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กลาวนําการแกะและสะกดรอย
หลักฐาน : ๑. คูมือการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย , ทบ. , ๒๕๑๖
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ความมุงหมาย
เพ่ือใหรูถึงความหมาย ประวัติการ ลักษณะ เทคนิค ประเภทของการแกะและสะกดรอย ปจจัยและ

อุปสรรคท่ีมีผลตอการแกะและสะกดรอย ตลอดจนลักษณะพึงประสงคของเจาหนาท่ีและสุนัขท่ีใชในการแกะ
และสะกดรอย
กลาวท่ัวไป

๑. การแกะและสะกดรอย คือ ศิลปะอยางหนึ่งซึ่งเราใชในการติดตามมนุษยหรือสัตวไดโดยอาศัย
รองรอยตางๆ ท่ีถูกท้ิงไวเบื้องหลัง

๒.ความจําเปนท่ีตองมีการแกะและสะกดรอยนั้น เนื่องจากประสบการณในการรบในปา กลุมกองโจรใช
ยุทธวิธีแบบจรยุทธซุมโจมตีหรือเขาตีแลวถอนตัวโดยรวดเร็วโดยอาศัยความชํานาญภูมิประเทศ ทําใหมีความ
ตองการท่ีจะตองฝกใหทหารมีความรูความสามารถท่ีจะติดตามคนหาและตีความรองรอยท่ีกองโจรท้ิงไวและ
ติดตามใหเขาถึงตัวหรือเพ่ือประโยชนในดานการขาวกรอง

๓. แหลงการแกะและสะกดรอย
๓.๑ นักแกะรอยชาวพ้ืนเมือง
๓.๒ สุนัขสะกดรอยหรือสุนัขลาดตระเวน
๓.๓ เจาหนาท่ีแกะรอยทางทหาร

ประวัติการแกะและสะกดรอย
๑. นางยักษอัสสมุขีมอบมนต “จินดามณี”ใหบุตรชาย มนตบทนี้มีอิทธิฤทธิ์ทําใหผูทองมนตสามารถ

มองเห็นรองรอยตางๆ ท่ีมนุษยและสัตวทําท้ิงไวไดอยางถูกตองชัดเจน
๒. คุณศังกรปราบโจรในกรุงจันทรอุทัย แควนมาลยะ รัชสมัยพระเจารันธีระ
๓. พระเจาจันทรเสนกับราชบุตร ตามแกะรอยสองนาง
๔. นักศึกษาสํานักทิศาปาโมกขสังเกตรองรอยตางๆ หลังจบการศึกษา
๕.กัณหาชาลีหนีชูชก ไปซอนตัวในสระบัว
๖. ทบ. อังกฤษจัดชุดสะกดรอยรบหลังสงครามโลกครั้งท่ี 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 (ดูรูปท่ี ๑ การจัดหมวดสะกดรอย)

กร.๑๑๐๑



หมวดสะกดรอย
๑ - ๓๐ - ๔๕

กองบังคับการหมวด

๐ - ๒ – ๓
รูปท่ี ๑ การจัดหมวดสะกดรอยรบ

หมายเหตุ
๑. กําลังพล

๑.๑ บก.หมวด
ผบ.หมวด ร.ท. ๑

๑.๒ ชุดสะกดรอยรบ ( ๑๕ ชุด )
ผบ.ชุด จ.ส.อ. ๑
ผบส.สกร. ส.อ. ๑
จนท.แกะรอย พล.อส. ๓
สกร. ๑

๑.๓ รวมกําลังพล ๗๖
สกร. ๑๕

๒. ภารกิจ
สนับสนุนการแกะและสะกดรอย เพ่ือติดตามและพิสูจนทราบขาศึกเก่ียวกับกําลัง ลักษณะ

การปฏิบัติงาน เวลาผาน และขาวสารอ่ืนๆ
๓. ลักษณะการแกะและสะกดรอย

๓.๑ ประเภท
๓.๑.๑ การใชสายตา เรียกวา การแกะรอย มักใชคนฝกเปนเจาหนาท่ีแกะรอย
๓.๑.๒ การตามกลิ่น เรียกวา การสะกดรอย มักใชสุนัขสะกดรอยโดยฝกผูบังคับสุนัขให

ทํางานรวมกับสุนัข
๓.๒ การแกะและสะกดรอย เปนศิลปะละเอียดออน แมวาทหารทุกคนอาจฝกใหทํางานใน

หนาท่ีนี้ได แตนักแกะและสะกดรอยจะตองฝกฝนการแกะและสะกดรอยใหไดระดับมาตรฐานอยางตอเนื่อง ฝก
ตนใหมีจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัยอยูตลอดเวลา

ชุดสะกดรอยรบ



๓.๓ การแกะและสะกดรอย กระทําเพ่ือใหเปนไปตามความมุงหมาย ดังนี้
๓.๓.๑ คนหาและพิสูจนทราบรองรอยตางๆ
๓.๓.๒ ติดตามผูทํารองรอย
๓.๓.๓ ตีความหมายรองรอยตางๆ ท่ีคนพบ

๓.๔ การปฏิบัติงานแกะและสะกดรอย สวนมากมักเปนการปฏิบัติการในภูมิประเทศ
ยากลําบาก เจาหนาท่ีแกะและสะกดรอยตองไดรับการฝกใหมีความพรอมในการดํารงชีพในปา

๓.๕ นักแกะและสะกดรอยท่ัวไป จะทํางานไดดีในบริเวณถ่ินกําเนิดของตน ซึ่งมีความคุมเคย
ชํานาญ และเขาใจในสภาพสิ่งแวดลอมของภูมิประเทศในแถบนั้น

๓.๖ การปฏิบัติงานปกติกระทําในเวลากลางวัน อยางไรก็ตามนักแกะและสะกดรอยควร
สามารถปฏิบัติงานในเวลากลางคืนไดดวย ไมวาจะมีเครื่องสองสวางหรือไมก็ตาม

๔. เทคนิคการแกะและสะกดรอย
๔.๑ หาและพัฒนาความรู ความเขาใจเรื่องราวตางๆ เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

พ้ืนท่ีปฏิบัติการ
๔.๒ ศึกษาและใชปจจัยท่ีมีผลตอการแกะและสะกดรอยใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
๔.๓ ศึกษา หาความรูเก่ียวกับขาศึก ในขณะแกะและสะกดรอยตามขาศึก คอยตั้งคําถาม

เก่ียวกับขาศึกไวในใจ เชน ขาศึกมีก่ีคน สภาพการฝกเปนอยางไร มีอาวุธยุทโธปกรณอะไรบาง สุขภาพเปนเชนไร
ขวัญดีหรือไม รูหรือไมวาฝายเรากําลังติดตามอยู ฯลฯ แลวคนหารองรอยอันเปนสิ่งบอกเหตุท่ีจะตอบคําถาม
เหลานั้น

๔.๔ หารองรอยตางๆ ตามแนวทางในการแกะและสะกดรอย
๔.๕ คนหา แกะ และตามรอยจากจุดเริ่มตนเปนข้ันตอนตอเนื่องชาๆ ไมใจรอน
๔.๖เม่ือรองรอยหายไปหรือหลงรอย อยางตื่นเตนจนเสียขวัญ ใชวิจารณญาณ ความรอบคอบ

และพากเพียรใหม
๔.๗ พัฒนาประสารทสัมผัสท่ี ๖ (ความสังหรณใจวามีสิ่งผิดปกติ) ชวยในการตรวจการณ

แฝกสายตาใหฉับไวในการตรวจการณ
๔.๘ใชสุนัขสะกดรอยและสุนัขลาดตระเวนตามขีดความสามารถและเม่ือมีประสิทธิภาพสูงสุด

๕. ปจจัยและอุปสรรคตางๆ ท่ีมีผลตอการแกะและสะกดรอย
๕.๑ ลมฟาอากาศ

๕.๑.๑ ลม
๕.๑.๑.๑ ทําใหรองรอยแหงหรือกลับคืนสภาพเดิมเร็ว ลมออนและการเคลื่อนท่ี

สวนทางลม เก้ือกูลตอการแกะและสะกดรอย
๕.๑.๑.๒ พัดเศษสิ่งของ ขยะ ก่ิงไมหรือใบไมท่ีปกคลุมรองรอย
๕.๑.๑.๓ เปนตัวการนํากลิ่นและเสียง

(๑) ถาเคลื่อนท่ีสวนทางลม จะไดยินเสียงและกลิ่นขาศึกเร็วข้ึน
( ๒ ) ถาเคลื่อนท่ีตามลม ลมจะนําเสียงและกลิ่นไปหาขาศึก

๕.๑.๑.๔ เม่ือลมสงบ
( ๑ ) เวลาคํ่า อากาศเย็นจะเคลื่อนท่ีจากยอดเขาลงหุบเขา นักแกะรอย

ควรเคลื่อนท่ีข้ึนเนินในเวลาเย็น



( ๒ ) เวลาเชา อากาศรอนจะเคลื่อนท่ีจากหุบเขาข้ึนยอดเนิน นักแกะ
รอยควรเคลื่อนท่ีลงหุบเขาในเวลาเชา

๕.๑.๑.๕ ลมพัดแรงมีเสียงดังขัดขวางการฟงการณ แตปกปดการเคลื่อนท่ี
๕.๑.๒ ฝน

ถาตกเล็กนอยจะลบรองรอยและกลิ่นไปบาง หากตกหนักจะลบรองรอยและกลิ่น
ไปหมดสิ้น นักแกะรอยตองจดจําวาฝนตกครั้งสุดทายเม่ือใด เพ่ือประมาณอายุของรองรอยไดถูก ฝนชวยใหพืช
พันธุท่ีถูกเหยียบย่ําผานไปฟนตัวไดเร็ว

๕.๑.๓ อุณหภูมิ
อุณหภูมิรอนจัดหรือหนาวจัด ขัดขวางการทํางานของเจาหนาท่ีแกะรอยและสุนัข

สะกดรอยทําใหเหน็ดเหนื่อยเร็ว อุณหภูมิของอากาศและพ้ืนดินเทากันโดยประมาณมีความเย็น มีความชื้นสูง
และระเหยชา เก้ือกูลการแกะและสะกดรอย

๕.๑.๔ แสงแดดและดวงอาทิตย
๕.๑.๔.๑ ทําลายรองรอยและกลิ่นตางๆ ใหเสื่อมสภาพหรือคืนสภาพเดิมโดยเร็ว
๕.๑.๔.๒ ดวงอาทิตยสองตรงหนา ยอมขัดขวางการตรวจการณ และการใชอาวุธ

ของนักแกะรอย ( จงใชเทคนิคเพ่ิมเติมอีกของหนึ่งวา “ใหลมอยูขางหนา ดวงอาทิตยอยูขางหลังขณะ
ปฏิบัติการ”)

๕.๒ ภูมิประเทศ
๕.๒.๑ ภูมิประเทศรกทึบ ยากแกการเคลื่อนท่ีขัดขวางการแกะและสะกดรอย
๕.๒.๒ พืชพันธุ และวัชพืชรกทึบ จํากัดการกระจายตัวของกลิ่น เปนท่ีซอนพรางตัวของผู

หลบหนี ทําใหตรวจการณยาก วัชพืชและพ้ืนดินเปยกชื้น เก้ือกูลการแกะและสะกดรอย ปาหญาสูงและวัชพืชท่ี
มีใบคมขัดขวางการทํางานของสุนัขสะกดรอย แตปาหญาสูงชวยใหการแกะรอยดีข้ึน

๕.๒.๓ พ้ืนท่ีแข็งเปนหิน ไมจับรอย และกลิ่นยากแกการแกะรอยและสะกดรอย พ้ืนดิน
รวนและหาดทรายรอยจะจางหายหรือถูกลบไปโดยเร็ว พ้ืนดินท่ีมีรมเงาปกคลุมชวยใหการแกะและสะกดรอย
ไดผลดี

๕.๒.๔ น้ํา กระแสน้ํา ลําธาร พรางตาและทําลายรองรอยและกลิ่นใหหมดไป แตถา
ขาศึกเคลื่อนท่ีไปทางเหนือน้ําโดยขาดความระมัดระวัง อาจชวยใหการแกะและสะกดรอยไดผลดี รอยเปยกท่ี
ข้ึนจากน้ําก็เปนสิ่งบอกเหตุท่ีดีไดเชนกัน

๕.๒.๕ พ้ืนท่ีท่ีมีการสัญจรไปมาหรือผูคนอาศัย ยากแกการแกะและสะกดรอย พ้ืนท่ีท่ีมี
กลิน่ฉุนจัดอาจขัดขวางการทํางานของสุนัขสะกดรอย

๕.๒.๖ จุดเริ่มตนการแกะและสะกดรอยท่ีบังคับ ทําใหการแกะและสะกดรอยงายยิ่งข้ึน
๕.๓ อายุ

ความเกาของรองรอยทําใหรองรอยและกลิ่นจางหมดไป ซึ่งรองรอยยิ่งใหมยิ่งดี
๕.๔ การกระทําของขาศึก

๕.๔.๑ การลวง การพราง และการตอตานการแกะและสะกดรอยของขาศึก ทําใหเกิด
การสับสนลาชาในการแกะและสะกดรอย

๕.๔.๒ ขาศึกท่ีท้ิงรองรอยและมีกลิ่นเปนกลุมกอน เชน เหงื่อหรือเลือดหยด รอยเทาท่ี
ชัดเจน เนื่องจากการแบกหามของหนัก บาดเจ็บหรือวิ่ง กลิ่นตัวท่ีเกิดจากการขาดอนามัยหรือการปรุงอาหาร
และเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีมีกลิ่นแรง ขาศึกท่ีขาดวินัยทําใหการแกะและสะกดรอยงายข้ึน



๖. ลักษณะพึงประสงคของเจาหนาท่ีและสุนัขทหารท่ีใชในการแกะและสะกดรอย
๖.๑ เจาหนาท่ีแกะรอย

๖.๑.๑ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติ ขาศึก และพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
๖.๑.๒ มีความจําดี ใฝหาความรูเพ่ิมเติมเสมอ 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 ไดรับการฝกทําการรบจนสามารถใชอาวุธยุทโธปกรณประจํากายไดอยาง

คลองแคลว และถาไดผานหลักสูตรการรบพิเศษดวย ก็จะเปนสิ่งท่ีพึงประสงคอยางยิ่ง
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 คุณลักษณะท่ีตองการ
๖.๒.๒.๑ ประสาทสัมผัสทางจมูก หู ดีเลิศ ไวแนนอนเปนพิเศษ
๖.๒.๒.๒ มีนิสัยชอบการติดตาม คนหา และมีความสังเกตท่ีดี
๖.๒.๒.๓ มีความตื่นตัวตลอดเวลาปฏิบัติงาน มีความอดทน คลองแคลวในการ

ผานภูมิประเทศ
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 (เปนท่ีนิยมนํามาใชมากกวาพันธุอ่ืน)
๖.๓.๑.๒ คอลลี่
๖.๓.๑.๓ ลาบราดอรรีทรีฟเวอร
๖.๓.๑.๔ เกรตเดน

๖.๓.๒ คุณลักษณะท่ีตองการ
๖.๓.๒.๑ ประสาทสัมผัสทางหูและจมูกดีมาก
๖.๒.๒.๒ มีนิสัยชอบการติดตาม คนหา และมีความสังเกตท่ีดี
๖.๒.๒.๓ มีความตื่นตัวตลอดเวลาปฏิบัติงาน มีความอดทน และสามารถผานภูมิ

ประเทศไดดี



๖.๒.๒.๔ มีนิสัยตอสูและแรงปะทะเพียงพอปองกันตนเองได
๖.๒.๒.๕ มีวินัยดี เชื่อฟงคําสั่งเครงครัด
๖.๒.๒.๖ มีสีกลมกลืนกับภูมิประเทศ



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
เพ่ือใหรูถึงลักษณะรองรอยตางๆ ท่ีเปนสิ่งบอกเหตุ อันจะนํามาพิจารณาตีความพิสูจนทราบใหเปน

ประโยชนในการติดตาม คนหา และประโยชนทางดานขาวกรอง
แนวทางในการแกะและสะกดรอย

แนวทางท่ีเจาเหนาท่ีแกะและสะกดรอยจะใชเปนหลักในการพิจารณาคนหารองรอยเพ่ือติดตาม คนหา
พิสูจนทราบ และตีความสิ่งบอกเหตุ มีอยู ๖ ประเภท คือ

๑. การเคลื่อนท่ี
๒. รอยเปรอะเปอน
๓. ลมฟาอากาศ
๔. เศษสิ่งของ
๕. การพราง
๖ การตีความและ/หรือการใชขาวกรองโดยฉับพลัน

ชนิดของรองรอย
รองรอยท่ีจะคนหาโดยใชแนวทางตาม ขอ ๒ นั้น แบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ

๑. รองรอยบนพ้ืนดิน ไดแก รองเทา เศษสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใชท่ีทําหลนวางไวบนพ้ืนดิน
๒. รองรอยเหนือพ้ืนดิน ไดแก รองรอยการเคลื่อนท่ี รอยเปราะเปอน เศษสิ่งของซึ่งปรากฏ

อยูเหนือพ้ืนดินในระดับประมาณความสูงของคน
ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ี

๑ รอยเทา
๑.๑ รอยเทาผูหญิง สวนมากผูหญิงปลายเทาจะแบะกวางตะแคงขอบรอยเทาลึกดานใน

ปลายเทาและสนเทาประมาณเทากัน ปกติมักกาวสั้นกวาผูชาย รอยเทาผูหญิงท่ีถางมากและกดหนักอาจแสดง
วาทองแก

๑.๒ รอยเทาผูชาย กดหนักท่ีสนเทา ปลายเทาบาน กางตรงไปขางหนา ปกติชวงกาวยาว
๑.๓ รอยเทาเด็ก คลายรอยเทาผูหญิง แตจะเล็กกวา
๑.๔ รอยเทากาวสั้น กดหนัก ลึกกวาปกติ ถางออกมีรอยถลอกหรือรอยลาก อาจแสดงวามี

การแบกหามของหนัก ซึ่งสังเกตไดจากการวางของขณะพัก
๑.๕ รอยเทากาวยาว สนเทาหนัก รอยเทาลึก ลื่นไถล แสดงวาเคลื่อนท่ีเร็วหรือวิ่ง
๑.๖ ปกติทิศทางการเคลื่อนท่ีควรไปในทิศทางเดียวกันกับปลายเทา กรณีเดินถอยหลัง

รอยเทาตอนปลายจะหนักกวาสนเทาและกาวสั้น มีรอยลากหรือเศษดิน ฝุนรวงไปตามทิศทางท่ีเคลื่อนท่ี

กร.๑๑๐๒



๑.๗ รอยเทาเปลาหรือรองเทาชํารุด อาจจะมียุทโธปกรณแลว
๑.๘ บนพ้ืนดินหรือพ้ืนดินแข็ง อาจมีรอยตาปู โคลน แมลงหรือวัชพืช ถือเหยียบย่ํามีรอยติดอยู
๑.๙ ถาผูติดตามรูตัววาถูกติดตาม อาจมีการกลบเกลื้อนรองรอย
๑.๑๐ การเดินลากขามีรอยคนชวยเหลือหรือไมคํ้ายัน อาจแสดงไดวาเกิดการบาดเจ็บ

๒. ชิ้นสวนของเสื้อผา เสนดาย ยุทโธปกรณ และสิ่งเปรอะเปอนจากรองเทา อาจหลุด ฉีดขาด ตกหลน
อยูบนพ้ืนดินหรือเก่ียวติดอยูบนหนามและก่ิงไม

๓. สัตวและนกปาแตกหนีจากถ่ินท่ีอยู นกรองผิดธรรมดา
๔. วัชพืช หญา ใบไม ก่ิงไม รากไมแตกหักลูราบงอ มีรอยถลอกขาดหลุด เถาวัลยมีรอยถูกเตะ ดึง ลาก

ไปตามทิศทางท่ีเคลื่อนท่ี หญาสูงหรือก่ิงไมไหวสั่นโดยไมมีลมพัด วัชพืชมีรอยราบจากการนั่งหรือนอนพัก พืชพันธุ
ไมมีรอยรบกวนผิดธรรมชาติ เชน ใบไมสดหงายกลับเอาทางลางข้ึน ทําใหมองสีจางแปลกไป ใบไมแหงท่ีหลน
อยูกลับเอาทางท่ีมีสีคล้ําข้ึนบน น้ําคางบนใบไมรวงหลน

๕. กอนหิน กอนดินถูกเตะไปจากท่ีหรือพลิกกลับใหมองเห็นสีแตกตางจากกอนอ่ืน
๖. การรบกวนตัวแมลง เชน มด ปลวก ผึ้ง เม่ือมีผูมารบกวนทําใหผึ้งบินวอน มดรวมตัวกันเปนวงรอบ

บริเวณท่ีถูกเหยียบ ปลวกและมดแตกออกจากทางเดิน ทางเดินปลวดแตกหลุดออก รูมดบางชนิดท่ีกอปากรูไว
สูงทลายลงปดรู ใยแมงมุมขาดเปนชอง มูลดิน ไสเดือน และหนอนถูกเตะหรือเหยียบย่ํา

๗. การเดินในลําน้ําอาจมีรอยลื่นไถล สาหรายขาดหลุดลอย หินใตทองน้ําพลิกข้ึนเปลี่ยนสีผิดไปจาก
กอนอ่ืน มีรองรอยเกาะจับยึดรากไมแงหินเพ่ือพยุงตัว หรือมีรองรอยเปนทางข้ึน - ลง

๘. รองรอยของการพักแรมและประกอบอาหาร
ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากรอยเปรอะเปอน

๑.รอยเลือด รอยเลือดท่ีเกิดจากบาดแผลมักเปนรูปหยดกระจาย สิ่งบอกเหตุนี้อาจอยูสูงตั้งแตระดับ
คนยืนลงมาถึงพ้ืนดิน อาจเปอนอยูตามก่ิงไมหรือใบไมก็ได

๑.๑ รอยเลือดหยดเปนรอยตอเนื่องสมํ่าเสมอ อาจแสดงวามีบาดแผลท่ีลําตัว ถาหยดเลือด
แกวงหนา แกวงหลังหรือไปทางขาง อาจมาจากบาดแผลท่ีแขนหรือขา แผลท่ีเสนเลือดใหญจะมีรอยเลือดไหล
โชกตลอดทาง ถาแผลฉกรรจเลือดจะไหลโชกสมํ่าเสมอหรือเปนกองเลือด แผลท่ีปอดจะมีรอยเลือดสีชมพู มี
ฟองปน และมีฝาเปนฟอง รอยเลือดจากบาดแผลท่ีศีรษะมีลักษณะขน เปยก และบางคลายวุน แผลบริเวณ
หนาทองจะมีเลือดผสมกับน้ํายอยทําใหมีกลิ่นและมีสีจาง

๑.๒ รอยเลือดเม่ือพิจารณารวมกับความสาหัสและตําบลท่ีของแผล เจาหนาท่ีแกะรอยอาจ
ประมาณการไดวา ผูติดตามจะไปไดไกลเทาใด ถาไมมีผูชวยเหลือ

๒. รอยเปอนอาจเกิดบนพ้ืนดิน รากไม เถาวัลย เม่ือมีการเคลื่อนท่ีเหยียบย่ําลงไป ผลไม ดอกไม
วัชพืช
แมลงอาจมีรอยถูกเหยียบย่ําติดอยู โคลนและน้ําท่ีติดรองเทาอาจติดอยูดวย

๓. น้ําอาจขุนเปนน้ําโคลน เม่ือถูกเหยียบย่ําหรือลงไปกวนหินใตทองน้ําอาจมีรอยเปอนโคลน รอย
ถลอกหิน หรือขอบลําน้ําอาจมีสาหรายหรือไมน้ําหลุดไปติดพันอยู

๔. การรวมตัวของน้ําในรอยเทาในพ้ืนท่ีลุมจะขุน ปกติโคลนจะรวมตัวตกตะกอนและน้ําจะใส ภายใน
๑ ชั่วโมง

๕. ยางหรือน้ําเลี้ยงตนไม รากไม หรือเปลือกไมบางชนิดจะซึมออกมาเม่ือถูกเหยียบย่ํา ชน ตัดพัน
จนเปนแผลถลอก ยางไมอาจเกาะติดมือผูท่ีจับถูกและไปเปอนยังท่ีอ่ืน หรือปรากฏรอยมือบนยางไมนั้น



ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากลมฟาอากาศ
๑. ฝนตกเล็กนอยอาจลบรองรอยใหดูกลมกลืน ฝนตกหนักอาจทําลายรองรอยจนหมด ปกติฝนทําให

พืชพันธุท่ีถูกเหยียบย่ําฟนตัวเร็ว น้ําจากฝนทําใหกระดาษเปอนยุย เจาหนาท่ีแกะรอยตองคอยจดจําวาฝนตก
ครั้งสุดทายเม่ือใด เพ่ือประกอบการตีความจากลักษณะรองรอยท่ีถูกฝนชะ

๒. ลม ทํารอยแหง กลบเกลื่อนรองรอย และพัดพาเศษสิ่งของ ก่ิงไม ใบไมมาลบลางรองรอย เจาหนาท่ีแกะรอย
จะตองคอยจดจําวาลมพัดแรงครั้งสุดทายเม่ือใด เพ่ือประกอบการตีความจากลักษณะรองรอยท่ีถูกลมพัด

๓. อุณหภูมิและอากาศทําใหรองรอยลบเลือนไปโดยเร็วตามสภาพของอากาศ อากาศมีผลตอสิ่งบอกเหตุ
เชน รอยเลือดใหมๆ มีสีแดงสด พอถูกอากาศนานจะเปลี่ยนเปนสีแดงเขมแลวกลายเปนสีน้ําตาลไหม ยางไม
และน้ําเลี้ยงไมจะแข็งตัวตามลําดับเม่ือถูกอากาศปกติภายใน ๓ ชั่วโมง ถารอนจัด ๑ ชั่วโมง รอยขูดขวนหรือ
แผลถลอก ตัดฟนตนไมจะเปลี่ยนสีคล่ําไปตามระยะเวลา กนบุหรี่ท่ีท้ิงไว ๓ วัน จะแข็งตัว สวนบุหรี่กนกรองจะ
มีสีเหลือง ข้ีเถาจะแข็งตัวเปนกอนภายในระยะเวลา ๓ เดือน

๔. แสงแดดจัดจะทําใหรองรอยคืนตัวหรือเปลี่ยนสภาพไปโดยเร็ว (ดูรูปท่ี ๑ ตัวอยางลักษณะรองรอยเทา
เม่ือพิจารณารวมกับผลของลมฟาอากาศ)

รูปท่ี ๑ ตัวอยางลักษณะรองรอยเทา เม่ือพิจารณารวมกับผลของลมฟาอากาศ

เม่ือรอยเทาถูกวางลงในครั้งแรก ความชื้นจับสวนประกอบของดินไวท่ีขอบรอย ขอบของรองเทา
จะปรากฏคมเห็นชัดเจน

เม่ือรอยเทาแหง สวนประกอบของดินหลุดรวงลงในรอยทําใหรอยเทามนราบลง โดยการรูสภาพของ
ดินและอากาศประจําถ่ินในพ้ืนท่ี นักแกะรอยอาจใชกรรมวิธีนี้ในการพิจารณาอายุของรอยเทาได



ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากเศษสิ่งของ
๑. ผูท่ีไดรับการฝกมาไมดีพอหรือวินัยเลว มักจะท้ิงเศษสิ่งของตางๆ ใหเปนรองรอยตามเสนทางท่ีผานไป

ทําใหงายแกการติดตามรอย เศษสิ่งของท่ีทําใหเกิดรองรอยในภูมิประเทศ ยกตัวอยางเชน
๑.๑ เศษสิ่งของท่ีเกิดจากเครื่องบริโภค เชน หอขนม หมากฝรั่ง ซองและกนบุหรี่ หอและ

กระปองอาหาร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาหาร เศษฟนไฟท่ีใชประกอบอาหารหุงตม
๑.๒ เศษสิ่งของท่ีเกิดจากเครื่องใชตางๆ เชน กระดุก คลิบหนีบผม ผาอนามัย กระดาษเช็ด

มือ หอยา สําลี หอและกระปองเครื่องใชตางๆ เศษเสื้อผา ยุทโธปกรณ
๑.๓ เศษสิ่งของท่ีเกิดจากตัวบุคคล เชน เสนผม อุจจาระ ปสสาวะ เล็บ การอาเจียน

๒. การประมาณการและตีความรองรอยท่ีเกิดจากเศษสิ่งของ นอกจากนักแกะรอยจะตองรูวาเศษ
สิ่งของอะไรเปนสิ่งท่ีแปลกออกไปจากธรรมชาติ ผิดท่ีจากชาวบานหรือฝายเราเคยใชแลว การประมาณอายุของ
เศษสิ่งของนั้น นักแกะรอยจะตองนําเอาสภาพลมฟาอากาศเขามารวมพิจารณาดวย เชน ลมและฝนชะใหเศษ
สิ่งของเคลื่อนท่ีและผิดรูปไป ทําใหกระดาษเปอยยุย กระปองอาหารท่ีใชแลวจะเกิดสนิทท่ีปากกระปองกอน
แลวตอไปก็ลมเขาขางใน นักแกะรอยจะตองจําจดสภาพลมฟาอากาศดวยวามีสภาพอยางไร เชน ฝนตกครั้ง
สุดทายหรือลมพักครั้งสุดทายเม่ือใด
ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากการพราง

๑. ผูถูกติดตามอาจใชเทคนิคการพรางเพ่ือลวงหรือถวงเวลานักแกะรอย เชน การเดินถอยหลัง การ
กลบเกลื่อนรอยเทา (ดูคูมือการเรียน ๑๑๐๕ การลวงและมาตรการตอตานการลวง)

๒. การพรางท้ังการพรางตาและพรางความคิด อาจนํามาใชเพ่ือการลวงหรือกําบังการตรวจการณจาก
นักแกะรอย เชน การใชเสนทางท่ียาก การพรางบุคคล การใชกับระเบิดและเครื่องซุมกล

๓. นักแกะรอยพึงระลึกไวเสมอวา การพรางก็คือการพราง มิใชของจริง ผูท่ีมีความละเอียดถ่ีถวน
วองไวในการพิจารณารอยรองท่ีเกิดจากการพรางก็จะรูไดทันทีวา นี่คือการพราง เชน เสนทางท่ีมีรอยกวาด
รอยเทา ก็ตองรูวานั่นเปนเสนทางท่ีถูกพราง นักแกะรอยท่ีดียอมตองฝกฝนใหตามรอยไดอยางรวดเร็วโดยไม
หลงอยูกับการพรางและการลวงของขาศึก

๔. ผูหลบหนีท่ีใชการพรางกลบเกลื่อนรองรอยในการหนียอมจะเคลื่อนท่ีชากวาปกติ ฉะนั้น นักแกะ
รอยควรใชเวลาใหเปนประโยชนเพ่ือใหไดเปรียบในการติดตาม
การตีความและการใชขาวกรองโดยฉับพลัน

๑. เทคนิคการแกะรอยขอหนึ่งท่ีกลาววา เม่ือนักแกะรอยเริ่มปฏิบัติงานก็จะตองตั้งคําถาม แลวคนหา
สิ่งบอกเหตุจากรองรอยตางๆ เพ่ือตอบปญหานั้น นักแกะรอยรายงานสิ่งบอกเหตุท่ีพบทุกครั้ง แตอยาตีความวา
สิ่งบอกเหตุนั้นจะเปนขาวกรองจริง ผูบังคับบัญชาท่ีรับรายงานอาจชวยใหขาวกรองท่ีถูกตองแกนักแกะรอยได
เพราะผูบังคับบัญชามีแหลงขาวเพ่ิมเติมท่ีจะยืนยันขาวสารท่ีไดรับ

๒. ขาวท่ีนักแกะรอยจะไดรับจากรองรอยตางๆ เชน
๒.๑ ระยะเวลา
๒.๒ ทิศทางการเคลื่อนท่ี
๒.๓ ขนาดหนวยหรือจํานวนคน
๒.๔ เพศ
๒.๕ น้ําหนัก



๒.๖ อาวุธยุทโธปกรณ
๒.๗ ความเร็วในการเคลื่อนท่ี
๒.๘ การระวังปองกัน
๒.๙ อาหาร
๒.๑๐ การพรางและการลวง

๓. การตีความและการใชขาวกรองโดยฉับพลัน หมายถึง การคนหารองรอย ตีความรายการตางๆ เก่ีบ
กับขาศึกแลวนํามาใชโดยฉับพลัน เพ่ือหวังผลในทางจูโจม ทําใหขาศึกเสียดุล กักขาศึกมิใหหลบหนีหรือยอม
พายแพโดยสิ้นเชิง (ดูคูมือการเรียน กร.๒๖๐๑ ขาวกรองการรบ)

๔. การแกะรอย การคนหา การรายงาน การตีความรองรอยสิ่งบอกเหตุท่ีมีประสิทธิภาพ จะทําให
ไดรับขาวกรองท่ีมีคาสูงในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ

๕. การตีความรองรอยตางๆ มีแนวการพิจารณา ดังนี้
๕.๑ ระยะเวลาหรืออายุของรองรอย

๕.๑.๑ ฝน ถาพบรองรอยชัดเจนแสดงวาเกิดหลังฝน ถารอยเปนรูขรุขระบาง อาจเกิด
กอนหรือหลังฝนตก รอยท่ีขรุขระจากรอยน้ําคางหยด แสดงวาเกิดกอนเวลาน้ําคางตก

๕.๑.๒ สิ่งปกคลุมรองรอย ใบไมหรือเศษสิ่งของรวงหลนปกคลุมรองรอยมากนอยเพียงใด
โดยพิจารณารวมกับลมและฝนดวย

๕.๑.๓ การรบกวนตัวแมลง ใยแมงมุมขาดโหวมีตัวแมงมุมอยู แสดงวาเพ่ิงถูกทําขาดไป
ใหมๆ รอยทางเดินปลวกและมดขาดตอน มีมดและปลวกวิ่งวนแตกทางเดินรอบๆ แสดงวาถูกเหยียบไปใหมๆ
ข้ีขมวนตอนเชาออนนุม ถาถูกเหยียบตอนเชาจะแตกเปนยาง หลังจากนั้นจะแข็งและแตกเปนผง ข้ีใสเดือน
มักออนในตอนเชาเชนเดียวกับข้ีขมวน มูลดินของแมลงตางๆ ก็อาจนํามาพิจารณาไดเชนกัน

๕.๑.๔ วัชพืชหรือหญา เม่ือถูกเหยียบและผานไปมักจะแหลกราบหรือลูตาม ฝนจะทําให
วัชพืชฟนตัวเร็วกวาปกติ

๕.๑.๕ ยางไมจากแผลขูดถลอกตัดฟน (ดูหัวขอ “ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากรอยเปรอะเปอน”
ขอ ๕ และหัวขอ “ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากลมฟาอากาศ” ขอ ๓)

๕.๑.๖ น้ําคางหรือฝนท่ีเกาะตามใบไมและใบหญา หากมีผูผานไปทําใหหยดลงก็จะ
สังเกตได โดยเฉพาะน้ําคางในเวลาเชา หากผานจะมีรอยมองเห็นตามทางไป

๕.๑.๗ น้ําในรอยเทา (ดูหัวขอ “ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากรอยเปรอะเปอน” ขอ ๔)
๕.๑.๘ รอยเทาท่ีทาบทับกัน ปกติสัตวใหญในปาเคลื่อนท่ีหากินในเวลากลางคืน ถามี

รอยเทาคนทาบทับกับรอยเทาสัตว ๒ ทิศทาง แสดงวารอยนั้นเกิดมาแลว ๑ คืน ถารอยเทาคนมีรอยเทาสัตว
ทาบทับทางเดียว แสดงวารอยนั้นเกิดในคืนนั้น (ปกติสัตวมักจะลงกินน้ํากอนกลับท่ีอยูของมัน)

๕.๑.๙ รอยเทาท่ีปนดินทรายหรือฝุน (ดูรูปท่ี ๑)
๕.๑.๑๐ รองรอยท่ีพักนานหรือท่ีพักแรม ถาใหมๆ พ้ืนดินอุน ถานยังมีสีดําหรือมีไฟติด

อยู (ดูหัวขอ “ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากลมฟาอากาศ” ขอ ๓)
๕.๒ ทิศทางการเคลื่อนท่ี

๕.๒.๑ ใบไมรวงหลน พลิกกลับข้ึนบนหรือลูตามทิศทางการเคลื่อนท่ี
๕.๒.๒ ก่ิงไมหักลูตามทิศทางการเคลื่อนท่ี
๕.๒.๓ หญาสูงราบลูตามทิศทางการเคลื่อนท่ี



๕.๒.๔ น้ําคางหรือหยดน้ําบนใบไมและใบหญา หรือเปยกไปตามทิศทางการเคลื่อนท่ี
๕.๒.๕ รอยขูดขวน รอยมือท่ีปรากฏบนยางไมเปนระยะไปตามทิศทางการเคลื่อนท่ี
๕.๒.๖ รอยเทาและการเคลื่อนท่ี ปกติปลายเทาเปนทิศทางการเคลื่อนท่ี รอยลากเทา

เปนไปตามทิศทางการเคลื่อนท่ี ตําแหนงของรองรอยรับกัน เชน ปรายเทาไปทางทิศเหนือรองรอยรองเทาก็ควร
ลูไปทางทิศเหนือ นอกจากนั้นการเหยียบลงบนใบไมจะทําใหเห็นรอยเทาได ยิ่งใบไมแหงยิ่งเห็นชัดเจนเปนขอบ
รูปรอยเทาคมชัด สะทอนแสงของใบไมจะชวยในการแกะรอยไดดี ตามปกติใบไมท้ังสดและแหงท่ีอยูปกติจะ
สะทอนแสงไดดีกวาใบไมท่ีถูกรบกวน ในการเดินถอยหลังจะทําใหกาวสั้นกวาปกติ ปลายเทาหนาจะกดลึกกวา
สนเทาและมีรอยฝุนหรือดินรวงหลนตามไป การคืบคลานจะทําใหเกิดรองรอยต่ําและมีชองทางกวางกวาการ
เดิน การปนตนไมจะมีดินพอกตามขอบของฐานติดกับพ้ืนดิน เม่ือถูกเหยียบย่ําหรือเตะออกจากท่ี อาจแตกแยก
หรือฝงลึกต่ํากวากอนอ่ืนๆ หินท่ีถูกเหยียบอาจสะทอนแสงใหเห็นและเลื่อนไปตามทิศทางการเคลื่อนท่ี

๕.๓ ขนาดหนวยหรือจํานวนคน
๕.๓.๑ นับจํานวนบนพ้ืนดิน พ้ืนท่ีพัก หรือพ้ืนท่ีท่ีถูกรบกวน เชน รอยนั่ง
๕.๓.๒ นับจํานวนท่ีพักแรมในฐานหรือพ้ืนท่ีพักแรม เชน วัสดุปูนอน หลัก กระโจม
๕.๓.๓ นับจํานวนรอยเทาตามวิธีลอมกรอบ ดังนี้ ข้ันแรกหารอยเทาหลักใหไดกอน

รอยเทาหลัก คือ รอยเทาท่ีเห็นชัดเจนท่ีสุด เม่ือพบแลวใชวิธีวัดความกวางและยาวของรอยเทานั้น หาสิ่งรูได
หมายจําของรอย เชน รอยขาดแหวงหรือลักษณะลวดลายของพ้ืนรองเทา ตอไปก็จะใชวิธีลอมกรอบ คือการใช
ระยะกาวเปนหนวยวัด (ดูรูปท่ี ๒) วิธีนี้เปนวิธีท่ีแมนยําท่ีสุดและใชเม่ือหารอยเทาหลักไดชัดเจน

รูปท่ี ๒ วิธีลอมกรอบเพ่ือพิจารณาจํานวนรอยเทา วิธีท่ี ๑ การวัดกาว

(๑) พิจารณารอยเทาหลัก ในกรณีรอยเทาท้ิงไวโดยผูสวมรองเทาสนแข็ง สนรองเทาทําใหเกิดรอยบน
เสนทาง ซึ่งทําใหสังเกตไดงาย

(๒) ลากเสนขามเสนทางผานสนเทาของรอยเทาหลัก
(๓) เลื่อนไปขางหนาตรงท่ีมีรอยเทาหลักของบุคคลเดียวกัน ลากเสนขามเสนทางผานหลังเทา อาจเพ่ิม

อีก ๑/๒ ของรองเทา เพ่ือวัดรอยบุคคลท่ีกาวยาวกวาปกติ
(๔) ใชขอบทางเปนเสนดานขางของกรอบประกอบกันกับเสนหนาหลังท่ีเขียนไว นับรอยหรือสวนของ

รอยแตละรอยในกรอบนั้น
(๕) จําไววา รอยเทาหลักนั้น นับเพียงครั้งเดียว
(๖) วิธีนี้นักแกะรอยใชความยาวของกาวเปนหนวยในการนับ ซึ่งสามารถนับจํานวนคน ไดถึง ๑๘ คน

เม่ือสภาพการณอํานวย
(๑) ลากเสนตัดทายสนรอยเทาหลัก ใชขอบทางเปนเสนกรอบดานขาง
(๒) ลากเสนตัดหลังเทารอยเทาหลักขางหนา



(๓) นับรอยเทาทุกรอยในระยะ ๑ กาว (นับรอยเทาหลักเพียง ๑) ก็จะไดจํานวนคนโดยประมาณ
การลอมกรอบ ๑๘ นิ้ว (ดูรูปท่ี ๓) วิธีนี้ใชเม่ือหารอยเทาหลักไมได ความแนนอนนอยกวาวิธีแรกและ

อาจขัดของท่ีไมมีเครื่องวัด (ระยะศูนยหนา – หลัง ปลย.๑๑ ประมาณ ๑๘ นิ้ว)
รูปท่ี ๓ การลอมกรอบ ๑๘ นิ้ว

(๑) ในพ้ืนท่ีดินออน เชน ทรายรวนซึ่งการหารอยเทาหลักกระทําไดยาก ใหทํากรอบสี่เหลี่ยมโดยใชขอ
ทางเปนเสนขาง แลวลากเสนตัดขวางพ้ืนท่ีนั้นหนึ่งเสน

(๒) วัดระยะไปทางหนา ๑๘ นิ้ว แลวลากเสนตัดขวางพ้ืนท่ีนั้นอีกหนึ่งเสน นับรอยเทาทุกรอยภายใน
กรอบ จะไดจํานวนบุคคลผูทํารอยโดยประมาณ

(๑) ลากเสนตัดขวางเสนขอบทางโดยประมาณ
(๒) ลากเสนตัดขวางขางหนา ประมาณ ๑๘ นิ้ว
(๓) นับจํานวนรอยเทาภายในกรอบจะไดจํานวนคนโดยประมาณ

การลอมกรอบ ๓๖ นิ้ว (ดูรูปท่ี ๔) คงปฏิบัติเชนเดียวการลอมกรอบ ๑๘ นิ้ว เวนแตการนับจํานวนรอยเทา
เม่ือไดเทาใดเอาสองหาเปนจํานวนคนโดยประมาณ ขอขัดของก็คงเชนเดียวกัน (ปลย.๑๑ มีความยาว
ท้ังกระบอกประมาณ ๓๖ นิ้ว)

รูปท่ี ๔ การลอมกรอบ ๓๖ นิ้ว
(๑) ใชวิธีการเชนเดียวกับการลอมกรอบ ๑๘ นิ้ว ใชกรอบ ๓๖ นิ้ว เม่ือรอยเทาหลักไมมีใชขอบทาง

เปนเสนขางของกรอบ ระยะเสนตัดยาว ๓๖ นิ้ว
(๒) นับจํานวนรอยเทาท้ังสิ้นในกรอบหารดวย ๒ จะไดจํานวนบุคคลผูทํารอยโดยประมาณ

๕.๔ เพศ
๕.๔.๑ รอยเทา (ดูหัวขอ “ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ี” ขอ ๑)



๕.๔.๒ ชิ้นสวนของเสื้อผาเครื่องใชตางๆ และเศษสิ่งของเครื่องใชบางอยางตลอดจน
เครื่องแตงกายของหญิงท่ีแตกตางจากของชาย เชน กระดุม เสื้อ คลิปติดผม ผาอนามัย

๕.๔.๓ สิ่งท่ีเกิดจากบุคคล เชน เสนผม
๕.๔.๔ การแยกท่ีพักแรม หองน้ํา หองสวม

๕.๕ น้ําหนัก
๕.๕.๑ รอยเทา (ดูหัวขอ ““ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ี” ขอ ๑)
๕.๕.๒ รอยพักและวางของ รอยพักบอยครั้งและรอยวางของทับบนพ้ืนดินหรือพิงตนไม

ทําใหประมาณน้ําหนักได
๕.๖ อาวุธยุทโธปกรณ

๕.๖.๑ รอยเทา (ดูหัวขอ ““ลักษณะรองรอยท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ี” ขอ ๑)
๕.๖.๒ รอยขีดขวนหรือรอยวางอาวุธยุทโธปกรณ (นักแกะรอยควรรูขนาดความกวาง -

ยาวของอาวุธยุทโธปกรณท่ีฝายขาศึกใชอยู)
๕.๖.๓ สวนประกอบของอาวุธยุทโธปกรณ เชน ผาชําระอาวุธ กระสุน ซองกระสุน

กลองหอเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ ปลอกกระสุน ถานไฟฉาย สายไฟฟา ผาพันสายไฟ

๕.๗ ความเร็วในการเคลื่อนท่ี
๕.๗.๑ กาวยาวมาก แสดงวาเดินเร็ว
๕.๗.๒ รอยไถลลื่นลม แสดงวาเรงรีบ หรือวิ่ง
๕.๗.๓ รองรอยกดลึก พ้ืนดินหรือพืชพันธุมีรองรอยหนักและชัดเจน แสดงความเร็วใน

การเคลื่อนท่ี
๕.๘ การระวังปองกัน

๕.๘.๑ ใชมาตรการพรางและลวงมากข้ึน
๕.๘.๒ ใชเสนทางท่ีมีการเดินนอยหรือกําหนดเสนทางเฉพาะข้ึน
๕.๘.๓ มีการระวังปองกันสูง เชน เคลื่อนท่ีชา วางกับดัก หรือเครื่องซุมกล วางยาม

หรือการซุมยิง
๕.๙ อาหาร ทําใหทราบ...

๕.๙.๑ แหลงท่ีมา เชื้อชาติ และจุดประสงคของขาศึก
๕.๙.๒ อายุของรองรอยท่ีนักแกะรอยกําลังติดตาม
๕.๙.๓ สถานการณสงกําลังของขาศึก

๕.๑๐ การพรางและการลวง
๕.๑๐.๑ การทําใหทราบขีดความสามารถของขาศึกในการฝกและการปฏิบัติงาน
๕.๑๐.๒ ทําใหทราบลักษณะและมาตรการระวังปองกันของขาศึก
๕.๑๐.๓ ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๕ การลวงและมาตรการตอตานการลวง



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
เพ่ือใหรูถึงหนาท่ีและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีแกะรอย

ภารกิจการแกะรอย
๑. ทหารทุกคนอาจเรียนรูและฝกฝนหลักการแกะและสะกดรอยได แตผู ท่ีจะทําหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น ตองเปนผูท่ีมีความสนใจท่ีจะเรียนรูถึงสิ่งแวดลอมตางๆ แลวนํามาสนธิเขากับหลักการทุกครั้ง
ท่ีมีการปฏิบัติงาน จึงนับไดวาการแกะและสะกดรอยเปนศิลปะอยางหนึ่ง ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะตัว

๒. ภารกิจหลักของนักแกะรอย คือ
๒.๑ ตรวจคนหารองรอยท่ีจะใชเปนจุดเริ่มตนของการแกะและสะกดรอย เพ่ือหาขาวและ

ติดตามขาศึก
๒.๒ หาขาวและเสนอแนะเก่ียวกับรองรอยและเสนทางการแกะและสะกดรอย
๒.๓ แกะรอยติดตามขาศึกตามหลักการและชวยเหลือการทํางานของสุนัขแกะและสะกดรอย
๒.๔ ทําหนาท่ีพลคุมกันเม่ือไมไดทําหนาท่ีแกะรอย
๒.๕ หนาท่ีอ่ืน ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๗ ชุดสะกดรอยรบ

หลักและวิธีการตรวจคนรองรอย
(ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๒ ลักษณะของรองรอยตางๆ และ กร.๑๑๐๔ หลักการแกะและสะกดรอย)

ขาวตางๆ ท่ีจะเสนอแนะเกี่ยวกับการแกะและสะกดรอย
๑. ขาวสําคัญท่ีนักแกะรอยตองเสนอแนะ คือ อายุของเสนทาง (รองรอย) ทิศทางเคลื่อนท่ีและจํานวนคน
๒. ขาวสารอ่ืนๆ (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๒ ลักษณะของรองรอยตางๆ)
๓. การขาวกรอง (ดูคูมือการเรียน กร.๒๕๐๑ ขาวกรองการรบ)
๔ นักแกะรอยเปนผูเสนอแนะวาควรใชนักแกะรอยหรือสุนัขสะกดรอยทํางาน

การชวยเหลือหรือทํางานแกะรอยแทนสุนัขสะกดรอย
๑. นักแกะรอยและสุนัขสะกดรอยจะทํางานควบคูกันไป เพ่ือใหขีดความสามารถของแตละฝายขจัด

ขอจํากัดของอีกฝายหนึ่ง (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๗ ชุดสะกดรอยรบ)
๒. เม่ือพิจารณาเห็นวาสุนัขเหนื่อย เนื่องจากอากาศรอนจัด พ้ืนท่ีรกทึบ สุนัขทํางานหนักตอเนื่องจน

ขาดประสิทธิภาพ ก็ใหสุนัขพักแลวนักแกะรอยข้ึนทํางานแทน
๓. บางครั้งหรือบางพ้ืนท่ีซึ่งมีกลิ่นสับสนรุนแรง ลมพัดแรง สุนัขหลงรอย นักแกะรอยจะตองชวยนํา

สุนัขไปยังจุดเริ่มตนใหม

กร.๑๑๐๓



๔. สุนัขท่ีติดตามกลิ่นไปจนกลิ่นจางจะไมสามารถติดตามตอไปไดหรือหลงกิลนอ่ืน นักแกะรอยจะตอง
ชวยนําทางหรือนําตัวอยางกลิ่นไปให

๕. วิธีท่ีจะชวยสุนัขสะกดรอยอีกวิธีหนึ่ง คือ การคาดคะเนลักษณะ ขนาดหนวย และทิศทางท่ีขาศึกจะ
ใชเคลื่อนท่ี
การตอตานการพรางและการลวงของขาศึก

(ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๕ การลวงและมาตรการตอตานการลวง)
อุปกรณจําเปนสําหรับนักแกะรอยมีดังนี้

๑. เครื่องแบบสนาม ๑ ชุด
๒. อาวุธประจําการอุปกรณพรอม ๑ กระบอก
๓. ซองกระสุนและกระเปากระสุน ๕ ซอง
๔. กระสุน ๒๑๐ นัด
๕. กระติกน้ํา ๒ ใบ
๖. เข็มขัดกระสุน ๑ เสน
๗. ชุดชั้นใน ๑ ชุด
๘. ถุงเทา ๒ คู
๙. มุง ๑ หลัง
๑๐. ผากันฝน ๑ ผืน
๑๑. ชุดดํารงชีพในปา ๑ ชุด
๑๒. เสบียงรบ ๓ วัน
๑๓. มีดเดินปา ๑ เลม
๑๔. ชุดเดินปา (แผนท่ี เข็มทิศ ฯลฯ) ๑ ชุด
๑๕. ชุดสรีระสําราญ ๑ ชุด
๑๖. ลข.สังหาร ๑ ลูก
๑๗. ลข.ควัน ๑ ลูก

หมายเหตุ
๑. ชุดดํารงชีพในปาควรมีชุดปฐมพยาบาล (รวมชุดงูกัด) ยาไลแมลง ผงโรยเทา เชื้อเพลิง ยาทําน้ํา

สะอาด เบ็ดตกปลา
๒. ชุดสรีระสําราญอาจมีมีดโกน แปรง ยาสีฟน ผาขาวมา สบู ฯลฯ



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
เพ่ือใหรูหลักการและวิธีปฏิบัติการแกะและสะกดรอย

หลักการแกะและสะกดรอย
๑. เม่ือแกะรอยดวยสายตา

๑.๑ คนหาและหมายรองรอยจุดเริ่มตนไว
๑.๒ ใชนักแกะรอยท่ีสามารถท่ีสุดของชุดในการแกะรอย
๑.๓ อยาใหผูไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไปทําลายรองรอยในบริเวณนั้น
๑.๔ จัดพลคุมกันใหนักแกะรอย

๒. เม่ือใชสะกดรอย
๒.๑ เม่ือพบรองรอย ผบ.ชุดสะกดรอยรบพิเศษพิจารณาความเหมาะสม
๒.๒ เม่ือตกลงใจใชสุนัขสะกดรอย ใหนําสุนัขสะกดรอยมาท่ีจุดเริ่มตนโดยวิธีท่ีเร็วท่ีสุด และ

ออมกําลังสุนัขท่ีสุด
๒.๓ อยาใหผูไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไปทําลายรองรอยในบริเวณนั้น โดยเฉพาะอยาใหเกิด

กลิ่นสับสน
๒.๔ จัดพลคุมกันใหชุดสุนัขสะกดรอย
๒.๕ เตรียมการชวยเหลือและสับเปลี่ยนชุดสุนัขแกะรอยมาใชนักและรอยตามความจําเปน
๒.๖ ดูคูมือการเรียน กร.๑๒๐๑ ยุทธวิธีสุนัขทหาร

๓. หลักการแกะรอยสําหรับนักแกะรอย
๓.๑ นักแกะรอยเริ่มการแกะรอยจาดจุดเริ่มตน โดยสํารวจและตีความรองรอยแตละรอยไป

ตามลําดับ
๓.๒ นักแกะรอยอาจผานรองรอยท่ีไมสําคัญไปได เม่ือพบรองรอยท่ีแนชัดกวา
๓.๓ นักแกะรอยอยาเขาขางตัวเองวาตามรอยถูกตอง ถาไมม่ันใจพอ

๔. วิธีการแกะรอย
๔.๑ อยู ณ จุดเริ่มตนหรือหลังรองรอยสุดทาย ตรวจการณไปยังทิศทางเคลื่อนท่ีของรองรอย

นั้น (ดูคูมือการเรียน กร.๒๒๐๑ การตรวจการณ) นักแกะรอยท่ีมีประสบการณตองสามารถคนพบสิ่ง
แปลกปลอมไดทันทีในชั่วการมองเห็นเดียว (ดูรูปท่ี ๑)

๔.๒ มองในระดับสายตาแลวกวาดต่ําลงจากไกลมาหาใกล (ถายืนมองจากระดับสายตาลงมา
หาปลายเทาของตน) เพ่ือคนหารองรอยถัดไป

๔.๓ ถาไมพบรองรอยอ่ืน ใชวิธีเดียวกันในทางก่ึงขวาและก่ึงซายตามลําดับ

กร.๑๑๐๔



๔.๔ พยายามใชรองรอยไกลท่ีสุดและรอยใกลท่ีสุดประกบกัน เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว (ดูคูมือ
การเรียน กร.๑๑๐๑ กลาวนําการแกะและสะกดรอย)

๔.๕ การเคลื่อนท่ีไปยังรอดถัดไป ถาไมแนใจใหทําเคลื่อนหมายรอยเดิมไว ถาจําเปนอาจ
กลับมาใชรองรอยเดิมนั้นอีก

รูปท่ี ๑ พ้ืนท่ีท่ีนักแกะรอยตรวจคนรองรอย
(ระหวางตรวจคนใหตะวันอยูดานหนา)

การตรวจคนรองรอยเพื่อใชเปนจุดเริ่มตน
๑. บริเวณท่ีอาจตรวจพบรองรอย

๑.๑ บริเวณท่ีอาจตรวจพบรองรอย
๑.๑.๑ ชายฝงน้ําและหาดทราย
๑.๑.๒ บริเวณพ้ืนท่ีเปนโคลนเลนและท่ีชื้นแฉะ
๑.๑.๓ ขอบชายปาหรือท่ีชายทุง
๑.๑.๔ บริเวณเชิงเขาท่ีสูงชัน

๒. รองรอยท่ีอาจใชเปนจุดเริ่มตน (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๒ “ลักษณะของรองรอยตางๆ”)
๓. การปฏิบัติเม่ือเริ่มตนท่ีทางแยกหรือเม่ือพบทางแยก

๓.๑ ทําเครื่องหมายไว ระวังอยางใหเกิดรองรอยสับสน
๓.๒ ตกลงใจในการติดตามรองรอยทางใดทางหนึ่ง ซึ่งพิสูจนและตีความไดแนชัดแลว
๓.๓ ตามรอยแตละรอยเม่ือม่ันใจ
๓.๔ อยาใหผูไมมีหนาท่ีชวยในการพิสูจน คนหาและตีความรองรอยเพราะจะทําใหเกิดความ

สับสนหนักข้ึน
๓.๕ จงใชนักแกะรอยท่ีชํานาญการหรือเม่ือม่ันใจในรอยกลิ่นท่ีใชสุนัขสะกดรอย

๔. แบบท่ีใชในการตรวจคนรองรอย (ดูหัวขอ “วิธีการตรวจคนรองรอย”)

๔.๔ พยายามใชรองรอยไกลท่ีสุดและรอยใกลท่ีสุดประกบกัน เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว (ดูคูมือ
การเรียน กร.๑๑๐๑ กลาวนําการแกะและสะกดรอย)

๔.๕ การเคลื่อนท่ีไปยังรอดถัดไป ถาไมแนใจใหทําเคลื่อนหมายรอยเดิมไว ถาจําเปนอาจ
กลับมาใชรองรอยเดิมนั้นอีก

รูปท่ี ๑ พ้ืนท่ีท่ีนักแกะรอยตรวจคนรองรอย
(ระหวางตรวจคนใหตะวันอยูดานหนา)

การตรวจคนรองรอยเพื่อใชเปนจุดเริ่มตน
๑. บริเวณท่ีอาจตรวจพบรองรอย

๑.๑ บริเวณท่ีอาจตรวจพบรองรอย
๑.๑.๑ ชายฝงน้ําและหาดทราย
๑.๑.๒ บริเวณพ้ืนท่ีเปนโคลนเลนและท่ีชื้นแฉะ
๑.๑.๓ ขอบชายปาหรือท่ีชายทุง
๑.๑.๔ บริเวณเชิงเขาท่ีสูงชัน

๒. รองรอยท่ีอาจใชเปนจุดเริ่มตน (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๒ “ลักษณะของรองรอยตางๆ”)
๓. การปฏิบัติเม่ือเริ่มตนท่ีทางแยกหรือเม่ือพบทางแยก

๓.๑ ทําเครื่องหมายไว ระวังอยางใหเกิดรองรอยสับสน
๓.๒ ตกลงใจในการติดตามรองรอยทางใดทางหนึ่ง ซึ่งพิสูจนและตีความไดแนชัดแลว
๓.๓ ตามรอยแตละรอยเม่ือม่ันใจ
๓.๔ อยาใหผูไมมีหนาท่ีชวยในการพิสูจน คนหาและตีความรองรอยเพราะจะทําใหเกิดความ

สับสนหนักข้ึน
๓.๕ จงใชนักแกะรอยท่ีชํานาญการหรือเม่ือม่ันใจในรอยกลิ่นท่ีใชสุนัขสะกดรอย

๔. แบบท่ีใชในการตรวจคนรองรอย (ดูหัวขอ “วิธีการตรวจคนรองรอย”)

๔.๔ พยายามใชรองรอยไกลท่ีสุดและรอยใกลท่ีสุดประกบกัน เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว (ดูคูมือ
การเรียน กร.๑๑๐๑ กลาวนําการแกะและสะกดรอย)

๔.๕ การเคลื่อนท่ีไปยังรอดถัดไป ถาไมแนใจใหทําเคลื่อนหมายรอยเดิมไว ถาจําเปนอาจ
กลับมาใชรองรอยเดิมนั้นอีก

รูปท่ี ๑ พ้ืนท่ีท่ีนักแกะรอยตรวจคนรองรอย
(ระหวางตรวจคนใหตะวันอยูดานหนา)

การตรวจคนรองรอยเพื่อใชเปนจุดเริ่มตน
๑. บริเวณท่ีอาจตรวจพบรองรอย

๑.๑ บริเวณท่ีอาจตรวจพบรองรอย
๑.๑.๑ ชายฝงน้ําและหาดทราย
๑.๑.๒ บริเวณพ้ืนท่ีเปนโคลนเลนและท่ีชื้นแฉะ
๑.๑.๓ ขอบชายปาหรือท่ีชายทุง
๑.๑.๔ บริเวณเชิงเขาท่ีสูงชัน

๒. รองรอยท่ีอาจใชเปนจุดเริ่มตน (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๒ “ลักษณะของรองรอยตางๆ”)
๓. การปฏิบัติเม่ือเริ่มตนท่ีทางแยกหรือเม่ือพบทางแยก

๓.๑ ทําเครื่องหมายไว ระวังอยางใหเกิดรองรอยสับสน
๓.๒ ตกลงใจในการติดตามรองรอยทางใดทางหนึ่ง ซึ่งพิสูจนและตีความไดแนชัดแลว
๓.๓ ตามรอยแตละรอยเม่ือม่ันใจ
๓.๔ อยาใหผูไมมีหนาท่ีชวยในการพิสูจน คนหาและตีความรองรอยเพราะจะทําใหเกิดความ

สับสนหนักข้ึน
๓.๕ จงใชนักแกะรอยท่ีชํานาญการหรือเม่ือม่ันใจในรอยกลิ่นท่ีใชสุนัขสะกดรอย

๔. แบบท่ีใชในการตรวจคนรองรอย (ดูหัวขอ “วิธีการตรวจคนรองรอย”)



วิธีการตรวจคนรองรอย
๑. การตรวจคนแบบวงรอบ

เม่ือหารองรอยตามวิธีการแกะรอยแลวไมพบ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑.๑. ถอยหลังจากรองรอยท่ีพบครั้งสุดทาย ประมาณ ๒ กาว แลวออกคนหาเปนวงรอบ

ในรัศมี ๕ - ๑๐ เมตร
๑.๒ การทําวงรอบจะหมุนไปทางทิศใดก็ได โดยถือวาใหตะวันอยูขางหนา เพราะถาตะวัน

อยูขางหลังจะทําใหเกิดเงาทาบทับรองรอย ซึ่งทําใหอานรองรอยไดยากข้ึน

รูปท่ี ๒ การตรวจคนแบบวงรอบ
๒. การตรวจคนแบบลอมกรอบ

เม่ือคนไมพบหรือหลงรอย มีแนวปฏิบัติดังนี้
๒.๑ สงนักแกะรอยคนท่ี ๑ ไปอยูท่ีตําแหนง ๑๒ นาฬิกา คนท่ี ๒ ไปอยูท่ีตําแหนง ๖ นาฬิกา

พรอมดวยพลคุมกัน (สมมุติวาจุดท่ีพบครั้งสุดทายเปนใจกลางหนาปดนาฬิกา ทิศทางเคลื่อนท่ีเปน ๑๒ นาฬิกา)
๒.๒ ออกตรวจคนเปนรูปสี่เหลี่ยมในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จนกวาจะพบรองรอย
๒.๓ ความกวางของกรอบแลวแต ผบ.ชุด จะกําหนดตามความเหมาะสม ถาไมพบก็

ขยายความกวางของกรอบออกไปอีก (ดูรูปท่ี ๓)

รูปท่ี ๓ การตรวจคนแบบลอมกรอบ

รัศมี ๕ – ๑๐ ม.

รอยสุดทายท่ีพบ

ถอยหลัง ๒ กาวเสนทางตรวจคน

รอยพบใหม

๑๒ น.

นักแกะรอย ๑

นักแกะรอย ๒

จุดปะทะหรือรอยหายไป
เสนทางตรวจคน ๑เสนทางตรวจคน ๒

๖ น.



จุดพบรองรอยขาศึก

ทิศทางเคลื่อนท่ีขาศึก

๓. การตรวยคนตามแนวลําน้ํา
ใชตรวจคนพ้ืนท่ีแนวลําน้ํา ถนน หรือพ้ืนท่ีคลายกัน เชน แนวตนไม เครื่องกีดขวางมีแนว

ปฏิบัติดังนี้
๓.๑. สงนักแกะรอยคนท่ี ๑ ไปอยูท่ีตําแหนง ๑๒ นาฬิกา (ฝงตรงขามของลําน้ํา

ถนน ฯลฯ) คนท่ี ๒ ไปอยูท่ีตําแหนงรอยหายไป (ใจกลางหนาปดนาฬิกา)
๓.๒ ออกตรวจคนเปนรูปสี่เหลี่ยมรอบพ้ืนท่ีในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนกวาจะพบ
๓.๓ ความยาวของเสนทางตรวจคน แลวแต ผบ.ชุดจะกําหนดตามความเหมาะสม

(อยางนอยควรยาว ๕๐๐ เมตร ทางเหนือและทางใตน้ํา) ถายังไมพบรอยก็ขยายความยาวออกไปอีก (ดูรูปท่ี ๔)

รูปท่ี ๔ การตรวจคนตามแนวลําน้ํา
๔. การตรวจคนแบบสลับฟนปลา

มักใชตรวจคนตามแนวสันเนิน โดยเดินสลับฟนปลาตัดไปตามสันเนินท่ีคาดวาฝายขาศึกอาจ
ใชเปนเสนทางเคลื่อนท่ี (ดูรูปท่ี ๕)

รูปท่ี ๕ การตรวจคนแบบสลับฟนปลา

ทิศทางเคลื่อนท่ีชุดสะกดรอยรบ



๕. การตรวจคนลวงหนา
๕.๑ จัดนักแกะรอยและพลคุมกันลวงหนา ไปยังทิศทางหรือตําบลท่ีคาดวาขาศึกจะเคลื่อนท่ีไป
๕.๒ อาจใชการลาดตระเวนบนแผนท่ี เพ่ือคนหาพ้ืนท่ีท่ีคาดวาขาศึกจะอยูหรือทํารองรอยไว
๕.๓ อาจสอบถามขาวคราวจากชาวบานหรือลักขาวจากหนวยเหนือ เพ่ือเขาตรวจคนรองรอย

ของขาศึก (ผลจากการลาดตระเวนทางอากาศจะเปนประโยชนยิ่งแกการแกะและสะกดรอย)



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
เพ่ือใหรูถึงวิธีการลวงของขาศึก และมาตรการท่ีจะใชตอตานการลวงในการแกะและสะกดรอย

กลาวท่ัวไป
๑. ขาศึกท่ีไดรับการฝกไวเปนอยางดี เม่ือเวลาจะหนีก็ตองนึกถึงการระวังตนเองจากการติดตาม การ

ปองกันโดยวิธีการเชิงรับท่ีมักไดผลอยูเสมอก็คือ การพรางและการลวง
๒. การลวงกระทําดวยความมุงหมาย ดังนี้

๒.๑ ซอนเรนเพ่ือใหยากตอการตรวจคนพลโดยการตรวจการณ
๒.๒ สลัดผูติดตาม รั้ง หรือหนวงการติดตามใหลาชาหรือหลงทาง
๒.๓ การลวงอาจะกระทําดวยวิธกีารตางๆ เพ่ือพรางแนวความคิดในการปฏิบัติการ
๒.๔ กอความวุนวายสับสนใหแกผูติดตาม
๒.๕ กลบเกลื่อนรองรอยเพ่ือมิใหไดรับขาวท่ีถูกตอง

๓. การใชเทคนิคในการพราง เปนสิ่งชวยใหการลวงมีผลทําใหนักแกะรอยสับสนในการหารองรอยท่ีถูกตอง
วิธีการพรางและการลวง

๑. การเดินในลําธาร มักใชเม่ือมีน้ําไหลแรงพอสมควร พ้ืนทองลําธารมีความแข็งมากพอท่ีจะรับ
น้ําหนักและกลบเกลื่อนรองรอยได

๒. การเดินถอยหลัง เอาทางสนไปในทิศทางการเคลื่อนท่ี
๓. การเดินแยกพวกกระจายเปนรูปพัด เปนกลุมยอย
๔. การลดจํานวนคนในพวกทีละคน
๕. การเดินบนขอนไมหรือกอนหิน
๖. การเดินบนภูมิประเทศท่ียากตอการแกะรอยหรือพ้ืนท่ีแข็ง
๗. การกลบเกลื่อนรองรอยโดยใชใบไมแหงกลบ กวาดเสนทางโดยคนสุดทาย หรือใชสิ่งอ่ืนพันรองเทา
๘. การใชรองเทาพิเศษ เชน เปนรอยเทาสัตว , กลับสนหรือใชรองเทาฝายเรา , รองเทาพ้ืนนิ่ม
๙. การเดินเทาเปลา
๑๐. การคลานหรือคืบ
๑๑. การทํารอยเลือนราง เชน กระโดดออกนอกเสนทางหรือโหนตัวตามเถาวัลย/ก่ิงไม
๑๒. การเดินยองดวยปลายเทา
๑๓. การสรางเสนทางลวง
๑๔. การใชเสนทางลวงหรือทางตัน
๑๕. การใชเสนทางโดยใชจุดตอจุด (มุมภาคของทิศ)

กร.๑๑๐๕



มาตรการตอตานการลวง
๑. กฎการตอตานการลวง

๑.๑ ไมมีขาศึกคนใดจะมีความชํานาญจนสามารถกลบเกลื่อนรองรอยไดท้ังหมด สิ่งท่ีลวงหรือ
พรางจะตองมีสิ่งท่ีทําใหสังเกตเห็นได

๑.๒ การพรางและการลวงเพ่ือหนวงเหนี่ยวการติดตามนั้น ทําใหการหนีลาชา จงใช
วิจารณญาณและความรวดเร็วเอาเปรียบขาศึกในการติดตาม

๑.๓ วิเคราะหรองรอยตางๆ โดยอาศัยหลักวิชาและประสบการณอยางละเอียดถ่ีถวนสังเกต
หาสิ่งท่ีคานกัน

๑.๔ เม่ือรองรอยหายไปหรือเกิดความสับสน ใหใชวิธีการตรวจคนหารองรอยตามท่ีเรียน
มาแลว (กร.๑๑๐๔ หัวขอ “วิธีการตรวจคนรองรอย”)

๒. วิธีการตอตานการลวง
๒.๑ การเดินในลําธารตรวจสองฝงลําน้ํา อยางนอย ๕๐๐ เมตร ท้ังเหนือและใตหาจุดท่ีข้ึน –

ลงลําธาร รอยลื่นไหล รอยจับยึดก่ิงไม ตลิ่งพัง ใบไมหรือสิ่งรอยน้ํา  น้ําขุน หินทองลําธาร  เขยื้อนผิดท่ีหรือมี
รอยเปอน ตะไคร/พืชน้ําหลุดลอยหรือพันหิน/ก่ิงไม ไขมันลอยตามผิวน้ํา รอยเทาในน้ําตื้น หินแหงหลางลําธาร
เปยกน้ํา การเหนี่ยวเถาวัลยขามลําธาร ฯลฯ

๒.๒ การเดินถอยหลัง วิเคราะหรอยเทาสวนปลายหรือหัวแมเทากดลึก กาวสั้นกวาปกติ ดิน
ฝุน ก่ิงไม ใบไม หรือวัชพืชตกหลนมีรอยขุดลากหรือหักลูไปตามทิศทางการเคลื่อนท่ี ระยะเคียงเทาท้ังสองหาง
กัน ถาติดตามรองรอยอยางระมัดระวังก็จะพบจุดกลับของรอยนี้

๒.๓ กระโดดขามเสนทาง ใชนักแกะรอยทํางานเปนคูท้ังสองเสนทาง วิเคราะหรองรอยตางๆ
ก่ิงไมหรือใบหญาท่ีถูกรบกวน

๒.๔ การเดินแยกพวก วิเคราะหและติดตามรองรอยท่ีใหมชัดเจนและกลุมใหญไป ถาขาศึก
กระทําเพ่ือลวงแลวไปพบกันยังจุดนัดพบฝายติดตามก็จะไปพบขาศึกในท่ีสุด

๒.๕ การลดจํานวนในพวกทีละคน คงใชวิธีการเชนเดียวกับการตอตานการเดินแยกพวกโดย
ตามรอยใดรอยหนึ่งไป ในท่ีสุดก็จะพบกับฝายขาศึก

๒.๖ การเดินบนขอนไมหรือกอนหิน วิเคราะหโคล มูลดิน หรือตะไคร ซึ่งเกาะอยูกับขอบลาง
ของขอนไมหรือกอนหินหลนยุยหรือแปรสภาพ ฝุนหรือโคลนจากรองเทาจับอยูบนขอนไมหรือกอนหิน วัชพืช
ดอกไม ผลไมท่ีปกคลุมบนขอนไมหรือกอนหินอาจถูกเหยียบบดเปนรอยจับอยู กอนหินท่ีถูกเหยียบจมลงอาจ
สะทอนแสงผิดปกติ รองเทาท่ีมีตะปูตอกท่ีตอกอาจขูดขอนไมหรือกอนหินใหเปนรอย รองเทาพ้ืนยางอาจมีรอย
สีดําติดอยูบนพ้ืนหินและขอนไมท่ีคม

๒.๗ การเดินในภูมิประเทศท่ียอกตอการแกะรอย การกระโดดขามไปตามกอนหินอาจมีรอย
รองเทากระแทกท่ีกอนหินดังกลาวในขอ ๒.๖ การเดินตามเสนทางท่ีใชประจํา ถนนใหญ , ขอบบนรางรถไฟ ,
ทางบนคันนาท่ีมีรอยสับสน หรือทางท่ีมีผิวพ้ืนดาดแข็ง แกโดยการตามไปในทิศทางท่ีคาดวาขาศึกจะไปและ
คนหารองรอยท่ีทางแยก การตรวจคนโดยละเอียดและการใชสุนัขสะกดรอยอาจแกปญหานี้ไดดี



๒.๘ การกลบเกลื่อนรองรอย การใชใบไมกลบเกลื่อนรองรอยจะสังเกตจากการรบกวนใบไม
ใหผิดแปลกไปและฝายพรางจะเสียเวลา การกวาดเสนทางนั้นอาจดูรูไดทันทีวาเสนทางมีรอยถูกกวาด (ไมมี
รอยเทาแตมีรอยกวาดแทน) การใชสิ่งตางๆ ผูกรองเทาเพ่ือใหขอบขางรอยเทาเลือน ก็อาจสังเกตไดโดยนักแกะ
รอยท่ีมีประสบการณ

๒.๙ การใชรองเทาพิเศษ เชน รองเทาสนกลับ รองเทาพ้ืนนิ่ม ซึ่งทําใหมีรองรอยไมชัดเจน
หรือกลมกลืนไป หรือการใชรองเทาท่ีทําพ้ืนเปนรอยเทาสัตว นักแกะรอยอาจวิเคราะหไดจากสิ่งบอกเหตุท่ี
ขัดกัน เชน รองรอยก่ิงไม ใบไมหรือวัชพืชซึ่งถูกรบกวน รองรอยของการเคลื่อนท่ีอ่ืนๆ และความรอบรูลักษณะ
รอยเทาสัตวตางๆ การลวงเลียนโดยใชรองเทาท่ีเหมือนกับของฝายเรานั้น นักแกะรอยอาจตีความบอกฝายได
จากสิ่งบอกเหตุท่ีคนพบ เชน เศษสิ่งของ อาหาร การพักแรม ฯลฯ และการขาวกรองท่ีไดรับจากหนวยเหนือ
ซึ่งทําใหเราทราบงามิใชฝายเดียวกัน

๒.๑๐ การเดินเทาเปลา นักแกะรอบควรแกะรอยโดยพิจารณาจากรองรอยท่ีอยูเหนือพ้ืนดิน
ประกอบการขาวท่ีหาไดและสิ่งบอกเหตุอ่ืนๆ ก็จะทราบวาเปนขาศึกหรือผูอ่ืน

๒.๑๑ การคลานหรือคืบ รองรอยบนพ้ืนดินจะเดนชัดมาก มีลักษณะต่ําและกวางกวารองรอย
การเคลื่อนท่ีปกติ

๒.๑๒ การทํารองรอยเลือนราง ใหพิจารณารองรอยเหนือพ้ืนดิน ขาศึกอาจใชเถาวัลยหรือก่ิง
ไมในการโหนตัวผานเสนทาง การตรวจคนโดยถ่ีถวนรอบบริเวณท่ีรองรอยหายไปจะทําใหพบรองรอยหใมข้ึนอีก
สวนการกระโดดออกขางทางแลวไปเริ่มเดนิทางใหมก็คงใชวิธีเดียวกัน

๒.๑๓ การเดินยองหรือเดินปลายเทา วิเคราะหไดจากรอยปลายเทาท่ีกดลึกปรากฏชัดเจน
และกาวสั้น ก็จะตามรอยไปไดตอเนื่อง

๒.๑๔ การสรางเสนทางลวง สังเกตไดจากการท่ีผูทํารอยใชเสนทางท่ีงาย รอยชัดเจน ไมมี
รองรอยสับสน ซึ่งอาจเปนเสนทางท่ีนําหางจากคายพักของผูทํารอยหรือแหลงเสบียงได แกโดยการกระจาย
กําลังออกดําเนินกลยุทธตอตานการกระทําของฝายตรงขามทันที

๒.๑๕ การใชเสนทางลวงหรือทางตัน ใหตรวจคนยอนหลังเพ่ือหารองรอยท่ีเลี่ยงไปจาก
เสนทางเดิม

๒.๑๖ การใชเสนทางตามมุมภาคของทิศ ใชวิธีการแกะรอยและตรวจคนรองรอยตามหลักการ
แลวตามรอยนั้นไป อาจใชวิธีแยกพวก โดยพวกหนึ่งตามรอยไป อีกพวกหนึ่งออมไปขางหนา และพบกันท่ีจุด
นัดพบโดยใชมุมภาคของทิศและตําบลหลักเปนเครื่องชวยนําทาง



การตอตานการแกะและสะกดรอย
หลักฐาน :๑. คูมือการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย , ทบ. , ๒๕๑๖

๒. FM 21 – 75 Combat Training of The Individual Soldier and Patrolling, USA, 1967
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูถึงวิธีการท่ีฝายกอการรายใชในการแกะและสะกดรอย และมาตรการตางๆ ท่ีจะใชในการ
ตอตานการแกะและสะกดรอย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการปองกันและตอบโตการแกะและสะกดรอย
กลาวท่ัวไป

อุปสรรคสําคัญท่ีทําใหการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามผูกอการรายของหนวยกําลังรบไมเปน
ผลสําเร็จ เพราะฝายกอการรายใชกลยุทธการแกะและสะกดรอยฝายเราอยูตลอดเวลา เม่ือมีโอกาสถึงเขาโจมตี
ฝายเรา การท่ีจะปองกันการแกะและสะกดรอยของฝายกอการรายใหไดนั้น จําเปนจะตองศึกษาหลักการแกะ
และสะกดรอยของฝายกอการรายใหเขาใจอยางถองแท
หลักการเกาะ

๑. ผูกอการรายใชหลักการเกาะติด ๓ วิธี คือ
๑.๑ การเกาะติดมวลชน
๑.๒ การเกาะติดทองถ่ิน
๑.๓ การเกาะติดศัตรู

๒. การเกาะติดมวลชน (ประชาชน)
๒.๑ พยายามอยูใกลชิดประชาชนในหมูบาน (ปรับทุกข , ผูกมิตร , ปกหลัก , ชักชวน)
๒.๒ อาศัยประชาชนในหมูบานท่ีจัดตั้งไวเปนแกนบาน , กรรมการบาน (กบ.) หนวยจรยุทธ

ในหมูบาน (นจบ.) ท้ังชาย – หญิง ตลอดจนถึงเด็ก
๒.๓ ใชกําลังสวนท่ีใกลชิดกับประชาชน มีกําลัง ๓ - ๕ คน เปนหนวยการเมือง ทําหนาท่ีปลุก

ระดมมวลชน จัดตั้งสมาชิกหมูบาน สืบสภาพความเปนอยูและแกไขปญหาใหประชาชนในหมูบาน รวบรวม
เสบียง และสงขาวใหหนวยทหารประจําถ่ิน (นปถ.) ท่ีอยูในปา

๒.๔ หนวยการเมืองพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะกับเจาหนาท่ี และพยายามแทรกซึมกับ
ชาวบานหรือซอนตัวอยู

๓. การเกาะติดทองถ่ิน
กําลังของผูกอการราย ซึ่งเรียกวา นปถ. รวมถึงหนวยการเมือง ไดจากประชาชนท่ีออกจากปา

เปนผูกอการรายอาจมีอาวุธดวย แตละหนวยมีกําลัง ๕ - ๗ คน ปฏิบัติงานในทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ โดยมีภารกิจดังนี้
๓.๑ คุมครองหนวยการเมืองในเขต
๓.๒ ทําลายกําลังเจาหนาท่ีเม่ือไดเปรียบ
๓.๓ สงเสบียงและขาวสารใน นปถ. ระดับกรรมการอําเภอ (กอ.)
๓.๔ ฝกอบรมสมาชิกผูกอการรายท้ังในปาและหมูบาน
๓.๕ คัดเลือกสมาชิกท่ีมีความสามารถสูง และวางใจไดเปนทหารหลัก (ทล.)
๓.๖ รวมกับ ทล.เขาตีหนวยกําลังเจาหนาท่ี เชน ชุดคุมครองหมูบาน (ชคบ.)
๓.๗ ซุมโจมตีและวางกับดักระเบิดรวมกับ นจบ. และ ทล.

กร.๑๑๐๖



๓.๘ ปปถ. กอ. มีกําลังมากกวา นปถ.เขตยอย มีกําลังหมูละ ๕ - ๑๒ คน หมวดหนึ่ง
มี ๓ หมู ท้ังหมดมีกําลังประมาณ 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
ติดตามการเคลื่อนไหวของเจาหนาท่ี หาขาวและสูรบโดย

๔.๑ ใชแกนบานและ กบ.ทําตัวเปนพอคาแมคา
๔.๒ ใชหนวยการเมืองประสานกับ นจบ. , กบ. และ นปถ. สื่อขาวโดย

๔.๒.๑ ติดตามมวลชนตามหลักการเกาะติดมวลชน
๔.๒.๒ เม่ือไดขาวสาร ใหแจง นปถ.เขตยอย ใชพลนําสารไปยัง “จุดเมล” ขาว

ระบุกําลัง , ทิศทาง , จํานวนอาวุธ , เครื่องสนาม ฯลฯ
๔.๒.๓ หนวยการเมืองคงอยูประจําหมูบานคอยรับขาวสารตอไป และจัดผูเกาะติด

ไปมอบให นปถ.
๔.๓ นปถ.เขตยอย เม่ือไดรับขาวสารจะเกาะติดตามเจาหนาท่ีไป และ

๔.๓.๑ ซุมโจมตีเม่ือไดเปรียบหรือแกะรอยตามไป
๔.๓.๒ รายงานให นปถ.อําเภอ แลวถอนตัวกลับท่ีเดิม
๔.๓.๓ กรณีท่ีไมไดรับขาวสาร ถาพบกันโดยบังเอิญ นปถ.เขตยอยจะเกาะ

ติดตามแกะรอยกําลังเจาหนาท่ีไปแลวรายงาน นปถ.อําเภอ
๔.๓.๔ กรณี นปถ.เขตยอย พบวากําลังเจาหนาท่ีเคลื่อนท่ีใกลท่ีตั้ง นปถ.อําเภอ

และรายงานไมทัน นปถ.เขตยอย จะเขาตีกําลังเจาหนาท่ีทันที เพ่ือเตือนภัยให 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 เม่ือไดเปรียบ
๔.๔.๒ กรณีท่ีไมไดรับรายงานจาก นปถ.เขตยอย นปถ.อําเภอ จะจัดหนวย

ลาดตระเวนโดยรอบท่ีตั้งในระยะ ๓ กม.
๔.๔.๓ ถา นปถ. หวังผลเพียงรบกวนศัตรู ก็จะเขาโจมตีไดทันทีท่ีไดเปรียบ ถา

หวังผลเต็มท่ีจะรายงานให ทล. ทราบและประสานการปฏิบัติรวมกับ ทล.
๔.๕ การเกาะติดของ ทล. คงดําเนินการเชนเดียวกัน และอาจ

๔.๕.๑ ถาศัตรมีูกําลังมาก มีการปองกันหนาแนนก็จะลวงใหสงกําลังสวนยอยออกมา
๔.๕.๒ ดักโจมตีสวนลาดตระเวน
๔.๕.๓ ทํากลลวง เชน ทํารองรอย , ยิงปนลอใหศัตรูเขาสูพ้ืนท่ีสังหาร

๔.๖ ซุมโจมตีและวางกับระเบิดรวมกับ นจบ. และ ทล.
๔.๗ นปถ.กอ. มีกําลังมากกวา นปถ.เขตยอย มีกําลังหมูละ ๕ - ๑๒ คน หมวดหนึ่ง

มี ๓ หมู ท้ังหมวดมีกําลังประมาณ ๓๖ คน ทํางานอิสระโดย
๔.๗.๑ สูรบ (เกาะติดศัตรู , ซุมยิง , วางกับระเบิด , ลอบยิง , ลอบสังหาร , ลาสังหาร)
๔.๗.๒ ผลิตเสบียง (ทําไร , ทําสวน , เก็บซอนเสบียง)



หลักการแกะและสะกดรอยของผูกอการราย
๑. ผูกอการรายคงใชหลักการคลายกับท่ีกลาวมาแลวขางตน (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๑ , ๑๑๐๒ ,

๑๑๐๓ และ ๑๑๐๔) (เทาท่ีทราบฝายกอการรายยังไมมีสุนัขสะกดรอย อาจมีสุนัขพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงเอาไวทํา
หนาท่ีคลายสุนัขลาดตระเวน)

๒. ผูกอการรายใชความชํานาญภูมิประเทศ สามารถแกะรอยเจาหนาท่ีไดโดยไมจําเปนตองเดินตาม
รองรอยของเจาหนาท่ีเสมอไป อาจไมสกัดขางหนาของเจาหนาท่ีได

๓. แหลงท่ีผูกอการรายจะหาขาว , เกาะและแกะรอยฝายเรา
๓.๑ แหลงจัดหาเสบียง
๓.๒ ท่ีตั้งฝายเรา เชน บก.หนวย , ท่ีรวมพล , ท่ีพัก ฯลฯ
๓.๓ เสนทางเคลื่อนท่ีของฝายเราเขตอิทธิพลผูกอการราย
๓.๔ ท่ีตั้งฐานปฏิบัติการในภูมิประเทศ
๓.๕ แหลงน้ําในภูมิประเทศ
๓.๖ บริเวณสนาม ฮ. ในการสงกําลังและสงกลับ
๓.๗ บริเวณพ้ืนท่ีปะทะและเสนทางถอนตัวของฝายเรา

การปองกันและตอบโตการเกาะและแกะรอย
๑. ใชมาตรการพรางและการลวงใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ , เหตุการณ และยุทธวิธี (ดูคูมือการเรียน

กร.๑๑๐๕)
๒. ใชคุณสมบัติของนักแกะรอยใหเปนประโยชน

๒.๑ ปฏิภาณไหวพริบ
๒.๑.๑ ใชคุณลักษณะผูนํา
๒.๑.๒ หลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีท่ีทําใหเกิดรองรอยไดงาย เชน โคลน , ทราย , ปาหญาสูง ,

วัชพืชหนาแนน , เชิงเขาท่ีสูงชัน , ชายทุง , ชายปา , ของพ้ืนท่ีท่ีถูกถากถาง , บริเวณท่ีมีเครื่องกีดขวาง และฝง
น้ําลําธาร

๒.๑.๓ ถาจําเปนพยายามใชมาตรการลวงและพราง
๒.๒ วินัย

๒.๒.๑ ควบคุมวินัยการใชเสียง การปรากฏแสง และการพราง
๒.๒.๒ ฝกวินัยการเดินทางมิใหทําสิ่งมักงาย เชน ท้ิงกนบุหรี่ หรือเศษของตามทาง
๒.๒.๓ ฝกตนมิใหเปนคนอยูไมเปนสุข เชน หักก่ิงไม , เด็ดใบไม , เตะกอนหินเลน , เอา

ไมหรือพานทายปนต/ีกระแทกตนไมขางทาง
๒.๓ การแกปญหาเฉพาะหนา

๒.๓.๑ ใชคุณลักษณะผูนําในการตัดสินใจ เม่ือมีเหตุการณบังคับหรือเขาท่ีคับขัน
๒.๓.๒ ใชมาตรการลวงและการพราง

๒.๔ ความละเอียดรอบคอบ
๒.๔.๑ ระมัดระวังรอบคอบในการเคลื่อนท่ีไมใหทําใหเกิดรองรอยขณะเดินทาง
๒.๔.๒ ตรวจการพ้ืนท่ีพักทุกครั้ง ขจัดรองรอยตางๆ กอนออกเดินทาง

๒.๕ สุขุมเยือกเย็น
๒.๕.๑ ใชคุณลักษณะผูนําเผชิญกับเหตุการณโดยไมตื่นเตนเสียขวัญ



๒.๕.๒ใชความสุขุมเยือกเย็นในการปฏิบัติการ เชน การซุมโจมตี การวางกับระเบิด
หรือการลวง

๒.๕.๓ กระทําการโดยรอคอยเวลาภูมิประเทศและสถานการณท่ีไดเปรียบ
๓. ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีควรนํามาใช

๓.๑ ความระแวงระวัง ไมประมาท
๓.๒ การไมปฏิบัติงานซ้ําสถานท่ี เสนทาง และเวลา
๓.๓ งดการปฏิบัติการอยางมักงาย แสวงความสําราญเกินไป เชน หักก่ิงไมมารองนั่ง ฯลฯ
๓.๔ การกลบเกลื่อนรองรอยอยางประณีต และการรักษาความลับ
๓.๕ เม่ือถูกติดตาม ใหปฏิบัติดังนี้

๓.๑ กลบเกลื่อนรองรอย
๓.๒ สรางรองรอยหลอกใหเขาใจผิดหรือจูงฝายตรงขามเขาหาพ้ืนท่ีสังหาร
๓.๓ วงกับระเบิด
๓.๔ ซุมโจมตีและใชอาวุธสนับสนุน
๓.๕ เปลี่ยนเวลาและทิศทางในการเคลื่อนท่ี
๓.๖ ท้ิงหนวยซุมโจมตีไวขางหลัง หรือสงหนวยซุมโจมตีไปขางหนา
๓.๗เม่ือพบกับระเบิดของขาศึก ใหระวังกับระเบิดและหนวยซุมโจมตีไวทางทิศท่ีคิดวา

ขาศึกจะเขามาดูผลการวางกับระเบิดของตน แลวจุดระเบิดของขาศึกข้ึน ขาศึกท่ีเขามาดูผลจะถูกกับระเบิด
และถูกซุมโจมตีดวย
สรุปขอเตือนใจในการปองกันและตอบโตการเกาะ , แกะและสะกดรอย

จุดออนและโอกาสท่ีผูกอการราย
จะเกาะและทราบขาวฝายเรา วิธีปองกันและตอบโต ขอเตือนใจ

๑. แหลงจัดการเสบียง
๑.๑ เจาหนาท่ีจัดหาเสบียงแจง
จํานวน และเวลาท่ีตองการเสบียง
ลวงหนา ตลอดจนการเรงรัดสิ่งท่ี
ตองการ

๑.๒ จัดการเสบียงอาหารพิเศษ
เชน อางหารแหง , อาหารกระปอง ,
บุหรี่มากเปนพิเศษ

- ไมบอกพอคาวาจัดหาไปเพ่ือ
วัตถุประสงคใด
- วางแผนการจัดหารในระดับ
สมํ่าเสมอ
- ใช สป. ท่ีทางการผลิต
- เม่ือจําเปนออกขาวลวง

- อยาใชความสะดวกและมักงาย
ในการจัดหา ผูจัดหาไม เปนไร
แตผู ไปปฏิบัติอาจตายถ าข าว
รั่วไหล

๒. ท่ีตั้งฝายเรา
๒.๑ กําลังฝายเราเปดเผยขาว

ขณะพักผอนในพ้ืนท่ีพักผอน ,
ตลาด และหมูบาน

- กวดขันกําลังพลมิใหเปดเผยขาว
เก่ียวกับการปฏิบัติการ , การหารือ ,
วิจารณ , ปรับทุกข หรืออวดตัววา
มีความรูความสามารถสําคัญ ฯลฯ

- ผบ. กําชับกําลังพล
- ระมัดระวังการเสพสุรา และ
ความสัมพันธทางเพศ
- อยาอวดวาเกง
- อยาปรับทุกข หรือวิจารณวา
ตัวเองไมดี



จุดออนและโอกาสท่ีผูกอการราย
จะเกาะและทราบขาวฝายเรา วิธีปองกันและตอบโต ขอเตือนใจ

- หามผู ไม มีหนาท่ีใหสัมภาษณ
การสัมภาษณตองไดรับอนุญาต
จาก ผบ.กอน
- จัด สห. หรือเจาหนาท่ีตอตาน
ขาวกรองออกสอดสองตรวจตรา
อยางใกลชิด

๒.๒ แจงความสารการปฏิบัติการ
แกกําลังพลนานเกินไป ทําใหขาว
รั่วไหล

- แจงขาวสารท่ีจําเปน เม่ือถึง
เวลา
- ออกขาวลวง
- แ จ ง ข า ว ส า ร แ ก เ จ า ห น า ท่ี
เฉพาะท่ีจําเปนตองเตรียมการ
- ห าม กํ าลั งพลออกนอก ท่ีตั้ ง
เม่ือมีการเตรียมปฏิบัติการ
- หามแจงขาวสารแกผูท่ีไมเก่ียวขัด

- ใหรูเทาท่ีจําเปนตองรู
- อ ย า เ ต รี ย ม ก า ร น า น  แ ล ะ
เตรียมการตนผิดสังเกต

๒.๓ การสงกําลังและสงกลับ
กระทําตามรอบระยะเวลา และ
สถานท่ีเปนประจําแนนอน

- เ ปลี่ ย น แปล ง กํ าหนด เ ว ล า
เครื่ องมือ และสถานท่ีในการ
สงกําลังและสงกลับ

- การใดท่ีทําเปนประจํา ยอมทํา
ใหงายตอการเกาะของฝายตรงขาม

๓. เสนทางเคลื่อนท่ี
๓.๑ ใชเสนทางท่ีสะดวก และมีอยู
แลวในภูมิประเทศ

- ใชเทคนิคและหลักการเดินในปา
มีแผนเคลื่อนท่ีลวงและเปลี่ยนทิศ
- เลือกเสนทางใหมท่ีคาดไมถึง
- ใชเสนทาง ไป - กลับ ไมซ้ํากัน
- แยกกันเดินมากกวาหนึ่งเสนทาง
- กําหนดจุดนัดพบเปนข้ันตอน
ตามจําเปนและเหมาะสม
- ปกปดความลําและกลบเกลื่อน
รองรอยในการเคลื่อนท่ี
- ถาทําได ผบ.หนวยอิสระตรวจ
พ้ืนท่ีทางอากาศกองปฏิบัติงาน

- อดยาเห็นแกความสะดวกในการ
ใชเสนทาง
- ระมัดระวังเพ่ิมข้ึนในเท่ียง กลับ
- อยาใชเสน ไป-กลับ ซ้ํากัน

๓.๒ เคลื่อนท่ีดวยรูปขบวน
แถวตอนท้ังหนวย ไมมีสวนระวัง
ปองกัน

- จัดรูปขบวนใหเหมาะสม ในการ
ระวังปองกันรอบตัว และการ
ดําเนินกลยุทธ
- ปกปด , หลีกเลี่ยงไมใหฝายตรง
ขามเกาะติด

- อยาวางใจวาไมมีอะไร ไมเปนไร
- ขจัดขัดขวางการติดตามของฝาย
ตรงขาม



จุดออนและโอกาสท่ีผูกอการราย
จะเกาะและทราบขาวฝายเรา วิธีปองกันและตอบโต ขอเตือนใจ

- ใชระบบหนวยคู เพ่ือชวยเหลือ
ซึ่งกัน
- จัดสวนลาดตระเวนตรวจคน
และกวาดลางตามจําเปน

๓.๓ ไมรักษาวินัยเรื่องแสง
เสียง และกลิ่น

- กําชับวินัยเรื่องแสง เสียง ระวัง
การพูดคุย
- กลบเกลื่อนรองรอยการเคลื่อนท่ี
และการพัก
- ใชสัญญาณเงียบ
- ผูกมัด ตรึงพรางอุปกรณท่ีทําให
เกิดแสงและเสียง
- ระมัดระวังแสง และกลิ่นจาก
การประกอบอาหาร บุหรี่ ไฟฉาย

- จงรักษาวินัยการเคลื่อนท่ี
- อยาท้ิงรองรอยในการพัก และ
การเคลื่อนท่ีซึ่งฝายตรงขามจะใช
เปนสิ่งบอกเหตุ

๓.๔ ละเลยการพิจารณา     ภูมิ
ประเทศสําคัญ

- ศึกษา พิจารณาภูมิประเทศโดย
ตอเนื่อง
- ประมาณสถานการณตลอดเวลา
- สงกําลังออกตรวจคนหรือยึดภูมิ
ประเทศสําคัญ เม่ือจําเปน

- เสียเวลาและเหนื่อยบาง เพ่ือ
รักษาชีวิต

๓.๕ ลาดตระเวนดวยการยิงไป
ยังพ้ืนท่ีสงสัย

- กวดขันวินัยการยิงปน
- ฝกการตรวจการณดวยสายตาให
แมนยํา
- ถาจําเปนสงสวนลาดตระเวน
ออกตรวจคน

- เสียงและแสงจากปน แสดงท่ีตั้ง
ฝายเรา
- สิ้ น เปลื องกระสุน โดย เปล า
ประโยชน

๓.๖ ไมทราบท่ีอยูของตนเอง
ตองใชการสอบถาม

- เดินทางดวยแผนท่ี - เข็มทิศ
ตรวจสอบท่ีอยูเสมอ
- ใชคนนําทางเฉพาะท่ีวางใจได

- ชาวบานรูอะไรฝายตรงขาม ก็รูดวย
- ตองรูท่ีอยูของตนเองตลอดเวลา

๓ .๗ เคลื่ อน ท่ี เ ฉพาะ เวล า
กลางวัน และลมฟาอากาศปกติ

- เ ม่ือมีสถานการณและโอกาส
อํานวยเคลื่อนท่ีเวลากลางคืน
และเม่ืออากาศวิปริต

- ทําในสิ่งท่ีฝายตรงขามคาดไมถึง

๓.๘ ไมปกปดหรือลวงในการ
เคลื่อนยายหนวย

- แยกกันเดินหลายทาง กําหนด
จุดเริ่มตนและจุดนัดพบ
- กําหนดจุดเริ่มตนลวง

- ทําทุกอยางใหฝายตรงขามเขาใจ
ผิด
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๓.๙ เม่ือฝายตรงขามเขาเกาะ
รบกวน , โจมตี , ซุ ม โจมตี ,
ลิดรอน และทําลายกําลังฝายเรา

- มีแผนลวง เปลี่ ยน เวลาและ
ทิศทางเคลื่อนท่ีกําหนดจุดนัดพบ
- สงกําลังตรวจคนทําลายกําลัง
สวนเกาะ
- วางกําลังซุมโจมตีและกําหนดจุด
นัดพบ
- ใชระบบหนวยคู เพ่ือชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
- กวดขันวินัยการยิงปน
- ขอการตรวจการณทางอากาศ
และขอการยิงจาก ค. , ป. , บ.
และ ฮ. ทําลายสวนเกาะ จัด
เจาหนาท่ีตรวจผลการยิง
- ขณะขออาวุธสนับสนุนคุมการ
ยิงใหมีการลวงดวยการจุดหลายจุด
- ตองรูท่ีอยูของตนเองแนชัด
- มีเครื่องมือหรือสัญญาณแนนอน
ในการขออาวุธสนับสนุน
- การกระจายกําลังเปนหนวยยอย
และกําหนดจุดนัดพบ

- ผ บ . ห น ว ย  ใ ช ค ว า ม ริ เ ริ่ ม
แกปญหา
- ขอการสนับสนุนจากหน วย
ขางเคียง รวมท้ังอาวุธสนับสนุน
- กําชับวินัยการยิง
- รูท่ีอยูของตนเอง
- ทุกคนรูหนาท่ีของตน
- มีการประสานกับหนวยเหนือ
หนวยรอง หนวยขางเคียง และ
หนวยสนับสนุนอยางดีเยี่ยม

๔. ท่ีตั้งฐานปฏิบัติ
๔.๑ ตั้งฐานบริเวณท่ีเปนปา

ทึบ มีสิ่งกําบังการตรวจการณและ
การยิง หรือมีพ้ืนท่ีสูงขมใกลเคียง

- ลาดตระเวนเลือกฐานไวกอน ให
สามารถตรวจการณและทําการยิง
ไดดี
- หลีกเลี่ยงการตกอยูในพ้ืนท่ีสูงขม
ถาจําเปนตองวางการตรวจการณ ,
ยึดพ้ืนท่ีสูงขม , วางเครื่องซุมกล
และการยิงไว

-อยาเห็นแกความสะดวกในการ
หาอาหารและน้ํา
- อยาเกียจคราน

๔.๒ ไมลาดตระเวนกอนเขาฐาน - ลาดตระเวนฐานและรอบบริเวณฐาน
วางกําลังปอง กันกอนเข าฐาน
รวมถึงแหลงน้ํ า เสนทางเขา -
ออก และสนาม ฮ.

