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๑

การฝึกตามหน้าที่ผู้บังคับสุนัขยาม
การฝึกยั่วยุ
๑. ความมุ่งหมาย
ก. ฝึกสุนัขให้เกิดความดุและไม่ไว้ใจบุคคลอื่นทุกคน เว้น ผบส. ในการควบคุมของ ผบส.เป็นมูลฐาน
ในการฝึกการต่อสู้
ข. ฝึก ผบส.ให้รู้จักวิธีเปลี่ยนโซ่คอ, การฝึกยั่วยุให้สุนัขดุ ตลอดจนคาบอก, คาสั่งการประสานงาน
และการควบคุมที่ใช้ในการฝึก
๒. การดาเนินการฝึก
ก. การเปลี่ยนโซ่คอ มุ่งหมายเพื่อให้สุนัขมีความสะดวกในการต่อสู้ (ถ้าใช้โซ่คอโซ่คอจะรัดคอสุนัข)
และเพื่อให้สุนัขรู้ตัวว่าจะเข้าต่อสู้โดยดาเนินการดังนี้
(๑) ครูฝึกจัดแถวชุดสุนัขในรูปขบวนแถวหน้ากระดาน ระยะเคียงระหว่างชุด ๑๕ ฟุต
ชี้แจงความมุ่งหมาย การรักษาความปลอดภัย และสาธิตวิธีการเปลี่ยนโซ่คอ
(๒) การรักษาความปลอดภัย
(ก) รักษาระยะปลอดภัยสาหรับชุดสุนัข (อย่างน้อย ๑๕ ฟุต)
(ข) ผบส.จูงสุนัขโดยใช้ห่วงสายจูงพันข้อมือขวา
(๓) เตรียมเปลี่ยนโซ่คอ
(ก) คาบอก “เตรียมเปลี่ยนโซ่คอ”
(ข) เมื่อมีคาบอกเตรียมเปลี่ยนโซ่คอ ผบส.นาปลอกคอหนังออกจากเข็มขัดถือด้วยมือขวา
ยกชูขึ้นเหนือศีรษะ มือซ้ายจับสายจูงใกล้ขอเกี่ยวโซ่คอ (สายจูงสั้น)
(๔) เปลี่ยนโซ่คอ
(ก) คาบอก “เปลี่ยนโซ่คอ”
(ข) เมื่อมีคาบอก “เปลี่ยนโซ่คอ” ผบส.จัดการเปลี่ยนโซ่คอสุนัขแล้วสวมปลอกคอหนังแทน
ตามลาดับวิธีการเปลี่ยนโซ่คอ เตรียมรับการฝึกยั่วยุ การเปลี่ยนโซ่คอทุกครั้งให้สุนัขอยู่ในท่า “ ชิด - นั่ง ”
และ ผบส. สั่ง “ คอย ”
(๕) ลาดับวิธีการเปลี่ยนโซ่คอจากโซ่คอมาเป็นปลอกคอหนัง
(ก) ผบส.ก้าวเท้าซ้ายข้ามสุนัขและยืนค่อมสุนัขโดยให้หัวแม่เท้าชิดด้านในมากที่สุด เพื่อว่า
ผบส. ก้มตัวเข่าทั้งสองข้างจะวางกระชับลงบนไหล่สุนัขเป็นการบังคับสุนัขไปด้วย
(ข) สวมปลอกคอหนังลงหลังโซ่คอเล็กน้อย เพื่อสะดวกในการถอดโซ่คอ
(ค) รัดปลอกคอหนังให้แน่น ทดสอบดูเพียงให้มีช่องว่างพอที่จะสอดนิ้วมือได้สองนิ้ว
จับปลอกคอหนังให้แน่นด้วยมือซ้าย
(ง) มือขวาถอดขอเกี่ยวสายจูงออกจากห่วงโซ่คอมาเกี่ยวที่ห่วงปลอกคอหนัง
(จ) มือขวาถอดโซ่คอออกแขวนเข็มขัด
(ฉ) ปล่อยมือซ้ายกลับเข้าที่เดิม
(๖) ลาดับวิธีการเปลี่ยนปลอกคอหนังมาเป็นโซ่คอ
(ก) คร่อมสุนัขเช่นการเปลี่ยนครั้งแรก
(ข) มือขวาสวมโซ่คอเข้าหัวสุนัข
(ค) มือซ้ายจับปลอกคอหนังให้แน่น
(ง) มือขวาถอดขอเกี่ยวออกจากห่วงปลอกคอหนังมาเกี่ยวที่ห่วงโซ่คอ
(จ) ถอดปลอกคอหนังออกแขวนที่เดิม

๒
(ฉ) กลับเข้าที่เดิม
ข. การฝึกยั่วยุ
(๑) แบบการฝึก
(ก) การฝึกเป็นรายชุด
(ข) การฝึกในแถวหน้ากระดาน
(ค) การฝึกในแถวรูปวงกลม
(ง) การฝึกในแถวตอน
(จ) การฝึกประกอบหลัก
(ฉ) การฝึกในคอก
(ช) การฝึกโดยใช้ขลุมปาก
(๒) การดาเนินการฝึกเป็นรายชุด
(ก) การฝึกขั้นนี้กระทาโดยแยกสุนัขแต่ละชุดไปทาการฝึกมุ่งหมายเพื่อแยกประเภทความดุ
ของสุนัข เป็นความดุสูง ความดุปานกลาง และความดุต่า
(ข) ลาดับขั้นการฝึก
๑) ผู้ยั่วยุซ่อนตัวอยู่เหนือลม
๒) ผบส.เปลี่ยนโซ่คอสุนัข
๓) ชุดสุนัขเคลื่อนที่เข้าหาผู้ยั่วยุ ผู้ยั่วยุหาทางให้สุนัขสนใจ เช่น ผิวปาก ทาเสียงหรือ
เคลื่อนไหว
๔) ผบส.มุ่งความสนใจไปที่สุนัข อาจเสริมสุนัขด้วยการให้เสียงเร้าใจ ทาลักษณะชวน
สงสัยแก่สุนัข
๕) ถ้าสุนัขพบที่อยู่อยู่ของผู้ยั่วยุ ผบส.เสริมสุนัขด้วยเสียงที่เร้าใจให้สุนัขกล้าขึ้น
๖) ถ้าสุนัขไม่พบที่อยู่ของผู้ยั่วยุหรือพบแต่ไม่แสดงการสนใจ ผู้ยั่วยุเปิดเผยตัวเมื่อชุด
สุนัขอยู่ห่างประมาณ ๑๐ ฟุต
๗) ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่หนีไปด้วยท่าทางชวนสงสัย และอาจทาเสียงขู่แบบสุนัขถ้าจาเป็น
ข้อควรระวัง ผู้ยั่วยุจะต้องเดินออกไปจากสุนัข
๘) ผบส.นาสุนัขตามผู้ยั่วยุไปในระยะที่ปลอดภัยและยุ เสริม เร้าใจสุนัขไปด้วย
(ค) เมื่อฝึกตามลาดับขั้น ตาม ๒. ข.(๒) (ข) แล้วอาจแบ่งประเภทสุนัขได้คือ
๑) ประเภทความดุสูง สุนัขแสดงอาการดุและตื่นตัวที่จะเข้าต่อสู้
๒) ประเภทความดุปานกลาง สุนัขจะขู่คารามหรือเห่า พยายามกัดผู้ยั่วยุ และแสดง
ความสนใจมุง่ ไปยังผู้ยั่วยุตลอดเวลา
๓) ประเภทความดุต่าสุนัขจะไม่สนใจต่อผู้ยั่วยุเลยไม่แสดงความดุขู่คารามหรือเห่าเลย
(๓) การดาเนินการฝึกในแถวหน้ากระดาน
(ก) สุนัขที่จาเป็นต้องนามาฝึกในขั้นนี้เป็นสุนัขประเภทที่มีความดุปานกลาง และความดุต่า
(ข) จัดแถวชุดสุนัขแถวหน้ากระดานระยะเคียงอย่างน้อย ๑๕ ฟุต
(ค) เปลี่ยนโซ่คอสุนัข ผบส.เตรียมรับการฝึก ยืนให้มั่นคง
(ง) ผู้ยั่วยุที่มีการป้องกันแล้วออกยั่วยุสุนัขระยะห่างประมาณ ๑๕ ฟุต ตลอดแถว ผบส.
สั่งสุนัข “ระวัง” ด้วยน้าเสียงเบาชวนสงสัย คาสั่งนี้ใช้เมื่อสุนัขละความสนใจจากผู้ยั่วยุตามความจาเป็น
(จ) เมื่อสุ นั ขตื่น ตัว แสดงอาการดุ เห่ า ต่อผู้ ยั่ว ยุแล้ ว ผู้ ยั่งยุเริ่มต้นยั่ว ยุสุ นัขเป็นรายตั ว
หมุนเวียนไปจนครบทุกตัว

๓
(ฉ) ระยะสุดท้ายของการฝึกอาจมีการให้สุนัขไล่ติดตาม กัดผู้ยั่วยุได้บ้าง โดย ผบส.สั่งสุนัข
“เอา” และเมื่อผู้ยั่วยุส่งสัญญาณหยุด ผบส.สั่ง “พอ”
(ช) หาก ผบส. สั่งพอแล้วสุนัขไม่ปล่อย ผบส. ใช้วิธีการแยกสุนัขตามที่กล่าวแล้วในคู่มือ
ผบส. หลักการฝึกสุนัขที่เรียนมาแล้ว
(๔) การดาเนินการฝึกในแถวรูปวงกลม
(ก) จัดแถวชุดสุนัขเป็นรูปวงกลมระยะเคียง ๒๐ - ๓๐ ฟุต
(ข) ผู้ ยั่ ว ยุ อยู่ กลางวงกลม ครูฝึ กสั่ ง "เริ่มปฏิบัติ" ชุดสุ นัขเคลื่ อที่เข้าหาผู้ ยั่วยุระยะห่าง
พอควร ผบส.สั่ง "เอา" และ "พอ" ตามสัญญาณจากผู้ยั่วยุ
(ค) ผู้ยั่วยุ ยั่วยุสุนัขเป็นรายตัวหมุนเวียนไปจนครบทุกตัว
(ง) เมื่อชุดสุนัขอยู่ในระยะห่าง ๕ - ๖ ฟุต จากผู้ยั่วยุ ครูฝึกสั่ง "กลับที่เดิม"
(จ) การฝึกดาเนินไปตามต้องการ และหากจะให้มีการไล่ติดตามและกัดผู้ยั่วยุแล้วให้แยก
การฝึกทีละชุด
(๕) การดาเนินการฝึกในแถวตอน คงดาเนินการฝึกเช่นเดียวกับการฝึกในแถวหน้ากระดาน โดย
จัดระยะต่อระหว่างชุดอย่างน้อย ๑๕ ฟุต การให้ไล่ติดตามและกัดคงดาเนินการเช่นเดียวกัน
(๖) การดาเนินการฝึกประกอบหลัก
(ก) ผูกสุนัขไว้กับเสาหรือหลักในพื้นที่โล่ง โดยใช้โซ่ล่ามและปลอกคอหนัง ผบส.อยู่กับ
สุนัขคอยให้กาลังใจและเร้าใจสุนัข
(ข) ผู้ยั่วยุมีวัสดุ เช่น เศษผ้า เข้ามายั่วยุสุนัข ทาลักษณะท่าทางกลัวสุนัขและวิ่งหนีไปและ
กลับเข้ามาใหม่ ทาในลักษณะนี้จนสุนัขเกิดความสนใจที่จะกัดหรือไล่ติดตาม
(ค) บางครั้ง ผบส.อาจต้องวิ่งไล่ผู้ยั่วยุเองในกรณีที่สุนัขมีความเชื่องช้า
(๗) การดาเนินการฝึกในคอก
(ก) การฝึกแบบนี้กระทาในเฉพาะโรงเรือน เมื่อมีสุนัขที่มีความเชื่อช้าและมีความดุต่าซึ่ง
การฝึกด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล
(ข) การหวงที่อยู่อาศัยอาจทาให้สุนัขประเภทนี้ดุขึ้นได้
(ค) ดาเนินการฝึกเช่นเดียวกับการฝึกประกอบหลัก
(๘) การดาเนินการฝึกโดยใช้ขลุมปาก
(ก) เป็นการทดสอบว่าสุนัขจะกัดคนหรือสัตว์ที่เป็นภัยหรือไม่
(ข) อาจดาเนินการฝึกประกอบกับการฝึกเช่นที่กล่าวมาแล้วทุกรูปแบบ โดยใช้ขลุมปาก
สวมสุนัขก่อนเริ่มการฝึกยั่วยุ
(ค) ให้ดาเนินการฝึกโดยสวมขลุมปากทีละตัว เพื่อป้องกันสุนัขร้อนเพราะระบายอากาศไม่
สะดวก, เหนื่อยจัด
(ง) ระมัดระวังการสวมขลุมปากให้แน่นพอดีคือพอให้สุนัขหายใจสะดวกและไม่หลุดออก
ซึ่งจะตรวจสอบได้โดยจับขลุมปากทางด้านจมูกสุนัขยกขึ้นจนขาสุนัขพ้นพื้น ถ้าไม่หลุดถือว่าใช้ได้
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. ครูฝึกสาธิตให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม โดยครูคอยกากับดูแล, ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.และ
แนะนาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ข. ระมัดระวังระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
ค. ผู้ยั่วยุจะต้องมีสิ่งป้องกันตามความเหมาะสมอย่างเพียงพอ

๔
ง. ผู้ยั่วยุและ ผบส.จะต้องประสานการปฏิบัติกันอย่างดีที่สุด นัดหมายสัญญาณในการปฏิบัติการฝึก
ไว้ล่วงหน้า
จ. ในการฝึกยั่วยุนั้นจะต้องให้สุนัขเป็นฝ่ายชนะเสมอเพื่อเป็นสิ่งเร้าใจให้สุนัขเกิดความฮึกเหิมและ
กระตือรือร้นที่จะรับการฝึกเกี่ยวกับเรื่องนี้
ฉ. ในการฝึกขั้นแรกครูฝึกจะต้องทาหน้าที่ผู้ยั่วยุ ผบส.สังเกตวิธีและเทคนิคการยั่วยุ ต่อไป ผบส.
แต่ละคนทาหน้าที่ยั่วยุสุนัขของ ผบส.คนอื่น ห้ามมิให้ ผบส.ทาหน้าที่ยั่วยุสุนัขของตนเอง
ช. ผบส.จะต้องคอยเสริม เร้าใจ และชมตลอดเวลาเมื่อสุนัขแสดงอาการดุและกัดโดย ใช้น้าเสียง
เป็นไปในลักษณะชวนสงสัย, เร้าใจ หรือใช้น้าเสียงในการแก้ไข, เด็ดขาด ตามควรแก่กรณี
ซ. ให้มีการยิงปืนด้วยกระสุนซ้อมรบและ/หรือใช้เสียงระเบิดประกอบการฝึกตลอดเวลา โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งเบื้องต้น
ด. การฝึกในขั้นนี้ยังเป็นการฝึกสุนัขในสายจูง
ต. ในการฝึกขั้นแรกสุนัขอาจไม่กัดตรงต่อผู้ยั่ วยุ ให้ผู้ยั่วยุใช้ผ้ายั่วยุ (กระสอบหรือสิ่งที่สุนัขชอบกัด)
มายั่วยุให้สุนัขกัดก่อน
การฝึกต่อสู้
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขให้เข้าต่อสู้ (กัด) และปล่อยเมื่อได้รับคาสั่ง ทั้งอยู่ในสายจูงและนอกสายจูง
ข. ฝึก ผบส.ในการสั่งการแก่สุนัขให้เข้าต่อสู้และปล่อยตามคาสั่ง
๒. การดาเนินการฝึก
ก. การฝึกต่อสู้ในสายจูง การฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกต่อเนื่องกับการฝึกยั่วยุ
(๑) การฝึกต่อสู้ต่อจากการยั่วยุในแถวหน้ากระดาน
(ก) เมื่อสุนัขแสดงอาการดุและจะเข้ากัดให้ปล่อยสุนัขกัดทันที โดยขั้นต้นผู้ยั่วยุอาจใช้ผ้า
ยั่วยุ (ทาด้วยผ้ากระสอบหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ) ให้สุนัขกัด ต่อไปก็ให้กัดแขนที่ป้องกันไว้แล้ว และใช้ชุด
ยั่วยุในขั้นต่อไป
(ข) ให้ผู้ยั่วยุเข้ายั่วยุให้สุนัขเข้ากัดทีละตัว โดยอาจให้ผู้ยั่วยุเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เข้าหาสุ นัข
หรือชุดสุนัขเคลื่อนที่เข้าหาผู้ยั่วยุ ผบส.สั่ง “ระวัง” “เอา” “กัดไว้” และ “พอ” ตามสัญญาณจากผู้ยั่วยุ
(ค) ขณะสุนัขกัดผู้ยั่วยุขยับผ้ายั่วยุหรือแขนไปมาทางระดับเพื่อเป็นการยั่วยุให้สุนัขกัดแรง
ขึ้น แต่อย่าบิดหรือกระชากแรงเกินไปจนเป็นอันตรายแก่เขี้ยวและฟันของสุนัข อย่ายกสิ่งที่สุนัขกัดสูงหรือ
ต่าเกินไป อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยั่วยุ
(๒) การฝึกต่อสู้ต่อจากการยั่วยุในแถวตอน คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการต่อสู้ต่อจาการฝึกยั่วยุใน
แถวหน้ากระดาน เพียงแต่เปลี่ยนรูปแถว
(๓) การฝึกต่อสู้จากการฝึกยั่วยุในรูปแถววงกลม
(ก) เป็นการฝึกต่อสู้ที่มีผลดีที่สุด เพราะชุดสุนัขมีผู้ยั่วยุเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงหน้า
(ข) การฝึกเริ่มต้นจากผู้ยั่วยุใช้ผ้ายั่วยุ เคลื่อนที่เข้าหาสุนัขที่อยู่รอบวงทีละตัว และเมื่อใช้
ปลอกแขนหรือชุดยั่วยุก็อาจให้ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัขหรือชุดสุนัขเคลื่อนที่เข้าหาผู้ยั่วยุก็ได้
(ค) การให้สุนัขกัดและยั่วยุสุนัขคงเช่นเดียวกับการต่อสู้จากการยั่วยุในแถวหน้ากระดาน
(๔) การฝึกต่อสู้จากการฝึกยั่วยุประกอบหลัก
(ก) เป็นการฝึกที่ได้ประโยชน์ ผบส.จะสามารถเร้าใจและชมสุนัขได้เต็มที่ ทั้งเมื่อจาเป็นก็
อาจทาท่าไล่หรือต่อสู้กับผู้ยั่วยุ เพื่อเร้าใจสุนัขได้มากกว่าวิธีอื่น

๕
(ข) ผู้ยั่วยุอาจใช้ทั้งผ้ายั่วยุ, ปลอกแขนหรือชุดยั่วยุในการฝึก โดยผู้ยั่วยุเคลื่อนทีเข้ามาหา
สุนัข และยั่วยุสุนัข
(๕) การฝึกให้สุนัขปล่อยจากการต่อสู้
(ก) ในช่วงสุดท้ายของการฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกให้สุนัขหยุดการต่อสู้
(ข) สุ นั ขจะได้รั บ การฝึ กถึงขั้นเมื่อสั่ ง “พอ” สุ นัขจะต้องหยุดการต่อสู้ และปฏิบัติตาม
คาสั่งต่อไปของ ผบส.เช่น “ชิด” ฯลฯ
(ค) กรณีที่สุนัขไม่ยอมปล่อยจากการกัด ผบส.ใช้วิธีแยกสุนัขตามที่กล่าวไว้ในคู่มือ ผบส.
๑๐๓ หลักการฝึกสุนัข (ระเบียบการรักษาความปลอดภัย)
ข. การฝึกต่อสู้นอกสายจูง เมื่อได้ฝึกการต่อสู้จากรูปแถวต่าง ๆ ในสายจูงจนมั่นใจแล้วให้เริ่มการฝึก
ต่อสู้นอกสายจูง
(๑) การต่อสู้จากการยั่วยุในแถวหน้ากระดาน
(ก) ให้ผู้ยั่วยุที่มีเครื่องป้องกันแล้วอยู่ห่างจากแถวประมาณ ๓๐ เมตร (ควรใช้ชุดยั่วยุ)
และเริ่มยั่วยุสุนัข
(ข) ปล่อยสุนัขออกจากสายจูงเข้ากัดผู้ยั่วยุ ในครั้งแรก ผบส.อาจตามสุนัขไปครึ่งทางแล้ว
ปล่อยให้สุนัขวิ่งเข้าหาผู้ยั่วยุ (เพื่อมั่นใจว่าสุนัขมีความกล้าที่จะเข้ากัดแน่ โดยไม่หนีมาข้างหลังแล้วกัดกับ
สุนัขตัวอื่น) ผบส. เร้าใจและชมสุนัข
(ค) อื่น ๆ คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกในสายจูง
(๒) การต่อสู้จากการยั่วยุในแถวตอน คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการต่อสู้จากการยั่วยุในแถวหน้า
กระดานอาจให้ผู้ยั่วยุซ่อนตัวให้สุนัขเห็นเมื่อเข้าใกล้ วิธีนี้ป้องกันการที่สุนัขจะหวนกลับมากัดกันเองได้ดีกว่า
แถวหน้ากระดาน
(๓) การต่อสู้จากการค้นหา
(ก) จัดข้าศึกสมมุติซ่อนตัวอยู่ก่อน เมื่อชุดสุนัขเคลื่อนที่ถึงระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร
จากที่ซ่อนให้ข้าศึกสมมุติแสดงตัวแล้วยั่วยุสุนัข
(ข) ต่อไปคงปฏิบัติเช่นเดียวกับการต่อสู้จากการยั่วยุในแถวหน้ากระดาน
(ค) ถ้าจาเป็นการฝึกให้เริ่มจากในสายจูงโดยใช้ผ้ายั่วยุ , ปลอกแขนป้องกันกัดก่อนแล้วจึง
ฝึกนอกสายจูงจนถึงขั้นใช้ชุดยั่วยุ
(๔) การฝึกให้สุนัขปล่อยจากการต่อสู้ คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกในสายจูง
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม โดยครูคอยกากับดูแล, ให้
คาแนะนา,ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.และ
แนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ข. การฝึกในขั้นนี้เป็นการฝึกต่อเนื่องจากการฝึกยั่วยุ ฉะนั้นโอกาสใดที่สุนัขแสดงอาการดุพร้อมที่จะ
ต่อสู้ให้ฝึกก้าวหน้าไปถึงขั้นการต่อสู้ทันที
ค. สิ่งที่ใช้ยั่วยุและให้สุนัขกัดควรเริ่มต้นจากผ้ายั่วยุ ( ผ้ากระสอบหรือวัสดุนิ่มชวนให้สุนัขกัด ) แขน
ที่ป้องกันด้วยผ้า, ปลอกแขนจนถึงใช้ชุดยั่วยุในที่สุด
ง. ระมัดระวังในเรื่องการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบโซ่คอ, ปลอกคอหนัง, ขลุม
ปากและสายจูงว่าอยู่ในสภาพดีและสวมใส่อย่างถูกต้อง
จ. การทดสอบสุนัขว่าจะกัดผู้ยั่วยุที่มิได้มีการป้องกันหรือไม่ ให้ใช้ขลุมปากกับสุนัข ตรวจสอบ
ให้มั่นใจว่าสวมแน่นพอดี

๖
ฉ. ผู้ยั่วยุกับ ผบส.จะต้องประสานการปฏิบัติกันอย่างดีที่สุด นัดหมายสัญญาณในการปฏิบัติการฝึก
ล่วงหน้า
ช. ให้มีการใช้เสียงปืน / วัตถุระเบิด เช่นเดียวกับการฝึกยั่วยุ
ซ. ผบส.ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ผู้ยั่วยุ / ข้าศึกสมมุติ และปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกยั่วยุ
ด. ผบส.จะต้องคอยเสริม , เร้าใจและชมเมื่อสุนัขแสดงอาการดุ เข้าต่อสู้ กัด และปล่อยตลอดเวลา
การฝึกน้าเสียงต้องเป็นไปในลักษณะชวนสงสัย เร้าใจ หรือใช้น้าเสียงในการแก้ไขสุนัขใช้น้าเสียงลักษณะ
เด็ดขาด ตามสมควรแก่กรณี
การฝึกค้นหา
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขในการค้นหาข้าศึกแบบ จุดต่อจุด และแบบเป็นพื้นที่รักษาการณ์ โดยอาศัยประสาทสัมผัส
ทั้งทางกลิ่น เสียงและสายตา การเตือนภัยตลอดจนขับไล่และเข้าต่อสู้เมื่อค้นพบข้าศึก
ข. ฝึก ผบส. ในการนาสุนัขเข้าค้นหาข้าศึก การสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัข ตลอดจนการ
สังเกตและใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์ในการค้นหา
๒. การดาเนินการฝึก
ก. กล่าวนาการฝึกค้นหา
(๑) ภารกิจหลักของสุนัขยามคือการค้นหาข้าศึกและเตือนภัยให้แก่ ผบส.ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบสุนัขยามจึงต้องรับการฝึกในแบบลาดตระเวนค้นหาด้วย
(๒) ผลของลมต่อการใช้สุนัขยามและภูมิประเทศ
(ก) ทิศทางลม ปกติกลิ่นตัวของบุคคลจะกระจายออกไปในอากาศอย่างต่อเนื่อง ลมจะพัดพา
กลิ่นนี้ไปทางใต้ลม สุนัขจะค้นหาบุคคลได้จากการติดตามกลิ่นนี้ไปทางเหนือลม ผบส.จะต้องรู้วิธีหาทิศทาง
ลม เช่น การใช้ฝุ่นผงหรือใบไม้โปรย หรือให้ลมพัดผ่านหน้า ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้ลมในการ
ติดตามค้นหา
(ข) กรวยกลิ่น เมื่อลมพัดผ่านบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ไปก็จะนาเอากลิ่นติดกระแสลมไปด้วยทา
ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า "กรวยกลิ่น" ขึ้น ซึ่งสุนัขอาศัยกรวยกลิ่นนี้เป็นเครื่องนาทางในการค้นหา
(ค) ความเร็วของลม ความเร็วของลมมีผลโดยตรงต่อกรวยกลิ่น ลมพัดแรงทาให้เกิด กรวย
กลิ่นเป็นรูปแคบยาว ส่วนลมพัดอ่อน ช้า ทาให้เกิดกรวยกลิ่นเป็นรูปกว้างสั้น
(ง) ทิศทางลมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ผบส.จะต้องคอยตรวจทิศทางลมเพื่อช่วยสุนัขในการ
ค้นหา
(จ) ผลของลมเกี่ยวเนื่องกับภูมิประเทศ ภูมิประเทศทั้งเป็นโดยธรรมชาติและที่สร้างขึ้นมีผล
ต่อลมซึ่งอาจเกิดด้วยการขัด ขวางทางเดินของลม เช่น เมื่อลมพัดผ่านเนินเขา อาคาร หรือกาแพง ทาให้
กรวยกลิ่นแยกตัวออกเป็นกรวยกลิ่นเล็ก ๆ หลายสาย หรืออาจจะเบนทิศทางของลม หรืออาจทาให้ลมไม่
อาจผ่านได้ เป็นเหตุให้เกิดจุดหรือตาบลอับกลิ่นขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดการติดตามค้นหาโดยอาศัยกลิ่นของ
สุนัขไม่ได้ผล
(ฉ) ภูมิอากาศ มีผลต่อกลิ่นที่ลมนามา ความร้อน ฝนตก หิมะ หมอก มีผลขัดขวางต่อการ
ค้นหาของสุนัข สภาพอากาศที่กล่าวมาปกบังหรือทาลายกรวยกลิ่นในอากาศให้หมดไป อากาศเย็นช่วย
เกื้อกูลการค้นหาของสุนัขดีมา ก
(๓) ปัจจัยที่เกื้อกูลการค้นหาของสุนัข
(ก) อากาศเย็น
(ข) พื้นดินอุ่นมีอากาศเย็นอยู่เบื้องบน

๗
(ค) ลมพัดสวนทางค้นหามีความเร็วพอควร
(ง) มีความชื้นสูง
(จ) สิ่งที่ค้นหามีกลิ่นแรง
(๔) ปัจจัยขัดขวางการค้นหาของสุนัข
(ก) ดูข้อ ๒.ก (๒) (ฉ)
(ข) สิ่งที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง เช่น หญ้าไหม้ น้ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
(ค) ลมแรงจัด
(ง) ภูมิประเทศขัดขวาง ดูข้อ ๒. ก.(๒) (จ)
(๕) การนาสุนัขเข้าทาการฝึกค้นหา
(ก) ขั้นต้นให้สุนัขค้นหากลิ่นที่มาจากต้นลมก่อน ต่อไปฝึกให้ค้นหาทั้งเสียงและการเห็น โดย
ค้นหาจากทางใต้ลม
(ข) เริ่มการฝึกโดยใช้ระบบ “จุด – ต่อ จุด” ให้ลมพัดทางข้างของเส้นทาง ตามรูป
ข้าศึก

ทิศทางลม
กลิ่น

จุดเริ่มต้น

จุ ด สิ้ น สุ ด
ข้าศึก

เสียง ข้าศึก

สายตา

(ค) น าสุ นั ขเข้าจุ ดเริ่ มต้นโดยใช้ส ายจูงยาว ๖๐ นิ้ว และปลอกคอหนัง ใช้คา “หา” ใน
ลักษณะชวนให้สงสัย ให้สุนัขเดินนาหน้า อย่าให้สายจูงหย่อนลงถึงพื้นหรือตึงจนเกินไป ใช้คาสั่ง “หา”ซ้า
เมื่อจาเป็น
(ง) ผบส.เดินตามสุนัขและคอยสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัข อย่าเดินเร็ว ลักษณะ
การเตือนภัยของสุนัขแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เช่น อาจมีอาการตัวเกร็ง กลั้นหายใจ ขนหลังตั้งชัน หูตั้งชัน
ฯลฯ ให้ผบส.แต่ละคนสังเกตของสุนัขตนเองไว้
(จ) เมื่อสุนัขมีอาการเตือนภัย ผบส.เดินก้มตัวครึ่งก้าวตามสุนัขไป เร้าใจและชมสุนัข เมื่อถึง
ระยะประมาณ ๑๐ ฟุต ข้าศึกสมมุติแสดงตัววิ่งหนีหรือยั่วยุสุนัขแล้วแต่กรณี ถ้าข้าศึกวิ่ง หนี ผบส.สั่งสุนัข
“เอา” และไล่ติดตามไปชั่วระยะหนึ่ง การวิ่งหนีและการยั่วยุเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและเป็นการเร้าใจให้
สุนัขสนใจในการฝึกอีกทางหนึ่ง แต่ไม่จาเป็นต้องทาทุกครั้ง
(ฉ) ลักษณะสุนัขที่หลงรอยกลิ่น
๑) ดมพื้นหรือดมจุดใดจุดหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
๒) เคลื่อนที่เป็นวงกลม
(ช) การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่น
๑) ตรวจทิศทางลม ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง
๒) เคลื่อนที่เป็นรูปตัว ที…….
๓) ถ้าสุนัขยังหลงกลิ่นอยู่ นาสุนัขอ้อมมาจุด ก.แล้วนาสุนัขค้นหาไปตามเส้นทางเดิม
๔) ถ้าลมเปลี่ยนแปลง กาหนดเส้นทางในการค้นหาใหม่ตามทิศทางลม
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รูป การเคลื่อนที่เป็นรูปตัว ที
(ซ) ข้อพึงระลึก
๑) อย่าเดินเร็วเกินไป ถ้ากรวยกลิ่นแคบสุนัขอาจผ่านไปโดยไม่เตือนภัย และอย่าเดิน
ช้าเกินไปจะทาให้สุนัขขาดความสนใจในการทางาน
๒) สนใจสังเกตการเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลา จาไว้ว่า สุนัขมีหน้าที่เตือนภัย ผบส.มี
หน้าที่เฝ้าสังเกตการเตือนภัยของสุนัข เมื่อแรกทาการฝึกนั้น ผบส.สอนสุนัข แต่คราวนี้สุนัขสอน ผบส.
๓) ต้องมั่นใจว่า ผบส.ติดตามการเตือนภัยของสุนัขทันท่วงที ถ้าหาก ผบส.ไม่เข้าใจ
ลักษณะการเตือนภัยของสุนัขที่แสดงออกมาแล้วปฏิบัติต่อสุนัขไม่ถูกต้องตามที่สุนัขแจ้งเตือนจะทาให้เกิด
การสับสนแก่สุนัขทาให้เสียผลต่อการปฏิบัติงานของสุนัข ทาให้การทางานของสุนัขทางานไม่ได้ผล
(ด) ครูฝึกอธิบายและสาธิตการฝึกค้นหาให้ดูก่อนแล้วให้ ผบส.ซักถามหรือตอบปัญหา อาจ
ให้ ผบส.ทดลองฝึกตามปัญหาที่ครูกาหนดขึ้น ๑ ใน ๓ ของการฝึกค้นหาระบบ จุด – ต่อ – จุด ในโอกาส
นี้ได้ โดยอยู่ในความควบคุมของครูฝึก และให้มีการกากับดูแล แนะนา แก้ไขตลอดเวลา
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ข. การฝึกค้นหา
(๑) การค้นหาแบบจุดต่อจุด
(ก) นาชุดสุนัขเข้าบริเวณพื้นที่ฝึกที่เตรียมปัญหาและเส้นทางฝึกไว้สมบูรณ์แล้ว
(ข) อธิบายทบทวนหลักการใช้สุนัขในการค้นหา
๑) เคลื่อนที่ตามสุนัข ไม่เร็ว – ไม่ช้า เกินไป
๒) ลักษณะเตือนภัยของสุนัขต่อกลิ่น , เสียงและแสง
๓) การเดินก้มตัวครึ่งก้าว เมื่อสุนัขเตือนภัยตามสุนัขให้ทัน
๔) คาสั่งที่ถูกต้อง “หา” ใช้น้าเสียงลักษณะที่ชวนสงสัย จะใช้คาสั่งนี้ซ้าเมื่อมี
ความจาเป็นได้เร้าใจสุนัขเมื่อพบข้าศึก
๕) เมื่อสิ้นสุดปัญหามีการไล่ติดตาม, ยั่วยุ และนาสุนัขอ้อมกลับ
๖) การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่นและ/หรือเมื่อลมเปลี่ยนทิศทาง
(ค) เปลี่ยนโซ่คอก่อนเริ่มการฝึก และเปลี่ยนกลับเมื่อจบการฝึก

๙
(ง) เริ่มการฝึกจากเส้นทางระยะใกล้ประมาณ ๒๕ เมตรก่อน แล้วเพิ่มระยะมากขึ้นจนถึง
ประมาณ ๒๕๐ เมตร เมื่อสุนัขมีความชานาญขึ้น
(จ) การฝึกค้นหาเริ่มจากการค้นหากลิ่น เสียงและแสงตามลาดับ เมื่อสุนัขมีความชานาญ
มากขึ้น
(ฉ) เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้ว ผบส.ควรสามารถ “อ่าน” และแปลความเกี่ยวกับลักษณะการเตือน
ภัยของสุนัขและปฏิบัติการติดตามสุนัขของตนได้อย่างถูกต้อง
(๒) การค้นหาพื้นที่แบบสลับฟันปลา
(ก) เมื่อสุนัขมีความชานาญจากการฝึกค้นหาแบบจุดต่อจุดแล้ว ให้เริ่มการฝึกค้นหาในพื้นที่
แบบสลับฟันปลา
(ข) จั ด สนามฝึ ก ในภู มิ ป ระเทศโล่ ง ขนาด ๔๐ x ๑๐๐ เมตร ปั ก ธงบอกเขตเป็ น
เครื่องหมายที่มุมสนามและเครื่องหมายบอกทิศทางลม
(ค) สาธิตและทบทวนการฝึกค้นหา
๑) นาสุนัขเข้าเขตสนามฝึกอธิบายถึง
ก) เขตสนาม
ข) จุดเริ่มต้น
ค) ทบทวนหลักการและวิธีการค้นหาแบบจุดต่อจุด
ง) วิธีการค้นหาพื้นที่แบบสลับฟันปลา
จ) กาหนดแนวทางการค้นหา
ฉ) การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่น และลมเปลี่ยนทิศทาง(ทบทวนระบบตัว ที )
ช) วิธีเร้าใจสุนัข วิธีกระตุ้นและเสริมการเตือนภัยของสุนัข
๒) เปลี่ยนโซ่คอสุนัขและเปลี่ยนกลับเมื่อจบการฝึก
๓) การฝึกเริ่มจากแต่ละชุดสุนัขฝึกการค้ นหาในพื้นที่แคบ ๆ ก่อน ต่อไปจึงขยายเต็ม
พื้นที่เมื่อสุนัขมีความชานาญมากขึ้น การจัดข้าศึกสมมุติก็จะเพิ่มจานวนมากขึ้นด้วยทั้งการใช้กลิ่น , เสียง
และแสง
๔) ให้มีการฝึกสังเกตทิศทางลมตลอดจนการปฏิบัติเมื่อลมเปลี่ยนทิศทางและสุนัข
หลงกลิ่นด้วย (สมมุติขึ้นถ้าจาเป็น)
(๓) ใช้หลักการเบื้องต้นที่เรียนมาแล้วให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้ว ผบส.ควร
สามารถควบคุมสุนัขนอกสายจูงในการค้นหา, ตรวจค้น, ต่อสู้คุ้มกัน และควบคุมข้าศึกได้
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูคอยกากับดูแล ให้คา
แนะนา, ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.และ
แนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ข. ระมัดระวังเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย ข้าศึกสมมุติจะต้องได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ ผบส.
อาจต้องใช้สายจูงผูกไว้ที่เอวเพื่อป้องกันสุนัขหลุด
ค. ตอนสุดท้ายของการค้นหาอาจให้มีการไล่ติดตามและ/หรือ ยั่วยุ เพื่อเป็นการเร้าใจและเพิ่มความ
มั่นใจให้แก่สุนัข แต่ไม่จาเป็นต้องมีทุกครั้ง
ง. การฝึกค้นหาให้กระทาพร้อมกันไปกับการตรวจค้น, ต่อสู้, คุ้มกันและควบคุมข้าศึก
จ. ให้มีการใช้เสียงปืน/ระเบิด ประกอบการฝึกตลอดเวลาการฝึก ถ้าทาได้ให้ทั้งสองฝ่ายสมมุติว่ามี
การยิงปืนต่อสู้กัน
ฉ. ผบส.ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ข้าศึกสมมุติ และปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกยั่วยุ
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รูปการค้นหาในพื้นที่แบบสลับฟันปลา
การฝึกตรวจค้น ต่อสู้คุ้มกันและควบคุม
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขให้คอยเฝ้าคุ้มกัน ผบส.ในระหว่ างตรวจค้นและควบคุมข้าศึก ให้สุนัขเข้าทาการต่ อสู้
ช่วยเหลือ ผบส.ทันทีที่ข้าศึกมีปฏิกิริยา โดย ผบส.ไม่ต้องสั่งการ
ข. ฝึก ผบส.ในการฝึกให้สุนัขเฝ้าคุ้มกันและช่วยเหลือ ผบส.ในขณะตรวจค้นและควบคุมข้าศึก
๒. การดาเนินการฝึก
ก. การฝึกให้สุนัขคุ้มกันและตรวจค้น
(๑) การฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกต่อเนื่องกับการฝึกค้นหา เมื่อสุนัขพบข้าศึกมีการไล่ติดตามและกัด
ข้าศึกแล้ว ผบส.สั่งสุนัข หยุดจากการกัดโดยใช้คาสั่งว่า “พอ” ผบส.สั่งให้สุนัขออกมาคอยเฝ้าอยู่หน้าข้าศึก
ในระยะ ๑๐ ฟุต (นั่งหรือหมอบ) ผบส.สั่งสุนัข “คอย” บังคับให้ข้าศึกหันหน้าทาง ผบส.
(๒) ผบส.แก้สายจูงออกจากเอว (ถ้าผูกเอว) ไปตรวจค้นข้าศึก โดยออกทางด้านข้างสุนัขก้าวเท้า
ขวาออกก่อนแล้วอ้อมไปด้านซ้ายข้าศึกและตรวจค้นทางด้านนี้ก่อน ขณะเคลื่อนที่และตรวจค้นให้ทาอย่าง
รวดเร็ว อย่าบังสายตาสุนัข และคอยมองสุนัขอยู่ตลอดเวลา อาจสั่ง “คอย” บ่อยครั้งเท่าที่จาเป็น เช่น ขณะ
ผบส.เคลื่อนที่ไปทางหลังข้าศึก
(๓) หากสุนัขจะเข้าต่อสู้ ผบส.ต้องแก้ไขทันที ให้สุนัขอยู่ในที่เดิม ทั้งนี้จนกว่าการตรวจค้นจะ
สิ้นสุดลง
(๔) เมื่อตรวจค้นข้าศึกเสร็จ ผบส.กลับมาหาสุนัขตามเดิม ชมสุนัข ระหว่างเคลื่อนที่กลับอย่าบัง
สายตาสุนัขกับข้าศึก
ข. การฝึกให้สุนัขเข้าต่อสู้คุ้มกันโดยไม่ต้องสั่ง
(๑) เมื่อได้ฝึกในขั้นให้สุนัขเฝ้าคุ้มกันระหว่างตรวจค้นจนสุนัขทาได้ถูกต้องแล้ว ต่อไปให้ฝึกสุนัข
เข้าต่อสู้โดยไม่ต้องสั่งการ
(๒) ให้ข้าศึกทาร้าย ผบส.ขณะตรวจค้นหรือวิ่งหนี ในขั้นต้น ผบส.สั่งสุนัขให้สุนัขเข้าต่อสู้โดย
ใช้คาสั่งแก่สุนัขว่า “เอา” และเร้าใจสุนัข เช่นเดียวกับการฝึกต่อสู้ในครั้งแรก เช่น “กัดไว้” “ดีมาก” ฯลฯ
(๓) ฝึกซ้าหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งเมื่อใดข้าศึกเคลื่อนไหวจะทาร้าย ผบส.หรือวิ่งหนีสุนัขจะเข้า
ต่อสู้เองโดยไม่ต้องสั่ง
(๔) การฝึกเข้าต่อสู้โดยไม่ต้องสั่งนี้ไม่จาเป็นต้องมีทุกครั้งที่มีการตรวจค้น เพราะจะทาให้สุนัข
สนใจการเคลื่อนไหวของข้าศึกมากเกินไปจนทาให้สุนัขละเมิดคาสั่งได้

๑๑
ค. การฝึกให้สุนัขคุ้มกันระหว่างการควบคุมข้าศึก
(๑) การฝึกขั้นนี้ปกติจะเริ่มเมื่อ ผบส.ได้รับการฝึ กปัญหาจุดต่อจุดหรือพื้นที่รักษาการณ์ (สลับ
ฟันปลา) ต่อจากการจับกุมข้าศึกและตรวจค้นร่างกายแล้ว
(๒)ผบส.บังคับข้าศึกออกจากจุดหรือพื้นที่รักษาการณ์ โดยกาหนดทิศทางเคลื่อนที่ให้กับข้าศึก
(๓) ผบส.พร้อมด้วยสุนัขควบคุมข้าศึกโดยให้เดินควบคุมห่างจากข้าศึกประมาณ ๑๕ ก้าว
ผบส.อยู่เยื้องทางขวาของข้าศึกเล็กน้อย ในครั้งแรกสุนัขจะพยายามเข้าทาร้ายข้าศึกโดยการดึงรั้งสายจูง
จาก ผบส.เพื่อจะเข้าหาข้าศึก ผบส.ต้องแก้ไขจนสุนัขเดินอยู่ในระหว่างกลางข้าศึกกับ ผบส.โดยไม่มีการดึง
รั้งสายจูง
(๔) เมื่อสุนัขละความสนใจจากข้าศึก ผบส.แก้ ไขทันที (หรือให้ข้าศึกสมมุติวิ่งหนีแล้วปล่อยให้
สุนัขไล่
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม โดยครูคอยกากับดูแล, ให้
คาแนะนาช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส. และ
แนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ข. การฝึกในขั้นนี้ให้ใช้เวลาในการฝึก ๕ ชั่วโมง การฝึกครั้งแรก ๆ อาจต้องฝึกให้สุนัขอยู่ในสายจูง
ก่อนเมื่อเป็นที่เชื่อมั่นแล้วก็อาจฝึกโดยให้อยู่นอกสายจูงได้
ค. ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตราย ข้าศึกสมมุติ จะต้องได้รับการป้องกัน
อย่างพอเพียง ครั้งแรก ผบส.อาจต้องใช้สายจูงผูกเอวไว้เพื่อกันสุนัขหลุด
ง. ให้มีการใช้เสียงปืน/ระเบิดประกอบการฝึกตลอดเวลา ถ้าทาได้ให้ทั้งสองฝ่ายสมมุติเหตุการณ์ว่า
ยิงปืนต่อสู้กัน
จ. ผบส.ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่เป็นข้าศึกสมมุติและปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกยั่วยุ
ฉ. ผบส.ต้องคอยเสริมและเร้าใจสุนัขตลอดเวลา
ช. อย่าลืมเปลี่ยนโซ่คอก่อนและหลังการฝึกให้ถูกต้อง

๑๒
การฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งในภูมิประเทศและฝึกข้ามเครื่องกีดขวาง
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขนอกสายจู งให้ปฏิบัติตามคาสั่ งประกอบท่าสั ญญาณมูลฐาน และคาสั่งอื่น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องในขณะปฏิบัติงานในภูมิประเทศ และฝึกให้ผ่านเครื่องกีดขวางเป็นการเพิ่มกาลังกายและกาลังใจของ
สุนัข
ข. ฝึก ผบส.ในการออกคาสั่งและการแก้ไขให้สุนัขนอกสายจูงในขณะปฏิบัติงานในภูมิประเทศปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง และการนาสุนัขผ่านเครื่องกีดขวาง
๒. การดาเนินการฝึก
ก. การฝึกเชื่อฟังตามคาสั่ง
(๑) ทบทวนการฝึกโดยใช้สายจูง ๓๖๐ นิ้ว ใช้คาสั่งและท่าสัญญาณมูลฐานทุกอย่าง ใช้ท่าทาง
ต่าง ๆ เพื่อเสริมเชื่อฟังคาสั่ง “คอย” เช่น เดิน, วิ่ง, วิ่งข้าม, วิ่งรอบสุนัข เพิ่มระยะมากขึ้นจนสุดสายจูงและ
เพิ่มเวลาในการคอยมากขึ้น
(๒) การฝึกกระทาควบคู่ไปกับการฝึกยั่วยุ , ต่อสู้, ตรวจค้น, ต่อสู้คุ้มกันควบคุมและค้นหาในภูมิ
ประเทศ
(๓) เมื่อสุนัขมีความชานาญดีแล้วให้ฝึกนอกสายจูง หากสุนัขดุมากให้ใช้ขลุมปากสวมแล้ว ฝึกที
ละตัว เมื่อจบการฝึกขั้นนี้แล้ว ผบส.ควรสามารถควบคุมสุนัขนอกสายจูงในระยะห่างอย่างน้อย ๒๕ ฟุตได้
(๔) ใช้หลักการฝึกข้ออดทนพากเพียรและเวลาให้มาก ระงับใจอย่าใช้อารมณ์ การแก้ไขให้ปฏิบัติ
ตามวิธีที่ฝึกมาแล้วจากการฝึกในขั้นต้น อย่าวิ่งเข้าไปหาสุนัขเพื่อการแก้ไข
(๕) คาสั่งมูลฐานที่จาเป็นในการฝึกขั้นนี้คือ ชิด, นั่ง, หมอบ, คอยและเรียกมาหา
ข. การฝึกผ่านเครื่องกีดขวาง
(๑) แนะนาเครื่องกีดขวางที่ใช้ในสนามฝึกกาลังใจ, วิธีการนาสุนัขผ่านเครื่องกีดขวาง
(๒) ค าสั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก “ชิ ด ” “โดด” “ไป” ใช้ ท่ า สั ญ ญาณฝ่ า มื อ ขวาสลั ด ไปข้ า งหน้าหรือ
ทิศทางทีต่ ้องการให้สุนัขเคลื่อนที่ไป
(๓) การฝึกครั้งแรกให้ใช้สายจูง ๖๐ นิ้ว เมื่อสุนัขมีความชานาญดีแล้วให้ดาเนินการฝึ กนอก
สายจูง
(๔) การฝึกข้ามเครื่องกีดขวางให้กระทาจากง่ายไปหายาก อย่ายอมให้สุนัขหลีกเลี่ยงการผ่าน
เครื่องกีดขวาง และเมื่อจาเป็นจะต้องช่วยเหลือให้ สุนัขสามารถผ่านเครื่องกีดขวางไปได้ตั้งแต่ครั้งแรก ๆ
จนกระทั่งสุนัขเกิดความเชื่อมั่นและทาได้เองโดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ เช่น
(ก) การข้ามรั้ว ฝึกข้ามจากรั้วต่าก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มความสูงขึ้น ขั้นแรกนาสุนัขมาหน้ารั้ว
สั่งสุนัข “ชิด” มือซ้ายจับสายจูงใกล้ขอเกี่ยวโซ่คอ สั่งสุนัข “โดด” เมื่อสุนัขกระโดด ผบส.ช่วยยกสุนัขข้าม
รั้วแล้วกล่าวชมสุนัข
(ข) การลอดท่อ นาสุนัขมาที่ปากท่อสั่งสุนัข “หมอบ – คอย” ผบส.เคลื่อนที่ไปคอยที่ปาก
ท่ออีกด้านหนึ่ง ก้มลงมองผ่านท่อให้สามารถมองเห็นสุนัขและให้สุนัขมองเห็น ผบส.ด้วย แล้วเรีย กสุนัขมา
หา เมื่อสุ นั ขมุดหรื อลอดท่อมาหาแล้ ว ผบส.สั่ งสุ นัข “ชิด ” แล้ ว กล่ าวชมสุ นัข (ถ้าสุ นัขไม่ยอมลอดท่ อ
พยายามวิ่งบนท่อมาหา ผบส.จะต้องแก้ไขจนกว่าสุนัขสามารถลอดท่อมาได้)
(๕) ประโยชน์ของการฝึกผ่านเครื่องกีดขวาง
(ก) เพิ่มพูนกาลังกายสุนัข
(ข) สร้างสมกาลังใจและความเชื่อมั่นแก่สุนัข
(ค) เสริมการเชื่อฟังคาสั่งของสุนัขต่อ ผบส.

๑๓
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. ครู ส าธิตการฝึ กให้ ดูก่อนแล้ ว ผบส. ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูคอยกากับดูแล,ให้ คา
แนะนาช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลาการฝึก เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ข. การชมและการแก้ไข ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ฝึกมาแล้วในขั้นต้น
ค. ในการฝึกผ่านเครื่องกีดขวาง ต้องระวังอันตรายจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่สุนัข เช่น เครื่องกีดขวาง
เปียกลื่น, ชารุด, มีคม ฯลฯ จานวนครั้งและระยะเวลาในการฝึกขึ้นอยู่กับอายุ และสุขภาพของสุนัขกับ
สภาพอากาศ (ถ้าจาเป็นให้ปรึกษาสัตวแพทย์) การฝึกผ่านเครื่องกีดขวางให้พยายามสอดแทรกเข้าในการฝึก
เชื่อฟังตามคาสั่งทุกครั้ง
ง. ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อฝึกสุนัข
นอกสายจูงควบคุมสุนัขให้ได้ตลอดเวลาการฝึก

๑๔
การฝึกตามหน้าที่ผู้บังคับสุนัขยามสายตรวจ
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขในการทาหน้าที่ยามสายตรวจ โดยใช้เทคนิคการฝึกที่ฝึกมาแล้วทั้งหมด
ข. ฝึก ผบส.ในการนาสุนัขออกทาหน้าที่ยามสายตรวจโดยใช้เทคนิคการฝึกที่ฝึ กมาแล้วทั้งหมดให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์ โดยการฝึก
(๑) การตรวจพื้นที่แบบสลับฟันปลา
(ก) การตรวจทิศทางลม
(ข) การประเมินค่าและการใช้ภูมิประเทศ
(ค) การสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัขเมื่อพบกลิ่น, เสียงและรูป
(ง) การแก้ไขเมื่อลมเปลี่ยนทิศทางและหรือเมื่อสุนัขหลงรอย (เสียลักษณะเตือนภัย)
(๒) การตรวจจุดรักษาการณ์
(ก) การสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัข
(ข) การหาที่กาบัง
(ค) การตามรอยในกรวยกลิ่น
(ง) การต่อสู้ในและนอกสายจูง
(จ) การจับกุมข้าศึก
๒. การดาเนินการฝึก
ก. ฝึกตรวจค้นพื้นที่แบบสลับฟันปลา
(๑) ทบทวนเทคนิคการฝึกที่ฝึกมาแล้วทั้งหมด (ตามข้อ ๑ ข. (๑)
(๒) ฝึกชุดสุนัขยามออกปฏิบัติการในหน้าที่สายตรวจ โดยมอบพื้นที่ให้ตรวจค้นแบบสลับ
ฟันปลา โดยเน้นหลักการสังเกตทิศทางลม การเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นและการเคลื่อนที่ตรวจค้นแบบสลับ
ฟันปลา
ข. ฝึกตรวจจุดรักษาการณ์ทั่วไป
(๑) ฝึกชุดสุนัขยามในการปฏิบัติการตามเทคนิคที่ฝึกมาแล้วทั้งหมดโดยเน้นหนักตาม ข้อ ๑
(๒) ชุดสุนัขจะได้รับการฝึกให้เน้นหนักถึงความจาเป็นในการออกตรวจค้นพื้นที่หรือจุดที่ได้รับ
มอบหมายเป็นครั้งคราวบ่อยครั้งเท่าที่จะทาได้(ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่และมิใช่เดินอยู่ตลอดเวลา)
ค. เมื่อฝึกจบขั้นนี้แล้ว ชุดสุนัขยามที่ผ่านการฝึกควรสามารถทาหน้าที่ยามสายตรวจในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยได้เป็นอย่างดี
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติ ตามในความควบคุมโดยครูคอยกากับดูแล, ให้คา
แนะนาช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.และ
แนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ข. การฝึกขั้นนี้ปกติให้กระทาในเวลากลางคืน จึงให้เตรียมการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับการ
ฝึกในเวลากลางคืนให้พร้อม (ไฟฉาย, ตะเกียง, ชุดปฐมพยาบาลงูกัด)
ค. ระมัดระวังอันตรายและรักษาระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้
กระสุน/วัตถุระเบิดในยามค่าคืน
ง. การฝึกกลางคืนในครั้งแรก ๆ สุนัขอาจกลัวความมืด จึงควรเริ่มต้นการฝึกเช่นเดียวกับการฝึกใน
เวลากลางวันก่อนจนมั่นใจว่าสุนัขมีความเชื่อมั่นเพียงพอที่จะเข้าต่อสู้ในเวลากลางคืนจึงให้มีการฝึกแตกต่าง
ไปตามปัญญาที่สมมุติขึ้น การชม การปลอบและเร้าใจสุนัขจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง

๑๕
จ. การฝึกในขั้นนี้ควรเพิ่มปัญหาในการฝึกให้ชุดสุนัขมีความรู้สึกใกล้เคียงกั บการปฏิบัติจริงให้มาก
ที่สุด มีการใช้กระสุน/วัตถุระเบิด , พลุส่องแสงและข้าศึกสมมติ ตลอดจนการจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับชุด
สุนัขเช่นเดียวกับการปฏิบัติการจริง อาจมีการส่งข่าวหรือรายงานทางวิทยุประกอบด้วย
๔. การประเมินค่าการปฏิบัติการฝึก
ก. ดูการปฏิบัติของ ผบส.ในการนาสุนัขออกตรวจทั้งแบบพื้นที่และแบบจุดตรวจในเรื่อง.(๑) การตรวจทิศทางลม, การเลือกพื้นที่และเส้นทางตรวจ, การเตรียมการ, การปฏิบัติต่อสุนัข,
การปฏิบัติเมื่อลมเปลี่ยนทิศทางและสุนัขหลงรอยกลิ่น
(๒) การนาสุนัขออกเดินตรวจ, การกระตุ้นสุนัข, การดูลักษณะเตือนภัยของสุนัข, การเสริมสุนัข
และการติดตามข้าศึก
(๓) การไล่ติดตาม, การตรวจค้น, การต่อสู้คุ้มกันและควบคุมข้าศึก
ข. ดูการปฏิบัติของสุนัขในเรื่อง
(๑) การค้นหา
(๒) การเตือนภัย
(๓) การต่อสู้และไล่ติดตาม
(๔) การตรวจค้นและการต่อสู้คุ้มกันและควบคุม
หลักนิยมในการใช้สุนัขยาม
๑. แนวความคิดในการใช้ชุดสุนัขยาม
ก. ชุดสุนัขยาม (ชสย.) ใช้ในการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้แก่บริเวณที่เป็นอันตรายง่าย และ
ทรัพย์สินของรัฐจากการแทรกซึมเข้ามาเพื่อลักทรัพย์หรือก่อวินาศกรรม จากประสบการณ์ สุนัขยาม (สย.)
ร่วมกับผู้บังคับสุนัข (ผบส.) จะทางานในการเตือนภัยและตรวจค้นผู้บุกรุกได้ดีกว่ายามที่ทางานตามลาพัง
อาจใช้เมื่อไม่ต้องการใช้อาวุธหรือเมื่ออยู่ในที่ซึ่งใช้อาวุธไม่ได้ เมื่อสภาพอากาศไม่อานวยในการใช้ยามแต่
โดยลาพัง และใช้เพื่อผลทางจิตวิทยา
ข. ชุดสุนัขยามมักจะถูกใช้ในหน้าที่ยามเพื่อสนั บสนุนโดยตรงต่อส่วนรักษาความปลอดภัย ของ
หน่วย ดังนี้.(๑) บริเวณล้อมรอบหรือโดยรอบคลังกระสุน
(๒) หน่วยสายตรวจรอบ บ.เตรียมพร้อม เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางลึก
(๓) ที่ตั้งยิงอาวุธนาวิถี
(๔) บริเวณที่จอด บ.
(๕) บริเวณคลังเชื้อเพลิง
(๖) คลังพัสดุ, ที่กองรวมสิ่งอุปกรณ์ และพื้นที่เช่นเดียวกันนี้เพื่อเป็นการป้องกันการขโมย
(๗) พื้นที่สาคัญอื่น ๆ เช่นที่ตั้งเรดาร์ ฯลฯ
๒. การบรรจุและการมอบชุดสุนัขยามให้แก่หน่วย
ก. เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ ผบ.หน่วยที่จะพิจารณาความต้องการตามสถานการณ์รักษาความ
ปลอดภัย โดยประมาณการถึงความต้องการชุดสุนัขยามและการสนับสนุนและตัดสินใจของการบรรจุชุด
สุนัขยามตามประมาณการนั้น การบรรจุชุดสุนัขยามเป็นอัตราที่แน่นอนนั้นทาไม่ได้ เพราะภารกิจและ
ความต้องการของแต่ละหน่วยไม่เหมือนกัน
ข. อัตราส่วนระหว่าง ผบส.และ สย.นั้น ปกติควรเป็น ๑ : ๑ เพื่อให้สุนัขยามคง เชื่อฟังและรวม
จุดสนใจที่ ผบส.คนเดียว ถ้าจาเป็นจะต้องใช้ ผบส.มากกว่า ๑ คน ต่อ สย. ๑ ตัว แล้ว ก็เป็นอานาจ

๑๖
ของ ผบ.หน่วยที่จะพิจารณาสั่งการ และตามคาสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๒/๓๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราสุนัข
ทหารของหน่วยกองร้อยสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ลง ๒๗ ก.ย.๓๓ ผนวก
ข. เกณฑ์การคิดอัตราสุนัขทหารฯ ได้กาหนดอัตราส่วนสุนัขใช้งานต่อผู้บังคับสุนัขไว้เป็นอัตรา ๐ : ๑ เป็น
การกาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการจัดหน่วยและหลักวิชาการเกี่ยวสุนัขทหาร
๓. การวางชุดสุนัขยามในการรักษาการณ์
ก. ข้อพิจารณาและความเหมาะสมในการวางชุดสุนัขยามในการรักษาการณ์
(๑) ห่างจากสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจจากภารกิจ
(๒) ไม่มีสิ่งทาลายสุขภาพของสุนัขยาม (แก๊ส, ไอเสีย ฯลฯ)
(๓) ระยะรับผิดชอบไม่เกิน ๒๐๐ เมตร (ไม่จาเป็นต้องวาง ชสย.ในระยะเท่ากันเสมอไป)
(๔) สถานการณ์และภูมิประเทศเกื้อกูล
(๕) ไม่จากัดด้วยสิ่งกีดขวางหรือฉากขัดขวางทั้งที่สร้างขึ้นและตามธรรมชาติ
(๖) ทิศทางลมเกื้อกูล
ข. การใช้ชุดสุนัขยามในหน้าที่สายตรวจ
(๑) เวลากลางคืนเหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ ผบส.และเวลากลางคืนไม่
มีสิ่งดึงดูดความสนใจของสุนัขยาม
(๒) เวลากลางวันใช้เมื่อสภาพการณ์ไม่ปกติ เมื่อมีการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยฉุกเฉิน
(๓) เมื่ออากาศมืดมัว เช่น ฝนตก มีหิมะ หรือมีพายุ
ค. ปกติสุนัขยามจะใช้โดยให้อยู่ในสายจูงตลอดเวลา การปล่อยสายจูงให้ดูรายละเอียดในข้อ ๔ ข.
๔. ขีดความสามารถของสุนัขยาม
ก. ระยะเตือนภัย ปกติสุนัขยามมีขีดความสามารถในการเตือนภัยประมาณ ๒๕๐ เมตร ในพื้นที่
โล่ง ระยะเตือนภัยของสุนัขยามจะลดลงเมื่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ไม่อานวย เมื่อสุนัขยามมีระยะเตือนภัย
จากัดควรใช้สุนัขยามในพื้นที่รับผิดชอบแคบลง เช่นในตัวอาคาร
ข. การปล่อยสุนัขยาม สุนัขยามมีขีดความสามารถในการเตือนภัยเพื่อแจ้งการเข้ามาหรือปรากฏตัว
ของผู้บุกรุก ผบส.จึงใช้ขีดความสามารถอันนี้แล้วปฏิบัติตามสมควรแก่สถานการณ์เป็นพันธกิจอันดับแรก
ส่วนพันธกิจรองคือการใช้สุนัขยามในการขับไล่ ติดตาม ต่อสู้ หรือจับยึดผู้บุกรุกที่พยายามต่อสู้หรือหนีเมื่อ
ได้รับคาสั่ง ผบส.พึงระมัดระวังการปล่อยสุนัขยามเข้าจับกุมผู้บุกรุก โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกฎการซักถาม
ก่อนการใช้อาวุธ
ค. การรักษาขีดความสามารถของสุนัขยาม
(๑) พยายามใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์
(๒) เลือกสภาพการณ์และภูมิประเทศที่เกื้อกูลการใช้สุนัขยาม
(๓) หมุนเวียนการวางชุดสุนัขยามอย่าให้ซ้าจุดรักษาการณ์เดิม
(๔) ควรมีการซักซ้อมการแทรกซึมการเข้ามาของผู้บุกรุก เพื่อมั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมและ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแผน
(๕) การสาธิตควรจะให้มีน้อยที่สุดและพยายามปฏิบัติตามแนวทางการฝึกและระเบียบการฝึก
(๖) เขียนผังกรวยกลิ่นและสิ่งกีดขวางที่มีผลต่อการใช้สุนัขยามไว้
(๗) ฝึกทบทวนสุนัขยามในหน้าที่โดยสม่าเสมอ
๕. การเตือนภัยในการใช้สุนัขยาม
ก. ให้มีป้ายแจ้งเตือนบุคคลให้ระวังอันตรายในเขตที่ใช้สุนัขยาม ให้มีขนาดอย่างน้ อย ๓๐” x ๔๐”
มีข้อความว่า “อันตราย บริเวณนี้เป็นเขตตรวจของสุนัขยาม”
ข. การเตือนอันตรายมีผลทางจิตวิทยา

๑๗
การฝึกความดุในความควบคุมขั้นต้น
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขให้แสดงความดุ กัดและปล่อย ตามคาสั่งของ ผบส.
ข. ฝึก ผบส. ในการออกคาสั่งการที่ถูกต้องแก่สุนัข และทาหน้าที่ผู้ยั่วยุสุนัข
๒. ระเบียบการรักษาความปลอดภัย
ก. การฝึกขั้นนี้เป็นการบังคับสุนัขในสายจูงตลอดการฝึก
ข. สุนัขที่นาเข้าฝึกต้องเป็นสุนัขที่เชื่อฟังคาสั่ง "คอย" อย่างเคร่งครัด
ค. ผบส. ต้องตื่นตัวพร้อมอยู่เสมอในการฝึกและบังคับสุนัขของตน ระวังอย่าให้สายจูงและสุนัขหลุด
เป็นอันขาด
ง. ผู้ยั่วยุ ขณะให้สุนัขกัดอย่ายกสิ่งยั่วยุหรือแขนสูงจนเท้าหน้าสุนัขพ้นดิน อาจทาให้สุนัขเลือกกัดที่
ต่าหรือเคยตัวกัดสูง อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยั่วยุเอง
จ. เมื่อสุนัขกัดสิ่งยั่วยุหรือแขนขณะฝึก ให้ผู้ยั่วยุเคลื่อนสิ่งยั่วยุหรือแขนไปมาทางระดับ หรือดึงเข้า
ออกจากตัวด้วยจังหวะสม่าเสมอ หมุนตัวไปรอบสุนัขตามเข็มนาฬิกา
ฉ. ผบส. และผู้ยั่วยุ ต้องประสานการปฏิบัติการฝึกอันเป็นอย่างดีตลอดเวลาการฝึก
ช. ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย
๓. การดาเนินการฝึก
ก. การฝึกยั่วยุโดยการใช้ผ้ายั่วยุ
(๑) ใช้ผ้ายั่วยุยาว ๑๘ นิ้ว ( เมื่อพันมือแล้วมีระยะระหว่างมือทั้งสอง ๑๒ นิ้ว ถึง ๑๕ นิ้ว ผูก
ปมตรงกลางผืนผ้า ๑ ซม.
(๒) ผบส. บังคับสุนัขในลักษณะสายจูงสั้น สุนัขอยู่ในท่า ชิด - นั่ง ระยะปล่อยสายจูงประมาณ
3 ฟุต
(๓) ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัข ใช้ผ้ายั่วยุ ยั่วยุสุนัข
(๔) ผบส. ควบคุมสุนัขไม่เคลื่อนที่เข้าหาผู้ยั่วยุ ถ้าสุนัขพยายามเคลื่อนที่ ให้สั่ง "ไม่" ประกอบ
กับ "สั่ง" "คอย" ตามจาเป็น
(๕) เมื่อ ผบส. สั่ง "เอา" และ "กัดไว้" สุนัขจะปฏิบัติตามคาสั่ง ผบส.ปล่อยสุนัขไปสุดสายจูงที่
เตรียมไว้ (๓ ฟุต)
(๖) ขณะสุนัขกัดผ้ายั่วยุ ผบส. ชมสุนัข "ดี" "ดีมาก" และสั่ง "กัดไว้" เท่าที่จาเป็น
(๗) ผู้ยั่วยุดึงผ้ายั่วยุไปมาเพื่อให้สุนัขกัดแรงขึ้น
(๘) ผู้ยั่วยุปล่อยผ้าให้สุนัข (จาเอาไว้ว่า อย่าให้สุนัขแพ้ สุนัขจะต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอ ผบส.และ
ผู้ยั่วยุร่วมมือกันอย่างดีในการฝึก)
(๙) ผบส.สั่งสุนัข "พอ" ให้สุนัขเลิกกัด แล้วสั่ง "ชิด" “นั่ง”
(๑๐) หากสุนัขไม่ปฏิบัติตามให้แก้ไขทันที
(๑๑) ในการฝึกครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อน แล้ว ผบส. ฝึกปฏิบัติตามในการควบคุมของครู
ฝึกใช้ความพยายามให้สูงในการฝึกแล้วให้กาลังใจแก่สุนัข การแก้ไขให้กระทาทันทีเท่าที่จาเป็น
ข. การฝึกยั่วยุโดยการใช้ผ้าพันแขน
(๑) ใช้ผ้าห่มหรือผ้ากันหนาวสนามเก่า ๆ พันรอบแขนท่อนล่าง
(๒) ผบส. บังคับสุนัขในลักษณะสายจูงสั้น สุนัขอยู่ในท่า "ชิด" "นั่ง" ระยะปล่อยสุดสายจูง
ประมาณ ๓ ฟุต
(๓) ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัข ใช้แขนข้างที่พันผ้ายั่วยุสุนัข

๑๘
(๔) ผบส. สั่งสุนัข "เอา" - "กัดไว้" สุนัขปฏิบัติตามเมื่อได้รับคาสั่งเท่านั้น ผบส. ปล่อยสุนัขไป
สุดระยะสายจูงที่เตรียมไว้ ๓ ฟุต
(๕) ขณะสุนัขกัดผู้ยั่วยุ ผบส. กล่าวชมสุนัข "ดี" - "ดีมาก" และสั่ง "กัดไว้" ตามจาเป็น
(๖) ผู้ยั่วยุเลื่อนแขนไปมาทางระดับ หรือดึงเข้าหาตัวในจังหวะสม่าเสมอ หมุนตัวไปรอบสุนัขตาม
เข็มนาฬิกา เพื่อยั่วยุสุนัขกัดแรงขึ้น อย่ากระชากแขนเมื่อสุนัขกัด
(๗) ผู้ยั่วยุหยุดการเคลื่อนไหว ยกแขนข้างมิได้ใช้ยั่วยุขึ้น
(๘) ผบส. สั่งสุนัข "พอ" พร้อมกับกระตุกสายจูงเบา ๆ ๑ ครั้ง ผู้ยั่วยุยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งหลังจาก
สุนัขปล่อย ( การแก้ไขครั้งต่อไปถ้าครั้งแรกสุนัขไม่หยุด ให้กระตุกสายจูงแรงขึ้นพร้อมกับ
สั่ง "พอ" )
(๙) ผบส. สั่งสุนัขกลับมาอยู่ในตาแหน่ง "ชิด" - "นั่ง"
(๑๐) ในการฝึกครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อน แล้ว ผบส.ฝึกตามในความควบคุมของครูฝึก ใช้ความ
พยายามให้สูงในการฝึกและให้กาลังใจแก่สุนัข การแก้ไขให้กระทาทันทีเท่าที่จาเป็น
ข้อสาคัญ สุนัขที่เข้ารับการฝึกในขั้นนี้ ต้องเป็นสุนัขที่ผ่านการฝึกในขั้นต้นตามข้อ ๓. ก. มาแล้ว
ค. การฝึกสุนัขโดยใช้ปลอกแขนยั่วยุ
(๑) ให้ใช้ปลอกแขนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้เท่านั้น
(๒) นร.ผบส.บังคับสุนัขในลักษณะสายจูงสั้น สุนัขอยู่ในท่า "ชิด" - "นั่ง" ระยะปล่อยสุดสายจูงปกติ
(๓) ผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัข ระวังหน้า ยื่นแขนข้างที่ป้องกันไว้เข้าหาสุนัข ระวังให้สุนัขกัดตรง
กลางแขนที่ป้องกันไว้
(๔) ผู้ยั่วยุเริ่มแสดงลักษณะยั่วยุสุนัขและส่งเสียงแสดงอาการคุกคามต่อสุนัขเพื่อยั่วยุให้สุนัขดุ
(๕) ผบส.สั่งสุนัข "เอา" - กัดไว้" สุนัขปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่งเท่านั้น
(๖) ขณะสุนัขกัด ผู้ยั่วยุบิดแขนท่อนล่างไปมาโดยใช้วิธีขยับข้อมือ เพื่ อยั่วยุให้สุนัขกัดแรงขึ้นอย่า
ยกแขนขึ้นลง หมุนตัวไปรอบสุนัขตามเข็มนาฬิกา
(๗) ผบส. สั่งสุนัข "กัดไว้" และปล่อยสุนัขไปสุดสายจูงปกติ
(๘) ผู้ยั่วยุหยุดการเคลื่อนไหว ยกแขนข้างที่มิได้ยั่วยุขึ้น
(๙) ผบส.สั่งสุนัข "พอ" พร้อมกับกระตุกสายจูงเบา ๆ 1 ครั้ ง ให้สุนัขกลับมาอยู่ในตาแหน่ง
"ชิด - นั่ง"
(๑๐) ในการฝึก ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุมของครูฝึ กใช้
ความพยายามให้สูงในการฝึกและให้กาลังใจแก่สุนัข การแก้ไขให้กระทาทันทีเท่าที่จาเป็น
ข้อสาคัญ สุนัขที่เข้ารับการฝึกในขั้นต้น ต้องเป็นสุนัขที่ผ่านการฝึกในขั้นต้นตามข้อ ๓. ข. มาแล้ว
การฝึกความดุในความควบคุมขั้นสูง
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขให้แสดงความดุ กัดและปล่อยตามคาสั่ง ผบส., เข้าต่อสู้, คุ้มกัน ผบส. ในการค้นหาโดยไม่
ต้องมีคาสั่ง ควบคุมผู้ต้องหาตลอดจนฝึกหยุดต่อสู้กลางทาง
ข. ฝึก ผบส. ในการออกคาสั่งแก่สุนัขระหว่างการต่อสู้, ตรวจค้น, คุ้มกัน, หยุดการต่อสู้และควบคุม
ผู้ต้องหา
๒. การดาเนินการฝึก
ก. สาธิตการฝึกความดุในความควบคุม (ครูสาธิตการฝึกให้ดู)
(๑) การวิ่งล่อ
(ก) สุนัขอยู่ในท่า “ ชิด – นั่ง ”

