๑
สารบัญ
เนื้อเรื่อง
๑.
การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกโดยสังเขป
๒.
การจัดกําลังและสายการบังคับบัญชา
๓.
คุณลักษณะของเรือยกพลขึน้ บก
๔.
เรือลําเลียงยกพลขึ้นบก
๕.
การจัดกําลังทางเรือ
๖.
ขอตกลงใจมูลฐาน
๗.
พื้นที่ทางทะเล
๘.
การขึ้นสูเรือ
๙.
หนาที่นายทหารขึ้นสูเรือและนายทหารลําเลียงเพื่อการรบ
๑๐. เอกสารลักษณะการบรรทุกประจําเรือ
๑๑. ศัพทการเรือเกีย่ วกับการบรรทุก
๑๒. การวางแผนการแยกเก็บ
๑๓. การขนถาย
๑๔. อาวุธสนับสนุน
๑๕. การยิงสนับสนุนดวยปนใหญเรือ
๑๖. การสนับสนุนดวยปนใหญสนาม
๑๗. การสนับสนุนดวยปนใหญสนามในการยกพลขึ้นบก
๑๘. การสนับสนุนดวยกําลังทางอากาศในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
๑๙. การปฏิบัติการทางอากาศในการยุทธฯ
๒๐. การเคลื่อนจากเรือสูฝง
๒๑. การ สนับสนุนดวยปนใหญเรือ
๒๒. การเกยหาดและการถอนตัวออกจากหาดของเรือเล็กแตละลํา
๒๓. รูปกระบวนเรือระบายพลและรถขึ้นบกและสัญญาณควบคุม
๒๔. การรับ – ปลอยรถ LVT ขึ้น – ลงเรือ
๒๕. หัวขอตรวจสอบการรับ – ปลอยรถ LVT

หนา
๓-๕
๖ - ๑๐
๑๑ - ๑๙
๒๐ - ๒๙
๓๐ - ๓๓
๓๔ - ๓๙
๔๐ - ๔๒
๔๓ - ๔๕
๔๖ - ๕๐
๕๑ - ๕๓
๕๔ - ๕๗
๕๘ - ๖๒
๖๓ - ๖๖
๖๗ - ๗๐
๗๑ - ๗๘
๗๙
๘๐ - ๙๖
๙๗ - ๙๙
๑๐๐ - ๑๐๓
๑๐๔ - ๑๑๖
๑๑๗ - ๑๑๙
๑๒๐ - ๑๒๓
๑๒๔ - ๑๔๑
๑๔๒ - ๑๔๔
๑๔๕

๒
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

การเปด – ปดประตูหวั แรมพหัวเรือและแรมพบรรทุกฉุกเฉินของเรือ LST
การตอเชื่อมเรือ LCU กับเรือ LST
ความหมายเกีย่ วกับหาด
การสงกําลังบํารุงในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
การสื่อสารในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
SHORE PARTY
ยานสะเทินน้ําสะเทินบก

………………………………….

๑๔๖ - ๑๔๗
๑๔๘ - ๑๕๐
๑๕๑ - ๑๕๓
๑๕๔ - ๑๕๖
๑๕๗ - ๑๖๑
๑๖๒ - ๑๖๖
๑๖๗ - ๑๘๑

๓
วิชา การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกโดยสังเขป
๑. ความมุงหมาย เพื่อให นร. รูจักลักษณะทั่วไปของการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งเปนมูลฐานใน
การศึกษา การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกตอไป
๒. วิวัฒนาการของการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
๒.๑ เมื่อ ๓๐๐๐ ป ลวงมาแลว กรีกไดโจมตีขามทะเล Aegeen เขาสูเมืองทรอยใกลกับดาดาเนล
๒.๒ ๔๙๐ ป กอน ค.ศ. ดาริอุส กษัตริยแหงเปอรเซีย โจมตีกรีกทางน้ําไดสําเร็จ แตพายแพบนบกทําให
เกิดแนวความคิดในการสรางเรือบรรทุกมาได ๒๐ ตัว อาวุธพรอม
๒.๓ ๕๖ ป กอน ค.ศ. จูเรียสซีซาร ยกพลขึ้นบกฝงอังกฤษ ทางเหนือของแมน้ําเทมส ยึดภาคใตของ
อังกฤษไวได
๒.๔ ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ฝายสัมพันธมิตรวางแผนโอบฝายอักษะ โดยการยกพลขึ้นบกที่แหลม
กัลลิโปล ชองแคบ ดาดาเนล ใน ค.ศ. ๑๙๑๕ อังกฤษไดแปลงเรือบรรทุกถานหิน REVER CLYDE เปน
เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ ในการยุทธครั้งนี้เองแสดงใหเห็นถึงความตองการใน ปจจัยที่สําคัญหลายประการ
เชน การกวาดทุนระเบิด และลาดตระเวณหาด การปองกันตอสู เรือดําน้ํา การฝกพิเศษสําหรับทหารยกพล
ขึ้นบก การบังคับบัญชา การสื่อสารและการยิงสนับสนุนจากปนใหญเรือ การยกพลขึ้นบกครั้งนั้นตองลม
แตก็นับวาการเริ่มตน ที่จะศึกษา และพิจารณาอยางจริงจัง
๒.๕ ป ๑๙๒๐ สหรัฐ เริ่มสนใจในการยุทธแบบนี้ ในป ๑๙๓๓ การโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก ได ถูก
กําหนดขึ้นเปนภารกิจหลักในยามสงครามของนาวิกโยธินสหรัฐ กําลังนาวิกโยธินประจํากองทัพเรือ FLEET
MARINES FORCE ไดถูกจัดตั้งขึ้นเปนหนวยทางยุทธวิธีประจํากองทัพ เรือเปนครั้งแรก นับตั้งแตนั้นมา
จนถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ สหรัฐ ไดพัฒนาหลักการและยุธโธปกรณเปนการใหญ จน
มารถกําหนดขั้นตอน การยุทธที่แนนอนขึ้นได ไดมีการยกพลขึ้นบก CULEBRA ในทะเล CARIBBEAN
และ SANCLEMENTE นอกฝงทางใตของคาลิฟอรเนีย ในป ๑๙๓๔ ไดเขียนคูมือการยุทธสะเทินน้ําสะเทิน
บกขึ้น หลักฐานนี้ถูกแกไขเพียงเล็กนอย และนําไปใชในสงครามโลกครั้งที่ ๒
๒.๖ ภายหลังจากนั้นไดมีการพัฒนาในดานกําลังทางเรือและพาหนะตาง ๆ เลื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน กอง
เรือเฉพาะกิจที่มีกําลังนาวิกโยธินพรอมกันนี้ สหรัฐถือวาเปนกําลังรบอันยิ่งใหญ ในสมุทานุภาพที่สามารถ
นํ า มาใชอี ก แบบหนึ่ ง ของยุ ท ธการทางเรื อ เชน เกี่ย วกั บ การปราบเรื อ ดําน้ํ า ปฏิ บัติ ก ารของเรือ บรรทุ ก
เครื่องบิน ในยุทธการแบบอื่น ๆ ของสงครามทางเรือดวย
๓. คําจํากัดความ
“ การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก เปนการโจมตีจากทางทะเลตอชายฝงของขาศึกดวยกําลังทางเรือและกําลัง
รบยกพลขึ้นบกซึ่งบรรทุกมาในเรือ “
๔. แบบของการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
๔.๑ แบบหลัก
การโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก หมายถึง การยกพลขึ้นบกและสถาปนากําลังรบบนฝงขาศึก

๔
๔.๒ แบบยอย
การถอนตัวสะเทินน้ําสะเทินบก เปนการถอนกําลังฝายเราออกมาทางทะเล
การแสดงลวงสะเทินน้ําสะเทินบก เปนการลวงขาศึกดวยการแสดงกําลัง เพื่อใหขาศึกหันเหความคิด
ในการปองกันไปทางอื่น หรือหาดอื่นปกติมีการยิงเตรียม
การโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ําสะเทินบก เปนการยกพลขึ้นบกบนฝงขาศึก เพื่อยึดพื้นที่ หรือที่หมาย
ชั่วคราว เพื่อติดตามดวยการถอนตัวตามแผนที่ไดวางไว หรือทําจูโจมอยางกระทันหันในดินแดนขาศึก โดย
ไมมีความตองการยึดพื้นที่เพื่อ
- หาขาว
- ยึดหรือสงกลับบุคคล ยุทโธปกรณ
- ทําใหเกิดความสูญเสีย
- ทําใหขาศึกไขวเขว
๕. ลักษณะของการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
๕.๑ คุณลักษณะ
มีกําลังคนสูง สามารถรวมกําลังตาง ๆ ไดอยางสมดุลย บุกเขาโจมตีอยางหนักหนวงตอจุดที่เลือก มี
ความคลองตัว กําลังบรรทุกอยูในเรืออาจเลือกที่ไหน เมื่อไรได
๕.๒ ลักษณะอันเปนขอจํากัด
ขาดกําลังรุกทะลุทะลวงแนวชายหาด กอนการขึ้นบกมีคาเปนศูนย
จุดออนของหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก เมื่ออยูบนเรือ
๖. ขั้นของการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก แบงเปน ๕ ขั้น
๖.๑ ขั้ น การวางแผนเริ่ มตั้ งแต ก ารออกคํา สั่ งชี้ แ จงนโยบายยกพลขึ้น บก จนถึ ง การขึ้น สูเ รื อเปน การ
เตรียมการตาง ๆ และประสานงาน
๖.๒ ขั้นการขึ้นสูเรือ คือ ระยะเวลาการนํากําลังตาง ๆ อุปกรณขึ้นเรือ
๖.๓ ขั้นการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ ๆ หมาย เปนขั้นการเคลื่อนยายกําลังจากตําบลไปสูเรือ ไปยังพื้นที่ ๆ
อาจจะเปนพื้นที่ฝก พื้นที่จัดกระบวนหรือพื้นที่นัดพบ
๖.๔ ขั้นการฝกซอม ทดสอบความสมบูรณของแผนกําหนดจังหวะเวลา ความพรอมรบ เพื่อใหหนวยตาง
ๆ เขาใจแผนและทดสอบการสื่อสาร
๖.๕ ขั้นการบุก ( หรือโจมตี ) เปนขั้นที่ใชกําลังสวนใหญไปถึงทึ่หมายแลว ปฏิบัติการจนบรรลุผลสําเร็จ
และยึดพื้นที่ในตอนสุดทาย
๗. การสิ้นสุดของการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
๗.๑ ตามเงื่อนไขในคําสั่งชี้แจงนโยบายของหนวยเหนือใหปฏิบัติ
๗.๒ เมื่อกําลังรบยกพลขึ้นบกไดเสริมสรางกําลังขึ้นบนฝงไดอยางมั่นคงแลว เงื่อนไขที่ถือวากําลังรบยก
พลขึ้นบกไดเสริมสรางกําลังรบอยางมั่นคง ขึ้นบนฝงอยางแนนอนแลวก็คือ

๕
๗.๒.๑ ไดยึดหัวหาดไวเรียบรอยแลว หัวหาดตองครอบคลุมพื้นที่เปาหมายดวย
๗.๒.๒ ไดมีการเสริมสรางกําลังยุทธวิธีและกําลังสนับสนุนอยางเพียงพอบนฝง จนมั่นใจไดวาจะ
สามารถนําหนวยทหารและยุทโธปกรณที่จําเปนตองใช ในการปฏิบัติการในขั้นตอไปไดอยางตอเนื่อง
๗.๒.๓ ไดมีการจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการบังคับบัญชา การติดตอสื่อสารและประสาน
การยิงของอาวุธสนับสนุนเรียบรอยแลว
๗.๒.๔ เมื่อ ผบ.กองกําลังรบยกพลขึ้นบกแจงวาตนพรอมแลวในการปฏิบัติการในขั้นตอไป
๘. บทบาทของกําลังรบยกพลขึ้นบก กิจการตาง ๆ ที่จะตองทํา
๘.๑ การขึ้นสูเรือ
๘.๒ การขนถายลงจากเรือสูฝง
๘.๓ ปฏิบัติการบุกโจมตี
๘.๔ ควบคุมการยิงสนับสนุนปนใหญเรือ
๘.๕ ควบคุมการยิงสนับสนุนทางอากาศ
๘.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงบนหาด
๘.๗ การใชพาหนะยกพลขึ้นบกและเฮลิคอปเตอรยุทธวิธี
๙. บทบาทของกําลังทางเรือ
๙.๑ ลําเลียง
๙.๒ ปองกันกําลังรบยกพลขึ้นบกตั้งแตบรรทุกลงเรือจนเสร็จสิ้นภารกิจ
๙.๓ การขึ้นบก ควบคุมการ เคลื่อนที่จากเรือสูฝงของกําลังรบยกพลขึ้นบก จัดหาเครื่องมือตาง ๆ
๙.๔ สนับสนุนดวยอํานาจการยิงและการสงกําลังบํารุง

……………………………………………

๖
วิชา การจัดกําลังและสายการบังคับบัญชา
๑. หลักการจัดกําลังสะเทินน้ําสะเทินบก
ก. การจัดเฉพาะกิจ
ข. การประหยัด
ค. สายการบังคับบัญชาระดับเดียวกันและคูขนานกัน
๒. การจัดกําลังเฉพาะกิจตองสอดคลองกับความตองการ
ก. การขึ้นสูเรือ
ข. การเคลื่อนยายไปยังพื้นที่หมาย
ค. การระวังปองกัน
ง. การยกพลขึ้นบก
จ. สนับสนุน
๓. กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ( ATF )
ก. การประกอบกําลัง
( ๑ ) กําลังทางเรือ
( ๒ ) กําลังรบยกพลขึ้นบก
( ๓ ) กําลังทางอากาศยุทธวิธี
ข. กําลังทางเรือ
( ๑ ) ภารกิจ ๔ อยาง ของกําลังทางเรือในการสนับสนุนกําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งจะตองพิจารณาใน
การจัดกําลัง คือ
( ก ) ลําเลียง
( ข ) การยกพลขึ้นบก
( ค ) สนับสนุน
( ง ) ปองกัน
( ๒ ) การจัดกําลังเฉพาะกิจของกําลังทางเรือ
( ก ) จัดกําลังพิเศษขึ้นเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในภารกิจ
( ข ) จัดกําลังเปนกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
( ๓ ) กําลังทางเรือโดยทั่ว ๆ ไป
( ก ) กําลังที่ทําหนาที่ลําเลียง
- มว.เรือลําเลียง เปนหนวยระดับเดียวกันกับ กองพลเพิ่มเติมกําลัง
- หมูเรือลําเลียง เปนหนวยระดับเดียวกับกรมผสมยกพลขึ้นบก
- พวกเรือลําเลียง เปนหนวยระดับเดียวกับ กองพันผสมยกพลขึ้นบก

๗
( ข ) การยกพลขึ้นบก การเคลื่อนที่จากเรือสูฝง ของกําลังรบยกพลขึ้นบก โดยทางเรือจะถูก
ควบคุมโดยหนวยควบคุมทางเรือ ซึ่งประกอบไปดวย คน เรือ และยานพาหนะสะเทินน้ําสะเทินบก ที่
จําเปน
( ค ) จัดเพื่อสนับสนุน
- หนวยควบคุมอากาศยานทางยุทธวิธีประกอบดวย TACTICAL AIR CONT
GQUADROL ( TACRONS ) ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศทั้งหมดของ ATF
- หมวดเรือยิงสนับสนุนใหการยิงสนับสนุนดวยปนใหญเรือแกกําลังรบยกพลขึ้นบก
- หมวดเรือบรรทุกเครื่องบินสนับสนุน ใหการสนับสนุนเครื่องบินโจมตีและกําลัง
เครื่องบินขับไล ไดแก ATF ดวยกําลังทางอากาศของทหารเรือ
- หมวดเรือทุนระเบิดปฏิบัติการ เกี่ยวกับสงครามทุนระเบิดทั้งทางรุก และทางรับ
ใหกับ ATF
- หมวดลาดตระเวน และ UDT ปฏิบัติเกี่ยวกับการลาดตระเวนอุทกศาสตร ทําลาย
เครื่องกีดขวางทั้งธรรมชาติและขาศึกทําขึ้น
( ง ) จัดเพื่อปองกัน
- หมวดเรือฉากปองกัน ATF ในการเดินเรือไปยังพื้นที่ที่หมายและการปฏิบัติการ
ปองกันบริเวณพื้นที่ที่หมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยจากเรือดําน้ํา
- CLOSE VLRING GROUP ปองกัน ATF จากเครื่องบินขาศึกและจากการ
ปฏิบัติการผิวน้ําขาศึกเมื่อมีความจําเปน
( จ ) พวกเฉพาะกิจอื่น ๆ อาจจะจัดขึ้นไดอีก เมื่อมีความตองการ
- หนวยบินทางยุทธวิธีซึ่งมีฐานบินบนฝงใหการสนับสนุน
- หนวยลวงทางยุทธวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องอิเลคทรอนิกส การสื่อสารและทัศน ฯ
- หนวยบินลาดตระเวน ลาดตระเวนตรวจ และปฏิบัติการปราบเรือดําน้ํา
- หนวยลําเลียงทางอากาศ จัดการลําเลียงกําลังรบยกพลขึ้นบก
- หนวยธุรการทําหนาที่ทางธุรการ และหนาที่พิเศษปลีกยอยในพื้นที่ที่หมาย เชน
การพัฒนา และควบคุมทาเรือใน ตอนตน การจัดแหลงรวบรวมเรือเล็กการไปรษณีย
ค. กําลังรบยกพลขึ้นบก
( ๑ ) กําลังรบยกพลขึ้นบกจัดขึ้นเพื่อปฏิบัติกิจ ดังตอไปนี้
( ก ) การขึ้นสูเรือ
( ข ) การขนถายจากเรือสูฝง
( ค ) การปฏิบัติการบุก
( ง ) ควบคุมการยิงสนับสนุนดวยปนใหญเรือ
( จ ) ควบคุมการยิงสนับสนุนทางอากาศ

๘
( ฉ ) ปฏิบัติการสงกําลังบํารุงบนหาด
( ช ) การใชพาหนะยกพลขึ้นบกและเฮลิคอปเตอร ทางยุทธวิธี
( ๒ ) การประกอบกําลัง
กําลังรบยกพลขึ้นบก ประกอบดวยกําลังทางพื้นดิน และกําลังทางอากาศที่จําเปนใชการยก
พลขึ้นบก และปฏิบัติการ
( ๓ ) การจัดกําลัง
( ก ) การจัดกําลังขึ้นอยูกับ
- ภารกิจ
- ขอตกลงใจ
- แผนการเขาตี
( ข ) ขนาด ( ASSAULT BATTALLION )
- ใชกองพันโจมตี ( ASSAULT BATTALLION ) ซึ่งเปนหนวยหลักในทางยุทธวิธี
มูลฐานในการกําหนดขนาดของกําลังยกพลขึ้นบก กลาวคือจํานวนกองพันกําหนดรวม และกรมกําหนดกอง
พล
- ตองใชกองหนุน และหนวยสนับสนุนการรบในการยุทธตามความจําเปน
- ตองพิจารณาขอจํากัดทางเรือในเรื่องจํานวนเรือที่มีใช และอัตราที่จะไดรับเมื่อเรือไป
รวมอยู ณ บริเวณที่หมาย
( ค ) ลักษณะของการจัด
๑. การจัดกําลังพลขึ้นบก
- จัดรวมกําลังเปนหนวยทางยุทธวิธี เพื่อสนับสนุนแผนการโจมตี
- จัดเสริมกําลังหนวยทางยุทธวิธี ดวยการแบงการยิงสนับสนุนภายนอกในขั้นตอน
ของการยุทธ และใหการสนับสนุนทางการรบและชวยรบเทาที่จําเปน
- จัดหนวยยุทธวิธีเพิ่มเติมกําลังที่ใชในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก เรียกพันผสม
ยกพลขึ้นบก BATTALION LANDING TEAM ( BLT ) กรมผสมยกพลขึ้นบก REGIMENT LANDING
TEAM ( RLT ) กองพลเพิ่มเติมกําลัง DIVISIONREIN FORCE การจัดกําลังเฉพาะกิจนั้นเปนผลที่ไดจาก
การจัดกําลังเพื่อยกพลขึ้นบก
๒. การจัดกําลังเพื่อนํากําลังขึ้นสูเรือเปนการจัดกําลังเพื่อนํากําลังขึ้นสูเรือใหจัดกําลัง
เพื่อยกพลขึ้นบกเปนมูลฐาน
( ง ) กําลังทางอากาศ
๑. เมื่อกําลังสวนใหญจัดมาจากกองทัพอากาศ ก็จะจัดหนวยสนับสนุนทางอากาศ มี
นายทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ และมีฐานะในทํานองเดียวกับ ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก สวน
หนวยบินในอัตราของกําลังทางเรือ และกําลังรบยกพลขึ้นบก นั้น จะจัดกําลังเปนหนวยรองเฉพาะกิจของ

๙
กําลังทางเรือและกําลังยกพลขึ้นบก ผบ.หนวยสนับสนุนทางอากาศอาจไดรับการแตงตั้งใหเปน ผบ.กําลังทาง
อากาศยุทธวิธี มีหนาที่สั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวงในพื้นที่ที่หมายภายใตการบังคับบัญชา
ของ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๒. เมื่อกําลังสวนใหญจัดมาจากกองทัพเรือหรือนาวิกโยธิน กําลังทางอากาศของ
กองทัพอากาศ ที่มารวมดวย จะจัดกําลังแยกออกไปตางหากและจัดผูแทนฝายอํานวยการ ผูหนึ่งไปประจําที่
กองอํานวยการของ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก การปฏิบัติทางอากาศทั้งปวงจะเปนไปตาม
คําสั่งของนักบินนาวี ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชา ของ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๔. การบังคับบัญชา
ก. ในขั้นวางแผน
๑) ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบกถือวาอยูในระดับเสมอกัน ผูบังคับหนวย
รองของทางเรือ และทางบก จัดไวในระดับเสมอกันตามลําดับชั้น
๒) มีการประสานงานในการวางแผนในระดับเดียวกัน
๓) หากมีขอขัดแยงที่ตกลงกันไมไดระหวาง ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก และ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
ใหนําเสนอผูบังคับบัญชา ชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณาตัดสิน
AMPRIBIOUS TASK ……………………….

