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ํ
บททีไ ํ
บทนา (INTRODUCTION)
ํ. กลาวทัไวเป (GENERAL)
ความปຓนมาของการปງองกันฐานบิน (FOUNDATION) กาลังทางอากาศมีบทบาทสาคัญมากยิไงขึๅน
นับ ตัๅงตส มัยสงครามลกครัๅ งทีไ ๎ ปຓ น ตຌน มา ทุกประทศตางพัฒ นากาลั งทางอากาศ฿หຌ จริ ญรุดหนຌาจน
สามารถ฿ชຌปຓนครืไองชีๅถึงประสิทธิภาพ฿นการรบเดຌ จากการรบบบสายฟງาลบของยอรมัน฿นสงคราลกครัๅง
ทีไ ๎ ซึไงริไมขึๅน฿นยุรป ดยเดຌ฿ชຌกาลังทางอากาศรวมรบดຌวย ญีไปุຆน ซึไงปຓนพันธมิตรสงครามกับยอรมัน กใเดຌ฿ชຌ
กาลังทางอากาศขຌาจมตี พิร์ล ฮาร์บอร์ ฿นกาะฮาเวอิ ซึไงถือวาปຓนฐานทัพรือทีไยิไง฿หญทีไสุดของสหรัฐฯ ฿น
สมัยนัๅน ละ฿นสงครามกาหลีฝຆายสหประชาชาติสามารถยืนหยัดตัๅงรับดຌวยกาลังทางบกซึไ ง฿ชຌกาลังนຌอยกวาทีไ
มืองปูฐานดยเมตกทะล พราะเดຌรับการสนับสนุนจากกาลังทางอากาศอยางตใมทีไ จึงทา฿หຌสามารถยับยัๅง
ฝຆายกาหลีหนือเวຌเดຌ
กาลังทางอากาศมีความสาคัญ฿นการชีๅชะตาการรบดังกลาวมาลຌว ฉะนัๅนฝຆายตรงขຌามยอมมุงทาลาย
ทุกวิถีทาง ฿นตอนปลายสงครามลกครัๅงทีไ ๎ ยอรมันเมสามารถทาการรบบบสายฟງาลบอยางเดຌผลนัๅน
พราะถูกฝຆายพันธมิตรทาลายกาลังทางอากาศจนหลือนຌอย นอกจากถูกทาลายทางอากาศลຌว ฝຆายพันธมิตร
ยั ง หาวิน าศกรรม฿นสนามบิ น อี กดຌ ว ย จะหใ น เดຌ จากครืไ องบิ น ของยอรมัน ฿นอาฟริ ก าหนื อ ซึไ ง฿หຌ ก าร
สนับสนุนปฏิบัติการของหนวยงานยานกราะของจอมพลรอมมล กใเดຌถูกหนวยคอมมานดของอังกฤษลอบ
ขຌาทาลายครืไองบน฿นวลากลางคืนละสามารถทาลาย บ.เดຌ฿นตละครัๅงนับปຓนลิบครืไอง ทา฿หຌบทบาท฿น
การรบรวมทางอากาศ-พืๅนดินของจอมพลรอมมลเมเดຌผลทาทีไควร ละประลบกับความพายพຌ฿นวลาตอมา
ฉะนัๅนความจาปຓน ฿นการระวังปງองกันฐานบิ นจึงมีมากหรือจากสงครามวียดนามจะหใ นเดຌวาฐานบินของ
สหรัฐอมริกากใถูกฝຆายขຌาศึกลอบจมตี ละถูกยิงจากภายนอกฐานบินอยูสมอ พืไอบัไนทอนกาลังทางอากาศ
ของฝຆายสหรัฐฯ ซึไงครองความปຓนจຌาอากาศหนือกวาฝຆายขຌาศึก฿นขณะนัๅน
ํ.ํ การ฿ชຌกาลังทางอากาศ฿นสงครามตางโ
ํ.ํ.ํ สงครามลกครัๅงทีไ ํ (WORLD WAR1) (พ.ศ.๎๐๐๓-๎๐๒ํ) เดຌมีการ฿ชຌกาลังทางอากาศ
฿นทางทหารปຓ นครัๅงรก ดยประทศคูสงครามทีไสาคัญ เดຌก อังกฤษ ละยอรมัน ซึไงทัๅงสองฝຆ ายเดຌน า
ครืไองบินมา฿ชຌ฿นภารกิจตางโชน ฿ชຌตรวจการณ์ การยิง ป.฿ชຌ฿นภารกิจนาสารละภารกิจ฿นการลาดตระวน
ปຓนตຌน มຌวาการ฿ชຌกาลังทางอากาศ฿นครัๅงนัๅนจะยังเมกวຌางมากนัๅนนืไองจากอยู฿นขัๅนการพัฒนา ตกใถือเดຌวา
ปຓนตຌนกานิดการ฿ชຌกาลังทางอากาศ ขຌาปฏิบัติภารกิจการรบกาลังทางอากาศ฿นวลาตอมา จนกระทัๅงปຓนอยู
฿นปัจจุบัน
ํ.ํ.๎ สงครามครัๅงทีไ ๎ (WORLD WAR2) (พ.ศ.๎๐๔๎-๎๐๔๔) ทางภาคพืๅนยุรปยอรมัน

๎
ดานินสงครามบบสายฟງาลบ บุกขายึด ปลนด์ ดนมาร์ก นอรวย์ บลยีไยม ละฝรัไงศสตามลาดับการ
฿ชຌกาลังทางอากาศของยอรมันนามา฿ชຌ฿นภารกิจทัๅงทางยุทธศาสตร์ละยุทธวิธี ดยถื อหลักการสงคราม฿น
รืไอง การจูจมปຓนลาดับปฏิบัติภารกิจ๏ประกาศคือการตอตຌานทางอากาศชิงรุก (CONTER AIR) การขัด
กวຌางทางอากาศ (INTERDICTION) ละการสนับสนุนทางอากาศดย฿กลຌชิด (CLOSE AIR SUPPORT) ฿น
ระยะรกยอรมัน สามารถดานิ นการรุกรบอยางเดຌผล ต฿นระยะ฿กลຌจะสิๅน สุดสงคราม฿นยุ  รป อังกฤษ
สามารถพัฒนา บ.ขับเล ละ บ.ทิๅงระบิดทีไมีประสิทธิภาพสูง ละสหรัฐฯ เดຌขຌารวม฿นสงครามครัๅงนีๅดຌวย จึง
ทา฿หຌกาลังของฝຆายพันธมิตรมีจานวนละขีดความสามารถสูงกวา ทา฿หຌยอรมันเปสามารถครองอากาศเดຌ
ละตຌองสูญสีย บ.เปปຓนจานวนมาก ปฏิบั ติการ฿ชຌกาลังทางอากาศยุทธวิธีทีไนับวามีประสิทธิภาพดีดน คือ
การยุทธทีไนอร์มังดี ประทศฝรัไงศส ดยฝຆายพันธมิตรเดຌ฿ชຌ บ.นับจานวนพันครืไองขຌาปฏิบัติการ฿นครัๅงนีๅ
การรบทางภาคพืๅนอชีย ญีไปุຆนปຂดฉากสงครามดຌานอชียปซิฟຂค ดຌวยการ฿ชຌกาลังทางอากาศตาม
หลักการจูจมชนดียวกับยอรมัน ดยขຌาจมตีฐานทัพรือสหรัฐ ฯ ทีไพิร์ล ฮาร์บอร์ กาะฮาเวอิ ทา฿หຌ
สหรัฐฯ เดຌรับความสูญสียอยางหนัก นอกจากนัๅนญีไปุຆนยัง฿ชຌกาลังทางอากาศสนับสนุนการยกพลขึๅนบก฿นหมู
กาะฟຂลิปปຂนส์ละ฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌซึไงรวมทัๅงประทศเทยดຌวย การปฏิบัติการของญีไปุຆนครัๅงนีๅปຓนเป
ดຌวยความรวดรใว ละประสบผลสารใจปຓนอยางมาก สามารถยึดประทศตาง โ ฿นภาคพืๅนอชียเดຌกือบ
ทัๅงหมด ต฿นระยะตอมามืไอสหรัฐฯ ดานินการผดใจศึกดຌานยุรปเดຌลຌว จึงสามารถรวมกาลังทางอากาศขຌา
ปฏิบัติการ฿นภาคพืๅนอชียเดຌ ประจวบกับญีไปุຆนประสบปัญหาดຌานกาลังพล฿นการรักษาพืๅนทีไทีไยึดเดຌ มีบริวณ
กวຌาง฿หญเพศาล อาวุธยุทธปกรณ์ขาดคลนลง จนกระทัไง฿นขัๅนสุดทຌายของสงครามสหรัฐฯ เดຌทิๅงระบิดตอ
ปງาหมายยุทธศาสตร์ ชน นครตกียว ละมืองสาคัญ โ ทีไปຓนยานอุตสาหกรรม ละสຌนทางดินรือต าง โ
฿นทีไสุดญีไปุຆนขอยอมพຌนืไองจากอานาจของระบิดปรมาณูทีไสหรัฐฯ นาเปทิๅง ณ มืองฮิรชิมา ละมืองนางา
ซากิ ชัยชนะดังกลาวเดຌมาดຌวยกาลังทางอากาศอยางทຌจริงทัๅงนีๅนืไองจากกาลังทางภาคพืๅนของพันธมิตรยังมิเดຌ
ทาการรบบนกาะญีไปุຆนลย
ํ.ํ.๏ สงครามกาหลี (KOREAN WAR) (พ.ศ. ๎๐๕๏ – ๎๐๕๒) การ฿ชຌกาลังทางอากาศ฿นสงคราม
กาหลีนัๅนปຓนการ฿ชຌพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงอานาจทหาร ละอานาจทางการมือง ดยสหรัฐฯ สามารถ฿ชຌกาลังทาง
อากาศ คือ กองบินยุทธศาสตร์ ซึไงประกอบดຌวย อาวุธนิวคลียร์ บ.ทิๅงระบิดขนาดหลัก บ.จมตี ละ บ.ขับเล
เอพน ซึไงนับวาปຓนยุทธศาสตร์ปງองปรามอยางเดຌผล ทา฿หຌฝຆายขຌาศึกเมกลຌาขยายขอบขตของการสงคราม
ละยอมจรจาสงบศึก฿นทีไสุด
ํ.ํ.๐ สงครามตะวันออกกลาง (MIDDLE EAST WAR) การสูຌรบ฿นตะวันออกกลางสวน฿หญปຓนการ
สูຌรบกันระหวางชาติอาหรับกับอิสราอล ตมีบางครัๅงกใปຓนการสูຌ รบกันองของชาติอาหรับ สงครามครัๅงสาคัญ
โ เดຌก

๏
ํ.ํ.๐.ํ สงคราม ๒ วัน สูຌรบกันระหวางอิสราอลกับอิยิปต์ มืไอป ๎๑ํ์ สงครามครัๅงนีๅ
ทัๅงสองฝຆ ายเดຌน า บ.ขຌาปฏิบั ติการ ส ว น฿หญ ปຓ น การปฏิบั ติ ฿นดຌานการตอตຌ านทางอากาศชิงรุ ก ซึไงฝຆ า ย
อิสราอลสามารถ฿ชຌกาลังทางอากาศเดຌหนือกวา ละสามารถทา฿หຌอียิปต์ยอมพຌเดຌภาย฿นวลา ๒ วัน ทานัๅน
ํ.ํ.๐.๎ สงครามยมคิบปูร์ สูຌรบกันระหวางอิสราอลกับชาติอาหรับ (อิยิปต์ละซีรีย) ฿นป
๎๑ํ๒ การสูຌรบกๅากึไงกันจนสหรัฐฯ ขຌามาเกลกลีไย สงครามจึงสงบลง ดยทัๅงสองฝຆาย฿ชຌกาลังทางอากาศสูຌรบ
สวน฿หญปຓนการปฏิบัติการณ์ทางอากาศยุทธวิธี
ํ.ํ.๐.๏ สงครามอิสราอล – ซีรีย มืไอป ๎๑๎๑ ปຓนการสูຌรบกันระหวางอิสราอล ละ
ซีรีย ปຓนการ฿ชຌกาลังทางอากาศขຌาปฏิบัติการซึไงกันละกันดยฉพาะ
ํ.ํ.๐.๐ การปฏิบัติการตามผนยุทธการบาบิลน ปຓนการ฿ชຌกาลังทางอากาศของอิสราอล
จมตีรงงานปฏิกรณ์นิวคลียร์ของอิรักมืไอ ๏์ พ.ค. ๎๑๎๐ พืไอยับยัๅงครงการสรຌางระบิดปรมาณูของอิรัก
ปฏิบัติการครัๅงนีๅทา฿หຌทัไวลกตะลึง มຌสหรัฐฯ องกใเมคิดวาอิสราอลจะกระทา พราะการปฏิบัติตຌองบินขຌาม
ประทศอิหรานขຌาเปจมตี ตดຌวยการวางผนอัน ยอดยีไยมของอิสราอล ทา฿หຌการปฏิบัติตามผนยุทธการ
บาบิลนสารใจจนเดຌ
จะหในวาสงครามดังกลาวลຌวลຌวนมีกาลังทางอากาศทีไสดงบทบาทสาคัญ สามารถตัดสินการพຌชนะ
ของสงครามเดຌปຓนอยางดี
ํ.ํ.๑ สงครามวียดนาม (VIETNAMESE WAR) (ป ๎๑์๕ – ๎๑ํ๔) มีการ฿ชຌกาลังทางอากาศ฿น
หลายภารกิจ ชน การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ละการปฏิบัติการ
ทางอากาศพิศษ ปຓนตຌน กลาวดยสรุปเดຌวากิดสิไง฿หม โ ทีไนาสน฿จของการ฿ชຌกาลังทางอากาศ฿นสงคราม
วียดนาม อันเดຌก การพัฒนา฿นดຌานการปฏิบัติการทางอากาศพิศษ การสงครามอิลใกทรอนิกส์ รวมทัๅงการ
พัฒนาละการทดลองอาวุธยุทธปกรณ์ ตาง โ อีกปຓนอันมาก
ํ.ํ.๒ สงครามฟอร์คลนด์ (FALKLAND WAR) (ป ๎๑๎๑) ปຓนสงครามยงยึดหมูกาะฟอร์คลนด์
ระหวางอังกฤษกับอาร์จนตินา การสูຌรบสวน฿หญของทัๅงสองฝຆายปຓนการ฿ชຌกาลังทางอากาศปຓนกาลัง รุกหลัก
อังกฤษ฿ชຌกาลังทางอากาศยุทธศาสตร์จากกาะอสซนชัน ละกาลังทางอากาศยุทธวิธี จากกรือบรรทุก
ครืไองบิน สวนอาร์จนตินามีพียงกาลังทางอากาศยุทธวิธี ดยปฏิบัติการจากผนดิน฿หญทีไอยูหางจากพืๅนทีไ
การรบถึง ๑์์ เมล์ ทา฿หຌอาร์จนตินาสียปรียบ฿นการสูຌ รบทางอากาศปຓนอย างมาก ตอาร์จนตินากใ
ประสบผลสารใจ฿นการ฿ชຌกาลังทางอากาศจมตีกองรือของอังกฤษ ดย฿ชຌอาวุธปลอยนาวิถีอใกซซต์ จาก บ.
ซูปอร์อตองดาร์ค สามารถจมรือรบของอังกฤษเดຌ ํ ลา ตผลสุดทຌายอาร์จนตินากใตຌองจรจาสงบศึกพราะ
เมสามารถจะอาชนะอังกฤษเดຌ

๐
ํ.ํ.๓ สงครามอาวปอร์ซีย (PERSIAN GULF WAR) (ป ๎๑๏๐) ปຓนการสูຌรบกันระหวางชาติ
พันธมิตรซึไงมีสหรัฐฯ ปຓนผูຌนากับอิรัก การสงครามครัๅงนีๅอาจกลาวเดຌวาชาติพันธมิตรสามารถอาชนะอิรักเดຌกใ
พราะ฿ชຌกาลังทางอากาศปຓนหลัก ดยฉพาะการ฿ชຌอาวุธนาวิถีทัๅงอากาศสูพืๅน อากาศสูอวกาศพืๅนทีไสูอากาศ
ละจากรือ฿นทะลมดิตอร์รนียน ฿นทีไสุดอิรักขอจรจาพืไอยุติสงคราม
จะหในเดຌวากาลังทางอากาศทีไนามา฿ชຌ฿นการรบนัๅนปຓนปัจจัยสาคัญทีไมีผลตอความพายพຌหรือมีชัย
฿นสงครามนัๅน โ ซึไงฝຆายตรงขຌามจะตຌองพยายามอยางยิไงทีไจะขຌาทาลายฐานบิน ละอุปกรณ์จาปຓนตาง โ
ภาย฿นฐานบิน฿หຌเดຌ พืไอปຓนการทาลาย หรือลดประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌกาลังทางอากาศของอีกฝຆายหนึไง ฉะนัๅน
ความจาปຓน฿นการปງองกันฐานบินกใกิดมีขึๅน ดยฉพาะอยางยิไง฿นภาวะสงคราม
การปງองกันฐานบินของ ทอ.เทย มืไอป ๎๐๔์ เดຌยกฐานะจากกองบินทหารบก ปຓนกองทัพอากาศจัด
ส ว นกาลั งรบปຓ น กองบิ น นຌ อย ํ – ๑ ละจั ดตัๅงหมวดทหารราบขึๅน ๑ หมวด ประจ าอยู กับ กองบิ นนຌ อ ย
ดังกลาว นับปຓนการริไมรกทีไกองทัพอากาศเดຌมีหนวยทหารราบขึๅน ซึไงตอมารียกวาทหารอากาศยธิน ดย
อนุลมรียกตามทหารราบกองทัพรือทีไรียกวา ทหารนาวิกยธินตามนวความคิด ของ พล.อ.อ. หะริน หงส์
สกุล ทหารหนวยนีๅมีหนຌาทีไรักษาความปลอดภัย฿หຌกหนวยบิน ดย฿ชຌนายทหารนักบินประจากองทาหนຌาทีไวร
ยามรักษาการณ์สถานทีไสาคัญ โ กาลังของหมวดทหารราบ (ทหารอากาศยธิน) นีๅจัดกาลังบบ ทอ.อังกฤษ
ซึไงตางกับของ ทอ. สหรัฐฯ ซึไง฿ชຌทหารสารวัตรปฏิบัติหนຌาทีไรักษาการณ์ ตอมืไอรัฐบาลเทยยินยอม฿หຌสหรัฐฯ
ขຌามาตัๅงฐานทัพ฿นประทศเทยมืไอครัๅงสงครามวียดนาม ทอ.เทย จึงเดຌนาระบบการปງองกันฐานบินของ ทอ.
สหรัฐฯ มา฿ชຌ ดยดานินการปຓนระบบศูนย์ควบคุมรักษาการณ์ทนกองรักษาการณ์ ซึไงริไมดานิน การมา
ตัๅงตป ๎๑์๔ นอกจากนีๅ ยังศึกษาระบบการปງ องกัน ฐานบิ น ของอังกฤษละออสตรลีย ละ฿นทีไสุ ดเดຌ
ออกปຓนระบียบ ทอ.วาดຌวยการรักษาการณ์ ป ๎๑๎์ กาหนด฿หຌจัดตัๅงศูนย์ควบคุมรักษาการณ์ขึๅน ดยยึด
หลักตามคาสัไง บก.ทหารสูงสุด (ฉพาะ) ทีไ ๏๐์/๎๑ํํ รืไอง การปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานทีไตัๅง
หนวยทหาร ปຓนตຌนมาจนถึงปัจจุบัน
๎. ภัยคุกคามดยตรงทางภาคพืๅน
มืไอสงครามลกครัๅงทีไ ๎ สิๅนสุด เดຌกิดมหาอานาจอานาจขึๅน ๎ ฝຆาย คือฝຆายลกสรีประชาธิปเตยกับ
ฝຆายคอมมิวนิสต์ ประชาชน฿นหลายประทศเดຌกิดความขัดยຌงรืไองลัทธิการปกครองทีไ฿ชຌ฿นการปกครอง
ประทศ จนถึงกับตຌองบงประทศออกปຓนสองสวนหรือสองฝຆาย ละตางฝຆายกใเดຌรับการสนับสนุนดຌานอาวุธ
ยุทธปกรณ์จากมหาอานาจ บางประทศกใกิดสงคราม฿หญ ชน กาหลี ละวียดนาม บางประทศกใกิดกลุม
กอการรຌายขึๅน ละทาการสูຌรบกับฝຆายรัฐบาล ทา฿หຌกิดการสูญสียทัๅงกาลังพลอาวุธยุทธปกรณ์ตลอดจน
ศรษฐกิจของชาติปຓนอันมาก

๑
๎.ํ จมตีดຌวยกองจร (SAPPER ATTACK) ฝຆายตรงขຌามจัดกาลังปຓนหนวยปฏิบัติการขนาดลใก
(SAPPER UNIT) มีกาลัง ๒ – ํ๏ คน บงปຓน ๐ สวน คือสวนรักษาความปลอดภัย สวนจมตีสวนหนุนละ
สวนยิงสนับสนุน หรืออาจพิไมกาลังปຓนระดับหมวดรียกวา หนวยกองจร (GUERRILLA FORCE) หรือจัดปຓน
หนวยกอวินาศกรรม หรือปຓนชุดทาลาย การปฏิบัติตละครัๅง฿ชຌวลาลอบขຌาจมตีฐานบิน ละมุงทาลาย
ครืไองบิน ลຌวรีบถอนตัวกลับดยรใว การปฏิบัติตละครัๅง฿ชຌวลาสัๅน โ ประมาณ ํ๎ – ๏์ นาที
๎.๎ จมตีดຌวยอาวุธยิงจากภายนอกฐานบิน (STAND OFF WEAPON) ฝຆายตรงขຌาม฿ชຌอาวุธประภท
ครืไองยิงลูกระบิด ชน ค.ขนาด ๒์ มม. หรือครืไองยิงจรวดปຓนตຌน ลอบยิงจากภายนอกฐานบิน ดยมุง
ทาลายปງาหมายสาคัญ ชน บ.อาคารทีไมีความสาคัญ, รงซอมสรຌาง บ.ตลอดจนทาลายทางวิไง – ทางขับ฿หຌ
สียหาย฿ชຌการเมเดຌลຌวถอนตัวทันทีกอนทีไฝຆายฐานบินจะคຌนพบ การกระทาของฝຆายตรงขຌามดยวิธีนีๅปຓนการ
หวังผล฿นดຌานกอกวน ละทา฿หຌกิดการสียขวัญปຓนประการสาคัญ
๎.๏ จมตีดຌวยอาวุธลຌว฿ชຌกาลังขຌาปฏิบัติการ ซึไงปຓนการปฏิบัติรวมกันจมตี ดย฿ชຌอาวุตยิงจมตี
กอน ละกาลังปฏิบัติการขຌาจมตีตอพืไอขยายผล฿นการทาลาย฿หຌมากขึๅน ยุทธวิธีบบนีๅกองจรมักปฏิบัติการ
฿นยามวิกาล
หวงวลาวิกฤตสาหรับการจมตีของหนวยกองจร (SAPPER UNIT) จะ฿ชຌวลาจมตี เมนนอน
สามารถจมตีเดຌทุกอกาสตลอด ๎๐ ชัไงมง ตจากสถิติของการจมตีทีไเดຌมีการบันทึ กเวຌนัๅน วลา฿นหຌว ง
์ํ์์-์๏์์ ปຓนชวงวลาทีไมีการจมตีมากทีไสุด จากการบันทึกของ ทบ.สหรัฐฯ฿นการทาสงครามวียดนาม
ตัๅงตป ๎๑์๓-๎๑ํ๓ ปรากฏหຌวงระยะวลาดังกลาวมีการจมตีจากฝຆายวียดนามมีมากถึง ๑ํ.๔์%
สาหรับ฿นประทศเทย฿นหຌวงวลาทีไกาลังทางอากาศของสหรัฐฯ มาตัๅงฐานทัพ฿นประทศเทยนัๅนฐาน
บินของเทยทีไมีทหารอมริกันประจาอยู ถูกจมตีถึง ๓ ครัๅงดຌวยกันดังนีๅ
ก.ฐานบินอุดรฯ มืไอ ๎๒ ก.ค.ํ๏ วลา ๎๎๏์
ข.ฐานบินอุบลฯ มืไอ ๎๔ ต.ค.ํ๎ วลา ์ํ๏์
ค.ฐานบินอุบลฯ มืไอ ํ๏ ม.ค.ํ๏ วลา ์ํ๑์
ง.ฐานบินอูตะกา มืไอ ํ์ ต.ค.ํ๑ วลา ์ํ๏์
จ.ฐานบินอุบลฯ มืไอ ๏ ต.ค.ํ๑ วลา ๎๐์์
ฉ.ฐานบินอุดรฯ มืไอ ๎ ต.ค.ํ๑ วลา ์์๑์
ช.ฐานบินอุบลฯ มืไอ ๏ ต.ค.ํ๑ วลา ํ๑๑๕
การจมตีฐานบิน฿นประทศเทยทัไง ๓ ครัๅงนัๅน สดง฿หຌหในวาฝຆายตรงขຌามมุงจมตีฐานบินทีไมีกาลัง
ทางอากาศของสหรัฐฯประจาอยูทานัๅน ตอมาลงครามวียดนามยุติลง (พ.ศ.๎๑ํ๔) สหรัฐฯถอนกาลังออก
จากประทศเทย ภัยคุกคามทางภาคพืๅนดินจึงลดลง ตกใยังคงมีการคุกคามของ ผกค.อยูบຌางตามรอบนอก

๒
ของขตฐานบิน ละมืไอรัฐบาลเทยประกาศ฿หຌทุกหนวยงานของรัฐฯดานินดยบาลการตอสูຌพืไออาชนะ
คอมมิวนิสต์ตามคาสัไงสานักงานนายกรัฐมนตรี ๒๒/๎๏ ดยมีมีวัตถุประสงค์พืไอยุติสถานการณ์สงครามปฏิวัติ
ของคอมมิวนิสต์ อันมีความสาคัญละปຓนภัยตอความหมัไนคงอยางทีไสุดของประทศเทย฿หຌสรใจสิๅนเปดยรใว
ละคาสัไงนายยกรั ฐมนตรี ทีไ ๒๑/๎๑ ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอทา฿หຌสรีภาพของบุคคลเดຌดุล ภาพกับอานาจ
อธิป เตยของปวงชน จากคาสัไ งทัไงสองของส านั กนายกรั ฐ มนตรี ทา฿หຌ กิด ผลดีตอ การดานิ นการกับ ฝຆ า ย
คอมมิวนิสต์ ทา฿หຌผูຌกอการรຌายคอมมิวนิสต์ หรือผูຌหลงผิดกลับ฿จมาขຌารวมพัฒนาชาติเทยจานวนมาก ภัย
คุกคามทางภาคพืๅนจึงลดลงตามดຌวย
๏. ภัยคุกคามฐานบินทางอากาศ
มืไอสหรัฐฯเดຌถอนกาลังทางอากาศออกจากฐานบินตางโ฿นประทศเทยออกเปลຌว การระวังปງองกัน
ละรักษาความปลอดภัยฐานบินทุกหงจึงตกอยู฿นความรับผิดชอบของกองทัพเทย การทีไจะดารงรักษาระบบ
การปງองกันละรักษาความปลอดภัยทางฐานบินตามบบผนหรือหลักของสหรัฐฯนัๅน กระทาเดຌดยยาก
นืไองจากตຌอง฿ชຌงบประมาณสูงมาก ดังนัๅนจึงจาปຓนทีไจะตຌองมุงระวังปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบินทีไ
มีอาวุธยุทธปกรณ์ทีไสาคัญ ละมีคาสูงดยฉพาะครืไองบินเดຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดย฿หຌเดຌสวนกับภัย
คุกคามทางภาคพืๅนทีไทีไลดลง ซึไง฿นขณะดียวกับภัยคุกคามทางอากาศทีไจะมีตอฐานบินตางโของประทศเทย
มีนวนຌมสูงขึๅน นืไองจากภายหลังสงครามวียดนามลຌววียดนามเดຌรับความชวยหลือจากซวียตปຓนอัน
มาก เมวาจะปຓนดຌานกาลังรบ การขยายอิทธิพลทางการมือง ศรษฐกิจ การทหารละจิตวิทยา สังคม ทาง
กาลั ง ทหารนัๅ น เดຌ ส ง ครืไ อ งบิ น จมตี  ขຌ า มาจมตี  ขຌ า มาเวຌ ฿ นวี ย ดนามละลาวปຓ น จ านวนมากละมี ขี ด
ความสามารถ฿นการปฏิบัติครอบคลุมประทศเทยกือบทุกหง นอกจากนัๅนยังตรียมขยายฐานปฏิบัติการเวຌ
฿นกัมพูชาอีกดຌวย ดยปรับปรุงละซอมซมสนามบินบางหงพืไอ฿ชຌปฏิบัติการ ละ฿นป ๎๑ํ๔ ทัๅงลาวละ
กัมพูชากใตกอยู฿นความยืดครองของฝຆายคอมมิวนิสต์ทัๅงหมด วียดนามซึไงบัดนีๅเดຌรวมทัๅงวียดนามหนือละ
วียดนาม฿ตຌขຌาดຌวยกันลຌว จึงถืออกาสลังกาลังทหารขຌาเป฿นกัมพู ชา ดยอຌางตอขาวลกวาชวยชาวกัมพูชา
ปราบปรามขมรดง มีการปรับปรุงซอมซมสนามบินขຌามาประจา฿นกัมพูชา เดຌกิดปัญหาขัดยงตามนว
ชายดนเทย-กัมพูชา มีการบินลๅาดนปอยครัๅงของ มิก - ๎ํ จะกลาว ดังนัๅนการปງองกันภัยทางอากาศทีไ
อาจจะกิดขึๅนตอประทศเทย จึงปຓนสิไงจาปຓนทีไจะตรียมเวຌ฿หຌพรຌอมอยูสมอ
๐. การปງองกันภัยคุกคาม
กาลังทางอากาศดยฉพาะครืไองบนละระบบสนับสนุนการบินอืไนโ ทีไกีไยวขຌองยอมปຓนหลักสาคัญ
฿นการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ พราะวาหนຌาทีไของกองทัพอากาศกใคือ ตรียมกาลังทางอากาศพืไอ
ปງ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร ดั ง นัๅ น การปງ อ งกั น ละรั ก ษาความปลอดภั ย ต อ ฐานบิ น จึ ง ปຓ น รืไ อ งส าคั ญ ทีไ
ผูຌบังคับบัญชาขัๅนสูงควรสน฿จปຓนพิศษ หากครืไองบินละระบบสนับสนุนอืไนโทีไกีไยวขຌองถูกทาลายสียลຌว

๓
กองทัพอากาศกใเมสามารถปฏิบัติภารกิจ฿หຌบรรลุผลตามทีไประทศตຌองการเดຌ ปัจจุบันกองทัพ อากาศมีฐานบิน
ตางโทีไรับหนຌาทีไปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศอยู ํ๎ หง(กองบิน ํํ หง ละ รร.การบิน ํ หง) ซึไง
จะตຌองปງองกันละรักษาความปลอดภัยอยูปลอดวลาทัๅงนีๅเมรวมหนวยบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม หนวย฿น
ระบบควบคุมละจงตือนอากาศยาน ละศูนย์ทรคมนาคมตา งโการระวังปງองกันละรักษาความปลอดภัย
ตอหนวยตางโของกองทัพอากาศ฿นปัจจุบันเดຌตรียมการเวຌดังนีๅ
๐.ํ การปງองกันภัยคุกคามทางภาคพืๅน
หนวยตางโของ ทอ.รวมทัๅงฐานบินจะมีผนการระวังปງองกันกับหนวยงาน ดยปฏิบัติตามคาสัไง บก.
ทหารสูงสุด(ฉพาะ)ทีไ ๏๐์/๎๑ํํ รืไอง การปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานทีไตัๅงหนวยงานทหารละ
ระบียบกองทัพวาดຌวยการรักษาการณ์ พ.ศ. ๎๑๐๎ รวมทัๅงผนยุทธการ ทอ.อืไน โ กองบินตาง โ จะมีผน
ปງองกันละระวังรักษาทีไตัๅงหนวยของกองบินนัๅน ดยมีผูຌบังคับการกองบิน ปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นการสัไงการ฿ชຌ
กาลังของกองพันทหารอากาศยธินปຓนกาลังหลัก พืไอปງองกันละรักษาความปลอดภัยผานศูนย์ปฏิบัติการ
ปງองกันละรักษาความปลอดภัย (ศปรภ.) หรือศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (ครก.) ลຌวตกรณี ซึไงตามผน
หลักของ ทอ. รียกวา การปງองกันละรักษาความปลอดภัยทีไตัๅง (ภาพทีไ ํ)
๐.๎ การปງองกันฐานบินจากภัยคุกคามทางอากาศ กองทัพอากาศเดຌจัดตรียมกาลังทางอากาศ฿นการ
ปງองกันประทศ ดยสอดคลຌองกับผนปງองกันภัยทางอากาศดຌานการทหารของ บก.ทหารสูงสุด ละผน
ปງองกันประทศประทศของหลาทัพอืไน พืไอ฿ชຌกาลังทางอากาศของกองทัพอากาศตอตຌานหรือสกัดกัๅนการรุก
ลๅาขຌาจมตีประทศเทยของครืไองบินฝຆายขຌาศึกปຓนสวนรวม ตามทีไระบุเวຌ฿นวิชาการปງองกันทางอากาศ฿น
รืไองการปງองกันภัยทางอากาศปຓนบริวณ หากการสกัดกัๅนเมสารใจ ครืไองบินขຌาศึกสามารถขຌาจมตีฐานบิน
เดຌ ครืไองบินสกัดกัๅนฝຆายราตຌองผละออกจากนวทีไกาหนด พืไอปຂดอกาส฿หຌหนวยอาวุธตอสูຌอากาศยานทา
การยิง บ.ขຌาศึกทีไขຌาจมตีฐ านบิ น ตอเป ทัๅงนีๅ ผูຌ บังคับ บัญชากองบิ น จะสัไ งการผ านศูนย์ ยุทธการ ตอ. ซึไงมี
จຌาหนຌาทีไของกองพันทหารอากาศยธินปຓนผูຌปฏิบัติ ซึไงตามผนหลักของ ทอ. รียกวา การปງองกันละ
บรรทาภัยทางอากาศ (รูปทีไ ํ)

๔
ทางภาคพืๅน
ศูนย์ยุทธการ
ฐานบิน

ฐานบิน

ผบ.กองบิน

ภัยคุกคาม

ศปรภ./ศรก.

ทางอากาศ

ศยตอ.

รูปทีไ ํ สดงการอานวยการละสัไงการของ ผบ.กองบิน ฿นการปງองกันฐานบินจากภัยคุกคามทาง
ภาคพืๅนละทางอากาศ
๑. ความลอหลมของฐานบิน (AIR BASE VULNERABILITY) มืไอสหรัฐ ฯ ขຌามาตัๅงฐานทัพ฿นประทศเทย
ฐานบินสวน฿หญจะ฿ชຌรวมกันระหวาง ทอ.เทยกับสหรัฐฯ เดຌมีการพัฒนาขยายขอบขตอยางกวຌางขวาง วัสดุ
อุปกรณ์ ครืไองชวยการบินมีพิไมมากขึๅน กาลังรักษาการณ์กใมีมากขึๅนตามความจาปຓน ดิม ทอ.เทย฿ชຌระบบ
การจัดตัๅงกองรักษาการณ์฿นการปງองกันฐานบิน ซึไงระบบกานีๅมักทา฿หຌกิดปัญหา฿นดຌานการออมกาลังเมทัน
ตอหตุการณ์ทีไกิดขึๅน ประกอบกับปัจจุบัน การขยายตัวดຌานศรษฐกิจปຓนเปอยางรวดรใวมีหมูบຌานตัๅงอยู฿กลຌ
ฐานบินปຓนจานวนมาก กอ฿หຌกิดความยุงยากตอการระวังปງองกันทัๅงทางพืๅนดินละทางอากาศ กิดความ
ลอหลมตออันตรายมาก ปัจจัยสาคัญทีไกอ฿หຌกิดความลอหลมของฐานบินทีไตຌองคานึงถึง เดຌก
๑.ํ การขยายตัวของฐานบิน (BASE EXPANDED) ฿นปัจจุบันฐานบินของ ทอ.ทุกหงเดຌ พัฒนาเป
มาก มีขอบขตกวຌางขวาง ขຌาราชการละผูຌ พักอาศัยมีจ านวนมากขึๅน จึ งกิดความล อหลมเมป ลอดภัย
ทาทีไควร หากเมจัดหาระบบปງองกันทีไหมาะสม ดยฉพาะมีบຌานรือนของประชาชนตัๅงอยู฿กลຌนวรัๅงของฐาน
บิน การปງองกันการลอบยิงดຌวยอาวุธจากภายนอกฐานบินกใยากขึๅน การรัก ษาความลับของทางราชการทหารกใ
กระทาเดຌยากขึๅน
๑.๎ มีอาวุธ ยุ ทธปกรณ์ทันสมัยพิไมขึๅน ครืไ องบิน ปຓน ยุ ทธปกรณ์ทีไสาคัญยิไง฿นการ฿ชຌกาลังทาง
อากาศดยฉพาะครืไองบินรบบบ฿หม ซึไงมีมูลคาสูงสรຌางขึๅนองเมเดຌ ฿นบางครัๅงมຌมีงิน กใยังหาซืๅอเมเดຌ การ
จัดซืๅอจัดหา฿ชຌวลานาน จึงมีความจาปຓนทีไจะตຌองระวังรักษาดຌวยระบบทีไมีประสิทธิภาพสูง กาลังพลทีไนามา
ปງ องกัน กใจะตຌองเดຌรั บ การฝຄ กอบรมมากขึๅน ปຓ น พิศษ ทา฿หຌ กิดปั ญหา฿นการลื อ กคน รวมเปถึงการพิไ ม
งบประมาณทีไมากขึๅนดຌวย ซึไงปຓนปัญหาสาคัญของประทศ
๑.๏ ขีดความสามารถ฿นการจมตีทางอากาศของขຌาศึก กาลังรบทางอากาศ฿นตละประทศทัไวลก
ตางกใพัฒนาเปมาก กาลังจมตีทางอากาศตอฐานบินอาจกิดขึๅนเดຌ฿นวลารวดรใวละจากัด มຌจะมีครืไองจຌง
ตือนภัยลຌวกใตาม การสกัดกัๅนครืไองบินขຌาศึกตนิไน อาจหยุด บ.ขຌาศึกเดຌเมหมด นอกจากนัๅ นฝຆายตรงขຌาม

๕
อาจ฿ชຌอาวุธปลอยนาวิถีจมตีจากระยะเกลกใเดຌ ทา฿หຌฐานบินเมปลอดภัยหากเมมีการตรียมการเวຌ฿หຌพรຌอม
สียกอน
๑.๐ อกภาพ฿นการสัไงการ การปງองกันฐานบิน฿นระบบดิมนัๅน ดานินการบบจัดตัๅงกองรักษาการณ์
กาลังรักษาการณ์ขึๅนตรงกับ ผบ.กองรักษาการณ์ นายทหารวร ละนายทหารวรอานวยการ อานาจสัไงการ฿ชຌ
กาลังหรือกຌปัญหาเมคลองตัว อาวุธยุทธปกรณ์ดยฉพาะครืไองมือสืไอสารเมทันสมัย ปຓนหตุ฿หຌฐานบิน
ลอหลมตออันตรายมาก จึงจาปຓนตຌองหาระบบปງองกันทีไมอบอานาจสัไงการ฿หຌกับผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของ
หนวยตพียงผูຌดียว พืไ อ฿หຌสามารถสัไงการเดຌรวดรใว คลองตัวเมสับสนละทันตอหตุการณ์ยิไงขึๅน ดຌวยหตุ
ดังกลาว ทอ.จึงตຌองปลีไยนวิธีการปງองกันฐานบินจากการจัดตัๅงกองรักษาการณ์ มาปຓนการ฿ชຌศูนย์ควบคุมการ
รักษาการณ์ทน พืไอ฿หຌมีอกภาพ฿นการสัไงการมากขึๅน
๒. ปัจจัยทีไทา฿หຌการปງองกันบังกิดผล เดຌก
๒.ํ กาลั งพล ตຌองปຓ นกาลั งรบทีไส ดชืไน เดຌรั บ การฝຄ กตามหลั กสู ตร มีจ านวนพียงพอ ละมีการ
ฝຄกซຌอมปງองกันฐานบินอยูประจา
๒.๎ ครืไองมือสืไอสาร ตຌองมีจานวนพียงพอ คุณภาพดี นนอน ชืไอถือเดຌ รวมทัๅงมีระบบการซอม
บารุงทีไมปี ระสิทธิผลละรวดรใว
๒.๏ อาวุธยุทธปกรณ์ยานพาหนะละชืๅอพลิง ตຌองพรຌอม฿ชຌงานละมีจานวนพียงพอกับภารกิจ
อาวุธ ตຌ องทั น สมัย ละเมดຌ อยกวา ฝຆ ายตรงขຌา ม มี ร ะบบการส งก าลั ง บ ารุ งทีไ ดี รวดรใ ว รั ด กุ ม ละทัน ต อ
หตุการณ์ มีระบบการสนับสนุน ทีไทันสมัย ครืไองอานวยความสะดวกมีพรຌอม ชน เฟฟງา ประปา ทรศัพท์
ระบบจຌงตือนตาง โ ปຓนตຌน
๒.๐ ครงการประสานงานกับฝຆายพลรือนละหนวยขຌางคียง มีการวางผนประชุมปรึกษาหารืออยู
สมอพืไอลกปลีไยนขาวสาร วางขายการติดตอสืไ อสารอยางพียงพอ มีผนการชว ยหลือมืไอถูกจมตีมี
ผนการอพยพมืไอรักษาฐานบินเมเดຌ มีผนการดับพลิง การบรรทาสาธารภัย ตลอดจนการปງองกันวินาศภัย
รวมกัน
๒.๑ การวิคราะห์การคุกคามของขຌาศึก จะปຓนประยชน์฿นการวางผนปງองกันฐานบินปຓนอยางยิไง
฿นการทีไจะกาหนด กาลัง อาวุธยุทธปกรณ์ ละนวคิด฿นการปฏิบัติ฿หຌหมาะสมกับภารกิจทีไมีอยู ละปຓน
การตรวจสอบความพรຌอมของฝຆายราเปดຌวย ละสามารถทา฿หຌทราบขຌอเดຌปรียบสียปรียบของขຌาศึกอีกดຌวย

ํ์
บททีไ ๎
ภัยคุกคามตอฐานบินทางภาคพืๅน
ํ. กลาวทัไวเป (GENERAL)
การปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบินนัๅน มีความจาปຓนอยางยิไง ทีไฝຆายปງองกันจะตຌองรูຌรืไอง
สถานการณ์ทัไวเปดยรอบฐานบิน รูຌถึงการคุกคาม ทาที ละการคลืไอนเหวของฝຆายตรงขຌามตลอดวลา หาก
สามารถรูຌจักขຌาศึกเดຌ กใจะทา฿หຌการปງองกันประสบผลดียิไงขึๅน พราะการปງองกันฐานบินมิ฿ชจะ฿ชຌพียงกาลังพล
อาวุธ กระสุน ครืไองมือสืไอสาร ยานพาหนะละมีศูนย์ควบคุมรักษาการณ์กใจะทา฿หຌน฿จวา มีการปງ องกันละ
รักษาความปลอดภัยเดຌนนอนลຌว ตตຌองคานึงถึงวาปัจจั ยสาคัญ฿นการปງองกันฐานบินนัๅน คือมีกาลังพลทีไมี
ประสิทธิภาพ อาวุธ ละระบบการสนับสนุนตຌองทันสมัย ครืไองมือสืไอสารทีไมีคุณภาพนนอน นาชืไอถือละ
เวຌ฿จเดຌ มีการประสานงานกับฝຆายพลรือนทีไหมาะสม ละมีวิธีการวิคราะห์ขีดความสามารถของขຌาศึกอยาง
ถูกตຌอง ดังนัๅน การปງองกันฐานบินดยฉพาะทางภาคพืๅนนัๅน ตຌองปຓนการ฿ชຌกาลังทัๅงหมดของฐานบิน ขຌา
ปฏิบั ติการปງองกันพืไอลดอัน ตรายหรื อประสิทธิภ าพของการจมตีจากฝຆ ายตรงขຌามดยการปฏิบัติจะตຌอง
ด านิ น การอย า งปຓ น ระบบ ละมี  ผนปງ อ งกั น ทีไ ส มบู ร ณ์ มຌ ว า ฿นสถานการณ์ ปั จ จุ บั น การคุ ก คามจาก
ผูຌกอการรຌายคอมมิว นิสต์จะเมมีลຌวกใตาม ตการคุกคามอืไน โ ชน การจรกรรม การจารกรรม การกอ
วินาศกรรม ละการบอนทาลาย กในาจะมีอกาสกิดขึๅนกับฐานบิน ละทีไตัๅงทางทหารเดຌ พราะตราบ฿ดทีไ
ความขัดยຌงทางความคิดยังมีอยู จึงยังมีความจาปຓนทีไจะตຌองวางผน ละจัด ดานินการปງองกันอยูตอเป (รูป
ทีไ ๎)
๎. ความมุงหมายสาคัญของการปງองกันฐานบิน (MAIN PURPOSE AIR BASE DEFENSE)
พืไอ฿หຌการวางผน ละอานวยการปງองกันฐานบินมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน จึงเดຌตัๅงความมุงหมายเวຌปຓน
ประดในสาคัญ ๏ ประการ คือ
๎.ํ ฿หຌฐานบินพຌนจากการจรกรรม จารกรรม กอวินาศกรรม การบอนทาลาย ละการคุกคามจาก
ฝຆายตรงขຌาม จนมีผล฿หຌฝຆายราสามารถ฿ชຌกาลังทางอากาศปฏิบัติการเดຌตลอดวลา
๎.๎ ปງองปรามมิ฿หຌขຌาศึกขຌาปฏิบัติการจมตีฐานบิน ดยกระทา฿นทุก โ ทาง฿หຌฝຆายตรงขຌามหในวา
ฐานบินมีมาตรการปງองกันทีไรัดกุม พรຌอมสมอทีไจะตอบตຌเดຌจริง
๎.๏ ยึดหลักการออมกาลัง ดย฿ชຌกาลังสวนนຌอยปฏิบัติหนຌาทีไประจาวัน ตมีความสามารถสูง รวดรใว
คลองตัว กาลังสวน฿หญพรຌอม ณ ทีไตัๅง
๏. การกอการรຌาย (INSURGENT) ปัจจุบันการกอการรຌาย฿นรูปบบกา โ นัๅน ทบจะเมมี฿หຌ หในลຌวจะมีกใ
ตการลอบทารຌ ายจຌ าหนຌ าทีไ ละการกอวิน าศกรรม อย างเรกใตามมຌการปฏิบั ติของ ผกค.จะเมมีตวา
อุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์นัๅนยังมีอยู ละถือวาปຓนภัยคุกคามความสงบรียบรຌอยของบຌานมือง ซึไงจะมีมา฿น

ํํ
รูปบบตาง โ ตัๅงตการยุยงสงสริม฿หຌกิดการตกความสามัคคี การลอบทารຌาย การทรกซึมขຌาเป฿น
หนวยงานรัฐบาล การจารกรรมขาวสารสาคัญตาง โ การคุกคามของ ผกค.ดังกลาวนาทีไฝຆายราจะเดຌทราบ
พฤติกรรม หรื อขัๅนตอนการกอตัว ของ ผกค.ดังกล าวความรุ นรงตามขัๅนตอนของการปฏิบั ติอย างเรบຌ าง
ดยฉพาะ฿นพืๅนทีไปฏิบัติการของ ผกค.ทีไ มีฐานบินตัๅงอยู ยอมตຌองเดຌรับภัยอันตรายละการคุกคามดຌวยอยาง
นนอน ขัๅนตอน฿นการดานินการกอการรຌายมีขัๅนตอนการปฏิบัติ คือ
๏.ํ การกอการรຌายขัๅนทีไ ํ (PHASE I INSURGENCY) ปຓนระยะริไมตຌน ขຌาศึกมักอาศัยวิธีการบอน
ทาลายปຓนสวน฿หญ ดยจะเม฿ชຌวิธีการรุนรงหรือ฿ชຌหนวยทางยุทธวิธี (กองจร) ขຌาปฏิบัติการ ทหารหรือ
บุคคลพลรือนทีไทางานภาย฿นฐานบิน หรือประชาชนทีไอาศัยดยรอบฐานบินมักตกปຓนปງาหมายของการบอน
ทาลาย (SUBVERSION) ฿นขัๅนนีๅ ผกค.อาจจะกระทาหรือดานินการอยาง฿ดอยางหนึไงหรือทัๅงหมด฿นหัวขຌ อทีไ
จะเดຌกลาวตอเป พืไอทา฿หຌการปฏิบัติการปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบินออนอลงซึไงเดຌก
๏.ํ.ํ การกอวินาศกรรม (SABOTAGE) ดยกระทาปຓนบุคคลหรือกลุม หรือปຓนหนวยพืไอ
ทาลายยุทธปกรณ์สาคัญ ฯลฯ ภาย฿นฐานบิน ดยมุงหมาย฿หຌฝຆายราเมสามารถ฿ชຌประยชน์เดຌ หรื อ฿ชຌเดຌอยาง
จากัด
๏.ํ.๎ การจารกรรม (ESPIONAGE) ปຓนการปฏิบัติพืไอหาจุดออน หรือจุดลอหลม การจัด
หนวย ละหาขีดความสามารถของกาลังฝຆายปງองกัน พืไอปຓนขຌอมูล฿นการวางผนจมตีฐานบินตอเป
๏.ํ.๏ สงครามจิตวิทยา (PHYCHOLOGICAL WARFARE) ฿ชຌการฆษณาชวนชืไอทีไเดຌวางผนเวຌ
ลຌว ละการปฏิบัติทางจิตวิทยาอืไน โ ดยมุงหมายทีไจะพิไมอิทธิพล฿นดຌานความคิดหใน อารมณ์ทาที ละ
อุปนิสัยของประชาชนพืไอ฿หຌหันมาสนับสนุนฝຆายตน
๏.ํ.๐ สงครามทางการมือง (POLITICAL WARFARE) ดยการสรຌางสถานการณ์฿หຌทหารละ
พลรือนทีไทางานอยูภาย฿นฐานบินทาตัวปຓนปฏิปักษ์ตอการปງองกัน ละรักษาความปลอดภัยฐานบินทัๅงนีๅอาจ
รวมถึงการปฏิบัติอืไน โ ทีไจะทา฿หຌประชาชนดยรอบฐานบินมีทัศนคติทางการมืองปຓนปฏิปักษ์กับรัฐบาล หรือ
มีอิทธิพลทางการมืองหนือประชาชนหลานัๅน
๏.ํ.๒ การกอ฿หຌ กิดความหวาดกลั ว (TERRORISM) ดย฿ชຌการคุคามอยางรุนรงดຌว ยวิธี
ฆาตกรรม หรือสัไงการอืไน โ พืไอ฿หຌทหารละประชาชนหันเป฿หຌความชวยหลือพวกตน ดยการ฿หຌรวมมือ฿น
การกอวินาศกรรม จารกรรม การบอนทาลาย หรือกระทาอืไน โ ทีไจะปຓน ประยชน์ตอ ผกค.นืไองจากความ
กลัวทีไถูกบีบบังคับ
๏.ํ.๓ สงครามศรษฐกิจ (ECONOMIC WARFARE) ดยฝຆายตรงขຌามจะกระทาทุกอยางเมวา
ดยทางตรงหรือทางอຌอม พืไอ฿หຌฐานะทางศรษฐกิจ ละความปຓนอยูของประชาชนลวลง กิดความปัດนปຆวน
ขัดยຌงละความเมพอ฿จ฿นการชวยหลือประชาชนของรัฐบาล ทา฿หຌ ผกค.สามารถดานินการเดຌสะดวกยิไงขึๅ

ํ๎
๏.๎ การกอการรຌายขัๅนทีไ ๎ (PHASE 2 INSURGENCY) ฿นขัๅนนีๅจะริไมขึๅนมืไอการดานินการขัๅนทีไ ํ
รียบรຌอยละเดຌผลลຌว มีการจัดตัๅงกองจรขึๅนปຓนหนวยกาลังติดอาวุธ ปฏิบัติการ฿นรูปกองจรอยางรุนรง
ชนการปฏิบัติการจมตีตอ จนท.฿นพืๅนทีไนัๅน โ การทาสงครามกองจร฿ชຌวิธีจัดกาลังขนาดลใก โ ฿ชຌยุทธวิธี฿น
การหลบหลี ก จู  จมชัไ ว ระยะวลาสัๅ น โ ลอบซุ ม จมตี  จຌ า หนຌ า หรื อ ลอบขຌ า ปฏิ บั ติ ก าร฿นฐานบิ น สรຌ า ง
บรรยากาศของความยุงยากกลับสน ละความเมนนอนขึๅน สวนการบอนทาลายกใยังคงดานินการตอเป
๏.๎.ํ การปฏิบัติการ฿นทางลับปกปຂด (CLANDESTINE/COVER OPERATIONS) การปฏิบัติ
ของ ผกค.นอกจากทีไเดຌกลาวลຌวมีรืไองทีไสาคัญทีไควรนามากลาว฿นทีไนีๅคือ การจรกรรม (PILFERAGE) ซึไง฿น
ขัๅนรกฝຆาย ผกค.อาจขาดคลนอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌ อาวุธ ยารักษารค ครืไองมือสืไอสาร ละอืไน โ ทีไ
จาปຓนพืไอ฿ชຌ฿นการสนับสนุนการปฏิบัติของตน ฐานบินปຓนหลงทีไมีสิไงหลานีๅจึงตกปຓนปງาหมาย ละปຓน
หลงทีไจะสามารถจัดหาเดຌ วิธีการทีไจะดานินการเดຌกใดยอาศัยการจรกรรม ซึไงบงออกปຓน ๎ ประภท คือ
๏.๎.ํ.ํ พวกลักลใกขมยนຌอย (CASUAL PILFERER) ดยอาศัยอกาสมักเมคอยถูกจับ
ละมักขมยของทีไเมคอยจาปຓนตຌอง฿ชຌมากนัก ละปຓนของลใก โ นຌอย โ มืไอประสบความสารใจบอยครัๅง
ผกค.อาจถืออกาสขຌาดานินการทีไกลายปຓนการขมยทีไมีผนตอเป
๏.๎.ํ.๎ การจรกรรมทีไมีผน (SYSTEMATIC PILFERER) ปຓนการกระทาทีไมีการ
วางผนดานินการดยกระทาการจรกรรมพัสดุทุกชนิด อาเปขายปຓนงิน หรืออาเปจกคนทีไตຌองการ หรือ
สงเปชวยหลือพรรคพวกของตน
๏.๎.๎ ครงสรຌ า งการจั ด หน ว ยทางยุ ท ธวิ ธี ข อง ผกค. (INSURGENT

TACTICAL

ORGANIZATION) กลาวดยสรุปกาลังของ ผกค. มักจะจัดกาลัง฿นพืๅนทีไ ดังนีๅ
๏.๎.๎.ํ ภาคทางทหาร
ํ กรม
๏.๎.๎.๎ จังหวัด
ํ กองพันหรือหลายกองรຌอยคลืไอนทีไรใว
๏.๎.๎.๏ อาภอ
ํ กองรຌอย
๏.๎.๎.๐ หมูบຌาน
ํ หมวดหรือหลายหมูกไากึไงทหาร
๏.๎.๏ การจัดหนวยทางยุทธวิธี (TACTICAL ORGANIZATION) การจัดหนวยของ ผกค.ซึไงมี
ภารกิจทีไสามารถ฿ชຌ฿นการจมตีฐานบิน
๏.๎.๏.ํ กาลังพิศษ (IRREGULAR FORCES) ทาหนຌาทีไ฿นระดับหมูบຌานพืไอหาสมาชิกทา
สงครามจิตวิทยา รบกวนกาลังฝຆายรัฐบาล หาขาวกรอง รักษาความปลอดภัย฿หຌกับทหารประจาการฝຆายตน
ปຓนหลงทดทนกาลัง ละทาการควบคุมประชาชน฿นหมูบຌาน ฿นหมูบຌานลใก โ จะจัดปຓนหนวยขนาดหมู มี
กาลัง ํ์ – ํ๎ คน ปกติจัด ๓ คน มีอาวุธตามอัตราทีไกาหนด฿หຌ หลังจากฝຄกอบรมละมีความชานาญมาก
ลຌว อาจยຌายเปบรรจุ฿นหนวยกึไงทหาร ละหนวยทหารกองประจาการตอเป

ํ๏
๏.๎.๏.๎ กาลังกึไงทหาร (PARAMILTARY FORCES) ทาหนຌาทีไปຓนหลงกาลัง฿หຌกับทหาร
ประจาการ จัดการฝຄกพัฒนากาลังพล฿หຌปຓนทหารทีไขใงกรง คอยชวยหลือทหารประจาการ฿นการรักษา
ความปลอดภัย การขาวกรอง การติดตอสืไอสาร ละการสงกาลังบารุง฿นระดับอาภอหรือหมูบຌานขนาด฿หญ
จะมีการจัดกาลังประภทนีๅตใมอัตรา฿นรูปขนาดหมวดหรือกองรຌอย
๏.๎.๏.๏ กาลังทหารประจาการ (REGULAR ARMED FORCES) ปຓนสวนกาลังรบหลักวัด
฿นรูป กรม กองพัน กองรຌอย หมวด ตามลาดับ ฿นกรณีทีไมีการปฏิบัติการทางอากาศมาก อาจจัด฿หຌมีกองรຌอย
ปตอ.สมทบขຌา฿นกองพันดຌวย ฿นการปฏิบัติภารกิจจมตีฐานบิน มักจะจัดกาลัง ปຓนกองพันทาลายพิศษตละ
กองพันประกอบดຌวย ๒ กองรຌอยละ ๏ หมวด ํ หมวด ประกอบดຌวย ๏ หมู โ ละ ๏ – ๐ คน
๏.๎.๐ บบของการจมตี (TYPES OF ATTACK) จากการจมตีของวียดกงตอฐานบินตาง โ ฿น
วียดนาม฿ตຌ พอจะยกบบการจมตีออกเดຌ ๎ บบ คือ
๏.๎.๐.ํ จมตีดຌวยปน฿หญ ครืไองยิงลูกระบิด ปนเรຌรงสะทຌอนถอยหลัง ละหรือจรวด
๏.๎.๐.๎ จมตีดຌวยอาวุธกระสุนละทรกซึมดຌวยชุดระบิดทาลาย
๏.๎.๑ การตรียมการพืไอจมตี (PREPARATION ATTACK) กอนทีไจะดานินการจมตีฐานบิน
ขຌาศึกมักจะดานินการ฿นรายละอียดตามขัๅนตอน ดังนีๅ
๏.๎.๑.ํ การดานินการดຌานขาวกรอง (INTELLIGENCE) พืไอ฿หຌทราบขาวอยางตอนืไอง
ตลอดจนความปลีไยนปลงของปງาหมาย
๏.๎.๑.๎ การลาดตระวนรบ (COMBAT PATROL) ตຌองกระทาปຓนลาดับรกพืไอ฿หຌ
ทราบขา วสารกีไ ยวกั บ กาลั ง ทหาร ยุ ท ธปั จจั ย ละทีไ จอดอากาศยานภาย฿นฐานบิ น หาข าวกีไ ยวกั บ วิ ธี
ปฏิบัติงานของฝຆายปງองกัน ละภูมิประทศดยรอบ ทาการฝງาตรวจพืๅนทีไนวปะทะอยางตอนืไองละทาการ
ตรวจสอบละนวปງองกันดยรอบ
๏.๎.๑.๏ การวางผน (PLANNING) มืไอหาขาวเดຌจนปຓนทีไพอ฿จลຌวผูຌบังคับบัญชาขัๅนสูง
ของ ผกค.กใจะตรียมผนปฏิบัติ฿หຌ หน.ฝຆายการมืองตกลง฿จ ดยดานินการตามขัๅนตอน ดังนีๅ
๏.๎.๑.๏.ํ การตัดสิน฿จ (DECISION MAKING) มืไอ หน.ฝຆายการมือง
หในชอบกับผนการทีไฝຆายทหารสนอ฿หຌพิจารณาลຌว กใจะสงกลับเปยังฝຆายทหารพืไอออกปຓนคาสัไงยุทธการ
ตอเป
๏.๎.๑.๏.๎ การประมาณสถานการณ์ (ESTIMATES) จะมีการพิจารณาปัจจัย
ตาง โ ชนการปฏิบัติตอชลยของฝຆายปราบปราม ทาทีไของชาวบຌาน ฝຆายศาสนา ความปຓนผูຌนาทางทหารการ
รักษาความปลอดภัย฿นหมูบຌาน การบกหามลาลียงผูຌบาดจใบ อาวุธ ละอาวุธ กระสุน ปຓนตຌน

ํ๐
๏.๎.๑.๏.๏ การสงกาลังบารุง (LOGISTICS) ดานินการประชุม หน.ฝຆายสง
กาลังบารุง พืไอวางผนการสงกลับผูຌปຆวย สงอาวุธ กระสุน สงสบียง ละจัดตัๅงจุดสงกาลังดຌานวชภัณฑ์ หรือ
จัดทาทีไซุกซอนยุทธปกรณ์ตลอดจนกระสุนอาเวຌ฿กลຌ โ กับทีไตัๅงอาวุธ ละ฿กลຌ โ บริวณทีไหมาย พืไอปຓนการ
ลดปัญหาดຌานการขนสง฿นระหวางการจมตี สาหรับสบียงอาหารสวน฿หญ ลຌวมักจะนาติดตัวเปดຌวย฿นขณะ
ปฏิบัติการรบ
๏.๎.๑.๏.๐ การออกคาสัไง (ISSUING THE ORDER) ซึไงประกอบดຌวยภารกิจ
ของหน ว ยจมตีห ลั ก รอง การสกัดก าลั ง ทีไจะชว ยสริ ม฿หຌ ฝຆ า ยฐานบิ น หน ว ยตอสูຌ อากาศยานละหน ว ย
สนับสนุนปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
๏.๎.๑.๏.๑ การบังคับบัญชาละการประสานงาน (COMMAND AND STAFF
COORDINATION) ฝຆายอานวยการชีๅจงการปฏิบัติบนตຍะทราย ฿นรืไองการคลืไอนยຌายกาลังสຌนทางคลืไอนทีไ
ละวิธีถอนตัวรวมทัๅงมาตรการรักษาความปลอดภัยทีไตัๅงอาวุธ พืๅนทีไปลอดภัยการติดตอสืไอสารละการควบคุม
๏.๎.๑.๐ การฝຄกอบรม (TRAINING) ปกติกอการจมตีจะมีการฝຄกปัญหาบนตຍะทรายพืไอ
หาความชานาญ ชีๅจงซๅาลຌวซๅาลา ประมาณถึง ๒ ครัๅง นอกจากนีๅยังมีการฝຄก฿นภูมิประทศจาลอง ซึไงสรຌาง
ขึๅน฿หຌหมือนปງาหมายอีกปຓนวลาถึง ๒ คืน โ ละ ๎ ชม.อีกดຌวย
๏.๎.๒ การปฏิบัติทางจิตวิทยา (PHYCHOLOGICAL OPERATIONS) ประกอบดຌวย
๏.๎.๒.ํ ทคนิค฿นการปฏิบัติการทางจิตวิทยาตอการสืไอสารตอฝຆายปງองกัน
๏.๎.๒.๎ การปฏิบัติทางจิตวิทยาตอประชาชนรอบฐานบิน ฿นขຌอทีไจะทา฿หຌประชาชนเม
สน฿จทีไจะตอตຌาน หรือรายงานขาว฿หຌจຌาหนຌาทีไฝຆายบຌานมืองทราบ
๏.๎.๓ การตรียมการสนามรบ (PREPARATION OF THE BATTLE FIELD) ซึไงเดຌก
๏.๎.๓.ํ การตรียมทีไตัๅงยิง
๏.๎.๓.๎ การสงกาลัง
๏.๎.๓.๏ การปฏิบัติการลอหลอก
๏.๎.๓.๐ การ฿ชຌวิธีการรุนรง (ดยการปຂดลຌอมหมูบຌานกอนการจมตี)
๏.๎.๓.๑ การขุดอุมงค์
๏.๎.๔ ออกคาสัไง (ISSUING THE ORDER) มืไอดานินการขัๅนวางผน ละขัๅนตรียมการสรใจ
รียบรຌอยลຌว ผบ.หนวยจมตีกใจะออกคาสัไงยุทธการซึไงประกอบดຌวยกลยุทธทีไจะ฿ชຌปฏิบัติการ ซึไงประกอบเป
ดຌวยผนการยิง การบังคับบัญชา การติดตอสืไอสาร สຌนทาง ขอบขต ทีไหมาย รูปขวน ตลอดจนถึงการถอนตัว
๏.๎.๕ การดานินการจมตี (CONDUCT OF THE ATTACK) มืไอเดຌดานินการทัๅงมวลดังกลาว
ขຌางตຌนสรใจลຌว กใจะถึงขัๅนการปฏิบัติพืไอดานินการขຌาตีซึไงประกอบดຌวย

ํ๑
๏.๎.๕.ํ การคลืไอนกาลังขຌาสูปງาหมาย (APPROACH MARCH)
๏.๎.๕.๎ การขຌาทีไรวมพล (ASSEMBLY AREAS)
๏.๎.๕.๏ จุดกระจายกาลัง (UNIT RELEASE POINT)
๏.๎.๕.๐ ทาการจมตี (ASSAULT) วลา฿นการจมตีมักกระทา฿นวลากลางคืน หรือมืไอ
ทัศนะวิสัยจากัดละมักจะริไม฿นวลา ๎๎์์ – ์๏์์ สมอ
๏.๎.๕.๑ มาตรการตอสูຌอากาศยาน (ANTIAIRCRAFT MEASURES)
๏.๎.ํ์ การจมตีดຌวยอาวุธกระสุนวิถีคຌงจากภายนอกฐานบิน (INDIRECTFIRE STAND
OFF WEAPON) ความมุงหมายพืไอทาลายยุทธปกรณ์ทีไมีคา ลຌวถอนตัวดยเม฿ชຌกาลังขຌารวมทาลายดຌวย
ฝຆายขຌาศึกมักจะ฿ชຌอาวุธกระสุนวิธีคຌงดังกลาวขຌางตຌน ทาลายการยิงภายนอกทีไหในวาปลอดภัย ดย฿ชຌจุดดน
฿นสนามบิน ชน ลาอากาศวิทยุฯปຓนตาบลลใง ละยิงหาลยทีดียว การยิงดยเมมีผูຌตรวจการณ์หนຌาทีไนีๅ ทา
฿หຌอาการกระจายของกระสุนลง
๏.๏ การกอการรຌายชัๅนทีไ๏ (PHASE 3 INSURGENCY) สถานการณ์จะปลีไยนจากขัๅนทีไ๎ ปຓนขัๅน
ที๏ไ มืไอการปฏิบัติของ ผกค.ถึงขัๅนทาสงครามคลืไอนทีไ ระหวางกาลังของ ผบค.กับฝຆายจຌาหนຌ าทีไ ฿นขัๅนนีๅกาลัง
ของ ผกค.จะมีขีดความสามารถ฿นการรบคลຌายหนวยทหารประจาการ มีการดานินกลยุทธการรวมอานาจการ
ยิง ตลอดจนการพิจารณา฿ชຌลักษณะภูมิประทศ฿หຌปຓนประยชน์อีกดຌวย หรือรียกวาปຓนขัๅนทาสงคราม฿หญ
ชน วียดนามหนือนามหนือ฿ชຌกองทัพบุกยึดวียดนาม฿ตຌเดຌผลมาลຌว
๐. ปງาหมาย฿นการจมตีฐานบิน (TARGET VULNERABILITY) ฿นการพิจารณาปງาหมาย ซึไงคาดวาขຌาศึก
จะขຌาทาการจมตีนัๅนปຓนสิไงสาคัญ ฝຆายปງองกันจะตຌองตระหนักวาปງาหมายบางหงมีความออนอลอหลม
ละอ านวยคุ ณ ประยชน์ ต อ ขຌ า ศึ ก ความจู ง ฿จ฿นการขຌ า ตี ย อ มมี ล าวนมาจากความล อ หลมนัๅ น ดຌ ว ย
ขຌอพิจารณา฿นรืไองปງาหมายทีไจูง฿จขຌาศึกมีดังนีๅ
๐.ํ มีคุณคาตอฝຆายรา (VALUE TO THE FRIENDLY WAR EFFORT) ยุทปกรณ์ตางโทีไมีคา
สูง฿นการทาลายสงครามของฝຆายรานัๅ น ปຓนสิไงทีไมีคุณคาละอานวยประยชน์ตอขຌาศึกชนดียวกัน ถຌาขຌาศึก
เดຌเปกในาเป฿ชຌประยชน์ของตนเดຌ ถຌาทาลายกใคุຌมคาทา฿หຌขีดความสามารถของฝຆายสงครามดຌอยถอยกาลัง
ยุทธปกรณ์ดังกลาวนีๅปຓนปງาหมายทีไขຌาศึกจຌองทาลาย หรือยึดเปปຓนของตน
๐.๎ มีคุณคาตอฝຆายขຌาศึก (VALUE TO THE ENEMY WAR EFFORT) ฿นบางกรณีขຌาศึก
พิจารณาทีไจะขຌาจมตีตอปງาหมายนืไองจากมีคุณคาตอฝຆายตนองตัวอยา ง ชน กองจมตีคลังอาวุธ พราะ
ตຌองการจะเดຌกระสุนวัตถุระบิดเวຌพืไอสริมกาลังฝຆายตนหรือฝຆายตนขาดคลน ละพืไอประยชน์ตอการจมตี
ปງาหมายอืไนตอเปอีก

ํ๒
๐.๏ มีความขຌาถึงเดຌ (ACCESIBILITY) ปງาหมายนัๅนตຌองอยู฿นลักษณะทีไขຌาศึกสามารถหรือมีขีด
ความสามารถทีไจะจมตีละทาลายเดຌ ถึงมຌวาจะเมมีสຌนทางจมตีทีไอานวย฿หຌกใตามจึ งคิดวาปງาหมายนัๅนมี
ลักษณะความปลอดภัยสูง ปຓนปງาหมายทีไยากตอขຌาศึกจะขຌาถึง จึงกิดความประมาท ขาดความรอบคอบละ
ขຌมงวด฿นการรักษาความปลอดภัย พราะปรากฏอยูสมอวากองจรมักจะลือกจมตีปງาหมายทีไยากหลຌานีๅ
นืไองจากมีระบบการปງองกันเมถูกตຌองละจຌาหนຌาทีไ รปภ.ประมาท
๐.๐ งายตอการทาลาย (EASY TO DESTRUCTION) เดຌกปງาหมายทีไธรรมชาติของมันมี
ลักษณะติดเฟเดຌดีหรืองายตอการทาลาย หรือมีการปງองกันนຌอยมาก ปຓนสิไงทีไขຌาศึกสน฿จมากกวาปງาหมายทีไ
ยากตอการทาลาย ฝຆายปງองกันควรจะเดຌมีการสริมความขใงรงตอสิไงตางโหลานีๅทาทีไอกาสจะอานวย฿หຌ ทีไ
ตัไง฿ดทีไเมสริมสรຌางความขใงรงเดຌกใควรเดรับความสน฿จฝງาดูดย฿กลຌชิด ชน อาคารทีไปຓนเมຌ อาคารกใบชืไอ
พลิงกระสุนวัตถุระบิด หรืออาคารผลิตออกซิจน ปຓนตຌน มຌวาปງาหมายหลานีๅจะเมมีคุณคาสูงมากหนักต
กใจะเดຌผลทางดຌานกาลัง฿จ กอ฿หຌกิดความฮักหิมตอขຌาศึก
๐.๑ มีมูลคาสูงมาก (HIIGH VALUE) ปຓนปງาหมายทีไขຌาศึกสน฿จ ปຓนปງาหมายทีไมีราคาพงหา
ยาก มืไอถูกทาลายจะทา฿หຌฝຆายฐานบินสียหายมาก พราะหาทดทนเมเดຌ หรือหาเดຌกใเมทัน฿ชຌงาน ปຓนความ
สูญสี ยทีไนั บวามีมูลคาสูง จึงจ าปຓน ทีไฝຆายปງองกันจะตຌองทุมทกาลั ง฿นการปງ องกัน ละสรຌ างทีไกาบังอยาง
ขใงรง ซึไงถือวาปຓนการปງองกันเดຌอยางดีทีไสุดดຌวย
๐.๒ มีคุณคาทางจิตวิทยา (PHYCHOLOGICAL VALUE) ปງาหมายบางอยาง มืไอถูกจมตีลຌว
จะปຓนการทาลายกาลัง฿จของกาลังรบฝຆายรามาก จึงปຓนปງาหมายทีไขຌาศึกตຌองการทาลาย ทัๅงนีๅผลทีไเดຌกใคือ
การทาลายขวัญ ชนการลอบสังหารผูຌบังคับบัญชาระดับสูงสุดของหนวย นับวาปຓนการเดຌชัยชนะทางดຌาน
จิตวิทยาซึไงปຓนชัยชนะประการหนึไงทีไประหยัดละสงผลเปถึงการรบปຓนสวนรวมของฝຆายปງองกันดຌวย
๑. การวิคราะห์ขีดความสามารถของขຌาศึก (ENEMY THREAT ANAL YSIS) การวิคราะห์ ขีด
ความสามารถของขຌาศึกจะ฿หຌประยชน์฿นการวางผนปງองกันฐานบินปຓนอยางยิไง฿นการทีไจะกาหนด กาลัง
อาวุธยุทธปกรณ์ ละนวความคิด฿นการปฏิบัติ฿หຌหมาะสมกับภารกิจทีไมีอยู ทัๅงยังปຓนครืไองตรวจสอบขีด
ความสามารถของฝຆายราตอการปฏิบัติหนຌาทีไดຌวย การวิคราะห์จะกระทาเดຌดຌวยการอาศัยขຌอมูลกีไยวกับ
ขนาดของหนวย กิจกรรม ทีไตัๅง อกลักษณ์ของหนวย วลาทีไหในขຌาศึก ตลอดจนอาวุธยุทธปกรณ์ทีไขຌาศึกมี฿ชຌ
นอกนีๅการวิคราะห์ขีดความสามารถของขຌาศึกจะทา฿หຌสามารถมองหในขຌอเดຌปรียบสียปรียบของขຌาศึกอีก
ดຌวย การรูຌขีดความสามารถของขຌาศึกนัๅนปຓนสิไงจาปຓน ดยฉพาะขีดความสามารถ จุดออนละนิสัย฿จคอ ขาว
กรองทีไเดຌรับจากการรวบรวมนัๅน มีมากมายหลายดຌาน ตผูຌซึไงมีหนຌาทีไ฿นการปງองกันฐานบินควรจะพิจารณาเดຌ
วาขาว฿ดมีประยชน์บຌาง ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌผนนัๅนมีความสมบูรณ์ มืไอมีความจาปຓนตຌองวิคราะห์ขีดความสามารถ
ของขຌาศึกลຌว ควรทราบหัวขຌอสาคัญดังนีๅ

ํ๓
๑.ํ ขนาดของหนวย (SIZE) เดຌกหนวยปฏิบัติการของขຌาศึกทีไปฏิบัติการอยู฿นพืๅนทีไ ปຓนหนวยขนาด
฿ด ระดับกรม กองพัน กองรຌอย หมวด หรือหนวยปฏิบัติการขนาดลใก พืไอฝຆายปງองกันจะเดຌตรียมการตอบตຌ
เดຌหมาะสม ละปຓนประยชน์ตอการขียนสมมติฐาน฿นการวางผนปງองกัน
๑.๎ กิจกรรม (ACTIVITIES) กิจกรรมของขຌาศึกทัๅงปัจจุบันละอดีตนับวาปຓนสิไงสาคัญ กิจกรรมของ
ขຌาศึก฿นอดีตทา฿หຌมองหในภาพ฿นอนาคต พฤติกรรมขຌาศึก฿นระยะวลา฿กลຌคียงปຓนอยางเร กียจครຌานหรือ
กระตือรือรຌน฿นรืไอง฿ดบຌาง ปฏิบัติงานดຌานจารกรรม หรือกอวินาศกรรมบຌางหรือเม การจมตีฝຆายราครัๅง
สุดทຌายดຌวยหนวยขนาด฿ด มีการซุมจมตี฿นพืๅนทีไ มีการคุกคามประชาชน มีการยิงอาวุธจากภายนอกขຌามา
หรือมีการคลืไอนเหว฿กลຌฐานบินหรือเม ละหຌวงระยะวลา฿ดบຌางทีไขຌาศึกปฏิบัติการ ปຓนตຌน
๑.๏ ทีไตัๅง (LOCATION) หมายถึงตาบลทีไขຌาศึกวางกาลังอยู มืไอฝຆายราทราบวาขຌาศึกตัๅงกาลังอยูทีไ฿ด
ทา฿หຌฝຆายราประมาณการณ์เดຌวากอนทีไขຌาศึกจะขຌาจมตีฝຆายรา ขຌาศึกจะตຌอง฿ชຌวลาคลืไอนทีไนานทาเรละ
ฝຆายราสามารถทีไจะพิจารณาเดຌวาฝຆายรา ขຌาศึกจะตຌอง฿ชຌวลาคลืไอนทีไนานทาเรละฝຆายราสามารถทีไจะ
พิจารณาเดຌวาฝຆายราอยู฿นรัศมี การยิงของอาวุธฝຆายขຌาศึกหรือเม ฿นขณะดียวกันกใสามารถพิจารณาเดຌวา
ขຌาศึกอยู฿นรัศมีทีไฝຆายราจะทาการยิงรบกวนหรือยิงกัๅนกางเดຌหรือเม นอกจากนัๅนลຌวทีไตัๅงของขຌาศึกยังทา฿หຌ
ฝຆายราสามารถทราบเดຌอีกวา ขຌาศึกนาจะ฿ชຌสຌนทางเหนปຓนสຌนทางขຌาตี
๑.๐ ชืไอสียงของหนวย (UNIT IDENTITY) หมายถึงประวัติ พฤติกรรมละคุณลักษณะฉพาะของ
หนวยขຌาศึก จะทา฿หຌสามารถคาดคะนการปฏิบัติตอฝຆายราเดຌ ชน ขຌาศึกทีไมีประวัติการรบอยางขลาดกลัว
การคุกคามทีไจะกระทาตอฐานบินยอมเมหຌาวหาญ หรือรุนรงหมือนกับขຌาศึกทีไเดຌคยมีประวัติการรบอยาง
ชกชน ละประสบความสารใจ฿นการรบครัๅงนัๅน โ มาลຌว
๑.๑ วลาทีไพบ (TIME OF SIGHTING) วลาทีไกีไยวกับขาวสารของขຌาศึกนัๅน ถือวาปຓนสิไงสาคัญ การ
มองหในขຌาศึกคลืไอนทีไหางจากฐานบินประมาณ ๏์ กม. ฿นตอนรกมิอาจคิดวาสถานการณ์ยังเมถึงขัๅนรุนรง
ตถຌามืไอวันวานนีไรามองหในขຌาศึกกาลังคลืไอนทีไขຌามาตามสຌนทางของฝຆายรา พรຌอมทัๅง มีอาวุธหนัก ละ
จรวด ฿นลักษณะนีๅถือวาขຌาศึกมีวลาทีไจะจมตีฝຆายราเดຌ฿นเมชຌา ละกาลังจะปຓนอันตรายตอฐานบินอยางยิไง
วลาทีไพบขຌาศึกจึงปຓนครืไองสริมการประมาณสถานการณ์เดຌดียิไง พอทีไจะคาดคะนวาอกาสละวลา฿ด
ขຌาศึกจะขຌาจมตีฐานบินเดຌอยาง฿กลຌคียงทีไสุด
๑.๒ ยุทธปกรณ์ (EQUIPMENT) หมายถึงอาวุธครืไองมือสืไอสาร ยานพาหนะ ยารักษารค สบียง
ปຓน ตຌน ฝຆ ายราจาปຓ นตຌองทราบวาขຌาศึกมีอาวุธยุ ทธปกรณ์อะเรบຌ าง ถຌาขຌาศึกมีตอาวุธประจ ากาย ขีด
ความสามารถของขຌาศึ กกใจ ะอยู ร ะดั บ หนึไ ง ตถຌา ขຌาศึ กมีอ าวุธ ยุ ทธปกรณ์ทีไ มีอานุ ภ าพสู ง กใอาจทา฿หຌ ขี ด
ความสามารถ฿นการจมตีของขຌาศึกนัๅนสูงขึๅนเปดຌวย นอกจากนัๅนฝຆายราจะตຌองพิจารณาถึงรืไองการลาลียง

ํ๔
ขนสง การติดตอสืไอสาร ครืไองมือ฿นการสังกตการณ์ อุปกรณ์การพทย์ละสบียงอาหารอืไน โ ดຌวยซึไงจะทา
฿หຌคาดการณ์เดຌวาขຌาศึกนาจะนาขຌามา฿ชຌจมตีฝຆายราอยางเร
๒. ขຌอเดຌปรียบละสียปรียบของขຌาศึก (ADVANTAGES AND DISADVANTAGE) ฿นการปฏิบัติการ
จมตีฐานบิน ขຌาศึกยอมมีทัๅงขຌอเดຌปรียบละสียปรียบ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับลักษณะภูมิประทศละหตุการณ์ ดย
การนาอากาลังความเดຌปรียบของฝຆายขຌาศึกละฝຆายรามาปรียบทียบกันละ฿หຌถือวาความเดຌปรียบของ
ขຌาศึกปຓนความสียปรียบของฝຆายรา ละความเดຌปรียบของฝຆายราปຓนความสียปรียบของขຌาศึก
๒.ํ ขຌอเดຌปรียบของขຌาศึก (ENEMY ADVANTAGES) ฿นการวางผนปງองกันจะตຌองพิจารณาความ
เดຌปรียบของขຌาศึกอยางรอบคอบ พราะวาความเดຌปรียบของขຌาศึกปຓนความสียปรียบของฝຆายรา ความ
เดຌปรียบบางอยางของขຌาศึกทีไมีเดຌก
๒.ํ.ํ การลือกวลา (CHOICE OF TIME) ขຌาศึกทีไพยายามจะขຌาจมตีฐานบินนัๅนมักจะลือก
วลาของการขຌาตี฿หຌเดຌปรียบตอฝຆ ายรา ซึไง฿นการปฏิบัติการดังกลาว ขຌาศึกจะลือกวรทีไจะทา฿หຌกิดการจู
จมละการซอนพรางอยางมากทีไสุด ดຌวยหตุผลนีๅองกาลังฝຆายราจึงตຌองอยู฿นสภาพพรຌอมรบปຓนพิศษ
฿นชวงระยะวลาทีไทัศนะวิสัยจากัด ชน ฝนตกหนัก หมอกจัด ดือนมืด วลาปลีไยนวรยาม หรือ฿กลຌ วลาจะ
ถอนวรยามตอนชຌา ปຓนตຌน ฿นชวงวลาดังกลาวขຌาศึกอาจจะลือกวลาดังกลาวหลานัๅนขຌาจมตี ดยคาดวา
ฝຆายราเมคอยจะสน฿จตอการปฏิบัติหนຌาทีไมากนัก จึงถือวาปຓนชวงวลาทีไฝຆายรามีจุดออน ฉะนัๅนการวางผน
พืไอหมุนวียนกาลัง จนท.รักษาการณ์ การถอนกาลัง จนท.รักษาการณ์ จึงตຌองดานินการดຌวยความรอบคอบ
ละปຓนความลับอยางทีไสุด พืไอมิ฿หຌฝຆายขຌาศึกทราบขาวหลานีๅเดຌ
๒.ํ.๎ การลือกสຌนทาง (CHOICE OF APPROACH) นืไองจากฐานบินตละหงมีพืๅนทีไ
กวຌางขวางมาก มีสຌนทางขຌาสูหลายสຌนทาง ขຌาศึกจึงมีอกาสลือกสຌนทางเดຌงาย ดยฉพาะสຌนทางทีไกืๅอกูล
มีจุดออน ยากทีไจะปງองกัน ปຓนการปຂดอกาส฿หຌขຌาศึกลือกพืๅนทีไการรบเดຌตามตຌองการ ยิไงขຌาศึกมีการปกปຂด
กาบั งอย างดีกใยิไ งทา฿หຌ ยากตอการปງองกัน ซึไงถือวาปຓน จุ ดออนของฝຆ ายรา ดังนัๅ นฝຆ ายปງองกันจะตຌองคอย
ตรวจสอบสมอวาหนทางขຌาจมตีของขຌาศึกควรจะปຓนทิศทาง฿ด ละจะตຌองพยายามเม฿หຌมีจุดออนหลืออยู
ปຓนอันขาด
๒.ํ.๏ ความคลองตัว (MOBILITY) ขຌาศึกมีความสามารถคลืไอนทีไเดຌรใว นืไองจากปຓนหนวย
ขนาดลใก จึงสามารถคลืไอนทีไ เดຌงาย รวดรใว คลองตัว เมวา จะปຓนการจูจมขาตี หรือถอนตัวนับวาปຓน
ความเดຌปรียบอีกประการหนึไงของขຌาศึกทีไมีหนือฝຆายรา ขຌาศึกอาจจะขຌาตีมืไอเรละทีไเหนตามความตຌองการ
หรือขຌาศึกอาจจะเมขຌาตี ละถอนตัวเปอยู ณ ตาบลทีไคาดคิดวาปลอดภัยกใเดຌ ปຓนความคลองตัวของขຌาศึกทีไ
ตຌองคลืไอนทีไอยูสมอ จะขຌาจมตีเดຌทุกวลาละสถานทีไ โ ตຌองการทีไหในวาเดຌปรียบลຌวกใถอนตัวหนีเปปกติ

ํ๕
ขຌาศึกปຓนหนวยประภทจรยุทธอยูลຌวตຌองคลืไอนทีไตลอดวลา ประกอบกับมีผูຌนาทีไขຌมขใง ทา฿หຌหนวยมี
ระบียบวินัย
๒.ํ.๐ ความพรຌอม฿นตอนริไมตຌนการรบ (MAXIMUM PREPARENESS AT THE START OF
BATTLE) ปຓนการตรียมตัวอยางดีทีไสุด฿นการขຌาจมตีตอปງาหมาย พราะขຌาศึกจะมีภารกิจดียวมีวลา
มากมาย฿นการฝຄกซຌอม ฿นขณะดียวกันฝຆายปງองกันมีพืๅนทีไกวຌางขวางทีไจะตຌองปງองกันรักษาละจาปຓนตຌอง
กระจายกาลังออกเปทาการปງองกันทุกดຌานทา฿หຌการปງองกัน ขาดความมัไนคง ละภารกิจของฐานบินกใเม฿ช
พียงการปງองกันตนอง฿หຌรอดพຌนจากการจมตีของฝຆายขຌาศึกตพียงอยางดียว ตจะตຌองปฏิบัติภารกิจดຌาน
อืไน โ อีกมาก จึงอาจทา฿หຌการปງองกันลดประสิทธิภาพลงเดຌ
๒.ํ.๑ การจูง฿จกาลังพลอยางสูงสุด (MAXIMUM MOTIVATION) ความเดຌปรียบอีกประการ
หนึไงของขຌาศึกคือ การจูง฿จอยางสูงสุดทา฿หຌขຌาศึกมีความมัไน฿จวากาลังทีไจะปฏิบัติการรบนัๅนอยู฿นสภาพพรຌอม
รบละเดຌรับการจูง฿จอยางสูงสุด ฿นตอนริไมตຌนของการขຌาตี ดຌวยการนาของผูຌนาทีไเดຌรับการอบรมปຓนอยางดี
มาลຌ ว สามารถชั ก จู ง ฿หຌ ก าลั ง พล฿นชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารกิ ด ความฮึ ก หิ ม หຌ า วหาญต อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ขณะดียวกันฝຆายปງองกันกใพรຌอมอยูตลอดวลา ตเมอาจทราบเดຌวาการจมตีจากฝຆายขຌาศึกจะกิดมืไอ฿ด มืไอ
วลาผานเปปຓนวลานานดยเมมีหตุการณ์อะเร จะกิดความเมพรຌอม ละมีความประมาทขึๅน
๒.ํ.๒ การฝຄกซຌอ ม฿หຌ หมาะสมกับการยุทธตละครัๅง (ADEQUATE REHEARSAL FOR
SPECIAL BATTLE) การวางผนทีไดีละทาการฝຄกซຌอม฿หຌพรຌอมอยูสมอ จนถึงขัๅนเมตຌอง฿ชຌครืไองมือสืไอสาร
ลย ซึไงถือวาปຓนความเดຌปรียบของขຌาศึกอีกประการหนึไง ฿นการปฏิบัติถຌามีการฝຄกซຌอมอยางถึงขนาดลຌวเม
จาปຓนตຌอง฿ชຌครืไองมือสืไอสาร ซึไงทา฿หຌฝຆายระวังปງองกัน เมทราบวลาลวงหนຌา฿นการขຌาตี สาหรับฝຆายตัๅงรับ
องนัๅนตຌองอาศัยการติดตอสืไอสารทนทัๅงสิๅ น พืไอ฿ชຌ฿นการกาหนดวลาละสถานทีไ฿นการปฏิบัติ สัไงการ
ควบคุมบังคับบัญชา มຌวาจุดออนมีฝຆายปງองกันจะเดຌพยายามกຌ เข฿หຌนຌอยลงละซักซຌอม฿หຌดีขึๅนพืไอขจัดขຌอ
ยุงยาก฿หຌหมดสิๅนเปกใตาม ตกใเมสามารถฝຄกซຌอมเดຌทุกพืๅนทีไละสมบูรณ์ทากับฝຆายขຌาตี ซึไงซຌอมเวຌพืไอปฏิบัติ
ฉพาะพืๅนทีไดียว
๒.๎ ขຌอสียปรียบของขຌาศึก (ENEMY DISADVANTAGES) ฿นอกาสดียวกันทีไขຌาศึกขຌาจมตีฐานบิน
ขຌาศึกยอมมีขຌอสียปรียบฝຆายตัๅงรับอยูหลายประการ ละถือวาปຓนจุดออนของขຌาศึกขณะนัๅน ซึไงเดຌกรืไอง
ตอเปนีๅ
๒.๎.ํ จะตกปຓนปງาหมายการยิงอยางรุนรง ขຌาศึกจะตกปຓนปງาหมายทีไฝຆายปງองกันจะทาการ
ยิงอยางรุนรงทันทีทีไขຌาศึกปรากฏตัว ดยฉพาะ฿นอกาสทีไทาการทรกซึมขຌาฐานบินดຌวยการทาลายครืไอง
กีดขวางของฐานบิน ชน รัๅว ครืไองปງองกันตาง โ กใจะถูกตอบตຌจากฝຆายปງองกันทันทีอยางรุนรง