๑๙
(ข) สุนัขเชื่อฟังตามคาสั่ง “คอย” อย่างเคร่งครัด
(ค) ผู้ยั่วยุสวมปลอกป้องกันแขน เดินหรือวิ่งเข้ามาตรงหน้า
(ง) ผู้ยั่วยุสวมปลอกป้องกันแขน เดินหรือวิ่งเข้าทางข้าง
(จ) แก้ไขทันทีเมื่อสุนัขไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง “ ไม่ – นั่ง – คอย ”
(๒) การฝึกต่อสู้
(ก) สุนัขอยู่ในท่า “ชิด – นั่ง ” ปล่อยสายจูงสุดระยะ
(ข) ผู้ยั่วยุสวมปลอกป้องกันแขน วิ่งผ่าน ผบส. และสุนัขอยู่ข้าง ๆ ในระยะที่สุนัขจะกัดถึง
สุนัขจะกัดเมื่อมีคาสั่ง “เอา” เท่านั้น
(ค) ผบส.ตามสุนัขเมื่อสุนัขกัด กล่าวชุมสุนัขแล้วสั่ง “กัดไว้”
(ง) ผู้ยั่วยุบิดแขนท่อนล่าง ไป – มา – เข้า – ออก แล้วหมุนตัวไปรอบสุนัขตามเข็มนาฬิกา
เพื่อยั่วยุให้สุนัขกัดแรงขึ้น
(จ) ผู้ยั่วยุหยุดการเคลื่อนไหว แล้วยกแขนข้างที่ไม่ได้ใช้ยั่วยุขึ้น
(ฉ) ผบส. สั่งสุนัข “พอ” – “ชิด” กระตุกสายจูงเมื่อสุนัขไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ข้อควรระวัง เมื่อสุนัขนอกสายจูง ใช้ระยะห่างจากผู้ยั่วยุถึงตัวสุนัขประมาณ ๕๐ ฟุต ผู้ยั่วยุต้องจับตาดู
สุนัขตลอดเวลา และระวังใช้แขนข้างที่ป้องกันไว้ให้สุนัขกัดในระดับเดียวกับสุนัข
(๓) การตรวจค้นเริ่มจากการฝึกในสายจูงก่อนแล้วฝึกนอกสายจูงตามลาดับ
(ก) ถ้าใช้สายจูงในการตรวจค้น ผู้ยั่วยุอยู่ในระยะใกล้พอแก่การตรวจค้น ผบส.ใช้ห่วงสายจูง
รอบข้อมือขวา
(ข) ถ้าเป็นการตรวจค้นนอกสายจูง ผบส.สั่งสุนัข “คอย” วางสายจูงตรงหน้าสุนัขออกเดิน
ด้วยเท้าขวาเริ่มการตรวจค้นทางซ้ายของผู้ยั่วยุในระยะห่าง ๕ ก้าว จากสุนัขอย่างให้บังสายตาและการเข้า
ต่อสู้ของสุนัข
(ค) ปฏิบัติการด้วยความว่องไว
(ง) ผบส.เคลื่อนไปทางด้านขวาของผู้ยั่วยุ สั่งสุนัข “ชิด”
(๔) การกลับเข้าต่อสู้ ระหว่างการตรวจค้นและคุ้มกันเป็นการฝึกให้สุนัขเข้าต่อสู้โดยไม่ต้องสั่งถ้าผู้
ยั่วยุมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ
(๕) การหยุดเข้าต่อสู้
(ก) ใช้การวิ่งล่อก่อน
๑) ให้ผู้ยั่วยุทาท่าทางกระโดดขึ้นลง เพื่อยั่วยุสุนัข
๒) ผู้ยั่วยุห่างจากสุนัขประมาณ ๕๐ ฟุต
๓) ผบส.ปล่อยสุนัขและสั่ง “เอา” แล้วสั่งสุนัข “พอ – ชิด” ให้สุนัขหยุดและกลับเข้า
มาหา ผบส. อาจใช้คาสั่งอื่นช่วยได้
(ข) ต่อไปใช้ผู้ยั่วยุหลาย ๆ คน โดยปฏิบัติตาม (ก.)
(๖) การฝึกการต่อสู้หลายคน
(ก) ใช้สถานการณ์เช่น (๕) (ข)
(ข) เมื่อผู้ยั่วยุเคลื่อนที่เข้าหาสุนัขแล้ว ให้คนหนึ่งหยุด อีกคนหนึ่งวิ่งหนี
หมายเหตุ การวิ่งล่ออาจนามาใช้ในการฝึกต่อสู้หลายคน โดยผู้ยั่วยุหลายคนเข้ามาใกล้สุนัขพร้อม ๆ กัน
ผลัดกันหรือมากระโดดรุมที่หน้าสุนัข
(๗) การยิงปืน
(ก) ให้มีการใช้กระสุนซ้อมรบตลอดเวลาการฝึกความดุในความควบคุม อาวุธที่ใช้ ปพ.๘๖

๒๐
(ข) ผู้ยั่วยุเป็นผู้ยิงก่อน ควรยิงปืนขณะยิงอยู่ห่างจากสุนัข, เมื่อวิ่งเข้ามายั่วยุและเมื่อก่อนหนี
การต่อสู้
(ค) ผบส.ใช้อาวุธทีหลังการยิงปืนตั้งแต่สุนัขอยู่ในท่าชิด เมื่อผู้ยั่วยุวิ่งหนีและเมื่อปล่อยสุนัข
เข้าต่อสู้และเมื่อ ผบส.อยู่ในท่านอน สุนัขหมอบข้าง ผบส.
ข้อควรระวัง ระวังอันตรายจากการใช้อาวุธโดยเฉพาะเมื่อ ผบส.อยู่ในท่านอน โดยสังเกตหากสุนัขมีท่าที
ผิดปกติต่อการยิง ครูฝึกต้องระมัดระวังมิให้การใช้อาวุธเป็นอันตรายต่อสุนัข
หมายเหตุ ๑. การฝึกให้เริ่มต้นจากการฝึกในสายจูงก่อนแล้วฝึกนอกสายจูงตามลาดับ
๒. เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วชุดสุนัขแต่ละชุดควรได้รับการประเมินค่าได้ว่า มีขีดความสามารถใน
การปฏิบั ติงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน และเวลากลางคืนหรือความมืดต้องไม่เ ป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติการต่อสู้ของสุนัข
ข. การฝึกปฏิบัติของชุดสุนัข ผบส.ฝึกปฏิบัติในความควบคุมตามลาดับ คือ
(๑) การวิ่งล่อ
(๒) การต่อสู้นอกสายจูง (เริ่มจากในสายจูงก่อน)
(๓) การตรวจค้น
(๔) การกลับเข้าต่อสู้
(๕) การคุ้มกัน
(๖) การหยุดการเข้าตรวจค้น
(๗) การเข้าต่อสู้หลายคน
การฝึกตรวจค้นอาคาร
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขในการตรวจค้นอาคารซึ่งมีผู้ต้องสงสัย เมื่อพบให้แสดงการเตือนภัย
ข. ฝึก ผบส.ในการสั่งการและนาสุนัขเข้าตรวจค้นอาคารซึ่งมีผู้ต้องสงสัย ตลอดจนสามารถอ่านและ
ตีความลักษณะการเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้อง
๒. การดาเนินการฝึก
ก. การฝึกตรวจค้นอาคารขั้นต้น
(๑) เริ่มการฝึกในอาคารชั้นเดียว พื้นที่แคบไม่สลับซับซ้อนก่อน เมื่อสุนัขมีความเชื่อมั่นและมี
ประสบการณ์มากขึ้นแล้ว ให้ฝึกตรวจค้นอาคารกว้าง หลายชั้นและสลับซับซ้อนมากขึ้น
(๒) ใช้ผู้ช่วยครูฝึก หรือผู้ต้องสงสัยสมมุติที่ได้รับการฝึกและเข้าใจวิธีการฝึกเป็นอย่างดีในการฝึก
(๓) วิธีการฝึกเริ่มด้วย การยั่วยุ เป็นการเร้าใจและเพิ่มความดุให้สุนัขต้องการเข้าทาการ ค้นหา
(ก) เริ่มจากภายนอกอาคาร
๑) ผู้ต้องสงสัยสมมุติใช้ผ้าล่อและยั่วยุสุนัขแล้ววิ่งหนีเข้าไปในอาคาร
๒) ผบส. ให้สุนัขไล่ติดตาม เร้าใจ และชมสุนัข
(ข) ที่ประตูอาคาร
๑) ผู้ต้องสงสัยสมมุติหนีเข้าไปแอบหลังประตูอาคาร ห้วงนี้ถ้าสุนัขไม่ไล่ติดตามก็
ออกมายั่วยุให้สุนัขไล่ไปจนถึงประตูอาคารแล้วหลบซ่อน เมื่อสุนัขไปถึงประตูอาคารแล้วสุนัขแสดงอาการ
ลังเลไม่แสดงอาการสนใจไม่แสดงการเตือนภัย ให้ผู้ต้องสงสัยสมมุติเคลื่อนไหว เช่น ผลักประตู หรือทาเสียง
๒) ผบส. นาสุนัขไล่ติดตามผู้ต้องสงสัยมาที่ประตู เร้าใจ ยุ ให้สุนัขแสดงอาการดุ และ
ชมสุนัข ( การดุของสุนัขอาจแสดงโดยการ เห่า ขู่ คาราม )

๒๑
(ค) การนาสุนัขเข้าตรวจค้นอาคาร
๑) นาสุนัขเข้าตรวจค้นอาคารในลักษณะกระตือรือร้น
๒) แก้ไขทันทีที่สุนัขปฏิบัติผิดพลาด เช่น ถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะในอาคาร
สูดดมกลิ่นที่พื้นแห่งเดียวกันต่อเนื่องนาน ๆ ฯลฯ
๓) นาสุนัขเข้าอาคารโดยไม่ลังเล และต่อเนื่อง ผบส.สั่งสุนัขค้ นหา ในลักษณะ
ชวนให้ ส งสั ย โดยใช้คาสั่ ง “หา” และตื่นตัว เร้าใจให้ สุ นัขสนใจที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลาขณะสุ นั ข
ปฏิบัติงาน
๔) เมื่อสุนัขแสดงลักษณะการเตือนภัยแจ้งเตือนพบผู้ต้องสงสัยสมมุติ ผบส.ชมสุนัข
ให้ผู้ต้องสงสัยสมมุติปรากฏตัว ผบส.ชมสุนัขและสั่งการให้ผู้ต้องสงสัยสมมุติเดินออกจากอาคาร โดยมี ผบส.
และสุนัขเป็นผู้ควบคุมตัว เมื่อหมดสถานการณ์ ผบส.ให้สุนัข “ชิด” “นั่ง” และพักการฝึก
๕) ชุดต่อไปปฏิบัติเช่นที่กล่ าวมาแล้ ว ฝึ กปฏิบัติจนกว่า ผบส.และสุ นัขจะเข้า ใจ
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการ
ข. การฝึกตรวจค้นอาคารขั้นสูงเมื่อสุนัขมีประสบการณ์และชานาญแล้ว ให้มีการฝึกขั้นสูงโดย
การตรวจค้นอาคารที่สลับซับซ้อน มีห้องหลายห้องและอาคารหลายชั้น โดยดาเนินการดังนี้
(๑) การตรวจค้นแบบสุนัขปฏิบัติการพร้อมกับ ผบส.
(ก) ผู้ต้องสงสัยสมมุติ ยั่วยุสุนัข ภายนอกอาคารแล้ววิ่งไปซ่อนตัวในอาคาร
(ข) สุนัขอยู่ข้าง ผบส.(ไม่ใช่ท่าชิด)
(ค) ผบส.นาสุนัขเข้าตัวอาคาร ปลดสายจูงออกจากโซ่คอสั่งสุนัข “หา” ผบส.ติดตามสุนัข
ไปให้กาลังใจ กระตุ้นและเร้าใจสุนัข และถามสุนัขด้วยน้าเสียงชวนสงสัยเช่น “อะไร” “อยู่ไหน”
“พบอะไร” คอยแก้ไขและให้กาลังใจสุ นัข ถ้าสุนัขเดินเร็วเกินไปผ่านประตูโดยไม่ดมกลิ่น หรือผ่านห้องต่าง
ๆ โดยไม่สนใจค้นหา เมื่อสุนัขแสดงการเตือนภัยแล้ว ผบส.รีบเข้าหาสุนัข ใช้สายจูงเกี่ยวที่โซ่คอสุนัข และ
จับกุมผู้ต้องสงสัย และอาจให้สุนัขได้กัดผู้ต้องสงสัยที่มีเครื่องป้องกันอันตรายไว้แล้ว หรือควบคุมผู้ต้องสงสัย
ออกมานอกอาคาร
(๒) การตรวจค้นแบบสุนัขปฏิบัติการเป็นอิสระ
(ก) ผู้ต้องสงสัยสมมุติต้องทากลิ่นไว้ที่ลูกบิดประตูและเข้าซ่อนตัวในอาคารก่อน
(ข) ผบส.นาสุนัขเข้าค้นหาในอาคาร ให้สุนัขดมกลิ่นที่ประตู ผบส.รออยู่ที่ประตูด้านนอก
หรือในอาคาร ให้กาลังใจแก่สุนัขขณะที่สุนัขปฏิบัติงานตลอดเวลา
(ค) ผู้ต้องสงสัยทาเสียง ยั่วยุ เมื่อเห็นว่า สุนัขไม่สนใจในการค้นหา
(ง) ให้ดาเนินการตามข้อ ข. (๑) (ค) โดยอนุโลม
๓. ข้อแนะนาในการฝึก
ก. การฝึกครั้งแรกให้สุนัขใช้ประสาทสัมผัสทางเสียง สายตา และกลิ่นเป็นประโยชน์ให้มาก และ
กระทาเมื่อจาเป็น
ข. เมื่อสุนัขแสดงลักษณะการเตือนภัย ผบส.เสริมด้วยคาถามชวนสงสัย เช่นถามว่า “พบอะไร” “อยู่
ไหน” ฯลฯ (การเตือนภัยของสุนัขแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เช่น ขนหลังตั้งชัน เห่า ขู่ คาราม หรือยืนตัวตั้งตรง
หูชัน ฯลฯ)
ค. ทาการยั่วยุเฉพาะเมื่อมีความจาเป็นเพื่อเร้าใจให้สุนัขดุหรือเตือนภัย
ง. การฝึกขั้นแรกให้สูนัขอยู่ในสายจูง ผบส.รู้ที่ซ่อนของผู้ต้องสงสัย ขั้นต่อไปเมื่อสุนัขมีความชานาญ
แล้ว ให้สุนัขค้นหานอกสายจูง และผบส.ไม่ทราบที่ซ่อน
จ. ผู้ต้องสมมุติจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกและรู้แนวทางฝึกมาแล้วเป็นอย่างดี
ฉ. ระมัดระวังรักษาระเบียบการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดตลอดเวลา

๒๒
ช. ครูฝึกอธิบายและสาธิตให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุม ให้การฝึกและการแก้ไข
ตลอดเวลาการฝึก
การสะกดรอย
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกให้สุนัขสามารถสะกดรอยโดยอาศัยกลิ่น ภายในระยะทาง ๘๐๐ เมตร ภายในเวลา ๓๐ นาที
จนพบบุคคลผู้ทิ้งรอย
ข. ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขในการนาทางและควบคุมให้สุนัขสะกดรอยและการตีความลักษณะการเตือน
ของสุนัขและทาหน้าที่เป็นผู้ทิ้งรอย
๒. การดาเนินการฝึก
ก. กล่าวนาวิธีการสะกดรอย
(๑) วิธีการที่สุนัขติดตามกลิ่นบนพื้นดิน
(ก) โดยปกติมักใช้จมูกดมกลิ่นบนพื้นดิน
(ข) บางครั้งจะยกหัวสูงขึ้นเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ (หรือหลงทาง)
(ค) มักจะตามกลิ่นไปทางใต้ลม ลมขวางทิศทางสะกดรอยแม้เพียงเล็ กน้อยอาจทาให้สุนัข
ปฏิบัติงานตามลมไป ลมแรงสวนทางปฏิบัติงานทาให้สุนัขลาบากในการติดตามรอย
(๒) ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อกลิ่นบนพื้นดิน
(ก) ปัจจัยเกื้อกูลต่อการสะกดรอย
๑) พื้นดินอุ่น มีอากาศเย็นอยู่ข้างบน ซึ่งทาให้มีสภาพการระเหยของกลิ่นดี
๒) พื้นที่มีร่มเงา
๓) ผู้ทิ้งรอย ทิ้งรอยที่มีกลิ่นเป็นกลุ่มก้อน เช่น ปล่อยกลิ่นเหงื่อ รอยเท้าที่ชัดเจน อัน
เนื่องมาจากการวิ่ง
๔) พื้นดินเปียกชื้น หรือมีวัสดุปกคลุมหรือมีวัชพืชปกคลุม
๕) พื้นดินมีความชื้นสูง
(ข) ปัจจัยขัดขวางต่อการสะกดรอย
๑) พื้นดินอุ่นแห้ง ลมพัดแรง
๒) ฝนตกหนักที่รอย ( กลิ่นบางกลิ่นอาจคงอยู่หลังฝนตก )
๓) พื้นที่ไถกลบใหม่ ๆ หรือใส่ปุ๋ยมาก
๔) กลิ่นฉุนจัด หรือกลิ่นวัสดุเคมี
๕) กลิ่นที่มีหิมะกลบทับ ( เมื่อหิมะละลายอาจมีกลิ่นขึ้นอีก )
๖) กลิ่นหญ้าไหม้ ควัน และทรายละเอียด
๗) พื้นดาดแข็ง เช่นถนนดาดพื้นที่มีกลิ่นน้ามันต่าง ๆ ระเหยบนผิวหน้าถนน
๘) ร่องรอยที่เกิดขึ้นนานหลายชั่วโมงมาแล้ว
(๓) วิธีการสะกดรอย
ก) การวางรอย
๑) เริ่มจากบนสนามหญ้า
๒) เริ่มจากระยะทางตรง สั้น ๆ

๒๓
๓) วางพื้น กลิ่ น ไว้ ณ จุดเริ่มต้น ใช้เท้าถูบริเวณจุดเริ่มต้นในวงแคบ ๆ วางสิ่ งของ
เครื่องใช้ของผู้ทิ้งรอยไว้ ณ จุดเริ่มต้น ความมุ่งหมายของการทาพื้นกลิ่น เพื่อให้ ผบส.รู้จุดเริ่มต้นการ
สะกดรอยและเพื่อกระตุ้นและเร้าใจสุนัขในการค้นหา
๔) สิ่งที่ควรใช้วางรอยคือ หมวก เสื้อ ผ้าเช็ดหน้าหรือเครื่องใช้ประจาตัวในลั ก ษณะ
คล้ายกันนี้ ไม่ควรใช้โลหะ
๕) ในขั้นต้นผู้ทิ้งรอยเดินลากและถูเท้าไปจนสุดรอย ต่อไปเดินไปธรรมดา
๖) ผู้ทิ้งรอยวางผ้าล่อไว้ ณ จุดสิ้นสุดรอย
๗) การวางตัวของผู้ทิ้งรอยในตอนต้น ไม่ควรอยู่ที่ปลายทาง ระยะหลังของการฝึกหรือ
เพื่อเพิ่มความสนใจของสุนัขให้วางตัวที่ปลายทางอาจให้มีการต่อสู้ด้วย
(ข) การสะกดรอย
๑) เปลี่ยนโซ่คอสุนัขเป็นขลุมปฏิบัติการ
ก) ให้สุนัขอยู่ในท่า "ชิด" - ยืน" ผบส.ถือสายจูงด้วยมือซ้าย มือขวาถือขลุมปฏิบัติการ
ข) สอดห่วงปลายสายจูงลอดขลุมปฏิบัติการตรงใกล้ห่วงรูปตัว ดี. มือซ้ายถือขลุม
ปฏิบัติการ มือขวาถือสายจูง
ค) สอดขลุมปฏิบัติการเข้าหัวและไหล่สุนัขด้วยมือซ้ายแล้รัดสายรัดอก
ง) มือซ้ายจับกิ่งกลางสายรัดหลังขลุมปฏิบัติการ ปลดขอเกี่ยวสายจูงจากโซ่คอแล้ว
มาเกี่ยวกับรูปตัว ดี. ของขลุมปฏิบัติการแทน
จ) ถอดโซ่คอออก
ฉ) การเปลี่ยนจากขลุมปฏิบัติการมาเป็นโซ่คอ กระทาตรงกันข้ามตามลาดับ
๒) นาสุนัขไปยังจุดเริ่มต้น สั่งสุนัข "ดม" ที่พื้นกลิ่นหรือสิ่งที่ผู้ทิ้งรอยทิ้งไว้
๓) สั่งสุนัข "หา" น้าหนักเสียงที่สั่งให้เป็นลักษณะคาถาม มากกว่าเป็นคาสั่ง
๔) ใช้คาสั่ง "หา" ประกอบท่าสัญญาณตามจาเป็น
๕) รักษาเส้นทางให้สุนัข
๖) เร้าใจสุนัขเมื่อจาเป็น
(ค) เมื่อสิ้นสุดรอย
๑) ช่วยสุนัขในการค้นหาผ้าล่อ
๒) วางผ้าล่อโดยซ่อนบางส่วนไว้
๓) ให้สุนัขได้เล่นกับผ้าล่อนั้น
๔) ชุดสุนัขกลับมาหาครูฝึก
(ง) ลักษณะที่สุนัขหลงรอย
๑) ยกหัวขึ้นมองรอบ ๆ หรือวิ่งวนไปมารอบ ๆ ( การยกหัวอาจเป็นเพราะจมูกล้า )
๒) สูดกลิ่นจุดเดียวต่อเนื่องแทนการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ( ผบส.ต้องตื่นตัวดูในตอนนี้
เพราะอาจจะเป็นลักษณะที่ผู้ทิ้งรอยทิ้งหรือทาสิ่งของตกไว้ )
(จ) การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงรอย นากลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่โดยนากลับทางเวียนอ้อมไปอย่า
นากลับย้อนรอยเดิม
ข. การฝึกสะกดรอยระยะสั้น
(๑) ตั้งต้น ณ จุดเริ่มต้น ใช้ขอสายจูงเกี่ยวห่วงโซ่คอทั้ งสองข้าง ถือสุนัขด้วยวิธีถือสายจูงสั้น
ด้วยมือซ้ายให้สุนัขอยู่ชิดข้างซ้าย
(๒) จับสายจูงสั้นและใช้ให้ถูกต้อง นาทางสุนัขด้วยวิธีค่อยไปจะดีกว่าการกระตุกสายจูงอย่างแรง
(๓) นาทางให้สุนัข เร้ากระตุ้นให้สุนัขปฏิบัติงาน

๒๔
(๔) เมื่อสิ้นสุดการสะกดรอย อย่าให้สุนัขเล่นผ้าล่อ และนาสุนัขอ้อมกลับไปหาครูฝึก อย่านาย้อย
รอยกลับทางเดิม
(๕) ผบส. ฝึกปฏิบัติตามลาดับในความควบคุม ใช้สายจูงสั้นก่อนแล้วผ่อนสุดสายจูง แก้ไขทันทีที่
มีการปฏิบัติผิดพลาด
ค. การฝึกสะกดรอยขั้นต้น
(๑) ตั้งต้น ณ จุดเริ่มต้น โดยเปลี่ยนโซ่คอเป็นขลุมปฏิบัติการ ใช้สายจูงสั้นก่อนแล้วเปลี่ยนเป็น
สายจูงยาว ๑๕ ฟุต
(๒) การใช้ขลุมปฏิบัติการ
(ก) สะดวกสบายสาหรับการทางานของสุนัข
(ข) อาจกลับไปใช้โซ่คอได้ในบางโอกาส
(ค) ถอดขลุมปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดการสะกดรอย
(๓) วางรอยเท้าเป็นมุมเลี้ยวและมีสิ่งของเพิ่มขึ้น ให้มีระยะเวลาของพื้นกลิ่นเพิ่มขึ้นจนนานถึง
๓๐ นาที ใช้เครื่องหมายจุดเลี้ยวตามจาเป็นและเพิ่มระยะทางจากใกล้จนถึง ๓๐๐ เมตร
(๔) จุดเลี้ยวในรอย
(ก) ไม่สูงกว่า ๙๐ องศา
(ข) วางจุดเลี้ยวมากเกินไปอาจทาให้สุนัขหลุดจากรอย
(ค) ผบส. ช่วยสุนัขในการสังเกตจุดเลี้ยวหรือสังเกตเครื่องหมายจุดเลี้ยว
(๕) สิ่งของที่ทิ้งตามรอยทาง
(ก) ใช้ไม้ หนัง สิ่งของเครื่องใช้ประจาตัว อย่าใช้ของประเภทแก้วหรือโลหะ
(ข) อย่าวางสิ่งของบนจุดเลี้ยว
(ค) วางสิ่งของลงบนรอยทางอย่าวางข้างรอยทาง
(ง) ปฏิบัติการเช่นเดียวกับการฝึกสะกดรอยระยะสั้นโดยอนุโลม
(๖) ผบส.ฝึกปฏิบัติตามล าดับในความควบคุม ตามเวลาที่กาหนด แก้ไขทันทีที่มีการปฏิบัติ
ผิดพลาด
ค. การฝึกสะกดรอยประกอบปัญหา
(๑) การดาเนินการฝึก
(ก) ทบทวนการฝึกสะกดรอยขั้นต้น
(ข) การฝึกสะกดรอยประกอบปัญหา
๑) แต่ละชุดแยกการฝึ กไปตามความสามารถเพิ่มความยากในการสะกดรอยประกอบ
ปัญหาขึ้นเรื่อย ๆ
๒) การเริ่มต้นใช้ระยะทางสะกดรอยไม่เกิน ๑/๔ ไมล์ (๔๐๐ ม.) และความเก่าของกลิ่น
ร่องรอยไม่นานเกิน ๒๐ นาที
๓) ต่อไปเพิ่มระยะทางและความเก่าของกลิ่ นขึ้นไปจนถึงระยะทาง ๑ ไมล์ (๑,๖๐๐ ม.)
และความเก่าของกลิ่นนานถึง ๑ ชม. การเพิ่มระยะทางและความเก่าของกลิ่นนั้นให้เพิ่มทีละอย่าง เพิ่ม
พร้อมกัน
๕) แต่ละเส้นทางสะกดรอย ควรมีสิ่งของทิ้งไว้ ๑ ชิ้น จนถึง ๕ ชิ้น และให้จุดเลี้ยวเพิ่มขึ้น
ตามความสามารถของสุนัข อย่านาสุนัขเคลื่อนที่เร็วเกินไป อาจทาให้สุนัขผ่านจุดเลี้ยวไป
๖) ให้ มี ก ารท าร่ อ งรอยตั ด ผ่ า นเส้ น ทางสะกดรอยประกอบปั ญ หาด้ ว ย เมื่ อ สุ นั ข มี
ประสบการณ์มากขึ้น

๒๕
๖) ปกติให้ฝึกสุนัขสะกดรอยโดยใช้ขลุมปฏิบัติการและสายจูงยาว เมื่อสุนัขมีประสบการณ์
สูงขึ้น ให้สุนัขปฏิบัติการนอกสายจูง
ง. เส้นทางฝึกสะกดรอยประกอบปัญหา
ผู้ยั่วยุ

ผู้ยั่วยุ

 สิ่งของ
ผู้ทิ้งร่องรอย

สิ่งของ

พื้นกลิ่น 
ชส
ทิศทางลม



พื้นกลิ่น

ผู้ทิ้งรอย
ชสต.



ทิศทางลม

(๑) รูปที่ ๑ ขั้นเริ่มต้น

(๒) รูปที่ ๒ ขั้นกลาง

สิ่งของ

สิ่งของ
สิ่งของ
พื้นกลิ่น

สิ่งของ

สิ่งของ

ผู้ทิ้งรอย



ทิศทางลม
รอยตัดผ่าน

 ชสต.

(๓) รูปที่ ๓ ขั้นสูง
จ. คาแนะนาในการฝึก ครูอธิบายและสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามโดยให้ อยู่ใน
ความควบคุมของครูฝึก ครูคอยแนะนาและแก้ไขตลอดเวลาการฝึก

๒๖
การค้นหาและเตือนภัยขั้นต้น
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขในการติดตามค้นหาข้าศึกภายในระยะทาง ๑๐๐ ฟุต ทางเหนือลมจากเส้นทางตรวจและ
เตือนภัย
ข. ฝึก ผบส. ในการสั่งการและนาสุนัขออกตรวจเส้นทางที่รับมอบ การใช้สุนัข ในการตรวจค้นข้าศึก
การสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัขและการปฏิบัติเมื่อพบข้าศึก
๒. การดาเนินการฝึก
ก. กล่าวนาการฝึกค้นหาและเตือนภัย
(๑) ภารกิจหลักของ สต.คือการค้นหาข้าศึกและเตือนภัยให้แก่ ผบส.ในพื้นที่รับผิดชอบ สต.จึง
ต้องรับการฝึกในแบบลาดตระเวนค้นหาด้วย
(๒) ผลของลมต่อการใช้ สต.
(ก) ทิศทางลมปกติกลิ่นตัวของบุคคลจะกระจายออกไปในอากาศอย่างต่อเนื่อง ลมจะ
พัดพากลิ่นนี้ไปทางใต้ลม สุนัขจะค้นหาบุคคลได้จากการติดตามกลิ่นไปทางเหนือลม ผบส.จะต้องรู้วิธีหา
ทิศทางลม เช่น การใช้ฝุ่นผงหรือใบไม้โปรย หรือให้ลมพัดผ่านหน้า ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้ลมใน
การติดตามค้นหา
(ข) กรวยกลิ่น เมื่อลมพัดผ่านบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ไปก็จะนาเอากลิ่นติดกระแสลมไปด้วยทา
ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า "กรวยกลิ่น" ขึ้น สุนัขอาศัยกรวยกลิ่นนี้เป็นเครื่องนาทางในการค้นหา
(ค) ความเร็วลม ความเร็วมีผลโดยตรงต่อกรวยกลิ่น ลมพัดแรงทาให้เกิดกรวยกลิ่นเป็นรูป
แคบยาวส่วนลมพัดอ่อนช้าทาให้เกิดกรวยกลิ่นเป็นรูปกว้างยาว
(ง) ทิศทางลมเปลี่ยนแปลงเสมอ ผบส.ต้องคอยตรวจทิศทางลมเพื่อช่วยในการค้นหา
(จ) ผลของลมเกี่ยวเนื่องกับภูมิป ระเทศ ภูมิประเทศทั้งธรรมชาติและสร้างขึ้นมีผลต่อลมซึ่ง
อาจเกิดด้วยการขัดขวางทางเดินของลม เช่น เมื่อลมพัดผ่านเนินเขา อาคาร หรือกาแพง ทาให้กรวยกลิ่น
แยกตัวออกเป็นกรวยกลิ่นเล็ก ๆ หลายอันหรืออาจจะเบนทิศทางลม หรือทาให้ลมไม่อาจผ่านได้ เป็นเหตุให้
เกิดจุดหรือตาบลอับกลิ่นขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เกิดการติดตามค้นหาโดยอาศัยกลิ่นของสุนัขไม่ได้ผล
(ฉ) ภูมิอากาศ มีผลต่อกลิ่นที่ลมนามา ความร้อน ฝนตก หิมะ หมอก มีผลขัดขวางต่อการ
ค้นหาของสุนัข สภาพอากาศที่กล่าวมาปกบังหรือทาลายกรวยกลิ่นในการอากาศให้หมดไป อากาศเย็นช่วย
เกื้อกูลการค้นหาของสุนัขดีมา ก
(๓) ปัจจัยขัดขวางและเกื้อกูลในการค้นหาของสุนัข
(ก) ดูข้อ ๒ (ฉ) ข้างต้น
(ข) สิ่งที่มีกลิ่นฉุนแรง เช่น หญ้าไหม้ น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
(ค) ลมแรง
(ง) ภูมิประเทศขัดขวาง (ดูข้อ ๒ ก.(๒) (จ) ข้างต้นด้วย
ข. การนาสุนัขเข้าฝึกค้นหา
ขั้นต้นฝึกให้สุนัขค้นหากลิ่นที่มาจากต้นลมก่อน ต่อไปฝึกให้ค้นหาทั้งเสียงการเห็นจากทางใต้ลม
(๑) การฝึกค้นหากลิ่น
(ก) กาหนดเส้นทางค้นหา
๑) กาหนดปัญหาการฝึกให้สมบูรณ์
๒) อธิบายลักษณะเตือนภัยของสุนัขเมื่อได้กลิ่นข้าศึกสมมุติ

๒๗
(ข) ติดตามและสังเกตการเตือนภัยของสุนัข
๑) เคลื่อนที่ไม่ช้า - ไม่เร็วเกินไป
๒) เดินก้มตัวครึ่งก้าวเมื่อสุนัขเตือนภัย
๓) ใช้คาสั่ง “หา” น้าเสียงชวนสงสัยและใช้ซ้าเมื่อจาเป็น
๔) ให้มีการไล่ติดตามหรือยั่วยุ
๕) สิ้นสุดปัญหาอย่าย้อยรอยทางเดิม
(๒) การฝึกค้นหาเสียง
(ก) กาหนดเส้นทางค้นหา
๑) สังเกตความแตกต่างในการแสดงลักษณะเตือนภัยของสุนัขเมื่อได้ยินเสียง กับเมื่อ
ได้กลิ่น
๒) ระมัดระวังในการติดตามมากขึ้น เพราะความแตกต่างในการได้กลิ่นกับการได้ยิน
เสียง สุนัขอาจเตือนภัยเพียงครั้งเดียว (เสียงซึ่ง ผบส.อาจไม่ได้ยิน)
(ข) การสิ้นสุดปัญหา
๑) มีการไล่ติดตามหรือยั่วยุ
๒) สิ้นสุดปัญหาอย่าย้อยรอยทางเดิม
(๓) การฝึกค้นหาระบบจุด – ต่อจุด เริ่มการฝึกโดยให้ลมพัดผ่านทางข้างของเส้นทาง ดังรูป
ทิศทางลม
ข้าศึก
กลิ่น
จุดเริ่มต้น
จุดสิ้นสุด
ข้าศึก
เสียง ข้าศึก
สายตา
โดยดาเนินการดังนี้
(ก) นาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นในสายจูงยาว ๖๐ นิ้ว และโซ่คอ ผบส.ตรวจทิศทางลม ให้สุนัขออก
ค้นหา ตามเส้นทางที่กาหนด ใช้คาสั่งแก่สุนัขและน้าเสียงในลักษณะชวนสงสัย “หา” ระวังอย่าให้สายจูง
หย่อนลงพื้นหรืออย่าให้สายจูงตึงเกินไป ให้ใช้คาสั่ง “หา” ซ้าได้เมื่อจาเป็น
(ข) ผบส.เดินตามสุนัขและคอยสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัข อย่าเดินเร็ว การเตือน
ภัยของสุนัขแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เช่น อาจมีอาการตัวเกร็ง กลั้นหายใจ ขนหลังตั้งชัน หูตั้งชัน ฯลฯ ให้
ผบส.แต่ละคนสังเกตสุนัขของตนเอง และจดจาอาการเหล่านี้ไว้
(ค) เมื่อสุนัขเตือนภัย ผบส.เดินก้มตัวครึ่งก้าวติดตามสุนัขไป เร้าใจและชมสุนัข เมื่อถึงระยะ
ประมาณ ๑๐ ฟุต ข้าศึกสมมุติแสดงตัววิ่งหนีหรือยั่วยุสุนัขแล้วแต่กรณี ถ้าข้าศึกวิ่งหนี ผบส.สั่งการแก่สุนัข
ว่า “เอา” และนาสุนัขไล่ติดตามไปชั่วระยะหนึ่ง การวิ่งหนีหรือการยั่ว ยุเป็นการกระทาเพื่อเป็นการเพิ่ม
ความมั่นใจหรือเร้าใจแก่สุนัขอย่างหนึ่ง แต่ไม่จาเป็นต้องทาทุกครั้ง
(ง) ลักษณะสุนัขที่หลงกลิ่น
๑) ดมพื้นหรือดมจุดใดจุดหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
๒) เคลื่อนที่เป็นวงรอบ
(จ) การปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่น
๑) ตรวจทิศทางลม ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง
๒) เคลื่อนที่เป็นรูปตัว ที ( T ) ดังรูป

๒๘
ข้าศึกสมมุติ

ก
จุดเริ่มต้น

ข
ก

ค
จุดสิ้นสุด

รูป การเคลื่อนที่เป็นรูปตัวที
๓) ถ้าสุนัขยังหลงกลิ่นอยู่ นาสุนัขกลับอ้อมมากลิ่น ก.แล้วนาสุนัขเข้าค้นหาตามเส้นทาง
เดิม
๔) ถ้าลมเปลี่ยนแปลง กาหนดเส้นทางในการค้นหาใหม่ตามทิศทางลม
(ฉ.) ข้อพึงระลึก
๑) อย่าเดินเร็วเกินไป ถ้ากรวยกลิ่นแคบสุนัขอาจผ่านไปโดยไม่เตือนภัย และอย่าเดิน
ช้าเกินไปจะทาให้สุนัขขาดความสนใจในการทางาน
๒) จับตาสังเกตการเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลา จาไว้ว่า สุนัขมีหน้าที่เตือนภัย ผบส.มี
หน้าที่สังเกตการเตือนภัยของสุนัข เมื่อแรก ผบส.สอนสุนัข คราวนี้สุนัขสอน ผบส.
๓) ต้องมั่นใจว่า ผบส.ติดตามการเตือนภัยของสุนัขทันท่วงที ถ้านาสุนัขอ้อมค้อมจะทา
ให้สุนัขทางานไม่ได้ผล
(๔) การค้นหาและเตือนภัย
(ก) จัดสนามฝึกในภูมิประเทศโล่งแจ้ง ขนาด ๔๐ X ๔๐๐ ม. ปักธงเครื่องหมายมุมสนามทั้ง
๔ มุม (มีเครื่องหมายบอกทิศทางลมถ้าทาได้)
(ข) การสาธิตและการทบทวนการฝึกการค้นหา
๑) นา ผบส.เข้าบริเวณสนามฝึก อธิบายเกี่ยวกับ
ก) เขตสนาม
ข) จุดเริ่มต้น
ค) วิธีการค้นหา (ใช้เส้นทางสลับฟันปลา ดูรูปที่ ๑)
ง) กาหนดแนวทางค้นหา(เส้นทางใต้ลม)โดยทบทวนหลักการและวิธีการ
จ) ปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่น (ทบทวนระบบตัว ที่.)
ฉ) วิธีเร้าใจและกระตุ้นสุนัข

๒๙

☺
☺

ผู้ต้องสงสัย

ทิศทางลม

๑๕ เมตร

จุดเริ่มต้น
รูปที่ ๑ เส้นทางค้นหาสลับฟันปลา
(ค) การฝึกค้นหาและเตือนภัย
๑) ขั้นต้นในแต่ละชุดฝึกการค้นหาแบบสลับฟันปลาในพื้นที่ขนาดเล็ก และต้องค้นหาผู้
ต้องสงสัยเพียงคนเดียว
๒) ต่อไปให้ฝึกในพื้นที่กว้างขึ้น มีการฝึกค้นหาโดยอาศัยแสงและเสียง และเพิ่มจานวนผู้
ต้องสงสัยขึ้นด้วย
๓) ฝึกการปฏิบัติการสังเกตและการใช้ทิศทางลมตลอดจนการปฏิบัติเมื่อสุนัขหลงกลิ่น
(สมมุติขึ้นถ้าจาเป็น)
๔) ผบส.ควรสามารถควบคุมสุนัขในการปฏิบัติการนอกสายจูงในการค้นหา,จับกุม,ต่อสู้
และคุ้มกันได้
๕) ใช้หลักการเบื้องต้นที่เรียนไปแล้วมาใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
ให้มีการใช้กระสุนซ้อมรบและ/หรือเสียงระเบิดตลอดเวลาการฝึก
ค. ข้อแนะนาในการฝึก
(๑) ครู อ ธิ บ ายและสาธิ ต การฝึ ก ให้ ดู ก่ อ นแล้ ว ผบส.ปฏิ บั ติ ใ นความควบคุ ม และให้ ค าแนะนา
ตลอดเวลา
(๒) ให้พึงระลึกตาม ข้อ ๒ ข. (๓) (ฉ)

๓๐
การฝึกสายตรวจยานยนต์
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขให้นั่งรถสายตรวจไปพร้อมกับ ผบส.และผู้โดยสารอื่น ๆ ในการทาหน้าที่สายตรวจ
ข. ฝึก ผบส.ในการควบคุมสุนัขไปกับรถสายตรวจ
๒. การฝึกสายตรวจยานยนต์ขั้นต้น
ก. จัดพาหนะที่เหมาะสม เช่น รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาด ๖ คน (รถปิคอัพ)
ข. การขึ้นรถ
(๑) ถือสุนัขโดยใช้โซ่คอและสายจูงยาว ๖๐ นิ้ว
(๒) นาสุนัขขึ้นรถก่อนแล้ว ผบส.นั่ง ให้สุนัขอยู่ในท่านั่งข้าง ผบส.
(๓) พันสายจูงรอบคอสุนัข
(๔) เมื่อสุนัขคุ้นเคยกับการนั่งรถแล้ว ให้นาผู้โดยสารอื่น ๆ นั่งไปด้วย หากสุนัขแสดงอาการดุร้าย
ผบส.ควรแก้ไขทันที
ค. การลงจากรถ สุนัขจะลงจากรถเมื่อได้รับคาสั่งของ ผบส.เท่านั้น
ง. การปฏิบัติบนรถ
(๑) ผบส.ขับรถไปในระยะประมาณ ๑/๔ ไมล์ (๔๐๐ ม.) ให้สุนัขนั่งไปข้าง ผบส. (การที่ ผบส. ขับ
รถยนต์ไปได้เป็นสิ่งพึงประสงค์ ถ้า ผบส.ขับไม่ได้ หาผู้ขับรถยนต์ได้ทาหน้าที่แทน
(๒) ต่อไปให้ผู้โดยสารอื่น ๆ นั่งร่วมไปด้วย ผบส.แก้ไขทันทีเมื่อสุนัขแสดงอาการดุร้าย
๓. การฝึกสายตรวจยานยนต์ขั้นสูง
ก. การฝึกควบคุมสุนัขบนยานยนต์
(๑) ทบทวนการฝึกสายตรวจยานยนต์ขั้นต้น
(๒) หยุดรถ ผบส.ลงจากรถ สั่งสุนัข "คอย" บนรถ คาสั่ง "คอย" ใช้บ่อยครั้งเท่าที่จาเป็น
(๓) ผบส.เดินออกจากรถระยะห่างพอสมควร (ประมาณ 25 ฟุต) หรือเดินรอบรถ และหยุดอยู่
ชั่วคราวครู่หนึ่ง แล้วกลับขึ้นรถเคลื่อนที่ต่อไป
ข. การฝึกสายตรวจโดยมีการตรวจค้น
(๑) จัดให้มีผู้ต้องสงสัยสมมุติอยู่ข้างทาง (สวมปลอกป้องกันแขน)
(๒) ผบส.นาสุนัขขึ้นรถสายตรวจ เมื่อถึงระยะห่างจากผู้ต้องสงสัยประมาณ 15 ฟุต ผบส.สั่งผู้ต้อง
สงสัยสมมุติ "หยุด"
(๓) ผบส.ลงจากรถเข้าตรวจค้นผู้ต้องสงสัยสมมุติ (ใช้เทคนิคการตรวจค้นอย่าให้บังสายตาและการ
เข้าต่อสู้ของสุนัข) ให้สุนัขคอยอยู่บนรถ ระวังอย่าให้สุนัขละเมิดคาสั่ง “คอย” บนรถ ถ้าละเมิดแก้ไขทันที
ค. การฝึกสายตรวจโดยมีการตรวจค้นต่อสู้
(๑) ดาเนินการฝึกตามข้อ ๓ ข. โดยในระหว่างการตรวจค้นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งหรือหลายคนให้มี
การต่อสู้โดยสุนัขจะลงจากรถเข้าต่อสู้เอง โดย ผบส.ไม่ต้องสั่งการเมื่อ
(ก) ผู้ต้องสงสัยทาปฏิกิริยาเป็นภัยต่อ ผบส.หรือ
(ข) ผู้ต้องสงสัยวิ่งหนี
ง. การฝึกสายตรวจโดยมีการตรวจค้นและ/หรือ ต่อสู้ 2 ทาง
(๑) ดาเนินการเช่นข้อ ๓ ข. โดยมีการตรวจค้นผู้ต้องสงสัยหลายคน ให้มีการต่อสู้โดยสุนัขลงจากรถ
สายตรวจเข้าต่อสู้เอง โดยที่ ผบส.ไม่ต้องสั่งการ
(ก) ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งหยุด อีกคนหนึ่งวิ่งหนี เมื่อ ผบส.สั่งให้หยุด
(ข) สุนัขจะไล่ติดตามคนที่วิ่งหนี จนกว่า ผบส.จะสั่งให้หยุด

๓๑
(ค) ถ้ามีการตรวจค้น อย่างเดียว ผบส.เรียกสุนัขกลั บควบคุม ผู้ต้องสงสัยขึ้นรถไปด้ ว ยถ้า
ต้องการและทาหน้าที่สายตรวจต่อไป
๔. คาแนะนาในการฝึก
ก. ครูสาธิตการฝึกให้ ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตาม ในความควบคุม ครูคอยกากับดูแลและให้
คาแนะนาตลอดเวลา นาวิธีการฝึกที่เรียนมาแล้วทั้งหมดมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข. การควบคุมสุนัขเมื่อขณะอยู่บนรถ ให้สุนัขนั่งตลอดเวลา จะลงจากรถได้ต่อเมื่อได้รับคาสั่งจาก
ผบส.เท่านั้น แก้ไขทันทีที่สุนัขแสดงอาการดุร้ายทาร้ายสุนัขตัวอื่น และผู้โดยสารที่อยู่บนรถ
ค. เน้นให้สุนัข “คอย” บนรถตลอดเวลา ขณะที่ ผบส.ลงจากรถมาทาการตรวจค้น จนกว่าจะได้รับ
คาสั่งจาก ผบส. หรือจนกว่า ผบส.จะขึ้นไปที่รถ
ง. เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้ว ชุดสุนัขยามสายตรวจ ควรทาหน้าที่สายตรวจ, การหยุดและการตรวจค้นผู้ต้อง
สงสัย การต่อสู้ตลลอดจนการควบคุมผู้ต้องสงสัยได้

๓๒
เอกสารเพิ่มเติม
การใช้สุนัขยามสายตรวจต่อต้านผู้ก่อความไม่สงบของประชาชนและการจราจล
ความมุ่งหมาย ๑. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติการต่อต้านฝูงชนที่ก่อความไม่สงบ ให้แก่
ประชาชนและ สถานที่ของทางราชการ
๒. เพื่ อ ฝึ ก ให้ ผู้ บั ง คั บ สุ นัข ยามสายตรวจและเจ้ าหน้ าที่ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งในด้ า นรั ก ษาความ
ปลอดภัย เข้าใจและรู้ถึงวิธีการทางานร่วมกันให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. กล่าวโดยทั่วไป
เมืองไทยของเราได้รับการพัฒนาการปกครองให้เป็นไปในระบอบประชาธิปไตยมาเกือบครึ่ง ศัตวรรษ
แล้ว ประชาธิปไตยจะรุ่งเรืองได้ก็ต่อเมื่อเรามีการรักษาวัฒนธรรมทางการเมือง (POLITICAL CULTURE) ที่
ดีคือ ราษฎรส่วนใหญ่เป็นนักประชาธิปไตย มีความรู้ มีความสนใจ มีประสบการณ์และมีค่านิยมในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ราษฎรทุกคนมีหน้าที่จักต้องเคารพกฎหมายของบ้านเมืองและช่วยกันรักษา
ความสงบเรียบร้อยและจะต้องช่วยกันส่งเสริมจุดเด่นในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีสถาบันอันสูงสุดได้แก่
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่ถ้าการปกครองไม่ มีวัฒนธรรมไม่เคารพกฎหมายมีแต่กฎหมู่ จะ
ต้องการอะไรก็จะเอาให้ได้ ไม่ฟังเหตุผลของผู้บริหารประเทศการปกครองระบบประชาธิปไตยก็คงไม่มี
ความหมาย ดังนั้นจาเป็นต้องเข้าใจในเรื่อ งการ ก่อความไม่สงบของประชาชนและการก่อการจลาจลไว้
บ้าง ดังนี้.๒. การก่อความไม่สงบของประชาชนและการจลาจล จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีหัวหน้าหรือผู้อานวยการนั้น ๆ
ทุกครั้งผู้ก่อความไม่สงบจะต้อง
ก. ดาเนินการขึ้นหรือสร้างขึ้นตามแผนวางไว้
ข. ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างการปกครอง ชาติ หรือสถาบันอื่น ๆ
ค. และยังมีกลุ่มที่ก้าวร้าวทาให้เกิดความแตกแยก (MOB)
๓. มูลฐานของผู้ที่ก่อความไม่สงบ
ก. ความไม่พอใจของสังคม การเมือง การเศรษฐกิจและการทหาร
ข. มีผู้อานวยการตามแผนที่วางไว้
ค. ประชาชนขาดความเชื่อถือในคณะรัฐบาล อาจก่อให้เกิดการปฏิรูปในรูปแบบอีก 4 ขั้นตอนคือ
(๑) จะก่อการแฝงตัวในคณะรัฐบาล การทางานบังหน้า
(๒) จะก่อให้เกิดกองโจรขึ้นได้
(๓) จะเกิดสงครามขบวนการ
(๔) ชอบให้การทุจริตและฉ้อโกงราษฎร์บังหลวงอย่างมากมาย
๔. องค์ประกอบที่ควบคุมพฤติกรรมของฝูงชน 4 ประการ
ก. ความต้องการทางอารมณ์
ข. ทัศนคติทางศีลธรรม
ค. ผู้นาฝูงชน
ง. การควบคุมจากภายนอก
๕. กลวิธีและการปฏิบัติของผู้ก่อความไม่สงบ
ก. การใช้ถ้อยคาหยาบคาย
ข. โจมตีบุคคลและยานพาหนะ
ค. การโจมตีและขว้างปา
ง. ยานพาหนะหรือวัตถุที่ทาต่อทหาร
จ. การใช้เพลิงเผาไหม้
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ฉ. การใช้วัตถุระเบิด
ช. อาวุธที่ต่อต้านทหาร
ซ. การปฏิบัติต่อสิ่งกีดขวาง
ด. การใช้สัตว์ เด็กและคนชราและซากศพ
ต. การใช้เครื่องกีดขวางของฝูงชน
๖. การต่อต้านบุคคลที่ก่อความไม่สงบ
ก. พัฒนาภายในสังคม การเมือง เศรษฐกิจและการทหารให้มั่นคง
ข. การป้องกันในการรักษาความปลอดภัย
ค. การปฏิบัติการทางจิตวิทยา ทัศนคติและพฤติกรรม
๗. การใช้สุนัขยามสายตรวจต่อต้ายฝูงชน
ผู้ที่จะนาสุนัขในหน้าที่สุนัขยามสายตรวจไปใช้ในการต่อต้านฝูงชน สุนัขยามสายตรวจจะต้องผ่านการ
ฝึกในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้.ก. การฝึกเชื่อฟังคาสั่งในสายจูงและนอกสายจูง
ข. การฝึกความดุในความควบคุม
ค. การตรวจค้นอาคาร
ง. การสะกดรอยประกอบปัญหา
จ. การฝึกสายตรวจยานยนต์
ฉ. การฝึกการค้นหาและเตือนภัย
เมื่อสุนัขได้รับการฝึกจนจบหลักสูตรในหน้าที่สุนัขยามสายตรวจ ผบส.ยังต้องศึกษาในเรื่องของ
การทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เช่น ตารวจ ทส.ปช.หรือสารวัตรทหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อื่น ๆ ยัง
ต้องเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเบื้องต้น การจับกุม การสอบสวน และการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา หรือ
สนธิสัญญาในการควบคุมเชลยศึกตลอดจน ผบส.จะต้องฝึกในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตนเองมาอย่างดี
ที่สุดด้วย
๘. วิธีการใช้ชุดสุนัขยามสายตรวจ
ก. เจ้าหน้าที่บ้านเมืองร้ องขอหรือผู้ บังคับบัญชาได้สั่ งการให้นาชุดสุ นัขยามสายตรวจไปป้ อ งกัน
ร่วมกับการรักษาความสงบในเหตุนั้น ๆ
ข. จานวนชุดสุนัขยามสายตรวจที่เข้าร่ว มจะต้องพิจารณาว่ามากน้อยหรือไม่ โดยในการควบคุ ม
ผู้ต้องหา สุนัข ๑ ชุด (ผบส.สต. ๑ , สุนัข สต. ๑ ) สามารถควบคุมพฤติการณ์ของมนุษย์/ได้ ๔ คน
ค. สุนัขยามสายตรวจ ๑ ชุด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จานวน ๖ นาย สามารถป้องกันฝูงชนให้สงบได้ ๓๐ คน
ง. ถ้าจานวนฝูงชนมากจะต้องแยกฝูงชนนั้นออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้มากที่สุดและส่วนย่อย ๆ นั้น
จะต้องนาสุนัขยามสายตรวจสะกัดกั้นไม่ยอมให้ฝูงชนได้รับการติดต่อกัน
จ. ควบคุมโดยใช้สุนัขยามสายตรวจหรือสุนัขหน้าที่อื่น ๆ ที่มีความดุ
ฉ. สุนัขยามสายตรวจจะทาหน้าที่หรือทางานร่วมกับสุนัขยามและสุนัขอารักขา
๙. ข้อควนปฏิบัติในการฝึก
ก. ครูอธิบายและสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้วให้ ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุม โดยครูคอยกากับดูแล
ให้คาแนะนาและช่วยเหลือเหลือแก้ไขตลอดเวลา เมื่อ จบการฝึกครูประเมินค่าของ ผบส.แนะนาวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ข. ต้องระมัดระวังอันตรายจากการใช้กระสุน วัตถุระเบิดหรือปะทัด จะทาให้สุนัขฝังใจในการฝึก
ค. ข้าศึกสมมุติจะต้องช่วยเหลือการฝึกโดยจะต้องยอมแพ้สุนัข เพื่อให้สุนัขได้ใจและเกิดความเชื่อมั่น

๓๔
หลักนิยมในการใช้สุนัขยามสายตรวจ
๑. ความมุ่งหมายและแนวทางความคิดในการใช้ ชุดสุนัขยามสายตรวจ (ชสต.)
ก. ชสต.ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้แก่บริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายง่ายต่อ
ทรัพย์สินของรัฐบาลจากการแทรกซึมเข้ามาเพื่อลักทรัพย์ หรือก่อวินาศกรรม ทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้แก่
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ในการดารงรักษาระเบียบวินัย จากประสบการณ์ที่ใช้สุนัขยามสายตรวจร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือสารวัตรได้ผลดีกว่าใช้เจ้าหน้าที่ อาจใช้เมื่อไม่ต้องการใช้อาวุธหรืออยู่ในที่ใช้อาวุธ
ไม่ได้ เมื่อสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศไม่อานวย การใช้เจ้าหน้าที่แต่ลาพัง และใช้เพื่อหวังผลทาง
จิตวิทยา
ข. แนวความคิดในการใช้ ชสต. ชสต.มักจะถูกใช้ในหน้าที่ยามสายตรวจเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการ
รักษาการณ์
(๑) บริเวณล้อมรอบหรือโดยรอบคลังกระสุน
(๒) หน่วยสายตรวจรอบ บ.เตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มมาตรการระวังป้องกันทางลึก
(๓) ที่ตั้งอาวุธนาวิถี
(๔) บริเวณจอด ฮ.
(๕) บริเวณคลังเชื้อเพลิง
(๖) หน่วยเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัย
(๗) การค้นหาหรือวัตถุที่ซ่อนฝังในภูมิประเทศหรือในอาคาร
(๘) การสะกดรอยผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่หลบหนีจากที่คุมขัง
(๙) การช่วยเหลือจับกุมผู้ต้องสงสัย
(๑๐) การช่วยเหลือการทาหน้าที่สายตรวยยานยนต์
(๑๑) การป้องกันอันตรายของเจ้าหน้าที่การเงิน
(๑๒) การใช้อาวุธในการต่อสู้ป้องกันตัวและอาชญากรรม
(๑๓) การป้องกันโจรกรรมในพื้นที่คลังพัสดุ ที่กองสิ่งอุปกรณ์และพื้นที่ในลักษณะเดียวกัน
(๑๔) พื้นที่สาคัญอื่น ๆ เช่น สถานีเรดาร์ ฯลฯ ตลอดจนคุ้มครองบุคคลสาคัญ
๒. การมอบบรรจุ ชสต.แก่หน่วย
ก. เป็ น หน้ าที่รั บ ผิ ดชอบของ ผบ.หน่ว ยที่จะพิจารณาความต้องการตามสถานการณ์รักษาความ
ปลอดภัยของหน่วย ประมาณการถึงความต้องการ ชสต.และการสนับสนุนและการตัดสินใจการขอบรรจุ
ชสต.ตามประมาณการนั้น การบรรจุ ชสต.เป็นอัตราแน่นอนยังไม่ได้เพราะภารกิจและความต้องการแต่ละ
หน่วยไม่เหมือนกัน
ข. อัตราส่วนระหว่าง ผบส.กับ ชสต.นั้นปกติควรเป็น ๑ ต่อ ๑ เพื่อให้ สต.เชื่อฟังและรวมจุด สนใจ
ที่มี ผบส. คนเดียวถ้าจาเป็นต้องใช้ ผบส.มากกว่า 1 คน ต่อ สต. ๑ ตัว แล้วก็เป็นอานาจของ
ผบ.
หน่วยที่จะพิจารณาสั่งการ และตามคาสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๒/๓๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราสุนัขทหารของหน่วย
กองร้อยสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ลง ๒๗ ก.ย.๓๓ (ผนวก ข.) เกณฑ์การ
คิดอัตราสุนัขทหาร ได้กาหนดอัตราส่วนสุนัขใช้งานต่อผู้บังคับสุนัขไว้เป็นอัตรา ๐ : ๑ เพื่อให้สอดคล้องกับ
อัตราการจัดหน่วยและหลักวิชาการเกี่ยวกับสุนัขทหาร
๓. การวาง ชสต.ในการรักษาการณ์
ก. แนวความคิดและความเหมาะสมที่จะนามาพิจารณาการวาง ชสต.ในการรักษาการณ์
(๑) ห่างจากสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจจากภารกิจ
๒) ไม่มีสิ่งทาลายสุขภาพของ สต. (แก๊ส ไอเสีย ฯลฯ)
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(๓) ระยะรับผิดชอบไม่เกิน 200 เมตร และไม่จาเป็นต้องวาง ชสต.ในระยะเท่ากัน
(๔) สถานการณ์และภูมิประเทศเกื้อกูล
(๕) ไม่จาด้วยสิ่งขัดขวางหรือฉากขัดขวางทั้งที่สร้างขึ้นหรือธรรมชาติ
(๖) ทิศทางลมเกื้อกูล
ข. การใช้ ชสต.ในการทาหน้าที่สายตรวจ
(๑) ระหว่างเวลาค่ามืดเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ ชสต.เพราะ สต.เพิ่มขีดความสามารถ
ผบส.โดยการช่วยเหลือ ผบส.ในการตรวจค้นหาผู้บุ กรุกดีกว่า ผบส.ทั้งเป็นเวลาที่ปราศจากสิ่งดึงดูดความ
สนใจต่าง ๆ
(๒) ระหว่างเวลากลางวัน ปกติไม่ใช้ ชสต.ในเวลากลางคืน ควรใช้ขณะสภาพไม่ปกติ เช่น ขณะมี
การเตรียมพร้อมหรือใช้เพื่อหวังผลทางจิตวิทยาเท่านั้น
(๓) ระหว่างเวลาอากาศมืดมัว เช่น ฝนตก มีหิมะ มีพายุ
(๔) ปกติ สต.จะอยู่ในสายจูงเสมอ โดยมี ผบส.อยู่ด้วยตลอดเวลา การใช้นอกสายจูงกระทาเมื่อ
จาเป็นและต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด
๔. ขีดความสามารถของ สต.
ก. ระยะเตือนภัยปกติ สต.มีขีดความสามารถในการเตือนภัยระยะประมาณ ๒๕๐ เมตร ในพื้นที่โล่ง
แจ้ง ระยะเตือนภัยของ สต. จะลดลงเมื่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ไม่อานวย เช่น พื้นที่ที่มีสิ่งดึงดูดความสนใจ
อากาศร้อนจัด ระยะเตือนภัยจะสูงถึง 1/4 ไมล์ หรือมากกว่าเมื่อสภาพอากาศอานวยให้ เช่น อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลสิ่งดึงดูดความสนใจ หรืออากาศดี เมื่อ สต.มีระยะเตือนภัยจากัด ควรใช้ ชสต.ในพื้นที่รับผิดชอบ
แคบลง
ข. การปล่อย สต. สต.มีขีดความสามารถในการค้นหาและเตือนภัยเพื่อแจ้งการเข้ามาหรือปรากฏตัว
ของผู้บุกรุก ผบส.จึงควรใช้ขีดความสามารถอันนี้แล้วปฏิบัติตามควรแก่สถานการณ์เป็นพันธกิจอันดับแรก
ส่วนพันธกิจอันดับรองหรือการใช้ ชสต.ในการขับไล่ติดตาม,ต่อสู้และจับกุมผู้บุกรุกที่พยายามต่อสู้ ห รือ
หลบหนีทั้งนี้โดย จะปฏิบัติเมื่อได้รับคาสั่ง การใช้ สต.นั้นนับเป็นการใช้อาวุธร้ายอย่างหนึ่งซึ่ง ผบส.พึง
ระมัดระวังการปล่อย สต.เข้าจับกุมโดยการปฏิบัติเช่นเดียวกับกฎการซักถามก่อนใช้อาวุธ
ค. การรักษาขีดความสามารถของ สต.
(๑) พยายามใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์
(๒) เลือกสภาพสถานการณ์และภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์
(๓) หมุนเวียนการวาง ชสต.อย่าให้ซ้าจุดรักษาการณ์เดิม
(๔) ควรมีการซ้อมการแทรกซึม เพื่อมั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมและปฏิบัติงานถูกต้อง
(๕) การสาธิตควรจะมีน้อยที่สุด และพยายามรักษาระเบียบการฝึกและการป้องกันอันตรายอย่าง
เคร่งครัด
(๖) เขียนผังกรวยกลิ่นและสิ่งกีดขวางที่มีผลต่อการใช้ สต.ไว้
(๗) ฝึกทบทวน สต.ในหน้าที่สม่าเสมอ
๕. การเตือนอันตรายในการใช้ สต.
ก. ให้มีป้ายแสดงเตือนบุคคลให้ระวังอันตรายในเขตที่ใช้ สต.
ข. การเตือนอันตรายนั้นมีผลทางจิตวิทยา
ค. ป้ายให้มีขนาดอย่างน้อย 36 นิ้ว/ 40 นิ้ว "มีข้อความว่า" อันตรายบริเวณนี้เป็นเขตตรวจของสุนัข
ยามสายตรวจ" พื้นป้ายสีขาว อักษรสีแดง
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การฝึกตามหน้าที่ผู้บังคับสุนัขลาดตระเวน
การฝึกสุนัขลาดตระเวน
๑. ความมุ่งหมาย
ก. เพื่อให้ผู้บังคับสุนัขได้เรียนรู้
(๑) การควบคุมและการนาสุนัขลาดตระเวนในการลาดตระเวนค้นหาตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างถูกต้อง
(๒) การควบคุมวินัยสุนัขมิให้เห่าหอน
(๓) ผลของลมซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นผลต่อการปฏิบัติงานของสุนัขลาดตระเวน
(๔) การอ่าและการแปรลักษณะการเตือนภัยของสุนัขลาดตระเวนอย่างถูกต้องทุกสภาพกาล
(๕) วิธีการใช้สุนัขลาดตระเวนอย่างถูกต้องโดยพิจารณาถึงทิศทางลม ภูมิประเทศ รูปขบวนและ
สถานการณ์ทางยุทธวิธี
(๖) ขีดความสามารถและขีดจากัดของสุนัขลาดตระเวน(ดู สล.๒๐๑)
ข. เพื่อให้ผู้บังคับสุนัขสามารถฝึกสุนัขให้สามารถ
(๑) แจ้งเตือนให้ทราบถึงการปรากฏของข้าศึกหรือร่องรอยต่าง ๆ ที่ข้าศึกทาไว้ทั้งใต้ดิน บน
ดิน และเหนือพื้นดิน
(๒) ใช้ประสาทสัมผัสในการค้นหาทั้งสายตา เสียง และกลิ่น ให้เน้นหนักไปทางตามกลิ่ น ใน
อากาศและให้ตามกลิ่นบนพื้นดินได้
(๓) ปฏิบัติงานกับหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันได้ไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้า ทางข้างหรือทางด้านหลัง
(๔) ปฏิบัติการได้ในห้วงระยะเวลานานต่อข้าศึกทุกกลุ่ม ทุกสภาพอากาศและภูมิประเทศ
๒. ความต้องการในการฝึก
ก. อุปกรณ์ที่จาเป็นในการฝึกสุนัขลาดตระเวน
(๑) โซ่คอ
(๒) ขลุมปฏิบัติการ
(๓) สายจูงสุนัขยาว ๕ ฟุต และ ๓๐ ฟุต
(๔) ปลอกคอหนัง
(๔) โซ่ล่าม
(๕) นกหวีดสาหรับเรียกสุนัข
ข. ผู้ช่วยครูฝึกที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วทาหน้าที่ผู้วางอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกและเป็นข้าศึกสมมุติ
ค. เวลาปกติมักใช้สุนัขลาดตระเวนในเวลากลางคืนแต่ในการฝึก จาเป็นต้องฝึกทั้งเวลากลางวันและ
เวลากลางคืน
ง. สถานที่ฝึกเริ่มฝึกจากสนามปกติก่อนต่อไปให้ดาเนินการฝึกในภูมิประเทศ สนามฝึกจะต้องเปลี่ยน
ทุกวันไม่ซ้ากัน
จ. สุนัขที่จะเข้ารับการฝึกลาดตระเวนต้องเป็นสุนัขที่ได้รับการฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งทั้งในและนอกสาย
จูงมาแล้ว ทั้งการใช้คาสั่งเช่น ชิด นั่ง หมอบ คอย มา กระโดด และคลานและการใช้ท่าสัญญาณและคุ้นเคย
กับการขึ้นรถและเสียงปืน และจะต้องเป็นสุนัขที่เงียบไม่เห่าหอนขณะทาการลาดตระเวน
๓. ระเบียบการฝึกและเทคนิคการฝึก
ก. แก้ไขสุนัขที่เห่าหอนตั้งแต่แรกก่อนเริ่มการฝึกขั้นนี้ โดยใช้ คาสั่ง “ไม่” ปิดปาก หรือดึงโซ่คอให้
แน่นชั่วขณะหรือโยนของเล็ก ๆ ลงข้างตัวซึ่งเป็นหน้าที่ของ ผบส.ทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาในการ
ฝึก สลว.ให้เงียบและเมื่อสุนัขปฏิบัติตามก็ให้ชมสุนัขทุกครั้ง
ข. ครูฝึกเลือกเส้นทางการฝึกให้แต่ละชุดวางข้าศึกสมมุติและสิ่งของต่าง ๆ เป็นระยะไปทาง เหนือลม
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ค. ในการฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งเบื้องต้น ผบส.ได้รับการฝึกให้เป็นผู้เริ่มสั่งการแก่สุนัข แต่ในการฝึกขั้น
นี้จะกลับทางกันโดยจะเป็นการฝึกให้สุนัขปฏิบัติเองแล้วแจ้งให้ ผบส.ทราบจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจกันดี
ง. ลักษณะเตือนภัยของ สลว.แต่ละตัวไม่เหมือนกัน สุนัขบางตัวอาจมีลักษณะ เช่น ยืนขาหลังดึง
สายจูงตึง ขนตั้งชันที่บริเวณคอและหลัง หางชัน ฯลฯ จึงเป็นหน้าที่ของ ผบส.จะต้องเฝ้าสังเกตลักษณะการ
เตือนภัย ของสุ นั ขของตนอย่ างใกล้ ชิดตลอดจนสามารถอ่านและแปลลั ก ณะเตื อนภัยของสุ นัข ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
จ. ก่อนการฝึก สลว.จะต้องเปลี่ยนโซ่คอมเป็นขลุมปฏิบัติการ โดยการนาสุนัขมานั่งหันหน้าทวนลม
ไปในทิศทางที่จะทางานแล้วเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ หากสุนัขดื้อดึงก็ให้แก้ไขให้อยู่ในความ
ควบคุมเสียก่อน
ฉ. สลว.ที่ดีต้องเป็นสุนัขที่ช้าในการตรวจค้น หากใช้ สลว.เร็วเกินไปผลก็คือฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายถูกซุ่ม
โจมตี และวิธีแก้ไขสุนัขที่เดินเร็วเกินไปกระทาดังนี้
(๑) ฝึก สลว.สองสามครั้งโดยไม่มีข้าศึกหรือสิ่งของต่าง ๆ
(๒) ใช้สายจูงดึง สลว.ให้หยุดและนั่งชั่วครู่แล้วจึงปล่อยไปใหม่
(๓) ใช้สายจูงตบที่สะโพกเมื่อวิธีอื่นไม่ได้ผล
(๔) แก้ที่ตัว ผบส.เองอย่าเคลื่อนที่เร็วเกินไป ผบส.เร็วสุนัขจะเร็วตามไปด้วย
(๕) วิธีสุดท้ายคือผูกขาหน้าพอเดินได้ถ้าสุนัขเดินเร็วจะหกล้ม
ช. การใช้ข้าศึกสมมุติเป็นส่วนสาคัญยิ่งของการฝึก กรใช้ข้าศึกสมมุติไม่ดีพอการฝึกจะไม่ได้ผล ข้าศึก
สมมุตินั้นใช้เพื่อเป็นการเร้าและกระตุ้นให้สุนัขสนใจในการค้นหาและยืนยันว่าข้าศึกสมมุติอยู่ที่ใดเท่านั้น
มิใช่ปล่อย สลว.เข้าหาข้าศึกสมมุติ จงจาไว้ว่า ชสลว.มีหน้าที่เพียงเป็นเครื่องมือในการค้นหาและเตือนภัยแก่
หน่วยรบเท่านั้นมิใช่เป็นหน่วยจับหรือทาลายข้าศึก การปฏิบัติเมื่อ สลว.แจ้งเตื อนภัย(ดูยุทธวิธีสุนัขลด
ตระเวน)
ซ. การดึง สลว.ออกจากการตามรอย สลว.มีหน้าที่ตามกลิ่นที่กระจายในอากาศเท่านั้น การตามรอย
ข้าศึกอาจจะเป็นผลให้หมู่ลาดตระเวนถูกซุ่มโจมตีได้จึงต้องระวังมิให้สุนัขตามรอย การดึง สลว.ออกจากการ
ตามรอยนั้นต้องอาศัยความอดทนและความพยายามของ ผบส.ประกอบกับความชานาญ การปฏิบัติซ้า ๆ
และการฝึก สลว.ในการตามกลิ่นในอากาศให้มากพอและพยายามอย่าให้มีโอกาสที่เอื้ออานวยให้สุนัขตาม
รอยไป
ด. ภาพและเสียงเป็นสิ่งสาคัญในการฝึกการเตือนภัยของ สลว.ควรกาหนดให้มีการฝึกประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน
ต. กรจัดพื้นที่สาหรับการฝึก
(๑) เส้นทางการฝึกควรให้มีลักณะใกล้เคียงกับเส้นทางการปฏิบัติการจริงในสนาม
(๒) เส้นทางควรยาวประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร ขึ้นไป
(๓) จัดเตรียมเส้นทางการฝึก ๑ เส้นทางไว้สาหรับสุนัข ๑ ตัวต่อการฝึก ๑ ครั้งให้เพียงพอถ้าไม่
จาเป็นอย่าใช้เส้นทางเดิมกับสุนัขตัวต่อไป อาจใช้วิธีตั้งจุดเริ่มต้นของตัวที่ ๒ ต่อจากจุดสุดท้ายของตัวแรก
(๔) ไม่ควรฝึกสุนัขในเส้นทางเก่าที่เคยฝึกมาแล้วในระยะเวลา ๑ สัปดาห์ ควรเตรียมเส้นทาง
การฝึกสารองไว้ให้เพียงพอสาหรับการฝึกใน ๑ สัปดาห์
(๕) เริ่มการฝึกจากสนามโล่งก่ อนแล้วจึงนาเข้าฝึกในเส้นทางฝึกในภูมิประเทศ ดาเนินการฝึก
ตามลาดับจากง่ายไปหายากตามลาดับขั้นตอนที่กาหนด
ถ. ข้อกาหนดในการฝึก
(๑) ขั้ น แรกให้ เ ริ่ ม การฝึ ก ในระยะใกล้ ๆ ภายในระยะทาง ๕๐ เมตร เพื่ อ ให้ สุ นั ข เข้ า กั บ
สิ่งแวดล้อมข้อนี้ใช้สาหรับสุนัขใหม่เท่านั้น
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(๒) ต่อไปขยายการฝึกเพิ่มทั้งระยะทางและกว้างด้านหน้าให้สุนัขค้นหาข้าศึกและสิ่งของ ต่าง ๆ
มากขึ้น
(๓) เมื่อฝึกกลางวันชานาญดีแล้วให้มีการฝึกในเวลากลางคืน เช่น ร่วมกับกองรักษาด่าน และ
การลาดตระเวนซุ่มโจมตี ในระยะนี้ ผบส.เรียนรู้และทาความมั่นใจในลักษณะเตือนภัยของ สลว.ครูฝึกทา
การทดสอบขีดความสามารถของ สลว.ให้มีการฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับแสงสว่างจากการใช้พลุส่องสว่างด้วย
(๔) ผบส.จะต้องผ่านการเรียนและชี้แจงความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุทธวิธี ลมฟ้า
อากาศและลักษณะภูมิประเทศต่อการใช้สุนัขลาดตระเวน และเรียนรู้เกี่ยวกับ กับดัก หลุมขวาก
ลวด
สะดุด ตลอดจนวิธีสร้างเส้นทางในการฝึกสุนัขลาดตระเวน
(๕) ขั้นสุดท้ายให้ฝึกผ่านเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศ เช่น ทุ่งนา ที่ลุ่ม ถ้า อุโมงค์ กรปฏิบัติจาก
เรือ กรผ่านหมู่บ้านและป่า สุดท้ายให้มีโอกาสร่วมปฏิบัติการรบสมมุติด้วย
(๖) เมื่อจบการฝึกขั้นสุดท้าย ผบส.ควรสามารถอ่านและแปลลักษณะเตือนภัย สลว.ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา และ สลว.ก็ควรสามารถปฏิบัติงานได้ทุกลักษณะภูมิประเทศและสภาพลมฟ้าอากาศใน
ระยะเวลา ๒ - ๓ ชั่วโมงในการค้นหาข้าศึกและร่องรอยต่าง ๆ ทั้งบนดิน ใต้ดิน และเหนือพื้นดินทางเหนือ
ลมภายในกรวยกลิ่น
(๗) คาสั่งการแก่สุนัขลาดตระเวน
(ก) “ระวัง” ใช้เมื่อเริ่มให้ สลว.ออกทางานและค้นหาข้าศึกสมมุติและร่องรอยต่าง ๆ อาจ
ใช้คาสั่งซ้าได้เท่าที่จาเป็น
(ข) “อยู่ไหน” ใช้ถามเมื่อ สลว.แสดงลักษณะเตือนภัย ใช้น้าเสียงในลักษณะชวนสงสัย
(ค) “คอย” หรือ “มา” ใช้เมื่อต้องการให้ สลว.หยุดการปฏิบัติการหรือเรียกให้กลับมาหา
(ง) “ไม่” ใช้แก้ไขเมื่อ สลว.ปฏิบัติไม่ถูกต้องนอกเหนือคาสั่ง
(จ) คาสั่งอาจใช้สัญญาณเงียบหรือใช้เสียงนกหวีดเรียกสุนัขแทน
(๘) การใช้ขลุมปฏิบัติการ
(ก) การเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ
๑) สุนัขอยู่ในท่า ชิด – ยืน ผบส.ถือสายจูงด้วยมือซ้าย มือขวาถือขลุมปฏิบัติการ
๒) สอดห่ ว งปลายสายจู ง ลอดขลุ ม ปฏิ บั ติ ก ารตรงห่ ว งใกล้ รู ป ตั ว ดี มื อ ซ้ า ยถื อ
ขลุมปฏิบัติการ มือขวาถือสายจูง
๓) สอดขลุมปฏิบัติการเข้าหัวและไหล่สุนัขแล้ว รัดสายรัดอกปลดขอเกี่ยวสายจูงจาก
โซ่คอมาเกี่ยวกับห่วงรูปตัว ดี ของขลุมปฏิบัติการแทน
๔) ถอดโซ่คอออกเก็บ
(ข) การเปลี่ยนจากขลุมปฏิบัติการมาใช้โซ่คอ กระทาตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนโซ่คอมา
เป็นขลุมปฏิบัติการ
(๙) การเตรียมการฝึก
(ก) เตรียมเส้นทางการฝึกตามที่กาหนดในข้อ ๓ ต. โดยใช้การฝึกในสนามฝึกที่โล่งก่อน
และใช้ข้าศึกสมมุติที่สุนัขคุ้นเคยก่อนเช่นเดียวกัน ต่อไปเพิ่มข้าศึกที่แปลกออกไปและเพิ่มจานวนมากขึ้น
(ข) เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการฝึก
(ค) ผบส.เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการคือขณะปฏิบัติการฝึก เดินช้า ตื่นตัว สังเกต
ลักษณะการเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลาหากใช้สายจูงให้ทาเป็นห่วงพันที่ข้อมือซ้ายถ้าไม่ใช้สายจูงให้ผูกไว้
กับ เอวให้ เรี ย บร้ อยถืออาวุธ ด้ว ยมื อขวาในลั ก ษณะเตรียมพร้ อม(ใช้ส ายสะพายรบ) หรือท่าที่ถนั ด เมื่ อ
ปฏิบัติงาน