LANDING FORCE

TRANSPORT GROUP …………………………………….

TRANSPORT UNIT

………………………………….. RAT / GROUP

TRANSPORT ELEMENT …………………………..

SHIP

DIVISION

BLT / SOUADRON

………………………………………………..

TEAM

ב. เมื่อเริ่มปฏิบัติการ
๑) ปฏิบัติการยุทธ เริ่มขึ้นเมื่อเริ่ม การขึ้นสูเรือ
๒) กําลังรบยกพลขึ้นบกขึ้นไปบังคับบัญชา ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก

๑๐
๓) ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบกรับผิดชอบการปฏิบัติการของกองกําลังทั้งหมดและอาจมอบหมายใหผู
บังคับหนวยรองผูหนึ่งผูใด เฉพาะสวนเพื่อประโยชนของปฏิบัติการก็ได
๔) ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับปฏิบัติการบนฝง ความปลอดภัยของทหารและสิ่งอํานวยความสะดวก
ฝายเราบนบก ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบกจะมอบให ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก

………………………………….

๑๑
คุณลักษณะของเรือยกพลขึ้นบก
๑. SHIP
( ๑ ) เปนพาหนะเดินทะเลขนาดใหญสามารถเดินทางขามทองทะเลไดดวยกําลังขับเคลื่อน
ดวยตัวเอง และสามารถยังชีพผูโดยสารและลูกเรือไดเปนเวลานาน
( ๒ ) มีขนาดและรูปรางตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการในการออกแบบ
( ๓ ) เรือที่ออกแบบเพื่อความมุงหมายอยางเดียวกันยอมมีคุณสมบัติคลายคลึงกัน อยางไรก็
ตามเมื่อมองในแงการบรรทุก เรือแตละลําจะมีรูปรางแตกตางกันบางอยางถึงแมจะเปนเรือเดียวกันก็ตาม
DATA ของเรือ ขนาดของปากระวางหรือระวางบรรทุกที่แทจริงจะหาดูไดจาก
Lcading Characteristios Pamphlet
( ๔ ) เรือยกพลขึ้นบกออกแบบเพื่อการลําเลียง และสงกําลังรบยกพลขึ้นบก ขึ้นฝง ใน พ.ท.
ที่หมายขณะเดียวกันก็สามารถสนับสนุนการดําเนินการยุทธ และการสงกําลังบํารุงบนฝงไดดวย
( ๕ ) คุณสมบัติของเรือตามที่จะกลาวตอไปนี้เปนเพียงการแสดงใหเห็นภาพพจนของเรือ
แตละลํา แตไมใชวาจะเหมือนกันทุกอยางไปแมในเรือชนิดเดียวกันหรือเรือชั้นเดียวกันก็ตาม คุณสมบัติที่
แนนอนของเรือแตละลําตองไดจากเอกสารประจําเรือนั้น ๆ เอง
เรือบังคับการ
Amphibious Command SHIP. Icc
ลักษณะทั่วไป คลายเรือสินคาขนาดใหญ มีเสาอากาศ วิทยุ และเรดาร จํานวนมาก
รุนกอนสรางขึ้นโดยใชมาตรฐานของเรือพานิช แตดัดแปลงรูปรางภายนอกใหมี Super Structure
สั้นลง เสากลางลําเปนตารางขนาดใหญ มีสายอากาศมาก และมีดาดฟาบินทายเรือ สําหรับเฮลิคอปเตอร
หนาที่
๑. เปนเรือบัญชาการของกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และ LF ปกติ จัด ๑ ลํา ตอ
Ampl. Group
๒. เปนศูนยกลาง (มันสมอง) ของ ATF TACC SACC และ TACLOG
๓. มีศูนยกลางประเมินคาขาวกรองทางการรบ
คุณสมบัติ
ยาว
๔๕๙
ฟุต
กวาง
๖๓
ฟุต
กินน้ําลึก
๔
ฟุต
ความเร็ว
๑๖
Kt

๑๒
อาวุธ ปน
๕ นิ้ว ๑ กระบอก ๔๐ แทนคู ๔ กระบอก
คนประจําเรือ น. ๓๓ ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ๔๕๐
บรรทุกทหารได ๒๐๐ คน ( ปกติ น. ๕๐ ต่ํา ๑๕๐ )
ไมมีขีดความสามารถบรรทุกทหาร นอกจากมีที่ไวสําหรับฝายอํานวยการเทานั้น
เรือเล็กประจําเรือ 2 LCVP 4 LCVP
LCC ชั้น Blue Ridge
ออกแบบใหมเพื่อเปนศูนยรวมระบบการควบคุมที่ดีขึ้น
ยาว
๖๒๐
( ยาวกวา )
กวาง
๘๒
( กวางกวา )
ความเร็ว เกิน ๒๐ kt เร็วขึ้น
เรือโจมตียกพลขนบก
Amphibious Assult ship ( LPH )
( Converted CV )
ลักษณะทั่วไป
รูปรางทั่วไปเหมื่อนกับเรือบรรทุกเครื่องบินทุกประการ แตไดดัดแปลงเอามาใชกับ
เฮลิคอปเตอร โดยใชเรือ CVS ชั้น ESSEL ซึ่งเปนหัวใจในสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาแลวเรือ
USS Boser เปนลําหนึ่งที่ดัดแปลงเปนเรือ LPH โดยเพื่มที่พักทหารและสิ่งอํานวยความสะดวกของ ฮ.
หนาที่
( ๑ ) ทําหนาที่ลําเลียงและสงทหารขึ้นบก สงกําลังบํารุงและยุทโธปกรณตาง ๆ ทางเฮลิคอปเตอร
( ๒) มีบทบาทในทาง ASW
( ๓ ) เปนเรือสงกลับและลําเลียงผูบาดเจ็บกับเชลยศึก
( ๔ ) สําหรับบรรทุกหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก ได ๑ BLT พรอมทั้งอาวุธยุทโธปกรณและพาหนะ
ของกองพันได รวมทั้งเจาหนาที่ของฝูงบินเฮลิคอปเตอร
คุณสมบัติ
ยาว
๘๘๘
นิ้วฟุต
กวาง
๑๓๖
“
กินน้ําลึก
๓๐
“
ความเร็ว
๓๐ kt ความเร็วประหยัด ๒๐ kt
คนประจําเรือ นายทหาร ๖๕ ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ๑,๑๙๗ คน
บรรทุกทหาร นายทหาร ๒๕๐ ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ๒,๐๐๐ คน และเจาหนา

๑๓
ประจําฝูงเฮลิคอปเตอร
ดาดฟาบินสามารถเปนที่ขึ้นลงของ ฮ. ได 16 UH 34 หรือ 6 CH 46
เก็บเฮลิคอปเตอรในโรงได 36 UH 34 34 D และ 6 CH 46
บรรทุกพัสดุได ๗๕๐ ตัน สรรพาวุธได ๘๕๐ ตัน
ที่วางบรรทุกพัสดุทางทหาร ๑๑,๐๐๐ ฟ 3
ที่บรรทุกยานพาหนะ ๗, ๕๐๐ ฟ 2
นพ.ชพ. ๓๕,๐๐๐ แกลลอน
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการขนพั ส ดุ ต า ง ๆ มี ม าก เช น รถยก ตาข า ย สวิ ง และ
อื่น ๆ มีคันเบ็ดขนาด ๑๕ ตัน และ ๕ ตัน
PH ( NEW CONSTRUCTED )
ลักษณะทั่วไป
สรางขึ้นเปนเรือโจมตียกพลขึ้นบกโดยตรง ใชเพื่อการบรรทุกรบลําเลียง และสงกําลังยกพล
ขึ้นบก ขนาด ๑ BLT เฮลิคอปเตอรลําเลียง ๑ ฝูง พรอมทั้งอุปกรณการลําเลียงขนสงทางอากาศเทาที่จําเปน
เรือ LPH สรางขึ้นเพื่อสนับสนุนการโจมตีหรือโอบในทางดิ่งในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
หนาที่ เชนเดียวกันกับ
คุณสมบัติ
ยาวเพียง
๕๙๒‘ ( สั้นกวา )
กวาง
๑๐๕‘ ( เล็กกวา )
กินน้ําลึก
๒๖ ‘
พลประจําเรือ
น.๔๓ ต่ํากวา ๔๘๙
บรรทุกทหาร
นายทหารสัญญาบัตร ๑๙๐ นาย ต่ํากวาสัญญาบัตร ๑,๕๘๗ นาย
(รวมทั้งกําลังพลประจําฝูง)
ดาดฟาบินขึ้นลงได 12 UH 34 หรือ 5 CH 46
โรงเก็บ ฮ. 36 UH 34 หรือ 20 CH 53
บรรทุกพัสดุได ๑,๐๐๐ ตัน
ที่วางบรรทุกยานพาหนะ ๖,๐๐๐ f 2
คลังกระสุน ๒๐,๐๐๐ Cuft
ความเร็วเดินทาง ๒๐ Kt
LKA ( เดิม AKA )

๑๔
ATTACK CARGO SHIP หรือ AMPHIBIOUS CARGO SHIP
เรือลําเลียงยุทโธปกรณยกพลขึ้นบก
ลักษณะทั่วไป
รูปรางเปนแบบเรือสินคา มีเสาและคันเบ็ดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมักมีคันเบ็ดขนาดใหมอยูดวย
เสมอ เรือประเภทนี้มีหลายขั้นดวยกัน ขนาดเล็กและใหญตางกัน แบบใหมมีดาดฟาทางทายเรืออยูดวย
หนาที่
๑. ลําเลียงยุทโธปกรณไปยัง พ.ท.ที่หมายและสงกําลังบํารุงขึ้นบกเปนกลุมกอนโดยยานพาหนะทาง
น้ําและเฮลิคอปเตอร ( ถาจัดสามารถจัดหาไดจากเรืออื่น ) นอกจากนี้ยังบรรทุกทหารไปไดจํานวนเล็กนอย
๒.
ปจจุบันมีประมาณ ๑๐ ชั้นดวยกัน เกือบทุกชั้นมีคันเบ็ดขนาด ๓๕ ตัน อันเดียวดังนั้นจึง
เหมาะสมสําหรับยกรถถังขนาดใหญ
๓. โดยทั่วไปกําหนดใหเรือ LKA ๑ ลํา ตอ ๑ RLT สําหรับขนอุปกรณหนักตาง ๆ
๔. มีเรือเล็กเพียงพอในการบรรทุกพัสดุตาง ๆ และยังสามารถจายใหแกเรือ LPA ในการเคลื่อนจาก
เรือสูฝงไดดวย
คุณสมบัติ
ระวางขับน้ํา ตั้งแต ๖,๔๕๖ ตัน ถึง ๑๒,๐๐๐ ตัน
ขนาด ความยาว และกวาง ของเรือแตกตางกันตามขนาดโดยทั่วไป
ขนาดเรือเดินสมุทร ขนาดใหญ ( ๔๕๐ ‘ – ๕๖๓ ‘ – ๖๓ ‘ – ๗๖ ‘ )
กินน้ําลึก ตั้งแต ๒๔ ‘ – ๒๖ ‘
อาวุธ มีปนขนาด ๓ นิ้ว สูอากาศยานเพียงปองกันตัว ๒ - ๓ กระบอก
ความเร็ว ตั้งแต ๑๕.๕ – ๒๐ นอต
คนประจําเรือ นายทหาร ๒๓ คน ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ๒๔๓ คน
บรรทุกทหาร ไดตั้งแต ๑๐๐ คน – ๓๐๐ คน
บรรทุกพัสดุ ได ๔,๐๐๐ ตัน
ระวางบรรทุก ๒๖๕,๐๐๐
เรือเล็ก ๙ LCM ๑๕ LCVP ๓ LCPL
ดาดฟาเฮลิคอปเตอร ขึ้นลง ฮ. CH 46/CH 53 ไดเพียง ๑ เครื่อง
LKA ชั้น CHARLESTON
รุนใหม

๑๕
ลักษณะทั่วไป ยังคงรักษาภารกิจเดิมของเรือ LKA แตติดเครื่องมือในการขนถายบรรทุกใหทันสมัยขึ้น มี
คันเบ็ด ขนาดใหญ ถึง ๗๐ ตัน ๒ อัน ขนาดของเรือก็ใหญขึ้น สิ่งเหลานี้ทําใหขีดความสามารถในการขนสง
พาหนะและยุทโธปกรณเร็วขึ้น
คุณสมบัติ
ยาว
๕๗๕ ‘ ๖ “ (ยาวกวา)
กวาง
๘๒ ‘
(ใหญกวา)
กินน้ําลึก
๒๕ ‘ ๕ “
บรรทุกทหารได นายทหาร ๑๕ คน ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ๒๑๑ คน
เรือเล็ก รวมทัง้ หมด ๑๘ ลํา
ความเร็ว เกินกวา ๒๐ นอต
เรือลําเลียงทหารยกพลขึ้นบก
Amphibious Transport LPA
ลักษณะทั่วไป รูปรางเปนแบบเรือสินคา มีเสาและคันเบ็ดตลอดลํา แตมักไมมีคันเบ็ดขนาดใหญ
( Jumbo boom ) มีระวางบรรทุกของไดบาง ภายในเรือสวนใหญ จัดเปนที่พักทหาร เรือ LKA ประเภทนี้มี
หลายชั้น เชนเดียวกับเรือ มีรายละเอียดแตกตางกันออกไปตามขั้นของเรือ
หนาที่ เรือ LPA ใชในการบรรทุกรบลําเลียง ไปยัง พ.ท. ที่หมายของกําลังหนวยโจมตี ขนาด 1 BLT เปน
กําลังลําเลียงและสงขึ้นบกของทหารจํานวนมาก พรอมทั้งอาวุธประจํากายและยุทโธปกรณในการรบขั้นตน
เรือนี้ยังประกอบสิ่งอํานวยความสะดวกในการสงกลับและการปฏิบัติแกผูบาดเจ็บรวมอยูดวย
คุณสมบัติ
ระวางขับน้ํา ตั้งแต ๖,๗๒๐ ตัน ถึง ๑๐,๗๐๙ ตัน บรรทุกเต็มที่ ๑๐,๔๗๐ ตัน ถึง ๑๖,๘๓๘ ตัน
ขนาด ความยาวและกวาง ตามขั้นของเรือ โดยทั่วไป มีขนาดเทากับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ
( ๔๕๕ ‘ – ๔๙๒ ‘ – ๖๒ ‘ – ๗๐ ‘ )
กินน้ําลึก ๒๔ ‘ - ๒๗ ‘
ความเร็ว ๑๗ - ๑๘ นอต
อาวุธประจําเรือ ๑ นิ้ว / AA และ ๔๐ AA สําหรับปองกันตัวเอง
คนประจําเรือ ๔๑๔ - ๕๖๐ คน ( ๑๐ % นายทหาร )
บรรทุกทหารได ๗๕ - ๘๕ นายทหาร ๑,๐๕๐ - ๑,๔๔๐ ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
บรรทุกพัสดุได ๕๐๐ - ๘๐๐ ตัน
บรรทุกรถ ๗,๐๐๐ FT
คลังกระสุน 6400 cuft 3 13000 cuft
เรือเล็ก 4 LCM 18 LCVP 3 LCVP

๑๖
เรือชนิดนี้อาจหมดไป แลวเอาเรือ LPH, LPD เขามาแทนที่
LPA
Mariner Class ( PAUL REVERE )
ลักษณะทั่วไป เรือเชนนี้ใชประโยชน เชนเดียวกับแบบเกา แตดัดแปลงใหทันสมัยขึ้น เพื่อใหสนองตอบ
ความตองการของกําลังรบยกพลขึ้นบก การออกแบบเพื่อลําเลียงและสงกําลังขึ้นบกโดยยานพาหนะทางน้ํา
และชวยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร ซึ่งไดจากเรืออื่น
คุณสมบัติ
ยาว ๕๖๔ ‘
กวาง ๗๖ ‘ ใหญกวา ยาวกวา
กินน้ําลึก ๒๗ ‘
บรรทุกทหาร น. ๙๖ ต่ํากวา ๑,๕๖๑ คน
บรรทุกพัสดุ ๑,๖๘๐ ตัน ( ๒ เทา ของแบบเกา )
พ.ท.บรรทุกรถ ๑๐,๓๒๒ ft2
เรือเล็ก 7 LCM 12 LCVP 3 LCPL
คันเบ็ด ใหญชั้น ๖๐ ตัน ๒ อัน ๑ - ๓๐ คัน ๓ - ๑๐ , ๒ - ๘ , ๒ - ๕ คัน
ดาดฟา ฮ. รับ ฮ. CH 46 หรือ CH 53 ได ๑ ตัว
ความเร็ว ๒๐ นอต
ลักษณะทั่วไป
เชนเดียวกับเรือพิฆาต ทั่วไป หรือ LPL แบบเกาดัดแปลงมาจากเรือพิฆาต ขนาด ๑,๒๐๐ ตัน บรรทุก
ทหาร ตอมาใชโครงสรางของเรือ DE สวนที่แตกตางจากเรือ DE ไดแกสวนบนของดาดฟาใหญแตยังติดตั้ง
รางปลอย Depth Charge เหมือนเดิม
หนาที่
ใชเปนฐานปฏิบัติการเคลื่อนที่สนับสนุน UDT หรือหนวยพิเศษขนาดเล็ก เชน หนวยลาดตระเวนนี้
ยังติดเครื่องมือในการใชเปนเรือควบคุมในขั้นการเคลื่อนจากเรือสูฝง เชน เปนเรือควบคุมหลัก
คุณสมบัติ
ระวางขับน้ํา ๑,๔๐๐ ตัน บรรทุกเต็มที่ ๒,๑๓๐ ตัน
ยาว ๓๐๖ ‘
กวาง ๓๗ ‘
กินน้ําลึก ๑๖ ‘
คนประจําเรือ น. ๑๐ ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ๑๔๑ คน
บรรทุกทหาร น. ๖ ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ๑๑๒ คน

๑๗
อาวุธ ปน ๕ “ ๑ กระบอก ๔๐ แทนคู ๔ กระบอก ตอรปโด แฝด ๓ ทอ ๒ แทน
ความเร็ว ๒๓.๖ นอต ( จัดเปนเรือลําเลียงความเร็วสูง )
บรรทุกพัสดุได ๘๕ ตัน
เรือเล็ก 4 LCVP
คันเบ็ด ยกของได ๕ ตัน ๑ อัน
TRANSPORT SUMMARINE ( LPSS )
เรือดําน้ําลําเลียงยกพลขึ้นบก
ลักษณะทั่วไป เหมือนเรือดําน้ํา ตอนกลางลําใหญเพื่อเพิ่มที่บรรทุกทหารใหมากขึ้น
หนาที่ ใชในการลําเลียงและสนับสนุนหนวยพิเศษขนาดเล็ก เชน UDT หรือหนวยลาดตระเวน
สามารถนําพัสดุและอุปกรณการรบไดจํานวนจํากัด
คุณลักษณะ
ยาว ๓๑๒ ‘
กวาง ๒๗ ‘
ความเร็วผิวน้ํา ๑๓ นอต ใตน้ํา ๖ นอต
บรรทุกทหารได ๘๐ คน
พัสดุ ๓๗ ตัน
ปากระวาง กวาง ๒๘ “
เรือยาง ขนาด ๑๐ คน ๑๐ ลํา พรอมทั้งเครื่องยนต
DOCK LANDING SHIP ( LSD )
เรืออูยกพลขึ้นบก
ลักษณะทั่วไป รูปรางคลายเรือรบขนาดใหญทั่วไปแตดาดฟาตอนทายใชเปนดาดฟาบิน ของ ฮ. ลักษณะ
ของดาดฟาสั้นกวาของเรือ LPD สั้นกวา เรือประเภทนี้มี ๓ ขั้น ขนาดตาง ๆ กัน คือ ชั้น Anchorage ( ตอใหม
๕ ลํา ลําแรกประจําการเมื่อป ๑๙๖๙ ลําสุดทายจะเขาประจําการ ป ๑๙๗๒ )
ชั้น Thomaston และชั้น Casa Grande
หนาที่
๑. ลําเลียง เรือระบายพลและรถไปยัง พ.ท.ที่หมาย พรอมทั้งคนประจํายานพาหนะโดยการบรรทุก
เรือระบายพล ใน well deck ยานลอและรถสายพาน บน Mezzanine และ Superdeck, well
จมตัวลงไดเพื่อใหรถและยานพาหนะเขาออกไดดวยตัวเอง
๒. มีขีดความสามารถในการซอมทําเรือเล็ก และยานพาหนะจํากัด โดยมีอูแหงอยูใน well
๓. ใชในหนาที่หลักในการบรรทุกรถถังลงในเรือ LCU หรือ LCM 8 และอุปกรณหนักตาง ๆ

๑๘
๔. อาจใชเปนเรือที่พักของเรือเล็ก (Boat Haven)
๕. ระดับน้ําใน well deck เปลี่ยนแปลงไดจาก ๙ ‘ ทางหัวและทาย จนถึง ๙ ฟุต สุดทาย และแหง
ทางหัว
๖. ถึงจะไดชื่อวา landing ship เรือ ASD ก็ไมได landing
๗. ลักษณะการติดตั้งดาดฟาชั่วคราว
Super Deck อยูระหวาง well deck กับ Supper Structur ความกวางใหเรือ LCU เขาได
Mezzanine อยูระหวาง Main deck ( Super Deck ) และ well deck เริ่มจากจุดเริ่มตน ของ well deck ถึง
จุดเริ่มตน ของ Super Deck เมื่อติดตั้งชวงนี้จะสามารถใหเรือ LCU เขาได เรือ LCU ๑ ลํา จะสามารถบรรทุก
ไปไดในตอนทายของ well deck
๘. การเคลื่อนยายรถระหวาง Super Deck และ Mezzanine และ well deck พนังกั้นน้ําตอนหนาอาจ
ติดตั้งขึ้นเพื่อใหยานพาหนะไมเปยกน้ํา อยูในสวนหนาไดและให LCU สวนหลังของ well deck
คุณสมบัติ
Ancherage
Thomaston
Case Gran
ระวางขับน้ํา
13,650
11,270
9375
ยาว
553’
510’
475’
กวาง
84’
84’
72’
กินน้ําลึก
19’
เมื่อจมตัวลง
35’
ความเร็ว
กวา 20 นอต
24 นอต
15.4 นอต
พลประจําเรือ
๓๙๗ คน
๓๐๕ คน
๒๖๕ คน
บรรทุกทหารได นายทหาร ๒๕ ต่ํา ๓๑๒ ๒๕ นาย ๒๘๘ ๑๘ นายต่ํา ๑๙๐
ความจุของดาดฟา
well deck
15,491
18,600
Mezzanine
5,040
5,800
Super Deck
5,380
3,100
Helo
2,300
3,100
บรรทุกพัสดุ
๒,๔๐๐ ตัน
๒,๒๙๓ ตัน
ขนาดของ well deck
๓๙๖ - ๔๙ ( 24 )
๓๘๘ - ๔๓ ( 24 )
อาวุธประจําเรือ ปน ๓ นิ้ว แทนคู ๘ กระบอก
ป.๔๐
ชั้น Thomaston ๑๒ กระบอก
เรือเล็กใน well deck 3 LCU
หรือ 3 LCU หรือ
47 LVT 9 LCM 8 หรือ 20 LCM ( 6 ) หรือ
เรือเล็กประจําเรือ 2 LCU
56 LVT

๑๙
2 LCPL

60 DUKW

ดาดฟา ฮ. ๑ ลํา

………………………….