๎์
๒.๎.๎ การดานินกลยุทธ์กระทาเดຌยาก ฝຆายขຌาศึกเมมีอกาสทีไจะดานินกลยุทธ์เดຌลย ทัๅงนีๅ
นืไองจากวลาทีไจากัดละกาลังพลมีจานวนนຌอย จึงตຌองมุงเปทาลายอาวุธยุทธปกรณ์ลຌวรีบถอนตัวกอนทีไจะ
ดนปຂดลຌอม ฝຆายปງองกันจึงมีอกาสทีไจะดานินกลยุทธ์เดຌดย฿ชຌกาลังคน อาวุธ ทีไหนือกวา฿หຌปຓนประยชน์เดຌ
๒.๎.๏ ตຌองทาการถอนตัวอยางรวดรใว ฿นอกาสทีไขຌาศึกสามารถขຌาสู ฐานบินเดຌ ตຌองรีบปฏิบัติ
ตามผนพืไอทาลายปງาหมายทันที เมวาภารกิจนัๅนจะสารใจหรือเมกใตามลຌวรีบถอนตัว ละ฿นอกาสดียวกัน
มืไอฝຆายปງองกันทราบการขຌามาของขຌาศึกกใจะทาการตอบตຌ ฿นกรณีนีๅขຌาศึกกใ จาปຓนตຌองถอนตัวชนกัน ซึไง
ปຓน เปตามผนทีไตนวางเวຌ ลักษณะของการมุงทีไจะถอนตัว อย างดียวพืไอหนี อาตัวรอดนัๅ น จะทา฿หຌ กิด
จุดออน฿นการปງองกันตัวอง
๒.๎.๐ มีความชานาญภูมิประทศ฿นฐานบินนຌอย มຌกอนการจมตีฝຆายขຌาศึก จะเดຌทาการตลาด
ตระวนจากผนทีไละมีการหาขา วอย างละอียดกีไยวกับ ฐานบิ น มาลຌ ว กใตาม ตกใยั งเมส ามารถทราบ
รายละอียดกีไยวกับพืๅนทีไ฿นฐานบินเดຌอยางถองทຌ ยิไงการปฏิบัติ฿นครัๅงนัๅนตຌองประสบกับสภาพอากาศลว ดิน
ดือนมืด สภาพทัศนะวิสัยจากัด จะยิไงปຓนอุปสรรค฿นการคลืไอนเหวละการมองหในปຓนอยางมาก ทา฿หຌ ภาพ
ทีไมองหในเมตรงกับทีไตนเดຌลาดตระวน หรือเดຌขาวมาทา฿หຌกิดจุดออนกฝຆายตนมากยิไงขึๅน
๒.๎.๑ มีความมนยา฿นการ฿ชຌอาวุธนຌอย ฿นกรณีขຌาศึกจมตีดยการ฿ชຌอาวุธยิงจากภายนอก
ดยฉพาะการ฿ชຌอาวุธกระสุนวิถีคຌง ภารกิจยิงประภทนีๅจาปຓนตຌองมีผูຌตรวจการณ์หนຌา ตกองจรนัๅนเม
สามารถจะจัดผูຌตรวจการณ์หนຌาคอยปรับการยิง ยอมทา฿หຌการยิงเมมนยา หรือยิงเมถูกสถานทีไสาคัญ โ ฿น
กรณีนีๅขຌาศึกมักจะ฿ชຌการยิงตามนวยาวของสนามบิน ละมักจะอาศัยหอบังคับการบิน สาอากาศวิทยุ ถัง
นๅาประปา ปຓนนวปรียบทียบ฿นการยิงสมอ หรือมຌวาขຌาศึกจะสามารถบุกขຌาฐานบินเดຌกใตຌองรีบทาการยิง
ทัศนะวิสัยกใเมอืๅออานวยตຌองรีบถอนตัว จึงเมมีอกาสทีไจะทาการยิง฿หຌมนยาเดຌ
๒.๏ ความเดຌปรียบของฝຆายรา (FRIENDLY ADVANTAGES) ฿นกรณีฝຆายราปຓนฝຆายตัๅงรับหรือกาลัง
ระวังปງองกันนัๅน ยอมมีความเดຌปรียบฝຆายขຌาศึกอยูหลายประการ ดยความเดຌปรียบหลานีๅมีดังนีๅคือ
๒.๏.ํ ความคยชินกับสนามรบ (FAMILIAR BATTLE FIELD) มืไอมีการคุกคามจากขຌาศึก สนาม
รบนัๅนถือสมือนปຓนบຌานของฝຆายตัๅงรับ ซึไงฝຆายตัๅงรับหรือกาลังระวังปງองกันจะตຌองทราบลักษณะพืๅนทีไ ของตน
ดีกวาฝຆายขຌาตี ดังนัๅนกาลั งปງองกัน จึงสามารถซักซຌอมการรบ฿นสนามจริ ง โ เดຌ พราะทราบสຌนทาง ภูมิ
ประทศ สิไงกาบัง ทีไซอนพราง ครืไองกีดขวาง ละผนการรบตาง โ ซึไงฝຆายตัๅงรับยอมมีความคยชินอยูลຌว
๒.๏.๎ การตรียมการรบ (BATTLE FIELD PREPARATION) นืไองจากฝຆายตัๅงรับมีอกาสทีไขຌาเป
อยู฿นพืๅนทีไหงนัๅนกอน จึงสามารถทีไจะตรียมสนามรบ฿หຌอยู฿นสภาพทีไเดຌปรียบฝຆายตรงขຌามอยางมากทีไสุด
ฝຆายตัๅงรับสามารถทีไจะยึดตาบลหลักหรือทีไมัไนอันขใงรงเวຌเดຌ สามารถทีไจะวางครืไองกีดขวางตรียมผนการ
ยิง ละตรียมทีไมัไน฿นการตอสูຌเวຌเดຌอยางรียบรຌอยกอนทีไฝຆายขຌาตีจะขຌาจมตี

๎ํ
๒.๏.๏ การระวังปງองกันทีไมัไน (PROTECTED POSITONS) ปຓนความเดຌปรียบอยางมากทีไสุดของ
ฝຆายรา พราะการปฏิบัติการรบกระทาภาย฿นทีไมัไนซึไงเดຌรับการระวังปງองกันปຓนอยางดี สวนฝຆายขຌาศึกนัๅน
จะตຌองพยายามหาทีไกาบังพืไอ฿หຌรอดพຌนจากการยิงของฝຆายรา ละถຌาฝຆายขຌาศึกมีความมุงหมายทีไจะยึดทีไ
กาบังหรือทีไมัไนของฝຆายรา฿หຌเดຌ ขຌาศึกจะตຌองบาดจใบ ละลຌมตายอยางมากทีดียว
๒.๏.๐ ความพรຌอม฿นรืไองการสงกาลังบารุง (LOGISTICAL PREPARATION) การสนับสนุน
ทางการสงกาลังบารุงนัๅนฝຆายระวังปງองกันจะเดຌรับการกืๅอกูลปຓนอยางมาก พราะอยู฿นพืๅนทีไของตนอง การ
ตอบสนองความตຌองการปຓนเปดຌวยความสะดวกรวดรใวละปลอดภัย ตรงกันขຌามฝຆายขຌาศึกจะตຌองนาติดตัวเป
฿นขณะปฏิบัติการรบเมวาจะปຓนอาวุธ กระสุน สบียงอาหาร ยารักษารค ฯลฯ จานวนทีไติดตั วเปกใพียง
ลใกนຌอยตฝຆายตัๅงรับมีอกาสทีไจะสะสมสบียงอาหารเวຌ฿นคลัง มຌกระทัไงยุทธปกรณ์ตาง โ ซึไงเมสามารถจะ
นาติดตัวเปเดຌมืไอจาปຓนกใสามารถหาเดຌ฿นทีไตัๅงรับของตน
๒.๏.๑ วลา (TIME) มืไอพูดถึงรืไองความยาวนานของการสูຌรบลຌว วลายอมปຓนของฝຆายทีไ
ดานินการตัๅงรับ วลาจะปຂดอกาส฿หຌฝຆายตัๅงรับพิไมติมกาลังเดຌทัน ฿นทางตรงขຌามฝຆายขຌาศึกนัๅนจากัดดຌวย
ครืไองวลา ดยฉพาะ฿นรืไองการสงกาลังบารุง มืไอสงสวางพิไมขึๅนการซอนพรางกใยอมนຌอยลงทา฿หຌขຌาศึก
จาปຓนตຌองปฏิบัติการขຌาตีอยางรงดวน ลຌวรีบถอนตัวออกเปจากระยะหวังผลของการทาลายของฝຆายตัๅงรับ
ถຌาขຌาศึกเมสามารถกาหนดวลาการปฏิบัติ฿หຌนนอนเดຌ ขຌาศึกจะตຌองผชิญกับการยิงอยางรุนรงละหนัก
หนวงทีไสุด จากฝຆายตัๅงรับหรือฝຆายระวังปງองกัน ละ฿นอกาสนีๅองจะทา฿หຌขຌาศึกตຌองประสบกับความสูญสีย
อยางมากทีไสุดดຌวย
๒.๏.๒ พืๅนทีไปฏิบัติการทีไปลอดภัย (SAFE ENVIRONMENT SAFE AREA) กาลังปງองกันฐานบิน
นัๅนมีพืๅนทีไปฏิบัติการทีไปลอดภัย นอกจากนัๅนลຌวยังมีสิไงอานวยความสะดวกตาง โ ชน สถานทีไรักษาพยาบาล
อาคารทีไพัก ทีไส งกาลั งบ ารุ งพิไมติม สถานทีไสาหรั บ พักผ อนหย อน฿จ ละสิไ งบ ารุ งความสุ ขอืไน โ อีกปຓ น
จานวนมาก สาหรับขຌาศึกอาจจะตรียมพืๅนทีไปลอดภัยพืไอปฏิบัติการรบ ตมืไอขຌาศึกตຌองปฏิบัติการขຌาตีกใ
จะตຌองละทิๅงพืๅนทีไหงนัๅนเปสีย ซึไง฿นลักษณะอยางนีๅจะหในเดຌชัดวากาลังของฝຆายราเดຌปรียบขຌาศึกอยูมาก
๓. ลักษณะการคุกคามของขຌาศึกตอฐานบิน (CHARACTERISTIC OF ENEMY THREATS) การคุกคาม
ของขຌาศึกทีไมีตอฐานบินนัๅน สวน฿หญมีความมุงหมายพืไอจะทาลายกาลังทางอากาศของฝຆายรา มิ฿หຌสามารถ
ปฏิบัติการจมตีตอขຌาศึกเดຌ หรือหนวงหนีไยวมิ฿หຌเปปฏิบัติภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ฐานบินอาจถูกจมตี
ดຌวยการปฏิบัติขຌาศึกซึไงอาจบงออกปຓน ๎ ลักษณะ ขຌาศึกตຌองการขຌาเป฿นฐานบินละขຌาศึกเมตຌองการขຌาเป
฿นฐานบิน

๎๎
๓.ํ ขຌาศึกตຌองการขຌาเป฿นฐานบิน ขຌาศึกอาจจะปฏิบัติการเดຌดย
๓.ํ.ํ การจรกรรม (PILFERAGE) ปຓนวิธีการหนึไงทีไขຌาศึกอาจจะปฏิบัติดยการลอบขຌาเป หรือ
ทรกซึมขຌาฐานบินพืไอขมยอุปกรณ์ สาคัญตาง โ ทีไอานวยความสะดวก฿นการบิน หรือ฿นการปฏิบัติงานอืไน
โ ภาย฿นฐานบิน อาจทา฿หຌกิดผลสียตอภารกิจการบินหรือภารกิจ฿นการรักษาความปลอดภัยตอ ฐานบินเดຌ
มຌอุปกรณ์บางอยางจะเมมีผลกระทบตอการปฏิบัติของกาลังทางอากาศ ตกใถือเดຌวาปຓนการบอนทาลาย
ทางอຌอมเดຌประการหนึไง
๓.ํ.๎ การกอวินาศกรรม (SABOTAGE) การกอวินาศกรรมปຓนยุทธวิธีมูลฐานของยุทธวิธีทัๅงปวง
ทีไฝຆายตรงขຌามนิยม฿ชຌ พราะการกอวินาศกรรมจะกระทาตอปງาหมาย฿ดกใเดຌ ทาอยางปกปຂดเดຌงายทีไสุด ละ
เดຌผลดียีไยมดຌวย การปฏิบัติของขຌาศึกอาจตัๅงระบิดวลาเวຌ฿นสถานทีไทีไ฿ดทีไหนึไงกใเดຌ มืไอชนวนจุดจะทา฿หຌกิด
ประกายเฟจนถึงขัๅนกิดพลิงเหมຌกอ฿หຌกิดความสียหายตอฐานบินอยางรุนรง ดยฉพาะอยางยิไงการจຌาง
รงงานจากภายนอกขຌาเปทางาน฿นฐานบิน จาปຓนตຌองมีมาตรการ฿นการคัดลือกคนขຌาทางาน ตຌองมีการ
ควบคุมละกาหนดขตหຌามขຌาเวຌอยางครงครัดกใจะชวยลดอันตรายจากการกอวินาศกรรมลงเดຌบຌาง
๓.ํ.๏ การจารกรรม (ESPIONAGE) วิธีงายละปลอดภัยทีไสุด฿นการหาขาวของฝຆายตรงขຌาม
เดຌกการฟังการสนทนาทีไขาดความระมัดระวัง บุคคลดยมากชอบพูดรืไองการ รปภ. ดยเมเดຌคานึงถึงผลทีไจะ
กิดตามมาภายหลัง ฝຆายตรงขຌามจะรวบรวมขาวสารดຌวยวิธีการอันฉลียวฉลาด ชน฿ชຌวิธีการขมย หรือซืๅอขาว
จากขຌาราชการทหาร หรือลูกจຌางคนงาน฿นฐานบิน การคัดลอกอกสารสาคัญ ผลงานกรรมวิธี ยุทธปกรณ์ของ
ฐานบิน หรือบบการทางาน฿นฐานบิน ชน วลาปลีไยนวร – ยาม วลาตรวจของรถสายตรวจยานยนต์ การ
ขึๅนฝຄกบินของ บ. ละ ฮ. ทีไตัๅงปງาหมายสาคัญ บ. ละ ฮ. ทีไจอด฿นลานจอด คลังอาวุธ – กระสุน ชืๅอพลิง
สຌนทางขຌา – ออก จุดลอหลมตาง โ ของฐานบิน สิไงหลานีๅจะปຓนประยชน์ตอฝຆายตรงขຌาม ฿นการนามา
พิจารณาวางผนลอบขຌาจมตีฐานบินตอเป
๓.ํ.๐ การลอบสังหาร (ASSASSINATION) การลอบสังหารอาจกระทาการลอบสังหารอยาง
ดียวหรือประกอบการปฏิบัติอยางอืไน ชน ลอบสังหารลຌวลอบขຌาเปกอวินาศกรรม฿นฐานบิน ดยเม฿หຌ
จຌาหนຌาทีไ฿นฐานบินทราบ การลอบสังหารอยางดียวนัๅนปຓนการปฏิบัติพืไอการขมขู ละปຓนการทาลายขวัญ
ของจຌาหนຌาทีไ฿นฐานบิน฿หຌกิดความกลัว ทา฿หຌละทิๅงหนຌาทีไวร – ยามหรือทา฿หຌตຌองพิไมวร – ยามมากขึๅน
ทากับปຓนการบอนทาลายของขຌาศึกทีไเดຌผล การลอบสังหารประกอบกับการขຌาเปกอวินาศกรรมนัๅนฝຆายขຌาศึก
มักจะปฏิบัติวิธีนีๅ พราะสวน฿หญลຌวการขຌาจมตีฐานบินนัๅน ขຌาศึกพยายามซอนรຌนการปฏิบัติการดีทีไสุด
การลอบสังหารจຌาหนຌาทีไวร – ยาม พืไอลอบขຌากอวินาศกรรม฿นฐานบินจึงปຓนสิไงประสงค์ของฝຆายขຌาศึกปຓน
อยางยิไงทีไจะปฏิบัติชนนีๅ

๎๏
๓.ํ.๑ การลอบขຌาจมตีดยชุดปฏิบัติการพิศษ (SAPPER RAID) การลอบขຌาขตฐานบินดย
ชุดปฏิบัติการพิศษปຓนการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการทีไเดຌรับการฝຄกมาอยางดีลຌว มีความขใงกรงอดทน ลอบ
ขຌาฐานบิน฿นลักษณะปกปຂดซอนรຌน ดยอาศัยทัศนะวิสัยลว ทาการลใดลอดจอดขຌาเป฿นฐานบิน ละจะมุง
ขຌาหาปງาหมายสาคัญตามผนทีไวางเวຌลຌว จัดการทาลายสิไงสาคัญหลานัๅน ชน ครืไองบิน คลังชืๅอพลิง คลัง
กระสุนละวัตถุระบิด การปฏิบัติการของหนวยนีๅมักปຓนการสียสละอยางสูง พืไอ฿หຌเดຌผลตามตຌองการ มຌ
ตนองจะสีไยงตอการสียชีวิตกใตาม หากวาปຓนชุดปฏิบัติการพิศษนีๅอาจจะทาการลอบสังหารจຌาหนຌาทีไวร –
ยาม ละพยายามลใดลอดขຌาเปทาลาย บ.ซึไงปຓนปງาหมายอันดับหนึไง฿นการทาลาย การปฏิบัติการพิศษของ
วียดนามหนือทีไเดຌปฏิบัติการตอฐานบินทีไ ทอ.สหรัฐฯ ตัๅงอยู฿นประทศเทย มืไอสมัยสงครามวียดนามชุด
ปฏิบัติการนีๅเดຌขຌาปฏิบัติการมาลຌวหลายฐานบิน ชน ทีไฐานบินอุบล ฐานบินอุดร ละฐานบินอูตะภา เดຌทา
ความสียหายตอฐานบินดังกลาวเดຌพียงลใกนຌอย พราะถูกสกัดกัไนลຌวถูกสังหารสีย กอน สาหรับฐานทัพ
อากาศอมริกัน฿นวียดนาม฿ตຌองกใถูกชุดปฏิบัติการพิศษนีๅขຌาจมตีเดຌผลหลายครัๅง สวนการปฏิบัติการดຌวย
กาลังปຓนกลุมกຌอนขนาดกองทัพนัๅน กใปรากฏวาวียดนามหนือเดຌ฿ชຌอยูพียงครัๅงดียว฿นการบุกยึดวียดนาม฿ตຌ
จนทา฿หຌกองทัพฝຆายพันธมิตรทีไอยู฿นวียดนาม฿ตຌตຌองถอนตัวออกจากวียดนาม฿ตຌทัๅงหมด จนกระทัไงวียดนาม
หนือเดຌรับชัยชนะ฿นทีไสุด
๓.๎ ขຌาศึกเมตຌองการขຌาเป฿นฐานบิน ขຌาศึกอาจปฏิบัติการดຌวยลักษณะตาง โ ดังนีๅ
๓.๎.ํ จมตีดຌวยอาวุธยิงลใงตรงจากภายนอกฐานบิน ปຓนการปฏิบัติดยการ฿ชຌอาวุธชนิดยิงดຌวย
วิธีลใงตรงอันเดຌก ปนลก ปนกลฯ ปຓนตຌน ทาการยิงจากภายนอกขຌามาภาย฿นฐานบิน ถຌาหากปຓนการ
ปฏิบัติพืไอหวังผลนนอนลຌวขຌาศึกมักจะ฿ชຌพลมนปนติดกลຌองลใง ซึไงสามารถลอบยิงเดຌมนยา฿นระยะ
ํ,์์์ มตร หรือถຌา฿ชຌอาวุธ ขนาด฿หญจาพวกจรวดฯ กใอาจหวังผลจากการยิง ปຓนการลอบยิงดย฿ชຌวลา
จากัดลຌวหลบหนีเป มักจะปຓนการยิงรบกวน฿หຌจຌาหนຌาทีไปງองกันกิดความกังวล อดหลับอดนอน คลຌายปຓน
การทาสงครามประสาททีไเดຌผลปຓนอยางมาก
๓.๎.๎ จมตีดຌวยอาวุธยิงเกลหรืออาวุธกระสุนวิถีคຌงจากภายนอกฐานบิน ปຓนการปฏิบัติการยิง
ดຌวยวิธียิงจาลอง อาวุธประภทนีๅเดຌก ครืไองยิงลูกระบิด จรวดซึไงมีทัๅงขนาด ํ๎๎ มม. ละ ํ๐์ มม. ละ
ถือวาปຓนการยิงทีไมีการตรียมการยิงเวຌลวงหนຌา ตกใเมสามารถทาการยิงกะกาหนดเดຌ ขຌาศึกลอบยิงชัไวครูลຌว
กใหลบหนีเป การปฏิบัติชนนีๅปຓ นการปฏิบัติบบดาสุม หากขຌาศึกระยะเดຌนนอน วางอาวุธยิงเดຌนนอน กใ
สามารถทาลายปງาหมาย฿นขตฐานบินเดຌบຌาง ตนืไองจากตຌอง฿ชຌระยะวลาหຌวงสัๅน โ ฿นการลอบยิงกอนทีไ
ฝຆายปງองกันจะจับทิศทางละคຌนหาทีไตัๅงยิงเดຌขຌาศึกกใหลบหนีเปกอนลຌว ชน การลอบยิง฿นวียดนาม฿ตຌ ทีไ
กระทาตอฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ทา฿หຌกระสุนตก฿กลຌบริวณลานจอด ฮ. ละ บ. ทาความสียหาย฿หຌกับอาวุธ
ยุทธปกรณ์อยูบอย โ ดยฉพาะการยิงจรวดขนาด ํ๎๎ มม. ดังนัๅนการทีไฐานบินดานินการดຌานจิตวิทยาตอ

๎๐
ประชาชนรอบฐานบิน฿นรัศมี ํ๒ กม. นัๅน กใพืไอปຓนการปງองกันมิ฿หຌขຌา ศึกลอบขຌามาตัๅงฐานยิงจรวด฿นระยะ
ํ๒ กม. นัไนอง
๓.๎.๏ การจมตีละกอวินาศกรรมสาธารณูปภคตาง โ นอกฐานบิน ปຓนการปฏิบัติหนทาง
หนึไงทีไขຌาศึกอาจกระทาเดຌ฿นการจมตี ละกอวินาศกรรมสาธารณูปภคตาง โ นอกฐานบิน ชน หลงผลิต
กระสเฟฟງา ประปา ทรศัพท์ การทรคมนาคมฯ ปຓนตຌน ซึไงสิไงตาง โ หลานีๅจะอานวยความสะดวกกฐาน
บินหรือเมกใตาม ตกในับวาปຓนการทา฿หຌประชาชนทัไวเปดือดรຌอน ดยฉพาะประชาชนดยรอบฐานบิน ทีไ
เดຌรับผลกระทบจากการจมตีของฝຆายตรงขຌาม กใจะเมเดຌรับสิไงอานวยความสะดวกหมือนคย ละอาจตຌองขอ
ความชวยหลือจากฐานบินปຓนการพิไมภาระ฿หຌฐานบินตຌองขຌาเปกຌปัญหา
๓.๎.๐ การทานๅาละอาหาร฿หຌสครกมีชืไอรค ดย฿สผงคมีหรือชืๅอรคลงเป฿นหนอง คลอง
บึงทีไปຓนหลงนๅาซึไงประชาชน฿ชຌอุปภคบริภค ปຓนหนทางปฏิบัติอีกประการหนึไงทีไขຌาศึกอาจกระทาเดຌ หรือ
ลอบ฿สชืๅอรค฿นถังกรองนๅาประปาทา฿หຌผูຌบริภคกิดการจใบปຆวยลຌมตาย หรือกลายปຓน รคระบาด จนถึงกับ
พรชืๅอขຌาสูฐานบินเดຌ
๓.๎.๑ ทาลายระบบการสืไ อสาร ทรคมนาคม ประปา ละหล งผลิ ตกระสเฟฟງ า ระบบ
สาธารณูปภคนอกฐานบินดังกลาวปຓนสวนบริการ฿หຌกฐานบินเดຌรับความสะดวก ฿นปัจจุบันฐานบินตຌองพึไง
สิไงอานวยความสะดวกหลานีๅปຓนอยางมาก ขຌาศึกอาจทาลายระบบสืไอสาร ทรคมนาคมทา฿หຌประชาชนขาด
การติดตอกัน ประชาชนเดຌรับความยุงยากดือดรຌอน ถຌาหากภาย฿นฐานบินองเมเดຌจัดตรียมสิไงหลานีๅเวຌ ชน
ครืไองเฟฟງา ประปา ระบบทรคมนาคม จะยิไงทา฿หຌกิดความสับสนวุนวายมากยิไงขึๅน มืไอประสบกับปัญหา นๅา
เมเหล เฟเมสวาง
๓.๎.๒ ขัดขวางการจราจร฿นทຌองถิไน ฝຆายตรงขຌามปฏิบัติการดยการทาลายสะพาน วางกับ
ระบิดทาลายสຌนทางการจราจรทัๅงทางรถเฟละรถยนต์ การทางานทอสงนๅาละการปຂดกัๅนถนน ตามธรรมดา
ถนนหนทาง฿นชนบทคอนขຌางปลีไยว สองขຌางทางมักจะปຓนปຆาละมาะ จึงปຓนภูมิประทศทีไหมาะกฝຆาย
ขຌาศึก฿นการปฏิบัติอยาง฿ดอยางหนึไง ดยปราศจากการขัดขวางจากฝຆายรา ชน ทาลายสะพานทา฿หຌการ
สัญจรเปมาทัๅงคนละยานพาหนะตาง โ ตຌองติดขัดหยุดชะงัก ปຓนวลาหลาย โ ชัไวมง กวาจะซอมสรใจ
นอกจากนัๅนอาจจะมีการตัดคนตຌนเมຌขวางถนน ทา฿หຌถนนถูกปຂดกัๅน รถตาง โ เมสามารถสัญจรเปมาเดຌ ตຌอง
สียวลา฿นการรืๅอถอน
๓.๎.๓ การซุมจมตียานพาหนะละคน การซุมจมตีปຓนยุทธวิธีทีไฝຆา ยตรงขຌามปฏิบัติอยูปຓน
ประจา พราะการซุมจมตีสามารถจะทาเดຌทุกลักษณะภูมิประทศ ดยฉพาะทีไฝຆายราคาดเมถึง บริวณชอง
ขา ลาดขึๅนนิน ทางคຌง บริวณหลานีๅมักปຓนทีไทีไฝຆายขຌาศึกซุมจมตี ฿นบางอกาสฝຆายขຌาศึกกใคยดักซุมจมตี
฿นสຌนทางตรงกใมี ทัๅงนีๅ ขຌาศึกจะกระทา฿นพืๅนทีไทีไฝຆายราเมคาดคิดมากอนวาจะถูกซุมจมตี ทา฿หຌขาดความ

๎๑
ระมัดระวัง นอกจากซุมจมตียานพาหนะลຌว คนดิน ทຌาซึไงอาจปຓ น จຌ าหนຌาทีไฝຆ ายบຌ านมืองกใอาจเดຌรั บ
อันตรายจากการซุมจมตีของขຌาศึกเดຌ ดยฉพาะผูຌปฏิบัติหนຌาทีไปຓนสายลับ ผูຌ฿หຌขาวการคลืไอนเหวตาง โ ทีไ
กิดจากฝຆายตรงขຌาม จຌาหนຌาทีไหลานีๅมักถูกสังหารสียปຓนสวนมาก
๓.๎.๔ การบอนทาลายละการขมขูราษฎร฿นทຌองถิไน ฝຆายตรงขຌามมัก฿ชຌการปฏิบั ติการทาง
จิตวิทยาตอประชาชน฿นทຌองถิไนหางเกลอยูสมอ ดยลักษณะขมขู฿หຌกิดความหวาดกลัว การสดงอานาจวามี
อิทธิพลหนือประชาชน ชน การทารຌายหรือสังหารผูຌทีไสงสัยวาปຓนสายลับของฝຆายรัฐบาล฿นทามกลางชุมชน
ทา฿หຌประชาชนกิดความกรงกลัวตอภัยทีไจะมาถึงตัว จนทา฿หຌบางคน฿หຌความรวมมือกับฝຆายตรงขຌาม สวนผูຌทีไ
เมรวมมือกใจะวางตัวปຓนกลาง ละเมกลຌาทีไจะ฿หຌขาวกฝຆายราละเมยอมพบปะติดตอกับจຌาหนຌาทีไบຌานมือง
จึงปຓนอกาส฿หຌฝຆายตรงขຌามสามารถบีบบังคับราษฎร฿หຌปฏิบัติตามความตຌองการ ทา฿หຌขຌาศึกสามารถตัๅงอาวุธ
ยิง พืไอยิงขຌามา฿นพืๅนทีไทีไตกอยู฿นอิทธิพล หรือยิงรบกวนตอฐานบินเดຌ
๓.๎.๕ การจารกรรมนอกฐานบิน ปຓนการปฏิบัติของฝຆายตรงขຌามทีไกระทาภายนอกฐานบิน ชน
การฝງาตรวจดูการปฏิบัติตาง โ ของฝຆายรา การปลีไยนวร – ยาม การฝຄกบิน ลอบหาขาวความคลืไอนเหว฿น
ฐานบิน การปฏิบัติ฿นกรณีนีๅฝຆายตรงขຌามจะกระทามืไอประชาชนรอบฐานบินเมเดຌต กอยูภาย฿ตຌอิทธิพลของ
พวกตน
๔. อาวุธฝຆายขຌาศึก อาวุธของฝຆายตรงขຌามทีไนามา฿ชຌ฿นสงครามฉพาะอาวุธกระสุนวิถีคຌง มีดังนีๅ
๔.ํ ประภทจรวด เดຌก จรวด ขนาด ํ๎๎ มม. ละขนาด ํ๐์ มม.
๔.๎ ประภทครืไองยิงลูกระบิดเดຌก ค.๔๎ มม.,ค.ํ์๓ มม.,ค.ํ๎์ มม.
๔.๏ ประภทปน฿หญสนามเดຌก ป.๓๒ มม.,ป.๔๑ มม.,ป.ํ๎๎ มม. ละ ป.ํ๑๎ มม.
๔.๐ ครืไองยิงจรวดประภทบุคคลเดຌก จรวด SA – 2 ละจรวด SA – 7
สรุปเดຌวา ฝຆายตรงขຌามมีหลักนิยม฿นการทาสงครามนอกบบ ละสงครายใน฿ชຌวิธีจมตีฉบฉวย ฿ชຌ
วลาระยะสัๅน โ ตละครัๅง ตปฏิบัติ การติดพันดย฿ชຌวลายืดยืไอยาวนาน ฐานบินปຓนปງาหมายสาคัญทีไฝຆาย
ตรงขຌามมุงจมตี ลักษณะการปฏิบัติทีไฝຆายตรงขຌามชอบนามา฿ชຌกใคือ
ถຌาฐานบินอยู฿กลຌยานชุมชน ฝຆายตรงขຌามอาจจะอาศัยความสับสนของประชากร ฿ชຌกาลังกลุมยอย โ
ทรกซึมขຌาสูฐ านบิ น หรือลอบจมตี฿นยามวิ กาล ถຌาฐานบินอยูห างตัวมือง คมีทีไตัๅงทางทหารของฝຆาย
ดียวกันอยู฿กลຌคียง กใจะ฿ชຌวิธียิงดຌวยอาวุธหนัก
ถຌาฐานบินอยูดดดีไยว เมมีกาลังจากฝຆายดียวกันอยู฿กลຌคียง ฝຆายตรงขຌามมักจะบงกาลังปຓน ๎
สวน คือ สวนจมตีดຌวยอาวุธหนักละอีกสวนหนึไงขຌาดานินงานตอฐานบิน

๎๒
ฉะนัๅน การปງองกันฐานบินจึงจาปຓนตຌองทราบรืไองกีไยวกับการคุกคามของขຌาศึกกลาวคือ รูຌจักขຌาศึก
฿หຌถองทຌ ประมินคาขีดความสามารถของขຌาศึก฿หຌถูกตຌอง ตรงเปตรงมา ละ฿นการกຌปัญหามืไอขຌาศึก
คุกคามจะตຌองเมตืไนตຌนจนกินเปคิด฿หຌรอบคอบลຌวตัดสินตกลง฿จ สัไงการปฏิบัติกหนวยปງองกัน฿หຌทันวลา
-----------------------------

๎๓
บททีไ ๏
นวความคิด฿นการปງองกันฐานบิน
(AIR BASE DEFENSE CONCEPT)
ํ. กลาวทัไวเป (GENERAL)
ความหวาดกลัวตอภัยอันตรายตาง โ นัๅนปຓนสัญชาติญาณอยางหนึไงของมนุษย์ ยิไงมีความหวาดกลัว
มากทาเรกใยิไงพยายามปງองกันละรักษาความปลอดภัยมากขึๅนทานัๅน ดຌวยหตุนีๅจึงกลาวเดຌวา การปງองกัน
ละรักษาความปลอดภัยเมมีสิๅนสุด  (DEFENSE AND SECURITY NEVER END) หลักบืๅองตຌนของการ
ปງองกันฐานบินจะตຌองมีการจัดตรียมผนการปງองกันเวຌ฿หຌสมบูรณ์ ละออนตัวเดຌหมาะสมกับสถานการณ์
ละสภาพวดลຌอมอืไน โ สาหรับ฿นดຌานนวความคิด฿นการปງองกันนัๅนจะประกอบเดຌดຌวยนวความคิดขัๅนมูล
ฐาน฿นการปງองกันละนวความคิดหลัก฿นการปງองกัน ยุทธวิธี฿นการปງองกันระบบการปງองกันละลาดับ
ความสาคัญ฿นการรักษาความปลอดภัย ดังนัๅนกาลังทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไปງองกันฐานบินหรือฐานทีไตัๅงทางทหาร
จะตຌองศึกษาภารกิจ฿หຌขຌา฿จอยางจมจຌง พืไอจะเดຌหาวิธีการทีไหมาะสมนามา฿ชຌปຓนนวทางปฏิบัติ ดังนัๅน
ภารกิจ฿นการปງองกันฐานบินจึงหมายถึงการปฏิบัติการปງองกันทรัพย์สินทุกอยาง฿นฐานบิน฿หຌปลอดภัยจากการ
จารกรรม การกอวิน าศกรรม ละการบ อนทาลายของขຌาศึกดຌว ยกาลั งพล ละอาวุธ ยุ ทธปกรณ์ทัๅงหมด
ทาการศึกษาปງาหมายดยการกาหนดสถานทีไทีไปຓนปງาหมายสาคัญ ทีไฝຆายตรงขຌามนาจะขຌาจมตี ละจัดทา
ฟງมปງาหมายเวຌสาหรับปຓนครืไองตือน฿หຌพึงระมัดระวังปງาหมายสาคัญหลานัๅน หากขຌาศึกขຌาจมตีฝຆาย
ปງองกันจะเดຌปฏิบัติการ฿ชຌกาลัง การสงกาลังบารุงเดຌถูกตຌองตามลาดับความสาคัญดຌวยความรวดรใว
๎. นวความคิดขัๅนมูลฐาน฿นการปງองกันละรักษาความปลอดภัย การปງองกันฐานบิน฿หຌปลอดภัยจากการ
คุกคามละการจมตีของขຌาศึก จะตຌองปฏิบัติการปງองกันทัๅงชิงรับละชิงรุกพรຌอมกัน นืไองจากฐานบินมิอาจ
คลืไอนยຌายเดຌ การปງองกันชิงรับจึงตຌองกระทาอยางตอนืไองตลอดวลา พืไอปງองกันละรักษาความปลอดภัย
กาลังพล อาวุธยุทธปกรณ์ละอกสารทีไมีคาทางการรบ฿หຌปลอดภัยจากการกระทาของขຌาศึก ดยดานินการ
ตามวัตถุประสงค์สาคัญ คือ การ฿ชຌมาตรการการปງองปราม ปຓนหลัก ดังนัๅน นวความคิดขัๅนมูลฐาน฿นการ
ปງองกัน คือ฿หຌฝຆายปງองกันฐานบินปฏิบัติการเดຌทุกอยาง฿นลักษณะปງองปรามซึไงจากการปฏิบัติการปງองปรามจะ
ทา฿หຌกิดผลดังนีๅ
๎.ํ ทา฿หຌขຌาศึกตระหนักวา ถຌาปฏิบัติการตอฝຆายราอยางเรลຌว ขຌาศึกจะตຌองเดຌรับการตอบตຌอยาง
นัๅนหรือรุนรงยิไงกวา
๎.๎ ทา฿หຌขຌาศึกเดຌคิดวาการปฏิบัติการฝຆายราดยมีวัตถุประสงค์พืไอจะลดขีดความสามารถ฿นการ
ปฏิบัตินัๅนอาจเดຌผลเมคุຌมคา จะเมสารใจภารกิจปຓนการสีไยงตออันตรายซึไงอาจจะกิดขึๅนกฝຆายตนเดຌ

๎๔
๎.๏ มีการคลืไอนเหวของกาลังปງองกันตลอดวลา พืไอ฿หຌขຌาศึกรูຌวาฝຆายปງองกันมีกาลังตอบตຌเดຌจริง มี
มาตรการปງองกันหลายระบบกอนจะขຌาถึงฐานบินเดຌ จนทา฿หຌฝຆายตรงขຌามเมกลຌาลงมือจมตี
นวความคิด ขัๅ น มู ล ฐานทัๅ ง ๏ ประการดัง กล า วยั ง ประกอบเปดຌ ว ย การปງ อ งกั น ละรั ก ษาความ
ปลอดภัยทีไขຌาศึกเมสามารถจะลใดลอดขຌามาทาลายเดຌ (INVIOLABLE SECURITY) ฿นการปງองกันละรักษา
ความปลอดภัยนัๅน ผูຌบังคับบัญชาจะพยายามตัๅงความมุงหมายเวຌ฿นขัๅนสูงสุด ซึไงความมุงหมายนีๅปຓนการยากทีไ
ฐานบินตละหงจะทาเดຌสมบูรณ์ จึงมีคากลาววา การปງองกันละรักษาความปลอดภัย ถึงจะมีระบบทีไดี
พี ย ง฿ดกใ เ ม เ ดຌ ผ ลรຌ อ ยปอร์  ซใ น ต์ ต จ ะช ว ยลดความสี ย หาย฿หຌ นຌ อ ยลงท า นัๅ น อี ก ประการหนึไ ง ของ
นวความคิดขัๅนมูลฐานกใคือ ดานินการปງองกันละรักษาความปลอดภัยอยางตใมทีไ (PROVIDE MAXIMUM
SECURITY) พืไอ฿หຌการปງองกันละรักษาความปลอดภัยบรรลุผลสารใจ สมความมุงหมายของผูຌบังคับบัญชา
ฐานบินทุกหงจึงจาตຌองดานินการอยางตใมทีไพืไอ฿หຌปຓนเปตามความมุงหมายนัๅน ตกใตຌองปຓนเป฿นลักษณะ
ของการออมกาลัง อยา฿ชຌกาลังอยางฟุຆมฟอยดยเมจาปຓน ทัๅ งนีๅ฿หຌสอดคลຌองกับภารกิจ สถานการณ์ ลักษณะ
ภูมิประทศละกาลังทีไมีอยู
๏. นวความคิดหลัก฿นการปງองกัน การปງองกันฐานบินบรรลุวัตถุประสงค์เดຌกใตอมืไอฐานบินพຌนจากการ
คุกคามของฝຆายตรงขຌามเมวาจะปຓนการจารกรรม กอวินาศกรรม หรือการบอนทาลายกใตาม ตลอดจนการ฿ชຌ
กาลังขຌาจมตีฐานบิน ดังนัๅน ฝຆายตัๅงรับจะตຌอง฿ชຌมาตรการตาง โ มาดานินการ ชน ดานินการหาขຌาศึก฿หຌ
พบ สกัดกัๅนหรือผลักดันขຌาศึกออกเป฿หຌเกลจากฐานบินปຓนตຌน ดยเดຌกาหนดหลักการปฏิบัติเวຌดังนีๅ
๏.ํ ลดประสิทธิภาพของขຌาศึกดຌวยมาตรการคຌนหา (DETECT) ปຓนการตอบตຌการคุกคามของฝຆาย
ตรงขຌาม ดานินการคຌนหาขຌาศึก฿หຌพบสียกอนตนิไน โ พืไอมิ฿หຌฐานบินถูกจมตี มาตรการดังกลาวเดຌก
๏.ํ.ํ การลาดตระวนรอบฐานบิน ดຌวยชุดลาดตระวนดินทຌา ชุดสายตรวจยานยนต์ (สตย.)
หรือชุดซุมจมตี
๏.ํ.๎ การลาดตระวนหาขาว ละปฏิบัติการจิตวิทยาชวยหลือประชาชนพืไอหาขຌอมูลฝຆาย
ขຌาศึก
๏.ํ.๏ การลาดตระวนทางอากาศ ดยการ฿ชຌ บ.บา ฮ.ปຓนตຌน
๏.ํ.๐ ดานินมาตรการดຌานการขาว
๏.๎ เมยอม฿หຌขຌาศึกขຌา฿กลຌฐานบินดຌวยมาตรการจຌงตือน (WARNING) ปຓนการวางระบบการตือน
ภัยจากภายนอกอยางมีประสิทธิภาพดานินการเดຌดังนีๅ
๏.๎.ํ การตัๅงจุดตรวจหรือดานตรวจ
๏.๎.๎ ตัๅงทีไฟังการณ์พรຌอมกับมียามคอยหตุ
๏.๎.๏ ขจัดจุดอับภายนอกนวรัๅว฿หຌสามารถตรวจการณ์เดຌดี

๎๕
๏.๎.๐ ติดตัๅงครืไองตรวจจับพืไอจຌงการขຌามาของฝຆายตรงขຌาม
๏.๏ ปງองกันการลอบยิงดຌวยอาวุธ ปຓนการปງองกันทัๅงปງาหมายละจຌาหนຌาทีไ฿หຌทันจากาการถูกยิง
จากฝຆายตรงขຌาม ดຌวยการดานินการปງองกันดังตอเปนีๅ
๏.ํ.๏ สริมสรຌางความขใงรงของระบบปງองกันทีไปງาหมาย ชน สรຌาง REVETMENT ณ ลาน
จอด บ.สรຌางมูลดินลຌอมคลังอาวุธละวัตถุระบิด จัดสรຌางคลังชืๅอพลิง฿ตຌดิน สรຌางบังกอร์฿หຌยามทุกจุดเดຌ฿ชຌ
หลบภัยมืไอมีหตุฉุกฉิน
๏.๏.๎ สรຌางผนกัๅนระบิดตามชองวาง พืไอ฿หຌอาวุธดยฉพาะจรวดเดຌกระทบตกกอนขຌาถึง
ปງาหมาย
๏.๏.๏ กระจายปງาหมายออกเปพืไอลดอันตรายจากการถูกทาลายรวมกัน
๏.๏.๐ จัดพรางปງาหมายดຌวยการปลอมพรางหรือลวงพราง
๏.๐ ทาลายขຌาศึกดຌวยกาลัง การ฿ชຌกาลังขຌาดานินการตอฝຆายตรงขຌาม ฝຆายราดานินการเดຌดย
๏.๐.ํ ฿ชຌชุดปฏิบัติการขนาดลใกทีไมีความคลองตัวสูง มีอานาจการยิงรุนรง มีขีดความสามารถ
฿นการดานินกลยุทธ ขຌาการผลักดันขับเลขຌาศึก
๏.๐.๎ ฿ชຌระบบคลืไอนทีไรใว พรຌอมการประสานงานตามผนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทาลายขຌาศึกทีไรุกขຌาฐานบิน฿หຌหมดกอนทาการถอนตัว
๐. ยุทธวิธี฿นการปງองกัน (TACTICAL DEFENSE) ยุทธวิธีของขຌาศึก฿นการจมตีฐานบิน฿นปัจจุบั น ขຌาศึกมีขีด
ความสามารถทีไจะ฿ชຌกาลังดานินการจมตีตอฐานบินเดຌเมขวางนัก นืไองจากหตุปัจจัยหลายโ ดຌานดยฉพาะ
นวนຌมของความขัดยຌงระหวางประทศลดนຌอยลง การลมสลายของระบบคอมมิวนิสต์฿นรัสซียสภาวะทาง
ศรษฐกิจของลกเมอืๅออานวยปຓนตຌน จึงทา฿หຌความรุนรง฿นการจมตีฐานบินหนຌาจะมีนวนຌมลดความรุน
รงลงเป ตอยางเรกใตาม ฝຆายตรงขຌามนาจะยังมีขีดความสามารถปฏิบัติการเดຌ฿นการจมตีคือ
- การลอบจมตีครืไองบิน฿นขตรຌอน
- การ฿ชຌหนวยขนาดลใกกาลังเมกิน ํ์-ํ๎ คนขຌาจมตี
- การอบยิงดຌวยอาวุธวิธีคຌงจากภายนอกฐานบิน
ดยการลอบจมตีดຌวยความรวดรใว รุนรง จຌงถอนตัวอยางรใว กอนทีไฝຆ ายปງองกันจะทันตรวจพบ
ดังนัๅนกาลังรักษาความปลอดภัยฐานบินจึงตຌองปຓนกาลังทีไเดຌรับการฝຄกมาลຌวปຓน อยางดี รวมทัๅงฐานบินตຌองมี
ระบบปງองกันทีไหมาะสมพรຌอมมีผนปງองกันฐานบินละเดຌทาการซักซຌอมการปฏิบัติปຓนประจา อยางเรกใดี
ฝຆายปງองกันฐานบินจาตຌองตรียมยุทธวิธีเวຌหลายโรูปบบ พืไอความนนอน฿นการรักษาความปลอดภัยของ
ฐานบินดังนีๅ
๐.ํ หลักการทางยุทธวิธี

๏์
๐.ํ.ํ การปງองกันภูมิประทศสาคัญ ปຓนการปງองกันปຓนตาบล พราะตละตาบล พราะตละ
ตาบลทีไมีปງาหมายสาคัญตัๅงอยู ยอมมีลักษณะภูมิประทศทีไมีจดออน หรือจุดลอหลม จะตຌองเมยอม฿หຌขຌาศึก
ขຌาถึงหรือยึดครองเดຌ ตຌองวางกาลังปງองกัน฿หຌพอพียงตอขนาดพืๅนทีไ
๐.ํ.๎ การปງองกันทางลีก ปຓนการวางกาลังปງองกัน฿หຌลดหลัไนกันเม฿หຌอยู฿นนวดียวกันตลอด
หากขຌาศึกจาะหรือลใดลอดจากชัๅนนอกขຌาฐานบิน เดຌ กใจะตຌองพบกัน฿นนวตอเป บางครัๅงอาจขยายนว
ออกเปขຌางหนຌา พืไอปຓนดานสกัดกัๅนดานรก ดยมุงหมายพืไอมิ฿หຌขຌาศึกขຌา฿กลຌฐานบินจน
สามารถ฿ชຌอาวุธยิงเกลวิถีคຌงทาการยิงปງาหมายหรือกาลังปງองกันเดຌดยงาย
๐.๏.๏ การปງองกันรอบตัว ปຓนการปງองกันมืไอขຌาศึกจมตีหลายทิศทางพรຌอมกัน ดังนัๅนลักษณะ
การปງองกันจะตຌองดานินการ฿หຌขຌมขใงมัไนคงตลอดนว ทัๅงการตรวจการณ์ การหนวงหนีไยว การผานขຌา
หรือการวางกาลังยิงตอบตຌสกัดกัๅน ตาบล฿ดทีไมิเดຌวางกาลังยิงเวຌจะตຌองมีการยิงสนับสนุนจากตาบล฿กลຌคียง
๐.ํ.๐ กองหนุนละการตอบตຌ กาลังรักษาการณ์ประจาวัน อาจสกัดกัๅน ผลักดัน ทาลายขຌาศึก
เดຌบางอกาส มืไอขຌาศึกตีหลายทิศทาง อาจตอตຌานการจมตี฿หຌชะงักชัไวขณะ พืไอหนีไยวหรือถวงวลา฿หຌฝຆาย
รามีการสงกาลังหนุนขຌาวางกาลังประจาพืๅนทีไตามผนเดຌทัน กองหนุนปຓนหนวยสาคัญ฿นชวงวลาวิกฤตปຓน
กาลังทีไเดຌรับการฝຄกมาลຌว สามารถสริมขຌานวเดຌทันที สามารถทาการตอบตຌการจาะของขຌาศึกเมควร
กาหนดขตรับผิดชอบ฿หຌกองหนุนปຓนการฉพาะ ต฿หຌ฿ชຌปຓนหนวยคลืไอนทีไรใว มีทีไรวมพลนนอนควรปຓน
ยานกลางของฐานบิน
๐.ํ.๑ การปງองกันชิงรุก ปຓนการปฏิบัติพืไอมุงขຌาหาขຌาศึก กอนทีไขຌาศึกจะขຌาถึงฐานบินกาลัง
ปງองกัน ฐานบิ น จะตຌองพรຌอมทัๅงกาลังพลละอาวุธ ยุทธปกรณ์ กาลังพลจะตຌองเดຌรับ การฝຄกจนมีขีด ความ
สามารถ฿นการปฏิบัติภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ อาวุธยุทธปกรณ์จะตຌองทันสมัยพรຌอม฿ชຌการเดຌตลอดวลา
มีการจัดชุดลาดตระวนทางภาคพืๅนรอบฐานบิน รวมทัๅงการลาดตระวนทางอากาศติดอาวุธ ปຓนการทาลาย
ความชืไอมัไน฿นการจมตีฐานบินของขຌาศึก
๐.ํ.๒ มาตรการปງองกันการจมตีการพราง การลวง ความพรຌอมรบของกาลังปງองกันฐานบินมี
ความจาปຓนสูง การจຌงตือนจากหลงขาวอยางทันวลา ปຓนความตຌองการสูง พืไอประยชน์฿นการตรียมตัว
เดຌทันวลา นอกจากนัๅนจะตຌองมีทีไกาบัง฿หຌกับปງาหมาย พืไอลดอันตรายดยตรงจากการยิงทาลายของขຌาศึก
การพรางปງาหมายกในับวาปຓนสิไงจาปຓน หากปຓนเปเดຌ ควรมีการสรຌางปງาหมายลวง พืไอ฿หຌขຌาศึกกิดความ
สับสน เมสามารถลือกปງาหมายทาลายเดຌนนอน
๐.๎ การบงพืๅนทีไปງองกัน นวความคิด฿นการบงพืๅนทีไปງองกันฐานบินพืไอมุงหมายทีไจะปງองกันการ
คุกคามของขຌาศึกทีไกระทาตอฐานบิน ฿นการปງองกันดังกลาวจะตຌองบงพืๅนทีไสาคัญออกปຓน ๎ พืๅนทีไ คือพืๅนทีไ

๏ํ
ระวังปງองกันภาย฿นละพืๅนทีไระวังปງองกันภายนอก ฿นตละพืๅนทีไจะตຌองมีมาตรการปງองกันทางยุทธวิธีตกตาง
กันออกเป คือ
๐.๎.ํ พืๅนทีไระวังปງองกันภาย฿น (ภาพทีไ ๏) ปຓนพืๅนทีไภาย฿นฐานบิน นั บจากขอบนวรัๅวดຌาน
นอกขຌามา ซึไงกาลังปງองกันฐานบินปຓนผูຌรับผิดชอบทัๅงหมด การปງองกันบริวณดังกลาวนีๅ จะกาหนดหนวยขຌา
รับผิดชอบดยนนอน การปฏิบัติตาง โ กใอยู฿นขอบขตจากัด หนวยกาลังทีไรับผิดชอบ คือ ทหารอากาศยธิน
ทหารสารวัตร ละกาลังสนับสนุนอืไน โ ดยกาหนดบบปງองกันเวຌปຓน ๎ บบคือ การปງองกันดยกาหนดนว
ประการหนึไง อีกประการหนึไงคือการปງองกันปຓนขตละตาบล
๐.๎.ํ.ํ การปງองกันดยกาหนดนว การปງองกันดยกาหนดนวสามารถ฿ชຌเดຌกับฐานบิน
ทุกขนาด หมาะกับฐานบินทีไตัๅงทางทหารซึไงอยูบนทีไสูง ชน ขาขียว ขาพนมรุຌง หรือดอยอินทนนท์ ปຓนตຌน
ดยบงนวปງองกันออกปຓน ๏ นว คือ
พืๅนทีไระวังปງองกันภายนอก
พืๅนทีไระวัง
ํ๒ กม.

ปງองกันภาย฿น
ฐานบิน

ํ๒ กม.

นวรัๅวรอบฐานบิน

รูปทีไ ๏ ภาพสดงการปງองกันฐานบินภาย฿นรัศมี ํ๒ กม.
๐.๎.ํ.ํ.ํ นวปງองกันชัๅนนอก ตัๅงตนวรัๅวชัๅนนอกรอบฐานบินขຌามา สวน
นอกรัๅวปຓนพืๅนทีไตรวจการณ์ รัๅวปຓนบบถาวรซึไงเดຌกรัๅวคอนกรีต รัๅวอิฐบลใอกฯ รัๅวกึไงถาวร รัๅวลวดหนามหรือ
รัๅวลวดหีบพลงกใเดຌ ถัดขຌามาปຓนรัๅวลวดกระจมละปຆาลวดตไา ฿ชຌพืไอชะลอยานขຌาศึก ถัดขຌามาอีกจะปຓน
ถนนทีไสามารถ฿ชຌเดຌทุกฤดูกาล ถัดขຌามาปຓนสงสว างซึไงติดตัๅงบนยอดสาสูง ๏์ ฟุต ดย฿หຌสาดสงออกเป
ทางนวรัๅว ถัดจากสาเฟขຌามากใปຓนหอคอยสูง ๑์ ฟุต ระยะหางหอคอยเมควรกิน ๔์์ มตร ชองวาง
ระหวางหอคอยจะปຓนหลุมปนกลอาจมี ๎ หรือ ๏ หลุมกใเดຌ
๐.๎.ํ.ํ.๎ นวปງองกันชัๅนทีไ ๎ หรือนวตຌานทานหลัก (ภาพทีไ ๐) ปຓนนวทีไ
คาดวาขຌาศึกนาจะผานขຌามาลຌวจะตຌองพบกับการตຌานทานอยางสูงสุดจากฝຆายรา ละจะตຌองหยุดขຌาศึกเวຌ฿หຌ

๏๎
เดຌ ณ นวนีๅ นวตຌานทานหลักนีๅฝຆายตัๅงรับลือกเวຌมีสภาพปຓนหมือนนวรบ ถຌาลือกเวຌดีจะกิดผลดีกฝຆาย
ปງองกันปัจจัย฿นการพิจารณากาหนดนวตຌานทานหลักคือ
๐.๎.ํ.ํ.๎.ํ นวตຌานทานหลักจะอยูระหวางนวปງองกันชัๅนนอก
(รัๅ ว รอบฐานบิ น ) กับ ปງ าหมายส าคัญทีไจะตຌองปງองกัน ดยกาหนด฿หຌ ห างพอทีไอาวุธ ประจ ากายยิ งทาลาย
ปງาหมายเมเดຌดยงายยับยัๅงการคลืไอนทีไของขຌาศึก ละหยุดขຌาศึกลง฿หຌเดຌ
๐.๎.ํ.ํ.๎.๎ ควรตัๅงอยู ณ พืๅนทีไซึไงอานวยประยชน์฿นการ฿ชຌปน
กลเดຌอยางตใมทีไ สามารถยิงกราดเดຌระยะ ๒์์ มตร ดยเมมีสิไงกีดขวาง หรือมุมอับกระสุน มีพืๅนทีไทีไขຌาศึก฿ชຌ
฿นการกาบังละซอนรຌนหนຌานวตຌานทานหลักนຌอยทีไสุด
๐.๎.ํ.ํ.๎.๏ ควรวางนวตຌานทานหลักเวຌดยรอบฐานบินหนຌา
นวตຌานทานหลั กกาหนดปຓ นพืๅ น ทีไสั งหาร ดยการวางทุนระบิ ด กับ ระบิ ดเวຌ฿หຌ ห นาน น ละตຌองจຌ ง
ตาหนงทีไวางทุนระบิด กับระบิดนัๅน฿หຌทหารฝຆายดียวกันทราบดຌวย พืไอปງองกันอันตราย
๐.๎.ํ.ํ.๎.๐ มีสຌนทางขຌาถึงนวตຌานทานหลักเดຌสะดวกจากฝຆาย
ดียวกันหลาย โ สຌนทาง พืไอประยชน์฿นการพิไมติมกาลังละสงกาลังบารุง

๏๏

รูปทีไ ๐ การปງองกันดยกาหนดนวตຌานทานหลัก

๏๐
๐.๎.ํ.ํ.๎.๑ ณ นวตຌานทานหลั กนีๅ ตຌองกาหนดขตการยิ ง฿หຌ
นนอนกกาลังทีไขຌาประจานวนีๅ พืไอสรຌางฉากการยิงปງองกันชัๅนสุดทຌายเดຌ
๐.๎.ํ.ํ.๎.๒ มีคู ติดตอ ตลอดนวตຌา นทานหลั กพรຌ อมบั งกอร์
ทีไตัๅงปนกลละของกาลังประจานวตຌานทานหลัก นอกจากนัๅนคูติดตอยัง฿ชຌสาหรับหยุดรถถังของขຌาศึกเดຌดຌวย
๐.๎.ํ.ํ.๏ นวปງองกันชัๅน฿น ปຓนนวปງองกัน ณ ทีไหมายสาคัญประกอบดຌวย
รัๅวลຌอมปງาหมาย หอคอยสูง ๎๑ ฟุต ระยะหางระหวางหอเมควรกิน ๎์์ มตร พราะตຌองการตรวจการณ์ทีไ
นนอน ระหวางหอมีหลุมปนกล ํ – ๎ หลุม มียามตลอด ๎๐ ชัไวมงประจาบนหอคอย ละมียามสายตรวจ
฿นยามวิกาล ละ฿นสถานการณ์ฉุกฉิน
๐.๎.ํ.๎ การปງองกันปຓนขตละตาบล ศูนย์วิจัยละพัฒนาการทหารกรมการศึกษาวิจัย
กองบัญชาการทหารสูงสุด เดຌจຌางบริษัท LOCKHEED MISSILES AND SPACE COMPANY วิจัยระบบการ
ปງองกันฐานบินของเทย พืไอจัดทาปຓนคูมือสนาม ซึไงบริษัทเดຌพิจารณาถึงภัยคุกคาม (ENEMY THREAT) ลຌว
เดຌกาหนดบบการปງองกันฐานบิน฿นประทศเทยขึๅนปຓนลักษณะการปງองกันปຓนขตละตาบลดยคานึงถึง
ระบบการปງองกันทีไมีความออนตัว ดຌวยการลือกปງาหมายทีไจะปງองกันขึๅน ดยกาหนด฿หຌปຓนการปງองกันปຓน
ตาบล ถຌาปງาหมายมากมีหลายตาบลกใจัดรวมขึๅนปຓนขต หากมีพืๅนทีไกวຌางขวางหลายขตกาหนด฿หຌปຓนพืๅนทีไ
รียกวาการปງองกันปຓนพืๅนทีไ
๐.๎.ํ.๎.ํ นวความคิด฿นการกาหนดจุดออนอ ตาบลละขตทีไปງองกัน
๐.๎.ํ.๎.ํ.ํ จุดออนอ สิไงรกทีไ ผบ. ฐานบินจะตຌองวางผน
ปງองกัน ฿นการปງ องกัน ภาย฿นฐานบิน ลาดับ รกเดຌก การปງองกันครืไ องบิน ละสิไ งอานวยความสะดวก฿หຌ
ครืไองบินขึๅนเดຌ ดย ผบ.ฐานบิ น หในวาปຓนสิไงสาคัญ฿นภารกิจของการปງองกันฐานบินจึงจาปຓนอยูองทีไ ผบ.
ฐานบินจะตຌองกาหนดความสาคัญอยางสูงสุด฿หຌกครืไองบิน คลังชืๅอพลิง คลังกระสุนวัตถุระบิดละอืไน โ ทีไ
ปຓนสิไงสาคัญรองลงมา ชน สถานทีไพักผอนหยอน฿จ บริวณรຌานคຌา รຌานซักสืๅอผຌาละอาคารทีไพักอาศัย ทัๅง
ของทหารละขຌาราชการ฿นฐานบินนัๅน โ ตลอดจนอาคารตาง โ ทีไมีลักษณะคลຌาย โ กัน ฿นการพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญละสิไงสาคัญทีไคลຌายคลึงกัน ทีไขຌาศึกอาจมุงทาลาย ผบ.ฐานบิน จะทาครืไองหมายลงบน
ผนทีไฐานบิน พืไอ฿หຌทราบวาสิไงอานวยความสะดวก ละรายการตาง โ อยูทีไ฿ด ครืไองหมายตละอันทีไขียน
ลงบนผนทีไ ยอมหมายถึงจุดออนอจุดหนึไงทีไจะตຌองทาการปງองกัน จานวนทีไจะตຌองปງองกันตามความปຓนจริง
ละผล฿นการปງองกันขึๅนอยูกับหนวยทีไจะจัดหามาเดຌ
๐.๎.ํ.๎.ํ.๎ ตาบลทีไปງองกัน นืไองจากครืไองมือ฿ชຌ฿นการอานวย
ความสะดวก ฿นการปฏิบัติการทางอากาศของครืไองบิน จาปຓนตຌองกระจายอยู฿นพืๅนทีไตาง โ ของฐานบิน
ฉะนัๅนการระวังปງองกันจะตຌองคานึงถึงความปลอดภัยละความสามารถ฿นการทีไจะ฿ชຌครืไองมือหลานีๅ พืไอ

๏๑
อานวยความสะดวก฿หຌกับการปฏิบัติการทางอากาศปຓนเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ จึงจาปຓนตຌองมีกาลังปງองกัน
พืๅนทีไตาง โ ปຓนตาบล฿หຌสัมพันธ์กับครืไองมือครืไอง฿ชຌทีไมีอยู฿นตาบลนัๅน โ ซึไงเมอาจกาหนดหรือมีกฎตายตัว
วา ตละจุดควรจะมีจຌาหนຌาทีไระวังปງองกันจานวนทา฿ด ดยปกติจะมีประมาณ ๎์ – ๐์ คน ตอหนึไงตาบล
ละ฿นตละตาบลควรจะมีจุดออนอทีไควรทาการปງองกันเมกิน ๏ จุด
๐.๎.ํ.๎.ํ.๏ ปງองกันปຓนขต (รูปทีไ ๐) พืไอ฿หຌมีความออนตัวละ
กระจายอานาจการควบคุมบังคับบัญชา฿นการปງองกัน (ดยฉพาะอยางยิไงกีไยวกับทางธุรการ) ผน฿นการ
ปງองกันปຓนขต การจัดตัๅงขึๅนดยรวมตาบลทีไตຌองปງองกัน฿หຌปຓนขตปງองกันขึๅน จะทา฿หຌสะดวก฿นการควบคุม
บังคับบัญชา ชวย฿หຌหนวยกาลังทีไบรรจุประจา฿นขตเดຌรับประยชน์ จากการคุຌนคยกับพืๅนทีไทีไตนรับผิดชอบ
ตลอดทัๅงทราบทีไมัไนปງองกันทีไเดຌจัดทาเวຌลຌว ละเดຌมีอกาสทาการซักซຌอมการปฏิบัติตามผนการตอบตຌอยู
สมอ จะทา฿หຌการตอบตຌเดຌทันวลามืไอกิดหตุการณ์จริงขึๅน
๐.๎.ํ.๎.ํ.๏.ํ สຌนกัๅนขต ถຌาปຓนเดຌสຌนกัๅนขตควร
บงตามนวทีไหในดนชัด ชน ตามนวขอบทางวิไง หรือตามถนนสายหลัก พืไอ฿หຌหในขตรับผิดชอบเดຌชัดจน
สຌนกัๅนขตนีๅเมควรลากลยนวขตฐานบินออกเป฿นพืๅนทีไปງองกันภายนอก
๐.๎.ํ.๎.ํ.๏.๎ ทีไบั งคับการขต ฿นตละขตควร
จัดตัๅงทีไบังคับการขตขึๅน ณ ตาบลปງองกันทีไหมาะสม พืไอ฿ชຌปຓนทีไสัไงการปฏิบัติของผูຌบังคับขตละพืไอ฿ชຌปຓน
ทีไพักยามรักษาการณ์ พืไอ฿หຌกาลังรักษาความปลอดภัยประจาขตเดຌหมุนวียนกันมาพักผอนหลังจากปฏิบัติ
หนຌาทีไหรือรับคาสัไงจากผูຌบังคับขต จะทา฿หຌการควบคุมกากับดูลการปฏิบัติรวดรใวขึๅน ถຌาปຓนเปเดຌทีไบังคับ
การขตควรอยู฿กลຌตาบลทีไมีความสาคัญสูงสุด
๐.๎.ํ.๎.ํ.๏.๏ จ านวนทีไหมาะสม฿นขตปງองกัน
จานวนขตทีไจะจัด ควรพิจารณาถึงจานวนตาบลทีไปງองกัน ละจานวนกาลังทีไจะ฿ชຌปງองกันภาคพืๅนดินทีไจัดหา
เดຌ฿นการปງองกัน เมมีจานวนมาตรฐานตายตัว฿นการกาหนดจานวนขต ฿หຌยึดถื อปຓนบบฉบับ฿นการปງองกัน
ตละฐานบินจะตຌองจัดบง฿หຌหมาะกับพืๅนทีไทีไตัๅงอยู อยางเรกใดีพืไอ฿หຌสะดวก฿นการควบคุมจานวนขตควรมี
เวຌกิน ๏ ขต ถຌาปຓนเปเดຌตละขตควรมีตาบลสาคัญ฿นการปງองกันเมกิน ๏ ตาบล ละควรสามารถปງองกัน
เดຌดย฿ชຌกาลังภาคพืๅนประมาณ ํ กองรຌอย ฿นตละขต (รูปทีไ ๒)
๐.๎.ํ.๎.ํ.๏.๐ ระบบปງองกันภาย฿นขต ระบบการ
ปງองกันภาย฿นขตของตละขตนัๅน จะตຌองวางผนเวຌลวงหนຌา ละประสานการปฏิบัติกับขตขຌางคียง มิ฿หຌมี
การกຌาวกายหรือลๅาขตกัน อาจกิดการขຌา฿จผิดละยิงกันองเดຌ วຌนตจะมีการรຌองขอความชวยหลือหรือ฿หຌ
ชวยสกัดกัๅนมืไอมีการลๅาขต รวมทัๅงประสานกับหนวยกาลัง฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียงกับฐานบินดຌวย

๏๒
๐.๎.๎ พืๅนทีไระวังปງองกันภายนอก ปຓนพืๅนทีไภายนอกฐานบินนับตัๅงตขอบรัๅวดຌานอกฐานบิน
ออกเปประมาณ ํ๒ กิลมตร ทีไกาหนดดังนีๅพราะพิจารณาถึงระยะยิงเกลสุดของอาวุธทีไมีขีดความสามารถ
สูงสุดของขຌาศึกทีไจะนามา฿ชຌเดຌ฿นระยะ ํ๒ กิลมตร ฿นการระวังปງองกันพืๅนทีไดังกลาว จาปຓนตຌอง฿ชຌวิธีการ
คลืไอนทีไละวิธีการจຌงตือนดยปฏิบัติการ฿นรูปของชุดลาดตระวนของกาลังอากาศยธิน หรือชุดปฏิบัติการ
จิตวิทยาละชวยหลือประชาชนพรຌอมทัๅงหาขาวเปดຌวย

๏๓

รูปทีไ ๑ การปງองกันป็นขต

๏๔

รูปทีไ ๒ การปງองกันฐานบิน (฿น ํ ขตปງองกัน)

๏๕

๐์

รูปทีไ ๓ บบของระบบการรักษาความปลอดภัยขตฐานบิน

๐ํ

๐.๏ องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของมาตรการปງ อ งกั น ตามปกติ ก ารปฏิ บั ติ ก ารปງ อ งกั น ฐานบิ น มี
องค์ประกอบ ๏ ประการ คือ การจຌงตือนการปງองกันทางยุทธวิธีละการตอบตຌ
๐.๏.ํ การจຌงตือน (WAPNING) องค์ประกอบ฿นการจຌงตือนการครอบคลุมทัๅงฐานบินละ
พืๅนทีไรอบ โ ฿นระยะอยางนຌอยทากับระยะหวังผลเกลสุดของอาวุธขຌาศึกทีไมีอยู ประสิทธิภาพนีๅจะดารง฿หຌมีอยู
เดຌดຌวยหนวยทางพืๅนดิน การลาดตระวนทางอากาศ ละนวจຌงตือน การจຌงตือนทีไมีประสิทธิภาพชวย฿หຌ
ผบ.หนวยทราบขาวการขຌาจมตีเดຌทันวลา ละตรียมการตอบตຌเวຌกอนขຌาศึกจะขຌาตีจุดสาคัญ ระบบการ
จຌงตือนควรจะจຌงขาวสารละขาวกรองจาก หลงขาวทีไหาเดຌ฿หຌก ผบ.ฐานบิน ชน ขาวกรองนอกฐานบิน
การลาดตระวนทางอากาศ การตรวจการณ์ การลาดตระวน ละระบบการตรวจคຌนทางพืๅนดิน ตามปกติลຌว
จะตຌองจัด฿หຌมีนวจຌงตือน (WARNING LINE) ดยหางจากนวตຌานทานหลัก (MAIN LINE OF RESISTANT)
ํ์์ – ๎์์ มตร พืไอมุงหมายทีไจะฝງาตรวจการคลืไอนเหวของขຌาศึก ละพืไอตือน฿หຌหนวยตาง โ ฿นฐาน
บินทราบการขຌาจมตี ฿นบางกรณีนวจຌงตือนอาจทาหนຌาทีไตอสูຌกับชุด SAPPER ถຌาพิจารณาวาหากทาลาย
เดຌงาย ดยเมตຌอง฿ชຌนวตຌานทานหลักดานินการ นวจຌงตือนยอมประกอบเปดຌวย
๐.๏.ํ.ํ ทีไตรวจการณ์ (OBSERVATION POST) หรือรียกงาย โ วาหอคอย สรຌางปຓน
หอสูง ๑์ ฟุต ฿กลຌนวรัๅว ระยะหางระหวางหอเมควรกิน ๔์์ มตร พืไอ฿หຌยามประจาหอคอยสามารถ
ตรวจการณ์เดຌชัดจน ละชวยหลือซึไงกันละกันเดຌมืไอจาปຓน ควรสรຌางหอ ณ จุดทีไหในเดຌดีทีไสุด ทีไคนหอ
ควรมีหลุมปน (BUNKER) พืไอปຓนทีไวางตัว฿หຌยามหอคอย฿ชຌหลบภัยฉุกฉิน หรือ อาจ฿ชຌประยชน์฿นการตอสูຌ
กับขຌาศึก หอคอยเม฿ชทีไมัไนสาหรับตอสูຌ มืไอตรวจพบขຌาศึกจานวนหนึไง ละ฿กลຌวลาทีไฐานบินจะถูกจมตี ยาม
จะตຌองถอนตัวกลับขຌานวตຌานทานหลักทันที วຌนตมาตรการปງองกันเดຌวางอาวุธยิงสนับสนุนยามเวຌลຌว กใ
อาจ฿หຌยามหอคอยอยู ณ หลุมปน (BUNKER) พืไอ฿หຌทาหนຌาทีไปຓนผูຌตรวจการยิงละจຌงจุดทีไขຌาศึกซอนตัว
นอกจากนัๅนบนหอคอยยังสามารถติดตัๅงกลຌองตรวจการณ์กลางคืน ณ จุดทีไหมาะสมเดຌอีกดຌวย
๐.๏.ํ.๎ ทีไฟังการณ์ (LISTENING POST) ทีไฟังการณ์จะจัดวางขึๅนยามวิกาล หรือมืไอ
ทัศนะวิสัยจากัด ชน หมอกลงจัด ดยกาหนดจุดทีไฟังการณ์เวຌบนพืๅนดิน ระหวางหอคอยสูง ดยมุงหมายทีไจะ
อุ ด ช อ งว า ง฿นการมองหใ น ระหว า งหอ ทีไ ฟั ง การณ์ เ ม ตຌ อ งการทีไ มัไ น ประจ าทีไ ต ค วรมี ทีไ ก าบั ง ฿หຌ  ก ย าม
รักษาการณ์ มืไอถูกยิงดຌวยอาวุธปนลใกหรือถูกจมตีดຌวยอาวุธยิงจากนอกฐานบิน การจัดชุดสุนัขยามมาประจา
เวຌ ณ ทีไฟังการณ์จะปຓนประยชน์มากทีไสุด พราะจะเดຌ฿ชຌประยชน์มากทีไสุด พราะจะเดຌ฿ชຌประยชน์จาก
ลักษณะธรรมชาติของสุนัขปຓนครืไองมือชวย฿นการตือนภัย
๐.๏.ํ.๏ สุนัขยาม (SENTRY DOG) นืไองจากสุนัขมีขีดความสามารถ฿นการหใน เดຌยิน
ละการดมกลิไนดีกวามนุษย์ กลุมประทศยุรปละอมริกาจึงนาสุนั ขมาฝຄก฿ชຌงานทางทหาร ดยธรรมชาติ

๐๎
สุนัขมีความตืไนตัว มืไอนามาฝຄก฿หຌชืไอฟังคาสัไง ลຌว฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไสะกดรอย ติดตาม ดมกลิไน ฯลฯ ละ
ปฏิบัติภารกิจอืไน ชน นาสาร หรือทรกซึมขຌาเป฿นขตขຌาศึก ซึไงนับวาเดຌรับประยชน์อยางมากจากสุนัขทีไ
เดຌรับการฝຄกมาอยางดีลຌ ว ความสามารถของสุนัขมืไอปรียบทียบกับมนุษย์ลຌว สุ นัขมีขีดความสามารถ
มากกวามนุษย์฿นหลายอยางชน
๐.๏.ํ.๏.ํ ดมกลิไนเดຌดีกวา ๎์ ทา
๐.๏.ํ.๏.๎ เดຌยินเดຌดีกวา

๐์ ทา

๐.๏.ํ.๏.๏ มองหในเดຌดีกวา ํ์ ทา
๐.๏.ํ.๐ รัๅว (FENCING) รัๅวปຓนอุปกรณ์สาคัญอีกอยางหนึไง฿นการปງองกันฐานบิน มีหลาย
บบ ถึงมຌวาจะปງองกันการบุกรุกเมเดຌรຌอยปอร์ซในต์ ตกใปຓนครืไองมือทีไจะชวย฿หຌจຌาหนຌาทีไรักษาความ
ปลอดภัยเดຌทราบวามีการบุกรุกฐานบินกิดขึๅนลຌว นอกจากนัๅนรัๅวยังปຓนครืไองถวงวลา฿นการผานขຌ ามาของ
ขຌาศึก รัๅวมีหลายประภทตทีไ฿ชຌกันดยทัไวเปกใเดຌก
๐.๏.ํ.๐.ํ รัๅวลวดหีบพลง (STANDARD BARBED – WIRE CONCERTINA)
ปຓนรัๅวทีไนิยม฿ชຌมาก฿ชຌกางดยรอบฐานบินหรือรอบปງาหมายสาคัญ ปຓนรัๅวทีไมีคุณลักษณะทีไสามารถหนวง
หนีไยวการคลืไอนทีไของทหารดินทຌาละยานยนต์ ลวดหีบพลง ํ มຌวน (REEL) จะมี ๐์ ขด (BEND) ลวด
ตละขดกางเดຌยาว ํ๑ มตร สามารถ฿ชຌกางเดຌ ๏ บบ คือ ลวดหีบพลงดีไยว (SINGLE CONCERTINA) ลวด
หีบพลงคู (DOUBLE CONCERTINA) ละลวดหีบพลง ๏ ถว (TRIPLE CONCERTINA) ตทีไนิยม฿ชຌกันมาก
คือ ลวดหีบพลงบบ ๏ ถว ฿นการกางมืไอ฿ชຌชางผูຌชานาญงาน ํ ชุด ระยะ ๏์์ มตร ตຌอง฿ชຌรงงาน ๏์
ชม/คน ฿ชຌลวดหนาม ๒์ ขด สา(หลใกหรือเมຌ) ํ๒๑ ทอน ลวดขึง ๐ ขด โ ละ ๔์์ มตร หวงตอกยึด
๏ํ๓ อัน (รูปทีไ ๔)
๐.๏.ํ.๐.๎ ลวดกระจมละปຆาลวดตไา รัๅวลวดชนิดนีๅ฿ชຌสาหรับชะลอยานยนต์
ขຌาศึก พราะลวดหนามจะพันติดลายพานหรือตีนตะขาบ ลักษณะการสรຌางมี ๎ บบ คือ บบ ๐ ละ กຌาว
กับ ๒ ละ ๏ กຌาว ลวดกระจมสูง ๓์ ซม. มีประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌสูงกวาลวดหีบพลง การสรຌาง฿ชຌลวด
หนามหลายสຌนขึงตามนวนอนปຓนรัๅวตัๅงฉากกับพืๅน ละมีลวดหนามซึไงจากปลายสาเปยังพืๅนดินทัๅงดຌานหนຌา
ละดຌานหลังปຓนรูปกระจมทุกระยะ ๏์์ มตร ของการสรຌางบบ ๐ ละ ๎ กຌาว ฿ชຌจຌาหนຌาทีไผูຌชานาญ
สรຌางจะ฿ชຌรงงาน ๑๕ ชม./คน ฿ชຌลวดหนาม ํ๑ ขด (ขดละ ๐์์ มตร) เมຌยาว ํ์์ ทอน สัๅน ๎์์ ทอน
๐.๏.ํ.๐.๏ ปຆาลวดสูง (HIGH – WIRE ENTANGLEMENT) สรຌางดຌวยลวด
หนาม ๐ สຌน ขึงขนานกัน ๏ นว ละมีลวดหนามขึงสลับปຓนฟันปลาทา฿หຌกิดชองสามหลีไยมติดตอกันปຓน
พืดทุกระยะ ๏์์ มตร จะ฿ชຌลวดหนาม ํ๔ ขด (ขดละ ๐์์ มตร ฿ชຌชุดชานาญสรຌางคิดปຓนรงงาน ๓๕
ชม./คน เมຌ ํ๔๕ ทอน

๐๏
๐.๏.ํ.๐.๐ รัๅวลวดหนามบบคอกปศุสัตว์ (FOUR – STRAND FENCE) ปຓน
บบลวดหนามขึงตามนวขนาน ๐ – ๑ สຌน พืไอกันสัตว์฿หญละคน ปຓนรัๅวทีไสรຌางดยทัไวเปพราะสะดวก
ละเมตຌอง฿ชຌทคนิคอะเรมากนัก การรืๅอถอนกใทาเดຌงาย มักสรຌางพืไอสดงขอบขตหรือบริวณทีไหวงหຌาม
๐.๏.ํ.๐.๑ รัๅวลวดตาขาย (WIRE – GAUZE FENCE) ปຓนรัๅวทีไสรຌางดຌวยลวด
ตาขายขนาด฿หญติดตรึงกับสาลหะ ฿ชຌปຓนครืไองกีดขวางหรือกัๅนบริวณหวงหຌาม ตาขายตประมาณ ๎
ตารางนิๅว ปกติสรຌางสูงประมาณ ๓ ฟุต ตอาจสูงกวาหรือตไากวานีๅกใเดຌ

ลวดหีบพลง ๎ มຌวน

รัๅวลวดหนาม ๑ สຌน

หมายหตุ ถຌา฿ชຌพืๅนทีไมีพันธุ์เมຌหนาทึบ฿หຌ฿ชຌผนพลาสติก ละกຌอนหิน
รองรับลวดหีบพลง
รูปทีไ ๕ รัๅวลวดหนามบบคอกปศุสัตว์พรຌอมรัๅวลวดหีบพลงคู

ซึไงขึๅนอยูกับลักษณะภูมิประทศ การตรวจการณ์ ละทีไตัๅงของอุปกรณ์ทีไตຌองปງองกัน ปลายสาอาจตอดຌวย
หลใกฉากหักออกดຌานนอก ละหักขຌาดຌาน฿นปຓน ๎ ฉก ขึงลวดหนามดຌานละ ๎ สຌน พืไอปງองกันการปนขຌาม
รัๅวทัๅงขຌางนอกละขຌาง฿น ปຓนรัๅวทีไ฿ชຌปງองกันการบุกรุกเดຌดีมาก สามารถติดตัๅงครืไองตรวจจับเดຌดี
(รูปทีไ ํ์ ละ ํํ)

๐๐
๐.๏.ํ.๐.๒ รัๅ ว ลวดหนามบบคอกปศุ สั ต ว์ พ รຌ อ มลวดหี บ พลงคู (FOUR
STRAND FENCE AND DOUBLE CONCERTINA) (รูปทีไ ๕) ปຓนรัๅวบบคอกปศุสัตว์ธรรมดาทีไปຓนลวดหนาม
ตพิไมลวดหีบพลงคูวางซຌอนกันทางดิไง คือชัๅนลาง ํ ขด ชัๅนบน ํ ขด ลຌวมัดติดกับสารัๅวลวดหนามบบ
คอกปศุสัตว์ ชวยพิไมความหนา฿หຌกับรัๅว ละยากลาบาก฿นการลอดรัๅว ขຌา – ออก การสรຌางกใสามารถทาเดຌ
งายสะดวกรวดรใว
๐.๏.ํ.๑ สงสวาง (LIGHT) ตามนวรัๅวชัๅนนอกดยรอบฐานบินควรมีสงสวางติดเวຌ
ตลอดหรือปຓนระยะ โ กใเดຌ ดยฉพาะ฿นวลาคไามืด พืไอ฿ชຌยับยัๅงการบุกรุก ตรวจจับ ละหาตาหนงทีไขຌาศึก
หลบซอน ครืไอง฿หຌสงสวางมีหลายบบ ชน
๐.๏.ํ.๑.ํ ครืไอง฿หຌสงสวางประจาทีไ (STATIONARY LIGHT) ปຓนบบคม
เฟติดตัๅงบนสาเฟฟງาสูง ๏์ ฟุต ตละตຌนหางกัน ๑์ – ๒์ มตร ปรับมุม฿หຌลาสงพุงลาดออก
๐.๏.ํ.๑.๎ ฟลูออรสซนต์ (FLUORESCENT) หมาะสาหรับพืๅนทีไทีไตຌองการ
฿ชຌสงสวางระดับตไา หลอดเมขาดงาย ตมืไอ฿ชຌงานเปนาน โ สงสวางจะลดลง
๐.๏.ํ.๑.๏ ครืไอง฿หຌสงสวางคลืไอนทีไ เดຌกเฟทีไติดตัๅงบนรถ เฟฉาย เฟหมุน
ทีไติดตัๅงบนหอคอยหรืออาคาร ครืไอง฿หຌสงสวางชนิดนีๅหมาะทีไจะ฿ชຌ฿นการปງองปราม
๐.๏.ํ.๑.๐ ครืไอง฿หຌสงสวางชัไวคราว (TEMPORARY LIGHT) เดຌกพลุสอง
สวาง พลุสะดุด สารผาเหมຌอืไน โ ถຌานๅามันจุดเฟหรือ฿ชຌของอยางอืไน ชน ศษผຌา สຌนดຌายชุบนๅามันลຌวจุดเฟ
฿หຌกิดสงสวาง
๐.๏.ํ.๒ ครืไองตรวจจับ เดຌกกลຌองสองสองตา ครืไองฉายสงอินฟรารด รดาร์
๐.๏.ํ.๒.ํ ครืไ องตรวจจั บทางอากาศ ฿ชຌติดตัๅงกับ ฮ. หรื อ บ.ความรใ วตไา
เดຌก ครืไองฉายดงอินฟรารด รดาร์ ครืไองถายภาพ ปຓนตຌน
๐.๏.ํ.๒.๎ ครืไ องตรวจจั บ บนพืๅน ดิ น ชนิ ดนีๅ ปຓ นครืไ อ งมือ ทีไมอบ฿หຌ กับชุ ด
ลาดตระวนพืไอ฿ชຌ฿นวลากลางคืน ดยปกติขุดลาดตระวนดินทຌาจะปฏิบัติหนຌาทีไ฿นทางมาตรการปງองกัน
เดຌผลกวาลาดตระวนยานยนต์ นืไองจากคลืไอนทีไดຌวยความงียบ ขຌาศึกยังเมทันรูຌตัว ละจะเดຌผลดีมากถຌาปຓน
ชุดลาดตระวนซุมจมตี
๐.๏.ํ.๒.๏ ครืไองตรวจจับบนฐาน฿นนๅา ฿ชຌติดตัๅงกับรือ มืไอมีการลาดตระวน
ทางนๅา ครืไองมือชนิดนีๅอาจเดຌก รดาร์ กลຌองสองทางเกล กลຌองตรวจการณ์วลากลางคืน กลຌองอินฟารด
ละเฟฉาย ปຓนตຌน

๐๑

รูปทีไ ํ์ สดงระยะทางระหวางนวรัๅวกับพืๅนทีไนอกการควบคุม

๐๒
รูปทีไ ํํ สดงระยะทางระหวางนวปງองกันฐานกาลังชัๅน฿นกับนวรัๅวละการ
ติดตัๅงครืไองตรวจจับ

๐๓
๐.๏.ํ.๒.๐ ครืไองตรวจจับติดตัๅงบนหอคอย ปຓนครืไองมือชนิดทีไ฿ชຌประยชน์
มากทีไ สุ ด บนหอคอยอาจติ ด ตัๅ งครืไ อ งมื อ เดຌ ห ลายระบบ ดั งนัๅ น หอคอยจึ ง ปຓ น สิไ ง ประสงค์ม ากหากจะ฿ชຌ
ประยชน์ จ ากหอคอย฿นวลากลางคื น กใ ค วรสรຌ า งหอคอย฿หຌ ห า งกั น เม ค วรกิ น ๐์์ มตร พราะขี ด
ความสามารถของกลຌองตรวจการณ์กลางคืน มีรัศมีการหในเดຌประมาณ ๎์์ มตร
๐.๏.ํ.๓ ครืไองตือนภัย (WARNING MECHANICS) ปຓนอุปกรณ์ตือนภัยติดตัๅงเวຌตาม
นวรัๅว หรือบริวณดยรอบปງาหมายสาคัญ ครืไองจຌงตือนภัยหลานีๅ เดຌก
๐.๏.ํ.๓.ํ MECHANICAL ALARM ปຓนอุปกรณ์พิศษ มืไอมีวัตถุคลืไอนเหว
ผานมาจะทา฿หຌกิดการครบวงจรอัตนมัติ สัญญาณจຌงตือนทีไติดตัๅงชืไอมตอกับผนผังภาย฿นศูนย์ ฯ กใจะชว์
สัญญาณ฿หຌหในทันที
๐.๏.ํ.๓.๎ VIBRATION ALARM ปຓนระบบสัไนสะทือน หรือระบบทอความ
ดันซึไงฝังดินเวຌ มืไอมีวัตถุหรือสิไงอืไน฿ดทีไมีนๅาหนักผานมา สัญญาณทีไติดตัๅงเวຌกใจะชว์ ฿หຌหในภาย฿นศูนย์ ฯ ทันที
กลาวคือวัตถุทีไมีวัตถุทีไมีนๅาหนักกินกวา ๎๑ ปอนด์ ผานขຌามา฿กลຌรัศมี ํ๑ มตร สัญญาณกใจะปรากฏ฿หຌหใน
๐.๏.ํ.๓.๏ MOTION ALARM ปຓนระบบทรทัศน์วงจรปຂด มืไอมีวัตถุผานหนຌา
กลຌอง ภาพกใจะกิดบนจอภาย฿นศูนย์ ฯ ทา฿หຌหในการคลืไอนเหว มຌกระทัไงฝຆายดียวกันละฝຆายตรงขຌาม ถຌา
คลืไอนทีไขຌามาผานหนຌากลຌองจับภาพดังกลาวระบบนีๅมัก฿ชຌกับบริวณปງาหมายทีไมีพืๅนทีไจากัด
๐.๏.๎ การปງองกันทางยุทธวิธี ปຓนมาตรการขัดขวางการขຌาถึงปງาหมาย อันประกอบดຌวยกาลัง
รักษาความปลอดภัยทาการปງองกันอุปกรณ์อาคารสถานทีไสิไงสาคัญตาง โ จัด฿หຌมีการสนับสนุนดຌวยอาวุธทีไ
สามารถทาการยิงเปยังขตฐานบิน ละมีกองหนุนทีไเดຌรับการฝຄก฿นดຌานการรักษาความปลอดภัยฐานบินมา
ดยฉพาะละเดຌมีการซักซຌอมเม฿หຌขຌามายังฐานบินเดຌดยการ฿ชຌครืไองกีดขวางทีไจัดทาขึๅน ชน รัๅวชนิดตาง โ
ทุนระบิด กับระบิด พลุสะดุด ครืไอง฿หຌ สงสว างสริม฿หຌกกาลังปງองกันรักษาความปลอดภัยพืไอหนว ง
หนีไยวรบกวนขຌาศึก ละอาศัยอานาจการยิงทีไหนือกวา จากทีไมัไนทีไเดຌตรียมเวຌลຌวพืไอหยุดขຌาศึกเวຌ฿หຌเดຌกอน
ขຌาถึงปງาหมาย จุด฿ดลอหลมจะตຌองวางมาตรการปງองกัน฿หຌขຌมขใงพียงพอ จนน฿จวาขຌาศึกจาะขຌาถึง
ปງาหมายเมเดຌ ถຌาหากขຌาศึกสามารถจาะขຌามายังฐานบินเดຌกใสามารถ฿ชຌ ค.สองสวาง พืไอคຌนหาขຌาศึกทีไหลบ
ซอนอยูตลอดจนการ฿ชຌกาลังตาง โ ชน ชุดปฏิบัติการรวมกับชุดสุนัขทหารขຌากวาดลຌาง ปຓนตຌน
๐.๏.๏. การตอบตຌ ปຓนมาตรการ฿ชຌกาลังขຌาตอบตຌ หรือผลักดันขຌาศึก฿หຌออกเปจากฐานบิน
ประกอบดຌวย
๐.๏.๏.ํ ครืไองบิน มืไอขຌาศึกจูจมละจาะนวขຌามาอยางรวดรใว฿นการปะทะวลา
จຌงตือนอาจมีนຌอย อากาศยานดยฉพาะอยางยิไงประภท GUN SHIPS (ทัๅง บ. ละฮ.) สามารถจะ฿ชຌตอบตຌ
เดຌอยางรวดรใวละเดຌผลผนประสานการปฏิบัติควรรวมทัๅงการ฿ชຌ อากาศยาน การจຌงตือนละการตอบตຌ

๐๔
ดຌวย นอกจากนัๅนยัง฿ชຌ บ.ติดตัๅงครืไองขยายสียงบินกระจายสียงทา ปจว.ตอขຌาศึก฿หຌยอมจานน หากเมเดຌผลกใ
฿ชຌการทาลายดຌวย GUN SHIPS บ.ยังสามารถ฿ชຌ฿นการตรวจการณ์ ถายทอดการควบคุมบังคับบัญชาหนวย
ปງองกันทางภาคพืๅน มืไอการติดตอสืไอสารทางพืๅนดิน฿ชຌการเมเดຌ
๐.๏.๏.๎ กาลังยิงทางภาคพืๅน การวัดทาหลุมปนกลตละจุดควรพิจารณาจุดทีไหมาะสม
สามารถ฿หຌการคุຌมครองพืๅนทีไเดຌอยางกวຌางขวาง กาหนดผนการยิงประสานกัน฿หຌรัดกุมทัๅงวลากลางวันละ
กลางคืน พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นการยิงตามผนปງองกันทีไวางเวຌ จัด฿หຌมีอาวุธอืไน ชนครืไองยิงลูกระบิด
ละอาวุธสนับสนุนประภทอืไน โ พืไอชวย฿หຌประสิทธิภาพ฿นการปງองกันมีมากยิไงขึๅน
๐.๏.๏.๏ กาลังคลืไ อนทีไรใ ว ปຓนกาลังทีไจะ฿ชຌดานินกลยุทธ์ขับเล ผลักดันขຌาศึกดຌว ย
อานาจการยิง ดยมีความรวดรใว฿นการคลืไอนทีไละความคลองตัวสูง พรຌอมทัๅงตรียมกาลังหนุน ละกาลัง
สนับสนุนเวຌกຌปัญหา สຌนทางการคลืไอนทีไของกาลังคลืไอนทีไรใวจะตຌองกาหนดเวຌดยนนอนดยประสานกับ
ศูนย์ ฯ ตลอดวลาพืไอมิ฿หຌกิดความผิดพลาดยิงกันองกับกาลังทีไอยู฿นหลุมปนกล ถຌาปຓนเปเดຌกาลังสวนนีๅควร
฿ชຌตามสຌนทางทีไ฿ชຌตอบตຌขຌาศึกกับทีไมัไนสกัดกัๅนทีไตัๅง฿จลือกเวຌ ลวงหนຌาลຌว เมควร฿ชຌหลังทีไมัไนสกัดกัๅน นอก
สียจากวาจะกิดหตุฉุกฉินปຓนกรณีพิศษ จะตຌองขຌา฿จวาการคลืไอนทีไของกาลังคลืไอนทีไรใวระหวางการยิง
ตอสูຌกัน ดยฉพาะอยางยิไง฿นวลากลางคืนจะเดຌรับอันตรายรຌายรงจะทา฿หຌกิดปัญหา฿นการควบคุมบังคับ
บัญชา ละกาลังทหารทีไคลืไอนทีไอยูจะถูกยิงจากทีไมัไนซึไงอยูขຌางหลัง มืไอกาลังคลืไอนทีไรใวเดຌขຌาดานินการ
หรือ ปฏิบัติการตอสูຌอยู การคลืไอนทีไจะตຌองรวดรใวละเปดยพาหนะทีไปງองกันกระสุนเดຌ ละจะเดຌรับการยิง
คุຌมครองทันทีมืไอเปถึงทีไหมาย ดຌวยการยิงสนับสนุนทางภาคพืๅน การปฏิบัติการตีตຌตอบนีๅ จะปຓนผลสารใจเดຌกใ
ดຌวยการซักซຌอมหลาย โ ครัๅง ทัๅงกลางวันละกลางคืน พรຌอมทัๅงการประสานการปฏิบัติละการควบคุมอยาง
฿กลຌชิด฿นความรับผิดชอบของ ผบ.รຌอยทีไรับผิดชอบ฿นขตนัๅน
๐.๏.๐ การประกอบกาลังของชุดคลืไอนทีไรใว
๐.๏.๐.ํ ชุดสายตรวจจักรยานยนต์ (สจย.) ชุดสายตรวจจักรยานยนต์ หมายถึงทหารทีไ
เดຌรับ การฝຄ กมาดยฉพาะ พรຌอมดຌว ยอาวุธประจ ากายจ านวน ๎ คน จั ดปຓ นชุดสายตรวจคลืไ อนทีไรใว มี
รถจักรยานยนต์ปຓนพาหนะ พรຌอมเฟฉายรงสูงประจารถ ผบ.หมูมีวิทยุ จຌาหนຌาทีไภาย฿นหมูจะมีสืๅอกราะกัน
กระสุนมีหนຌาทีไกຌเข฿นหตุการณ์ขัๅนตຌน ดินทางเปถึงจุดกิดหตุรใวทีไสุดเมกิน ๑ นาที มีความสามารถ฿นการ
ลาดตระวน ฝງาตราตรวจคຌน กาะละตรึงขຌาศึกหรือทาลายดຌวยอานาจการยิง หากกินขีดความสามารถกใ
สามารถรຌองขอกาลังพิไมติม หรือรຌองขอการยิงชวยจากทีไมัไนขຌางคียง การขຌาดานินกลยุทธเมควรอยู฿นทีไมัไน
ฝຆายดียวกัน ประกอบกาลังดังนีๅ
๐.๏.๐.ํ.ํ ผบ.หมู (หัวหนຌาชุด) อาวุธประจากาย ปพ.อ.
๐.๏.๐.ํ.ํ พลยิง อาวุธประจากายปนลูกซองหรือ ปลยอ.