๓๙
(ง) ขณะปฏิบัติงานสุนัขลาดตระเวนจะสวมขลุมปฏิบัติการ(การเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นขลุม
ปฏิบัติการปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๓ ถ.(๘) ในขั้นต้นอาจต้องฝึกในสายจูงต่อไปเมื่อสุนัขมีความชานาญ
ดีแล้วให้ปฏิบัตินอกสายจูง การใช้สายจูงสั้นหรือยาวหรือร่นระยะสายจูงขึ้นอยู่กับพื้นที่ สภาพอากาศและ
สถานการณ์
๔. ลาดับการฝึกสุนัขลาดตระเวน
ก. การฝึกสร้างความสงสัย
(๑) เป็นการทดสอบลักษณะการตื่นตัวของสุนัขเมื่อได้กลิ่น เสียงและได้เห็นให้ ผบส.สังเกตและ
จดจาไว้
(๒) ดาเนินการฝึกในสนามโล่งแต่มีที่กาบังสาหรับข้าศึกสมมุติ(อาจใช้หญ้าสูงหรือป่าละเมาะที่มี
พุ่มไม้ประปราย
(๓) ซักซ้อม นัดหมายการปฏิบัติของข้าศึกสมมุติ วางข้าศึกสมมุติทางด้านเหนือลม ซ่อนตัวกาบัง
สายตาและอยู่ในระยะที่สุนัขยังไม่ได้กลิ่นซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของลมจากจุดเริ่มต้น
(๔) ผบส.นาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น หันหน้าทวนลมไปยังทิศทางของข้าศึกสมมุติ เปลี่ยนจากโซ่คอมา
เป็นขลุมปฏิบัติการ สุนัขอยู่ในท่า “ชิด – นั่ง” ผบส.นั่งคุกเข่าข้างสุนัขพร้อมกับตบปลอบและเร้าใจสุนัข
(๕) ข้าศึกสมมุติทาเสียงจากที่ซ่อน ผบส.จับสังเกตลักษณะตื่นตัวหรือเตือนภัยของสุนัขต่อเสียงที่
ได้ยิน
(๖) ข้าศึกสมมุติเคลื่อนที่โดยการเดินก้มหมอบในลักษณะที่ชวนให้สงสัยจากที่กาบังแห่งหนึ่งไป
ยังอีกแห่งหนึ่ง ผบส.สังเกตลักษณะตื่นตัวหรือเตือนภัยของสุนัขต่อการเคลื่อนไหวของข้าศึกสมมุติ
(๗) ผบส.นาสุนัขเข้าหาข้าศึกสมมุติที่ซ่อนตัวเงียบอยู่ ณ ที่กาบังแห่งใหม่สังเกตลักษณะการ
ตื่นตัวหรือเตือนภัยของสุนัขเมื่อได้กลิ่นจากข้าศึกสมมุติที่ซ่อนตัวอยู่นั้น
(๘) ในระหว่างการฝึกขั้นนี้ ผบส.อาจพูดหรือถามสุนัขด้วยน้าเสียงเบา ๆ ชวนสงสัย เช่น “ระวัง”
“อะไร” “อยู่ไหน” และชมเมื่อสุนัขแสดงลักษณะการตื่นตัวฉับพลัน ข้อควรระวังเมื่อสุนัขแสดงอาการ
ตื่นตัวหรือเตือนภัยอย่าให้สุนัขเห่าหรือส่งเสียง และระวังอย่าให้สุนัขเห่าหรือส่งเสียงในขณะที่กาลังสวมขลุม
ปฏิบัติการในครั้งแรก
ข. การฝึกลาดตระเวนขั้นต้น
(๑) การฝึกระยะที่ ๑
(ก) เริ่มการฝึกโดยใช้เส้นทางในพื้นที่โล่งมีที่กาบังตาสาหรับข้าศึก สวนทิศทางลม ใช้ข้าศึก
สมมุติคนเดียว
(ข) ผบส.นาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นเปลี่ยนจากโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ นาสุนัขเข้าเส้นทาง
สั่งสุนัข “ชิด – นั่ง” ผบส.คุกเข่าข้างสุนัข สั่งการให้สุนัขค้นหา ผบส.เดินช้า ก้มตัว เร้าใจให้สุนัขตื่นตัวเข้า
หาข้าศึกสมมุติ (ดูรูปที่ ๑ เส้นทางการค้นหา)
(ค) เมื่อสุนัขเตือนภัย ผบส.ชมสุนัขแล้ว นาสุนัขไล่ติดตามข้าศึกสมมุติไปประมาณ ๑๐ ๑๕ เมตร นาสุนัขวิ่งแยกออกคนละเส้นทางกับข้าศึกสมมุติ ถอดขลุมปฏิบัติการออก นาสุนัขอ้อมกลับไปยัง
จุดเริ่มต้น
(ง) ระยะทางการค้นหาเริ่มจากใกล้ ๆ ประมาณ ๕๐ เมตร แล้วเพิ่มจนถึงประมาณ ๒๐๐
เมตร
(จ) การฝึกในขั้นนี้สุนัขลาดตระเวนอยู่ในสายจูงสั้น การฝึกต่อไปเมื่อสุนัขมีความชานาญ
และมีประสบการณ์ให้นาเข้าฝึกที่คล้ายกับภูมิประเทศที่จะปฏิบัติการจริง
(๒) การฝึกระยะที่ ๒
(ก) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกระยะที่ ๑ แต่สุนัขอยู่ในสายจูงยาว

๔๐
(ข) เมื่อสุนัขเตือนภัย ผบส.ให้สุนัขนั่ง ระยะเตือนภัยเพิ่มจากใกล้จนถึงไกล ประมาณ ๓๐
- ๕๐ เมตร ไม่ต้องให้สุนัขไล่ติดตามข้าศึกสมมุติ เมื่อสุนัขมีประสบการณ์ดีแล้วให้สุนัขทางานนอกสายจูง
(ค) ให้ข้าศึกเพิ่มเป็น ๒ คน ระยะการค้นหาเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ ๖๐๐ เมตร
(๓) การฝึกระยะที่ ๓
(ก) ปฏิบั ติเช่น เดีย วกับการฝึ กระยะที่ ๒ สุ นัขทางานนอกสายจู ง ระยะเตือนภัย ให้ สู ง
ประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ เมตร
(ข) ข้าศึกสมมุติที่วางตัวในเส้นทางอาจมี ๒ หรือ ๓ คน ต่อเส้นทาง
(ค) ระยะการค้นหาเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
(ง) เมื่อฝึกถึงขั้นนี้สุนัขควรสามารถแสดงลักษณะเตือนภัยด้วยการนั้งโดยชี้ทิศทางและ
ระยะทางไปยังข้าศึกได้โดยประมาณ และเมื่อ ผบส.ถามสุนัขสามารถจะแสดงอาการเตือนภัยได้อย่างถูกต้อง
และ ผบส.จะต้องสามารถอ่านลั กษณะเตือนภัยของสุ นัขและบอกทิศทางและระยะทางไปยังข้า ศึ ก ได้
โดยประมาณ
(จ) การซ่อนกาบังของคนซึ่งสุนัขลาดตระเวนอาจค้นพบ (ดูรูปที่ ๒ - ๓)
(๔) การฝึกระยะที่ ๔ การฝึกค้นหาสิ่งของ
เป็นการฝึกให้สุนัขสามารถเตือนภัยเมื่อค้นพบสิ่งอุปกรณ์แปลกปลอมที่อยู่ข้างหน้าหรือตาม
เส้นทางเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับเมื่อพบคน แต่ระยะเตือนภัยจะใกล้กว่าคือประมาณ ๕ - ๑๐ เมตร
(ก) ขั้นต้นเตรียมเส้นทาง ใช้อุปกรณ์ประจากายของคนเช่น เป้ ย่าม ฯลฯ หรือสิ่งที่สุนัข
คุ้นเคยวางไว้ข้างทางห่างประมาณ ๕ เมตร
(ข) ผบส.นาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นปฏิบัติการค้นหาที่เคยฝึกมาแล้ว
(ค) เมื่อสุนัขเตือนภัยด้วยการนั่ง พลคุ้มกัน(ลูกมือ) นาของมาให้สุนัขดูและให้สุนัขดมของที่
พบ ผบส.ชมสุนัข ในการฝึกขั้นแรกสุนัขอาจไม่นั่ง ผบส.อาจช่วยเหลือสุนัขให้นั่งโดยใช้สายจูงและช่วยแก้ไข
ให้สุนัขนั่งภายในระยะที่ต้องการ โดย ผบส.รู้ตาแหน่งที่วางสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ อาจใช้สิ่งที่มีกลิ่นฉุนจัด เช่น
ผ้าขี้ริ้วสกปรกหรือขันข้าววางล่อสุนัขในขั้นต้น สุนัขอาจเตือนภัยโดยการหยุด สูดกลิ่นไปทางสิ่งของนั้นแล้ว
เคลื่อนที่ต่อไป ผบส.ต้องตามสุนัขให้ทันและแก้ไขสุนัขทันเมื่อสุนัขปฏิบัติผิดพลาด
(ง) ขั้นต่อไปวางสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีซ่อนพราง เช่น กลบด้วยใบไม้ ใบหญ้า ซ่อนหรือ
แขวนกาบังไว้ในหรือบนพุ่มไม้
(จ) ระยะทางการค้นหาเริ่มจากระยะใกล้ประมาณ ๕๐ เมตร จนถึงระยะทางประมาณ
๔๐๐ - ๖๐๐ เมตร

๔๑

การค้นหาข้าศึกใต้ดิน

๔๒

การค้นหาข้าศึกใต้น้า
ค. การฝึกลาดตระเวนขั้นกลาง
(๑) การจัดพื้นที่ฝึก เช่นเดียวกับข้อ ๓. แต่ให้เพิ่มความยากและให้ใกล้เคี ยงกับภูมิประเทศจริง
มากขึ้น
(๒) ชุดสุนัขที่จะเข้ารับการฝึกในขั้นนี้ต้องผ่านการฝึกลาดตระเวนขั้นต้นมาแล้ว ก่อนการฝึกครู
ฝึกชี้แจงทาความเข้าใจแก่ข้าศึกสมมุติและลูกมือที่จะใช้ในการวางเส้นทางสาหรับการฝึกให้เป็นที่เข้าใจทั้ง
สองฝ่าย
(๓) ฝึกทบทวนการค้นหาคนและสิ่งอุปกรณ์แปลกปลอม
(ก) ทบทวนการลาดตระเวนค้นหาตามที่ได้ฝึกมาแล้ว
(ข) ทบทวนการลาดตระเวนค้นหาสิ่งอุปกรณ์แปลกปลอมตามที่ได้ฝึกมาแล้วในขั้นต้น
(ค) ต่อไปฝึกสุนัขให้มีความชานาญในการค้นหาคนและสิ่งของผสมกันในเส้นทางเดียวกัน
เพิ่มจานวนคนและสิ่งของมาขึ้นตามลาดับ ระยะทางในการค้นหาเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
(๔) การฝึกค้นหาลวดสะดุดประกอบกับระเบิด
(ก) เป็นการฝึกให้สุนัขสามารถเตือนภัยเมื่อพบลวดสะดุดประกอบกับระเบิดที่วางขวาง
เส้นทางเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับการค้นหาคนและสิ่งของ ระยะเตือนภัยประมาณ ๕ - ๑๐ เมตร
(ข) ขั้นต้นเตรียมเส้นทางโดยใช้แถบผ้าขาวหรือเชือกขาวขนาดเล็กแทนลวดสะดุด วาง
ระยะห่างกันประมาณ ๓๐ - ๕๐ เมตร ๓ แห่งสูงระดับจมูกของสุนัข
(ค) ผบส.นาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นปฏิบัติการลาดตระเวนค้นหาเช่นเดียวกับที่เคยฝึกมาแล้ว
เมื่อสุนัขเคลื่อนที่ห่างเชือกที่ขึงไว้ประมาณ ๒ - ๕ ฟุต สั่งสุนัข “นั่ง” จับสายเชือกรูดไปมาให้สุนัขดูพร้อม

๔๓
กับทาเสียงซู่ซ่า ตามไรฟัน ผบส.ชมสุนัข ให้ฝึกผ่านกลับไปมาจนสุนัขจาได้และทาได้เองโดยไม่ต้องสั่ง(ปกติ
สุนัขควรจะทาได้ดีเมื่อฝึกผ่านเชือกไปประมาณไม่เกิน ๑๕๐ ครั้ง)
(ง) การฝึกค้นหาลวดสะดุดขั้นต่อไป อาจใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก เช่น ลวดสะดุดไฟฟ้า , ลวด
สะดุดประกอบกับระเบิดเทียมหรือลวดสะดุดประกอบการใช้เสียงปืนซึ่งครูฝึกอาจใช้กระแสไฟฟ้ากระตุก
จุดระเบิดเอง ยิงปืน หรือให้สุนัขชนลวดสะดุดระเบิดเองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี การฝึกให้กระทา
ตามลาดับขัน้ โดย
๑) วางลวดสะดุดดังกล่าวข้างต้นให้มองเห็นง่าย
๒) นาสุนัขออกค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่ง แสดงให้สุนัขเห็นลวดสะดุดโดยใช้มือรูดไปมา
ทาเสียงซู่ซ่าตามไรฟันประกอบด้วย ชมสุนัขแล้วนาสุนัขอ้อมลวดสะดุดไปเริ่มต้นการค้นหาต่อไป (ถ้าเป็นจุด
สุดท้ายให้นาสุนัขผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงถอดขลุมปฏิบัติการออก พักการฝึก)
๓) ในกรณีที่สุนัขไม่นั่งเตือนภัยเมื่อพบลวดสะดุด ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกค้นหา
สิ่งของ หากสุนัขพยายามลอด กระโดดข้ามหรือหลีกเลี่ยงลวดสะดุด ให้แก้ไขสุนัขโดยการใช้คาสั่ง “ไม่”
เรียกสุนัขกลับมาหาแล้วจึงแก้ไขดังกล่าวข้างต้น
๔) กรณีครูฝึก/ผบส.ต้องการให้บทเรียนแก่สุนัขในการฝึกขั้นแรก ๆ ให้ใช้
ลวด
สะดุดไฟฟ้าปล่อยให้สุนัขชนลวดสะดุดที่มีระเบิดเทียมจนระเบิดเองเมื่อสุนัขชนลวดสะดุดครูฝึก/ ลูกมือยิง
ปืนขึ้นแทนการระเบิด ผบส.ดึงสุนัขให้หมอบลงพร้อมกับสั่ง “ไม่” เพื่อให้สุนัขเข็ดขยาดต่อการกระทาผิด
๕) เมื่อสุนัขมีความชานาญมากขึ้น การวางลวดสะดุดประกอบวัตถุระเบิด/
ทุ่น
ระเบิด ฯลฯ ก็จะยากขึ้นตามลาดับ เช่น วางในป่าหญ้า , ที่ลุ่ม, มีการซ่อนพราง, วางในลักษณะแตกต่างกัน
เช่น วางทางดิ่ง, เฉียงหรือวางเหนือศรีษะสุนัขหรือ ผบส.ใช้เถาวัลย์ตามธรรมชาติแทนลวดสะดุด ฯลฯ
(จ) ระยะทางการค้นหาเริ่มจากใกล้ประมาณ ๕๐ เมตรจนถึงระยะทางประมาณ ๔๐๐ ๖๐๐ เมตร เมื่อสุนัขมีความชานาญในการค้นหาลวดสะดุดแล้วในตอนท้ายของการฝึกขั้นนี้ให้ฝึกสุนัขใน
เส้นทางที่มีคน, ลวดสะดุด และสิ่งของผสมกัน เพิ่มระยะทางในการค้นหาไปจนถึงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
เพิ่มจานวนลวดสะดุดและสิ่งของมากขึ้นตามลาดับ
(ฉ) การวางลวดสะดุดประกอบ (ดูรูปที่ ๑ - ๓)
(๕) การฝึกค้นหาหลุมขวากและกับดักต่าง ๆ
(ก) การฝึกค้นหาหลุมขวาก
๑) ขุดหลุมขนาดกว้าง ยาว ๖ ฟุต ลึก ๓ ฟุต การฝึกครั้งแรก ๆ เปิดหลุมให้
มองเห็น ต่อไปพรางให้เข้ากับธรรมชาติ
๒) นาสุนัขออกค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่งแสดงให้สุนัขเห็นหลุมขวาก ชมสุนัข แล้วนา
สุนัขผ่านไป เริ่มการค้นหาต่อไป(ถ้ามี) ถ้าเป็นจุดสุดท้ายให้นาสุนัขผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วถอด ขลุม
ปฏิบัติการออกพักการฝึก
๓) กรณีที่สุนัขไม่นั่งเตือนภัยหลุมขวากพยายามกระโดดข้ามหรือหลีกเลี่ยง หลุม
ขวาก ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกค้นหาลวดสะดุด
๔) กรณีที่ครูฝึก/ผบส.ต้องการให้บทเรียนแก่สุนัขในการฝึกครั้งแรก ๆ ปล่อยให้สุนัข
ตกหลุมไปเองแล้วสุนัขจะจดจาได้แม่นยา
(ข) การฝึกค้นหากับดักต่าง ๆ คงใช้วิธีการฝึกต่าง ๆ ของการฝึกค้นหาสิ่งของ, ลวดสะดุด
และหลุมขวากประกอบกัน เน้นการฝึกค้นหาลวดสะดุดให้มากเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมักประดิษฐ์ ลวดสะดุด
ประกอบ เช่น ธนูกล ขวากดัดเท้า ขวากปัก อีทุบและกับดักประเภทใช้แบตเตอรี่หรือ กระเดื่องกล
(ค) ระยะทางการค้นหาเริ่มจากระยะใกล้ประมาณ ๕๐ เมตร จนถึงระยะทางประมาณ
๔๐๐ - ๖๐๐ เมตร เมื่อสุนัขมีความชานาญในการค้นหาหลุมขวากและกับดักต่าง ๆ ดีแล้ว ในตอนท้ายของ

๔๔
การฝึกขั้นนี้ให้ฝึกสุนัขในเส้นทางที่มีคน, หลุมขวาก, กับดัก, ลวดสะดุดและสิ่งของต่าง ๆ ผสมกัน เพิ่ม
ระยะทางในการค้นหาไปจนถึง ๑,๐๐๐ เมตร เพิ่มจานวนคน, ลวดสะดุด, หลุมขวาก, กับดักและ สิ่งของ
มากขึ้นตามลาดับ
(๖) การฝึกลาดตระเวนขั้นปฏิบัติงานในสนาม
(ก) การฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกผสมการฝึกทั้งหมดในขั้นการฝึกขั้นที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์และความชานาญของชุดสุนัขลาดตระเวนในการปฏิบัติงานในสนาม
(ข) การฝึกให้กระทาโดยเพิ่มความยากในการค้นหาขึ้น ตลอดจนใช้ภูมิประเทศและสมมุติ
เหตุการณ์ทางยุทธวิธีต่าง ๆ ประกอบให้มีความสมจริงในการปฏิบัติงาน ให้มีการฝึกจนถึงระยะการเตือนภัย
สูงสุดของสุนัขตามความต้องการและ ผบส.สามารถอ่าน, ตีความและแปลลักษณะการเตือนภัยของสุนัขได้
อย่างถูกต้อง ระยะทางในการฝึกให้เพิ่มขึ้นจนถึงระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ง. การฝึกลาดตระเวนขั้นสูง
การฝึกขั้นนี้เป็นการฝึกชุดสุนัขในการใช้เทคนิคทุกประการที่ฝึกมาทั้งหมดปฏิบัติการค้นหาตาม
สถานการณ์ที่จะต้องปฏิบัติงานจริงทุกสภาพลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน
(๑) การจัดพื้นที่และการเตรียมการฝึก
(ก) ใช้พื้นที่และเส้นทางในภูมิประเทศใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติการจริง เน้นการฝึกในพื้นที่
สูง ป่าเขา และแนวลาน้า
(ข) เตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทุกอย่างที่จาเป็น เช่น พาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด
อาหารทั้งคนและสัตว์ ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์การฝึกทั้งกลางวันและกลางคืน ฯลฯให้พร้อมก่อนการฝึก
วางแผนกาหนดสถานการณ์การฝึก กาหนดระเบียบการรักษาความปลอดภัย วิธีการใช้ข้าศึกสมมุติ ลูกมือ
ให้สอดคล้องกับแผนการฝึก
(ค) ระยะทางการฝึก ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ เมตรขึ้นไปจนถึง ๑๐,๐๐๐ เมตร
(ง) ฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับการเคลื่อนที่และปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ยากลาบาก ทุรกันดาร
ทั้งสภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
(๒) การฝึกลาดตระเวนเวลากลางคืน
(ก) ชุดสุ นั ขที่เข้ ารั บ การฝึ กในขั้นนี้ต้องผ่ านการฝึ กลาดตระเวนขั้น ปฏิบัติงานในสนาม
มาแล้วเป็นอย่างดี
(ข) เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การฝึกแต่ละเรื่อง เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้สาหรับการฝึกในเวลากลางคืนให้พร้อมก่อนการฝึก เช่น แถบสะท้องแสง, แถบทหารช่าง, ไฟฉาย,
เข็มทิศ พลุส่องแสง ชุดปฐมพยาบาลงูกัด วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
(ค) การดาเนินการฝึ กกระทาเช่นเดียวกับการฝึ กลาดตระเวนค้นหาทางยุทธวิธีในเวลา
กลางวันทุกประการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการฝึกในเวลากลางคืนเท่านั้น ให้มีการฝึกสนับสนุนหน่วยซุ่ม
โจมตี, ยามคอยเหตุ ที่ฟังการณ์ในกองรักษาด่านเวลากลางคืนด้วย
(ง) การฝึ ก อาจปฏิบั ติ ต่อ เนื่อ งจากการฝึ ก ในเวลากลางวั นตามสถานการณ์ ส มมุติทาง
ยุทธวิธี

๔๕

การวางลวดสะดุดขวางเส้นทาง

การวางลวดสะดุดในป่าหญ้า

๔๖

การวางลวดสดุดบนกิ่งไม้เหนือศีรษะ
(๓) การฝึกลาดตระเวนระยะไกล
เป็นการฝึกชุดสุนัขลาดตระเวนให้มีขีดความสามารถสูงสุดตามความมุ่งหมายของการฝึกชุด
สุนัขลาดตระเวนเพื่อสนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธี
(ก) การดาเนินการฝึก กาหนดสถานการณ์สมมุติทางยุทธวิธีให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง
ให้มากที่สุดทั้งด้านสถานการณ์ ข้าศึก ลมฟ้าอากาศ, ภูมิประเทศ, การปฏิบัติการของฝ่ายเรา รวมทั้งการใช้
เสียงปืนและวัตถุระเบิด
(ข) ใช้เทคนิคการปฏิบัติการทุกอย่างที่ฝึกมาแล้วรวมทั้งการฝึกพิเศษ ทาการฝึกปฏิบัติการ
ต่อเนื่องตลอดเวลา
(ค) ขั้นสุดท้ายเมื่อโอกาสอานวยให้จัดการฝึกร่วมกับชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
ชุด
สะกดรอยรบ เป็นชุดสุนัขลาดตระเวนรบ เพื่อให้ชุดสุนัขและเจ้าหน้าที่แต่ละหน้าที่ทางานสนับสนุนเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน
(ง) การฝึกร่วมกับหน่วยทางยุทธวิธีเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้หน่วย สุนัข
ทหารและหน่วยใช้งานทางยุทธวิธีได้เข้าใจประสานการปฏิบั ติงานร่วมกันอย่างถูกต้องแน่นแฟ้นเพื่อความ
สาเร็จแห่งภารกิจ
๕. ข้อปฏิบัติในการฝึก
ก. การฝึกลาดตระเวนขั้นต้น
(๑) ครูอธิบายและสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูคอยกากับ
ดูแลให้คาแนะนาและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่า การปฏิบัติของ ผบส.และ
แนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ

๔๗
(๒) ในการฝึกขั้นต้นครูฝึกและ ผบส.รู้ที่วางตัวของข้าศึกสมมุติหรือสิ่งอุปกรณ์ที่วางซ่อน เมื่อ
สุนัขมีประสบการณ์ดีแล้วก็จะเริ่มการฝึกเป็นชุดทั้งคนและสุนัขต่อไป
(๓) ในการฝึก ผบส.ต้องใช้คาสั่งด้วยท่าสัญญาณให้มากที่สุด
(๔) การแก้ ไ ขสุ นั ข ที่ ป ฏิ บั ติ ผิ ด พลาดให้ แ ก้ ไ ขเท่ า ที่ จ าเป็ น และด้ ว ยความเบามื อ อย่ า งแก้ ไ ข
รุนแรงการฝึกจึงจะได้ผลดี
(๕) การปฏิบัติเมื่อสุนัขเตือนภัย ผบส.บอกทิศทางโดยระบบเข็มนาฬิกา
(ก) สมมุติว่าทิศทางการเคลื่อนที่เป็น ๑๒ นาฬิกา
(ข) การบอกทิศทางข้าศึกวางตัวโโยประมาณให้บอกคร่อมทิศที่ต้องการ ๒ ชั่วนาฬิกา
เช่น ข้าศึกอยู่ทิศ ๙ นาฬิกา(ซ้ายมือ) ให้บอกว่า “๘ - ๑๑”
(ค) ถ้าใช้สัญญาณเงียบ สัญญาณพบข้าศึกใช้แขนทั้งสองฟันมือเฉียงไปทิศที่ต้องการ ข้าศึก
อยู่ข้างหน้าทางขวา ( ๒ นาฬิกา ) ก็ให้ฟันมือซ้ายเฉียงไปทางทิศ ๑ นาฬิกา มือขวาฟันไปทาง
๓
นาฬิกา
(๖) ก่อนการฝึก/ทางานควรฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งทบทวน ๕ - ๑๐ นาที ปล่อยให้สุนัขได้ขับ
ถ่ายก่อนเพื่อลดการเสียวินัย
(๗) อาจมีการใช้เสียงปืน/วัตถุระเบิดประกอบระหว่างการฝึกเพื่อให้สุนัขคุ้นเคยกับเสียงการรบ
และต้องระมัดระวังอันตรายจากการใช้กระสุน/วัตถุระเบิด ทุกครั้งที่มีเสียงปืน/วัตถุระเบิด ผบส.ดึงสุนัข
หมอบ ตบปลอบให้กาลังใจและชมสุนัขทุกครั้ง
(๘) อุดมคติในการค้นหานั้นต้องการให้สุนัขนอกสายจูงนาหน้า ผบส.ในระยะห่าง ๑๐ - ๓๐
เมตร โดยขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและเหตุการณ์ หากสุนัขไปเกินกว่า ผบส.จะควบคุมได้ให้เรียกสุนัข
กลับมาในระยะที่สามารถควบคุมได้ แล้วสั่งการค้นหาต่อไป
เทคนิคอีกอันหนึ่งในการเรียกสุนัขมาหาคือฝึกให้สุนัขรู้ว่าเมื่อ ผบส.คุกเข่าลงสุนัขจะต้อง
กลับมาหา เทคนิคในการฝึกสุนัขที่ไม่ยอมห่างเจ้า ของให้กระทาโดยการฝึกในสนามหรือเส้นทางที่ไม่มีการ
วางข้าศึกสมมุติเร้าใจให้สุนัขเดินไปข้างหน้าในระยะไกล ๆ ในลักษณะเดินเล่น
(๙) ถ้าสุ นั ขมีอาการเหนื่ อย ขาดความสนใจ ให้ ผบส.พักการฝึ ก/ทางาน โดยนาเลี่ ยงไปยัง
เส้นทางที่ปลอดภัยแล้วถอดขลุมปฏิบัติการออกให้สุนัขได้พัก
(๑๐) การวางข้าศึกสมมุติครั้งแรกให้วางใกล้เส้นทาง ต่อไปเพิ่มระยะห่างจากเส้นทาง ๑๐ - ๑๕
เมตร
(๑๑) การวางข้าศึกสมมุติพยายามอย่าให้ข้าศึกหรือผู้ใดเดินผ่านเส้นทางอีก
(๑๒)เวลาในการฝึก เวลาปกติมักใช้สุนัขลาดตระเวนในเวลากลางคืน แต่ในการฝึกจาเป็นต้องฝึก
ทัง้ เวลากลางวันและเวลากลางคืน
ข. การฝึกลาดตระเวนขั้นกลาง
(๑) เช่นเดียวกับข้อ ๕ ก.
(๒) ในการค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ผบส.พึงระลึกว่าให้ฝึกให้สุนัขเข้าใจและรู้จักกับสิ่งที่ต้องการ ถ้า
ไม่จาเป็นอย่าฝึกให้สุนัขเกิดการสับสนและเกิดความกลัวต่อสิ่งนั้น ๆ
(๓) ผบส.พึงระลึกว่าสุนัขส่วนมาค้นพบของโดยอาศัยกลิ่นและเสียงมากกว่าการมองเห็น กลิ่น
นั้นอาจเกิดจากของที่วางไว้หรือกลิ่นคนที่ซ่อนหรือนาของมาวางไว้ หรือจากกลิ่นของพื้นดินที่ถูกขุด กลิ่น
ของสิ่งของที่ถูกขยับเขยื้อนในภูมิประเทศ ฯลฯ เสียงอาจเกิดขึ้นได้จากลมที่พัดผ่านสิ่งของ เช่น พัดผ่านลวด
สะดุด หรืออาการสะท้อนของแผ่นดินที่หายไปข้างหน้า เสียงน้าไหล ฯลฯ ผบส.จะต้องสังเกตและตีความ
ลักษณะเตือนภัยของสุนัขให้ได้ถูกต้องแม่นยา

๔๘
(๔) เน้นการฝึกให้สุนัขมีวินัยสูงไม่ว่าจะเป็นการฝึกเชื่อฟังตามคาสั่ง การปฏิบัติงาน การเห่าหอน
และอื่น ๆ
(๕) ผบส.ต้องเรียนรู้การปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารทาง
ยุทธวิธีให้ถูกต้องแน่นแฟ้นเสียแต่ในการฝึกขั้นนี้
(๖) การเพิ่มความยาก จานวนคนและสิ่งอุปกรณ์ ระยะทาง ควรกระทาทีละอย่างอย่าเพิ่มพร้อม
กันจะทาให้สุนัขสับสน
ค. การฝึกลาดตระเวนขั้นสูง
(๑) การฝึกลาดตระเวนเวลากลางคืน
(ก) ปฏิบัติเช่นเดียวกับเวลากลางวัน แต่เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
(ข) ใช้เครื่องช่วยในการเดินทางในเวลากลางคืนให้เป็นประโยชน์(เข็มทิศ), แถบสะท้อน
แสง, แถบทหารช่าง ฯลฯ)
(ค) ระมัดระวังอันตรายจากการใช้กระสุนและวั ตถุระเบิด ปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
(ง) การใช้พลุส่องสว่างในเวลากลางคืนเป็นภัยแก่สายตาของสุนัขเช่นเดียวกัยคน ผบส.พึง
ช่วยสุนัขโดยการให้สุนัขหมอบแล้วช่วยปิดตาสุนัขเมื่อพลุเริ่มสว่างขึ้น ปฏิบัติการต่อไปเมื่อพลุดับแสงลง
ผบส.เองคงปฏิบัติเช่นวิธีการรบเป็นบุคคลในเวลากลางคืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(จ) ถ้าจาเป็น ผบส.บังคับสุนัขโดยใช้สายจูงตามความเหมาะสม
(ฉ) ผบส.ต้องรวมความสนใจต่อการเฝ้าสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัขเป็นพิเศษ
(ช) สุนัขที่กลัวความมืดให้ฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับความมืดเสีย ก่อน โดยเริ่มฝึกแต่เวลาใกล้สิ้น
แสงตะวันต่อเนื่องไปจนถึงเวลามืดค่า
(๒) การฝึกลาดตระเวนระยะไกล
(ก) นาวิธีการ หลักการ และเทคนิคทั้งปวงที่ฝึกมาแล้วใช้ในการฝึกขั้นนี้
(ข) การฝึ ก ชุ ด สุ นั ข ลดตระเวนรบควรประกอบด้ ว ยก าลั ง อย่ า งน้ อ ยเท่ า กั บ ชุ ด สุ นั ข
ลาดตระเวน ๒ ชุด ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ๒ ชุด ชุดสะกดรอยรบ ๑ ชุด (มี หน.ชุดสะกดรอย ๑,
ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๒ - ๔ คน) จึงจะปฏิบัติการลาดตระเวนค้นหาได้ผลดี
(ค) ผลส าเร็ จ ของภารกิจขึ้นอยู่กับความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีของหน่วยสุนัขทหารและหน่วยใช้งานสุนัขทหาร ฉะนั้นการฝึกร่วมกันก่อนออกปฏิบัติงานจริงจึงมี
ความจาเป็นและสาคัญที่สุด
(ง) เทคนิคอีกประการหนึ่งของการใช้สุนัขลาดตระเวนระยะไกลคือการแบ่งอาหารให้สุนัข
กินเท่าที่โอกาสอานวยอาจจะเป็นครั้งละ ๑ ใน ๓ - ๑ ใน ๔ แทนการให้มื้อเดียวเต็มอัตรา

๔๙
ยุทธวิธีสุนัขลาดตระเวน
ความมุ่งหมาย
เพื่ อ ให้ รู้ ถึ ง การจั ด หน่ ว ย ภารกิ จ หลั ก นิ ย มในการใช้สุ นั ข ลาดตระเวน (สลว.) ร่ ว มกั บ หน่ว ยทาง
ยุทธวิธีในสนาม
๑. การจัดหน่วย
กองร้อยสุนัขยุทธวิธี ( ร้อย สยว. ) ผนวก ก
๒. ภารกิจ
ชุดสุนัขลาดตระเวน (ชสลว.) สนับสนุนหน่วยรบทางยุทธวิธีโดยการแจ้งเตือนภัย (เงียบ) และอาจได้รับ
ภารกิจเข้าร่วมในการ
ก. ค้นหาที่ซุ่มโจมตี
ข. ค้นหาพลซุ่มยิงระยะใกล้
ค. ค้นหาข้าศึกที่ซุกซ่อนตัวหรือหลบกาบังตัวอยู่หลังแนวฝ่ายเรา
ง. ค้นหาที่ซ่อนอาวุธ, กระสุน และอาหารตลอดจนอุปกรณ์ของข้าศึก
จ. ค้นหาลวดสะดุด หลุมขวากหรือ ทุ่นระเบิด กับระเบิดในการกวาดล้างถนน
ฉ. ปิดล้อมหมู่บ้านเพื่อตรวจค้น ทาลายหรือกวาดล้าง
ช. ลาดตระเวนซุ่มโจมตีหรือประจาที่ฟังการณ์เพื่อแจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศึก
ซ. ร่วมกับชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชสรบ.) ๒ ชุด ชุดสุนัขสะกดรอยรบ (ชสกร.รบ) ๑ ชุด
(หน.ชุด ๑, ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔) เป็นหมู่สุ นัขลาดตระเวนรบ (หมู่ สลว.รบ)
สนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธีในสนาม
๓. หลักนิยมพื้นฐานการใช้สุนัขลาดตระเวน
ก. ชุดสุนัขลาดตระเวน (ชสลว.) ๑ ชุด ประกอบด้วย ผบส. ๑ นาย สุนัขลาดตระเวน(สลว) ๑ ตัว ซึ่ง
เป็นหน่วยสุนัขที่เล็กที่สุดที่อาจแบ่งมอบให้ไปสนับสนุนภารกิจหน่วยทหารทางยุทธวิธี โดยการจัด ๑ ชุด
สุนัขลาดตระเวน (ชสลว.) สมทบ ๑ หมวดปืนเล็ก จัด ๒ ชุด สลว.สมทบกองร้อยปืนเล็ก จัด ๑ หมวด สลว.
(มว.สลว.) สนับสนุน ๑ กองพลหรือกองกาลัง จัด ๑ กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อยสยว.) สนับสนุน กองทัพภาค
หรือกองทัพน้อย
ข. การจัดชุดสุนัขทหารสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
(๑) จัด ชสลว.ทางานร่วมกับ ชสรบ., ชสกร., เจ้าหน้าที่แกะรอย เป็นชุดสุนัขสะกดรอยรบ (ชส
กร.รบ) สนับสนุนหน่วยร้องขอตามความเหมาะสม
(๒) จั ด หมู่ สุ นั ข ลาดตระเวนรบ ( หมู่ สลว.รบ ) ( ผบ.หมู่ , รอง ผบ.หมู่ , ชสลว. ๒ ชุ ด ,
สรบ. ๒ ชุด, ชุด สกร.รบ ๑ ชุด ( หน.ชุด, ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔ ) เป็นกาลังหลัก
ของหน่วยสุนัขทหารหน่วยเล็กอีกหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะแยกหรือรวมการปฏิบัติการสนับสนุน
หน่วยทางยุทธวิธีได้ทุกสภาพการรบ โดการจัด ๑ หมู่ สลว.รบ สมทบหรือสนับสนุนต่อ ๑ กองพัน
ทหารราบเฉพาะกิจ หรือกรมทหารราบเฉพาะกิจ
ค. การวางแผนและการเตรียมการใช้ ชสลว.
(๑) ผบ.มว.สลว. ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่อ ผบ.หน่วยที่ตนขึ้นสมทบในการใช้ ชสลว.ถ้า
หน่วยรับการสมทบนั้นไม่เคยใช้ ชสลว.มาก่อนเลยต้องชี้แจงให้หน่วยนั้นทราบถึงขีดความสามารถและ
ขีดจากัดของ ชสลว.ก่อน (ดูข้อ ๕)
(๒) ผบ.มว.สลว. ต้องได้รับการบรรยายย่อเกี่ยวกับภารกิจตามแผนก่อนเสมอ เพื่อให้มีเวลา
คัดเลือก ชสลว.ที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่ภารกิจและให้ ผบส.มีเวลาเตรียมตัวและสุนัขของตน เช่น การ
ตรวจร่างกาย การออกกาลังกาย และการฝึกทบทวนสุนัข

๕๐
(๓) การจั ด ชสลว.เข้าสมทบหน่วยปฏิบัติการใด ๆ หมู่ล าดตระเวน (หมู่ ลว.) ถ้าทาได้ควร
สมทบ ชสลว.เดิมเข้ากั บ หน่ ว ยเดิ มเสมอ เพื่อให้ ชสลว.กับหน่ว ยนั้นมี ความคุ้ นเคยในการปฏิ บั ติ ง าน
ร่วมกัน
(๔) การใช้สุนัขร่วมกับคน อาจทาให้บางคนมีปฏิกิริยา เช่น เป็นห่วงว่าจะต้องมีภาระใน การ
ระวังป้องกันมากขึ้น ไม่สบายใจหรือหวาดเกรงสุนัข กรณีเช่นนี้ ผบส.ต้องชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจความ มุ่ง
หมาย ขีดความสามารถ ขีดจากัดและวิธีปฏิบั ติงานของ สลว.(ดูข้อ ๕) อาจให้แต่ละคนในหน่วยนั้นได้ลูบ
จับต้องและสัมผัสกับสุนัขเพื่อขจัดความหวาดกลัว
(๕) ชสลว.จะต้ อ งร่ ว มปฏิ บั ติ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหมู่ ลว.โดยเข้ า สมทบทั น เวลาฟั ง ค าสั่ ง
ลาดตระเวนและร่วมการวางแผนเตรียมการตลอดจนการฝึกซ้อมการลาดตระเวนร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ ทุก
คนคุ้นเคยกับการปฏิบัติของ ชสลว.และคุ้นเคยกับกลิ่น เสียงและการเคลื่อนไหวของหมู่ลาดตระเวน
ง. การใช้ ชสลว.ในการลาดตระเวน
(๑) ต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ของ ชสลว.ในการลาดตระเวนคื อ น าอยู่ ต รงหน้ า ของหมู่
ลาดตระเวนหรือส่วนกาลังเคลื่อนที่ไปยั งทิศทางที่ได้รับมอบ โดยปกติให้เคลื่อนที่ทวนลมเพื่อประโยชน์ใน
การใช้ประสาทสัมผัสของสุนัขเว้นแต่บางคราวอาจให้ ชสลว.อยู่ข้างหลัง เช่น ขณะลมพัดมาจากทางข้างหลัง
หรือเมื่อความเร็ว ในการเคลื่ อนที่ไม่แน่นอน (เช่นเมื่อเคลื่ อนที่เข้าหาข้าศึกในระยะไกล) เพื่อประหยัด
พลังงานของสุนัข โดยเฉพาะเมื่อเคลื่อนที่กับส่วนกาลังของหน่วยใหญ่
(๒) เมื่อจาเป็นต้องแทรกซึมเข้าหลังแนวข้าศึก ชสลว.จะแจ้งให้ทราบที่ตั้งของกองรักษา ด่าน
ข้าศึก แล้วนาหลบเลี่ยงไปเพื่อหาที่ตั้งกองรักษาด่านข้างเคียงนาหมู่ลาดตระเวนเล็ดลอดผ่านแนวข้าศึกไป
(๓) เมือ่ สุนัขแจ้งเตือนภัย ผบส.จะให้สัญญาณให้หมู่ลาดตระเวนเคลื่อนที่ขึ้นมารับข่าวจาก ผบส.
และชุดสลว.คงหยุดอยู่กับที่จนกว่าหมู่ลาดตระเวนจะผ่านไปเพื่อป้องกันมิให้กีดขวางการเคลื่อนที่และการ
ปฏิบัติงานของหมู่ลาดตระเวน ถ้ามีการปะทะยิงต่อสู้ให้ ชสลว.คงอยู่กับที่หรือหลบเข้ าหาส่วนกลางของหมู่
ลาดตระเวนหรือตาบลที่ไม่กีดขวางการยิงของหมู่ลาดตระเวน
(๔) ผบส.ต้องเข้าร่วมในการรายงานย่อของหมู่ลาดตระเวนด้วย เพื่อรับทราบข้อบกพร่องและ
ข้อดีในการปฏิบัติการทั้งอาจให้คาแนะนาแก่หมู่ลาดตระเวนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
จ. การใช้ ชสลว.ในกองรักษาด่านและหมู่ลาดตระเวนซุ่มโจมตี
(๑) ชสลว.ใช้ได้ผลดีในที่ตั้งประจาที่ เช่น ที่ตรวจการณ์ กองรักษาด่าน ที่ฟังการณ์ และในการ
ซุ่มโจมตี
(๒) เมื่อใช้ในกองรักษาด่านหรือที่ฟังการณ์ให้วาง ชสลว.หน้าแนวกองรักษาด่านห่างเพียง
พอที่จะไม่มีสิ่งลดความสนใจของสุนัขและใกล้พอสะดวกแก่การติดต่อที่วางตัวของ ชสลว.ต้องไม่อยู่ในที่ซึ่ง
จะเป็นอันตรายเมื่อข้าศึกเข้าตี
(๓) เมื่อ ชสลว.ในกองรักษาด่านหรือที่ฟังการณ์แจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศึกแล้วให้ถอนตัว
กลับไปทางหลังโดยระวังมิให้กีดขวางการยิงของฝ่ายเดียวกัน ทั้งนี้ ผบส.ควรเตรียมเส้นทางถอนตัว ไว้
ล่วงหน้า
(๔) วิธีแจ้ งข่าวที่ง่ายและใช้เสมอในการเตือนภัยคือใช้เชือกผู กโยงระหว่างจุดติดต่อแล้ วส่ง
สัญญาณตามที่นัดหมายไว้ เช่น กระตุกเชือก ๒ หรือ ๓ ครั้ง “ระวัง” หรือ “พบข้าศึก” เป็นต้น
(๕) การวางกาลัง การถอนตัว ชสลว.ในการลาดตระเวนซุ่มโจมตี คงเช่นเดียวกับในกองรักษา
ด่านเว้นแต่เขตตรวจกว้างมากเกินไป ชสลว.ใช้ ชสลว.๒ ชุดขึ้นไปวางตัวแต่ละด้านของพื้นที่ซุ่มยิงนั้น
ฉ. การรักษาประสิทธิภาพทางยุทธวิธี ของ ชสลว.
(๑) ให้มีการฝึกทบทวนประจาวันและมีการฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ๆ อยู่เสมอ

๕๑
(๒) ไม่ควรใช้ ชสลว.สองภารกิจในคืนเดียวกัน (กองรักษาด่านและหมู่ลาดตระเวนซุ่มโจมตี) ถ้า
จาเป็นใช้ ๒ ชุด แยกกัน
(๓) ชสลว.มีคุณค่ามากในการลาดตระเวน อาจใช้ได้ทั้งการตรวจค้นหาข้าศึกเพื่อเข้าปะทะหรือ
หลีกเลี่ยงข้าศึก
(๔) ไม่ควรจากัดการทางานของ ชสลว.เฉพาะการปฏิบัติ การบนพื้นดินเท่านั้น แต่อาจนาลงเรือ
เล็กไปปฏิบัติการเป็นการตรวจค้นข้าศึกในพื้นที่ลุ่มซึ่งซุ่มซ่อนตัวตามแนวชายคลองได้เป็นอย่างดี
(๕) ชสลว.มักใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน แต่ก็ควรใช้ในเวลากลางวันเมื่อสภาพ
ภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศจากัดทัศนะวิสัยมนุษย์และที่ซึ่งยากต่อการตรวจค้น เช่น ป่า ป่าหญ้าสูง ทุ่งนา
พื้นที่ที่มีที่กาบังใต้ดิน
(๖) การใช้ ชสลว.สนับสนุนการตรวจค้นหมู่บ้าน ให้รวมชาวบ้านไว้ ณ ที่แห่งหนึ่งแห่งใดเพื่อลด
ความสนใจของสุนัขในการทาหน้าที่ค้นหา
(๗) พื้นที่เหมาะในการใช้ ชสลว.คืนพื้นที่มีผู้คนอยู่น้อยกระจายกันห่าง ๆ ถ้าหากให้สุนัขพบปะ
ติดต่อกับชาวบ้านบ่อยครั้งจะทาให้สุนัขลดความตื่นตัวและหมดความสนใจต่อหน้าที่
(๘) ชสลว.ที่ออกร่วมการลาดตระเวนและไม่พบการปะทะติดต่อกันสองครั้งขึ้นไปให้มีการฝึก
ลาดตระเวนต่อต้านการซุ่มโจมตีในขนาดพอที่จะดึงความสนใจของสุนัขต่อภารกิจ
(๙) ชสลว.มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพสู งครั้งละไม่เกิน ๒ - ๓
ชั่วโมง ถ้ามีการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานควรจัด สลว.สารองไว้ผลัดเปลี่ยน
(๑๐) ในที่หมาย ชสลว.จะมีประโยชน์มากในการค้นหาที่ตั้งยาม ขนาดของที่มั่น จุดสาคัญที่ตั้ง
เฉพาะแห่ง แต่ ชสลว.ไม่เข้าร่วมในการเข้าตีที่หมายหรือโอบล้อม แต่จะวางตัวในที่ซึ่งปลอดภัยเหมาะแก่
การเคลื่อนที่ต่อไปหรือกลับเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายเดียวกัน อาจกาหนดให้อยู่ ณ ที่รวมพล ณ ที่หมายหรืออยู่กับชุด
ระวังป้องกันหรือชุดสนับสนุนหรืออยู่หลังส่วนโจมตี
ช. การสนับสนุน ชสลว.
(๑) อาหารและการบารุงเลี้ยง
(ก) น้ าจื ด เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ยิ่ ง ส าหรั บ สุ นั ข สุ นั ข อาจอดอาหารได้ ห ลายวั น โดยดื่ ม แต่ น้ า
โดยเฉพาะเมื่ออากาศร้อนจัดและมีความชื้นสูงสุนัขต้องการน้ามาก น้าในท้องถิ่นอาจนามาใช้ได้เมื่อต้มเดือด
หรือใช้ยาทาน้าสะอาดก่อน
(ข) ไม่ควรให้อาหารสุนัขก่อนหน้าการออกปฏิบัติงานเพราะเมื่อสุนัขอิ่มจัดทาให้เกียจคร้าน
หรืออืดอาดแต่ต้องเตรียมอาหารไปให้เพียงพอตลอดเวลาปฏิบัติงาน
(๒) การสัตวรักษ์ ต้องเตรียมการสนับสนุนด้านสัตวรักษ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติการเพื่อทรงไว้
ซึ่งประสิทธิภาพทางยุทธวิธี การเจ็ บป่วยเล็กน้อยถ้ามีเจ้าหน้าที่ในการรักษาดูแลก็จะทาให้สุนัขกลับเข้า
ปฏิบัติงานได้ซึ่งดีกว่าจะต้องเสียเวลาในการส่งกลับมาข้างหลังหรือรอจนอาการหนักมาก ควรมีเจ้าหน้าที่
สัตวรักษ์ ๑ นาย ประจา มว.สลว.
ซ. การปฏิบัติเมื่อ ชสลว.บาดเจ็บ
(๑) เมื่อ ผบส.บาดเจ็บให้ปฏิบัติตามแผนการรักษาพยาบาลของหมู่ลาดตระเวน
(ก) ถ้าต้องทิ้ง ผบส.ไว้รอการส่งกลับให้ทิ้งสุนัขไว้ด้วย
(ข) ถ้าหมู่ลาดตระเวนต้องนา ผบส.ไปด้วยหรือนากลับก็ปล่อยให้สุนัขเป็นอิสระสุนัข จะ
ตาม ผบส.ไปเองหรือจัดคนทาหน้าที่จูงสุนัขตามไป
(ค) ถ้าสุนัขดุและป้องกันไม่ ยอมให้ใครเข้าใกล้ ผบส.ต้องพยายามลอกล่อสุนัขออกจาก
ผบส.เพื่อให้ ผบส.ได้รับการรักษาพยาบาลหรือส่งกลับถ้าสถานการณ์ทางยุทธวิธีอานวย ถ้าทาไม่ได้หรือ
สถานการณ์ไม่อานวยใก็ให้ทาลายสุนัขทิ้งเพื่อป้องกันชีวิตของ ผบส.ไว้

๕๒
(๒) ถ้า ผบส.ตายและไม่สามารรถนาสุนัขกลับได้ก็ใ ห้ทาลายสุนัขเสียอย่าทิ้งไว้เพราะข้าศึกอาจ
นาเอาสุนัขไปใช้งานในการปฏิบัติการต่อสู้กับฝ่ายเราได้อีก
(๓) สุนัขบาดเจ็บให้ดาเนินการรักษาพยาบาลและส่งกลับเช่นเดียวกับคน ถ้าส่งสุนัขกลับ ผบส.
ต้องตามสุนัขไปด้วย
ฌ. การระวังป้องกัน ชสลว.ผบส.ต้องควบคุมและเฝ้าสังเกตการแสดงอาการเตือนภัยของสุนัขอย่าง
ตั้งใจและไม่สามารถใช้อาวุธได้สะดวก หมู่ลาดตระเวนจะต้องจัดคนทาหน้าที่ระวังป้องกันให้กับ ชสลว.อย่าง
เพียงพอตลอดเวลาในการปฏิบัติการ
๔. ข้อพึงปฏิบัติของ ผบส.
ก. ร่ ว มกับ ผบ.หน่ ว ยลาดตระเวนในการลาดตระเวนหาข่าวและช่ว ยเหลื อในการวางแผน เช่น
แนะนาเส้นทางที่จะทาให้สุนัขปฏิบัติงานได้
ข. ในการลาดตระเวนระยะไกลจะต้องเตรียมอาหารและน้าไปให้เพียงพอสาหรับสุนัข
ค. ร่วมกับ ผบ.หน่วยลาดตระเวนในการกาหนดสัญญาณเงียบที่จะใช้ประสานในเรื่องเวลาและ
สถานที่ออกคาสั่งการลาดตระเวนและร่วมในการฝึกซ้อมกับหมู่ลาดตระเวนเสมอ
ง. ตรวจอุปกรณ์ประจากายสุนัข ติดแถบหรือป้องกันแสงและเสียงก่อนออกลาดตระเวนรวมทั้งโซ่
คอ ห่วงรัดสายจูงและห่วงตัว ดี ที่ขลุมปฏิบัติการ
จ. ฝึกทบทวนสุนัขอย่างน้อย ๑๕ นาที ก่อนออกปฏิบัติการเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้สุนัขตื่นตัวใน
การปฏิบัติงาน
ฉ. บรรยายย่อแก่หมู่ลาดตระเวนเมื่อเข้าร่วมสมทบหมู่ลาดตระเวน (ดูข้อ ๕)
๕. แนวการบรรยายย่อของ ผบส.ต่อหมู่ลาดตระเวน
ก. กล่าวนา
(๑) รวมหมู่ลาดตระเวนเข้าด้วยกันให้ทุกคนเห็นการบรรยายและได้ยินและดูการสาธิต
(๒) แนะนาตนเองและสุนัข ( ยศ ชื่อ และสังกัด ชื่อสุนัข หน้าที่ของสุนัข )
ข. ขีดความสามารถและขีดจากัดของ ชสลว.
(๑) ขีดความสามารถ
(ก) สลว.สามารถเตือนภัยแต่เนิ่น(เงียบ) เมื่อพบบุคคลหรือกลุ่มคนแปลกปลอมในพื้นที่
ลาดตระเวน เช่น การซุ่มโจมตีหรือพลซุ่มยิง โดยบอกทิศทางระยะที่วางตัวโดยประมาณ
(ข) สลว.สามารถพบบุคคลหรือกลุ่มคนที่แทรกซึมเข้ามายังวงรอบที่ตั้งรับได้
(ค) สลว.สามารถตรวจพบอุโมงค์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ข้าศึกทาหรือทิ้งไว้ เช่น คลังกระสุน
คลังสะสมอุปกรณ์และอาหาร
(ง) สลว.สามารถตรวจพบการปรากฏหรือการเคลื่ อนไหวของมนุษย์ห รือสิ่ งต่าง ๆ ได้
รวดเร็วไกลกว่าที่มนุษย์จะทาได้เพราะมีประสาทสัมผัสในการเห็น ดมกลิ่นและฟังได้ดีกว่ามนุษย์ ระยะการ
เตือนภัยของสุนัขลาดตระเวนเมื่อพบข้าศึกจะอยู่ในระหว่าง ๑๕๐ - ๓๐๐ เมตร
(๒) ขีดจากัด
(ก) การใช้ ชสลว.จะต้องมี ผบส.ที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษแต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ หาก ผบส.บาดเจ็บหรือตายสุนัขอาจดุร้ายเป็นภาระแก่หมู่ลาดตระเวน
(ข) หากต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่อาจใช้ ชสลว.ไม่ได้
(ค) ชสลว.ไม่มีขีดความสามารถในการต่อสู้และป้องกันตนเองจึงไม่สามารถใช้ ชสลว.ใน
การเข้าตีปะทะ ต่อสู้หรือโอบล้อม และต้องจัดพลคุ้มกันทาหน้าที่ระวังป้องกันให้ตลอดเวลา
(ง) สลว.มีเวลาทางานโดยมีประสิทธิภาพจากัดต้องมี สลว.สารองไว้คอยผลัดเปลี่ยน

๕๓
(จ) สลว.จะลดประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ ภู มิ ป ระเทศลมฟ้ า อากาศและ
สภาพแวดล้อมไม่อานวย เช่น เมื่อ
๑) ความเร็วและทิศทางลมไม่แน่นอนหรือทางานตามทิศทางลมระยะเตือนภัยอาจ
ลดลงถึง ๓๐ เมตร
๒) ปฏิบัติงานในพื้นที่มีผู้คนมากมีปริมาณเสียงรบกวนสูง
๓) อากาศร้ อ นจั ด หรื อ หนาวจั ด ความชื้ น สู ง ในอากาศสุ นั ข จะแพ้ ค วามร้ อ นและ
ต้องการน้ามาก
๔) ฝนตกหนักจะขับกลิ่นบนพื้นดินไปหมดและกลิ่นในอากาศจะมีระยะเพียง ๒.๕
เมตร ทาให้สุนัขตามกลิ่นได้ยาก
๕) แสงแดดส่องโดยตรงจะทาลายกลิ่นบนพื้นดินโดยเร็ว
๖) พืชพันธุ์ในพื้นที่ที่มีต้นไม้หนาแน่นจะกาจัดการกระจายของกลิ่นในอากาศ
ค. ข้อควรระวัง
(๑) ขจัดความหวาดกลัวการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขให้สุนัขได้ดมกลิ่นทุกคนในหมู่ลาดตระเวน
ก่อนออกปฏิบัติการ
(๒) ระวังการขาดน้าของสุนัข
(๓) ตรวจสอบพื้น ที่อันตรายในการลาดตระเวนร่ว มกับ ผบ.หมู่ล าดตระเวน พิจ ารณา
ภารกิจกับภูมิประเทศและสถานการณ์ พื้นที่อันตรายประกอบด้วยพื้นที่โล่ง ถนนและทางคนเดิน หมู่บ้าน
ที่ตั้งข้าศึก สนามทุ่นระเบิด ลาธาร และลวดหนาม
(๔) ตรวจสอบกับ ผบ.หมู่ลาดตระเวนถึงเขตรับมอบหมายในการตรวจค้นหมู่บ้าน
(๕) แจ้งแก่หมู่ลาดตระเวน
(ก) อย่า
๑) ล้อ, แหย่สุนัข เพราะจะทาให้สุนัขดุและส่งเสียงดัง
๒) หวังว่า ชสลว.จะปฏิบัติงานเหมือนปาฏิหาริย์
๓) ลดการเตรียมพร้อมเพราะเห็นว่ามี ชสลว.มาร่วมอยู่ด้วย
๔) อย่าให้อาหารสุนัข
(ข) จง
๑) ปฏิ บั ติ ต่ อ ชสลว.เหมื อ นเช่ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหมู่ ล าดตระเวน ให้ ก าร
สนับสนุนอย่างเต็มที่และแจ้งข่าวต่าง ๆ ให้ทราบตลอดเวลา
๒) ให้ ผบส.มีอิสระในการปฏิบัติการใช้ สลว.อย่างเต็มที่ใ ห้มีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด
๓) ถ้าทาได้ให้ ผบส.เลือกที่อยู่ในรูปขบวนของหมู่ลาดตระเวนเอง
๔) เข้าหา ผบส.เฉพาะด้านตรงข้ามกับสุนัขเท่านั้น เพื่อลดการดึงดูดความสนใจ
ของสุนัขและลดอันตรายอันจะเกิดจากสุนัข
๕) เมื่อเข้าหาที่กาบังอย่ากระโดดข้ามหรือเข้าใกล้สุนัขและ ผบส.จนเกินไป

๕๔

การแทรกซึมผ่านแนวข้าศึก

การซุ่มโจมตีวางกาลังรูปตัว ที

การซุ่มโจมตีวางกาลังรูปเกือกม้า

๕๕

การซุ่มโจมตีบริเวณทางสี่แยก

การปฏิบัติการร่วมกับกองรักษาด่าน

การปฏิบัติการตรวจค้นหา, กวาดล้าง, ทาลาย

๕๖

การฝึกตามหน้าที่ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
๑. ความมุ่งหมายของการฝึกชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ (ชสรบ.) เพื่อให้
ก. ผบส. เรียนรู้
(๑) การควบคุมและนา สรบ.ในการตรวจค้นทุ่นระเบิดได้อย่างถูกต้องแม่นยาแน่นอน
(๒) การควบคุมวินัยสุนัขมิให้เห่าหอนขณะปฏิบัติงาน
(๓) ผลของลมฟ้าอากาศ ภูมิประเทศและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ สรบ.
(๔) การอ่าและแปลลักษณะเตือนภัยของ สรบ.อย่างถูกต้องทุกสภาพกาล
(๕) วิธีการใช้ สรบ.อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ รูปขบวนและสถานการณ์ทาง
ยุทธวิธีทั้งฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก
(๖) ขีดความสามารถและขีดจากัดของ สรบ.
ข. ผบส.สามารถฝึก สรบ.ให้สามารถใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกและหูเพื่อ
(๑) ค้นหาและเตือนภัย (เงียบ) ให้ทราบว่ามีวัตถุระเบิด ลวดสะดุด หลุมขวาก และสิ่งอุปกรณ์
ซุกซ่อนอยู่ข้างหน้า ระยะการเตือนภัย ๒ - ๗ ก้าว
(๒) ตรวจค้นพืน้ ที่และเตือนภัยเมื่อพบการซ่อนฝังสิ่งอุปกรณ์และวัตถุระเบิด
(๓) ตรวจเส้นทางและพื้นที่อันตรายที่คาดว่าจะมีการใช้กับระเบิดหรือซ่อนฝังสิ่งอุปกรณ์ ต่าง
ๆ (ความกว้างเส้นทางกวาด ๘ - ๑๐ ฟุต)
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ตามคาสั่งและทิศทางที่ ผบส.กาหนดอย่างเคร่งครัด
๒. ความต้องการในการฝึก
ก. อุปกรณ์ที่จาเป็นในการฝึก
(๑) โซ่คอ
(๒) ขลุมปฏิบัติการ
(๓) สายจูงสุนัขยาว ๕ ฟุต และ ๓๐ ฟุต
(๔) นกหวีดสาหรับเรียกสุนัข
(๕) อุปกรณ์ประจากายสุนัขทุกอย่าง ผบส.ควรนาไปด้วยขณะทาการฝึก
ข. ผช.ครูฝึกที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วทาหน้าเป็นผู้ทารอยและข้าศึกสมมุติ
ค. เวลาในการฝึก ฝึกให้ สรบ.ปฏิบัติงานได้ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนทุกสภาพกาลอากาศ
โดยเวลากลางวันปฏิบัติงานนอกสายจูง เวลากลางคืนปฏิบัติงานในสายจูง
ง. สถานที่ฝึก เริ่มต้นจากการฝึกในสนามฝึกปกติก่อน ต่อไปทาการฝึกในสนามฝึกในภูมิประเทศ
สนามฝึกจะต้องเปลี่ยนทุกวันไม่ซ้ากันและขั้นสุดท้ายให้มีสถานการสมมุติประกอบด้วย ทั้งนี้รวมทั้งการ
ใช้เสียงปืนและวัตถุระเบิด
จ. สุนัขที่จะเข้ารับการฝึกในขั้นนี้ต้องได้รับการฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งนอกสายจูงมาแล้ว ทั้งโดยการใช้
คาสั่งและท่าสัญญาณมูลฐาน คาสั่งเสริมอื่น ๆ การผ่านเครื่องกีดขวางขั้นต้นตลอดทั้งการให้คุ้นเคยกับการ
ขึ้น – ลงรถและคุ้นเคยกับเสียงปืน จะต้องเป็นสุนัขที่เงียบไม่เห่าหอนขณะทาการค้นหา
ฉ. ผบส.จะต้องผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีของสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด กับดัก หลุมขวาก ลวด
สะดุด ตลอดจนวิธีการสร้างเส้นทางในการฝึกก่อนการฝึก
๓. ข้อกาหนดในการฝึก
ก. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดกระทาเมื่อสุนัขผ่านการฝึกกรใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกมาแล้ว โดย
แบ่งการฝึกออกเป็นการฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้นต้น , ขั้นกลางและขั้นสูง ในการฝึกขั้นสูงจะมีการฝึกพิเ ศษ

๕๗
ร่ ว มกับ ชุดสุ นั ขลาดตระเวน ชุดสุ นั ขสะกดรอย และฝึ กตามสถานการณ์ส มมุ ติ ทางยุ ทธวิ ธีรวมทั้ ง การ
ปฏิบัติการรบสมมุติเพื่อให้สามารถสนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธีได้ทุกสภาพภูมิประเทศและกลอากาศ
ข. การฝึกตรวจค้นอุโมงค์ กระทาเมื่อ สรบ.สามารถตรวจค้นอุโมงค์ตามลักษณะขุมกาลังกองโจรได้
อย่างแม่นยา
ค. การฝึกให้ทาจากง่ายไปยากตามลาดับขั้นตอน จากใกล้ไปหาไกล จากกลิ่นเก่าไปหากลิ่นใหม่(กลิ่น
เก่าที่สุนัขคุ้นเคยไปหากลิ่นที่สุนัขไม่เคยสัมผัสซึ่งเป็นกลิ่นใหม่ ตลอดจนเพิ่มจานวนกลิ่นและความสับสน
ของกลิ่นมากขึ้น และใช้เทคนิคที่ฝ่ายข้าศึกในสนามเคยใช้มาแล้วมาประกอบเข้าด้วย การเพิ่มความยากให้
เพิ่มทีละอย่างอย่าเพิ่มพร้อมกันทีเดียวจะทาให้สุนัขเกิดการสับสนในการฝึก
ง. เมื่อจบการฝึกขั้นสุดท้าย ผบส.ควรสามารถควบคุมบังคับ นา และอ่าน สรบ.ได้อย่างถูกต้อง
แม่น ย า และสรบ.ก็ควรปฏิบั ติงานได้ทุกลั กษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศเป็นระยะเวลาต่อ เนื่ อ ง
ประมาณ ๓ - ๔ ชั่วโมง และแจ้งเตือนภัยเมื่อพบสิ่งที่ข้าศึกวางซุกซ่อนไว้ได้ถูกต้องแม่นยาในระยะประมาณ
๒ - ๗ ก้าว
๔. การดาเนินการฝึก
ก. การจัดพื้นที่สาหรับฝึก
(๑) กาหนดเส้นทางกรฝึกให้มีลักษณะใกล้เคียงกับเส้นทางในพื้นที่ปฏิบัติการจริง
(๒) เส้นทางฝึกควรยาวประมาณ ๑ ไมล์ (๑,๖๐๐ เมตร) ขึ้นไป
(๓) จัดเตรียมเส้นทางฝึก ๑ เส้นทางต่อสุนัข ๑ ตัวต่อการฝึก ๑ ครั้ง ถ้าไม่จาเป็นอย่าใช้
เส้นทางเดิมกับสุนัขตัวต่อไป อาจใช้วิธีตั้งจุดเริ่มต้นของตัวที่สองต่อจากจุดสุดท้ายของตัวแรก ฯลฯ
(๔) ไม่ควรฝึกสุนัขในเส้นทางเก่า ที่เคยฝึกมาแล้วภายในระยะเวลา ๑ สัปดาห์ (เตรียมเส้นทาง
ฝึกสารองไว้ให้พอสาหรับการฝึกใน ๑ สัปดาห์)
(๕) เริ่มจากการฝึกค้นหาทุ่นระเบิด วัตถุระเบิดจากเส้นทางขั้นที่ ๑ โดยฝึกสุนัขจากง่ายไปหา
ยากตามลาดับขั้นของเส้นทาง เพิ่มจานวนสิ่งของที่วางไว้จนถึง ๑๐ สิ่ง สุนัขตัวใดที่ผ่านการฝึกไปจนถึงขั้น
ที่ ๕ แล้ว หากวันใดการค้นหาพบสิ่งของต่ากว่า ๙๐ % ให้เริ่มการฝึกตั้งแต่ขั้น ๓ ไปใหม่ในวันถัดไป
(๖) การเตรียมเส้นทางการฝึก ให้ ผช.ครูหรือผู้ที่ได้รับการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีเป็นผู้กาหนด
เส้นทางไม่ควรให้ ผบส.เป็นผู้เตรียมเส้นทางเอง
ข. เตรียมอุปกรณ์การฝึกที่จาเป็น (รวมทั้งขนมรางวัลแก่สุนัขด้วยถ้าจาเป็น)
ค. การกาหนดชั้นของเส้นทางการฝึก
(๑) ขั้นที่ ๑ ฝึกสุนัขให้ค้นหาสิ่งที่สุนัขสนใจไปสู่การค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิด สิ่งที่สุนัข
สนใจอาจใช้ขันอาหาร กระป๋องอาหาร ซองหรือสิ่งที่สุนัขเคยคาบเล่น ฯลฯ ผสมส่วนของดินระเบิดหรือเอา
ส่วนของดินระเบิดบรรจุไว้ (เริ่มต้นเร้าใจ)
(๒) ชั้นที่ ๒ ฝึกสุนัขให้ค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดที่วางอย่างเปิดเผย (ให้มองเห็น)
(๓) ชั้นที่ ๓ ฝึกสุนัขให้ค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดที่วางซ่อนพรางไว้เป็นบางส่วน (เร้นเป็นบาง
ตอน)
(๔) ชั้นที่ ๔ ฝึกสุนัขให้ค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดที่ฝังซ่อนพรางสมบูรณ์ (ซ่อนโดยการฝังไม่ให้
มองเห็น)
(๕) ชั้นที่ ๕ ฝึกสุนัขให้ค้นหาทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดที่วาง ติดตั้ง ฝังซ่อนพราง ในลักษณะของการ
ใช้งานจริง เว้นแต่สอดกลไกการจุดระเบิดออกไปให้ปลอดภัยแล้ว (วางอย่างจริงจัง)
ง. ลาดับวิธีการเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการก่อนการฝึก
(๑) การเปลี่ยนโซ่คอมาใช้ขลุมปฏิบัติการ
(ก) สุนัขอยู่ในท่าชิด – ยืน ถือสายจูงด้วยมือซ้าย มือขวาถือขลุมปฏิบัติการ