๒๐
AMPHIBIOUS TRANSPORT DOCK ( LPD )
เรือลําเลียงยกพลขึ้นบก
ลักษณะทั่วไป รูปรางเชนเดียวกับเรือรบขนาดใหญทั่วไป แตดาดฟาตอนทายตั้งแตกลางลําไปจนสุดทาย
เรือใชเปนดาดฟาบิน สําหรับเฮลิคอปเตอรได ดาดฟาบินลงไปเปนอูเรือบรรทุกเรือระบายพล มีประตูเปดออก
ทางทายเรือน้ําเขาไปในดาดฟาชั้นลาง เพื่อรับและปลอยยานพาหนะขึ้นบก ดาดฟาที่เปนอูเรือสั้นกวา เรือ
LSD เพื่อเพิ่มการบรรทุกทหารและพัสดุ เรือชนิดนี้มีอยู ๒ ชั้น คือ ชั้น Austin และชั้น Raliegh
หนาที่
ใชในการบรรทุก ลําเลียง และสงขึ้นบก สวนประกอบของกําลังรบยกพลขึ้นบกอุปกรณการรบที่
จําเปน โดยบรรทุกบนยานพาหนะขึ้นบกและเฮลิคอปเตอรปกติใชลําเลียง และยุทโธปกรณหนักสนับสนุน
หนวยรบบรรทุกเรือระบายพลขนาดเล็ก ในการเดินทางระยะไกล
ดาดฟาบินสามารถลําเลียง ฮ. ไดจํานวนจํากัด นอกจารนี้ยังใชเปนที่ขึ้นลงของ ฮ. ในการขนถาย
ทหารและอุปกรณ และยังเปนสถานีเติมน้ํามันของ ฮ. ไดอีกดวย
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บพัสดุ ทําใหลดจํานวนแรงคนลงไดมาก
austin
raliegh
คุณลักษณะ
ระวางขับน้ําปกติ๑๐,๐๐๐ ตัน
๘,๐๔๐
เต็มที่
๑๖,๙๐๐ ตัน
๑๓,๙๐๐ ตัน
ยาว
๕๗๐ ‘
๕๒๑‘ ( สั้นกวา )
กวาง
๘๔ ‘
๘๔‘
กินน้ําลึก
๒๓‘
๒๑‘
อาวุธปน ๓ “ แทนคู
๘ กระบอก
ความเร็ว
๒๐ นอต
๒๓ นอต
บรรทุกเฮลิคอปเตอรบนดาดฟาบินได UH 34 หรือ CH 46 ได ๖ เครื่อง เรือ LPH ไมมี ฮ.
ประจําเรือ เนื่องจากขาดโรงเก็บและการซอมบํารุงอยางเพียงพอ จะไดรับมาประจําเฉพาะเวลาปฏิบัติการ โดย
จัดมาจาก LHA หรือ LPH เทานั้น กําลังดัดแปลงใหมีโรงเก็บขึ้น
พลประจําเรือ
๔๙๐ คน ( น. ๓๐ ต่ํา ๔๖๐ )
บรรทุกทหารได
๙๓๐ คน
บรรทุกพัสดุได ๓,๘๐๐ ตัน
เรือระบายพล บรรทุกในอูทายเรือได
- LCU ๑ ลํา กับ LCM – 3 ลํา หรือ
- LCM – 8 ๔ ลํา หรือ
- LCM – 6 ๙ ลํา หรือ
- AAV ๒๐ ตัว

๒๑
นอกจากนี้มีเรือ LCM – 6 หรือ LCPL ๒ ลํา ยกเก็บบนดาดฟาบนเคลนและที่โรง
เก็บรถยังเก็บรถ AAV. ไดอีก ๑๑ - ๑๓ ตัว
ขนาดของ WELL DECK ๑๖๓‘ / ๕๓‘
เรือ LHA ( Amphibious Assult Ship )
เปนเรือโจมตียกพลขึ้นบกแบบใหม ที่สหรัฐนาวีออกแบบและวางโครงการตอใหม ๕ ลํา ๓ ลําแรก
ขึ้นระวางประจําการในป ๑๙๗๓ เปนเรือที่มีคุณลักษณะของเรือหลายแบบรวมกันอยูในเรือลําเดียวกัน (
LPA/LPH/LSD ) มีดาดฟาบินยาวเต็มที่ อยูบรรทุกเรือระบายพล โรงเก็บรถบรรทุก และรถหุมเกราะพักทหาร
ขนาด ๑ BLT ซึ่งแตกอนตองใชเรือลําเลียงถึง ๕ ลํา เรือใหมนี้คงเรียก Amphibious Assult Ship แตเปลี่ยน
ชื่อยอ เปน LHA
ลักษณะทั่วไปคลายเรือบรรทุกเครื่องบิน ทายตัดเปนชองใหเรือขนาดเล็กแลนเขาไปในอู
ใตดาดฟาได
ระวางขับน้ํา บรรทุกเต็มที่
๓๙,๓๐๐ ตัน ใหญขึ้น
ยาวตลอดลํา
๘๒๐ ฟุต
กวางสุด
๑๐๖ ฟุต
กินน้ําลึก
๒๗.๕ ฟุต
อากาศยาน ฮ. และสามารถบรรทุกเครื่องบินสนับสนุนใกลชิดไดดวย
ความเร็ว
๒๐ นอต ขึ้นไป
บรรทุกทหารได ๑,๘๒๕ คน ( น.๑๖๓ ต่ํา ๑,๖๖๒ )
เรือเกยหาดบรรทุกรถถัง
TANK LANDING SHIP ( LST )
เรือประเภทนี้เปนกําลังสําคัญในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีอยู ๔ ชั้น
ดวยกัน
หนาที่
๑. ออกแบบเพื่อใหรถถังหรืออุปกรณหนักที่เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว ไดขึ้นบกหรือการสงกําลังทหาร
ขึ้นบกในระหวางการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก โดยใชแรมพหัว
๒. ปกติใชสงรถ AAV. บรรทุกหนวยโจมตี
๓. ลําเลียงและปลอยเรือ LCU บน Main Deck หรือสะพานทุน ( ขางเรือ ๔ - ๓๐ )
๔. เรือทุกชั้น ปกติเกยหาดที่ลาดชัน ระหวาง ๑ : ๑.๕๐ หรือชันกวาในขณะบรรทุก ๕๐๐ ตัน
( ในการวางแผน ) นน.สูงสุดในการเกยหาด ๙๐๐ ตัน

๒๒
๕. การวางแผนการบรรทุกของเรือ LST ใชบรรทุกไปใน TANK DECK MAIN DECK TANK
DECK สําหรับของหนัก มี RAMP สําหรับขึ้นบก Main Deck เพื่อใหยานลอหรือของที่เบากวาขึ้น
๖. การปรับปรุงใหใชเปนที่ลงของ ฮ. ได เพื่อใชสงกลับผูบาดเจ็บเปนเรือ LSTH และใชเปนเรือซอม
ก็ได
LST 1179
เปนเรือ LST แบบใหมลาสุดตามโครงการ ๒๐ ลํา เขาประจําการแลว ๑๘ ลํา
ลักษณะทั่วไป ขนาดใหญกวา ความเร็วสูงกวา รุนกอน ๆ ทั้งหมด สามารถบรรทุกน้ํามัน ชพ. ไปในเรือได
เปนจํานวนมาก ใชแรมพหัวตางกับเรืออื่น ๆ ติดอยูในระดับดาดฟาใหญ ยื่นออกไปทางหัวเรือและยกสูงขึ้น
เห็นไดชัดจากภายนอก โครงสรางเหนือดาดฟาอยูบริเวณกลางลําคอนไปทางหัวเรือ ทายเรือตัดตรงมีประตู
เปดออกไดสําหรับขนถายรถ AAV. ออกทางทายเรือ ดาดฟาตอนทายมีที่ขึ้นลงเฮลิคอปเตอร มีที่กลับรถ หัว
– ทาย แหงละ ๑ ที่ ใน tank deck
คุณสมบัติ
ระวางขับน้ํา
๘,๓๔๒
ตัน
ยาว
๕๒๒‘
กวาง
๖๙‘
กินน้ําลึก เกยหาด หัว
๖‘
ทาย
๑๖‘
ไมเกยหาด
หัว ๑๐‘ - ๑๑‘ ๑/๒‘ “ ทาย ๑๙ ‘ ๓“
อาวุธ ปน ๓“ AA ๔ กระบอก ( แทนคู )
ความเร็ว ๒๐ นอต
พลประจําเรือ ๒๓๑ ( ๑๔,๒๑๗ )
บรรทุกทหาร นายทหาร ๘ ต่ํา ๔๑๑ อาจเพิ่ม น. ๒๐ ถา stalf ทางเรือไมลง
เรือเล็ก LCPL ๑ ลํา LCVP ๓ ลํา
ระวางบรรทุก tank deck 11,500 ft2
main deck 8,899 ft2
แรมพหัว กวาง ๑๕‘ / ๑๐๙‘
รับน้ําหนักได
๑๕๐,๐๐๐ ปอนด
ที่กลับรถหัวทาย ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๐‘
cl
๔๐‘

๒๓
LST 1173
ลักษณะทั่วไป เป นเรือทองแบน หั วไมแหลม โครงสรางเหนือดาดฟาอยูค อนไปทางทายเรือ หัวเรือมี
ดาดฟายกสําหรับติดตั้งหมูปนตอสูอากาศยาน และศูนยรวม หัวเรือเปดไดมีแรมพอยูภายในลําเลียงพาหนะ
ออกทางหัว เปนรุนที่ปรับปรุงใหมสุดทั้งดานสวนประกอบตัวเรือ และเครื่องจักรในบรรดาเรือที่รูปราง
เหมือนกันนี้อีกหลายชั้นสามารถบรรทุกทหารไดมากกวา เร็วกวา มีขีดความสามารถบรรทุกน้ํามันไดมาก
คุณสมบัติ
ระวางขับน้ํา
๔,๑๖๔ ตัน เต็มที่ ๘,๑๐๐ ตัน
ยาว
๔๔๒‘
กวาง
๖๒‘
กินน้ําลึก
หัว ๔‘ ทาย ๑๓‘
บรรทุกเต็มที่ ( ๕๐๐ ตัน ) หัว ๙‘ ทาย ๑๖‘
อาวุธปน ๓ “ ๖ กระบอก
ความเร็ว ๑๗.๕ นอต
พลประจําเรือ ๑๘๔ คน ( ๑๐,๑๗๕ )
บรรทุกทหาร น. ๒๐ ต่ํา ๔๑๑ หมายเลข ๑๑๗๕, ๑๑๗๖ ลําอื่น น.๓๐ ต่ํา ๗๐๔
ระวางบรรทุก
TANK DECK 9,630
MAIN DECK 7,610
แรมพหัว
วางบนบา ๑๒๕
ไมวาง
๗๕
ที่กลับรถ
เสนผาศูนยกลาง ๒๖ ๑/๒ รับน้ําหนัก ๗๕ ตัน
บรรทุกน้ํามันได ๒๔๐,๐๐๐ gallon ๑๑๗๕
๑๑๗๖
๖๖๕๐
ลําอื่น
เรือเล็ก
๓
LCVP ๑ LCPL
LST 1156
ลักษณะทั่วไป รูปรางคลายเรือ LST 1173 ผิดกันเล็กนอย ที่ดาดฟายกหัวเรือ ลาดลงออกแบบใหเร็วกวา
แบบกอนและบรรทุกทหารไดมากกวา
คุณสมบัติ
กวาง ยาว ๓๘๔‘ / ๔๕‘
อาวุธ ๓ “ แทนคู ๖ กระบอก

๒๔
ความเร็ว ๑๕ นอต
พลประจําเรือ ๑๑๖ คน
บรรทุกทหาร น.๑๕ ต่ํากวาสัญญาบัตร ๓๖๐ คน
ขนาดระวางบรรทุก
TANK DECK 7,500
MAIN DECK 6,500
แรมพหัว ๗๕ ตัน บนบา ๕๐ ตัน
ที่กลับรถ ๒๖‘
๗๕ ตัน
แรมพชั้น
๒๕ ตัน
นน.บรรทุกสูงสุด ๑,๕๘๐ ตัน
เรือเล็ก ๓ LCVP ๑ LCPL
LST 1153
ลักษณะทั่วไป ออกแบบหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใหใหญกวาและเร็วกวาชั้น ๕๔๒ รูปรางเพรียว มีเพียง
ลําเดียวในชั้นนี้ ดาดฟาเรียบตลอดลํา ใชลําเลียง นม.ชพ. และปมบรรทุกได
คุณลักษณะ
ยาว ๒๘๒ / ๕๔
๕๐๐ - กินน้ําลึก ๓.๕ หัว ๑๑
full load “ ๙ - ๑๖
ความเร็ว ๑๓ นอต
นน.บรรทุกสูงสุด ๒,๒๐๐
บรรทุกทหาร น. ๑๗ ๑๕๖
ระวางบรรทุก
TANK DECK 8,400
MAIN DECK 5,200
แรมพหัว
๑๐๐ ตัน บนบา
๕๐ ตัน
เรือบด ๔ LCVP หรือ LCPL

๒๕
LST 542
ลักษณะทั่วไป คลายเรือ LST ๑๑๕๖ แตไมดาดฟายกบริเวณหัวเรือ ทําเปนพื้นลาดขึ้นเล็กนอยจนถึงหัวเรือ
สุด เปนที่ติดตั้งปนตอสูอากาศยาน โดยทําเปนขอบวงรอง เรือชั้นนี้ ทร.ไทยมีใชอยู ๔ ลํา เปนแบบแรกสุด
สรางเพื่อใชในสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือ ร.ล.อางทอง , ร.ล.ชาง , ร.ล.พงัน, ร.ล.ลันตา
คุณลักษณะ
ระวางขับน้ํา ปกติ ๑๖๕๓ เต็มที่ ๔,๐๘๐ เกยหาด ๒,๓๖๖ ตัน
ขนาด ๓๒๘‘ / ๕๐‘
กินน้ําลึก
Normal Beach ๕๐๐
๔‘ - ๙‘
๙๐๐
๕‘ - ๑๐‘
Full Load
๗‘ - ๑๓‘
อาวุธ ปก.๔๐ AA ๘ กระบอก
ความเร็ว ๑๑.๖ kt
พลประจําเรือ ๑๑๙
บรรทุกทหาร ได ๑๕๐ คน
ความจุระวางบรรทุก
TANK DECK ๖,๓๒๘
MAIN DECK ๔,๔๓๒
ด.ย. การบรรทุก TANK DECK
๑๕ AAV. ๑๖ - ๑๗ บรรทุกปากระวางแบบไทย
หรือ ๒๒ DURN หรือ
๑๐ M 48 TANKS
MAIN DECK ๒๔ ๒ ๑/๒ ตัน รถบรรทุก
เรือเล็ก LCVP ๒ ลํา
ประโยชน เรือ LST นับแตชั้น ๑๑๗๓ ลงมา ใชเปนเรือบรรทุกยานพาหนะและลอเลื่อนขนาดหนัก
เพื่อเกยหาดโดยตรง ถาเขาไมถึงหาดจะใช pontoon causway ซึ่งสามารถติดไปทั้ง ๒ กราบ ในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ไดใช LST เปนกําลังลําเลียงสําคัญของกองเรือยกพลขึ้นบก
เรือเกยหาดขนาดกลาง
LANDING SHIP MEDIUM *-* LSM

๒๖
ลักษณะทั่วไป เปนเรือทองแบน หัวปาน หัวเรือมีประตู และแรมพติดกับดาดฟาใหญ ที่กราบเรือทั้ง ๒
เปนดาดฟายกขึ้นยาวตลอด สวนโครงสรางเหนือดาดฟาอยูบริเวณกลางลํากราบขวา หัวเรือมีดาดฟายกติดตั้ง
ปนตอสูอากาศยานและศูนยรวม ใน ทร.ไทย มีใชอยู ๓ ลํา คือ ร.ล.กูด ร.ล.ไผ ร.ล.คราม
หนาที่ ใชบรรทุกยานพาหนะ หรือทหาร เกยหาด สงขึ้นบก
คุณสมบัติ
ระวางขับน้ํา ๗๔๓ ตัน บรรทุกเต็มที่ ๑๐๙๖
ยาว ๒๐๓‘.๕
กวาง ๓๔‘.๕
กินน้ําลึก ๘‘.๓
ความเร็ว ๑๒.๕ นอต
พลประจําเรือ ๕๕ คน
บรรทุกรถ ได ๕ คัน รถ ๒ ๑/๒ คัน ๓/๔ ตัน ๑๘ คัน ๑/๔ ตัน
บรรทุกทหารได ประมาณ ๙๐ นาย
เรือเกยหาดสงทหารราบ
LANDING CRAFT INFANTRY LCI
เปลี่ยนเปน LST
ลักษณะทั่วไป เปนเรือทองแบนขนาดเล็กหัวแหลม รูปรางคลายเรือรบทั่วไป โครงสรางเหนือดาดฟากลาง
ลําเรือมีดาดฟายก ที่กราบเรือทั้ง ๒ ขาง มีสะพานพาดไปทางหัวเรือสําหรับสงทหารราบขึ้นบก เมื่อเรือเกย
หาดแลว ใน ทร.ไทย มีใชอยู ๒ ลํา คือ ร.ล.ปราบ ร.ล.สัตกูด
หนาที่ ใชบรรทุกทหารราบเกยหาดสงขึ้นบกโดยตรง ทหารลงจากเรือทางสะพานพาดหัวเรือ
คุณสมบัติ
ระวางขับน้ํา ๒๓๐ ตัน เต็มที่ ๒๘๗ ตัน
ยาว ๑๕๘‘
กวาง ๒๓‘
กินน้ําลึก ๖‘
อาวุธ ปก. ๒๐ - ๔ กระบอก
ความเร็ว ๑๔ นอต
พลประจําเรือ ๕๘
บรรทุกทหาร ๗๖
2 CRAFT หรือ VEHICLS