๐๕
๐.๏.๐.๎ ชุดสายตรวจยานยนต์ (สยย.) กาลังชุดนีๅประกอบดຌวยจຌาหนຌาทีไ ๎ – ๑ คน ฿ชຌ
รถจิๆป ํ/๐ ตัน ๐ × ๐ ตัน ปຓนยานพาหนะ มีทนปน วิทยุติดรถยนต์ คมฉายประจารถ ทนตรวจ฿นขต
รับผิดชอบละตามพืๅนทีไตาง โ ทีไปຓนตาบลสาคัญดยเมกาหนดวลาออกตรวจเวຌดยนนอน (RANDOM)
ปງองกันมิ฿หຌขຌาศึกทราบวลาปฏิบัติการ ชุดสายตรวจยานยนต์มีบทบาท฿นการคຌนหาละทาลายขຌาศึกดຌวย
อานาจการยิง หนวยนีๅรับผิดชอบเมพียงตตอสูຌกับ ขຌาศึกทานัๅน ยังมีหนຌาทีไพิจารณาตัดสิน฿จกຌปัญหาทีไ
กิดขึๅนอีกดຌวย ผูຌบังคับชุดจะสนอกศูนย์ ฯ ถึงสถานการณ์ทีไกิดขึๅน฿หຌทราบวารุนรงมากนຌอยพียง฿ด ควรจะ
ปฏิบัติการตอเปอยางเรดຌวย ผูຌบังคับชุดจะสนอกศูนย์ ฯ ถึงสถานการณ์ทีไกิดขึๅน฿หຌทราบวารุนรงมากนຌอย
พียง฿ด ควรจะปฏิบัติการตอเปอยางเร จาปຓนตຌองการความชวยหลือสนับสนุนดຌวยหรือเม ชุดสายตรวจยาน
ยนต์สามารถเปยังทีไกิดหตุเดຌดยรใวภาย฿นขตรับผิดชอบภาย฿น ๑ นาที มืไอถึงทีไกิดหตุภารกิจของชุดนีๅ
เดຌกการคຌนหาละกาจัดขຌาศึก ดยพยายามลดผลการยิงของขຌาศึก ดยการ฿ชຌทีไกาบัง฿หຌเดຌประยชน์ การขຌา
ทีไตัๅงยิงกใพืไอทางคลืไอนทีไ ละตาบลทีไควรวางกาลัง฿นการตอตຌานดຌวย
ชุดสายตรวจยานยนต์ (สยย.) ควรจัด฿หຌมีอาวุธพืไอ฿ชຌยิงทาลายขຌาศึกหรือตรึงขຌาศึกเดຌชัไวขณะลຌว
อาศัยอาวุธอืไนสนับสนุน ชน ครืไองยิงลูกระบิดรถกราะวี – ํ๑์ หรือรถกราะคอนดอร์ หรือรຌองขอการยิง
จากทีไมัไนขຌางคียง
฿นการดานินกลยุทธ เมควรปฏิบัติหนຌาทีไมัไนของทีไตัๅงยิงของฝຆายรา ดยฉพาะอยางยิไง฿นวลาคไามืด
พราะจะกิดปัญหายุงยาก฿นการควบคุมการยิง ทา฿หຌลดประสิทธิภาพ฿นการปງองกัน ถຌาหากขຌาศึกบุกรุกขຌามา
จานวนนຌอย ควรรีบทาลายสียตนิไน โ ทีไนวขตฐานบิน ฉะนัๅนจึงปຓนสิไงพึงปรารถนา฿นการทีไจะ฿ชຌชุดนีๅตอสูຌ
ขຌาศึกทันทีทีไนวขตฐานบิน ถຌาขຌาศึกมีจานวนทา โ กับชุดสายตรวจยานยนต์การปฏิบัติการของชุดจะจากัด
วง฿หຌกับขຌาศึกทีไบุกรุกขຌามา ดยบังคับ฿หຌคลืไอนทีไขຌามา฿นขตการยิงของนวตຌานทานหลัก
ดยธรรมดาหนวยกาลังตอบตຌทัๅงหมด ควรตรียมการปฏิบัติการเวຌกอนลวงหนຌา฿นทีไตัๅงยิงจากนว
ตຌานทานหลัก หนวยตอบตຌทุกชนิดควรจัด฿หຌมีอาวุธยิงอัตนมัติ ละปนตอสูຌอากาศยานบาอยางพียงพอ
พืไอ฿หຌสามารถมีอานาจการยิงสูงกวาการยิงของหนวยปฏิบัติการขนาดลใกของขຌาศึก ดยธรรมดาอาวุธหนักจะ
สารองเวຌสนับสนุนการปฏิบัติการปງองกันตัๅงอยู฿นนวตຌานทานหลัก
๐.๏.๐.๏ ชุดปฏิบัติการ (ชป.) ชุดปฏิบัติการประกอบดຌวยจຌาหนຌาทีไ ๕ – ํํ คน มีรถ
กราะ วี – ํ๑์ หรือรถกราะคอนดอร์ปຓนพาหนะ สามารถปฏิบัติการ฿นนวตຌานทานหลัก฿นขตรับผิดชอบ
ทาหนຌาทีไ฿นการกวาดลຌางผลักดันขຌาศึก สามารถเปยังจุดกิดหตุเดຌภาย฿น ํ๑ นาที ชุดปฏิบัติการเมตຌองทา
หนຌาทีไสายตรวจ คง฿ชຌปຓนหนวยหนุนคลืไอนทีไรใว มุงหมายพืไอตอบตຌขຌาศึก การ฿ชຌอยางหนึไงทีไปຓนผลดีดย
การคลืไอนทีไเมกาหนดวลานนอนระหวางทีไกาบังรถกราะ ละ฿นวลาฉุกฉินกใปຓนการปฏิบัติบบซุมจมตี

๑์
คลืไอนทีไรใว ชุดปฏิบั ติการ ตຌองเดຌรับ การฝຄกอยางดี ดยฉพาะกีไยวกับการปฏิบั ติการจมตี จึ งปຓ นชุดทีไ
หมาะสมทีจไ ะ฿ชຌตอบตຌชุดปฏิบัติการขนาดลใกของขຌาศึกทีไสามารถบุกผานนวจຌงตือนขຌามาเดຌสารใจ
๐.๏.๐.๐ กาลังสนับสนุน (AUGMENTEE FORCE) มืไอขຌาศึก฿ชຌกาลังขนาด฿หญขຌาจมตี
ฐานบิน กาลังประจาการทีไปຓนกาลังรบ อาจถูก฿ชຌขຌาประจาขตรับผิดชอบจนหมดสิๅน เมสามารถพิไมติมกาลัง
เดຌ จาตຌองจัดตรียมการสงสนับสนุนเวຌ฿ชຌกຌปัญหา กาลังสวนนีๅจัดมาจากหนวยทีไมิ฿ชกาลังรบ นามาฝຄกการ฿ชຌ
อาวุธฝຄกทางยุทธวิธี จนสามารถปຓนกาลังสนับสนุนทีไ฿ชຌทนกาลังหลักเดຌ
๑. ระบบการปງองกันฐานบิน
วัตถุประสงค์฿นการปງองกันฐานบิน คือการทา฿หຌการ฿ชຌกาลังทางอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจเดຌอยาง
ตอนืไอง เมหยุดชะงักหรือถูกรบกวน จากการคุกคามของขຌาศึก หรือหากถูกจมตีกใ฿หຌกิดความสียหายนຌอย
ทีไสุ ด ภัย คุก คามอาจกิ ดจากการจมตีท างภาคพืๅ น ดยตรง หรื อลอบขຌ าฐานบิ น พืไ อก อวิ นาศกรรมละ
จรกรรม จึงจาปຓนตຌองนานวคิด฿นการปງองกันรวมทัๅงยุทธวิธี฿นการปງองกันมาผสมผสานกัน จัดปຓนระบบ
ปງองกันพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนัๅน หากเดຌดานินการครบทัๅงระบบ ลຌวจะปຓนอันชืไอเดຌวาฐานบินจะ
ปลอดภัยอยางนนอน ระบบปງองกันฐานบินประกอบดຌวยระบบรอง ๒ ประการ เดຌก
๑.ํ การตรวจคຌนกอนการจมตี คือการดานินการคຌนหาทีไตัๅงของขຌาศึก พิสูจน์ทราบถึงการคุกคามทีไ
คาดวาจะกิดขึๅนตอฐานบินสียกอน พืไอปງองกันมิ฿หຌฐานบินถูกจมตีดยเมทราบลวงหนຌา กระทาเดຌดยการ฿ชຌ
๑.ํ.ํ ดานินการดຌานการขาว ปຓนการรวบรวมขาวสารจากหลงขาวทุกประภท ทัๅงหลงขาว
ลับ การ฿ชຌสายลับ หลงขาว฿นพืๅนทีไ การซักถามชลย ยุทธปัจจัยทีไยึดเดຌ
๑.ํ.๎ ดานินการลาดตระวนทัๅงทางพืๅนดินละทางอากาศ การลาดตระวนตຌองกระทาอยาง
ตอนืไอง พืไอ฿หຌขຌาถึงตัวขຌาศึก ชุดลาดตระวนทีไออกปฏิบัติการจะทา฿หຌขຌาศึกตຌองหลบซอน คลืไอนยຌายบอย
อยูเมปຓนทีไหรืออาจสลายตัวรวมกาลังเมติด หรืออาจถูกขุดลาดตระวนทาลายสียกอน ทา฿หຌขຌาศึกเมมีวลา
หรืออกาสตรียมการจมตีฐานบินเดຌ
๑.ํ.๏ ฿ชຌ ครืไ อ งตรวจจั บ คื อการ฿ชຌ  ครืไ อ งมือ บบต า ง โ พืไ อ ชว ยคຌน หาละตรวจจั บ การ
คลืไอนเหวของขຌาศึก เดຌก ครืไองตรวจจับทีไมีการบันทึก (กลຌองถายรูป รดาร์ ครืไองตรวจจับอินฟรารด)
หรือครืไองตรวจจับทีไเมมีการบันทึก (กลຌองสองสองตา กลองตรวจการณ์กลางคืน) ครืไองตรวจจับตาง โ อาจ
ติดตัๅงเดຌหลายวิธี ชน ติดตัๅงกับอากาศยาน ติดตัๅงบนพืๅนดิน ยานพาหนะหรือหอคอย
๑.๎ การปງองกันอานาจทาลายของอาวุธ พืไอลดความสียหายจากการยิงของขຌาศึกทัๅงอาวุธกระสุนวิถี
ราบ ละกระสุนวิถีคຌง ซึไงหมายถึงการจัด฿หຌมีครืไองปງองกันกาลังพลละทีไตัๅงอาวุธยุทธปกรณ์ดยการยิงของ
ขຌาศึกจากภายนอกฐานบิน ลักษณะของครืไองปງองกันทีไจัดทาขึๅนนัๅนอาศัยคุณสมบัติทางฟຂสิกส์ หรือทางขีปนวิธี
ของอาวุธขຌาศึกปຓนหลัก การกระจายทีไตัๅงยุทธปกรณ์ตาง โ หลานีๅ ออกเปพืไอลดอันตรายรวมกันกใปຓนสิไงพึง

๑ํ
ประสงค์ประการหนึไง ดังนัๅนจึงจาปຓนตຌองหาขຌอมูลกีไยวกับลักษณะอาวุธทีไขຌาศึก฿ชຌคุกคามคุณสมบัติทางฟຂสิกส์
ของอาวุธ คุณสมบัติทางขีปนวิธีของครืไองยิงลูกระบิดเวຌดຌวย ดยกาหนดยุทธวิธี฿นการปງองกันดังนีๅ
๑.๎.ํ ฿ชຌทคนิค฿นการปງองกัน เดຌกการออกบบครืไองปງองกัน฿หຌหมาะสมกับปງาหมายรวมถึง
การวางครืไองปງองกันมิ฿หຌยุทธปกรณ์เดຌรับการกระทบกระทือนอยางตใมทีไจากกระสุนปนของขຌาศึก ดยทา
รูปบบของครืไองปງองกัน มืไอวางลຌวหากถูกยิงจะทา฿หຌกระสุนฉลบ ชน การสรຌาง SHELTER ปງองกัน บ.
อฟ – ํ๒ การสรຌางคลังวัตถุระบิด฿ตຌมูลดิน สรຌางถังชืๅอพลิงชนิดฝัง฿ตຌดิน การสรຌาง REVETMENT ปງองกัน
บ. ณ ลาดจอด หรื อมຌตการสรຌางบังกอร์บุคคลกใออกบบ฿หຌ ฿ชຌส าหรับบนทีไสู งหรื อบนพืๅนราบเดຌอยาง
ปลอดภัย นอกจากนัๅนการสรຌางครืไองปງองกันตาง โ ดังกลาว จะตຌองพิจารณาถึ งงบประมาณ วลาทีไมีอยูละ
ขຌอพิจารณาทางยุทธวิธีตลอดจนหลัก฿นการลือกชนิดของครืไองปງองกันดຌวย
๑.๎.๎ การสริ มความขใงรง คือมาตรการทีไทาการสรຌ างครืไองกีดขวาง฿หຌ มีความขใงรง
สามารถปງองกันอานาจการทาลายดยตรง ลือก฿ชຌวัสดุทีไมีความขใงรง หรือการสรຌางบบ฿หຌมีชองวางตรง
กลางลຌว฿ชຌดินอัด฿สชองวาง฿หຌนน ชน บังกอร์บุคคล บังกอร์รอบปງาหมาย บังกอร์ปຂด ถຌาขຌาศึก฿ชຌอาวุธ
กระสุนวิถีคຌงมาก กใควรสรຌางบังกอร์ปຂด หรือทาผงกัๅนระบิด ดยพิจารณาขຌอมูลกีไยวกับอานาจการทาลาย
ของอาวุธขຌาศึก ขนาดของกระสุนละอานาจการจาะกราะของอาวุธขຌาศึกทีไ฿ชຌยิงทาลาย
๑.๎.๏ การปງ องกัน ทางอຌอม การปງ องกัน วิธีนีๅ เมตຌองสรຌ า งครืไ องปງ อ งกันทีไขใงรงมาก ต กใ
สามารถลดอันตรายเดຌ กลาวคือ การทารางระบายนๅาหก การกระจายปງาหมายสาคัญ฿หຌอยูหางกัน การพราง
ปງาหมายตลอดจนการลวง฿หຌขຌาศึกขຌา฿จผิด
๑.๏ การระวังปງองกันภาย฿น การระวังปງองกันภาย฿นกระทาพืไอปງองกันทีไตัๅงอาวุธยุทธปกรณ์สาคัญ
ของฐานบิน฿หຌพຌนจากการจรกรรม จารกรรม กอวินาศกรรม ละการบอนทาลายตลอดถึงการปງองกันการ
ลอบสังหารบุคคลสาคัญ฿นฐานทีไตัๅงดຌวยหลง ทีไตัๅงยุทธปกรณ์สาคัญภาย฿นฐานบินมีลาดับความสาคัญ฿นการ
ปງองกันตกตางกันออกเป หลักกณฑ์การพิจารณาถือหลักจากความจริงทีไวา ยุทธปกรณ์ละพัสดุ฿ดกใตามทีไมี
ความสาคัญตอการปฏิบัติภารกิจของกาลังทางอากาศดยตรง ซึไง มืไอถูกทาลายลຌวจะทา฿หຌการปฏิบัติภารกิจ
ตຌองลดประสิทธิภาพลงมากนຌอยตามลาดับ ดังนัๅนจึงเดຌกาหนดมาตรการพืไอดานินการดังนีๅ
๑.๏.ํ มาตรการคຌนหา (SEARCH) ปຓนการปฏิบัติภาย฿นฐานบินพืไอปຓนหลักประกันวาสถาน
ทีไตัๅงของอาวุธยุทธปกรณ์ทุกหงเดຌรับการปງองกันอยางทัไวถึง การทรกซึมขຌาเปภาย฿นฐานบินจะตຌองถูก
คຌนพบ฿นทันที หรือกอนทีไยุทธปกรณ์หลานัๅนจะถูกทาลายดย฿ชຌทัๅงจຌาหนຌาทีไละครืไองมือทาการคຌนหาผูຌบุก
รุก฿หຌพบหรือกอนทีไผูຌบุกรุกจะขຌาถึงปງาหมายดຌวยการ฿ชຌ
๑.๏.ํ.ํ ยามละยามสายตรวจ สถานทีไทีไปຓนปງาหมายสาคัญทุกหงตຌองมียามฝງา มี
หอคอยพืไอตรวจการณ์ดຌานนอก มีทีไกาบังปງาหมาย ละกาบังยามสายตรวจซึไงมีทัๅงบบดินทຌาละยานยนต์

๑๎
๑.๏.ํ.๎ ฿ชຌสุนัขยาม บริวณปງาหมายซึไงมีจุดออน หรือจุดอับอันกิดจากธรรมชาติ จะ฿ชຌ
สุนัขยามฝງาตรวจละคຌนหาผูຌบุกรุก พราะสามารถรับผิดชอบเดຌปຓนบริวณกวຌาง
๑.๏.ํ.๏ ฿ชຌสงสวาง บริวณพืๅนทีไสาคัญจะตຌองมีสงสวางอยางพียงพอ พืไอปຓนการ
ปງองปราม ตามนวถนนเปสูพืๅนทีไสาคัญควรมีเฟฟງาสงสวาง ปกติติดตัๅงบนสาเฟสูง ๏์ ฟุต หางกัน ๑์ –
๒์ มตร ซึไงอยูภาย฿นนวรัๅว ดยติดตัๅง฿หຌสงเฟลาดออก
๑.๏.๎ มาตรการขัดขวางการบุกรุก ปຓนการกระทาพืไอสกัดกัๅนการบุกรุกขຌาฐานบิน ของฝຆาย
ตรงขຌามปຓนการปฏิบัติภาย฿นฐานบิน ดย฿หຌทัๅงคนละวัสดุอุปกรณ์รวมกันซึไงประกอบเปดຌวย
๑.๏.๎.ํ รัๅว มีหลายบบตาง โ กัน (รัๅวลวดหีบพลง ลวดกระจม ละปຆาลวดตไา ปຆาลวด
สูง ลวดหนามบบคอกปศุสัตว์ รัๅวลวดตาขาย รัๅวลวดหนาม ๐ – ๑ สຌน รัๅวบบคอกปศุสัตว์พรຌอมลวดหีบ
พลงคู ปຓนตຌน) ละอาจสรຌางหลาย โ ชัๅนกใเดຌ
๑.๏.๎.๎ ครืไองตรวจจับ เดຌกครืไองมืออิลใกทรอนิกส์ตาง โ ทีไนามา฿ชຌพืไอปງ องกันผูຌบุก
รุกดยการจຌงตือนลวงหนຌา ละ฿ชຌตรวจคຌนหรือคຌนหา สามารถติดตัๅงเวຌกับรัๅวหรือนอกรัๅวกใเดຌ
๑.๏.๎.๏ ประตู มีเวຌควบคุมการผานขຌา – ออก ฐานบิน จานวนประตูมีนຌอยกใจะยิไงปຓน
การดีพราะสะดวกตอการควบคุม ละ฿ชຌจຌาหนຌาทีไ฿นการควบคุมนຌอยลง ตชัๅน฿นซึไงมีปງาหมายสาคัญตัๅงอยู
มาก จะตຌองมีรัๅวละประตูเวຌควบคุมการขຌา – ออก อีกชัๅนหนึไงดຌวย
๑.๏.๎.๐ ยามละหอคอย ถือวาปຓนสิไงจาปຓนอยางยิไง฿นการขัดขวางการบุกรุก มืไอยาม
อยูบนหอคอยยอมตรวจการณ์เดຌเกล สามารถจຌงการขຌามาของผูຌบุกรุกเดຌตนิไน โ ละอาจ฿ชຌอาวุธ ฿นการ
สกัดกัๅนเดຌมืไอจาปຓน
๑.๏.๏ การ฿ชຌระบียบละการพิสูจน์ทราบ ฿นการควบคุมการขຌา – ออกพืๅนทีไภาย฿นฐานบิน
จาปຓนตຌองกาหนดระบียบขึๅนพืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไสามารถดานินการเดຌอยางรัดกุมทัไวถึง ละมีประสิทธิภาพ ผูຌทีไ
ขຌา – ออกตามปกติตຌองปฏิบัติตามระบียบทีไกาหนดเวຌ นับปຓนการปງองกันเวຌชัๅนหนึไงดຌวย ขณะดียวกันการเม
ปฏิบัติตามระบียบกใปຓนสิไงทีไสามารถตรวจพบเดຌงาย จຌาหนຌาทีไทีไรักษาระบียบนีๅเดຌ ก สารวัตรทหารยาม
ชองทาง ชุดสายตรวจยานยนต์ ชุดปฏิบัติการละชุดสุนัขทหาร มาตรการ฿นรืไองนีๅ ควรดานินการดังนีๅ
๑.๏.๏.ํ กาหนดวลาการผานขຌา – ออก
๑.๏.๏.๎ กาหนดวลาปຂด ปຂดชองทาง
๑.๏.๏.๏ จัดทาบัตร รปภ.ประจาตัวผูຌมีสิทธิผาน
๑.๏.๏.๐ จัดทาบัตรผูຌมีสิทธิพิศษผานขຌา – ออกขตหวงหຌาม
๑.๐ การปງองกันรอบตัว หมายถึงการวางนวปງองกันเวຌดยรอบฐานบินทุกดຌาน พืไอยับยัๅงขัดขวางการ
บุกรุกของฝຆายตรงขຌาม฿นลักษณะ฿หຌมีนๅาหนักละประสิทธิภาพทา โ กัน จะตຌองดานินการทัๅง฿นละรอบ

๑๏
นอกฐานบิน กาหนดขอบขตละปักหลักขตฐานบิน กาหนดขอบขตละปักหลักขตฐานบิน฿หຌนชัดหในงาย
ขียนขຌอความทีไชีๅชัดวาปຓนขตฐานบินดานินการดຌานปฏิบัติการจิตวิทยา฿นลักษณะปງองปราม ดຌวยการสดง
พลังของกาลังปງองกันอยูสมอกระทาเดຌดังนีๅ
๑.๐.ํ การควบคุ ม ภู มิ ป ระทศส าคั ญ คื อ การยึ ด พืๅ น ทีไ บ ริ  วณทีไ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระทศตาม
ธรรมชาติกืๅอกูล฿นการปງองกันละมิ฿หຌฝຆายตรงขຌาม฿ชຌประยชน์ หรือหากลักษณะธรรมชาติกืๅอกูลฝຆายตรง
ขຌามมากกวากใ฿หຌขจัดออกชน ชองขา หัวขา ทางนๅา ยอดนิน บอ ทีไลุม ชิงขาสูงชัน
๑.๐.๎ การสรຌางรัๅว รัๅวชัๅนนอกดยรอบฐานบินมีความจาปຓนละสาคัญมากควรสรຌ างบบ ๎ ชัๅน
หรือ ๎ นว ตละนวหางกัน ๏์ – ํ์์ มตร จะกิดทีไวางระหวางรัๅวทัๅง ๎ นว สามารถวางครืไองกีด
ขวางหรือครืไองตรวจจับเดຌ ลักษณะการสรຌางรัๅวควรปຓนบบทีไขใงรงพอทีไจะหนวงหนีไยวการผานขຌามาของ
ขຌาศึกเดຌ ซึไงมีหลายบบตามทีไกลาวมาลຌว
๑.๐.๏ การควบคุมวัชพืช คือ การควบคุมพืชพันธุ์ตาง โ ทีไอยู฿กลຌนวรัๅวมิ฿หຌกีดขวางการตรวจ
การณ์ดຌวยการตัด ถาง ผา หากปຓนหญຌาหรือเมຌลຌมลุกอาจ฿ชຌนๅายาฆาหญຌาฉีดกใเดຌ ดยเม฿หຌวัชพืชหลานัๅนสูง
กิน ๎๑ ซนติมตร พืไอมิ฿หຌขຌาศึกทาตัวตไาขຌาถึงนวรัๅวเดຌงาย

๑๐

หอตรวจการณ์ปลีไยนความสูงเดຌ (เมຌ)

หอตรวจการณ์สูง ๑์ ฟุต (หลใก฿สสลักกลียว)

๑๑
๑.๐.๐ การ฿ชຌครืไองตรวจจับหรือจຌงตือน เดຌกการ฿ชຌอุปปกรณ์ครืไองมือทีไจะจຌงการขຌามา
ของขຌาศึก ปกติจะติดตัๅงเวຌตามนวรัๅว คือ MECHANICAL ALARM หรือ VIBRATION ALARM) สวนชองวาง
ระหวางรัๅวกใอาจ฿ชຌจากพวกพลุสะดุด ลวดสะดุดขึงเวຌ ฯลฯ
๑.๐.๑ ทีไกาบังละหอคอย หอคอยสูงนิยมสรຌางหลังนวรัๅวขຌามา฿ชຌประยชน์฿นการตรวจการณ์
ตอระยะสายตา ฿ชຌมาก฿นวลากลางวัน ถຌาปຓนกลางคืนอาจ฿ชຌเดຌมืไอติดตัๅงกลຌองตรวจการณ์กลางคืน หอคอย
สูงจะสรຌางหางกันเมกิน ๔์์ มตร คนหอทาบังกอร์ ฿หຌยามเดຌ฿ชຌปຓนทีไกาบังมืไอมีการปะทะกิดขึๅน หาก
ภูมิประทศเมอานวย฿นการตรวจการณ์ อาจสรຌางทีไกาบังหรือหลุมปนเวຌระหวางหอกใเดຌ พืไอปງองกันชองวาง
บริวณดຌานหลังนวหอคอยอาจกาหนด฿หຌปຓนนวตຌานทานหลัก ดยจัดทาหลุมปนกล คู ติดตอบังกอร์ยามเวຌ
เมตຌองจัดยามขຌาประจา ตจะ฿ชຌประยชน์มืไอกิดหตุ ฿หຌกาลังชุดปฏิบัติการขຌาประจานวเดຌ
๑.๐.๒ การ฿หຌสงสวาง การ฿หຌสงสวางตามนวรัๅวชัๅนนอกละชัๅน฿นของฐานบิน ปຓนสิไงจาปຓน
อยางมากพืไอชวย฿หຌการคຌนหาละตรวจจับขຌาศึกเดຌผล สงสวางปຓนครืไองชวย฿นการปງองปรามเดຌดีมาก
พราะขຌาศึกอาจอาศัยความมืดหรือทัศนวิสัยเมดีลอบขຌาฐานบินเดຌ
๑.๐.๓ กาลังพลละอาวุธยุทธปกรณ์ ทัๅงกาลังพลละอาวุธยุทธปกรณ์ทีไจัดขຌาประจานว
ปງองกันรอบตัว ตຌองพียงพอ สามารถตรวจตราเดຌทัไวถึงละตอนืไองตลอดนว กาลังพลตຌองเดຌรับการฝຄกอบรม
มาปຓนอยางดี อาวุธยุทธปกรณ์ทันสมัย
๑.๐.๔ ระยะหางพืๅนทีไวิกฤติ นวปງองกันรอบตัวจะตຌองวาง฿หຌ฿กลຌขอบรอบนอกฐานบิน ละอยู
หางจากปງาหมายสาคัญ฿หຌมากทีไสุด ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกาลังขຌาศึกทีไผานขຌามาเดຌ฿ชຌวลามากทีไสุดกอนจะดินทาง
ขຌาถึงปງาหมาย ละทา฿หຌฝຆายปງองกันมีวลาตรียมการปງองกัน ตอบตຌหรือผลักดันเดຌทันวลา
๑.๐.๕ ถนนภาย฿นฐานบิน ควรสรຌางถนนขนานเปกับรัๅวชัๅนนอก ดยรอบฐานบินละ฿หຌชืไอมยง
กับถนนทีไอยู฿นขต ละ฿หຌสามารถ฿ชຌเดຌทุกฤดูกาล พืไอสะดวกตอการวางกาลังตอบตຌ ละปຓ นสຌนทาง
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของชุดสายตรวจยานยนต์ ละชุดปฏิบัติการ พรຌอมทัๅงสามารถ฿ชຌปຓนสຌนทางสงกาลัง
฿หຌกับกาลังปฏิบัติการอืไน โ ดຌวย
๑.๑ กาลังตอบตຌทันที (QUICK REACTION FORCES) หมายถึงกาลังซึไงปຓนสวนกาลังรบพรຌอมอาวุธ
จัดขึๅนปຓ นชุดปฏิบัติการขนาดลใก โ ปຓน ลักษณะชุดรบ ทีไมีความคล องตัวสู ง มีอานาจการยิงละอานาจ
ทาลายพอสมควร ทาหนຌาทีไปຓนชุดตอบตຌขຌาศึกทีไกระทาตอฐานบิน ฿ชຌวลาเปถึงจุดขຌาศึกอยูนຌอยทีไสุดกาลัง
ตอบตຌจัดขึๅนพืไอ
๑.๑.ํ คຌนหา สกัดกัๅน ตอบตຌ ผลักดัน ละทาลายขຌาศึก
๑.๑.๎ ลดความสียหายทีไฐานบินจะเดຌรับจากการจมตีละการยิงทาลายของขຌาศึก

๑๒
๑.๑.๏ ทาความสียหายกขຌาศึกกอนขຌาศึกทาลาย ดยทา฿หຌขຌาศึกเมกลຌาขຌาจมตี ปຓนการปງอง
ปรามเป฿นตัว
๑.๑.๐ พืไอสริมกาลัง฿หຌกับกาลังปງองกันรอบตัว ทาการตรึงละตอตຌานขຌาศึกทีไจาะนวขຌามา
กาลั งตอบตຌทัน ทีตຌองสามารถปฏิบั ติการเดຌทัๅงกลางวันละกลางคืน ยานพาหนะล าลี ยงพลทีไมีกราะกัน
กระสุ น ป น ลใ ก เดຌ  ปຓ น พาหนะทีไ พึ ง ประสงค์ ดยฉพาะรถล าลี ย งบบกึไ ง สายพาน บางอกาสอาจ฿ชຌ
ฮลิคอปตอร์ชวยลาลียงกาลังดຌวยกใเดຌ พืไอสงกาลังออกเปสกัดกัๅนขຌาศึกสียตนิไน โ
๑.๑.๑ องค์ประกอบของกาลังตอบตຌทันที ประกอบดຌวย
๑.๑.๑.ํ ครงสรຌาง กาลังพลทีไ฿ชຌสาหรับการตอบตຌทันที ปຓนกาลังปฏิบัติการคลืไอนทีไ
รใว ดยจัดปຓนชุดขนาดลใ ก โ มีกาลัง ๎ – ๒ คน ฿ชຌรถยนต์บรรทุกขับคลืไ อนสีไลຌอ ขนาด ํ/๐ ตัน ปຓ น
พาหนะรียกวา ชุดสายตรวจยานยนต์ (สยย.) มีความคลองตัวสูง ทาหนຌาทีไปຓนสายตรวจลาดตระวน฿นพืๅนทีไ
รับผิดชอบ สวนชุดปฏิบัติการปຓนชุดปฏิบัติการตอบตຌ ประกอบดຌวยกาลัง ํํ คน (เมรวมพลขับ) ทาหนຌาทีไ
ตอบตຌ ขั บ เล ผลั ก ดั น กวาดลຌ า งขຌ า ศึ ก ฿หຌ อ อกจากฐานบิ น ดຌ ว ยอ านาจการยิ ง ละการด านิ น กลยุ ท ธ์
ยานพาหนะจะ฿ชຌรถยนต์บรรทุก ๏/๐ ตัน เปถึงจุดกิดหตุ ดยรใวมืไอเดຌรับคาสัไง กาลังตอบตຌทัๅง ๎ ประภท
นีๅ จะจั ดละฝຄ กเวຌปຓน ชุดดยนน อน ฿นตล ะกองรຌ อยปฏิบัติภ าย฿ตຌการกากับ ดูลของศูนย์ควบคุมการ
รักษาการณ์ ชุดตอบตຌดังกลาวจะปฏิบัติหนຌาทีไปງองกันอยางดียว ดยเมตຌองรับผิดชอบงานอืไน โ พืไอ฿หຌกาลัง
฿นชุดสามารถฝຄกซຌอมปฏิบัติจนกิดความชานาญ
๑.๑.๑.๎ อานาจการยิง ชุดตอบตຌทันทีจะเดຌรับการฝຄก฿หຌ฿ชຌอาวุธเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ทัๅงอาวุธวิถีราบละอาวุธวิถีคຌง ชน คบ.ขนาด ๐์ มม., ปก.๑์ นิๅว, ปก.๓.๒๎ มม., คบ.ขนาด ๔ํ มม.
สาหรับครืไองยิงลูกระบิดขนาด ๔ํ มม. นัๅน สามารถ฿ชຌยิงกระสุนสองสวางพืไอชวย฿นการคຌนหาขຌาศึกเดຌดຌวย
฿นบางสถานการณ์ อาจ฿ชຌอาวุธยิงจากครืไองบินหรือฮลิคอปตอร์สนับสนุนกาลังภาคพืๅนเดຌดຌวย
๑.๑.๑.๏ การคຌนหาปງาหมาย กาลังตอบตຌตຌองมีความคลองตัวสูงสามารถเปถึงจุดกิด
หตุดยรใวทีไสุด฿หຌทันกับหตุการณ์ทีไกิดขึๅน จากบทรียน฿นสงครามวียดนาม รถลาลียงพลประภทมีกราะ
กันกระสุนปนลใกหรือสะกใดระบิดจากลูกระบิดขวຌาง ยานหุຌมกราะจาพวกรถยนต์สายพาน หรือลຌอยาง฿หญ
ปຓนทีไนิยม฿ชຌมาก มีความรใวละสามารถเปเดຌทุกสภาพถนน
๑.๑.๑.๐ การคຌนหาปງาหมาย ประสิทธิภาพ฿นการคຌนหาปງาหมายเดຌดยรวดรใวปຓ น
สิไงจาปຓนอยางยิไงของชุดปฏิบัติการ ถຌาระบบการตรวจคຌนกอนการจมตีลຌมหลวปຓนหนຌาทีไของชุดปฏิบัติการ
จะตຌองคຌน หาตอเป ดังนัๅน ชุดปฏิบัติการจึงจ าปຓ นตຌองมีอุป กรณ์การคຌนหา ชน กลຌ องล องกลางคืน กลຌ อง
อินฟรารด เฟฉายประจารถ พลกระทก เวຌประจาชุดดຌวย ซึไงบางครัๅงอาจจะทา฿หຌตรวจพบสวนระวังหนຌา

๑๓
หรือมวมองของขຌาศึกเดຌกอนการจมตีจะริไมขึๅน การ฿ชຌพลุสองสวาง฿นวลากลางคืน นอกจากจะชวย฿หຌกาลัง
฿นนวปງองกันรอบตัวปฏิบัติงานเดຌดีลຌว ยังปຓนการชวยชุดปฏิบัติการ฿นการชีๅปງาหมายละสຌนทางอีกดຌวย
฿นกรณีทีไขຌาศึกจมตีดຌวยการยิงอยางดียว การหาทีไตัๅงยิงของขຌาศึกดยการวางหมุดสามหลีไยมหาทีไตัๅง
ยิงอาวุธ เดຌจากการสังกตสงทีไปากกระบอกปนหรือจากประกายเฟ กใอาจนามา฿ชຌเดຌ฿นกองทัพสหรัฐ ฯ มีการ
฿ชຌรดาร์ MPW – 4A สาหรับคຌนหาทีไตัๅงยิงอาวุธขຌาศึกดຌวย
๑.๒ การติดตอสืไอสารละการควบคุม หมายถึงการจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการขึๅนพืไอควบคุมอานวยการ
กากับดูล ประสานงาน ละรวมระบบปງองกันทัๅง ๐ ระบบ คือ การตรวจคຌน กอนการจมตี การระวังปງองกัน
ภาย฿น การปງองกันรอบตัว ละการตอบตຌทันทีขຌาดຌวยกัน ศูนย์นีๅปຓนสมือนศูนย์รวมของประสาท฿นการสัไง
การ การรบทา฿หຌกิดอกภาพ฿นการควบคุมบังคับบัญชาอยางตใมทีไ ดยมีวิทยุปຓนครืไองมือสืไอสารหลักละ
ทรศัพท์ปຓนครืไองมือสืไอสารสารอง
๒. ลาดับความสาคัญ฿นการรักษาความปลอดภัย (SECURITY PRIORITIES) พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไซึไงกีไยวขຌอง
กับการปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบิน เดຌทราบดยนชัดวาอาวุธยุทธปกรณ์ชนิดเหนมีความสาคัญ
ตอการปฏิบัติภารกิจมากนຌอยพียง฿ด ละอยางเหนควรจะนาเป฿ชຌดานินการกับขຌาศึกกอนหลัง฿นกรณีฉุกฉิน
ดຌวยหตุผลดังกลาวผูຌบังคับบัญชาจึงเดຌกาหนดหลักการปฏิบัติกีไยวกับการระวังปງองกันอาวุธยุทธปกรณ์ตาง โ
ทีไมีอยู฿นฐานบินขึๅน นอกจากนัๅนฐานบินยังปຓนหลงรวมของปງาหมายสาคัญทางทหารละสิไงอานวยความ
สะดวกมากมาย ดังนัๅนพืไอปຓนนวทาง฿นการวางผนจัดกาลังละอาวุธเวຌปງองกัน฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์
ละหตุการณ์ทีไกิดขึๅน จึงตຌองกาหนดความมุงหมายละจัดลาดับความสาคัญของปງาหมาย฿นการรักษาความ
ปลอดภัยเวຌ
๒.ํ ความมุงหมายของการจัดลาดับความสาคัญ
๒.ํ.ํ พืไอกຌเขปัญหาการขาดคลนกาลังพล นืไองจากฐานบินหรือกองบินมีพืๅนทีไกวຌางขวาง
ลักษณะภูมิประทศกใตกตางกัน ปງาหมายกใกระจายกันอยูตามพืๅนทีไ ฉะนัๅนหากจะปງองกันอยางตใมทีไลຌวตຌอง
฿ชຌทัๅงกาลังพลละอาวุธจานวนมาก ซึไงปຓนการปฏิบัติทีไผิดหลักการออมกาลัง หรือหากขຌาศึกคุกคามหนัก ตຌอง
ตรียมการปງองกันตใมทีไละตอนืไองปຓนระยะวลานาน โ กาลังพลกใจะออนลง ละขาดประสิทธิภาพ ความ
ตຌองการทีไทຌจริง คือการ฿ชຌกาลังสวนนຌอยปฏิบัติหนຌาทีไ กาลังสวน฿หญพรຌอม ณ ทีไตัๅง จึงจาปຓนตຌองบงความ
รับผิดชอบ ฿นการปງองกันเปตามลักษณะความสาคัญของปງาหมาย ละความจาปຓนดยอาศัยกณฑ์พิจารณา
วาอาวุธยุทธปกรณ์฿ดมีความสาคัญมากละจาปຓนตอการนาเปปฏิบัติตอขຌาศึกกอน ตຌองจัดลาดับความสาคัญ
เวຌ สู ง ละตຌ อ ง฿ชຌ ก าลั ง จຌ า หนຌ า ทีไ ร ะวั ง ปງ อ งกั น มาก กณฑ์ พิ จ ารณาละลดหลัไ น ลงเปจนกระทัไ ง ถึ ง อาวุ ธ
ยุทธปกรณ์ทีไเมจาปຓนตຌองจัดลาดับความสาคัญลย

๑๔
๒.ํ.๎ พืไอ฿ชຌอาวุธยุทธปกรณ์฿หຌหมาะสมกับภารกิจ อาวุธยุทธปกรณ์มีหลายประภทหลาย
ขนาด จึงตຌอง฿ชຌ฿หຌหมาะสม คุຌมคา สามารถทาลายขຌาศึกเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ฿นการจัดลาดับความสาคัญ
ของอาวุธยุทธปกรณ์ ทีไจะ฿ชຌป ฏิบัติการรบนัๅน จะตຌองพิจารณาถึงความสาคัญของภารกิจทีไจะตຌองปฏิบั ติ
ภารกิจ฿ดมีความสาคัญมาก ตຌองกาหนดอาวุธยุทธปกรณ์ทีไจะ฿ชຌกับภารกิจนัๅน฿หຌอยู฿นลาดับความสาคัญสูง
ละลดหลัไนกันลงเปตามลาดับ นอกจากนีๅยังทา฿หຌเมยุงยากตอการปฏิบัติภารกิจอีกดຌวย พราะ฿นการกาหนด
ลาดับความสาคัญนัๅน จะตຌองกาหนดดยนชัดวาอาวุธยุทธปกรณ์ชนิ ด฿ดอยู฿นสภาพพรຌอมรบละจะตຌอง
นาเปปฏิบัติการตอขຌาศึกดยตรงละทันที ละอาวุธยุทธปกรณ์ชนิด฿ดอยู฿นสภาพพรຌอมรบ ตมืไอกิด
หตุการณ์ฉุกฉินลຌวสามารถนาเป฿ชຌตอขຌาศึกเดຌมืไอสัไงหลานีๅ ปຓนตຌน
๒.๎ องค์ประกอบทีไสาคัญของฐานบิน ประกอบดຌวย
๒.๎.ํ ครืไองบิน
๒.๎.๎ ทางวิไง ทางขับละครืไองชวยการบิน
๒.๎.๏ ครืไองมือสืไอสาร หอบังคับการบิน ระบบจຌงตือน ชน ศอย. ศปรภ. ศรก. ละ ศยตอ.
ปຓนตຌน
๒.๎.๐ คลังกระสุน วัตถุระบิด คลังชืๅอพลิง คลังยุทธปกรณ์ทีไสาคัญละคลังฐานบิน
๒.๎.๑ สานักงาน อาคารทีไพักอาศัย ละสิไงอานวยความสะดวกประจาฐานบิน
๒.๏ ลาดับความสาคัญของปງาหมาย เดຌบงลาดับความสาคัญเวຌปຓน ๏ ระดับดຌวยกัน คือ
๒.๏.ํ ลาดับความสาคัญชัๅน ํ (PRIOTY A) ปຓนอาวุธยุทธปกรณ์ทีไมีความสาคัญสูงสุด (THE
HIGHEST PRIORITY) ปຓนปງาหมายทีไนาจะถูกจมตีหรืองายตอการจมตีอยางมากทีไสุด (LUCRATIVE
TARGETS) ปຓนอาวุธยุทธปกรณ์ทีไมีอยู฿นสภาพพรຌอมรบ (IN ALERT STATUS) ซึไงพรຌอมทีไจะนาเปปฏิบัติการ
ตอขຌาศึกเดຌดยตรงละทันทีทัน฿ด (IMMEDIATELY INTERRUPT COMBAT OPERATION) ถຌาขຌาศึกทาลาย
อาวุธยุทธปกรณ์หลานีๅเดຌ จะทา฿หຌการปฏิบั ติการรบของฝຆ ายราตຌองติดขัดหรือหยุดชะงักลง หรือทา฿หຌ
ประสิทธิภาพการรบของฝຆายราลดลงทันที อาวุธยุทธปกรณ์ทีไอยู฿นลาดับความสาคัญชัๅน ํ เดຌกสิไงตอเปนีๅ
๒.๏.ํ.ํ ครืไองบินทางยุทธวิธีประจาการ (IN – COMMISSION TACTICAL AIRCRAFT)
๒.๏.ํ.๎ ยุทธปกรณ์ภาคพืๅนทีไจาปຓนตอการขับคลืไอนของครืไองบิน เดຌกทางวิไงซึไง
กาลังปຂด฿ชຌงาน (ACTIVE RUNWAYS) ทางขับ (TAXI – WAYS) ละยุทธปกรณ์ภาคพืๅนซึไงประจาอยู฿นลาน
จอดรถ บ.ตรียมพรຌอม
๒.๏.ํ.๏ ระบบตือ นภั ย ระบบควบคุ มสัไ งการ (WARNING

COMMAND

AND

CONTROL SYSTEM) ชน ทีไบังคับการกองบิน (WING COMMAND POST) ระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
(TACTICAL AIR CONTROL SYSTEM) ชน หอบังคับการบิน TA CAN ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ปຓนตຌน

๑๕
๒.๏.ํ.๐ จຌาหนຌาทีไประจา บ.ทางยุทธวิธี ทีไพักจຌาหนຌาทีไประจา บ.ตรียมพรຌอม ทีไพัก
จຌาหนຌาทีไประจา ฮ.ตรียมพรຌอม หຌองบรรยายสรุปละหຌองยุทธการ ซึไงจຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองจะตຌองมาประชุม
ดยพรຌอมพรียงกันปຓนประจากีไยวกับการบิน
๒.๏.ํ.๑ อุ ป กรณ์  ครืไ อ งมื อ สืไ อ สารทางอากาศยุ ท ธวิ ธี ( AIR

TACTICAL

COMMUNICATION EQUIPMENT)
๒.๏.ํ.๒ คลังกระสุนละวัตถุระบิด (MUNITION MAGAZINE)
๒.๏.ํ.๓ คลังนๅามันหลอลืไนละยานพาหนะ (TANK FARM AND TRUCK)
๒.๏.ํ.๔ อาคารผลิตออกซิจนหลว (LIQUID OXYGEN FACILITIES)
๒.๏.๎ ลาดับความสาคัญชัๅน ๎ (PRIORITY B) ปຓนอาวุธยุทธปกรณ์ทีไมีความสาคัญรองจากชัๅน
ํ (THE SECOND HIGHEST PRIORITY) อาวุธยุทธปกรณ์ทีไเมอยู฿นสภาพพรຌอมรบ (NOT IN ALERT
STATUS) ตอยู฿นฐานบินละ฿นทีไตัๅงทางทหาร ซึไงสามารถจะนาเปปฏิบัติการตอขຌาศึกเดຌมืไอสัไง ถຌาอาวุธ
ยุทธปกรณ์หลานีๅถูกทาลาย จะเมทา฿หຌการปฏิบัติการรบตຌองติดขัด หรือหยุดชะงักลงทันที ตอาจจะทา
฿หຌผลการปฏิบัติลดลงปຓนปງาหมายทีไนาจะถูกทาลายหรือถูกจมตีจากขຌาศึกรองจากอาวุธยุทธปกรณ์฿นลาดับ
ความสาคัญชัๅน ํ อาวุธยุทธปกรณ์ทีไอยู฿นลาดับความสาคัญชัๅน ๎ เดຌก
๒.๏.๎.ํ ศูนย์ปฏิบัติการปງองกันละรักษาความปลอดภัย (BASE DEFENSE SECURITY
CONTROL) ศปรภ.
๒.๏.๎.๎ ศูนย์ควบคุมรักษาการณ์ (SECURITY CONTROL CENTER)
๒.๏.๎.๏ รงกรองนๅา (WATER SUPPLY FACILTIES)
๒.๏.๎.๐ รงเฟฟງายอย (A POWER STATION)
๒.๏.๎.๑ คลั ง อาวุ ธ ย อ ยส าหรั บ จนท.ปງ อ งกั น ละรั ก ษาความปลอดภั ย ฐานบิ น
(SECURITY POLICE ARMORY)
๒.๏.๎.๒ สถานีดับพลิงอากาศยานหรือยานพาหนะอุบัติหตุ (CRASH FIRE FACILITIES)
๒.๏.๎.๓ หอบังคับการบิน (CONTROL TOWER)
๒.๏.๎.๔ สานักงานละทีไพักหนวยทหาร (OFFICE AND CANTONMENT)
๒.๏.๏ ลาดับความสาคัญชัๅน ๏ (PRIORITY C) ปຓนอาวุธยุทธปกรณ์ทีไมีความสาคัญตไาสุด อาวุธ
ยุทธปกรณ์นีๅเมอยู฿นสภาพพรຌอมรบละเมสามารถจะนามาปฏิบัติภารกิจเดຌมืไอสัไง มืไอถูกทาลายลຌวจะเมมี
ผลกระทบถึงภารกิจการรบลย ละรวมถึงอาวุธยุทธปกรณ์ทีไเมอยู฿นลาดับความสาคัญ ชัๅน ํ, ๎ ฿หຌจัดอยู฿น
ลาดับความสาคัญชัๅน ๏ ทัๅงหมด

๒์
กณฑ์การพิจารณา (CRITERIA) กาหนดลาดับความสาคัญของอาวุธยุทธปกรณ์฿นตละฐานบิน
มี กณฑ์ก ารพิจ ารณาหมือ นกั น คือ มี ล าดั บ ความส าคั ญ ํ, ๎, ๏ ต ฿ นรืไ อ งรายละอี ย ดกีไ ย วกับ อาวุ ธ
ยุทธปกรณ์ทีไมีอยู฿นลาดับความสาคัญนัๅนอาจตกตางกันเดຌ
..........................................

๒ํ
บททีไ ๐
การปງองกันฐานบินของกองทัพอากาศเทย
(AIR BASE DEFENSE OF THE ROYAL THAI AIR FORCE)
ํ. กลาวทัไวเป (GENERAL) การปฏิบัติการปງองกันฐานบิน จาปຓนตຌองดานินการอยางตอนืไองตลอดวลา
พืไอปງองกันอาวุธยุทธปกรณ์รบทุกชนิด ดยฉพาะครืไองบิน ฿หຌสามารถปฏิบัติภารกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ละสารใจลุลวงเปดຌวยดี จุดประสงค์หลัก คือตຌองดานินการปງองปรามมิ฿หຌขຌาศึกกระทาตอฝຆายราละตຌอง
สดง฿หຌขຌาศึกหในวา รามีขีดความสามารถทีไจะตอบตຌขຌาศึกเดຌจริง ทันที รวดรใว รุนรง ดังนัๅน การปງ องกัน
ฐานบินจึงปຓนหนຌาทีไของขຌาราชการทุกคน ละทุกหนวย฿นฐานบิน จะตຌองรวมมือกันปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับ
มอบหมาย
๎. ระบียบ ขຌอบังคับ คาสัไงทีไกีไยวขຌอง การปງองกันฐานบินตาง โ ภาย฿นประทศเทยนัๅน มีระบียบขຌอบังคับ
คาสัไง ละบบธรรมนียมทหารอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ซึไงหนวยจะตຌองยึดถือปຓนนวทางปฏิบัติ฿หຌปຓนเปตาม
นยบายของหนวยหนือ มีการปฏิบัติละดานินการ฿หຌสอดคลຌองละเมซๅาซຌอนกัน อันจะทา฿หຌมาตรการ
ปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานทีไตัๅงทางทหารตละพืๅนทีไปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพซึไงเดຌก
๎.ํ คาสัไง บก.ทหารสูงสุด (ฉพาะ) ทีไ ๏๐์/๎๑ํํ รืไองการปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐาน
ทีไตัๅงหนวยทหาร
๎.๎ ผนปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานทีไตัๅงหนวยของกองทัพอากาศ พ.ศ. ๎๑ํ๔ ปຓนผน
รองรับคาสัไง บก.ทหารสูงสุด ดังกลาว฿นขຌอ ๎.ํ
๎.๏ ระบียบกองทัพอากาศ วาดຌวยการรักษาการณ์ พ.ศ. ๎๑๎์
๎.๐ ผนยุทธการ ทอ.ทีไ ๎ํ์ ฿หຌจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการปງองกันละรักษาความปลอดภัย (ศปรภ.)
ละจัดตัๅงศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (ศรก.)
๎.๑ ผนยุทธการ ทอ.๎๕๏ ละกຌเขพิไมติม
๎.๒ ระบียบกองทัพอากาศ วาดຌวยการตรียมพรຌอม พ.ศ.๎๑๎์ (รองรับระบียบ บก.ทหารสูงสุด วา
ดຌวยการตรียมพรຌอม พ.ศ. ๎๑๎์)
๎.๓ บบธรรมนียมทหารอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
๏. หลักนิยม฿นการปງองกันฐานบินของ ทอ.เทย ภารกิจของกองทัพอากาศ คือการตรียมกาลังทางอากาศ
พืไอปງองกันราชอาณาจักร ดังนัๅน ฐานบิน หนวยบิน หรือกองบิน นอกจากจะมีหนຌาทีไตຌองตรียมครืไองบิน฿หຌ
พรຌอมลຌว ยังมีหนຌาทีไรวมเปถึงการกาหนดละดานินมาตรการปງองกันละรักษาความปลอดภัยดຌวย การ
ดานิ น มาตรการดั ง กล า วจะตຌ อ งปฏิ บั ติ ทัๅ ง฿นชิ ง รุ ก ละชิ ง รั บ ครอบคลุ ม ทัๅ ง ฿นละนอกฐาน บิ น ดยมี
สาระสาคัญดังนีๅ

๒๎
๏.ํ มีภารกิจ฿นการปງองกัน ละรักษาความปลอดภัยทีไตัๅง฿หຌพຌนจากจารกรรม การกอวินาศกรรมละ
การจูจมขຌาตีฝຆายตรงขຌาม มีพืๅนทีไรับผิดชอบ ํ๒ กิลมตร รอบฐานทีไตัๅงรียกวาพืๅนทีไรักษาความปลอดภัย
(พรก.)
๏.๎ จั ด ฿หຌ มี  ผนปງ อ งกั น ละรั กษาความปลอดภั ย ฐานทีไ ตัๅ ง ด านิ น มาตรการดຌ า นการข า ว การ
ปฏิบัติการจิตวิทยา ละชวยหลือประชาชน฿นพืๅนทีไรักษาความปลอดภัย
๏.๏ จัด฿หຌมีผูຌบังคับพืๅนทีไ ํ นาย ดยมีอกภาพ฿นการสัไง฿ชຌกาลังปງองกันทีไตัๅงตพียงผูຌดียว รียกวาผูຌ
บังคับศูนย์ปฏิบัติการปງองกันละรักษาความปลอดภัย
๏.๐ หนวยทหารตาง โ ทีไอยู฿นพืๅนทีไ฿หຌขึๅนการควบคุมทางยุทธการฉพาะดຌานปງองกันละรักษาความ
ปลอดภัยตอ ผบ.ศปรภ.ของพืๅนทีไนัๅน
๏.๑ หนวยกาลังทางอากาศ ฿หຌการสนับสนุน กองทัพบกละกองทัพรือดຌวยการลาดตระวน ละการ
ลาลียงทางอากาศ รวมทัๅงตรียมการสนับสนุนการจมตีทางอากาศ฿นรัศมี ํ๒ กิลมตร รอบฐานบิน ตาม
คาสัไงกองบัญชาการทหารสูงสุด
๐. มาตรการละนวความคิด฿นการปฏิบัติการปງองกัน มาตรการละนวความคิด฿นการปງองกัน ละรักษา
ความปลอดภัยฐานบิน กาหนดขึๅนปຓน ๏ มาตรการ฿หญ โ คือ
๐.ํ การปฏิบัติการจิตวิทยาละการชวยหลือประชาชน การปງองกันฐานบินจะบรรลุผลสารใจ มิ฿ช
ขึๅนอยูกับการ฿ชຌหนวยกาลังรบปງองกันละรักษาความปลอดภัยตพียงหนวยดียว จาปຓนตຌองเดຌรับความ
รวมมือ ชวยหลือ สนับสนุนจากหนวยตาง โ ฿นฐานบิน ละประชาชนทีไอยูดยรอบฐานบินดຌวย สาหรับหนวย
ตาง โ ฿นฐานบินนอกจากจะตຌองปฏิบัติภารกิจตามหนຌาทีไลຌว ยังตຌองปฏิบัติ฿นหนຌาทีไทีไปຓนกาลังสนับสนุน
฿หຌกับกาลังรบตามคาสัไง ทอ.(ฉพาะ) ทีไ ํ๐๔/๎๎ รืไอง฿หຌหนวย ทอ. ทาการฝຄกละอบรมขຌาราชการทีไปຓน
หนวยสนับสนุนการรบ ปฏิบัติหนຌาทีไการรักษาการณ์ ละการ฿ชຌกาลัง฿นทางยุทธวิธี
ส าหรั บ ประชาชน฿นพืๅ น ทีไ ฿ กลຌ  คี ย งฐานบิ น รั ศ มี ํ๒ กม. ดยรอบฐานบิ น นัๅ น ทอ.เดຌ ม องหใ น
ความส าคัญ อย างมาก จึ งเดຌดานิ น การดຌ านกิจการพลรื อนขึๅน ดยจั ดตัๅ งกองกิจการพลรื อ นขึๅนกับ กรม
ยุทธการทหารอากาศ รับผิดชอบดานินการดຌานการมือง การศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาตอประชาชนทีไอยู
ดยรอบฐานบินพืไอ฿หຌประชาชนสนับสนุนกิจการทหารดຌวยการปฏิบัติการดຌานกิจการพลรือน การปฏิบัติการ
จิตวิทยาละชวยหลือประชาชน การประชาสัมพันธ์ ละการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการมือง ซึไงกรมยุทธการ
ทหารอากาศปຓนหนวยรับผิดชอบ ดยดานินการดังนีๅ
๐.ํ.ํ การปฏิบั ติการจิ ตวิทยาพืไอปງองกัน ฐานบิ น ปຓน การปฏิบั ติตอประชาชน ขຌาราชการ
จຌาหนຌาทีไบຌานมือง ละทหารกองประจาการของฝຆายรา ดยจัดตัๅงคณะกรรมการปฏิบัติการดຌานจิตวิทยาขึๅน
ทุกระดับหนวย ดานินการอยางตอนืไอง จัดตัๅงงบประมาณ฿หຌปຓนประจาทุ กดือน ดยหนวยสนอผนการ

๒๏
ปฏิบั ติ ตอ กรมยุ ท ธการทหารอากาศ มืไอเดຌ รั บ ความหใ น ชอบลຌ ว คณะกรรมการกใดานิ นการเดຌ ดยมี
จุดมุงหมาย ดังนีๅ
๐.ํ.ํ.ํ ตอตຌานการทรกซึมละบอนทาลาย
๐.ํ.ํ.๎ กอ฿หຌกิดความสามัคคี ขวัญ กาลัง฿จ
๐.ํ.ํ.๏ สรຌ างอุ ด มการณ์ ฿ หຌ ยึ ด มัไ น ฿นสถาบั น ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ละระบอบการ
ปกครองบบประชาธิปเตย
๐.ํ.๎ การชวยหลือประชาชน ปຓนการปฏิบัติดยตรงตอประชาชนรอบฐานบิน ละพืๅนทีไ฿น
รัศมี ํ๒ กิลมตร ตามขีดความสามารถของหนวย มีวัตถุประสงค์พืไอ
๐.ํ.๎.ํ สนับสนุนนยบายของรัฐบาล฿นการพัฒนาประทศ
๐.ํ.๎.๎ สรຌางความขຌา฿จอันดีระหวางทหารกับประชาชน
๐.ํ.๎.๏ ฿หຌประชาชนสนับสนุนครงการตาง โ ของ ทอ.
๐.ํ.๎.๐ ฿หຌเดຌมาซึไงขาวสารสาคัญ
๐.ํ.๎.๑ สนับสนุนสงสริมผนการปງองกันทีไตัๅงหนวย ทอ.
๐.ํ.๎.๒ สนับสนุนผนการปງองกันละปราบปราม ผกค.
๐.ํ.๎.๓ สงสริมผนการประชาสัมพันธ์ ทอ.
๐.ํ.๏ นวความคิด฿นการชวยหลือประชาชน
๐.ํ.๏.ํ ฿นภาวะปกติ ชวยตามงบประมาณทีไเดຌรับ ละตามขีดความสามารถของหนวย
ปຓนการชวยดຌานรงงาน ครืไองทุนรง สายการพทย์ การกษตร การศึกษาละวัฒนธรรม
๐.ํ.๏.๎ ฿นภาวะสงคราม หรือการประกาศกฎอั ยการศึก ละประกาศภาวะฉุกฉิน฿หຌ
หนวยทหารชวยประชาชนดຌานการพทย์ ละครืไองอุปภคบริภค การขนยຌายเปยังขตปลอดภัยคุຌมครอง
ชีวิตละทรัพย์สิน ปรับปรุงฟຕนฟูบูรณะสิไงชารุดสียหายจากภัยสงคราม ฿หຌคืนสภาพปกติดยรใว
๐.ํ.๏.๏ ฿นภาวะกิดภัยธรรมชาติ ฿หຌบริการทางการพทย์ การจกจายสิไงของจาปຓน฿น
การครองชีพ การขนยຌาย ขนสง การคุຌมครองชีวิตละทรัพย์สิน
๐.ํ.๏.๐ มืไอประชาชนรຌองขอ ชวยตามขีดความสามารถละอานาจหนຌาทีไหากกินขีด
ความสามารถ฿หຌรายงานหนวยหนือ
๐.ํ.๐ หลักการดานินงานการชวยหลือประชาชน
๐.ํ.๐.ํ ประชาชน฿นพืๅนทีไคุกคามของ ผกค.ถือปຓนความรงดวนสูงสุด ทีไจะตຌอง฿หຌการ
ชวยหลือ
๐.ํ.๐.๎ การชวยจะตຌอง฿หຌสัมฤทธิ์ผลทันที คุຌมคา ละประหยัด

๒๐
๐.ํ.๐.๏ เมสียภารกิจหลักของหนวย
๐.ํ.๐.๐ ชวยหลือประภทถาวรวัตถุ พืไอ฿หຌคงสภาพเดຌนาน เมขัดตอจารีตประพณีของ
ของศาสนา
๐.ํ.๐.๑ ชวย฿หຌถูกจุดดຌวยการสารวจความตຌองการกอน
๐.ํ.๑ การรุกทางการมืองของกองทัพอากาศเทย
๐.ํ.๑.ํ จัดหนวยมิตรประชา ขຌาดานินการ ณ บริวณทีไตัๅงหนวยทหาร ซึไงอยู฿นพืๅนทีไ
ดดดีไยว หรืออันตรายจากฝຆายตรงขຌาม ประกอบดຌวยชุดพทย์คลืไอนทีไ ชุดชวยหลือประชาชนหลายสาขา
พืไอตรวจรักษาพยาบาลกประชาชน พัฒนา ละสรຌางสาธารณประยชน์ รวมทัๅงการ฿หຌความบันทิงดຌวย
๐.ํ.๑.๎ จั ดชุ ด บรยายละกล อมขวัญ ประกอบดຌว ยคณะวิ ทยาการ ผูຌ บ รรยายทาง
วิชาการ ละวงดนตรีจากกองดุริยางค์ ทอ.อย.บยอ.เปกลอมขวัญตามหนวย ทอ. ฿นสนามหรือทีไตัๅงอยูดด
ดีไยว฿นตางจังหวัด
๐.ํ.๑.๏ ปลูกฝังอุดมการณ์ทางการมือง กาหนด฿หຌทุกหนวยปຂดการอบรมครงการศึกษา
พืไอความมัไนคงของชาติ (คศม.) ดยปຂดหลักสูตร คศม.ทัไวเป ระดับผูຌบริหาร ระดับมวลชน นักกรียนทหาร
ละทหารกองประจาการ
๐.๎ การลาดตระวนหาขาว฿นพืๅนทีไ
พืๅ น ทีไ ฿ นขตรั บ ผิ ด ชอบรั ศ มี ํ๒ กม. ดยรอบฐานบิ น จะตຌ อ งด านิ น การหาข า วความ
คลืไอนเหวตาง โ ของฝຆายตรงขຌามอยางตอนืไอง กีไยวกับขຌาศึก ลมฟງาอากาศ ลักษณะภูมิประทศ พืไอจะ
อานวยประยชน์฿นการวางผนละชวย฿หຌ ผบ.หนวยตกลง฿จสัไงการเดຌทันทวงที รวมทัๅงการวางมาตรการการ
ตอตຌานการขาวกรอง การประสานกับจຌาหนຌาทีไฝຆายบຌานมืองพืไอความรวมมือ฿นการหาขาวละสงขาวดยมี
มาตรการดังนีๅ
๐.๎.ํ อบรมขຌาราชการดຌานการขาว ปຂดการอบรม฿หຌขຌาราชการขຌา฿จ฿นรืไองการขาวกรองชิง
รุกละชิงรับ ขาวกรองทางการรบ ขาวกรองพืไอความมัไนคงละขาวกรองทางยุทธศาสตร์พืไอ฿หຌสามารถรับรูຌ
ละตอตຌานการขาวกรองจากฝຆายตรงขຌามเดຌ
๐.๎.๎ ครงการหลงขาวลับ คือการดานินมาตรการทางลั บ฿หຌเดຌมาซึไงสาระส าคัญ฿นพืๅนทีไ
รับผิดชอบ ละการรับขาวจากหนวยขຌางคียงละหนวยหนือ ซึไงกรมขาวทหารอากาศปຓนหนวยดานินการ
฿นการปฏิบัติการขาวตຌองกระทาทุกวิถีทาง฿หຌเดຌมาซึไงขาวทีไตຌองการ จาพวกตอตຌานนักทัศนาจร สืไอมวลชน ผูຌ
ดินทางชายดนกใปຓนหลงขาวเดຌ หรือมຌตชลยศึก ผูຌหลบหนีขຌามืองดยผิดกฎหมาย อาวุธยุทธปกรณ์ทีไ
ยึดเดຌ ลຌวนปຓนหลงขาวทีไสาคัญยิไง สาหรับหลงขาวลับ฿นพืๅนทีไเดຌมีการจัดตัๅงครงการสายลับขึๅนปฏิบัติการ
บงปຓน ๏ ประภท คือ

๒๑
๐.๎.๎.ํ สายลับปฏิบัติการ หมายถึงบุคคลทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌดานินการหาขาว฿น
พืๅนทีไ ดยมากปຓนบุคคล฿นทຌองถิไน มีอิทธิพลอยู฿นตัว ฉลาด กลຌาหาญ หรือประภทกใบตัวเมมี฿ครกลຌารังก
ปຓนการรวบรวมขຌอมูลทีไทางการควรทราบเวຌ ลຌวสงตอหรือจຌง฿หຌทราบตามทีไเดຌทาการตกลงกันเวຌ
๐.๎.๎.๎ สายลับสนับสนุน คือบุคคล฿นหมูบຌานทีไมีฐานะดีพอควรคอยทาหนຌ าทีไ฿หຌการ
สนับสนุนชวยหลือ฿หຌทีไพักอาศัยตอจຌาหนຌาทีไ ชวยนาทาง นะนาตัวบุคคลทีไควรจะขຌาถึง฿หຌทีไพัก อาหารก
สายลับอืไน โ ชน ผูຌ฿หญบຌาน กานัน หรือบุคคลทีไมีคนนับถือมาก หรือทหารกาทีไมีฐานะดี ปຓนตຌน
๐.๎.๎.๏ สายลับหลัก คือจຌาหนຌาทีไของหนวยขาวดยตรง ซึไงจะปຓนผูຌเปรับขาวมาปງอน฿หຌ
หนวยตามหຌวงวลาทีไกาหนดหรือตามตสถานการณ์จะอานวย ดยลลอบขຌาเป฿นหมูบຌานปງาหมาย฿นลักษณะ
ปลอมปลงตัว
๐.๎.๏ การดานินการลาดตระวนหาขาว ปຓนการปฏิบัติของหนวยปງองกันฐานบินองมืไอมีการ
คุกคามจากฝຆายตรงขຌามกิดขึๅน฿นพืๅนทีไ ดยรอบฐานบิน ดยจัดปຓนชุดลาดตระวนหาขาวขึๅนดานินการปຓน
ขัๅนตอนดังนีๅ
๐.๎.๏.ํ การสารวจขัๅน ตຌน ปຓ นการสารวจจากผนทีไสถานการณ์ หรื อภาพถายทาง
อากาศ ตรวจสอบลักษณะภูมิประทศ สຌนทาง ทีไตัๅงหมูบຌาน หรือออกสารวจ฿นภูมิประทศจริง บางอกาสอาจ
ลาดตระวนทางอากาศเดຌดຌวย ทัๅงนีๅดยการวิคราะห์สถานการณ์ประกอบ บริวณ฿ดมีการคลืไอนเหวของฝຆาย
ตรงขຌามบຌาง ควรจะสง จนท.ขຌาเปหรือเม จะ฿ชຌสายลับประภท฿ดขຌาดานินการจึงจะเดຌผล
๐.๎.๏.๎ กาหนดหัวขຌอขาวสารสาคัญ คือการกาหนด หขส.มอบ฿หຌกับชุดลาดตระวนทีไจะ
ออกปฏิบัติการ ชน ขຌาศึกมีอาวุธยิงเกลวิถีคຌงหรือเม ขຌาศึกขมขูหรือสังหารประชาชนอยางหดหีๅยมหรือเม
ขຌาศึกมีการปฏิบัติการดຌานจิตวิทยาละการชวยหลือประชาชนขงกับฝຆายรา฿นลักษณะ฿ด ฯลฯ ปຓนตຌน
๐.๎.๏.๏ การจัดชุดลาดตระวน หนวยปຓนผูຌจัดชุดลาดตระวนตามภารกิจ ละเดຌรับ
อนุมัติจาก ผบ.ทอ. ดยจัดปຓนชุดลาดตระวนติดอาวุธ ซึไงปฏิบัติเดຌทัๅงบบดินทຌาละ฿ชຌยานยนต์฿นการออก
ปฏิบัติของชุดลาดตระวนกระทาเดຌทัๅง฿นรอบ ํ วัน หรือหลายวัน ลຌวตสถานการณ์ การคุกคามทีไกิดขึๅน
หรือตามทีไผูຌบังคับบัญชากาหนด
๐.๏ ผนการ฿ชຌกาลัง
๐.๏.ํ กลาวทัไวเป หนวยปງองกันฐานบินจะตຌองตรียมกาลังเวຌ฿หຌพอพียงกับภารกิจ มีผนการ
฿ชຌกาลังดยนนอน ตຌองบงมอบพืๅนทีไปງองกัน฿หຌปຓนสัดสวน เมกຌาวกายกัน มีการซักซຌอมการปฏิบัติตามผน
อยูปຓนประจา ละตຌองมีการปรับปรุงพัฒนา฿หຌทันสมัยอยูสมอ ผน฿นการปງองกันฐานบิน หนวยจะปຓ น
ผูຌขียนผนของตนขึๅน ผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยปຓนผูຌลงนาม฿นผนลຌวสง฿หຌ หนวยบัญชาการอากาศ
ยธินตรวจสอบ มืไอเดຌรับความหในชอบหมาะสม กใจะสงผนทีไนัๅน฿หຌกรมยุทธการทหารอากาศตรวจอีกครัๅง

๒๒
ลຌวนารียนขออนุมัติผูຌบัญชาการทหารอากาศ พืไอ฿ชຌปຓนผนปງองกันฐานบินของหนวยตอเป มืไอเดຌรับอนุมัติ
ลຌวกใจะสงกลับ฿หຌหนวย฿ชຌปຓนนวทาง฿นการปฏิบัติ การปງองกันทีไตัๅงของหนวยตอเป การขียนผนปງองกัน
ฐานบินจะเดຌกลาว฿นบทหลัง
การ฿ชຌกาลังตามผนการปງองกันฐานบินนัๅน กาลังรักษาการณ์ละกาลังพรຌอมรบอืไน โ จะอยู
ภาย฿ตຌการควบคุมอานวยการละสัไงการของศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ ดยมีผูຌบังคับศูนย์ฯ ปຓนผูຌมีอานาจ
สัไง฿ชຌกาลังตพียงผูຌดียว มีนายทหารวรศูนย์ฯ ละ จนท.ประจาศูนย์ฯ ปຓนผูຌปฏิบัติประจาวัน ลักษณะการ
ปฏิบัติหนຌาทีไปງองกันฐานบินดยระบบศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์นีๅ จะบงมอบพืๅนทีไปງองกันปຓนสวน โ ฿หຌก
กาลังปງองกัน พืไอมิ฿หຌการ฿ชຌกาลังกิดความสับสนหรือกຌาวกา ยขตปฏิบัติการซึไงกันละกัน มีการซักซຌอมการ
ปฏิบัติตามผนปຓนประจาอยางนຌอยดือนละครัๅง หนวยสามารถบิกกระสุนซຌอมยิงประกอบการฝຄกซຌอมเดຌ
๐.๏.๎ การตรี ยมก าลั งปฏิ บั ติ ต ามผน ปຓ น การตรี ยมกาลั งตามระบี ยบ ทอ.ว าดຌ ว ยการ
รักษาการณ์ป ๎๑๎์ ดยมีลักษณะการปฏิบัติดังนีๅ
๐.๏.๎.ํ กาลังรักษาการณ์ประจาวัน ปຓนกาลังทีไปฏิบัติหนຌาทีไ฿นสถานการณ์ปกติ เดຌก
ยามประจาจุดตาง โ ยามสายตรวจ ชุดสายตรวจยานยนต์ ชุดปฏิบัติการ หมวดตรียมพรຌอม ชุดสุนัขทหาร ชุด
รถกราะละทหารสารวัตร การจัดตรียม฿หຌคานึงถึงความพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจตความหมาะสม
๐.๏.๎.๎ กาลังหนุน หมายถึงกาลังทหารอากาศยธิน ละทหารสารวัตรทัๅงหมดทีไมีเดຌ
ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นวันนัๅน สามารถนามาสริมกาลังปງองกันเดຌทันที
๐.๏.๎.๏ กาลังสนับสนุนการชวยรบ หมายถึงกาลังจากหนวยตาง โ ของฐานบินนัๅน โ ทีไ
สามารถ฿หຌการสนับสนุนกกาลังปງองกัน฿นดຌานบริการตาง โ ชน ชุดพทย์คลืไอนทีไ หนวยดับพลิงละกูຌภัย
หนวยชางยธา หนวยขนสง ฯลฯ
๐.๏.๎.๐ กาลังสนับสนุนอืไน โ (AUGMENTEE) หมายถึงกาลังจากหนวยอืไน โ ทีไอยู฿น
ฐานบิน ชน กาลังจากผนกซอมบารุง ฝูงบิน สืไอสาร พลาฯ การงิน ฯลฯ กาลังดังกลาวจะเดຌรับการฝຄกการ฿ชຌ
อาวุธ การดานินกลยุทธละปฏิบัติการอืไน โ คลຌายทหารอากาศยธิน พืไอ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไทนกาลังอากาศ
ยธิน ทัๅงปງองกันหนวยของตนอง ละปງองกันฐานบินปຓนสวนรวมดຌวย มืไอจาปຓน
๐.๏.๏ การปງองกันชิงรับ หมายถึงการจัดตรียมมาตรการปງองกันภาย฿นฐานบิน พืไอปງองกันการ
คุกคาม หรือการจมตีของขຌาศึก ดยกระทาเดຌดังนีๅ
๐.๏.๏.ํ กระจาย บ.รบละปງาหมายสาคัญ฿หຌหางกัน
๐.๏.๏.๎ จัดสรຌางรัๅวลวดหนามเวຌดยรอบ พืไอหนวงหนีไยวการขຌามาของขຌาศึก
๐.๏.๏.๏ ดานินการพรางอาวุธยุทธปกรณ์ทีไสาคัญ

๒๓
๐.๏.๏.๐ วัดสรຌางละกาหนดมาตรการ฿นการสกัดกัๅน เดຌกจั ดทาบังกอร์ หอคอยทีไ
ขใงรง มีถนนดยรอบฐานบินทีไยานพาหนะสามารถวิไงเดຌทุกฤดูกาล พรຌอมทัๅงมีสงสวางตามนวรัๅว จัดสุนัข
รักษาการณ์ ณ บริวณสาคัญ โ จัดยามประจาจุด ละชองทางอยางพียงพอ จัดสายตรวจทัๅงยานยนต์ละ
ดินทຌา ตลอดจนการจัดทาผนการยิง ค.สองสวาง
๐.๏.๐ การบงขัๅนสถานการณ์ พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัยฐานบินเมกิดความสับสน
฿นการปฏิบัติตามผน การ฿ชຌกาลังละการปลีไยนขัๅนสถานการณ์ซึไงขึๅนอยูกับการคลืไอนเหวหรือการคุกคาม
ของขຌาศึกหรือตามรายงานขาวทีไเดຌรับการปลีไยนขัๅนสถานการณ์ เมจาปຓนตຌองรียงตามลาดับ ตการปฏิบัติ฿น
ตละขัๅนสถานการณ์จะมีวิธีการสาหรับยึดถือปຓนหลักปฏิบัติ ตละสถานการณ์ โ เปดยนชัดดังนีๅ
๐.๏.๐.ํ สถานการณ์ขัๅน ํ (สีขาว) หมายถึงการปฏิบัติหนຌาทีไวลาปกติ (DAY – TODAY
SECURITY) คือเมมีหตุการณ์฿ดกิดขึๅนผิดเปจากปกติ เมมีขาวความคลืไอนเหวของขຌาศึกขຌาคุกคามฐานบิน
หนวยรักษาการณ์ปฏิบัติหนຌาทีไเปตามปกติ
๐.๏.๐.๎ สถานการณ์ขัๅน ๎ (สีทา) มืไอมีรายงานขาวกรองจຌงวา ฝຆายตรงขຌามมีการ
คลืไอนเหว฿กลຌฐานบิน ฐานบินจะตຌองพิไมความระมัดระวั งยิไงขึๅน ขຌาศึกอาจบุกจมตีฐานบินมืไอ฿ดกใเดຌ งดการ
พักวรภายหลังจากการปฏิบัติหนຌาทีไลຌว ฿นสถานการณ์สีทา฿หຌปฏิบัติดังนีๅ
๐.๏.๐.๎.ํ สัไงกวดขันวรยาม
๐.๏.๐.๎.๎ กวดขันการผานขຌา – ออกฐานบิน
๐.๏.๐.๎.๏ พิไมวร – ยาม ละสายตรวจ ณ จุดลอหลม
๐.๏.๐.๎.๐ ชุดสายตรวจยานยนต์ขຌาประจาขตรับผิดชอบ
๐.๏.๐.๏ สถานการณ์ขัๅน ๏ (สีหลือง) จากรายงานของจຌาหนຌาทีไขาวกรองหลายหลง
ยืนยันตรงกันวา ขຌาศึกมีการคลืไอนเหวคึกคักอยูเมห างจากฐานบิ นมากนัก คาดวาจะบุกขຌาจมตีฐานบิ น
นนอน ตยังเมทราบวลา ตຌองพิไมระยะวลาการปฏิบัติหนຌาทีไมากกวาปกติ หนวยปງองกันฐานบินปฏิบัติตอ
จากสถานการณ์ขัๅน ๎ ดังนีๅ
๐.๏.๐.๏.ํ กาลังหนุนหຌามออกนอกกรมกอง
๐.๏.๐.๏.๎ ประกาศ฿หຌขຌาราชการทีไอยูขຌางนอกรีบกลับขຌาฐานบิน
๐.๏.๐.๏.๏ กาลังสนับสนุนการชวยรบ พรຌอมทีไศูนย์ ฯ
๐.๏.๐.๏.๐ พิไมยามทุกตาหนงปຓนยามคู
๐.๏.๐.๏.๑ พิไมยามสายตรวจขึๅนอีกทาตัว
๐.๏.๐.๏.๒ ชุดปฏิบัติการพรຌอมอาวุธขຌาประจานวตຌานทานหลัก ตรียมการ
ยิง ค.สองสวาง

๒๔
๐.๏.๐.๏.๓ ผูຌบังคับบัญชาทุกระดับประจาทีไศูนย์ ฯ
๐.๏.๐.๏.๔ จายกระสุนอัตราพรຌอมรบ ํ วัน
๐.๏.๐.๐ สถานการณ์ขัๅน ๐ (สีดง) มืไอเดຌรับรายงานวาขຌาศึกขຌาประชิดนวรัๅว ละ/
หรือบางสวนเดຌลใดลอดรัๅวขຌามา฿นฐานบินลຌว ละ/หรือมีการตอสูຌกันกับยามของฐานบิน ซึไงปຓนสถานการณ์
ขัๅนรุนรง ตຌอง฿ชຌกาลังพลทีไมีอยู฿นฐานบินทัๅงหมด การปฏิบัติ฿นขัๅนนีๅกใคือ
๐.๏.๐.๐.ํ ปຂดสัญญาณฐานบินถูกจมตี
๐.๏.๐.๐.๎ กาลังปງองกันฐานบินขຌาประจาขตรับผิดชอบ
๐.๏.๐.๐.๏ รายงานหนวยหนือ (ดยฉพาะ คปก.ทอ.) ละหนวยขຌางคียง
๐.๏.๐.๐.๐ ศูนย์ฯ สัไง฿ชຌกาลังสกัดกัๅน ผลักดัน
๐.๏.๐.๐.๑ กาลังสนับสนุนพรຌอม ณ จุดรวมพล รอรับคาสัไง
๐.๏.๐.๐.๒ ตรียมคลืไอนยຌายอาวุธยุ ทธปกรณ์ทีไเมอานวยประยชน์฿นการสูຌ
รบเปเวຌทีไอืไน ชน บ.รบ
๐.๏.๐.๐.๓ วางครืไองกีดขวางพิไมติมตามจุดทีไสาคัญ โ
๐.๏.๐.๐.๔ ตรียมอพยพครอบครัวเปยังทีไปลอดภัย
๐.๏.๐.๐.๕ ตรียมขอความชวยหลือจากหนวยทหารขຌางคียง

...................................................

๒๕
บททีไ ๑
ศูนย์ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
( SECURYRITY CONTROL CENTER )
ํ. กลาวทัไวเป ( GENERAL)
พืไอ฿หຌการดานินการปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบินมีประสิทธิภาพนนอน ชืไอถือเดຌละ
สามารถผชิญกับสถานการณ์ทีไจะกิดขึๅนเดຌทุกขณะ ตละฐานบินจึงเดຌกาหนดมาตรการ พืไอควบคุมการ
ปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไซึไงปฏิบัติงานกีไยวกับปງองกันละรักษาความปลอดภัยบานบินขึๅน การควบคุมดังกลาว
กระทาเดຌดຌวยการ฿ชຌศูนย์ควบคุมการักษาความปลอดภัย
ํ.ํ ศูนย์ฯ คือ ทีไควบคุมสัไงการการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบิน
ศูนย์ ฯปรียบสมือนกระดูกสันหลังของการรักษาความปลอดภัย ละปຓนศูนย์ประสานของการประสานงาน
กันระหวางผูຌบังคับบัญชากับจຌาหนຌาทีไ฿นการระวังปງองกัน
ํ.๎ ความมุงหมาย฿นการจัดตัๅงศูนย์ ฯ พืไอ
ํ.๎.ํ ฿ชຌควบคุมการปฏิบัติ฿นดຌานการปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบิน
ํ.๎.๎ ฿หຌการสัไงการปຓนเปดຌวยความรวดรใวทันตอหตุการณ์
ํ.๎.๏ ฿หຌอานาจ฿นการสัไงการอยูทีไคนคนดียว
ํ.๏ ขຌอพิจารณากีไยวกับการจัดตัๅงศูนย์ ฯ มีขຌอพิจารณาดังนีๅ
ํ.๏.ํ ความปลอดภัยของศูนย์ ฯ ถือปຓนสิไงสาคัญประการรก
ํ.๏.๎ อยูตรงศูนย์กลางของพืๅนทีไทีไจะดานินการระวังปງองกัน
ํ.๏.๏ สຌนทางคลืไอนทีไสะดวก
ํ.๏.๐ อยู฿กลຌบริวณพืๅนทีไสาคัญ
ํ.๐ การจัดตัๅงศูนย์ ฯ ตามคาสัไงกองบัญชาการทหารสูงสุด
การจัดตัๅงศูนย์ควบคุมรักษาการณ์ ซึไงจัดขึๅนตามคาสัไงของ บก.ทหารสูงสุด ฐานบินทีไ
ตัๅงอยูดดดียวหางจากหนวยกาลังสวน฿หญ หรือหนวย฿หญกวา มีระยะทางกินกวา ๒์ กม. หรือ฿ชຌวลา
ดินทางดຌวยยานยนต์กินกวา ํ ชม.(ความรใว ํ ชม./๒์ กม.) ฿หຌจัดตัๅงศูนย์ปฏิบั ติการปງองกันละรักษา
ความปลอดภัยขึๅน ( ศปรภ.) ฿นกรณีทีไมีหนวยกาลังขนาด฿หญกวาตัๅงอยู฿นระยะ ละวลาทีไกลาวลຌว หนวย
กาลังขนาด฿หญกวานัๅนปຓนหนวยจัดตัๅง ศปรภ. ละฐานบินนัๅนโ จัดตัๅงศูนย์ควบคุมรักษาการณ์ ( ศรก.) กรณี
ทีไปຓนหนวยบินหรือฝูงบินสนามจะจัดตัๅง ศปรภ.หรือ ศรก. ฿หຌพิจารณาทีไการจัดอัตรากาลังปງองกันฐานบิน ถຌา
อัตราการจัดกาลังปງองกันฐานบินระดับกองรຌอยปງองกันฐานบิน ฿หຌจัดตัๅง ศรก.ขึๅน การปฏิบัติงานดยทัไวเป
กาลังรักษาการณ์ประจาวันจะปฏิบัติหนຌาทีไตลอด ๎๐ ชม. ผูຌบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย฿นพืๅนทีไปຓนผูຌบั งคับ

๓์
ศูนย์ดยตาหนง มีอานาจสัไงการ฿ชຌกาลัง฿นการปງองกันทีไตัๅงตผูຌดียว งานดຌานยุทธการ฿หຌขึๅนตรงตอศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ( ศปก.ทอ.) สวนการปງองกันทีไตัๅง฿หຌประสานกับหนวยขຌางคียง
การจัดตัๅงศูนย์ ฯ ฿นลักษณะดังกลาว ปຓนการปฏิบัติตามผนยุทธการ ๎๕๏ ( ผนปງองกันทีไตัๅงหนวย
ทหารของ ศปรภ.ละ ศรก.กยก.บก.อย.บยอ. พิจารณาลຌว พืไอ฿หຌการจัด ศปรภ.ละ ศรก. ปຓนจมาตรฐาน
ดียวกันละสอดคลຌองกับนวความคิด฿นการปฏิบัติของผนการกองทัพอากาศกีไยวกับการปງองกันละรักษา
ความปลอดภัยทีไตัๅงหนวยทหารของ ทอ. จึงเดຌดานินการปรับปรุงผังการจัดละอัตรากาลังพลของ ศปรภ.ละ
ศรก.฿หม มีผังการจัดละอัตรากาลังพลดังนีๅ

๓ํ
ผังการจัดละอัตรากาลังพล ศยก.ฐานบิน รร.การบิน ละกองบิน
ศปก.ทอ.
ศยก.ฐานบิน
ผบ.ศยก.ฐานบิน
รอง (ํ)
รอง (๎)
สวนอานวยการ
น. ํ๏, ป.๑

สวนสนับสนุน
น.๒,ป.๎๎,พ.๎๏
หมวดสืไอสาร
น.๎,ป.ํ์,พ.ํ๏
หมวดขนสง
น.๎,ป.๕,พ.๒
หมวดชางสนาม
น.๎,ป.๏,พ.๐

รวมกาลังพล

น.๏
สวนปฏิบัติการ
(กาลังฉพาะกิจ)
น.๑ํ,ป.๏๎๒,พ.๏๒๓
สวนปฏิบัติการ
(กาลังฉพาะกิจ)
น.๑ํ,ป.๏๎๒,พ.๏๒๓

ศยตอ.
กองบิน/รร.การบิน
น.๑ํ,ป.ํ๑๔,พ.ํ๐๕

กองรຌอย ร.
น. ๒,ป.๐๎,พ.๎ํ๔

กองรຌอย ปตอ.
น. ํ๔,ป.ํ๕์,พ.ํ๎ํ

หมวดลาดตระวน
น. ํ,ป.ํํ,พ.๎๒

มว.สนับสนุน
น. ํ,ป.๔,พ.๎๔

หมวด สห.
น. ํ,ป.๎๑,พ.๏๕

กาลังจากสวนกลาง

หมูสุนัขทหาร
ป.ํํ

- สัญญาบัตร (น.)

๐ํ คน

- ประทวน (ป.)

๏๎๒ คน

- พลทหาร (พ.)

๏๒๓ คน

ฝຆายดับพลิงละกูຌภัย
น.๎,ป.ํ๎,พ.ํ๎

รวมทัๅงสิๅน

๓๐๐ คน

ยามรักษาการณ์
กาลังจากสวนกลาง

๓๎
ผังการจัดละอัตรากาลังพล ศปรภ.ดม.
ศปก.ทอ.
ศปรภ.ดม.
ผบ.ศปรภ.ดม. น.ํํ
รอง ผบ.ศปรภ.ดม.
สวนอานวยการ
น.ํ์๒,ป.๏๕

สวนสนับสนุน
น.๒,ป.๎๎,พ.๎๏

สวนปฏิบัติการ
(กาลังฉพาะกิจ)
กองรຌอยทหารอากาศยธิน
น.ํ๐,ป.ํ์๒,พ.๎๕๒

หมวดสืไอสาร
น.๎,ป.ํ์,พ.ํ๏

รวมกาลังพล
- สัญญาบัตร (น.)

ํ๐๐ คน

- ประทวน (ป.)

๏๓๎ คน

- พลทหาร (พ.)

๐๐๔ คน

รวมทัๅงสิๅน

๕๒๐ คน

หมวดขนสง
น.๎,ป.๕,พ.๒

หมวดลาดตระวน
น.๎,ป.๎๎,พ.๐

หมวดชางสนาม
น.๎,ป.๏,พ.๐

กองรຌอย ทสห.
น.๔

ฝຆายดับพลิงละกูຌภัย

หมวด ปพ.

หมูสุนัขทหาร

มว.รถกราะ
ยามรักษาการณ์

๓๏
ผังการจัดละอัตรากาลังพล ศยตอ.ดอนมือง
ศปก.ทอ.
ศยตอ.ดม.
น.๐
สวนอานวยการ
น.ํ์๒,ป.๏๕

สวนอานวยการ
น.ํ์๒,ป.๏๕

สวนอานวยการ
น.ํ์๒,ป.๏๕
สวนอานวยการ
น.ํ์๒,ป.๏๕
สวนอานวยการ
น.ํ์๒,ป.๏๕

กองรຌอยตอสูຌอากาศยาน ํ
น.๐,ป.ํํ,พ.๑๎
๎

รวมกาลังพล

- สัญญาบัตร (น.)

๒ํ คน

- ประทวน (ป.)

๓๑๐ คน

- พลทหาร (พ.)

๎๏๎ คน

รวมทัๅงสิๅน

ํ,์๐๓ คน

กองรຌอยจรวดตอสูຌอากาศยาน ํ
น.๒,ป.๕์,พ.๏
๏

๐

ยามรักษาการณ์

๎
๏

๓๐
๎. การจัดสวนราชการ฿นศูนย์ยุทธการฐานบิน บงปຓน ๐ สวนดังนีๅ
๎.ํ สวนบังคับบัญชา ประกอบดຌวย
๎.ํ.ํ ผบ.คยก.ฐานบิน คือ ผูຌบังคับการกองบิน
๎.ํ.๎ รอง ผบ.คยก.ฐานบิน (ํ) คือรองผูຌบังคับการกองบินฝຆายปฏิบัติการ
๎.ํ.๏ รอง ผบ.คยก.ฐานบิน (๎) คือรองผูຌบังคับการกองบินฝຆายบริหาร
๎.๎ สวนอานวยการ ประกอบดຌวย
๎.๎.ํ สธ.คยก. ฐานบิน
๎.๎.๎ น.ลบ.ละสมียน
๎.๎.๏ น.ยก.ผช.น.ยก. ละจาอากาศยุทธการ
๎.๎.๐ น.กพ.ผช.น.กพ. ละจาอากาศกาลังพล
๎.๎.๑ น.การขาวกรอง ผช.น.การขาวกรอง ละจาอากาศการขาว
๎.๎.๒ น.รปภ.
๎.๎.๓ น.กบ.ผช.น.กบ. ละจาอากาศสงกาลังบารุง
๎.๎.๔ นธน.
๎.๎.๕ น.กง.
๎.๏ สวนสนับสนุน ประกอบดຌวย
๎.๏.ํ หมวดสืไอสาร
๎.๏.๎ หมวดขนสง
๎.๎.๏ หมวดชางสนาม
๎.๐ สวนปฏิบัติการ (กาลังฉพาะกิจ) มี ๎ สวนคือ๎.๐.ํ ศปรภ/ศรก. กองบิน ละรร.การบิน ประกอบดຌวย
๎.๐.ํ.ํ กองรຌอยทหารอากาศยธิน ํ กองรຌอย (๏ มว.ปล.๕ หมู ปล.๏ หมู อว.)
๎.๐.ํ.๎ หมวดอาวุธ ํ มว.(๎ หมู ปก. ๏ หมู คบ. ๔ํ มม.)
๎.๐.ํ.๏ หมวดลาดตระวน ํ มว.(๎ หมู ลว.ดินทຌา ํ หมู ลว.ยานยนต์)
๎.๐.ํ.๐ หมวด ลห. ํ หมวด (๎ หมู ลห. ํ หมู อาวุธพิศษ ํ หมูจราจร)
๎.๐.ํ.๑ หมูสุนัขทหาร ํ หมู
๎.๐.ํ.๒ ฝຆายดับพลิงละกูຌภัย
๎.๐.ํ.๓ ยามรักษาการณ์ (ตามทีไ ผบ.สยก. ฐานบินพิจารณาดยประสานกับ
ยก.ทอ.ละ อย.)