- อยาคิดวาไมมีอะไร ไมเปนไร
- อยาเกียจคราน

๔.๓ นํากําลังเขาฐานกอนมืด
นานเ กินควร  ไม ใชมาตรการ
ปกปดและลวง

- เตรียมการใหเสร็จในฐานลวง
นํ า กํ า ลั ง พล เ ข า ฐ า นก อน คํ่ า
เล็กนอย
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- กอนเขาฐานควรเขาท่ีรวมพล
ใกลฐาน
- กําหนดฐานสํารอง เพ่ือใชเม่ือ
จําเปนหรือใชเปนฐานลวง
- จัดกําลังปองกันเสนทางเขาสูฐาน
- กลบเกลื่อนรองรอยเขาสูฐาน

- การปกปดและการลวง เปน
มาตรการสําคัญ

๔.๔ ไมมีการปองกันฐานหรือมี
ไมพอ

- รูจุดท่ีอยูแนนอน เพ่ือการยิง
สนับสนุน
- จัดระบบการปองกันฐาน อยาง
นอย ๒ ชั้น
- การปองกันชั้นในวางเครื่องเตือนภัย
เชน เชือกสัญญาณ , ทุนระเบิด
ควบคุมและจัดยามคูตามจุดสําคัญ
- ก า ร ป อ ง กั น ชั้ น น อ ก  จั ด
ลาดตระเวนรอบฐาน จัดจุดซุม
และวางเครื่องซุมกล จุดยามคู ณ
จุดซุม
- ใชทุนระเบิดสังหารแบบตางๆ
กับระเบิด ลข. ใหเปนประโยชน

- ระวังการวางเครื่องซุมกลและ
กับระเบิด อยาใหเปนอันตรายกับ
ฝายเรา ตองบันทึกหลักฐานไว
และเม่ือไมใชใหรื้อถอน อยามักงาย
ในการวางกับระเบิด
- อยาประมาท

๔.๕ เม่ืออยูในฐานไมรักษาวินัย
การพราง แสง เสียง ควันไฟ และ
การเคลื่อนท่ี

- ระมัดระวังการใชแสง เสียง ควัน
ไฟจากการประกอบอาหาร และ
การเคลื่อนท่ีภายในฐาน
- ใช เชื้อ เพลิงแห งหรืออาหาร
สําเร็จรูป หรือประกอบอาหาร
เฉพาะเวลากลางวันหรือพรางแสง

- แสง เสียง และควันไฟ เปนสิ่งบอก
เหตุวาฝายเราทําอะไร ท่ีไหน

๔.๖ ขาดการเตรียมการยิง และ
การขออาวุธสนับสนุนเพ่ือการ
แกปญหา

- วางแผนการยิงใหแกอาวุธทุกชนิด
ท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุด
- กําหนดท่ีอยูใหแนนอน
- เตรียมแผนการขออาวุธสนับสนุน

- แผนการใชอาวุธสนับสนุนเปน
สิ่งสําคัญ
- ตองรูท่ีอยูของตนอยางแนชัด

๔.๗ เม่ือฝายกอการรายเขา
เกาะฐานและเริ่มรบกวน ใชอาวุธ
เกินจําเปนสิ้นเปลือง และเปดเผย
ท่ีอยู

- ควบคุมวินัยการยิงปน ใชอาวุธ
เม่ือเห็นท่ีหมายคุมคาและไดผล

- มีวินัยการยิงปนดี
- รูท่ีอยูของตนเองแนชัด
- ชวยตนเองกอนแลวขออาวุธ
สนับสนุน
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- กลางวันสงลาดตระเวนตรวจคน
กวาดลาง และจุดซุมรอบฐาน
ประกอบการขอการสนับสนุนจาก
อาวุธสนับสนุน
- กลางคืนควบคุมวินัยการยิงเปน
พิเศษ ใชทุนระเบิด กับระเบิด
บังคับใช ลข. เปนหลัก ถาจําเปน
ขออาวุธสนับสนุน แลวสงกําลัง
อ อ ก ต ร ว จ ค น  ก ว า ด ล า ง ใ น
วันรุงข้ึน

- ตอบโตและแกปญหาถูกตอง จะ
ทําใหผูกอการรายเกาะไดยาก

๔.๘ ตั้งฐานอยูท่ีเดิมนานเกินไป - ยายฐานปฏิบัติการบอยๆ - ไมควรปกหลักอยูกับท่ีนานเกินไป
๕. แหลงน้ําในภูมิประเทศ

๕.๑ไมลาดตระเวนรอบแหลงน้ํา
โดยละเอียด

- ลาดตระเวนรอบแหลงน้ํา และ
เสนทางเขา - ออก โดยละเอียด
- ตรวจพ้ืนท่ีบริ เวณแหลงน้ํ า ท่ี
สงสัยวาจะมีเครื่องซุมกล กับ
ระเบิด หรือจุดซุมยิง

- ผูกอการรายรูแหลงน้ําดีกวาเรา
และ มัก ใช แหล งน้ํ า เ ป น พ้ืน ท่ี
สังหารอีกแหงหนึ่ง

๕.๒ ไม มีการระวั งปอง กัน
ขณะไปเอาน้ํา

- จัดส วนระวั งปองกันทุกครั้ ง
โดยเฉพาะเสนทางเขา - ออก
- ใชระบบเพ่ือนตายคนหนึ่งตักน้ํา
คนหนึ่งระวังปองกัน
- ระวังเครื่องซุมกล กับระเบิด
และการซุมยิง
- ถาม่ันใจวาผูกอการรายลมแหลง
น้ําอยูฝายเรามีกําลังไมพอ ใหขอ
อาวุธสนับสนุนทําลายรอบบริเวณ
แหลงน้ํานั้น

- อยาประมาท
- อยาลืมระบบเพ่ือนตาย
- อยายิงเพียงแตสงสัย

๕.๓ ใชเสนทางประจําในการ
ไปเอาน้ํา

- เปลี่ยนเสนทางทุกครั้งเทาท่ีทํา
ได ลาดตระเวนเสนทางทุกครั้ง

- อยาเห็นแกความสะดวกสบาย

๖. บริเวณสนาม ฮ.
๖.๑ เลือกสนามไมเหมาะสม

มีภูมิประเทศบังคับมีท่ีสูงขม
- เลือกสนามท่ีเหมาะ ถาจําเปน
จัดกําลังเฝาตรวจ ยึดหรือเตรียม
แผนการยิงไปท่ีสูงขม

- ฮ. มีราคาแพงมาก เปนเปาท่ี
ผูกอการรายตองการทําลาย
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- เลือก และเตรียมสนามสํารอง
เพ่ือการลวงหรือใชเม่ือจําเปน

- ฮ. ลงไมได ถาไมปลอดภัยพอ

๖.๒ ไม ลาดตระ เวนเลือก
สนาม และบริเวณใกลเคียง และไม
จัดกําลังเฝาตรวจเสนทางบินข้ึน -
ลง ฮ.

- ลาดตระเวนสนาม ฮ. โดยละเอียด
- จัดกําลังเฝาตรวจเสนทางบินข้ึน -
ลง ของ ฮ.

- เม่ือ ฮ. ปลอดภัย ก็สามารถลง
ชวยหนวยพ้ืนดินได

๖.๓ ไมจัดกําลัง หรือจัดกําลังไม
พอปองกัน ฮ.

- จัดกําลังปองกันรอบสนาม ฮ.
ท้ังขณะข้ึน - ลง และขณะจอด

- อยาคิดแตจะให ฮ. ลง ชวยอยาง
เดี ยว  โดยไมช วยรั กษาความ
ปลอดภัยให

๖.๔ ไมเตรียมแผนการและ
การประสานการยิ งของอาวุธ
สนาม รวมท้ังกําลังทางอากาศ
คุมครอง ฮ. ขณะลงสนาม

- เตรียมแผนการยิงและการประสาน
การยิงอาวุธสนับสนุน รวมท้ัง
กําลังทางอากาศอยางแนนแฟน

- ชวยตนเองกอนการขอสนับสนุน
จากหนวยอ่ืน
- เตรียมการติดตอสื่อสารไวลวงหนา

๖.๕ ฮ. บินวนเหนือสนาม
นานเกินควร เนื่องจากนักบินขาด
ความชํานาญ หรือหาจุดลงไมพบ

- กํ า ห น ดจุ ด ต ร ว จส อ บ ห รื อ
สัญญาณให ฮ. ลงไดทันที
- กําหนดสนามสํารองหรือสนาม
ลวง
- ขอใชนักบินท่ีชํานาญ

- การ ข้ึน - ล ง  ทัน ทีขอ ง  ฮ .
ใหความปลอดภัยสูง
- การปกปดและการลวงเปนสิ่ ง
สําคัญ

๖.๖ การบรรทุกข้ึน - ลง ฮ.
ชักชา ตองให ฮ. แตะพ้ืนทุกครั้ง

- เตรียมการบรรทุก ข้ึน – ลง ไว
- บรรทุก และข้ึน – ลง รวดเร็ว
แม ฮ. จะไมแตะพ้ืน

- ความรวดเร็วเพ่ิมความปลอดภัย

๖.๗ ลงจาก ฮ. แลวไมกระจายกําลัง
ปองกัน ฮ.

- เตรียมรบและกระจายกันวาง
กําลังปองกันทันทีท่ีออกจาก ฮ.

- ใหความปลอดภัยแก ฮ. มากท่ีสุด

๖.๘ ไมคนหาหรือกวาดลาง
เม่ือผูกอการรายเกาะสนาม ฮ.

- สงกําลังคนหา หรือกวาดลางทันที
เม่ือสงสัย ประสานการใชอาวุธ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง
- ปรับการยิงใหอาวุธสนับสนุน
นักบินอาจชวยได
- ถามี ฮ. ติดอาวุธ ใหใชใหเปน
ประโยชน

- คนหาหรือกวาดลางขณะท่ี ฮ.
ข้ึน - ลง ดวย
- อาวุธดัดแปลง เชน กระสุน ป. , ค.
หรือ ลข. อาจใชโดยท้ิงจาก ฮ. ได

๗. บริเวณพ้ืนท่ีปะทะ
๗.๑ เม่ือถูกปะทะ พากันฝงตัว

ไมดําเนินกลยุทธโตตอบ

- ปฏิบัติการฉับพลัน ไมเสียขวัญ
- มีวินัยการยิง
- กําหนดความรับผิดชอบใหแตละ
บุคคล

- ขวัญและกําลังใจจะแกปญหาไดดี
- ริเริ่มแกปญหากอนการรองขอ
การชวยเหลือ



จุดออนและโอกาสท่ีผูกอการราย
จะเกาะและทราบขาวฝายเรา วิธีปองกันและตอบโต ขอเตือนใจ

- ดําเนินกลยุทธโตตอบ
- ขอรับการสนับสนุนจากเหนืออ่ืน

- ตองรูจุดท่ีอยูของตนแนชัด

๗.๒ ไมใชขาวสารหรือสิ่งบอก
เหตุใหเปนประโยชน

- หาและใชขาวสารท่ีไดรับใหเปน
ประโยชนในการประมาณการ
(ดูการตีความและใชขาวกรองโดย
ฉับพลัน)

- ขาวสารท่ีไดอาจมีประโยชนยิ่ง
ในการประมาณการและแกปญหา

๗.๓ พะวงกับผูบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตมากเกินไป

- รวมผูบาดเจ็บใหปลอดภัย ให
การปฐมพยาบาล รายงานหนวยเหนือ
แลวดําเนินกลยุทธตอไปจนคุม
สถานการณได จึงขอสงกลับ

- ภารกิจสําคัญกวาสิ่งใด

๗.๔ ไมตรวจคน หรือทําลาย
ผูกอการรายรอบบริเวณปะทะ

- คนหาโดยรอบจุดปะทะอยางนอย
กวาดลางจนพนรัศมีการยิงหวังผล
ของอาวุธประจํากาย
- ถาพบเสนทางถอนตัวขาศึกมี
รองรอยบาดเจ็บในเวลากลางวัน
ใหสงกําลังติดตามกวาดลางทันที

- ฉวยโอกาสขยายผลทันที
- อยาเปนนักสะสม

๗ . ๕ ข า ด แ ผ น ก า ร ใ ช อ า วุ ธ
ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ กํ า ลั ง ห น ว ย
ขางเคียง

- เตรียมแผนการยิงสนับสนุน
และการช วยเหลือจากหน วย
ขางเคียง
- ตรวจสอบท่ีอยูของตนเองเสมอ

- เตรี ยมแผนและทดลองการ
ติดตอสื่อสารใหเรียบรอย

๗.๖ ขาดวินั ยการยิ ง  และ
หยอนการฝก

- กวดขันวินัยการยิง
- ฝกการปฏิบัติโดยฉับพลัน และ
การใชอาวุธ

- การยิงท่ีขาดวินัยทําใหเปลือง
กระสุน และเปดเผยท่ีตั้ง
- การฝกจนชํานาญดีกวารอดตาย
เพราะโชคชวย

๘. บนเสนทางถอนตัว
๘.๑ ใชเสนทางเดิม - เลือกเสนทางใหม

- แยกกันเดิน กําหนดจุดนัดพบ
- พรางรองรอยในการเคลื่อนท่ี

- อ ย า มั ก ง า ย  เ ห็ น แ ก ค ว า ม
สะดวกสบาย
- การพรางและการลวงเปนสิ่ง
สําคัญ
- ทุกคนรูจักจุดนัดนักพบ



จุดออนและโอกาสท่ีผูกอการราย
จะเกาะและทราบขาวฝายเรา วิธีปองกันและตอบโต ขอเตือนใจ

๘.๒ มุงจะถอยอยางเดียว
(ผบ.หนวย ขาดลักษณะผูนํา เสีย
ขวัญ จัดสวยระวังปองกัน ไมใช
อาวุ ธสนับสนุน และไมตอบโต
ขาศึก)

- ประมาณการตอเนื่อง
- ใชขาวสาร หรือสิ่งบอกเหตุให
เปนประโยชน
- จัดสวนระวังปองกัน หรือท้ิงสวน
ปะทะไว
- วางเครื่องซุมกลและกับดักไว
เม่ือผานไป
- ขอรับการชวยเหลือจากอาวุธ
สนับสนุน และหนวยขางเคียง
- วางแผนลวง
- สรางขวัญ

- รบพราง ถอยพราง
- อยาเปดโอกาสสะดวกแกขาศึก
- วางแผนอยางรอบคอบ
- ขวัญดีลดการสูญเสีย และแกไข
ปญหาได



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
เพ่ือใหรูถึงการจัด ภารกิจ ขีดความสามารถ ขีดจํากัด และแนวความคิดในการใชชุดสุนัขสะกดรอยรบ

กลาวท่ัวไป
๑. ลักษณะพ่ึงประสงค

๑.๑ มีความสามารถสูงในการแกะและสะกดรอย การปฏิบัติงานในสนามและการใชอาวุธ
๑.๒ มีความสามารถในการทํางานรวมกันเปนชุด
๑.๓ มีอุปกรณเบา คลองตัว และมีประสิทธิภาพสูง
๑.๔ มีความสามารถในการเคลื่อนท่ีเร็ว (ท้ังทางอากาศ ยานยนต และทางเทา)
๑.๕ มีความสามารถในการดํารงชีพในปาได อยางนอย ๔๘ ชั่วโมง โดยไมมีการสงกําลังเพ่ิมเติม

๒. ลักษณะการจัดใหมีการจัดกําลังเปน ๓ สวน คือ
๒.๑ สวนบังคับบัญชา
๒.๒ สวนแกะและสะกดรอย
๒.๓ สวนระวังปองกัน

๓. อาวุธยุทโธปกรณท่ีควรมี
๓.๑ ปนเล็กยาวอัตโนมัติ
๓.๒ ลูกระเบิดขวางสังหาร
๓.๓ ลูกระเบิดขวางควัน (สัญญาณ)
๓.๔ วิทยุรับ – สง สนาม
๓.๕ เครื่องหมายตําบลท่ีอยู
๓.๖ ชุดเครื่องมือเดินปา (แผนท่ี 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.) ควรจัดจากนายสิบอาวุโสท่ีมีสติปญญาไหวพริบสูง ผานการฝก
หลักสูตรการแกะและสะกดรอยมาแลว มีคุณสมบัติตามลักษณะพึงประสงค (ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๑ กลาวนําการ
แกะและสะกดรอย)

กร.๑๑๐๗



๒.๒ เจาหนาท่ีแกะรอย (อัตรา พล.อส.) ควรจัดจากผูท่ีมีคุณสมบัติตามลักษณะพึงประสงค
สําหรับเจาหนาท่ีแกะรอยและผานการฝกหลักสูตรการแกะและสะกดรอยมาแลว

๒.๓ ผบส.สกร. (อัตรา ส.อ.) ควรจัดจากผูท่ีมีคุณสมบัติตามลักษณะพึงประสงคของ ผบส.
(ดูคูมือการเรียน กร.๓๑๐๑ การสุนัขทหาร) และผานการฝกหลักสูตร ผบส.สกร. มาแลว

๒.๔ อาวุธยุทโธปกรณ
๒.๒.๑ อาวุธยุทโธปกรณประจํากาย (ดูคือมือการเรียน กร.๑๑๐๓ การปฏิบัติของ

เจาหนาท่ีแกะรอย)
๒.๒.๒ ยุทโธปกรณประจําชุด

(๑) เครื่องรับ – สง วิทยุสนาม
(๒) เครื่องหมายตําบลท่ีอยู (ลูกโปง แผนผาหมายแนว ฯลฯ)
(๓) ชุดปฐมพยาบาลประจําหมู
(๔) เครื่องมือชุดเดินปา (เข็มทิศ แผนท่ี กลองสองสองตา ฯลฯ)
(๕) ถุงน้ําผาใบ
(๖) ชุดไตเขา (เชือกไตเขา หวงหลัก ฯลฯ)

๓. การจัดชุดสะกดรอยรบแบบอ่ืนๆ
๓.๑ แบบ ทบ.อังกฤษ (ชุดสะกดรอยรบประจํา พัน.ร.)

๓.๑.๑ กําลังพล

แผนท่ี ๑ ชั้นยศ แบบท่ี ๒
๑ – ผบ.ชุด จาอาวุโส ๑ – ผบ.ชุด

สวนบังคับบัญชา ๑– รอง ผบ.ชุด นายสิบ
๑–จนท.สื่อสาร

๒–จนท.แกะรอย ๓ –จนท.แกะรอย
สวนสะกดรอย ๒–ผบส.สกร. ๓ –ผบส.สกร.

๒–สกร. ๑ –สกร.
สวนปองกัน ๓ – พลคุมกัน ๕ – ๖ จนท.อ่ืนๆ

อาจรวม จนท.สื่อสาร
รวม ๑๐ คน  สุนัข ๒ ตัว รวม ๑๐ คน – ๑๑ คน สุนัข ๑ ตัว

๓.๑.๒ อาวุธยุทโธปกรณ ปกม. , ปลยอ. , ปลซ. , ลข.สังหาร , ลข.ควัน , เครื่องรับ– สง
วิทยุสนาม , ลูกโปงหมายท่ีอยู , 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. ไปดวยอีกเทากับจํานวนสุนัขท่ีใช



๓.๒.๒ อาวุธยุทโธปกรณ ปลย.เอ็ม๑๖ เครื่องรับ – สงวิทยุสนาม , ชุดปฐมพยาบาล ,
ชุดดํารงชีพในปา , มีดเดินปา และเครื่องสนามประจํากาย

๓.๓ แบบ ทบ.ไทย (ศร. – ศม. จัดชั่วคราวเปนแบบท่ีในพัน.ร. และพัน.ม.)
๓.๓.๑ กําลังพล ผบ.ชุด , พลวิทยุ (สวนบังคับบัญชา) พลสะกดรอย ๒ คน หรือ

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 ตรวจสอบพ้ืนท่ีและติดตามรองรอยเพ่ือคนหาขาศึก
๑.๓ เปนแหลงขาวใหผูบังคับบัญชา
๑.๔ ฝกเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ในหนวยใหรูศิลปะการตรวจการณและการแกะรอย

๒. หนาท่ีของบุคคล
๒.๑ ผบ.ชุด

๒.๑.๑ วางแผนและกํากับดูแลการฝก และการปฏิบัติงานของชุดของตน
๒.๑.๒ เสนอแนะการใชชุดสะกดรอยรบ
๒.๑.๓ ตัดสินใจและควบคุมการใช และการปฏิบัติการแกะและสะกดรอย
๒.๑.๔ รับผิดชอบการรายงานขาวสารตอหนวยเหนือ

๒.๒ เจาหนาท่ีแกะรอย
๒.๒.๑ ดูคูมือการเรยีน กร.๑๑๐๓ การปฏิบัติของเจาหนาท่ีแกะรอย
๒.๒.๒ อาจรับมอบหนาท่ีเปนพลคุมกัน , พลวิทยุ หรือ ผบส.สกร. เม่ือจําเปน

๒.๓ ผบส.สกร.
๒.๓.๑ รับผิดชอบในการฝกทบทวนและการปรนนิบัติบํารุง สกร.ของตน
๒.๓.๒ เสนอแนะการใช สกร.
๒.๓.๓ ควบคุม สกร. ในการปฏิบัติหนาท่ีสะกดรอย

๒.๔ เจาหนาท่ีแกะรอย เม่ือทําหนาท่ีพลวิทยุ
๒.๔.๑ ประจําอยูใกลเพ่ือรับคําสั่งและสื่อขาวตอ ผล.ชุด
๒.๔.๒ ดํารงการรับ – สงขาวสาร ติดตอกับหนวยเหนือตลอดเวลา

๒.๕ เจาหนาท่ีแกะรอยเม่ือทําหนาท่ีพลคุมกัน
๒.๕.๑ ใหความคุมครองแกผูทําหนาท่ีแกะรอยและชุดสุนัขสะกดรอยในขณะปฏิบัติงาน
๒.๕.๒ ตรวจสอบ กวาดลางพ้ืนท่ีท่ีสงสัยวาจะมีขาศึกหรือพ้ืนท่ีอันตราย
๒.๕.๓ ถอดทําลายกับดัก กับระเบิดและเครื่องซุมกลตางๆ



ขีดความสามารถและขีดจํากัดของชุดสะกดรอย
๑. ชุดสะกดรอยรบ

๑.๑ ขีดความสามารถ
๑.๑.๑ สนับสนุนหนวยรบในการแกะและสะกดรอยติดตาม ลาสังหารขาศึก
๑.๑.๒ เปนแหลงขาวชั้นเยี่ยมของผูบังคับบัญชา
๑.๑.๓ สามารถปฏิบัติการตอเนื่องไดประมาณ ๓๒ ชั่วโมง โดยไมมีการสงกําลัง

เพ่ิมเติม และสามารถปฏิบัติการเชิงรุกไดในขอบเขตจํากัดเสื่อสภาพการณอํานวย
๑.๑.๔ อาจใชเปนหนวยฝกการตรวจการณและการแกะและสะกดรอยใหแก

เจาหนาท่ีอ่ืนๆ ในหนวยได
๑.๒ ขีดจํากัด

๑.๒.๑ ดูขีดจํากัดของเจาหนาท่ีแกะรอยและสะกดรอย
๑.๒.๒ รองรอยท่ีนานเกินไป ยอมทําใหการแกะและสะกดรอยลดประสิทธิภาพลง
๑.๒.๓ ขีดความสามารถของการลวงและการพรางของขาศึกท่ีสูง และขีด

ความสามารถในการตอตานการพรางและการลวงต่ําของฝายเรา ทําใหประสิทธิภาพการแกะและสะกดรอย
ต่ําลง

๒. เจาหนาท่ีแกะรอย
๒.๑ ขีดความสามารถ

๒.๑.๑ ทํางานไดตอเนื่องตามขีดความสามารถของสุนัข โดยอาศัยการตรวจการณ
ดวยสายตาเปนหลัก

๒.๑.๒ ใหขาวสารท่ีเปนภาษาพูดและลายลักษณอักษรได
๒.๑.๓ ใชเปนกําลังรบไดเม่ือจําเปน
๒.๑.๔ ถาเปนคนในทองถ่ินจะใหประโยชนมากเก่ียวกับขาวสารในทองถ่ิน

๒.๒ ขีดจํากัด
๒.๒.๑ ไมสามารถแกะรอยในเวลากลางคืนไดดีเทาเวลากลางวัน (นอกจากมีเครื่อง

สองสวาง แตก็เปนการละเมิดการรักษาความปลอดภัย)
๒.๒.๒ ทํางานไดลาชากวา สกร.
๒.๒.๓ การเตือนภัยเม่ือพบขาศึก มีกกระทําไดเม่ือมองเห็นขาศึก

๓. สุนัขสะกดรอย
๓.๑ ขีดความสามารถ

๓.๑.๑ สะกดรอยไดท้ังเวลากลางวันและกลางคืน โดยอาศัยกลิ่นของรองรอยเปน
หลัก

๓.๑.๒ เม่ือมีรอยกลิ่นชัดเจน ทํางานไดเร็วกวาเจาหนาท่ีแกะรอย
๓.๑.๓ เตือนภัยในระยะประมาณ ๕๐ - ๑๒๐ เมตร แมยังไมเห็นขาศึก

๓.๒ ขีดจํากัด
๓.๒.๑ ไมสามารถใหขาวสารเปนภาษาพูดและลายลักษณอักษรได
๓.๒.๒ สุนัขท่ัวไปมีขีดความสามารถจํากัด เชน เหนื่อยเร็ว ใชไดเฉพาะ ผบส.

ปองกันตนเองไมได สภาพลมฟาอากาศ และภูมิประเทศบางครั้งเปนอุปสรรคในการใชงงาน ฯลฯ
๓.๓ รายละเอียดเก่ียวกับสุนัขสะกดรอย ดูคูมือการเรียน กร.๑๒๐๑ ยุทธวิธีสุนัขทหาร



แนวความคิดในการใชชุดสะกดรอยรบ
๑. ปกติชุดสะกดรอยรบจะรวมไวเปนสวนกลาง เม่ือมีความจําเปนเกิดข้ึนก็จะนําไปยังพ้ืนท่ีปฏิบัติการทันที
๒. จํานวนชุดสะกดรอยท่ีเหมาะสมควรจะเปน ๒ ชุด ตอหนวยระดับกองพันข้ึนไป (หนวยท่ีมิไดมีการ

จัดแนนอน อาจจัดโดยใชเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกมาแลว)
๓. แนวความคิดของ ศสท. จัดชุดสุนัขสะกดรอยรบสมทบกับหมูสุนัขลาดตระเวนเปนหมูสุนัข

ลาดตระเวนรบแลวสมทบใหหนวยระดับกรมผสม หรือ พัน.ร. หนวยละ ๑ หมู (ดูคูมือการเรียน กร. ๑๒๐๐
ยุทธวิธีสุนัขทหาร)

๔. เม่ือตกลงใจจะใชชุดสุนัขสะกดรอยรบ ตองแนใจวาชุดสุนัขสะกดรอยรบเปนเจาหนาท่ีชุดแรกท่ี
เขาถึงรองรอยอันไดรักษาไวอยางดี ไมใหมีรองรอยอ่ืนใดเขาไปปะปน

๕. แมวาชุดสุนัขสะกดรอยรบจะมีขีดคามสามารถในการปองกันตนเอง และอาจปฏิบัติภารกิจเชิงรุกได
ในระยะเวลาอันสั้น แตผูบังคับบัญชาพึงเขาใจวาหนาท่ีอันแทจริงของชุดสุนัขสะกดรอยรบนั้นมิใชการลาสังหาร
แตเปนการหารขาวโดยการติดตามคนหาขาศึก หรือรองรอยใดๆ ท่ีขาศึกทําไว

๖. การใชทางยุทธวิธี ดูคูมือการเรียน กร.๑๑๐๙ การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของชุดสะกดรอยรบ



ปนสั้นบรรจุเองแบบ ๘๗ (ปสบ.๘๗)
หลักฐาน : ๑. รส.๒๓ - ๗

๒. ปสบ.๘๗ ศร.๒๕๐๐
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูคุณลักษณะท่ัวไป วิธีถอดประกอบ การทํางาน และการแกไขเหตุติดขัด การระวังรักษาและ
การทําความสะอาด ทายิงของ ปสบ.๘๗ ตลอดจนการฝกยิงเพ่ือความคุนเคย
คุณลักษณะท่ัวไป

๑. เปนอาวุธประจํากายชนิดก่ึงอัตโนมัติ 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 ปนท้ังกระบอกยาว ๓๕.๕๘ นิ้ว
๓.๓ ลํากลองยาว ๑๘ นิ้ว
๓.๔ น้ําหนักปนท้ังกระบอก 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 ซึ่งแบงออกตามลักษณะท่ีใชงาน 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

กร.๑๓๐๑



๑. การถอดประกอบปกติไดแก
๑.๑ ซองกระสุน
๑.๒ สายสะพายและหลอดน้ํามัน
๑.๓ ปลอกหนาและไมครอบรางปน
๑.๔ รางปนและพานทาย
๑.๕ แหนบและแกนแหนบคันรั้งลูกเลื่อน
๑.๖ สลักเครื่องลั่นไก
๑.๗ เครื่องลัน่ไก
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
ทําใหตรงกันขามกับการถอด คือ ชิ้นสวนไหนเอาออกทีหลังก็ใหประกอบเขากอน เรียง

ตามลําดับไปเรื่อยๆ
๔. ขอควรระวังในการถอดประกอบ ไมใชพละกําลังในการงัด , งาง , ทุบ , เคาะ ดวยวัตถุอยางอ่ืน อัน

เนื่องจากการกระทําอันผิดวิธี จะเปนสาเหตุใหชํารุดได
การทํางานและการแกไขเหตุติดขัด

๑. การทํางานของเครื่องกลไก แบงออกเปน ๕ ข้ัน คือ
๑.๑ การเคลื่อนท่ีมาขางหลัง ดวยสาเหตุ ๒ ประการ คือ

๑.๑.๑ การรั้งคันรั้งลูกเลื่อนดวยพลยิง (การเริ่มบรรจุ)
๑.๑.๒ การดันของแกส เม่ือดินสงกระสุนเผาไหมขยายตัวเปนแกส (เม่ือยิงแลว)
ท้ัง ๒ ประการนี้ อันเปนสาเหตุทําใหสวนเคลื่อนท่ีถอยมาขางหลัง เริ่มจากเม่ือพลยิง

ลั่นไก นกปนจะตีทายเข็มแทงชนวนดวยกําลังของแหนบนกปนท่ีขยายตัว เข็มแทงชนวนจะวิ่งไปขางหนาแทง
เขากับชนวนทาย ปลอกกระสุนเปนการจุดชนวนดวยแรงกระทบ ดินสงกระสุนก็จะถูกเผาไหมขยายตัว
กลายเปนแกส ดันใหลูกกระสุนวิ่งไปขางหนา แกสสวนหนึ่งนั้นดันตอหนาลูกเลื่อนเหมือนกัน แตไมทําใหลูก



เลื่อนถอยหลัง เพราะลูกเลื่อนฝงตัวอยูในชองขัดกลอน เม่ือลูกระสุนวิ่งผานรูแกส ซึ่งอยูประมาณตอนกลางของ
ลํากลองปน แกสสวนหนึ่งจะไหลลงไปในรูแกส และเขาไปดันตอหนาลูกสูบ ลูกสูบจะถอยมาขางหลังและไป
กระแทกเขากับดานในของโครงคันรั้งลูกเลื่อน คันรั้งลูกเลื่อนจะถอยมาขางหลัง (จุดเริ่มตนของ ขอ ๑.๑.๒) ทํา
ใหแหนบคันรั้งลูกเลื่อนถูกอัดตัว เม่ือคันรั้งลูกเลื่อนถอยมาขางหลัง ประมาณ ๕/๑๖ นิ้ว เปนการถอยหลังเปลา
เพ่ือเปนการถวงเวลาใหลูกระสุนวิ่งผานลํากลองไปใหพนเสียกอนท่ีหนาลูกเลื่อนจะเปดจากรังเพลิง (ท้ังนี้เพ่ือ
ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากความดันของแกสแกพลยิง) คันรั้งลูกเลื่อนจะถอยมาจนกระท้ังรองลาดดานในของคัน
รั้งลูกเลื่อนมาปะทะกับกลอนลูกเลื่อนอันขวา ทําใหลูกเลื่อนพลิกตัวไปทางซาย จนกระท้ังหลุดพนจากชองขัด
กลอนเปนการปลดกลอนลูกเลื่อน ในขณะท่ีลูกเลื่อนพลิกตัวนั้น จะพลิกใหทายเข็มแทงชนวนพนจากนกปน ทํา
ใหเข็มแทงชนวนถอยมาขางหลังไดโดยสวนทายของเข็มแทงชนวนปนลาดในชองเวาของสะพานโครงลูกเลื่อน
จะทําใหเข็มแทงชนวนถูกบังคับใหถอยมาขางหลัง ซึ่งเปนการถอนเข็มแทงชนวน ลูกเลื่อนจะถอยมาขางหลัง
พรอมกับรั้งปลอกกระสุนจะจับจานทายปลอกกระสุนออกจากรังเพลิงดวย เม่ือสวนหนาของปลอกกระสุนถอย
มาพนรังเพลิง เหล็กคัดปลอกกระสุนจะดันทายปลอกกระสุนใหหลุดพนจากหลอกลูกเลื่อนและกระเด็นออกมา
ทางขวา เฉียงข้ึนบนเล็กนอยซึ่งทําใหเกิดการรั้งและคัดปลอกกระสุน ในขณะท่ีลูกเลื่อนถอยมาขางหลังนี้
สวนทายของลูกเลื่อนจะบังคับใหนกปนหงายตัวไปขางหลัง จนกระท้ังแงลางของนกปนเขาขัดตัวกับกระเดื่องไก
ขณะนี้แหนบนกปนจะถูกอัดตัวเต็มท่ี ซึ่งจะอยูในอาการข้ึนนก เม่ือลูกเลื่อนถอยมาดานหลังตอมาจนกระท้ัง
สวนหนาของลูกเลื่อนพนจากดานหลังของซองกระสุน กระสุนนัดใหมยังอยูในซองกระสุนจะข้ึนมาอยูในแนว
เดียวกับหนาลูกเลื่อน เพ่ือรอใหลูกเลื่อนพาเขารังเพลิง ในเม่ือลูกเลื่อนวิ่งไปขางหนา

สรุป เม่ือสวนเคลื่อนท่ีเคลื่อนมาดานหลัง จะทําใหเกิด
(๑) ปลดกลอน (๔) คัดปลอก
(๒) ถอนเข็ม (๕) ข้ึนนก
(๓) อัดแหนบ (๖) กระสุนนัดใหมรอบรรจุ

๑.๒ การเคลื่อนท่ีไปขางหนา
เม่ือโครงคันลูกเลื่อนเลื่อนไปขางหนาโดยแรงขยายของแหนบคันรั้งลูกเลื่อน (ซึ่งถูก

อัดตัวในขณะท่ีคันรั้งลูกเลื่อนถอนมาขางหลังดวยแรงดันแกส) ลูกเลื่อนก็จะเลื่อนไปขางหนาดวย สวนหนาของ
ลูกเลื่อนยเคลื่อนท่ีมาถึงทายกระสุน ก็จะชนเขาสวนบนจากทายกระสุน และนํากระสุนเขาสูรังเพลิง เม่ือลูก
เลื่อนเคลื่อนท่ีขางหนาไปจนสุด ขอรั้งปลอกกระสุนจะจับจานทายปลอกกระสุน และจานทายปลอกกระสุนจะ
กดเหล็กคัดปลอกกระสุนใหจมลงไปแนบสนิทกับหนาลูกเลื่อน กลอนลูกเลื่อนจะพลิกตัวเขาในชองขัดกลอนลูก
เลื่อน คันรั้งลูกเลื่อนจะเคลื่อนท่ีตอไปอีกประมาณ ๕/๑๖ นิ้ว

สรุป การเคลื่อนท่ีไปขางหนา จะทําใหเกิด
(๑)ขอรั้งปลอกกระสุนจับปลอกกระสุน
(๒) ลูกเลื่อนเขาขัดกลอน
(๓) กระสุนนัดใหมเขารังเพลิง

หมายเหตุ  ถาการทํางานท้ัง ๒ ตอน ขอ ๑.๑ และ ๑.๒ เรียกวา หนึ่งวงรอบของการทํางาน และวงรอบของ
การทํางานจะเกิดข้ึนอีก เม่ือพลยิงทําการลั่นไกปนตอไป

๑.๓ การทํางานของเครื่องลั่นไก
เม่ือปนอยูในการข้ึนนก หัวกระเดื่องไกจะขัดกับแงลางนกปน ทายกระเดื่องไกถอย

หลังข้ึนพาดบนหัวไก แหนบนกปนอัดตัว เม่ือพลยิงเหนี่ยวไก หัวของไกจะสูงข้ึนและดันทายกระเดื่องใหสูงข้ึน
ดวย เม่ือทายกระเดื่องไกสูงข้ึนหัวกระเดื่องไกจะต่ําลงและหลุดจากแงลางของนกปน ทําใหนกปนเปนอิสระ



และฟาดตัวไปขางหนาโดยแรงขยายของแหนบนกปน แหนบกระเดื่องไกจะขยายตัวดันกระเดื่องไปขางหนา ทํา
ใหทายกระเดองไกไมพากบนหัวของไก

๑.๔ การท่ีปนไมทํางานเปนอัตโนมัติ
ท้ังนี้ เนื่องจากในขณะท่ีเหนี่ยวไกอยู หัวขอไกจะยกสูงข้ึน เม่ือแงลางของนกปนเขา

ขัดกับหัวกระเดื่องไกและดันทายกระเดื่องไกใหถอยไปขางหลัง แตทายกระเดื่องไกไมสามารถถอยไปพากบนหัว
ของไกได เพียงแตไปยันไวเทานั้น เม่ือทายกระเดื่องไกไมถูกหัวของไกยกใหสูงข้ึน หัวกระเดื่องไกไมต่ําและไม
หลุดจากแงลางของนกปน นกปนก็ฟาดไปขางหนาไมได ปนจึงไมทํางานเปนอัตโนมัติ ผูยิงจะตองปลอยไก
กอนท่ีจะยิงกระสุนนัดตอไป เพ่ือใหหัวของไกต่ําลง และทายกระเดื่องไกจะไดถอยไปฟาดได

๑.๕ การทํางานของเครื่องหามไก
เม่ือดันแผนหามไกลงลาง (ชี้ลงดิน) ซึ่งเปนการหามไก จะทําใหสวนเต็มของแทงหาม

ไกหมุนมารับปลายสวนหนาของไก ทําใหปลายสวนหนาของไกต่ําลงไมได เม่ือทําการเหนี่ยวไกของหัวไกก็จะไม
สูงข้ึน ทายกระเดื่องไกไมสูงข้ึน หัวกระเดื่องไกไมต่ําลง จึงไมหลุดจากแงลางของนกปน นกปนฟาดไปขางหนา
ไมได เม่ือดันแผนหามไกลมาขางหลัง (ขนานกับพ้ืน) เปดหามไก จะหมุนเอาสวนเวาของแทงหามไกมาแทนท่ี
ทําใหปลายสวนหนาของไกต่ําลงได เม่ือทําการเหนี่ยวไก

๒. การแกไขเหตุติดขัด
เหตุติดขัดและการแกไข สําหรับ ปสบ.๘๗
ตารางแสดงการติดขัด  สาเหตุ และการแกไข ซึ่งมักจะพบอยูเสมอ

การติดขัด สาเหตุ การแกไข
๑. ลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปขางหนา
โดยไมบรรจุกระสุน

๒. ไมรั้งหรือคัดปลอกกระสุน

๓. ปนไมลั่น

๔. ลูกเลื่อนปดไมสนิท
(ไมขัดกลอน)

- ซองกระสุนไมเขาท่ี
- ซองกระสุนหลวมจากชองยึดซอง
กระสุน
- ขอบปากซองกระสุนเสียรูป
- ขอรั้งปลอกกระสุน หรือแหนบ
ขอรั้งหัก
- เหล็กคัดปลอกกระสุนชํารุด
- รังเพลิงสกปรก
- เข็มแทงชนวนหัก
- เข็มแทงชนวนปลายสั้นเกินไป
- กระสุนเสื่อม

- รังเพลิงสกปรก
- โครงลูกเลื่อนสกปรก
- กระสุนผิดรูป

- แหนบสงโครงลูกเลื่อนหัก

- สอดซองกระสุนใหมใหเขาท่ี
- ตรวจชองยึดซองกระสุน
- เปลี่ยนซองกระสุนใหม สงซอง
ชํารุดไปซอม
- สงไปซอม

- สงไปซอม
- ทําความสะอาดรังเพลิง
- สงไปซอม
- สงไปซอม
- ดึงคันรั้งมาขางหลังแลวปลอยไป
บรรจุกระสุนนัดใหมเขารังเพลิง
- ทําความสะอาด
- ทําความสะอาด
- ดึงคันรั้งมาขางหนาแลวปลอยไป
บรรจุกระสุนนัดใหมเขารังเพลง
- สงปนไปซอม



การติดขัด สาเหตุ การแกไข
๕. ปนยิงไมสมํ่าเสมอ - รังเพลิงสกปรก

- ซองกระสุนเขาไมถึง
- ซองกระสุนสกปรก หรือผิดรูป
- กระสุนเสื่อม

- ทําความสะอาดรังเพลิง
- สอดซองกระสุนใหมใหถึงท่ี
- เปลี่ยนซองกระสุนใหม
- ใชกระสุนนัดใหม

การระวังรักษาและการทําความสะอาด
๑. กลาวโดยท่ัวไป

การระวังรักษาอาวุธ ปสบ.๘๗เปนหารกลาวรวมถึงขบวนการตางๆ ท่ีจะรักษาอาวุธ ปสบ.๘๗ ให
มีสภาพท่ีใชงานไดดี ซึ่งรวมถึงการทําความสะอาดตามปกติ ก่ีตรวจสอบชิ้นสวนท่ีชํารุดสึกหรอและเสียหาย
การซอมและการหลอลื่น เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาอาวุธ ปสบ.๘๗ กระบอกนี้ พรอมท่ีจะยิงไดทันที

๒. หนาท่ีของทหารทุกคนท่ีจะตองปฏิบัติตออาวุธประจํากายของตน คือ
๒.๑ ทําความสะอาดอาวุธของตน
๒.๒ รักษาและปรนนิบัติบํารุงอาวุธของตน
๒.๓ ตรวจดูสภาพโดยท่ัวๆ ไป กับอาวุธของตน
๒.๔ อาวุธ ปสบ.๘๗ พรอมท้ังเครื่องประกอบท่ีไดรับมาประจํากาย จะตองเรยีบรอยสมบูรณ
๒.๕ ตองรายงานการํารุดและการเสื่อมสภาพของอาวุธประจํากายของตนโดยทันที เม่ือตรวจพบ

๓. เรื่องสําคัญท่ีบังเกิดข้ึน จะตองทําความสะอาดทันที
๓.๑ หลังจากการยิงปนเสร็จแลวทุกๆ ครั้ง
๓.๒ อาวุธถูกน้ําหรือเปยกฝน
๓.๓ เม่ืออาวุธเปอนดิน , โคลน , ทราย หรือสิ่งท่ีเปนสารเคมีอ่ืนๆ

๔. วัสดุทําความสะอาดและหลอลื่น
๔.๑ วัสดุทําความสะอาด

๔.๔.๑ น้ํามันชําระลํากลอง ใชทําความสะอาดลํากลอง หลังจากการยิงแลว หรือ
ชโลมบางๆ โดยท่ัวไปได ๑ วัน

๔.๔.๒ น้ําอุนหรือน้ําสบู ใชแทนน้ํามันชําระลํากลองเม่ือไมมี แตมิใชเปนวัสดุท่ีใช
แทนเสมอไป

๔.๔.๓ น้ํายาซักแหง ใชสําหรับชําระลางเม่ืออาวุธท่ีถูกเคลือบไวดวยไขหรือน้ํามันขน
๔.๔.๔ เศษผาหรือหมันท่ีสะอาด , แส , ดอกแส , แปรงทองเหลือง (เศษผาหามใชในลอน)
๔.๔.๕ สารเคมีพิเศษ (PC III-A) ชําระลางท่ีมีเขมา 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) ใชไดในสนามเม่ือจําเปนชั่วระยะหนึ่ง
เม่ือน้ํามันหลอลื่น ตามขอ ๔.๒.๑ และ ๔.๒.๒ ไมมี แตอยางไรก็ตามเม่ือไดรับน้ํามันท่ีถูกตอง จะตองนําอาวุธ
ออกมาทําความสะอาดใหมและใชน้ํามันท่ีถูกตองทันที

๔.๒.๔ ไขขนบางอยางควรนํามาใชทาตามผิว สวนท่ีเคลื่อนท่ีและเสียดสีเพียงบางๆ
เพ่ือปองกันการเสียดสี และใหการหลอลื่น
หลักการยิงปน

๑. ทายิงของ ปสบ. มีอยู ๖ ทา ดังนี้
๑.๑ ทานอนยิง ๑.๔ ทานั่งราบ (ไขวขา และไขวขอเทา)
๑.๒ ทานั่งคุกเขายิง ๑.๕ ทายืนยิง
๑.๓ ทานั่งสูง ๑.๖ ทากมยิง

๒. การปรับศูนย
ศูนยหลัง ปสบ. เปนศูนยรูวงกลม สามารถเลื่อนข้ึนลงไดตามสะพานควงมุมทิศอยูทางดานขวา

ศูนยหลังเม่ือเลื่อนลงต่ําสุด จําตั้งท่ี ๑๐๐ หลา ท่ีสะพานศูนยหลังจะมีตัวเลข ๑ , ๒ , ๒ , ๕ และ ๓ จะตั้งระยะยิง
สูงสุดเพียง ๓๐๐ หลา ฉะนั้น เม่ือตั้งศูนยหลังต่ําสุดท่ี ๑๐๐ หลา จะเลื่อนศูนยข้ึนมาไดเพียง 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 กระทําการปรับในวัดท่ีลมไมพัก ดวยทานอนยิง ตั้งศูนยหลัง
ต่ําสุด มุมทิศท่ีขีดหลักก่ึงกลางระยะ ๑,๐๐๐ นิ้ว ความเปลี่ยนแปลงทิศทางยิงของวิถีกระสุน

๑ คลิกของมุมสูงกระสุนตกต่ําหรือสูง ๑ ๑/๔ นิ้ว
๑ คลิกของควกมุมทิศกระสุนจะตกซายหรือขวา ๑/๔ นิ้ว

การฝกยิงเพื่อความคุนเคย
เปนการฝกและการปฏิบัติท่ีกลาวไวในการฝกยิงเพ่ือความคุนเคย กร.๑๓๐๙



ปลย.เอ็ม.๑๖
หลักฐาน : รส.๒๓ - ๙
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูคุณลักษณะท่ัวไป วิธีการถอดประกอบ การทํางานและการแกไขเหตุติดขัด การระวังการรักษา
และการทํางความสะอาด ทายิง ตลอดจนการฝกยิงเพ่ือความคุนเคย
คุณลักษณะท่ัวไป

๑. ปลย.เอ็ม.๑๖ มีขนาดกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ปอนกระสุนดวยซองกระสุน ทํางานดวยแกส
ระบายความรอนดวยอากาศ ประทับยิงดวยบา สามารถทําการยิงไดท้ังอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติดวยการจัดกับ
บังคับการยิงตามตองการ

๒. มีปลอกปองกันแสงติดอยูปลายปากลํากลองปน ทําหนาท่ีเปนลูกสูบอยูกับท่ี สําหรับใชยิงลูกระเบิด
ได โดยไมตองใชเครื่องประกอบอ่ืนๆ ติดตั้งเพ่ิม

ขอระมัดระวัง ในขณะนี้ยังไมอนุมัติใหใช ปลย.เอ็ม.๑๖ ยิงลูกระเบิด
๓. มีแผนรองยางพานทายปน เพ่ือลดอาการสะทอนถอยหลังใหนอยลง
๔. เครื่องชวยใหเคลื่อนท่ีไปขางหนาอยูดานบนทางขวาของหองลูกเลื่อน สามารถชวยใหปดลูกเลื่อนได

ในเม่ือแหวนรับแรงถอยไมทํางาน
๕. ใชขาทรายรูปไมหนีบ สําหรับทําการยิงอัตโนมัติในทานอนยิง และยิงในหลุมบุคคล

รายการท่ัวไป
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 จะใชศูนยใหญกระดกข้ึนอีกดานหนึ่ง

กร.๑๓๐๒



กระสุน
มี ๓ ชนิด

๑. กระสุนจริง
๒. กระสุนสองวิถี
๓. กระสุนซอมรบ

ลักษณะทางขีปนวิธี
๑. อัตราความเร็วในการยิงตามวงรอบ
๒. อัตราการยิงสูงสุด

๒.๑ ก่ึงอัตโนมัติ ๔๕ - ๖๔ นัด/นที
๒.๒ อัตโนมัติ ๑๕๐ – ๒๐๐ นัด/นาที

๓. ระยะยิงไกลสุด ๒,๖๕๓ เมตร
๔. ระยะยิงหวังผลไกลสุด ๔๖๐ เมตร

การถอดและการประกอบ
๑. กลาวท่ัวไป

๑.๑ ความมุงหมายของการเรียนอาวุธศึกษานั้น ก็เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักชิ้นสวนการทํางานตางๆ
ภายในปนของตน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องการทํางานของปน และสามารถท่ีจะบํารุงรักษาปน
ของตนไดอยางเหมาะสม ดวยความรอบรูของนักเรียนดังกลาวนี้ ก็จะทําใหสามารถหาสาเหตุติดขัดซึ่งเกิดข้ึน
ภายในปน และกําจัดเหตุติดขัดนั้นเสียได

๑.๒ นักเรียนจะไดรับอนุญาตใหทําการถอดอาวุธของตนไดตามหลักฐานท่ีไดกลาวไวใน
บทเรียนนี้เทานั้น (ขอ ๒ การถอนตามปกต)ิ

๑.๓ ควรจะทําการถอดประกอบปนเม่ือจําเปนเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการซอมบํารุงเทานั้น
แมวาอาวุธนี้จะไดออกแบบสรางใหสามารถสับเปลี่ยนชิ้นสวนตางๆ กับปนกระบอกอ่ืนไดก็ตาม แตก็ควร
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติดังกลาวนี้เสีย

๑.๔ ในการเตรียมสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในสนามเพ่ิมเติมนั้น กระทําไดดวยการฝกปฏิบัติใน
เวลากลางคืนเพ่ิมเติม หรือในระหวางการรับการฝกในหลักสูตรอยูนั้น นักเรียนสามารถฝก ถอดประกอบ ปดตา
ก็ได ถามีเวลาอํานวยให

๑.๕ ปนนี้ออกแบบสรางใหทําการถอด - ประกอบไดสะดวก ไมจําเปนตองใชแรงบังคับแตอยางใด
ผูควบคุมหรือนักเรียนไมควรจะทําเชนนั้นเปนอันขาด จะมีบางก็ใหผูควบคุมพิจารณาตามความเหมาะสม

๑.๖ การถอด ปลย.เอ็ม.๑๖ นักเรียนความวางชิ้นสวนตางๆ ท่ีถอดออกมาวางลงบนพ้ืนท่ี
สะอาด โดยวางเรียงจากซายไปขวา ตามลําดบัท่ีถอดออกมา การกระทําเชนนี้จะทําใหการประกอบงายข้ึน การ
ประกอบจะกระทําตรงขามกับการถอด ในขณะท่ีกําลังถอดอยูนั้น ครูหรือผูควบคุมควรจะสอนเรียกชิ้นสวน
ควบไปดวย เพ่ือใหการเรียนในข้ันตอนตอไปสามารถเขาใจงายยิ่งข้ึน

๒. การถอดตามปกติ
๒.๑ วางปนลงบนโตะหรือพ้ืนผิวท่ีแบนราบ ปากลํากลองชี้ไปทางซาย ฝาปองกันฝุนเปดออก

หงายปนข้ึน ถอดซองกระสุนออกดวยการกดปุมยึดซองกระสุน ดึงคันรั้งลูกเลื่อนไปทางดานหลัง ขณะเดียวกัน
มองดูในรังเพลิงเพ่ือใหแนใจวาไมมีกระสุนเหลือคางอยูในรังเพลิง ปลอยคันรั้งลูกเลื่อนไปขางหนา ใหโครงลูกเลื่อน
เคลื่อนไปอยูในทาปด จัดคันบังคับการยิงไปอยูในตําแหนงหามไก แลวถอดสายสะพาน



๒.๒ พลิกปนไปทางดานตรงกันขาม ปากลํากลองชี้ไปทางซายตามเดิม ใชปลายของกระสุนฝกหัด
กดสลักหมุดยึดหองลูกเลื่อนไปทางดานขวา จนกระท่ังหองลูกเลื่อนสวนบนหลุดออกจากหองลูกเลื่อนสวนลาง

ขอระมัดระวัง สลักหมุดยึดหองลูกเลื่อนจะไมหลุดออกจากหองลูกเลื่อน
๒.๓ ยกหองลูกเลื่อนสวนบก โดยใชมือจับคันรั้งลูกเลื่อนและกดเขาไปในรองรับครีบคันรั้งลูก

เลื่อน ดงึคันรั้งลูกเลื่อนมาทางดานหลงั ถอดโครงลูกเลื่อนออกจากหองลูกเลื่อนจะเปนอิสระตกออกมาจากชอง
ในหองลูกเลื่อน วางหองลูกเลื่อนสวนบนลงบนโตะ

๒.๔ การถอดโครงลูกเลื่อน ดวยการใชปลายของกระสุนฝกบรรจุดันสลักเข็มแทงชนวนออก
ยกดานหนาของโครงลูกเลื่อนใหสูงข้ัน แลวปลอยใหเข็มแทงชนวนลอยหลุดออกหมุนลูกเลื่อนจนกระท่ังสลักลูก
เบี้ยวพนจากกุญแจโครงลูกเลื่อน แลวถอดสลักลูกเบี้ยวพนจากกุญแจโรงลูกเลื่อน แลวถอดสลักลูกเบี้ยวออก
จากชองรับในลูกเลื่อนดวยการหมุนลูกเบี้ยวไป ๑/๘ รอบ ยกออกมาตรงๆ เม่ือถอดสลักลูกเบี้ยวออกมาแลวก็
สามารถท่ีจะเลื่อนลูกเลื่อนออกมาไดโดยงาย

๒.๕ ชิ้นสวนทายสุด คือ ฝาประกับลํากลองปน วางหองลูกเลื่อนสวนบนลงบนโตะใหลํากลอง
ปนหงายข้ึน ดึงแหวนรอบฝาประกับลํากลองลงมาดานลาง จนกระท่ังฝาประกับดานบนหลุดออกมา ๑ อัน
แลวปฏิบัติเชนนี้ซ้ําอีก เพ่ือถอดฝากระกับอันท่ี 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
เขาไปในชองสวมซองกระสุนดันข้ึนดานบนจนกระท่ังไดยินเสียงดังคริ๊ก ซึ่งแสดงวาซองกระสุนเขาสนิทแลว

๑.๑.๓ ข้ึนนก ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาทางหลังแลวปลอยโดยไมตองดัน โครงลูกเลื่อนจะ
เลื่อนไปขางหนาโดยแรงดันของแหนบรับแรงถอย หนาลูกเลื่อนจะดันทายกระสุนเขาสูรังเพลิง ถายังไมทําการยิง
ในขณะนี้ยังคงหามไกไว และปดฝาปองกันฝุนเสีย (ฝาปองกันฝุนจะเปดออกเองโดยอัตโนมัติ เม่ือไดทําการยิง
กระสุนนดัแรก)

๑.๑.๔ การเปลี่ยนซองกระสุน เม่ือพลยิงมีความประสงคจะเปลี่ยนซองกระสุน
ภายหลังเม่ือทําการยิง ในขณะลูกกระสุนในซองท่ีบรรจุอยูหมดแลว โครงลูกเลื่อนจะถูกยิงอยูดานหลัง กระทํา
โดยการกดดุมกลอนยึดซองกระสุน ซองกระสุนก็จะหลุดออกจากปน ใชมือถือซองกระสุนใหมสอดเขาไปในชองสวม
ซองกระสุนดันข้ึนขางบนจนถึงท่ีสุด (อาจใชอุงมือตบซองกระสุนเบาๆ) ลูกเลื่อนก็จะเลื่อนขางหนา หนาลูกเลื่อน
จะดันกระสุนนัดใหมเขาสูรังเพลิงปน พรอมท่ีจะทําการยิงไดตอไป

หมายเหตุ เม่ือลูกเลื่อนเขาท่ีไมสนิท อาจใชอุงมือขวาตบชวยใหลูกเลื่อนเขาท่ีสนิท
เม่ือจําเปน



๑.๒. การเลิกบรรจุ พลยิงจะตองกระทําดวยความปลอดภัยเสมอทุกข้ันตอน คือ
๑.๒.๑ ปากลํากลองปนจะตองชี้ข้ึนอากาศ
๑.๒.๒ หามไกทันที
๑.๒.๓ ถอดซองกระสุนออก
๑.๒.๔ ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาทางหลังแลวปลอย ๒ ครั้ง ถามีกระสุนอยูในรังเพลิง

ใหเอาออกมาใหหมด ตรวจดูรังเพลิงดวยสายตาเพ่ือความแนใจวาจะไมมีกระสุนหลงเหลือในรังเพลิง
๑.๒.๕ หันปากลํากลองข้ึนบนอากาศ (หรือท่ีไมมีสิ่งใดกําบังและไดรับอันตราย) แลวลั่นไก

๒. การทํางานของเครื่องกลไก
๒.๑ การทํางานของเครื่องกลไก ประกอบดวยข้ันตอนของการทํางานหลัก ๘ ข้ัน คือ

๒.๑.๑ การยิง หรือการลั่นไก
๒.๑.๒ การปลดกลอน
๒.๑.๓ การรั้งปลอกกระสุน
๒.๑.๔ การคัดปลอกกระสุน
๒.๑.๕ การข้ึนนก
๒.๑.๖ การปอนกระสุน
๒.๑.๗ กระสุนเขาสูรังเพลิง
๒.๑.๘ การขัดกลอน
จงจําไววาการํางานของเครื่องกลไกเหลานี้ ภายในเสี้ยววินาทีหนึ่งจะกระทํามากกวา

๑ ข้ัน เสมอ
๒.๒ การทํางานจะกระทําไดท้ังอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ ดวยการใชคันบังคับการยิง

ขอแตกตางในการทํางานของชิ้นสวนตางๆ จะเกิดข้ึนเม่ือไดเลือกจังหวะยิง และใชคันบังคับการยิงแลว
๒.๒.๑ การยิงก่ึงอัตโนมัติ

(๑) การยิง จะเริ่มข้ึนโดยพลยิงบรรจุกระสุนนกปนข้ึนนกแลว คันบังคับการยิง
ตั้งอยูในทาก่ึงอัตโนมัติเม่ือพลยิงเหนี่ยวไกทําใหปลายหนาของไกต่ําลงและหลุดออกจากปากดานลางของนกปน นก
ปนจะฟาดตัวไปขางหนาดวยแรงดันองแหนบนกปน นกปนจะตีเขากับทายเข็มแทงชนวน ปลายเข็มแทงชนวน
จะแทงเขาจอกกระทบแตกของจานทายปลอกกระสุนท่ีอยูในรังเพลิงและเผาไหมดินสงกระสุนระเบิดข้ึนการ
ทํางานของปนในชวงนี้มาความเร็วมาก พลยิงไมสามารถปลอยไกไดทัน เพ่ือปองกันไมใหปนลั่นติดตอกันได จึง
ตองติดตั้งเครื่องกลไกอยางหนึ่งเขาไปในปน เพ่ือใหพลยิงยิงท่ีละนัดไดดวย กระเดื่องตัดจังหวะซึ่งอยูติดกับไก
และจะพลิกตัวไปทางดานหนาดวยแรงดันของแหนบในขณะท่ีโครงลูกเลื่อนถอยมาขางหลังและข้ึนนกกระเดื่อง
ขัดจังหวะยิงจะเก่ียวเขากับงอยอันลางของนกปนและยึดนกปนไวจนกวาไกจะถูกปลอย เม่ือพลยิงปลอยไก
กระเดื่องตัดจังหวะยิงก็จะพลิกตัวลงมาดานลางเปนการปลอยนกปนใหเปนอิสระ และหมุนไปดานหนา
จนกระท่ังปลายหนาของไกเก่ียวไว ตอเม่ือพลยิงเหนี่ยวไกอีกครั้งหนึ่งปนจึงจะลั่น เรียกวา การทํางาน
ก่ึงอัตโนมัติ

(๒) การทํางานของแกส เม่ือจอกกระทบแตกเผาไหมดินสงกระสุนเปนแกส
และมีแรงพลักดันไปโดยรอบรังเพลิง บังคับใหกระสุนวิ่งผานลํากลองปน ในเวลาเดียวกันแกสก็จะเคลื่อนท่ีผาน
ลํากลองปนไปดวยจนกระท่ังผานเขาไปในชองแกสซึ่งอยูท่ีผนังดานบนของลํากลอง (ประมาณดานใตของศูนยหนา)
แกสสวนนอยจะผานเขาไปในหลอดแกส หลอดแกสก็จะนําแกสเขาไปในกระบอกสูบดันโครงลูกเลื่อนถอย
ไปดานหลัง



(๓) การปลดกลอน เม่ือโครงลูกเลื่อนเคลื่อนทีไปดานหลังรองลาดลูกเบี้ยว
ในผนังตอนบนของหองลูกเลื่อนจะบังคับตอสลักลูกเบี้ยวและลูกเลื่อนหมุนตัวไป จนกระท่ังครีบขัดกลอนของ
ลูกเลื่อนหมุนตัวไป จนกระท่ังครีบขัดกลอนของลูกเลื่อนไปอยูตรงกับครีบขัดกลอนของโครงตอทายลํากลอง

(๔) การรั้งปลอกกระสุน เม่ือโครงลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปทางดานหลัง พรอมกัน
กับลูกเลื่อนขอรั้งปลอกกระสุนติดอยูท่ีลูกเลื่อน และฝงตัวอยูในขอบทายปลอกกระสุนจะยึดจานทายปลอก
กระสุนนําปลอกกระสุนออกมาจากรังเพลิงดวย

(๕) การคัดปลอก ในขณะท่ีจานทายปลอกกระสุนสัมผัสกับหนาลูกเลื่อนเหล็ก
คัดปลอกกระสุนจะถูกกดใหจมเขาไปในชองของเหล็กคัดปลอกกระสุนและอัดแหนบไว เม่ือลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีมา
ทางดานหลังปลอกกระสุนเปนอิสระ แหนบเหล็กคัดปลอกกระสุนจะขยายตัวทําใหเหล็กคัดปลอกกระสุนคัด
ปลอกกระสุนออกจากหนาลูกเลื่อน

(๖) การข้ึนนก การเคลื่อนท่ีมาทางดานหลังของโครงลูกเลื่อนจะขนเขากับนกปน
และบังคับใหนกปนพลิกตัวต่ําลงในหองลูกเลื่อน ทําใหเกิดการอัดแหนบนกปนจะงอยดันลางของนกปนจะถูก
กระเดื่องตัดจังหวะการยิงยึดไว เม่ือปลอยไกนกก็จะหลุดออกจากกระเดื่องตัดจังหวะการยิง และถูกปลายหนา
ของไกเก่ียวไวอีกข้ันหนึ่ง

(๗) การปอนกระสุน เม่ือโครงลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปขางหลังผานกานบนของ
ซองกระสุนไปแลว เหล็กรองกระสุนและแหนบซึ่งอยูในซองกระสุนจะดันกระสุนนัดใหมข้ึนขางบนมาอยูใน
ชองทางเดินของลูกเลื่อน

(๘) การทํางานของเครื่องรับแรงถอย เม่ือโครงลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปทางดานหลัง
หัวของแปนรับแรงถอยจะถูกกระแทก ทําใหแกนแหนบและแหนบถอยหลังเขาไปในเดือยทายหองลูกเลื่อน แรง
ขยายตัวของแหนบจะสงใหแกนแหนบเคลื่อนท่ีไปขางหนา ทําใหโครงลูกเลื่อนเคลื่อนทีไปขางหนา ลูกเลื่อนเขา
สูรังเพลิงไดสะดวกข้ึน เครื่องรับแรงถอยทําข้ึนเพ่ือลดอาการสะทอนถอยหลังของปน

(๙) การเขาสูรังเพลิง เม่ือลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปทางดานหนา หนาลูกเลื่อนจะ
ชนเขากับกระสุนจากซองกระสุน และดันกระสุนนัดนั้นเขารังเพลิง ในขณะเดียวกันจะงอยขอรั้งปลอกกระสุนก็
จะจับจานทายปลอกกระสุนไว และเหล็กคัดปลอกกระสุนจะถูกกดลงใหจมลงในชองเหล็กคัดปลอกกระสุน

(๑๐) การขัดกลอน เม่ือโครงลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปทางดานหนารองลาดลูกเบี้ยว
ทําใหลูกเลื่อนหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาเขาไปอยูในทาขัดกลอน ปนก็พรอมท่ีจะทําการยิงได เม่ือพลยิงเหนี่ยวไก
วงรอบการทํางานของปนจะเริ่มข้ึนอีก

๒.๒.๒ การยิงปนเปนอัตโนมัติ
(๑) เม่ือตั้งคันบังคับการยิงไปอยูในทาอัตโนมัติแลว ปนก็จะทําการยิง

ติดตอกันเรื่อยไปจนกวาพลยิงเลิกเหนี่ยวไก (ปลอยไก) หรือกระสุนในซองหมด ท้ังนี้ เนื่องจากการทํางานของ
ชิ้นสวนบางชิ้นของปน

(๒) เม่ือพลยิงเหนี่ยวไก วงรอบของการทํางานจะเริ่มข้ึนโดยท่ีตัวกลางของคัน
บังคับการยิงจะปงกันมิใหกระเดื่องตัดจังหวะการยิงเก่ียวเขากับนกปนได

(๓) ถาพลยิงเลิกเหนี่ยวไก (ปลอยไก) นกปนจะเลื่อนไปดานหนา และถูก
ปลายหนาของไกเก่ียวไว เปนการสิ้นสุดชวงการยิงอัตโนมัติ จนกวาพลยิงจะเหนี่ยวไกไดอีก

(๔) สําหรับข้ันตอนของการทํางานสวนอ่ืนๆ ท่ีเหลือ คงเปนเชนเดียวกับการ
ยิงในแบบก่ึงอัตโนมัติ



การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
การบํารุงรักษาและการทําความสะอาดปนตามปกตินี้ จะทําใหใหชิ้นสวนตางๆ ท้ังหมดของปนทํางาน

ไดอยางเหมาะสม ทําใหปนไมติดขัด
๑. การทําความสะอาดและการชโลมน้ํามันดวยการถอดปกติ

๑.๑ ติดแปรงลวดเขากับเสนแบงลํากลอง จุมแปรงลงในน้ํามันชําระลํากลองแลว
แปรงลํากลองจากรังเพลิงไปยังลํากลองใหท่ัว โดยวิธีถูแปรงเปนแนวเสนตรง เม่ือท่ัวดีแลวพอดแปรงเช็ดลํากลอง
ดวยผาท่ีสะอาดจนแหง

๑.๒ ทําความสะอาดครีบขัดกลอนในโครงตอทายลํากลอง ดวยการใชแปรงทําความ
สะอาดขนาดเล็ก

๑.๓ ทําความสะอาดชิ้นสวนอ่ืนตอไปในวิธีเดียวกันดวยผาสะอาด และเช็ดน้ํามัน
ชําระลางใหแหง แลวชโลมดวยน้ํามันใสบางๆ จนท่ัวท้ังภายนอกและภายใน

๑.๔ หยอดน้ํามันใส ๑ - ๒ หยด ลงไปในลูกแตละรูท่ีไมสามารถนําผาเช็ดได
๑.๕ ประกอบปนเชนเดิม อยากําจัดรอยดางซึ่งเกิดจากความรอนเปนอันขาด และใช

วัตถุทําความสะอาดตาม ท่ี เอ็ม ๙ - ๑๐๐๕ ๒๔๙ - ๑๔
๒. การตรวจการทํางานของปน

ทุกครั้งท่ีมีการถอดและทําความสะอาดปนแลว ควรตรวจการทํางานของปนเสมอ
เพ่ือใหแนใจวาชิ้นสวนท้ังหมดไดนํามาประกอบโดยถูกตอง และเครื่องกลไกของปนมีการทํางานอยางเหมาะสม
ในขณะท่ีคันบังคับการยิงตั้งอยูในทาหามไกก่ึงอัตโนมัติและอัตโนมัติ

สําหรับรายละเอียดในการตรวจการทํางานของปน เริ่มตนดวยการเปดลูกเลื่อนไป
บรรจุซองกระสุนปนข้ึนนก

(๑) การตรวจหามไก เม่ือปดหามไก พลยิงเหนี่ยวไกนกปนจะไมฟาดตัวไป
ทางดานหนา (ไกปนไมลั่น)

(๒) ตรวจก่ึงอัตโนมัติ เลื่อนคันบังคับการยิงไปตําแหนงก่ึงอัตโนมัติ เสร็จ
แลวเหนี่ยวไกมาทางดานหลังและข้ึนนกปนใหมแลวปลอยไก กระเดื่องตัดจังหวะการยิงระหวางนกปนกับ
กระเดื่องไก

(๓) ตรวจในทายิงอัตโนมัติ เม่ือเลื่อนคันบังคับการยิงไปตําแหนงอัตโนมัติ
เหนี่ยวไกมาทางดนหลังนกปนจะฟาดไปขางหนา เหนี่ยวไกไวแลวข้ึนนกปนใหม (ดวยการดึงคันรั้งลูกเลื่อน) นก
ปนจะอยูภายใตการบังคับของกระเดื่องอัตโนมัติ คงยังเหนี่ยวไกไวแลวกดกระเดื่องอัตโนมัติดันไปขางหนา นก
ปนจะหลุดออกจากการยึดของกระเดื่องอัตโนมัติ

(๔) ดึงคันรั้งลูกเลื่อน - เปดหามไก ปลอยคันลูกเลื่อนปนจะข้ึนนก และ
เหนี่ยวไกปนจะลั่นไกและตรวจความเรียบรอยสวนอ่ืนๆ จนเปนท่ีแนใจวาปนอยูในสภาพใชการได
เหตุติดขัดและการแกไข

เหตุติดขัด คือ การหยุดชะงักของการทํางานตามวงรอบของปนในขณะท่ีพลยิงกําลังทําการยิงปนอยู ผู
ยิงจะตองทําการแกไขทันทีทันใด เพ่ือกําจัดเหตุติดขัดนั้น ดังตอไปนี้

(๑) ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาขางหลังจนสุดแลวปลอย ใชอุงมือตบท่ีเครื่องชวยใหเคลื่อนท่ีไป
ขางหนา เพ่ือใหแนใจวาลูกเลื่อนเขาท่ีสนิทดีแลว ตบดานลางซองกระสุนข้ึนมาทางดานบน เพ่ือใหแนใจวาซอง
กระสุนเขาท่ีสนิทแลว

(๒) ทําการเหนี่ยวไก (ลั่นไก) เม่ือปนยังติดขัดอยูก็หาสาเหตุอยางอ่ืนตอไป แลวจึงทําการแกไข



หมายเหตุการสับเปลี่ยนชิ้นสวนของปนท่ีชํารุดนั้น กระทําไดโดยเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความ
ชํานาญ ตามข้ันตอนตั้งแตระดับหนวยท่ีมีชางอาวุธอยูในอัตราไปจนถึงหนวยสนับสนุนโดยตรงของเหลาทัพ เชน
สพ.ทบ. , สพ.ทร. , สพ.ทอ.เปนตน
การฝกยิง

๑. การฝกยิงเบื้องตน
๑.๑ กลาวท่ัวไป

๑.๑.๑ หลักฐานท่ีใชสําหรับการฝกยิงเปบื้องตนของ ปลย.เอ็ม ๑๖ คงเหมือนกับ
หลักฐานการฝกยิง ปลยบ.๘๘ (รส.๒๓ - ๗๖) ทุกประการ โดยมีขอยกเวนเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังจะไดกลาวตอไป

(๑) การถือปนอยางม่ันคง มือขวากําไวท่ีดามปน (แบบดามปนพก) และดึง
มาขางหลังใหแนน นิ้วชี้ชี้ไปขางหนาและวางแตะอยูท่ีไก ไมใชนิ้วชี้สัมผัสชองลูกเลื่อน

(๒) จุดสัมผัส ผูยิงจะตองรักษาจุดสัมผัสในขณะประทับและทําการเล็งท่ี
พานทายปน เพ่ือใหเกิดภาพศูนยพอดีไมเปลี่ยนแปลง

(๓) ปนนี้สามารถใชทายิงซึ่งมีดวยกันท้ังหมด ๘ ทา (รส.๒๓ - ๗๐)
เชนเดียวกับทายิง ปลยบ.๘๘ แตสามารถเพ่ิมขาทรายในทานอนยิงได

๑.๒ การปรับศูนย
ปลย.เอ็ม ๑๖ สามารถปรับศูนยไดท้ังมุมสูงและมุมทิศ การปรับมุมทิศจะกระทําท่ี

ศูนยหลัง และการปรับมุมสูงจะกระทําท่ีศูนยหนา
(๑) ศูนยหลังประกอบดวยใบศูนย ๒ อัน ท่ีมีเครื่องหมาย L ใชสําหรับ

ทําการยิงในระยะ ๑๐๐ - ๕๐๐ เมตร และในศูนยหลังท่ีไมมีเครื่องหมายใดๆ ใชสําหรับทําการยิงในระยะ
๐ - ๓๐๐ เมตร การปรับมุมกระทําดวยการกดเขาไปท่ีสลักแหนบยึดจานมุมทิศ หมุนจานมุมทิศตามเข็มนาฬิกา
(ในทิศทางลูกศรท่ีมีเครื่องหมาย R) จะเลื่อนตําบลกระสุนไปทางขวา การหมุนจานมุมทิศทวนเข็มนาฬิกา
จะเลื่อนตําบลกระสุนถูกไปทางซาย แตละขีดของจานมุมทิศจะเลื่อนตําบลกระสุนถูกไป ๒ - ๘ ซม. ตอระยะ
๑๐๐ เมตร

(๒) ศูนยหนา ประกอบดวย แทนศูนยหนา , สลักแหนบยึดศูนยหนา การท่ี
ปรับศูนยหนาจะตองกดเขาไปท่ีสลักแหนบยึดศูนยหนา และหมุนแทนศูนยหนาไปแตละคลิก จะเลื่อนตําบล
กระสุนถูกใหสูงข้ึนหรือต่ําลง ๑ คลิก  ในระยะ ๑๐๐ เมตร สูงข้ึนหรือต่ําลง ๒ - ๘ ซม. ตอระยะ ๑๐๐ เมตร
ถาหมุนแทนสูงไปในทิศทางตามแนวลูกศร จะเลื่อนตําบลกระสุนถูกใหสูงข้ึน แทนศูนยจะต่ําลง

(๓) การปรับปน คือ การตั้งศูนยหนาปนท้ังทางมุมสูงและมุมทิศ ซึ่งจะทําให
ปนสามารถยิงถูกจุดเล็ง ณ ระยะยิงท่ีกําหนดได

(๔) การปรับศูนยรบ คือ การตั้งศูนยทางมุมสูง (ระยะยิง) ซึงจะทําใหปน
สามารถยิงถูกจุดเล็ง ระยะ ๒๕๐ เมตร ได

การปรับศูนยวิธีเรงดวน
การปรับศูนยระยะ๒๕๐ เมตร จะทําใหการปรับระยะ๒๕ เมตร (สนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว)

ดวยการปรับศูนยประกอบการยิงไปเรื่อยๆ จนกระท่ังศูนยกลางของกลุมถูก ๓ นัด บนแผนเปนระยะ ๒๕ เมตร
อยูทางดานลางของจุดเล็ง ๒ - ๔ ซม.

หมายเหตุ จะตั้งใบศูนยหลังไว ณ หลักฐานสําหรับการยิงในระยะปกติ (๑ -
๓๐๐ เมตร)



ปนเล็กยาวอัตโนมัต ิแบบ ๑๑
หลักฐาน :รส.๒๓ - ๙ – ๑
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูจักคุณลักษณะท่ัวไป วิธีการถอดประกอบ การทํางานและการแกไขเหตุติดขัด การบํารุงรักษา
ทายิง ตลอดจนฝกยิงเพ่ือความคุนเคย
คุณลักษณะท่ัวไป

ปนเล็กยาวอัตโนมัติ แบบ ๑๑ (เอช.เค.๓๓) เปนปนอัตโนมัติ ขนาด ๕.๕๖ มม. สามารถทําการยิงไดที
ละนักและเปนชุด ทํางานดวยการสะทอนถอยหลัง ลํากลองปนอยูกับท่ี และใชระบบการขัดกลอนดวยลูกกลิ้ง
ซึ่งเปนตัวขัดกลอนและหนวงเวลาในการเปดรังเพลิง
รายการขนาด น้ําหนัก และขีปนวิธี

๑. ขนาด
๑.๑ กวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม.
๑.๒ ปนท้ังกระบอกยาว ๙๒๐ มม.
๑.๓ ลํากลองยาว ๓๙๐ มม.
๑.๔ เกลียวคงท่ีเวียนขวา ๖ เกลียว
๑.๕ ปนเม่ือติดดาบยาว ๑,๐๘๐ มม.

๒. น้ําหนัก
๒.๑ ปนท้ังกระบอกหนัก 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 ระยะยิงตั้งไดท่ีศูนย 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 ท่ีปากลํากลองมีปลอกกันแสงติดอยูดวยสลัก
แหนบ ใชแทนเครื่องยิงลูกระเบิดไดในตัว

(๒) คันรั้งลูกเลื่อน อยูดานซายภายในคันรั้งลูกเลื่อนเหนือลํากลอง ใชรั้งลูกเลื่อนเม่ือ
ข้ึนนกตอนแรกและยึดลูกเลื่อนใหคางอยูขางหลังดวยชองบาก

กร.๑๓๐๓



(๓) ศูนยหนาประจําท่ี ศูนยหลังเปนศูนยแบบหมุน โดยมีศูนยเปดเปนรูปตัว วี ๑ ชอง
ใชยิงในระยะ ๑๐๐ เมตร และมีรูชองเล็ง ๓ ชอง ใชยิงระยะ ๒๐๐ เมตร , ๓๐๐ เมตร และ ๔๐๐ เมตร
ตามลําดับ และปรับมุมยิงไดดวย

๒. เครื่องลูกเลื่อนประกอบดวย ตัวลูกเลื่อนกับกระบอกแหนบสงลูกเลื่อมเชื่อมติดกันไว     มี
กระเดื่องยึดหัวลูกเลื่อนท่ีตัวลูกเลื่อน และมีแหนบรับแรงอยูทางดานขวาของลูกเลื่อน เพ่ือชวยรับแรงกระแทก
อีกดวย

(๑) แกนแหนบ และแหนบสงลูกเลื่อน
(๒) หัวลูกเลื่อนกับกลอนลูกกลิ้งอยูในชองดานขางท้ังสอง มีขอรั้งและแหนบขอรั้ง

ปลอกกระสุนอยูตอนหนาหัวลูกเลื่อน
(๓) แหนบบังคับกลอนลูกกลิ้ง
(๔) แหนบเข็มแทงชนวน
(๕) เข็มแทงชนวน
เครื่องลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีอยูภายในโครงลูกเลื่อน มีแหนบสงลูกเลื่อนชวยสงใหเครื่อง

ลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปขางหนาทํางานในการบรรจุ ขัดกลอน และลั่นไก นอกจากนั้น ยังชวยใหมีการรั้งและคัด
ปลอกกระสุน และข้ึนนกภายหลังจากยิงไปแลว

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

ใชเม่ือยิงดวยกระสุนซอมรบ แตตองถอดปลอกปองกันแสงเสียกอน แลวสวมปลอก
ทวีความถอยแทน

๙. กลองเล็งและฐานกลองเล็ง
การถอดประกอบและการประกอบ

ขอท่ีควรทราบและเปนแนวทางปฏิบัติ คือ
(๑) การถอดประกอบชิ้นสวนตางๆ ตองทําดวยความระมัดระวัง และสังเกตวิธีถอดคลุม

ชิ้นสวนนั้นๆ ไวดวย



(๒) อยาถอดคลุกดวยการฝนหรือใชพละกําลัง หรือใชเครื่องมือชวยท่ีผิด หรือเครื่องมือท่ีมิได
กําหนดให

(๓) ตองทําการถอดคลุมและวางไวในท่ีสะอาด 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

กระทําตามธรรมดาท่ีถอดได
๑.๓ การถอดพานทาย

๑.๓.๑ ถอดสลักยึดพานทาย แลวถอดสลักไวในรูกลวงท่ีพานทาย
๑.๓.๒ ถึงพานทายออกมาขางหลัง
๑.๓.๓ ดึงเครื่องลั่นไกและดามปนหอยลง

๑.๔ เครื่องลูกเลื่อน
๑.๔.๑ ดึงคันรั้งลูกเลือ่นมาขางหลัง
๑.๔.๒ เครื่องลูกเลื่อนท้ังชุด พรอมดวยแหนบและแกนแหนบสงลูกเลื่อนจะเคลื่อนท่ี

มาขางหลัง แลวดึงสวนประกอบออกท้ังหมด
๑.๕ เครื่องลั่นไก และดามปน

๑.๕.๑ ถอดสลักยึดโครงดามปน
๑.๕.๒ เครื่องลั่นไก และดามปนท้ังชุดจะหลุดออก

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 แตลํากลองปนอยูกับท่ีและใชระบบการขัดกลอนดวย

ลูกกลิ้ง ซึ่งเปนตัวขัดกลอนและตัวหนวงเวลาในการเปดรังเพลิง ฉะนั้นลํากลองปนจะติดตายอยูโดยไมเคลื่อนท่ี
คงเคลื่อนท่ีเฉพาะลูกเลื่อนเทานั้น และเปนสวนสําคัญท่ีสุดในการทํางานของเครื่องกลไก

การขัดกลอนนั้น กระทําดวยกลอนลูกกลิ้งรวมกับแหนบกลอนลูกกลิ้ง ซึ่งอยูภายในเรือนเครื่องลูกเลื่อน
ในขณะท่ีลูกเลื่อนเปดรังเพลิง กลอนลูกกลิ้งจะโผลออกมาขัดกลอนอยางหนาแนนในรองขัดกลอน เพ่ือพรอมท่ี
จะทําการยิงไดโดยปลอดภัย ครั้นเม่ือทําการยิงไปแลว ลูกเลื่อนจะเปดดวยแรงของแกสท่ีมีตอปลอกกระสุน
ผลักดันตอหนาลูกเลื่อนทําใหกลอนลูกกลิ้งและแทนบังคับกลอนลูกกลิ้ง เกิดการปลดกลอนและถอนเข็มแทง
ชนวนไปพรอมกัน

การทํางานของเครื่องลั่นไก แบงออกเปน ๓ ข้ัน ดังนี้
ข้ันท่ี ๑ การข้ึนนกและการบรรจุกระสุน
ข้ันท่ี ๒ การขัดกลอนและการลั่นไก
ข้ันท่ี ๓ การปลดกลอน และการคัดปลอกกระสุน

๑. การข้ึนนกและการบรรจุกระสุน
๑.๑ ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาขางหลังใหสุด
๑.๒ แหนบสงลูกเลื่อนจะถูกอัดตัว
๑.๓ ขณะท่ีลูกเลื่อนถอยตามคันรั้งลูกเลื่อน ทายลูกเลื่อนจะดันหนานกปนใหหงายมาขางหลัง

หัวกระเดื่องไกจะขัดกับแงหนานกปน เปนการข้ึนนกไปพรอมในตัว
๑.๔ เม่ือดึงลูกเลื่อนใหเครื่องลูกเลื่อนถอยมาขางหลังพนจากการกดกระสุนนัดบนจะขยับตัว

สูงข้ึนดวยแรงแหนบสงกระสุน และมารอขวางทางเดินของลูกเลื่อน ในข้ันนี้เรียกวา การปอนกระสุนนัดแรก
๑.๕ เม่ือปนอยูในทาข้ึนนก และปลอยใหลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปขางหนาดวยการสงของแหนบสง

ลูกเลื่อน หนาลูกเลื่อนจะดันทายปลอกกระสุนนัดบนสุดพากระสุนเคลื่อนท่ีไปขางหนาเขาสูรังเพลิง ในข้ันนี้
เรียกวา การบรรจุกระสุนเขารังเพลิง

๒. การขัดกลอนและการลั่นไก
๒.๑ หัวลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปขางหนาพรอมกับตัวลูกเลื่อนในลักษณะปลดกลอน ซึ่งทายของ

หัวลูกเลื่อนจะหางจากดานหนาของลูกเลื่อนประมาณ ๑/๔ นิ้ว เม่ือหัวลูกเลื่อนเคลื่อนท่ียันกับทายรังเพลิงจะ
เคลื่อนท่ีตอไปไมได แตตัวลูกเลื่อนและแทนบังคับกลอนลูกกลิ้งจะเคลื่อนท่ีไปขางหนาตอไปอีกประมาณ ๑/๔
นิ้ว ดวยแรงแหนบสงลูกเลื่อน

๒.๒ ในขณะท่ีลูกเลื่อนและแทงบังคับกลอนลูกกลิ้งเคลื่อนท่ีตอไปอีกนั้น ลาดท่ีแทงปลาย
บังคับกลอนลูกกลิ้งจะเบียดบังคับใหกลอนลูกกลิ้งขยายตัวออก และหมุนตัวลงไปอยูในรองขัดกลอนท่ีโครง
ตอทายลํากลอง

๒.๓ เม่ือเครื่องลูกเลื่อนปดรังเพลิงสนิทและขัดกลอนแลว เรียกวา ปนอยูในลักษณะขัดกลอน
เรียบรอย

๒.๔ เม่ือผูยิงเหนี่ยวไก ทายไกจะดันตอทายกระเดื่องไกใหสูงข้ึน ทําใหหัวกระเดื่องไกต่ําลง
หลุดจากแงหลังนกปน นกปนจึงเปนอิสระฟาดตัวไปขางหนาดวยแรงแหนบนกปน ตีทายเข็มแทงชนวนทาย
ปลอกกระสุน ทําใหปนลั่น เรียกวา การลั่นไก



๓. การปลดกลอนและคัดปลอกกระสุน(เม่ือเครื่องลูกเลื่อนถอยมาขางหลัง)
๓.๑ เม่ือดินสงกระสุนเกิดการเผาไหมกลายเปนแกส (ระเบิดข้ึน) แกสท่ีดันตอปลอกกระสุน

และหัวลูกเลื่อนนั้น จะทําใหกลอนลูกกลิ้งซึ่งอยูในรองขัดกลอนถูกดันไปดวย และเบียดกับลาดดานหลังของ
รองขัดกลอนท่ีโครงตอทายลํากลอง ทําใหกลอนลูกกลิ้งหมุนตัวกลับเขาไปในหัวลูกเลื่อน อันเปนการปลดกลอน

๓.๒ ในขณะเดียวกัน เม่ือลูกเลื่อนถอยมาขางหลังดวยแรงผลักดันของแกส โดยแทงบังคับ
กลอนลูกกลิ้งจะทําใหกระเดื่องยึดหัวลูกเลื่อนหลุดออกมา และดึงใหลูกเลื่อนถอยตามมาดวย อันเปนการเปดรังเพลิง

๓.๓ การท่ีหัวลูกเลื่อนถอยมานี้ ขอรั้งปลอกกระสุนจะรั้งปลอกกระสุนท่ียิงไปแลวใหพน
ออกมาจากรังเพลิง เปนการปลอดกลอนและรั้งปลอกกระสุน

๓.๔ การคัดปลอกกระสุน กระทําใหระหวางท่ีเครื่องลูกเลื่อนถอยมาขางหลัง สวนทายของ
ลูกเลื่อนจะกดตอสวนทายเหล็กคัดปลอกกระสุน ทําใหหัวเหล็กคัดปลอกกระสุนอีกดานหนึ่งยกตัวสูงข้ึน เขาไป
อยูในรองกลางของหัวลูกเลื่อนดานลาง

๓.๕ เม่ือลูกเลื่อนถอยมาขางหลังตอไปอีก หัวเหล็กคัดปลอกกระสุนจะชนเขากับจานทาย
ปลอกกระสุน ทําใหปลอกกระสุนหลุดออกจากขอรั้งปลอกกระสุน กระเด็นออกจากตัวปนทางชองคัดปลอกกระสุน
เหตุติดขัดและการแกไข

ตารางแสดงการติดขัด สาเหตุ และการแกไข ซึ่งมักจะพบอยูเสมอ

การติดขัด สาเหตุ การแกไข
๑. ลูกเลื่อนเคลื่อนท่ีไปขางหนา
โดยไมบรรจุกระสุน

๒. ไมรั้งหรือคัดปลอกกระสุน

๓. ปนไมลั่น

๔. ลูกเลื่อนไมปดสนิท
(ไมขัดกลอน)

- ซองกระสุนไมเขาท่ี
- ซองกระสุนหลวมจากชองยึดซอง
กระสุน
- ขอบปากซองกระสุนเสียรูป
- ขอรั้งปลอกกระสุน หรือแหนบ
ขอรั้งหัก
- เหล็กคัดปลอกกระสุนชํารุด
- รังเพลิงสกปรก
- เข็มแทงชนวนหัก
- เข็มแทงชนวนปลายสั้นเกินไป
- กระสุนเสื่อม

- รังเพลิงสกปรก
- โครงตอทายลํากลองสกปรก
- กระสุนผิดรูป
- แหนบสงโครงลูกเลื่อนหัก

- สอดซองกระสุนใหมใหเขาท่ี
- ตรวจดูชองยึดซองกระสุน
- เปลี่ยนซองกระสุนใหม สองของ
ชํารุดไปซอม
- สงไปซอม

- สงไปซอม
- ทําความสะอาดรังเพลิง
- สงไปซอม
- สงไปซอม
- ดึงคันรั้งมาขางหลังแลวปลอยไป
บรรจุกระสุนนัดใหมเขารังเพลิง
- ทําความสะอาด
- ทําความสะอาด
- ดึงคันรั้งมาขางหลังแลวปลอยไป
บรรจุกระสุนนัดใหมเขารังเพลิง
- สงไปซอม



การติดขัด สาเหตุ การแกไข
๕. ปนยิงไมสมํ่าเสมอ - รังเพลิงสกปรก

- ซองกระสุนสอดเขาไมถึงท่ี
- ซองกระสุนสกปรก หรือผิดรูป
- กระสุนเสื่อม

- ทําความสะอาด
- สอดกระสุนใหมใหเขาถึงท่ี
- เปลี่ยนซองกระสุนใหม สงอัน
ชํารุดซอม
- ใชกระสุนนัดใหม

การบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาอาวุธนี้เปนการกลาวรวมถึง การรักษาอาวุธใหมีสภาพการใชงานไดดี การทําความ

สะอาดตามปกติ การตรวจสอบชิ้นสวนท่ีชํารุดหรือสึกหรอ 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 ชุดเครื่องมือทําความสะอาดท่ีไดรับมากับปน ซึ่งประกอบไปดวย แส , ดอกแส ,

แปรงทองเหลือง ฯลฯ
๓.๒ ผาทําความสะอาด
๓.๓ วัสดุเพ่ิมเติมการปองกันสนิท

สิ่งท่ีไมควรนํามาใชทําความสะอาดอาวุธ คือ
๑. วัสดุท่ีเปนโลหะ
๒. วัสดุสังเคราะห (เชน ผาไนลอน)
๓. วัตถุเคมี (เชน แกสโซลีน)
๔. น้ํารอนจัดหรือเย็นจัด

การทําความสะอาดปนนั้น เพ่ือทําใหเกิดความม่ันใจวาอาวุธ ปลย. พรอมท่ีจะทําการยิงไดทัน ลดการเสื่อม
คุณภาพของอาวุธ ปองกันอุบัติเหตุ ประหยัดคาซอมแซมอาวุธและเวลาท่ีเสียไป หนาท่ีของทหารทุกคนจะตอง
ปฏิบัติตออาวุธประจํากายของตน ดวยการทําความสะอาด ปรนนิบัติบํารุง ตรวจสภาพ และรายงานการชํารุด
โดยทันที

เรื่องสําคัญท่ีบังเกิดข้ึนและตองทําความสะอาดทันที คือ
๑. หลังจากการยิงแลวทุกๆ ครั้ง และทําติดตอไปไมนอยกวา ๓ วัน
๒. เม่ือปนถูกน้ําหรือเปยก
๓. หลังจากการฝกมีผง ทราย หรือดิน จับอยู



คําช้ีแจงท่ัวไปของการทําความสะอาดอาวุธ
๑. การถอดชิ้นสวน ถอดตามท่ีไดอนุญาตใหถอดไดสําหรับผูใช
๒. ทําความสะอาดและเช็ดแหงดวยผาท่ีสะอาด
๓. เอาดินและฝุนจากรอยตอหรือมุมออก โดยใชแปรง
๔. ใชแส หรือโซติดแปรงทําความสะอาดภายในลํากลอง (วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ หลังจากการยิงเสร็จมาใหมๆ)
๕. ท้ิงใหน้ํามันชําระลางลํากลอง คางไวในลํากลองหลายๆ ชั่วโมง
๖. ชําระลางลํากลองใหสะอาดและเช็ดแหง
๗. ใชน้ํามันชโลมลํากลองและสวนเคลื่อนท่ีแตเพียงบางๆ
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

ผูยิงท่ีรับการฝกจะตองทราบพ้ืนฐานเรื่องดังตอไปนี้
๒.๑ ทายิงท่ีถูกตอง
๒.๒ การเล็งตอท่ีหมาย
๒.๓ การใชศูนย และการปรับศูนย

๓. ทายิง (ฝกในสนามฝก)
๔. การเล็ง

การเล็ง คือ การใชสายตาตามหลักการเล็ง ๒ ประการ ประกอบกัน คือ วางเสนเล็งผาน
ศูนยหนาใหถูกตอง วางภาพศูนยหลังพอดี เม่ือใชศูนยหลังเปนศูนยรูปวงกลม ถาระยะตั้งแต ๑๐ เมตร ลงมา
ปน เอช.เค.๓๓ จะใชศูนยหลังเปนรูปตัว วี จึงจําเปนตองใชหลักการเล็งแบบศูนยหลังบาก คือ ใหยอดศูนยหนา
อยูอยูก่ึงกลางชองบาก (รูปตัว วี) ศูนยหลัง และยอดศูนยหนาเสมอกับสันบากศูนยหลัง ประกอบกับยอก
ศูนยหนาตั้งอยูก่ึงกลางสวนลางของเปาหมาย
การใชศูนยและการปรับศูนย

๑. ปลย.เอช.เค.๓๓ ศูนยหนาเปนศูนยคงท่ี ปรับไมได ศูนยหลังสามารถปรับไดท้ังทางระยะยิงและทางทิศ
๒. การปรับทางระยะยิงนั้น ตองมีเครื่องมือบีบสลักยึดศูนยหลังรูปวงกลม ใหยุบตัวเขาไปในแถบศูนย

หลัง แลวจึงหมุนตัวศูนยหลังไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได มีขอจํากัด ดังนี้
๒.๑ ถาหมุนศูนยหลังตามเข็มนาฬิกา จะทําใหการยิงกระสุนนัดใหมตอกวานัดเดิม
๒.๒ ถาหมุนทวนเข็มนาฬิกา จะทําใหการยิงกระสุนนัดใหมสูงข้ึนกวานัดเดิม
๒.๓ การหมุนศูนยหลังตองใหลงชองขัดของลูกกลมทุกระยะยิง (มีเสียง “คลิก”)



การปรับระยะยิง
๑. ระยะยิง ๒๕ เมตร หมุนศูนย ๑/๔ รอบ จะทําใหกระสุนถูกเปาสูงข้ันหรือต่ําลง ๑ ซม. ถา ๑ รอบ

จะทําใหกระสุนถูกเปาเปลี่ยนไปจากท่ีเดิม ๔ ซม.
ตัวอยาง ระยะยิง ๒๐๐ เมตร เทากับ  ปจจัยแกตัว

เทากับ ๒๐๐
๑๐๐
= ๒

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

การปรับมุมทิศ
เนื่องจาก เอช.เค.๓๓ มิไดสรางมาตรามุมทิศไวเชนปนอ่ืนๆ 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

การฝกยิงเพ่ือความคุนเคยจะไดกลาวไวในบทเรียนตอไป ในการฝกยิงปนเพ่ือความคุนเคย กร.๑๓๐๙



ปนลูกซอง
หลักฐาน : หลักสูตร ปปส. ศูนยสงครามพิเศษ
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูคุณลักษณะท่ัวไป การถอดประกอบ การทํางาน และการแกไขเหตุติดขัด การระวังรักษาและ
ทําความสะอาด ทายิง ตลอดจนการฝกยิงเพ่ือความคุนเคย
คุณลักษณะท่ัวไป

๑. ชนิดของปนลูกซองท่ีมีใชในราชการอยู ๓ ชนิด คือ
๑.๑ ปนลูกซอง แบบ ๕๒๐/๓๐
๑.๒ ปนลูกซอง แบบ เอ็ม.๗๗.อี
๑.๓ ปนลูกซองแบบ วินเชสเตอร เบอร ๑๒ ซึ่งเรากําลังศึกษากันอยูในขณะนี้

๒. รายการท่ัวไปของปนวินเชสเตอร 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 น้ําหนักท้ังกระบอก ๗ ปอนด ๘ ออนด ไมรวมดาปลายปน
๒.๖ ความยาวของปนท้ังกระบอก เม่ือติดดาบปลายปน ๔๐ นิ้ว
๒.๗ ระยะยิงหวังผล ๕๐ หลา ลงมา

๓. กระสุนมี ๓ ชนิด
๓.๑ ปลอกทําดวยกระดาษ
๓.๒ ปลอกทําดวยทองเหลือง
๓.๓ ปลอกทําดวยพลาสติก

การถอดประกอบ
๑. ตามธรรมดาปนลูกซอง เบอร ๑๒ นี้ เปนอาวุธของทางราชการและมีคําสั่งไมใหทําการถอด

ประกอบเพ่ือนการศึกษา เม่ือเกิดเหตุขัดของหรือชํารุดก็ใหนําสงเจาหนาท่ีหนวยซอมโดยตรง แตอยางไรก็ตาม
เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาไววาสามารถถอดชิ้นสวนไดเม่ือจําเปน 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)

กร.๑๓๐๔



๒.๕ คลายหมุดเกลียวยึดเครื่องลั่นไกและหองลูกเลื่อนออก
๒.๖ ยกเครื่องลั่นไกและพานทายออกจากลํากลองและหองลูกเลื่อน
๒.๗ ดึงลูกเลื่อนและเข็มแทงชนวนออก โดยใชไขควงดันเหล็กคันบังคับลูกเลื่อนใหงางมา

ทางซาย และดึงเอาลูกเลื่อนออก
๒.๘ ถอดไมรองมือและคันบังคับลูกเลื่อน
๒.๙ ท่ีเหลือคือ ลํากลองและหองลูกเลื่อน

๓. การประกอบ กระทําตรงกันขาม คือ ชิ้นสวนไหนถอดออกหลังสุดใหนําไปประกอบกอน เรียง
ตามลําดับ
รายละเอียดของช้ินสวนตางๆ

๑. ลํากลอง และหองลูกเลื่อนประกอบดวย
๑.๑ ศูนยหนาเปนตุม
๑.๒ หูกระสินบน
๑.๓ แทนยึดดามดาบ
๑.๔ ลํากลอง ท่ีตอนทายลํากลองจะใหญกวาตอนปากลํากลองปน การท่ีทําใหปากลํากลอง

ปนเล็กกวาตอนทาย เพ่ือความมุงหมายในการรวมอํานาจการระเบิดของลูกกระสุน และรักษาทิศทางในการยิง
ตอเปาหมาย ภายในลํากลองปนเกลี้ยงไมมีเกลียวเหมือนปนชนิดอ่ืนๆ ท่ัวไป

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 ท้ังซาย - ขวา

วงรอบการทํางานของปนลูกซอง
๑. ปอนกระสุน ๕. ปลดกลอน
๒. บรรจุกระสุน ๖. รั้งปลอก
๓. ขัดกลอน ๗. คัดปลอก
๔. ลั่นไก ๘. ข้ึนนก
เม่ือเราดึงไมรองมือมาขางหลัง สวนทายของลูกเลื่อนจะดันนกปนใหทําการข้ึนนก และเม่ือเราดันไม

รองมือกลับไปขางหนา คันผลักกระสุนจะดันกระสุนใหเขารังเพลิง ทําการบรรจุกระสุนพรอมท้ังขัดกลอน



เม่ือทําการลั่นไกแลว (ยิงไปแลว) ดึงไมรองมือกลับมาขางหลัง ขอรั้งปลอกกระสุนท่ีอยูหนาลูกเลื่อนจะจับจาน
ทายปลอกกระสุนออกมาดวย เหล็กคัดปลอกกระสุนก็จะทําการคัดปลอกกระสุนออก และจะทําการข้ึนนกดวย
สวนทายของลูกเลื่อนเปนการทํางานครบวงรอบของการทํางานหนึ่งวงรอบ

อนึ่ง เม่ือเราทําการบรรจุกระสุนเขาในรังเพลิงแลว ถาเราไมลั่นไก (ไมยิง) จะดึงไมรองมือมาขางหลัง
เพ่ือเอากระสุนออกไมได เพราะแงทายของลูกเลื่อนยันอยูกับเหล็กหยุดลูกเลื่อน จะทําใหลูกเลื่อนไมสามารถ
ถอยมาขางหลังได เราตองใชนิ้วชี้ซายยกเหล็กปลดเหล็กหยุดลูกเลื่อนข้ึนขางบนเล็กนอย เพ่ือใหแงของเหล็ก
หยุดลูกเลื่อนลดต่ําลง ทําใหหลุดจากแงทายของลูกเลื่อน แลวจึงดึงไมรองมือถอยมาขางหลัง เอากระสุนออก
จากรังเพลิงได

สรุป
๑. ใหนักเรียนซักถามและตอบขอสงสัย
๒. ย้ําและทบทวนสิ่งสําคัญ

การฝกทายิง
ทายิงของปนลูกซอง วินเชสเตอร เบอร ๑๒ นี้ ก็คงเหมือนกับทายิงของปนอ่ืนๆ ท่ัวไป คือสามารถ

ใชไดท้ังการประทับบาและประทับสะโพก
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
เปนการฝกและการปฏิบัติในสนามฝกตามหลักฐานการฝกยิงปนเพ่ือความคุนเคย



ปนกลมือ แมดเสน ขนาด ๙ มม.
(ปกม.แมดเสน ๙ มม.)