๒๗
เรือระบายพลและรถขึ้นบก
๑) การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกตองการคุณสมบัติของเรือระบายพล หรือรถขึ้นบก หรือทั้ง ๒ อยางรวม
กันใหมีจํานวนอยางพอเพียงในการสงทหารและพัสดุของกําลังรบยกพลขึ้นบก ขึ้นบนหาดตามแผนที่
ไดวางไว
๒) ถาวิวทางเรือรับผิดชอบในการจัดหา และใชเรือระบายพล สวนรถขึ้นบกนั้น เปนหนาที่ของ LF
๓) จํานวนเรือระบายพล และรถขึ้นบกที่จํานําไปใชนั้น จํากัดอยูกับจํานวนเรือ ที่จะสามารถนําไปได
๔) เรือระบายพล ปกติมีความยาวนอยกวา ๑๕๐‘ และเดินทางไกลโดยบรรทุกไปกับเรือใหญ
๕) การบรรทุกบนเรือเล็กปกติคํานวณเปนที่วาง เรียกวา boat spaces
๖) boat spaces เปนที่ ๆ ตองการสําหรับคน ๑ คน กับอาวุธประจํากาย เกณฑที่ใช
๒๒๕ ปอนด ๑๓.๕
๗) แตละชนิดของเรือระบายพล หรือรถขึ้นบก ออกแบบเพื่อความมุงหมายเฉพาะ
เรือเกยหาดใชงานทั่วไป LCU
Landing Craft Utility
ลักษณะทั่วไป เปนเรือทองแบนมองดูดานบนเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา หัวเรือมีแรมพเปดออกได ดาดฟาใหญ
เปนระวางบรรทุก หอบังคับการอยูทางกราบขวา ทร.ไดมใี ชอยู ๖ ลํา เปนเรือเกาสุด ชัน้ ๕๐๑
หนาที่ ปกติลําเลียงไปในเรือ LSD LPD ใชสงรถถังแดละเครื่องมือหนัก อาจใชบรรทุกพัสดุและทหาร
คุณสมบัติ
ระวางขับน้ําเต็มที่ ๓๐๙ ตัน
ขนาดยาว
๑๑๙
กวาง
๓๒
กินน้ําลึก ๓‘ ๔“ หัว ๔‘ ทาย (ในการเกยหาด)
อาวุธ ปก.๒๐ มม. ๒ กระบอก
ความเร็ว ตัวเปลา ๗.๕
บรรทุกเต็มที่ ๕
พลประจําเรือ ๑๓ คน
ระวางบรรทุก
๓ M ๔๘ หรือ
๖ ๒ ๑/๒ ตัน หรือ
๑๘๐ ตัน พัสดุ หรือ
ทหาร ๔๐๐ คน
ชั้น ๑๔๖๖

๒๘
ขนาดยาว ๑๑๕‘
กวาง ๓๔‘ ( กวางกวา ๒ ฟุต )
กินน้ําลึก ๓‘ หัว ๕ ‘ ทาย ( ลักษณะหัวเชิด )
ความเร็วบรรทุก ๕ นอต
ระวางบรรทุก ๓ M ๖๐ หรือ ๖ ๒ ๑/๒ ตัน หรือ ๒๐๐ ตัน ทหาร ๔๐๐ คน
ลักษณะทั่วไป ชั้น ๑๖๑๐
เรือชั้นนี้ รูปโครงสรางใตแนวน้ําเปลี่ยนไปทําใหความเร็วสูงขึ้น มีแรมพหวั และ
พนังทายถอดออกได สามารถบรรทุกไปกับเรือ LSD , LPD หรือ LST เมื่อเปดแรมพหวั และถอดพนังทาย
ออกจะทําใหเกิดเปนทางใหรถผานไดขนาด กวาง ๑๔‘ ทายเรือสรางลาดลงใหเปนทีร่ องรับแรมพหัวของเรือ
อีกลําหนึ่งได เพื่อใช เปน Causeway ( ในสภาพทะเลเรียบ )
คุณลักษณะ
ยาว ๑๓๕ ‘ ( ยาวกวา )
กวาง ๒๙ ‘ ( เล็กกวา )
กินน้ําลึก ลักษณะเกยหาด ๓‘ หัว ๖ ๑/๓ ทาย ๓ T – ๔๓
บรรทุก ๓ ๑๐๓ A ๑ TAND ( ๖๐ ตัน )
พัสดุ ๑๙๐ ตัน
ทหาร ๕๐๐ คน
๙ นอต ( load )
Landing Craft Mechanized LCM
ลักษณะทั่วไป เปนเรือเล็กทองแบน ตัวเรือทําดวยเหล็ก หัวเรือมีแรมพเปดออกได สําหรับเปนทางใหทหาร
และยานพาหนะออกเมื่อเกยหาด ตัวเรือมองจากดานบนเกือบเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เรือประเภทนั้น ๓ แบบ
แตมีใชกนั มาก ๒ แบบ คือ LCM 6 และ LCM 8
เรือ LCM 6 ที่แรมพหวั มี pipe กลม ๆ เปนที่สังเกตุ
เรือ LCM 8 ไมมี pipe
ทร.ไทยสวนใหญเปน LCM 6
หนาที่ ออกแบบเพื่อบรรทุกรถถัง ยานพาหนะ พัสดุ และทหารขึ้นบก
ลักษณะ
LCM 6
LCM 8
นน.เรือ
๒๖ ตัน
๓๖ ตัน
ยาว
๕๖.๑
๗๓.๖
กวาง
๑๔‘
๒๑‘
กินน้ําลึก
๓‘ หัว ๔‘ ทาย
๓‘ หัว ๕‘ ทาย

๒๙
ความเร็ว
๘ นอต ( load )
๑๐ นอต
การบรรทุก
๑ M ๔๑
๑ M ข ๑๐๓ A – ๑
๑ Bulldoaer
๑ ๒ ๑/๒ ton truck พรอม tailer
๓๔ ตัน พัสดุ
๖๐ ตัน พัสดุ
๘๐ - ๑๒๐ ตัน
๒๐๐ คน
Landing Craft Personnel LCVP
ลักษณะทั่วไป คลายเรือ LCM แตเล็กกวาและตัวเรือทําดวยไมมีแผนเหล็กประกอบขางกราบเรือทั้ง ๒ เพื่อ
กันกระสุน ทายเรือเรียวลงเล็กนอย มีแรมพเปดออกทางหัวเรือ เชนเดียวกับ LCM ไปบนเรือ LPA LKA
และจํานวนนอย LCC LSD LPD และ LPL
หนาที่ ใชบรรทุกทหาร หรือรถขนาดเบา จากเรือลําเลียงไปยังหาด ในขั้นแรก ของการเคลื่อนจากเรือสูฝง
นอกจากนี้ยังใชบรรทุกพัสดุเขาฝงในตอนหลัง ๆ ของการยุทธ
คุณลักษณะ
นน. ๙ ตัน
ยาว ๓๖‘
กวาง ๑๐๕‘
กินน้ําลึก ๒‘ หัว ๓‘ ทาย
บรรทุกทหาร ๓๖ คน
รถ ๑ - ๑ ๑/๔ ตัน พรอม tailer
ความเร็ว ๗ นอต

………………………………….

๓๐
การจัดกําลังทางเรือ
๑. กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ( Amphibous Taskl Force )
ก. กําลังเฉพาะกิจจัดขึน้ เพื่อปฏิบัติการยกพลขึ้นบก
ข. มักประกอบดวย
๑) กําลังทางเรือ ( Navy Force ) จัดแบงออกเปนหมวดเรือตาง ๆ ตามความจําเปน
๒) กําลังยกพลขึ้นบก ( Landing force )
๓) กําลังทางอากาศที่ขึ้นกับกําลังทั้งสองขางตน ( Organic aviation )
๒. กําลังทางเรือ ( Navy Force ) จัดแบงออกเปนหมวดเรือตาง ๆ ตามความจําเปนเพื่อความสะดวกในการ
จัดกําลังและการควบคุมบังคับบัญชาหมวดเรือตาง ๆ ขางลางนี้อาจจัดรวม ๒ - ๓ หมวดเปนหมวดเดียวกัน
หรืออาจเพิ่มเติมไดอีกเทาทีจ่ ําเปน ชื่อหมวดเรือตาง ๆ ปกติเปนไปตามที่กําหนดขางลาง แต ผบ.กองกําลังยก
พลขึ้นบกอาจเปลี่ยนแปลงได
ก. หมวดเรือลําเลียง ( Tran Sport Group )
๑) บรรทุกทหารอาวุธยุทโธปกรณไปยังพื้นที่ปฏิบัติการ
๒) สงขึ้นบก และสงกําลังใหหนวยทหารบนบก
๓) รวมทั้งเรือบรรทุก เฮลิคอปเตอร และทหารที่จะขึน้ บกดวยเฮลิคอปเตอร
๔) เรือเล็กระบายพลที่ใชสง ทหารขึ้นบกอยูในหมวดเรือนี้
ข. หมวดเรือควบคุม ( Control Group )
๑) เรือที่ใชในการควบคุมการเคลื่อนจากเรือสูฝง
๒) รวมเจาหนาที่ ที่ทําหนาที่ควบคุมดวย
ค. หมวดควบคุมอากาศยุทธวิธี ( Tactical Air Control Group )
๑) เจาหนาที่ควบคุมอากาศยานประจําอยูในเรือ
๒) เปนผูปฏิบัติงานในศูนยควบคุมอากาศยานยุทธวิธี ( Tactical Air Control Center )
และศูนยนําทางอากาศทางยุทธวิธี ( บนเรือ ) ( Tactical Air Dtrection Control Afloat )
๓) ทําหนาทีค่ วบคุมคลื่นปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวง
ง. หมวดเรือยิงสนับสนุน ( Fire Support Group )
๑) เรือสงคราม, เรือลาดตระเวน, เรือพิฆาต, เรือจรวด และเรืออื่น ๆ
๒) ทําหนาทีร่ ะดมยิงฝงดวยปน จรวด อาวุธนําวิถี
๓) สนับสนุนการยกพลขึ้นบก และปฏิบตั ิการบนบกทีจ่ ะเกิดขึ้นตอไป
จ. กองบินนอยทหารเรือจากสนามบินบก ( Shore – Based Navy Tactical Air Group )
๑) หนวยกําลังทางอากาศทีจ่ ัดใหกองกําลังยกพลขึ้นบก
๒) มีสนามบินอยูบนบกภายในพื้นที่ปฏิบตั ิการ หรือใกลพอที่จะไปยังพื้นที่ปฏิบัติการ
๓) ทําหนาทีส่ นับสนุนทางอากาศใหกองกําลังยกพลขึน้ บก

๓๑
ฉ. หมวดเรือบรรทุกเครื่องสนับสนุน ( Support Carrier Group )
๑) เรือบรรทุกเครื่องบิน เครื่องบิน และเรือสนับสนุน
๒) สนับสนุนทางอากาศแกกองกําลังยกพลขึ้นบก
ช. หมวดเรือฉาก ( Screening Group )
๑) เรือและเครื่องบินที่ทําหนาที่ปองกันกองเรือยกพลขึน้ บก
๒) ระหวางเดินทางไปพื้นทีป่ ฏิบัติการและในพื้นที่ปฏิบตั ิการ
ซ. หมวดเรือทุนระเบิด ( Mine Warfaro Group )
๑) กําลังเฉพาะกิจที่ปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับทุนระเบิดทั้งทางรุกและทางรับ
๒) สนับสนุนปฏิบัติการของกองเรือยกพลขึ้นบก
ฌ. หมวดลาดตระเวนและทําลายใตน้ํา ( Reconnai Sance And Underwater Domolition Group )
๑) เรือหนวยลาดตระเวน และหนวยทําลายใตน้ํา
๒) ทําหนาทีล่ าดตระเวน สํารวจหาดและทําลายสิ่งกีดขวางใตน้ํา
ญ. หมวดเรือลวงทางยุทธวิธี ( Tactical Deception Group )
๑) กําลังเฉพาะกิจปฏิบัตกิ ารลวงขาศึก
๒) ทางอิเลคทรอนิกส การสื่อสาร ทางทัศน ฯ และวิธีอนื่ ๆ
๓) ใหขาศึกเขาใจผิดและเกิดความสับสน
ฎ. หมวดเรือคุมกันระยะใกล ( Close Covering Group )
๑) กําลังเฉพาะกิจปองกันการโจมตีของขาศึกโดยเครื่องบินและเรือผิวน้ํา
๒) ประกอบดวยเรือสงคราม เรือลาดตระเวน เรือพิฆาต และเรือบรรทุกเครื่องบิน
ตามความจําเปน
ฏ. การบินลาดตระเวน ( Patrol Plane Group )
๑) กําลังเฉพาะกิจของหนวยเครื่องบินลาดตระเวน
๒) ทําหนาทีสกัดรอย ลาดตระเวนและปราบเรือดําน้ําของขาศึก
๓) ระหวางทีก่ องเรือยกพลขึ้นบกเดินทางไปและอยูใ นพื้นที่ปฏิบัติการ
ฐ. กองบินลําเลียง ( Air Transport Group )
๑) กําลังเฉพาะกิจของหนวยเครื่องบินลําเลียง
๒) ลําเลียงทางอากาศใหหนวยทหารยกพลขึ้นบก
๓) สงกําลังบํารุงสนับสนุน
ฑ. หมวดธุรการ (Administrative Group )
๑) หนวยรับผิดชอบในงานธุรการและงานเฉพาะอยางอื่น ๆ ในพื้นทีป่ ฏิบัติการ
ก) ซอมและกูซ อม
ข) สํารวจอุทกศาสตร

๓๒
ค) วางตาขาย
ง) วางทุนและหลักนํา
จ) ควบคุมและพัฒนาชัน้ ตน
ฉ) ศูนยรวมเรือ ( boat pool )
ช) การไปรษณีย
๓) เมื่อเริ่มการขุดแรก ๆ งานเหลานี้เปนหนาที่ ของ ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก หรือหนวยรอง
๔) หมวดธุรการทําหนาที่เหลานี้เมื่อการคืบหนาไปไดพอสมควร
๓. การมอบอํานาจบังคับบัญชาใหหนวยรอง
ก. ในบางสถานการณ ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก จําเปนตองแยกการบังคับบัญชากําลังบางสวนให
ผบ.หนวยรอง
ข. การมอบการบังคับบัญชากําลังบางสวนให ผบ.หนวยรอง กระทําในระหวางการวางแผนหลังจาก
ที่ตกลง กับ ผบ.หนวยยกพลขึ้นบก
ค. โดยยึดหลัก
๑) การบุกกระทําพรอมกันหรือ เกือบพรอมกันในบริเวณกวางขวางไมสามารถควบคุม
บังคับบัญชาโดยคน คนเดียวได
๒) กําลังที่ใชมีขนาดใหญจนการบังคับบัญชาเพียงคนเดียวไมมีประสิทธิภาพ
ง. เมื่อจําเปนตองแยกการบังคับบัญชา ก็จะจัดกําลังเฉพาะกิจยอยขึน้ ไป
๑) หมวดเรือโจมตี ( Attack Group )
ก) หนวยรองของกองเรือยกพลขึ้นบก
ข)
ประกอบดวยเรือและหนวยสนับสนุนเพื่อลําเลียงปองกันสงขึ้นบกและ
สนับสนุนกําลังยกพลขึ้นบก ( ที่แยกออกมา )
๒) หนวยยกพลขึ้นบก ( Landing Group )
ก) หนวยรองของกําลังยกพลขึ้นบก ( ทั้งหมด )
ข) ประกอบดวยทหาร อาวุธยุทโธปกรณรวมทั้งกําลังทางอากาศ
ค) กําลังเพียงพอที่จะยกพลขึ้นบกและดําเนินยุทธวิธีดวยผูบังคับบัญชา
คนเดียว
ง) Landing Group ถือวามีศกั ดิ์เสมอ Attack Group
๔. หนวยกําลังลวงหนา ( Advance Force )
ก. กําลังสวนหนึ่งของกองกําลังยกพลขึน้ บก
ข. สงไปยังพืน้ ที่ปฏิบัติการกอนกําลังสวนใหญ
ค. ทําหนาที่
๑) ลาดตระเวนหาขาว

๓๓
๒) กวาดทุน ระเบิด
๓) ระดมยิงฝง
๔) ทําลายเครื่องกีดขวาง
๕) ปฏิบัติการทางอากาศ
ง. อาจจัดหนวยตาง ๆ ตอไปนี้ไปเปนหนวยกําลังลวงหนาตามความจําเปน
- Tactical air control group
- Fire support group
- Screening group
- Line warfare group
- Recennaisance and underwater demolition group
- Tactical deception group
- Close covering group
- Demonstration group
จ. ถาตองมีปฏิบัติการสนับสนุนมาก เชน ยึดเกาะนอกฝงไวกอน หรือการลาดตระเวนกวางขวางใน
ดินแดนขาศึก อาจจัดกําลังตอไปนี้เพิ่มเติมไปดวย
- Landing group
- Transport group
- Control group
ฉ. ตามปกติหนวยกําลังลวงหนาจะสลายตัว ในวัน – ว. จัดไปสมทบกับหนวยอืน่ ไ เวลาสลายและ
ไปขึ้นสมทบกับหนวยอื่นตองแจงใหทราบทั่วกัน ( กําหนดไวในคําสั่งยุทธการ ฯลฯ )

…………………………..

๓๔
ขอตกลงใจมูลฐาน
กลาวนํา
ขอตกลงใจมูลฐาน ไดแกขอตกลงตาง ๆ ของผูบังคับบัญชาในระดับสูงสุดภายในกองเรือ
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่งกระทํากอนที่จะเริ่มวางแผนการยุทธอยางระเอียดตอไป
การกําหนดทีห่ มาย
ก. ภารกิจของกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ที่กําหนดไวในคําสั่งชี้แจงนโยบายนั้นตามปกติ
จะกําหนดใหเขายึดพื้นทีใ่ ดพื้นที่หนึ่ง หรือหลายพื้นทีภ่ ายในพื้นที่หมายของกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ํา
สะเทินบก ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้าํ สะเทินบก และ ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก จะรวมกันเลือกหนทาง
ปฏิบัติโดยทั่ว ๆ ไป เพื่อใหบรรลุภารกิจ ตอจากนั้นจะนําขอตกลงใจขางตนมาเปนหลักพิจารณากําหนด
ภารกิจของกําลังยกพลขึ้นบก โดยยึดถือภารกิจที่ไดรับมอบนี้ ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก ก็จะพิจารณากําหนด
แนวความคิดการปฏิบัติการบนฝงรวมทั้งการเลือกที่หมายในภูมิประเทศซึ่งเขายึดได จะชวยใหบรรลุภารกิจ
ของกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ข. อนึ่งในคําสั่งชี้แจงขางตนนั้น ไมไดระบุพื้นที่ที่จะตองเขายึดไวโดยชัดเจน ผบ.กองเรือเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก จะตองเลือกพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งถายึดไดแลวจะทําใหสามารถบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
การกําหนดหัวหาดและพืน้ ที่ยกพลขึ้นบก ( Determination Of Beachheadsand Landing Areas )
กรรมวิธีการการเลือกหัวหาดและพืน้ ที่ยกพลขึ้นบก เริ่มดวยการกําหนดตําบลยกพลขึ้นบก
ตาง ๆ ปจจัยเหลานี้มีผลเกี่ยวโยงกับแนวความคิดในการปฏิบัติการบนฝงมากที่สุด ซึ่ง ผบ.ทั้งสองจะพิจารณา
เพื่อกําหนดขอตกลงใจ
การกําหนดตําบลยกพลขึ้นบก ( Landing Sites )
ตําบลยกพลขึน้ บก คือ สวนของชายฝงที่ตอเนื่องกันซึ่งใชเปนที่สําหรับขนทหารยุทโธปกรณและสิ่ง
อุปกรณจากเรือตาง ๆ ขึ้นบก ความยาวในเกณฑต่ําที่สุดของตําบลที่สุดของตําบลยกพลขึ้นบกนี้อยางนอย
ที่สุดใหสามารถจัดตั้งหาดยกพลขึ้นบกไดหนึ่งแหง ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เปนผูกําหนด
ตําบลยกพลขึน้ บก ภายในพืน้ ที่หมายและแจงให ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก ทราบ ถึงขาวสารที่จําเปนเกี่ยวกับ
ตําบลยกพลขึน้ บก เหลานี้
การกําหนดหัวหาด ( Beachheads )
หัวหาด คือ พืน้ ที่ที่กําหนดบนฝงทะเลของขาศึก ซึ่งเมื่อไดยึดรักษาไวไดแลวจะอํานวยใหการยกพล
ขึ้นบก ของกองทหารและยุทโธปกรณ สามารถดําเนินไปอยางตอเนื่อง และพื้นทีเ่ พียงสําหรับการดําเนินกล
ยุทธในการปฏิบัติการบนฝงตอไป ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก เปนผูกําหนดหัวหาดโดยยึดตําบลที่ยกพลขึ้นบก
และแนวความคิดในการปฏิบัติการบนฝงเปนหลัก และแจงผลการเลือกหัวหาด ตอ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาพื้นที่ยกพลขึ้นบกเพื่อพลางตอไป
การเลือกบริเวณยกพลขึ้นบก ( Landing Areas )

