หลักสู ตร ๖๑๒๒ การปฏิบัตกิ ารวางทุ่นระเบิด
(MINE LAYING COURSE)
แผนกการสงครามทุ่นระเบิด
กองฝึ กปฏิบัติการทางเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๓

คานา
หลักสู ตรการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด จัดทาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ฝึกอบรมความรู ้เกี่ยวกับการ
วางแผนการวางทุ่นระเบิด และยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิดทางรุ กและทางรับ ให้กบั นายทหารสัญญาบัตรจากกอง
เรื อยุทธการ และจากทัพเรื อภาคต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความสามารถ ในการวางแผนการวาง
ทุ่นระเบิดและยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิดทางรุ กและทางรับ ให้นาไปปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เนื้อหาของหลักสู ตรปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด ที่จดั ทาขึ้นใหม่น้ ี ได้นาเนื้อหาหลักสู ตรมาจาก หนังสื อ
การปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด (บทบ.๑) ตาราการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด กองเรื อทุ่นระเบิด พ.ศ.๒๕๔๔ และตารา
แผนการวางสนามทุ่นระเบิด (บทบ.๑ - ๑) เมื่อได้รับความเห็นชอบให้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรนี้แล้ว หาก
พบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เหมาะสมเป็ นประการใด กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ จะได้พิจารณา
ปรับปรุ ง ให้สมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
สิ งหาคม ๒๕๕๓

หลักสู ตร ๖๑๒๒ การปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๓
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อฝึ กอบรมความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนการวางทุ่นระเบิดและยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิดทางรุ กและทางรับ
ให้กบั นายทหารสัญญาบัตร จากกองเรื อยุทธการ และจากทัพเรื อภาคต่าง ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิดได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรจากกองเรื อยุทธการและทัพเรื อภาค ชั้นยศ ร.ต. – น.ท.
๓. ระยะเวลาการศึกษา
๔ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐ พลศึกษา
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย คะแนน
ประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วยการ
ดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

- ๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนิ นการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และ
กาหนดชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและ
ให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร ทุ กวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาหลัก มีรายชื่ อวิชา จานวนชัว่ โมงและ
หน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
- การวางแผนสนามทุ่นระเบิด
- ยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิด
รวม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอ รวม
บ
๔๕
๙
๓
๕๗
๑๓
๔๘
๒
๖๓
๕๘
๕๗
๕ ๑๒๐

หน่วยกิต
๓.๕
๒.๕
๖

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ การวางแผนสนามทุ่นระเบิด
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิด
ผนวก ข.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๖๑๒๒ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชา กาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก หมายถึ ง
ชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการสอนในทางปฏิบตั ิ

-๓รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๖๑๒๒.๑ การวางแผนสนามทุ่นระเบิด
ผนวก ข. วิชา ๖๑๒๒.๒ ยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิด

๕๖ ชัว่ โมงหน้า ๔ – ๕
๖๔ ชัว่ โมงหน้า ๖ – ๗

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๖๑๒๒.๑ การวางแผนสนามทุ่นระเบิด
๓.๕ หน่วยกิต (๔๕ – ๙ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อเพิ่มพูนความรู ้แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสงครามทุ่นระเบิดเบื้องต้น ชนิดและ
คุณลักษณะของทุ่นระเบิดรวมถึงทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ หลักในการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด การบังคับบัญชา
และการจัดพาหนะ วางทุ่นระเบิด ตลอดจนการวางแผนปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิดทางรุ กและทางรับ ให้สามารถ
นาไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. สงครามทุ่นระเบิดเบื้องต้น (๖/๐)
๒. ชนิดและคุณลักษณะของทุ่นระเบิด (๖/๐)
๓. หลักการในการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิดและการบังคับบัญชา (๙/๐)
๔. การวางแผนกการวางทุ่นระเบิดทางรุ ก (๖/๐)
๕. การวางแผนการวางทุ่นระเบิดทางรับ (๖/๐)
๖. การออกแบบสนามทุ่นระเบิด (๑๒/๐)
๗. การสัมมนาการออกแบบสนามทุ่นระเบิด (๐/๙)
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
- สงครามทุ่นระเบิดเบื้องต้น
๖
๓
- สอบข้อเขียน
- ชนิดและคุณลักษณะของ
๖
แ ล ะ
ทุ่นระเบิด
ป ร ะ เมิ น ผ ล
- หลักในการปฏิบตั ิการวางทุ่น
๙
การสั ม มนาว่า
ระเบิดและการบังคับบัญชา
ผ่ าน ห รื อ ไ ม่
- การวางแผนการวางทุ่น
๖
ผ่าน
ระเบิด ทางรุ ก
- ก ารว างแ ผ น ก ารวางทุ่ น
๖
ระเบิดทางรับ
- การออกแบบสนามทุ่นระเบิด ๑๒
- การสัมมนาการออกแบบ
สนามทุ่นระเบิด
๙
รวม
๔๕
๙
๓
๓

-๕รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ตาราปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด บทบ.๑
๒. ตาราการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด พ.ศ.๒๕๔๔ กองเรื อทุ่นระเบิด
๓. เอกสารประกอบการเรี ยนหลักสู ตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิดเล่ม ๓ ของแผนกการสงครามทุ่นระเบิด
กองฝึ กปฏิบตั ิการ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๖๑๒๒.๒ ยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิด
๒.๕ หน่วยกิต (๑๓ – ๔๘ – ๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อเพิ่มพูนความรู ้แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรมในวิชายุทธวิธีการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิดด้วยเรื อ
ผิวน้ า การปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิดด้วยอากาศยาน การวางทุ่นระเบิดด้วยเรื อดาน้ า เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ยุทธวิธีการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิดด้วยเรื อผิวน้ า (๖/๐)
๒. ยุทธวิธีการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิดด้วยอากาศยาน (๖/๐)
๓. ยุทธวิธีการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิดด้วยเรื อดาน้ า (๑/๐)
๔. ฝึ กยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิดด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์ (๐/๑๘)
๕. ฝึ กการวางทุ่นระเบิดภาคปฏิบตั ิในทะเล (๐/๓๐)
สรุ ปเวลาที่สอน
การวัดและการ
จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
หัวข้อวิชา
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
- ยุทธวิธีการปฏิบตั ิการวางทุ่น
๒ ๖
- สอบข้อเขียน
ระเบิดด้วยเรื อผิวน้ า
และประเมินผล
- ยุทธวิธีการปฏิบตั ิการวางทุ่น
๖
การฝึ กว่าผ่าน
ระเบิดด้วยอากาศยาน
หรื อไม่ผา่ น
- ยุทธวิธีการปฏิบตั ิการวางทุ่น
๑
ระเบิดด้วยเรื อดาน้ า
- ฝึ กยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิดด้วย
๑๘
เครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์
- ฝึ กการวางทุ่นระเบิดภาคปฏิบตั ิใน
๓๐
ทะเล
รวม
๑๓
๔๘ ๒
๒.๕

-๗รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ตาราปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด บทบ.๑
๒. เอกสารประกอบการเรี ยนหลักสู ตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิดเล่ม ๓ ของแผนกการสงครามทุ่นระเบิด
กองฝึ กปฏิบตั ิการ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

