเครื่องกีดขวางเพื่อถวง บังคับการเคลื่อนที่หรือทําใหการเคลื่อนที่ของขาศึกชงัก
๒.๕ มีทางติดตอถึงกันได
๓. แบบตัวอยางปอมสนาม
๓.๑ ที่บังกําบังยิง

รูปที่ ๑

(๑) เปนที่บังกําบังนอนยิงเรงดวน
(๒) ดัดแปลงเปนหลุมบุคคลไดงาย
(๓) ปองกันการยิงจากอาวุธเบากระสุนวิถีราบได

๓.๒ หลุมบุคคลเดี่ยว (ดูรูปที่ ๒)

รูปที่ ๒
(๑) ปองกันการยิงจากอาวุธทุกชนิด
(๒) มีหลุมดัก ลข.
(๓) มีจุดออนตอการยิงตรงและกระสุนแตกอากาศ อาจปองกันโดยทําเพลิงกําบังปด
๓.๓ หลุมบุคคลคู (ดูรูปที่ ๓)

รูปที่ ๓
เชนเดียวกับหลุมบุคคลเดี่ยวมีขอ ๑ คือไดมีเพื่อนตายอยูรวมกัน โดยขยายหลุมใหกวางขึ้น
๓.๔ การเสริมความมั่งคง
๓.๔.๑ มูลดินหนา
(๑) ปรับพื้นฐานใหแนนสําหรับวาง – พาดปน
(๒) จัดทํารอง – ลาดระบายน้ํา
(๓) หนาพอปองกันกระสุนอาวุธเบาอยางนอยสูง ๑๕ ซม. หนา ๑ ม. (ดูรูปที่ ๔)

รูปที่ ๔

อีก ๔๖ ซม. (ดูรูปที่ ๔.๑)

(ดูรูปที่ ๗)

๓.๔.๒ หลุมดัก ลข.
(๑) รับและปองกันการระเบิดของ ลข. ได อยางนอยมีขนาดผาศูนยกลาง ๒๑ ซม.
(๒) ใชเปนรองรับน้ําไดดวย
๓.๔.๓ การกรุลาด
(๑) ใชกิ่งไมขัดแตะ (ดูรูปที่ ๕) หรือลวดตาขาย (ดูรูปที่ ๖) หรือกระสอบทราย
(๒) ปองกันแรงระเบิดและการสั่นสะเทือนเมื่อมีการระเบิด
(๓) ปองกันหลุมใหคงสภาพเมื่อยึดอยูนาน

รูปที่ ๔.๑

รูปที่ ๕

รูปที่ ๗

รูปที่ ๖

๓.๔.๔ ปองกัน ลข. โดยใชลวดตาขาย (ดูรูปที่ ๘ )

รูปที่ ๘
๓.๔.๕ เครื่องปดกําบังเหนือศีรษะ
(๑) ปองกันการยิงตรงหรือการระเบิดแตกอากาศ
(๒) ใชวัสดุที่หาไดประกอบกับดิน (ดูรูปที่ ๙)

รูปที่ ๙
เครื่องกีดขวาง
๑. เครื่องกีดขวางอาจเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นใช เพื่อความมุงหมายที่จะหนวงเหนี่ยว
บีบบังคับการเครื่องที่หรือใหการเคลื่อนที่ของขาศึกหยุดชงัก อันจะเปนประโยชนแกฝายเรา

๒. เครื่องกีดขวางลวดหนาม
๒.๑ รั้วลวดหีบเพลิงมาตรฐาน (ดูรูปที่ ๑๐)

ลักษณะของลวดหนาม

เมื่อกาง = 90 ซม.
ยาว 15 ม.

เมื่อมวน = 4 ม.
รูปที่ ๑๐
๒.๒ รั่วลวดกระโจม (ดูรูปที่ ๑๑)

ขาศึก

รูปที่ ๑๐
๒.๒.๑ ลวดกระโจม สูง ๔
๒.๒.๒ ลวดกระโจม สูง ๖
๒.๒.๓ ลวดกระโจม ต่ํา ๔
๒.๓ รั้วลวดสูง (ดูรูปที่ ๑๒)
๒.๔ รั้วลวด ๔ เสน (ดูรูปที่ ๑๓)

หลักสมอปกเสน

๒ กาว
๓ กาว
๒ กาว

รูปที่ ๑๒

รูปที่ ๑๓
๒.๕ ลวดดักเทา (ดูรูปที่ ๑๔)
๒.๖ จําหลอลวด (ดูรูปที่ ๑๕)

รูปที่ ๑๔

รูปที่ ๑๕

๓. หลุมขวาก – ขวาก
๓.๑ หลุมขวาก (ดูรูปที่ ๑๖)

รูปที่ ๑๖

๓.๒ ขวากปก (ดูรูปที่ ๑๗)

รูปที่ ๑๗
๔. เครื่องซุมกลตางๆ
๔.๑ ธนูกล (ดูรูปที่ ๑๘)
๔.๒ จั่น ปนผูก อีทุม ฯลฯ

รูปที่ ๑๘ ก.

รูปที่ ๑๘ ข.

วัตถุระเบิด
๑. กลาวนํา
๑.๑ ประวัติการ
๑.๒ คําจํากัดความ “วัตถุผสมหรือวัตถุเคมี ซึ่งเมื่อถูกความรอนจัดหรือการกระทําทางเคมีจะ
เปลี่ยนสภาพเปนอากาศธาตุทันทีทันใดอยางรุนแรงและเกิดการผลักดันอยางสูง”

๒. คุณสมบัติ
๒.๑ มีความไวตอการกระทบกระแทก
๒.๒ วัดความเหมาะสมดวยความเร็วในการระเบิด
๒.๓ วัตถุระเบิดแรงต่ํา ลุกไหมชาๆ ตอเนื่องกัน
๒.๔ วัตถุระเบิดแรงสูง ระเบิดรวดเร็วเปน “คลื่นการระเบิด”
๓. คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร
๓.๑ ไมไวตอการระเบิดการกระทบกระแทก , เสียดสี และการยิงจากอาวุธขนาดเล็ก
๓.๒ มีความเร็วในการระเบิดเหมาะกับความมุงหมายในการใช
๓.๓ มีความแนนอนที่จะใชไดทุกเวลาและทุกสภาพอากาศ
๓.๔ สามารถระเบิดไดโดยการเตรียมการจุดระเบิดอยางงายๆ
๓.๕ แรงระเบิดสูงเมื่อเทียบกับน้ําหนัก
๓.๖ เหมาะที่จะใชในการระเบิดใตน้ํา
๓.๗ มีขนาดและรูปรางเหมาะสมในการหีบหอ การสงกําลัง และการนําไปมา
๔. ขอระมัดระวังอันตราย
๔.๑ อยาเลนตลกคะนอง ขณะทํางานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
๔.๒ อยาหักชนวนฝกแคเวลา เพราะจะทําใหสายดินดําขาดตอนและทําใหชนวนเสียคุณภาพ
การกันน้ํา
๔.๓ อยาจุดไฟขณะจับถูวัตถุระเบิด
๔.๔ อยาหักชนวนฝกแคเวลาโดยไมระมัดระวังขณะอากาศหนาว เพราะขณะอากาศหนาว
ชนวนชนิดนี้จะแข็งตัวและหักงาย
๔.๕ เมื่ อ จุ ด ระเบิ ด ด ว ยชนวนธรรมดา หากไม ร ะเบิ ด ให ร ออย า งน อ ย ๓๐ นาที แล ว จึ ง
ตรวจสอบ หลังจากนั้นใหทําลายโดยวางวัตถุระเบิดอีกแหงหนึ่งหางจากแหงที่ไมระเบิดไมเกิน ๒ ฟุต
๔.๖ อยาตัดชนวนฝกแคเวลาสั้นเพื่อประหยัด
๔.๗ อยาสูบบุหรี่ ขณะจับถือวัตถุระเบิด และอยาจับถือวัตถุระเบิดใกลไฟ
๔.๘ อยาเปดหีบวัตถุระเบิดในคลังกระสุน
๔.๙ อยาเก็บไมขีดไฟใกลวัตถุระเบิด
๔.๑๐ อยาจับถือหรือเก็บวัตถุระเบิดในบริเวณหรือใกลเคียงที่มีเด็ก
๔.๑๑ อยาปลอยวัตถุระเบิดไวในที่เปยกขึ้น ตองเก็บไวในที่แหงที่เหมาะสมและปดประตูใส
กุญแจ อยาใหผูมีหนาที่รับผิดชอบถือกุญแจนั้น
๔.๑๒ อยาเก็บหรือขนยายเชื้อปะทุรวมกับวัตถุระเบิด
๔.๑๓ อยาใชเครื่องมือโลหะในการเปดวัตถุระเบิด ใหใชเครื่องมือที่ทําดวยไม ไฟเบอร หรือยาง
๔.๑๔ อยาลาก/ดึงสายไฟขอเชื้อปะทุไฟฟา
๔.๑๕ อยาจุดระเบิดจนกวาจะแนใจวาทุกคนปลอดภัย
๔.๑๖ อยานําเชื้อปะทุออกจากกลองโดยใชลวด ตะปู หรือวัตถุอื่นที่คลายกัน
๔.๑๗ กอนการบรรจุระเบิดทุกครั้งใหตะโกน “จุดระเบิด เขาที่กําบัง” ๓ ครั้ง ตอเนื่องกัน
๔.๑๘ อยาปลอยใหเชื้อประทุถูกแดดสองโดยตรง
๔.๑๙ อยาเก็บเชื้อปะทุในกระเปา (ใสกลองที่เตรียมไวเฉพาะ)
๔.๒๐ อยาใชฟนหรือมีดกัดหรือบีบเชื้อปะทุ จะใชคีมบีบเชื้อปะทุ
๔.๒๑ อยาเคาะ ฝน หรือพยายามตรวจเชื้อปะทุ

เชื้อปะทุเทานั้น

๔.๒๒ อยาใชคีมบีบเชื้อปะทุตัดลวดหรือโลหะตางๆ คีบชนิดนี้ใชสําหรับชนวนฝกแคและบีบ

๔.๒๓ เมื่อใชเชื้อปะทุไฟฟาหลายอัน ใหใชเชื้อปะทุแบบเดียวกันอยาใชตางแบบปะปนกัน
๔.๒๔ อยาพวงสายไฟเขากับตูระเบิดจนกว าจะพรอมจุด และอยาปลอยสายนําค างไวกับ
ตูระเบิดหลังจากกรุระเบิดแลว
๔.๒๕ อยาใชเชื้อปะทุแรงออน จงใชเชื้อปะทุที่ระบุไวและมีคุณภาพดี
๔.๒๖ อยาทํางานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอยางใจลอย
๔.๒๗ กอนวางสายไฟตองมั่นใจวาผูรับผิดชอบเทานั้นที่ถือตูระเบิด
๔.๒๘ อยาวางหรือตอระเบิดทีจ่ ุดดวยชนวนไฟฟาระหวางที่มีพายุฟาคะนอง
๔.๒๙ ตรวจสอบสายไฟฟาและมาตรวัดทางไฟทุกครั้งกอนการจุดระเบิดดวยไฟฟา
๔.๓๐ อย า ประมาณในการทํ างานกั บ วั ต ถุ ร ะเบิ ด ความผิ ด พลาดครั้ งแรกอาจเป น ความ
ผิดพลาดครั้งสุดทายของทาน
๕. หลักการจุดระเบิด
๕.๑ ชนวนธรรมดา
ตัวจุดชนวน

ชนวนฝกแคเวลา

เชื้อปะทุชนวน

วัตถุระเบิด

๕.๑.๑ เครื่องจุดชนวน
๕.๑.๒ ไมขีด
๕.๑.๓ ฯลฯ
๕.๒ ชนวนไฟฟา
วัตถุระเบิด
ตัวกําเนิดไฟฟา

เชื้อปะทุไฟฟา

ชนวนฝกแคระเบิด

๕.๒.๑ ตูระเบิด
๕.๒.๒ แบตเตอรี่
๕.๒.๓ ไฟฟา
๕.๒.๔ ฯลฯ
๕.๓ ชนวนกล
ชนวนกล

(ดัดลายสะดุด)

เชื้อปะทุ

ดินขยายการระเบิด

วัตถุระเบิด

๕.๔ ชนวนกลที่มีใชเสมอ
๕.๔.๑ ชนวนดึง (เอ็ม.๑) (ดูรูปที่ ๑๔) ใชแรงดึง ๓ – ๕ ปอนด
๕.๔.๒ ชนวนกด (เอ็ม.๑ เอ.๑) (ดูรูปที่ ๒๐) ใชแรงกด ๒๐ ปอนด
๕.๔.๓ ชนวนดึง/เลิกดึง (เอ็ม.๓) (ดูรูปที่ ๒๑) ใชแรงดึง ๑๐ ปอนด และการปลดการดึง

๕.๔.๔ ชนวนเลิกกด (เอ็ม.๑) (ดูรูปที่ ๒๒) ใชน้ําหนักกด ๓ ปอนด ขณะติดตั้ง
๕.๔.๕ ชนวนเลิกกด (เอ็ม.๕) (ดูรูปที่ ๒๓) ใชน้ําหนักกด ๕ ปอนด ขณะติดตั้ง
๕.๔.๖ ชนวนดึง/กด (เอ็ม.๖ เอ.๑) (ดูรูปที่ ๒๔) ใชแรงดึง ๓ – ๑๐ ปอนด แรงกด

๘– ๒๐ ปอนด

๕.๔.๗ ชนวนดึง/กด (เอ็ม.๖๐๕) (ดูรูปที่ ๒๕) ใชแรงดึง ๓ – ๑๐ ปอนด แรงกด ๘ –

๒๐ ปอนด

รูปที่ ๑๙

รูปที่ ๒๐

รูปที่ ๒๑

รูปที่ ๒๒

รูปที่ ๒๓

รูปที่ ๒๔

รูปที่ ๒๕

๖. ดินระเบิดทางทหาร
๖.๑ ที เอ็น ที
๖.๑.๑ ความไวตอการระเบิด ไมไวตอการกระทบกระแทก ยิงดวยปนเล็กไมระเบิด
๖.๑.๒ ความเร็วในการระเบิด ๒๑,๐๐๐ ฟุต/วินาที
๖.๑.๓ อํานาจระเบิด เปนระยะมาตรฐานเทียบกับดินระเบิดอื่นๆ มีคาเปน ๑
๖.๑.๔ การจุดระเบิด ใชเชื้อปะทุพิเศษทหารชาง
๖.๑.๕ ความแนนอน ใชไดทุกสภาพอากาศ
๑
๑
๖.๑.๖ ขนาดและรูปราง ขนาด ๑ ปอนด และ ๑ ปอนด ขนาด ปอนด ทําเปน
๑
๔
๑
๑
๓
๑
๑
รู ป ทรงกระบอก ขนาด ๑ – ๗ " และ ๑ "– ๓ " แบ ง ออกเป น ปอนด ได ข นาด ปอนด ทํ าเป น รู ป
๘
๘
๔
๔
๔
๑
๑
ทรงกระบอก ขนาด ๑ "– ๓ " ที่ปลายดานหนึ่งมีชองสอดเชื้อปะทุ
๒

ที เอ็น ที

๒

๖.๒ คอมโพชั่น ซี ๓ และ ซี ๔
๖.๒.๑ ความไวตอการระเบิด ซี ๓ ไวกวา ที เอ็น ที เล็กนอย ซี ๔ เทา กับดินระเบิด

๖.๒.๒ ความเร็วในการระเบิด ๒๖,๐๐๐ ฟุต/วินาที
๖.๒.๓ อํานาจการระเบิด ซี ๓ เทียบกับ ที เอ็น ที เทากับ ๑.๓๔
๖.๒.๔ ความแนนอน ซี ๓ อาจออนตัวเมื่อรอนและแข็งเมื่อหนาว อาจปนดวยมือให
เหลวเปนดินเหนียวได ซี ๔ มีความแนนอนกวา ซี ๓ ไมวาจะอยูในสภาพอากาศรอน
๖.๒.๕ การจุดระเบิดเชนเดียวกับ ที เอ็น ที
๖.๒.๖ การใชใตน้ํา ซี ๓ อาจใชใตน้ําไดถามีการหุมหอ ซี ๔ ใชใตน้ําดีกวา ซี ๓
๑
๖.๒.๗ ขนาดและรูปราง ซี ๓ ทําเปนแหลงสี่เหลี่ยมยาว หนัก ๒ ปอนด ๒ "– ๑๑ " หอ
๔
๑
๓
ดวยกระดาษแกวใสในกลองกระดาษ สวน ซี ๔ มีขนาด ๒ ปอนด และขนาด ๒ "– ๑๑ " และที่ปลาย มีชอง
๒
๔
สอดเสื้อปะทุดวย
๖.๓ เทททรีทอล (ที เอ็น ที ๗๐%) เทททรี ๓๐%
๖.๓.๑ ความไวต อการระเบิ ด ไว น อยกว า ที เอ็ น ที เล็ กน อย แต เ ทททรี ล ไวกว า
ที เอ็น ที
๖.๓.๒ ความเร็วในการระเบิด ๒๓,๐๐๐ ฟุต/วินาที
๖.๓.๓ อํานาจระเบิดใชเปนตัวจุดดินระเบิดนัดอื่นๆ
๖.๓.๔ การจุดระเบิด เชนเดียวกับ ที เอ็น ที
๖.๓.๕ ความแนนอน อากาศหนาวและการดัดฝกแคใหคดงออาจทําใหสายดินระเบิด
หักออกและปลายสายชื้ออาจทําใหจุดระเบิดไมระเบิด
๖.๓.๖ การใชใตน้ําใชไดดีเมื่อปองกันน้ํา และจุดระเบิดเหนือพนน้ํา
๖.๓.๗ ขนาดและรูปรางเปนสายขนาดสายไฟฟาหุมเปลือกสีขาว เหลือง หรือเหลือง
สลับดํา เปนมวนยาว ๕๐ , ๑๐๐ , ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ ฟุต
หมายเหตุ อํานาจดินระเบิดของดินระเบิดทุกชนิดจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีการอัดลมและบังคับการระเบิด
๗. อุปกรณและการเตรียมการจุดระเบิด
๗.๑ อุปกรณการจุดระเบิดแบบธรรมดา

๗.๑.๑ ชนวนฝกแคเวลาเปนสายดินดํายาว ๕๐ ฟุต (ชส. ทบ. ๓๓ ฟุต) เปลือกหุมสี
สม , ดํา , เขียว หรือขาว อัตราการลุกไหม ๓๐ – ๔๕ วินาที/ฟุต
๗.๑.๒ เครื่องจุดชนวนใชเครื่องชุดมาตรฐาน เอ็ม ๒ , เอ็ม ๖๐ หรือไมขีดไฟ
๗.๑.๓ คีมบีบเชื้อปะทุ เอ็ม ๒ ใชบีบเชื้อปะทุใหติดแนนกับชนวนฝกแค
๗.๑.๔ เชื้ อ ปะทุ ธ รรมดา ทํ า ด ว ยหลอดโลหะไม เ ป น สนิ ม ทรงบุ ห รี่ ภ ายในบรรจุ
สวนประกอบในการนําระเบิด มักบรรจุในกลองเหล็กวิลาศหรือกลองไม ขนาด ๑๐ – ๕๐ อัน
๗.๑๕ จุ ด ยึ ด เชื้ อ ปะทุ เอ็ ม ๑ ใช ยึ ด เชื้ อ ปะทุ กั บ ดิ น ระเบิ ด มิ ใ ห ห ลุ ด ออกจากกั น
เมื่อเตรียมไวแลว
๗.๒ การเตรียมระเบิดชนวนธรรมดา
๗.๒.๑ ตัดปลายชนวนฝกแคทิ้ง ประมาณ ๖ นิ้ว แลวตัดสวนหนึ่งตรวจสอบอันลุกไหม
ตัดชนวนออกตามตองการ
๗.๒.๒ หยิบเชื้อปะทุออกเทเศษผงออกจากดานปด อยาตบหรือกระแทกกับของแข็ง
และอยากําแนน จับโดยนิ้วหัวแมมือ , นิ้วกลาง และนิ้วชี้ แตะบนดานปด สอดชนวนฝกแคเวลาเขาในชองเปด
จนสุดพอดี จับชนวนฝกแคเวลาใชคีมบีบเชื้อปะทุบีบลงบนขอบเชื้อปะทุหางจากปลายเปด ประมาณ ๑/๖ นิ้ว
๗.๒.๓ สอดเชื้อปะทุเขากับดินระเบิดถามีชองเตรียมไว ถาไมมีก็ใชขาคีมบีบเชื้อปะทุ
เจาะชองขึ้น ถาใชจุดยึดเชื้อปะทุก็สอดฝกแคเวลาเขาจุดยึดเชื้อปะทุกอน ถาไมมีจุดยึดก็ใชลวดหรือเชือกผูกยึด
กันหลุด
๗.๒.๔ การตอเชื้อปะทุกับดินระเบิดพลาสติก
(๑) ถาเปนดินระเบิดแทง ถามีชองรับเชื้อปะทุเตรียมไวก็สอดที่ชองรับเชื้อปะทุ
ถาไมมีใชขาคีมบีบเชื้อปะทุเจาะชองขึ้นแลวสอดเชื้อปะทุเขาไปใหดินระเบิดหุมเชื้อปะทุ โดยรอบหนาอยางนอยครึ่งนิ้ว
และหางจากหัว/ทายเชื้อปะทุ อยางนอย ๑ นิ้ว
(๒) ถ าใช ป น ก็ ทําร องรั บ เชื้ อปะทุ กอ นหรื อเจาะช องแล ว หุ มด ว ยดิ น ระเบิ ด
เชนเดียวกับขอ (๑) ขางตน
๗.๓ อุปกรณการจุดระเบิดแบบไฟฟา
๗.๓.๑ เชื้อปะทุไฟฟา ลักษณะคลายเชื้อปะทุธรรมดาเวนแตยาวกวา มีสายไฟนําคูหนึ่ง
บรรจุอยูภายในมีสะพานไฟและสวนบรรจุในควรนําระเบิดสายไฟนํา ยาว ๔ – ๑๐๐ ฟุต
๗.๓.๒ เครื่ อ งตรวจวงจรไฟฟ า มี ม าตรวั ด วงจรใช ถ า นไฟชนิ ด ซิ ล เวอร ค ลอไรด
(ใชชนิดอื่นไมได)
๗.๓.๓ ตูระเบิด สําหรับทํากระแสไฟฟาในการบรรจุระเบิด มีขนาด ๑๐ , ๓๐ ดอก
(เชื้อปะทุ) (อาจใชสิ่งที่มีกระแสไฟฟาเชนถานไฟฉาย , หมอตุนไฟฟา ฯลฯ แทน )
๗.๓.๔ สายไฟฟาและลอมวนสาย สําหรับตอสายจากสายไฟฟานําเพื่อเพิ่มระยะ
๗.๓.๕ จุดยึดเชื้อปะทุ
๗.๔ การเตรียมระเบิดชนวนไฟฟา
๗.๔.๑ เชนเดียวกับการเตรียมการสําหรับชนวนธรรมดา เวนแตใชเชื้อปะทุไฟฟาและ
ไมใชชนวนฝกแคเวลา แตใชสายไฟฟาเพื่อระยะปลอดภัยแทนการคํานวณเวลา
๗.๔.๒ ตรวจวงจรไฟฟา เมื่อเตรียมระเบิดเสร็จทุกครั้ง
๗.๔.๓ การตอสายไฟฟาเมื่อจุดเชื้อปะทุหลายดอก

(๑) ตอสําดับ แยกสายไฟนําเชื้อปะทุแตละดอกตอพวงกั นแลวนําสายไฟอัน
แรกและอันสุดทายตอกับสายไฟเพิ่มระยะและตอกับตูระเบิด
(๒) ตอพวง นําสายไฟฟานําของเชื้อปะทุแตละดอกตอตรงกับสายไฟฟาเพิ่ม
ระยะไปยังตูระเบิด เหมาะสําหรับการระเบิดพรอมกันจํานวนมากระยะหางกัน
๗.๕ อุปกรณการจุดระเบิดดวยชนวนฝกแคระเบิด คงเชนเดียวกับอุปกรณสําหรับการจุดดวย
ชนวนธรรมดาหรือชนวนไฟฟาแลวแตกรณี เพื่อเพิ่มอํานาจการระเบิด ความมั่นใจในการระเบิด ใชชนวนฝกแค
ระเบิดเปนดินระเบิดเอง และเพื่อการวางระเบิดพรอมกันหลายแหง
๗.๖ การเตรียมการระเบิดใชฝกแคระเบิด
๗.๖.๑ เตรียมการเชนการเตรียมระเบิดทั้งสองชนิดที่กลาวมาแลว เวนแตใชฝกแค
ระเบิดแทน โดยนําเชื้อปะทุมาประกอบกับฝกแคระเบิดแลวใชผายางเหนียวพันใหแนน
๗.๖.๒ การตอชนวนฝกแคระเบิด
(๑) ตอยาวๆ ใชเงื่อนสอดสรอย
(๒) ตอขาง ใชเงื่อนตะกรุดเบ็ด
(๓) ผูกติดระเบิด ใชเงื่อนตะกรุดเบ็ดกลื่น
(๔) สอดในดิ น ระเบิ ด พลาสติ ก ให ขมวดปมแล ว หุ ม ด ว ยดิ น ระเบิ ด ให ดิ น
ระเบิดหุมชนวนฝกแคเชนเดียวกับหุมเชื้อปะทุ
ทุนระเบิดและพลุ
๑. กลาวนําทุนระเบิด
๑.๑ ประวัติการ
๑.๒ คําจํากัดความ “วัตถุระเบิดที่บรรจุภายในภาชนะติดตั้งชนวนนําระเบิดหรือชนวนกล
ออกแบบใหระเบิดเมื่อมีแรงมากระตุนหรือโดยอัตโนมัต”ิ
๒. ระบบการทํางาน
๒.๑ การเริ่มทํางาน
๒.๑.๑ แรงกด
๒.๑.๒ แรงดึง
๒.๑.๓ แรงเลิกดึง
๒.๑.๔ แรงเลิกกด
๒.๑.๕ แรงสั่นสะเทือน
๒.๑.๖ แรงชักนําของแมเหล็ก
๒.๑.๗ แรงชักนําของคลื่นวิทยุ
๒.๑.๘ แรงชักนําของคลื่นเสียง
๒.๑.๙ แรงจากกลไก/ชนวนถวงเวลา
๒.๒ ชนวน
๒.๓ ดินนําระเบิด (เชื้อปะทุ)
๒.๔ ดินขยายการระเบิด
๒.๕ ดินระเบิดหลัก
๓. ชนิดของทุนระเบิด ปกติแบงตามลักษณะการใชเปนทุนระเบิดตอสูรถถังและสังหาร

๔. ทุนระเบิดตอสูรถถัง
๔.๑ ตถ.เอ็ม ๑๕ ทุนโลหะรูปทรงกลมแบน ผาศูนยกลาง ๑๓ นิ้ว สูง ๑๕ นิ้ว น้ําหนักรวม
๗๐ ปอนด บรรจุคอมโพซิชั่น บี หนัก ๒๒ ปอนด ใชชนวนเอ็ม ๖๐ ทํางานเมื่อมีน้ําหนักกด ๓๓๐ – ๔๐๐
ปอนด และมีชองรับชนวนแบบอื่นที่ดานขาง ๑ ชอง และดานลาง ๑ ชอง
๔.๑.๑ การติดตั้ง ถอดฝาครอบชนวน ถอดคลีบนิรภัยจากชนวน วางชนวนลงชองรับ
ชนวน ประกอบฝาครอบ ตั้งชนวนไปที่
๔.๑.๒ การถอดถอน กระทําตรงขามกับการติดตั้ง
๔.๒ ตถ.เอ็ม ๑๙ ทุนพลาสติกรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๑๓ นิ้ว สูง ๓ นิ้ว น้ําหนักรวม ๒๘ ปอนด
บรรจุคอมโพซิชั่น บี ๒๑ ปอนด ใชชนวนเอ็ม ๖๐๖ ทํางานเมื่อมีน้ําหนักกด ๔๒๕ – ๔๗๕ ปอนด มีชองรับ
ชนวนแบบอื่นดานขาง ๑ ชอง และดานลาง ๑ ชอง
๔.๒.๑ การติดตั้ง ถอดชนวน เอ็ม ๖๐๖ ออกจากทุน ถอดจุกปดจากชนวน บรรจุดิน
นําระเบิด เอ็ม ๕๐ (ระวังอยาใหเข็มชนวนแทงชนวนยื่นออกมามาก) ตั้งชนวนโดยใชกุญแจเอ็ม ๒๒ บิดลูกจาก
“S” ไป “A” ถอดคลีบนิรภัยออก
๔.๒.๒ การถอดถอน กระทําตรงขามกับการติดตั้ง
๕. ทุนระเบิดสังหาร
๕.๑ สก , เอ็ม ๒ เอ ๑ , เอ ๔ ทุนโลหะแบบกระโดดรูปทรงกระบอกขนาด ๓ ๓/๔ นิ้ว สูง ๙
๕/๘ นิ้ว น้ําหนัด ๕.๐๑ ปอนด บรรจุลูกระเบิดขนาด ๓ ปอนด ภายในบรรจุ ทีเอ็นที ๐.๓๔ ปอนด ใชชนวน
เอ็ม ๖ เอ ๑ เมื่อจุดจะมีสวนบรรจุขับลูกระเบิดขึ้นไปสูงประมาณ ๖ ฟุต แลวจึงระเบิด รัศมีอันตราย ๑๕๐ หลา
ระยะฉกรรจ ๑๐ หลา ทํางานเมื่อมีแรงดึง ๓ – ๑๐ ปอนด/แรง กด ๘ – ๓๐ ปอนด
๕.๑.๑ การติดตั้ง บรรจุชนวนเอ็ม ๖ เอ ๑ ตอสายลวาสะดุด ถอดสลักนิรภัย (ถอด
ตัวบนเปนตัวสุดทาย)
๕.๑.๒ การถอดถอนกระทําตรงขามกับการติดตั้ง
๕.๒ สห , เอ็ม ๑๖ ทุนโลหะแบบกระโดรูปทรงกระบอก ขนาด ๔ ๑/๑๒ นิ้ว สูง ๔ ๓/๔ นิ้ว
น้ําหนัก ๗ ๔/๕ ปอนด (ไมรวมชนวน) บรรจุลูกระเบิดภายในบรรจุ ทีเอ็นที ๑ ปอนด ใชชนวนเอ็ม ๖๐๕
เมื่อจุดจะมาสวนบรรจุขับลูกระเบิดขึ้นไปสูง ๒ – ๔ ฟุต แลวจึงระเบิด รัศมีอันตราย ๓๕ หลา ทํางานเมื่อมีแรงดึง
๓ – ๘ ปอนด แรงกด ๘ –๒๐ ปอนด
๕.๒.๑ การติดตั้งเชนเดียวกับแบบ เอ็ม ๒
๕.๒.๒ การถอดถอนกระทําตรงขามกับการติดตั้ง
๕.๓ สห , เอ็ม ๑๔ หุนอโลหะทําดวยพลาสติกรูปทรงกระบอก ขนาด ๒ นิ้ว สูง ๑ ๓/๔ นิ้ว
บรรจุเททรีทอล ๑ ๑/๑๐ ออนซ มีชนวนในตัว (เวลาไมใชถอดออก) ทํางานเมื่อมีน้ําหนักกด ๒๕ – ๓๐ ปอนด
มุงหมายใหตัดเทา ทําอันตรายขาและระเบิดยางรถยนต
๕.๓.๑ การติดตั้ง ถอดจุกเกลียวปดชองชนวนออกบรรจุชนวนเขาแทน ตั้งหนาปทม
ใหลูกศรเลื่อนจาก “S” ไปยัง “A” ถอดคลีบนิรภัยออก
๕.๓.๒ การถอดถอน กระทําตรงขามกับการติดตั้ง
๓
๕.๔ สห.เอ็ม ๑๘ (เคลโมร– ดาบสองคม) ทุนพลาสติกรูปสี่เหลี่ยมผืนผา โคงขนาด ๑ นิ้ว ,
๑

๑

๘

๓ นิ้ว , ๘ นิ้ว หนัก ๓.๕ ปอนด ภายในบรรจุลูกปนกลมขนาด ๑๐.๕ เกรน ระเบิดลูกปนกระจายออกเปน
๔
๒
ลูกพัดมีกรวยยิงสูง ๒ เมตร กวาง ๓๐ เมตร ในระยะ ๓๐ เมตร ทุนและอุปกรณจุดระเบิดรวมไวในถุงผาใบ เอ็ม ๗

๕.๔.๑ การติดตั้ง ใชหัวกระสุนเจาะทุนดานใดดานหนึ่งเปนชองรับเชื้อปะทุ สอดเชื้อ
ปะทุหมุนเกลียวจุกรับเชื้อปะทุใหแนน
ถาตั้งบนพื้นใหกางขาทุนปกลงดิน (ถามีขากลางใหปกขากลางหันไปขางหนา) หัน
ทางโคงไปทางขาศึก
ถาตั้งบนตนไมหรือเสา ใหผูกตรึ งหรือตอกตะปูตรึงไวในรูที่เตรียมไวใหลูกศรหรือ
๑
กึ่งกลางชองเล็งชี้ตรงไปยั งกึ่งกลางที่ห มายสูงประมาณ ๒ ในระยะ ๓๕ หลา คลายสายไฟฟ ายาว ๕๐ ฟุ ต
๒
ออกวางไปยังที่วางตัว กอนถึงตัวทุนเล็กนอยควรมีหลักผูกตรึงสายและฝงดินไปจนถึงที่วางตัว ถาไมมีก็วาง
พื้นดินและพราง
๕.๔.๒ การถอดถอนกระทําตรงขามกับการติดตั้ง
๖. พลุ

๖.๑ พลุสะดุด เอ็ม ๔๙ พลุปลอกโลหะทรงกระบอก มีกลไกชนวนทํางานเชนเดียวกับลูก
ระเบิดขวางหรืออาจติดตั้งโดยใชแรงแบบเลิกดึงหรือดึงไดเปนพลุดอกไมเทียนใหแสงสวางประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
แรงเทียนเปนรัศมีประมาณ ๓๐๐ เมตร ระยะเวลาประมาณ ๑ นาที
๖.๑.๑ การติดตั้ง ดึงฐานกับเสาหรือตนไม ติดตั้งตัวพลุ ผูกลวดสะดุดกับไกเปนชนวน
เลิกดึง (ดึงใหตึง) ถอดสลักนิรภัยปลอยหางกระเดื่องนิรภัยยันกับหางไก หรือติดตั้งโดยถอดสลักนิรภัยแลวใช
สลักที่เตรียมไวสอดแทนผูกลวดสะดุดเปนชนวนดึง หรือใชขวางอยาลูกระเบิดขวางก็ได
๖.๑.๒ การถอดถอน กระทําตรงขามกับการติดตั้ง
๑
๖.๒ พลุสัญญาณแบบถือ บรรจุในกลองทรงกระบอกขนาด ๑ นิ้ว – ๑๑ นิ้ว หนักประมาณ
๒
๑
๑ ปอนด ภายในบรรจุทอพลุยิงดวยมือ พลุที่มีใชเสมอดูตารางตอไปนี้
๔

แบบ
เอ็ม ๑๒๕
ที ๑๓๓
ที ๑๓๗
เอ็ม ๑๒๖
เอ็ม ๑๒๗
เอ็ม ๑๓๘
เอ็ม ๑๓๘
เอ็ม ๑๒๙
แบบ
เอ็ม ๑๓๐
ที ๑๓๔
ที ๑๓๕

รูปสัญญาณ
ชอเขียว
ชอขาว
ชอแดง
รมแดง
รมขาว
รมเขียว
รมควันเขียว
รมควันแดง
รูปสัญญาณ
ควันสายเหลือง
ควันสายแดง
ควันสายเขียว

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

ระยะสูง
(เมตร)

เวลาสองแสง
(วินาที)
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐

๒๐๐

๒๐๐
๒๐๐

๑๕
๑๕
ระยะสูง
(เมตร)

๒๐๐

เวลาสองแสง
(วินาที)
-

หมายเหตุ

รมขาวให แสงสวาง
๖๐,๐๐๐ แรงเทียน

หมายเหตุ
เริ่มทําควันระยะ
๑๕ เมตร จาก
ผูยิงจนสุดระยะยิง

การใช เปดกลองน้ําทอยิงพลุออกถอดฝาทอยิงพลุ ซึ่งภายในมีเข็มแทงชนวนสวมกับทายทอยิงพลุ กําทอยิง
ดว ยมื อซ ายประมาณกึ่ งกลางท อยิง ยื่ น แขนทํ ามุมตามตองการ (ประมาณ ๘๕ °) หั นปากท อยิ งขึ้ นข างบน
มือขวาตบทายทอยิงที่มีฝาครอบอยูแรงพอควร พลุจะทํางาน