๓๕
ก. พื้นทีย่ กพลขึ้นบก คือ สวนหนึ่งของพืน้ ที่หมาย ซึ่งภายในพื้นที่ดังกลาวนี้ใชเปนที่สําหรับ
ปฏิบัติการยุทธยกพลขึ้นบกของกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก พื้นที่ยกพลขึ้นบกประกอบดวยพืน้ ที่
ทางทะเลทางอากาศ และพืน้ ที่บนบกประกอบดวยพื้นทีท่ างทะเลทางอากาศ และพืน้ ที่บนบก ทีจ่ าํ เปนตองใช
ในการปฏิบัตกิ ารและการสนับสนุนการยกพลขึ้นบก และการจัดตั้งหัวหาด ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก ไดเลือกใช
ในการจัดกําลังเปนตั้งแตสอง Attack Groups ขึ้นไปพรอมดวย Landing Groups ที่อาจมอบพื้นที่ยกพลขึ้น
บกใหหนวยละ ๑ แหง
ข. การเลือกบริเวณยกพลขึน้ บกจะตองใหตรงกับความตองการของทั้งกําลังทางเรือ และกําลังยกพล
ขึ้นบก ฉนั้นในขั้นการวางแผนจึงอาจตองนําบริเวณยกพลขึ้นบกเองมาพิจารณาหลายแหงดวยกัน
ค. ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เปนผูกําหนดพื้นที่ทางทะเลและทางอากาศที่ตองการ
แลวนํามารวมกับพื้นที่ของหัวหาด เพื่อกําหนดขั้นเปนพืน้ ที่ยกพลขึ้นบก
๑) ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก เปนผูเลือกบริเวณยกพลขึ้นบก และรองจากบรรดาบริเวณยกพล
ขึ้นบกทั้งหลายที่ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ไดกําหนดไว ซึ่งบริเวณยกพลขึ้นบกนัน้ ไดรับ
การสนับสนุนเปนอยางดีจากกําลังทางอากาศ และกําลังทางผิวพื้นที่จะอํานวยใหบรรลุภารกิจของกําลังยกพล
ขึ้นบกไดดีที่สุด
๒) ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก จะเสนอการพิจารณาเลือกบริเวณยกพลขึ้นบกไปยัง ผบ.กองเรือ
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อขอรับความเห็นชอบ และพิจารณาใชกําลังรบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติในพื้นที่ที่เลือกแลว
ขอพิจารณาในการเลือกบริเวณยกพลขึ้นบก
ขอพิจารณาทางเรือ
๑. ความสามารถของกําลังทางเรือในการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกและการปฏิบัติการที่มี
ตอไป
๒. ที่กําบังเมือ่ สภาพของทะเลและอากาศไมเกื้อกูล
๓. ลักษณะของอุทกศาสตรของทางเขาสูหาดที่สัมพันธกับอัตราน้ําลึก การเคลื่อนตัว และ
คุณลักณะการเกยหาดของเรือระบายพลที่เกี่ยวของ
๔. ลักษณะอุทกศาสตรของพื้นที่หนาหาดนอกฝง
๕. ขอบเขตของพื้นที่ ๆ สามารถวางทุนระเบิด
๖. สภาวะที่กระทบกระเทือนตอความสามารถของขาศึกที่จะตอกับการกวาดทุน ระเบิด
๗. สภาวะที่กระทบกระเทือนตอการปรับปรุงใหดีขึ้นของสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนถาย
๘. ขีดความสามารถของขาศึกและการวางกําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งสนามบินและการปองกันชายฝง
๙. สิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรือที่อาจยึดไดในระยะเริ่มตน และบูรณะใหดีขนึ้ ดังเดิม

๓๖
ขอพิจารณาของกําลังรบยกพลขึ้นบก
๑. ความเหมาะสมของพื้นทีย่ กพลขึ้นบกเกี่ยวกับการยึดที่หมายภาคพืน้ ที่สุดทาย
๒. ขีดความสามารถของขาศึก
๓. ลักษณะของขอบฝง
๔. ภูมิประเทศพื้นแผนดินหลังหาด
๕. ความตองการในดานสงกําลังทางเรือ
๖. สัมพันธกบั ความตองของกําลังทางเรือ
๗. สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับทางอากาศที่อาจยึดไดในระยะเริ่มตน และการบูรณะ
ใหดีขึ้นดังเดิม
ขอพิจารณาทางอากาศ
๑. ความสามารถของกําลังทางอากาศที่จะสนับสนุนการยกพลขึ้นบกและการปฏิบัติการตาง ๆ ที่จะ
ตามมาตอไป
๒. ขีดความสามารถของขาศึกและการวางกําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งตําบลที่สนามบินของขาศึก และ
การปองกันชายฝง
๓. ธรรมชาติ แนวและตําบลที่ของสนามบินที่ตั้งหอควบคุมและรายงาน
แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังยกพลขึ้นบก
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติการบนฝงของ ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก ไดแกขอเขียน หรือเปนรูป
กราฟโดยสังเขป ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของ ผบ.กําลังยกพลขึ้นบกในการดําเนินการยุทธซึ่งจะใหทราบถึงรูป
กระบวน แผนกลยุทธในการยึดหัวหาด และที่หมายสําคัญ จะตองกําหนดเวลาความคิดรอง ซึ่งรวมทั้งแผนให
การปฏิบัติยอย ตาง ๆ แลวเสนอ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อพิจารณาวาจะสามารถให
ความสนับสนุนดวยกําลังที่มอี ยูไดเพียงใด หรือไม
ข. ขอพิจารณาเกี่ยวกับกําลังทางเรือและจะกระทบกระเทือนตอแนวความคิดในการปฏิบัติ
บนฝง ไดแก ขีดความสามารถของกําลังทางเรือในการลําเลียงการระวังปองกันและในการนํากําลัง
ยกพลขึ้นบกไปบนบก รวมทั้งการสนับสนุนการปฏิบัตกิ ารยุทธของกําลังยกพลขึ้นบก ในระหวางหรือ
ภายหลังการยกพลขึ้นบก
แนวความคิดในการปฏิบัติการบนฝง มีปจจัยที่จะตอง พิจารณาดังนี้
๑. ภารกิจของ ( LF )
๒. ธรรมชาติระยะทีย่ ืดออกไป ของพื้นที่ยกพลขึ้นบกที่กาํ หนดรวมทั้งคุณลักษณะของหาดและภูมิ
ประเทศ

๓๗
๓. ขีดความสามารถของขาศึก
๔. กําลังที่มีอยู
๕. ธรรมชาติ แนวตําบลที่ของสนามบิน หอควบคุมและรายงาน
๖. ธรรมชาติ และสวนทีย่ ื่นออกไปของ ( Helo. Landing Zone ) ที่เหมาะสม
๗. ธรรมชาติ และสวนทีย่ ื่นออกไป ของ ( Air Bcrnc Drop ) และ Landing Zonf ที่เหมาะสม
การเลือกหาดยกพลขึ้นบก
ก. หาดยกพลขึ้นบก คือ สวนของชายฝงที่กําหนดขึ้นเพือ่ ใชในการยกพลขึ้นบกของหนวยกองทัพ
ผสมยกพลขึ้นบกหนึ่ง ๆ หรือหนวยอื่นที่คลายคลึงกัน
ข. ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก เปนผูเลือกหาดยกพลขึ้นบก จากบรรดาตําบลที่ยกพลขึ้นบกที่มีอยูในพื้นที่
ยกพลขึ้นบกทีไ่ ดเลือกไวแลว ถาการจัดกําลัง แบงออกเปนตั้งแตสอง Attack Group ผบ. Landing
Group เปนผูเลือกหาดยกพลขึ้นบกภายในพื้นที่ที่ไดรับมอบ
ค. ปจจัยตาง ๆ ในการเลือกหาดยกพลขึ้นบก คือ
๑) แนวความคิดในการปฏิบัติการบนฝงของกําลังยกพลขึ้นบก
๒) ความสามารถที่จะนําสิ่งอุปกรณและยุทธภัณฑไปขึ้นหาด
๓) ความเหมาะสมในการที่เรือยกพลขึ้นบก เรือระบายพล และยานสะเทินน้ําสะเทินบก เขาเกยหาด
๔) ลักษณะเกีย่ วกับการจราจรบนหาด
๕) ความเหมาะสมในการเขาสูหาดดานนอกฝง
๖) ที่ตั้ง จํานวน และความเหมาะสมของพื้นที่ การสนับสนุนของหาดและเสนทางออกจาก
หาด
๗) ลักษณะของภูมิประเทศในพื้นแผนดินถัดจากหาด
๘) ความเหมาะสมเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งการคมนาคม
ทางถนน รถไฟและทางน้ํา
๙) ความเหมาะสมของหาดเกี่ยวกับภาพอากาศ และอัตราน้ําขึ้น – ลง

๓๘
การเลือกเขตขึน้ ลงของเฮลิคอปเตอร
ก. ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก เปนผูเลือกเขตขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร แลวเสนอ ผบ.กองเรือ
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการกําลังรบของตนที่จะใชในการสนับสนุน
เขาประกอบกําลัง ตั้งแตสอง Attack Groups มักจะมอบหมายใหแก ผบ.Attack Groups สําหรับในการ
ปฏิบัติการยุทธลงทางเฮลิคอปเตอร
ข. ปจจัยสําคัญในการเลือกเขตขึ้นลงเฮลิคอปเตอร ไดแก
๑) แนวความคิดในการปฏิบัติบนฝงของกําลังยกพลขึน้ บก
๒) ขีดของความสามารถและการวางกําลังของขาศึก โดยเฉพาะก็คือ ทีต่ ั้ง ชนิด
และ ความหนาแนนของอาวุธตอสูอากาศยานของขาศึก
๓) ลักษณะภูมิประเทศที่กําลังจากเฮลิคอปเตอรจะเขาปฏิบัติการภายหลังที่ลงสู
พื้นดินแลว
๔) ความตองการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง
๕) ความตองการสนับสนุนจากกําลังทางอากาศ ปนเรือ และปนใหญบก
๖) เสนทางขึ้น – ลง เฮลิคอปเตอร เขาไปยังหรือออกมาจากเขตขึ้นลง และการ
กอใหเกิดผลจํากัดในการใชกําลังสนับสนุนทางอากาศ ปนเรือ ปนใหญ และกําลังสวนอื่น ๆ
การเลือกเขตขึน้ ลงของเครื่องบินและเขตสงลงสําหรับกําลังทางอากาศ และการปฏิบตั ิการลําเลียง
ทางอากาศ
เมื่อมีการใชกําลังทางอากาศ หรือลําเลียงทางอากาศในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กําลังยกพล
ขึ้นบก ผบ.หนวยทหารสงทางอากาศ และ ผบ.กําลังทางอากาศ ที่เกีย่ วของ ทําการเลือกเขตขึ้นลง และเขตสง
ลงตาง ๆ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก นําผลการเลือกนี้มาพิจารณาประกอบกับความสามารถ
ของกําลังที่มีอยู วาสามารถใหกําลังสนับสนุนปฏิบัติการในเขตขึ้นลงทีไ่ ดเลือกไวเพียงใด
การเลือก วัน – เวลา ยกพลขึ้นบกเพื่อพลาง ( Tentative Date And Hour Of Landing )
ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เปนผูเลือก วัน – เวลา ยกพลขึ้นบก เพื่อพลาง หลังจากที่
ไดปรึกษา กับ ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก แลว ในระหวางการวางแผน วัน – เวลา จะตองประกาศโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะกระทําได
การเลือก วัน – ว. พิจารณา ถึง
๑. กําลังที่มีอยู
๒. ความพรอมของหนวยตาง ๆ
๓. สถานการณของขาศึกในปจจุบัน และที่คาดหมายไว

๓๙
๔. สภาพของฤดูกาลในพื้นที่ภายใตการพิจารณา
๕. ลักษณะอากาศประจําถิ่น น้ําขึ้น – ลง กระแสน้ํา ตามของดวงจันทร
๖. วันที่กาํ หนด ( Limitting Date )
๗. การประสานการปฏิบัติการเริ่มแรก
การเลือก เวลา – น. พิจารณาถึง
๑. รูตารางปฏิบัติประจําของขาศึก
๒. ชวงเวลาของกลางวัน
๓. ความตองการการจูโจมทางยุทธวิธี
๔. แนวความคิด ในการปฏิบัติบนฝงของ ( LF )
๕. สภาวะที่อาํ นวยของลม น้ําขึ้น – ลง ตามของดวงจันทร
๖. ความตองการในการปฏิบัติการตาง ๆ ที่จําเปน ตองกระทําระหวางชวงเวลามืดของกลางคืน
๗. การใชกําลังทางอากาศ และปนใหญเรือสนับสนุน ใหไดผลสูงสุด
การวางแผนรายละเอียด
การวางแผนรายละเอียดจะเริม่ ขึ้น เมื่อ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ไดพจิ ารณาแลววา
สามารถจะสนับสนุนแนวความคิดในการปฏิบัติการบนฝง ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก จะกําหนดรายละเอียดของ
แผนการดําเนินกลยุทธบนฝง และแผนอืน่ ๆ ที่สนับสนุนไดแก แผนการยิงสนับสนุน และแผนการเคลื่อน
กําลังเขาสูฝง สําหรับทางเรือ ไดแก แผนการลําเลียง การระวังปองกันการสงกําลังขึ้นบก และการสนับสนุน
เปนตน

……………………………………

๔๐
การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
เรื่อง พื้นที่ทางทะเล
ในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก มีหนวยเรือตาง ๆ เขารวมปฏิบัติการจํานวนมากเพื่อไมใหเกิดความ
สับสนในการใชพื้นที่ทางทะเล ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก หรือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป จะเลือกพืน้ ที่
เปาหมายและจัดเปนพื้นที่ปฏิบัติการตาง ๆ ซึ่งแบงไดเปน ๒ แบบ
๑. พื้นที่ปฏิบตั ิการในมหาสมุทร ( Ocean Operating Arsa )
ก. พื้นที่สนับสนุนระยะใกล ( Close Support Arsa )
๑) ใกลพื้นที่เปาหมาย
๒) ไมจําเปนตองอยูในพื้นที่เปาหมาย
๓) กําหนดไวสําหรับ
ก) หมวดเรือบรรทุกเครื่องบินสนับสนุน
ข) หมวดเรือ ไล – ลา ( Hunter – Killer Group )
ค) หนวยสงกําลังบํารุงสนับสนุน
ข. พื้นที่สนับสนุนระยะไกล ( Distant Support Area )
๑) อยูบริเวณพื้นที่เปาหมายแตหางฝงมาก
๒) จัดไวสําหรับกําลังสนับสนุนในระยะไกล
ก) หนวยเรือโจมตีและคุมกัน
ข) หมวดเรือ ไล – ลา ( Hunter – Killer Group )
ค) หมวดเรือสงกําลังบํารุงของหนวยขางตน
ค. พื้นที่ถอนตัวระยะไกล ( Distant Retirement Area )
๑) อยูนอกฝงพื้นที่เปาหมาย
๒) จัดไวสําหรับเรือบรรทุกทหารถอนตัวออกมาจอด
ก) เมื่อคลื่นลมจัด
ข) ลดความรอนคับคั่งของเรือในพื้นที่เปาหมาย
๒. พื้นที่ทะเลในพื้นทีเ่ ปาหมาย ( Sea Area in the Objective area )
พื้นที่นี้มีขอบเขตออกไปจดพื้นที่ปฏิบัติการในมหาสมุทร ชื่อของพื้นที่ตาง ๆ ในประเภทนี้ เปลี่ยนแปลงไป
ตามปฏิบัติการตามปกติจะแบงออกเปน
ก. พื้นที่เรือฉากปองกันเรือดําน้ํา ( Amtisubmarine Screening Area )
๑) มีการปองกันเรือดําน้ําดวยกําลังทางอากาศและเรือผิวน้ํา
๒) ใหความปลอดภัยแกเรือยกพลขึ้นบก และหนวยยิงสนับสนุน

๔๑
ข. พื้นที่ลําเลียงชั้นนอก ( Outer Transport Area )
๑) พื้นที่ภายในฉากปองกันเรือดําน้ํา
๒) เรือลําเลียง เขาจอดในเขตนี้เมื่อมาถึงเปาหมาย
๓) กวางขวางพอแกการปองกันอันตรายจากลมฟาอากาศและการโจมตี
ของขาศึกดวยอากาศยานและเรือดําน้ํา
๔) พิจารณาจัดไวในขั้นการวางแผนใหหางฝงนอกระยะไดผลของปน
ใหญจากหาด
๕) เรือลําเลียงไมจําเปนตองถอดสมอในเขตนี้ แตจําเปนตองเลือกพืน้ ที่ ๆ
มีความลึกและพื้นที่ทองทะเลที่จะทอดสมอได
ค. พื้นที่เรือยกพลขึ้นบกชั้นนอก ( Outer Landing Ship Area )
๑) พื้นที่สําหรับเรือยกพลขึ้นบกเขาจอดเมื่อเขาถึงพื้นที่เปาหมาย
๒) ตามปกติอยูที่ปกของทัง้ ขางของพื้นที่ลําเลียงชั้นนอก
ง. พื้นที่ลําเลียงชั้นใน ( Inner Transport Area )
๑) พื้นที่เขาใกลฝงมากเพื่อลําเลียงชั้นนอก เทาที่พื้นทองทะเล อันตราย ใน
การเดินเรือและปฏิบัติการของขาศึกอํานวยให
๒) เรือลําเลียงอาจเลื่อนเขามาจอดในเขตนี้เพื่อใหการขนถาย
รวดเร็วขึน้
จ. พื้นที่เฮลิคอปเตอรลําเลียง ( Helicopter Transport Area )
๑) อยูทางปกของพื้นที่ลําเลียงชั้นนอก และพื้นที่เรือยกพลขึ้นบก ทางดาน
นอกทะเล
๒) ควรอยูในฉากปองกันเรือดําน้ํา
๓) สําหรับเรือปลอยและรับเฮลิคอปเตอร
๔) ใชเมื่อสถานีของ ๆ ลม ไมอํานวยใหเรือลําเลียงเฮลิคอปเตอร
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร ภายในพืน้ ที่ลําเลียงได
ฉ. พื้นที่ยิงสนับสนุน ( Fire Support Area )
๑) สําหรับเรือยิงสนับสนุนปฏิบัติการยิงสนับสนุนกําลังทางบก
๒) พิจารณาเลือกพื้นที่
ก) มีทางยิงมาก
ข) ใกลฝงเทาที่ความลึกของน้ําและอันตรายตอการเดินเรืออํานวย
ให
ค) การยิงสนับสนุนไมอันตรายตอการยกพลขึ้นบก

๔๒
ช. สถานีเรือควบคุม ( Control Ship Station )
๑) สถานีกําหนดใหเรือควบคุมการเคลื่อนจากเรือสูฝงประจําอยู
ซ. พื้นที่ปลอยรถขึ้นบก (Amphibian Vehicle Launching Area )
๑) พื้นที่ในบริเวณใกลทางดานทะเล
๒) เรือยกพลขึ้นบกเขาจอดในเขตนีแ้ ละปลอยรถขึ้นบก
๓. แผนการใชพื้นที่ทะเล ( Sea Echelon Plam ) แผนนีใ้ ชเมื่อตองการกระจายกําลังทางเรือ และลด
อันตรายของการตอตานทุนระเบิดแผนนี้ประกอบดวย
ก. พื้นที่ลําเลียง ( Trasport Area )
๑) สําหรับลําเลียงขนถายทหารและอุปกรณลงเรือ
๒) ประกอบดวยชองทางและพื้นที่กวาดทุนระเบิดแลวจากพื้นที่ทะเล
( Sea Echelon Area ไปยังหาด )
๓) จํานวนเรือในพื้นทีน่ ี้จํากัดดวย
ก) ความตองการกระจายกําลัง
ข) กําลังตอตานทุนระเบิดทีม่ ีอยู
ค) อุทกศาสตรและภูมวิ รรณา
๔) พื้นที่เรือยกพลขึ้นบก พืน้ ที่เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร สถานีเรือควบคุมและ
พื้นที่ยิงสนับสนุน กระจายอยูภายในพื้นทีก่ วาดทุน ระเบิด แลวนี้
ข. พื้นที่ทางทะเล (Sea Echelon Area)
๑) พื้นที่นอกฝงตอออกไปจากพื้นที่ลําเลียง
๒) เปนที่จอดเรือโจมตี (Assault Ship) กอนเขาพื้นที่ลําเลียงและถอนตัวออกมา
จากพื้นทีน่ ั้น ๆ
๓) การพิจารณาจัดขึน้ อยูกบั
ก) กระจายกําลังเพื่อปองกันการโจมตีดวยอาวุธพิเศษ
ข) การปองกันเรือดําน้ํา
ค) การตอตานทุนระเบิด

………………………….

