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คู่มือ 
การค้นหาและช่วยชีวิต 

ผู้ปฏิบัติการในอากาศที่ตกลงในพื้นที่การรบ 
ความมุ่งหมาย 
 เพ่ือก ำหนดกำรจัด วิธีกำรปฏิบัติของ ทอ. ในกำรค้นหำและช่วยชีวิตผู้ปฏิบัติกำรในอำกำศท่ีตกลงใน
พ้ืนที่กำรรบ 
ขอบเขต  
 คู่มือฉบับนี้ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต เมื่ออำกำศยำนประสบอุบัติเหตุในพื้นที่กำรรบ 
และให้หน่วยในระบบควบคุมกำรค้นหำและช่วยชีวิต ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยของคู่มือนี้ 
กล่าวท่ัวไป 
 กำรปฏิบัติภำรกิจและช่วยชีวิต เป็นภำรกิจที่จะต้องใช้อำกำศยำนร่วมกันหลำยประเภท และมีหน่วย
เกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนหลำยหน่วย ฉะนั้นถ้ำจะให้กำรปฏิบัติภำรกิจประสบผลส ำเร็จจะต้องมีกำรประสำน
กำรปฏิบัติกันเป็นอย่ำงดี มีกำรเตรียมกำรสั่งกำรที่ถูกต้องทันต่อเหตุกำรณ์และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ี
เกิดข้ึน 
 ฉะนั้น กำรที่จะปฏิบัติภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิตให้ได้รับผลส ำเร็จด้วยดี จึงขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของ
ผู้ที่มีหน้ำที่ออกค ำสั่งปฏิบัติ และผู้ที่ท ำหน้ำที่สั่งกำร รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติกำรอยู่ในอำกำศ คู่มือกำรค้นหำและ
ช่วยชีวิตฉบับนี้เป็นเพียงแนวทำงปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ซึ่งน ำมำใช้ประกอบกับกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติ เมื่อมี
เหตุกำรณ์เกิดข้ึนจริง ๆ อีกท้ังเป็นแนวทำงให้หน่วยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติภำรกิจค้นหำและ
ช่วยชีวิต น ำมำฝึกอบรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ชุดปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต 
กล่าวท่ัวไป 
 กำรช่วยชีวิตผู้ปฏิบัติกำรในอำกำศในพ้ืนที่กำรรบ เป็นภำรกิจที่สลับซับซ้อนเพรำะต้องใช้อำกำศยำน
ร่วมกันหลำยประเภท เพรำะฉะนั้นจะต้องมีกำรประสำนกำรปฏิบัติที่ดี เพ่ือผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติภำรกิจ กำร
ปฏิบัติภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิตในแต่ละภำรกิจ เป็นกำรปฏิบัติเฉพำะในแต่ละครั้งเท่ำนั้น จึงยำกที่จะก ำหนด
กฎเกณฑ์ข้ึนโดยเฉพำะเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติกำร ผู้ปฏิบัติกำรช่วยชีวิตจะต้องเตรียมที่จะเผชิญกับเหตุกำรณ์ไม่
คำดฝันที่อำจจะเกิดข้ึนได้ทุกขณะ และใช้ดุลยพินิจปรับปรุงแนวควำมคิดและยุทธวิธีที่ได้รับกำรฝึกมำให้
เหมำะสมกับภำรกิจในครั้งนั้น วิธีกำรปฏิบัติที่กล่ำวในที่นี้เป็นเพียงแนวทำงพ้ืนฐำนเพ่ือให้สำมำรถตัดสินใจ
เลือกแนวทำงปฏิบัติให้เหมำะสมต่อไป 
 ภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิตผู้ปฏิบัติกำรในอำกำศที่ตกลงในพ้ืนที่กำรรบ เป็นกำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉิน
ที่จะต้องเสี่ยงอันตรำยจำกำกำรกระท ำของข้ำศึก ดังนั้นจะต้องพิจำรณำปฏิบัติให้ได้รับผลคุ้มค่ำ 
ชุดปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต ( Combat Airerew Recovery Force ) 
 กำรประกอบก ำลังของชุดปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต อำจจะประกอบด้วย ฮ.เพียงเครื่องเดียวหรือ
ประกอบด้วย บ.และ ฮ.หลำยประเภทก็ได้ ขึ้นอยู่กับกำรต่อต้ำนของข้ำศึกในพ้ืนที่ ควำมมุ่งหมำยหลักคือ กำร
ค้นหำต ำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติกำรในอำกำศตกลงไป ป้องกันและช่วยชีวิตผู้รอรับกำรช่วยชวีิตควรประกอบก ำลัง
โดยทั่วไปควรประกอบด้วย ฮ.ช่วยชีวิต ๒ เครื่อง บ.คุ้มกัน ๔ เครื่อง บ.ควบคุมและสั่งกำร ๑ เครื่อง ส ำหรับผู้
สั่งกำรค้นหำและช่วยชีวิต และเพ่ิมเติมด้วย บ. โจมตีอ่ืน ๆ ตำมควำมจ ำเป็น 
 ฮ.ช่วยชีวิต ตำมปกติจะต้องใช้ ๒ เครื่อง เครื่องหนึ่งบินต่ ำ และอีกเครื่องบินสูงกว่ำหน้ำที่ของ ฮ.ที่บิน
ต่ ำคือ เป็นเครื่องที่จะเข้ำท ำกำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต และนักบิน ฮ.ที่บินต่ ำเป็นผู้ตัดสินใจว่ำจะเข้ำท ำกำร
รับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิตได้หรือไม่ เมื่อเข้ำไปอยู่เหนือพ้ืนที่รับตัว และนักบิน ฮ.จะท ำหน้ำที่เป็นผู้สั่งกำร ณ 
ต ำบลช่วยชีวิต ( OSC ) ในขณะนั้นด้วย ขณะที่เข้ำท ำกำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต นักบินและเจ้ำหน้ำที่ใน ฮ.
ช่วยชีวิต จะต้องได้รับทรำบข่ำวในเรื่องต่อไปนี้ 

- ข่ำวอำกำศและสถำนกำรณ์ทั้งฝ่ำยเรำและข้ำศึกในพ้ืนที่ปฏิบัติกำร 
- พ้ืนที่ปลอดภัยจำกกำรต่อต้ำนของข้ำศึก 
- จ ำนวนและต ำบลที่อยู่ของ บ.ที่ท ำหน้ำที่ลำดตระเวนค้นหำและช่วยชีวิต 
- กำรปฏิบัติงำนทั่วไปของ บ.โจมตีฝ่ำยเรำที่ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งยุทธกำร 
- เรื่องอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นจะต้องทรำบในพื้นที่ปฏิบัติกำร 

 บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต ( Rescort Aircraft ) โดยทั่วไปจะมีจ ำนวน ๔ เครื่อง แบ่งออกเป็น ๒ หมู่บิน
ย่อยด้วยกัน คือ หมู่บินย่อยต่ ำ ( Low element ) และหมู่บินย่อยสูง ( High element ) เมื่อมีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องใช้ บ.ทั้ง ๔ เครื่องรวมหมู่กัน เพื่อใช้อำวุธข่มกำรยิงต่อต้ำนจำกทำงภำคพ้ืน ก็ท ำให้ได้โดย หน.หมู่บิน
ย่อยต่ ำ เป็น หน.หมู่สี่ เข้ำท ำกำรใช้อำวุธ ส ำหรับหน้ำที่ของ บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต มีอยู่สองประกำร คือ 
ประกำรที่หนึ่ง ค้นหำต ำแหน่งและพิสูจน์ฝ่ำยผู้รอรับกำรช่วยชีวิต และประกำรที่สอง ท ำหน้ำที่คุ้มกันและยิง
ข่มให้กับ ฮ.ช่วยชีวิต หน.หมูป่ืนย่อยต่ ำรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรช่วยชีวิตทั้งหมด และท ำหน้ำที่เป็นผู้สั่งกำร 
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ณ ต ำบลช่วยชีวิตในขณะปฏิบัติภำรกิจ และปฏิบัติหน้ำที่เป็น ผคน. – อ. ( FAC ) ส ำหรบั บ.โจมตีอ่ืน ๆ เมื่อ
ได้รับกำรร้องขอ 
 บ.โจมตีอ่ืน ๆ จะเข้ำร่วมปฏิบัติกำรภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิต เมื่อผู้สั่งกำรค้นหำและช่วยชีวิตเห็นว่ำมี
กำรต่อต้ำนจำกทำงภำคพ้ืนรุนแรง อำวุธของ บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตไม่เพียงพอต่อกำรข่มอ ำนำจกำรยิงจำกทำง
ภำคพ้ืน ผู้สั่งกำรค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศ จึงรำยงำนให้ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิตทรำบ เพื่อขอ 
บ.โจมตีเพ่ิมเติม กำรปฏิบัติกำรทำงอำกำศในพื้นที่ค้นหำและช่วยชีวิตของ บ.โจมตี จะต้องอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของ ผคน. – อ. 
 ผู้สั่งกำรค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศ เป็นผู้ควบคุมและสั่งกำรในกำรค้นหำและช่วยชีวิตอยู่ใน บ.ที่
เป็นศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศ ซึ่งบินวนอยู่เหนือพ้ืนที่ค้นหำและช่วยชีวิตลอด
ภำรกิจ รำยงำนกำรปฏิบัติกำรของชุดค้นหำและช่วยชีวิตให้ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิตทรำบ และ
เป็นผู้ขอ บ.โจมตีเพ่ิมเติมเม่ือจ ำเป็นต้องใช้ ควบคุมกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิตให้ได้ผลดีที่สุด 
 ผู้ประสำนภำรกิจกำรค้นหำและช่วยชีวิต ท ำหน้ำที่วำงแผนกำรค้นหำและช่วยชีวิต ก ำหนดจุดนัดพบ 
ต ำบลวนรอ กระสวนกำรค้นหำ ฯลฯ และข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่ชุดปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิตจ ำเป็นต้องทรำบ 
ผู้ประสำนภำรกิจกำรค้นหำและช่วยชีวิต อำจจะปฏิบัติหน้ำที่อยู่ใน บ.ซึ่งเป็นศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติกำร
ค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศ หรือปฏิบัติหน้ำที่อยู่ที่ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิต (ศสอต.) ก็ได้ ในกรณี
ที่ไม่มีผู้ประสำนภำรกิจกำรค้นหำและช่วยชีวิต ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิต อำจจะสั่งให้ น.ยุทธกำร 
ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้ำที่นี้ หรือจะให้ผู้สั่งกำรค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศ ปฏิบัติหน้ำที่นี้แทนก็ได้ 
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ผังการจัดหน่วยค้นหาและช่วยชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศปก.ทอ. 

ศูนย์ค้นหำและช่วยชีวิต 

ศูนย์สนับสนุนทำงอำกำศ 
โดยตรง ๑,๒,๓,๔ 

ศูนย์ยุทธกำรทำงอำกำศ 

ศูนย์ประสำนกำร 
ค้นหำและช่วยชีวิต 

หน่วยบินที่ได้รับ 
มอบหมำยในพ้ืนที่ 

 
น.เวรค้นหำและช่วยชีวิต 

น.ค้นหำและช่วยชีวิต 

 
ผู้สั่งกำรค้นหำและ 
ช่วยชีวิตในอำกำศ 

AMC 

ฮ.ช่วยชีวิต 
RESCUE*H 

ผคน. 
FAC. 

บ.ขับไล่คุ้มกัน 
RESCORT 
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หน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยชีวิต 
ศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต ( ศยอ.ศปก.ทอ. ) มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วำงแผนและให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต ทั้งในกำรฝึกและกำรปฏิบัติจริง 
 ๒. เตรียมใช้ก ำลังทำงอำกำศ ในกำรจัดชุดค้นหำและช่วยชีวิตให้สำมำรถปฏิบัติกำรค้นหำและ 

ช่วยชีวิตได้ทันท่วงที 
 ๓. ด ำเนินกำรติดต่อประสำนหน่วยต่ำง ๆ รวมทั้งกำรหำข่ำวสำรและข้อมูลรำยละเอียดเพ่ือน ำมำ 

ประกอบกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต 
 ๔. อ ำนวยกำรและสั่งกำร ให้ชุดค้นหำและช่วยชีวิตด ำเนินกำร ปฏิบัติกำร หรือท ำกำรฝึกค้นหำและ 

ช่วยชีวิต รวมทั้งกำรใช้ก ำลังเพ่ิมเติมเมื่อมีควำมจ ำเป็น 
 ๕. ควบคุม ดูแล ติดตำม เฝ้ำฟัง กำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต จนตลอดภำรกิจ 
ศูนย์ประสานการค้นหาและช่วยชีวิต ( ศสอต. ) มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วำงแผนและให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต ทั้งในกำรฝึกและกำรปฏิบัติจริง  

ให้แก่หน่วยต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
  ๒. เตรียมใช้ก ำลังทำงอำกำศในกำรจัดชุดค้นหำและช่วยชีวิต ให้สำมำรถปฏิบัติกำรค้นหำและ 

ช่วยชีวิตได้ทันที ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๓. ด ำเนินกำรติดต่อประสำนหน่วยที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งกำรหำข่ำวสำร และ 

ข้อมูลรำยละเอียด เพ่ือน ำมำประกอบกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต 
 ๔. อ ำนวยกำรและสั่งกำร ให้ชุดค้นหำและช่วยชีวิตในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด ำเนินกำรปฏิบัติหรือท ำกำร 