การทําลาย
๑. กลาวทั่วไป ภารกิจของทหารชางสนามที่สําคัญยิ่งอยู ๒ ประการ คือ การสรางและการทําลาย
๒. วิธีการทําลาย อาจมีวิธีการทําลายหลายอยางที่มีผล คือ แรงคน แรงน้ํา ไฟ เครื่องมือกล ฯลฯ
แตสิ่งที่ทหารชางใชเปนหลักในการทําลาย ซึ่งใหความรวดเร็วและเหมาะสมทางยุทธวิธี คือ การทําลายดวย
วัตถุระเบิด
๓. หลักการทําลาย
๓.๑ ขึ้นอยูกับความมุงหมายทางยุทธวิธี
๓.๒ ทําใหการใชไมไดหรือทําใหปลอดภัยทันที
๓.๓ ทําใหซอมยากและตองใชเวลา อุปกรณมาก
๓.๔ ทําลายอุปกรณจํานวนมากโดยทําลายชิ้นสวนเหมือนกัน
๔. ขอพิจารณาการทําลายดวยวัตถุระเบิด
๔.๑ การเลือกวัตถุระเบิดและอุปกรณทําลายที่เหมาะสม
๔.๒ ขนาดของวัตถุระเบิดที่จะใช
๔.๓ วิธีการวัตถุระเบิดเพื่อหวังผล
๔.๔ การบังคับการระเบิด
๕. ขนาดของวัตถุระเบิดที่จะใช
๕.๑ การตัดตนไมหรือเสาไม
สูตร P =
P = น้ําหนักของดินระเบิดที่ตองการเปนปอนด
D = ผาศูนยกลางหรือกวางหนาไมเปนนิ้ว
ตัวเลข = เปนตัวหารคงที่
ใชตัดตนไมขาดจากกัน
สูตร P =
ใชตัดตนไมพอหักเปนเครื่องกีดขวาง
สูตร P =
ใชตัดตนไมขาดจากกัน โดยเจาะฝงดินระเบิดไวภายใน
๕.๒ การตัดเหล็ก
- การตัดเหล็กรูปตัว I
สูตร P = A
P = น้ําหนักของดินระเบิดที่ตองการเปนปอนด
A = หนาตัดรวมของเหล็กที่จะตัดเปนตารางนิ้ว
ตัวเลข = เปนตัวคูนคงที่
- การตัดเหล็กกลมหรือโซ
P =

D

๖. การวางวัตถุระเบิด
๖.๑ ตนไม ผูกวัตถุระเบิดโดยรอบตนไมที่จะตัด
๖.๒ เสาเหลี่ยม ผูกวัตถุระเบิดดานใดดานหนึ่ง
๖.๓ ระเบิดภายใน ใหเจาะตนไมแลวสอดดินระเบิดเขาไปใหหมด
๖.๔ เหล็กรูปตัว I วางทั้งสองขางออเหล็ก (ดูรูปที่ ๒๖)
ดินระเบิด

รูปที่ ๒๖ การวางดินระเบิดเหล็กรูปตัว I
๖.๕ โซเหล็กหรือเหล็กกลม วางขางเหล็กหรือบนเสนโซขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง
๗. การบังคับการระเบิด
๗.๑ การขุดหลุมฝงดินระเบิด ใชสิ่งของหนักเชนดินกระสอบทรายทับ การใชในที่อับอากาศ
การระเบิดใตน้ําจะทําใหดินระเบิดมีจํานวนสูงขึ้นอีก
๗.๒ การระเบิดตนไม ตองการจะใหลมไปทิศใดใหวางระเบิดทางดานนั้น (ควรวางในระดับสูง
๕ ฟุต จากพื้นดินเพื่อใหตนไมหักลมลงเปนเครื่องกีดขวาง)
๘. การเจาะเหล็กโดยใชดินโพรงแสวงเครื่อง
๘.๑ ใชภาชนะที่มีกามรูปกรวยคว่ําอยูขางลาง ทํามุม ๔๕ °– ๖๐ ° เชน ขวดสุรา ถาไมมีก็
จัดทําขึ้น
๘.๒ บรรจุดินระเบิดพลาสติกลงสูงประมาณ ๒ – ๓ เทาของความกวางปากกรวย
๘.๓ ทําขาตั้งสูงประมาณ ๒ – ๓ เทา ของความกวางของปากกรวย
๘.๔ จุดระเบิดโดยวางเชื้อปะทุตรงศูนยกลาง (กนกรวย) (ดูรูปที่ ๒๗)
กับกัดและกับระเบิด
๑. ความมุงหมายของการใชกับระเบิดคงคลายกับการใชเครื่องกีดขวาง เพื่อรั้งหนวงการเคลื่อนที่ของ
ขาศึก ลอลวง บังคับเสนทางเคลื่อนที่ของขาศึก ทําลายอาวุธยุทโธปกรณและกําลังพลขาศึกใหเปนอันตรายและ
เสียขวัญ
๒. กับดักและเครื่องซุมกลตางๆ คงเชนเดียวกับขอ ๑ เครื่องกีดขวาง
๓. กับระเบิด
๓.๑ แบบ แบงโดยทั่วไปออกเปน ๒ ชนิด คือ มาตรฐานและแสวงเครื่อง
๓.๒ หลักการประกอบ การจุดระเบิดแปละระบบการทํางาน ดูหัวขอ “วัตถุระเบิด” และ
หัวขอ “ทุนระเบิดและพลุ”
๓.๓ หลั ก การใช ทางยุ ท ธวิ ธี ทหารทุ ก คนต องการได รั บ การฝ กให ส ามารถใช วั ต ถุ ร ะเบิ ด
อุปกรณกับระเบิด ตลอดจนการแสวงหาวัสดุทํากับระเบิด ทั้งตองรูวิธีลดภัยและถอดถอนกับระเบิดตางๆ
๔. หลักการวางกับระเบิด
๔.๑ ใหมีการซอนพราง
๔.๒ วาง ณ ตําบลที่ฝายตรงขามตองไปหรือตองดําเนินการ
๔.๓ วางประกอบเครื่องกีดขวางอื่นๆ

๔.๔ วาง ณ ชองทางเขา – ออก หรือเสนทางบังคับ
๔.๕ ใชสิ่งที่มีรูปรางนาจับตอง ชวนสงสัยหรืออยากได
๔.๖ วางลวงใหเกิดความสับสน
๕. อุปกรณที่ใชทํากับระเบิด
๕.๑ เชนเดียวกับอุปกรณตางๆ สําหรับการใชวัตถุระเบิด ทุนระเบิดและการทําลาย
๕.๒ กระสุน ลูกปน และลูกระเบิดตางๆ (โดยเฉพาะลูกระเบิดตาน)
๕.๓ สิ่งเราใจหรือลอใจ
๕.๔ สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติหรือในภูมิประเทศ
๖. สิ่งและตําบลที่ควรวางกับระเบิด
๖.๑ ทุนระเบิด กระสุน ลูกปน และลูกระเบิด
๖.๒ บานเรือน (รอบบาน , ประตู , หนาตาง , รั้วบาน)
๖.๓ เครื่องเรือนและเครื่องใชประจําบาน
๖.๔ อาวุธยุทโธปกรณตางๆ
๖.๕ ในภูมิประเทศ (เสนทางบังคับ , ชองทางเขา ออก , ที่ขึ้น – ลงชายน้ํา)
๗. กับระเบิดมาตรฐาน
๗.๑ ทุนระเบิดตางๆ
๗.๒ ชนวนกลตางๆ
๗.๓ สิ่งประดิษฐในรูปแบบตางๆ (ไฟฉาย , หนังสือ , ขวดเหลา , ปากกา , นกหวีด ฯลฯ)
๘. อุปกรณกับระเบิดแสวงเครื่องที่แนะนํา
๘.๑ ฝกแคเวลา เชือก ดายเสนเล็กๆ เชนเชือกผูกรองเทา พันเปนเกลียว ชุบกับดินดําละลาย
น้ําใหทั่วทิ้งใหแหง
๘.๒ เชื้อปะทุไฟฟา ใชหลอดไฟฉายตะไบใหหลอดทะลุ ใชสายไฟสองเสน เสนหนึ่งพันรอบ
หลอด อีกเสนหนึ่งบัดกรีหรือหาสิ่งยึดติดที่กนบรรจุดินดําเขาไปในหลอดไฟ ใชผาแถบเหนียวติด (ดูรูปที่ ๒๘)
1๘.๓ จอกเชื้อปะทุ ใชกระสุนปนเล็กถอดหัวกระสุนออกคงไวแตดินลงกระสุน เอาเชื้อปะทุ
ธรรมดาสวมติดแทนเชื้อปะทุ ใชผาแบบเหนียวพันใหแนน (ดูรูปที่ ๒๙)
๘.๔ ชนวนกลดึง
๘.๓.๑ หลอดเข็มแทงชนวน ใชหลอดโลหะเล็กๆ แหนบ เข็มแทงชนวนที่มีแปนรับ
สลักดึง และจอกกระทบกระแทก สวมตอกับเชื้อปะทุธรรมดา (ดูรูปที่ ๓๐)
๘.๓.๒ ไมหนีบผา ใชไมหนีบผาใชสายไฟพับรอบปากหนีบทั้งสองขางทําปุมสัมผัส
วงจร ใชลิ่มไมตอลวดสะดุดกั้นวงจร (ดูรูปที่ ๓๑)
๘.๓.๓ หลักไม (ดูรูปที่ ๓๒)
๘.๓.๔ เชือกกับกระบอก (ดูรูปที่ ๓๓)
๘.๕ ชนวนกล
๘.๕.๑ ลังไม (ดูรูปที่ ๓๔)
๘.๕.๒ จอกเชื้อปะทุ (ดูรูปที่ ๓๕)
๘.๕.๓ ไมกระเดื่อง (ดูรูปที่ ๓๖)
๘.๕.๔ หลุมดักเทา (ดูรูปที่ ๓๗)
๘.๖ ชนวนเลิกดึง
๘.๖.๑ ไมหนีบผา (ดูรูปที่ ๓๘)

๘.๗ ชนวนเลิกกด
๘.๗.๑ ไมหนับผา (ดูรูปที่ ๓๙)
๘.๗.๒ กระดาษสปริง (ดูรูปที่ ๔๐)
๘.๗.๓ กับดักหนู (ดูรูปที่ ๔๑)
๘.๘ ชนวนถวงเวลา
๘.๘.๑ บุหรี่ – ธูป – ฝกแคเวลาแสวงเครื่อง
๘.๘.๒ นาฬิกา (ดูรูปที่ ๔๒)
๘.๙ เคลโมรแสวงเครื่อง (ดูรูปที่ ๔๓)
กับดับและกับระเบิดฝายตรงขาม
๑. กับดัก
๑.๑ ธนูกล (ดูหัวขอ “เครื่องกีดขวาง”)
๑.๒ ไมดีด
๑.๓ ขวาก
๑.๓.๑ กอลฟหลุม ๑๙ (ดูรูปที่ ๔๔)
๑.๓.๒ ขวากดักเทา (ดูรูปที่ ๔๕ – ๔๖)
๑.๓.๓ ขวากดัก (ดูรูปที่ ๔๗)
๑.๓.๔ จั่นหาว
๑.๔ สะพานหัก ทําสะพานมีรอยหักเมื่อตกลงไปถูกขวาก
๑.๕ หินหลม – อีทุบ เหมือนดักสัตวแตใหญกวามีหนามประกอบ
๑.๖ ตกเบ็ด ใชเบ็ดมัด ๓ ตัวแขวนโยง
๒. กับดักระเบิดแสวงเครื่อง
๒.๑ ลข.สังหาร โยงแขวน (ดูรูปที่ ๔๘) ฝงดินและควบคุม
๒.๒ ทุนระเบิดดัดแปลงจากกระสุนปนเล็ก (ดูรูปที่ ๔๙ – ๕๐)
๒.๓ กับดักหนู
๒.๔ ขวากดัก ฮ. (ดูรูปที่ ๕๑)
๒.๕ ลูกปน – ลูกระเบิดดาน (ดูรูปที่ ๕๒)
๒.๖ จรวดแสวงเครื่อง (ดูรูปที่ ๕๓)
๒.๗ กระปองระเบิด
๒.๘ สะพานระเบิด วางชนวนระเบิดและชนวนควบคุม
๒.๙ กระบอกระเบิด (ดูรูปที่ ๕๔ – ๕๖)
๒.๑๐ เอ็ม ๑๔ แสวงเครื่อง (ดูรูปที่ ๕๗)
๒.๑๑ วัสดุแสวงเครื่องอื่นๆ
๓. กับระเบิดมาตรฐาน
๓.๑ ใชของที่ฝายเราทําตกหลน – สูญหาย – ยึดได ซื้อจากผูทุจริต
๓.๒ ทุนระเบิดแบบตางๆ ที่เคยพบ
๓.๒.๑ สห.อโลหะไม PMD (ดูรูปที่ ๕๘) การติดตั้งและถอดถอนดูตาราง หนา ๒๒

๓.๒.๒ สห.อโลหะ PMD – ๔๐ (M 4) ดัดแปลง (ดูรูปที่ ๕๙) ทุนพลาสติกทรงกระบอก
กลมขนาด ๑๐.๘ ซม. สูง ๕ ซม. ภายในบรรจุ ทีเอ็นที อันตราย เชน เอ็ม ๑๔ และอาจมีแรงระเบิดในระยะ ๓
– ๕ เมตร มีชนวนในตัวทํางานเมื่อมีแรงกดประมาณ ๕ ปอนด
(๑) การติ ด ตั้ ง บิ ด จุ ก เกลี ย วยึ ด เข็ ม แทงชนวนออก ชนวนจะทํ า งานโดย
อัตโนมัติเมื่อตองการใหกด ถาตองการใหดงึ ใชลวดสะดุดผูกติดกับชองทายเข็มแทงชนวน
(๒) การถอดถอน ถาใชแบบถอดหมุนเกลียวเชื้อปะทุออก แลวกดขางบนให
เข็มแทงชนวนหลุดออก ถาใชแบบดึงใหลวดขัดเขาที่ชองทายเขมแทงชนวนกอนตัดลวดสะดุด
๓.๒.๓ สห.โลหะ PM 2 (ดัดแปลง) (ดูรูปที่ ๖๐) ทุนรูปทรงกระบอก บั้งรอบตัวคลาย
ฝกขาวโพด ขนาดประมาณ ๔ ซม. ยาวประมาณ ๑๐๕ ซม. ดานหัวเจาะรูบรรจุชนวนดานทายเจาะรูเพื่อบรรจุ
ทีเอ็นที มีชนวนทํางานทั้งดวยแรงกดและแรงดึง
(๑) การติ ด ตั้ ง ถอดสลั ก นิ ร ภั ย แล ว ถ า ต อ งการใช ง านคดวางเอาหั ว ขึ้ น
ถาตองการใชแบบดึงวางนอนประกอบลวดสะดุดปกติผูกอการรายวางทุนระเบิดชนิดนี้พวงกัน ๒ ลูก หางกัน
ประมาณ ๒ – ๓ เมตร ใชชนวนฝกแคเวลาเปนสื่อถ วงเวลา ประมาณ ๗ – ๑๐ นาที เพื่อใหมีอันตรายแก
ผูชนวนเหลือเมื่อมีผูรับอันตรายจากลูกแรก
(๒) การถอดถอนคงเชนเดียวกับแบบ PMK ระวังทุนพวงควรจะตรวจกอนถอดถอน
๔. วิธีการตางๆ ที่ผูกอการรายมักวางกับระเบิด
๔.๑ ฝงบนเสนทาง อาจฝงเปนจุดๆ และขอบทาง
๔.๒ ซอนใตมูลสัตว ฟาง หญาหรือสิ่งตางๆ
๔.๓ ทําพื้นที่ลวงใหตายใจแลววางกับระเบิดจริงภายหลัง
๔.๔ วางดวยวิธีควบคุมประกอบการซุมโจม
๔.๕ วางประกอบลวดสะดุด เครื่องกีดขวาง หลุมขวากตามเสนทางบังคับ
๕.มาตรการปองกัน
๕.๑ ชวยเหลือประชาชนเพื่อใหไดขาว
๕.๒ ถากถางพื้นที่และเสนทางหลัก
๕.๓ ลาดตระเวนทั้งทางพื้นดินและทางอากาศเสมอ
๕.๔ ระมัดระวังการใชเสนทาง
๕.๕ กวาดลางเสนทางอันตรายโดยใชเครื่องตรวจคนทุนระเบิด อิเล็กโทรนิคส สุนัขทหารและ
เครื่องมือแสวงเครื่อง เชน โยทะกา กึ่งไมประกอบเชือก
๕.๖ ตรวจตราพื้นที่และลาดตระเวนพื้นที่อยางรอบคอบกอนใช
๕.๗ วางมาตรการตรวจคนอยางเครงครัด
๕.๘ วางมาตรการปองกันระหวางทางเดิน เชน ใชกระสอบทรายปองกันบนบรรทุกและใช
มาตรการปองกันเชิงรุก
๕.๙ สังเกตแบบอยาง กลยุทธและเครื่องหมายการวางกับระเบิดของผูกอการราย
๖. เครื่องมือสื่อสารและเตือนภัยของผูกอการราย
๖.๑ เสียงสัญญาณ เชน ตีเกราะ เคาะไม เสียงรหัส เชน เสียงสัตว ผิวปาก
๖.๒ เครื่องหมายเตือนภัยตางๆ (ดูตัวอยาง)
๖.๒.๑ การบากตนไม (ดูรูปที่ ๖๑)
๖.๒.๒ เครื่องหมายตอไม (ดูรูปที่ ๖๒)

๖.๒.๓ ไมลม (ดูรูปที่ ๖๓)
๖.๒.๔ การขมวด – ผูกใบไม (ดูรูปที่ ๖๔)
๖.๒.๕ การวางทอนไม กอนหินหรือวัสดุตางๆ (ดูรูปที่ ๖๕)
๖.๒.๖ การวางไมบนคาคบ (ดูรูปที่ ๖๖)
๖.๒.๗ เครื่องหมายกอหญา – กอขาว (ดูรูปที่ ๖๗)
คําเตือน

๑. กั บ ดั กและกั บ ระเบิ ด นั้ น มี รู ป แบบ การทํ างาน การใช ง าน และวิ ธี ก ารวางต างๆ นานาเท ากั บ
ความคิดของคนไมมีผูใดสามารถบงวาวิวัฒนาการของกับดักแบะกับระเบิดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงตองขวนขวาย
ใสใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอใหสามารถแกปญหาในสนามได
๒. บุคคลผูปฏิบัติภารกิจในพื้นที่และสถานการณที่ตองการผจญภัยกับสงครามแบบนี้ พึงระมัดระวัง
ตนทุ กลมหายใจเขาและออกว าทุกสิ่งทุกอยางที่ เผชิญหนานั้น อาจจะเป นกับ ดักหรื อกับ ระเบิ ดก็ ได จึงควร
ปฏิบัติการดวยความระเอียดรอบคอบ สุขุมใชวิจารณญาณใหมาก ประมาทเมื่อใด “ตาย”
๓. ทานเองก็เปนผูหนึ่งซึ่งมีความรูความสามารถที่จะจัดหาและดัดแปลงทุกสิ่งทุกอยางเพื่อเปนกับดัก
และกับระเบิดตอตานศัตรู เพื่อความปลอดภัยของฝายเราและเพื่อทําลายศัตรูเชนกัน
รายการ
ตัวทุม
ดินระเบิด
น้ําหนักรวม

แบบ

PT-6

PT-7

หีบไม

หีบไม

๓

๓

๔

ปอนด
๑

๑ ปอนด
๒

๔

ปอนด
๑

๑ ปอนด
๓

PMD - 8
แท ง ไม สี่ เ หลี่ ย มหรื อ ไม
เจาะ
๑
ปอนด
๕
MUV

MUV
MUV
ชนวน
(๑) การติดตั้ง วางทุนระเบิด เปดฝาและบรรจุดินระเบิด สอดเรือนดินระเบิดเขากับชนวน บรรจุชนวนเขากับ
ดินระเบิด ใหหวงยึดเข็มชนวนลงลาง ปดฝาแลวถอดสลักนิรภัยออกโดยใชเชือกหรือลวดดึง
(๒) การถอดถอน ตรวจลวดสดุด และกระทําตรงขามกับการติดตั้ง
ตารางรายการใชทุนระเบิดชุด

ฝกแคเวลา (สายไฟ)
เชื้อปะทะ

ขวดแกว
ดินระเบิดพลาสติก
สูง ๒ – ๓ เทาของ
เสนผาศูนยกลางกรวย
กรวย

ผูกติดขาตั้งกับขวด

ระยะ
ขาตั้ง

27
๒ – ๓ เทาของเสนผาศูนยกลาง

ดินระเบิด

ดินดํา

29
เชื้อปะทุ

แถบกาว

นําออก
เชื้อปะทุธรรมดา

28
ปลอกกระสุน

แถบกาว

29

เชื้อปะทุธรรมดา
จอกกระทบแตกแสวงเครื่อง
ดินดํา

30

32

31

ลิ่ม

จุกเกลียวยึดเชื้อปะทุ

ลวดสะดุด

ผูกเหล็ก

เชื้อปะทุ

33

ปุมตอทางไฟ

สายไฟ

ทีเอ็นที

เชือกดึง

แผนโลหะ ลวดดึง

ถานไฟฉาย

34

หวงปุมตอทางไฟ

หวงปุมตอทางไฟ
ประจําที่
ทีเอ็นที

เข็มดึง

35

36
เข็มแทงชนวน
กระสุนแกะหัวกระสุน
ออก
เชื้อปะทุ

37 ก.

ฝาบนยุบตัว
แผนผนังขางออนตัว
ปุมตอทางไฟ
แผนลาง

ปดแถบกาว

37 ค.

37 ข.

เกลียวปุมตอทางไฟ

ปุมตอทางไฟ
สายไฟ
สายไฟ

38

ปุมตอทางไฟตัวลาง
ลวดสะดุด
สายวงจร

39

น้ําหนักกด

ลวดวงจร

40

น้ําหนักกด

ฝาครอบ

ลวดวงจร

น้ําหนักกด

41

แหนบตี

42

เชือกดึง

โลหะออนเปนปุม
ตอทางไฟ

ปมเชือก

ลวดวงจร
ฐาน
ควงเกลียวลานปลุก

43

ดินระเบิดและสะเก็ดระเบิด

ขาตั้ง

ตูระเบิด

ฐาน

สายจุดระเบิด

10 ซม

44
1.50 ม

ทิศทางเดิน

45

46

47

10-15 ซม

48

สายโยง

ลข.

ลวดสะดุด

ลวดสะดุด

49
ลูกปนเล็ก

เข็มแทงชนวน
ติดบานพับ

(ตะปูตัดหัว)

50

กระบอกทอนลางรับแรงกดใชสลัก
หรือแหนบสปริงมีเข็มแทงชนวน

กระบอกทอนบนบรรจุระเบิด

51

ยอดเสาผูกดินระเบิดชนวนดึง

52

เจาะรูใสเชื้อปะทุไฟฟา
ใสดิน ซี - ๔ ใหเต็ม

ค.๖๐
ไมกระเดื่อง

ไมรูปตัว ซี

53

แผนตอทางไฟ

วงจรหวง

สายไฟฟา
ลวดสะดุด
แบตเตอรี่

54
ขอบนบรรจุดินดํา
และสะเก็ดเหล็กหลอ

สาย
ชนวน

รูชนวน
กระบอกไมไผ

55

56

ยาวประมาณ ๒๑๒ ”
มีฝาโลหะปดหัวทาย

ไมไผผาซีก

57

ทีเอ็นที

ชองบรรจุชนวน

ปลอกกระสุน

ชองบรรจุชนวน

ฝาปดเปนกลองกระดาษ

กลองกระดาษ

๓”

58

๖”

๒”

ตัวทุนทําดวยไม ภายในบรรจุดินระเบิด ๒๐๐ กรัม

ชนวน เอ็ม ยู วี

นน. ๑.๕ ปอนด สีกากีแกมเขียว-เทา

ฝายางกันชื้น

59

แผนโลหะรัดฝายางกันชื้น

หมุดเกลียวปดเชื้อปะทุ

จุกเกลียวยึดเข็มแทงชนวน
พลาสติกหลอหุมดินระเบิด

ตัวทุนระเบิด
เรือนเชื้อปะทุ

สลักนิรภัย
เรือนเข็มแทงชนวน

เข็มแทงชนวน

60

61

62

63

64

65

ข.

ก.

66

67

ทุนระเบิดอยูกลาง

กร.๒๖๐๑

ขาวกรองการรบ
หลักฐาน: ๑. FM 21 – 75 การฝกบุคคลทําการรบและลาดตระเวน
๒. FM 21 – 75 Combet Training of the individual Soldier and patrolling, USA., 1967
๓. MOS 3 – 14 Basic Combet Intelligence, USA., 1964
ความมุงหมาย
๑. คําจํากัดความ ขาวกรองการรบ คือ ความรูเกี่ยวกับขาศึก ลม ฟา อากาศ และภูมิประเทศ การ
ปฏิบัติการยุทธวิธี
๒. ความรู
๒.๑ เรียนรูเรื่องขาศึกใหมากและขาศึกรูเรื่องของเรานอยเพียงใด ก็จะเปนการงายที่เราจะ
เอาชนะขาศึก
๒.๒ จากขาวกรองการรบ ทําให ผบ.หนวยสามารถพิจารณาสถานการณและตัดสินตกลงใจ
ปฏิบัติเพื่อสําเร็จภารกิจใหถูกตองรวดเร็ว
๓.หลักการ
๓.๑ ผบ.หนวยตองรูวาขาศึกใชยุทธวิธีอยางไร และสิ่งที่คาดวาขาศึกนาจะกระทํา สภาพภูมิ
ประเทศและลมฟาอากาศเกื้อกูลหรือขัดขวางการปฏิบัติการของฝายเราอยางไรบาง
๓.๒ ข า วกรองการรบต อ งสามารถตอบคํ า ถามที่ ผบ.หน ว ยต อ งการรู ต ามข อ เท็ จ จริ ง
ตามลําดับ และทันเวลาที่ตองการ
ภารกิจการขาวกรอง
๑. บทบาทการขาวกรอง
๑.๑ การปฏิบัติการตอตานผูกอการราย สิ่งที่ยากที่สุด คือ การคนหาผูกอนการรายซึ่งปกติจะ
เขาปะปนกับเรา เมื่อเปนฝายไดเปรียบมักเปนฝายเริ่มตนการรบ
๑.๒ การค น หาและทํ า ลายผู ก อ การร า ยเช น นี้ ทหารทุ ก คนให ห น ว ยทหารขนาดเล็ ก มี
ประโยชน ในการชว ยงานขาวกรอง แมเพีย งการปะทะเล็ กนอยชั่วระยะเวลาอันสั้ น จึ งถือวาทหารทุ กคนมี
ภารกิจการขาวกรองโดยมิตองสั่งการ
๑.๓ หัวขอขาวสารสําคัญที่ทหารทุกคนตองรายงาน คือ
๑.๓.๑ ขีดความสามารถของกลุมผูกอการรายที่อาจจะกระทําได
๑.๓.๒ กําลัง การประกอบกําลัง และการวาวกําลังของกลุมผูกอการราย
๑.๓.๓ สภาพภูมิประเทศ
๑.๓.๔ สภาพลมฟาอากาศ
๑.๓.๕ ขาวสารอื่นๆ ที่เปนประโยชนหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒. สิ่งบอกเหตุ
๒.๑ สิ่งบอกเหตุ คือ การกระทําหรือมิไดกระทําของผูกอการราย หรือพลเรือนในทองถิ่นที่จะ
พิจารณาระบุถึงขีดความสามารถของผูกอการราย
๒.๑.๑ สิ่งที่บอกเหตุมีรูปเปนการกระทํา เชน รอยเทา , อุจจาระ , ปสสาวะ หรือควันไฟ
๒.๑.๒ สิ่งบอกเหตุมีรูปเปนการปฏิเสธ คือ ไมมีการกระทําหรือรองรอยใดๆ ทั้งๆ ที่
ควรจะมี
๒.๑.๓ สิ่งบอกเหตุอาจมีรูปเปนการกระทําหรือปฏิกิริยาของพลเรือนในทองถิ่น

๒.๒ ลักษณะของสิ่งบอกเหตุ
๒.๒.๑ สิ่งบอกเหตุทั่วไป
(๑) แหล ง ซ อ นของอาจทํ า ให รู ถึ ง กํ า ลั ง การขาดแคลนสิ่ ง อุ ป กรณ หรื อ
แหลงที่มาของสิ่งอุปกรณ
(๒) รอยลอพาหนะ เชน จักรยานสองลอในเสนทางที่ไมมีผูสัญจรไปมา อาจ
แสดงใหรูถึงเสนทางติดตอและสํากําลังของผูกอการราย
(๓) ชีวิตสัตว อาจทําใหรูวามีหรือไมมีคนอยูในปามานอยเพียงใด
(๔) เศษสิ่งของ เชน หยดเลือด ผาพันแผล อุจจาระ ปสสาวะ อาจบอกถึง
สุขภาพ อาหารการกินและการวางกําลังของผูกอการราย รวมถึงความเร็วและทิศทางในการเคลื่อนที่ดวย (เมื่อ
พิจารณารวมกับรอยเทา)
(๕) ประสารทสั ม ผั ส ที่ ห ก ความรู สึ ก ระแวงบางครั้ ง ช ว ยให ร อดพ น จาก
อันตราย
๒.๒.๒ สิ่งบอกเหตุเฉพาะ
(๑) ผูกอการรายเขาตี
(๑.๑) มีการฆาตกรรมเจาหนาที่รัฐบาล
(๑.๒) มีการลักพาคนวัยรุนเพื่อการฝก อบรมและใชเปนแรงงาน
(๑.๓) เพิ่มการบอนทําลายในพื้นที่
(๑.๔) เพิ่มหรือลดการปรากฏตัวหรือการปฏิบัติการของกลุมผูกอการราย
ในพื้นที่
(๑.๕) เกิดการขาดแคลนสิ่งอุปกรณ เชน กระสุนปน อุปกรณการรักษาพยาบาล
(มักมีการเขาตีคลัง สป.ประเภทที่ขาดนั้น)
(๑.๖) เพิ่มการประทวง หรือเดินขบวนของกลุมชนนอย
(๑.๗) เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อในพื้นที่
(๑.๘) กลุมชนในทองถิ่นไมรวมสมาคมกับทหาร
(๑.๙) มีการรวมพาหนะตางๆ ในการเคลื่อนยาย เชน เรือเล็ก รถจักยาน
สองลอ
(๑.๑๐) มีการเอาใจออกหากของหนวยรบในทองถิ่นเพิ่มสูงขึ้น
(๑.๑๑) มีคนแปลกหนาเขามาในหมูบาน
(๑.๑๒) ผูกอการรายที่เคยพบเห็นหายหนาไปจากที่เคยพบ
(๑.๑๓) ผูกอการรายที่ขวัญต่ําตองการเพิ่มกําลังขวัญ
(๑.๑๔) โอกาสวันชาติ วันหยุดสําคัญ วักเกิดของคําสัคัญของผูกอการราย
และกําลังอุปถัมภ
(๑.๑๕) มีชวยการรับสงวิทยุ การลาดตระเวน การประทวง การแสดงตน
เปนศัตรู การรวมกําลังรบ การเปลี่ยนที่ตั้ง บก. สถานพยาบาล และกําลังสนับสนุนตางๆ ของกลุมผูกอการราย
(๒) ผูกอการรายตั้งรับ
(๒.๑) คนพบสวนของอาวุธหนักในกลุมผูกอการราย
(๒.๒) มีการจัดตั้งหมูบานรบหรือดัดแปรงที่มั่นแข็งแรง
(๒.๓) มีการลักพาเด็ก การจับและควบคุมเชลยศึกเพิ่มขึ้น
(๒.๔) การลดการปฏิบัติเชิงรุกของผูกอการราย

ควบคุมพื้นที่ดวย)

(๒.๕) การซุมโจมตีการสงกําลังมักกระทําเพิ่มแยงชิงอาวุธและกระสุน
(๒.๖) มีการใชกับดักเทา ขวาก และสิ่งคลายกันในพื้นที่
(๒.๗) มีการจัดตั้งแหลงการเกษตรในพื้นที่
(๒.๘) พบที่ตั้งถาวรขนาดใหญของ ทก.สนามหรือพื้นที่ฝก
(๒.๙) มี ก ารใช เ ส น ทางแทรกซึ ม ในพื้ น ที่ (อาจเป น สิ่ ง บอกเหตุ ก ารณ
(๒.๑๐) มีการจัดเครื่องปดกั้นถนน ลําคลอง การยึดภูมิประเทศสําคัญ

และการจัดตั้งแหลงสะสมสิ่งอุปกรณ
(๓) ผูกอการรายควบคุมพื้นที่
(๓.๑) เจาหนาที่ของหมูบานบกพรองในการควบคุมปองการการลักพาตัว
เด็ก ซึ่งอาจแสดงวามีการสมยอมกับกลุมผูกอการราย
(๓.๒) ประชาชนในทองถิ่นปฏิเสธการใหขาวสารแกกําลังของฝายรัฐบาล
(๓.๓) มีหลักฐานวามีการสะสมเสบียงอาหารใหหรือสงใหแกผูกอการราย
(๓.๔) รัฐบาลไมสามารถเก็บภาษีอากรไดตามปกติ
(๓.๕) การจูโจมของผูกอการรายหยุดการกระทําในพื้นที่ที่มีผูคนอาศัยอยู
(๓.๖) มีบาน ทุงนา ถนน เสนทาง หรือคลองเกิดขึ้นใหมในพื้นที่นอกการ
ควบคุมของรัฐบาล
(๓.๗) ตรวจการณไมพบผูคน แตมีรองรอยของการพักอาศัยอยู
(๓.๘) มีการบังคับเก็บภาษีจากเจาของหรือผูดูแลที่ดิน
๒.๒.๓ สิ่งพึงระลึกในการพิจารณาสิ่งบอกเหตุ
(๑) สิ่งบอกเหตุที่มองไมเห็นหรือคิดวาไมสําคัญ อาจจะกลายเปนความสําคัญ
และมีคาทางขาวกรองขึ้นมาก็ได
(๒) สิ่งบอกเหตุไมจําเปนจะตรงกับที่ยกตัวอยาง สิ่งใดก็ตามที่เห็นผิดแปลกไป
จากธรรมชาติหรือสิ่งปกติ สิ่งนั้นอาจเปนสิ่งบอกเหตุสําคัญ
(๓) การพิจารณาสิ่งบอกเหตุ การคนหาสิ่งบอกเหตุ (โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การแกะและสะกดรอย) กับขาวกรองการบ เปนสิ่งสัมพันธกันไปตลอดการปฏิบัติการจะแยกจากกันมิได
๓. การรายงานขาวสาร
๓.๑ หลักการการรายงานขาวสารตองใหถูกตอง สั้น สมบูรณ และทันเวลา (ขาวสาร
ที่ดีควรเหมือนชุดอาบน้ําสตรี คือ ใหสั้นกะทัดรัด แกคลุมสวนสําคัญไวไดทั้งหมด)
๓.๒ หัวขอการรายงาน
๓.๒.๑ ตอบคําถามวา ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
๓.๒.๒ ขาวเกี่ยวกับขาศึกควรมีขนาด การปฏิบัติ ที่ตั้ง ชื่อหนวย เวลา อาวุธ
ยุทโธปกรณ และทิศทางการเคลื่อนที่
๓.๓ วิธีการรายงาน
๓.๓.๑ ดวยวาจา อาจใชพลนําสาร วิทยุ หรือโทรศัพท ตัวอยาง “คน ๕ คน
แตงการพลเรือนเขามาในหมูบานแกงหีบ (๗๔๗๗๐๗) จากทางตะวันออก เมื่อ ๒๘๑๑๓๐ มิ.ย.”
๓.๓.๒ ดวยลายลักษณอักษร (ดูผนวก ก. แบบรายงานการตรวจการณ)