๕๘
(ข) สอดห่ ว งปลายสายจู ง ลอดขลุ ม ปฏิ บั ติ ก ารตรงใกล้ ห่ ว งรู ป ตั ว ดี มื อ ซ้ า ยถื อ ขลุ ม
ปฏิบัติการมือขวาถือสายจูง
(ค) สอดขลุมปฏิบัติการเข้าหัวและไหล่สุนัขแล้วรัดสายรัดอก
(ง) มือซ้ายจับกึ่งกลางสายรัดหลังขลุมปฏิบัติการ ปลดขอเกี่ยวสายจูงจากโซ่คอมาเกี่ยวกับ
ห่วงรูปตัว ดี ของขลุมปฏิบัติการแทน
(จ) ถอดโซ่คอออกเก็บ
(๒) การเปลี่ยนจากขลุมปฏิบัติการมาใช้โซ่คอ กระทาตรงข้ามกับการเปลี่ยนโซ่คอมาใช้ขลุม
ปฏิบัติการ
จ. การสั่งการแก่สุนัขขณะทาการฝึก
(๑) “ระวัง ” ใช้เมื่อเริ่ มให้ สรบ.ออกทางานการค้นหาสิ่งที่ข้าศึกวางไว้ อาจสั่ งซ้าตามความ
จาเป็นโดยเฉพาะขณะที่ ผบส.เคลื่อนที่เร็วเกินไปหรือเริ่มแสดงอาการเตือนภัยแต่ยังไม่แน่ใจ หยุดสั่งเมื่อ
สรบ.นั่งเตือนภัย การสั่งให้ใช้น้าเสียงแผ่วเบาชวนสงสัยเพื่อเป็นการเร้าใจให้สุนัขทางาน
(๒) “ไป” เมื่อสั่งให้สุนัขเคลื่อนที่ออกค้นหาประกอบท่าสัญญาณ มือขวาฟันสลัดไปข้างหน้า
(๓) “คอย” หรือ “มา” ใช้เมื่อต้องการให้ สรบ.หยุดปฏิบัติการหรือกลับมาหา ผบส.
(๔) “ไม่” ใช้เมื่อจาเป็นต้องแก้ไขสุนัขเมื่อสุนัขทาผิดพลาด
(๕) ใช้ท่าสัญญาณเงียบ หรือสัญญาณนกหวีดเรียกสุนัขตามความจาเป็น
ฉ. การฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้นต้น
(๑) นาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้นของสนามฝึกที่เตรียมไว้ เปลี่ยนโซ่คอเป็นขลุมปฏิบัติการ สั่งการแก่
สุนัขตามข้อ จ.
(๒) ในการฝึกครั้งแรกใช้สายจูง นาสุนัขเข้าหาสิ่งที่วางไว้ให้สุนัขค้นหา เมื่อพบให้สุนัขนั่ง ผบส.
แสดงให้สุนัขเห็นสิ่งของนั้นและชมสุนัขแล้วนาอ้อมผ่านสิ่งของนั้นไปเริ่มการค้นหาใหม่(ถ้ามี) ถ้าเป็นจุด
สุดท้ายให้นาสุนัขผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วถอดขลุมปฏิบัติการ
(๓) กรณีที่สุนัขไม่นั่งเตือนภัยต่อวัตถุระเบิด/ทุ่นระเบิดที่พบ เมื่อฝึกไปแล้วชั่วระยะหนึ่งหรือนั่ง
ห่างเกินไปให้ ผบส.แก้ไขโดยนาสุนัขไปนั่งภายในระยะ ๒ ก้าว แสดงสิ่งของให้สุนัขเห็น สั่งสุนัขคอย แล้ว
ผบส.ถอยหลังมาในระยะพอประมาณนั่งลงแล้วเรียกสุ นัขมาหาและสั่งการค้นหาใหม่จนสุนัขปฏิบั ติ ได้
ถูกต้องจึงชมสุนัขแล้วนาสุนัขผ่านตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
(๔) การฝึกกระทาตามลาดับชั้นของเส้นทาง เมื่อสุนัขชานาญดีแล้วให้ฝึกนอกสายจูง การกระตุ้น
ให้สุนัขทางานอาจกระทาได้โดยใช้คาสั่งเท่าที่จาเป็นหรือเรียกสุนัขกลับมาหาแล้วสั่งการใหม่ การแก้ไขสุนัข
อาจใช้เพียงคาสั่ง “ไม่” ดึงสายจูงจับขลุมปฏิบัติการเขย่าแต่เบามือ การแก้ไขให้สุนัขนั่งปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การฝึการใช้ประสาทสัมผัสทางจมูก การฝึกก้าวหน้าไปแต่ละขั้นนั้นสุนัขต้องทางานในขั้นต่าได้ผล ๑๐๐ %
เสียก่อน
(๕) ฝึกจนสุนัขมีขีดความสามารถในการค้นหาวัตถุระเบิด/ทุ่นระเบิดที่ฝังโดยสมบูรณ์เช่นของ
จริงในเส้นทาง การฝึกชั้นที่ ๕ ต่อไปเพิ่มการฝึกทั้งระยะทาง ความยากและความเก่าของกลิ่ นตามลาดับ
ระยะทางการฝึกเพิ่มขึ้นจนถึง ๑,๐๐๐ เมตร เพิ่มสิ่งของที่ค้นหาจนถึง ๑๐ สิ่ง และความเก่าของกลิ่น
จนถึง ๔๘ ชั่วโมง
ช. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้นกลาง
(๑) การฝึกขั้นนี้การเตรียมการต่าง ๆ และลาดับขั้นการฝึกคล้ายกับการฝึกในขั้นต้น เพียงแต่เพิ่ม
ความยาก, ระยะทาง, ความเก่าของกลิ่น, การฝึกค้นหาลวดสะดุด, หลุมขวากและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่น ๆ ที่
ซ่อนฝังอยู่ด้วยและการฝึกขั้นนี้ส่วนมากสุนัขสามารถปฏิบัติงานนอกสายจูงได้แล้ว

๕๙
(๒) ในการฝึกตอนสุดท้ายของการฝึกขั้นนี้ให้ผสมกับการฝึกค้นหาสิ่งของทุกอย่างเข้าด้วยกัน
เพิ่มความยากความเก่าของกลิ่นจนถึง ๗๒ ชั่วโมง ระยะทางเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร ในภูมิ
ประเทศที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศจริง
(๓) ให้มีการฝึกในเวลากลางคืนซึ่งคงปฏิบัติเช่นเดียวกับเวลากลางวัน เว้นแต่สุนัขอยู่ในสายจูง
สั้นหรือยาวแล้วแต่กรณี แต่เตรียมอุปกรณ์การฝึกกลางคืนเพิ่มขึ้น ถ้ามีการใช้วัสดุส่องสว่างให้ ผบส.ระวัง
ป้องกันแสงต่อสายตาสุนัขด้วยซึ่งอาจทาได้โดยเมื่อมีการจุดวัสดุส่องสว่าง ผบส.ปฏิบัติตามวิธีการรบแบบ
บุคคล สั่งสุนัขหมอบและปิดตาสุนัขไว้จนกว่าจะสิ้นแสง
(๔) การฝึกค้นหาลวดสะดุดอาจใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก เช่น ลวดสะดุดไฟฟ้า, ลวดสะดุดประกอบกับ
ระเบิดเทียมหรือลวดสะดุดประกอบการใช้เสียงปืนซึ่งครูฝึกอาจใช้กระแสไฟฟ้ากระตุก , จุดระเบิด, ยิงปืน
หรือให้สุนัขชนลวดสะดุดระเบิดเองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี การฝึกให้กระทาตามลาดับ ขั้นโดย.(ก) วางลวดสะดุดให้มองเห็นง่าย ๆ
(ข) นาสุนัขออกค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่ง แสดงให้สุนัขเห็นลวดสะดุดโดยใช้มือรูดลวดสะดุด
ไปมาทาเสียงซู่ซ่าตามไรฟันประกอบด้วย ชมสุนัขแล้วนาสุนัขอ้อมลวดสะดุดไปเริ่มต้นการค้นหาต่อไป(ถ้ามี)
ถ้าเป็นจุดสุดท้ายให้นาสุนัขผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วถอดขลุมปฏิบัติการ
(ค) กรณีที่สุ นั ขไม่นั่ งเตือนภัย ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึ กตรวจค้นทุ่นระเบิด หากสุ นัข
พยายามจะลอดกระโดดข้ามหรือหลีกเลี่ยงลวดสะดุดให้ ผบส.สั่ง “ไม่” เรียกสุนัขกลับมาหาแล้วจึงแก้ไข
ดังกล่าวข้างต้น
(ง) กรณีที่ครูฝึก/ผบส.ต้องการให้บทเรียนแก่สุนัขในการฝึ กครั้งแรก ๆ ให้ใช้ลวดสะดุด
ไฟฟ้าปล่อยให้สุนัขชนลวดสะดุดที่มีระเบิดเทียมจนระเบิดขึ้นเอง หรือเมื่อสุนัขชนลวดสะดุด ครูฝึก/ ลูกมือ
ยิงปืนขึ้นแทนระเบิด ผบส.ดึงสุนัขหมอบพร้อมกับสั่ง “ไม่” เพื่อให้สุนัขเข็ดขยาดต่อการกระทาผิด
(จ) เมื่อสุนัขมีความชานาญมากขึ้นการวางลวดสะดุดประกอบวัตถุระเบิด/ทุ่นระเบิด ฯลฯ
ก็จะยากขึ้นตามลาดับ เช่น วางในป่าหญ้า ที่ลุ่ม มีการวางซ่อนพราง วางทางดิ่ง ทางเฉียง เหนือหัวสุนัขหรือ
เหนือศีรษะของ ผบส. ใช้เถาวัลย์ตามธรรมชาติแทนลวดสะดุด ฯลฯ
(๕) การฝึกค้นหาหลุมขวาก
(ก) ขุดหลุมขวากขนาดกว้างยาว ๖ ฟุต ลึก ๓ ฟุต พรางให้เข้ากับธรรมชาติ
(ข) นาสุนัขออกค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่งแสดงเห็นหลุมขวาก ชมสุนัขแล้วนาสุนัข อ้อม
ผ่ านไปเริ่ มต้น การค้น หาใหม่ (ถ้ามี) ถ้าเป็นจุดสุ ดท้ายนาสุ นัขอ้อมผ่ านไปชั่วระยะหนึ่งแล้ วถอด ขลุ ม
ปฏิบัติการ
(ค) กรณีที่สุ นั ขไม่ นั่ งเตือนภัยพยายามกระโดดข้ามหรือหลี กเลี่ ยงหลุมขวาก ให้ ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการฝึกค้นหาลวดสะดุด
(ง) กรณีที่ครูฝึก/ผบส.ต้องการให้บทเรียนแก่สุนัขในการฝึกครั้งแรก ให้ปล่อยสุนัข ตก
หลุมไปเองแล้วสุนัขจะจดจาได้แม่นยา
(๖) การฝึกค้นหาอาวุธยุทโธปกรณ์อื่น ๆ
(ก) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดโดยอนุโลม ผบส.ควรมีเหล็กสักขนาด
ความยาว ๖ ฟุต สาหรับตรวจค้นสิ่งซ่อนฝัง
(ข) ขั้นต้นนาสิ่งแปลกปลอม เช่น อาวุธปืนห่อผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ ฝังในระยะความลึกไม่
เกิน ๒ ฟุต ยังไม่ต้องมีการพราง
(ค) ต่อไปการฝังสิ่งแปลกปลอมนั้นกระทาโดยมีการซ่อนพรางและกลบเกลื่อน ร่องรอย
มิดชิด

๖๐
(ง) เมื่อสุนัขมีความชานาญขึ้นสิ่งแปลกปลอมที่ฝังจะเพิ่มความลึกจนถึง ๕ ฟุต การกลบ
เกลื่อนร่องรอยและการพรางสมบูรณ์แบบ
(จ) เพิ่มความยากในการฝึกโดยเปลี่ยนลักษณะของพื้นดินที่ซ่อนฝัง เช่น ทราย ดินแข็ง
ฯลฯ เพิ่มความเก่าของกลิ่น
(ฉ) การฝึกในขั้นนี้สุนัขควรค้นพบสิ่งอุปกรณ์ซ่อนฝังลึกถึง ๕ ฟุต นาน ๓ เดือนได้ทุก
สภาพภูมิประเทศ
(๗) การฝึกตรวจค้นอุโมงค์
การฝึกในขั้นนี้เป็นการฝึก สรบ.ในการค้นหาและเตือนภัยเมื่อพบปากทางอุโมงค์, ที่ตั้งยังปิด,
คูคลานติดต่อและซ่อนพรางได้อย่างถูกต้องแม่นยา และฝึก ผบส.ในการฝึกสุนัข สรบ.ให้ทาหน้าที่ค้นหาและ
เตือนภัยในการตรวจค้นปากทางอุโมงค์ , ที่ตั้งยิงและคูคลานติดต่อปิด ตลอดจนสามารถอ่านและติดตาม
ลักษณะเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้อง
(ก) ลักษณะอุโมงค์
๑) อุโมงค์พักกาบัง
ก) เป็นที่ซ่อนเร้นใต้ดินทั้งกาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองโจรเพื่อกาบังการ
ตรวจการณ์
ข) มีทางเข้า–ออก,ทางออกฉุกเฉิน, ช่องระบายอากาศซึ่งซ่อนพรางเป็นอย่างดี
ค) มีระบบการเฝ้า - รักษาและเตือนภัยรอบตัว
ง) ข้อสังเกตที่ตั้งอุโมงค์พักกาบัง
- พฤติการณ์การต่อสู้ของกองโจร หลีกเลี่ยงการปะทะหรือการต่อสู้ใกล้หรือ
นาเข้าใกล้ที่ตั้งอุโมงค์
- ภูมิประเทศไม่เป็นที่เด่นชัด อันเป็นเส้นทางเคลื่อนที่หรือเป็นภูมิประเทศ
สาคัญ
- เป็นเนินหรือลาดเนินเหมาะแก่การระบายน้า ห่างที่รวมน้าหรือทางน้า แต่
มีแหล่น้าตามธรรมชาติอยู่ใกล้เคียง
- ลักษณะพื้นดินเหนียวแน่น
- ลั ก ษณะของป่ า ทึ บ เพี ย งพอที่ จ ะท าให้ ก ารตรวจการณ์ ไ ด้ ย ากจากทาง
อากาศ
- ทางเข้าออกและช่องทางระบายอากาศอยู่ในที่ปกบังซ่อนพรางอย่างดี
๒) คูคลานติดต่อปิดหรืออุโมงค์เข้าตี
ก) ใช้เป็นเส้นทางติดต่อใต้ดินระหว่างอุโมงค์พักกาบังหรือที่ตั้งยังปิด
ข) ในการเข้าตีเป็นเส้นทางเคลื่อนที่ใต้ดินหาแนวข้าศึกเพื่อหวังผลทาง จู่
โจมและลดอันตราย
ค) มีการซ่อนพรางปากทางเข้าออกเป็นอย่างดี
ง) ข้อสังเกตที่ตั้งปากทางอุโมงค์/คูคลานปิด
- ใช้พุ่มไม้ กอไม้หนา ป่าหญ้าสูง โคนต้นไม้ใหญ่
- ริมน้าที่น้าท่วมถึง
- ใต้เตาไฟขนาดใหญ่ ภาชนะเครื่องประกอบเครื่องใช้ในบ้าน ขนาดใหญ่
- มูลดินรอบบริเวณ
๓) ที่ตั้งยังปิด, หลุมซ่อนพรางบุคคล/อาวุธยุทโธปกรณ์
ก) ใช้เป็นที่กาบังยิงและที่ซ่อนตัวในการลอบยิงหรือยึดเหนี่ยว

๖๑
ข) ใช้ซ่อนอาวุธยุทโธปกรณ์
ค) ข้อสังเกตที่ตั้งปากทางที่ตั้งยังปิด , หลุมซ่อนพราง เช่นเดียวกับคูคลาน/
อุโมงค์เข้าตี

รูปที่ 1 การวางลวดสดุดขวางเส้นทาง

รูปที่ 2 การวางลวดสดุดในป่าหญ้า, ที่ลุ่ม

๖๒

รูปที่ 3 การวางลวดสดุดบนกิ่งไม้เหนือศีรษะ
ภาพตัดด้านข้าง
ช่องระบายอากาศ

ช่องทางออกฉุกเฉิน

- ขนาดห้องของอุโมงค์มักจะกว้างไม่มากนักเท่าที่ปรากฏขนาด 15 ฟุต x 20 ฟุต เป็นอย่างมาก
- แต่ละห้องมักลดระดับต่างกันและมีเสาค้ายันมาก
- ช่องทางมักมีความสูงประมาณ 6 ฟุต กว้าง 3 ฟุต และตามมุมหักมักจะเป็นขั้นบันได
แผนผังจากเบื้องบน

๖๓

อุโมงค์ที่พักกาบัง

รูปด้านข้างคูคลานติดต่อ

๖๔

รูปอุโมงค์ริมน้า

รูปคูคลานติดต่อ/อุโมงค์เข้าตีและอุโมงค์ซ่อนพราง

๖๕

รูปที่ตั้งยังปิด

๖๖

รูปที่ซ่อนคน และ อาวุธยุทโธปกรณ์

๖๗
(ข) การค้นหาปากทางอุโมงค์กระทาโดย
๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรา
๒) เชลยศึกหรือพลเรือนที่สวามิภักดิ์
๓) การใช้สุนัขทหาร ถึงแม้ว่าอุโมงค์/คู ทั่วไปอาจกาบังสายตาของคนทั่วไปได้ แต่ก็
ไม่สามารถรอดพ้นจากการพิสูจน์กลิ่นของสุนัข สุนัขบางตัวนอกจากมีประสาทสัมผัสทางจมูกดีแล้วยังอาจมี
ความรู้สึกของการหายไปของแผ่นดินตรงหน้าอีกด้วย
(ค) ข้อพึงระวังในการค้นหาอุโมงค์
๑) ปากทางอุโมงค์มักมีการระวังป้องกันอย่างดี ทั้งจากการยิงและการใช้กับดักต่าง ๆ
๒) อาจมีการใช้กับดักต่าง ๆ และการต่อสู้ในอุโมงค์
๓) การขาดอากาศในอุโมงค์ อาจต้องมีเครื่องช่วยหายใจ
๔) พื้นดินอ่อนอาจทาให้อุโมงค์พังทับเป็นอันตรายได้
(ง) การดาเนินการฝึก
๑) ดาเนินการฝึกค้นหาอุโมงค์หลังจากที่ สรบ.ผ่านการฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้นกลางแล้ว
๒) การฝึกคงดาเนินการเช่นเดียวกับการฝึกค้นหาหลุมขวากเพียงแต่ความยากลาบาก
ในการตรวจค้นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่การตรวจค้นทุรกันดารและมีการซ่อนพรางสูงขึ้น
๓) การฝึกในขั้นแรกให้กระทาบนพื้นที่ราบและง่ายก่อน เมื่อสุนัขมี ประสบการณ์
สูงขึ้นก็ให้กระทาบนพื้นที่ยากลาบากและมีการใช้เทคนิคการพรางสูงขึ้นให้ใกล้เคียงกับสภาพที่จริงให้มาก
ที่สุดอาจนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ฝัง , ซ่อนพรางในอุโมงค์ประกอบด้วย ขั้นสุดท้ายในการฝึกผสมไปกับการฝึก
ตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้นสูงด้วย
ช. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้นสูง
(๑) ดาเนินการฝึกโดยรวมประสบการณ์และเทคนิคทุกเรื่องที่ฝึกมาแล้วตั้งแต่ต้นรวมทั้งการฝึก
พิเศษด้วย
(๒) สมมุติเหตุการณ์ทางยุทธวิธีประกอบการฝึกให้คล้ายกับสถานการณ์จริงในสนาม และในขั้น
สุดท้ายของการฝึกจะเป็นการฝึกในสนามร่วมกับชุดสุนัขประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะชุดสุนัขลาดตระเวน สุนัข
สะกดรอยและเจ้าหน้าที่แกะรอย เป็นชุดสุนัขลาดตระเวนรบ เพิ่มระยะทางในการฝึกจนถึง ๑๐,๐๐๐
เมตร
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. แก้ไขสุนัขที่เห่าหอนตั้งแต่เริ่มการฝึก สรบ.โดยใช้คาสั่ง “ไม่” ใช้มือปิดปากสุนัขไว้หรือดึงโซ่คอให้
รัดแน่นชั่วขณะให้สุนัขหยุดเห่าหอนหรือโยนสิ่งของเล็ก ๆ ลงข้างตัวสุนัขเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของสุนัข
การแก้ไขสุนัขมิให้เห่าหอนนี้เป็นหน้าที่ของ ผบส.ทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาการฝึก และเมื่อสุนัข
ปฏิบัติตามได้ให้มีการชมสุนัขทุกครั้ง
ข. วางวัตถุระเบิดและสิ่งของต่าง ๆ ในขั้นต้นให้วางทางเหนือลม ในขั้นต่อไปไม่จากัดทิศทางลม
ค. การปฏิบัติของ สรบ.ปกติจะได้รับการฝึกให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กาหนดและเตือนภัยด้วย
การนั่งหันหน้าไปทางสิ่งของที่ค้นพบในระยะประมาณ ๒ - ๗ ก้าว อย่างไรก็ตามอาจมีลักษณะเตือนภัย
อื่น ๆ ซึ่งสุนัขแต่ละตัวแสดงออกไม่เหมือนกัน เช่น อาจหยุดหมุนตัวไปมารอบ ๆ หูตั้ง หางชัน ขนพอง ฯลฯ
จึงเป็นหน้าที่ของ ผบส.จะต้องเฝ้าสังเกตลักษณะเตือนภัยของ สรบ.ของตนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจน
สามารถอ่านและแปลลักษณะเตือนภัยของ สรบ.อย่างถูกต้อง
ง. ก่อนการฝึกหรือทางานทุกครั้ง สรบ.จะต้องเปลี่ ยนโซ่คอมาเป็นใช้ขลุมปฏิบัติการเสมอ ตามวิธี
ปฏิบัติในข้อ ๔. ง. ข้างต้น
จ. การแก้ไขสุนัขเดินเร็ว

๖๘
(๑) ฝึก สรบ. ๒ - ๓ ครั้งให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางเปล่าที่ไม่มีสิ่งของต่าง ๆ วาง
(๒) ใช้สายจูงประกอบการฝึกเมื่อ สรบ.เดินเร็วเกินไปให้ดึงหยุดยืนชั่วขณะแล้วจึง ปล่อยให้เดิน
ต่อไป
(๓) แก้ที่ตัว ผบส.อย่าเคลื่อนที่เร็วตามสุนัขไป ให้เดินช้าลงหาก ผบส.เดินเร็วสุนัขจะเดินเร็วตาม
ไปด้วย
(๔) วิธีสุดท้ายให้ผูกขาหน้าสุนัขพอให้เดินได้ถ้าหากสุนัขเดินเร็วจะหกล้ม
ฉ. การดึง สรบ.ออกจากการตามรอยหรือเดินผิดเส้นทาง สรบ.มีหน้าที่พิสูจน์ทราบโดยอาศัยกลิ่นทั้ง
ทางพื้นดินและอากาศและเสียงเพื่อค้นหาวัตถุระเบิดและสิ่งอุปกรณ์แปลกปลอมที่ข้าศึกวางหรือซุกซ่อนไว้
เท่านั้น หาก สรบ.ตามรอยข้าศึกหรือเคลื่อนที่ออกนอกเส้นทาง ผบส.จะต้องแก้ไขมิให้เป็นเช่นนั้นโดยอาศัย
ความอดทนและความพยายามประกอบกับความชานาญในการปฏิบัติซ้า ๆ และการฝึก สรบ.ในการค้นหา
ช. การฝึกในขั้น ต้น ให้ ครูฝึ กและ ผบส.รู้ที่ซ่อนของหรือวัตถุระเบิดที่จะให้สุ นัขค้นหา เมื่อสุ นัขมี
ประสบการณ์ดีแล้วจะเริ่มการฝึกชุดสุนัขทั้งคนและสุนัขต่อไป
ซ. การฝึกต้องใช้คาสั่งด้วยท่าสัญญาณให้มากที่สุด การแก้ไขให้ สุนัขนั่งอาจใช้ท่าสัญญาณใช้สายจูง
ใช้เสียงนกหวีดหรือเข้าไปแก้ไขด้วยตนเองในขั้นต้น
ด. ระมัดระวังจากการใช้กระสุนปืน/วัตถุระเบิดในการฝึก
ต. กรณีที่จาเป็นต้องฝึกสุนัขโดยให้อาหารเป็นรางวัลดาเนินการดังนี้
(๑) ลดอาหารสุนัขก่อนหน้าวันฝึกโดยใช้เพียงครึ่งหนึ่งของอาหารที่เคยให้ปกติ
(๒) การวางของตามเส้นทางชั้นต่าง ๆ
(ก) ชั้นที่ ๑ นาดินระเบิดหรือวัตถุระเบิดใส่ภาชนะมีตะแกรงหรือผ้าบางปิดคลุมวางขนม
ล่อไว้ข้างบนให้สุนัขค้นหา เมื่อพบให้สุนัขนั่งและชมสุนัขแล้วจึงให้กินขนม
(ข) ขั้นต่อไป ผบส.เตรียมขนมติดไปด้วยขณะฝึก ให้สุนัขค้นหาเมื่อพบให้สุนัขนั่ง ชมสุนัข
แล้วให้ขนม
(ค) การให้ขนมเป็นรางวัลนี้ ให้เมื่อมีความจาเป็นโดยแท้จริงแก่สุนัขบางตัวเท่านั้น เมื่อ
หมดความจาเป็นก็ให้หยุดทันที
ถ. การแก้ไข สรบ.นั้น ผบส.จะต้องแก้ไขสุนัขเท่าที่จาเป็นเท่านั้นและให้แก้ไขด้วยความเบามือการ
ฝึกจึงจะได้รับผลดี ก่อนฝึกหรือทางานควรฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งทบทวน ๕ - ๑๐ นาที และให้สุนัขขับถ่าย
ก่อนเพื่อเป็นการลดการเสียวินัยของสุนัขขณะทางาน
ท. การเพิ่มความยาก เพิ่มความเก่าของกลิ่น เพิ่มจานวนสิ่งของที่จะค้นหา เพิ่มระยะทาง ฯลฯ ควร
กระทาทีละอย่างอย่าเพิ่มพร้อมกันจะทาให้สุนัขสับสน
ธ. อุดมคติในการค้นหาต้องการให้สุนัขเดินหน้า ผบส.ในระยะห่างอย่างน้อย ๑๐ - ๓๐ เมตร โดย
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและเหตุการณ์
น. ถ้าสุ นั ขมีอาการเหนื่ อย ขาดความสนใจให้ พักการฝึ กหรือทางานโดยนาเลี่ ยงไปยังเส้ นทางที่
ปลอดภัยและถอดขลุมปฏิบัติการออก
บ. การฝึกตรวจค้นอุโมงค์ระมัดระวังอันตรายจากอุโมงค์พังทับและสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่าง ๆ
ป. การฝึกค้นหาอาวุธยุทโธปกรณ์ซ่อนฝังควรใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชนิดที่ฝ่ายตรงข้ามมักซ่อนฝัง
เช่น อาวุธปืน กระสุน เสบียงอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ซ่อนพรางไว้หรือฝังไว้ใน
บริเวณที่ฝ่ายตรงข้ามมักใช้ฝังซ่อน เช่น ในกอไผ่ ใต้ตุ่ม ใต้เตา หน้าประตูบ้าน ขอบบ่อน้า ฯลฯ

๖๙
เทคนิคการฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดเพิ่มเติม
๑. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิด ขั้น ๑ - ๒
ก. การฝึกขั้น (เกรด) ๑
(๑) เกรด ๑ ใช้เวลาฝึกประมาณ ๑ สัปดาห์ ฝึกวันละประมาณ ๓ - ๔ ครั้ง
(๒) หมุนเวียนเส้นทางฝึกทุกครั้ง
(๓) ใช้ดินระเบิด ทีเอ็นที ซี ๓ หรือ ซี ๔ ใส่กระป๋องอาหารสุนัขใช้ลวดตะแกงปิดให้สุ นัข
มองเห็น
(๔) ใช้กระป๋องประมาณ ๕ - ๖ ลูก วางห่างกันประมาณ ๑๐ - ๑๕ เมตร
(๕)เริ่มการฝึก ผบส.นาสุนัขมายังจุดเริ่มต้นที่ครูกาหนดไว้ - ตรวจทิศทางลมและบอกทิศทางลม
แก่ครูฝึก
(๖) เปลี่ยนโซ่คอเป็นขลุมปฏิบัติการ(ปฏิบัติตามขั้นตอน)
(๗) ตรวจทิศทางลมอีกครั้งหนึ่ง แล้วนาสุนัขไปดมครูฝึกที่ติดตาม
(๘) สั่งสุนัขเริ่มออกค้นหา ผบส.เดินก้มตั วฟันมือขวา ก้าวเท้ากระตุ้นให้สุนัขเดินต่อไปข้างหน้า
ผบส.เดินช้า
(๙) สุนัขไปถึงกระป๋องระเบิดที่วางไว้ ผบส.รีบก้าวเท้าเข้าไปกดให้สุนัขนั่ง หยิบกระป๋องให้สุนัข
ดม ชมสุนัขปฏิบัติจนกว่าจะสิ้นสุดสิ่งของที่วางไว้
ข. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้น (เกรด) ๒
(๑) นาทุ่นระเบิด เช่น เอ็ม ๑๔ เอ็มเค ๒ เอ็ม ๒๖ ค.๖๐ เคล์โมร์และแสวงเครื่อง เอาดิน
ซี ๓ ซี ๔ ทา
(๒) วางระเบิดสลับกระป๋อง ๖ - ๗ ชุด ระยะห่างประมาณ ๑๐ - ๑๕ เมตร วางให้สุนัขเห็น
(๓) ดาเนินการเช่นการฝึกเกรด ๑ โดยให้มีการฝึกระเบิดสลับกระป๋อง ถ้าสุนั ขชานาญและชิน
แล้วให้ใช้ระเบิดทั้งหมด
ค. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้น (เกรด) ๓ - ๔
(๑) วางระเบิดไว้ตามกอหญ้าให้มองเห็นบ้าง วางประมาณ ๘ - ๑๐ จุด ห่างกัน ๒๐ - ๔๐ เมตร
(๒) การฝึกขั้นนี้สุนัขตัวใดปลดสายจูงได้ให้ปลดสายจูง ถ้ายังปลดไม่ได้ให้ใช้สายจูงสายร่มให้ สุนัข
ลากสายจูงเดินไปเอง เมื่อสุนัขนั่งเตือนภัยเมื่อพบของให้ ผบส.เข้าไปชมสุนัขและหยิบระเบิดให้สุนัขดม
ง. การฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้น (เกรด) ๕
ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ฝึกมาแล้วแต่ให้สุนัขค้นหาระเบิดที่ปกปิดมิดชิด
จ. การแก้ไขสุนัข
(๑) สุนัขไม่เดิน ผบส.จั บขลุมปฏิบัติการดันไปข้างหน้าหรือจับสายจูงสั้น ๆ และให้ยื่นมือนาไป
ข้างหน้าสุนัข
(๒) สุนัขเดินเร็ว ผบส.เดินช้า ดึงสายจูงให้ตึง(อย่ากระตุกสายจูง
(๓) สุนัขเดินเร็วแล้วหยุด ผบส.สั่ง ไป – หา พร้อมกับฟันมือไปข้างหน้า
(๔) สุนัขนั่งห่างจากระเบิดหรือนั่งหันหลังหรือหันข้างให้ทุ่นระเบิด ผบส.จับให้สุนัขนั่งตรงกับทุ่น
ระเบิดระยะ ๑ - ๒ ก้าว
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ยุทธวิธีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์
๑. ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้ถึงการจัดหน่วย ขีดความสามารถและขีดจากัด , หลักนิยมในการใช้
สรบ.ทางยุทธวิธีร่วมกับหน่วยทหารในสนาม
๒. การจัดหน่วย
กองร้อยสุนัขยุทธวิธี ( ร้อย สยว. ) ผนวก ก
๓. ภารกิจ
ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชสรบ.) สนับสนุนหน่วยรบทางยุทธวิธีโดยการแจ้งเตือนภัย (เงียบ) ให้
ทราบว่ามีวัตถุระเบิด กับระเบิด ลวดสะดุด หลุมขวากและสิ่งอุปกรณ์ซ่อนฝัง และอาจได้รับมอบภารกิจให้
ก. เป็นเครื่องมือเตือนภัยให้แก่หน่วยรบโดยการนาทางค้นหาและเตือนภัย(เงียบ) ให้แก่หน่วยนั้น
ข. ตรวจพื้นที่ที่คาดว่ามีการใช้ทุ่นระเบิด, กับดักหรือฝังซ่อนสิ่งอุปกรณ์
ค. ตรวจเส้นทางและพื้นที่อันตราย ระยะกวาดล้างเส้นทางประมาณ ๘ - ๑๐ เมตร
ง. ร่วมกับชุดสุนัขลาดตระเวน (ชสลว.) ๒ ชุด ชุดสุนัขสะกดรอยรบ ๑ ชุด (ชสกร.รบ) (หน.ชุด ๑,
ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔) เป็นหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ (หมู่ สลว.รบ) สนับสนุนหน่วย
ทางยุทธวิธี
๔. หลักนิยมพื้นฐานการใช้สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
ก. ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชสรบ.) ๑ ชุด ประกอบด้วย ผบส. ๑ นาย สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
(สรบ) ๑ ตัว ซึ่งเป็นหน่วยสุนัขที่เล็กที่สุดที่อาจแบ่งมอบให้ไปสนับสนุนภารกิจหน่วยทหารทางยุทธวิธี โดย
การจัด ๑ ชุดสรบ. สมทบ ๑ หมวดปืนเล็ก จัด ๒ ชุด สรบ.สมทบ ๑ กองร้อยปืนเล็ก จัด ๑ หมวด สรบ.
สนับสนุน ๑ กองพลหรือกองกาลัง จัด ๑ กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อยสยว.) สนับสนุน ๑ กองทัพภาคหรือ
กองทัพน้อย
ข. การจัดชุดสุนัขทหารสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
(๑) จัดชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชสรบ.) ทางานร่วมกับชุดสุนัขลาดตระเวน (ชสลว.)ชุดสุนัข
สะกดรอย (ชสกร.) เจ้าหน้าที่แกะรอย เป็นชุดสุนัขสะกดรอยรบ (ชสกร.รบ) สนับสนุนหน่วยร้องขอตาม
ความเหมาะสม
(๒) จั ด หมู่ สุ นั ข ลาดตระเวนรบ ( หมู่ สลว.รบ ) ( ผบ.หมู่ ๑, รอง ผบ.หมู่ ๑, สรบ. ๒ ชุ ด ,
สลว. ๒ ชุด, ชุดสุนัขสะกดรอยรบ ๑ ชุด ( หน.ชุด ๑, ผบส.สกร. ๑, สกร. ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔ ) เป็น
กาลังหลักของหน่วยสุนัขทหารหน่วยเล็กอีกหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะแยกหรือรวมการปฏิบัติสนับสนุน
หน่วยทางยุทธวิธีได้ทุกสภาพการรบ โดยการจัด ๑ หมู่ สุนัขลาดตระเวนรบ สมทบหรือสนับสนุนต่อ ๑
กองพันทหารเฉพาะกิจ หรือกรมทหารราบเฉพาะกิจ จัด ๑ หมวดสุนัขลาดตระเวน (มว.สลว.) สนับสนุน
กองพลหรือกองกาลัง จัด ๑ กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อย.สยว.) สนับสนุน ๑ กองทัพ ภาครือกองทัพน้อย
ค. การวางแผนและการเตรียมการใช้ ชสรบ.
(๑) ผบ.หน่วยสุนัขทหารหรือ ผบส.อาวุโส ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่อ ผบ.หน่วยที่ ตนขึ้น
สมทบในการใช้ ชสรบ.ในฐานะฝ่ายกิจการพิเศษ ถ้าหน่วยรับการสมทบนั้นไม่เคยใช้ ชสรบ.มาก่อนเลยต้อง
ชี้แจงทาความเข้าใจให้หน่วยนั้นทราบถึงขีดความสามารถและขีดจากัดของ ชสรบ.เสียก่อน และสาธิตการ
ปฏิบัติของ ชสรบ.ให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมเห็นจะได้ผลดีมาก
(๒) ผบ.หน่วยสุนัขทหารต้องได้รับการบรรยายย่อเกี่ยวกับภารกิจตามแผนก่อนเสมอ เพื่อให้มี
เวลาคัดเลือก ชสรบ.ที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่ภารกิจและให้ ผบส.มีเวลาเตรียมตัวและสุนัขของตน เช่น
การตรวจสภาพร่างกาย การออกกาลังกาย และการฝึกทบทวนสุนัข
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(๓) การจัด ชสรบ.เข้าสมทบหน่วยปฏิบัติการใด ๆ หมู่ลาดตระเวน (หมู่ ลว.) ถ้าสามารถทาได้
ควรสมทบ ชสรบ.เดิมเข้ากับหน่วยเดิมเสมอ เพื่อให้ ชสรบ.กับหน่วยนั้ นมีความคุ้นเคยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
(๔) การใช้สุนัขร่วมกับคน อาจทาให้บางคนมีปฏิกิริยา เช่น เป็นห่วงว่าจะต้องมีภาระใน การ
ระวังป้องกันและส่งกาลั งมากขึ้น ไม่สบายใจหรือหวาดเกรงสุนัข กรณีเช่นนี้ ผบส.ต้องชี้แจงให้ทุกคนเข้า
ใจความมุ่งหมาย ขีดความสามารถ ขีดจากัดและวิธีปฏิบัติงานของ ชสรบ.อาจให้ทุกคนได้ลูบคลา จับต้อง
สุนัขบ้างเพื่อขจัดความหวาดกลัว
(๕) ชสรบ.ที่จะทางานร่วมกับหน่วยใด เช่น หมู่ลาดตระเวน จะต้ องเข้าสมทบทันเวลาฟังคาสั่ง ,
ร่วมการวางแผนและเตรียมการตลอดจนการฝึกซ้อมการปฏิบัติร่วมกัน จนทุกคนคุ้นเคยกับการปฏิบัติของ
ชสรบ.และสุนัขได้คุ้นเคยกับกลิ่น เสียงและการเคลื่อนไหวของหน่วยนั้น
ง. การใช้ สรบ.ในการค้นหา
(๑) ในการค้นหาวัตถุระเบิด, กับและทุ่นระเบิด มักนิยมใช้ สรบ.สนับสนุนสุนัขลาดตระเวน โดย
ขั้นต้นสุนัขลาดตระเวนทาหน้าที่ลาดตระเวนนาหน่วยไปข้างหน้าเมื่อถึงพื้นที่หรือเส้นทางที่คาดว่าจะมี
อันตรายจากการใช้กับระเบิดของฝ่ายตรงข้ามก็จะเปลี่ยนให้ สรบ.เป็นผู้ทาหน้าที่นาหน่วยแทน หรือเมื่อ
ต้องการตรวจค้นพื้นที่ซ่อนสิ่งอุปกรณ์, อุโมงค์ หรือกวาดล้างเส้นทางก็จะนา สรบ.ขึ้นมาใช้
(๒) เมื่อ สรบ.แจ้งเตือนภัย ผบส.จะใหสัญญาณให้หน่วยยุทธวิธีหยุด ผบ.หน่วยรับข่าวหรือขึ้นมา
รับข่าวจาก ชสรบ.และ ชสรบ.คงยุดอยู่กับที่จนกว่าหน่วยยุทธวิธีจะผ่านไปหรือได้รับสัญญาณปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันมิให้ขัดขวางการปฏิบัติของหน่วยนั้น ถ้ามีการปะทะยิงต่อสู้กันให้ ชสรบ.คงหยุดอยู่กับที่หรือหลบ
เข้าหาส่วนกลางของหน่วยหาที่กาบังหรืออยู่ในที่ซึ่งไม่กีดขวางการยิงต่อสู้ของหน่วยยุทธวิธี
(๓) ผบส.จะต้องเข้าร่วมในการรายงานย่อของหน่วยยุทธวิธีด้วยเสมอ เพื่อรับทราบข้อบกพร่ อง
และข้อดีในการปฏิบัติการ ทั้งอาจให้หรือรับคาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติให้ดีขึ้นในคราวต่อไป
(๔) ชสรบ.จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อทางานร่วมเป็นชุดสุนัขลาดตระเวน(ชสลว.) และชุดสุนัข
สะกดรอย (ชสกร.) ถ้าสามารถทาได้ควรจัดให้ทางานเป็นชุดใน หมู่ สลว.รบ ซึ่งจะทาให้สุนัขแต่ละหน้าที่
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานเป็นการเสริมขีดความสามารถซึ่งกันและกัน เป็นผลให้การปฏิบัติการของ
หน่วยยุทธวิธีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
จ. การรักษาประสิทธิภาพทางยุทธวิธีของ ชสรบ.
(๑) ให้มีการฝึกทบทวนประจาวันและฝึกปฏิบัติงานระยะสั้นอยู่เสมอ
(๒) ไม่ควรใช้ ชสรบ.สองภารกิจในวัน/คืนเดียวกัน หากจาเป็นใช้ ๒ ชุด แยกกัน
(๓) ชสรบ.มีคุณค่ามากในการนาทางผ่านเส้นทางที่มีการใช้กับระเบิดและอาจใช้ในการตรวจค้น
พื้นที่เพื่อหาสิ่งอุปกรณ์ที่ซุกซ่อนได้
(๔) แม้ว่า ชสรบ.อาจทางานในเวลากลางคืนได้แต่ก็ควรใช้แต่เฉพาะเวลากลางวัน เมื่อสภาพภูมิ
ประเทศและลมฟ้าอากาศจากัดทัศนวิสัยของมนุษย์และในพื้นที่ซึ่งยากแก่การค้นหา เช่น ป่า ป่าหญ้าสูง ทุ่ง
นา ที่ลุ่ม พื้นที่ที่มีกาบังใต้ดิน
(๕) การใช้ ชสรบ.ตรวจค้นในบริเวณที่มีผู้คนมาก ควรรวมคนไว้ในที่แห่งหนึ่งเพื่อลดการดึงงดูด
ความสนใจของสุนัขในขณะทาหน้าที่ค้นหา
(๖) โอกาสเหมาะที่จะใช้ สรบ.คือเส้นทางหรือที่ที่มีการวางรอยไว้ใหม่ ๆ ปกติ สรบ สามารถ
ค้นพบกลิ่นได้ไม่น้อยกว่า ๗๒ ชั่วโมง กับดักที่วางไว้ใหม่เท่าใดโอกาสที่ สรบ.จะค้นพบก็ง่ายเท่านั้น พื้นที่
โล่งหรือมีเส้นทางบังคับ ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมาเหมาะอย่างยิ่งในการใช้ สรบ.
(๗) สรบ.มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงครั้งละประมาณ ๒ - ๓
ชั่วโมง ถ้ามีการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานควรมี สรบ.สารองไว้คอยผลัดเปลี่ยน
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(๘) พึงระลึกว่าหน้าที่หลักของ ชสรบ.คือการเป็นเครื่องมือในการค้นหาและเตือนภัยเท่านั้น มิใช่
เป็นกาลังรบหลักหรือเจ้าหน้าที่เก็บกู้หรือทาลายวัตถุระเบิด จึงไม่ควรใช้ ชสรบ.ในการถอดทาลายวัตถุ
ระเบิดที่ค้นพบแลการปะทะต่อสู้นอกจากเพื่อป้องกันตนเอง
ฉ. การสนับสนุน ชสรบ.
(๑) อาหารและการบารุงเลี้ยง
(ก) น้ าจื ดเป็ น สิ่ งส าคัญยิ่ ง สุ นัขอาจอดอาหารได้ห ลายวันโดยกินแต่น้าโดยเฉพาะเมื่ อ
อากาศร้อนจัดและมีความชื้นสูงสุนัขต้องการน้ามาก น้าในท้องถิ่นอาจนามาใช้ได้เมื่อต้มเดือดหรือใช้ยาทา
น้าสะอาดเสียก่อน
(ข) ไม่ควรให้อาหารสุนัขก่อนหน้าปฏิบัติการเพราะเมื่อสุนัขอิ่มจะทาให้เกียจคร้านอืดอาด
แต่ตอ้ งเตรียมอาหารไปให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตลอดเวลา
(๒) การสัตวรักษ์ ต้องเตรียมการสนับสนุนด้านสัตวรักษ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติการเพื่อทรงไว้
ซึ่งประสิทธิภาพทางยุทธวิธี การเจ็บป่วยเล็กน้อยถ้ามีเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ให้การรักษาดูแลก็จะทาให้สุนัข
กลับเข้าปฏิบัติงานได้ดีกว่าจะต้องเสียเวลาส่งสุนัขกลับมาข้างหลังหรือรอจนอาการหนักมากซึ่งอย่างน้อย
จะต้องมีเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ ๑ นาย ประจาหน่วยสุนัขทหาร
ช. การปฏิบัติเมื่อ ชสรบ.บาดเจ็บ
(๑) เมื่อ ผบส. บาดเจ็บให้ปฏิบัติตามแผนการรักษาพยาบาลและส่งกลับของหน่วยทางยุทธวิธี
นั้น ๆ และ
(ก) ถ้าต้องทิ้ง ผบส.ไว้รอการส่งกลับให้ทิ้งสุนัขไว้ด้วย
(ข) ถ้าหน่วยจะต้องนา ผบส.ไปด้วยหรือนากลับก็ปล่ อยให้ สุนัขเป็นอิส ระ สุนัขจะตาม
ผบส.ไปเองหรือจัดคนทาหน้าที่จูงสุนัขไป
(ค) ถ้าสุนัขดุและป้องกันไม่ให้ใครเข้าใกล้ ผบส.ต้องพยายามหลอกล่อสุนัขออกจาก ผบส.
เพื่อให้ ผบส.ได้รับการรักษาพยาบาลและ/หรือส่งกลับ ถ้าสถานการณ์ทางยุทธวิธีอานวยให้ ถ้าทาไม่ได้หรือ
สถานการณ์ไม่อานวยใก็ให้ทาลายสุนัขทิ้งเสียก่อนเพื่อป้องกันชีวิตของ ผบส.ไว้
(๒) ถ้า ผบส.ตายและไม่สามารรถนาสุนัขกลับได้ก็ให้ทาลายสุนัขเสียอย่าปล่อยทิ้ง ไว้ เพราะฝ่าย
ตรงข้ามอาจนาเอาสุนัขไปใช้ปฏิบัติการต่อสู้กับฝ่ายเราได้อีก
(๓) สุนัขบาดเจ็บให้ดาเนินการรักษาพยาบาลและส่งกลับเช่นเดียวกับคน ผบส.ต้องตามสุนัขไป
ด้วย ถ้าสุนัขตาย ผบส.อาจปฏิบัติหน้าที่อื่นได้ต่อไปหรือส่งกลับต้นสังกัดเดิม
ซ. การระวังป้องกัน ชสรบ. ผบส.ต้องควบคุมและสังเกตการแสดงอาการเตือนภัยของสุนัขอย่างตั้งใจ
และไม่สามารถใช้อาวุธได้สะดวก หน่วยใช้งานจะต้องจัดคนทาหน้าที่ระวังป้องกันให้อย่างเพียงพอตลอเวลา
ปฏิบัติงาน
ด. เทคนิคในการค้นหาสาหรับ ผบส.
(๑) ปกติ สรบ.ค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่ซ่อนฝังอยู่ใต้พื้นดินได้ โดยอาศัยกลิ่นซึ่งอาจเกิดจากกลิ่ นของ
สิ่งของ ผบส.หรือกลิ่นของผู้ที่นามาวางหรือกลิ่นรอยดินที่ขุดและกลบใหม่ ๆ ซึ่งกลิ่นหลุมขวากก็อยู่ใน
หลักเกณฑ์ข้อนี้
(๒) ในการตรวจพบว่ามีลวดสะดุดอยู่ข้างหน้านั้น สรบ. รู้ได้จาดเสียงซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของลวดสะดุดซึ่งมักเกิดการเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากลม
(๓) สิ่งที่ ผบส. อาจช่วย สรบ.ในการค้นหาได้ก็คือการใช้สายตาสังเกตสิ่งผิดปกติจากธรรมชาติ
เช่น
(ก) รอยเท้าผู้วางกับดักอาจทิ้งรอยเท้าซึ่งแตกต่างจากรอยเท้าฝ่ายเราบนพื้นดิน
(ข) รอยพืชพันธุ์ หญ้า กิ่งไม้ที่ลู่ไปบอกทิศทางการเคลื่อนที่
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(ค) สิ่งผิดธรรมชาติ เช่น เถาวัลย์ หญ้าแห้ง ก้าน/กิ่งไม้ซึ่งถูกใช้หรือดัดแปลงในการวางกับ
ดัก เช่น ใช้การพรางหรือใช้ในการทาลวดสะดุด
(ง) ยางหรือน้าเสียงต้นไม้ ซึ่งเกิดจากมีผู้มาเหยียบย่าหรือตัดฟันเป็นรอยแผล
(จ) การเปลี่ยนสีของวัชพืช สีใ บไม้ด้านใต้ใบจะจางกว่าด้านบน หากถูกรบกวนหรือทาให้
ผิดธรรมชาติเอาทางใต้ใบขึ้นจะเห็นได้ชัดเจน
(ฉ) ใบไม้แห้งบนพื้นดิน จะมีร่องรอยผิดตาเมื่อถูกรบกวน ท่อนไม้แห้งอาจเป็นกระเดื่องรับ
น้าหนักกดเพื่อให้กับระเบิดทางาน
(ช) เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ข้าศึกทาไว้เพื่อบอกให้ข้าศึกด้วยกันรู้ว่ามีการวางกับดัก
(๔) สภาพการณ์ของการค้นหาในป่า
(ก) ปัจจัยเกื้อกูลการค้นหา
(๑) อากาศเย็ น ถึงอบอุ่น ความชื้นสู งระเหยตัว ช้า อุณหภูมิของอากาศและพื้นดิน
เท่ากันโดยประมาณ
(๒) ลมพัดสวนทิศทางเคลื่อนที่ ความเร็วพอควรสม่าเสมอ
(๓) พืน้ ดินมีร่มเงา มีสภาพดูดซับกลิ่นไว้ได้นาน
(๔) ภูมิประเทศโล่งหรือมีเส้นทางเคลื่อนที่
(๕) การวางกับดักหรือซ่อนสิ่งอุปกรณ์กระทาไว้ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง (สาหรับหลุมขวาก
อาจนานกว่านี้)
(ข) ปัจจัยขัดขวางการค้นหา
(๑) อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด ทาให้กลิ่นระเหยโดยเร็วทั้งทาให้สุนัขเหนื่อย
(๒) แสงแดดส่องพื้นที่ค้นหาโดยตรง
(๓) ฝนตกหนักล้างกลิ่นจางไปเกือบหมด กลิ่นในอากาศจะมีระยะเพียง ๕ เมตร
(๔) หมอกและหิมะมีผลทานองเดียวกับฝน
(๕) สิ่งที่มีกลิ่นฉุนจัด เช่น น้ามันรถยนต์ ยาดับกลิ่น ปุ๋ย ควันไฟ ฯลฯ
(๖) พื้นที่ถากถางขุดพรวนใหม่ ๆ
(๗) บริเวณที่มีคนมากมีเสียงรบกวนสูง
(๕) ข้อพึงปฏิบัติของ ผบส.
(ก) ร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีในการลาดตระเวนหาข่าวและช่วยเหลือในการวางแผน (เช่น
แนะนาเส้นทางที่จะทาให้สุนัขปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด)
(ข) ในการลาดตระเวนระยะไกลจะต้องเตรียมอาหารและน้าไปให้เพียงพอสาหรับสุนัข
(ค) ร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีในการกาหนดสัญญาณเงียบที่จะใช้ประสานในเรื่องเวลาและ
สถานที่ออกคาสั่งการปฏิบัติงานและเข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับหน่วยนั้นอยู่เสมอ
(ง) ตรวจอุปกรณ์ประจากายสุนัข ติดแถบหรือหุ้มห่ออุปกรณ์เพื่อป้องกันแสงและเสียงก่อน
ออกปฏิบัติงาน เช่น โซ่คอ ห่วงเกี่ยวปลายสายจูง และห่วงรูปตัว ดี ที่ขลุมปฏิบัติการ
(จ) ฝึกทบทวนสุนัขอย่างน้อย ๑๕ นาที ก่อนออกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้สุนัข
ตื่นตัวในการปฏิบัติงาน
(ฉ) บรรยายย่อแก่หน่วยยุทธวิธีเมื่อเข้าร่วมสมทบและสาธิตการปฏิบัติงานของสุนัขให้ดู
(ช) ข้อควรระวัง
(๑) ขจัดความกลัวการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัข ให้สุนัขได้ดมกลิ่นทุกคนในหน่วยก่อน
ออกปฏิบัติการ
(๒) ระวังการขาดน้าของสุนัข
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(๓) ตรวจสอบพื้นที่อันตรายในการปฏิบัติงานร่ ว มกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธี พิจารณา
ภารกิจโดยให้เข้ากับภูมิประเทศและสถานการณ์ (พื้นที่อันตรายประกอบด้วย พื้นที่โล่ง ถนนและทางคน
เดิน หมู่บ้าน ที่ตั้งข้าศึก สนามทุ่นระเบิด ลาธาร และเครื่องกีดขวาง)
(๔) ตรวจสอบกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีถึงเขตรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในการ
ค้นหาในหมู่บ้าน
ต. แนวการบรรยายย่อของ ผบส.
(๑) กล่าวนา
(ก) รวมหน่วยรับการสมทบเข้าด้วยกันให้ทุกคนเห็นและได้ยินการบรรยายและสาธิต
(ข) แนะนาตนเองและสุนัข ( ยศ ชื่อ และสังกัด ชื่อสุนัข หน้าที่ของสุนัข )
(๒) ขีดความสามารถและขีดจากัด
(ก) ขีดความสามารถ
๑) สรบ.สามารถนาทาง ค้นหา แจ้งเตือนภัย(เงียบ) แก่หน่วยรบให้ทราบว่ามีวัตถุ
ระเบิด, ลวดสะดุด หลุมขวาก และสิ่งอุปกรณ์ซ่อนฝังอยู่ โดยสามารถค้นหากลิ่นเก่านานถึง ๗๒ ชั่วโมง
กวาดล้างเส้นทางกว้างประมาณ ๘ - ๑๐ เมตร ได้ สรบ.ที่ฝึกไว้แล้วสามารถใช้ในการตรวจค้นหาอุโมงค์ที่
ซุ่มซ่อนข้าศึกและสิ่งอุปกรณ์ของข้าศึกได้
๒) เตือนภัย(เงียบ) ในระยะประมาณ ๒ - ๗ ก้าว
๓) ภารกิจที่เหมาะแก่การใช้ ชสรบ.(ดูข้อ ๓)
๔) ปัจจัยเกื้อกูลการค้นหา (ดูข้อ ๔ ด.(๔) (ก) )
(ข) ขีดจากัด
๑) การใช้ สรบ.จะต้องมี ผบส.ที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษแต่เพียงผู้เดียวบังคับไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ หาก ผบส.บาดเจ็บหรือตายสุนัขอาจดุร้ายเป็นภาระแก่หน่วยยุทธวิธี
๒) สรบ.ทางานช้าละเอียดมาก หากต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ อ าจใช้
สรบ.ไม่ได้
๓) ชสรบ.ไม่มีขีดความสามารถในการต่อสู้และป้องกันตนเอง จึงไม่สามารถใช้ ชสรบ.
ในการเข้าตี ปะทะ ต่อสู้หรือโอบล้อม และต้องจัดพลคุ้มกันทาหน้าที่ระวังป้องกันตลอดเวลา
๔) สรบ.มีเวลาทางานโดยมีประสิทธิภาพจากัดต้องมี สลว.สารองไว้คอยผลัดเปลี่ยน
๕) สรบ.จะลดประสิทธิภาพลงเมื่อปฏิบัติงานในสภาพเมื่อภูมิประเทศลมฟ้าอากาศ
และสภาพแวดล้อมไม่อานวย (ดูข้อ ๔ ด. (๔) (ข) )
(๓) ข้อควรปฏิบัติ
(ก) อย่า
๑) ล้อ, แหย่สุนัข เพราะจะทาให้สุนัขดุและส่งเสียงดัง
๒) หวังว่า ชสรบ.จะทางานเหมือนปาฏิหาริย์ อย่าปล่อยให้ ชสรบ.เข้าปะทะกับข้าศึก
๓) ลดการระวังป้องกันการเตรียมพร้อมและการสังเกตร่องรอยต่าง ๆ เพราะเห็นว่ามี
ชสรบ.มาร่วมอยู่ด้วย
๔) ให้อาหารสุนัข
๕) กระโดดข้ามสุนัขหรือเข้าใกล้สุนัขและ ผบส.มากเกินไป
(ข) จง
๑) ปฏิบัติต่อ ชสรบ.เหมือนเช่นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเอง ให้การสนับสนุนเต็มที่
และแจ้งข่าวต่าง ๆ ให้ทราบตลอดเวลา
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๒) ให้ ผบส.มีอิสระในการปฏิบัติการใช้ สรบ.อย่างเต็มที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ช่วย ชสรบ. ในการค้นหาร่องรอยของข้าศึก
๓) ถ้าทาได้ให้ ผบส.เลือกที่อยู่ในรูปขบวนของหน่วยเอง
๔) เข้าหา ผบส.เฉพาะด้านตรงข้ามกับสุนัขเท่ านั้น เพื่อลดการดึงดูดความสนใจของ
สุนัขและลดอันตรายจากสุนัข

การแทรกซึมผ่านแนวข้าศึก

การซุ่มโจมตีวางกาลังรูปตัว ที

๗๖

การซุ่มโจมตีวางกาลังรูปเกือกม้า

การซุ่มโจมตีบริเวณทางสี่แยก

การปฏิบัติการร่วมกับกองรักษาด่าน

๗๗

การปฏิบัติการตรวจค้นหา, กวาดล้าง, ทาลาย

๗๘

การฝึกตามหน้าที่ผู้บังคับสุนัขสะกดรอย
๑. ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ ผบส.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมและนาสุนัขในการติดตามรอยได้อย่างถูกต้องแน่นอน อ่าน
และแปลลักษณะการเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการเรียนรู้ผลของลมฟ้าอากาศ ภูมิประเทศ
และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสุนัขสะกดรอย และฝึกสุนัขให้สามารถตามรอยโดยอาศัยกลิ่น
และร่องรอยที่ปรากฏอยู่ นาทางเข้าหาข้าศึก แจ้งทิศทางการเคลื่อนที่ และเตือนภัยเมื่อพบข้าศึกได้อย่าง
ถูกต้องแน่นอน ขั้นสุดท้าย ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันได้ไม่ว่าจะอยู่หน้า ด้านข้าง
หรือด้านหลังในห้วงเวลาปฏิบัติงานต่อข้าศึกทุกกลุ่มทุกสภาพภูมิประเทศและทุกสภาพกาลอากาศ
๒. ความต้องการในการฝึก
ก. อุปกรณ์ที่จาเป็นในการฝึกสุนัขสะกดรอย
(๑) โซ่คอ
(๒) สายจูงยาว ๕ ฟุต และยาว ๓๐ ฟุต
(๓) ขลุมปฏิบัติการ
(๔) นกหวีดเรียกสุนัข
(๕) อุปกรณ์อื่น ๆ ของสุนัขและ ผบส.ควรนาไปทุกครั้งในการฝึก
ข. ผู้ช่วยครูฝึกที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นข้าศึกสมมุติ
ค. สนามฝึก ควรจัดไว้ให้เพียงพอ และให้มีการเปลี่ยนสนามฝึกทุกวันไม่ซ้ากัน
ง. สุนัขที่เข้ารับการฝึกจะต้องเป็นสุนัข ที่ได้รับการฝึกในขั้นเชื่อฟังตามคาสั่งนอกสายจูงมาแล้วและ
คุ้นเคยกับการขึ้น - ลงยานพาหนะและคุ้นเคยต่อเสียงปืนและเสียงระเบิดและเป็นสุนัขที่ไม่เห่าหอน
๓. กล่าวทั่วไป
สุนัขสะกดรอยมีความสามารถในการติดตามรอยข้าศึกเพื่อพิสูจน์ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของข้าศึก
โดยจะติดตามจนพบข้าศึกในเวลาที่ต้องการ ในการนาทางเข้าหาข้าศึกสุนัขสะกดรอยจะตามรอยกลิ่นนา
ทางเข้าหาโดยนาหน้าหน่วยทางยุทธวิธี มักใช้สุนัขสะกดรอยนาทางเข้าหาข้าศึกหลังการปะทะใหม่ ๆ และ
ข้าศึกได้ถอนตัวไปบางโอกาสอาจสามารถค้นหาที่มาของข้าศึกได้โดยอาศัยกลิ่นจากเชลยศึกตามวิธีการย้อน
รอยได้อีกด้วย
ก. วิธีการที่สุนัขตามกลิ่นบนพื้นดิน ปกติมักใช้จมูกดมกลิ่นที่พื้นดินและตามกลิ่นไปทางใต้ลม ลม
ขวางทิศทางแม้เพียงเล็ กน้ อยอาจทาให้สุนัขปฏิบัติงานตามลมไป ลมแรงสวนทางปฏิบัติงานทาให้ สุ นัข
ลาบากในการตามกลิ่น
ข. ปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นบนพื้นดิน
(๑) ปัจจัยเกื้อกูลการสะกดรอย
(ก) พื้นดินอุ่น มีอากาศเย็นอยู่ข้างบนซึ่งทาให้สภาพการระเหยของกลิ่นดี , พื้นที่มีร่มเงา,
เปียกชื้นมีวัชพืชปกคลุม
(ข) ผู้ทิ้งรอยทิ้งร่องรอยที่มีกลิ่นเป็นกลุ่มก้อน เช่น ปล่อยกลิ่นเหงื่อหรือรอยเท้าชัดเจน
เนื่องจากการวิ่ง
(ค) มีความชื้นสูง
(๒) ปัจจัยขัดขวางการสะกดรอย
(ก) ลมพัดแรงแห้งแล้ง
(ข) ฝนตกหนักที่รอย(กลิ่นบางชนิดอาจคงอยู่หลังฝนตก)
(ค) พื้นที่ไถกลบใหม่ ๆ หรือใส่ปุ๋ยมาก

๗๙
(ง) กลิ่นฉุนจัดหรือกลิ่นวัสดุเคมี
(จ) กลิ่นที่ถูกหิมะกลบทับ(เมื่อหิมะละลายอาจมีกลิ่นขึ้นอีก)
(ฉ) กลิ่นหญ้าไหม้ ควัน และทรายละเอียด
(ช) พื้นดาดแข็ง เช่น ถนนดาดพื้นมีกลิ่นน้ามันต่าง ๆ ระเหยบนผิวหน้าถนน
(ซ) ร่องรอยที่เกิดขึ้นนานหลายชั่วโมง
๔. ข้อกาหนดและเทคนิคการฝึกสุนัขสะกดรอย
ก. แก้ไขสุนัขที่เห่าหอนตั้งแต่แรกก่อนเริ่มการฝึกขั้นนี้ โดยใช้คาสั่ง “ไม่” ปิดปาก หรือดึงโซ่คอให้รัด
แน่นชั่วขณะเพื่อให้สุนัขหยุดเห่าหอน หรือโยนสิ่งของเล็ก ๆ ลงข้างตัวสุนัขเพื่อให้สุนัขเบี่ยงเบนความสนใจ
ในการเห่าเป็นหน้าที่ของ ผบส.ทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาในการฝึกให้สุนัข สะกดรอยเงียบ
เมื่อสุนัขปฏิบัติตามให้มีการชมสุนัขทุกครั้ง
ข. ในการฝึกสุนัขสะกดรอย ครูฝึกเลือกเส้นทางให้แต่ละชุด ทาพื้นกลิ่น วางสิ่งของ วางตัวผู้กระทา
รอยและข้าศึกสมมุติเป็นระยะไปทางใต้ลมในขั้นต้น ต่อไปไม่จากัดทิศทางลม
ค. ในการฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งที่ผ่านมา ผบส.ได้รับการฝึกให้เป็นผู้ ริเริ่มสั่งการแก่สุนัข แต่ในการฝึก
ขั้นนี้จะเป็นการปฏิบัติที่กลับทางกันซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน โดยในการปฏิบัติจะเป็นการฝึกให้สุนัข
ปฏิบัติเองในการตามรอยกลิ่นเมื่อพบจะแจ้งเตือนให้ ผบส.ทราบ และผบส.จะต้องติดตามการเตือนภัยของ
สุนัขอยู่ตลอดเวลาในการฝึกและสามารถอ่านการเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้องประสานกันเป็นอย่างดี
ให้มีการฝึกจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจกันดี
ง. ปกติสุนัขสะกดรอยจะได้รับการฝึกให้นาทางเข้าหาข้าศึกโดยใช้สายจูงตลอดเวลาและจะแจ้ง
เตือนภัยให้ทราบโดยการนั่งหันหน้าไปยังทิศทางข้าศึก อย่างไรก็ตามอาจมีลักษณะเตือนภัยอื่น ๆ ซึ่งสุนัข
แต่ละตัวแสดงออกไม่เหมือนกัน เช่น อาจยืนยันขาหลังดึงสายจูงตึง ขนตั้งชันบริเวณคอและหลัง หางชัน
ฯลฯ จึงเป็นหน้าที่ของ ผบส.จะต้องเฝ้าสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัขสะกดรอยได้อย่างถูกต้อง ระยะการ
เตือนภัยของสุนัขสะกดรอยต่อข้าศึกควรอยู่ในระยะห่างประมาณ ๕๐ - ๑๒๐ เมตร
จ. สุนัขสะกดรอยที่ดีจะต้องทางานสะกดรอยอย่างรวดเร็ว หากใช้สุนัขสะกดรอยที่ทางานช้าการ
ตามรอยจะไม่ได้ผลเพราะข้าศึกจะหนีไปไกลหลังการปะทะแล้ว และอาจเป็นอันตรายจากการซุ่มโจมตีโดย
ส่วนหนุนของข้าศึกได้ ประมาณกันว่าสุนัขสะกดรอยที่ดีค วรสามารถสะกดรอยจนพบข้าศึกในระยะทาง
๑,๐๐๐ เมตร โดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที ฉะนั้น ผบส.จะต้องฝึกตัวเองให้สามารถเคลื่อนที่ตามสุนัขได้
ทันท่วงที การแก้ไขสุนัขที่ทางานช้านั้น ผบส.จะต้องฝึกการเชื่อฟังตามคาสั่ง การแยกกลิ่นและค้นหาให้
แน่นอน ในขณะปฏิบัติงานต้องตามสุนัขให้ทันและคอยเสริมและเร้าใจให้สุนัขทางานตลอดเวลา การชม
สุนัขขณะปฏิบัติงานอาจใช้การตบปลอบและลูบหัวสุนัขเบา ๆได้เมื่อสุนัขปฏิบัติได้ถูกต้อง
ฉ. การใช้ผู้ทารอยและข้าศึกสมมุติซึ่งเป็นส่วนสาคัญยิ่งของการฝึกถ้าผู้ทารอยและข้าศึกสมมุติไม่ดี
พอ การฝึกสะกดรอยก็จะไม่ได้ผล ผู้ทารอยและข้าศึกสมมุติใช้เพียงเพื่อการเร้าและกระตุ้นให้สุนัขสะกดรอย
สนใจในการค้นหาและยืนยันว่าผู้ทารอยหรือข้าศึกสมมุติอยู่ที่ใดเท่านั้น มิใช่ปล่อยสุนัขสะกดรอยเข้าหา
ข้าศึกสมมุติ จงจาไว้ว่าสุนัขสะกดรอยมีหน้าที่เพียงการเป็นเครื่องมือในการค้นหาและเตือนภัยแก่หน่วยรบ
เท่านั้น มิใช่เป็นหน่วยจับหรือทาลายข้าศึก (สิ่งของต่าง ๆ ที่วางรอยนั้นก็เพื่อเป็นเครื่องนาทางแก่สุนัขสะกด
รอยเพื่อเข้าหาผู้ทารอยหรือข้าศึกสมมุติเท่านั้น ไม่ต้องการให้สุนัขสะกดรอยตามหาของที่วางนั้น)
ช. การควบคุมให้สุนัขสะกดรอยทางานไปตามเส้นทางสะกดรอยที่ถูกต้องนั้น นอกจาก ผบส.จะต้อง
ตามสุ นั ขให้ ทัน แล้ วยังมีเทคนิ คอีกหลายประการ ปกติสุ นัขสะกดรอยจะตามรอยโดยอาศัยกลิ่ น ความ
หนาแน่นหรือจางกลิ่น ผสมกับผลจากลมจะทาให้สุนัขตามกลิ่นโดยการส่ายตัวเพื่อหากลิ่นที่แรงกว่า ผบส.
จะต้องช่วยสุนัขในการหากลิ่นนี้โดยการจับถื อสายจูงมิให้ตึงเกินไปซึ่งจะเป็นการดึงความสนใจของสุนัข
หน้าที่สะกดรอย และอย่าให้หย่อนเกินไปจนเกิดพันกันยุ่งเหยิงเกะกะเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในภูมิประเทศหรือ

๘๐
พันขาสุนัขหรือพัน ผบส.เอง สุนัขสะกดรอยจะทางานโดยการเคลื่อนที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง หากการถือสายจูง
ของ ผบส.เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของสุนัขสะกดรอยแล้วจะทาให้สุนัขเกิดความเบื่อหน่ายเลิกสนใจต่อ
งานในหน้าที่ ผบส.ป้องกันสุนัขหลงรอยและกลิ่นโดยช่วยเหลือหรือให้เจ้าหน้าที่แกะรอยช่วยพิสูจน์ว่าเป็น
รอยที่ถูกต้อง สุนัขสะกดรอยปฏิบัติงานต่อเนื่องนานเกินไปอาจออกนอกทางเพื่อ หาน้า ผบส.พึงระมัดระวัง
และควรให้น้าสุนัขตามโอกาสอันควร บางครั้งสุนัขตามรอยออกห่างรอยจริงนั้น ผบส. พึงเข้าใจว่าสุนัขตาม
รอยโดยอาศัยกลิ่น และควรพิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนการดึงสุนัขเข้าหารอยทางจริงมิฉะนั้นจะกลายเป็นการรั้ง
หน่วงสุนัขไป การใช้สุนัขสะกดรอยเวลากลางคืนควรใช้แถบสะท้อนแสงติดที่ขลุมปฏิบัติการเพื่อง่ายต่อการ
ควบคุม และเพื่อเป็นการระวังรักษาความปลอดภัย ผลของลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศก็มีผลต่อ
การสะกดรอยทั้งเกื้อกูลและขัดขวางการสะกดรอย
ซ. การฝึกสะกดรอยกระทาเมื่อสุนัขผ่านการฝึกการใช้ประสาทสัมหัสทางจมูกมาแล้ว โดยแบ่งการ
ฝึกออกเป็น การฝึกสะกดรอยขั้นต้น การฝึกสะกดรอยขั้นกลาง และการฝึกสะกดรอยขั้นสูง
ด. การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศและการฝึกชุดสุนัขสะกดรอยรบ กระทาเพื่อให้ชุดสุนัข สะกด
รอยสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสภาพภูมิประเทศและกาลอากาศ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่แกะ
รอย ชุดล่าสังหาร ฯลฯ ตามสถานการณ์ทางยุทธวิธีรวมทั้งการปฏิบัติการรบสมมุติด้วย
ต. การฝึกพิเศษมุ่งหมายให้ชุดสุนัขสะกดรอยสามารถปฏิบัติขึ้น – ลงจากที่สูง, ข้ามลาน้า การใช้
สัญญาณเงียบ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนทางยุทธวิธีต่าง ๆ ได้
ถ. การฝึกให้ทาจากง่ายไปหายากตามลาดับขั้นตอน จากใกล้ไปหาไกล จากกลิ่นที่วางรอยใหม่ ๆ ไป
หากลิ่นเก่าที่มีอยู่นานแล้ว ตลอดจนการเพิ่มจานวนกลิ่นและความสับสนของกลิ่นให้มากยิ่งขึ้น การเพิ่ม
ความยากให้เพิ่มทีละอย่างอย่าเพิ่มพร้อมกันทีเดียวจะทาให้สุนัขสะกดรอยสับสนยากแก่การฝึก
ท. เมื่อจบการฝึกขั้น สุดท้าย ผบส.ควรสามารถควบคุม บังคับ นาและอ่านสุนัขสะกดรอยได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยาและสุนัขสะกดรอยควรปฏิบัติงานได้ทุกลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และแจ้งเตือนภัยเมื่อพบข้าศึกได้ถูกต้องแม่นยาในระยะ ๕๐ - ๑๒๐ เมตร
ธ. คาสั่งการแก่สุนัขสะกดรอย
(๑) ใช้คาสั่งมูลฐานตามความจาเป็น
(๒) “ดม” ใช้เมื่อสุนัขสะกดรอยเข้าจุดเริ่มต้นการสะกดรอยเพื่อให้สุนัขดมที่พื้นกลิ่น ตัวอย่าง
กลิ่นหรือสิ่งที่ผู้ทารอยทิ้งไว้
(๓) “ไป” สั่งการเมื่อต้องการให้สุนัขสะกดรอยไป
(๔) “หา” ใช้คาสั่งนี้เมื่ อเริ่มให้สุนัขสะกดรอยตามกลิ่นที่ร่องรอยไป และใช้ตามความจาเป็น
ประกอบท่าสัญญาณมือขวาฟันสลัดไปข้างหน้า
(๕) “ไม่” เมื่อจาเป็นต้องแก้ไขสุนัขประกอบกับการกระตุกสายจูง
(๖) ใช้สัญญาณนกหวีดสาหรับเรียกสุนัขหรือใช้สัญญาณเงียบ
๕. วิธีการฝึกสะกดรอย
ก. การวางรอย
(๑) เริ่มจากบนสนามหญ้า
(๒) เริ่มจากระยะทางตรง ๆ สั้น ๆ
(๓) วางพื้นกลิ่นไว้ ณ จุดเริ่มต้น ใช้เท้าถูบริเวณจุดเริ่มต้นในวงแคบ ๆ วางสิ่งของเครื่องใช้ของผู้
ทิ้งรอยไว้ ณ จุดเริ่มต้น ความมุ่งหมายของการทาพื้นกลิ่นนี้เพื่อให้ ผบส.รู้จุดเริ่มต้นการสะกดรอยและเพื่ อ
กระตุ้นเร้าใจสุนัขในการค้นหา
(๔) สิ่ งที่ควรวางรอยคื อ ถุงเท้า หมวก เสื้ อ ผ้ าเช็ดหน้าหรื อเครื่ อ งใช้ป ระจ าตัว ในลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกันนี้ หรือวัตถุจาพวกหนังและยาง ไม่ควรใช้โลหะหรือวัตถุจาพวกแก้ว