ฝึกค้นหำและช่วยชีวิต รวมทั้งกำรใช้ก ำลังเพ่ิมเติมเม่ือมีควำมจ ำเป็น 
 ๕. ควบคุม ดูแล ติดตำม เฝ้ำฟัง กำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิตในพ้ืนที่รับผิดชอบจนตลอดภำรกิจ  
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ความรับผิดชอบและการสั่งการของชุดค้นหาและช่วยชีวิต 
 บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตจะแบ่งออกเป็นสองหมู่บินย่อย หมู่บินย่อยต่ ำรับผิดชอบในกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ก ำหนดควำมต้องกำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น ควบคุมควำมพยำยำมในกำรที่จะกระท ำกำรรับ
ตัวผู้รับกำรช่วยชีวิตให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมปกติหมู่บินย่อยสูงจะท ำหน้ำที่คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต เข้ำไป
ยังพ้ืนที่รับตัวและให้ควำมสนับสนุนหมู่บินย่อยต่ ำตำมค ำสั่งของ หน.หมู่บินย่อยต่ ำ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและสั่งกำร
ในหมู่บินทั้งหมดของชุดปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต 
 หน.หมู่บินย่อยต่ ำเป็นผู้รับผิดชอบภำรกิจฝึกค้นหำและช่วยชีวิต เป็นผู้ตัดสินใจว่ำจะกระท ำกำรรับตัว
ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตหรือไม่ ก ำหนดยุทธวิธีที่จะใช้ปฏิบัติ และก ำหนดควำมต้องกำรในกำรที่จะใช้ บ.โจมตี
เพ่ิมเติม หน.หมู่บินย่อยต่ ำปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชวีิต ( On Scene Commander ) เมื่อเข้ำ
ไปถึงพ้ืนที่ปฏิบัติกำร โดยรับหน้ำที่นี้ต่อจำกอำกำศยำนใดก็ตำมซึ่งท ำหน้ำที่ผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิตอยู่ก่อน 
กำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ในกำรเป็นผู้ควบคุมและสั่งกำรในชุดปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิตทุก
ครั้งจะต้องก ำหนดตัวผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิตขึ้นใหม่และให้ผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิตที่ได้รับมอบหน้ำที่
ใหม่ ตอบรับทรำบ ผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิตเป็นผู้ควบคุมและสั่งกำรในภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิตปฏิบัติ
ภำรกิจให้ถูกต้องเพ่ือผลส ำเร็จของภำรกิจ 
 หน.หมู่บินย่อยสูง รับผิดชอบควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงเข้ำไปยังพ้ืนที่รับตัวของ ฮ.ช่วยชีวิต ถ้ำ 
หน.หมู่บินย่อยต่ ำไม่สำมำรถปฏิบัติภำรกิจ ( Abort ) หน.หมู่บินย่อยสูงจะท ำหน้ำที่ผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิต
แทน และหมู่บินย่อยสูงจะเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติภำรกิจ 
 ควำมรับผิดชอบในด้ำนอ่ืน เช่น กำรติดต่อสื่อสำร หน.หมู่บินย่อยต่ ำจะเป็นผู้ก ำหนด และ ฮ.ช่วยชีวิต
เครื่องที่บินต่ ำ เป็นตัวหลักในกำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ส่วน ฮ.ช่วยชีวิตที่บินสูงจะเป็นตัวส ำรอง 
 ขณะที่ ฮ.ช่วยชีวิตก ำลังปฏิบัติหน้ำที่รับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิตอยู่ จะกระท ำหน้ำที่เป็นผู้สั่งกำร ณ 
ต ำบลช่วยชีวิตในขณะนั้นด้วย 
 อ ำนำจในกำรสั่งกำรค้นหำและช่วยชีวิต ศูนย์ค้นหำและช่วยชีวิต ( ศยอ.ศปก.ทอ. ) เป็นผู้ได้รับมอบ
อ ำนำจโดยตรง และมอบอ ำนำจในกำรสั่งกำรนั้นผ่ำนทำงศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิตแต่ละศูนย์        
( ศสอต. ) ตำมพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมไปถึงอ ำนำจในกำรสั่งกำรค้นหำและช่วยชีวิตของผู้สั่งกำร ณ ต ำบล
ช่วยชีวิตด้วย ฉะนั้นกำรตัดสินใจสั่งกำรใด ๆ จำกศูนย์ค้นหำและช่วยชีวิตถือเป็นเด็ดขำด ซึ่งตำมปกติ ศูนย์
ค้นหำและช่วยชีวิต จะปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิต สรุปได้ว่ำ ศูนย์ค้นหำและช่วยชีวิต 
ยังมีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรสั่งกำรให้กระท ำกำรค้นหำและช่วยชีวิต หรือไม่กระท ำกำรค้นหำและช่วยชีวิตก็ได้
ตำมสถำนกำรณ์ 
 กำรปฏิบัติภำรกิจในกำรสั่งกำรค้นหำและช่วยชีวิต ของผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิตนั้นมีควำมส ำคัญ
มำก และต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในขณะนั้น จึงไม่สำมำรถจะก ำหนดตำยตัวลงไปได้ 
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การวางแผนการค้นหา 
 ผู้ประสำนภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิต ( SMC ) รับผิดชอบในกำรก ำหนดวิธีกำรค้นหำที่เหมำะสม ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วย 

- วิธีกำรก ำหนดที่อยู่ของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ( ด้วยสำยตำ/อีเล็คทรอนิกส์ ) 
- เลือกพ้ืนที่กำรค้นหำ ( ที่ตั้ง/ขนำด ) 
- ก ำหนดระยะห่ำงของเส้นทำงบินค้นหำ ( Track Spacing ) 
- กระสวนในกำรบินค้นหำ ( Search Pattern )  
- ระยะสูงในกำรบินค้นหำ 
- ควำมเร็วในกำรบินค้นหำ 
- ก ำหนดจุดนัดพบ, ต ำบลวนรอ 
- ก ำหนดเวลำ “บิงโก” 

 ในกำรก ำหนดวิธีกำรค้นหำที่เหมำะสมส ำหรับภำรกิจ มีองค์ประกอบหลำยอย่ำง ที่ต้องน ำมำพิจำรณำ 
คือ 

- สภำพอำกำศ 
- สภำพพ้ืนภูมิประเทศ ( ทั้งพ้ืนดิน – พ้ืนน้ ำ )   
- เวลำที่สำมำรถจะบินค้นหำได้ 
- สัญญำณจำกผู้รอรับกำรช่วยชีวิต 
- ต ำบลที่ โดยประมำณของที่หมำยที่จะค้นหำในกรณีท่ีไม่ทรำบต ำแหน่งแน่นอน 
- Endurance ของ บ.ค้นหำ 

 วิธีกำรค้นหำที่เหมำะสมซึ่งคำดว่ำน่ำจะท ำให้ค้นพบที่หมำยนั้น มีลักษณะกำรค้นหำทำงอำกำศอยู่
ด้วยกัน ๒ วิธี คือ กำรค้นหำด้วยสำยตำ ( Visual Search ) และกำรค้นหำด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ( 
Electronic Search ) 
 กำรค้นหำด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ จะกระท ำได้ต่อเมื่อผู้รอรับกำรช่วยชีวิตมีเครื่องวิทยุฉุกเฉิน ( 
RT – 10, PRC – 90 ) ติดตัวอยู่เท่ำนั้น 
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การบรรยายสรุปก่อนบิน 
 ก่อนจะออกปฏิบัติภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิต เจ้ำหน้ำที่ในชุดปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิตทั้งหมด
จะต้องได้รับกำรบรรยำยสรุปถึงสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึน และข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่จะต้องทรำบดังนี้ 

- ควำมมุ่งหมำยของกำรค้นหำ 
- สภำพอำกำศ 
- พ้ืนที่ค้นหำ 
- เส้นทำงบินที่ใช้ทั้งหมด 
- กระสวนกำรค้นหำ 
- จุดนัดพบ, ต ำบลวนรอ 
- แผนกำรปฏิบัติในกำรค้นหำ 
- กำรติดต่อสื่อสำร และควำมถี่ในกำรติดต่อ 
- บ.ชนิดต่ำง ๆ ที่เข้ำร่วมกำรค้นหำและช่วยชีวิต 
- สภำพของผู้รอรับกำรช่วยชีวิตเท่ำท่ีทรำบ 
- ก ำหนดเวลำ “บิงโก” 
- กำรยกเลิกกำรปฏิบัติในระหว่ำงปฏิบัติภำรกิจ 
- กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจ หรือยกเลิกภำรกิจ 

 ส ำหรับรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวมำแล้วจะหำได้ในค ำสั่งยุทธกำรย่อย ( Frag order ) และจำก
เจ้ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จนท.พยำกรณ์อำกำศ 
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วัตภาคของภารกิจการค้นหาและช่วยชีวิต 
กล่าวท่ัวไป 
 แม้ว่ำจะไม่มีแบบอย่ำงที่แน่นอนในกำรปฏิบัติภำรกิจกำรค้นหำและช่วยชีวิต แต่โดยทั่วไปภำรกิจกำร
ค้นหำและช่วยชีวิตจะแบ่งได้เป็น ๓ วัตภำคด้วยกัน และวัตภำคต่ำง ๆ ส่วนมำกจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน วัต
ภำคท้ัง ๓ วัตภำค มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. วัตภำคกำรค้นหำ ( Search Phase ) เป็นวัตภำคซึ่งอยู่ในระหว่ำงที่หมู่บินย่อยต่ ำท ำกำรก ำหนด
ต ำแหน่งที่อยู่ของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ต่อเนื่องไปจนถึงขณะที่หมู่บินย่อยสูงคุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต เข้ำมำยังพ้ืนที่
รับตัว 
 ๒. วัตภำคกำรยิงข่ม ( Suppression Phase ) เป็นวัตภำคซึ่งอยู่ในระหว่ำงที่หมู่บินย่อยต่ ำพิจำรณำ
กำรต่อต้ำนจำกข้ำศึกทำงภำคพ้ืน และใช้ก ำลังอำวุธที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อที่จะข่มอ ำนำจกำรยิงจำกภำคพ้ืน 
 ๓. วัตภำคกำรรับตัว ( Pickup Phase ) เป็นวัตภำคซึ่งอยู่ในระหว่ำงที่ ฮ.ช่วยชีวิตเข้ำท ำกำรรับตัวผู้
รอรับกำรช่วยชีวิต จนกระทั่งก ำลังในชุดค้นหำและช่วยชีวิตออกไปนอกพ้ืนที่อันตรำย 
วัตภาคการค้นหา ( Search Phase )  
 กำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต เริ่มต้นเมื่อได้รับแจ้งข่ำวจำกหมู่บินซึ่งมีผู้ปฏิบัติกำรในอำกำศตกลง
ไปในพ้ืนที่ของข้ำศึก โดยผ่ำนทำง ศคร., สคร., สร. หรือหน่วยควบคุมทำงอำกำศยุทธวิธีที่ติดตำมเฝ้ำฟังกำร
ปฏิบัติภำรกิจอยู่ กำรแจ้งข่ำวจะต้องประกอบด้วย ต ำแหน่งโดยประมำณ ( ทำงภูมิศำสตร์, ตำรำงกิด หรือ 
Tacan Fix) นำมเรียกขำน ( Call Sign ) และข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภำพอำกำศ กำรมองเห็นร่มชู
ชีพ หรือได้รับสัญญำณ “BEEPER” จำกวิทยุคลื่นควำมถี่ฉุกเฉิน กำรต่อต้ำนจำกภำคพ้ืนและสภำพภูมิประเทศ 
ถ้ำท ำได้ นบ.ที่เหลืออยู่ในหมู่บินควรบินอยู่เหนือที่หมำยเพ่ือเป็นกำรก ำหนดจุด ( Pin Point ) ที่ผู้ปฏิบัติกำรใน
อำกำศตกลงไปและคอยติดต่อกับผู้ท ำงำนในอำกำศนั้นด้วย 
 ก ำลังของชุดค้นหำและช่วยชีวิตจะได้รับข่ำวต่ำง ๆ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ขณะที่เตรียมพร้อมอยู่ที่พ้ืน 
หรือเตรียมพร้อมในอำกำศใกล้กับพื้นท่ีที่ปฏิบัติกำรโจมตีทำงอำกำศ เมื่อได้รับข่ำวแล้ว หมู่บินย่อยต่ ำบินเข้ำใน
พ้ืนที่ทันที หมู่บินย่อยสูงเข้ำไปพบกัน ฮ.ช่วยชีวิตที่จุดนัดพบ และคุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตเข้ำมำยังต ำบลวนรอ        
( Holding Point ) ต ำบลวนรอนี้จะต้องเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยจำกกำรต่อต้ำนของข้ำศึก และอยู่ใกล้กับผู้รอรับ
กำรช่วยชีวิตมำกที่สุด อีกทั้งต้องค ำนึงถึงสภำพอำกำศและสภำพพ้ืนภูมิประเทศด้วย ทำงที่ได้ผลที่สุด ฮ.
ช่วยชีวิต ควรจะวนรออยู่ในรัศมีท่ีคำดว่ำผู้รอรับกำรช่วยชีวติจะสำมำรถมองเห็น 
 ในระหว่ำงกำรเดินทำงของหมู่บิน ฮ.ช่วยชีวิต ควรจะบินตำมกันแบบสลับฟันปลำ โดย ฮ.ช่วยชีวิตตัว
ที่สองอยู่สูงกว่ำเครื่องหน้ำประมำณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ฟุต ( Stagger trail 2,000 – 3,000 Separation ) บ.
คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตใช้รูปขบวนบินคุ้มกัน 
 ฮ.ช่วยชีวิตบินด้วยระยะสูงที่ปลอดภัยจำกอ ำนำจกำรยิงของปืนเล็ก หมู่บินย่อยสูงรับผิดชอบคุ้มกันใน
กำรเดินทำงเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรต่อต้ำนด้วยอำวุธหนักจำกทำงภำคพื้น และให้สังเกตกำรยิงต่อต้ำนจำกข้ำศึกทำง
ภำคพ้ืนด้วย 



~ ๑๑ ~ 
 

 กำรเดินทำงจำกต ำบลวนรอเข้ำไปยังพ้ืนที่รับตัว อำจจะใช้แผนที่หรือเครื่องช่วยเดินอำกำศช่วยในกำร
เดินทำง สิ่งเก่ียวข้องในกำรเดินทำงเข้ำไปยังพ้ืนรับตัว เช่น กำรต่อต้ำนจำกทำงภำคพ้ืน สภำพภูมิประเทศ 
จะต้องมีอยู่ในรำยละเอียดกำรบรรยำยสรุปก่อนขึ้นบิน 
 ถ้ำมีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้หมู่บินโจมตีเพ่ิมเติม หน.หมู่บินย่อยต่ ำ จะต้องร้องขอให้ทันกำร และ
วำงแผนให้หมู่บินโจมตีเข้ำมำอยู่ในบริเวณพ้ืนที่นั้น ก่อนที่หมู่บินย่อยต่ ำจะเข้ำไปในพ้ืนที่ 
 ถ้ำมีหมู่บินโจมตีเข้ำมำในบริเวณพ้ืนที่นั้น หมู่บินโจมตีจะสำมำรถก ำหนดต ำแหน่งของผู้ปฏิบัติกำรใน
อำกำศท่ีตกลงไปได้ค่อนข้ำงแน่นอน ในพื้นที่ซึ่งมีกำรต่อต้ำนจำกทำงภำคพ้ืนอย่ำงรุนแรง หน.หมู่บินย่อยต่ ำไม่
ควรจะน ำหมู่บินเข้ำค้นหำ จนกว่ำหมู่บินโจมตีจะพิสูจน์ด้วยสำยตำว่ำมีร่มอยู่ ได้ยินเสียงสัญญำณจำกวิทยุคลื่น
ควำมถี่ฉุกเฉิน และ/หรือ ติดต่อกับผู้ปฏิบัติกำรที่ตกลงไปนั้นได้ทำงวิทยุ 
 ถ้ำไม่สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งที่อยู่ของผู้รอรับกำรช่วยชีวิตได้แน่นอน หน.หมู่บินย่อยต่ ำจะต้องท ำกำร
ค้นหำด้วยวิธีกำรค้นหำแบบอิเลคทรอนิคส์ พยำยำมติดต่อกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิตทำงคลื่นควำมถี่ฉุกเฉิน และ
ให้ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตส่งสัญญำณฉุกเฉิน ( Beeper ) ในช่วงเวลำที่ก ำหนดให้ ( ๑๐ หรือ ๑๕ วินำที ตำม
ประมวลสัญญำณพิสูจน์ฝ่ำยในกำรค้นหำและช่วยชีวิต ) เมื่อผู้รอรับกำรช่วยชีวิตตอบรับทรำบแล้ว ให้ใช้ UHF 
Homing หำต ำแหน่งของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต และให้ท ำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะหำต ำแหน่งของผู้รอรับกำร
ช่วยชีวิตได้โดยประมำณ ระยะสูงและกระสวนในกำรบินค้นหำขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 หลักกำรที่ควรจะน ำมำพิจำรณำมีดังนี้ 
 ๑. กำรรับวิทยุให้ได้ดีจะต้องบินที่ระยะสูง สูงกว่ำ ๕,๐๐๐ ฟุต เหนือพ้ืน และอยู่ในรัศมี ๕ ไมล์ ของ
คลื่นควำมถี่ฉุกเฉิน 
 ๒. สภำพพ้ืนภูมิประเทศซึ่งมีพุ่มไม้หนำทึบ รัศมีที่จะรับคลื่นวิทยุได้จะลดลง ในบริเวณภูเขำ หุบเขำ 
หุบเหว กรวยของคลื่นวิทยุที่ส่งออกมำจะเล็กลง ฉะนั้นจะต้องใช้ระยะสูงในกำรบินค้นหำเพ่ิมข้ึน ( อำจจะต้อง
สูงกว่ำ ๑๐,๐๐๐ ฟุต ) 
 ๓. เมื่อติดต่อกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิตได้แล้ว จะต้องน ำข่ำวต่ำง ๆ ที่จะต้องทรำบจำกผู้รอรับกำร
ช่วยชีวิตมำพิจำรณำ ข่ำวที่ควรทรำบมี 