๓.๓.๓ การรายงานการยิง เป นรายงานพิ เ ศษเพื่ อใช เ ป นแนวทางพิ สู จ น
ทราบชนิด ขนาดและที่ตั้งยิงของอาวุธขาศึก อาจรายงานไดทั้งวาจาและลายลักษณอักษร (ดูผนวก ข. แบบ
รายงานการยิง) การรายงานดวยวาจาก็ใชเฉาะอักษรหัวขอและขอความที่ตองการรายงานตอทายเทานั้น
การดําเนินการตอบุคคลหรือสิ่งที่จับยึดได
๑. เชลยศึก
๑.๑ ตรวจคน ยึดอาวุธเพื่อปองกันการตอสู ยึดเอกสารและสมบัติสวนตัว เวนบัตรประจําตัว
และทําบัญชีเปนหลักฐานไว
๑.๒ คัดแยกเปนกลุมบุคคลชั้นหัวหนา พลพรรค สตรีและเด็ก
๑.๓ หามการพูดคุยกัน เพื่อปองกันการวางแผนตอสูหลบหนีและการชวยเหลือกัน จดจําสิ่งที่
เชลยพูดกันหรือพูดกับฝายเรา
๑.๔ คุมตัวสงกลับโดยเร็ว เพื่อการซักถามการขาวที่เปนประโยชน
๑.๕ ควบคุมตัวไวในพื้นที่กักกันเชลย หามบุคคลไมมีหนาที่เกี่ยวของใหอาหาร น้ํา หรือสิ่งอื่น
ใดแกเชลย
๒. เอกสาร
๒.๑ จดชื่อเจาหนาเอกสาร วัน เวลา สถานที่ที่ยึดได หนวยที่ยึดได แลวสงเอกสารไปพรอ ม
กับเจาหนาที่ควบคุมเชลยมองตอเจาหนาที่ฝายการขาว
๒.๒ เอกสารที่ตกหลุนอยูใหระบุวัน เวลา และสถานที่ที่พบ แลวสงกลับเชนเดียวกัน
๓. วัสดุ
๓.๑ รายงานเมื่อพบอาวุธยุทโปกรณแบบใหม ถามีน้ําหนักเบาและปลอดภัยไมเปนกับดักก็
เก็ยมาดวย เพื่อสงมอบเจาหนาที่ฝายการขาวตอไป
๓.๒ รายงานขางตน ถาทําใหไดเขียนภาพสังเขปประกอบไปดวย
๔. สิทธิการเปนเจาของ
๔.๑ รปจ. หรือคําสั่งจะระบุวา สิ่งใดที่ผูพบจะรับไวเปนของที่ระลึกได หลังจากหมดคุณคา
ทางขาวกรองแลว
๔.๒ อย า พยายามทํ า ตั ว เป น นั ก สะสมของที่ ร ะลึ ก ที่ มิ ไ ด รั บ อนุ ญ าต ของบางอย า งเป น
ประโยชนแกหนวยอยางยิ่งในดานการขาวกรองเพื่อผลสําเร็จของภารกิจ ของบางอยางเปนอันตรายแกตัวเอง
หรือเปนผลเสียในดานจิตวิทยา
การตอตานการขาวกรอง
๑. คําจํากัดความ การตอตานการขาวกรอง หมายถึง การดําเนินมาตรการและการปฏิบัติการของฝาย
เราเพื่อ ดังตอไปนี้
๑.๑ ขัดขวางมิใหขาศึกลวงรูแผนการ ความตั้งใจและการปฏิบัติงาน
๑.๒ คนหาใหทราบวิธีการที่ขาศึกจะใชหาขาว
๑.๓ ลวงมิใหขาศึกทราบแผนและความตั้งใจที่แทจริงในการปฏิบัติการ
๒. หลักการตอตานการขาวกรอง
๒.๑ เปนหนาที่ของทหารทุกคนในการตอตานการขาวกรอง
๒.๒ วิธีการตอตานการขาวกรอง
๒.๒.๑ การใชหนวยตอตานการขาวกรอง

๒.๒.๒ ระเบียบการรักษาความลับ
๒.๒.๓ การพราง
๒.๒.๔ การซอนเรนและกําบัง
๒.๒.๕ การปฐมนิเทศกําลังพล
๒.๒.๖ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
๒.๒.๗ การลวง
๒.๒.๘ การตรวจขาว
๒.๓ วิธีการตอตานการขาวกรองของหนวยทหารเปนบุคคล
๒.๓.๑ รักษาวินัยในการรักษาความลับ
(๑) ใชระเบียบการพูดวิทยุ โทรศัพทที่ถูกตอง
(๒) ใชสัญญาณพวกและสัญญาณฝายอยางถูกตอง
(๓) ระวังการติดตอกับคนชรา สตรี และเด็กในพื้นที่ปฏิบัติการ (ไมควรวางใจ)
(๔) ไมบันทึกสวนตัวในแนวหนาหรือพื้นที่อันตราย
(๕) ระมัดระวังการพูดคุย อยาอวดเกง อยาอวดรู โดยเฉพาะกับคนแปลก
หนาในเรื่องกิจการทหาร
(๖) รายงานทันที เมื่อพบคนที่มีพฤติกรรมนาสงสัยจะเปนแหลงขาวหรือผู
ชวยเหลือผูกอการราย
(๗) พยายามหลี ก เลี่ ย งการมี สั มพั น ธ ส วาทหรื อใกล ชิ ด เกิ น ควรกั บ สตรี ใ น
ทองถิ่น
(๘) หลีกเลี่ยงการติดตอหาผลประโยชนกับประชาชนในทองถิ่น โดยเฉพาะ
การคาตลาดมืด
๒.๓.๒ ใชหลักการและเทคนิคการพรางอยางถูกตอง อยาละเลยหรือเกียจครานใน
การพรางตนเองและที่ตั้ง
๒.๓.๓ ใชสิ่งที่ชวยในการซอนเรนและกําบังใหเกิดประโยชน
(๑) ใชเวลามืดค่ํา อากาศเลว หรือควันกําบังการเคลื่อนที่
(๒) ใชภูมิประเทศซอนเรนและกําบังการปฏิบัติการหรือการตรวจการณ
(๓) เสียงดัง เชน การยิงปนใหญ , บ. และ ฮ. อาจใชชวยกําบังการปฏิบัติการได
๒.๓.๔ ใชมาตรการลวงทุกประเภท เพื่อพรางแผน แนวความคิดในการปฏิบัติการ
รองรอยในการเคลื่อนที่ มิใหขาวศึกไดรับขาวที่ถูกตอง
๒.๓.๕ ปฏิบัติตนตามระเบียบการตรวจขาวโดยเครงครัด เชน สงมอบจดหมายและ
ภาพถายสวนตัวแกเจาหนาที่เมื่อตองการ
๒.๓.๖ เมื่อตกเปนเชลยศึก ปฏิบัติตามประมวลปฏิบัติที่กําหนดใน รปจ. เชน
(๑) ระลึกถึงและปฏิบัติตามคําปฏิญาณตนตอหนาธงไชยเฉลิมพล คือ ขาพเจา
...
(๑.๑) จักยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบแหงประเทศชาติ
(๑.๒) จักไมแพรงพรายความลับของทางราชการทหารเปนอันขาด
(๒) เมื่ อ ถู ก สั ก ถาม บอกยศ ชื่ อ หมายเลขประจํ า ตั ว และวั น เกิ ด เท า นั้ น
พยายามหลีกเลี่ยงการใหขาวสารใดๆ แกขาศึกทุกวิถีทาง

(๓) เมื่อรูสึกตัววาใกลจะถูกจับ ใหทําลายแผนที่ เอกสสาร อาวุธยุทโธปกรณ
ที่จะเปนประโยชนแกฝายขาซึกทุกชิ้นเทาที่จะทําได

ผนวก ก. แบบรายงานการตรวจการณ
(
)
รายงานการตรวจเหตุการณ
จุดตรวจการณท.ี่ ...........................ที่ตั้ง...................................................................แผนที.่ ....................................
หนวย..................................................................................เวลาจาก...............................ถึง..................................
ผูรายงาน................................................................................................ว.ด.ป......................................................
แผนที.่ ....................................................................................................................................................................
สถานที่
รายงานถึง ชื่อผูตรวจ
ลําดับ เวลา
สิ่งที่ตรวจพบ
ทิศทางหรือ
/ เมื่อ
การณ
ระยะ
ตําบลหลัก
มุมภาคของทิศ

ผนวก ข. แบบรายงานการยิง
(
)
รายงานการยิง ป./ค./จรวด/ทิ้งระเบิด
ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ

จาก
ที่ตั้งจุดตรวจการณ
ทิศทางของแสง เสียง หรือรอย
เวลาเริ่มยิง
เวลาหยุดยิง
พื้นที่ถูกยิง
จํานวนและลักษณะของอาวุธและ บ.
ลักษณะการยิง
จํานวน แบบ และขนาดของลูกปน ระเบิด
เวลาจากเห็นแสงจนไดยินเสียง
ความเสียหาย

กร.๒๗๐๑

การยุทธเคลื่อนยายทางอากาศดวยเฮลิคอปเตอร
หลักฐาน : รส.๕๗ – ๓๕ , รส.๕๗ – ๒๑๐
กลาวนํา
การยุทธเคลื่อนยายทางอากาศดวยเฮลิคอปเตอรเปนการปฏิบัติการทางทหารที่นําความสําเร็จอัน
ยิ่งใหญมาสูฝายโลกเสรีในการปราบปรามคอมมิวนิสตหรือผูกอความไมสวบ เชน ในเวียดนามใต สหรัฐอเมริกา
ไดสงหนวยรบชั้นเยี่ยมหนวยหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงมาแตครั้งสงครามเกาหลี คือ กองพลทหารมาอากาศที่ ๑ หนวย
นี้เปนหนวยกําลังเคลื่อนที่ทางอากาศอยางครบบริบูรณ หรือ ๑๐๐% ทุกหนวยมีเฮลิคอปเตอรและเครื่องบินไว
ในอัตราใหทหารใชเปนพาหนะในการเคลื่อนยายสงกําลัง สงกลับ ทําการรบ และลาดตระเวนโดยไมตองเดินไป
ทางพื้นดิน จะเห็นไดวาการยุทธเคลื่อนยายทางอากาศนั้นไดผลดีมาก ทั้งในการรบตามแบบแบะนอกแบบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต ภูมิประเทศ ระยะทางและเวลามิไดเปน
อุปสรรคขัดขวางแตอยางใด เพราะขีดความสามารถของเฮลิคอปเตอรไดขจัดปญหาเหลานี้ไดหมดไป จะมีอยู
เพียงเล็กนอยก็คือ สภาพลมฟาอากาศ ทัศนะวิสัยเปนบางครั้งบางคราวเทานั้น ฉะนั้นการศึกษาเรื่องการยุทธ
เคลื่อนยายทางอากาศโดย ฮ. จึงเปนสิ่งจําเปนที่ทานจะตองนําไปปฏิบัติและจะมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในอนาคต
ความมุงหมาย
เพื่อตองการให ทานไดทราบถึ งความสํ าคั ญในการปฏิ บัติ การยุ ทธเคลื่อนย ายทางอากาศดว ย ซึ่งมี
บทบาทมากในอดีตและปจจุบัน
มาตรฐาน
เมื่อทานไดศึกษาครบ ๔ ชม. และทานจะไดทราบถึงแผนกตางๆ ทางยุทธวิธี แนวความคิด และการ
วางแผนในการปฏิบัติการ
เหตุผล

เพื่อทานจะไดนําไปใชปฏิบัตหิ รือวางแผนไดถูกตอง

คําจํากัดความ
การยุทธเคลื่อนยายทางอากาศดวย ฮ. คือการใช ฮ. เคลื่อนยายหนวยกําลังรบและอาวุธยุทโธปกรณ
เขาปฏิบัติการที่หมาย ควบคุมโดย ผบ.หนวยกําลังทางภาคพื้นดิน
๑. ประโยชนของการเคลื่อนยายทางอากาศดวย ฮ.
๑.๑ มีความเร็ว สามารถเคลื่อนยายกําลังเขาปฏิบัติการ ณ ที่หมายดวยความรวดเร็วระหวาง
๘๐ – ๑๖๐ นอต
๑.๒ มีความคลองตัว สามารถเคลื่อนยายเขาสูพื้นที่ปฏิบัติการไดเกือบทุกภูมิประเทศ ทั้งเวลา
กลางวันและเวลากลางคืน และลงไดในภูมิประเทศที่มีขนาดจํากัดโดยลงในทางดิ่ง ไมวาภูมิประเทศนั้นจะเปน
ปา เขาสูง ทุรกันดาร ถามีที่วางเพียงพอ ฮ. ลงไดเสมอ แตถาไมมีที่วางเลยก็สามารถลงจาก ฮ. ไดโดยการไต
เชือกลง
๑.๓ เคลื่ อนย ายกํ าลั ง ได เ ป น ป กแผ น สามารถเคลื่ อ นย า ยกํ า ลั งได ทุก ระดั บ หน ว ยโดยไป
พรอมๆกันและถึงที่หมายในเวลาใกลเคียงกัน ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับจํานวน ฮ. ที่มีอยู
๑.๔ มีผลในการจูโจม เนื่องจากมีความสามารถในการเคลื่อนยายไดอยางรวดเร็ว ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน จึงทําใหหนวยกําลังรบที่จะเขาปฏิบัติการสามารถเขาถึงที่หมายไดกอนขาศึกจะรูตัว หรือ
กอนที่จะเตรียมการปองกันไดทัน ซึ่งทําใหฝายเราไดเปรียบ

๑.๕ ใชตรวจการณ หรือลาดตระเวนทางอากาศโดยที่ ฮ. สามารถบินอยูกับที่ในอากาศได
และมีความเหมาะสมที่จะใชในการตรวจการณทางอากาศ ถึงแมขาศึกจะมีการซอนพรางเปนอยางดีก็อาจตรวจ
พบได
๑.๖ สนั บสนุ นการยิ ง ฮ. สามารถติดตั้ งจรวจและป นกลเพื่ อยิงสนับ สนุ นหน วยทหารทาง
ภาคพื้นดินได
๒. ขอจํากัดของการยุทธเคลื่อนยายทางอากาศดวย ฮ.
๒.๑ มีจุดออน ฮ. มีจุดออนจากอาวุธทางภาคพื้นดิน เนื่องจากมีความเร็วต่ํา เมื่อเปรียบเทียบ
กับเครื่องแบบอื่น การบินระยะต่ําเปนจุดออนที่ขาศึกสามารถใชอาวุธทุกชนิดทําลายได ถา ฮ. อยูในระยะขีด
ความสามารถของปน
๒.๒ สภาพลมฟาอากาศ การใช ฮ. ในการเคลื่อนยายจะตองพิจารณาถึงสภาพอากาศและ
ทัศนะวิสัยดวย เพื่อปองกันการสูญเสียของ ฮ. เพราะถาบินเขาไปในภูมิประเทศที่มีขอบเขตจํากัด เชน มีสิ่งกีด
ขวางมากทัศนะวิสัยไมดี ฮ. อาจจะขนสิ่งกีดขวางเหลานั้นได ถาฝนตกหนักนักบินอาจจะมองไมเห็นที่หมาย
๒.๓ ภูมิประเทศจํากัด ภูมิประเทศบางแหง ฮ. ไมสามารถลงได เชน หุบเขา หรือบริเวณที่มี
ตนไมสูงมาก ปาทึบนอกจาก ฮ. ลงไมไดตองใชวิธีไตเชือกลงแลว ถาเปนการเคลื่อนยายกําลังพลมาก กระทํา
ไมได
๒.๔ จํากัดน้ําหนักการบรรทุก จะตองพิจารณาถึงขีดความสามารถในการบรรทุกสูงสุด และ
บรรทุ กในเกณฑ ป ลอดภั ย ด ว ย เช น ฮ.๔ หรื อ เฮช.๓๔ ซึ่ งมี การใช ในกองทั พอากาศไทย บรรทุ กได สู งสุ ด
๕,๐๐๐ ปอนด แตบรรทุกจริงไดเพียง ๑,๕๐๐ ปอนด เทานั้น
๒.๕ การซอมบํารุง การซอมบํารุงจะสูงมากยิ่งชั่วโมงบินมากเทาไร จํานวนการซอมจะสูงมาก
เทานั้น
การบรรทุกและการลงจาก ฮ.
๑. กําลังบรรทุกไดเครื่องละกี่คน มีกําลังพลเทาใด
๒. การจัด จัดตามความสําคัญของหนวยกําหนดที่นั่งของแตละคน จัดใหมีความสมบูรณในตัวเอง
มีผูรับผิดชอบ ฮ. แตละเครื่อง กําลังพลที่ลงจาก ฮ. แตละเครื่องตองสามารถปฏิบัติการไดทันทีที่ลงจาก ฮ.
มีการสับเปลี่ยนตําแหนงและอาวุธประจําหนวย เชน ผบ.รอย กับ รอง ผบ.รอย ตองไมขึ้น ฮ. เครื่องเดียวกัน
ผบ.รอย ควรไปในเที่ยวแรก รอง ผบ.รอย ไปเที่ยวสุดทาย อาวุธกลที่มีอํานาจการยิงสูง เครื่องยิงลูกระเบิดถามี
เกินกวา ๑ กระบอก ตองแยกกันขึ้นคนละเครื่อง เพื่อปองกันการสูญเสียรวมกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือถูกยิงตก
การบรรจุเที่ยวแรกควรจะบรรทุกกําลังพลและอาวุธที่สําคัญในอัตราทุกชนิด
๓. รูขบวนใชรูปขบวนตอนหนึ่งเทานั้น หรือแลวแตสถานการณ
๔. การขึ้น ฮ. ใหขึ้นยอนจากคนสุดทายมา ผบ.หนวยจะขึ้นเปนคนรองสุดทาย สวนคนสุดทายจะเปน
บุคคลที่ถืออาวุธกล เชน ปกบ.เอ็ม ๖๐
๕. การแบงที่นั่งบนเครื่องบิน ใหแบงนั่งออกเปนสองขางทางขวา ทางซาย แบงกําลังเปนสองสวนเทาๆ
กัน แลวนั่งตามที่กําหนด
๖. การเตรียมการกอนขึ้น ฮ. ทุกคนจะตองบรรจุกระสุนและหามไก ยกเวน อาวุธที่บรรจุดวยสาย
กระสุนใหบรรจุบน ฮ.
๗. การนั่งบน ฮ. ใหนั่งจากที่กําหนดให ขึ้นมาทางหัวของ ฮ. ถามีที่นั่งวางอยูใหทุกคนถือปนใหพาน
ทายป น ตั้งฉากกั บพื้ น ยกเว น อาวุธ อั ตโนมัติ ที่มีอํานาจการยิ งสูงใหถือปน ในท านั่งเตรี ย มใช อาวุ ธ หั กปาก
กระบอกปนไปนอกประตูเครื่องนิ สามารถยิงที่หมายไดทันที เมื่อ ผบ.หนวย สั่ง

๘. การประสานกับนักบิน เมื่อขึ้น ฮ. แลวจะตองประสานกับนักยินวาตัวเราอยูที่ใด จะไปทิศทางไหน
เมื่อเคลื่อนยายกําลังแลวไปอยูที่ใด
๙. ขอควรระมัดระวัง การขึ้น ฮ. ใหขึ้นทางหลัง หามขึ้นทางหางโดยเด็ดขาด เพราะจะถูกตีดวยใบพัก
หมุนอันหลัง เมื่อ ฮ. ขึ้นตองรัดเข็มขัดนิรภัยทันที
๑. การลงจากเฮลิคอปเตอร
๑.๑ การเตรียมการ ทันทีที่ ฮ. ถึงที่หมาย ไดรับคําสั่งใหลงจาก ฮ. ตองตรวจตราความเรียบรอย
ในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ ประสานการปฏิบัติการติดตอสื่อสาร สัญญาณตางๆ ทิศทางที่จะเคลื่อนที่ตอไป
๑.๒ การลงพื้นที่ ทันทีที่ ฮ. รอนลงสูพื้นใหรัดเข็มขัดนิรภัย เมื่อ ฮ. อยูสูงจากพื้น ๒ – ๓ ฟุต
ผูที่ถืออาวุธอัตโนมัติใหกระโดดลงทันที ติดตามดวย ผบ.หนวย และตอมาตามลําดับ คนที่ลงสุดทายใหตรวจดู
ความเรียบรอยบน ฮ. ดวย แลวปรับรูปขบวนเปนรูปขบวนทําการรบทันที เคลื่อนที่เขาหาที่หมายหรือรวมพลกอน
แลว ผบ.หนวยจะสั่งการขอสําคัญเมื่อลงจาก ฮ. แลวตองเคลื่อนยายออกใหพนเขตปกหมุนแลวคอยวางกําลัง
๒. การฝกหนวยสําหรับเตรียมเคลื่อนยายทางอากาศดวย ฮ. จะตองดําเนินการฝกในเรื่องตางๆ ดังนี้
๒.๑ ฝกใหหนวยเขาใจและมีความชํานาญในยุทธวิธีการรบทางภาคพื้นดิน
๒.๒ ฝกใหหนวยมีความชํานาญในการรวมพลและการจัดระเบียบใหม
๒.๓ ฝกใหคุนเคยกับอาวุธที่เครื่องบินมีอยู
๒.๔ ฝกใหหนวยเขาใจวิธีการเลือกพื้นที่บรรทุก (Pickup Zone) และพื้นที่ลงพื้น (Landing Zone)
๒.๕ สามารถทําหนาที่เชนเดียวกับชุดนําลงได
๒.๖ เขาใจการสงกําลังทางอากาศ การติดตอทางอากาศและทางพื้นดิน
๒.๗ วางแผนรวมกับ ผบ.หนวยบิน ปนใหญ และปฏิบัติหนาที่เปนผูแนะนําอากาศยานหนา
๓. การวางแผนการยุทธเคลื่อนที่ยายทางอากาศ
๓.๑ การวางแผนใหวางแผน “ยอนหลัง” ตามหัวขอตอไปนี้
๓.๑.๑. แผนยุทธวิธีทางพื้นดิน (Ground Tactical Plan)
๓.๑.๒ แผนการสงลง (Landing Plan)
๓.๑.๓ แผนการเคลื่อนยาย (Movement Plan)
๓.๑.๔ แผนการบรรทุก (Loading Plan)
๓.๒ การสั่งการในคําสั่งยุทธการจะตองบรรจุแผนทั้ง ๔ ขอนี้ ในคําสั่งอยางละเอียด
๓.๓ แผนนี้รวมถึงการเขาที่รวมพลดวย
๓.๔ การปฏิบัติหลังจากสั่งการแลว จะตองซักซอมตามแผนทุกขั้นตอนกอนออกทํางาน
๔. แผนยุทธวิธีทางพื้นดิน
การวางแผนยุทธวิธีทางพื้นดิน เพื่อปฏิบัติภารกิจใหสําเร็ว ณ ที่หมายนั้น จะตองพิจารณา
วางแผนในเรื่องตอไปนี้
๑. ลั กษณะ รู ป ร าง และขอบเขตที่ ห มาย พิ จ ารณาคลุ ม ถึ ง พื้ น ที่ ล งพื้ น ด ว ย การ
พิจารณาที่หมายใหใชหลักการพิจารณาภูมิประเทศทางทหารมาพิจารณาดวย
๒. ที่รวมพลขั้นสุดทาย จะเลือกพื้นที่อยางไรใหเกื้อกูลการปฏิบัติของฝายเรา แตที่
รวมพลขั้นสุดทายไมจําเปนจะตองเลือกเสมอไป ขึน้ อยูกับภารกิจในการโจมตีครั้งนั้นๆ
๓. การระวังปองกัน เมื่อ ฮ. ลงพื้นที่ตองจัดกําลังระวังปองกัน ถาเปนหนวยกําลังที่มี
กําลังพลมาก การเคลื่อนยายทางอากาศจะตองสงกําลังระวังปองกันไปกอน เพื่อไปลงยังจุดที่กําหนดใหตาม
แผนที่ไดวางไว

๔. กําลังหนุน กําลังหนุนจะเคลื่อนยายเมื่อพวกโจมตีเคลื่อนยายไปแลว หรือกําลัง
หนุนเตรียมพรอมอยูที่พื้นที่บรรทุก เมื่อตองการใชกําลังหนุน จึงเคลื่อนยายไปยังพื้นที่ที่กําหนดใหก็ได
๕. กําลังโจมตี เปนหนวยหลักในการปฏิบัติการ ณ ที่หมาย ตองมีอาวุธยุทโธปกรณ
เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ และไมนําติดตัวไปมากเกินไป จนไมคลองตัวในการเคลื่อนที่
๖. การสนับสนุน ประกอบดวยอาวุธจากหนวยเหนือการยิงปนใหญ กําหนดแนวยิง
แนวหามยิงในเขตแนวหามยิงได วางแผนขอรับการสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด ในการทิ้งระเบิด
๗. การโจมตี การโจมตีเริ่มตั้งแตหนวยถึงพื้นดิน ขณะนั้นจะอยูในขั้นการโจมตีแลว
การโจมตีฉับพลัน
๑. การโจมตีฉับพลัน
การโจมตีฉับพลันโดยเคลื่อนยายกําลังโจมตีลงบนที่หมายหรือใกลที่หมายแลวเขาโจมตีขาศึกดว ย
วิธีการแบบจูโจมทันที ไมตองเขาที่รวมพลขั้นสุดทาย และจัดระเบียบใหมหลังจากยึดที่หมายไดแลว การโจมตี
ชนิดนี้ตองเตรียมการไวกอนในเรื่อง
๑.๑ เมื่อลงถึงพื้นแลว ตองเขาโจมตีทันที
๑.๒ เลือกพื้นที่ลงพื้นที่ใหใกลที่หมาย ซึ่งมีขนาดกวางพอที่จะลงไดในเที่ยวบินเที่ยวเดียว
๑.๓ ทหารจะตองไดรับการฝกอยางดี
๑.๔ การเตรียมการประสานการปฏิบัติ การยิงสนับสนุน การซักซอมจะตองดําเนินการเปนอยางดี
๒. ประโยชน
๒.๑ เปนการจูโจมขาศึก ขาศึกไมมีเวลาเตรียมการปองกัน
๒.๒ กําลังทหารสดชื้น ไมตองเหน็ดเหนื่อยเพราะลงจาก ฮ. ก็โจมตีที่หมายทันที ไมตองนํา
อาวุธยุทโธปกรณไปมากเกินความจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ
๒.๓ กระจายกําลังไดรวดเร็ว
๓. การโจมตีตามลําดับชั้น
เปนการโจมตีตามแผน ดังนี้
๑. กําลังพลลงพื้น ณ พื้นที่ลงพื้น
๒. เขาที่รวมพลครั้งสุดทาย เพื่อจัดกําลังใหม
๓. เคลื่อนที่ออกตีตามทีห่ มายที่ไดกําหนดใหตามลําดับขั้น
๔. ยึดที่หมาย
๕. จัดระเบียบใหม เมื่อยึดที่หมายได
การโจมตี วิ ธี นี้จ ะปฏิบั ติ ต อเมื่ อไม สามารถปฏิ บั ติแบบฉับ พลั น ได เนื่ องจากภู มิป ระเทศไม
อํานวยหรือทหารยังขาดความชํานาญ
ประโยชน
๑. แผนการบรรจุ การเคลื่อนยาย การลงพื้น ทําไดงายตามลําดับ
๒. การสูญเสียขณะลงพื้นมีนอย เพราะอยูหางจากขาศึก
๓. การประสานการปฏิบัติทําไดดี
๔. ไมตองเสียเวลามากในการฝกทหาร เพรารบเหมือนการรบตามแบบ
๕. การระวังปองกัน การสงกําลังบํารุงทําไดดี
๖. การยิงสนั บสนุนสํ าหรับ ดําเนิน กลยุ ทธ ทํ าให งายไมยุงยาก อยางไรก็ต ามการ
วางแผนทางยุทธวิธีจะตองคํานึงถึงการจูโจม ความรวดเร็ว ใชกําลังเปนปกแผนปรับแผนเขากับสถานการณมี
แผนสํารองและแผนลวง

แผนการสงลง
พื้นที่ลงพื้นจะตองมีลักษณะ ดังนี้
๑. ใกลที่หมายหรืออยู ณ ที่หมาย
๒. ขนาดกวางเพียงพอที่จะลงในเที่ยวเดียว
๓. สังเกตไดงายทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
๔. ปกปดซอนเรน
๕. มีเสนทางปกปดกําบังไปยังที่หมายไดหลายทาง
๖. มีขายถนนดี
การปฏิบัติการลงพื้นที่จะสําเร็จภารกิจไดจะตองประกอบดวย
๑. ทหารลงพื้น ณ จุดที่กําหนดให
๒. ลงพื้นที่ดวยความรวดเร็ว
๓. ผบ.หนวยปฏิบัติการยุทธแตละครั้งตองนําลงในเที่ยวแรก
๔. การปฏิบัติการจะตองมีการซักซอมและการควบคุมเปนอยางดีทุกครั้ง
๕. ควรใชหนวยนําลง (Pathfinder)
๖. อาวุธยุทโธปกรณนําไปเทาที่จําเปนสําหรับภารกิจเทานั้น
๗. จะตองมีแผนสํารอง เชน LZ
๘. ถาขาศึกตอตานอยางแข็งแรงให ผบ.หนวย เปลี่ยนแผนใชแผนสํารอง แตตองพยายาม
ดํารงความมุงหมายกอนเปลี่ยนแผน ตองประสานกับหนวยที่เกี่ยวของดวย
แผนการเคลื่อนยายทางอากาศ
ตองสอดคลองกับแผนอื่นๆ ผบ.หนวยบินจะใหขอเสนอแนะเรื่องที่จะตองพิจารณา มีดังนี้
๑. ลักษณะภูมิประเทศ
๒. สภาพอากาศ
๓. เวลาเคลื่อนยาย
๔. ความสามารถในการตอสูอากาศยานของขาศึก
๕. สถานการณฝายขาศึก
๖ง การยิงสนับสนุนของอาวุธยิงชวย
๗. ระยะไปถึงที่หมายเทาใด
๘. เครื่องบินคุมกัน
๙. ที่ตั้งของกําลังฝายเรา
เสนทางบินกําหนดควบคุมโดยชุดควบคุม (ACP = Air Control Points)
๑. รูปขบวนการเคลื่อนยายของ ฮ. ชนิดของ ฮ. ลักษณะภูมิประเทศสภาพอากาศ
ทัศนะวิสัย เครื่องชวยหาทิศ การพิจารณารูปขบวนจะตองกําหนดตามความเรงดวนในการเคลื่อนยาย
๒. ระยะความสูง ถาบินต่ําไดจะลดอันตรายจาก ปตอ.ขาศึก และหาที่หมายไดงาย
๓. ความเร็วของ ฮ.
แผนการบรรทุก
๑. แผนการบรรทุ ก จะต อ งสอดคล อ งกั บ แผนดํ า เนิ น กลยุ ท ธ แผนการลงพื้ น แผนการ
เคลื่อนยายจะตองเตรียมตามแบบ การปฏิบัติแตละขั้นตอนอยางละเอียดและซักซอมอยางดี และจะตองแบง
กําลังพลใหเรียบรอย ทหารทุกคนจะตองรูวาคนจะขึ้นลําไหน เที่ยวบินเที่ยวที่เทาไร

๒. เลือกพื้นที่บรรทุก (Pickup Zone)ตองมีขนาดกวางเพียงพอ ไมมีสิ่งกีดขวางทางบิน สังเกต
งายต องอยู ใกล ที่รวมพลจะต องมี การประสานงานกั บนั กบิ นเกี่ ย วกั บ เวลาขึ้ น ระยะบิ น ถึงที่ ห มาย จํานวน
น้ําหนักบรรทุก ใหปฏิบัติตามระเบียบ
๓. รายการบรรทุก จะตองแจงยอดกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณให ผบ.หนวยบินทราบ ที่ได
กลาวมาแลวทั้งหมดเปนการวางแผนสําหรับการยุทธเคลื่อนยายอากาศดวยเฮลิคอปเตอร การปฏิบัติการทาง
พื้น ดิ นก็ คงเช น เดี ย วกับ การรบที่ทานเคยศึกษามาแล ว แตบ างครั้ งทานจะต องทํางานเป นอิ ส ระไม มีห น ว ย
ขางเคียง ปฏิบั ติการโจมตีดวยวิธีจู โจม ถา ทานได รับคําสั่งใหเคลื่ อนย ายทางอากาศด วยเฮลิคอปเตอรแล ว
ทานจะตองใหหัวขอตางๆ พิจารณาเปนแนวทาง จะทําใหละเอียดเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับเวลาสถานการณ
แตขอสําคัญจะตองพิจารณาทั้ง ๔ ขอ ที่กลาวมาแลว รายละเอียดตางๆ อาจจะตองตัดทอนใหเหมาะสมกับ
ภารกิจที่ไดรับนั้น
สรุป

๑. ประโยชนของการเคลื่อนยายทางอากาศดวยเฮลิคอปเตอร
๒. ขอจํากัดของการเคลื่อนยายทางอากาศดวยเฮลิคอปเตอร
๓. การบรรทุก
๔. การลงจากเครื่องบิน
๕. การปฏิบัติการโจมตี
๖. แผนการบรรทุก

รายละเอียดของ ฮ. ชนิดตางๆ
คุณลักษณะของOH - ๒๓ D
๑. ความเร็วเดินทาง ๗๐ นอต
๒. ระยะทางบินขึ้นเหนือสิ่งกีดขวาง ซึ่งสูง ๕๐ ฟุต ตองใชระยะทาง ฟุต
๓. ระยะทางบินลงเหนือสิ่งกีดขวาง ซึ่งสูง ๕๐ ฟุต ตองใชระยะทาง ฟุต
๔. บินไดนาน ๒ ชม. ๑๐ นาที
๕. บรรทุกผูโดยสารได ๒ คน
๖. ถาบรรทุกเปลคนเจ็บบรรทุกได ๒ เปล โดยผูกยึดตรงทางขางลําตัวที่แคร
คุณลักษณะของOH – 1 E
๑. ความเร็วเดินทาง ๙๕ นอต
๒. ระยะทางบินขึ้นเหนือสิ่งกีดขวาง สูง ๕๐ ฟุต ตองใชระยะทาง ฟุต
๓. ระยะทางบินลงเหนือสิ่งกีดขวาง สูง ๕๐ ฟุต ตองใชระยะทาง ฟุต
๔. บินไดนาน ๑ ชม. ๓๐ นาที
๕. บรรทุกคนโดยสารได ๖ คน
๖. บรรทุกพลรมได ๕ คน
๗. บรรทุกเปลคนเจ็บได ๓ เปล
คุณลักษณะของCH– ๓๘
๑. ความเร็วเดินทาง ๘๐ นอต
๒. ระยะทางบินขึ้นเหนือสิ่งกีดขวาง สูง ๕๐ ฟุต ตองใชระยะทาง ๑ ฟุต
๓. ระยะทางบินลงเหนือสิ่งกีดขวาง สูง ๕๐ ฟุต ตองใชระยะทาง ๔๔๒ ฟุต
๔. บินไดนาน ๒ ชม. ๓๐ นาที
๕. บรรทุกผูโดยสารได ๑๘ คน
๖. บรรทุกเปลคนเจ็บได ๘ เปล
๗. บรรทุกพลรมได ๗ คน
คุณลักษณะCH – ๔๗ A
๑. ความเร็วเดินทาง ๑๓๐ นอต
๒. ระยะทางบินขึ้นเหนือสิ่งกีดขวาง สูง ๕๐ ฟุต ตองใชระยะทาง ฟุต
๓. ระยะทางบินลงเหนือสิ่งกีดขวาง สูง ๕๐ ฟุต ตองใชระยะทาง ฟุต
๔. บินไดนาน ๑ ชม. ๓๐ นาที
๕. บรรทุกคนโดยสารได ๓๓ คน
๖. บรรทุกเปลคนเจ็บได ๒๒ เปล
๗. บรรทุกพลรมได ๒๔ คน
บท.๑ (ยูเอส ๑ เอช)
๑. บริษัทผูสราง Bell
๒. ขนาด
๒.๑ ยาวทั้งหมด
๒.๒ กวางลําตัว

๕๗ ฟุต
๙ ฟุต

๐.๖๗ นิ้ว
๔.๓ นิ้ว

๒.๓ สูงจากพื้นถึง Counter
๑๗ ฟุต
๑.๔๙ นิ้ว
๓. น้ําหนัก
๓.๑ ตัวเปลา
๔,๙๐๐ ปอนด
๓.๒ นน.บรรทุก
๙,๖๐๐ ปอนด
๓.๓ นน.รวม
๙,๖๐๐ ปอนด
๔. สมรรถนะ
๔.๑ ความเร็วเดินทาง ๑๐๐ นอต
๔.๒ ความเร็วสูงสุด
๑๒๐ นอต
๔.๓ พิสัยการบิน
๕๕๐ Knot
๔.๔ บินไดนาน
๒.๔๐ Hrs.
๔.๕ เพดานการบิน
๑๘,๐๐๐ ฟต
๔.๖ ผูโดยสาร ชางนักบิน
๑๓ คน (VIP ๗ คน)
๕. เครื่องยนต
๕.๑ ผูผลิต
Lycoming
๕.๒ Model T – 53 – C – 13
๕.๓ แรงมา
1,400 HP
๕.๔ จํานวน ๑ เครื่อง
๖. เชื้อเพลิง
๖.๑ JP – 4 JP – 5
๖.๒ จุเต็มถัง ๒๒๐ US Gallons หรือ ๑,๔๓๐ ปอนด
๖.๓ จุน้ํามันเครื่อง ๔.๔ แกลลอน
๖.๔ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ๔๗๕ µ/Hrs.
๖.๕ ติด ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. ๒ กระบอก