ความมุงหมาย
เพ่ือใหรูจักคุณลักษณะท่ัวไป วิธีถอดประกอบ การทํางานของเครื่องกลไก การแกไขเหตุติดขัด การ

ระวังรักษา การทําความสะอาด ทายิง ตลอดจนการฝกยิงเพ่ือความคุนเคย
คุณลักษณะท่ัวไป

๑. ปนกลมือแมดเสนเปนปนอัตโนมัติ มุงหมายเพ่ือการยิงอัตโนมัติจึงไมมีเครื่องบังคับการยิงหรือยิง
เปนชุดสั้นๆ ดวยความชํานาญของพลยิง

๒. ตัวปนเปนเหล็ก ๒ แผน ประกับการ รวมท้ังพานทายปนประกอบบานพับพับได ระบายความรอน
ดวยอากาศใชประทับบายิงเหมือน ปลย. และกระชับเอวยิงแบบปนพก การทํางานของเครื่องกลไกจัดอยูใน
ระบบดันกลับ ศูนยหนาเปนศูนยแบบคมมีด ศูนยหลังเปนแบบเจาะรู

๓. ขนาดน้ําหนัก
๓.๑ กวางปากลํากลอง ๙ มม.
๓.๒ กระบอกปนยาว ๒๐๐มม.
๓.๓ ปนท้ังกระบอกเม่ือกางโครงพานทาย ๗๘๐ มม.
๓.๔ ปนท้ังกระบอกเม่ือพับโครงพานทาย ๕๒๐ มม.
๓.๕ มีเกลียว ๔ เกลียว เวียนขวา
๓.๖ น้ําหนักท้ังกระบอกไมสวมซองกระสุนและติดสายสะพาย 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 ของปนท่ีจําเปน (โดยไมตองใชเครื่องมือ) ถอดเปนชิ้นสวนใหญได ๔ ชิ้น

กอนทําการถอดพับโครงพานทาย ปลอดซองกระสุน แกะลูกเลื่อนอยูตําบลหนาสุด
(๑) แผนรั้งลูกเลื่อน
(๒) ลํากลองปน
(๓) แหนบสงลูกเลื่อน
(๔) ลูกเลื่อน
๑.๑ การถอดแผนรั้งลูกเลื่อน

ตัง้ตัวปนใหทางดานบรรจุซองกระสุนอยูทางซายทางแผนรั้งอยูทางขวา มือซายจับตัวปน
มือขวาดึงแผนรั้งออก

๑.๒ การถอดลํากลองปน
ปนยังคงอยูในลักษณะ ตามขอ ๑.๑ ใชมือคลายปลอกเกลียวครอบลํากลองปน

ทวนเข็มนาฬิกาจนหลุด แลววางปนลงใหทางดานขวาอยูขางลาง ปากลํากลองปนกันไปทางซายกดไว มือขวา

กร.๑๓๐๕



จับหวงหูวินบน มือซายกดลํากลองไว มือขวาดึงแผนประกับตัวปนดานซายออก เสร็จแลวยกลํากลองปน
ออกจากตัวปน

๑.๓ การถอดแหนบสงลูกเลื่อน
ใชมือซายกดตัวปนไว มือขวาจับแปนทายกานแหนบ ดันกานแหนบไปขางหนา

เล็กนอย พอแปนกานแหนบพนทายโครงปนแลวคอยๆ ผอนมือดึงกานแหนบ และแหนบออกมาทางหลัง
๑.๔ การถอดลูกเลื่อน

ใชมือขวายกลูกเลื่อนออกจากตัวปนตรงๆ
๒. การประกอบ

กระทําตามข้ันตอนจากชิ้นสวนท่ีนําออกสุดทายไปหาตน ดังนี้
๒.๑ การประกอบลูกเลื่อน ใหวางลูกเลื่อนลงในตัวปนตําบลหนาสุด
๒.๒ การประกอบแหนบ ใหสอดแหนบและกานแหนบเขาทายลูกเลื่อน กดกานแหนบ

ไปขางหนาจนแปนทายกานแหนบไดระยะเขาขัดกับโครงทายปน
๒.๓ การประกอบลํากลางปน วางทายลํากลองปนลงบนชองแบริ่ง ตัวปนดานขวา

ใหแหวนทายลํากลองปนลงชองแหวนแบริ่ง ระวะงใหแผนบังคับตรงกันแลวปดแผนประกอบตัวปนดานซาย
กดใหเขาท่ี

๒.๔ การประกอบแผนรั้งลูกเลื่อน ตั้งปนข้ึนเชนเดียวกับการถอด แลวนําแผนรั้งลูก
เลื่อนมาประกอบแผนรั้งลูกเลื่อนเขาชองดานบนลูกเลื่อน กดใหเขาท่ี

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. เม่ือลั่นไกยิงกระสุนนัดแรกแลว แกสสวนหนึ่งจะผลักดันมาทางทายท่ีลองเปลาหนาลูกเลื่อน

ลูกเลื่อนจะเริ่มถอยมาทางทาย ขณะเดียวกันแหนบสงลูกเลื่อนทําหนาท่ีตานทางแรงผลักจนถึงระยะครีพแผน
ปลดลองดานซายของหองลูกเลื่อนใหกระเด็นออกทางขวาตอนหนาตัวปน ลูกเลื่อนจะถอยไปจนสุด แหนบสง
ลูกเลื่อนจะอัดตัวแนนสงลูกเลื่อนกลับไปขางหนา บากใตลูกเลื่อนจะขัดตัวดวยกระเดื่องไก (ในขณะปลอยไกไว)
เปนการหยุดยิง

๒. เม่ือทําการยิงอัตโนมัติ เวลาเหนี่ยวไกจะเหนี่ยวไกไวตลอด ในขณะทําการยิงกระเดื่องไกจะถูก
บังคับใหหลบตัวอยูตลอดเวลา เหนี่ยวไกลูกเลื่อนจะวิ่งไปขางหนาไดโดยอิสระ ผานกระสุนนัดบนตรงชองบรรจุ
จะพากระสุนเขารังเพลิง เม่ือลูกเลื่อนถึงหนาสุดปดสนิทเข็มยิงหนาลูกเลื่อนจะกระแทกเขากับชนวนทาย
กระสุนเกิดการเผาไหมระเบิดข้ึน แกสเผาไหมจากดินสงกระสุนจะผลักดันตอลูกกระสุนและตอหนาลูกเลื่อน
ลูกเลื่อนจะถอยมาขางหลัง ตามขอ ๑ ท่ีไดกลาวแลว และเปนระบบหมุนเวียนเชนนี้เรื่อยไปจนกวาพลยิง
จะปลอยไก หรือกระสุนหมด
การติดขัดและการแกไข

คงปฏิบัติเชนเดียวกับอาวุธท่ีใชยิงอัตโนมัติอ่ืนๆ สิ่งท่ีสําคัญ คือ หนาท่ีของผูยิง หรือผูใชแกไขเหตุ
ติดขัดไดบางเล็กนอย ในเรื่องความสกปรกของลูกเลื่อน รังเพลิง กระสุน และซองกระสุน สวนสาเหตุอ่ืนๆ เชน
ชิ้นสวนชํารุด หัก บุบ หรือเสียรูป เปนหนาท่ีของหนวย สพ. ท่ีมีหนาท่ีโดยตรงและมีชิ้นสวนอะไหลสับเปลี่ยน
หรือทดแทนให นําไปสงซอม



การระวังรักษาและการทําความสะอาด
เปนหนาท่ีท่ีสําคัญของพลยิงหรือผูใชตองระมัดระวังมิใหอาวุธประจํากายหรือประจํามือของตน

มีสมรรถภาพใชการไดตลอดเวลาดวย
๑. มิใหอาวุธไดรับการกระทบกระแทกจากสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะแข็งจนเกินไป
๒. ระวังมิใหอาวุธเปรอะเปอนดวยดิน ทราย ผง ฝุน และน้ํา ตองหม่ันเช็ดทําความสะอาดอยูเสมอ

และเช็ดแหง
๓. ตองหม่ันทําความสะอาด อยางนอยอาทิตยละ ๒ ครั้ง ในเม่ือปนยังไมไดทําการยิง และทุกวันเม่ือได

ทําการยิงมาแลวติดตอถึง ๓ วัน
๔. ใชวัสดุและเครื่องมือทําความสะอาดใหถูกตอง เชน ผาเช็ด หมันแส แปรง น้ําอุนหรือน้ําสบู

เลือกใชใหถูกกับลักษณะของปน
๕. น้ํามันทําความสะอาด ประกอบดวย

๕.๑ น้ํามันชําระลาง (น้ํามันกัดสนิม) ใชเม่ือหลังจากการยิงมาแลว
๕.๒ น้ํามันปองกันสนิม ชโลมทาแตเพียงเบาบางใหท่ัว
๕.๓ น้ํามันหลอลื่น (ไขขน) ใชทาเฉพาะชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหว และเสียดสี

๖. สถานท่ีเก็บ
ควรเปนสถานท่ีโปรง อากาศถายเทได ไมอับหรือชื้น และไมมีฝุนหรือขยะในสถานท่ีเก็บปน

ไมควรใชผาคลุมปนไวนานๆ
๗. มีความปลอดภัยพอสมควร

ทายิง
ปกม.แมดเสน ขนาด ๙ มม. เปนอาวุธใชยิงแบบผสมจะใชเปนอาวุธประจํากายหรือประจํามือ

กระทําไดดวยพับพานทายปน จะประทับบายิงเชนเดียวกับ ปลย. แบบอ่ืนๆ ดวยการประทับท่ีพานทายปน
เม่ือพับพานทายปนคงใชกระชับเอวยิงเหมือนปนพก ฉะนั้นทายิงใชไดทุกทา แบบ ปลย. และปนพก ทายืน
ทานั่ง ทานอน คงใชทายิงของ ปลย. และปนพกทุกประการ
การฝกยิงเพื่อความคุนเคย

เปนการฝกในสนามยิงปนจะไดกลาวไวในสนามฝกยิงปนเพ่ือความคุนเคย ใน กร.๑๓๐๙



ปนพก ๙๕
หลักฐาน : รส.๒๓ - ๓๕ , ศูนยการทหารราบ ๑๙๔๖ (ใชเพ่ือพราง)
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูจักคุณลักษณะท่ัวไป วิธีการถอดประกอบ การทํางานของเครื่องกลไก และการแกไขเหตุติดขัด
การระวังรักษาและการทําความสะอาด ทายิงของ ปพ. ตลอดจนการฝกยิงเพ่ือความคุนเคย
คุณลักษณะท่ัวไป

๑. ปพ.๙๕ ขนาด ๔๕ นิ้ว (๑๑ มม.) เปนอาวุธประจํามือ ทํางานดวยการสะทอนถอยหลังลํากลอง
ปอนกระสุนดวยซองกระสุนและบรรจุกระสุนไดในตัวโดยอัตโนมัติ แกสอันเกิดจากการเผาไหมในกระสุนท่ี
บรรจุอยูในปนใชประโยชนในการทําหนาท่ีคัดปลอกกระสุน ข้ึนนกปน 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 ปนท้ังกระบอกยาว 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 ใชยิงคนและท่ีหมายไมแข็งแรง 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 ท่ีหมายไมแข็งแรงและสงสัญญาณ ที ๓๐

กร.๑๓๐๖



การถอดประกอบ
๑. การถอด

๑.๑ กดเหล็กยึดซองกระสุนแลวดึงซองกระสุนออก
๑.๒ กดครอบแหนบรับแรงถอยเขาไปขางใน แลวหมุนปลอกบังคับครอบแหนบรับแรงถอยไป

ทางขวา จนครอบแหนบรับแรงถอยโผลข้ึนมาจากท่ี ใชหัวแมมือกดไว คอยๆ ผอนแหนบออกมา (ระมัดระวัง
ไมใหกระเด็น) ซึ่งอาจทําใหชิ้นสวนสูญหายได แลววางชิ้นสวนไวตามลําดับกอน – หลัง

๑.๓ ดึงเลื่อนปนมาขางหนา จนกระท่ังรองเล็กท่ีดานซายของเลื่อนปนเลื่อนมาตรงกับปลาย
ของสลักลํากลองปน ใชนิ้วมือดันปลายแกนสลักลํากลอง ซึ่งโผลออกมาทางดานขวาของโครงปนเหนือโกรงไก
แลวดึงสลักลํากลองปนออก นําไปวางไว

๑.๔ ในขณะนี้หวงขอตอลํากลองจะหลุดออกมาจากสลักลํากลอง ซึ่งจะทําใหลํากลอง หวงขอ
ตอลํากลอง พรอมท้ังเลื่อนปนสามารถเลื่อนไปขางหนาจนหลุดจากโครงปนได นําไปวางไว

๑.๕ การถอดเข็มของชนวน กดทายเข็มแทงชนวนไปขางหนาจนกระท้ังจมหายลงไปจากแผน
ปดทายเข็มแทงชนวน แลวเลื่อนแผนปดทายเข็มแทงชนวนลงดานลางจากลเอนปน แลวจึงถอดเข็มแทงชนวน
แหนบเข็มแทงชนวน ขอรั้งปลอกกระสุน ออกจากทางหลังเลื่อนปน

๑.๖ การถอดหามไกออกจากโครงปน กระทําโดยข้ึนนกปนเสียกอน แลวดันจากทางดานขวา
หรือดึงหามไกตรงลายนิ้วมือออกมา ในขณะท่ีหามไกอยูตรงก่ึงกลางระหวางตําแหนงหามไกและตําแหนงปลด
หามไก ผอนนกปนซึ่งข้ึนไวนั้นลง แลวถอดออกมาภายหลังท่ีถอดสลักนกปนออกจากดานซายของโครงปนดัน
เหล็กปดทายโครงปนจากทางขวาของโครงปน แลวเลื่อนเหล็กปดทายโรงปนลงทางลางดึงไกชวยออกทางหลัง
ถอดแหนบกระเดื่องนกปน ดันเหล็กสลักปดทายโครงปนจากทางขวาไปซายของโครงปน กระเดื่องนกปนและ
เหล็กปลดสะพานไกจะหลุดออกมา

๑.๗ การถอดแหนบคันผลักนกปน แกนแหนบคันผลักนกปนและเดือยคีนผลักปดทายโครง
ปนออกจากเหล็กปดทายโครงปนใหอักแหนบคันผลักนกปนแลวดันสลักแกนแหนบคันผลักนกปนออก

๑.๘ การถอดเหล็กยึดซองกระสุนออกจากโครงปนนั้น ใหกดเหล็กยึดซองกระสุนลงไปแลว
ปลายทางดานขวาจะโผลออกจากโครงปนหมุนกลอนเหล็กยึดซองกระสุนไปทางขวา ๑ ใน ๔ รอบ เม่ือไดทํา
เชนนี้แลว กลอนเหล็กยึดซองกระสุนจะหลุดออกมาจากท่ีในโครงปน ตอไปจึงถอดเหล็กยึดซองกระสุน
กลอนเหล็กยึดซองกระสุน และแหนบเหล็กยึดซองกระสุน

๑.๙ ดึงไกออกมาทางหลังของโครงปน
๑.๑๐ การใชคันผลักเหล็กนกปนหรือไขควง ดันสลักอ่ืนๆ ออกได เวนแตแกนแหนบคันผลัก

นกปน สลักเหล็กปดทายโครงปน และสลักเหล็กรั้งปลอกกระสุน
๑.๑๑ กลอนยึดสลักลํากลองปน กลอนยึดดามไก และแหนบกลอนยึดสลักลํากลองปน อาจ

ถอดออกไดโดยวิธีดันออกมาทางหลังของชองกลอนยึดสลักลํากลองปน
๑.๑๒ ไมควรถอดสวนตางๆ ของกระสุน ยกเวนเม่ือจะทําความสะอาดโดยละเอียดหรือ

เปลี่ยนชิ้นสวนท่ีชํารุด
๒. การประกอบ

๒.๑ ใหกระทําตรงกันขามกับการถอด คือชิ้นสวนใดถอดออกมาหลังสุด ใหประกอบกอน
เรียงตามลําดับ

๒.๒ เม่ือประกอบเสร็จเรียบรอย ควรจะตรวจสอบความเรียบรอยเสียกอนวาประกอบได
ถูกตอง และสามารถใชการได (ไมหลงลืมชิ้นสวน)



การทํางานของเครื่องกลไก
๑. ซองกระสุน บรรจุไดตั้งแต ๑ - ๗ นัด
๒. เม่ือสอดซองกระสุน ซึ่งบรรจุกระสุนไวแลวในโรงปน แลวดึงเลื่อนมาขางหลัง ๑ ครั้ง จะทําให

๒.๑ ปนข้ึนนกเนื่องจากตอนทายเลื่อนมาชนใหไปขางหลัง
๒.๒ แหนบรับแรงถอยจะอัดตัว
๒.๓ เหล็กรองกระสุนจะดันกระสุนนัดบนข้ึนไปในทางผานของเลื่อน ครั้นปลอยเลื่อนจะทําให

๒.๓.๑ แหนบรับแรงถอยจะบังคับเลื่อนวิ่งไปขางหนา
๒.๓.๒ พากระสุนนัดแรงเขาสูรังเพลิงและในขณะเลื่อนวิ่งกลับไปขางหนา แงหนา

ของเลื่อนจะกระแทกกับสวนทายลํากลองปน จึงพาใหลํากลองปนวิ่งไปขางหนาดวย ทายลํากลองจะกระดกข้ึน
ตรงหวงขอตอลํากลองปน เม่ือเลื่อนและลํากลองปนวิ่งกลับเขาท่ีสนิท ก็จะถูกยึดแนนเปนการขัดกลอน โดยมี
สันบนของลํากลองเขาไปขัดตัวอยูท่ีรองอันในเครื่องเลื่อน ในขณะนี้ปนพรอมท่ีจะทําการยิง

๓. เม่ือเหนี่ยวไก กระเดื่องนกปนจะเคลื่อนท่ีหลุดจากนกปน นกปนจะฟาดไปท่ีทายเข็มแทงชนวน ทํา
ใหเข็มแทงชนวนไปแทงชนวนทายปลอกกระสุนระเบิดข้ึนเปนแกส แรงดันของแกสท่ีออกไปขางหนาจะดันลูก
กระสุนวิ่งออกไปจากลํากลองปนไปยังเปาหมาย

๓.๑ แรงดันของแกสสวนท่ีดันมาทางหลัง จะดันตอสวนหนาของเลื่อนปน ทําใหเลื่อนปนและ
ลํากลองปนถอยหลังมาพรอมกัน ทายลํากลองปนจะลดต่ําลงดวยรองภายในโครงปนจะทําใหลํากลองและเลื่อนปน
แยกออกจากกันเปนการถอดกลอน ลํากลองปนจะหยุดในขณะท่ีอยูในตําแหนงบดต่ําลง เลื่อนปนคงถอยตอไป

๓.๒ ปนข้ึนนกโดยทายเลื่อนไปชนกับนกปน นกปนพลิกตัว (หงาย)
๓.๓ รั้งและคัดปลอกกระสุน โดยขอรั้งปลอกกระสุนท่ีติดอยูดานหนาของเลื่อนปน เกาะรั้ง

จานทายปลอกกระสุนท่ียิงไปแลวมาขางหลัง เม่ือปลอกกระสุนหลุดพนจากรังเพลิงจะเปนอิสระและในขณะท่ี
ถอยมาขางหลัง จากทายปลอกกระสุนจะชนเขากับเหล็กคัดปลอกกระสุนทําใหปลอกกระสุนหลุดกระเด็นออกจากปน

๓.๔ อัดแหนบรับแรงถอย
๓.๕ เม่ือเลื่อนปนถอนไปจนสุด แหนบสงกระสุนจะดันใหกระสุนนัดใหมข้ึนดานบนขวางทาง

เลื่อนเพ่ือรอบรรจุตอไป เม่ือเลื่อนปนเลื่อนไปขางหนาดวยแรงอัดของแหนบ แงหนาเลื่อนจะพาใหกระสุน
นัดใหมเขารังเพลิงไปดวย การทํางานของเครื่องกลไกตอไป คงเชนเดียวกับ ขอ ๒

๔. เม่ือกระสุนในซองหมด เหล็กรองกระสุนซึ่งถูกแหนบสงกระสุนผลักใหถอยตัวข้ึนมา จะผลักสลักลํา
กลองปนใหกระดกตัวข้ึนไปขัดอยูในรองดานซายของเลื่อนปน จึงทําใหลูกเลื่อนถูกยึดคางอยูทางหลัง เปนการ
แสดงใหผูยิงทราบวา กระสุนหมดแลว กอนท่ีจะยิงตอไปก็ปลดซองกระสุนเกาและเปลี่ยนซองกระสุนใหมท่ี
บรรจุกระสุนแลวใสแทน

๕. การปลอยเลื่อนท่ีถอยมาคางอยูนั้น ใหกดตรงลายกันลื่นของสลักลํากลองปน จะทําใหเลื่อนวิ่ง
กลับไปขางหนา ดันกระสุนนัดบนจากซองกระสุนเขาสูรังเพลิงใหม ทําใหปนพรอมท่ีจะยิงไดในนัดตอไป
การระวังรักษาและการทําความสะอาด

๑. กลาวโดยท่ัวไป
การระวังรักษา คือ การปฏิบัติดวยความพินิจพิเคราะห ระมัดระวังในการใช การเก็บรักษา

การถอดประกอบ และการทําความสะอาด มิใหชิ้นสวนของปนชํารุดและสูญหาย ชโลมน้ํามันทุกชิ้นสวนกลไก
ใหปนอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา

การถอดปนพกเพ่ือทําความสะอาดและชโลมน้ํามันกระทําไดโดยงาย ฉะนั้น ทุกชิ้นสวนของ
ปนจะตองสอดสองดูแลเพ่ือมิใหเกิดสนิมหรือมีดิน ทราย หรือสิ่งสกปรกอยูภายปนได



ความชื้นและมือมีเหงื่อ หรือปนพกเปยกน้ํา เปนสิ่งเรงใหเกิดสนิทไดเร็วข้ึน ภายหลังการฝก
หรือนําไปใชทุกครั้ง จะตองถอดทําความสะอาดและชโลมดวยน้ํามันปองกันสนิทเสมอ

ภายหลังท่ีนําอาวุธปนพกไปยิง ใหใชน้ํามันปงกันสนิมชโลมบางๆ ภายในลํากลองกอนนําไปเก็บ
การเก็บหามใชผาปกคลุมจะทําใหเกิดความชื้น และจะตองนําออกมาทําความสะอาดซ้ําอีกทุกวัน ติดตอกัน
ไมนอยกวา ๓ วัน

๒. วัสดุทําความสะอาด
๒.๑ น้ํามันชําระลางลํากลอง ใชทําความสะอาดภายในลํากลอง
๒.๒ น้ําอุนหรือน้ําสบู ใชชําระลางลํากลองใหสะอาด เม่ือไมมีน้ํามันชําระลํากลอง
๒.๓ น้ํายาซักแหง ใชสําหรับทําความสะอาดปน ซึ่งไดเคลือบไวดวยไขหรือน้ํามันขน
๒.๔ สารเคมี (PC III - A) ใชชําระลาง เขมาดินท่ีจับแข็งตอหนาลูกเลื่อนและทายรังเพลิง 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)ใชสําหรับภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ํา (ต่ํากวา 0° ฟ.)
๔.๓ น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต (O – E - 10) ใชไดเม่ือไมมีน้ํามันปองกันสนิม ตามขอ ๔.๑

ซึ่งเปนการใชชั่วคราว เม่ือมีน้ํามันปองกันสนิมจะตองนําปนออกมาทําความสะอาดทันที และใชน้ํามันท่ีถูกตอง
เม่ือมีโอกาส

๔.๔ ไขขนอยางบาง ใชทาตามผิวเสียดสีของสวนเคลื่อนท่ีเพียงบางๆ เพ่ือปองกันการเสียดสี
มิใหสึกหรอเร็วเกินควร
ทายิง

ทายิงของปนพก ขนาด ๔๕ นิ้ว (๑๑ มม.) มี ๓ ทา คือ
๑. ทานอนยิง

ผูยิงตองนอนราบกับพ้ืน ทําตัวใหต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ใหขาท้ังสองขางแยกหางกัน
สนเทาท้ังสองหันไปในลักษณะเดียวกัน เชนเดียวกับทําการยิง ปก. ศีรษะและลําตัวอยูในแนวเดียวกับเปาขาท้ัง
สองเหยียดออกไปเต็มท่ี จับปนดวยมือท้ังสอง

รูปท่ี ๑ ทานอนยิงจับปนสองมือ



๒. ทานั่งคุกเขายิง
ใหผูยิงนั่งคุกเขาขวาลงและพาดแขนซายทอนบนลงบนเขาซายท่ีชันข้ึน ใหขอศอกยื่น

ไปจากเขา กําดามปนดวยมือขวาแลววางลงบนอุงมือซายและกํามือท้ังสองไว (ทหารท่ียิงปนดวยมือ
ซาย ใหทําทานี้กลับกัน) ทาคุกเขายิงนี้มีประโยชนท่ีสุดสําหรับใชทําการยิงในระยะ ๒๕ - ๕๐ หลา ทา
นี้กระทําเชนเดยีวกับทานั่งคุกเขายิงในการยิงปนเล็กยาว (ตามรูปท่ี ๒)

รูปท่ี ๒ ทานั่งคุกเขายิง จับปนท้ังสองมือ

๓. ทายืนยิง
ในการทําทายืนยิง รางกายลําตัวจะตองอยูในลักษณะกมไปขางหนาดวยการงอเขา

และลําตัวโนมไปขางหนา เทาท้ังสองวางอยูธรรมดา ในทานี้พรอมจะกาวตรงไปยังท่ีหมาย ทุกสวนของรางกาย
อยูในทาสะดวกสบายและคลองแคลวในการเคลื่อนทีไดทุกทิศทางตลอดเวลา ทายืนยิงนี้ใชเม่ือทําการยิงตอ
เปาหมายท่ีปรากฏข้ึนอยางจูโจมทันทีทันใด ในระยะ ๑๕ หลา (ตามรูปท่ี ๓)

รูปท่ี ๓ ทายืนยิง
ทาเตรียมพรอม ในทาเตรียมพรอมนี้ใหจับปนดวยมือขวาอยางธรรมดา แขนทอนบนแนบขางลําตัว

แขนทอนลางขนานกับพ้ืนดิน พักขอศอกอยูบกกระดูกสะโพก แขนซายปลอยหอยลงติดลําตัว ทานี้เปนทา
เตรียมพรอมกอนการฝกยิงทุกทา



การฝกยิงปนเพื่อความคุนเคย
๑. กลาวท่ัวไป

๑.๑ หลักเกณฑการยิงปนพกจะเริ่มกระทําภายหลังเม่ือผานการฝกความชํานาญในการใชปน
มาแลว ตามลําดับ เชน

๑.๑.๑ การฝกเล็ง
๑.๑.๒ การฝกทายิง
๑.๑.๓ การฝกลั่นไก
๑.๑.๔ การตรวจการใชปนพก

การปฏิบัติการฝกการยิง คงปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ตามท่ีไดกลาวมาแลว ตามความสําคัญในการฝกยิงปนท่ีดี
๑.๒ การฝกเริ่มตน ผูรับการฝกเขาแถวในสนามฝก ผูฝกจะตองอธิบายถึงความมุงหมายและ

ขอบเขตในการฝกใชปนพก ระเบียบในสนามยิงปน ตลอดจนเจาหนาท่ีในสนามยิงปนใหผูเขารับการฝกเขาใจ
นอกจากนั้นจะตองอธิบายถึงวิธีฝกแบบผลัดกันทําหนาท่ีเปนครู (คูฝก) หรือใหครูแสดงตัวอยางใหดูดวยก็ได
ตามข้ันตอนของการฝกยิงปนพก ดังตอไปนี้

๑.๒.๑ ถือปนพก ใชคําบอกคําสั่งวา “ถือปนพก”
การปฏิบัติ มือขวาปลดกระดุมฝาซองปนพก แลวกําดามปนใหหลังมือหันออก

ชักปนออกจากซอง ยกปนข้ึนเสมอไหลขวา หางจากไหลประมาณ ๖ นิ้ว ปากลํากลองปนชี้ข้ึนขางบน ลํากลองปน
เฉียงไปขางหนา ประมาณ ๓๐° นิ้วชี้อยูนอกโกรงไก (ดูรูปท่ี ๔)

๑.๒.๒ เปดรังเพลิง ใชคําบอกคําสั่งวา “เปดรังเพลิง”
การปฏิบัติ มือซายจับท่ีเลื่อนปน คว่ํามือ มือขวากําดามปนใหปากกระบอกปน

เบี่ยงไวอยางเดิม เลื่อนนิ้วหัวแมมือขวาใหอยูตรงครีบสลักลํากลองปน มือซายดึงเลื่อนปนมาทางดานหลังสุด
หัวแมมือขวาดันครีบสลักลํากลองปนข้ึนขางบน แงครีบสลักลํากลองปนจะขัดกับรองบากท่ีเลื่อนปน เลื่อนปน
จะคาง เปดรังปน (ดูรูปท่ี ๕)

รูปท่ี ๔ ทาถือปนพก



รูปท่ี ๕ เปดรังเพลิง
๑.๒.๓ ปดรังเพลิง ใชคําบอกคําสั่งวา “ปดรังเพลิง”

การปฏิบัติ ใชหัวแมมือขวากดครีบสลักลํากลองปนลงมาขางลาง ปลอยเลื่อน
ปนใหเลื่อนไปขางหนา แลวเหนี่ยวไก (ลั่นไก) ปนจะอยูในลักษณะปดรังเพลิง

๑.๒.๔ บรรจุซงอกระสุน
การปฏิบัติ ใชมือซายหยิบซองกระสุนท่ีอยูในกระเปากระสุนท่ีเข็มขัด ดึงซอง

กระสุนออกมา มือขวาท่ีถือปนยังคงอยูในทาถือปนพก พลิกปนเอียงไปทางขวาเล็กนอยโดยมิตองลดระดับปน
มือซายสอดซองกระสุนเขาท่ีชองสวมซองกระสุนดันใหเขาถึงท่ี หัวแมมือขวาดันครีบ หามไกข้ึนดานบก (ดูรูปท่ี ๖)

รูปท่ี ๖ บรรจุซองกระสุน



๑.๑.๕ ปลอดซองกระสุน ใชคําบอกคําสั่งวา (ปลดซองกระสุน)
การปฏิบัติ มือขวาท่ีถือปนพลิกปนเอียงไปทางขวาเล็กนอย โดยไมตองลดปนลง

ใชนิ้วหัวแมมือขวากดปุมยึดซองกระสุน มือซายดึงซองกระสุนออกจากปนนํามาเหน็บเขาท่ีเข็มขัดหรือใน
กระเปากระสุน

๑.๑.๖ บรรจุ ใชคําบอกคําสั่งวา “บรรจุ”
การปฏิบัติ คงปฏิบัติเชนเดียวกับการบรรจุซองกระสุน ตามขอ ๑.๑.๕ และ

เพ่ิมเติมดวย ขอ ๑.๑.๒ คือการเปดรังเพลิง เม่ือมือซายดึงเลื่อนปนมาขางหลังจนสุด แลวปลอยมือซายแหนบ
รับแรงถอยจะดันเลื่อนปนขางหนา และนํากระสุนนัดแรกเขารังเพลิง นิ้วหัวแมมือขวาดันครีบหามไกข้ึนดานบน
ขณะท่ีปนพรอมท่ีจะทําการยิงไดแลว

๑.๑.๗ เลิกบรรจุ ใชคําบอกคําสั่งวา “เลิกบรรจุ”
การปฏิบัติ ปลอดซองกระสุนเชนเดียวกับ ขอ ๑.๑.๕ ในขณะนี้กระสุน ๑ นัด

ยังอยูในรังเพลิง นิ้วหัวแมมือขวาปลดหามไกมือซายมาเปดรังเพลิงดึงเลื่อนมาหลังสุด ขอรั้งปลอกกระสุนจะ
รั้งกระสุนท่ีอยูในรังเพลิงออกมาดวย และคัดกระสุนออกจากปน ถาปลอยมือซายจะเลื่อนปนจะเลื่อนกลับไป
ดานหนา ในขณะท่ีหัวแมมือขวาดันครีบสลักลํากลองปนข้ึนดานบน เลื่อนปนจะคาง เปดรังเพลิง

การฝกยิงปนเพ่ือความคุนเคย เปนการฝกและการปฏิบัติ ท่ีกลาวไวในการฝกยิงปน
เพ่ือความคุนเคยกร.๑๓๐๙

หมายเหตุ ทาถืออาวุธและทายิงเพ่ิมเติม

รูปท่ี ๗ การจับปนสองมือ
ใชสําหรับยิงปนในทานั่งหรือทานอนยิง เพ่ือตองกาความแมนยําตอเปาหมาย

รูปท่ี ๘ ทายืนยิงตามปกติ
ใชสําหรับฝกยิงปนในสนามยิงปน หรือในท่ีกําบังหลุม
บุคคลยืน



ลูกระเบิดขวาง
หลักฐาน :รส.๒๓ - ๓๐ ลูกระเบิดและพลุสัญญาณ , ทบ. , ๒๕๑๒
ความมุงหมาย

เพ่ือใหเรียนรูคุณลักษณะโดยท่ัวไป การทํางาน การใชและการระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของ
ลูกระเบิดขวางชนิดตางๆ
คุณลักษณะโดยท่ัวไปและการทํางาน

๑. ลข.คือ ลูกระเบิดขนาดเล็ก ลข. ท่ีใชสําหรับการรบบรรจุดินระเบิดหรือวัสดุเคมีไวภายใน ซึ่งมุงหมาย
จะใชในการทําใหบาดเจ็บ ทําจากควัน ทําสัญญาณ สองแสง ทําลาย รบกวน หรือเผาไหม ฯลฯ

๒. คุณลักษณะ
๒.๑ ระยะขวาง ข้ึนอยูกับความสามารถของบุคคล ระยะเฉลี่ยประมาณ ๒๕ - ๔๐ เมตร
๒.๒ รัศมีอันตรายหวังผล (รัศมีฉกรรจ) คิดเฉลี่ยจากจุดระเบิดโดยรอบ ประมาณ ๕๐ เมตร

เทียบกับ ลูกระเบิดชนิดอ่ืนๆ ขนาดเดียวกันแลว ลข.มีรัศมีอันตรายนอยกวา แตระยะอันตรายอาจมีมากกวา
รัศมีอันตรายหวังผล

๒.๓ ชนวนถวงเวลา ลข. มาตรฐานทุกแบบใชชนวนถวงเวลา ระยะถวงเวลาประมาณ ๔ -๗ วินาที
หรือคิดเฉลี่ย ๔.๕ วินาที กอนระเบิดเม่ือขวางไป

๓. สวนประกอบ (ดูรูปท่ี 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 หรือไมมีเครื่องหมายเลย

แตมีคาดแดงท่ีกลองบรรจุ
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

กร.๑๓๐๗



๔. การทํางาน
๔.๑ ลําดับข้ันการทํางาน

๔.๑.๑ เม่ือดึงสลักนิรภัยออก กระเดื่องนิรภัยพรอมจะทํางาน
๔.๑.๒ เม่ือปลอยมือ 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 ท่ีหัวชนวน
๔.๒.๓ สลักนิรภัยยึดกระเดื่องนิรภัยไวกับตัวชนวน เม่ือดึงสลักนิรภัยออก ลข.

ก็พรอมจะทํางาน ผูใช ลข. คงกํากระเดื่องนิรภัยบังคับไวถายังไมขวางไป
๔.๒.๔ เข็มแทงชนวนจะทํางานเม่ือกระเดื่องนิรภัยหลุดออกโดยแรงขับของแหนบสง

เข็มแทงชนวน
๔.๒.๕ จอกกระทบแตกมีวสัดุไวไฟ จะลุกไหมจุดสวนถวงเวลา
๔.๒.๖ สวนถวงเวลามีหลอดดินดําอยูจะลุกไหมไปจุดดินนําระเบิดหรือตัวจุด ซึ่งจะ

ทําให ลข. ระเบิดหรือทํางานตามประสงค
แบบซอง ลข. และเครื่องประกอบ (ดูตารางท่ี 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. สวนบรรจุ ชนวน ถวงเวลา
(วินาที)

สีและ
เครื่องหมาย

ขนาดและ
น้ําหนัก(ซม./

ออนซ)

ระยะ
ขวาง

(เมตร)

การใช รัศมี
อันตราย
ฉกรรจ

ฝก
หัดเอ็มเค
๑ เอ ๑

เหล็กหลอ
นอยหนา

- - - ดํา
ไมมี
เครื่องหมาย

๑๑.๔/๖/
๒๑

๓๐ ฝกหัด -

ซอม
ขวาง
เอ็ม ๒๔

เหล็กหลอ
นอยหนา

ดินดํา จุด เอ็ม
๒๐๕
เอ ๑ เอ ๒

๔-๕ ฟา
ไมมี
เครื่องหมาย

๑๑.๔/๖/
๒๔

๓๐ ซอม
กวาง

-

ซอม
ขวาง
เอ็ม ๓๐

เหล็กหลอ ดินดํา จุด เอ็ม
๒๐๕
เอ ๑ เอ ๒

๔-๕ ฟา
ไมมี
เครื่องหมาย

๙.๙/๖/๑๖ ๔๐ ซอม
กวาง

-

สังหาร
เอ็มเคทู

เหล็กหลอ
นอยหนา

ทีเอ็นที
เกล็ด

ระเบิด เอ็ม
๒๐๔
เอ ๑ เอ ๒

๔-๕ เขียวเขม
อักษรเหลือง

๑๑.๔/๖/
๒๑

๓๐ สังหาร ๑๐

สังหาร
เอ็ม ๒๖

เหล็กแผน
อัด

คอมโพ
ซิชั่น บี

ระเบิด เอ็ม
๒๐๔
เอ ๑ เอ ๒
เอ็ม๑๒๕

๔-๕ เขียวเขม
อักษรเหลือง

๙.๙/๖/๑๖ ๔๐ สังหาร ๑๕

สังหาร
เอ็ม ๖๑

เหล็กแผน
อัด

คอมโพ
ซิชั่น บี

ระเบิด เอ็ม
๒๐๔
เอ ๒

เขียวเขม
อักษรเหลือง

สังหาร

สังหาร
เอ็ม ๖๗

ลูกเหล็กอัด คอมโพ
ซิชั่น บี

ระเบิด เอ็ม
๒๑๓

เขียวเขม
อักษรเหลือง

สังหาร

ควันขาว
เอ็ม ๑๕

กระบอก
เหล็ก

ฟอสฟอรัส
ขาว

ระเบิด เอ็ม
๒๐๖
เอ ๑ เอ ๒

๔-๕ เทาคาด
เหลือง
อีกษรเหลือง

๑๔/๖/๓๑ ๒๕ บาดเจ็บ
เผาไหม
ฉากควัน
สัญญาณ

๑๕

ควันขาว
เอ็ม ๓๔

กระบอก
เหล็ก
นอยหนา

ฟอสฟอรัส
ขาว

ระเบิด เอ็ม
๒๐๖
เอ ๒

๔-๕ เทาคาด
เหลือง
อีกษรเหลือง

๑๔.๒/๖/
๒๗๒

๓๕ บาดเจ็บ
เผาไหม
ฉากควัน
สัญญาณ

๒๕

น้ําตา
เอ็ม ๗๗
เอ ๑

กระบอก
เหล็ก

ซี เอ็น จุดเอ็ม
๒๐๑,๒๐๑
เอ ๑

๒ เทาคาดแดง
อักษรแดง

๑๔.๒/๖.๓/
๑๙

๓๕ ฝก
ควบคุม
จลาจล

น้ําตา
เอ็ม ๒๕
เอ ๑

พลาสติก
ทรงกลม

ซี เอ็น แตกตัว ๑.๔-๓ ไมมีเครื่องหมาย
มีคาดแดงบน
กลอง

๗.๕/๗.๕ ๕๐ ฝก
ควบคุม
จลาจล



แบบ ลข. ตัว ลข. สวนบรรจุ ชนวน ถวงเวลา
(วินาที)

สีและ
เครื่องหมาย

ขนาดและ
น้ําหนัก(ซม./

ออนซ)

ระยะ
ขวาง

(เมตร)

การใช รัศมี
อันตราย
ฉกรรจ

เพลิง
เอ็ม ๑๔

กระบอก
เหล็ก

เทอรเมท
(TH 3)

จุด เอ็ม
๒๐๑,๒๐๑
เอ ๑

๒ ฟาหมุน คาด
มวง
อักษรมวง

๑๔.๒/๖.๓/
๓๒

๒๕ เผาไหม

สองแสง
เอ็มเค ๑

เหล็กแผน แมกนีเซียม จุด ๗ เขียวเขม
อักษรดํา

......./........./
๑๐

๔๕ สองแสง

ควัน เอ็ม๘
ควัน เอ็ม
๑๘

โลหะ
ทรงกระบอก

H C , วสัดุ
เคมี

จุด เอ็ม
๒๐๑ เอ ๑
๑๐๒

๒ เขียวออน ฝา
ขวา
อักษรดําฝาตาม
สี
อักษรขวา

๑๔.๒/๖.๓/
๑ ๑

๔
ปอนด

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

เวลาไหม
๒ นาที/
เวลาไหม
๑ นาที

ตารางท่ี 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. มือท่ีจะขวางจับ ลข. กําโดยใหหัวแมมือกํากระเดื่องนิรภัยไว (ดูรูปท่ี ๒)
๒. เทคนิคการขวาง

๒.๑ ขวางโดยมือและทาท่ีถนัดท่ีสุด ให ลข. หมุนหลุดออกไปทางปลายนิ้ว
๒.๒ เม่ือ ลข. หลุดมือไปแลวใหปลอยแขนเหวี่ยงตาม เพ่ือกันอาการยอกแขน
๒.๓ ฝกขวางจนสามารถขวางไดแมนยํา

๓. ทาขวาง
๓.๑ ทายิน หันหนาเฉียงไปยังท่ีหมาย ยืนใหน้ําหนักตัวอยูบนเทาท้ังสอง จับ ลข. ถือในระดับ

อก ถอดสลักนิรภัย (ดึงและหมุน) เงื้อแขนในทาท่ีถนัดขวาว ลข. พรอมกับกาวเทาตาม ๑ กาว หมอบลงยังท่ี
กําบัง (ดูรูปท่ี ๓)

๓.๒ ทาคุกเขา หันหนาเฉียงไปยังท่ีหมายคุกเขาขางใกลท่ีหมายจับ ลข. ในทายืนขวาง (ถา
นอนถอดสลักนิรภัยเตรียมไวกอน) ขวางในทาท่ีถนัดและทําทาเหมือนผูขวางจะลมลงขางหนา หมอบลงยังท่ี
กําบัง (ดูรูปท่ี ๔)



๓.๓ นอน ทานี้จํากัดท้ังระยะขวางและความแมนยํา ถาจําเปน เชน ถูกยิง หรือไมมีท่ีกําบัง
ใหนอนหงายถือ ลข. ตรงอก ถอดสลักนิรภัยและขวาง ใชแขนขางวางยึดพ้ืนเพ่ือชวยระยะขวางและความ
แมนยํา ขวางจนสุดแขนและพลิกคว่ําลง (ดูรูปท่ี ๕)

๓.๔ ทาโยน (ดูรูปท่ี ๖)
๔. การระมัดระวังรักษาความสะอาด

๔.๑ สวมหมวกเหล็กเสมอ เม่ือจับถือหรือขวาง ลข. (ถาทําได)
๔.๒ อยาถอดชิ้นสวนของ ลข.เปนอันขาด
๔.๓ อยายุงเก่ียวหรือพยายามเก็บกู ลข.ดาน
๔.๔ จับถือชนวนเปลาของ ลข. ดวยความระมัดระวัง
๔.๕ อยาดึงหรือทําใหสลักนิรภัยหลวม เวนแตเม่ือจะใชขวาง ถาดึงสลักนิรภัยออกแลวให

ขวางไป อยาพยายามสอดสลักนิรภัยเขาไปอีก
๔.๖ อยาปลอยกระเดื่องนิรภัยกอนขวาง (ในการรบอาจทําใหเพ่ือปองกันขาศึกจับ ลข. ท่ียัง

ไมระเบิดขวางกลับมา)
๔.๗ เม่ือใช ลข.สังหาร ท่ีไมมีท่ีกําบัง นอนคว่ําหนาลงเอาหมวกเหล็กปองกันศีรษะ เม่ือเทา

วางราบกับพ้ืน
๔.๘ ฝกตนเองใหระมัดระวังอันตรายทุกขณะจิต เชนเดียวกับการจับถือวัตถุระเบิด แมวาจะ

เปน ลข.ซอมกวางก็ตาม ถาทานประมาท เม่ือ “ตาย”

รูปท่ี ๑ สวนประกอบและการทํางาน รูปท่ี ๓ ยืนขวางลูกระเบิด
ของลูกกระเบิกกวาง

หวงสลักนิรภัย
ชนวน

กระเดื่องนิรภัย

เข็มแทงชนวน

แหนบสงเข็มแทงชนวน

ตัวลูกระเบิด

สวนถวงเวลา

ดินนําระเบิดหรือตัวจุด

สวนบรรจุ

แทนตัว ที

จจอกกระทบแตก

จ

สลักนิรภัย

จ

๑. ยืน

๒. ถอดสลัก

๓. ขวาง



รูปท่ี ๒ ทาถือลูกระเบิดขวางท่ีถูกตอง รูปท่ี ๔ คุกเขาขวางลูกระเบิด

รูปท่ี ๕ ทาออกขวางลูกระเบิด รูปท่ี ๖ ทาโยนลูกระเบิด

๑. ทาเริม่ตน

๒. คุกเขา

๓. ขวาง

๓. ขวาง

๒. ถอดสลัก

๑. นอนลง



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

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

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 ใชเพ่ือกอใหเกิดการบาดเจ็บแกบุคคลหรือแกความเสียหาย

แกวัตถุ
ลํากลอง ทอซึ่งทําดวยโลหะมีลักษณะตรง เพ่ือใชเปนเครื่องนําทางของลูกกระสุน
รูหลอดลํากลอง สวนซึ่งเจาะกรวงเปนรูปทรงกระบอก ภายในลํากลองอาวุธเบาบางชนิดมีหลอดใน

ลํากลองเรียบ บางชนิดก็ทําเปนเกลียว
ทายลํากลอง ชองเปดทางทายลํากลอง มีไวสําหรับสอดกระสุนเขาไปไว
รังเพลิง เปนสวนหนึ่งขออาวุธ มีไวเพ่ือรับกระสุนท้ังนัดหรือรับหัวกระสุนกับดินสงกระสุน
สันเกลียว สวนท่ีสูงข้ึนมาจากรองเกลียวในรูหลอดลํากลองชนิดท่ีมีเกลียว
รองเกลียว สวนท่ีถูกกัดเปนรองในรูหลอดลํากลองชนิดท่ีมีเกลียว
เกลียว รองเกลียวท่ีเวียนในรูหลอดลํากลองท่ีมีเกลียว มีไวเพ่ือใหลูกระสุนมีการหมุน ทําให

เกิดความแนนอนยิ่งข้ึน เกลียวนี้กระกอบดวยรองเกลียวและสันเกลียว
การเบนเกลียวเขา การเอียงของชองเกลียวท่ีเบนเขาหาแกนรูหลอดลํากลอง
หาแกนหลอดลํากลอง การหมุนของลูกกระสุนจะมากหรือนอยเพียงไร ข้ึนอยูกับองศาของการเบนของ

เกลียวเขาหาแกนหลอดลํากลอง

แคลิเบอร ขนาดของรูหลอดลํากลองซึ่งวัดระหวางสันเกลียวท่ีตรงขามกัน ตามธรรมดาใชกับ
อาวุธเบาโดยคิดมาตราสวนวัด ๑/๑๐๐ นิ้ว อีกประมาณหนึ่งรูนี้หมาย หนวยวัดสวน
ความกวางของรูหลอดลํากลองของปนใหญวาเปนก่ีเทาของเสนผาศูนยกลางของรู
หลอดลํากลองดวย

กระสุน หัวกระสุนเล็กๆ ท่ีมีขนาดเล็ก ลูกกระสุนนี้เปนสวนประกอบของกระสุน
การปองกันแกสรั่ว การปดทายลํากลองใหแนนเพ่ือมิใหแกสรั่วออกจากลํากลองไดในขณะท่ีทําการยิง

ซึ่งอาจใชปลอกกระสุนหรืออาจทําแทงเครื่องปดทายในปดโดยแนบสนิทก็ได
ลูกเลื่อน เครื่องกลไกท่ีทําใหเลื่อนได สําหรับปดและเปดทายลํากลองของอาวุธเบาบางชนิด

ตามธรรมดาแลวมักจะมีขอรั้งปลอกกระสุนและเข็มแทงชนวนประกอบอยูดวย
เข็มแทงชนวน ชิ้นสวนท่ีอยูภายในเครื่องลั่นไกและโผลออกมากระแทกชนวนทายปลอกกระสุน

เพ่ือทําการจุดดินสงกระสุนได
ไก สําหรับอาวุธเบา หมายถึง ชิ้นสวนท่ีใชสําหรับสอดนิ้วเขาไปเหนี่ยวไก เม่ือตองการ

ทําการยิง
นกปน ชิ้นสวนหนึ่งของเครื่องลั่นไก ซึ่งกระดกไดเพ่ือตีเข็มแทงชนวนหรือตีชนวนทายปลอก

กระสุน เม่ือทําการยิง
กระเดื่องไก ตัวขัดหรือยึดเข็มแทงชนวน หรือนกปนไวในขณะข้ึนนก และจะปลอยเข็มแทงชนวน

หรือนกปนดวยการบังคับของไก



ขอรั้งปลอกกระสุน เปนชิ้นโลหะเล็กๆ มีขอสําหรับรั้งปลอกกระสุนออกจากรังเพลิง
เหล็กคัดปลอก เปนกลไกสําหรบัคัดปลอกกระสุนหรือกระสุนดานออกจากทายลํากลองหรือหองลูกเลื่อน
ลาดบังคับ พ้ืนผิวท่ีทําใหลาดเท เพ่ือนําทางหรือรับรองการเลื่อนไปมา
ชองขัดกลอน สวนท่ีกัดออก เพ่ือใหสําหรับขัดกลอนดวยและเปนชองสําหรบัชิ้นสวนสอดเขาไปไดพอดี
ความเร็วลํากลอง ความเร็วของลูกระสุน ซึ่งวิ่งออกจากปลอกลํากลองเปนอัตรา ฟุต/นาที
หรือความเร็วตน
ความเร็วในรังเพลิง ความดันท่ีเกิดข้ึนในรังเพลิง ขณะท่ีแกสขยายตัวเม่ือมีการยิง คิดเปน ปอนดตอตร.นิ้ว
การสะทอนถอยหลัง การเคลื่อนมาขางหลังของปนท้ังกระบอกหรือเฉพาะสวนทํางานในขณะทําการยิง

สาเหตุเนื่องมาจากปฏิกิริยาตอแรงวิ่งไปขางหนาของลูกกระสุนและแรงดันของแกส
การกลับเขาท่ี การกลับของสวนท่ีถอยหลัง เพ่ือเขาสูตําแหนงเดิม ภายหลังท่ีสิ้นสุดการถอยแลว

(ปนใหญ)
ระยะหนาลูกเลื่อน ระยะระหวางจานทายปลอกกระสุนซึ่งเขาท่ีสนิทแลว กับหนาลูกเลือ่นในตําบลท่ีขัดกลอน
(จริงๆ)
ระยะหนาลูกเลื่อน ระยะตั้งแตหนาลูกเลื่อนในตําบลท่ีขัดกลอนแลว จนถึงบารับลูกกระสุนในรังเพลิง
(โดยการวัด)

ทายรูหลอดลํากลอง สวนปลายสุดของเกลียวภายในตอนหนาของลํากลอง
วัสดุ ชิ้นสวนยอย วัสดุท่ียังไมสําเร็จรูป เพ่ือจะนําไปสรางประกอบใหเปนของสําเร็จรูป
ยุทโธปกรณ เครื่องใชหรือสิ่งอุปกรณทุกชนิด สิ่งของสําเร็จรูปซึ่งประกอบข้ึนจาดวัสดุตางๆ (ผลิต

เรียบรอยแลว)
แรงเหนี่ยวไก วิธีลั่นไกท่ีถูกวิธี โดยใชนิ้วชี้คอยๆ เพ่ิมแรงกดใหตอเนื่องกันไปจนปนลั่น (เหมือนกับ

เราบีบหลอดยาสีฟน)
เหนี่ยวไกข้ันท่ีหนึ่ง ถือระยะขยับโดยอิสระของไกตอนเริ่มเหนี่ยวไก ซึ่งจะรูสึกไดกอนใชแรงรั้งไก
การเลื่อนไก การเคลื่อนไหวของไกนี้ สังเกตเห็นไดระหวางตั้งแตเวลาเริ่มรั้งไก จนถึงเวลาเหนี่ยวไก

ข้ันท่ีหนึ่ง และรั้งไกจนไกหลุดออกจากการขัดในเครื่องลัน่ไก
ปนเล็กยาว ตามปกติ คือ อาวุธซึ่งมีเกลียวภายในลํากลองและใชยิงโดยการประทับไหล ตาม

ความหมายของคํา อาจจะหมายถึงอาวุธขนาดใหญท่ีตองปฏิบัติดวยพลประจําปน
(ปรส.)

ปนเล็กสั่น หมายถึง ปนเล็กท่ีมีความยาวของลํากลองสั่นกวาปนเล็กยาว
ปนพก อาวุธยิงท่ีมีลํากลองสั่น เหมาะแกการถือและยิงดวยมือเดียว ใชสําหรับปองกันตัว

หรือสูรบในระยะประชิด
ปนลูกซอง อาวุธท่ียิงโดยการประทับใหมมีรูหลอดลํากลองเรียบ (สําหรับยิงลูกกระสุนกลมๆ

หมายๆ ลูก เรียกวา ลูกปน)



ปนกลมือ ปนท่ียิงโดยอัตโนมัติขนาดเบา ใชกระสุนรวมกับปนได โดยการประทับไหลหรือแนบ
ตะโพกยิง ลํากลองสั้น

ปนกล ปนท่ียิงโดยอัตโนมัติ ตามปกติใชตั้งยิงบนขาหยั่งและสามารถยิงใหติดตอกันไปไดใน
ระยะนาน

เครื่องยิงลูกระเบิด อาวุธอยางหนึ่ง โดยมากบรรจุทางลํากลอง ใชสําหรับในการยิงโดยใชมุมยิงสูง
ปนไรแรงสะทอน อาวุธซึ่งสรางข้ึนใหความดันของแกสพุงออกมาทางทายลํากลองได เพ่ือลมลางแรง

สะทอนถอยหลัง
เครื่องยิงพลุ เครื่องยิงท่ีมีลํากลองภายในเรียบ ใชสําหรับยิงพลุสัญญาณ
เครื่องยิง เครื่องยิงสําหรับนําลูกระเบิดยิง หรือลูกระเบิดตรวจ
การลั่นไก การกระทําท่ีบังคับใหเข็มแทงชนวนวิ่งไปขางหนา จนทําใหเกิดการจุดชนวนทาย

ปลอกกระสุน ซึ่งจะไปจุดดินสงกระสุนซึ่งจะไปบรรจุอยูในปลอกกระสุน
การปลดกลอน การกระทําใหลูกเลื่อนพนจากการยัดตัวกับโครงลูกเลื่อน หรืออีกประการหนึ่ง คือ

การกระทําใหปนอยูในลักษณะเปดทายลํากลอง
การรั้งปลอกกระสุน การดึงปลอกกระสุนออกจากรังเพลิง
การคัดปลอกกระสุน การปดหรือเหวี่ยงปลอกกระสุนใหพนจากตัวปน
การปอนกระสุน การทําใหกระสุนท้ังนัดอยูในตําแหนงพรอมท่ีจะบรรจุ
การบรรจุกระสุน การทําใหกระสุนเขาอยูในรังเพลิง
การยัดกลอน การทําใหลูกเลื่อนยัดตัวอยูในโครงลูกเลื่อน หรือทําใหอาวุธอยูในลักษณะปดทายลํากลอง

ท่ีม่ันคง
การข้ึนนก การกระทําใหเครื่องลั่นไกของปน อยูลักษณะเตรียมพรอมท่ีจะลั่นไกได
อาวุธเบา อาวุธท่ีมีเสนผาศูนยกลางของรูหลอดลํากลอง ๐.๖๐ นิ้ว หรือนอยกวา และรวมท้ัง

ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ๑๐๖ มม. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. , ๘๑ มม. ,
๔๒ นิ้ว ปนลูกซองหรือเครื่องยิงพลุสัญญาณ

ยิงสดุด เกิดข้ึนเม่ือขณะเวลาระหวางเครื่องลั่นไกของอาวุธยิงทําการลั่นไก และทําให
ลูกกระสุนออกไปจากรังเพลิง แตใชเวลานานกวาปกติ

กระสุนดานใน กระสุนท่ีไมทํางานหลังจากท่ีไดทําการเหนี่ยวไก



บทเรียนเรื่อง อาวุธตางประเทศ
วิชา อาวุธศึกษา
ความมุงหมาย ใหทราบถึงลักษณะท่ัวไป การถอดประกอบชิ้นสวนของปน โดยสังเขป การทํางาน

ของเครื่องกลไก
ขอบเขต ศึกษาใหทราบโดยสังเขปเก่ียวกับอาวุธตางๆ ท่ีฝายตรงขามมีใชอยู
เวลาท่ีสอน ๓ ชม.
วิธีการสอน สช.ป.
หลักฐาน คูมือหนวยรบพิเศษ

กร.๑๓๐๘



ปสบ. (SVT) M 1940
๑. กวางปากลํากลอง ๗.๖๒ มม.
๒. ทํางานดวยแกส
๓. ชนิดการยิงก่ีงอัตโนมัติ
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 ๗.๖๒ มม.
๒.๒ ระบบการทํางาน แกส
๒.๓ ชนิดการยิง ก่ึงอัตโนมัติ
๒.๔ การบรรจุกระสุน ๑๐ นัด
๒.๕ น้ําหนักปน ๘.๒ ปอนด
๒.๖ ความยาว ๔๐.๑๖ นิ้ว
๒.๗ ระยะยิงหวังผล ๔๗๐ เมตร
๒.๘ ความเร็วตน ๒๔๑๑ ฟุต/วินาที

๓. ปนโจมตี AK
๓.๑ กวางปากลํากลอง ๗.๖๒ มม. (ใชกระสุนแบบ M ๔๓)
๓.๒ ระบบการทํางาน แกส
๓.๓ ชนิดการยิง อัตโนมัติ
๓.๔ อัตราการยิง ๖๐๐ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๒๒๕ นัด/นาที)
๓.๕ การบรรจุกระสุน ซองกระสุน ๓๐ นัด
๓.๖ น้ําหนักปน ๑๐.๖ ปอนด
๓.๗ ความยาว ๑๔.๒ นิ้ว
๓.๘ ระยะยิงหวังผล ๔๗๐ เมตร
๓.๙ ความเร็วตน ๒๓๔๒ ฟุต/วินาที

ตอ/กวางปากลํากลอง.........



ปนกลเบาแบบรัสเซียและบริวาร
๑. ปกบ.DP (DEGTYAREV)

๑.๑ กวางปากลํากลอง ๗.๖๒ มม.
๑.๒ ระบบการทํางาน แกส
๑.๓ ชนิดการยิง อัตโนมัติ
๑.๔ อัตราการยิง ๕๕๘ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๓๕๐ นัด)
๑.๕ การบรรจุกระสุน จานบรรจุกระสุน ๔๐ นัด

๑.๖ น้ําหนักปน ๑๙.๘ ปอนด
๑.๗ ความยาว ๕๐ นิ้ว
๑.๘ ระยะยิงหวังผล ๑,๗๖๐ เมตร
๑.๙ ความเร็วตน ๒,๗๕๖ ฟุต/วินาที

๒. ปกบ.RP – 46
๒.๑ กวางปากลํากลอง ๗.๖๒ มม. (ใชกระสุน เอ็ม ๑๙๓๐)
๒.๒ ระบบการทํางาน แกส
๒.๓ ชนิดการยิง อัตโนมัติ
๒.๔ อัตราการยิง ๖๕๐ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๓๕๐ นัด)
๒.๕ การบรรจุกระสุน - สายกระสุน สายละ ๒๕๐ นัด

- จานกระสุน ๔๗ นัด
๒.๖ น้ําหนักปน ๖๘.๗ ปอนด
๒.๗ ความยาว ๔๙.๗ นิ้ว
๒.๘ ระยะยิงหวังผล ๑,๗๖๐ เมตร
๒.๙ ความเร็วตน ๒,๖๒๕ ฟุต/วินาที

ตอ/กวางปากลํากลอง



๓. ปกบ.RPD
๓.๑ กวางปากลํากลอง ๗.๖๒ มม. (ใชกระสุน เอ็ม ๔๓ ขนาดสั้น)
๓.๒ ระบบการทํางาน แกส

๓.๓ ชนิดการยิง อัตโนมัติ
๓.๔ อัตราการยิง ๖๕๐ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๓๗๕ นัด)
๓.๕ การบรรจุกระสุน สายกระสุน สายละ ๑๐๐ นัด
๓.๖ น้ําหนักปน ๑๕.๔ ปอนด
๓.๗ ความยาว ๔๐.๘ นิ้ว
๓.๘ ระยะยิง ๑,๒๑๐ เมตร
๓.๙ ความเร็วตน ๒,๗๕๖ ฟุต/วินาที

ปกม. ของรัสเซียและเครือบริวาร
๑. ปกม. RSH – 47 (SHPAGIN)

๑.๑ กวางปากลํากลอง ๗.๖๒มม.
๑.๒ ระบบการทํางาน ดวยแรงสะทอนถอยหลังของลูกเลื่อน
๑.๓ ชนิดการยิง อัตโนมัติ , ก่ึงอัตโนมัติ
๑.๔ อัตราการยิง ๙๐๐ นัด/นาที (ทางปฏิบัติ ๑๗๕ นัด)
๑.๕ การบรรจุกระสุน - ซองกระสุน ๓๕ นัด

- จานกระสุน ๗๑ นัด
๑.๖ น้ําหนักปน ๗.๗๒ ปอนด
๑.๗ ความยาว ๓๓.๒ นิ้ว
๑.๘ ระยะยิงหวังผล ๒๐๐ เมตร
๑.๙ ความเร็วตน ๑,๔๖๐ ฟุต/วินาที



๒. ปกม.PPS 43 (SUDAREV)
๒.๑ กวางปากลํากลอง ๗.๖๒ มม.
๒.๒ ระบบการทํางาน ดวยแรงสะทอนถอยหลังของลูกเลื่อน
๒.๓ ชนิดการยิง ๗๐๐ - ๗๕๐ นัด/นาที
๒.๔ การบรรจุกระสุน - ซองกระสุนโคง ๓๕ นัด

- จานกระสุน ๗๑ นัด
๒.๕ น้ําหนัก ๘.๔ ปอนด
๒.๖ ความยาว พับฐาน ๒๒ นิ้ว (ยึดฐาน ๒๙.๕ นิ้ว)
๒.๗ ระยะยิงหวังผล ๒๐๐ เมตร

๓. ปกม. เวียดนามเหนือ (K 50)
๓.๑ กวางปากลํากลอง ๗.๖๒ มม.
๓.๒ ระบบการทํางาน ดวยแรงสะทอนถอยหลังลูกเลื่อน
๓.๓ ชนิดการยิง อัตโนมัติ , ก่ึงอัตโนมัติ
๓.๔ อัตราการยิง ๗๐๐ - ๗๕๐ นัด/นาที
๓.๕ การบรรจุกระสุน - ซองกระสุนโคง ๓๕ นัด

- จานกระสุน ๗๕ นัด
๓.๖ น้ําหนัก ๘.๔ ปอนด
๓.๗ ความยาว พันฐาน ๒๒ นิ้ว (ยึดฐาน ๒๙.๕ นิ้ว)
๓.๘ ระยะยิงหวังผล ๒๐๐ เมตร



ปกม. ตางประเทศอ่ืนๆ
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 ๙ มม.
๒.๒ ระบบการทํางาน ดวยแรงสะทอถอยหลังของลูกเลื่อน
๒.๓ ชนิดการยิง อัตโนมัติ
๒.๔ อัตราการยิง ๖๐๐ นัด/วินาที (ทางปฏิบัติ ๑๒๕ นัด)
๒.๕ การบรรจุกระสุน ซองกระสุน ๓๒ นัด
๒.๖ น้ําหนักปน ๘.๕ ปอนด
๒.๗ ความยาว ๒๘.๒ นิ้ว (เม่ือเลื่อนพานทายสุด ๑๘.๓ นิ้ว)
๒.๘ ระยะยิงหวังผล ๒๒๕ เมตร



๓. ปกม. อังกฤษ
๓.๑ กวางปากลํากลอง ๙ มม.
๓.๒ ระบบการทํางาน แรงสะทอนถอยหลังของลูกเลื่อน
๓.๓ ชนิดการยิง ทีละนัด , อัตโนมัติ
๓.๔ อัตราการยิง ๖๐๐ นัด/นาที
๓.๕ การบรรจุกระสุน ซองกระสุน ๓๒ นัด
๓.๖ น้ําหนักปน ๗.๘ ปอนด
๓.๗ ความยาว ๓๐ นิ้ว
๓.๘ ระยะยิงหวังผล 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 (ท่ีมุม ๔๕°) สายได ๓ องศา
๒.๖ ระยะยิงหวังผล - กระสุนระเบิดไดไกลสุด ๓,๐๔๐ เมตร

- กระสุนระเบิดระยะใกลสุด ๑๐๐ เมตร

๒.๗ อัตราการยิง ๒๕ นัด/นาที
๒.๘ ศูนย เลนส
๒.๙ น้ําหนักกระสุน - กระสุนระบบชนวน เอ็ม ๒ ๗.๕ ปอนด

- กระสุนระเบิด เอ็มพี ๗ ปอนด
หมายเหตุ คลาย ค. ๘๘ มม. ของสหรัฐฯ ยกเวนฐานกลม กระสุนสามารถใชได กระสุน

ขนาด ๘๑ มม. ของฝรั่งเศส , เยอรมัน , ญี่ปุน , อิตาลี และสหรัฐฯ ได

RPG – 2
๑. กวางปากลํากลอง ๔๐ มม.
๒. น้ําหนัก ๖ ปอนด
๓. ความเร็วตอน ๒๗๖ ฟุต/วินาที
๔. อัตราการยิง ๔ - ๖ นัด/นาที
๕. ชนิดจรวด ระเบิดแรงสูง
๖. น้ําหนักลูกจรวด ๓.๓ ปอนด
๗. อํานาจการทะลุทะลวง - เกราะ ๖ - ๗ นิ้ว เหล็กกลา ๑๐ - ๑๒ นิ้ว อลูมิเนียม ๑๖ - ๑๘ นิ้ว

- ศูนยหนาคงท่ี
- ศูนยหลังพับได มี ๓ ตําแหนง คือ ระยะท่ี ๕๐ , ๑๐๐ และ ๑๕๐ เมตร

๘. ระยะยิงหวังผล ๑๕๐ เมตร
๙. ระยะยิงไกลสุด ๖๐๐ เมตร



RPG – 2



การฝกยิงปน
หลักฐาน : รส.๒๓ – ๕ ขอ ๗๑ – ๒๐๐ (ปลยบ.๘๘)

การฝกยิงปนแบงออกเปน ๒ ข้ันใหญ คือ การฝกยิงปนเบื้องตน กับการฝกยิงปนในสนาม
การฝกยิงปนเบ้ืองตน แบงข้ันการฝกออกเปน ๖ ข้ัน คือ

๑. การฝกใชศูนยและการเล็ง
๒. การฝกทายิง
๓. การฝกลั่นไก
๔. การฝกยิงตอเนื่อง
๕. การปรับศูนยการขืนลมและการใชแผนบันทึกการยิง
๖. การตรวจสอบการไปยิงปน

๑.๑ การฝกใชศูนยและการเล็ง แบงข้ันการฝกออกเปน ๓ ข้ัน 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 ทายิงท่ีหมายในอากาศ

๑.๓ การฝกลั่นไก การเหนี่ยวไก ปลยบ.๘๘ ตองเหนี่ยวดวยอาการบีบ อยากระตุกไก ไกมีอยู ๒ ข้ัน
คือ ข้ันท่ี ๑ และข้ันท่ี ๒ ตองคอยๆ เพ่ิมน้ําหนักในการเหนียวไกท่ีละนอยๆ จนกระท่ังนกปนฟาดไปขางหนา
โดยพลยิงไมรูตัว การท่ีจะลันกระสุนออกไปแตละนัดนั้น เราตองพยายามนึกถึงคําวา ก , ล , น , ก

ก = การบังคับการหายใจ
ล = การเล็งท่ีถูกตอง
น = การเหนี่ยวไก ข้ันท่ี ๑
ก = การลั่นไก
เม่ือการลั่นไกออกไปแลวจะตองมีการรายงานตําบลลั่นไกทุกครั้ง โดยสังเกตท่ีศูนยหนาเขยื่อนไป

ทางทิศใด ใหรายงานตําบลลั่นไกในทิศทางนั้น การรายงานนี้ใหใชระบบหนาปทมนาฬิกา โดยสมมุติวาเปนเปานั้น
มีหนาปดนาฬิกาครอบอยู

ผูท่ีจะยิงปนไดดี จะตองถือหลัก ๕ ประการ คือ
(๑) การเล็งดี
(๒) ทายิงดี

กร.๑๓๐๙



(๓) การลั่นไกดี
(๔) การยิงติดตอ มีความประณีตดี
(๕) การปรับศูนยปนไดดี

๑.๔ การฝกยิงตอเนื่อง แบงข้ันการฝกออกเปน ๓ ข้ันใหญๆ 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 การปรับศูนยการข้ึนลมและการใชแผนบันทึกผลการยิง
การปรับศูนย ศูนยหลังของ ปลยบ.๘๘ มีควงหมุนสูงอยูทางดานซายมือและควงหมุนทิศ   อยู

ทางขวามือ ควงมุมสูงจะหมุนข้ึนได ประมาณ ๗๒ – ๗๔ คลิก ท่ีควงมุมสูงมีมาตราระยะยิงบอกไวตั้งแต ๑๐๐
– ๑,๒๐๐ หลา โดยเขียนแตเลขคู เม่ือเราหมุนควงมุมสูงมาขางหลัง และยกศูนยหลังมาใหสูงข้ึน เม่ือหมุนควง
มุมสูงไปขางหนาจะลดศูนยหลังใหต่ําลง

ควงมุมทิศ เม่ือตั้งท่ีตรงขีดหลักจะหมุนไปทางขวาได ๑๖ คลิก หมุนไปทางซายได ๑๖ คลิก
เม่ือหมุนควงมุมสูงไปขางหนาจะเลื่อนศูนยหลังไปทางขวา เม่ือหมุนควงมุมทิศมาขางหลังจะเลื่อนศูนยหลังไป
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
การขืนลม ลมสามารถพัดใหก่ิงไมหรือใบไมไหวไดฉัดใด ก็สามารถพัดใหกระสุนเฉใฉผิด

ทิศทางไดฉันนั้น เราใชระบบหนาปดนาฬิกาเปนเครื่องบอกทิศทางของลมนั้น ลมท่ีพัดมาในทิศทางใดเราเรียก
ลมเทานั้นนาฬิกา แตวาลม ๑๒ นาฬิกา ตองเปนลมท่ีอยูขางหนาผูยิงเสมอ ไมวาสนามยิงปนจะหันหนาไปใน
ทิศทางใด การหาความเร็วลมอยางงายๆ นั้น เรามีวิธีหาในสนามยิงปนได ๒ วิธี คือ

(๑) ดูมุมของธงซึ่งอยูในสนามยิงปน วาชายธงพัดไปทํามุมกับเสาธงประมาณอีกองศา
ใหเอาจํานวนองศาท่ีหาไดมาตั้งแลวหารดวย ๔ ผลลัพธท่ีไดคือ ความเร็วของลมเปนไมลตอชัว่โมง

(๒) โดยหยิบเอาหญาแหง หรือใบไมแหงมากํา ก็ใหลดแขนชี้ลงไปตรงนั้น แลวดูมุม
ชองแขนกับลําตัวประมาณก่ีองศา แลวหารดวย ๔ เชนเดียวกับวิธีท่ีหนึ่ง

คาของลม ลมในทิศทาง ๓ แล ๙ นาฬิกา จะพัดตั้งฉากกับทิศทางยิง จึงเปนลมท่ีมีอิทธิพลพัด
ใหลูกระสุนเฉไฉ ผิดไปจากทิศทางเดิมไดมาก สวนลมท่ีอยูใกลเคียงกับลม 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 เปนลมท่ีพัดตามเข็มนาฬิกาและลมซึ่งพัดในระยะยิงหวังผล คือ
๕๐๐ หลานี้ ไมบังเกิดผลกระทบกระเทือนตอลูกกระสุนเลย เพียงแตลม ๖ นาฬิกา จะนํากระสุนถึงท่ีหมายเร็ว
ข้ึน และลม ๑๒ นาฬิกา จะทําใหกระสุนถึงท่ีหมายชาลงเล็กนอยเทานั้น ฉะนั้นลม ๖ และลม ๑๒ นาฬิกา
จึงไมมีคา



สวนลมท่ีใกลเคียงกับลม ๖ และ ๑๒ นาฬิกา คือลม ๑ , ๕ , ๙ และ ๑๑ นาฬิกา เปนลมพัด
เฉียงกับทิศทางยิงจะมีคาเพียงครึ่งเดียวของลมท่ีมีคาเต็ม

สรุปคาของลม ลม ๒ , ๓ , ๔ , ๘ , ๙ และ ๑๐ เปนลมท่ีมีคาเต็ม
ลม ๑ , ๕ , ๗ และ ๑๑ เปนลมท่ีมีคาครึ่ง
ลม ๖ และ ๑๒ เปนลมท่ีมีมีคา

กฎการข้ึนลม คือ ความเร็วของลมเปนไมลตอชั่วโมง คูนดวยระยะยิงซึ่งคิดเปนหนวยใน ๑๐๐ หลา
แลวหารดวย ๑๐ ผลลัพธท่ีไดจะเทากับจํานวนคลิกท่ีจะตองแก ถาเปนลม ๑ , ๕ , ๗ และ ๑๑ ผลลัพธท่ีได
ตองเอา ๒ หารเสมอ

เปา เปา ปลยบ.๘๘ มีอยูดังนี้
(๑) เปา ก. ๑๐๐๐ นิ้ว ขนาด ๑ ๑

๒
" , ๓

๔
"

(๒) เปา ก. ๑๐๐ , ๒๐๐ และ ๓๐๐ หลา ขนาด ๑๒ " ๖ "
(๓) เปา ข. ๕๐๐ หลา ขนาด ๒๐ " , ๑๐ "

การปรับทางปน มีอยู ๒ วิธี คือ
(๑) ใชกระสุนท้ังหมด ๙ นัด นัดยิงออกไป ๓ ครั้งๆ ละ ๓ นัด แลวทําการแกไขโดย

ใชควงมุมสูง และควงมุมทิศ
(๒) ใชกระสุน ๓ นัด ยิงออกไปครั้งละ ๑ นัด แลวทําการแกเชนเดียวกับวิธีหนึ่ง

การปรับทางปนในระยะ ๑๐๐ นิ้ว กระทําการปรับในวันท่ีไมมีลม ถามีลมใหแกขืนลม
เสียกอน ใชปรับดวยทานอนยิงอาจใชกระสอบทรายรองมือซายได ตั้งควงมุมสูงข้ึน ๑๒ คลิก ควงมุมทิศอยูท่ี
ขีดหลักก่ึงกลางแลวดําเนินการปรับตามวิธีปรับทางปน แกไขทางปนโดยใชคลิกของมุมสูงและควงมุมทิศ ซึ่งใน
ระยะ ๑๐๐๐ นิ้ว เราถือประมาณเพียง ๒๕ หลา จึงเปน ๑ คลิด เทากับ ๑

๔
การปรับทางปนในระยะ ๑๐๐ หลา ตั้งควงมุมสูงข้ึน ๑๔ คลิก ควงมุมทิศอยูท่ีขีดหลักก่ึงกลาง

แลวดําเนินการปรับตามวิธีการปรับทางปน
การปรับทางปนในระยะ ๒๐๐ หลา ตั้งควงมุมสูง ๑๒ คลิก ควงมุมทิศอยูท่ีขีดหลักก่ึงกลาง

แลวดําเนินการปรับตามวิธีการปรับทางปน
ขอแตกตางในการปรับทางปน ระยะ ๑๐๐ หลา กับ ๒๐๐ หลา ถือในระยะ ๒๐๐ หลา

ตั้งควงมุมสูงข้ึน ๑๒ คลิก กระสุนจะถูกก่ึงกลางของเปาวงดําพอดี คือสูงจาตําบลเล็งข้ึนไปอีก ๖ นิ้ว แตกระสุน
วิธีเม่ือผานในระยะ ๑๐๐ หลา นั้นจะสูงกวาตําบลเล็งเพียง ๔ นิ้วเทานั้น ฉะนั้นจึงเหลืออีก ๒ นิ้ว จะถูก
ก่ึงกลางวงดํา เราจึงตองข้ึนควงมุมสูงอีก ๒ คลิก เปน ๑๔ คลิกในระยะ ๑๐๐ หลา

การปรับทางปนในระยะ ๓๐๐ หลา ใหเพ่ิมควงมุมสูงจากการปรับทางปนในระยะ ๒๐๐ หลา
ข้ึนอีก ๓ คลิก แลวดําเนินการปรับตามวิธี การปรับทางปน

การปรับทางปนในระยะ ๕๐๐ หลา ใหเพ่ิมควงมุมสูงจากการปรับทางปนในระยะ ๓๐๐ หลา
ข้ึนอีก ๗ คลิก แลวดําเนินการปรับทางปนตามวิธีการปรับทางปน

๑.๖ การตรวจสอบกอนการยิงปน
การตรวจสอบนี้ เปนข้ันสุดทายของการฝกยิงเบื้องตน คือ ใหทหารไดรับการตรวจสอบการฝก

ตั้งแต ข้ึนท่ี ๑ ไปจนถึงข้ันท่ี ๕ เพ่ือใหเปนท่ีเชื่อไดวา ทหารมีคุณวุฒิสามารถยิงกระสุนจริงได
หมายเหตุ อาวุธประจํากายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันนี้ ก็อนุโลม เชนเดียวกับ ปลยบ.๘๘

จะแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น จึงสามารถทําการฝกเพ่ือใหสามารถทําการยิงไดเชนเดียวกัน



การฝกยิงปน ปลย.เอ็ม ๑๖
การฝกยิงปนเบื้องตน แบงข้ันการฝกออกเปน ๖ ข้ัน คือ

๑. การเล็ง ในเรื่องการเล็งนั้นผูยิงยอมทําการเล็งปนใหถูกตอง เพ่ือใหยิงถูกท่ีหมายท่ีจะทํา
การยิง การท่ีจะใหเห็นผลเชนนั้น ผูยิงตองใชศูนยหลัง ศูนยหนา และท่ีหมายหรือตําบลเล็ง โดยจัดใหมี
ความสัมพันธกันอยางถูกตอง ความสัมพันธอันนี้ เรียกวา การจัดภาพศูนยนั่งแทน ซึ่งประกอบดวยการปฏิบัติ
๒ ข้ัน คือ การจัดแนวภาพศูนยพอดี และการตําบลเล็งถูกตอง เรียกวา จัดภาพศูนยนั่งแทน

๒. การถือปนอยางม่ันคง มีปจจัยอยู ๘ ประการ คือ
๒.๑ การรองรับดวยมือซาย
๒.๒ นําพานทายเขารองไหล
๒.๓ การจับปนของมือขวา
๒.๔ ขอศอกขวา การวางขอศอกขวาใหถูกตองจะตองทําใหเกิดมีรองไหล เพ่ือจะได

นําเอาพานทายปนเขาประทับได
๒.๕ การสัมผัสพานทาย มีความสําคัญ ๒ ประการ คือ

๒.๕.๑ เพ่ือใหผูยิงวางแกมท่ีพานทายในท่ีเดียวกันตลอดเวลาท่ียิงปน
๒.๕.๒ เพ่ือวางแกมแนบติดกับพานทายปนอยางแนนแลวปนและศีรษะของ

ผูยิงจะไดรับแรงถอยไปดวยกัน เปนการลดเวลาอันท่ีจะคนหาหรือเรงท่ีหมายในระหวางแตละนัดท่ียิง
๒.๖ การบังคับการหายใจ ใชกฎ ก. ล. น. ก.

ก. การบังคับการหายใจ
ล. การเล็งท่ีถูกตอง
น. การลั่นไกข้ันท่ีหนึ่ง
ก. การลั่นไก

๒.๗ การผอนคลาย เม่ือทําการเล็งปนตามกฎการเล็งปนแลวแตยังลั่นไกไมได
เม่ือเกิดตาพลาข้ึนก็ใหลดปนลง เพ่ือผอนคลายอิริยาบถเสียกอน แลวจึงทําการเล็งใหม

๒.๘ การควบคุมการเหนี่ยวไก การท่ีจะลั่นไกปนแตละนัดใหผูยิงสูดลมหายใจเขาให
เต็มปอดแลวผอนออกครั้งหนึ่งแลวกลั้นใจไว ทําการเหนี่ยวไกโดยการบีบไกใหปนลั่นออกไปโดยไมรูตัว
เขากลาวไววา ผูท่ีจะทําการลั่นไกไดดีเปรียบไดกับการบีบหลอดสีฟนลงแปรงผูท่ีมีความประณีต จะบีบยาสีฟน
ลงแปรงตั้งแตหัวแปรงจดทายแปรงโดนมีความโตสมํ่าเสมอตลอดแปรง

๓. การฝกยิงปน การยิงแบบอัตโนมัติและการยิงแบบก่ึงอัตโนมัติ
๓.๑ ทายิง แบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ

๓.๑.๑ ทายิงแบบก่ึงอัตโนมัติ 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 การยิงปนแบบก่ึงอัตโนมัติ เปนการยิงท่ีหมายเปนจุดใหญๆ เชนท่ีตั้งยิงอาวุธ
ประจําหนวย ยานพาหนะท่ีไมหุมเกราะและท่ีหมายกลางแจงในสิ่งกอสรางระยะ ๔๖๐ เมตรข้ึนไป

๓.๓ การยิงแบบก่ึงอัตโนมัติ ทายิงเปนหลักการมูลฐานท่ีสําคัญท่ีสุดข้ึนเดียวของการยิง
ปนแบบอัตโนมัติ ถาปราศจากเสียซึ่งการทําทายิงท่ีถูกตองแลว พลยิงเล็กยอมไมสามารถท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการยิงปนใหถูกท่ีหมายในขณะทําการยิงไดจากกระสุนนั้นแรกไดลั่นไปแลว จะรักษาการจัดภาพ
ศูนยนั่งแทนไดยากมาก เพราะฉะนั้นผูยิงจะยิงกระสุนตอไปถูกท่ีหมาย ผูยิงจะตองรักษาทายิงใหถูกตองไดเสมอ

๔. การเปลี่ยนซองกระสุน
การถอดซองกระสุนเปลา ในเม่ือกระสุนภายในซองกระสุนท่ีปนถูกยิงออกไป

หมดแลว ผูยิงจะตองถอดซองกระสุนออกจากปน โดยใชนิ้วมือขวากดท่ีปุมยึดซองกระสุนแลวปลอยใหซอง
กระสุนหลุดออกมาตามน้ําหนักของซองกระสุนเอง

การบรรจุ เม่ือนํากระสุนซองใหมบรรจุเขาไปแลวใหกดเหล็กยึดซองกระสุนขางลาง
ดวยหัวแมมือ เปนการปลอดลูกเลื่อน กระสุนนัดแรกจะวิ่งเขาสูรังเพลิง ถาไมดึงคันรั้งมาขางหลัง เม่ือบรรจุซอง
กระสุนเขาไปแลว พลยิงจะตองดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาขางหลังแลวปลอยใหวิ่งไปขางหนา เม่ือนํากระสุนเขาสู
รังเพลิง ๑ นัด

๕. การปรับศูนยและการตั้งศูนยรบ
๕.๑ การปรับศูนย

๕.๑.๑ ศูนยหลัง ประกอบดวยชองเล็ง ๒ ชอง ชองเล็งศูนยหลังท่ีมี
เครื่องหมายท่ีดานศูนยหลังใชยิงในระยะ ๓๐๐ – ๕๐๐ เมตร และชองเล็งศูนยหลังท่ีไมมีเครื่องหมายใชยิง
ในระยะ ๐ – ๓๐๐ เมตร ดานขวามีมุมควงทิศเพ่ือใชแกเม่ือเกิดความผิดพลาดในทางขาง ดานบนเหนือควงมุม
ทิศจะมีลูกศรแสดงทิศทางและมีอักษร (R)หรือขวามือ เม่ือตองการเลื่อนรอยกระสุนถูกไปทางซายหรือ     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 การท่ีจะใหรอยกระสุนสูง
หรือต่ํา ใชปรับท่ีศูนยหนาโดยปลายลูกกระสุนและหมุนไปในทางท่ีตองการท่ีแทนศูนยหนาจะเห็นอักษร ย.ูพี. (UP)
อักษรเขียนไว และท่ีมีลูกศรแสดงทิศทาง หมายถึงวา ถาตองการเลื่อนรอยกระสุนใหสูงข้ึน หมุนตามลูกศร
ไปทางอักษรหรือทางขวามือ

- ถาตองการใหรอยกระสุนต่ําลง หมุนทวนลูกศรหรือหมุนไปทางซายมือ
- ๑ คลิกท่ีศูนยหนา จะเทากับ ๒.๘ ซม. ในระยะ ๑๐๐ เมตร

(๑๐๐๐ นิ้ว หรือ ๒๕ เมตร เทากับ ๗ ซม.)
๕.๒ การตั้งหลักฐานข้ึนตนในการปรับ ๒๕ เมตร (๑๐๐๐ นิ้ว) ใหหมุนศูนยหนาลงจุดสุด

แลวข้ึนมาใหม 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 จํานวนกระสุนท่ีใชปรับปนยาว 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 ศูนยปนท่ีไดทําการปรับในระยะ ๒๕ เมตร

หรือระยะ ๒๕๐ เมตร นั้นเอง
๖. การตรวจสอบกอนการยิงปน

ทหารทุกคนจะตองไดรับการตรวจสอบผาน กอนนําออกทําการยิงปนดวยกระสุนจริง
ตั้งแตชั้นท่ี ๑ ถึงข้ันท่ี ๕ เสียกอน



โรงเรียนสุนัขทหาร
เอกสารเพ่ิมเตมิ การอานแผนที่

เรื่อง การกําหนดจดุทีอ่ยู
๑. ความมุงหมายเพ่ือใหสามารถกําหนดท่ีอยูไดอยางถูกตอง และกวางขวางยิ่งข้ึน
๒. การกําหนดจุดท่ีอยูนั้นสามารถจําแนกออกเปนการกําหนดท่ีอยูตนเองและการกําหนดจุดท่ีหมาย
ซึ่งรายละเอียดในการปฏิบัตินั้นยอมแตกตางกันออกไป เชน การกําหนดจุดท่ีอยูตนเอง จะตองทราบจุด
ปลายทางแตไมทราบจุดเริ่มตน สวนการกําหนดจุดท่ีหมายจะตองทราบจุดเริ่มตน แตไมทราบจุดปลายทาง ซึ่ง
จะเห็นวาเปนภาพการปฏิบัติท่ีกลับกันนั่นเอง
๓. การกําหนดจุดท่ีอยูตนเอง สามารถทําไดหลายวิธี แตละวิธีก็ข้ึนอยูกับภูมิประเทศและอุปกรณในการปฏิบัติ
ครั้งนั้นๆ ซึ่งพอจะกลาวสรุปไดวาการกําหนดจุดท่ีอยูตนเองสามารถทําไดดวยวิธีดังตอไปนี้

๓.๑ วิธีเล็งสกัดกลับโดยใช
๓.๑.๑ เข็มทิศประกอบภูมิประเทศเดน
๓.๑.๒ เข็มทิศประกอบ WARKING ROUNDS
๓.๑.๓ ไมบรรทัดประกอบภูมิประเทศเดน

๓.๒ วิธีเล็งสกัดกลับประกอบแนว
๔. การกําหนดจุดท่ีหมาย สามารถทําไดหลายวิธีเชนเดียวกัน และแตละวิธีก็ข้ึนอยูกับภูมิประเทศและอุปกรณ
ในการปฏิบัติครั้งนั้นๆ สรุปไดวาเราสามารถกําหนดจุดท่ีหมายดวยวิธี ดังตอไปนี้

๔.๑ วิธีเปลา
๔.๒ วิธีเล็งสกัดโดยตรงใช

๔.๒.๑ เข็มทิศประกอบภูมิประเทศเดน
๔.๒.๒ ไมบรรทัดประกอบภูมิประเทศเดน

๕. การกําหนดจุดท่ีอยูตนเองและท่ีหมายนั้น ไดเขียนรายละเอียดและข้ันตอนในการปฏิบัติไวแลวในแนวสอน
การอานแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ
๖. ดูภาพข้ันตอนการปฏิบัติการกําหนดจุดท่ีอยูตนเองและท่ีหมายท้ังภูมิประเทศและบนแผนท่ีแตละเรื่องไดใน
เอกสารเพ่ิมเติมชุดนี้ ท้ังนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและเขาใจงายยิ่งข้ึน



เล็งสกัดกลับ
๑. วางแผนท่ีใหถูกทิศ
๒. เลือกตําบลเดนท่ีตรงกันท้ังในภูมิประเทศและบนแผนท่ี ๒ ตําบล
๓. วัดมุมภาคฯ จากจุดท่ียืนอยูไปยังตําบลท้ังสอง
๔. เปลี่ยนคามุมท่ีวัดไดเปนมุมภาคทิศเหนือกลับ
๕. ขีดแนวมุมภาคทิศเหนือกลับจากตําบลท้ังสองบนแผนท่ี
๖. จุดท่ีเสนตรงสองเสนตัดกัน คือจุดท่ีอยูของตนบนแผนท่ี

แผนท่ี จุดท่ีอยู

ภูมิประเทศ



เล็งสกัดกลับประกอบแนว
๑. วางแผนท่ีใหถูกทิศ
๒. เลือกตําบลเดนท่ีตรงกันท้ังในภูมิประเทศและบนแผนท่ี ๑ ตําบล
๓. วัดมุมภาคฯ จากจุดยืนไปยังตําบลนั้น
๔. เปลี่ยนคามุมท่ีวัดไดเปนมุมภาคทิศเหนือกลับ
๕. ขีดแนวมุมภาคทิศเหนือกลับจากตําบลนั้นบนแผนท่ี
๖. จุดท่ีเสนตรงติดกับแนวภูมิประเทศบนแผนท่ี คือจุดท่ีอยูของตนเอง

แผนท่ี

จุดท่ีอยู

ภูมิประเทศ



เล็งสกัดกลับโดยใช ป.ยิง ๒ จุด

๑. หาท่ีอยูตนเองบนแผนท่ีโดยประมาณ
๒. เลือกจุดขอยิง (เปนพิกัด) ๒ จุด
๓. ขอยิงกระสุนควันท่ีละจุด และใชเข็มทิศวัดมุมไปยังจุดท้ังสอง
๔. แปลงมุมท่ีวัดไดเปนมุมกลับ
๕. ขีดแนวมุมภาคทิศเหนือกลับจากจุดท่ีขอยิง
๖. จุดท่ีเสนตรงสองเสนตัดกัน คือ จุดท่ีอยูของตนเองบนแผนท่ี

ภูมิประเทศ

จุดท่ีอยู



เล็งสกัดกลับโดยวิธีใชไมบรรทัด

๑. วางแผนท่ีใหถูกทิศบนพ้ืนราบโดยวิธีพิจารณา
๒. เลือกตําบลเดนท่ีมีตรงกันท้ังในภูมิประเทศและบนแผนท่ี ๒ ตําบล
๓. วางไมบรรทัดบนแผนท่ีโดยใหขอบไมบรรทัดทับตําบลเดนบนแผนท่ีและปลายชี้ตรงไปยังตําบลเดน

ในภูมิประเทศตรงกัน
๔. ลากเสนตรงตามขอบไมบรรทัดจากตําบลเดนบนแผนท่ียอนเขาไปหาตัวเราเอง
๕. กระทําซ้ําตอตําบลท่ี ๒ ตาม ขอ ๓ และ ๔
๖. จุดท่ีซึ่งเสนตรงสองเสนตัดกัน คือ จุดท่ีอยูของตนเองบนแผนท่ี

จุดท่ีอยู

ภูมิประเทศ



เล็งสกัดกลับโดยใช ป.ยิงจุดเดียว

๑. หาจุดท่ีอยูของตนเองบนแผนท่ีโดยประมาณ
๒. เลือกจุดขอยิง (เปนพิกัด) ๑ จุด
๓. ขอยิงกระสุนควันท่ีจุดนั้น
๔. นับเวลาเปน “วินาที” แตตั้งมองเห็นกระสุนระเบิดและหยุดนับเม่ือไดยินเสียงระเบิด พรอมท้ังใช

เข็มทิศวัดมุมไปยังตําบลระเบิด
๕. หาระยะทางจากตําบลระเบิดถึงตัวเรา (ใชจํานวนวินาทีท่ีนับได ในขอ ๔  ๓๕๐ เมตร) และแปลง

มุมท่ีวัดไดเปนมุมกลับ
๖. ขีดแนวมุมกลับจากจุดของยิงตามระยะท่ีคิดได ในขอ ๕
๗. ปลายเสนท่ีขีดข้ึน ตามขอ ๖ คือ จุดท่ีอยูตนเองบนแผนท่ี

จุดท่ีอยู
ภูมิประเทศ



เล็งสกัดกลับโดยวิธีกระดาษแกว

๑. วางแผนท่ีใหถูกทิศโดยประมาณ
๒. เลือกตําบลเดนท่ีมีตรงกันท้ังในภูมิประเทศและบนแผนท่ีรอบๆ ตัวเรา ๓ ตําบล (ตําบลท้ังสามนี้ ถา

สามารถหาไดควรอยูหางกันดวยขนาดมุมประมาณ ๑๒๐° โดยถือจุดท่ีเรายืนอยูเปนศูนยกลาง)
๓. ใชกระดาษแกว (ขนาดกวางยาวพอท่ีจะทับตําบลท้ังสามบนแผนท่ีได) วางบนพ้ืนท่ีราบ โดยใชเข็ม

หมุดปกไวบริเวณก่ึงกลาง
๔. ใชไมบรรทัดวางบนกระดาษแกว โดยใหขอบดานหนึ่งสัมผัสกับเข็มหมุด
๕. เล็งตามแนวขอบไมบรรทัดไปยังตําบลเดน ท้ัง ๓ ตําบล แลวขีดแนวเสนเล็งไวบนกระดาษแกวทุกครั้ง
๖. นํากระดาษแกวไปวางทาบบนแผนท่ีโดยวิธีเลื่อนไปมาจนเสนรัศมี (แนวเสนเล็ง) ๓ เสน ทับตําบล

ท้ังสามบนแผนท่ีพอดี
๗. ใชเข็มหมุดปกตรงรูเดินบนกระดาษแกวทะลุแผนท่ี
๘. รูเข็มหมุดบนแผนท่ี คือ จุดท่ีอยูของตนเอง

กระดาษแก้ว

กระดาษแก้ว

ภูมิประเทศ

จุดท่ีอยู

เข็มหมุด



เล็งสกัดตรงโดยใชวิธีไมบรรทัด

๑. วางแผนท่ีใหถูกทิศดวยการพิจารณาภูมิประเทศ
๒. วางไมบรรทัดเล็งบนแผนท่ี ใชขอบดานหนึ่งทับกับจุดเริ่มตน ซึ่งเปนท่ีอยูของผูทําการเล็ง
๓. หมุนปลายบรรทัดเล็งเลื่อนไป จนกระท่ังเห็นท่ีหมายไมทราบตําแหนงท่ีอยูในภูมิประเทศ แลวขีด

ตามแนวเสนบรรทัดบนแผนท่ี จากจุดเริ่มตนไปยังจุดปลายทาง
๔. เริ่มกระทําจากจุดท่ีทราบตําแหนงแลวอีกจุดหนึ่ง กระทําซ้ําอีกเหมือน ขอ ๑ , ๒ และ ๓
๕. ตรงจุดท่ีแนวเสนบรรทัดท้ังสองตัดกันบนแผนท่ีเปนท่ีอยูของหมาย

หมายเหตุ วิธีเล็งสกัดตรงดวยแนวเสนบรรทัดนี้ความถูกตองข้ึนอยูกับความประณีตและความละเอียดของผู
ปฏิบัติในการวางแผนท่ีใหถูกทิศและการเล็งขอบไมบรรทัด

ภมูิประเทศ



วิธีเปลา
๑. จากจุดท่ีทราบแลวในภูมิประเทศใชเข็มทิศวัดมุมไปยังท่ีหมาย
๒. กะระยะดวยสายตา (จากตัวเราถึงท่ีหมาย)
๓. ขีดแนวมุมภาคทิศเหนือจากจุดท่ียืนอยูบนแผนท่ี
๔. วัดระยะจากจุดเริ่มตนตามแนวมุมภาคฯ เทากับระยะท่ีกะได
๕. จุดปลายระยะตามแนวมุมภาค คือ จุดท่ีหมายบนแผนท่ี

ภูมิประเทศ

จุดท่ีอยู

แผนท่ี

เมตร



เล็งสกัดตรง
๑. วางแผนท่ีใหถูกทิศ
๒. เลือกตําบลเดนท่ีตรงกับท้ังในภูมิประเทศและบนแผนท่ี ๒ ตําบล
๓. จากตําบลท้ังสองวัดมุมภาคฯ ไปยังท่ีหมายเดียวกัน
๔. ขีดแนวมุมภาคฯ จาดตําบลท้ังสองบนแผนท่ี
๕. จุดท่ีเสนตรงสองเสนตัดกัน คือ จุดท่ีหมายบนแผนท่ี

จุดท่ีอยู
แผนท่ี

ภูมิประเทศ



แผนที/่เข็มทิศ
หลักฐาน : ๑. คูมือการอานแผนท่ี/เข็มทิศ และภาพถายทางอากาศ ผท.ทบ.