(ก) สภำพร่ำงกำยของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต และจะต้องส่งข่ำวนี้ไปยัง ฮ.ช่วยชีวิตเพ่ือที่ ฮ.ช่วยชีวิต 
จะได้พิจำรณำว่ำจะต้องส่งเจ้ำหน้ำที่ช่วยชีวิต ( พี. เจ. ) ลงไปหรือไม่ 

(ข) จ ำนวนและแบบของสัญญำณต่ำง ๆ ที่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตมีอยู่ 
(ค) สถำนกำรณ์ทำงภำคพ้ืน ที่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตมองเห็นหรือได้ยิน เช่น กำรเคลื่อนก ำลังของ

ข้ำศึก เพ่ือที่ บ.ค้นหำและคุ้มกันจะได้ท ำกำรโจมตีได้ถูกจุด ดีกว่ำที่จะมองหำเป้ำหมำยจำกทำงอำกำศ 
เมื่อทรำบต ำแหน่งโดยประมำณของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต หน.หมู่บินย่อยต่ ำ จะต้องหำต ำแหน่งที่

แน่นอนของผู้รอรับกำรช่วยชีวิตให้ได้ ก่อนที่จะใช้อำวุธ โดยกำรใช้สัญญำณต่ำง ๆ ที่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตมีอยู่ 
แต่ห้ำมใช้พลุสัญญำณ ( Flares ) หรือควันสัญญำณ ( Smoke ) ในวัตภำคนี้ เพรำะกำรใช้สัญญำณดังกล่ำว 
จะท ำให้ข้ำศึกทรำบต ำแหน่งของผู้รอรับกำรช่วยชีวิตได้เช่นกัน จึงให้ใช้สัญญำณดังกล่ำวเมื่อ ฮ.ช่วยชีวิตเข้ำท ำ
กำรรับตัวจริง ๆ เท่ำนั้น 
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วิธีที่ควรท ำในกำรหำต ำแหน่งที่แน่นอนของผู้รอรับรับกำรช่วยชีวิตคือ กำรใช้วิทยุ ถ้ำท ำได้ผู้รอรับ
กำรช่วยชีวิตสำมำรถที่จะน ำ บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตเข้ำมำยังต ำแหน่งของผู้รอรับกำรช่วยชีวิตได้ เมื่อมองเห็นตัว 
บ.ในระหว่ำงที่ท ำกำรค้นหำด้วยสำยตำ ลูกหมู่ของหมู่บินย่อยต่ ำบินคุ้มกัน หน.หมู่เพ่ือที่จะได้สังเกตกำรณ์ยิง
จำกทำงภำคพ้ืน และใช้ระยะสูงที่สำมำรถลงใช้อำวุธได้ทันที 

หลีกเลี่ยงกำรบินค้นหำด้วยสำยตำที่ระยะสูงต่ ำ ในพ้ืนที่ที่มีกำรต่อต้ำนจำกทำงภำคพ้ืน พยำยำม
หำต ำแหน่งที่อยู่ของผู้รอรับกำรช่วยชีวิตให้ได้ใกล้เคียงที่สุดที่จะท ำได้โดยทำงวิทยุ ซึ่งจะช่วยลดขำของกำรบิน
ค้นหำด้วยระยะสูงต่ ำเหลือเพียงหนึ่ง หรือสองขำเท่ำนั้น กำรสูญเสียก ำลังของชุดค้นหำและช่วยชีวิตจะเกิดขึ้น 
ในขณะที่ก ำลังท ำกำรค้นหำด้วยสำยตำที่ระยะสูงต่ ำเป็นส่วนใหญ่ 
วัตภาคการยิงข่ม ( Suppression Phase ) 
 หน.หมู่บินย่อยต่ ำพิจำรณำใช้อำวุธยิงข่มกำรต่อต้ำนจำกทำงภำคพื้น ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติกำรของ
ข้ำศึก สภำพภูมิประเทศและเรื่องส ำคัญต่ำง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ใช้อำวุธข่มกำรยิงจำกทำงภำคพ้ืนซึ่งจะเป็นอันตรำยกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิต หรือ ฮ.ช่วยชีวิตที่
ก ำลังท ำกำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิตเท่ำนั้น เมื่อมี ปตอ.ของข้ำศึกอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ปตอ.นั้นจะเป็น
อันตรำยกับ บ.อ่ืน ๆ ที่อยู่ในบริเวณ มำกกว่ำที่จะเป็นอันตรำยกับ ฮ.ช่วยชีวิต 
 ๒. หน่วยก ำลังของข้ำศึกที่มีอยู่ในบริเวณพ้ืนที่รับตัว จะเป็นอันตรำยอย่ำงมำกกับ ฮ.ช่วยชีวิต และ
อำวุธประจ ำกำยของข้ำศึกที่มีอยู่สำมำรถจะยิงให้ ฮ.ช่วยชีวติตกได้ในขณะที่ก ำลังบินนิ่งอยู่กับที่ 
 ๓. ใช้อำวุธต่อพ้ืนที่ที่สงสัยว่ำจะมีข้ำศึกทันที 
 ๔. ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตสำมำรถจะได้ยินหรือเห็นกำรต่อต้ำนจำกข้ำศึกได้ดี ฉะนั้นจึงให้ปฏิบัติหน้ำที่
เป็นผู้ชี้เป้ำหมำยบนพื้นดิน ( Ground FAC )  
 โดยปกติหมู่บินย่อยต่ ำจะมีอำวุธที่ใช้ข่มอ ำนำจกำรยิงจำกทำงภำคพ้ืนได้เพียงพอ แต่จะต้องประหยัด
อำวุธนั้นไว้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ เพื่อที่จะเอำไว้ใช้ในขณะที่ ฮ.ช่วยชีวิตเริ่มที่จะท ำกำรรับตัว หรือก ำลังรับ
ตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิตอยู่ ถ้ำมี บ.โจมตีอ่ืน ๆ อยู่ในพ้ืนที่ ให้ใช้ บ.โจมตีนั้นท ำกำรโจมตีข่มอ ำนำจกำรยิงจำก
ทำงภำคพ้ืนก่อนที่ ฮ.จะเข้ำรับตัว ดีกว่ำจะใช้อำวุธจำก บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต 
 ในกรณีที่ไม่ทรำบว่ำจะมีกำรต่อต้ำนจำกข้ำศึกทำงภำคพื้นหรือไม่ หน.หมู่บินย่อยต่ ำจะท ำกำรบินด้วย
ระยะสูงต่ ำ ผ่ำนเข้ำไปในบริเวณพ้ืนที่นั้น เพ่ือที่จะเป็นเป้ำหลอกให้ข้ำศึกท ำกำรยิงต่อต้ำน แสดงให้เห็น
ต ำแหน่งของข้ำศึก วิธีกำรนี้เป็นวิธีกำรเสี่ยงอันตรำยอย่ำงมำก แต่ก็เป็นกำรดีกว่ำที่จะให้ ฮ.ช่วยชีวิตบินเข้ำมำ
พบกับกำรต่อต้ำนโดยไม่ทรำบล่วงหน้ำ ลูกหมู่ของหมู่บินย่อยต่ ำจะต้องคุ้มกัน หน.หมู่อย่ำงใกล้ชิด และคอย
สังเกตต ำแหน่งยิงของข้ำศึกที่ยิงขึ้นมำท่ี หน.หมู่ได้ดี 
วัตภาคการรับตัว (Pickup Phase )  
 ควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญท่ีสุดในกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิตของ หน.หมู่บินย่อยต่ ำ คือกำร
ประเมินค่ำในกำรติดต่อกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ควำมรุนแรงในกำรต่อต้ำนของข้ำศึก แล้วน ำเอำสภำพอำกำศ
และสภำพพ้ืนภูมิประเทศมำประกอบในกำรประเมินค่ำด้วย ถ้ำสำมำรถติดต่อกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิตได้ส ำเร็จ 
( ทำงวิทยุ หรือมองเห็นด้วยสำยตำ ) และสำมำรถท่ีจะก ำหนดต ำแหน่งของผู้รอรับกำรช่วยชีวิตได้ จะสำมำรถ
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ท ำให้ตกลงใจได้ว่ำ ฮ.ช่วยชีวิตจะปลอดภัยอยู่จนกระทั่งเข้ำท ำกำรรับกำรช่วยชีวิตหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำร
ต่อต้ำนจำกข้ำศึกและอ ำนำจกำรยิงข่มของฝ่ำยเรำ หน.หมู่บินย่อยต่ ำเป็นผู้ตัดสินใจว่ำจะด ำเนินกำรช่วยชีวิต
ต่อไปหรือไม่ และถ้ำด ำเนินกำรช่วยชีวิตต่อไป จะให้ ฮ.ช่วยชีวิตเข้ำไปรับกำรช่วยชีวิตเมื่อใด ถ้ำกำรติดต่อทำง
วิทยุกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิตขำดหำยไป หรือว่ำผู้รอรับกำรช่วยชีวิตคลำดสำยตำไปแล้วไม่สำมำรถติดต่อหรือ
มองเห็นได้อีกในเวลำภำยใน ๓๐ นำที กำรค้นหำจะต้องกระท ำใหม่ ด้วยกำรค้นหำที่ระยะสูง สูงขึ้น และ
พยำยำมติดต่อทำงวิทยุกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิตให้ได้ กำรค้นหำด้วยระยะสูงต่ ำเป็นเวลำนำน จะท ำให้ข้ำศึกมี
เวลำเตรียมตัวในกำรต่อต้ำน และจะท ำให้เกิดกำรสูญเสียกับอำกำศยำนฝ่ำยเรำ 
 ถ้ำ หน.หมู่บินย่อยต่ ำ ตัดสินใจที่จะให้ ฮ.ช่วยชีวิตเข้ำกระท ำกำรรับตัวแน่นอนแล้ว จะต้องวำงแผน
และแนะน ำ ฮ.ช่วยชีวิตเข้ำไปยังพ้ืนที่รับตัว ในทิศทำงที่คำดว่ำปลอดภัยที่สุดจำกกำรต่อต้ำนของข้ำศึก และ
ชี้แจงให้ ฮ.ช่วยชีวิตทรำบถึงต ำแหน่งของผู้รอรับกำรช่วยชีวติ สภำพของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ตลอดจนทัศน
สัญญำณต่ำง ๆ ที่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตสำมำรถจะส่งออกมำได้ 
 ขณะที่ ฮ.ช่วยชีวิตก ำลังจะรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ให้ บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตท ำกำรบินคุ้มกัน ซึ่ง
สำมำรถจะใช้ยุทธวิธีจัดหมู่บินสองแบบดังนี้ 
 ๑. บินต่อเนื่องกันเป็นวงรอบ ฮ.ช่วยชีวิต และบินให้อยู่ในลักษณะที่สำมำรถลงใช้อำวุธได้ทันที 
 ๒. แยกบินเป็นวงรีสองวง ทั้งสองข้ำงของ ฮ.ช่วยชีวิต โดยให้กำรบินของวงทั้งสองนี้หมุนตรงกันข้ำม 
(วงหนึ่งบินวนซ้ำย อีกวงหนึ่งบินวนขวำ) และให้บินโฉบลงต่ ำในลักษณะกำรใช้อำวุธต่อเป้ำพ้ืนดิน เมื่อบินเข้ำ
ไปในขำบินที่อยู่ใกล้กับ ฮ.ช่วยชีวิต 
 ข้อควรระวังอย่ำงที่สุดในกำรใช้อำวุธของ บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตก็คือ ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้อำวุธที่เป็น
อันตรำยต่อ ฮ.ช่วยชีวิตให้มำกที่สุด ให้ใช้อำวุธปืนในเส้นทำงบินที่จะเข้ำไปยังพ้ืนที่รับตัวก่อนที่ ฮ.ช่วยชีวิตจะ
บินเข้ำไป หรือในขณะที่ ฮ.ช่วยชีวิตก ำลังบินเข้ำไป ทั้งนั้นจะต้องรู้ต ำแหน่งที่แน่นอนของผู้รอบรับกำรช่วยชีวิต 
ในกรณีที่จ ำเป็นต้องใช้หมู่บินย่อยท้ังสองหมู่เข้ำร่วมกันใช้อำวุธ แต่ไม่สำมำรถจะรวมเป็นหมู่เดียวกันได้ด้วย
สำเหตุใดก็ตำม หน.หมู่บินย่อยต่ ำอำจจะสั่งให้ หน.หมู่บินย่อยสูงบินวนอยู่ที่ระยะสูงและต ำแหน่งอันหนึ่ง ซึ่ง
จะสำมำรถลงใช้อำวุธได้ทันทีที่ หน.หมู่บินย่อยต่ ำสั่ง เพ่ือเป็นกำรรวมอ ำนำจกำรยิง 
 หน.หมู่บินย่อยต่ ำจะต้องก ำหนดจุดที่อยู่ท่ีแน่นอนของผู้รอรับกำรช่วยชีวิตให้ ฮ.ช่วยชวีิตทรำบซึ่ง
ยุทธวิธีที่ใช้ได้ผลมีดังนี้ 
 ๑. หน.หมู่บินย่อยต่ ำก ำหนดเข็มบินให้ ฮ.ช่วยชีวิต และบินด้วยเข็มบินนี้ที่ระยะต่ ำ น ำ ฮ.ช่วยชีวิตเข้ำ
ไปตำมเส้นทำงบินที่ต้องกำร ขณะที่ หน.หมู่บินย่อยต่ ำบินผ่ำนเหนือจุดที่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตรออยู่ ให้ท ำกำร 
Dip ปีก แล้วสั่งให้ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตให้สัญญำณควันทันที กำรกระท ำตำมวิธีนี้จะท ำให้ ฮ.ช่วยชีวิตบินเข้ำ
ตำมเส้นทำงบินที่แน่นอน และสำมำรถก ำหนดที่อยู่ของผู้รอรับกำรช่วยชีวิตได้ และยังมีเวลำตรวจสอบกำรยิง
จำกทำงภำคพ้ืนได้อีกด้วย 
 ๒. ใช้ระเบิดควัน White Phosphorous ( M – 47 และ CBU – 22 ) ท ำเป็นม่ำนควันให้ ฮ.ช่วยชีวิต
เข้ำปฏิบัติกำรช่วยชีวิต ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ โดย หน.หมู่บินย่อยต่ ำจะใช้ บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตทั้งหมด หรือจะ
ใช้หมู่บินย่อยหมู่บินใดหมู่บินหนึ่ง ท ำหน้ำที่ทิ้งระเบิดก็ได้ 