สัญญาณมือและแขนสําหรับนํา ฮ. ลงสูพื้น
๑. ทิศทางบินเขา (Approach)
ชูแขนทั้งสองเหนือศีรษะ หันฝามือเขาหากัน แสดงทิศทางบินเขาถูกตอง และใหบิน
เขามาเรื่อยๆ

๒. บินผานไปหรือใหบินเขามาใหม
ชูแขนทั้งสองเหนือศีรษะ และหันฝามือไปขางหนา โบกแขนทั้งสองไปทางขางแตละ
ขางเหนือศีรษะ

๓. บินอยูนิ่งๆ (Hover)
ยื่นแขนทั้งสองใหขนานกับพื้น และหางจากลําตัวไปขางหนา หันฝามือเขาหาตัวและ
ยกขึ้นลง แสดงวาให ฮ. เคลื่อนที่มาขางหนา

๔. เคลื่อนที่ไปขางหนา (Move Forward)
ยื่นแขนทั้งสองใหขนานกับพื้นและหางจากลําตัว หันฝามือเขาหาตัว แสดงวาให ฮ.
เคลื่อนที่ไปขางหนา

๕. เคลื่อนที่ไปขางหลัง (Move Rearwards)
ยื่นแขนทั้งสองใหขนานกับพื้นและหางจากลําตัว หันฝามือออกจากตัว แสดงวาให ฮ.
เคลื่อนที่ไปขางหลัง

๖. ใหเคลื่อนที่ไปทางขวา(Move Right)
ยื่นแขนซายออกไปทางขาง แกวงแขนขวาขางหนาลําตัว เพื่อแสดงทิศทางที่ตองการ
ใหเคลื่อนที่และใหทําซ้ําตามความจําเปน

๗. ใหเคลื่อนที่ไปทางซาย (Move Left)
ยื่นแขนขวาไปทางซาย แกวงแขนซายขางหนาลําตัว เพื่อแสดงทิศทางที่ตองการให
เคลื่อนที่ และใหทําซ้ําตามความจําเปน

๘. ใหยกตัวขึ้น (Move Up Word)
ยื่นแขนทั้งสองออกไปทางขาง คว่ําฝามือลง ยกแขนขึ้นลง (ความเร็วในการยกแขน
แสดงใหทราบถึงอัตราการยกตัวลง)

๙. ใหลดตัวลง (Move Down Words)
ยื่นแขนทั้งสองออกไปทางขาง คว่ําฝามือลง ลดแขนขึ้นลง (ความเร็วในการลดแขน
แสดงใหทราบถึงอัตราการลดตัวลง)

๑๐. บินขึ้น (Take Off)
ใหชูแขนขึ้นเหนือศีรษะแลวหมุนเปนวงกลม ตองการให ฮ. บินไปทิศทางไหน ใหชี้ไป
ทิศทางนั้น

๑๑. จอด (Land)
ใหยื่นแขนทั้งสองสดลง และไขวแขนขางหนาลําตัว

๑๒. ดับเครื่องยนต (Cut Engines)
ยื่นนิ้วมือของมือใดมือหนึ่งออกแลวปาดผานลําคอ

กร.๒๘๐๑

การสุขาภิบาลสนาม
หลักฐาน : ๑. คูมือพลทหารปฏิบัติการในสนาม , ทบ. , ๒๕๐๑
๒. FM 21 – 10 Field Hygiene and Sanitation , USA. , 1970
ความมุงหมาย
ใหรูถึงการรักษาสุขวิทยาอนามัยสวนบุคคลและสุขาภิบาลสนาม เพื่อการรักษาสุขภาพและสุขาภิบาลในสนาม
กลาวทั่วไป
๑. ประสิทธิภาพการรบและความสําเร็จภารกิจของหนวยขึ้นกับขวัญกําลังใจ และสุขภาพของทหารทุกคน
๒. เปนหนาที่ของทหารทุกคนที่จะรักษาสุขภาพของตนเองและสุขาภิบาลของหนวย
๓. จากประวัติการรบทหารสูญเสียเพราะโรคภัยไขเจ็บ เนื่องจากการรักษาสุขภาพและการสุขาภิบาลไมดี
มากกวาสูญเสียจากการรบโดยตรง
๔. จําไววาจิตใจเขมแข็งอยูในเรือนรางที่สมบูรณ
สุขวิทยาอนามัยสวนบุคคลในสนาม
๑. คํ าจํ ากั ด ความ สุ ขวิทยาอนามั ย ส ว นบุ คคล หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎการรั กษาสุ ขภาพเพื่ อ
ปองกันรักษาสุขภาพของตนเองและผูอยูรวม
๒. ความสําคัญ
๒.๑ ปองกันตนใหพนจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ
๒.๒ ปองกันหนวยใหพนจากการลุกลามของโรค
๒.๓ เพิ่มความแข็งแรงของสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ
๒.๔ บํารุงขวัญ
๓. กฎหารรักษาสุขภาพ
๓.๑ รักษาความสะอาดบุคคล
๓.๒ ระวังรักษาอวัยวะของรางกาย
๓.๓ อาหารและน้ํา
๓.๔ การออกกําลังกาย
๓.๕ การพักผอนหยอนใจ
๓.๖ การปองกันตนจากสิ่งแวดลอม
๓.๗ หลีกเลี่ยงแมลงที่เปนพาหะเพาะโรค
๓.๘ มาตรการปองกันพิเศษ
๓.๙ เพิ่มพูนความคิดในการรักษาสุขภาพ
๓.๑๐ กฎหลีกเลี่ยงความเจ็บไขในสนาม
๔. การรักษาความสะอาด
๔.๑ ปฏิบัติตามกฎการรักษาสุขภาพ พัฒนาความคิดในการรักษาสุขภาพ
๔.๒ ใชเครื่องชั้นในที่บางเบาเพื่อขับเหงื่อ
๔.๓ พยายามปองกันแมลงปรสิตตางๆ อาจใชน้ํายาหรือแปงผงโรย
๔.๔ อาบน้ําฟอกสบูอยานอยสัปดาหละครั้ง อาจใชหมวกเหล็กกับฟองน้ํา ถาไมมีน้ําอาจผึ่งตัว
ใหแหง ใชผาเช็ดตัวแลวใชแปงฝุนโรยตัว
๔.๕ เปลี่ยนและซักเสื้อผาตลอด จนเครื่องนอนนําออกผึ่งแดดเมื่อมีโอกาส

๔.๖ ชวยการรักษาสุขาภิบาล เชน การทิ้งเศษสิ่งอาหาร หรือขับถายตาม รปจ. หรือสถานที่ทกี่ ําหนด
๕. การระวังรักษาอวัยวะ
๕.๑ เทา
๕.๑.๑ ลางและเช็ดเทาใหแหงทุกวัน
๕.๑.๒ โรยผงโรยเทา ระวังรักษาโรคเทาเปอย (น้ํากัดเทา)
๕.๑.๓ ใชถุงเทาที่แหงและสะอาด เปลี่ยนทุกวัน อยาใชถุงเทาชํารุด
๕.๑.๔ สวมรองเทาที่มีขนาดเหมาะผูกเชือกพอกระชับ อยาใหแนนเกินไป
๕.๑.๕ นวดและออกกําลังกายเทา เมื่อมีโอกาส
๕.๑.๖ อยาใชขี้ผึ้ง น้ํามันหรือยาสําหรับเทาที่แพทยไมแนะนํา ระวังหูดหรือตาปลา
เมื่อเปนใหพยาบาลรักษาให
๕.๑.๗ เมื่อเทาพอง (รองเทากัด)
(๑) ชําระลางบริเวณบวมพอง
(๒) ใชเข็มหรือปลายมีดสะอาดฆาเชื้อโรคแลวเจาะขอบของรอยพอง
(๓) ไลน้ําที่ขังอยูออก
(๔) ปดดวยผาปดแผลเหนียว
๕.๑.๘ ในพื้นที่มีอสรพิษชุกชุม สวมรองเทาเสมอ
๕.๒ พัน
๕.๒.๑ แปรงฟนอยางนอยวันละครั้ง เกลือใชแทนยาสีฟนได
๕.๒.๒ พกแปรงเปนประจํา
๕.๓ ผม ตัดผมสั้นปองกันการสกปรก แมลง ผมสั้นทําใหสุขาภิบาลดี สะดวก ประหยัด และ
รักษาความปลอดภัย
๕.๔ ระวังรักษาผิวหนังอยาใหหมักหมมโดยเฉพาะที่อับ เชน รักแร ขาหนีบ ขอพับ อาจลาง
น้ํารักษาความปลอดภัย
๕.๕ มือ ตองหมั่นตัดเล็บใหสนั้ รักษาความสะอาดเสมอ
๖. อาหารและน้ํา
๖.๑ ใชอาหารที่ทางการจายหรือประกอบหุงตมเองใหมๆ
๖.๒ ประหยัดน้ําใชจนสุดความสามารถ
๖.๓หากไมมีน้ําที่จายใหใชน้ําในทองถิ่น โดยผสมยาทําน้ําสะอาด (ไอโอดีนเม็ด) ๒ เม็ด ตอ
กระติด หากไมมียาตนเดือด ๑๕ นาทีกอนดื่ม
๖.๔ รางกายเสียเหงื่อมากก็เสียเกลือไปดวย อาหารและน้ําดื่มควรผสมเกลือดวย
๗. พักผอนหยอนใจและออกกํากําลังกายเมื่อมีโอกาส
๘. การปองกันตนจากสิ่งแวดลอม (ดูคูมือเรียน กร.๒๙๐๑ การปฐมพยาบาล)
การสุขาภิบาลสนาม
๑. ฝกบัวสนาม (ดูรูปที่ ๑)
รูปที่ ๑

๒. น้ําใช

๒.๑ ความตองการของทหารสําหรับดื่มและประกอบอาหาร คนละ ๕ แกลลอน (๒๐ ลิตร)/วัน
ถาอาบดวย ๑๕ แกลลอน (๖๐ ลิตร)/วัน
๒.๒ การใชถุงทําน้ําสะอาด ขนาด ๓๖ แกลลอน
๒.๒.๑ ๑ ถุง ใชสําหรับ ๑๐๐ คน การตั้งในสนาม (ดูรูปที่ ๒)

รูปที่ ๒
๒.๒.๒ ใชยาแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด ๑ หลอดต่ําน้ํา ๑ แกลลอน ฆาเชื้อโรค
๒.๓ น้ําใชในสนามกําหนดเปนสวนๆ ตามเหมาะสม ดื่ม ประกอบอาหาร อาบและซักลาง
และอื่นๆ (ถาเปนน้ําในแมน้ําลําธารควรแบงเขตหางกันอยางนอย ๕๐ เมตร)
๓. อาหาร
๓.๑ ตรวจความสะอาดของอาหาร เมื่อประกอบเสร็จปดฝามิดชิด
๓.๒ รักษาความสะอาดเจาหนาที่โรงประกอบอาหารและเครื่องประกอบอาหาร
๓.๓ จัดที่รับประทานอาหารและที่ทิ้งเศษอาหาร
๔. การกําจัดสิ่งโสโครก
๔.๑ สวม
๔.๑.๑ เมื่อเคลื่อนที่ใช “หลุมแมว”
๔.๑.๒ แบบสวมชั่วคราว ดูรูปที่ ๓
รูปที่ ๓

๔.๑.๓ แบบที่ปสสาวะ ดูรูปที่ ๔

รูปที่ ๔

อยางนอย ๓๐ เมตร

๔.๑.๔ การสรางสวมและที่ปสสาวะ
(๑) ตั้งอยูใตลมหางจากโรงเลี้ยงและครัวอยางนอย ๑๐๐ เมตร หางจากที่พัก

(๒) หาทางปองกันและกําจัดแมลงตางๆ
(๓) อยาขุดสวมจนถึงระดับน้ําและใหอยูใตแหลงน้ําใช
(๔) ปองกันระงับกลิ่นและกลบเมื่อใกลเต็ม
๔.๒ น้ําโสโครกและสิ่งอื่นๆ ปกติทําหลุมน้ําซึมหรือขุดหลุมฝง
๕. การปองกันกําจักแมลงที่เปนพาหะนําโรค
๕.๑ ใชมุงและตาขายกันแมลง
๕.๒ ใชยาฉีดทําลาย (D D T , D E E T ฯลฯ)
๕.๓ ใชเครื่องมือวัสดุเคมีดักทําลาย
๖. การปองกันและกําจัดแมลง / สัตวมีพิษ (ดูคูมือการเรียน กร.๒๙๐๑ การปฐมพยาบาล)

กร.๒๙๐๑

การปฐมพยาบาล
หลักฐาน :๑. รส.๒๑ – ๑๑ การปฐมพยาบาลสําหรับทหาร , ศร.๒๕๑๓
๒. คูมือพลทหารปฏิบัติการในสนาม , ทบ. , ๒๕๐๑
ความมุงหมาย
เพื่อใหรูวิธีการปฐมพยาบาลเพื่อสงวนชีวิต ปองกันการลุกลามและระงับความเจ็บปวดเมื่อมีเหตุการณ
บาดเจ็บฉุกเฉิน
กลาวนํา
๑. การปฐมพยาบาล คือ การดูแลชวยเหลือผูปวยกอนที่จะไดรับการรักษาพยาบาลจากเจาหนาที่สาย
การแพทย จากประสบการณปรากฏวาผูปวยจํานวนมากสูญเสียชีวิตเพราะขาดการปฐมพยาบาล
๒. ขอควรระลึกในการปฐมพยาบาล
๒.๑ อยาตื่นตกใจ ปฏิบัติการอยางใจเย็นและรวดเร็ว
๒.๒ ปฏิบัติตอผูปวยอยางนุมนวลเบามือ อยามุงคนปวย
๒.๓ อยาทําการปฐมพยาบาลเกินจําเปน
๒.๔ ใชเครื่องมือปฐมพยาบาลที่มีใหถูกตอง
๒.๕ จับหรือวางผูปวยในทาที่สบายที่สุด อยาพยายามยายคนเจ็บถาไมจําเปน ปลดเครื่องแตงกาย
ที่รัดกุมคนเจ็บออกใหหายใจสะดวก
๒.๖ อยากรอกของเหลวลงในปากคนเจ็บที่หมดสติ ยาพยายามแกไขคนหมดสติใหฟน
๒.๗ ใหความอบอุนแกคนเจ็บถาอากาศหนาว หรือใหความเย็นถาอากาศรอน
๒.๘ อยานําสิ่งไมสะอาดชําระลางบาดแผล
๒.๙ ติดตอเจาหนาที่เสนารักษโดยเร็ว
หลักการปฐมพยาบาล
๑. หลักการทั่วไป การปฐมพยาบาลกระทําเพื่อ
๑.๑ ชวยชีวิต
๑.๒ ปองกันการบาดเจ็บมากขึ้น
๑.๓ ระงับความเจ็บปวด
๒. หลักการ ๓ ขั้น ในการชวยชีวิต
๒.๑ ขั้นที่ ๑ การหามเลือด
๒.๑.๑ ใช ผ าแต งแผลวางทั บ บนแผล ใช ฝ ามื อ และนิ้ ว มื อ กดบนแต ง แผลให แน น
ประมาณ ๕ – ๑๐ นาที เพื่อ
(๑) บังคับมิใหเลือดไหลเขามาสูบาดแผล
(๒) กัดเลือดในบาดแผลใหแข็งตัว

รูปที่ ๑

ตอไปใชผาแตงแผลชนิดบางพันรอยแผลแทนการกด
๒.๑.๒ การห ามเลื อดอีกวิธี หนึ่ ง คือ ให ผูบ าดเจ็ บนอนลงยกแขนขาที่ บาดเจ็บ ให
สูงขึ้นกวาลําตัว
(๑) ระวังถากระดูกหักตองเขาเฝอกกอน
(๒) ถาเลือดไมหยุดใหใชวิธีแรกชวย
๒.๑.๓ การหามเลือดโดยวิธีกดเสนเลือด
(๑) เปนวิธีชวยในการหามเลือด
(๒) ศึกษาจุดสําคัญของเสนเลือดใหญ (ดูรูปที่ ๒)
(๓) ใชนิ้วมือกดตรงจุดสําคัญชวยในการหามเลือด

รูปที่ ๒

ผูบาดเจ็บ

๒.๑.๔ การใชสายหามเลือด (ขันชะเนาะ)
(๑) ใชเมื่อมีบาดแผลที่มือ เทา แขน และขา
(๒) ปกติใชสายรัดเหนือและชิดกับขอศอกหรือเขา
(๓) กรณีที่มือ เทา แขนหรือขาขาด ใชลายรัดขอบบนของแผลเหนือที่ขาดนั้น
(๔) ปองกันผิวหนังโดยใชผารองหรือรัดบนเสื้อกางเกง
(๕) ทําเครื่องหมายบอกวามีการใชส ายห ามเลื อดและเวลาเริ่มใชติด ไวกับ
(๖) การใชสายหามเลือด (ดูรูปที่ ๓)
(๗) ติดตอแพทยหรือเจาหนาที่เสนารักษโดยเร็ว

รูปที่ ๓ ก. ทําหวงคลองรอบแขนและขา

รูปที่ ๓ ข. สอดทอนไม ฝกดาบ หรือดาบเปลา
ปนเขาไปในหวง

รูปที่ ๓ ค. ขันชะเนาะใหแนนพอที่จะทําใหเลือดหยุด
เพื่อกันมิใหขันชะเนาะคลายออก

รูปที่ ๓ ง. ผูกปลายดานหนึ่งติดแขนและขา

๒.๒ ขั้นที่ ๒ การปดบาดแผล
๒.๒.๑ อยาพยายามแตงหรือทําความสะอาดแผล
๒.๒.๒ อยาใชผาแตงแผลบดเปนเกลียวและใหปดคลุมแผลมิดชิด
๒.๒.๓ การใชแผลแตงแผลบิดแผล (ดูรูปที่ ๔)

รูปที่ ๔ ก.
ฉีกกระดาษหอออกจากปลายขอบผาพันแผลแลวดึงออก

รูปที่ ๔ ข.
หาบสวนนุมตรงกลางของผาแตงแผล
โดยมิใหแตะตองกับสิ่งใด

รูปที่ ๔ ค.
พันผาพันแผลรอบๆ สวนที่บาดเจ็บ แลวมัดปลายใหแนน
๒.๓ ขั้นที่ ๓ การปองกันอาการหมดสติ (ดูรูปที่ ๕)

รูปที่ ๕ ก. ใหอยูในทาที่สบาย

รูปที่ ๕ ข. ใหศีรษะต่ํา

รูปที่ ๕ ค. ใหไดรับความอบอุน

รูปที่ ๕ ง. ใหผูปวยที่หมดสตินอนตะแคง
หรือนอนคว่ํา

แผลหนาทอง

๒.๓.๑ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่สบาย ขยายเครื่องแตงกายออกใหหายใจสะดวก
๒.๓.๒ ไมจําเปนอยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ระวังอยางยิ่งเฉพาะเมื่อมีอาการกระดูกหัก
๒.๓.๓ ใหผูบาดเจ็บไดรับความอบอุนหรือความเย็นแลวแตกรณี
๒.๓.๔ ใหอาหารชูกําลัง ระวังอยาใหของเหลวแกผูบาดเจ็บที่หมดสติหรือผูบาดเจ็บที่

การปฐมพยาบาลบาดเจ็บ
๑. บาดแผลที่หนาอก (กันลมเขาปอดและชองอก)
๑.๑ ปดแผลโดยใชกระดาษกันน้ําปดทับบนแผล
๑.๒ ใชมือกดโดยมือผูชวยหรือตัวผูบาดเจ็บเอง
๑.๓ พันผาใหแนนพอกันลมเขา
๑.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่สบาย ถานอนใหตะแคงทับดานที่มีแผล (ดูรูปที่ ๖)

รูปที่ ๖ ก. ลมที่ถูกดูดเขาไปในแผลทําใหปอดแฟบ

รูปที่ ๖ ข. กดผาแตงแผลทับไปบนกระดาษกันน้ํา
เคลือบโลหะ เพื่อปดมิใหลมเขาออก

รูปที่ ๖ ค. ใชวัสดุบางอยางปดทับใหดีแลวรัดใหแนน

๒. บาดแผลที่หอง
๒.๑ พยายามยัดอวัยวะคืนเขาไปในชองทองหรือกองไวหนาทอง
๒.๒ ใชผาแตงแผลปดแผลแลวใชผาพันแผลพันใหแนนพอควร
๒.๓ อยาใหอาหารหรือน้ําแกผูบาดเจ็บ ถากระหายใหใชผาชุบน้ําแตะริมฝปากผูบาดเจ็บแทน
๒.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่สบายหรือตะแคงหากอาเจียน
๒.๕ ปองกันและรักษาอาการงัน (ดูรูปที่ ๗)

รูปที่ ๗ ก. พยายามยัดอวัยวะที่โผลออกมากลับคืนเขาไป
เทาที่จะทําได

รูปที่ ๗ ข. พันใหแนนแลวรักษาอาการงัน

รูปที่ ๗ ค. หาใหอาหารหรือน้ําทางปาก

๓. บาดแผลที่ขากรรไกร (ปองกันสําลักเลือด)
๓.๑ หามเลือดโดยใชผาแตงแผลกดลงบริเวณแผล
๓.๒ ตรวจดูฟน ฟนปลอม เศษกระดูก ฯลฯ ลวงออกจากปาก
๓.๓ ผูกผาพันแผลพยุงขากรรไกรไวอยารัดแนนจนอาปากไมได อยาพันรัดลําคอ
๓.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่สบาย ถานั่งใหกมศีรษะไปขางหนา
๓.๕ ปองกันและรักษาอาการงัน (กมศีรษะไปขางหนา)
๔. บาดแผลที่ศีรษะ
๔.๑ ตรวจบาดแผลและดูอาการที่ไมมีบาดแผล เชน หมดสติ มีเลือดหรือของเหลวออกจากรู
หูหรือจมูก ชีพจรชา ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก และหายใจชา
๔.๒ ใชหลักการปฐมพยาบาลและชวยชีวิต
๔.๓ ใหผูบาดเจ็บนอนศีรษะสูงกวาลําตัว หรือถามีบาดแผลใหนอนเปลในทาที่สบายที่สุด รีบ
สงกลับโดยเร็ว
๔.๔ อยาใหยาระงับประสาทแกผูบาดเจ็บ
๕. แผลไฟไหม
๕.๑ ใชแผลแตงแผลปดทับแผล หามใชสิ่งอื่นปดทับแผล
๕.๒ ถามีเสื้อผาปดทับอยูใหตัดเสื้อผากอนแลวยกออก อยาลากดึงเสื้อผาผานบริเวณแผลไหม
หรือพยายามดึงเศษเสื้อผาออกจากแผล
๕.๓ อยาพยายามทําความสะอาดแผล และอยาเจาะแผลพองไหมแตก
๕.๔ อยาใชขี้ผึ้งหรือยาใดๆ ทาที่แผล
๕.๕ สําหรับกรณีที่แผลไหมรุนแรง ใหปองกันอาการงันและ
๕.๕.๑ ถาผูบาดเจ็บรูสึกตัว ไมอาเจียนและไมมีแผลที่ทอง ใหน้ําเย็นผสมเกลือ (๑
กระติก / ๔ เม็ด) จิบทีละนอย
๕.๕.๒ ถาผูบาดเจ็บอาเจียน งดใหยานี้
๖. กระดูกหัก
๖.๑ อาการ
๖.๑.๑ เจ็บปวดตรงที่หักและปวดเสียวเมื่อขยับเขยื้อน
๖.๑.๒ สวนที่หักเคลื่อนไหวไมได
๖.๑.๓ อวัยวะสวนที่หักผิดรูป

๖.๑.๔ ผิวหนักบวมเขียวคล้ํา
๖.๒ ชนิด (ดูรูปที่ ๘)
๖.๒.๑ กระดูกหักชนิดปด
๖.๒.๒ กระดูกหักชนิดเปด
๖.๒.๓ กระดูกหักชนิดเปดที่ถูกกระสุนปนหรือสะเก็ดระเบิด

รูปที่ ๘ ก. ชนิดปด

รูปที่ ๘ ข. ชนิดเปด
รูปที่ ๘ ค. ชนิดเปดที่ถูก
กระสุนปนหรือสะเก็ดระเบิด

๖.๓ การปฐมพยาบาล
๖.๓.๑ ใหผูบาดเจ็บรับการปฐมพยาบาลและอยูกับที่ดวยความนิ่มนวล
๖.๓.๒ ใชหลักการชวยชีวิต ๓ ขั้น ตามจําเปน
๖.๓.๓ จัดการเขาเฝอก
(๑) การเขาเฝอกเมื่อกระดูกขาหรือตะโพกหัก
(๒) ใชหลักการชวยชีวิต ๓ ขั้น ตามจําเปน
(๓) จัดการเขาเฝอก
(๓.๑) การเขาเฝอกเมื่อกระดูกขา ตะโพก หัก
(๓.๑.๑) เขาเฝอกขาหักกับขาขางดี โดยใชเครื่องผูกติดแสวงเครื่อง เชน
เข็มขัด สายสะพาน เสื้อผา ผาเช็ดหนา อยาใชเชือกหรือลวดเสนเล็ก และอยาผูกตรงที่กระดูกหัก (ดูรูปที่ ๙)

รูปที่ ๙

(๓.๑.๒) ใชวัสดุแสวงเครื่องทําเฝอก เชน ปลย. , ไม ประกอบกับ
ผาหม เสื้อกันฝน หรือผากระโจม (ดูรูปที่ ๑๐)

รูปที่ ๑๐ ก.
เฝอกทําดวยผาหมและไม

รูปที่ ๑๐ ข.
การเขาเฝอกกระดูกขา เขา หรือขอเทาหัก

รูปที่ ๑๐ ค. การเขาเฝอกกระดูกตนขาหรือตะโพกหัก
(๓.๒) การเขาเฝอกเชนเดียวกับขาโดยใชวัสดุแสวงเครื่อง (ดูรูปที่ ๑๑)

รูปที่ ๑๑ ก.
เฝอกกระดูกขอมูลหรือปลายแขน
รูปที่ ๑๑ ก.

รูปที่ ๑๑ ข.
เฝอกกระดูกตนแขนหัก
รูปที่ ๑๑ ข.

รูปที่ ๑๑ ค.
เฝอกกระดูกหักใกลขอศอกหัก
เมื่องอศอกไมได
รูปที่ ๑๑ ค.

(๓.๓) ใชวิธีผูกพยุงแขน (ดูรูปที่ ๑๒)

รูปที่ ๑๒ ก.
รูปที่ ๑๒ ข.
รูปที่ ๑๒ ค.
ตลบชายเสื้อขึ้นคลุมแขนที่บาดเจ็บใชเข็มรัดหนาอกไวชวยพยุง ใชเข็มขัดหรือผาหอยพยุงปลายแขน
ใชเข็มกลัดติดไว
แลวพับตนแขนติดกับหนาอก
๗. กระดูกสันหลังหัก
๗.๑ อาการ เมื่อหลังถูกกระแทกอยางแรง หกลม พลัดตกจากที่สูง รูสึกขาไมมีความรูสึก
เคลื่อนไหวไมได เจ็บปวดที่สันหลัง
๗.๒ การปฐมพยาบาล
๗.๒.๑ ปองกันกระดูกตัดไขสันหลัง โดยใชมวนยา รองใหกึ่งกลางหลัง (ดูรูปที่ ๑๓)

รูปที่ ๑๓ ก.
การนอนในทานี้ ชิ้นกระดูกจะตัดไขสันหลัง

รูปที่ ๑๓ ข.
การนอนทานีช้ ื้นกระดูกอยูในตําแหนงเดิม
๗.๒.๒ จัดใหนอนตามธรรมชาติใหหายใจสะดวกอยาใหเคลื่อนไหว
๗.๒.๓ อยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บถาไมจําเปน อยายกศีรษะขึ้นสูง อยาใหคอหรือหลัง
บิดและถาตองหามอยาใชเปลผาหม
๗.๒.๔ เมื่อจําเปนตองยกยายผูบาดเจ็บใหใชเปลหรือแผนกระดานไมใหหลังงอและมี
คนชวยอยางนอย ๔ คน (ดูรูปที่ ๑๔) ถาผูบาดเจ็บนอนคว่ําก็ใชเปลผาหมได

รูปที่ ๑๔
๘. คอหัก
๘.๑ ปองกั นกระดู กที่ หักตัด ไขสัน หลั ง โดยให ศีร ษะผู บาดเจ็บ อยู ในทาตรงนิ่ง หนาแหงน
เล็กนอย อยาใหเคลื่อนไหว
๘.๒ การปฐมพยาบาล
๘.๒.๑ ใชมวนผาทําเปนเบาะขนาดพอดีกับชองคอรองรับคอไว เมื่อวางศีรษะลงให
ทายทอยแตะพื้นพอดี (ดูรูปที่ ๑๕) ขณะสอดผาใหยกไหลขึ้นอยาใหคอหรือศีรษะบิด งอ เปนอันขาด

รูปที่ ๑๕ ก.

รูปที่ ๑๕ ข.

๘.๒.๒ ใชสิ่งของกอนโตๆ หนักหุมผาวางประกับศีรษะทั้งสองขาง
๘.๒.๓ เมื่อจําเปนตองยกยายผูบาดเจ็บ หาคนชวยประคองศีรษะยกลําเลียงโดยเปล
แข็งหรือกระดาน หามพลิกตัวผูบาดเจ็บ
การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ
๑. งูกัด

๑.๑ ตรวจบาดแผล ถาเปนงูพิษ (ดูรูปที่ ๑๒) ใหผูถูกกัดพักอยูนิ่งๆ ถาจับหรือฆางูไดใหเก็บไว

พิสูจน

รอยเขี้ยวงูพิษ

รูปที่ ๑๖
รอยเขี้ยวงูไมมีพิษ

1

งูพิษชายทะเล

๑.๒ ถามีชุดปฐมพยาบาลงูกัดใชเครื่องมือนี้ ถาไมมีใหใชเครื่องมือแสวงเครื่อง
๑.๓ ถาถูกกัดทีแ่ ขนหรือขาใหใชสายหามเลือด รัดเหนือรอยกัด ๒ – ๓ นิ้ว ไปทางลําตัวแนน
พอใหหลอแดเลือดดํานูนขึ้นใตผิวหนัง ถากัดที่อื่นไมใชสายหามเลือด
๑.๔ ถามียาฆาเชื้อโรค ทารอบบริเวณรอยกัด
๑.๕ ถ ามี ไฟใช ปลายหรื อใบมีด ลนไฟฆาเชื้อโรคแล ว กรี ด รอยเขี้ ย วแต ละแหงยาวและลึ ก
ประมาณ ๑/๔ นิ้ว ฟุต
๑.๖ หลังกรีดรอยเขี้ยวแลวใหดูดเลือดออก โดยใชเครื่องดูดเลือด (ถามี) หรือใชปาก (ไมมี
แผลในปาก) ดูดแลวบวนทิ้ง ทําตอเนื่องประมาณ ๑๕ นาที
๑.๗ หลัง ๑๕ นาที คลายสายรัดเลือดออก ๑๐ วินาที แลวรัดใหม ๑๕ นาที ทําสลับกันไป
จนกวาจะไดรับการเชื้อเหลือทางการแพทย
๑.๘ รีบนําสงเพื่อรับการรักษาพยาบาลทันที โดยพาหนะที่เร็วที่สุดใหผูปวยนอนนิ่งๆ
๒. ถูกพืชเปนพิษ
๒.๑ ถูกพืชมีพิษ ลางบริเวณที่ถูกพืชมีพิษดวยน้ําสบู ถูแรงๆ ทันที
๒.๒ รับประทานพืชมีพิษ ทําใหอาเจียน
๒.๓ ถามีอาการมากนําสงแพทย
๓. อาการหมดสติ
๓.๑ ปฏิบัติตามวิธีที่กลาว ในขอ ๒ ขอยอยที่ ๒.๓
๓.๒ ตรวจดูสิ่งแปลกปลอมในปากและจมูก หากพบนําออกเสีย
๓.๓ ถาผูปวยเพียงเปนลมหนามืด ก็จะรูสึกตัวภายใน ๒ – ๓ นาที ใชผาชุบน้ําเย็นประคบ
หนา ถานั่งใหกมศีรษะลงต่ําระหวางเขาทั้งสองและประคองไว
๔. แพพิษความรอน
๔.๑ ลมแดด เกิดจากการสูญเสียน้ําและเกลือมากเกินไป ผูปวยมีอาการมึนงง เปนลมหนามืด
ผิวหนังซีดเปยกชื้น เย็นชืด ใหผูปวยนอนราบในที่รม คลายเสื้อผาใหหายใจสะดวก ใหดื่มน้ําเย็นผสมเกลือ (๑
กระติด / ๒ เม็ด) ผูปวยควรไดดื่มน้ํานี้ ๓ – ๕ กระติกในระยะ ๑๒ ชั่วโมง
๔.๒ ลมชัก เกิดจากเหงื่อออกมาและไมไดรับเกลือเพิ่มเติม ผูปวยมีอาการเปนตะคริวบริเวณ
หนาทอง แขนและขา อาจมีอาเจียน ปฏิบัติเชนเดียวกับลมแดด

๔.๓ ลมรอน (แพพิษความรอน) อาการผูปวยมีความรอนสูงมากหมดสติ ผิวหนังแหงไมมีเหงื่อ
บวมแดง เพอกระสับกระสาย ใหผูปวยไดลมอุณหภูมิรางกายโดยเร็วที่สุด อาจนําลงจุมน้ําหรือถอดเสื้อผาออ
กราดน้ําใหเปยกพัดใหเย็น แลวนําสงกลับโดยเร็ว หากผูปวยไดสติก็ใหน้ําเย็นผสมเกลือ
๕. จมน้ํา หากผูจมน้ําเสียสติใหชวยดวยการผายปอด
๖. วิธีการผายปอด
๖.๑ หลักการ
๖.๑.๑ เวลาสําคัญยิ่ง การทําใหผูปวยหายใจสําคัญกวาสิ่งอื่น
๖.๑.๒ ตรวจปากผูปวยลวงเอาสิ่งที่ติดตกคางในปากออกใหหมด
๖.๑.๓ วางผูปวยใหศีรษะหงายหนาแหงนใหมากที่สุด
๖.๑.๔ เริ่มการผายปอดตอเนื่องเปนจังหวะสม่ําเสมอไมหยุดจนกวาผูปวยจะหายใจ
หรือตาย
๖.๑.๕ อยารอเครื่องชวยหายใจ ถึงมีแตไมเปนก็ไมควรไปอานคําอธิบาย
๖.๑.๖ เมื่อผูปวยเริ่มหายใจ ปรับจังหวะการผายปอดใหเขากัน เมื่อผูปวยจะหายใจ
สะดวกและมีผูชวยแลว จึงจัดการเรื่องความสะดวกอยางอื่นและปองกันการหมดสติ
๖.๒ วิธีผายปอด
๖.๒.๑ วิธีเปาปาก (ดูรูปที่ ๑๗)

รูปที่ ๑๘ ก.

รูปที่ ๑๘ ข.

รูปที่ ๑๘ ค.

