หลักสู ตร ๖๑๐๓ ล่ าทาลายทุ่นระเบิดสั ญญาบัตร
แผนกการสงครามทุ่นระเบิด
กองฝึ กปฏิบัติการทางเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
๒๕๓๙

คำนำ
หลักสู ตรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดสัญญำบัตร ฉบับนี้ได้ปรับปรุ งขึ้นใหม่โดยใช้หลักสู ตรนำยทหำรล่ำทำลำย
ทุ่นระเบิด ฉบับที่ ยศ.ทร. ให้ควำมเห็นชอบไว้เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๓๑ เป็ นแนวทำงหลักในกำรปรับปรุ งเนื้ อหำ พร้อมกับได้ทำ
กำรปรับแต่งชื่อหลักสู ตรใหม่ เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมเป็ น “หลักสู ตรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดสัญญำบัตร”
ควำมจำเป็ นในกำรปรับปรุ งหลักสู ตรขึ้นใหม่ เนื่ องจำกหลักสู ตรเดิมได้ใช้มำแล้วประมำณ ๘ ปี จึงขำด
ควำมเหมำะสมที่จะใช้เป็ นหลักกำรฝึ กอบรมกำลังพลที่เกี่ยวข้องในปั จจุบนั เพรำะไม่ทนั สมัย
หลักสู ตรนี้ ได้คงระยะเวลำไว้ ๕ สัปดำห์ เท่ำกับหลักสู ตรเดิม แต่ได้เน้นกำรปรับปรุ งเนื้ อหำให้มีควำม
เหมำะสมทันสมัยสอดคล้องกับวิทยำกำร ซึ่ งจำเป็ นในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นหลักสำคัญ
เมื่อได้เปิ ดกำรศึกษำอบรมตำมหลักสู ตรนี้แล้ว หำกพบว่ำยังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้มีควำมเหมำะสม
เป็ นประกำรใด กฝร.จะได้พิจำรณำปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีควำมสมบูรณ์ข้ ึนในโอกำสต่อไป
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
สิ งหำคม ๒๕๓๙

หลักสู ตร ๖๑๐๓ ล่ำทำลำยทุ่นระเบิดสัญญำบัตร
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ. ๒๕๓๙
๑. ควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร
เพื่อฝึ กอบรมนำยทหำรสัญญำบัตร สังกัด กองเรื อยุทธกำร ให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนำยทหำรสัญญำบัตร ทุกพรรค – เหล่ำ ชั้นยศ ร.ต. – น.ต. และเตรี ยมไว้บรรจุในตำแหน่งต่ำง ๆ ใน
เรื อของ กทบ.กร. ในปี งป. ถัดไปเป็ นหลัก
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๕ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ให้มีกำรศึกษำ ๕ วัน
๔.๒ กำหนดเวลำฝึ กหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐
พลศึกษำ
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐
ศึกษำในห้องเรี ยน หรื อ ฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
ศึกษำในห้องเรี ยน หรื อ ฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐
ศึกษำตำมลำพัง
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐
เวลำของผูบ้ งั คับนักเรี ยน
๔.๓ ในชัว่ โมงกำรปฏิบตั ิ และวิชำยุทธวิธีล่ำทำลำยทุน่ ระเบิด จะมีกำรกำหนดตำรำงเวลำเป็ นพิเศษ
สำหรับกำรฝึ กในเรื อ หรื อในทะเล นอกเหนื อจำกกำหนดเวลำใน ข้อ ๔.๒ ได้ตำมควำมเหมำะสม
๔.๔ กำรศึกษำในห้องเรี ยน และกำรฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลำประมำณ ๑๕๐ – ๑๖๕ ชัว่ โมง
๔.๕ กำหนดกำรเปิ ด และปิ ดกำรศึกษำอบรม เป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วย และกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย
- มี
๕.๒ กำรบรรยำยพิเศษ
- กฝร.จะพิจำรณำเชิ ญวิทยำกรมำบรรยำยตำมควำมเหมำะสม ในกำรเปิ ดหลักสู ตรแต่ละครั้ง
๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วยคะแนนประจำตัว
นักเรี ยนทหำร พ.ศ.๒๕๓๐