~ ๑๔ ~ 
 

 กำรทิ้งระเบิด ให้ทิ้งด้ำนข้ำงทั้งสองด้ำนของแนวทำงบินของ ฮ.ช่วยชีวิต โดยให้ทำงด้ำนต้นของแนว
ระเบิดตัดกนัเป็นรูปตัว V หรืออำจจะทิ้งระเบิดเป็นแนวกั้นระหว่ำงผู้รอรับกำรช่วยชีวิตกับที่ตั้งก ำลังของข้ำศึก
ก็ได้ แต่ระยะเวลำในกำรทิ้งระเบิดจะต้องก ำหนดให้พอดีกับกำรบินข้ำวของ ฮ.ช่วยชีวิต เพรำะว่ำควันระเบิดคง
จะอยู่ในช่วงเวลำหนึ่งเท่ำนั้น 
 ๓. เวลำที่ข้ำศึกจะกระท ำกำรยิงต่อต้ำน ส่วนมำกจะกระท ำในขณะที่ ฮ.ช่วยชีวิตเริ่มต้น จะบินนิ่งอยู่
กับท่ีเพ่ือใช้รอกกว้ำน ฉะนั้นข้ำศึกจะไม่ปฏิบัติกำรใด ๆ จนกระทั่งถึงเวลำนี้ ซึ่งเป็นโอกำสดีที่สุดที่จะยิงให้ ฮ.
ช่วยชีวิตเป็นอันตรำยได้ ฉะนั้นจึงให้ใช้อำวุธที่เก็บส ำรองเอำไว้ท ำกำรยิงข่มข้ำศึกในตอนนี้ เพ่ือมิให้ข้ำศึกมี
โอกำสตั้งตัวและท ำกำรยิงต่อต้ำนไปยัง ฮ.ช่วยชีวิตได้ หำกสถำนกำรณ์รุนแรงมำก ให้ ฮ.ช่วยชีวิตบินออกไปยัง
บริเวณท่ีปลอดภัยก่อน จนกว่ำ บ.คุ้มกันจะท ำกำรโจมตีจนเชื่อว่ำพ้ืนที่รับตัวนั้นปลอดภัยเพียงพอแล้ว และให้ 
หน.หมู่บินย่อยต่ ำก ำหนดทิศทำงบินไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยให้กับ ฮ.ช่วยชีวิตด้วย 
 ๔. เมื่อรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิตขึ้นมำเรียบร้อยแล้ว หน.หมู่บินย่อยต่ ำแนะน ำแนวทำงบินออกให้กับ 
ฮ.ช่วยชีวิต ในขั้นต้นก ำหนดเข็มบินแล้วบินน ำไปตำมแนวทำงที่จะให้ ฮ.ช่วยชีวิตบินออกและให้ใช้อำวุธได้ตำม
ควำมจ ำเป็น อีกท้ัง หน.หมู่บินย่อยต่ ำจะต้องระลึกไว้เสมอว่ำ นักบิน ฮ.ช่วยชีวิตในขณะนั้นก ำลังสับสน และ
ต้องกำรค ำแนะน ำจำก หน.หมู่บินย่อยต่ ำ ในกำรบินไปยังพื้นที่ปลอดภัย ให้ หน.หมู่บินย่อยต่ ำน ำ ฮ.ช่วยชีวิต
ออกไปยังพ้ืนที่ และระยะสูงที่ปลอดภัยโดยเร็ว 
 ๕. โดยปกติหมู่บินย่อยที่มีน้ ำมันเหลืออยู่มำมำกท่ีสุด จะคงอยู่ท ำหน้ำที่คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตกลับไปยัง
ฐำนบิน แต่ถ้ำจ ำเป็นต้องบินผ่ำนเข้ำไปเหนือพ้ืนที่อันตรำย วิธีที่ดีที่สุดคือ ให้อำกำศยำนทุกเครื่องคงอยู่ด้วยกัน
ให้นำนที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ เพรำะว่ำควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดข้ึนในขณะที่ท ำกำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต 
อำจจะท ำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นภำยหลังในขณะเดินทำงกลับก็ได้ 
 สรุป ยุทธวิธีที่กล่ำวมำแล้วทั้งหมดไม่ใช่เป็นกฎที่แน่นอนตำยตัว ควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติกำร
ค้นหำและช่วยชีวิตอำจจะไม่ประสบผลส ำเร็จก็ได้ ในกำรปฏิบัติมีตัวแปรหลำยอย่ำงท่ีเข้ำมำเก่ียวข้อง เช่น 
จ ำนวนของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต กำรต่อต้ำนจำกทำงภำคพ้ืน สภำพอำกำศและอำวุธต่ำง ๆ ที่ บ.คุ้มกันสำมำรถ
น ำไปได้ จะเป็นสำเหตุในกำรตัดสินใจของ หน.หมู่บินย่อยต่ ำตลอดไปจนถึงยุทธวิธีที่ หน.หมู่บินย่อยต่ ำจะใช้
ปฏิบัติเมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลง ภำรกิจกำรค้นหำและช่วยชีวิตจะต้องมีกำรวำงแผนที่ดี ถึงแม้ว่ำกำร
วำงแผนนั้นจะถูกจ ำกัดโดยกำรตัดสินใจด้วยเวลำเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะเข้ำท ำกำรรับตัว ในเกือบทุกกรณี กำร
วำงแผนที่รัดกุมและกำรประเมินค่ำสถำนกำรณ์เป็นวิธีกำรที่ดีกว่ำกำรเข้ำไปท ำกำรรับตัวในทันที วิธีกำรปฏิบัติ
ในคู่มือเล่มนี้ จะเป็นเครื่องช่วยในกำรวำงแผนกำรค้นหำและช่วยชีวิตก็คือ กำรป้องกันอันตรำยและให้ควำม
ปลอดภัยแก่ ฮ.ช่วยชีวิต เพรำะหน้ำที่ของ ฮ.ช่วยชีวิตคือ กำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต และหน้ำที่ของ บ.คุ้ม
กัน ฮ.ช่วยชีวิตก็คือ กำรท ำให้ภำรกิจกำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิตนี้เป็นไปด้วยควำมปลอดภัยให้มำกท่ีสุด
เท่ำท่ีจะท ำได้ 
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การติดต่อสื่อสาร 
 ควำมสับสนในกำรปฏิบัติภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิต ส่วนมำกจะเกิดข้ึนเพรำะกำรติดต่อสื่อสำร ฉะนั้น
ให้ใช้กำรติดต่อสื่อสำรเท่ำที่จ ำเป็น ตำมหลักกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส ำรองควำมถ่ีวิทยุฉุกเฉิน (GUARD) ไว้เพ่ือติดต่อกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิต 
 ๒. ควำมถี่ UHF (นอกจำก GUARD) ใช้ส ำหรับติดต่อกับ บ.โจมตีอ่ืน ๆ ถ้ำมี 
 ๓. ควำมถี่ VHF และ FM ใช้ส ำหรับติดต่อในระหว่ำงชุดปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิตและให้ใช้เท่ำท่ี
จ ำเป็นเท่ำนั้น 
 เพ่ือเป็นกำรลดควำมสับสนในกำรติดต่อสื่อสำร ผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิต จะเป็นผู้สั่งกำรทำงวิทยุ 
และมืออ ำนำจที่จะสั่งกำรให้อำกำศยำนอ่ืน ๆ หยุดกำรส่งออกอำกำศได้ในทันที 
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การปฏิบัติภารกิจของ ฮ.ช่วยชีวิต 
กล่าวท่ัวไป 
 ฮ.ช่วยชีวิตจะเป็นเข้ำไปท ำกำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ตอ่เมื่อทรำบต ำแหน่งที่แน่นอนของผู้รอรับ
กำรช่วยชีวิต และพิสูจน์ฝ่ำยได้ว่ำผู้รอรับกำรช่วยชีวิตผู้นั้นเป็นฝ่ำยเรำ รวมทั้งได้รับค ำแนะน ำเสนอแนะให้ท ำ
กำรช่วยชีวิตจำกผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิต ( OSC ) 
 กำรบินเดินทำงเข้ำสู่ต ำบลวนรอของ ฮ.ช่วยชีวิต ให้ใช้ระยะสูงประมำณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ฟุต เหนือ
พ้ืน ภำยใต้กำรคุ้มกันของ บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต 
 เมื่อถึงต ำบลวนรอ ฮ.ช่วยชีวิตจะบินวนรออยู่ด้วยระยะต่ ำ ๑ เครื่อง สูง ๑ เครื่อง โดยมีหมู่บินย่อยสูง 
เป็นผู้คุ้มกัน กำรบินเข้ำไปรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิตให้ปฏบิัติตำมค ำสั่งของ หน.หมู่บินย่อยต่ ำ 
 โดยปกติ ฮ.ช่วยชีวิตจะไม่ลง ( Landing ) ไปรับผู้รอรับกำรช่วยชีวิตที่พ้ืน แต่จะใช้วิธีบินอยู่กับที่เหนือ
ต ำแหน่งที่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตรออยู่ แล้วใช้สมอ ( Penetrator ) หย่อนลงไปรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ใน
กรณีท่ีจ ำเป็นจะต้องให้ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตเคลื่อนย้ำยต ำแหน่งที่อยู่ เพ่ือให้กำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต
กระท ำได้ดีขึ้น ให้ บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิต และประสำนกับ ฮ.ช่วยชีวิต 
ในกรณีที่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตบำดเจ็บไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ช่วยชีวิตประจ ำ ฮ.ช่วยชีวิต ( 
พี. เจ. ) อำจจะต้องลงไปช่วยเหลือด้วย 
การช่วยชีวิตโดยใช้รอกกว้าน 
 กำรใช้รอกกว้ำนให้ได้ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต้องมีควำมเข้ำใจอย่ำงละเอียดถึงวิธีกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 
และมีกำรฝึกอย่ำงต่อเนื่อง ห้ำมใช้รอกกว้ำนเกินน้ ำหนักท่ีก ำหนดไว้ ควำมเร็วลมผิวพ้ืนเป็นส่วนประกอบที่
ส ำคัญ เพรำะลมจะช่วยเพิ่มกำรทรงตัวในกำรบินอยู่กับที่ของ ฮ.ช่วยชีวิต และถ้ำ ฮ.บินอยู่กับที่ในทิศทำงทวน
ลม จะช่วยให้ นบ.รักษำทิศทำงของ ฮ.ได้คงท่ี 
 ในกำรปฏิบัติกำรช่วยชีวิตด้วยรอกกว้ำน Hoist Operator จะต้องใช้สำยรัดตัวเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
จำกกำรตกออกไปนอก ฮ. 
 ในกำรปฏิบัติโดยเปิดประตู ฮ.และมีสำยกั้นประตู ( Safety Strap ) ให้ตรวจสำยกั้นประตูให้ตึง และ
เข้ำท่ีเรียบร้อย 
 ก่อนปฏิบัติงำนควรให้สมอของรอกกว้ำน ( Hoist Hook ) แตะพื้นดินและพ้ืนน้ ำเพ่ือให้ไฟฟ้ำสถิตลง
ดินก่อน และเพ่ือป้องกันกำรเกิดเพลิงไหม้ ห้ำมปล่อยสมอลงดินใกล้บริเวณท่ีมีเชื้อเพลิง 
 กระสวนกำรบินในกำรใช้รอกกว้ำน นักบินพิจำรณำภูมิประเทศและสถำนกำรณ์ เพื่อกำรเข้ำสู่ที่หมำย 
และ จนท. รอกกว้ำน ตรวจสอบเครื่องมือตำมรำยกำรตรวจสอบให้เรียบร้อย ในขณะปฏิบัติกำรใช้รอกกว้ำน 
จนท. รอกกว้ำนจะต้องรำยงำนให้นักบินทรำบทุกขณะ ข้อพึงระวังคืออย่ำให้สมอหรือสำยรอกกว้ำนไปพันกับ
สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ จนท. รอกกว้ำนต้องตรวจดูตลอดเวลำ ถ้ำสมอหรือสำยรอกกว้ำนออกไปอีกเพ่ือให้หลุดจำก
สิ่งนั้น เพรำะถ้ำสำยรอกกว้ำนขำดหรือหลุดจำกสิ่งที่เก่ียวอยู่ อำจจะตวัดขึ้นมำถูก ฮ. เสียหำยได้ 
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 กำรเข้ำรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต บ.คุ้มกันจะท ำหน้ำที่ก ำหนดกำรเข้ำรับตัว เมื่อเห็นว่ำปลอดภัย โดย 
ฮ. เครื่องแรกจะบินออกจำกจุดวนรอ เข้ำรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ส่วน ฮ. เครื่องท่ีสองยังคงบินวนอยู่ ณ 
ต ำบลวนรอ กำรบินเข้ำสู่ที่หมำยของ ฮ. ช่วยชีวิตกระท ำได้ ๒ วิธี คือ 

- The high altitude / high speed approach 
- The low altitude / high speed approach 