ขางหนาอยาจับหรือกดลิ้น

(๑) วางผูปวยนอนหงายยกหนาแหงนขึ้นใชมวนผารองใตคอ
(๒) ลวงปากเอาสิ่งแปลกปลอมออกใหหมด
(๓) ใชหัวแมมือสอดเขาที่มุมปาก จับขากรรไกรลางใหแนนยกขึ้นใหลิ้นออก

(๔) ใชมืออีกขางหนึ่งบีบจมูกใหแนน
(๕) สูดหายใจลึก แลวแนบปากลงกับปากผูปวยใหสนิท เปาลมลงไปแรงๆจน
อกผูปวยเผยอขึ้น ถามีสิ่งอุดตันตองแกไข
(๖) หยุดเปาตอนหายใจเริ่มวงรอบใหม ตามขอ (๕) ประมาร ๕ – ๑๐ คัรง
แลวเปาชวยตอไปประมาณ ๑๒ – ๒๐ ครั้งตอนาที จนผูปวยเริ่มหายใจไดเอง
ขอควรระวัง : ๑. ถาทองโปงมากใหกดทองเอาลมออก
๒. ระวังสิ่งอุดตันทางลมตองคอยเอาออก
๓. สําหรับเด็กเล็กอยาเปาแรงเกินไป
๔. ถาเหนื่อยก็หยุดพักชั่วขณะ
๖.๒.๒ วิธีกดอกยกแขน (ดูรูปที่ ๑๘)
(๑) ปฏิบัติเชนเดียวกับ (๑) – (๒) ของการเปาปาก
(๒) คุกเขาขางหนึ่งลงขางศีรษะผูปวย เทาอีกขางหนึ่งวางอยูขางศีรษะอีกดานหนึ่ง
(๓) จับแขนผูปวยทั้งสองขางตรงเหนือขอมือ วางทาบบนซี่โครงสวนลางโยก
ตัวไปขางหนากดลงสม่ําเสมอจนรูสึกตึงขอ
(๔) ยกแขนผูปวยออกชาๆ ดึงขึ้นเหนือศีรษะไปขางหนาใหตึงโดยยกแขนไปตรงๆ
(๕) กลับนําแขนมาวางบนอกและทําสลับกันไปจังหวะประมาณ ๑๐ – ๑๒ รอบ
ตอนาทีจนผูปวยเริ่มหายใจไดเอง

รูปที่ ๑๘ ก.

รูปที่ ๑๘ ข.

รูปที่ ๑๘ ค.
การลําเลียงผูปวยและผูบาดเจ็บ
๑. เปลดัดแปลง
๑.๑ เปลไมคานกับผาหม (ดูรูปที่ ๑๙)

รูปที่ ๑๙ ก.

รูปที่ ๑๙ ข.

รูปที่ ๑๙ ค.

๑.๒ เปลไมคานกับเสื้อ (ดูรูปที่ ๒๐)

รูปที่ ๒๐
๑.๓ เปลไมคานกับกระสอบ (ดูรูปที่ ๒๑)

รูปที่ ๒๑

๑.๔ เปลไมคานกับผาหม (ดูรูปที่ ๒๒)

รูปที่ ๒๒
๒. การอุมผูปวย
๒.๑ อุมแบก (ดูรูปที่ ๒๓)

รูปที่ ๒๓ ก.

รูปที่ ๒๓ ข.

รูปที่ ๒๓ ค.

รูปที่ ๒๓ ง.

รูปที่ ๒๓ ฉ.
๒.๒ อุมพยุง (ดูรูปที่ ๒๔)
๒.๓ อุมดอกหนา (ดูรูป ๒๕)
๒.๔ อุมกอดหลัง (ดูรูปที่ ๒๖)
๒.๕ อุมทาบหลัง (ดูรูปที่ ๒๗)
๒.๖ อุมดัดหลัง (ดูรูปที่ ๒๘)
๒.๗ อุมดวยเข็มขัด (ดูรูปที่ ๒๙)
๒.๘ ลากกอดคอ (ดูรูปที่ ๓๐)
๒.๙ ลากดวยเข็มขัด (ดูรูปที่ ๓๑)

รูปที่ ๒๓ จ.

รูปที่ ๒๓ ช.

รูปที่ ๒๔

รูปที่ ๒๕

รูปที่ ๒๖

รูปที่ ๒๗

รูปที่ ๒๗ ข.

รูปที่ ๒๘ ข.

รูปที่ ๒๘ ก.

รูปที่ ๒๘ ก.

รูปที่ ๒๙ ข.

รูปที่ ๒๙ ค.

รูปที่ ๒๙ ค.

รูปที่ ๒๙ ง.

รูปที่ ๒๙ จ.

รูปที่ ๒๙ ฉ.

รูปที่ ๓๐

รูปที่ ๓๑

กร.๓๑๐๑

การสุนัขสงคราม
หลักฐาน : ๑. เอกสารการสุนัขทหาร รร.สุนัขทหาร วฝ.ศสท.กส.ทบ. , ๒๗ พ.ค. ๑๗
๒. อัตราการจัดศูนยการสุนัขทหาร กส.ทบ. , ๒๕๒๗
๓. คูมือ ผบส.๑๐๑ , ๑๐๒ รร.สุนัขทหาร วฝ.ศสท.กส.ทบ.
๔. คูมือ ผบส.๑๐๓ , ๑๐๒ รร.สุนัขทหาร วฝ.ศสท.กส.ทบ.
๕. คูมือการฝกสุนัขทหาร รร.สุนัขทหาร วฝ.ศสท.กส.ทบ.
ความมุงหมาย
เพื่อใหผูเขารับการศึกษาไดมีความรูเกี่ยวกับประวัติสุนัขทหาร อัตราการจัดศูนยการสุนัขทหาร ชนิด
ของสุนัขใชงานทางทหาร การฝกสุนัขสงคราม และการใชสุนัขสงคราม
ประวัติการใชสุนัขทหาร
๑. ดานประวัติไมสามารถระบุไดแนนอนวาสุนัขเปนสัตวเลี้ยงของมนุษยมาตั้งแตเมื่อไร คาดคะเนวา
คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มเลียงสุนัขเมื่อประมาณ ๒๐,๐๐๐ ป มาแลว และการเลี้ยงสุนัขในยุโรป
เหนือประมาณ ๖,๐๐๐ ป กอนคริสตศักราช
๒. เปนที่เชื่อกันวาสุนัขเปนสัตวเลี้ยงที่สืบเชื้อสายมาจากสุนัขปาและสุนัขไน มีลักษณะเหมือนสุนัข
เลี้ยง คือ เหา หอน แตมีฟนตางกัน สวนสุนัขปานั้นไมเหาหอน มีฟนเหมือนสุนัขเลี้ยง
๓. ในขั้นตน สุนัขมาใกลชิดกับคนเพื่อหวังเศษอาหารจากคนและคนก็ใชสุนัขเปนเครื่องมือเตือนภัย
จากสัตวใหญ ตอมาคนกับสุนัขก็รวมกันลาสัตวเพื่อประโยชนรวมกัน บางครั้งก็เลี้ยงสุนัขไวเปนอาหารหรือเปน
เพื่อน ตอมาก็ฝกใชงานตางๆ เชน เลี้ยงแกะหรือแพะ
๔. เมื่อสุนัขเขามาเปนสัตวเลี้ยงของคนนานเขา รูปลักษณะก็พัฒนาไป เชน มีการเปลี่ยนสีตางๆ สวน
สัมพันธกับรางกาย โครงกะโหลกและมันสมอง ฟน กระดูก ฯลฯ สุนัขพันธุดั้งเดิมในระยะกอนที่สุนัขปาจะมา
เปนสุนัขบานเชื่อกันวาเปนพันธุดิงโก (Dingo) มีอยูในออสเตรเลีย
๕. ตอมาคนไดใชประโยชนจากสุนัขมากขึ้น โดยฝกใหสามารถใชงานไดหลายอยางขึ้น ทั้งดานกิจการ
ทหารและพลเรือน
๖. การแบงประเภทสุนัขตามสายพันธุ แบงออกเปฯ ๗ จําพวก คือ
๖.๑ จําพวกฮาวนด เปนสุนัขโบราณ มีความเร็วตอการเคลื่อนที่สูง ลาสัตวดวยสายตา สายตา
ดีกวาจมูก ไมเหนื่อยงาย ขายาว อกลึก ตัวยาว ปากแหลม มักใชวิ่งหรือลาสัตว เชน พันธุเดียฮาวนด
๖.๒ จําพวกมาสติฟ เปนสุนัขพันธุใหญ หนัก ศีรษะรูปสี่เหลี่ยม ปากสั้นเปนรูปสี่เหลี่ยม พันธุ
ดั่งเดิมอยูในอังกฤษ พวกโรมันนํามาใชเปนสุนัขสงคราม สุนัขพันธุบอกเซอร และบลูดอก จัดอยูในจําพวกนี้ มัก
ใชเปนสุนัขยามปองกันบุคคล ทรัพยสินและสถานที่
๖.๓ จําพวกสปทซ เปนสุนัขพันธุที่มีกระโหลกกวาง ปากแหลม หูตั้งชี้ตรง หางงอ มักทีขน
เปนชายครุยรอบคอ มักอยูในแถบหนาว มีชื่อตามภูมิประเทศ เชน พันธุเจแปนนีสอัตติกา พันธุไซบีเรียฮัสกี้ มัก
ใชเปนสุนัขลากเลื่อน สุนัขตาง สุนัขเลี้ยงและลาสัตว การใชเปนฝูงจะมีประโยชนมาก
๖.๔ จําพวกชีพดอก (เลี้ยงแกะ) เปนสุนัขพันธุหลัก มีประสารทสัมผัสทางจมูก หูและตาดีมาก
อดทนเชื่อถือได มีลักษณะศีรษะแข็งแรง ปากคอนขางยาว หนาผากหักลงตกดั้งจมูก หลังยาวมีมุมพอเหมาะทําให
ไมเหนื่อยงาย ขณะวิ่งหางจะตกลงลางสวนมากมีขนยาวปองกันอากาศ เชน สุนัขพันธุเยอรมันเชพเพอด และ
เปนพันธุหลักที่นิยมฝกใชงานทุกประเภท

๖.๕ จําพวกสแปเนียล มีลักษณะกะโหลกคอนขางกวาง โคงเขาหาทายทอย หนาผากลาดลง
พอเหมาะ หูหนายาวและตกลงลาง ริมฝปากหาง ตากลม ลําตัวออนเต็มไปดวยกลามเนื้อ หลังลาดลงขางหลัง
เทาใหญ หางเฉียงงอและมีขนยาว มักใชตามรอย เก็บของ
๖.๖ จําพวกเทอเรย เปน พั น ธุ เล็ กขนาดกลาง มี ขนหนา มี ลั กษณะเปน สี่ เ หลี่ย ม แข็ งแรง
อดทน ตื่นตัวงายและเหาเกง นิสัยชอบวิวาท เหมาะสําหรับเฝาบาน
๖.๗ จําพวกฮาวนด เปนสุนัขพันธุขนาดกลางถึงใหญ จมูกดี เหาหอนเสียงเพราะอยางดนตรี
โครงกะโหลกกว าง หนายาวโคงขึ้นข างบน หู กวางยาวและตกลง รางขนาดกลางถึงยาว แกลึ ก กระดู กขา
แข็งแรง กลามเนื้อดี เทาคอนขางใหญ หางยาวเฉียงลงหนาที่โคนหาง และมีนิสัยชอบรางเริงมักใชลาสัตวทั้ง
สายตาและกลิ่น
การใชงานสุนัขในกิจการทหาร
๑. สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ ๑
๑.๑ การสงครามระหวางลิเดียกับไซปรัสที่สมรภูมิทิมเปรีย ปรากฏวาพระเจาอัลยัติแหงลิเดีย
ซึ่งมียุทธวิธีการใชสุนัขสงครามดีกวาเปนผูชนะ
๑.๒ สมั ยกรี กและโรมั น โรมั น ได จั ด ตั้งหนว ยสุนั ขสงครามขึ้ น หลังการยุ ทธที่ เ วอร เซลล า
เนื่องจากเห็นคุณประโยชนของสุนัขสงครามที่ฝายขาศึกนํามาใช จนทําใหการยุทธครั้งนั้นซึ่งฝายโรมันอันมีมาริอุส
เปนแมทัพตองสูญเสียกําลังพลอยางใหญหลวงกวาจะไดชัยชนะ
๑.๓ สมัยกษัตริยมงโกลรุกรานทวีปยุโรปก็มีบันทึกทางประวัติศาสตรวา อัตติลา ไดใชสุนัข
สงครามจํานวนมากในการระวังปองกัน
๑.๔ การยุทธที่มาราธอน ไฮคานีและแมคนาซีไดชวยเหลือเอเธนส (กรีก) โดยการสงสุนัข
สงครามไปชวย ทําใหฝายเอเธนสไดรับชัยชนะอยางงดงาม
๑.๕ สมัยนโปเลียนทมหาราช ในการยุทธที่อะบัวเกอร ป ค.ศ. ๑๗๙๙ ซึ่งปรากฏในพระราชสาสน
ถึงนายพลมามองท มีขอความตอนหนึ่งวา “หากนายพลมามองทมีสุนัขสงครามที่เพียงพอสงออกปฏิบัติการใน
แนวหนาของฐานที่ตั้งแลว จะเสริมความแข็งแกรงในการสูรบใหกองทัพเปนอยางสูง”
๑.๖ ระหวางสงครามรัสเซีย – ญี่ปุน รัสเซียไดใชสุนัขสงครามในการชวยนําผูบาดเจ็บจากการรบ
ในแนวหนาเขาที่ปฐมพยาบาล ทําใหชวยชีวิตทหารไดอยางมากมาย
๒. สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑
๒.๑ ฝายสัมพันธมิตรใชสุนัขในภารกิจทหารอยางกวางขวาง มีสุนัขนําสาร สุนัขยาม สุนัขสงกําลัง
(ฝรั่งเศสใชสุนัขลากเลื่อนจากอาลาสกา จํานวน ๔๐๐ ตัว มาใชในบริเวณเขาวอวเก ซึ่งมีหิมะปกคลุมหนาว)
รวมฝรั่งเศสใชสุนัขสงคราม ประมาณ ๒,๐๐๐ ตัว สุนัขตางๆ (อิตาลีใชสุนัขพันธุเบอรนารตเปนสุนัขตางบรรจุ
ปนกลใหหมูทหารราบภูเขา) ดานรัสเซียนั้นใชสุนัขในการหาขาวเปนสวนใหญ สวนสหรัฐฯ ยังไมมีการจัดตั้ง
หนวยสุนัขสงคราม แตไดยืมสุนัขของอังกฤษ ฝรั่งเศส และเบลเยียมมาใชเปนสุนัขสงคนไข สุนัขนําสารและ
สุนัขยาม
๒.๒ ฝายเยอรมันไดใชสุนัขสงครามมากกวา ๓๐,๐๐๐ ตัว ในหนาที่สุนัขยาม สุนัขนําสาร
สุนัขสงคนไขและใชงานชวยชีวิตในหนวยกาชาด
๓. สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
๓.๑ เยอรมันเตรียมการทําสงครามลวงหนา ไดตั้งศูนยการฝกสุนัขขึ้นที่เมือง แฟรงเฟท เมื่อ
ตนป ค.ศ. ๑๙๓๐ สามารถรับการฝกสุนัขไดถึง ๓,๐๐๐ ตัว โดยฝกใชงานดานนําสาร ลาดตระเวน และยาม
ประมาณวาเยอรมันใชสุนัขสงครามคราวนี้ถึง ๓๐๐,๐๐๐ ตัว

๓.๒ ดานสัมพันธมิตร ฝรั่งเศสเริ่มจัดตั้งสถานีเพื่อเสริมกําลังสุนัขที่มีอยู อังกฤษนั้นหลังเริ่ม
สงครามได ๒ บี ก็เริ่มโครงการสุนัขสงครามขึ้นอีก ดานรัสเซียนั้นก็มีการใชสุนัขอยากวางขวาง คาดวารัสเซียใช
สุนัขถึง ๕๐,๐๐๐ ตัว และที่แปลกก็คือ มีการใชสุนัขตอสูรถถังดวย สวนสหรัฐฯ เริ่มจัดตั้งเหลาสุนัขทหารขึ้นใน
กองทัพบกหลังจากที่ถกู ญี่ปุนโจมตีเพิลอารเบอรแลว โดยรับบริจาคจากกลุมพลเรือนอาสาสมัครนํามาฝกใชงาน
ตลอดสงครามกองทั พบกสหรั ฐ ฯ รั บ บริ จ าคสุ นั ขไว ป ระมาณ ๑๐,๐๐๐ ตั ว หน ว ยสุ นั ขทหารของสหรั ฐ ฯ
สามารถผลิตสุนัขออกมาใชงานเดือนละ ๑,๕๐๐ ตัว ซึ่งสงออกปฏิบัติการกับหนวยของกองทัพบก หนวยรักษา
ฝงและนาวิกโยธิน ตามยุทธบริเวณตางๆ โดยเฉพาะดานแปซิฟกใตและอังกฤษ รวมทั้งสหรัฐฯ ไดใชจายเงินใน
การดําเนินการพัฒนาหนวยสุนัขทหาร ๒ ลานเหรียญ
๔. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
๔.๑ สหรั ฐฯ ไดเริ่ มจัด ตั้งโรงเรี ยนสุ นัขทหารขึ้ นตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๕๒ โดยกองทัพบกและ
กองทัพอากาศดําเนินการ ปจจุบันโรงเรียนสุนัขทหารที่สําคัญของสหรัฐฯ มีฐานกองทัพอากาศลัคแลนด เท็กซัส
พอรทกอรกอนและฟอรทเบนนิ่ง จอเจีย สหรัฐฯ ฐานทัพอากาศคาเดนา โอกินาวา ญี่ปุน และฐานทัพอากาศเบ
เดน เยอรมัน
๔.๒ ในสงครามเกาหลี สหรัฐฯ ไดใชสุนัขลาดตระเวนชื่อ “ยอรค” สามารถเตือนภัยใหแก
หนวยลาดตระเวนรอดพนจากอันตรายของฝายเกาหลีไดถึง ๑๔๘ ครั้ง
๔.๓ ในสงครามเวียดนาม ใน ค.ศ. ๑๙๖๕ สหรัฐฯ เริ่มสงสุนัขเขาปฏิบัติการ รวม ๔๐ ชุด จน
ปรากฏวีรกรรมของสุนัขยามสายตรวจขึ้นเมื่อ ๘ ธ.ค ๑๙๖๖ สุนัขชื่อ “นีโม” ผูบังคับสุนัขชื่อ พล.ฯ เอ.โทนเบิก
ไดเขาปฏิบัติการตอสูขัดขวางเวียดกง ๔ คน ที่บุกรุกเขาโจมตีฐานบินตันชอนนุทใกลกรุงไซงอน ผลปรากฏวานีโม
เสียตาขวา ผูบังคับสุนัขบาดเจ็บสาหัสแตรักษาหนาที่ไดสําเร็จ และฝายเวียดกงถูกทําลายหมดสิ้น นีโมไดรับ
เหรียญกลาหาญและเลื่อนยศเปน พันตรี
๔.๔ ในประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๑๑ สุนัขชื่อ โจดี้ ไดขัดขวางการกอวินาศกรรมของ ผกค.
ตอฐานทั พอากาศสหรัฐฯ จว.อุ บลฯ ได สําเร็จ ผกค.ถู กทําลายจํานวนหนึ่ง แตโจดี้ถูกยิงบาดเจ็บ ที่หน าอก
ศูนยการสุนัขททหารไดรับมารักษาและเลี้ยงดูไว ทอ.สหรัฐ ไดปูนบําเหน็จใหโจดี้ เปน สิบเอก และมอบเหรียญ
แสดงความสามารถ เพอเพิล ฮารท (PURRLE HEART) ใหดวย
ปจจุบัน ไดเสียชีวิตแลว เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๒๐ เนื่องจากอายุมาก ศสท.กส.ทบ. ไดเก็บรักษาซาก
ไว
๔.๕ การใชสุนัขทหารมีความจําเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติการ การปราบปรามผูกอการรายใน
ประเทศตางๆ เชน มาเลเซียและในกรีก เจาหนาที่ฝายปราบปรามคงใชสุนัขทหารเขาสนับสนุนการปฏิบัติการ
อยูตอไป
๕.ประวัติการใชสุนัขทหารของกองทัพไทย
๕.๑ กิจการสุนัขทหารของกองทัพไทย เริ่มตนเมื่อทางการไดเล็งเห็นคุณประโยชนของสุนัข
ทหาร อันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติของหนวยสุนัขทหารกองทัพสหรัฐฯ ในเวียดนาม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๑
โดยเฉพาะในการเตือนภัยทําใหสถานที่ราชการและเจาหนาที่ไดรับความปลอดภัยจากการถูกลอบโจมตีจาก
พวกเวียดกงไดเปนอยางมาก
๕.๒ จากประสบการณในการปฏิบัติการทางทหาร ไมวาจะเปนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเชิง
รุกหรือเชิงรั บ การรั กษาความปลอดภั ย การระวังปองกัน และการป องปราบอาชญากรรม ฝ ายปฏิบัติ ตอง
ประสบปญหาตางๆ คือ การถูกลอบโจมตี การลาสังหาร การถูกซุมโจมตี การวางกับระเบิด และการถูกกอ
วินาศกรรม

๕.๓ กองทั พไทยยั งเล็ งเห็น ความสํ าคั ญและโยชนของสุ นัขทหารซึ่ งมี คุณสมบั ติพิเศษทาง
ประสาทสัมผัสมาชวยเปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิ บัติการทางราชการของเหลาทัพตางๆ ทั้งดานยุทธวิธีการ
ระวังปองกันและการรักษาความปลอดภัย
๕.๔ กองทัพไทยจึงไดเริ่มจัดตั้งโครงการสุนัขทหารขึ้นเมื่อ ๑ ก.ค. ๑๑ ซึ่งตั้งอยูที่ ต.หนอง
สาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา และไดรับพอพันธุแมพันธุจํานวนหนึ่งจากสหรัฐฯ และเริ่มผลิตสุนัขใชงาน
ทหารและไดรับการสนับสนุนครูฝกของฐานทัพสหรัฐฯ มาเปนครูผูฝกสอนเริ่มแรกและไดฝกสุนัขใหกับเหลาทัพ
และตชด. พอใชสนับสนุนภารกิจทางทหาร ตอมาไดรับอนุมัติอัตราตั้งเปนศูนยการสุนัขทหาร มีผลบังคับใช
ตั้งแต ๑๔ พ.ค. ๑๖ เปนตนมา
๕.๕ ปจจุบันกิจการสุนัขทหารกองทัพไทย เปนสวนงานอยูในความรับผิดชอบของศูนยการ
สุนัขทหาร ขึ้นตรงกับกรมการสัตวทหารบก ตั้งแต ๑ ก.พ. ๒๘ ซึ่งเปนหนวยหลักในสายวิทยาการ รวมตลอดถึง
การผลิต การฝก การสัตวรักษ การใชงาน การทดแทน และการเพิ่มเติมสุนัขทหารใหแกกองทัพไทยและตํารวจ
ตระเวนชายแดนตามความตองการ
เหตุผลในการนําสุนัขมาใชงานทางทหาร
๑. ความฉลาด สุนัขสามารถเขาใจคําพูดของมนุษยและปฏิบัติตามไดถูกตอง ไมนอยกวา ๑๐๐ คํา
เทียบกับมนุษยเทากับเด็กอายุ ๘ ขวบ เพียงพอในการสั่งการใหสุนัขชวยในการทํางาน
๒. ประสาทสัมผัสพิเศษ เมื่อเทียบกับมนุษยแลวประสาทสัมผัสดีกวาหลายเทา หูนั้นสามารถรับคลื่น
เสียงดีกวามนุษย ๖ เทา ทําใหรับฟงไดดีกวา ๒๐ เทา จมูกเปนพิเศษสามารถแยกกลิ่น ออกมากมายดีกว า
มนุษย๔๐ เทา มองเห็นดีกวา ๑๐ เทา ทําใหสามารถใชในการพิสูจนทราบไดรวดเร็วและแนนอน
๓. ความดุ แ ละความกลั ว สุ นั ข มี สั ญ ชาตญาณในการต อ สู อ ยู แ ล ว เมื่ อ ได นํ า มาฝ ก เพิ่ ม เติ ม จะมี
คุณสมบัติในการตอสูเหมาะสมกับงานที่ตองการ
๔. รักและหวงแหนที่อยูอาศัย คุณสมบัติอันนี้ทําใหเกื้อกูลในการฝกใหสุนัขทําหนาที่เปนผูพิทักษไดดมี าก
๕. ความซื่อสัตยภักดี สุนัขนับวาเปนสัตวที่มีความซื่อสัตยภักดีกวาสัตวอื่น เมื่อสุนัขมีความจงรักภักดี
ตอผูใดแลวยอมเปนที่เชื่อถือไดวาสุนัขจะรักและหวงแหนและระวังปองกันผูนั้นจนสุดชีวิต
๖. ความแข็งแรงอดทน สุนัขหลายพันธุมีความแข็งแรงทนทานตอสภาพภูมิประเทศและดินฟาอากาศ
เหมาะสมกับงานทางทหารชนิดตางๆ
๗. สีขนพรางตา
๘. เปนมิตรกับมนุษย
พันธุสุนัขที่นํามาใชกับกิจการทหาร
๑. พันธุเยอรมันเชพเพอดหรือพันธุอัลเซเชี่ยล ซึ่งถือวาเปนพันธุหลักตองลักษณะพึงประสงคในการ
นํามาฝกใชงานทางทหารไดทุกหนาที่
๒. พันธุโดเบอรแมนพินชเชอร เหมาะที่จะนํามาฝกใชงานในหนาที่ระวังปองกันและการตอสูที่ตองการ
ความเด็ดขาด เชน ฝกในหลักสูตรสุนัขยามหรือสุนัขยามสายตรวจ
๓. พันธุลาบารดอรรีทรีฟเวอร และพันธุโกลเดนทรีฟเวอร เหมาะที่จะนํามาฝกใชงานในหนาที่สะกด
รอยและพิสูจนกลิ่น
๔. พันธุลอทไวเลอร เหมาะที่จะนํามาฝกใชงานในหนาที่ระวังปองกันและการตอสูที่ตองการความ
เด็ดขาด ศสท.กส.ทบ. ไดนําสุนัขพันธุมาผสมกับพันธุโดเบอรแมนฯ มาฝกใชในหลักสูตรสุนัขยามและสุนัขยาม
สายตรวจ

๕. พันธุพื้นเมืองหรือพันธุไทย ทางแผนกผสมพันธุได ทดลองเอาพันธุพื้นเมืองผสมกับพันธุที่มีอยูใน
แผนก เพื่อนํามาฝกในหนาที่สุนัขยามและสุนัขยามสายตรวจ
๖. พันธุไทยบางแกว ไดมาจาก จ.พิษณุโลก ไดทําการทดลองนํามาฝกแตไมคอยไดผล
๗. พันธุผสม
๗.๑ ไทยหลังอาน
=
เยอรมันเชพเพอด
๗.๒ ไทยหลังอาน
=
โดเบอรแมนพิชชเชอร
๗.๓ เยอรมันเชพเพอด =
ลาบารดอรรีทรฟเวอร
ชนิดของสุนัขใชงานทางทหาร (หลักสูตรหรือหนาที่ของสุนัขใชงานทางทหาร)
๑. สุนัขยาม
ระยะการฝก ๑๐ สัปดาห
๒. สุนัขยามสายตรวจ
ระยะการฝก ๑๖ สัปดาห
๓. สุนัขอารักขา
ระยะการฝก ๑๖ สัปดาห
๔. สุนัขลาดตระเวน
ระยะการฝก ๑๖ สัปดาห
๕. สุนัขตรวจคนวัตถุระเบิดและอุโมงค ระยะการฝก ๑๖ สัปดาห
๖. สุนัขสะกดรอย
ระยะการฝก ๑๖ สัปดาห
๗. สุนัขตรวจคนยาเสพติดใหโทษ
ระยะการฝก ๑๖ สัปดาห
๘. สุนัขตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิด
ระยะการฝก ๑๖ สัปดาห
๙. สุนัขตรวจคนวัตถุระเบิด
ระยะการฝก ๑๖ สัปดาห
การฝกสุนัขทหาร
๑. พฤติกรรมของสุนัขโดยทั่วไป
๑.๑ สุนัขเปนสัตวที่กินเนื้อเปนอาหาร และยังคงมีสัญชาติญาณสัตวปาที่ชอบไลลาสัตวเล็ก
กวาเปนอาหารไดอยูในปจจุบัน สุนัขสวนมากกินอาหารเปนจํานวนมากไดอยางรวดเร็วและมักหวงอาหาร สุนัข
บางตัวรูจักเก็บซอนอาหารไวกินภายหลังตลอดจนการคุดคุยอาหาร
๑.๒ กอนนอนสุนัขมักหมุนตัวรอบๆ สันนิษฐานวาเปนสัญชาติญาณที่ไดมาจากเมื่อเปนสัตว
ปาตองทําใหพื้นที่ที่มีวัชพืชปกคลุมลอมรอบลมราบใหนอนไดอยางสบาย สุนั ขชอบที่เย็นจึงมักปรากฏวาสุนัข
มักคุยดินเปนโพรงลงไปเพื่อใหไดที่นอนเย็นสบายหรือนอนใตสิ่งที่เปนความเย็น เชน ใตถังน้ํา ขางโอง
๑.๓ สุนัขสีสัญชาติญาณใชอวัยวะตางๆ แสดงออกแทนความคิดและภาษาพูด เชน กระดิก
หางเมื่อแสดงความเปนมิตร เหยียดขาหนาไปขางหนา จนสุดพรอมกับยอตัวต่ําลงทางดานหนาแสดงลักษณะ
ประจบหรือชอบเลน เลียดวยลิ้นแสดงความจงรักภักดี กัดเบาๆ เปนการหยอกลอ ใชขาหนาเขี่ยหรือกระโดดสูง
เอาเทาหนาทาวที่ตัวตนคนแสดงความดีใจ ทําตัวเกร็งหนายกหางโบกชาๆ แสดงความมุงราย
๑.๔ สุนัขใชเสียงแสดงความรูสึ ก เชน อาจหอนแสดงความหวาดกลัว รําคาญ เสียใจ หรือ
คิดถึง หาว เรอ แสดงความนอยใจ เหาแสดงความไมวางใจหรือทักทาย รองครางแสดงความรักหรือเจ็บคันหรือ
เจ็บปวด
๑.๕ สุนัขมีสัญชาติญาณหลีกเลี่ยงภัยเหมือนคน เชน หลบหาที่หรือหนทางที่ปลอดภัย ขุดดิน
เปนโพรงพักอาศัย (โดยเฉพาะสุนัขแมลูกออน) สุนัขหลีกหนีภัยมักวิ่งกลับทางเดินที่ผานมา และสุนัขมักใชการ
ปสสาวะรดขางทางเพื่อเปนเครื่องหมายหรือเปนเครื่องชวยในการเดินทางดวย
๑.๖ สุนัขมีสัญชาติญาณในการโออวดเหมือนกัน จึงรูจักรักษาความสะอาดของรางกายอยูบาง
และมักจะแสดงทาโออวด (โอ) เมื่อมีผูใหสิ่งประดับ เชน ปลอดอก กระพรวน ฯลฯ

๑.๗ ในการยอมแพนั้น สุนัขจะแสดงอาการกลัวออกไดดวยการทําหัวซุกต่ําลง ตัวลีบกวาที่
เคยเปนหลังงอเก็บหางเขาไวในหวางขา ถายอมแพ (โดยเฉพาะสุนัขตัวเล็ก) จะนอนหงายเอาหางซุกไวในหวาง
ขา ถายอมแพ (โดยเฉพาะสุนัขตัวเล็ก) จะนอนหงายเอาหางซุกไวในหวางขาและยื่นคอใหผูชนะ ถากลัวมาก
อาจจะปสสาวะราดออกมาสอง – สามหยด
๑.๘ สัญชาติญาณในการตอสูนั้น สุนัขตัวผูมีสูงกวาตัวเมีย การตอสูรุนแรงมักเกิดขึ้นระหวาง
ตัวผูตอตัวผู หรือตัวเมียตอตัวเมียดวยกัน ยกเวนลูกสุนัขอาจตอสูรุนแรงเมื่อเกิดขัดใจกันโดยเฉพาะเรื่องอาหาร
หรือเมื่อมีการยั่วยุอยางรุนแรง ปกติสุนัขตัวผูมักไมทํารายสุนัขตัวเมีย ลักษณะของสุนัขพรอมที่จะตอสูนั้นจะมี
การยกหัวสูงตั้งตรง ขน พอง ขาหนาแข็งยันพื้นมั่นคง หางชี้ตรงไปขางหนา หูชัน อาจกลั้นหายใจ ขูคําราม และ
เหา สุนัขดุที่กัดคนนั้นมักกัดโดยไมเหา
๑.๙ สุนัขมีสัญชาติญาณการรวมพวก สุนัขอาจยกยองพวกของตัวใหเปนหัวหนาฝูง ทําใหมี
การเอาใจซึ่งกันและกันขึ้น และสุนัขเมื่ออยูในฝูงของตัวแลวจะมีสัญชาติญาณตอสูรวมกันกับพวกของตัวอยางสูง
๑.๑๐ สัญชาติญาณการหาคู ทําใหสุนัขตองการผสมพันธุกัน ปกติสุนัขตัวเมียจะเปนสัตวกอน
ครั้งแรกเมื่ออายุ ๖ เดือน และจะเปนสัตวทุกรอบ ๖ เดือน ตลอดไป เมื่อตัวผูไดกลิ่นตัวเมียแลวจะเขาไปหาเพื่อ
ทําการผสมพันธุ ตอนนีส้ ุนัขตัวผูอาจจะเกิดการวิวาทแยงชิงตัวเมียกัน
๑.๑๑ สุนัขมีสัญชาติญาณในการปกปกรักษา สุนัขตัวเมียจะพิทักษลูกนอยของตัวสุดชีวิต แม
เมื่อยังไมมีลูกจะไมมีสัญชาติญาณการตอสู แตเมื่อมีลูกจะกลายเปนสัตวดุ จึงมีคําพังเพยวา “ดุเหมือนหมาแม
ลูกออน” สุนัขทั่วไปหวงแหนที่อยูอาศัย อยางรุน แรง แมขณะเคลื่อนที่ไปนอกบานจะไมดุไมตอสู แสดงการ
หวาดกลัว แตเมื่อกลับถึงที่อยูจะแสดงอาการดุหวงที่อยูสุดฤทธิ์ สุนัขมักแสดงอาการออกใหเห็นในการเปน
เจาของถิ่นที่อยูโดยการปสสาวะรดสิ่งของตางๆ รอบๆ ตัว
๑.๑๒ สุนัขมีสัญชาติญาณวิเศษอีกอยางหนึ่ง คือ การเปนเพื่อนกับมนุษย เห็นจะเปนเพราะ
สุนัขอยูกับมนุษยมานับเปนหมื่นๆ ป แมสุนัขดิงโกในทวีปออสเตรเลีย ซึ่งมนุษยคอยลาสังหารอยูก็ตามก็มักจะ
เขามาหาบริเวณที่มนุษยอยูใกลๆปาเสมอ
๑.๑๓ สุนัขที่ไมคุนเคยกันมักจะมีการพิสูจนฝายกันโดยเมื่อพบกันครั้งแรกอาจจะหยุดดูกัน
กอน ถาไมเปนศัตรูกันก็จะกาวชาๆ เขาหากันแลวตางๆฝายตางดมกันไปเรื่อยๆ ถาไมติดใจสงสัยกันก็แยกกัน
ออกไป หากเกิดการตอสูก็จะเกิดหลังจากนี้หรือการยอมแพ และถาเปนการพบระหวางเพศก็อาจจะตามดวย
สัญชาติญาณทางเพศ ถาสุนัขตัวผูทําการกรุมกริ่มแตตัวเมียไมอยูในอารมณก็จะแสดงอาการขูคํารามเหาหรือไลกัด
แตจะไมสูรุนแรงนัก ตัวผูก็จะจากไปในที่สุด
๒. จิตวิทยาของสุนัข
๒.๑ เชื่อกันวาสุนัขนั้นนอกจากจะมีประสาทสัมผัสตางๆ คือ ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส จักษุ
สัมผัส โสตสัมผัส และกายสัมผัส แลวสุนัขยังมีจิตสัมผัสเชนเดียวกับคนอีกดวย สุนัขมีความรูสึกทางอารมณ
เชน รัก โกรธ เกลียด อิจฉา ฯลฯ
๒.๒ สุนัขเปนสัตวที่มีความจําเปนเลิศ เมื่อเทียบกับสัตวชั้นต่ําดวยกันแลวนับวาสมองของ
สุนัขอยูในระดับสูง สุนัขสามารถจําสิ่งตางๆ ไดนานเทานาน อาจจําเจาของที่อยูดวยกันไดตลอดชีวิต เมื่อมี
ความภักดี ความเกลียด กลัว ก็จะฝงใจจนวันตาย
๒.๓ สุนัขเปนสัตวที่มองดูดวยสายตาแลวเปนสัตวที่ดื้อรั้น แตอันที่จริงเปนสัตวแสดงออกใน
การตองการเปนอิสระมากกวา ปกติสุนัขไมชอบการกักขัง ไมชอบหวง ปลอกคอ สายจูง หรือการบังคับ
๒.๔ สุนัขเปนสัตวใจนอย ตองการการเอาใจเปนอยางสูง การชม การปลอบ การเอาใจ การ
ยอมใหสุนัขไดกระทําอะไรตามใจชอบใจ เปนสิ่งที่สุนัขปรารถนาอยางยิ่งและเชนเดียวกับสุนัขเปนสัตวที่ชาง
ประจบเอาใจเพื่อนอยางนารักเชนเดียวกัน