๒. รส.๒๑ – ๒๕ ของ ศร. เรื่องการอานแผนท่ีและภาพถายทางอากาศเบื้องตน
๓. รส.๒๑ – ๒๖ ของ ศร. เรื่องการอานแผนท่ีและภาพถายทางอากาศเบื้องสูง
๔. FM 21 – 26 UUT 1960 , OFM และ FM 21 – 30 MILITARY

ความมุงหมาย
เพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนความรูในหลักการเบื้องตนเก่ียวกับการอานแผนท่ี และใหสามารถนําไปปฏิบัติและ

ฝกใหพลทหารได
กลาวนํา

แผนท่ีเปนเครื่องมือรบชิ้นแรกท่ีสุดของ ผบ.หนวยทุกระดับ ตั้งแตหนวยขนาดหมูไปจนถึงหนวยขนาด
กองทัพ ท้ังจะตองใชเปนประจําไมวาในยามปกติหรือยามสงคราม เพราะวาเราจะตองใชแผนท่ีในการศึกษา
ลักษณะภูมิประเทศใชในการวางแผน ใชในการดําเนินกลยุทธ ใชเก่ียวกับการยิงหรือแทบจะกลาวไดวา แผนท่ี
นั้นทางทหารเราไดใชในกิจการทหารอยูตลอดเวลา ฉะนั้นจึงนับไดวาการศึกษาวิชาแผนท่ีนี้เปนสิ่งจําเปนและ
สําคัญยิ่ง ทหารทุกคนควรท่ีจะไดรับการศึกษาและสวามารถใชแผนท่ีไดอยางถูกตองรวดเร็ว โดยท่ัวๆ ไปแลว
แผนท่ีใหขาวสารเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ ระยะทาง ท่ีตั้ง ความสูง เสนทาง การกําบัง และการซอนพราง
ใหเราไดอยางถูกตอง ซึ่งขาวสารเหลานี้เปนขาวสารท่ีมีคายิ่งในทางทหารเพียงใด ทานก็ยอมตระหนักถึง
ความสําคัญของมันดีอยูแลว และเม่ือนักเรียนศึกษารายละเอียดตางๆ ตลอดจนวิธีการแผนท่ีจบแลว ก็เชื่อแน
ไดวานักเรียนจะมีความสามารถในการอาน การใชแผนท่ีใหเปนประโยชนในการรบไดเปนอยางดี
แผนท่ี

ภาพลายเสนเขียนแสดงสิ่งตางๆ บนผิวพิภพ หรือสวนใดสวนหนึ่งของผิวพิภพตามมาตราสวน โดย
ใชสัญญาสัญลักษณตางๆ
การแบงประเภทของแผนท่ี

คําวา “แผนท่ีทหาร” หมายรวมถึง แผนท่ีท่ีไดออกแบบทําข้ึนเพ่ือใชในกระทรวงกลาโหมท้ังหมด
แตมิไดหมายถึงแผนท่ีการบินและแผนท่ีอุทกศาสตร แผนท่ีทหารแบงประเภทออกได ดังนี้

๑. แบงตามมาตราสวน ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้
๑.๑ แผนท่ีมาตราสวนเล็ก คือ แผนท่ีมาตราสวน ๑ : ๖๐๐,๐๐๐ และเล็กกวา

ใชสําหรับวางแผนท่ีท่ัวไปและใชสําหรับศึกษาวางแผนทางยุทธศาสตรของหนวยขนาดใหญ
๑.๒ แผนท่ีมาตราสวนกลาง คือ แผนท่ีท่ีมีมาตราสวนใหญกวา ๑ : ๖๐๐,๐๐๐

แตเล็กกวา ๑ : ๗๕,๐๐๐ ใชสําหรับวางแผนกลยุทธ รวมท้ังการวางแผนการเคลื่อนยาย วางแผนการรวมกําลัง
และวางแผนการสงสิ่งอุปกรณตางๆ ดวย

๑.๓ แผนท่ีมาตราสวนใหญ คือ แผนท่ีท่ีมีมาตราสวน๑ : ๙๕,๐๐๐ และใหญกวา  ใช
สําหรับสนองความตองการการรบ การปฏิบัติทางยุทธวิธี ทางเทคนิค และทางธุรการของหนวยในสนาม

๒. แบงตามแบบของแผนท่ี สามารถแบงออกไดดังนี้
๒.๑ แผนท่ีแบบแผน คือ แผนท่ีซึ่งแสดงพ้ืนท่ีของพิภพในทางราบ ไมมีการแสดง

ใหทราบความสูง ใหประโยชนในการแสดงท่ีตั้ง ตําบลตางๆ หาระยะทางในทางราบ หาเสนทางโดยไมบอก
ความสูง – ต่ํา ของผิวพิภพ

กร.๒๑๐๑



๒.๒ แผนท่ีภูมิประเทศ เปนแผนท่ี ๒ มิติ คลายแผนท่ีแบบแบน แตการแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับความสูง – ต่ํา จากผิวพิภพเพ่ิมข้ึนมาอีกโดยแสดงดวยเสนชั้นความสูง

๒.๓ แผนท่ีพลาสติกทรวงทรง คือ แผนท่ีภาพถายพิมพบนแผนพลาสติก เปนรูป
ทรวดทรง ๓ มิติ

๒.๔ แผนท่ีภาพถาย คือ ผลิตผลของแผนท่ีภาพถายทางอากาศ หรือโมเชคโดยเพ่ิม
เสนกริด ขอมูลขอบระวางชื่อสถานท่ีและเสนก้ันเขต

๒.๕ แผนท่ีภาพถายพลาสติกทรวดทรง คือ แผนท่ีภาพถายพิมพบนแผนพลาสติก
เปนรูปทรวดทรง ๓ มิติ

๒.๖ ภาพโมเชค คือ ผลท่ีไดจากการนําเอาภาพถายทางดิ่งท่ีมีลักษณะเหลื่อมกัน
และถายจากตําบลตางๆ มาประกอบเขาดวยกัน

๒.๗ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งเม่ือทางการทหาร เปนแผนท่ีภาพถายมาตราสวนใหญ แสดงท่ีตั้ง
เมืองหรือนครใหญ

๒.๘ แผนท่ีพิเศษ เปนแผนท่ีซึ่งทําข้ึนเพ่ือความมุงหมายของการใชโดยเฉพาะเปนพิเศษ
เชน แผนท่ีแสดงการจราจร แผนท่ีแสดงการขนสง แผนท่ีแสดงการปกครอง เปนตน

๒.๙ แบบจําลองภูมิประเทศ เปนแบบจําลองภูมิประเทศ ๓ มิติ ของภูมิประเทศ
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งอาจจําลองดวยปูนพลาสเตอร ยาง หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน โดยจําลองมาจาก
แผนท่ีแถบอ่ืนๆ แสดงลักษณะภูมิประเทศจริง แทนท่ีจะใชสัญลักษณ
การเก็บรักษาแผนท่ี

เนื่องจากจํานวนของแผนท่ีมีอัตราการจายใหหนวยทหารมีจํานวนจํากัด ฉะนั้นผูใชจะตองทราบวิธีเก็บ
รักษาแผนท่ีเพ่ือใหใชไดนานท่ีสุด โดยเฉพาะการเก็บรักษาแผนท่ีท่ีนําไปใชในสนาม เราควรเก็บไวในชองใส
แผนท่ีชนิดโปรงแสง เชน ซองอับเตท หรือพลาสติกอยางใส เปนตน ท้ังนี้ เม่ือเราพบแผนท่ีในบริเวณท่ีตองการ
ใชหงายออกแลวสอดเขาไวในซอง ก็ทําใหเปรอะเปอนลบเลือนไดยากและคงทนอีกดวย

แผนท่ีใดๆ ท่ีเราไดขีดเขียนเครื่องหมายหรือขอความเก่ียวกับรบ หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ลงไปแลว จะตองระมัดระวังในการเก็บรักษาและปฏิบัติเชนเดียวกับการเก็บเอกสารลับทางราชการทุกประการ
แมวาสถานการณจะบีบบังคับจะทําแผนท่ีดังกลาวนั้นตกไปอยูในเงื้อมมือของฝายตรงขามก็ใหรีบทําลายเสีย
โดยการเผาไฟไหมและจีเถาใหละเอียด หากทําไมไดใหหาวิธีทําลายดวยวิธีอ่ืนๆ เชน ฉีกใหปน และหลุมฝง
หลายแหง หรือโปรยไปในทิศทางตางๆ ใหกลาวและไกลท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
การพับแผนท่ี

การพับแผนท่ีเรามีวิธีสะดวกในการนําไปใชในสนาม ซึ่งการพับแผนท่ีนี้เราจะพับใหบริเวณท่ีตองการใช
ออกมาเพ่ือพิจารณา การพับแผนท่ีเรามีวิธีการพับอยู ๒ วิธี คือ

๑. การพับแบบหีบเพลง (รูปท่ี ๑)
๒. การพับแบบพิเศษ (รูปท่ี ๒)

๒.๒ แผนท่ีภูมิประเทศ เปนแผนท่ี ๒ มิติ คลายแผนท่ีแบบแบน แตการแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับความสูง – ต่ํา จากผิวพิภพเพ่ิมข้ึนมาอีกโดยแสดงดวยเสนชั้นความสูง

๒.๓ แผนท่ีพลาสติกทรวงทรง คือ แผนท่ีภาพถายพิมพบนแผนพลาสติก เปนรูป
ทรวดทรง ๓ มิติ

๒.๔ แผนท่ีภาพถาย คือ ผลิตผลของแผนท่ีภาพถายทางอากาศ หรือโมเชคโดยเพ่ิม
เสนกริด ขอมูลขอบระวางชื่อสถานท่ีและเสนก้ันเขต

๒.๕ แผนท่ีภาพถายพลาสติกทรวดทรง คือ แผนท่ีภาพถายพิมพบนแผนพลาสติก
เปนรูปทรวดทรง ๓ มิติ

๒.๖ ภาพโมเชค คือ ผลท่ีไดจากการนําเอาภาพถายทางดิ่งท่ีมีลักษณะเหลื่อมกัน
และถายจากตําบลตางๆ มาประกอบเขาดวยกัน

๒.๗ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งเม่ือทางการทหาร เปนแผนท่ีภาพถายมาตราสวนใหญ แสดงท่ีตั้ง
เมืองหรือนครใหญ

๒.๘ แผนท่ีพิเศษ เปนแผนท่ีซึ่งทําข้ึนเพ่ือความมุงหมายของการใชโดยเฉพาะเปนพิเศษ
เชน แผนท่ีแสดงการจราจร แผนท่ีแสดงการขนสง แผนท่ีแสดงการปกครอง เปนตน

๒.๙ แบบจําลองภูมิประเทศ เปนแบบจําลองภูมิประเทศ ๓ มิติ ของภูมิประเทศ
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งอาจจําลองดวยปูนพลาสเตอร ยาง หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน โดยจําลองมาจาก
แผนท่ีแถบอ่ืนๆ แสดงลักษณะภูมิประเทศจริง แทนท่ีจะใชสัญลักษณ
การเก็บรักษาแผนท่ี

เนื่องจากจํานวนของแผนท่ีมีอัตราการจายใหหนวยทหารมีจํานวนจํากัด ฉะนั้นผูใชจะตองทราบวิธีเก็บ
รักษาแผนท่ีเพ่ือใหใชไดนานท่ีสุด โดยเฉพาะการเก็บรักษาแผนท่ีท่ีนําไปใชในสนาม เราควรเก็บไวในชองใส
แผนท่ีชนิดโปรงแสง เชน ซองอับเตท หรือพลาสติกอยางใส เปนตน ท้ังนี้ เม่ือเราพบแผนท่ีในบริเวณท่ีตองการ
ใชหงายออกแลวสอดเขาไวในซอง ก็ทําใหเปรอะเปอนลบเลือนไดยากและคงทนอีกดวย

แผนท่ีใดๆ ท่ีเราไดขีดเขียนเครื่องหมายหรือขอความเก่ียวกับรบ หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ลงไปแลว จะตองระมัดระวังในการเก็บรักษาและปฏิบัติเชนเดียวกับการเก็บเอกสารลับทางราชการทุกประการ
แมวาสถานการณจะบีบบังคับจะทําแผนท่ีดังกลาวนั้นตกไปอยูในเงื้อมมือของฝายตรงขามก็ใหรีบทําลายเสีย
โดยการเผาไฟไหมและจีเถาใหละเอียด หากทําไมไดใหหาวิธีทําลายดวยวิธีอ่ืนๆ เชน ฉีกใหปน และหลุมฝง
หลายแหง หรือโปรยไปในทิศทางตางๆ ใหกลาวและไกลท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
การพับแผนท่ี

การพับแผนท่ีเรามีวิธีสะดวกในการนําไปใชในสนาม ซึ่งการพับแผนท่ีนี้เราจะพับใหบริเวณท่ีตองการใช
ออกมาเพ่ือพิจารณา การพับแผนท่ีเรามีวิธีการพับอยู ๒ วิธี คือ

๑. การพับแบบหีบเพลง (รูปท่ี ๑)
๒. การพับแบบพิเศษ (รูปท่ี ๒)

๒.๒ แผนท่ีภูมิประเทศ เปนแผนท่ี ๒ มิติ คลายแผนท่ีแบบแบน แตการแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับความสูง – ต่ํา จากผิวพิภพเพ่ิมข้ึนมาอีกโดยแสดงดวยเสนชั้นความสูง

๒.๓ แผนท่ีพลาสติกทรวงทรง คือ แผนท่ีภาพถายพิมพบนแผนพลาสติก เปนรูป
ทรวดทรง ๓ มิติ

๒.๔ แผนท่ีภาพถาย คือ ผลิตผลของแผนท่ีภาพถายทางอากาศ หรือโมเชคโดยเพ่ิม
เสนกริด ขอมูลขอบระวางชื่อสถานท่ีและเสนก้ันเขต

๒.๕ แผนท่ีภาพถายพลาสติกทรวดทรง คือ แผนท่ีภาพถายพิมพบนแผนพลาสติก
เปนรูปทรวดทรง ๓ มิติ

๒.๖ ภาพโมเชค คือ ผลท่ีไดจากการนําเอาภาพถายทางดิ่งท่ีมีลักษณะเหลื่อมกัน
และถายจากตําบลตางๆ มาประกอบเขาดวยกัน

๒.๗ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งเม่ือทางการทหาร เปนแผนท่ีภาพถายมาตราสวนใหญ แสดงท่ีตั้ง
เมืองหรือนครใหญ

๒.๘ แผนท่ีพิเศษ เปนแผนท่ีซึ่งทําข้ึนเพ่ือความมุงหมายของการใชโดยเฉพาะเปนพิเศษ
เชน แผนท่ีแสดงการจราจร แผนท่ีแสดงการขนสง แผนท่ีแสดงการปกครอง เปนตน

๒.๙ แบบจําลองภูมิประเทศ เปนแบบจําลองภูมิประเทศ ๓ มิติ ของภูมิประเทศ
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งอาจจําลองดวยปูนพลาสเตอร ยาง หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน โดยจําลองมาจาก
แผนท่ีแถบอ่ืนๆ แสดงลักษณะภูมิประเทศจริง แทนท่ีจะใชสัญลักษณ
การเก็บรักษาแผนท่ี

เนื่องจากจํานวนของแผนท่ีมีอัตราการจายใหหนวยทหารมีจํานวนจํากัด ฉะนั้นผูใชจะตองทราบวิธีเก็บ
รักษาแผนท่ีเพ่ือใหใชไดนานท่ีสุด โดยเฉพาะการเก็บรักษาแผนท่ีท่ีนําไปใชในสนาม เราควรเก็บไวในชองใส
แผนท่ีชนิดโปรงแสง เชน ซองอับเตท หรือพลาสติกอยางใส เปนตน ท้ังนี้ เม่ือเราพบแผนท่ีในบริเวณท่ีตองการ
ใชหงายออกแลวสอดเขาไวในซอง ก็ทําใหเปรอะเปอนลบเลือนไดยากและคงทนอีกดวย

แผนท่ีใดๆ ท่ีเราไดขีดเขียนเครื่องหมายหรือขอความเก่ียวกับรบ หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ลงไปแลว จะตองระมัดระวังในการเก็บรักษาและปฏิบัติเชนเดียวกับการเก็บเอกสารลับทางราชการทุกประการ
แมวาสถานการณจะบีบบังคับจะทําแผนท่ีดังกลาวนั้นตกไปอยูในเงื้อมมือของฝายตรงขามก็ใหรีบทําลายเสีย
โดยการเผาไฟไหมและจีเถาใหละเอียด หากทําไมไดใหหาวิธีทําลายดวยวิธีอ่ืนๆ เชน ฉีกใหปน และหลุมฝง
หลายแหง หรือโปรยไปในทิศทางตางๆ ใหกลาวและไกลท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
การพับแผนท่ี

การพับแผนท่ีเรามีวิธีสะดวกในการนําไปใชในสนาม ซึ่งการพับแผนท่ีนี้เราจะพับใหบริเวณท่ีตองการใช
ออกมาเพ่ือพิจารณา การพับแผนท่ีเรามีวิธีการพับอยู ๒ วิธี คือ

๑. การพับแบบหีบเพลง (รูปท่ี ๑)
๒. การพับแบบพิเศษ (รูปท่ี ๒)



รายละเอียดขอบระวาง
ในการใชแผนท่ีใหไดผลดีในการปฏิบัติงาน ผูใชจะตองศึกษาและทําขอความหรือคําแนะนําตางๆ

ท่ีขอบระวางเปนอยางดีเสียกอน ซึ่งแผนท่ีมาตรฐานทุกฉบับจะมีขอความหรือท่ีเรียกวา รายละเอียดขอบระวาง ดังนี้
๑. ชื่อชุดของแผนท่ีและมาตราสวน เชน ประเทศไทย ๑ : ๕๐,๐๐๐ ปรากฏอยู ณ มุมดานซาย

ของแผนท่ี
๒. ชื่อแผนระวาง ปรากฏอยูก่ึงกลางดานบนขอบระวาง แผนท่ีแตละฉบับจะมีชื่อแผนท่ีแสดง

ไว การเรียกชื่อแผนระวางนี้จะเรียกชื่อตามความสําคัญทางภูมิศาสตร หรือรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติท่ีปรากฏอยูในแผนท่ีระวางนั้น

๓. การจัดพิมพ ปรากฏอยูดานบนแผนท่ีระวางชื่อชุดและชื่อระวาง แสดงถึงจํานวนครั้งท่ีพิมพ
๔. หมายเลขระวาง เปนหมายเลขท่ีกําหนดข้ึนสําหรับแผนท่ีแตละมาตราสวน ปรากฏอยูท่ี

มุมบนดานขวา
๕. หมายเลขประจําชุด จะปรากฏอยู ๒ แหง คือ อยูท่ีมุมบนดานขวาแหงหนึ่ง และมุมลางซาย

อีกแหงหนึ่ง หมายเลขประจําชุดของแผนท่ีนี้จะกําหนดข้ึนดวยตัวอักษรประกอบกับตัวเลข ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

ตัวท่ี ๑ เปนตัวอักษร อางถึงบริเวณหรือภูมิภาคสวนใหญท่ีทําแผนท่ี
ตัวท่ี ๒ เปนตัวเลขตัวแรก อางถึงกลุมของมาตราสวน (๕ = ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ , ๖ = ๑ :๑๐๐,๐๐๐

, ๗ = ๑ : ๕๐,๐๐๐ , ๘ = ๑ : ๒๕๐,๐๐๐)
ตัวท่ี ๓ เปนตัวเลขท่ี ๒ อางถึงสวนชวยของตัวอักษรตัวท่ีหนึ่ง
ตัวท่ี ๔ เปนตัวเลขตัวท่ี ๓ อางถึงหมายเลขอันดับท่ีตรงกันของชุด คือ มีมาตราสวน

เดียวกันและครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกัน
ตัวท่ี ๕ เปนอักษร (บางระวางไมมี) อาจพบในแผนท่ีภาพถายทางอากาศหรือแผนท่ีพิเศษ

จะพิมพเปนตัวอักษร เชน S , A , B เปนตน
๖. สารบัญแผนติดตอ ปรากฏอยูท่ีมุมลางขวาของแผนท่ี แสดงเปนแผนผังบอกใหทราบ

หมายเลขบนระวางของแผนท่ีท่ีอยูรอบๆ แผนท่ีกําลังใชอยู
๗. สารบัญแสดงเขตการปกครองอยูใกลกับสารบัญแผนติดตอแสดงใหทราบถึงเขต

การปกครอง เชน เขตอําเภอ จังหวัด เปนตน

รายละเอียดขอบระวาง
ในการใชแผนท่ีใหไดผลดีในการปฏิบัติงาน ผูใชจะตองศึกษาและทําขอความหรือคําแนะนําตางๆ

ท่ีขอบระวางเปนอยางดีเสียกอน ซึ่งแผนท่ีมาตรฐานทุกฉบับจะมีขอความหรือท่ีเรียกวา รายละเอียดขอบระวาง ดังนี้
๑. ชื่อชุดของแผนท่ีและมาตราสวน เชน ประเทศไทย ๑ : ๕๐,๐๐๐ ปรากฏอยู ณ มุมดานซาย

ของแผนท่ี
๒. ชื่อแผนระวาง ปรากฏอยูก่ึงกลางดานบนขอบระวาง แผนท่ีแตละฉบับจะมีชื่อแผนท่ีแสดง

ไว การเรียกชื่อแผนระวางนี้จะเรียกชื่อตามความสําคัญทางภูมิศาสตร หรือรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติท่ีปรากฏอยูในแผนท่ีระวางนั้น

๓. การจัดพิมพ ปรากฏอยูดานบนแผนท่ีระวางชื่อชุดและชื่อระวาง แสดงถึงจํานวนครั้งท่ีพิมพ
๔. หมายเลขระวาง เปนหมายเลขท่ีกําหนดข้ึนสําหรับแผนท่ีแตละมาตราสวน ปรากฏอยูท่ี

มุมบนดานขวา
๕. หมายเลขประจําชุด จะปรากฏอยู ๒ แหง คือ อยูท่ีมุมบนดานขวาแหงหนึ่ง และมุมลางซาย

อีกแหงหนึ่ง หมายเลขประจําชุดของแผนท่ีนี้จะกําหนดข้ึนดวยตัวอักษรประกอบกับตัวเลข ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

ตัวท่ี ๑ เปนตัวอักษร อางถึงบริเวณหรือภูมิภาคสวนใหญท่ีทําแผนท่ี
ตัวท่ี ๒ เปนตัวเลขตัวแรก อางถึงกลุมของมาตราสวน (๕ = ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ , ๖ = ๑ :๑๐๐,๐๐๐

, ๗ = ๑ : ๕๐,๐๐๐ , ๘ = ๑ : ๒๕๐,๐๐๐)
ตัวท่ี ๓ เปนตัวเลขท่ี ๒ อางถึงสวนชวยของตัวอักษรตัวท่ีหนึ่ง
ตัวท่ี ๔ เปนตัวเลขตัวท่ี ๓ อางถึงหมายเลขอันดับท่ีตรงกันของชุด คือ มีมาตราสวน

เดียวกันและครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกัน
ตัวท่ี ๕ เปนอักษร (บางระวางไมมี) อาจพบในแผนท่ีภาพถายทางอากาศหรือแผนท่ีพิเศษ

จะพิมพเปนตัวอักษร เชน S , A , B เปนตน
๖. สารบัญแผนติดตอ ปรากฏอยูท่ีมุมลางขวาของแผนท่ี แสดงเปนแผนผังบอกใหทราบ

หมายเลขบนระวางของแผนท่ีท่ีอยูรอบๆ แผนท่ีกําลังใชอยู
๗. สารบัญแสดงเขตการปกครองอยูใกลกับสารบัญแผนติดตอแสดงใหทราบถึงเขต

การปกครอง เชน เขตอําเภอ จังหวัด เปนตน

รายละเอียดขอบระวาง
ในการใชแผนท่ีใหไดผลดีในการปฏิบัติงาน ผูใชจะตองศึกษาและทําขอความหรือคําแนะนําตางๆ

ท่ีขอบระวางเปนอยางดีเสียกอน ซึ่งแผนท่ีมาตรฐานทุกฉบับจะมีขอความหรือท่ีเรียกวา รายละเอียดขอบระวาง ดังนี้
๑. ชื่อชุดของแผนท่ีและมาตราสวน เชน ประเทศไทย ๑ : ๕๐,๐๐๐ ปรากฏอยู ณ มุมดานซาย

ของแผนท่ี
๒. ชื่อแผนระวาง ปรากฏอยูก่ึงกลางดานบนขอบระวาง แผนท่ีแตละฉบับจะมีชื่อแผนท่ีแสดง

ไว การเรียกชื่อแผนระวางนี้จะเรียกชื่อตามความสําคัญทางภูมิศาสตร หรือรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติท่ีปรากฏอยูในแผนท่ีระวางนั้น

๓. การจัดพิมพ ปรากฏอยูดานบนแผนท่ีระวางชื่อชุดและชื่อระวาง แสดงถึงจํานวนครั้งท่ีพิมพ
๔. หมายเลขระวาง เปนหมายเลขท่ีกําหนดข้ึนสําหรับแผนท่ีแตละมาตราสวน ปรากฏอยูท่ี

มุมบนดานขวา
๕. หมายเลขประจําชุด จะปรากฏอยู ๒ แหง คือ อยูท่ีมุมบนดานขวาแหงหนึ่ง และมุมลางซาย

อีกแหงหนึ่ง หมายเลขประจําชุดของแผนท่ีนี้จะกําหนดข้ึนดวยตัวอักษรประกอบกับตัวเลข ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

ตัวท่ี ๑ เปนตัวอักษร อางถึงบริเวณหรือภูมิภาคสวนใหญท่ีทําแผนท่ี
ตัวท่ี ๒ เปนตัวเลขตัวแรก อางถึงกลุมของมาตราสวน (๕ = ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ , ๖ = ๑ :๑๐๐,๐๐๐

, ๗ = ๑ : ๕๐,๐๐๐ , ๘ = ๑ : ๒๕๐,๐๐๐)
ตัวท่ี ๓ เปนตัวเลขท่ี ๒ อางถึงสวนชวยของตัวอักษรตัวท่ีหนึ่ง
ตัวท่ี ๔ เปนตัวเลขตัวท่ี ๓ อางถึงหมายเลขอันดับท่ีตรงกันของชุด คือ มีมาตราสวน

เดียวกันและครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกัน
ตัวท่ี ๕ เปนอักษร (บางระวางไมมี) อาจพบในแผนท่ีภาพถายทางอากาศหรือแผนท่ีพิเศษ

จะพิมพเปนตัวอักษร เชน S , A , B เปนตน
๖. สารบัญแผนติดตอ ปรากฏอยูท่ีมุมลางขวาของแผนท่ี แสดงเปนแผนผังบอกใหทราบ

หมายเลขบนระวางของแผนท่ีท่ีอยูรอบๆ แผนท่ีกําลังใชอยู
๗. สารบัญแสดงเขตการปกครองอยูใกลกับสารบัญแผนติดตอแสดงใหทราบถึงเขต

การปกครอง เชน เขตอําเภอ จังหวัด เปนตน



๘. แผนผังแสดงหลักฐานท่ีใชทําแผนท่ี จะปรากฏอยูทางดานซายมือของสารบัญเขตปกครอง
บอกใหทราบวาไดใชหลักฐานอะไร หรือบอกใหทราบวาแผนท่ีฉบับนั้นใชวิธีอะไรประกอบบาง มีก่ีวิธี หรือบอก
ใหทราบถึงวันท่ีถายภาพทางอากาศท่ีใชประกอบทําแผนท่ีนั้น

๙. แผนผังเดคลิชั่น ปรากฏอยูขอบระวางดานลางคอนมาทางซาย บอกใหทราบถึงคําวาม
สําคัญระหวางทิศเหนือ ท้ัง ๓ ตลอดจนถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงประจําป

๑๐. บรรทัดเดคลิชั่น ประกอบดวยจุดหลักท่ีลางของแผนท่ีแสดงไวดวยอักษร และมีบรรทัด
อยูขอบดานบนตรงกันขามกับจุด ใชสําหรับแสดงแนวทิศหรือแมเหล็กลงบนแผนท่ี

๑๑. มาตราสวนแสดงไว ๒ แหง คือ มุมดานซายบนและบริเวณก่ึงกลางติดขอบลางของแผนท่ี
การแสดงมาตราสวนแสดงไว ๒ แบบ คือ แบบอัตราสวนและมาตราสวนเสนบรรทัด

๑๒. ขอความเก่ียวกับระยะอุธันดร ปรากฏอยูก่ึงกลางอันลางถัดจากมาตราสวนเสนบรรทัด
ลงมา โดยเขียนบอกระยะหางเสนชั้นความสูงแตละชั้นในทางดิ่งวามีคาเทาใด

๑๓. ขอความท่ีเก่ียวกับโปรเจคชั่น อยูตอนลางถัดจากขอความเก่ียวกับระยะอุดันธรลงไป
แสดงใหเราทราบวาแผนท่ีท่ีเราใชนั้น ใชระบบโปรเจคชั่นชนิดใด

๑๔. ขอความเก่ียวกับหลักฐานทางดิ่งและทางราบ หลักฐานทางดิ่งปรากฏอยูตอนลางของ
ขอความเก่ียวกับระยะอุดันธร และหลักฐานทางราบจะปรากฏอยูตอนลางของขอความเก่ียวกับโปรเจคชั่น

๑๕. ขอความท่ีเก่ียวกับเสนกริด ปรากฏอยูตอนใตของขอความเก่ียวกับโปรเจคชั่น แสดงให
ทราบวาถึงกรรมวิธีการทําแผนท่ีพรอมกับอางหลักฐานตางๆ ท่ีใชในการทําแผนท่ี และคํารับรองวาแผนท่ีมี
ความแนนอน นาเชือ่ถือ หรือมีความถูกตองสมบูรณเพียงใด

๑๖. ขอความเก่ียวกับผูใช ปรากฏอยูตอนใตขอความเก่ียวกับเสนกริด ถาผูใชแผนท่ีไดพบ
ความคลาดเคลื่อน ผิดพลาด หรือบกพรอง ขอใหบันทึกบนแผนท่ีแลวสงตรวจไปยัง ผท.ทบ. เพ่ือแกไขให
เปนไปตามความเปนจริง

๑๗. หนวยท่ีพิมพบอกใหทราบถึงจํานวนในท่ีพิมพและหนวยท่ีพิมพ เดือน ปท่ีพิมพ ปรากฏ
อยูท่ีขอบลางดานขวา

๑๘. ขอความเก่ียวกับความนาเชื่อถือ ปรากฏอยู ณ บริเวณมุมดานลางคอนมาทางซาย แสดง
ใหทราบถึงกรรมวิธีการทําแผนท่ีพรอมกับอางหลักฐานตางๆ ท่ีใชในการทําแผนท่ีและคํารับรองวาแผนท่ีมีความ
แนนอน นาเชื่อถือ และมีความถูกตองสมบูรณเพียงใด

๑๙. ตารางกําหนดคาของกริด อยูมุมลางซายสุด ขอความท่ีใหไวจะเปนคําแนะนําและวิธีการ
อานคาตําแหนงของกริดจุดตางๆ บนแผนท่ีอยางละเอียด

๒๐. ศัพทานุกรมทายระวาง เขียนเพ่ือความมุงหมายใหผูท่ีทราบเฉพาะภาษาอังกฤษมีความ
เขาใจ ขณะท่ีใชแผนท่ีเพราะความหมายของคําบางคําใชทับศัพท ปรากฏอยูมุมลางซาย

๒๑. คําแนะการออกเสียง ปรากฏอยูมุมลางขวาของระวาง แนะนําการอานออกเสียงเปน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูใชแผนท่ีทราบเฉพาะภาษาอังกฤษ อานออกเสียงไดถูกตอง

๒๒. เครื่องหมายแผนท่ีอยูทางดานซายของแผนท่ี แสดงเครื่องหมายแผนท่ีท่ีมีปรากฏอยู
บนแผนท่ีประกอบดวยความหมายของแตละเครื่องหมาย

๒๓. ประเภทเอกสาร ประทับไวดานบนและดานลางของขอบระวาง สําหรับแผนท่ีท่ีใช
ประกอบขาวสาร แผน คําสั่ง โดยกําหนดคาชั้นความลับเชนเดียวกับเอกสารลับตามระเบียบ กห.วาดวยการ
รักษาความลับของทางราชการ ป ๒๔๙๙ ทุกประการ



เครื่องหมายแผนท่ี
ไดแก สัญลักษณหรือเครื่องหมายตางๆ ท่ีเขียนลงบนแผนท่ี เพ่ือแสดงลักษณะตางๆ ของภูมิประเทศ

ตลอดจนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน เพ่ือใหงายและสะดวกตอการเขียน การอานสัญลักษณตางๆ จึงเขียนดวยสีตางๆ
ใหเห็นเดนชัด สีท่ีใชเขียนสัญลักษณหรือเครื่องหมายทางแผนท่ีมีดวยกัน ๕ สี คือ

๑. สีดํา  แสดงเครื่องหมายเก่ียวกับ บริเวณท่ีเปนน้ํา เชน ทะเล แมน้ํา หนอง บึง ลําธาร เปน
ตน

๒. สีเขียว  แสดงเครื่องหมายเก่ียวกับ พ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีพืชพันธุตางๆ เชน ปาไม สวน ปาหญา
เปนตน

๒. สีน้ําตาล แสดงความหมายเก่ียวกับ บริเวณท่ีมีความสูง เชน เสนลายขอบเขาท่ีตัด ท่ีถมดิน
เปนตน

๓. สีแดง แสดงความหมายเก่ียวกับ ถนน เสนทางตางๆ เสนทางรถไฟ และในบางโอกาส
ก็แสดงถึงพ้ืนท่ีหวงหาม หรือพ้ืนท่ีท่ีมีอันตรายอีกดวย
เครื่องหมายทางทหาร

ไดแก เครื่องหมายท่ีเขียนข้ึนเพ่ือใชแทนกิจการตางๆ ทางทหาร การปฏิบัติการท่ีตั้งหนวยบนแผนท่ี
แผนผัง หรือแผนบริวาร เครื่องหมายเหลานี้จะแสดงใหทราบถึงหนวย เหลา และนามหนวย เปนตน
เครื่องหมายเหลานี้ไดกําหนดสีตางๆ ข้ึนในการเขียน เพ่ือใหงายและสะดวกในการอานและเขียน

๑. สีท่ีใชเขียนเครื่องหมายทางทหาร มี ๔ สี คือ
๑.๑ สีน้ําเงิน  ใชเขียนเก่ียวกับ  ทหารฝายเดียวกัน
๑.๒ สีแดง     ใชเขียนเก่ียวกับ  ทหารฝายขาศึก
๑.๓ สีเขียน   ใชเขียนเก่ียวกับ  เครื่องหมายกีดขวางทางการชางของท้ัง ๒ ฝาย
๑.๔ สีเหลือง  ใชเขียนเก่ียวกับ  พ้ืนท่ีท่ีเปนพิษ (ศช.ร.) ของท้ัง ๒ ฝาย

หมายเหตุ เม่ือมีความจําเปนจะตองใชสี สีเดียวกันเขียนเครื่องหมายของท้ังฝายเราละฝายขาศึก ก็ให
เขียนเครื่องหมายฝายเราดวยเสนเดี่ยว สวนฝายขาศึกใหเขียนดวยเสนคู

๒. เครื่องหมายมูลฐาน

หนวยทหาร

หนวยทหารไมแนนอน

จุดหลักการติดตอสื่อสาร



๓. เครื่องหมาย เครื่องกีดขวางทางการชาง

เครื่องปดกันถนน

เครื่องกีดขวางลวดหนามท่ัวไป

รั้วลวดหนาม ๘ เสน

ปาลวดกระโจมสูง

ปาลวดกระโจมต่ํา

พ้ืนท่ีซึ่งมีการทําลาย

ปาลวดสูง

ลวดยุง

ลวดหีบเพลง

ลวดซึ่งมีการพราง

พ้ืนท่ีตองการหลีกเลี่ยง พ้ืนท่ีซึ่งมีไอพิษชนิดระเหยเร็ว



๔. การประกอบเครื่องหมายทางทหาร
ขนาดหนวย

หนวยรอง/หนวยรอง/หนวยรอง หนวยเหนือ (ขอความอ่ืนๆ)
เหลา

อาวุธประจําหนวย

= 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.ท่ี ๑

๒ ๘ = ร.๘ พัน.๒

๘ = ร.๘

๘ = กองทัพนอยทหารราบท่ี 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
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ท่ีบังคับการ ท่ีตรวจการณ

ท่ีปฐมพยาบาล ตําบลสงกําลัง

เครื่องหมายหนวยทหาร

ร.

ม. พ.

มายานเกราะ ช.
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ขส. ปตอ.

เหลาทหารสงกําลังอากาศ สส.

พธ. กส.

ทร. นย.



วิทยาศาสตร

ขาศึก

ขบวนสัมภาระ หนวยรบเฉพาะกิจ

๑/๒ ๘ = ร.๘ รอย ๑ มว.๑ หมู ปล.ท่ี 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 = กองพลทหารราบท่ี ๘ = กองทัพท่ี ๘

= กองทัพนอยท่ี ๘ = หมูกองทัพท่ี ๘

สย.

กง.

แปด

๘



ระบบพิกัด
๑. ความจําเปนในการใชระบบพิกัดตางๆ ในกิจการทหาร

การเรียกท่ีตั้งของจุดตางๆ บนแผนท่ีตามวิธีการของทหารนั้น เรามีวิธีเรียกอยูหลายวิธีซึ่งไม
เหมือนการเรียกแบบธรรมดาสามัญท่ีเราเคยใชอยูทุกวัน เนื่องจากวาในบางครั้งเราตองไปทําการรบหรือไป
ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีท่ีเรามิไดเคยไปหรือรูจักมากอน ฉะนั้น จึงไดกําหนดวิธีการเรียกในทางทหารข้ึน เพ่ือให
สามารถใชไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และแนนอน ซึ่งวิธีการท่ีจะนํามาใชจะตองมีลักษณะ ดังนี้

๑.๑ ไมตองการความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีนั้น
๑.๒ สามารถใชไดกับบริเวณใหญ
๑.๓ ไมตองอาศัยเครื่องหมายในภูมิประเทศ
๑.๔ ใชไดกับแผนท่ีทุกมาตราสวน

พิกัดภูมิศาสตร (ใชกับทหารเรือ)
พิกัดภูมิศาสตรเปนวิธีการเกาแก ซึ่งใชกําหนดท่ีตั้งตําบลในโลกดวยอาศัยเสน ๒ เสน เปนหลัก คือ

เสนท่ีหนึ่งไดแก เสน EQUATOR ซึ่งลากรอบโลกตามแนวตะวันตก – ตะวันออก และอยูยายกลางระหวางข้ัว
โลกเหนือ – ใต อีกเสนหนึ่งไดแก เสนท่ีลากรอบโลกผานข้ัวโลกเหนือ เรียกวา เสน MERIDIAN

การกําหนดจุดท่ีตั้งจุดใดจุดหนึ่งบนผิวพิภพ เรากําหนดไวโดยบอกท่ีตั้งจุดนั้นๆ วาหางจากเสน
EQUATOR ไปทางเหนือหรือทางใต เปนจํานวนก่ีองศา – ลิบกา พิลิปดา โดยลากเสน PRIME MERIDIAN
ขนานเสน EQUATOR ไปทางข้ัวโลกเหนือ – ใต เรียกวา เสนรุงเหนือ - ใตและลากเสน LONGITUDE ไปตาม
แนวตะวันตก – ตะวันออก ของเสน PRIME MERIDIAN ผานข้ัวโลกเหนือ – ใต เรียกวา เสนแวงตะวันตก – ตะวันออก

๑. หลักการอาน
๒. ตองบอกทิศทางเหนือ – ใต ตะวันตก และตะวันออก กํากับเสมอ
๓. ตัวอยางท่ีตั้งตําบล ก. อยูท่ี LATITUDE ๓๗ องศา ๑๙ ลิปดา ๓๐ ฟลิปดา

LONGITUDE ๘๕ องศา ๕๐ ลิปดา ๕๕ ฟลิปดา
๔. อานคาของ LATITUDE กอน แลวจึงอานคา LONGITUDE

พิกัด
ระบบกริดUTM ใชทําแผนท่ีโลกระหวางเสนขนาน (LATITUDE) ท่ี ๘๐° ใต - ๘๔°เหนือ และเริ่มจาก

เสนแวง (LONGITUDE) ท่ี ๑๘๐° ตะวันตก – ๑๘๐°ตะวันออก โดยจะแบงพ้ืนท่ีดังกลาวออกเปน ๖๐ โซน
โดยเริ่มจากตะวันตกไปทางตะวันออก แตละโซนกวาง ๖° ตะวันตก ตะวันออกยาว ๑๖๐° เหนือ - ใต
นอกจากนี้แตละโซนจะมีเสนๆ หนึ่ง ลากผานก่ึงกลางโซนในแนวเหนือ - ใต พอดี เรียกวา เสน CENTRAL
MERILIAN และจะตัดกับเสน EQUATOR โดยทํามุมฉากซึ่งกะนและกัน จุดตัดนี้เราเรียกวา จุดกําหนดหรือ
จุดเริ่มตน

คาของเสน CENTRAK MERLIDIAL ใหถือคาเทากับ ๕๐๐,๐๐๐ เมตร และเพ่ิมไปทางตะวันออก คานี้
เรียกวา PALSE FASTING สวน ณ บริเวณเหนือเสน EQUATOR ใหคาสมมุติเทากับ ๐ เมตร และเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ ไปทางข้ัวโลกเหนือ สวนทางใตใหคาสมมุติ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เมตร ลดลงมาเรื่อยๆ ทางข้ัวโลกใต คานี้
เรียกวา FALSE NORTHING

การอานจุดตําบลตางๆ กระทําไดโดยกําหนดระยะตรงออกไปยังจุดนั้นวาอยูหางจากเสน EQUATOR
และเสน PIRME MERIDIAN เปนระยะทางเทาใด โดยวิธีอาน ดังนี้

(๑) ใหอานตัวเลขประจําเสนกริดตั้งและกริดรวมโดยแผนท่ีถือหลัก “อานไปทางขวาข้ึน”
(๒) แลวนํามาเขียนตอกัน โดยไมตองมีจุดหรือเวนวรรค



(๓) การอานสามารถอานไดใกลเคียงถึง ๑๐ เมตร

พิกัดตารางทางทหาร
กําหนดข้ึนใชกับระบบพิกัด UTM โดยแบงโซน UTM แตละโซนออกตามแนวเหนือ - ใต เปนสวนๆ

สวนละ ๘ ° แตละสวนท่ีแบงนี้จะมีพ้ืนท่ีกวาง ๖ ° ตะวันออก - ตะวันตก และยาว ๘ ° เหนือ - ใต เวนโซน
สุดทายตอนบนสุด กวาง ๖ ° ตะวันตก - ตะวันออก ยาว ๑๒ ° เหนือ - ใต เราเรียกสวนตางๆ นี้วา กริดโซน
เหลานี้จะแบงเปนโซนของ UTM เปนแนวจากทิศใตข้ึนไปทางเหนือ และกําหนดตัวอักษรไวตั้งแต C ถึง X เวน
I , O ตามลําดับ การเรียกชื่อกริดโซน เรียกดวยตัวเลขและตัวอักษรโดยถือหลักการอาน “ซายไปขวา และข้ึน
บน” เชน ๔๗ เปนตน

ตอจากนี้มีการแบงชื่อกริดโซนออกเปนจัตุรัส จัตุรัสละ ๑๐๐,๐๐๐ เมตร แลวกําหนดตัวอักษรข้ึน
ประจําจัตุรัสเหลานั้น ซึ่งเราเรียกอักษรประจําจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร อักษรเหลานี้จะซ้ํากันทุกชอง ๑๘ °
ตะวันตก – ตะวันออก ลุทุก ๒,๐๐๐,๐๐๐ เมตร เปนแนวเหนือ - ใต ตามปกติถาแผนท่ีฉบับใดครอบคลุมพ้ืนท่ี

84” NORTH

80” SOUTH

ORGINO OF ZONE

EQUATOR
10,000,000 mN

0mN

ME

(๓) การอานสามารถอานไดใกลเคียงถึง ๑๐ เมตร

พิกัดตารางทางทหาร
กําหนดข้ึนใชกับระบบพิกัด UTM โดยแบงโซน UTM แตละโซนออกตามแนวเหนือ - ใต เปนสวนๆ

สวนละ ๘ ° แตละสวนท่ีแบงนี้จะมีพ้ืนท่ีกวาง ๖ ° ตะวันออก - ตะวันตก และยาว ๘ ° เหนือ - ใต เวนโซน
สุดทายตอนบนสุด กวาง ๖ ° ตะวันตก - ตะวันออก ยาว ๑๒ ° เหนือ - ใต เราเรียกสวนตางๆ นี้วา กริดโซน
เหลานี้จะแบงเปนโซนของ UTM เปนแนวจากทิศใตข้ึนไปทางเหนือ และกําหนดตัวอักษรไวตั้งแต C ถึง X เวน
I , O ตามลําดับ การเรียกชื่อกริดโซน เรียกดวยตัวเลขและตัวอักษรโดยถือหลักการอาน “ซายไปขวา และข้ึน
บน” เชน ๔๗ เปนตน

ตอจากนี้มีการแบงชื่อกริดโซนออกเปนจัตุรัส จัตุรัสละ ๑๐๐,๐๐๐ เมตร แลวกําหนดตัวอักษรข้ึน
ประจําจัตุรัสเหลานั้น ซึ่งเราเรียกอักษรประจําจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร อักษรเหลานี้จะซ้ํากันทุกชอง ๑๘ °
ตะวันตก – ตะวันออก ลุทุก ๒,๐๐๐,๐๐๐ เมตร เปนแนวเหนือ - ใต ตามปกติถาแผนท่ีฉบับใดครอบคลุมพ้ืนท่ี
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80” SOUTH
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(๓) การอานสามารถอานไดใกลเคียงถึง ๑๐ เมตร

พิกัดตารางทางทหาร
กําหนดข้ึนใชกับระบบพิกัด UTM โดยแบงโซน UTM แตละโซนออกตามแนวเหนือ - ใต เปนสวนๆ

สวนละ ๘ ° แตละสวนท่ีแบงนี้จะมีพ้ืนท่ีกวาง ๖ ° ตะวันออก - ตะวันตก และยาว ๘ ° เหนือ - ใต เวนโซน
สุดทายตอนบนสุด กวาง ๖ ° ตะวันตก - ตะวันออก ยาว ๑๒ ° เหนือ - ใต เราเรียกสวนตางๆ นี้วา กริดโซน
เหลานี้จะแบงเปนโซนของ UTM เปนแนวจากทิศใตข้ึนไปทางเหนือ และกําหนดตัวอักษรไวตั้งแต C ถึง X เวน
I , O ตามลําดับ การเรียกชื่อกริดโซน เรียกดวยตัวเลขและตัวอักษรโดยถือหลักการอาน “ซายไปขวา และข้ึน
บน” เชน ๔๗ เปนตน

ตอจากนี้มีการแบงชื่อกริดโซนออกเปนจัตุรัส จัตุรัสละ ๑๐๐,๐๐๐ เมตร แลวกําหนดตัวอักษรข้ึน
ประจําจัตุรัสเหลานั้น ซึ่งเราเรียกอักษรประจําจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร อักษรเหลานี้จะซ้ํากันทุกชอง ๑๘ °
ตะวันตก – ตะวันออก ลุทุก ๒,๐๐๐,๐๐๐ เมตร เปนแนวเหนือ - ใต ตามปกติถาแผนท่ีฉบับใดครอบคลุมพ้ืนท่ี

84” NORTH

80” SOUTH
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มากกวา ๑ จัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตรแลว ก็จะพิมพตัวอักษรกํากับไวแตละจัตุรัสไวบนแผนทีแตละมุมของจัตุรัส
๑๐๐,๐๐๐ เมตร

การอานระบบพิกัดตารางทางทหาร จะประกอบดวยหมูตัวอักษรและหมายเลขหมูหนึ่ง ซึ่งแสดงเลข
อักษรประจํากริดโซน อักษณประจําจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตรและพิกัดตารางของจุดนั้นๆ การอางตารางทาง
ทหารแสดงดวยตัวอักษรและหมายเลขชุดหนึ่งท่ีเขียนเรียงติดกันไปโดยไมมีชองวาง ขีด หรือจุดทศนิยม

ตัวอยาง
๔๗ Q ตั้งอยูในพ้ืนท่ี ๖ ° - ๘ °
๔๗ QNA ตั้งอยูภายในจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร
๔๗ QNA ตั้งอยูภายในจัตุรัส ๑,๐๐๐ เมตร
๔๗ QNA ตั้งอยูภายในจัตุรัส ๑๐๐ เมตร
๔๗ QNA ตั้งอยูภายในจัตุรัส ๑๐ เมตร

พิกัดอักษณสากล
ระบบพิกัดนี้ใชกับแผนท่ีมาตราสวนใหญ โดยธรรมดาใชในการปฏิบัติการรบรวมกับ ทอ. , ทร. ระบบ

พิกัดสากลอาศัยเสนกริดทางทหารและกําหนดพ้ืนท่ีเปนหนวยในการวัดซึ่งอาจเปนเมตรหรือหลาก็ได ข้ึนอยูกับ
เสนกริดทางทหารของแผนท่ีฉบับนั้นๆ และสามารถอานไดใกลเคียง ๒๐๐ เมตร

83 84
14 14

13 13
83 84

วิธีดําเนินการมีดังนี้ เอาวัตถุโปรงแสง เชน กระดาษแกว หรือแผนอาซีเตทก็ได มาตีกรอบเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตรัสบนแผนท่ี แลวแบงท้ังดานตั้งและดานราบออกเปนดานละ ๕ สวนเทาๆ กัน ลากเสนภายใน
จัตุรัสกริดกริดนั้นจะเกิดเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ นั้น ๒๕ รูป แลวเขียนอักษร เวนอักษร   ลงไปในซองเล็กๆ
ชองละตัวจากซายไปขวาลงลาง (ตามภาพ)

วิธีอาน เอากระดาษแกวท่ีเตรียมไวทาบลงบนจัตุรัสกริดบนแผนท่ีท่ีตําบลท่ีเราตองการ อานตั้งแลว
อานตามลําดับ ดังนี้

- อานตัวอักษรจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร
- อานพิกัดตารางทางทหารใกลเคียง ๑,๐๐๐ เมตร
- อานอักษรในจัตุรัส ๒๐๐ เมตร (หลา) ท่ีตรงกับตําบลท่ีตองการอานๆ
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๘๐๐ เมตร

ขาศึก น.จก.ซ ๓๐

ระบบพิกัดอักษรไทย
พิกัดอักษรไทยนี้อาศัยเสนกริดทางทหารเปนมาตราสวนในการอาน โดย ผบ.หนวยเหนือ ตองกําหนด

สิ่งตอไปนี้
- บริเวณท่ีตองใชพิกัดนี้
- อักษรไทยคูของแตละจัตุรัสกริด ๑,๐๐๐ หนวย

การใชพิกัดอีกษรไทยนี้ใชในเม่ือตองการรักษาความลับในการใชจุดท่ีตั้งตางๆ บนแผนท่ี สวนการอาน
และการใชคงคลายกับการอานพิกัดตารางทางทหาร และสามารถอานไดใกลเคียงความจริงเพียง ๑๐๐ เมตร
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98 01
การอานใหอานตามลําดับ ดังนี้

- อานอักษรไทยคูจัตุรัสกริดท่ีจุดนั้นตรงอยู
- แลวจึงอานตัวเลขของจัตุรัส ๑๐๐ เมตร (อานไปทางขวาแลวข้ึนบน)
- ตัวอยาง กศ.๕๑

ระบบพิกัดเสนสมมุติ
เปนวิธีการกําหนดจุดลงบนแผนท่ีโดยอาศัยมาตราสวนประกอบกับเสนท่ีกําหนดข้ึน ระบบพิกัดนี้

เหมาะสําหรับใชกับหนวยทหารขนาดเล็กๆ และรักษาความลับไดดี โดยปกติแลว ผบ.หนวยชั้นเหนือจะตอง
กําหนดองคประกอบให ๓ ประการ คือ

- จุดหลัก (ส.)
- จุดรอง (ม.)
- หนวยวัดระยะ

สว. อจ. หม.

อก. กศ. รร.

ศร. ชม. ปจ.



๑. การใชเสนสมมุติใหปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ลากเสนตรงจากจุดหลัก (ส.) ไปยังจุดรอง (ม.) ณ จุดหลักหันหนาไปทางจุดรอง วัดระยะ

จากจุดหลักไปขางหนาตามแนวเสนสมมุติ เรียกวา (น.) สวนดานหลัง เรียกวา หลัง (ล.) วัดระยะไปทางซาย
หรือทางขวาของเสนสมมุติท่ีเรียกวา ซายหรือขวา (ซ. หรือ ข.)

๑.๒ ใชหนวยในการวัดระยะท่ีกําหนดให (ไมล) เมตรหรือหลาลงมา หาระยะท่ีวัดได
๑.๓ ผลลัพธท่ีไดใหเอา ๑๐ คูนอีกครั้ง จึงจะนํามาเขียนพิกัด
๑.๔ การอานพิกัดใหอานไปขางหนาหรือขางหลังหอน แลวจึ้งอานเขียนพิกัดท่ีอานไปทางซาย

หรือขวาเปนอันดับตอมา เชน น.๘๐ ซ.๓๐
๑.๕ เม่ือตองการทราบระยะแนนอนใหอานพิกัดเพ่ือท่ีจะเขียนลงในแผนท่ีใหใช ๑๐ หาร

พิกัดท่ีอานมาแลว คูนดวยหนวยท่ีใชในการวัดท่ีกําหนดให ผลลัพธท่ีไดคือระยะท่ีแทจริง
ระบบพิกัดโปลาร

ระบบโปลารใชไดผลดีและเหมาะสมในกการปฏิบัติการยุทธของหนวยทหารขนาดเล็ก และใน
กรณีไมมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

ระบบพิกัดโปลาร เปนการบอกจุดท่ีอยูโดยอาศัยทิศทางและระยะจากจุดเริ่มตนหรือตําบล
หลักท่ีกําหนดให ทิศทางนั้นโดยธรรมดาใชมุมภาคทิศเหนือแผนท่ีหรือมุมภาคทิศเหนือแมเหล็ก สวนระยะนั้น
จะใชหนวยในการวัดชนิดใดก็ได เชน ท่ีนี่ท่ีตรวจการณหมายเลข ๑ มุมภาคทิศเหนือ (แมเหล็ก) ๓๐๐ ° ระยะ
๘๐๐ หลา ปนกลหนักขาศึก เปนตน
มาตราสวน

มาตราสวน คือ สวนสัมพันธระหวางระยะบนแผนท่ีกับระยะในภูมิประเทศ เราสามารถหาระยะในภูมิ
ประเทศไดจากแผนท่ีโดยอาศัยมาตราสวนของแผนท่ี มาตราสวนของแผนท่ี มี ๓ ชนิด คือ

- มาตราสวนเศษสวน (อันราสวน) เชน ๑
๕๐,๐๐๐

๑ : ๕๐,๐๐๐ เปนตน
- มาตราสวนเสนบรรทัด อาจกําหนดหนวยวัดเปนเมตร ไมล เปนตน

๑. การกําหนดมาตราสวน
๑.๑ การกําหนดมาตราสวนโดยเปรียบเทียบกับระยะในภูมิประเทศ ซึ่งเราอาจกําหนดไดโดย

เปรียบเทียบระยะระหวางตําบล ๒ ตําบล บนแผนท่ีกับระยะระหวางตําบล ๑ ตําบล ในภูมิประเทศ

สูตร มาตราสวน  เทากับ
ระยะบนแผนที่

ระยะในภูมิประเทศ

สมมุติวา  ระยะบนแผนท่ี  เทากับ ๒.๘๘ นิ้ว
ระยะในภูมิประเทศ = ๒๐๐๒ หลา∴มาตราสวน = ๒.๘๘

๒๐๐๐๒ ๓๖
= ๒.๘

๗๒๐๗๒

= ๑
๒๕๐๒๕

= ๑
๒๕๐๐๐

ขอควรจํา
- เปลี่ยนหนวยวัดระยะใหเปนหนวยเดียวกัน
- ทวนเศษใหเปน ๑
- คิดสวนใหใกลเคียง ๑,๐๐๐



๑.๒ การกําหนดมาตราสวนโดยเปรียบเทียบกับแผนท่ีมาตราสวน กระทําโดยตําบล ถนนบน
แผนท่ีท้ัง ๒ ท่ี ตําบลเดียวกัน ๒ ตําบล เสร็จแลวหาระยะภูมิประเทศของตําบลท้ัง ๒ จากแผนท่ีมาตราสวน
ตอไปวัดระยะระหวางตําบลท้ัง ๒ บนแผนท่ีท่ีตองการหามาตราสวน นําระยะท้ังหมดท่ีหาไดท้ังบนแผนท่ีปละ
ในภูมิประเทศท่ีหาไดแทนคาในสูตร

สูตร=
ระยะบนแผนที่

ระยะในภูมิประเทศ

ตัวอยาง วัดระยะตําบล ๒ ตําบล บนแผนท่ีมาตราสวน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ไดยาว ๔"∴ ระยะในภูมิประเทศของตําบลท้ัง ๒ = ๔  ๒๕,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐"
แตระยะตําบล ๒ ตําบลนี้บนแผนท่ีไมทราบมาตราสวน วัดยาว ๒"∴ มาตราสวนของแผนท่ีไมทราบมาตราสวน จะเทากับ ๒

๑๐๐,๐๐๐
= ๑

๕๐,๐๐๐

ระยะ
๑. การวัดระยะทางตรงในภูมิประเทศบนแผนท่ี

ใหใชขอบกระดาษระหวางจุดก่ึงกลางของตําบลท้ัง ๒ แลวขีดไว นําเอาขอบกระดาษท่ีขีดไว
นั้นไปทาบกับมาตราสวนเสนบรรทัดท่ีขอบระวางแผนท่ีแลวอานมาตราท่ีเขียนกํากับไว ก็จะไดระยะบนแผนท่ี
ตามความตองการ

๒. การวัดระยะทางแนวขอบถนนระหวางตําบล ๒ ตําบล
ทําไดโดยใชขอบกระดาษทาบไปตามดานใดดานหนึ่งของถนนโดยแบงตอนท่ีตรงออกเปน

สวนๆ แลวทําเครื่องหมายไวเปนระยะๆ ท้ังบนกระดาษและบนแผนท่ี ทําเชนนี้จนตลอดระยะทางท่ีตองการ
ทราบ เสร็จแลวนํากระดาษมาทาบกับมาตราสวนเสนบรรทัดท่ีขอบระวางก็จะทราบระยะทางตามตองการ
ความสูงและทรวดทรง

๑. กลาวท่ัวไป
สิ่งหนึ่งท่ีไดนับไดวาสําคัญยิ่งของการศึกษาวิชาแผนท่ีนั้น ก็คือสามารถใหผูอานแผนท่ีทราบ

ลักษณะของผิวพิภพไดวารูปรางของผิวพิภพท่ีแทจริง ณ บริเวณท่ีตนกําลังพิจารณาอยูนั้นมีรูปรางอยางไร เปน
ยอดเขาหรือท่ีลุม เปนท่ีชันหรือท่ีราบ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนและจําเปนอยางยิ่งสําหรับใชในการกิจการ
ทหาร การพิจารณาดังกลาวแลวเราสามารถพิจารณาไดจากเสนชัน้ความสูง ซึ่งจะไดกลาวตอไปตามลําดับ

๒. คําจํากัดความ
๒.๑ ชั้นความสูง เปนความสูงตางของผิวพิภพ
๒.๒ ความสูง แสดงเปนฟุตหรือเปนเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
๒.๓ ชั้นความสูงและความสูง อาจแสดงบนแผนท่ีไดหลายวิธี เชน รอยขวานสับการระบายสี

และเสนลายขอบเขา เปนตน
๒.๔ ระยะอุธันดร คือ ระยะในทางก่ึงระหวางเสนลายขอบเขา ๒ เสน

๓. ลักษณะและประเภทของเสนลายขอบเขา สามารถแบงออกได ๕ ประการ คือ
๓.๑ เสนลายขอบเขาหลัก เปนเสนหนาทึบ ทุกเสนจะมีตัวเลขแสดงความสูงหนวย ๑๐๐

เขียนกํากับไว โดยปกติจะเปนเสนท่ี ๔ หรือเสนท่ี ๕
๓.๒ เสนลายขอบเขารอง เปนเสนสีน้ําตาลเบาๆ มี ๓ หรือ ๔ เสน ระหวางเสนลายขอบเขา

หลัก โดยปกติแลวจะไมมีตัวเลขแสดงความสูงไวใหเห็น



๓.๓ เสนลายขอบเขาเพ่ิมเติม (แทรก) เปนเสนประสีน้ําตาลเบาๆ ใหเฉพาะบริเวณท่ีเสนลาบ
ขอบเขาหางกันมากๆ และเขียนเทาท่ีจําเปนเทานั้น

๓.๔ เสนลายขอบเขาดีเพรสชั่น มีลักษณะเหมือนเสนลายขอบเขาชนิดอ่ืนๆ ทุกประการ เวน
แตมีขีดสั้นๆ อยูภายในเพ่ือแสดงความลึก

๓.๕ เสนลายขอบเขาโดยประมาณ เปนเสนลายขอบเขาท้ังหมดท่ีกลาวมาแลว หากแตเปน
เสนขาด แสดงความสูงโดยประมาณ ท้ังนี้ เพราะพ้ืนท่ีเหลานั้นมิไดเขาไปทําการสํารวจ จึงทําเพียงคาดคะเนเอา
เทานั้น

๔. การพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะท่ีควรพิจารณามียอดเขา คอเขา สันเขา หุบเขา และท่ีต่ํา ซึ่งการพิจารณาลักษณะภูมิ

ประเทศเหลานี้บนแผนท่ี เราสามารถพิจารณาไดจากรูปรางลักษณะการเขียนของเสนลายขอบเขา ซึ่งเขียนตาม
รูปพรรณสัณฐานของผิวพิภพ ไดดังนี้

๔.๑ บริเวณท่ีเปนหุบเขาหรือลําธาร เสนลายขอบเขาจะเปนรูปคลาย U / V หรือ
สวนฐานของ U หรือ V จะชี้ข้ันไปทางตนน้ํา (ข้ึนทางสูง)

๔.๒ บริเวณท่ีเปนสันเขาหรือลาดเนิน เสนลายขอบเขาจะมีลักษณะคลาย U หรือ V
และสวนฐานของ U หรือ V จะชี้ลงสันเนิน (ลงสูท่ีต่ํา)

๔.๓ บริเวณท่ีเปนจุดรวมน้ํา เสนลายขอบเขาจะมีลักษณะคลาย M สวนบนของ M
จะชี้ข้ึนทางสูง

๔.๔ เสนลายขอบเขาท่ีบรรจบกันเสนสุดทาย แสดงวาเปนบริเวณยอดเขา
๔.๕ เสนลายขอบเขาท่ีมีลักษณะคลาย             หรือ             แสดงเปนบริเวณคอเขา
๔.๖ บริเวณท่ีเปนหนาผาหรือน้ําตก เสนลายขอบเขามักจะอยูเกือบชิดกันหรือติดกัน
๔.๗ เสนลายขอบเขาท่ีคอย  ๆหางกันออกไปอยางสมํ่าเสมอ แสดงวาบริเวณนั้นเปนลาดเสมอ
๔.๘ เสนลายขอบเขาท่ีชิดกันตอนลางและหางกันตอนบน แสดงวาบริเวณนั้นเปน

ลาดโคง (นูน)
๔.๙ โดยปกติเสนลายขอบเขาจะเปนเสน จะสูงจากพ้ืนระดับน้ําทะเลปานกลางเทาๆ กัน

๕. รูปทรวดทรง
วิธีการท่ีเหมาะสมในการพิจารณาลาดหรือลักษณะภูมิประเทศบนแผนท่ีไดแกการเขียน

รูปทรวดทรง ซึ่งภาพทรวดทรงก็คือภาพหนาตัดของผืนดินนั้นเอง
การสรางภาพทรวดทรง เปนการสรางภาพหนาตัดของผิวพิภพสวนหนึ่งตามแนวระหวางจุด

๒ จุด ซึ่งสามารถสรางไดบนแผนท่ีท่ีมีเสนชั้นความสูง ภาพทรวดทรงนี้สรางข้ึนตามแนวเสนตรงเสนหนึ่งเทานั้น
ภาพทรวดทรงของถนนหรือทางรถไฟท่ีไมเปนเสนตรง จะตองสรางข้ึนชุดในท่ีนี้สมมุติเราตองการทราบภาพ
ทรวดทรงของแนว A + B (ตามภาพ) บนแผนท่ีใหปฏิบัติตามลําดับนี้

- ลาดเสนจากจุด A ยังไปยังจุด B
- หากระดาษมาแผนนึงแลวขีดเสนขนานในทางระดับแตละเสนใหหางเทาๆ กัน
- เขียนจุดความสูงของรอยขีดเสน A B ไว ณ เสนบนสุดท่ีขีดไวแลว เขียนลดต่ําลงมา

ตามลําดับในทางดิ่งจนถึงจุดความสูงท่ีเสน A B ลากผานไป
- ทาบขอบบนของกระดาษตามแนวเสนจากจุดท่ีขอบกระดาษตัดกับเสนลายขอบเขาบนแผน

ท่ีทุกจุด ลากเสนดิ่งลงมาจนถึงเสนขนานท่ีตรงกับความสูงของจุดเหลานั้น
- ลากเสนโคงตอจุดท่ีเสนตัดกับเสนขนานตางๆ ก็จะไดรูปทรวดทรง



- ความสูงของบริเวณท่ีอยูระหวางเสนลายขอบเขา เชน หุบเขา หาไดโดยการประมาณจาก
เสนลายขอบเขาท่ีอยูใกลเคียง

๖. การหาคาของความสูง
๖.๑ จุดทุดจุดบนเสนลายขอบเขาเดียวกัน ยอมสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเทากัน
๖.๒ จุดก่ึงกลางระหวางเสนลายขอบเขา ๒ เสน จะมีคา = ๑/๒ ของระยะอุธันดรกับเสนลาย

ขอบเขาเสนลาง (หรือเสนบน)
๖.๓ ถาจุดนั้นมิไดอยูก่ึงกลางระหวางเสนลายขอบเขา ๒ เสน ใหหาโดยการแบงสวนของ

ระยะอุธันดรของเสนลายขอบเขา ๒ เสนนั้น
๖.๔ จุดท่ีอยูบริเวณยอดเขาจะหาไดโดยประมาณเทานั้น โดยเอา ๑/๒ ของระยะอุธันดร บัก

กับความสูงของเสนลายขอบเขาวงบนสุดทาย
๖.๕ การหาคาของความต่ําของเสนลายขอบเขาดีเพรสชั่น ใหคิดจากวงในสุดของเสนลายของ

เขาท่ีสูงสุด ลดลงมาตามลําดับท่ีระยะอุธันดรกําหนดสวนการคํานวณ
ทิศทางหลัก

๑. ทิศทางแสดงดวยหนวยวัดมุม ระบบการวัดมุมมีหลายระดับดวยกัน แตละระบบใชในกรณีท่ีตางกัน
๑.๑ หนวยวัดมุมท่ีใชกันท่ัวไปมากท่ีสุด คือ องศา ซึ่งแบงสวนยอยออกเปนลิปดาและฟลิปดา
๑.๒ หนวยท่ีผูอานแผนท่ีมักไมคอยไดใช คือ มิล เพ่ือความมุงหมายทางทหาร วงกลมหนึ่ง

แบงออกเปน ๒.๔๐๐ มิล หนวยนี้มีประโยชนเปนพิเศษสําหรับทหารปนใหญ เพราะการเปลี่ยนมุมท่ีอาวุธ ๑มิล
จะเปลี่ยนตําบลกระสุนตกไปเปนระยะ ๑ หนวย ตอทุกๆ ๑,๐๐๐ หนวยของระยะยิง

๒. เสนหลัก
การท่ีจะวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะตองมีจุดเริ่มตนหรือขนาดของมุมเปนศูนยเสมอ เพ่ือจะแสดง

ทิศทางท่ีเรียกวา เสนหลัก ผูใชแผนท่ีใชทิศเหนือเปนเสนหลัก แตมีแนวทิศเหนือ (เสนหลัก) ๓ แนวใชยอยอยู คือ
๑. ทิศเหนือจริง คือ แนวท่ีตรงไปสูข้ัวโลกเหนือใชสัญลักษณเปนรูปดาว
๒. ทิศเหนือแมเหล็ก คือ แนวท่ีปลายลูกศรทิศเหนือของเข็มทิศชี้ตรงไปยังข้ัวโลก

เหนือของแมเหล็กโลก ใชสัญลักษณเปนลูกศรผาซีก
๓. ทิศเหนือกริด คือ แนวของเสนกริดเหนือ – ใต บนแผนท่ี สัญลักษณเปนอักษร

หรือ

เหนือจริง
เหนือกริด เหนือแมเหล็ก

ภาพแสดงทิศทางหลัก



๕๖ˈ ๑๗ˈ

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 จากทิศเหนือไปยังท่ีหมาย
๖. มุมภาคทิศเหนือกลับ คือ มุมตรงกันขามกับมุมภาคทิศเหนือนั้นๆ การแปลงมุมภาคทิศ

เหนือใหเปนมุมภาคทิศเหนือกลับกระทําไดโดย
๖.๑ เอา ๑๘๐ ° บวก มุมภาคทิศเหนือ ในเม่ือมุมภาคทิศเหนือมีคานอยกวา ๑๘๐ °

ผลลัพธท่ีไดเปนคาของมุมภาคทิศเหนือกลับ
๖.๒ เอา ๑๘๐ ° ลบ มุมภาคทิศเหนือ ในเม่ือมุมภาคทิศเหนือมีคานอยกวา ๑๘๐ °

ผลลัพธท่ีได เปนคาของมุมภาคทิศเหนือกลับ
๗. การแปลงคาของมุม ก – ม

กอนท่ีจะเขียนมุมภาคทิศเหนือแมเหล็กลงบนแผนท่ีนั้น เราจะตองแปลงใหเปนมุม
ภาคทิศเหนือกริดเสียกอน และในทํานองเดียวกัน หากจะนําเอามุมภาคทิศเหนือกริดไปใชในภูมิประเทศกับเข็ม
ทิศแลว จะตองแปลงคาตามมุม ก – ม ท่ีทันสมัยอีกดวย ท้ังนี้ เพราะแผนท่ีบางระวาง อาจจะทําไวนานหลายป
ท้ังนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประจําปของแนวแมเหล็กอีกดวย เวนแต แผนท่ีใดท่ีมีมุม ก – ม ตงท่ี ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวแมเหล็กประจําป นักเรียนก็สามารถใชมุม ก – ม นั้น แปลงคาพิกัดเหนือท้ัง ๒ ไดเลย ถา
หากมีการเปลี่ยนแปลงประจําปของแนวแมเหล็ก เรามีวิธีหามุม ก – ม ท่ีทันสมัย ไดดังนี้

ตัวอยาง แผนท่ีระวางหนึ่งทําเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๐ ท่ีแผนผังเดคลิเนชั่นเขียนวาการเปลี่ยนแปลง
แมเหล็กประจําป ปละ ๒ ตะวันออกและมีรูปแผนผังเดคลิเนชั่น ดังนี้

V Y

วิธีทํา
- จงหาคาของมุม ก – ม ปจจุบัน
- ปนี้ป ๒๕๐๘ แผนท่ีทําเม่ือ ๒๕๐๐ แผนท่ีทํามาเปนเวลา 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.



การวัดมุมบนแผนท่ีดวยกระดาษวัดมุม เอ็มอาร– ๑
การหามุมภาคทิศเหนือแผนท่ีเราสามารถหาไดโดยใชเข็มทิศหรือใชกระดาษวัดมุม ทําการวัดในข้ันนี้

ขอกลาวเฉพาะวิธีใชกระดาษวัดมุม ทําการวัดกอนสวนการใชเข็มทิศวัดนั้น จะไดกลาวในตอนตอไป
๑. ลักษณะของกระดาษวัดมุม มีดังนี้

๑.๑ มาตรการสวนวัดระยะนิ้ว แสดงไวท่ีขอบดานลาง
๑.๒ บรรทัดมาตราสวนจะแสดงไวท่ีมุม 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 วัดบนแผนท่ี ใหปฏิบัติตามลําดับ ดังนี้

๒.๑ ลากเสนจากตําบลตนทางไปยังตําบลปลายทางท่ีตองการทราบมุมภาคทิศเหนือ
๒.๒ ทาบกระดาษลงบนแผนท่ี โดยใหปลายลูกศรอยูตรงตําบลตนทาง
๒.๓ หันสวนโคงของครึ่งวงกลมไปทางขวา ถามุมภาคของทิศ ไมเกิน ๑๘๐° และหันไป

ทางซาย ถามุมภาคของทิศเกินกวา ๑๘๐° การหันหาทิศทางนี้ตองระมัดระวังอยาใหปลายลูกศรหลุดออกจาก
ตําแหนงเดิม

๒.๔ ขยับใหฐานครึ่งวงกลมขนานหรือทาบกับเสนกริดตั้งของแผนท่ีพอดี
๒.๙ อาคาของมุม ณ จุดท่ีเสนลากใน ๒๑.๒.๐ ผานมาตรามุมทิศเปนมุมภาคทิศเหนือ

การอาน ถามุมตั้งแต ๐° - ๑๘๐° อานตัวเลขชั้นใน แตถามุมเกินกวา ๑๘๐° อาตัวเลขชั้นนอก



เข็มทิศ
บทนําเรื่อง:เข็มทิศและการกําหนดจุดท่ีตั้งตางๆ บนแผนท่ี
ความมุงหมาย:เพ่ือใหนักเรียนมีความรูในเรื่องลักษณะโดยท่ัวไปของเข็มทิศและการใช เพ่ือท่ีจะสามารถ

วัดมุมภาคทิศเหนือและใชเข็มทิศประกอบแผนท่ีหรือใชเข็มทิศในสนามได
ขอบเขต: ใหทราบถึงลักษณะโดยท่ัวไปของเข็มทิศ การเก็บรักษา การใชเข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือท้ังบน

แผนท่ีและบนภูมิประเทศ การหาทิศเหนือในสนามกําหนดจุดท่ีอยูของตนเองและท่ีหมายบนแผนท่ี
โดยเข็มทิศ และการเดินทางดวยเข็มทิศในเวลากลางวันและกลางคืน

หลักฐาน: ๑. คูมือการอานแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ ของ ผท.ทบ.
๒. รส.๒๑ – ๒๕ ของ ศร. เรื่อง การอานแผนท่ีและภาพถายทางอากาศเบื้องตน
๓. รส.๒๑ – ๒๖ ของ ศร. เรื่อง การอานแผนท่ีและภาพถายทางอากาศเบื้องสูง

เข็มทิศและการกําหนดจุดตางๆ บนแผนที่
กลาวนํา

การหาทิศทางตางๆ เพ่ือใชในกิจการทหารเชนเดียวกับการรายงานทิศทางเก่ียวกับการหาหลักฐานการ
ยิงใหแกอาวุธประจําหนวย การรักษาทิศทางในการเขาท่ี ตลอดจนการรักษาทิศทางในการเดินทางในภูมิ
ประเทศท่ีเราไมมีความคุนเคยหรืออ่ืนๆ ในทางการทหาร เราไดมือเครื่องมือชนิดหนึ่งใชในการนี้ ซึ่งเรียกวา
“เข็มทิศ” เข็มทิศนี้มีอยูดวยกันหลายๆ แบบ แตอยางไรก็ตามการอานหรือการใชก็มีความคลายคลึงหรือ
ใกลเคียงกันมาก การใชเข็มทิศในกิจการทหารเราจะตองใชอยางระมัดระวัง ใชอยางถูกตอง แนนอน รวดเร็ว
มิฉะนั้นแลวบางครั้งอาจกอใหเกิดผลเสียหายแกการปฏิบัติหรือเปนผลเสียในการดําเนินกลยุทธของหนวยก็ได
เข็มทิศท่ีใชกันแพรหลายในขณะนี้ ไดแก เข็มทิศแบบเลนเซติค
ขอระมัดระวังในการใชเข็มทิศ

ตามปกติลูกศรแสดงทิศเหนือแมเหล็กเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือแมเหล็กอยูเสมอ แตถาหากเรานํา
เข็มทิศไปใชใกลกับวัตถุท่ีเปนโลหะเหล็ก สายไฟ และเครื่องมือเก่ียวกับไฟฟา เข็มทิศจะถูกวัตถุตางๆ เหลานี้ดูด
ทําใหการวัดมุมดวยเข็มทิศผิดพลาดใชการไมได ดังนั้น เม่ือตองการใชเข็มทิศวัดมุมตองพยายามหลีกเลี่ยงให
หางจากบริเวณท่ีมีวัตถุดังกลาว ซึ่งระยะตอไปนี้เปนระยะท่ีใกลท่ีสุดท่ีปลอดภัยตอการใชเข็มทิศ คือ

- สายไฟฟาแรงสูง ๖๐ หลา
- ปนใหญ รถยนต หรือรถถัง ๒๐ หลา
- สายโทรเลข , ลวดหนาม ๑๐ หลา
- ปนกล ๒ หลา
- หมวกเล็ก หรือปนเล็กยาว ๑ หลา

สําหรับโลหะท่ีแมเหล็กไมดูดและแอลลอยไมมีผลกระทบกระเทือนตอการทํางานของเข็มทิศแตอยางใด
ลักษณะท่ัวไปของเข็มทิศแบบเลนเซติค

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 อยูท่ียอดเสนเล็งหนา ๑ จุด และอยูยอดเสนเล็งหลัง ๑ จุด (ใชแทน

เสนเล็งหนาในเวลาคํ่ามืด)
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 ดัชนีคงท่ี (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

ตรงกันขามกับดานท่ีมีดาม แนวทางของดาว ๒ ดวงนี้ จะชี้ไปในทิศทางของปากถวยหรือกระบวยนั้น
แนวทางนี้จะตรงไปยังดาวสุกใสอีกดวงหนึ่ง ซึ่งอยูหางประมาณเปนระยะ ๕ เทาของระยะหางระหวางดาว
ท้ังสอง ซึ่งกลาวนี้ ดวงดาวท่ีสุกใสพบคือ ดาวประจําทิศเหนือ ซึ่งอยูตรงเหนือหัวข้ัวโลกเหนือ ถาเราเหยียบนิ้ว
หนึ่งยืนมือออกไปหางจากดวงตาเทาระยะนั้น วัดไป ๕ เทาของชองกวางของนิ้วมือ จาดดวงดาวปลายของ
ดวงดาวท่ีชี้นั้น นิ้วไกลสุด (นิ้วท่ี ๕) จะอยูติดกับดวงดาวประจําทิศเหนือพอดี

ก
ข้ัวโลกเหนือ



ซีกโลกใต
ในซีกโลกใตสามารถหาทิศใตท่ีแทจริงโดยอาศัยกลุมดาวชื่อดาวกางเขนใต (ดาววาว) ดวงดาว

สุกใส ๒ ดวง ในกลุมดาวกางเขตใตจะทําหนาท่ีเปนเครื่องชวยใหเลือกกลุมดาวท่ีถูกตองได ในกลุมดาวเขตใตมี
ดาวอยูดวยรวม ๕ ดวง ดาวท่ีอยูรอบนอก ๔ ดวงนั้น มีรัศมีสุกใสและประกอบกันเปนรูปกากบาทหรือกางเขน
จงนึกใหเห็นรูปกากบาทนี้เปนโครงของวาวตอหางวาวนั้นออกไปเปนเสนตรง ประมาณ ๔ เทาของความยาว
ของตัววาว ใชความกวางของนิ้วมือเปนหลักในการวัดเชนเดียวกับใชวัดดาวจระเข ปลายสุดของหางวาวท่ีตัด
ออกไปจะอยูตรงกับตําแหนงซึ่งอยูตรงเหนือข้ัวโลกใต โดยธรรมดาจะไมสามารถเห็นดวงดาวท่ีอยูตรงนั้นเลย
เพราะไมมีดาวท่ีมีแสงสุกใสปรากฏอยู

41/2

การใชเข็มทิศแบบเลนเซติคในการวัดมุมภาคทิศเหนือ
การอานเข็มทิศนั้นงาย ถาไดกระทําโดยถูกตอง ตัวอยาง เชน การถือเข็มทิศโดยถูกตองนับเปนเรื่องสําคัญ

จําไววาจงหันเข็มทิศในทิศทางท่ีตองการวัดโดยประมาณเสียกอน และกอนท่ีจะใชตองถือใหไดระดับและม่ันคง
นําเข็มทิศใหกระจกชองเล็งอยูใกลชิดกับตา เล็งผานชองเล็งใหเสนเล็งหนาตรง หรือทับท่ีหมายท่ีตองการ
เม่ือตรงแลวใหเหลือบตาลงมาอานตัวเลขมาตรา โดยมองผานแวนขยายไปยังตัวเลขมาตรามุมภาคของทิศ
ซึ่งตรงกับดัชนีคงท่ี หรือตัวเลขท่ีถูกเสนดัชนีคงท่ีทับตัวเลขท่ีผานได คือมุมภาคทิศเหนือแมเหล็กท่ีตองการทราบ

อยางไรก็ตาม แมไมมีเข็มทิศยังสามารถวางแผนท่ีใหถูกทิศกับแนวทิศเหนือได วิธีท่ีจะหาทิศเหนือโดย
ไมมีเข็มทิศ

๑. ในเวลากลางวัน
๑.๑ ในเขตอบอุนเหนือ

ใชนาฬิกาธรรมดาซึ่งเดินเท่ียงตรงเรือนหนึ่ง วางนาฬิกาหงายหนาปทมใหเข็มชั่วโมง
ชี้ตรงไปยังดวงอาทิตย เสนแบงครึ่งมุมระหวางเข็มชั่วโมงกับเข็มเลข ๑๒ บนหนาปดนั้น จะชี้ไปทางทิศใต

๑.๒ ในเขตอบอุนใต
ใชนาฬิกาเหมือนเขตอบอุนเหนือแตใชตางกันเล็กนอย ในกรณีนี้ใหหันเลข ๑๒ บน

หนาปดไปหาดวงอาทิตย เสนแบงครึ่งมุมระหวางเลข ๑๒ กับเข็มชั่วโมงนั้น จะชี้ไปทางทิศเหนือ

ข้ัวโลกใต



เขตอบอุนเหนอื เขตอบอุนใต

๒. ในเวลากลางคืน
๒.๑ ในซีกโลกเหนือ

ในเวลากลางคืนตองใชวิธีอีกวิธีหนึ่งในการหาทิศเหนือโดยไมมีเข็มทิศ ท้ังนี้ตองอาศัย
ดวงดาวตางๆ ในซีกโลกเหนือ วิธีหนึ่งในการอาศัยดวงดาว คือ หากลุมดาวชื่อดาวจรเข(ดาวหมีใหญ) ซึ่งกลุมดาวนี้
ประกอบดวย ดาวท่ีมีแสงสุกใส ๗ ดวง เปนรูปเหมือนกระบวยตักน้ํา ซึ่งมีดามถือโคงยาว ถาเห็นดาวจระเข
(ดาวหมีใหญ) ก็อาศัยกลุมดาวนี้เปนหลักในการหาทิศโดยอาศัยดาว ๒ ดวง ซึ่งเปนสวนขางของรูป
การกําหนดจุดท่ีอยูของตนเองบนแผนท่ี

เม่ือเราอยูในภูมิประเทศและตองการทราบวาจุดท่ีอยูของเราบนแผนท่ีนั้นอยู ณ ตําบลใดหาไดโดย
๑. การเล็งสกัดกลับโดยอาศัยเข็มทิศและกระดาษวัดมุม

๑.๑ จากจุดท่ีอยูเราในภูมิประเทศใชเข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือไปยังตําบล ๒ ตําบล
ซึ่งท้ัง ๒ ตําบลนี้ ปรากฏอยูแลวบนแผนท่ี

๑.๒ แปลงมุมภาคทิศเหนือแมเหล็กของตําบลท้ัง ๒ เปนมุมภาคทิศเหนือกิดกลับ
๑.๓ เอาคาของมุมภาคทิศเหนือกริดกลับใน ขอ ๑.๒ ไปสรางมุมจากตําบลท้ัง ๒ บน

แผนท่ีโดยใชกระดาษวัดมุม แลวลากเสนแสดงแนวมุมภาคของทิศนั้นๆ ไวบนแผนท่ีดวย ซึ่งจะกลายเปน
เสนตรง ๒ เสนตัดกัน

๑.๔ ณ จุดท่ีเสนตรงตัดกันนี้ คือจุดท่ีอยูของเราบนแผนท่ีท่ีเราตองการทราบ
๒. การเล็งสกัดกลับประกอบแนว

เปนวิธีกําหนดจุดท่ีอยูของตนเองบนแผนท่ีในขณะท่ีอยูของเราในขณะนั้นอยูบริเวณ
ลําธาร แมน้ํา บนถนน หรือภูมิประเทศอ่ืนๆ ซึ่งมีปรากฏอยูท้ังบนแผนท่ีและในภูมิประเทศ วิธีกําหนดมีดังนี้

๒.๑ เปนจุดท่ีเรายืนอยูในภูมิประเทศ ใชเข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือไปยังตําบลหนึ่ง
ซึ่งมีปรากฏอยูบนแผนท่ี

๒.๒ แปลงคาของมุมภาคของทิศเหนือแมเหล็กท่ีวัดได เปนมุมภาคทิศเหนือกริดกลับ
๒.๓ เอาคาของมุมภาคทิศเหนือกริดกลับ ในขอ ๒.๑ ไปวัดจากตําบลท่ีใชเปน

ท่ีหมายวัดบนแผนท่ีโดยอาศัยกระดาษวัดมุม วัดแลวลากเสนตามแนวมุมภาคของทิศเหนือกริดกลับใหตัดกับ
แนวภูมิประเทศบนแผนท่ี

๒.๔ ณ จุดท่ีตัดกันนี้ คือท่ีอยูของเราบนแผนท่ีท่ีตองการทราบ
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๓. โดยวิธีใชกระดาษฝา
เปนการกําหนดจุดท่ีอยูแผนท่ีเม่ือไมมีเข็มทิศในการวัดมุม
๓.๑ จากจุดท่ีเราอยูในภูมิประเทศใหหาตําบลรอบๆ ตัวเราใหหางกัน ๓ ตําบล

ซึ่งตําบลท้ัง ๓ นี้ ตองมีปรากฏอยูบนแผนท่ีดวย
๓.๒ ปกเข็มหมุดลงบนจุดใจกลางกระดาษฝา ซึ่งจุดนี้สมมุติวาเปนจุดท่ีตั้งของเรา
๓.๓ ใชบรรทัดวางติดกับเข็มหมุดแลวเล็งไปยังจุดท้ัง ๓ ในภูมิประเทศ และลากเสน

ไวบนกระดาษทีละตําบล จะเปนเสนตรง ๓ เสน ออกจากจดุท่ีเข็มหมุดปกไว
๓.๔ ยกกระดาษเปาท่ีไดกําหนดกรรมวิธีมาแลวในขอตนๆ มาทาบลงบนแผนท่ี หมุน

ไป – มา จนกระท่ังเสนท้ัง ๓ ทับตําบลท้ัง ๓ บนแผนท่ีตามลําดับตําแหนงท่ีเล็ง
๓.๕ จุดท่ีเข็มหมุดนั้นจะเปนจุดท่ีอยูของเราบนแผนท่ีท่ีตองการทราบ

การกําหนดจุดท่ีตั้งของท่ีหมายบนแผนท่ี
เม่ือเราพบท่ีหมายหรือขาศึกอยูในภูมิประเทศ และตองการอยากจะทราบวาท่ีหมายหรือขาศึกนั้น

อยู ณ ตําบลไหนบนแผนท่ี มีวิธีการหาไดดังนี้
๑ การเล็งสกัดตรง โดยเข็มทิศและกระดาษวัดมุม

๑.๑ ใชเข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือไปยังตําบลท่ีหมาย โดยวัดจาตําบล ๒ ตําบล ซึ่งตําบลท้ัง ๒ นี้
ปรากฏอยูบนแผนท่ี

๑.๒ แปลงมุมภาคทิศเหนือแมเหล็กของตําบลท้ัง ๒ ท่ีวัดไดเปนมุมภาคทิศเหนือกริด
๑.๓ เอาคาของมุมภาคทิศเหนือกริด ในขอ ๑.๒ ไปวัดจากตําบลท้ัง ๒ บนแผนท่ีโดยใช

กระดาษวัดมุมเปนเครื่องวัดและใชวัดตามลําดับ ลากเสนแสดงแนวมุมภาคทิศเหนือจากแตละตําบลไวบนแผนท่ีดวย
ซึ่งจะกลายเปนเสนตรง ๒ เสน

๑.๔ ณ จุดท่ีเสนตรงตัดกันนี้ คือจุดท่ีตั้งของท่ีหมายหรือขาศึกบนแผนท่ี
๒. วิธีเล็งของไมบรรทัด

วิธีนี้ใชเม่ือเราไมมีเข็มทิศใชในการวัดมุม มิวิธีปฏิบัติดังนี้
๒.๑ เลือกตําบลเดนๆ ข้ึน ๒ ตําบล ในภูมิประเทศ ซึ่งตําบลท้ัง ๒ นี้ มีปรากฏอยูแลวบนแผนท่ี
๒.๒ เคลื่อนท่ีไปตําบลท่ีหนึ่งท่ีเลือกไวในภูมิประเทศแลววางแผนท่ีใหตรงทิศ เสร็จแลวเอา

เข็มหมุดปกลงบนตําบลนี้บนแผนท่ี
๒.๓ เอาไมบรรทัดทาบโคนเข็มหมุดแลวเล็งตรงไปยังท่ีหมาย เม่ือตรงดีแลวลากเสนเอาไว
๒.๔ เคลื่อนท่ีมายังตําบลท่ี ๒ ท่ีเลือกไวในภูมิประเทศแลวกระทํากรรมวิธีเชนเดียวกับตําบลท่ี ๑
๒.๕ จะปรากฏเปนเสนตรง ๒ เสน ตัดกันบนแผนท่ี
๒.๖ ณ จุดตัดกันนี้ คือท่ีตั้งของท่ีหมายบนแผนท่ีท่ีเราตองการทราบ

การเดินทางดวยเข็มทิศ
ในบางสถานการณเราไมสามารถเคลื่อนท่ีไปตามเสนทางท่ีมีอยูในภูมิประเทศ เชน การเคลื่อนท่ีเขาตี

หรือการเคลื่อนท่ีท่ีมีการหามมิใหใชเสนทางเพ่ือปองกันรักษาความลับ หรือเม่ือเราโดดรมลงกลางปาเขาท่ีไมมี
เสนทางหรือแนวทางเคลื่อนท่ี ในสถานการณเชนนี้เราจะสามารถเดินทางไปสูท่ีหมายปลายทางไดถูกตองโดย
ทําการกําหนดทิศทางเดินของตนเองบนแผนท่ีเปนเสนตรง แลวทําการวัดมุมและระยะทางบนแผนท่ีวาจาก
จุดเริ่มตนไปยังตําบลปลาทางนั้น ในระหวางการเดินทางนั้นเราจะตองรักษาทิศทางในการเดินทางใหเท่ียงตรง
มิฉะนั้นเราอาจจะหลงหรือไปไมตรงท่ีหมายปลายทางได วิธีท่ีเราจะรักษาทิศทางใหเท่ียงตรงนั้น โดยปกติมักจะ
อาศัยเข็มทิศเปนเครื่องชวย ถาหากไมสามารถเล็งทิศทางตามมุมภาคทิศเหนือนั้นครั้งเดียวถึงท่ีหมายปลายทาง



ไดก็ใหทําการเล็งในภูมิประเทศสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแนวมุมภาคของทิศนั้นเปนหางๆ ไปจนกวาจะถึงท่ีหมาย ทุกครั้ง
ท่ีสงสัยจะเดินผิดทางใหทําการเล็งสอบดูโดยใชมุมภาคทิศเหนือกลับไปยังท่ีออกเดินมา หากเล็งไมตรงแสดงวา
เราเดินผิดทิศทางแลว

สําหรับการสัดระยะทางนั้น ทุกคนจะตองหัดเดินนับกาวของจนเองไวในลักษณะภูมิประเทศตางๆ กัน
ไวดวยท้ังนี้ เพราะวาทางท่ีจะใชเครื่องมืออ่ืนๆ วัดนั้น อาจไมมีโอกาสทําไดในบางโอกาส
การเดินทางผานเครื่องกีดขวาง

ในการเดินทางในบางครั้งเราไมอาจจะเดินตามมุมภาคของทิศเหนือไดโดยตลอด เนื่องจากตองผาน
เครื่องกีดขวางบางอยาง เชน หนอง บึง ดงระเบิด ฯลฯ แตเราไมมีวิธีหลีกเลี่ยงและสามารถท่ีจะเดินตอไปจนถึง
ท่ีหมายปลายทางได ดังนี้

๑ การเดินทางดวยเข็มทิศผานเครื่องกีดขวาง วิธีท่ี ๑
เม่ือสิ่งกีดขวางนั้นสามารถมองเห็นอีกดานหนึ่งซึ่งอยูตรงขาม ลักษณะเชนนี้ใหใชเข็มทิศเล็ง

ขามสิ่งกีดขวางนั้นไปดวยมุมภาคทิศเหนือท่ีใชในการเดิน เม่ือพบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดนๆ พอใชเปนท่ีหมายไดให
หมายตาไว เม่ือถึงเวลาใหใชเข็มทิศทําการเล็งดวยมุมภาคทิศเหนือท่ีใชในการเดินเล็ง แลวเดนิตอไปจนกระท่ัง
ถึงท่ีหมายปลายทาง

๒. การเดินทางดวยเข็มทิศผานเครื่องกีดขวาง วิธีท่ี ๒
หากไมสามารถเล็งขามเครื่องกีดขวางวิธีท่ี ๑ ได เพราะสิ่งกีดขวางนั้นรกทึบไปหมดหรือกวางมาก

จะตองเดินหักออกจากทิศทางเดินเปนมุมฉากตามจํานวนกาวท่ีจะออมพนเครื่องกีดขวางนั้นได แลวหักกลับไป
เปนมุมฉากในทิศทางท่ีเดินมาครั้งแรก จนกระท่ังพนสิ่งกีดขวางนั้นอีกครั้ง เม่ือพนแลวใหเดินหักกลับเขา
ทิศทางเดิมเปนรูปมุมฉากตามจํานวนท่ีเดินหลบมาในตอนตน เม่ือไดตามจํานวนกาวแลวเราจะไปอยูในทิศทาง
มุมทิศเหนือเดิมอีกครั้ง แลวเดินออกดวยอาซิมุทเดิมตอไป

เพ่ือความแนนอนในการเดินเลี้ยวฉากแตละครั้ง เราควรใชเข็มทิศชวยใหเปนประโยชนในการ
เดินทางดวยเสมอ

จุดปลายทาง

การเดินทางดวยเข็มทิศผานเครื่องกีดขวาง วิธีท่ี ๑

ก. ข.



จุดเริ่มตน จุดปลายทาง

การเดินทางดวยเข็มทิศผานเครื่องกีดขวาง วิธีท่ี ๒
การเดินทางดวยเข็มทิศในเวลากลางคืน

การเดินทางดวยเข็มทิศในเวลากลางคืน คงใชหลักการเหมือนกันกับการเดินทางดวยเข็มทิศในเวลากลางวัน
จะมีขอแตกตางกันก็อยูท่ีทัศนะวิสัยจํากัดทําใหมองไมไดไกล เราตองใชทหารตอแทนสิ่งตางๆ ในภูมิประเทศ
ในการเล็งแตละชวง การใชเข็มทิศในเวลากลางวันเราใชเสนเล็ง แตในเวลากลางคืนเราใชจุดพรายน้ํา ๒ จุด
ท่ีปลายเสนเล็งหนาแทน ซึ่งการกระทําเชนนี้ตองทําดวยความระมัดระวัง มิฉะนั้นจะทําใหผิดทิศทางไดงาย
นอกจากนี้การใชเข็มทิศในเวลากลางคืนนั้นเราจะตองตั้งเข็มตามมุมภาคของทิศท่ีจะเดินเสียกอน ซึ่งมีวิธีการดังนี้

๑. การตั้งเข็มทิศกอนคํ่ามืดหรืออาศัยแสงสวาง มีวิธีปฏิบัติดังนี้
๑.๑ เปดฝาตลับเข็มทิศออกจนสุด ยกกานเล็งหลังข้ึนพอประมาณ
๑.๒ หมุนตลับเข็มทิศใหมุมภาคของทิศเหนือท่ีจะเดินอยูตรงดัชนีชี้มาตรฐานท่ีกระจกชั้นลาง
๑.๓ จับเข็มทิศใหอยูในลักษณะนั้น แลวหมุนกระจกชั้นนอกไปจนกระท้ังพรายน้ํายาวไปอยู

ตรงลูกศรชี้ทิศเหนือ
๑.๔ ขณะนีเ้ราตั้งเข็มทิศและพรอมท่ีจะออกเดินทางไดแลว
๑.๕ เม่ือทําการเดินจะตองใหลูกศรอยูตรงขีดพรายน้ํายาวอยูตลอดเวลา

๒. การตั้งเข็มทิศหลังคํ่ามืดหรือไมอาศัยแสงสวาง มีวิธีปฏิบัติดังนี้
๒.๑ เปดฝาตลับเข็มทิศออกจนสุด ยกกานเล็งหลังข้ึนพอประมาณ
๒.๒ จัดใหขีดพรายน้ํายาวบนกระจกชั้นนอกอยูตรงกับดัชนีชี้มาตรา
๒.๓ จับตอนลางของตลับเข็มทิศใหแนน แลวหมุนครอบหนาปดเข็มทิศชั้นนอกไปทางซาย

(ทวนเข็มนาฬิกา) ตามจํานวนรองบากซึ่งตรงกับมุมภาคทิศเหนือท่ีจะตองเดิน โดยคิด ๑ คลิก = ๓ องศา
๒.๔ หมุนตลับเข็มทิศท้ังอันใหลูกศรอยูตรงกันกับเสนพรายน้ํายางท่ีหมุนไว
๒.๕ ขณะนี้เราตั้งเข็มทิศและพรอมท่ีจะออกเดินไดแลว
๒.๖ เม่ือทําการเดินจะตองใหลูกศรกับเสนพรายน้ําตรงกันอยูตลอดเวลา

ก. ข.
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การตรวจการณ
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูถึงเทคนิคการตรวจการณโดยฉับพลันท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน
กลาวท่ัวไป

๑. การตรวจการณในทางปฏิบัติการรบยิ่งกระทําไดถูกตองฉับพลันไดเพียงใด ก็จะเปนเครื่องชวยให
การปฏิบัติการสําเร็จเพียงนั้น ในการรบฝายใดเปนฝายเห็นกอนฝายนั้นจะเปนฝายท่ีไดเปรียบ

๒. ทหารทุกคนตองฝกฝนใหสามารถตรวจการณไดถูกตองรวดเร็วท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน
หลักการและเทคนิคการตรวจการณในเวลากลางวัน

๑. หลักการ : เห็นกอน ถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย
๒. การตรวจการอยูกับท่ี

๒.๑ ท่ีตรวจการณ
๒.๑.๑ ตรวจการณไดเต็มท่ี มิสิ่งปกบังท่ีตั้งและเสนทางเขา – ออก
๒.๑.๒ พิจารณาความมุงหมายการตรวจการณไดเปนสิ่งสําคัญ
๒.๑.๓ วางขายการสื่อสารท่ีดีท่ีสุดและระวังการตรวจพบขาศึก
๒.๑.๔ ผูเขา - ออกจากท่ีตรวจการณ ระมัดระวังการเคลื่อนท่ีอยูในความบดบังของ

ธรรมชาติ ถาไมมีจัดการพราง
๒.๑.๕ ท่ีตรวจการณมีคนประจําอยางนอย ชุดละ ๒ คน สับเปลี่ยนการทําหนาท่ี

ครั้งละ ๓๐ นาที และใหมีการเปลี่ยนชุดกันเชนเดียวกับยาม
๒.๒ ท่ีฟงการณ

๒.๒.๑ มักจัดในสภาพอากาศเลวเพ่ือตอสายการตรวจการณออกไปในดานเปดของหนวย
๒.๒.๒ ปกติท่ีตั้งอยูในท่ีสูง เวนแตจะเปนอันตราย การปฏิบัติคงเชนเดียวกับท่ีตรวจการณ

๒.๓ ท่ีตรวจการและท่ีฟงการณควรอยูในระยะการยิงสนับสนุนของอาวุธขนาดเล็ก และความ
สนับสนุนอ่ืนๆ ตามความจําเปน

๒.๔ การตรวจพ้ืนท่ี
๒.๔.๑ ข้ันแรก ตรวจผานอยางรวดเร็วเพ่ือหาท่ีหมายท่ีจะเกิดข้ึน สี รูปราง และ

การเคลื่อนไหวท่ีผิดธรรมชาติ โดย
(๑) มองไปยังสวนกลางของเขตตรวจการณจากตรงหนาของตน
(๒) ยกระดับสายตาผานตรงไปยังจุดไกลท่ีสุดท่ีตองการตรวจการณกลับไป

กลับมาจนแนใจ
(๓) ถาไมพบสิ่งใดใชวิธีเดินตรวจการณไปทางก่ึงขวา - ก่ึงซาย แลวเลื่อนไป

จนเต็มพ้ืนท่ีการตรวจการณ (ดูรูปท่ี ๑)
(๔) เม่ือพบสิ่งท่ีนาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด
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รูปท่ี ๑

๒.๔.๒ ข้ันท่ี ๒ ตรวจพ้ืนท่ีท้ังหมด โดย
(๑) ข้ันแรก ตรวจพ้ืนท่ีตรงหนาของตนในระยะประมาณ ๕๐ เมตร จากซาย

ไปขวา (ขวาไปซาย) สลับไปมาสุดเขตการตรวจการณ
(๒) ตอไปเลื่อนแนวตรวจการณออกไป ครั้งละประมาณ ๕๐ เมตร ทาบทับ

กันออกไปจนสุดระยะการตรวจการณ (ดูรูปท่ี ๒)
(๓) เม่ือพบสิ่งท่ีนาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด

รูปท่ี ๒

๓. การตรวจการณขณะเคลื่อนท่ี
๓.๑ ใชภูมิประเทศชวยในการตรวจการณและซอนพราง
๓.๒ หยุดมองในระยะสายตาแลวกวาดต่ําลงจากไกลมาหาใกล (ถายืนมาจากระยะสายตา

ลงมาหาปลายเทาของตน) เพ่ือคนหาท่ีหมาย สี รูปราง รองรอย และการเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติ

รูปท่ี ๑

๒.๔.๒ ข้ันท่ี ๒ ตรวจพ้ืนท่ีท้ังหมด โดย
(๑) ข้ันแรก ตรวจพ้ืนท่ีตรงหนาของตนในระยะประมาณ ๕๐ เมตร จากซาย

ไปขวา (ขวาไปซาย) สลับไปมาสุดเขตการตรวจการณ
(๒) ตอไปเลื่อนแนวตรวจการณออกไป ครั้งละประมาณ ๕๐ เมตร ทาบทับ

กันออกไปจนสุดระยะการตรวจการณ (ดูรูปท่ี ๒)
(๓) เม่ือพบสิ่งท่ีนาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด

รูปท่ี ๒

๓. การตรวจการณขณะเคลื่อนท่ี
๓.๑ ใชภูมิประเทศชวยในการตรวจการณและซอนพราง
๓.๒ หยุดมองในระยะสายตาแลวกวาดต่ําลงจากไกลมาหาใกล (ถายืนมาจากระยะสายตา

ลงมาหาปลายเทาของตน) เพ่ือคนหาท่ีหมาย สี รูปราง รองรอย และการเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติ

รูปท่ี ๑

๒.๔.๒ ข้ันท่ี ๒ ตรวจพ้ืนท่ีท้ังหมด โดย
(๑) ข้ันแรก ตรวจพ้ืนท่ีตรงหนาของตนในระยะประมาณ ๕๐ เมตร จากซาย

ไปขวา (ขวาไปซาย) สลับไปมาสุดเขตการตรวจการณ
(๒) ตอไปเลื่อนแนวตรวจการณออกไป ครั้งละประมาณ ๕๐ เมตร ทาบทับ

กันออกไปจนสุดระยะการตรวจการณ (ดูรูปท่ี ๒)
(๓) เม่ือพบสิ่งท่ีนาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด

รูปท่ี ๒

๓. การตรวจการณขณะเคลื่อนท่ี
๓.๑ ใชภูมิประเทศชวยในการตรวจการณและซอนพราง
๓.๒ หยุดมองในระยะสายตาแลวกวาดต่ําลงจากไกลมาหาใกล (ถายืนมาจากระยะสายตา

ลงมาหาปลายเทาของตน) เพ่ือคนหาท่ีหมาย สี รูปราง รองรอย และการเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติ



๓.๓ ถาไมพบสิ่งใดใชวิธีการเดิมตรวจการณไปทางก่ึงขวา - ก่ึงซาย ถาไมพบก็เคลื่อนท่ีตอไป
๓.๔ ถาพบสิ่งท่ีนาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด

๔. สิ่งชวยในการตรวจการณ
๔.๑ เสียง เชน เสียงหักก่ิงไม เสียงกลอนลูกเลื่อน เสียงไอ - จาม เสียงกระติกน้ํา เสียงสุนัข

เหา หรือเสียงสัตวในทองถ่ิน เชน นก ไก ฯลฯ ถาไดเรียนรูธรรมชาติของแตละอยางนํามาประเมินคาแลวจะให
ประโยชนยิ่งแกการตรวจการณ และผูตรวจการณเองก็ตองระวังมิใหเปนตัวกอเสียง (ปองกันจามโดยใชนิ้วกดรู
จมูกท้ังสอง ปองกันไอโดยบีบลูกกระเดือกเบาๆ ถาทนไมไหวใชผาอุดปากจมูกกอน)

๔.๒ แสง ชวยในการเห็นไดเปนระยะไกลมาก ผูตรวจการณระวังปองกันมิใหเกิดแสง
๔.๓ กลิ่น ชวยในการตรวจการณละเปนภัยแกผูตรวจการณเชนเดียวกันกลัเสียงและแสง

กลิ่นน้ํามันเชื้อเพลิง การประกอบอาหาร ยาสูบ ฯลฯ จะทําใหทราบการปรากฏตัวของขาศึก ผูตรวจการณพึง
ละเวนการใชสิ่งของท่ีมีกลิ่นแรง เชน น้ํายาโกนหนวด ยาดับกลิ่น น้ํายาใสผม สบูหอม ฯลฯ

๔.๔ เสียงและแสงชวยการกะระยะดวยสายตา (ดูขอ ๕ ขอยอยท่ี ๕.๑)
๕. การกะระยะ

๕.๑ ดวยสายตา
๕.๑.๑ การนับจํานวนระยะ ๑๐๐ เมตร

(๑) ในระยะไมเกิน ๕๐๐ เมตร ประมาณระยะครั้งละ ๑๐๐ เมตร แลวคูน
ดวยจํานวนชวงระยะท่ีนับได (ดูรูปท่ี ๓)

รูปท่ี ๓

(๒) ในระยะเกินกวา ๕๐๐ เมตร ระยะก่ึงทางแลวใชวิธีประมาณครั้งละ
๑๐๐ เมตร แลวคูนดวย ๒ (ดูรูปท่ี ๔) เปนระยะทางโยประมาณ

รูปท่ี ๔

๓.๓ ถาไมพบสิ่งใดใชวิธีการเดิมตรวจการณไปทางก่ึงขวา - ก่ึงซาย ถาไมพบก็เคลื่อนท่ีตอไป
๓.๔ ถาพบสิ่งท่ีนาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด

๔. สิ่งชวยในการตรวจการณ
๔.๑ เสียง เชน เสียงหักก่ิงไม เสียงกลอนลูกเลื่อน เสียงไอ - จาม เสียงกระติกน้ํา เสียงสุนัข

เหา หรือเสียงสัตวในทองถ่ิน เชน นก ไก ฯลฯ ถาไดเรียนรูธรรมชาติของแตละอยางนํามาประเมินคาแลวจะให
ประโยชนยิ่งแกการตรวจการณ และผูตรวจการณเองก็ตองระวังมิใหเปนตัวกอเสียง (ปองกันจามโดยใชนิ้วกดรู
จมูกท้ังสอง ปองกันไอโดยบีบลูกกระเดือกเบาๆ ถาทนไมไหวใชผาอุดปากจมูกกอน)

๔.๒ แสง ชวยในการเห็นไดเปนระยะไกลมาก ผูตรวจการณระวังปองกันมิใหเกิดแสง
๔.๓ กลิ่น ชวยในการตรวจการณละเปนภัยแกผูตรวจการณเชนเดียวกันกลัเสียงและแสง

กลิ่นน้ํามันเชื้อเพลิง การประกอบอาหาร ยาสูบ ฯลฯ จะทําใหทราบการปรากฏตัวของขาศึก ผูตรวจการณพึง
ละเวนการใชสิ่งของท่ีมีกลิ่นแรง เชน น้ํายาโกนหนวด ยาดับกลิ่น น้ํายาใสผม สบูหอม ฯลฯ

๔.๔ เสียงและแสงชวยการกะระยะดวยสายตา (ดูขอ ๕ ขอยอยท่ี ๕.๑)
๕. การกะระยะ

๕.๑ ดวยสายตา
๕.๑.๑ การนับจํานวนระยะ ๑๐๐ เมตร

(๑) ในระยะไมเกิน ๕๐๐ เมตร ประมาณระยะครั้งละ ๑๐๐ เมตร แลวคูน
ดวยจํานวนชวงระยะท่ีนับได (ดูรูปท่ี ๓)

รูปท่ี ๓

(๒) ในระยะเกินกวา ๕๐๐ เมตร ระยะก่ึงทางแลวใชวิธีประมาณครั้งละ
๑๐๐ เมตร แลวคูนดวย ๒ (ดูรูปท่ี ๔) เปนระยะทางโยประมาณ

รูปท่ี ๔

๓.๓ ถาไมพบสิ่งใดใชวิธีการเดิมตรวจการณไปทางก่ึงขวา - ก่ึงซาย ถาไมพบก็เคลื่อนท่ีตอไป
๓.๔ ถาพบสิ่งท่ีนาสงสัยใหตรวจโดยละเอียด

๔. สิ่งชวยในการตรวจการณ
๔.๑ เสียง เชน เสียงหักก่ิงไม เสียงกลอนลูกเลื่อน เสียงไอ - จาม เสียงกระติกน้ํา เสียงสุนัข

เหา หรือเสียงสัตวในทองถ่ิน เชน นก ไก ฯลฯ ถาไดเรียนรูธรรมชาติของแตละอยางนํามาประเมินคาแลวจะให
ประโยชนยิ่งแกการตรวจการณ และผูตรวจการณเองก็ตองระวังมิใหเปนตัวกอเสียง (ปองกันจามโดยใชนิ้วกดรู
จมูกท้ังสอง ปองกันไอโดยบีบลูกกระเดือกเบาๆ ถาทนไมไหวใชผาอุดปากจมูกกอน)

๔.๒ แสง ชวยในการเห็นไดเปนระยะไกลมาก ผูตรวจการณระวังปองกันมิใหเกิดแสง
๔.๓ กลิ่น ชวยในการตรวจการณละเปนภัยแกผูตรวจการณเชนเดียวกันกลัเสียงและแสง

กลิ่นน้ํามันเชื้อเพลิง การประกอบอาหาร ยาสูบ ฯลฯ จะทําใหทราบการปรากฏตัวของขาศึก ผูตรวจการณพึง
ละเวนการใชสิ่งของท่ีมีกลิ่นแรง เชน น้ํายาโกนหนวด ยาดับกลิ่น น้ํายาใสผม สบูหอม ฯลฯ

๔.๔ เสียงและแสงชวยการกะระยะดวยสายตา (ดูขอ ๕ ขอยอยท่ี ๕.๑)
๕. การกะระยะ

๕.๑ ดวยสายตา
๕.๑.๑ การนับจํานวนระยะ ๑๐๐ เมตร

(๑) ในระยะไมเกิน ๕๐๐ เมตร ประมาณระยะครั้งละ ๑๐๐ เมตร แลวคูน
ดวยจํานวนชวงระยะท่ีนับได (ดูรูปท่ี ๓)

รูปท่ี ๓

(๒) ในระยะเกินกวา ๕๐๐ เมตร ระยะก่ึงทางแลวใชวิธีประมาณครั้งละ
๑๐๐ เมตร แลวคูนดวย ๒ (ดูรูปท่ี ๔) เปนระยะทางโยประมาณ

รูปท่ี ๔



๕.๒.๒ การสังเกตจากลักษณะของสิ่งท่ีตรวจการณ
(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 เรียวเล็กลงมากยิ่งข้ึน

(๒) สิ่งอ่ืนๆ ท่ีเคยทราบ เชน รถยนต เสาไฟฟา อาจนํามาเทียบระยะได
๕.๒.๓ สาเหตุท่ีจะทําใหการกะระยะดวยสายตาใกลหรือไกลกวาความเปนจริง (ดูรูปท่ี ๕)

ปจจัยท่ีพิจารณาในการกะระยะ
ดวยสายตา

เหตุท่ีใหการกะระยะใกลกวา
ความเปนจริง

เหตุท่ีทําใหการกะระยะไกลกวา
ความเปนจริง

ผูตรวจการณ ตื่นเตน เหนื่อย , สายตามัว
ลักษณะรูปรางและความชัดเจน
ของท่ีหมาย

- ท่ีหมายอยูสูงเดน มีสิ่งอ่ืนๆ อยู
ต่ํากวาโดยรอบ
- สามารถมองเห็นสวนใหญของท่ี
หมาย และรูปรางชัดเจน

- เม่ือเห็นท่ีหมายเปนบางสวน
- ท่ีหมายเล็กกวาสิ่งแวดลอมขางเคียง

ลักษณะของภูมิประเทศและท่ี
วางตัวของผูตรวจการณ

- เม่ือมองผานพ้ืนท่ีลุมต่ําท่ีมองไมเห็น
- เม่ือมองลงมาจากท่ีสูง
- เม่ือมองไปตามถนนโลงท่ีมี
เสนตรงหรือทางรถไฟ
- เม่ือมองผานพ้ืนท่ีราบเรียบ เชน
แผนน้ํา หิมะ ทะเลทราย หรือทุงนา

- เ ม่ื อ ม อ ง ผ า น พ้ื น ท่ี ลุ ม ต่ํา ท่ี
ม อ ง เ ห็ น ตลอด
- เม่ือมองจากท่ีต่ําไปหาท่ีสูง
- เม่ือมองไปตามเสนทางแคบ คดเค้ียว
โกรกเขา หรือเสนทางในปา

แสงสวางและบรรยากาศ - ฉากหลังของท่ีหมายมีสีตัดกันกับ
ท่ีหมาย มีเงา รูปราง หรือสีเห็น
ชัดเจน
- เ ม่ือ มีแสงสว า งจัด หรือดวง
อา ทิตย ส อ งแส งจากทางหลั ง
ผูตรวจการณ
- เ ม่ือมองในท่ีสูงในบรรยากาศ
แจมใส เชน หลังฝนตกใหมๆ

- ฉากหลังของท่ีหมายมีสีเดียวหรือ
กลมกลืนกับท่ีหมาย
- เม่ือมีแสงสลัว เชน ใกลคํ่า หรือมี
ฝุนละอองในอากาศ ฝนตก หิมะ
ตก หมอกลง หรือเม่ือดวงอาทิตย
สองสวนทางตรวจการณ

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” ระยะจากท่ีตั้งยิงถึงท่ีตรวจการณ

ประมาณ ๘๐๐ เมตร



๕.๓ ดวยวิธีการอ่ืนๆ
๓.๑ การตรวจการณยิง
๓.๒ การใชกลองวัดระยะ
๓.๓ การใชแผนท่ี
๓.๔ การใชมุมตามกฎ ก.