๓๑
๎.๐.ํ.๔ กาลังจากสวนกลาง (จัดตามสถานการณ์, คาสัไง ละผนยุทธการ ทอ.)
๎.๐.๎ กยตอ. กองบินละรร.การบิน ประกอบดຌวย
๎.๐.๎.ํ กองรຌอย ปตอ.ํ กองรຌอย
๎.๐.๎.ํ.ํ กองบังคับการกองรຌอยตอสูຌอากาศยาน
๎.๐.๎.๎ กองบังคับการหมวดสนับสนุน
๎.๐.๎.๎.ํ ตอนสรรพาวุธอิลใกทรอนิกส์ ํ ตอน
๎.๐.๎.๎.๎ ตอนสืไอสาร ํ ตอน
๎.๐.๎.๏ กองบังคับการหมวดฝງาตรวจทางอากาศ
๎.๐.๎.๏.ํ ตอนรดาร์คຌนหาละจຌงตือน ํ ตอน
๎.๐.๎.๐ กองบังคับการหมวดปน฿หญตอสูຌอากาศยาน ๑์ นิๅว
๎.๐.๎.๐.ํ หมูปน฿หญตอสูຌอากาศยาน ๑์ นิๅว(๐ หมู)
๎.๐.๎.๐.๎ พวกปน฿หญตอสูຌอากาศยาน ๑์ นิๅว(๔ พวก)
๎.๐.๎.๑ กองบังคับการหมวดปน฿หญตอสูຌอากาศยาน ๏์-๏๑ มม.ละจรวดนาวิถี
ตอสูຌอากาศยาน
๎.๐.๎.๑.ํ ตอนควบคุมการยิง (๎ ตอน)
๎.๐.๎.๑.๎ หมูปน฿หญตอสูຌอากาศยาน ๏์-๏๑ มม.(๐ หมู)
๎.๐.๎.๑.๏ หมูจรวดนาวิถีตอสูຌอากาศยาน (๐ หมู)
๎.๐.๎.๒ กองบังคับการหมวดปน฿หญตอสูຌอากาศยาน ๏๓ มม.
๎.๐.๎.๒.ํ ตอนรดาร์ละระบบควบคุมการยิง
๎.๐.๎.๒.๎ หมูปน฿หญตอสูຌอากาศยานขนาด ๏๓ มม.(๒ หมู)
๎.๐.๎.๓ กองบังคับการปน฿หญตอสูຌอากาศยาน ๐์ มม.
๎.๐.๎.๓.ํ หมูปน฿หญตอสูຌอากาศยาน ๐์ มม.(๐ หมู)
๎.๐.๎.๓.๎ พวกปน฿หญตอสูຌอากาศยาน ๐์ มม.(๔ พวก)
๎.๐.๎.๔ กองบังคับการหมวดจรวดบุคคลตอสูຌอากาศยาน
๎.๐.๎.๔.ํ ตอนจรวดบุคคลตอสูຌอากาศยาน (๎ ตอน)
๎.๐.๎.๔.๎ หมูจรวดบุคคลตอสูຌอากาศยาน (๔ หมู)
๎.๐.๎.๕ หมวดสนับสนุน
๎.๐.๎.๕.ํ หมูสนับสนุน (๏ หมู)
๎.๐.๎.ํ์ กาลังจากสวนกลาง (จัดตามสถานการณ์, คาสัไง, ละผนยุทธการ ทอ.)
๏. การจัดสวนราชการ฿น ศรปภ.ดม. บงปຓน ๐ สวน คือ
๏.ํ สวนบัญชาการ ประกอบดຌวย
๏.ํ.ํ ผบ.ศปรภ.ดม. คือ ผบ.อย.บยอ.

๓๒
๏.ํ.๎ รอง ผบ.ศปรภ.ดม. คือ รอง ผบ.อย.บยอ.
๏.ํ.๏ น.ฝอ.ประจา ผบ.ศปรภ.ตม.
๏.ํ.๐ น.ฝอ.ประจา รอง ผบ.ศปรภ.ดม
๏.๎ สวนอานวยการ ประกอบดຌวย
๏.๎.ํ สธ.ศปรภ.ดม.
๏.๎.๎ รอง สธ.ศปรภ.ดม (ํ)
๏.๎.๏ รอง สธ.ศปรภ.ดม. (๎)
๏.๎.๐ น.ฝอ.ประจา สธ.ศปรภ.ดม.
๏.๎.๑ น.ฝอ.ประจา รอง สธ.ศปรภ.ดม.(ํ)
๏.๎.๒ น.ฝอ.ประจา รอง สธ.ศปรภ.ดม.(๎)
๏.๎.๓ คณะทีไปรึกษา ศปรภ.ดม.
๏.๎.๔ จนท.กองบังคับการ ชน ผอ.บก.ศปรภ.ดม. รอง ผบ.บก.ศปรภ.ดม. ฯลฯ
๏.๎.๕ กองกาลังพล ละ จนท.
๏.๎.ํ์ กองขาว ละ จนท.
๏.๎.ํํ กองยุทธการ ละ จนท.
๏.๎.ํ๎ กองสงกาลังบารุง ละ จนท.
๏.๎.ํ๏ กองกิจการพลรือน ละ จนท.
๏.๎.ํ๏ การงบประมาณ ละ จนท.
๏.๎.ํ๐ นายทหารติดตอ
๏.๏ สวนสนับสนุน ประกอบดຌวย
๏.๏.ํ หมวดสืไอสาร (ตอนปฏิบัติการวิทยุ, ตอนปฏิบัติการทรศัพท์)
๏.๏.๎ หมวดขนสง
๏.๏.๏ หมวดชางสนาม
๏.๐ สวนปฏิบัติการ (กาลังฉพาะกิจ) ประกอบดຌวย ๕ สวน คือ
๏.๐.ํ กองรຌอยทหารอากาศยธิน (๎ กองรຌอย) ตละกองรຌอย ประกอบดຌวย๏.๐.ํ.ํ หมวด ปล. ๏ มว.
๏.๐.ํ.ํ.ํ หมู ปล. ๕ หมู
๏.๐.ํ.ํ.๎ หมูอาวุธ ๏ หมู
๏.๐.ํ.๎ หมวดอาวุธ ํ มว.

๓๓
๏.๐.ํ.๎.ํ หมู ปก. ๎ หมู
๏.๐.ํ.๎.๎ หมู ค ๔ํ. ๏ หมู
๏.๐.๎ หมวดลาดตระวน ํ มว.
๏.๐.๎.ํ หมูลาดตระวนดินทຌา ๎ หมู
๏.๐.๎.๎ หมูลาดตระวนยานยนต์ ํ หมู
๏.๐.๏ กองรຌอย ทสห. ํ กองรຌอย ประกอบดຌวย
๏.๐.๏.ํ หมวด ทสห. ํ มว.
๏.๐.๏.ํ.ํ หมู ทสห. ๏ หมู
๏.๐.๏.๎ หมวดอาวุธพิศษ ํ มว.
๏.๐.๏.๎.ํ หมูอาวุธพิศษ ํ หมู
๏.๐.๏.๏. หมวดจราจร ํ มว.
๏.๐.๏.๏.ํ หมูจราจร ํ หมู
๏.๐.๐ หมวดปฏิบัติการพิศษ ํ มว.
๏.๐.๐.ํ หมูปฏิบัติการพิศษ ๏ หมู
๏.๐.๑ หมวดรถกราะ ํ มว.
๏.๐.๑.ํ หมูรถกราะ ๏ หมู
๏.๐.๒ ฝຆายดับพลิงละกูຌภัย ํ ฝຆาย
๏.๐.๒.ํ หมวดรถดับพลิง ํ มว.
๏.๐.๓ หมวดรถกูຌภัย ํ มว.
๏.๐.๔ หมูสุนัขทหาร ํ หมู
๏.๐.๕ ยามรักษาการณ์ (ตาม ผบ.ศปรภ.ดม.พิจารณาดยประสานกับ ยก.ทอ.) การจัด ศยตอ.
ดม.ทีไจัดตามอัตรา฿หม (฿นอัตราฉพาะกิจ) ฿หຌขึๅนตรงตอ ศปก.ทอ.(ดูผังการจัด หนຌา ๒๑)
ดยมีการจัดอัตรากาลังพลดังนีๅ
๐. การจัดสวนราชการ฿น ศยตอ.ดม. บงปຓน ๐ สวน ดังนีๅ
๐.ํ สวนราชการ ประกอบดຌวย
๐.ํ.ํ ผบ.ศยตอ.ดม.
๐.ํ.๎ รอง ผบ.ศยตอ.ดม.
๐.ํ.๏ ผูຌชวย ผบ.ศยตอ.ดม.
๐.๎ สวนอานวยการ ประกอบดຌวย

๓๔
๐.๎.ํ สธ.ศยตอ.ดม.
๐.๎.๎ น.ยุทธการละการฝຄก, ผช.น.ยุทธการละการฝຄก, จาอากาศ
๐.๎.๏ น.กาลังพล, ผช.น.กาลังพล, จาอากาศกาลังพล
๐.๎.๐ น.การขาว, ผช.น.การขาว, จาอากาศการขาว
๐.๎.๑ น.รปภ.
๐.๎.๒ น.สงกาลังบารุง , ผช.น.สงกาลังบารุง ,จาอากาศสงกาลังบารุง
๐.๎.๓ น.สารบรรณ, สมียน
๐.๎.๔ นายทหารพระธรรมนูญ
๐.๎.๕ นายทหารการงิน, สมียนการงิน
๐.๏ สวนสนับสนุน ประกอบดຌวย
๐.๏.ํ หมวดสืไอสาร ํ มว.
๐.๏.ํ.ํ ตอนปฏิบัติการวิทยุ ํ ตอน
๐.๏.ํ.๎ ตอนปฏิบัตกิ ารทรศัพท์ ํ ตอน
๐.๏.๎ หมวดขนสง ํ มว.
๐.๏.๎.ํ ผบ.มว, รอง ผบ.มว.
๐.๏.๎.๎ หน.พลขับ, พลขับ
๐.๏.๎.๏ ชางรถยนต์, พนักงานคลังพัสดุ
๐.๏.๎.๐ ทหารบริการ
๐.๐ สวนปฏิบัติการ ประกอบดຌวย
๐.๐.ํ ระบบอัตนมัติ
๐.๐.๎ ระบบธรรมดา
๐.๐.๏ น.ตอสูຌอากาศยาน
๐.๐.๐ กองรຌอยตอสูຌอากาศยาน ๐ กองรຌอย ตละกองรຌอยประกอบดຌวย
๐.๐.๐.ํ กองบังคับการกองรຌอยตอสูຌอากาศยาน
๐.๐.๐.ํ.ํ หมูซอมบารุง ํ หมู
๐.๐.๐.๎ กองบังคับการหมวดตอสูຌอากาศยาน ๎ มว.
๐.๐.๐.๎.ํ หมูตอสูຌอากาศยาน ๔ หมู
๐.๐.๐.๎.๎ พวกตอสูຌอากาศยาน ํ๒ พวก
๐.๐.๑ กองรຌอยจรวดตอสูຌอากาศยาน ๏ กองรຌอย ตละกองรຌอยประกอบดຌวย

๓๕
๐.๐.๑.ํ กองบังคับการกองรຌอยจรวดตอสูຌอากาศยาน
๐.๐.๑.ํ.ํ หมูสืไอสาร ํ หมู
๐.๐.๑.ํ.๎ หมูสรรพวุธ ํ หมู
๐.๐.๑.๎ หมวดจรวดตอสูຌอากาศยาน ๎ มว
๐.๐.๑.๎.ํ ตอนจรวดตอสูຌอากาศยาน ํ ตอน
๐.๐.๑.๎.๎ หมูจรวดตอสูຌอากาศยาน ํ๒ หมู
๑. ลักษณะของศูนย์ ฯ
๑.ํ ควรปຓนอาคารทีไตัๅงอยูดดดีไยว เมมีอาคารสูงบังดยรอบ
๑.๎ อยูหางจากหลงผลิต – จายกระสเฟฟງารงสูง
๑.๏ มีทีไตัๅงสาอากาศสูง ซึไงเมกีดขวางทางบิน฿นขตรอน
๑.๐ มีหຌองขนาด฿หญเมนຌอยกวา ๐ หຌอง ดย฿ชຌปຓนหຌองควบคุมละสัไงการ,หຌองอาวุธ ,หຌองธุรการ
ละหຌองกาลังพลตรียมพรຌอม ฿นบรรดาหຌองทัๅง ๔ หຌองควบคุมละสัไงการนับวาปຓนหຌองสาคัญทีไสุด
๑.๑ กวຌางขวางพอทีไจะบรรจุจຌาหนຌาทีไละอุปกรณ์เดຌอยางพียงพอ
๑.๒ ประตูหนຌาตางขใงรงทนทานตอกาลังผลักดัน
๑.๓ หนຌาตางมีลูกกรงหลใกพรຌอมทัๅงลวดตาขาย พืไอปງองกันมิ฿หຌขຌาศึก฿ชຌระบิดขวຌางขຌาเปขຌาง฿น
พืไอทาลายศูนย์ ฯ
๑.๔ มีครืไองปรับอากาศ ละครืไองกานิดเฟฟງาสารอง
๑.๕ ทีไรวมพลละลานจอดรถตຌองมีบังกอร์เวຌดยรอบ รวมทัๅงบริวณดยรอบตัวอาคารของศูนย์ ฯ
ควรมีบังกอร์เวຌดຌวย
๒. ประภทของศูนย์ ฯ พืไอประกันวาควบคุมการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไปງองกันละรักษาความปลอดภัย
ฐานบินจะดานินเปเดຌดยตอนืไอง จึงจาปຓนตຌองจัดตัๅงศูนย์ ฯ ขึๅน ๎ ศูนย์ ฯ สมอ ซึไงรียกวา ศูนย์ฯ หลัก
ละศูนย์ ฯ สารอง ดยธรรมดาศูนย์ ฯ หลักมัก฿ชຌหนຌาทีไรักษาความปลอดภัยของทีไตัๅงทางทหารดยมี
กาลังสวน฿หญ คือทหารอากาศยธินปຓนผูຌควบคุมดูล สวนศูนย์ฯ สารองทาหนຌาทีไทัๅงการบังคับ฿หຌปຓนเปตาม
กฎหมายละการรักษาความปลอดภัยฐานบิน ดยทหารสารวัตรปຓนผูຌควบคุมดูล อยางเรกใตามลักษณะ
ของศูนย์ ฯ ละอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌตาง โภาย฿นศูนย์ ฯ มักจะอยู฿นสภาพทีไสามารถปฏิบัติงาน
ทดทนกันเดຌ มืไอมีหตุการณ์จาปຓนกิดขึๅน

๔์
ผังสดงหຌองตาง ๆ ภาย฿นศูนย์

๐ ม.

๑ ม.

๑ ม.

๑ ม.

ํ

๎

๏

ทางดิน

๎ ม.

๏ ม.

๑

๒

๓

๔

๐
๏ ม.

๕

ํ์

ํํ

ํ. หຌอง ศปรภ. / ศรก. (ควบคุมละสัไงการ)
๏. หຌอง ศยตอ.
๑. หຌองนๅา
๓. หຌองคลังอาวุธ
๕. หຌองพักชุดปฏิบัติการ
ํํ. ทีไรวมพล

๎. หຌองธุรการ
๐. หຌองพักหมวดตรียมพรຌอม
๒. หຌองพักผอน
๔. หຌองนๅา
ํ์. ทีไพักจຌาหนຌาทีไ

๔ํ

การจัดอุปกรณ์ภาย฿นหຌอง ศรปภ./ศรก.

๐ ม.
ํ๏
ํ๎

๎.๔ ม.

๎

๏

๐

ํ

๑

๐

ํํ

๒

๓

๔

๕

ํ์

ํ. ผนผังฐานบินครอบคลุมรัศมี ๑ กม. ขนาด ๐ × ๔
๎. ผนทีไสถานการณ์ครอบคลุมรัศมีเมนຌอยกวา ๒์ กม. ดยรอบฐานบินมาตราสวน ํ : ๑์,์์์
๏. ภาพถายทางอากาศของฐานบินครอบคลุมรัศมี ๑ กม. ดยรอบฐานบิน มาตราสวนดยประมาณ
ํ : ๎๑,์์์
๐. รายการปฏิบัติตามสถานการณ์ ขวา – ทา – หลือง – ดง
๑. สถานภาพประจาวัน (ยอดกาลังพล,อาวุธกระสุน,ครืไองมือสืไอสาร,ยานพาหนะ)
๒. ชวยการสืไอสาร,นามรียกขาน
๓. สายการบังคับบัญชา
๔. ผนผังการคลืไอนยຌายมืไอกิดพลิงเหมຌ
๕. การปฏิบัติมืไอ บ.ประสบอุบัติหตุ
ํ์. ทีไนัไง (คาน์ตอร์) ทีไทางานของ จนท. (อยูดຌาน฿ดดຌานหนึไง ซຌาย – ขวา)

๔๎
ํํ. ครืไองมือสืไอสารติดตัไงบนคาน์ตอร์
ํ๎. เฟสีจຌงสถานการณ์
ํ๏. นาฬิกา
๓. ภารกิจของศูนย์ ฯ
๓.ํ ควบคุมการอานวยการ สัไงการ฿ชຌกาลัง฿นการปງองกันทีไตัๅง
๓.๎ ควบคุมการปฏิบัติของ จนท.ตางโ฿นการ รปภ.ฐานบิน
๓.๏ รับผิดชอบ฿นการลาดตระวนขาว฿นพืๅนทีไรัศมี ํ๒ กม.ดยรอบฐานบิน
๓.๐ รับ-สง รายงานการปฏิบัติหรือขาวสารตางโของผูຌกีไยวขຌองกับการระวังปງองกัน
๔. องค์ประกอบของศูนย์ ฯ ประกอบเปดຌวย
๔.ํ หຌองควบคุมดูละสัไงการ ปຓนหຌองทีไมีความสาคัญสูงสุดของศูนย์ ฯ ปຓนหຌองขนาด฿หญ฿ชຌปຓนทีไ
ควบคุมละสัไ งการของ ศปรภ. ศรก.ละ ศยตอ.ซึไงอยู ติดกัน พราะดยปกติลຌ ว ผบ.ศปรภ.ศรก. ละ
ผบ.ศยตอ.ปຓนบุคคลดียวกันหากประทศขຌาสูภาวะสงคราม ผบ.ศูนย์ ฯอาจตຌองควบคุมสัไงการปງองกันทีไ
ตัๅงทัๅงทางพืๅนดินละทางอากาศรวมกัน ฉพาะ฿นสวนปງองกันทางภาคพืๅน มีอุปกรณ์ประจา
ศูนย์ ฯทีไจาปຓนดังนีๅ
๔.ํ.ํ ผนผังฐานบินครอบคลุมรัศมี ๑ กม. ขนาด ๐ X ๔ ฿ชຌบันทึกการคลืไอนเหวของชุด
ปฏิบัติการตางโ
๔.ํ.๎ ผนทีไสถานการณ์ครอบคลุมพืๅนทีไรัศมี ๒์ กม.ดยรอบฐานบิน มาตราสวน
ํ : ๑์,์์์
๔.ํ.๏ ภาพถายทางอากาศครอบคลุมฐานบินรัศมี ๑ กม.มาตราสวนดยประมาณ
ํ : ๎๑,์์์
๔.ํ.๐ วิทยุรับ-สง ประจาทีไ กาลังสง ๏์-๑์ วัตต์ หรือติดตอครอบคลุมดยรอบฐานบิน
๔.ํ.๑ วิทยุมือถือ กาลังสงประมาณ ๑ วัตต์ ฿ชຌปຓนลูกขายมีมากพอตอการ฿ชຌงาน
๔.ํ.๒ ทรศัพท์อัตนมัติอยางนຌอย ๎ ลขหมายพืไอรับ-สงขาว
๔.ํ.๓ ตูຌสลับสายพรຌอมทรศัพท์สนามเปยังจุดทีไ฿ชຌวิทยุเมเดຌหรือมีเมพอ
๔.ํ.๔ ครืไองบันทึกสียงสาหรับบันทึกการสัไงการของผูຌมีอานาจสัไงการเวຌปຓนหลักฐาน
๔.ํ.๕ ทรศัพท์สายตรงติดตอกับหนวยทีไสาคัญทีไสุด ชน หอบังคับการบิน ฝูงบิน
๔.ํ.ํ์ รายการปฏิบัติตามสถานการณ์ ขาว-ทา – หลือง-ดง
๔.ํ.ํํ ชวยการติดตอสืไอสารทัๅงชวยบังคับบัญชาละชวยปฏิบัติการพรຌอมนามรียกขาน
๔.ํ.ํ๎ สถานภาพกาลังรักษาการณ์ประจาวันพรຌอมยุทธปกรณ์

๔๏
๔.ํ.ํ๏ อินตอร์คอมสาหรับสัไงการฉุกฉิน
๔.ํ.ํ๐ เฟสีจຌงสถานการณ์ ขาว-ทา – หลือง-ดง
๔.ํ.ํ๑ เฟฉุกฉินภาย฿นศูนย์ฯพรຌอมครืไองประจุบตตอรีไ
๔.ํ.ํ๒ ผนการยิง ค.สองสวาง
๔.ํ.ํ๓ การปฏิบัติมืไอ บ.กิดอุบัติหตุ
๔.ํ.ํ๔ ผนผังการคลืไอนยຌายมืไอกิดพลิงเหมຌ
๔.ํ.ํ๕ นาฬิกา
๔.ํ.๎์ สัญญาณจຌงภัย
๔.ํ.๎ํ รปป.วาดຌวยการรับ-สงอาวุธ
๔.ํ.๎๎ สถานภาพอาวุธยุทธปกรณ์ทีไ฿ชຌประจาวัน
๔.ํ.๎๏ ผนผังจานวน บ.ฮ.฿นลานจอดประจาวัน
๔.๎ หຌองอาวุธ จัดสรຌางปຓนลักษณะคลังยอย สาหรับกใบอาวุธประจาศูนย์ฯ ประกอบดຌวย
๔.๎.ํ ทุกกรงหลใกดยรอบหຌองรวมทัๅงดຌานบนซຌาย
๔.๎.๎ ราวปน ละทีไกใบอาวุธประจาหนวย ทีไกใบวัตถุระบิด
๔.๎.๏ มีชองรับ-สง อาวุธ ๎ ชอง
๔.๎.๐ มีทีไขวนบัตรรับอาวุธ
๔.๎.๑ มี จนท.คลังอาวุธอยางนຌอย ๎ คน
๔.๏ หຌองธุรการ
๔.๏.ํ ปຓนหຌองทางานของฝຆายอานวยการ
๔.๏.๎ ลักษณะหຌอง สวนทีไติดกับหຌอง ศปรภ./ศรก.กับหຌอง ศยตอ.ปຓนฝากระจกลืไอนปຂดปຂดเดຌ
ละสามารถมองหในการปฏิบัติงาน฿นหຌองควบคุมละสัไงการเดຌตลอด
๔.๏.๏ มีตຍะทางาน ตຍะพิมพ์ดีด ตูຌกใบอกสาร ฯลฯ
๔.๐.๐ อุปกรณ์อานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานดຌานธุรการ
๔.๐ หຌองพักผอนละหຌองตรียมพรຌอม ปຓนหຌองขนาด฿หญพอประมาณ สาหรับ฿หຌกาลังรักษาการณ์ทีไ
หมดหนຌาทีไละกาลังตรียมพรຌอมเดຌพักผอน ณ จุดนีๅสามารถเปถึงทีไรวมพลละลานจอดรถเดຌดยรใว
๕. จຌาหนຌาทีไประจาศูนย์ ฯ
๕.ํ ผูຌ บังคับ ศูนย์ ฯ ปຓน ผูຌ มีอานาจสัไ ง฿ชຌกาลัง฿นการปງ องกันทีไตัๅงตผูຌ ดียว จะอยูป ระจ าทีไศูนย์ ฯ
ตลอดวลา หากเมอยูตຌองมอบอานาจ฿หຌ รอง ผบ.ศูนย์ ฯ หรือผูຌบังคับบัญชาชัๅนรองลงมาเปทาการทน

๔๐
๕.๎ ฝຆายอานวยการ ทาหนຌาทีไคอยชวยหลือ สนอนะละประสานงาน฿หຌกับ ผบ.ศูนย์ ฯ จะตຌอง
หมุนวียนกันขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ ดยมีสนาธิการศูนย์ ฯ ปຓนหัวหนຌา
๕.๏ นายทหารวรศูนย์ ฯ ปຓนจຌาหนຌาทีไรับผิดชอบงานของศูนย์ ฯ ตลอด ๎๐ ชม.ปຓนตัวทน ผบ.
ศูนย์ฯ ฿นการสัไงการกຌปัญหาหตุฉุกฉินทีไกิดขึๅน มีอานาจหนຌาทีไดังนีๅ
๕.๏.ํ รับผิดชอบบังคับบัญชากาลังรักษาการณ์ประจาวัน
๕.๏.๎ ตรวจสอบความพรຌอมพรียงละความรียบรຌอยของ จนท.ทุกตาหนงรวมทัๅงอาวุธกระสุน
ตามระยะวลา
๕.๏.๏ ควบคุมอานวยการสัไงการปฏิบัติการปງองกันฐานบิน฿หຌบรรลุภารกิจตามผน
๕.๏.๐ สัไงหนวยรักษาการณ์฿ชຌอาวุธเดຌตามสมควรกหตุ จากบาเปหาหนักหรือมืไอเดຌรับคาสัไง
จาก ผบ.ศูนย์ ฯ พืไอปງองกันอันตรายทีไจะกิดกบุคลคล หรือสิไง฿นความรับผิดชอบ
๕.๏.๑ อยูประจาทีไศูนย์ ฯ ตลอดวลา ถຌาจาปຓนตຌองออกตรวจพืๅนทีไตຌองสามารถติดตอกับศูนย์ ฯ
เดຌ
๕.๏.๒ มืไอกิดจใบปຆวย ตຌองรายงานผูຌมีอานาจสัไงการจนกวาจะมีผูຌมาทนจึงพຌนหนຌาทีไเดຌ ถຌา
จนท.อืไนปຆวยจใบ฿หຌสงกลับตຌนสังกัด ละรຌองขอ฿หຌจัดกาลังทดทน
๕.๏.๓ มืไอกิดหตุผิดปกติ฿หຌรีบกຌปัญหา ลຌวรายงาน฿หຌ ผบ.ศูนย์ ฯ ละ ผบ.ขัๅนหนือดยดวน
พรຌอมทัๅงชีๅจຌงวาเดຌปฏิบัติอยาง฿ดเปลຌว
๕.๏.๔ ฐานบินถูกจมตี รีบรายงาน ศปก.ทอ.ทันที
๕.๔.๕ ปຓนผูຌอานวยการดับพลิงมืไอกิดพลิงเหมຌทีไศูนย์ ฯ
๕.๏.ํ์ กิดหตุอันเมกีไยวกับการกระทาของขຌาศึก จຌง฿หຌ สห.ดานินการละ฿หຌความรวมมื อ
ตามทีไ สห.รຌองขอ
๕.๏.ํํ ฿นกรณีฉุกฉินตຌองประมาณสถานการณ์ พรຌอมทัๅงติดตามการคลืไอนเหวของขຌาศึก
ตลอดวลา ขออนุมัติปลีไยนสถานการณ์ตอ ผบ.ศูนย์ ฯ กอนปฏิบัติ พรຌอมทัๅงสัไงคลืไอนกาลังตามผนมืไอเดຌ
รับอนุมัติ
๕.๏.ํ๎ ประชุมถวชีๅจงการปฏิบัติหนຌาทีไ ละจຌงสถานการณ์ประจาวัน มืไอจะริไมรับผิดชอบ
๕.๏.ํ๏ ปฏิบัติตามทีไ ผบ.ศูนย์ ฯ สัไงยกยຌายสับปลีไยนตาหนงหนຌาทีไวรยาม ดยพลการเมเดຌ
๕.๐ จาอากาศยุทธการ มีหนຌาทีไ.๕.๐.ํ รับผิดชอบการ฿ชຌครืไองมือสืไอสารภาย฿นศูนย์ ฯ ซึไงถือวาปຓนหนຌาทีไสาคัญทีไสุด
๕.๐.๎ ชวยหลือ น.วรศูนย์ ฯ ควบคุมการปฏิบัติของ จนท.รักษาการณ์ทัๅงหมด
๕.๐.๏ ประสานการปฏิบัติกับจาอากาศผนทีไพืไอทาผนทีไสถานการณ์

๔๑
๕.๐.๐ ควบคุมขายการติดตอสืไอสารของศูนย์ ฯ
๕.๐.๑ ปฏิบัติงานตามทีไ น.วรศูนย์ ฯ มอบหมาย
๕.๑ จาอากาศผนทีไ มีหนຌาทีไ
๕.๑.ํ ดูลจัดทาผนทีไสถานการณ์ของศูนย์ ฯ ฿หຌทันสมัยอยูสมอ
๕.๑.๎ บันทึกหตุการณ์ความคลืไอนเหวตาง โ ลงบนผนผังฐานบิน ดยประสานกับจาอากาศ
ยุทธการ หรือตามคาสัไง
๕.๑.๏ ชีๅจงรายละอียดลักษณะภูมิป ระทศหรือสຌ น ทางถนนทีไกิดขึๅน฿หมบ นผนทีไ หรื อ
ผนผัง฿นขตรับผิดชอบ฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ ละจຌง฿หຌทราบมืไอมีการปลีไยนปลงกຌเข
๕.๑.๐ คอยชวยหลืองานจายุทธการ
๕.๑.๑ ปฏิบัติตามทีไ น.วรศูนย์ ฯ มอบหมาย
๕.๒ สมียนวร มีหนຌาทีไ.๕.๒.ํ บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันของศูนย์ ฯ ดยละอียด
๕.๒.๎ รับผิดชอบบันทึกการสัไงการของศูนย์ ฯ ละของหนวยปฏิบัติกใบเวຌปຓนหลักฐาน
๕.๒.๏ รับผิดชอบอกสารละรายงานธุรการทัๅงหมดของศูนย์ ฯ
๕.๒.๐ ปฏิบัติตาม น.วรศูนย์ ฯ มอบหมาย
๕.๓ จาอากาศสรรพวุธ มีหนຌาทีไ
๕.๓.ํ ควบคุมการบิก – จายอาวุธ กระสุนของศูนย์ ฯ
๕.๓.๎ ตรวจสอบยอดอาวุธ – กระสุน฿หຌถูกตຌองอยูสมอ
๕.๓.๏ ดูลปรนนิบัติบารุงอาวุธ – กระสุน ของศูนย์ ฯ ฿หຌพรຌอม฿ชຌงานเดຌ
๕.๓.๐ รายงาน฿หຌ น.วรศูนย์ ฯ ทราบมืไอการรับ – สงอาวุธกระสุนเมรียบรຌอย
๕.๓.๑ ปฏิบัติตามทีไ น.วรศูนย์ ฯ สัไง
๕.๔ พลขับ มีหนຌาทีไ
๕.๔.ํ ดูลสภาพยานพาหนะ฿หຌอยู฿นสภาพพรຌอม฿ชຌงานเดຌ
๕.๔.๎ จดจาสຌนทางตาง โ ภาย฿นฐานบินเดຌอยางมนยา
๕.๔.๏ ลือก฿ชຌสຌนทางทีไจะเปยังจุดกิดหตุดย฿ชຌวลานຌอยทีไสุด
๕.๔.๐ ปฏิบัติตาม น.วรศูนย์ ฯ สัไง
ํ์. กาลังพลของศูนย์ ฯ
ํ์.ํ ยามรักษาการณ์ หมายถึงจຌาหนຌาทีไทหารพลรือน฿นสังกัดกองทัพอากาศ หรือพลรือนทีไฝาก
การบังคับบัญชากับสวนราชการตางโของ ทอ.ซึไงเดຌรับการตงตัๅง฿หຌรับผิดชอบการักษาความปลอดภัยก

๔๒
สถานทีไ ทรัพย์สิน พืๅนทีไของทางราชการหรือบุคคลตามระยะวลาทีไกาหนดปຓนผลัดโตຌองมีอาวุธประจากาย
ขณะปฏิบัติหนຌาทีไตลอดวลา การจัดกาลังอยูทีไดุลพินิจของ ผบ.หนวย ผูຌมีอานาจบังคับบัญชาศูนย์ ฯ การจัด
กาลังรักษาการณ์ ดຌวยทหารอากาศยธิน บงออกปຓน ๏ ประภท เดຌก
ํ์.ํ.ํ ประจาจุด ชน ยามหอคอย ,ยามคลังชืๅอพลิง, ยามคลังอาวุธ, ลานจอด ฯลฯ
ํ์.ํ.๎ ยามสายตรวจดินทຌา/ยานยนต์
ํ์.ํ.๏ ยามประจาชองทาง (สห.)
ยามทัๅง ๏ ประภทดังกลาวลຌวตຌองมีลักษณะดังนีๅ.- ตຌองตงกายตามระบียบ ซึไงอาจปຓนชุดฝຄกหรือชุดพราง คาดขใมขัดสนามสวมหมวกรอง฿น
หมวกหลใก
- ตຌองมีอาวุธประจากาย พรຌอมเฟฉาย นกหวีด ละหรือวิทยุ
- ตຌองเดຌรับการฝຄกการปງองกันฐานบินมาลຌวจากหลักสูตรการฝຄกทหารกองประจาการ
ํ์.๎ ชุดสายตรวจจักรยานยนต์ (สจย.) ปຓนชุดสายตรวจคลืไอนทีไรใว พรຌอมดຌวยอาวุธประจากาย
จานวน ๎ คน มีรถจักรยานยนต์ปຓนพาหนะพรຌอมเฟฉายรงสูงประจารถ ผบ.หมูมีวิทยุ จนท.ภาย฿นหมูมีสืๅอ
กราะกั บ กระสุ น มี ห นຌ า ทีไ  กຌ เ ขหตุ ก ารณ์ ขัๅ น ตຌ น ดิ น ทางเปจึ ง จุ ด กิ ด หตุ  รใ ว ทีไ สุ ด เม  กิ น ๑ นาที มี
ความสามารถ฿นการลาดตระวน ฝງาตรวจ ตรวจคຌน กาะละตรึงขຌาศึก หรือทาลายดຌวยอานาจการยิง หาก
กินขีดความสามารถรຌองขอกาลังพิไมติมหรือรຌองขอการยิงชวยจากทีไมัไนขຌางคียง การขຌาดานินกลยุทธเม
ควรอยูหนຌาทีไมัไนฝຆายดียวกัน
ํ์.๏ ชุดสายตรวจยานยนต์ (สยย.) ปຓนชุดปฏิบัติการขาดลใก พรຌอมดຌวยอาวุธ จานวน ๎ – ๑ คน
จัดขึๅนปຓนชุด฿ชຌรถยนต์ขาดลใกขับคลืไอนสีไลຌอพรຌอมทนปนกลปຓนยานพาหนะ มีความคลองตัวสูงทาหนຌาทีไ
ปຓนสายตรวจลาดตระวน฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ ปຓนกาลังปງองกันฐานบิน ชุดนีๅจะเปยังจุดกิดหตุเดຌรใวทีไสุด
ภาย฿น๑ นาที มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกอยางอืไน ชน วิทยุประจารถ, เฟฉายรงสูง ฯ จนท.ประจาชุดจะ
สวมสืๅอกราะกันกระสุน มืไอเปถึงจุดกิ ดหตุมีห นຌาทีไ฿นการกຌเขหตุการณ์ขัๅนตຌน การคຌนหาขຌาศึก ลຌ ว
รายงาน฿หຌศูนย์ ฯ ทราบ ทาการตรึงหรือกาะขຌาศึกเวຌ หรือทาลายดຌวยอานาจการยิง หรือพิสูจน์ทราบอยาง฿ด
อยางหนึไง ลຌวตหตุการณ์ หรือตามทีไศูนย์ฯ สัไง ละยังทาหนຌาทีไปຓนผูຌตรวจการณ์หนຌา฿หຌกครืไองยิ งสอง
สวาง (คบ.๔ํ) อีกดຌวย ชุดสายตรวจยานยนต์ประกอบกาลังดังนีๅ
ํ์.๎.ํ หัวหนຌาชุด (ผบ.หมู) อาวุธ ปลยอ.๑.๑๒ มม. พรຌอมวิทยุมือถือ
ํ์.๎.๎ พลยิง ปก.๓.๒๎ มม. (อใม ๒์)
ํ์.๎.๏ พลยิง ปก.ผูຌชวย อาวุธ ปลยอ.๑.๑๒
ํ์.๎.๐ พลปนลใกทาหนຌาทีไ฿ชຌ คบ.๐์ (อใม ๎์๏)

๔๓
ํ์.๎.๑ รอง หน.ชุด อาวุธ ปลยอ.๑.๑๒
ํ์.๎.๒ พล อาวุธ ปลยอ.๑.๑๒
ํ์.๐ ชุดปฏิบัติการ (ชป.) ปຓนชุดปฏิบัติการตอบตຌขຌาศึกประกอบดຌวยกาลัง ๕ – ํํ คน ปຓนชุดทีไ
มีความคลองตัว฿นการดานินการกลยุทธ ทาหนຌาทีไตอบตຌ ขับเลผลักดัน กวาดลຌางขຌาศึกออกเปจากฐานบิน
ดຌวยการ฿ชຌอานาจการยิ งละการดานิน กลยุ ทธ ฿ชຌยานพาหนะรถยนต์บรรทุก ๏/๐ ตัน หรือ฿ชຌร ถกราะ
สามารถเปถึงจุดกิดหตุเดຌดยรใว (ภาย฿น ํ๑ นาที ) มืไอเดຌรับสัไง นอกจากนีๅ ชุดปฏิบัติการยัง฿ชຌปຓนกาลัง
ประจานวตຌานทานหลัก ละรຌองขอ ค.สองสวาง มืไอคຌนหาขຌาศึกยามวิกาลเมเดຌผล การประกอบกา ลังจะ
ประกอบดຌวยหัวหนຌาชุด ละ ๎ ทีมยิง ฿ชຌสืๅอกราะกันกระสุนทุกคน
ํ์.๐.ํ หัวหนຌาชุด (ผบ.หมูอาวุส มีอาวุธ ปลยอ.๑.๑๒, วิทยุมือถือ ละครืไองสองสวาง
ประจาชุด
ํ์.๐.๎ ทีมยิงประกอบดຌวย
ํ์.๐.๎.ํ หัวหนຌาทีม (ผบ.หมู) อาวุธ ปลยอ.๑.๑๒
ํ์.๐.๎.๎ พลยิงปนกล ๓.๒๎ มม. (ปก.อใม ๒์ )
ํ์.๐.๎.๏ พลยิงปนกลผูຌชวย อาวุธ ปลยอ.๑.๑๒
ํ์.๐.๎.๐ พลปนลใก฿ชຌ ลข.หรือ คบ.
ํ์.๐.๎.๑ พลกระสุน ๎ คน อาวุธ ปลยอ.๐.๑๒
ํ์.๐.๏ ชุดยิ งสนั บ สนุ น ปຓ น ชุดสนั บ สนุ น การปฏิบั ติภ ารกิจของชุดสายตรวจยานยนต์ (สยย.) ละชุด
ปฏิบัติการ (ชป.) ดຌวยการ฿ชຌครืไองยิงลูกระบิดยิงทาลายขຌาศึก หรือยิงกระสุนสองสวางพืไอ ชวย฿นการคຌนหา
ขຌาศึกยามวิกาล ฿นการปฏิบัติตຌองตรียมหลุมครืไองยิงกระจุกระบิด คบ.๔ํ เวຌตามผนเมนຌอยกวา ๎ หลุม
฿นตละขต ละการยิงตຌองเมยิง คบ.ขຌามลานจอดดยดใดขาดพราะปลือกละหางของกระสุน คบ.๔ํ มม.
จะปຓนอันตรายตอครืไองบิน ละสิไงอานวยความสะดวกตางโ ทีไอยู฿นลานจอดเดຌ ซึไงตຌองมีการตรียมการดังนีๅ
ํ์.๐.๏.ํ จั ดตัๅงศูน ย์ ฯ อานวยการยิ ง (คอย.) เวຌทีไศูนย์ ควบคุมการรั กษาความ
ปลอดภัย
ํ์.๐.๏.๎ ยิงหาหลักฐานเวຌตัๅงตยามปกติ
ํ์.๐.๏.๏ ผบ.หมู คบ.๔ํ ตຌองฝງาฟังละติดตามสถานการณ์ตลอดวลา พรຌอมทีไ
จะสัไงยิงเดຌตามคาขอหรือมืไอศูนย์ ฯ สัไง
ํํ. หนຌาทีไของศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯ ปຓนครืไองมือของผูຌบังคับหนวย฿นการควบคุม อานวยการสัไงการ฿ชຌกาลังปງอง
กันฐานบิน ผบ.ศูนย์ ฯ ปຓนผูຌสัไงดยตรงหรือสัไงผานนายทหารวรศู นย์ ฯ ละฝຆายอานวยการศูนย์ ฯ กลาว
ดย

๔๔
สรุปศูนย์ ฯ มีดังนี.ๅ ํํ.ํ ประสานกับหนวยขຌางคียง฿นการรักษาความปลอดภัย
ํํ.๎ สัไง฿ชຌกาลังปງองกันตามควรกกรณีละตามผนการปງองกันทีไตัๅง
ํํ.๏ รายงานหนวยหนือมืไอมีหตุการณ์คุกคามฐานบิน
ํํ.๐ ปຓนศูนย์ ฯ กลาง฿นการติดตอประสานระหวางลูกขาย
ํํ.๑ นะนวทางปฏิบัติละอานวยการกหนวยปฏิบัติอยางตอนืไอง
ํํ.๒ สัไง฿ชຌหนวยสนับสนุนอืไนโ ตามความจาปຓน
ํํ.๓ ปฏิบัติตามทีไ ผบ.ศูนย์ ฯ สัไง
ํ๎. หนวยรับผิดชอบ฿นการจัดตัๅงศูนย์ ฯ
คาสัไง บก.ทหารสูงสุด (ฉพาะ) ทีไ ๏๐์/๎๑ํํ รืไองการปງองกันละรักษาความปลลอดภัยฐานทีไตัๅง
หนวยทหาร กับผนปງองกันละรักษาความปลอดภัยทีไตัๅงหนวยทหารของ ทอ.ป พ.ศ.๎๑ํ๐ กาหนดวา
พืๅนทีไจากขอบนอกของฐานบินออกเป฿นรัศมี ํ๒ กม.รียกวา –พืๅนทีไรักษาความปลอดภัย (พรก.) ผูຌบังคับ
บัญชาหนวยทหารทีไมียศมีตาหนงสูงสุดจะปຓนผูຌบังคับพืๅนทีไรักษาความปลอดภัย รับผิดชอบจัดตัๅง ศปรภ.
ขึๅน สาหรับหนวยทหารของ ทอ. ทีไอยู฿น พรก. ฿หຌจัดตัๅง ศรก. ขึๅน ฿นปัจจุบันมีดังนีๅ
ฐานบิน
หนวยรับผิดชอบจัดตัๅง
ระดับของศูนย์
ฐานบินดอนมือง
ทอ.
ศปรภ.
ฐานบินกาพงสง
ทอ.
ศปรภ.
ฐานบินประจวบคีรีขันธ์
ทอ.
ศปรภ.
ฐานบินหาด฿หญ
ทอ.
ศปรภ.
ฐานบินตาคลี
ทอ.
ศรก.
ฐานบินสุราษฎร์ธานี
ทอ.
ศรก.
ฐานบินคกกระทียม
ทอ.
ศรก.
ฐานบินพิษณุลก
ทอ.
ศรก.
ฐานบินชียง฿หม
ทอ.
ศรก.
ฐานบินคราช
ทอ.
ศรก.
ฐานบินอุบล
ทอ.
ศรก.
ฐานบินอุดร
ทอ.
ศรก.
หมายหตุ ฐานบิกสุราษฎร์, คกกระทียม, พิษณุลก, ชียง฿หม, คราช, อุบลละอุดร ตัๅงอยู฿น
พืๅนทีไรักษาความปลอดภัยทีไ ทบ.รับผิดชอบ ดังนัๅนฐานบินหลานีๅจึงจัดตัๅงฉพาะ ศรก. สวน ศปรก. ปຓนหนຌาทีไ

๔๕
ของทบ. ปຓนผูຌจัดตัๅง สาหรับฐานบินหาด฿หญ มຌจะตัๅงอยู฿นพืๅนทีไรับผิดชอบของ ทบ.ตหนวยหนือหในวาปຓน
พืๅนทีไทีไยังมีการคลืไอนเหวของ ผกค.อยูจึง฿หຌฐานบินหาด฿หญจัดตัๅง คปรภ. ขึๅนอง
.................................

๕์
บททีไ ๒
การปฏิบัติหนຌาทีไของกาลังปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบิน
(FUNCTIONING OF SECURITY DEFENSE ELEETS)
ํ. กลาวทัไวเป (GENERAL) ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไกีไยวกับการปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบินนัๅน
จะบงการปฏิบัติออกปຓน ๏ ขัๅนตอน คือ กอนการปฏิบัติหนຌาทีไ ระหวางการปฏิบัติหนຌาทีไละภายหลังการ
ปฏิบัติหนຌาทีไ ซึไงตละขัๅนตอนนัๅนผูຌปฏิบัติหนຌาทีไรักษาการณ์จะเดຌรับการอบรมชีๅจง฿นรืไองตาง โ ปຓนประจา
ทุ ก วั น ทัๅ ง นีๅ  พืไ อ ฿หຌ ก ารปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ  ปຓ น เปดຌ ว ยความรี ย บรຌ อ ยละเดຌ ผ ลสมความมุ ง หมายหมายของ
ผูຌบังคับบัญชา ฿นบทนีๅจะเดຌรับความรูຌกีไยวกับ การปฏิบัติหนຌาทีไรักษาการณ์ระบบ ๏ ผลัด (THREE FLIGTH
SYSTEM) การปฏิบัติหนຌาทีไรักษาการณ์ระบบรับผิดชอบจุด (POINT RESPONSIBILITIES) การรับสง – ตรวจ
อาวุธ (DRAWING – TURNING – IN – LEARING WEAPONS) การขຌาถวรับฟังการประชุมชีๅจง (GUARD
MOUNT) หนຌาทีไละความรับผิดชอบดยฉพาะของยามประภทตาง โ ชน ยามชองทาง, ยามคลังชืๅอวลา
พลิง ยามสายตรวจ, ยามคลังอาวุธ ฯลฯ ปຓน ตຌน นอกจากนัๅน ผูຌป ฏิบั ติ ห นຌาทีไรั กษาการณ์จะเดຌรั บความรูຌ
กีไยวกับการรักษาความปลอดภัย฿นวลาปกติ (NORMAL SECURITY OPERATION) การรักษาความปลอดภัย
฿นวลาฉุกฉิน ( EMERGENCY SECURITY OPERATION ) คานะนา฿นการรักษาความปลอดภัยละคาสัไง
พิศษ (SECURITY INSTRUCTIONS AND SPECIAL ORDERS) ตลอดจนระบียบกองทัพอากาศวาดຌวยการ
รักษาการณ์ พ.ศ.๎๑๎์
๎. การปฏิบั ติห นຌ า ทีไรั ก ษาการณ์ ปຓ น ระบบการปฏิ บั ติ  ดยทัไว เปของกาลั ง รั ก ษาการณ์ป ระจ าวั น มีอ ยู
๎ ระบบ คือ
๎.ํ ระบบ ๏ ผลัด ( THREE FLIGHT SYSTEM) ระบบนีๅ฿ชຌกับจุดรักษาการณ์ซึไงศูนย์ ฯ สามารถ
อานวยความสะดวก฿นการรับสงเดຌ ดย฿หຌยามตละจุดอยูรักษาการณ์ปຓนวลา ๔ ชม.มืไอพຌนหนຌาทีไจะตຌอง
กลับเปอยู ณ ทีไตรียมพรຌอมของศูนย์ ฯ ลาสามารถรียกรวมพลขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ฿นสถานการณ์ฉุกฉินเดຌ
ทันที มืไอครบ ๎๐ ชม.ลຌวจึงถือวาหมดหนຌาทีไรักษาการณ์ประจาวัน

การปฏิบัติหนຌาทีไรักษาการณ์ระบบ

๏ ผลัด มีวิธีการปฏิบัติเดຌดังนีๅ
๎.ํ.ํ กองรຌอยจะบงกาลังรักษาการณ์ปຓน ๏ ผลัด คือ A.B.C
๎.ํ.๎ ตละผลัดทางานวันละ ๔ ชัไวมง
๎.ํ.๏ ผลัด A, B จะปฏิบัติหนຌาทีไ฿นวลากลางวัน (DAY – TIME FLIGHT) ตละผลัด C จะ
ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นวลากลางคืน
๎.ํ.๐ ตละผลัดจะตຌองมีกาลังพลบรรจุ฿หຌพียงพอกการปฏิบัติหนຌาทีไ ทัๅงนีๅจะพิจารณาเดຌจาก
บัญชีสดงลาดับความสาคัญของจุดรักษาการณ์ นอกจากนีๅลຌวยังจะตຌองมีกาลังพลสารองเวຌดຌวย฿นกรณีทีไ

๕ํ
ทหารลา, พักผอน, หรือปຆวย ฯลฯ
๎.ํ.๑ วลา฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตละผลัด
๎.ํ.๑.ํ ผลัด A ตัๅงต ์๐์์-ํ๎์์ ปฏิบัติหนຌาทีไ ๒ วัน พัก ํ วัน มีการปลีไยนผลัด
ทุก โ ๎ สัปดาห์ (ดือนละ ๎ ครัๅง)
๎.ํ.๑.๎ ผลัด B ตัๅงต ํ๎์์-๎์์์ ปฏิบัติหนຌาทีไ ๒ วัน พัก ํ วัน มีการปลีไยนผลัด
ทุก โ ๎ สัปดาห์ (ดือนละ ๎ ครัๅง)
๎.ํ.๑.๏ ผลัด C ตัๅงตวลา ๎์์์-์๐์์ ปฏิบัติหนຌาทีไ ๒ วัน พัก ํ วัน เมมีการ
ปลีไยนผลัด บางหงจะตຌองปฏิบัติหนຌาทีไ฿นผลัดนีๅปຓนวลา ํ ป จຌาหนຌาทีไละกาลังรักษาการณ์ ซึไงจะประจา
฿นผลัด C นีๅ ตຌองคัดลือกบุคคลทีไมีความหมาะสมจริง โ พราะจะตຌองปฏิบัติหนຌาทีไวลากลางคืน ละอยู฿น
ชวงระยะวลาทีไลาบากกวาผลัดอืไน โ กาลังทหารรักษาการณ์฿นผลัดนีๅมีอยางนຌอย ๑์% ของกาลังทีไจะ
ปฏิบัติหนຌาทีไรักษาการณ์฿นตละวัน หตุผลทีไจะตຌอง฿ชຌกาลังมากพราะตຌองปฏิบัติหนຌาทีไกลางคืนดังกลาว
ลຌว ละการขาวกรองสดงวาการคุกคามของขຌาศึกทีไจะกระทาตอฐานบิน฿นขัๅนรุนรง
ตัวอยางการจัดผลัดรักษาการณ์

ผลัด

วัน-วลา
ํ๑-๏ํ พ.ค.
(PERIOD)

วัน-วลา
ํ-ํ๑ มิ.ย.
(PERIOD)

วัน-วลา
ํ๒-๏์ มิ.ย.
(PERIOD)

วัน-วลา
ํ-ํ๑ ก.ค.
(PERIOD)

A
B
C

์๐์์-ํ๎์์
ํ๎์์-๎์์์
๎์์์-์๐์์

ํ๎์์-๎์์์
์๐์์-ํ๎์์
๎์์์-์๐์์

์๐์์-ํ๎์์
ํ๎์์-๎์์์
๎์์์-์๐์์

ํ๎์์-๎์์์
์๐์์-ํ๎์์
๎์์์-์๐์์

๎.ํ.๒ การวางกาลัง ณ จุดรักษาการณ์ ขึๅนอยูกับสิไงตอเปนีๅ
๎.ํ.๒.ํ บัญชีสดงลาดับความสาคัญของจุดรักษาการณ์
๎.ํ.๒.๎ การคุกคามของขຌาศึกทีไคาดวาจะกิดขึๅน
๎.ํ.๒.๏ สภาพของทัศนวิสัย
๎.๎ ระบบรับผิดชอบจุด ฿นระบบนีๅ ทอ.เทยนิยมนามาปฏิบัติ ดยพิจารณาจาก
๎.๎.ํ ความหมาะสมของพืๅนทีไ
๎.๎.๎ ระยะหางระหวางขตพืๅนทีไกับศูนย์ ฯ
๎.๎.๏ จัดขຌาประจาจุด฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไครัๅงละ ๐ ชม.ดยปฏิบัติหนຌาทีไกลางวัน ํ ครัๅง ละกลาง
คืน ํ ครัๅง ดังนัๅน฿นรอบ ๎๐ ชม.ยามตละคนตຌองขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ ๎ ครัๅง

๕๎
๎.๎.๐ หลังจากปฏิบัติหนຌาทีไครบ ๔ ชม.ตຌองกลับมาอยู ณ ทีไตรียมพรຌอมของศูนย์ ฯ จนกวาจะ
ครบ ๎๐ ชม.จึงจะพຌนหนຌาทีไ
๎.๎.๑ จุดยามทีไอยู ณ พืๅนทีไซึไงหางกลจากศูนย์ ฯ มากอาจตຌองสรຌางทีไพักยามขึๅน มีลักษณะปຓน
หนวยรักษาการณ์ยอย หรือรียกวาทีไบังคับการขต มีผูຌบังคับขตรับผิดชอบ
๎.๎.๒ ฿นยามปกติหัวหนຌาชุดตอบตຌรใวจะเดຌรับมอบ฿หຌปຓนผูຌบังคับขตทน ผบ.รຌอย ซึไงหาก
กิดหตุฉุกฉิน ขຌาศึกขຌาตีฐานบิน ผบ.รຌอย จะปຓนผูຌบังคับขตดยตาหนง
๏. หนຌาทีไละความรับผิดชอบของกาลังปງองกันละรักษาความปลอดภัย
๏.ํ หนຌาทีไละความรับผิดชอบทัไวเปของยาม (GENERAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES)
๏.ํ.ํ การรับฟังการประชุมชีๅจง (REPORT FOR GUARDMOUNT)
๏.ํ.ํ.ํ ภายหลังจากยามเดຌรับการพักผอนมาลຌว ยามจะตຌองกลับมาปฏิบัติหนຌาทีไตาม
วัน วลาทีไกาหนดเวຌ฿นหลักฐานการจัดกาลังรักษาการณ์(DUTY ROSTER)
๏.ํ.ํ.๎ มืไอยามตงกายรียบรຌอยตามระบียบทีไเดຌกาหนดเวຌลຌว ยามเปรับอาวุธ
ยุทธปกรณ์ตาง โ ทีไจาปຓนกการปฏิบัติหนຌาทีไซึไงประจาอยู฿กลຌ โ กับศูนย์ ฯ
๏.ํ.ํ.๏ มืไอเดຌรับอาวุธยุทธปกรณ์ดังกลาวรียบรຌอยลຌว น.วรศูนย์ ฯ ประจาวันจะรียก
ยามหรือทหารรักษาการณ์ทีไจะตຌองปฏิบัติหนຌาทีไ฿นชวงระยะวลาสัๅน มาขຌาถวพืไอรับฟังการประชุมชีๅจง
ละตรวจดูความรียบรຌอยของทหารรักษาการณ์ทุกคนกอนเปปฏิบัติหนຌาทีไ นอกจากนัๅน น.วรศูนย์ฯจะตຌอง
จຌง฿หຌทหารทราบถึงขาวสารละสถานการณ์ตางโ
๏.ํ.๎ หลังจากรับฟังการประชุมชีๅจงสรใจลຌว ยามหรือทหารรักษาการณ์ขึๅนรถเปปฏิบัติหนຌาทีไ ณ
จุดรักษาการณ์ทีไเดຌกาหนดเวຌ
๏.ํ.๏ การปฏิบัติ ณ จุดรักษาการณ์
๏.ํ.๏.ํ มืไอเปถึงจุดรักษาการณ์ (ARRIVE AT POST) ยามจะตຌองปฏิบัติดังนีๅ
๏.ํ.๏.ํ.ํ รั บ -ส ง หนຌ าทีไจากยามคนกอน ลຌ ว ทาการตรวจ฿นสิไ งตางโ คื อ
คานะน าละคาสัไ งพิศษ฿นการรั กษาความปลอดภัย บั ญชีร ายชืไอผูຌ มีสิ ทธิ์ ผ านขຌา -ออกจุ ดรั กษาการณ์
สอบถามสถานการณ์ ห รื อ ข า วสารทีไ ย ามคนก อ นเดຌ รั บ เวຌ ฿ นระหว า งการปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ตรวจสภาพอาวุ ธ
ยุ ท ธปกรณ์ กระสุ น ละสิไ ง อ านวยความสะดวกต า งโที อ ยู ฿ นความรั บ ผิ ด ชอบ ช น ครืไ อ งมื อ สืไ อ สาร
(COMMUNICATIONS) รัๅว (FENCES) บังกอร์ (BUNKERS) หอคอย (TOWERS) เฟสองสวาง (LIGHTS)
ระบบจຌงตือนภัย (ALARM SYSTEM) ละอืไนโ (ถຌามี) (OTHERS) มืไอเดຌตรวจดูสิไงอานวยความสะดวกตางโ
ดังกลาวรียบรຌอยลຌว ถຌาปรากฏวาพบขຌอบกพรองยามจะตຌองเมรับหนຌาทีไ พรຌอมกันนัๅนจะตຌองรีบจຌงความ
บกพรองนัไน฿หຌศูนย์ฯทราบทันที มืไอศูนย์ฯ ทราบละเดຌลงหลักฐานเวຌรียบรຌอยลຌวจึงรับหนຌาทีไตอเปเดຌ

๕๏
๏.ํ.๏.ํ.๎ ฿นระหวางการปฏิบัติหนຌาทีไ (DURING TOUR OF DUTY) ยามจะตຌอง
ตืไน ตั ว อยู  สมอ ฿หຌ ค วามสน฿จละฝງ า ระมั ด ระวั ง สิไ ง ของทีไ อ ยู ฿ นความรั บ ผิ ด ชอบตลอดวลามืไ อ พบหใ น
หตุการณ์กีไยวกับการปฏิบัติของขຌาศึก หรือนาจะปຓนการปฏิบัติของขຌาศึกตຌองรีบรายงาน฿หຌศูนย์ทราบทันที
ดยสรุป คือพยายามปฏิบัติตามคานะนาละคาสัไงพิศษ฿นการรักษาความปลอดภัย฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะทาเดຌ
๏.ํ.๏.ํ.๏ มืไอสิๅนสุดการปฏิบัติหนຌาทีไ (END OF TOUR DUTY) ปฏิบัติตาม
คานะนา฿นการรั กษาความปลอดภัยกีไยวกับการรั บ -สงหนຌาทีไ การถายทอดขาวสาร ฯลฯ ตรวจดูอาวุธ
ยุทธปกรณ์ตางโ สงคืนคลัง (ปฏิบัติตามหลักการรับ-สง-ตรวจอาวุธ)
๏.๎ การรับ-สง-ตรวจอาวุธ (DRAWING-TURNING-IN-CLEARING WEAPONS)
๏.๎.ํ ความหมายของการรับ-สง-ตรวจอาวุธ คือ การปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไรักษาการณ์
กีไยวกับการนาอาวุธออกจากคลังพืไอ฿ชຌ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ ละนาอาวุธสงคืนคลัง ภายหลังการปฏิบัติ
หนຌาทีไลຌว
๏.๎.๎ ขัๅนตอน฿นการปฏิบัติ มีดังนีๅ
๏.๎.๎.ํ การรับอาวุธ
๏.๎.๎.ํ.ํ รั บ พานทຌ า ยป น ก อ นละยกปากล ากลຌ อ งป น ฿หຌ สู ง ขึๅ น
ประมาณ ๐๑ องศา
๏.๎.๎.ํ.๎ อาซองกระสุน ออกจากป นพืไอทาการตรวจ ลຌว น าซอง
กระสุนมากใบเวຌทีไซองขใมขัดขัดสนาม (หຌามบรรจุซองกระสุนขຌากับปนจนกวาจะเปประจา ณ จุดรักษาการณ์)
๏.๎.๎.ํ.๏ ดึงดันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง (ปຂดรังพลิงคຌางเวຌ)
๏.๎.๎.ํ.๐ หຌามเก
๏.๎.๎.ํ.๑ ตรวจรังพลิง (ดยยกลากลຌองปน฿หຌสูงขึๅน) มืไอสรใจลຌวถือ
อาวุธ฿นทาฉียงอาวุธ ลຌวดินเปยังทีไถังทราย (สาหรับตรวจอาวุธ)
๏.๎.๎.๎ การตรวจอาวุธ
๏.๎.๎.๎.ํ นาปากลากลຌองปน฿สขຌาเป฿นชองตรวจอาวุธ (ถังทราย)
๏.๎.๎.๎.๎ ปลอยลุกลืไอนเปขຌางหนຌา
๏.๎.๎.๎.๏ หนีไยวเกพืไอตรวจดูความปลอดภัย (พืไอหຌามเก฿ชຌเดຌหรือเม)
๏.๎.๎.๎.๐ ลืไอนผนหຌามเกเปอยู ณ ตาหนงกึไงอัตนมัติลຌวหนีไยวเก
พืไอตรวจดูความปลอดภัย (มีกระสุน฿นรังพลิงหรือปลา)
๏.๎.๎.๎.๑ นาปากลากลຌองปนออกจากชองตรวจอาวุธ ลຌวคลืไอนทีไจ ะ
เป฿หຌหางจากทีไตรวจอาวุธพรຌอมทัๅงจัดสายสะพาน฿หຌรียบรຌอย พืไอตรียมตัวรับการตรวจละฟังการประชุม
ชีๅจงตอเป
๏.๎.๎.๏ การสงอาวุธ

๕๐
๏.๎.๎.๏.ํ มืไอพຌนจากการปฏิบัติหนຌาทีไลຌว฿หຌนาซองกระสุนออกจากตัว
ปน
๏.๎.๎.๏.๎ ปนทุกกระบอกกอนทีไจะนาสงคืนจะตຌองเดຌรับการตรวจอาวุธ
สียกอน
๏.๎.๎.๏.๏
๏.๎.๎.๏.๐
๏.๎.๎.๏.๑
๏.๎.๎.๏.๒
๏.๎.๎.๏.๓

นาปากลากลຌองปน฿สขຌาเป฿นชองของทีไตรวจอาวุธ(ถังทราย)
ดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง (ปຂดรังพลิง)
ปลอยคันรัๅงลูกลืไอนเปขຌางหนຌา (ปຂดรังพลิง) ลຌวหຌามเก
หนีไยวเกพืไอตรวจดูความปลอดภัย
ลืไอนผนหຌามเกเปอยูตาหนงกึไงอัตนมัติ ลຌวหนีไยวเก

พืไอตรวจดูความปลอดภัย
๏.๎.๎.๏.๔ ดึงลูกลืไอนมาเวຌขຌางหลัง (ปຂดรังพลิงคຌางเวຌ)
๏.๎.๎.๏.๕ ลืไอนผนหຌามเกเปอยูตาหนง หຌามเก
๏.๎.๎.๏.ํ์ นาปากลากลຌองปนออกจากชองตรวจอาวุธลຌวนามาอยู฿น
ทาฉียงอาวุธ
๏.๎.๎.๏.ํํ คลืไอนทีไเป฿หຌหางจากทีไตรวจอาวุธลຌวปรับลายสายสะพาน
฿หຌตึง
๏.๎.๎.๏.ํ๎ ถืออาวุธ฿นทาฉียงอาวุธ
๏.๎.๎.๏.ํ๏ มืไอถึงคลังอาวุธ฿หຌพานทຌายปนกจຌาหนຌาทีไ (ปากลากลຌอง
ยังคงยก฿หຌสูงประมาณ ๐๑ องศา)
๏.๎.๏ ประยชน์ของการรับ-สง-ตรวจอาวุธ คือ
๏.๎.๏.ํ พืไอความปลอดภัยกีไยวกชีวิตปຓนอันดับรก
๏.๎.๏.๎ พืไอลดความสียหายซึไงอาจจะกิดกทรัพย์สินของทางราชการ
๏.๎.๏.๏ พืไอขจัดความลาชຌา
๏.๎.๐ สรุป
๏.๎.๐.ํ อาวุธปຓนสิไงทีไมีคุณอนันต์฿นมืไอรามีความรูຌความขຌา฿จละสามารถปฏิบัติเดຌ
ถูกตຌองตามหลักการรั กษาความปลอดภัย ตอาวุธกใมี ทษมหัน ต์฿นมืไอราเมมีความรูຌความขຌา฿จละเม
สามารถปฏิบัติเดຌถูกตຌองตามหลักการ
๏.๎.๐.๎ การ฿ชຌอาวุธนัๅน ฿หຌพึงระลึกสมอวาความปลอดภัยปຓนวัตถุประสงค์อันดับรก
ของผูຌ฿ชຌละผูຌบังคับบัญชา
๏.๎.๐.๏ ทุกครัๅงทีไ฿ชຌอาวุธ฿หຌถือสมือนวา อาวุธมีกระสุนบรรจุอยู
๏.๎.๐.๐ ตຌอง฿หຌทหารทุกคนเดຌรับความรูຌอยางถูกตຌองกีไยวกับรืไองอาวุธศึกษา
๏.๏ การขຌาถวรับฟังการประชุมชีๅจง (GUARD MOUNT)

๕๑
๏.๏.ํ วัตถุประสงค์ของการขຌาถวรับฟังการประชุมชีๅจง พืไอ฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไปງองกัน
ละรักษาความปลอดภัยฐานบินมีประสิทธิภาพสมความมุงหมายของผูຌบังคับบัญชา จຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองหรือ
รับผิดชอบดยตรง฿นรืไองนีๅ จะตຌองอบรมชีๅจงละตรวจตราความปຓนระบียบรียบรຌอยของทหารสียกอนทีไ
จะมอบหมายภารกิจละนากาลังเปปฏิบัติหนຌาทีไ ณ จุดรักษาการณ์ ทัๅงนีๅกระทาเดຌดยการขຌาถวรับฟังการ
ประชุมชีๅจง
๏.๏.๎ การขຌาถวรับฟังการประชุมชีๅจง ปຓนการรียกทหารทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการปງองกัน
ละรักษาความปลอดภัยฐานบินมาประชุมละรับฟังการชีๅจง ดยพรຌอมพรียงกันปຓนประจาทุกวันกอนทีไจะ
นากาลังทหารหลานีๅเปปฏิบัติหนຌาทีไ ณ จุดรักษาการณ์
๏.๏.๏ ความมุงหมายของการขຌาถวรับฟังการประชุมชีๅจง มีดังนีๅ
๏.๏.๏.ํ พืไอตรวจตราความปຓนระบียบรียบรຌอยของทหารละอาวุธยุทธปกรณ์ พืไอ
฿หຌน฿จวาทหารทุกคนอยู฿นสภาพพรຌอมทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ ตงกายถูกตຌองตามทีไกาหนดเวຌ ซึไงรวมถึงการ
ตัดผมละกนหนวดครารียบรຌอย มีอาวุธยุทธปกรณ์ทีไจาปຓน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไอยางครบถຌวน
๏.๏.๏.๎ พืไ อ ทราบภารกิ จ ละจุ ด รั ก ษาการณ์ ดยก าหนดตั ว บุ ค คลประจ าจุ ด
รักษาการณ์ตละหง ฿หຌน฿จวาจุดรักษาการณ์ทุกจุ ดมีจຌาหนຌาทีไประจา ฿หຌน฿จวาจຌาหนຌาทีไประจาจุ ด
รักษาการณ์ทุกจุดนัๅนหมาะสมลຌว
๏.๏.๏.๏ พืไอกาหนดยานพาหนะ ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นวันหนึไงโ นัๅน ผูຌบังคับบัญชาจะ
บงยานพาหนะ฿หຌกจຌาหนຌาทีไอยางพียงพอ ธรรมดาลຌวจะกาหนดยานพาหนะ฿หຌกจຌาหนຌาทีไตอเป ชุดสาย
ตรวจยานยนต์ ชุดปฏิบัติการ ชุดตรียมพรຌอมรักษาความปลอดภั ย ละยานพาหนะทีไ฿ชຌ฿นการรับ – สง จนท.
รักษาการณ์ตามจุดตางโ ปຓนตຌน
๏.๏.๏.๐ พืไอทราบคาสัไงพิศษกีไยวกับ วลาปฏิบัติหนຌาทีไพืๅนทีไรักษาการณ์ความปลีไยน
ปลงบางอยางภาย฿นฐานบิน
๏.๏.๏.๑ พืไอทราบรหัสลับ มืไอตกอยูภาย฿ตຌการควบคุมหรือหมดอิสรภาพ หรือ
อันตรายรຌายรง ซึไงรวมทัๅงสัญญาณผานประจาวันดຌวย
๏.๏.๏.๒ พืไอทราบสถานการณ์ กีไยวกับฝຆายขຌาศึก ละฝຆายรา
๏.๏.๐ วิธีการปฏิบัติ฿นการขຌาถวรับฟังการประชุมชีๅจง กระทาปຓนขัๅนตอนดังนีๅ
๏.๏.๐.ํ ฿หຌทหารขຌาถวหนຌากระดาน ๐ ถว (ปຂดระยะ)
๏.๏.๐.๎ หน.ชุดปฏิบัติการ รียกชืไอทหารรักษาการณ์ละกาหนดจุดรักษาการณ์฿หຌก
ทหารทุกคน มืไอรียกชืไอสรใจลຌวถวทหารตรียมพรຌอมรับการตรวจจากผูຌตรวจถว
๏.๏.๐.๏ มืไอผูຌตรวจถว (ปกติคือ น.วรศูนย์ ฯ ประจาวัน) มาถึง หน.ชุดปฏิบัติการดังนีๅ
๏.๏.๐.๏.ํ บอกถวตรงสดงการคารพ
๏.๏.๐.๏.๎ หน.ชุดปฏิบัติการรายงานตัวตอตอผูຌตรวจถว
๏.๏.๐.๏.๏ สัไงถวปຂดระยะ

๕๒
๏.๏.๐.๏.๐ รายงาน฿หຌผูຌตรวจถวทหาร มืไอถวพรຌอมทีไจะรับการตรวจ
๏.๏.๐.๏.๑ มืไอผูຌตรวจถวดินตรวจถว หน.ชุดปฏิบัติการดินตามผูຌตรวจเป
ดຌวย
๏.๏.๐.๏.๒ มืไอตรวจถวสรใจลຌว หน.ชุดปฏิบัติการสัไงปຂดระยะ
๏.๏.๑ น.วรศูนย์ฯ ประจาวันชีๅจงสิไงทีไทหารรักษาการณ์ควรทราบ฿นรืไองตอเปนีๅ
๏.๏.๑.ํ สถานการณ์ประจาวัน ขาวกีไยวกับขຌาศึกละฝຆายรา
๏.๏.๑.๎ การรักษาความปลอดภัย฿นระหวางการปฏิบัติหนຌาทีไ
๏.๏.๑.๏ จุดลอหลมทีไตຌองอา฿จ฿สปຓนพิศษ
๏.๏.๑.๐ นามรียกขานประจาจุด (ทบทวน)
๏.๏.๑.๑ วิธีการรายงานมืไอกิดหตุรຌาย
๏.๏.๑.๒ การปฏิบัติมืไอตนองจใบปຆวย
๏.๏.๑.๓ ขຌอหຌามของยาม
๏.๏.๑.๔ นามรียกขานทีไสาคัญทีไควรทราบ
๏.๏.๑.๕ การ฿ชຌวิทยุละการ฿ชຌอาวุธ
๏.๏.๑.ํ์ การกาหนดยานพาหนะ
๏.๏.๑.ํํ คาสัไงพิศษ
๏.๏.๑.ํ๎ สัญญาณมืไอเดຌรับอันตราย
๏.๏.๑.ํ๏ สัญญาณบอกฝຆายประจาวัน
๏.๏.๑.ํ๐ มืไอ น.วรศูนย์ฯ ชีๅจงสรใจรียบรຌอยลຌว สัไง฿หຌทหารเปประจาตามจุดรักษา
การณ์ ดยยานพาหนะทีไกาหนดตละคันจะนาเปสง
๏.๏.๒ ฿นฐานะปຓน น.วรศูนย์ฯ จะตຌองน฿จวาทหารทุกคนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นสิไงตอเปนีๅ
ดยตลอดคือ
๏.๏.๒.ํ คานะนา฿นการรักษาความปลอดภัย
๏.๏.๒.๎ วิธีการตรวจคัน
๏.๏.๒.๏ วิธีการติดตอสืไอสาร
๏.๏.๒.๐ การ฿หຌสัญญาณตือนภัย
๏.๏.๒.๑ ทีไตัๅงทรศัพท์ ครืไองมือดับพลิงละตูຌสัญญาณตือนภัย
๏.๏.๒.๒ ขอบขตของจุดรักษาการณ์
๏.๏.๒.๓ บุคคลผูຌมีสิทธิทีไจะขຌาเปทีไจุดรักษาการณ์
๏.๏.๒.๔ การลาดตระวนตรวจตราจุดรักษาการณ์
๏.๏.๒.๕ การ฿ชຌอาวุธ
๏.๏.๒.ํ์ การรายงานมืไอผูຌบังคับบัญชาเปตรวจรักษาการณ์
๏.๏.๒.ํ์.ํ รายงานทุกครัๅงมืไอผูຌบังคับบัญชาเปตรวจ

๕๓
๏.๏.๒.ํ์.๎ รายงานดังนีๅ กระผม ยศ.ชืไอ................ชืไอสกุล
..............................ปຓนยามประจาจุดรักษาการณ์ทีไ.............................ระหวางปฏิบัติหนຌาทีไหตุการณ์(ปกติ/เม
ปกติ/)ครับ
๏.๏.๒.ํ์.๏ ดินตามผูຌบังคับบัญชา฿นขณะทีไดินตรวจจุดรักษาการณ์ ดย฿หຌ
ดินหางคอนเปขຌางหลังของผูຌบังคับบัญชาทางขวาหรือซຌายกใเดຌ หางประมาณ ๏ กຌาว พืไอคอยรับฟังคานะนา
หรือตอบขຌอซักถามอืไนโ
๏.๏.๓ สรุป
๏.๏.๔.ํ การขຌาถวรับฟังประชุมชีๅจง ปຓนวิธีการปฏิบัติทีไจะชวย฿หຌทหารทีไปฏิบัติ
หนຌาทีไรักษาการณ์เดຌปฏิบัติหนຌาทีไอยางมีประสิทธิภาพอยางทຌจริง
๏.๏.๔.๎ ฿นฐานะปຓนผูຌบังคับบัญชา จะตຌองกวดขัน฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
หลักการทีไเดຌกลาวมาลຌวสมอ
๏.๏.๔.๏ หลักการปฏิบัติดยทัไวโ เป ยอมหมือนกันตรายละอียด฿นการปฏิบัตินัๅนอาจ
ตกตางกันเปบຌาง ละสามารถกຌเขปรับปรุงเดຌลຌวตสถานการณ์
๏.๐ หนຌาทีไละความรับผิดชอบของยามประจาจุดตางโ ปฏิบัติดังนีๅ
๏.๐.ํ ยามประจาธงเชยฉลิมพล มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.ํ.ํ ตรวจประตู หนຌาตางหຌองกใบของ
๏.๐.ํ.๎ ตรวจตราประทับละกุญจ
๏.๐.ํ.๏ มีสิไงผิดปกติรีบรายงาน
๏.๐.ํ.๐ รายงานหตุการณ์มืไอ น.วรศูนย์ฯ หรือผูຌบังคับบัญชาตรวจ
๏.๐.๎ ยามชองทาง มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.๎.ํ ตรวจรถละ/หรือบุคคลทีไผานขຌา ออกตามระบียบ
๏.๐.๎.๎ ปຂด-ปຂดผงกัๅนถนนหรือชองทาง
๏.๐.๎.๏ อานวยความสะดวกกผูຌมาติดตอตามสมควร
๏.๐.๎.๐ ฿ชຌกิริยาวาจาทีไสุภาพ
๏.๐.๎.๑ ตรวจความรียบรຌอยบริวณรับผิดชอบ
๏.๐.๎.๒ รายงานหตุการณ์มืไอ น.วรศูนย์ หรือผูຌบังคับบัญชามาตรวจ
๏.๐.๏ ยามคลังชืๅอพลิงละคลังวัตถุระบิด มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.๏.ํ หຌามนๅาชืๅอเฟขຌา฿กลຌบริวณคลัง
๏.๐.๏.๎ หຌามจุดเฟ฿นรัศมี ๑์ ฟุต
๏.๐.๏.๏ หຌามผูຌเมมีหนຌาทีไขຌา฿นบริวณคลัง
๏.๐.๏.๐ รายงานหตุการณ์มืไอ น.วรศูนย์ฯ หรือผูຌบังคับบัญชามาตรวจ
๏.๐.๐ ยามลายตรวจ มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.๐.ํ ตรวจตราสิไงผิดปกติ฿นขตรับผิดชอบ

๕๔
๏.๐.๐.๎ ตรวจจุดรักษาการณ์ตามสຌนทางทีไผาน
๏.๐.๐.๏ พบสิไงบกพรองรับรายงานศูนย์ฯ
๏.๐.๐.๐ รายงานหตุการณ์มืไอ น.วรศูนย์ฯ หรือผูຌบังคับบัญชามาตรวจ
๏.๐.๑ ยามคลังอาวุธ มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.๑.ํ หຌามผูຌเมมีหนຌาทีไปຂดคลังดยดใดขาด
๏.๐.๑.๎ ตรวจตราประตูหนຌาตาง ลูกกรงหลใกตลอดวลา
๏.๐.๑.๏ ตรวจตราประทับละกุญจ
๏.๐.๑.๐ รายงานหตุการณ์มืไอ น.วรศูนย์ฯ ผูຌบังคับบัญชามาตรวจ
๏.๐.๒ ยามลานจอด มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.๒.ํ ตรวจความรียบรຌอยดยบริวณรับผิดชอบ
๏.๐.๒.๎ หຌามผูຌเมมีหนຌาทีไขຌาบริวณลานจอด฿นยามวิกาล
๏.๐.๒.๏ หຌามนาชืๅอเฟขຌา฿กลຌรัศมี ๑์ ฟุต
๏.๐.๒.๐ ตรวจสภาพความรียบรຌอยของ บ.,ฮ
๏.๐.๒.๑ พบหในสิไงผิดปกติ฿หຌรีบรายงานงานศูนย์
๏.๐.๒.๒ รายงานหตุการณ์มืไอ น.วรศูนย์ฯ หรือผูຌบังคับบัญชามาตรวจ
๏.๐.๓ ยามหอคอย มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.๓.ํ ตรวจความคลืไอนเหวดยรอบตลอดวลา
๏.๐.๓.๎ จดจาลักษณะจานวน ทิศทางทีไมีการคลืไอนเหว
๏.๐.๓.๏ ฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์จຌงตือน฿หຌเดຌประยชน์
๏.๐.๓.๐ รายงานหตุการณ์มืไอ น.วรศูนย์ฯ หรือผูຌบังคับบัญชามาตรวจ
๏.๐.๔ ขຌอหຌามของยาม มีขຌอหຌามดังนีๅ
๏.๐.๔.ํ หຌามยืนพิงหรือทຌาวปน฿หຌยืนดຌวยทาทางองอาจสงางาม
๏.๐.๔.๎ หຌามปลอยอาวุธออกจากตัวปຓนอันขาด
๏.๐.๔.๏ หຌามสูบบุหรีไ ดืไมครืไองดองของมา วຌนนๅาดืไม
๏.๐.๔.๐ หຌามอานหนังสือทีไเมกีไยวกับหนຌาทีไ
๏.๐.๔.๑ หຌามรับฝากสิไงของดยเมจาปຓนจากผูຌ฿ด
๏.๐.๔.๒ หຌามพูดคุยหยอกลຌอกันลน
๏.๐.๔.๓ หຌาม฿ชຌกิริยาวาจาเมสุภาพ
๏.๐.๔.๔ หຌามรຌองราทาพลง หรือสงสียงดัง ดยเมมีหตุอันควร
๏.๐.๕ ชุดสายตรวจยานยนต์ (ลยย.) มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.๕.ํ ปຓนลายตรวจยานยนต์
๏.๐.๕.๎ ฿ชຌสาหรับกຌปัญหาฉพาะหนຌา
๏.๐.๕.๏ มีเฟฉายรงสูงสาหรับตรวจพืๅนทีไรับผิดชอบ฿นวลากลางคืน

๕๕
๏.๐.๕.๐ สามารถเปยังจุดกิดหตุเดຌดยรใว คຌนหาขຌาศึกมืไอพบลຌวทาการตรึงหรือ
กาะขຌาศึกเวຌ ลຌวรายงาน฿หຌศูนย์ฯ ทราบทันที
๏.๐.๕.๑ พบยามจใบปຆวยรายงานศูนย์ฯ หรืออาจ฿หຌจຌาหนຌาทีไ฿นชุดขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ
ทนยามเดຌชัไวคราว ละรายงาน฿หຌศูนย์ฯ ทราบ
๏.๐.๕.๒ นาผูຌตຌองสงสัยหรือฉลยศึกสงศูนย์ฯ มืไอจาปຓน
๏.๐.ํ์ ชุดลายตรวจจักรยานยนต์ (สจย.) มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.ํ์.ํ ปຓนลายตรวจคลืไอนทีไรใว
๏.๐.ํ์.๎ กຌเขปัญหาฉพาะหนຌาทีไกิดขึๅน
๏.๐.ํ์.๏ ฿ชຌเฟฉายรงสูงตรวจพืๅนทีไรับผิดชอบ
๏.๐.ํ์.๐ เปถึงจุดกิดหตุดยรใว คຌนหาขຌาศึกพบลຌวตรึงหรือกาะขຌาศึกเวຌ ลຌว
รายงานศูนย์ฯ ทราบทันที
๏.๐.ํ์.๑ พบยามจใบปຆวยรายงานศูนย์ฯ อาจ฿ชຌจຌาหนຌาทีไภาย฿นหมูขຌาปฏิบัติหนຌาทีไ
ทนยามเดຌชัไวคราว ลຌวรายงาน฿หຌศูนย์ฯ ทราบ
๏.๐.ํํ ชุดปฏิบัติการ (ชป.) มีหนຌาทีไดังนีๅ
๏.๐.ํํ.ํ ทาหนຌาทีไกวาดลຌาง,ขับเล,ผลักดันขຌาศึก฿หຌออกเปจากขตฐานบิน ดຌวย
อานาจการยิงละการดานินกลยุทธ
๏.๐.ํํ.๎ ปຓนกาลังประจานวตຌานทานหลัก
๏.๐.ํํ.๏ รຌองขอครืไองสองสวางมืไอจาปຓน
๏.๐.ํํ.๐ ปฏิบัติตามทีไศูนย์ฯ สัไง
๏.๐.ํ๎ ชุดยิงสนับสนุน ปຓนชุดทีไ฿หຌการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของชุดลายตรวจ
ยานยนต์ ละชุดปฏิบัติการดຌวยการ฿ชຌครืไองยิงลูกระบิด พืไอยิงทาลายขຌาศึกหรือยิงกระสุนสองสวาง
พืไอชวย฿นการคຌนหาขຌาศึกยามวิกาล การปฏิบัติตຌองตรียมหลุม คบ.๔ํ เวຌตามผนเมนຌอยกวา ๎ หลุม
ละตຌองเมทาการยิงขຌามลานจอดดยดใดขาด พราะปลือกละหางของกระสุนสองสวางจะปຓนอันตราย
ตอ บ. ฿นลานจอดเดຌ ถຌาปຓนกระสุนสังหารยิไงมีอันตรายมากขึๅน จากกรณีการยิงลຌวกิดอาการ SHORT
ขึๅน ชุดยิงสนับสนุนตຌองตรียมการคือ
๏.๐.ํ๎.ํ จัดตัๅงศูนย์อานวยการยิง (ศอย.) เวຌทีไศูนย์ฯ
๏.๐.ํ๎.๎ ยิงหาหลักฐานเวຌตัๅงต฿นยามปกติ
๏.๐.ํ๎.๏ ผบ. หมู คบ.๔ํ ตຌองฝງาฟัง ละติดตามสถานการณ์ตลอดวลา พรຌอมทีไจะ
ทาการยิงเดຌตามคาขอ หรือมืไอศูนย์ฯ สัไง
๐. การรักษาความปลอดภัย฿นวลาปกติ (NORMAL SECURITY OPERATION)
๐.ํ การปฏิบัติการปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบิน จาปຓนตຌองดานินการดยถูกตຌอง มี
ประสิทธิภาพนนอนละชืไอถือเดຌ ฉะนัๅนพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์นีๅฐานบินทุกหงจึงจาปຓนตຌองดานินการ
รักษาความปลอดภัยเวຌตัๅงต฿นยามปกติ

ํ์์
๐.๎ ความหมายของการรักษาความปลอดภัย฿นวลาปกติ คือการดานินการทัๅงปวงกีไยวกับการ
รักษาความปลอดภัยซึไงกระทาอยูปຓนประจาวันนัไนอง
๐.๏ ความมุงหมายของการรักษาความปลอดภัย฿นวลาปกติ พืไอ
๐.๏.ํ ปງองกันอาวุธยุทธปกรณ์รบทุกชนิดทีไอยู฿นภาวะปกติ
๐.๏.๎ พืไอปງองปรามการปฏิบัติของขຌาศึกทีไจะกระทาตอฝຆายรา การปງองกัน หรือปງองปรามจะ
เดຌผลหรือเมพียง฿ด ยอมขึๅนอยูกับการดานินการรักษาความปลอดภัย฿นวลาปกติของฐานบินตางโ
๐.๏.๏ คุณภาพของอาวุธยุทธปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการรักษาความปลอดภัยกฐานบินหนึไงโ นัๅน
ขึๅนอยูกับปัจจัยหลายอยาง ตปัจจัยสาคัญทีไสุดเดຌก
๐.๏.๏.ํ ชนิดของอาวุธทีไ฿ชຌ฿นการบิน
๐.๏.๏.๎ ลาดับความสาคัญ฿นการรักษาความปลอดภัยของฐานบินตละหง
๐.๏.๐ การวางผนดานินการรักษาความปลอดภัย฿นวลาปกติ พืไอกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
จากการ฿ชຌอาวุธยุทธปกรณ์฿นการรักษาความปลอดภัยของฐานบินตางโ ฐานบินหนึไงโ จาปຓนตຌองดานินการ
วางผนการรักษาความปลอดภัย฿นวลาปกติเวຌดຌวย ซึไงผนนีๅทา฿หຌจຌาหนຌาทีไมีขีดความสามารถ฿นการปฏิบัติ
ถึง ๑ ประการคือ
๐.๏.๐.ํ ขีดความสามารถ฿นการคຌนหาขຌาศึก หรือการปฏิบัติการทางพืๅนดินของ
ขຌาศึก ขีดความสามารถนีๅจะตຌองดานินการดย ทบ.-ลห. ซึงไ ปฏิบัติหนຌาทีไปຓน ยามชัๅน฿นยามประจาพืๅนทีไ ยาม
ประจานวรัๅว,ยามประจาชองทาง,ยามรอบฐานบิน ละยามตอระยะสายตา (สุนัขยาม) พืไอ฿หຌการปฏิบัตินีๅ
เดຌผลหรือมีขีดความสามารถยิไงขึๅน ฐานบินตางโ ควร฿ชຌระบบการตือนภัยขຌาศึก (INTRUSION DETECTION
ALARM SYSTEM)
๐.๏.๐.๎ ขีดความสามารถ฿นการจຌงตือนภัยดยทันทีทัน฿ด ทัๅงนีๅกระทาดยการ฿ชຌ
ครืไองมือสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพนนอนละชืไอถือเดຌ ระบบการตือนภัยขຌาศึกละการรายงานขาวดวนจาก
หลงขาวตางโ
๐.๏.๐.๏ ขีดความสามารถ฿นการ฿ชຌอาวุธตอบตຌขຌาศึก ฿นกรณีทีไมีหตุฉุกฉิน หรือเดຌ
รับจຌงตือนภัยจากจุดรักษาการณ์ตางโ จຌาหนຌาทีไรักษาการณ์จะตຌองรีบเปยังทีไกิดหตุทันที หรือมิฉะนัๅน
กใสัไงชุดลายตรวจยานยนต์ (ลยย.) เปดานินการคຌนหาละกาะขຌาศึกเวຌ ลຌวจຌง฿หຌศูนย์ฯ ทราบพืไอจะเดຌ
฿หຌชุดปฏิบัติการตอบตຌ ขับเล หรือผลักดันตอเป
๐.๏.๐.๐ ขีดความสามารถ฿นการประมาณสถานการณ์ จຌาหนຌาทีไรักษาการณ์ ณ จุด
กิดหตุกใดี หรือชุดลายตรวจยานยนต์กใดี จะตຌองประมาณสถานการณ์กีไยวกับขຌาศึก ณ จุดกิดหตุนัๅน ถຌา
พิจารณาดูลຌวหในหตุการณ์ทีไกิดขึๅนนัๅนนาจะปຓนการปฏิบัติของขຌาศึกหรือปຓนการปฏิบัติของขຌาศึกทีไกิดขึๅน
จริงโ จຌาหนຌาทีไดังกลาวจะตຌองจຌง฿หຌศูนย์ฯ ทราบทันที พืไอรายงาน฿หຌหนวยหนือทราบละหนวยหนือจะเดຌ
สัไง฿หຌปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉินตอเป
๐.๏.๐.๑ ขีดความสามารถของจຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัยทีไจะ฿ชຌกาลังขຌาปฏิบัติ
การรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉินเดຌดยทันที พืไอปງองกันหรือจากัดความสียหายอันจะกิดกอาวุธ