๒.๕ สุนัขนั้นเปนสัตวที่วายน้ําไดหรือชอบน้ํา แตก็ไมชอบใหเอาน้ําฉีดหรือสายเขาโดยตรง
๒.๖ สุนัขเปนสัตวชางเลน ชางสนุก ชางสังเกต ชอบติดตามคนหา ไมรูจักเหนื่อย สุนัขเปน
สัตวที่ดีกับเด็กเพรามีลักษณะชางเลน อยารูอยางเห็นเหมือนกัน
๒.๗ สุนัขมีอารมณพนวัยเด็กประมาณเมื่ออายุ ๑๒ เดือน ขึ้นไป
๒.๘ ความไวตอความรูสึกหรือความตื่นตัวของสุนัข แบงออกเปน ๓ พวก
๒.๘.๑ พวกที่มีความไวตอความรูสึกสูง ไมคอยฉลาด ตื่นตกใจงาย กลัวคน กลัวเสียงปน
๒.๘.๒ พวกที่มีความไวตอความรูสึกปานกลาง ฉลาด สนองตอบตอความกระตุนดวย
ความสนใจไมขาดกลัว
๒.๘.๓ พวกที่มีความไวตอความรูสึกต่ํา ยากตอการอาน ซึม ไมสนใจสิ่งแวดลอม
๒.๙ ความดุของสุนัข แบงออกไดเปน ๓ พวก
๒.๙.๑ พวกที่มีความดุสูง เมื่อยั่วยุจะตื่นตัวพุงไปขางหนาแสดงอาการดุและเหา แมผยู ั่วยุ
จากไปก็ยังแสดงอาการดุและเหาอยู
๒.๙.๒ พวกที่มีความดุปานกลาง เมื่อถูกยั่วยุจะแสดงอาการไมไวใจ ทําทาทางจะพุง
เขาหาผูยั่วยุ
๒.๙.๓ พวกที่มีความดุต่ํา มักหลบไมเขาใกลผูยั่วยุ อาจยืนเฉย กระดิกหางหรือนอน
มอบแสดงอาการหวาดกลัวหรือวิ่งหนีผูยั่วยุ
๒.๑๐ ความปราดเปรียวของสุนัข แบงออกเปน ๓ พวก
๒.๑๐.๑ พวกที่มีความปราดเปรียวปานสูง มีความกระหายที่จะเคลื่อนไวตลอดเวลา
ตื่นตัวอยากจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยูตลอดเวลาไมอยูนิ่ง
๒.๑๐.๒ พวกที่มีความปราดเปรียวปานกลางตื่นตัวพรอมอยูเสมอที่จะทําตามคําสั่ง
๒.๑๐.๓ พวกที่มีความปราดเปรียวต่ํามีลักษณะเฉื่ยชา อืดอาดเกียจคราน ไมแสดง
อาการปราดเปรียว
๒.๑๑ ความตั้งใจของสุนัข แบงออกเปน ๓ พวก
๒.๑๑.๑ พวกที่มีความตั้งใจสูง เปนสุนัขที่ทําตามคําสั่งดวยทาทางยินดีกระตือรือรน
ทําทันทีดวยความพยายาม โดยไมตองการรางวัลหรือการแกไข ไมวาจะทําอยางฉลาด แข็งแรง ผิดพลาด หรือ
ทําเสร็จหรือไมก็ตาม ก็นับวาเปนสุนัขที่มีความตั้งใจสูง
๒.๑๑.๒ พวกที่มีความตั้งใจปานกลาง เปนสุนัขที่ทําตามคําสั่งดวยทาทางยินดี การ
ปฏิบัติอาจตองคอยบาง
๒.๑๑.๓ พวกที่มีความตั้งใจต่ํา เปนสุนัขที่มีอาการลังเล เมื่อรับคําสั่งหรือสุนัขที่ทํา
อะไรไดดีขณะเลน เชน คาบของ กระโดด แตพอสั่งใหทําเปนการเปนงานกลับไมทํา
๒.๑๒ การตอบสนองของสุนัขเมื่อมีการกระตุนหรือเราใจนั้น เกิดจากความพอใจที่สุนัขไดรับ
เชน การที่ผูบังคับสุนัขใหความสัมพันธใกลชิด เลนหัว แปรงขนดูแลทําความสะอาดให ชม หรือตอบปลอบเมื่อ
ทําถูก แกไขเมื่อทําผิด
๓. จิตวิทยาและพฤติกรรมของสุนัขที่นํามาฝกใชงานทางทหาร
๓.๑ ผูฝก ครูฝก และผูบังคับสุนัข จะตองศึกษาสัญชาติญาณและพฤติกรรมตางๆ ของสุนัขที่
มีผลโดยตรงกับการฝกและการใชงานสุนัข สังเกตลักษณะอาการตางๆ ของสุนัข เชน ลักษณะเตือนภัย การ
ตื่นตัว ตลอดจนสิ่งที่สุนัขชอบหรือไมชอบ ใหเขาใจจนสามารถอานและตีความลักษณะของสุนัขไดออก โดยใช
หลักการฝกใหเกิดประโยชน

๓.๒ เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรม รวมถึงสัญชาติญาณของสุนัข จะไดขอพิจารณาดังนี้
๓.๒.๑ ตามพฤติกรรมของสุนัขที่ตองการอาหารมากๆ กินอาหารเร็ว (ตะกละ) อาจ
ทําใหสุนัขกินอาหารไมเลือก ซึ่งจะนําอันตรายมาสูสุนัข สําหรับสุนัขทหารนั้นการฝกใหไมรับอาหารจากคน
แปลกหนาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
๓.๒.๒ การติดนิสัยสุนัขขุดคุยที่นอนหรืออาหารนั้ น เปนสิ่งไมพึงปรารถนาของสุนัข
ทหาร โดยเฉพาะสุนัขตรวจคนทุนระเบิด จึงตองมีการฝกใหสุนัขหยุดการขุดคุยกอนฝกออกปฏิบัติงาน
๓.๒.๓ การใชอวัยวะตางๆ แสดงความคิดและภาษาของสุนัขเปนสิ่งจําเปนที่ผูบังคับ
สุนัขจะตองสังเกตจนสามารถอานและตีความการแสดงออกของสุ นัขไววา การที่สุนัขแสดงอาการอยางนั้น
หมายความวาอยางไร หรือพบอะไร
๓.๒.๔ การใชเสียงของสุนัขบางชนิด อาจเปนภัยตอการรักษาความปลอดภัยของ
หนวยทางยุทธวิธี การฝกใหหยุดการเหาหอน จะตองเริ่มกระทําตั้งแตเริ่มการฝกครั้งแรกตามหนาที่ ดังเชนการ
ฝกสุนขลาดตระเวน
๓.๒.๕ สัญชาติญาณการหลบภัยของสุนัข อาจฝกเพิ่มเติมไดเชนฝกใหหมอบและ
หลบภัยจากกระสุนวิถีราบ และใหคงอยูในที่ปลอดภัย ผูบังคับสุนัขไมตื่นกลัวจนบังคับไมได การฝกใหสุนัข
คุนเคยกับเสียงการตอสู เชน การยิงปน การระเบิด เปนสิ่งที่ตองทําตลอดการฝ ก การฝกหรือกําหนดเวลาให
สุนัขขับถายกอนฝกหรือปฏิบัติงาน จะทําใหสุนัขทํางานไดโดยไมลดความตั้งใจ
๓.๒.๖ การที่ สุ นั ข เป น นั กทํ าลายตั ว ฉกรรจ ต ลอดเวลาการฝ ก จึ ง ต อ งระมั ด ระวั ง
ระเบียบการปองกันอัตรายอยูเสมอมิใหเกิดอันตรายจากการที่ถูกสุนัขกัดขุดหรือลากทิ้งสิ่งต างๆ หรือบุคคลจน
เกิดอันตรายกับสุนัขเองสุนัขตื่นตัว ผูบังคับสุนัข ผูฝกสุนัขหรือบุคคลอื่นและอุ ปกรณตางๆ อุปกรณที่ใชในการ
ฝกจะตองใชวัสดุที่ทนทานไมแตกงาย หัก ขาดหรือหลุด ไมเปนอันตรายตอเขี้ยวหรือฟนสุนัข ผูฝกและผูบังคับ
สุนัขจะตองหมั่นตรวจสอบอุปกรณเหลานี้วาอยูในสภาพใชไดอยูเสมอ การฝกใหสุนัขเชื่อฟงตามคําสั่งใหงดการ
ทําลายสิ่งอุปกรณตางๆ จะตองกระทําแตเริ่มแรกของการฝกและตลอดไป
๓.๒.๗ จากสัญชาติญาณชอบโออวดของสุนัขใหผูฝกสวมโซคอใหกับสุนัขเพื่อการ
บังคับในการฝกและใชงานซึ่งควรกระทําตั้งแตสุนัขยังเล็กเพื่อความคุนเคยนั้นอาจเปนเหตุใหสุนัขดิ้นรนจนรัด
คอตาย
๓.๒.๘ สุนัขที่มีสัญชาติญาณการตอสูสูงควรใหฝกในหนาที่ที่ตองการใชความดุ สุนัข
ตัวผูเหมาะสมที่สุดสําหรับใชในงานที่ตองการใชแรงปะทะและความดุที่ตอสูง เพราะมีขนาด น้ําหนัก และ
สัญชาติญาณการตอสูสูงกวาสุนัขตัวเมียโดยทั่วไป ในการฝกจําเปนที่ผูฝกจะตองระมัดระวังการรักษาความ
ปลอดภัยอยูตลอดเวลา เพราะสุนัขตัวผูมักจะตอสูกันเองและอาจจะทํารายผูที่ทํางานรวมกันจึงตองฝกการ
ควบคุมความดุดวย ในการปฏิบัติงานอาจจําเปนตองแยกสุนัขตัวผูที่ดุออกมาจากกันโดยใหสุนัขตัวเมียคั่นกลาง
สุนัขตัวเมียนั้นอาจจะนําไปฝกและใชงานในแบบที่ไมตองการความดุความปลอดภัย เชน เปนสุนัขนําทาง ฝกงาย
กวาสุนัขตัวผูเพราะไมมีนิสัยตอสูรุนแรงและมีขนาดน้ําหนักตัวนอย งายแกการบังคับ นอกจากนั้นในทางยุทธวิธี
ก็จะมีความเหมาะสมกวาสุนัขตัวผู ซึ่งอาจหลงกลิ่นตัวเมียที่ฝายตรงกันขามนํามาลอใหเบนความสนใจไปจาก
หนาที่ การแยกสุนัขกัดกันหรือทํารายบุคคลอื่นใหกระทําตามแบบฝกโดยเครงครัดในกรณีที่สุนัขอยูนอกสายจูง
อาจใชน้ําสาดหรือสองคนชวยกันจับขาหลั่งของสุนัขยกขึ้นเขยาใหหลุดออกจากกันไมควรกระชากออกเพราะ
จะทําใหเขี้ยวฟนสุนัขเกิดบาดแผลมากขึ้น
๓.๒.๙ จํ าเป นตองมีการฝกสัญชาติญาณสัต วฝูงของสุนัข ใหสามารถทํางานอิสระ
อยางไรก็ตามการเอาใจซึ่งกันและกันระหวางผูฝกกับสุนัขใหเกิดความสัมพันธอันดีนั้นเปนสิ่งที่ขาดเสียมิได

๓.๒.๑๐ จากสัญชาติญาณของการหาคูทําใหจําเปนตองตอนตั ดรังไขสุนัขตัวเมี ย
เสียกอนนํามาใชงาน มิฉะนั้นจะตองเสียเวลา เสียงานในการตองกักสุนัขตัวเมียใหพนหนาที่ไปชั่วระยะ เพื่อ
ขจัดปญหาสุนัขตัวผูไมทํางานหรือแตกความสามัคคีกันจนไมสามารถควบคุมได สําหรับสุนัขตัวผูนั้นเมื่อไมมีสิ่ง
ลอใจก็ไมมีปญหาแตอยางใด
๓.๒.๑๑ การที่สุนัขมีสัญชาติญาณในการปกปองรักษาความรักและความหวงที่อยู
อาศัยทําใหเหมาะในการฝกใหสุนัขเพิ่มความดุและความกลา เพื่อนํามาใชในงานดานรักษาการณการคุมครอง
บุคคลหรือสถานที่
๓.๒.๑๒ สุ นั ขที่ ช อบเกลื อกกลั่ ว และชอบกิ น ของเน าเหม็ น ก็จ ะต องฝ กใหงดการ
กระทําเชนนั้น เพื่อตัดความสนใจในสิ่งที่ทําใหเบนความสนใจโดยเฉพาะสุนัขสะกดรอยใหเพงเล็งเปนพิเศษ
๓.๒.๑๓ เนื่องจากสุนัขมีสัญชาติญาณเปนเพื่อนกับมนุษยอยูแลวจึงใชประโยชนอันนี้
ในการสรางและรักษาความสัมพันธอันใกลชิดนี้ไวใหมั่นคง เพื่อใชในการฝกและใชงานใหนําสัญชาติญาณการ
ทํางานและการตอสูมาใชกับฝายตรงขาม ดังเชนการฝกสุนัขยาม
๓.๓ จิตวิทยาของสุนัขที่นํามาพิจารณาในการฝก
๓.๓.๑ สุนัขมีจิตสัมผัสคลายมนุษย ฉะนั้นการสรางและการรักษาความสัมพันธอันดี
ระหวางผูบังคับสุนัขกับสุนัขเปนสิ่งจําเปนที่ตองการกระทําอยูตลอดเวลาการฝกและอยูรวมกัน เสริมสิ่งที่สุนัข
ชอบและขจั ด สิ่ งที่ สุ นั ขไม ช อบออกไป อ า นและตี ค วามลั กษณะต า งๆ ของสุ นั ขให ถู กต อ ง ใช ห ลั ก การฝ ก
โดยเฉพาะขอการชมเชยใหเหมาะสม
๓.๓.๒ สุนัขมีความจําเปนเลิศ จึงควรฝกสุนัขในสิ่งที่ถูกตองตั้งแตเริ่มแรก แกไขทันที
เมื่อทําผิดพลาดและหมั่นฝกทบทวนสิ่งที่ฝกมาแลวใหใชการไดเสมอกอนฝกสิ่งใหมๆ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ
ใหสุนัขเกิดการเกลียดหรือกลัวในครั้งแรกๆ จะทําใหสุนัขเกลียดกลัวฝงใจตลอดไป
๓.๓.๓ สุนัขเปนสัตวที่ชอบอิสรเสรี ในบางครั้งจึงตองปลอยใหสุนัขเปนอิสระบาง ถา
จําเปนก็ปลอยใหทําอะไรตามใจชอบในขอบเขตที่รั่วกั้น การกักขังโดยการลามหรือขังคอกนานเกินไป อาจทํา
ใหจิตประสาทของสุนัขบกพรองยากแกการฝกหรืออาจใชงานไมไดผล
๓.๓.๔ สุนัขเปนสัตวที่อารมณออนไหวเปนบางครั้ง ตองการเอาใจใสดูแลจากผูบังคับ
สุนัขอยูตลอดเวลา การชมเชย การใหความสัมพันธอยางใกลชิด ใหสุนัขไดเขามาประจบหรือทําสิ่งที่ชอบบาง
ตามสมควรจะทําใหสุนัขมีจิตใจดีขึ้น จําไววายิ่งสุนัขไดรับความเมตตาจากผูบังคับสุนัขมาเพียงใดและหวงใย
สุนัขมากเพียงใด สุนัขจะยิ่งมีความซื่อสัตยจงรักภักดีตอผูบังคับสุนัขมากเพียงนั้น การใชคําพูดออนโยนแสดง
ความรักจะทําใหความรักของสุนัขมีตอผูบังคับสุนัขแนนแฟนขึ้น การลงโทษสุนัขนั้นควรทําทันทีเมื่อสุนัขกระทํา
ผิดและควรลงโทษเมื่อสุนัขอยูใกลตัว เพื่อวาสุนัขจะเขามาหาผูฝกจะมีโอกาสปลอบสุนัข
๓.๓.๕ สุนัขชอบน้ําบางเหมือนกัน บางตัวชอบลงเลนน้ําแตที่นาแปลกคือ สุนัขไม
ชอบให เ อาน้ํ า ฉี ด หรื อ สาด การแยกสุ นั ข ต อ สู กั น อาจกระทํ า ได โ ดยเอาน้ํ า ทั้ ง ถั ง สาดเข า ที่ ต อ สู ครู ฝ ก พึ ง
ระมัดระวังการทําความสะอาดคอกสุนัขโดยการเอาน้ําฉีดเขาที่ซึ่งจะทําใหสุนัขกลายเปนโรคกลัวน้ําโดยแทจริง
๓.๓.๖ สุนัขเปนสัตวชางเลน ชอบสนุก ผูบังคับที่ดีจึงตองเปนผูที่ราเริง มีอารมณ
สนุกหรืออารมณขันไปกับสุนัขดวย บางครั้งผูบังคับสุนัขจะตองฝกสุนัขแบบครึ่งเลนครึ่งจริง เชน การฝกคาบ
ของหรือการฝกคนหายาเสพติด ซึ่งจะทําใหสุนัขรูสึกสนุกกับการฝกการทํางาน ความอยากรูชางสังเกตของสุนัข
มีประโยชนยิ่งในการทํางานประเภทการติดตามคนหา เชน สุนัขตรวจคนวัตถุระเบิด สุนัขสะกดรอย ผูบังคับ
สุนัขใชลักษณะทางจิตวิทยา อันนี้ชวยในการฝกใชงานทางทหาร
๓.๓.๗ อายุ ที่เ หมาะสมในการฝ กใช งานสุ นั ขทหารควรอยู ในระหว าง ๑๒ – ๑๘
เดือน (เฉพาะพันธุสุนัขทางทหารในปจจุบัน)

๔. การฝกชีวิตประจําวัน นับจากลูกสุนัขเกิดจะไดรับการฝกจากผูบํารุงเลี้ยง
๔.๑ รูจักกินนมแม
๔.๒ รูจักการถายเปนทาง
๔.๓ รูจักการกินอาหารเปนเวลา
๔.๔ รูจักความตองการของผูบํารุงเลี้ยงซึ่งเปนนายเกี่ยวกับความสะอาดและความสกปรก
(ในขั้นนี้เปนมูลฐานใหสุนัขรูจักระเบียบวินัยมาแตกําเนิด อันเปนหลักสําคัญที่จะชวยใหการฝกในขั้น
ตอไปงานขึ้น)
๕. หลักการฝกสุนัข
๕.๑ หลักการฝกสุนัขทั่วไป
๕.๑.๑ รูจักการฝก ผูบังคับสุนัขตองรูอุบาย การปฏิบัติ เทคนิค วิธี และทาทางการ
วางตัวตางๆ กอนที่จะเริ่มการฝก
๕.๑.๒ การทําซ้ํา ฝกสอนใหสุนัขทําตามคําสั่งเดียวกันซ้ําหลายๆ ครั้ง จนกวาสุนัขจะทําได
๕.๑.๓ ความอดทน อดทนในการฝกสุนัข อยาใหเกิดอารมณขณะฝกสุนัข
๕.๑.๔ การชมเชย สุ นัขจะมีความกระตือรือรนที่ จะรั บการฝก ถาผูบังคับสุ นัขได
ชมเชยสุนัขเมื่อปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางถูกตอง
๕.๑.๕ การแกไขเมื่อสุนัขทําผิด ผูบังคับสุนัขจะตองแกไขทันทีอยาปลอยใหผานไปผิดๆ
๕.๒ หลักการฝกสําหรับครูฝก
๕.๒.๑ ครูฝกจะตองใชหลักการฝกสุนัขผสมกับหลักการฝกสอนตามหลักวิชาการครู
ประกอบกันในการฝกเปนชุดสุนัข
๕.๒.๒ หลักการสอน ๗ ประการ
(๑) กระตุนความสนใจ (กระตุนใหผูบังคับสุนัขมีความสนใจและตั้งใจในการฝก)
(๒) การใหความรูความมุงหมาย (ใหผูบังคับสุนัขรูความมุงหมายในทาฝกแตละทา)
(๓) การใหมีการสนองตอบ (การชมเมื่อผูบังคับสุนัขกระทําถูกตอง)
(๔) การแกไขขอผิด (ถาผูบังคับสุนัขปฏิบัติผิดใหมีการแกไขทันทีทันใด)
(๕) ความถูกตองแทจริง (ทาที่ฝกถูกตองแทจริง)
(๖) การใช เ รื่ องที่ เ ป น ประโยชน ในการเรี ย น (ท าที่ ฝ กหรื อเรี ย นรู ต องเป น
ประโยชน)
๕.๒.๓ เทคนิคในการใชหลักการฝกสุนัข
(๑) ครูฝกชี้แจงและสาธิตการฝกตางๆ ใหผูบังคับสุนัขกอนที่จะฝกจริงๆ อาจ
ใหมีการฝกผูบังคับสุนัขโดยไมมีสุนัขกอนจบชํานาญดีแลว จึงใหฝกรวมกับสุนัข ครูฝกตองคอยกํากับดูแลให
ความรวมมือชวยเหลือตลอดเวลาการฝก
(๒) การฝกโดยใชหลักการฝกทําซ้ํานั้น ตองคอยกํากับดูแลมิใหนานเกินไป
ซึ่งจะทําใหทั้งผูบังคับสุนัขและสุนัขเกิดอารมณเสียหรือเบื่อหนาย ถาจําเปนใหผูบังคับสุนัขชวยสุนัขใหทําได
สําเร็จเสียแตแรกเริ่ม
(๓) กวดขั น อยาให ผู บั งคั บ สุ นั ขเกิ ด อารมณ ขึ้น ในขณะฝ กสุ นั ขเปน อั น ขาด
ถาเห็นผูบังคับสุนัขคนใดเกิดอารมณเสียขณะฝกควรใหพักการฝกเสียกอน ชี้แจงวาการทํารายสุนัขนั้นเปน
การละเมิดวินัยผูบังคับสุนัขอยางรุนแรง ทํารายครูเสียดีกวาครูไมถือ อภัยใหได แตถาทํารายสุนัขแลวครูไมให
อภัยเลย ครูชวยเหลือกระตุนและใหกําลังใจผูบังคับสุนัขวาเราทําได

(๔) การชมหรือปลอบสุนัขนั้น ผูบังคับสุนัขทําไดเต็มที่ตลอดเวลา แตการให
รางวัลดวยการใหอาหารนั้นไมใชวิธีที่ถูกตอง ครูฝกย้ําแกผูบังคับสุนัขวาการเอาใจใสสุนัขมากเกินไปนั้น เปน
สาเหตุอันหนึ่งที่ทําใหการฝกไมไดผลเทาที่ควร ตองถือวางานเปนงาน เลนเปนเลน แลแนะนําใหผูบังคับสุนัข
กวดขันใหสุนัขมีความรูสึกเชนนั้นใหได
(๕) สิ่งที่พึงระมัดระวังอยางยิงในการแกไขสุนัข คือ
(๕.๑) ผูบังคับสุนัขลงโทษสุนัขเกิดความจําเปนหรือผิดปกติวิสัย ครูฝก
ชี้แจงใหผูบังคับสุนัขทราบวาบางครั้งทําผิดก็เพราะผูบังคับสุนัขไมเขาใจในการฝก และใชไมถูกตอง ออกคําสั่ง
ผิด หรือกระตุกสายจูงโดยไมมีความหมาย
(๕.๒) ผูบังคับสุนัขลงโทษผิดไปจากที่กําหนดในการฝก
(๕.๓) สุนัขทําผิดและแกไขแลวผูบังคับสุนัขยังชมสุนัขอีก จําไววาเมื่อ
สุนัขทําผิดและตองแกไขแลว อยาชม
(๕.๔) หามครูฝกลงโทษสุนัขของผูบังคับสุนัขดวยตนเอง จาสาธิตและ
วิธีการใหเทานั้น
(๕.๕) ครูฝกกวดขันการแกไขสุนัขใหตรงจุดทันที อยาปลอยผานไป
๕.๒.๔ วิธีการและเทคนิคการฝกที่เปนประโยชน
(๑) การฝกใหขับถายเปนเวลา
(๑.๑) ฝ กให สุ นั ขขั บ ถ ายเป น ทางโดยกํ าหนดพื้ น ที่ ไ ว อาจใช กระดาษ
หนังสือพิมพผา กระสอบวางไวตามที่ตองการสุนัขจะจํากลิ่นเกาและมาขับถายที่เดิม ถาจําเปนเฝาสังเกตใชโซ
คอและสายจูงกระตุกพรอมกับสั่งวา “ไม” แลวนําไปยังที่ที่เตรียมไว ชมสุนัขเมื่อสุนัขถายถูกที่ที่กําหนดไว
(๑.๒) ฝกใหสุนัขถายเปนเวลา อาจกําหนดเวลาที่เหมาะสมที่จะนําสุนัข
ไปถาย เชน ทุกเชาซึ่งเปนเวลาที่ตองการนําสุนัขออกไปตากอากาศขางนอก
(๑.๓) ลางพื้นที่ที่สุนัขทําสกปรกไวใหสะอาดโดยเร็ว แลวใชยาดับกลิ่นเสีย
(๑.๔) ในการนําสุนัขเดินทางไกลควรกําหนดเวลาและสถานที่พักระหวาง
ทางเพื่อใหสุนัขมีโอกาสขับถาย
(๒) การฝกสุนัขที่ชอบเกลือกกลั้วของเนาเหม็น กินอาหารอื่นหรือของเนาเหม็น
หรือกินอาหารที่มีคนแปลกหนาใหนั้น ควรจะมีกรรมวิธีฝกโดยบังคับเชนเดียวกับการฝกใหสุนัขขับถายเปนที่
(๒.๑) นําของเหม็นมาใกลสุนัขหรือใหคนแปลกหนานําอาหารมาให ถา
สุนัขมีทาทีชอบเกลือกหรือกินสิ่งนั้น ใหใชโซคอและสายจูงกระตุกทันทีพรอมสั่งวา “ไม” ชมทุกครั้งเมื่อสุนัข
แสดงอาการไมสนใจ
(๒.๒) ฝกบอยจนสุนัขจําไดและไมทําอยางนั้นอีก
(๓) การฝ กแก สุ นั ขที่ เ ปรอะเป อนมาเกลื อกเครื่ องเรื อนในบ าน ก็ คงแก ไ ข
เชนเดียวกันกับพวกที่ชอบเกลือกกลั้วของเนาเหม็น
(๔) การฝกแกไขสุนัขที่ชอบตะกายคน
(๔.๑) ยกเขารับยันหนาอกของสุนัขไวทุกครั้งที่สุนัขตะกาย พรอมกับสั่งวา “ไม”
(๔.๒) ชมสุนัขทุกครั้งที่สุนัขเขามาหาดวยทายืนสี่เทา
(๕) การฝกสุนัขที่ชอบรังแกสัตวเล็ก
(๕.๑) นําสุนัขในสายจูงเขาใกลสัตวนั้น เมื่อมีอาการดุจะทํารายก็กระตุก
สายจูงพรอมกับสั่งวา “ไม” อาจสวมปลอกปากไวปองกันในครั้งแรกๆ
(๕.๒) ชมสุนัขทุกครั้งที่เห็นสุนัขมีอาการไมดุราย

(๕.๓) ฝกบอยครั้งจนเห็นสุนัขไมปฏิบัติกิริยาตอสัตวอื่น
(๖) การฝกสุนัขที่ชอบกัดทําลายของ
(๖.๑) จูงสุนั ขเขาหาสิ่ งของนั้น ๆ เมื่ อเห็น สุนั ขแสดงอาการจะกั ดหรื อ
ทําลายสิ่งของนั้นใหกระตุกสายจูงพรอมกับออกคําสั่งวา “ไม”
(๖.๒) ชมสุนัขทุกครั้งเมื่อเห็นสุนัขไมแสดงอาการหรือไมกัดทําลายของ
(๖.๓) ฝกบอยครั้งจนสุนัขไมแสดงอาการเมื่อเห็นของหรือทําลายของ
๖. หลักสูตรการฝก
๖.๑ หลักสูตรสุนัขยามและหลักสูตรสลายมวลชน (กําลังของอนุมัติเปดการศึกษา)
๖.๒ หลักสูตรสุนัขยามสายตรวจ
๖.๓ หลักสูตรสุนัขลาดตระเวน
๖.๔ หลักสูตรสุนัขตรวจคนทุนระเบิดและอุโมงค
๖.๕ หลักสูตรสุนัขสะกดรอย
๖.๖ หลักสูตรสุนัขตรวจคนยาเสพติด
๖.๗ หลักสูตรตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิด
๗. การดําเนินการฝก
๗.๑ ขั้นที่ ๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นตน
๗.๒ ขั้นที่ ๒ การฝกคนหาขั้นตน
๗.๓ ขั้นที่ ๓ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นกลาง
๗.๔ ขั้นที่ ๔ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นสูง
๘. การฝกตามหลักสูตร (ฝกตามหนาที)่
๘.๑ หนาที่สุนัขยาม
๘.๑.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นตน
๘.๑.๒ การฝกยั่วยุ
๘.๑.๓ การฝกตอสู
๘.๑.๔ การฝกคนหา
๘.๑.๕ การฝกตรวจคน , ตอสู , คุมกัน และควบคุม
๘.๑.๖ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งในภูมิประเทศและผานเครื่องกีดขวาง
๘.๑.๗ การฝกนามสายตรวจ
๘.๑.๘ การฝกสลายมวลชน
๘.๒ หนาที่สุนัขยามสายตรวจ
๘.๒.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นตน
๘.๒.๒ การฝกความดุในความควบคุมขั้นตน
๘.๒.๓ การฝกตรวจคนอาคารขั้นตน
๘.๒.๔ การฝกสะกดรอยขั้นตน
๘.๒.๕ การฝกคนหาและเตือนภัยขั้นตน
๘.๒.๖ การฝกสายตรวจยานยนตขั้นตน
๘.๒.๗ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นสูง
๘.๒.๘ การฝกความดุในความควบคุมขั้นสูง

๘.๒.๙ การฝกตรวจคนอาคารขั้นสูง
๘.๒.๑๐ การฝกสะกดรอยประกอบปญหา
๘.๒.๑๑ การฝกสายตรวจยานยนตขั้นสูง
๘.๒.๑๒ การฝกคนหาและเตือนภัยขั้นสูง
๘.๓ หนาที่สุนัขตรวจคนยาเสพติดใหโทษ
๘.๓.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นตน
๘.๓.๒ การฝกคนหาและคาบของ
๘.๓.๓ การฝกแยกกลิ่น
๘.๓.๔ การฝกแยกกลิ่นยาเสพติด
๘.๓.๕ การฝกคนหายาเสพติด
๘.๓.๖ การฝกปฏิบัติการตรวจยาเสพติด
๘.๔ หนาที่สุนัขตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิด
๘.๔.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นตน
๘.๔.๒ การฝกประสารทสัมผัสทางจมูก
๘.๔.๓ การฝกคนหาและคาบของ
๘.๔.๔ การฝกตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิดขั้นตน
๘.๔.๕ การฝกตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิดขั้นกลาง
๘.๔.๖ การฝกตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิดขั้นสูง
๘.๕ สุนัขอารักขา
๘.๕.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่ง ขั้น ๑
๘.๕.๒ การฝกตอสูปองกันตัว ขั้น ๑
๘.๕.๓ การฝกตามรอย ขั้น ๑
๘.๕.๔ การลอบปฏิบัติ
๘.๖ หนาที่สุนัขลาดตระเวน
๘.๖.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นตน
๘.๖.๒ การฝกใชประสารทสัมผัสทางจมูก
๘.๖.๓ การฝกสรางความสงสัย
๘.๖.๔ การฝกลาดตระเวนขั้นปฏิบัติงาน
๘.๖.๕ การฝกลาดตระเวนขั้นสูง
๘.๖.๖ การฝกพิเศษ
(๑) โรยตัวจากที่สูง
(๒) ขามลําน้ํา
(๓) ปดลอมหมูบาน
๘.๗ หนาที่สุนัขตรวจคนวัตถุระเบิดและอุโมงค
๘.๗.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นตน
๘.๗.๒ การฝกใชประสาทสัมผัสทางจมูก
๘.๗.๓ การฝกตรวจคนทุนระเบิดขั้นตน
๘.๗.๔ การฝกตรวจคนทุนระเบิดขั้นกลาง
๘.๗.๕ การฝกตรวจคนทุนระเบิดขั้นสูง

๘.๗.๖ การฝกตรวจคนอุโมงค
๘.๗.๗ การฝกพิเศษ
(๑) การฝกขามลําน้ํา
(๒) การฝกโรยตัวจากที่สูง
(๓) การปดลอมหมูบาน
๘.๘ หนาที่สุนัขสะกดรอย
๘.๘.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งขั้นตน
๘.๘.๒ การฝกใชประสาทสัมผัสทางจมูก
๘.๘.๓ การฝกตามรอย
๘.๘.๔ การฝกสะกดรอบในภูมิประเทศ
๘.๘.๕ การฝกชุดสะกดรอยรบ
๘.๘.๖ การฝกสะกดรอยเขาหมูบาน
๘.๘.๗ การฝกพิเศษ
(๑) การปดลอมหมูบาน
(๒) การขามลําน้ํา
(๓) การโรยตัวจากที่สูง
๙ การฝกทบทวน
๙.๑ การฝกทบทวนปกติ
๙.๑.๑ ผูบังคับสุนัขจะตองฝกกําลังใจ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่ง และการฝกเฉพาะ
หนาที่เปนประจําทุกวันหรืออยางนอยสัปดาหละ ๓ วัน
๙.๑.๒ จะตองทําการตรวจสอบขีดความสามารถของสุนัขเปนประจําทุกสัปดาห
๙.๑.๓ ผู บังคั บ สุนั ขจะต องกระตุน ความสนใจและความรู สึกของสุ นั ข เพื่ อรั กษา
คุณลักษณะใหสุนัขประจําตัวของคนมีความตื่นตัวกระชับกระเฉงและสนใจการปฏิบัติงานพรอมอยูตลอดเวลา
๙.๒ การฝกทบทวนในสนาม
๙.๒.๑ ผูบังคับสุนัขจะตองทําการฝกกําลังใจและกําลังกาย ใหมคี วามทรหดอยูเปนเนืองนิตย
๙.๒.๒ ผูบังคับสุนัขจะตองทําการฝกทบทวนขีดความสามารถของสุนัขเปนประจําทุกวัน
๙.๒.๓ กอนที่จะนําสุนัขออกปฏิบัติการใหทดสอบขีดความสามารถทุกครั้ง อยางนอย
๕ – ๑๐ นาที รวมทั้งกระตุนเตือนใหสุนัขมีความกระตือรือรนตอหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
หลักการใชขีดความสามารถและขีดจํากัดของชุดสุนัข
๑. หนาที่ชุดสุนัขยาม
๑.๑ หลักการใช
๑.๑.๑ ใชในหนาที่การเสริมรักษาความปลอดภัยใหแกบริเวณที่เปนอันตราย
๑.๑.๒ ใช ในการระวั งป องกั น ที่ ตั้ งทหาร สถานที่ ล อแหลมต อการก อวิ น าศกรรม
ตําบลสงกําลัง คลัง หรือแหลงสะสมสิ่งอุปกรณ
๑.๑.๓ การควบคุมเชลยศึก ตลอดจนคุมครองบุคคลสําคัญ
๑.๑.๔ ใชเพื่อผลทางจิตวิทยา
๑.๒ ขีดความสามารถ
๑.๒.๑ เตือนภัยโดยสายตา เสียง และกลิ่น