๘๑
(๕) ในขั้นต้นนี้ผู้ทิ้งรอยเดินลากเท้าไปจนสุดรอย ต่อไปเดินธรรมดา
(๖) ผู้ทิ้งรอยวางสิ่งของไว้ ณ จุดสิ้นสุดรอย
(๗) ผู้ทิ้งรอยระยะแรกไม่ควรวางตัวอยู่ปลายทาง ระยะหลังเพื่อเป็นการเพิ่มความสนใจของสุนัข
ในการติดตามรอยให้วางตัวที่ปลายทาง
(๘) เมื่อสุนัขแจ้งการพบสิ่งของและคนให้สุนัขนั่งเพื่อแจ้งการเตือนภัย
ข. การฝึกสะกดรอยระยะสั้น (ดูรูปที่ ๑)
(๑) ตั้งต้น ณ จุดเริ่มต้นในสนามฝึก
(๒) ใช้ขอเกี่ยวห่วงโซ่คอทั้งสองข้าง ผบส. ถือสายจูงด้วยมือซ้ายถูกต้องให้สุนัขชิดทางด้านซ้าย
(๓) สั่งสุนัข “ดม” ที่พื้นกลิ่นหรือสิ่งของที่ผู้ทารอยทิ้งไว้
(๔) สั่ งสุ นั ข “หา” น้ าเสี ยงที่สั่ งให้ เป็ นไปในลั กษณะคาถามมากกว่าเป็นค าสั่ ง ประกอบท่ า
สัญญาณมือ (สัญญาณมือขวาฟันสลัดไปข้างหน้า) ตามความจาเป็น
(๕) ผบส.รักษาเส้นทางให้สุนัข เร้าใจสุนัขและช่วยเหลือสุนัขในการหาสิ่งของตามรอยทางเมื่อ
จาเป็น
(๖) เมื่อสิ้นสุดการสะกดรอย ผบส.ชมสุนัข นาสุนัขไปหาครูฝึกอย่านาสุนัขย้อนทางเดิม
พื้นกลิ่น

สิ่งของ
๖๐ - ๑๒๐ ก้าว

ทิศทางลม
ผู้ทารอย
ชสกร.
รูปที่ ๑ เส้นทางสะกดรอยระยะสั้น
ค. การฝึกสะกดรอยขั้นต้น การฝึกขั้นนี้ต้องการให้สุนัขสะกดรอยสามารถสะกดรอยในเส้นทางยาว
๖๐๐ ก้าว มีทางหักเลี้ยว ๒ แห่ง ค้นหาสิ่งของ ๒ ชิ้น กลิ่นเก่า ๓๐ นาที มีกลิ่นสับสนทับรอย กลิ่นเก่า
๒๐ นาที
(๑) การฝึกขั้นนี้สุนัขปฏิบัติงานโดยเปลี่ยนจากโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการใช้สายจูงสั้น ๕ ฟุต
ก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสายจูงยาว ๓๐ ฟุต
(๒) ประโยชน์ของการใช้ขลุมปฏิบัติการ
(ก) สะดวกสบายสาหรับการทางานของสุนัข
(ข) อาจกลับมาใช้โซ่คอได้ในบางโอกาส
(๓) การเปลี่ยนโซ่คอมาเป็นขลุมปฏิบัติการ
(ก) ให้สุนัขอยู่ในท่าชิด – ยืน ผบส.ถือสายจูงด้วยมือซ้าย มือขวาถือขลุมปฏิบัติการ
(ข) สอดห่ ว งปลายสายจู ง ลอดขลุ ม ปฏิ บั ติ ก ารตรงห่ ว งใกล้ รู ป ตั ว ดี มื อ ซ้ า ยถื อ ขลุ ม
ปฏิบัติการ มือขวาถือสายจูง
(ค) สอดขลุมปฏิบัติการเข้าหัวและไหล่สุนัขด้วยมือซ้ายแล้วรัดสายรัดอก
(ง) มือซ้ายจับกึ่งกลางสายรัดหลังขลุมปฏิบัติการ ปลดขอเกี่ยวสายจูงจากโซ่คอแล้วนามา
เกี่ยวกับห่วงรูปตัว ดี ของขลุมปฏิบัติการแทน
(จ) ถอดโซ่คอออกเก็บให้เรียบร้อย

๘๒
(ฉ) การเปลี่ยนจากขลุมปฏิบัติการมาใช้โซ่คอ กระทาตรงกันข้ามตามลาดับ (๓) (ก) – (จ)
(๔) การวางรอย วางรอยเป็นมุมเลี้ยวและมีสิ่งของเพิ่มขึ้นให้มีระยะเวลาของพื้นกลิ่นเพิ่มขึ้นนาน
ถึง ๓๐ นาที มีกลิ่นสับสนเก่า ๒๐ นาที ใช้เครื่องหมายจุดเลี้ยวตามความจาเป็นและเพิ่มระยะทางจาก
ใกล้จนถึง ๖๐๐ ก้าว
(๕) จุดเลี้ยวในรอย
(๑) ไม่สูงกว่า ๙๐ องศา
(๒) วางจุดเลี้ยวมากเกินไปอาจทาให้สุนัขหลุดจากรอย
(๓) ผบส.อาจช่วยสุนัขในการสังเกตจุดเลี้ยวหรือสังเกตเครื่องหมายจุดเลี้ยว
(๖) สิ่งของที่ทิ้งไว้ตามรอยทาง
(ก) ใช้ไม้ หนัง สิ่งของเครื่องใช้ประจาตัว อย่าใช้ของไม่ซับกลิ่น เช่น แก้วหรือโลหะ
(ข) อย่าวางสิ่งของบนจุดเลี้ยว
(ค) วางสิ่งของบนรอยทางอย่าวางข้างทาง
(ง) ปฏิบัติการเช่นเดียวกับการฝึกสะกดรอยระยะสั้นโดยอนุโลม
(จ) ลักษณะที่สุนัขหลงรอย ยกหัวขึ้นมองรอบ ๆ หรือวิ่ งไปมาเป็นวงรอบ ๆ (การยกหัว
บางครั้งอาจเป็นเพราะจมูกล้า ) สูดกลิ่นจุดเดียวต่อเนื่องแทนการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (อาจพบของที่ผู้
วางรอยทาตกไว้) เมื่อสุนัขแสดงอาการลักษณะดังกล่ าวให้นาสุนัขกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่โ ดยน าอ้ อ ม
เส้นทางอย่าย้อนกลับทางเดิม
(๗) ขั้น สุ ดท้ายของการฝึ กให้ ฝึ กสุ นัขสะกดรอยผ่ านเส้ นทางที่มีการท าร่องรอยตัดผ่ าน โดย
ดาเนินการดังนี้
(ก) ก่อนนาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น ๓๐ นาที ให้ผู้นารอยคนแรกพร้อมกับสิ่งของที่อยู่กับตัวไม่
น้อยกว่า ๒๐ นาที มายืนที่จุดเริ่มต้น (ทาพื้นกลิ่น) ประมาณ ๒ - ๓ นาที แล้วเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่
กาหนด เมื่อผ่านจุดเลี้ยวแรกวางของชิ้นแรกบนเส้นทาง แล้วเคลื่อนที่ต่อไปจนสุดเส้นทางวางของชิ้น
ที่
สองลงแล้วเคลื่อนที่กลับที่เดิมตามที่กาหนด
(ข) ก่อนน าสุ นั ขเข้าจุดเริ่ มต้น ๒๐ นาที ผู้ ทารอยคนที่ ๒ เคลื่ อนที่ผ่ านเส้ นทางเดิ ม
ระหว่างสิ่งของชิ้นแรกกับชิ้นที่ ๒ (ดูรูปที่ ๒) แล้วเคลื่อนที่กลับที่เดิม
(๘) ผบส.ฝึกปฏิบัติตามลาดับในความควบคุมตามเวลาที่กาหนด แก้ไขทันทีเมื่อมีการปฏิบัติ
ผิดพลาด
(๙) เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วสุนัขควรสะกดรอยพบสิ่งของ ๒ ชิ้นนั้นได้ภายในเวลา ๑๐ นาที และ
พบผู้ทารอยคนแรกโดยให้สุนัขบอกด้วยการนั่งห่างจากจุดผู้ทารอยคนแรกในระยะ ๓๐ - ๔๕ ก้าว
ผู้ทารอยคนที่ ๒
ทิศทางลม
พื้นกลิ่น

สิ่งของ

ชสกร.
ผู้ทารอยคนแรก
รูปที่ ๒ การสะกดรอยขั้นต้น

สิ่งของ

๘๓
ง. การฝึกสะกดรอยขั้นกลาง
(๑) การฝึ กขั้น นี้ ต้องการให้ สุ นัขสามารถสะกดรอยเส้ นทางยาว ๘๐๐ ก้าว มีทางหั กเลี้ ยว
๓ แห่ง ค้นหาสิ่งของ ๔ ชิ้น กลิ่นเก่า ๑ ชั่วโมง และมีกลิ่นสับสนทับรอย ๒ แห่ง กลิ่นเก่า ๓๐ นาที
(ดูรูปที่ ๓)
(๒) การดาเนินการฝึกในขั้นนี้คงกระทาเช่นเดียวกับการฝึกในขั้นต้นเพียงแต่เพิ่มระยะทาง จุด
เลี้ยว สิ่งของและความเก่าของกลิ่นขึ้นไปตามลาดับ
(๓) เมื่อฝึกถึงขั้นสุดท้ายแล้วสุนัขควรพบสิ่งของทั้งหมดได้ภายในเวลา ๑๕ - ๒๐ นาที และพบ
ผู้ทารอยคนแรกโดยให้สุนัขบอกด้วยการนั่งจากผู้ทารอยคนแรกในระยะ ๔๕ - ๖๐ ก้าว
(๔) ก่อนดาเนินการฝึกในขั้นสุดท้ายของการฝึกขั้นนี้ ให้ฝึกสุนัขสะกดรอยผ่านเส้นทางที่มีการทา
ร่องรอยตัดผ่าน โดยเตรียมการดังนี้
(ก) ก่อนนาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น ๖๐ นาที ให้ผู้ทารอยคนแรกพร้อมกับสิ่งของที่มีอยู่กับตัว
ไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที จานวน ๔ ชิ้น มายืนที่จุดเริ่มต้นประมาณ ๒ - ๓ นาที แล้วเคลื่อนที่ไปตาม
เส้นทางที่กาหนด วางสิ่งของชิ้นแรกลงบนเส้นทางเมื่อห่างจกจุดเริ่มต้นประมาณ ๙๐ นาที และสิ่งของชิ้น
ต่อไปวางใกล้เคียงกับจุดเลี้ยวแล้ววางตัวตามตาแหน่งที่กาหนด
(ข) ก่อนนาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น ๓๐ นาที ให้ผู้ทารอยคนที่ ๒ และคนที่ ๓ เคลื่อนที่ผ่าน
เส้นทางสะกดรอย ๒ แห่ง แล้ววางตัวตามตาแหน่งที่กาหนด
ผู้ทารอยคนที่ ๓
สิ่งของ
ผู้ทารอยคนที่ ๒
สิ่งของ
(ทารอยตัดผ่าน)
ทิศทางลม
สิ่งของ
พื้นกลิ่น

สิ่งของ
(๙๐ ก้าวจากจุดเริ่มต้น)
(ทารอยตัดผ่าน)
ชสกร.
ผู้ทารอยคนแรก
รูปที่ ๓ เส้นทางสะกดรอยขั้นกลาง

จ. การฝึกสะกดรอยขั้นสูง
(๑) การฝึกในขั้นนี้ต้องการให้สุนัขสามารถสะกดรอยเส้นทางยาว ๒,๐๐๐ ก้าว มีทางหักเลี้ยว
๖ แห่ง ค้นหาสิ่งของ ๔ ชิ้น กลิ่นเก่า ๓ ชั่วโมง มีกลิ่นสับสนทับรอย ๓ แห่ง กลิ่นเก่า ๒ ชั่วโมง ๓๐
นาที (ดูรูปที่ ๔)
(๒) การดาเนินการฝึกในขั้นนี้คงกระทาเช่นเดียวกับการฝึกในขั้นต้นและขั้นกลางเพียงแต่เพิ่ ม
ระยะทางจุดเลี้ยว สิ่งของ และความเก่าของกลิ่นขึ้นไปตามลาดับ
(๓) เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วสุนัขควรสะกดรอยพบสิ่งของทั้งหมดได้ภายใน ๒๕ - ๓๐ นาที และพบ
ผู้ทารอยคนแรกโดยให้สุนัขบอกด้วยการนั่งห่างจากผู้ทารอยคนแรกในระยะ ๖๐ - ๗๕ ก้าว

๘๔
(๔) เมื่อฝึกถึงขั้นสุดท้ายของการฝึกสะกดรอยขั้นสูง ให้ฝึกสุนัขสะกดรอยผ่านเส้นทางที่มีการทา
ร่องรอยตัดผ่านโดยเตรียมการดังนี้
(ก) ก่อนนาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น ๑๘๐ นาที ให้ผู้ทารอยคนแรกพร้อมกับสิ่งของที่อยู่กับตัว
ไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที จานวน ๔ ชิ้น มายืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นประมาณ ๒ - ๓ นาที แล้วเคลื่อนที่ไปตาม
เส้นทางที่กาหนด วางสิ่งของชิ้นแรกลงบนเส้นทางเมื่อห่างจากจุดเริ่มต้น ๒๕๐ ก้าว และวางสิ่งของชิ้น
ต่อไปบนเส้นทางจนหมดแล้ววางตัวตามตาแหน่งที่กาหนด (การวางของหากจาเป็นให้ทาเครื่องหมายรหัสไว้
ด้วยตามแต่จะมีการตกลงกัน)
(ข) ก่อนนาสุนัขเข้าจุดเริ่มต้น ๑๕๐ นาที ให้ผู้ทารอยคนที่ ๒, ๓ และ ๔ เคลื่อนที่ผ่าน
เส้นทาง ๓ แห่ง แล้ววางตัวตามจุดที่กาหนด
ผู้ทารอยคนที่ ๓ (ทารอยตัดผ่าน)
สิ่งของ (๒๕๐ ก้าว)
ทิศทางลม

สิ่งของ

พื้นกลิ่น

จุดเริ่มต้น
ชสกร.

สิ่งของ
ผู้ทารอยคนที่ ๒ (ทารอยตัดผ่าน)
สิ่งของ
ผู้ทารอยคนที่ ๔ (ทารอยตัดผ่าน)
ผู้ทารอยคนแรก

รูปที่ ๔ เส้นทางการฝึกสะกดรอยขั้นสูง
ฉ. การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศ เป็นการฝึกสุนัขสะกดรอยในการตามรอยคนโดยอาศัยกลิ่นเช่นที่
เคย ฝึกมาแล้วในขั้นการฝึกปฏิบัติงานในสนามโดยให้สุนัขแสดงลักษณะเตือนภัยเมื่อพบคนภายในระยะที่
ต้องการและเป็นการฝึก ผบส.ในการฝึกสุนัขสะกดรอยในการตามรอยในขั้นปฏิบัติงานในสนามและสามารถ
อ่านและตีความลั กษณะเตือนภัยของสุนัขได้อย่างถูกต้องแม่นยา ขั้นสุดท้ายเป็นการฝึ กชุดสุ นัขในการ
ปฏิบัติงานในสนามประกอบสถานการณ์รบสมมุติ
(๑) การดาเนินการฝึก
(ก) ใช้ ภู มิ ป ระเทศที่ มี พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ พื้ น ที่ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจริ ง หรื อ ดั ด แปลงภู มิ
ประเทศขึ้ น ด้ ว ยการจั ด สิ่ ง กี ด ขวางที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตราย ระยะการฝึ ก ตั้ ง แต่ ๓,๐๐๐ เมตรขึ้ น ไปจนถึ ง
๑๐,๐๐๐ เมตร

๘๕
(ข) การสร้างรอย ให้สร้างให้ยากโดยมีอุปสรรคเพิ่มขึ้น ตามลาดับ เช่น มีฝนตกทับรอย, มี
ผู้ทารอยสับสน, มีกลิ่นอื่นสับสน, ผ่านลาห้วย, ลาธาร ให้รอยหายไปแล้วตั้งต้นใหม่ฝั่งตรงกันข้าม ฯลฯ
(ค) ชี้แจงทาความเข้าใจแก่ข้าศึกสมมุติและลูกมือที่จะใช้ในการวางรอยตามเส้นทางและ
เป็นองค์ประกอบในการฝึก วางแผน กาหนดสถานการณ์การฝึ ก กาหนดระเบียบการรักษาความปลอดภัย
การใช้ข้าศึกสมมุติและลูกมือ กระสุน วัตถุระเบิด ให้สอดคล้องตามแผนการฝึก
(ง) เตรียมอุปกรณ์การฝึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์การฝึกสาหรับฝึกในเวลากลางคืน เช่น
แถบสะท้อนแสง ไฟฉายชนิดมีขอเสียบที่เข็มขัด เข็มทิศ พลุส่องแสง ชุดปฐมพยาบาลงูกัด
วิทยุ
สื่อสารในการรับ – ส่งข่าว ฯลฯ
(จ) ลาดับการฝึก
๑) ทบทวนการฝึกสะกดรอยขั้นสูง
ก) เป็นการฝึกทบทวนการฝึกสะกดรอยขั้นสูงพร้อมกับนาชุดสุนัขเข้าสู่พื้นที่การ
สะกดรอยในภูมิประเทศ
ข) เปลี่ยนพื้นที่การฝึกจากสนามฝึกตามรอยเข้า หาภูมิประเทศอย่างต่อเนื่อง
ชี้แจงให้ ผบส.ทราบข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการสะกดรอยในภูมิประเทศและแนะนาวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสม
๒) การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศเวลากลางวัน
ก) เป็นการฝึกชุดสุนัขให้คุ้นเคยกับการปฏิบัติการสะกดรอยในภูมิประเทศและ
ลมฟ้าอากาศลักษณะต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับสภาพที่จะต้องปฏิบัติการจริงในสนาม
ข) ฝึกชุดสุนัขผ่านพื้นที่ตามที่เลือกและ/หรือดัดแปลงไว้ข้างต้น
ค) ฝึกตามรอยผสมกับการฝึกต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกพิเศษ ใช้เทคนิคและความรู้
ทั้งหมดที่ฝึกและเรียนมาให้เป็นประโยชน์สูงสุด
ง) ให้มีการสมมุติสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบการฝึกให้เป็นไปโดยสมจริงมาก
ที่สุด
จ) เมื่อชุดสุนัขมีความชานาญดีแล้วให้มีการฝึกสะกดรอยในเวลากลางคืนด้วย
๓) การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศเวลากลางคืน
ก) การฝึกคงกระทาเช่นเดียวกับการฝึกสะกดรอยในเวลากลางวัน เว้นแต่เป็น
การปฏิบัติการฝึกในเวลากลางคืน
ข) ถ้าทาได้ให้มีการฝึกชุดสุนัขสะกดรอยในการสนับสนุนหน่วยลาตระเวน, ชุด
ล่าสังหาร และชุดซุ่มโจมตี ในเวลากลางคืนด้วย
ค) เวลาที่ใช้ในการให้พิจารณาตามความเหมาะสม
(๒) เทคนิคการสะกดรอยในภูมิประเทศ
(ก)ปัจจัยเกื้อกูลการสะกดรอย (ดูข้อ ๓ ข.(๑)และเครื่องช่วยในการตามรอย (ดูยุทธวิธีสุนัข
สะกดรอย ข้อ ๔ ก., ข.)
(ข) อุปสรรคขัดขวางการสะกดรอย (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย ข้อ ๔ ข. (๒)
(ค) การบังคับสุนัข
๑) สายจูงยาวเป็นอุปสรรคในการใช้สุนัขสะกดรอย ระวังอย่าให้สายจูงบิด พัน ขด
เป็นเกลียวยุ่งเหยิง ติดพันกิ่งไม้ ต้นไม้ วัชพืช ทาให้เป็นเหตุติดขัดและกระตุกสุนัขโดยไม่ตั้งใจ ผบส.อาจถือ
สายจูงไว้เหนือศีรษะใช้สองมือช่วยเมื่อสร้างเส้นทางมีวัชพืชรกมาก เตรียมพร้อมที่จะผ่อนและม้วนสายจูง
ใช้ยางรัดของขนาดใหญ่ช่วย ผบส.ในการมัดม้วนสายจูงไม่ให้เกะกะ การถือสายจูงต้อง พอเหมาะพอดี
กับการเคลื่อนที่ของสุนัข

๘๖
๒) ผบส.จะต้องแต่งกายให้รัดกุมมิฉะนั้นเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ของ ผบส.จะเป็น
เครื่องหน่วงเหนี่ยวการสะกดรอย ถืออาวุธให้พร้อมที่จะใช้งานได้และไม่เกะกะการปฏิบัติงาน
๓) แถบสะท้อนแสงติดที่ขลุมปฏิบัติการสุนัขจะเป็นเครื่องช่วยการสะกดรอยเวลา
กลางคืนได้ดี
๔) สิ่งที่จะทาให้สุนัขหันเหความสนใจไปจากการสะกดรอยมีอยู่มาก ผบส.จะต้อง
คอยสังเกตแล้วช่วยบังคับให้สุนัขไปตามรอยเดิมได้ สิ่งซึ่งมักทาให้สุนัขหันเหความสนใจเสมอคือ
ก) สิ่งที่มีกลิ่นฉุนแรงในภูมิประเทศ เช่ น ซากสัตว์ตาย, กลิ่นวัชพืชบางชนิด, สิ่ง
ขับถ่ายจากคนหรือสัตว์ ฯลฯ
ข) การสับสนที่มีการทารอยผ่านหรือกลิ่นรอยเท้าข้าศึกกลุ่มอื่น
ค) แมลงที่บินผ่านไปมา
ง) สัตว์ในภูมิประเทศหรือสัตว์เลี้ยงใกล้หมู่บ้าน
จ) ผู้คน พาหนะสัญจรไปมาในภูมิประเทศ (พวกชาวป่า, เกวียน ฯลฯ)
ฉ) ลมเปลี่ยนทิศทางและผลของลมเนื่องจากภูมิประเทศ
(ง) การสะกดรอยในเวลากลางคืน อาจต้องใช้แสงสว่าง ไฟฉายข้องอที่มีขอติดกับเข็มขัด
นั้นเป็นสิ่งพึงประสงค์เพราะทาให้ ผบส.ใช้มือได้เต็มที่โดยไม่ต้องคอยจับถือไฟฉาย อาจใช้ไฟส่องสัตว์ถ้า
จาเป็น แต่กรณีที่ต้องการรักษาความลับหรือความปลอดภัยการส่องสว่างก็ต้องงดเสีย
(จ) การเตือนความจาของสุนัขในเรื่องกลิ่น เมื่อสุนัขสะกดรอยเป็นเวลาหลายชั่วโมงอาจลืม
กลิ่นที่ต้องการให้ตามรอยนั้น ผบส.อาจช่วยโดยการนาตัวอย่างกลิ่น (สิ่งที่ผู้ทารอยทิ้งไว้) ไปด้วยโดยการนา
บรรจุในถุงพลาสติกหนาไม่มีรอยรั่ว เมื่อสุนัขแสดงอาการลืม หลงกลิ่น อาจนาตัวอย่างกลิ่นนั้น ๆ ให้สุนัขดม
เพื่อเตือนความจาซึ่งจะเหมาะกว่าการเริ่มต้นใหม่หรือบางทีเหตุการณ์ไม่สามารถกระทาได้ การหยิบจับกลิ่น
ตัวอย่างดังกล่าวไม่ควรใช้มือ อาจใช้ไม้คีบแทนเมื่อบรรจุลงในถุงแล้วผูกรัดปากถุงให้แน่น
(ฉ) การสะกดรอยหาผู้ล่วงเข้ามาในเขต, ผู้หลบหนี เช่น พวกจารชนที่ส่งลงทางอากาศ(ร่ม)
ผู้แทรกซึม และผู้หลบหนีจากการควบคุมนั้น ส่วนมากการปฏิบัติของคนเหล่านี้เกื้อกูลต่อขีดความสามารถ
ของสุนัขสะกดรอยอยู่แล้ว เช่น
๑) ผู้หลบหนีมักพักผ่อนเวลากลางวันเคลื่อนที่เวลากลางคืน
๒) ผู้หลบหนีมักวิ่งเพื่อความรวดเร็ว
๓) ผู้หลบหนีมักใช้เส้นทางในภูมิประเทศห่างเส้นทางหลัก
๔) ผู้ ห ลบหนี มักซ่อนตัวอยู่ตามลาพังห่างจากหมู่บ้าน, ผู้ คน เช่น ผู้ ที่ใช้ร่มลงทาง
อากาศ อาจฝังซ่อนร่มไว้ ณ จุดโดดร่มแล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ห่างออกไปซึ่งสุนัขสะกดรอยอาจเริ่มจากจุด
นี้ไปหาผู้ซ่อนตัวได้ง่าย
(๙) ผบส.ควรเริ่ มต้น ให้ สุ นัขสะกดรอยหลั งจากการตรวจพบร่องรอยของผู้ ทารอยแล้ ว
ระหว่างการสะกดรอย ผบส.จะต้องคอยสังเกตร่องรอยนั้นไปตลอดเวลาจนกว่าจะบรรลุภารกิจ
ช. การฝึกชุดสุนัขสะกดรอยรบ เป็นการฝึกชุดสุนัขโดยการรวมเทคนิคการฝึกทุกประการที่ฝึกมาแล้ว
ทั้งหมดในการฝึกสะกดรอยค้นหาผู้ทารอยตามสถานการณ์ที่จะต้องปฏิบัติงานจริงทุกสภาพลมฟ้าอากาศ
และภูมิประเทศทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน ชุดสุนัขสะกดรอยที่จะเข้ารับการฝึกในขั้นนี้จะต้องผ่าน
การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนตลอดจนการฝึกพิเศษมาแล้วจนสามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หากจาเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายชุดสุนัขส่งทางอากาศเพื่อสนับสนุนหน่วยส่งทาง
อากาศ ชุดสุนัขสะกดรอยก็อาจต้องได้รับการฝึกการส่งลงทางอากาศด้วย ให้มีการฝึกการสนธิ การฝึกชุด
สุ นั ข สะกดรอย เข้ า กั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ กะรอย, สุ นั ข ลาดตระเวน, สุ นั ข ตรวจค้ น ทุ่ น ระเบิ ด เป็ น หมู่ สุ นั ข
ลาดตระเวนรบ

๘๗
(๑) การเตรียมการฝึก
(ก) ใช้พื้นที่และเส้นทางในภูมิประเทศใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติการจริง เน้นการฝึกบนพื้นที่
สูง ป่าเขา และแนวลาน้า วางแผนกาหนดสถานการณ์ฝึก กาหนดระเบียบการรักษาความปลอดภัย การใช้
ข้าศึกสมมุติ ลูกมือ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ให้สอดคล้องกับแผนการฝึก
(ข) เตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทุกอย่างที่จาเป็น เช่น พาหนะในการเคลื่อนย้าย อาหาร
ทั้งคนและสุนัข ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์การฝึกในเวลากลางคืน ฯลฯ ให้พร้อมก่อนการฝึก
(ค) ระยะทางในการฝึ กตั้งแต่ ๓,๐๐๐ เมตรขึ้นไปจนถึง ๑๐,๐๐๐ เมตร และฝึ กให้
คุ้นเคยกับการเคลื่ อนที่และปฏิบัติงานในสภาพที่ยากล าบากทุรกันดารทุกสภาพภูมิประเทศและลมฟ้า
อากาศ
(๒) การฝึกร่วมกับเจ้าหน้าที่แกะรอย เป็นการฝึกเพื่อทางานประสานประโยชน์ร่วมกันเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่แกะรอยมีภารกิจและขีดความสามารถในแนวทางเดียวกันกับชุดสุนัขสะกดรอย คือ
(ก) เจ้าหน้าที่แกะรอยมีหน้าที่ในการตรวจ ติดตาม พิสูจน์ทราบและตีความร่องรอย ต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้น ว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นเป็นอะไร จานวน ทิศทางเคลื่อ นที่ น้าหนัก ระยะเวลาที่รอยนั้นเกิดขึ้น
ตลอดจนการกระทาของรอยนั้น เพศ และ ฯลฯ เพื่อให้ได้ข่าวการเคลื่อนไหวของข้าศึก
(ข) ปกติเจ้าหน้าที่แกะรอยจะทางานเป็นชุดตั้งแต่ ๒ - ๔ คน และหกจัดเป็นชุดสะกดรอย
รบร่วมกับชุดสุนัขสะกดรอยจะทาให้การปฏิบัติงานได้ผลดียิ่งขึ้น และถ้าทางานร่วมเป็นหมู่สุนัขลาดตระเวน
รบประสิทธิภาพการสะกดรอยจะได้ผลสูงสุด
(ค) การจัดเจ้าหน้าที่แกะรอย
ตามอัตราการจัดของกองพันสุนัขทหาร มีอัตราเจ้าหน้าที่แกะรอยอยู่ในชุดสุนัขสะกด
รอยรบ หมวดสุนัขสะกดรอย กองร้อยยุทธวิธี กองพันสุนัขทหาร (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
คือ หน.ชุดสะกดรอย ๑, เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔ ตามรูปการจัดชุดสะกดรอยรบจะเป็นดังนี้
ชุดสุนัขสะกดรอยรบ
๑ - หน.ชุด
ส.อ.
๔ - เจ้าหน้าที่แกะรอย
พล.อส.
๑ - ผบส.สกร.
พล.อส.
๑ - สุนัขสะกดรอย (สกร.)
ปกติเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ฯ
การจัดหมู่สุนัขลาดตระเวน (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย)
(ง) ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่แกะรอย
๑) สามารถให้ข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับข้าศึกจากร่องรอยที่พบ
๒) ถ้าเป็นคนในท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์ในด้านการข่าวในท้องถิ่น
๓) สามรถช่วยชุดสุนัขสะกดรอยเพื่อค้นหาร่องรอยได้เมื่อสุนัขนาทางหลงทิศทาง
๔) ช่วยเหลือในการสังเกตร่องรอยและตรวจการณ์ตลอดจนคุ้มกันชุดสุนัขสะกดรอย
(จ) ขีดจากัดของเจ้าหน้าที่แกะรอย
๑) ตามรอยกลางคืนไม่ได้ถ้าไม่มีแสงสว่าง
๒) ทางานสะกดรอยช้ากว่าสุนัขสะกดรอย
(ฉ) ภารกิจของชุดสุนัขสะกดรอยรบ เมื่อสนธิชุดสุนัขสะกดรอยและเจ้าหน้าที่แกะรอยเข้า
เป็นชุดสุนัขสะกดรอยรบแล้วชุดนี้ควรมีภารกิจ คือ
๑) ติดตามร่องรอยข้าศึกจากจุดปะทะไปจนพบข้าศึก เพื่อจับ สังหาร หรือ ปะทะ
ใหม่ๆ หรือตรวจสอบร่องรอยแล้วนาทางหลีกเลี่ยงข้าศึก

๘๘
๒) ตรวจสอบพื้นที่ที่คาดว่าข้าศึกจะใช้แล้วนาทางติดตามไป
๓) เป็นแหล่งข่าวผู้บังคับบัญชา
๔) ฝึกผู้บังคับหน่วยขนาดเล็กในการตรวจการณ์และสะกดรอยรบ
(๓) ลาดับการฝึก
(ก) ทบทวนการฝึกสะกดรอยของชุดสุนัขสะกดรอยและเจ้าหน้าที่แกะรอยส่วนละครั้งใน
สถนการณ์สมมุติ ในสภาพภูมิประเทศและลมฟ้อากาศที่มีความยากปานกลางเช่นเดียวกันทั้งสองส่วนนาผล
มาถกแถลงร่วมกัน
(ข) เริ่มการฝึกปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์สมมุติ สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
ที่ง่ายโดยมีแนวทางการฝึก คือ
๑) กาหนดสถานการณ์ให้มีการปะทะกันขึ้นแล้วฝ่ายข้าศึกหลบหนีไปโดยทิ้งร่องรอย
ต่าง ๆ ไว้หรือจัดทาร่องรอยต่าง ๆ ไว้โดยฝ่ายข้าศึกสมมุติ
๒) เจ้าหน้าที่แกะรอยเพิ่มการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบร่องรอยนั้นแล้วเริ่มการใช้
ชุดสุนัขสะกดรอย
๓) ชุดสุนัขสะกดรอยและเจ้าหน้าที่แกะรอยร่วมมือประสานการปฏิบัติในการสะกด
รอยแต่ละครัง้ โดยอาศัยขีดความสามารถของแต่ละฝ่าย ลดขีดจากัดซึ่งกันและกันจนบรรลุภารกิจ
(ค) เมื่อทั้งสองส่วนมีความชานาญมากขึ้น สถนการณ์ต่าง ๆ สภาพภูมิประเทศตลอดจนลม
ฟ้าอากาศระยะเวลาและระยะทางก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปตามลาดับ
(๔) การฝึกร่วมเป็นหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย)
(ก) การจัดหมู่ชุดสุนัขลาดตระเวนรบ (ดูยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย) ตามอัตราการจัดกองร้อย
สุนัขยุทธวิธี กองพันสุนัขทหาร จะเป็นดังนี้
- ๑ ผบ.หมู่
- ๑ รอง ผบ.หมู่
- ๒ ผบส.สรบ. - สรบ. ๒
- ๒ ผบส.สลว. - สลว. ๒
- ๑ หน.ชุดสะกดรอย
- ๑ ผบส.สกร. - สกร. ๑
- ๔ เจ้าหน้าที่แกะรอย
รวม ๑๒ คน สุนัข ๕ ตัว ( ๑ หมู่สุนัขลาดตระเวนรบ
(ข) ภารกิจของหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ สนับสนุนหน่วยยุทธวิธีในการลาดตระเวนหาข่าว
และลาดตระเวนรบ เตือนภัย (เงียบ) และช่วยในการไล่ติดตามข้าศึ กให้แก่หน่วยยุทธวิธีด้วยการใช้ชุดสุนัข
และชุดสะกดรอยรบ ตามความเหมาะสม
(ค) ขีดความสามารถของชุดสุนัขลาดตระเวน
๑) เตือนภัย (เงียบ) เมื่อพบข้าศึกที่ซ่อนตัวหรือเคลื่ อนที่ในระยะเตือนภัย ๓๐ ๓๐๐ เมตร แล้วแต่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
๒) เตือนภัย (เงียบ) เมื่อพบสิ่งกีดขวางต่าง ๆ จาพวกหลุมขวาก กับดัก ลวดสะดุด
ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ซุกซ่อน ปากทางเดิน ปากทางอุโมงค์ ระยะเตือนภัย ๕ - ๑๐ เมตร
๓) ใช้สนับสนุนหน่วยลาดตระเวน ที่ฟังการณ์และที่ซุ่มยิงเพื่อค้นหาข้าศึก ที่ซ่อนตัว
ของข้าศึกและเตือนภัยให้ทราบการเข้ามาของข้าศึกตั้งแต่ระยะห่าง
(ง) ขีดจากัดขีดจากัดของสุนัขลาดตระเวนคงมีขีดจากัดเช่นเดียวกับสุนัขสะกดรอยเว้นแต่
การทางานช้ากว่าหากต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่อาจใช้ชุดสุนัขลาดตระเวนไม่ได้

๘๙
(จ) ขีดความสามารถของชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
๑) เตือนภัย (เงียบ) เมื่อพบวัตถุระเบิด ลวดสะดุด หลุมขวาก กับดัก กับระเบิด ระยะ
เตือนภัย ๒ - ๗ ก้าว ความเก่ากลิ่น ๗๒ ชั่วโมง
๒) อาจใช้ตรวจพื้นที่ที่มีการฝังซ่อนสิ่งอุปกรณ์ อาวุธ และวัตถุระเบิดต่าง ๆ
๓) สามารถใช้ในการตรวจเส้นทาง และพื้นที่อันตรายที่คาดว่าจะมีการใช้ กับระเบิด
หรือซ่อนฝังสิ่งอุปกรณ์ อาวุธ และวัตถุระเบิด
(ฉ) ขีดจากัดของชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด คงมีขีดจากัดเช่นเดียวกับชุดสุนัขสะกดรอย
เว้นแต่การทางานช้า หากต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนที่อาจใช้ไม่ได้
(ช) ลาดับการฝึก
๑) ทบทวนการฝึกชุดสุนัขสะกดรอย ในขณะเดียวกับที่ชุดสุนัขลาดตระเวนและชุด
สุ นั ขตรวจค้นทุ่น ระเบิ ดมีการฝึ กทบทวนโดยใช้ส ถานการณ์สมมุติ สภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
เช่นเดียวกัน
๒) เริ่มการฝึกปฏิบัติงานร่วมเป็นหมู่สุนัขลาดตระเวนรบในสถานการณ์สมมุติ สภาพ
ภูมิประเทศที่ง่ายก่อนโดยมีแนวทางการฝึก
ก) ก าหนดสถานการณ์ ใ ห้ มี ก ารสนั บ สนุ น หน่ ว ยยุ ท ธวิ ธี ใ นการลาดตระเวน
เคลื่อนที่เข้าหาข้าศึกใช้ชุดสุนัขต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ให้มีการวางกาลัง การซุ่มโจมตี สิ่งกีด
ขวางต่าง ๆ และการปะทะเกิดขึ้นตลอดจนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเช่นการต่อต้านการซุ่ มโจมตี และการ
ไล่ติดตามโดยการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย
ข) การจะเริ่มใช้ชุดสุนัขชนิดใดหรือเจ้าหน้าที่ส่วนใดก่อนหลังให้เป็น ไปตาม
สถานการณ์ที่สมมุติขึ้น หมุนเวียนให้ทุกคนทุกส่วนมีโอกาสปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกัน
ค) ทุกส่วนได้รับการฝึกให้เข้าใจขีดความสามารถและขีดจากัดซึ่ งกันและกันจน
สามารถประสานและปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมจนสาเร็จภารกิจ
๓) เมื่อทุกส่วนในหมู่สุนัขลาดตระเวนรบมีความชานาญมากขึ้นสถานการณ์ต่าง ๆ
และสภาพภูมิประเทศตลอดจนลมฟ้าอากาศ ระยะเวลาระยะทางการฝึกก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลาดับ
๔) การจะใช้หมู่สุนัขลาดตระเวนรบปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ด้วยการที่
ได้มีโอกาสฝึก/ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยยุทธวิธีที่ใช้สุนัขทหารจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ
กันเป็นอย่างดี
๗. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. การฝึกสะกดรอยขั้นต้น, ขั้นกลาง, ขั้นสูง
(๑) ครูฝึกสาธิตการฝึ กให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม ครูคอยกากับดูแลให้
คาแนะนาช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติ ผบส.และแนะนา
วิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
(๒) การฝึก ฝึกตามลาดับจากง่ายไปหายาก จากใกล้ไปหาไกล เพิ่มสิ่งของและกลิ่ นสับสนที ละ
อย่างอย่าฝึกข้ามขั้นผ่านสิ่งที่สุนัขยังทาไม่ได้ไปถึงแม้ว่าจะต้องช่วยเหลือบ้างก็ตาม เช่น ช่วยนาทางเมื่อสุนัข
หลงรอยช่วยนาสุนัขเข้าหาสิ่งของ
(๓) ใช้หลักการฝึกให้เป็นประโยชน์ พยายามสั่งการแก่สุนัขด้วยท่าสัญญาณให้มากที่สุด
(๔) แก้ไขสุนัขที่ทาผิดตามความจาเป็นและทันท่วงที
(๕) สิ่งอุปกรณ์จาพวกแก้วและโลหะไม่ควรนามาใช้ในการฝึกเพราะไม่ดูดซับกลิ่น

๙๐
(๖) การปฏิบัติการฝึกสะกดรอย เว้นการสะกดรอยขั้นต้นให้ ผบส.บังคับสุนัขโดยใช้สายจูงยาว
๓๐ ฟุต ตลอดจนการฝึกและจงระวัง ผบส.จะต้องตามสุนัขให้ทัน อย่าให้การจับ ถือสายจูงเป็นการกระตุก
และหน่วงเหนี่ยวการปฏิบัติงานของสุนัข
(๗) ผู้ทารอยในการฝึกขั้นแรกไม่ต้องวางตัวที่ปลายทาง แต่เมื่อมีความจาเป็นที่จะกระตุ้นให้สุนัข
ทางานเร็วขึ้นก็ให้ผู้ทารอยวางตัวที่ปลายทาง และเมื่อสุนัขมีความชานาญมากขึ้นการวางตัวที่ปลายทางนั้น
ให้ผู้วางรอยซ่อนตัวกาบังตาอย่าให้มองเห็น การวางตัวของผู้ทารอยที่ปลายทางในการฝึกระยะต้นนั้นอาจ
ทาให้สุนัขทางานเร็วเกินไป
ข. การฝึกสะกดรอยในภูมิประเทศ
(๑) ผบส.ออกคาสั่งและท่าสัญญาณประกอบและใช้สายจูงเพื่อบังคับสุนัขให้มากที่สุด เมื่อสุนัข
เตือนภัยให้ใช้สัญญาณในระบบเข็มนาฬิกา
(๒) ก่อนการฝึก/ทางาน ควรมีการฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งทบทวน ๕ - ๑๐ นาที และปล่อยให้สุนัข
ได้ขับถ่ายก่อนเริ่มการฝึก/ทางานเพื่อลดการเสียวินัยขณะปฏิบัติงาน
(๓) อาจมีการใช้เสียงปืน/วัตถุระเบิดประกอบระหว่างการฝึกเพื่อให้สุนัขคุ้นเคยกับเสียงการรบ
ถ้ามีการใช้ให้ระมัดระวังอันตรายจากการใช้กระสุน/วัตถุระเบิด ผบส.ดึงสุนัขหมอบ ตบปลอบให้กาลังใจ
และชมสุนัข
(๔) อุดมคติในการสะกดรอยนั้นต้องการให้ สุ นัขในสายจูงยาวนาทางเข้าหาข้า ศึกในเวลาที่
รวดเร็วที่สุด นับแต่เริ่มให้ตัวอย่างกลิ่นและสั่งการค้นหา และให้สุนัขสะกดรอยได้อย่างขาวสะอาด
(๕) ถ้าสุ นั ขมีอาการเหนื่ อย ขาดความสนใจ ผบส.พักการฝึ ก การทางาน โดยนาเลี่ ยงไปยัง
เส้นทางที่ปลอดภัยแล้วถอดขลุมปฏิบัติการออกพัก
(๖) การฝึกในเวลากลางคืนมีสิ่งที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมคือ
(ก) ระมัดระวังการปฏิบัติการและการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
(ข) ใช้เครื่องช่วยในการเดินทางในเวลากลางคืนให้เป็นประโยชน์ (แถบสะท้อนแสง, เข็ม
ทิศ, แถบทหารช่าง ฯลฯ)
(ค) การใช้พลุส่องสว่างเวลากลางคืนเป็นภัยแก่สายตาสุนัขเช่นเดียวกับคน ผบส.พึงช่วย
สุนัขโดยการให้สุนัขหมอบแล้วช่วยปิดสายตาสุนัขไว้เมื่อพลุเริ่มส่องสว่ าง ปฏิบัติการต่อไปเมื่อพลุดับแสงลง
แล้ว ผบส.เองคงปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการรบเป็นบุคคล
(ง) ผบส.ต้องรวมจุดมุ่งเป็นพิเศษในการเฝ้าสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัข
(จ) ใช้หลักการรบเป็นบุคคลในเวลากลางคืนให้เป็นประโยชน์สูงสุด
(ฉ) สุนัขที่กลัวความมืดให้ฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับความมืด โดยเริ่มแต่เวลาใกล้สิ้นแสงต่อเนื่อง
ไปจนถึงเวลามืดค่า
ค. การฝึกชุดสุนัขสะกดรอยรบ
(๑) นาวิธีการ หลักการ เทคนิคทั้งปวงที่ฝึกมาแล้วแต่ต้นมาใช้ในการฝึกเรื่องนี้
(๒) ผลส าเร็ จ ของการฝึ ก และปฏิ บั ติ ง านขึ้ น อยู่ กั บ ความเข้ า ใจอย่ า งดี ซึ่ ง กั น และกั น ในการ
ปฏิบั ติงานทางยุทธวิธีของหน่ วยสุนั ขทหารและหน่วยใช้งานสุนัขทหาร ฉะนั้นการฝึ กร่วมกันก่อนออก
ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจาเป็นสูงสุด
(๓) เทคนิคอีกประการหนึ่งของการใช้สุ นัขสะกดรอยในการสะกดรอยระยะไกลคือการแบ่ง
อาหารให้สุนัขกินเท่าที่โอกาสอานวย อาจเป็นครั้งละ ๑/๓ - ๑/๕ แทนการให้มื้อเดียวเต็มอัตราการให้
อาหารเลยเพราะจะเป็นการบรรเทาความอ่อนเพลียให้กับสุนัขสะกดรอยได้เป็นอย่างดี

๙๑
ยุทธวิธีสุนัขสะกดรอย
ความมุ่งหมายของการฝึก
เพื่อให้ ผบส.ได้เรียนรู้ถึงการจัดหน่วย ขีดความสามารถและขีดจากัด หลักนิยมในการใช้สุนัข สะกด
รอยในการปฏิบั ติงานร่วมกับ หน่ว ยยุทธวิธีต่าง ๆ เช่น ชุดแกะรอย ชุดลาดตระเวน ชุดล่าสังหาร ฯลฯ
ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยใช้งานด้วยการใช้ สุนัขสะกดรอย
๑. การจัดหน่วย กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อย.สยว.พัน.สท.) ตามผนวก ก.
๒. ภารกิจ ชุดสุนัขสะกดรอย (ชุด สกร.) สนับสนุนหน่วยรบทางยุทธวิธีโดยการแจ้งทิศทางการเคลื่อนที่
ของข้าศึกหรือนาทางเข้าหาข้าศึกแล้วแจ้งเตือนภัย (เงียบ) แก่หน่วยนั้น อาจได้รับมอบภารกิจ ให้ทางาน
ก. ตามรอยเพื่อค้นหา จับ หรือล่าสังหารข้าศึก อาจใช้ตามรอยฝ่ายเดียวกันได้
ข. เป็นเครื่องมือหาข่าวของฝ่ายอานวยการ
ค. ร่วมกับชุดสุนัขลาดตระเวน(ชุด สลว.) ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ชุด สรบ.) เป็นชุดสนับสนุน
หน่วยทางยุทธวิธี
๓. หลักนิยมพื้นฐานการใช้สุนัขสะกดรอย
ก. ชุ ด สุ นั ข สะกดรอย (ชุ ด สกร.) ๑ ชุ ด ประกอบด้ ว ย ผู้ บั ง คั บ สุ นั ข (ผบส.) ๑ นาย
สุนัขสะกดรอย (สกร.) ๑ ตัว
ข. ชุดสุนัขสะกดรอยรบ (ชุด สกร.รบ.) ๑ ชุด ประกอบด้วย หัวหน้าชุด (หน.ชุด) ๑ นาย ,
ผู้บังคับสุนัข (ผบส.) ๑ นาย, สุนัขสะกดรอย (สกร.) ๑ ตัว , เจ้าหน้าที่แกะรอย ๔ นาย
ค. แนวความคิดในการใช้ชุด สกร.
(๑) อาจจัด ๑ ชุด สกร.สมทบ ๑ กองร้อยปืนเล็ก
(๒) อาจจัด ๑ ชุด สกร.รบ สมทบ ๑ กองพัน หรือ ๑ กรม
(๓) อาจจัด ๒ ชุด สกร.รบ สมทบ ๑ กองพลหรือกองกาลัง
(๔) อาจจัด ชุด สกร. ๕ ชุด สมทบกับ หมวดสุนัขลาดตระเวน (มว.สลว.) เป็นหมวดสุนัข
ลาดตระเวนรบ (มว.สลว.รบ) สนับสนุนโดยตรงหรือขึ้นสมทบหน่วยระดับกรมผสมขึ้นไป
(๕) อาจจัด ๑ กองร้อยสุนัขยุทธวิธี (ร้อย.สยว.) สนับสนุน ๑ กองทัพภาคหรือกองทัพน้อย
ตามความเหมาะสม
ง. การวางแผนและเตรียมการใช้ ชุด สกร.
(๑) ผบ.หน่วยสุนัขทหารหรือ ผบส.อาวุโสให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่อ ผบ.หน่วยยุทธวิธีที่
ตนขึ้นสมทบในการใช้ ชุด สกร.ในฐานะกิจการพิเศษ ถ้าหน่วยรับการสมทบไม่เคยใช้ ชุด สกร.มาก่อนเลย
ต้องชี้แจงทาความเข้าใจให้หน่วยนั้นทราบขีดความสามารถและขีดจากัดของ ชุด สกร. ก่อนและสาธิตการ
ปฏิบัติงานของ ชุด สกร.ให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมได้เห็นจะได้ผลดีมาก
(๒) ผบ.หน่วยสุนัขทหารและ หน.ชุดสุนัขสะกดรอย ต้องได้รับการบรรยายย่อเกี่ยวกับภารกิจ
ตามแผนก่อนเสมอเพื่อให้มีเวลาคัดเลือกชุดสุนัขสะกดรอยที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่ภารกิจ และให้
ผบส.มีเวลาเตรียมตัวและเตรียมสุนัขของตนเอง เช่นการตรวจสภาพร่างกายและการฝึกทบทวน
(๓) การจัดชุดสุนัขสะกดรอยเข้าสมทบหน่วยปฏิบัติการใด ๆ เช่น หมู่ลาดตระเวน ถ้าสามารถ
ทาได้ควรสมทบชุดสุ นั ขสะกดรอยเดิ มเข้ ากั บหน่ว ยเดิมเสมอ เพื่อให้ ชุดสุ นัขสะกดรอยกั บหน่ว ยนั้ น มี
ความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(๔) การใช้สุนัขทางานร่วมกับคนอาจทาให้บางคนมีปฏิกิริยา เช่น เป็นห่วงว่าจะต้องมีภาระใน
การระวังป้องกันและส่งกาลังเพิ่มขึ้น ไม่สบายใจหรือหวาดเกรงสุนัข กรณีเช่นนี้ ผบส.จะต้องชี้แจงให้ทุกคน
เข้าใจความมุ่งหมาย, ขีดความสามารถ, ขีดจากัดและวิธีปฏิบัติงานของสุนัข อาจให้ทุกคนได้ลูบ จับต้องสุนัข
บ้างเพื่อขจัดความหวาดกลัว

๙๒
(๕) ชุ ด สุ นั ข สะกดรอยที่ จะท างานร่ว มกั บหน่ว ยใด เช่ น หมู่ ล าดตระเวน จะต้ อ งเข้ า สมทบ
ทันเวลาฟังคาสั่งร่วมการวางแผนและเตรียมการตลอดจนฝึกซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันจนทุกคนคุ้นเคยกับ
กรปฏิบัติงานของชุดสุนัขสะกดรอยและสุนัขได้คุ้นเคยกับกลิ่น เสียง และการเคลื่อนไหวของหน่วยนั้น
จ. การใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในการตามรอย
(๑) ในการนาทางเข้าหาข้าศึก ชุดสุนัขสะกดรอยตามกลิ่นนาทางเข้าหาข้าศึกโดยนาหน้าหน่วย
ทางยุทธวิธี (ชุด สกร. - หมู่ลาดตระเวน – ชุดล่าสังหาร – ชุดโจมตี ฯลฯ) โอกาสเหมาะที่สุดในการใช้ชุด
สุนัขสะกดรอยนาทางเข้าหาข้าศึกหลังการปะทะใหม่ ๆ และข้าศึกถอนตัวไป เมื่อยังไม่ถึงโอกาสใช้ชุดสุนัข
สะกดรอยแล้ว ควรให้ชุดสุนัขสะกดรอยอยู่ข้างหลังเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของสุนัขและเพื่อความ
ปลอดภัยของ ชุด สกร.
(๒) ในการแจ้งทิศทางข้าศึก ชุดสุนัขสะกดรอยตามรอยกลิ่นไปจนรู้หรือพบแนวหรือที่ตั้งของ
ข้าศึก ถ้าหากไม่ต้องการปะทะโดยจาเป็นต้องแทรกซึมเข้าหลังแนวข้าศึกก็อาจใช้ชุดสุนัขสะกดรอยให้เป็น
ประโยชน์ในการนาหน่วยเล็ดลอดผ่านแนวข้าศึกไปได้ (ดูรูป)

ชุดสุนัขสะกดรอยนาหน่วยเล็ดลอดผ่านแนวข้าศึก
(๓) เมื่อสุนัขสะกดรอยแจ้งเตือนภัย ผบส.ให้สัญญาณให้หน่วยยุทธวิธีหยุด ผบ.หน่วยรับข่าวหรือ
ขึ้นมารับข่าวจาก ผบส.ชุด สกร. คงหยุดอยู่กับที่จนกว่าหน่วยยุทธวิธีจะผ่านไป เพื่อป้องกันมิให้กีดขวางการ
เคลื่อนที่และการปฏิบัติงานของหน่วยนั้น ถ้ามีการปะทะยิงต่อสู้กันให้ชุดสุนัขสะกดรอยคงอยู่กับที่หรือหลบ
เข้าหาส่วนกลางของหน่วยหาที่กาบังหรืออยู่ในที่ซึ่งไม่กีดขวางการยิงต่อสู้ของหน่วยรบ
(๔) ผบส.จะต้องเข้าร่วมในการรายงานย่อของหน่วยยุทธวิธีด้วยเสมอหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
แล้ว เพื่อรับทราบข้อบกพร่องและข้อดีในการปฏิบัติการรวมทั้งอาจให้คาแนะนาแก่หน่วยนั้ นหรือคาแนะนา
จากหน่วยนั้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
(๕) ชุดสุ นั ขสะกดรอยจะมีประสิ ทธิภ าพสู งเมื่อปฏิบัติงานร่ว มกับชุดสุ นัขสะกดรอยรบหรื อ
เจ้าหน้าที่แกะรอยซึ่งต่างฝ่ายจะพิสูจน์ทราบและยืนยันความถูกต้องแน่นอนในการตามรอยซึ่งกันและกัน

๙๓
ถ้ า สามารถท าได้ ค วรจั ด ทาเป็ น ชุด ในหมู่ สุ นัข ลาดตระเวนรบ ซึ่ ง จะท าให้ สุ นัข แต่ ล ะหน้า ที่ ไ ด้เ สริ มขีด
ความสามารถซึ่งกันและกัน เป็นผลให้การปฏิบัติการของหน่วยยุทธวิธีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(๖) ใช้ชุดสุนัขสะกดรอย ในการค้นหาบุคคลฝ่ายเดียวกัน หรือใช้ในการตามรอยกลับทางกันได้
(จากข้าศึก – ตามรอยเดิม – ไปหาที่ตั้งข้าศึก)
ฉ. การรักษาประสิทธิภาพทางยุทธวิธีของชุดสุนัขสะกดรอย
(๑) ให้มีการฝึกทบทวนประจาวันและฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ๆ อยู่เสมอ
(๒) ไม่ควรใช้ชุดสุนัขสะกดรอยสองภารกิจในวัน/คืนเดียวกัน หากจาเป็นก็จัด ๒ ชุด แยกกัน
(๓) ชุดสุนัขสะกดรอยมีคุณค่าในการตามรอยเพื่อนาทางเข้าหาข้าศึก หลีกเลี่ยงข้าศึก ค้นหา
บุคคลฝ่ายเดียวกัน หรือตามรอยสวนทาง
(๔) ไม่ควรจากัดการทางานของชุดสุนัขสะกดรอย เฉพาะการปฏิบัติบนพื้นดินเท่านั้น การตาม
รอยตามแนวลาน้าอาจนาชุดสุนัขสะกดรอยลงเรือเล็กหรือตามรอยข้ามลาน้าไปได้
(๕) แม้ว่าชุดสุนัขสะกดรอยอาจทางานในเวลากลางคืนได้แต่ก็ควรใช้เฉพาะเวลากลางวันเมื่อ
สภาพภู มิ ป ระเทศและลมฟ้ า อากาศจ ากั ด ทั ศ นวิ สั ย มนุ ษ ย์ แ ละในที่ ซึ่ ง ยากแก่ ก ารตามรอย เช่ น ป่ า
ป่าหญ้าสูง, ทุ่งนาลุ่ม, พื้นที่ที่มีกาบังใต้ดิน
(๖) การใช้ชุดสุนัขสะกดรอยตามรอยเข้าหมู่บ้าน เมื่อถึงหมู่บ้านแล้วให้รวบรวมชาวบ้านไว้ในที่
แห่งหนึ่งเพื่อลดความสนใจของสุนัขสะกดรอยในการทาหน้าที่ค้นหา
(๗) โอกาสเหมาะสมที่สุดในการใช้ชุดสุนัขสะกดรอยคือโอกาสที่มีรอยกลิ่นใหม่ ๆ เช่น หลังการ
ปะทะกันใหม่ ๆ ร่องรอยต่าง ๆ ยังคงอยู่ชัด ยิ่งสุนัขสะกดรอยมีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกเร็วทันที
เท่าใดการตามรอยก็ยิ่งมีผลสาเร็จสูงเท่านั้น พื้นที่โล่งแจ้งมีผู้คนอยู่น้อยกระจัดกระจายกันห่าง ๆ เหมาะ
อย่างยิ่งในการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย
(๘) แม้ว่าสุนัขสะกดรอยจะมีประสิทธิภาพในการทางานสูง โดยสามารถตามรอยได้นานถึง ๒
วัน ก็ควรมีสุนัขสะกดรอยสารองไว้คอยผลัดเปลี่ยน
(๙) พึงระลึกไว้ว่าหน้าที่หลักของชุดสุนัขสะกดรอยคือการนาทางค้นหาข้าศึกมิใช่กาลังรบ จึงไม่
ควรใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในการปะทะนอกจากเพื่อเป็นการป้องกันตนเองเท่านั้น
ช. การสนับสนุนชุดสุนัขสะกดรอย
(๑) อาหารและการบารุงเลี้ยง
(ก) น้าจืดเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง สุนัขอาจอดอาหารได้นานหลายวันโดยดื่มแต่น้า โดยเฉพาะเมื่อ
อากาศร้อนจัดและมีความชื้นสูงสุนัขต้องการน้ามาก น้าในท้องถิ่นอาจนามาใช้ได้เมื่อต้มเดือดหรือใช้น้ายา
ทาน้าสะอาดก่อน
(ข) ไม่ควรให้อาหารสุนัขก่อนหน้า ที่จะออกปฏิบัติงาน เพราะเมื่อสุนัขอิ่มจะทาให้เกียจ
คร้านอืดอาดแต่จะต้องเตรียมอาหารไว้ให้เพียงพอเวลาในการปฏิบัติงาน
(ค) หน่วยรับการสมทบชุดสุนัขสะกดรอยจัดคนช่วยเหลือ ผบส.ในการนาอาหารและนาไป
ให้สุนัขด้วย
(๒) การสัตวรักษ์ ต้องเตรียมการสนับสนุนด้านการสัตวรักษ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติการเพื่อทรง
ไว้ซึ่งประสิทธิภาพในทางยุทธวิธี การเจ็บป่วยเล็กน้อยถ้ามีเจ้าหน้าที่ในการดูแลก็จะทาให้สุนัขกลับเข้า
ปฏิ บั ติ ง านได้ ดี ก ว่ า ที่ ต้ อ งเสี ย เวลาส่ ง กลั บ มาข้ างหลั ง หรื อ รอจนกว่า อาการหนัก มากอย่ างน้ อ ยควรมี
เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ ๑ นาย ประจาหน่วยสุนัขทหารระดับ มว.สลว.รบ
ซ. การปฏิบัติเมื่อชุดสุนัขสะกดรอยได้รับบาดเจ็บ
(๑) เมื่อ ผบส.ได้รับบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามแผนการรักษาพยาบาลและแผนการส่งกลับของหน่วย
ยุทธวิธีนั้น ๆ และ

๙๔
(ก) ถ้าต้องทิ้ง ผบส.ไว้รอการส่งกลับให้ทิ้งสุนัขไว้ด้วย
(ข) ถ้าหน่วยจะต้องนา ผบส.ไปด้วยหรือนากลับก็ปล่อยให้สุนัขเป็นอิสระสุนัขจะตาม ผบส.
ไปเองหรือจัดคนทาหน้าที่จูงสุนัขไป
(ค) ถ้าสุนัขดุและป้องกันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ ผบส.ต้องพยายามล่อหลอกเอาสุนัขออก
จาก ผบส.เพื่อให้ ผบส.ได้รับการรักษาพยาบาลและ/หรือส่งกลับถ้าสถานการณ์ทางยุ ทธวิธีอานวยให้ ถ้า
ไม่ได้หรือสถานการณ์ไม่อานวยให้ทาลายสุนัขทิ้งเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของ ผบส.ไว้
(๒) ถ้า ผบส.ตายและไม่สามารถนาสุนัขกลับได้ก็ให้ทาลายสุนัขทิ้งอย่าปล่อยไว้เพราะข้าศึกอาจ
นาเอาสุนัขไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อต่อสู้กับฝ่ายเราได้อีก
(๓) สุนัขบาดเจ็บ ให้ดาเนินการรักษาพยาบาลและส่งกลับเช่นเดียวกับ ผบส.และ ผบส.ติดตาม
สุนัขไปถ้าสุนัขตาย ผบส.อาจปฏิบัติหน้าที่อื่นต่อไปหรือส่งกลับต้นสังกัดเดิม
ด. การระวังป้องกันชุดสุนัขสะกดรอย ผบส.ต้องควบคุมและสังเกตการแสดงอาการเตือนภัยของสุนัข
อย่างตั้งใจ ไม่สามารถใช้อาวุธได้สะดวก หน่วยใช้ชุดสุนัขสะกดรอยต้องจัดคนทาหน้าที่ระวังป้องกันให้กับ
ชุดสุนัขสะกดรอยอย่างเพียงพอตลอดเวลาปฏิบัติการ
๔ เทคนิคการตามรอยสาหรับ ผบส.
ก. เครื่องช่วยในการตามรอย ผบส.สะกดรอยด้วยสายตาโดยสังเกตสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตามรอย
ให้ถูกต้องแน่นอนขึ้นโดยการสังเกตจดจาสิ่งต่าง ๆ เช่น
(๑) รอยเท้า ความแตกต่างระหว่างรอยเท้า/รองเท้าของฝ่ายเราและข้าศึก
(๒) รอยพืชพันธุ์ หญ้า ใบไม้หรือกิ่งไม้มักลู่ไปตามทิศทางเคลื่อนที่
(๓) สิ่งผิดธรรมชาติ เถาวัลย์ หญ้าแห้ง ก้าน/กิ่งไม้ ซึ่งถูกรบกวนหรือทาให้ผิดธรรมชาติ
(๔) ยางหรือน้าเลี้ยงต้นไม้ รากไม้หรือเปลือกไม้จะมียางหรือน้าเลี้ยงออกมาตามรอยแผลอัน
เนื่องมาจากการถูกเหยียบย่า ชน หรือตัดฟันเป็นแผล
(๕) ใบไม้แห้งบนพื้นดินจะมีรอยเมื่อถูกเหยียบหรือถูกรบกวน
(๖) การเปลี่ยนสีของวัชพืช สีใบไม้ด้านใต้ใบจะมีสีจางกว่า หากใบไม้ถูกรบกวนหรือทาให้ผิด
ธรรมชาติเอาทางใต้ใบขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนมาก
(๗) รอยเปื้อนบนดิน ท่อนไม้และใบไม้ รอยด่างเปรอะเปื้อนมักปรากฏจากรอยเท้าที่เหยียบย่า
บนหิน ท่อนไม้และใบหญ้า ใบไม้
(๘) การรวมตัวของน้า น้ามักรวมตัวอยู่ที่รอยเท้าซึ่งถ้าเรารู้ขนาด รู้รูปร่างของข้าศึกแล้วเราอาจรู้
น้าหนักที่ข้าศึกแบกไปด้วยได้ รอยฝุ่นผงและโคลนรอบ ๆ รอยเท้า อาจแสดงว่าข้าศึกวิ่งผ่ านหรื อ แบก
น้าหนักมากก็ได้
(๙) การรบกวนของตัวแมลง แมลงบางชนิด เช่น มด เคลื่อนที่เป็นเส้นทางและจะมีรอยทางไป
บนพืชพันธุ์หรือบนพื้นดินถ้ามีสิ่งมารบกวน เช่น มีเท้าเหยียบมดจะมาล้อมวงบริเวณรอยเท้าหรืออาจแตก
ออกจากเส้นทางไป
(๑๐) สิ่งลอยน้า ลอยตามน้ามาอาจเป็นสิ่งชี้บอกว่ามีข้าศึกอยู่เหนือน้า
(๑๑) สิ่งของเครื่องใช้ที่ข้าศึกทิ้งหรือทาหล่นไว้เป็นเครื่องนาทางเข้าหาข้าศึก
ข. สภาพการณ์ของการตามรอยในป่า
(๑) ปัจจัยเกื้อกูลการตามรอย
(ก) อุณหภูมิในอากาศและพื้นดินเท่ากันโดยปริมาณ
(ข) อากาศอบอุ่น ความชื้นสูงและการระเหยตัวช้า
(ค) พื้นดินหรือวัชพืชมีลักษณะเปียกชื้น ดูดซับกลิ่นไว้ได้มากและนาน
(ง) พื้นดินมีร่มเงา

๙๕
(จ) ลมพัดแรง
(ฉ) กลิ่น
๑) กลิ่นใหม่สดเท่าไรยิ่งดี เวลาผ่านไปยิ่งนานยิ่งทาให้กลิ่นจาง
๒) สุขอนามัยเลว กลิ่นตัวแรง
๓) อาหารบางชนิดมีกลิ่นแรง
๔) รอยเท้าวิ่งหรือเดินเร็ว บรรทุกน้าหนักมาก ทาให้ประทับรอยเท้าลึก มีกลิ่นแรง
เห็นง่ายด้วยสายตา
๕) เลือดของข้าศึกที่ได้รับบาดเจ็บมีคาวเลือดทาให้มีกลิ่นแรง ควรฝึกสุนัขสะกดรอย
ในการตามกลิ่นคาวเลือดเสียในยามปกติ
๖) จานวนข้าศึกซึ่งมากยิ่งทาให้มีกลิ่นแรง
(ช) จุดเริ่มต้นที่มีหญ้าสูงและป่ารกบังคับให้คนหรือสุนัขสะกดรอยไปตามเส้นทาง
(๒) ปัจจัยขัดขวางการตามรอย
(ก) แสงแดดส่องโดยตรงจะทาลายกลิ่นบนพื้นดินโดยเร็ว
(ข) ลมพัดแรง ความเร็วและทิศทางลมไม่แน่นอน
(ค) ฝนตกหนักจะทาลายกลิ่นบนพื้นดินไปหมด กลิ่นในอากาศจะมีระยะเพียง ๒.๕ เมตร
(ง) น้าไหลเชี่ยวกลิ่นจะตามน้าไปโดยเร็ว
(จ) พื้นที่ดาดพื้นหรือพื้นแข็ง ราบเรียบ กลิ่นเกาะตัวยาก
(ฉ) พื้นที่ถากถางหรือขุดใหม่ ๆ
(ช) สิ่งที่มีกลิ่นฉุน เช่น น้ามันเครื่อง ยาดับกลิ่น น้ามันรถยนต์
(ซ) บริเวณที่มีผู้คนมากมีเสียงรบกวนสูง
(ฌ) อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด
(๓) มาตรการลวงของข้าศึก
(ก) เดินถอยหลังหรือใช้รองเท้าประดิษฐ์
(ข) เดินในลาธาร
(ค) กระโดดออกนอกเส้นทางบ่อย ๆ เพื่อให้รอยเท้าหาย
(ง) แยกพวกออกเป็นกลุ่มย่อย
(จ) เดินบนท่อนไม้หรือหิน
(ฉ) เคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ลาบาก เช่น เขาหิน เพื่อให้ตามรอยยาก
(ช) กลบเกลื่อนรอยเท้าโดยใช้ใบไม้กวาดเส้นทาง
(๔) มาตรการต่อต้านการลวง ฝ่ายเราอาจใช้มาตรการต่าง ๆ ต่อต้านการลวงของข้าศึก เช่น
(ก) วิเคราะห์ใบไม้, กิ่งไม้หรือวัชพืช หาทิศทางการเคลื่อนที่ของข้าศึกไม่ว่ารอยเท้าจะไป
ทางใด
(ข) ตามรอยค้นหาทั้งสองฟากลาธารทั้งเหนือและใต้น้าระยะไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร จาก
จุดตรวจพบบริเวณฝั่งน้า
(ค) ถ้าตรวจพบร่องรอยที่ข้าศึกแยกพวกก็ให้ทาเครื่องหมายเอาไว้แล้วพิจารณาตัดสินใจว่า
จะตามพวกไหนไปโดยพิจารณาจากร่องรอยอันถัดไป
(ง) พิจารณาท่อนไม้, หินและรากไม้ในบริเวณใกล้เคียงที่มีร่องรอยข้าศึก
(จ) พิจารณาร่องรอยทั้งสองฝั่งเส้นทางที่พบร่องรอยข้าศึก

๙๖
๕. ข้อพึงปฏิบัติของผู้บังคับสุนัข
ก. ร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีในการลาดตระเวนหาข่าวและช่วยเหลือในการวางแผน (เช่นแนะนา
เส้นทางที่จะทาให้สุนัขปฏิบัติงานได้ผลสูงสุด)
ข. ในการปฏิบัติงานระยะไกลต้องเตรียมอาหารและน้าไปให้เพียงพอสาหรับสุนัข
ค. ร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีในการกาหนดระบบสัญญาณเงียบที่ จะใช้ประสานในเรื่องเวลาและ
สถานที่ในการออกคาสั่งในการปฏิบัติกร และเข้าร่วมในกรฝึกซ้อมกับหน่วยนั้นเสมอ
ง. ตรวจอุปกรณ์ประจากายสุนัข ติดแถบหรือห่อหุ้มป้องกันแสงและเสียงก่อนออกปฏิบัติงานรวมทั้ง
โซ่คอ ห่วงเกี่ยวปลดสายจูงที่โซ่คอ ห่วงรูปตัว ดี ที่ขลุมปฏิบัติการ
จ. ฝึกทบทวนสุนัขอย่างน้อย ๑๕ นาทีก่อนการปฏิบัติการเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้สุนัขตื่นตัวใน
การปฏิบัติงาน
ฉ. บรรยายย่อแก่หน่วยยุทธวิธีเมื่อเข้าสมทบหน่วยยุทธวิธี (ดูข้อ ๖) และสาธิตการปฏิบัติงานให้ดู
ช. ข้อควรระวัง
(๑) ขจัดความกลัว ในการปฏิบัติงานร่ว มกั บสุ นัข ให้สุนัขได้ดมกลิ่นทุกคนในหน่วยก่อ นออก
ปฏิบัติการ
(๒) ระวังการขาดน้าของสุนัข
(๓) ตรวจสอบพื้นที่อันตรายในการปฏิบัติงานร่วมกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีพิจารณาภารกิจโดยให้
เข้ากับภูมิประเทศและสถานการณ์ (พื้นที่อันตรายประกอบด้วยพื้นที่โล่ง ถนนและทางคนเดิน หมู่บ้าน ที่ตั้ง
ข้าศึก สนามทุ่นระเบิด ลาธารและเครื่องกีดขวาง)
(๔) ตรวจสอบกับ ผบ.หน่วยยุทธวิธีถึงเขตรับผิดชอบการปฏิบัติงนโดยเฉพาะในการสะกดรอย
เข้าหมู่บ้าน
๖. แนวการบรรยายย่อยของผู้บังคับสุนัข
ก. กล่าวนา
(๑) รวมหน่วยรับการสมทบนั้นเข้าด้วยกันให้ทุกคนได้เห็นและได้ยินการบรรยายและการสาธิต
(๒) แนะนาตนเองและสุนัข (ยศ, ชื่อ, สังกัด, ชื่อสุนัข, หน้าที่ของสุนัข)
ข. ขีดความสามารถและขีดจากัด
(๑) ขีดความสามารถ
(ก) สุนัขสะกดรอยสามารถแจ้งทิศทางการเคลื่อนที่และนาทางเข้าหาข้าศึกหรือผู้ทารอยได้
โดยการพิสูจน์กลิ่นเป็นหลักในระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร และกลิ่นเก่าประมาณ ๓ ชั่วโมง
(ข) เตือนภัย (เงียบ) เมื่อนาทางพบข้าศึกในระยะประมาณ ๕๐ - ๑๒๐ เมตร
(ค) ภารกิจที่เหมาะในการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย (ดูข้อ ๒.)
(ง) ปัจจัยเกื้อกูลการตามรอย (ดูข้อ ๔ ข. (๑)
(๒) ขีดจากัด
(ก) การใช้สุนัขสะกดรอยต้องมี ผบส.ที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ หาก ผบส.บาดเจ็บหรือตายอาจดุร้ายเป็นภาระแก่หน่วยยุทธวิธี
(ข) สุนัขสะกดรอยทางานรวดเร็วมากหน่วยใช้ต้องตามสุนัขให้ทันและพึงระวังการถูกกับ
ดักหรือการถูกซุ่มโจมตีเป็นพิเศษ
(ค) ชุดสุนัขสะกดรอยไม่มีขีดความสามารถในการต่อสู้และป้องกันตนเองได้จึงไม่สามารถ
ใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในการเข้าโจมตี , ปะทะ, ต่อสู้หรือโอบล้อม และต้องจัดพลคุ้มกันทาหน้าที่ระวังป้องกัน
ให้ตลอดเวลา

๙๗
(ง) แม้สุนัขสะกดรอยจะมีขีดความสามารถในการทางานต่อเนื่ องแต่ก็จะต้องมีสุนัขสะกด
รอยไว้ผลัดเปลี่ยนเพื่อให้คงประสิทธิภาพแน่นอน
(จ) สุนัขสะกดรอยจะลดประสิทธิภาพลงเมื่อปฏิบัติงานในสภาพภูมิประเทศ,ลมฟ้าอากาศ
และสภาพแวดล้อมไม่อานวย (ดูข้อ ๔ ข. (๒)
ค. ข้อควรปฏิบัติของหน่วยใช้งานทางยุทธวิธี
(๑) อย่าล้อ แหย่ สุนัขเพราะจะทาให้สุนัขดุ เห่า และส่งเสียงดัง
(๒) อย่าหวังว่าชุดสุนัขสะกดรอยจะทางานเหมือนปาฏิหาริย์ อย่าปล่อยชุดสุนัขสะกดรอยเข้าหา
จนปะทะข้าศึก
(๓) อย่าลดการระวังป้องกัน การเตรียมพร้อมและการสังเกตร่องรอยต่าง ๆ เพราะเห็นว่ามีชุด
สุนัขสะกดรอยมาร่วมอยู่ด้วย
(๔) อย่าให้อาหารสุนัข
(๕) อย่ากระโดดข้ามสุนัขหรือเข้าใกล้สุนัขและ ผบส.เกินไป
(๖) และปฏิบัติต่อชุดสุนัขสะกดรอยดังนี้
(ก) ปฏิบัติต่อชุดสุนัขสะกดรอยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเอง ให้การสนับสนุนเต็มที่
และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ทราบตลอดเวลา
(ข) ให้ ผบส.มีอิสระในการปฏิบัติการใช้สุนัขสะกดรอยอย่างเต็มที่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดและช่วยชุดสุนัขสะกดรอยในการสังเกตและค้นหาร่องรอยของข้าศึก
(ค) ถ้าทาได้ให้ ผบส.เลือกที่อยู่ภายในรูปขบวนการรบของหน่วยใช้งานได้เอง
(ง) ขอให้เข้าหา ผบส.ทางด้านตรงข้ามกับสุนัขเท่ านั้น เพื่อลดการดึงดูดความสนใจของ
สุนัขและลดอันตรายจากสุนัข

การแทรกซึมผ่านแนวข้าศึก

๙๘

การซุ่มโจมตีวางกาลังรูปตัว ที

การซุ่มโจมตีวางกาลังรูปเกือกม้า

การซุ่มโจมตีบริเวณทางสี่แยก

๙๙

การปฏิบัติการร่วมกับกองรักษาด่าน

การปฏิบัติการตรวจค้นหา, กวาดล้าง, ทาลาย
ผลของลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศต่อการใช้สุนัขสะกดรอย
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
เพื่อให้ ผบส.ได้เรียนรู้ถึงผลของลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศที่มีผลต่อการใช้สุนัขสะกดรอย
และนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการใช้สุนัขสะกดรอย
๒ ความสาคัญของลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ
ก. ลม เป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อการค้นหาตามรอยของสุนัขสะกดรอย เนื่องสุนัขจะตามรอยสิ่งต่าง ๆ ไป
จนพบเจ้าของรอยได้จากกลิ่นอากาศซึ่งกระจายลอยไปกับลมเป็นส่วนใหญ่

๑๐๐
ข. พื้นดิน เป็นสิ่งสาคัญอีกอันหนึ่งของการตามรอยของสุนัขสะกดรอยเนื่องจากกลิ่นจะจับและถูก
ดูดซับไว้โดยพื้นดินชั่วระยะเวลาหนึ่ งเป็นเหตุให้สุนัขสามารถพิสู จน์กลิ่นได้จากร่องรอยที่ประทับ ไว้บน
พื้นดิน
ค. สภาพอากาศ เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่จะช่วยเกื้อกูลหรือลดขีดความสามารถในการตามรอยของ
สุนัขสะกดรอย
ง. ภูมิประเทศ เมื่อประกอบกับลมฟ้าอากาศก็จะเป็นสิ่งเกื้อกู ลหรือลดขีดความสามารถในการ
ตามรอยของสุนัขสะกดรอยเช่นเดียวกัน
๓. ผลของลมและการใช้ลมให้เป็นประโยชน์
ก. สิ่งที่ทาให้เกิดกลิ่นในอากาศ
(๑) กลิ่นจากร่างกายมนุษย์
(๒) กลิ่นอื่น ๆ เช่น กลิ่นอาหาร, ควันไฟ, ควันบุหรี่, เครื่องสาอาง กลิ่นต่าง ๆ ในภูมิประเทศ
ฯลฯ
ข. สิ่งที่ทาให้เกิดกลิ่นบนพื้นดิน พื้นดินเป็นตัวดูดซับกลิ่นที่สาคัญอีกอันหนึ่ง สิ่งที่ทาให้เกิดกลิ่นบน
พื้นดินนอกจากกลิ่นธรรมชาติเกิดจากมีผู้ทาร่องรอยให้เกิดขึ้น เช่น รองเท้า รอยรองเท้า การขุดดิน ตัด
วัชพืช ฯลฯ กลิ่นที่ปรากฏบนพื้นดินคงมีรูปการกระจายเนื่องจากลมเช่นเดียวกับกลิ่นในอากาศ
ค. รูปอาการกระจายของกลิ่น
(๑) ธรรมชาติของกลิ่นย่อมกระจายไปรอบ ๆ จุดกาเนิดของกลิ่นโดยอากาศเป็นพาหะ ส่วนใกล้
จุดกาเนิดกลิ่นจะมีกลิ่นแรงยิ่งขึ้นยิ่งห่างออกไปอนุภาคของกลิ่นก็ลดลงทาให้เกิดกลิ่นอ่อนลง ลมมีส่วนใน
การเปลี่ยนรูปอาการกระจายของกลิ่น
(๒) ลมสงบหรือลมอ่อนทิศทางคงที่ รูปอาการกระจายของกลิ่นจะมีกลิ่นแรงตอนกลางและจาง
ในตอนรอบนอก
กลิ่นอ่อน
กลิ่นปานกลาง
กลิ่นแรง
ทิศทางตามรอยของ สกร.