ํ์ํ
๑. การรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉิน (EMERGENCY SECURITY OPERATION)
๑.ํ การรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉิน คือการขยายหรือพิไมกาลังปฏิบัติการ฿นวลาปกติ฿หຌมี
จานวนมากพอทีไจะรับสถานการณ์ทีไกิดขึๅนอยางรุนรงเดຌ
๑.๎ ความมุงหมายของการรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉิน
๑.๎.ํ พืไอปງองกันมิ฿หຌขຌาศึกทาลาย หรือกอ฿หຌกิดความสียหายกอาวุธยุทธปกรณ์รบตางโ
ของกองทัพอากาศ
๑.๎.๎ พืไอทา฿หຌขຌาศึกตຌองประสบความลຌมหลว฿นความพยายามทีไจะทาลายหรือกอ฿หຌกิด
ความสียหายกอาวุธยุทธปกรณ์รบของกองทัพอากาศ
๑.๎.๏ พืไอ฿หຌอาวุธยุทธปกรณ์รบของกองทัพอากาศเดຌรับความสียหาย หรือถูกทาลายนຌอย
ทีไสุดดຌวยความมุงหมาย ๏ ประการดังกลาวลຌวขຌางตຌนนีๅ ทอ.จึงตຌองดานินการรักษาความปลอดภัย฿นวลา
ฉุกฉิน ทัๅงนีๅจะกระทาเดຌดยการขยายหรือพิไมกาลังปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย฿นวลาปกติ ซึไงการพิไม
กาลังปฏิบัติ฿หຌมากขึๅนนัๅน ควรพิจารณาจัดวางกาลังจຌาหนຌาทีไรักษาการณ์฿นบริวณพืๅนทีไทีไคาดวาขຌาศึกจะ
ทะลุทะลวงหรือลใดลอดขຌามาปฏิบัติการจมตีตอฐานบินเดຌ ถຌาฐานบินสามารถหนวงหนีไยวการปฏิบัติของ
ขຌาศึกเวຌเดຌลຌว จึงดานินการ฿ชຌอาวุธตอบตຌพืไอทา฿หຌขຌาศึกสิๅนอานาจ อยางเรกใตามฐานบินจะตຌองปฏิบัติ
การรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉิน พืไอปງองกันหรือกาจัดความสียหายอืไนโ ทีไจะกิดขึๅนอีกดຌวย
๑.๏ สถานการณ์ทีไตຌองปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉิน
๑.๏.ํ สถานการณ์กีไยวกับการปฏิบัติของขຌาศึกทีไกิดขึๅนจริงโ ชน ยามหรือจຌาหนຌาทีไตางโ ทีไ
กีไยวขຌองเดຌรายงาน฿หຌศูนย์ฯ ทราบวามี ผกค.เดຌ฿ชຌอาวุธยิง บ.สียหาย ํ ครืไอง ฿นลักษณะนีๅศูนย์ฯ จะตຌองรีบ
รายงาน฿หຌ บก.หนวยหนือทราบพรຌอมทัๅงดานินการรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉินทันที
๑.๏.๎ เดຌรับคาสัไงจาก บก.หนวยหนือ฿หຌอยู฿นสภาพพรຌอมรบ มืไอ บก. หนวยหนือพิจารณา
หในวา สถานการณ์ปัจจุบันเมปຓนทีไเวຌวาง฿จ นาจะปຓนผลกระทบกระทือนตอความปลอดภัยของฐานบิน จึง
สัไงการ฿หຌหนวยรองอยู฿นสภาพพรຌอมรบ หรือปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉินพืไอผชิญกับ
สถานการณ์ทีไคาดวาจะกิดขึๅน
๑.๏.๏ เดຌรับคาสัไง฿หຌปฏิบัติการตอตຌาน มืไอปรากฏดยนชัดวาขຌาศึกเดຌปฏิบัติการคุกคามตอ
ฐานบิน บก.หนวยหนือจะสัไง฿หຌกาลังปฏิบัติการตอบตຌทันที พืไอปງองกันมิ฿หຌขຌาศึกขยายตัวตอเป หรือพืไอ
จากัดขีดความสามารถ฿นการปฏิบัติหรือพืไอทา฿หຌขຌาศึกตຌองสิๅนอานาจลงดยสิๅนชิง
๑.๐ ผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉิน ฿นการวางผนรักษาความปลอดภัย฿นวลา
ฉุกฉินนัๅน จาปຓนตຌอง
๑.๐.ํ กาหนดขึๅนการปฏิบัติเวຌ฿นตละสถานการณ์
๑.๐.๎ กาหนดความตຌองการกาลังพลทีไจะปฏิบัติ฿นสถานการณ์ทีไกิดขึๅน หรือคาดวาจะกิดขึๅน
ดຌวย ถຌาทาเดຌควรกาหนด฿หຌมีกาลังสนับสนุนสาหรับ฿ชຌ฿นสถานการณ์ทีไจะกิดขึๅนดยเมเดຌคาดหมาย
๑.๐.๏ ผนการรักษาความปลอดภัย฿นวลาฉุกฉินจะตຌองประสบประสานกับผนสงคราม

ํ์๎
อยาง฿กลຌชิด ฿นการปฏิบัติการปງองกันละรักษาความปลอดภัยภายนอกฐานบิน ซึไงดิมขตรับผิดชอบของ
ฐานบินจะตຌองพิจารณาปຓนหงโ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับอาคารสถานทีไ ละสิไงปลูกสรຌางรวมทัๅงยุทธปกรณ์ตางโ ทีไอยู
฿นฐานบินภูมิประทศขຌางคียงละระยะยิงหวังผลของอาวุธฝຆายขຌาศึก
๑.๑ การฝຄกซຌอม การปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบิน จาปຓนตຌองมีการฝຄกซຌอมสมอมืไอมี
อกาส ทัๅงนีๅพืไอประกันวา หนวยรองหรือจຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองขຌา฿จผนละสามารถปฏิบัติตามผนเดຌดย
รวดรใว ถูกตຌองละทันตอหตุการณ์ทีไกิดขึๅน นอกจากนัๅนการฝຄกซຌอมยอมทา฿หຌพบหในขຌอบกพรองของผนทีไ
เดຌกาหนดเวຌลຌวนัๅน ดຌวยหตุนีๅจึงมีขຌอสนอนะสาหรับการฝຄกซຌอมเวຌดังนีๅ
๑.๑.ํ ตຌองทาการฝຄกซຌอมหมือนกับวาสถานการณ์เดຌกิดขึๅนจริง โ
๑.๑.๎ ทาการฝຄกซຌอมตามผนทีไวางเวຌละตามสถานการณ์ทีไคาดวาจะกิดขึๅน
๑.๑.๏ ตຌองมีการวิจารณ์ กຌเข ละปรับปรุงผน
๑.๑.๐ ตຌองยอมรับความจริงกีไยวกับขຌอบกพรองของผน
๑.๑.๑ ฿นการฝຄกซຌอมอยาพยายามขຌาเปกีไยวขຌองกับทรัพย์สินสวนตัวของประชาชนปຓนอันขาด
พราะปຓนหนทางทีไจะทา฿หຌประชาชนกิดความเมพอ฿จ ละจะทา฿หຌการปฏิบัติประสบความลาบากยิไงขึๅน
๒. การปฏิบัติยามฉุกฉิน (EMERGENCY ACT)
๒.ํ ศูนย์ควบคุมรักษาการณ์ (SECURITY CONTROL CENTER) มืไอฐานบินถูกจมตี ผบ.ศูนย์ฯ
อนุมัติประกาศ฿หຌปຓนสถานการณ์สีดง น.วรศูนย์ฯ จะตຌองรีบดานินการดังนีๅ
๒.ํ.ํ ปຂดสัญญาณตือนภัย฿หຌทุกคน฿นฐานบินทราบวาฐานบินเมปลอดภัย
๒.ํ.๎ สัไงชุดลายตรวจยานยนต์เปยังจุดกิดหตุ
๒.ํ.๏ ประกาศตือนจุดรักษาการณ์ทุกจุด฿หຌทราบสถานการณ์ทัไวกัน
๒.ํ.๐ รายงาน คปก.ทอ.ทราบ
๒.ํ.๑ จຌงหนวยขຌางคียงละผูຌพักอาศัย฿นฐานบินทราบ
๒.ํ.๒ สัไงกาลังหมุนขຌาประจานวปງองกันตามผน
๒.ํ.๓ สัไงตรียมยิง คบ.สองสวาง
๒.ํ.๔ สัไงชุดปฏิบัติการเปดานินการทีไจุดกิดหตุ
๒.ํ.๕ ติดตามการปฏิบัติของชุดลายตรวจยานยนต์ละชุดปฏิบัติการทีไสงเป ณ จุดกิดหตุ
นะนวการปฏิบัติทาทีไจาปຓน
๒.ํ.ํ์ พิจารณาสัไงการตามทีไชุดลายตรวจยานยนต์ ละชุดปฏิบัติการรຌองขอ
๒.ํ.ํํ ปฏิบัติตามทีไ ผบ.ศูนย์ฯ สัไง
๒.๎ ยามรักษาการณ์ (SENTER) ยามซึไงอยู ณ บริวณทีไกิดหตุหรือบริวณทีไผูຌบุกรุกขຌามาซอนตัว
อยูปฏิบัติดังนีๅ
๒.๎.ํ ยามหอคอยทีไมีกลຌองตรวจการณ์กลางคืน ละเมอยู฿นบริวณทีไมีการปะทะ ตຌอง฿ชຌกลຌอง
สองติดตามดูการคลืไอนเหวของผูຌบุกรุกรายงาน฿หຌศูนย์ฯ ทราบตลอดวลา
๒.๎.๎ ยามหอคอยทีไเมมีกลຌองตรวจการณ์กลางคืน ตอยู฿นบริวณทีไมีการปะทะ฿หຌลงมาอยูทีไ

ํ์๏
บังกอร์คนหอคอย หรือถอนตัวเปสมทบกับกาลัง ณ นวดຌานทานหลัก
๒.๎.๏ มืไอปຓนยามจุดทีไรายงานการพบผูຌบุกรุกครัๅงรก ตຌอง฿หຌรายละอียดของผูຌบุกรุกกับหน.
ชุดลายตรวจยานยนต์ทีไมาถามกีไยวกับจานวนทิศทาง ระยะหางทันที
๒.๏ ชุดสายตรวจจักรยานยนต์ (สจย.) มืไอฐานบินถูกจมตีละเดຌรับคาสัไงจากศูนย์ฯ ฿หຌเป ณ จุด
กิดหตุ ตຌองปฏิบัติดังนีๅ
๒.๏.ํ ผบ.หมู (หน.ชุด) พิจารณาลือกสຌนทางทีไจะเปถึงจุดกิดหตุดยรใวทีไสุด ฿ชຌวลาเมกิน
๑ นาที
๒.๏.๎ ประมาณสถานการณ์จากการฝງาฟังขาวทางวิทยุ พืไอทีไจะขຌาถึงจุดทีไผูຌบุกรุกขຌามาหลบ
ซอน หากจาปຓนหรือเมน฿จอาจตรงเปสอบถามขຌอมูลจากยามทีไรายงานการพบหในผูຌบุกรุกกอนกใเดຌ
๒.๏.๏ มืไอเปถึงจุดกิดหตุ สัไง฿หຌพลยิงพรຌอมรบ ผบ.หมู฿ชຌเฟฉายรงสูงประจารถตรวจคัน
บริวณทีไสงสัย
๒.๏.๐ จะพบผูຌบุกรุกหรือเมกใตาม หากทิศทางหรือผูຌบุกรุกมุงเป อยูหางจากปງาหมายสาคัญ
เมมากนัก ฿หຌรຌองขอมาชวยสกัดทันที
๒.๏.๑ มืไอพบขຌาศึกละ/หรือถูกยิง ฿หຌ฿ชຌอาวุธประจาการยิงตอบตຌละกาะขຌาศึกเวຌจนกวา
หมูปฏิบัติการจะมาถึง จึงจຌงรายละอียดกีไยวกับขຌาศึก฿หຌ ผบ.หมูปฏิบัติการทราบ
๒.๏.๒ มืไอชุดปฏิบัติการดานินการตอขຌาศึก ฿หຌทาหนຌาทีไยิงคุຌมกันหรือระวังทางปก฿หຌกับหมู
ปฏิบัติการรวมกับหมูลายตรวจยานยนต์ หรือปฏิบัติตามคาสัไงของ ผบ.หมูปฏิบัติการ
๒.๏.๓ มืไอหมูปฏิบัติการขຌากวาดลຌาง ฿หຌทาหนຌาทีไปຓนฐานยิงคุຌมกันทางขຌางหรือปฏิบัติตาม
คาสัไงของ ผบ.หมูปฏิบัติการ
๒.๏.๔ รายงานหตุการณ์฿หຌศูนย์ฯ ทราบปຓนระยะ พรຌอมรอรับคาสัไง
๒.๐ ชุดลายตรวจยานยนต์ (สยย.) มืไอฐานบินถูกจมตีละเดຌรับคาสัไงจากศูนย์ ฯ ฿หຌเป ณ จุดกิด
หตุตຌองปฏิบัติดังนีๅ
๒.๐.ํ หน.ชุดพิจารณาลือกสຌนทางทีไจะเปยังจุดกิดหตุเดຌดยรใวทีไสุด ฿ชຌวลาเมควรกิน
๑ นาที
๒.๐.๎ ประมาณสถานการณ์จากการฝງาฟังขาวจากวิทยุ พืไอจะขຌาถึงจุดทีไผูຌบุกรุกขຌามาหลบ
ซอนหากจาปຓนหรือมืไอเมน฿จ อาจลงเปสอบถามขຌอมูลจากยามทีไรายงานการพบหในผูຌบุกรุกกอนกใเดຌ
๒.๐.๏ มืไอเปถึงจุดกิดหตุ สัไง฿หຌพลประจาปนพรຌอมรบ ฿ชຌเฟฉายรงสูงประจารถหรือครืไอง
ชวยสองสวางประจารถตรวจคຌนบริวณทีไสงสัย
๒.๐.๐ จะพบผูຌบุกรุกหรือเมกใตาม หากทิศทางทีไผูຌบุกรุกมุงเปอยูหางจากปງาหมายสาคัญเม
มากนัก ฿หຌรຌองขอกาลังมาชวยสกัดทันที
๒.๐.๑ มืไอพบขຌาศึกละ/หรือถูกยิง฿หຌ฿ชຌอาวุธประจาชุดยิงตอบตຌละกาะขຌาศึกเวຌรอจนกวา
ชุดปฏิบัติการจะมาถึง ลຌวจຌงรายละอียดกีไยวกับขຌาศึก฿หຌ หน.ชุดปฏิบัติการทราบ
๒.๐.๒ มืไอติดตามกาะขຌาศึกเปจนถึงบริวณทีไรุกขຌาเปเมเดຌ เมตຌองนากาลังลงจากรถ฿หຌมอบ

ํ์๐
การปฏิบัติตอชุดปฏิบัติการดานินการตอเป ลຌวทาหนຌาทีไยิงคุຌมกัน หรือระวังทางปก฿หຌกับชุดปฏิบัติการ
๒.๐.๓ ทาหนຌาทีไตรวจตาบลกระสุนตก มืไอมีการยิง คบ.สองสวาง ละปรับการยิง฿หຌชุดยิง
คบ.ดຌวยการตกของกระสุน คบ.ทีไเดຌผล คือ ตกหนือทีไหมายคอนเปทางดຌานหลัง สูงจากพืๅนดินประมาณ
๐์์ มตร ละดับหนือพืๅนดินประมาณ ๎๑ มตร (ประมาณ ๔์-๕์ ฟุต)
๒.๐.๔ รายงานหตุการณ์฿หຌศูนย์ฯ ทราบ ปຓนระยะพรຌอมรอรับคาสัไง
๒.๑ ชุดปฏิบัติการ (ชป.) กรณีฐานบินถูกจมตีหรือกิดหตุฉุกฉินขึๅน ชุดปฏิบัติการจะเดຌรับคาสัไง
จากศูนย์ฯ ฿หຌดานินการดังนีๅ
๒.๑.ํ ตรงเปยังทีไกิดหตุตามคาสัไงของศูนย์ฯ ดยรใว฿ชຌวลาเมกิน ํ๑ นาที ดยลือก
สຌนทางทีไหมาะสม
๒.๑.๎ ฝງาฟังละประมาณสถานการณ์ตลอดวลาจากวิทยุ พืไอวามืไอเปถึงบริวณทีไกิดหตุ
ลຌวสามารถนากาลังลงจากรถขຌาวางกาลังสกัดกัๅนเดຌทันที หรือหากจาปຓนอาจขอทราบรายละอียดพิไมติม
จาก หน.ชุดลายตรวจยานยนต์ (สยย.) กใเดຌ
๒.๑.๏ ฿นยามวิกาล฿หຌรຌองขอ คบ.สองสวาง หรือ฿ชຌครืไองชวยสองสวางประจาชุดพืไอคຌนหา
ขຌาศึกมืไอมีสงสวางพียงพอ฿หຌรีบคลืไอนทีไขຌาบริวณทีไขຌาศึกซอนตัวทันที
๒.๑.๐ ดานินกลยุทธพรຌอม฿ชຌอานาจการยิงทาลายขຌาศึกดยรใว ดยสัไง฿หຌชุดลายตรวจยาน
ยนต์ยิงคุຌมกันทางขຌางเดຌ
๒.๑.๑ ฿นสภาวะทีไสภาพอากาศลว การคຌนหาขຌาศึกกระทาเดຌยาก กรณีทีไขຌาศึกอยูหนือลมละ
กาลังชุดปฏิบัติการอยู฿ตຌลม ฿หຌรຌองขอสุนัขทหารมาชวยคຌนหาขຌาศึก มืไอสุนัขมาชวยละสดงอาการวามี
ขຌาศึกซอนตัวอยูบริวณ฿ด ฿หຌถอนสุนัขทหารออกลຌวรีบนากาลังขຌาตรวจคຌนทันที
๒.๑.๒ มืไอมีการปะทะกัน ละสังกตวาจานวนขຌาศึกกไากึไงกับกาลังชุดปฏิบัติการ฿หຌขอกาลังมา
สริมทันที
๒.๐.๓ ฿นสภาวะอากาศลว มຌจะ฿ชຌครืไองสองสวางลຌวกใตามยังเมสามารถมองหในเดຌถนัดละ
บริวณทีไขຌาศึกอยูปຓนบริวณปຆาทึบ อีกทัๅงขຌาศึกยังอยูหางจากปງาหมายสาคัญมาก อาจขออนุญาตศูนย์ฯถอน
ตัวมาวางกาลัง ณ นวตຌานทานหลักกใเดຌ รอจนกวาสภาพอากาศปຂด จึงนากาลังขຌาดานินการตอเป
๒.๑.๔ มืไอสิๅนสุดการปะทะขຌาศึกจะตຌองขຌากวาดลຌางซๅาอีกครัๅงรวมกับชุดสุนัขทหาร
๒.๑.๕ รายงานผลการปฏิบัติการสูญสีย ละขอรับการสนับสนุนพิไมติมจากศูนย์ฯ ดยฉพาะ
กีไยวกับขຌาศึกทีไตาย บาดจใบ หรือจับปຓนเดຌ ฿หຌรีบรายงานดยรใวพืไอศูนย์ฯ จะเดຌสัไงดานินการตอเป
๒.๑.ํ์ วางกาลังปງองกันการขຌาตีตลบหลังของขຌาศึก ละปฏิบัติตามทีไศูนย์ฯ สัไง
๓. การปฏิบัติหลังถูกจมตี (TO PERFORM AFTER ENEMY ATTACK)
๓.ํ ศูนย์ควบคุมการรักษาการณ์ (SCC)
๓.ํ.ํ สัไงการ฿หຌกาลังรักษาการณ์ทัๅงหมดฝງาตรวจการคลืไอนเหวตอเป
๓.ํ.๎ วิคราะห์สถานการณ์จากขาว ชนการรายงานจานวนขຌาศึกทีไพบ การซักถามชลยทีไจับ
เดຌ

ํ์๑
ฯลฯ มืไอน฿จวาฐานบินเมถูกคุกคามลຌว฿หຌ น.วรศูนย์ฯ ขออนุมัติลดสถานการณ์จากสีดงปຓนสีหลือง
๓.ํ.๏ ปຂดสัญญาณฐานบินปลอดภัย พืไอลดความตึงครียดภาย฿นฐานบิน
๓.ํ.๐ พิจารณาลดสถานการณ์ลงจนปຓนสีขาว
๓.ํ.๑ สัไงถอนกาลังหนุนกลับทีไตัๅง พรຌอมทัๅง฿หຌสารวจความสูญสียการ฿ชຌกระสุน ฯลฯ
๓.ํ.๒ หากปຓนการฝຄกซຌอมการปງองกันฐานบิน ตຌองประกาศ฿หຌจุดรักษาการณ์ทุกจุดทราบดຌวย
วาหากมีหตุการณ์กิดขึๅนหลังจากนีๅเป ถือวาปຓนการปฏิบัติจริงจากขຌาศึก
๓.ํ.๓ จนท.ยุทธการฯ บันทึกหตุการณ์ รายงานหนวยหนือทราบ
๓.๎ การปฏิบัติของกาลังหนุนอืไนโ
๓.๎.ํ จนท. สห.รวมกับ น.รปภ. รีบซักถามชลยดยรใว ตามวิธีการซักถามชลยศึกพืไอจຌง
ขาว฿หຌศูนย์ฯ ทราบดยรใว
๓.๎.๎ ปຂดชองทางพรຌอมทัๅงกวดขันการผานขຌา-ออก สังกตบุคคลปลกหนຌาอาจยຌอนรอยขຌา
ฐานบิน
๓.๎.๏ กาลังหนุนทีไออกเปประจาขตรับผิดชอบตามผน ฿หຌทยอยกลับทีไตัๅงตามศูนย์ฯ สัไงอยาง
มีระบียบ สารวจอาวุธ กระสุนทีไ฿ชຌเปลຌวจຌง฿หຌศูนย์ฯ ทราบ
๓.๎.๐ กาลังสนับสนุนการชวยรบ ชน รถพยาบาล รถดับพลิงกูຌภัย รถบรรทุก ขออนุญาตยก
กลับทีไตัๅง
๔. คานะนา฿นการรักษาความปลอดภัยละคาสัไงพิศษ (SECURITY INSTRUCTIONS AND SPECIAL
ORDERS)
๔.ํ ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไรักษาการณ์นัๅน จຌาหนຌาทีไมักประสบปัญหาอยูสมอซึไงปัญหาดังกลาว เดຌก
การปฏิบัติหนຌาทีไเมถูกตຌองหมาะสมตรงตามความมุงหมายของผูຌบังคับบัญชา หลงลืมสาระสาคัญทีไจะตຌอง
ปฏิบัติ ดยฉพาะอยางยิไง฿นวลาฉุกฉินจຌาหนຌาทีไรักษาการณ์มักจะกิดการสับสนเมทราบวาจะปฏิบัติ
อยางเรปຓนหตุ฿หຌกิดความลาชຌาเมทันวลา ดຌวยหตุผลดังกลาว ผูຌบังคับบัญชาจึงเดຌกาหนดคานะนา
฿นการรักษาความปลอดภัยละคาสัไงพิศษขึๅนเวຌ
๔.๎ ความหมายของคานะนา฿นการรักษาความปลอดภัย คือ นวทางปฏิบัติกีไยวกับกิจการรักษา
การณ์ ซึไงผูຌบังคับบัญชาเดຌกาหนดขึๅนพืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไรักษาการณ์เดຌยึดถือปຓนนวทางปฏิบัติ
๔.๏ ประยชน์ของคานะนา฿นการรักษาความปลอดภัย ถຌาจຌาหนຌาทีไรักษาการณ์ปฏิบัติตามคา
นะนาลຌวจะกิดประยชน์ดังนีๅ
๔.๏.ํ ทา฿หຌการปฏิบัติปຓนเปดຌวยความรียบรຌอยถูกตຌองหมาะสมตามความมุงหมายของ
ผูຌบังคับบัญชา
๔.๏.๎ เมกิดการสับสนหรือหลงลืมสาระสาคัญ
๔.๏.๏ รวดรใว ทันวลา ทันหตุการณ์
๔.๏.๐ การปฏิบัติปຓนเปนวดียวกันหมด
๔.๐ สวนประกอบละสาระสาคัญของคานะนา฿นการรักษาความปลอดภัยมี ํํ ขຌอ ตละขຌอมี

ํ์๒
สาระสาคัญดังนีๅ
๔.๐.ํ ขຌาพจຌาจะปฏิบัติหนຌาทีไ ณ จุดรักษาการณ์ทีไเดຌรับมอบ ละจะคอยปງองกันบุคคล
ตลอดจนดูละทรัพย์สินมวลของทางราชการทีไอยู฿นสายตา
คาอธิบาย ยามจะตຌองรับผิดชอบ฿นการระวังปງองกันมิ฿หຌกิดความสียหาย การจรกรรม
ละการ
นาอาทรัพย์สินของทางราชการทีไอยู฿นสายตาเปดยมิเดຌรับอนุญาต
๔.๐.๎ ขຌาพจຌาจะปฏิบัติหนຌาทีไ฿นลักษณะตืไนตัวอยูสมอ ละคอยสังกตทุกสิไงทุกอยางทีไอยู
฿นสายตาหรือสามารถเดຌยิน
คาอธิบาย ยามจะตຌองอยู฿นทีไซึไงสามารถสังกตการณ์ ละตรวจตราการกระทา฿ดโของ
บุคคลผูຌซึไงเมมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง ฿นการนีๅยามจะตຌอง฿ชຌประยชน์จากการกาบัง ละการซอนพราง฿หຌมากทีไสุด
ทาทีไจะทาเดຌ
๔.๐.๏ ขຌาพจຌาจะรายงานการกระทาความผิด, ฝຆาฝนกฎ, ระบียบ, คาสัไง, ขຌอบังคับ ของ
บุคคลตามทีไขຌาพจຌาเดຌรับมอบหมายจากผูຌบังคับบัญชา฿หຌดานินการกวดขันละตรวจตรา
คาอธิบาย ยามจะตຌองจับกุมบุคคลทีไฝຆาฝนกฎ, ระบียบ, คาสัไง, ขຌอบังคับ, ฯลฯ ตามทีไ
ผูຌบังคับบัญชามอบหมาย การปฏิบัติ฿หຌกระทาดยการจຌงเปยังศูนย์ฯ ละ฿นขณะดียวกันกใพยายามหนวง
หนีไยวหรือควบคุมบุคคลผูຌกระทาผิดเวຌจนกวาผูຌบังคับบัญชา หรือผูຌมีอานาจหนຌาทีไดานินการเดຌจะมาถึง
๔.๐.๐ ขຌาพจຌาจะสงขาวหรือสัญญาณตือนภัยจากจุดรักษาการณ์฿หຌศูนย์ฯ ทราบ
คาอธิบาย ฿นกรณีทีไยามทราบขาวกีไยวกับการปฏิบัติของขຌาศึกหรือนาจะปຓนการปฏิบัติ
ของขຌาศึกหรือนาจะปຓนการปฏิบัติของขຌาศึก หรือพบหในหตุการณ์รຌายรงซึไงอาจจะกระทบกระทือนตอ
ความปลอดภัยฐานบิน ยามจะตຌองติดตอ฿หຌศูนย์ฯ ทราบดยรใวทีไสุด ติดตอสืไอสารตามทีไกาหนดเวຌ
๔.๐.๑ ขຌาพจຌาจะพຌนจากหนຌาทีไตอมืไอมีผูຌมาปฏิบัติหนຌาทีไทนดยถูกตຌองลຌวทานัๅน
คาอธิบาย ฿นอกาสยามพຌนหนຌาทีไตามวันวลาทีไผูຌบังคับบัญชาเดຌกาหนดเวຌ ตปรากฏวาผูຌ
ซึไงจะมาปฏิบัติหนຌาทีไตอจากตน เมมารับหนຌาทีไตามวันวลาดังกลาว ทัๅงนีๅอาจจะนืไองจากความจาปຓนบาง
ประการ ชน ปຆวย ประสบอุบัติหตุระหวางการดินทางมารับหนຌาทีไ ฯลฯ ยามจะตຌองรายงาน฿หຌผูຌบังคับ
บัญชาทราบตามวิธีการทีไเดຌกาหนดเวຌ ละจะตຌองอยูปฏิบัติหนຌาทีไตอเปอีกจนกวาผูຌบังคับบัญชาจะเดຌสัไง
การ฿หຌผูຌอืไนมารับหนຌาทีไดยถูกตຌอง
๔.๐.๒ ขຌาพจຌาจะถายทอดคานะนาหรือขาว หรือการสัไงการของผูຌมีอานาจทีไกีไยวขຌอง
฿หຌกยามคนตอเป
คาอธิบาย ฿นระหวางการปฏิบัติหนຌาทีไ ผูຌบังคับบัญชาหรือผูຌมีอานาจหนຌาทีไกีไยวขຌองดยตรง
กับกิจการรักษาการณ์ อาจจะมาตรวจตราการปฏิบัติละอาจ฿หຌขาวหรือสัไงการ฿ดโ เวຌกยามคนปัจจุบัน
฿นลักษณะนีๅยามจะตຌองจดจาเวຌ฿หຌเดຌ จะดยการบันทึกหรือวิธีการอืไน฿ดกใตาม ละมืไอยามพຌนหนຌาทีไยาม
จะตຌองถายทอดขาวหรือการสัไงการนีๅ฿หຌกผูຌมารับหนຌาทีไพืไอดานินการตอเปดยครบถຌวน
๔.๐.๓ ขຌาพจຌาจะเมพูดคุยกับบุคคล฿ดโ นอกจากจะปຓนรืไองกีไยวกับหนຌาทีไทานัๅน

ํ์๓
คาอธิบาย มืไอมีบุคคลถามรืไองราวตางโ ซึไงปຓนรืไองกีไยวกับหนຌาทีไของทาน ละเมปຓน
การละมิดการรักษาความปลอดภัยดຌวย ยามสามารถตอบคาถามของบุคคลหลานัๅนเดຌดຌวยความสุภาพ
๔.๐.๔ ฿นกรณีฉุกฉินหรือกิดวินาศภัย หรือมีการฝຆาฝนคาสัไงของผูຌบังคับบัญชา ขຌาพจຌา
จะจຌง฿หຌศูนย์ฯ ทราบทันที
คาอธิบาย มืไอกิดวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยหรือการปฏิบัติของขຌาศึก หรือนาจะปຓนขຌาศึก
ยามจะตຌองรีบจຌง฿หຌศูนย์ฯ ทราบ ฿นขณะดียวกันจะตຌองประจาอยูทีไจุดรักษาการณ์ตลอดวลาละพรຌอม
สมอทีไจะผชิญกับหตุการณ์นัๅนโ
๔.๐.๕ .............................................................................................................................
..................................................................................(ขຌอนีๅตกเปยังหาตຌนฉบับเมพบ/นต.จักรพลฯ)
คาอธิบาย มืไอมีหตุการณ์กิดขึๅน ตหตุการณ์นัๅนผูຌบังคับบัญชาเมคย฿หຌคานะนาหรือสัไง
การเวຌกอนวา ยามจะตຌองปฏิบัติอยางเร ละยามกใเมทราบวาจะปฏิบัติอยางเรดຌวย ฿นกรณีชนนีๅ ยาม
จะตຌองจຌง฿หຌศูนย์ฯ ทราบทันที อยาปฏิบัติดยพละการหรือ฿ชຌวิธีการทีไคิดขึๅนอง฿นขณะนัๅน พราะจะทา฿หຌ
ผิดพลาดอาจปຓนอันตรายอยางรຌายรงเดຌ
๔.๐.ํ์ ขຌาพจຌาจะพิไมความระมัดระวังยิไงขึๅน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไวลากลางคืน ละจะ
พยายามตรวจตราบุคคลตางโ ทีไอยู฿นบริวณจุดรักษาการณ์ พืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลผูຌเมมีสิทธิหนຌาทีไขຌาเป฿น
บริวณนัๅน
คาอธิบาย ฿นคาสัไงพิศษจะระบุเวຌดยนชัดวาบุคคล฿ดบຌางมีสิทธิ์ขຌาเป฿นบริวณจุดรักษา
การณ์ ละทุกครัๅงทีไมีบุคคลผานขຌาเปยามจะตຌองทาการตรวจคຌนสมอ (ถຌาปຓนบุคคลทีไยามรูຌจักหรือจา
หนຌาเดຌยามอาจเมตຌองทาการตรวจคຌน)
๔.๐.ํํ ขຌาพจຌาจะจับกุมบุคคลลຌวมอบ฿หຌผูຌบังคับบัญชาหรือผูຌปฏิบัติหนຌาทีไทน
ผูຌบังคับบัญชา฿นกรณีทีไบุคคลหลานัๅนขຌาเปหรือพยายามทีไจะขຌาเป฿นบริวณจุดรักษาการณ์ดยเมมีสิทธิ์อัน
ถูกตຌอง
คาอธิบาย ยามจะตຌองจับกุมบุคคลทีไนาสงสัย หรือบุคคลผูຌฝຆาฝนคาสัไงของผูຌบังคับบัญชา฿น
บริวณจุดรักษาการณ์ลຌวมอบตัว฿หຌผูຌบังคับบัญชาหรือผูຌทน การจับกุม฿หຌกระทาดยละมอม ละถຌาจา
ปຓนตຌอง฿ชຌครืไองพันธนาการกใ฿หຌกระทาเดຌ
นืไองจากคานะนาทัๅง ํํ ขຌอนัๅนยาวกินเป ละสวนมากมีขຌอความคลຌายกันจึงเดຌรวมทัๅง ํํ ขຌอ฿หຌ
หลือพียง ๏ ขຌอทานัๅน ซึไงทัๅง ๏ ขຌอนีๅคลุมขຌอความเวຌทัๅงหมดละงายตอการจดจา ขຌอความมีดังตอเปนีๅ
ก. ขຌาพจຌาจะปฏิบัติหนຌาทีไ ณ จุดรักษาการณ์ทีไเดຌรับมอบ ละปງองกันบุคคลละทรัพย์สินของทาง
ราชการซึไงอยู฿นความรับผิดชอบของขຌาพจຌา จนกระทัไงมีผูຌมารับหนຌาทีไดยถูกตຌอง (รวมขຌอ ํ,๎,๑,๒)
ข. ขຌาพจຌาจะรายงานการฝຆาฝนคาสัไง ซึไงผูຌบังคับบัญชาเดຌสัไงการ฿หຌ หรือนะนา฿หຌขຌาพจຌาปฏิบัติ
ละขຌาพจຌาจะจຌง฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ฿นกรณีทีไพบหในหตุการณ์ ทีไมิเดຌกาหนดเวຌ฿นคานะนา (รวมขຌอ
๏,๔,๕,ํ์,ํํ)
ค. ขຌาพจຌาจะจຌงสัญญาณตือนภัย฿นกรณีทีไกิดหตุการณ์เมสงบหรือกิดหตุการณ์ฉุกฉิน (รวมขຌอ

ํ์๔
๐ ละ ๔)
๕. คาสัไงพิศษ (SPECIAL ORDERS)
คาสัไงพิศษ คือคาสัไงของผูຌบังคับบัญชากีไยวกับกิจรักษาการณ์ซึไงยามหรือจຌาหนຌาทีไรักษาการณ์ของ
ตละจุดจะตຌองถือปຓนหลักปฏิบัติดยครงครัด ประยชน์ของคาสัไงพิศษมีชนดียวกับคานะนา฿นการ
รักษาความปลอดภัย สวนประกอบของคาสัไงพิศษมีดังนีๅ
๕.ํ ชืไอจุดรักษาการณ์ (POST NAME)
๕.๎ จุดรักษาการณ์ทีไ.........(POST NUMBER)
๕.๏ ทีไตัๅงของจุดรักษาการณ์ (LOCATION)
๕.๐ ขอบขตของจุดรักษาการณ์ (LIMIT)
๕.๑ หนຌาทีไทีไจะตຌองปฏิบัติปຓนประจา (ROUTINE DUTIES)
๕.๒ หนຌาทีไ฿นวลาฉุกฉิน (EMERGENCY DUTIES)
๕.๓ วลา฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ (TOUR OF DUTY)
๕.๔ การตงกาย (UNIFORM)
๕.๕ ยุทธปกรณ์ (EQUIPMENT)
๕.ํ์ ลายซในของผูຌบังคับบัญชา (SIGN OF COMMANDING OFFICER)
๕.ํํ อืไนโ อีกตามความจาปຓนซึไงตละฐานบินกาหนดขึๅนเมหมือนกัน
ํ์. ความตกตางระหวางคานะนาละคาสัไงพิศษ ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไรักษาการณ์ ผูຌบังคับบัญชาจะ
มอบคานะนาละคาสัไงพิศษ฿หຌกจຌาหนຌาทีไทุกคนพืไอความมุงหมายดังกลาวลຌว จุดรักษาการณ์ทุกจุด
จะมีคานะนาหมือนกันหมด ตคาสัไงพิศษของตละจุดรักษาการณ์นัไนตกตางกันเปลຌวตผูຌบังคับบัญชา
จะกาหนด ความตกตางทีไหในดนชัดอีกประการหนึไงกใคือ นืๅอหาสาระขอคานะนา ละคาสัไงพิศษนัๅนเดຌ
กาหนดเวຌคนละอยาง
อนึไง฿นวลาปฏิบัติหนຌาทีไ ผูຌบังคับบัญชาจะจัดทาคานะนาละคาสัไงพิศษเวຌ฿หຌอยางรียบรຌอย ดย
การพิมพ์ขຌอความของทัๅงสองอยางลงบนกระดาษ ลຌวนาเปอัดพลาสติกพืไอกันมิ฿หຌชารุดหรือสูญหาย
สวนมากมักจะติดปຓนผนดียวกันตขຌอความอยูคนละหนຌา
ดังนัๅนพืไอ฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบินปຓนเปดຌวยความรียบรຌอย
ถูกตຌองหมาะสมตามความมุงหมายของผูຌบังคับบัญชา เมกิดการสับสน หรือหลงลืมสาระสาคัญรวดรใวทันตอ
หตุการณ์ ตละฐานบินควรจัด฿หຌมีคานะนาละคาสัไงพิศษสาหรับจຌาหนຌาทีไรักษาการณ์สมอ
ระบียบกองทัพอากาศวาดຌวยการรักษาการณ์ พ.ศ. ๎๑๑๕
นืไองจากระบียบกองทัพอากาศ วาดຌวยการรักษาการณ์ พ.ศ.๎๑๐๎ นัๅน เดຌมีการกຌเขละปรับปรุง
มาหลายครัๅงลຌว ตกใยังมีขຌอบกพรองอยู฿นบางรืไอง ดังนัๅน คณะกรรมการพิจารณากຌเขระบียบการ
รักษาการณ์ ณ ทีไตัๅงหนวยทหารของกองทัพอากาศ เดຌพิจารณากຌเขระบียบนีๅขึๅน฿หม พืไอ฿หຌหมาะสม
กับสถานการณ์฿นปัจจุบัน ดยเดຌจัดทาระบียบการรักษาการณ์ พ.ศ.๎๑๑๕ ขึๅนมาทนระบียบการรักษา
การณ์ ทอ.ป ๎๑๐๎ ละ฿หຌถือปຓนระบียบปฏิบัติประจาตอเป ดังนีๅ
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(สําเนา)
ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการรักษาการณ
พ.ศ.๒๕๕๙
โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกองทั พ อากาศว า ด ว ยการรั ก ษาการณ
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๕๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๔๒
บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “การรักษาการณ” หมายความวา การจัดเจาหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ความมุงหมายในขอ ๖
๔.๒ “เวรรักษาการณ” หมายความวา เจาหนาที่ทหาร นักเรียนทหาร พลเรือนในสังกัด
กองทัพอากาศ หรือพลเรือนที่ฝากอยูในบังคับบัญชาของสวนราชการตาง ๆ ในกองทัพอากาศ ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ใหรับผิดชอบการรักษาการณ ตามระยะเวลาที่กําหนดภายในรอบไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะมีอาวุธประจํากายหรือไมก็ได
๔.๓ “ยามรักษาการณ” หมายความวา เจาหนาที่ทหาร นักเรียนทหาร พลเรือน
ในสังกัดกองทัพอากาศ พลเรือนที่ฝากอยูในบังคับบัญชาของสวนราชการตาง ๆ ในกองทัพอากาศ หรือพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของบริษัทและหรือองคกรใดที่มีความรับผิดชอบตามสัญญาที่ทําไวกับกองทัพอากาศ
ซึ่งได รั บ การแต งตั้ งให รั บ ผิ ด ชอบการรั กษาการณ ตามระยะเวลาที่กํา หนดภายในรอบไมเ กิน ๒๔ ชั่ ว โมง
โดยปกติจัดเปนผลัด ผลัดละ ๔ ชั่วโมง พัก ๘ ชั่วโมง โดยมีอาวุธประจํากายขณะปฏิบัติหนาที่
๔.๔ “ที่ตั้งกองทัพอากาศ” หมายความวา พื้นที่ หรือกลุมพื้นที่ซึ่งมีสวนราชการตาง ๆ
ของกองทัพอากาศตั้งอยู
๔.๕ “ศูนยรั กษาการณ” หมายความว า ศูนย บัญชาการและควบคุมที่สวนราชการ
จัดตั้งขึ้น เพื่อวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณสวนราชการนั้น ๆ โดยให
ใชชื่อวา ศูนยรักษาการณแลวตอทายดวยชื่อของหนวย
ขอ ๕ ใหรองเสนาธิการ...
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-๒ขอ ๕ ใหรองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานการขาว) รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
กลาวทั่วไป
ขอ ๖ ความมุงหมายในการจัดใหมีการรักษาการณ
๖.๑ รักษาความปลอดภัยใหแก อาคาร สถานที่ บุคคล หรือทรัพยสินของทางราชการ
หรือตามที่ทางราชการกําหนดใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรม การกอการราย และ
การบอนทําลาย หรือเหตุอื่นใดที่ทําใหเกิดผลเสียตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ
๖.๒ พิ ทั ก ษ รั ก ษา และป อ งกั น มิ ให ข อ มู ล ข าวสารรวมทั้ งสิ่ งที่ เ ป น ความลั บ ของ
ทางราชการรั่วไหล หรือตกไปอยูในมือของฝายตรงขามหรือบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ จากการลวงละเมิดหรือบุกรุก
เขาสถานที่ที่กําหนดเปนเขตหวงหาม
๖.๓ รักษาความสงบเรียบรอยที่ตั้งในภาวะปกติ
ขอ ๗ หนาที่ของหนวยปฏิบัติ
๗.๑ “ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ
และควบคุม การใชกําลังกองทัพอากาศและปฏิบัติภารกิจเรงดวน มีผูบัญชาการทหารอากาศ เปนผูบัญชาการ รับผิดชอบ
๗.๒ “ศู น ย ยุ ทธการภาคพื้ น ศูน ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ อากาศ” มีห น า ที่ วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และควบคุมการใชกําลังภาคพื้นในความรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบาย และ
คําสั่งของผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการศูนยยุทธการภาคพื้น เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๗.๓ “ศูน ย ป ฏิ บั ติ การโรงเรี ย นการบิ น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พอากาศ” มีหน าที่
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และควบคุมการใชกําลังภาคพื้นในความรับผิดชอบ ใหเปนไปตาม
นโยบายและคําสั่งของผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๗.๔ “ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองบิ น ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕ และ ๕๖
ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และควบคุมการใชกําลังภาคพื้น
ในความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามนโยบายและคําสั่งของผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศมีผูอํานวยการ
ศู น ย ป ฏิ บั ติ การกองบิ น ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕ และ ๕๖ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ อากาศ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๗.๕ “ศูนยรักษาการณของหนวย”มีหนาที่เฝาตรวจการณ พิสูจนฝาย ควบคุม กํากับดูแล
การใชกําลังที่มีอยูเขาขัดขวางผูที่ละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ
ขอ ๘ แนวความคิด...
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-๓ขอ ๘ แนวความคิดในการปฏิบัติ
๘.๑ ในภาวะปกติสารวัตรทหารอากาศ ทหารกองประจําการรักษาการณ หรือเวร-ยาม
รักษาการณประจําสวนราชการในสวนราชการนั้น ๆ มีหนาที่เฝาตรวจการณ พิสูจนฝาย และเขาขัดขวาง ในพื้นที่
ที่รับ ผิด ชอบ โดยสามารถใชอาวุธ ได ตามความจําเป นของสถานการณตามกฎหมายและตามกฎการใชกําลั ง
เพื่อปองกันภยันตรายใหแกที่ตั้งกองทัพอากาศ โดยปฏิบัติดังนี้
๘.๑.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง กรมสารบรรณทหารอากาศจัดนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ และผู ช วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศปฏิ บั ติ ห น าที่เ ป น ประจํ าทุกวั น
มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจการรักษาการณของเวร-ยามประจําสวนราชการ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
ทั้งหมด และมีอํานาจหนาที่ ตามที่กําหนดไวในขอ ๕๓
๘.๑.๑.๑ สวนบัญชาการกองทัพอากาศ
๘.๑.๑.๑ (๑) กรมขาวทหารอากาศ จัดตั้งศูนยรักษาการณ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณ ในภาวะ
ปกติ ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติเปนไปตามหมวด ๔
๘.๑.๑.๑ (๒) กรมสารบรรณทหารอากาศ จัดนายทหารเวร
ศูนยรักษาการณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน โดยจัดจากนายทหารสัญญาบัตร
ชั้นยศเรืออากาศตรี จนถึงนาวาอากาศเอกซึ่งไมผานหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ หรือพันจาอากาศเอก ผูที่ทาง
ราชการสั่ งใหทําหนาที่ในตํ าแหนงนายทหารสั ญญาบัตร จากหน วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ พรอมทั้งจัดสถานที่สําหรับใชเปนศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๘.๑.๑.๑ (๓) หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศในกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ จัดเสมียนเวรปฏิบัติหนาทีเ่ ปนประจําทุกวัน
๘.๑.๑.๒ นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๘.๑.๑.๒ (๑) หนวยบัญชาการอากาศโยธิน และสํานักงาน
ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ใหศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ เปนผูวางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
ทหารกองประจําการ เปนเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน
๘.๑.๑.๒ (๒) หนวยอื่น ๆ นอกเหนือจากหนวยบัญชาการ
อากาศโยธิน และสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ใหจัดตั้งศูนยรักษาการณของหนวยเพื่อวางแผน
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน ทหารกองประจํ าการ ขาราชการกลาโหมพลเรื อน และลู กจ างประจํ า เป น เวร-ยาม
รักษาการณประจําสวนราชการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติเปนไปตามหมวด ๔
๘.๑.๒ นอกที่ตั้ง...
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-๔๘.๑.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
๘.๑.๒.๑ กรมชางอากาศ บางซื่อ จัดตั้งศูนยรักษาการณกรมชางอากาศ
เพื่อวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณในภาวะปกติ โดยจัดนายทหาร
สั ญญาบั ตร นายทหารประทวน ทหารกองประจํ าการ ข าราชการกลาโหมพลเรื อน และลู กจ างประจํ า เป น
เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติเปนไปตามหมวด ๔
๘.๑.๒.๒ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศตางจังหวัด ใหศูนยปฏิบัติการ
ของหนวยเปนผูวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณในภาวะปกติ โดยจัด
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ เปนเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ
ปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน
๘.๑.๒.๓ หนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม จัดตั้งศูนยรักษาการณ
หนวยเพื่อวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณในภาวะปกติ โดยจัด
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ เปนเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ
ปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน
๘.๒ เมื่อไมสามารถพิสูจนทราบหรือยับยั้งได และหรือพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถ
บรรเทาเหตุ หรือระงับเหตุ หรือเกินขีดความสามารถของหนวย หรือพิสูจนทราบแนชัดวา มีผูลวงละเมิดหรือ
ผูบุกรุกเขามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจตนาใชกําลัง และหรืออาวุธ กระทําตอบุคคล อาคารสถานที่
และทรัพยสินของทางราชการใหเสียประสิทธิ ภาพในการปฏิบั ติภารกิจของส วนราชการนั้นใหนายทหารเวร
แจงหนวยเกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามแผนปองกันที่ตั้งของหนวยตอไป โดยปฏิบัติ ดังนี้
๘.๒.๑ นายทหารเวรศู น ย รั ก ษาการณ ก องบั ญ ชาการกองทั พ อากาศ และ
นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ
แจงศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๘.๒.๒ นายทหารเวรหน ว ยขึ้ น ตรงกองทั พอากาศนอกที่ ตั้ งดอนเมื อง แจ ง
ศู นย ปฏิ บั ติ การกองบิ น ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ อากาศ หรื อ
ศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๘.๒.๓ นายทหารเวรศูนยรักษาการณกรมชางอากาศ บางซื่อ และหนวยที่ตั้ง
กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม แจงศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
ขอ ๙ การรักษาการณ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศ แบงออกเปน ๓ ประเภท
๙.๑ การรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน
๙.๒ การรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ
๙.๓ การรักษาการณดวยเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ
ขอ ๑๐ การแบงพื้นที.่ ..
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-๕ขอ ๑๐ การแบงพื้นทีร่ ับผิดชอบในการรักษาการณ
๑๐.๑ ทหารอากาศโยธิน มีหนาที่รับผิดชอบพื้นที่ภายในที่ตั้งกองทัพอากาศ ที่อยู
นอกเขตรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ ในที่ตั้งกองทัพอากาศนั้น และเขตพื้นที่บางสวนตามที่สวนราชการตาง ๆ
ตกลงมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของทหารอากาศโยธิน โดยผูบังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่ตั้งนั้น เปนผูแบงมอบ
เขตรับผิดชอบใหแกทหารอากาศโยธิน รวมทั้งพื้นที่รักษาความปลอดภัยที่ไดรับมอบหมายดวย
๑๐.๒ สารวัตรทหารอากาศ มีหนาที่รับผิดชอบ
๑๐.๒.๑ พื้นที่ตามขอตกลงกับมณฑลทหารบก
๑๐.๒.๒ พื้นที่เขตปลอดภัยในราชการทหาร
๑๐.๒.๓ พื้นที่ภายในที่ตั้งกองทัพอากาศที่มิไดอยูในความรับผิดชอบในการ
รักษาการณของสวนราชการอื่น ๆ โดยผูบังคับบัญชาสูงสุดในพื้นที่นั้น ไดแบงเขตความรับผิดชอบ
๑๐.๓ เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ มีหนาที่รับผิดชอบภายในเขตพื้นที่ของ
สวนราชการนั้น ๆ สําหรับที่ตงั้ กองทัพอากาศดอนเมือง ใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด สวนที่ตั้งกองทัพอากาศ
อื่น ๆ ใหผูบังคับหนวย ณ ที่ตั้งนั้นเปนผูกําหนด
๑๐.๔ ศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ศูนยปฏิบัติการกองบิน
๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ หรือศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน
ศูนย ปฏิ บั ติ การกองทัพอากาศ หรื อศูน ย รั กษาการณของหน ว ย มีห น าที่ควบคุมประสานงาน การใช กําลั ง
และรับผิดชอบเปนสวนรวมในการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนปองกันที่ตั้งของหนวย
ขอ ๑๑ การติดตอสื่อสาร
๑๑.๑ เครื่องมือสื่อสารใหเปนไปตามอัตราการจัดของหนวย
๑๑.๒ ขายวิทยุ รหัส-นามเรียกขาน และมาตรการการใชงานวิทยุมือถือ ใหปฏิบัติ
ตามที่กองทัพอากาศกําหนด
๑๑.๓ ใหจัดตั้งระบบติดตอสื่อสารหลัก-รอง ไดตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๑๒ มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของหนวยและโครงสรางการจัด
ในการรักษาการณใหเปนไปตาม ผนวก ก และ ผนวก ข ทายระเบียบนี้
หมวด ๒
การรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน
ขอ ๑๓ สวนปองกันฐานบิน ศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ สวนปองกัน
ฐานบิน ศูนยปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ศูนยปฏิบัติการ
โรงเรียนการบิน...
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-๖โรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ดําเนินการจัดจุดรักษาการณ และเวร-ยามรักษาการณ ตามแผน
ปองกันที่ตั้งหนวย
ขอ ๑๔ การแตงกาย
๑๔.๑ นายทหารเวรและเจ า หน าที่ ข องศูน ย ยุ ท ธการภาคพื้ น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร
กองทัพอากาศ ศูนยปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
ศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ หรือศูนยรักษาการณของหนวย แตงเครื่องแบบ
ปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง หมวกทรงหมอตาล หรือชุดฝกสีเทาหรือชุดฝกสีพราง หมวกทรงออน
สีน้ําเงินดําหรือสีแดง
๑๔.๒ ศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ศูนยปฏิบัติการกองบิน
๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูน ย ป ฏิ บั ติ การกองทัพอากาศ ศูน ย ป ฏิบั ติ การโรงเรี ย นการบิ น
ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศหรือศูนยรักษาการณของหนวย ใหมีเครื่องหมายแสดงตัวเปนปลอกแขนผากํามะหยี่
สีแดง มีขนาดกวาง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีอักษรยอ “น.เวร ศยพ.ศปก.ทอ.”, “น.เวร ศปก.บน. ...”,
“น.เวร ศปก.รร.การบิน” , และ “น.เวร ศรก. ...(ชื่อยอหนวย)” ปกดวยดายหรือไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง
๒ เซนติเมตร สวมติดที่แขนเสื้อขางขวา กึ่งกลางระหวางไหลกับขอศอก โดยใหตัวอักษรอยูดานนอกมองเห็นไดงาย
๑๔.๓ เจาหนาที่รักษาการณ แตงเครื่องแบบตามระเบียบปฏิบัติประจําของศูนยยุทธการ
ภาคพื้น หรือศูนยปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
และศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
ขอ ๑๕ อํานาจหนาที่ของเวร-ยามวาดวยการรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน ใหเปนไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของหนวย
ขอ ๑๖ อาวุธที่ใชในการรักษาการณดว ยทหารอากาศโยธิน ใหเ ปน ไปตามแผนปองกัน
ที่ตั้งหนวย
ขอ ๑๗ การรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน ใหอยูในบังคับบัญชาของผูมีอํานาจบังคับบัญชา
ซึ่งประกอบดวย ผูบังคับบัญชา และผูรับมอบอํานาจการบังคับบัญชา ดังนี้
๑๗.๑ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาการรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน
๑๗.๑.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
อากาศโยธิน/ผูอํานวยการศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๑๗.๑.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก ผูบังคับการกองบิน /
ผู อํ า นวยการศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองบิ น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ อากาศ และผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น /
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๑๗.๑.๓ หนวยที่ตั้ง...
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-๗๑๗.๑.๓ หนวยที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ไดแก ผูบังคับหนวย/
ผูบังคับศูนยรักษาการณของหนวย
๑๗.๒ ผูรับมอบอํานาจการบังคับบัญชา
๑๗.๒.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก นายทหารเวรศูนยยุทธการ
ภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๑๗.๒.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก นายทหารเวรสวนปองกัน
ฐานบิน ศูนยปฏิบัติการกองบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ และนายทหารเวรสวนปองกันฐานบิน โรงเรียน
การบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๑๗.๒.๓ หนวยที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ไดแก นายทหารเวร
ศูนยรักษาการณของหนวย
ขอ ๑๘ ผูมีอํานาจตรวจการรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน
๑๘.๑ ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ผูอํานวยการศูนยยุทธการภาคพื้น
ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกองบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ผูอํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ หรือผูรับมอบอํานาจการบังคับบัญชา
๑๘.๒ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศและผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทั พอากาศ เฉพาะที่ ตั้ งกองทัพ อากาศดอนเมื อ ง นายทหารเวร ศู นย ยุ ทธการภาคพื้ น ศูน ย ป ฏิ บั ติ ก าร
กองทัพอากาศ นายทหารเวรสวนปองกันฐานบิน ศูนยปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน หรือศูนยรักษาการณ
ของหนวย ที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
๑๘.๓ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของผูบังคับหนวยทหารอากาศโยธิน ณ ที่ตั้ง
กองทัพอากาศนั้น ๆ หรือนายทหารสัญญาบัตรผูรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร ใหตรวจการรักษาการณ
แทนผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๙ อํานาจและหรือการใชอาวุธของเวร-ยามรักษาการณ
๑๙.๑ เวร-ยามรักษาการณมีอํานาจดังนี้
๑๙.๑.๑ หามปรามหรือจับกุมผูฝาฝน ผูขัดขืนการปฏิบัติหนาที่ของเวร-ยาม
รักษาการณหรือผูลวงล้ําเขามาในบริเวณที่รับผิดชอบ
๑๙.๑.๒ ชวยจับกุมผูกระทําความผิดที่อยูใกลเขตรับผิดชอบตามความจําเปน
เมื่อไดรับการรองขอจากสารวัตรทหารอากาศ หรือเจาพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ทั้งนี้ตองแจงขออนุมัติ
และได รั บอนุ มั ติ จากนายทหารเวรศูนย ยุ ทธการภาคพื้ น ศู นย ปฏิ บั ติ การกองทั พอากาศ หรื อนายทหารเวร
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองบิ น ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ อากาศและ
ศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศหรือนายทหารเวรศูนยรักษาการณของหนวย
แตทั้งนี.้ ..
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-๘แตทั้งนี้ตองไมเปนการเสียหายตอหนาที่ที่ตนรักษาอยู
๑๙.๒ เวร-ยามรั กษาการณส ามารถใช อาวุธ ได ต ามความจํ าเป น สมควรแกเ หตุ
ตามกฎหมาย โดยพยายามใชอาวุธจากลักษณะเบาไปหาหนัก ตั้งแต ตี แทง จนถึงยิงตออวัยวะที่สําคัญนอยไปหามาก
ตามลําดับ และจะใชอาวุธไดในกรณีตอไปนี้
๑๙.๒.๑ เพือ่ ปองกันตนเอง หรือผูอื่นที่ตนมีหนาที่คุมครองปองกัน
๑๙.๒.๒ เพื่อรักษา ปองกันอาคาร สถานที่และทรัพยสินที่ไดรับมอบหมาย
ใหดูแลรับผิดชอบ
๑๙.๒.๓ เพื่ อ ป อ งกั น และระงั บ เหตุ อั น ตรายร า ยแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบ
๑๙.๒.๔ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๒๐ ขอหามของเวร-ยามรักษาการณในขณะปฏิบัติหนาที่
๒๐.๑ หามยืนพิง หรือทาวปน ตองยืนดวยทาองอาจและเปนสงาอยูเสมอ
๒๐.๒ หามปลอยอาวุธประจํากายออกจากตัวเปนอันขาด
๒๐.๓ หามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มใด ๆ ยกเวนน้ําดื่ม
๒๐.๔ หามอานหนังสือ หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมเกี่ยวกับหนาที่ของตน
๒๐.๕ หามรับ หรือฝากเงิน หรือสิ่งของจากผูใดเปนอันขาด
๒๐.๖ หามพูดคุยกับผูใด เวนแตเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่ของตน
๒๐.๗ หามใชกิริยาวาจาไมสุภาพ หรือไมสมควรตอผูอื่น
๒๐.๘ หามรองรําทําเพลง หรือสงเสียงดังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
๒๐.๙ หามออกนอกพื้นที่ที่รักษาการณ หรือจุดรักษาการณโดยพลการ
๒๐.๑๐ หามพูดคุยหยอกลอ หรือนําเครื่องการละเลนตาง ๆ มาเลนในขณะปฏิบัติหนาที่
๒๐.๑๑ ห ามเขา รั กษาการณแทนกั น เองโดยมิได รั บ อนุ ญาตจากผู มีอํ านาจจั ด
เวร-ยามรักษาการณ
๒๐.๑๒ หามปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่มิใชงานในอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบ
ขอ ๒๑ การสับเปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน
๒๑.๑ การสับเปลี่ยน และรับ-สงหนาที่ เวร-ยามรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน
ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติประจําศูนยยุทธการภาคพื้น หรือศูนยปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑,
๔๖, ๕, ๕๖ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศและศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
หรือศูนยรักษาการณของหนวยกําหนด หากเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณผ ลัด ตอ ไป ยัง ไมม ารับ หนา ที่ให
เจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณเดิมรักษาการณอยูตอไป และรีบรายงานใหนายทหารเวรศูนยยุทธการภาคพื้น
หรือศูนยปฏิบัติการ...
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-๙หรือศูนยปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน หรือศูนยรักษาการณของหนวย ที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติ
ราชการสนาม พิจารณาดําเนินการตอไป
๒๑.๒ ใหนายทหารเวรศูนยยุทธการภาคพื้น หรือนายทหารเวรศูนยปฏิบัติการ
กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศและศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน
ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ หรือนายทหารเวรศูนยรักษาการณของหนวย ตรวจสอบยอดกําลังพลเจาหนาที่
รักษาการณกอนจะเขารักษาการณ เพื่ออบรม ชี้แจงระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ที่เวร-ยามรักษาการณแตละแหง
จะตองปฏิบัติ และขอบกพรองที่ควรแกไขตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่รักษาการณ ตลอดจนตรวจเครื่องแตงกาย
อาวุธ-กระสุน เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และอื่น ๆ ใหเรียบรอย
๒๑.๓ ใหศูนยยุทธการภาคพื้น หรือศูนยปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓,
๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ อากาศและศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารโรงเรี ย นการบิ น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร
กองทั พ อากาศ หรื อ ศู น ย รั ก ษาการณ ข องหน ว ยที่ ตั้ ง กองทั พ อากาศปฏิ บั ติ ร าชการสนาม จั ด ทํ า คํ า สั่ ง
เขารักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน
หมวด ๓
การรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ
ขอ ๒๒ สว นสารวัต รทหารอากาศ ศูน ย ยุทธการภาคพื้น ศูนย ปฏิ บัติ การกองทัพอากาศ
สวนสารวัตรทหารอากาศ ศูนยปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนยปฏิบัติการ
กองทัพอากาศ ศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ดําเนินการจัดจุดรักษาการณ และ
เวร-ยามรักษาการณ ตามแผนปองกันที่ตั้งหนวย
ขอ ๒๓ อํานาจหนาที่และรายละเอียดการปฏิบัติต าง ๆ ของการรักษาการณ ดวยสารวัตร
ทหารอากาศ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวย
ขอ ๒๔ การบังคับบัญชา การรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศอยูในการบังคับบัญชา
ของผูมีอํานาจบังคับบัญชาและผูรับมอบอํานาจบังคับบัญชา ดังนี้
๒๔.๑ ผูมอี ํานาจบังคับบัญชาการรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ
๒๔.๑.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง/
รองผูอํานวยการศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน/
ผูอํานวยการศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๒๔.๑.๒ นอกที่ ตั้ ง กองทั พ อากาศดอนเมื อ ง ได แ ก ผู บั ง คั บ กองร อ ย
ทหารสารวัตรทหารอากาศ/หัวหนาสวนสารวัตรทหารอากาศ ศูนยปฏิบัติการกองบินและผูบัญชาการโรงเรียนการบิน
ผูบังคับการ...
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- ๑๐ ผู บั ง คั บ การกองบิ น /ผู อํา นวยการศู น ย ป ฏิ บั ติ การกองบิ น และผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น /ผู อํ า นวยการ
ศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๒๔.๒ ผูรับมอบอํานาจบังคับบัญชาการรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ
๒๔.๒.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก นายทหารเวรสวนสารวัตร
ทหารอากาศ ศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๒๔.๒.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก นายทหารเวรสวนสารวัตร
ทหารอากาศ ศูนยปฏิบัติการกองบินและศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ
ขอ ๒๕ ผูมีอํานาจตรวจการรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ ไดแก
๒๕.๑ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตั้งแตนายทหารเวรสวนสารวัตรทหารอากาศขึ้นไป
๒๕.๒ นายทหารสัญ ญาบัต รที่ไดรับ มอบอํานาจเปน ลายลักษณอักษรใหต รวจ
การรักษาการณแทนผูบังคับบัญชา
๒๕.๓ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศและผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ เฉพาะที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
ขอ ๒๖ การแตงกายเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศในขณะปฏิบัติหนาที่ ใหแตงกายดวย
เครื่องแบบพิเศษตามที่ทางราชการกําหนด
ขอ ๒๗ อาวุธประจํากาย ใหเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศที่เขารักษาการณ ใชอาวุธประจํากาย
พร อมด วยกระสุ นตามอั ตราที่ ทางราชการกํ าหนดและแจกจ ายให เท านั้ น ห ามใช อาวุ ธส วนตั วโดยเด็ ดขาด
การจะใช อ าวุ ธ ชนิ ด ใดแล ว แต ผู มี อํ า นาจสั่ ง ใช ส ารวั ต รทหารอากาศเป น ผู กํ า หนด ตามสถานการณ แ ละ
ความเหมาะสม
ขอ ๒๘ อํานาจและการใชอาวุธของเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศ ในขณะปฏิบัติหนาที่
รักษาการณใหใชไดตามความจําเปนของสถานการณเพื่อปองกันภยันตรายที่ใกลจะถึงจากลักษณะเบาไปหาหนักและ
พอสมควรแกเหตุตามกฎหมายในกรณีตอไปนี้
๒๘.๑ เพื่อปองกันตนเอง หรือผูอื่นที่ตนมีหนาที่คุมครองปองกัน
๒๘.๒ เพื่อรักษา ปองกันอาคาร สถานที่ และทรัพยสินที่ไดรับมอบหมายใหดูแล
รับผิดชอบ
๒๘.๓ เพื่อปองกันและระงับเหตุอันตรายรายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒๘.๔ เพื่อบังคับผูถูกควบคุมที่กําลังจะหลบหนีจากสถานที่ควบคุม หรือใชอาวุธ
เพื่อกอความไมสงบ
๒๘.๕ เมื่ อ ได รั บ คํ า สั่ ง จากผู บั ง คั บ บั ญ ชา ที่ สั่ ง การโดยชอบด ว ยกฎหมายและ
แบบธรรมเนียมทหาร
ขอ ๒๙ ขอหาม...
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- ๑๑ ขอ ๒๙ ขอหามของเจาหนาที่ส ารวัตรทหารอากาศที่ปฏิบัติหนาที่รักษาการณประจําจุ ด
รักษาการณ ใหปฏิบัติตามขอ ๒๐ โดยอนุโลม
หมวด ๔
การรักษาการณดวยเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ
ขอ ๓๐ เจาหนาทีเ่ วร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ โดยปกติใหจัดดังนี้
๓๐.๑ นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย
๓๐.๒ ผูชวยนายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย
๓๐.๓ เสมียนเวรหรือจาเวร
๓๐.๔ ผูชวยเสมียนเวรหรือผูชวยจาเวร
๓๐.๕ เวร-ยามรักษาการณอื่น ๆ
ขอ ๓๑ ผูที่ไมตองจัดเปนเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ไดแก
๓๑.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน
ราชองครักษเวร นักบินพระราชพาหนะ แพทย และพยาบาล
๓๑.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
๓๑.๓ รองหัวหนาสวนราชการ เสนาธิการของสวนราชการ ผูบังคับฝูงบิน และ
ผูบังคับกองพัน
๓๑.๔ นายทหารฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา และนายทหารพระธรรมนูญ
๓๑.๕ ผู มี ห น า ที่ ร าชการ ซึ่ ง ได ร ายงานแจ ง เหตุ ผ ลความจํ า เป น ของดจั ด เป น
เจาหนาทีเ่ วร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการเปนลายลักษณอักษรตอหัวหนาสวนราชการ และไดรับอนุมัติ
เปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาสวนราชการ แลว
ขอ ๓๒ การแตงกาย
๓๒.๑ ใหเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ แตงเครื่องแบบปกติ
เทาคอพั บ แขนยาวอิน ทรธนู แข็ ง หรื อเครื่ อ งแบบฝ ก และมี เ ครื่ องหมายแสดงตั ว คือปลอกแขน ทําด ว ย
ผาสั กหลาดสี ขาว ขนาดกวาง ๑๑.๕ เซนติเ มตร ที่ขอบบนและขอบลางของปลอกแขน มีแถบสีฟาขนาด
กวาง ๐.๕ เซนติเมตร ดานละ ๑ แถบ แตละแถบหางจากขอบของปลอกแขน ๐.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขน
มีขอความวา “น.เวร ศรก.” “ผช.น.เวร ศรก.” “เสมียนเวร” “จาเวร” หรือเวร-ยามรักษาการณอื่น ๆ แลวแต
กรณี ปกดวยไหมสีน้ําเงิน ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร โดยมีอักษรยอบอกชื่อสวนราชการตอทาย สวมติดที่
แขนเสื้อขางขวากึ่งกลางระหวางไหลกับขอศอก โดยใหตัวอักษรอยูดานนอกมองเห็นไดงาย ชั้นยศจาอากาศทหารชาย
แตงเครื่องแบบ...
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- ๑๒ แต ง เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอพั บ แขนยาว หมวกทรงหม อ ตาล และทหารหญิ ง แต ง เครื่ อ งแบบปกติ ค อพั บ
แขนยาว หมวกทรงกลมพับปกสีเทา
๓๒.๒ สํา หรับ ขา ราชการกลาโหมพลเรือ น หรือ ลูก จา งประจํ า ซึ่ง ทํา หนา ที่
ยามรักษาการณ ใหแตงเครื่องแบบชนิดที่มีลักษณะสอดคลองกับเครื่องแบบตามขอ ๑๔.๑ และใหมีปลอกแขน
ทําดวยผาสักหลาดสีแดง กวาง ๑๐ เซนติเมตร ปกดวยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร พันรอบแขนขวา
เหนือขอศอก โดยอนุโลมตามขอ ๑๔.๒
ขอ ๓๓ อาวุธประจํากาย
๓๓.๑ นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย ขณะปฏิบัติหนาที่เวร ใหมีอาวุธปนพก
พรอมดวยกระสุนตามอัตรา เปนอาวุธประจํากายคนละ ๑ กระบอก ตามที่ กรมสรรพาวุธทหารอากาศกํา หนด
โดยใชประกอบกับซองปนชนิดรอยเข็มขัดคาดเอวมีรูปรางและขนาดเหมาะสมกับขนาดของปน
๓๓.๒ การร อ ยซองป น กั บ เข็ ม ขั ด คาดเอวให ร อ ยอยู ท างด า นขวามื อ ระหว า ง
หวงกางเกงสําหรับสอดเข็มขัดดานหนาและดานขาง เข็มขัดคาดเอวทําดวยดายถักสีเทาเชนเดียวกับที่ใชประกอบ
เครื่ องแบบฝ ก สํ าหรั บผู ช ว ยนายทหารเวรศู นย รั กษาการณ หน วย ซึ่ ง หั ว หน า หน ว ยนั้ น พิ จ ารณาเห็ น ว า
มีความจําเปนและสมควรจะใหมีอาวุธปนพกเปนอาวุธประจํากายในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยก็ใหกระทําได โดยให
สั่งการไวเปนลายลักษณอักษร
๓๓.๓ สําหรั บเวร-ยามรักษาการณใหมีอาวุธพรอมซอง หรืออาวุธอื่นแลวแตกรณี
โดยใชประกอบเข็มขัดหัวสีดํา หรือเข็มขัดดายถักสีเทา
ขอ ๓๔ อาวุธประจํากายของเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการดังกลาว ตองเปนอาวุธ
ที่ทางราชการจัดใหเทานั้น หามใชอาวุธสวนตัวโดยเด็ดขาด
ขอ ๓๕ เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ จะใชอาวุธประจํากายไดตามความจําเปน
ของสถานการณเ พื่อป องกัน ภยั น ตรายที่ใกล จ ะถึงและพอสมควรแกเ หตุจ ากเบาไปหาหนั ก ตั้ งแต ตี แทง
จนถึงยิง ที่อวัยวะที่สําคัญนอยไปหามากตามลําดับ และจะใชอาวุธไดภายในขอจํากัด ดังนี้
๓๕.๑ ในขณะปฏิบัติหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ
๓๕.๒ เพื่อปองกันทรัพยสินของทางราชการที่อยูในความครอบครองของราชการที่ตน
ไดรับมอบหมายใหรักษาอยู หรือเพื่อปองกันตนเองใหพนภยันตรายที่ใกลจะถึง โดยสมควรแกเหตุ
๓๕.๓ ผูถูกจับกุมขัดขืนคําสั่ง หรือแสดงกิริยาตอสูขัดขวาง หรือพยายามหลบหนี
และทํารายหรือจะทํารายเวร-ยามรักษาการณ
๓๕.๔ ตองใชอาวุธภายในเขตสถานที่ที่รักษาการณอยูเทานั้น เวนแตการใชอาวุธนั้น
เปนการใชติดพันกันมาตั้งแตยังอยูภายในเขตดังกลาวแลว
๓๕.๕ เมื่ อ ผู มี อํ า นาจบั ง คั บ บั ญ ชาเวร-ยามรั ก ษาการณ ป ระจํ า ส ว นราชการ
สั่งโดยชอบ...
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- ๑๓ สั่งโดยชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๓๖ การบังคับบัญชา ใหหัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจสั่งจัดเวร-ยามรักษาการณประจํา
สวนราชการเปนผูบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ
ขอ ๓๗ ผูมีอํานาจตรวจการรักษาการณของเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ไดแก
๓๗.๑ ผูบังคับศูนยรักษาการณหนวย หรือผูไดรับมอบอํานาจ
๓๗.๒ นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย
๓๗.๓ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ เฉพาะที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
ขอ ๓๘ อํานาจและหนาที่ของเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการใหเปนไปตามผนวก ค
ทายระเบียบนี้
ขอ ๓๙ การจัดเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ
๓๙.๑ นายทหารเวร ศูนยรักษาการณหนวย ใหจัดจากนายทหารสัญญาบัตรที่มียศ
ตั้งแตเรืออากาศตรีขึ้นไปหรือพันจาอากาศเอกผูที่ทางราชการสั่งใหทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
สําหรับหนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ใหจัดขาราชการชั้นยศพันจาอากาศเอกไดโดยอนุโลม
๓๙.๒ ผูชวยนายทหารเวร ใหจัดจากผูที่มียศตั้งแตพันจาอากาศตรีขึ้นไป
๓๙.๓ เสมียนเวรหรือจาเวร ใหจัดจากนายทหารประทวนที่มียศตั้งแตจาอากาศตรี
ขึ้นไปหรือทหารกองประจําการป ๒ สําหรับตําแหนงจาเวรจะจัดเมื่อหนวยมีทหารกองประจําการอยูภายใต
การบังคับบัญชา
๓๙.๔ ผูชวยเสมียนเวรหรือผูชวยจาเวร
๓๙.๔.๑ ผูชวยเสมียนเวร จัดจากนายทหารประทวนที่มียศตั้งแตจาอากาศตรี
ขึ้นไป หรือทหารกองประจําการป ๒ หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร หรือลูกจางประจํา
๓๙.๔.๒ ผูชวยจาเวร ใหจัดจากนายทหารประทวนที่มียศตั้งแต จาอากาศตรี
ขึ้นไป หรือทหารกองประจําการป ๒ โดยจะจัดก็ตอเมื่อหนวยตองมีทหารกองประจําการ อยูภายใตการบังคับบัญชา
๓๙.๕ เวร-ยามรักษาการณอื่น ๆ ใหจัดจากขาราชการ ทหารกองประจําการ หรือ
ลูกจางประจํา ตามความจําเปน
ขอ ๔๐ ใหจัดเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ เขาปฏิบัติหนาที่เวร-ยามรักษาการณ
ครั้งละ ๒๔ ชั่วโมง ปกติหามจัดใหอยูเวร-ยามรักษาการณตอเนื่องเกิน ๒๔ ชั่วโมง หากผูใดถูกจัดเปนเวร-ยาม
รักษาการณประจําสวนราชการในวันหยุดราชการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มาแลวใหยกเวนไมตองจัดเขาเปนเจาหนาที่
เวร-ยามรั กษาการณในรอบต อไปหนึ่งครั้ ง เว นแต ผู มีอํานาจแต งตั้ งจะสั่ งเป น อย างอื่น สํ าหรับ ทหารหญิง
ขาราชการ...
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- ๑๔ ขาราชการกลาโหมพลเรื อนหญิง และลู กจ างประจํ าหญิง ให จั ด ปฏิ บั ติ ห น าที่เ วร-ยามรั กษาการณป ระจํ า
สวนราชการ เฉพาะเวลากลางวัน ตั้งแตเวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ในวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ
ประจําป
ขอ ๔๑ การแตงตั้งเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย ออกคําสั่งแตงตั้งเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ เปนลายลักษณอักษร และแจงให
ผู ที่จ ะต องเขาเป น เวร-ยามรั กษาการณป ระจํ า ส ว นราชการ ทราบล ว งหน า กอนปฏิ บั ติ ห น าที่ ไมน อ ยกว า
๔๘ ชั่วโมง
ขอ ๔๒ การรายงานของเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ
๔๒.๑ ใหรายงานเปนลายลักษณอักษร ตามแบบรายงานที่กําหนดในผนวก ฉ
๔๒.๒ ใหรายงานดวยวาจาเมื่อ
๔๒.๒.๑ มีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้น โดยรายงานตอผูบังคับบัญชาทันที
๔๒.๒.๒ ผู มี อํ า นาจตรวจการรั ก ษาการณ ต ามข อ ๓๗ และเวร-ยาม
รักษาการณชั้นเหนือมาตรวจ
๔๒.๒.๓ เมื่อพบหัวหนาสวนราชการ ของเวร-ยามรักษาการณในโอกาส
แรกของวันรุงขึ้น
๔๒.๓ การรายงานดวยวาจา ใหใชคํารายงานดังนี้ “กระผม, ดิฉัน (ยศ,ชื่อ,ชื่อสกุล)
เปน (เวร-ยามรักษาการณ) ประจํา (ชื่อสวนราชการ) ระหวางรักษาหนาที่ เหตุการณ ........... (ปกติหรือไมปกติ
ถาไมปกติใหชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น) ครับ, คะ”
ขอ ๔๓ ขอหามของเวรประจําสวนราชการ
๔๓.๑ หามเสพของมึนเมาทุกชนิด
๔๓.๒ หามใชกิริยา วาจา ไมสุภาพตอผูมาติดตอ
๔๓.๓ หามถอดเครื่องแตงกาย เครื่องหมายแสดงตัว อาวุธประจํากายขณะปฏิบัติ
หนาที่
๔๓.๔ หามประกอบอาหาร หรือสูบบุหรี่ในที่พักเวรอยางเด็ดขาด
๔๓.๕ หามรองรําทําเพลง หรือสงเสียงดัง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
๔๓.๖ หามออกไปนอกสถานที่ตั้ง ยกเวนมีเหตุผลความจําเปนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่
๔๓.๗ หามเปดเครื่องใชไฟฟาโดยไมจําเปน เมื่อมิไดประจําอยูในที่พักเวร
๔๓.๘ หามกระทําการใด ๆ อันไมสมควรและไมเปนสาระตอการปฏิบัติหนาที่เวร
หรือทําใหบกพรองตอหนาที่เวร
ขอ ๔๔ ขอหาม...
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- ๑๕ ขอ ๔๔ ขอหามสําหรับยามรักษาการณประจําสวนราชการขณะปฏิบัติหนาที่
๔๔.๑ ปฏิบัติตามขอหามของเจาหนาที่เวรประจําสวนราชการตามขอ ๔๓
๔๔.๒ หามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มใด ๆ ยกเวนน้ําดื่ม
๔๔.๓ หามอานหนังสือที่ไมเกี่ยวของกับหนาที่ที่รับผิดชอบ
๔๔.๔ หามรับหรือรับฝาก เงินหรือสิ่งของจากผูใดเปนอันขาด
๔๔.๕ หามพูดคุยกับผูใด เวนแตเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ที่ปฏิบัติ
ขอ ๔๕ การรับ-สงหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ใหสวนราชการตาง ๆ
กําหนดเวลารับ-สงหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการในเวลา ๐๙๐๐ แตสําหรับกรณีที่ เวร-ยาม
รักษาการณประจําสวนราชการเปนทหารหญิง ขาราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจางประจําหญิง ใหสง
หนาที่แกเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการที่เปนทหารชาย หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนชาย หรือ
ลูกจางประจํ าชาย แลว แตกรณี ในเวลา ๑๖๐๐ หากเวร-ยามรักษาการณผลัดตอไปไมมารับ หนาที่ภายใน
กําหนดเวลา ใหเวร-ยามรักษาการณเดิม รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งเวร-ยาม
รักษาการณ และอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีผูอื่นมารับหนาที่ ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงตั้งเวร-ยาม
รักษาการณประจําสวนราชการ รีบจัดผูอื่นมารับหนาที่แทนโดยดวน
หมวด ๕
นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
ขอ ๔๖ การจัดผูปฏิบัติหนาที่นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหจัดจากนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีชั้นยศนาวาอากาศเอก และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหจัดจากนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีชั้นยศนาวาอากาศโท สังกัดสวนราชการ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเทา
ขอ ๔๗ ผู มีคุณสมบั ติ ต ามขอ ๔๖ ได รั บ ยกเว น ไมต อ งเขาเป น นายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ไดแก
๔๗.๑ ผูที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนราชองครักษเวร
นักบินพระราชพาหนะ แพทย และพยาบาล
๔๗.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอก รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอก
พิเศษขึ้นไป
๔๗.๓ รองผู บั ง คั บ การกองบิ น ๖ รองผู บั ง คั บ การกรมทหารอากาศโยธิ น
รองผูบังคับการกรมทหารตอสูอากาศยาน รองผูบังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ รองผูบังคับการกรมทหารสารวัตร
ทหารอากาศ...
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- ๑๖ ทหารอากาศ เสนาธิการกรมทหารอากาศโยธิน เสนาธิการกรมทหารตอสูอากาศยาน เสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ
เสนาธิการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ ผูบังคับฝูงบินในสังกัดกองบิน ๖ และผูบังคับกองพันของหนวยทหาร
๔๗.๔ นายทหารฝ า ยอํ า นวยการประจํ า ตั ว ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และนายทหาร
พระธรรมนูญ
๔๗.๕ ผูมีหนาที่ราชการซึ่งไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรใหงดจัด
ขอ ๔๘ ให ก รมกํ า ลั ง พลทหารอากาศ จั ด ทํ า รายชื่ อ และตํ า แหน ง ของผู เ ข า หลั ก เกณฑ
ตามขอ ๔๖ และขอ ๔๗ ขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศ จัดหรืองดจัดเขาเปนนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ แลวสงรายชื่อและตําแหนงของผูที่ไดรับ
อนุมัติใหจัดเขาเปนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
ให ก รมสารบรรณทหารอากาศออกคํ า สั่ ง กองทั พ อากาศจั ด ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ น ายทหารเวรอํ า นวยการ
กองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศตอไป
ขอ ๔๙ การสับเปลี่ยนเวร และการงดจัดเขาเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เปนครั้งคราว
๔๙.๑ เมื่อมีคําสั่งจัดเขาเวรแลว หากผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งนั้นได
ดวยเหตุใดก็ตามใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ แลวใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เปนหนวยตนสังกัดของ
นายทหารเวรผูนั้น แจงใหกรมสารบรรณทหารอากาศทราบ กอนกําหนดการเขาเวรของนายทหารผูนั้นอยาง
นอย ๓ วันทําการ พรอมดวยรายชื่อนายทหารเวรที่จะเขาเวรแทน เพื่อดําเนินการตอไป
๔๙.๒ นายทหารผู ใดไม ส ามารถเข า เวรได ด ว ยเหตุ ใ ดก็ ต าม และยั ง ไม มี คํ า สั่ ง
จัดเขาเวรใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เปนตนสังกัดของนายทหารผูนั้น แจงใหกรมสารบรรณทหารอากาศ
ทราบโดยเร็วที่สุด พรอมแจงระยะเวลาที่นายทหารผูนั้นไมสามารถเขาปฏิบัติหนาที่เวรเพื่อจะไดงดจัดเวรให
หากมีคําสั่งจัดเวรแลว ตองปฏิบัติตามขอ ๔๙.๑
ขอ ๕๐ นายทหารผูใดถูกจัดเขาปฏิบัติหนาที่นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ หรือ
ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ในวันหยุดราชการตลอด ๒๔ ชั่วโมงแลว ใหไดรับสิทธิยกเวน
การจัดเขาเวรในรอบถัดไป
ขอ ๕๑ การรับ-สงหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหาร
เวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหปฏิบัติตามขอ ๔๕ โดยอนุโลม และใชแบบฟอรมตามผนวก ฉ-๑
ขอ ๕๒ นายทหารเวรอํ า นวยการกองทั พ อากาศ และผู ช ว ยนายทหารเวรอํ า นวยการ
กองทัพอากาศ ขณะปฏิ บัติหนาที่รักษาการณให แตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง และ
มีเครื่องหมายแสดงตัวกับอาวุธประจํากาย ดังนี้

๕๒.๑ นายทหารเวร...
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- ๑๗ ๕๒.๑ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีปลอกแขนทําดวยสักหลาดสีฟา
กวาง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีแถบสักหลาดสีขาว กวาง ๓.๕ เซนติเมตร คาดโดยรอบ บนแถบ
สีขาวมีขอความว า “น.เวรอํานวยการ ทอ.” ปกดว ยไหมสีน้ํ าเงิน ตั วอักษรสู ง ๒ เซนติเ มตร ปลอกแขนนี้
ใชสวมที่แขนเสื้อขางขวา กึ่งกลางระหวางไหลกับขอศอก โดยใหตัวอักษรอยูดานนอกมองเห็นไดงาย
๕๒.๒ ผูชวยนายทหารเวรอํานวยกองทัพอากาศ มีปลอกแขนรูปรางและลักษณะ
การใชเชนเดียวกับขอ ๕๒.๑ เวนแตขอความเปน “ผช.น.เวรอํานวยการ ทอ.”
๕๒.๓ ปายแสดงตนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหาร
เวรอํ า นวยการกองทั พ อากาศ ให มีรู ป แบบและรายละเอี ย ดตามผนวก ง ท า ยระเบี ย บนี้ และให ติ ด ไว ที่
ปกกระเป า เสื้ อ ด า นซ า ย ในลั ก ษณะที่ เ ห็ น เด น ชั ด และต อ งติ ด ตลอดเวลาเมื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ น ายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศหรือผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
๕๒.๔ ธงนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีลักษณะเปน รูปสามเหลี่ย ม
ชายธงดานฐานของรูปสามเหลี่ยม กวาง ๓๕ เซนติเมตร ความยาวของธงวัดตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยม
ยาว ๕๕ เซนติเมตร พื้นสีฟา กึ่งกลางมีแถบสีขาว กวาง ๕.๕ เซนติเมตร ติดตลอดตามดานยาวของพื้นธงมีคันธง
ทําดวยไมหรื อโลหะขนาดพองาม ให ปกหรื อติดที่ส วนหน ารถยนต ของนายทหารเวรอํานวยการกองทั พอากาศ
๕๒.๕ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ ใหมีอาวุธปนประจํากายคนละ ๑ กระบอก พรอมดวยกระสุนตามอัตราในขณะปฏิบัติหนาที่เวร
โดยใชประกอบกับซองปนชนิดรอยเข็มขัดคาดเอว ซึ่งมีรูปรางและขนาดเหมาะสมกับขนาดของปนการรอยซอง
ปนกับเข็มขัดใหรอยอยูทางดานขวามือ ประมาณแนวตะเข็บกางเกงดานขาง เข็มขัดคาดเอวทําดวยดายหรือ
วัตถุเทียมดายถักสีน้ําเงินดําหรือสีเทา
ขอ ๕๓ นายทหารเวรอํ า นวยการกองทั พ อากาศ และผู ช ว ยนายทหารเวรอํ า นวยการ
กองทัพอากาศมีอํานาจหนาที่ตาม ผนวก จ ทายระเบียบนี้
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๕๔ สวนราชการที่จั ดเวร-ยามรักษาการณ จัดทํามาตรการการรักษาความปลอดภั ย
เกี่ยวกับสถานที่ ใหเปนไปตาม ผนวก ก ทายระเบียบนี้โดยกําหนดพื้นที่สําคัญ อาคารสถานที่ คลัง สิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ หรือสิ่งมีคาอยางชัดเจน มีแผนผังแสดงบริเวณพื้นที่ และที่ตั้งอาคาร แสดงเขตพื้นที่ที่
มีการรักษาความปลอดภัย ระดับต าง ๆ มาตรการการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับสถานที่ โครงสรางการ
จัดการรักษาการณของกองทัพอากาศตามขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหการควบคุมบุคคล ยานพาหนะ และวัสดุที่จะ
เขา-ออกพื้นที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ขอ ๕๕ สวนราชการ...
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- ๑๘ ขอ ๕๕ สวนราชการที่จัดเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ กําหนดจุด และพื้น ที่
ที่จ ะต องจั ด ให มี เ จ าหน า ที่ป ฏิ บั ติ ห น าที่เ ฝ า และตรวจการณแห ง ใดบ าง และจํ า นวนตามความสํ าคัญของ
พื้นที่นั้น ๆ
ขอ ๕๖ ส ว นราชการที่ จั ด เวร-ยามรั กษาการณ ป ระจํ าส ว นราชการ กํ าหนดให เ วร-ยาม
ประจํ าสว นราชการออกตรวจพื้น ที่สํ าคัญตามขอ ๕๕ ในห ว งระยะเวลาตั้ งแต ๑๘๐๐ - ๐๖๐๐ เป น ผลั ด
อยางนอย ๔ ผลัด และกําหนดเสนทางการตรวจใหครอบคลุมพื้นที่สําคัญนั้น ๆ ดวย
ขอ ๕๗ ส ว นราชการที่ จั ด ให มี ก ารรั ก ษาการณ กํ า หนดให เ จ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
รักษาการณชุดตอไป ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหนาที่ในการรักษาการณกอนการรับ-สงหนาที่จากชุดเดิม โดยผู
ปฏิบัติหนาที่รักษาการณอาวุโสสูงสุดที่มีอํานาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการนั้น ๆ
เพื่ อ ตรวจสอบ ควบคุ มชี้ แ จงแนวทางปฏิ บั ติ ข า วสารสํ าคั ญ พื้น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่จ ะต องตรวจตามหน า ที่
ตลอดจนตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องแตงกาย อาวุธ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะสิ่งของ อุปกรณ
ในความรับผิดชอบและอื่น ๆ รวมทั้งบันทึกการอบรมไวในรายงานการปฏิบัติหนาที่ดวย
ขอ ๕๘ แบบเอกสารสําหรับ จนท.ปฏิบัติหนาที่ในการรักษาการณใหเปนไปตามผนวก ฉ
ทายระเบียบนี้
ขอ ๕๙ กรมสารบรรณทหารอากาศ ดําเนินการรับผิดชอบจัดทําแบบรายงานตาม ผนวก ฉ
พร อ มทั้ ง รั บ ผิ ด ชอบในการเบิ ก หรื อ จั ด ทํ า เครื่ อ งหมายแสดงตั ว อาวุ ธ ป น และกระสุ น ห อ งพั ก และ
สิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนของใชอื่น ๆ ที่จําเปนตองใช ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ ผูชว ยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ นายทหารเวรกองบัญชาการกองทัพอากาศ
และเสมียนเวรของสวนราชการ ณ ทีต่ ั้งกองบัญชาการกองทัพอากาศ
สวนราชการอื่น ๆ รับผิดชอบในการจัดทําแบบรายงานตาม ผนวก ฉ-๒ ถึง ฉ-๗
ขอ ๖๐ กรมขาวทหารอากาศ ดําเนินการ ดังนี้
๖๐.๑ จั ด การปฐมนิ เ ทศ อบรม ชี้ แ จง แนะนํ า เกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ แ ละ
การปฏิบัติหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
นายทหารเวรกองบั ญชาการกองทัพอากาศ เสมีย นเวรหรื อจ าเวร และผู ช ว ยเสมีย นเวรหรื อผู ช ว ยจ าเวร
หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยกําหนดใหผูที่ตองปฏิบัติหนาที่เวร-ยาม
รักษาการณทุกคน ตองเขารับการอบรม ในการนี้ใหจัดทําบันทึกรายละเอียดการอบรมไวเปนหลักฐานเพื่อใชใน
การตรวจสอบดวย
๖๐.๒ จั ด ทํ า และแจกจ า ยรหั ส สั ญ ญาณผ า นประจํ า วั น เพื่ อ ใช ใ นการตรวจ
การรักษาการณของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณ ประจําสวน
ราชการ...
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- ๑๙ ราชการตาง ๆ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง โดยกําหนดใหใชรหัสสัญญาณผานประจําวัน ตั้งแตเวลา
๐๙๐๐ - ๐๙๐๐ ของวันถัดไป
ขอ ๖๑ สวนราชการ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ใหจัดอบรม ชี้แจง แนะนํา เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของนายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย
ผูชวยนายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย เสมียนเวรหรือจาเวร อยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยกําหนดใหผูที่ตอง
ปฏิ บั ติ ห น าที่เ วร-ยามรั กษาการณทุกคนต องเขา รั บ การอบรม ในการนี้ ให ห น ว ยจั ด ทํา บั น ทึก รายละเอีย ด
การอบรมไวเปนหลักฐานเพื่อใชในการตรวจสอบดวย
สวนราชการนอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ใหดําเนิ นการตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม และใหจัดทํารหัสสัญญาณผานประจําวันเพื่อใชในการรักษาการณของหนวยดวย
ขอ ๖๒ กรมสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ท หารอากาศ สนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารให แ ก
หนวยเกี่ยวของ เมือ่ ไดรับการรองขอ
ขอ ๖๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดอาวุธปนและกระสุนตามอัตราจาย เพื่อจายใหแก
สวนราชการ ที่ขอเบิกและจัดเจาหนาที่ทําความสะอาดอาวุธปน เดือนละ ๒ ครั้ง
ขอ ๖๔ กรมพลาธิการทหารอากาศ จัดหาพัสดุตาง ๆ ไวจายใหแกสวนราชการที่ขอเบิกดังนี้
๖๔.๑ เครื่องหมายแสดงตัว ตามขอ ๑๔.๒ ขอ ๒๖ และขอ ๓๒.๑
๖๔.๒ แบบเอกสาร ตามขอ ๕๘
๖๔.๓ ซองปนและเข็มขัดคาดเอว
๖๔.๔ อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน เชน เครื่องนอน อุปกรณในศูนยรักษาการณ
ขอ ๖๕ กรมขนส ง ทหารอากาศ จั ด รถยนต จํ า นวน ๑ คั น พร อ มพลขั บ พร อ มจั ด ทํ า
ที่ปกธงนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศไว ที่หนารถยนตดานซาย สําหรับ นายทหารเวรอํานวยการ
กองทั พ อากาศ หรื อ ผู ช ว ยนายทหารเวรอํ า นวยการกองทั พ อากาศ ใช ใ นการตรวจการรั ก ษาการณ ข อง
สวนราชการ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง พรอมทั้งสนับสนุนเชื้อเพลิงตามความจําเปนที่นายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศใชจริง
ขอ ๖๖ กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดอาหาร ๓ มือ้ เปนประจําทุกวัน สําหรับนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
ขอ ๖๗ สวนราชการที่จัดมีเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ จัดที่พักเวรโดยเวร-ยาม
รักษาการณป ระจํ าส ว นราชการ ดู แลรั กษาความสะอาดหองพักเวร อุป กรณ เครื่ องนอนใหเ รี ยบร อยและ
อยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

ขอ ๖๘ สวนราชการ...
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- ๒๐ ขอ ๖๘ ส ว นราชการต าง ๆ กํา หนดระเบี ย บปลี ก ย อ ยที่ ไ ม ขั ด หรื อ แย งกั บ ระเบี ย บนี้ ไ ด
ตามความจําเปน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง
(ตรีทศ สนแจง)
ผูบัญชาการทหารอากาศ

สําเนาถูกตอง
น.อ.
(วรวิทย บุตรยี่)
ผอ.กรภ.สนผ.ขว.ทอ.
ส.ค.๕๙
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ผนวก ก

มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ผนวก ข

โครงสรางการจัดศูนยรักษาการณและอัตรา

ผนวก ค

อํานาจหนาที่ของเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ

ผนวก ง

บัตรแสดงตัวนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ

ผนวก จ

อํานาจหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ

ผนวก ฉ

แบบรายงานตาง ๆ
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(ชั้นความลับ)
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ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๕๙
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ของ
ที่
อางถึง

วันที่

เดือน

๑. แผนที่ประเทศไทยมาตราสวน
ระวาง
กําหนดพิกัด Latitude Longitude ใหครอบคลุมพื้นที่ของหนวย

พ.ศ.
หรือ

๒. แผนหรือคําสั่งของหนวยเหนือ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของ
๑. ความมุงหมาย
ระบุ ค วามมุ ง หมายของมาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สถานที่ เช น
เพื่อปองกันสวนราชการใหปลอดภัยจากการโจรกรรมการจารกรรม การกอวินาศกรรม การกอการรายหรือเหตุอื่นใด
อันอาจทําใหเสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการนั้น เปนตน
๒. พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ระบุพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของสวนราชการนั้น โดยปกติการแสดงพื้นที่ ที่มี
การรักษาความปลอดภัย ขอใหจัดทําเปนแผนผังบริเวณพื้นที่และที่ตั้งของอาคาร พรอมทั้งแสดงเขตพื้นที่ที่มี
การรักษาความปลอดภัย ผังแสดงความสัมพันธการรักษาการณกองทัพอากาศในระดับตาง ๆ ในรูปผนวกประกอบ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
๓. มาตรการควบคุม
กลาวถึงมาตรการและขั้นตอนที่กําหนดขึ้นเพื่อควบคุม บุคคล ยานพาหนะ และวัสดุในการ
ที่จะเขา - ออกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ ของสวนราชการหรือหนวยงาน ตลอดจนมาตรการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวระหวางที่อยูในพื้นที่นั้น ๆ ดวย
๓.๑ การควบคุม...