๑.๒.๒ สามารถคนหาและเตือนภัยเพื่อแจงการเขามาหรือปรากฏตัวของผูบุกรุก
๑.๒.๓ ระยะในการเตือนภัย ๓๐ – ๒๕๐ เมตร
๑.๓ ขีดจํากัด
๑.๓.๑ หลีกเลี่ยงการใชในหนาที่ตานทานการบุกรุกดวยกําลังของขาศึก
๑.๓.๒ ปฏิบัติหนาที่สนามผลัดกันไมเกิน ๔ ชั่วโมง
๑.๓.๓ ระยะรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยไมเกิน ๒๐๐ หลา
๑.๓.๔ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไมมีสิ่งทําลายสุขภาพสุนัข เชน แกส ไอโอดีน ไอพิษ ฯลฯ
๑.๓.๕ ไมมีกลิ่นสับสนหรือบุคคลลุกพลานในพื้นที่ปฏิบัติการ
๑.๓.๖ ทิศทางลมไมเกื้อกูล
๒. หนาที่สุนัขยามสายตรวจ
๒.๑ หลักการใช
๒.๑.๑ ใชในหนาที่เสริมการรักษาความปลอดภัยใหแกบริเวณที่เปนอันตราย
๒.๑.๒ ใชในการระวังปองกันที่ตั้งทางทหาร สถานที่ลอแหลมตอการกอวินาศกรรม
ตําบลสงกําลัง คลัง หรือแหลงสะสมสิ่งอุปกรณ
๒.๑.๓ การควบคุมเชลยศึก ตลอดจนคุมครองบุคคลสําคัญ
๒.๑.๔ ใชเพื่อผลทางจิตวิทยา
๒.๒ ขีดความสามารถ
๒.๒.๑ เตือนภัยไดโดยสายตา กลิ่น และเสียง
๒.๒.๒ สามารถคนหาและเตือนภัยเพื่อแจงการเขามาหรือปรากฏตัวของผูบุกรุก
๒.๒.๓ ระยะในการเตือนภัย ๓๐ – ๒๕๐ เมตร
๒.๓ ขีดจํากัด
๒.๓.๑ หลีกเลี่ยงการใชในหนาที่ตานทานการบุกรุกดวยกําลังของขาศึก
๒.๓.๒ ปฏิบัติหนาที่สนามผลัดกันไมเกิน ๔ ชั่วโมง
๒.๓.๓ ระยะรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยไมเกิน ๔๐๐ หลา
๒.๓.๔ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ไมมีสิ่งทําลายสุขภาพสุนัข เชน แกส ไอโอดีน ไอพิษ ฯลฯ
๒.๓.๕ ไมมีกลิ่นสับสนหรือบุคคลลุกพลานในพื้นที่ปฏิบัติการ
๒.๓.๖ ทิศทางลมไมเกื้อกูล
๓. หนาที่ชุดสุนัขตรวจคนทุนระเบิดและอุโมงค
๓.๑ หลักการใช
๓.๑.๑ สนับสนุนหนวยรบในทางยุทธวิธี โดยการคนหาและเตือนภัยเงียบใหทราบ
๓.๑.๒ คนหากับระเบิด ทุนระเบิดซึ่งคาดวาขาศึกดักไว
๓.๑.๓ ตรวจคนที่ซอนตัวของขาศึกและสรรพาวุธตางๆ
๓.๑.๔ ตรวจคนพื้นที่ลงแหลง สนาม ฮ. และพื้นที่ที่ตั้งฐานพักแรม
๓.๒ ขีดความสามารถ
๓.๒.๑ เตือนภัยเงียบใหทราบกับระเบิด ทุนระเบิด หลุมขวาก ลวดสะดุด ในระยะ
ประมาณ ๒ – ๗ กาว
๓.๒.๒ เตือนภัยขาศึกในระยะไมไกลนัก

๓.๓. ขีดจํากัด
๓.๓.๑ กวางดานหนาในการคนหา ๘ – ๑๐ ฟุต
๓.๓.๒ ระยะในการทํางาน ไมเกิน ๓ ชั่วโมง
๓.๓.๓ อากาศรอนจัด ฝนตกหนัก ลมแรง สุนัขจะทํางานไมไดผล
๓.๓.๔ ภูมิประเทศสูงชัน ปารกทึบ จะทําจํากัดระยะเตือนภัย
๓.๓.๕ ในพื้นที่ที่กลิ่นฉุนจัด เชน น้ํามันรถยนต ยาดับกลิ่น ควันไฟ
๓.๓.๖ เสียงระเบิดและเสียงรบกวนตางๆ
๓.๓.๗ สุนัขขาดการฝกทบทวนหรือนานเกินไป
๔. หนาที่ชุดสุนัขลาดตระเวน
๔.๑หลักการใช
๔.๑.๑ สนับสนุนหนวยรบในทางยุทธวิธี โดยการคนหาและเตือนภัยเงียบใหทราบ
๔.๑.๒ คนหาขาศึกที่ซุมโจมตีหรือที่ซอนตัว
๔.๑.๓ คนหาที่ซอนอาวุธ กระสุนแบะอาหารตลอดจนสิ่งอุปกรณของขาศึก
๔.๑.๔ คนหาทุนระเบิดกับระเบิดในการกวางลาง
๔.๑.๕ ซุมโจมตีหรือประจําที่ฟงการณโดยเปนยามคอนเหตุเพอแจงเตือนภัยในการ
เขามาของขาศึก
๔.๒ ขีดความสามารถ
๔.๒.๑ เตือนภัยเงียบใหกับทิศทางของขาศึกที่ซุกซอนระยะประมาณ ๓๐ – ๓๐๐ เมตร
๔.๒.๒ เตือนภัยสิ่งอุปกรณขาศึก ประมาณ ๕ – ๑๐ เมตร
๔.๒.๓ เตือนภัยลวดสะดุด กับระเบิด หลุมขวาก ระยะประมาณ ๕ – ๑๐ เมตร
๔.๓ ขีดจํากัด
๔.๓.๑ กวางดานขางในการคนหา ๘ – ๑๐ ฟุต
๔.๓.๒ ระยะในการทํางานไมเกิน ๒ – ๓ ชั่วโมง
๔.๓.๓ อากาศรอนจัด ฝนตกหนัก ลมแรง สุนัขทํางานไมไดผล
๔.๓.๔ ภูมิประเทศสูงชัน ปารกทึบ จะทําใหจํากัดระยะการเตือนภัย
๔.๓.๕ เสียงระเบิดและเสียงรบกวนตางๆ
๔.๓.๖ สุนัขขาดการฝกทบทวนเปนเวลานานเกินไป
๕. หนาที่ชุดสุนัขสะกดรอย
๕.๑ หลักการใช
๕.๑.๑ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารทางยุทธวิธีในการติดตามรองรอยของขาศึก
โดยการแจงเตือนภัยเงียบ
๕.๑.๒ ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ ชุ ด สุ นั ข สะกดรอยรบหรื อ เจ า หน า ที่ แ กะรอยจะมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
๕.๑.๓ ตามรอยเพื่อคนหา จับ หรือลาสังหารขาศึก และอาจใชตางรอยฝายเดียวกันได
๕.๑.๔ เปนเครื่องมือหาชางของ ฝอ.๒
๕.๑.๕ รวมกับชุดสุนัขลาดตระเวนและชุดสุนัขตรวจคนทุนระเบิด โดยการทํางาน
เปนชุดสนับสนุนหนวยทหารทางยุทธวิธี

๕.๒ ขีดความสามารถ
๕.๒.๑ ติดตามขาศึกดวยในระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กลิ่นเกาไมเกิน ๓ ชั่วโมง
๕.๒.๒ เตือนภัยเงียบเมื่อพบขาศึกในระยะ ๕๐ – ๑๒๐ เมตร ซึ่งขั้นกับทิศทางลม
๕.๒.๓ ขีดความสามารถสูงสุดเมื่อทํางานรวมกับทหารราบแกะรอย
๕.๓ ขีดจํากัด
๕.๓.๑ จะลดประสิทธิภาพลงเมื่อปฏิบัติงานในสภาพภูมิประเทศ ลมผาอากาศและ
สภาพแวดลอมไมอํานวย
๕.๓.๒ สุนัขสะกดรอยทํางานรวมเร็วมาก หนวยใชตองติดตามใหทัน และพึ่งระวัง
การถูกกับดักหรือการซุมโจมตีเปนพิเศษ
๕.๓.๓ สุนัขสะกดรอยไมมีขีดความสามารถในการตอสูเพื่อปองกันตัวเองได จึงไม
สามารถใชสุนัขสะกดรอยในการเขาโจมตี ปะทะ ตอสูหรือโอบลอม และตองจัดพลคุนกันทําหนาที่ระวังปองกัน
ตลอดเวลา
๕.๓.๔ แมสุนัขสะกดรอยจะมีความสามารถในการทํางานแบบตอเนื่อง แตก็ตองมี
สุนัขสะกดรอยสํารองไวคอยผลัดเปลี่ยนเพื่อใหคงประสิทธิภาพที่แนนอน
๕. หนาที่ของชุดสุนัขตรวจคนยาเสพติดใหโทษ
๕.๑ หลักการใช
๕.๑.๑ ใชรวมกับหนวยตรวจสอบและตรวจคนในพื้นที่ซึ่งคาดวาจะมีการเสพ ซุก
ซอนและนํายาเสพติดผานไป
๕.๑.๒ ใชรวมกับเจาหนาที่อื่นในการตรวจคนที่ตองการใชเวลามาก เชน ยานพาหนะ
อาคาร เรือนโรง กลองหีบหอและพื้นที่กวางขวาง
๕.๒ ขีดความสามารถ
๕.๒.๑ สามารถคนหากั ญชา ฝน เฮโรอีน มอร ฟน และผงขาวได โดยใชประสาท
สัมผัสทางจมูกในการพิสูจนทราบ
๕.๒.๒ บางตั ว อาจทํ า หน าที่ ร ว มกั บ ผู บั งคั บ สุ นั ขคนใดก็ ไ ด ที่ได รั บ การฝ กมาแล ว
เชนเดียวกัน
๕.๓ ขีดกําจัด
๕.๓.๑ พื้นที่ที่ไมเกื้อกูลตอการตรวจคนและคนหาหรือพื้นที่ที่สุนัขไมสามารถเขาไป
ถึงได
๕.๓.๒ สภาพภูมิประเทศ ลมผาอากาศ ไมอํานวยในการคนหา
๕.๓.๓ พื้นที่มีสิ่งทําลายสุขภาพสุนัข เชน แกส ไอเลีย ไอพิษ ฯลฯ
๕.๓.๔ ไมใชในการตอสูหรือควบคุมฝายตรงขาม
๖. หนาที่ชุดสุนัขตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิด
๖.๑ หลักการใช
๖.๑.๑ ใชสนับสนุนหนวยอื่นๆ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจคนในพื้นที่
ที่ตองสงสัยวาจะมีการซุกซอนวัตถุระเบิดหรือพัสดุภัณฑระเบิดที่ฝายตรงขามคิดจะกอวินาศกรรมเพื่อการขมขู
หรืออื่นๆ
๖.๑.๒ ใชสนับสนุนเจาหนาที่รักษากฎหมายการตรวจคน ยานพาหนะหรื ออาคาร
เรือนโรง ซึ่งตองสงสัยวามีการซุกซอนวัตถุระเบิดหรือพัสดุภัณฑระเบิดไว

การพิสูจนทราบ

๖.๒ ขีดความสามารถ
๖.๒.๑ สามารถคนหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดได โดยใชประสาทสัมผัสทางจมูกใน
๖.๒.๒ บางตั ว อาจทํ า หน า ที่ ร ว มกั บ ผู บั ง คั บ สุ นั ข ใดก็ ไ ด ไ ด รั บ การฝ ก มาแล ว

เชนเดียวกัน

๖.๓ ขีดจํากัด
๖.๓.๑ พื้นที่ที่ไมเกื้อกูลตอการตรวจคนและคนหาหรือพื้นที่ที่สุนัขไมสามารถเขาไปถึงได
๖.๒.๓ สภาพภูมิประเทศ ลมผาอากาศ ไมอํานวยในการคนหา
๖.๒.๓ พื้นที่มีสิ่งทําลายสุขภาพสุนัข เชน แกส ไอเลีย ไอพิษ ฯลฯ
๖.๒.๔ ผูบังคับสุนัขจะตองระวังการเตือนภัยของสุนัขอยูเสมอ โดยไมใหสุนัขขบกัด
สิ่งอุปกรณที่คนหาโดยเด็ดขาด
การจัดกําลังหมูสุนัขลาดตระเวนรบ
๑. การสนธิหมูกําลังสุนัขลาดตระเวนรบเปนการจัดกําลังเฉพาะกิจของชุดสุนัขทหารทางยุทธวิธี และ
เจาหนาที่แกะรอย
๒. การปฏิบัติงานของหมูสุนัขลาดตระเวนอยูที่การตัดสินใจของ ผบ.หมู และแลวแตภูมิประเทศและ
สถานที่
๓. การจัดกําลังอาจจัดไดเปน ๓ แบบ แลวแตสถานการณ ซึ่งการจัดกําลังแตละแบบ มีดังนี้
แบบ ก.
- ผบ.หมู
- รอง ผบ.หมู
- ชุด สรบ.
- ชุด สลว.
- ชุด สกร.
- ผบ.ชุด สกร.
- เจาหนาที่แกะรอย
รวม
รวม

แบบ ข.

๑ นาย (สรบ.)
๑ นาย (สลว.)
๓ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ นาย
๓ นาย
๑๑ นาย
๕ ตัว

แบบ ค.
- ผบ.หมู
- รอง ผบ.หมู
- ชุด สรบ.
- ชุด สลว.
- ชุด สกร.
- ผบ.ชุด สกร.
- เจาหนาที่แกะรอย
รวม
สุนัข

- ผบ.หมู
- รอง ผบ.หมู
- ชุด สรบ.
- ชุด สลว.
- ชุด สกร.
- ผบ.ชุด สกร.
- เจาหนาที่แกะรอย
รวม
รวม

๑ นาย (สรบ.)
๑ นาย (สลว.)
๒ ชุด
๒ ชุด
๑ ชุด
๑ นาย
๓ นาย
๑๑ นาย
๕ ตัว

แบบการจัดกําลังพลเพิ่มเติม

๑ นาย (สรบ.)
๑ นาย (สลว.)
๒ ชุด
๒ ชุด
๑ ชุด
๑ นาย
๓ นาย
๑๑ นาย
๕ ตัว

- ผบ.หมู
๑ นาย
- รอง ผบ.หมู
๑ นาย
- ชุด สรบ.
๒– ๓ ชุด
- ชุด สลว.
๑ - ๒ ชุด
- ชุด สกร.
๑ ชุด
- ผบ.ชุด สกร.
๑ นาย
- เจาหนาที่แกะรอย
๓ นาย
รวม
๑๑ นาย
สุนัข

๔ – ๙ ตัว

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับสุนัขทางทหาร
๑. ขอปฏิบัติของผูบังคับสุนัขทหาร
๑.๑ ผบส.จะตองชี้แจงใหหนวยที่ขึ้นสมทบทราบถึงหลักการใชขีดความสามารถของสุนัข
๑.๒ สาธิตการปฏิบัติงานของสุนัขใหหนวยขึ้นสมทบทราบถึงขีดความสามารถของสุนัข
๑.๓ ทําการฝกทบทวนสุนัขอยูเสมอ เพื่อใหสุนัขมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
๑.๔ ขณะปฏิบัติงานคอยสังเกตการณเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลา ตองสงสัยไวกอนเมื่อสุนัข
เตือนภัย
๑.๕ ผบส.ไมมีหนาที่ตรวจคน ถาจําเปนควรหลีกเลี่ยงการปะทะ
๑.๖ อยาลืมวาความปลอดภัยของทานอยูที่ความสามารถของสุนัข ดังนั้นทานควรสังเกตการ
เตือนภัยของสุนัขขณะปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ มีความสังเกตดีและการตัดสินใจ
๒. การรักษาความปลอดภัยกับชุดสุนัขทหาร
๒.๑ อยาคิดวาสุนัขทหารจะปฏิบัติงานไดอยางปฏิหารย
๒.๒ จงคิดวาสุนัขทหารเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการเตือนภัยเงียบ เพื่อชวยลดอันตรายใหกับ
หนวยทางยุทธวิธี
๒.๓ เครื่ อ งมื อ ชนิ ด นี้ ขึ้ น อยู กับ ผู ใช ดั ง นั้ น ผู ใ ช จึ ง จํ าเป น ต อ งเข าใจในขี ด ความสารถและ
ขีดจํากัดของชุดสุนัขทหารในหนาที่นั้นๆ เปนอยางดี งานจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค
๒.๔ ไมใหสุนัขเขาขบกัดหรือปะทะขาศึกแตประการใด
๒.๕ อยาลดการระวังกับหนวยเมื่อเห็นวามีชุดสุนัขทหารพักในพื้นที่ที่ปลอดภัยในเขตที่ทําการ
ของหนวย
๒.๖ ในขณะที่ชุดสุนัขทหารกําลังปฏิบัติงานตองมีทหารคอยคุมกันใหอยูเสมอ
๒.๗ เมื่อมีการปะทะเกิดขึ้น ใหถอนชุดสุนัขทหารเขาอยูในพื้นที่ที่ปลอดภัย
๒.๘ การเคลื่อนยายชุดสุนัขทหารในพื้นที่อันตรายทางรถยนตตองมีชุดคุมกันใหเสมอ
๒.๙ ทุกคนตองรักษาความลับในเรื่องทั้งหมดของชุดสุนัขทหาร
๓. ขอหามเกี่ยวกับสุนัขทหาร
๓.๑ หามนําสุนัขในหนาที่ไปผสมพันธุกันโดยเด็ดขาด
๓.๒ หามบุคคลที่ไมใชเจาของออกคําสั่งหรือใหอาหารแกสุนัข
๓.๓ หามบุคคลอื่นเขาใกลหรือหยอกลอสุนัข โดยเฉพาะขณะที่สุนัขอยูกับเจาของ
๓.๔ หามนําอาหารและสิ่งของที่มีกลิ่นฉุนจัด เชน ยาดับกลิ่น ควันบุหรี่ สุรา เขาใกลสุนัข
๓.๕ หามนําสุนัขทหารทํางาน ๒ ตัว ในเวลาและพื้นที่เดียวกัน
๓.๖ หามนําสุนัขทหารเขาไปในหมูบานโดยเด็ดขาด
๓.๗ เมื่อเขาที่กําบังระวังอยางกระโดดขามหรือเขาใกลสุนัข
๓.๘ หาม ผบส.นําสุนัขใชงานนอกเหนือจากหนาที่
๔. การปฏิบัติเมื่อชุดสุนัขทหารบาดเจ็บ
๔.๑ ผูบังคับสุนัขทหารบาดเจ็บใหปฏิบัติตามแผนการปฐมพยาบาลของหนวยที่ชุดสุนัขทหาร
ขึ้นสบทบ
๔.๒ ถาผูบังคับสุนัขรอสงกลับใหทิ้งสุนัขไวกอน
๔.๓ ถาผูบังคับสุนัขทหารบาดเจ็บหนวยจะนําไปดวยก็ใหปลอยสุนัข สุนัขจะตามผูบังคับสุนัข
ไปเองหรือจัดคนจูงไป

๔.๔ ถาสุนัขดุไมใหเขาใกลผูบังคับสุนัข ก็ใหหลอกลอสุนัขออกจากผูบัง คับสุนัขเพื่อใหการ
รักษาพยาบาลหรือลงกลับตอไป ถาสภาพการไมอํานวยใหทําลายสุนัขเพื่อปองกันชีวิตผูบังคับสุนัข
๔.๕ ถาผูบังคับสุนัขตาย ไมสามารถนําสุนัขไปไดก็ใหทําลายสุนัขเสีย ถาปลอยไวขาศึกจะ
นําไปใชงานตอตานการปราบปรามของฝายเราได
๔.๖ สุนัขบาดเจ็บใหดําเนินการรักษาพยาบาลเชนเดียวกับคน เมื่อสงกลับผูบังคับสุนัขจะตอง
ติตามไปดวย
แนวความคิดในการใชชุดสุนัขทหาร
๑. สุนัขลาดตระเวนรบ ๑ หมู สนับสนุนตอ ๑ พัน ร.
๒. สุนัขลาดตระเวนรบ ๑ หมวด สนับสนุนตอกรมผสมหรือกองรบเฉพาะกิจ
๓. ควรใชสุนัขลาดตระเวน ลาดตระเวนเสนทางที่คาดวาจะมีขาศึก หลุมขวาก กับระเบิด ตลอดจนสิ่ง
อุปกรณของขาศึก
๔. การใชสุนัขตรวจคนทุนระเบิด ตรวจคนตามเสนทาง สนาม ฮ. ทางลงแหลงน้ํา หรือคาดคิดวาจะมี
วัตถุระเบิดของฝายตรงขามฝงซอนอยู
๕. ควรใชสุนัขตรวจคนทุนระเบิด ตรวจคนพื้นที่ที่จะตั้งฐานใหม

ศูนยการสุนัขทหาร
กองบังคับการ

แผนกผสมพันธุ

แผนกวิทยาการและการฝก

แผนกพยาบาล

แผนกบริการ

กองสุนัขใชงาน

แผนกสัตวรักษ

รูปที่ ๑ ผังการจัดศูนยการสุนัขทหาร
หนวย
กองบังคับการ
(๑๐–๒๒–๑๗)

พ.อ. (พ)
๑

สัญญาบัตร
ประทวน
ลูกจาง
พ.อ. พ.ท. พ.ต. ร.อ. ร.ท. จ.ส.อ. ส.อ. พล.อส. ชก. ลด. ลอ.
๑
๒
๓ ๓ ๙
๑๓
- ๓ ๑๔

รวม
๔๙

แผนกวิทยาการและ
การฝก
(๑๕-๔๕-๘)

-

-

๑

๕

๙

-

๒๒

๒๓

-

๑

๓

๔

๖๘

แผนกผสมพันธุ
(๕-๔๑-๔๖)

-

-

๑

๓

๑

-

๖

๓๕

-

๑

๓๕ ๒๐

๑๐๒

แผนกสัตวรักษ
(๑๑-๒๔-๑๔)

-

๑

๓

๕

๒

-

๑๔

๑๐

-

-

๔

๑๐

๔๙

แผนกบริการ
(๙-๔๓-๓๔)

-

-

๑

๒

๖

-

๑๕

๒๘

-

-

๒

๓๒

๘๙

แผนกพยาบาล
(๘-๑๓)

-

-

๑

๔

๓

-

๕

๘

-

-

-

-

๒๑

กองสุนัขใชงาน
(๑๖-๓๗๕-๑๙)

-

-

๑

๓

๖

๖

๔๗

๗๕

๒๔๙

๕

๖

๘

๔๐๙

รวมทั้งสิ้น

๑

๒

๑๐

๒๕ ๓๐

๖

๑๑๘ ๑๔๕

๒๔๙

๗

๕๓ ๘๘

๗๘๔

อัตราการจัดชุดสุนัขทหาร
- ผบ.กอง (พ.ท.)

กองบังคับการ

กองสุนัขใชงาน

กองรอยสุนัขลาดตระเวน

กองรอยสุนัขยาม

- ฝายยุทธการและการฝก (พ.ต.)
- ฝายสงกําลังบํารุง (พ.ต.)
- ฝายสัตวรักษ (ร.อ.)
- ฝายสัตวบาล (ร.อ.)
บก.รอย
บก.รอย

มว.สย.

มว.หนาที่พิเศษ

ผังการจัดกองสุนัขใชงาน

มว.สย.

มว.สกร.รบ.

ผังการจัดหมวดสุนัขลาดตระเวนรบ
(๑)

หมวดสุนัขลาดตระเวนรบ

หมวดสุนัขลาดตระเวนรบ

กองบังคับการรบ
๑. มว.สุนัขลาดตระเวนรบ เปนหนวยเฉพาะกิจจาก มว.สุนัขลาดตระเวน สมทบดวย ๕ ชุด
๒. หมูสุนัขลาดตระเวนรบ มีกําลัง
- ผบ.หมูสุนัขลาดตระเวนรบ
- รอบ ผบ.หมูสุนัขลาดตระเวนรบ
- ผูบังคับสุนัขตรวจคนทุนระเบิดพรอมสุนัข
- ผูบังคับสุนัขลาดตระเวนพรอมสุนัข

๑ คน
๑ คน
๒ – ๓ คน
๑ – ๒ คน

๓. รวมกําลังพล หมูละ ๑๐ – ๑๒ คน ทั้งหมดประมาณ ๕๔ – ๖๔ คน
- สุนัขลาดตระเวน
๕ – ๑๐ ตัว
- สุนัขตรวจคนทุนระเบิด
๑๐ – ๑๕ ตัว
- สุนัขสะกดรอย
๕ ตัว

- ผูบังคับชุดสุนัขสะกดรอย
- ผูบังคับสุนัขสะกดรอยพรอมสุนัข
- เจาหนาที่แกะรอย

๑ คน
๑ ชุด
๑ คน

ผังการจัดหมวดสะกดรอยรบ
(มว.สกร.)
มว.สกร.

ชุดสุนัขสะกดรอยรบ

กองบังคับการหมวด

หมายเหตุ
๑. บก.หมวด
ผบ.มว. ร.ท. ๑

๒. ชุดสุนัขสะกดรอยรบ (๑๕ ชุด)
ผบ.ชสกร. จ.ส.อ. ๑
ผบส.สกร. ส.อ. ๑
จนท.แกะรอย พล.อส. ๓
สกร. ๑
รูปที่ ๔ การจัดชุดสุนัขหมวดสะกดรอยรบ

๓. กําลังพล ๗๖ คน
สกร. ๑๕

กองรอยสุนัขลาดตระเวน

กองรอยสุนัขยาม
มว.ลย.

- ผบ.มว. (ร.ท.)
- ชุด สตย.๒

- ผบ.มว. (ร.ท.)

หมู สย.
- ผบ.มว. (ส.อ.)

- ผบ.มว. (ร.ท.)

มว.สลย.

มว.หนาที่พิเศษ

มว.สกร.รบ.
- ผบ.ชุด สกร.รบ ๑๕

- ผบ.มว. (ร.อ.)

- ชุด สพบ.๔

- ผบ.ชุด สกร.๑๕

- ชุด สสส.๒

- เจาหนาที่แกะรอย ๔๕

- ชุด สอข.

หมู สรบ.

หมู สลว.
- ชุด สลว.๓

- ชุด สย.๖

- ชุด สรบ.๔

- ชุด สรบ.๓

- ชุด สลว.๒

- ชุด สด.๔
รวมชุดสุนัข รอย.สย.

รวมชุดสุนัข รอย.สลว.

- ชุด สย. ๙๖ ชุด
- ชุด สต. ๖๔ ชุด
- ชุด สพค. ๑๐ ชุด

- ชุด สลว. ๓๖ ชุด
- ชุด สรบ. ๕๕ ชุด
- ชุด สกร. ๑๕ ชุด
- ชุดสะกดรอย ๑๕ ชุด
ผังการจัดชุดสุนัขกองรอยสุนัขยามและกองรอยสุนัขลาดตระเวน

รูปขบวนแถวหนากระดาษ

ผบ.หมู

สลว.

จนท.แกะรอย

สกร.

สรบ.

สลว.

สรบ.

ผบ.ชสกร.

จนท.แกะรอย

รูปขบวนปฏิบัติงาน

สลว.
จนท.แกะรอย

จนท.แกะรอย
ผบ.หมู
สรบ.

สลว.

สรบ.

ผบ.ชสกร.

สกร.

จนท.แกะรอย

รอง ผบ.หมู
จนท.แกะรอย

กร.๓๒๐๑

การบริหารทหารราบ
เวี่ยงแขนรอกชองขา
ทาเตรียม
กระโดดแยกขา ยกแขนเหยียดตรงชิดใบหู หันฝามือเขาหากัน (นับยก)
๑. ยอขาลงเหวี่ยงแขนทั้งสอง ลอดชองขาไปขางหลัง
๒. ลุกขึ้นอยูในทาเตรียม
๓. เหมือน ขอ ๑
๔. ทาเตรียม ครบ ๑ ยก
กระโดหลังมือชนกัน
ทาเตรียม
ทาตรง (นับยก)
๑. กระโดดแยกขา เหวี่ยงมือขึ้นไปทางขาง ขึ้นเหนือศีรษะ แขนเหยียดตรงจนหลังมือชนกัน
๒. เหวี่ยงแขนลงชิดลําตัว กระโดดเทาชิด
๓. เหมือน ขอ ๑
๔. ทาตรง ครบ ๑ ยก
พุงหลัง

ทาเตรียม
ทาตรง (นับยก)
๑. ยอตัวลงทานั่งยองๆ มือทั้งสองแตะพื้นทั้งสองขาง แขนอยูในระหวางชองขา
๒. พุงหลังทั้งสองขางหลัง ขาเหยียดตรง แขนทั้งสองขางตึง
๓. เหมือน ขอ ๑
๔. ทาตรง ครบ ๑ ยก

เดินหนา
ทาเตรียม
ทายึดพื้น (นับครั้ง)
เปานกหวีดยาวๆ ใหกาวเทาเดินมาขางหนา จนเทาหางจากฝามือไมเกิน ๑ คืบ ขาและแขนทั้งสองขาง
เหยียดตรง
เปานกหวีดยาวกาวเทาถอยกลับไปอยูทาเตรียม นับ ๑ ครั้ง
กางแขนเสมอไหล (นับยก)
ทาเตรียม
กระโดดแยกเทา กางแขนเสมอไหล ฝามือคว่ํา (นับยก)
๑. กมหัวเหวี่ยงแขนซายไปแตะเทาขวา แลวเงยขึ้นอยูทาเตรียม นับ ๑
๒. กมตัวเหวี่ยงแขนขวาไปแตะเทาซาย แลวเงยหนาขึ้นอยูทาเตรียม นับ ๒
๓. เหมือน ขอ ๑
๔ง เหมือน ขอ ๒ ครบ ๑ ยก
โยกตัวทางขาง (นับยก)
ทาเตรียม
แยกเทาซายไปทางขาง มือทาวเอว
๑. โยกตัวไปทางซาย เขาซายงอ ขาขวาเหยียดตึง
๒. อยูทาเตรียม
๓. โยกตัวไปทางขวา เขาขวางอ ขาซายเหยียดตรง
๔ง อยูทาเตรียม ครบ ๑ ยก

โอยอดรัก (นับยก)
ทาเตรียม

นอนหงาย ฝามือคว่ํารองใตสะโพก ยกขาทั้ง ๒ ขาง เทาชิดกัน ศีรษะยกขึ้นตามอง
ปลายเทา

๑. ถางขากวาง
๒. หุบขาเขาชิดกัน
๓. ถางขากวาง
๔. หุบขาเขาชิดกัน (ครบ ๑ ยก)

ยืดพื้น (นับยก)
ทาเตรียม
มือทั้งสองขางยันพื้น พุงตัวไปขางหลัง ขาตึง แขนตึง กนไมโดงหรือแอนจดดิน
๑. ยอแขนลง หนาอกจรดพื้น
๒. ดันตัวขึ้นแขนตรง
๓. เหมือน ขอ ๑
๔. ทาเตรียม (ครบ ๑ ยก)
กามตัวดีศอก (นับยก)
ทาเตรียม
กระโดดแยกเทาฝามือประสานทายทอย
๑. กมตัว
๒. ตีศอกซายลงไปหาเขาขวา แลวบิดกลับโดยเร็ว
๓. ตีศอกขวาลงไปหาเขาซาย แลวบิดกลับโดยเร็ว มาอยูในทา ๑
๔. กมตัว (ครบ ๑ ยก)
บิดตัว ซาย – ขวา (นับยก)
ทาเตรียม
กระโดดแยกเทา กางแขนคว่ําฝามือเสมอไหล
๑. บิดตัวไปทางซาย แลวบิดกลับมาอยูในทาเตรียม
๒. บิดตัวไปทางขวา แลวบิดกลับมาอยูในทาเตรียม
๓. เหมือน ขอ ๑
๔. เหมือน ขอ ๒ (ครบ ๑ ยก)
งอเขาครึ่งนั่ง
ลุกนั่ง (ซิท– อัพ)

กร.๓๓๐๑

การตอสูปองกันตัว
หลักฐาน:Hand To Hand Combet, USMC, 1957
ความมุงหมาย
ใหรูถึงวิธีการตอสูปองกันตัวในระยะประชิด
กลาวนํา
๑. การตอสูปองกันตัวอาจจําเปนตองกระทําในกรณีที่ไมมีอาวุธหรือมีแตใชไมได เชน กรณีฉุกเฉิน
หรือตองการรักษาความลับ
๒. ผูที่เรียนรูศิลปะการตอสูและฝกจนมีความชํานาญแลวจะทําใหมีความมั่นใจ มีกําลังใจสูง พึ่งตนเอง
ได มีประโยชนทั้งการตอสูทั้งแบบรุกและแบบรับทุกสถานการณ
๓. จุดออนของรางกาย
๓.๑ เปนจุดซึ่งเปราะบางตอการกระแทก ทุบตี ซึ่งนักตอสูพึงระมัดระวังปองกันตัวมิใหคูตอสู
กระทําแกจุดออนนี้ และใชเปนจุดกระทําแกคูตอสูใหหมดสมรรถภาพ
๓.๒ จุดออนสําคัญ
๓.๒.๑ สวนศีรษะ ปลายคาง ตา สันจมูก ชานปาก ขมับ (ทัดดอกไม) ทายทอย
๓.๒.๒ สวนคอ ลําคอ (ลูกกระเดือก) ทายทอย
๓.๒.๓ สวนรางกาย หวางขา ลิ้นป ไหปลารา ชวงทอง ซอกรักแร ชายโครง
๓.๒.๔ สวนแขนขา ศอก ขอมือ นิ้วมือ หัวเขา ขอเทา
หลักการ
๑. ตองกระทําการเปนฝายรุก
๒. จับตาคูตอสูตลอดเวลา
๓. แหยรบกวนคูตอสู
๔. ทําใหคูตอสูหมดสมรรถภาพ (ดูจุดออนของรางกาย)
๕. ใชวิธีตอสูใหเหมาะสมกับสถานการณ
๖. เปลี่ยนจากการรับฝายกระทําอยางไมตองสงสาร
๗. ตองรูสึกวาเหนือคูตอสู ไมวาจะมีรูปรางหรือกําลังขนาดไหน
ทาทางและการเคลื่อนไหวในการตอสู
๑. ทาเตรียมตอสู (ดูรูปที่ ๑)

ก.

ข.

รูปที่ ๑

๑.๑ สืบเทาซายไปทาคูตอสู หัวแมเทาหันเขาในเล็กนอย
๑.๒ งอเขาซายลงขางในเล็กนอย
๑.๓ เทาขวาวางดานหลังทางขวาหัวแมเทาชี้ตรงไปขางหนา
๑.๔ งอเขาขวาลงเล็กนอย
๑.๕ กมตัวไปขางหนาเล็กนอย ใหน้ําหนักตัวอยูบนเทาทั้งสอง (น้ําหนักตกลงเปนรูปสามเหลี่ยม)
๑.๖ ยกมือซายปองกันหนาและศีรษะดานซาย แขนซายทอนลางและศอกปองกันลําตัวดานซาย
๑.๗ ยกมือซายปองกันหนาและศีรษะดานขวา แขนขวาทอนลางและศอกปองกันลําตัวดานขวา
๑.๘ มือพุงเขาดานใน สันมือหันไปทางคูตอสู นิ้วทั้งหาเรียงชิดติดกัน
๒. การเคลื่อนไหวขณะตอสู
๒.๑ การเคลื่อนที่ไปขางหนา กาวเทาซายนําไปประมาณ ๑ ฟุต กาวเทาขวาตาม
๒.๒ การกาวไปขางหนาทางซาย กาวเทาซายไปขางหนาทางซาย หมุนตัวโดยใชปุมฝาเทาขวา
เปนจุดหมุน
๒.๓ การกาวเทาขางหนาไปทางขวา ถอยเทาไปขางหลังทางขวา หมุนตัวโดยใชปุมฝาเทาขวา
เปนจุดหมุน
๒.๔ การกาวไปขางหลังทางซาย ถอยเทาขวาไปขางหลังซาย หมุนตัวโดยใชปุมฝาเทาขวาเปนจุดหมุน
๒.๕ การกาวไปขางหลังทางขวา ถอยเทาขวาไปขางหลังขวา หมุนตัวโดยใชปุมฝาเทาขวาเปนจุดหมุน
๒.๗ การเคลื่อนที่ในลักษณะใดก็ตาม ใหคงทาระวังปองกันตลอดเวลา มือไมตกลง รักษา
น้ําหนักเปนรูปสามเหลี่ยมไวใหได
การตอสูมือเปลา
๑. การลมและมวนตัว
๑.๑ การลมมวนตัวไปขางหนา (ดูรูปที่ ๒)

ก.

ข.
ค.
รูปที่ ๒

๑.๑.๑ กาวไปขางหนา ๒ กาว เพื่อชวยรับแรงเฉื่อย
๑.๑.๒ พุงตัวลงสูพื้น
๑.๑.๓ กดคางติดกับไหลซาย
๑.๑.๔ วางมือซายชางซายและเหนือศีรษะเล็กนอย
๑.๑.๕ งอศอกขวาเล็กนอย รับการลอมดวยมือและแขนขวาทอนลาง
๑.๑.๖ มวนตัวไปขางหนาบนไหลขวาและหลังเมื่อมือซายแตะพื้น
๑.๑.๗ หมุนตัวไปทางซายมือเทาแตะพื้น หันกลับไปทางซายแตะพื้น
๑.๑.๘ หมุนตัวไปทางซายมือเทาแตะพื้น หันกลับไปทางหลังในทาเตรียมตอสู
๑.๒ การลมและมวนตัวไปขางหลัง (ดูรูปที่ ๓)

ข.
ก.