กลิ่นปากลาง
กลิ่นอ่อน

ทิศทางลม

รูปอาการกระจายของกลิ่นเมื่อลมตามหรือสวนทิศทางเคลื่อนที่
(๓) ลมแปรปวนหรือพัดขวางทิศทาง รูปอาการกระจายก็จะมีกลิ่นแรงตอนถัดจากร่องรอยไป
ทางใต้ลมมากน้อยตามความเร็วของลมและกลิ่นจะลดความแรงลงไปด้วยตามลาดับทางใต้ลม
ง. ผลของลม
(๑) ทิศทางลม ปกติสุนัขจะตามกลิ่นมนุษย์จากพื้นดินไปตามรูปอาการกระจายของกลิ่น หากลม
พัดสวนทางหรือขวางทางตามรอยแล้วสุนัขก็จะตามรอยกลิ่นไปทางใต้ลม ซึ่งอาจจะเป็นเพียง ๒ - ๓ ฟุต
หรือมากว่าเป็นระยะหลายฟุต ในขั้นต้นการนาสุนัขสะกดรอยสวนทางลมอาจทาให้สุนัขหลงทาง ปกติฝึกให้
สุ นั ข ตามรอยไปตามทิ ศ ทางลมเพื่ อ สะดวกในการติ ด ตามผู้ ท ารอย เมื่ อ สุ นั ข มี ป ระสบการณ์ ม ากขึ้ น
ความสาคัญของทิศทางลมก็ลดลง

๑๐๑
(๒) ความเร็วลม ลมแรงจะทาให้กลิ่นฟุ้งกระจายเป็นบริเวณฯกว้างขวางยากแก่การพิสูจน์กลิ่น
ของสุนัขทาให้สุนัขตามรอยได้ยาก การนาสุนัขตามรอยสวนทางลมทาให้สุนัขต้องเงยหัวขึ้นสูงหรือกดจมูก
ลงต่ามากเกินไป อาจทาให้สุนัขหลงรอยได้ง่าย
(๓) เนื่องจากผลของรูปอาการกระจายของลม ธรรมชาติของกลิ่นและปัจจัยอื่น ๆ เช่น ธรรมชาติ
ของสุนัข ฯลฯ ทาให้สุนัขพยายามตามรอยกลิ่นที่แรงที่สุดให้ถึงตัวจุดกาเนิดกลิ่น จึงเป็นเหตุให้สุนัขสะกด
รอยมีอาการส่ายเพื่อหากลิ่น เมื่อสุนัขสะกดรอยมีอาการดั งนี้ ผบส.จะต้องช่วยเหลือสุนัขทันที เช่น การนา
ทาง พิสูจน์ทราบ
จ. ผบส.ต้องพยายามศึกษาผลของลมและใช้ทิศทางลมให้เป็นประโยชน์ ในการนาสุนัขสะกดรอย จา
ไว้ว่าธรรมชาติสุนัขตามรอยโดยอาศัยกลิ่นมากกว่าการตามรอยไปตรง ๆ
๔. ผลของภูมิประเทศและการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์
ก. ลักษณะของภูมิประเทศ ส่วนมากมีผลเกี่ยวเนื่องกับทิศทางลมตามลักษณะของภูมิประเทศ นั้น
ๆ ซึ่งอาจทาให้ระยะในการค้นหาของสุนัขสะกดรอยเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ถ้าทาได้ ผบส.ต้องเลือกใช้ภูมิ
ประเทศที่เกื้อกูลแก่การใช้สุนัขสะกดรอยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข. ภูมปิ ระเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขา เนินดิน มูลดิน ช่องเขาและหุบเขา จะทาให้ลมพัดผ่านมาแยกตัว
ออกเป็นสายลมเล็ก ๆ หลายสาย ซึ่งจะทาให้ทั้งเกื้อกูลและเกิดพื้นที่อับกลิ่นในการใช้สุนัขสะกดรอยขึ้น ภูมิ
ประเทศที่เป็นภูเขาจะทาให้สุนัขเหน็ดเหนื่อยเร็วกว่าธรรมดา ซึ่งสุนัขจะต้องได้รับการฝึกเป็นพิเศษ
ค. ภูมิป ระเทศโล่ งแจ้ ง เช่น ทุ่งนา ทุ่งหญ้า พื้นที่ราบทั่ว ไป จะมีผ ลต่อทิศทางลมน้อยที่สุ ด ภูมิ
ประเทศเช่นนี้เกื้อกูลต่อการใช้สุนัขสะกดรอยมาก ผบส.ต้องระมัดระวังการใช้ทุ่นระเบิดและกับระเบิดของ
ข้าศึกและที่ซ่อนของข้าศึก
ง. ภูมิประเทศที่มลี ักษณะเป็นแม่น้า ลาธาร ส่วนใหญ่ลมจะพัดไปทางทิศเดียวกับกระแสน้า
จ. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นป่า ลมจะพัดหมุนวนไปตามต้นไม้ทาให้ลดความเร็วของลมลง ขึ้นอยู่
กับลักษณะของป่านั้น ตลอดจนจากัดการเคลื่อนที่ของชุดสุนัขสะกดรอย
(๑) ปาโปร่ง ลมจะหมุนตัวและผ่านออกไปช้าลง
(๒) ป่าทึบ ลมจะหมุนตัวผ่านได้ช้าหรืออับลม กลิ่นในอากาศจะมีเพียง ๑๕ - ๓๐ เมตร
ฉ. ภูมิประเทศที่เป็นทาง ถนน ลมมักจะพัดไปตามเส้นทางนั้น เป็นการสะดวกที่ชุดสุนัขสะกดรอยจะ
ใช้ค้นหาตามเส้นทาง
ช. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม หนอง โคลน ผบส.จะต้องนาสุนัขสะกดรอยเคลื่อนที่ด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษมิให้ต้องตกอยู่ในแอ่งโคลน
๕. ผลของอากาศและการใช้ภูมิอากาศให้เป็นประโยชน์
ก. ภูมิอากาศมีผลต่อการค้นหาของสุนัขสะกดรอย เช่นเดียวกับภูมิประเทศ
ข. ฝนมีผลต่อกลิ่นในอากาศโดยตรง ฝนยิ่งตกหนักเท่าใดกลิ่นในอากาศก็ยิ่งจะลดลงเท่านั้น น้าฝนจะ
ชะล้างกลิ่นทั้งในอากาศและบนดินจนยากแก่การค้นหา ไม่ควรใช้ชุดสุนัขสะกดรอยในขณะฝนตกหนัก
ค. ความร้อน นอกจากจะทาให้สุนัขเหนื่อยเร็วแล้วยังมีผลโดยตรงต่อกลิ่นในอากาศ อากาศยิ่งร้อน
จั ดกลิ่ น ในอากาศยิ่ งลดลงโดยเฉพาะเมื่อมีแดดส่ องจัดโดยตรงต่อกลิ่ นในอากาศนั้น ในบริเวณภาคพื้น
ทะเลทรายอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วและมักจะสูงกว่า ๑๐๐ องศาฟาเรนไฮด์ ลมพัดจะมีทิศทางและเวลา
ไม่แน่นอนซึ่งจะพัดทรายมาทาอันตรายแก่ ตา หู จมูก ปาก ทั้งความร้อนก็จะเป็นอันตรายแก่ผิวหนัง ชุด
สุนัขสะกดรอยที่ใช้ในพื้นที่ภูมิอากาศแบบนี้ จะต้องได้รั บการฝึกและมีอุปกรณ์การฝึกพิเศษ ปกติมักใช้ชุด
สุนัขสะกดรอยในเวลากลางคืน

๑๐๒
ง. ความหนาวเย็น อากาศหนาวเกื้อกูลต่อการค้นหาของสุนัขสะกดรอยในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจะ
ช่วยให้สุนัขค้นหาพบกลิ่นได้ตั้งแต่ระยะไกล ในพื้นที่ที่มีหิมะอาจจากัดการเคลื่อนที่ของชุดสุนัขสะกดรอย
ชุดสุนัขสะกดรอยที่ปฏิบัติการในพื้นที่และภูมิอากาศหนาวจะต้องได้รับการฝึกและมีอุปกรณ์พิเศษ เช่น ต้อง
มีรองเท้าสุนัขสาหรับการเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่มีหิมะ หิมะมีผลต่อกลิ่นในอากาศเช่นเดียวกับฝน
จ. หมอก เป็ น ลั ก ษณะอากาศที่ เ ลวที่ สุ ด ในการใช้ ชุ ด สุ นั ข สะกดรอย มี ผ ลต่ อ กลิ่ น ในอากาศ
เช่นเดียวกับฝน
๖. สรุป ลม ภูมิอากาศและภูมิประเทศ มีผลโดยตรงต่อการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย ทั้งเกื้อกูลและจากัดขีด
ความสามารถในการค้ น หาของสุ นั ข สะกดรอย ผบส.พึ ง ใช้ วิจ ารณญาณเลื อ กใช้ ลม ภู มิ ป ระเทศและ
ภูมิอากาศที่เกื้อกูลให้สุนัขสะกดรอยปฏิบัติงานได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทาได้
กลิ่นเกิดจากร่างกายมนุษย์และสิ่งอุปกรณ์
- เครื่องสาอาง น้ามันใส่ผม, สบู่, น้ายาโกนหนวด
- เครื่องขบเขี้ยว ยาเสพติด, หมากฝรั่ง, บุหรี่, เหล้า, เสื้อผ้า,
- เครื่องสนาม อาวุธและสิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ เสบียง
- ลมหายใจ/กลิ่นปาก/กลิ่นตัว/เหงื่อ/ขี้ไคล (อาจบอกเพศ, ชาติ และหน้าที่)

รอยเท้าที่พื้นดิน พืชสัตว์และวัชพืช
การตามรอยตามทิศทางลมของ สกร.

๑๐๓

ลักษณะสุนัขตามรอยกลิ่น

ก. การตามรอยกลิ่นบนพื้นดิน

๑๐๔

ข. การตามรอยกลิ่นในอากาศ

ผลของลมต่อภูมิประเทศ

๑๐๕

การแยกตัวของลมโดยลักษณะภูมิประเทศ

ผลของลมเมื่อพัดเข้าหาหน้าผา

๑๐๖

ผลของลมเมื่อพัดออกจากหน้าผา

ผลของลมต่อพื้นที่โล่งแจ้ง

๑๐๗

ผลของลมต่อแม่น้า ลาธาร

๑๐๘

การฝึกตามหน้าที่ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ
การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของ
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด
สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก
๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยา
เสพติดให้โทษ
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ ฝึกสุนัขในการค้นหาและคาบของเพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นและความสนใจต่อของรางวัล อันจะ
เป็นมูลฐานในการฝึกค้นหาในหน้าที่สุนัขหน้าที่ตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ
๑.๒ ฝึก ผบส.ในการฝึกเพื่อกระตุ้นเร้าใจให้สุนัขค้นหาและคาบของรางวัลและนาของมาให้ รวมถึงการ
ขอของรางวัลคืนจากสุนัข
๒. อุปกรณ์การฝึก มีดังนี้
๒.๑ สิ่งของหรือของเล่นสาหรับสุนัข สาหรับใช้ขว้างออกไปหรือซุกซ่อนในพื้นที่ เพื่อให้สุนัขค้นหา และ
คาบกลับมา (ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของเท่านั้น ห้ามเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหายา
เสพติด) เช่น ลูกเทนนิส ลูกบอลขนาดเล็ก ม้วนผ้า ฯลฯ
๒.๒ ปลอกคอหนังสาหรับสุนัข
๒.๓ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว
๓. สถานที่ทาการฝึก มีดังนี้
๓.๑ อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยใช้ห้องที่มีประตูเข้าออกพื้นที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ฯลฯ
๓.๓ สถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข (แต่ไม่ควรมี ขนาดใหญ่ และความสลับซับซ้อนมาก
เกินไป)
๔. การดาเนินการฝึก
๔.๑ เริ่มการฝึกเมื่อสุนัขรับการฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งขั้นต้นประกอบของเล่นมาแล้ว โดยให้ฝึกควบคู่กัน
ไป แต่ทาการฝึกโดยแยกเวลาและสถานที่ออกจากกัน
๔.๒ การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของขั้นที่ ๑
(๔.๒.๑) การหาและคาบสิ่งของ
(ก) หลักการฝึก
๑) ใช้สิ่งของที่เคลื่อนไหวกระตุ้นและเร้าใจสุนัข (ลูกบอล ม้วนผ้า ของเล่นสุนัขชนิดต่างๆ)
๒) ใช้วิธีการฝึกผสมการเล่นกับสุนัข
๓) ให้สุนัขค้นหาและคาบสิ่งของกลับมาให้ ผบส.
๔) ให้สุนัขมีความสนใจและกระตือรือร้นเมื่อได้เล่นของเล่นกับ ผบส. และคายของเล่นคืน
เมื่อได้รับคาสั่ง
(ข) ลาดับวิธีฝึก
๑) ผบส.โยนของเล่นไปข้างหน้าสุนัขระยะห่าง ๒ - ๓ เมตร
๒) สั่งสุนัข “หา” ขณะที่ของเล่นยังเคลื่อนไหวอยู่
๓) สั่งสุนัข “คาบ” เมื่อสุนัขคาบแล้วให้เรียกสุนัข และ “ชิด” เมื่อสุนัขกลับมาหา ผบส.
แล้วให้ ผบส. เล่นกับสุนัขด้วยการพยายามดึงแย่งยื้อของเล่นออกจากปากสุนัขเบาๆ แต่ต้องให้สุนัขเป็นผู้

๑๐๙
ชนะในการเล่ น ยื้ อ ของลั ก ษณะนี้ เ สมอ (ให้ สุ นั ข ได้ ข องเล่ น ไป) จากนั้ น เมื่ อ ท าการเล่ น เป็ น ระยะเวลา
พอสมควรแล้ว ให้ใช้คาสั่งว่า “ขอ” เพื่อให้สุนัขคายลูกบอลคืนแก่ ผบส. ต่อไป
๔) การฝึกครั้งแรกควรฝึกในสายจูง เมื่อสุนัขทาได้ถูกต้องให้ชมด้วยน้าเสียงและการตบ
ปลอบเพื่อกระตุ้น รวมถึงการเล่นกับสุนัขด้วยความสนุกสนานด้วย
๕) เมื่อสุนัขชานาญแล้วก็ฝึกนอกสายจูงทบทวนตามลาดับข้างต้น แยกการฝึกเชื่อฟังตาม
คาสั่งต่างหาก
หมายเหตุ - เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วสุนัขนอกสายจูงควรสามารถ หา, คาบ และนาของมาให้ ผบส.ได้
๔.๓ การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของขั้นที่ ๒
(๔.๓.๑) การหาและคาบสิ่งของ
(ก) หลักการฝึก
๑) ใช้สิ่งของที่เคลื่อนไหวกระตุ้นและเร้าใจสุนัข (ลูกบอล ม้วนผ้า ของเล่นสุนัข
ชนิดต่างๆ) โดยเพิ่มความยากในการค้นหามากขึ้น ด้วยการโยนของเล่นเข้าไปในบริเวณที่สุนัขไม่สามารถ
มองเห็นได้ หรือเพิ่มระยะทางในการขว้างสิ่งของให้ไกลออกไปมากขึ้น
๒) ใช้วิธีการฝึกผสมการเล่นกับสุนัข
๓) ให้สุนัขค้นหาและคาบสิ่งของกลับมาให้ ผบส.
๔) ให้สุนัขมีความสนใจและกระตือรือร้นเมื่อได้เล่นของเล่นกับ ผบส. และคาย
ของเล่นคืนเมื่อได้รับคาสั่ง
(ข) ลาดับวิธีการฝึก
๑) ผบส.โยนของเล่นเข้าประตูอาคาร หรือสนามที่มีพุ่มไม้ โดยให้สุนัขเห็นทิศ
ทางการโยนของนั้น แต่ไม่เห็นจุดที่หยุดของสิ่งของ
๒) ผบส. กระตุ้นเร้าใจสุนัขให้มีความตื่นตัวก่อนจะเข้าทาการค้นหา
๓) ผบส. เริ่มสั่งสุนัขค้นหาด้วยคาสั่งว่า “หา” และเริ่มปล่อยสุนัขออกจากสาย
จูงเพื่อค้นหา โดยให้ ผบส. เว้นระยะห่างจากสุนัขให้มากที่สุด โดยควรจะให้สุนัขค้นหาด้วยตนเอง
๔) เมื่อสุนัขพบสิ่งของแล้วสั่งสุนัข “คาบ”เมื่อสุนัขคาบแล้วให้เรียกสุนัข ด้วย
คาสั่งว่า “มา - ชิด” เมื่อสุนัขกลับมาหา ผบส. แล้ว ให้ผบส. เล่นกับสุนัขด้วยการพยายามดึงแย่งยื้อของ
เล่นออกจากปากสุนัขเบาๆ แต่ต้องให้สุนัขเป็นผู้ชนะในการเล่นยื้อของลักษณะนี้เสมอ (ให้สุนัขได้ของเล่น
ไป) จากนั้นเมื่อทาการเล่นเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ให้ใช้คาสั่งว่า “ขอ” เพื่อให้สุนัขคายลูกบอลคืนแก่
ผบส. ต่อไป
หมายเหตุ เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วสุนัขนอกสายจูงควรมีความกระตือรือร้นและสามารถ ค้นหา, คาบ และ
นาของมาให้ ผบส.ได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
๕.๑ ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยกากับดูแลให้คา
แนะนา ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นให้ครูฝึกประเมินผลการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงและแก้ไขในการปฏิบัติ
๕.๒ การฝึกในขั้นแรกให้เป็นการฝึกผสมการเล่น กรณีที่สุนัขทาผิดพลาดห้ามแก้ไขสุนัขด้วยความ
รุนแรง แต่ให้ใช้วิธีการฝึกซ้าแทน
๕.๓ การวางของในสนามครั้งแรกให้สุนัขเห็นการซ่อนของ และวางไปทางเหนือลมก่อน การซ่อนของ
ในห้องก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกันเว้นเรื่องทิศทางลม
๕.๔ การฝึกครั้งแรกให้ใช้สายจูง และเมื่อสุนัขชานาญแล้วก็ให้ปฏิบัตินอกสายจูง หากจาเป็นให้ ผบส.
เดินตามสุนัขนอกสายจูงไปด้วย

๑๑๐
๕.๕ ระยะทางที่ซ่อนของควรเพิ่มทีละน้อยจนสูงสุด และให้ทาการฝึกจากง่ายไปหายากเสมอ จนสุนัข
สามารถปฏิบั ติทุกขั้น ตอนได้ด้ว ยความช านาญ รวมทั้ งมีความสนใจต่อสิ่ งของ , รางวัล , คาสั่ ง และมี
ความสามารถในการค้นหาที่ดีขึ้น
๕.๖ สุนัขที่ฝึกหน้าที่ตรวจค้นยาเสพติดตั้งแต่ขั้นนี้เป็นต้นไป เมื่อปฏิบัติงานให้สวมปลอกคอหนังและ
ถอดออกเมื่อเลิกปฏิบัติงาน

การฝึกค้นหาและจดจากลิ่นยาเสพติดพร้อมกับของรางวัล
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด
สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก
๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยา
เสพติดให้โทษ
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการค้นหาและจดจากลิ่นยาเสพติดและของรางวัลพร้อมกันโดยไม่ต้อง
มีการชี้แนะจากผู้บังคับสุนัข เพื่อใช้เป็นมูลฐานในการฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นยาเสพติดต่อไป
๑.๒ ฝึ กให้ ผู้ บั งคับ สุ นั ขมีความสามารถในการกระตุ้นเร้าใจสุ นัขก่อนทาการค้นหาเป้าหมาย และมี
ความสามารถในการให้รางวัลสุนัขอย่างถูกต้องในห้วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อสุนัขค้นพบกลิ่นเป้าหมาย
๑.๓ ฝึกให้สุนัขค้นหาและมุ่งความสนใจไปที่แหล่งกาเนิดของกลิ่น โดยไม่สนใจต่อสิ่งต่างๆรอบข้าง
ตลอดจนการรบกวนของบุคคลอื่นในระหว่างค้นหา
๑.๔ ฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่นครั้งละ ๒-๓ วินาที ด้วยการฝึกให้สุนัขกลับไปดมกลิ่นซ้า
๒. อุปกรณ์การฝึก มีดังนี้
๒.๑ กลิ่นตัวอย่างยาเสพติด (ใช้กลิ่นที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่ สุดในการฝึกก่อนเสมอ ส่วนมากนิย ม
ใช้ยาอี และถูกบรรจุในวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนได้ แต่ต้องสามารถให้กลิ่นฟุ้งกระจายออกมาได้ เช่น
ถุงผ้า ท่อพีวีซีเจาะรู กรงวางกลิ่นยาเสพติด กล่องกระดาษเจาะรูฯลฯ จากนั้นเมื่อสุนัขจดจาได้แล้วจึง
ค่อยเปลี่ยนกลิ่นไปใช้กลิ่นที่แรงขึ้นต่อไป)
๒.๒ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) สาหรับใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นยาเสพติดเพื่อให้สุนัขค้นหา (ควรเป็นของ
เล่นทีใ่ ช้ในการฝึกค้นหาคาบของ)
๒.๓ ของรางวัลหรือของเล่น (๒) สาหรับใช้ให้รางวัลเมื่อสุนัขดมค้นหาจนพบกลิ่นเป้าหมาย (ควรเป็น
ของรางวัลที่สุนัขชอบที่สุด และใช้สาหรับการฝึกค้นหาและจดจากลิ่น ฯ เท่านั้น เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นในการ
ต้องการรางวัลของสุนัข)
๒.๔ ปลอกคอหนังสาหรับสุนัข
๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว
๒.๖ ถุงมือยางและปากคีบ สาหรับหยิบจับตัวอย่างยาเสพติด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
๓. สถานที่ทาการฝึก มีดังนี้ –
๓.๑ อาคารขนาดเล็ก พื้นที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก เช่น ตู้ลิ้นชัก โต๊ะ
ชั้นวางของแบบเตี้ย ฯลฯ
๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็ก ฯ ล ฯ
๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่าง ๆ
๓.๔ สถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข

๑๑๑
๔. การดาเนินการฝึก มีขั้นตอนดังนี้
๔.๑ ผบส.นาสุนัข ไปยืนรออยู่ในท่าชิดในบริเวณทางเข้า ของสถานที่ฝึก พร้อมกับทาการกระตุ้นเร้ าใจ
สุนัขให้มีความพร้อมในการค้นหา
๔.๒ ครูฝึกนาของเล่นไปซ่อนในพื้นที่ร่วมกับกลิ่นยาเสพติด ที่จะใช้ทาการฝึก โดยเลือกใช้กลิ่นยาเสพติด
ที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุด มาทาการฝึกในลาดับแรก (ส่วนมากนิยมฝึกในห้องจาลองขนาดเล็ก) โดยใช้
ตู้หรือลิ้นชักในการซ่อนกลิ่นยาเสพติด ซึ่งควรเปิดแง้มจุดซ่อนให้สุนัขสามารถเห็นของที่นาไปซ่อนและทาให้
กลิ่นยาเสพติดกระจายออกมาได้ แต่สุนัขไม่สามารถคาบของเล่นและกลิ่นยาเสพติดออกไปได้ (ควรวางไว้ใน
ระดับจมูกของสุนัข) อาจสลับการวางของเล่นและกลิ่นเป้าหมายมาใช้กรงสาหรับใส่กลิ่นยาเสพติดวางไว้
บริเวณมุมห้องแทนก็ได้ แต่การวางกรงลักษณะนี้อาจทาให้สุนัขลดความสามารถในการดมกลิ่นลดลง แต่
การที่สุนัขสามารถมองเห็นเครื่องช่วยฝึกได้จะช่วยให้สุนัขดารงความสนใจที่กลิ่นเป้าหมายนั้นเป็นอย่างดี
๔.๓ ครู ฝึ กใช้ของเล่ น อีกชิ้น หนึ่ งทาการหลอกล่ อสุ นัข โดยให้ ผบส จับจูงสุ นัข ไว้ เพื่อเพิ่มความ
กระตือรือร้นและความอยากในการค้นหา โดยให้ปฏิบัติในลักษณะแกล้งทาท่าทางนาของเล่นไปซ่อนไว้ใน
บริเวณที่จะให้สุนัขค้นหากลิ่นตัวอย่าง
๔.๔ เริ่มปล่อยสุนัขเข้าทาการค้นหาโดยใช้คาสั่ งเริ่มต้นในการค้นหาว่า “ดม-ไป-หา” (สั่งครั้งเดียว
เท่านั้น) ใช้ลั กษณะการจับจูงจะปล่อยให้สุนัขค้นหาเองโดยอิสระ ไม่มีการควบคุมบังคับหรือการสั่งการ
ยกเว้นกรณีที่สุนัขไม่สนใจการค้นหา จึงจะมีการเรียกสุนัขกลับมาหา เพื่อทาการกระตุ้นเร้าใจและกาหนด
จุดเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง (ให้มีความง่ายและใกล้เคียงจุดซ่อนฯ มากขึ้น) โดยในระหว่า งการค้นหาให้ครูฝึก
และผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆ พยายาม ส่งเสียงเพื่อรบกวนความสนใจของสุนัขด้วยแต่ควรจะอยู่ในความเหมาะสม
เพื่อเป็นการฝึกให้สุนัขมีความเคยชิน โดยสุนัขที่มีประสิทธิภาพนั้นจะสนใจแต่การค้นหาเท่านั้น จะไม่สนใจ
ต่อสิ่งเร้ารอบข้างเป็นอันขาด
๔.๕ เมื่อสุนัขทาการค้นหาด้วยการดมกลิ่น จนไปถึงตรงจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายนั้นแล้ว และสุนัขแสดง
อาการสนใจจดจ้องไปยังบริเวณนั้น ให้ครูฝึกเป็นผู้ให้รางวัลสุนัขจากทางด้านหลัง โดยไม่ให้สุนัขเห็นด้วย
ความนุ่มนวลที่สุด เพื่อให้สุนัขสามารถคาบของเล่นได้โดยง่าย (ควรให้รางวัลขณะที่สุนัขแสดงอาการจดจ้อง
ไปที่จุดฯ และให้รางวัลตกลงใกล้กลิ่นเป้าหมายมากที่สุด)
๔.๖ ให้ ผบส.และครูฝึกทุกคนในการฝึกทาการชมสุนัขด้วยน้าเสียง แล้วให้ ผบส. ตบปลอบลูบและชม
สุนัขว่า “ดีมาก – ดี” และเล่นกับสุนัขพอประมาณ จากนั้นก็สั่งให้สุนัขคายของเล่นคืนด้วยคาสั่งว่า “พอ –
ขอ” แต่ในกรณีที่สุนัขไม่ยอมคายของเล่นคืน ให้แก้ไขโดยครูฝึกนาของเล่นอีกชิ้นมาหลอกล่อให้สุนัขคาบ
เพื่อคายของเล่นชิ้นเก่าออกจากปาก และเมื่อสุนัขคายของเล่นแล้วให้ครูฝึกคนที่นาของเล่นมาหลอกล่อเก็บ
ของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็น เพื่อเพิ่มความอยากในการค้นหาครั้ งต่อไป หากการแก้ไขด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้
ผบส. ยกปลอกคอให้ขาหน้าสุนัขลอยขึ้นจากพื้น และสั่งว่า “พอ – ขอ” โดยให้ทาจนกระทั่งสุนัขยอมคาย
ของเล่นออกมา แล้วจึงให้ครูฝึกเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็นเช่นเดิม (ไม่ควรแก้ไขด้วยวิธีกระตุกสายจูง
อย่างรุนแรงเพื่อให้สุนัขคายของเล่น ยกเว้นกรณีการแก้ไขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล ก็ให้ใช้การกระตุกอย่างนิ่มนวล
พร้อมกับสั่งสุนัขว่า “ไม่ – ขอ” ให้สุนัขยอมคายของเล่น
๔.๗ ให้ทาการฝึกลักษณะเดิม ตั้งแต่ ข้อ ๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๖ แต่ให้เปลี่ยนพื้นที่การฝึกมาเป็นสนามขนาด
เล็ก และเปลี่ยนลักษณะการซ่อนของเล่นและกลิ่นยาเสพติดให้มิดชิดยากแก่การค้นหามากขึ้น (ความสูง
ความลึก การมองเห็น) และเมื่อสุนัขมีความสนใจในการค้นหามากขึ้นในระดับที่ดีแล้ว ให้ปล่อยสุนัขค้นหา
นอกสายจูงต่อไป
๔.๘ ในการฝึกการค้นหาฯ ลักษณะนี้ให้สอดแทรกการฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่น ครั้ งละ ๒- ๓
วินาที ด้วยคาบอกคาสั่งว่า “ ดมซ้า” เมื่อสุนัขแสดงอาการลดความสนใจต่อกลิ่นโดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๙
ต่อไป

๑๑๒
๔.๙ ในกรณีที่ฝึกมาจนกระทั่งสุนัข มีความชานาญและความสนใจต่อกลิ่น โดยแสดงอาการสนใจจดจ้อง
ต่อกลิ่นอย่างมั่นคงแล้ว ให้ทาการตรวจสอบสุนัข ด้วยวิธีดังนี้
๔.๙.๑ ดาเนินการฝึกตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕ เช่นเดิม แต่เมื่อสุนัขแสดงอาการจดจ้องที่บริเวณจุดที่
ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย ให้ ผบส. ทาท่าทีไม่สนใจและพยายามดึงสุนัขออกจากจุดนั้น อาจใช้การกระตุกปลอก
คอเบาๆ ถ้าสุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วจะไม่ยอมละทิ้งกลิ่นเป้าหมายและจะฝืนตัวเองไว้ แต่สุนัขบาง
ตัวอาจจะยอมเดินตาม ผบส. ออกมา แต่เมื่อสุนัขคิดได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สุนัขก็จะรีบกลับไปยังจุดที่
ซ่อนกลิ่นเป้าหมายและจดจ้องต่อทันที
๔.๙.๒ เมื่อทาการตรวจสอบสุนัขด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ได้ผลตามข้อ ๔.๙.๑ ก็ให้ดาเนินการให้รางวัล
แก่สุนัขจากทางด้านหลังเช่นเดิม และดาเนินการตามข้อ ๔.๖ และ ๔.๗ ต่อไป
ข้อควรระวัง
การฝึกในข้อ ๔.๙ นี้ไม่ควรปฏิบัติบ่อยมากเกินไป เพราะจะทาให้สุนัขเกิดความสับสน และลดความ
สนใจต่อการค้นหากลิ่นได้ จึงควรกระทาในภาวะจาเป็นเพื่อใช้ในการทดสอบความสามารถของสุนัขเท่านั้ น
หมายเหตุ
๑. การฝึกในขั้นตอนนี้ควรทาการฝึกจากการใช้พื้นที่และการซ่อนเครื่องช่วยฝึก (ยาเสพติดและของ
เล่น)จากง่ายไปหายากเสมอ (ลักษณะและความกว้างของพื้นที่ ระดับความลึก ระดับความสูง ลักษณะการ
วาง ฯลฯ)) เพื่อสร้ างประสบการณ์ ใ นการค้ นหาและจดจ ากลิ่ นให้ กั บ สุ นั ข ซึ่งโดยปกติ แล้ ว สุ นัข จะมี
ความสามารถในการเรียนรู้กลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อดมพบกลิ่น
เป้าหมายอย่างชัดเจน หลังทาการฝึกไปแล้วประมาณ ๕-๖ ครั้ง ซึ่งสุนัขจะสามารถจดจากลิ่นตัวอย่างยา
เสพติดได้อย่างแม่นยาจานวน ๑ กลิ่น หลังจากได้รับการฝึกไปแล้ว ๖ – ๘ วัน (ฝึกไปแล้วประมาณ ๓๐ –
๕๐ ครั้ง) แล้วจึงจะทาการฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษต่อไป
๒. ของรางวัลหรือของเล่น (๑) หมายถึง ของที่ใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด เพื่อให้
สุนัขค้นหา ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ ซึ่งจะสามารถเพิ่มความอยากในการค้นหาให้กับ
สุนัขได้ดีขึ้น เช่น ของเล่นสุนัขชนิดมีสายจับ , ลูกเทนนิส , ม้วนผ้า , ลูกบอลขนาดเล็ก ฯลฯ
๓. ของรางวัลหรือของเล่น (๒) หมายถึง ของที่ใช้สาหรับให้รางวัลกับสุนัขเมื่อสุนัขแสดงอาการจด
จ้องหรือสนใจที่บริเวณจุดซ่อนฯ ซึ่งสุนัขทาการดมค้นหาจนพบ ควรเป็นของเล่นที่สุนัขมีความชอบและมี
ความต้องการที่จะได้มากที่สุด และใช้สาหรับการให้รางวัลในการฝึกค้นหาฯเท่านั้น เช่น ของเล่นสุนัขชนิด
ลูกยาง , ของเล่นสุนัขแบบมีเสียง , ของเล่นสุนัขชนิดต่างๆ ฯลฯ
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี้
๕.๑ ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส. ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยกากับดูแลให้
คาแนะนา ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
๕.๒ จั ดผู้ ช่ว ยครู ฝึกและเจ้ าหน้าที่ในการวางเครื่องช่ว ยฝึ กที่บรรจุยาเสพติดหรือมีกลิ่ นยาเสพติด
แยกกันกับผู้วางเครื่องช่วยฝึกอื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นสับสน
๕.๓ ครูฝึกทุกคนรับผิดชอบจานวนยาเสพติดทุกชนิดที่นามาใช้ฝึก มิให้มีการสูญหาย หรือเปลี่ยนแปลง
คุณภาพ หากมีเหตุสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้รายงานทันที
๕.๔ ครูฝึก และ ผบส.ทุกคนรับผิดชอบการป้องกันอันตรายจากยาเสพติดที่จะเกิดแก่บุคคลและสุนัข
เช่น ป้องกันมิให้สุนัขกินยาเสพติดที่อาจร่วงจากซองบรรจุที่ฉีดขาดขณะฝึก หรือใช้ยาเสพติดจานวนมากให้
สุนัขดมใกล้และนานเกินควร
๕.๕ ครูฝึก และ ผบส.ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยขณะสุนัขปฏิบัติงานนอกสายจูงเป็นพิเศษ

๑๑๓
๕.๖ เมื่อสุนัขมีความชานาญในการฝึกในสถานที่เดิมๆแล้ว ก็หมุนเวียนสถานที่ฝึกโดยสม่าเสมอ เพื่อ
เพิ่มความคุ้นเคยและสร้างความแปลกใหม่ในการค้นหา อันจะเป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นในการค้นหาของสุนั ข
ต่อไป
๕.๗ ระยะเวลาในการฝึกสุนัขขั้นตอนนี้ ใน ๑ วัน ไม่ควรฝึกการค้นหาเกิน ๑๐ ครั้ง และสถานที่ที่ใช้ใน
การฝึกค้นหาฯต้องเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกค้นหาฯอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามนาสุนัขมาฝึกขั้นตอนอื่นๆที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการค้นหาฯในสถานที่นี้ (เวลาในการฝึกทั้งหมดไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง ต่อ วัน)
๕.๘ ห้ามลงโทษสุนัขในพื้นที่การฝึกค้นหาฯ เพราะจะทาให้สุนัขเกิดความทรงจาที่ไม่ดี และลดความ
กระตือรือร้นในการค้นหาลง โดยในกรณีที่ต้องมีการลงโทษให้ใช้วิธีที่นุ่มนวลที่สุด และควรนาสุนัขออกจาก
พื้นที่เสียก่อน
๕.๙ ในการนาสุนัขเข้าพื้นที่การฝึกให้ นาเข้าพื้นที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพื้นที่การ
ฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยนาสุนัขมาเตรียมพร้อมในพื้นที่การฝึก
๕.๑๐ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ ตามข้อ ๔.๙ ก่อนที่จะดาเนินการฝึกใน
ขั้นต่อไป


๑๑๔
การฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด
สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก
๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยา
เสพติดให้โทษ
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อพบยาเสพติด โดยใช้ของเล่นหรืออาหารเพื่อชักจูง
ความสนใจของสุนัขให้แจ้งเตือนด้วยการนั่งโดยความสมัครใจ โดยไม่ต้องมีการบังคับสุนัข (การฝึกเชื่อฟัง
คาสั่งจะไม่ฝึกให้สุนัขนั่ง) ซึ่งการฝึกในขั้นตอนนี้จะกระทาไปพร้อมๆกับ การฝึกค้นหาและจดจากลิ่นยาเสพ
ติดพร้อมกับของรางวัล แต่แยกห้วงเวลาและสถานที่ฝึกออกจากกัน
๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิควิธีการฝึกให้สุนัขแจ้งเตือน เมื่อพบยาเสพติด
ด้วยการนั่ง รวมทั้งการแก้ไขการแจ้งเตือนของสุนัขได้อย่างถูกต้อง
๑.๓ ฝึกให้สุนัขเรียนรู้ที่จะแจ้งเตือนด้วยการนั่งเมื่อเห็นของรางวัล หรือการให้สัญญาณและคาสั่งการ
ของผู้บังคับสุนัข ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
๒. อุปกรณ์การฝึก มีดังนี้
๒.๑ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) สาหรับใช้ชักจูงให้สุนัขนั่งลงเมื่อสุนัขเห็นของรางวัล แต่ไม่สามารถเข้า
ไปเอามาได้เนื่องจากมีสิ่งขวางกั้นอยู่ ( เช่น ผบส. กาของเล่นไว้ในมือ)
๒.๓ อาหารหรือขนมสาหรับสุนัข (๒) สาหรับใช้ชักจูงให้สุนัขนั่งลงเมื่อสุนัขเห็นอาหาร แต่ไม่
สามารถเข้าไปเอามาได้เนื่องจากมีสิ่งขวางกั้นอยู่ ซึ่งอาหารสามารถควบคุมแรงขับของสุนัขได้ และแก้ไข
ปัญหาของสุนัขบางตัวที่มีความสนใจต่อของเล่นน้อยได้ดีกว่า อีกทั้งจะสามารถสอนให้สุนัขให้ความเคารพ
ต่อมือของ ผบส. ได้ดีกว่าอีกด้วย ( เช่น ผบส. กาอาหารไว้ในมือ)
๒.๔ ปลอกคอหนังสาหรับสุนัข
๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว
๓. สถานที่ทาการฝึก มีดังนี้
๓.๑ อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พื้นที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก เช่น ตู้
ลิ้นชักโต๊ะ ชั้นวางของแบบเตี้ย ฯลฯ
๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ฯลฯ
๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ
๓.๔ สถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข
๔. การดาเนินการฝึก มีขั้นตอนดังนี้
๔.๑ ผบส.นาสุนัข ไปยืนอยู่ในท่าชิด จากนั้นให้ทาการสั่งให้สุนัขคอย แล้วผบส. จึงเดินออกไปอยู่ฝั่งตรง
ข้ามโดยหันหน้าเข้าหาสุนัข ระยะห่างประมาณ ๑ ถึง ๒ ก้าว จากนั้นให้ ผบส. กาของเล่นหรืออาหารชูขึ้น
เหนือหัวสุนัข โดยอาจใช้วิธีขยับมือเพื่อดึงดูดความสนใจของสุนัข และให้รอดูพฤติกรรมที่สุนัขแสดงออกมา
จนกระทั่งเมื่อสุนัขแสดงพฤติกรรมการนั่งลงเมื่อใด ก็ให้ ผบส. ให้รางวัลสุนัขโดย การยื่นให้สุนัขช้าๆ อย่าง
นิ่มนวลให้ของเล่นตกลงบริเวณปากของสุนัข ( ห้ามขว้างออกไปแรงๆ หรือทาให้เกิดการกระเด้งของรางวัล
นั้น) จากนั้นก็ให้ ผบส. ชมและเล่นกับสุนัขอย่างพอเหมาะ จากนั้นจึงสั่งให้สุนัขคายของเล่นคืนต่อไป (
ยกเว้นอาหาร)

๑๑๕
หมายเหตุ
๑. การใช้อาหารฝึกจะใช้ในช่วงแรกๆเพื่อเรียกความสนใจและเพิ่มแรงขับของสุนัขเท่านั้น
จากนั้นจะทาการเปลี่ยนมาใช้ของรางวัลหรือของเล่นแทน
๒. ของรางวัลหรือของเล่น (๑) หมายถึง ของเล่นหรือของรางวัลที่ใช้สาหรับชักจูงให้สุนัขนั่งลง
เมื่อสุนัขเห็นของเล่นหรือของรางวัลนั้น โดยปรกติมักจะใช้ของเล่นที่สุนัขมีความสนใจและชอบรองลงมา
จากของเล่นที่ใช้สาหรับให้รางวัลในการฝึกค้นหาฯ หรืออาจเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของก็ได้
เช่น ของเล่นสุนัขแบบมีเสียง , ของเล่นสุนัขชนิดต่างๆ ฯลฯ
๓. อาหารหรือขนมสาหรับสุนัข (๒) หมายถึง อาหารหรือขนมสาหรับสุนัขใช้ชักจูงให้สุนัขนั่ง
ลงเมื่อสุนัขเห็น ซึ่งอาหารสามารถควบคุมแรงขับของสุนัขได้ และแก้ไขปัญหาของสุนัขบางตัวที่มีความสนใจ
ต่อของเล่นน้อยได้ดีกว่า ส่วนมากนิยมใช้ ขนมสาหรับสุนัข เพราะแตกต่างและมีความน่าสนใจจากอาหาร
ประจาวันที่สุนัขกิน
๔.๒ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. ปฏิบัติในลักษณะเดิม แต่เปลี่ยน
จากการกาของรางวัลไว้เหนือหัวสุนัข มาเป็นการกาของรางวัลไว้ในระดับต่าลงมา (ระดับจมูกสุนัข) ที่สุนัข
สามารถเข้าไปดมและสัมผัสได้ โดยให้การางวัลไว้ในอุ้งมือลักษณะคว่ามือ แต่ให้สุนัขเห็นและได้กลิ่นรางวัล
แต่ไม่สามารถที่จะคาบหรือเอารางวัลไปได้ จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัลแก่สุนัขด้วยวิธีการ
เช่นเดิม (โดยปกติแล้วสุนัขส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมหยุดและยืนจ้อง ผบส.ควรมีความใจเย็นไม่รีบร้อน อาจมี
การขยับมือเพื่อดึงดูดความสนใจของสุนัข และรอจนกระทั่งสุนัขนั่งลงเองด้วยความสมัครใจ)
๔.๓ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๒ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. ปฏิบัติในลักษณะเดิม แต่เปลี่ยน
การกาของรางวัลไว้ในระดับต่าลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถนาของรางวัลมาแนบที่ส่วนขาและลาตัวของ
สุนัขได้ จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัลแก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม
๔.๔ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๓ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. นาของรางวัลไปกาไว้ในอุ้งมือ
เช่นเดิม แต่ให้นาอุ้งมือไปกดไว้ที่ผนังอาคาร หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง ตั้งแต่ระดับพื้นห้อง จน สูงถึง ๖
ฟุต จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวั ลแก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม (การฝึกในข้อนี้ควรกระทาอย่าง
จากัด โดยควรสังเกตพฤติกรรมของสุนัขให้ดี เนื่องจากสุนัขบางตัวอาจจะสับสนจากท่าทางของมือผู้บังคับ
สุนัข และนั่งลงอย่างผิดพลาดได้)
๔.๕ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๔ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ผบส. ยื่ นของรางวัลให้ครูฝึก โดยให้
ผบส. จับสายจูงสุนัขไว้ ขณะที่ครูฝึกกาของรางวัลไว้ในมือ โดยครูฝึกจะใช้วิธีการฝึกไล่ลาดับตั้งแต่ข้อ ๔.๑
ถึง ๔.๔ และทาการให้รางวัลเช่นเดิม โดยครูฝึกจะเป็นผู้การางวัลและให้ของรางวัลแทน ซึ่งในการฝึกขั้นนี้
ครูฝึกจะพยายามเคลื่อนไหวของรางวัลในอุ้งมือไปในตาแหน่งต่างๆ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔.๖ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕ ได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธีแล้ว ก็ให้ครูฝึกนาของเล่น
ไปติดไว้ กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือประตูห้อง และประตูรถยนต์ โดยต้องสามารถให้สุนัขมองเห็นได้ แต่ไม่
สามารถสัมผัสหรือเอารางวัลไปได้ จากนั้นก็ให้ ผบส.นาสุนัขเข้ามาในบริเวณดังกล่าว และเมื่อสุนัขนั่งลง
เมื่อใดก็ให้ทาการดึงอุปกรณ์ที่หนีบหรือติดของรางวัลนั้นอยู่ออกเพื่อให้รางวัลตกลงมา และสุนัขสามารถ
คาบรางวัลเอาไปได้ต่อไป
๔.๗ ขั้นตอนสุดท้ายการการฝึกการแจ้งเตือนของสุนั ข คือ จะทาการฝึกให้สุนัขนั่งลงด้วยความเต็มใจ
ภายใต้การสั่งการของ ผบส. ซึ่งอาจจะใช้คาสั่งเสียง หรือการให้สัญญาณ เช่นการกระตุกสายจูงเบาๆ หรือ
การแตะที่ตะโพกของสุนัขเบาๆ ซึ่งครูฝึกจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่า วิธีการใดเหมาะกับสุนัขแต่ละตัว แต่การ
กระทาลักษณะนี้ต้องกระทาจากด้านหลังของสุนัขในขณะที่สุนัขกาลังจ้องมองรางวัลเสมอ ซึ่งขั้นตอนในการ
ปฏิบัติมีดังนี้

๑๑๖
๔.๗.๑ ให้จัดเตรียมสถานที่และการวางของรางวัลตามข้อ ๔.๖ (ลักษณะหนีบหรือติดของรางวัลไว้
กับอุปกรณ์หรือสถานที่ต่างๆ)
๔.๗.๒ ให้ ผบส. ปล่อยสุนัขให้เคลื่อนที่เข้าหาของรางวั ลในสายจูง แต่ให้ดึงสายจูงไว้ให้สุนัขหยุด
ก่อนที่จะถึงของรางวัล จากนั้นก็ให้ ผบส. ส่งสัญญาณที่มีความเหมาะสมกับตัวสุนัขในขณะที่สุนัขกาลังจะ
นั่งลง จากนั้นเมื่อสุนัขนั่งลง จึงทาการให้รางวัลในลักษณะเดิมต่อไป (การกระทาในลักษณะนี้ถือเป็นการ
เพิ่มความสามารถในการสั่ งให้สุนัขนั่งลงเองเท่านั้น เพราะสุนัขจะไม่ได้นั่งลงด้วยคาสั่งหรือการชี้แนะของ
ผบส. แต่จะนั่งลงเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งการฝึกในขั้นนี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานในการฝึกและแก้ปัญหา
การหยุดและยืนจ้องของสุนัขในการฝึกปฏิบัติการค้นหายาเสพติดต่อไป)
หมายเหตุ
สิ่งสาคัญที่สุดในการฝึกขั้นตอนนี้ คือ การนั่งลงของสุนัขต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการฝืน
และเป็นไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไว และห้ามใช้การบังคับให้สุนัขนั่งด้วยความไม่เต็มใจเป็นอันขาด
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี้ ๕.๑ ครู ฝึ กสาธิตการฝึ กให้ ดูก่อนแล้ ว ผบส.ปฏิ บัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยกากับดูแลให้
คาแนะนา ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
๕.๒ ห้ามใช้การบังคับให้สุนัขนั่งลงด้วยความไม่เต็มใจ และการแก้ไขสุนัขด้วยวิธีการรุนแรงเป็นอันขาด
๕.๓ ระยะเวลาการฝึกของสุนัขแต่ละตัว ไม่ควรเกินวันละ ๑๐ ถึง ๑๕ นาที ต่อการฝึก ๑วัน
๕.๔ การฝึกในขั้นตอนนี้จะกระทาไปพร้อมๆกับ การฝึกค้นหาและจดจากลิ่นยาเสพติดพร้อมกับของ
รางวัล แต่แยกห้วงเวลาและสถานที่ฝึกออกจากกัน
๕.๕ เมื่อสุนัขมีความชานาญในการฝึกขั้นตอนเดิมๆแล้วก็ให้ทาการฝึกทบทวนจากขั้นตอนแรกไปหา
ขั้นตอนสุดท้ายเสมอ (ง่ายไปหายาก)
๕.๖ในการนาสุนัขเข้าพื้นที่การฝึกให้ นาเข้าพื้นที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพื้นที่การ
ฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยนาสุนัขมาเตรียมพร้อมในพื้นที่การฝึก
๕.๗ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ อย่างสม่าเสมอจนมั่นใจว่าสุนัขสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว จึงจะดาเนินการฝึกในขั้นต่อไป

๑๑๗
การฝึกปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและการแจ้งเตือน
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด
สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก
๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นยา
เสพติดให้โทษ
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการค้นหาและจดจากลิ่นยาเสพติดในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ
และแจ้งเตือนด้วยการนั่งเมื่อพบสิ่งเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยาสม่าเสมอ
๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ
ขั้นตอน ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขสุนัขได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
๑.๓ ฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่นครั้งละ ๒-๓ วินาที ด้วยการฝึกให้สุนัขกลับไปดมกลิ่นซ้า
๒.อุปกรณ์การฝึก มีดังนี้
๒.๑ กลิ่นตัวอย่างยาเสพติด (ใช้กลิ่นที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุดทาการฝึกเป็นลาดับแรก จนเมื่อสุนัข
มีความแม่นยาในการจดจากลิ่นและแจ้งเตือนแล้วจึงทาการเปลี่ยนไปใช้กลิ่นที่มีความแรงมากขึ้นต่อไป )
๒.๒ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) สาหรับใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นยาเสพติดเพื่อให้สุนัขค้นหา (ควรเป็นของ
เล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ)
๒.๓ ของรางวัลหรือของเล่น (๒) สาหรับใช้ให้รางวัลเมื่อสุนัขดมค้นหาจนพบกลิ่นเป้าหมาย (ควรเป็น
ของรางวัลที่สุนัขชอบที่สุด และใช้สาหรับการฝึกค้นหาและจดจากลิ่น ฯ เท่านั้น เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นในการ
ต้องการรางวัลของสุนัข)
๒.๔ ปลอกคอหนังสาหรับสุนัข
๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว
๒.๖ ถุงมือยางและปากคีบ สาหรับหยิบจับตัวอย่างยาเสพติด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
๓. สถานที่ทาการฝึก มีดังนี้
๓.๑ อาคารขนาดเล็ก ถึง อาคารขนาดใหญ่ หลายชั้น มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของเครื่องใช้ประกอบต่างๆ
อย่างครบถ้วน เช่นห้องต่างๆ คลังสินค้า โรงหนัง ฯลฯ
๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่ เช่น สนามบอล ลานจอดรถ สนามบินฯลฯ
๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ เช่น รถยนต์ รถบัส รถมอเตอร์ไซค์ เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ
๓.๔ สถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข เช่น ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน สถานีรถโดยสาร
สถานีรถประจาทาง โรงเรียน วัด ฯลฯ
๔. การดาเนินการฝึก มีขั้นตอนดังนี้
๔.๑ ผบส. นาสุนัข ไปยืนรออยู่ในท่าชิดในบริเวณทางเข้า ของสถานที่ฝึก พร้อมกับทาการกระตุ้นเร้าใจ
สุนัขให้มีความพร้อมในการค้นหา
๔.๒ ครูฝึกนาของเล่นไปซ่อนในพื้นที่ร่วมกับกลิ่นยาเสพติด ที่จะใช้ทาการฝึก โดยเลือกใช้กลิ่นยาเสพติด
ที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุด มาทาการฝึกในลาดับแรก ซึ่งในการฝึกครั้งแรกๆควรเปิดแง้มจุดซ่อนให้สุนัข
สามารถเห็นของที่นาไปซ่อนและทาให้กลิ่นยาเสพติดกระจายออกมาได้ แต่สุนัขไม่สามารถคาบของเล่นและ
กลิ่นยาเสพติดออกไปได้ (ควรวางไว้ในระดับจมูกของสุนัข)
๔.๓ ครู ฝึ ก ใช้ ข องเล่ น อี ก ชิ้ น หนึ่ ง ท าการหลอกล่ อ สุ นั ข โดยให้ ผบส. จั บ จู ง สุ นั ข ไว้ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
กระตือรือร้นและความอยากในการค้นหา โดยให้ปฏิบัติในลักษณะแกล้งทาท่าทางนาของเล่นไปซ่อนไว้ใน
บริเวณที่จะให้สุนัขค้นหากลิ่นตัวอย่าง

๑๑๘
๔.๔ เริ่มปล่อยสุนัขเข้าทาการค้นหาโดยใช้คาสั่ งเริ่มต้นในการค้นหาว่า ดม-ไป-หา (สั่งครั้งเดียวเท่านั้น)
ใช้ลักษณะการจับจูงจะปล่อยให้สุนัขค้นหาเองโดยอิสระ ไม่มีการควบคุมบังคับหรือการสั่งการ ยกเว้นกรณี
ที่สุนัขไม่สนใจการค้นหา จึงจะมีการเรียกสุนัขกลับมาหา เพื่อทาการกระตุ้นเร้าใจและกาหนดจุดเริ่มค้นหา
ใหม่อีกครั้ง (ให้มีความง่ายและใกล้เคียงจุดซ่อนฯ มากขึ้น) โดยในระหว่างการค้นหาให้ครูฝึกและผู้เกี่ยวข้อง
คนอื่น ๆ พยายาม ส่งเสียงเพื่อรบกวนความสนใจของสุนัขด้วยแต่ควรจะอยู่ในความเหมาะสม เพื่อเป็นการ
ฝึกให้สุนัขมีความเคยชิน โดยสุนัขที่มีประสิทธิภาพนั้นจะสนใจแต่การค้นหาเท่านั้น จะไม่สนใจต่อสิ่งเร้ารอบ
ข้างเป็นอันขาด
๔.๕ เมื่อสุนัขทาการค้นหาด้วยการดมกลิ่น จนไปถึงตรงจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายนั้นแล้ว และสุนัขแสดง
อาการแจ้งเตือนด้วยการนั่งลงแล้วจดจ้องไปที่บริเวณนั้น ให้ ผบส. หรือครูฝึก เป็นผู้ให้รางวัลสุนัขจากทาง
ด้านหลัง โดยไม่ ให้สุนัขเห็นด้วยความนุ่มนวลที่สุด เพื่อให้สุนัขสามารถคาบของเล่นได้โดยง่าย (ควรให้
รางวัลขณะที่สุนัขแสดงอาการนั่งจดจ้องไปที่จุดฯ และให้รางวัลตกลงใกล้กลิ่นเป้าหมายมากที่สุด)
๔.๖ ให้ ผบส.และครูฝึกทุกคนในการฝึกทาการชมสุนัขด้วยน้าเสียง แล้วให้ ผบส. ตบปลอบลู บและชม
สุนัขว่า “ดีมาก - ดี” และเล่นกับสุนัขพอประมาณ จากนั้นก็สั่งให้สุนัขคายของเล่นคืนด้วยคาสั่งว่า “พอ –
ขอ” แต่ในกรณีที่สุนัขไม่ยอมคายของเล่นคืน ให้แก้ไขโดยครูฝึกนาของเล่นอีกชิ้นมาหลอกล่อให้สุนัขคาบ
เพื่อคายของเล่นชิ้นเก่าออกจากปาก และเมื่อสุนัขคายของเล่นแล้วให้ครูฝึกคนที่นาของเล่นมาหลอกล่อเก็บ
ของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็น เพื่อเพิ่มความอยากในการค้นหาครั้งต่อไป หากการแก้ไขด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้
ผบส. ยกปลอกคอให้ขาหน้าสุนัขลอยขึ้นจากพื้น และสั่งว่า “พอ – ขอ” โดยให้ทาจนกระทั่งสุนัขยอมคาย
ของเล่นออกมา แล้วจึงให้ครูฝึกเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็นเช่นเดิม (ไม่ควรแก้ไขด้วยวิธีกระตุกสายจูง
อย่างรุนแรงเพื่อให้สุนัขคายของเล่น ยกเว้นกรณีการแก้ไขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลก็ให้ใช้การกระตุกอย่างนิ่มนวล
พร้อมกับสั่งสุนัขว่า “ไม่ – ขอ” ให้สุนัขยอมคายของเล่น
๔.๗ ให้ทาการฝึกลักษณะเดิม ตั้งแต่ ข้อ ๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๖ แต่ให้เปลี่ยนพื้นที่การฝึกให้มีความยากต่อการ
ปฏิบัติมากขึ้น และเปลี่ยนลักษณะการซ่อนของเล่นและกลิ่นยาเสพติดให้มิดชิดยากแก่การค้นหามากขึ้น
(ความสูง ความลึก การมองเห็น) และเมื่อสุนัขสามารถจดจากลิ่นและแจ้งเตือนกลิ่นตัวอย่างชนิดแรกที่ใช้ใน
การฝึกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยาแล้ว จึงให้ครูฝึกนาของเล่นออกจากจุดซ่อน ให้เหลือเพียงแต่ยาเสพติดไว้
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงทาการฝึกทบทวนซ้าไปซ้ามาเพื่อให้สุนัขมีความแม่นยาและประสิทธิภาพ
สูงที่สุด
๔.๘ ในการฝึกการค้นหาฯ ลักษณะนี้ให้สอดแทรกการฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่น ครั้งละ ๒- ๓
วินาที ด้วยคาบอกคาสั่งว่า “ ดมซ้า” เมื่อสุนัขแสดงอาการลดความสนใจต่อกลิ่น และให้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๙
ต่อไป
๔.๙ ในกรณีที่ฝึกมาจนกระทั่งสุนัข มีความชานาญและความสนใจต่อกลิ่น โดยแสดงอาการนั่งแจ้งเตือน
และสนใจจดจ้องต่อกลิ่นอย่างมั่นคงแล้ว ให้ทาการตรวจสอบสุนัข ด้วยวิธีดังนี้ –
๔.๙.๑ ดาเนินการฝึกตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕ เช่นเดิม แต่เมื่อสุนัขแสดงอาการนั่งแจ้งเตือนและจด
จ้องที่บริเวณจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย ให้ ผบส. ทาท่าทีไม่สนใจและพยายามดึงสุนัขออกจากจุดนั้น อาจใช้
การกระตุกปลอกคอเบาๆ ถ้าสุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วจะไม่ยอมละทิ้งกลิ่นเป้าหมายและจะฝืน
ตัวเองไว้ แต่สุนัขบางตัวอาจจะยอมเดินตาม ผบส. ออกมา แต่เมื่อสุนัขคิดได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สุนัขก็จะ
รีบกลับไปยังจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย แล้วจะทาการจดจ้องและนั่งแจ้งเตือนต่อทันที
๔.๙.๒ เมื่อทาการตรวจสอบสุนัขด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ได้ผลตามข้อ ๔.๙.๑ ก็ให้ดาเนินการให้รางวัล
แก่สุนัขจากทางด้านหลังเช่นเดิม และดาเนินการตามข้อ ๔.๖ และ ๔.๗ ต่อไป

๑๑๙
ข้อควรระวัง การฝึกในข้อ ๔.๙ นี้ไม่ควรปฏิบัติบ่อยมากเกินไป เพราะจะทาให้สุนัขเกิดความสับสน
และลดความสนใจต่อการค้นหากลิ่นได้ จึงควรกระทาในภาวะจาเป็นเพื่อใช้ในการทดสอบความสามารถของ
สุนัขเท่านั้น
หมายเหตุ
๑. การฝึกในขั้นตอนนี้ควรทาการฝึกจากการใช้พื้นที่และการซ่อนเครื่องช่วยฝึก (ยาเสพติด)
จาก ง่ายไปหายากเสมอ (ลักษณะและความกว้างของพื้นที่ ระดับความลึ ก ระดับความสูง ลักษณะการวาง
ฯลฯ) เพื่อสร้างประสบการณ์ในการค้นหาจดจากลิ่นและแจ้งเตือนให้กับสุนัข ซึ่งโดยปกติแล้ว สุนัขจะมี
ความสามารถในการเรียนรู้กลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแสดงการแจ้งเตือนเมื่อดมพบกลิ่นเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน โดยเมื่อสุนัขสามารถจดจากลิ่นตัวอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างแม่นยาแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นกลิ่น
ตัวอย่างชนิดอื่นที่มีความแรงของกลิ่นมากขึ้นเป็นลาดับถัดไป แล้วย้อนขั้นตอนการฝึกไปเริ่มตั้งแต่ การฝึก
การฝึกค้นหาและจดจากลิ่นยาเสพติดพร้อมกับของรางวัล และการฝึกปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและการ
แจ้งเตือน ทุกครั้งเมื่อทาการเริ่มฝึกโดยใช้ยาเสพติดชนิดใหม่
๒. การฝึกในขั้นตอนนี้ถ้าสุนัขมีอาการนั่งช้า (ประมาณ ๕ ถึง ๖ วินาที) ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
โดยให้ ผบส ใช้ความอดทนรอคอยจนสุนัขนั่งเอง แต่หากสุนัขไม่ยอมนั่งลงและต้องมีการช่วยเหลือ ก็ไม่ต้อง
ให้รางวัลแก่สุนัข แต่จะให้เพียงคาชมและการตบปลอบสุนัขเท่านั้น จากนั้นให้ทาการดึงสุนัขออกจากจุด
ซ่อนกลิ่นยาเสพติด แล้วพาสุนัขเข้าไปค้นหาซ้า ให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าสุนัขจะนั่งลงเองด้วยความสมัครใจ
จึงจะทาการให้ของเล่นเป็นรางวัลจากด้านหลังต่อไป
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี้
๕.๑ ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส. ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยกากับดูแลให้
คาแนะนา ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
๕.๒ จัดผู้ช่วยครูฝึกและเจ้าหน้าที่การวางเครื่องช่วยฝึกที่บรรจุยาเสพติดหรือมีกลิ่นยาเสพติดแยกกัน
กับผู้วางเครื่องช่วยฝึกอื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นสับสน
๕.๓ ครู ฝึ ก ทุ ก คนรั บ ผิ ด ชอบจ านวนยาเสพติ ด ทุ ก ชนิ ด ที่ น ามาใช้ ฝึ ก มิ ใ ห้ มี ก ารสู ญ หาย หรื อ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ หากมีเหตุสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้รายงานทันที
๕.๔ ครูฝึก และ ผบส. ทุกคนรับผิดชอบการป้องกันอันตรายจากยาเสพติดที่จะเกิดแก่บุคคลและสุนัข
เช่น ป้องกันมิให้สุนัขกินยาเสพติดที่อาจร่วงจากซองบรรจุที่ฉีดขาดขณะฝึก หรือใช้ยาเสพติดจานวนมากให้
สุนัขดมใกล้และนานเกินควร
๕.๕ ครูฝึก และ ผบส.ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยขณะสุนัขปฏิบัติงานนอกสายจูงเป็นพิเศษ
๕.๖ เมื่อสุนัขมีความชานาญในการฝึกในสถานที่เดิมๆแล้ว ก็หมุนเวียนสถานที่ฝึกโดยสม่าเสมอ เพื่อ
เพิ่มความคุ้นเคยและสร้างความแปลกใหม่ในการค้นหา อันจะเป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นในการค้นหาและแจ้ง
เตือนของสุนัขต่อไป
๕.๗ ระยะเวลาในการฝึกสุนัขขั้นตอนนี้ ใน ๑ วัน ไม่ควรฝึกการค้นหาเกิน ๑๐ ครั้ง และสถานที่ที่ใช้
ในการฝึกค้นหาฯต้องเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกค้นหาฯอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามนาสุนัขมาฝึกขั้นตอนอื่นๆที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการค้นหาฯในสถานที่นี้ (เวลาในการฝึกทั้งหมดไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง ต่อ วัน)
๕.๘ ห้ามลงโทษสุนัขในพื้นที่การฝึกค้นหาฯ เพราะจะทาให้สุนัขเกิดความทรงจาที่ไม่ดี และลดความ
กระตือรือร้นในการค้นหาลง โดยในกรณีที่ต้องมีการลงโทษให้ใช้วิธีที่นุ่มนวลที่สุด และควรนาสุนัขออกจาก
พื้นที่เสียก่อน
๕.๙ ในการนาสุนัขเข้าพื้ นที่การฝึกให้ นาเข้าพื้นที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพื้นที่
การฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยนาสุนัขมาเตรียมพร้อมในพื้นที่การฝึก

๑๒๐
๕.๑๐ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ ตามข้อ ๔.๙ ก่อนที่จะดาเนินการฝึก
ในขั้นต่อไป
๕.๑๑ เมื่อสุนัขสามารถจดจากลิ่นตัวอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างแม่นยาแล้วก็ให้ครูฝึกเปลี่ยนเป็น
กลิ่นตัวอย่างชนิดอื่นที่มีความแรงของกลิ่นมากขึ้นเป็นลาดับถัดไป แล้วย้อนขั้นตอนการฝึกไปเริ่มตั้งแต่ การ
ฝึกค้นหาและจดจากลิ่นยาเสพติดพร้อมกับของรางวัล และการฝึกปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและการแจ้ง
เตือน ทุกครั้งเมื่อทาการเริ่มฝึกโดยใช้ยาเสพติดชนิดใหม่ โดยควรจะเปลี่ยนพื้นที่การฝึกตามความเหมาะสม
เพื่อก็ให้เกิดประสบการณ์กับสุนัข และควรมีการฝึกให้สุนัขหันกลับมามอง ผู้บังคับสุนัข ในกรณีที่สุนัขทา
การปฏิบัติการในพื้นที่เปิดโล่ง แล้วหาสิ่งเสพติดไม่พบ เพื่อที่ ผู้บังคับสุนัขจะได้ช่วยในการแบ่งพื้นที่และนา
สุนัขกลับเข้ามาเริ่มต้นค้นหาใหม่ได้ต่อไป
๕.๑๒ ให้จัดลาดับ การนายาเสพติดมาใช้ในการฝึกตามความแรงของกลิ่นยาเสพติด จากน้อยไปหา
มาก คือ
๕.๑๒.๑ ยาอี
๕.๑๒.๒ ยาบ้า
๕.๑๒.๓ เฮโรอีน
๕.๑๒.๔ กัญชา
๕.๑๒.๕ ฝิ่น
หมายเหตุ - ยาเสพติ ด ชนิ ด อื่ น ที่ ก าลั ง แพร่ ร ะบาดในปั จจุ บั น เช่ น ยาเค , ยาเลิ ฟ ฯลฯ นั้ น
รร.สท.ศสท.กส.ทบ. กาลังดาเนินการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนามาใช้ประกอบ
การฝึกหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารหน้าที่ สุนัขตรวจค้นยาเสพติด(การฝึกแบบรวมจุดสนใจ) ในโอกาสต่อไป
เอกสารเพิ่มเติมประกอบคู่มือการฝึกสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ (แบบรวมจุดสนใจ)
ตาราง ก. – อัตราส่วนเครื่องช่วยฝึกพิเศษสิ้นเปลืองสาหรับสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

รายการ
ผ้าขนหนู
กล่องกระดาษ
ของเล่นสุนัขชนิดมีเสียง
ของเล่นสุนัขชนิดลูกยาง
ถุงมือยางทางการแพทย์
ปากคีบตัวอย่างชนิดโลหะ
ถุงผ้าสาหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง
กล่องพลาสติกสาหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง
ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๔ หุน ยาว ๒ เมตร
ฝาครอบท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๔ หุน
ตลับโลหะเจาะรูสาหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง
กล่องโลหะป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นตัวอย่าง

หน่วยนับ
ผืน
ใบ
อัน
อัน
กล่อง
อัน
ถุง
กล่อง
ท่อ
ฝา
อัน
กล่อง

จานวน
๔
๕
๑
๔
๒
๑๕
๒๖
๑๕
๑
๓๐
๑๕
๑๕

หมายเหตุ
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร

๑๒๑
เอกสารเพิ่มเติมประกอบคู่มือการฝึกสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ (แบบรวมจุดสนใจ)
ตาราง ข. อัตราการใช้ยาเสพให้โทษติดต่อการฝึกชุดสุนัข ๑ ชุด
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายการ
ยาอี ชนิดเม็ด
ยาบ้า ชนิดเม็ด
เฮโรอีน ชนิดผง
กัญชา ชนิดอบแห้ง
ฝิ่น ชนิดดิบ