รม.(ดูคูมือการเรียน กร.๒๔๐๑ อาวุธสนับสนุน)

๒. การรายงาน รายงานเหตุการณ ดูหัวขอและรายงานในคูมือการเรียน กร.๒๖๐๑ ขาวกรองการรบ
หลักการและเทคนิคการตรวจการณในเวลากลางคืน

๑. กลาวท่ัวไป
การตรวจการณในเวลากลางคืนโดยท่ัวไป คงมีหลักการและเทคนิคและวิธีการตางๆ

เชนเดียวกับเวลากลางวัน เพ่ิมเติมดวยหลักการและเทคนิคสําหรับการตรวจการณเวลากลางคืน
๒. หลักการมองในเวลากลางคืน

๒.๑ การปรับสายตาใหเขากับความมืด วิธีในสนาม คือ เม่ือเขาท่ีมืดใหหลับตาชั่วระยะ (ปกติ
ตาคนจะปรับเขากับความมืด ภายใน ๓๐ นาที)

๒.๒ การมองรอบศูนยกลาง ในเวลากลางวันเราสามารถมองเห็นสิ่งของไดโดยตรง (ดูรูปท่ี ๖)

รูปท่ี ๖

แตในเวลากลางคืนในการมองตรงสิ่งของจะทําใหวาดภาพยาก เวลากลางคืนควรจะมองรอบ
ศูนยกลางจากซาย ขวา บน และลางของท่ีหมาย สายตาคนในท่ีมืดปกติจะมองในมุมประมาณ ๖ - ๑๐ องศา
จากท่ีหมาย (ดูรูปท่ี ๗)

รูปท่ี ๗

๒.๓ การมองกวาด จากการมองรอบศูนยกลาง ผูตรวจการณกวาดสายตาเคลื่อนไปเปนชวง
สั้นๆ รวดเร็วและไมสมํ่าเสมอไปยังพ้ืนท่ีตรวจการณหยุดชั่วระยะเม่ือพบจุดสงสัยแลวตรวจตอไป (ดูรูปท่ี ๘)



(รูปท่ี ๘)
๓. ปจจัยท่ีมีผลตอการมองเห็นของสายตาเวลากลางคืน การขาดไวตามิน หวัด ปวดศีรษะ ความออนเพลีย

ยาเสพติด ยุหรี่ หรือแอลกอฮอล ทําใหขีดความสามารถการมองเห็นต่ําลง รวมท้ังการจองมองแสงสวางมาก
เกินควร

๔. การรักษาการมองเห็นในเวลากลางคืน
๔.๑ เม่ือแสงสวางเกิดข้ึน เชน พลุสองแสง ใชวิธีในสนาม (ตามขอ หลักการมองในเวลา

กลางคืน ขอ ๑ หัวขอ “หลักการและเทคนิคการตรวจการณในเวลากลางคืน”)โดยหลับตาขางหนึ่ง
๔.๒ ฝกการมองตรวจการณในเวลากลางคืนจนม่ันใจในสายตาของตนเอง

๕. เสียง แสง และกลิ่นเปนเครื่องชวยการตรวจการณในเวลากลางคืนอยางยิ่ง เนื่องจากความสงบ
อากาศรมเย็น ลมพัด และความมืด แตก็เปนชวยขาศึกในการตรวจการณเชนเดียวกัน ผูตรวจการณจึงตอง
ระมัดระวังวินัยในการใชเสียง แสง และกลิ่นอยางเขมงวดเปนพิเศษ

(รูปท่ี ๘)
๓. ปจจัยท่ีมีผลตอการมองเห็นของสายตาเวลากลางคืน การขาดไวตามิน หวัด ปวดศีรษะ ความออนเพลีย

ยาเสพติด ยุหรี่ หรือแอลกอฮอล ทําใหขีดความสามารถการมองเห็นต่ําลง รวมท้ังการจองมองแสงสวางมาก
เกินควร

๔. การรักษาการมองเห็นในเวลากลางคืน
๔.๑ เม่ือแสงสวางเกิดข้ึน เชน พลุสองแสง ใชวิธีในสนาม (ตามขอ หลักการมองในเวลา

กลางคืน ขอ ๑ หัวขอ “หลักการและเทคนิคการตรวจการณในเวลากลางคืน”)โดยหลับตาขางหนึ่ง
๔.๒ ฝกการมองตรวจการณในเวลากลางคืนจนม่ันใจในสายตาของตนเอง

๕. เสียง แสง และกลิ่นเปนเครื่องชวยการตรวจการณในเวลากลางคืนอยางยิ่ง เนื่องจากความสงบ
อากาศรมเย็น ลมพัด และความมืด แตก็เปนชวยขาศึกในการตรวจการณเชนเดียวกัน ผูตรวจการณจึงตอง
ระมัดระวังวินัยในการใชเสียง แสง และกลิ่นอยางเขมงวดเปนพิเศษ

(รูปท่ี ๘)
๓. ปจจัยท่ีมีผลตอการมองเห็นของสายตาเวลากลางคืน การขาดไวตามิน หวัด ปวดศีรษะ ความออนเพลีย

ยาเสพติด ยุหรี่ หรือแอลกอฮอล ทําใหขีดความสามารถการมองเห็นต่ําลง รวมท้ังการจองมองแสงสวางมาก
เกินควร

๔. การรักษาการมองเห็นในเวลากลางคืน
๔.๑ เม่ือแสงสวางเกิดข้ึน เชน พลุสองแสง ใชวิธีในสนาม (ตามขอ หลักการมองในเวลา

กลางคืน ขอ ๑ หัวขอ “หลักการและเทคนิคการตรวจการณในเวลากลางคืน”)โดยหลับตาขางหนึ่ง
๔.๒ ฝกการมองตรวจการณในเวลากลางคืนจนม่ันใจในสายตาของตนเอง

๕. เสียง แสง และกลิ่นเปนเครื่องชวยการตรวจการณในเวลากลางคืนอยางยิ่ง เนื่องจากความสงบ
อากาศรมเย็น ลมพัด และความมืด แตก็เปนชวยขาศึกในการตรวจการณเชนเดียวกัน ผูตรวจการณจึงตอง
ระมัดระวังวินัยในการใชเสียง แสง และกลิ่นอยางเขมงวดเปนพิเศษ



การติดตอสือ่สาร
หลักฐาน : ๑. รส.๒๑ - ๖๐ ทัศนสัญญาณ , ทบ.๒๕๑๒

๒. คูมือเครื่องรับสงวิทยุ ท.ป.อ.
๓. M C S 3 – 110 Communication, USMC, 1964

ความมุงหมาย
เพ่ือใหรูถึงวิธีการติดตอสื่อสารเครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยทาง

การสื่อสารและการใชทัศนสัญญาณ
กลาวนําการสื่อสาร

๑. ความสําคัญการสื่อสารเปนหัวใจของการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาหนวยใช
การสื่อสารในการควบคุม ประสานงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานท้ังปวง ทหารทุกคนใชการสื่อสารเปน
หลักในการสื่อขาวสารท่ีเปนประโยชนตอกัน ในการบังคับบัญชาถือวา “การสื่อสารเปนเสียงของการบังคับบัญชา”

๒. การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
๒.๑ เปนความรับผิดชอบของทุกคนในการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
๒.๒ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร แบงออกเปน ๓ ประเภท

๒.๒.๑ การรักษาความปลอดภัยของวัตถุ ไดแก การรักษาความปลอดภัยตอ
เครื่องมือสื่อสาร การกําหนดความถ่ีและสัญญาณเรียกขาน การใชรหัสอักษรลับ และการรักษาความลับทาง
เทคนิคตอเครื่องมือสื่อสารใหม

๒.๒.๒ การใชระบบอักษรลับและรหัสในการสื่อสาร
๒.๒.๓ การกําหนดการรักษาความปลอดภัยในการสงขาวสาร เชน

(๑) การจํากัดการใชเครื่องมือสื่อสาร
(๒) กําหนดระเบียบการใชเครื่องมือสื่อสารท่ีเหมาะสม

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) รูงานในหนาท่ี

๒.๑.๒ ขอดีและขอเสียของพลนําสาร
ขอดี : เชื่อถือได ปลอดภัย และมีความออนตัวสูง
ขอเสีย : เคลื่อนท่ีชา แตอาจจัดพานหะท่ีมีความเร็วสูงให

กร.๒๓๐๑



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 : ข้ึนกับขนาดและระบบการสง การสงโดยวิธีระบบโทรเลขสงได

ไกลกวา และการสงดวยชวงคลื่น AM มักมีระยะเสนตรงแพรคลื่นไดไมไกล
๒.๒.๕ วิธีการนําไปมา : ติดพาหนะ บรรทุกเปนชุด บรรทุกบุคคลและถือดวยมือ
๒.๒.๖ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยเม่ือใชวิทยุ

(๑) ปองกันขาศึกฟงขาว ลวงเลียนการใชวิทยุ โดยการกําหนดสัญญาณเรียกขาน
รหัส และอักษรลับในการรับ – สง ขาวสาร และหามการใชวิทยุ

(๒) เครื่องรับ – สงวิทยุคลื่นความถ่ีสูงมาก แมจะมีระยะสูงใกลก็ตอง
ระมัดระวังรักษาความลอดภัยโดยเครงครัด หามการสงขาวท่ีมิไดรับการอนุญาต หรือการทดสอบวิทยุท่ี
ไมจําเปน การใชระเบียบการรับ – สงวิทยุท่ีเลว และสงขาวโดยใชรหัสเสมอ

(๓) มีผูหนาท่ีตองไดรับการอบรมมิใหละเมิดการหามใชวิทยุ การทดสอบ
การสื่อสารเพ่ือเขาหนวยหรือเขาขายนานเกินควร สงขาวท่ีเกินความจําเปนหรือท่ีมิไดรับอนุญาต ใชระเบียบ
การรับ – สงวิทยุท่ีผิด และการสงขาวลับโดยใชขอความธรรมดา

๒.๒.๗ ขอดีและขอเสียของวิทยุ
(๑) ขอดี : สงขาวไปไดท่ัวทุกแหงหนโดยไมมีสิ่งขีดขวาง ตั้งขายสื่อสารได

หลายสถานี ติดตั้งงาย สงขาวไดแมขณะเคลื่อนท่ี และสามารถทําใหบุคคลติดตอพูดจากันได
(๒) ขอเสีย : รักษาความปลอดภัยยาก แมจะมีหลายสถานี แตก็สงขาวได

เพียงครั้งละ ๑ สถานี วิทยุท่ีมีการใชในสนามมีระยะรับ – สงจํากัด และการพูดทางวิทยุโทรทัศนไมเหมือน
การพูดโทรศัพทธรรมดา

๒.๓ โทรศัพท
๒.๓.๑ สวนประกอบ : ชุดเครื่องรับ – สงปากพูดหูฟง ตูสลับสาย สายโทรศัพท

และพลังงาน
๒.๓.๒ ระยะพูด : ๒๐ – ๓๐ กม. สําหรับโทรศัพทสนาม หากพวงกับโทรศัพทพลเรือน

และวิทยุถายทอดระยะจะเพ่ิมมากข้ึน
๒.๓.๓ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยเม่ือใชโทรศัพท

(๑) อยาพูดโทรศัพทโดยไมจําเปนหรือนานเกินควร
(๒) อยาพูดขอความลับทางโทรศัพท หากจําเปนสงขอความเขารหัส
(๓) นอกนั้นปฏิบัติเชนระเบียบการใชวิทยุ

๒.๓.๔ ขอดีและขอเสียของโทรศัพท
(๑) ขอดี : สงขาวเปนขอความแบบสนทนาโตตอบกันไดโดยตรง รวดเร็ว

สามารถวางขายการสื่อสารไดหลายสถานี โดยใชตูสลับสายหรือพวงกับโทรศัพทพลเรือน
(๒) ขอเสีย : รักษาความปลอดภัยยาก การติดตั้งใชเวลา และใชในพ้ืนท่ี

อันตรายไมได งายแกการทําลายสายและดักฟงขาศึกขณะเคลื่อนท่ีสงขาวสารไมได



๒.๔ วิทยุถายทอด
๒.๔.๑ ใชการสื่อสารทางวิทยุและโทรศัพทผสมกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถความ

สะดวกรวดเร็ว และความออนตัวใหสูงข้ึน
๒.๔.๒ ขอดีและขอเสียของวิทยุถายทอด

(๑) ขอดี : สงขาวเปนขอความแบบสนทนาโตตอบกันไดโดยตรง รวดเร็ว
สามารถวางขายการสื่อสารไดหลายสถานี โดยใชตูสลับสายหรือพวงกับโทรศัพทพลเรือน

(๒) ขอเสีย : รักษาความปลอดภัยยาก การติดตั้งใชเวลา และใชในพ้ืนท่ี
อันตรายไมได งายแกการทําลายสายและดักฟงขาศึกขณะเคลื่อนท่ีสงขาวสารไมได

๒.๔.๓ สิ่งท่ีเพงเล็งพิเศษ คือ การพรางสถานีถายทอดกระทําไดยาก เพราะ
สายอากาศท่ีสังเกตไดงายและสูงเพราะตองการเสนทางตรงในการแพรคลื่น และสถานีทวนสัญญาณตองตั้งใน
พ้ืนท่ีฝายเรา

๒.๕ ทัศนสัญญาณ
๒.๕.๑ เครื่องมือทัศนสัญญาณ : แผนผาสัญญาณ ดอกไมไฟ แสงสัญญาณ ธง

สัญญาณ และสัญญาณมือ
๒.๕.๒ ใชสงสัญญาณโดยการกําหนดรหัสนัดหมายกันไวกอนหรือสัญญาณสากล เชน

มอรส เปนวิธีการสื่อสารสํารอง
๒.๕.๓ ขอดีและขอเสียของทัศนสัญญาณ

(๑) ขอดี : เหมาะท่ีจะใชในทางยุทธวิธี การรักษาความปลอดภัยทําไดดี
สัญญาณมือเปนวิธีการสื่อสารท่ีประหยัดท่ีสุด

(๒) ขอเสีย : ไมปลอดภัยสําหรับผูสงสัญญาณในระยะใกล การใชทัศนสัญญาณ
บางอยางจํากัดดวยระยะและทัศนะวิสัย สัญญาณสากลหรือทัศนสัญญาณแบบขอความตองอาศัยผูชํานาญ
พิเศษ

๒.๖ เสียงสัญญาณ
๒.๖.๑ เครื่องมือเสียงสัญญาณ : นกหวีด แตรเดี่ยว เขา ฆอง อาวุธ แตรรถยนต

และเครื่องทําเสียงอ่ืนๆ
๒.๖.๒ ใชสัญญาณเชนเดียวกับทัศนสัญญาณ
๒.๖.๓ ขอดีและขอเสียของเสียงสัญญาณ

(๑) ขอดี : เหมาะท่ีจะใชในทางยุทธวิธี การรักษาความปลอดภัยทําไดดี
สัญญาณมือเปนวิธีการสื่อสารท่ีประหยัดท่ีสุด

(๒) ขอเสีย : ไมปลอดภัยสําหรับผูสงสัญญาณในระยะใกล การใชเสียงสัญญาณ
บางอยางจํากัดดวยระยะและทัศนะวิสัย สัญญาณสากลหรือเสียงสัญญาณแบบขอความตองอาศัยผูชํานาญพิเศษ
ระเบียบการติดตอสื่อสาร

๑. พลนําสาร ควรไดรับการฝกหัดในเรื่อง
๑.๑ ความรอบรูเรื่องหนวย , ผบ.หนวย , นายทหารฝายอํานวยการ ละเจาหนาท่ีสําคัญของ

หนวยตางๆ
๑.๒ วิธีการเขียนและรายงานขาว
๑.๓ ระเบียบการสงขาวสาร
๑.๔ แผนท่ีเข็มทิศ



๑.๕ การเลือกเสนทางเคลื่อนท่ี
๑.๖ เครื่องหมายเหลาสังกัดและเครื่องหมายอ่ืนๆ ของหนวยท่ีจะติดตอ
๑.๗ ความรอบรูในการใชเครื่องมือสื่อสาร

๒. โทรศัพท
๒.๑ อยาพูดขอความลับ หรือเรื่องไมจําเปนทางโทรศัพท
๒.๒ เตรียมขอความท่ีจะพูดโทรศัพท อยาพูดโทรศัพทนานเกินควร
๒.๓ ระมัดระวังรักษาอุปกรณโทรศัพทใหอยูในสภาพการใชการไดตลอดเวลา
๒.๔ เม่ือเรียกโทรศัพท บอกสถานท่ี ยศ – ชื่อ – ตําแหนงผูเรียก บอกยศ – ชื่อ – ตําแหนง

ผูตองการพูดดวย
ตัวอยาง

“ท่ีนี่ รร.สุนัขทหาร จ.อ.คง ชู๔ชาติ เสมียน วฝ.พูด ขอพูดกับ จ.ส.อ.เดช เดชา
เสมียนยุทธการ ครับ”

๒.๕ เม่ือตอบโทรศัพทบอกสถานท่ี ยศ – ชื่อ – ตําแหนง ผูตอบแลวพูดขอความ
ตัวอยาง

“ท่ีนี่ บก.ศสท. จ.ต.หญิง ปทุมวดี ศรีสุระ เสมียนธุรการ พูด ตองการพูดกับใครคะ”
๓. วิทยุโทรศัพท

๓.๑ ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชวิทยุแตละชนิด และปฏิบัติเชนเดียวกับการพูดโทรศัพท
โดยอนุโลม

๓.๒ คําพูดเตรียมทางวิทยุท่ีจําเปนและความหมาย
๓.๒.๑ เปลี่ยน: หมดขอความตองการคําตอบ
๓.๒.๒ เลิก : หมดขอความไมตองการคําตอบ
๓.๒.๓ รับถูกตอง : รับขอความเรียบรอยแลว
๓.๒.๔ ทาน : สงขอความซ้ําอีกรอบ
๓.๒.๕ ถูกตอง : ขอความท่ีสงถูกตอง
๓.๒.๖ คอย : คอยเล็กนอย
๓.๒.๗ คอยนาน : คอนนาน
๓.๒.๘ ผิด : ขอความท่ีสงผิด
๓.๒.๙ แก : ขอความท่ีสงผิดขอแก
๓.๒.๑๐ ตัวเลข :ขอความตอไปเปนตัวเลข
๓.๒.๑๑ อาบทาน : สงขอความซ้ําตามท่ีขอใหสง
๓.๒.๑๒ สะกด : สงขอความเปนตัวอักษร
๓.๒.๑๓ ทราบแลว : รับขอความแลวทราบและจะปฏิบัติ
๓.๒.๑๔ ท่ี : ตอจะบอกสัญญาณเรียกขาน (สถานี)

๓.๓ เม่ือเรียกและรับวิทยุ 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 ปกติมักใชสัญญาณนกหวีดท่ีตกลงกันไว ดังตัวอยาง เชน
เตรียมตัว เปา สั้น ๓ ครั้ง
หยุด เปา ยาว ๑ ครั้ง
เคลื่อนท่ีตอไป 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 นอกนั้นเปนไปตามระเบียบท่ีจะตกลงกัน
๕. ทัศนสัญญาณ

๕.๑ สิ่งท่ีใชบอย คือ สัญญาณมือหรือสัญญาณเงียบ ตามท่ีตกลงกันไว
๕.๒ สัญญาณอ่ืน เปนไปตามระบบสากล หรือตามท่ีตกลงกันไว

ตัวอยางสัญญาณเงียบสําหรับนักแกะรอย
ความหมาย ทาสัญญาณ

๑. หยุด ยกมือเหนือศีรษะ หันฝามือไปขางหนา
๒. เดินตอไป ยกมือเหนือศีรษะ โบกไปขางหนาหลายๆ ครั้ง
๓. พบขาศึก กํามือหัวแมมือชี้ลงลาง
๔. ไมพบขาศึก กํามือหัวแมมือชี้ข้ึนบน
๕. ทิศทางขาศึก กํามือชี้ไปทางขาศึก
๖. พบทางแยก ยกแขนไขวกันเหนือศีรษะ
๗. ทาน ชี้ตัวทาน
๘. ผบ.หมู ชี้สองนิ้ว แตะแขนซาย
๙. ผบ.มว. ชี้สองนิ้วแตะบา
๑๐. พวกสนับสนุน กํามือเสมอไหล
๑๑. พวกลาดตระเวน งอแขนเสมอไหลนิ้วชี้บน
๑๒. พวกโจมตี กํามือเหลือ ๒ นิ้ว ชี้ไปยังพวก จต.
๑๓. ลข.พรอม ทําทาขวาง ลข.
๑๔. พบท่ีพัก ยกมือจรดกันเหนือศีรษะเปนรูปจ่ํา
๑๕. ซุมโจมตี กํามือเหนือหนาผากพุงไปทิศท่ีใหซุม
๑๖. ซุมฉับพลัน ยกมือปดตาชี้ไปทิศทางท่ีใหซุม
๑๗. หยุดพัก ยกหมวกโดยใชปนหมุนรอบๆ เหนือศีรษะ
๑๘. ตั้งฐานลาดตระเวน ยกหมวกหมุนรอบตัว มือหมุนไปรอบๆ
๑๙. พล.ลว.ทําการลาดตระเวน ชี้ พล.ลว.ทํามือสองกลอง
๒๐. หยุดพัก หา/สิบ นาที ตอสัญญาณหยุด
๒๑. พักสูบบุหรี่ ทําทาคีบบุหรี่ท่ีปาก
๒๒. หามคุย เอามือปดปาก



ความหมาย ทาสัญญาณ
๒๓. ธุรกิจตองการรักษาความปลอดภัย ชี้คนท่ีตองการ แลวตบกนทําทาคุมครอง
๒๔. กินขาว ทํามือตักอาหารเขาปาก
๒๕. ถอดเป ทํามือถอดเป



ผนวก ข.
วิธีการใชงาน วิทยุ ท.ป.อ. ๑ – ๓

การปรับเครื่องเพื่อนําไปใช
๑. ผลักสวิตช ปด – เปด ไปท่ี “เปด”
๒. สวมชุดหูฟง และไมโครโฟนไวท่ีหูซาย
๓. บิดปุม “เสียงWตามเข็มนาฬิกา ประมาณท่ีเลข ๑๕ นาฬิกา
๔. คลายน็อตใหญล็อคปุม “ความไว” ออกประมาณ ๑ รอบ
๕. ใชไขควงขนาดเล็กบิดปุม “ความไว” ทวนเข็มนาฬิกา จนไดยินเสียง “ซู” ในหูฟง
๖. บิดปุม “ความไว” กลับมาตามเข็มนาฬิกาอยางชาๆ จนเสียง “ซู” ขาดหายไป แลวหยุดทันที

เครื่องก็พรอมท่ีจะใชงานได
๗. หมนุน็อต–ล็อค ปุมความไวท่ีคลายออก ตามขอ ๑ – ๔ ใหแนนพอประมาณ
๘. ผลักสวิตชปด – เปด ไปท่ี “เปด”
หมายเหตุ การปรับเครื่องเพ่ือนําไปใชงานนี้ ปรับเพียงหนเดียวก็จะใชการไดตลอดไป ตามพ้ืนท่ีท่ีใช

งานจะตองทําการปรับใหม เพ่ือใชงานในเขตตัวเมืองหรือนอกเมืองออกไปเทานั้น
การนําไปใช

๑. ผลักสวิตช ปด – เปด ไปท่ี “เปด” ดูท่ีมิเตอร “แบต” วาเข็มชี้ไปท่ีเขตยาว หรือทางดาน ๑๐๐
เปอรเซ็นตหรือเปลา แลวกดปุม “กด – เพ่ือ – พูด” เปนเวลา ๑๐ วินาที ถาเข็มไมตกลงมาแสดงวาแบตเตอรี่
ถานไฟฉายท่ีใชอยูในสภาพเรียบรอย

ถาเข็มตกลงมาท่ีขีดแดง หรือลงมาท่ี เลข ๕๐ เปอรเซ็นต ใหทําการเปลี่ยนถายไฟฉาย ตามขอท่ี ๓
๒. สวมชุดหูฟง และไมโครโฟนไวท่ีหูซาย ดัดไมโครโฟนมาใกลปาก
๓. ใชเครื่อง ๒ เครื่อง ทดลองสงและรับฟง
๔. ฝายสง กดปุมสงในมือ แลวนับ ๑ – ๑๐๐ ฝายรับฟงปรับปุม “เสียง” จนความดังเหมาะสมกับการรับฟง

ไมดังหรือคอยเกินไป
๕. ทําเชนนี้สลับกันท้ัง ๒ เครื่อง
๖. สะพายเครื่องเขากับหลังของผูใช แลวรัดเข็มขัดใหแนน
๗. สอดสายรัดปุม “กด – เพ่ือ – พูด” เขากับมือซาย โดยใหปุมกดอยูดานในของฝามือ
๘. พรอมท่ีจะใชงาน
๙. เม่ือตองการพูดติดตอใหกดปุมในมือแลวพูด พูดใหขอความสั้นท่ีสุด แลวปลอยปุมทันที

เพ่ือประหยัดไฟ
๑๐. เม่ือเสร็จภารกิจ ถอดเครื่องออกจากหลัง เก็บชุดหูฟงและไมโครโฟนใสกระเปาเล็กท่ีขางเครื่อง
๑๑. ผลักสวิตช ปด – เปด ไปท่ี “ปด”
๑๒. การเก็บรักษาเครื่อง ถาไมใชงานเปนระยะเวลาเกินกวา ๗ วัน ควรจะทําการถอดถายไฟฉายออกจาก

ตัวเครื่องท้ังหมด
การเปลี่ยนถายไฟแบตเตอรี่

เม่ือไดทําการตรวจสภาพกําลังไฟของถายแบตเตอรี่ ตามขอ ๒ หัวขอ “การนําไปใช” และทราบวา
กําลังไฟของถานแบตเตอรี่ตกต่ําไมเพียงพอตอการนําไปใชงานแลว จึงทําการเปลี่ยน ดังนี้

๑. ถอดเครื่องออกจากถุงใส โดยใหสายสะพานลอดรูตามข้ึนมา



๒. วางเครื่องนอนราบลงกับพ้ืน หมุนสกรูดานทายของเครื่อง ทวนเข็มนาฬิกาครึ่งรอบ ฝาท่ี
ปดขางทายจะหลุดเปดออกมา

๓. คอยตะแคงเครื่องข้ึน แลวเทถานแบตเตอรี่เกาออก
๔. นําถานใหมมาใสเขาไปชองละ ๔ กอน ใหข้ัวถานถูกตองตามลูกศรชี้
๕. สอดฝาปดใหเก่ียวกับเครื่อง แลวคอยๆ กดปดเขาไปใหสนิท แลวกดหมุนสกรูตามเข็ม

นาฬิกามาจนติดไปตอไมได



อาวุธสนับสนุน
หลักฐาน: ๑. FM 6 – 135 Adjustment of Artillery Fire by The combat Soldier, USA. ,1957

๒. FM 31 – 30 Jungle Training and Operation, USA”, 1965
๓. ST 31 – 179 MATA Handbook for Vietnam, USA. Special Warfare School, 1960

ความมุงหมาย
เพ่ือใหรูถึงวิธีการติดตอขอรับการสนับสนุนจากอาวุธยิงสนับสนุนและกําลังทาอากาศ

กลาวท่ัวไป
การปฏิบัติการทางพ้ืนดินอาจมีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากการยิงสนับสนุนของปนใหญ

เครื่องยิงลูกระเบิด และการสนับสนุนดวยการท้ิงลูกระเบิด การยิงและการลาดตระเวนทางอากาศอยูเสมอ ผูท่ี
ออกปฏิบัติการลาดตระเวนและสะกดรอยจึงตองเรียนรูวิธีการติดตอของรับการสนับสนุนจากอาวุธเหลานี้ให
สามารถสงคําขอและควบคุมการใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลาวนําอาวุธสนับสนุนทางพื้นดิน

๑. อาวุธสนับสนุนท่ีมีใชและระยะยิง
๑.๑ ค.๖๐ มม. ระยะยิงหวังผล ๑,๘๐๐ เมตร
๑.๒ ค.๘๑ มม. ระยะยิงหวังผล ๓,๖๐๐ เมตร
๑.๓ ค.๔.๒ นิ้ว ระยะยิงหวังผล ๕,๕๐๐ เมตร
๑.๔ ปบค.๗๕ มม. ระยะยิงหวังผล ๙,๐๐๐ เมตร
๑.๕ ปบค.๑๐๕ มม. ระยะยิงหวังผล ๑๒,๐๐๐ เมตร
๑.๖ ปกค.๑๕๕ มม. ระยะยิงหวังผล ๑๕,๐๐๐ เมตร

๒. เปาหมายท่ีเหมาะมในการใช ค. และ ป.
๒.๑ ผูกอการรายในหลุมบุคคลหรืออุโมงค
๒.๒ ปนกลท่ีตั้งยิงในท่ีกําบังปด
๒.๓ อาวุธหนัก เชน ป. , ค. และจรวด
๒.๔ ท่ีม่ันดัดแปลงแข็งแรง
๒.๕ พ้ืนท่ีรวมพล
๒.๖ แหลงสะสมเสบียงและอาวุธกระสุน

๓. ประเภทการยิง
๓.๑ การยิงรบกวน
๓.๒ การยิงทําลาย
๓.๓ การยิงขัดขวาง
๓.๔ การยิงลวง

กร.๒๔๐๑



๔. วงรอบการปฏิบัติการยิงของ ค. และ ป. (ดูรูปท่ี ๑)

รูปท่ี ๑ วงรอบการปฏิบัติการยิง
การขอยิง ค. และ ป.

๑. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการขอยิง
๑.๑ ศัพทการยิง

๑.๑.๑ ภารกิจยิง
๑.๑.๒ ทิศทาง
๑.๑.๓ ขวา (ซาย)
๑.๑.๔ เพ่ิม (ลด)
๑.๑.๕ หาย
๑.๑.๖ ผิด – หยุด
๑.๑.๗ ระยะเดิม
๑.๑.๘ ยิงหาผล
๑.๑.๙ ยิง , หยุดยิง
๑.๑.๑๐ ยิงไปแลว
๑.๑.๑๑ จบภารกิจ
๑.๑.๑๒ ตําบลหลัก
๑.๑.๑๓ จดอางถึง
๑.๑.๑๔ ยิงเปนรอบ
๑.๑.๑๕ ยิงพรอมกัน

๑.๒ ความสัมพันธของมุม
๒.๑.๑ ค. และ ป. ใชมุมยิงเปนมิลเลียม ๑ วงกลม มี ๖,๔๐๐ มิลเลียม
๒.๑.๒ กฎความสัมพันธของมุม ระยะและความกวางของท่ีหมาย คือ ก

รม
หรือ ก =รม

ก. = ความกวางของท่ีหมายเปนเมตร
ข. = ระยะถึงท่ีหมายเปนจํานวนพันเมตร
ม. = ความกวางของมุมวัดจากท่ีหมายเปนมิลเลียม

ยิงตาม
คําสั่งยิง

ตรวจการณ

ขอการยิง

แปลงคําขอเปนคําสั่งแกคําสั่งยิง

ปรับการยิง
ตรวจการยิง

ศูนยอํานวยการยิง

ผูตรวจการณหนา

อาวุธท่ีใชยิง

เปาหมาย

ยิงตามคําสั่ง
จนจบภารกิจ

๖

๕

๑

๗

๓
๒

๔

๘

ม
. ร.

ก. ๒ ความสมัพนัธ์ของมมุ ระยะ



๑.๓ การกะระยะ
๑.๑.๓ ดูคูมือการเรียน กร.๒๒๐๑ การตรวจการณ
๑.๑.๔ ใชกฎ ก

รม
ซึ่งอาจใชมือชวยในการวัดมุม (ดูรูปท่ี ๓)

รูปท่ี ๓ การวัดมุมมิลเลียมโดยใชมือ
๑.๔ การตรวจตําบลกระสุนตก

๑.๔.๑ กระสุนตกตรงแนวผูตรวจการณกับท่ีหมายมองเห็นท่ีหมายถือวาตก “หลัง” ท่ีหมาย
๑.๔.๒ กระสุนตกทางขวาหรือซาย ถือวาตก “ขวา” หรือ “ซาย” ของท่ีหมาย
๑.๔.๓ กระสุนตกตรงแนวผูตรวจการณกับท่ีหมายควันบังท่ีหมาย ถือวาตก“หนา” ท่ีหมาย
๑.๔.๔ กระสุนดานหรือตรวจการณไมพบถือวา “หาย” หรือ “สงสัย”
๑.๔.๕ กระสุนตกควบท่ีหมาย ผูตรวจการณรายงานเชนเดียวกับกระสุนหนาหรือหลัง

และปรับการยิงเขาหาท่ีหมาย (ดูรูปท่ี ๔)

รูปท่ี ๔ กระสุนตกควบท่ีหมาย

๑.๕ การปรับการยิง
๑.๕.๑ กระสุนตกหลังท่ีหมาย แกโดยการ “ลด”
๑.๕.๒ กระสุนตกหนาท่ีหมาย แกโดยการ “เพ่ิม”
๑.๕.๓ กระสุนตกทางขาง แกโดยการเลื่อนไปทาง “ขวา” หรือ “ซาย” ตามมุมท่ี

กระสุนตก
๑.๕.๔ การแกทางระยะปกติเพ่ิมหรือลดตามระยะควบของอาวุธแตละชนิด แลวเพ่ิม

หรือลดครั้งตอไปท่ีละครั้ง เม่ือกระสุนตกควบท่ีหมาย จนกระสุนถูกท่ีหมาย
๒. คําขอยิง

๒.๑ คําขอยิงข้ันตน
๒.๑.๑ สวนของคําขอยิงและตัวอยาง

๓๐๐ ๑๔๐
๐

๑๒๕
๐

๑๐๐
๐

๗๐ ๓๐

๑.๓ การกะระยะ
๑.๑.๓ ดูคูมือการเรียน กร.๒๒๐๑ การตรวจการณ
๑.๑.๔ ใชกฎ ก

รม
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รูปท่ี ๓ การวัดมุมมิลเลียมโดยใชมือ
๑.๔ การตรวจตําบลกระสุนตก
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๑.๔.๓ กระสุนตกตรงแนวผูตรวจการณกับท่ีหมายควันบังท่ีหมาย ถือวาตก“หนา” ท่ีหมาย
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๒. คําขอยิง

๒.๑ คําขอยิงข้ันตน
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๓๐๐ ๑๔๐
๐

๑๒๕
๐

๑๐๐
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๑.๔.๔ กระสุนดานหรือตรวจการณไมพบถือวา “หาย” หรือ “สงสัย”
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กระสุนตก
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๐

๑๐๐
๐

๗๐ ๓๐



สวนของคําขอ ตําอยาง
- นามผูตรวจการณ - สิงหดํา ๑ นี่สิงหดํา ๒
- คําสั่งเตรียม - ภารกิจยิง
- ท่ีตั้งท่ีหมาย - พิกัด ๕๕๕๘๙๗ มุมทิศ ๔๓๔๐
- ลักษณะท่ีหมาย - ปนกลกําลังยิงตั้ง ๒ กระบอก
- ประเภทการยิง - (เวน)
- วิธีการยิงและการควบคุมการยิง - ชนวนเวลา , จะปรับการยิงให
๒.๑.๒ การใชคําขอยิง

(๑) นามผูตรวจการณ ปกติใชรหัส
(๒) คําสั่งเตรียม ใชเพ่ือเตือนเจาหนาท่ีศูนยอํานวยการยิง ปกติใช “ภารกิจยิง”
(๓) ท่ีตั้งท่ีหมาย อาจบอกเปน :

- พิกัดและทิศทาง (ดูตัวอยาง)
- ใหยิงกระสุนเปนเครื่องหมาย “หมายศูนยกลางเขตการยิงดวย

กระสุนควัน”
- มุมทิศและระยะจากผูตรวจการณ “มุมทิศ” ๒,๔๖๐ ระยะ ๑,๙๐๐

(ศอย.ตองรูท่ีอยูของผูตรวจการณอยางแนนอน)
- เลื่อนจากตําบลหลัก “จากท่ีหมาย” ๑๐๑ มุมทิศ ๒,๖๕๐ ขวา

๔๔๐ , ลด ๗๐๐
(๔) ลักษณะท่ีหมาย บอกลักษณะท่ีหมายท่ีตรวจพบสั้นๆ ให ศอย. ทราบถึง

ความสําคัญของท่ีหมายและกระสุนท่ีเหมาะจะใชยิง
(๕) วิธีการยิงและการควบคุมการยิง

(๕.๑) ประเภทการยิง (อาจงดเวน)
(๕.๒) ชนิดกระสุนและชนวน “ระเบิด , ควัน/ชนวนเวลา , แตกอากาศ”
(๕.๓) การควบคุม

- จะปรับการยิงให
- ยิงหาผล
- ยิงตามคําสั่ง
- ตรวจการยิงไมได

๒.๒ คําขอยิงตอไป
สวนของคําขอ ตําอยาง

- ปรับการยิงทางทิศ - ขวา ๕๐
- การแกกรวยยิง - เปดกรวยยิง ๕๐ เมตร
- ปรับการยิงทางระยะ - ลด ๔๐๐
- การแกคําผิด - เดิมสง “ซาย ๒๐๐ เพ่ิม ๔๐๐” แกเปน “ผิดหยุด

ซาย ๒๐๐ ลด ๔๐๐”



๓. คําแนะนําสําหรับผูทําหนาท่ีของและตรวจการยิง ค. และ ป.
๓.๑ คุณสมบัติ : ควรเปนผูมีความรูเรื่องตอไปนี้เปนอยางดี

๓.๑.๑ การติดตอสื่อสาร รวมท้ังการเรียกขานอักษรและตัวเลข
๓.๑.๒ การอานแผนท่ี
๓.๑.๓ ยุทธวิธีของหนวยทหารขนาดเล็ก รวมถึงการพิจารณาภูมิประเทศ
๓.๑.๔ การตรวจการณ รวมถึงการใชกลองสองตาและการกะระยะ

๓.๒ การปฏิบัติเม่ือกระสุน “หาย”
๓.๒.๑ ขอการยิงไปยังลําบอท่ีจะตรวจการณได ระวังอยาขอไปท่ีฝายเดียวกันตั้งอยู
๓.๒.๒ ขอยิงกระสุนควันหรือควันฟอสฟอรัส

๓.๓ ท่ีหมายอยูใกลฝายเดียวกัน
๓.๓.๑ ขอการยิงระยะเกินกวาท่ีประมาณไว ๒๐๐ เมตร ถาไกลไปก็คอยๆ ลดลง
๓.๓.๒ อยาลดลงมากกวาครั้งละ ๒๕ เมตร จนกวาจะม่ันใจ (ใชการปรับการยิงแบบ

คืบเขามา)
๓.๔ การเลือกชนวน

๓.๔.๑ ชนวนกระทบแตก ใชสังหาร , ทําลายอุปกรณและปรับการยิง ถาไมขอในคํา
ขอข้ันตน ศอย. จะสั่งยิงโดยใชชนวนแบบนี้

๓.๔.๒ ชนวนถวงเวลา ใชเจาะลงดิน ระเบิดแบบทุนระเบิดแตกอากาศหรือสะทอนระเบิด
(๑) การเจาะทําลายหลุมปน ปมปน คู และอุโมงค
(๒) การสะทอนและแตกอากาศสังหารบุคคลในท่ีแจงหรือหลุมบุคคลท่ีไมมีท่ี

กําบังปด ถาผูตรวจการณตองการชนวนถวงเวลาใหสงคําขอไปดวย
๓.๕ ผูตรวจการณควรมีบันทึกและแผนผังการขอและปรับการยิงไวดวย
๓.๖ การตรวจการณ ดูคูมือการเรียน กร.๒๖๐๑ ขาวกรองการรบ

กลาวนําอาวุธสนับสนุนทางอากาศ
๑. อาวุธประจํา บ.

๑.๑ ระเบิดทําลายแรงสูง
๑.๒ นาปาลม
๑.๓ ระเบิดสังหาร
๑.๔ จรวดอากาศ – พ้ืนดิน
๑.๕ ปนกลอากาศ

๒. ฮ. ติดอาวุธ
๒.๑ ปนกลอากาศ
๒.๒ จรวด
๒.๓ อาวุธแสวงเครื่องอ่ืนๆ

๓. ค. เปาหมายท่ีเหมาะสมในการใชอาวุธสนับสนุนทางอากาศ
๓.๑ สนับสนุนใกลชิดตอกําลังภาคพ้ืนดิน
๓.๒ การโจมตีท่ีตั้งหรือคายของผูกอการราย
๓.๓ ท่ีรวมพลของผูกอการราย
๓.๔ การคุมกันขบวนเดินทาง
๓.๕ ลาดตระเวนทางอากาศ



การขอการสนับสนุนทางอากาศ
๑. ขอพิจารณาการขออาวุธสนับสนุนทางอากาศ

๑.๑ ท่ีตั้งเปาหมาย นักบินสามารถมองเห็นเปาหมาย หรือสามารถชี้ท่ีตั้งเปาหมายได
๑.๒ อาวุธท่ีใชตองมีความเหมาะสมตอเปาหมาย
๑.๓ เวลา เปาหมายจะคงอยูกับท่ีพอท่ี บ. หรือ ฮ. จะมาถึงตามคําขอ
๑.๔ การควบคุม หนวยท่ีขอการสนับสนุนตองมีขีดความสามรถในการควบคุมหรือมี

นายทหารติดตอ/ผูควบคุมอากาศยานหนา
- นตต. เสนอแนะ ผบ.หนวยพ้ืนดิน ในการใชอาวุธสนับสนุนทางอากาศ
- ผคน. เปนนักบินขับไลท่ีชํานาญ มีความรูเรื่องอาวุธ เทคนิคการโจมตีและการ

ควบคุมการโจมตีทางอากาศ
๒. คําขอการโจมตีทางอากาศ ดูผนวก ก. แบบคําขอการโจมตีทางอากาศ
๓. คําขอการลาดตระเวนทางอากาศ ดูผนวก ข. แบบคําขอการลาดตระเวนทางอากาศ
๔. เม่ือทหารภาคพ้ืนดินทําหนาท่ีผูควบคุมอากาศยานหนา

๔.๑ คุณสมบัติควรมีคุณสมบัติ เชน ผตน. และมีความรูงานในหนาท่ี ผคน. พอควร
๔.๒ หนาท่ี

๔.๒.๑ เปาหมายงานการปฏิบัติงานทางอากาศ
๔.๒.๒ ดํารงการติดตอระหวาง ผบ.หนวยภาคพ้ืนดิน – 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 การนี้ตองม่ันใจวานักบินและผูควบคุมใชระบบ

พิกัดและแผนท่ีแบบเดียวกัน
๔.๓.๔ การบินโจมตีสมมุติโดยนักบินแลวปรับทิศทางและระยะโดยผูควบคุมท่ีชํานาญ
๔.๓.๕ ใชเครื่องหมายหรือลักษณะตางๆ ในภูมิประเทศเปนจุดอางถึงในการโจมตี

และควบคุม
๔.๓.๖ ใชระบบนาฬิกาในการควบคุม โดยสมมุติใหทิศทางบินเปน ๑๒ นาฬิกา

๔.๔ สิ่งท่ีผูควบคุมจะตองชี้แจงแกนักบิน
๔.๔.๑ ระบบการสื่อสาร
๔.๔.๒ อาวุธท่ีตองการใชโจมตี
๔.๔.๓ คําแนะนําแกนักบิน

(๑) ลักษณะและท่ีตั้งเปาหมาย
(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.หนวยภาคพ้ืนดินทราบ

ผนวก ก. แบบคําขอการโจมตีทางอากาศ
ลําดับ รายการ ขอความ

๑ ภารกิจหมายเลข
๒ หนวยขอการสนับสนุน
๓ ความเรงดวน
๔ พิกัดท่ีตั้งเปาหมาย
๕ เปาหมายหมายเลข
๖ ลักษณะของเปาหมาย
๗ ผลท่ีตองการ
๘ เวลาเหนือเปาหมาย
๙ เวลาออกจากเปาหมาย

๑๐ ระยะและทิศทางจากหนวยฝายเดียวกัน
๑๑ การควบคุม
๑๒ ความสําคัญทางยุทธวิธีของเปาหมาย
๑๓ การรายงานผล
๑๔ หมายเหตุ

ผนวก ข. แบบคําขอการลาดตระเวนทางอากาศ
ลําดับ รายการ ขอความ

๑ ภารกิจหมายเลข
๒ หนวยขอการสนับสนุน
๓ ความเรงดวน
๔ แบบของภารกิจ
๕ ลักษณะของเปาหมาย/พ้ืนท่ี
๖ เวลาเหนือเปาหมาย
๗ เวลาท่ีตองการ
๘ ผลท่ีตองการ
๙ แบบของภาพถาย

๑๐ มาตราสวนของภาพถาย
๑๑ ทิศทางของกลองถายภาพเฉียง
๑๒ จํานวนชุดของภาพท่ีตองการ
๑๓ หนวยท่ีจะรับภาพถาย
๑๔ การรรายงานผล



ชางสนาม
หลักฐาน : ๑. คําแนะนําการปองกันและตอตานภัยจากทุนระเบิดบก. , บก.ทหารสูงสุด สวนหนา , ๒๕๐๙

๒. คูมือการวางทุมระเบิดของเวียดนามเหนือและเวียดกงท่ีใชในเวียดนามใต , 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
เพ่ือใหรูวิธีการสรางและใชปอมสนามและเครื่องกีดขวางปองกันตน การใชวัตถุระเบิด กับดัก ทุนระเบิด

และการถอดทําลาย อยาถูกตองมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ปองสนาม

๑. ปอมสนามเปนท่ีกําบัง ท่ีวางตัว หรือท่ีตั้งยิงเรงดวน เพ่ือปองกันอันตรายจากการยิงหรือการกระทํา
ของฝายตรงขาม

๒. ลักษณะของปองสนามท่ีดี
๒.๑ ใหการตรวจการณดี
๒.๒ ใหพ้ืนท่ียิงดี
๒.๓ ใหความปกปดกําบังจากการยิงและการตรวจการณ
๒.๔ มีเครื่องกีดขวางเพ่ือถวง บังคับการเคลื่อนท่ีหรือทําใหการเคลื่อนท่ีของขาศึกชงัก
๒.๕ มีทางติดตอถึงกันได

๓. แบบตัวอยางปอมสนาม
๓.๑ ท่ีบังกําบังยิง

รูปท่ี ๑

(๑) เปนท่ีบังกําบังนอนยิงเรงดวน
(๒) ดัดแปลงเปนหลุมบุคคลไดงาย
(๓) ปองกันการยิงจากอาวุธเบากระสุนวิถีราบได

กร.๒๕๐๑

ชางสนาม
หลักฐาน : ๑. คําแนะนําการปองกันและตอตานภัยจากทุนระเบิดบก. , บก.ทหารสูงสุด สวนหนา , ๒๕๐๙

๒. คูมือการวางทุมระเบิดของเวียดนามเหนือและเวียดกงท่ีใชในเวียดนามใต , 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
เพ่ือใหรูวิธีการสรางและใชปอมสนามและเครื่องกีดขวางปองกันตน การใชวัตถุระเบิด กับดัก ทุนระเบิด

และการถอดทําลาย อยาถูกตองมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ปองสนาม

๑. ปอมสนามเปนท่ีกําบัง ท่ีวางตัว หรือท่ีตั้งยิงเรงดวน เพ่ือปองกันอันตรายจากการยิงหรือการกระทํา
ของฝายตรงขาม

๒. ลักษณะของปองสนามท่ีดี
๒.๑ ใหการตรวจการณดี
๒.๒ ใหพ้ืนท่ียิงดี
๒.๓ ใหความปกปดกําบังจากการยิงและการตรวจการณ
๒.๔ มีเครื่องกีดขวางเพ่ือถวง บังคับการเคลื่อนท่ีหรือทําใหการเคลื่อนท่ีของขาศึกชงัก
๒.๕ มีทางติดตอถึงกันได

๓. แบบตัวอยางปอมสนาม
๓.๑ ท่ีบังกําบังยิง

รูปท่ี ๑

(๑) เปนท่ีบังกําบังนอนยิงเรงดวน
(๒) ดัดแปลงเปนหลุมบุคคลไดงาย
(๓) ปองกันการยิงจากอาวุธเบากระสุนวิถีราบได

กร.๒๕๐๑

ชางสนาม
หลักฐาน : ๑. คําแนะนําการปองกันและตอตานภัยจากทุนระเบิดบก. , บก.ทหารสูงสุด สวนหนา , ๒๕๐๙

๒. คูมือการวางทุมระเบิดของเวียดนามเหนือและเวียดกงท่ีใชในเวียดนามใต , 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
เพ่ือใหรูวิธีการสรางและใชปอมสนามและเครื่องกีดขวางปองกันตน การใชวัตถุระเบิด กับดัก ทุนระเบิด

และการถอดทําลาย อยาถูกตองมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ปองสนาม

๑. ปอมสนามเปนท่ีกําบัง ท่ีวางตัว หรือท่ีตั้งยิงเรงดวน เพ่ือปองกันอันตรายจากการยิงหรือการกระทํา
ของฝายตรงขาม

๒. ลักษณะของปองสนามท่ีดี
๒.๑ ใหการตรวจการณดี
๒.๒ ใหพ้ืนท่ียิงดี
๒.๓ ใหความปกปดกําบังจากการยิงและการตรวจการณ
๒.๔ มีเครื่องกีดขวางเพ่ือถวง บังคับการเคลื่อนท่ีหรือทําใหการเคลื่อนท่ีของขาศึกชงัก
๒.๕ มีทางติดตอถึงกันได

๓. แบบตัวอยางปอมสนาม
๓.๑ ท่ีบังกําบังยิง

รูปท่ี ๑

(๑) เปนท่ีบังกําบังนอนยิงเรงดวน
(๒) ดัดแปลงเปนหลุมบุคคลไดงาย
(๓) ปองกันการยิงจากอาวุธเบากระสุนวิถีราบได

กร.๒๕๐๑



๓.๒ หลุมบุคคลเดี่ยว (ดูรูปท่ี ๒)

รูปท่ี ๒
(๑) ปองกันการยิงจากอาวุธทุกชนิด
(๒) มีหลุมดัก ลข.
(๓) มีจุดออนตอการยิงตรงและกระสุนแตกอากาศ อาจปองกันโดยทําเพลิงกําบังปด

๓.๓ หลุมบุคคลคู (ดูรูปท่ี ๓)

รูปท่ี ๓
เชนเดียวกับหลุมบุคคลเดี่ยวมีขอ ๑ คือไดมีเพ่ือนตายอยูรวมกัน โดยขยายหลุมใหกวางข้ึน

๓.๔ การเสริมความม่ังคง
๓.๔.๑ มูลดินหนา

(๑) ปรับพ้ืนฐานใหแนนสําหรับวาง – พาดปน
(๒) จัดทํารอง – ลาดระบายน้ํา
(๓) หนาพอปองกันกระสุนอาวุธเบาอยางนอยสูง ๑๕ ซม. หนา ๑ ม. (ดูรูปท่ี ๔)

๓.๒ หลุมบุคคลเดี่ยว (ดูรูปท่ี ๒)

รูปท่ี ๒
(๑) ปองกันการยิงจากอาวุธทุกชนิด
(๒) มีหลุมดัก ลข.
(๓) มีจุดออนตอการยิงตรงและกระสุนแตกอากาศ อาจปองกันโดยทําเพลิงกําบังปด

๓.๓ หลุมบุคคลคู (ดูรูปท่ี ๓)

รูปท่ี ๓
เชนเดียวกับหลุมบุคคลเดี่ยวมีขอ ๑ คือไดมีเพ่ือนตายอยูรวมกัน โดยขยายหลุมใหกวางข้ึน

๓.๔ การเสริมความม่ังคง
๓.๔.๑ มูลดินหนา

(๑) ปรับพ้ืนฐานใหแนนสําหรับวาง – พาดปน
(๒) จัดทํารอง – ลาดระบายน้ํา
(๓) หนาพอปองกันกระสุนอาวุธเบาอยางนอยสูง ๑๕ ซม. หนา ๑ ม. (ดูรูปท่ี ๔)

๓.๒ หลุมบุคคลเดี่ยว (ดูรูปท่ี ๒)

รูปท่ี ๒
(๑) ปองกันการยิงจากอาวุธทุกชนิด
(๒) มีหลุมดัก ลข.
(๓) มีจุดออนตอการยิงตรงและกระสุนแตกอากาศ อาจปองกันโดยทําเพลิงกําบังปด

๓.๓ หลุมบุคคลคู (ดูรูปท่ี ๓)

รูปท่ี ๓
เชนเดียวกับหลุมบุคคลเดี่ยวมีขอ ๑ คือไดมีเพ่ือนตายอยูรวมกัน โดยขยายหลุมใหกวางข้ึน

๓.๔ การเสริมความม่ังคง
๓.๔.๑ มูลดินหนา

(๑) ปรับพ้ืนฐานใหแนนสําหรับวาง – พาดปน
(๒) จัดทํารอง – ลาดระบายน้ํา
(๓) หนาพอปองกันกระสุนอาวุธเบาอยางนอยสูง ๑๕ ซม. หนา ๑ ม. (ดูรูปท่ี ๔)



รูปท่ี ๔

๓.๔.๒ หลุมดัก ลข.
(๑) รับและปองกันการระเบิดของ ลข. ได อยางนอยมีขนาดผาศูนยกลาง ๒๑ ซม.

อีก ๔๖ ซม. (ดูรูปท่ี ๔.๑)
(๒) ใชเปนรองรับน้ําไดดวย

๓.๔.๓ การกรุลาด
(๑) ใชก่ิงไมขัดแตะ (ดูรูปท่ี ๕) หรือลวดตาขาย (ดูรูปท่ี ๖) หรือกระสอบทราย

(ดูรูปท่ี ๗)
(๒) ปองกันแรงระเบิดและการสั่นสะเทือนเม่ือมีการระเบิด
(๓) ปองกันหลุมใหคงสภาพเม่ือยึดอยูนาน

รูปท่ี ๔.๑ รูปท่ี ๕ รูปท่ี ๖

รูปท่ี ๗

รูปท่ี ๔

๓.๔.๒ หลุมดัก ลข.
(๑) รับและปองกันการระเบิดของ ลข. ได อยางนอยมีขนาดผาศูนยกลาง ๒๑ ซม.

อีก ๔๖ ซม. (ดูรูปท่ี ๔.๑)
(๒) ใชเปนรองรับน้ําไดดวย

๓.๔.๓ การกรุลาด
(๑) ใชก่ิงไมขัดแตะ (ดูรูปท่ี ๕) หรือลวดตาขาย (ดูรูปท่ี ๖) หรือกระสอบทราย

(ดูรูปท่ี ๗)
(๒) ปองกันแรงระเบิดและการสั่นสะเทือนเม่ือมีการระเบิด
(๓) ปองกันหลุมใหคงสภาพเม่ือยึดอยูนาน

รูปท่ี ๔.๑ รูปท่ี ๕ รูปท่ี ๖

รูปท่ี ๗

รูปท่ี ๔

๓.๔.๒ หลุมดัก ลข.
(๑) รับและปองกันการระเบิดของ ลข. ได อยางนอยมีขนาดผาศูนยกลาง ๒๑ ซม.

อีก ๔๖ ซม. (ดูรูปท่ี ๔.๑)
(๒) ใชเปนรองรับน้ําไดดวย

๓.๔.๓ การกรุลาด
(๑) ใชก่ิงไมขัดแตะ (ดูรูปท่ี ๕) หรือลวดตาขาย (ดูรูปท่ี ๖) หรือกระสอบทราย

(ดูรูปท่ี ๗)
(๒) ปองกันแรงระเบิดและการสั่นสะเทือนเม่ือมีการระเบิด
(๓) ปองกันหลุมใหคงสภาพเม่ือยึดอยูนาน

รูปท่ี ๔.๑ รูปท่ี ๕ รูปท่ี ๖

รูปท่ี ๗



๓.๔.๔ ปองกัน ลข. โดยใชลวดตาขาย (ดูรูปท่ี ๘ )

รูปท่ี ๘
๓.๔.๕ เครื่องปดกําบังเหนือศีรษะ

(๑) ปองกันการยิงตรงหรือการระเบิดแตกอากาศ
(๒) ใชวัสดุท่ีหาไดประกอบกับดิน (ดูรูปท่ี ๙)

รูปท่ี ๙
เครื่องกีดขวาง

๑. เครื่องกีดขวางอาจเปนสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติหรือท่ีสรางข้ึนใช เพ่ือความมุงหมายท่ีจะหนวงเหนี่ยว
บีบบังคับการเครื่องท่ีหรือใหการเคลื่อนท่ีของขาศึกหยุดชงัก อันจะเปนประโยชนแกฝายเรา

๓.๔.๔ ปองกัน ลข. โดยใชลวดตาขาย (ดูรูปท่ี ๘ )

รูปท่ี ๘
๓.๔.๕ เครื่องปดกําบังเหนือศีรษะ

(๑) ปองกันการยิงตรงหรือการระเบิดแตกอากาศ
(๒) ใชวัสดุท่ีหาไดประกอบกับดิน (ดูรูปท่ี ๙)

รูปท่ี ๙
เครื่องกีดขวาง

๑. เครื่องกีดขวางอาจเปนสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติหรือท่ีสรางข้ึนใช เพ่ือความมุงหมายท่ีจะหนวงเหนี่ยว
บีบบังคับการเครื่องท่ีหรือใหการเคลื่อนท่ีของขาศึกหยุดชงัก อันจะเปนประโยชนแกฝายเรา

๓.๔.๔ ปองกัน ลข. โดยใชลวดตาขาย (ดูรูปท่ี ๘ )

รูปท่ี ๘
๓.๔.๕ เครื่องปดกําบังเหนือศีรษะ

(๑) ปองกันการยิงตรงหรือการระเบิดแตกอากาศ
(๒) ใชวัสดุท่ีหาไดประกอบกับดิน (ดูรูปท่ี ๙)

รูปท่ี ๙
เครื่องกีดขวาง

๑. เครื่องกีดขวางอาจเปนสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติหรือท่ีสรางข้ึนใช เพ่ือความมุงหมายท่ีจะหนวงเหนี่ยว
บีบบังคับการเครื่องท่ีหรือใหการเคลื่อนท่ีของขาศึกหยุดชงัก อันจะเปนประโยชนแกฝายเรา



๒. เครื่องกีดขวางลวดหนาม
๒.๑ รั้วลวดหีบเพลิงมาตรฐาน (ดูรูปท่ี ๑๐)

รูปท่ี ๑๐
๒.๒ รั่วลวดกระโจม (ดูรูปท่ี ๑๑)

รูปท่ี ๑๐

๒.๒.๑ ลวดกระโจม สูง ๔     ๒ กาว
๒.๒.๒ ลวดกระโจม สูง ๖     ๓ กาว
๒.๒.๓ ลวดกระโจม ต่ํา ๔     ๒ กาว

๒.๓ รั้วลวดสูง (ดูรูปท่ี ๑๒)
๒.๔ รั้วลวด ๔ เสน (ดูรูปท่ี ๑๓)

รูปท่ี ๑๒

เม่ือกาง = 90 ซม.
ยาว 15 ม.

เม่ือมวน = 4 ม.

ลักษณะของลวดหนาม

หลักสมอปกเสน

ขาศึก

๒. เครื่องกีดขวางลวดหนาม
๒.๑ รั้วลวดหีบเพลิงมาตรฐาน (ดูรูปท่ี ๑๐)

รูปท่ี ๑๐
๒.๒ รั่วลวดกระโจม (ดูรูปท่ี ๑๑)

รูปท่ี ๑๐

๒.๒.๑ ลวดกระโจม สูง ๔     ๒ กาว
๒.๒.๒ ลวดกระโจม สูง ๖     ๓ กาว
๒.๒.๓ ลวดกระโจม ต่ํา ๔     ๒ กาว

๒.๓ รั้วลวดสูง (ดูรูปท่ี ๑๒)
๒.๔ รั้วลวด ๔ เสน (ดูรูปท่ี ๑๓)

รูปท่ี ๑๒

เม่ือกาง = 90 ซม.
ยาว 15 ม.

เม่ือมวน = 4 ม.

ลักษณะของลวดหนาม

หลักสมอปกเสน

ขาศึก

๒. เครื่องกีดขวางลวดหนาม
๒.๑ รั้วลวดหีบเพลิงมาตรฐาน (ดูรูปท่ี ๑๐)

รูปท่ี ๑๐
๒.๒ รั่วลวดกระโจม (ดูรูปท่ี ๑๑)

รูปท่ี ๑๐

๒.๒.๑ ลวดกระโจม สูง ๔     ๒ กาว
๒.๒.๒ ลวดกระโจม สูง ๖     ๓ กาว
๒.๒.๓ ลวดกระโจม ต่ํา ๔     ๒ กาว

๒.๓ รั้วลวดสูง (ดูรูปท่ี ๑๒)
๒.๔ รั้วลวด ๔ เสน (ดูรูปท่ี ๑๓)

รูปท่ี ๑๒

เม่ือกาง = 90 ซม.
ยาว 15 ม.

เม่ือมวน = 4 ม.

ลักษณะของลวดหนาม

หลักสมอปกเสน

ขาศึก



รูปท่ี ๑๓
๒.๕ ลวดดักเทา (ดูรูปท่ี ๑๔)
๒.๖ จําหลอลวด (ดูรูปท่ี ๑๕)

รูปท่ี ๑๔ รูปท่ี ๑๕
๓. หลุมขวาก – ขวาก

๓.๑ หลุมขวาก (ดูรูปท่ี ๑๖)

รูปท่ี ๑๖

รูปท่ี ๑๓
๒.๕ ลวดดักเทา (ดูรูปท่ี ๑๔)
๒.๖ จําหลอลวด (ดูรูปท่ี ๑๕)

รูปท่ี ๑๔ รูปท่ี ๑๕
๓. หลุมขวาก – ขวาก

๓.๑ หลุมขวาก (ดูรูปท่ี ๑๖)

รูปท่ี ๑๖

รูปท่ี ๑๓
๒.๕ ลวดดักเทา (ดูรูปท่ี ๑๔)
๒.๖ จําหลอลวด (ดูรูปท่ี ๑๕)

รูปท่ี ๑๔ รูปท่ี ๑๕
๓. หลุมขวาก – ขวาก

๓.๑ หลุมขวาก (ดูรูปท่ี ๑๖)

รูปท่ี ๑๖



๓.๒ ขวากปก (ดูรูปท่ี ๑๗)

รูปท่ี ๑๗
๔. เครื่องซุมกลตางๆ

๔.๑ ธนูกล (ดูรูปท่ี ๑๘)
๔.๒ จั่น ปนผูก อีทุม ฯลฯ

รูปท่ี ๑๘ ก. รูปท่ี ๑๘ ข.

วัตถุระเบิด
๑. กลาวนํา

๑.๑ ประวัติการ
๑.๒ คําจํากัดความ “วัตถุผสมหรือวัตถุเคมี ซึ่งเม่ือถูกความรอนจัดหรือการกระทําทางเคมีจะ

เปลี่ยนสภาพเปนอากาศธาตุทันทีทันใดอยางรุนแรงและเกิดการผลักดันอยางสูง”

๓.๒ ขวากปก (ดูรูปท่ี ๑๗)

รูปท่ี ๑๗
๔. เครื่องซุมกลตางๆ

๔.๑ ธนูกล (ดูรูปท่ี ๑๘)
๔.๒ จั่น ปนผูก อีทุม ฯลฯ

รูปท่ี ๑๘ ก. รูปท่ี ๑๘ ข.

วัตถุระเบิด
๑. กลาวนํา

๑.๑ ประวัติการ
๑.๒ คําจํากัดความ “วัตถุผสมหรือวัตถุเคมี ซึ่งเม่ือถูกความรอนจัดหรือการกระทําทางเคมีจะ

เปลี่ยนสภาพเปนอากาศธาตุทันทีทันใดอยางรุนแรงและเกิดการผลักดันอยางสูง”

๓.๒ ขวากปก (ดูรูปท่ี ๑๗)

รูปท่ี ๑๗
๔. เครื่องซุมกลตางๆ

๔.๑ ธนูกล (ดูรูปท่ี ๑๘)
๔.๒ จั่น ปนผูก อีทุม ฯลฯ

รูปท่ี ๑๘ ก. รูปท่ี ๑๘ ข.

วัตถุระเบิด
๑. กลาวนํา

๑.๑ ประวัติการ
๑.๒ คําจํากัดความ “วัตถุผสมหรือวัตถุเคมี ซึ่งเม่ือถูกความรอนจัดหรือการกระทําทางเคมีจะ

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 มีความแนนอนท่ีจะใชไดทุกเวลาและทุกสภาพอากาศ
๓.๔ สามารถระเบิดไดโดยการเตรียมการจุดระเบิดอยางงายๆ
๓.๕ แรงระเบิดสูงเม่ือเทียบกับน้ําหนัก
๓.๖ เหมาะท่ีจะใชในการระเบิดใตน้ํา
๓.๗ มีขนาดและรูปรางเหมาะสมในการหีบหอ การสงกําลัง และการนําไปมา

๔. ขอระมัดระวังอันตราย
๔.๑ อยาเลนตลกคะนอง ขณะทํางานเก่ียวกับวัตถุระเบิด
๔.๒ อยาหักชนวนฝกแคเวลา เพราะจะทําใหสายดินดําขาดตอนและทําใหชนวนเสียคุณภาพ

การกันน้ํา
๔.๓ อยาจุดไฟขณะจับถูวัตถุระเบิด
๔.๔ อยาหักชนวนฝกแคเวลาโดยไมระมัดระวังขณะอากาศหนาว เพราะขณะอากาศหนาว

ชนวนชนิดนี้จะแข็งตัวและหักงาย
๔.๕ เม่ือจุดระเบิดดวยชนวนธรรมดา หากไมระเบิดใหรออยางนอย ๓๐ นาที แลวจึง

ตรวจสอบ หลังจากนั้นใหทําลายโดยวางวัตถุระเบิดอีกแหงหนึ่งหางจากแหงท่ีไมระเบิดไมเกิน ๒ ฟุต
๔.๖ อยาตัดชนวนฝกแคเวลาสั้นเพ่ือประหยัด
๔.๗ อยาสูบบุหรี่ ขณะจับถือวัตถุระเบิด และอยาจับถือวัตถุระเบิดใกลไฟ
๔.๘ อยาเปดหีบวัตถุระเบิดในคลังกระสุน
๔.๙ อยาเก็บไมขีดไฟใกลวัตถุระเบิด
๔.๑๐ อยาจับถือหรือเก็บวัตถุระเบิดในบริเวณหรือใกลเคียงท่ีมีเด็ก
๔.๑๑ อยาปลอยวัตถุระเบิดไวในท่ีเปยกข้ึน ตองเก็บไวในท่ีแหงท่ีเหมาะสมและปดประตูใส

กุญแจ อยาใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบถือกุญแจนั้น
๔.๑๒ อยาเก็บหรือขนยายเชื้อปะทุรวมกับวัตถุระเบิด
๔.๑๓ อยาใชเครื่องมือโลหะในการเปดวัตถุระเบิด ใหใชเครื่องมือท่ีทําดวยไม ไฟเบอร หรือยาง
๔.๑๔ อยาลาก/ดึงสายไฟขอเชื้อปะทุไฟฟา
๔.๑๕ อยาจุดระเบิดจนกวาจะแนใจวาทุกคนปลอดภัย
๔.๑๖ อยานําเชื้อปะทุออกจากกลองโดยใชลวด ตะปู หรือวัตถุอ่ืนท่ีคลายกัน
๔.๑๗ กอนการบรรจุระเบิดทุกครั้งใหตะโกน “จุดระเบิด เขาท่ีกําบัง” ๓ ครั้ง ตอเนื่องกัน
๔.๑๘ อยาปลอยใหเชื้อประทุถูกแดดสองโดยตรง
๔.๑๙ อยาเก็บเชื้อปะทุในกระเปา (ใสกลองท่ีเตรียมไวเฉพาะ)
๔.๒๐ อยาใชฟนหรือมีดกัดหรือบีบเชื้อปะทุ จะใชคีมบีบเชื้อปะทุ
๔.๒๑ อยาเคาะ ฝน หรือพยายามตรวจเชื้อปะทุ



๔.๒๒ อยาใชคีมบีบเชื้อปะทุตัดลวดหรือโลหะตางๆ คีบชนิดนี้ใชสําหรับชนวนฝกแคและบีบ
เชื้อปะทุเทานั้น

๔.๒๓ เม่ือใชเชื้อปะทุไฟฟาหลายอัน ใหใชเชื้อปะทุแบบเดียวกันอยาใชตางแบบปะปนกัน
๔.๒๔ อยาพวงสายไฟเขากับตูระเบิดจนกวาจะพรอมจุด และอยาปลอยสายนําคางไวกับ

ตูระเบิดหลังจากกรุระเบิดแลว
๔.๒๕ อยาใชเชื้อปะทุแรงออน จงใชเชื้อปะทุท่ีระบุไวและมีคุณภาพดี
๔.๒๖ อยาทํางานเก่ียวกับวัตถุระเบิดอยางใจลอย
๔.๒๗ กอนวางสายไฟตองม่ันใจวาผูรับผิดชอบเทานั้นท่ีถือตูระเบิด
๔.๒๘ อยาวางหรือตอระเบิดท่ีจุดดวยชนวนไฟฟาระหวางท่ีมีพายุฟาคะนอง
๔.๒๙ ตรวจสอบสายไฟฟาและมาตรวัดทางไฟทุกครั้งกอนการจุดระเบิดดวยไฟฟา
๔.๓๐ อยาประมาณในการทํางานกับวัตถุระเบิด ความผิดพลาดครั้งแรกอาจเปนความ

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 เชื้อปะทุ ดินขยายการระเบิด วัตถุระเบิด

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

(ดัดลายสะดุด)



๕.๔.๔ ชนวนเลิกกด (เอ็ม.๑) (ดูรูปท่ี ๒๒) ใชน้ําหนักกด ๓ ปอนด ขณะติดตั้ง
๕.๔.๕ ชนวนเลิกกด (เอ็ม.๕) (ดูรูปท่ี ๒๓) ใชน้ําหนักกด ๕ ปอนด ขณะติดตั้ง

๕.๔.๖ ชนวนดึง/กด (เอ็ม.๖ เอ.๑) (ดูรูปท่ี ๒๔) ใชแรงดึง ๓ – ๑๐ ปอนด แรงกด
๘– ๒๐ ปอนด

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

รูปท่ี ๑๙ รูปท่ี ๒๐

รูปท่ี ๒๑ รูปท่ี ๒๒

รูปท่ี ๒๓ รูปท่ี ๒๔

รูปท่ี ๒๕

๕.๔.๔ ชนวนเลิกกด (เอ็ม.๑) (ดูรูปท่ี ๒๒) ใชน้ําหนักกด ๓ ปอนด ขณะติดตั้ง
๕.๔.๕ ชนวนเลิกกด (เอ็ม.๕) (ดูรูปท่ี ๒๓) ใชน้ําหนักกด ๕ ปอนด ขณะติดตั้ง

๕.๔.๖ ชนวนดึง/กด (เอ็ม.๖ เอ.๑) (ดูรูปท่ี ๒๔) ใชแรงดึง ๓ – ๑๐ ปอนด แรงกด
๘– ๒๐ ปอนด

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

รูปท่ี ๑๙ รูปท่ี ๒๐

รูปท่ี ๒๑ รูปท่ี ๒๒

รูปท่ี ๒๓ รูปท่ี ๒๔

รูปท่ี ๒๕

๕.๔.๔ ชนวนเลิกกด (เอ็ม.๑) (ดูรูปท่ี ๒๒) ใชน้ําหนักกด ๓ ปอนด ขณะติดตั้ง
๕.๔.๕ ชนวนเลิกกด (เอ็ม.๕) (ดูรูปท่ี ๒๓) ใชน้ําหนักกด ๕ ปอนด ขณะติดตั้ง

๕.๔.๖ ชนวนดึง/กด (เอ็ม.๖ เอ.๑) (ดูรูปท่ี ๒๔) ใชแรงดึง ๓ – ๑๐ ปอนด แรงกด
๘– ๒๐ ปอนด

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

รูปท่ี ๑๙ รูปท่ี ๒๐

รูปท่ี ๒๑ รูปท่ี ๒๒

รูปท่ี ๒๓ รูปท่ี ๒๔

รูปท่ี 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 เปนระยะมาตรฐานเทียบกับดินระเบิดอ่ืนๆ มีคาเปน ๑
๖.๑.๔ การจุดระเบิด ใชเชื้อปะทุพิเศษทหารชาง
๖.๑.๕ ความแนนอน ใชไดทุกสภาพอากาศ
๖.๑.๖ ขนาดและรูปราง ขนาด ๑ ปอนด และ ๑ ๑

๑
ปอนด ขนาด ๑

๔
ปอนด ทําเปน

รูปทรงกระบอก ขนาด ๑๑
๘
– ๗ " และ ๑๑

๘
"– ๓๓

๔
" แบงออกเปน ๑

๔
ปอนด ไดขนาด ๑

๔
ปอนด ทําเปนรูป

ทรงกระบอก ขนาด ๑๑
๒
"– ๓๑

๒
" ท่ีปลายดานหนึ่งมีชองสอดเชื้อปะทุ

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

ที เอ็น ที
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 อาจออนตัวเม่ือรอนและแข็งเม่ือหนาว 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
๖.๒.๗ ขนาดและรูปราง ซี ๓ ทําเปนแหลงสี่เหลี่ยมยาว หนัก ๒๑

๔
ปอนด ๒ "– ๑๑ " หอ

ดวยกระดาษแกวใสในกลองกระดาษ สวน ซี ๔ มีขนาด ๒๑
๒

ปอนด และขนาด ๒ "– ๑๑๓
๔
" และท่ีปลาย   มีชอง

สอดเสื้อปะทุดวย
๖.๓ เทททรีทอล (ที เอ็น ที ๗๐%) เทททรี ๓๐%

๖.๓.๑ ความไวตอการระเบิดไวนอยกวา ที เอ็น ที เล็กนอย แตเทททรีลไวกวา
ที เอ็น ที

๖.๓.๒ ความเร็วในการระเบิด ๒๓,๐๐๐ ฟุต/วินาที
๖.๓.๓ อํานาจระเบิดใชเปนตัวจุดดินระเบิดนัดอ่ืนๆ
๖.๓.๔ การจุดระเบิด เชนเดียวกับ ที เอ็น ที
๖.๓.๕ ความแนนอน อากาศหนาวและการดัดฝกแคใหคดงออาจทําใหสายดินระเบิด

หักออกและปลายสายชื้ออาจทําใหจุดระเบิดไมระเบดิ
๖.๓.๖ การใชใตน้ําใชไดดีเม่ือปองกันน้ํา และจุดระเบิดเหนือพนน้ํา
๖.๓.๗ ขนาดและรูปรางเปนสายขนาดสายไฟฟาหุมเปลือกสีขาว เหลือง หรือเหลือง

สลับดํา เปนมวนยาว ๕๐ , ๑๐๐ , ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ ฟุต
หมายเหตุ อํานาจดินระเบิดของดินระเบิดทุกชนิดจะเพ่ิมข้ึน เม่ือมีการอัดลมและบังคับการระเบิด

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 เชื้อปะทุธรรมดา ทําดวยหลอดโลหะไมเปนสนิม ทรงบุหรี่ภายในบรรจุ

สวนประกอบในการนําระเบิด มักบรรจุในกลองเหล็กวิลาศหรือกลองไม ขนาด ๑๐ – ๕๐ อัน
๗.๑๕ จุดยึดเชื้อปะทุ เอ็ม ๑ ใชยึดเชื้อปะทุกับดินระเบิดมิใหหลุดออกจากกัน

เม่ือเตรียมไวแลว
๗.๒ การเตรียมระเบิดชนวนธรรมดา

๗.๒.๑ ตัดปลายชนวนฝกแคท้ิง 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
เจาะชองข้ึน ถาใชจุดยึดเชื้อปะทุก็สอดฝกแคเวลาเขาจุดยึดเชื้อปะทุกอน ถาไมมีจุดยึดก็ใชลวดหรือเชือกผูกยึด
กันหลุด

๗.๒.๔ การตอเชื้อปะทุกับดินระเบิดพลาสติก
(๑) ถาเปนดินระเบิดแทง ถามีชองรับเชื้อปะทุเตรียมไวก็สอดท่ีชองรับเชื้อปะทุ

ถาไมมีใชขาคีมบีบเชื้อปะทุเจาะชองข้ึนแลวสอดเชื้อปะทุเขาไปใหดินระเบิดหุมเชื้อปะทุ โดยรอบหนาอยางนอยครึ่งนิ้ว
และหางจากหัว/ทายเชื้อปะทุ อยางนอย ๑ นิ้ว

(๒) ถาใชปนก็ทํารองรับเชื้อปะทุกอนหรือเจาะชองแลวหุมดวยดินระเบิด
เชนเดียวกับขอ (๑) ขางตน

๗.๓ อุปกรณการจุดระเบิดแบบไฟฟา
๗.๓.๑ เชื้อปะทุไฟฟา ลักษณะคลายเชื้อปะทุธรรมดาเวนแตยาวกวา มีสายไฟนําคูหนึ่ง

บรรจุอยูภายในมีสะพานไฟและสวนบรรจุในควรนําระเบิดสายไฟนํา ยาว ๔ – ๑๐๐ ฟุต
๗.๓.๒ เครื่องตรวจวงจรไฟฟา มีมาตรวัดวงจรใชถานไฟชนิดซิลเวอรคลอไรด

(ใชชนิดอ่ืนไมได)
๗.๓.๓ ตูระเบิด สําหรับทํากระแสไฟฟาในการบรรจุระเบิด มีขนาด ๑๐ , ๓๐ ดอก

(เชื้อปะทุ) (อาจใชสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟาเชนถานไฟฉาย , หมอตุนไฟฟา ฯลฯ แทน )
๗.๓.๔ สายไฟฟาและลอมวนสาย สําหรับตอสายจากสายไฟฟานําเพ่ือเพ่ิมระยะ
๗.๓.๕ จุดยึดเชื้อปะทุ

๗.๔ การเตรียมระเบิดชนวนไฟฟา
๗.๔.๑ เชนเดียวกับการเตรียมการสําหรับชนวนธรรมดา เวนแตใชเชื้อปะทุไฟฟาและ

ไมใชชนวนฝกแคเวลา แตใชสายไฟฟาเพ่ือระยะปลอดภัยแทนการคํานวณเวลา
๗.๔.๒ ตรวจวงจรไฟฟา เม่ือเตรียมระเบิดเสร็จทุกครั้ง
๗.๔.๓ การตอสายไฟฟาเม่ือจุดเชื้อปะทุหลายดอก



(๑) ตอสําดับ แยกสายไฟนําเชื้อปะทุแตละดอกตอพวงกันแลวนําสายไฟอัน
แรกและอันสุดทายตอกับสายไฟเพ่ิมระยะและตอกับตูระเบิด

(๒) ตอพวง นําสายไฟฟานําของเชื้อปะทุแตละดอกตอตรงกับสายไฟฟาเพ่ิม
ระยะไปยังตูระเบิด เหมาะสําหรับการระเบิดพรอมกันจํานวนมากระยะหางกัน

๗.๕ อุปกรณการจุดระเบิดดวยชนวนฝกแคระเบิด คงเชนเดียวกับอุปกรณสําหรับการจุดดวย
ชนวนธรรมดาหรือชนวนไฟฟาแลวแตกรณี เพ่ือเพ่ิมอํานาจการระเบิด ความม่ันใจในการระเบิด ใชชนวนฝกแค
ระเบิดเปนดินระเบิดเอง และเพ่ือการวางระเบิดพรอมกันหลายแหง

๗.๖ การเตรียมการระเบิดใชฝกแคระเบิด
๗.๖.๑ เตรียมการเชนการเตรียมระเบิดท้ังสองชนิดท่ีกลาวมาแลว เวนแตใชฝกแค

ระเบิดแทน โดยนําเชื้อปะทุมาประกอบกับฝกแคระเบิดแลวใชผายางเหนียวพันใหแนน
๗.๖.๒ การตอชนวนฝกแคระเบิด

(๑) ตอยาวๆ ใชเงื่อนสอดสรอย
(๒) ตอขาง ใชเงื่อนตะกรุดเบ็ด
(๓) ผูกติดระเบิด ใชเงื่อนตะกรุดเบ็ดกลื่น
(๔) สอดในดินระเบิดพลาสติก ใหขมวดปมแลวหุมดวยดินระเบิด ใหดิน

ระเบิดหุมชนวนฝกแคเชนเดียวกับหุมเชื้อปะทุ
ทุนระเบิดและพลุ

๑. กลาวนําทุนระเบิด
๑.๑ ประวัติการ
๑.๒ คําจํากัดความ “วัตถุระเบิดท่ีบรรจุภายในภาชนะติดตั้งชนวนนําระเบิดหรือชนวนกล

ออกแบบใหระเบิดเม่ือมีแรงมากระตุนหรือโดยอัตโนมัต”ิ
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 แรงชกันําของแมเหล็ก
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 ทํางานเม่ือมีน้ําหนักกด ๓๓๐ – ๔๐๐
ปอนด และมีชองรับชนวนแบบอ่ืนท่ีดานขาง ๑ ชอง และดานลาง ๑ ชอง

๔.๑.๑ การติดตั้ง ถอดฝาครอบชนวน ถอดคลีบนิรภัยจากชนวน วางชนวนลงชองรับ
ชนวน ประกอบฝาครอบ ตั้งชนวนไปท่ี

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 ทํางานเม่ือมีน้ําหนักกด ๔๒๕ – ๔๗๕ ปอนด มีชองรับ
ชนวนแบบอ่ืนดานขาง 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 เม่ือจุดจะมีสวนบรรจุขับลูกระเบิดข้ึนไปสูงประมาณ ๖ ฟุต แลวจึงระเบิด รัศมีอันตราย ๑๕๐ หลา
ระยะฉกรรจ ๑๐ หลา ทํางานเม่ือมีแรงดึง 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
เม่ือจุดจะมาสวนบรรจุขับลูกระเบิดข้ึนไปสูง ๒ – ๔ ฟุต แลวจึงระเบิด รัศมีอันตราย ๓๕ หลา ทํางานเม่ือมีแรงดึง
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) ทํางานเม่ือมีน้ําหนักกด ๒๕ – ๓๐ ปอนด
มุงหมายใหตัดเทา ทําอันตรายขาและระเบิดยางรถยนต

๕.๓.๑ การติดตั้ง ถอดจุกเกลียวปดชองชนวนออกบรรจุชนวนเขาแทน ตั้งหนาปทม
ใหลูกศรเลื่อนจาก “S” ไปยัง “A” ถอดคลีบนิรภัยออก

๕.๓.๒ การถอดถอน กระทําตรงขามกับการติดตั้ง
๕.๔ สห.เอ็ม ๑๘ (เคลโมร– ดาบสองคม) ทุนพลาสติกรูปสี่เหลี่ยมผืนผา โคงขนาด ๑๓

๘
นิ้ว ,

๓ ๑
๔

นิ้ว , ๘๑
๒

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



๕.๔.๑ การติดตั้ง ใชหัวกระสุนเจาะทุนดานใดดานหนึ่งเปนชองรับเชื้อปะทุ สอดเชื้อ
ปะทุหมุนเกลียวจุกรับเชื้อปะทุใหแนน

ถาตั้งบนพ้ืนใหกางขาทุนปกลงดิน (ถามีขากลางใหปกขากลางหันไปขางหนา) หัน
ทางโคงไปทางขาศึก

ถาตั้งบนตนไมหรือเสา ใหผูกตรึงหรือตอกตะปูตรึงไวในรูท่ีเตรียมไวใหลูกศรหรือ
ก่ึงกลางชองเล็งชี้ตรงไปยังก่ึงกลางท่ีหมายสูงประมาณ ๒๑

๒
ในระยะ ๓๕ หลา คลายสายไฟฟายาว ๕๐ ฟุต

ออกวางไปยังท่ีวางตัว กอนถึงตัวทุนเล็กนอยควรมีหลักผูกตรึงสายและฝงดินไปจนถึงท่ีวางตัว ถาไมมีก็วาง
พ้ืนดินและพราง

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
สลักท่ีเตรียมไวสอดแทนผูกลวดสะดุดเปนชนวนดึง หรือใชขวางอยาลูกระเบิดขวางก็ได

๖.๑.๒ การถอดถอน กระทําตรงขามกับการติดตั้ง
๖.๒ พลุสัญญาณแบบถือ บรรจุในกลองทรงกระบอกขนาด ๑๑

๒
นิ้ว – ๑๑ นิ้ว หนักประมาณ

๑๑
๔

ปอนด ภายในบรรจุทอพลุยิงดวยมือ พลุท่ีมีใชเสมอดูตารางตอไปนี้

แบบ รูปสัญญาณ ระยะสูง
(เมตร)

เวลาสองแสง
(วินาที) หมายเหตุ

เอ็ม ๑๒๕
ที ๑๓๓
ที ๑๓๗
เอ็ม ๑๒๖
เอ็ม ๑๒๗
เอ็ม ๑๓๘
เอ็ม ๑๓๘
เอ็ม ๑๒๙

ชอเขียว
ชอขาว
ชอแดง
รมแดง
รมขาว
รมเขียว
รมควันเขียว
รมควันแดง

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๒๐๐
๒๐๐

๑๐
๑๐
๑๐

๑๕
๑๕

รมขาวใหแสงสวาง
๖๐,๐๐๐ แรงเทียน

แบบ รูปสัญญาณ ระยะสูง
(เมตร)

เวลาสองแสง
(วินาที)

หมายเหตุ

เอ็ม ๑๓๐
ที ๑๓๔
ที ๑๓๕

ควันสายเหลือง
ควันสายแดง
ควันสายเขียว

เริ่มทําควันระยะ
๑๕ เมตร จาก
ผูยิงจนสุดระยะยิง

การใช เปดกลองน้ําทอยิงพลุออกถอดฝาทอยิงพลุ ซึ่งภายในมีเข็มแทงชนวนสวมกับทายทอยิงพลุ กําทอยิง
ดวยมือซายประมาณก่ึงกลางทอยิงยื่นแขนทํามุมตามตองการ (ประมาณ ๘๕ °) หันปากทอยิงข้ึนขางบน
มือขวาตบทายทอยิงท่ีมีฝาครอบอยูแรงพอควร พลุจะทํางาน

๒๐๐

๒๐๐ -

๓๐



การทําลาย
๑. กลาวท่ัวไป ภารกิจของทหารชางสนามท่ีสําคัญยิ่งอยู ๒ ประการ คือ การสรางและการทําลาย
๒. วิธีการทําลาย อาจมีวิธีการทําลายหลายอยางท่ีมีผล คือ แรงคน แรงน้ํา ไฟ เครื่องมือกล ฯลฯ

แตสิ่งท่ีทหารชางใชเปนหลักในการทําลาย ซึ่งใหความรวดเร็วและเหมาะสมทางยุทธวิธี คือ การทําลายดวย
วัตถุระเบิด

๓. หลักการทําลาย
๓.๑ ข้ึนอยูกับความมุงหมายทางยุทธวิธี
๓.๒ ทําใหการใชไมไดหรือทําใหปลอดภัยทันที
๓.๓ ทําใหซอมยากและตองใชเวลา อุปกรณมาก
๓.๔ ทําลายอุปกรณจํานวนมากโดยทําลายชิ้นสวนเหมือนกัน

๔. ขอพิจารณาการทําลายดวยวัตถุระเบิด
๔.๑ การเลือกวัตถุระเบิดและอุปกรณทําลายท่ีเหมาะสม
๔.๒ ขนาดของวัตถุระเบิดท่ีจะใช
๔.๓ วิธีการวัตถุระเบิดเพ่ือหวังผล
๔.๔ การบังคับการระเบิด

๕. ขนาดของวัตถุระเบิดท่ีจะใช
๕.๑ การตัดตนไมหรือเสาไม

สูตร P =

P = น้ําหนักของดินระเบิดท่ีตองการเปนปอนด
D = ผาศูนยกลางหรือกวางหนาไมเปนนิ้ว

ตัวเลข = เปนตัวหารคงท่ี
ใชตัดตนไมขาดจากกัน

สูตร P =

ใชตัดตนไมพอหักเปนเครื่องกีดขวาง

สูตร P =

ใชตัดตนไมขาดจากกัน โดยเจาะฝงดินระเบิดไวภายใน
๕.๒ การตัดเหล็ก

- การตัดเหล็กรูปตัว I
สูตร P = A

P = น้ําหนักของดินระเบิดท่ีตองการเปนปอนด
A = หนาตัดรวมของเหล็กท่ีจะตัดเปนตารางนิ้ว

ตัวเลข = เปนตัวคูนคงท่ี
- การตัดเหล็กกลมหรือโซ
P = D



๖. การวางวัตถุระเบิด
๖.๑ ตนไม ผูกวัตถุระเบิดโดยรอบตนไมท่ีจะตัด
๖.๒ เสาเหลี่ยม ผูกวัตถุระเบิดดานใดดานหนึ่ง
๖.๓ ระเบิดภายใน ใหเจาะตนไมแลวสอดดินระเบิดเขาไปใหหมด
๖.๔ เหล็กรูปตัว I วางท้ังสองขางออเหล็ก (ดรููปท่ี ๒๖)

รูปท่ี ๒๖ การวางดินระเบิดเหล็กรูปตัว I
๖.๕ โซเหล็กหรือเหล็กกลม วางขางเหล็กหรือบนเสนโซขางใดขางหนึ่งหรือท้ังสองขาง

๗. การบังคับการระเบิด
๗.๑ การขุดหลุมฝงดินระเบิด ใชสิ่งของหนักเชนดินกระสอบทรายทับ การใชในท่ีอับอากาศ

การระเบิดใตน้ําจะทําใหดินระเบิดมีจํานวนสูงข้ึนอีก
๗.๒ การระเบิดตนไม ตองการจะใหลมไปทิศใดใหวางระเบิดทางดานนั้น (ควรวางในระดับสูง

๕ ฟุต จากพ้ืนดินเพ่ือใหตนไมหักลมลงเปนเครื่องกีดขวาง)
๘. การเจาะเหล็กโดยใชดินโพรงแสวงเครื่อง

๘.๑ ใชภาชนะท่ีมีกามรูปกรวยคว่ําอยูขางลาง ทํามุม ๔๕ °– ๖๐ ° เชน ขวดสุรา ถาไมมีก็
จัดทําข้ึน

๘.๒ บรรจุดินระเบิดพลาสติกลงสูงประมาณ ๒ – ๓ เทาของความกวางปากกรวย
๘.๓ ทําขาตั้งสูงประมาณ ๒ – ๓ เทา ของความกวางของปากกรวย
๘.๔ จุดระเบิดโดยวางเชื้อปะทุตรงศูนยกลาง (กนกรวย) (ดูรูปท่ี ๒๗)

กับกัดและกับระเบิด
๑. ความมุงหมายของการใชกับระเบิดคงคลายกับการใชเครื่องกีดขวาง เพ่ือรั้งหนวงการเคลื่อนท่ีของ

ขาศึก ลอลวง บังคับเสนทางเคลื่อนท่ีของขาศึก ทําลายอาวุธยุทโธปกรณและกําลังพลขาศึกใหเปนอันตรายและ
เสียขวัญ

๒. กับดักและเครื่องซุมกลตางๆ คงเชนเดียวกับขอ ๑ เครื่องกีดขวาง
๓. กับระเบิด

๓.๑ แบบ แบงโดยท่ัวไปออกเปน ๒ ชนิด คือ มาตรฐานและแสวงเครื่อง
๓.๒ หลักการประกอบ การจุดระเบิดแปละระบบการทํางาน ดูหัวขอ “วัตถุระเบิด” และ

หัวขอ “ทุนระเบิดและพล”ุ
๓.๓ หลักการใชทางยุทธวิธี ทหารทุกคนตองการไดรับการฝกใหสามารถใชวัตถุระเบิด

อุปกรณกับระเบิด ตลอดจนการแสวงหาวัสดุทํากับระเบิด ท้ังตองรูวิธีลดภัยและถอดถอนกับระเบิดตางๆ
๔. หลักการวางกับระเบิด

๔.๑ ใหมีการซอนพราง
๔.๒ วาง ณ ตําบลท่ีฝายตรงขามตองไปหรือตองดําเนินการ
๔.๓ วางประกอบเครื่องกีดขวางอ่ืนๆ

ดินระเบิด



๔.๔ วาง ณ ชองทางเขา – ออก หรือเสนทางบังคับ
๔.๕ ใชสิ่งท่ีมีรูปรางนาจับตอง ชวนสงสัยหรืออยากได
๔.๖ วางลวงใหเกิดความสับสน

๕. อุปกรณท่ีใชทํากับระเบิด
๕.๑ เชนเดียวกับอุปกรณตางๆ สําหรับการใชวัตถุระเบิด ทุนระเบิดและการทําลาย
๕.๒ กระสุน ลูกปน และลูกระเบิดตางๆ (โดยเฉพาะลูกระเบิดตาน)
๕.๓ สิ่งเราใจหรือลอใจ
๕.๔ สิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติหรือในภูมิประเทศ

๖. สิ่งและตําบลท่ีควรวางกับระเบิด
๖.๑ ทุนระเบิด กระสุน ลูกปน และลูกระเบดิ
๖.๒ บานเรือน (รอบบาน , ประตู , หนาตาง , รั้วบาน)
๖.๓ เครื่องเรือนและเครื่องใชประจําบาน
๖.๔ อาวุธยุทโธปกรณตางๆ
๖.๕ ในภูมิประเทศ (เสนทางบังคับ , ชองทางเขา  ออก , ท่ีข้ึน – ลงชายน้ํา)

๗. กับระเบิดมาตรฐาน
๗.๑ ทุนระเบิดตางๆ
๗.๒ ชนวนกลตางๆ
๗.๓ สิ่งประดิษฐในรูปแบบตางๆ (ไฟฉาย , หนังสือ , ขวดเหลา , ปากกา , นกหวีด ฯลฯ)

๘. อุปกรณกับระเบิดแสวงเครื่องท่ีแนะนํา
๘.๑ ฝกแคเวลา  เชือก ดายเสนเล็กๆ เชนเชือกผูกรองเทา พันเปนเกลียว ชุบกับดินดําละลาย

น้ําใหท่ัวท้ิงใหแหง
๘.๒ เชื้อปะทุไฟฟา ใชหลอดไฟฉายตะไบใหหลอดทะลุ ใชสายไฟสองเสน เสนหนึ่งพันรอบ

หลอด อีกเสนหนึ่งบัดกรีหรือหาสิ่งยึดติดท่ีกนบรรจุดินดําเขาไปในหลอดไฟ ใชผาแถบเหนียวติด (ดูรูปท่ี ๒๘)
1๘.๓ จอกเชื้อปะทุ ใชกระสุนปนเล็กถอดหัวกระสุนออกคงไวแตดินลงกระสุน เอาเชื้อปะทุ

ธรรมดาสวมติดแทนเชื้อปะทุ ใชผาแบบเหนียวพันใหแนน (ดูรูปท่ี ๒๙)
๘.๔ ชนวนกลดึง

๘.๓.๑ หลอดเข็มแทงชนวน ใชหลอดโลหะเล็กๆ แหนบ เข็มแทงชนวนท่ีมีแปนรับ
สลักดึง และจอกกระทบกระแทก สวมตอกับเชื้อปะทุธรรมดา (ดูรูปท่ี ๓๐)

๘.๓.๒ ไมหนีบผา ใชไมหนีบผาใชสายไฟพับรอบปากหนีบท้ังสองขางทําปุมสัมผัส
วงจร ใชลิ่มไมตอลวดสะดุดก้ันวงจร (ดูรูปท่ี ๓๑)

๘.๓.๓ หลักไม (ดูรูปท่ี ๓๒)
๘.๓.๔ เชือกกับกระบอก (ดูรูปท่ี ๓๓)

๘.๕ ชนวนกล
๘.๕.๑ ลังไม (ดูรูปท่ี ๓๔)
๘.๕.๒ จอกเชื้อปะทุ (ดูรูปท่ี ๓๕)
๘.๕.๓ ไมกระเดื่อง (ดูรูปท่ี ๓๖)
๘.๕.๔ หลุมดักเทา (ดูรูปท่ี ๓๗)

๘.๖ ชนวนเลิกดึง
๘.๖.๑ ไมหนีบผา (ดูรูปท่ี ๓๘)



๘.๗ ชนวนเลิกกด
๘.๗.๑ ไมหนับผา (ดูรูปท่ี ๓๙)
๘.๗.๒ กระดาษสปริง (ดูรูปท่ี ๔๐)
๘.๗.๓ กับดักหนู (ดูรูปท่ี ๔๑)

๘.๘ ชนวนถวงเวลา
๘.๘.๑ บุหรี่ – ธูป – ฝกแคเวลาแสวงเครื่อง
๘.๘.๒ นาฬิกา (ดูรูปท่ี ๔๒)

๘.๙ เคลโมรแสวงเครื่อง (ดูรูปท่ี ๔๓)
กับดับและกับระเบิดฝายตรงขาม

๑. กับดัก
๑.๑ ธนูกล (ดูหัวขอ “เครื่องกีดขวาง”)
๑.๒ ไมดีด
๑.๓ ขวาก

๑.๓.๑ กอลฟหลุม ๑๙ (ดูรูปท่ี ๔๔)
๑.๓.๒ ขวากดักเทา (ดูรูปท่ี ๔๕ – ๔๖)
๑.๓.๓ ขวากดัก (ดูรูปท่ี ๔๗)
๑.๓.๔ จั่นหาว

๑.๔ สะพานหัก ทําสะพานมีรอยหักเม่ือตกลงไปถูกขวาก
๑.๕ หินหลม – อีทุบ เหมือนดักสัตวแตใหญกวามีหนามประกอบ
๑.๖ ตกเบ็ด ใชเบ็ดมัด ๓ ตัวแขวนโยง

๒. กับดักระเบิดแสวงเครื่อง
๒.๑ ลข.สังหาร โยงแขวน (ดูรูปท่ี ๔๘) ฝงดินและควบคุม
๒.๒ ทุนระเบิดดัดแปลงจากกระสุนปนเล็ก (ดูรูปท่ี ๔๙ – ๕๐)
๒.๓ กับดักหนู
๒.๔ ขวากดัก ฮ. (ดูรูปท่ี ๕๑)
๒.๕ ลูกปน – ลูกระเบิดดาน (ดูรูปท่ี ๕๒)
๒.๖ จรวดแสวงเครื่อง (ดูรูปท่ี ๕๓)
๒.๗ กระปองระเบิด
๒.๘ สะพานระเบิด วางชนวนระเบิดและชนวนควบคุม
๒.๙ กระบอกระเบิด (ดูรูปท่ี ๕๔ – ๕๖)
๒.๑๐ เอ็ม ๑๔ แสวงเครื่อง (ดูรูปท่ี ๕๗)
๒.๑๑ วัสดุแสวงเครื่องอ่ืนๆ

๓. กับระเบิดมาตรฐาน
๓.๑ ใชของท่ีฝายเราทําตกหลน – สูญหาย – ยึดได ซื้อจากผูทุจริต
๓.๒ ทุนระเบิดแบบตางๆ ท่ีเคยพบ

๓.๒.๑ สห.อโลหะไม PMD (ดูรูปท่ี ๕๘) การติดตั้งและถอดถอนดูตาราง หนา ๒๒



๓.๒.๒ สห.อโลหะ PMD – ๔๐ (M 4) ดัดแปลง (ดูรูปท่ี ๕๙) ทุนพลาสติกทรงกระบอก
กลมขนาด ๑๐.๘ ซม. สูง ๕ ซม. ภายในบรรจุ ทีเอ็นที อันตราย เชน เอ็ม ๑๔ และอาจมีแรงระเบิดในระยะ ๓
– ๕ เมตร มีชนวนในตัวทํางานเม่ือมีแรงกดประมาณ ๕ ปอนด

(๑) การติดตั้ง บิดจุกเกลียวยึดเข็มแทงชนวนออก ชนวนจะทํางานโดย
อัตโนมัติเม่ือตองการใหกด ถาตองการใหดงึใชลวดสะดุดผูกติดกับชองทายเข็มแทงชนวน

(๒) การถอดถอน ถาใชแบบถอดหมุนเกลียวเชื้อปะทุออก แลวกดขางบนให
เข็มแทงชนวนหลุดออก ถาใชแบบดึงใหลวดขัดเขาท่ีชองทายเขมแทงชนวนกอนตัดลวดสะดุด

๓.๒.๓ สห.โลหะ PM 2 (ดัดแปลง) (ดูรูปท่ี ๖๐) ทุนรูปทรงกระบอก บั้งรอบตัวคลาย
ฝกขาวโพด ขนาดประมาณ ๔ ซม. ยาวประมาณ ๑๐๕ ซม. ดานหัวเจาะรูบรรจุชนวนดานทายเจาะรูเพ่ือบรรจุ
ทีเอ็นที มีชนวนทํางานท้ังดวยแรงกดและแรงดึง

(๑) การติดตั้ง ถอดสลักนิรภัยแลว ถาตองการใชงานคดวางเอาหัวข้ึน
ถาตองการใชแบบดึงวางนอนประกอบลวดสะดุดปกติผูกอการรายวางทุนระเบิดชนิดนี้พวงกัน ๒ ลูก หางกัน
ประมาณ ๒ – ๓ เมตร ใชชนวนฝกแคเวลาเปนสื่อถวงเวลา ประมาณ ๗ – ๑๐ นาที เพ่ือใหมีอันตรายแก
ผูชนวนเหลือเม่ือมีผูรับอันตรายจากลูกแรก

(๒) การถอดถอนคงเชนเดียวกับแบบ PMK ระวังทุนพวงควรจะตรวจกอนถอดถอน
๔. วิธีการตางๆ ท่ีผูกอการรายมักวางกับระเบิด

๔.๑ ฝงบนเสนทาง อาจฝงเปนจุดๆ และขอบทาง
๔.๒ ซอนใตมูลสัตว ฟาง หญาหรือสิ่งตางๆ
๔.๓ ทําพ้ืนท่ีลวงใหตายใจแลววางกับระเบิดจริงภายหลัง
๔.๔ วางดวยวิธีควบคุมประกอบการซุมโจม
๔.๕ วางประกอบลวดสะดุด เครื่องกีดขวาง หลุมขวากตามเสนทางบังคับ

๕.มาตรการปองกัน
๕.๑ ชวยเหลือประชาชนเพ่ือใหไดขาว
๕.๒ ถากถางพ้ืนท่ีและเสนทางหลัก
๕.๓ ลาดตระเวนท้ังทางพ้ืนดินและทางอากาศเสมอ
๕.๔ ระมัดระวังการใชเสนทาง
๕.๕ กวาดลางเสนทางอันตรายโดยใชเครื่องตรวจคนทุนระเบิด อิเล็กโทรนิคส สุนัขทหารและ

เครื่องมือแสวงเครื่อง เชน โยทะกา ก่ึงไมประกอบเชือก
๕.๖ ตรวจตราพ้ืนท่ีและลาดตระเวนพ้ืนท่ีอยางรอบคอบกอนใช
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 (ดูรูปท่ี ๖๑)
๖.๒.๒ เครื่องหมายตอไม (ดูรูปท่ี ๖๒)



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

คําเตือน
๑. กับดักและกับระเบิดนั้นมีรูปแบบ การทํางาน การใชงาน และวิธีการวางตางๆ นานาเทากับ

ความคิดของคนไมมีผูใดสามารถบงวาวิวัฒนาการของกับดักแบะกับระเบิดจะสิ้นสุดลงเม่ือใด จึงตองขวนขวาย
ใสใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอใหสามารถแกปญหาในสนามได

๒. บุคคลผูปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีและสถานการณท่ีตองการผจญภัยกับสงครามแบบนี้ พึงระมัดระวัง
ตนทุกลมหายใจเขาและออกวาทุกสิ่งทุกอยางท่ีเผชิญหนานั้นอาจจะเปนกับดักหรือกับระเบิดก็ได จึงควร
ปฏิบัติการดวยความระเอียดรอบคอบ สุขุมใชวิจารณญาณใหมาก ประมาทเม่ือใด “ตาย”

๓. ทานเองก็เปนผูหนึ่งซึ่งมีความรูความสามารถท่ีจะจัดหาและดัดแปลงทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือเปนกับดัก
และกับระเบิดตอตานศัตรู เพ่ือความปลอดภัยของฝายเราและเพ่ือทําลายศัตรูเชนกัน

แบบ
รายการ P T - 6 P T - 7 PMD - 8

ตัวทุม

ดินระเบิด

น้ําหนักรวม

ชนวน

หีบไม

๓
๔
ปอนด

๑
๑
๒

ปอนด

MUV

หีบไม
๓
๔
ปอนด

๑
๑
๓

ปอนด

MUV

แทงไมสี่ เหลี่ยมหรือไม
เจาะ
๑
๕
ปอนด

-
MUV

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

ตารางรายการใชทุนระเบิดชุด



ขวดแกว
ดินระเบิดพลาสติก
สูง ๒ – ๓ เทาของ
เสนผาศูนยกลางกรวย

กรวย

ระยะ
ขาตั้ง

๒ – ๓ เทาของเสนผาศูนยกลาง

ผูกติดขาตั้งกับขวด

ฝกแคเวลา (สายไฟ)
เชื้อปะทะ

ดินระเบิด
ดินดํา

แถบกาวเชื้อปะทุ

ดินดํา

เชื้อปะทุธรรมดา

เชื้อปะทุธรรมดา
นําออก

ปลอกกระสุน

แถบกาว

จอกกระทบแตกแสวงเครื่อง

27

29

28

29

30

ขวดแกว
ดินระเบิดพลาสติก
สูง ๒ – ๓ เทาของ
เสนผาศูนยกลางกรวย

กรวย

ระยะ
ขาตั้ง

๒ – ๓ เทาของเสนผาศูนยกลาง

ผูกติดขาตั้งกับขวด

ฝกแคเวลา (สายไฟ)
เชื้อปะทะ

ดินระเบิด
ดินดํา

แถบกาวเชื้อปะทุ

ดินดํา

เชื้อปะทุธรรมดา

เชื้อปะทุธรรมดา
นําออก

ปลอกกระสุน

แถบกาว

จอกกระทบแตกแสวงเครื่อง

27

29

28

29

30

ขวดแกว
ดินระเบิดพลาสติก
สูง ๒ – ๓ เทาของ
เสนผาศูนยกลางกรวย

กรวย

ระยะ
ขาตั้ง

๒ – ๓ เทาของเสนผาศูนยกลาง

ผูกติดขาตั้งกับขวด

ฝกแคเวลา (สายไฟ)
เชื้อปะทะ

ดินระเบิด
ดินดํา

แถบกาวเชื้อปะทุ

ดินดํา

เชื้อปะทุธรรมดา

เชื้อปะทุธรรมดา
นําออก

ปลอกกระสุน

แถบกาว

จอกกระทบแตกแสวงเครื่อง

27

29

28

29

30



จุกเกลียวยึดเชื้อปะทุ

ทีเอ็นที
เชื้อปะทุ

ถานไฟฉาย

สายไฟ

ผูกเหล็ก

แผนโลหะ ลวดดึง
ปดแถบกาว

ปุมตอทางไฟ

ลวดสะดุด
ลิ่ม

หวงปุมตอทางไฟ

ทีเอ็นที

หวงปุมตอทางไฟ
ประจําท่ี

เชือกดึง

เข็มดึง

เข็มแทงชนวน

กระสุนแกะหัวกระสุน
ออก

เชื้อปะทุ

ฝาบนยุบตัว

แผนผนังขางออนตัว

ปุมตอทางไฟ

แผนลาง

31 32

33 34

36

37 ก.