-๒๗. กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
ตำมระเบียบกองทัพเรื อ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษำทหำรเรื อ ว่ำด้วยกำร
ดำเนินกำรศึกษำของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำม ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย กำรดำเนิ นกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกำหนดชัว่ โมง
กำรปฏิบตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่
เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ กำรเรี ยนภำคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ กำรเรี ยนภำคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ กำรฝึ กภำคสนำม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ กำรกำหนดวิชำในหลักสู ตร ทุกวิชำในหลักสู ตรเป็ นวิชำหลัก มีรำยชื่ อวิชำ จำนวนชัว่ โมงและหน่วยกิต ดังนี้

ชื่อวิชำ
- ควำมรู ้ทวั่ ไปในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
และอุปกรณ์ของเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
- ยุทธวิธีล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
รวม

ทฤษฎี
๖๖

จำนวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๔๒
๒

รวม
๑๑๐

๑๔

๒๔

๒

๔๐

๘๐

๖๖

๔

๑๕๐

๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ รำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
และอุปกรณ์ของเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
๑๐.๑.๒ ยุทธวิธีล่ำทำลำยทุ่นระเบิด

หน่วยกิต
๔
- ปฏิบตั ิไม่คิดหน่วยกิต
๑
- ปฏิบตั ิไม่คิดหน่วยกิต
๕

ผนวก ก.
ผนวก ข.

-๓๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๖๑๐๓ เป็ น หมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำกำหนดไว้ใน ผนวกของวิชำนั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำ หรื อ ข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรก
หมำยถึง ชัว่ โมงสอนทำงทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมำย / คือกำรสอนในปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก. วิชำ ๖๑๐๓.๑
ควำมรู ้ทวั่ ไปในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดและอุปกรณ์ของเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
ผนวก ข. วิชำ ๖๑๐๓.๒
ยุทธวิธีกำรค้นหำล่ำทำลำยทุ่นระเบิด

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๖๑๐๓.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
๔ หน่วยกิต (๖๖ – ๔๒ – ๒)
และอุปกรณ์ของเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรทัว่ ไป ในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ให้สำมำรถนำควำมรู ้และประสบกำรณ์จำกกำรฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิ
งำนในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำ และขอบเขตของเนื้ อหำ
๑. ควำมรู ้ทวั่ ไปในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
๑.๑ กำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดโดยทัว่ ไป (๑/๐)
๑.๒ กำรค้นหำทุ่นระเบิดด้วยโซนำร์ ขนำดเล็ก โดย จนท.ถอดทำลำยอมภันฑ์ (๑/๐)
๑.๓ กำรค้นหำทุ่นระเบิดด้วยวิธี CLUSTER TECHNIQUE (๑/๐)
๑.๔ คุณลักษณะของเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิดและกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด โดยเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
(๑/๐)
๑.๕ ทฤษฎีเสี ยงใต้น้ ำ (๑/๐)
๑.๖ เวชศำสตร์ ใต้น้ ำดดยทัว่ ไป (๑/๐)
๑.๗ ควำมรู ้เกี่ยวกับระบบ MWS 80 (๒/๐)
๑.๘ ควำมรู ้เกี่ยวกับโซนำร์ DSQS – 11 H (๑๒/๑๘)
๑.๘.๑ ข้อมุลทำงเทคนิคที่สำคัญ
๑.๘.๒ กำรใช้และกำรบำรุ งรักษำ
๒. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
๒.๑ เครื่ องมือหำควำมเร็ วเรื อ DOPPLER LOG (๖/๓)
๒.๒ ควำมรู ้เกี่ยวกับ NCE (๒๔/๑๘)
๒.๒.๑ ข้อมูลที่สำคัญ
๒.๒.๒ กำรใช้และกำรบำรุ งรักษำ
๒.๓ ควำมรู ้เกี่ยวกับ MANOEUVER DISPLAY MD 1600 (๑/๐)
๒.๔ ควำมรุ ้เกี่ยวกับยำน PLUTO (๖/๓)
๒.๔.๑ ข้อมูลทัว่ ไป
๒.๔.๒ กำรใช้ยำและบำรุ งรักษำ
๒.๕ ควำมรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์หำตำบลที่แบบ MINI RANGER III (๓/๐)
๒.๖ กำรคำนวณโชคในกำรลืทำลำยทุ่นระเบิด (PROBABILITY OF DETECTION CURVE) (๖/๐)