หน่วยนับ
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

จานวน หมายเหตุ
๑.๕
๐.๕
๑.๕
๑.๕
๑.๕

๑๒๒
หลักนิยมการใช้สุนัขตรวจค้นยาเสพติด
๑. ความมุ่งหมายและแนวความคิดในการใช้ชุดสุนัขตรวจค้นยาเสพติด (ชสตย.)
ก. ชสตย. ใช้ในการเสริมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้รักษากฎหมายใน
การตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ จากประสบการณ์ การใช้ ชสตย.ร่วมในการตรวจค้นจะสามารถปฏิบัติภารกิจ
การตรวจค้นได้เร็วกว่าการใช้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นโดยลาพังถึง ๑ ใน ๔ หรือเร็วกว่านั้น และหากใช้สุนัข
ยามสายตรวจ(สต.)มาฝึกทาหน้าที่ตรวจค้นยาเสพติดเพิ่มขึ้นจะทาให้การทาหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
รักษากฎหมายมีผลดีขึ้นอีกเป็นทวีคูณและในด้านการป้องปรามจะมีผลทางจิตวิทยา ที่เมื่อคนร้ายเห็นว่ามี
การใช้สุนัขชนิดนี้ออกปฏิบัติงานก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงทาผิดกฎหมายเป็นผลให้อาชญากรรมด้านนี้ลดลง
ข. แนวความคิดในการใช้ ชสตย.มักจะนามาใช้ในการตรวจในพื้นที่บริเวณที่คาดว่าจะมีการซุ กซ่อน
หรือนายาเสพติดผ่านไปมา เช่น
(๑) ยานพาหนะ
(๒) โรงเรือน
(๓) โรง/หอพักส่วนกลาง
(๔) พัสดุ สิ่งของในบ้านเรือน
(๕) ต้นทาง-ปลายทางขนส่งสินค้า
(๖) พื้นที่ฝากเก็บหีบห่อ-กระเป๋าเดินทาง
(๗) ที่ทาการไปรษณีย์
(๘) ท่าเรือ/รถ/อากาศยาน ผ่านเข้าออก
(๙) ด่านศุลกากร
(๑๐) พื้นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) จุดตรวจในการควบคุมประชาชนและทรัพยากร
(๑๒) ที่ตั้งทางทหารที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
(๑๓) แนวเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ
สาหรับ สตย.ที่ผ่านการฝึกหน้าที่ สต.มาแล้ว ก็อาจใช้ในหน้าที่ สต.ได้อีกด้วย
๒. การบรรจุมอบ ชสตย. แก่หน่วย
ก. เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ ผบ.หน่วยที่จะพิจารณาความต้องการ ชสตย.ที่จะใช้สนับสนุนการรักษา
ความปลอดภัยและการรักษากฎหมายของหน่วย ประมาณการถึงความต้องการ การสนับสนุนและภารกิจ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและตัดสินใจขอบรรจุ ชสตย.ตามประมาณการนั้น ปกติ ชสตย.มักจะ
เก็บไว้เป็นส่วนกลาง เมื่อมีความจาเป็นจะใช้งานก็ส่งออกปฏิบัติงานตามความจาเป็นนั้น ๆ แต่ละคราว
ข. อัตราส่วนระหว่าง ผบส. และ สตย. นั้นปกติควรเป็น ๑ : ๑ เพื่อให้สุนัขตรวจค้นยาเสพติดคง
เชื่อฟังและรวมจุดสนใจที่ ผบส.คนเดียว ถ้าจาเป็นจะต้องใช้ ผบส.มากกว่า ๑ คน ต่อ สตย. ๑ ตัว
ก็เป็นอานาจของ ผบ.หน่วยที่จะพิจารณาสั่งการ และต้องใช้ ผบส.ที่ผ่านการฝึกหลักสูตร ผบส.หน้าที่ สตย.
มาแล้วเท่านั้น
ตามคาสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๑๗๒/๓๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราสุนัขทหารของหน่วยกองร้อยสุนัขทหาร
และศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ลง ๒๗ ก.ย.๓๓ ผนวก ข. เกณฑ์การคิดอัตราสุนัขทหาร
ได้กาหนดอัตราส่วนสุนัขใช้งานต่อผู้บังคับสุนัขไว้เป็นอัตรา ๐ : ๑ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการจัด
หน่วย และหลักวิชาการเกี่ยวกับสุนัขทหาร
๓. การใช้ ชสตย. ในการตรวจค้นยาเสพติด
ก. ใช้ร่วมกับหน่วยตรวจสอบและตรวจค้นในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีการเสพ, ซุกซ่อนและนายาเสพติด
ผ่านไปมา

๑๒๓
ข. ใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นในการตรวจค้นที่ต้องใช้เวลามากเช่น พาหนะ พื้นที่กว้างขวาง กองหีบวัสดุ
กองกล่องสินค้าและกระเป๋าเดินทาง
ค. ใช้ตามข้อกาหนดขอบเขตแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งเกี่ยวกับการนี้
ง. ใช้ร่วมโดย ผบส.หรือผู้ควบคุมที่มีความรู้ด้านการสอบสวน ความรู้ด้านยาเสพติดและเทคนิคการใช้
กฎหมายข้อบังคับและระเบียบ
จ. เมื่อใช้ ชสตย.นอกอานาจของฝ่ายทหาร ควรใช้ง านร่วมกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองที่มีอานาจ
หน้าที่โดยตรง ไม่ควรใช้ปฏิบัติการตามลาพัง
ฉ. ใช้ ชสตย.ให้ตรงความสามารถสูงสุดของสุนัข งดใช้เมื่อมีขีดจากัด
ช. การใช้ ชสตย. ควรกาหนดภารกิจให้เป็น ๒ ประเภท คือ การสนับสนุนรวม(ปฏิบัติงานทั่วไป)
และการสนับสนุนจากัด(ปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะหน่วย) ชสตย. ที่มีความสามารถสูงเท่านั้นที่ควร
มอบภารกิจสนับสนุนส่วนรวมได้ ข้อพิจารณาการใช้ ชสตย.ในภารกิจสนับสนุนส่วนรวมคือ
(๑) ระดับความสามารถทางเทคนิคของ ชสตย.ขณะรับการฝึก
(๒) ความรู้หรือความสามารถเฉพาะตัวของสุนัขและ ผบส.(คนเป็นอันดับแรก)
(๓) คาแนะนาจากผู้ฝึก
(๔) ความต้องการของหน่วยนั้น
๔. การใช้ ชสตย.ในหน้าที่ยามสายตรวจ หากชุดสุนัขตรวจค้นยาเสพติดได้รับการฝึกหน้าที่ยามสายตรวจ
มาด้วยก็อาจใช้ในหน้าที่นั้น
๕. ขีดความสามารถและขีดจากัดของ สตย.
ก. ขีดความสามารถ สตย.มีขีดความสามารถในการเตือนให้รู้ถึงที่ซ่อนยาเสพติดโดยการ คุ้ย กัด
คาบ ภาชนะที่ซุกซ่อนยาเสพติดนั้นทุกพื้นที่ ทุกชนิดยาเสพติด และทุกขณะการซ่อน ตามที่ได้รับการฝึกมา
โดยถูกต้อง แม่นยาและเสียเวลาน้อยที่สุด (จากประสบการณ์ใช้ สตย.ตรวจค้นยานพาหนะใช้เวลา ๑ - ๑.๕
นาที หีบห่อ ๑๒๕ หีบ ๗ นาที และกระเป๋าเดินทางผสมกล่องบรรจุของ ๕๐ ชิ้น ๓๐ นาที ขณะที่การ
ใช้คนอาจใช้เวลา ๑ ชั่วโมงหรือมากกวานั้น ทั้งอาจไม่พบยาเสพติดที่ซุกซ่อนมาด้วย)
ข. ขีดจากัด สตย.คงมีขีดความสามารถจากัดเช่นเดียวกับสุนัขหน้าที่อื่น ๆ ตั วอย่างสิ่งที่ทาให้ขีด
ความสามารถของ สตย.ลดลงคือ
(๑) การทางานในพื้นที่แคบ หรือพื้นที่อับไม่มีทางระบายลม
(๒) อากาศร้อนจัด
(๓) ความชื้นสูง
(๔) มีสิ่งหรือกลิ่นดึงดูดความสนใจมากเกินไป
(๕) การระบายลมในพื้นที่มากเกินไปหรือทิศทางระบายลมหมุนเวียนไม่เกื้อกูล
(๖) การทางานสลับซับซ้อนและใช้เวลานานเกินควร
(๗) เครื่องขีดขวางและอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตรวจค้น
ค. การรักษาขีดความสามารถของ สตย.
(๑) ใช้ สตย. ตามขีดความสามารถที่รับการฝึกมา อย่าประมาณขีดความสามารถของสุนัขสูง
เกินไป
(๒) ฝึกทบทวน สตย.ให้มีขีดความสามารถคงที่อยู่เสมอ การปฏิบัติการใดที่สุนัขตรวจค้นไม่พบ
ยาเสพติดให้สมมุติสถานการณ์ให้สุนัขประสบผลสาเร็จก่อนเลิกปฏิบัติการทุกครั้ง
(๓) เลือกสถานการณ์ ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศให้เกื้อกูลการตรวจค้น
(๔) ผบส.ฝึกฝนและหาความรู้ความสามารถและความชานาญในเรื่องเทคนิคการใช้ สตย.และ
ความรู้ประกอบอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

๑๒๔
(๕) หมุนเวียนการใช้ สตย.ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และป้องกันมิให้ สตย.
คุ้นเคยต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
(๖) การสาธิตอาจกระทาได้ต่อหน้าสาธารณชนเพื่ อหวังผลทางจิตวิทยา โดยจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบการฝึกโดยเคร่งครัด อาจให้ผู้ชมเข้าร่วมในการสาธิต โดยเป็นผู้นาภาชนะบรรจุยาเสพติดไปซุกซ่อน
ให้สุนัขตรวจค้นแต่ ต้องไม่ยอมให้บุคคลอื่นซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อให้สุนัขค้นหา เพื่อป้องกันความยุ่งยากใน
การระวังการรักษายาเสพติดและป้องกันอันตรายจากสุนัข
๖. การจัดหาและควบคุมยาเสพติดที่ใช้ในการฝึก
ก. การจัดหา ผู้รับผิดชอบการเก็บรักษายาเสพติดที่ใช้ในการฝึก เป็นผู้ร้องขอยาเสพติดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่าน ผบ.หน่วยไปจนถึงผู้ที่มีอานาจอนุญาตให้มียาเสพติดไว้ในครอบครอง และใช้เพื่อการฝึ ก
(จานวนที่อนุญาตให้มีได้คือ ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก และมูลฝิ่น ไม่เกินชนิดละ ๒๐๐ กรัม อธิบดีกรมสรรพสามิตร
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตได้ เฮโรอีนและมอร์ฟีนผงไม่เกินชนิดละ ๔๐๐ กรัม
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้อนุญาตผ่านทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
ข. การกาหนดตัวผู้รับผิดชอบการเก็บรักษายาเสพติด
(๑) ควรกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ เก็บรักษายาเสพติด ๑ นาย และมีผู้ช่วยตามความจาเป็น
(๒) ให้หน่วยฝึกสุนัขทหาร ผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าแผนกฝึก หรือหัวหน้าครูฝึก ส่วนผู้ช่วยอาจ
จัดจากประจาแผนกหรือครูฝึกตามความจาเป็น
(๓) ในหน่วยใช้งานสุนัข ผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย(สารวัตรทหาร, ผบ.
กองรักษาการณ์) หรือนายทหารควบคุมการสุนัข ส่วนผู้ช่วยอาจจัดจากหัวหน้าคอกสุนัข ผู้ฝึกสุนัขหรือ
ผบส.อาวุโสตามความจาเป็น
ค. การเก็บรักษาและรักษาความปลอดภัย ในขณะที่มิได้ใช้ในการฝึก ยาเสพติดทุกชนิดจะต้องเก็บ
รักษาไว้ในตู้เก็บเอกสาร ซึ่งมีเหล็กแผ่นปิดกั้น ในตู้นิรภัย หรือในที่อื่นใดที่มีความเหมาะสม เท่ากับเอกสาร
ประเภท “ลับมาก”ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจะเข้าถึงที่เก็บนั้น ๆ และเป็นผู้นายาเสพติด เข้ า – ออก เพื่อ
การฝึก การนาเข้า – ออกเพื่อการฝึก การนาเข้า – ออกทุกครั้งต้องบันทึก วัน เวลา จานวน และชื่อผู้นาเข้า
- ออกจากสถานที่เก็บนั้นตืดไว้เป็นหลักฐาน
ง. การควบคุมและการแจกจ่าย
(๑) ให้มีบันทึกแสดงรายการ รับ – จ่าย นาส่งคืน และการทาลายยาเสพติด โดยมีช่องบันทึก
วัน เวลา ชนิด จานวน และลายมือชื่อผู้นายาเสพติดเข้า – ออกไว้เป็นหลักฐาน การบันทึกให้กระทาทันที
เมื่อมีการปฏิบัติ
(๒) ปกติการนายาเสพติดออกไปจากที่เก็บเพื่อการฝึก ให้นากลับคืนในวันเดียวกันนั้น การนายา
เสพติดไปใช้ในการฝึกข้ามคืนต้องได้รับอนุญาตจาก ผบ.หน่วยเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) ให้มีการชั่งตรวจน้าหนักยาเสพติดที่ครอบครองอยู่อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง และมีพยาน
รับรอง ในกรณีที่น้าหนักยาเสพติดขาดหายไป ให้รายงานทันทีถึง ผบ.หน่วยเพื่อดาเนินการต่อไป กรณียา
เสพติดสูญน้าหนักเล็กน้อยเนื่องจากการติดไปกับภาชนะห่อหุ้ม หก ตกหล่นจากภาชนะห่อหุ้มขณะฝึก หรือ
เสียหายจากการที่สุนัขกระทาการฝึกเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้
(๔) กรณีที่รับยาเสพติดที่มีเมล็ดพันธุ์อยู่ เช่น กัญชา มาใช้ในการฝึก ให้ทาลายเมล็ดทิ้งเสียก่อน
ด้วยการเผาแล้วชั่งน้าหนักเฉพาะส่วนที่เหลือ เพื่อป้องกัน การงอกโดยไม่มีเจตนาหรือหลุดไปตกในมือผู้ไม่
บริสุทธิ์แล้วนาไปปลูกต่อต่อไป
(๕) การทางานยาเสพติดให้โทษ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานที่มีอานาจอนุญาตให้มีไว้
ในครอบครองและใช้ยาเสพติดเพื่อการฝึก


๑๒๕

การฝึกตามหน้าที่ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด
การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของ
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด
สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก
๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ ฝึกสุนัขในการค้นหาและคาบของเพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นและความสนใจต่อของรางวัล อันจะ
เป็นมูลฐานในการฝึกค้นหาในหน้าที่สุนัขหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิด
๑.๒ ฝึก ผบส.ในการฝึกเพื่อกระตุ้นเร้าใจให้สุนัขค้นหาและคาบของรางวัลและนาของมาให้ รวมถึง
การขอของรางวัลคืนจากสุนัข
๒. อุปกรณ์การฝึก มีดังนี้
๒.๑ สิ่งของหรือของเล่นสาหรับสุนัข สาหรับใช้ขว้างออกไปหรือซุกซ่อนในพื้นที่ เพื่อให้สุนัขค้นหา
และคาบกลับมา (ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของเท่านั้นห้ามเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหา
สารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด) เช่น ลูกเทนนิส ลูกบอลขนาดเล็ก ม้วนผ้า ฯลฯ
๒.๒ ปลอกคอหนังสาหรับสุนัข
๒.๓ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว
๓. สถานที่ทาการฝึก มีดังนี้
๓.๑ อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยใช้ห้องที่มีประตูเข้าออกพื้นที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ฯลฯ
๓.๓ สถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข (แต่ไม่ควรมีขนาดใหญ่ และความสลับซับซ้อนมาก
เกินไป)
๔. การดาเนินการฝึก
๔.๑ เริ่มการฝึกเมื่อสุนัขรับการฝึกเชื่อฟังตามคาสั่งขั้นต้นประกอบของเล่นมาแล้ว โดยให้ฝึกควบคู่กันไป
แต่ทาการฝึกโดยแยกเวลาและสถานที่ออกจากกัน
๔.๒ การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของขั้นที่ ๑
(๔.๒.๑) การหาและคาบสิ่งของ
(ก) หลักการฝึก
๑) ใช้สิ่งของที่เคลื่อนไหวกระตุ้นและเร้าใจสุนัข (ลูกบอล ม้วนผ้า ของเล่นสุนัข)
๒) ใช้วิธีการฝึกผสมการเล่นกับสุนัข
๓) ให้สุนัขค้นหาและคาบสิ่งของกลับมาให้ ผบส.
๔) ให้สุนัขมีความสนใจและกระตือรือร้นเมื่อได้เล่นของเล่นกับ ผบส. และคาย
ของเล่นคืนเมื่อได้รับคาสั่ง
(ข) ลาดับวิธีฝึก
๑) ผบส.โยนของเล่นไปข้างหน้าสุนัขระยะห่าง ๒ - ๓ เมตร
๒) สั่งสุนัข “หา” ขณะที่ของเล่นยังเคลื่อนไหวอยู่
๓) สั่งสุนัข “คาบ”เมื่อสุนัขคาบแล้วให้เรียกสุนัข และ “ชิด” เมื่อสุนัขกลับมาหา
ผบส. แล้ว ให้ผบส. เล่นกลับสุนัขด้วยการพยายามดึงแย่งยื้อของเล่นออกจากปากสุนัขเบาๆ แต่ต้องให้สุนัข
เป็นผู้ชนะในการเล่นยื้อของลักษณะนี้เสมอ (ให้สุนัขได้ของเล่นไป) จากนั้นเมื่อทาการเล่นเป็นระยะเวลา
พอสมควรแล้ว ให้ใช้คาสั่งว่า “ขอ” เพื่อให้สุนัขคายลูกบอลคืนแก่ ผบส. ต่อไป

๑๒๖
๔) การฝึกครั้งแรกควรฝึกในสายจูง เมื่อสุนัขทาได้ถูกต้องให้ชมด้วยน้าเสียงและ
การตบปลอบเพื่อกระตุ้น รวมถึงการเล่นกับสุนัขด้วยความสนุกสนานด้วย
๕) เมื่อสุนัขชานาญแล้วก็ฝึกนอกสายจูงทบทวนตามลาดับข้างต้น แยกการฝึก
เชื่อฟังตามคาสั่งต่างหาก
หมายเหตุ เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วสุนัขนอกสายจูงควรสามารถ หา, คาบ และนาของมาให้ ผบส.ได้
๔.๓ การฝึกค้นหาและคาบสิ่งของขั้นที่ ๒
(๔.๓.๑) การหาและคาบสิ่งของ
(ก) หลักการฝึก
๑) ใช้สิ่งของที่เคลื่อนไหวกระตุ้นและเร้าใจสุนัข (ลูกบอล ม้วนผ้า ของเล่นสุนัข)
โดยเพิ่มความยากในการค้นหามากขึ้น ด้วยการโยนของเล่นเข้าไปในบริเวณที่สุนัขไม่สามารถมองเห็นได้
หรือเพิ่มระยะทางในการขว้างสิ่งของให้ไกลออกไปมากขึ้น
๒) ใช้วิธีการฝึกผสมการเล่นกับสุนัข
๓) ให้สุนัขค้นหาและคาบสิ่งของกลับมาให้ ผบส.
๔) ให้สุนัขมีความสนใจและกระตือรือร้นเมื่อได้เล่นของเล่นกับ ผบส. และคาย
ของเล่นคืนเมื่อได้รับคาสั่ง
(ข) ลาดับวิธีการฝึก
๑) ผบส.โยนของเล่นเข้าประตูอาคาร หรือสนามที่ มีพุ่มไม้ โดยให้สุนัขเห็นทิศ
ทางการโยนของนั้น แต่ไม่เห็นจุดที่หยุดของสิ่งของ
๒) ผบส. กระตุ้นเร้าใจสุนัขให้มีความตื่นตัวก่อนจะเข้าทาการค้นหา
๓) ผบส. เริ่มสั่งสุนัขค้นหาด้วยคาสั่งว่า “หา” และเริ่มปล่อยสุนัขออกจากสาย
จูงเพื่อค้นหา โดยให้ ผบส. เว้นระยะห่างจากสุนัขให้มากที่สุด โดยควรจะให้สุนัขค้นหาด้วยตนเอง
๔) เมื่อสุนัขพบสิ่งของแล้วสั่งสุนัข “คาบ”เมื่อสุนัขคาบแล้วให้เรียกสุนัข ด้วย
คาสั่งว่า “มา - ชิด” เมื่อสุนัขกลับมาหา ผบส. แล้ว ให้ผบส. เล่นกลับสุนัขด้วยการพยายามดึงแย่งยื้อของ
เล่นออกจากปากสุนัขเบาๆ แต่ต้องให้สุนัขเป็นผู้ชนะในการเล่นยื้อของลักษณะนี้เสมอ (ให้สุนัขได้ของเล่น
ไป) จากนั้นเมื่อทาการเล่นเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ให้ใช้คาสั่งว่า “ขอ” เพื่อให้สุนัขคายลูกบอลคืนแก่
ผบส. ต่อไป
หมายเหตุ เมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วสุนัขนอกสายจูงควรมีความกระตือรื อร้นและสามารถ ค้นหา, คาบ และ
นาของมาให้ ผบส.ได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
๕.๑ ครูสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยกากับดูแลให้คา
แนะนา ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นให้ครูฝึกประเมินผลการปฏิบัติของ ผบส.และ
แนะนาวิธีปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติ
๕.๒ การฝึกในขั้นแรกให้เป็นการฝึกผสมการเล่น กรณีที่สุนัขทาผิดพลาดห้ามแก้ไขสุนัขรุนแรง แต่ให้ใช้
วิธีฝึกซ้าแทน
๕.๓ การวางของในสนามครั้งแรกให้สุนัขเห็นการซ่อนของ และวางไปทางเหนือลมก่อน การซ่อนของ
ในห้องก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกันเว้นเรื่องทิศทางลม
๕.๔ การฝึกครั้งแรกให้ใช้สายจูง ต่อไปเมื่อสุนัขชานาญแล้วก็ให้ปฏิบัตินอกสายจูง หากจาเป็นให้ ผบส.
เดินตามสุนัขนอกสายจูงไปด้วย

๑๒๗
๕.๕ ระยะทางที่ซ่อนของเพิ่มทีละน้อยจนสูงสุด และให้ทาการฝึกจากง่ายไปหายากเสมอ จนสุนัข
สามารถปฏิบัติทุกขั้นตอนได้ด้วยความชานาญ รวมทั้งมีความสนใจต่อสิ่งของ , รางวัล , คาสั่ง , และมี
ความสามารถในการค้นหาที่ดีขึ้น
๕.๖ สุนัขที่ฝึกหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิดตั้งแต่ขั้นนี้เป็นต้นไป เมื่อปฏิบัติงานให้สวมปลอกคอหนังและ
ถอดออกเมื่อเลิกปฏิบัติงาน
การฝึกค้นหาและจดจากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด พร้อมกับของรางวัล
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด
สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก
๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นวัตถุ
ระเบิด
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการค้นหาและจดจากลิ่นวัตถุระเบิด รวมถึงสารตั้งต้นวัตถุระเบิด และ
ของรางวัลพร้อมกันโดยไม่ต้องมีการชี้แนะจากผู้บังคับสุนัข เพื่อใช้เป็นมูลฐานในการฝึกการแจ้งเตือนขอ ง
สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดต่อไป
๑.๒ ฝึ กให้ ผู้ บั งคับ สุ นั ขมีความสามารถในการกระตุ้นเร้าใจสุ นัขก่อนทาการค้นหาเป้าหมาย และมี
ความสามารถในการให้รางวัลสุนัขอย่างถูกต้องในห้วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อสุนัขค้นพบกลิ่นเป้าหมาย
๑.๓ ฝึกให้สุนัขค้นหาและมุ่งความสนใจไปที่แหล่งกาเนิดของกลิ่น โดยไม่สนใจต่อสิ่งต่างๆรอบข้าง
ตลอดจนการรบกวนของบุคคลอื่นในระหว่างค้นหา
๑.๔ ฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่นครั้งละ ๒-๓ วินาที ด้วยการฝึกให้สุนัขกลับไปดมกลิ่นซ้า
๒. อุปกรณ์การฝึก มีดังนี้
๒.๑ กลิ่นตัวอย่างสารตั้งต้นวัตถุระเบิด (ใช้กลิ่นที่ มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุดในการฝึกก่อนเสมอ
ส่วนมากนิยมใช้ โซเดียมคลอเรท โดยให้บรรจุในวัสดุที่ป้องกันการปนเปื้อนได้ แต่ต้องสามารถให้กลิ่นฟุ้ง
กระจายออกมาได้ เช่น ถุงผ้า ท่อพีวีซีเจาะรู กรงวางกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด กล่องกระดาษเจาะรูฯลฯ
จากนั้นเมื่อสุนัขจดจาได้แล้วจึงค่อยเปลี่ยนกลิ่นไปใช้กลิ่นที่แรงขึ้นต่อไป)
๒.๒ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) สาหรับใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด เพื่อให้สุนัขค้นหา
(ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ)
๒.๓ ของรางวัลหรือของเล่น (๒) สาหรับใช้ให้รางวัลเมื่อสุนัขดมค้นหาจนพบกลิ่นเป้าหมาย (ควรเป็น
ของรางวัลที่สุนัขชอบที่สุด และใช้สาหรับการฝึกค้นหาและจดจากลิ่น ฯ เท่านั้น เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นในการ
ต้องการรางวัลของสุนัข)
๒.๔ ปลอกคอหนังสาหรับสุนัข
๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว
๒.๖ ถุงมือยางและปากคีบ สาหรับหยิบจับตัวอย่างกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อน
๓. สถานที่ทาการฝึก มีดังนี้
๓.๑ อาคารขนาดเล็ก พื้นที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก เช่น ตู้ลิ้นชัก โต๊ะ
ชั้นวางของแบบเตี้ย ฯลฯ
๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็ก ฯลฯ
๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ
๓.๔ สถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข

๑๒๘
๔. การดาเนินการฝึก มีขั้นตอนดังนี้
๔.๑ ผบส.นาสุนัข ไปยืนรออยู่ในท่าชิดในบริเวณทางเข้า ของสถานที่ฝึก พร้อมกับทาการกระตุ้นเร้าใจ
สุนัขให้มีความพร้อมในการค้นหา
๔.๒ ครูฝึกนาของเล่นไปซ่อนในพื้นที่ร่วมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่จะใช้ทาการฝึก โดยเลือกใช้
กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุด มาทาการฝึกในลาดับแรก (ส่วนมากนิยมฝึกใน
ห้องจาลองขนาดเล็ก) โดยใช้ตู้หรือลิ้นชักในการซ่อนกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ซึ่งควรเปิดแง้มจุดซ่อนให้
สุนัขสามารถเห็นของที่นาไปซ่อนและทาให้กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด กระจายออกมาได้ แต่สุนัขไม่สามารถ
คาบของเล่นและกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ออกไปได้ (ควรวางไว้ในระดับจมูกของสุนัข) อาจสลับการวาง
ของเล่นและกลิ่นเป้าหมายมาใช้กรงสาหรับใส่กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด วางไว้บริเวณมุมห้องแทนก็ได้ แต่
การวางกรงลักษณะนี้อาจทาให้สุนัขลดความสามารถในการดมกลิ่นลดลง แต่การที่สุนัขสามารถมองเห็น
เครื่องช่วยฝึกได้จะช่วยให้สุนัขดารงความสนใจที่กลิ่นเป้าหมายนั้นเป็นอย่างดี
๔.๓ ครู ฝึ ก ใช้ ข องเล่ น อี ก ชิ้ น หนึ่ ง ท าการหลอกล่ อ สุ นั ข โดยให้ ผบส จั บ จู ง สุ นั ข ไว้ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
กระตือรือร้นและความอยากในการค้นหา โดยให้ปฏิบัติในลักษณะแกล้งทาท่าทางนาของเล่นไปซ่อนไว้ใน
บริเวณที่จะให้สุนัขค้นหากลิ่นตัวอย่าง
๔.๔ เริ่มปล่อยสุนัขเข้าทาการค้นหาโดยใช้คาสั่ งเริ่มต้นในการค้นหาว่า “ดม-ไป-หา” (สั่งครั้งเดียว
เท่านั้น) ใช้ลักษณะการจับจูงจะปล่อยให้สุนัขค้นหาเองโดยอิสระ ไม่มีการควบคุมบังคับหรือการสั่งการ
ยกเว้นกรณีที่สุนัขไม่สนใจการค้นหา จึงจะมีการเรียกสุนัขกลับมาหา เพื่อทาการกระตุ้นเร้าใจและกาหนด
จุดเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง (ให้มีความง่ายและใกล้เคียงจุ ดซ่อนฯ มากขึ้น) โดยในระหว่างการค้นหาให้ครูฝึก
และผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆ พยายาม ส่งเสียงเพื่อรบกวนความสนใจของสุนัขด้วยแต่ควรจะอยู่ในความเหมาะสม
เพื่อเป็นการฝึกให้สุนัขมีความเคยชิน โดยสุนัขที่มีประสิทธิภาพนั้นจะสนใจแต่การค้นหาเท่านั้น จะไม่สนใจ
ต่อสิ่งเร้ารอบข้างเป็นอันขาด
๔.๕ เมื่อสุนัขทาการค้นหาด้วยการดมกลิ่น จนไปถึงตรงจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายนั้นแล้ว และสุนัขแสดง
อาการสนใจจดจ้องไปยังบริเวณนั้น ให้ครูฝึกเป็นผู้ให้รางวัลสุนัขจากทางด้านหลัง โดยไม่ให้สุนัขเห็นด้วย
ความนุ่มนวลที่สุด เพื่อให้สุนัขสามารถคาบของเล่นได้โดยง่าย (ควรให้รางวัลขณะที่สุนัขแสดงอาการจดจ้อง
ไปที่จุดฯ และให้รางวัลตกลงใกล้กลิ่นเป้าหมายมากที่สุด)
๔.๖ ให้ผบส.และครูฝึกทุกคนในการฝึกทาการชมสุนัขด้วยน้าเสียง แล้วให้ ผบส. ตบปลอบลูบและชม
สุนัขว่า “ดีมาก – ดี” และเล่นกับสุนัขพอประมาณ จากนั้นก็สั่งให้สุนัขคายของเล่นคืนด้วยคาสั่งว่า “พอ –
ขอ” แต่ในกรณีที่สุนัขไม่ยอมคายของเล่นคืน ให้แก้ไขโดยครูฝึกนาของเล่นอีกชิ้นมาหลอกล่อให้สุนัขคาบ
เพื่อคายของเล่นชิ้นเก่าออกจากปาก และเมื่อสุนัขคายของเล่นแล้วให้ครูฝึกคนที่นาของเล่นมาหลอกล่อเก็บ
ของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็น เพื่อเพิ่มความอยากในการค้นหาครั้งต่อไป หากการแก้ไขด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้
ผบส. ยกปลอกคอให้ขาหน้าสุนัขลอยขึ้นจากพื้น และสั่งว่า “พอ – ขอ” โดยให้ทาจนกระทั่งสุนัขยอมคาย
ของเล่นออกมา แล้วจึงให้ครูฝึกเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็นเช่นเดิม (ไม่ควรแก้ไขด้วยวิธีกระตุกสายจู ง
อย่างรุนแรงเพื่อให้สุนัขคายของเล่น ยกเว้นกรณีการแก้ไขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล ก็ให้ใช้การกระตุกอย่างนิ่มนวล
พร้อมกับสั่งสุนัขว่า “ไม่ – ขอ” ให้สุนัขยอมคายของเล่น
๔.๗ ให้ทาการฝึกลักษณะเดิม ตั้งแต่ ข้อ ๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๖ แต่ให้เปลี่ยนพื้นที่การฝึกมาเป็นสนามขนาด
เล็ก และเปลี่ยนลักษณะการซ่อนของเล่นและกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ให้มิดชิดยากแก่การค้นหามากขึ้น
(ความสูง ความลึก การมองเห็น) และเมื่อสุนัขมีความสนใจในการค้นหามากขึ้นในระดับที่ดีแล้ว ให้ปล่อย
สุนัขค้นหานอกสายจูงต่อไป

๑๒๙
๔.๘ ในการฝึกการค้นหาฯ ลักษณะนี้ให้สอดแทรกการฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่น ครั้งละ ๒- ๓
วินาที ด้วยคาบอกคาสั่งว่า “ ดมซ้า” เมื่อสุนัขแสดงอาการลดความสนใจต่อกลิ่นโดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๙
ต่อไป
๔.๙ .ในกรณีที่ฝึกมาจนกระทั่งสุนัข มีความชานาญและความสนใจต่อกลิ่น โดยแสดงอาการสนใจจดจ้อง
ต่อกลิ่นอย่างมั่นคงแล้ว ให้ทาการตรวจสอบสุนัข ด้วยวิธีดังนี้
๔.๙.๑ ดาเนินการฝึกตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕ เช่นเดิม แต่เมื่อสุนัขแสดงอาการจดจ้องที่บริเวณจุดที่
ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย ให้ ผบส. ทาท่าทีไม่สนใจและพยายามดึงสุนัขออกจากจุดนั้น อาจใช้การกระตุกปลอก
คอเบาๆ ถ้าสุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วจะไม่ยอมละทิ้งกลิ่นเป้าหมายและจะฝืนตัวเองไว้ แต่สุนัขบาง
ตัวอาจจะยอมเดินตาม ผบส. ออกมา แต่เมื่อสุนัขคิดได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สุนัขก็จะรีบกลับไปยังจุดที่
ซ่อนกลิ่นเป้าหมายและจดจ้องต่อทันที
๔.๙.๒ เมื่อทาการตรวจสอบสุนัขด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ได้ผลตามข้อ ๔.๙.๑ ก็ให้ดาเนินการให้รางวัล
แก่สุนัขจากทางด้านหลังเช่นเดิม และดาเนินการตามข้อ ๔.๖ และ ๔.๗ ต่อไป
ข้อควรระวัง การฝึกในข้อ ๔.๙ นี้ไม่ควรปฏิบัติบ่อยมากเกินไป เพราะจะทาให้สุนัขเกิดความสับสน
และลดความสนใจต่อการค้นหากลิ่นได้ จึงควรกระทาในภาวะจาเป็นเพื่อใช้ในการทดสอบความสามารถของ
สุนัขเท่านั้น
หมายเหตุ
๑. การฝึกในขั้นตอนนี้ควรทาการฝึกจากการใช้พื้นที่และการซ่อนเครื่องช่วยฝึก (สารตั้งต้น
วัตถุระเบิด และของเล่น)จากง่ายไปหายากเสมอ (ลักษณะและความกว้างของพื้นที่ ระดับความลึก ระดับ
ความสูง ลักษณะการวาง ฯลฯ)) เพื่อสร้างประสบการณ์ในการค้นหาและจดจากลิ่นให้กับสุนัข ซึ่งโดยปกติ
แล้ว สุนัขจะมีความสามารถในการเรียนรู้กลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เมื่อดมพบกลิ่นเป้าหมายอย่างชัดเจน หลังทาการฝึกไปแล้วประมาณ ๕-๖ ครั้ง ซึ่งสุนัขจะสามารถจดจา
กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ได้อย่างแม่นยาจานวน ๑ กลิ่น หลังจากได้รับการฝึกไปแล้ว ๖ – ๘ วัน (ฝึกไป
แล้วประมาณ ๓๐ – ๕๐ ครั้ง) แล้วจึงจะทาการฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดต่อไป
๒. ของรางวัลหรือของเล่น (๑) หมายถึง ของที่ใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัต ถุระเบิด
เพื่อให้สุนัขค้นหา ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ ซึ่งจะสามารถเพิ่มความอยากในการค้นหา
ให้กับสุนัขได้ดีขึ้น เช่น ของเล่นสุนัขชนิดมีสายจับ , ลูกเทนนิส , ม้วนผ้า , ลูกบอลขนาดเล็ก ฯลฯ
๓. ของรางวัลหรื อของเล่น (๒) หมายถึง ของที่ใช้สาหรับให้ รางวัล กับสุ นัขเมื่อสุนั ขแสดง
อาการจดจ้ อ งหรื อ สนใจที่ บ ริ เ วณจุ ด ซ่ อ นฯ ซึ่ ง สุ นั ข ท าการดมค้ น หาจนพบ ควรเป็ น ของเล่ น ที่ สุ นั ข มี
ความชอบและมีความต้องการที่จะได้มากที่สุด และใช้สาหรับการให้รางวัลในการฝึกค้นหาฯเท่านั้น เช่น
ของเล่นสุนัขชนิดลูกยาง , ของเล่นสุนัขแบบมีเสียง , ของเล่นสุนัขชนิดต่างๆ ฯลฯ
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี้
๕.๑ ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึ กคอยกากับดู แลให้
คาแนะนา ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
๕.๒ จัดผู้ช่วยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ในการวางเครื่องช่วยฝึกที่บรรจุสารตั้งต้นวัตถุระเบิด หรือมีกลิ่นวัตถุ
ระเบิดแยกกันกับผู้วางเครื่องช่วยฝึกอื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นสับสน
๕.๓ ครูฝึกทุกคนรับผิดชอบจานวนสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ทุ กชนิดที่นามาใช้ฝึก มิให้มีการสูญหาย หรือ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ หากมีเหตุสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้รายงานทันที

๑๓๐
๕.๔ ครูฝึก และผบส.ทุกคนรับผิดชอบการป้องกันอันตรายจากสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่จะเกิดแก่บุคคล
และสุนัข เช่น ป้องกันมิให้สุนัขกินสารตั้งต้นวัตถุระเบิ ด ที่อาจร่วงจากซองบรรจุที่ฉีดขาดขณะฝึก หรือใช้
สารตั้งต้นวัตถุระเบิด จานวนมากให้สุนัขดมใกล้และนานเกินควร
๕.๕ ครูฝึก และผบส.ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยขณะสุนัขปฏิบัติงานนอกสายจูงเป็นพิเศษ
๕.๖ เมื่อสุนัขมีความชานาญในการฝึกในสถานที่เดิมๆแล้ว ก็หมุนเวีย นสถานที่ฝึกโดยสม่าเสมอ เพื่อ
เพิ่มความคุ้นเคยและสร้างความแปลกใหม่ในการค้นหา อันจะเป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นในการค้นหาของสุนัข
ต่อไป
๕.๗ ระยะเวลาในการฝึกสุนัขขั้นตอนนี้ ใน ๑ วัน ไม่ควรฝึกการค้นหาเกิน ๑๐ ครั้ง และสถานที่ที่ใช้ใน
การฝึกค้นหาฯต้องเป็นสถานที่ที่ใช้ใ นการฝึกค้นหาฯอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามนาสุนัขมาฝึกขั้นตอนอื่นๆที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการค้นหาฯในสถานที่นี้ (เวลาในการฝึกทั้งหมดไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง ต่อ วัน)
๕.๘ ห้ามลงโทษสุนัขในพื้นที่การฝึกค้นหาฯ เพราะจะทาให้สุนัขเกิดความทรงจาที่ไม่ดี และลดความ
กระตือรือร้นในการค้นหาลง โดยในกรณีที่ต้องมีการลงโทษให้ใช้วิธีที่นุ่มนวลที่สุด และควรนาสุนัขออกจาก
พื้นที่เสียก่อน
๕.๙ ในการนาสุนัขเข้าพื้นที่การฝึกให้ นาเข้าพื้นที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพื้นที่การ
ฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยนาสุนัขมาเตรียมพร้อมในพื้นที่การฝึก
๕.๑๐ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ ตามข้อ ๔.๙ ก่อนที่จะดาเนินการฝึกใน
ขั้นต่อไป
หลักฐาน

การฝึกการแจ้งเตือนของสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด
๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด
สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก
๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจวัตถุระเบิด

๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อพบสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด โดยใช้ของ
เล่นหรืออาหารเพื่อชักจู งความสนใจของสุนัขให้แจ้งเตือนด้วยการนั่งโดยความสมัครใจ โดยไม่ต้องมีการ
บังคับสุนัข (การฝึกเชื่อฟังคาสั่งจะไม่ฝึกให้สุนัขนั่ง) ซึ่งการฝึกในขั้นตอนนี้จะกระทาไปพร้อมๆกับ การฝึก
ค้นหาและจดจากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด พร้อมกับของรางวัล แต่แยกห้วงเวลาและสถานที่ฝึกออกจากกัน
๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิควิธีการฝึกให้สุนัขแจ้งเตือน เมื่อพบสารตั้งต้น
วัตถุระเบิดด้วยการนั่ง รวมทั้งการแก้ไขการแจ้งเตือนของสุนัขได้อย่างถูกต้อง
๑.๓ ฝึกให้สุนัขเรียนรู้ที่จะแจ้งเตือนด้วยการนั่งเมื่อเห็นของรางวัล หรือการให้สัญญาณและคาสั่งการ
ของผู้บังคับสุนัข ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
๒. อุปกรณ์การฝึก มีดังนี้
๒.๑ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) สาหรับใช้ชักจูงให้สุนัขนั่งลงเมื่อสุนัขเห็นของรางวัล แต่ไม่สามารถเข้า
ไปเอามาได้เนื่องจากมีสิ่งขวางกั้นอยู่ ( เช่น ผบส. กาของเล่นไว้ในมือ)
๒.๓ อาหารหรือขนมสาหรับสุนัข (๒) สาหรับใช้ชักจูงให้สุนัขนั่งลงเมื่อสุนัขเห็นอาหาร แต่ไม่
สามารถเข้าไปเอามาได้เนื่องจากมีสิ่งขวางกั้นอยู่ ซึ่งอาหารสามารถควบคุมแรงขับของสุนัขได้ และแก้ไข
ปัญหาของสุนัขบางตัวที่มีความสนใจต่อของเล่นน้อยได้ดีกว่า อี กทั้งจะสามารถสอนให้สุนัขให้ความเคารพ
ต่อมือของ ผบส. ได้ดีกว่าอีกด้วย ( เช่น ผบส. กาอาหารไว้ในมือ)
๒.๔ ปลอกคอหนังสาหรับสุนัข

๑๓๑
๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว
๓. สถานที่ทาการฝึก มีดังนี้ –
๓.๑ อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พื้นที่ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก เช่น ตู้
ลิ้นชักโต๊ะ ชั้นวางของแบบเตี้ย ฯลฯ
๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ฯลฯ
๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ
๓.๔ สถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข
๔. การดาเนินการฝึก มีขั้นตอนดังนี้ ๔.๑ ผบส.นาสุนัข ไปยืนอยู่ในท่าชิด จากนั้นให้ทาการสั่งให้สุนัขคอย แล้วผบส. จึงเดินออกไปอยู่ฝั่งตรง
ข้ามโดยหันหน้าเข้าหาสุนัข ระยะห่างประมาณ ๑ ถึง ๒ ก้าว จากนั้นให้ ผบส. กาของเล่นหรืออาหารชูขึ้น
เหนือหัวสุนัข โดยอาจใช้วิธีขยับมือเพื่อดึงดูดความสนใจของสุนัข และให้รอดูพฤติกรรมที่สุนัขแสดงออกมา
จนกระทั่งเมื่อสุนัขแสดงพฤติกรรมการนั่งลงเมื่อใด ก็ให้ ผบส. ให้รางวัลสุนัขโดย การยื่นให้สุนัขช้าๆ อย่าง
นิ่มนวลให้ของเล่นตกลงบริเวณปากของสุนัข ( ห้ามขว้างออกไปแรงๆ หรือทาให้เกิดการกระเด้งของรางวัล
นั้น) จากนั้นก็ให้ ผบส. ชมและเล่นกับสุนัขอย่างพอเหมาะ จากนั้นจึงสั่งให้สุนั ขคายของเล่นคืนต่อไป (
ยกเว้นอาหาร)
หมายเหตุ
๑. การใช้อาหารฝึกจะใช้ในช่วงแรกๆเพื่อเรียกความสนใจและเพิ่มแรงขับของสุนัขเท่านั้น
จากนั้นจะทาการเปลี่ยนมาใช้ของรางวัลหรือของเล่นแทน
๒. ของรางวัลหรือของเล่น (๑) หมายถึง ของเล่นหรือของรางวัลที่ใช้สาหรับชักจูงให้สุนัขนั่งลง
เมื่อสุนัขเห็นของเล่นหรือของรางวัลนั้น โดยปรกติมักจะใช้ของเล่นที่สุนัขมีความสนใจและชอบรองลงมา
จากของเล่นที่ใช้สาหรับให้รางวัลในการฝึกค้นหาฯ หรืออาจเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของก็ได้
เช่น ของเล่นสุนัขแบบมีเสียง , ของเล่นสุนัขชนิดต่างๆ ฯลฯ
๓. อาหารหรือขนมสาหรับสุนัข (๒) หมายถึง อาหารหรือขนมสาหรับสุนัขใช้ชักจูงให้สุนัขนั่ง
ลงเมื่อสุนัขเห็น ซึ่งอาหารสามารถควบคุมแรงขับของสุนัขได้ และแก้ไขปัญหาของสุนัขบางตัวที่มีความสนใจ
ต่อของเล่นน้อยได้ดีกว่า ส่วนมากนิยมใช้ ขนมสาหรับสุนัข เพราะแตกต่างและมีความน่าสนใจจากอาหาร
ประจาวันที่สุนัขกิน
๔.๒ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. ปฏิบัติในลักษณะเดิม แต่เปลี่ยน
จากการกาของรางวัลไว้เหนือหัวสุนัข มาเป็นการกาของรางวัลไว้ในระดับต่าลงมา (ระดับจมูกสุนัข) ที่สุนัข
สามารถเข้าไปดมและสัมผั สได้ โดยให้การางวัลไว้ในอุ้งมือลักษณะคว่ามือ แต่ให้สุนัขเห็นและได้กลิ่นรางวัล
แต่ไม่สามารถที่จะคาบหรือเอารางวัลไปได้ จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัลแก่สุนัขด้วยวิธีการ
เช่นเดิม (โดยปกติแล้วสุนัขส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมหยุดและยืนจ้อง ผบส.ควรมีความใจเย็นไม่รีบร้อน อาจมี
การขยับมือเพื่อดึงดูดความสนใจของสุนัข และรอจนกระทั่งสุนัขนั่งลงเองด้วยความสมัครใจ)
๔.๓ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๒ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. ปฏิบัติในลักษณะเดิม แต่เปลี่ยน
การกาของรางวัลไว้ในระดับต่าลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถนาของรางวัลมาแนบที่ส่วนขาและลาตัวของ
สุนัขได้ จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัลแก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม
๔.๔ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๓ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ ผบส. นาของรางวัลไปกาไว้ในอุ้งมือ
เช่นเดิม แต่ให้นาอุ้งมือไปกดไว้ที่ผนังอาคาร หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง ตั้งแต่ระดับพื้นห้อง จน สูงถึง ๖
ฟุต จากนั้นให้รอจนสุนัขนั่งลงแล้วจึงให้รางวัลแก่สุนัขด้วยวิธีการเช่นเดิม (การฝึกในข้อนี้ควรกระทาอย่าง
จากัด โดยควรสังเกตพฤติกรรมของสุนัขให้ดี เนื่องจากสุนัขบางตัวอาจจะสับสนจากท่าทางของมือผู้บังคับ
สุนัข และนั่งลงอย่างผิดพลาดได้)

๑๓๒
๔.๕ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๔ ได้อย่างถูกวิธีแล้ว ก็ให้ผบส. ยื่นของรางวัลให้ครูฝึก โดยให้
ผบส. จับสายจูงสุนัขไว้ ขณะที่ครูฝึกกาของรางวัลไว้ในมือ โดยครูฝึกจะใช้วิธีการฝึกไล่ลาดับตั้งแต่ข้อ ๔.๑
ถึง ๔.๔ และทาการให้รางวัลเช่นเดิม โดยครูฝึกจะเป็นผู้การางวัลและให้ของรางวัลแทน ซึ่งในการฝึกขั้นนี้
ครูฝึกจะพยายามเคลื่อนไหวของรางวัลในอุ้งมือไปในตาแหน่งต่างๆ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔.๖ เมื่อสุนัขสามารถปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕ ได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธีแล้ว ก็ให้ครูฝึกนาของเล่น
ไปติดไว้ กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือประตูห้อง และประตูรถยนต์ โดยต้องสามารถให้สุนัขมองเห็นได้ แต่ไม่
สามารถสัมผัสหรือเอารางวัลไปได้ จากนั้นก็ให้ ผบส.นาสุนัขเข้ามาในบริเวณดังกล่าว และเมื่อสุนัขนั่งลง
เมื่อใดก็ให้ทาการดึงอุปกรณ์ที่หนีบหรือติดของรางวัลนั้นอยู่ออกเพื่ อให้รางวัลตกลงมา และสุนัขสามารถ
คาบรางวัลเอาไปได้ต่อไป
๔.๗ ขั้นตอนสุดท้ายการการฝึกการแจ้งเตือนของสุนัข คือ จะทาการฝึกให้สุนัขนั่งลงด้วยความเต็มใจ
ภายใต้การสั่งการของ ผบส. ซึ่งอาจจะใช้คาสั่งเสียง หรือการให้สัญญาณ เช่นการกระตุกสายจูงเบาๆ หรือ
การแตะที่ตะโพกของสุนัขเบาๆ ซึ่งครูฝึกจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่า วิธีการใดเหมาะกับสุนัขแต่ละตัว แต่การ
กระทาลักษณะนี้ต้องกระทาจากด้านหลังของสุนัขในขณะที่สุนัขกาลังจ้องมองรางวัลเสมอ ซึ่งขั้นตอนในการ
ปฏิบัติมีดังนี้
๔.๗.๑ ให้จัดเตรียมสถานที่และการวางของรางวัลตามข้อ ๔.๖ (ลักษณะหนีบหรือติดของรางวัลไว้
กับอุปกรณ์หรือสถานที่ต่างๆ)
๔.๗.๒ ให้ ผบส. ปล่อยสุนัขให้เคลื่อนที่เข้าหาของรางวัลในสายจูง แต่ให้ดึงสายจูงไว้ให้สุนัขหยุด
ก่อนที่จะถึงของรางวัล จากนั้นก็ให้ ผบส. ส่งสัญญาณที่มีความเหมาะสมกับตัวสุนัขในขณะที่สุนัขกาลังจะ
นั่งลง จากนั้นเมื่อสุนัขนั่งลง จึงทาการให้รางวัลในลักษณะเดิมต่อไป (การกระทาในลักษณะนี้ถือเป็นการ
เพิ่มความสามารถในการสั่งให้สุนัขนั่งลงเองเท่านั้น เพราะสุนัขจะไม่ได้นั่งลงด้วยคาสั่งหรือการชี้แนะของ
ผบส. แต่จะนั่งลงเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งการฝึกในขั้นนี้จะเป็นการสร้างพื้นฐาน ในการฝึกและแก้ปัญหา
การหยุดและยืนจ้องของสุนัขในการฝึกปฏิบัติการค้นหาวัตถุระเบิดและการแจ้งเตือนต่อไป)
หมายเหตุ สิ่งสาคัญที่สุดในการฝึกขั้นตอนนี้ คือ การนั่งลงของสุนัขต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการ
ฝืน และเป็นไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไว และห้ามใช้การบังคับให้สุนัขนั่งด้วยความไม่เต็มใจเป็นอันขาด
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี-้
๕.๑ ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยกากับดูแลให้
คาแนะนา ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
๕.๒ ห้ามใช้การบังคับให้สุนัขนั่งลงด้วยความไม่เต็มใจ และการแก้ไขสุนัขด้วยวิธีการรุนแรงเป็นอันขาด
๕.๓ ระยะเวลาการฝึกของสุนัขแต่ละตัว ไม่ควรเกินวันละ ๑๐ ถึง ๑๕ นาที ต่อการฝึก ๑วัน
๕.๔ การฝึกในขั้นตอนนี้จะกระทาไปพร้ อมๆกับ การฝึกค้นหาและจดจากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด
พร้อมกับของรางวัล แต่แยกห้วงเวลาและสถานที่ฝึกออกจากกัน
๕.๕ เมื่อสุนัขมีความชานาญในการฝึกขั้นตอนเดิมๆแล้วก็ให้ทาการฝึกทบทวนจากขั้นตอนแรกไปหา
ขั้นตอนสุดท้ายเสมอ (ง่ายไปหายาก)
๕.๖ การนาสุนัขเข้าพื้นที่การฝึกให้ นาเข้าพื้นที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพื้นที่การ
ฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยนาสุนัขมาเตรียมพร้อมในพื้นที่การฝึก
๕.๗ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ อย่างสม่าเสมอจนมั่นใจว่าสุนัขสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว จึงจะดาเนินการฝึกในขั้นต่อไป

๑๓๓
การฝึกปฏิบัติการตรวจค้นวัตถุระเบิดและการแจ้งเตือน
หลักฐาน ๑. คู่มือการฝึกสุนัขดมกลิ่นแบบหน่วงเวลาการตอบสนองขั้นสุดท้าย (การฝึกแบบรวมจุด
สนใจ) กรมการสัตว์ทหารบก
๒. คู่มือโรงเรียนสุนัขทหาร หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่ ผู้บังคับสุนัขตรวจค้นวัตถุ
ระเบิด
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ ฝึกสุนัขให้มีความสามารถในการค้นหาและจดจากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด รวมถึงวัตถุระเบิดและ
ส่วนประกอบวัตถุระเบิดในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ และแจ้งเตือนด้วยการนั่งเมื่อพบสารตั้ งต้นวัตถุ
ระเบิดหรือวัตถุระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยาสม่าเสมอ
๑.๒ ฝึกให้ผู้บังคับสุนัขมีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ
ขั้นตอน ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขสุนัขได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
๑.๓ ฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่นครั้งละ ๒-๓ วินาที ด้วยการฝึกให้สุนัขกลับไปดมกลิ่นซ้า
๒. อุปกรณ์การฝึก มีดังนี้
๒.๑ กลิ่นตัวอย่างสารตั้งต้นวัตถุระเบิด (ใช้กลิ่นที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุดทาการฝึกเป็นลาดับแรก
จนเมื่อสุนัขมีความแม่นยาในการจดจากลิ่นและแจ้งเตื อนแล้วจึงทาการเปลี่ยนไปใช้กลิ่นที่มีความแรงมาก
ขึ้นต่อไป )
๒.๒ ของรางวัลหรือของเล่น (๑) สาหรับใช้ซุกซ่อนรวมกับกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด
เพื่อให้สุนัขค้นหา (ควรเป็นของเล่นที่ใช้ในการฝึกค้นหาคาบของ)
๒.๓ ของรางวัลหรือของเล่น (๒) สาหรับใช้ให้รางวัลเมื่อสุนัขดมค้นหาจนพบกลิ่นเป้าหมาย (ควรเป็น
ของรางวัลที่สุนัขชอบที่สุด และใช้สาหรับการฝึกค้นหาและจดจากลิ่น ฯ เท่านั้น เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นในการ
ต้องการรางวัลของสุนัข)
๒.๔ ปลอกคอหนังสาหรับสุนัข
๒.๕ สายจูงสุนัขยาว ขนาด ๖๐ นิ้ว
๒.๖ ถุงมือยางและปากคีบ สาหรับหยิบจับตัวอย่างกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อน
๓. สถานที่ทาการฝึก มีดังนี้
๓.๑ อาคารขนาดเล็ก ถึง อาคารขนาดใหญ่ หลายชั้น มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของเครื่องใช้ประกอบต่างๆ
อย่างครบถ้วน เช่นห้องต่างๆ คลังสินค้า โรงหนัง ฯลฯ
๓.๒ สนามหญ้า หรือ สนามซีเมนต์ ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่ เช่น สนามบอล ลานจอดรถ สนามบินฯลฯ
๓.๓ ยานพาหนะชนิดต่างๆ เช่น รถยนต์ รถบัส รถมอเตอร์ไซค์ เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ
๓.๔ สถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในการฝึกสุนัข เช่น ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน สถานีรถโดยสาร
สถานีรถประจาทาง โรงเรียน วัด ฯลฯ
๔. การดาเนินการฝึก มีขั้นตอนดังนี้
๔.๑ ผบส.นาสุนัข ไปยืนรออยู่ในท่าชิดในบริเวณทางเข้า ของสถานที่ฝึก พร้อมกับทาการกระตุ้นเร้าใจ
สุนัขให้มีความพร้อมในการค้นหา
๔.๒ ครูฝึกนาของเล่นไปซ่อนในพื้นที่ร่วมกับกลิ่นสารตั้งต้นวั ตถุระเบิด ที่จะใช้ทาการฝึก โดยเลือกใช้
กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ที่มีความแรงของกลิ่นน้อยที่สุด มาทาการฝึกในลาดับแรก ซึ่งในการฝึกครั้งแรกๆ
ควรเปิดแง้มจุดซ่อนให้สุนัขสามารถเห็นของที่นาไปซ่อนและทาให้กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด กระจายออกมา
ได้ แต่สุนัขไม่สามารถคาบของเล่นและกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดออกไปได้ (ควรวางไว้ในระดับจมูกของ
สุนัข)

๑๓๔
๔.๓ ครู ฝึ ก ใช้ ข องเล่ น อี ก ชิ้ น หนึ่ ง ท าการหลอกล่ อ สุ นั ข โดยให้ ผบส.จั บ จู ง สุ นั ข ไว้ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
กระตือรือร้นและความอยากในการค้นหา โดยให้ปฏิบัติในลักษณะแกล้งทาท่าทางนาของเล่นไปซ่อนไว้ ใน
บริเวณที่จะให้สุนัขค้นหากลิ่นตัวอย่าง
๔.๔ เริ่มปล่อยสุนัขเข้าทาการค้นหาโดยใช้คาสั่ งเริ่มต้นในการค้นหาว่า “ดม-ไป-หา” (สั่งครั้งเดียว
เท่านั้น) ใช้ลักษณะการจับจูงจะปล่อยให้สุนัขค้นหาเองโดยอิสระ ไม่มีการควบคุมบังคับหรือการสั่งการ
ยกเว้นกรณีที่สุนัขไม่สนใจการค้นหา จึงจะมีการเรียกสุนัขกลับมาหา เพื่อทาการกระตุ้นเร้าใจและกาหนด
จุดเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้ง (ให้มีความง่ายและใกล้เคียงจุดซ่อนฯ มากขึ้น) โดยในระหว่างการค้นหาให้ครูฝึก
และผู้เกี่ยวข้องคนอื่น พยายาม ส่งเสียงเพื่อรบกวนความสนใจของสุนัขด้วยแต่ควรจะอยู่ในความเหมาะสม
เพื่อเป็นการฝึกให้สุนัขมีความเคยชิน โดยสุนัขที่มีประสิทธิภาพนั้นจะสนใจแต่การค้นหาเท่านั้น จะไม่สนใจ
สิ่งเร้ารอบข้างเป็นอันขาด
๔.๕ เมื่อสุนัขทาการค้นหาด้วยการดมกลิ่น จนไปถึงตรงจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมายนั้นแล้ว และสุนัขแสดง
อาการแจ้งเตือนด้วยการนั่งลงแล้ วจดจ้องไปที่บริเวณนั้น ให้ ผบส. หรือครูฝึก เป็นผู้ให้รางวัลสุนัขจากทาง
ด้านหลัง โดยไม่ให้สุนัขเห็นด้วยความนุ่มนวลที่สุด เพื่อให้สุนัขสามารถคาบของเล่นได้โดยง่าย (ควรให้
รางวัลขณะที่สุนัขแสดงอาการนั่งจดจ้องไปที่จุดฯ และให้รางวัลตกลงใกล้กลิ่นเป้าหมายมากที่สุด)
๔.๖ ให้ผบส.และครูฝึกทุกคนในการฝึกทาการชมสุนัขด้วยน้าเสียง แล้วให้ ผบส. ตบปลอบลูบและชม
สุนัขว่า “ดีมาก – ดี” และเล่นกับสุนัขพอประมาณ จากนั้นก็สั่งให้สุนัขคายของเล่นคืนด้วยคาสั่งว่า “พอ –
ขอ” แต่ในกรณีที่สุนัขไม่ยอมคายของเล่นคืน ให้แก้ไขโดยครูฝึกนาของเล่นอีกชิ้นมาหลอกล่อให้สุนัขคาบ
เพื่อคายของเล่นชิ้นเก่าออกจากปาก และเมื่อสุนัขคายของเล่นแล้วให้ครูฝึกคนที่นาของเล่นมาหลอกล่อเก็บ
ของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็น เพื่อเพิ่มความอยากในการค้นหาครั้งต่อไป หากการแก้ไขด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้
ผบส. ยกปลอกคอให้ขาหน้าสุนัขลอยขึ้นจากพื้น และสั่งว่า “พอ – ขอ” โดยให้ทาจนกระทั่งสุนัขยอมคาย
ของเล่นออกมา แล้วจึงให้ครูฝึกเก็บของเล่นไป โดยให้สุนัขเห็นเช่นเดิม (ไม่ควรแก้ไขด้วยวิธีกระตุกสายจูง
อย่างรุนแรงเพื่อให้สุนัขคายของเล่น ยกเว้นกรณีการแก้ไขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลก็ให้ใช้การกระตุกอย่างนิ่มนวล
พร้อมกับสั่งสุนัขว่า “ไม่ – ขอ” ให้สุนัขยอมคายของเล่น
๔.๗ ให้ทาการฝึกลักษณะเดิม ตั้งแต่ ข้อ ๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๖ แต่ให้เปลี่ยนพื้นที่การฝึกให้มีความยากต่อการ
ปฏิบัติมากขึ้น และเปลี่ยนลักษณะการซ่อนของเล่นและกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด ให้มิด ชิด
ยากแก่การค้นหามากขึ้น (ความสูง ความลึก การมองเห็น) และเมื่อสุนัขสามารถจดจากลิ่นและแจ้งเตือน
กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ชนิดแรกที่ใช้ในการฝึกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยาแล้ว จึงให้ครูฝึกนาของเล่น
ออกจากจุดซ่อน ให้เหลือเพียงแต่สารตั้งต้นวัตถุระเบิด ไว้เพียงอย่า งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงทาการฝึ ก
ทบทวนซ้าไปซ้ามาเพื่อให้สุนัขมีความแม่นยาและประสิทธิภาพสูงที่สุด
๔.๘ ในการฝึกการค้นหาฯ ลักษณะนี้ให้สอดแทรกการฝึกให้สุนัขมุ่งความสนใจไปที่กลิ่น ครั้งละ ๒- ๓
วินาที ด้วยคาบอกคาสั่งว่า “ ดมซ้า” เมื่อสุนัขแสดงอาการลดความสนใจต่อกลิ่น และให้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๙
ต่อไป
๔.๙ ในกรณีที่ฝึกมาจนกระทั่งสุนัข มีความชานาญและความสนใจต่อกลิ่น โดยแสดงอาการนั่งแจ้งเตือน
และสนใจจดจ้องต่อกลิ่นอย่างมั่นคงแล้ว ให้ทาการตรวจสอบสุนัข ด้วยวิธีดังนี้ –
๔.๙.๑ ดาเนินการฝึกตามข้อ ๔.๑ ถึง ๔.๕ เช่นเดิม แต่เมื่อสุนัขแสดงอาการนั่งแจ้งเตือนและจด
จ้องที่บริเวณจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย ให้ ผบส. ทาท่าทีไม่สนใจและพยายามดึงสุนัขออกจากจุดนั้น อาจใช้
การกระตุกปลอกคอเบาๆ ถ้าสุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วจะไม่ยอมละทิ้งกลิ่นเป้าหมายและจะฝืน
ตัวเองไว้ แต่สุนัขบางตัวอาจจะยอมเดินตาม ผบส. ออกมา แต่เมื่อสุนัขคิดได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สุนัขก็จะ
รีบกลับไปยังจุดที่ซ่อนกลิ่นเป้าหมาย แล้วจะทาการจดจ้องและนั่งแจ้งเตือนต่อทันที

๑๓๕
๔.๙.๒ เมื่อทาการตรวจสอบสุนัขด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ได้ผลตามข้อ ๔.๙.๑ ก็ให้ดาเนินการให้รางวัล
แก่สุนัขจากทางด้านหลังเช่นเดิม และดาเนินการตามข้อ ๔.๖ และ ๔.๗ ต่อไป
ข้อควรระวัง การฝึกในข้อ ๔.๙ นี้ไม่ควรปฏิบัติบ่อยมากเกินไป เพราะจะทาให้สุนัขเกิดความสับสน
และลดความสนใจต่อการค้นหากลิ่นได้ จึงควรกระทาในภาวะจาเป็นเพื่อใช้ในการทดสอบความสามารถของ
สุนัขเท่านั้น
หมายเหตุ
๑. การฝึกในขั้นตอนนี้ควรทาการฝึกจากการใช้พื้นที่และการซ่อนเครื่องช่วยฝึก (สารตั้งต้นวัตถุ
ระเบิดและวัตถุระเบิด) จากง่ายไปหายากเสมอ (ลักษณะและความกว้างของพื้นที่ ระดับความลึก ระดับ
ความสูง ลักษณะการวาง ฯลฯ) เพื่อสร้างประสบการณ์ในการค้นหาจดจากลิ่นและแจ้งเตือนให้กับสุนัข ซึ่ง
โดยปกติแล้ว สุนัขจะมีความสามารถในการเรียนรู้กลิ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแสดงการแจ้งเตือนเมื่อดม
พบกลิ่นเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยเมื่อสุนัขสามารถจดจากลิ่นตัวอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างแม่นยาแล้ว
ก็ให้เปลี่ยนเป็นกลิ่นตัวอย่างชนิดอื่นที่มีความแรงของกลิ่นมากขึ้นเป็นลาดับถัดไป แล้วย้อนขั้นตอนการฝึก
ไปเริ่มตั้งแต่ การฝึกค้นหาและจดจากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิด พร้อมกับของรางวัล และการฝึกปฏิบัติการ
ตรวจค้นวัตถุระเบิดและการแจ้งเตือน ทุกครั้งเมื่อทาการเริ่มฝึกโดยใช้สารตั้งต้นวัตถุระเบิด หรือวัตถุระเบิด
๒. การฝึกในขั้นตอนนี้ถ้าสุนัขมีอาการนั่งช้า (ประมาณ ๕ ถึง ๖ วินาที) ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ โดย
ให้ ผบส ใช้ความอดทนรอคอยจนสุนัขนั่งเอง แต่หากสุนัขไม่ยอมนั่งลงและต้องมีการช่วยเหลือ ก็ไม่ต้องให้
รางวัลแก่สุนัข แต่จะให้เพียงคาชมและการตบปลอบสุ นัขเท่านั้น จากนั้น ให้ทาการดึงสุ นัขออกจากจุด
ซ่อนกลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด แล้วพาสุนัขเข้าไปค้นหาซ้า ให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าสุนัขจะนั่ง
ลงเองด้วยความสมัครใจ จึงจะทาการให้ของเล่นเป็นรางวัลจากด้านหลังต่อไป
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก มีดังนี้
๕.๑ ครูฝึกสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูฝึกคอยกากับดูแลให้
คาแนะนา ช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ให้ครูฝึกประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
๕.๒ จัดผู้ช่วยครูฝึกและเจ้าหน้าที่การวางเครื่องช่วยฝึกที่บรรจุสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด
แยกกันกับผู้วางเครื่องช่วยฝึกอื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดกลิ่นสับสน
๕.๓ ครูฝึกทุกคนรับผิดชอบจานวนสารตั้งต้นวัตถุระเบิด หรือวัตถุระเบิดทุกชนิดที่นามาใช้ฝึก มิให้มี
การสูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพ หากมีเหตุสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้รายงานทันที
๕.๔ ครูฝึก และ ผบส.ทุกคนรับผิดชอบการป้องกันอันตรายจากสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด
ที่จะเกิดแก่บุคคลและสุนัข เช่น ป้องกันมิให้สุนัขกินสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิด ที่อาจร่วงจากซอง
บรรจุที่ฉีดขาดขณะฝึก หรือใช้ส ารตั้งต้นวัตถุระเบิด หรือวัตถุระเบิด จานวนมากให้สุนัขดมใกล้และ นาน
เกินควร
๕.๕ ครูฝึก และผบส.ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยขณะสุนัขปฏิบัติงานนอกสายจูงเป็นพิเศษ
๕.๖ เมื่อสุนัขมีความชานาญในการฝึกในสถานที่เดิมๆ แล้ว ก็หมุนเวียนสถานที่ฝึกโดยสม่าเสมอ เพื่อ
เพิ่มความคุ้นเคยและสร้างความแปลกใหม่ในการค้นหา อันจะเป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นในการค้นหาและแจ้ง
เตือนของสุนัขต่อไป
๕.๗ ระยะเวลาในการฝึกสุนัขขั้นตอนนี้ ใน ๑ วัน ไม่ควรฝึกการค้นหาเกิน ๑๐ ครั้ง และสถานที่ที่ใช้
ในการฝึกค้นหาฯต้องเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกค้นหาฯอย่างเดี ยวเท่านั้น ห้ามนาสุนัขมาฝึกขั้นตอนอื่นๆ ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการค้นหาฯในสถานที่นี้ (เวลาในการฝึกทั้งหมดไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง ต่อ วัน)

๑๓๖
๕.๘ ห้ามลงโทษสุนัขในพื้นที่การฝึกค้นหาฯ เพราะจะทาให้สุนัขเกิดความทรงจาที่ไม่ดี และลดความ
กระตือรือร้นในการค้นหาลง โดยในกรณีที่ ต้องมีการลงโทษให้ใช้วิธีที่นุ่มนวลที่สุด และควรนาสุนัขออกจาก
พื้นที่เสียก่อน
๕.๙ ในการนาสุนัขเข้าพื้นที่การฝึกให้ นาเข้าพื้นที่ทีละ ๑ ตัว เท่านั้น ส่วนที่เหลือให้รออยู่นอกพื้นที่
การฝึกก่อน เมื่อถึงเวลาฝึกแล้วจึงค่อยนาสุนัขมาเตรียมพร้อมในพื้นที่การฝึก
๕.๑๐ ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสุนัขในการฝึกขั้นนี้ ตามข้อ ๔.๙ ก่อนที่จะดาเนินการฝึก
ในขั้นต่อไป
๕.๑๑ เมื่อสุนัขสามารถจดจากลิ่นตัวอย่างชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่างแม่นยาแล้วก็ให้ครูฝึกเปลี่ยนเป็น
กลิ่นตัวอย่างชนิดอื่นที่มีความแรงของกลิ่นมากขึ้นเป็นลาดับถัดไป แล้วย้อนขั้นตอนการฝึกไปเริ่มตั้งแต่ การ
ฝึกค้นหาและจดจากลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดพร้อมกับของรางวัล และการฝึกปฏิบัติการตรวจค้นวัตถุระเบิด
และการแจ้งเตือน ทุกครั้งเมื่อทาการเริ่มฝึกโดยใช้สารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดชนิดใหม่ โดยควรจะ
เปลี่ยนพื้นที่การฝึ กตามความเหมาะสมเพื่อก็ให้ เกิดประสบการณ์กับสุนัข และควรมีการฝึกให้สุ นัข หั น
กลับมามอง ผู้บังคับสุนัข ในกรณีที่สุนัขทาการปฏิบัติการในพื้นที่เปิดโล่ง แล้วหาสารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุระเบิดไม่พบ เพื่อที่ผู้บังคับสุนัขจะได้ช่วยในการแบ่งพื้นที่และนาสุนัขกลับเข้ ามาเริ่มต้นค้นหาใหม่ได้
ต่อไป
๕.๑๒ สารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดที่นามาใช้ในการฝึกในขั้นการฝึกนี้คือ
๕.๑๒.๑ โซเดี่ยมคลอเรท
๕.๑๒.๒ โปรตัสเซี่ยมไนเตรท
๕.๑๒.๓ ดินระเบิด ซี. ๔
๕.๑๒.๔ ดินระเบิด ซี. ๓
๕.๑๒.๕ ดินระเบิดไดนาไมท์
๕.๑๒.๖ ดินระเบิดที.เอ็น.ที.
๕.๑๒.๗ ฝักแคระเบิด
๕.๑๒.๘ ดินส่งกระสุน (ดินดา)
๕.๑๒.๙ แอมโมเนี่ยมไนเตรท
๕.๑๒.๑๐ โปรตัสเซี่ยมคลอเรท
๕.๑๒.๑๑ ยูเรีย
หมายเหตุ สารตั้งต้นวัตถุระเบิดหรือวัตถุระเบิดประเภทอื่นๆ ที่นิยมใช้ในการผลิตระเบิดชนิดต่างๆ
เช่น พาวเวอร์เจล , ดีทาร์เจล , ไนโตรมีเทน ฯลฯ นั้น รร.สท.ศสท.กส.ทบ. กาลังดาเนินการขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนามาใช้ประกอบการฝึก หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่
สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด (การฝึกแบบรวมจุดสนใจ) ในโอกาสต่อไป

๑๓๗
เอกสารเพิ่มเติมประกอบคู่มือการฝึกสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด (แบบรวมจุดสนใจ)
ตาราง ก. – อัตราส่วนเครื่องช่วยฝึกพิเศษสิ้นเปลืองสาหรับสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

รายการ
ผ้าขนหนู
กล่องกระดาษ
ของเล่นสุนัขชนิดมีเสียง
ของเล่นสุนัขชนิดลูกยาง
ถุงมือยางทางการแพทย์
ปากคีบตัวอย่างชนิดโลหะ
ถุงผ้าสาหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง
กล่องพลาสติกสาหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง
ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๔ หุน ยาว ๒ เมตร
ฝาครอบท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๔ หุน
ตลับโลหะเจาะรูสาหรับบรรจุกลิ่นตัวอย่าง
กล่องโลหะป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่นตัวอย่าง

หน่วยนับ
ผืน
ใบ
อัน
อัน
กล่อง
อัน
ถุง
กล่อง
ท่อ
ฝา
อัน
กล่อง

จานวน
๔
๕
๑
๔
๒
๑๕
๒๖
๑๕
๑
๓๐
๑๕
๑๕

หมายเหตุ
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อชุดสุนัข ๑ ชุด
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร

เอกสารเพิ่มเติมประกอบคู่มือการฝึกสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิด (แบบรวมจุดสนใจ)
ตาราง ข. – อัตราการใช้สารตั้งต้นวัตถุระเบิดและวัตถุระเบิดต่อการศึกษา ๑ หลักสูตร
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

รายการ
โซเดียมคลอเรท ชนิดผง
โปรตัสเซี่ยมไนเตรท ชนิดผง
แอมโมเนียมไนเตรท ชนิดผง
โปรตัสเซียมคลอเรท ชนิดผง
ชนวนฝักแคระเบิด
ดินระเบิด ที.เอ็น.ที.ขนาด ๑ ปอนด์
ดินระเบิด ซี.๔
ดินระเบิด ซี.๓
ดินระเบิดไดนาไมท์
ดินส่งกระสุน(ดินดา)
ยูเรีย

หน่วยนับ
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ฟุต
แท่ง
แท่ง
แท่ง
แท่ง
กก.
กก.