(ชั้นความลับ)

131
(ชั้นความลับ)

ชุดที่
หนาที่

ของ
ของ

ชุด
หนา

๓.๑ การควบคุมบุคคล
๓.๑.๑ กลาวถึงมาตรการควบคุมบุคคลที่จ ะเขาสู แตล ะพื้นที่ โดยระบุตํ าแหน ง
ผูมีอํานาจหนาที่ ในการอนุญาตใหบุคคลผานเขาสูพื้นที่นั้น ๆ ได
๓.๑.๒ กลาวถึงการพิสูจนทราบและการควบคุม
๓.๑.๒.๑ อธิบายถึงระบบที่ใชในการพิสูจนทราบและการควบคุมในแตละ
พื้นที่ เชน ถาใชระบบบัตรผาน ก็อธิบาย แบบ ลักษณะ ชนิดของบัตรผาน การออกบัตร การตรวจบัตร เปนตน
๓.๑.๒.๒ ระบุวิธีการพิสูจนทราบและควบคุมบุคคลประเภทตาง ๆ ตามระบบที่
วางไว เชน บุคคลภายในอาจใชบัตรผานประจํา บุคคลภายนอกอาจใชวิธีแลกบัตรหรือใชเจาหนาที่วิธีการบันทึก
หลักฐานบุคคลที่ผานเขา-ออก เปนตน
๓.๑.๓ กลาวถึงมาตรการควบคุมบุคคลที่จะผานออกจากพื้นที่
๓.๒ การควบคุมวัสดุ
๓.๒.๑ การนําวัสดุเขา
๓.๒.๑.๑ วางระเบียบเกี่ยวกับประเภทวัสดุ และวิธีการนําวัสดุเขา เชน
บันทึกหลักฐานการนําวัสดุเขา เปนตน
๓.๒.๑.๒ ตรวจคนและตรวจสอบวัสดุบางประเภทซึ่งอาจเปนอันตราย หรือ
ลอแหลมตอการกอวินาศกรรมหรืออัคคีภัย
๓.๒.๑.๓ กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษเกี่ยวกับการเคลื่อนยายสิ่งอุปกรณ
และ/หรือบุคคลในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
๓.๒.๒ การนําวัสดุออก
๓.๒.๒.๑ อธิบายถึงเอกสารหลักฐานในการนําวัสดุ ซึ่งสวนหรือหนวยราชการ
ได จั ดทําขึ้ นตามความเหมาะสม เช น มีใบอนุ ญาตให นํ าวั สดุ อะไร จํ านวนเทาไร ไปที่ใด เพื่ออะไร เป นต น
ในกรณีที่ตองการรักษาความลับของทางราชการ หัวหนาสวนราชการอาจไมแสดงรายละเอียดบางประการใน
ใบอนุญาตนําออกก็ได
๓.๒.๒.๒ กําหนดมาตรการควบคุมเชนเดียวกับการนําวัสดุเขา ตามขอ ๓.๒.๑
๓.๓ การควบคุมยานพาหนะ
๓.๓.๑ กําหนดแนวทางการตรวจคนยานพาหนะที่ใชในราชการและยานพาหนะ
ของเอกชน
๓.๓.๒ กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดยานพาหนะ
๓.๓.๓ กําหนดมาตรการ...

(ชั้นความลับ)
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๓.๓.๓ กํ าหนดมาตรการควบคุ มยานพาหนะในการผ านเข า -ออกพื้ น ที่ ที่ มี การ
รักษาความปลอดภัยและพื้นที่ทั่วไปสําหรับ
๓.๓.๓.๑ ยานพาหนะของเอกชน
๓.๓.๓.๒ ยานพาหนะของทางราชการ
๓.๓.๓.๓ ยานพาหนะที่ใชในกรณีฉุกเฉิน เชน รถพยาบาล รถดับเพลิง เปนตน
๓.๓.๔ กําหนดวิธีการบันทึกหลักฐานยานพาหนะที่ผานเขา-ออก
(ชั้นความลับ)

๔. เครื่องชวยในการรักษาความปลอดภัย
อธิบายวิธีการใชสิ่งตอไปนี้เพื่อชวยในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
๔.๑ เครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต
๔.๑.๑ อธิบายลักษณะและสภาพของเครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต
๔.๑.๒ พื้นที่โลง (Clear zones) หมายถึง พื้นที่ในเขตของสวนหรือหนวยราชการ
ซึ่งไมมีสิ่งใดกําบังสายตาในการตรวจการณของยามรักษาการณ
๔.๑.๒.๑ กําหนดขอบเขตพื้นที่โลง
๔.๑.๒.๒ กําหนดความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและการดูแล
รักษาพื้นที่โลง
๔.๑.๓ เครื่องหมายและปายกําหนดประเภท เชน เครื่องหมายจราจร ปายแสดง
เขตหวงหาม ปายแสดงเขตอันตราย เปนตน
๔.๑.๔ ชองทางเขา-ออก
๔.๑.๔.๑ กําหนดเวลาเปด-ปดในวันราชการวันหยุดราชการ และขอยกเวน
ในบางกรณี
๔.๑.๔.๒ กําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย เชน การจัดยามรักษาการณ
ประจํา ชองทางเขา-ออก การใชเครื่องกั้น เปนตน
๔.๑.๔.๓ กําหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ การป ด ประตู ช องทางให มั่น คงแข็งแรง เช น
ใชโซลาม หรือใชกุญแจประกอบ เปนตน
๔.๒ ระบบแสงสวางที่ใชในการรักษาความปลอดภัย
๔.๒.๑ กําหนดจุดที่ติดตั้งและการควบคุมดูแลระบบแสงสวาง
๔.๒.๒ กําหนดการตรวจสอบใหอยูในสภาพใชการไดตลอดเวลา
๔.๒.๓ กําหนดการเตรียมการและวิธีปฏิบัติเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
๔.๒.๔ กําหนดการ...
(ชั้นความลับ)
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๔.๒.๔ กําหนดการใหแสงสวางในกรณีฉุกเฉิน
๔.๒.๔.๑ แบบติดตั้งประจําที่
๔.๒.๔.๒ แบบเคลื่อนที่
๔.๓ ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด และระบบการควบคุมการผานเขา-ออกอัตโนมัติ
๔.๔ ระบบสัญญาณแจงภัย
๔.๔.๑ จําแนกประเภทของระบบสัญญาณแจงภัยที่ใชในสวนหรือหนวยราชการนั้น
เชน ระบบไฟฟา ระบบแมเหล็กไฟฟา ระบบคลื่นแสง ระบบคลื่นเสียง ระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน
๔.๔.๒ กําหนดการตรวจสอบเครื่องสัญญาณแจงภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานได
ตลอดเวลา
๔.๔.๓ กําหนดวิธีการใชเครื่องสัญญาณแจงภัย และเฝาตรวจ (Monitor)
๔.๔.๔ กําหนดวิธีการปฏิบัติเมื่อมีเครื่องสัญญาณแจงภัย
๔.๔.๕ กําหนดผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องสัญญาณแจงภัย
๔.๔.๖ จัด ทําสมุด บัน ทึกเหตุ การณเ กี่ย วกับเครื่องสั ญญาณแจ งภั ยและกําหนด
วิธีการบันทึก
๔.๔.๗ กําหนดการตั้งความไวของเครื่องสัญญาณแจงภัย
๔.๕ การติดตอสื่อสาร
๔.๕.๑ อธิบายชนิดและจุดที่ตั้งของเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ใชในสวนราชการหรือ
หนวยราชการนั้น
๔.๕.๒ กําหนดวิธีการติดตอสื่อสาร เชน กําหนดผูมีอํานาจสั่งใช วิธีการใช เวลาใช
เปนตน
๔.๕.๓ กําหนดวิธีและระยะเวลาในการทดสอบเครื่องมือสื่อสาร
๔.๕.๔ กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการติดตอสื่อสาร เชน การบอกฝาย
หรือการรับรองฝายการใชประมวลลับ การใชรหัส เปนตน
(ชั้นความลับ)

๕. ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองบิ น และโรงเรี ย นการบิ น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ อากาศและ
หนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
กลาวถึงสาระสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับหนวยรักษาการณและหนาที่โดยทั่วไปที่ยามรักษาการณ
จะตองปฏิบัติตามหัวขอดังตอไปนี้
๕.๑ การจัดอัตรา...

(ชั้นความลับ)
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๕.๑ การจัดอัตรากําลังการจัดหนวยและการบังคับบัญชา
๕.๒ ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของยามรักษาการณ
๕.๓ จุดรักษาการณที่สําคัญ
๕.๔ อาวุธและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
๕.๕ การฝกอบรม
๕.๖ การใชสุนัขเฝายาม
๕.๗ การใชสัญญาณผานและสัญญาณตอบรับ
๕.๘ กําลังเตรียมพรอม
๕.๘.๑ การจัดอัตรากําลัง
๕.๘.๒ การกําหนดภารกิจ
๕.๘.๓ อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช
๕.๘.๔ ที่ตั้ง
๕.๘.๕ การวางกําลัง
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่เฉพาะและระเบียบปฏิบัติประจําของศูนยรักษาการณ และ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ตําแหนงอื่น ๆ ใหจัดทําเปนผนวกตางหาก
๖. การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
กลาวถึงการปฏิบัติหนาที่โดยทั่วไปในกรณีฉุกเฉิน
๖.๑ ของแตละบุคคล
๖.๒ ของกําลังเตรียมพรอม
๖.๓ ของหนวยรักษาการณ
แผนรายละเอียดการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินแตละกรณี เชน กรณีการกอวินาศกรรม
การกอความไมสงบ เพลิงไหม เปนตน ใหจัดทําเปนผนวกประกอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
๗. คําแนะนําในการประสานงาน
กลาวถึงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการติดตอประสานงานกับสวนหรือหนวยราชการอื่น ๆ รวมทั้ง
การประสานงานกับบุคคลภายนอกตามความจําเปน
๗.๑ การประสานแผนให ส อดคล องกับ แผนของหน ว ยเหนื อ แผนของสว นราชการที่
รับผิดชอบพื้นที่ และแผนของหนวยที่อยูใกลเคียง
๗.๒ การติดตอ...
(ชั้นความลับ)
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(ชั้นความลับ)

ชุดที่
หนาที่

ของ
ของ

ชุด
หนา

๗.๒ การติดตอและการประสานงานกับ
๗.๒.๑ เจาหนาที่พลเรือนในทองที่
๗.๒.๒ เจาหนาที่ฝายปกครองและตํารวจ
๗.๒.๓ หนวยทหารที่อยูใกลเคียง
๗.๒.๔ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
ชื่อ….........…………………………………..
ตําแหนง……………………………………..

หมายเหตุ เอกสารที่ตองจัดใหมีเพิ่มเติม
๑. แผนผังแสดงบริ เวณพื้นที่และที่ตั้งอาคาร แสดงเขตพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภั ย
ระดับตาง ๆ
๒. โครงสรางการจัดการรักษาการณและอัตราศูนยรักษาการณ
๓. ผังการติดตอสื่อสาร

(ชั้นความลับ)
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ผนวก ข ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๕๙
โครงสรางการจัดและอัตราศูนยรักษาการณ
เพื่อใหการจัดศูนยรักษาการณของหนวยเกี่ยวของเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับ
แนวความคิดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ จึงกําหนดโครงสรางการจัดและอัตราของศูนยรักษาการณ โดยแบง
ประเภทดังนี้
- ศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ศูนยรักษาการณหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมืองและกรมชางอากาศ บางซื่อ
- ศูนยรักษาการณหนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
๑. การบัญชาการและควบคุม

ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ

ศูนยยุทธการภาคพื้น
ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ

ศูนยปฏิบัติการกองบิน(ยกเวน
กองบิน ๖)และโรงเรียนการบิน
ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ

ศูนยรักษาการณ
- กรมชางอากาศ บางซื่อ
- หนวยกองทัพอากาศ
ปฏิบัติราชการสนาม

ศูนยรักษาการณ
- กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ

๒. โครงสราง...
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-๒๒. โครงสรางการจัดและอัตรา
๒.๑ ศูนยรักษาการณสวนบัญชาการกองทัพอากาศ
ลําดับ

ตําแหนง

๑
๒

ผูบังคับศูนยรักษาการณ/เจากรมขาวทหารอากาศ
รองผูบังคับศูนยรักษาการณ/ผูอํานวยการสํานั ก
นโยบายและแผน กรมขาวทหารอากาศ
นายทหารยุทธการ/ผูอํานวยการกองรักษาความ
ปลอดภัย สํานักนโยบายและแผน กรมขาวทหาร
อากาศ
นายทหารเวร
เสมียนเวร

๓

๔
๕

ชั้นยศ

จํานวน
สัญญาบัตร ประทวน
๑
๑

หมายเหตุ

๑

๑
จั ด จากหน ว ย
ขึ้ น ต ร ง
กองทัพอากาศ
ใ น ส ว น
บั ญ ช า ก า ร
กองทัพอากาศ
หนวยละ ๑ คน

๒.๒ ศูนยรักษาการณหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง นอกสวนบัญชาการและกรมชางอากาศ
บางซื่อ
จํานวน
ลําดับ
ตําแหนง
ชั้นยศ
หมายเหตุ
สัญญาบัตร ประทวน
๑ ผู บั ง คั บ ศู น ย รั ก ษาการณ /หั ว หน า หน ว ยขึ้ น ตรง
๑
กองทัพอากาศ
๒ รองผูบังคับศูนยรักษาการณ/รองหัวหนาหนวยขึ้น
๑
ตรงกองทัพอากาศ
๓ นายทหารยุ ท ธการ/เสนาธิ ก ารหน ว ยขึ้ น ตรง
๑
กองทัพอากาศ
๔ นายทหารเวร
๑
* ตามความ
๕ ผูชวยนายทหารเวร
*
*
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
๖ เสมียนเวร
*
ขนาดของหนวย
๗ ผูชวยเสมียนเวร
*
๒.๓ ศูนยรักษาการณ...
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-๓๒.๓ ศูนยรักษาการณหนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
ลําดับ

ตําแหนง

๑

๓
๔

ผู บั ง คั บ ศู น ย รั ก ษ า ก า ร ณ /ผู บั ง คั บ ห น ว ย
กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
รองผู บั งคับ ศูน ย รั ก ษาการณ/รองผู บั ง คับ หน ว ย
กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
นายทหารยุทธการ/
นายทหารเวร

๕

เสมียนเวร

๒

ชั้นยศ

จํานวน
สัญญาบัตร ประทวน
๑

หมายเหตุ

๑
๑
๑

หรือจัดขาราชการชั้นยศ
พันจาอากาศเอกไดโดย
อนุโลม

*

* ตามความ
เหมาะสมกับขนาด
ของหนวย
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ผนวก ค ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ
๑. นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑.๑ เปนผูมีอํานาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการในตําแหนงรองลงไป
๑.๒ ดูแล รักษา อาคาร สถานที่ ทรั พยสิน ของทางราชการ และความสงบเรีย บรอย
ภายในสวนราชการนั้น หากมีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้นใหรีบเขาระงับเหตุ และรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นทันที
๑.๓ ประจําอยู ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหนาที่และใหหมั่น
ออกตรวจสถานที่ตลอดจนการรักษาการณของเวร-ยามรักษาการณทุกตําแหนง โดยเฉพาะตั้งแต เวลา ๑๘๐๐ - ๒๔๐๐
และ เวลา ๒๔๐๐ - ๐๖๐๐ ใหตรวจอยางนอยชวงเวลาละ ๑ ครั้ง
๑.๔ พิจารณารับการติดตอราชการจากบุคคลภายนอก และควบคุมใหปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความปลอดภัยของสวนราชการนั้น ๆ
๑.๕ ควบคุ ม บุ ค คลและยานพาหนะที่ ผ า นเข า -ออกบริ เ วณส ว นราชการให เ ป น ไป
ตามระเบียบของทางราชการ
๑.๖ ควบคุมการนําพัสดุเขา-ออกตามระเบียบที่สวนราชการนั้นกําหนด
๑.๗ ตรวจและดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอบุคคลที่สงสัยวาเปนผูกระทําผิด ในเขตรับผิดชอบ
๑.๘ ตรวจสอบและควบคุมการรับฝาก เก็บรักษา และจายกุญแจสํานักงานคลังสถานที่สําคัญ
และยานพาหนะ ซึ่งสวนราชการนั้น ๆ ไดกําหนดใหนํามาฝาก
๑.๙ ตรวจการป ดสถานที่ร าชการให อยู ในสภาพที่เ รี ย บรอย ปลอดภั ยและพิจ ารณา
เปดสถานที่ราชการนอกเวลาราชการ เมื่อมีความจําเปนและควบคุมโดยใกลชิด
๑.๑๐ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับการรักษาการณตามทีผ่ ูมีอํานาจบังคับบัญชามอบหมาย
๑.๑๑ รับตัวขาราชการทหารในสังกัดซึ่งถูกจับกุมมาดําเนินการตามระเบียบ
๑.๑๒ การรับ-สงหนาที่ใหใชแบบฟอรมตาม ผนวก ฉ-๒
๒. ผูชวยนายทหารเวร เปนผูที่คอยชวยเหลือนายทหารเวรในการปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นอันเกี่ยวกับการรักษาการณ ตามที่นายทหารเวร หรือผูมีอํานาจบังคับบัญชามอบหมาย การรับ-สง
หนาที่ใหใชฟอรม ผนวก ฉ-๓
๓. เสมียนเวร มีหนาที่ ดังนี้
๓.๑ ขึ้นตรงตอนายทหารเวร
๓.๒ รับผิดชอบในการรับ-สงหนังสือราชการ และการติดตอสื่อสารซึ่งมีถึงสวนราชการ
ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ นอกเวลาราชการแลวใหนําเสนอนายทหารเวรที่บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
๓.๓ ดูแลรักษา...
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-๒๓.๓ ดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบใหเรียบรอยโดยเฉพาะ
สิ่งของที่เปนสาธารณะ เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ถาเกิดการชํารุดบกพรองใหรีบ แจงนายทหารเวร เพื่อแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขตอไป
๓.๔ ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และความสงบเรียบรอยของสถานที่ราชการ
๓.๕ เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ ไ ม ป กติ เ กิ ด ขึ้ น เช น เกิ ด เพลิ ง ไหม หรื อ มี บุ ค คลที่ น า สงสั ย
หรือแปลกปลอม เขามาในพื้นที่ที่รับผิด ชอบใหดําเนิ นการแกไขเหตุขั้นแรกตามมาตรการที่กําหนดไปกอน
แลวรีบรายงานใหนายทหารเวร และ/หรือผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน
๓.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับการรักษาการณตามที่นายทหารเวรมอบหมาย
๓.๗ ลงบันทึกผูที่มาติดตอราชการ หรือมาเยี่ยม ในสมุดบันทึกที่หนวยกําหนดตามผนวก
ฉ-๖
๓.๘ การรับ-สงหนาที่ใหใชแบบฟอรมตาม ผนวก ฉ-๔
๔. จาเวรมีหนาที่เชนเดียวกับเสมียนเวร และมีหนาที่เพิ่มเติม ดังนี้ คือ
๔.๑ ควบคุม ดูแลใหทหารกองประจําการปฏิบัติตามกําหนดเวลาที่ทางราชการกําหนด
ในเรื่องการปฏิบัติงานประจําวันของทหารกองประจําการ
๔.๒ ตรวจสอบยอด และส งยอดทหารกองประจํ าการ ในเรื่องการขาด หนี ลา ป ว ย
ตองโทษ คงกอง และอื่น ๆ ตามกําหนดเวลาตอผูมีหนาที่เกี่ยวของ
๔.๓ ตรวจเวร-ยามรักษาการณที่อยูในความรับผิดชอบ ใหปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด
และเรียบรอย หากตองการความชวยเหลือ หรือมีขอบกพรองประการใดใหรายงานนายทหารเวรทราบทันที
๔.๔ กวดขันวินัยทหารกองประจําการใหเปนไปตามแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด
๔.๕ การรับ-สงหนาที่ใหใชแบบฟอรมตาม ผนวก ฉ-๕
๕. ผูชวยเสมียนเวร หรือผูชวยจาเวร มีหนาที่เปนผูชว ยเหลือ เสมียนเวร หรือจาเวร แลวแตกรณี
๖. เวร-ยามรักษาการณอื่น ๆ มีอํานาจหน าที่ตามที่ผู มีอํานาจสั่ งจั ดเวร-ยามรักษาการณ
ประจําสวนราชการกําหนด
-------------------
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ผนวก ง ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๕๙
ปายแสดงตนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
๑. ปายแสดงตนของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหมีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
๑.๑ ดานหนาเปนพื้นสีฟา กวาง ๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร สวนบนมีรูป
เครื่ อ งหมายราชการกองทัพ อากาศ สี ทอง จํ านวน ๑ รู ป ใต รู ป มี ขอความว า “นายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ” ตัวอักษรทั้งสิ้นเปนสีทองอยูบนพื้นสีขาว และมีเสนสีทอง ๒ เสน คาดขวางตลอดความกวางของ
ปายแสดงตน
๑.๒ ดานหลังเปนพื้นสีขาว สวนบนมีรูปเครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ สีทอง จํานวน ๑
รูป ส ว นล างมีขอความว า “นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีสิ ทธิ และอํานาจในการสั่ งการแทน
ผูบัญชาการทหารอากาศ ตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๕๙” ทั้งหมดพิมพดวย
หมึกสีดํา มียศ ลายมือชื่อ และชื่อเต็ม พรอมดวยตําแหนงของผูบัญชาการทหารอากาศอยูใตขอความนี้
๒. ปายแสดงตนของผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหมีรูปแบบและลักษณะ
เชนเดียวกับปายแสดงตนของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เวนแตคําวา “นายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ” ใหเปลี่ยนเปน “ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ”

นายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ

นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
มี สิ ท ธิ แ ละอํ า นาจในการสั่ ง การแทน
ผูบัญชาการทหารอากาศ ตามระเบียบ
กองทั พ อากาศว า ด ว ยการรั ก ษาการณ
พ.ศ.๒๕๕๙
พลอากาศเอก
ผูบัญชาการทหารอากาศ

ดานหนา

ดานหลัง
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อํานาจหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
๑. นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑.๑ ตรวจการรักษาการณของสวนราชการตาง ๆ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
๑.๒ ตรวจระเบียบวินัยของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ
ในเขตที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
๑.๓ วากลาวตักเตือนผูที่กระทําผิดหรือประพฤติมิชอบดวยแบบธรรมเนียมของทางราชการ
หากเห็นสมควรที่จะลงทัณฑแกผูกระทําผิดก็ใหแจงแกผูบังคับบัญชาของผูนั้น เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
พรอมกับบันทึกลงในรายงานของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศดวย
๑.๔ เมื่ อเกิดเพลิ งไหม ในเขตพื้นที่ ของกองทั พอากาศ ณ ที่ตั้ งกองทั พอากาศดอนเมื อง
ใหนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เปนผูอํานวยการดับเพลิงจนกวาหัวหนาสวนราชการสถานที่นั้น ๆ
จะมารับชวงความรับ ผิด ชอบ หากมีส าธารณภัย อื่น ๆ เกิด ขึ้น ใหน ายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
พิจารณาดําเนินการ หรือบรรเทาภัยรวมกับสวนราชการอื่น ๆ เทาที่จะกระทําได แลวรายงานใหผูบัญชาการ
ทหารอากาศ ทราบทันที
๑.๕ เมื่อปรากฏวามีสิ่งใดหรือการกระทําใด ๆ ที่จะเปนเหตุ ใหเกิดความไมปลอดภั ย
ในเขตที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ใหแจง ศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ เพื่อดํา เนิน การ
ตอไป แลวรายงานใหผูบัญชาการทหารอากาศทราบทันที หากไดรับคํารองขอจากเจาหนาที่ ฝายปกครอง
หรือตํารวจใหชวยเหลือในเหตุดังกลาว ใหพิจารณาปฏิบัติไปตามความเหมาะสม แตการชวยเหลือ ใหกระทํา
เฉพาะในเขตปลอดภัยในราชการทหารแหงกองทัพอากาศดอนเมือง
๑.๖ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหใชรถยนตสําหรับนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ ซึ่งกรมขนสงทหารอากาศจัดใหพรอมพลขับเพื่อใชในการตรวจการรักษาการณ และใชเชื้อเพลิง
ตามความเปนจริงตามภารกิจ สําหรับผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหใชรถยนตและธงรวมกับ
นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
๑.๗ เป น ผู แ ทนผู บั ญ ชาการทหารอากาศ ในการต อ นรั บ และให ค วามสะดวก
แกผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูใหญที่มีเกียรติ เชน รัฐมนตรี หรือทูตตางประเทศ ซึ่งเขามา
ในเขตที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยประสานงานกับกองรักษาความปลอดภัย
สํานักนโยบายและแผน กรมขาวทหารอากาศ ในการรักษาความปลอดภัย และตองคอยควบคุมดูแลอํานวย
ความสะดวกในการตอนรับใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย หากจําเปนก็ใหรายงานตามระเบียบ โดยรายงาน
ตอผูบังคับบัญชา ชั้นเหนือผูบัญชาการทหารอากาศขึ้นไป
คาใชจายในการตอนรับตามความในวรรคแรก (ถามี) ใหใชเงินราชการไดตามความ
เหมาะสม โดยใหติดตอประสานกับกรมสารบรรณทหารอากาศ
๑.๘ ในกรณี...

143
-๒–
๑.๘ ในกรณี ที่ มี ผู ข อใช ห อ งรั บ รองกองทั พ อากาศเป น พิ เ ศษนอกเวลาราชการหรื อ
วันหยุดราชการโดยไมมีกําหนดการมากอน ใหน ายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศประจําวัน นั้นเปน ผู
พิจ ารณาอนุ ญาต ส ว นการอํานวยการต า ง ๆ ในการใช ห อ งรั บ รอง ให อ ยู ใ นความดู แลของนายทหารเวร
ศูนยรักษาการณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
๑.๙ ตรวจความเรี ยบร อยเขตบ านพั กอาศัยของกองทัพอากาศ ณ ที่ ตั้ งกองทั พอากาศ
ดอนเมือง ในกรณีทตี่ รวจพบความไมเรียบรอย ใหวากลาวตักเตือนและชี้แจง แลวรายงานผลการตรวจในแบบ
รายงานนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผนวก ฉ-๑
๑.๑๐ การรับ-สงหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ ใหรับ-สงหนาที่ ณ ที่ทําการนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เวลา ๐๙๐๐ (ใช
ศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ เปนที่ทําการ) โดยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และ
ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศคนเดิม ชี้แจงผลการปฏิบัติห นาที่ ที่ไดป ฏิบัติไปแลว ในรอบ
๒๔ ชั่ วโมง เชน การตรวจเวร-ยามรักษาการณ ได ไปตรวจหน วยใดมาบางแล ว เปนตน เพื่อให นายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ คนตอไปทราบ โดยใชแ บบ
รายงานตาม ผนวก ฉ-๑ หากนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ หรือผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพ อากาศ คนตอไปไมมารับหนาที่ตามวันเวลาที่กําหนดใหนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ หรือ
ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศคนเดิม รายงานผูบัญชาการทหารอากาศทราบ และอยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีผูมารับหนาที่
๒. ผู ช ว ยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีห น าที่เ ป น ผู ช ว ยเหลื อนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ และปฏิบัติหนาที่ตามที่นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศมอบหมาย
--------------------------
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ผนวก ฉ-๑ แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ ทอ.
แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ ทอ.
วันที…่ ……เดือน……………พ.ศ.………………
เรื่อง รายงานประจําวัน
เรียน ผบ.ทอ.
ดวยเมื่อ (วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา) กระผม.……………… (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล).…………..………..……
และ……(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……..ไดรับมอบหนาที่นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. จาก….…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)…..…..………
และ ผช.นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. จาก……….…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)…………….ตามลําดับ ไดตรวจเหตุการณ และ
การปฏิบัติหนาที่ในการรักษาการณของสวนราชการและสถานที่ตาง ๆ ณ ที่ตงั้ ดอนเมือง ดังตอไปนี้
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

รายการ
บก.ทอ.
สลก.ทอ.
สบ.ทอ.
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
กร.ทอ.
ทสส.ทอ.
สปช.ทอ.
กง.ทอ.
จร.ทอ.
สตน.ทอ.
สนภ.ทอ.
สธน.ทอ.
คปอ.
อย.
ศทย.อย.
กรม ทย.รอ.อย.
กรม ตอ.รอ.อย.
กรม ปพ.อย.
รอย.ปพ.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย.
ดย.ทอ.อย.
ศยพ.ศปก.ทอ.
บน.๖
ชอ.
สอ.ทอ.
สพ.ทอ.
พอ.

เหตุการณ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ
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๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
พธ.ทอ.
ชย.ทอ.
ขส.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.จอ.ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ศวอ.ทอ.
สก.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.
สวบ.ทอ.
บานพักอาศัยของ ทอ.เขตทาดินแดง
บานพักอาศัยของ ทอ.เขตทุงสีกัน
อื่น ๆ

ครั้นเมื่อ…………………… (วัน ที่ เดือน พ.ศ.
เวลา)……..…กระผม……………..……(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล )
………………….…………….และ…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)..ไดมอบหนาที่นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และ ผช.นายทหาร
เวรอํ า นวยการ ทอ.พร อ มพั ส ดุ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ตามรายการที่ แ นบ ให
……….……..(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………และ……………(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)….……….ตามลําดับ อยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
เปนที่เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ)……………………...……….………นายทหารเวรอํานวยการ ทอ.
(ลงชื่อ)…………………………..…….……ผช.นายทหารเวรอํานวยการ ทอ.
(ลงชื่อ)………………………………………นายทหารเวรอํานวยการ ทอ.
(ลงชื่อ)………………………………….……ผช.นายทหารเวรอํานวยการ ทอ.

ผูสง
ผูสง
ผูรับ
ผูรับ
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ผนวก ฉ-๒ แบบรายงานนายทหารเวรศูนยรักษาการณ
(สวนราชการ)…………………………..
วันที…่ ..………เดือน………………...พ.ศ………………
เรื่อง รายงานประจําวัน
เรียน …………………………………..
ดวยเมื่อ……(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)……กระผม/ดิฉนั …(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)...................................
......................................……..……..ไดรับมอบหนาที่นายทหารเวรศูนยรักษาการณ…(ชื่อสวนราชการ).................
จาก…….(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………….……..ระหวางปฏิบัติหนาที่ไดตรวจเหตุการณและสถานที่ดังตอไปนี้
ลําดับ

รายการ

เหตุการณ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

ครั้นเมื่อ…….….(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน ไดมอบหนาที่นายทหารเวรศูนยรักษาการณ…….………
……...(ชื่อส วนราชการ)……….…..พรอมกับ……………...(หลั กฐานและหรื อสิ่ งที่จะสงมอบ) ให ………………………
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………………………….…อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปเปนที่เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ)………………………………………ผูสง
(ลงชื่อ)………………………………………ผูรับ
หมายเหตุ ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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ผนวก ฉ-๓ แบบรายงานผูชวยนายทหารเวร
แบบรายงานผูชวยนายทหารเวร
(สวนราชการ)……………….………………..
วันที…่ ..………เดือน………………....พ.ศ………………
เรื่อง รายงานประจําวัน
เรียน …………………………………..
ดวยเมื่อ…(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)……...กระผม/ดิฉัน…………..(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล).......................
ไดรับมอบหนาที่ผูชวยนายทหารเวร......(ชื่อสวนราชการ)……จาก………..(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)............ระหวางปฏิบัติ
หนาที่ไดตรวจเหตุการณและสถานที่ดังตอไปนี้
ลําดับ

รายการ

เหตุการณ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

ครั้นเมื่อ….(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)..กระผม/ดิฉัน ไดมอบหนาที่ผูชวยนายทหารเวร.…(ชื่อสวนราชการ)…..
พรอมกับ….(หลักฐานและหรือสิ่งที่จะสงมอบ)….ให.…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)….อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปเปนทีเ่ รียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ)………………………………………ผูสง
(ลงชื่อ)………………………………………ผูรับ
หมายเหตุ ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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ผนวก ฉ-๔ แบบรายงานเสมียนเวร
แบบรายงานเสมียนเวร
(สวนราชการ)…………………………..
วันที…่ ..………เดือน……………….พ.ศ………………
เรื่อง รายงานประจําวัน
เรียน …………………………………..
ดวยเมื่อ…(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน………...(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……………………
ไดรับมอบหนาที่เสมียนเวร…….(ชื่อสวนราชการ)………….…จาก……….…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………………..……...
ระหวางปฏิบัติหนาที่ไดตรวจความเรียบรอยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังตอไปนี้
ลําดับ

รายการ

เหตุการณ

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

ครั้นเมือ่ …………….....(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)………………...กระผม/ดิฉัน ไดมอบหนาที่เสมียนเวร
………………………………….(ชื่อสวนราชการ)……….....…..พรอมดวยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีขางบนนี้
ให……………………………………(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………….……อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปเปนที่เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ)………………………………………ผูสง
(ลงชื่อ)………………………………………ผูรับ
หมายเหตุ ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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ผนวก ฉ-๕ แบบรายงานจาเวร
แบบรายงานจาเวร
(สวนราชการ)…….…………………
วันที…่ ……..เดือน…………………..พ.ศ. ………….
เรื่อง รายงานประจําวัน
เรียน …………………………………….
ดวยเมื่อ….(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)…….….กระผม………………(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……..…..………
ไดรับมอบหนาที่จาเวร…………(ชื่อสวนราชการ)…………จาก……………..(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……………………....…………
ระหวางปฏิบัติหนาที่ไดตรวจความเรียบรอยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. เหตุการณทั่วไป………………………………………………..
๒. การสุขาภิบาล…………………………………………….……
๓. การรับประทานอาหาร……………………………………...

ลําดับ

รายการ

ยอดเดิม
รายการ
ประจําสํานักงาน
ประจําตัว
อนุญาต
ลา
ปวย
โทษ
ขาด
หนี
รวม
คงกอง

รายการจําหนาย
หมายเหตุ

รวมทั้งสิน้
ครั้นเมื่อ…..(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)….กระผมไดมอบหนาที่จาเวร……………..……….………………
…(ชื่อสวนราชการ)….พรอมดวยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีขางบนนี้ให……(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)…………..…..
อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปเปนที่เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ)………………………………………ผูสง
(ลงชื่อ)………………………………………ผูรับ
หมายเหตุ ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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ผนวก ฉ-๖ แบบบันทึกการติดตอ - เยี่ยม
แบบบันทึกการติดตอ – เยี่ยม
ลําดับ

หมายเหตุ

วัน, เวลา

ชื่อผูมาติดตอ - เยี่ยม

ที่อยู

ชื่อผูรับการ
ติดตอ - เยี่ยม

วัน, เวลากลับ

หมายเหตุ

๑. ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
๒. ใหผูบันทึกการติดตอ-เยี่ยม นํารายงานนี้เสนอนายทหารเวรหรือผูบังคับหนวยรักษาการณ

151
ผนวก ฉ-๗ แบบรับฝากกุญแจตาง ๆ
แบบรับฝากกุญแจตาง ๆ
ลูกกุญแจ
หมายเลข จํานวน

หมายเหตุ

ประจํา
สถานที่

ลายมือชื่อ
วัน เดือน ป
ผูฝาก ผูรับ เวลาที่ฝาก

ลายมือชื่อ
ผูรับคืน

วัน เดือน ป หมายเหตุ
เวลาที่รับ
คืน

๑. ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
๒. ใหผูบันทึกการติดตอ-เยี่ยม นํารายงานนี้เสนอนายทหารเวรหรือผูบ ังคับหนวยรักษาการณ

ํ๑๎
บททีไ ๓
อุปกรณ์ครืไองมือสริมระบบป้องกันฐานบิน
ํ. กลาวทัไวเป (GENERAL) อุปกรณ์ครืไองมือสริมระบบการปງองกันฐานบิน ป็นวิธีการทีไนาอาครืไองมือ
ครืไอง฿ชຌ ตลอดจนวิธีการบางอยางทีไจาป็น ครืไองมือหนวงหนีไยวการกระทาของขຌาศึก หรือตือน฿หຌฝຆายรา
ทราบถึงการขຌามาของขຌาศึก การปฏิบัติการตาง โ ทีไกิดกฐานบิน฿นอดีตทีไผานมา นับวาป็นบทรียนทีไ
สามารถ฿ชຌ฿นการกຌเขหตุการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅน การรียนรูຌกใพืไอ฿หຌกิดนวความคิด฿นการปฏิบัติมากกวาทีไ
จะลงมือทาจริง โ ละจะเดຌนาเปพิจารณา฿ชຌ มืไอตຌองเปพบกับสถานการณ์นัๅน โ ฿นบทนีๅจะเดຌทราบกีไยวกับ
รืไองการตรวจคຌน (SEARCH) การจับกุม การควบคุมวินาศภัย (DISASTER CONTROL) การติดตอสืไอสาร
(COMMUNICATION)
๎. การตรวจคຌน (SEARCH) พืไอ฿หຌการปງองกันละรักษาความปลอดภัยฐานบินมีประสิทธิภาพ ละเดຌผลสม
ความมุงหมายของผูຌบังคับบัญชา จຌาหนຌาทีไตาง โ จาป็นตຌองขຌา฿จระบบการปฏิบัติกีไยวกับการระวังปງองกัน
บุคคลผูຌเมมีสิทธิผาน ขຌา – ออก บริวณขตหวงหຌาม พราะบุคคลดังกลาวอาจจะนาอาอาวุธยุทธปกรณ์หรือ
วัตถุระบิด หรือสิไงอืไน฿ดติดตัวขຌามา ซึไงจะป็นอันตรายตอความปลอดภัยฐานบิน มาตรการทีไเดຌกาหนดขึๅนนีๅ
รียกวา การตรวจคຌน
๎.ํ ความหมายของการตรวจคຌน คือ วิธีการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไปງองกัน ละรักษาความปลอดภัย
ฐานบินพืไอนาอาอาวุธยุทธปกรณ์ วัตถุระบิด หรือสิไงของอืไน฿ดทีไนาจะป็นอันตรายตอความปลอดภัยฐาน
บิน หรือทีไตัๅงทางทหารออกจากบุคคลผูຌนาสงสัยซึไงถูกจับเดຌรวมทัๅงยานพาหนะทีไผาน ขຌา – ออก บริวณหว
หຌามละบริวณพืๅนทีไตลอดจนอาคารสถานทีไซึไงผูຌตຌองสงสัย หรือฝຆายตรงขຌามเดຌขຌามาปฏิบัติการ
๎.๎ ประภทของการตรวจคຌน การตรวจคຌนบงออกเดຌป็น ๐ ประภท คือ
๎.๎.ํ การตรวจคຌนบุคคล

๎.๎.๎ การตรวจคຌนยานพาหนะ

๎.๎.๏ การตรวจคຌนอาคาร ๎.๎.๐ การตรวจคຌนพืๅนทีไ
๎.๏ การตรวจคຌนบุคคล คือการปฏิบัติพืไอคຌนหา หรือนาอาอาวุธยุทธปกรณ์ วัตถุระบิด หรือสิไงอืไน
฿ดทีไนาจะป็นอันตรายออกจากบุคคลผูຌตຌองสงสัย หรือจาก ผกค. ทีไถูกจับเดຌ การตรวจคຌนบุคคลมีวิธีปฏิบัติ ๏
วิธี คือ
๎.๏.ํ การตรวจคຌนบบยันกาพง (WALL SEARCH) จะทาการตรวจคຌน฿นอกาสตอเปนีๅ
๎.๏.ํ.ํ มืไอผูຌถูกตรวจคຌนเดຌกระทาความผิดรຌายรง (SERIOUS OFFENSES)
๎.๏.ํ.๎ มืไอพิจารณหในวาผูຌถูกตรวจคຌนนัๅนป็นบุคคลอันตราย (DANGEROUS
PERSON)
๎.๏.๎ การตรวจคຌนบบยันกาพง ฿หຌกระทาดังนีๅ

ํ๑๏
๎.๏.๎.ํ จัด จนท. ทาการตรวจคຌนอยางนຌอย ๎ คน ฿หຌทาหนຌาทีไตรวจคຌน ํ คน ละทา
หนຌาทีไระวังปງองกัน ํ คน (ตรวจคຌนดยชุด ลจย. หรือชุด ลยย. กใเดຌ หัวหนຌาชุดตรวจคຌนดารงการติดตอกับ
ศูนย์ฯ ตลอดวลา)
๎.๏.๎.๎ ผูຌทาหนຌาตรวจคຌนป็นผูຌออกคาสัไง (฿ชຌสียงดังหนักนน)
๎.๏.๎.๏ ผูຌทาหนຌาทีไระวังปງองกันยืนอยูขຌางหลังฉียงเปทางซຌายของผูຌถูกตรวจคຌนหางเป
ประมาณ ํ์ ฟุต ละอยู฿นทาฉียงอาวุธ หรือตรียม฿ชຌอาวุธกใเดຌ
๎.๏.๎.๐ ฿หຌผูຌถูกตรวจคຌนอามือทัๅงสองยันกาพง ยานพาหนะหรือสิไงอืไน฿ดทีไมีลักษณะ
คลຌายกัน ฿หຌมือทังๅ สองหางกันประมาณ ํ ฟุต ละอยู฿นระดับสายตา กางนิๅวมือออก฿หຌนๅาหนักอยูบนนิๅวมือ
๎.๏.๎.๑ ฿หຌผูຌถูกตรวจคຌนยืนกຌมหนຌา ทຌาทัๅงสองอยูหางจากกาพงประมาณ ๏ ฟุต ฿หຌ
ยกทຌาออกจากกัน฿หຌมาก พืไอ฿หຌผูຌถูกตรวจคຌนอยู฿นลักษณะสียการทรงตัว)
๎.๏.๎.๒ มืไอผูຌถูกตรวจคຌนยืนอยู฿นลักษณะทีไตຌองการลຌว ผูຌตรวจคຌนนาอาวุธเปฝากเวຌกับ
ผูຌทาหนຌาทีไระวังปງองกัน
๎.๏.๎.๓ การตรวจคຌน฿หຌริไมกระทาจากทางดຌานขวามือกอน (ขวามือของผูຌถูกตรวจคຌน)
๎.๏.๎.๔ ผูຌตรวจคຌนวางทຌาขวา฿หຌอยูขຌางหนຌาทຌาขวาของผูຌถูกตรวจคຌน ผูຌตรวจคຌนวางมือ
ซຌายลงบนหลังหรือจับคอสืๅอของผูຌถูกตรวจคຌนกใเดຌ หากผูຌถูกตรวจคຌนขัดขืน฿หຌกดมือซຌายลง ละปัดดຌวยทຌา
ขวา ผูຌถูกตรวจคຌนจะลຌมลงพราะการทรงตัวเมดีอยูลຌว
๎.๏.๎.๕ ทาการตรวจคຌนดຌวยมือขวา ดยริไมทาการตรวจคຌนจากศีรษะ ถຌาผูຌถูกตรวจคຌน
สวมหมวก ผูຌตรวจคຌนจะตຌองถอดหมวกของผูຌถูกตรวจคຌนออกกอน ละตรวจสิไงของภาย฿นหมวก สรใจลຌววาง
หมวก หรือสิไงของ (ถຌามี) ลงบนพืๅนทางดຌานหลังของผูຌถูกตรวจคຌน
๎.๏.๎.ํ์ ทาการตรวจคຌนสวนบนทางดຌานขวาของผูຌถูกตรวจคຌน การตรวจคຌน฿หຌกระทา
ดยกการบีบหรือขยาตามสืๅอผຌา ละรางกายอยา฿ชຌวิธีการลูบหรือตะบา โ
๎.๏.๎.ํํ มืไอตรวจคຌนสวนบนดຌานขวาสรใจลຌว ฿หຌทาการตรวจคຌนบริวณสวนลาง
ทางดຌานขวาตอเป ดยลืไอนมือขวามาจับทีไขใมขัดหรือขอบกางกง ลຌว฿หຌมือซຌายทาการตรวจคຌนบริวณ
สวนลางดຌานขวาของผูຌถูกตรวจคຌน ตรวจกระป๋า ขากางกง ขอบกางกง ตะขใบกางกง ถุงทຌา รองทຌา
๎.๏.๎.ํ๎ มืไอตรวจคຌนดຌานขวามือของผูຌถูกตรวจคຌนสรใจลຌว ฿หຌผูຌตรวจคຌนดินถอย
ออกมาจากผูຌถูกตรวจคຌน ลຌวดินอຌอมเปทางขຌางหลังของผูຌทาหนຌาทีไระวังปງองกันลຌว เปยืนอยูทางดຌานซຌายมือ
ของผูຌถูกตรวจคຌน ฿นขณะดียวกันผูຌทาหนຌาทีไระวังปງองกันกใดินมาอยูทางดຌานหลังฉียงเปทางขวาของผูຌถูก
ตรวจคຌน หางเปประมาณ ํ์ ฟุต

ํ๑๐
๎.๏.๎.ํ๏ ทาการตรวจคຌนทางดຌานซຌายของผูຌถูกตรวจคຌน การปฏิบัติ฿หຌผูຌตรวจคຌนวางทຌา
ซຌาย฿หຌอยูหนຌาทຌาซຌายของผูຌถูกตรวจคຌน ฿ชຌมือขวาจับคอสืๅอ หรือวางบนหลังของผูຌถูกตรวจคຌน ลຌวลงมือตรวจ
คຌนดຌานซຌายสวนบนของลาตัวดຌวยมือซຌาย
๎.๏.๎.ํ๐ การตรวจคຌนสวนลางดຌานซຌาย฿หຌทากลับกันกับการตรวจการดຌานขวา (ทีไกลาว
เปลຌว)
๎.๏.๎.ํ๑ ฿นระหวางการตรวจคຌน มืไอพบสิไงของ฿ด โ อาออก฿หຌหมด
๎.๏.๎.ํ๒ มืไอตรวจคຌนสรใจลຌว ผูຌตรวจคຌนเปรับอาวุธจากผูຌทาหนຌาทีไระวังปງองกัน ต
ตຌองควบคุม฿หຌผูຌถูกตรวจคຌนอยู฿นสภาพดิมตลอดวลา
๎.๏.๎.ํ๓ นาผูຌถูกตรวจคຌนพรຌอมทัๅงสิไงของ (ถຌามี) เปยังศูนย์ ฯ พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ดานินการตรวจพิสูจน์ตอเป
๎.๏.๎.ํ๔ ฿นระหวางการนาผูຌถูกตรวจคຌนเปขึๅนรถ จะตຌอง฿หຌผูຌถูกตรวจคຌนยกมือทัๅงสอง
หนือศีรษะตลอดวลา มืไอขึๅนรถลຌวจึง฿หຌอามือลง ละควบคุมดย฿กลຌชิด ถຌาจาป็นตຌอง฿ชຌครืไองพันธนาการ
กใ฿หຌกระทาเดຌ
๎.๏.๎.ํ๕ ฿นกรณีทีไเมสามารถดานินการตรวจคຌนบบยันกาพงเดຌ กใ฿หຌผูຌถูกตรวจคຌน
นอนควไาหนຌาลงบนพืๅน กางมือ ละทຌาออกจากกัน การตรวจดานินการชนดียวกับการตรวจคຌนบบยัน
กาพง
คาสัไงสาหรับการตรวจคຌนบบยันกาพง
ํ. ฿หຌสัญญาณ (SIGNAL)
๎. หาทีไกาบังหรือทีไซอนพราง (TAKE COVER OR CONCEALMENT)
๏. ถืออาวุธอยู฿นทาฉียงอาวุธ (PORT ARM)
๐. ออกคาสัไง หยุด (HALT)
๑. ถาม นัไน฿คร (WHO IS WHO)
๒. สัไง ยกมือขึๅน (RAISE YOUR HANDS)
๓. สัไง กางนิๅวออก (SPREAD YOUR FINGERS)
๔. สัไง กลับหลังหัน (FACE AWAY)
๕. สัไง วางมือทัๅงสองลงบนกาพง (PLACE YOUR HANDS ON THE WALL)
ํ์. สัไง ยกทຌาออกขຌาง โ (SPREAD YOUR LEGS WIDE) (มืไอผูຌถูกตรวจคຌนอยู฿น
ลักษณะทีไตຌองการลຌว จึงริไมทาการตรวจคຌนตามขัๅนตอนทีไเดຌกลาวมาลຌว)
๎.๏.๏ การตรวจคຌนบบสมบูรณ์ (COMPLETE SEARCH)

ํ๑๑
๎.๏.๏.ํ การตรวจคຌนบบสมบูรณ์ กระทาเดຌ฿นอกาสตอเปนีๅ
๎.๏.๏.ํ.ํ มืไอเดຌทาการตรวจคຌนบบยันกาพงมาลຌว
๎.๏.๏.ํ.๎ มืไอสงสัยวาผูຌถูกตรวจคຌนมียาสพติดอยู฿นครอบครอง
๎.๏.๏.ํ.๏ มืไอจะนาผูຌกระทาผิดขัง฿นรือนจา
๎.๏.๏.๎ การตรวจคຌน฿หຌกระทาดังนีๅ
๎.๏.๏.๎.ํ นาผูຌถูกตรวจคຌนขຌาเป฿นหຌองซึไงบุคคลภายนอกเมสามารถจะ
มองหในเดຌ
๎.๏.๏.๎.๎ ผูຌทีไจะทาหนຌาทีไ฿นการตรวจคຌนตຌองมี ๎ คนป็นอยางนຌอย ดยคน
หนึไงทาหนຌาทีไตรวจคຌน (SEARCH) ละอีกคนหนึไงทาหนຌาทีไระวังปງองกัน (GUARD)
๎.๏.๏.๎.๏ ฿หຌผูຌถูกตรวจคຌนถอดสืๅอผຌาละครืไองตงกายอืไน โ ออก฿หຌหมด
(จะถอดออกมาตรวจคຌนทีละชิๅนหรือจะถอดออกมาตรวจคຌนทีดียวหมดลยกใเดຌ) ลຌวจึงทาการตรวจคຌนดຌวย
ความละอียดรอบคอบจริง โ
๎.๏.๏.๎.๐ หวีผมผูຌถูกตรวจคຌน ตรวจ฿นรูหู รักรຌ ฿นรมผຌา ลใบมือ ลใบทຌา
ละหรือทวารหนัก
๎.๏.๏.๎.๑ ตรวจคຌนทุกสวนของรางกาย
๎.๏.๏.๎.๒ ถຌาผูຌถูกตรวจคຌนมีผຌาพันผล หรือขຌาฝอกตามสวนตาง โ ของ
รางกาย฿หຌตรวจดຌวย ละถຌาผูຌถูกตรวจคຌนเดຌรับบาดจใบกใ฿หຌพทย์ตรวจพิสูจน์บาดผลดຌวยทัๅงสองกรณี
๎.๏.๐ การตรวจคຌนบบรงดวน (QUICK SEARCH OR SIMPLE FRISK)
๎.๏.๐.ํ ฿หຌกระทา฿นอกาสตอเปนีๅ
๎.๏.๐.ํ.ํ ตรวจคຌนผูຌตຌองสงสัย฿นการกระทาความผิดพียงลใกนຌอย (MINOR
OFFENSES)
๎.๏.๐.ํ.๎ ตรวจคຌนผูຌตຌองสงสัยพืไอหาอาวุธซึไงซุกซอนอยู฿นกายของผูຌถูก
จับกุม
๎.๏.๐.๎ การตรวจคຌนกระทาดังนีๅ
๎.๏.๐.๎.ํ ผูຌตรวจคຌนสัไงผูຌถูกตรวจคຌน ยกมือขึๅนหนือศีรษะ กางนิๅวมือออก
๎.๏.๐.๎.๎ ผูຌตรวจคຌนสัไง กลับหลังหัน ยกทຌาออก฿หຌกวຌางทีไสุด
๎.๏.๐.๎.๏ ผูຌตรวจคຌนขຌาทางดຌานหลังของผูຌถูกตรวจคຌน ละทาการตรวจคຌน
ชนดียวกับทายันกาพง

ํ๑๒
๎.๐ การตรวจคຌนยานพาหนะ (SEARCH OF VEHICLES) ป็นการตรวจคຌนยานพาหนะทีไผานขຌาออก
ขตหวงหຌาม หรือมืไอผูຌบังคับบัญชาสัไง฿หຌตรวจ การตรวจคຌน฿หຌกระทาดังนีๅ
๎.๐.ํ มืไอรถจะทาการตรวจคຌนลนขຌามา฿กลຌ ผูຌตรวจ฿หຌสัญญาณ สวนระวังปງองกันขຌาทีไกาบัง
ตรียม฿ชຌอาวุธทันทีมืไอมีการขัดขืน
๎.๐.๎ ผูຌตรวจอยู฿นทาตรียม฿ชຌอาวุธ สัไง฿หຌรถหยุด ดับครืไองยนต์ ดับเฟหนຌา (ถຌาป็นกลางคืน)
๎.๐.๏ ผูຌตรวจดินขຌาเปทางดຌานพนักงานขับรถ สัไง฿หຌปຂดเฟ฿นรถ ปຂดเฟหนຌารถ ลຌว฿หຌทุกคน
ลงจากรถ พลขับลงกอน ละ฿หຌทุกคนเปยืนดຌานขຌาง หรือ ณ ทีไกาหนด
๎.๏.๐ ตรวจทุกสวนของยานพาหนะ หรือทีไนาสงสัย ดยริไมตรวจคຌนตัๅงตทຌาย หรือจากสวน฿ด
กอนกใเดຌ ลຌววียนเปตามขใมนาฬิกาจนรอบรถ พืไอความนนอนควรตรวจ ๎ รอบ
๎.๏.๑ ทาการตรวจคຌนบุคคล฿นทายันกาพงทีละคนทีไหนຌารถ ดยปຂดเฟหนຌารถสองหนຌาผูຌถูก
ตรวจคຌน (ดยฉพาะ฿นวลากลางคืน)
๎.๏.๒ ถຌาป็นรถลใกละมีคนนัไงมาดຌวยหลายคน อาจยกผูຌตຌองสงสัยออกเป ลຌวทาการตรวจ
ดຌวยทานอนควไา หรือทายันกาพงกใเดຌ
คาสัไงการตรวจคຌนยานพาหนะ
ํ. ฿หຌสัญญาณ
๎. หาทีไกาบังหรือซอนพราง
๏. ผูຌตรวจถืออาวุธขຌาเปหารถ฿นทาฉียงอาวุธ สัไง หยุด นัไน฿คร ดับครืไองยนต์
฿สบรกมือ ปຂดเฟ฿นรถ (วลากลางคืน) ปຂดเฟหนຌารถ (วลากลางคืน) ลงจากรถ (ลงทางดຌาน
ดียวกับทีไยามยืนอยู) ปຂดประตู ยกมือขึๅน กางนิๅวมือออก ดินเปขຌางหนຌารถ หยุด ยกทຌา
ออก (฿หຌกวຌางทีไสุด) ทาการตรวจคຌน ถຌาจะ฿ชຌบบยันกาพงกใ฿ชຌหนຌารถป็นกาพง หรือจะ฿หຌผูຌตรวจคຌนนอน
ควไาหนຌากใเดຌลຌวตกรณี
๎.๑ การตรวจคຌนอาคาร (SEARCH OF BUILDING)
การตรวจคຌนอาคาร ป็นการคຌนหาบุคคล สิไงของ อาวุธ กระสุน วัตถุระบิดหรือมຌกระทัไงยาสพ
ติดทีไอาจมีซุกซอนอยู฿นอาคาร หรือ ลองคຌนวา฿นอาคารจะมีคนรຌายซุกซอนอยู
๎.๑.ํ การปฏิบัติกอนขຌาเป฿นอาคาร
๎.๑.ํ.ํ บงอาคารออกป็นสวน฿หຌหมาะกับจานวน จนท. ทีไขຌาทาการตรวจคຌน ละ
ทาการระวังปງองกัน ดย฿หຌมี จนท. อยางนຌอย ๎ คน ทาหนຌาทีไระวังปງองกันยืนอยูภายนอกอาคารป็นสຌน
ทยงมุม

ํ๑๓
๎.๑.ํ.๎ ฿หຌ จนท.ระวังปງองกันตละคนรับผิดชอบพืๅนทีไ ๎ ดຌาน คือ ดຌานขวา ละ
ดຌานซຌายของตัวอง
๎.๑.๎ วิธีขຌาเป฿นอาคาร
๎.๑.๎.ํ ผูຌทาหนຌาทีไตรวจคຌนขຌาทางประตู จานวนผูຌตรวจคຌนควรมีทาจานวนประตู
ทางขຌาของตัวอาคาร
๎.๑.๎.๎ ผูຌตรวจคຌนจูจมขຌาประตูพรຌอมกัน฿นทาตรียม฿ชຌอาวุธ หรือฉียงอาวุธ
๎.๑.๏ วิธีการตรวจคຌน฿นกรณีทีไป็นอาคารชัๅนดียว
๎.๑.๏.ํ ตรวจคຌนจากขຌางฝาเปถึงกลางหຌอง
๎.๑.๏.๎ ตรวจคຌนตามระบบขใมนาฬิกา
๎.๑.๏.๏ มืไอตรวจคຌนหຌอง฿ดสรใจลຌว฿หຌปຂดตาย (฿นกรณีมีหลายหຌอง) ลຌวตรวจคຌนหຌอง
ตอเป
๎.๑.๐ วิธีการตรวจคຌนอาคารทีไมีหลายชัๅนละหลายหຌอง
๎.๑.๐.ํ ตรวจคຌนจากชัๅนลางสุดกอน (ถຌามีหຌอง฿ตຌดินกใตຌองตรวจคຌนกอน) ลຌวจึงตรวจชัๅน
บนรืไอยเปจนสุด
๎.๑.๐.๎ ตรวจคຌนทุกหຌอง฿นตละชัๅน฿หຌสรใจกอนลຌวจึงปลีไยนเปตรวจคຌนหຌองอืไน
๎.๑.๐.๏ มืไอตรวจคຌนหຌอง฿ดละชัๅน฿ดสรใจลຌว จะตຌองจัด จนท. ทาการระวังปງองกัน ถຌา
จนท. เมพียงพอ อาจ฿ชຌวิธีปຂดตายหรือลใอคกุญจตีตรา฿หຌรียบรຌอย
๎.๑.๐.๐ มืไอพบสิไงของหรือบุคคล ผูຌตรวจคຌนจะตຌองปฏิบัติดังนีๅ
๎.๑.๐.๐.ํ รายงานศูนย์ ฯ ทราบสถานการณ์ละขอกาลังมาชวยถຌาจาป็น
๎.๑.๐.๐.๎ ถຌาจะตຌองตรวจคຌนบุคคล฿หຌทาการตรวจคຌนบบยันกาพง

๎.๑.๐.๐.๏ นาผูຌถูกตรวจคຌน หรือสิไงของเปยังศูนย์ ฯ ภายหลังจากการตรวจคຌน
เดຌสรใจสิๅนลงลຌว
๎.๒ การตรวจคຌนพืๅนทีไ (SEARCH OF AREA)
๎.๒.ํ การตรวจคຌนพืๅนทีไกระทา฿นอกาสตอเปนีๅ
๎.๒.ํ.ํ พืไอคຌนหาอาวุธยุทธปกรณ์ หรือของทีไลใกทีไสุดซึไงอาจจะตกอยูบนพืๅนดิน หรือ
คຌนหาบุคคล฿นบริวณพืๅนทีไนัๅน

ํ๑๔
๎.๒.ํ.๎ ฿นกรณีทมีไ ีการตอสูຌ หรือการตรวจคຌนบบบบยันกาพงเดຌสรใจสิๅนลงลຌว พืไอ
ความน฿จ฿หຌทาการตรวจคຌนพืๅนทีไดຌวย
๎.๒.๎ การตรวจพืๅนทีไ฿หຌกระทาดังนีๅ
๎.๒.๎.ํ บงพืๅนทีไออกป็นลຍอก โ ลຌววางกาลังปງองกันเวຌดຌวย (ชนดียวกับการตรวจคຌน
อาคาร)
๎.๒.๎.๎ บงซอยพืๅนทีไออกป็นรูปสีไหลีไยม ฿หຌพอหมาะกับจานวนกาลังจຌาหนຌาทีไทีไทา
การตรวจคຌน
๎.๒.๎.๏ ผูຌตรวจคຌนขຌาถวสองดຌานของพืๅนทีไทีไจะทาการตรวจคຌน ตละคนยืนหางกัน
ประมาณ ๒ ฟุต หรือ ๎ ชวงขน
๎.๒.๎.๐ ถวตรวจคຌนสองถวทาป็นมุมฉากซึไงกันละกัน
๎.๒.๎.๑ มืไอเดຌรับคาสัไง฿หຌทาการตรวจคຌน ถวหนึไงจะคลืไอนทีไเปขຌางหนຌากอนจนถึงขต
ทีไกาหนดเวຌจึงหยุด ลຌวอีกถวหนึไงกใคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาละหยุดอยู ณ จุดทีไเดຌกาหนดเวຌชนดียวกัน สรใจ
ลຌวทัๅงสองถวทากลับหลังหัน
๎.๒.๎.๒ ทาการตรวจคຌนหมือนกับขຌอ ๎.๒.๎.๑ อีกครัๅงหนึไงจนน฿จวาเมมีบุคคลหรือ
สิไงของอยู฿นพืๅนทีไหงนัๅน
๎.๒.๎.๓ หากสิไงของทีไพบป็นวัตถุระบิด ฿หຌทาครืไองหมายสดงเวຌ฿หຌหในชัดจนรายงาน
เปยังศูนย์ ฯ พืไอรຌองขอจຌาหนຌาทีไวัตถุระบิดละทาลาย (E.O.D = EXPLOSIVE OFFICER DESPOSAL) มา
ดานินการตอเป
๏. การจับกุม
จຌาหนຌาทีไสารวัตรทหาร มีอานาจหนຌาทีไจับกุมผูຌกระทาความผิดฉกรรจ์ ทีไกิดขึๅนฉพาะหนຌา หรือมีผูຌ
จຌงเดຌทันที การจับกุมบงป็น ๎ ลักษณะ ดังนีๅ
๏.ํ ภาย฿นขตฐานบิน
๏.ํ.ํ ขຌาราชการ ละครอบครัว ทีไกระทาความผิดอันจะป็นอันตรายตอระบบปງองกันฐานบิน
จนท.สห. มีอานาจจับกุมตัวนาสงศูนย์ ฯ ฿หຌ น.รปภ. ฐานบินรวมกับ น.วรศูนย์ ฯ ดานินการสอบสวน
บืๅองตຌนพืไอรายงาน ผบ.ศูนย์ ฯ ทราบ
๏.ํ.๎ หากพฤติกรรมของผูຌถูกจับกุมสอเป฿นทางอา฿จออกหาง หรือฝัก฿ฝຆฝຆายตรงขຌาม ฿หຌสงตัว
เป฿หຌศูนย์ขาวรวม พลรือนตารวจทหารดานินการตอเป

ํ๑๕
๏.ํ.๏ หากป็นยามวิกาล สอบสวนบืๅองตຌนลຌวสงตัว฿หຌ รຌอย ทสห. ลงบันทึกหลักฐานเวຌ ถຌา
ป็นขຌาราชการกใ฿หຌควบคุมตัวเวຌ ถຌาป็นบุคคลพลรือน฿หຌสงตัวเปเวຌทีไกองรักษาการณ์ทีไมีการควบคุม วันรุงขึๅน
จึงสงตัว฿หຌตารวจ หรือ ศขร.พตท. ดานินการตอเป
๏.๎ ภายนอกขตฐานบิน มืไอหตุกิดนอกขตฐานบิน฿หຌปฏิบัติดังนีๅ
๏.๎.ํ ฿นกรณีทีไมีการจัดสายตรวจรวมทหารตารวจ ฿หຌปฏิบัติงานรวมกัน ทา฿หຌมีอานาจจับกุม
ผูຌกระทาผิดเดຌทันทีตามกฎหมาย
๏.๎.๎ ชุดลาดตระวนรอบฐานบินทีไตละฐานบินจัดตัๅงขึๅนตามคาสัไงของ ผบ.ทอ. เมมีอานาจ฿น
การจับกุม ตสามารถควบคุมตัวผูຌกระทาความผิดฉพาะหนຌาเวຌเดຌ ลຌวสงตัว฿หຌตารวจดานินการตอเป
๏.๎.๏ หากชุดลาดตระวน หรือสายตรวจ มี จนท.ตารวจรวมดຌวย ยอมมีอานาจ฿นการจับกุมเดຌ
ทันที
๏.๎.๐ หากผูຌถูกจับกุมป็นฝຆายตรงขຌาม หรือผูຌกอการรຌายคอมมิวนิสต์฿หຌนาตัวสง ศขร.พตท.
ดานินการตอเป หรือมอบตัว฿หຌตารวจดานินการกใเดຌ
๏.๏ ผูຌถูกจับกุมป็นสุภาพสตรี ฿นกรณีสภาพสตรีป็นผูຌตຌองหา ละจาป็นตຌองดานินการจับกุม
ชนดียวกับผูຌตຌองหาชาย ฿หຌปฏิบัติดังนีๅ
๏.๏.ํ ตຌองปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองตามวัฒนธรรม ละคุณธรรมทีไพึงมีตอสุภาพสตรี
๏.๏.๎ จะตຌอง฿หຌจຌาหนຌาทีไสตรีดຌวยกันป็นผูຌตรวจคຌนตัว
๏.๏.๏ การปฏิบัติดยนาเปตรวจ฿นหຌองฉพาะละมิดชิดพอสมควร
๏.๏.๐ หากเมมีจนท.สตรี฿นหนวยตຌองนาผูຌถูกตรวจคຌนเปยังหนวยทีไมีจຌาหนຌาทีไสตรีดานินการ฿หຌ
๐. การควบคุมวินาศภัย (DISASTER CONRTROL)
วินาศภัย คือ ภัยทีไกอ฿หຌกิดความสียหายกทรัพย์สิน ละป็นภัยตอชีวิตอยางรຌายรง ละรวดรใว
บางครัๅงเมมีอกาสปງองกัน หรือกຌเขหตุการณ์เดຌลย วินาศภัยมี ๎ ชนิด คือ
- ภัยกิดตามธรรมชาติ ชน วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย
- ภัยทีไกิดขึๅนจากการกระทาของมนุษย์ ชน ครืไองบินกิดอุบัติหตุ ยานพาหนะกิดอุบัติหตุ
ผกค. ฿ชຌอาวุธยิงขຌาเปยังอาวุธยุทธปกรณ์ หรือ ผกค. ลอบวางพลิง หรือกอวินาศกรรม ป็นตຌน
๐.ํ ภัยกิดตามธรรมชาติ เดຌก
๐.ํ.ํ วาตภัย กิดจากพายุพัดอยางรุนรง ทา฿หຌกิดความสียหายตอทรัพย์สิน ละป็น
อันตรายตอชีวิต
อันตรายทีไกิดจากวาตภัย ชน ตຌนเมຌหักคน บຌานรือนพักพินาศ กิดเฟฟງาลัดวงจร ผูຌอยูริมทะล
อาจถูกคลืไน฿หญ ฝนตกหนักทัๅงวันทัๅงคืน สຌนทางคมนาคมสียหาย ฯลฯ

ํ๒์
การปฏิบัติมืไอกิดวาตภัย บงการปฏิบัติออกป็น ๏ ขัๅนตอนดังนีๅ
๐.ํ.ํ.ํ กอนกิดวาตภัย ดานินการดังนีๅ
๐.ํ.ํ.ํ.ํ หนวยงานทางราชการ ชน กรมอุตุวิทยา กรมประชาสัมพันธ์
กรมการปกครอง ฯ ตຌองจຌงขาว฿หຌประชาชนทราบ
๐.ํ.ํ.ํ.๎ สาหรับประชาชนคอยฟังขาวจากวิยุละกระจายสียง สียงตาม
สาย (ถຌามี) ขาวสารจากหนังสือพิมพ์ ฯลฯ มืไอทราบขาวลຌวควรตรียมการปງองกัน ชน การตรวจดูสาเฟ
อยาอยู฿นทีไลุม อยาออกนอกอาคาร ตรียมเฟฉาย เมຌขีดเฟ ดับเฟ฿นตาหุงตຌม ฯ ป็นตຌน
๐.ํ.ํ.ํ.๏ ฿นฐานบิน ดานินการ฿หຌครืไองบินตลอดจนอาวุธยุทธปกรณ์ตาง โ
ทีไอยู฿นความรับผิดชอบอยู฿นสภาพรียบรຌอย มัไนคง ดຌวยการผูกยึด฿หຌนนหนา
๐.ํ.ํ.ํ.๐ จຌงตือนขຌาราชการ ครอบครัวผูຌพักอาศัย฿นฐานบิน ละดยรอบ
฿หຌทราบ ละตรียมรับสถานการณ์ ชน สัไงตัดกระสเฟฟງา ฯ ป็นตຌน
๐.ํ.ํ.ํ.๑ กาหนดขตพืๅนทีไอันตราย ชน หຌามขຌา฿กลຌขตหลงจายกระส
เฟฟງารงสูง ฿ตຌตຌนเมຌ฿หญ หรืออยู฿นอาคารทีไเมมัไนคง ฯ
๐.ํ.ํ.๎ ฿นระหวางกิดวาตภัย (ภาย฿นฐานบิน) ฿หຌดานินการดังนีๅ
๐.ํ.ํ.๎.ํ ฿หຌ สห. ดานินการควบคุมการจราจร
๐.ํ.ํ.๎.๎ ดูลผูຌบาดจใบ ละปฐมพยาบาลบืๅองตຌนถຌาสามารถทาเดຌ
๐.ํ.ํ.๎.๏ บาดจใบมากนาสงรงพยาบาล
๐.ํ.ํ.๎.๐ ตรียมกຌปัญหาเฟฟງาดับ อุบัติหตุตาง โ
๐.ํ.ํ.๎.๑ ตรียมการผจญพลิง ดับพลิง ละกูຌภัย
๐.ํ.ํ.๎.๒ ฿หຌความชวยหลืออืไน โ ตามทีไผูຌประสบภัยรຌองขอ
๐.ํ.ํ.๏ ภายหลังการกิดวาตภัย (ภาย฿นฐานบิน) ดานินการดังนีๅ
๐.ํ.ํ.๏.ํ ดานินการควบคุมการจราจร
๐.ํ.ํ.๏.๎ รักษาพืๅนทีไปງองกันการจรกรรมทรัพย์สินทางราชการ ละสวนตัว
๐.ํ.ํ.๏.๏ ระดมพทย์พยาบาล฿หຌการรักษาพยาบาลผูຌบาดจใบ
๐.ํ.ํ.๏.๐ สายเฟขาดอยาขຌา฿กลຌ
๐.ํ.ํ.๏.๑ อยา฿ชຌนๅาประปามืไอรูຌวาทอตก
๐.ํ.ํ.๏.๒ สารวจความสียหาย รายงานผูຌบังคับบัญชา
๐.ํ.๎ อัคคีภัย ป็นภัยทีไกิดขึๅนดยธรรมชาติ ชน การสียดสีของเมຌหຌง ละมีชืๅอเฟพอทีไจะ
ทา฿หຌกิดเฟลุกเหมຌ หรือกิดขึๅนจากการกระทาของมนุษย์ ชน การลอบวางพลิง หรือ ลอบกอวินาศกรรมกใเดຌ

ํ๒ํ
กิดจากการหุงตຌมประกอบอาหาร การจุดทียนบูชาพระ การสูบบุหรีไ จุดเมຌขีดเฟ การ฿ชຌเฟฟງา ละอุปกรณ์
เฟฟງา การ฿ชຌชืๅอพลิงหลว฿นทางทีไผิด จากความประมาท ป็นตຌน สวนมากการกิดอัคคีภัย มักจะเมทราบ
ลวงหนຌา
การปฏิบัติมืไอกิดอัคคีภัย บงการปฏิบัติออกป็น ๎ ขัๅนดังนีๅ
๐.ํ.๎.ํ ขณะกิดอัคคีภัย (ภาย฿นขตฐานบิน)
๐.ํ.๎.ํ.ํ ดานินการควบคุมการจลาจรพืไอ฿หຌหนวยดับพลิงทางานเดຌ
สะดวก
๐.ํ.๎.ํ.๎ ควบคุมฝูงชน฿นบริวณ฿กลຌคียงทีไกิดหตุ อยา฿หຌขຌาเป฿กลຌหรือ
เดຌรับอันตราย
๐.ํ.๎.ํ.๏ กาหนดขตหຌามขຌา หຌามผาน หรือปຂดกัๅนถนนบางสาย
๐.ํ.๎.ํ.๐ ดูลผูຌบาดจใบจนกวาจะเดຌรับการรักษาพยาบาลจากจຌาหนຌาทีไ
ดยตรง หรือทาการปฐมพยาบาลถຌาสามารถทาเดຌ
๐.ํ.๎.ํ.๑ ชวยฝງาทรัพย์สินทีไขนยຌายออกทัๅงของทางราชการละสวนบุคคล
๐.ํ.๎.ํ.๒ ฿หຌความชวยหลืออืไน โ ตามทีไผูຌประสบภัยรຌองขอ
๐.ํ.๎.๎ ภายหลังกิดอัคคีภัยลຌว
๐.ํ.๎.๎.ํ รักษาสถานทีไกิดหตุพืไอปງองกันการจรกรรมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ละทรัพย์สินสวนตัว
๐.ํ.๎.๎.๎ รักษาหลักฐานบริวณทีไกิดหตุ พืไอชวยการวิคราะห์สาหตุ หรือ
พืไอการพิสูจน์หลักฐาน
๐.ํ.๎.๎.๏ จัดดานินการรืไองราวการจราจร฿นพืๅนทีไกิดหตุ
๐.ํ.๏ อุทกภัย เดຌกภัยทีไกิดจากนๅาทวม กระสนๅาพัดชีไยว สามารถพัดพาบຌานรือน พืชผล
ชีวิตมนุษย์ รวมทัๅงสาธารณูปภคตาง โ ฿หຌสูญสิๅนเปเดຌ นับวาป็นภัยธรรมชาติทีไมีความรุนรง ละเมรุนรง
สวน฿หญลຌวจะทราบลวงหนຌาวาจะกิดอุทกภัยจากการพยากรณ์ ลักษณะลมฟງาอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
สาหตุมักกิดจากฝนตกหนัก กิดพายุดีปรสชัไน นๅาทะลหนุน ลมมรสุม หรือจากภูขาเฟ฿ตຌนๅาระบิด ป็นตຌน
การปฏิบัติมืไอกิดอุทกภัย บงการปฏิบัติออกป็น ๏ ชัๅน ดังนีๅ
๐.ํ.๏.ํ กอนกิดอุทกภัย (ภาย฿นขตฐานบิน)
๐.ํ.๏.ํ.ํ ดานินการ฿หຌครืไองบินละฮลิคอปตอร์ ปลอดภัยจากนๅาทวม
๐.ํ.๏.ํ.๎ จຌงตือน฿หຌผูຌพักอาศัย฿นขตฐานบิน ละบริวณ฿กลຌคียงทราบ
ตลอดจนหຌวงวลาทีไจะกิดอุทกภัย

ํ๒๎
๐.ํ.๏.ํ.๏ ตรียมการควบคุมการจราจร฿นพืๅนทีไ
๐.ํ.๏.๎ ขณะกิดอุทกภัย ฿หຌทาการดานินดังนีๅ
๐.ํ.๏.๎.ํ ดานินการควบคุมการจราจร
๐.ํ.๏.๎.๎ ดูลผูຌบาดจใบจนกวาจะเดຌรับการรักษาพยาบาลจากจຌาหนຌาทีไ
ดยตรง หรือทาการปฐมพยาบาลผูຌบาดจใบถຌาสามารถทาเดຌ
๐.ํ.๏.๎.๏ สกัดกใบสิไงของทีไลอยนๅา
๐.ํ.๏.๎.๐ ดานินการชวยชีวิตคนจมนๅา จัดหารือ พยาง ฯลฯ
๐.ํ.๏.๎.๑ ฿หຌความชวยหลืออืไน โ ตามทีไผูຌประสบภัยรຌองขอ
๐.ํ.๏.๏ ภายหลังกิดอุทกภัย
๐.ํ.๏.๏.ํ ดานินการควบคุมจราจร กาหนดสຌนทางสัญจร
๐.ํ.๏.๏.๎ รักษาสถานทีไกิดหตุพืไอปງองกันการจรกรรม
๐.๎ ภัยอันกิดจากการกระทาของมนุษย์
๐.๎.ํ ครืไองบินกิดอุบัติหตุ การปฏิบัติมืไอครืไองบินกิดอุบัติหตุ หนวยดอนมืองปฏิบัติตาม
ระบียบ ทอ. วาดຌวยการปฏิบัติมืไออากาศยานกิดหตุฉุกฉิน หรือกิดอุบัติหตุ฿นขตการบินของสนามบิน
ดอนมือง (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๎๏ ดังนีๅ
๐.๎.ํ.ํ กรมอากาศยธิน มีหนຌาทีไจัดกาลังเปชวยยังทีไกิดหตุ ตามทีไเดຌรับการรຌองขอ
จากสวนราชการทีไกีไยวขຌอง ดยมีหนวยรองรับ คือผนกดับพลิงละอากาศยาน สานักงานผูຌบังคับทหาร
อากาศดอนมือง
๐.๎.ํ.๎ สถานีดับพลิง ปฏิบัติดังนีๅ
๐.๎.ํ.๎.ํ ตรียมรถดับพลิงกับจຌาหนຌาทีไ฿หຌพรຌอมทีไจะ฿ชຌงานเดຌตลอดวลา
๐.๎.ํ.๎.๎ อบรมจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีความรูຌระบบการทางานของอากาศยาน฿นรืไอง
กຌาอีๅดีดตัว การปຂดประทุน ประตูหนຌาตางละทางออกฉุกฉิน ระบบอาวุธตาง โ ตาหนงของบตตอรีไ ละ
วิธีการถอดขัๅว พืไอ฿หຌมีความปลอดภัยละความรใว฿นการปฏิบัติงาน
๐.๎.ํ.๎.๏ อบรม฿หຌรูຌถึงความสาคัญของการรักษารองรอยอุบัติหตุ
๐.๎.ํ.๎.๐ มืไอหใน หรือเดຌรับจຌงอากาศยานอุบัติหตุภาย฿นขตรัศมี
ประมาณ ๑ เมล์ทะล จากสนามบินดอนมือง ฿หຌดินทางเปยังทีไกิดหตุทันที ละดานินการชวยชีวิต
ผูຌประสบภัย (นักบินผูຌดยสาร) ทันที
๐.๎.ํ.๎.๑ ดับพลิงตามทคนิคทีไถูกตຌอง (กรณีอุบัติหตุบนทางวิไง฿หຌออกจาก
ทางวิไงดยรใวทีไสุด มืไอปฏิบัติภารกิจสรใจสิๅนลຌว)

ํ๒๏
๐.๎.ํ.๎.๒ จัด฿หຌมีผนทีไพิกัด ตาบล ครืไองบินกิดหตุของฐานบินดอนมือง
ติดประจายานพาหนะ ละอบรม฿หຌจຌาหนຌาทีไขຌา฿จถึงวิธี฿ชຌ
๐.๎.ํ.๏ มืไอเดຌรับจຌง ครืไองบินกิดอุบัติหตุ฿นขตสนามบิน ตຌองจัดสารวัตรทหาร
อากาศเมนຌอยกวา ๎ คน ดินทางเปยังทีไกิดหตุ จากัดขตเม฿หຌบุคคลทีไเมมีสวนกีไยวขຌองขຌาเปยังบริวณทีไ
กิดหตุ วຌนตผูຌทีไมีบัตรผานทานัๅน
๐.๎.ํ.๐ มืไอเดຌรับจຌงครืไองบินอุบัติหตุนอกขตสนามบิน ตຌองจัดทหารสารวัตรรวม
ดินทางเปกับคณะกรรมการ หาขຌอทใจจริงครืไองบินอุบัติหตุ พืไอรักษาซากครืไองบินจนกวาการสอบสวนจะ
สรใจสิๅน
หมายหตุ ระบียบ ทอ. เดຌกลาวฉพาะฐานบินดอนมืองทานัๅน สาหรับฐานบินตางจังหวัด฿หຌออก
ระบียบของกองบินขึๅนมาดยถือนวปฏิบัติของระบียบ ทอ. วาดຌวยการปฏิบัติมืไออากาศยานกิดอุบัติหตุ
ฉุกฉิน หรือกิดอุบัติหตุ฿นขตการบินของสนามบินดอนมือง (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๎๏ ป็นหลัก หนวย
กีไยวขຌองกับระบียบนีๅ฿นระดับกองบินกใคือ ผนก ฝຆายตาง โ ของกองบินนัไนอง ละควรซักซຌอมการปฏิบัติ
อยางนຌอยดือนละ ํ ครัๅง ฿นขตพืๅนทีไมีพืๅนนๅาหรือทะล ควรมีรือคຌนหาละชวยชีวิตดຌวย
๐.๎.ํ.๑ การปฏิบัติมืไอกิดวินาศภัยกีไยวกับ บ.หรือยุทธปกรณ์อืไน โ
๐.๎.ํ.๑.ํ กิดภาย฿นฐานบิน
๐.๎.ํ.๑.ํ.ํ ปງองกันทรัพย์สินของทางราชการมิ฿หຌถูกจรกรรม
๐.๎.ํ.๑.ํ.๎ ปງองกันรักษาอกสารลับละสิไงตาง โ มิ฿หຌสูญหาย
๐.๎.ํ.๑.ํ.๏ ควบคุมการจราจรพืไอ฿หຌยุทธปกรณ์ทีไจะ฿ชຌ฿นวลา
ฉุกฉินคลืไอนทีไเปเดຌสะดวก
๐.๎.ํ.๑.ํ.๐ ปງองกันมิ฿หຌมีชืๅอเฟ฿นบริวณ฿กลຌทีไกิดหตุ
๐.๎.ํ.๑.๎ กิดภายนอกฐานบิน
๐.๎.ํ.๑.๎.ํ รักษาสถานทีไกิดหตุพืไอปງองกันการจรกรรม
ทรัพย์สินของทางราชการ
๐.๎.ํ.๑.๎.๎ ปງองกันรักษาอกสารลับ ละสิไงของตาง โ ทีไป็น
ความลับ฿นบริวณทีไกิดหตุ
๐.๎.ํ.๑.๎.๏ ควบคุมจราจร ละควบคุมประชาชนเม฿หຌขຌา฿กลຌทีไ
กิดหตุ ดยปฏิบัติรวมกับจຌาหนຌาทีไตารวจ฿นทຌองทีไ
๐.๎.ํ.๒ สิทธิละขอบขตหงอานาจของนักหนังสือพิมพ์
๐.๎.ํ.๒.ํ ภาย฿นฐานบิน

ํ๒๐
๐.๎.ํ.๒.ํ.ํ การถายภาพจะกระทาเดຌมืไอเดຌรับอนุญาตลຌว
ทานัๅน
๐.๎.ํ.๒.ํ.๎ การถายภาพจะเมเดຌรับอนุญาต กใตอมืไออกสารลับ
หรือยุทธปกรณ์ตาง โ ทีไป็นความลับ ณ จุดกิดหตุนัไนถูกปຂดผย
๐.๎.ํ.๒.ํ.๏ ถຌามีการถายภาพดยเมเดຌรับอนุญาตจะตຌองริบฟຂลม์
ทีไถายนัๅน ลຌวมอบ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองหรือรับผิดชอบ
๐.๎.ํ.๒.ํ.๐ อยา฿ชຌกาลังบังคับชางภาพ
๐.๎.ํ.๒.๎ ภายนอกฐานบิน
๐.๎.ํ.๒.๎.ํ ถຌาเมมีอกสารลับหรือสิไงทีไป็นความลับถูกปຂดผยกใ
อนุญาต฿หຌถายภาพเดຌ
๐.๎.ํ.๒.๎.๎ ถຌาอกสารลับ หรือสิไงอืไน฿ดทีไป็นความลับถูก
ปຂดผยจะตຌองหຌามเม฿หຌมีการถายภาพ
๐.๎.ํ.๓ ยานพาหนะกิดอุบัติหตุ
๐.๎.ํ.๓.ํ ตรียมอุปกรณ์ชวยคนจใบ
๐.๎.ํ.๓.๎ ดานินการควบคุมการจราจร
๐.๎.ํ.๓.๏ รักษาหลักฐานพืไอการสอบสวนหาสาหตุ
๐.๎.ํ.๓.๐ ชวยชีวิตผูຌบาดจใบ จนกวาจะถึงหมอถຌาทาเดຌ
๐.๎.ํ.๓.๑ ปງองกันการจรกรรมทรัพย์สิน ของผูຌประสบหตุ
๐.๎.ํ.๓.๒ ฿หຌการชวยหลือตามทีไเดຌรับการรຌองขอ
๐.๎.ํ.๔ อันตรายจากอาวุธยุทธปกรณ์รบถูกยิง
๐.๎.ํ.๔.ํ ดานินการจัดป็นขตหวงหຌามดใดขาด ณ บริวณทีไกิดหตุ
๐.๎.ํ.๔.๎ อานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไดยฉพาะ
๐.๎.ํ.๔.๏ ประกาศตือน หรือปักปງายประกาศป็นขตอันตราย ดยกาหนด
รัศมี฿หຌปลอดภัยจากการระบิดของยุทธปกรณ์นัๅน
๐.๎.ํ.๔.๐ ควบคุมการจราจรดยกาหนดสຌนทาง฿หຌพຌนรัศมีการระบิด
๐.๎.ํ.๔.๑ กวดขันการนาชืๅอเฟขຌา฿กลຌบริวณทีไกิดหตุ
๐.๎.ํ.๕ การลอบวางพลิง
๐.๎.ํ.๕.ํ ดานินการควบคุมจราจร
๐.๎.ํ.๕.๎ อานวยความสะดวก฿หຌจຌาหนຌาทีไดับพลิง

ํ๒๑
๐.๎.ํ.๕.๏ รักษาทรัพย์สินละยุทธปกรณ์มิ฿หຌถูกจรกรรม
๐.๎.ํ.๕.๐ รักษาหลักฐานพืไอชวยคຌนหาสาหตุการกิดพลิงเหมຌ
๐.๎.ํ.๕.๑ ชวยหลือผูຌบาดจใบจนกวาจะถึงหมอ
๐.๎.ํ.๕.๒ คอยกันฝูงชนมิ฿หຌขຌา฿กลຌทีไกิดหตุ
๐.๎.ํ.๕.๓ ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยตามทีไเดຌรับการรຌองขอ
๑. การติดตอสืไอสาร (COMMUNICATION) การติดตอสืไอสาร คือ วิธีการสงขาวสารทีไมีประสิทธิภาพรวดรใว
นนอน จากบุคคลหนึไงเปยังอีกบุคคลหนึไง การติดตอสืไอสารสมือนดังสียงของผูຌบังคับบัญชา การยุทธจะ
เดຌปรียบหรือสียปรียบขึๅนอยูกับการขาว ละขาวกรองทีไจะสามารถกระจายเปสูหนวยปฏิบัติเดຌทันวลา
ขึๅนอยูกับวิธีการติดตอสืไอสารซึไงบงออกป็น ๑ วิธี ตามลาดับการรักษาความปลอดภัย คือ พลนาสารทางสาย
ทัศนะสัญญาณ สียงสัญญาณ วิทยุ ฿นการวางผนการติดตอสืไอสารตຌองพิจารณาวาจะ฿ชຌการติดตอสืไอสารทัๅง
๑ วิธีนีๅ พราะถຌาวิธี฿ดวิธีหนึไงเมเดຌผล กใสามารถ฿ชຌวิธีการติดตอสืไอสารอืไนทนเดຌ
๑.ํ พลนาสาร ป็นวิธีการติดตอสืไอสารทีไ฿ชຌจຌาหนຌาทีไป็นผูຌรับ – สงขาว หรือทาการติดตอสืไอสารจาก
บุคคลหนึไงเปยังอีกบุคคลหนึไง หรือจากหงหนึไงเปยังอีกหงหนึไง
๑.ํ.ํ ขຌอดี
๑.ํ.ํ.ํ ป็นวิธีทีไปลอดภัยมากทีไสุด
๑.ํ.ํ.๎ สามารถสงอกสารเดຌจานวนมาก โ
๑.ํ.ํ.๏ หากป็นความลับอาจ฿ชຌวิธีทองจาขาวเปสง฿หຌกับหนวยรับขาว
๑.ํ.๎ ขຌอสีย
๑.ํ.๎.ํ สงขาวเดຌชຌา
๑.ํ.๎.๎ ขาวนัไนอาจเมทันวลา
๑.ํ.๎.๏ ตຌองคัดลือกลักษณะคนสงขาวดຌวย ผูຌทาหนຌาทีไ฿นการสงขาว จะตຌองคัดลือกผูຌทีไ
มีคุณลักษณะกลຌาหาญ อดทน ฉลาด อานผนทีไขใมทิศป็น พลนาสารบงเดຌป็น ๎ ประภท คือ
๑.ํ.๏ พลนาสารตามกาหนดวลา จัดขึๅนตามการภารกิจทีไกาหนด ดานินการสงขาวสาร
ประจาวัน วันละกีไครัๅงขึๅนอยูกับงาน หรือผูຌบังคับบัญชากาหนดขึๅน
๑.ํ.๐ พลนาสารพิศษ มิเดຌจัดเวຌ฿นอัตรา ตผูຌบังคับบัญชาหในวามีความจาป็นจึงจัดตัๅงขึๅน฿หຌ
ทาหนຌาทีไนาสาร ละมิเดຌกาหนดวลาปฏิบัติเวຌดยนนอน ดย฿หຌปฏิบัติป็นครัๅงคราว
พลนาสารตละประภทดังกลาว อาจป็นพลนาสารดินทຌา พลนาสารยานยนต์ นักบินนาสาร
นกพิราบนาสาร หรือสุนัขนาสารกใเดຌ

ํ๒๒
๑.๎ ทางสาย คือการติดตอสืไอสารดຌวยการ฿ชຌทรศัพท์ ทรลข ทรพิมพ์ (TELETYPE) ทรสานา
(FACSIMILE) ป็นตຌน ป็นการติดตอจากจุดหนึไงเปยังอีกจุดหนึไง ดย฿ชຌครืไองมือดังกลาวป็นตัวชืไอม
คุณลักษณะของการติดตอสืไอสารทางสายมีดังนีๅ
๑.๎.ํ ขຌอดี
๑.๎.ํ.ํ สามารถพูดสนทนาตຌตอบกันเดຌ
๑.๎.ํ.๎ มีความปลอดภัยพอสมควร สามารถขຌารหัสเดຌ
๑.๎.ํ.๏ มีความรวดรใวถูกตຌอง
๑.๎.๎ ขຌอสีย
๑.๎.๎.ํ ฿ชຌวลา฿นการติดตัๅงวางสายมาก ละตຌองลงทุนมากดຌวย
๑.๎.๎.๎ หากจาป็นตຌองคลืไอนยຌายทา฿หຌสียวลามาก฿นการกใบสาย ละวางสาย฿หม
๑.๎.๎.๏ ถຌาระยะหางกันมากกใจะสิๅนปลืองมาก
๑.๎.๎.๐ อาจถูกฝຆายตรงขຌามดักฟังเดຌงาย
๑.๏ ทัศนะสัญญาณ เดຌกการติดตอสืไอสารทีไ฿ชຌสายตาป็นครืไองมือรับขาว คุณลักษณะของการ
ติดตอสืไอสารบบนีๅ คือ
๑.๏.ํ ขຌอดี
๑.๏.ํ.ํ สามารถสงขาว฿หຌกับคนจานวนมากทราบเดຌ฿นวลาดียวกัน
๑.๏.ํ.๎ ป็นวิธีทีไกระทาเดຌรวดรใวมาก
๑.๏.๎ ขຌอสีย
๑.๏.๎.ํ ขาดการรักษาความปลอดภัย
๑.๏.๎.๎ ผูຌรับขาวอาจตีความหมายผิดเดຌงาย (ถຌาลืมสัญญาณทีไตกลงกันเวຌ)
ตัวอยางของทัศนะสัญญาณเดຌก สง ธง ผนผຌาสัญญาณ สัญญาณขน ละมือหรือสิไงอืไน฿ดทีไ
หในดຌวยตา ลຌวทา฿หຌกิดความขຌา฿จเดຌวา ผูຌบังคับบัญชาตຌองการอะเร
๑.๐ สียงสัญญาณ คือการ฿ชຌสียงทนคาพูด หรือป็นสัญญาณจຌงขาว ทัๅงนีๅตຌองมีการตกลงกัน
ลวงหนຌา ป็นวิธีการสงขาวเดຌรวดรใว ตขาดความนนอน สามารถสงขาวเดຌ฿นระยะ฿กลຌ โ ละถຌา฿ชຌบอย โ
ขຌาศึกอาจสังกตละจดจาเดຌ ทา฿หຌการรักษาความปลอดภัยเมดี สวน฿หญมัก฿ชຌตือนภัยหรือตรียมพรຌอม
ฉพาะ฿นระยะทาง฿กลຌ โ
๑.๑ วิทยุ ป็นครืไองมือสืไอสารหลักชนิดหนึไง ดยฉพาะ฿ชຌปฏิบัติงานการปງองกันฐานบินป็นครืไองมือ
ทีไนิยม฿ชຌมาก สามารถสงขาวเดຌเกล รวดรใว ตทัๅงนีๅมักถูกจากัดดຌวย ขีดความสามารถของครืไองมือ ละ
สภาพลมฟງาอากาศ ละภูมิประทศ วิทยุมีคุณลักษณะดังนีๅ

ํ๒๓
๑.๑.ํ ขຌอดี
๑.๑.ํ.ํ ติดตัๅงเดຌงาย รวดรใว
๑.๑.ํ.๎ มีความคลองตัว฿นการ฿ชຌงานสูง
๑.๑.ํ.๏ ชืไอถือเดຌ
๑.๑.๎ ขຌอสีย
๑.๑.๎.ํ ป็นการติดตอสืไอสารทีไมีความปลอดภัยนຌอยทีไสุด
๑.๑.๎.๎ ขຌาศึกสามารถดักฟังขาวละอาจ฿ชຌคลืไนรบกวนวลาสงขาวเดຌ
๑.๑.๎.๏ ตຌอง฿ชຌวลา฿นการฝຄกพนักงานมาก
๑.๑.๎.๐ การบารุงรักษามีปัญหายุงยาก ราคาพง
ประภทของวิทยุสวน฿หญจะประกอบดຌวย
๑.๑.๏ วิทยุประจาทีไ (BASE STATION) ชนวิทยุประจา ศปรภ. หรือ ครก. ป็นตຌน
๑.๑.๐ วิทยุคลืไอนทีไ ฿ชຌติดตัๅงบนรถยนต์ หรือ นาติดตัวเปเดຌ
๑.๒ ความรับผิดชอบ฿นการติดตอสืไอสาร
๑.๒.ํ ผบ.หนวย ทุกคนตຌองรับผิดชอบ฿นการติดตัๅงครืไองมือสืไอสารเวຌ฿ชຌงาน ละการปรนนิบัติ
บารุงภาย฿นหนวยของตน ตรวจตราระบบการสืไอสารทัๅงทางยุทธวิธี ละทางทคนิค ความบกพรอง฿นการ
ติดตอสืไอสาร มຌต฿นทางทคนิคกใจะตຌองอยู฿นความรับผิดชอบของผูຌบังคับบัญชาสมอ
๑.๒.๎ ความรับผิดชอบ฿นการติดตอสืไอสารขัๅนรก
๑.๒.๎.ํ หนวยหนือวางการติดตอสืไอสารเปยังหนวยรอง ละรวมทัๅงหนวยสมทบดຌวย
๑.๒.๎.๎ หนวยสนับสนุนดຌวยการยิง วางการติดตอสืไอสารเปยังหนวยรับการสนับสนุน
๑.๒.๎.๏ ระหวางหนวยขຌางคียง ฿หຌหนวยทีไอยูทางซຌายวางการติดตอสืไอสารเปยังหนวยทีไ
อยูทางขวา (ถຌาผูຌบังคับบัญชามิเดຌสัไงการป็นอยางอืไน)
๑.๒.๏ การปรนนิบัติบารุงการติดตอสืไอสาร มืไอวางการติดตอสืไอสารลຌว มຌหนวยทีไมีหนຌาทีไวาง
การติดตอสืไอสาร ตຌองคอยปรนนิบัติบารุงอยูป็นประจากใตาม ถຌาการติดตอสืไอสารขาดตอน ทัๅงสองหนวยตຌอง
จัดการกຌเขดยทันทีละพรຌอมกันดຌวย
๑.๓ ระบียบ฿นการ฿ชຌวิทยุ ทรศัพท์ สาหรับสงขาว
๑.๓.ํ การปฏิบัติตามระบียบจะชวยขจัดความลาชຌา ความผิดพลาดละการฝຆาฝนการรักษา
ความปลอดภัย฿นการติดตอสืไอสาร
๑.๓.๎ ขาวควรชัดจน กะทัดรัด สมบูรณ์ การเดຌรับการ฿ครครวญเวຌกอนลຌว ถຌาทาเดຌควรขียน
เวຌลวงหนຌา

ํ๒๔
๑.๓.๏ พูด฿หຌชຌา ชัดจน ถຌาผูรຌ ับขาวตຌองจดบันทึก หรือสานากใควร฿หຌวลา฿นการขียนขาวดຌวย
๑.๓.๐ ฟังกอนสง พืไอหลีกลีไยงการรบกวนสงขาวของสถานีอืไน
๑.๓.๑ ฿หຌนึกสมอวาขຌาศึกกาลังลอบดักฟังอยูตลอดวลา
๑.๓.๒ หมัไนฝຄกจຌาหนຌาทีไ฿หຌ฿ชຌวิทยุ ทรศัพท์ ดยถูกวิธีอยูสมอ
๑.๓.๓ ถຌาทาเดຌ฿หຌขຌารหัสสมอ
๑.๓.๔ ตຌองมีผูຌอนุมัติขาว
๑.๔ การรักษาความปลอดภัย฿นการติดตอสืไอสาร กฎบืๅองตຌนตอเปนีๅป็นสิไงสาคัญ฿นการรักษาความ
ปลอดภัย฿นการติดตอสืไอสาร ละควรขຌมงวดบังคับ฿ชຌ฿นวงการวิทยุทรศัพท์ของทหาร
๑.๔.ํ ถຌาเมเดຌรับอนุญาตดยถูกตຌอง หຌามทาการสงขาว
๑.๔.๎ การปฏิบัติตอเปนีๅ ตຌองหຌามดยดใดขาด
๑.๎.๎.ํ การฝຆาฝนคาสัไงระงับ฿ชຌวิทยุ
๑.๎.๎.๎ การสนทนาทีไมิ฿ชราชการระหวางพนักงานวิทยุ
๑.๎.๎.๏ การสงขาวภาย฿นขายบังคับดยเมเดຌรับอนุญาต
๑.๎.๎.๐ ปรับคลืไนละทดลองครืไองนานกินเป
๑.๎.๎.๑ ฿ชຌถຌอยคาซึไงเมเดຌรับอนุญาต
๑.๎.๎.๒ ฿ชຌคาพูดนอกหนือเปจากคาพูดตามระบียบ
๑.๎.๎.๓ หຌามพูดกีไยวกับความลับของทางราชการ
๑.๕ การออกสียงตัวอักษรละตัวลขเทย
๑.๕.ํ การอานออกสียงตัวอักษรเทย พืไอหลีกลีไยงความสับสนระหวางอักษรละพืไอ฿ชຌสะกด
คายากตาง โ ทีไอาจจะทา฿หຌการรับ สงขาวกิดการขຌา฿จผิด ฉะนัๅนพนักงานวิทยุหรือผูຌทีไตຌอง฿ชຌวิทยุทรศัพท์฿น
การติดตอสืไอสาร จึงตຌองทราบการอานออกสียงทนตัวอักษร ดังนีๅ

ํ๒๕
อักษร
ก.
ฆ.
ฉ.
ฌ.
ฏ.
ณ.
ถ.
น.
ผ.
ฟ.
ย.
ว.
ส.
อ.