 ในช่วงนี้ บ.คุ้มกัน อำจจะต้องท ำกำรยิงข่มรอบ ๆ บริเวณพ้ืนที่รับตัว ถ้ำผู้รอรับกำรช่วยชีวิตมีวิทยุ
ฉุกเฉิน ฮ. จะต้องรีบติดต่อกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิตทันที ถ้ำจ ำเป็นก็จะอำจให้แสดงต ำแหน่งโดยกำรใช้พลุ
สัญญำณ เมื่อ นบ.ฮ. ทรำบต ำแหน่งที่ถูกต้อง ก็ตกลงใจก ำหนดวิธีน ำ ฮ. เข้ำรับตัวทันที โดยกำรบินอยู่กับท่ี    
( Hovering ) เหนือเป้ำหมำย แล้วเริ่มปฏิบัติกำรใช้รอกกว้ำน จนท.รอกกว้ำน ( Hoist Operator ) จะรำยงำน
กำรปฏิบัติให้ นบ.ฮ. ทรำบทุกระยะ กำรปฏิบัติในขั้นตอนนี้ นบ.ฮ. จะท ำหน้ำที่ผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิต      
( OSC )  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยให้มำกท่ีสุด หำกมีกำรต้ำนทำนจำกข้ำศึก นบ.ฮ. อำจสั่งให้ บ.คุ้มกันท ำกำร
ยิงข่ม จนกว่ำจะเห็นว่ำปลอดภัยเพียงพอต่อกำรใช้รอกกว้ำน ในกรณีที่ จนท.รอกกว้ำนพิจำรณำดูว่ำผู้รอรับ
กำรช่วยชีวิตบำดเจ็บหรือหมดสติ หรือไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้ ให้รำยงำนให้ นบ.ทรำบ เพื่อที่จะสั่งกำรให้ 
จนท.ช่วยชีวิต ( พี. เจ. ) ลงไปกับสมอของรอกกว้ำน และท ำกำรช่วยเหลือผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ( อำจจะต้อง
ปฐมพยำบำลถ้ำจ ำเป็น ) เมื่อท ำกำรช่วยเหลือผู้รอรับกำรช่วยชีวิตขึ้นมำบน ฮ. แล้วจะปล่อยรอกกว้ำนและ
สมอลงไปรับ จนท.ช่วยชีวิต ( พี. เจ. ) ขึ้นมำทันที ซึ่ง จนท.รอกกว้ำนจะต้องรำยงำนกำรปฏิบัติให้นักบินทรำบ
ด้วย 
 ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตจะต้องไม่แสดงต ำแหน่งด้วยพลุสัญญำณก่อนที่จะได้รับกำรร้องขอ เพรำะจะท ำให้
ข้ำศึกทรำบที่อยู่เสียก่อน 
 กำรปฏิบัติในขั้นนี้ นบ.ฮ.ช่วยชีวิต จะต้องมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนต่ำง ๆ จะต้อง
ประสำนกำรปฏิบัติทำงวิทยุกับอำกำศยำนทุกประเภทที่ร่วมในภำรกิจ รวมทั้งในขณะที่ก ำลังท ำกำรใช้รอก
กว้ำนอยู่ 
 ควรจะปิดเครื่อง รับ – ส่ง วิทยุทุกอย่ำง เหลือเพียงวิทยุ UHF ที่จะติดต่อกับผู้รอรับกำรช่วยชีวิต
เท่ำนั้น 
 เมื่อรับผู้รอรับกำรช่วยชีวิตขึ้นมำบน ฮ.ช่วยชีวิตเรียบร้อยแล้ว นบ.จะน ำ ฮ.ออกจำกพ้ืนที่โดยมี บ.คุ้ม
กัน และพิจำรณำเลือกสนำมที่จะท ำกำรลง โดยพิจำรณำจำกสภำพของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต และจ ำนวน
เชื้อเพลิง 
 วิธีปฏิบัติที่กล่ำวมำแล้วทั้งหมด ไม่ใช่วิธีกำรตำยตัว เพรำะภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิตจะมีปัญหำ
เฉพำะหน้ำที่ไม่คำดคิดเกิดข้ึนได้เสมอ ดังนั้น จนท.ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องได้รับมอบอ ำนำจ ในกำรตกลงใจแก้
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้กำรช่วยชีวิตประสบผลส ำเร็จ 
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ผนวก ก. 
ค าจ ากัดความ 

พื้นที่อันตราย 
 คือพื้นที่ซึ่งมีกำรปฏิบัติกำรของข้ำศึก หำกมีผู้ปฏิบัติกำรในอำกำศตกลงในพ้ืนที่เหล่ำนั้น จะถือว่ำ ตก
อยู่ท่ำมกลำงข้ำศึกที่มีอ ำนำจกำรยิง 
ศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต 
 คือศูนย์สั่งกำรและประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิต มีหน้ำที่รับผิดชอบในภำรกิจกำรค้นหำและ
ช่วยชีวิตผู้ปฏิบัติกำรในอำกำศของ ทอ.ที่ตกลงในพ้ืนที่อันตรำย 
ศูนย์ประสานการค้นหาและช่วยชีวิต 
 เป็นหน่วยย่อยของ ศูนย์ค้นหำและช่วยชีวิต มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสั่งกำรและประสำนกำรค้นหำ
และช่วยชีวิต ในเขตพ้ืนที่ของ ศสอต.ต่ำง ๆ มีอยู่ ๔ ศูนย์ คือ 
 ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิต ที่ ๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสั่งกำรและประสำนกำรค้นหำ
และช่วยชีวิต ในเขต กองทัพภำคท่ี ๑ โดยมี ศสอต. ๑ เป็นหน่วยปฏิบัติ 
 ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิต ที่ ๒ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสั่งกำรและประสำนกำรค้นหำ
และช่วยชีวิต ในเขต กองทัพภำคท่ี ๒  โดยมี ศสอต. ๒ เป็นหน่วยปฏิบัติ 
 ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิต ที่ ๓ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสั่งกำรและประสำนกำรค้นหำ
และช่วยชีวิต ในเขต กองทัพภำคท่ี ๓  โดยมี ศสอต. ๓ เป็นหน่วยปฏิบัติ 
 ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิต ที่ ๔ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสั่งกำรและประสำนกำรค้นหำ
และช่วยชีวิต ในเขต กองทัพภำคท่ี ๔  โดยมี ศสอต. ๔ เป็นหน่วยปฏิบัติ 
ศูนย์ประสานการค้นหาและช่วยชีวิตในอากาศ 
 คือ ที่บังคับกำรในอำกำศเพื่อประสำนกำรปฏิบัติของอำกำศยำนต่ำง ๆ ที่จัดเป็นชุดปฏิบัติกำรค้นหำ
และช่วยชีวิต และเป็นผู้ขออนุมัติ บ.โจมตีเพ่ิมเติมให้ชุดค้นหำและช่วยชีวิต ในเมื่อกำรใช้อำวุธของ บ.คุ้มกัน ฮ.
ช่วยชีวิต ไม่เพียงพอที่จะท ำลำยข้ำศึกในบริเวณช่วยชีวิตได้ 
ผู้ส่ังการค้นหาและช่วยชีวิตในอากาศ 
 คือ ผู้ที่ ศยอ. ฯ มอบหมำยให้ควบคุมและอ ำนวยกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศ โดยปกติ
จะปฏิบัติหน้ำที่อยู่ที่ศูนย์ค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศ หรืออำจจะใช้ ป.ชี้เป้ำหมำย หรือ บ.โจมตีเป็นที่สั่งกำร
ในอำกำศก็ได้ 
ผู้ประสานภารกิจการค้นหาและช่วยชีวิต ( Search Mission Coordinator : SMC )  
 คือ ผู้ที่ ศอย. ฯ มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็น นำยทหำรประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิตประจ ำศูนย์
ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิตต่ำง ๆ ( ศสอต. ) อำจจะปฏิบัติหน้ำที่อยู่ที่ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและ
ช่วยชีวิตที่พ้ืน หรือปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ประสำน
ภำรกิจกำรค้นหำและช่วยชีวิต กับผู้ส่งกำรค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศ อำจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
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ผู้สั่งการ ณ ต าบลช่วยชีวิต ( On Scene Commander : OSC )  
 คือ นักบินใน บ.ชี้เป้ำหมำย หรือ นักบินที่เหลืออยู่ของหมู่บิน ซึ่งมีผู้ปฎิบัติกำรในอำกำศตกลงในพ้ืนที่
อันตรำย หรือ หน.หมู่บิน บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต หรือ ฮ.ช่วยชีวิตที่ก ำลังท ำหน้ำที่รับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับว่ำในขณะที่ก ำลังปฏิบัติภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิตนั้น ใครอยู่ใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้รอรับ
กำรช่วยชีวิตมำกที่สุด 
บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต ( Rescue Escort Aircraft : RESCORT) 
 คือ บ.ขับไล่ หรือ บ.โจมตี ที่ได้รับมอบภำรกิจคุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต ขณะปฏิบัติภำรกิจค้นหำและ
ช่วยชีวิต และจะท ำหน้ำที่เป็นผู้สั่งกำร ณ ต ำบลช่วยชีวิต เมื่อเข้ำไปถึงพ้ืนที่และรับทรำบสถำนกำรณ์จำก บ.ชี้
เป้ำหมำย 
บ.โจมตีในอากาศ ( Airborn Resources )  
 คือ บ.โจมตี ( หรือ บ.ขับไล่ ) ในอำกำศ หรือ บ.โจมตี ( หรือ บ.ขับไล่ ) ที่มีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงบริเวณท่ีผู้
ปฏิบัติกำรในอำกำศตกลงไป และศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิตสั่งกำรให้สนับสนุนภำรกิจค้นหำและ
ช่วยชีวิตเพ่ิมเติมเมื่อจ ำเป็น 
ผู้ควบคุมอากาศยานหน้าในอากาศ ( Airborn Forward air Controller : FAC ) 
 คือ นักบินใน บ.ชี้เป้ำหมำยซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุกำรณ์ ว่ำมีผู้ปฏิบัติกำรณ์ในอำกำศตกลงไป และเป็น
ผู้รำยงำนให้ศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิตทรำบ เพื่อท ำกำรค้นหำและช่วยชีวิต และท ำหน้ำทีเป็นผู้สั่ง
กำร ณ ต ำบลช่วยชีวิตในขณะเริ่มแรก ก่อนที่ บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิตจะไปรับหน้ำที่ต่อ 
ฮ.ช่วยชีวิต ( Rescue Helicopter ) 
 คือ ฮ.ที่จัดไว้ส ำหรับท ำกำรรับตัวผู้รอรับกำรช่วยชีวิต จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ และ อุปกรณ์ในกำรช่วยชีวิต
พร้อมอยู่ด้วย 
ชุดปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต ( Combat search and rescue team ) 
 คือ ก ำลังทั้งหมดซึ่งรวมกันปฏิบัติภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิต ประกอบด้วย ศูนย์ประสำนกำรค้นหำ
และช่วยชีวิต ผู้สั่งกำรค้นหำและช่วยชีวิตในอำกำศ ผู้ประสำนภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิต บ.คุ้มกัน ฮ.ช่วยชีวิต 
ฮ.ช่วยชีวิต และผู้ควบคุมอำกำศยำนหน้ำในอำกำศ หำกก ำลังที่จัดไว้นี้ มีไว้เพ่ือภำรกิจค้นหำและช่วยชีวิต
โดยเฉพำะ เรียกว่ำ ก ำลังเฉพำะกิจค้นหำและช่วยชีวิต 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต ( Recovery Crews ) 
 คือ ก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ซึ่งร่วมปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต อยู่ในชุดปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยชีวิต 
ผู้รอรับการช่วยชีวิต ( Survivor ) 
 คือ ผู้ปฏิบัติกำรในอำกำศ ซึ่งขณะปฏิบัติหน้ำที่ประสบเหตุลงไปอยู่ในพ้ืนที่อันตรำย และยังมีชีวิตอยู่ 
การลาดตระเวนค้นหาและช่วยชีวิต ( Rescue Combat Air Patrol : RESCAP ) 
 คือกำรลำดตระเวนทำงอำกำศ โดยมี บ.โจมตี ( หรือ บ.ขับไล่ ) บ.ลำดตระเวน และ ผคน. – อ. เพื่อ
ค้นหำผู้รอรับกำรช่วยชีวิต 
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เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตประจ า ฮ.ช่วยชีวิต ( Parachute Jumper : PJ ) 
 คือเจ้ำหน้ำที่ซึ่งได้รับกำรฝึกเป็นพิเศษเพ่ือกำรช่วยชีวิต มีวุฒิเป็นนักโดดร่ม และมีควำมรู้ในกำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้น จะเป็นผู้ลงไปช่วยผู้รอรับกำรช่วยชีวิตที่พ้ืน ในกรณีที่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิตไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รอกกว้าน (Hoist Operator ) 
 คือ เจ้ำหน้ำที่ใน ฮ.ช่วยชีวิต ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติกำรในกำรใช้รอกกว้ำน จนท.นี้อำจจะเป็นช่ำงประจ ำ ฮ.
พลประจ ำปืน หรือ จนท.ช่วยชีวิตประจ ำ ฮ.ช่วยชีวิต ซึ่งได้รับกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติมเป็นพิเศษก็ได้ 
อุปกรณ์ช่วยชีวิต ( Rescue Devices )   
 คือ เครื่องมือช่วยชีวิตที่ติดตั้งประจ ำอยู่ใน ฮ.ช่วยชีวิต ได้แก่ เปล มีด ขวำน รอกกว้ำน สมอรอกกว้ำน 
ฯลฯ 
เครื่องวิทยุฉุกเฉิน ( Emergency Radio )    
 คือ เครื่องวิทยุติดตั้งเฉพำะคลื่น ควำมถ่ีฉุกเฉิน และสำมำรถส่งสัญญำณเพ่ือให้ บ.ค้นหำทรำบจุดที่อยู่
ของผู้ส่งวิทยุได้ มีอยู่ประจ ำตัว นบ.หรือประจ ำอำกำศยำน 
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ผนวก ข. 
การก าหนดพื้นที่ค้นหา 