ค.

รูปที่ ๓

๑.๒.๑ หยอนกมลงตรงๆ ในทานั่งซาย ใชมือและทอนแขนลางรับน้ําหนักการลม
๑.๒.๒ กมหนาติดอก
๑.๒.๓ ยกเทาเหวี่ยงขามศีรษะในทาตีลังกาเมื่อมือแตะพื้น
๑.๒.๔ ลุกขึ้นในทาคุกเขาหรือยืน หันหนาหาคูตอสูตั้งทาเตรียมตอสูทันที
๒. การปดและตอบโต
๒.๑ การปดเมื่อถูกตอยดวยมือขวา (หมัดตรง) (ดูรูปที่ ๔)

ก.

ข.

รูปที่ ๔

๒.๑.๑ กาวไปขางหนาทางซาย
๒.๑.๒ มือซายจับขอมือขวาคูตอสู ดึงมาขางหนา
๒.๑.๓ ใชสันมือขวาฟนที่ขมับ ลําคอ หรือซอกคอคูตอสู
๒.๒ การปดเมื่อถูกตอยดวยมือซาย (หมัดตรง) (ดูรูปที่ ๕)
ก.

ข.

รูปที่ ๕

หันและเพิ่มแรง

๒.๒.๑ ปดการตอยดวยมือขวาหรือแขนขวาทอนลาง กาวไปขางหนาทางขวา
๒.๒.๒ จับแขนซายคูตอสูดวยมือซายดึงไปขางซาย
๒.๒.๓ ใชสันมือขวาฟนที่ขมับ ขากรรไกรหรือทายทอยคูตอสู ใชแรงเฉื่อยชวยในการ
๒.๓ การกันเมื่อถูกหมัดเหวี่ยงขวา (ดูรูปที่ ๖)

ก.

ข.

รูปที่ ๖
๒.๓.๑ ใชมือหรือแขนซายทอนลางปดกั้นหมัดคูตอสู
๒.๓.๒ จับขอมือหรือแขนคูตอสูดวยมือซายดึงมาขางหนา
๒.๓.๓ ขึ้นเขาขวาเขาที่หวางขาคูตอสูและใชสันมือขวาพันเขาที่ตั้งจมูกพรอมกัน
๒.๓.๔ กาวไปทางซายทุมคูตอสูลงโดยใชตะโพกหรือเขาขวา
๒.๔ การกระทําตอคูตอสูที่ใชมือซาย (ดูรูปที่ ๗)

รูปที่ ๗

๒.๔.๑ กาวไปขางหนาทางขวา
๒.๔.๒ จับขอมือคูตอสูดวยมือซาย ดึงไปทางซาย
๒.๔.๓ ใชสันมือขวาพันที่ขมับ ขากรรไกรหรือทายทอยคูตอสู
๒.๕ การปดการเตะ (เทาขวา) (ดูรูปที่ ๘)

รูปที่ ๘
๒.๕.๑ กาวไปขางหนาทางซาย ปดการเตะไปทางขวา ขึ้นบนดวยมือซาย
๒.๕.๒ เหวี่ยงหรือยกขาคูตอสูขึ้นบนใหหงายหลัง
๒.๕.๓ กระทําตอคูตอสูโดยหักขา เตะหวางขา ฟนดวยสันมือที่สันจมูกหรือลําคอ
๒.๕.๔ ถาคูตอสูเตะซาย ก็หันตัวไปทางขวาและปฏิบัติเชนขางตน แตกลับทางกัน
๓. การลมและทุมคูตอสู
๓.๑ การลมคูตอสูจากดานซาย (ดูรูปที่ ๙)

ก.

ข.

รูปที่ ๙

ซายใหคูตอสูลมหงายลง

๓.๑.๑ ใชมือซายจับขอมือซายคูตอสู กาวเทาขวาไปอยูหลังเทาซายคูตอสู
๓.๑.๒ ใชเขาขวาดันขอพับใตเขาซายคูตอสูพรอมกับใชสันมือขวาฟนขมับคูตอสู
๓.๑.๓ ตอไปใชมือขวาผลักหนาคูตอสูไปทางหลังขามเขาหรือตะโพกขวา ปลอยมือ
๓.๑.๔ อาจใชสันมือขวาฟนซ้ําที่สันจมูกหรือลําคอคูตอสู

๓.๒ การลมคูตอ สูจากดานซาย (อีกแบบหนึ่ง) (ดูรูปที่ ๑๐)

ข.
ก.

ค.

รูปที่ ๑๐
๓.๒.๑ ใชมือซายจับขอมือซายคูตอสู กาวเทาขวาไปอยูหลังเทาซายคูตอสู
๓.๒.๒ ใชเขาขวาดันขอพับใตเขาซายคูตอสู
๓.๒.๓ หมุนตัวเขาใตแขนซายคูตอสู ใชมือขวาควาขาซายคูตอสูตรงขอพับเขา ใชศอก
ขวากระทุงเขาตรงชองทองหรือหวางขา
๓.๒.๔ ยกขาขวาคูตอสูขึ้นสูง พรอมกับปลอยมือซาย เมื่อคูตอสูจะลมหงาย
๓.๒.๕ ใชเขาขวากระทุงเขาดานซายคูตอสูและใชสันมือขวาฟนที่ลําคอหรือสันจมูกคูต อสู
๓.๓ การลมคูตอสูจากดานขวา (ดูรูปที่ ๑๑)

ก.

ข.
ค.
รูปที่ ๑๑

๓.๓.๑ ใชมือซายจับขอมือขวาคูตอสู ยกขึ้น เหนือศีรษะกมตัวเขาหาคูตอสู

ยึดขอมือขวาอยู

๓.๓.๒ ใชไหลขวาดันของทองคูตอสูพรอมกับกาวเทาขวารับแรงกระแทก
๓.๓.๓ เมื่อคูตอสูเอนเขาหาควาขาขวาคูตอสูบริเวณเขา ยกเหวี่ยงขามไหลโดยยังคง
๓.๓.๔ เมื่อคูตอสูหงายลงลาง ใชสันมือขวาฟนที่ขมับ ลําคอหรือสันจมูกคูตอสู

๔. การสลัดการจับของคูตอสู
๔.๑ การจับขอมือขางหนา (ทั้งสองขาง) (ดูรูปที่ ๑๒)

ก.

ข.

ค.

รูปที่ ๑๒
๔.๑.๑ ดึงมือขวากลับและกาวเทาซายไปขางหนาพรอมกับยกมือซายขึ้น
๔.๑.๒ มือซายคว่ําศอกซายคูตอสูและทําทากาวขางหนาทางขวา
๔.๑.๓ กระชากมือขวาออกฟนที่ขมับ ขากรรไกร คอ หรือชายโครงดานหลังคูตอสู
๔.๒ การรัดคอจากดานหลัง (คูตอสูรัดคอดายแขนขวา ขัดดวยแขนซายและใชมือซายดัน
ศีรษะไปขางหนา) (ดูรูปที่ ๑๓)

ก.

ข.

รูปที่ ๑๓

๔.๒.๑ ใชมือขวาจับศอกขวามือ ซายจับศอกซายคูตอสู
๔.๒.๒ มือซายลงลาง มือขวาดึงขึ้นบนพรอมกลับหมุนตัวกลับไปทางซายใหคูตอสูบิดตัวลง
๔.๒.๓ กระทุงชองทอง หวางขา คูตอสูดวยเขาขวา
๔.๓ การจับอุกปากจากดานหลัง (เมื่อคูตอสูจับอุดปากดวยมือเดียวหรือทั้งสองมือ) (ดูรูปที่ ๑๔)
๔.๓.๑ ใชมือซายควาขอมือคูตอสู พรอมกับหมุนตัวกลับไปทางซาย โดยคงยึดขอมืออยู
๔.๓.๒ ใชสันมือขวาฟนที่ขมับ ขากรรไกร คอ หรือลําคอคูตอสู
๔.๔ การจับรัดคอโดยใชคอเสื้อ ผาผูกคอจากดานหนา (เมื่อคูตอสูใชมือเดียวหรือทั้งสองมือ) ดูรูปที่ ๑๕
๔.๔.๑ ใชมือซายควาขอมือคูตอสู ทําทากาวขางหนาทางซาย และหมุนตัวโดยใชเทา
ขวาเปนจุดหมุนบังคับคูตอสูใหมือหลุดลงทางดานขวา
๔.๔.๒ ใชสั่นมือขวาฟนที่ขมับ ขากรรไกร หรือลําคอ
๔.๔.๓ ถาคูตอสูใชมือขวา การปฏิบัติก็กลับทางกัน

ก.

ข.

รูปที่ ๑๔

ค.

รูปที่ ๑๔

ก.

ข.

รูปที่ ๑๕
๔.๕ การจับรัดคอโดยใชคอเสื้อ ผาผูกคอจากดานหนา สองมือไขวกัน (ดูรูปที่ ๑๖)

ก.

ข.

รูปที่ ๑๖

ทางขวา

๔.๕.๑ ใชมือขวาความือขวาคูตอสู (คว่ํามือ) ทําทากาวขางหนาทางซาย
๔.๕.๒ ใชมือซายควาแขนคูตอสูตรงศอกพรอมกับผลักขึ้น มือขวาดึงลง ใหคูตอสูเซลง
๔.๕.๓ หมุนตัวไปทางขวาใชเขากระทุงชายโครงหรือใชสันมือตีที่คอตอคูตอสู
๔.๖ การรัดศีรษะจากดานหลัง (สองแขนหรือแขนเดียวใตแขนขวา) (ดูรูปที่ ๑๗)

ก.

ข.

รูปที่ ๑๗

๔.๖.๑ ใชมือซายควาศอกซาย มือขวาควาเขาซายคูตอสู กาวไปขางหนาทางซาย
๔.๖.๒ มือขวาดึงขึ้นขางบนทางขวาพรอมกับดันตัวไปขางหนา ใหคูตอสูเสียหลัก
หาทางตน หัวทิ่มไปขางหนา
๔.๖.๓ เตะที่ขมับหรือซอกคอ หรือสวนสําคัญที่หนาคูตอสู
๔.๗ การรัดศีรษะจากดานหนา (รัดทางไหลขวา) (ดูรูปที่ ๑๘)

ก.

ข.

รูปที่ ๑๘
๔.๗.๑ ใชมือและแขนขวาสอดเขาชองรัดเหนือแขนซายคูตอสู มือซายควาศอกขวาคูต อสู
๔.๗.๒ กดไหลขวาลงลางพรอมกับหมุนตัวไปทางซายบังคับใหคูตอสูปลอยการรัด
๔.๗.๓ ใชเขากระทุงหวางขาหรือจับคูตอสูหักแขนขวา
๔.๘ การยึดแขนไขวหลัง (แขนซาย) (ดูรูปที่ ๑๙)

ก.

ข.

ค.

ง.

รูปที่ ๑๙

๔.๘.๑ กาวเทาขวาไปขางหนา ๑ กาว กมตัวลงระดับเอว
๔.๘.๒ หมุนตัวกลับไปทางซายอยาเร็ว เพื่อปลดการยึด มือซายควาขอมือขวาคูตอสู
๔.๘.๓ ใชสันมือขวาตีขมับ ขากรรไกรหรือชายโครงคูตอสู
๔.๘.๔ การยึดแขนขวากระทําตรงกันขาม
๔.๙ การควบคุมขนาบขาง (รัดแขนขวาหักนิ้วมือลง หักมือขึ้น) (ดูรูปที่ ๒๐)

ก.

ข.

รูปที่ ๒๐
๔.๙.๑ ใชมือซายจับมือคูตอสูพรอมกับกระทุงเขาขวาที่ขอพับเขาซายคูตอสูบังคับให
คูตอสูปลอยและดึงหงายหลังลง
๔.๙.๒ ใชเขากระแทกชายโครงคูตอสูหรือใชสนมือตีสันจมูกหรือลําคอ
๔.๙.๓ กรณีถูกจับยึดแขนซาย กระทําตรงกันขาม
การตอสูเมื่อคูตอสูมีดาบปลายปน
๑. คูตอสูเคลื่อนที่ชาดาบปลายปนต่ํา (ดูรูปที่ ๒๑)

ก.

ข.

ค.

รูปที่ ๒๑

๑.๑ กาวเทาซายใชมือซายตีอาวุธจากดานใน จับผลักออกทางซาย
๑.๒ กาวขางหนาทางขวามือซายยึดปน ใชสันมือขวาตีขมับ คอหรือศอกซายคูตอสู
๒. คูตอสูเคลื่อนที่ชา ดาบปลายปนสูง (ดูรูปที่ ๒๒)
๒.๑ กาวเทาซายในมือซาย ตี จับ และผลักอาวุธไปทางซาย
๒.๒ กาวขางหนาทางขวา ใชมือขวาจับปนที่ใกลพานทายแยงออกจากคูตอสู
๒.๓ มือซายยึดปน ใชสันมือขวาตีที่ศอกขวา ขมับ หรือคอคูตอสู

ก.

ข.

๓. คูตอสูพุงตัวเขาหา (ดูรูปที่ ๒๓)

รูปที่ ๒๒

ก.

ข.

รูปที่ ๒๓
๓.๑ กาวขางหนาทางซาย หลบดาบปลายปน
๓.๒ ใชมือซาย จับ ตี หรือผลักอาวุธลงทางขวา กระชากอาวุธกลับขึ้นขางบน
๓.๓ ใชสันมือขวาตีตนคอคูตอสู

๔. การตอสูเมื่อมีมีดหรือกระบอง
๔.๑ การเขาตอสูเมื่อมีด (ตรงหนา) (ดูรูปที่ ๒๔)
๔.๒ การเขาตอสูเมื่อคูตอสูมีมีดหรือกระบอง (เมื่อจวงแทงหรือตี) (ดูรูปที่ ๒๖)

รูปที่ ๒๖

๔.๒.๑ กาวขางหนาทางซาย ใชมือซายตีตัดที่ขอมือขวาคูตอสูปดไปทางซาย
๔.๒.๒ ใชสันมือขวาตีที่สันจมูกพรอมกับใชเขากระทุงเขาที่หวางขา
๔.๒.๓ ตอไปอาจจับคูตอสูหักแขน (มือซายจับขอมือขวา) แยงมีดหรือทุม
๔.๓ การเขาตอสูเมื่อมีมีด (ทางหลัง) (ดูรูปที่ ๒๗)

รูปที่ ๒๗
๔.๓.๑ ใชมือซายจับปากคูตอสู กระชากมาขางหลัง
๔.๓.๒ ชีมีดแทงสวนขึ้นทางชายโครงดานหลังเหนือเข็มขัดคูตอสู

๔.๔ การเขาตอสูเมื่อมีกระบอก (ทางหลัง) (ดูรูปที่ ๒๘)

รูปที่ ๒๘
๔.๔.๑ ใชมือควาแขนซายหรือไหลซายคูตอสู ดึงมาดานหลังทางซายเล็กนอย
๔.๔.๒ ใชกระบอกตีทายทอย

สล. , สท.สกร.๒๓๓

การขามลําน้ํา
หลักฐาน: ๑. FM ๒๐ – ๒๐ บทที่ ๑๘ ขอ ๑๙๑
๒. แผนการสอน เรื่อง การขามลําน้ําพรอมดวยสุนัข ของ รร.ร,สหรัฐฯ
กลาวทั่วไป
๑. แมน้ําลําธารตลอดจนพื้นที่ที่เปนแหลงน้ํา เชน หวย หนอง คลอง บึง ฯลฯ นับเปนเครื่องกีดขวาง
อยางหนึ่ง ที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของหนวยรบและชุดสุนัขลาดตระเวน ฯ
๒. แมวาโดยทั่วไปสุนัขจะวายน้ําได แตการฝกขามลําน้ําเพื่อใหสุนัขไดคุนเคยนับวาเปนสิ่งจําเปน
๓. ผบส.ที่ไดวายน้ําไดแข็งนั้น เมื่อพิจารณาถึงเครื่องแตงกายและอาวุธยุทโธปกรณที่นําติดตัวไป ภาระ
การควบคุมสุนัขตลอดจนสถานการณทางยุทธวิธี ทําใหมีความจําเปนที่ ผบส. จะตองไดรับการฝกขามลําน้ํา
วิธีขามลําน้ํา
๑. การลุยน้ํา
๒. การใชแพหรือเครื่องลอยน้ําแสวงเครื่อง
๓. การใชเชือก
วิธีการและการใชเครื่องชวยในการขามลําน้ํา
๑. การลุยขาม
๑.๑ เลือกจุดลุยขามที่ตื้นและลําน้ําแคบที่สุด โดยพิจารณาสถานการณขาศึกประกอบดวย
๑.๒ ตรวจพื้นทองน้ํากอนการลุยน้ําทุกครั้งวาพื้นทองน้ําลําน้ําสามารถรับน้ําหนักในการลุย
ขามได (หินลื่น , ทราย , โคลน ฯลฯ)
๑.๓ ถาจําเปน เชน พื้นทองน้ําลื่น อาจใชเชือกนําขึงขามลําน้ํา เพื่อใชจับยึดพยุงตัวในการลุย
ขามการขึงเชือกอาจใชผูที่วายน้ําแข็งนําทางเชือกวายขามไปหรือใชบวงโยนหรือใชโยทะกาโยนไปคลองกับสิ่ง
มั่นคงบนฝงตรงขาม การขามโดยใชเชือกนําวิธีปฏิบัติ ๒ วิธี คือ
๑.๓.๑ ผูกสายจูงสุนัขเขากับเอว สะพานอาวุธ จับเชือกนําขามลําน้ําเคลื่อนที่โดย
สลับไปทีละมือ ใหสุนัขวายน้ําตามไป
๑.๓.๒ ถาน้ําไหลเชี่ยวคงใชสายจูงเชนเดียวกัน แตใหยึดปลอกคอไวใหแนนดวย สวน
อีกมือหนึ่งโอบขามเชือกมาจับที่เข็มขัด ใหตัวไปเลื่อนตามเชือกดวยแรงของกระแสน้ํา
๑.๔ เครื่องชวยการลุยขามอีกอยางหนึ่งก็คือ แตละคนใชไมเทาที่มีขนาดพอเหมาะไวคอยชวย
ค้ํายันตัวในการลุยน้ํา
๒. แพและเครื่องลอยน้ําแสวงเครื่อง
๒.๑ แพผากันฝน สองคนชวยกันทําและใชรวมกัน ๑ แพ แพชนิดหนึ่งนี้มีความมุงหมายใช
บรรทุกอุปกรณประจํากายในการขามลําน้ําเทานั้น ไมสามารถรับน้ําหนักคนได
๒.๑.๑ ใชผากันฝน ๒ ผืน ผูกชองคอใหแนนดวยเชือกหูรูดที่มีอยู
๒.๑.๒ วางผากันฝน ๑ ผืน ลงใหผาคลุมหัวอยูขางบนเพื่อใหอยูดานในแพ
๒.๑.๓ วางอาวุธประจํากายไปตามยาวของผืนผาทางขางของผาคลุมตัว ลํากลองและ
พานทายปนสลับกัน ใหหูหิ้วอยูขางบนหรือหันเขาหากัน ถาจําเปนใชถุงเทาพันสวนที่แหลมคมของอาวุธเพื่อ
ปองกันมิใหบาดผากันฝน
๒.๑.๔ เครื่องหลังและเครื่องใชตางๆ วางลงระหวางกลางอาวุธประจํากาย พยาม
ยามวางใหเรียบเทากันตลอดผืนผา

๒.๑.๕ ชวยกันมวนผากันฝนหออุปกรณที่วางไวใหแนนที่สุดเทาที่จะทําได ปดปลาย
ขมวดเปนเกลียวกนหอย ผูกดวยเชือกหรือสิ่งคลายกันใหแนน
๒.๑.๖ วางผ า กั น ฝนผื น ที่ ส องลงเช น ผื น แรก นํ า ห อ ผ า ผื น แรกวางคว่ํ า ลง
มว นเช น เดีย วกับ ครั้ งแรก ผู กดว ยเชือกเส น ที่ ๒ , ๓ และ ๔ ตามลํ าดับ ให แน น (รู ป ที่ ๑) ถ าหาเชื อกหรื อ
สิ่งผูกมัดอื่นๆ ไมไดใหใชเชือกผูกรองเทาสนามแทน
๒.๒ แพผากันฝนหอหญา แพแบบนี้รับน้ําหนักได ๑๐๐ปอนด
๒.๒.๑ ใชผากันฝน ๒ ผืน เชน แพผากันฝน
๒.๒.๒ นําฟอนหญาสูงประมาณ ๑๘ นิ้ว วางลงบนผากันฝน ทําใหกากบาทวางทับ
ลงบนฟอนหญา ผูกตึงตรงที่ไขวกันใหแนนดวยเชือกหูรูด
๒.๒.๓ นําฟอนหญาขนาดเดียวกันวางลงบนไมกากบาทอีกฟอนหนึ่ง
๒.๒.๔ กดหญาใหแนนแลวมวนผากันฝน ผูกเชือกมัดทแยงมุมที่หวงตาไกของผากันฝน
๒.๒.๕ วางผากันฝนผืนที่สอง นําหอผากันผืนแรกวางคว่ําลงมวนและผูกเชนเดียวกัน
กับครั้งแรก
๒.๓ เข็มขัดชูชีพกันฝน เข็มขัดนี้สามารถรับน้ําหนักคนไดพอดี
๒.๓.๑ ใชผากันฝน ๑ ผืน หอฟอนหญาขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ ๘ นิ้ว มวน
และผูกปลายทั้งสองขางใหแนน
๒.๓.๒ ใชคาดเอวหรือสะพานขวางเปนเข็มขัดชูชีพ
๒.๔ เข็มขัดชูชีพกระติกน้ํา
๒.๔.๑ ใชเข็มขัดกระสุนหรือเข็มขัดปนพก ๑ เสน กระติกน้ําอยางนอย ๘ ใบ (ตรวจ
วาสภาพดีและอุดจุกแนน)
๒.๔.๒ ใชกระติกน้ําเปลาแขวนรอบเข็มขัดแลวคาดเอวเปนเข็มขัดชูชีพ
๓. การใชเชือก
๓.๑ สะพานเชือกเสนเดียว
๓.๑.๑ ขามโดยการคลาน ใชขอเทาขางเดียวเกี่ยวเชือก มือทั้งสองชวยดึงตัวไปและ
ตัวทาบอยูบนเชือก
๓.๑.๒ ขามโดยการหอยตัวใตเชือก ใชขอเทาทั้งสองเกี่ยวเชือก มือทั้งสองชวยดึงตัวไป
๓.๒ สะพานเชือกสองเสน
๓.๒.๑ ทางราบ
(๑) ขามโดยการคลาน ใชขอเทาและมือทั้งสองเคลื่อนที่สลับกัน
(๒) ขามโดยการหอยตัว เชนเดียวกับสะพานเชือกเสนเดียว
๓.๒.๒ ทางดิ่ง มือทั้งสองจับเชือกเสนบน เทาทั้งสองเหยียบเชือกเสนลาง เคลื่อนที่
สลับกัน
๓.๓ สะพานเชือกสามเสน เทาเดินบนเชือกเสนลาง มือทั้งสองจับเชือกเสนบนขางละเสนชวย
พยุงตัว การขามดวยสะพานเชือกคงใชสายจูงยาวใหสุนัขวายน้ําตามไป หากทําไมไดก็ใหขัดรอกสุนัขขามไป
การรักษาความปลอดภัย
๑. ตรวจสอบวาผูใดวายน้ําไมไดหรือไมแข็งใหเพงเล็งเปนพิเศษและจัดเพื่อนที่วายน้ําแข็งคอยชวยเหลือ
๒. ใหใชขอปลดเร็วผูกติดกับเชือกและเข็มขัดของผูขามลําน้ําทุกครั้งเมื่อสามารถทําได

๓. ตรวจสอบเครื่องชวยในการขามลําน้ําทุกครั้งวาใชการไดดีเชนกันน้ําไดดี ผูกมัดมั่นคงไมหลุดหลวม
และรับน้ําหนักไดเพียงพอ ฯลฯ
๔. มั่นใจวามีสวนระวังปองกันในขณะขามลําน้ํา
๕. เชือกไนลอนมีประโยชนในดานความทนทานไมขาดงาย แตมีขอเสียคือมีการยืดตัวมาก (ประมาณ
๑/๓ ของความยาวเมื่อรับน้ําหนักหรือแรงดึงมาก) จึงตองระวังขึงใหตึงที่สุดกอนการผูกมัด
ใชทอนไมแทน เมื่อตองการใชปนตามสถานการณทางยุทธวิธี

เสื้อผา รองเทา เข็มขัด ฯลฯ
เปและหมวกเหล็กอยูขางบน
ปากกระบอกและศูนยหลัง
พันดวยหูรองเทา

ผูกผาคลุมหัวใหแนนเอาไว
ดานใน
เชือกเสนที่ ๑

เชือกเสนที่ ๒ , ๓ และ ๔

รูปที่ ๑ แพผากันฝน

ผากันฝนที่รั่วเอาไวชั้นในผืนที่ดีทําเปน
ชั้นนอก ขนาดเมื่อหอเสร็จ ๔๒" ๑๕" ๑๐"

สล.๒๓๑

การฝกโรยตัวจากที่สูง
หลักฐาน: ๑. AFN ๒๐ – ๒๐ บทที่ ๑๗
๒. แผนการสอน เรื่อง การโรยตัวจากที่สูงของ รร.สห.ทบ. สหรัฐฯ หมายเลข
ความมุงหมาย
๑. เพื่อฝก ผบส.ใหรูจักการเลือกที่โรยตัว การทําเครื่องโรยตัวและวิธีการโรยตัวจากที่สูง
๒. เพื่อฝกใหสุนัขคุนเคยในการโรยตัวจากที่สูง
ความจําเปนในการฝกโรยตัวจากที่สูง
๑. บางครั้งชุดสุนัขอาจตองผานเครื่องกีดขวางที่เปนที่สูงชัน
๒. อาจใช ฮ. ลําเลียงชุดสุนัขไปยังพื้นที่ปฏิบัติการที่ ฮ. ลงไมได
การเลือกที่โรยตัว
การโรยตัวทางพื้นดินทําไดโดยใชเชือกโรยตัวผูกกับจุดยึดเหนี่ยวในภูมิประเทศ เชน ตนไม หินยื่นตาม
หนาผา ฯลฯ
๑. เชือกโรยตัวตองมีความยาวถึงพื้นหรือที่ซึ่งการโรยตัวขั้นตอไปจะทําได
๒. จัดโรยตัวตองไดรับการตรวจสอบและทดลองอยาถี่ถวนวา เชือกจะเดินไดสะดวกเมื่อถึง
ปลายทางหนึ่งจากขางลาง พื้นที่ตองปลอดจากหินรวงและสิ่งหักพังที่จะเปนอันตรายแกการโรยตัว
๓. การใชหวงโรยตัว ควรผูกสองทบเพื่อใหเปน ๒ หวงมั่นคงขึ้น
๔. เลือกเสนทางลงที่เรียบและไมมีหินแหลมคม
๕. เอาหินที่จะหลุดลงเมื่อถูกเชือกแกวง รูดออก
๖. มั่นตรวจสภาพของเชือกเสมอ
การทําหวงโรยตัว
๑. หวงโรยตัว ผบส. การใชหวงแบบนี้ใชหวงสลักรับแรงเสียดสีโดยเกี่ยวหวงสลักเขากับหวงโรยตัว ซึ่ง
ผูกติดกับลําตัว ผบส. ใชหวงแบบนี้ชวยในการโรยตัวลงเร็วที่สุดและเกิดการเสียดสีนอยกวาวิธีอื่นๆ
การทําหวง ใหนําเชือกหวงพันรอบเอาจากดานหลังใหกึ่งกลางความยาวของเชือกหวงอยูตรงตะโพก
ดานตรงขามกับมือที่ใชหามเชือก แลวผูกเงื่อนปมขางหนา นําปลายเชือกรอยใตหวางขาลงไปขางหลังโอบขา
ขึ้นมาหาตะโพก เสร็จแลวผูกเงื่อนสอดสรอย (พิรอด) และเงื่อนหักคอสองชั้นทางดานตรงขามกับมือที่ใชหาม
เชือก นําหวงสลักรอยเชือกหวงที่เอวตรงที่ผูกเงื่อนปมไว ตอไปสอดเชือกโรยตัวเขาหวงสลัก ใหชองเปดของหวง
สลักหันลงลางและหันเขาหาตัวแลวหมุนหวงสลักขึ้นหนึ่งรอบ ใหชองเปดหวงสลักหันขึ้นดานบนและออกนอก
ตัว ระวังพันเชือกหวงสลักดานปด (ดูรูปที่ ๑)
๒. เครื่องโรยตัวสุนัข
๒.๑ ผาโรยตัวสุนัข อาจทําจากวัสดุประเภทในลอนเสรอมความเหนียว (ดูรูปที่ ๒)
๒.๒ ผาโรยตัวสุนัขแสวงเครื่อง อาจใชผากันฝนทําเปนหวงโรยตัวสุนัข (ดูรูปที่ ๓)
วิธีการโรยตัว
๑. ลงดวยตะโพก
๑.๑ ผูโรยตัวยืนขางเชือกโรยตัว (ถาหามเชือกดวยมือขวาใหเชือกอยูดานซาย ถาหามเชือก
ดวยมือซายใหเชือกอยูดานขวา) เมื่อจะสอดเชือกโรยตัวเขาหวงสลัก ใหระยะหยอนระหวางหวงสลักจุดยึด

เหนี่ยวพอควร สอดเชือกโรยตัวเขาหวงสลัก ตรวจมิใหเชือกขัดไขวกันระหวางดึงตึง ถาเชือกโรยตัวเสนเดียวก็
ใหพันสองรอบ เพื่อเพิ่มการเสียด ถาใชเชือกคูพันรอบเดียวก็เปนการเพียงพอ (ดูรูปที่ ๔)
๑.๒ ผูโรยตัวหันขางตรมขามกับมือที่ใชหามเชือกเขาหาจุดยึดเหนี่ยว เอนตัวเปนมุมพอเหมาะ
กับเครื่องกีดขวาง ผอนตัวเปนจังหวะเรียบๆ สม่ําเสมอ มือบนทําทาง มือลางหามเชือก
๑.๓ การหามเชือกกระทําโดยใชมือหามเชือก จับเชือกคว่ําลงวางหัวแมมือชี้ลงลางอยูตรงหลัง
และเหนือตะโพกเล็กนอย เมื่อจะหามเชือกก็ใชมือกดเชือกลงติดกับลําตัว
๒. ลงดวยไหล เปนวิธีที่ลงไดรวดเร็วกวาวิธีลงดวยตะโพก เหมาะสําหรับผูมีเครื่องหลังติดตัวไปดวย
๒.๑ ผูโรยตัวหันเขาหาจุดโรยตัว สอดเชือกเขาหวงสลักผานตัวผูโรยตัวขามไหลขางหลังไปยัง
ดานตรงขาม (พาดไหลซายไปยังมือขวา)
๒.๒ วิธีการลงกระทําเชนเดียวกับลงดวยตะโพก เวนแตหันเขาเขาหาจุดยึดเหนียวและเอนตัว
หงายหลังยันเครื่องกีดขวาง
๒.๓ การหามเชือก ใชมือบนกดเชือกกับไหล มือลางกดเชือกเขากับลําตัว
ขอควรระวัง ระวังการรอยเชือกกับหวงสลักใหถูกตอง เพื่อมิใหหวงสลักเปดออกขณะโรยตัว ตรวจตราเครื่อง
แตงกายและอุปกรณใหเรียบรอย อยาใหเขาไปพันหางสลักใหขัดขวางการโรยตัวการสวมถุงมือดวยทุกครั้ง เพื่อ
ปองกันเชือกบาดมือ
๓. การปฏิบัติเมื่อโรยตัวลงมาแลว
๓.๑ คนแรกที่ลงมาถึงพื้นใหสัญญาณ “พันเชือกโรยตัว” ดึงเชือกโรยตัวใหตึง ทดลองดูวา
เชือกโดยเดินรอบจุดยึดเหยี่ยวสะดวก ถาตองการความเงียบใหสัญญาณที่ตกลงกันไวแทน
๓.๒ คนสุดทายที่สุด เก็บเชือกโรยตัวโดยดึงไปชาๆ สม่ําเสมออยากระตุกเชือก
๓.๓ ทุกคนระวังอันตรายจากหินและสิ่งหักรวงหลน
ระเบียบการโรยตัวของสุนัข
๑. การโรยตัวจากที่สูงใชผาโรยตัว
๑.๑ สวมปลอกปากสุนัข สวมผาโรยตัวเขาทางศีรษะสุนัขกอน
๑.๒ รวบสายและชายผาโรยตัวเขาดวยกัน สอดเขาหวงสลัก
๑.๓ สอดเชือกโรยตัวเขาหวงสลัก พันรอบหวงดานปดหนึ่งรอบ ถาใชเชือกเดี่ยวพันสองรอบ
๑.๔ ผบส. โรยตัวลงกอนตามวิธีการโรยตัวแลวใหผูอื่นชวยโรยตัวสุนัขให ผบส. เตรียมรับสุนัข
๑.๕ การหามเชือก กระทําโดยดึงเชือกใหตึงทั้งลางและบนชวยกัน
๑.๖ เมื่อสุนัขลงถึงพืน้ ใหชมสุนัขแลวปอด สุนัขออกจากผาโรยตัว
๒. การโรยตัวจากที่สูงใชผาโรยตัวแสวงเครื่อง
๒.๑ เตรียมผาโรยตัว (ถาใชผากันฝน) วางผากันฝนลงบนพื้นใหผาคลุมศีรษะอยูดานในกลัด
กระดุมทุกเม็ด มวนผากันฝนใหมีขนาด ๘ นิ้ว ยาวตามความยาวของผา
๒.๒ สวมปลอกปากสุนัข
๒.๓ ผูผาโรยตัวเขากับสุนัข ใหจุดกึ่งกลางพันรอบอกขางหนา พันปลายขางหนึ่งขึ้นไปตรงคอ
ขางขวา อีกขางหนึ่งไปขางซาย ใหปลายทั้งสองลงไปบนกับบริเวณหนาอก ผูกปลายผาทั้งสองเขาดวยกัน ใช
เงื่อนสอดสรอยและหักคอสองชั้น ผานี้ใหผูกแนนพอเหมาะที่จะกันไมใหสุนัขหลุดออก (ดูรูปที่ ๓)
๒.๔ สอดหวงสลักเขาที่เงื่อนสอดสรอย
๒.๕ ตอไปปฏิบัติเชนเดียวกับการโรยตัวโดยใชผาโรยตัว (ขอ ๓ – ๖)
๓. การโรยตัวลงจาก ฮ.
๓.๑ สวมปลอกปากสุนัข

๓.๒ ผูกเชือกโรยตัวเขากับที่ยึดเหนี่ยวบน ฮ. เตรียมสุนัขในผาโรยตัวไวลวงหนา
๓.๓ ขณะ ฮ. บินอยูจํากัดใหมีการเคลื่อนไหวนอยที่สุด
๓.๔ ตอไปปฏิบัติเชนเดียวกับการโรยตัว ตามหัวขอ ระเบียบการโรยตัวของสุนัข ขอ ๑ ขอ
ยอย ๑.๓ และ ๑.๖
สรุป

๑. การผูกหวงโรยตัว ผบส. นั้น ใหผูกเงื่อนสอดสรอยไวที่เอวดานขวาเสมอ
๒. วิธีลงดวยไหลเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับผูที่มีเครื่องหลังติดตัว
๓. ขณะโรยตัวควรใชชองเปดหวงสลักหันขึ้นขางบนและรอบนอกตัว
๔. เชือกโรยตัวควรใหยาวพอที่จะโรยตัวไดจนถึงที่หมายขั้นสุดทาย
๕. การใชถุงมือในการโรยตัวเพื่อใหจับยึดเชือกไดมั่นคงขึ้น
๖. ในการลงจาก ฮ. นั้นคงปฏิบัติการเชนเดียวกับการลงจากที่สูง
๗. เราอาจใชปอนโจทําเปนผาโรยตัวสุนัขได

การทําหวงโรยตัว

รูปที่ ๑ การทําหวงโรยตัว

รูปที่ ๒ ผาโรยตัวสุนัข

สล.๒๓๑

๑

๒

๑. การพันผาโรยตัวใชผากันฝน
๒. ผาโรยตัวพันแนนพอดีกับตัวสุนัข
๓. สุนัขพรอมที่จะรับการโรยตัว ใชการดึงและ
ผอนเชือก

๓

รูปที่ ๓ ผาโรยตัวสุนัขแสวงเครื่อง (ผากันฝน)

รูปที่ ๔ ทาการลงดวยตะโพกและการพนเชือกโรยในหวงสลัก