๔๓
การขึ้นสูเรือ
๑. คําจํากัดความ การขึ้นสูเรือ ( Embarkation ) คือ การจัดกําลังทหาร อาวุธและยุทโธปกรณ บรรทุกบนเรือ
ที่กําหนดใหอยางมีระเบียบตามลําดับกอน – หลัง เพื่อสนองความตองการของกําลังรบยกพลขึ้นบก ในการ
ดําเนินกลยุทธบนฝง
๒. ประเภทของการบรรทุก ( Combat Loading )
ก. การบรรทุก
๑) คํานึงความสะดวกในการขนถายทหาร อาวุธ และยุทโธปกรณลงจากเรือ เพื่อปฏิบัติการ
รบ เมื่อขึ้นบกแลวเปนหลักสําคัญมากกวาที่จะใชระวางบรรทุกของเรือบรรทุกใหมากที่สุดที่จะทําได
๒) การบรรทุกรบ แบงออกเปน ๓ แบบ แตกตางกันออกไป แลวแตอัตราของกําลังทหารที่
มีอยู และยุทธวิธีของหนวย
ก) การบรรทุกรบเปนหนวย ( Combat Unit Loading )
- กําลังรบหนวยหนึ่งพรอมทั้งสิ่งอุปกรณและยุทธสัมภาระสิ่งที่สําคัญของ
หนวยนัน้ ๆ บรรทุกบนเรือลําเดียว เชน ๑ BLT
- วิธีนี้สามารถสนับสนุนแผนทางยุทธวิธไี ดทันทีที่ขึ้นบก
- มีความออนตัวสูง ถามีการเปลี่ยนแปลงแผนทางยุทธวิธี
ข) การบรรทุกรบรวม ( Combat Organizational Loading )
- กําลังบหลายหนวยพรอมทั้งสิ่งอุปกรณ และยุทธสัมภาระที่สําคัญของแต
ละหนวยบรรทุกรวมบนเรือลําเดียวกัน
- การขนถายตองเปนไปตามแผนที่กําหนดไวลว งหนา
ค) การบรรทุกรบแยกลํา ( Combat Spread Loading )
- กําลังรบหนวยเดียวพรอมทั้งสิ่งอุปกรณ และสัมภาระแยกบรรทุกบนเรือ
หลายลํา
- วิธีนี้ใชสําหรับการขึ้นสูเรือของหนวยทีม่ ีสิ่งอุปกรณหนัก ๆ
ข. การบรรทุกทางธุรการ ( Administrative Loading )
๑) การบรรทุกทหารและสิ่งอุปกรณโดยใชระวางบรรทุกของเรือใหไดมากที่สุด ไมคํานึงถึง
ยุทธวิธี
๒) สิ่งอุปกรณและสัมภาระจะตองถูกถายขึ้นบกและจัดพวกเสียกอนจึงจะนําไปใชได
๓) การบรรทุกทางธุรการใชเฉพาะการเคลื่อนยายกําลังที่ไมใชทางยุทธวิธี เทานั้น
๓. การจัดกําลังเพื่อการขึ้นสูเรือ
ก. กําลังรบยกพลขึ้นบกจะจัดกําลังขึ้นชั่วคราว เพื่อความสะดวกในการขึ้นสูเรือ การจัดนี้สอดคลอง
กับการจัดของกองเรือ

๔๔
๑) ชุดขึ้นสูเรือ ( Embarkation team ) คือ การจัดกําลังรบยกพลขึ้นบกพรอมทั้งอุปกรณที่จะ
บรรทุกบนเรือลําเดียว
๒) หมูขึ้นสูเรือ ( Embarkation element ) ประกอบดวยชุดขึ้นสูเรือหลายชุดขึ้นในพื้นที่
เดียวกัน ( อาจมีชื่ออยางอื่นถาทางเรือไมจัดเปน )
๓) หมวดขึ้นสูเรือ (Embarkation unit ) ประกอบดวยหมูขึ้นสูเรือหลาย ๆ หมูที่ตองการใหมี
การควบคุมบังคับบัญชาของหนวยใหญกวา การจัดกําลังระดับสูง ๆ ขึ้นไปเปนไปตามการจัดกําลังของหมวด
เรือลําเลีย
ข. นายทหาร นย. ที่มีอาวุโสสูงสุดในชุดขึน้ สูเรือทําหนาที่ผูบังคับชุดขึ้นสูเรือ (Embarkation team
commander ) นายทหารอาวุโสของหมู หมวด ขึ้นสูเรือ ก็ทําหนาที่ผูบงั คับหมู หมวดขึ้นสูเรือ ตามลําดับ
ค. ผูบังคับบัญชาระดับตาง ๆ จะมีนายทหารขึ้นสูเรือแตละดับ ชวยเหลือดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นสู
เรือในนามของผูบังคับบัญชา
๔. แผนการขึน้ สูเรือและแผนการบรรทุก ( Embarkation plan and loading plan )
ก. ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก และ ผบ.หนวยรองจัดทําแผนการบรรทุกแจกจายเปนสวนหนึ่งของแผน
ยุทธการ มีรายละเอียดกลาวถึง
๑) การจัดของกําลังทางเรือเพื่อการบรรทุก
๒) เรือที่จัดไวสําหรับการขึน้ สูเรือรวมทั้งตารางกําหนดเวลามาถึงและออกจากจุดขึ้นสูเรือ
๓) เครื่องมือยกขนพิเศษที่มอี ยู
ข. ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก และ ผบ.หนวยรองจัดทําแผนการขึ้นสูเรือ แผนเหลานีแ้ จกจายควบคูไป
กับแผนยุทธการ มีรายละเอียดกลาวถึง
๑) การจัดกําลังเพื่อการขึ้นสูเรือและการกําหนดเรือรับการบรรทุก
๒) สัมภาระและสิ่งอุปกรณที่จะบรรทุก
๓) ตําบลที่และการกําหนดพื้นที่ขึ้นสูเรือ
๔) การควบคุมและการสื่อสารระหวางการขึ้นสูเรือ
๕) ตารางกําหนดการเคลื่อนยาย และลําดับการขึ้นสูเรือของบุคคลและสิ่งของเพื่อเปนการ
ยืนยันตารางกําหนดการขึ้นสูเรือ ซึ่ง ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ประกาศไวแลว
๖) คําแนะนําการยกขนสิ่งอุปกรณ
๗) คําแนะนําเพิ่มเติมในการบรรทุกและยกขนอาวุธพิเศษ
ค. ผูบังคับชุดขึ้นสูเรือ แตละคนจัดทําแผนการบรรทุกโดยละเอียดของเรือแตละลํา ผูบังคับการเรือ
แตละลําตรวจทางและอนุมตั ิแผนการบรรทุกของเรือตน โดยพิจารณาในแงความสามารถของเรือที่จะปฏิบัติ
ไดโดยปลอดภัย แผนการบรรทุกที่สมบูรณยอมประกอบดวย
๑) Consolidated embarkation and tonnage table
๒) Consolidated unit personnel and tonnage table

๔๕
๓) Consolidated vehicle summary and priority table
๔) Consolidated cargo and loading analysis
๕) Consolidated vehicle table
๖) Stowage diagram
๗) Profile loading diagram ( ถาจําเปน )
๕. ปจจัยในการเลือกตําบลที่ขึ้นสูเรือ โดยทั่วไปขึน้ อยูก ับพื้นที่ที่มีอยู ระยะเวลาในการบรรทุกทาเทียบเรือ
และหาดที่มีอยูกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถใชได นอกจากนีย้ งั ขึ้นกับปจจัยโดยเฉพาะ ดังนี้ คือ
ก. สิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาสิ่งของอยางเหมาะสม
ข. เสนทางคมนาคมเพียงพอในการนําสัมภาระและสิ่งอุปกรณไปยังพื้นที่กองพักสิ่งของ
( Staging area )
ค. บริการที่มีอยูแลวของทาเรือ
ง. ที่จอดเรือ ( ในทา ) หรือที่จอดเรือใกลฝงที่มีการปองกันอยางเหมาะสมที่มีอยู
จ. หาดที่เหมาะสมใหเรือยกพลขึ้นบกเขาเกย และเพื่อใหยานสะเทินน้ําสะเทินบกแลน ขึ้น – ลง ได
๖. การปฏิบัติ
ก. หนวยทีจ่ ะขึ้นสูเรือพรอมทั้งสิ่งอุปกรณ และสัมภาระจะตองนํามารวมกันที่บริเวณเรือลําเลียงจอด
ลวงหนา นานพอที่จะตรวจสอบใหเรียบรอยเสียกอนขึ้นสูเรือ
ข. เพื่อลดอันตรายในการถูกโจมตี อาจตองกระจายการขึ้นสูเรือ กระทําในหลายตําบลหางกัน
ค. ตามปกติกาํ ลังพลจะขึ้นสูเรือภายหลังจากสัมภาระและสิ่งอุปกรณขึ้นเรือเรียบรอยแลว
ง. การขึ้นสูเรือ แตละลําอยูในความรับผิดชอบรวมกันของผูบังคับการเรือ และผูบังคับชุดขึ้นสูเรือ

………………………………

๔๖
การขึ้นสูเรือ
เรื่อง หนาที่นายทหารขึ้นสูเรือและนายทหารลําเลียงเพือ่ การรบ
( Embarkation officer & Combat cargo officer )
๑. คําจํากัดความ
ก. ชุดขึ้นสูเรือ ( Embarkation team ) คือ ทหาร สิ่งอุปกรณและสัมภาระที่บรรทุกไปบนเรือ
ลําเดียว
ข. ผูบังคับชุดนี้ขึ้นสูเรือ ( Embarkation team commander ) คือ นายทหารที่ถูกแตงตัง้ ตามคําสั่งขึ้น
สูเรือใหทําหนาที่บังคับบัญชาชุดขึ้นสูเรือเพื่อประโยชนขึ้นสูเรือ ตามปกติมักไดแก ผูบังคับหนวยอาวุโสของ
ชุดขึ้นสูเรือ
ค. นายทหารขึ้นสูเรือ ( Embarkation team embarkation officer ) คือ นายทหารที่ถกู แตงตั้งตาม
คําสั่งขึ้นสูเรือใหมีหนาที่ชวยเหลือผูบังคับชุดขึ้นสูเรือในกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับการขึ้นสูเรือ
จ. นายทหารลําเลียงเพื่อการรบประจําเรือ ( Ship combat cargo officer ) คือนายทหารนาวิกโยธินที่
บรรจุไปประจําในเรือ LKA LPA LPH และ LPD เพื่อชวยเหลือผูบังคับการเรือที่เกีย่ วกับการขึ้นสูเรือ
ทั้งหมด สําหรับเรือ LSD และ เรือ LST ไมมีการบรรจุ นายทหารตําแหนงนี้ ผูชวยตนเรือ ( First lieutenant )
หรือ สรั่งเรือทําหนาที่แทน
๒. หนาที่โดยทั่วไปของนายทหารขึ้นสูเรือ และนายทหารลําเลียงเพื่อการรบ
ก. นายทหารขึ้นสูเรือ เมื่อไดรับแตงตั้งแลวควรมีโอกาสวางมือจากงานอื่นทั้งหมด และปฏิบัติ
หนาที่หลักทัว่ ไป ดังนี้
๑) เปนตัวแทนโดยตรงของผูบังคับชุดขึ้นสูเรือในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการบรรทุก
๒) จัดทําแผนการบรรทุกโดยละเอียดสําหรับเรือลําที่กําหนดใหชุดของตน
๓) เปนนายทหารติดตอระหวางผูบังคับการเรือ และผูบังคับชุดขึ้นสูเรือ
๔) ประสานงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการบรรทุก
๕) ชวยเหลือในการปฏิบัตติ ามแผนการขนถาย ( Unloading plan )
ข. นายทหารลําเลียงเพื่อการรบ แนะนําและชวยเหลือผูบังคับการเรือเกี่ยวกับ
๑) การบรรทุกและการขนถาย การขึ้นสูเรือ การจัดที่พกั อาศัยในเรือ ตลอดจนการจัดเลียง
ทหารที่ขึ้นสูเรือ
๒) รวมมือกับผูชวยตนเรือ ( First lieutenant ) ในการเตรียมการขึ้นสูเรือ และการขนถาย
ทหารและยุทโธปกรณ
๓) ทําหนาทีต่ ิดตอระหวางเจาหนาที่ทางเรือกับหนวยทหารขึ้นสูเรือ
๔) จัดทํา แกไข เก็บรักษาและแจกจายเอกสารลักษณะการบรรทุกประจําเรือ
( Ship’ s loading charactoristic pamphlet )

๔๗
๓. หนาที่เฉพาะของนายทหารขึ้นสูเรือ
ก. ขั้นวางแผน
๑) ทําหนาที่แทนผูบังคับชุดขึ้นสูเรือเกี่ยวกับการบรรทุก
๒) ติดตอกับ
ก) หนวยรอง
ข) นายทหารขึ้นสูเรือของหนวยเหนือหนึง่ ระดับ
ค) เรือที่จะขึน้ สูเรือ
๓) ศึกษาแผนคําสั่ง ขอบังคับของหนวย และของเรือที่จะขึ้นสูอยางนอยตองรู
ก) การจัดกําลังเฉพาะกิจ
ข) สัมภาระและอุปกรณ
ค) เรือลําที่กําหนดให
ง) ที่กองพักสินคา ( Staging area )
จ) สถานที่และวันที่ขึ้นสูเรือ
๔) ตรวจสอบจุดขึ้นสูเรือและที่กองพักสินคา แกไขปรับปรุงตามความจําเปน
๕) ตกลงกับหนวยรองในชุดขึ้นสูเรือเกีย่ วกับการจัดทําระบบขอมูลขึ้นสูเรือดวย
เครื่องจักร ( Mechanized Embarkation Data System MEDS )
๖) เมื่อไดรับ MEDS ตรวจความถูกตอง เพื่อใหไดแผนการบรรทุกที่ละเอียดแนนอน
๗) ตองมีเอกสารลักษณะการบรรทุกประจําเรือลําที่จะขึน้ สูโดยขอจากแผนการขึ้นสูเรือ
ของ กรม กองบินหรือกองพล หรือจากเรือโดยตรง
๘) ถาทําไดไปสํารวจเรือเสียกอน เพื่อ
ก) เปรียบเทียบระวางจริง ๆ กับที่เขียนไวในเอกสารลักษณะการบรรทุก
ข) เลือกระวางเก็บอุปกรณที่ใชในวัน D – 1 ( D – 1 cargo )
๙) จัดทําแผนการบรรทุก นายทหารลําเลียงเพื่อการรบชวยเหลือไดเปนอยางดี
๑๐) เมื่อแผนการบรรทุกเสร็จเรียบรอย เสนอ ให ผบ.เรือ และ ผบ.ชุดขึ้นสูเรืออนุมัติ
๑๑) รองขอไมค้ําจุนสินคาจากหนวยเหนือ หรือเรือ ( ถาจําเปน )
๑๒) ตรวจสอบอุปกรณและสัมภาระทั้งหมดวาไดทําเครื่องหมายถูกตอง
๑๓) กํากับดูแลและประสานงานการจัดทําตารางกําหนดเวลาและการเคลื่อนยายอุปกรณ
และสัมภาระไปยังจุดขึน้ สูเรือ เกี่ยวกับ
ก) การเติมน้ํามันรถ
ข) การจราจรและแผนการควบคุม
ค) การจัดสารวัตรทหารควบคุมจราจร

๔๘
ง) การจัดดังกลาวขางตนนําไปลงไวในคําสั่งธุรการ ซึ่งนายทหารสงกําลังบํารุง
ของหนวยเปนผูจัดทํา
๑๔) จัดใหสัมภาระและอุปกรณวางกองในที่กองพักสินคาในลักษณะที่จะแยกเก็บ
ในเรือ
๑๕) ประสานงานกับรองผูบังคับชุดขึ้นสูเรือเกี่ยวกับการปองกันสัมภาระและอุปกรณในที่
กองพักสินคา
๑๖) แนะนําการประกอบกําลังของสวนลวงหนา ( Advance party ) และจัดใหสวนลวงหนา
ขึ้นสูเรือกอนเริ่มการบรรทุก
๑๗) แจกจายแผนการบรรทุกที่อนุมัติแลว แกเจาหนาทีเ่ กีย่ วของทั้งทางหนวยทหารและ
ทางเรือพรอมทั้งชี้แจงใหทุกคนเขาใจแผนโดยถูกตอง
๑๘) รายงานความคืบหนาการปฏิบัติตาง ๆ ในขั้นวางแผน ให ผบ.ชุดขึ้นสูเรือทราบ เปน
ระยะ ๆ
ข. ขั้นขึ้นสูเรือ
๑) ดําเนินการติดตอตาง ๆ ตอไป
๒) ถามีเวลาพอใหนําสัมภาระและสิ่งอุปกรณ มารวมในที่กองพักสินคากอนเริ่มการ
บรรทุก ๔๘ ชัว่ โมง เพื่อตรวจสอบ
ก) สิ่งของทั้งหมดทําเครื่องหมายถูกตอง
ข) การจัดสิ่งของเปนหมูเปนพวกเพื่อการบรรทุกถูกตอง
๓) ตรวจสอบวาการแกไขแผนการบรรทุกไดรับอนุมัตจิ าก ผบ.เรือ และ ผบ.ชุดขึ้นสูเรือ
เสียกอนที่จะปฏิบัติตาม
๔) กํากับดูแลการปฏิบัติภายในที่กองพักสินคาและจุดขึน้ สูเรืออยางใกลชิด
๕) ประจําอยูใ นสํานักงานควบคุมการขึ้นสูเรือปลายทาเทียบเรือ หรือบนหาดถาไมอยูแจง
ใหเจาหนาทีใ่ นสํานักงานทราบวาอยูที่ใด
๖) ติดตอกับนายทหารลําเลียงเพื่อการรบบนเรือตลอดเวลาการบรรทุก
๗) รายงานใหผูบังคับชุดขึ้นสูเรือทราบความกาวหนาในการขึ้นสูเรืออยูเสมอ จัดทําและ
เสนอรายงานการขึ้นสูเรือที่หนวยเหนือตองการ
ค. ขั้นเดินทางไปยังพื้นทีเ่ ปาหมาย
๑) ดําเนินการติดตอตาง ๆ ตอไป
๒) จัดทําแผนการบรรทุกขั้นสุดทาย ซึ่งรวมทั้งการแกไขที่ปฏิบัติไปแลวและที่อาจตอง
ปฏิบัติในการซอมทดลอง การแกไขทุกอยางตองไดรับอนุมัติ จาก ผบ.เรือ และ ผบ.ชุดขึ้นสูเรือ
๓) ชวยเหลือในการจัดทําแผนการขนถาย
๔) แนะนําเจาหนาที่ของกําลังรบยกพลขึ้นบกเกีย่ วกับหนาที่ในการขนถาย

๔๙
๕) ในวัน D – 1 ตรวจรถทั้งหมดรวมกับนายทหารขนสงของชุดขึ้นสูเรือ ใหแนใจวารถอยู
ในสภาพใชการได อุปกรณบรรทุกบนรถ ผูกยึดติดรถแนนหนา และการปองกันน้ําเขาอยูในสภาพดี
๖) กํากับดูแลการแจกจาย อมภัณฑ และเสบียงอาหาร ใน วัน D – 1 รวมกับนายทหาร
พลาธิการประจําชุดขึ้นสูเรือ
๗) ตรวจสอบเจาหนาที่ขนของ ( Ship ‘ s platoon ) วาอยูป ระจําสถานีและทุกคนทราบ
หนาที่ของตนกอนเริ่มการขนถาย
๘) รายงานให ผบ.ชุดขึ้นสูเรือ ทราบตามที่เห็นสมควร
ง. ขั้นขนถาย ( บุก )
๑) ดําเนินการติดตอเชนเดียวกับขั้นกอน ๆ
๒) ตรวจสอบวาเจาหนาทีค่ วบคุมระวางมีรายการ และตารางเวลา ( Time Study ) ของ
อุปกรณและสัมภาระที่จะขนถาย
๓) รายงานผูบ ังคับชุดขึ้นสูเรือทราบความคืบหนาของการขนถาย
๔) รายงานผูบังคับชุดขึ้นสูเรือเมื่อการขนถายเสร็จสิ้นเรียบรอย
๕) กอนไปจากเรือ
ก) ตรวจสอบระวางบรรทุกและหองพักทหารวาไมมีอุปกรณหรือสัมภาระใด ๆ
หลงเหลืออยู ( เดิมอยางละเอียด )
ข) ตรวจสอบเจาหนาที่ขนของวาทราบวาจะไปรายงานตอผูใดหลังจากขึ้นบกไป
แลว
๖) รายงานตนเองตอหนวยที่ขึ้นบกไปแลวตามที่ ผบ.ชุดขึ้นสูเรือสั่งการไว
๔. หนาทีเ่ ฉพาะของนายทหารลําเลียงเพื่อการรบ
ก. ขั้นวางแผน
๑) ศึกษาแผนและคําสั่งทั้งของทางเรือและของหนวยทหารขึ้นสูเรือ
ก) จัดทําเอกสารลักษณะการบรรทุกประจําเรือใหทันสมัย
ข) เสนอแนะที่เก็บอุปกรณ วัน D - 1
ค) เสนอแนะชนิดของกวานประจําระวางที่จะใช
๒) ตรวจสอบใหแนใจวาเรือพรอมที่จะรับยุทโธปกรณและทหารได
๓) รายงาน ผบ.เรือ ทราบความคืบหนาของการปฏิบัติระหวางขั้นวางแผน
ข. ขั้นขึ้นสูเรือ
๑) ติดตอกับ ผบ.ชุดขึ้นสูเรือ โดยผานทางนายทหารขึ้นสูเรือ
๒) รับทราบรายงานความคืบหนาของสถานะตาง ๆ บนฝง เพื่อใหการขนขึ้นเรือของระวาง
ตาง ๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและไมชักชา
๓) ตรวจสอบวาการแยกเก็บรถ และยุทโธปกรณภายในระวางเปนไปตามแผนการบรรทุก