จานวน
๑
๑
๑
๑
๖
๖
๖
๖
๖
๑
๑

หมายเหตุ
น้าหนัก ๕๐๐ กรัมต่อขวด
น้าหนัก ๕๐๐ กรัมต่อขวด
น้าหนัก ๕๐๐ กรัมต่อขวด
น้าหนัก ๕๐๐ กรัมต่อขวด

๑๓๘
การฝึกใช้ประสาทสัมผัสทางจมูก
๑. ความมุ่งหมายของการฝึก
ก. ฝึกสุนัขให้สามารถจากลิ่นตัวเองและหาสิ่งของของตน, จากลิ่น ผบส.และหาสิ่งของของ ผบส.
แยกกลิ่นและค้นหาขั้นต้นโดยอาศัยกลิ่นได้
ข. ฝึก ผบส.ในการให้สุนัขจากลิ่น แยกกลิ่น และค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ในขั้นต้นได้อย่างถูกต้อง
๒. การดาเนินการฝึก
ก. การฝึกจากลิ่นตัวเอง
(๑) ขั้นแรกให้สุนัขดมกลิ่นอุปกรณ์ประจากายของตัวเอง เช่น ปลอกคอ, ผ้ากระสอบปูนอน,
สายจูง ฯลฯ แล้ว ผบส.นาไปวางไว้ระยะห่างพอสมควรให้สุนัขหาเมื่อพบแล้วให้สุนัขนั่งลงข้างของนั้น (ควร
อยู่ในรัศมี ๒ - ๕ ก้าว) ชมเมื่อสุนัขค้นหาและปฏิบัติถู กต้อง ต่อไปเพิ่มระยะการวางให้ห่างมากขึ้นจนถึง
ระยะ ๑๒๐ ก้าว
(๒) ขั้นต่อไปปฏิบัติเช่นขั้นแรก เว้นแต่ของที่นาไปวางนั้นให้ซ่อนกาบังสายตาสุนัข และ ผบส.
(๓) คาสั่งในการปฏิบัติ “ดม” “ไป” “หา” ครั้งแรกอาจสั่งให้สุนัขนั่ง เมื่อสุนัขนั่งเองเมื่อพบของ
แล้วไม่จาเป็นต้องสั่ง
ข. การฝึกจากลิ่น ผบส.
ปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ ๒.ก. เว้นแต่ใช้อุปกรณ์ของ ผบส.แทน เช่น หมวก, เข็มขัด, ถุง
เท้า, ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ
ค. กรฝึกแยกกลิ่น
(๑) น าอุป กรณ์ป ระจ ากายหรือเครื่องใช้ทั้งของ ผบส.และสุ นัขและบุคคลอื่นมารวมกันโดย
เริ่มต้นจาก ๒ กลิ่นก่อน แล้วเพิ่มจนถึง ๑๐ กลิ่น ของที่เหมาะได้แก่ถุงเท้า ,รองเท้า,หมวกและผ้าเช็ดหน้า
ฯลฯ
(๒) ให้สุนัขดมกลิ่นตัวอย่างแล้วนาของทุกชิ้นไปวางในระยะห่างพอควร แต่ละชิ้นวางห่างกัน
พอสมควร (ควรเกินระยะที่สุนัขนั่งเมื่อพบของ) เพื่อกันการสับสนแล้วสั่ งให้สุนัขค้นหา เมื่อสุนัขพบของที่
ต้องการให้แล้วให้สุนัขนั่งข้างของที่ต้องกรให้หา
(๓) คาสั่งในการปฏิบัติ เช่นเดียวกับข้อ ๒ ก.(๓)
ทิศทางสุนัขเข้าแยกกลิ่น
แบบหน้ากระดาน / ตอน
แบบวงกลม
ทิศทางสุนัขเข้าแยกกลิ่น
ทิศทางสุนัขเข้าแยกกลิ่น
รูปการวางสิ่งของเพื่อแยกกลิ่น
ง. การฝึกค้นหาขั้นต้น
(๑) เมื่อได้ฝึกตามลาดับขั้นจนสุนัขมีความชานาญดีแล้ว ก็ให้ฝึกขั้นนี้โดยในขั้นแรกให้บุคคลอื่น
ทาหน้าที่ผู้ทารอย ทาพื้นกลิ่นไว้ ณ จุดเริ่มต้นแล้วนาเครื่องใช้ใช้ประจาตัวไปวางในระยะห่างพอควรแล้วให้
สุนัขไปหา โดยเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้น เมื่อสุนัขค้นหาพบสิ่งของให้สุนัขแสดงออกโดยการนั่งลงข้างสิ่งของนั้น
ต่อไปเพิ่มระยะไกลขึ้นจนถึงระยะ ๑๒๐ ก้าว

๑๓๙
(๒) ขั้นต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ง.(๑) เว้นแต่ของที่นาไปวางนั้นให้ซ่อนกาบังสายตา
(๓) คาสั่ง เช่นเดียวกับข้อ ๒.ก.(๓)
(๔) การทาพื้นกลิ่นให้ผู้ทารอยใช้เท้าถูพื้นที่บริเวณจุดเริ่มต้นในวงแคบ ๆ ก่อนเคลื่อนที่ไปใน
ขั้นต้นผู้ทารอยอาจวางเครื่องใช้ไว้เพื่อให้ ผบส.รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นและกระตุ้นสุนัขในการค้นหาแล้วเคลื่อนที่
เดินลากเท้าและถูเท้าไปจนสุดรอยแล้ววางเครื่องใช้ที่ต้องการให้สุนัขหา ณ จุดสิ้นสุดนั้น เมื่อสุนัขมีความ
ชานาญดีแล้วการทิ้งของไว้ ณ จุดเริ่มต้นและการเดินลากเท้าถูพื้นก็ไม่ต้องกระทา
๓. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. ครูสาธิตการฝึกให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุมโดยครูคอยกากับ
ดูแลให้คาแนะนาช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้น ครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ข. ฝึ ก ตามล าดั บ จากง่ า ยไปหายาก อย่ า ฝึ ก ข้ า มขั้ น ผ่ า นสิ่ ง ที่ สุ นั ข ยั ง ท าไม่ ไ ด้ ไ ปแม้ ว่ า จะต้ อ ง
ช่วยเหลือเหลือบ้าง เช่ น อาจต้องใช้สายจูงในการฝึกขั้นแรก ในการฝึกจากลิ่นเพื่อดึงสุนัขให้นั่ง อาจต้อง
หยิบของให้สุนัขดูแล้วสั่งให้สุนัขนั่งในขั้นการฝึกแยกกลิ่น
ค. นาหลักการฝึกสุนัขมาใช้ให้เป็นประโยชน์ หาวิธีเร้าใจสุนัขมีความตั้งใจในการฝึกและเชื่อฟังคาสั่ง
โดยเคร่งครัด
ง. แก้ไขสุนัขที่ทาผิดตามความจาเป็นทันที ชมสุนัขทุกครั้งที่สุนัขทาได้ถูกต้อง
จ. ระวังอย่าให้สุนัขคาบของในการฝึกขั้นนี้
ฉ. อุปกรณ์จาพวกแก้วและโลหะไม่ควนนามาใช้ในการฝึกเพราะไม่ซับกลิ่น
ช. อย่านาของให้สุนัขดมใกล้ติดจมูก ควรให้สุนัขดมห่างประมาณ ๘ - ๑๒ นิ้ว หรือถ้าให้ผู้อื่นนาไป
วางอาจให้ผู้บังคับสุนัขถือกาสิ่งของนั้นชั่วครู่หรือถูกับฝ่ามือแล้วให้สุนัขดมที่ฝ่ามือ ผบส.แทนการดมจาก
สิ่งของโดยตรง
ซ. การวางสิ่งของในการฝึกใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกปฏิบัติเป็นขั้นตอนดังนี้
(๑) ขั้นที่ ๑ ระยะใกล้ ๕ - ๑๕ ก้าว
(ก) วางของให้สุนัขค้นหาสวนทิศทางลมอ่อนมาก
(ข) วางของให้สุนัขค้นหาสวนเฉียงทางลม ๒๐ ลมอ่อน ถึง อ่อนมาก
(๒) ขั้นที่ ๒ ระยะปานกลาง ๑๖ - ๖๐ ก้าว
ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ ซ.(๑) (ก) และ (ข)
(๒) ขั้นที่ ๓ ระยะไกล ๖๐ - ๑๒๐ ก้าว
ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ ซ.(๑) (ก) และ (ข) ข้างต้น
ค. ฝึก ผบส.ให้รู้จักสังเกตทิศทางลม เช่น เปิดหมวกให้ลมพัดผ่านหน้าผาก แลบลิ้น จุดไฟแล้วดับ
ฯลฯ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาเมื่อลมเปลี่ยนทิศทาง

๑๔๐
ผลของลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศต่อการใช้สุนัขลาดตระเวนและสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศและลักษณะภูมิประเทศเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการฝึก ตามหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่สุนัขลาดตระเวนและสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด เพื่อให้การ
ฝึกและการปฏิบัติงานบรรลุผลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๑. ความสาคัญของลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ
ก. ลม มีความสาคัญยิ่งต่อการค้นหาของสุนัขเนื่องจากสุนัขค้นหาข้าศึกและสิ่งต่าง ๆ ได้จากกลิ่นใน
อากาศซึ่งมาตามลมเป็นส่วนใหญ่
ข. สภาพอากาศ เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะช่วยเกื้อกูลหรือลดขีดความสามารถในการค้นหาของสุนัข
ค. ภูมิประเทสเมื่อประกอบกับลมแล้วก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะช่วยเกื้อกูลหรือลดขีดความสามารถใน
การค้นหาของสุนัขด้วย
๒. ผลของลมและการใช้ลมให้เป็นประโยชน์
ก. ทิศทางลม ปกติกลิ่นจะตามลมจากเหนือลมไปทางใต้ลม การค้นหาของสุนัขจะมีประสิทธิภาพ
เมื่อทาการค้นหาทวนลม การหาทิศทางลมอาจกระทาได้หลายวิธี เช่น ใช้ความรู้สึกของ ผบส.เองหรือการ
สังเกตอาการของสุนัขโดยสุนัขจะยื่นจมูกไปทางเหนือลมเพื่อสูดดมกลิ่นที่มากับกระแสลม การหาทิศทางลม
ต้องระวังมิให้ละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือดึงความสนใจของสุนัข
ข. กรวยกลิ่น เมื่อลมพัดผ่านบุคคลหรือสิ่งต่ าง ๆ จะทาให้เกิดกรวยกลิ่นขึ้น ลมที่พัดแรง มีความเร็ว
สูงจะทาให้เกิดกรวยกลิ่นแคบยาว (ดูรูปที่ ๑) ส่วนลมที่พัดอ่อนช้าจะทาให้เกิดกรวยกลิ่น กว้างสั้น (ดูรูป
ที่ ๒)

รูปที่ ๑ กรวยกลิ่นเมื่อลมแรง

รูปที่ ๒ กรวยกลิ่นเมื่อลมอ่อน

ค. การนาสุนัขเข้าหากรวยกลิ่น ผบส.ต้องพยายามนาสุนัขเข้าศูนย์กลางของกรวยกลิ่น (ดูรูปที่ ๓) ซึง่
จะมีกลิ่นในอากาศแรงกว่าส่วนอื่นของร่างกาย จะทาให้การค้นหาของสุนัขมีประสิทธิภาพสูง
ง. การนาทางให้สุนัขค้นหาในพื้นที่แคบไม่เกิน ๕๐ เมตร ผบส.นาสุนัขตามกรวยกลิ่นตรงเข้า หา
เป้าหมาย (ดูรูปที่ ๔) ถ้าเป็นการค้นหาในพื้นที่กว้างด้านหน้ามาก ผบส.นาสุนัขเข้าค้นหาแบบสลับฟันปลา

๑๔๑

รูปที่ ๓ การนาสุนัขเข้าหากรวยกลิ่น

รูปที่ ๔ การค้นหาในพื้นที่แคบ

รูปที่ ๕ การค้นหาในพื้นที่กว้าง

จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายตามลาดับ (ดูรูปที่ ๕) ในกรณีที่ลมเปลี่ยนทิศทางซึ่งจะทาให้สุนัขหลงทาง
ผบส.ต้องหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่เมื่อลมพัดกลับมาทิศทางเดิมหรือยอมให้สุนั ขเคลื่อนที่ส่ายแบบคดกริชได้ ถ้า
จาเป็น ผบส.ใช้สายจูงช่วยในการควบคุม อย่างไรก็ตามต้องพยายามฝึกสุนัขให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่
จาเป็นต้องขึ้นกับทิศทางทางลมเสมอไป
๓. ผลของภูมิประเทศและการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์
ก. ลักษณะของภูมิประเทศส่วนมากมีผลเกี่ยวเนื่ องกับทิศทางลมตามลักษณะของภูมิประเทศนั้น ๆ
ซึ่งอาจทาให้ระยะในการค้นหาของสุนัขเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ผบส.ต้องเลือกใช้ภูมิประเทศที่เกื้อกูลต่อการใช้
สุนัขให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ข. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขา เนิน มูลดิน ของเขา และหุบเขา จะทาให้ลมที่พัดผ่านมาแยกตัว
ออกเป็นสายลมเล็ก ๆ หลายสาย (ดูรูปที่ ๖ - ๙) ซึ่งจะทาให้ทั้งเกื้อกูลและเกิดพื้นที่อับกลิ่น ในการใช้สุนัข
ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาจะทาให้สุนัขเหน็ดเหนื่อยเร็วกว่าธรรมดาจึงต้องมีการฝึกสุนัขเป็น
พิเศษในเรื่องนี้

๑๔๒
ค. ภู มิ ป ระเทศโล่ ง แจ้ ง เช่ น ทุ่ ง นา ทุ่ ง หญ้ า พื้ น ที่ ร าบทั่ ว ไป จะมี ผ ลต่ อ ทิ ศ ทางลมน้ อ ยที่ สุ ด
(ดูรูปที่ ๑๐) ภูมิประเทศเช่นนี้เกื้อกูลต่อการใช้สุนัขมาก ผบส.ต้องระมัดระวังการใช้ทุ่นระเบิดและกับระเบิด
ของฝ่ายตรงข้ามที่ซุกซ่อนและวางไว้ใต้ดิน
ง. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแม่น้า ลาธาร ส่วนใหญ่ลมจะพัดไปทางทิศเดียวกับกระแสน้า
(ดู
รูปที่ ๑๑ )
จ. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นป่า ลมจะพัดหมุนวนไปตามต้นไม้ทาให้ลดความเร็วของลมลงขึ้นอยู่
กับลักษณะของป่านั้น ตลอดจนจากัดการเคลื่อนที่ของสุนัข
(๑) ป่าโปร่ง ลมจะหมุนตัวและผ่านออกไปช้าลง
(๒) ป่าทึบ ลมจะหมุนตัวผ่านได้ช้าหรืออับลม กลิ่นในอากาศจะมีระยะเพียง ๑๕ - ๓๐ เมตร
ฉ. ภูมิประเทศที่เป็นทาง ถนน ลมมักจะพัดไปตามเส้นทางนั้น เป็นการสะดวกที่สุนัขจะค้นหาตาม
เส้นทาง
ช. ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม หนอง โคลน ผบส.จะต้องนาสุนัขเคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวัง
เป็นพิเศษมิให้ตกลงไปในแอ่งโคลน
๔. ผลของอากาศและการใช้ภูมิอากาศให้เป็นประโยชน์
ก. ภูมิอากาศที่มีผลต่อการค้นหาของสุนัขเช่นเดียวกับภูมิประเทศ
ข. ฝน มีผลต่อกลิ่นในอากาศโดนตรง ฝนยิ่งตกหนักเท่าใดกลิ่นในอากาศก็ยิ่งจะลดลงเท่านั้น น้าฝน
จะชะล้างกลิ่นทั้งในอากาศและบนดินจนยากแก่การค้นหา ไม่ควรใช้สุนัขในขณะมีฝนตกหนัก
ค. ความร้อน นอกจากจะทาให้สุนัขเหนื่อยเร็วแล้วยังมีผลโดยตรงต่อกลิ่นในอากาศ อากาศยิ่งร้อน
จั ด กลิ่ น ในอากาศยิ่ ง ลดลงโดยเฉพาะเมื่ อ มี แ ดดส่ อ งโดยตรงต่ อ กลิ่ น ในอากาศนั้ น ในบริ เ วณภาคพื้ น
ทะเลทรายอุณหภู มิเปลี่ ย นแปลงเร็ว และมักจะสู งกว่า ๑๐๐ องศาฟาเรนไฮด์ ลมพัดจะมีทิศทางและ
เวลาไม่แน่นอนซึ่งจะพัดทรายมาทาอันตรายแก่ หู ตา จมูก ปาก ทั้งความร้อนก็จะเป็นอันตรายแก่
ผิวหนังสุนัข สุนัขที่ใช้ในพื้นที่มีภูมิอากาศแบบนี้จะต้องได้รับการฝึกและมีอุปกรณ์พิเศษ ปกติมักใช้สุนัขใน
เวลากลางคืน
ง. ความหนาวเย็น อากาศหนาวเกื้อกูลต่อการค้นหาสุนัข ในพื้นที่มีอากาศหนาวลมจะช่วยให้สุนัข
ค้นหาพบกลิ่นได้ตั้งแต่ระยะไกล ในพื้นที่มีหิมะอาจจากัดการเคลื่อนที่ของสุนัข จะต้องได้รับการฝึกและมี
อุปกรณ์พิเศษ เช่น ต้องมีรองเท้าสาหรับการเคลื่อนที่ในพื้นที่หิมะ หิมะมีผลต่อกลิ่นในอากาศเช่นเดียวกับ
ฝน
จ. หมอก เป็นลักษณะภูมิอากาศที่เลวที่สุดในการใช้สุนัข มีผลต่อกลิ่นในอากาศเช่นเดียวกับฝน
๕. สรุป
ลม ภูมิอากาศและภูมิประเทศมีผลโดยตรงต่อการใช้สุนัขทั้งเกื้อกูลและจากัดขีดความสามารถ
ใน
การค้นหาของสุนัข ผบส.พึงใช้วิจารณญาณเลือกใช้ ลม ภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เกื้อกูลให้สุนัขสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทาได้
๖. รูปประกอบ

๑๔๓

รูปที่ ๖ ผลของลมต่อภูมิประเทศ

รูปที่ ๗ การแยกตัวของลมโดยลักษณะภูมิประเทศ

๑๔๔

รูปที่ ๘ ผลของลมเมื่อพัดผ่านหน้าผา

รูปที่ ๙ ผลของลมเมื่อพัดผ่านออกจากหน้าผา

รูปที่ ๘ ผลของลมเมื่อพัดผ่านเข้าหาหน้าผา

๑๔๕

รูปที่ ๑๐ ผลของลมต่อพื้นที่แจ้ง

รูปที่ ๑๑ ผลของลมต่อแม่น้าลาธาร

๑๔๖
กับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์
ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์แบบต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ใน
การฝึกและใช้งานสุนัขทหารได้โดยถูกต้อง
๑. กล่าวทั่วไป
ก. ปัจจุบันการใช้กับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์เพื่อ ฆ่า ทาให้บาดเจ็บ, ทาลายขวัญและหน่วงการ
เคลื่อนที่ของหน่วยรบเป็นไปอย่างกว้างขวาง จากประสบการณ์มีผู้เสียชีวิตจากกับระเบิดมากกว่าถูกกระทา
โดยตรงจากข้าศึก
ข. สุนัขทหารสามารถตรวจพบกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ได้หลายชนิดดีกว่ามนุษย์โดยการใช้
ประสาทสัมผัสพิเศษของมันเราจึงนาสุนัขมาช่วยในการนี้
ค. การตรวจค้นกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์เป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ จงจาไว้ว่าสุนัข มิได้
รับผิดชอบฉะนั้นเป็นหน้าที่ของ ผบส.จะต้องฝึกและสังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัขของตนอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลาปฏิบัติการ
๒. แบบของกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ที่ใช้ในการฝึก
ก. กับระเบิดเทียม
(๑) แบบระเบิด
(๒) แบบส่องแสง
(๓) แบบส่งเสียง
ข. ระเบิดควัน
ค. วัตถุระเบิดฝึกหรือระเบิดเทียม
ง. หลุมขวากจาลอง
๓. กับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ที่ข้าศึกใช้
ก. กระสุนปืนฝังดินหรือไม้
(รูปที่ ๑)
ข. หลุม ลข.
ค. ทุ่นระเบิดเคล์โมร์
ง. ขวากดักเท้า
(รูปที่ ๒)
จ. ขวากดักเท้า ลข. (ปสมระหว่าง ข. และ ง. )
ฉ. ระเบิดไม้ไผ่
(รูปที่ ๓)
ช. กับดักหนู
(รูปที่ ๔)
ซ. หลุมขวาก ขวากต่าง ๆ
ฌ. คจตถ.ประดิษฐ์
ญ. กับลูกระเบิดขว้าง (ลข.) (รูปที่ ๕ - ๖)
ยังมีระเบิดแบบต่าง ๆ อีกมากมายสุดจะพรรณา ปัจจุบันมีการพัฒนาจนยากที่จะติดตาม
๔. เทคนิคกรฝึกสุนัขในกรค้นหากับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์
ก. การเตรียมการ
(๑) สุนัขต้องรับการฝึกให้อยู่ในการควบคุมโดยปฏิบัติตามคาสั่งทั้งวาจาและท่าสัญญาณ
(๒) สุนัขต้องรับการฝึกให้ทางานช้า และละเอียดในหรือนอกสายจูง
(๓) ผบส.ปฏิบัติงานช้า ตื่นตัวและเฝ้าสังเกตลักษณะการเตือนภัยของสุนัขตลอดเวลา
(๔) ขณะปฏิบัติงานผูกสายจูงกับข้อมือซ้าย(ถ้าใช้สายจูง) มือขวาถือปืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม

๑๔๗
(๕) สุนัขจะนั่งเตือนภัยเมื่อพบกับกับระเบิดและสิ่งสังหารประดิษฐ์ที่วางซ่อนไว้
(๖) ก่อนการปฏิบัติงานให้เปลี่ยนจากโซ่คอเป็นขลุมปฏิบัติการ
ข. การค้นหากับระเบิด ลวดสะดุดและสิ่งสังหารประดิษฐ์
(๑) วางกับระเบิดเทียมหรือพลุในพุ่มไม้หรือต้นไม้ วางลวดสะดุดตามเส้นทาง
(๒) เมื่อสุนัขเตือนภัยให้สุนัขนั่งและชมสุนัข
(๓) ทาเครื่องหมายไว้และนาสุนัขอ้อมไปในที่ปลอดภัย กล่าวชมสุนัขไปด้วยน้าเสียงพอใจ
(๔) ถ้าสุนัขไม่มีลักษณะเตือนภัยให้นาสุนัขเข้าไปนั่งในระยะปลอดภัย ครูฝึกดึงกับระเบิดขึ้น(ขั้น
แรกควรให้สุนัขเดินชนลวดสะดุดแล้วระเบิดเพื่อให้สุนัขจาได้เองเหมือนเด็กเล่นไฟ) ขั้นต่อไปให้แก้ไขก่อน
สุนัขจะถึงลวดสะดุด
(๕) เมื่ อ กั บ ระเบิ ด ระเบิ ด ขึ้ น ผบส.ต้ อ งดึ ง สุ นั ข กลั บ สั่ ง “ไม่ – นั่ ง ” เพื่ อ ให้ สุ นั ข คุ้ น เคยกั บ
เหตุการณ์
(๖) การฝึกขั้นต่อไปวางระเบิดโดยการฝังดิน
(๗) อย่าฝึกสุนัขในปัญหาซ้ากัน ให้มีการฝึกปัญหาผสมทั้งการค้นหาจาก กลิ่น เสียง และสายตา
โดยข้าศึกสมมุติด้วย การใช้ข้าศึกสมมุติระวังอย่าให้สุนัขดุแล้ววิ่งเข้าหาข้าศึกสมมุติ และฝึกให้สุนัขนั่งเมื่อ
พบกับข้าศึกสมมุติ
(๘) ขั้นสุดท้ายฝึกโดยการวางระเบิดในป่าหญ้าสูง ที่ลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สามารถแสดง
อาการเตือนภัยขณะข้ามลาน้า
ค. การค้นหาขวากและหลุมขวาก
(๑) เตรียมหลุมขวากขนาดกว้างยาว ๖ ฟุต ลึก ๓ ฟุต ทาฝาปิดและพรางปากหลุมให้เข้ากับ
ธรรมชาติ
(๒) ถ้าสุนัขพบหลุมขวากและแสดงอาการเตือนภัยให้สุนัขนั่งและชมสุนัข
(๓) เข้ า ไปที่ ห ลุ ม ขวากเปิ ด ฝาออกอย่ า งระมั ด ระวั ง แล้ ว น าสุ นั ข อ้ อ มไปในพื้ น ที่ ที่ ป ลอดภั ย
เช่นเดียวกับการค้นหากับระเบิด
(๔) ถ้าสุนัขไม่เตือนภัยในครั้งแรก ๆ ปล่อยให้สุนัขตกหลุมขวากไปแล้วแก้ไขภายหลัง
(๕) ผบส.ต้องตื่นตัวเฝ้าติดตามและสังเกตสุนัขของตนเองตลอดเวลามิให้สุนัขเลี่ยงจากเส้นทาง
หรือกระโดดข้ามหลุมขวากนั้น
ง. ใช้หลักการฝึกสุนัข ๕ ประการ ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกขั้นนี้
๕. ข้อพิจารณาสาหรับ ผบส.
ก. หมุนเวียนปัญหาและพื้นที่ฝึกเสมอ
ข. ใช้เทคนิคเดียวกันซ้าซากจนกว่าสุนัขจะมีประสิทธิภาพในการฝึก
(๑) ชมสุนัขทุกครั้งที่สุนัขปฏิบัติได้ถูกต้อง และแก้ไขทันทีที่สุนัขปฏิบัติผิดพลาด
(๒) จุดมุ่งหมายคือฝึกให้สุนัขเข้าใจ รับรู้ และไม่เกรงกลัวลวดสะดุดหรือหลุมขวาก แต่จะทาให้
ผบส.พอใจเมื่อมันไม่ไปแตะต้องลวดสะดุดและหลุมขวาก
๖. การค้นหาและลักษณะเตือนภัยของสุนัข
ก. การค้นหาโดยอาศัยกลิ่น
(๑) ส่วนมากสุนัขค้นพบสิ่งต่าง ๆ ได้โดยอาศัยกลิ่นของผู้มาวางสิ่งของนั้น ๆ หรือในบางครั้งจาก
กลิ่นของสิ่งนั้นเอง
(๒) บางครั้งสุนัขอาจค้นพบได้จากกลิ่นของดินที่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อวางสิ่งของต่าง ๆ หรือเป็นหลุม
ขวาก
(๓) สุนัขมีขีดความสามารถในการดมกลิ่นดีกว่ามนุษย์ประมาณ ๔๐ เท่า

๑๔๘
ข. การค้นพบโดยอาศัยเสียง
(๑) สุนัขอาจค้นพบลวดสะดุดได้โดยอาศัยเสียงจากลมที่ พัดผ่านลวดสะดุดซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูง
ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยิน
(๒) ในกรณีหลุมขวากสุนัขได้ยินเสียงสะท้อนแสดงการหายไปของพื้นดินข้างหน้า
(๓) สุนัขมีขีดความสามารถในการฟังเสียงดีกว่ามนุษย์ ๒๐ เท่า
ค. การค้น หาโดยอาศัย ตา สุ นัขมีขีดความสามารถในการเห็ นดีกว่ ามนุษย์ ๑๐ เท่า แต่แยกสี
ไม่ออกและค้นหาสิ่งที่อยู่กับที่ยากกว่าสิ่งที่เคลื่อนไหว
ง. ลักษณะเตือนภัยของสุนัข
(๑) กระตุกหาง ทาหูชัน
(๒) ทาตัวเกร็ง
(๓) หัน จ้อง และสูดดมไปที่พื้นดินหรือต้นกลิ่นที่มา
(๔) ทาอาการลังเลและเปลี่ยนทิศทาง
(๕) ไม่ยอมเคลื่อนที่ต่อไป และ/หรือกลับมาหาเจ้าของ
ลักษณะเหล่านี้แต่ละตัวไม่เหมือนกัน ผบส.จะต้องสังเกตให้รู้ว่าสุนัขตนนั้นมีลักษณะเตือนภัยอย่างไร
เมื่อพบสิ่งต่าง ๆ แต่ละอย่าง
จ. การปฏิบัติของ ผบส.เมื่อสุนัขเตือนภัย
(๑) ในขั้นการฝึกให้สุนัขนั่ง ชมสุนัขเมื่อค้นพบสิ่งต่าง ๆ
(๒) ถ้าสุนัขทาให้กับระเบิดระเบิดขึ้นซึ่งจะทาให้สุนัขตกใจให้แก้ไขโดยใช้คาสั่ง “ไม่” และแสดง
ให้เห็นลวดสะดุดและสั่ง “ไม่” ซ้าอีก
(๓) ในสถานการณ์รบ
ก) เรียกสุนัขกลับ สั่งสุนัข “หมอบ” และชมสุนัข
ข) ถ้าสุนัขประสบอันตรายจากกับระเบิดก็ให้ปฏิบัติภารกิจของตนต่อไป

รูปที่ ๑ กระสุนฝังดินหรือไม้

๑๔๙

รูปที่ ๒ ขวากดักเท้า

รูปที่ ๓ ระเบิดไม้ไผ่

รูปที่ ๔ กับดักหนู

๑๕๐

รูปที่ ๕ - ๖ กับลูกระเบิดขว้าง

รูปที่ ๗ ทุ่นระเบิดเคล์โมร์

๑๕๑
การฝึกตรวจค้นหมู่บ้าน
ความมุ่งหมาย
ก. เพื่อฝึกสุนัขในการค้นหาและเตือนภัยเมื่อพบสิ่งต่าง ๆ ที่เคยฝึกมาแล้วทั้งหมดของสุนัขยุทธวิธี
หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการตรวจค้นหมู่บ้าน
ข. เพื่อฝึก ผบส.ในการฝึกสุนัขทางยุทธวิธีหน้าที่ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
การอ่านและตีความลักษณะเตือนภัยของสุนัข ตลอดจนวิธีการนาสุนัขเข้าตรวจค้นหมู่บ้าน
๑. ลักษณะโดยทั่วไปของหมู่บ้าน
หมู่บ้านในชนบทโดยทั่วไปมักรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณที่ใกล้ทางน้าหรือแหล่งน้า มีเส้นทางผ่านรอบ
หมู่บ้าน มักเป็นพื้นที่ถากถางเพื่อการเกษตร มักปลูกไม้ยืนต้น หรือใช้วัสดุแสวงเครื่องในบริเวณใกล้เคียง
เป็นรั้วบ้าน ส่วนมากมักปลูกสร้างบ้านด้วยวัตถุแสวงเครื่อง มีลักษณะชั่วคราวหรือกึ่งถาวร บ้านส่วนมากมัก
มีใต้ถุนสูง
๒. ลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อการปฏิบัติของสุนัขทหาร
ก. ปัจจัยขัดขวางการปฏิบัติงาน
(๑) อิทธิพลของฝ่ายก่อการร้าย
(๒) จานวนผู้คนในหมู่บ้าน
(๓) สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัข
(๔) การกระจัดกระจายของหมู่บ้านและบ้าน
ข. ปัจจัยเกื้อกูลการปฏิบัติงาน
(๑) คนนาทาง
(๒) ชาวบ้านผู้สามิภักดิ์
(๓) ความเข้าใจการใช้สุนัขทหารของ ผบ.หน่วยใช้งานสุนัขทหาร
(๔) การดาเนินการทางจิตวิทยาต่อชาวบ้าน
๓. บทบาทของชุดสุนัขทหารแต่ละหน้าที่
ก. หน้าที่ชุดสุนัขลาดตระเวน รับผิดชอบ
(๑) เส้นทางเข้า – ออกและเส้นทางรอบ ๆ ภายใน ภายนอกหมู่บ้าน
(๒) แนวลาน้าที่ไหลผ่านหรือใกล้เคียงหมู่บ้าน
(๓) แนวชายป่า เส้นทางเข้า – ออก ภายในป่าละเมาะและใกล้หมู่บ้าน
(๔) ประตูรั้วหมู่บ้าน
(๕) จุดสงสัย เช่น กองฟาง บ้าน สะพาน คอกสัตว์
(๖) เส้นทางหลักที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเข้าสู่หมู่บ้าน
ข. หน้าที่ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดรับผิดชอบ
(๑) เส้นทาง เข้า - ออก หมู่บ้าน
(๒) รั้ว - ประตู รั้วบ้าน
(๓) ใต้ถุนบ้าน,โคนเสา - ใต้พื้นที่ลาด - ใต้ภาชนะขนาดใหญ่ภายในบ้านและหมู่บ้าน
(๔) ริมน้า - รอบบ่อน้า - ท่าน้า
(๕) พุ่มไม้ - ก่อไม้ รอบบริเวณหมู่บ้าน
(๖) กองฟางหรือพืชผลที่เก็บเกี่ยวไว้
(๗) ภายใน – บนบ้านที่สามารถนาสุนัขเข้าไปตรวจค้นได้
ค. หน้าที่ชุดสุนัขสะกดรอยรับผิดชอบ

๑๕๒
(๑) จุดที่พบร่องรอยต่าง ๆ นอกหมู่บ้าน ซึ่งพบได้จากการสังเกตของ ผบส.เจ้าหน้าที่แกะรอย
หรือบุคคลอื่น
(๒) จุ ด ที่ เ กิ ด จากการปะทะขึ้ น และฝ่ า ยตรงข้ า มทิ้ ง ร่ อ งรอยหลบหนี ซ่ อ นตั ว เข้ า ไปรวมกั บ
ชาวบ้าน
(๓) จุดที่พบร่องรอยในหมู่บ้านซึ่งฝ่ายตรงข้ามอาจทิ้งร่องรอยแล้วหลบหนีออกจากหมู่บ้าน
๔. แนวทางการฝึก
ก. การมีหมู่บ้านจาลองเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ยิ่ง
ข. ถ้าจาเป็นต้องใช้หมู่บ้านจริง ครูฝึกจะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการเข้าถึงประชาชนและขอความ
ร่วมมือจากชาวบ้านเพื่อให้การฝึกได้ผลดี
ค. ถ้าเป็นการปฏิบัติการสนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธีในสนามซึ่งเป็นสถานการณ์จริงให้ชุดสุนัขทหาร
แต่ละหน้าที่ขึ้นสมทบหรือขึ้นสนับสนุนหน่วยนั้นพิจารณาการใช้สุนัขทหารทางยุทธวิธีตามบทบาทของชุด
สุนัขทหารแต่ละหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓
ง. ในการฝึกกาหนดให้มีการฝึกเป็นชุดสุนัขลาดตระเวนรบสนธิกาลังของชุดสุนัขทหารทางยุทธวิธีซึ่ง
ประกอบด้วย ชุดสุนัขลาดตระเวน ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด และชุดสุนัขสะกดรอยรบ ซึ่งอาจสมมุติ
เหตุการณ์ทางยุทธวิธีขึ้นดังนี้
(๑) เริ่มจากหน้าที่ชุดสุนัขสะกดรอย
(ก) เริ่ มต้น จากมีเหตุการณ์ป ะทะระหว่างฝ่ า ยเราและฝ่ า ยตรงข้า ม หลั งการปะทะพบ
ร่องรอยต่าง ๆ ในจุดปะทะฝ่ายตรงข้ ามได้ทิ้งร่องรอยหลบหนีไปซ่อนตัวเข้าร่วมกับชาวบ้าน เป็นหน้าที่ของ
ชุดสุนัขสะกดรอยที่จะปฏิบัติการสะกดรอยเพื่อติดตามร่องรอยฝ่ายตรงข้ามไปจนเตือนภัยฝ่ายตรงข้าม
พบว่าเข้าไปในหมู่บ้าน
(ข) ผบ.หน่วยยุทธวิธีปฏิบัติการโดยใช้กาลังปิดล้อมหมู่บ้าน (ดูรูปที่ ๑)
(ค) ให้ทุกคนในหมู่บ้านเข้าอยู่ในบ้านเรือนของตน ต้อนสัตว์เลี้ยงเข้าคอกหรือให้เจ้าของ
ผูกมัดบังคับไว้
(ง) ชุดสุนัขสะกดรอยปฏิบัติการตามรอยเข้าไปในหมู่บ้านจนกว่าสุนัขสะกดรอยจะเตือน
ภัย ณ จุดใดจุดหนึ่งแล้วใช้กาลังปิดล้อมจุด (บ้าน) นั้นไว้และตรวจค้นโดยละเอียด
(จ) หากไม่พบคนแต่ พ บร่ องรอยให้ ปฏิบั ติก ารตามรอยต่ อ ไปโดยใช้ชุ ดสุ นั ขสะกดรอย
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย
(ฉ) ขณะที่ชุดสุนัขสะกดรอยปฏิบัติงานให้จัดกาลังคุ้มกันให้ตลอดเวลา
(๒) ชุดสุนัขลาดตระเวน
ปฏิบัติการตรวจค้นหมู่บ้านร่วมกับชุดสุนัขสะกดรอยตามที่กาหนดในข้อ ๓ ก. และในการฝึก
กาหนดให้มีข้าศึกสมมุติและสิ่งของต่าง ๆ ให้สุนัขลาดตระเวนค้นหาให้มากและกาหนดปัญหาให้ยากที่สุด
และสมจริงใกล้เคียงกับการปฏิบัติการจริงตามลาดับ สาหรับในการปฏิบัติการจริงถ้าสุนัข ตรวจค้นไม่พบ
อะไรเลยต้องให้มีการใช้ข้าศึกสมมุติขึ้นซ่อนตัวและการวางสิ่ง ของต่าง ๆ ให้สุนัขค้นหาเพื่อเป็นการเสริม
ประสบการณ์ให้กับสุนัขและให้กาลังใจในการปฏิบัติแก่สุนัข
(๓) ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
ปฏิบัติการตรวจค้นหมู่บ้านร่วมกับชุดสุนัขสะกดรอยและสุนัขลาดตระเวนตามที่กาหนดใน
ข้อ ๓ ข. และในการฝึกกาหนดให้วางทุ่นระเบิด , วัตถุระเบิดให้สุนัขตรวจค้นให้มากและกาหนดปัญหาให้
ยากสมจริงใกล้เคียงกับการปฏิบัติการในสนาม สาหรับการปฏิบัติงานจริงทุกครั้งถ้าการตรวจค้นไม่พบวัตถุ
ระเบิดกับระเบิดใด ๆ เลยให้มีการสมมุติเหตุการณ์และหาโอกาสวางวัตถุระเบิด(เทียม)ให้สุนัขค้นหา เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และกาลังใจให้กับสุนัข

๑๕๓
๕. ข้อควรปฏิบัติในการฝึก
ก. ครูฝึกอธิบายและสาธิตการฝึกให้ดูก่อนแล้ว ผบส.ฝึกปฏิบัติตามในความควบคุม ครูคอยกากับ
ดูแลให้คาแนะนาช่วยเหลือและแก้ไขตลอดเวลา เมื่อจบการฝึกแต่ละขั้นครูประเมินค่าการปฏิบัติของ ผบส.
และแนะนาวิธีปรับปรุงแก้ไข
ข. ข้อควรปฏิบัติในการฝึกสาหรับชุดสุนัขทหารแต่ละหน้าที่
(๑) ชุดสุนัขลาดตระเวน
(ก) พยายามจั ด ให้ มี ก ารวางข้ า ศึ ก สมมุ ติ ซ่ อ นตั ว และวางสิ่ ง ของต่ า ง ๆ ที่ มี ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานจริงฝึกให้สุนัขค้นหาตามเส้นทางและจุดต่าง ๆ ที่จะมีการวางตัวและสิ่งของ
(ข) ใช้เทคนิคการปฏิบัติการลาดตระเวนหาทุดเรื่องที่ฝึกมาแล้วผสมกันให้ได้ประโยชน์แก่
การฝึกและเพิ่มประสบการณ์ให้กับชุดสุนัขลาดตระเวนให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น
(๒) ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
(ก) พยายามให้มีวัสดุซ่อนฝังทุกชนิดเท่าที่มีใช้ในการปฏิบัติการจริง ฝึกให้สุนัขค้นหาและ
วาง ซ่อน ฝัง ทุกแห่งที่จะมีการปฎิบัติการจริงให้สุนัขค้นหา
(ข) ใช้ เ ทคนิ ค การปฏิ บั ติ ก ารฝึ ก ค้ น หาทุ ก เรื่ อ งที่ ฝึ ก มาแล้ ว ทั้ ง หมดผสมกั น ให้ ไ ด้
ประสบการณ์แก่สุนัขสูงสุด
(๓) ชุดสุนัขสะกดรอย
(ก) จัดให้มีข้าศึกทาร่องรอย หลบหนีและซ่อนตัว ฝึกให้สุนัขได้ตามรอยตามลักษณะที่จะมี
การปฏิบัติการจริง
(ข) ใช้เทคนิคการฝึกสะกดรอยทุกเรื่องที่ฝึกมาแล้วทั้งหมดผสมกันให้เป็นประโยชน์เพื่อให้
ได้ประสบการณ์สูงสุดแก่ชุดสุนัขสะกดรอย
(ค) เวลาในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสาคัญที่สุดสาหรับการใช้ชุดสุนัขสะกดรอย

๑๕๔

ภาพเกี่ยวกับกรตรวจค้นหมู่บ้านของ สรบ.
จุดที่ตรวจค้น
๑. เส้นทางเข้า – ออก สะพาน
๒. ริมน้า – ท่าน้า – ที่ลุยข้าม
๓. ต้นไม้ – พุ่มไม้ – ป่าละเมาะ – กอไผ่
๔. แนวรั้ว - ประตูรั้วบ้าน
๕. กองฟาง
๖. ตัวบ้าน - ใต้ถุนบ้าน
๗. บ่อน้า
๘. คอกสัตว์ - เตา - กะทะต้มอาหารสัตว์
๙. แปลงปลูกผัก

สิ่งที่อาจฝังซ่อน
- ลวดสะดุด,หลุมขวาก,กับดัก,ทุ่นระเบิด
- ทุ่นระเบิด, กับดัก, อุโมงค์
- ทุ่นระเบิด, สิ่งอุปกรณ์, อาวุธ, กระสุน, อุโมงค์
- กับดัก, ลวดสะดุด
- สิ่งอุปกรณ์, อาวุธ, กระสุน
- สิ่งอุปกรณ์, อาวุธ, กระสุน
- สิ่งอุปกรณ์, อาวุธ, กระสุน, กับดัก
- อุโมงค์ซ่อนตัว, อาวุธ, กระสุน
- อุปกรณ์, อาวุธ, กระสุน

๑๕๕

กาลังคุ้มกัน
ชสลว. ควรจัดกาลังป้องกัน ๑ พวกยิงด้วย
รูปการใช้สุนัขลาดตระเวนตรวจค้นในการปิดล้อมหมู่บ้าน
จุดที่ควรตรวจค้น
สิ่งที่อาจวางซ่อนในการฝึก
๑. เส้นทางเข้า - ออก
๑. สิ่งอุปกรณ์, ข้าศึกสมมุติ
๒. รอบตัวบ้าน ใต้ถุนบ้าน
๒. ลวดสะดุด – วัตถุระเบิด
๓. ป่าละเมาะรอบ ๆ บ้าน
๓. สิ่งอุปกรณ์, ข้าศึกสมมุติ
๔. คอกสัตว์เลี้ยง
๔. สิ่งอุปกรณ์, ลวดสะดุด
๕. เตาไฟ – และกะทะหุงต้มอาหารสัตว์
๕. สิ่งอุปกรณ์
๖. แปลงปลูกพืช – ผัก
๖. สิ่งอุปกรณ์
ฯลฯ

๑๕๖
รูปการใช้ชุดสุนัขสะกดรอยเข้าตรวจค้นหมู่บ้าน

ชสกร. ควรจัดกาลังระวังป้องกัน ๑ พวกยิง
จุดสะกดรอย
๑. ตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน
๒. ตรวจพื้นที่รอบ ๆ บริเวณหมู่บ้านให้ทั่ว
๓. เส้นทางออกนอกหมู่บ้าน

กาลังตรวจค้น/คุ้มกัน
ชุดสุนัขสะกดรอย (ชสกร.)
เข้าตรวจค้นเมื่อปิดล้อมเสร็จ
สิ่งที่วางสาหรับสะกดรอย
๑. วางข้าศึกสมมุติ - สิ่งของ
๒. สิ่งของ
๓. ข้าศึกสมมุติ - สิ่งของ

๑๕๗
การฝึกโรยตัวจากที่สูง

ความมุ่งหมาย
เพื่อฝึก ผบส.ให้รู้จักการเลือกที่โรยตัว การทาเครื่องหมายโรยตัวและวิธีโรยตัวและวิธีโรยตัวจากที่สูง
และเพื่อฝึกให้สุนัขคุ้นเคยในการโรยตัวจากที่สูง
๑. ความจาเป็นในการฝึกโรยตัวจากที่สูง
ก. บางครั้งชุดสุนัขอาจต้องผ่านเครื่องกีดขวางที่เป็นที่สูงชัน
ข. อาจใช้ ฮ. ลาเลียงชุดสุนัขไปยั งพื้นที่ปฏิบัติการและ ฮ. ไม่สามารถลงได้จึงจาเป็นต้องโรยตัวลง
จาก ฮ.
๒. การเลือกที่โรยตัว
การโรยตัวทางพื้นดินทาได้โดยใช้เชือกโรยตัวผูกกับจุดยึดเหนี่ยวในภูมิประเทศ เช่น ต้นไม้ หินที่ยื่น
ตามหน้าผา
ก. เชือกโรยตัวต้องมีความยาวถึงพื้นหรือที่ซึ่งการโรยตัวขั้นต่อไปจะกระทาได้
ข. จุ ด โรยตั ว ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบและทดลองอย่ า งถี่ ถ้ ว นว่ า เชื อ กจะเดิ น ได้ ส ะดวกเมื่ อ ดึ ง
ปลายทางหนึ่งจากข้างล่าง พื้นที่ต้องปลอดจากหินร่วงและสิ่งหักพังที่จะเป็นอันตรายแก่การโรยตัว
ค. การใช้ห่วงโรยตัว ควรผูกสองทบเพื่อให้เป็น ๒ ห่วงมั่นคงยิ่งขึ้น
ง. เลือกเส้นทางที่เรียบและไม่มีหินแหลมคม
จ. เอาหินที่จะหลุดลงเมื่อถูกเชือกแกว่ง รูด ออก
ฉ. หมั่นตรวจสภาพของเชือกอยู่เสมอ
๓. การทาห่วงโรยตัว
ก. ห่วงโรยตัว ผบส. การใช้ห่วงแบบนี้ใช้ห่วงสลักรับแรงเสียดสีโดยเกี่ยวห่วงสลักเข้ากับห่วงโรยตัวซึ่ง
ผูกติดกับตัว ผบส. การใช้ห่วงแบบนี้ช่วยในการโรยตัวลงเร็วที่สุดและเกิดการเสียดสีน้อยกว่าวิธีอื่น
การทาห่วง ให้นาเชือกห่วงพันรอบเอวจากด้านหลัง ให้กึ่งกลางคาวมยาวของเชือกห่วงอยู่ตรง
ตะโพกด้านตรงข้ามกับมือที่ใช้ห้ามเลือด แล้วผูกเงื่อนปมข้างหน้า นาปลายเชือกร้อยใต้หว่างขาลงไปข้ าง
หลังโอบขาขึ้นมาหาตะโพก เสร็จแล้วผูกเงื่อนสอดทิพย์(พิรอด)และเงื่อนหักคอสองชั้นทางด้านตรงข้ามกับ
มือที่ใช้ห้ามเชือก นาห่วงสลักร้อยเชือกห่วงที่เอวตรงที่ผูกเงื่อนปมไว้ ต่อไปสอดเชือกโรยตัวเข้ากับห่วงสลัก
ให้ช่องเปิดของห่วงสลักหันลงล่างและหันเข้าหาตัวแล้วหมุนสลั กขึ้นหนึ่งรอบให้ช่องเปิดห่วงสลักหันขึ้น
ข้างบนและออกนอกตัว ระวังพันเชือกรอบห่วงสลักด้านปิด (ดูรูปที่ ๑)
ข. เครื่องโรยตัว
(๑) ผ้าโรยตัวสุนัข อาจทาจากวัสดุประเภทไนล่อนเสริมความเหนียว (ดูรูปที่ ๒)
(๒) ผ้าโรยตัวสุนัขแสวงเครื่อง อาจใช้ผ้ากันฝนทาเป็นห่วงโรยตัวสุนัข (ดูรูปที่ ๓)
๔. วิธีโรยตัว
ก. ลงด้วยตะโพก
(๑) ผู้โรยตัวยืนข้างเชือกโรยตัว (ถ้าห้ามเชือกด้วยมือขวาให้เชือกอยู่ด้านซ้าย ถ้าห้ามด้วยมือซ้าย
ให้เชือกอยู่ด้านขวา เมื่อจะสอดเชือกโรยตัวเข้าห่วงสลักให้มีระยะหย่อนระหว่างห่วงสลักกับจุดยึดเหนี่ยว
พอควร สอดเชือกโรยตัวเข้ากับห่วงสลัก ตรวจมิให้เชือกขัดไขว้กันระว่างดึงตึง ถ้าใช้เชือกโรยตัวเส้นเดียวก็
ให้พันสองรอบเพื่อเพิ่มการเสียดทาน ถ้าใช้เชือกผูกพันรอบเดียวก็เป็นการเพียงพอ (ดูรูปที่ ๔)
(๒) ผู้ โ รยตั ว หั น ข้ า งด้ า นตรงข้ า มกั บ มื อ ที่ ใ ช้ ห้ า มเชื อ กเข้ า หาจุ ด ยึ ด เหนี่ ย ว เอน ตั ว เป็ น มุ ม
พอเหมาะกับเครื่องกีดขวาง ผ่อนตัวลงเป็นจังหวะเรียบ ๆ สม่าเสมอ มือบนนาทาง มือล่างห้ามเชือก

๑๕๘
(๓) การห้ามเชือกกระทาโดยใช้มือห้ามเชือก จับเชือกคว่าลงหัวแม่มือชี้ลงล่างอยู่ตรงหลังและ
เหนือตะโพกเล็กน้อย เมื่อจะห้ามเชือกก็ใช้มือกดเชือกลงติดกับลาตัว
ข. ลงด้วยไหล่
เป็นวิธีที่ลงได้รวดเร็วกว่าวิธีลงด้วยตะโพก เหมาะสาหรับผู้ที่มีเครื่องหลังติดตัวไปด้วย
(๑) ผู้โรยตัวหันหน้าเข้าหาจุดโรยตัว สอดเชือกโรยตัวเข้าห่วงสลักผ่านตัวผู้โรยตัวข้ามไหล่ข้าง
หนึ่งไปยังมือด้านตรงข้าม(ดาดไหล่ซ้ายไปยังมือขวา)
(๒) วิธีการลงคงกระทาเช่นเดียวกับลงด้วยตะโพก เว้นแต่หันนหน้าเข้าหาจุดยึดเหนี่ยวและเอน
ตัวหงายหลังยันเครื่องกีดขวาง
(๓) การห้ามเชือกใช้มือบนกดเชือกกับไหล่ มือลางกดเชือกเข้าลาตัว
ข้อควรระวัง ระวังการร้อยเชือกโรยตัวกับห่วงสลักให้ถูกต้องเพื่อมิให้ห่วงสลักเปิดออกขณะโรยตัว ตรวจ
ตราเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยอย่าให้เข้าไปพันห่วงสลักให้ขัดขวางการโรยตัว ควรสวมถุงมือ
ทุกครั้งเพื่อป้องกันเชือกบาดมือ
ค. การปฏิบัติเมื่อโรยตัวลงมาแล้ว
(๑) คนแรกที่ลงมาถึงพื้นให้สัญญาณ “พ้นเชือกโรยตัว ” ดึงเชือกโรยตัวให้ตึงทดลองดูว่าเชือก
โรยตัวเดินรอบจุดยึดเหนี่ยวสะดวก ถ้าต้องการความเงียบให้ใช้สัญญาณเงียบที่ตกลงกันไว้แทน
(๒) คนสุดท้ายที่ลงเก็บเชือกโรยตัวโดยดึงลงไปช้า ๆ สม่าเสมออย่ากระตุกเชือก
(๓) ทุกคนระวังอันตรายจากหินและสิ่งหักพังร่วงหล่น
๕. ระเบียบการโรยตัวชองชุดสุนัข
ก. การโรยตัวจากที่สูงใช้ผ้าโรยตัว
(๑) สวมขลุมปากสุนัข สวมผ้าโรยตัวเข้าทางศีรษะสุนัขก่อน
(๒) รวบสายและชายผ้าโรยตัวเข้าด้วยกัน สอดเข้าห่วงสลัก
(๓) สอดเชือกโรยตัวเข้าห่วงสลัก พันรอบห่วงด้านปิดหนึ่งรอบ ถ้าใช้เชือกเดี่ยวพันสองรอบ
(๔) ผบส.โรยตัวลงก่อนตามวิธีการโรยตัว แล้วให้ผู้อื่นช่วยโรยสุนัขให้ ผบส.เตรียมรับสุนัข
(๕) การห้ามเชือกกระทาโดยดึงเชือกให้ตึงทั้งล่างและบนช่วยกัน
(๖) เมื่อสุนัขลงถึงพื้นให้ชมสุนัขแล้วปลดสุนัขออกจากผ้าโรยตัว
ข. การโรยตัวจากที่สูงใช้ผ้าโรยตัวแสวงเครื่อง
(๑) เตรี ย มผ้ าโรยตัว (ถ้าใช้ผ้ ากันฝน) วางผ้ ากันฝนลงกับพื้นให้ ผ้ าคลุ มศรีษะอยู่ข้างในกลั ด
กระดุมทุกเม็ดม้วนผ้ากันฝนให้มีขนาด ๘ นิ้ว ยาวตามความยาวของผ้า
(๒) สวมขลุมปากสุนัข
(๓) ผูกผ้าโรยตัวเข้ากับสุนัข ให้จุดกลางพันรอบอกหลังขาหน้า พันปลายข้างหนึ่งขึ้นไปตรงคอ
ข้างขวาอีกข้างหนึ่งไปข้างซ้าย ให้ปลายทั้งสองลงไปพบกันบริเวณหน้าอก ผูกปลายผ้าทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
ใช้เงื่อนสอดสร้อยและหักคอสองชั้น ผ้านี้ให้ผูกให้แน่นพอเหมาะที่จะกันไม่ให้สุนัขหลุดออก (ดูรูปที่ ๓)
(๔) สอดห่วงสลักเข้าที่เงื่อนสอดสร้อย
(๕) ต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกับการโรยตัวโดยใช้ผ้าโรยตัว ข้อ ๕ ก.(๓) – (๖)
ค. การโรยตัวลงจาก ฮ.
(๑) สวมขลุมปากสุนัข
(๒) ผูกเชือกโรยตัวเข้ากับที่ยึดเหนี่ยวบน ฮ. เตรียมสุนัขในผ้าโรยตัวไว้ล่วงหน้า
(๓) ขณะ ฮ.บินอยู่จากัดให้มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
(๔) ต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกับการโรยตัวตามข้อ ๕ ก.(๓) – (๖)

๑๕๙
๖. สรุป
ก. การผูกห่วงโรยตัว ผบส.นั้นให้ผูกเงื่อนสอดสร้อยไว้ที่เอวด้านขวาเสมอ
ข. วิธีลงไหล่เป็นวิธีที่เหมาะสาหรับผู้มีเครื่องหลังติดตัว
ค. ขณะโรยตัวควรให้ช่องเปิดห่วงสลักหันขึ้นข้างบนและออกนอกตัว
ง. เชือกโรยตัวควรให้ยาวพอที่จะโรยตัวได้จนถึงที่หมายขั้นสุดท้าย
จ. การใช้ถุงมือในการโรยตัวเพื่อให้จับยึดเชือกได้มั่นคงยิ่งขึ้น
ฉ. ในการลงจาก ฮ.นั้นคงปฏิบัติการลงเช่นเดียวกับการลงจากที่สูง
ช. เราอาจใช้ผ้ากันฝน(ปอนโจ)มาทาเป็นผ้าโรยตัวสุนัขได้

รูปที่ ๑ การทาห่วงโรยตัว

การผูกเชือกเงื่อนสอดสร้อย หรือ เงื่อนพิรอด

๑๖๐

ผูกเชือกเงื่อนสอดสร้อยและเงื่อนหักคอสองชั้น

รูปที่ ๒ ผ้าโรยตัวสุนัข

๑๖๑

กว้างประมาณ
๘ นิ้ว

ผ้ากันฝนม้วนตามความยาว

รูปที่ ๑
(๑) การพันผ้าโรยตัวใช้ผ้ากันฝน

รูปที่ ๒
(๒) ผ้าโรยตัวพันแน่นพอดีกับตัวสุนัข

๑๖๒

รูปที่ ๓ ผ้าโรยตัวแสวงเครื่อง (ผ้ากันฝน)
(๓) สุนัขพร้อมที่จะรับการโรยตัวใช้การดึงและผ่อนเชือกควบคุมการโรยตัวสุนัข

๑๖๓

รูปที่ ๔ ท่าการลงด้วยสะโพกและการพันเชือกโรยตัวในห่วงสลัก

๑๖๔
การข้ามลาน้า

ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการข้ามลาน้า วิธีข้ามลาน้าและเครื่องช่วยในการข้ามลาน้า
เพื่อไปปฏิบัติได้โดยถูกต้อง
๑. กล่าวทั่วไป
ก. แม่น้าลาธารตลอดจนพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้า เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ นับเป็นเครื่องกีดขวาง
อย่างหนึ่งที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของหน่วยรบและชุดสุนัขทหารที่ปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ข. แม้ว่าโดยทั่วไปสุ นั ขจะว่ายน้าได้แต่ควรจะมีการฝึ กข้ามลาน้าเพื่อให้ สุนัขได้คุ้นเคยซึ่งเป็ นสิ่ ง
จาเป็น
ค. ผบส. ที่ว่ายน้ าได้แข็งนั้น เมื่อพิจารณาถึงเครื่องแต่งกายและ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่นาติดตัวไป
ภาระในการควบคุมสุนัขตลอดจนสถานการณ์ทางยุทธวิธีทาให้มีความจาเป็นที่ ผบส.จะต้องได้รับการฝึก
ข้ามลาน้า
๒. วิธีข้ามลาน้า
ก. การลุยน้า
ข. การใช้แพหรือเครื่องลอยน้าแสวงเครื่อง
ค. การใช้เชือก
๓. วิธีการและการใช้เครื่องช่วยในการข้ามลาน้า
ก. การลุยน้า
(๑) เลือกจุดลุยข้ามที่ตื้นและลาน้าแคบที่สุด โดยพิจารณาสถานการณ์ข้าศึกประกอบด้วย
(๒) ตรวจพื้นท้องลาน้าก่อนการลุยข้ามทุกครั้งว่าพื้นท้องน้าสามารถรับน้าหนักในการลุยข้ามได้
(หินลื่น, ทราย, โคลน ฯลฯ )
(๓) ถ้าจาเป็น เช่น พื้นท้องลาน้าอาจใช้เชือกขึงข้ามลาน้าเพื่อใช้จับยึดพยุงตัวในการลุยข้าม การ
ขึงเชือกอาจใช้ผู้ที่ว่ายน้าแข็งนาหางเชือกว่ายข้ามไปหรือใช้บ่วงโยนหรือใช้โยทะกาโยนไปคล้องยึดกับสิ่ง
มั่นคงฝั่งตรงข้าม การข้ามโดยใช้เชือกนามีวิธีปฏิบัติ ๒ วิธี คือ
ก) ผูกสายจูงสุนัขเข้ากับเอว สายสะพายอาวุธ จับเชือกนาข้ามลาน้าเคลื่อนที่ไปโดยสลับ
ไปทีละมือให้สุนัขว่ายน้าตามไป
ข) ถ้าน้าไหลเชี่ยวคงใช้สายจูงเช่นเดียวกันแต่ให้ยึดขลุมปฏิบัติการไว้ให้แน่น ส่วนอีกมือ
หนึ่งโอบข้ามเชือกมาจับที่เข็มขัดให้ตัวไหลเลื่อนไปตามเชือกด้วยแรงของกระแสน้า
(๔) เครื่องช่วยการลุยข้ามอีกอย่างหนึ่งคือ แต่ละคนใช้ไม้เท้าที่มีขนาดพอเหมาะไว้คอยช่วยค้า
ยันตัวในขณะลุยข้าม
ข. แพและเครื่องลอยน้าแสวงเครื่อง
(๑) แพผ้ากันฝน ทาจากผ้ากันฝนของ ผบส. ๒ คนช่วยกันทาและใช้ร่วมกัน ๑ แพ แพชนิดนี้มี
ความมุ่งหมายใช้บรรทุกอุปกรณ์ประจากายในการข้ามลาน้าเท่านั้นไม่สามารถรับน้าหนักคนได้
ก) ใช้ผ้ากันฝน ๒ ผืน
ข) วางผ้ากันฝน ๑ ผืนลงให้ผ้าคลุมหัวอยู่ข้างบนเพื่อให้อยู่ด้านในแพ
ค) วางอาวุธประจากายไปตามความยาวของผื นผ้าทางข้างของผ้าคลุมหัว ลากล้องและ
พานท้ายปืนสลับกันให้หูหิ้วอยู่ข้างบนหรือหันเข้าหากัน ถ้าจาเป็นใช้ถุงเท้าพันส่วนที่แหลมคมของอาวุธเพื่อ
ป้องกันมิให้บาดผ้ากันฝน

๑๖๕
ง) เครื่องหลังและเครื่องใช้ต่าง ๆ วางลงระหว่างกลางอาวุธประจากายพยายามวางให้
เรียบเท่ากันตลอดผืนผ้า
จ) ช่วยกันม้วนผ้ากันฝนห่ออุปกรณ์ที่วางไว้ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทาได้ บิดปลายขมวดเป็น
เกลียวก้นหอย ผูกด้วยเชือกหรือสิ่งคล้ายกันให้แน่น
ฉ) วางผ้ากันฝนผืนที่สองลงเช่นผืนแรก นาห่อผ้าผืนแรกวางคว่าลง ม้วนเช่นเดียวกับครั้ง
แรกผูกด้วยเชือกเส้นที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามลาดับให้แน่น (ดูรูปที่ ๑) ถ้าหาเชือกหรือสิ่งผูกมัดอื่น ๆ ไม่ได้ให้
ใช้เชือกผูกรองเท้าสนามแทน
(๒) แพผ้ากันฝนห่อหญ้า แพแบบนี้รับน้าหนักได้หลายร้อยปอนด์
ก) ใช้ผ้ากันฝน ๒ ผืนเช่นเดียวกับแพผ้ากันฝน
ข) นาฟ่อนหญ้าสูงประมาณ ๑๘ นิ้ว วางลงบนผ้ากันฝน ทาไม้กากบาททับลงบน ฟ่อน
หญ้าผูกตรึงตรงที่ไขว้กันให้แน่นด้วยเชือกหูรูด
ค) นาฟ่อนหญ้าสูงประมาณ ๑๘ ขนาดเช่นเดียวกันกับข้อ ข) วางลงบนไม้กากบาทอีก
ฟ่อนหนึ่ง
ง) กดหญ้าให้แน่นแล้วม้วนผ้ากันฝน ผูกเชือกมัดทะแยงมุมที่ห่วงตาไก่ของผ้ากันฝน
จ) วางผ้ากันฝนผืนที่สองลง นาห่อผ้ากันฝนผืนแรกวางคว่าลงม้วนและผูกเช่นเดียวกันกับ
ครั้งแรก
(๓) เข็มขัดชูชีพผ้ากันฝน เข็มขัดนี้สามารถรับน้าหนักคนได้พอดี
ก) ใช้ผ้ากันฝน ๑ ผืน ห่อฟ่อนหญ้าขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘ นิ้ว ม้วนและผูก
ปลายทั้งสองข้างให้แน่น
ข) ใช้คาดเอวหรือสะพายขวางเป็นเข็มขัดชูชีพ
(๔) เข็มขัดชูชีพกระติกน้า
ก) ใช้เข็มขัดกระสุนหรือเข็มขัดปืนพก ๑ เส้น กระติดน้าอย่างน้อย ๘ ใบ (ตรวจว่า
สภาพดีและอุดจุกแน่น
ข) ใช้กระติกน้าเปล่าแขวนรอบเข็มขัดคาดเอวเป็นเข็มขัดชูชีพ
(๕) เครื่องลอยน้าอื่น ๆ เช่น ถังน้าหรือถังน้ามันขนาด ๒๐ ลิตร กระป๋องกระสุน แคร่ไม้ ท่อน
ไม้ หีบ ฯลฯ อาจนามาใช้เป็นเครื่องลอยน้าในการข้ามลาน้าได้
ค. การใช้เชือก
(๑) สะพานเชือกเส้นเดียว
ก) ข้ามโดยการคลาน ใช้ข้อเท้าข้างเดียวเกี่ยวเชือก มือทั้งสองช่วยดึงตัวไปและตัวทาบอยู่
บนเชือก
ข) ข้ามโดยการห้อยตัวใต้เชือก ใช้ข้อเท้าทั้งสองเกี่ยวเชือก มือทั้งสองช่วยดึงตัวไป
(๒) สะพานเชือก ๒ เส้น
ก) ทางราบ
๑) ข้ามโดยการคลาน ใช้ข้อเท้าและมือทั้งสองเคลื่อนที่สลับกัน
๒) ข้ามโดยการห้อยตัวเช่นเดียวกับสะพานเชือกเส้นเดียว
ข) ทางดิ่ง มือทั้งสองจับเชือกเส้นบน เท้าทั้งสองเหยียบเชือกเส้นล่าง เคลื่อนที่สลับกัน
(๓) สะพานเชือก ๓ เส้น เท้าเดินบนเชือกเส้นล่าง มือทั้งสองจับเชือกเส้นบนข้างละเส้นช่วย
พยุงตัวการข้ามด้วยสะพานเชือกคงใช้สายจูงยาวให้สุนัขว่ายน้าตามไป หากทาไม่ได้ก็ใช้ชักรอกสุนัขข้ามไป
โดยใช้ห่วงรูปตัว ดี และเชือกนาสองเส้น

๑๖๖
๔. การรักษาความปลอดภัย
ก. ตรวจสอบว่าผู้ใดว่ายน้าไม่ได้หรือว่ายน้าไม่แข็ง ให้เพ่งเล็งเป็นพิเศษและจัดเพื่อนที่ว่ายน้าแข็ง
คอยช่วยเหลือ
ข. ใช้ใช้ขชอปลดเร็วผูกติดกับเชือกและเข็มขัดของผู้ข้ามลาน้าทุกครั้งเมื่อสามารถทาได้
ค. อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชิ้นต้องผูกมัดให้แน่นมั่นคงป้องกันการหลุดตกน้าสูญหายหรือเสื่อมสภาพ
การใช้งาน
ง. ตรวจสอบเครื่องช่วยในการข้ามลาน้าทุกครั้งว่าใช้ได้ดี เช่น กันน้าได้ดี ผูกมัดมั่นคงไม่หลุดหลวม
และรับน้าหนักได้เพียงพอ ฯลฯ
จ. มั่นใจว่ามีส่วนระวังป้องกันในขณะข้ามลาน้า
ฉ. เชือกไนลอนมีป ระโยชน์มากในด้านความทนทานไม่ขาดง่าย แต่มีข้อเสี ยคือมีการยืดตัวมาก
(ประมาณ ๑ ใน ๓ ของความยาวเมื่อรับน้าหนักหรือแรงดึงมาก) จึงต้องระมัดระวังขึงให้ตึงที่สุดก่อนการ
ผูกมัด

๑๖๗

รูปประกอบการทาแพผ้ากันฝน

๑๖๘
สัญญาณเงียบ

ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สัญญาณเงียบในการปฏิบัติงานในโอกาสและเวลาที่ไม่
ต้องการใช้เสียงสัญญาณเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
๑. กล่าวทั่วไป
ความจาเป็นในการใช้สัญญาณเงียบสืบเนื่องมจากในการปฏิบัติการมีความจาเป็นยิ่งในการส่ งข่าวหรือ
คาสั่งถึงกันและกัน บางครั้งการส่งข่าวหรือคาสั่งถึงกันด้วยวาจากระทาไม่ได้เนื่องจากอยู่ใกล้ข้าศึกหรือคาด
ว่าข้าศึกอาจได้ยินจึงมีความจาเป็นต้องใช้สัญญาณเงียบ
๒. แบบของสัญญาณเงียบ
ก. เสียงสัญญาณ
(๑) ใช้สถานการณ์ปลอดภัยหรือกึ่งปลอดภัย
(๒) ทาเสียงเลียนแบบนกร้องหรือสัตว์มนพื้นที่นั้น
(๓) แต่ละเสียงก็มีความหมายอย่างหนึ่ง
ข. สัญญาณมือ
(๑) ใช้ในสถานการณ์ปลอดภัย
(๒) ใช้สัญญาณมาตรฐานหรือที่ตกลงกันไว้เพื่อความเข้าใจ
(๓) พยายามใช้มือข้างที่ไม่ได้ใช้อาวุธในการให้สัญญาณ
ค. สัญญาณอื่น ๆ
๓. สัญญาณมือมาตรฐาน
ก. พบข้าศึก : เหยียดแขนออกขนาดกับพื้น กามือให้หัวแม่มือชี้ลงล่าง
ข. เรียบร้อย : เหยียดแขนออกขนาดกับพื้น กามือให้หัวแม่มือชี้ด้านบน
ค. เครื่องกีดขวางหรือพื้นที่อันตราย : กามือเหยียดขึ้นสองนิ้ว สองมือไขว้กัน
ง. หยุด : ยกมือขึ้น หันฝ่ามือไปข้างหน้า
จ. เคลื่อนที่ต่อไป : ยกมือขึ้น หันฝ่ามือไปข้างหน้า ผลักจากหลังไปหน้า
ฉ. หัวหน้าชุด : กามือเหยียดสองนิ้วแตะไหล่ด้านตรงข้าม
ช. พักสูบบุหรี่ : กามือเหยียดสองนิ้ว แตะที่ปาก หลังให้สัญญาณหยุด
ซ. พักรับประทานอาหาร : กามือเหยียดนิ้วเดียว ชี้ลงที่ลาคอ หลังให้สัญญาณหยุด
ฌ. หยุดเพื่อติดต่อ : กามือแตะที่หู หลังให้สัญญาณหยุด
ญ. หยุดเพื่อฟังการณ์ : ทามือป้องหูหลังให้สัญญาณหยุด
ฎ. ที่พักแรม : ยกมือกาง เอาหลังมือแตะหูด้านตรงข้าม
ฏ. กับดัก : ยกมือกางทาเป็นรูปถ้วย นิ้วชี้ชี้ขึ้นข้างบน
ฐ. จานวนนาที : ยกนิ้วตามจานวนนาที หลังให้สัญญาณหยุด
ด. ทิศทาง : ประทับปืน ลากล้องชี้ไปทางทิศที่ต้องการ
ต. สื่อสาร : ยกมือกางแตะลงบนศีรษะ

๑๖๙

ผนวก ข ผังการจัดหมู่สุนัขลาดตระเวนรบ
หมู่สุนัขลาดตระเวนรบ
ชุด สรบ.

ชุด สลว.

ชุดสะกดรอยรบ
๑.หมู่สุนัขลาดตระเวนรบ
๑.๑ ผบ.หมู่
๑
๑.๒ รอง ผบ.หมู่
๑
๑.๓ หน.ชุด สะกดรอย ๑
๑.๔ เจ้าหน้าที่แกะรอย ๒
๑.๕ ผบส.สลว.
๒
๑.๖ ผบส.สรบ.
๒
๑.๗ ผบส.สกร.
๒
๒. รวมกาลังพล
๑๑ นาย
๓. สุนัข
๖ ตัว

สลว.
สรบ.
สกร.

๒
๒
๒

๑๗๐

ผนวก ค การจัดหมู่สุนัขยุทธวิธี
หมู่สุนัขยุทธวิธี

ชุด สรบ.

ชุด สลว.

ชุด สกร.

เจ้าหน้าที่แกะรอย

๑ ผบ.หมู่
๑
๑ รอง ผบ.หมู่
๑
๑ หน.ชุด สะกดรอย ๑
๑ เจ้าหน้าที่แกะรอย ๒
๑ ผบส.สลว.
๒
๑ ผบส.สรบ.
๒
๑ ผบส.สกร.
๒
๒. รวมกาลังพล
๑๑ นาย
๓. สุนัข
๖ ตัว

สลว.
สรบ.
สกร.

๒
๒
๒

๑๗๑

ผนวก ง. ชุดปฏิบัติการ
หน.ชุด

เจ้าหน้าที่แกะรอย

ผบส.สรบ.

๑. หน.ชุด
๒. เจ้าหน้าที่แกะรอย
๓. ผบส.สรบ.
๔ ผบส.สลว.
๕. ผบส.สกร.

ผบส.สลว.

๑
๑
๑
๑
๑

สรบ. ๑ ตัว
สลว. ๑ ตัว
สกร. ๑ ตัว

ผบส.สกร.
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กองบังคับการกองร้อย

หมวดสุนัขสะกดรอย

กองบังคับการหมวด หมู่สุนัขสะกดรอย

หมวดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด

กองบังคับการหมวด

หมู่สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด

หมวดสุนัขลาดตระเวน

กองบังคับการหมวด

หมู่สุนัขลาดตระเวน
๑๒๔

ชุดสุนัขสะกดรอย
ไม่บรรจุในอัตราลด
๑. ๑.หมู่สุนัขสะกดรอย
ผบ.หมู่
๑
รอง ผบ.หมู่
๑
หน.ชุด สกร.
๔
ผบส.สกร.
๔
เจ้าหน้าที่แกะรอย
๑๖
สกร.
๔

ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด

๒. ๑.หมู่สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด
ผบ.หมู่
๑
รอง ผบ.หมู่
๑
ผบส.สรบ.
๖
สรบ.
๖

ชุดสุนัขลาดตระเวน

๓. ๑.หมู่สุนัขลาดตระเวน
ผบ.หมู่
รอง ผบ.หมู่
ผบส.สลว.
สลว.

๑
๑
๖
๖