กล่าวท่ัวไป 
 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ในศูนย์ค้นหำและช่วยชีวิต หรือศูนย์ประสำนกำรค้นหำและช่วยชีวิต ค ำนวณได้พ้ืนที่ที่
จะต้องท ำกำรบินค้นหำได้แล้ว ก็จ ำเป็นจะต้องก ำหนดลักษณะและรำยละเอียดต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ค้นหำ ให้แก่
หน่วยค้นหำ ถ้ำพ้ืนที่ค้นหำที่ค ำนวณได้แล้วนั้นกว้ำงใหญ่มำก ก็จ ำเป็นจะต้องแบ่งพ้ืนที่ค้นหำนั้นออกเป็นพ้ืนที่
ย่อย ๆ หลำย ๆ พ้ืนที่ให้เหมำะสมกับหน่วยค้นหำแต่ละหน่วย เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้ส ำเร็จในเวลำ
อันรวดเร็ว 
 พ้ืนที่ค้นหำซึ่ง จนท.ค ำนวณหำได้นั้น จะต้องมีกำรก ำหนดชื่อลงไปด้วย เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้
เรียกระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรค้นหำ เพรำะอำจจะต้องปฏิบัติกำรค้นหำหลำยวัน ในหลำยพื้นที่ กำรก ำหนดชื่อ
พ้ืนที่ค้นหำตะใช้วิธีใดก็ได้ แต่ควรให้ง่ำยต่อกำรใช้ ส ำหรับวิธีที่จะกล่ำวถึงต่อไปนี้ เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลดี 
 เมื่อก ำหนดชื่อพ้ืนที่ค้นหำได้แล้ว ก็จ ำเป็นที่จะต้องก ำหนดรูปร่ำง ขนำด และที่ตั้ง ของพ้ืนที่ค้นหำนั้น 
ให้แก่หน่วยค้นหำต่อไป ซึ่งกำรก ำหนดพื้นที่ค้นหำโดยทั่ว ๆ ไป มี ๖ วิธีคือ 
 ๑. วิธีก ำหนดจุดกึ่งกลำง ( Centre Point Method ) 
 ๒. วิธีก ำหนดโดยใช้เส้นแบ่งเขต ( Boundary Method ) 
 ๓. วิธีก ำหนดจุดมุม ( Corner Method ) 
 ๔. วิธีก ำหนดโดยใช้เส้นทำงบิน ( Trackline Method ) 
 ๕. วิธีก ำหนดโดยใช้ตำรำงกริด ( Grid Method )  
 ๖. วิธีก ำหนดแบบ Georef ( Georef Method ) 
การเรียกช่ือพื้นที่ ( Naming of Area ) 
 กำรเรียกชื่อพ้ืนที่ค้นหำด้วยวิธีใช้ก ำหนดชื่อตำมตัวอักษร โดยเริ่มต้นจำก A เรียงล ำดับไปเรื่อย ๆ จน
ครบทุกพ้ืนที่ ตัวอย่ำงเช่น พื้นที่ค้นหำซึ่งจะต้องท ำกำรค้นหำครั้งท่ีหนึ่ง ให้ก ำหนดชื่อว่ำ พ้ืนที่ค้นหำ A  
( Alpha Area ) เมื่อขยำยพื้นที่ค้นหำ A ให้มีพ้ืนที่เพ่ิมมำกขึ้นส ำหรับกำรค้นหำครั้งที่สอง ให้ก ำหนดชื่อว่ำ 
พ้ืนที่ค้นหำ B ( Bravo Area ) และพ้ืนที่ค้นหำซึ่งขยำยเพ่ิมเติม ส ำหรับกำรค้นหำครั้งที่สำม ให้ชื่อว่ำ พื้นที่
ค้นหำ C ( Charlie Area ) 
 ส ำหรับพื้นที่ย่อย ๆ ที่แบ่งออกจำกพ้ืนที่ค้นหำซึ่งมีขนำดกว้ำงใหญ่นั้น จะก ำหนดให้เป็นล ำดับตัวเลข
ต่อท้ำยตัวอักษร เช่น พ้ืนที่ค้นหำ A มีขนำดกว้ำงใหญ่มำก เกินขีดควำมสำมำรถของหน่วยค้นหำหนึ่งหน่วยที่
จะเข้ำท ำกำรค้นหำได้ ฉะนั้นจึงแบ่งพ้ืนที่ค้นหำ A ออกเป็นพ้ืนที่ค้นหำย่อย ๆ สำมพ้ืนที่ โดยใช้หน่วยค้นหำ 
สำมหน่วย เข้ำท ำกำรค้นหำ พ้ืนที่ ที่แบ่งย่อยออกไปนี้จะมีชื่อเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ A – 1, A – 2, A – 3 และ
กำรก ำหนดรูปร่ำง ขนำด และที่ตั้งของพ้ืนที่ค้นหำทั้ง ๖ วิธี ก ำหนดดังต่อไปนี้ 
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วิธีก าหนดจุดกึ่งกลาง 
 วิธีใช้ เมื่อพ้ืนที่ค้นหำมีรูปร่ำงเป็นวงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ให้ก ำหนดต ำแหน่งของ
จุดศูนย์กลำง และควำมยำวของรัศมีเมื่อพื้นที่ค้นหำเป็นวงกลม ถ้ำพ้ืนที่ค้นหำเป็นสี่เหลี่ยม จะต้องก ำหนด
ต ำแหน่งของจุดกึ่งกลำง ทิศทำงของแกนยำว ( Major Axis ) และควำมยำวของแกนสั้น ( Minor Axis ) ดัง
ตัวอย่ำง 
 เมื่อพื้นที่ค้นหำเป็นวงกลม เช่นพื้นที่ A – 3 มีจุดศูนย์กลำงอยู่ที่ จุด 1723N 10248E รัศมี 10 NM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 เมื่อพื้นที่ค้นหำมีลักษณะตำมภูมิประเทศ เช่นพ้ืนที่ค้นหำ D – 4 มีขอบเขตดังนี้ ทิศเหนือจรดแม่น้ ำ
โขง ทิศตะวันออก จรดทำงรถไฟสำยตะวันออกเฉียงเหนือ จำก จ.อุดรธำนี ถึง จ.หนองคำย ทิศใต้ จรดทำง
หลวงหมำยเลข ๒๐๑ จำก จ.อุดรธำนี ถึง อ.หนองบัวล ำภู ทิศตะวันตก จรดทิวเขำ จำก อ.หนองบัวล ำภู ขึ้นไป
ทำงเหนือจนถึงแม่น้ ำโขง 
 

 
 
 
 
 

10 NM 

10248 E 

1723 N 
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วิธีก าหนดจุดมุม  
 วิธีนี้ใช้กับพ้ืนที่ค้นหำได้ทุกลักษณะ ยกเว้นเฉพำะพ้ืนที่ค้นหำที่เป็นวงกลม โดยก ำหนดต ำแหน่งของจุด
มุม ของพ้ืนที่ค้นหำ ซึ่งกำรก ำหนดจุดที่มุมนี้ จะใช้วิธีก ำหนดเป็นแบบใดก็ได้ ดังตัวอย่ำงกำรก ำหนดจุดมุมเป็น 
LAT. และ LONG. เช่น พ้ืนที่ E – 2 มีจุดมุมจดุที่หนึ่งที่ 1330N 10202E จุดที่สองที่ 1335N 10220E จุดที่
สำมที่ 1348N 10205E และจุดที่สี่ที่ 1400N 10230E 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 

 กำรก ำหนดจุดมุม ตำมลักษณะภูมิประเทศ เช่น พ้ืนที่ A – 4 มีจุดมุมที่หนึ่งที่ สนำมบินดอนเมือง จุด
ที่สอง ที่ อ.วังน้อย จุดที่สำมที่ อ.ลำดบัวหลวง และจุดที่สี่ที่ อ.บำงบัวทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1348 N 10205 E 

1330 N 10202 E 

1400 N 10230 E 

1335 N 10220 E 

E - 2 

อ.วังน้อย 

ดอนเมือง 

อ.ลำดบัวหลวง 

อ.บำงบัวทอง 
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 กำรก ำหนดพ้ืนที่ค้นหำตำมวิธีนี้ จะใช้วิธีก ำหนดต ำแหน่งของจุดมุมด้วยวิธีอ่ืน ที่แตกต่ำงไปจำกวิธี
ดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นก็ได้ แต่ถ้ำพ้ืนที่ค้นหำที่มีรูปทรงเรขำคณิต ( Regular Shape Area ) ควรใช้วิธีก ำหนด
พ้ืนที่ค้นหำแบบ ก ำหนดจุดกึ่งกลำง หรือแบบก ำหนดเส้นขอบเขตจะดีกว่ำ เพรำะใช้ข้อควำมในกำรส่งข่ำวสั้น
กว่ำ และผิดพลำดน้อยกว่ำ 
วิธีก าหนดโดยใช้เส้นทางบิน 
 กำรก ำหนดพ้ืนที่ด้วยวิธีนี้ ให้ก ำหนดแกนระหว่ำงจุดสองจุดตำมเส้นทำงบิน พร้อมทั้งก ำหนดควำม
กว้ำงของพื้นที่ค้นหำ เช่น พ้ืนที่ C – 3 เส้นทำงบินระหว่ำง สนำมบินดอนเมือง ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรำ ควำม
กว้ำง ๒๐ ไมล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำรก ำหนดพ้ืนที่ค้นหำตำมวิธีนี้ จะใช้วิธีก ำหนดต ำแหน่งของจุดทั้งสองจุด ด้วยวิธีอ่ืนใดก็ได้เช่นกัน 
วิธีก าหนดโดยใช้ตารางกริด 
 วิธีนี้ใช้ก ำหนดตำม ตำรำงกริด บนแผนที่กริดท้องถิ่น ซึ่งจะท ำให้ก ำหนดพ้ืนที่ได้ถูกต้องใกล้เคียง 
ถึงแม้ว่ำพ้ืนที่จะมีขนำดเล็ก เพรำะไม่จ ำเป็นต้องอำศัยเส้นแสดงพิกัดทำงภูมิศำสตร์ ( LAT. & LONG. ) เป็น
เส้นทำงอ้ำงอิง แต่ทั้งนี้ผู้ประสำนภำรกิจกำรค้นหำและช่วยชีวิต ( SMC ) จะต้องแน่ใจว่ำ หน่วยค้นหำและ
ช่วยชีวิตทุกหน่วย มีแผนที่กริดแบบเดียวกัน เพรำะเคยปรำกฏว่ำมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนกับหน่วยค้นหำและ
ช่วยชีวิต เนื่องจำกใช้แผนที่กริดต่ำงระบบกัน 
 
 
 
 

ดอนเมือง 

ฉะเชิงเทรำ 

20 NM 
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วิธีก าหนดแบบ Georef 
 วิธีนี้ใช้เมื่อพ้ืนที่ค้นหำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยใช้ก ำหนดตำมตัวอักษรที่ปรำกฏบนแผนที่ซึ่งแสดง 
Georef Grid เช่น พ้ืนที่ค้นหำ B – 1 มีขนำดเท่ำกับ ตำรำง Georef UGLH และถ้ำจะก ำหนดจุดซึ่งน่ำจะเป็น
เป้ำหมำยลงไปด้วยก็ได้ เช่น พ้ืนที่ค้นหำ UGLH 6020 ( UGLH คือ ตำรำง Georef ; 6020 คือ ต ำแหน่งที่คำด
ว่ำจะเป็นเป้ำหมำยที่ค้นหำ ) และเช่นเดียวกับกำรก ำหนดพ้ืนที่โดยใช้ตำรำงกริด ผู้ประสำนภำรกิจกำรค้นหำ
และช่วยชีวิต ( SMC ) จะต้องแน่ใจว่ำ หน่วยค้นหำและช่วยชีวิต จะต้องมีแผนที่แสดง Georef Grid. 
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ผนวก ค. 
การเลือกกระสวนการค้นหาทางอากาศ 

กล่าวท่ัวไป 
 กระสวนในกำรบินค้นหำทำงอำกำศท่ีใช้กันอยู่โดยทั่วไป มีอยู่ ๖ แบบด้วยกัน คือ 

๑. Track Line Pattern ( Track Crawl Pattern ) 
๒. Parallel Track Pattern 
๓. Creeping Line Pattern 
๔. Square Pattern 
๕. Sector Pattern 
๖. Contour Pattern 

 ส ำหรับกำรเลือกใช้กระสวนต่ำง ๆ ในกำรท ำกำรบินค้นหำนั้น อำจจะพิจำรณำเลือกใช้ได้ดังต่อไปนี้ 
Track Line Pattern ( Track Crawl Pattern ) 
 พิจำรณำใช้เมื่อ อำกำศยำนลงฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ บนเส้นทำงบิน ( Track ) หรือใกล้เคียง
กับเส้นทำงบิน มีอยู่ ๒ แบบ ใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 
 (ก) จุดเริ่มต้นค้นหำและจุดสุดท้ำยในกำรบินค้นหำ เป็นจุดเดียวกัน 
 

 
 
 (ข) จุดสุดท้ำยในกำรบินค้นหำอยู่ที่ปลำยอีกด้ำนหนึ่งของจุดเริ่มต้น ค้นหำ 
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Parallel Track Pattern 
 พิจำรณำใช้เมื่อ 

- พ้ืนที่ค้นหำมีขนำดใหญ่ และสภำพภูมิประเทศมีลักษณะค่อนข้ำงรำบเรียบ 
- ทรำบต ำแหน่งของเป้ำหมำยในกำรค้นหำโดยประมำณ 
- เป้ำหมำยในกำรค้นหำอำจจะอยู่ต ำแหน่งใด ๆ ก็ได้ในพ้ืนที่ค้นหำ 

 

 
 
Creeping Line Pattern 
 พิจำรณำใช้เมื่อ 

- พ้ืนที่ค้นหำมีขนำด แคบ ยำว และสภำพภูมิประเทศค่อนข้ำงรำบเรียบ 
- คำดว่ำเป้ำหมำยในกำรค้นหำอยู่ในด้ำนใดด้ำนหนึ่งของเส้นทำงบินซึ่งลำกระหว่ำงจุดสองจุด 
- กำรบินตำมเส้นทำงบินค้นหำสำมำรถครอบคลุมพ้ืนที่จำกด้ำนหนึ่งได้โดยเร็ว 
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Square Pattern 
 พิจำรณำใช้เมื่อต้องกำรควำมละเอียดสูงในกำรค้นหำ ซึ่งต้องทรำบต ำแหน่งของเป้ำหมำยที่จะท ำกำร
ค้นหำค่อนข้ำงแน่นอน และพ้ืนที่ค้นหำไม่กว้ำงใหญ่มำก ถ้ำเป้ำหมำยในกำรค้นหำเคลื่อนที่ เช่น อ. จะท ำกำร
ลงฉุกเฉินบนพ้ืนน้ ำ ( Dictching ) นบ.ท ำกำรสละ บ. ฯลฯ Square Pattern จะแปรขยำยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 
โดยให้ขำของกำรบินค้นหำขยำยออกไปตำมทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของเป้ำหมำยที่จะท ำกำรค้นหำก็ได้ ให้เริ่มต้น
ค้นหำที่จุดซึ่งคำดว่ำเป็นต ำแหน่งของเป้ำหมำยที่จะท ำกำรค้นหำ ขำของกำรบินค้นหำขำแรก ให้บินทวนลม 
หรือทวนกระแสน้ ำ 

 
 