๕๐
๔) รายงานผูบังคับการเรือและหัวหนาแผนกที่เกีย่ วของทราบเกี่ยวกับการบรร ทุกและการ
ขึ้นสูเรือ
ค. ขั้นเดินทางไปยังพื้นทีเ่ ปาหมาย
๑) ดําเนินการติดตอกับหนวยทหารที่ขึ้นสูเรือ
๒) ตรวจระวางบรรทุกยุทโธปกรณรวมกับนายทหารขึน้ สูเรือ และผูชวยตนเรือ
( Firt lieutenant )
๓) ชวยเหลือในการจัดทําแผนการบรรทุกขั้นสุดทาย
๔) ชวยเหลือในการจัดทําแผนการขนถาย
๕) ตรวจสอบวาเจาหนาที่ประจําเรือที่เกีย่ วของกับการขนถายไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติ
หนาที่ของตนแลว
๖) รายงาน ผบ.เรือ ทราบการปฏิบัติตาง ๆ
ง. ขั้นขนถาย ( บุก )
๑) ตรวจสอบยอย ๆ วาการขนถายเปนไปตามแผน
๒) ตรวจสอบวารถและอุปกรณที่มีผูรองขอมา ถูกขนถายออกจากเรืออยางรวดเร็ว
๓) จดบันทึกเวลาที่ใชในการขนถาย
๔) รวบรวมขอมูลซึ่งจะใชทาํ รายงานการขนถายตามชวงเวลา
๕) รายงานการปฏิบัติให ผบ.เรือ ทราบ

…………………………………

๕๑
การขึ้นสูเรือ
เรื่อง เอกสารลักษณะการบรรทุกประจําเรือ
( Ship l s Loading Charactoristic Pamphlet )
๑. ทั่วไป
ก. เปนเอกสารแสดงรายละเอียดและแผนผังของเรือ
ข. นายทหารขึ้นสูเรือใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการบรรทุก
ค. เรือยกพลขึน้ บกทุกลําตองมีเอกสารนี้ แมจะเปนเรือชั้นเดียวกัน
๑) เรือชั้นเดียวยอมมีสวนประกอบเหมือนกันทุกอยาง
ง. นายทหารลําเลียงเพื่อการรบเปนผูจัดทํา
๑) ใชรายละเอียดจากแปลนเรือ ( Ship l s blueprints )
๒) วัดตรวจสอบระวางและสวนประกอบตัวเรือดวยตนเอง
๓) ตรวจนับเตียงนอนทหาร เครื่องมือยกขน ฯ ล ฯ ดวยตนเอง
จ. แผนกขึ้นสูเ รือของกรม กองบิน กองพล หรือหนวยระดับสูงกวา จะมีเอกสารนีอ้ ยางนอย
๑ ชุด
ฉ. หนวยอื่น ๆ ถาตองการ อาจขอไดจากเรือโดยตรง
๒. รายละเอียดของเอกสาร
ก. หนาแรกเปนปก ใชกระดาษหนากวาปกติ มีรายละเอียด ดังนี.้ ๑) ชื่อเรือ
๒) ชั้นของเรือ
๓) วันที่ ที่ ผบ.เรือ อนุมัติเอกสาร
๔) ลายมือชื่อ ชื่อและยศ ของ ผบ.เรือ ผูอนุมัติ
๕) ลายมือชื่อ และยศ ของนายทหารผูจัดทําเอกสาร
๖) รายการแกไขเปลี่ยนแปลง
ข. หนาตอไป เปนรายละเอียดทัว่ ๆ ไป ของเรือ และรายละเอียดเฉพาะสิ่งอํานวยความสุขแกหนวย
ทหาร จัดเปนหัวขอคือ
ขอ ๑. ลักษณะของเรือทั่วไป
ก) แบบของตัวเรือ ความยาว ฯลฯ
ขอ ๒. สิ่งอํานวยความสุขของหนวยทหาร
ก) ที่พักของนายทหาร บอกจํานวนเตียงนอน ชื่อหองและตําบลที่
ข) ที่พักทหารต่ํากวาสัญญาบัตร บอกจํานวนเตียงนอน ชื่อหองแดละตําบลที่ แยก
เปนหอง ๆ

๕๒
ค) ที่ทําการของหนวยทหาร จํานวนโตะทํางาน
ง) ศูนยขาวของหนวยทหาร ( Troop message center )
จ) เครื่องวิทยุที่ใหหนวยทหารใช
ฉ) หองสวม หองอาบน้ํา บอกจํานวน
ช) การซักรีดเสื้อผา
ซ) การตัดผม
ขอ ๓. การบรรทุกสัมภาระและอุปกรณของหนวยทหาร
ก) รายการความจุของระวาง เปนสวนรวมติดเปนพืน้ ที่ ( ตารางฟุต ) และคิดเปน
ปริมาตร ( ลูกบาศกฟุต ) แยกเปนเฉพาะสิง่ บรรทุกแตละอยาง ( สัมภาระทั่วไป ยานพาหนะ อมภัณฑ น้ํามัน
ฯลฯ
ข) เครื่องมือยกขน
ขอ ๔. ระวางบรรทุก
ก) รายการแสดงรายละเอียดของระวางตาง ๆ บอกชั้นดาดฟา ขนาดปากระวาง
ความสูงต่ําสุด จํานวน และกําลังคันเบ็ด พื้นที่และปริมาตรของระวาง
ขอ ๕. ความจุของระวางบรรทุกรถ
ก) แสดงรายละเอียดวาระวางใดบรรทุกรถขนาดใด ไดกี่คัน
ขอ ๖. เรือระบายพล
ก) แสดงแบบและจํานวนเรือระบายพลทีม่ ีอยู
ขอ ๗. ระเบียบปฏิบัติและคําแนะนําพิเศษ
ค. แผนผังสังเขป ( Profile plan )
๑) รูปตัดดานขางของเรือ ไมจําเปนตองถูกมาตราสวน เพียงแสดงรูปรางของเรือ และ
สวนประกอบกับตําแหนงทีข่ องหองและระวางตาง ๆ ตามที่เปนจริงอยางคราว ๆ
๒) ทําใหเขาใจระวางและหองตาง ๆ ไดงายขึ้น
ง. ตําบลที่ของเรือเล็กและสถานีขนถาย
๑) รูปเรือมองจากดานบน ไมจําเปนตองถูกมาตราสวน เพียงใกลเคียงรูปเรือจริง ๆ
๒) แสดงตําบลที่เก็บเรือระบายพล บอกแบบและจํานวนเรือ
๓) แสดงสถานีขนถายที่จดั สําหรับเรือลํานี้
จ. แผนผังที่พกั ของหนวยทหาร
๑) แผนผังที่พักนายทหารและทหารต่ํากวาสัญญาบัตร
๒) เขียนมาตราสวน ๑/๘ นิ้ว ตอ ๑ ฟุต
๓) แสดงรายละเอียดทุกอยางที่จําเปน

๕๓
ก) จํานวนเตียงนอน
ข) หองน้ํา
ค) ทางขึ้นลง
ฉ) แผนผังระวาง
๑) แผนผังระวางทั้งหมดเรียงตามลําดับ เขียนดวยมาตราสวน ๑/๒ นิว้ ตอ ๑ ฟุต
๒) แสดงปากระวางและรายละเอียดอืน่ เหมือนของจริงทุกประการ
๓) ดานลางของแตละแผนผังมีรายการแสดง ชื่อเรือ ตําบลที่ ของระวาง พื้นที่ ปริมาตร
ความสูงของระวาง จํานวนและกําลังของคันเบ็ดประจําระวาง และมาตราสวนที่ใชเขียนแผนผัง
๔) ถามีรายละเอียดเพิ่มเติมเปนพิเศษสําหรับระวางใด เขียนเครื่องหมายอางหมายเหตุที่
เชิงอรรถ

………………………………….

๕๔
การขึ้นสูเรือ
เรื่อง ศัพทชาวเรือเกีย่ วกับการบรรทุก
๑. ศัพทเกีย่ วกับตัวเรือ
ก. สวนทาย ( Aft ) – ทางดานทายเรือ
ข. กลางลํา ( Amid ship ) - สวนภายในเรือตรงกลางลําเรือทั้งสวนยาวและสวนกวาง
ค. หัวเรือ ( Bow ) - ดานหนาของเรือ
ง. ผนังกั้นน้ํา ( Bnlkhead ) – สวนกั้นหรือฝาที่แบงตัวเรือภายในออกเปนสวน ๆ
จ. ไมดามกันสินคา - ไมแผน ยาว ๆ อยูภายในระวางบรรทุกติดอยูก ับกงเรือ ปองกันสนิมและกัน
ไมใหสินคาเปยกชื้น
ฉ. ดาดฟา ( Deck )
๑) ดาดฟาเรือโบต ( Boat deck ) – ตามปกติเปนดาดฟาเหนือดาดฟาใหญ ใชเปนที่เก็บเรือ
ระบายพล
๒) ดาดฟาตลอดลํา ( Comple deck ) – ดาดฟายาวตลอดลําเรือ
๓) ดาดฟายกหัวเรือ ( Forecastlo deck ) – ดาดฟาชั้นบนหนาเสาหัว
๔) ดาดฟาครึง่ ( Half deck ) – ดาดฟาที่ไมยาวตลอดลําอยูเหนือดาดฟาตลอดชั้นลางสุด
และอยูใ ตดาดฟาใหญ
๕) ดาดฟาใหญ ( Main deck ) – ดาดฟายาวตลอดลําและอยูชั้นบนสุด
๖) ดาดฟาเล็ก ( Partial deck ) – ดาดฟาทีย่ าวไมตลอดลําเรือ
๗) ดาดฟาฐาน ( Platform deck ) – ดาดฟาเล็กที่อยูใตดาดฟาตลอดลําชั้นลางสุด
๘) ดาดฟาบาหลี ( Poop deck ) – ดาดฟาเล็กที่อยูเหนือดาดฟาใหญทางทายเรือ
๙) ดาดฟานายยาม ( Quarter deck ) – สวนของเรือ ซึ่ง ผบ.เรือกําหนดใหเปนที่ทําการของ
นายทหารยามประจําวัน
๑๐) ดาดฟายก ( Superstructure deck ) – ดาดฟาเล็กที่อยูเ หนือดาดฟาใหญ
๑๑) ดาดฟารถถัง ( Tank deck ) – ดาดฟาหลักของเรือ LST หรือ LSM ซึ่งใชเก็บอุปกรณ
ชิ้นใหญ ๆ หรือ หนัก ๆ ได
๑๒) ดาดฟาเปด ( Weather deck ) – ดาดฟาใด ๆ ในเรือที่เปดโลง ( อยูกลางแจง )
๑๓) ดาดฟาอู ( Well deck ) – ดาดฟาหลักของเรือ LST ซึ่งสามารถปลอยน้ําใหเขาทวมได
เพื่อรับหรือปลอยเรือเล็ก ( คลายอูลอย )
ช. สวนหัว ( Forword ) - ทางดานหัวเรือ
ซ. กง ( Fromes ) – โครงของตัวเรือยืน่ ตอออกจากกระดูกงู ทําใหเปนรูปรางตัวเรือ และเพิ่มเกาะ
ผาใบปดปากระวางใหแนบสนิท

๕๕
ฌ. ปากระวาง ( Hatch ) – ชองเปดในดาดฟา ซึ่งเปนทางผานเขาไปถึงระวาง
ญ. ไมดามระวาง ( Hatch batten) - ขึ้นเหล็กหรือไมใชอัดติดกับขอบปากระวางดวยลิ้มเพื่อเกาะผาใบ
ปดปากระวางใหแนบสนิท
ฎ. คานฝาระวาง ( Hatch beams or girders ) – ทอนเหล็กหรือไม ใชรองรับฝาระวาง
ฏ. ฝาระวาง ( Hatch boards ) - ฝาปดทับบนชองเปดในดาดฟา
ฐ. เสาคันเบ็ด ( Hatch mast ) – เสาตั้งตรงอยูในแนวกลางลํา ใชเปนหลักพยุงคันเบ็ดยกของ
ฑ. ระวาง ( Hold ) - หองภายใตดาดฟาใชแยกเก็บสินคา
ฒ. กระดูกงู ( Keel ) - สวนสําคัญของตัวอยูต่ําที่สุดยาวตลอดหัวเรือถึงทายเรือ
ณ. เสาเอก ( King posts ) – เสาใหญตามปกติทําดวยเหล็ก ตั้งเคียงกันเปนคู ๆ ขางละตนของแนว
กลางลําเรือ ใชสําหรับพยุงคันเบ็ดยกของ
ด. บันได ( Ladder ) – ทางขึ้น – ลง ระหวางดาดฟา
ต. เหนือศีรษะ ( Over head ) – สิ่งที่อยูติดกับเพดาน หรือเพดาน
ถ. กราบซาย ( Port ) - ดานซายมือของเรือเมื่อหันหนาไปทางหัวเรือ
ท. หางเสือ ( Rudder ) - สวนประกอบทีใ่ ชบังคับเรือ
ธ. ใบจักร ( Screw ) – ใบพัดอยูทายเรือใตแนวน้ํา เมื่อหมุนจะเกิดกําลังผลักเรือเดินหนา - ถอยหลัง
น. เปลือกเรือ ( Skin ) - ผิวหนานอกสุดของตัวเรือ
ม. กราบขวา ( Starboard ) - ดานขวามือของเรือเมื่อหันหนาไปทางหัวเรือ
ป. ทายเรือ ( Stern ) - สวนทายของเรือ
ผ. ตัวเรือสวนบน ( Superstructure ) – สวนโครงสรางของตัวเรือเหนือดาดฟาใหญ นอกเหนือจาก
ดาดฟายกหัวเรือ และดาดฟาบาหลี ตามปกติมักตั้งอยูกลางลํา
ฝ. กวาน ( Winch ) - เครื่องกลใชในการดึงเชือกหรือลวด
๒. ศัพทเกีย่ วกับเชือก – รอก
ก. เชือก – รอก ( block and tackle ) - เครื่องมือกลใชในการยกของ
ข. คันเบ็ด ( boom) – ทอนเหล็กเคลื่อนไปมาได ใชเปนคานติดเชือก – รอก สําหรับยกสินคา
ขึ้น – ลงเรือ
ค. ลวดยกของ ( carge fall ) – ลวดที่รอยผานรอกที่คันเบ็ดเขากวาน ใชในการยกของ
ง. ไก ( guy ) – เสนเชือกหรือรอกจาด ใชสําหรับยึดหรือดึงคันเบ็ดไปมา
จ. คันเบ็ดใหญ ( jumbo boom ) – คันเบ็ดที่มีกําลังยกไดมากที่สุดของเรือ สายไปมาไดตามตองการ
ตามปกติในเรือ LPA หรือ LKA ยกได ๓๐ - ๖๕ ตัน
ฉ. ลวดหรือเชือกตง ( preventer ) - ลวดหรือเชือกที่ใชยึดเชือกหรือลวดเพิ่มขึน้ จาก - เครื่องมือที่มีอยู
แลวตามปกติเพื่อรับกําลังดึงที่เพิ่มมากขึ้น

๕๖
ช. เครื่องโยงยึด ( rigging ) – ประกอบดวยลวดโยง ไก และรอกจาดสําหรับชวยยึดคันเบ็ดและ
เสากระโดง
ซ. นบบรัน ( shroud ) – ลวดยึดเสากระโดงที่โยงไปในทิศทาง กราบขวา – กราบซาย ( ดึงทางขวาง
ลําเรือ )
ฌ. โยคันเบ็ด ( swinging boom ) – การใชเครื่องโยงยึดโยคันเบ็ดจากเหนือปากระวางไปทางกราบ
เรือ เพื่อประโยชนในการยกของขึ้น - ลงเรือ
ญ. คันเบ็ดคู ( yard and stay ) – การยกของดวยคันเบ็ด ๒ อัน อันหนึง่ หันไปทางกราบเรือและอยู
ประจําที่เชนกัน ใชลวดยกของของคันเบ็ดทั้งสองประกอบกันในการยกของขึ้น – ลง เรือ
๓. ศัพทเกี่ยวกับน้ําหนักและการยกขน
ก. ความจุภายใน ( bale cubic capacity ) – เนื้อที่สําหรับบรรทุกสินคาในระวางวัดเปนลูกบาศกฟุต
โดยวัดจนถึงไมดามระวาง และถึงทองคานภายในระวาง
ข. สวนบรรทุกลด ( broken stowage ) – เนื้อที่บรรทุกที่ตองเสียไป หรือไมไดใชประโยชน อัน
เนื่องมาจากรูปรางของสินคาและรูปรางของระวางนัน้ เอง
ค. ขอเกี่ยวถังน้ํามัน ( chimes or chime hooks ) – ลวด ( เชือก ) สลิงที่มีขอเหล็กติดทีป่ ลายทั้งสอง
ขาง ใชสําหรับยกถังน้ํามัน ขนาด ๕๕ แกลลอน ( ๒๐๐ ลิตร )
ง. การจีม ( chock ) – การใชวัตถุ เชนไม ขนาด ๔“ / ๔“ จีมขางหนาหรือขางหลังลอรถ เพื่อไมใหรถ
เคลื่อนที่ไปมาได
จ. น้ําหนักบรรทุกคิดเปนตัน ( deadweight tonnage ) – ความจุของเรือที่สามารถบรรทุกได คิดเปน
ตันอังกฤษ
ฉ. ระวางขับน้ํา ( displacement ) – ปริมาตราของน้ํา ซึ่งถูกแทนที่ดว ยเรือที่ปลอยใหลอยอยูโดย
อิสระ
ช. ระวางขับน้ําตัวเปลา ( displacement light ) – น้ําหนักของเรือเปลา ๆ ไมคิดรวมสินคา
ผูโดยสาร น้ํามันเชื้อเพลิง จ้ําจืด พัสดุภณ
ั ฑ ไมรองสินคา และสิ่งของอื่นที่ใชระหวางการเดินทาง
ซ. ไมรองสินคา ( dunnage ) – ทอนไมหยาบ ๆ ใชสําหรับรองรับปองกันสินคากระทบกระแทก
กันเองเสียหาย
ฌ. ความจุสูงสุด ( grain cubic capacity ) – ปริมาตรของเรือที่สามารถบรรทุกสินคาไปไดมากที่สดุ
คิดเปนลูกบาศกฟุต
ญ. อุปกรณหนัก ( heavy lift ) – พัสดุรายการเดียวที่มีนา้ํ หนัก เกิน ๑๐,๐๐๐ ปอนด ยกเวน
ยานพาหนะ
ฎ. การยึด ( lashing ) - การยึดยานพาหนะหรือสิ่งอุปกรณใหติดกับพืน้ ดาดฟาดวยลวดเชือก
และโซ

๕๗
ฏ. เที่ยวของการยกขน ( lift ) - มีความหมายสองอยาง
๑. ยุทโธปกรณหนึ่งตาขายหรือหนึ่งพวง หรือยานพาหนะคันหนึ่ง ๆ ซึ่งถูกยกดวย
คันเบ็ด
๒. การบรรทุกยุทโธปกรณ และยานพาหนะเต็มเรือลําหนึ่ง
ฐ. ตันอังกฤษหรือตันยาว ( long ton ) – น้ําหนัก ๒,๒๔๐ ปอนด
ฑ. ตันปริมาตร ( measurement ton ) – ปริมาตร ๔๐ ลูกบาศกฟุต
ฒ. ตาขาย ( สินคา ) ( net : cargo ) – ตาขายถักใชใสอุปกรณทั่วไปหรืออุปกรณมาตรฐาน
ยกขึ้น – ลงจากเรือ
ณ. แผนกระดานยกสินคา ( pallet ) – แผนไมใชสําหรับวางสินคาผูกมัดแนนติดกัน สะดวกในการ
ยกขึ้น - ลงทั้งมัด
ด. ตันกําหนด ( registered ton ) – ความจุ ๑๐๐ ลูกบาศกฟุต เทากับ ๑ ตัน กําหนด
ต. รางลูกกลิ้ง ( roller gravity ) – ประกอบดวยลูกกลิ้งจํานวนมากเรียงชิด ๆ กันแกนของลูกกลิ้งทุก
ลูกประกอบติดกับทอนโลหะทั้งหัวและทาย เปนทางยาว เมื่อวางรางลูกกลิ้งใหเทเปนมุมเล็กนอย เวลาวาง
สินคาบนรางลูกกลิ้ง สินคาจะเลื่อนลงตามราง ๆ ดวยน้ําหนักของสินคานั้นเอง
ถ. ลอลื่น ( roller ; pipe ) – ทอกลมใชสําหรับรองใตพสั ดุหนัก ๆ เพือ่ ชวยใหเข็นไปบนพื้นดาดฟาได
สะดวก
ท. ตันสหรัฐ ( short ton ) – น้ําหนัก ๒,๐๐๐ ปอนด
ธ. การค้ํายัน ( shoring ) – การใชไมขัดหรือค้ําพัสดุที่ในระวางกับผนังกั้นน้ําโดยรอบ เพื่อใหพัสดุอยู
กับที่
น. สลิง ( sling ) - เชือกลวดใชสําหรับยกยานพาหนะและอุปกรณหนัก

…………………………………..