35

จุกเกลียวยึดเชื้อปะทุ

ทีเอ็นที
เชื้อปะทุ

ถานไฟฉาย

สายไฟ

ผูกเหล็ก

แผนโลหะ ลวดดึง
ปดแถบกาว

ปุมตอทางไฟ

ลวดสะดุด
ลิ่ม

หวงปุมตอทางไฟ

ทีเอ็นที

หวงปุมตอทางไฟ
ประจําท่ี

เชือกดึง

เข็มดึง

เข็มแทงชนวน

กระสุนแกะหัวกระสุน
ออก

เชื้อปะทุ

ฝาบนยุบตัว

แผนผนังขางออนตัว

ปุมตอทางไฟ

แผนลาง

31 32

33 34

36

37 ก.

35

จุกเกลียวยึดเชื้อปะทุ

ทีเอ็นที
เชื้อปะทุ

ถานไฟฉาย

สายไฟ

ผูกเหล็ก

แผนโลหะ ลวดดึง
ปดแถบกาว

ปุมตอทางไฟ

ลวดสะดุด
ลิ่ม

หวงปุมตอทางไฟ

ทีเอ็นที

หวงปุมตอทางไฟ
ประจําท่ี

เชือกดึง

เข็มดึง

เข็มแทงชนวน

กระสุนแกะหัวกระสุน
ออก

เชื้อปะทุ

ฝาบนยุบตัว

แผนผนังขางออนตัว

ปุมตอทางไฟ

แผนลาง

31 32

33 34

36

37 ก.

35



ปุมตอทางไฟ

สายไฟ

สายไฟ

เกลียวปุมตอทางไฟ

ปุมตอทางไฟตัวลาง

ลวดสะดุด

สายวงจร

น้ําหนักกด

ลวดวงจร

น้ําหนักกด

ลวดวงจร

ฝาครอบ

37 ข. 37 ค.

38

39

40

ปุมตอทางไฟ

สายไฟ

สายไฟ

เกลียวปุมตอทางไฟ

ปุมตอทางไฟตัวลาง

ลวดสะดุด

สายวงจร

น้ําหนักกด

ลวดวงจร

น้ําหนักกด

ลวดวงจร

ฝาครอบ

37 ข. 37 ค.

38

39

40

ปุมตอทางไฟ

สายไฟ

สายไฟ

เกลียวปุมตอทางไฟ

ปุมตอทางไฟตัวลาง

ลวดสะดุด

สายวงจร

น้ําหนักกด

ลวดวงจร

น้ําหนักกด

ลวดวงจร

ฝาครอบ

37 ข. 37 ค.

38

39

40



น้ําหนักกด

แหนบตี

เชือกดึง โลหะออนเปนปุม
ตอทางไฟ ปมเชือก

ลวดวงจร

ฐาน

ควงเกลียวลานปลุก

ดินระเบิดและสะเก็ดระเบิด

ขาตั้ง

ตูระเบิด

สายจุดระเบิด

42

43

ฐาน

41
น้ําหนักกด

แหนบตี

เชือกดึง โลหะออนเปนปุม
ตอทางไฟ ปมเชือก

ลวดวงจร

ฐาน

ควงเกลียวลานปลุก

ดินระเบิดและสะเก็ดระเบิด

ขาตั้ง

ตูระเบิด

สายจุดระเบิด

42

43

ฐาน

41
น้ําหนักกด

แหนบตี

เชือกดึง โลหะออนเปนปุม
ตอทางไฟ ปมเชือก

ลวดวงจร

ฐาน

ควงเกลียวลานปลุก

ดินระเบิดและสะเก็ดระเบิด

ขาตั้ง

ตูระเบิด

สายจุดระเบิด

42

43

ฐาน

41



ทิศทางเดิน

10 ซม

1.50 ม

10-15 ซม

44

45

46

47

ทิศทางเดิน

10 ซม

1.50 ม

10-15 ซม

44

45

46

47

ทิศทางเดิน

10 ซม

1.50 ม

10-15 ซม

44

45

46

47



ลวดสะดุด

สายโยง ลข.

ลวดสะดุด

48

49

50
ติดบานพับ

เข็มแทงชนวน

(ตะปูตัดหัว)

ลูกปนเล็ก

กระบอกทอนบนบรรจุระเบิดกระบอกทอนลางรับแรงกดใชสลัก
หรือแหนบสปริงมีเข็มแทงชนวน

ลวดสะดุด

สายโยง ลข.

ลวดสะดุด

48

49

50
ติดบานพับ

เข็มแทงชนวน

(ตะปูตัดหัว)

ลูกปนเล็ก

กระบอกทอนบนบรรจุระเบิดกระบอกทอนลางรับแรงกดใชสลัก
หรือแหนบสปริงมีเข็มแทงชนวน

ลวดสะดุด

สายโยง ลข.

ลวดสะดุด

48

49

50
ติดบานพับ

เข็มแทงชนวน

(ตะปูตัดหัว)

ลูกปนเล็ก

กระบอกทอนบนบรรจุระเบิดกระบอกทอนลางรับแรงกดใชสลัก
หรือแหนบสปริงมีเข็มแทงชนวน



ยอดเสาผูกดินระเบิดชนวนดึง

เจาะรูใสเชื้อปะทุไฟฟา

ไมกระเดื่อง

ค.๖๐ใสดิน ซี - ๔ ใหเต็ม

ไมรูปตัว ซี แผนตอทางไฟ

แบตเตอรี่

วงจรหวง

สายไฟฟา
ลวดสะดุด

51

52

53

ยอดเสาผูกดินระเบิดชนวนดึง

เจาะรูใสเชื้อปะทุไฟฟา

ไมกระเดื่อง

ค.๖๐ใสดิน ซี - ๔ ใหเต็ม

ไมรูปตัว ซี แผนตอทางไฟ

แบตเตอรี่

วงจรหวง

สายไฟฟา
ลวดสะดุด

51

52

53

ยอดเสาผูกดินระเบิดชนวนดึง

เจาะรูใสเชื้อปะทุไฟฟา

ไมกระเดื่อง

ค.๖๐ใสดิน ซี - ๔ ใหเต็ม

ไมรูปตัว ซี แผนตอทางไฟ

แบตเตอรี่

วงจรหวง

สายไฟฟา
ลวดสะดุด

51

52

53



ไมไผผาซีก

กระบอกไมไผ

รูชนวน

สาย
ชนวน

ขอบนบรรจุดินดํา
และสะเก็ดเหล็กหลอ

ยาวประมาณ ๒๒
๑”

มีฝาโลหะปดหัวทาย

54

56

55

ไมไผผาซีก

กระบอกไมไผ

รูชนวน

สาย
ชนวน

ขอบนบรรจุดินดํา
และสะเก็ดเหล็กหลอ

ยาวประมาณ ๒๒
๑”

มีฝาโลหะปดหัวทาย

54

56

55

ไมไผผาซีก

กระบอกไมไผ

รูชนวน

สาย
ชนวน

ขอบนบรรจุดินดํา
และสะเก็ดเหล็กหลอ

ยาวประมาณ ๒๒
๑”

มีฝาโลหะปดหัวทาย

54

56

55



ทีเอ็นที ปลอกกระสุน

ชองบรรจุชนวน

กลองกระดาษฝาปดเปนกลองกระดาษ

ชองบรรจุชนวน

ชนวน เอ็ม ยู วี
ตัวทุนทําดวยไม ภายในบรรจุดินระเบิด ๒๐๐ กรัม

๖”

๓”

๒”

ฝายางกันชื้น
นน. ๑.๕ ปอนด สีกากีแกมเขียว-เทา

แผนโลหะรัดฝายางกันชื้น

จุกเกลียวยึดเข็มแทงชนวน

พลาสติกหลอหุมดินระเบิด

หมุดเกลียวปดเชื้อปะทุ

ตัวทุนระเบิด
เรือนเชื้อปะทุ

เข็มแทงชนวน
สลักนิรภัย

เรือนเข็มแทงชนวน

57

58

59

60

ทีเอ็นที ปลอกกระสุน

ชองบรรจุชนวน

กลองกระดาษฝาปดเปนกลองกระดาษ

ชองบรรจุชนวน

ชนวน เอ็ม ยู วี
ตัวทุนทําดวยไม ภายในบรรจุดินระเบิด ๒๐๐ กรัม

๖”

๓”

๒”

ฝายางกันชื้น
นน. ๑.๕ ปอนด สีกากีแกมเขียว-เทา

แผนโลหะรัดฝายางกันชื้น

จุกเกลียวยึดเข็มแทงชนวน

พลาสติกหลอหุมดินระเบิด

หมุดเกลียวปดเชื้อปะทุ

ตัวทุนระเบิด
เรือนเชื้อปะทุ

เข็มแทงชนวน
สลักนิรภัย

เรือนเข็มแทงชนวน

57

58

59

60

ทีเอ็นที ปลอกกระสุน

ชองบรรจุชนวน

กลองกระดาษฝาปดเปนกลองกระดาษ

ชองบรรจุชนวน

ชนวน เอ็ม ยู วี
ตัวทุนทําดวยไม ภายในบรรจุดินระเบิด ๒๐๐ กรัม

๖”

๓”

๒”

ฝายางกันชื้น
นน. ๑.๕ ปอนด สีกากีแกมเขียว-เทา

แผนโลหะรัดฝายางกันชื้น

จุกเกลียวยึดเข็มแทงชนวน

พลาสติกหลอหุมดินระเบิด

หมุดเกลียวปดเชื้อปะทุ

ตัวทุนระเบิด
เรือนเชื้อปะทุ

เข็มแทงชนวน
สลักนิรภัย

เรือนเข็มแทงชนวน

57

58

59

60



61

62

63

64

61

62

63

64

61

62

63

64



65

66

67

ทุนระเบิดอยูกลาง

ก.
ข.

65

66

67

ทุนระเบิดอยูกลาง

ก.
ข.

65

66

67

ทุนระเบิดอยูกลาง

ก.
ข.



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 ความรูเก่ียวกับขาศึก ลม ฟา อากาศ และภูมิประเทศ การ

ปฏิบัติการยุทธวิธี
๒. ความรู

๒.๑ เรียนรูเรื่องขาศึกใหมากและขาศึกรูเรื่องของเรานอยเพียงใด ก็จะเปนการงายท่ีเราจะ
เอาชนะขาศึก

๒.๒ จากขาวกรองการรบ ทําให ผบ.หนวยสามารถพิจารณาสถานการณและตัดสินตกลงใจ
ปฏิบัติเพ่ือสําเร็จภารกิจใหถูกตองรวดเร็ว

๓.หลักการ
๓.๑ ผบ.หนวยตองรูวาขาศึกใชยุทธวิธีอยางไร และสิ่งท่ีคาดวาขาศึกนาจะกระทํา สภาพภูมิ

ประเทศและลมฟาอากาศเก้ือกูลหรือขัดขวางการปฏิบัติการของฝายเราอยางไรบาง
๓.๒ ขาวกรองการรบตองสามารถตอบคําถามท่ี ผบ.หนวยตองการรูตามขอเท็จจริง

ตามลําดับ และทันเวลาท่ีตองการ
ภารกิจการขาวกรอง

๑. บทบาทการขาวกรอง
๑.๑ การปฏิบัติการตอตานผูกอการราย สิ่งท่ียากท่ีสุด คือ การคนหาผูกอนการรายซึ่งปกติจะ

เขาปะปนกับเรา เม่ือเปนฝายไดเปรียบมักเปนฝายเริ่มตนการรบ
๑.๒ การคนหาและทําลายผูกอการรายเชนนี้ ทหารทุกคนใหหนวยทหารขนาดเล็กมี

ประโยชนในการชวยงานขาวกรอง แมเพียงการปะทะเล็กนอยชั่วระยะเวลาอันสั้น จึงถือวาทหารทุกคนมี
ภารกิจการขาวกรองโดยมิตองสั่งการ

๑.๓ หัวขอขาวสารสําคัญท่ีทหารทุกคนตองรายงาน คือ
๑.๓.๑ ขีดความสามารถของกลุมผูกอการรายท่ีอาจจะกระทําได
๑.๓.๒ กําลัง การประกอบกําลัง และการวาวกําลังของกลุมผูกอการราย
๑.๓.๓ สภาพภูมิประเทศ
๑.๓.๔ สภาพลมฟาอากาศ
๑.๓.๕ ขาวสารอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนหรือท่ีไดรับมอบหมาย

๒. สิ่งบอกเหตุ
๒.๑ สิ่งบอกเหตุ คือ การกระทําหรือมิไดกระทําของผูกอการราย หรือพลเรือนในทองถ่ินท่ีจะ

พิจารณาระบุถึงขีดความสามารถของผูกอการราย
๒.๑.๑ สิ่งท่ีบอกเหตุมีรูปเปนการกระทํา เชน รอยเทา , อุจจาระ , ปสสาวะ หรือควันไฟ
๒.๑.๒ สิ่งบอกเหตุมีรูปเปนการปฏิเสธ คือ ไมมีการกระทําหรือรองรอยใดๆ ท้ังๆ ท่ี

ควรจะมี
๒.๑.๓ สิ่งบอกเหตุอาจมีรูปเปนการกระทําหรือปฏิกิริยาของพลเรือนในทองถ่ิน

กร.๒๖๐๑



๒.๒ ลักษณะของสิ่งบอกเหตุ
๒.๒.๑ สิ่งบอกเหตุท่ัวไป

(๑) แหลงซอนของอาจทําใหรู ถึงกําลัง การขาดแคลนสิ่งอุปกรณ หรือ
แหลงท่ีมาของสิ่งอุปกรณ

(๒) รอยลอพาหนะ เชน จักรยานสองลอในเสนทางท่ีไมมีผูสัญจรไปมา อาจ
แสดงใหรูถึงเสนทางติดตอและสํากําลังของผูกอการราย

(๓) ชีวิตสัตว อาจทําใหรูวามีหรือไมมีคนอยูในปามานอยเพียงใด
(๔) เศษสิ่งของ เชน หยดเลือด ผาพันแผล อุจจาระ ปสสาวะ อาจบอกถึง

สุขภาพ อาหารการกินและการวางกําลังของผูกอการราย รวมถึงความเร็วและทิศทางในการเคลื่อนท่ีดวย (เม่ือ
พิจารณารวมกับรอยเทา)

(๕) ประสารทสัมผัสท่ีหก ความรูสึกระแวงบางครั้งชวยใหรอดพนจาก
อันตราย

๒.๒.๒ สิ่งบอกเหตุเฉพาะ
(๑) ผูกอการรายเขาตี

(๑.๑) มีการฆาตกรรมเจาหนาท่ีรัฐบาล
(๑.๒) มีการลกัพาคนวัยรุนเพ่ือการฝก อบรมและใชเปนแรงงาน

(๑.๓) เพ่ิมการบอนทําลายในพ้ืนท่ี
(๑.๔) เพ่ิมหรือลดการปรากฏตัวหรือการปฏิบัติการของกลุมผูกอการราย

ในพ้ืนท่ี
(๑.๕) เกิดการขาดแคลนสิ่งอุปกรณ เชน กระสุนปน อุปกรณการรักษาพยาบาล

(มักมีการเขาตีคลัง สป.ประเภทท่ีขาดนั้น)
(๑.๖) เพ่ิมการประทวง หรือเดินขบวนของกลุมชนนอย
(๑.๗) เพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อในพ้ืนท่ี
(๑.๘) กลุมชนในทองถ่ินไมรวมสมาคมกับทหาร

(๑.๙) มีการรวมพาหนะตางๆ ในการเคลื่อนยาย เชน เรือเล็ก รถจักยาน
สองลอ

(๑.๑๐) มีการเอาใจออกหากของหนวยรบในทองถ่ินเพ่ิมสูงข้ึน
(๑.๑๑) มีคนแปลกหนาเขามาในหมูบาน
(๑.๑๒) ผูกอการรายท่ีเคยพบเห็นหายหนาไปจากท่ีเคยพบ
(๑.๑๓) ผูกอการรายท่ีขวัญต่ําตองการเพ่ิมกําลังขวัญ
(๑.๑๔) โอกาสวันชาติ วันหยุดสําคัญ วักเกิดของคําสัคัญของผูกอการราย

และกําลังอุปถัมภ
(๑.๑๕) มีชวยการรับสงวิทยุ การลาดตระเวน การประทวง การแสดงตน

เปนศัตรู การรวมกําลังรบ การเปลี่ยนท่ีตั้ง บก. สถานพยาบาล และกําลังสนับสนุนตางๆ ของกลุมผูกอการราย
(๒) ผูกอการรายตั้งรับ
(๒.๑) คนพบสวนของอาวุธหนักในกลุมผูกอการราย

(๒.๒) มีการจัดตั้งหมูบานรบหรือดัดแปรงท่ีม่ันแข็งแรง
(๒.๓) มีการลักพาเด็ก การจับและควบคุมเชลยศึกเพ่ิมข้ึน
(๒.๔) การลดการปฏิบัติเชิงรุกของผูกอการราย



(๒.๕) การซุมโจมตีการสงกําลังมักกระทําเพ่ิมแยงชิงอาวุธและกระสุน
(๒.๖) มีการใชกับดักเทา ขวาก และสิ่งคลายกันในพ้ืนท่ี
(๒.๗) มีการจัดตั้งแหลงการเกษตรในพ้ืนท่ี
(๒.๘) พบท่ีตั้งถาวรขนาดใหญของ ทก.สนามหรือพ้ืนท่ีฝก
(๒.๙) มีการใชเสนทางแทรกซึมในพ้ืนท่ี (อาจเปนสิ่งบอกเหตุการณ

ควบคุมพ้ืนท่ีดวย)
(๒.๑๐) มีการจัดเครื่องปดก้ันถนน ลําคลอง การยึดภูมิประเทศสําคัญ

และการจัดตั้งแหลงสะสมสิ่งอุปกรณ
(๓) ผูกอการรายควบคุมพ้ืนท่ี

(๓.๑) เจาหนาท่ีของหมูบานบกพรองในการควบคุมปองการการลักพาตัว
เด็ก ซึ่งอาจแสดงวามีการสมยอมกับกลุมผูกอการราย

(๓.๒) ประชาชนในทองถ่ินปฏิเสธการใหขาวสารแกกําลังของฝายรัฐบาล
(๓.๓) มีหลักฐานวามีการสะสมเสบียงอาหารใหหรือสงใหแกผูกอการราย
(๓.๔) รัฐบาลไมสามารถเก็บภาษีอากรไดตามปกติ
(๓.๕) การจูโจมของผูกอการรายหยุดการกระทําในพ้ืนท่ีท่ีมีผูคนอาศัยอยู
(๓.๖) มีบาน ทุงนา ถนน เสนทาง หรือคลองเกิดข้ึนใหมในพ้ืนท่ีนอกการ

ควบคุมของรัฐบาล
(๓.๗) ตรวจการณไมพบผูคน แตมีรองรอยของการพักอาศัยอยู
(๓.๘) มีการบังคับเก็บภาษีจากเจาของหรอืผูดูแลท่ีดิน

๒.๒.๓ สิ่งพึงระลึกในการพิจารณาสิ่งบอกเหตุ
(๑) สิ่งบอกเหตุท่ีมองไมเห็นหรือคิดวาไมสําคัญ อาจจะกลายเปนความสําคัญ

และมีคาทางขาวกรองข้ึนมาก็ได
(๒) สิ่งบอกเหตุไมจําเปนจะตรงกับท่ียกตัวอยาง สิ่งใดก็ตามท่ีเห็นผิดแปลกไป

จากธรรมชาติหรือสิ่งปกติ สิ่งนั้นอาจเปนสิ่งบอกเหตุสําคัญ
(๓) การพิจารณาสิ่งบอกเหตุ การคนหาสิ่งบอกเหตุ (โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

การแกะและสะกดรอย) กับขาวกรองการบ เปนสิ่งสัมพันธกันไปตลอดการปฏิบัติการจะแยกจากกันมิได
๓. การรายงานขาวสาร

๓.๑ หลักการการรายงานขาวสารตองใหถูกตอง สั้น สมบูรณ และทันเวลา (ขาวสาร
ท่ีดีควรเหมือนชุดอาบน้ําสตรี คือ ใหสั้นกะทัดรัด แกคลุมสวนสําคัญไวไดท้ังหมด)

๓.๒ หัวขอการรายงาน
๓.๒.๑ ตอบคําถามวา ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอยางไร
๓.๒.๒ ขาวเก่ียวกับขาศึกควรมีขนาด การปฏิบัติ ท่ีตั้ง ชื่อหนวย เวลา อาวุธ

ยุทโธปกรณ และทิศทางการเคลื่อนท่ี
๓.๓ วิธีการรายงาน

๓.๓.๑ ดวยวาจา อาจใชพลนําสาร วิทยุ หรือโทรศัพท ตัวอยาง “คน ๕ คน
แตงการพลเรือนเขามาในหมูบานแกงหีบ (๗๔๗๗๐๗) จากทางตะวันออก เม่ือ ๒๘๑๑๓๐ มิ.ย.”

๓.๓.๒ ดวยลายลักษณอักษร (ดูผนวก ก. แบบรายงานการตรวจการณ)



๓.๓.๓ การรายงานการยิง เปนรายงานพิเศษเพ่ือใชเปนแนวทางพิสูจน
ทราบชนิด ขนาดและท่ีตั้งยิงของอาวุธขาศึก อาจรายงานไดท้ังวาจาและลายลักษณอักษร (ดูผนวก ข. แบบ
รายงานการยิง) การรายงานดวยวาจาก็ใชเฉาะอักษรหัวขอและขอความท่ีตองการรายงานตอทายเทานั้น
การดําเนินการตอบุคคลหรือสิ่งท่ีจับยึดได

๑. เชลยศึก
๑.๑ ตรวจคน ยึดอาวุธเพ่ือปองกันการตอสู ยึดเอกสารและสมบัติสวนตัว เวนบัตรประจําตัว

และทําบัญชีเปนหลักฐานไว
๑.๒ คัดแยกเปนกลุมบุคคลชั้นหัวหนา พลพรรค สตรีและเด็ก
๑.๓ หามการพูดคุยกัน เพ่ือปองกันการวางแผนตอสูหลบหนีและการชวยเหลือกัน จดจําสิ่งท่ี

เชลยพูดกันหรือพูดกับฝายเรา
๑.๔ คุมตัวสงกลับโดยเร็ว เพ่ือการซักถามการขาวท่ีเปนประโยชน
๑.๕ ควบคุมตัวไวในพ้ืนท่ีกักกันเชลย หามบุคคลไมมีหนาท่ีเก่ียวของใหอาหาร น้ํา หรือสิ่งอ่ืน

ใดแกเชลย
๒. เอกสาร

๒.๑ จดชื่อเจาหนาเอกสาร วัน เวลา สถานท่ีท่ียึดได หนวยท่ียึดได แลวสงเอกสารไปพรอม
กับเจาหนาท่ีควบคุมเชลยมองตอเจาหนาท่ีฝายการขาว

๒.๒ เอกสารท่ีตกหลุนอยูใหระบุวัน เวลา และสถานท่ีท่ีพบ แลวสงกลับเชนเดียวกัน
๓. วัสดุ

๓.๑ รายงานเม่ือพบอาวุธยุทโปกรณแบบใหม ถามีน้ําหนักเบาและปลอดภัยไมเปนกับดักก็
เก็ยมาดวย เพ่ือสงมอบเจาหนาท่ีฝายการขาวตอไป

๓.๒ รายงานขางตน ถาทําใหไดเขียนภาพสังเขปประกอบไปดวย
๔. สิทธิการเปนเจาของ

๔.๑ รปจ. หรือคําสั่งจะระบุวา สิ่งใดท่ีผูพบจะรับไวเปนของท่ีระลึกได หลังจากหมดคุณคา
ทางขาวกรองแลว

๔.๒ อยาพยายามทําตัวเปนนักสะสมของท่ีระลึกท่ีมิไดรับอนุญาต ของบางอยางเปน
ประโยชนแกหนวยอยางยิ่งในดานการขาวกรองเพ่ือผลสําเร็จของภารกิจ ของบางอยางเปนอันตรายแกตัวเอง
หรือเปนผลเสียในดานจิตวิทยา
การตอตานการขาวกรอง

๑. คําจํากัดความ การตอตานการขาวกรอง หมายถึง การดําเนินมาตรการและการปฏิบัติการของฝาย
เราเพ่ือ ดงัตอไปนี้

๑.๑ ขัดขวางมิใหขาศึกลวงรูแผนการ ความตั้งใจและการปฏิบัติงาน
๑.๒ คนหาใหทราบวิธีการท่ีขาศึกจะใชหาขาว
๑.๓ ลวงมิใหขาศึกทราบแผนและความตั้งใจท่ีแทจริงในการปฏิบัติการ

๒. หลักการตอตานการขาวกรอง
๒.๑ เปนหนาท่ีของทหารทุกคนในการตอตานการขาวกรอง
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 โทรศัพทท่ีถูกตอง
(๒) ใชสัญญาณพวกและสัญญาณฝายอยางถูกตอง
(๓) ระวังการติดตอกับคนชรา สตรี และเด็กในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ (ไมควรวางใจ)
(๔) ไมบันทึกสวนตัวในแนวหนาหรือพ้ืนท่ีอันตราย
(๕) ระมัดระวังการพูดคุย อยาอวดเกง อยาอวดรู โดยเฉพาะกับคนแปลก

หนาในเรื่องกิจการทหาร
(๖) รายงานทันที เม่ือพบคนท่ีมีพฤติกรรมนาสงสัยจะเปนแหลงขาวหรือผู

ชวยเหลือผูกอการราย
(๗) พยายามหลีกเลี่ยงการมีสัมพันธสวาทหรือใกลชิดเกินควรกับสตรีใน

ทองถ่ิน
(๘) หลีกเลี่ยงการติดตอหาผลประโยชนกับประชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะ

การคาตลาดมืด
๒.๓.๒ ใชหลักการและเทคนิคการพรางอยางถูกตอง อยาละเลยหรือเกียจครานใน

การพรางตนเองและท่ีตั้ง
๒.๓.๓ ใชสิ่งท่ีชวยในการซอนเรนและกําบังใหเกิดประโยชน

(๑) ใชเวลามืดคํ่า อากาศเลว หรือควันกําบังการเคลื่อนท่ี
(๒) ใชภูมิประเทศซอนเรนและกําบังการปฏิบัติการหรือการตรวจการณ
(๓) เสียงดัง เชน การยิงปนใหญ , บ. และ ฮ. อาจใชชวยกําบังการปฏิบัติการได

๒.๓.๔ ใชมาตรการลวงทุกประเภท เพ่ือพรางแผน แนวความคิดในการปฏิบัติการ
รองรอยในการเคลื่อนท่ี มิใหขาวศึกไดรับขาวท่ีถูกตอง

๒.๓.๕ ปฏิบัติตนตามระเบียบการตรวจขาวโดยเครงครัด เชน สงมอบจดหมายและ
ภาพถายสวนตัวแกเจาหนาท่ีเม่ือตองการ

๒.๓.๖ เม่ือตกเปนเชลยศึก ปฏิบัติตามประมวลปฏิบัติท่ีกําหนดใน รปจ. เชน
(๑) ระลึกถึงและปฏิบัติตามคําปฏิญาณตนตอหนาธงไชยเฉลิมพล คือ ขาพเจา

...
(๑.๑) จักยอมตายเพ่ืออิสรภาพและความสงบแหงประเทศชาติ
(๑.๒) จักไมแพรงพรายความลับของทางราชการทหารเปนอันขาด
(๒) เม่ือถูกสักถาม บอกยศ ชื่อ หมายเลขประจําตัว และวันเกิดเทานั้น

พยายามหลีกเลี่ยงการใหขาวสารใดๆ แกขาศึกทุกวิถีทาง



(๓) เม่ือรูสึกตัววาใกลจะถูกจับ ใหทําลายแผนท่ี เอกสสาร อาวุธยุทโธปกรณ
ท่ีจะเปนประโยชนแกฝายขาซึกทุกชิ้นเทาท่ีจะทําได



ผนวก ก. แบบรายงานการตรวจการณ
( )
รายงานการตรวจเหตุการณ

จุดตรวจการณท่ี............................ท่ีตั้ง...................................................................แผนท่ี.....................................
หนวย..................................................................................เวลาจาก...............................ถึง..................................
ผูรายงาน................................................................................................ว.ด.ป......................................................
แผนท่ี.....................................................................................................................................................................

ลําดับ เวลา
สถานท่ี

สิ่งท่ีตรวจพบ รายงานถึง
/ เม่ือ

ช่ือผูตรวจ
การณทิศทางหรือ

มุมภาคของทิศ ระยะ ตําบลหลัก

ผนวก ข. แบบรายงานการยิง
(                         )

รายงานการยิง ป./ค./จรวด/ท้ิงระเบิด
ก จาก
ข ท่ีตั้งจุดตรวจการณ
ค ทิศทางของแสง เสียง หรือรอย
ง เวลาเริ่มยิง
จ เวลาหยุดยิง
ฉ พ้ืนท่ีถูกยิง
ช จํานวนและลักษณะของอาวุธและ บ.
ซ ลักษณะการยิง
ฌ จํานวน แบบ และขนาดของลูกปน ระเบิด
ญ เวลาจากเห็นแสงจนไดยินเสียง
ฎ ความเสียหาย



การยุทธเคลื่อนยายทางอากาศดวยเฮลิคอปเตอร
หลักฐาน : รส.๕๗ – ๓๕ , รส.๕๗ – ๒๑๐
กลาวนํา

การยุทธเคลื่อนยายทางอากาศดวยเฮลิคอปเตอรเปนการปฏิบัติการทางทหารท่ีนําความสําเร็จอัน
ยิ่งใหญมาสูฝายโลกเสรีในการปราบปรามคอมมิวนิสตหรือผูกอความไมสวบ เชน ในเวียดนามใต สหรัฐอเมริกา
ไดสงหนวยรบชั้นเยี่ยมหนวยหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงมาแตครั้งสงครามเกาหลี คือ กองพลทหารมาอากาศท่ี ๑ หนวย
นี้เปนหนวยกําลังเคลื่อนท่ีทางอากาศอยางครบบริบูรณ หรือ ๑๐๐% ทุกหนวยมีเฮลิคอปเตอรและเครื่องบินไว
ในอัตราใหทหารใชเปนพาหนะในการเคลื่อนยายสงกําลัง สงกลับ ทําการรบ และลาดตระเวนโดยไมตองเดินไป
ทางพ้ืนดิน จะเห็นไดวาการยุทธเคลื่อนยายทางอากาศนั้นไดผลดีมาก ท้ังในการรบตามแบบแบะนอกแบบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต ภูมิประเทศ ระยะทางและเวลามิไดเปน
อุปสรรคขัดขวางแตอยางใด เพราะขีดความสามารถของเฮลิคอปเตอรไดขจัดปญหาเหลานี้ไดหมดไป จะมีอยู
เพียงเล็กนอยก็คือ สภาพลมฟาอากาศ ทัศนะวิสัยเปนบางครั้งบางคราวเทานั้น ฉะนั้นการศึกษาเรื่องการยุทธ
เคลื่อนยายทางอากาศโดย ฮ. จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีทานจะตองนําไปปฏบิัติและจะมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งในอนาคต
ความมุงหมาย

เพ่ือตองการใหทานไดทราบถึงความสําคัญในการปฏิบัติการยุทธเคลื่อนยายทางอากาศดวย ซึ่งมี
บทบาทมากในอดีตและปจจุบัน
มาตรฐาน

เม่ือทานไดศึกษาครบ ๔ ชม. และทานจะไดทราบถึงแผนกตางๆ ทางยุทธวิธี แนวความคิด และการ
วางแผนในการปฏิบัติการ
เหตุผล

เพ่ือทานจะไดนําไปใชปฏิบัตหิรือวางแผนไดถูกตอง
คําจํากัดความ

การยุทธเคลื่อนยายทางอากาศดวย ฮ. คือการใช ฮ. เคลื่อนยายหนวยกําลังรบและอาวุธยุทโธปกรณ
เขาปฏิบัติการท่ีหมาย ควบคุมโดย ผบ.หนวยกําลังทางภาคพ้ืนดิน

๑. ประโยชนของการเคลื่อนยายทางอากาศดวย ฮ.
๑.๑ มีความเร็ว สามารถเคลื่อนยายกําลังเขาปฏิบัติการ ณ ท่ีหมายดวยความรวดเร็วระหวาง

๘๐ – ๑๖๐ นอต
๑.๒ มีความคลองตัว สามารถเคลื่อนยายเขาสูพ้ืนท่ีปฏิบัติการไดเกือบทุกภูมิประเทศ ท้ังเวลา

กลางวันและเวลากลางคืน และลงไดในภูมิประเทศท่ีมีขนาดจํากัดโดยลงในทางดิ่ง ไมวาภูมิประเทศนั้นจะเปน
ปา เขาสูง ทุรกันดาร ถามีท่ีวางเพียงพอ ฮ. ลงไดเสมอ แตถาไมมีท่ีวางเลยก็สามารถลงจาก ฮ. ไดโดยการไต
เชือกลง

๑.๓ เคลื่อนยายกําลังไดเปนปกแผน สามารถเคลื่อนยายกําลังไดทุกระดับหนวยโดยไป
พรอมๆกันและถึงท่ีหมายในเวลาใกลเคียงกัน ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับจํานวน ฮ. ท่ีมีอยู

๑.๔ มีผลในการจูโจม เนื่องจากมีความสามารถในการเคลื่อนยายไดอยางรวดเร็ว ท้ังเวลา
กลางวันและกลางคืน จึงทําใหหนวยกําลังรบท่ีจะเขาปฏิบัติการสามารถเขาถึงท่ีหมายไดกอนขาศึกจะรูตัว หรือ
กอนท่ีจะเตรียมการปองกันไดทัน ซึ่งทําใหฝายเราไดเปรียบ

กร.๒๗๐๑



๑.๕ ใชตรวจการณ หรือลาดตระเวนทางอากาศโดยท่ี ฮ. สามารถบินอยูกับท่ีในอากาศได
และมีความเหมาะสมท่ีจะใชในการตรวจการณทางอากาศ ถึงแมขาศึกจะมีการซอนพรางเปนอยางดีก็อาจตรวจ
พบได

๑.๖ สนับสนุนการยิง ฮ. สามารถติดตั้งจรวจและปนกลเพ่ือยิงสนับสนุนหนวยทหารทาง
ภาคพ้ืนดินได

๒. ขอจํากัดของการยุทธเคลื่อนยายทางอากาศดวย ฮ.
๒.๑ มีจุดออน ฮ. มีจุดออนจากอาวุธทางภาคพ้ืนดิน เนื่องจากมีความเร็วต่ํา เม่ือเปรียบเทียบ

กับเครื่องแบบอ่ืน การบินระยะต่ําเปนจุดออนท่ีขาศึกสามารถใชอาวุธทุกชนิดทําลายได ถา ฮ. อยูในระยะขีด
ความสามารถของปน

๒.๒ สภาพลมฟาอากาศ การใช ฮ. ในการเคลื่อนยายจะตองพิจารณาถึงสภาพอากาศและ
ทัศนะวิสัยดวย เพ่ือปองกันการสูญเสียของ ฮ. เพราะถาบินเขาไปในภูมิประเทศท่ีมีขอบเขตจํากัด เชน มีสิ่งกีด
ขวางมากทัศนะวิสัยไมดี ฮ. อาจจะขนสิ่งกีดขวางเหลานั้นได ถาฝนตกหนักนักบินอาจจะมองไมเห็นท่ีหมาย

๒.๓ ภูมิประเทศจํากัด ภูมิประเทศบางแหง ฮ. ไมสามารถลงได เชน หุบเขา หรือบริเวณท่ีมี
ตนไมสูงมาก ปาทึบนอกจาก ฮ. ลงไมไดตองใชวิธีไตเชือกลงแลว ถาเปนการเคลื่อนยายกําลังพลมาก กระทํา
ไมได

๒.๔ จํากัดน้ําหนักการบรรทุก จะตองพิจารณาถึงขีดความสามารถในการบรรทุกสูงสุด และ
บรรทุกในเกณฑปลอดภัยดวย เชน ฮ.๔ หรือ เฮช.๓๔ ซึ่งมีการใชในกองทัพอากาศไทย บรรทุกไดสูงสุด
๕,๐๐๐ ปอนด แตบรรทุกจริงไดเพียง ๑,๕๐๐ ปอนด เทานั้น

๒.๕ การซอมบํารุง การซอมบํารุงจะสูงมากยิ่งชั่วโมงบินมากเทาไร จํานวนการซอมจะสูงมาก
เทานั้น
การบรรทุกและการลงจาก ฮ.

๑. กําลังบรรทุกไดเครื่องละก่ีคน มีกําลังพลเทาใด
๒. การจัด จัดตามความสําคัญของหนวยกําหนดท่ีนั่งของแตละคน จัดใหมีความสมบูรณในตัวเอง

มีผูรับผิดชอบ ฮ. แตละเครื่อง กําลังพลท่ีลงจาก ฮ. แตละเครื่องตองสามารถปฏิบัติการไดทันทีท่ีลงจาก ฮ.
มีการสับเปลี่ยนตําแหนงและอาวุธประจําหนวย เชน ผบ.รอย กับ รอง ผบ.รอย ตองไมข้ึน ฮ. เครื่องเดียวกัน
ผบ.รอย ควรไปในเท่ียวแรก รอง ผบ.รอย ไปเท่ียวสุดทาย อาวุธกลท่ีมีอํานาจการยิงสูง เครื่องยิงลูกระเบิดถามี
เกินกวา ๑ กระบอก ตองแยกกันข้ึนคนละเครื่อง เพ่ือปองกันการสูญเสียรวมกันเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือถูกยิงตก
การบรรจุเท่ียวแรกควรจะบรรทุกกําลังพลและอาวุธท่ีสําคัญในอัตราทุกชนิด

๓. รูขบวนใชรูปขบวนตอนหนึ่งเทานั้น หรือแลวแตสถานการณ
๔. การข้ึน ฮ. ใหข้ึนยอนจากคนสุดทายมา ผบ.หนวยจะข้ึนเปนคนรองสุดทาย สวนคนสุดทายจะเปน

บุคคลท่ีถืออาวุธกล เชน ปกบ.เอ็ม ๖๐
๕. การแบงท่ีนั่งบนเครื่องบิน ใหแบงนั่งออกเปนสองขางทางขวา ทางซาย แบงกําลังเปนสองสวนเทาๆ

กัน แลวนั่งตามท่ีกําหนด
๖. การเตรียมการกอนข้ึน ฮ. ทุกคนจะตองบรรจุกระสุนและหามไก ยกเวน อาวุธท่ีบรรจุดวยสาย

กระสุนใหบรรจุบน ฮ.
๗. การนั่งบน ฮ. ใหนั่งจากท่ีกําหนดให ข้ึนมาทางหัวของ ฮ. ถามีท่ีนั่งวางอยูใหทุกคนถือปนใหพาน

ทายปนตั้งฉากกับพ้ืน ยกเวน อาวุธอัตโนมัติท่ีมีอํานาจการยิงสูงใหถือปนในทานั่งเตรียมใชอาวุธ หักปาก
กระบอกปนไปนอกประตูเครื่องนิ สามารถยิงท่ีหมายไดทันที เม่ือ ผบ.หนวย สั่ง



๘. การประสานกับนักบิน เม่ือข้ึน ฮ. แลวจะตองประสานกับนักยินวาตัวเราอยูท่ีใด จะไปทิศทางไหน
เม่ือเคลื่อนยายกําลังแลวไปอยูท่ีใด

๙. ขอควรระมัดระวัง การข้ึน ฮ. ใหข้ึนทางหลัง หามข้ึนทางหางโดยเด็ดขาด เพราะจะถูกตีดวยใบพัก
หมุนอันหลัง เม่ือ ฮ. ข้ึนตองรัดเข็มขัดนิรภัยทันที

๑. การลงจากเฮลิคอปเตอร
๑.๑ การเตรียมการ ทันทีท่ี ฮ. ถึงท่ีหมาย ไดรับคําสั่งใหลงจาก ฮ. ตองตรวจตราความเรียบรอย

ในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ ประสานการปฏิบัติการติดตอสื่อสาร สัญญาณตางๆ ทิศทางท่ีจะเคลื่อนท่ีตอไป
๑.๒ การลงพ้ืนท่ี ทันทีท่ี ฮ. รอนลงสูพ้ืนใหรัดเข็มขัดนิรภัย เม่ือ ฮ. อยูสูงจากพ้ืน ๒ – ๓ ฟุต

ผูท่ีถืออาวุธอัตโนมัติใหกระโดดลงทันที ติดตามดวย ผบ.หนวย และตอมาตามลําดับ คนท่ีลงสุดทายใหตรวจดู
ความเรียบรอยบน ฮ. ดวย แลวปรับรูปขบวนเปนรูปขบวนทําการรบทันที เคลื่อนท่ีเขาหาท่ีหมายหรือรวมพลกอน
แลว ผบ.หนวยจะสั่งการขอสําคัญเม่ือลงจาก ฮ. แลวตองเคลื่อนยายออกใหพนเขตปกหมุนแลวคอยวางกําลัง

๒. การฝกหนวยสําหรับเตรียมเคลื่อนยายทางอากาศดวย ฮ. จะตองดําเนินการฝกในเรื่องตางๆ ดังนี้
๒.๑ ฝกใหหนวยเขาใจและมีความชํานาญในยุทธวิธีการรบทางภาคพ้ืนดิน
๒.๒ ฝกใหหนวยมีความชํานาญในการรวมพลและการจัดระเบียบใหม
๒.๓ ฝกใหคุนเคยกับอาวุธท่ีเครื่องบินมีอยู
๒.๔ ฝกใหหนวยเขาใจวิธีการเลือกพ้ืนท่ีบรรทุก (Pickup Zone) และพ้ืนท่ีลงพ้ืน (Landing Zone)
๒.๕ สามารถทําหนาท่ีเชนเดียวกับชุดนําลงได
๒.๖ เขาใจการสงกําลังทางอากาศ การติดตอทางอากาศและทางพ้ืนดิน
๒.๗ วางแผนรวมกับ ผบ.หนวยบิน ปนใหญ และปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแนะนําอากาศยานหนา

๓. การวางแผนการยุทธเคลื่อนท่ียายทางอากาศ
๓.๑ การวางแผนใหวางแผน “ยอนหลัง” ตามหัวขอตอไปนี้

๓.๑.๑. แผนยุทธวิธีทางพ้ืนดิน (Ground Tactical Plan)
๓.๑.๒ แผนการสงลง (Landing Plan)
๓.๑.๓ แผนการเคลื่อนยาย (Movement Plan)
๓.๑.๔ แผนการบรรทุก (Loading Plan)

๓.๒ การสั่งการในคําสั่งยุทธการจะตองบรรจุแผนท้ัง ๔ ขอนี้ ในคําสั่งอยางละเอียด
๓.๓ แผนนี้รวมถึงการเขาท่ีรวมพลดวย
๓.๔ การปฏิบัติหลังจากสั่งการแลว จะตองซักซอมตามแผนทุกข้ันตอนกอนออกทํางาน

๔. แผนยุทธวิธีทางพ้ืนดิน
การวางแผนยุทธวิธีทางพ้ืนดิน เพ่ือปฏิบัติภารกิจใหสําเร็ว ณ ท่ีหมายนั้น จะตองพิจารณา

วางแผนในเรื่องตอไปนี้
๑. ลักษณะ รูปราง และขอบเขตท่ีหมาย พิจารณาคลุมถึงพ้ืนท่ีลงพ้ืนดวย การ

พิจารณาท่ีหมายใหใชหลักการพิจารณาภูมิประเทศทางทหารมาพิจารณาดวย
๒. ท่ีรวมพลข้ันสุดทาย จะเลือกพ้ืนท่ีอยางไรใหเก้ือกูลการปฏิบัติของฝายเรา แตท่ี

รวมพลข้ันสุดทายไมจําเปนจะตองเลือกเสมอไป ข้ึนอยูกับภารกิจในการโจมตีครั้งนั้นๆ
๓. การระวังปองกัน เม่ือ ฮ. ลงพ้ืนท่ีตองจัดกําลังระวังปองกัน ถาเปนหนวยกําลังท่ีมี

กําลังพลมาก การเคลื่อนยายทางอากาศจะตองสงกําลังระวังปองกันไปกอน เพ่ือไปลงยังจุดท่ีกําหนดใหตาม
แผนท่ีไดวางไว



๔. กําลังหนุน กําลังหนุนจะเคลื่อนยายเม่ือพวกโจมตีเคลื่อนยายไปแลว หรือกําลัง
หนุนเตรียมพรอมอยูท่ีพ้ืนท่ีบรรทุก เม่ือตองการใชกําลังหนุน จึงเคลื่อนยายไปยังพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหก็ได

๕. กําลังโจมตี เปนหนวยหลักในการปฏิบัติการ ณ ท่ีหมาย ตองมีอาวุธยุทโธปกรณ
เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ และไมนําติดตัวไปมากเกินไป จนไมคลองตัวในการเคลื่อนท่ี

๖. การสนับสนุน ประกอบดวยอาวุธจากหนวยเหนือการยิงปนใหญ กําหนดแนวยิง
แนวหามยิงในเขตแนวหามยิงได วางแผนขอรับการสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด ในการท้ิงระเบิด

๗. การโจมตี การโจมตีเริ่มตั้งแตหนวยถึงพ้ืนดิน ขณะนั้นจะอยูในข้ันการโจมตีแลว
การโจมตีฉับพลัน

๑. การโจมตีฉับพลัน
การโจมตีฉับพลันโดยเคลื่อนยายกําลังโจมตีลงบนท่ีหมายหรือใกลท่ีหมายแลวเขาโจมตีขาศึกดวย

วิธีการแบบจูโจมทันที ไมตองเขาท่ีรวมพลข้ันสุดทาย และจัดระเบียบใหมหลังจากยึดท่ีหมายไดแลว การโจมตี
ชนิดนี้ตองเตรียมการไวกอนในเรื่อง

๑.๑ เม่ือลงถึงพ้ืนแลว ตองเขาโจมตีทันที
๑.๒ เลือกพ้ืนท่ีลงพ้ืนท่ีใหใกลท่ีหมาย ซึ่งมีขนาดกวางพอท่ีจะลงไดในเท่ียวบินเท่ียวเดียว
๑.๓ ทหารจะตองไดรับการฝกอยางดี
๑.๔ การเตรียมการประสานการปฏิบัติ การยิงสนับสนุน การซักซอมจะตองดําเนินการเปนอยางดี

๒. ประโยชน
๒.๑ เปนการจูโจมขาศึก ขาศึกไมมีเวลาเตรียมการปองกัน
๒.๒ กําลังทหารสดชื้น ไมตองเหน็ดเหนื่อยเพราะลงจาก ฮ. ก็โจมตีท่ีหมายทันที ไมตองนํา

อาวุธยุทโธปกรณไปมากเกินความจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ
๒.๓ กระจายกําลังไดรวดเร็ว

๓. การโจมตีตามลําดับชั้น
เปนการโจมตีตามแผน ดังนี้

๑. กําลังพลลงพ้ืน ณ พ้ืนท่ีลงพ้ืน
๒. เขาท่ีรวมพลครั้งสุดทาย เพ่ือจัดกําลังใหม
๓. เคลื่อนท่ีออกตีตามท่ีหมายท่ีไดกําหนดใหตามลําดับข้ัน
๔. ยึดท่ีหมาย
๕. จัดระเบียบใหม เม่ือยึดท่ีหมายได

การโจมตีวิธีนี้จะปฏิบัติตอเม่ือไมสามารถปฏิบัติแบบฉับพลันได เนื่องจากภูมิประเทศไม
อํานวยหรือทหารยังขาดความชํานาญ

ประโยชน
๑. แผนการบรรจุ การเคลื่อนยาย การลงพ้ืน ทําไดงายตามลําดับ
๒. การสูญเสียขณะลงพ้ืนมีนอย เพราะอยูหางจากขาศึก
๓. การประสานการปฏิบัติทําไดดี
๔. ไมตองเสียเวลามากในการฝกทหาร เพรารบเหมือนการรบตามแบบ
๕. การระวังปองกัน การสงกําลังบํารุงทําไดดี
๖. การยิงสนับสนุนสําหรับดําเนินกลยุทธ ทําใหงายไมยุงยาก อยางไรก็ตามการ

วางแผนทางยุทธวิธีจะตองคํานึงถึงการจูโจม ความรวดเร็ว ใชกําลังเปนปกแผนปรับแผนเขากับสถานการณมี
แผนสํารองและแผนลวง



แผนการสงลง
พ้ืนท่ีลงพ้ืนจะตองมีลักษณะ ดังนี้

๑. ใกลท่ีหมายหรืออยู ณ ท่ีหมาย
๒. ขนาดกวางเพียงพอท่ีจะลงในเท่ียวเดียว
๓. สังเกตไดงายท้ังเวลากลางวันและกลางคืน
๔. ปกปดซอนเรน
๕. มีเสนทางปกปดกําบังไปยังท่ีหมายไดหลายทาง
๖. มีขายถนนดี

การปฏิบัติการลงพ้ืนท่ีจะสําเร็จภารกิจไดจะตองประกอบดวย
๑. ทหารลงพ้ืน ณ จุดท่ีกําหนดให
๒. ลงพ้ืนท่ีดวยความรวดเร็ว
๓. ผบ.หนวยปฏิบัติการยุทธแตละครั้งตองนําลงในเท่ียวแรก
๔. การปฏิบัติการจะตองมีการซักซอมและการควบคุมเปนอยางดีทุกครั้ง
๕. ควรใชหนวยนําลง (Pathfinder)
๖. อาวุธยุทโธปกรณนําไปเทาท่ีจําเปนสําหรับภารกิจเทานั้น
๗. จะตองมีแผนสํารอง เชน LZ
๘. ถาขาศึกตอตานอยางแข็งแรงให ผบ.หนวย เปลี่ยนแผนใชแผนสํารอง แตตองพยายาม

ดํารงความมุงหมายกอนเปลี่ยนแผน ตองประสานกับหนวยท่ีเก่ียวของดวย
แผนการเคลื่อนยายทางอากาศ

ตองสอดคลองกับแผนอ่ืนๆ ผบ.หนวยบินจะใหขอเสนอแนะเรื่องท่ีจะตองพิจารณา มีดังนี้
๑. ลักษณะภูมิประเทศ
๒. สภาพอากาศ
๓. เวลาเคลื่อนยาย
๔. ความสามารถในการตอสูอากาศยานของขาศึก
๕. สถานการณฝายขาศึก
๖ง การยิงสนับสนุนของอาวุธยิงชวย
๗. ระยะไปถึงท่ีหมายเทาใด
๘. เครื่องบินคุมกัน
๙. ท่ีตั้งของกําลังฝายเรา

เสนทางบินกําหนดควบคุมโดยชุดควบคุม (ACP = Air Control Points)
๑. รูปขบวนการเคลื่อนยายของ ฮ. ชนิดของ ฮ. ลักษณะภูมิประเทศสภาพอากาศ

ทัศนะวิสัย เครื่องชวยหาทิศ การพิจารณารูปขบวนจะตองกําหนดตามความเรงดวนในการเคลื่อนยาย
๒. ระยะความสูง ถาบินต่ําไดจะลดอันตรายจาก ปตอ.ขาศึก และหาท่ีหมายไดงาย
๓. ความเร็วของ ฮ.

แผนการบรรทุก
๑. แผนการบรรทุกจะตองสอดคลองกับแผนดําเนินกลยุทธ แผนการลงพ้ืน แผนการ

เคลื่อนยายจะตองเตรียมตามแบบ การปฏิบัติแตละข้ันตอนอยางละเอียดและซักซอมอยางดี และจะตองแบง
กําลังพลใหเรียบรอย ทหารทุกคนจะตองรูวาคนจะข้ึนลําไหน เท่ียวบินเท่ียวท่ีเทาไร



๒. เลือกพ้ืนท่ีบรรทุก (Pickup Zone)ตองมีขนาดกวางเพียงพอ ไมมีสิ่งกีดขวางทางบิน สังเกต
งายตองอยูใกลท่ีรวมพลจะตองมีการประสานงานกับนักบินเก่ียวกับเวลาข้ึน ระยะบินถึงท่ีหมาย จํานวน
น้ําหนักบรรทุก ใหปฏิบัติตามระเบียบ

๓. รายการบรรทุก จะตองแจงยอดกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณให ผบ.หนวยบินทราบ ท่ีได
กลาวมาแลวท้ังหมดเปนการวางแผนสําหรับการยุทธเคลื่อนยายอากาศดวยเฮลิคอปเตอร การปฏิบัติการทาง
พ้ืนดินก็คงเชนเดียวกับการรบท่ีทานเคยศึกษามาแลว แตบางครั้งทานจะตองทํางานเปนอิสระไมมีหนวย
ขางเคียง ปฏิบัติการโจมตีดวยวิธีจูโจม ถาทานไดรับคําสั่งใหเคลื่อนยายทางอากาศดวยเฮลิคอปเตอรแลว
ทานจะตองใหหัวขอตางๆ พิจารณาเปนแนวทาง จะทําใหละเอียดเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับเวลาสถานการณ
แตขอสําคัญจะตองพิจารณาท้ัง ๔ ขอ ท่ีกลาวมาแลว รายละเอียดตางๆ อาจจะตองตัดทอนใหเหมาะสมกับ
ภารกิจท่ีไดรับนั้น
สรุป

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



รายละเอียดของ ฮ. ชนิดตางๆ
คุณลักษณะของOH - ๒๓ D

๑. ความเร็วเดินทาง ๗๐ นอต
๒. ระยะทางบินข้ึนเหนือสิ่งกีดขวาง 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 โดยผูกยึดตรงทางขางลําตัวท่ีแคร

คุณลักษณะของOH – 1 E
๑. ความเร็วเดินทาง ๙๕ นอต
๒. ระยะทางบินข้ึนเหนือสิ่งกีดขวาง 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. ระยะทางบินข้ึนเหนือสิ่งกีดขวาง 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. ระยะทางบินข้ึนเหนือสิ่งกีดขวาง 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 ยาวท้ังหมด ๕๗ ฟุต ๐.๖๗ นิ้ว
๒.๒ กวางลําตัว ๙ ฟุต ๔.๓ นิ้ว



๒.๓ สูงจากพ้ืนถึง 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



สัญญาณมือและแขนสาํหรับนํา ฮ. ลงสูพ้ืน
๑. ทิศทางบินเขา (Approach)

ชูแขนท้ังสองเหนือศีรษะ หันฝามือเขาหากัน แสดงทิศทางบินเขาถูกตอง และใหบิน
เขามาเรื่อยๆ

๒. บินผานไปหรือใหบินเขามาใหม

ชูแขนท้ังสองเหนือศีรษะ และหันฝามือไปขางหนา โบกแขนท้ังสองไปทางขางแตละ
ขางเหนือศีรษะ

๓. บินอยูนิ่งๆ (Hover)

ยื่นแขนท้ังสองใหขนานกับพ้ืน และหางจากลําตัวไปขางหนา หันฝามือเขาหาตัวและ
ยกข้ึนลง แสดงวาให ฮ. เคลื่อนท่ีมาขางหนา

๔. เคลื่อนท่ีไปขางหนา (Move Forward)

ยื่นแขนท้ังสองใหขนานกับพ้ืนและหางจากลําตัว หันฝามือเขาหาตัว แสดงวาให ฮ.
เคลื่อนท่ีไปขางหนา

๕. เคลื่อนท่ีไปขางหลัง (Move Rearwards)

ยื่นแขนท้ังสองใหขนานกับพ้ืนและหางจากลําตัว หันฝามือออกจากตัว แสดงวาให ฮ.
เคลื่อนท่ีไปขางหลัง
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๖. ใหเคลื่อนท่ีไปทางขวา(Move Right)
ยื่นแขนซายออกไปทางขาง แกวงแขนขวาขางหนาลําตัว เพ่ือแสดงทิศทางท่ีตองการ
ใหเคลื่อนท่ีและใหทําซ้ําตามความจําเปน

๗. ใหเคลื่อนท่ีไปทางซาย (Move Left)
ยื่นแขนขวาไปทางซาย แกวงแขนซายขางหนาลําตัว เพ่ือแสดงทิศทางท่ีตองการให
เคลื่อนท่ี และใหทําซ้ําตามความจําเปน

๘. ใหยกตัวข้ึน (Move Up Word)
ยื่นแขนท้ังสองออกไปทางขาง คว่ําฝามือลง ยกแขนข้ึนลง (ความเร็วในการยกแขน
แสดงใหทราบถึงอัตราการยกตัวลง)

๙. ใหลดตัวลง (Move Down Words)

ยื่นแขนท้ังสองออกไปทางขาง คว่ําฝามือลง ลดแขนข้ึนลง (ความเร็วในการลดแขน
แสดงใหทราบถึงอัตราการลดตัวลง)

๑๐. บินข้ึน (Take Off)

ใหชูแขนข้ึนเหนือศีรษะแลวหมุนเปนวงกลม ตองการให ฮ. บินไปทิศทางไหน ใหชี้ไป
ทิศทางนั้น

๑๑. จอด (Land)

ใหยื่นแขนท้ังสองสดลง และไขวแขนขางหนาลําตัว

๖. ใหเคลื่อนท่ีไปทางขวา(Move Right)
ยื่นแขนซายออกไปทางขาง แกวงแขนขวาขางหนาลําตัว เพ่ือแสดงทิศทางท่ีตองการ
ใหเคลื่อนท่ีและใหทําซ้ําตามความจําเปน

๗. ใหเคลื่อนท่ีไปทางซาย (Move Left)
ยื่นแขนขวาไปทางซาย แกวงแขนซายขางหนาลําตัว เพ่ือแสดงทิศทางท่ีตองการให
เคลื่อนท่ี และใหทําซ้ําตามความจําเปน

๘. ใหยกตัวข้ึน (Move Up Word)
ยื่นแขนท้ังสองออกไปทางขาง คว่ําฝามือลง ยกแขนข้ึนลง (ความเร็วในการยกแขน
แสดงใหทราบถึงอัตราการยกตัวลง)

๙. ใหลดตัวลง (Move Down Words)

ยื่นแขนท้ังสองออกไปทางขาง คว่ําฝามือลง ลดแขนข้ึนลง (ความเร็วในการลดแขน
แสดงใหทราบถึงอัตราการลดตัวลง)

๑๐. บินข้ึน (Take Off)

ใหชูแขนข้ึนเหนือศีรษะแลวหมุนเปนวงกลม ตองการให ฮ. บินไปทิศทางไหน ใหชี้ไป
ทิศทางนั้น

๑๑. จอด (Land)

ใหยื่นแขนท้ังสองสดลง และไขวแขนขางหนาลําตัว

๖. ใหเคลื่อนท่ีไปทางขวา(Move Right)
ยื่นแขนซายออกไปทางขาง แกวงแขนขวาขางหนาลําตัว เพ่ือแสดงทิศทางท่ีตองการ
ใหเคลื่อนท่ีและใหทําซ้ําตามความจําเปน

๗. ใหเคลื่อนท่ีไปทางซาย (Move Left)
ยื่นแขนขวาไปทางซาย แกวงแขนซายขางหนาลําตัว เพ่ือแสดงทิศทางท่ีตองการให
เคลื่อนท่ี และใหทําซ้ําตามความจําเปน

๘. ใหยกตัวข้ึน (Move Up Word)
ยื่นแขนท้ังสองออกไปทางขาง คว่ําฝามือลง ยกแขนข้ึนลง (ความเร็วในการยกแขน
แสดงใหทราบถึงอัตราการยกตัวลง)

๙. ใหลดตัวลง (Move Down Words)

ยื่นแขนท้ังสองออกไปทางขาง คว่ําฝามือลง ลดแขนข้ึนลง (ความเร็วในการลดแขน
แสดงใหทราบถึงอัตราการลดตัวลง)

๑๐. บินข้ึน (Take Off)

ใหชูแขนข้ึนเหนือศีรษะแลวหมุนเปนวงกลม ตองการให ฮ. บินไปทิศทางไหน ใหชี้ไป
ทิศทางนั้น

๑๑. จอด (Land)

ใหยื่นแขนท้ังสองสดลง และไขวแขนขางหนาลําตัว



๑๒. ดับเครื่องยนต (Cut Engines)
ยื่นนิ้วมือของมือใดมือหนึ่งออกแลวปาดผานลําคอ

๑๒. ดับเครื่องยนต (Cut Engines)
ยื่นนิ้วมือของมือใดมือหนึ่งออกแลวปาดผานลําคอ

๑๒. ดับเครื่องยนต (Cut Engines)
ยื่นนิ้วมือของมือใดมือหนึ่งออกแลวปาดผานลําคอ



การสุขาภิบาลสนาม
หลักฐาน : ๑. คูมือพลทหารปฏิบัติการในสนาม , ทบ. , ๒๕๐๑

๒. FM 21 – 10 Field Hygiene and Sanitation , USA. , 1970
ความมุงหมาย

ใหรูถึงการรักษาสุขวิทยาอนามัยสวนบุคคลและสุขาภิบาลสนาม เพ่ือการรักษาสุขภาพและสุขาภิบาลในสนาม
กลาวท่ัวไป

๑. ประสิทธิภาพการรบและความสําเร็จภารกิจของหนวยข้ึนกับขวัญกําลังใจ และสุขภาพของทหารทุกคน
๒. เปนหนาท่ีของทหารทุกคนท่ีจะรักษาสุขภาพของตนเองและสุขาภิบาลของหนวย
๓. จากประวัติการรบทหารสูญเสียเพราะโรคภัยไขเจ็บ เนื่องจากการรักษาสุขภาพและการสุขาภิบาลไมดี

มากกวาสูญเสียจากการรบโดยตรง
๔. จําไววาจิตใจเขมแข็งอยูในเรือนรางท่ีสมบูรณ

สุขวิทยาอนามัยสวนบุคคลในสนาม
๑. คําจํากัดความ สุขวิทยาอนามัยสวนบุคคล หมายถึง การปฏิบัติตามกฎการรักษาสุขภาพเพ่ือ

ปองกันรักษาสุขภาพของตนเองและผูอยูรวม
๒. ความสําคัญ

๒.๑ ปองกันตนใหพนจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ
๒.๒ ปองกันหนวยใหพนจากการลุกลามของโรค
๒.๓ เพ่ิมความแข็งแรงของสุขภาพท้ังทางกายและทางใจ
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 หลีกเลี่ยงแมลงท่ีเปนพาหะเพาะโรค
๓.๘ มาตรการปองกันพิเศษ
๓.๙ เพ่ิมพูนความคิดในการรักษาสุขภาพ
๓.๑๐ กฎหลีกเลี่ยงความเจ็บไขในสนาม

๔. การรักษาความสะอาด
๔.๑ ปฏิบัติตามกฎการรักษาสุขภาพ พัฒนาความคิดในการรักษาสุขภาพ
๔.๒ ใชเครื่องชั้นในท่ีบางเบาเพ่ือขับเหงื่อ
๔.๓ พยายามปองกันแมลงปรสิตตางๆ อาจใชน้ํายาหรือแปงผงโรย
๔.๔ อาบน้ําฟอกสบูอยานอยสัปดาหละครั้ง อาจใชหมวกเหล็กกับฟองน้ํา ถาไมมีน้ําอาจผึ่งตัว

ใหแหง ใชผาเช็ดตัวแลวใชแปงฝุนโรยตัว
๔.๕ เปลี่ยนและซักเสื้อผาตลอด จนเครื่องนอนนําออกผึ่งแดดเม่ือมีโอกาส

กร.๒๘๐๑



๔.๖ ชวยการรักษาสุขาภิบาล เชน การท้ิงเศษสิ่งอาหาร หรือขับถายตาม รปจ. หรือสถานท่ีท่ีกําหนด
๕. การระวังรักษาอวัยวะ

๕.๑ เทา
๕.๑.๑ ลางและเช็ดเทาใหแหงทุกวัน
๕.๑.๒ โรยผงโรยเทา ระวังรักษาโรคเทาเปอย (น้ํากัดเทา)
๕.๑.๓ ใชถุงเทาท่ีแหงและสะอาด เปลี่ยนทุกวัน อยาใชถุงเทาชํารุด
๕.๑.๔ สวมรองเทาท่ีมีขนาดเหมาะผูกเชือกพอกระชับ อยาใหแนนเกินไป
๕.๑.๕ นวดและออกกําลังกายเทา เม่ือมีโอกาส
๕.๑.๖ อยาใชข้ีผึ้ง น้ํามันหรือยาสําหรับเทาท่ีแพทยไมแนะนํา ระวังหูดหรือตาปลา

เม่ือเปนใหพยาบาลรักษาให
๕.๑.๗ เม่ือเทาพอง (รองเทากัด)

(๑) ชําระลางบริเวณบวมพอง
(๒) ใชเข็มหรือปลายมีดสะอาดฆาเชื้อโรคแลวเจาะขอบของรอยพอง
(๓) ไลน้ําท่ีขังอยูออก
(๔) ปดดวยผาปดแผลเหนียว

๕.๑.๘ ในพ้ืนท่ีมีอสรพิษชุกชุม 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 ระวังรักษาผิวหนังอยาใหหมักหมมโดยเฉพาะท่ีอับ เชน รักแร ขาหนีบ ขอพับ อาจลาง
น้ํารักษาความปลอดภัย

๕.๕ มือ ตองหม่ันตัดเล็บใหสัน้รักษาความสะอาดเสมอ
๖. อาหารและน้ํา

๖.๑ ใชอาหารท่ีทางการจายหรือประกอบหุงตมเองใหมๆ
๖.๒ ประหยัดน้ําใชจนสุดความสามารถ
๖.๓หากไมมีน้ําท่ีจายใหใชน้ําในทองถ่ิน โดยผสมยาทําน้ําสะอาด (ไอโอดีนเม็ด) ๒ เม็ด ตอ

กระติด หากไมมียาตนเดือด ๑๕ นาทีกอนดื่ม
๖.๔ รางกายเสียเหงื่อมากก็เสียเกลือไปดวย อาหารและน้ําดื่มควรผสมเกลือดวย

๗. พักผอนหยอนใจและออกกํากําลังกายเม่ือมีโอกาส
๘. การปองกันตนจากสิ่งแวดลอม (ดูคูมือเรียน กร.๒๙๐๑ การปฐมพยาบาล)

การสุขาภิบาลสนาม
๑. ฝกบัวสนาม (ดูรูปท่ี ๑)

รูปท่ี ๑

๔.๖ ชวยการรักษาสุขาภิบาล เชน การท้ิงเศษสิ่งอาหาร หรือขับถายตาม รปจ. หรือสถานท่ีท่ีกําหนด
๕. การระวังรักษาอวัยวะ

๕.๑ เทา
๕.๑.๑ ลางและเช็ดเทาใหแหงทุกวัน
๕.๑.๒ โรยผงโรยเทา ระวังรักษาโรคเทาเปอย (น้ํากัดเทา)
๕.๑.๓ ใชถุงเทาท่ีแหงและสะอาด เปลี่ยนทุกวัน อยาใชถุงเทาชํารุด
๕.๑.๔ สวมรองเทาท่ีมีขนาดเหมาะผูกเชือกพอกระชับ อยาใหแนนเกินไป
๕.๑.๕ นวดและออกกําลังกายเทา เม่ือมีโอกาส
๕.๑.๖ อยาใชข้ีผึ้ง น้ํามันหรือยาสําหรับเทาท่ีแพทยไมแนะนํา ระวังหูดหรือตาปลา

เม่ือเปนใหพยาบาลรักษาให
๕.๑.๗ เม่ือเทาพอง (รองเทากัด)

(๑) ชําระลางบริเวณบวมพอง
(๒) ใชเข็มหรือปลายมีดสะอาดฆาเชื้อโรคแลวเจาะขอบของรอยพอง
(๓) ไลน้ําท่ีขังอยูออก
(๔) ปดดวยผาปดแผลเหนียว

๕.๑.๘ ในพ้ืนท่ีมีอสรพิษชุกชุม สวมรองเทาเสมอ
๕.๒ พัน

๕.๒.๑ แปรงฟนอยางนอยวันละครั้ง เกลือใชแทนยาสีฟนได
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๖.๔ รางกายเสียเหงื่อมากก็เสียเกลือไปดวย อาหารและน้ําดื่มควรผสมเกลือดวย
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๕.๑.๗ เม่ือเทาพอง (รองเทากัด)
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(๒) ใชเข็มหรือปลายมีดสะอาดฆาเชื้อโรคแลวเจาะขอบของรอยพอง
(๓) ไลน้ําท่ีขังอยูออก
(๔) ปดดวยผาปดแผลเหนียว

๕.๑.๘ ในพ้ืนท่ีมีอสรพิษชุกชุม สวมรองเทาเสมอ
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๕.๒.๑ แปรงฟนอยางนอยวันละครั้ง เกลือใชแทนยาสีฟนได
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รักษาความปลอดภัย

๕.๔ ระวังรักษาผิวหนังอยาใหหมักหมมโดยเฉพาะท่ีอับ เชน รักแร ขาหนีบ ขอพับ อาจลาง
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๖. อาหารและน้ํา

๖.๑ ใชอาหารท่ีทางการจายหรือประกอบหุงตมเองใหมๆ
๖.๒ ประหยัดน้ําใชจนสุดความสามารถ
๖.๓หากไมมีน้ําท่ีจายใหใชน้ําในทองถ่ิน โดยผสมยาทําน้ําสะอาด (ไอโอดีนเม็ด) ๒ เม็ด ตอ

กระติด หากไมมียาตนเดือด ๑๕ นาทีกอนดื่ม
๖.๔ รางกายเสียเหงื่อมากก็เสียเกลือไปดวย อาหารและน้ําดื่มควรผสมเกลือดวย

๗. พักผอนหยอนใจและออกกํากําลังกายเม่ือมีโอกาส
๘. การปองกันตนจากสิ่งแวดลอม (ดูคูมือเรียน กร.๒๙๐๑ การปฐมพยาบาล)
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รูปท่ี 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 (ดูรูปท่ี ๒)

รูปท่ี ๒
๒.๒.๒ ใชยาแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด ๑ หลอดต่ําน้ํา ๑ แกลลอน ฆาเชื้อโรค

๒.๓ น้ําใชในสนามกําหนดเปนสวนๆ ตามเหมาะสม ดื่ม ประกอบอาหาร อาบและซักลาง
และอ่ืนๆ (ถาเปนน้ําในแมน้ําลําธารควรแบงเขตหางกันอยางนอย ๕๐ เมตร)

๓. อาหาร
๓.๑ ตรวจความสะอาดของอาหาร เม่ือประกอบเสร็จปดฝามิดชิด
๓.๒ รักษาความสะอาดเจาหนาท่ีโรงประกอบอาหารและเครื่องประกอบอาหาร
๓.๓ จัดท่ีรับประทานอาหารและท่ีท้ิงเศษอาหาร

๔. การกําจัดสิ่งโสโครก
๔.๑ สวม

๔.๑.๑ เม่ือเคลื่อนท่ีใช “หลุมแมว”
๔.๑.๒ แบบสวมชั่วคราว ดูรูปท่ี ๓

รูปท่ี ๓

๔.๑.๓ แบบท่ีปสสาวะ ดูรูปท่ี ๔

๒. น้ําใช
๒.๑ ความตองการของทหารสําหรับดื่มและประกอบอาหาร คนละ ๕ แกลลอน (๒๐ ลิตร)/วัน

ถาอาบดวย ๑๕ แกลลอน (๖๐ ลิตร)/วัน
๒.๒ การใชถุงทําน้ําสะอาด ขนาด ๓๖ แกลลอน
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รูปท่ี ๔
๔.๑.๔ การสรางสวมและท่ีปสสาวะ

(๑) ตั้งอยูใตลมหางจากโรงเลี้ยงและครัวอยางนอย ๑๐๐ เมตร หางจากท่ีพัก
อยางนอย ๓๐ เมตร

(๒) หาทางปองกันและกําจัดแมลงตางๆ
(๓) อยาขุดสวมจนถึงระดับน้ําและใหอยูใตแหลงน้ําใช
(๔) ปองกันระงับกลิ่นและกลบเม่ือใกลเต็ม

๔.๒ น้ําโสโครกและสิ่งอ่ืนๆ ปกติทําหลุมน้ําซึมหรือขุดหลุมฝง
๕. การปองกันกําจักแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

๕.๑ ใชมุงและตาขายกันแมลง
๕.๒ ใชยาฉีดทําลาย (D D T , D E E T ฯลฯ)
๕.๓ ใชเครื่องมือวัสดุเคมีดักทําลาย

๖. การปองกันและกําจัดแมลง / สัตวมีพิษ (ดูคูมือการเรียน กร.๒๙๐๑ การปฐมพยาบาล)

รูปท่ี ๔
๔.๑.๔ การสรางสวมและท่ีปสสาวะ

(๑) ตั้งอยูใตลมหางจากโรงเลี้ยงและครัวอยางนอย ๑๐๐ เมตร หางจากท่ีพัก
อยางนอย ๓๐ เมตร

(๒) หาทางปองกันและกําจัดแมลงตางๆ
(๓) อยาขุดสวมจนถึงระดับน้ําและใหอยูใตแหลงน้ําใช
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๕.๑ ใชมุงและตาขายกันแมลง
๕.๒ ใชยาฉีดทําลาย (D D T , D E E T ฯลฯ)
๕.๓ ใชเครื่องมือวัสดุเคมีดักทําลาย

๖. การปองกันและกําจัดแมลง / สัตวมีพิษ (ดูคูมือการเรียน กร.๒๙๐๑ การปฐมพยาบาล)

รูปท่ี ๔
๔.๑.๔ การสรางสวมและท่ีปสสาวะ

(๑) ตั้งอยูใตลมหางจากโรงเลี้ยงและครัวอยางนอย ๑๐๐ เมตร หางจากท่ีพัก
อยางนอย ๓๐ เมตร

(๒) หาทางปองกันและกําจัดแมลงตางๆ
(๓) อยาขุดสวมจนถึงระดับน้ําและใหอยูใตแหลงน้ําใช
(๔) ปองกันระงับกลิ่นและกลบเม่ือใกลเต็ม

๔.๒ น้ําโสโครกและสิ่งอ่ืนๆ ปกติทําหลุมน้ําซึมหรือขุดหลุมฝง
๕. การปองกันกําจักแมลงท่ีเปนพาหะนําโรค

๕.๑ ใชมุงและตาขายกันแมลง
๕.๒ ใชยาฉีดทําลาย (D D T , D E E T ฯลฯ)
๕.๓ ใชเครื่องมือวัสดุเคมีดักทําลาย

๖. การปองกันและกําจัดแมลง / สัตวมีพิษ (ดูคูมือการเรียน กร.๒๙๐๑ การปฐมพยาบาล)



การปฐมพยาบาล
หลักฐาน :๑. รส.๒๑ – ๑๑ การปฐมพยาบาลสําหรับทหาร , ศร.๒๕๑๓

๒. คูมือพลทหารปฏิบัติการในสนาม , ทบ. , ๒๕๐๑
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูวิธีการปฐมพยาบาลเพ่ือสงวนชีวิต ปองกันการลุกลามและระงับความเจ็บปวดเม่ือมีเหตุการณ
บาดเจ็บฉุกเฉิน
กลาวนํา

๑. การปฐมพยาบาล คือ การดูแลชวยเหลือผูปวยกอนท่ีจะไดรับการรักษาพยาบาลจากเจาหนาท่ีสาย
การแพทย จากประสบการณปรากฏวาผูปวยจํานวนมากสูญเสียชีวิตเพราะขาดการปฐมพยาบาล

๒. ขอควรระลึกในการปฐมพยาบาล
๒.๑ อยาตื่นตกใจ ปฏิบัติการอยางใจเย็นและรวดเร็ว
๒.๒ ปฏิบัติตอผูปวยอยางนุมนวลเบามือ อยามุงคนปวย
๒.๓ อยาทําการปฐมพยาบาลเกินจําเปน
๒.๔ ใชเครื่องมือปฐมพยาบาลท่ีมีใหถูกตอง
๒.๕ จับหรือวางผูปวยในทาท่ีสบายท่ีสุด อยาพยายามยายคนเจ็บถาไมจําเปน ปลดเครื่องแตงกาย

ท่ีรัดกุมคนเจ็บออกใหหายใจสะดวก
๒.๖ อยากรอกของเหลวลงในปากคนเจ็บท่ีหมดสติ ยาพยายามแกไขคนหมดสติใหฟน

๒.๗ ใหความอบอุนแกคนเจ็บถาอากาศหนาว หรือใหความเย็นถาอากาศรอน
๒.๘ อยานําสิ่งไมสะอาดชําระลางบาดแผล
๒.๙ ติดตอเจาหนาท่ีเสนารักษโดยเร็ว

หลักการปฐมพยาบาล
๑. หลักการท่ัวไป การปฐมพยาบาลกระทําเพ่ือ

๑.๑ ชวยชีวิต
๑.๒ ปองกันการบาดเจ็บมากข้ึน
๑.๓ ระงับความเจ็บปวด

๒. หลักการ ๓ ข้ัน ในการชวยชีวิต
๒.๑ ข้ันท่ี ๑ การหามเลือด

๒.๑.๑ ใชผาแตงแผลวางทับบนแผล ใชฝามือและนิ้วมือกดบนแตงแผลใหแนน
ประมาณ ๕ – ๑๐ นาที เพ่ือ

(๑) บังคับมิใหเลือดไหลเขามาสูบาดแผล
(๒) กัดเลือดในบาดแผลใหแข็งตัว

รูปท่ี ๑

กร.๒๙๐๑

การปฐมพยาบาล
หลักฐาน :๑. รส.๒๑ – ๑๑ การปฐมพยาบาลสําหรับทหาร , ศร.๒๕๑๓

๒. คูมือพลทหารปฏิบัติการในสนาม , ทบ. , ๒๕๐๑
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูวิธีการปฐมพยาบาลเพ่ือสงวนชีวิต ปองกันการลุกลามและระงับความเจ็บปวดเม่ือมีเหตุการณ
บาดเจ็บฉุกเฉิน
กลาวนํา

๑. การปฐมพยาบาล คือ การดูแลชวยเหลือผูปวยกอนท่ีจะไดรับการรักษาพยาบาลจากเจาหนาท่ีสาย
การแพทย จากประสบการณปรากฏวาผูปวยจํานวนมากสูญเสียชีวิตเพราะขาดการปฐมพยาบาล

๒. ขอควรระลึกในการปฐมพยาบาล
๒.๑ อยาตื่นตกใจ ปฏิบัติการอยางใจเย็นและรวดเร็ว
๒.๒ ปฏิบัติตอผูปวยอยางนุมนวลเบามือ อยามุงคนปวย
๒.๓ อยาทําการปฐมพยาบาลเกินจําเปน
๒.๔ ใชเครื่องมือปฐมพยาบาลท่ีมีใหถูกตอง
๒.๕ จับหรือวางผูปวยในทาท่ีสบายท่ีสุด อยาพยายามยายคนเจ็บถาไมจําเปน ปลดเครื่องแตงกาย

ท่ีรัดกุมคนเจ็บออกใหหายใจสะดวก
๒.๖ อยากรอกของเหลวลงในปากคนเจ็บท่ีหมดสติ ยาพยายามแกไขคนหมดสติใหฟน

๒.๗ ใหความอบอุนแกคนเจ็บถาอากาศหนาว หรือใหความเย็นถาอากาศรอน
๒.๘ อยานําสิ่งไมสะอาดชําระลางบาดแผล
๒.๙ ติดตอเจาหนาท่ีเสนารักษโดยเร็ว

หลักการปฐมพยาบาล
๑. หลักการท่ัวไป การปฐมพยาบาลกระทําเพ่ือ

๑.๑ ชวยชีวิต
๑.๒ ปองกันการบาดเจ็บมากข้ึน
๑.๓ ระงับความเจ็บปวด

๒. หลักการ ๓ ข้ัน ในการชวยชีวิต
๒.๑ ข้ันท่ี ๑ การหามเลือด

๒.๑.๑ ใชผาแตงแผลวางทับบนแผล ใชฝามือและนิ้วมือกดบนแตงแผลใหแนน
ประมาณ ๕ – ๑๐ นาที เพ่ือ

(๑) บังคับมิใหเลือดไหลเขามาสูบาดแผล
(๒) กัดเลือดในบาดแผลใหแข็งตัว

รูปท่ี ๑

กร.๒๙๐๑

การปฐมพยาบาล
หลักฐาน :๑. รส.๒๑ – ๑๑ การปฐมพยาบาลสําหรับทหาร , ศร.๒๕๑๓

๒. คูมือพลทหารปฏิบัติการในสนาม , ทบ. , ๒๕๐๑
ความมุงหมาย

เพ่ือใหรูวิธีการปฐมพยาบาลเพ่ือสงวนชีวิต ปองกันการลุกลามและระงับความเจ็บปวดเม่ือมีเหตุการณ
บาดเจ็บฉุกเฉิน
กลาวนํา

๑. การปฐมพยาบาล คือ การดูแลชวยเหลือผูปวยกอนท่ีจะไดรับการรักษาพยาบาลจากเจาหนาท่ีสาย
การแพทย จากประสบการณปรากฏวาผูปวยจํานวนมากสูญเสียชีวิตเพราะขาดการปฐมพยาบาล

๒. ขอควรระลึกในการปฐมพยาบาล
๒.๑ อยาตื่นตกใจ ปฏิบัติการอยางใจเย็นและรวดเร็ว
๒.๒ ปฏิบัติตอผูปวยอยางนุมนวลเบามือ อยามุงคนปวย
๒.๓ อยาทําการปฐมพยาบาลเกินจําเปน
๒.๔ ใชเครื่องมือปฐมพยาบาลท่ีมีใหถูกตอง
๒.๕ จับหรือวางผูปวยในทาท่ีสบายท่ีสุด อยาพยายามยายคนเจ็บถาไมจําเปน ปลดเครื่องแตงกาย

ท่ีรัดกุมคนเจ็บออกใหหายใจสะดวก
๒.๖ อยากรอกของเหลวลงในปากคนเจ็บท่ีหมดสติ ยาพยายามแกไขคนหมดสติใหฟน

๒.๗ ใหความอบอุนแกคนเจ็บถาอากาศหนาว หรือใหความเย็นถาอากาศรอน
๒.๘ อยานําสิ่งไมสะอาดชําระลางบาดแผล
๒.๙ ติดตอเจาหนาท่ีเสนารักษโดยเร็ว

หลักการปฐมพยาบาล
๑. หลักการท่ัวไป การปฐมพยาบาลกระทําเพ่ือ

๑.๑ ชวยชีวิต
๑.๒ ปองกันการบาดเจ็บมากข้ึน
๑.๓ ระงับความเจ็บปวด

๒. หลักการ ๓ ข้ัน ในการชวยชีวิต
๒.๑ ข้ันท่ี ๑ การหามเลือด

๒.๑.๑ ใชผาแตงแผลวางทับบนแผล ใชฝามือและนิ้วมือกดบนแตงแผลใหแนน
ประมาณ ๕ – ๑๐ นาที เพ่ือ

(๑) บังคับมิใหเลือดไหลเขามาสูบาดแผล
(๒) กัดเลือดในบาดแผลใหแข็งตัว

รูปท่ี ๑

กร.๒๙๐๑



ตอไปใชผาแตงแผลชนิดบางพันรอยแผลแทนการกด
๒.๑.๒ การหามเลือดอีกวิธีหนึ่ง คือ ใหผูบาดเจ็บนอนลงยกแขนขาท่ีบาดเจ็บให

สูงข้ึนกวาลําตัว
(๑) ระวังถากระดูกหักตองเขาเฝอกกอน
(๒) ถาเลือดไมหยุดใหใชวิธีแรกชวย

๒.๑.๓ การหามเลือดโดยวิธีกดเสนเลือด
(๑) เปนวิธีชวยในการหามเลือด
(๒) ศึกษาจุดสําคัญของเสนเลือดใหญ (ดูรูปท่ี ๒)
(๓) ใชนิ้วมือกดตรงจุดสําคัญชวยในการหามเลือด

รูปท่ี ๒
๒.๑.๔ การใชสายหามเลือด (ขันชะเนาะ)

(๑) ใชเม่ือมีบาดแผลท่ีมือ เทา แขน และขา
(๒) ปกติใชสายรัดเหนือและชิดกับขอศอกหรือเขา
(๓) กรณีท่ีมือ เทา แขนหรือขาขาด ใชลายรัดขอบบนของแผลเหนือท่ีขาดนั้น
(๔) ปองกันผิวหนังโดยใชผารองหรือรัดบนเสื้อกางเกง
(๕) ทําเครื่องหมายบอกวามีการใชสายหามเลือดและเวลาเริ่มใชติดไวกับ

ผูบาดเจ็บ
(๖) การใชสายหามเลือด (ดูรูปท่ี ๓)
(๗) ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีเสนารักษโดยเร็ว

ตอไปใชผาแตงแผลชนิดบางพันรอยแผลแทนการกด
๒.๑.๒ การหามเลือดอีกวิธีหนึ่ง คือ ใหผูบาดเจ็บนอนลงยกแขนขาท่ีบาดเจ็บให

สูงข้ึนกวาลําตัว
(๑) ระวังถากระดูกหักตองเขาเฝอกกอน
(๒) ถาเลือดไมหยุดใหใชวิธีแรกชวย

๒.๑.๓ การหามเลือดโดยวิธีกดเสนเลือด
(๑) เปนวิธีชวยในการหามเลือด
(๒) ศึกษาจุดสําคัญของเสนเลือดใหญ (ดูรูปท่ี ๒)
(๓) ใชนิ้วมือกดตรงจุดสําคัญชวยในการหามเลือด

รูปท่ี ๒
๒.๑.๔ การใชสายหามเลือด (ขันชะเนาะ)

(๑) ใชเม่ือมีบาดแผลท่ีมือ เทา แขน และขา
(๒) ปกติใชสายรัดเหนือและชิดกับขอศอกหรือเขา
(๓) กรณีท่ีมือ เทา แขนหรือขาขาด ใชลายรัดขอบบนของแผลเหนือท่ีขาดนั้น
(๔) ปองกันผิวหนังโดยใชผารองหรือรัดบนเสื้อกางเกง
(๕) ทําเครื่องหมายบอกวามีการใชสายหามเลือดและเวลาเริ่มใชติดไวกับ

ผูบาดเจ็บ
(๖) การใชสายหามเลือด (ดูรูปท่ี ๓)
(๗) ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีเสนารักษโดยเร็ว

ตอไปใชผาแตงแผลชนิดบางพันรอยแผลแทนการกด
๒.๑.๒ การหามเลือดอีกวิธีหนึ่ง คือ ใหผูบาดเจ็บนอนลงยกแขนขาท่ีบาดเจ็บให

สูงข้ึนกวาลําตัว
(๑) ระวังถากระดูกหักตองเขาเฝอกกอน
(๒) ถาเลือดไมหยุดใหใชวิธีแรกชวย

๒.๑.๓ การหามเลือดโดยวิธีกดเสนเลือด
(๑) เปนวิธีชวยในการหามเลือด
(๒) ศึกษาจุดสําคัญของเสนเลือดใหญ (ดูรูปท่ี ๒)
(๓) ใชนิ้วมือกดตรงจุดสําคัญชวยในการหามเลือด

รูปท่ี ๒
๒.๑.๔ การใชสายหามเลือด (ขันชะเนาะ)

(๑) ใชเม่ือมีบาดแผลท่ีมือ เทา แขน และขา
(๒) ปกติใชสายรัดเหนือและชิดกับขอศอกหรือเขา
(๓) กรณีท่ีมือ เทา แขนหรือขาขาด ใชลายรัดขอบบนของแผลเหนือท่ีขาดนั้น
(๔) ปองกันผิวหนังโดยใชผารองหรือรัดบนเสื้อกางเกง
(๕) ทําเครื่องหมายบอกวามีการใชสายหามเลือดและเวลาเริ่มใชติดไวกับ

ผูบาดเจ็บ
(๖) การใชสายหามเลือด (ดูรูปท่ี ๓)
(๗) ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีเสนารักษโดยเร็ว



รูปท่ี ๓ ก. ทําหวงคลองรอบแขนและขา รูปท่ี ๓ ข. สอดทอนไม ฝกดาบ หรือดาบเปลา
ปนเขาไปในหวง

รูปท่ี ๓ ค. ขันชะเนาะใหแนนพอท่ีจะทําใหเลือดหยุด รูปท่ี ๓ ง. ผูกปลายดานหนึ่งติดแขนและขา
เพ่ือกันมิใหขันชะเนาะคลายออก

๒.๒ ข้ันท่ี ๒ การปดบาดแผล
๒.๒.๑ อยาพยายามแตงหรือทําความสะอาดแผล
๒.๒.๒ อยาใชผาแตงแผลบดเปนเกลียวและใหปดคลุมแผลมิดชิด
๒.๒.๓ การใชแผลแตงแผลบิดแผล (ดูรูปท่ี ๔)

รูปท่ี ๔ ก. รูปท่ี ๔ ข.
ฉีกกระดาษหอออกจากปลายขอบผาพันแผลแลวดึงออก             หาบสวนนุมตรงกลางของผาแตงแผล

โดยมิใหแตะตองกับสิ่งใด

รูปท่ี ๓ ก. ทําหวงคลองรอบแขนและขา รูปท่ี ๓ ข. สอดทอนไม ฝกดาบ หรือดาบเปลา
ปนเขาไปในหวง

รูปท่ี ๓ ค. ขันชะเนาะใหแนนพอท่ีจะทําใหเลือดหยุด รูปท่ี ๓ ง. ผูกปลายดานหนึ่งติดแขนและขา
เพ่ือกันมิใหขันชะเนาะคลายออก

๒.๒ ข้ันท่ี ๒ การปดบาดแผล
๒.๒.๑ อยาพยายามแตงหรือทําความสะอาดแผล
๒.๒.๒ อยาใชผาแตงแผลบดเปนเกลียวและใหปดคลุมแผลมิดชิด
๒.๒.๓ การใชแผลแตงแผลบิดแผล (ดูรูปท่ี ๔)

รูปท่ี ๔ ก. รูปท่ี ๔ ข.
ฉีกกระดาษหอออกจากปลายขอบผาพันแผลแลวดึงออก             หาบสวนนุมตรงกลางของผาแตงแผล

โดยมิใหแตะตองกับสิ่งใด

รูปท่ี ๓ ก. ทําหวงคลองรอบแขนและขา รูปท่ี ๓ ข. สอดทอนไม ฝกดาบ หรือดาบเปลา
ปนเขาไปในหวง

รูปท่ี ๓ ค. ขันชะเนาะใหแนนพอท่ีจะทําใหเลือดหยุด รูปท่ี ๓ ง. ผูกปลายดานหนึ่งติดแขนและขา
เพ่ือกันมิใหขันชะเนาะคลายออก

๒.๒ ข้ันท่ี ๒ การปดบาดแผล
๒.๒.๑ อยาพยายามแตงหรือทําความสะอาดแผล
๒.๒.๒ อยาใชผาแตงแผลบดเปนเกลียวและใหปดคลุมแผลมิดชิด
๒.๒.๓ การใชแผลแตงแผลบิดแผล (ดูรูปท่ี ๔)

รูปท่ี ๔ ก. รูปท่ี ๔ ข.
ฉีกกระดาษหอออกจากปลายขอบผาพันแผลแลวดึงออก             หาบสวนนุมตรงกลางของผาแตงแผล

โดยมิใหแตะตองกับสิ่งใด



รูปท่ี ๔ ค.
พันผาพันแผลรอบๆ สวนท่ีบาดเจ็บ แลวมัดปลายใหแนน

๒.๓ ข้ันท่ี ๓ การปองกันอาการหมดสติ (ดูรูปท่ี ๕)

รูปท่ี ๕ ก. ใหอยูในทาท่ีสบาย รูปท่ี ๕ ข. ใหศีรษะต่ํา

รูปท่ี ๕ ค. ใหไดรับความอบอุน รูปท่ี ๕ ง. ใหผูปวยท่ีหมดสตินอนตะแคง
หรือนอนคว่ํา

๒.๓.๑ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบาย ขยายเครื่องแตงกายออกใหหายใจสะดวก
๒.๓.๒ ไมจําเปนอยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ระวังอยางยิ่งเฉพาะเม่ือมีอาการกระดูกหัก
๒.๓.๓ ใหผูบาดเจ็บไดรับความอบอุนหรือความเย็นแลวแตกรณี
๒.๓.๔ ใหอาหารชูกําลัง ระวังอยาใหของเหลวแกผูบาดเจ็บท่ีหมดสติหรือผูบาดเจ็บท่ี

แผลหนาทอง

รูปท่ี ๔ ค.
พันผาพันแผลรอบๆ สวนท่ีบาดเจ็บ แลวมัดปลายใหแนน

๒.๓ ข้ันท่ี ๓ การปองกันอาการหมดสติ (ดูรูปท่ี ๕)

รูปท่ี ๕ ก. ใหอยูในทาท่ีสบาย รูปท่ี ๕ ข. ใหศีรษะต่ํา

รูปท่ี ๕ ค. ใหไดรับความอบอุน รูปท่ี ๕ ง. ใหผูปวยท่ีหมดสตินอนตะแคง
หรือนอนคว่ํา

๒.๓.๑ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบาย ขยายเครื่องแตงกายออกใหหายใจสะดวก
๒.๓.๒ ไมจําเปนอยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ระวังอยางยิ่งเฉพาะเม่ือมีอาการกระดูกหัก
๒.๓.๓ ใหผูบาดเจ็บไดรับความอบอุนหรือความเย็นแลวแตกรณี
๒.๓.๔ ใหอาหารชูกําลัง ระวังอยาใหของเหลวแกผูบาดเจ็บท่ีหมดสติหรือผูบาดเจ็บท่ี

แผลหนาทอง

รูปท่ี ๔ ค.
พันผาพันแผลรอบๆ สวนท่ีบาดเจ็บ แลวมัดปลายใหแนน

๒.๓ ข้ันท่ี ๓ การปองกันอาการหมดสติ (ดูรูปท่ี ๕)

รูปท่ี ๕ ก. ใหอยูในทาท่ีสบาย รูปท่ี ๕ ข. ใหศีรษะต่ํา

รูปท่ี ๕ ค. ใหไดรับความอบอุน รูปท่ี ๕ ง. ใหผูปวยท่ีหมดสตินอนตะแคง
หรือนอนคว่ํา

๒.๓.๑ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบาย ขยายเครื่องแตงกายออกใหหายใจสะดวก
๒.๓.๒ ไมจําเปนอยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ ระวังอยางยิ่งเฉพาะเม่ือมีอาการกระดูกหัก
๒.๓.๓ ใหผูบาดเจ็บไดรับความอบอุนหรือความเย็นแลวแตกรณี
๒.๓.๔ ใหอาหารชูกําลัง ระวังอยาใหของเหลวแกผูบาดเจ็บท่ีหมดสติหรือผูบาดเจ็บท่ี

แผลหนาทอง



การปฐมพยาบาลบาดเจ็บ
๑. บาดแผลท่ีหนาอก (กันลมเขาปอดและชองอก)

๑.๑ ปดแผลโดยใชกระดาษกันน้ําปดทับบนแผล
๑.๒ ใชมือกดโดยมือผูชวยหรือตัวผูบาดเจ็บเอง
๑.๓ พันผาใหแนนพอกันลมเขา
๑.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบาย ถานอนใหตะแคงทับดานท่ีมีแผล (ดูรูปท่ี ๖)

รูปท่ี ๖ ก. ลมท่ีถูกดูดเขาไปในแผลทําใหปอดแฟบ         รูปท่ี ๖ ข. กดผาแตงแผลทับไปบนกระดาษกันน้ํา
เคลือบโลหะ เพ่ือปดมิใหลมเขาออก

รูปท่ี ๖ ค. ใชวัสดุบางอยางปดทับใหดีแลวรัดใหแนน

๒. บาดแผลท่ีหอง
๒.๑ พยายามยัดอวัยวะคืนเขาไปในชองทองหรือกองไวหนาทอง
๒.๒ ใชผาแตงแผลปดแผลแลวใชผาพันแผลพันใหแนนพอควร
๒.๓ อยาใหอาหารหรือน้ําแกผูบาดเจ็บ ถากระหายใหใชผาชุบน้ําแตะริมฝปากผูบาดเจ็บแทน
๒.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบายหรือตะแคงหากอาเจียน
๒.๕ ปองกันและรักษาอาการงัน (ดูรูปท่ี ๗)

รูปท่ี ๗ ก. พยายามยัดอวัยวะท่ีโผลออกมากลับคืนเขาไป
เทาท่ีจะทําได

การปฐมพยาบาลบาดเจ็บ
๑. บาดแผลท่ีหนาอก (กันลมเขาปอดและชองอก)

๑.๑ ปดแผลโดยใชกระดาษกันน้ําปดทับบนแผล
๑.๒ ใชมือกดโดยมือผูชวยหรือตัวผูบาดเจ็บเอง
๑.๓ พันผาใหแนนพอกันลมเขา
๑.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบาย ถานอนใหตะแคงทับดานท่ีมีแผล (ดูรูปท่ี ๖)

รูปท่ี ๖ ก. ลมท่ีถูกดูดเขาไปในแผลทําใหปอดแฟบ         รูปท่ี ๖ ข. กดผาแตงแผลทับไปบนกระดาษกันน้ํา
เคลือบโลหะ เพ่ือปดมิใหลมเขาออก