Sector Pattern 
 พิจำรณำใช้เมื่อทรำบต ำแหน่งของเป้ำหมำยที่จะท ำกำรค้นหำค่อนข้ำงแน่นอน และพ้ืนที่ค้นหำมีขนำด
ไม่กว้ำงใหญ่ กำรบินค้นหำจะครอบคลุมพ้ืนที่เป็นวงกลม โดยมีเป้ำหมำยในกำรค้นหำเป็นจุดศูนย์กลำง กำรใช้
เครื่องสัญญำณชนิดต่ำง ๆ ทิ้งลงไปที่จุดศูนย์กลำงของพ้ืนที่ค้นหำ จะเป็นเครื่องช่วยเดินอำกำศส ำหรับ อ.ที่ท ำ
หน้ำที่ค้นหำ เครื่องสัญญำณท่ีใช้อำจจะเป็นทัศนสัญญำณ หรือใช้เครื่องวิทยุส่งสัญญำณต่ำง ๆ ก็ได้ โดยทั่วไป
กำรบินค้นหำด้วย Sector Pattern จะใช้กับพ้ืนที่ค้นหำซึ่งรัศมีไม่เกิน ๔ – ๕ ไมล์ 
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 กำรบินค้นหำด้วย Sector Pattern กับกำรบินด้วย Square Pattern มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้
คล้ำยคลึงกัน และต้องมีควำมละเอียดรอบคอบในกำรบินสูงมำกทั้งสองแบบ แต่กำรบินค้นหำแบบ Sector 
Pattern นี้ Track Spacing จะเล็กลงเมื่อบินเข้ำหำจุดศูนย์กลำงของพ้ืนที่ และเส้นทำงบินค้นหำจะต้องผ่ำน
จุดศูนย์กลำงหลำยครั้ง ซึ่งจะเป็นผลท ำให้ ควำมน่ำจะเป็นในกำรค้นพบเป้ำหมำย ( Probability of 
Detection ) สูงมำกท่ีสุด ซึ่งคำดว่ำเป็นต ำแหน่งของเป้ำหมำยในกำรค้นหำ จึงเป็นผลท ำให้ควำมส ำเร็จในกำร
ที่จะค้นพบเป้ำหมำยสูงมำกด้วย 
 จุดเริ่มต้นค้นหำ ( CSP ) จะอยู่ที่เส้นรอบวงหรืออยู่ที่จุดศูนย์กลำงของพ้ืนที่ค้นหำได้ ขึ้นอยู่กับทิศ
ทำงกำรบินเข้ำจุดศูนย์กลำงของ อ.ที่จุดท ำกำรบินค้นหำ และขำบินค้นหำขำแรก 
Contour Pattern 
 พิจำรณำใช้เมื่อสภำพภูมิประเทศของพ้ืนที่ค้นหำเป็นภูเขำ หรือเนินสูง กำรบินค้นหำเริ่มจำกยอดสูง
ที่สุดของพ้ืนที่ค้นหำ และเมื่อบินครบเป็นวงรอบแล้ว จึงให้เลี้ยว ๓๖๐ องศำ ในทิศทำงตรงข้ำมกับเส้นทำงบิน
ค้นหำ พร้อมทั้งลดระยะสูงลง ๕๐๐ – ๖๐๐ ฟุต แล้วจึงเริ่มท ำกำรบินค้นหำในวงรอบต่อไป ให้ท ำกำรบิน
ค้นหำเช่นนี้เรื่อยไปจนครบตลอดพ้ืนที่ และในระหว่ำงกำรบินค้นหำให้บินใกล้ทำงด้ำนภูเขำให้มำกที่สุดเท่ำที่
จะท ำได้ เพื่อควำมส ำเร็จในกำรค้นพบเป้ำหมำย 
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 ส ำหรับกำรบินค้นหำด้วย Contour Pattern นี้ มีอันตรำยสูงมำก ฉะนั้นเมื่อจะท ำกำรบินค้นหำด้วย
วิธีนี้ จะต้องมีข้อก ำหนดต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (ก) นักบินและเจ้ำหน้ำที่ ( Crews ) จะต้องมีควำมช ำนำญสูง มีกำรบรรยำยสรุปก่อนบินที่ถูกต้องและ
ละเอียดรอบคอบ และจะต้องศึกษำแผนที่มำตรำส่วนใหญ่ ซึ่งมีเส้นแสดงชั้นควำมสูง (Contour Line ) ที่
ละเอียดและถูกต้อง 
 (ข) สภำพอำกำศบริเวณพ้ืนที่ค้นหำ จะต้องมีทัศนวิสัยดี ไม่มีลมกระโชก หรือกระแสลมแปรปรวน 
 (ค) อำกำศยำนที่จะใช้ท ำกำรบินค้นหำ จะต้องมีควำมเหมำะสม เช่น สำมำรถท ำกำรบินในท่ำบิน 
ต่ำง ๆ ได้มำก เลี้ยวไต่ด้วยอัตรำไม่สูงและปีกลึกมำกได้ และท ำกำรเลี้ยวด้วยวงเลี้ยวที่แคบ ๆ ได้ 
 (ง) จุดเริ่มต้นของกำรบินค้นหำ จะต้อวเริ่มต้นเหนือยอดเขำที่สูงที่สุดของพ้ืนที่ค้นหำนักบินและ
เจ้ำหน้ำที่ จะต้องปฏิบัติกำรค้นหำด้วยควำมระมัดระวังอย่ำงสูง เมื่อท ำกำรค้นหำในภูมิประเทศที่เป็นหุบเขำ 
หรือ หุบผำ และต้องทรำบเป็นอย่ำงดีถึงรำยละเอียดของหุบเขำท่ีไม่สำมำรถจะบินไต่ออกมำได้ หรือไม่
สำมำรถบินเลี้ยวไปรอบ ๆ ได้ 
 เมื่อท ำกำรค้นหำในพ้ืนที่ใดของพื้นที่ค้นหำไปแล้ว ให้เจ้ำหน้ำทีเ่ก็บรำยละเอียดเอำไว้เพรำะว่ำยอดเขำ
บำงแห่ง หรือหุบเขำบำงหุบ ซึ่งถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอก ท ำให้ไม่สำมำรถท ำกำรค้นหำในขณะนั้นได้ จะท ำ
กำรค้นหำได้รวดเร็วขึ้นในครั้งต่อไปเมื่อสภำพอำกำศยำนอ ำนวย และเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรบินของอำกำศ
ยำนที่ท ำกำรค้นหำ กำรค้นหำแบบ Contour Pattern จะต้องใช้อำกำศยำนเข้ำค้นหำในพ้ืนที่ครั้งละหนึ่ง
เครื่องเท่ำนั้น 
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ผนวก ง. 
การค้นหาด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ 

กล่าวท่ัวไป 
 กำรค้นหำด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ เป็นกำรค้นหำโดยอำศัยคลื่นวิทยุเป็นหลัก ดังนี้ ผู้รอรับกำร
ช่วยชีวิต ( Survivor ) จะต้องมีวิทยุ รับ – ส่ง ฉุกเฉินประจ ำตัว RT – 10 หรือ AN/PRC – 90 วิทยุรับ – ส่ง 
ประจ ำตัวนี้ ใช้ควำมถี่ฉุกเฉินสำกล ส ำหรับทำงด้ำนกำรทหำรใช้ควำมถี่ในย่ำน UHF (243.0 MHz) กำรใช้วิทยุ
ฉุกเฉินได้อย่ำงถูกต้อง จะท ำให้กำรค้นหำผู้รอรับกำรช่วยชีวิตเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 กำรค้นหำด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ แบ่งออกได้เป็น ๒ วิธี คือ 
 ๑. กำรค้นหำเมื่อ อ.ค้นหำมีขีดควำมสำมำรถในกำรบินเข้ำหำ 
 ๒. กำรค้นหำเมื่อ อ.ค้นหำไม่มีขีดควำมสำมำรถในกำรบินเข้ำหำ 
การค้นหาเมื่อ อ.ค้นหามีขีดความสามารถในการบินเข้าหา 
 ส ำหรับ อ.ที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรบินเข้ำหำ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

- ตั้งควำมถ่ีไว้ที่ควำมถี่ฉุกเฉินสำกล (243.0 MHz)  
- Function Switch ต ำแหน่ง “ADF” 
- ADF Switch ต ำแหน่ง “UHF” 

 ในขณะที่ผู้รอรับกำรช่วยชีวิต ส่งสัญญำณฉุกเฉิน ( Beeper Tone ) เข็มในเครื่องวัดของ อ.ค้นหำจะชี้
ไปยังต ำแหน่งของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต นบ.จะสำมำรถทรำบต ำแหน่งของเป้ำหมำยได้ 
 ส ำหรับกำรฝึกซ้อม ไม่ควรใช้ควำมถี่ฉุกเฉินสำกล 243.0 หรือ 121.5 MHz เพรำะจะรบกวน อ.อ่ืน ๆ 
จึงควรจะก ำหนดควำมถี่ส ำหรับกำรฝึกซ้อมข้ึน 
การค้นหาเมื่อ อ.ค้นหาไม่มีขีดความสามารถในการบินเข้าหา 
 ส ำหรับ อ.ที่ไม่มีขีดควำมสำมำรถในกำรบินเข้ำหำ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

- บินเข้ำหำพื้นท่ีค้นหำ โดยใช้ระยะสูง ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ฟุต เพื่อให้สำมำรถค้นหำด้วยเครื่องมือ
อิเลคทรอนิคส์ และค้นหำด้วยสำยตำได้ ในเวลำเดียวกัน 

- รักษำเข็มบินเข้ำสู่พ้ืนที่ค้นหำ จนกระทั่งเริ่มได้ยินสัญญำณฉุกเฉิน ให้ก ำหนดจุดที่หนึ่งลงใน
แผนที่ ( หรือจะใช้วิธีจับเวลำก็ได้ ) 

- ปืนตรง ปืนระดับต่อไป จนกระทั่งสัญญำณจำกวิทยุฉุกเฉินหำยไป ให้ก ำหนดจุดที่สองลงใน
แผนที่  

- ปืนเลี้ยวกลับหลัง ๑๘๐ องศำ มำยังจุดกึ่งกลำง ระหว่ำงจุดที่หนึ่งและจุดที่สอง 
- ณ จุดกึ่งกลำงระหว่ำงจุดที่หนึ่งและจุดที่สอง ให้บินเลี้ยวซ้ำย หรือ ขวำ ( ๙๐ องศำ ) 

จนกระท่ังสัญญำณหำยไป แล้วก ำหนดจุดที่สำมลงในแผนที่อีก หลังจำกนั้นให้บินเลี้ยวกลับหลัง ๑๘๐ องศำ 
ตำมเส้นทำงบินเดิม จนกระทั่งสัญญำณหำยไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก ำหนดจุดที่สี่ลงบนแผนที่ 
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- ณ จุดกึ่งกลำงระหว่ำง จุดที่สำมและจุดที่สี่ คือต ำแหน่งของผู้รอรับกำรช่วยชีวิต 
- เลี้ยววกกลับเข้ำหำต ำแหน่งนี้ และสังเกตสัญญำณจำกผู้รอรับกำรช่วยชีวิต 
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ผนวก จ. 
การใช้วิทยุ ACR RT – 10 

 กำรใช้วิทยุ RT – 10 ไม่มีข้อปฏิบัติที่ยุ่งยำก เพียงแต่ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำที่ติดไว้กับวิทยุ อย่ำงไรก็
ตำม ในกำรใช้ให้มีประสิทธิภำพสูง ผู้ใช้ต้องศึกษำให้เข้ำใจถึงข้อพึงปฏิบัติ ซึ่งมีค ำแนะน ำดังต่อไปนี้ 
 ๑. วิทยุ รับ – ส่ง แบบ RT – 10 ตำมปกติ กำรใช้ควรใช้มือถือ เมื่อต้องกำรใช้ Voice Mod กำร 
Mod นี้ ควรถือวิทยุไว้มือใดมือหนึ่ง และใช้สวิตซ์ Push to Talk เมื่อต้องกำรจะพูด โดยปฏิบัติตำมข้ันตอน
ดังนี้ 

๑.๑ ดึงเสำอำกำศของวิทยุออกให้สุด โดยคลำยเกลียวปุ่มเสำอำกำศเสียก่อนกำรที่จะทรำบว่ำดึง
เสำอำกำศออกสุดหรือไม่นั้น จะสังเกตได้จำกวงด ำโคนเสำอำกำศ ถ้ำดึงเสำอำกำศออกสุดจะมองเห็นวงด ำที่
โคนเสำอำกำศ และเมื่อเสำอำกำศดึงออกสุดจะมีเสียง HISS ออกมำทำง SPEAKER/MIC 
 ข้อสังเกต วิทยุแต่ละเครื่องควำมดังของเสียง HISS จะไม่เท่ำกัน เสียง HISS ของเครื่องที่ดังกว่ำมิได้
หมำยควำมว่ำ วิทยุเครื่องนั้นจะรับได้ดีกว่ำเสมอไป 

๑.๒ เมื่อปฏิบัติตำมข้อ ๑.๑ แล้ว วิทยุจะ TUNE มีควำมถ่ี 243.0 MHz เรียบร้อย พร้อมที่จะใช้
งำน ถือวิทยุให้เสำอำกำศตั้งตรงทำงดิ่ง ซึ่งท่ำนจะได้ประสิทธิภำพในกำรรับ – ส่ง ดีที่สุดในต ำแหน่งนี้ 

๑.๓ เมื่อต้องกำรจะส่งออกอำกำศ กดสวิตซ์ TRANSMIT และพูดที่ SPEAKER/MIC พูดในระดับ
เสียงปกติ ห่ำงจำก SPEAKER/MIC ประมำณ ๓ นิ้ว ปล่อยสวิตซ์ TRANSMIT เมื่อต้องกำรจะรับฟังเสียงจำก
อีกฝ่ำยหนึ่ง 

๑.๔ เมื่อต้องกำรจะส่ง BEACON TONE เลื่อนสวิตซ์ TONE ลงมำยังต ำแหน่ง ON BEACON 
TONE จะส่งออกอำกำศจนกระท่ัง SWITCH จะเลื่อนกลับไปสู่ต ำแหน่ง OFF หรือจนกระทั่งลดเสำอำกำศลงสู่
ตัวเครื่อง อย่ำลืมผลักสวิตซ์ TONE ไปต ำแหน่ง OFF เมื่อต้องกำรใช้พูด ตรวจดูให้แน่ใจว่ำสวิตช์ TONE ได้
ผลักข้ึนสุดแล้วเมื่อต้องกำรรับฟัง ถ้ำต้องกำรจะรับฟังเสียง BEACON TONE พร้อมกับกำรส่งออกอำกำศไป
ด้วย ให้กดสวิตซ์ TRANSMIT ก่อนที่จะเลื่อนสวิตช์ TONE ลงมำยังต ำแหน่ง ON เสียง BEACON จะดังออกมำ
ทำง SPEAKER/MIC 