อานวา
เก
ระฆัง
ฉิไง
กระชอ
ปฏัก
ณร
ถุง
หนู
ผึๅง
ฟัน
ยักษ์
หวน
สิงต
อาง

อักษร
ข.
ง.
ช.
ญ.
ฐ.
ด.
ท.
บ.
ฝ.
ภ.
ร.
ศ.
ห.
ฮ.

อานวา
ขຌาว
งู
ชຌาง
หญิง
ฐาน
ดใก
ทหาร
฿บเมຌ
ฝา
สาภา
รือ
ศาลา
หีบ
นกฮูก

อักษร
ค.
จ.
ซ.
ฎ.
ฒ.
ต.
ธ.
ป.
พ.
ม.
ล.
ษ.
ฬ.

อานวา
ควาย
จาน
ซ
ชะฎา
ผูຌฒา
ตา
ธง
ปลา
พาน
มຌา
ลิง
ฤแษี
จุฬา

หมายหตุ ตัวอักษรทีไมิเดຌ฿ชຌขียนตามปกติ ชน ฃ. ฅ. ฑ. จึงมิเดຌนามากลาวเวຌ฿นทีไนีๅ ตัวอยางการออกสียง
อักษรเทย คาวา ปฐมบรมราชานุสรณ์ มืไอตຌองการสะกดคา฿ชຌวา ปลา ฐาน มຌา ฿บเมຌ รือ มຌา รือ สระอา
ชຌาง สระอา หนู สระอุ สิงต รือ ณร การันต์
๑.๕.๎ การอานออกสียงตัวลขเทย
ตัวลข
ํ
๏
๑
๓
๕

อานวา
หนึไง
สา-หาม
หຌา
จใด
กຌา

ตัวลข
๎
๐
๒
๔
์

อานวา
สอง
สีไ
หก
ปด
ศูนย์

๑.๕.๎.ํ การสงจานวนลข ฿หຌสงทีละตัว วຌนตจานวนนัๅนป็นจานวนลขพอดี รຌอยหรือ
พัน เมมีศษ จึง฿หຌอานป็นจานวนรຌอย หรือจานวนพัน ชน

ํ๓์
จานวนลข
๐๐
๕์
ํ๏๒
๐์์
๐๑์์

อานวา
สีไสีไ
กຌาศูนย์
หนึไง สา – หาม หก
สีไรຌอย
สีไหຌารຌอย

๑.๕.๎.๎ วลาหรือหมูวลา ฿หຌอานออกสียงป็นตัว โ สมอ เมมีขຌอยกวຌน ชน
๎ํ.์๒๏์ อานวา สอง หนึไง ศูนย์ หก สา – หาม ศูนย์ หมายความวาวันทีไ ๎ํ วลา ์๒๏์
๑.๕.๏ การอานออกสียงอักษรภาษาอังกฤษ
฿ชຌ฿นการสะกดคายาก จຌาหนຌาทีไรับ – สงขาวตຌองน฿จวาการรับ – สงนัๅน ป็นทีไขຌา฿จ
ละถูกตຌองดยตลอด
อักษร (LETTER)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

คา (WORD)
ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIETT
KILO
LIMA
MIKE
NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO

ออกสียงวา (PRONUNCIATION)
AL FAH
BRAH VOH
CHAR LEE
DELL TAH
ECK OH
FOKS TROT
GOLF
HOH TELL
IN DEE AH
TU LEE ETT
KE LOH
LEE MAH
MIKE
NO VEM BER
OSS CAH
PAH PAH
KEW BECK
RO ME OH

ํ๓ํ
อักษร (LETTER)
S
T
U
V
W
X
Y
Z

คา (WORD)
SIERRA
TANGO
UNIFORM
VICTOR
WHISKEY
X – RAY
YANKEE
ZULU

ออกสียงวา (PRONUNCIATION)
SEE AIR RAH
TANG GO
YOU NEE FORM
VIK TAH
WISS KEY
ECKS PAY
YANG KEY
ZOO LOO

๑.๕.๐ การอานออกสียงตัวลขอารบิค
ตัวลข (NUMBER)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ออกสียงวา (PRONUNCIATION)
ZE – RO
WUN
TOO
TREE
FOW-ER
FIFE
SIX
SEV-EN
AIT
NIN-ER

๑.ํ์ คาพูดตามระบียบ
คาพูดตามระบียบป็นคาพูดทีไ฿ชຌทนความหมายฉพาะอยางหนึไง คาพูดหลานีๅกาหนด
ขึๅน฿ชຌ฿นการรับสงขาวทางวิทยุ ทรศัพท์ ทา฿หຌวลา฿นการรับ – สง฿หຌสัๅนลง กะทัดรัด ละสมบูรณ์
คาพูดตามระบียบ
รับทราบ
ยืนยัน
ผูຌปฏิบัติ
ทัๅงหมดหลังคาวา

ความหมาย

ํ๓๎
ALL BEFORE

คาพูดตามระบียบ
ทัๅงหมดกอนคาวา

BREAK
CORRECTION
CANCEL
DISREGARD THIS –
TRANSMISSION
DONOT ANSWER – FIGURE

หยุด, วຌนวรรค
กຌคาผิด
ลิก

I READ BACK
I SAY AGAIN
I SPELL

ขຌาพจຌาอานทวน
ขຌาพจຌากลาวซๅาอีก
ขຌาพจຌาสะกด

I VERIFY

ขຌาพจຌายืนยัน

MESSAGE FOLLOWS

รับขาวตอเปนีๅ

NEGATIVE
NUMBER
OUT
OVER

ปฏิสธ
ลาดับทีไ
สรใจสิๅนการสง
ปลีไยน

GO AHEAD
READ BACK

ตอเป
อานทวน

FOR

สาหรับ

ขาวนีๅยกลิก
เมตຌองตอบตัวลข

ความหมาย
ขาวตอนทีไขຌาพจຌาอຌางถึงลຌวนัๅน คือทัๅงหมด
ทีไอยูหนຌาคาวา.............
ยกขຌอความของขาว
ขาวนีๅมีทีไผิดขຌอความทีไถูกตຌอง คือ ............
ลิกการรับ – สงขาว
การสงขาวครัๅงนีๅผิด฿หຌยกลิก
สถานีรับขาวนีๅเมตຌองตอบรับจานวน ตอเปนีๅ
ป็นจานวนตัวลข
ตอเปนีๅขຌาพจຌาจะอานทวนขาวทีไสงเปลຌว
ขຌาพจຌากาลังจะสงขาวซๅาอีกครัๅงหนึไง
ขຌาพจຌาสะกดคาตอเปนีๅตามหลักการอาน
ออกสียงอักษร
ขຌาพจຌาขอยืนยันขาวทีไสงเปลຌวนัๅน ตามทีไ
ทานขຌอรຌอง ละ฿หຌยืนยันอีกครัๅงหนึไง (฿ชຌ
ฉพาะการยืนยันทานัๅน)
ตอเปนีๅมีขาวทีไจะตຌองบันทึกเวຌ ฿หຌสงคานีๅเป
ทันทีภายหลังการรียกขานกันเดຌลຌว
เมอนุญาตหรือเมถูกตຌอง
ลาดับทีไของสถานี
จบการสงขาวถึงทานลຌว เมตຌองการคาตอบ
จบการสงขาวของขຌาพจຌาขอ฿หຌทานตอบ
ละสงตอเป
สงขาวตอเป
฿หຌทานอานขาวทัๅงหมด หรือสวนหนึไงสวน฿ด
ของขาวดยฉพาะตามทีไทานเดຌรับ฿หຌ
ขຌาพจຌาทราบ
สงขาวนีๅเป฿หຌกผูຌรับทุกคน หรือผูຌทีไมีชืไอ
ตอเปนีๅทันที

ํ๓๏
RELAY (TO)

คาพูดตามระบียบ
สงตอ

ROGER
SAY AGAIN
SILENCE

รับถูกตຌอง
กลาวซๅาอีก
ระงับ, งียบ

SILENCE LIFTED

ลิกระงับ

SPEAK SLOWER
STAND BY
THAT IS CORRECT
THIS IS
TIME
UNKNOW STATION

พูดชຌา โ
ปຂดรับฟัง
ถูกตຌอง
จาก
วลา
สถานีเมทราบชืไอ

VERIFY
WILCO

ยืนยัน
ทราบลຌวปฏิบัติตาม

WAIT
WAIT OUT
WORD AFTER

คอย
คอยนาน
คาหลังคาวา

WORD BEFORE

คากอนคาวา

WORD TWICE

ยๅาสองครัๅง

WRONG
GIVE ME LONG COUNT

ผิด
นับยาว

GIVE ME SHORT COUNT
นับสัๅน
I HAVE MESSAGE FOR YOU

ความหมาย
ปรดสงขาวนีๅถึงผูຌรับทุกคนหรือผูຌทีไมีชืไอ
ตอเปนีๅทันที
เดຌรับขาวของทานทีไสงเปดยถูกตຌองลຌว
สงขาวทวนซๅาอีกครัๅงหนึไง
หยุดการสงขาวทันที, ระงับการสงจนกวาจะ
สัไงลิก
สงขาวตอเปเดຌ (การลิกระงับกระทาเดຌ
ฉพาะสถานีทีไสัไงระงับหรือสถานีทีไมีสิทธิ
หนือกวา)
ทานสงขาวรใวกินเปปรดลดความรใวลง
คอยรอรับขาว, คอยรับการติดตอ
ขาวทีไทานสงมานัๅนถูกตຌองลຌว
ขาวนีๅมาจากสถานีตอเปนีๅ
วลาหรือวันทีไสงขาว
สถานีทีไขຌาพจຌากาลังติดตอดຌวยยังเมทราบ
ชืไอ
ยืนยันขาวทัๅงฉบับ
ขຌาพจຌาเดຌรับขาวของทานลຌว ป็นทีไขຌา฿จ
ละจะปฏิบัติตาม
ขຌาพจຌาตຌองหยุดสักครู
ขຌาพจຌาตຌองหยุดนาน
คาทีไขຌาพจຌาอຌางอิงตามขาวนีๅ คือคาทีไ
ตามหลังคาวา...............
คาทีไขຌาพจຌาอຌางอิงตามขาวนีๅ คือคาทีไอยูหนຌา
คาวา...............
การติดตอสืไอสารกระทาเดຌลาบาก ฿หຌสงวลี
หรือประมวลลับ หมูละ ๎ ครัๅง
ขຌอความสุดทຌายทีไทานสงมาผิดทีไถูกคือ.........
ํ ๎ ๏ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕, ์ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ ๏
๎ํ
ํ ๎ ๏ ๐ ๑, ๑ ๐ ๏ ๎ ํ
มีขาวถึงทาน

ํ๓๐
I HAVE NOTHING FOR YOU
LONG COUNT FOLLOW
SHORT COUNT FOLLOW
END OF LONG COUNT
END OF SHORT COUNT

เมมีขาวถึงทาน
นับยาวดังนีๅ
นับสัๅนดังนีๅ
จบนับยาว
จบนับสัๅน

๑.ํํ รหัสลข ํ์ (10 – SERIES CODE)
๑.ํํ.ํ รหัสตัวลขหมายถึง ชุดตัวลขทีไขึๅนตຌนดຌวย ํ์ ลຌวตามดຌวยลขอืไน ชน ํ์ –
ํ, ํ์ – ๎, ํ์ – ๏ หลานีๅ ป็นตຌน
๑.ํํ.๎ ตัๅงต ํ์ – ํ ถึง ํ์ – ๎์ ตัวลขทีไตามมาขຌางหลัง ํ์ จะรียงตามลาดับต
มืไอลยลข ํ์ – ๎์ เปลຌว ตัวลขทีไตามหลัง ํ์ อาจปลีไยนปลงป็นลขอืไนดยเมรียงตามลาดับเดຌ ชน
ํ์ – ๎์, ํ์ – ๏๎, ํ์ – ํ์์์ หลานีๅ ป็นตຌน
๑.ํํ.๏ ธรรมดาลຌว ํ์ – ํ ถึง ํ์ – ๎์ เมมีการปลีไยนปลงจะปลีไยนกใฉพาะลย
ลข ํ์ – ๎์ เปลຌว ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความมุงหมายของตละฐานบิน หรือทีไตัๅงทางทหาร
๑.ํํ.๐ ชุดตัวลขทีไขึๅนตຌนดຌวยลข ํ์ ตละชุดมีความหมายดยฉพาะ ความมุงหมาย
ของการ฿ชຌรหัสนีๅกใพืไอทีไจะลดวลา฿นการรับ – สงขาว ละทา฿หຌการรับ – สงขาวสัๅนกะทัดรัด
๑.ํํ.๑ รหัสนีๅเม฿ชความลับ ขຌาศึกอาจทราบเดຌ ละบางครัๅงอาจสงขาวลวงพืไอดึงความ
สน฿จของยาม หรือชุดปฏิบัติการ ฿หຌหันหเปจากภารกิจทีไเดຌรับมอบ ดຌวยหตุนีๅจึงตຌองนาอารหัสบบผสม
ตัวลขมา฿ชຌ฿นบางคราว รหัสบบผสมตัวลขจะกาหนดเวຌตละวันเมหมือนกัน ชน วันทีไ ๎์ ก.ค. ๐๎
กาหนดรหัสผสมตัวลขเวຌ ํ์ ฉะนัๅนมืไอถาม ๏ จะตຌองตอบ ๓ หรือถาม ๔ ตอบ ๎ ป็นตຌน คือรวมกันลຌว฿หຌ
เดຌ ํ์ บุคคลทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌองทานัๅนจึงจะรูຌละตอบเดຌ ถຌาผูຌ฿ดตอบผิดหรือเมทราบตามนีๅ จຌาหนຌาทีไกใรูຌเดຌ
ทันทีวา บุคคลนัๅนป็นขຌาศึก หรือผูຌตຌองสงสัย
๑.ํํ.๒ อนึไงการ฿ชຌคาพูดทีไเมถูกตຌอง ฿นขຌอความของขาว หรือคาพูดตามระบียบ ถือวา
ป็นรหัสเมเดຌ ชน คาพูดทีไถูกคือ ํ์ – ๐ ถຌายามพูด ๐ – ํ์ ผูຌทีไรับขาวนีๅจะทราบเดຌทันทีวามีสิไงทีไผิดปกติ
กิดขึๅนลຌว จຌาหนຌาทีไรักษาการณ์ หรือชุดปฏิบัติการจะสามารถปฏิบัติการเดຌทันที
๑.ํํ.๓ รหัสทีไขึๅนตຌนดຌวย ํ์ ซึไงถือป็นมาตรฐานบบหนึไงทีไรานามา฿ชຌ฿นขณะนีๅมี
ํ์ – ํ ถึง ํ์ – ๎์
๑.ํํ.๔ รหัสลข ํ์ – ํ ถึง ํ์ – ๎์ จะหมือนกันทุกฐานบินตจาก ํ์ – ๎์ ขึๅน
เป เมหมือนกันทุกฐานบิน ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความตຌองการของฐานบินนัๅน โ

ํ๓๑
๑.ํํ.๕ ฿นทีไนีๅจะกลาวฉพาะรหัสจาก ํ์ – ํ ถึง ํ์ – ๎์ ทานัๅน
๑.ํ๎ รหัส (CODE)
รหัส (CODE)
ํ์ – ํ
ํ์ – ๎
รหัส (CODE)
ํ์ – ๏
ํ์ – ๐
ํ์ – ๑
ํ์ – ๒
ํ์ – ๓
ํ์ – ๔
ํ์ – ๕
ํ์ – ํ์
ํ์ – ํํ
ํ์ – ํ๎
ํ์ – ํ๏
ํ์ – ํ๐
ํ์ – ํ๑
ํ์ – ํ๒
ํ์ – ํ๓
ํ์ – ํ๔
ํ์ – ํ๕
ํ์ – ๎์

คาอธิบาย (EXPLAINATION)
รับฟังเดຌเมชัดจน (RECEIVING POORLY)
รับฟังเดຌชัดจนดี (RECEIVING WELL)
คาอธิบาย (EXPLAINATION)
หยุดการติดตอ (STOP TRANSMITTING)
ทราบลຌวจะปฏิบัติตาม (ACKNOWLEDGE)
รอรับฟัง (STAND BY)
เมวาง (BUSY)
ออกจากการปฏิบัติหนຌาทีไ ณ.....(OUT OF SERVICE) LOCATION
ปฏิบัติหนຌาทีไ ณ.....(IN SERVICE) LOCATION
ทานอยูทีไเหน (WHAT IS YOUR LOCATION)
กลับเปปฏิบัติหนຌาทีไตามปกติ (RETURN TO NORMAL OPERATION)
กลับเปยังศูนย์ (RETURN TO STATION)
ทรศัพท์มาทีไนีไ (PHONE THIS OFFICE)
กิดหตุรຌายตຌองการความชวยหลือ (TROUBLE HELP NEEDED)
ตຌองการขຌาหຌองนๅา (LATRINE BREAK FOR POST……..)
เมมีหตุฉุกฉินกีไยวกับขຌาศึกทีไ...(NON – HOSTILE EMERGENCY AT...)
มีหตุการณ์ฉุกฉินกีไยวกับขຌาศึกทีไ.....( HOSTILE EMERGENCY AT......)
ตรียมพรຌอม (SECURITY ALERT)
กาลังตรียมพรຌอมออกปฏิบัติการ (ALERT FORCE LAUNCH)
เปยังทีไกิดหตุอยางรวดรใว (PROCEED AT EMERGENCY SPEED)
รียกซๅา, การรับฟังเมชัดจน (REPEAT, RECEPTION POOR)

๑.ํ๏ DURESS CODE (รหัสเรຌอิสรภาพ) ป็นรหัสทีไ฿ชຌ฿นกรณีฉุกฉิน หรือหตุการณ์รຌายรง
พืไอจຌง฿หຌฝຆายดียวกันทราบวาตนกาลังตกอยู฿นอันตราย ดยทีไฝຆายตรงขຌามเมทันรูຌตัว ป็นรหัสทีไตຌอง
ปลีไยนปลงอยูสมอ
๑.ํ๐ การจัดขายวิทยุ (RADIO NET) พืไอ฿หຌการติดตอสืไอสารดยทางวิทยุป็นเปตามสายการ
บังคับบัญชา ละมีประสิทธิภาพ฿นการติดตอ จึงเดຌจัดสถานีวิทยุของหนวยหนือ ละหนวยรองรวมขຌาป็น

ํ๓๒
พวก ดย฿ชຌความถีไดียวกัน พวกสถานีดังกลาวรียกวา ขายวิทยุ ซึไงประกอบดຌวยสถานีวิทยุตัๅงตสองสถานี
ขึๅนเป
๑.ํ๑ การบังคับขายวิทยุ พืไอควบคุมละรักษาวินัยของขายวิทยุ จึงตຌองกาหนดสถานีบังคับ
ขาย (BASE STATION) ขึๅน หนຌาทีไของสถานีบังคับขาย คือปรับความถีไวิทยุ฿หຌตรงกัน (฿ชຌความถีไดียวกัน)
ควบคุมการรับ – สง ปัญหา฿ด โ ทีไกีไยวกับการปฏิบัติงานของขาย ฿หຌถามสถานีบังคับขายกอนละมืไอสถานี
฿ดตຌองการติดตอถึงกันจะตຌองติดตอเปยังสถานีบังคับขายกอน พืไอ฿หຌสถานีบัคับขายสงขาวหรือทาการติดตอ
฿หຌ อาจกลาวสัๅน โ วา ขายวิทยุ คือ จุดรักษาการณ์ตาง โ สวนสถานีบังคับขาย คือศูนย์ควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยนัไนอง
๑.ํ๒ การรียกขาน (CALL) การรียกขานประกอบดຌวย
๑.ํ๒.ํ นามสถานทีไถูกรียก ชน จ.๒
๑.ํ๒.๎ คาพูดตามระบียบ จาก คือขาวนีๅมาจาก
๑.ํ๒.๏ นามสถานทีไกาลังรียก ชน CSC
๑.ํ๒.๐ คาพูดตามระบียบ ปลีไยน คือจบการสงขาวของขຌาพจຌาขอ฿หຌสงตอบตอเป
ตัวอยาง POST 6 TC CSC ; 10 – 14 OVER คือ CSC จาก จ.๒ ตຌองการขຌาหຌองนๅา
ปลีไยน CSC TC POST 6. 10 – 4 คือ จ.๒ จาก CSC ทราบลຌว
๑.ํ๓ สรุป
๑.ํ๓.ํ การสืไอสาร คือสียงของการบังคับบัญชา
๑.ํ๓.๎ การรบจะชนะขึๅนอยูกับปัจจัยสาคัญ ๏ ประการ คือ กาลังคน อานาจการยิง
ละการติดตอสืไอสาร
๑.ํ๓.๏ การติดตอสืไอสารมีความสาคัญทัๅง฿นยามปกติละยามสงคราม
----------------------------------------

ํ๓๓
บททีไ ๔
ผนยุทธการ
(OPERATIONS PLAN)
ํ. กลาวทัไวเป
การวางผนป็นรืไองสาคัญสาหรับผูຌทีไจะป็นผูຌบังคับบัญชา ละฝຆายอานวยการพึงสน฿จศึกษาหา
ความรูຌความขຌา฿จป็นพิศษ พราะป็นพันธกิจของผูຌมีตาหนงหลานีๅ กลาวคือ การวางผน (PLANNING)
ป็นพันธกิจประการหนึไง฿นการจัดดานินงานของผูຌบังคับบัญชา (COMMANDER’S MANAGERIAL
FUNCTION) สวนฝຆายอานวยการซึไงมีหนຌาทีไชวยหลือผูຌบังคับบัญชา฿นการวางผนนัๅน จะมีพันธกิจ฿นการ฿หຌ
คานะนา ละวัดหาขาวสาร (ADVISING AND PROVIDING INFORMATION) ละพัฒนาผน
(DEVELOPING PLAN) ซึไงป็นพันธกิจ ๎ ประการ ฿นพันธกิจมูลฐานของฝຆายอานวยการ (BASIC STAFF
FUNCTION)
ํ.ํ ผน (PLANS) คือวิธีการทีไจัดตรียม หรือพิจารณาเวຌลวงหนຌาพืไอทาการ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์
ํ.๎ การวางผน (PLANNING) คือกรรมวิธีทีไรอบคอบ฿นการลือกหนทางปฏิบัติทีไดีทีไสุด พืไอทาการ
฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์
กรรมวิธี฿นการวางผน (PLANNING PROCESS) คือระบียบปฏิบัติทีไผูຌบังคับบัญชา฿ชຌ฿นการวิคราะห์
ละประสานงานกับฝຆายอานวยการ พืไอตกลง฿จหาวิธีการทีไดีทีไสุด฿นการปฏิบัติกิจฉพาะทีไเดຌรับมอบ฿หຌสารใจ
ผล ละอานวยการปฏิบัติทีไจาป็นตอการทา฿หຌภารกิจของหนวยตนสารใจผล ตอยางเรกใตามกรรมวิธี฿นการ
วางผน เดຌวางหลักการ฿หຌ฿ชຌความคิดอยางมีระบบละป็นระบียบซึไงจะชวยลดการมองขຌามปัจจัยทีไกีไยวขຌอง
ละขัๅนตอนทีไสมหตุสมผล฿นการกຌปัญหา
กรรมวิธี฿นการวางผนนัๅน ฿ชຌเดຌกับทุกระดับหนวยละทุกขนาดของความยากงายของปัญหา ถຌาป็น
ปัญหาทีไสลับซับซຌอน มีปัจจัยกีไยวขຌองหลายดຌานทีไจะตຌองพิจารณา ชน ดຌานกาลังพล ดຌานขาวกรอง ดຌาน
ยุทธการ ดຌานสงกาลังบารุงละดຌานสืไอสารอิลใกทรอนิกส์ จะตຌองอาศัยการประสานงานอยางนนฟງน
ระหวางผูຌบังคับบัญชาละฝຆายอานวยการดຌานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ฿นการรวมกันวางผน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์
ละหมาะสมกับขีดความสามารถของหนวย จึงจาป็นตຌองมีกรรมวิธี การวางผนอยางมีบบผน พืไอ฿หຌ
ประสานงานเดຌดยตลอดคลຌองเมสับสน
หนวยทหารทีไมีอยูหลายระดับ หนวยหนือจะบงมอบงานตางโ ฿หຌหนวยรองปฏิบัติภารกิจของหนวย
รอง฿หຌกิดผลสนองภารกิจของหนวยหนือ ดังนัๅนการวางผนอยางมีบบผนจึงป็นรืไองจาป็น฿นการ
มอบหมายหนຌาทีไละนวทางพืไอ฿หຌหนวยทุกระดับดานินการ฿หຌสอดคลຌองเปสูปງาหมายดียวกันของหนวย
หนือ ขຌอพึงระลึกอีกประการหนึไง ฿นดຌานความจาป็น฿นการวางผน วาควรมีขอบขตรายละอียดพียง฿ดนัๅน

ํ๓๔
คือ ผนของหนวยหนือยิไงสูงทาเรจะมีขอบขตภารกิจกวຌาง ละขຌาสูรายละอียดปลีกยอยนຌอย สวนหนวย
รองยิไงลใกทาเร ขอบขตของภารกิจยิไงคบลงเปตขຌาสูรายละอียดปลีกยอยมากขึๅน ดังนัๅน฿นการวางผน
จึงควรคานึงถึงระดับของหนวยดຌวยวา การกาหนดภารกิจ กาหนดหนຌาทีไหนวยรอง ละนวทางปฏิบัติของ
หนวยหลานัๅน ควรขຌาสูรายละอียดพียงเร พืไอผนนัๅนมีความออนตัวทีไจะปรับ฿หຌหมาะกຌสถานการณ์
ดยงาย
ํ.๏ ความสาคัญทีไตຌองมีการวางผน นืไองดຌวยการวางผนป็นกรรมวิธี฿นการลือกหนทางปฏิบัติทีไดี
ทีไสุดทีไจะดานินการ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ ดังนัๅนการศึกษาสถานการณ์ทีไหนวยตนกีไยวขຌอง ละมีการ
วางผนตรียมการ฿นขอบขต ความรับผิดชอบของหนวยตน พืไอรับมือกับปัญหาอยางทันหตุการณ์จะป็น
การชวย฿หຌสามารถบังคับสถานการณ์฿หຌป็นเปตามความประสงค์ หรือกิดประยชน์ตอรามากทีไสุด ซึไงจะชวย
฿หຌปฏิบัติการเดຌทันทวงทีตอปัญหาทีไจะกิดขึๅน เม฿ชคอยเลตามกຌปัญหา จึงป็นรืไองสาคัญมากของ
ผูຌบังคับบัญชา ละฝຆายอานวยการ ฿นการทีไจะ฿ชຌทรัพยากรของหนวย คือ คน งิน ของ วลา฿หຌกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ํ.๐ ความจาป็นทีไตຌองมีการวางผน การวางผนอยางมีหลักการตามกรรมวิธี การวางผนนัๅนเมเดຌ
หมายความวาผูຌวางผนจะตຌองเดຌหนทางปฏิบัติทีไดีทีไสุดสมอเป ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความรูຌความสามารถของ
ผูຌกีไยวขຌอง฿นการวางผนนัๅน โ ทัๅงนีๅจะตຌองมีการประสานงานอยางทัไวถึงระหวางทุก โ ฝຆายทีไกีไยวขຌอง
ํ.๑ ประยชน์ของผน มืไอมีการจัดทาผนขึๅนยอมเดຌรับประยชน์หลายประการ คือ
ํ.๑.ํ ทา฿หຌการปฏิบัติทางทหารตกตางจากการกระทาของฝูงชน การจัดหนวย฿ด โ กใตาม
จะตຌองมีคนจานวนหนึไงซึไงประกอบดຌวยผูຌนา (LEADERS) ละผูຌตาม (FOLLOWERS) ตຌองมีอุปกรณ์ครืไองมือ
ครืไอง฿ชຌพืไอประยชน์฿นการ฿ชຌสอย คุณลักษณะของหนวยสามารถกาหนดเดຌดยอาศัยปງาหมาย
(COMMOND GOAL) กลายป็นปງาหมายรวมกันของทุกคน฿นหนวยทีไตຌองการทา฿หຌบรรลุงาน สวนฝูงชน
(MOB) ทีไรวมตัวกัน มีทัๅงผูຌนาละผูຌตามชนดียวกับหนวยทหาร มีครืไองมือครืไอง฿ชຌมีปງาหมาย ตมีความ
ตกตางจากหนวยทหารตรงทีไวา ฝูงชน เมมีผน ลักษณะของการประสานรวมมือมีความสับสนวุนวาย จนทา
฿หຌงายตอหนวยทีไมีการจัดดีกวาขຌาดานินการ฿หຌสลายตัว
ํ.๑.๎ ผนป็นกุญจนาเปสูความสารใจ มืไอผนนัๅนมีความสมบูรณ์ตรงตามสภาพความจริง
สามารถซักซຌอมเดຌ ผนกอ฿หຌกิดความรูຌสึกวา หนวยมีนวทางการปฏิบัติละขอบขตทีไตละคนตຌองปฏิบัติ
ตอปງาหมายพืไอความสารใจอันดียวกัน
ํ.๑.๏ ทา฿หຌสามารถตรียมการ฿หຌพรຌอมกอนการรบละทดสอบเดຌ หนวยสามารถระดมกาลังคน
จัดหาอาวุธฝຄก ละทาการซักซຌอมภาย฿ตຌผนทีไกาหนด จะทา฿หຌมีประสิทธิภาพสูงละลดระยะวลาลง ผน
ป็นงานกຌาวรกของความสารใจ ผนทีไดีจะ฿หຌอะเรหลายอยาง กอนทีไการรบจะกิดขึๅน สามารถนาหลักการ

ํ๓๕
รบประกอบกับความชานาญ ละประสบการณ์ มา฿ชຌดยบรรจุเวຌ฿นผนสียตัๅงตยามปกติ ละทาการ
ทดสอบหาขຌอผิดพลาดเดຌดยเมตຌองรอผลจากการรบจริง
ํ.๑.๐ สามารถขจัดขຌอบกพรองดຌานสงกาลังบารุง การวางผนจะทา฿หຌตຌองตรียมดัดปลงทีไตัๅง
฿หຌขใงรงปลอดภัย สะสมสิไงอุปกรณ์ดຌานการสงกาลังบารุง฿หຌพียงพอทีไจะ฿ชຌ฿นการรบ ฿นการยุทธหลายครัๅง
ปรากฏวาทา฿หຌหนวยชนะ หรืออาจพຌนืไองจากขาดอุปกรณ์จาป็นพียงชิๅนดียว เมสามารถจัดหาเดຌทันวลา
มืไอตຌองการ
ํ.๑.๑ สามารถประหยัดวลาละรงงาน การวางผนจะชวยขจัดการสูญสียวลาออกเป ฿นวลา
ฉุกฉินมักจะกิดการสับสน กาลังพลทีไเดຌรับการฝຄกซຌอมอยางดีจะสามารถปฏิบัติการเดຌอยางรวดรใว ตຌองการ
วลาพียงลใกนຌอยทานัๅน ทหารทีไเดຌรับมอบหนຌาทีไตามผนจะเมป็นบุคคลทีไยงงานคนอืไนทา ดยลืมงานของ
ตน ประการสาคัญอาจกลาวดยสรุปเดຌวา การวางผนจะทา฿หຌประหยัดกาลังงานละวลา
ํ.๑.๒ ทา฿หຌสามารถคาดการณ์ลวงหนຌาปງองกันการจูจม การวางผนป็นการคาดการณ์ลวงหนຌาเปสู
ความสารใจ สามารถอุดชองวางละบรรจุสิไงทีไตຌองการเวຌกอนทีไการยุทธละความตຌองการจริงจะกิดขึๅน ถຌา
ปราศจากผนเมคาดการณ์อะเรเวຌลย ปัญหาทีไกิดขึๅนจะกลายป็นจูจมเปทัๅงสิๅน สิไง฿ดทีไป็นความเดຌปรียบ
ละประยชน์ของฝຆายรากใป็นทษตอขຌาศึก฿นทางกลับกัน
ํ.๑.๓ ขจัดความลังล฿จ฿นการปฏิบัติ การวางผนทา฿หຌมีอกาสปรับปรุงขຌอตกลง฿จป็นการลวงหนຌา
ความลังล฿จละความตืไนกลัวของฝຆายราอาจขจัด฿หຌหมดเป การลดปัญหาทีไยุงยากซับซຌอนเปสูหนทางปฏิบัติ
ทีไขຌา฿จงาย ป็นสิไงทีไควรกระทาพืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกิดขึๅน
๎. ลาดับขัๅนตอนของกรรมวิธี฿นการวางผนปฏิบัติการ ขัๅนตอนของกรรมวิธี฿นการวางผนปฏิบัติการ มี
นวความคิดมูลฐานจากกรรมวิธี฿นการกຌปัญหาตามหลักวิชาการ หรือตามหลักวิทยาศาสตร์ (SCIENTIFIC
PROBLEM SOLVING) กรรมวิธี฿นการวางผนปฏิบัติการของ ทอ. มี ๒ ขัๅนตอน คือ
๎.ํ กาหนดภารกิจ (MISSION)
๎.๎ นวความคิดของผูຌบังคับบัญชา (COMMANDER’S CONCEPT)
๎.๏ หนทางปฏิบัติทีไอาจป็นเปเดຌ (DEVELOP COURSES OF ACTION)
๎.๐ การประมาณสถานการณ์ของฝຆายอานวยการ (PREPARE STAFF ESTIMATES) ฿นดຌานกาลังพล
ขาวกรอง ยุทธการ สงกาลังบารุงละสืไอสาร – อิลใกทรอนิกส์
๎.๑ การประมาณสถานการณ์ของผูຌบังคับบัญชา (COMMANDER ESTIMATES OF THE
SITUATION)
๎.๒ การพัฒนาผนยุทธการ หรือคาสัไงยุทธการ (DEVELOPING OPERATION PLAN OR
OPERATION ORDER)

ํ๔์
มืไอตกลง฿จลือกหนทางปฏิบัติทีไหในวาดีทีไสุดลຌว กใจะดานินการพัฒนาผน ตมิเดຌหมายความวา
การวางผนเดຌยุติลຌว การวางผนป็นกรรมวิธีตอนืไอง กลาวคือมืไอหตุการณ์ตาง โ ทีไปลีไยนปลงเปมี
ผลกระทบกระทือนตอผนกใจาป็นจะตຌองปรับผน฿หຌมีหนทางปฏิบัติ สอดคลຌองกับหตุการณ์ทีไปลีไยนปลง
เปดังนัๅนการวางผนจึงป็นกรรมวิธีทีไตอนืไองจนกวาภารกิจนัๅนจะสารใจผล
๏. ขຌอพิจารณา฿นตละขัๅนตอนของกรรมวิธี฿นการวางผน
การวางผนทางทหารนัๅน จาป็นตຌองมีความรูຌความขຌา฿จ฿น หลักนิยม ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี หลักการ
สงคราม ป็นมูลฐาน฿นการประยุกต์การวางผนงานดຌานตาง โ ของหนวย
ขຌอพึงระลึกอีกประการหนึไง คือการปฏิบัติจริง฿นกรรมวิธีการวางผนนัๅน การปฏิบัติตละขัๅนตอนเม
จากัดอยู฿นขัๅนตอนนัๅนอยางชัดจน บางครัๅงอาจปฏิบัติสองสามขัๅนตอนพรຌอม โ กัน ละบางครัๅงอาจตຌอง
ยຌอนกลับเปสูขัๅนตอนดิมทีไพิจารณาเปลຌว พราะพบวาจากการพิจาณา฿นขัๅนถัดมานัๅนมีผล฿หຌตຌองยຌอนกลับเป
พิจารณาชัๅนดิม฿หมอีก พืไอสะดวกกการทาความขຌา฿จ฿นการศึกษา จะกลาวถึงการปฏิบัติเปทีละขัๅนตอน
ของกรรมวิธี฿นการวางผน
๏.ํ ขัๅนทีไ ํ กาหนดภารกิจ (STATE OF SPECIFIC MISSION)
๏.ํ.ํ ความหมายของคาวา กิจฉพาะ (TASK) คือความตຌองการ฿นการปฏิบัติทีไ฿หຌกหนวย
รอง มืไอปฏิบัติเดຌผลจะชวย฿หຌภารกิจของหนวยหนือบรรลุผลสารใจ กิจฉพาะพึงกาหนด฿หຌชัดจน ละมัก
ประกอบดຌวย ทาอะเร มืไอเร ละทีไเหน
๏.ํ.๎ ความหมายของคาวา ภารกิจ (MISSION) มี ๏ ความหมาย คือ
๏.ํ.๎.ํ กิจฉพาะพรຌอมทัๅงความมุงหมาย ซึไงระบุอยางชัดจนถึงการปฏิบัติทีไจะตຌอง
กระทาละหตุผลของการกระทานัๅน
๏.ํ.๎.๎ มืไอ฿ชຌดยทัไวเป ดยฉพาะมืไอ฿ชຌกับหนวยทหารระดับรอง หมายถึงหนຌาทีไทีไ
มอบหมาย฿หຌกบุคคลหนึไงหรือตอกิจฉพาะ
๏.ํ.๎.๏ การสงอากาศยานตัๅงตหนึไงครืไองขึๅนเปปฏิบัติกิจฉพาะ
๏.ํ.๏ การวิคราะห์กิจฉพาะละกาหนดภารกิจ
มืไอเดຌรับคาสัไง฿หຌวางผน กอนอืไนจะตຌองวิคราะห์กิจฉพาะทีไเดຌรับมอบวามีขัๅนตอน
อะเรบຌาง ทีไจาป็น฿นการทา฿หຌภารกิจสารใจ ลຌวกาหนดภารกิจขึๅนอยางชัดจน฿หຌขຌา฿จกันทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง
฿นการวางผน ดยระบุสาระสาคัญวาหนวยนัๅนจะตຌองทาอะเร ทีไเหน มืไอเร ละทาเม
คาสัไง฿หຌวางผนอาจเดຌรับ฿นรูปผนยุทธการจากหนวยหนือ หรือ฿นรูปคาสัไงชีๅจงจาก
ผูຌบังคับบัญชา ผูຌซึไงมองหในอกาสทีไจะ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ ฉพาะจาะจงอยาง฿ดอยางหนึไง หรืออาจมา฿นรูป

ํ๔ํ
อืไน โ เดຌอีกหลายประการ ทัๅงนีๅเมวาคาสัไง฿นการวางผนจะมา฿นรูป฿ดจะตຌองมีการวิคราะห์฿นขຌอความของ
กิจฉพาะ ละลาดับความสาคัญ ลຌวกาหนดป็นภารกิจของหนวย
๏.ํ.๐ การขียนภารกิจ฿นผนยุทธการ
ถลงดยยอถึงกิจฉพาะละความมุงหมายทีไจะตຌองกระทา฿หຌสารใจ฿นการปฏิบัติตาม
ผนภารกิจทีไถลงนัๅนป็นภารกิจของผูຌบังคับบัญชาของหนวยทีไออกผน ขัๅนตอน฿นการกาหนดภารกิจ ฿หຌทา
ป็น ๏ ขัๅนตอน คือ
๏.ํ.๐.ํ ขัๅนทีไ ํ กลาวถึงสถานการณ์ทีไทา฿หຌกิดภารกิจดยยอ (BRIEF SUMMARY OF
THE SITUATION) พืไอ฿หຌหในสภาพสถานการณ์ทีไกอ฿หຌกิดปัญหาทีไจะตຌองกຌดยจมชัด
๏.ํ.๐.๎ ขัๅนทีไ ๎ วิคราะห์สถานการณ์ดยทัไวเป (ANALYSIS OF THE GENERAL
SITUATION) กอนทีไจะกาหนดภารกิจดยฉพาะจาะจงวิคราะห์มีอะเรบຌาง ทีไหนวยนัๅนจะตຌองกระทา฿หຌ
กิดผลระดับ฿ด ละทาเมจึงตຌองทา
๏.ํ.๐.๏ ขัๅนทีไ ๏ กาหนดภารกิจ (STATEMENT OF THE SPECIFIC MISSION) คือ บง
฿หຌชัดจนวาอะเรทีไจะตຌองทา฿หຌบรรลุระดับ฿ด ละทาทาเม
๏.ํ.๑ ขຌอนะนา฿นการขียนภารกิจ
๏.ํ.๑.ํ หาคากริยา (VERB หรือ INFINITIVE) ทีไบงระดับผลของการกระทา฿หຌชัดจน
(TERM OF ACCOMPLISHMENT) ละสามารถทา฿หຌบรรลุภารกิจเดຌจริง (ATTAINABLE) ชน ตัดรอน (TO
NEUTRALIZE) ทาลาย (TO DESTROY) ตຌองระวังเม฿ชຌคากริยาทีไเมบงระดับผลการกระทาชัดจน฿นตัวอง
ตຌองหาขຌอความอืไนมาขยาย฿หຌบงระดับผลการกระทา฿หຌชัดจน
๏.ํ.๑.๎ หาคานาม (NOUN) ซึไงป็นวัตถุประสงค์ทีไมุงตอการกระทาซึไงอาจป็นนามธรรม
(ABSTRACT) หรือรูปธรรม (PHYSICAL OBJECT) ลຌวตความหมาะสมกาคากริยาทีไบงระดับผลของการ
กระทา
๏.ํ.๑.๏ กาหนดกิจฉพาะละความมุงหมาย คาหลัก คือ WHAT กับ WHY ตามลาดับ
สาหรับคา WHO จะ฿ชຌหรือกใเดຌตามความนิยมของหลาทัพ สวน WHEN ละ WHERE นัๅน ฿ชຌตอมืไอ
จาป็นตຌอง฿ชຌละตຌองระวังวาขยายความถูกดຌวย สวน HOW เมควร฿ชຌพราะบังคับสรี฿นการปฏิบัติวຌนต
จาป็นกใ฿ชຌเดຌ
๏.ํ.๒ ตัวอยางการขียนภารกิจ
๏.ํ.๒.ํ จัดตัๅง คปก..........ทาหนຌาทีไป็นทีไบัญชาการของ ผบ........฿นการสัไงการควบคุม
ละอานวยการ฿ชຌกาลังทาง.........ละปฏิบัติภารกิจพิศษรงดวนอืไน โ
๏.ํ.๒.๎ ปฏิบัติทางอากาศ สนับสนุน.......฿นการปງองกันละรักษาความมัไนคง.......

ํ๔๎
๏.ํ.๒.๏ กกส.ทอ.......ปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีสนับสนุนหนวยกาลังภาคพืๅน฿นการ
ฝຄกรวมป.........ตัๅงตขัๅนตรียมการจนสรใจสิๅนภารกิจ
๏.ํ.๒.๐ วางกาลังทางอากาศยุทธวิธี ณ........พืไอสนับสนุน......ตอบตຌการรุกรานของ....
บริวณชายดน..........
๏.ํ.๒.๑ ปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนกองกาลัง........บริวณชายดน..........
๏.ํ.๒.๒ ฝูงบิน.......ทาการปງองกันละรักษาความปลอดภัยกาลังพล อาวุธยุทธปกรณ์
ละทรัพย์สิน ทอ. ฿หຌรอดพຌนจากการบอนทาลาย การจารกรรม การกอวินาศกรรมของฝຆายตรงขຌาม
๏.ํ.๓ สรุปหลักการกีไยวกับการวิคราะห์ภารกิจ
๏.ํ.๓.ํ ภารกิจ คือกิจฉพาะ (TASKS) ความมุงหมาย (PURPOSE) คาวาภารกิจตຌอง
บอก฿นรูป WHO, WHEN, WHERE, HOW, WHY ตบางครัๅง HOW กับ WHY อาจเมจาป็นตຌองระบุสมอเป
๏.ํ.๓.๎ ภารกิจจะตຌองเดຌรับความหในชอบทัๅงจากผูຌบังคับบัญชาละฝຆายอานวยการ
ตัๅงตริไมตຌนหรือกอนการวางผน
๏.ํ.๓.๏ ป็นการยากทีไหนวยหนือจะกาหนดภารกิจเวຌอยางสมบูรณ์ กะทัดรัดชัดจน
฿หຌกหนวยรอง ดังนัๅนจึงป็นหนຌาทีไของหนวยรององ จะตຌองอนุมาน (DEDUCE) หรือวิคราะห์ภารกิจ หรือกิจ
ฉพาะพิไมติมตามความจาป็น ละหมาะสมจากสภาพวดลຌอม จากคาสัไง นยบาย จากคาพูด หรือศาสน์
ยุทธการ
๏.ํ.๓.๐ กิจฉพาะ (TASK) ตຌองบอก฿นรูป WHAT, WHEN, WHERE (HOW) เมมี WHY
ดยหนวยรองป็นผูຌขียน
๏.ํ.๓.๑ ภารกิจของหนวยขนาดลใก มักจะบอก฿นรูป SPECIFIC TASK ทีไกระจางชัด
ทบเมตຌองปลภารกิจละกิจฉพาะพิไมขึๅน
๏.๎ ขัๅนทีไ ๎ นวความคิดของผูຌบังคับบัญชา (COMMANDER’S OR COMMANDER’S GUIDANCE)
฿นการทีไจะ฿หຌฝຆายอานวยการวางผนครอบคลุมทัไวถึงละทันวลา ดยเมสียวลาละรงงาน
เปดยปลาประยชน์ จะตຌองเดຌรับการนะนวจากผูຌบังคับบัญชาอยางพียงพอ การนะนวอาจป็นรูปการ
ชีๅจงดຌวยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรจากผูຌบังคับบัญชา หรืออาจป็นผลจากการประชุมวางผน หรืออาจป็น
ผลจากการประชุมวางผน หรือฝຆายอานวยการยุทธการอาจป็นประธาน฿นการประชุมปรึกษาหารือ ลຌว
ตรียมอกสารนะนว฿หຌผูຌบังคับบัญชาลงชืไอ เมวาจะป็นกรณี฿ดการนะนวจะตຌองสดงความคิดของ
ผูຌบังคับบัญชา ฿นรืไองภารกิจอยางชัดจน ดยถลงถึงนยบายละขຌอจากัดทีไผูຌบังคับบัญชากาหนด รวมทัๅง
กณฑ์การพิจารณา ซึไงผนทีไจะพัฒนาขึๅนจะตຌองเดຌตามกณฑ์นัๅน โ
๏.๏ ขัๅนทีไ ๏ หนทางปฏิบัติทีไอาจป็นเปเดຌ (DEVELOP COURSES OF ACTION)

ํ๔๏
ขัๅนตอนนีๅป็นการพิจารณาหนทางปฏิบัติทีไป็นเปเดຌของหนวย ซึไงอาจกระทา฿นรูปการประชุม
ปรึกษาหารือ หรืออกมา฿นรูปหนังสือราชการ
สาระสาคัญ฿นการขียนหนทางปฏิบัติ คือจะตຌองทาอะเร ละทาอยางเร (WHAT IS TO BE
DONE AND IT IS BE DONE)
ขัๅนนีๅจะมีการทดสอบหนทางปฏิบัติทีไคิดขึๅนอยางพอป็นสังขป หนทางปฏิบัติ฿ดทีไขาดความ
หมาะสมละกินขีดความสามารถทีไจะสนับสนุนเดຌจะตัดทิๅงเป฿นตอนนีๅ คงหลือตหนทางปฏิบัติทีไนาจะ
ป็นเปเดຌ พืไอนาเปประมาณสถานการณ์ดຌานตาง โ อยางละอียด฿นขัๅนตอนตอเป
๏.๐ ขัๅนทีไ ๐ การประมาณสถานการณ์ของฝຆายอานวยการ (PREPARE STAFF ESTIMATES)
ขัๅนนีๅฝຆายอานวยการตาง โ (ขาวกรอง กาลังพล ยุทธการ สงกาลังบารุง สืไอสาร –
อิลใกทรอนิกส์) ทีไกีไยวขຌองกับกรรมวิธี฿นการวางผน จะริไมประมาณสถานการณ์฿นดຌานของตนสาหรับตละ
หนทางปฏิบัติทีไอาจป็นเปเดຌของหนวย
การประมาณสถานการณ์ของฝຆายอานวยการ เมวาจะสดงดຌวยวาจา฿นทีไประชุมหรือขียนป็น
อกสารตามบบจะชวยหลือผูຌบังคับบัญชาดยสังขป กีไยวกับสถานการณ์ทีไกีไยวขຌอง ซึไงมีผลกระทบ
กระทือนตอหนทางปฏิบัติ ละประมินคาการ฿ชຌทรัพยากร฿นตละหนทางปฏิบัติของหนวย การประมาณ
สถานการณ์ของฝຆายอานวยการประกอบดຌวย
๏.๐.ํ การประมาณสถานการณ์ขาวกรอง
การประมาณสถานการณ์ขาวกรอง คือการคาดการดยการตรวจสอบปัจจัยขาวกรองตาง โ
อยางมีหตุผล ดยทัไวเปลຌวจะป็นการวิคราะห์กีไยวกับลักษณะพืๅนทีไปฏิบัติการ ขีดความสามารถของงขຌาศึก
พืไอ฿หຌเดຌขຌอสรุปถึงลาดับความนาจะป็นทีไขຌาศึกจะนาความสามารถอัน฿ดมา฿ชຌ รวมทัๅงจุดออนตาง โ ทีไฝຆายรา
จะสวงประยชน์เดຌ การประมาณสถานการณ์ขาวกรอง จะป็นมูลฐานสาคัญประการหนึไงสาหรับ
ผูຌบังคับบัญชานาเป฿ชຌประกอบการพิจารณาตกลง฿จลือกหนทางปฏิบัติหมาะสมทีไสุด กับสถานการณ์หรือ
ภารกิจทีไเดຌรับมอบ
การประมาณสถานการณ์ขาวกรอง ป็นการประมาณขาวกรองทางยุทธวิธี กีไยวกับยุทธบริวณ หรือ
พืนๅ ทีไฉพาะหงทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติการรบ พืไอ฿หຌผูຌบังคับบัญชาหนวยทหารทราบถึงขีดความสามารถ
จุดออน ละขีดความสามารถทีไขຌาศึกนาจะนามา฿ชຌ พืไอป็นมูลฐาน฿นการวางผนทางยุทธการ หรือออกคาสัไง
ยุทธการ฿หຌหนวยตาง โ ปฏิบัติตอเป
การประมาณสถานการณ์ขาวกรองทางการรบ มีบทบาทตอผูຌบังคับบัญชาหนวยทหารทัๅงทางบก ทาง
นๅา ละทางอากาศ ป็นอยางมาก พราะป็นรืไองทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการปฏิบัติภารกิจของหนวยทหาร
หลานัๅนดยตรง

ํ๔๐
๏.๐.ํ.ํ การจัดทาประมาณสถานการณ์ขาวกรอง จะกระทามืไอ
๏.๐.ํ.ํ.ํ ผูຌบังคับบัญชาสัไงการหรือตຌองการ
๏.๐.ํ.ํ.๎ มีการวางผนการยุทธครัๅง฿หม
๏.๐.ํ.ํ.๏ จຌาหนຌาทีไฝຆายอานวยการขาวกรองพิจารณาหในวาสถานการณ์ละ
ขีดความสามารถของขຌาศึกปลีไยนปลงเป
๏.๐.ํ.๎ วิธีการสนอประมาณสถานการณ์ขาวกรอง กระทาเดຌ ๎ วิธีคือ
๏.๐.ํ.๎.ํ การรายงาน กระทาป็นลายลักษณ์อักษร
๏.๐.ํ.๎.๎ การบรรยายสรุป ป็นการสนอดຌวยวาจา
๏.๐.๎ การประมาณสถานการณ์กาลังพล ฝຆายอานวยการกาลังพลป็นฝຆายอานวยการหลักของ
ผูຌบังคับบัญชา ฿นรืไองการดานินงานดຌานธุรการ ละการจัดการบุคคลทีไอยู฿นความควบคุมของทหาร ป็นผูຌ฿หຌ
คาปรึกษากนายทหารฝຆายอานวยการอืไน โ ละชวยหลือนายทหารหลานัๅน฿นการกຌปัญหากาลังพล฿นสาย
งาน฿นหนຌาทีไดยฉพาะของตน การชวยหลือหลานีๅอาจเดຌกการจัดทาผนละการกากับดูลดยตรงกใเดຌ
ฝຆายอานวยการกาลังพลมีความรับผิดชอบหลักทางฝຆายสนาธิการ฿นรืไองตอเปนีๅ
๏.๐.๎.ํ การรักษายอดกาลังพลของหนวย
๏.๐.๎.๎ การจัดการกาลังพล
๏.๐.๎.๏ งาน฿นหนຌาทีไการจัดกาลังพล
๏.๐.๎.๐ การบารุงละรักษาขวัญ
๏.๐.๎.๑ การรักษาวินัย กฎ ขຌอบังคับละคาสัไง
๏.๐.๎.๒ การจัดการ฿นกองบัญชาการ
๏.๐.๎.๓ บใดตลใด
๏.๐.๏ การประมาณสถานการณ์สงกาลังบารุง การประมาณสถานการณ์สงกาลังบารุง คือการ
ประมาณคาอันป็นผลมาจากการตรวจสอบอยางมีระบียบ ตอปัจจัยทางการสงกาลังบารุง ซึไงมีอิทธิพลตอ
หนทางปฏิบัติทีไคาดคิดเวຌ พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงขຌอสรุปทีไวัดเดຌจากระดับ ละลักษณะของอิทธิพลตอหนทางปฏิบัติทีไ
คาดคิดเวຌ พืไอ฿หຌเดຌซึไงขຌอสรุปทีไวัดเดຌจากระดับ ละลักษณะของอิทธิพลนัๅน หรืออาจกลาวอีกอยางหนึไง การ
ประมาณสถานการณ์สงกาลังบารุง คือ การวิคราะห์วาปัจจัยการสงกาลังบารุงทีไมีอยูนัๅนพียงพอหรือเม ทีไจะ
สนับสนุนหนทางปฏิบัติตาง โ ของทางยุทธการ ละถຌาเมพียงพอจะมีหนทางกຌเขเดຌอยางเรหรือเม ซึไง
ประกอบดຌวย
๏.๐.๏.ํ ความมุง หมาย
๏.๐.๏.๎ วัตถุประสงค์หลักของการทาประมาณสถานการณ์สงกาลังบารุง

ํ๔๑
๏.๐.๏.๏ งาน฿นหนຌาทีไของนายทหารฝຆายอานวยการสงกาลังบารุง
๏.๐.๏.๐ ขຌอมูล฿นการประมาณสถานการณ์สงกาลังบารุง
๏.๐.๐ การประมาณสถานการณ์สืไอสารอิลใกทรอนิกส์ การวางผน ส – อ มีกรรมวิธี
ชนดียวกับการวางผนทัไวเปมีอยู ๎ ขัๅน คือ
๏.๐.๐.ํ ขัๅนประมาณสถานการณ์ ส – อ คือการพิจารณาปัจจัยทาง ส – อ ของฝຆาย
ขຌาศึก ซึไงจะกระทบตอความสารใจภารกิจ หรือตอหนทางปฏิบัติทีไคาดเวຌของหนวย ซึไงถือวาป็นการ
ประมาณ ละ ประมิน หนทางปฏิบัติของผูຌบังคับบัญชา
๏.๐.๐.๎ ขัๅนพัฒนาผน คือการรวบรวมรายละอียดกีไยวกับการ ส – อ ของฝຆายขຌาศึก
ละผนการของฝຆายรา อันป็นประยชน์พืไอการสนับสนุนผนยุทธการอืไน โ ฿นลักษณะคลຌายกัน
๏.๐.๑ การประมาณสถานการณ์ยุทธการ
๏.๐.๑.ํ ปกติฝຆายอานวยการ ซึไงทาหนຌาทีไป็นฝຆายอานวยการประสานงาน
(COORDINATING STAFF) นัไนจะมีพันธกิจมูลฐานของฝຆายอานวยการ ๓ ประการ อยูลຌว ต ฝอ.ยก. ยังมี
พันธกิจฉพาะทางดຌานยุทธการของตนอีก ๑ ประการ คือ
๏.๐.๑.ํ.ํ การวางผน (PLANNING)
๏.๐.๑.ํ.๎ การจัดหนวย (ORGANIZING)
๏.๐.๑.ํ.๏ การวิคราะห์กาลังคน (MANPOWER ANALYSIS)
๏.๐.๑.ํ.๐ การฝຄก (TRAINING)
๏.๐.๑.ํ.๑ การ฿ชຌกาลัง (EMPLOYING FORCES)
๏.๐.๑.๎ พันธกิจฉพาะทางดຌานยุทธการประการหนึไง฿นรืไองการวางผนนัๅนป็นหนຌาทีไ
ของ ฝอ.ยก. จะตຌองริริไมประสานงานละจัดทาผนขึๅน ผนนัๅนกใจะป็นจุดริไมของการ฿ชຌกาลังตอเป การทีไ
ฝอ.ยก. จะวางผนเดຌจะตຌองขຌา฿จอยางถองทຌ฿นภารกิจละขีดความสามารถของหนวย ตลอดจนขຌา฿จถึง
ปัจจัยตาง โ ทางดຌานยุทธการ กาลังพลสงกาลังบารุงละการขาว ชน ศักย์สงคราม ขีความสามารถ฿นการรบ
ของขຌาศึก ตลอดจนจุดออนจุดขใงตาง โ ของตน
๏.๐.๑.๏ งานของ ฝอ.ยก. ฿นการประมาณสถานการณ์ยุทธการคือ การพิจารณาปัจจัย
ตาง โ ของขຌาศึก ชน ขีดความสามารถ นามาปรียบทียบกับปัจจัยตาง โ ของฝຆายราพืไอลือกหนทางปฏิบัติ
ทีไดีทีไสุด พราะ฿นทางยุทธการ ซึไง ฝอ.ยก. จะตຌองติดตอประสาน พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลการประมาณสถานการณ์ดຌาน
ตาง โ จาก ฝอ. ดຌานอืไน โ สียกอน จึงจะสามารถพิจารณาวิคราะห์ ลຌวสรุปลือกหนทางปฏิบัติทีไดีทีไสุดเดຌ
๏.๑ ขัๅนทีไ ๑ การประมาณสถานการณ์ของผูຌบังคับบัญชา (COMMANDER ESTIMATE OF THE
SITUATION)

ํ๔๒
๏.๑.ํ จากผลประมาณสถานการณ์ของ ฝอ. ตางโ ผูຌบังคับบัญชาจะทราบสถานการณ์ ละ
ขຌอสรุปความหในทุกดຌานทีไกีไยวขຌอง ฿นขัๅนนีๅผูຌบังคับบัญชาจะประมาณสถานการณ์ของผูຌบังคับบัญชา พืไอ
พิจารณาวาหนทางปฏิบัติทีไป็นเปเดຌของหนวย หนทาง฿ดจะป็นหนทางปฏิบัติทีไดีทีไสุด ฿นการทา฿หຌภารกิจ
ของหนวยสารใจ
๏.๑.๎ สาหรับการประมาณสถานการณ์ของผูຌบังคับบัญชานัๅน นืไองจากป็นการพิจารณาลือก
หนทางปฏิบัติของราทีไดีทีไสุด ซึไงคลຌายคลึงกับการประมาณสถานการณ์ยุทธการจึง฿ชຌ฿บบบดียวกันเดຌ
พียงตปลีไยนขຌอสุดทຌาย฿น฿บบบประมาณสถานการณ์ยุทธการจากขຌอสรุปป็นขຌอตกลง฿จทานัๅน ละอาจ
จัดทาดยผูຌบังคับบัญชา หรือ ฝอ.ยก. ป็นผูຌพิจารณาราง฿หຌผูຌบังคับบัญชาตัดสิน฿จกใเดຌ
๏.๑.๏ ขຌอตกลง฿จของผูຌบังคับบัญชา จะป็นการลือกหนทางปฏิบัติของหนวยวาจะตຌองทา อะเร
มืไอเร อยางเร ทีไเหน ละทาเม ขຌอตกลง฿จนีๅจะป็นมูลฐาน฿นหัวขຌอภารกิจ ละนวความคิด฿นการปฏิบัติ
ของผน หรือคาสัไงยุทธการทีไจะพัฒนาตอเป
๏.๒ ขัๅนทีไ ๒ การพัฒนาผน หรือคาสัไงยุทธการ (DEVELOPING OPERATION PLAN OR
OPERATION ORDER)
มืไอถึงขัๅนนีๅนับวาผานชวงกຌปัญหามาลຌว ขຌอตกลง฿จนัไนจะกิดผล฿นการกระทาตอเปเดຌกใ
ตอมืไอมีผนงาน พืไอกาหนดนวทางละบงมอบหนຌาทีไ฿หຌหนวยรอง ละหนวยทีไจะตຌองกีไยวขຌองถือปฏิบัติ
฿นขัๅนนีๅผูຌบังคับบัญชา ละฝຆายอานวยการ จะตຌองประสานงาน฿นการรียน ละจัดพิมพ์ผน หรือคาสัไง
ยุทธการรวมทัๅงผนวกตาง โ ประกอบผน ดานินการจกจาย฿หຌหนวยทีไตຌองปฏิบัติ ละหนวยทีไตຌองรับทราบ
฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอย
๐. ความหมายของผน ผน คือ วิธีการซึไงกาหนดนวทางทีไจะปฏิบัติ฿หຌบรรลุผลสารใจหงวัตถุประสงค์ของ
ผูຌบังคับบัญชาหนวยนัๅน ละบอก฿หຌผูຌบังคับบัญชาหนวยรองทราบวาตຌองการ฿หຌหนวยรองทาอะเร ทาเม มืไอเร
ละทีไเหน ทัไงนีๅพืไอป็นนวทาง฿หຌผูຌบังคับบัญชาหนวยรองพัฒนาผน หรือคาสัไงของหนวยรอง พืไอสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของหนวยหนือเดຌ
๑. ลักษณะของผนยุทธการ
ผนยุทธการ คือ ผนสาหรับการปฏิบัติการยุทธ฿นบริวณ ละหຌวงระยะวลาหนึไง ตามธรรมดา
อาศัยขຌอมูลทีไกาหนดเวຌป็นหลัก อาจคลุมถึงการยุทธครัๅงดียว หรือหลายครัๅงตอนืไองกันซึไงจะตຌองปฏิบัติ
พรຌอมกันหรือตามลาดับกันเป ผนยุทธการนีๅป็นคาสัไงนยบายทีไหนวยบัญชาการระดับสูง฿ชຌ พืไอทีไจะ฿หຌ
ผูຌบังคับบัญชาชัๅนรองตรียมผน หรือคาสัไงสนับสนุนตน
๒. ทีไมาละสาระสาคัญของนืๅอหา฿นผนยุทธการ

ํ๔๓
ผนยุทธการนัๅนเมวาป็นผนยุทธการ฿ดกใตาม จะมีลาดับขัๅนตอนของกรรมวิธี฿นการวางผน
ปฏิบัติการอยางดียวกัน ป็นทีไมา฿นการพัฒนาผน ตสาระสาคัญทีไจะปรากฏป็นนืๅอหา฿นผนนัๅน โ จะ
ตกตางกันเปตามชนิดของผนยุทธการนัๅน โ ผนยุทธการฉบับดียวเมจาป็นผนยุทธการชนิดดียวตอาจ
ครอบคลุมผนยุทธการหลายชนิดเวຌ฿นฉบับดียวกัน
การรียกชืไอผนยุทธการ นิยมรียกป็นสมญานาม (CODE NAME) ทัๅงนีๅพืไอปกปຂดจตนา ละพืไอ฿หຌ
หนวยทีไกีไยวขຌองทุกระดับขຌา฿จตรงกัน฿นภารกิจละนวทางปฏิบัติทีไตรียมเวຌ สาหรับสถานการณ์ทีไคาดคะน
วาอาจจะกิดขึๅนนัๅน
๓. ลักษณะของคาสัไงยุทธการ คาสัไงยุทธการ (OPERATION ORDER) คือ คาสัไงทีไผูຌบังคับหนวยป็นผูຌออก
พืไอ฿หຌหนวย฿ตຌบังคับบัญชาปฏิบัติการยุทธ ดยดานินตามผนยุทธการทีไเดຌรับอนุมัติลຌว กลาวคือ
สถานการณ์ ภารกิจ ขຌอตกลง฿จ กลยุทธ์฿นการปฏิบัติของตน ละอืไน โ
๔. ชนิดของผนยุทธการ ผนยุทธการบงออกเดຌป็น ๒ ชนิด ตามลักษณะการปฏิบัติการ คือ
๔.ํ ผนผชิญหตุการณ์ หรือผนฉพาะหตุ คือ ผนซึไงคาดคะนละวางนวทางทีไจะปฏิบัติการ
ตอบตຌการกระทาของขຌาศึกทีไนาจะกิดขึๅน฿นอนาคต
๔.๎ ผนสริมกาลัง คือ ผนสาหรับการจัดหากาลังทหาร ละยุทธภัณฑ์เปพิไมติม฿หຌกผูຌบังคับ
หนวย฿ดหนวยหนึไง
๔.๏ ผนวางกาลัง คือ ผนสาหรับการคลืไอนยຌายกาลัง ละยุทธภัณฑ์จากทีไตัๅงหงหนึไงเปยังทีไตัๅงอีก
หงหนึไง
๔.๐ ผน฿ชຌกาลัง คือ ผนซึไงกาหนดนวทางทีไจะ฿ชຌกาลังทหารละอาวุธ฿หຌกิดผลสูงสุด฿น
สถานการณ์ทางการรบ
๔.๑ ผนฟ้นฟูกาลัง คือ ผนฟ้นฟูกาลังของหนวย หลังจากเดຌถูกขຌาศึกจมตีลຌว฿หຌกินขีด
ความสามารถทีไจะทาสงครามเดຌตอเป
๔.๒ ผนชิญสาธารณภัย คือ ผนกาหนดนวทางปฏิบัติพืไอลดอันตรายจากธรรมชาติตาง โ ละ
อุบัติหตุจากพลังงานนิวคลียร์
ดยทัไวเปลຌวผนยุทธการชนิดตาง โ ทีไรามักจะมีสวนกีไยวขຌองดຌวย คือ ๐ ชนิดรก ละทีไมักจะ
กีไยวขຌองบอยทีไสุด คือ ผนวางกาลังละผน฿ชຌกาลัง
๕. ความตกตางของผนยุทธการกับคาสัไงยุทธการ ผนยุทธการกับคาสัไงยุทธการมีความคลຌายคลึงกันมาก
฿นหัวขຌอของ฿นบบ ตกใมีลักษณะตกตางกันอยูบางประการกลาวคือ

ํ๔๔
๕.ํ ผนยุทธการ จัดตรียมเวຌป็นนวทางปฏิบัติ฿นสถานการณ์ทีไคาดคะนวาอาจจะกิดขึๅน฿น
อนาคต ฿นขณะวางผนจึงมักขาดขຌอทใจจริงบางประการ ชน การกระทาของขຌาศึก การชวยหลือจากก
พันธมิตร ป็นตຌน ดังนัๅนผนยุทธการจึงอาศัยขຌอสมมติบางประการทีไสมหตุสมผล นาจะป็นจริงละป็น
สาระสาคัญมา฿ชຌป็นมูลฐานทนขຌอทใจจริงบางประการทีไเมเดຌป็นอยูขณะวางผน สวนคาสัไงยุทธการเมมี
การ฿ชຌขຌอสมมุติทนขຌอทใจจริง ตจะวางผนจากการรักษาสภาพวดลຌอมทีไกาลังป็นอยูมาป็นมูลฐาน฿นการ
ออกคาสัไงยุทธการ
๕.๎ ผนยุทธการ ป็นนวทางซึไงตรียมเวຌปฏิบัติ฿นหตุการณ์ทีไคาดคะนวาอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต
จึงมีลักษณะทีไอาจจะนาเป฿ชຌปฏิบัติ สวนคาสัไงยุทธการป็นนวทางซึไงตรียมเวຌปฏิบัติ฿นอนาคตอัน฿กลຌ จึงมี
ลักษณะทีไจะตຌองนาเป฿ชຌปฏิบัติ ผนยุทธการจะกลายสภาพป็นคาสัไงยุทธการมืไอ
๕.๎.ํ มีคาสัไง฿หຌปฏิบัติตามผนยุทธการนัๅน
๕.๎.๎ มีหตุการณ์กิดขึๅนตามงืไอนเขทีไเดຌอนุมัติเวຌลวงหนຌาลຌววา฿หຌถือปฏิบัติตามผนยุทธการ
นัๅน โ
๕.๏ ผนยุทธการ ป็นการตรียมนวทางปฏิบัติตามสถานการณ์ทีไอาจกิดขึๅน฿นอนาคต วลา
ตรียมการมักจะมีมากละงานของหนวย฿นระดับสูงทีไมีหนวยงานวางผนดยตรง ผนยุทธการจึงมักมีผนวก
ตาง โ ประกอบละอียดครบถຌวน สวนคาสัไงยุทธการจะ฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติ฿นสถานการณ์ทีไกาลังป็นอยูจึง
มักจะมีรืไองราวฉพาะทีไจะตຌองปฏิบัติตามสถานการณ์ฉพาะหนຌาทานัๅน สวนรายละอียดอืไน โ มักจะอาศัย
อຌางถึงผนยุทธการทีไเดຌอนุมัติเวຌลຌว หนวยระดับสูงมักจะ฿ชຌป็นครืไองมือชวยปรับผนยุทธการติม฿หຌออนตัว
ขຌากับสถานการณ์ทีไกาลังป็นอยูเดຌตลอดวลา สาหรับหนวยระดับตาง โ ฿ชຌสาหรับป็นนวทางปฏิบัติ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนหรือคาสัไงของหนวยหนือ คาสัไงยุทธการสามารถออกเดຌทุกระดับหนวย
ํ์. การขียนผนยุทธการหรือคาสัไงยุทธการ จากลาดับขัๅนตอน฿นกรรมวิธี฿นการวางผน ๒ ขัๅนตอนนัๅน
มืไอฝຆายอานวยการสาขาตาง โ เดຌประมาณสถานการณ์฿นสาขาของตน ละผูຌบังคับบัญชาเดຌประมาณ
สถานการณ์฿นสาขาของตน ละผูຌบังคับบัญชาเดຌประมาณสถานการณ์ของผูຌบังคับบัญชาลຌว จากการตกลง฿จ
ของผูຌบังคับบัญชา฿นการประมาณสถานการณ์ของผูຌบังคับบัญชานัๅน กใสามารถนาเปขียนป็นผนยุทธการ
หรือคาสัไงยุทธการเดຌ ดยนาขຌอตกลง฿จละหนทางปฏิบัติจากการประมาณสถานการณ์ตาง โ ดยฉพาะ
หนทางปฏิบัติทีไราเดຌลือกเวຌ หรือทีไดีทีไสุดทานัๅนพืไอ฿หຌผนหรือคาสัไงนัๅนมีลักษณะสัๅน กะทัดรัด ชัดจน ละ
ตรงปງาหมายทีไสุด หรือทีไรับผน หรือคาสัไงขຌา฿จ ละสามารถปฏิบัติตามเดຌทันที
ํ์.ํ หลักการขียนผนหรือคาสัไง
ํ์.ํ.ํ สมบูรณ์

ํ๔๕
ํ์.ํ.๎ บบการขียนสานวนวหาร (STYLE) ตຌอง฿หຌกะทัดรัดละชัดจน หลีกลีไยงการ฿ชຌ
ภาษายุงยากฟุຆมฟอย ชน ขຌาตีอยางรุนรง พยายามทีไจะขຌายึด฿หຌเกลทาทีไจะทาเดຌ ซึไงคาขยายหลานีๅเมมี
สาระสาคัญตอผนหรือคาสัไง ป็นคาสัไงเมนนอน เมดใดขาด ควรขียน฿หຌชัดจนตรงเปตรงมา ฉียบขาดเมมี
การคลือบคลงสงสัย
ํ์.ํ.๏ พอดีกับวลา
ํ์.ํ.๐ หมาะสมเมลวงลๅากຌาวกายหนวยรอง
ํ์.ํ.๑ สามารถปฏิบัติเดຌ
ํ์.๎ การ฿หຌนยบาย฿นการวางผน
ํ์.๎.ํ ภารกิจละกิจฉพาะ
ํ์.๎.๎ สมมุติฐาน
ํ์.๎.๏ นยบายกีไยวกับอาวุธนิวคลียร์ คมี ชีวะ
ํ์.๎.๐ ขຌอพิจารณาทางการมือง (ถຌามี)
ํ์.๎.๑ สรุปยอขัๅนตຌน กีไยวกับปัจจัยตาง โ
ํ์.๎.๒ กาหนดวลาการวางผน
ํ์.๏ การจัดทาผนปງองกันฐานบิน มีหลักดังนีๅ
ํ์.๏.ํ ผนการปງองกันฐานบิน จะตຌองจัดทาทุกฐานบิน ตอาจตกตางกัน฿นลักษณะของ
หนทางปฏิบัติ นืไองดຌวยทีไตัๅง ขนาด บบอาคาร ครืไองบิน จานวน ละประภทกาลังพล การสืไอสาร การ
ขนสง หนวยทหารอืไน โ ฿นพืๅนทีไ คาสัไง คาชีๅจงจากหนวยหนือ ฿นการจัดทาผนจะตຌอง฿ชຌคนละ
ยุทธปกรณ์฿หຌป็นประยชน์มากทีไสุด
ํ์.๏.๎ ผนทีไจัดทาขึๅนควรมีลักษณะ ขຌา฿จงาย ชัดจน มีรืไอง฿นประวัติศาสตร์มากมายทีไ
สดง฿หຌหในถึงความพายพຌ ละสียชีวิต ดยปลาประยชน์พราะผูຌบังคับบัญชาออกคาสัไงเมชัดจน ทา฿หຌผูຌ
อยู฿นบังคับบัญชาปฏิบัติเมตรงกับความประสงค์ ผนของหนวยจะตຌองงาย ชัดจน ผูຌบังคับบัญชา ตຌองขຌา฿จ
วา ผนทีไจัดทาขึๅนทุกคนขຌา฿จ นายทหาร จาอากาศ ละพลทหาร ตຌองขຌา฿จหนຌาทีไของตนตามผนอยาง
ถูกตຌอง การฝຄกซຌอมป็นสิไงสาคัญทีไตຌองทาป็นนืองนิตย์
ํ์.๏.๏ ปกติผูຌบังคับฐานบิน จะป็นผูຌกาหนดนวทาง ละนวความคิด฿นการปฏิบัติ ลຌวมอบ
฿หຌกับผูຌรับผิดทาผนเปดานินการ฿นรายละอียด฿นรืไอง การสงกาลังบารุง ยุทธวิธี ละงานทางดຌานธุรการ
ของตัวผน ผูຌทาผนควรเดຌประสานกับหนวยกีไยวขຌองทีไระบุการปฏิบัติเวຌ฿นผนกอนทีไจะสนอ฿หຌผูຌบังคับฐาน
บินลงนาม
ํ์.๏.๐ ผนปງองกันฐานบิน ทีไจัดทาขึๅนจะมีลักษณะดังนีๅ

ํ๕์
ํ์.๏.๐.ํ ผนปງองกันฐานบิน ซึไงปกติจะ฿หຌตัวลขทຌาย ๎ ตัวป็นปทีไจัดทา ชน ผน
ยุทธการหัวตย ๏๎ ฯ ผนนีๅป็นผนหลักซึไงจะ฿หຌนวทางการปฏิบัติทัๅง฿นยามสงบละมืไอมีหตุการณ์
ํ์.๏.๐.๎ ผนวก จัดทาขึๅนพืไอขยายผนหลัก ฿หຌกวຌางออกเปป็นรืไองทีไกีไยวขຌอง ละ
ป็นปัจจัยสาคัญตอผน
ํ์.๏.๑ รูปบบของผนปງองกันฐานบิน คง฿ชຌรูปบบมาตรฐาน ชนดียวกับผนยุทธการ หรือ
คาสัไงยุทธการ ควร฿ชຌบบทีไกาหนด฿นคูมือการขียนหนังสือราชการ ทย.ตามคาสัไง ทอ.(ฉพาะ)ทีไ ๔๑/์๏
รืไอง ฿หຌ฿ชຌคูมือการขียนหนังสือราชการ
ํ์.๏.๒ ผนทีไขียนควรจะสมบูรณ์฿นตัวอง มีผนวกทาทีไจาป็นนอกจากหนวยขนาด฿หญอาจ
มีรืไองหรือปัญหามากขึๅน
ํ์.๏.๓ สานวนขียนผน ควรรวบรัด หรือรัดกุม (CONCISE) ละชัดจน (CLEAR) หลีกลีไยง
การ฿ชຌถอຌ ยคาหรือภาษายุงยาก ฟุຆมฟอยดยเมจาป็น การมอบกิจฉพาะ฿หຌหนวยรองตามขຌอ ๏ ของผนตຌอง
มีลักษณะชัดจนตรงเปตรงมาฉียบขาด เมมีการคลือบคลงสงสัย
ํ์.๏.๔ ผนทีไจัดทาตຌองทันวลา คือ มีวลาตรียมการเดຌทัน หรือพอพียงสาหรับหนวยรอง
ปฏิบัติ
ํ์.๏.๕ ความหมาะสม เมลวงลๅากຌาวกายตอความคิดริริไมของ ผบ.หนวยรอง ชน อธิบายคาวา
HOW” อยางละอียด ทัๅงนีๅป็นความรับผิดชอบของหนวยรองอยูลຌวทีไตຌองปฏิบัติ
ํ์.๏.ํ์ สามารถปฏิบัติเดຌ (PRACTICABILTY) มีความงายออนตัวสามารถปลีไยนปลงกຌเข
เดຌ
ํํ. ผนวกตาง ๆ
ผนยุทธการ หรือคาสัไงยุทธการจะตຌองมีรายละอียดของผน หรือคาสัไง฿นดຌานตาง โ อีกมาก ละ
เมสามารถทีไจะนาลง฿นผนหรือคาสัไงเดຌหมด จึงตຌองมีผนวกตาง โ ประกอบผนหรือคาสัไงดຌวย รายละอียด
จากการประมาณสถานการณ์฿นสาขาตาง โ คือ กพ. ขว. ยก. กบ. ละ ส. – อ. มักจะตຌองนามาขียนเวຌป็น
ผนวก พืไอ฿หຌผนหรือคาสัไงสมบูรณ์ ผนวกตาง โ หลานีๅอาจมี อนุผนวก สดงรายละอียดของผนวก
฿บทรก สดงรายละอียดปลีกยอยของอนุผนวก ละ ฿บนบ สดงรายละอียดปลีกยอยของ฿บทรก
พิไมติมอีกกใเดຌ ปกติผนวกประกอบผนยุทธการ หรือคาสัไงยุทธการมักจะมีดังนีๅ
ผนวก ก. กาลังพล
ผนวก ข. ขาวกรอง
ผนวก ค. ยุทธการ
ผนวก ง. สงกาลังบารุง

ํ๕ํ
ผนวก จ. สืไอสาร อิลใกทรอนิกส์
ผนวก ฉ. การบรรทาสาธารณภัย (วຌน)
ฯลฯ
ผนวก ฮ. การจกจาย
ดยลาดับทีไตัวอักษรของตละผนวก จะคงทีไตามรายการขຌางบน ถຌาผนวก฿ดเมมีกใ฿หຌ฿สชืไอผนวกนัๅนเวຌ
ดຌวย ลຌววงลใบตอทຌายวา วຌน กอนถึงผนวก ฮ. การจกจาย อาจจะมีผนวกอืไน โ พิไมติมอีกกใเดຌ ถຌามี
รืไองรายละอียดทีไจาป็นตຌองมีประกอบ฿นผนหรือคาสัไง ตัวอยางรืไองทีไอาจจาป็นตຌองมี฿นผนหรือคาสัไงอีก
คือ
ผนวก ช. กิจการสาธารณชน
ผนวก ซ. กิจการพลรือน
ผนวก ฌ. การบริการกีไยวกับสิไงวดลຌอม
ผนวก ญ. สายการบังคับบัญชา
ผนวก ฎ. การปฏิบัติการพืไอความปลอดภัย
ผนวก ฏ. การนิรภัย
ฯลฯ
ํ๎. ฿บทรกละ฿บนบ ฿บทรกละ฿บนบ สดงรายละอียดสวนยอยทีไจาป็นสาหรับงานฉพาะดຌาน
รายละอียดดังกลาวมักป็นสวนอຌางอิงมาจากอนุผนวก ตเมสามารถบรรจุเวຌ฿นอนุผนวกเดຌ นืไองจากมี
ลักษณะปลีกยอย หรือมีความจาป็นฉพาะหนวยปฏิบัติยอย โ บางหนวยทานัๅน จึงจาป็นตຌองจัดทาป็น฿บ
ทรก (ประกอบอนุผนวก) ละ฿บนบ (ประกอบ฿บทรก)
ตามปกติ฿บทรกละ฿บนบ จะเมมีรูปบบตายตัว วຌนตป็นประภททีไจาป็นตຌอง฿ชຌงานประจาซึไง
ฝຆายอานวยการตละสาขาอาจออกบบ฿หຌงายละสะดวกกการ฿ชຌงาน ตามความหมาะสมของงานตละ
ดຌาน
฿บทรกละ฿บนบ ตຌองมีหัวรืไอง ละการอຌางอิงถึงอนุผนวก ผนวก ละผนอยางสมบูรณ์ สวนการ
จกจายนัๅนอาจมีรายการจกจายฉพาะหนวยปฏิบัติกีไยวขຌองทานัๅน มาตรการกีไยวกับการควบคุมอืไน โ ชน
การลงชืไอ การรับรองสานา฿หຌป็นเปตามหลักการขียนผน ละระบียบการรักษาความปลอดภัยทางอกสาร
ํ๏. คาสัไงยอย (FRAGMENTARY ORDER)
ํ๏.ํ คาสัไงยอย คือบบหนึไงของคาสัไง ซึไงยกออกมาป็นสวน โ จากคาสัไงทัๅงฉบับ ดยจะกีไยวขຌอง
กับรืไอง฿ดรืไองหนึไง฿นคาสัไงนัๅน โ ดยฉพาะ ชน คาสัไงยุทธการยอย คาสัไงธุรการยอย ป็นตຌน