รูปท่ี ๖ ค. ใชวัสดุบางอยางปดทับใหดีแลวรัดใหแนน

๒. บาดแผลท่ีหอง
๒.๑ พยายามยัดอวัยวะคืนเขาไปในชองทองหรือกองไวหนาทอง
๒.๒ ใชผาแตงแผลปดแผลแลวใชผาพันแผลพันใหแนนพอควร
๒.๓ อยาใหอาหารหรือน้ําแกผูบาดเจ็บ ถากระหายใหใชผาชุบน้ําแตะริมฝปากผูบาดเจ็บแทน
๒.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบายหรือตะแคงหากอาเจียน
๒.๕ ปองกันและรักษาอาการงัน (ดูรูปท่ี ๗)

รูปท่ี ๗ ก. พยายามยัดอวัยวะท่ีโผลออกมากลับคืนเขาไป
เทาท่ีจะทําได

การปฐมพยาบาลบาดเจ็บ
๑. บาดแผลท่ีหนาอก (กันลมเขาปอดและชองอก)

๑.๑ ปดแผลโดยใชกระดาษกันน้ําปดทับบนแผล
๑.๒ ใชมือกดโดยมือผูชวยหรือตัวผูบาดเจ็บเอง
๑.๓ พันผาใหแนนพอกันลมเขา
๑.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบาย ถานอนใหตะแคงทับดานท่ีมีแผล (ดูรูปท่ี ๖)

รูปท่ี ๖ ก. ลมท่ีถูกดูดเขาไปในแผลทําใหปอดแฟบ         รูปท่ี ๖ ข. กดผาแตงแผลทับไปบนกระดาษกันน้ํา
เคลือบโลหะ เพ่ือปดมิใหลมเขาออก

รูปท่ี ๖ ค. ใชวัสดุบางอยางปดทับใหดีแลวรัดใหแนน

๒. บาดแผลท่ีหอง
๒.๑ พยายามยัดอวัยวะคืนเขาไปในชองทองหรือกองไวหนาทอง
๒.๒ ใชผาแตงแผลปดแผลแลวใชผาพันแผลพันใหแนนพอควร
๒.๓ อยาใหอาหารหรือน้ําแกผูบาดเจ็บ ถากระหายใหใชผาชุบน้ําแตะริมฝปากผูบาดเจ็บแทน
๒.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบายหรือตะแคงหากอาเจียน
๒.๕ ปองกันและรักษาอาการงัน (ดูรูปท่ี ๗)

รูปท่ี ๗ ก. พยายามยัดอวัยวะท่ีโผลออกมากลับคืนเขาไป
เทาท่ีจะทําได



รูปท่ี ๗ ข. พันใหแนนแลวรักษาอาการงัน รูปท่ี ๗ ค. หาใหอาหารหรือน้ําทางปาก
๓. บาดแผลท่ีขากรรไกร (ปองกันสําลักเลือด)

๓.๑ หามเลือดโดยใชผาแตงแผลกดลงบริเวณแผล
๓.๒ ตรวจดูฟน ฟนปลอม เศษกระดูก ฯลฯ ลวงออกจากปาก
๓.๓ ผูกผาพันแผลพยุงขากรรไกรไวอยารัดแนนจนอาปากไมได อยาพันรัดลําคอ
๓.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบาย ถานั่งใหกมศีรษะไปขางหนา
๓.๕ ปองกันและรักษาอาการงัน (กมศีรษะไปขางหนา)

๔. บาดแผลท่ีศีรษะ
๔.๑ ตรวจบาดแผลและดูอาการท่ีไมมีบาดแผล เชน หมดสติ มีเลือดหรือของเหลวออกจากรู

หูหรือจมูก ชีพจรชา ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก และหายใจชา
๔.๒ ใชหลักการปฐมพยาบาลและชวยชีวิต
๔.๓ ใหผูบาดเจ็บนอนศีรษะสูงกวาลําตัว หรือถามีบาดแผลใหนอนเปลในทาท่ีสบายท่ีสุด รีบ

สงกลับโดยเร็ว
๔.๔ อยาใหยาระงับประสาทแกผูบาดเจ็บ

๕. แผลไฟไหม
๕.๑ ใชแผลแตงแผลปดทับแผล หามใชสิ่งอ่ืนปดทับแผล
๕.๒ ถามีเสื้อผาปดทับอยูใหตัดเสื้อผากอนแลวยกออก อยาลากดึงเสื้อผาผานบริเวณแผลไหม

หรือพยายามดึงเศษเสื้อผาออกจากแผล
๕.๓ อยาพยายามทําความสะอาดแผล และอยาเจาะแผลพองไหมแตก
๕.๔ อยาใชข้ีผึ้งหรือยาใดๆ ทาท่ีแผล
๕.๕ สําหรับกรณีท่ีแผลไหมรุนแรง ใหปองกันอาการงันและ

๕.๕.๑ ถาผูบาดเจ็บรูสึกตัว ไมอาเจียนและไมมีแผลท่ีทอง ใหน้ําเย็นผสมเกลือ (๑
กระติก / ๔ เม็ด) จิบทีละนอย

๕.๕.๒ ถาผูบาดเจ็บอาเจียน งดใหยานี้
๖. กระดูกหกั

๖.๑ อาการ
๖.๑.๑ เจ็บปวดตรงท่ีหักและปวดเสียวเม่ือขยับเขยื้อน
๖.๑.๒ สวนท่ีหักเคลื่อนไหวไมได
๖.๑.๓ อวัยวะสวนท่ีหักผิดรูป

รูปท่ี ๗ ข. พันใหแนนแลวรักษาอาการงัน รูปท่ี ๗ ค. หาใหอาหารหรือน้ําทางปาก
๓. บาดแผลท่ีขากรรไกร (ปองกันสําลักเลือด)

๓.๑ หามเลือดโดยใชผาแตงแผลกดลงบริเวณแผล
๓.๒ ตรวจดูฟน ฟนปลอม เศษกระดูก ฯลฯ ลวงออกจากปาก
๓.๓ ผูกผาพันแผลพยุงขากรรไกรไวอยารัดแนนจนอาปากไมได อยาพันรัดลําคอ
๓.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบาย ถานั่งใหกมศีรษะไปขางหนา
๓.๕ ปองกันและรักษาอาการงัน (กมศีรษะไปขางหนา)

๔. บาดแผลท่ีศีรษะ
๔.๑ ตรวจบาดแผลและดูอาการท่ีไมมีบาดแผล เชน หมดสติ มีเลือดหรือของเหลวออกจากรู

หูหรือจมูก ชีพจรชา ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก และหายใจชา
๔.๒ ใชหลักการปฐมพยาบาลและชวยชีวิต
๔.๓ ใหผูบาดเจ็บนอนศีรษะสูงกวาลําตัว หรือถามีบาดแผลใหนอนเปลในทาท่ีสบายท่ีสุด รีบ

สงกลับโดยเร็ว
๔.๔ อยาใหยาระงับประสาทแกผูบาดเจ็บ

๕. แผลไฟไหม
๕.๑ ใชแผลแตงแผลปดทับแผล หามใชสิ่งอ่ืนปดทับแผล
๕.๒ ถามีเสื้อผาปดทับอยูใหตัดเสื้อผากอนแลวยกออก อยาลากดึงเสื้อผาผานบริเวณแผลไหม

หรือพยายามดึงเศษเสื้อผาออกจากแผล
๕.๓ อยาพยายามทําความสะอาดแผล และอยาเจาะแผลพองไหมแตก
๕.๔ อยาใชข้ีผึ้งหรือยาใดๆ ทาท่ีแผล
๕.๕ สําหรับกรณีท่ีแผลไหมรุนแรง ใหปองกันอาการงันและ

๕.๕.๑ ถาผูบาดเจ็บรูสึกตัว ไมอาเจียนและไมมีแผลท่ีทอง ใหน้ําเย็นผสมเกลือ (๑
กระติก / ๔ เม็ด) จิบทีละนอย

๕.๕.๒ ถาผูบาดเจ็บอาเจียน งดใหยานี้
๖. กระดูกหกั

๖.๑ อาการ
๖.๑.๑ เจ็บปวดตรงท่ีหักและปวดเสียวเม่ือขยับเขยื้อน
๖.๑.๒ สวนท่ีหักเคลื่อนไหวไมได
๖.๑.๓ อวัยวะสวนท่ีหักผิดรูป

รูปท่ี ๗ ข. พันใหแนนแลวรักษาอาการงัน รูปท่ี ๗ ค. หาใหอาหารหรือน้ําทางปาก
๓. บาดแผลท่ีขากรรไกร (ปองกันสําลักเลือด)

๓.๑ หามเลือดโดยใชผาแตงแผลกดลงบริเวณแผล
๓.๒ ตรวจดูฟน ฟนปลอม เศษกระดูก ฯลฯ ลวงออกจากปาก
๓.๓ ผูกผาพันแผลพยุงขากรรไกรไวอยารัดแนนจนอาปากไมได อยาพันรัดลําคอ
๓.๔ ใหผูบาดเจ็บอยูในทาท่ีสบาย ถานั่งใหกมศีรษะไปขางหนา
๓.๕ ปองกันและรักษาอาการงัน (กมศีรษะไปขางหนา)

๔. บาดแผลท่ีศีรษะ
๔.๑ ตรวจบาดแผลและดูอาการท่ีไมมีบาดแผล เชน หมดสติ มีเลือดหรือของเหลวออกจากรู

หูหรือจมูก ชีพจรชา ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก และหายใจชา
๔.๒ ใชหลักการปฐมพยาบาลและชวยชีวิต
๔.๓ ใหผูบาดเจ็บนอนศีรษะสูงกวาลําตัว หรือถามีบาดแผลใหนอนเปลในทาท่ีสบายท่ีสุด รีบ

สงกลับโดยเร็ว
๔.๔ อยาใหยาระงับประสาทแกผูบาดเจ็บ

๕. แผลไฟไหม
๕.๑ ใชแผลแตงแผลปดทับแผล หามใชสิ่งอ่ืนปดทับแผล
๕.๒ ถามีเสื้อผาปดทับอยูใหตัดเสื้อผากอนแลวยกออก อยาลากดึงเสื้อผาผานบริเวณแผลไหม

หรือพยายามดึงเศษเสื้อผาออกจากแผล
๕.๓ อยาพยายามทําความสะอาดแผล และอยาเจาะแผลพองไหมแตก
๕.๔ อยาใชข้ีผึ้งหรือยาใดๆ ทาท่ีแผล
๕.๕ สําหรับกรณีท่ีแผลไหมรุนแรง ใหปองกันอาการงันและ

๕.๕.๑ ถาผูบาดเจ็บรูสึกตัว ไมอาเจียนและไมมีแผลท่ีทอง ใหน้ําเย็นผสมเกลือ (๑
กระติก / ๔ เม็ด) จิบทีละนอย

๕.๕.๒ ถาผูบาดเจ็บอาเจียน งดใหยานี้
๖. กระดูกหกั

๖.๑ อาการ
๖.๑.๑ เจ็บปวดตรงท่ีหักและปวดเสียวเม่ือขยับเขยื้อน
๖.๑.๒ สวนท่ีหักเคลื่อนไหวไมได
๖.๑.๓ อวัยวะสวนท่ีหักผิดรูป



๖.๑.๔ ผิวหนักบวมเขียวคล้ํา
๖.๒ ชนิด (ดูรูปท่ี ๘)

๖.๒.๑ กระดูกหักชนิดปด
๖.๒.๒ กระดูกหักชนิดเปด

๖.๒.๓ กระดูกหักชนิดเปดท่ีถูกกระสุนปนหรือสะเก็ดระเบิด

รูปท่ี ๘ ก. ชนิดปด รูปท่ี ๘ ข. ชนิดเปด รูปท่ี ๘ ค. ชนิดเปดท่ีถูก
กระสุนปนหรือสะเก็ดระเบิด

๖.๓ การปฐมพยาบาล
๖.๓.๑ ใหผูบาดเจ็บรับการปฐมพยาบาลและอยูกับท่ีดวยความนิ่มนวล
๖.๓.๒ ใชหลักการชวยชีวิต ๓ ข้ัน ตามจําเปน
๖.๓.๓ จัดการเขาเฝอก

(๑) การเขาเฝอกเม่ือกระดูกขาหรือตะโพกหัก
(๒) ใชหลักการชวยชีวิต ๓ ข้ัน ตามจําเปน
(๓) จัดการเขาเฝอก
(๓.๑) การเขาเฝอกเม่ือกระดูกขา ตะโพก หัก

(๓.๑.๑) เขาเฝอกขาหักกับขาขางดี โดยใชเครื่องผูกติดแสวงเครื่อง เชน
เข็มขัด สายสะพาน เสื้อผา ผาเช็ดหนา อยาใชเชือกหรือลวดเสนเล็ก และอยาผูกตรงท่ีกระดูกหัก (ดูรูปท่ี ๙)

รูปท่ี ๙

๖.๑.๔ ผิวหนักบวมเขียวคล้ํา
๖.๒ ชนิด (ดูรูปท่ี ๘)

๖.๒.๑ กระดูกหักชนิดปด
๖.๒.๒ กระดูกหักชนิดเปด

๖.๒.๓ กระดูกหักชนิดเปดท่ีถูกกระสุนปนหรือสะเก็ดระเบิด

รูปท่ี ๘ ก. ชนิดปด รูปท่ี ๘ ข. ชนิดเปด รูปท่ี ๘ ค. ชนิดเปดท่ีถูก
กระสุนปนหรือสะเก็ดระเบิด

๖.๓ การปฐมพยาบาล
๖.๓.๑ ใหผูบาดเจ็บรับการปฐมพยาบาลและอยูกับท่ีดวยความนิ่มนวล
๖.๓.๒ ใชหลักการชวยชีวิต ๓ ข้ัน ตามจําเปน
๖.๓.๓ จัดการเขาเฝอก

(๑) การเขาเฝอกเม่ือกระดูกขาหรือตะโพกหัก
(๒) ใชหลักการชวยชีวิต ๓ ข้ัน ตามจําเปน
(๓) จัดการเขาเฝอก
(๓.๑) การเขาเฝอกเม่ือกระดูกขา ตะโพก หัก

(๓.๑.๑) เขาเฝอกขาหักกับขาขางดี โดยใชเครื่องผูกติดแสวงเครื่อง เชน
เข็มขัด สายสะพาน เสื้อผา ผาเช็ดหนา อยาใชเชือกหรือลวดเสนเล็ก และอยาผูกตรงท่ีกระดูกหัก (ดูรูปท่ี ๙)

รูปท่ี ๙

๖.๑.๔ ผิวหนักบวมเขียวคล้ํา
๖.๒ ชนิด (ดูรูปท่ี ๘)

๖.๒.๑ กระดูกหักชนิดปด
๖.๒.๒ กระดูกหักชนิดเปด

๖.๒.๓ กระดูกหักชนิดเปดท่ีถูกกระสุนปนหรือสะเก็ดระเบิด

รูปท่ี ๘ ก. ชนิดปด รูปท่ี ๘ ข. ชนิดเปด รูปท่ี ๘ ค. ชนิดเปดท่ีถูก
กระสุนปนหรือสะเก็ดระเบิด

๖.๓ การปฐมพยาบาล
๖.๓.๑ ใหผูบาดเจ็บรับการปฐมพยาบาลและอยูกับท่ีดวยความนิ่มนวล
๖.๓.๒ ใชหลักการชวยชีวิต ๓ ข้ัน ตามจําเปน
๖.๓.๓ จัดการเขาเฝอก

(๑) การเขาเฝอกเม่ือกระดูกขาหรือตะโพกหัก
(๒) ใชหลักการชวยชีวิต ๓ ข้ัน ตามจําเปน
(๓) จัดการเขาเฝอก
(๓.๑) การเขาเฝอกเม่ือกระดูกขา ตะโพก หัก

(๓.๑.๑) เขาเฝอกขาหักกับขาขางดี โดยใชเครื่องผูกติดแสวงเครื่อง เชน
เข็มขัด สายสะพาน เสื้อผา ผาเช็ดหนา อยาใชเชือกหรือลวดเสนเล็ก และอยาผูกตรงท่ีกระดูกหัก (ดูรูปท่ี ๙)

รูปท่ี ๙



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

รูปท่ี ๑๐ ก. รูปท่ี ๑๐ ข.
เฝอกทําดวยผาหมและไม การเขาเฝอกกระดูกขา เขา หรือขอเทาหัก

รูปท่ี ๑๐ ค. การเขาเฝอกกระดูกตนขาหรือตะโพกหัก
(๓.๒) การเขาเฝอกเชนเดียวกับขาโดยใชวัสดุแสวงเครื่อง (ดูรูปท่ี ๑๑)

รูปท่ี ๑๑ ก. รูปท่ี ๑๑ ข. รูปท่ี ๑๑ ค.
เฝอกกระดูกขอมูลหรือปลายแขน            เฝอกกระดูกตนแขนหัก              เฝอกกระดูกหักใกลขอศอกหัก

เม่ืองอศอกไมได
รูปท่ี ๑๑ ก. รูปท่ี ๑๑ ข. รูปท่ี ๑๑ ค.

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

รูปท่ี ๑๐ ก. รูปท่ี ๑๐ ข.
เฝอกทําดวยผาหมและไม การเขาเฝอกกระดูกขา เขา หรือขอเทาหัก

รูปท่ี ๑๐ ค. การเขาเฝอกกระดูกตนขาหรือตะโพกหัก
(๓.๒) การเขาเฝอกเชนเดียวกับขาโดยใชวัสดุแสวงเครื่อง (ดูรูปท่ี ๑๑)

รูปท่ี ๑๑ ก. รูปท่ี ๑๑ ข. รูปท่ี ๑๑ ค.
เฝอกกระดูกขอมูลหรือปลายแขน            เฝอกกระดูกตนแขนหัก              เฝอกกระดูกหักใกลขอศอกหัก

เม่ืองอศอกไมได
รูปท่ี ๑๑ ก. รูปท่ี ๑๑ ข. รูปท่ี ๑๑ ค.

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

รูปท่ี ๑๐ ก. รูปท่ี ๑๐ ข.
เฝอกทําดวยผาหมและไม การเขาเฝอกกระดูกขา เขา หรือขอเทาหัก

รูปท่ี ๑๐ ค. การเขาเฝอกกระดูกตนขาหรือตะโพกหัก
(๓.๒) การเขาเฝอกเชนเดียวกับขาโดยใชวัสดุแสวงเครื่อง (ดูรูปท่ี ๑๑)

รูปท่ี ๑๑ ก. รูปท่ี ๑๑ ข. รูปท่ี ๑๑ ค.
เฝอกกระดูกขอมูลหรือปลายแขน            เฝอกกระดูกตนแขนหัก              เฝอกกระดูกหักใกลขอศอกหัก

เม่ืองอศอกไมได
รูปท่ี ๑๑ ก. รูปท่ี ๑๑ ข. รูปท่ี ๑๑ ค.



(๓.๓) ใชวิธีผูกพยุงแขน (ดูรูปท่ี ๑๒)

รูปท่ี ๑๒ ก. รูปท่ี ๑๒ ข. รูปท่ี ๑๒ ค.
ตลบชายเสื้อข้ึนคลุมแขนท่ีบาดเจ็บใชเข็มรัดหนาอกไวชวยพยุง     ใชเข็มขัดหรือผาหอยพยุงปลายแขน

ใชเข็มกลัดติดไว            แลวพับตนแขนติดกับหนาอก
๗. กระดูกสันหลังหัก

๗.๑ อาการ เม่ือหลังถูกกระแทกอยางแรง หกลม พลัดตกจากท่ีสูง รูสึกขาไมมีความรูสึก
เคลื่อนไหวไมได เจ็บปวดท่ีสันหลัง

๗.๒ การปฐมพยาบาล
๗.๒.๑ ปองกันกระดูกตัดไขสันหลัง โดยใชมวนยา รองใหก่ึงกลางหลัง (ดูรูปท่ี ๑๓)

รูปท่ี ๑๓ ก.

การนอนในทานี้ ชิ้นกระดูกจะตัดไขสันหลัง

รูปท่ี ๑๓ ข.
การนอนทานีช้ื้นกระดูกอยูในตําแหนงเดิม

๗.๒.๒ จัดใหนอนตามธรรมชาติใหหายใจสะดวกอยาใหเคลื่อนไหว
๗.๒.๓ อยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บถาไมจําเปน อยายกศีรษะข้ึนสูง อยาใหคอหรือหลัง

บิดและถาตองหามอยาใชเปลผาหม
๗.๒.๔ เม่ือจําเปนตองยกยายผูบาดเจ็บใหใชเปลหรือแผนกระดานไมใหหลังงอและมี

คนชวยอยางนอย ๔ คน (ดูรูปท่ี ๑๔) ถาผูบาดเจ็บนอนคว่ําก็ใชเปลผาหมได

(๓.๓) ใชวิธีผูกพยุงแขน (ดูรูปท่ี ๑๒)

รูปท่ี ๑๒ ก. รูปท่ี ๑๒ ข. รูปท่ี ๑๒ ค.
ตลบชายเสื้อข้ึนคลุมแขนท่ีบาดเจ็บใชเข็มรัดหนาอกไวชวยพยุง     ใชเข็มขัดหรือผาหอยพยุงปลายแขน

ใชเข็มกลัดติดไว            แลวพับตนแขนติดกับหนาอก
๗. กระดูกสันหลังหัก

๗.๑ อาการ เม่ือหลังถูกกระแทกอยางแรง หกลม พลัดตกจากท่ีสูง รูสึกขาไมมีความรูสึก
เคลื่อนไหวไมได เจ็บปวดท่ีสันหลัง

๗.๒ การปฐมพยาบาล
๗.๒.๑ ปองกันกระดูกตัดไขสันหลัง โดยใชมวนยา รองใหก่ึงกลางหลัง (ดูรูปท่ี ๑๓)

รูปท่ี ๑๓ ก.

การนอนในทานี้ ชิ้นกระดูกจะตัดไขสันหลัง

รูปท่ี ๑๓ ข.
การนอนทานีช้ื้นกระดูกอยูในตําแหนงเดิม

๗.๒.๒ จัดใหนอนตามธรรมชาติใหหายใจสะดวกอยาใหเคลื่อนไหว
๗.๒.๓ อยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บถาไมจําเปน อยายกศีรษะข้ึนสูง อยาใหคอหรือหลัง
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ตลบชายเสื้อข้ึนคลุมแขนท่ีบาดเจ็บใชเข็มรัดหนาอกไวชวยพยุง     ใชเข็มขัดหรือผาหอยพยุงปลายแขน

ใชเข็มกลัดติดไว            แลวพับตนแขนติดกับหนาอก
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รูปท่ี ๑๔
๘. คอหัก

๘.๑ ปองกันกระดูกท่ีหักตัดไขสันหลัง โดยใหศีรษะผูบาดเจ็บอยูในทาตรงนิ่ง หนาแหงน
เล็กนอย อยาใหเคลื่อนไหว

๘.๒ การปฐมพยาบาล
๘.๒.๑ ใชมวนผาทําเปนเบาะขนาดพอดีกับชองคอรองรับคอไว เม่ือวางศีรษะลงให

ทายทอยแตะพ้ืนพอดี (ดูรูปท่ี ๑๕) ขณะสอดผาใหยกไหลข้ึนอยาใหคอหรือศีรษะบิด งอ เปนอันขาด

รูปท่ี ๑๕ ก. รูปท่ี ๑๕ ข.
๘.๒.๒ ใชสิ่งของกอนโตๆ หนักหุมผาวางประกับศีรษะท้ังสองขาง
๘.๒.๓ เม่ือจําเปนตองยกยายผูบาดเจ็บ หาคนชวยประคองศีรษะยกลําเลียงโดยเปล

แข็งหรือกระดาน หามพลิกตัวผูบาดเจ็บ
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๑.๑ ตรวจบาดแผล ถาเปนงูพิษ (ดูรูปท่ี ๑๒) ใหผูถูกกัดพักอยูนิ่งๆ ถาจับหรือฆางูไดใหเก็บไว
พิสูจน

รูปท่ี ๑๖ งูพิษชายทะเล
รอยเข้ียวงูพิษ        รอยเข้ียวงูไมมีพิษ

๑.๒ ถามีชุดปฐมพยาบาลงูกัดใชเครื่องมือนี้ ถาไมมีใหใชเครื่องมือแสวงเครื่อง
๑.๓ ถาถูกกัดท่ีแขนหรือขาใหใชสายหามเลือด รัดเหนือรอยกัด ๒ – ๓ นิ้ว ไปทางลําตัวแนน

พอใหหลอแดเลือดดํานูนข้ึนใตผิวหนัง ถากัดท่ีอ่ืนไมใชสายหามเลือด
๑.๔ ถามียาฆาเชื้อโรค ทารอบบริเวณรอยกัด
๑.๕ ถามีไฟใชปลายหรือใบมีดลนไฟฆาเชื้อโรคแลวกรีดรอยเข้ียวแตละแหงยาวและลึก

ประมาณ ๑/๔ นิ้ว ฟุต
๑.๖ หลังกรีดรอยเข้ียวแลวใหดูดเลือดออก โดยใชเครื่องดูดเลือด (ถามี) หรือใชปาก (ไมมี

แผลในปาก) ดูดแลวบวนท้ิง ทําตอเนื่องประมาณ ๑๕ นาที
๑.๗ หลัง ๑๕ นาที คลายสายรัดเลือดออก ๑๐ วินาที แลวรัดใหม ๑๕ นาที ทําสลับกันไป

จนกวาจะไดรับการเชื้อเหลือทางการแพทย
๑.๘ รีบนําสงเพ่ือรับการรักษาพยาบาลทันที โดยพาหนะท่ีเร็วท่ีสุดใหผูปวยนอนนิ่งๆ

๒. ถูกพืชเปนพิษ
๒.๑ ถูกพืชมีพิษ ลางบริเวณท่ีถูกพืชมีพิษดวยน้ําสบู ถูแรงๆ ทันที
๒.๒ รับประทานพืชมีพิษ ทําใหอาเจียน
๒.๓ ถามีอาการมากนําสงแพทย

๓. อาการหมดสติ
๓.๑ ปฏิบัติตามวิธีท่ีกลาว ในขอ ๒ ขอยอยท่ี ๒.๓
๓.๒ ตรวจดูสิ่งแปลกปลอมในปากและจมูก หากพบนําออกเสีย
๓.๓ ถาผูปวยเพียงเปนลมหนามืด ก็จะรูสึกตัวภายใน ๒ – ๓ นาที ใชผาชุบน้ําเย็นประคบ

หนา ถานั่งใหกมศีรษะลงต่ําระหวางเขาท้ังสองและประคองไว
๔. แพพิษความรอน

๔.๑ ลมแดด เกิดจากการสูญเสียน้ําและเกลือมากเกินไป ผูปวยมีอาการมึนงง เปนลมหนามืด
ผิวหนังซีดเปยกชื้น เย็นชืด ใหผูปวยนอนราบในท่ีรม คลายเสื้อผาใหหายใจสะดวก ใหดื่มน้ําเย็นผสมเกลือ (๑
กระติด / ๒ เม็ด) ผูปวยควรไดดื่มน้ํานี้ ๓ – ๕ กระติกในระยะ ๑๒ ชั่วโมง

๔.๒ ลมชัก เกิดจากเหงื่อออกมาและไมไดรับเกลือเพ่ิมเติม ผูปวยมีอาการเปนตะคริวบริเวณ
หนาทอง แขนและขา อาจมีอาเจียน ปฏิบัติเชนเดียวกับลมแดด

1
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พิสูจน

รูปท่ี ๑๖ งูพิษชายทะเล
รอยเข้ียวงูพิษ        รอยเข้ียวงูไมมีพิษ

๑.๒ ถามีชุดปฐมพยาบาลงูกัดใชเครื่องมือนี้ ถาไมมีใหใชเครื่องมือแสวงเครื่อง
๑.๓ ถาถูกกัดท่ีแขนหรือขาใหใชสายหามเลือด รัดเหนือรอยกัด ๒ – ๓ นิ้ว ไปทางลําตัวแนน

พอใหหลอแดเลือดดํานูนข้ึนใตผิวหนัง ถากัดท่ีอ่ืนไมใชสายหามเลือด
๑.๔ ถามียาฆาเชื้อโรค ทารอบบริเวณรอยกัด
๑.๕ ถามีไฟใชปลายหรือใบมีดลนไฟฆาเชื้อโรคแลวกรีดรอยเข้ียวแตละแหงยาวและลึก

ประมาณ ๑/๔ นิ้ว ฟุต
๑.๖ หลังกรีดรอยเข้ียวแลวใหดูดเลือดออก โดยใชเครื่องดูดเลือด (ถามี) หรือใชปาก (ไมมี

แผลในปาก) ดูดแลวบวนท้ิง ทําตอเนื่องประมาณ ๑๕ นาที
๑.๗ หลัง ๑๕ นาที คลายสายรัดเลือดออก ๑๐ วินาที แลวรัดใหม ๑๕ นาที ทําสลับกันไป

จนกวาจะไดรับการเชื้อเหลือทางการแพทย
๑.๘ รีบนําสงเพ่ือรับการรักษาพยาบาลทันที โดยพาหนะท่ีเร็วท่ีสุดใหผูปวยนอนนิ่งๆ

๒. ถูกพืชเปนพิษ
๒.๑ ถูกพืชมีพิษ ลางบริเวณท่ีถูกพืชมีพิษดวยน้ําสบู ถูแรงๆ ทันที
๒.๒ รับประทานพืชมีพิษ ทําใหอาเจียน
๒.๓ ถามีอาการมากนําสงแพทย

๓. อาการหมดสติ
๓.๑ ปฏิบัติตามวิธีท่ีกลาว ในขอ ๒ ขอยอยท่ี ๒.๓
๓.๒ ตรวจดูสิ่งแปลกปลอมในปากและจมูก หากพบนําออกเสีย
๓.๓ ถาผูปวยเพียงเปนลมหนามืด ก็จะรูสึกตัวภายใน ๒ – ๓ นาที ใชผาชุบน้ําเย็นประคบ

หนา ถานั่งใหกมศีรษะลงต่ําระหวางเขาท้ังสองและประคองไว
๔. แพพิษความรอน

๔.๑ ลมแดด เกิดจากการสูญเสียน้ําและเกลือมากเกินไป ผูปวยมีอาการมึนงง เปนลมหนามืด
ผิวหนังซีดเปยกชื้น เย็นชืด ใหผูปวยนอนราบในท่ีรม คลายเสื้อผาใหหายใจสะดวก ใหดื่มน้ําเย็นผสมเกลือ (๑
กระติด / ๒ เม็ด) ผูปวยควรไดดื่มน้ํานี้ ๓ – ๕ กระติกในระยะ ๑๒ ชั่วโมง

๔.๒ ลมชัก เกิดจากเหงื่อออกมาและไมไดรับเกลือเพ่ิมเติม ผูปวยมีอาการเปนตะคริวบริเวณ
หนาทอง แขนและขา อาจมีอาเจียน ปฏิบัติเชนเดียวกับลมแดด

1



๔.๓ ลมรอน (แพพิษความรอน) อาการผูปวยมีความรอนสูงมากหมดสติ ผิวหนังแหงไมมีเหงื่อ
บวมแดง เพอกระสับกระสาย ใหผูปวยไดลมอุณหภูมิรางกายโดยเร็วท่ีสุด อาจนําลงจุมน้ําหรือถอดเสื้อผาออ
กราดน้ําใหเปยกพัดใหเย็น แลวนําสงกลับโดยเร็ว หากผูปวยไดสติก็ใหน้ําเย็นผสมเกลือ

๕. จมน้ํา หากผูจมน้ําเสียสติใหชวยดวยการผายปอด
๖. วิธีการผายปอด

๖.๑ หลักการ
๖.๑.๑ เวลาสําคัญยิ่ง การทําใหผูปวยหายใจสําคัญกวาสิ่งอ่ืน
๖.๑.๒ ตรวจปากผูปวยลวงเอาสิ่งท่ีติดตกคางในปากออกใหหมด
๖.๑.๓ วางผูปวยใหศีรษะหงายหนาแหงนใหมากท่ีสุด
๖.๑.๔ เริ่มการผายปอดตอเนื่องเปนจังหวะสมํ่าเสมอไมหยุดจนกวาผูปวยจะหายใจ

หรือตาย
๖.๑.๕ อยารอเครื่องชวยหายใจ ถึงมีแตไมเปนก็ไมควรไปอานคําอธิบาย
๖.๑.๖ เม่ือผูปวยเริ่มหายใจ ปรับจังหวะการผายปอดใหเขากัน เม่ือผูปวยจะหายใจ

สะดวกและมีผูชวยแลว จึงจัดการเรื่องความสะดวกอยางอ่ืนและปองกันการหมดสติ
๖.๒ วิธีผายปอด

๖.๒.๑ วิธีเปาปาก (ดูรูปท่ี ๑๗)

รูปท่ี ๑๘ ก. รูปท่ี ๑๘ ข.

รูปท่ี ๑๘ ค.

๔.๓ ลมรอน (แพพิษความรอน) อาการผูปวยมีความรอนสูงมากหมดสติ ผิวหนังแหงไมมีเหงื่อ
บวมแดง เพอกระสับกระสาย ใหผูปวยไดลมอุณหภูมิรางกายโดยเร็วท่ีสุด อาจนําลงจุมน้ําหรือถอดเสื้อผาออ
กราดน้ําใหเปยกพัดใหเย็น แลวนําสงกลับโดยเร็ว หากผูปวยไดสติก็ใหน้ําเย็นผสมเกลือ

๕. จมน้ํา หากผูจมน้ําเสียสติใหชวยดวยการผายปอด
๖. วิธีการผายปอด

๖.๑ หลักการ
๖.๑.๑ เวลาสําคัญยิ่ง การทําใหผูปวยหายใจสําคัญกวาสิ่งอ่ืน
๖.๑.๒ ตรวจปากผูปวยลวงเอาสิ่งท่ีติดตกคางในปากออกใหหมด
๖.๑.๓ วางผูปวยใหศีรษะหงายหนาแหงนใหมากท่ีสุด
๖.๑.๔ เริ่มการผายปอดตอเนื่องเปนจังหวะสมํ่าเสมอไมหยุดจนกวาผูปวยจะหายใจ

หรือตาย
๖.๑.๕ อยารอเครื่องชวยหายใจ ถึงมีแตไมเปนก็ไมควรไปอานคําอธิบาย
๖.๑.๖ เม่ือผูปวยเริ่มหายใจ ปรับจังหวะการผายปอดใหเขากัน เม่ือผูปวยจะหายใจ

สะดวกและมีผูชวยแลว จึงจัดการเรื่องความสะดวกอยางอ่ืนและปองกันการหมดสติ
๖.๒ วิธีผายปอด

๖.๒.๑ วิธีเปาปาก (ดูรูปท่ี ๑๗)

รูปท่ี ๑๘ ก. รูปท่ี ๑๘ ข.

รูปท่ี ๑๘ ค.

๔.๓ ลมรอน (แพพิษความรอน) อาการผูปวยมีความรอนสูงมากหมดสติ ผิวหนังแหงไมมีเหงื่อ
บวมแดง เพอกระสับกระสาย ใหผูปวยไดลมอุณหภูมิรางกายโดยเร็วท่ีสุด อาจนําลงจุมน้ําหรือถอดเสื้อผาออ
กราดน้ําใหเปยกพัดใหเย็น แลวนําสงกลับโดยเร็ว หากผูปวยไดสติก็ใหน้ําเย็นผสมเกลือ

๕. จมน้ํา หากผูจมน้ําเสียสติใหชวยดวยการผายปอด
๖. วิธีการผายปอด

๖.๑ หลักการ
๖.๑.๑ เวลาสําคัญยิ่ง การทําใหผูปวยหายใจสําคัญกวาสิ่งอ่ืน
๖.๑.๒ ตรวจปากผูปวยลวงเอาสิ่งท่ีติดตกคางในปากออกใหหมด
๖.๑.๓ วางผูปวยใหศีรษะหงายหนาแหงนใหมากท่ีสุด
๖.๑.๔ เริ่มการผายปอดตอเนื่องเปนจังหวะสมํ่าเสมอไมหยุดจนกวาผูปวยจะหายใจ

หรือตาย
๖.๑.๕ อยารอเครื่องชวยหายใจ ถึงมีแตไมเปนก็ไมควรไปอานคําอธิบาย
๖.๑.๖ เม่ือผูปวยเริ่มหายใจ ปรับจังหวะการผายปอดใหเขากัน เม่ือผูปวยจะหายใจ

สะดวกและมีผูชวยแลว จึงจัดการเรื่องความสะดวกอยางอ่ืนและปองกันการหมดสติ
๖.๒ วิธีผายปอด

๖.๒.๑ วิธีเปาปาก (ดูรูปท่ี ๑๗)

รูปท่ี ๑๘ ก. รูปท่ี ๑๘ ข.

รูปท่ี ๑๘ ค.



(๑) วางผูปวยนอนหงายยกหนาแหงนข้ึนใชมวนผารองใตคอ
(๒) ลวงปากเอาสิ่งแปลกปลอมออกใหหมด
(๓) ใชหัวแมมือสอดเขาท่ีมุมปาก จับขากรรไกรลางใหแนนยกข้ึนใหลิ้นออก

ขางหนาอยาจับหรือกดลิ้น
(๔) ใชมืออีกขางหนึ่งบีบจมูกใหแนน
(๕) สูดหายใจลึก แลวแนบปากลงกับปากผูปวยใหสนิท เปาลมลงไปแรงๆจน

อกผูปวยเผยอข้ึน 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 (ดูรูปท่ี ๑๘)
(๑) ปฏิบัติเชนเดียวกับ (๑) – (๒) ของการเปาปาก
(๒) คุกเขาขางหนึ่งลงขางศีรษะผูปวย เทาอีกขางหนึ่งวางอยูขางศีรษะอีกดานหนึ่ง
(๓) จับแขนผูปวยท้ังสองขางตรงเหนือขอมือ วางทาบบนซี่โครงสวนลางโยก

ตัวไปขางหนากดลงสมํ่าเสมอจนรูสึกตึงขอ
(๔) ยกแขนผูปวยออกชาๆ ดึงข้ึนเหนือศีรษะไปขางหนาใหตึงโดยยกแขนไปตรงๆ

(๕) กลับนําแขนมาวางบนอกและทําสลับกันไปจังหวะประมาณ ๑๐ – ๑๒ รอบ
ตอนาทีจนผูปวยเริ่มหายใจไดเอง

รูปท่ี ๑๘ ก. รูปท่ี ๑๘ ข.

(๑) วางผูปวยนอนหงายยกหนาแหงนข้ึนใชมวนผารองใตคอ
(๒) ลวงปากเอาสิ่งแปลกปลอมออกใหหมด
(๓) ใชหัวแมมือสอดเขาท่ีมุมปาก จับขากรรไกรลางใหแนนยกข้ึนใหลิ้นออก

ขางหนาอยาจับหรือกดลิ้น
(๔) ใชมืออีกขางหนึ่งบีบจมูกใหแนน
(๕) สูดหายใจลึก แลวแนบปากลงกับปากผูปวยใหสนิท เปาลมลงไปแรงๆจน

อกผูปวยเผยอข้ึน 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 (ดูรูปท่ี ๑๘)
(๑) ปฏิบัติเชนเดียวกับ (๑) – (๒) ของการเปาปาก
(๒) คุกเขาขางหนึ่งลงขางศีรษะผูปวย เทาอีกขางหนึ่งวางอยูขางศีรษะอีกดานหนึ่ง
(๓) จับแขนผูปวยท้ังสองขางตรงเหนือขอมือ วางทาบบนซี่โครงสวนลางโยก

ตัวไปขางหนากดลงสมํ่าเสมอจนรูสึกตึงขอ
(๔) ยกแขนผูปวยออกชาๆ ดึงข้ึนเหนือศีรษะไปขางหนาใหตึงโดยยกแขนไปตรงๆ

(๕) กลับนําแขนมาวางบนอกและทําสลับกันไปจังหวะประมาณ ๑๐ – ๑๒ รอบ
ตอนาทีจนผูปวยเริ่มหายใจไดเอง

รูปท่ี ๑๘ ก. รูปท่ี ๑๘ ข.

(๑) วางผูปวยนอนหงายยกหนาแหงนข้ึนใชมวนผารองใตคอ
(๒) ลวงปากเอาสิ่งแปลกปลอมออกใหหมด
(๓) ใชหัวแมมือสอดเขาท่ีมุมปาก จับขากรรไกรลางใหแนนยกข้ึนใหลิ้นออก

ขางหนาอยาจับหรือกดลิ้น
(๔) ใชมืออีกขางหนึ่งบีบจมูกใหแนน
(๕) สูดหายใจลึก แลวแนบปากลงกับปากผูปวยใหสนิท เปาลมลงไปแรงๆจน

อกผูปวยเผยอข้ึน 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 (ดูรูปท่ี ๑๘)
(๑) ปฏิบัติเชนเดียวกับ (๑) – (๒) ของการเปาปาก
(๒) คุกเขาขางหนึ่งลงขางศีรษะผูปวย เทาอีกขางหนึ่งวางอยูขางศีรษะอีกดานหนึ่ง
(๓) จับแขนผูปวยท้ังสองขางตรงเหนือขอมือ วางทาบบนซี่โครงสวนลางโยก

ตัวไปขางหนากดลงสมํ่าเสมอจนรูสึกตึงขอ
(๔) ยกแขนผูปวยออกชาๆ ดึงข้ึนเหนือศีรษะไปขางหนาใหตึงโดยยกแขนไปตรงๆ

(๕) กลับนําแขนมาวางบนอกและทําสลับกันไปจังหวะประมาณ ๑๐ – ๑๒ รอบ
ตอนาทีจนผูปวยเริ่มหายใจไดเอง

รูปท่ี ๑๘ ก. รูปท่ี ๑๘ ข.



รูปท่ี ๑๘ ค.

การลําเลียงผูปวยและผูบาดเจ็บ
๑. เปลดัดแปลง

๑.๑ เปลไมคานกับผาหม (ดูรูปท่ี ๑๙)

รูปท่ี ๑๙ ก. รูปท่ี ๑๙ ข. รูปท่ี ๑๙ ค.
๑.๒ เปลไมคานกับเสื้อ (ดูรูปท่ี ๒๐)

รูปท่ี ๒๐
๑.๓ เปลไมคานกับกระสอบ (ดูรูปท่ี ๒๑)

รูปท่ี ๒๑

รูปท่ี ๑๘ ค.

การลําเลียงผูปวยและผูบาดเจ็บ
๑. เปลดัดแปลง

๑.๑ เปลไมคานกับผาหม (ดูรูปท่ี ๑๙)

รูปท่ี ๑๙ ก. รูปท่ี ๑๙ ข. รูปท่ี ๑๙ ค.
๑.๒ เปลไมคานกับเสื้อ (ดูรูปท่ี ๒๐)

รูปท่ี ๒๐
๑.๓ เปลไมคานกับกระสอบ (ดูรูปท่ี ๒๑)

รูปท่ี ๒๑

รูปท่ี ๑๘ ค.

การลําเลียงผูปวยและผูบาดเจ็บ
๑. เปลดัดแปลง

๑.๑ เปลไมคานกับผาหม (ดูรูปท่ี ๑๙)

รูปท่ี ๑๙ ก. รูปท่ี ๑๙ ข. รูปท่ี ๑๙ ค.
๑.๒ เปลไมคานกับเสื้อ (ดูรูปท่ี ๒๐)

รูปท่ี ๒๐
๑.๓ เปลไมคานกับกระสอบ (ดูรูปท่ี ๒๑)

รูปท่ี ๒๑



๑.๔ เปลไมคานกับผาหม (ดูรูปท่ี ๒๒)

รูปท่ี ๒๒

๒. การอุมผูปวย
๒.๑ อุมแบก (ดูรูปท่ี ๒๓)

รูปท่ี ๒๓ ก.

รูปท่ี ๒๓ ข. รูปท่ี ๒๓ ค.

๑.๔ เปลไมคานกับผาหม (ดูรูปท่ี ๒๒)

รูปท่ี ๒๒

๒. การอุมผูปวย
๒.๑ อุมแบก (ดูรูปท่ี ๒๓)

รูปท่ี ๒๓ ก.

รูปท่ี ๒๓ ข. รูปท่ี ๒๓ ค.

๑.๔ เปลไมคานกับผาหม (ดูรูปท่ี ๒๒)

รูปท่ี ๒๒

๒. การอุมผูปวย
๒.๑ อุมแบก (ดูรูปท่ี ๒๓)

รูปท่ี ๒๓ ก.

รูปท่ี ๒๓ ข. รูปท่ี ๒๓ ค.



รูปท่ี ๒๓ ง. รูปท่ี ๒๓ จ.

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

รูปท่ี ๒๓ ง. รูปท่ี ๒๓ จ.

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

รูปท่ี ๒๓ ง. รูปท่ี ๒๓ จ.

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



รูปท่ี ๒๔ รูปท่ี ๒๕

รูปท่ี ๒๖ รูปท่ี ๒๗

รูปท่ี ๒๔ รูปท่ี ๒๕

รูปท่ี ๒๖ รูปท่ี ๒๗

รูปท่ี ๒๔ รูปท่ี ๒๕

รูปท่ี ๒๖ รูปท่ี ๒๗



รูปท่ี ๒๗ ข. รูปท่ี ๒๘ ก.

รูปท่ี ๒๘ ข. รูปท่ี ๒๘ ก.

รูปท่ี ๒๗ ข. รูปท่ี ๒๘ ก.

รูปท่ี ๒๘ ข. รูปท่ี ๒๘ ก.

รูปท่ี ๒๗ ข. รูปท่ี ๒๘ ก.

รูปท่ี ๒๘ ข. รูปท่ี ๒๘ ก.



รูปท่ี ๒๙ ข.

รูปท่ี ๒๙ ค.

รูปท่ี ๒๙ ค.

รูปท่ี ๒๙ ง.

รูปท่ี ๒๙ ข.

รูปท่ี ๒๙ ค.

รูปท่ี ๒๙ ค.

รูปท่ี ๒๙ ง.

รูปท่ี ๒๙ ข.

รูปท่ี ๒๙ ค.

รูปท่ี ๒๙ ค.

รูปท่ี ๒๙ ง.



รูปท่ี ๒๙ จ. รูปท่ี ๒๙ ฉ.

รูปท่ี ๓๐

รูปท่ี ๓๑

รูปท่ี ๒๙ จ. รูปท่ี ๒๙ ฉ.

รูปท่ี ๓๐

รูปท่ี ๓๑

รูปท่ี ๒๙ จ. รูปท่ี ๒๙ ฉ.

รูปท่ี ๓๐

รูปท่ี ๓๑



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
เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาไดมีความรูเก่ียวกับประวัติสุนัขทหาร อัตราการจัดศูนยการสุนัขทหาร ชนิด

ของสุนัขใชงานทางทหาร การฝกสุนัขสงคราม และการใชสุนัขสงคราม
ประวัติการใชสุนัขทหาร

๑. ดานประวัติไมสามารถระบุไดแนนอนวาสุนัขเปนสัตวเลี้ยงของมนุษยมาตั้งแตเม่ือไร คาดคะเนวา
คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มเลียงสุนัขเม่ือประมาณ ๒๐,๐๐๐ ป มาแลว และการเลี้ยงสุนัขในยุโรป
เหนือประมาณ ๖,๐๐๐ ป กอนคริสตศักราช

๒. เปนท่ีเชื่อกันวาสุนัขเปนสัตวเลี้ยงท่ีสืบเชื้อสายมาจากสุนัขปาและสุนัขไน มีลักษณะเหมือนสุนัข
เลี้ยง คือ เหา หอน แตมีฟนตางกัน สวนสุนัขปานั้นไมเหาหอน มีฟนเหมือนสุนัขเลี้ยง

๓. ในข้ันตน สุนัขมาใกลชิดกับคนเพ่ือหวังเศษอาหารจากคนและคนก็ใชสุนัขเปนเครื่องมือเตือนภัย
จากสัตวใหญ ตอมาคนกับสุนัขก็รวมกันลาสัตวเพ่ือประโยชนรวมกัน บางครั้งก็เลี้ยงสุนัขไวเปนอาหารหรือเปน
เพ่ือน ตอมาก็ฝกใชงานตางๆ เชน เลี้ยงแกะหรือแพะ

๔. เม่ือสุนัขเขามาเปนสัตวเลี้ยงของคนนานเขา รูปลักษณะก็พัฒนาไป เชน มีการเปลี่ยนสีตางๆ สวน
สัมพันธกับรางกาย โครงกะโหลกและมันสมอง ฟน กระดูก ฯลฯ สุนัขพันธุดั้งเดิมในระยะกอนท่ีสุนัขปาจะมา
เปนสุนัขบานเชื่อกันวาเปนพันธุดิงโก (Dingo) มีอยูในออสเตรเลีย

๕. ตอมาคนไดใชประโยชนจากสุนัขมากข้ึน โดยฝกใหสามารถใชงานไดหลายอยางข้ึน ท้ังดานกิจการ
ทหารและพลเรือน

๖. การแบงประเภทสุนัขตามสายพันธุ แบงออกเปฯ ๗ จําพวก คือ
๖.๑ จําพวกฮาวนด เปนสุนัขโบราณ มีความเร็วตอการเคลื่อนท่ีสูง 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 ทรัพยสินและสถานท่ี

๖.๓ จําพวกสปทซ เปนสุนัขพันธุท่ีมีกระโหลกกวาง ปากแหลม หูตั้งชี้ตรง หางงอ มักทีขน
เปนชายครุยรอบคอ มักอยูในแถบหนาว มีชื่อตามภูมิประเทศ เชน พันธุเจแปนนีสอัตติกา พันธุไซบีเรียฮัสก้ี มัก
ใชเปนสุนัขลากเลื่อน สุนัขตาง สุนัขเลี้ยงและลาสัตว การใชเปนฝูงจะมีประโยชนมาก

๖.๔ จําพวกชีพดอก (เลี้ยงแกะ) เปนสุนัขพันธุหลัก มีประสารทสัมผัสทางจมูก หูและตาดีมาก
อดทนเชื่อถือได มีลักษณะศีรษะแข็งแรง ปากคอนขางยาว หนาผากหักลงตกดั้งจมูก หลังยาวมีมุมพอเหมาะทําให
ไมเหนื่อยงาย ขณะวิ่งหางจะตกลงลางสวนมากมีขนยาวปองกันอากาศ เชน สุนัขพันธุเยอรมันเชพเพอด และ
เปนพันธุหลักท่ีนิยมฝกใชงานทุกประเภท

กร.๓๑๐๑



๖.๕ จําพวกสแปเนียล มีลักษณะกะโหลกคอนขางกวาง โคงเขาหาทายทอย หนาผากลาดลง
พอเหมาะ หูหนายาวและตกลงลาง ริมฝปากหาง ตากลม ลําตัวออนเต็มไปดวยกลามเนื้อ หลังลาดลงขางหลัง
เทาใหญ หางเฉียงงอและมีขนยาว มักใชตามรอย เก็บของ

๖.๖ จําพวกเทอเรย เปนพันธุเล็กขนาดกลาง มีขนหนา มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม แข็งแรง
อดทน ตื่นตัวงายและเหาเกง นิสัยชอบวิวาท เหมาะสําหรับเฝาบาน

๖.๗ จําพวกฮาวนด เปนสุนัขพันธุขนาดกลางถึงใหญ จมูกดี เหาหอนเสียงเพราะอยางดนตรี
โครงกะโหลกกวาง หนายาวโคงข้ึนขางบน หูกวางยาวและตกลง รางขนาดกลางถึงยาว แกลึก กระดูกขา
แข็งแรง กลามเนื้อดี เทาคอนขางใหญ หางยาวเฉียงลงหนาท่ีโคนหาง และมีนิสัยชอบรางเริงมักใชลาสัตวท้ัง
สายตาและกลิ่น
การใชงานสุนัขในกิจการทหาร

๑. สมัยกอนสงครามโลกครั้งท่ี ๑
๑.๑ การสงครามระหวางลิเดียกับไซปรัสท่ีสมรภูมิทิมเปรีย ปรากฏวาพระเจาอัลยัติแหงลิเดีย

ซึ่งมียุทธวิธีการใชสุนัขสงครามดีกวาเปนผูชนะ
๑.๒ สมัยกรีกและโรมัน โรมันไดจัดตั้งหนวยสุนัขสงครามข้ึน หลังการยุทธท่ีเวอรเซลลา

เนื่องจากเห็นคุณประโยชนของสุนัขสงครามท่ีฝายขาศึกนํามาใช จนทําใหการยุทธครั้งนั้นซึ่งฝายโรมันอันมีมารอุิส
เปนแมทัพตองสูญเสียกําลังพลอยางใหญหลวงกวาจะไดชัยชนะ

๑.๓ สมัยกษัตริยมงโกลรุกรานทวีปยุโรปก็มีบันทึกทางประวัติศาสตรวา อัตติลา ไดใชสุนัข
สงครามจํานวนมากในการระวังปองกัน

๑.๔ การยุทธท่ีมาราธอน ไฮคานีและแมคนาซีไดชวยเหลือเอเธนส (กรีก) โดยการสงสุนัข
สงครามไปชวย ทําใหฝายเอเธนสไดรับชัยชนะอยางงดงาม

๑.๕ สมัยนโปเลียนทมหาราช ในการยุทธท่ีอะบัวเกอร ป ค.ศ. ๑๗๙๙ ซึ่งปรากฏในพระราชสาสน
ถึงนายพลมามองท มีขอความตอนหนึ่งวา “หากนายพลมามองทมีสุนัขสงครามท่ีเพียงพอสงออกปฏิบัติการใน
แนวหนาของฐานท่ีตั้งแลว จะเสริมความแข็งแกรงในการสูรบใหกองทัพเปนอยางสูง”

๑.๖ ระหวางสงครามรัสเซีย – ญี่ปุน รัสเซียไดใชสุนัขสงครามในการชวยนําผูบาดเจ็บจากการรบ
ในแนวหนาเขาท่ีปฐมพยาบาล ทําใหชวยชีวิตทหารไดอยางมากมาย

๒. สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 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 ในหนาท่ีสุนัขยาม สุนัขนําสาร
สุนัขสงคนไขและใชงานชวยชีวิตในหนวยกาชาด

๓. สมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒
๓.๑ เยอรมันเตรียมการทําสงครามลวงหนา ไดตั้งศูนยการฝกสุนัขข้ึนท่ีเมือง แฟรงเฟท เม่ือ

ตนป ค.ศ. ๑๙๓๐ สามารถรับการฝกสุนัขไดถึง ๓,๐๐๐ ตัว โดยฝกใชงานดานนําสาร ลาดตระเวน และยาม
ประมาณวาเยอรมันใชสุนัขสงครามคราวนี้ถึง ๓๐๐,๐๐๐ ตัว



๓.๒ ดานสัมพันธมิตร ฝรั่งเศสเริ่มจัดตั้งสถานีเพ่ือเสริมกําลังสุนัขท่ีมีอยู อังกฤษนั้นหลังเริ่ม
สงครามได ๒ บี ก็เริ่มโครงการสุนัขสงครามข้ึนอีก ดานรัสเซียนั้นก็มีการใชสุนัขอยากวางขวาง คาดวารัสเซียใช
สุนัขถึง ๕๐,๐๐๐ ตัว และท่ีแปลกก็คือ มีการใชสุนัขตอสูรถถังดวย สวนสหรัฐฯ เริ่มจัดตั้งเหลาสุนัขทหารข้ึนใน
กองทัพบกหลังจากท่ีถูกญี่ปุนโจมตีเพิลอารเบอรแลว โดยรับบริจาคจากกลุมพลเรือนอาสาสมัครนํามาฝกใชงาน
ตลอดสงครามกองทัพบกสหรัฐฯ รับบริจาคสุนัขไวประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัว หนวยสุนัขทหารของสหรัฐฯ
สามารถผลิตสุนัขออกมาใชงานเดือนละ ๑,๕๐๐ ตัว ซึ่งสงออกปฏิบัติการกับหนวยของกองทัพบก หนวยรักษา
ฝงและนาวิกโยธิน ตามยุทธบริเวณตางๆ โดยเฉพาะดานแปซิฟกใตและอังกฤษ รวมท้ังสหรัฐฯ ไดใชจายเงินใน
การดําเนินการพัฒนาหนวยสุนัขทหาร ๒ ลานเหรียญ

๔. หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒
๔.๑ สหรัฐฯ ไดเริ่มจัดตั้งโรงเรียนสุนัขทหารข้ึนตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๕๒ โดยกองทัพบกและ

กองทัพอากาศดําเนินการ ปจจุบันโรงเรียนสุนัขทหารท่ีสําคัญของสหรัฐฯ 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
ปรากฏวีรกรรมของสุนัขยามสายตรวจข้ึนเม่ือ ๘ ธ.ค ๑๙๖๖ สุนัขชื่อ “นีโม” ผูบังคับสุนัขชื่อ พล.ฯ เอ.โทนเบิก
ไดเขาปฏิบัติการตอสูขัดขวางเวียดกง ๔ คน ท่ีบุกรุกเขาโจมตีฐานบินตันชอนนุทใกลกรุงไซงอน ผลปรากฏวานีโม
เสียตาขวา ผูบังคับสุนัขบาดเจ็บสาหัสแตรักษาหนาท่ีไดสําเร็จ และฝายเวียดกงถูกทําลายหมดสิ้น นีโมไดรับ
เหรียญกลาหาญและเลื่อนยศเปน พันตรี

๔.๔ ในประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๑๑ สุนัขชื่อ โจดี้ ไดขัดขวางการกอวินาศกรรมของ ผกค.
ตอฐานทัพอากาศสหรัฐฯ จว.อุบลฯ ไดสําเร็จ ผกค.ถูกทําลายจํานวนหนึ่ง แตโจดี้ถูกยิงบาดเจ็บท่ีหนาอก
ศูนยการสุนัขททหารไดรับมารักษาและเลี้ยงดูไว ทอ.สหรัฐ ไดปูนบําเหน็จใหโจดี้ เปน สิบเอก และมอบเหรียญ
แสดงความสามารถ เพอเพิล ฮารท (PURRLE HEART) ใหดวย

ปจจุบัน ไดเสียชีวิตแลว เม่ือ ๑๓ มิ.ย. ๒๐ เนื่องจากอายุมาก ศสท.กส.ทบ. ไดเก็บรักษาซาก
ไว

๔.๕ การใชสุนัขทหารมีความจําเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติการ การปราบปรามผูกอการรายใน
ประเทศตางๆ เชน มาเลเซียและในกรีก เจาหนาท่ีฝายปราบปรามคงใชสุนัขทหารเขาสนับสนุนการปฏิบัติการ
อยูตอไป

๕.ประวัติการใชสุนัขทหารของกองทัพไทย
๕.๑ กิจการสุนัขทหารของกองทัพไทย เริ่มตนเม่ือทางการไดเล็งเห็นคุณประโยชนของสุนัข

ทหาร อันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติของหนวยสุนัขทหารกองทัพสหรัฐฯ ในเวียดนาม เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๑
โดยเฉพาะในการเตือนภัยทําใหสถานท่ีราชการและเจาหนาท่ีไดรับความปลอดภัยจากการถูกลอบโจมตีจาก
พวกเวียดกงไดเปนอยางมาก

๕.๒ จากประสบการณในการปฏิบัติการทางทหาร ไมวาจะเปนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเชิง
รุกหรือเชิงรับ การรักษาความปลอดภัย การระวังปองกันและการปองปราบอาชญากรรม ฝายปฏิบัติตอง
ประสบปญหาตางๆ คือ การถูกลอบโจมตี การลาสังหาร การถูกซุมโจมตี การวางกับระเบิด และการถูกกอ
วินาศกรรม



๕.๓ กองทัพไทยยังเล็งเห็นความสําคัญและโยชนของสุนัขทหารซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษทาง
ประสาทสัมผัสมาชวยเปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติการทางราชการของเหลาทัพตางๆ ท้ังดานยุทธวิธีการ
ระวังปองกันและการรักษาความปลอดภัย

๕.๔ กองทัพไทยจึงไดเริ่มจัดตั้งโครงการสุนัขทหารข้ึนเม่ือ ๑ ก.ค. ๑๑ ซึ่งตั้งอยูท่ี 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 ข้ึนตรงกับกรมการสัตวทหารบก ตั้งแต ๑ ก.พ. ๒๘ ซึ่งเปนหนวยหลักในสายวิทยาการ รวมตลอดถึง
การผลิต การฝก การสัตวรักษ การใชงาน การทดแทน และการเพ่ิมเติมสุนัขทหารใหแกกองทัพไทยและตํารวจ
ตระเวนชายแดนตามความตองการ
เหตุผลในการนําสุนัขมาใชงานทางทหาร

๑. ความฉลาด สุนัขสามารถเขาใจคําพูดของมนุษยและปฏิบัติตามไดถูกตอง ไมนอยกวา ๑๐๐ คํา
เทียบกับมนุษยเทากับเด็กอายุ ๘ ขวบ เพียงพอในการสั่งการใหสุนัขชวยในการทํางาน

๒. ประสาทสัมผัสพิเศษ เม่ือเทียบกับมนุษยแลวประสาทสัมผัสดีกวาหลายเทา หูนั้นสามารถรับคลื่น
เสียงดีกวามนุษย ๖ เทา ทําใหรับฟงไดดีกวา ๒๐ เทา จมูกเปนพิเศษสามารถแยกกลิ่นออกมากมายดีกวา
มนุษย๔๐ เทา มองเห็นดีกวา ๑๐ เทา ทําใหสามารถใชในการพิสูจนทราบไดรวดเร็วและแนนอน

๓. ความดุและความกลัว  สุนัขมีสัญชาตญาณในการตอสูอยูแลว เม่ือไดนํามาฝกเพ่ิมเติมจะมี
คุณสมบัติในการตอสูเหมาะสมกับงานท่ีตองการ

๔. รักและหวงแหนท่ีอยูอาศัย  คุณสมบัติอันนี้ทําใหเก้ือกูลในการฝกใหสุนัขทําหนาท่ีเปนผูพิทักษไดดมีาก
๕. ความซื่อสัตยภักดี  สุนัขนับวาเปนสัตวท่ีมีความซื่อสัตยภักดีกวาสัตวอ่ืน เม่ือสุนัขมีความจงรักภักดี

ตอผูใดแลวยอมเปนท่ีเชื่อถือไดวาสุนัขจะรักและหวงแหนและระวังปองกันผูนั้นจนสุดชีวิต
๖. ความแข็งแรงอดทน  สุนัขหลายพันธุมีความแข็งแรงทนทานตอสภาพภูมิประเทศและดินฟาอากาศ

เหมาะสมกับงานทางทหารชนิดตางๆ
๗. สีขนพรางตา
๘. เปนมิตรกับมนุษย

พันธุสุนัขท่ีนํามาใชกับกิจการทหาร
๑. พันธุเยอรมันเชพเพอดหรือพันธุอัลเซเชี่ยล ซึ่งถือวาเปนพันธุหลักตองลักษณะพึงประสงคในการ

นํามาฝกใชงานทางทหารไดทุกหนาท่ี
๒. พันธุโดเบอรแมนพินชเชอร เหมาะท่ีจะนํามาฝกใชงานในหนาท่ีระวังปองกันและการตอสูท่ีตองการ

ความเด็ดขาด เชน ฝกในหลักสูตรสุนัขยามหรือสุนัขยามสายตรวจ
๓. พันธุลาบารดอรรีทรีฟเวอร และพันธุโกลเดนทรีฟเวอร เหมาะท่ีจะนํามาฝกใชงานในหนาท่ีสะกด

รอยและพิสูจนกลิ่น
๔. พันธุลอทไวเลอร เหมาะท่ีจะนํามาฝกใชงานในหนาท่ีระวังปองกันและการตอสูท่ีตองการความ

เด็ดขาด ศสท.กส.ทบ. ไดนําสุนัขพันธุมาผสมกับพันธุโดเบอรแมนฯ มาฝกใชในหลักสูตรสุนัขยามและสุนัขยาม
สายตรวจ



๕. พันธุพ้ืนเมืองหรือพันธุไทย ทางแผนกผสมพันธุไดทดลองเอาพันธุพ้ืนเมืองผสมกับพันธุท่ีมีอยูใน
แผนก เพ่ือนํามาฝกในหนาท่ีสุนัขยามและสุนัขยามสายตรวจ

๖. พันธุไทยบางแกว ไดมาจาก จ.พิษณุโลก ไดทําการทดลองนํามาฝกแตไมคอยไดผล
๗. พันธุผสม

๗.๑ ไทยหลังอาน = เยอรมันเชพเพอด
๗.๒ ไทยหลังอาน = โดเบอรแมนพิชชเชอร
๗.๓ เยอรมันเชพเพอด = ลาบารดอรรีทรฟเวอร

ชนิดของสุนัขใชงานทางทหาร (หลักสูตรหรือหนาท่ีของสุนัขใชงานทางทหาร)
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. พฤติกรรมของสุนัขโดยท่ัวไป

๑.๑ สุนัขเปนสัตวท่ีกินเนื้อเปนอาหาร และยังคงมีสัญชาติญาณสัตวปาท่ีชอบไลลาสัตวเล็ก
กวาเปนอาหารไดอยูในปจจุบัน สุนัขสวนมากกินอาหารเปนจํานวนมากไดอยางรวดเร็วและมักหวงอาหาร สุนัข
บางตัวรูจักเก็บซอนอาหารไวกินภายหลังตลอดจนการคุดคุยอาหาร

๑.๒ กอนนอนสุนัขมักหมุนตัวรอบๆ สันนิษฐานวาเปนสัญชาติญาณท่ีไดมาจากเม่ือเปนสัตว
ปาตองทําใหพ้ืนท่ีท่ีมีวัชพืชปกคลุมลอมรอบลมราบใหนอนไดอยางสบาย สุนัขชอบท่ีเย็นจึงมักปรากฏวาสุนัข
มักคุยดินเปนโพรงลงไปเพ่ือใหไดท่ีนอนเย็นสบายหรือนอนใตสิ่งท่ีเปนความเย็น เชน ใตถังน้ํา ขางโอง

๑.๓ สุนัขสีสัญชาติญาณใชอวัยวะตางๆ แสดงออกแทนความคิดและภาษาพูด เชน กระดิก
หางเม่ือแสดงความเปนมิตร เหยียดขาหนาไปขางหนาจนสุดพรอมกับยอตัวต่ําลงทางดานหนาแสดงลักษณะ
ประจบหรือชอบเลน เลียดวยลิ้นแสดงความจงรักภักดี กัดเบาๆ เปนการหยอกลอ ใชขาหนาเข่ียหรือกระโดดสูง
เอาเทาหนาทาวท่ีตัวตนคนแสดงความดีใจ ทําตัวเกร็งหนายกหางโบกชาๆ แสดงความมุงราย

๑.๔ สุนัขใชเสียงแสดงความรูสึก เชน อาจหอนแสดงความหวาดกลัว รําคาญ เสียใจ หรือ
คิดถึง หาว เรอ แสดงความนอยใจ เหาแสดงความไมวางใจหรือทักทาย รองครางแสดงความรักหรือเจ็บคันหรือ
เจ็บปวด

๑.๕ สุนัขมีสัญชาติญาณหลีกเลี่ยงภัยเหมือนคน เชน หลบหาท่ีหรือหนทางท่ีปลอดภัย ขุดดิน
เปนโพรงพักอาศัย (โดยเฉพาะสุนัขแมลูกออน) สุนัขหลีกหนีภัยมักวิ่งกลับทางเดินท่ีผานมา และสุนัขมักใชการ
ปสสาวะรดขางทางเพ่ือเปนเครื่องหมายหรือเปนเครื่องชวยในการเดินทางดวย

๑.๖ สุนัขมีสัญชาติญาณในการโออวดเหมือนกัน จึงรูจักรักษาความสะอาดของรางกายอยูบาง
และมักจะแสดงทาโออวด (โอ) เม่ือมีผูใหสิ่งประดับ เชน ปลอดอก กระพรวน ฯลฯ



๑.๗ ในการยอมแพนั้น สุนัขจะแสดงอาการกลัวออกไดดวยการทําหัวซุกต่ําลง ตัวลีบกวาท่ี
เคยเปนหลังงอเก็บหางเขาไวในหวางขา ถายอมแพ (โดยเฉพาะสุนัขตัวเล็ก) จะนอนหงายเอาหางซุกไวในหวาง
ขา ถายอมแพ (โดยเฉพาะสุนัขตัวเล็ก) จะนอนหงายเอาหางซุกไวในหวางขาและยื่นคอใหผูชนะ ถากลัวมาก
อาจจะปสสาวะราดออกมาสอง – สามหยด

๑.๘ สัญชาติญาณในการตอสูนั้น สุนัขตัวผูมีสูงกวาตัวเมีย การตอสูรุนแรงมักเกิดข้ึนระหวาง
ตัวผูตอตัวผู หรือตัวเมียตอตัวเมียดวยกัน ยกเวนลูกสุนัขอาจตอสูรุนแรงเม่ือเกิดขัดใจกันโดยเฉพาะเรื่องอาหาร
หรือเม่ือมีการยั่วยุอยางรุนแรง ปกติสุนัขตัวผูมักไมทํารายสุนัขตัวเมีย ลักษณะของสุนัขพรอมท่ีจะตอสูนั้นจะมี
การยกหัวสูงตั้งตรง ขน พอง ขาหนาแข็งยันพ้ืนม่ันคง หางชี้ตรงไปขางหนา หูชัน อาจกลั้นหายใจ ขูคําราม และ
เหา สุนัขดุท่ีกัดคนนั้นมักกัดโดยไมเหา

๑.๙ สุนัขมีสัญชาติญาณการรวมพวก สุนัขอาจยกยองพวกของตัวใหเปนหัวหนาฝูง ทําใหมี
การเอาใจซึ่งกันและกันข้ึน และสุนัขเม่ืออยูในฝูงของตัวแลวจะมีสัญชาติญาณตอสูรวมกันกับพวกของตัวอยางสูง

๑.๑๐ สัญชาติญาณการหาคู ทําใหสุนัขตองการผสมพันธุกัน ปกติสุนัขตัวเมียจะเปนสัตวกอน
ครั้งแรกเม่ืออายุ ๖ เดือน และจะเปนสัตวทุกรอบ ๖ เดือน ตลอดไป เม่ือตัวผูไดกลิ่นตัวเมียแลวจะเขาไปหาเพ่ือ
ทําการผสมพันธุ ตอนนีสุ้นัขตัวผูอาจจะเกิดการวิวาทแยงชิงตัวเมียกัน

๑.๑๑ สุนัขมีสัญชาติญาณในการปกปกรักษา สุนัขตัวเมียจะพิทักษลูกนอยของตัวสุดชีวิต แม
เม่ือยังไมมีลูกจะไมมีสัญชาติญาณการตอสู แตเม่ือมีลูกจะกลายเปนสัตวดุ จึงมีคําพังเพยวา “ดุเหมือนหมาแม
ลูกออน” สุนัขท่ัวไปหวงแหนท่ีอยูอาศัยอยางรุนแรง แมขณะเคลื่อนท่ีไปนอกบานจะไมดุไมตอสูแสดงการ
หวาดกลัว แตเม่ือกลับถึงท่ีอยูจะแสดงอาการดุหวงท่ีอยูสุดฤทธิ์ สุนัขมักแสดงอาการออกใหเห็นในการเปน
เจาของถ่ินท่ีอยูโดยการปสสาวะรดสิ่งของตางๆ รอบๆ ตัว

๑.๑๒ สุนัขมีสัญชาติญาณวิเศษอีกอยางหนึ่ง คือ การเปนเพ่ือนกับมนุษย เห็นจะเปนเพราะ
สุนัขอยูกับมนุษยมานับเปนหม่ืนๆ ป แมสุนัขดิงโกในทวีปออสเตรเลีย ซึ่งมนุษยคอยลาสังหารอยูก็ตามก็มักจะ
เขามาหาบริเวณท่ีมนุษยอยูใกลๆปาเสมอ

๑.๑๓ สุนัขท่ีไมคุนเคยกันมักจะมีการพิสูจนฝายกันโดยเม่ือพบกันครั้งแรกอาจจะหยุดดูกัน
กอน ถาไมเปนศัตรูกันก็จะกาวชาๆ เขาหากันแลวตางๆฝายตางดมกันไปเรื่อยๆ ถาไมติดใจสงสัยกันก็แยกกัน
ออกไป หากเกิดการตอสูก็จะเกิดหลังจากนี้หรือการยอมแพ และถาเปนการพบระหวางเพศก็อาจจะตามดวย
สัญชาติญาณทางเพศ ถาสุนัขตัวผูทําการกรุมกริ่มแตตัวเมียไมอยูในอารมณก็จะแสดงอาการขูคํารามเหาหรือไลกัด
แตจะไมสูรุนแรงนัก ตัวผูก็จะจากไปในท่ีสุด

๒. จิตวิทยาของสุนัข
๒.๑ เชื่อกันวาสุนัขนั้นนอกจากจะมีประสาทสัมผัสตางๆ คือ ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส จักษุ

สัมผัส โสตสัมผัส และกายสัมผัส แลวสุนัขยังมีจิตสัมผัสเชนเดียวกับคนอีกดวย สุนัขมีความรูสึกทางอารมณ
เชน รัก โกรธ เกลียด อิจฉา ฯลฯ

๒.๒ สุนัขเปนสัตวท่ีมีความจําเปนเลิศ เม่ือเทียบกับสัตวชั้นต่ําดวยกันแลวนับวาสมองของ
สุนัขอยูในระดับสูง สุนัขสามารถจําสิ่งตางๆ ไดนานเทานาน อาจจําเจาของท่ีอยูดวยกันไดตลอดชีวิต เม่ือมี
ความภักดี ความเกลียด กลัว ก็จะฝงใจจนวันตาย

๒.๓ สุนัขเปนสัตวท่ีมองดูดวยสายตาแลวเปนสัตวท่ีดื้อรั้น แตอันท่ีจริงเปนสัตวแสดงออกใน
การตองการเปนอิสระมากกวา ปกติสุนัขไมชอบการกักขัง ไมชอบหวง ปลอกคอ สายจูง หรือการบังคับ

๒.๔ สุนัขเปนสัตวใจนอย ตองการการเอาใจเปนอยางสูง การชม การปลอบ การเอาใจ การ
ยอมใหสุนัขไดกระทําอะไรตามใจชอบใจ เปนสิ่งท่ีสุนัขปรารถนาอยางยิ่งและเชนเดียวกับสุนัขเปนสัตวท่ีชาง
ประจบเอาใจเพ่ือนอยางนารักเชนเดียวกัน



๒.๕ สุนัขนั้นเปนสัตวท่ีวายน้ําไดหรือชอบน้ํา แตก็ไมชอบใหเอาน้ําฉีดหรือสายเขาโดยตรง
๒.๖ สุนัขเปนสัตวชางเลน ชางสนุก ชางสังเกต ชอบติดตามคนหา ไมรูจักเหนื่อย สุนัขเปน

สัตวท่ีดีกับเด็กเพรามีลักษณะชางเลน อยารูอยางเห็นเหมือนกัน
๒.๗ สุนัขมีอารมณพนวัยเด็กประมาณเม่ืออายุ ๑๒ เดือน ข้ึนไป
๒.๘ ความไวตอความรูสึกหรือความตื่นตัวของสุนัข แบงออกเปน ๓ พวก

๒.๘.๑ พวกท่ีมีความไวตอความรูสึกสูง ไมคอยฉลาด ตื่นตกใจงาย กลัวคน กลัวเสียงปน
๒.๘.๒ พวกท่ีมีความไวตอความรูสึกปานกลาง ฉลาด สนองตอบตอความกระตุนดวย

ความสนใจไมขาดกลัว
๒.๘.๓ พวกท่ีมีความไวตอความรูสึกต่ํา ยากตอการอาน ซึม ไมสนใจสิ่งแวดลอม

๒.๙ ความดุของสุนัข แบงออกไดเปน ๓ พวก
๒.๙.๑ พวกท่ีมีความดุสูง เม่ือยั่วยุจะตื่นตัวพุงไปขางหนาแสดงอาการดุและเหา แมผูยั่วยุ

จากไปก็ยังแสดงอาการดุและเหาอยู
๒.๙.๒ พวกท่ีมีความดุปานกลาง เม่ือถูกยั่วยุจะแสดงอาการไมไวใจ ทําทาทางจะพุง

เขาหาผูยั่วยุ
๒.๙.๓ พวกท่ีมีความดุต่ํา มักหลบไมเขาใกลผูยั่วยุ อาจยืนเฉย กระดิกหางหรือนอน

มอบแสดงอาการหวาดกลัวหรือวิ่งหนีผูยั่วยุ
๒.๑๐ ความปราดเปรียวของสุนัข แบงออกเปน ๓ พวก

๒.๑๐.๑ พวกท่ีมีความปราดเปรียวปานสูง มีความกระหายท่ีจะเคลื่อนไวตลอดเวลา
ตื่นตัวอยากจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยูตลอดเวลาไมอยูนิ่ง

๒.๑๐.๒ พวกท่ีมีความปราดเปรียวปานกลางตื่นตัวพรอมอยูเสมอท่ีจะทําตามคําสั่ง
๒.๑๐.๓ พวกท่ีมีความปราดเปรียวต่ํามีลักษณะเฉ่ืยชา อืดอาดเกียจคราน ไมแสดง

อาการปราดเปรียว
๒.๑๑ ความตั้งใจของสุนัข แบงออกเปน ๓ พวก

๒.๑๑.๑ พวกท่ีมีความตั้งใจสูง เปนสุนัขท่ีทําตามคําสั่งดวยทาทางยินดีกระตือรือรน
ทําทันทีดวยความพยายาม โดยไมตองการรางวัลหรือการแกไข ไมวาจะทําอยางฉลาด แข็งแรง ผิดพลาด หรือ
ทําเสร็จหรือไมก็ตาม ก็นับวาเปนสุนัขท่ีมีความตั้งใจสูง

๒.๑๑.๒ พวกท่ีมีความตั้งใจปานกลาง เปนสุนัขท่ีทําตามคําสั่งดวยทาทางยินดี การ
ปฏิบัติอาจตองคอยบาง

๒.๑๑.๓ พวกท่ีมีความตั้งใจต่ํา เปนสุนัขท่ีมีอาการลังเล เม่ือรับคําสั่งหรือสุนัขท่ีทํา
อะไรไดดีขณะเลน เชน คาบของ กระโดด แตพอสั่งใหทําเปนการเปนงานกลับไมทํา

๒.๑๒ การตอบสนองของสุนัขเม่ือมีการกระตุนหรือเราใจนั้น เกิดจากความพอใจท่ีสุนัขไดรับ
เชน การท่ีผูบังคับสุนัขใหความสัมพันธใกลชิด เลนหัว แปรงขนดูแลทําความสะอาดให ชม หรือตอบปลอบเม่ือ
ทําถูก แกไขเม่ือทําผิด

๓. จิตวิทยาและพฤติกรรมของสุนัขท่ีนํามาฝกใชงานทางทหาร
๓.๑ ผูฝก ครูฝก และผูบังคับสุนัข จะตองศึกษาสัญชาติญาณและพฤติกรรมตางๆ ของสุนัขท่ี

มีผลโดยตรงกับการฝกและการใชงานสุนัข สังเกตลักษณะอาการตางๆ ของสุนัข เชน ลักษณะเตือนภัย การ
ตื่นตัว ตลอดจนสิ่งท่ีสุนัขชอบหรือไมชอบ ใหเขาใจจนสามารถอานและตีความลักษณะของสุนัขไดออก โดยใช
หลักการฝกใหเกิดประโยชน



๓.๒ เม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรม รวมถึงสัญชาติญาณของสุนัข จะไดขอพิจารณาดงันี้
๓.๒.๑ ตามพฤติกรรมของสุนัขท่ีตองการอาหารมากๆ กินอาหารเร็ว (ตะกละ) อาจ

ทําใหสุนัขกินอาหารไมเลือก ซึ่งจะนําอันตรายมาสูสุนัข สําหรับสุนัขทหารนั้นการฝกใหไมรับอาหารจากคน
แปลกหนาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง

๓.๒.๒ การติดนิสัยสุนัขขุดคุยท่ีนอนหรืออาหารนั้น เปนสิ่งไมพึงปรารถนาของสุนัข
ทหาร โดยเฉพาะสุนัขตรวจคนทุนระเบิด จึงตองมีการฝกใหสุนัขหยุดการขุดคุยกอนฝกออกปฏิบัติงาน

๓.๒.๓ การใชอวัยวะตางๆ แสดงความคิดและภาษาของสุนัขเปนสิ่งจําเปนท่ีผูบังคับ
สุนัขจะตองสังเกตจนสามารถอานและตีความการแสดงออกของสุนัขไววา การท่ีสุนัขแสดงอาการอยางนั้น
หมายความวาอยางไร หรือพบอะไร

๓.๒.๔ การใชเสียงของสุนัขบางชนิด อาจเปนภัยตอการรักษาความปลอดภัยของ
หนวยทางยุทธวิธี การฝกใหหยุดการเหาหอน จะตองเริ่มกระทําตั้งแตเริ่มการฝกครั้งแรกตามหนาท่ี ดังเชนการ
ฝกสุนขลาดตระเวน

๓.๒.๕ สัญชาติญาณการหลบภัยของสุนัข อาจฝกเพ่ิมเติมไดเชนฝกใหหมอบและ
หลบภัยจากกระสุนวิถีราบ และใหคงอยูในท่ีปลอดภัย ผูบังคับสุนัขไมตื่นกลัวจนบังคับไมได การฝกใหสุนัข
คุนเคยกับเสียงการตอสู เชน การยิงปน การระเบิด เปนสิ่งท่ีตองทําตลอดการฝก การฝกหรือกําหนดเวลาให
สุนัขขับถายกอนฝกหรือปฏิบัติงาน จะทําใหสุนัขทํางานไดโดยไมลดความตั้งใจ

๓.๒.๖ การท่ีสุนัขเปนนักทําลายตัวฉกรรจตลอดเวลาการฝกจึงตองระมัดระวัง
ระเบียบการปองกันอัตรายอยูเสมอมิใหเกิดอันตรายจากการท่ีถูกสุนัขกัดขุดหรือลากท้ิงสิ่งตางๆ หรือบุคคลจน
เกิดอันตรายกับสุนัขเองสุนัขตื่นตัว ผูบังคับสุนัข ผูฝกสุนัขหรือบุคคลอ่ืนและอุปกรณตางๆ อุปกรณท่ีใชในการ
ฝกจะตองใชวัสดุท่ีทนทานไมแตกงาย หัก ขาดหรือหลุด ไมเปนอันตรายตอเข้ียวหรือฟนสุนัข ผูฝกและผูบังคับ
สุนัขจะตองหม่ันตรวจสอบอุปกรณเหลานี้วาอยูในสภาพใชไดอยูเสมอ การฝกใหสุนัขเชื่อฟงตามคําสั่งใหงดการ
ทําลายสิ่งอุปกรณตางๆ จะตองกระทําแตเริ่มแรกของการฝกและตลอดไป

๓.๒.๗ จากสัญชาติญาณชอบโออวดของสุนัขใหผูฝกสวมโซคอใหกับสุนัขเพ่ือการ
บังคับในการฝกและใชงานซึ่งควรกระทําตั้งแตสุนัขยังเล็กเพ่ือความคุนเคยนั้นอาจเปนเหตุใหสุนัขดิ้นรนจนรัด
คอตาย

๓.๒.๘ สุนัขท่ีมีสัญชาติญาณการตอสูสูงควรใหฝกในหนาท่ีท่ีตองการใชความดุ สุนัข
ตัวผูเหมาะสมท่ีสุดสําหรับใชในงานท่ีตองการใชแรงปะทะและความดุท่ีตอสูง เพราะมีขนาด น้ําหนัก และ
สัญชาติญาณการตอสูสูงกวาสุนัขตัวเมียโดยท่ัวไป ในการฝกจําเปนท่ีผูฝกจะตองระมัดระวังการรักษาความ
ปลอดภัยอยูตลอดเวลา เพราะสุนัขตัวผูมักจะตอสูกันเองและอาจจะทํารายผูท่ีทํางานรวมกันจึงตองฝกการ
ควบคุมความดุดวย ในการปฏิบัติงานอาจจําเปนตองแยกสุนัขตัวผูท่ีดุออกมาจากกันโดยใหสุนัขตัวเมียค่ันกลาง
สุนัขตัวเมียนั้นอาจจะนําไปฝกและใชงานในแบบท่ีไมตองการความดุความปลอดภัย เชน เปนสุนัขนําทาง ฝกงาย
กวาสุนัขตัวผูเพราะไมมีนิสัยตอสูรุนแรงและมีขนาดน้ําหนักตัวนอย งายแกการบังคับ นอกจากนั้นในทางยุทธวิธี
ก็จะมีความเหมาะสมกวาสุนัขตัวผู ซึ่งอาจหลงกลิ่นตัวเมียท่ีฝายตรงกันขามนํามาลอใหเบนความสนใจไปจาก
หนาท่ี การแยกสุนัขกัดกันหรือทํารายบุคคลอ่ืนใหกระทําตามแบบฝกโดยเครงครัดในกรณีท่ีสุนัขอยูนอกสายจูง
อาจใชน้ําสาดหรือสองคนชวยกันจับขาหลั่งของสุนัขยกข้ึนเขยาใหหลุดออกจากกันไมควรกระชากออกเพราะ
จะทําใหเข้ียวฟนสุนัขเกิดบาดแผลมากข้ึน

๓.๒.๙ จําเปนตองมีการฝกสัญชาติญาณสัตวฝูงของสุนัขใหสามารถทํางานอิสระ
อยางไรก็ตามการเอาใจซึ่งกันและกันระหวางผูฝกกับสุนัขใหเกิดความสัมพันธอันดีนั้นเปนสิ่งท่ีขาดเสียมิได



๓.๒.๑๐ จากสัญชาติญาณของการหาคูทําใหจําเปนตองตอนตัดรังไขสุนัขตัวเมีย
เสียกอนนํามาใชงาน มิฉะนั้นจะตองเสียเวลา เสียงานในการตองกักสุนัขตัวเมียใหพนหนาท่ีไปชั่วระยะ เพ่ือ
ขจัดปญหาสุนัขตัวผูไมทํางานหรือแตกความสามัคคีกันจนไมสามารถควบคุมได สําหรับสุนัขตัวผูนั้นเม่ือไมมีสิ่ง
ลอใจก็ไมมีปญหาแตอยางใด

๓.๒.๑๑ การท่ีสุนัขมีสัญชาติญาณในการปกปองรักษาความรักและความหวงท่ีอยู
อาศัยทําใหเหมาะในการฝกใหสุนัขเพ่ิมความดุและความกลา เพ่ือนํามาใชในงานดานรักษาการณการคุมครอง
บุคคลหรือสถานท่ี

๓.๒.๑๒ สุนัขท่ีชอบเกลือกกลั่วและชอบกินของเนาเหม็น ก็จะตองฝกใหงดการ
กระทําเชนนั้น เพ่ือตัดความสนใจในสิ่งท่ีทําใหเบนความสนใจโดยเฉพาะสุนัขสะกดรอยใหเพงเล็งเปนพิเศษ

๓.๒.๑๓ เนื่องจากสุนัขมีสัญชาติญาณเปนเพ่ือนกับมนุษยอยูแลวจึงใชประโยชนอันนี้
ในการสรางและรักษาความสัมพันธอันใกลชิดนี้ไวใหม่ันคง เพ่ือใชในการฝกและใชงานใหนําสัญชาติญาณการ
ทํางานและการตอสูมาใชกับฝายตรงขาม ดังเชนการฝกสุนัขยาม

๓.๓ จิตวิทยาของสุนัขท่ีนํามาพิจารณาในการฝก
๓.๓.๑ สุนัขมีจิตสัมผัสคลายมนุษย ฉะนั้นการสรางและการรักษาความสัมพันธอันดี

ระหวางผูบังคับสุนัขกับสุนัขเปนสิ่งจําเปนท่ีตองการกระทําอยูตลอดเวลาการฝกและอยูรวมกัน เสริมสิ่งท่ีสุนัข
ชอบและขจัดสิ่งท่ีสุนัขไมชอบออกไป อานและตีความลักษณะตางๆ ของสุนัขใหถูกตอง ใชหลักการฝก
โดยเฉพาะขอการชมเชยใหเหมาะสม

๓.๓.๒ สุนัขมีความจําเปนเลิศ จึงควรฝกสุนัขในสิ่งท่ีถูกตองตั้งแตเริ่มแรก แกไขทันที
เม่ือทําผิดพลาดและหม่ันฝกทบทวนสิ่งท่ีฝกมาแลวใหใชการไดเสมอกอนฝกสิ่งใหมๆ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ
ใหสุนัขเกิดการเกลียดหรือกลัวในครั้งแรกๆ จะทําใหสุนัขเกลียดกลัวฝงใจตลอดไป

๓.๓.๓ สุนัขเปนสัตวท่ีชอบอิสรเสรี ในบางครั้งจึงตองปลอยใหสุนัขเปนอิสระบาง ถา
จําเปนก็ปลอยใหทําอะไรตามใจชอบในขอบเขตท่ีรั่วก้ัน การกักขังโดยการลามหรือขังคอกนานเกินไป อาจทํา
ใหจิตประสาทของสุนัขบกพรองยากแกการฝกหรืออาจใชงานไมไดผล

๓.๓.๔ สุนัขเปนสัตวท่ีอารมณออนไหวเปนบางครั้ง ตองการเอาใจใสดูแลจากผูบังคับ
สุนัขอยูตลอดเวลา การชมเชย การใหความสัมพันธอยางใกลชิด ใหสุนัขไดเขามาประจบหรือทําสิ่งท่ีชอบบาง
ตามสมควรจะทําใหสุนัขมีจิตใจดีข้ึน จําไววายิ่งสุนัขไดรับความเมตตาจากผูบังคับสุนัขมาเพียงใดและหวงใย
สุนัขมากเพียงใด สุนัขจะยิ่งมีความซื่อสัตยจงรักภักดีตอผูบังคับสุนัขมากเพียงนั้น การใชคําพูดออนโยนแสดง
ความรักจะทําใหความรักของสุนัขมีตอผูบังคับสุนัขแนนแฟนข้ึน การลงโทษสุนัขนั้นควรทําทันทีเม่ือสุนัขกระทํา
ผิดและควรลงโทษเม่ือสุนัขอยูใกลตัว เพ่ือวาสุนัขจะเขามาหาผูฝกจะมีโอกาสปลอบสุนัข

๓.๓.๕ สุนัขชอบน้ําบางเหมือนกัน บางตัวชอบลงเลนน้ําแตท่ีนาแปลกคือ สุนัขไม
ชอบใหเอาน้ําฉีดหรือสาด การแยกสุนัขตอสูกันอาจกระทําไดโดยเอาน้ําท้ังถังสาดเขาท่ีตอสู ครูฝกพึง
ระมัดระวังการทําความสะอาดคอกสุนัขโดยการเอาน้ําฉีดเขาท่ีซึ่งจะทําใหสุนัขกลายเปนโรคกลัวน้ําโดยแทจริง

๓.๓.๖ สุนัขเปนสัตวชางเลน ชอบสนุก ผูบังคับท่ีดีจึงตองเปนผูท่ีราเริง มีอารมณ
สนุกหรืออารมณขันไปกับสุนัขดวย บางครั้งผูบังคับสุนัขจะตองฝกสุนัขแบบครึ่งเลนครึ่งจริง เชน การฝกคาบ
ของหรือการฝกคนหายาเสพติด ซึ่งจะทําใหสุนัขรูสึกสนุกกับการฝกการทํางาน ความอยากรูชางสังเกตของสุนัข
มีประโยชนยิ่งในการทํางานประเภทการติดตามคนหา เชน สุนัขตรวจคนวัตถุระเบิด สุนัขสะกดรอย ผูบังคับ
สุนัขใชลักษณะทางจิตวิทยา อันนี้ชวยในการฝกใชงานทางทหาร

๓.๓.๗ อายุท่ีเหมาะสมในการฝกใชงานสุนัขทหารควรอยูในระหวาง ๑๒ – ๑๘
เดือน (เฉพาะพันธุสุนัขทางทหารในปจจุบัน)



๔. การฝกชีวิตประจําวัน  นับจากลูกสุนัขเกิดจะไดรับการฝกจากผูบํารุงเลี้ยง
๔.๑ รูจักกินนมแม
๔.๒ รูจักการถายเปนทาง
๔.๓ รูจักการกินอาหารเปนเวลา
๔.๔ รูจักความตองการของผูบํารุงเลี้ยงซึ่งเปนนายเก่ียวกับความสะอาดและความสกปรก

(ในข้ันนี้เปนมูลฐานใหสุนัขรูจักระเบียบวินัยมาแตกําเนิด อันเปนหลักสําคัญท่ีจะชวยใหการฝกในข้ัน
ตอไปงานข้ึน)

๕. หลักการฝกสุนัข
๕.๑ หลักการฝกสุนัขท่ัวไป

๕.๑.๑ รูจักการฝก ผูบังคับสุนัขตองรูอุบาย การปฏิบัติ เทคนิค วิธี และทาทางการ
วางตัวตางๆ กอนท่ีจะเริ่มการฝก

๕.๑.๒ การทําซ้ํา ฝกสอนใหสุนัขทําตามคําสั่งเดียวกันซ้ําหลาย  ๆครั้ง จนกวาสุนัขจะทําได
๕.๑.๓ ความอดทน อดทนในการฝกสุนัข อยาใหเกิดอารมณขณะฝกสุนัข
๕.๑.๔ การชมเชย สุนัขจะมีความกระตือรือรนท่ีจะรับการฝก ถาผูบังคับสุนัขได

ชมเชยสุนัขเม่ือปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางถูกตอง
๕.๑.๕ การแกไขเม่ือสุนัขทําผิด ผูบังคับสุนัขจะตองแกไขทันทีอยาปลอยใหผานไปผิดๆ

๕.๒ หลักการฝกสําหรับครูฝก
๕.๒.๑ ครูฝกจะตองใชหลักการฝกสุนัขผสมกับหลักการฝกสอนตามหลักวิชาการครู

ประกอบกันในการฝกเปนชุดสุนัข
๕.๒.๒ หลักการสอน ๗ ประการ

(๑) กระตุนความสนใจ (กระตุนใหผูบังคับสุนัขมีความสนใจและตั้งใจในการฝก)
(๒) การใหความรูความมุงหมาย (ใหผูบังคับสุนัขรูความมุงหมายในทาฝกแตละทา)
(๓) การใหมีการสนองตอบ (การชมเม่ือผูบังคับสุนัขกระทําถูกตอง)
(๔) การแกไขขอผิด (ถาผูบังคับสุนัขปฏิบัติผิดใหมีการแกไขทันทีทันใด)
(๕) ความถูกตองแทจริง (ทาท่ีฝกถูกตองแทจริง)
(๖) การใชเรื่องท่ีเปนประโยชนในการเรียน (ทาท่ีฝกหรือเรียนรูตองเปน

ประโยชน)
๕.๒.๓ เทคนิคในการใชหลักการฝกสุนัข

(๑) ครูฝกชี้แจงและสาธิตการฝกตางๆ ใหผูบังคับสุนัขกอนท่ีจะฝกจริงๆ อาจ
ใหมีการฝกผูบังคับสุนัขโดยไมมีสุนัขกอนจบชํานาญดีแลว จึงใหฝกรวมกับสุนัข ครูฝกตองคอยกํากับดูแลให
ความรวมมือชวยเหลือตลอดเวลาการฝก

(๒) การฝกโดยใชหลักการฝกทําซ้ํานั้น ตองคอยกํากับดูแลมิใหนานเกินไป
ซึ่งจะทําใหท้ังผูบังคับสุนัขและสุนัขเกิดอารมณเสียหรือเบื่อหนาย ถาจําเปนใหผูบังคับสุนัขชวยสุนัขใหทําได
สําเร็จเสียแตแรกเริ่ม

(๓) กวดขันอยาใหผูบังคับสุนัขเกิดอารมณข้ึนในขณะฝกสุนัขเปนอันขาด
ถาเห็นผูบังคับสุนัขคนใดเกิดอารมณเสียขณะฝกควรใหพักการฝกเสียกอน ชี้แจงวาการทํารายสุนัขนั้นเปน
การละเมิดวินัยผูบังคับสุนัขอยางรุนแรง ทํารายครูเสียดีกวาครูไมถือ อภัยใหได แตถาทํารายสุนัขแลวครูไมให
อภัยเลย ครูชวยเหลือกระตุนและใหกําลังใจผูบังคับสุนัขวาเราทําได



(๔) การชมหรือปลอบสุนัขนั้น ผูบังคับสุนัขทําไดเต็มท่ีตลอดเวลา แตการให
รางวัลดวยการใหอาหารนั้นไมใชวิธีท่ีถูกตอง ครูฝกย้ําแกผูบังคับสุนัขวาการเอาใจใสสุนัขมากเกินไปนั้น เปน
สาเหตุอันหนึ่งท่ีทําใหการฝกไมไดผลเทาท่ีควร ตองถือวางานเปนงาน เลนเปนเลน แลแนะนําใหผูบังคับสุนัข
กวดขันใหสุนัขมีความรูสึกเชนนั้นใหได

(๕) สิ่งท่ีพึงระมัดระวังอยางยิงในการแกไขสุนัข คือ
(๕.๑) ผูบังคับสุนัขลงโทษสุนัขเกิดความจําเปนหรือผิดปกติวิสัย ครูฝก

ชี้แจงใหผูบังคับสุนัขทราบวาบางครั้งทําผิดก็เพราะผูบังคับสุนัขไมเขาใจในการฝก และใชไมถูกตอง ออกคําสั่ง
ผิด หรือกระตุกสายจูงโดยไมมีความหมาย

(๕.๒) ผูบังคับสุนัขลงโทษผิดไปจากท่ีกําหนดในการฝก
(๕.๓) สุนัขทําผิดและแกไขแลวผูบังคับสุนัขยังชมสุนัขอีก จําไววาเม่ือ

สุนัขทําผิดและตองแกไขแลว อยาชม
(๕.๔) หามครูฝกลงโทษสุนัขของผูบังคับสุนัขดวยตนเอง จาสาธิตและ

วิธีการใหเทานั้น
(๕.๕) ครูฝกกวดขันการแกไขสุนัขใหตรงจุดทันที อยาปลอยผานไป

๕.๒.๔ วิธีการและเทคนิคการฝกท่ีเปนประโยชน
(๑) การฝกใหขับถายเปนเวลา

(๑.๑) ฝกใหสุนัขขับถายเปนทางโดยกําหนดพ้ืนท่ีไว อาจใชกระดาษ
หนังสือพิมพผา กระสอบวางไวตามท่ีตองการสุนัขจะจํากลิ่นเกาและมาขับถายท่ีเดิม ถาจําเปนเฝาสังเกตใชโซ
คอและสายจูงกระตุกพรอมกับสั่งวา “ไม” แลวนําไปยังท่ีท่ีเตรียมไว ชมสุนัขเม่ือสุนัขถายถูกท่ีท่ีกําหนดไว

(๑.๒) ฝกใหสุนัขถายเปนเวลา อาจกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะนําสุนัข
ไปถาย เชน ทุกเชาซึ่งเปนเวลาท่ีตองการนําสุนัขออกไปตากอากาศขางนอก

(๑.๓) ลางพ้ืนท่ีท่ีสุนัขทําสกปรกไวใหสะอาดโดยเร็ว แลวใชยาดับกลิ่นเสีย
(๑.๔) ในการนําสุนัขเดินทางไกลควรกําหนดเวลาและสถานท่ีพักระหวาง

ทางเพ่ือใหสุนัขมีโอกาสขับถาย
(๒) การฝกสุนัขท่ีชอบเกลือกกลั้วของเนาเหม็น กินอาหารอ่ืนหรือของเนาเหม็น

หรือกินอาหารท่ีมีคนแปลกหนาใหนั้น ควรจะมีกรรมวิธีฝกโดยบังคับเชนเดียวกับการฝกใหสุนัขขับถายเปนท่ี
(๒.๑) นําของเหม็นมาใกลสุนัขหรือใหคนแปลกหนานําอาหารมาให ถา

สุนัขมีทาทีชอบเกลือกหรือกินสิ่งนั้น ใหใชโซคอและสายจูงกระตุกทันทีพรอมสั่งวา “ไม” ชมทุกครั้งเม่ือสุนัข
แสดงอาการไมสนใจ

(๒.๒) ฝกบอยจนสุนัขจําไดและไมทําอยางนั้นอีก
(๓) การฝกแกสุนัขท่ีเปรอะเปอนมาเกลือกเครื่องเรือนในบาน ก็คงแกไข

เชนเดียวกันกับพวกท่ีชอบเกลือกกลั้วของเนาเหม็น
(๔) การฝกแกไขสุนัขท่ีชอบตะกายคน

(๔.๑) ยกเขารับยันหนาอกของสุนัขไวทุกครั้งท่ีสุนัขตะกาย พรอมกับสั่งวา“ไม”
(๔.๒) ชมสุนัขทุกครั้งท่ีสุนัขเขามาหาดวยทายืนสี่เทา

(๕) การฝกสุนัขท่ีชอบรังแกสัตวเล็ก
(๕.๑) นําสุนัขในสายจูงเขาใกลสัตวนั้น เม่ือมีอาการดุจะทํารายก็กระตุก

สายจูงพรอมกับสั่งวา “ไม” อาจสวมปลอกปากไวปองกันในครั้งแรกๆ
(๕.๒) ชมสุนัขทุกครั้งท่ีเห็นสุนัขมีอาการไมดุราย



(๕.๓) ฝกบอยครั้งจนเห็นสุนัขไมปฏิบัติกิริยาตอสัตวอ่ืน
(๖) การฝกสุนัขท่ีชอบกัดทําลายของ

(๖.๑) จูงสุนัขเขาหาสิ่งของนั้นๆ เม่ือเห็นสุนัขแสดงอาการจะกัดหรือ
ทําลายสิ่งของนั้นใหกระตุกสายจูงพรอมกับออกคําสั่งวา “ไม”

(๖.๒) ชมสุนัขทุกครั้งเม่ือเห็นสุนัขไมแสดงอาการหรือไมกัดทําลายของ
(๖.๓) ฝกบอยครั้งจนสุนัขไมแสดงอาการเม่ือเห็นของหรือทําลายของ

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 ข้ันท่ี ๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันตน
๗.๒ ข้ันท่ี ๒ การฝกคนหาข้ันตน
๗.๓ ข้ันท่ี ๓ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันกลาง
๗.๔ ข้ันท่ี ๔ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันสูง

๘. การฝกตามหลักสูตร (ฝกตามหนาท่ี)
๘.๑ หนาท่ีสุนัขยาม

๘.๑.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันตน
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 หนาท่ีสุนัขยามสายตรวจ
๘.๒.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันตน
๘.๒.๒ การฝกความดุในความควบคุมข้ันตน
๘.๒.๓ การฝกตรวจคนอาคารข้ันตน
๘.๒.๔ การฝกสะกดรอยข้ันตน
๘.๒.๕ การฝกคนหาและเตือนภัยข้ันตน
๘.๒.๖ การฝกสายตรวจยานยนตข้ันตน
๘.๒.๗ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันสูง
๘.๒.๘ การฝกความดุในความควบคุมข้ันสูง



๘.๒.๙ การฝกตรวจคนอาคารข้ันสูง
๘.๒.๑๐ การฝกสะกดรอยประกอบปญหา
๘.๒.๑๑ การฝกสายตรวจยานยนตข้ันสูง
๘.๒.๑๒ การฝกคนหาและเตือนภัยข้ันสูง

๘.๓ หนาท่ีสุนัขตรวจคนยาเสพติดใหโทษ
๘.๓.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันตน
๘.๓.๒ การฝกคนหาและคาบของ
๘.๓.๓ การฝกแยกกลิ่น
๘.๓.๔ การฝกแยกกลิ่นยาเสพติด
๘.๓.๕ การฝกคนหายาเสพติด
๘.๓.๖ การฝกปฏิบัติการตรวจยาเสพติด

๘.๔ หนาท่ีสุนัขตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิด
๘.๔.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันตน
๘.๔.๒ การฝกประสารทสัมผัสทางจมูก
๘.๔.๓ การฝกคนหาและคาบของ
๘.๔.๔ การฝกตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิดข้ันตน
๘.๔.๕ การฝกตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิดข้ันกลาง
๘.๔.๖ การฝกตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิดข้ันสูง

๘.๕ สุนัขอารักขา
๘.๕.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่ง ข้ัน ๑
๘.๕.๒ การฝกตอสูปองกันตัว ข้ัน ๑
๘.๕.๓ การฝกตามรอย ข้ัน ๑
๘.๕.๔ การลอบปฏิบัติ

๘.๖ หนาท่ีสุนัขลาดตระเวน
๘.๖.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันตน
๘.๖.๒ การฝกใชประสารทสัมผัสทางจมูก
๘.๖.๓ การฝกสรางความสงสัย
๘.๖.๔ การฝกลาดตระเวนข้ันปฏิบัติงาน
๘.๖.๕ การฝกลาดตระเวนข้ันสูง
๘.๖.๖ การฝกพิเศษ

(๑) โรยตัวจากท่ีสูง
(๒) ขามลําน้ํา
(๓) ปดลอมหมูบาน

๘.๗ หนาท่ีสุนัขตรวจคนวัตถุระเบิดและอุโมงค
๘.๗.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันตน
๘.๗.๒ การฝกใชประสาทสัมผัสทางจมูก
๘.๗.๓ การฝกตรวจคนทุนระเบิดข้ันตน
๘.๗.๔ การฝกตรวจคนทุนระเบิดข้ันกลาง
๘.๗.๕ การฝกตรวจคนทุนระเบิดข้ันสูง



๘.๗.๖ การฝกตรวจคนอุโมงค
๘.๗.๗ การฝกพิเศษ

(๑) การฝกขามลําน้ํา
(๒) การฝกโรยตัวจากท่ีสูง
(๓) การปดลอมหมูบาน

๘.๘ หนาท่ีสุนัขสะกดรอย
๘.๘.๑ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่งข้ันตน
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) การโรยตัวจากท่ีสูง

๙ การฝกทบทวน
๙.๑ การฝกทบทวนปกติ

๙.๑.๑ ผูบังคับสุนัขจะตองฝกกําลังใจ การฝกเชื่อฟงตามคําสั่ง และการฝกเฉพาะ
หนาท่ีเปนประจําทุกวันหรืออยางนอยสัปดาหละ ๓ วัน

๙.๑.๒ จะตองทําการตรวจสอบขีดความสามารถของสุนัขเปนประจําทุกสัปดาห
๙.๑.๓ ผูบังคับสุนัขจะตองกระตุนความสนใจและความรูสึกของสุนัข เพ่ือรักษา

คุณลักษณะใหสุนัขประจําตัวของคนมีความตื่นตัวกระชับกระเฉงและสนใจการปฏิบัติงานพรอมอยูตลอดเวลา
๙.๒ การฝกทบทวนในสนาม

๙.๒.๑ ผูบังคับสุนัขจะตองทําการฝกกําลังใจและกําลังกาย ใหมีความทรหดอยูเปนเนืองนิตย
๙.๒.๒ ผูบังคับสุนัขจะตองทําการฝกทบทวนขีดความสามารถของสุนัขเปนประจําทุกวัน
๙.๒.๓ กอนท่ีจะนําสุนัขออกปฏิบัติการใหทดสอบขีดความสามารถทุกครั้ง อยางนอย

๕ – ๑๐ นาที รวมท้ังกระตุนเตือนใหสุนัขมีความกระตือรือรนตอหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ
หลักการใชขีดความสามารถและขีดจํากัดของชุดสุนัข

๑. หนาท่ีชุดสุนัขยาม
๑.๑ หลักการใช

๑.๑.๑ ใชในหนาท่ีการเสริมรักษาความปลอดภัยใหแกบริเวณท่ีเปนอันตราย
๑.๑.๒ ใชในการระวังปองกันท่ีตั้งทหาร สถานท่ีลอแหลมตอการกอวินาศกรรม

ตําบลสงกําลัง คลัง หรือแหลงสะสมสิ่งอุปกรณ
๑.๑.๓ การควบคุมเชลยศึก ตลอดจนคุมครองบุคคลสําคัญ
๑.๑.๔ ใชเพ่ือผลทางจิตวิทยา

๑.๒ ขีดความสามารถ
๑.๒.๑ เตือนภัยโดยสายตา เสียง และกลิ่น



๑.๒.๒ สามารถคนหาและเตือนภัยเพ่ือแจงการเขามาหรือปรากฏตัวของผูบุกรุก
๑.๒.๓ ระยะในการเตือนภัย ๓๐ – ๒๕๐ เมตร

๑.๓ ขีดจํากัด
๑.๓.๑ หลีกเลี่ยงการใชในหนาท่ีตานทานการบุกรุกดวยกําลังของขาศึก
๑.๓.๒ ปฏิบัติหนาท่ีสนามผลัดกันไมเกิน ๔ ชั่วโมง
๑.๓.๓ ระยะรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยไมเกิน ๒๐๐ หลา
๑.๓.๔ ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ไมมีสิ่งทําลายสุขภาพสุนัข เชน แกส ไอโอดีน ไอพิษ ฯลฯ
๑.๓.๕ ไมมีกลิ่นสับสนหรือบุคคลลุกพลานในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
๑.๓.๖ ทิศทางลมไมเก้ือกูล

๒. หนาท่ีสุนัขยามสายตรวจ
๒.๑ หลักการใช

๒.๑.๑ ใชในหนาท่ีเสริมการรักษาความปลอดภัยใหแกบริเวณท่ีเปนอันตราย
๒.๑.๒ ใชในการระวังปองกันท่ีตั้งทางทหาร สถานท่ีลอแหลมตอการกอวินาศกรรม

ตําบลสงกําลัง คลัง หรือแหลงสะสมสิ่งอุปกรณ
๒.๑.๓ การควบคุมเชลยศึก ตลอดจนคุมครองบุคคลสําคัญ
๒.๑.๔ ใชเพ่ือผลทางจิตวิทยา

๒.๒ ขีดความสามารถ
๒.๒.๑ เตือนภัยไดโดยสายตา กลิ่น และเสียง
๒.๒.๒ สามารถคนหาและเตือนภัยเพ่ือแจงการเขามาหรือปรากฏตัวของผูบุกรุก
๒.๒.๓ ระยะในการเตือนภัย ๓๐ – ๒๕๐ เมตร

๒.๓ ขีดจํากัด
๒.๓.๑ หลีกเลี่ยงการใชในหนาท่ีตานทานการบุกรุกดวยกําลังของขาศึก
๒.๓.๒ ปฏิบัติหนาท่ีสนามผลัดกันไมเกิน ๔ ชั่วโมง
๒.๓.๓ ระยะรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยไมเกิน ๔๐๐ หลา
๒.๓.๔ ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ไมมีสิ่งทําลายสุขภาพสุนัข เชน แกส ไอโอดีน ไอพิษ ฯลฯ
๒.๓.๕ ไมมีกลิ่นสับสนหรือบุคคลลุกพลานในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
๒.๓.๖ ทิศทางลมไมเก้ือกูล

๓. หนาท่ีชุดสุนัขตรวจคนทุนระเบิดและอุโมงค
๓.๑ หลักการใช

๓.๑.๑ สนับสนุนหนวยรบในทางยุทธวิธี โดยการคนหาและเตือนภัยเงียบใหทราบ
๓.๑.๒ คนหากับระเบิด ทุนระเบิดซึ่งคาดวาขาศึกดักไว
๓.๑.๓ ตรวจคนท่ีซอนตัวของขาศึกและสรรพาวธุตางๆ
๓.๑.๔ ตรวจคนพ้ืนท่ีลงแหลง สนาม ฮ. และพ้ืนท่ีท่ีตั้งฐานพักแรม

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 ในพ้ืนท่ีท่ีกลิ่นฉุนจัด เชน น้ํามันรถยนต ยาดับกลิ่น ควันไฟ
๓.๓.๖ เสียงระเบิดและเสียงรบกวนตางๆ
๓.๓.๗ สุนัขขาดการฝกทบทวนหรือนานเกินไป

๔. หนาท่ีชุดสุนัขลาดตระเวน
๔.๑หลักการใช

๔.๑.๑ สนับสนุนหนวยรบในทางยุทธวิธี โดยการคนหาและเตือนภัยเงียบใหทราบ
๔.๑.๒ คนหาขาศึกท่ีซุมโจมตีหรือท่ีซอนตัว
๔.๑.๓ คนหาท่ีซอนอาวุธ กระสุนแบะอาหารตลอดจนสิ่งอุปกรณของขาศึก
๔.๑.๔ คนหาทุนระเบิดกับระเบิดในการกวางลาง
๔.๑.๕ ซุมโจมตีหรือประจําท่ีฟงการณโดยเปนยามคอนเหตุเพอแจงเตือนภัยในการ

เขามาของขาศึก
๔.๒ ขีดความสามารถ

๔.๒.๑ เตือนภัยเงียบใหกับทิศทางของขาศึกท่ีซุกซอนระยะประมาณ 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. หนาท่ีชุดสุนัขสะกดรอย
๕.๑ หลักการใช

๕.๑.๑ ปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารทางยุทธวิธีในการติดตามรองรอยของขาศึก
โดยการแจงเตือนภัยเงียบ

๕.๑.๒ ปฏิบัติงานรวมกับชุดสุนัขสะกดรอยรบหรือเจาหนาท่ีแกะรอยจะมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน

๕.๑.๓ ตามรอยเพ่ือคนหา 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 เตือนภัยเงียบเม่ือพบขาศึกในระยะ ๕๐ – ๑๒๐ เมตร ซึ่งข้ันกับทิศทางลม
๕.๒.๓ ขีดความสามารถสูงสุดเม่ือทํางานรวมกับทหารราบแกะรอย

๕.๓ ขีดจํากัด
๕.๓.๑ จะลดประสิทธิภาพลงเม่ือปฏิบัติงานในสภาพภูมิประเทศ ลมผาอากาศและ

สภาพแวดลอมไมอํานวย
๕.๓.๒ สุนัขสะกดรอยทํางานรวมเร็วมาก หนวยใชตองติดตามใหทัน และพ่ึงระวัง

การถูกกับดักหรือการซุมโจมตีเปนพิเศษ
๕.๓.๓ สุนัขสะกดรอยไมมีขีดความสามารถในการตอสูเพ่ือปองกันตัวเองได จึงไม

สามารถใชสุนัขสะกดรอยในการเขาโจมตี ปะทะ ตอสูหรือโอบลอม และตองจัดพลคุนกันทําหนาท่ีระวังปองกัน
ตลอดเวลา

๕.๓.๔ แมสุนัขสะกดรอยจะมีความสามารถในการทํางานแบบตอเนื่อง แตก็ตองมี
สุนัขสะกดรอยสํารองไวคอยผลัดเปลี่ยนเพ่ือใหคงประสิทธิภาพท่ีแนนอน

๕. หนาท่ีของชุดสุนัขตรวจคนยาเสพติดใหโทษ
๕.๑ หลักการใช

๕.๑.๑ ใชรวมกับหนวยตรวจสอบและตรวจคนในพ้ืนท่ีซึ่งคาดวาจะมีการเสพ ซุก
ซอนและนํายาเสพติดผานไป

๕.๑.๒ ใชรวมกับเจาหนาท่ีอ่ืนในการตรวจคนท่ีตองการใชเวลามาก เชน ยานพาหนะ
อาคาร เรือนโรง กลองหีบหอและพ้ืนท่ีกวางขวาง

๕.๒ ขีดความสามารถ
๕.๒.๑ สามารถคนหากัญชา ฝน เฮโรอีน มอรฟน และผงขาวได โดยใชประสาท

สัมผัสทางจมูกในการพิสูจนทราบ
๕.๒.๒ บางตัวอาจทําหนาท่ีรวมกับผูบังคับสุนัขคนใดก็ไดท่ีไดรับการฝกมาแลว

เชนเดียวกัน
๕.๓ ขีดกําจัด

๕.๓.๑ พ้ืนท่ีท่ีไมเก้ือกูลตอการตรวจคนและคนหาหรือพ้ืนท่ีท่ีสุนัขไมสามารถเขาไป
ถึงได

๕.๓.๒ สภาพภูมิประเทศ ลมผาอากาศ ไมอํานวยในการคนหา
๕.๓.๓ พ้ืนท่ีมีสิ่งทําลายสุขภาพสุนัข เชน แกส ไอเลีย ไอพิษ ฯลฯ
๕.๓.๔ ไมใชในการตอสูหรือควบคุมฝายตรงขาม

๖. หนาท่ีชุดสุนัขตรวจคนพัสดุภัณฑระเบิด
๖.๑ หลักการใช

๖.๑.๑ ใชสนับสนุนหนวยอ่ืนๆ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในการตรวจคนในพ้ืนท่ี
ท่ีตองสงสัยวาจะมีการซุกซอนวัตถุระเบิดหรือพัสดุภัณฑระเบิดท่ีฝายตรงขามคิดจะกอวินาศกรรมเพ่ือการขมขู
หรืออ่ืนๆ

๖.๑.๒ ใชสนับสนุนเจาหนาท่ีรักษากฎหมายการตรวจคน ยานพาหนะหรืออาคาร
เรือนโรง ซึ่งตองสงสัยวามีการซุกซอนวัตถุระเบิดหรือพัสดุภัณฑระเบิดไว



๖.๒ ขีดความสามารถ
๖.๒.๑ สามารถคนหาอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดได โดยใชประสาทสัมผัสทางจมูกใน

การพิสูจนทราบ
๖.๒.๒ บางตัวอาจทําหนาท่ีรวมกับผูบังคับสุนัขใดก็ได ไดรับการฝกมาแลว

เชนเดียวกัน
๖.๓ ขีดจํากัด

๖.๓.๑ พ้ืนท่ีท่ีไมเก้ือกูลตอการตรวจคนและคนหาหรือพ้ืนท่ีท่ีสุนัขไมสามารถเขาไปถึงได
๖.๒.๓ สภาพภูมิประเทศ ลมผาอากาศ ไมอํานวยในการคนหา
๖.๒.๓ พ้ืนท่ีมีสิ่งทําลายสุขภาพสุนัข เชน แกส ไอเลีย ไอพิษ ฯลฯ
๖.๒.๔ ผูบังคับสุนัขจะตองระวังการเตือนภัยของสุนัขอยูเสมอ โดยไมใหสุนัขขบกัด

สิ่งอุปกรณท่ีคนหาโดยเด็ดขาด
การจัดกําลังหมูสุนัขลาดตระเวนรบ

๑. การสนธิหมูกําลังสุนัขลาดตระเวนรบเปนการจัดกําลังเฉพาะกิจของชุดสุนัขทหารทางยุทธวิธี และ
เจาหนาท่ีแกะรอย

๒. การปฏิบัติงานของหมูสุนัขลาดตระเวนอยูท่ีการตัดสินใจของ ผบ.หมู และแลวแตภูมิประเทศและ
สถานท่ี

๓. การจัดกําลังอาจจัดไดเปน ๓ แบบ แลวแตสถานการณ ซึ่งการจัดกําลังแตละแบบ มีดังนี้
แบบ ก. แบบ ข.