๑.๕ กำรปิดวิทยุ กดเสำอำกำศลงในตัวเครื่องและขันเกลียวปุ่มเสำอำกำศ 
 ๒. ในกำรใช้วิทยุต้องกำรไม่ให้มีเสียงดังเกินไป ให้ใส่ ACOUSTICAL COUPLER เมื่อใส่แล้วจะได้ยิน
เสียงจำกวิทยุ โดยฟังเสียงจำก EARPLACE วิธีใส่ COUPLER ท ำได้โดยใช้ ELASTIC รัดส่วนล่ำงโดยรอบของ
ตัวเครื่อง และให้ COUPLER’S SPEAKER DISC อยู่ในต ำแหน่งตรงกันกับ SPEAKER/MIC 
 ๓. ACOUSTICAL COUPLER ใช้ได้เช่นเดียวกันกับ SPEAKER/MIC เพียงแต่ใช้ EAR PLUG ใส่หูเมื่อ
ต้องกำรจะฟัง และพูดลงไปใน EAR PLUG เมื่อต้องกำรจะติดต่อเสียงที่พูดจะผ่ำนลงไปในท่อและผ่ำนเข้ำสู่ 
SPEAKER/MIC  
 ๔. เสำอำกำศ RT – 10 เป็นแบบ DIRECTIONAL ในกำรใช้ ถ้ำชี้ปลำยเสำอำกำศ ตรงไปยัง บ.ที่ท ำ
กำรติดต่อด้วย บ.อำจจะไม่ได้ยินท่ำน หรือท่ำนอำจจะรับฟังจำก บ.ไม่ได้ หำกต้องกำรจะให้ระยะกำรรับส่งดี
ที่สุด ให้ถือวิทยุไว้ในต ำแหน่งซึ่งเสำอำกำศตั้งตรง ( VERTICAL หรือ STRAIGHT UP AND DOWN )  
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 ๕. พยำยำมออกห่ำงจำกสิ่งกีดขวำง ควำมถี่ในกำรส่งออกอำกำศของวิทยุคล้ำยกับแสงไฟจำกโคมไฟ
หรือหลอดไฟ ซึ่งจะออกเป็นเส้นตรง ( LINE OF SIGHT ) แสงไฟจะไม่ส่องผ่ำนภูเขำหรือจะเล็ดรอดได้ยำกที่
จะผ่ำนต้นไม้ใบไม้ นอกจำกนั้นควำมสว่ำงก็จะลดลงในฝน ปรำกฏกำรณ์นี้ก็เช่นเดียวกับคลื่นวิทยุในย่ำน
ควำมถี่ UHF สัญญำณที่ส่งก็จะไม่ผ่ำนภูเขำที่ขวำงระหว่ำงผู้ที่จะติดต่อด้วยระยะที่ส่งผ่ำนต้นไม้ ใบไม้ทึบ ๆ 
จำกพ้ืนดินสู่พื้นดินอำจจะลดลงเหลือระยะเพียงร้อย ๆ ฟุต จำกระยะที่ส่งได้เป็นไมล์ รวมทั้งกำรใช้ในฝนจะได้
ระยะน้อยกว่ำในขณะที่มีอำกำศแห้ง ในกำรที่จะใช้ได้ระยะไกลมำกที่สุด ให้พยำยำมใช้ในที่สูง เช่นยอดเขำ ข้อ
ควรจ ำคือ เมื่อมีสิ่งกีดขวำงอะไรก็ตำมระหว่ำงตัวท่ำนและผู้ที่จะท ำกำรติดต่อ จะท ำให้ระยะกำรติดต่อลดลง 
 ๖. อย่ำให้เสำอำกำศแตะต้องสิ่งใดในขณะที่ใช้ ไม่ว่ำจะเป็นมือของท่ำนเอง ใบไม้ หรือเสื้อผ้ำ ฯลฯ 
เพรำะจะท ำให้ระยะกำรติดต่อลดลงอย่ำงมำก ถ้ำปล่อยให้เสำอำกำศแตะต้องกับสิ่งดังกล่ำว 
 ๗. ระยะกำรติดต่อจะลดลง เช่นเดียวกันถ้ำมีน้ ำอยู่ที่โคนเสำอำกำศ ( BASE OF ANTENNA ) ถ้ำเห็น
ว่ำมีน้ ำให้เป่ำออกให้หมด โดยเฉพำะตรงแหวนด ำตรงโคนเสำอำกำศ และที่นอตไนล่อนโคนเสำอำกำศ น้ ำที่
เกำะอยู่บริเวณอ่ืนๆของเสำอำกำศ ไม่มีผลท ำให้กำร รับ-ส่ง เสียไป 
 ๘. ในกำรส่งสัญญำณ BEACON ถึงแม้ว่ำท่ำนจะไม่จ ำเป็นในกำรคอยรับฟัง ก็ไม่ควรวำงที่พ้ืน ถ้ำหำก
เป็นไปได้ก็ควรถือวิยุไว้ เพรำะถ้ำวำงลงบนพื้นดินหรือหิน จ ำให้ระยะส่งลดลง 
 ๙. กำรปฏิบัติเพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ 

๙.๑ ปิดวิทยุทุกครั้งเมื่อไม่ต้องกำรใช้วิทยุ 
๙.๒ ส่งออกอำกำศ (พูดหรือส่ง BEACON TONE) เมื่อมีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้นควรจ ำไว้ว่ำ กำรส่ง

อำกำศจะใช้ก ำลังสูงกว่ำกำรรับฟังถึง ๖ เท่ำ 
๙.๓ส่งสัญญำณ BEACON เมื่อมีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น ปิดสวิตช์ไปที่  OFF เมื่อไม่ต้องกำรใช้ 

ระหว่ำงส่งสัญญำณ BEACON วิทยุจะรับฟังไม่ได้ 
 ๑๐.อย่ำปล่อยให้แบตเตอรี่ได้รับอุณหภูมิต่ ำมำกๆ วิทยุ RT-10 ท ำงำนอยู่ในช่วงอุณหภูมิ -55 ถึง +55  
องศำ C แต่แบตเตอรี่จะท ำงำนในช่วง 0 ถึง +55 องศำ C กำรใช้วิทยุในอุณหภูมิต่ ำกว่ำอุณหภูมิใช้งำนของ
แบตเตอรี่ จะลดอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่ 
หมายเหตุ 
 เมื่ออุณหภูมิต่ ำกว่ำ  0  องศำ C ควรเก็บวิทยุไว้ในเสื้อผ้ำของท่ำนเมื่อไม่ใช้ เนื่องจำกวิทยุมีอุณหภูมิ
กำรใช้งำนได้ต่ ำถึง -55 องศำ C แต่แบตเตอรี่จะต้องท ำให้อุ่นเสียก่อนที่จะใช้ 
 ถ้ำหำกท่ำนมีสำยอำกำศฉุกเฉินติดตัวไปด้วย ให้น ำออกใช้เมื่อเสำอำกำศหัก หรือขำดออกไป
สำยอำกำศฉุกเฉิน คือสำยไฟท่อนหนึ่งซึ่งมี CLIP ส ำหรับคีบอยู่ปลำยข้ำงหนึ่ง กำรใช้ตรวจดูให้แน่ว่ำเสำอำกำศ
ที่เหลือนั้นได้ดึงออกสุด แล้วใช้ CLIP คีบที่ปลำยสุดของเสำอำกำศที่เหลือปล่อยให้เสำอำกำศฉุกเฉินห้อยลงมำ
และอย่ำให้แตะต้องกับสิ่งใด เพรำะจะท ำให้ระยะกำรส่งลงลด 
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ผนวก ฉ. 
การใช้วิทยุ An/prc-90 

๑. กล่าวโดยท่ัวไป An/prc-90 เป็นเครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ ซึ่งสำมำรถใช้เป็น TWO – WAY VOICE OR 
MCW. ระหว่ำงผู้รอรับกำรช่วยชีวิต กับ บ.ค้นหำและช่วยชวีิต หรือใช้เป็นเครื่องส่งสัญญำณ HOMTING 
BEACON ส ำหรับ บ.ค้นหำและช่วยชีวิตบินเข้ำหำต ำแหน่งผู้รอรับกำรช่วยชีวิต  
๒. ข้อควรค านึงในการใช้  An/prc-90  
 ๒.๑ ควรเสียบหูฟังก่อนที่จะเปิดเครื่อง เพ่ือป้องกันเสียงออกจำกล ำโพงอำจจะเล็ดลอดไปถึงฝ่ำยตรง
ข้ำมที่อยู่บริเวณนั้นได้ 
 ๒.๒ ดึงสำยอำกำศออกให้สุด และอยู่ในลักษณะตั้งตรงในแนวดิ่งเสมอ 
 ๒.๓ เพ่ือที่จะให้ระยะกำรติดต่อได้ไกลที่สุด จะต้อง OPERTE ในบริเวณท่ีโล่งแจ้งบนต้นไม้สูงๆ หรือ
บนเนินสูง 
 ๒.๔ เพ่ือให้กำร รับ-ส่ง ได้ผลดีที่สุด ไม่ควรหันสำยอำกำศชี้ตรงไปยัง บ.ค้นหำฯ ควรจะขยับ
สำยอำกำศไปมำ เพ่ือหำต ำแหน่งที่รับสัญญำณได้ดีที่สุด 
 ๒.๕ เมื่อไม่ใช้งำนควร OFF เครื่องไว้เสมอ เพ่ือประหยัดแบตเตอรี่ 
๓. การใช้งาน AN/PRC – 90 มีอยู่ ๓ FUNCTION คือ 
 ๓.๑ VOICE/MCW 243.0 จะเป็นวิทยุ รับ – ส่ง VOICE หรอื MCW ที่ควำมถี่ 243.0 MHz ( GUARD 
FREQ ) 

๓.๑.๑ ดึงสำยอำกำศให้สุดมือข้ำงใดข้ำงหนึ่งถือ FUNCTION SW. ในต ำแหน่ง VOICE/MCW  
๓.๑.๒ ( VOICE MODE ) กด PUSH TO TALK SW. เพ่ือรับฟังที่ LISTEN ปรับ VOL. ให้เสียง

ดังพอสมควร 
๓.๑.๓ ( MCW MODE ) กด MCW SW. ซึ่งอยู่ด้ำนบนของเครื่อง และ HOLD ไว้ เพื่อส่ง 

STEADY – TONE ( TONE FREQ. 1,000 Hz ) และปล่อยเพ่ือรับฟังสัญญำณท่ี LISTEN หรือส่งสัญญำณแบบ 
MORSE CODE ก็สำมำรถใช้ MCW SW. เป็น KEY ได้ ( กำรฟังเสียง SIDE TONE ฟังที่ล ำโพง LISTEN จะได้
ยินเสียง SIDE TONE ขณะที่กด MCW SW. แสดงว่ำเครื่องท ำงำน ) 

๓.๑.๔ FUNCTION SW. ไปต ำแหน่ง OFF เพ่ือหยุดใช้งำน 
 ๓.๒ BCN 243.0 ใน FUNCTION นี้ เครื่องจะส่งสัญญำณ SWEPT – FREQ. HOMING BEACON ที่
ควำมถี่ 243.0 MHz 

๓.๒.๑ ดึงสำยอำกำศให้สุด FUNCTION SW. ไปต ำแหน่ง BCN 243.0 ตั้งเครื่องให้สำยอำกำศ
อยู่ในแนวดิ่ง ( ควรเป็นที่โล่งแจ้งหรือบนเนินสูง ) เครื่องจะส่งสัญญำณอยู่ตลอดเวลำจนกว่ำจะ OFF 

๓.๒.๒ FUNCTION SW. ไปต ำแหน่ง OFF เพ่ือหยุดใช้งำน 
 ๓.๓ VOICE 282.8 ใน FUNCTION นี้ จะเป็นวิทยุรับ – ส่ง TWO – WAY VOICE ที่ควำมถ่ี 282.8 
MHz 
 



~ ๓๖ ~ 
 

๓.๓.๑ ดึงสำยอำกำศออกให้สุด ใช้มือข้ำงใดข้ำงหนึ่งถือ FUNCTION ในต ำแหน่ง VOICE 
๓.๓.๒ กด PUSH TO TALK SW. ซึ่งอยู่ด้ำนข้ำงของเครื่อง และ HOLD ไว้ และพูดตรง TALK 

เมื่อ TRANSMIT และปล่อย PUSH TO TALK SW. เพ่ือรับฟังที่ LISTEN ปรับ VOL. ให้เสียงดังพอสมควร 
๓.๓.๓ FUNCTION SW. ไปต ำแหน่ง OFF เมื่อหยุดใช้งำน 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๓๗ ~ 
 

ค าแนะน ากรมสื่อสารทหารอากาศ 
ที่ ๓๑ ส – อ. ๖ – ๔/๒๒ 

เรื่อง วิทยุยังชีพแบบ AN/PRC – 90 
                                               ________________________ 

 ๑. ห้ำมใช้วิทยุยังชีพแบบ AN/PRC – 90 นอกจำกอยู่ในระหว่ำงกำรกู้ภัย กำรติดต่อสื่อสำรฉุกเฉิน 
ระหว่ำงพื้นดิน/พ้ืนดิน หรือระหว่ำงทดสอบและกำรฝึก 
 ๒. ต้องตรวจสภำพวิทยุและแบตเตอรี่ ทุก ๆ ๑๒๐ วัน เมื่อวิทยุถูกบรรจุในชุดยังชีพ หรือร่วมกับ
อุปกรณ์ยังชีพอ่ืน ๆ ช่วงเวลำกำรตรวจสอบสภำพวิทยุและแบตเตอรี่ สมควรกระท ำสม่ ำเสมอ เช่น ทุก ๓๐ วัน
๖๐ วัน แต่ไม่ควรเกิน ๑๒๐ วัน ( จำก Operational Supplement ของ T.O. 12R2 – 2PRC 90 – 25 – 9 ) 
  ๓. อำยุของแบตเตอรี่ ต้องไม่เกินกว่ำ ๓๖ เดือน หลังจำกผลิตออกมำจำกโรงงำนแล้ว 
 ๔. ห้ำมใส่ถ่ำนกลับขั้ว 
 ๕. กำรติดต่อ รับ – ส่ง วิทยุให้ชัดเจนดี จะต้องไม่ใช้สำยอำกำศชี้ตรงไปยังคู่สถำนี รับ – ส่ง 
 ๖. ใช้สำยอำกำศแบบ ๕ ท่อน ควรยืดควำมยำวของสำยอำกำศออกไปจนสุด จะใช้งำนได้ผลดี 
 ๗. อย่ำให้สำยอำกำศสัมผัสกับตัวผู้ใช้หรือสิ่งอื่น ๆ เพรำะจะลดก ำลังของสัญญำณ 
 ๘. อย่ำคลำยวงแหวนกั้นน้ ำ จำกตัวสำยอำกำศ และอย่ำหมุนตัวสำยอำกำศ เพรำะจะท ำให้
สำยอำกำศช ำรุดได้ 
 ๙. ถ้ำวิทยุตกน้ ำทะเล ต้องรีบล้ำงด้วยน้ ำสะอำดทันที เพรำะควำมเค็มของน้ ำทะเลจะกัดขั้วต่อ หรือ
จุดสัมผัสของสวิตช์ 
 ๑๐. ถ้ำวิทยุตกน้ ำทะเล หรือน้ ำจืด ลงไปลึกกว่ำ ๕๐ ฟุต ต้องรีบส่งเข้ำรับกำรตรวจซ่อมด่วน เพรำะ
ควำมกดอำกำศมำก ๆ อำจท ำให้แผ่นกั้นน้ ำทะลุรั่วซึมได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