ํ๕๎
ํ๏.ํ.ํ คาสัไงยุทธการยอย คือ สวนหนึไงของคาสัไงยุทธการทีไออกเปยังหนวยตาง โ ซึไงตຌองการ
ชีๅจงฉพาะ฿นสวนนัๅนเมตຌองการคาสัไงทัๅงฉบับ
ํ๏.ํ.๎ คาสัไงธุรการยอย คือ คาสัไงทีไออกพืไอจຌงการปลีไยนปลง฿นคาสัไงธุรการซึไงขียนขึๅน
฿หมฉพาะสวนทีไปลีไยนเปของคาสัไงธุรการดิม การจกจายขัๅนรก฿หຌฉพาะหนวยกีไยวขຌองทานัๅน
ํ๏.๎ ความมุงหมาย คาสัไงยอย คือ คาสัไง฿หຌหนวยกีไยวขຌองทราบ ละปฏิบัติ฿นหຌวงระยะวลาหนึไง
ดยกาหนด฿หຌหนวยปฏิบัติ หนวยควบคุมการปฏิบัติ ละหนวยรับทราบการปฏิบัติทราบฉพาะรืไองทีไตຌองการ
฿หຌปฏิบัติ ดยทัไวเปจะมีรายละอียดคลຌายกับคาสัไงยุทธการ หรือคาสัไงธุรการ ตจะตัดบางรายการออกละมี
คาชีๅจงยอกะทัดรัด พืไอ฿หຌหนวยกีไยวขຌองสามารถปฏิบัติภารกิจเดຌทันวลาอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงการสัไงการ
฿นระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี (TACTICAL AIR CONTROL SYSTEM) ละระบบควบคุม ละจຌงตือน
อากาศยาน (AIRCRAFT CONTROL AND WARNING SYSTEM) จะตຌองกระทาดຌวยความนนอนปลอดภัย
ละรวดรใวทันตอสถานการณ์ ดังนัๅนพืไอ฿หຌหนวยทีไกีไยวขຌองขຌา฿จความหมายของคาสัไงยอยอยางถูกตຌองป็น
นวดียวกัน ทอ.จึงเดຌกาหนดบบฟอร์ม฿นการออกคาสัไงยอยขึๅนเวຌอยางนนอน
ํ๏.๏ ผูຌมีอานาจออกคาสัไงยุทธการยอย การปฏิบัติการทางอากาศของหนวยบินยุทธวิธี ทีไขึๅนการ
บังคับบัญชาทางยุทธการตอศูนย์ยุทธการทางอากาศ จะตຌองสัไงการดຌวยการออกคาสัไงยุทธการยอย ดยผูຌมี
อานาจสัไงการหรือผูຌรับมอบอานาจ ซึไงการมอบอานาจสัไงการจะตຌองกระทาป็นลายลักษณ์อักษร
สาหรับผูຌมีอานาจ฿นการสัไงการ เดຌก
ํ๏.๏.ํ ผบ.ทอ.ซึไงจะสัไงการดยตรง หรือสัไงการผาน คปก.ทอ. ลຌวตอกาส ละความ
หมาะสม
ํ๏.๏.๎ ผูຌทีไเดຌรับมอบอานาจจาก ผบ.ทอ. ป็นลายลักษณ์อักษร
ํ๏.๏.๏ ศยอ. คปก. ทอ.
ํ๏.๏.๐ ศคร. คสอต. ละชถอต. จะมีอานาจสัไงการหนวยบินยุทธวิธี ตามภารกิจละทีไยวบินทีไ
เดຌรับการบงมอบจาก ศยอ. คปก. ทอ.
ํ๏.๐ ภารกิจทีไหนวยบินยุทธวิธีปฏิบัติตามคาสัไงยุทธการยอย คาสัไงยุทธการจะสัไงการ฿หຌหนวยบิน
ยุทธวิธีปฏิบัติภารกิจ ๎ ประภท คือ
ํ๏.๐.ํ ภารกิจดຌานการรบ การออกคาสัไงยุทธการยอยสัไงการ฿นภารกิจดຌานการรับจะสัไงการ฿น
บบฟอร์มกระดาษขียนขาว ทอ.ส. ํํ๔ (ทอ.บย. ๏๔๕ ดิม) สาหรับภารกิจดังนีๅ
- การสนับสนุนทางอากาศดย฿กลຌชิด (CLOSE AIR SUPPORT)
- การจมตีทางอากาศ (AIR STRIKE)
- การลาดตระวนพรຌอมอาวุธ (ARMED RE – CONAISSANCE)

ํ๕๏
- การบินคุຌมกัน (AIR ESCORT COLUMN COVER)
- การปฏิบัติการทางอากาศพิศษ
สวนภารกิจดຌานการปງองกันภัยทางอากาศ จะสัไงการ฿นบบฟอร์มการสัไงการบินสกัดกัๅน
(SCRAMBLE ORDER) ทอ. คยอ. ๏๒๕ (ทย.บย. ๏๒๕ ดิม) สาหรับภารกิจดังนีๅ
- การบินสกัดกัๅน (AIR INTERCEPTION)
- การบินรบรักษาขต (COMBAT AIR PATROL)
ํ๏.๑ การสงคาสัไงยุทธการยอย มี ๐ วิธี คือ
ํ๏.๑.ํ ทรพิมพ์ PC
ํ๏.๑.๎ ทรสานา (FAX)
ํ๏.๑.๏ วิทยุ (HF/SSB)
ํ๏.๑.๐ การนาสาร
ํ๏.๒ การบันทึกบบฟอร์มคาสัไงยุทธการยอย
การบันทึกบบฟอร์มกระดาษขียนขาว ทอ.ส. ํํ๔
- ลาดับความรงดวน – ผูຌรับปฏิบัติ ลงลาดับความรงดวนของขาวทีไตຌองการ฿หຌถึงผูຌปฏิบัติ
(ดวน ดวนมาก ดวนทีไสุด)
- ลงลาดับความรงดวน – ผูຌรับทราบ ลงลาดับความรงดวนของขาวทีไตຌองการ฿หຌถึงผูຌ
รับทราบ (ดวน ดวนมาก ดวนทีไสุด)
- หมู วัน วลา ลงวันทีไ ๎ ตัวลข ละตามดຌวย วลา ๐ ตัวลข ละตามดຌวย วลา ๐
ตัวลข ชน ์๏ํ๓์์ หมายถึงวลาสงขาว ํ๓์์ ของวันทีไ ๏
- ผูຌรับทราบ หนวยกีไยวขຌองทีไรับทราบการปฏิบัติตามขาว
- หมู คา รหัส การสงขาว
- ชัๅนความลับ – ปกปຂด ลับ ลับมาก ลับทีไสุด
- ทีไของผูຌ฿หຌขาว ลาดับทีไของขาว ปกติ฿ชຌลาดับทีไของขาว/ ลขดือน การบันทึกจะตຌองมี
กระดาษกຍอปป้ พืไอกใบป็นสานาคูฉบับ ํ ชุดทุกครัๅง

ํ๕๐
฿บบบผนยุทธการ
ชัๅนความลับ
ครุฑ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ

ทีไ กห /

ชุดทีไ

ของ

ชุด

หนຌา

ของ

หนຌา

ชืไอหนวย
สถานทีไ
วันทีไ

ผนยุทธการ.............................
อຌางถึง ํ. ผนทีไ ละผนภูมิ
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง
หนวยปฏิบัติ
หนวย
.....................................................
.....................................................
ํ. สถานการณ์
ํ.ํ กลาวทัไวเป
ํ.๎ ฝຆายขຌาศึก
ํ.๏ ฝຆายดียวกัน
ํ.๐ ขຌอสมมุติ
๎. ภารกิจ
๏. การปฏิบัติ
๏.ํ นวความคิด฿นการปฏิบัติ
๏.ํ.ํ นวความคิดทัไวเป
๏.ํ.๎ การวางกาลัง
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ.....................................
ผนยุทธการ..............................................
๏.ํ.๏ การ฿ชຌกาลัง
๏.๎ หนຌาทีไของหนวยปฏิบัติ
ชัๅนความลับ

ดือน

ป

วลา

ํ๕๑
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ
ของ
หนຌา
ของ

ชุด
หนຌา

๏.๏ คานะนาทัไวเป
๐. การสงกาลังบารุงละธุรการ
๐.ํ การสงกาลังบารุง
๐.๎ ธุรการ
๑. การบังคับบัญชาละการสืไอสาร
๑.ํ สายการบังคับบัญชา
๑.๎ การสัไงการทน
๑.๏ การสืไอสาร
๑.๏.ํ การติดตอสืไอสาร
๑.๏.๎ อิลใกทรอนิกส์
ลงชืไอ
ตาหนง
ผนวก ก. กาลังพล
ข. ขาวกรอง
ค. ยุทธการ
ง. สงกาลังบารุง
จ. สืไอสาร – อิลใกทรอนิกส์
ฉ. การจกจาย
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนยุทธการ...................
ชัๅนความลับ
หมายหตุ หัวขຌอตาง โ ฿น฿บบบผนยุทธการนีๅป็นพียงตัวอยางกวຌาง โ ของการขียนผนยุทธการ หัวขຌอทีไ
จาป็นตຌองมีทุกครัๅง คือหัวขຌอลขตัวดียว ํ ถึง ๑ หากหัวขຌอ฿ดเมมีกใ฿หຌ฿สหัวขຌอละติมคาวา (วຌน) สวน
หัวขຌอยอยจะเมป็นเปตาม฿บบบนีๅกใเดຌ ดยอาจจะพิไมติมหรือคัดลอกเดຌตามความหมาะสมเมตายตัว

ํ๕๒
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ
ของ
ชุด
หนຌา
ของ
หนຌา
ชืไอหนวย
สถานทีไ
วันทีไ
ดือน
ป วลา

ทีไ กห /

คาสัไงยุทธการที.ไ ..................
อຌางถึง ํ. ผนทีไ ละผนภูมิ
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง
หนวยปฏิบัติ
หนวย
.....................................................
.....................................................
ํ. สถานการณ์
ํ.ํ กลาวทัไวเป
ํ.๎ ฝຆายขຌาศึก
ํ.๏ ฝຆายดียวกัน
๎. ภารกิจ
๏. การปฏิบัติ
๏.ํ นวความคิด฿นการปฏิบัติ
๏.๎ หนຌาทีไของหนวยปฏิบัติ
๏.๏ คานะนาทัไวเป
๐. การสงกาลังบารุงละธุรการ
๐.ํ การสงกาลังบารุง
๐.๎ ธุรการ
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนยุทธการ....................
ชัๅนความลับ

ํ๕๓
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ

ของ

ชุด

หนຌา

ของ

หนຌา

๑. การบังคับบัญชาละการสืไอสาร
๑.ํ สายการบังคับบัญชา
๑.๎ การสัไงการทน
๑.๏ การสืไอสาร
ลงชืไอ
ตาหนง

ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
คาสัไงยุทธการทีไ ............. /.........
ชัๅนความลับ

ํ๕๔
คานะนา฿นการขียนผนยุทธการ
ชัๅนความลับ ปฏิบัติตามระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง ลงชืไอสวนราชการทีไป็นจຌาของรืไอง
ทีไ ลงทีไหนังสือ (ถຌามี) ตามระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ชุดทีไ ของ ชุด ลงลาดับละจานวนชุดของผนยุทธการนีไ (ดยการขียน)
หนຌา ของ หนຌา ลงลาดับหนຌาละจานวนหนຌาของผนยุทธการ (ดยพิมพ์)
ทีไ กห / ลงทีไหนังสือตามระบียบงานสารบรรณ
ชืไอหนวย ลงชืไอ บก.หนวยทีไทาอกสารนีๅ
สถานทีไ ลงทีไตัๅงของ บก.หนวย อยูนอกประทศ฿หຌระบุชืไอประทศดຌวย
วัน ดือน ป วลา พิมพ์อักษรยอของดือนละ พ.ศ. เวຌ มืไอผูຌรับผิดชอบ฿นการทาผนยุทธการลงชืไอ฿นอกสาร
นีๅ จะลง วันทีไ ละ วลา ดຌวย
ผนยุทธการ ลงชืไอหรือรหัสของผน ชน ผนยุทธการผาภูมิ หรือผนยุทธการทีไ ๏/๎๐ ป็นตຌน ละถຌาหาก
ป็นการรบรวม ซึไงตละหลาทัพตางมีผนของตนลຌวควรระบุ฿หຌทราบวา ป็นผนยุทธการของหลาทัพ฿ด
ชน ผนยุทธการ ทอ.๎๑์ ป็นตຌน
อຌางอิง
ํ. ผนทีไละผนภูมิ ถຌามี ลงชนิด มาตราสวน ระวาง รวมทัๅงบริวณของผนทีไ ละชืไอของผนภูมิ
(ควรบอก ดือน พ.ศ. ทีไพิมพ์ดຌวย)
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง (ถຌามี) ลงชืไออกสารทีไจะชวย฿หຌหนวยปฏิบัติขຌา฿จผนเดຌดีขึๅน ตควร
หลีกลีไยงการอຌางอิง อกสารทีไเมน฿จวาหนวยปฏิบัติจะมี อยางเรกใตามจะตຌองอຌางอิงถึงผนหลักของหนวย
หนือสมอ
หนวยปฏิบัติ ลงชืไอหนวยทีไตຌองปฏิบัติตามผนทุกหนวยซึไงป็นหนวยขึๅนตรงของหนวยทีไออกผน
ํ. สถานการณ์ ยกกลาวดยสรุปป็น ๐ หัวขຌอ คือ
ํ.ํ กลาวทัไวเป กลาวถึงสถานการณ์วดลຌอมดยทัไวเปทัๅงดຌานการมืองละการทหาร อันป็นหตุ฿หຌ
ตຌองตรียมการปฏิบัติการตามผนนีๅ
ํ.๎ ฝຆายขຌาศึก บงถึงกาลังของขຌาศึกทีไคาดวาจะขัดขวางการปฏิบัติการตามผนนีๅ พรຌอมทัๅงชีๅ฿หຌหใน
ถึงขีดความสามารถของกาลังหนวยนีๅดຌวยอยางกวຌาง โ สาหรับรายละอียด฿นรืไองนีๅจะกลาวเวຌ฿นผนวกขาว
กรอง ตอยางเรกใตาม฿นขຌอนีๅจะตຌองขียน฿หຌหนวยกีไยวขຌองขຌา฿จอยางชัดจน ถึงขนาดของกาลังขຌาศึกทีไป็น
ภัยคุกคาม
ํ.๏ ฝຆายดียวกัน ยกกลาวป็น ๎ หัวขຌอดังนีๅ

ํ๕๕
ํ.๏.ํ การปฏิบัติการของกาลังนอกหนวย ซึไงเมมีสวน฿นการสนับสนุนการปฏิบัติของราดยตรง
ตอาจจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามผนนีๅ
ํ.๏.๎ กิจฉพาะของกาลังฝຆายดียวกัน ชน กาลัง ทบ. ทร. ตชด. กาลังสัมพันธมิตรหรือ
หนวยงานอืไน โ ของรัฐบาลทีไ฿หຌการสนับสนุนดยตรงตอการปฏิบัติการตามผนนีๅ
ํ.๐ ขຌอสมมุติ (คาสัไงยุทธการเมมีขຌอสมมุติ) กลาวถึงงืไอนเขทีไ฿ชຌป็นมูลฐาน฿นการวางผนงืไอนเข
ดังกลาวป็นภาวะทีไนาจะกิดขึๅนมากทีไสุด ซึไงดยปกติลຌวจะป็นทีไผูຌบังคับบัญชาเมสามารถควบคุมเดຌละมีผล
ดยตรงตอผนยุทธการ ฿นการขียนจะตຌองชีๅจง฿หຌทราบดຌวยวา หากขຌอสมมุติเมป็นเปตามทีไคาดหมายเวຌจะ
มีผลตอผน หรือนวคิด฿นการปฏิบัติพียง฿ด อนึไงสาหรับขຌอสมมุติทีไกีไยวกับการปฏิบัติรืไอง฿ดรืไองหนึไง
ดยฉพาะ ฿หຌกลาวพิไมติมเวຌ฿นผนวกของรืไองนัๅน โ
ํ.๐.ํ สรุปหลักการกีไยวกับการขียนขຌอสมมุติ
ํ.๐.ํ.ํ ตຌองสมหตุสมผลทางตรรกวิทยา
ํ.๐.ํ.๎ เมป็นขຌอความทีไป็นปัญหาสงสัย (สองงสองงาม)
ํ.๐.ํ.๏ กรณีทีไป็น SUNRISE SUNSET ASSUMTIONS เมตຌองขียน
ํ.๐.ํ.๐ ผูຌบังคับบัญชา฿หຌสัญญาลຌวเมตຌองขียน
ํ.๐.ํ.๑ ยังป็นขຌอความรืไองราวทีไลืไอนลอยคลุมครืออยู
ป็นการสมมุติสถานการณ์ปัจจุบัน หรือคาดการณ์เวຌลวงหนຌา สาหรับหตุการณ์฿นอนาคตอยาง฿ดอยางหนึไง
หรือทัๅงสองอยาง ซึไงจะป็นความจริงดยเมตຌองพิสูจน์ พืไอชวย฿หຌการทาประมาณสถานการณ์ละขຌอตกลง฿จ
ของผูຌบังคับบัญชาสมบูรณ์ขึๅน การกาหนดสมมุติฐานตຌองเดຌรับอนุมัติจาก ผบ.หนวยกอน ตถຌาจาป็นผูຌขียน
ผนอาจตัๅงสมมุติฐานองเดຌลຌวสนอขอรับอนุมัติ การตัๅงสมมติฐานตຌอง฿หຌสมจริงละมีความสาคัญตอผน
หากเมป็นเปตามสมมุติผนจะถูกกระทบกระทือนหรือปฏิบัติเมเดຌ สมมุติฐานตຌอง฿หຌสัมพันธ์กับพืๅนทีไ
ปฏิบัติการกาลังรบปรียบทียบขีดความสามารถของขຌาศึก หนทางปฏิบัติของฝຆายราละการดานินกลยุทธ
ป็นพืๅนฐานหากกิดชองวาง (GAPS) ทีไสาคัญ฿นขาวสาร ควรตัๅงป็นสมมติฐานผน฿ดกใตามจะป็นการดี ถຌาเม
มีสมมุติฐานละกใป็นอันตรายเดຌหมือนกัน หากผนซึไงขียนดยเมระบุสมมุติฐานตขึๅนอยูกับสมมุติฐานดย
ปริยาย
๎. ภารกิจ กลาวอยางยอถึงกิจฉพาะละความมุงหมายของการปฏิบัติตามผนนีๅ ภารกิจดังกลาวคือภารกิจ
ของผูຌบังคับบัญชาของหนวยทีไออกผน
๏. การปฏิบัติ ยกกลาวดยสรุปป็นขຌอ โ ดังนีๅ
๏.ํ นวความคิด฿นการปฏิบัติ ดยนวความคิด฿นการปฏิบัติทัๅงหมดมักจะนิยมกาหนดเวຌ฿นผน
หลัก หรือผนมบท อยางเรกใดีการขียนผนยุทธการบางครัๅงกใจาป็นตຌองระบุนวความคิด฿นการปฏิบัติทัๅง

๎์์
หลักละรองเวຌดຌวยพืไอ฿หຌหนวยปฏิบัติขຌา฿จอยางชัดจน สาหรับรายละอียดพิไมติมของนวความคิดนีๅอาจ
กาหนดเวຌ฿นผนวกยุทธการตางหากกใเดຌ เมวาจะกลาวเวຌ฿นขຌอนีๅหรือ฿นผนวก ฯ กใตามการมีสาระสาคัญดังนีๅ
๏.ํ.ํ นวความคิดทัไวเป กลาวถึงนวความคิด฿นการปฏิบัติทีไเดຌมาจากขຌอตกลง฿จของ
ผูຌบังคับบัญชา฿นขัๅนการประมาณสถานการณ์ ดยกลาววาผูຌบังคับบัญชามีความตัๅง฿จทีไจะปฏิบัติภารกิจ฿หຌ
บรรลุผลสารใจเดຌอยางเร จะ฿ชຌกาลังอยางเร รวมทัๅงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการปฏิบัติลักษณะทัไวเปละ
ความมุงหมาย฿นการดานินการยุทธการประสานการปฏิบัติ ละความรวมมือทีไจาป็นพืไอ฿หຌสามารถ
ปฏิบัติการตามผนเดຌสารใจ นอกจากนีๅควรพูดถึงระดับละหຌวงวลาของความขัดยຌงดຌวย ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌหนวย
ปฏิบัติละหนวยสนับสนุนสามารถตรียมผนรองรับเดຌอยางถูกตຌองละหมาะสม
๏.ํ.๎ การวางกาลัง กลาวดยสรุปถึงความตຌองการ฿นการนากาลังจากทีไตัๅงหนึไงทีไตัๅง฿ดเปวาง฿น
พืๅนทีไการยุทธ การวางกาลังดังกลาวนีๅรวมถึงการรวมวางกาลังของหนวยปฏิบัติละการวางกาลังของหนวย
สมทบ
๏.ํ.๏ การ฿ชຌกาลัง กลาวถึงนวความคิด฿นการ฿ชຌกาลังทีไวางเวຌ วาจะ฿ชຌ฿หຌป็นเปตามนยบาย
การ฿ชຌกาลังทางอากาศของหนวยหนือเดຌอยางเร สาหรับรายละอียดของการปฏิบัติการประภทตาง โ ชน
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี การปງองกันทางอากาศ การปฏิบัติการทางภาคพืๅน การปฏิบัติการสงคราม
อิลใกทรอนิกส์ ละการปฏิบัติการอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง อาจกาหนดเวຌป็นอนุผนวก ละ฿บทรกของผนวก
ยุทธการเดຌตามความหมาะสม
๏.๎ หนຌาทีไของหนวยปฏิบัติ ฿หຌขียนป็นหัวขຌอยอย กลาวถึงหนຌาทีไทีไมอบหมาย฿หຌตละหนวยเป
ปฏิบัติเมวาจะป็นหนຌาทีไ฿นการวางผน หรือหนຌาทีไ฿นการปฏิบัติตามผน ดยจะตຌองกลาว฿หຌกะทัดรัดละ
ครอบคลุมการปฏิบัติทัๅงมวลทีไหนวยรองนัๅน โ จะตຌองกระทา พืไอ฿หຌการปฏิบัติป็นเปตามนวความคิด฿นการ
ปฏิบัติของผนทีไกาหนดเวຌ
๏.๏ คานะนาทัไวเป กลาวถึงคานะนาทีไจาป็นซึไงมิเดຌกลาวเวຌ ณ ทีไ฿ด พืไอ฿หຌการปฏิบัติตามผน
ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย
๐. การสงกาลังบารุงละธุรการ
๐.ํ การสงกาลังบารุง กลาวถึงนวความคิด฿นการสงกาลังบารุง ดยจะป็นคานะนากวຌาง โ วา
หนวยปฏิบัติจะเดຌรับการสนับสนุนอยางเร ซึไงดยปกติจะกาหนดรายละอียดเวຌ฿นผนวกการสงกาลังบารุง
๐.๎ ธุรการ กลาวถึงงานดຌวยธุรการทัไว โ เป ทีไตຌองปฏิบัติ฿นผน
๑. การบังคับบัญชาละการสืไอสาร

๎์ํ
๑.ํ สายการบังคับบัญชา กาหนดลายการบังคับบัญชาละการควบคุมระหวางทีไขຌารวมปฏิบัติการทัๅง
ทางยุทธการละทางธุรการ รวมทัๅงขຌอมูลอืไน โ ทีไจาป็น ชน ชืไอ ละทีไตัๅงของกองบังคับการขนาด฿หญหรือ
ศูนย์ปฏิบัติการซึไงตัๅงขึนๅ ฿หม รายละอียดหลานีๅอาจจะกาหนดป็นผนวก สายการบังคับบัญชาพิไมติมขึๅนเดຌ
๑.๎ การสัไงการทน กาหนดผูຌรับผิดชอบ฿นการบังคับบัญชาละสัไงการทน฿นกรณีจาป็น
๑.๏ การสืไอสาร
๑.๏.ํ การติดตอสืไอสาร กลาวถึงขอบขตละการติดตอสืไอสารอยางกวຌาง โ สวนรายละอียด
กาหนดเวຌ฿นผนวกสืไอสาร – อิลใกทรอนิกส์
๑.๏.๎ อิลใกทรอนิกส์ กลาวถึงขอบขตของการ฿ชຌอิลใกทรอนิกส์฿นการปฏิบัติอยางกวຌาง โ สวน
รายละอียดกาหนดเวຌ฿นผนวกสืไอสาร – อิลใกทรอนิกส์
ลงชืไอ ผูຌรับผิดชอบ฿นการทาผนป็นผูຌลงชืไอ
ตาหนง ลงตาหนงของผูຌลงชืไอ
ผนวก ลงลาดับดຌวยตัวอักษรละชืไอผนวกทีไ฿ชຌประกอบผนยุทธการนีๅ ผนวก฿ดเมจาป็นตຌอง฿ชຌ฿หຌ฿สคาวา
(วຌน)
การจกจายชุดทีไ ลงชืไอหนวยหรือตาหนงผูຌรับอกสารละลาดับชุดทีไจะจกจาย฿หຌ
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ ลงชืไอหนวยทีไทาผนยุทธการนีๅ
ผนยุทธการ ลงชืไอหรือรหัสของผนยุทธการนีๅ
------------------------------

๎์๎

ทีไ กห /

฿บบบผนวกกาลังพลประกอบผนยุทธการ
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ
ของ
ชุด
หนຌา
ของ
หนຌา
ชืไอหนวย
สถานทีไ
วันทีไ
ดือน
ป วลา

ผนวก ก. ประกอบผนยุทธการ
กาลังพล
อຌางถึง ํ. ผนทีไ ละผนภูมิ
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง
ํ. กลาวทัไวเป
ํ.ํ ความมุงหมาย
ํ.๎ นวความคิด฿นการสนับสนุนดຌานกาลังพล
ํ.๏ ขຌอสมมุติ
ํ.๐ ปัจจัยทีไป็นขีดจากัด
๎. นยบายละระบียบปฏิบัติดຌานกาลังพล
๎.ํ ขຌอนะนวทัไวเป
๎.๎ ขຌอนะนวฉพาะ
๏. การปลัดบัญชีละการงิน
๐. กฎหมาย
๑. การเปรษณีย์ ละการสงขาว
๒. ธุรการดຌานกาลังพล
๒.ํ ขຌอมูลการวางผน฿นดຌานกาลัง
๒.๎ กณฑ์การพิจารณาคัดลือกกาลังพล
๒.๏ การปฏิบัติ฿นขัๅนตรียมการ
๒.๐ การสนับสนุนดຌานกาลังพลสาหรับการปฏิบัติฉพาะหตุการณ์
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก ก. ประกอบผนยุทธการ..........
ชัๅนความลับ

๎์๏
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ

ของ

ชุด

หนຌา

ของ

หนຌา

๓. การปฏิบัติการตรียมพรຌอม
๔. ความตຌองการกาลังละการควบคุมการวางกาลัง
ลงชืไอ
ตาหนง

อนุผนวก

ํ. ชลยศึก, พลรือนทีไถูกคุมขัง ละผูຌถูกควบคุมตัวอืไน โ
๎. กรรมวิธี฿นการดานินการกีไยวกับผูຌทีไคยถูกจับ สูญหายละถูกคุมขัง
๏. รายละอียด฿นการวางกาลังคน
๐. สรุปยอดการวางกาลังคน
๑. การปลัดบัญชี
๒. กฎหมาย
๓. การเปรษณีย์ ละการสงขาว

ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก ก. ประกอบผนยุทธการ.............
ชัๅนความลับ

๎์๐
คานะนา฿นการขียนผนวกกาลังพลประกอบผนยุทธการ
ชัๅนความลับ ปฏิบัติตามระบียบการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ครุฑ ฿ชຌกระดาษตราครุฑตามบบหนังสือราชการ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง ลงชืไอสวนราชการทีไป็นจຌาของรืไอง
ทีไ ลงทีไหนังสือ (ถຌามี) ตามระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ชุดทีไ ของ ชุด ลงลาดับชุดละจานวนชุดของของผนวกดยการขียน฿นชองชุดทีไละพิมพ์฿นชองของชุด
หนຌา ของ หนຌา ลงลาดับหนຌาละจานวนหนຌาของผนวกดยการพิมพ์
ทีไ กห / ลงหนังสือตามระบียบสารบรรณ
ชืไอหนวย ลงชืไอหนวย หรือ บก.หนวยของผูຌลงนาม฿นอกสารนีๅ
สถานทีไ ลงชืไอสถานทีไตัๅงของหนวย หรือ บก.หนวย ถຌาอยูนอกประทศเทย฿หຌระบุชืไอประทศดຌวย
วัน ดือน ป วลา พิมพ์อักษรยอของดือนละ พ.ศ. เวຌลຌว ลง วันทีไ ละ วลา มืไอลงชืไอ฿นอกสารนีๅ
ผนวก ก. ประกอบผนยุทธการ ลงชืไอรหัสของผนยุทธการนัๅน
อຌางอิง ํ. ผนทีไละผนภูมิ (ถຌามี) ลงชนิด มาตราสวน ระวางรวมทัๅงบริวณของผนทีไ ละชืไอของผนภูมิ
(ควรบอก ดือน ละ พ.ศ. ทีไพิมพ์ดຌวย)
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง ลงชืไออกสารทีไนามาอຌางดຌวย฿นการทาผนวกนีๅ
ํ. กลาวทัไวเป ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌกลาวถึง
ํ.ํ ความมุงหมาย กลาวถึงความมุงหมาย฿นการทาผนวก ชนชีๅจงนยบาย฿หຌคานะนา นวการ
ปฏิบัติ ระบียบปฏิบัติตาง โ พืไอป็นนวทางตรียมการทีไจะสนับสนุนการปฏิบัติตามผนยุทธการ จะตຌอง
กลาวถึงความตຌองการดຌานกาลังคนวามีจานวนทา฿ด ละจาป็นตຌองขอความรวมมือจากหนวย฿ดบຌาง พืไอจะ
เดຌปฏิบัติการ฿หຌสารใจตามผน
ํ.๎ นวความคิด฿นการสนับสนุนดຌานกาลังพล กลาวถึงนวความคิดทัไว โ เป ฿นการสนับสนุนดຌาน
กาลังพล พืไอ฿หຌสามารถสนับสนุนกาลังทีไกาหนดเวຌ฿นผนยุทธการเดຌ
ํ.๏ ขຌอสมมุติ กาหนดขຌอสมมุติทีไมีผลกระทบกระทือนตอการปฏิบัติดຌานกาลังพล ขຌอสมมุติ฿ด โ ซึไง
ป็นจุดวิกฤติอันจะมีผลทา฿หຌผนลຌมหลวลຌว จะตຌองกลาวถึงหนทางปฏิบัติสารองพืไอกຌเขอาเวຌดຌวย
ํ.๐ ปัจจัยทีไป็นขีดจากัด กลาวถึงปัจจัยทีไป็นขีดจากัดทีไสาคัญ โ ซึไงจะทา฿หຌกิดผลสียหายตอการ
สนับสนุนการปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามบบดย฿หຌรายละอียดอยางพียงพอ พืไอ฿หຌผูຌบังคับบัญชาชัๅนสูงประมินคา
เดຌอยางถูกตຌองหรือสามารถกຌเขผน฿หຌถูกตຌองหมาะสมเดຌ ถຌาเมมีปัจจัยทีไป็นขีดจากัดดังกลาว฿หຌบอก฿หຌ
ทราบดຌวย
๎. นยบายละระบียบปฏิบัติดຌานกาลังพล ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌกลาวถึง

๎์๑
๎.ํ ขຌอนะนาทัไวเป กลาวถึงขຌออຌางอิงตาง โ กีไยวกับคานะนาทัไวเป฿นการทาสงคราม ละ
กลาวถึงนวทาง ละคานะนา฿นการระดมพลพืไอสนับสนุน หรือพืไอป็นขຌอมูลฐานกีไยวกับคานะนาฉพาะ
฿นขຌอตอเป
๎.๎ ขຌอนะนวฉพาะ กลาวถึงนยบายการกาหนดระบียบปฏิบัติ การมอบหมายความรับผิดชอบ
ละขຌอตกลงตาง โ ทีไมี฿นตละหัวขຌอยอยดังตอเปนีๅ
๎.๎.ํ ระบียบปฏิบัติ฿นการรายงาน ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌกลาวถึงนยบาย ละระบียบปฏิบัติกีไยวกับ
ความตຌองการ ละการตรียมการ฿นการ฿ชຌกาลังพล การรายงานยอดกาลังพล (เมรวมการรายงานการสูญสีย)
๎.๎.๎ นยบายการทดทนกาลัง กลาวถึงนยบายการปฏิบัติ฿นรืไองของการทดทนกาลังวาจะ
ดานินการอยางเร ชน การทดทนกาลังป็นหนวย การทดทนกาลังป็นบุคคล ละจะ฿ชຌหนวย฿ดป็นผูຌจัด
ทดทนกาลัง
๎.๎.๏ นยบายการหมุนวียนกาลังพล กลาวถึงนยบาย฿นการยຌายหมุนวียนการศึกษาดูงาน
ละการยຌายเปปฏิบัติงานชัไวคราวดຌวย
๎.๎.๐ การ฿ชຌทหารหญิง กาลังพลทีไมีฝมือฉพาะ ละผูຌชานาญงาน กลาวถึงนยบาย ละ
ขຌอสนอกีไยวกับการ฿ชຌรงงานฉพาะประภทของกาลังพลหลานีๅ
๎.๎.๑ บุคคลพลรือน กลาวถึงคานะนาละนยบาย฿นการ฿ชຌบุคคลพลรือนพืไอสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามผนของหนวยหนือ
๎.๎.๒ กรรมกรชาวพืๅนมือง ฿นขຌอนีๅ฿หຌกลาวถึง
๎.๎.๒.ํ จานวนทีไมีอยู ละจานวนทีไราตຌองการ
๎.๎.๒.๎ ความรับผิดชอบ฿นการจัดหาละทางดຌานธุรการทัๅงนีๅ฿หຌกลาวถึงนยบาย
ระบียบปฏิบัติ ละความรับผิดชอบกีไยวกับการจัดหาการ฿ชຌรงงาน ละงานดຌานธุรการ
๎.๎.๓ ชลยศึก พลรือนทีไถูกคุมขัง ละผูຌถูกควบคุมอืไน โ ฿นหัวขຌอนีๅถຌามีรืไองกีไยวกับระบียบ
นยบายมาก ฿หຌกาหนดเวຌ฿นอนุผนวก ํ ชลยศึกพลรือนทีไถูกคุมขัง ละผูຌถูกควบคุมตัวอืไน โ
๎.๎.๔ กาลังฝຆายราทีไคยถูกจับ สูญหายละถูกคุมขัง กลาวถึงขຌอความสาคัญ สวนรายละอียด
จะกาหนดเวຌ฿นอนุผนวก ๎ กรรมวิธี฿นการดานินการกีไยวกับผูຌทีไคยถูกจับ สูญหาย ละถูกคุมขัง
๎.๎.๕ ขวัญ การพักผอนหยอน฿จ ละการสวัสดิการ กลาวรวมถึงนยบาย ละคานะนา฿น
ดຌานบริการ ละการสนับสนุนตอครอบครัวของกาลังพลฝຆายรา ครงการบารุงขวัญละการสวัสดิการ
ตลอดจนการ฿หຌการพักผอนหยอน฿จตาง โ
๎.๎.ํ์ การรายงานการสูญสียกาลังพล ฿นขຌอนีๅ฿หຌรายงานการสูญสียกาลังพลตามระบียบการ
ปฏิบัติป็นหลัก

๎์๒
๎.๎.ํํ หรียญตรา การ฿หຌรางวัลบาหนใจความชอบ ยึดถือระบียบปฏิบัติทางดຌานกาลังพลป็น
หลัก
๎.๎.ํ๎ บีๅยลีๅยงสนาม ยึดถือระบียบปฏิบัติทางดຌานระบียบปฏิบัติการจายบีๅยลีๅยงสนามป็น
หลัก
๎.๎.ํ๏ ระบียบปฏิบัติ฿นการดินทาง กลาวถึงอกสารหรือนยบายตาง โ หรือระบียบปฏิบัติ
กีไยวกับการดินทางของกาลังพลฝຆายรา ฿นการสนับสนุนการปฏิบัติตามผนยุทธการ
๎.๎.ํ๐ กฎหมายทหาร วินัย ละคาสัไง ฿นหัวขຌอนีๅทางดຌานนายทหารพระธรรมนูญ ละสารวัตร
ทหาร จะป็นผูຌกาหนดขึๅน ดยติดตอกับนายทหารวางผนฝຆายกาลังพลดยตรง
๏. การปลัดบัญชีละการงิน ฿นหัวขຌอนีๅทางสานักปลัดบัญชีจะป็นผูຌจัดทา ดยมีการติดตอประสานกับ
นายทหารวางผนฝຆายกาลังพลดยตรง ละกาหนดเวຌ฿นอนุผนวก ๐ การปลัดบัญชี
๐. กฎหมาย ฿นขຌอนีๅทางดຌานนายทหารพระธรรมนูญจะป็นผูຌกาหนด ดยติดตอประสานกับนายทหารวางผน
ฝຆายกาลังพลดยตรง ละกาหนดเวຌ฿นอนุผนวก ๒ กฎหมาย
๑. การเปรษณีย์ ละการสงขาว นายทหารกาลังพลทีไทาหนຌาทีไเปรษณีย์ ละจຌาหนຌาทีไสงขาว จะป็นผูຌ
กาหนดขึๅน ดยติดตอประสานกับนายทหารวางผนฝຆายกาลังพลดยตรง ดยจะกาหนดเวຌ฿นอนุผนวก ๓
๒. ธุรการดຌานกาลังพล
๒.ํ ขຌอมูลการวางผน฿นดຌานกาลัง ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌกลาวถึง
๒.ํ.ํ สรุปกาลังพลดยประมาณทีไจะสนับสนุนตละกิจฉพาะของหนวยทีไปฏิบัติตามผน
๒.ํ.๎ กาหนดอนุผนวกกีไยวกับขนาดของกาลังคนทีไจะ฿ชຌ฿นตละฐานบิน หรือตละหนวย
ตลอดจนขียนผนภูมิพืไอสดงถึงการ฿ชຌกาลังของกาลังทัๅงหมด ซึไงเดຌมาจากตละหนวย ดยจะกาหนดเวຌ฿น
อนุผนวก ๏ รายละอียด฿นการวางกาลังคน ละอนุผนวก ๐ สรุปยอดการวางกาลังคน
๒.ํ.๏ กาหนดคุณสมบัติตาง โ ของกาลังพลทีไตຌองการ หรือคาอธิบาย หรือขຌอสนอนะ หรือ
หลักฐานอຌางอิงตาง โ กีไยวกับกาลังคนภายนอกหนวยทีไอาจจะกระทบกระทือนตอการวางกาลังคนของรา
๒.ํ.๐ ฿นกรณีทีไขຌอตกลงตาง โ ทีไยังเมมีขຌอยุติ กาลังประนีประนอม หรือกาลังตัดสิน฿จ กใ฿หຌ
อธิบายเวຌดຌวย
๒.ํ.๑ บอกรายละอียดถึงกาลังพลทีไจะมารวมสมทบ฿นการสนับสนุนระหวางการคลืไอนยຌาย
หรือฐานบินทีไมีสวนสงกาลังเปดຌวยกัน
๒.๎ กณฑ์การพิจารณาคัดลือกกาลังพล อธิบายถึงนยบายคานะนาละกณฑ์การพิจารณา฿นการ
ลือกกาลังพล฿หຌครบตามความตຌองการของผนยุทธการ รวมทัๅงกาหนดชัๅนยศ หรือความชานาญทีไยอม฿หຌ

๎์๓
ทดทนกันเดຌ นอกจากนีๅถຌามีการรวมการ฿หຌนวความคิดดຌวยวากาลังพลทีไตຌองการควรมาจากทีไ฿ดบຌาง ละมี
จานวนทา฿ดจึงจะหมาะสม
๒.๏ การปฏิบัติ฿นขัๅนตรียมการ กลาวถึงนยบาย คานะนา ละระบียบการปฏิบัติทีไหมาะสม฿น
หัวขຌอตอเปนีๅ
๒.๏.ํ การขຌาถึงชัๅนความลับ
๒.๏.๎ ฟງม ขຌอมูลกีไยวกับการสงกาลังพล ละประวัติการรับราชการสวนตัวทีไตຌองนาเปดຌวย
๒.๏.๏ หนังสือดินทางละวีซา (฿นกรณีเปปฏิบัติการนอกประทศ)
๒.๏.๐ คาสัไงพิศษ
๒.๏.๑ การปฐมนิทศ
๒.๏.๒ การตรียมการคลืไอนยຌาย
๒.๏.๓ กรรมวิธีดานินการดຌานกาลังพล
๒.๐ การสนับสนุนดຌานกาลังพลสาหรับการปฏิบัติฉพาะหตุการณ์ ฿นหัวขຌอนีๅขียนฉพาะ฿นกรณีทีไ
จะตຌองจัดกาลังพลเปสนับสนุนการปฏิบัติฉพาะหตุการณ์ทานัๅน ซึไงจะตຌองกลาวถึงครงสรຌางการจัดหนวยทีไ
จะตຌองจัดเปสนับสนุน฿นตละหตุการณ์ฉพาะหลานัๅน
๓. การปฏิบัติการตรียมพรຌอม ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌกลาวถึงขัๅนตอนการตรียมพรຌอมทีไหมาะสม พืไอยึดถือป็นนว
ปฏิบัติหรือกาหนดลงเปวา ฿นภาวการณ์ตรียมพรຌอม฿นตละขัๅนตอนนัๅนตละคนจะตຌองปฏิบัติอยางเรบຌาง
๔. ความตຌองการกาลังของหนวยละการควบคุมการวางกาลัง ฿นหัวขຌอนีๅ฿หຌกลาวถึงนวทางปฏิบัติ฿หຌหนวย
ทีไตຌองปฏิบัติตามผนจะตຌองปฏิบัติอยางเรมืไอมีความตຌองการกาลังพิไมติมละนวทาง฿นการควบคุมการวาง
กาลัง
ลงชืไอ ผูຌรับผิดชอบ฿นการทาผนวกป็นผูຌลงชืไอ
ตาหนง ลงตาหนงผูຌลงชืไอ
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ ลงชืไอหนวยทีไทาผนวกนีๅ
ผนวก ก. ประกอบผนยุทธการ ลงลาดับทีไของผนวกตัวอักษร ละชืไอหรือทีไของผนยุทธการนัๅน

๎์๔
฿บบบผนวกขาวกรอง ประกอบผนยุทธการ
ชัๅนความลับ
ครุฑ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ
ของ
ชุด
หนຌา
ของ
หนຌา
ทีไ กห /
ชืไอหนวย
สถานทีไ
วันทีไ
ดือน
ป วลา
ผนวก ข. ประกอบผนยุทธการ...........
ขาวกรอง
อຌางถึง ํ. ผนทีไ ละผนภูมิ
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง
ํ. ภารกิจละนวความคิด฿นการปฏิบัติการขาวกรอง
ํ.ํ ภารกิจ
ํ.๎ นวความคิด฿นการปฏิบัติการขาวกรอง
๎. สถานการณ์
๎.ํ ลักษณะพืๅนทีไปฏิบัติการ
๎.๎ ภูมิอากาศละกาลอากาศ
๎.๏ ประมาณขีดความสามารถของขຌาศึก
๏. กิจกรรมการขาวกรอง
๐. การมอบกิจฉพาะทางการขาวกรอง
๑. คานะนาอืไน โ
ลงชืไอ
ตาหนง
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก ข. ประกอบผนยุทธการ...............

ชัๅนความลับ

๎์๕
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ

อนุผนวก

ํ. ....................................
๎. ....................................
๏. ....................................
ฯลฯ

ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก ข. ประกอบผนยุทธการ...............
ชัๅนความลับ

ชุดทีไ

ของ

ชุด

หนຌา

ของ

หนຌา

๎ํ์
คานะนา฿นการขียนผนวกขาวกรอง
ชัๅนความลับ ปฏิบัติตามระบียบการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ครุฑ ฿ชຌกระดาษตราครุฑตามบบหนังสือราชการ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง ลงชืไอสวนราชการทีไป็นจຌาของรืไอง
ทีไ ลงทีไหนังสือ (ถຌามี) ตามระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ชุดทีไ ของ ชุด ลงลาดับชุดละจานวนชุดของของผนวกนีๅ (ดยการขียน฿นชองชุดทีไละพิมพ์฿นชองของชุด)
หนຌา ของ หนຌา ลงลาดับหนຌาละจานวนหนຌาของผนวกนีๅ (ดยการพิมพ์) ชน ผนวกนีๅมี ๑ หนຌา ขียนหนຌา
รกวา หนຌา ข – ํ ของ ๑ หนຌา
ทีไ กห / ลงหนังสือตามระบียบสารบรรณ
สถานทีไ ลงชืไอสถานทีไตัๅงของหนวย หรือ บก.หนวย ถຌา บก.หนวยอยูนอกประทศเทย฿หຌระบุชืไอประทศดຌวย
วัน ดือน ป วลา พิมพ์อักษรยอของดือนละ พ.ศ. เวຌลຌว ลง วันทีไ ละ วลา มืไอลงชืไอ฿นอกสารนีๅ
ผนวก ข. ประกอบผนยุทธการ ลงชืไอผนยุทธการ ชนดียวกับตัวผน
ขาวกรอง ป็นชืไอของผนวก เมตຌองลงรายการ฿ด โ
อຌางอิง ํ. ผนทีไละผนภูมิ ลงชนิดของผนทีไ มาตราสวน ระวาง บริวณละชืไอของผนทีไ (ถຌามี)
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง ลงชืไออกสารทีไนามาอຌางดຌวย฿นการทาผนวกนีๅ
ํ. ภารกิจละนวความคิด฿นการปฏิบัติการขาวกรอง
ํ.ํ ภารกิจ กลาวถึงภารกิจขาวกรองทีไกีไยวขຌองกับผนทีไวางเวຌดຌวยขຌอความทีไกะทัดรัด
ํ.๎ นวความคิด฿นการปฏิบัติการขาวกรอง กลาวถึงความมุงหมายของการปฏิบัติการขาวกรองละ
สรุปถึงวิธีการละหนวยงานทีไจะ฿ชຌ฿นการอานวยการ การรวบรวม การดานินกรรมวี การผลิตละกระจาย
ขาวทีไตຌองการ พืไอสนับสนุนการปฏิบัติตามผนดังกลาว
๎. สถานการณ์
๎.ํ ลักษณะพืๅนทีไปฏิบัติการ กลาวดยสรุปถึงสภาพภูมิศาสตร์฿นงการศรษฐกิจ การมือง สังคม
จิตวิทยา ละการทหาร ของพืๅนทีไปฏิบัติการ รวมทัๅงการวิคราะห์ทีไจะอานวยประยชน์฿นการสนับสนุน
ผนการขาวกรอง ดยอาจกระทา฿นรูปของขาวสารสมบูรณ์ หรืออຌางอิงอกสารละรายงานทีไมีสถานการณ์
ทางการขาวกรองทีไตຌองการกใเดຌ
๎.๎ ภูมิอากาศละกาลอากาศ กลาวดยสรุปถึงสภาพอากาศทีไอาจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติการ
๎.๏ ประมาณขีดความสามารถของขຌาศึก ฿ชຌรายละอียด฿นขຌอ ๎.ํ กาหนดขีดความสามารถละ
หนทางปฏิบัติทีไอาจป็นเปเดຌของขຌาศึก ซึไงอาจมีผลกระทบกระทือนตอการปฏิบัติการละความสารใจ฿น
ภารกิจ ดยอาจกลาว฿นรูปของขาวสารสมบูรณ์หรือกลาวดยสรุปสถานการณ์ขຌาศึก สวนรายละอียดนัๅนอาจ

๎ํํ
อຌาง฿นอนุผนวกประกอบผนวกนีๅกใเดຌ ชีๅ฿หຌหในขีดความสามารถของขຌาศึก฿นการปฏิบัติการสงคราม
อิลใกทรอนิกส์ สงครามนอกบบ สงครามจิตวิทยา ละการปฏิบัติการลวง ความตຌองการสนับสนุนการขาว
กรอง฿หຌดูจาก ผนวก ค. ละอนุผนวก ประกอบผนวก ค.
๏. กิจกรรมการขาวกรอง ฿นขຌอนีๅจะกลาวถึงกิจกรรมขาวกรอง ซึไงป็นการบงชีๅถึงหลงขาวกรอง ละการ
กาหนดวิธีการ฿นการอานวยการ รวบรวม ดานินการวิธีผลิต ละกระจายขาวกรอง พืไอสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามผน นอกจากนีๅควรพิจารณารืไองการตอตຌานขาวกรอง ผนทีไ ผนภูมิ ละการกาหนดจุดพิกัดรวมทัๅง
การกาหนดความตຌองการทางดຌานการติดตอสืไอสาร
๐. การมอบกิจฉพาะทางการขาวกรอง ป็นการสัไงการตอหนวย฿ตຌบังคับบัญชาละหนวยสมทบ คาขอตอ
หนวยหนือ หนวยขຌางคียง หนวยปฏิบัติงานรวม รวมทัๅงขຌอนะนา฿นการงาน
๑. คานะนาอืไน โ กลาวถึงรืไองทีไยังเมเดຌกลาวมากอน ชน การปฏิบัติตออาวุธยุทธปกรณ์ทีไยึดเดຌ การตรวจ
ขาว การประชาสัมพันธ์ หรือการปลอมลวง ป็นตຌน
ฯลฯ

๎ํ๎
฿บบบผนวกยุทธการประกอบผนยุทธการ
ชัๅนความลับ
ครุฑ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ
ของ
ชุด
หนຌา
ของ
หนຌา
ทีไ กห /
ชืไอหนวย
สถานทีไ
วันทีไ
ดือน
ป วลา
ผนวก ค. ประกอบผนยุทธการ.................
ยุทธการ
อຌางอิง ํ. ผนทีไละผนภูมิ
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง
ํ. กลาวทัไวเป
ํ.ํ ความมุงหมาย
ํ.๎ ภารกิจ
ํ.๏ ผนรวมตาง โ
ํ.๐ พืๅนทีไปฏิบัติการ
๎. นวความคิด฿นการปฏิบัติ
๏. การดานินการ
๏.ํ ความพรຌอมรบ การตรียมพรຌอม ละการทดทนกาลัง
๏.ํ.ํ ความพรຌอมรบ
๏.ํ.๎ การตรียมพรຌอม
๏.ํ.๏ การทดทนกาลัง
๏.ํ.๐ คาสัไงตาง โ
๏.๎ การปฏิบัติการทางอากาศ
๏.๏ การปฏิบัติการทางภาคพืๅน
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก ค. ประกอบผนยุทธการ................
ชัๅนความลับ

๎ํ๏
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ

๏.๑ สงครามอิลใกทรอนิกส์
๏.๒ กฎการ฿ชຌกาลัง
๏.๓ การปฏิบัติการลวง
๏.๔ การรักษาความปลอดภัยทางยุทธการ
๐. ขຌอจากัดทางยุทธการ
๑. ปัจจัยทีไป็นขีดจากัด
๑.ํ ลักษณะภูมิประทศละสภาพอากาศ
๑.๎ การขาวกรอง
๑.๏ ขีดความสามารถของกาลังรบ
๑.๐ การสืไอสาร
๑.๑ การสนับสนุนการรบ
ลงชืไอ
ตาหนง

ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก ค. ประกอบผนยุทธการ...............
ชัๅนความลับ

ชุดทีไ

ของ

ชุด

หนຌา

ของ

หนຌา

๎ํ๐
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ

อนุผนวก

ํ. การปฏิบัติการทางอากาศ
๎. การปฏิบัติการทางภาคพืๅน
๏. สงครามนิวคลียร์ ชีวะ คมี
๐. สงครามอิลใกทรอนิกส์
๑. กฎการ฿ชຌกาลัง
๒. การปฏิบัติการลวง
๓. การรักษาความปลอดภัยทางยุทธการ

ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก ค. ประกอบผนยุทธการ..............
ชัๅนความลับ

ชุดทีไ

ของ

ชุด

หนຌา

ของ

หนຌา

๎ํ๑

คานะนา฿นการขียนผนวกยุทธการประกอบผนยุทธการ
ชัๅนความลับ ปฏิบัติตามระบียบการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ครุฑ ฿ชຌกระดาษตราครุฑตามบบหนังสือราชการ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง ลงชืไอสวนราชการทีไป็นจຌาของรืไอง
ทีไ ลงทีไหนังสือ (ถຌามี) ตามระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ชุดทีไ ของ ชุด ลงลาดับชุดละจานวนชุดของของผนวกนีๅ (ดยการขียน฿นชองชุดทีไละพิมพ์฿นชองของชุด)
หนຌา ของ หนຌา ลงลาดับหนຌาละจานวนหนຌาของผนวกนีๅ (ดยการพิมพ์) ชน ผนวกนีๅมี ๕ หนຌาพิมพ์ หนຌา
รกวา หนຌา ค – ํ ของ ๕ หนຌา
ทีไ กห / ลงหนังสือตามระบียบสารบรรณ
ชืไอหนวย ลงชืไอ บก.หนวยทีไทาอกสารนีๅ
สถานทีไ ลงชืไอสถานทีไตัๅง บก.หนวย ถຌา บก.หนวยอยูนอกประทศเทย฿หຌระบุชืไอประทศดຌวย
วัน ดือน ป วลา พิมพ์อักษรยอของดือนละ พ.ศ. เวຌ จะลงวันทีไ ละวลาตอมืไอมีการลงชืไอ฿นอกสาร
ผนวก ค. ประกอบผนยุทธการ ลงชืไอผนยุทธการชนดียวกับตัวผน
ยุทธการ ป็นชืไอของผนวก เมตຌองลงรายการ฿ด โ
อຌางอิง ํ. ลงชนิดของผนทีไ มาตราสวน ระวาง บริวณ ละชืไอของผนทีไ (ถຌามี)
๎. อกสารทีไกีไยวขຌองทีไนามาอຌาง฿นการทาผนวกนีๅ (ถຌามี)
ํ. กลาวทัไวเป
ํ.ํ ความมุงหมาย ผนวกนีๅจะกาหนดนวทางการปฏิบัติการรบ ละการสนับสนุนการประกอบผน
ยุทธการ
ํ.๎ ภารกิจ ชนดียวกับผนยุทธการ
ํ.๏ ผนรวมตาง โ ฿นผนนีๅจะตຌอง฿หຌหลอดคลຌองรวมกับผนอืไน โ ฿หຌกลาวถึงผนรวมตาง โ เวຌ
(ถຌามี) ชน
ํ.๏.ํ ผนยุทธการสายฟງา
ํ.๏.๎ ผนปງองกันภัยทางอากาศ
ํ.๐ พืๅนทีไปฏิบัติการ พืๅนทีไปฏิบัติการทีไกาหนดเวຌ฿นผนนีๅ มีลักษณะอยางเร ชน ประกอบดຌวยพืๅนดิน
พืๅนนๅา ละหຌวงอากาศ ป็นตຌน ละอยู฿นความรับผิดชอบของ..........ทภ.............บริวณจังหวัด การปฏิบัติการ
฿ด โ ฿นพืๅนทีไจะตຌองเดຌรับอนุมัติจากกองบัญชาการ฿นพืๅนทีไนัๅน โ กอน (ถຌามี)

๎ํ๒
๎. นวความคิด฿นการปฏิบัติ ป็นการกลาวถึงนวความคิด฿นการปฏิบัติตามนวความคิด฿นการปฏิบัติของ
ตัวผน ดยนานวความคิดดังกลาวมาพิจารณาหนทางปฏิบัติ ลຌวกาหนดป็นนวความคิดวาจะปฏิบัติตาม
หนทางปฏิบัตินัๅน โ เดຌอยางเร
๏. การดานินการ ป็นการกาหนดนวทาง ละหนຌาทีไของหนวยปฏิบัติ฿หຌสอดคลຌองกับนวความคิด฿นการ
ปฏิบัติ ซึไงจะตຌองตรงตามภารกิจ ละเมกินขีดความสามารถของหนวยนัๅน โ พืไอมอบหมาย฿หຌดานินการ
ฉพาะ฿นตละรืไอง
๏.ํ ความพรຌอมรบ การตรียมพรຌอม ละการทดทนกาลัง
๏.ํ.ํ ความพรຌอมรบ กาหนดกณฑ์ความพรຌอมรบ พืไอ฿หຌหนวยทีไวางกาลังตาง โ สามารถ
ตรียมกาลังเวຌอยางพอพียง ฿หຌสามารถปฏิบัติการเดຌผน
๏.ํ.๎ การตรียมพรຌอม กาหนดขัๅนการตรียมพรຌอมของหนวยกอนเดຌรับคาสัไง฿หຌ฿ชຌกาลังตาม
ผนรวมทัไงระบบการจຌงตือน
๏.ํ.๏ การทดทนกาลัง กาหนดนวทางปฏิบัติ฿นการทดทนกาลัง มืไอมีการสูญสียกิดขึๅน
พืไอ฿หຌหนวยมีการจัดกาลังรบครบถຌวนตามผนตลอดหຌวงระยะวลา
๏.ํ.๐ คาสัไงตาง โ ป็นคาสัไงทีไกีไยวกับรืไองทีไกลาวมาลຌว ซึไงมีผลตอการปฏิบัติตามผน
จะตຌองนามากลาวเวຌ
๏.๎ การปฏิบัติการทางอากาศ กาหนดระบบทีไจะ฿ชຌ฿นการควบคุม ละการประสานการปฏิบัติ
หนวยปฏิบัติ ละหนຌาทีไของหนวยปฏิบัติ มาตรการ ละคานะนาอืไน โ ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติการ
ตามผน ซึไงอาจจะยกกลาวถึงรายละอียดของการปฏิบัติการตละประภท หรือกาหนดกิจฉพาะของหนวย
฿นประภทการปฏิบัติการนัๅน โ ตามความหมาะสม
๏.๎.ํ การปງองกันภัยทางอากาศ
๏.๎.ํ.ํ การปງองกันภัยทางอากาศชิงรุก
๏.๎.ํ.๎ การปງองกันภัยทางอากาศชิงรับ
๏.๎.๎ การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
๏.๎.๎.ํ การตอบตຌทางอากาศ
๏.๎.๎.๎ การขัดขวางทางอากาศ
๏.๎.๎.๏ การสนับสนุนทางอากาศดย฿กลຌชิด
๏.๎.๎.๐ การลาดตระวนทางอากาศ
๏.๎.๎.๑ การลาลียงทางอากาศ
๏.๎.๎.๒ การสนับสนุนปฏิบัตกิ ารทางทะล

๎ํ๓
๏.๎.๏ การปฏิบัติทางอากาศอืไน โ
๏.๎.๏.ํ การสงครามอิลใกทรอนิกส์
๏.๎.๏.๎ การคຌนหาละชวยชีวิต
๏.๎.๏.๏ การปฏิบัติการจิตวิทยาทางอากาศ
๏.๎.๏.๐ การปฏิบัติกิจฉพาะพิศษ
๏.๏ การปฏิบัติการทางภาคพืๅน กาหนดระบบทีไจะ฿ชຌ฿นการควบคุม ละการประสานการปฏิบัติ
หนวยปฏิบัติ ละหนຌาทีไของหนวยปฏิบัติ มาตรการละคานะนาอืไน โ ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติตาม
ผน (อนุผนวก ๎)
การปฏิบัติการภาคพืๅนบงออกป็นหลายลักษณะ ฿นตละลักษณะมีรายละอียดการปฏิบัติเม
หมือนกันทัๅงนีๅขึๅนอยูกับลักษณะของภารกิจทีไหนวยเดຌรับมอบหมาย ตามขีดความสามารถของหนวยนัๅน โ ชน
๏.๏.ํ การปฏิบัติการดຌานจิตวิทยา
๏.๏.๎ การรบนอกบบ
๏.๏.๏ การตอตຌานการกอการรຌาย
๏.๏.๐ อืไน โ
๏.๐ สงครามนิวคลียร์ ชีวะ คมี กลาวถึงการ฿ชຌอาวุธทางคมี ชีวะ – รังสี ทัๅง฿นทางรุกละ฿นทางรับ
(ถຌามี) (อนุผนวก ๏)
๏.๑ สงครามอิลใกทรอนิกส์ กลาวถึงการปฏิบัติการสงครามอิลใกทรอนิกส์ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ทีไจะ
นามา฿ชຌ ละมาตรการพิศษอืไน โ (อนุผนวก ๐)
๏.๒ กฎการ฿ชຌกาลัง ระบบกฎกณฑ์พิศษของการสูຌรบทีไกีไยวกับการปฏิบัติละ฿หຌอຌางอิงอกสารทีไ
กีไยวขຌองกับกฎกณฑ์ดังกลาวป็นรืไอง โ เป (อนุผนวก ๑)
๏.๓ การปฏิบัติการลวง การลวงอาจจะขียนป็นผนยกเวຌตางหาก หรือกาหนดเวຌ฿นอนุผนวก
ประกอบผนวกยุทธการตามความจาป็นละหมาะสม (อนุผนวก ๒)
๏.๔ การรักษาความปลอดภัยทางยุทธการ ออกระบียบ คานะนา ละวิธีปฏิบัติ฿นการรักษาความ
ปลอดภัยทางยุทธการ ดยฉพาะ฿นรืไองทีไกีไยวกับการคลืไอนทีไยຌายกาลัง การวางกาลัง ละการ฿ชຌกาลัง
พิไมติมจากระบียบการรักษาความปลอดภัยทีไกาหนดเวຌลຌว หากพิจารณาลຌวหในวา จาป็นละหมาะสม
฿นการปฏิบัติตามผน (อนุผนวก ๓)
๐. ขຌอจากัดทางยุทธการ พิจารณาถึงผลการกระทบกระทือนอันนืไองจากขຌอจากัดทางยุทธการ ฿นการรืไอง
ลักษณะภูมิประทศละสภาพอากาศ การขาวกรอง ขีดความสามารถของกาลังรบ การสืไอสารละการ
สนับสนุนการรบ ฯลฯ

๎ํ๔
ลงชืไอ ผูຌรับผิดชอบ฿นการทาผนวก ป็นผูຌลงชืไอ พรຌอมกับลงวันทีไ ละวลา
ตาหนง ลงตาหนงของผูຌลงชืไอ
อนุผนวก ลงลาดับดຌวยตัวลขละชืไออนุผนวกทีไ฿ชຌประกอบผนวกยุทธการนีๅ อนุผนวก฿ดเมจาป็นตຌอง฿ชຌ฿หຌ฿ส
คาวา (วຌน)
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ ลงชืไอหนวยทีไกาหนดผนวกนีๅ
ผนวก ค. ประกอบผนยุทธการ ............. ลงลาดับทีไของผนวกป็นตัวอักษรละชืไอหรือรหัสของผนยุทธการนีๅ

๎ํ๕
฿บบบผนวกสงกาลังบารุงประกอบผนยุทธการ
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ
ของ
ชุด
หนຌา
ของ
หนຌา
ทีไ กห /
ชืไอหนวย
สถานทีไ
วันทีไ
ดือน
ป วลา
ผนวก ง. ประกอบผนยุทธการ……………
สงกาลังบารุง
อຌางถึง ํ. ผนทีไ ละผนภูมิ
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง
ํ. กลาวทัไวเป
ํ.ํ ความมุงหมาย
ํ.๎ นวความคิด฿นการสนับสนุนดຌานสงกาลังบารุง
ํ.๏ ขຌอสมมุติ
ํ.๐ ทรัพยากรทีไนามา฿ชຌเดຌ
ํ.๑ ปัจจัย฿นการวางผน
ํ.๒ ความรับผิดชอบ
ํ.๓ ความตຌองการสิไงอุปกรณ์
๎. การสงกาลังละการจกจาย
๎.ํ การจกจายละการจัดสรร
๎.๎ ระดับการสงกาลัง
๎.๏ พัสดุทีไมีคาซาก
๎.๐ ยุทธปกรณ์ของขຌาศึกทีไยึดเดຌ

ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก ง. ประกอบผนยุทธการ
ชัๅนความลับ

๎๎์
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ

ของ

ชุด

หนຌา

ของ

หนຌา

๎.๑ การจัดหา฿นทຌองถิไน
๎.๒ ชืๅอพลิง กຍาซ นๅามัน ละหลอลืไน
๎.๓ อาวุธละกระสุน
๎.๔ การสนับสนุนการสงกาลังบารุงระหวางหลาทัพ
๏. การซอมบารุงละการคัดปร
๐. การบริการดຌานการพทย์
๑. การคลืไอนยຌาย/การขนสง
๒. การพัฒนาฐานบิน
๓. การชวยหลือ฿นดຌานความมัไนคง
๔. ความป็นเปเดຌดຌวยการสงกาลังบารุง
ลงชืไอ
ตาหนง
อนุผนวก

ํ. ความตຌองการสิไงอุปกรณ์
๎. ชืๅอพลิง กຍาซ นๅามัน ละหลอลืไน
๏. อาวุธละกระสุน
๐. การบริการดຌานการพทย์
๑. การคลืไอนยຌาย/การขนสง
๒. การพัฒนาฐานบิน
ฯลฯ

ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก ง. ประกอบผนยุทธการ...........
ชัๅนความลับ

๎๎ํ
คานะนา฿นการขียนผนวกสงกาลังบารุงประกอบผนยุทธการ
ชัๅนความลับ ปฏิบัติตามระบียบการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ครุฑ ฿ชຌกระดาษตราครุฑตามบบหนังสือราชการ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง ลงชืไอสวนราชการทีไป็นจຌาของรืไอง
ทีไ ลงทีไหนังสือ (ถຌามี) ตามระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ชุดทีไ ของ ชุด ลงลาดับชุดละจานวนชุดของของผนวก (ดยการขียน)
หนຌา ของ หนຌา ลงลาดับหนຌาละจานวนหนຌาของผนวกนีๅ (ดยการพิมพ์) ชน ผนวกนีๅมี ๐ หนຌา พิมพ์หนຌา
รกวา หนຌา ง – ํ ของ ๐ หนຌา
ทีไ กห / ลงหนังสือตามระบียบสารบรรณ
ชืไอหนวย ลงชืไอ บก.หนวยทีไทาอกสารนีๅ
สถานทีไ ลงชืไอสถานทีไตัๅงของ บก.หนวย ถຌาอยูนอกประทศเทย฿หຌระบุชืไอประทศดຌวย
วัน ดือน ป วลา พิมพ์อักษรยอของดือนละ พ.ศ. เวຌลຌว ลง วันทีไ ละ วลา มืไอผูຌรับผิดชอบลงชืไอ฿น
อกสารนีๅ
ผนวก ง. ประกอบผนยุทธการ ลงชืไอรหัสของผนยุทธการ
สงกาลังบารุง ป็นชืไอผนวก เมตຌองลงรายการ฿ด โ
อຌางอิง ํ. ผนทีไละผนภูมิ (ถຌามี) ลงชนิด มาตราสวน ระวาง รวมทัๅงบริวณของผนทีไ ละชืไอของ
ผนภูมิ (ควรบอก ดือน ละ พ.ศ. ทีไพิมพ์ดຌวย)
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง ลงชืไออกสารทีไนามาอຌางดຌวย฿นการทาผนวกนีๅ
ํ. กลาวทัไวเป
ํ.ํ ความมุงหมาย กลาวถึงวัตถุประสงค์ละขอบขตของผนวก
ํ.๎ นวความคิด฿นการสนับสนุนดຌานสงกาลังบารุง กลาวถึงนวความคิด฿นการสงกาลังบารุงตามทีไ
กาหนดความมุงหมาย เวຌ฿นวัตถุประสงค์ของการสงกาลังบารุง฿นขຌอ ํ.ํ ความตຌองการละกิจฉพาะ฿นการ
สนับสนุนหนวยหรือหลาทัพ ละการปฏิบัติตามนวความคิดทางยุทธการ
ํ.๏ ขຌอสมมุติ กลาวถึงขຌอสมมุติทีไคาดวาจะกิดขึๅนเดຌจริง ละพิจารณาวามีผลกระทบตอขีด
ความสามารถ฿นการสงกาลังบารุง฿นการปฏิบัติทางยุทธการทีไตอนืไอง ถຌาขຌอสมมุติทีไขียนเวຌ฿นผนยุทธการมี
ผลกระทบตอความป็นเปเดຌทางดຌานการสงกาลังบารุง กใ฿หຌนาขຌอสมมุตินัๅนมากลาวเวຌ฿นขຌอนีๅดຌวย
ํ.๐ ทรัพยากรทีไนามา฿ชຌเดຌ กลาวถึงทรัพยากรทีไหนวยกีไยวขຌองเดຌสะสมเวຌลຌวสามารถนามา฿ชຌเดຌ
รวมทัๅงนวทางกຌเขหากเมพียงพอ

๎๎๎
ํ.๑ ปัจจัยการวางผน กลาวถึงปัจจัยการวางผนตามทีไเดຌรับอนุมัติ฿หຌ฿ชຌ หรือตามทีไระบุเวຌ฿น
อกสารทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงการกຌเข฿หຌสอดคลຌองกับสภาพยุทธบริวณหรือสภาพทຌองถิไน
ํ.๒ ความรับผิดชอบ กลาวถึงการมอบความรับผิดชอบ฿หຌกผูຌบังคับบัญชาหนวยรองทีไมีหนຌาทีไ
สนับสนุนการสงกาลังบารุง พืไอตรียมการทาผนสนับสนุนตามความจาป็น
ํ.๓ ความตຌองการสิไงอุปกรณ์ กลาวถึงขอบขตของการกาหนดความตຌองการ สป.ประภทตาง โ
สาหรับรายละอียด฿หຌจัดทาป็นผนวก
๎. การสงกาลังละการจกจาย กลาวถึงรืไองตาง โ ฿นการสงกาลังละการจกจายทีไ กบ.ทอ. จะตຌองป็นผูຌ
ประสานกับกรม฿นสายยุทธบริการ ดังนีๅ
๎.ํ การจกจายละการจัดสรร กลาวถึง
๎.ํ.ํ ตาบลสงกาลังหลักละรอง รวมทัๅงจุดสนับสนุนตามสຌนทาง
๎.ํ.๎ หนวยหรือฐานบินหรือพืๅนทีไ ซึไงเดຌรับการจัดสรรทรัพยากรดຌานการสงกาลังบารุงเวຌ
ลวงหนຌา
๎.ํ.๏ สิไงอานวยความสะดวก฿นการบรรทุก ละขนถายทีไทาอากาศยานทารือ ละการกຌเข
ปัญหาอุปสรรค฿นการ฿ชຌงาน
๎.ํ.๐ ลาดับความรงดวน
๎.๎ ระดับการสงกาลัง กลาวถึง
๎.๎.ํ วัฏจักร การบิกละระดับนิภัย หรือระดับสะสมทีไตຌองการ฿นการสนับสนุนผน
๎.๎.๎ ปริมาณยุทธปกรณ์สารองสงครามทีไกาหนดวางเวຌลวงหนຌา ซึไงความจาป็น฿นการ
สนับสนุนตามหຌวงระยะวลาทีไรอคอยการสนับสนุนพิไมติม
๎.๎.๏ ความตຌองการยุทธปกรณ์ทีไตຌองนาเปพรຌอมกับหนวยทีไวางกาลัง฿นยุทธบริวณ ชน ชุด
อะเหลพรຌอมรบ อุปกรณ์สนับสนุน ฯลฯ
๎.๎.๐ การจัดหาพิศษทีไจาป็น ซึไงเมสามารถจัดหากรรมวิธีปกติเดຌ
๎.๏ พัสดุทีไมีคาซาก ฿หຌคานะนากีไยวกับการรวบรวม การยกประภทการสงคืน ละการจาหนาย
๎.๐ ยุทธปกรณ์ของขຌาศึกทีไยึดเดຌ ฿หຌคานะนา฿นการดานินการกีไยวกับการรวบรวม การยก
ประภท ละการจาหนาย
๎.๑ การจัดหา฿นทຌองถิไน กลาวถึง
๎.๑.ํ การจัดหาสิไงของละการบริการ฿นทຌองถิไน
๎.๑.ํ.ํ รายการจัดหาละการบริการ ๎.๑.ํ.๎ คานะนา฿นการจัดหา
๎.๑.๎ การกาหนดคุณภาพละคุณลักษณะฉพาะ฿นการจัดหาละการ฿ชຌบริการ฿นขຌอ ๎.๑.ํ

๎๎๏
๎.๒ ชืๅอพลิง กຍาซ นๅามัน ละหลอลืไน กลาวถึง นวความคิด฿นการสนับสนุนชืๅอพลิง กຍาซ นๅามัน
ละหลอลืไน สาหรับรายละอียด฿หຌจัดทาป็นอนุผนวก
๎.๓ อาวุธละกระสุน กลาวถึงนวความคิด฿นการสนับสนุนอาวุธละกระสุน สาหรับรายละอียด฿หຌ
จัดทาป็นอนุผนวก
๎.๔ การสนับสนุนการสงกาลังบารุงระหวางหลาทัพ กลาวถึงระบียบปฏิบัติดຌานการสงกาลังบารุง
ระหวางหลาทัพ รวมทัๅงความรับผิดชอบละขຌอตกลง฿นการสนับสนุนระหวางหลาทัพ
๏. การซอมบารุงละการคัดปร กลาวถึงความคิด฿นการซอมบารุง การจานกงานซอมบารุงหนวยรับผิดชอบ
฿นการซอมบารุงตละระดับ ละการดัดปร ความตຌองการอุปกรณ์ละสิไงอานวยความสะดวก฿นการซอม
บารุง ละการดัดปรทีไจาป็นพืไอสนับสนุน รวมทัๅงกຌเขขຌอขัดขຌองซึไงคาดวาจะกิดขึๅน฿นอนาคตกีไยวกับการ
ซอมบารุง
๐. การบริการดຌานการพทย์ กลาวถึงนวความคิด฿นการจัดหนวยบริการดຌานการพทย์ การบังคับบัญชาละ
ควบคุม นยบายการสงกลับ วชศาสตร์ปງองกัน ละการสนับสนุนดຌานการพทย์ระหวางหลาทัพ
๑. การคลืไอนยຌาย/การขนสง กลาวถึง
๑.ํ นวความคิด฿นการคลืไอนยຌาย การจัดหนวยดานินการ ละการจัดลาดับความรงดวน฿นการ
คลืไอนยຌาย/การขนสง
๑.๎ ขอบขตการขนสงพืไอ฿หຌหนวยทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌทาการขนสงสามารถคลืไอนยຌายตามความ
ตຌองการ ละบอกความจาป็น฿นการขนสงทางอากาศ ละทางทะลพิไมติม
๑.๏ สิไงอานวยความสะดวกทีไจะ฿ชຌ฿นการคลืไอนยຌายกาลังละยุทธปกรณ์
๑.๐ ความรับผิดชอบของหนวยทีไกีไยวขຌอง฿นการคลืไอนยຌายกาลังพลละสิไงของ
๑.๑ ปัจจัยทีไป็นขีดจากัด ซึไงจะบังกิดผลกระทบตอการปฏิบัติการคลืไอนยຌายอยางรຌายรง ละ
กาหนดหนทางปฏิบัติสารองทาทีไจะกระทาเดຌ พืไอหลีกลีไยงปัจจัยทีไป็นขีดจากัดดังกลาว
๑.๒ รายละอียดของการคลืไอนยຌายละการขนสงควรทาป็นอนุภาค
๒. การพัฒนาฐานบิน กลาวถึงฐานบินทุกหงทีไยังขาดสิไงอานวยความสะดวกทีไจาป็นละการกຌเข
รายละอียด฿หຌทาป็นอนุผนวกการพัฒนาฐานบิน
๓. การชวยหลือ฿นดຌานความมัไนคง ฿นการประสานกับหัวหนຌาหนวยของกรม฿นสายยุทธการ ฿หຌกลาวถึง
๓.ํ ความตຌองการดຌานการสงกาลังบารุง พืไอสนับสนุนกองทัพพันธมิตรตามขຌอผูกพันซึไงเดຌทาขึๅนเวຌลຌว
๓.๎ ขอบขตของทรัพยากรทีไราสามารถสนองตอบตอความตຌองการของพันธมิตร สาหรับปัจจัยการ
วางผน฿หຌ฿ชຌอัตราความสิๅนปลืองของ ทอ. ฿นกรณีทีไมีบทบาทละระบบอาวุธยุทธปกรณ์คลຌายคลึงกัน

๎๎๐
๔. ความป็นเปเดຌดຌานการสงกาลังบารุง หลังจากทีไหนวย฿นสายยุทธบริการเดຌวางผนการสงกาลังบารุง
รียบรຌอยลຌว ฿หຌผูຌบังคับบัญชาของหนวยทีไเดຌรับการสนับสนุนตามผนยุทธการ ทาการทดสอบผลดีผลสีย
ทางดຌานการสงกาลังบารุง ดย
๔.ํ กลาวถึงความป็นเปเดຌดຌานการสงกาลังบารุงทีไจะสนับสนุนผนตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ดยนาผลทีไเดຌ
ทาการทดสอบมาถลง
๔.๎ ระบุขຌอจากัดทางการสงกาลังกีไยวกับขีดความสามารถของหนวยสนับสนุนทีไอาจมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติ ฿นการถลงความป็นเปเดຌดຌานการสงกาลังบารุง ฿หຌสดงความคิดหในถึงขຌอจากัดทางดຌานสงกาลัง
บารุง รายการความตຌองการปัจจัย ละวิธีการทีไ฿ชຌ฿นการคานวณหาความตຌองการละขีดจากัด
๔.๏ กาหนดหนวยรับผิดชอบ฿นการดานินการกຌเขตามคาถลง ดยออกป็นอนุผนวกพิไมติม
ลงชืไอ ผูຌรับผิดชอบ฿นการทาผนวกป็นผูຌลงชืไอ
ตาหนง ลงตาหนงของผูຌลงชืไอ
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ ลงชืไอหนวยทีไทาผนวกนีๅ
ผนวก ง. ประกอบผนยุทธการ..................

ลงชือไ ชืไอหรือรหัสของผนยุทธการนัๅน

๎๎๑
฿บบบผนวกสืไอสาร – อิลใกทรอนิกส์
ชัๅนความลับ
ครุฑ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ
ชุดทีไ
ของ
ชุด
หนຌา
ของ
หนຌา
ทีไ กห /
ชืไอหนวย
สถานทีไ
วันทีไ
ดือน
ป วลา
ผนวก จ. ประกอบผนยุทธการ……………
สืไอสาร – อิลใกทรอนิกส์
อຌางถึง ํ. ผนทีไ ละผนภูมิ
๎. อกสารทีไกีไยวขຌอง
ํ. กลาวทัไวเป
ํ.ํ ความมุงหมาย
ํ.๎ สถานการณ์
ํ.๎.ํ สถานการณ์ทัไวเป
ํ.๎.๎ สถานการณ์ฝຆายขຌาศึก
ํ.๎.๏ สถานการณ์ฝຆายดียวกัน ํ.๎.๐ ขຌอสมมุติ
๎. ภารกิจ
๏. การปฏิบัติ
๏.ํ หลักปฏิบัติ
๏.๎ นวความคิดทางยุทธการ
๏.๏ กิจฉพาะละความรับผิดชอบ
๐. มาตรการพิศษ
๑. การสงกาลังบารุง
๒. ธุรการ
ลงชืไอ
ตาหนง
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก จ. ประกอบผนยุทธการ.........
ชัๅนความลับ

๎๎๒
ชัๅนความลับ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง
ทีไ

อนุผนวก

ชุดทีไ

ของ

ชุด

หนຌา

ของ

หนຌา

ํ. การรักษาความปลอดภัยกีไยวกับการสืไอสาร
๎. ....................................................................

การจกจาย

ฯลฯ

ชุดทีไ

…………………….

……………………..

…………………….

……………………..

ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ
ผนวก จ. ประกอบผนยุทธการ....................
ชัๅนความลับ

๎๎๓
คานะนาการขียนผนวกสืไอสาร – อิลใกทรอนิกส์
ชัๅนความลับ ปฏิบัติตามระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ชืไอสวนราชการจຌาของรืไอง ลงชืไอสวนราชการทีไป็นจຌาของรืไอง
ทีไ ลงทีไหนังสือ (ถຌามี) ตามระบียบวาดຌวยการรักษาความปลอดภัยหงชาติ
ชุดทีไ ของ ชุด ลงลาดับชุด (ดยการขียน) ละจานวนชุดของผนวกนีๅ (ดยการพิมพ์)
หนຌา ของ หนຌา ลงลาดับหนຌาละจานวนหนຌาของผนวกนีๅ (ดยการพิมพ์)
ทีไ กห / ลงทีไหนังสือตามระบียบสารบรรณ
ชืไอหนวย ลงชืไอ บก.หนวยทีไทาอกสารนีๅ
สถานทีไ ลงชืไอสถานทีไตัๅง บก.หนวย ถຌาตัๅงอยูนอกประทศเทย฿หຌระบุชืไอประทศนัๅนดຌวย
วัน ดือน ป วลา พิมพ์อักษรยอของดือนละ พ.ศ. เวຌ มืไอลงชืไอ฿นผนวกลຌวจึงลงวันทีไ ละวลา
ผนวก จ. ประกอบผนยุทธการ ลงชืไอผนวกเมตຌองลงขຌอความ฿ด โ อีก
อຌางถึง ลงรายการอกสารอຌางอิงทีไจาป็นตຌอง฿ชຌประกอบพืไอความขຌา฿จผนวกนีๅอยางถองทຌ ตามปกติ
อกสารอຌางอิง มักป็นอกสารประกอบกีไยวกับผนสิไงตีพิมพ์ละนยบายดຌานการ ส. – อ. ทัๅงนีๅหากมี
อกสารอຌางอิงหลายอยางกใ฿หຌยกขຌอเวຌดຌวย
ํ. กลาวทัไวเป
ํ.ํ ความมุงหมาย กลาวดยยอถึงความมุงหมายของผนวกนีๅ฿นงวัตถุประสงค์ของผนยุทธการ
ทานัๅน เมตຌองกลาวถึงกิจฉพาะละความมุงหมายของ ส. – อ.
ํ.๎ สถานการณ์
ํ.๎.ํ สถานการณ์ทัไวเป กลาวนาดยสังขปลຌวอຌางสวนทีไกีไยวขຌองของผนยุทธการ (ชนอຌาง
ผนวก ข. ขาวกรอง) ตถຌา ผนวก ส. – อ. นีๅมีการยกจกจายตางหาก ตຌองกลาวสรุปถึงสถานการณ์ทัไวเป ซึไง
อาจมีผลกระทบตอการวางผนดຌาน ส. – อ. ดຌวย
ํ.๎.๎ สถานการณ์ฝຆายขຌาศึก ชีๅ฿หຌหในถึงขีดความสามารถของขຌาศึกทีไจะขัดขวาง หรือป็น
อุปสรรคตอการบรรลุภารกิจของ ส. – อ. ละกลาวถึงสิไงอานวยความสะดวกตาง โ ของขຌาศึกทีไอาจปลงมา
฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์กราเดຌ (รายละอียด฿หຌอຌางผนวกทีไกีไยวขຌองตาง โ ชน ผนวก ข. ขาวกรอง ป็นตຌน) ทัๅงนีๅ
฿หຌระบุขีดความสามารถของขຌาศึกอยางฉพาะจาะจงทีไสุดทาทีไสามารถกระทาเดຌ ชน หากขຌาศึกคย฿ชຌการ
รบกวนคลืไนวิทยุตอฝຆายรามากอน ตຌองสดงรายละอียด฿หຌมากทีไสุด วาขຌาศึกคยรบกวนวลา฿ด ทีไคลืไน
ความถีไทา฿ด กาลังสงประมาณทา฿ด ผลการรบกวนป็นประการ฿ด ทัๅงนีๅ พืไอประยชน์฿นการปรับผน หรือ
การวางผนสืบนืไองตอ โ เป฿หຌหมาะสม ฿นการตอตຌานภัยคุกคามดังกลาว นอกจากนัๅน฿หຌกลาวถึงศักยภาพ
ของขຌาศึกอาจนามา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์กฝຆายราเดຌ (ชนสิไงอานวยความสะดวก ละบริภัณฑ์ ส. – อ. อืไน โ)

๎๎๔
ํ.๎.๏ สถานการณ์ฝຆายดียวกัน วิคราะห์สิไงอานวยความสะดวก ทรัพยากร ละหนวยตาง โ
ของฝຆายดียวกัน ซึไงมีผลกระทบตอการวางผนของหนวยรอง ชีๅ฿หຌหในวาหนวย ส. – อ. อืไน โ ทีไมิ฿ชป็น
หนวยปฏิบัติ จะ฿หຌความรวมมือพืไอสนับสนุนการปฏิบัติตามผนนีๅเดຌอยางเร ถຌามีขຌอตกลงหรือสนธิสัญญา
ระหวางชาติ หรือสองฝຆายกีไยวกับความรวมมือ หรือการสนับสนุน ดຌาน ส. – อ. กใ฿หຌนຌนป็นพิศษดຌวย
ํ.๎.๐ ขຌอสมมุติ ตัๅงขຌอสมมุติซึไงกอ฿หຌกิดกณฑ์การพิจารณาหลัก฿นการพัฒนาผนวก ส. – อ. ฿น
ระหวางทีไขัๅนตอนการวางผนกาลังดานินการ หากสาถานการณ์ปลีไยนปลงเปจากทีไเดຌครอบคลุมเวຌ฿นขຌอ
สมมุติ จาป็นตຌองปรับผน฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเปนัๅน ขຌอสมมุติป็นตัวกาหนด
สถานการณ์ ซึไงวางผนเวຌ฿หຌผชิญ กลาวคือป็นกรอบ หรือขຌอจากัดของผน การตัๅงขຌอสมมุติควรตัๅง฿หຌนຌอย
ขຌอทีไสุดทาทีไจาป็น ละควร฿ชຌขຌอความบรรยายถึงภาวะทีไคาดวาจะกิดขึๅน฿นการปฏิบัติตามผน ขຌอสมมุติ
นับวามีความสาคัญอยางยิไง การ฿ชຌผิดจะทา฿หຌผนลຌมหลว ดังนัๅนขຌอสมมุติตຌองมีมูลฐานทีไสมหตุสมผลซึไงเดຌ
จากการศึกษาขຌอมูลทางประวัติศาสตร์ การประมาณสถานการณ์ การขาวกรอง ฯลฯ
๎. ภารกิจ
กลาวถึงภารกิจดຌาน ส. – อ. ฿นงของปฏิบัติการบใดสรใจ ซึไงจะทา฿หຌหนวยปฏิบัติตาง โ ทราบวา
ปฏิบัติการนัๅน จาป็นตຌองเดຌรับการสนับสนุนดຌาน ส. – อ. อยางเรบຌาง บงกิจฉพาะละความมุงหมายอยาง
กวຌาง โ พืไอป็นมูลฐาน฿นการรวมการละประสานการปฏิบัติ ถຌามีการสนับสนุนดຌาน ส. – อ. หลายประภท
฿หຌยกกลาวป็นหัวขຌอยอย โ พืไอ฿หຌครอบคลุมการปฏิบัติทัๅงหมด
๏. การปฏิบัติ
๏.ํ หลักปฏิบัติ ฿ชຌหลักนิยมทีไมีอยูป็นนวทาง฿นการกาหนดหลักปฏิบัติทีไจาป็นพืไอการติดตอ
ประสานละป็นขຌอนะนวกหนวยยอยตาง โ ทัๅงนีๅ฿หຌนຌนนยบาย หลักนิยม หรือระบียบปฏิบัติตาง โ ฿น
อกสารอຌางอิงบางประการทีไหในวามีความสาคัญละจาป็น พืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติ ถຌาระบียบปฏิบัติ
หรือหลักปฏิบัติ฿ดทีไยังมิเดຌจัดพิมพ์มากอน ตจะจัดทาละสงตามมา฿นระหวางปฏิบัติการรวมทัๅงระบียบทีไผิด
ผกเปจากระบียบปฏิบัติประจา ตอนุมัติเวຌลຌว฿นผนกใ฿หຌกลาวถึงดยละอียด
๏.๎ นวความคิดทางยุทธการ กลาวถึงนวทางการปฏิบัติทางยุทธการพอสังขป ดยนຌน฿หຌหใน
ลักษณะตาง โ ของผนยุทธการทีไกอ฿หຌกิดความตຌองการดຌาน ส. – อ. ละทีไมีผลกระทบตอขีดความสามารถ
ละขีดจากัดกีไยวกับ ส. – อ.
๏.๏ กิจฉพาะละความรับผิดชอบ บงมอบกิจฉพาะละความรับผิดชอบดຌาน ส. – อ. กหนวย
รองหรือหนวยยอยอืไน โ ตละหนวย ดยบงป็นขีดยอยตามลาดับหนวยตຌองระบุวา฿นการปฏิบัติภารกิจดຌาน
ส. – อ. นัๅนตละหนวยจะตຌองทาอะเร ละหากสามารถระบุดຌวยวา฿หຌทามืไอ฿ด ละทีไเหนดຌวยกใจะป็นการดี
ตเมควรบอกวา฿หຌทาอยางเร การกาหนดกิจฉพาะ฿หຌขียนอยางกะทัดรัด หากมีรายละอียดมาก฿หຌจัดทาเวຌ

๎๎๕
฿นอนุผนวกขຌอยอยสุดทຌาย ฿หຌจຌงขຌอนะนา฿นการติดตอประสาน หรือบงมอบความรับผิดชอบกีไยวกับ
บริการหรือสิไงอานวยความสะดวกสวนกลาง ซึไงกิจฉพาะทุกอยาง฿ชຌรวมกัน
๐. มาตรการพิศษ
฿หຌขาวสารกีไยวกับมาตรการพิศษ หรือขัๅนตอนการปฏิบัติตละอยางซึไงจาป็นตอการสนับสนุน
ภารกิจ ตยังมิเดຌกลาวเวຌ฿นขຌอ ๏ (การปฏิบัติ) รวมทัๅงกลาวถึงปฏิบัติการดຌาน ส. – อ. ทีไมิ฿ชสวนของ
ปฏิบัติการหลักระบุชัดจนวาจะ฿หຌ฿ครปฏิบัติหนຌาทีไพิศษดังกลาว ปฏิบัติทีไเหน ละหนวย ส. – อ. ตาง โ มี
ความรับผิดชอบอะเรบຌาง ฿นการรวมมือกันปฏิบัติมาตรการพิศษหลานีๅ ชนการบงมอบสิไงชีๅบอกสຌนทาง
ผนความถีไระบียบปฏิบัติการ การพิสูจน์ฝຆายทางอิลใกทรอนิกส์ ป็นตຌน ทัๅงนีๅ฿หຌยกกลาวป็นขຌอยอยตาม
ลักษณะของมาตรการพิศษนัๅน โ
๑. การสงกาลังบารุง
฿หຌขຌอนะนากวຌาง โ กีไยวกับการสงกาลังบารุงสนับสนุนดຌาน ส. – อ. รายละอียด฿หຌอຌาง ผนวก ง.
(สงกาลังบารุง) ถຌามีรืไองสาคัญกีไยวกับการประสานดຌานการสงกาลังบารุง กใ฿หຌนามากลาวซๅาเวຌ ณ ทีไนีๅดຌวย
มຌวาจะเดຌกลาวเวຌลຌว฿นผนวก ง. กใตาม (นืไองจาก ผนวก ง. นีๅอาจยกจกจายตางหาก) อภิปรายการสง
กาลังละการซอมบารุงดຌวย ส. – อ. ทีไป็นบริการรวม สิไงทีไควรกลาวถึง฿นขຌอนีๅดຌวย คือระบียบปฏิบัติกีไยวกับ
การสงกาลังบารุงดຌาน ส. – อ. ละความรับผิดชอบกีไยวกับการซอมบารุงทีไ ทอ. เดຌรับมอบหมาย หรือการ
ดานินกีไยวกับการบริการรวม
๒. ธุรการ
อภิปรายรืไองบใดตลใดทัไว โ เป ซึไงมีความสาคัญตอปฏิบัติการรวม ตมิอาจจัดเวຌ฿นขຌอ฿ด โ ขຌางตຌน
เดຌ รวมทัๅงความตຌองการดຌาน ส. – อ. กีไยวกับทะบียนประวัติ ละการรายงานสถานการณ์ของบริภัณฑ์ ละ
ครืไองมือ ส. – อ. ละงานธุรการอืไน โ
ลงชืไอ ผูຌรับผิดชอบ฿นการทาประมาณสถานการณ์ป็นผูຌลงชืไอ
ตาหนง ลงตาหนงของผูຌลงชืไอ
อนุผนวก ลงหมายลขละชืไออนุผนวก (ถຌามี)
การจกจาย – ชุดทีไ ลงชืไอหนวย หรือตาหนงผูຌรับอกสาร ละลาดับชุดทีไจะจกจาย฿หຌ
ชืไอหนวยจຌาหนຌาทีไ ลงชืไอหนวยทีไทาผนวกนีๅ
ผนวก จ. ประกอบผนยุทธการ ............. ลงชืไอหรือรหัสของผนยุทธการ (ชนดียวกับหัวรืไอง)

------------------------------------------------

๎๏์

อกสารอຌางอิง
- การปງองกันฐานบินลม ํ ของศูนย์วิจัย ละพัฒนาการทหารระหวางเทย – สหรัฐ
- ระบบปງองกันฐานกาลังทัไวเป ของศูนย์วิจัย ละพัฒนาทางทหาร
- อกสารประกอบการบรรยาย วิชาปງองกันฐานบิน รร.นฝ.
- อกสาร วิชาปງองกันฐานบิน รร.สธ.ทอ. รุนทีไ ๎๕
- อกสารวิชาการปງองกันฐานบิน กองวิทยาการ กรมอากาศยธิน
- วิทยานิพนธ์ การปງองกันฐานบินพืไอความอยูรอดของชาติ น.อ. บุญกษม สุรักขกะ นทน. วทบ.
รุนทีไ ๎์
- AIR BASE DEFENSE SUPERVISOR’S GUIDE (VN)
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