-๕สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- ควำมรู ้ทวั่ ไปในกำรล่ำทำลำย
ทุ่นระเบิด
- อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเรื อล่ำ
ทำลำยทุ่นระเบิด
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๒๐
๑๘
๔๖

๒๔

๖๖

๔๒

หน่วยกิต

กำรวัดและ
ประเมินผล

หมำยเหตุ

- ปฏิบตั ิทุกหัวข้อวิชำเพื่อเสริ ม
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
- สอบข้อเขียน - ไม่คิดหน่วยกิต
๔

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. ATLAS MINEHUNTING WEAPONS SYSTEM MWS 80 MWS 80 SYSTEM DESCRIPTION
๒. ATLAS SONAR EGUIPMENT DSQS – 11 H
๓. ATLAS NAVIGATION AND COMMAND EQUIPMENT NCE OPERATING AND REPAIR
INSTRUCTIONS PARTS 1 – 3
๔. ATLAS ALPHA DOPPLER LOG DLO 3 – 2 OPERATING AND REPAIR INSTRUCTIONS PARTS 1-3
๕. ATLAS MANOEUVER DISPLAY EQUIPMENT MDE OPERATING AND REPAIR INSTRUCTIONS
PARIS 1 – 3
๖. PLUTO SYSTEM
VOL . I
OPERATING MANUAL
VOL. II
MAINTENANCE MANUAL
VOL. III ELECTRONIC AND ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAMS
VOL. IV
MACHANICAL AND ELECTRICAL COMPONENTS
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๖๑๐๓.๒ ยุทธวิธีล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
๑ หน่วยกิต (๑๔ – ๒๔ – ๒)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธวิธีในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ตลอดจน
กำรฝึ กปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดให้ได้รับประสบกำรณื โดยตรง เพื่อให้สำมำรถนำควำมรู ้และประสบกำรร์ กำรฝึ กอบรม
ไปปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำ และขอบเขตของเนื้อหำ

๑. กำรปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ( ๑๔/๐ )
๑.๑ ยุทธวิธีกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด (๖/๐)
๑.๒ กำรรักษษตำบลที่เรื อและระบบควบคุม (๓/๐)
๑.๓ กำรใช้เครื่ องไฟฟ้ำ และ LOAD ที่ตอ้ งงดจ่ำยไฟเมิ่อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด (๑/๐)
๑.๔ ระบบป้ องกันควำมเสี ยหำยภำยในเรื อ (๑/๐)
๑.๕ ระบบดีเกำล์ซิ่งอัตโนมัติ (๓/๐)
๒. กำรฝึ กเสริ มประสบกำรณ์ ( ๐/๒๔ )
๒.๑ ฝึ กปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
๒.๒ ฝึ กภำยในของเขตของกำรปฏิบตั ิทำงยุทธวิธี และอยูภ่ ำยในขอบเขตควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ

- กำรปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
- กำรฝึ กเสริ มประสบกำรณ์
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๑๔
๒๔
๑๔
๒๔

หน่วยกิต

กำรวัดและ
ประเมินผล
- สอบข้อเขียน

๑

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. TRAINING HANDBOOK FOR OPERATORS
ATLAS SONAR EQUIPMENT DSQS – 11 H
๒. TRAINING HANDBOOK FOR OPERATORS
ATLAS NAVIGATION AND COMMAND EQUIPMENT NCE
๓. TRAINING HANDBOOK FOR OPERATORS
ATLAS ALPHA DOPPLER LOG DLO 3 – 2

หมำยเหตุ

-๗๔. PLUTO SYSTEM
LECTURE GUIDE FOR TRAINEES
๕. MINE CLEARANCE EQUIPMENT
TECHNICAL MANUAL DESCRIPTION AND OPERATING INSTRUCTION
๖. DRAGER = SKIN – DIVING EQUIPMENT
OCEAN GS LIGHT – WEIGHT DIVING APPARATUS
AEROTEST BREATHING AIR TESTER
200 AND 300 BAR BREATHING – AIR COMPRESSOR
PORTABLE ONE – MAN CHAMBER
๗. INSTRUCTION MANUAL FOR DIVER HELD SONAR MODEL 6410 A
๘. POSITION KEEPING AND CONTROL SYSTEM
๙. DEGAUSSING SYSTEM TECHNICAL MANUAL (AEG)
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