- ผบ.หมู ๑ นาย (สรบ.) - ผบ.หมู ๑ นาย (สรบ.)
- รอง ผบ.หมู ๑ นาย (สลว.) - รอง ผบ.หมู ๑ นาย (สลว.)
- ชุด สรบ. ๓ ชุด - ชุด สรบ. ๒ ชุด
- ชุด สลว. ๑ ชุด - ชุด สลว. ๒ ชุด
- ชุด สกร. ๑ ชุด - ชุด สกร. ๑ ชุด
- ผบ.ชุด สกร. ๑ นาย - ผบ.ชุด สกร. ๑ นาย
- เจาหนาท่ีแกะรอย ๓ นาย - เจาหนาท่ีแกะรอย ๓ นาย

รวม ๑๑ นาย รวม ๑๑ นาย
รวม ๕ ตัว รวม ๕ ตัว

แบบ ค. แบบการจัดกําลังพลเพ่ิมเติม
- ผบ.หมู ๑ นาย (สรบ.) - ผบ.หมู ๑ นาย
- รอง ผบ.หมู ๑ นาย (สลว.) - รอง ผบ.หมู ๑ นาย
- ชุด สรบ. ๒ ชุด - ชุด สรบ. ๒– ๓ ชุด
- ชุด สลว. ๒ ชุด - ชุด สลว. ๑ - ๒ ชุด
- ชุด สกร. ๑ ชุด - ชุด สกร. ๑ ชุด
- ผบ.ชุด สกร. ๑ นาย - ผบ.ชุด สกร. ๑ นาย
- เจาหนาท่ีแกะรอย ๓ นาย - เจาหนาท่ีแกะรอย ๓ นาย

รวม ๑๑ นาย รวม ๑๑ นาย
สุนัข ๕ ตัว สุนัข ๔ – ๙ ตัว



ขอปฏิบัติเกี่ยวกับสุนัขทางทหาร
๑. ขอปฏิบัติของผูบังคับสุนัขทหาร

๑.๑ ผบส.จะตองชี้แจงใหหนวยท่ีข้ึนสมทบทราบถึงหลักการใชขีดความสามารถของสุนัข
๑.๒ สาธิตการปฏิบัติงานของสุนัขใหหนวยข้ึนสมทบทราบถึงขีดความสามารถของสุนัข
๑.๓ ทําการฝกทบทวนสุนัขอยูเสมอ เพ่ือใหสุนัขมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน
๑.๔ ขณะปฏิบัติงานคอยสังเกตการณเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลา ตองสงสัยไวกอนเม่ือสุนัข

เตือนภัย
๑.๕ ผบส.ไมมีหนาท่ีตรวจคน ถาจําเปนควรหลีกเลี่ยงการปะทะ
๑.๖ อยาลืมวาความปลอดภัยของทานอยูท่ีความสามารถของสุนัข ดังนั้นทานควรสังเกตการ

เตือนภัยของสุนัขขณะปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ มีความสังเกตดีและการตัดสินใจ
๒. การรักษาความปลอดภัยกับชุดสุนัขทหาร

๒.๑ อยาคิดวาสุนัขทหารจะปฏิบัติงานไดอยางปฏิหารย
๒.๒ จงคิดวาสุนัขทหารเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการเตือนภัยเงียบ เพ่ือชวยลดอันตรายใหกับ

หนวยทางยุทธวิธี
๒.๓ เครื่องมือชนิดนี้ ข้ึนอยูกับผูใช ดังนั้นผูใชจึงจําเปนตองเขาใจในขีดความสารถและ

ขีดจํากัดของชุดสุนัขทหารในหนาท่ีนั้นๆ เปนอยางดี งานจึงจะบรรลุตามวตัถุประสงค
๒.๔ ไมใหสุนัขเขาขบกัดหรือปะทะขาศึกแตประการใด
๒.๕ อยาลดการระวังกับหนวยเม่ือเห็นวามีชุดสุนัขทหารพักในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยในเขตท่ีทําการ

ของหนวย
๒.๖ ในขณะท่ีชุดสุนัขทหารกําลังปฏิบัติงานตองมีทหารคอยคุมกันใหอยูเสมอ
๒.๗ เม่ือมีการปะทะเกิดข้ึน ใหถอนชุดสุนัขทหารเขาอยูในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย
๒.๘ การเคลื่อนยายชุดสุนัขทหารในพ้ืนท่ีอันตรายทางรถยนตตองมีชุดคุมกันใหเสมอ
๒.๙ ทุกคนตองรักษาความลับในเรื่องท้ังหมดของชุดสุนัขทหาร

๓. ขอหามเก่ียวกับสุนัขทหาร
๓.๑ หามนําสุนัขในหนาท่ีไปผสมพันธุกันโดยเด็ดขาด
๓.๒ หามบุคคลท่ีไมใชเจาของออกคําสั่งหรือใหอาหารแกสุนัข
๓.๓ หามบุคคลอ่ืนเขาใกลหรือหยอกลอสุนัข โดยเฉพาะขณะท่ีสุนัขอยูกับเจาของ
๓.๔ หามนําอาหารและสิ่งของท่ีมีกลิ่นฉุนจัด เชน ยาดับกลิ่น ควันบุหรี่ สุรา เขาใกลสุนัข
๓.๕ หามนําสุนัขทหารทํางาน ๒ ตัว ในเวลาและพ้ืนท่ีเดียวกัน
๓.๖ หามนําสุนัขทหารเขาไปในหมูบานโดยเด็ดขาด
๓.๗ เม่ือเขาท่ีกําบังระวังอยางกระโดดขามหรือเขาใกลสุนัข
๓.๘ หาม ผบส.นําสุนัขใชงานนอกเหนือจากหนาท่ี

๔. การปฏิบัติเม่ือชุดสุนัขทหารบาดเจ็บ
๔.๑ ผูบังคับสุนัขทหารบาดเจ็บใหปฏิบัติตามแผนการปฐมพยาบาลของหนวยท่ีชุดสุนัขทหาร

ข้ึนสบทบ
๔.๒ ถาผูบังคับสุนัขรอสงกลับใหท้ิงสุนัขไวกอน
๔.๓ ถาผูบังคับสุนัขทหารบาดเจ็บหนวยจะนําไปดวยก็ใหปลอยสุนัข สุนัขจะตามผูบังคับสุนัข

ไปเองหรือจัดคนจูงไป



๔.๔ ถาสุนัขดุไมใหเขาใกลผูบังคับสุนัข ก็ใหหลอกลอสุนัขออกจากผูบังคับสุนัขเพ่ือใหการ
รักษาพยาบาลหรือลงกลับตอไป ถาสภาพการไมอํานวยใหทําลายสุนัขเพ่ือปองกันชีวิตผูบังคับสุนัข

๔.๕ ถาผูบังคับสุนัขตาย ไมสามารถนําสุนัขไปไดก็ใหทําลายสุนัขเสีย ถาปลอยไวขาศึกจะ
นําไปใชงานตอตานการปราบปรามของฝายเราได

๔.๖ สุนัขบาดเจ็บใหดําเนินการรักษาพยาบาลเชนเดียวกับคน เม่ือสงกลับผูบังคับสุนัขจะตอง
ติตามไปดวย
แนวความคิดในการใชชุดสุนัขทหาร

๑. สุนัขลาดตระเวนรบ ๑ หมู สนับสนุนตอ ๑ พัน ร.
๒. สุนัขลาดตระเวนรบ ๑ หมวด สนับสนุนตอกรมผสมหรือกองรบเฉพาะกิจ
๓. ควรใชสุนัขลาดตระเวน ลาดตระเวนเสนทางท่ีคาดวาจะมีขาศึก หลุมขวาก กับระเบิด ตลอดจนสิ่ง

อุปกรณของขาศึก
๔. การใชสุนัขตรวจคนทุนระเบิด ตรวจคนตามเสนทาง สนาม ฮ. ทางลงแหลงน้ํา หรือคาดคิดวาจะมี

วัตถุระเบิดของฝายตรงขามฝงซอนอยู
๕. ควรใชสุนัขตรวจคนทุนระเบิด ตรวจคนพ้ืนท่ีท่ีจะตั้งฐานใหม



รูปท่ี ๑ ผังการจัดศูนยการสุนัขทหาร

หนวย สัญญาบัตร ประทวน ลูกจาง รวมพ.อ. (พ) พ.อ. พ.ท. พ.ต. ร.อ. ร.ท. จ.ส.อ. ส.อ. พล.อส. ชก. ลด. ลอ.
กองบังคับการ
(๑๐–๒๒–๑๗)
แผนกวิทยาการและ
การฝก
(๑๕-๔๕-๘)
แผนกผสมพันธุ
(๕-๔๑-๔๖)
แผนกสัตวรักษ
(๑๑-๒๔-๑๔)
แผนกบริการ
(๙-๔๓-๓๔)
แผนกพยาบาล
(๘-๑๓)
กองสุนัขใชงาน
(๑๖-๓๗๕-๑๙)
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-

-

-
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-
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-

-
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๑

๑

๓

๕

๓

๕

๒

๔

๓

๓

๙

๑

๒

๖

๓

๖

-

-

-

-

-

-

๖

๙

๒๒

๖

๑๔

๑๕

๕

๔๗

๑๓

๒๓

๓๕

๑๐

๒๘

๘

๗๕

-

-

-

-

-

-

๒๔๙

-

๑

๑

-

-

-

๕

๓

๓

๓๕

๔

๒

-

๖

๑๔

๔

๒๐

๑๐

๓๒

-

๘

๔๙

๖๘

๑๐๒

๔๙

๘๙

๒๑

๔๐๙

รวมท้ังสิ้น ๑ ๒ ๑๐ ๒๕ ๓๐ ๖ ๑๑๘ ๑๔๕ ๒๔๙ ๗ ๕๓ ๘๘ ๗๘๔

ศูนยการสุนัขทหาร

กองบังคับการ แผนกวิทยาการและการฝก แผนกพยาบาล

แผนกผสมพันธุ แผนกสัตวรักษ กองสุนัขใชงาน แผนกบริการ



อัตราการจัดชุดสุนัขทหาร

ผังการจัดกองสุนัขใชงาน

กองสุนัขใชงาน- ผบ.กอง (พ.ท.)

กองรอยสุนัขยามกองบังคับการ กองรอยสุนัขลาดตระเวน

- ฝายยุทธการและการฝก (พ.ต.)

- ฝายสงกําลังบํารุง (พ.ต.)

- ฝายสัตวรักษ (ร.อ.)

- ฝายสัตวบาล (ร.อ.)

มว.หนาท่ีพิเศษมว.สย.บก.รอย

มว.สย.บก.รอย มว.สกร.รบ.



ผังการจัดหมวดสุนัขลาดตระเวนรบ

๑. มว.สุนัขลาดตระเวนรบ เปนหนวยเฉพาะกิจจาก มว.สุนัขลาดตระเวน สมทบดวย ๕ ชุด

๒. หมูสุนัขลาดตระเวนรบ มีกําลัง
- ผบ.หมูสุนัขลาดตระเวนรบ ๑ คน - ผูบังคับชุดสุนัขสะกดรอย ๑ คน
- รอบ ผบ.หมูสุนัขลาดตระเวนรบ ๑ คน - ผูบังคับสุนัขสะกดรอยพรอมสุนัข ๑ ชุด
- ผูบังคับสุนัขตรวจคนทุนระเบิดพรอมสุนัข ๒ – ๓ คน - เจาหนาท่ีแกะรอย ๑ คน
- ผูบังคับสุนัขลาดตระเวนพรอมสุนัข ๑ – ๒ คน

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

หมวดสุนัขลาดตระเวนรบ(๑)

กองบังคับการรบ หมวดสุนัขลาดตระเวนรบ



ผังการจัดหมวดสะกดรอยรบ
(มว.สกร.)

หมายเหตุ
๑. บก.หมวด ๒. ชุดสุนัขสะกดรอยรบ (๑๕ ชุด) ๓. กําลังพล ๗๖ คน

ผบ.มว. ร.ท. ๑ ผบ.ชสกร. จ.ส.อ. ๑ สกร. ๑๕
ผบส.สกร. ส.อ. ๑
จนท.แกะรอย   พล.อส. ๓
สกร. ๑

รูปท่ี ๔ การจัดชุดสุนัขหมวดสะกดรอยรบ

มว.สกร.

กองบังคับการหมวด ชุดสุนัขสะกดรอยรบ



รวมชุดสุนัข รอย.สย. รวมชุดสุนัข รอย.สลว.
- ชุด สย. ๙๖ ชุด - ชุด สลว. ๓๖ ชุด
- ชุด สต. ๖๔ ชุด - ชุด สรบ. ๕๕ ชุด
- ชุด สพค. ๑๐ ชุด - ชุด สกร. ๑๕ ชุด

- ชุดสะกดรอย ๑๕ ชุด

ผังการจัดชุดสุนัขกองรอยสุนัขยามและกองรอยสุนัขลาดตระเวน

กองรอยสุนัขยาม

มว.หนาท่ีพิเศษมว.ลย. - ผบ.มว. (ร.ท.)
- ชุด สตย.๒
- ชุด สพบ.๔
- ชุด สสส.๒
- ชุด สอข.

- ผบ.มว. (ร.ท.)

หมู สย.

- ผบ.มว. (ส.อ.) - ชุด สย.๖
- ชุด สด.๔

มว.สลย. มว.สกร.รบ.- ผบ.มว. (ร.ท.)

หมู สลว. หมู สรบ.

- ชุด สลว.๓
- ชุด สรบ.๓

- ชุด สรบ.๔
- ชุด สลว.๒

- ผบ.ชุด สกร.รบ ๑๕
- ผบ.ชุด สกร.๑๕
- เจาหนาท่ีแกะรอย ๔๕

- ผบ.มว. (ร.อ.)

กองรอยสุนัขลาดตระเวน



รูปขบวนแถวหนากระดาษ

รูปขบวนปฏิบัติงาน

สลว. สรบ. สกร. จนท.แกะรอย รอง ผบ.หมู

ผบ.หมู สลว. สรบ. ผบ.ชสกร. จนท.แกะรอย จนท.แกะรอย

สลว.

จนท.แกะรอย จนท.แกะรอย

ผบ.หมู

สรบ. สลว.

สรบ. ผบ.ชสกร.

สกร. จนท.แกะรอย



การบริหารทหารราบ
เว่ียงแขนรอกชองขา

ทาเตรียม กระโดดแยกขา ยกแขนเหยียดตรงชิดใบหู หันฝามือเขาหากัน (นับยก)
๑. ยอขาลงเหวี่ยงแขนท้ังสอง ลอดชองขาไปขางหลัง
๒. ลุกข้ึนอยูในทาเตรียม
๓. เหมือน ขอ ๑
๔. ทาเตรียม ครบ ๑ ยก

กระโดหลังมือชนกัน
ทาเตรียม ทาตรง (นับยก)
๑. กระโดดแยกขา เหวี่ยงมือข้ึนไปทางขาง ข้ึนเหนือศีรษะ แขนเหยียดตรงจนหลังมือชนกัน
๒. เหวี่ยงแขนลงชิดลําตัว กระโดดเทาชิด
๓. เหมือน ขอ ๑
๔. ทาตรง ครบ ๑ ยก

พุงหลัง
ทาเตรียม ทาตรง (นับยก)
๑. ยอตัวลงทานั่งยองๆ มือท้ังสองแตะพ้ืนท้ังสองขาง แขนอยูในระหวางชองขา
๒. พุงหลังท้ังสองขางหลัง ขาเหยียดตรง แขนท้ังสองขางตึง
๓. เหมือน ขอ ๑
๔. ทาตรง ครบ ๑ ยก

เดินหนา
ทาเตรียม ทายึดพ้ืน (นับครั้ง)
เปานกหวีดยาวๆ ใหกาวเทาเดินมาขางหนา จนเทาหางจากฝามือไมเกิน ๑ คืบ ขาและแขนท้ังสองขาง

เหยียดตรง
เปานกหวีดยาวกาวเทาถอยกลับไปอยูทาเตรียม นับ ๑ ครั้ง

กางแขนเสมอไหล (นับยก)
ทาเตรียม กระโดดแยกเทา กางแขนเสมอไหล ฝามือคว่ํา (นับยก)
๑. กมหัวเหวี่ยงแขนซายไปแตะเทาขวา แลวเงยข้ึนอยูทาเตรียม นับ ๑
๒. กมตัวเหวี่ยงแขนขวาไปแตะเทาซาย แลวเงยหนาข้ึนอยูทาเตรียม 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

กร.๓๒๐๑



โอยอดรัก (นับยก)
ทาเตรียม นอนหงาย ฝามือคว่ํารองใตสะโพก ยกขาท้ัง ๒ ขาง เทาชิดกัน ศีรษะยกข้ึนตามอง

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

ยืดพื้น (นับยก)
ทาเตรียม มือท้ังสองขางยันพ้ืน พุงตัวไปขางหลัง ขาตึง แขนตึง กนไมโดงหรือแอนจดดิน
๑. ยอแขนลง หนาอกจรดพ้ืน
๒. ดันตัวข้ึนแขนตรง
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)



การตอสูปองกันตัว
หลักฐาน:Hand To Hand Combet, USMC, 1957
ความมุงหมาย
ใหรูถึงวิธีการตอสูปองกันตัวในระยะประชิด
กลาวนํา

๑. การตอสูปองกันตัวอาจจําเปนตองกระทําในกรณีท่ีไมมีอาวุธหรือมีแตใชไมได เชน กรณีฉุกเฉิน
หรือตองการรักษาความลับ

๒. ผูท่ีเรียนรูศิลปะการตอสูและฝกจนมีความชํานาญแลวจะทําใหมีความม่ันใจ มีกําลังใจสูง พ่ึงตนเอง
ได มีประโยชนท้ังการตอสูท้ังแบบรุกและแบบรับทุกสถานการณ

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 (ดูรูปท่ี ๑)

ก. ข.

รูปท่ี ๑

กร.๓๓๐๑

การตอสูปองกันตัว
หลักฐาน:Hand To Hand Combet, USMC, 1957
ความมุงหมาย
ใหรูถึงวิธีการตอสูปองกันตัวในระยะประชิด
กลาวนํา

๑. การตอสูปองกันตัวอาจจําเปนตองกระทําในกรณีท่ีไมมีอาวุธหรือมีแตใชไมได เชน กรณีฉุกเฉิน
หรือตองการรักษาความลับ

๒. ผูท่ีเรียนรูศิลปะการตอสูและฝกจนมีความชํานาญแลวจะทําใหมีความม่ันใจ มีกําลังใจสูง พ่ึงตนเอง
ได มีประโยชนท้ังการตอสูท้ังแบบรุกและแบบรับทุกสถานการณ

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 (ดูรูปท่ี ๑)

ก. ข.

รูปท่ี ๑

กร.๓๓๐๑

การตอสูปองกันตัว
หลักฐาน:Hand To Hand Combet, USMC, 1957
ความมุงหมาย
ใหรูถึงวิธีการตอสูปองกันตัวในระยะประชิด
กลาวนํา

๑. การตอสูปองกันตัวอาจจําเปนตองกระทําในกรณีท่ีไมมีอาวุธหรือมีแตใชไมได เชน กรณีฉุกเฉิน
หรือตองการรักษาความลับ

๒. ผูท่ีเรียนรูศิลปะการตอสูและฝกจนมีความชํานาญแลวจะทําใหมีความม่ันใจ มีกําลังใจสูง พ่ึงตนเอง
ได มีประโยชนท้ังการตอสูท้ังแบบรุกและแบบรับทุกสถานการณ

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 (ดูรูปท่ี ๑)

ก. ข.

รูปท่ี ๑

กร.๓๓๐๑



๑.๑ สืบเทาซายไปทาคูตอสู หัวแมเทาหันเขาในเล็กนอย
๑.๒ งอเขาซายลงขางในเล็กนอย
๑.๓ เทาขวาวางดานหลังทางขวาหัวแมเทาชี้ตรงไปขางหนา
๑.๔ งอเขาขวาลงเล็กนอย
๑.๕ กมตัวไปขางหนาเล็กนอย ใหน้ําหนักตัวอยูบนเทาท้ังสอง (น้ําหนักตกลงเปนรูปสามเหลี่ยม)
๑.๖ ยกมือซายปองกันหนาและศีรษะดานซาย แขนซายทอนลางและศอกปองกันลําตัวดานซาย
๑.๗ ยกมือซายปองกันหนาและศีรษะดานขวา แขนขวาทอนลางและศอกปองกันลําตัวดานขวา
๑.๘ มือพุงเขาดานใน สันมือหันไปทางคูตอสู นิ้วท้ังหาเรียงชิดติดกัน

๒. การเคลื่อนไหวขณะตอสู
๒.๑ การเคลื่อนท่ีไปขางหนา 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 การเคลื่อนท่ีในลักษณะใดก็ตาม ใหคงทาระวังปองกันตลอดเวลา มือไมตกลง รักษา

น้ําหนักเปนรูปสามเหลี่ยมไวใหได
การตอสูมือเปลา

๑. การลมและมวนตัว
๑.๑ การลมมวนตัวไปขางหนา (ดูรูปท่ี ๒)

ก.

ข.

ค.

รูปท่ี ๒

๑.๑ สืบเทาซายไปทาคูตอสู หัวแมเทาหันเขาในเล็กนอย
๑.๒ งอเขาซายลงขางในเล็กนอย
๑.๓ เทาขวาวางดานหลังทางขวาหัวแมเทาชี้ตรงไปขางหนา
๑.๔ งอเขาขวาลงเล็กนอย
๑.๕ กมตัวไปขางหนาเล็กนอย ใหน้ําหนักตัวอยูบนเทาท้ังสอง (น้ําหนักตกลงเปนรูปสามเหลี่ยม)
๑.๖ ยกมือซายปองกันหนาและศีรษะดานซาย แขนซายทอนลางและศอกปองกันลําตัวดานซาย
๑.๗ ยกมือซายปองกันหนาและศีรษะดานขวา แขนขวาทอนลางและศอกปองกันลําตัวดานขวา
๑.๘ มือพุงเขาดานใน สันมือหันไปทางคูตอสู นิ้วท้ังหาเรียงชิดติดกัน

๒. การเคลื่อนไหวขณะตอสู
๒.๑ การเคลื่อนท่ีไปขางหนา 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 การเคลื่อนท่ีในลักษณะใดก็ตาม ใหคงทาระวังปองกันตลอดเวลา มือไมตกลง รักษา

น้ําหนักเปนรูปสามเหลี่ยมไวใหได
การตอสูมือเปลา

๑. การลมและมวนตัว
๑.๑ การลมมวนตัวไปขางหนา (ดูรูปท่ี ๒)

ก.

ข.

ค.

รูปท่ี ๒

๑.๑ สืบเทาซายไปทาคูตอสู หัวแมเทาหันเขาในเล็กนอย
๑.๒ งอเขาซายลงขางในเล็กนอย
๑.๓ เทาขวาวางดานหลังทางขวาหัวแมเทาชี้ตรงไปขางหนา
๑.๔ งอเขาขวาลงเล็กนอย
๑.๕ กมตัวไปขางหนาเล็กนอย ใหน้ําหนักตัวอยูบนเทาท้ังสอง (น้ําหนักตกลงเปนรูปสามเหลี่ยม)
๑.๖ ยกมือซายปองกันหนาและศีรษะดานซาย แขนซายทอนลางและศอกปองกันลําตัวดานซาย
๑.๗ ยกมือซายปองกันหนาและศีรษะดานขวา แขนขวาทอนลางและศอกปองกันลําตัวดานขวา
๑.๘ มือพุงเขาดานใน สันมือหันไปทางคูตอสู นิ้วท้ังหาเรียงชิดติดกัน

๒. การเคลื่อนไหวขณะตอสู
๒.๑ การเคลื่อนท่ีไปขางหนา 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 การเคลื่อนท่ีในลักษณะใดก็ตาม ใหคงทาระวังปองกันตลอดเวลา มือไมตกลง รักษา

น้ําหนักเปนรูปสามเหลี่ยมไวใหได
การตอสูมือเปลา

๑. การลมและมวนตัว
๑.๑ การลมมวนตัวไปขางหนา (ดูรูปท่ี ๒)

ก.

ข.

ค.

รูปท่ี ๒



๑.๑.๑ กาวไปขางหนา ๒ กาว เพ่ือชวยรับแรงเฉ่ือย
๑.๑.๒ พุงตัวลงสูพ้ืน
๑.๑.๓ กดคางติดกับไหลซาย
๑.๑.๔ วางมือซายชางซายและเหนือศีรษะเล็กนอย
๑.๑.๕ งอศอกขวาเล็กนอย รับการลอมดวยมือและแขนขวาทอนลาง
๑.๑.๖ มวนตวัไปขางหนาบนไหลขวาและหลังเม่ือมือซายแตะพ้ืน
๑.๑.๗ หมุนตัวไปทางซายมือเทาแตะพ้ืน หันกลับไปทางซายแตะพ้ืน
๑.๑.๘ หมุนตัวไปทางซายมือเทาแตะพ้ืน หันกลับไปทางหลังในทาเตรียมตอสู

๑.๒ การลมและมวนตวัไปขางหลัง (ดูรูปท่ี ๓)

ข.

ก.

ค.
รูปท่ี ๓

๑.๒.๑ หยอนกมลงตรงๆ ในทานั่งซาย ใชมือและทอนแขนลางรับน้ําหนักการลม
๑.๒.๒ กมหนาติดอก
๑.๒.๓ ยกเทาเหวี่ยงขามศีรษะในทาตีลังกาเม่ือมือแตะพ้ืน

๑.๒.๔ ลุกข้ึนในทาคุกเขาหรือยืน หันหนาหาคูตอสูตั้งทาเตรียมตอสูทันที
๒. การปดและตอบโต

๒.๑ การปดเม่ือถูกตอยดวยมือขวา (หมัดตรง) (ดูรูปท่ี ๔)

ก. ข.

รูปท่ี ๔

๑.๑.๑ กาวไปขางหนา ๒ กาว เพ่ือชวยรับแรงเฉ่ือย
๑.๑.๒ พุงตัวลงสูพ้ืน
๑.๑.๓ กดคางติดกับไหลซาย
๑.๑.๔ วางมือซายชางซายและเหนือศีรษะเล็กนอย
๑.๑.๕ งอศอกขวาเล็กนอย รับการลอมดวยมือและแขนขวาทอนลาง
๑.๑.๖ มวนตวัไปขางหนาบนไหลขวาและหลังเม่ือมือซายแตะพ้ืน
๑.๑.๗ หมุนตัวไปทางซายมือเทาแตะพ้ืน หันกลับไปทางซายแตะพ้ืน
๑.๑.๘ หมุนตัวไปทางซายมือเทาแตะพ้ืน หันกลับไปทางหลังในทาเตรียมตอสู

๑.๒ การลมและมวนตวัไปขางหลัง (ดูรูปท่ี ๓)

ข.

ก.

ค.
รูปท่ี ๓

๑.๒.๑ หยอนกมลงตรงๆ ในทานั่งซาย ใชมือและทอนแขนลางรับน้ําหนักการลม
๑.๒.๒ กมหนาติดอก
๑.๒.๓ ยกเทาเหวี่ยงขามศีรษะในทาตีลังกาเม่ือมือแตะพ้ืน

๑.๒.๔ ลุกข้ึนในทาคุกเขาหรือยืน หันหนาหาคูตอสูตั้งทาเตรียมตอสูทันที
๒. การปดและตอบโต

๒.๑ การปดเม่ือถูกตอยดวยมือขวา (หมัดตรง) (ดูรูปท่ี ๔)

ก. ข.

รูปท่ี ๔

๑.๑.๑ กาวไปขางหนา ๒ กาว เพ่ือชวยรับแรงเฉ่ือย
๑.๑.๒ พุงตัวลงสูพ้ืน
๑.๑.๓ กดคางติดกับไหลซาย
๑.๑.๔ วางมือซายชางซายและเหนือศีรษะเล็กนอย
๑.๑.๕ งอศอกขวาเล็กนอย รับการลอมดวยมือและแขนขวาทอนลาง
๑.๑.๖ มวนตวัไปขางหนาบนไหลขวาและหลังเม่ือมือซายแตะพ้ืน
๑.๑.๗ หมุนตัวไปทางซายมือเทาแตะพ้ืน หันกลับไปทางซายแตะพ้ืน
๑.๑.๘ หมุนตัวไปทางซายมือเทาแตะพ้ืน หันกลับไปทางหลังในทาเตรียมตอสู

๑.๒ การลมและมวนตวัไปขางหลัง (ดูรูปท่ี ๓)

ข.

ก.

ค.
รูปท่ี ๓

๑.๒.๑ หยอนกมลงตรงๆ ในทานั่งซาย ใชมือและทอนแขนลางรับน้ําหนักการลม
๑.๒.๒ กมหนาติดอก
๑.๒.๓ ยกเทาเหวี่ยงขามศีรษะในทาตีลังกาเม่ือมือแตะพ้ืน

๑.๒.๔ ลุกข้ึนในทาคุกเขาหรือยืน หันหนาหาคูตอสูตั้งทาเตรียมตอสูทันที
๒. การปดและตอบโต

๒.๑ การปดเม่ือถูกตอยดวยมือขวา (หมัดตรง) (ดูรูปท่ี ๔)

ก. ข.

รูปท่ี ๔



๒.๑.๑ กาวไปขางหนาทางซาย
๒.๑.๒ มือซายจับขอมือขวาคูตอสู ดึงมาขางหนา
๒.๑.๓ ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ลําคอ หรือซอกคอคูตอสู

๒.๒ การปดเม่ือถูกตอยดวยมือซาย (หมัดตรง) (ดูรูปท่ี ๕)

ก. ข.

รูปท่ี ๕
๒.๒.๑ ปดการตอยดวยมือขวาหรือแขนขวาทอนลาง กาวไปขางหนาทางขวา
๒.๒.๒ จับแขนซายคูตอสูดวยมือซายดึงไปขางซาย
๒.๒.๓ ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ขากรรไกรหรือทายทอยคูตอสู ใชแรงเฉ่ือยชวยในการ

หันและเพ่ิมแรง
๒.๓ การกันเม่ือถูกหมัดเหวี่ยงขวา (ดูรูปท่ี ๖)

ก. ข.

รูปท่ี ๖
๒.๓.๑ ใชมือหรือแขนซายทอนลางปดก้ันหมัดคูตอสู
๒.๓.๒ จับขอมือหรือแขนคูตอสูดวยมือซายดึงมาขางหนา
๒.๓.๓ ข้ึนเขาขวาเขาท่ีหวางขาคูตอสูและใชสันมือขวาพันเขาท่ีตั้งจมูกพรอมกัน
๒.๓.๔ กาวไปทางซายทุมคูตอสูลงโดยใชตะโพกหรือเขาขวา

๒.๔ การกระทําตอคูตอสูท่ีใชมือซาย (ดูรูปท่ี ๗)

รูปท่ี ๗

๒.๑.๑ กาวไปขางหนาทางซาย
๒.๑.๒ มือซายจับขอมือขวาคูตอสู ดึงมาขางหนา
๒.๑.๓ ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ลําคอ หรือซอกคอคูตอสู

๒.๒ การปดเม่ือถูกตอยดวยมือซาย (หมัดตรง) (ดูรูปท่ี ๕)

ก. ข.

รูปท่ี ๕
๒.๒.๑ ปดการตอยดวยมือขวาหรือแขนขวาทอนลาง กาวไปขางหนาทางขวา
๒.๒.๒ จับแขนซายคูตอสูดวยมือซายดึงไปขางซาย
๒.๒.๓ ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ขากรรไกรหรือทายทอยคูตอสู ใชแรงเฉ่ือยชวยในการ

หันและเพ่ิมแรง
๒.๓ การกันเม่ือถูกหมัดเหวี่ยงขวา (ดูรูปท่ี ๖)

ก. ข.

รูปท่ี ๖
๒.๓.๑ ใชมือหรือแขนซายทอนลางปดก้ันหมัดคูตอสู
๒.๓.๒ จับขอมือหรือแขนคูตอสูดวยมือซายดึงมาขางหนา
๒.๓.๓ ข้ึนเขาขวาเขาท่ีหวางขาคูตอสูและใชสันมือขวาพันเขาท่ีตั้งจมูกพรอมกัน
๒.๓.๔ กาวไปทางซายทุมคูตอสูลงโดยใชตะโพกหรือเขาขวา

๒.๔ การกระทําตอคูตอสูท่ีใชมือซาย (ดูรูปท่ี ๗)

รูปท่ี ๗

๒.๑.๑ กาวไปขางหนาทางซาย
๒.๑.๒ มือซายจับขอมือขวาคูตอสู ดึงมาขางหนา
๒.๑.๓ ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ลําคอ หรือซอกคอคูตอสู

๒.๒ การปดเม่ือถูกตอยดวยมือซาย (หมัดตรง) (ดูรูปท่ี ๕)

ก. ข.

รูปท่ี ๕
๒.๒.๑ ปดการตอยดวยมือขวาหรือแขนขวาทอนลาง กาวไปขางหนาทางขวา
๒.๒.๒ จับแขนซายคูตอสูดวยมือซายดึงไปขางซาย
๒.๒.๓ ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ขากรรไกรหรือทายทอยคูตอสู ใชแรงเฉ่ือยชวยในการ

หันและเพ่ิมแรง
๒.๓ การกันเม่ือถูกหมัดเหวี่ยงขวา (ดูรูปท่ี ๖)

ก. ข.

รูปท่ี ๖
๒.๓.๑ ใชมือหรือแขนซายทอนลางปดก้ันหมัดคูตอสู
๒.๓.๒ จับขอมือหรือแขนคูตอสูดวยมือซายดึงมาขางหนา
๒.๓.๓ ข้ึนเขาขวาเขาท่ีหวางขาคูตอสูและใชสันมือขวาพันเขาท่ีตั้งจมูกพรอมกัน
๒.๓.๔ กาวไปทางซายทุมคูตอสูลงโดยใชตะโพกหรือเขาขวา

๒.๔ การกระทําตอคูตอสูท่ีใชมือซาย (ดูรูปท่ี ๗)

รูปท่ี ๗



๒.๔.๑ กาวไปขางหนาทางขวา
๒.๔.๒ จับขอมือคูตอสูดวยมือซาย ดึงไปทางซาย
๒.๔.๓ ใชสันมือขวาพันท่ีขมับ ขากรรไกรหรือทายทอยคูตอสู

๒.๕ การปดการเตะ (เทาขวา) (ดูรูปท่ี ๘)

รูปท่ี ๘
๒.๕.๑ กาวไปขางหนาทางซาย ปดการเตะไปทางขวา ข้ึนบนดวยมือซาย
๒.๕.๒ เหวี่ยงหรือยกขาคูตอสูข้ึนบนใหหงายหลัง
๒.๕.๓ กระทําตอคูตอสูโดยหักขา เตะหวางขา ฟนดวยสันมือท่ีสันจมูกหรือลําคอ

๒.๕.๔ ถาคูตอสูเตะซาย ก็หันตัวไปทางขวาและปฏิบัติเชนขางตน แตกลับทางกัน
๓. การลมและทุมคูตอสู

๓.๑ การลมคูตอสูจากดานซาย (ดูรูปท่ี ๙)

ก. ข.

รูปท่ี ๙
๓.๑.๑ ใชมือซายจับขอมือซายคูตอสู กาวเทาขวาไปอยูหลังเทาซายคูตอสู
๓.๑.๒ ใชเขาขวาดันขอพับใตเขาซายคูตอสูพรอมกับใชสันมือขวาฟนขมับคูตอสู
๓.๑.๓ ตอไปใชมือขวาผลักหนาคูตอสูไปทางหลังขามเขาหรือตะโพกขวา ปลอยมือ

ซายใหคูตอสูลมหงายลง
๓.๑.๔ อาจใชสันมือขวาฟนซ้ําท่ีสันจมูกหรือลําคอคูตอสู

๒.๔.๑ กาวไปขางหนาทางขวา
๒.๔.๒ จับขอมือคูตอสูดวยมือซาย ดึงไปทางซาย
๒.๔.๓ ใชสันมือขวาพันท่ีขมับ ขากรรไกรหรือทายทอยคูตอสู

๒.๕ การปดการเตะ (เทาขวา) (ดูรูปท่ี ๘)

รูปท่ี ๘
๒.๕.๑ กาวไปขางหนาทางซาย ปดการเตะไปทางขวา ข้ึนบนดวยมือซาย
๒.๕.๒ เหวี่ยงหรือยกขาคูตอสูข้ึนบนใหหงายหลัง
๒.๕.๓ กระทําตอคูตอสูโดยหักขา เตะหวางขา ฟนดวยสันมือท่ีสันจมูกหรือลําคอ

๒.๕.๔ ถาคูตอสูเตะซาย ก็หันตัวไปทางขวาและปฏิบัติเชนขางตน แตกลับทางกัน
๓. การลมและทุมคูตอสู

๓.๑ การลมคูตอสูจากดานซาย (ดูรูปท่ี ๙)

ก. ข.

รูปท่ี ๙
๓.๑.๑ ใชมือซายจับขอมือซายคูตอสู กาวเทาขวาไปอยูหลังเทาซายคูตอสู
๓.๑.๒ ใชเขาขวาดันขอพับใตเขาซายคูตอสูพรอมกับใชสันมือขวาฟนขมับคูตอสู
๓.๑.๓ ตอไปใชมือขวาผลักหนาคูตอสูไปทางหลังขามเขาหรือตะโพกขวา ปลอยมือ

ซายใหคูตอสูลมหงายลง
๓.๑.๔ อาจใชสันมือขวาฟนซ้ําท่ีสันจมูกหรือลําคอคูตอสู

๒.๔.๑ กาวไปขางหนาทางขวา
๒.๔.๒ จับขอมือคูตอสูดวยมือซาย ดึงไปทางซาย
๒.๔.๓ ใชสันมือขวาพันท่ีขมับ ขากรรไกรหรือทายทอยคูตอสู

๒.๕ การปดการเตะ (เทาขวา) (ดูรูปท่ี ๘)

รูปท่ี ๘
๒.๕.๑ กาวไปขางหนาทางซาย ปดการเตะไปทางขวา ข้ึนบนดวยมือซาย
๒.๕.๒ เหวี่ยงหรือยกขาคูตอสูข้ึนบนใหหงายหลัง
๒.๕.๓ กระทําตอคูตอสูโดยหักขา เตะหวางขา ฟนดวยสันมือท่ีสันจมูกหรือลําคอ

๒.๕.๔ ถาคูตอสูเตะซาย ก็หันตัวไปทางขวาและปฏิบัติเชนขางตน แตกลับทางกัน
๓. การลมและทุมคูตอสู

๓.๑ การลมคูตอสูจากดานซาย (ดูรูปท่ี ๙)

ก. ข.

รูปท่ี ๙
๓.๑.๑ ใชมือซายจับขอมือซายคูตอสู กาวเทาขวาไปอยูหลังเทาซายคูตอสู
๓.๑.๒ ใชเขาขวาดันขอพับใตเขาซายคูตอสูพรอมกับใชสันมือขวาฟนขมับคูตอสู
๓.๑.๓ ตอไปใชมือขวาผลักหนาคูตอสูไปทางหลังขามเขาหรือตะโพกขวา ปลอยมือ

ซายใหคูตอสูลมหงายลง
๓.๑.๔ อาจใชสันมือขวาฟนซ้ําท่ีสันจมูกหรือลําคอคูตอสู



๓.๒ การลมคูตอสูจากดานซาย (อีกแบบหนึ่ง) (ดูรูปท่ี ๑๐)

ข.

ก.

ค.

รูปท่ี ๑๐
๓.๒.๑ ใชมือซายจับขอมือซายคูตอสู กาวเทาขวาไปอยูหลังเทาซายคูตอสู
๓.๒.๒ ใชเขาขวาดันขอพับใตเขาซายคูตอสู
๓.๒.๓ หมุนตัวเขาใตแขนซายคูตอสู ใชมือขวาควาขาซายคูตอสูตรงขอพับเขา ใชศอก

ขวากระทุงเขาตรงชองทองหรือหวางขา
๓.๒.๔ ยกขาขวาคูตอสูข้ึนสูง พรอมกับปลอยมือซาย เม่ือคูตอสูจะลมหงาย
๓.๒.๕ ใชเขาขวากระทุงเขาดานซายคูตอสูและใชสันมือขวาฟนท่ีลําคอหรือสันจมูกคูตอสู

๓.๓ การลมคูตอสูจากดานขวา (ดูรูปท่ี ๑๑)

ก. ข.

ค.

รูปท่ี ๑๑

๓.๒ การลมคูตอสูจากดานซาย (อีกแบบหนึ่ง) (ดูรูปท่ี ๑๐)

ข.

ก.

ค.

รูปท่ี ๑๐
๓.๒.๑ ใชมือซายจับขอมือซายคูตอสู กาวเทาขวาไปอยูหลังเทาซายคูตอสู
๓.๒.๒ ใชเขาขวาดันขอพับใตเขาซายคูตอสู
๓.๒.๓ หมุนตัวเขาใตแขนซายคูตอสู ใชมือขวาควาขาซายคูตอสูตรงขอพับเขา ใชศอก

ขวากระทุงเขาตรงชองทองหรือหวางขา
๓.๒.๔ ยกขาขวาคูตอสูข้ึนสูง พรอมกับปลอยมือซาย เม่ือคูตอสูจะลมหงาย
๓.๒.๕ ใชเขาขวากระทุงเขาดานซายคูตอสูและใชสันมือขวาฟนท่ีลําคอหรือสันจมูกคูตอสู

๓.๓ การลมคูตอสูจากดานขวา (ดูรูปท่ี ๑๑)

ก. ข.

ค.

รูปท่ี ๑๑

๓.๒ การลมคูตอสูจากดานซาย (อีกแบบหนึ่ง) (ดูรูปท่ี ๑๐)

ข.

ก.

ค.

รูปท่ี ๑๐
๓.๒.๑ ใชมือซายจับขอมือซายคูตอสู กาวเทาขวาไปอยูหลังเทาซายคูตอสู
๓.๒.๒ ใชเขาขวาดันขอพับใตเขาซายคูตอสู
๓.๒.๓ หมุนตัวเขาใตแขนซายคูตอสู ใชมือขวาควาขาซายคูตอสูตรงขอพับเขา ใชศอก

ขวากระทุงเขาตรงชองทองหรือหวางขา
๓.๒.๔ ยกขาขวาคูตอสูข้ึนสูง พรอมกับปลอยมือซาย เม่ือคูตอสูจะลมหงาย
๓.๒.๕ ใชเขาขวากระทุงเขาดานซายคูตอสูและใชสันมือขวาฟนท่ีลําคอหรือสันจมูกคูตอสู

๓.๓ การลมคูตอสูจากดานขวา (ดูรูปท่ี ๑๑)

ก. ข.

ค.

รูปท่ี ๑๑



๓.๓.๑ ใชมือซายจับขอมือขวาคูตอสู ยกข้ึน เหนือศีรษะกมตัวเขาหาคูตอสู

๓.๓.๒ ใชไหลขวาดันของทองคูตอสูพรอมกับกาวเทาขวารับแรงกระแทก
๓.๓.๓ เม่ือคูตอสูเอนเขาหาควาขาขวาคูตอสูบริเวณเขา ยกเหวี่ยงขามไหลโดยยังคง

ยึดขอมือขวาอยู
๓.๓.๔ เม่ือคูตอสูหงายลงลาง ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ลําคอหรือสันจมูกคูตอสู

๔. การสลัดการจับของคูตอสู
๔.๑ การจับขอมือขางหนา (ท้ังสองขาง) (ดูรูปท่ี ๑๒)

ก. ข.

ค.

รูปท่ี ๑๒
๔.๑.๑ ดึงมือขวากลับและกาวเทาซายไปขางหนาพรอมกับยกมือซายข้ึน
๔.๑.๒ มือซายคว่ําศอกซายคูตอสูและทําทากาวขางหนาทางขวา
๔.๑.๓ กระชากมือขวาออกฟนท่ีขมับ ขากรรไกร คอ หรือชายโครงดานหลังคูตอสู

๔.๒ การรัดคอจากดานหลัง (คูตอสูรัดคอดายแขนขวา ขัดดวยแขนซายและใชมือซายดัน
ศีรษะไปขางหนา) (ดูรูปท่ี ๑๓)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๓

๓.๓.๑ ใชมือซายจับขอมือขวาคูตอสู ยกข้ึน เหนือศีรษะกมตัวเขาหาคูตอสู

๓.๓.๒ ใชไหลขวาดันของทองคูตอสูพรอมกับกาวเทาขวารับแรงกระแทก
๓.๓.๓ เม่ือคูตอสูเอนเขาหาควาขาขวาคูตอสูบริเวณเขา ยกเหวี่ยงขามไหลโดยยังคง

ยึดขอมือขวาอยู
๓.๓.๔ เม่ือคูตอสูหงายลงลาง ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ลําคอหรือสันจมูกคูตอสู

๔. การสลัดการจับของคูตอสู
๔.๑ การจับขอมือขางหนา (ท้ังสองขาง) (ดูรูปท่ี ๑๒)

ก. ข.

ค.

รูปท่ี ๑๒
๔.๑.๑ ดึงมือขวากลับและกาวเทาซายไปขางหนาพรอมกับยกมือซายข้ึน
๔.๑.๒ มือซายคว่ําศอกซายคูตอสูและทําทากาวขางหนาทางขวา
๔.๑.๓ กระชากมือขวาออกฟนท่ีขมับ ขากรรไกร คอ หรือชายโครงดานหลังคูตอสู

๔.๒ การรัดคอจากดานหลัง (คูตอสูรัดคอดายแขนขวา ขัดดวยแขนซายและใชมือซายดัน
ศีรษะไปขางหนา) (ดูรูปท่ี ๑๓)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๓

๓.๓.๑ ใชมือซายจับขอมือขวาคูตอสู ยกข้ึน เหนือศีรษะกมตัวเขาหาคูตอสู

๓.๓.๒ ใชไหลขวาดันของทองคูตอสูพรอมกับกาวเทาขวารับแรงกระแทก
๓.๓.๓ เม่ือคูตอสูเอนเขาหาควาขาขวาคูตอสูบริเวณเขา ยกเหวี่ยงขามไหลโดยยังคง

ยึดขอมือขวาอยู
๓.๓.๔ เม่ือคูตอสูหงายลงลาง ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ลําคอหรือสันจมูกคูตอสู

๔. การสลัดการจับของคูตอสู
๔.๑ การจับขอมือขางหนา (ท้ังสองขาง) (ดูรูปท่ี ๑๒)

ก. ข.

ค.

รูปท่ี ๑๒
๔.๑.๑ ดึงมือขวากลับและกาวเทาซายไปขางหนาพรอมกับยกมือซายข้ึน
๔.๑.๒ มือซายคว่ําศอกซายคูตอสูและทําทากาวขางหนาทางขวา
๔.๑.๓ กระชากมือขวาออกฟนท่ีขมับ ขากรรไกร คอ หรือชายโครงดานหลังคูตอสู

๔.๒ การรัดคอจากดานหลัง (คูตอสูรัดคอดายแขนขวา ขัดดวยแขนซายและใชมือซายดัน
ศีรษะไปขางหนา) (ดูรูปท่ี ๑๓)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๓



๔.๒.๑ ใชมือขวาจับศอกขวามือ ซายจับศอกซายคูตอสู
๔.๒.๒ มือซายลงลาง มือขวาดึงข้ึนบนพรอมกลับหมุนตัวกลับไปทางซายใหคูตอสูบิดตัวลง
๔.๒.๓ กระทุงชองทอง หวางขา คูตอสูดวยเขาขวา

๔.๓ การจับอุกปากจากดานหลัง (เม่ือคูตอสูจับอุดปากดวยมือเดียวหรือท้ังสองมือ) (ดูรูปท่ี ๑๔)
๔.๓.๑ ใชมือซายควาขอมือคูตอสู พรอมกับหมุนตัวกลับไปทางซาย โดยคงยึดขอมืออยู
๔.๓.๒ ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ขากรรไกร คอ หรือลําคอคูตอสู

๔.๔ การจับรัดคอโดยใชคอเสื้อ ผาผูกคอจากดานหนา (เม่ือคูตอสูใชมือเดียวหรือท้ังสองมือ) ดูรูปท่ี ๑๕
๔.๔.๑ ใชมือซายควาขอมือคูตอสู ทําทากาวขางหนาทางซาย และหมุนตัวโดยใชเทา

ขวาเปนจุดหมุนบังคับคูตอสูใหมือหลุดลงทางดานขวา
๔.๔.๒ ใชสั่นมือขวาฟนท่ีขมับ ขากรรไกร หรือลําคอ
๔.๔.๓ ถาคูตอสูใชมือขวา การปฏิบัติก็กลับทางกัน

ก. ข.

รูปท่ี ๑๔

ค.

รูปท่ี ๑๔

๔.๒.๑ ใชมือขวาจับศอกขวามือ ซายจับศอกซายคูตอสู
๔.๒.๒ มือซายลงลาง มือขวาดึงข้ึนบนพรอมกลับหมุนตัวกลับไปทางซายใหคูตอสูบิดตัวลง
๔.๒.๓ กระทุงชองทอง หวางขา คูตอสูดวยเขาขวา

๔.๓ การจับอุกปากจากดานหลัง (เม่ือคูตอสูจับอุดปากดวยมือเดียวหรือท้ังสองมือ) (ดูรูปท่ี ๑๔)
๔.๓.๑ ใชมือซายควาขอมือคูตอสู พรอมกับหมุนตัวกลับไปทางซาย โดยคงยึดขอมืออยู
๔.๓.๒ ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ขากรรไกร คอ หรือลําคอคูตอสู

๔.๔ การจับรัดคอโดยใชคอเสื้อ ผาผูกคอจากดานหนา (เม่ือคูตอสูใชมือเดียวหรือท้ังสองมือ) ดูรูปท่ี ๑๕
๔.๔.๑ ใชมือซายควาขอมือคูตอสู ทําทากาวขางหนาทางซาย และหมุนตัวโดยใชเทา

ขวาเปนจุดหมุนบังคับคูตอสูใหมือหลุดลงทางดานขวา
๔.๔.๒ ใชสั่นมือขวาฟนท่ีขมับ ขากรรไกร หรือลําคอ
๔.๔.๓ ถาคูตอสูใชมือขวา การปฏิบัติก็กลับทางกัน

ก. ข.

รูปท่ี ๑๔

ค.

รูปท่ี ๑๔

๔.๒.๑ ใชมือขวาจับศอกขวามือ ซายจับศอกซายคูตอสู
๔.๒.๒ มือซายลงลาง มือขวาดึงข้ึนบนพรอมกลับหมุนตัวกลับไปทางซายใหคูตอสูบิดตัวลง
๔.๒.๓ กระทุงชองทอง หวางขา คูตอสูดวยเขาขวา

๔.๓ การจับอุกปากจากดานหลัง (เม่ือคูตอสูจับอุดปากดวยมือเดียวหรือท้ังสองมือ) (ดูรูปท่ี ๑๔)
๔.๓.๑ ใชมือซายควาขอมือคูตอสู พรอมกับหมุนตัวกลับไปทางซาย โดยคงยึดขอมืออยู
๔.๓.๒ ใชสันมือขวาฟนท่ีขมับ ขากรรไกร คอ หรือลําคอคูตอสู

๔.๔ การจับรัดคอโดยใชคอเสื้อ ผาผูกคอจากดานหนา (เม่ือคูตอสูใชมือเดียวหรือท้ังสองมือ) ดูรูปท่ี ๑๕
๔.๔.๑ ใชมือซายควาขอมือคูตอสู ทําทากาวขางหนาทางซาย และหมุนตัวโดยใชเทา

ขวาเปนจุดหมุนบังคับคูตอสูใหมือหลุดลงทางดานขวา
๔.๔.๒ ใชสั่นมือขวาฟนท่ีขมับ ขากรรไกร หรือลําคอ
๔.๔.๓ ถาคูตอสูใชมือขวา การปฏิบัติก็กลับทางกัน

ก. ข.

รูปท่ี ๑๔

ค.

รูปท่ี ๑๔



ก. ข.

รูปท่ี ๑๕
๔.๕ การจับรัดคอโดยใชคอเสื้อ ผาผูกคอจากดานหนา สองมือไขวกัน (ดูรูปท่ี ๑๖)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๖
๔.๕.๑ ใชมือขวาความือขวาคูตอสู (คว่ํามือ) ทําทากาวขางหนาทางซาย
๔.๕.๒ ใชมือซายควาแขนคูตอสูตรงศอกพรอมกับผลักข้ึน มือขวาดึงลง ใหคูตอสูเซลง

ทางขวา
๔.๕.๓ หมุนตัวไปทางขวาใชเขากระทุงชายโครงหรือใชสันมือตีท่ีคอตอคูตอสู

๔.๖ การรัดศีรษะจากดานหลัง (สองแขนหรือแขนเดียวใตแขนขวา) (ดูรูปท่ี ๑๗)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๗

ก. ข.

รูปท่ี ๑๕
๔.๕ การจับรัดคอโดยใชคอเสื้อ ผาผูกคอจากดานหนา สองมือไขวกัน (ดูรูปท่ี ๑๖)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๖
๔.๕.๑ ใชมือขวาความือขวาคูตอสู (คว่ํามือ) ทําทากาวขางหนาทางซาย
๔.๕.๒ ใชมือซายควาแขนคูตอสูตรงศอกพรอมกับผลักข้ึน มือขวาดึงลง ใหคูตอสูเซลง

ทางขวา
๔.๕.๓ หมุนตัวไปทางขวาใชเขากระทุงชายโครงหรือใชสันมือตีท่ีคอตอคูตอสู

๔.๖ การรัดศีรษะจากดานหลัง (สองแขนหรือแขนเดียวใตแขนขวา) (ดูรูปท่ี ๑๗)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๗

ก. ข.

รูปท่ี ๑๕
๔.๕ การจับรัดคอโดยใชคอเสื้อ ผาผูกคอจากดานหนา สองมือไขวกัน (ดูรูปท่ี ๑๖)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๖
๔.๕.๑ ใชมือขวาความือขวาคูตอสู (คว่ํามือ) ทําทากาวขางหนาทางซาย
๔.๕.๒ ใชมือซายควาแขนคูตอสูตรงศอกพรอมกับผลักข้ึน มือขวาดึงลง ใหคูตอสูเซลง

ทางขวา
๔.๕.๓ หมุนตัวไปทางขวาใชเขากระทุงชายโครงหรือใชสันมือตีท่ีคอตอคูตอสู

๔.๖ การรัดศีรษะจากดานหลัง (สองแขนหรือแขนเดียวใตแขนขวา) (ดูรูปท่ี ๑๗)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๗



๔.๖.๑ ใชมือซายควาศอกซาย มือขวาควาเขาซายคูตอสู กาวไปขางหนาทางซาย

๔.๖.๒ มือขวาดึงข้ึนขางบนทางขวาพรอมกับดันตัวไปขางหนา ใหคูตอสูเสียหลัก
หาทางตน หัวท่ิมไปขางหนา

๔.๖.๓ เตะท่ีขมับหรือซอกคอ หรือสวนสําคัญท่ีหนาคูตอสู
๔.๗ การรัดศีรษะจากดานหนา (รัดทางไหลขวา) (ดูรูปท่ี ๑๘)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๘
๔.๗.๑ ใชมือและแขนขวาสอดเขาชองรัดเหนือแขนซายคูตอสู มือซายควาศอกขวาคูตอสู
๔.๗.๒ กดไหลขวาลงลางพรอมกับหมุนตัวไปทางซายบังคับใหคูตอสูปลอยการรัด
๔.๗.๓ ใชเขากระทุงหวางขาหรือจับคูตอสูหักแขนขวา

๔.๘ การยึดแขนไขวหลัง (แขนซาย) (ดูรูปท่ี ๑๙)

ก. ข.

ค. ง.

รูปท่ี ๑๙

๔.๖.๑ ใชมือซายควาศอกซาย มือขวาควาเขาซายคูตอสู กาวไปขางหนาทางซาย

๔.๖.๒ มือขวาดึงข้ึนขางบนทางขวาพรอมกับดันตัวไปขางหนา ใหคูตอสูเสียหลัก
หาทางตน หัวท่ิมไปขางหนา

๔.๖.๓ เตะท่ีขมับหรือซอกคอ หรือสวนสําคัญท่ีหนาคูตอสู
๔.๗ การรัดศีรษะจากดานหนา (รัดทางไหลขวา) (ดูรูปท่ี ๑๘)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๘
๔.๗.๑ ใชมือและแขนขวาสอดเขาชองรัดเหนือแขนซายคูตอสู มือซายควาศอกขวาคูตอสู
๔.๗.๒ กดไหลขวาลงลางพรอมกับหมุนตัวไปทางซายบังคับใหคูตอสูปลอยการรัด
๔.๗.๓ ใชเขากระทุงหวางขาหรือจับคูตอสูหักแขนขวา

๔.๘ การยึดแขนไขวหลัง (แขนซาย) (ดูรูปท่ี ๑๙)

ก. ข.

ค. ง.

รูปท่ี ๑๙

๔.๖.๑ ใชมือซายควาศอกซาย มือขวาควาเขาซายคูตอสู กาวไปขางหนาทางซาย

๔.๖.๒ มือขวาดึงข้ึนขางบนทางขวาพรอมกับดันตัวไปขางหนา ใหคูตอสูเสียหลัก
หาทางตน หัวท่ิมไปขางหนา

๔.๖.๓ เตะท่ีขมับหรือซอกคอ หรือสวนสําคัญท่ีหนาคูตอสู
๔.๗ การรัดศีรษะจากดานหนา (รัดทางไหลขวา) (ดูรูปท่ี ๑๘)

ก. ข.

รูปท่ี ๑๘
๔.๗.๑ ใชมือและแขนขวาสอดเขาชองรัดเหนือแขนซายคูตอสู มือซายควาศอกขวาคูตอสู
๔.๗.๒ กดไหลขวาลงลางพรอมกับหมุนตัวไปทางซายบังคับใหคูตอสูปลอยการรัด
๔.๗.๓ ใชเขากระทุงหวางขาหรือจับคูตอสูหักแขนขวา

๔.๘ การยึดแขนไขวหลัง (แขนซาย) (ดูรูปท่ี ๑๙)

ก. ข.

ค. ง.

รูปท่ี ๑๙



๔.๘.๑ กาวเทาขวาไปขางหนา ๑ กาว กมตัวลงระดับเอว
๔.๘.๒ หมุนตัวกลับไปทางซายอยาเร็ว เพ่ือปลดการยึด มือซายควาขอมือขวาคูตอสู
๔.๘.๓ ใชสันมือขวาตีขมับ ขากรรไกรหรือชายโครงคูตอสู
๔.๘.๔ การยึดแขนขวากระทําตรงกันขาม

๔.๙ การควบคุมขนาบขาง (รัดแขนขวาหักนิ้วมือลง หักมือข้ึน) (ดูรูปท่ี ๒๐)

ก. ข.

๔.๙.๑ ใชมือซายจับมือคูตอสูพรอมกับกระทุงเขาขวาท่ีขอพับเขาซายคูตอสูบังคับให
คูตอสูปลอยและดึงหงายหลังลง

๔.๙.๒ ใชเขากระแทกชายโครงคูตอสูหรือใชสนมือตีสันจมูกหรือลําคอ
๔.๙.๓ กรณีถูกจับยึดแขนซาย กระทําตรงกันขาม

การตอสูเม่ือคูตอสูมีดาบปลายปน
๑. คูตอสูเคลื่อนท่ีชาดาบปลายปนต่ํา (ดูรูปท่ี ๒๑)

ก. ค.

ข.
รูปท่ี ๒๑

รูปท่ี ๒๐

๔.๘.๑ กาวเทาขวาไปขางหนา ๑ กาว กมตัวลงระดับเอว
๔.๘.๒ หมุนตัวกลับไปทางซายอยาเร็ว เพ่ือปลดการยึด มือซายควาขอมือขวาคูตอสู
๔.๘.๓ ใชสันมือขวาตีขมับ ขากรรไกรหรือชายโครงคูตอสู
๔.๘.๔ การยึดแขนขวากระทําตรงกันขาม

๔.๙ การควบคุมขนาบขาง (รัดแขนขวาหักนิ้วมือลง หักมือข้ึน) (ดูรูปท่ี ๒๐)

ก. ข.

๔.๙.๑ ใชมือซายจับมือคูตอสูพรอมกับกระทุงเขาขวาท่ีขอพับเขาซายคูตอสูบังคับให
คูตอสูปลอยและดึงหงายหลังลง

๔.๙.๒ ใชเขากระแทกชายโครงคูตอสูหรือใชสนมือตีสันจมูกหรือลําคอ
๔.๙.๓ กรณีถูกจับยึดแขนซาย กระทําตรงกันขาม

การตอสูเม่ือคูตอสูมีดาบปลายปน
๑. คูตอสูเคลื่อนท่ีชาดาบปลายปนต่ํา (ดูรูปท่ี ๒๑)

ก. ค.

ข.
รูปท่ี ๒๑

รูปท่ี ๒๐

๔.๘.๑ กาวเทาขวาไปขางหนา ๑ กาว กมตัวลงระดับเอว
๔.๘.๒ หมุนตัวกลับไปทางซายอยาเร็ว เพ่ือปลดการยึด มือซายควาขอมือขวาคูตอสู
๔.๘.๓ ใชสันมือขวาตีขมับ ขากรรไกรหรือชายโครงคูตอสู
๔.๘.๔ การยึดแขนขวากระทําตรงกันขาม

๔.๙ การควบคุมขนาบขาง (รัดแขนขวาหักนิ้วมือลง หักมือข้ึน) (ดูรูปท่ี ๒๐)

ก. ข.

๔.๙.๑ ใชมือซายจับมือคูตอสูพรอมกับกระทุงเขาขวาท่ีขอพับเขาซายคูตอสูบังคับให
คูตอสูปลอยและดึงหงายหลังลง

๔.๙.๒ ใชเขากระแทกชายโครงคูตอสูหรือใชสนมือตีสันจมูกหรือลําคอ
๔.๙.๓ กรณีถูกจับยึดแขนซาย กระทําตรงกันขาม

การตอสูเม่ือคูตอสูมีดาบปลายปน
๑. คูตอสูเคลื่อนท่ีชาดาบปลายปนต่ํา (ดูรูปท่ี ๒๑)

ก. ค.

ข.
รูปท่ี ๒๑

รูปท่ี ๒๐



๑.๑ กาวเทาซายใชมือซายตีอาวุธจากดานใน จับผลักออกทางซาย
๑.๒ กาวขางหนาทางขวามือซายยึดปน ใชสันมือขวาตีขมับ คอหรือศอกซายคูตอสู

๒. คูตอสูเคลื่อนท่ีชา ดาบปลายปนสูง (ดูรูปท่ี ๒๒)
๒.๑ กาวเทาซายในมือซาย ตี จับ และผลักอาวุธไปทางซาย
๒.๒ กาวขางหนาทางขวา ใชมือขวาจับปนท่ีใกลพานทายแยงออกจากคูตอสู
๒.๓ มือซายยึดปน ใชสันมือขวาตีท่ีศอกขวา ขมับ หรือคอคูตอสู

ก. ข.

รูปท่ี ๒๒
๓. คูตอสูพุงตัวเขาหา (ดูรูปท่ี ๒๓)

ก. ข.

รูปท่ี ๒๓
๓.๑ กาวขางหนาทางซาย หลบดาบปลายปน
๓.๒ ใชมือซาย จับ ตี หรือผลักอาวุธลงทางขวา กระชากอาวุธกลับข้ึนขางบน
๓.๓ ใชสันมือขวาตีตนคอคูตอสู

๑.๑ กาวเทาซายใชมือซายตีอาวุธจากดานใน จับผลักออกทางซาย
๑.๒ กาวขางหนาทางขวามือซายยึดปน ใชสันมือขวาตีขมับ คอหรือศอกซายคูตอสู

๒. คูตอสูเคลื่อนท่ีชา ดาบปลายปนสูง (ดูรูปท่ี ๒๒)
๒.๑ กาวเทาซายในมือซาย ตี จับ และผลักอาวุธไปทางซาย
๒.๒ กาวขางหนาทางขวา ใชมือขวาจับปนท่ีใกลพานทายแยงออกจากคูตอสู
๒.๓ มือซายยึดปน ใชสันมือขวาตีท่ีศอกขวา ขมับ หรือคอคูตอสู

ก. ข.

รูปท่ี ๒๒
๓. คูตอสูพุงตัวเขาหา (ดูรูปท่ี ๒๓)

ก. ข.

รูปท่ี ๒๓
๓.๑ กาวขางหนาทางซาย หลบดาบปลายปน
๓.๒ ใชมือซาย จับ ตี หรือผลักอาวุธลงทางขวา กระชากอาวุธกลับข้ึนขางบน
๓.๓ ใชสันมือขวาตีตนคอคูตอสู

๑.๑ กาวเทาซายใชมือซายตีอาวุธจากดานใน จับผลักออกทางซาย
๑.๒ กาวขางหนาทางขวามือซายยึดปน ใชสันมือขวาตีขมับ คอหรือศอกซายคูตอสู

๒. คูตอสูเคลื่อนท่ีชา ดาบปลายปนสูง (ดูรูปท่ี ๒๒)
๒.๑ กาวเทาซายในมือซาย ตี จับ และผลักอาวุธไปทางซาย
๒.๒ กาวขางหนาทางขวา ใชมือขวาจับปนท่ีใกลพานทายแยงออกจากคูตอสู
๒.๓ มือซายยึดปน ใชสันมือขวาตีท่ีศอกขวา ขมับ หรือคอคูตอสู

ก. ข.

รูปท่ี ๒๒
๓. คูตอสูพุงตัวเขาหา (ดูรูปท่ี ๒๓)

ก. ข.

รูปท่ี ๒๓
๓.๑ กาวขางหนาทางซาย หลบดาบปลายปน
๓.๒ ใชมือซาย จับ ตี หรือผลักอาวุธลงทางขวา กระชากอาวุธกลับข้ึนขางบน
๓.๓ ใชสันมือขวาตีตนคอคูตอสู



๔. การตอสูเม่ือมีมีดหรือกระบอง
๔.๑ การเขาตอสูเม่ือมีด (ตรงหนา) (ดูรูปท่ี ๒๔)
๔.๒ การเขาตอสูเม่ือคูตอสูมีมีดหรือกระบอง (เม่ือจวงแทงหรือต)ี (ดูรูปท่ี ๒๖)

รูปท่ี ๒๖

๔.๒.๑ กาวขางหนาทางซาย ใชมือซายตีตัดท่ีขอมือขวาคูตอสูปดไปทางซาย
๔.๒.๒ ใชสันมือขวาตีท่ีสันจมูกพรอมกับใชเขากระทุงเขาท่ีหวางขา
๔.๒.๓ ตอไปอาจจับคูตอสูหักแขน (มือซายจับขอมือขวา) แยงมีดหรือทุม

๔.๓ การเขาตอสูเม่ือมีมีด (ทางหลัง) (ดูรูปท่ี ๒๗)

รูปท่ี ๒๗
๔.๓.๑ ใชมือซายจับปากคูตอสู กระชากมาขางหลัง
๔.๓.๒ ชีมีดแทงสวนข้ึนทางชายโครงดานหลังเหนือเข็มขัดคูตอสู



๔.๔ การเขาตอสูเม่ือมีกระบอก (ทางหลัง) (ดูรูปท่ี ๒๘)

รูปท่ี ๒๘
๔.๔.๑ ใชมือควาแขนซายหรือไหลซายคูตอสู ดึงมาดานหลังทางซายเล็กนอย
๔.๔.๒ ใชกระบอกตีทายทอย



การขามลํานํ้า
หลักฐาน: ๑. FM ๒๐ – ๒๐ บทท่ี ๑๘ ขอ ๑๙๑

๒. แผนการสอน เรื่อง การขามลําน้ําพรอมดวยสุนัข ของ รร.ร,สหรัฐฯ
กลาวท่ัวไป

๑. แมน้ําลําธารตลอดจนพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงน้ํา เชน หวย หนอง คลอง บึง ฯลฯ นับเปนเครื่องกีดขวาง
อยางหนึ่ง ท่ีขัดขวางการเคลื่อนท่ีของหนวยรบและชุดสุนัขลาดตระเวน ฯ

๒. แมวาโดยท่ัวไปสุนัขจะวายน้ําได แตการฝกขามลําน้ําเพ่ือใหสุนัขไดคุนเคยนับวาเปนสิ่งจําเปน
๓. ผบส.ท่ีไดวายน้ําไดแข็งนั้น เม่ือพิจารณาถึงเครื่องแตงกายและอาวุธยุทโธปกรณท่ีนําติดตัวไป ภาระ

การควบคุมสุนัขตลอดจนสถานการณทางยุทธวิธี ทําใหมีความจําเปนท่ี ผบส. จะตองไดรับการฝกขามลําน้ํา
วิธีขามลําน้ํา

๑. การลุยน้ํา
๒. การใชแพหรือเครื่องลอยน้ําแสวงเครื่อง
๓. การใชเชือก

วิธีการและการใชเครื่องชวยในการขามลําน้ํา
๑. การลุยขาม

๑.๑ เลือกจุดลุยขามท่ีตื้นและลําน้ําแคบท่ีสุด โดยพิจารณาสถานการณขาศึกประกอบดวย
๑.๒ ตรวจพ้ืนทองน้ํากอนการลุยน้ําทุกครั้งวาพ้ืนทองน้ําลําน้ําสามารถรับน้ําหนักในการลุย

ขามได (หินลื่น , ทราย , โคลน ฯลฯ)
๑.๓ ถาจําเปน เชน พ้ืนทองน้ําลื่น อาจใชเชือกนําขึงขามลําน้ํา เพ่ือใชจับยึดพยุงตัวในการลุย

ขามการขึงเชือกอาจใชผูท่ีวายน้ําแข็งนําทางเชือกวายขามไปหรือใชบวงโยนหรือใชโยทะกาโยนไปคลองกับสิ่ง
ม่ันคงบนฝงตรงขาม การขามโดยใชเชือกนําวิธีปฏิบัติ ๒ วิธี คือ

๑.๓.๑ ผูกสายจูงสุนัขเขากับเอว สะพานอาวุธ จับเชือกนําขามลําน้ําเคลื่อนท่ีโดย
สลับไปทีละมือ ใหสุนัขวายน้ําตามไป

๑.๓.๒ ถาน้ําไหลเชี่ยวคงใชสายจูงเชนเดียวกัน แตใหยึดปลอกคอไวใหแนนดวย สวน
อีกมือหนึ่งโอบขามเชือกมาจับท่ีเข็มขัด ใหตัวไปเลื่อนตามเชือกดวยแรงของกระแสน้ํา

๑.๔ เครื่องชวยการลุยขามอีกอยางหนึ่งก็คือ แตละคนใชไมเทาท่ีมีขนาดพอเหมาะไวคอยชวย
คํ้ายันตัวในการลุยน้ํา

๒. แพและเครื่องลอยน้ําแสวงเครื่อง
๒.๑ แพผากันฝน สองคนชวยกันทําและใชรวมกัน ๑ แพ แพชนิดหนึ่งนี้มีความมุงหมายใช

บรรทุกอุปกรณประจํากายในการขามลําน้ําเทานั้น ไมสามารถรับน้ําหนักคนได
๒.๑.๑ ใชผากันฝน ๒ ผืน ผูกชองคอใหแนนดวยเชือกหูรูดท่ีมีอยู
๒.๑.๒ วางผากันฝน ๑ ผืน ลงใหผาคลุมหัวอยูขางบนเพ่ือใหอยูดานในแพ
๒.๑.๓ วางอาวุธประจํากายไปตามยาวของผืนผาทางขางของผาคลุมตัว ลํากลองและ

พานทายปนสลับกัน ใหหูหิ้วอยูขางบนหรือหันเขาหากัน ถาจําเปนใชถุงเทาพันสวนท่ีแหลมคมของอาวุธเพ่ือ
ปองกันมิใหบาดผากันฝน

๒.๑.๔ เครื่องหลังและเครื่องใชตางๆ วางลงระหวางกลางอาวุธประจํากาย พยาม
ยามวางใหเรียบเทากันตลอดผืนผา

สล. , สท.สกร.๒๓๓



๒.๑.๕ ชวยกันมวนผากันฝนหออุปกรณท่ีวางไวใหแนนท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ปดปลาย
ขมวดเปนเกลียวกนหอย ผูกดวยเชือกหรือสิ่งคลายกันใหแนน

๒.๑.๖ วางผ า กันฝนผืน ท่ีสองลงเชนผืนแรก นําหอผ าผืนแรกวางคว่ํ าลง
มวนเชนเดียวกับครั้งแรก ผูกดวยเชือกเสนท่ี ๒ , ๓ และ ๔ ตามลําดับใหแนน (รูปท่ี ๑) ถาหาเชือกหรือ
สิ่งผูกมัดอ่ืนๆ ไมไดใหใชเชือกผูกรองเทาสนามแทน

๒.๒ แพผากันฝนหอหญา แพแบบนี้รับน้ําหนักได ๑๐๐ปอนด
๒.๒.๑ ใชผากันฝน ๒ ผืน เชน แพผากันฝน
๒.๒.๒ นําฟอนหญาสูงประมาณ ๑๘ นิ้ว วางลงบนผากันฝน ทําใหกากบาทวางทับ

ลงบนฟอนหญา ผกูตึงตรงท่ีไขวกันใหแนนดวยเชือกหูรูด
๒.๒.๓ นําฟอนหญาขนาดเดียวกันวางลงบนไมกากบาทอีกฟอนหนึ่ง
๒.๒.๔ กดหญาใหแนนแลวมวนผากันฝน ผูกเชือกมัดทแยงมุมท่ีหวงตาไกของผากันฝน
๒.๒.๕ วางผากันฝนผืนท่ีสอง นําหอผากันผืนแรกวางคว่ําลงมวนและผูกเชนเดียวกัน

กับครั้งแรก
๒.๓ เข็มขัดชูชีพกันฝน เข็มขัดนี้สามารถรับน้ําหนักคนไดพอดี

๒.๓.๑ ใชผากันฝน ๑ ผืน หอฟอนหญาขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ ๘ นิ้ว มวน
และผูกปลายท้ังสองขางใหแนน

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 ใชขอเทาขางเดียวเก่ียวเชือก มือท้ังสองชวยดึงตัวไปและ

ตัวทาบอยูบนเชือก
๓.๑.๒ ขามโดยการหอยตัวใตเชือก ใชขอเทาท้ังสองเก่ียวเชือก มือท้ังสองชวยดึงตัวไป

๓.๒ สะพานเชือกสองเสน
๓.๒.๑ ทางราบ

(๑) ขามโดยการคลาน ใชขอเทาและมือท้ังสองเคลื่อนท่ีสลับกัน
(๒) ขามโดยการหอยตัว เชนเดียวกับสะพานเชือกเสนเดียว

๓.๒.๒ ทางดิ่ง มือท้ังสองจับเชือกเสนบน เทาท้ังสองเหยียบเชือกเสนลาง เคลื่อนท่ี
สลับกัน

๓.๓ สะพานเชือกสามเสน เทาเดินบนเชือกเสนลาง มือท้ังสองจับเชือกเสนบนขางละเสนชวย
พยุงตัว การขามดวยสะพานเชือกคงใชสายจูงยาวใหสุนัขวายน้ําตามไป หากทําไมไดก็ใหขัดรอกสุนัขขามไป
การรักษาความปลอดภัย

๑. ตรวจสอบวาผูใดวายน้ําไมไดหรือไมแข็งใหเพงเล็งเปนพิเศษและจัดเพ่ือนท่ีวายน้ําแข็งคอยชวยเหลือ
๒. ใหใชขอปลดเร็วผูกติดกับเชือกและเข็มขัดของผูขามลําน้ําทุกครั้งเม่ือสามารถทําได



๓. ตรวจสอบเครื่องชวยในการขามลําน้ําทุกครั้งวาใชการไดดีเชนกันน้ําไดดี ผูกมัดม่ันคงไมหลุดหลวม
และรับน้ําหนักไดเพียงพอ ฯลฯ

๔. ม่ันใจวามีสวนระวังปองกันในขณะขามลําน้ํา
๕. เชือกไนลอนมีประโยชนในดานความทนทานไมขาดงาย แตมีขอเสียคือมีการยืดตัวมาก (ประมาณ

๑/๓ ของความยาวเม่ือรับน้ําหนักหรือแรงดึงมาก) จึงตองระวังขึงใหตึงท่ีสุดกอนการผูกมัด

ใชทอนไมแทน เม่ือตองการใชปนตามสถานการณทางยุทธวิธี

รูปท่ี ๑ แพผากันฝน

[

]

เสื้อผา รองเทา เข็มขัด ฯลฯ
เปและหมวกเหล็กอยูขางบน

ปากกระบอกและศูนยหลัง
พันดวยหูรองเทา

ผูกผาคลุมหัวใหแนนเอาไว
ดานใน

ผากันฝนท่ีรั่วเอาไวช้ันในผืนท่ีดีทําเปน
ช้ันนอก ขนาดเมื่อหอเสรจ็ ๔๒" ๑๕" ๑๐"

เชือกเสนท่ี ๒ , ๓ และ ๔

เชือกเสนท่ี ๑



การฝกโรยตัวจากที่สูง
หลักฐาน: ๑. AFN ๒๐ – ๒๐ บทท่ี ๑๗

๒. แผนการสอน เรื่อง การโรยตัวจากท่ีสูงของ รร.สห.ทบ. สหรัฐฯ หมายเลข
ความมุงหมาย

๑. เพ่ือฝก ผบส.ใหรูจักการเลือกท่ีโรยตัว การทําเครื่องโรยตัวและวิธีการโรยตัวจากท่ีสูง
๒. เพ่ือฝกใหสุนัขคุนเคยในการโรยตัวจากท่ีสูง

ความจําเปนในการฝกโรยตัวจากท่ีสูง
๑. บางครั้งชุดสุนัขอาจตองผานเครื่องกีดขวางท่ีเปนท่ีสูงชัน
๒. อาจใช ฮ. ลําเลียงชุดสุนัขไปยังพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ี ฮ. ลงไมได

การเลือกท่ีโรยตัว
การโรยตัวทางพ้ืนดินทําไดโดยใชเชือกโรยตัวผูกกับจุดยึดเหนี่ยวในภูมิประเทศ เชน ตนไม หินยื่นตาม

หนาผา ฯลฯ
๑. เชือกโรยตัวตองมีความยาวถึงพ้ืนหรือท่ีซึ่งการโรยตัวข้ันตอไปจะทําได
๒. จัดโรยตัวตองไดรับการตรวจสอบและทดลองอยาถ่ีถวนวา เชือกจะเดินไดสะดวกเม่ือถึง

ปลายทางหนึ่งจากขางลาง พ้ืนท่ีตองปลอดจากหินรวงและสิ่งหักพังท่ีจะเปนอันตรายแกการโรยตัว
๓. การใชหวงโรยตัว ควรผูกสองทบเพ่ือใหเปน ๒ หวงม่ันคงข้ึน
๔. เลือกเสนทางลงท่ีเรียบและไมมีหินแหลมคม
๕. เอาหินท่ีจะหลุดลงเม่ือถูกเชือกแกวง รูดออก
๖. ม่ันตรวจสภาพของเชือกเสมอ

การทําหวงโรยตัว
๑. หวงโรยตัว ผบส. การใชหวงแบบนี้ใชหวงสลักรับแรงเสียดสีโดยเก่ียวหวงสลักเขากับหวงโรยตัว ซึ่ง

ผูกติดกับลําตัว ผบส. ใชหวงแบบนี้ชวยในการโรยตัวลงเร็วท่ีสุดและเกิดการเสียดสีนอยกวาวิธีอ่ืนๆ
การทําหวง ใหนําเชือกหวงพันรอบเอาจากดานหลังใหก่ึงกลางความยาวของเชือกหวงอยูตรงตะโพก

ดานตรงขามกับมือท่ีใชหามเชือก แลวผูกเงื่อนปมขางหนา นําปลายเชือกรอยใตหวางขาลงไปขางหลังโอบขา
ข้ึนมาหาตะโพก เสร็จแลวผูกเงื่อนสอดสรอย (พิรอด) และเงื่อนหักคอสองชั้นทางดานตรงขามกับมือท่ีใชหาม
เชือก นําหวงสลักรอยเชือกหวงท่ีเอวตรงท่ีผูกเงื่อนปมไว ตอไปสอดเชือกโรยตัวเขาหวงสลัก ใหชองเปดของหวง
สลักหันลงลางและหันเขาหาตัวแลวหมุนหวงสลักข้ึนหนึ่งรอบ ใหชองเปดหวงสลักหันข้ึนดานบนและออกนอก
ตัว ระวังพันเชือกหวงสลักดานปด (ดูรูปท่ี ๑)

๒. เครื่องโรยตัวสุนัข
๒.๑ ผาโรยตัวสุนัข  อาจทําจากวัสดุประเภทในลอนเสรอมความเหนียว (ดูรูปท่ี ๒)
๒.๒ ผาโรยตัวสุนัขแสวงเครื่อง  อาจใชผากันฝนทําเปนหวงโรยตัวสุนัข (ดูรูปท่ี ๓)

วิธีการโรยตัว
๑. ลงดวยตะโพก

๑.๑ ผูโรยตัวยืนขางเชือกโรยตัว (ถาหามเชือกดวยมือขวาใหเชือกอยูดานซาย ถาหามเชือก
ดวยมือซายใหเชือกอยูดานขวา) เม่ือจะสอดเชือกโรยตัวเขาหวงสลัก ใหระยะหยอนระหวางหวงสลักจุดยึด

สล.๒๓๑



เหนี่ยวพอควร สอดเชือกโรยตัวเขาหวงสลัก ตรวจมิใหเชือกขัดไขวกันระหวางดึงตึง ถาเชือกโรยตัวเสนเดียวก็
ใหพันสองรอบ เพ่ือเพ่ิมการเสียด ถาใชเชือกคูพันรอบเดียวก็เปนการเพียงพอ (ดูรูปท่ี ๔)

๑.๒ ผูโรยตัวหันขางตรมขามกับมือท่ีใชหามเชือกเขาหาจุดยึดเหนี่ยว เอนตัวเปนมุมพอเหมาะ
กับเครื่องกีดขวาง ผอนตัวเปนจังหวะเรียบๆ สมํ่าเสมอ มือบนทําทาง มือลางหามเชือก

๑.๓ การหามเชือกกระทําโดยใชมือหามเชือก จับเชือกคว่ําลงวางหัวแมมือชี้ลงลางอยูตรงหลัง
และเหนือตะโพกเล็กนอย เม่ือจะหามเชือกก็ใชมือกดเชือกลงติดกับลําตัว

๒. ลงดวยไหล เปนวิธีท่ีลงไดรวดเร็วกวาวิธีลงดวยตะโพก เหมาะสําหรับผูมีเครื่องหลังติดตัวไปดวย
๒.๑ ผูโรยตัวหันเขาหาจุดโรยตัว สอดเชือกเขาหวงสลักผานตัวผูโรยตัวขามไหลขางหลังไปยัง

ดานตรงขาม (พาดไหลซายไปยังมือขวา)
๒.๒ วิธีการลงกระทําเชนเดียวกับลงดวยตะโพก เวนแตหันเขาเขาหาจุดยึดเหนียวและเอนตัว

หงายหลังยันเครื่องกีดขวาง
๒.๓ การหามเชือก ใชมือบนกดเชือกกับไหล มือลางกดเชือกเขากับลําตัว

ขอควรระวัง  ระวังการรอยเชือกกับหวงสลักใหถูกตอง เพ่ือมิใหหวงสลักเปดออกขณะโรยตัว ตรวจตราเครื่อง
แตงกายและอุปกรณใหเรียบรอย อยาใหเขาไปพันหางสลักใหขัดขวางการโรยตัวการสวมถุงมือดวยทุกครั้ง เพ่ือ
ปองกันเชือกบาดมือ

๓. การปฏิบัติเม่ือโรยตัวลงมาแลว
๓.๑ คนแรกท่ีลงมาถึงพ้ืนใหสัญญาณ “พันเชือกโรยตัว” ดึงเชือกโรยตัวใหตึง ทดลองดูวา

เชือกโดยเดินรอบจุดยึดเหยี่ยวสะดวก ถาตองการความเงียบใหสัญญาณท่ีตกลงกันไวแทน
๓.๒ คนสุดทายท่ีสุด เก็บเชือกโรยตัวโดยดึงไปชาๆ สมํ่าเสมออยากระตุกเชือก
๓.๓ ทุกคนระวังอันตรายจากหินและสิ่งหักรวงหลน

ระเบียบการโรยตัวของสุนัข
๑. การโรยตัวจากท่ีสูงใชผาโรยตัว

๑.๑ สวมปลอกปากสุนัข สวมผาโรยตัวเขาทางศีรษะสุนัขกอน
๑.๒ รวบสายและชายผาโรยตัวเขาดวยกัน สอดเขาหวงสลัก
๑.๓ สอดเชือกโรยตัวเขาหวงสลัก พันรอบหวงดานปดหนึ่งรอบ ถาใชเชือกเดี่ยวพันสองรอบ
๑.๔ ผบส. โรยตัวลงกอนตามวิธีการโรยตัวแลวใหผูอ่ืนชวยโรยตัวสุนัขให ผบส. เตรียมรับสุนัข
๑.๕ การหามเชือก กระทําโดยดึงเชือกใหตึงท้ังลางและบนชวยกัน
๑.๖ เม่ือสุนัขลงถึงพ้ืนใหชมสุนัขแลวปอด สุนัขออกจากผาโรยตัว

๒. การโรยตัวจากท่ีสูงใชผาโรยตัวแสวงเครื่อง
๒.๑ เตรียมผาโรยตัว (ถาใชผากันฝน) วางผากันฝนลงบนพ้ืนใหผาคลุมศีรษะอยูดานในกลัด

กระดุมทุกเม็ด มวนผากันฝนใหมีขนาด ๘ นิ้ว ยาวตามความยาวของผา
๒.๒ สวมปลอกปากสุนัข
๒.๓ ผูผาโรยตัวเขากับสุนัข ใหจุดก่ึงกลางพันรอบอกขางหนา พันปลายขางหนึ่งข้ึนไปตรงคอ

ขางขวา อีกขางหนึ่งไปขางซาย ใหปลายท้ังสองลงไปบนกับบริเวณหนาอก ผูกปลายผาท้ังสองเขาดวยกัน ใช
เงื่อนสอดสรอยและหักคอสองชั้น ผานี้ใหผูกแนนพอเหมาะท่ีจะกันไมใหสุนัขหลุดออก (ดูรูปท่ี ๓)

๒.๔ สอดหวงสลักเขาท่ีเงื่อนสอดสรอย
๒.๕ ตอไปปฏิบัติเชนเดียวกับการโรยตัวโดยใชผาโรยตัว (ขอ ๓ – ๖)

๓. การโรยตัวลงจาก ฮ.
๓.๑ สวมปลอกปากสุนัข



๓.๒ ผูกเชือกโรยตัวเขากับท่ียึดเหนี่ยวบน ฮ. เตรียมสุนัขในผาโรยตัวไวลวงหนา
๓.๓ ขณะ ฮ. บินอยูจํากัดใหมีการเคลื่อนไหวนอยท่ีสุด
๓.๔ ตอไปปฏิบัติเชนเดียวกับการโรยตัว ตามหัวขอ ระเบียบการโรยตัวของสุนัข ขอ ๑ ขอ

ยอย ๑.๓ และ ๑.๖
สรุป

๑. การผูกหวงโรยตัว ผบส. นั้น ใหผูกเงื่อนสอดสรอยไวท่ีเอวดานขวาเสมอ
๒. วิธีลงดวยไหลเปนวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีมีเครื่องหลังติดตัว
๓. ขณะโรยตัวควรใชชองเปดหวงสลักหันข้ึนขางบนและรอบนอกตัว
๔. เชือกโรยตัวควรใหยาวพอท่ีจะโรยตัวไดจนถึงท่ีหมายข้ันสุดทาย
๕. การใชถุงมือในการโรยตัวเพ่ือใหจับยึดเชือกไดม่ันคงข้ึน
๖. ในการลงจาก ฮ. นั้นคงปฏิบัติการเชนเดียวกับการลงจากท่ีสูง
๗. เราอาจใชปอนโจทําเปนผาโรยตัวสุนัขได



การทําหวงโรยตัว

รูปท่ี ๑ การทําหวงโรยตัว

รูปท่ี ๒ ผาโรยตัวสุนัข



๑ ๒

๓

รูปท่ี ๓ ผาโรยตัวสุนัขแสวงเครื่อง (ผากันฝน)

๑. การพันผาโรยตัวใชผากันฝน
๒. ผาโรยตัวพันแนนพอดีกับตัวสนัุข
๓. สุนัขพรอมท่ีจะรับการโรยตัว ใชการดึงและ
ผอนเชือก

สล.๒๓๑



รูปท่ี ๔ ทาการลงดวยตะโพกและการพนเชือกโรยในหวงสลัก