๕๘
การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
เรื่อง การวางแผนการแยกเก็บ
( stowage planning )
๑. ประเภทของอุปกรณ
ก. รถ (vehicle)
(๑) ยานลอ ยานสายพานหรือกึ่งสายพาน และอุปกรณหรืออาวุธติดตั้งบนลอเลื่อน
(๒) มีกําลังขับเคลื่อนของตัวเอง หรือ ลากจูงโดยยานคันอื่น
(๓) ทั้งที่ปฏิบัติงานบนบกและ/หรือ ในน้ํา
ข. อุปกรณรวมเปนหีบหอ (unitezed cargo)
(๑) อุปกรณทจี่ ัดมัดรวมไวบนแผนกรดานยกสินคา (ppllet) หรือใสในหีบเพื่อประโยชนใน
การยกขึ้นลงจากเรือไดสะดวก
(๒) น้ําหนักรวมทั้งมัดหรือหีบไมเกิน ๑๐.๐๐๐ ปอนด
(๓) ปกติตองใชเครื่องยกขน
(๔) อุปกรณประเภทนี้ ถามีน้ําหนักเกิน ๑๐,๐๐๐ ปอนด เรียกวา "อุปกรณหนัก" (Heavy)
บรรจุในหีบไม หีบเหล็กใหญ ๆ หรือภาชนะอื่นใด ไมบรรทุกอยูบนรถ
ค. อุปกรณทั่วไปหรืออุปกรณมาตรฐาน (bulk cargo or standard cargo)
(๑) อุปกรณทวั่ ไปทุกอยาง
(๒) เสบียงอาหาร ลูกปน วัตถุระเบิด น้ํามันเชื้อเพลิง น้าํ ฯลฯ
(๓) อาจยกขนดวยคนได
๒. แบบของการแยกเก็บ (type of stowage)
ก. แยกเก็บทางระดับ
(๑) แยกเก็บอุปกรณชนิดเดียวกันใน ๒ ระวาง หรือมากกวา
(๒) ทําใหสามารถนําอุปกรณชนิดนั้นมาใชไดทุกเวลาระหวางการขนถาย
(๓) การแยกเก็บรถกระทําโดยวิธนี ี้
ข. แยกเก็บทางตั้ง (vertical stowage)
(๑) แยกเก็บอุปกรณหลายชนิดในระวางเดียวกัน
(๒) จัดแบงเขตเก็บเปนชนิด ๆ แตละชนิดมีเขตบางสวนอยูใตหรือใกลปากระวาง
(๓) ทําใหสามารถนําอุปกรณชนิดใดชนิดหนึ่งที่ตองการมาใชไดทกุ เวลาระหวางการขนถาย
๓. ขอพิจารณาในการวางแผนแยกเก็บรถ
ก. รถทุกคันตองการพื้นที่วางบนดาดฟาโดยเฉพาะ (ซอนกันไมได)
ข. ปากระวางกวางพอใหรถผานขึ้น - ลง ได
ค. ความสูงของขอบปากระวางจากพื้นดาดฟาเพียงพอใหรถลอดผานไปมาได

๕๙
ง. คันเบ็ดและเครื่องกวานประจําระวางมีกาํ ลังยกรถพรอมทั้งอุปกรณทบี่ รรทุกบนรถได
จ. รถแตละคันตองแยกเก็บใหสามารถนําออกไดตามลําดับความสําคัญของการขนถาย
ฉ. รถที่พวงตอกันตองแยกเก็บไวในระวางเดียวกัน เพื่อใหแนใจวาจะถูกขนถายลงเรือเล็กลําเดียวกัน
ช. เวนพืน้ ที่ระหวางคันพอใหรถสามารถแลนไปตรงชองปากระวางได
ซ. เพื่อปองกันอันตรายจากเครื่องยึดรถขาดเมื่อเรือโคลง ตามปกติจะแนะนําใหแยกเก็บรถในระวาง
ตามแนวลําเรือ ถาจําเปนอาจวางขวางลําเรือได โดยใหตรวจสอบขอยกเวนในเอกสารลักษณะการบรรทุก
ประจําเรือ หรือปรึกษาตกลงกับนายทหารลําเลียงเพื่อการรบ เสียกอน
(๑) ระวางที่มนี ้ําหนักต่ํากวา ๗๕๐ ปอนด อาจแยกเก็บขวางลําได
ฌ. รถที่จัดไวในลําดับการขึ้นบก ( Landing serial ) เดียวกัน ไมควรแยกเก็บบนดาดฟาลางตางชัน้
ของระวางเดียวกัน
(๑) เสียเวลาเปดฝาระวาง
๔. การวางแผนแยกเก็บรถ
ก. เมื่อจัดทําตารางสรุปและลําดับความสําคัญของพาหนะสําหรับแผนการบรรทุกแลวนายทหารการ
ขึ้นสูเรือจัดทําแผนกระดาษจําลองรูปรถแตละคันที่จะบรรทุกไปกับเรือ โดยตัดกระดาษเทามาตรสวนแผนผัง
ระวาง คือ ๑/๘ นิ้ว ตอ ๑ ฟุต บนแผนกระดาษ ซึ่งจะใชแทนรถแตละคันเขียนรายการตอไปนี้ลงไวดว ย
(๑) หมายเลขลําดับความสําคัญ (ใสในวงกลม)
(๒) หมายเลขลําดับความสําคัญของรถที่พวงกับรถคันนี้ (ถามี)
(๓) หมายเลขลําดับการขึ้นบก
(๔) ความสูงของรถ
(๕) น้ําหนักรถทั้งคัน ( รวมของบนรถดวย )
ข. นายทหารการขึ้นสูเรือจัดวางแผนกระดาษจําลองรูปรถลงในแผนผังระวาง โดยอาศัยหลักการตาง
ๆ ในการแยกเก็บขางตน เมือ่ วางแผนกระดาษจําลองรูปรถเสร็จแลว จึงพิจารณาวางแผนแยกเก็บอุปกรณรวม
เปนหีบหอตอไป
๕. ขอพิจารณาในการแยกเก็บอุปกรณรวมเปนหีบหอและอุปกรณหนัก
ก. โดยทัว่ ไปมีขอพิจารณาคลายกับการแยกเก็บรถ
(๑) มีสวนกวาง ยาว สูง เชนเดียวกับรถ
(๒) ทั้งอุปกรณรวมเปนหีบหอและอุปกรณหนักตองการพื้นดาดฟาสําหรับวางโดยเฉพาะ
เหมือนกัน แตอาจวางซอนได
(๓) ตองใชเครื่องมือยกขน
(๔) ถาไมมีเครื่องยกขน อาจใชสายลวดยกสินคาจากคันเบ็ดชวยในการยกและเคลื่อนยาย
ภายในระวางได
ข. ขอพิจารณาอื่น ๆ

๖๐
(๑) อยาวางอุปกรณรวมเปนหีบหอหรืออุปกรณหนักบนอุปกรณประเภทอื่น
(๒) ถาไมมีเครื่องยกขน โดยทัว่ ไปแนะนําใหวางอุปกรณรวมเปนหีบหอซอนกันอยางมาก
๓ ชั้น ตรงใตปากระวาง ซอน ๒ ชั้น ตรงเบื้องใตติดปากระวาง และวางชั้นเดียวหางออกไปทางปกระวาง
(๓) หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณตางชนิดปะปนกัน (ใหจัดแยกเปนพวก ๆ)
(๔) ไมกระดานยกสินคาทีใ่ ชในการบรรทุกรบ (combat loading ) มีขนาด ๔๐ ๔๘"
(๕) ไมกระดานยกสินคาทีใ่ ชในการบรรทุกทางธุรการ (Administrative loading)
มีขนาด ๔x๔ ฟุต
๖. การวางแผนแยกเก็บอุปกรณรวมเปนหีบหอและอุปกรณหนัก
ก. อาจทําแผนกระดาษจําลองสําหรับอุปกรณรวมเปนหีบหอและอุปกรณหนัก เชนเดียวกับรถใช
มาตราสวนเดียวกัน
ข. รายการที่เขียนบนแผนกระดาษจําลอง
(๑) สิ่งที่บรรจุภายใน
(๒) น้ําหนักรวมทั้งหมด
(๓) ความสูง
ค. จัดวางแผนกรดาษจําลองในแผนผังระวางโดยพิจารณาใหเนื้อที่ที่เหลือใชคํานวนสําหรับแยกเก็บ
อุปกรณทั่วไปไดตอไป
ง. ถามีอุปกรณวางบนกระดาษยกสินคาขนาดกวาง - ยาว เทากันหลาย ๆ ชิ้น ใชขีดเสนบนแผนผัง
ระวางแทนการวางแผนกระดาษจําลองก็ได
๗. ขอพิจารณาในการวางแผนแยกเก็บอุปกรณทั่วไป
ก. โดยมากอุปกรณทั่วไป ( Bulk cargo ) เหมาะทีจ่ ะแยกเก็บในระวางที่มีรูปรางและขนาดตาง ๆ กัน
ได เพราะบรรจุในหีบหอเล็ก ๆ ปริมาตรของอุปกรณทงั้ หมดจึงเปนขอพิจารณาอันสําคัญอุปกรณประเภทนี้
ประกอบดวยสิ่งของหลายชนิด แตละชนิดตองพิจารณาแยกเก็บตางกัน
(๑) สัมภาระที่ใชในวัน - ว - ๑ และ/หรือ สัมภาระของคลังลอยน้ํา (D -I supplies )
and/or floating dump supplies
- นําลงเรือพรอมกับทหาร
- แยกเก็บในที่ที่หยิบใชไดงายระหวางเดินทาง (บนฝาระวางในหองพักทหารหรือบนฝา
ระวางชั้นบนสุด)
(๒) วัตถุระเบิด (high explosives)
- แยกเก็บในหองเก็บวัตถุระเบิดทีจ่ ัดไวโดยเฉพาะ โดยมากอยูบนดาดฟาชั้นลาง
- แยกตางหากจากน้ํามันเชื้อเพลิงเปนคนละหอง
- ใชวิธแี ยกเก็บในทางตั้ง เพือ่ สนับสนุนการรบบนบกไดดี
(๓) น้ํามันเบนซิน (gasoline)
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- แยกเก็บในหองที่จัดไวโดยเฉพาะ
- ตากปกติจะบรรจุในถัง ๕๕ แกลลอน (ถัง ๒๐๐ ลิตร)
(๔) วัตถุระเบิดไว (iyrotechnics)
- ชนวน ดินระเบิดนํา ดินเชือ้ ปะทุ น้ํากรด ฯลฯ (สงที่ติดไฟไดงาย)
- เก็บในที่ที่จดั ไวโดยเฉพาะ
(๕) กาซออกซิเจนและอซิทลี ีนบรรจุขวด (bottled exegen and acetylene)
- แยกเก็บบนดาดฟาเปดบริเวณที่ทางเรือกําหนด
- ไมแยกเก็บไวขางบน ขางลาง หรือติดกับบริเวณที่เก็บวัตถุระเบิด
(๖) กระสุนฟอสฟอรัสขาว (white phospgorus ammunition)
- แยกเก็บในหองที่ทางเรือกําหนด (แยกคนละหองกับวัตถุระเบิด)
- หองเก็บตองมีระบบระบายอากาศและระบบดับไฟดวย
- อาจแยกเก็บบนดาดฟาเปดก็ได ถาสามารถปลดทิ้งน้ําไดเมื่อเกิดติดไฟ
(๗) อุปกรณสงกําลังเพิ่มเติมฉุกเฉิน ( emergency resupply items)
- กระสุนอาวุธเบา น้ํา เสบียงอาหาร เวชชภัณฑ ฯลฯ
- แยกเก็บทางระดับตลอดลํา และแยกเก็บในทางตั้งในแตระวาง
- พรอมที่จะขนถายออกและสงใหไดเสมอเมื่อไดรับคําขอ
(๘) อุปกรณบรรทุกรถ (cargo loaded in vehicles )
- ไมตองพิจารณาการแยกเก็บ (อยูในรถ)
- เพียงทราบวาเปนอะไร และอยูที่ใด (รถคันไหน, อยูระวางใด,ดาดฟาชั้นไหน)
(๙) อุปกรณทวั่ ไปที่มีลําดับความสําคัญต่ํา ( low priority bulk cargo)
- คายพัก , เครื่องครัว ฯลฯ ยังไมจําเปนตองใชในระหวางการบุกขั้นตน ๆ
- แยกเก็บชัน้ ลางสุด (ใตทอ งเรือ) แทรกตามขาง ๆ อุปกรณอื่นหรือรถ หรือแยก
เก็บในที่ทไี่ มเหมาะสําหรับแยกเก็บรถและอุปกรณรวมเปนหีบหอ
- พิจารณาแยกเก็บเปนอันดับสุดทาย
- การแยกเก็บเฉลี่ยทั่วไปตามระวางตาง ๆ จะทําใหการขนถายเสร็จสิ้นเกือบพรอม
กันทุกระวาง
(๑) อุปกรณประจําตัวทหาร
- อาวุธประจํากาย , เครื่องสนาม ฯลฯ
- แยกเก็บในที่พักอาศัยของทหารที่จะขึ้นบก
- ทหารนําติดตัวไปดวยเมื่อขึ้นเรือ
- ไมตองพิจารณาการแยกเก็บ เพียงคํานวณปริมาตรและน้ําหนัก
ไวเทานัน้
๘. การวางแผนแยกเก็บอุปกรณทั่วไป

๖๒
ก. รูปรางและขนาดหีบหอไมเทากัน ตองมีไมรองและไมค้ําจุน ทําใหเสียปริมาตรของระวางไป
บางสวน
ข. ปริมาตรที่เสียไปเปลานี้เรียกวา broken stowage
ค. ตัวเกณฑของ broken stowage สําหรับอุปกรณทั่วไป = ๐.๘
ง. การคํานวณในการวางแผน
(๑) หารปริมาตรของอุปกรณดว ย ๐.๘
(๒) ผลลัพท คือ ปริมาตรของระวางที่ตองการสําหรับบรรจุอุปกรณ ปริมาตรนี้ เรียกวา
"ปริมาตรที่ปรับแตง "adjusted cube
- มากกวาปริมาตรจริงของอุปกรณ
(๓) แยกเก็บใหมีสวนสูงใกลเคียงกันตลอดระวางเทาที่จะทําได
(๔) น้ํามันเชือ้ เพลิงบรรจุถัง ๕๕ แกลลอน (๒๐๐ ลิตร) ใชขีดตารางสี่เหลี่ยม
จตุรัสกวางยาวดานละ ๒ ฟุต ตามมาตรสวนลงในแผนผังระวางดวย ๓ ฟุต ๔ นิ้ว (๓ ฟุต - ความสูงของถัง, ๔
นิ้ว - ไมรอง) จะทราบวาวางซอนไดกี่ขั้น
(๕) รายการทีเ่ ขียนลงในเขตแยกเก็บ
- รายการอุปกรณ
- ความสูง

………………………………
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การขนถาย ( Unloading )
๑. ทั่วไป การขนถาย หมายถึง การนําทหารอาวุธยุทโธปกรณทั้งปวงที่บรรทุกมากับหมวดเรือลําเลียงลงสู
พาหนะพรอมที่จะลําเลียงสงขึ้นยังพื้นที่ปฏิบัติการ การขนถายถือวาเริม่ ตนเมื่อผูบัญชาการกองเรือยกพลสั่ง “
สงกําลังขึ้นบก “ ( Land the landing foroc ) จนกระทั่งลําเลียงสัมภาระทั้งหมดขึ้นฝงไดเรียบรอยแลว
๒. ประเภทของการขนถาย
ก. การขนถายขั้นตน ( Initial unloading ) คือการลําเลียงทหารอาวุธยุทโธปกรณเฉพาะที่จําเปนขึ้น
ฝง เพื่อทําการรบยึดหัวหาดใหไดในขั้นตน
ข. การขนถายทั่วไป ( General unloading ) คือ การลําเลียง ทหารสมทบอาวุธและยุทโธปกรณ
สนับสนุนกําลังที่ขึ้นไปทําการรบบนบกอยูแ ลวใหสามารถดําเนินการคืบหนาตอไป ไดตามแผนยุทธการ
ในปจจุบนั การเคลื่อนจากเรือสูฝงนิยมกระทํา ๒ วิธี คือ ทางน้ํา และทางอากาศ ทางน้ําขึ้นบกดวยเรือ
ระบายพล ทางอากาศขึ้นบกดวยเฮลิคอปเตอร จะไดกลาวรายละเอียดเฉพาะวิธีแรกเทานั้น
๓. ประเภทของการขึ้นบก เพื่อความสะดวกในการขนถาย และจัดลําดับความสําคัญของกําลังที่จะสงขึ้นบก
จึงจัดประเภทของการขึ้นบกไว ๕ ประเภท คือ
ก. คลื่นตามกําหนดเวลา ไดแก ทหาร อาวุธ และยุทโธปกรณที่ตองขึ้นบกตรงตามเวลาที่กําหนดไว
ในแผนยุทธการ
ข. คลื่นตามคําขอ ไดแก ทหาร อาวุธ และยุทโธปกรณ ที่เตรียมไวพรอมที่จะขึ้นบกไดทันทีเมื่อ
กําลังบนบกรองขอ
ค. หนวยที่ไมกําหนดเวลา ไดแก อาวุธ และยุทโธปกรณ ที่จัดไวสนับสนุนกําลังบนบก แตยังไม
สามารถกําหนดเวลาขึ้นบกไดแนนอน ขึ้นอยูกับปฏิบัติการบนบก
ง. คลังลอยน้ํา ไดแก สิ่งอุปกรณในการรบ จัดเตรียมไวในเรือระบายพล หรือรถขึ้นบก ระหวางการ
เคลื่อนจากเรือสูฝง พรอมที่จะนําไปสงไดทันทีเมื่อรองขอ
จ. ยุทธสัมภาระของกําลังรบยกพลขึ้นบก ได อาวุธ และยุทโธปกรณ ที่เหลือทั้งหมดของกําลังรบยก
พลขึ้นบกซึ่งจะตองสงขึ้นบก เพื่อสนับสนุนใหทําการรบบนบกไดตอไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
๔. สถานีขนถาย (Deb arkation atation )
ก. เรือลําเลียงทหารจะจัดตําแหนงที่บนกราบเรือทั้งสองขางไวสําหรับขนถายทหารและยุทโธปกรณ
ลงเรือเล็ก
ข. สถานนีขนถายจัดเรียงรายตามกราบเรือโดยหางกันพอสมควรที่จะทําการขนถายไดพรอมกัน
โดยสะดวก
๑. กําหนดหมายเลขคี่อยูกราบขวา หมายเลขคูอยูทางกราบซายเรียงลําดับตั้งแตหวั เรือ
๒. กําหนดสีของสถานีเรียงจากหัวเรือ ดังนี้.แดง - ขาว - น้ําเงิน - เหลือง - เขียว - ดํา

๖๔
ก) ทาสีของสถานีไวกราบเรือ ขนาด ๒ x ๒ ฟุต ภายในมีหมายเลขของสถานี
ตัวเลขสีขาว เวนแตสถานีสีขาวตัวเลขสีดาํ
๓. กําหนดไวเต็มที่กราบละ ๖ สถานี
ก) เรือลําใดสั้น จัดไดไมครบ ใหจดั สถานีเทาที่จัดไดนับตั้งแตสถานี ๑ - ๒ เปน
ตนไป
๕. การประจําสถานีขนถาย
ก. จัดเจาหนาที่ประจําสถานีขนถาย เพื่อรับเรือระบายพลที่เขาเทียบรับคนและสิ่งของ และชวยเหลือ
ทหาร นย. ลงเรือเล็ก
๑) จัดเชือกนํา ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว สําหรับสงทางหัวของสถานีขนถาย ใหเรือเล็กนําไป
คลองพุกในเรือของตน ความยาวกะใหพอดีเรือเทียบตรงสถานี
๒) จัดเชือกสําหรับสงทางเรือเล็กอีก ๑ เสน ขนาดเดียวกับเชือกนําสงใหเรือเล็กหลังจากรับ
เชือกนําไดแลว
๓) จัดตาขายสําหรับทหารไตลงขางเรือ หยอนลงในเรือเล็กเมื่อเรือเทียบเรียบรอยแลว
ข. การจัดสถานี
๑) ประจําเชือกนํา ๑ นาย
๒) ประจําเชือกทาย ๑ นาย
๓) ประจําตาขาย ๒ นาย
ค. การปฏิบัติ
๑) เมื่อเรือเล็กแลนเขาเทียบ ไดระยะพอเหมาะสงเชือกนําใหเรือเล็ก ( หางเชือกนําอีกขาง
หนึ่งผูกกับพุกบนเรือใหญ )
๒) สงเชือกทายเมื่อเรือเล็กรับเชือกนําแลว
๓) เมื่อเรือเล็กเทียบเรียบรอยแลว หยอนตาขายลงไปในเรือเล็ก ระมัดระวังอยาใหถูกคนใน
เรือเล็ก
๔) เมื่อหยอนตาขายแลว คนประจําตาขายหลบออกใหพนทางทหาร นย. จะไตตาขายลงเรือ
เล็ก
๕) คนประจําเชือกทั้งสองเสนอาจตองชวยเหลือในการยกตาขายออกนอกเหนือดวย ถาตา
ขายมีขนาดใหญน้ําหนักมาก
๖) คนประจําตาขายควรเปนจาอาวุโสคนหนึ่ง เพื่อควบคุมสั่งการปฏิบัติทั่วไปของแตละ
สถานี
๗) เมื่อลําเลียงเสร็จกอนเรือออก ใหชกั ตาขายขึ้นพนเรือเล็ก
๘) ระหวางการขนถาย ตามปกติเรือลําเลียงตองประจําสถานีสูอากาศยาน เพื่อปองกัน
ตนเองจากการ โจมตีทางอากาศดวย

๖๕
๖. สัญญาณเรียกเรือระบายพล
ก. เวลากลางวัน ใชธงชักทีพ่ รวนกราบทีต่ องการใหเขาเทียบ
Flag Lima
(L)
หมายถึง เรือ
LCPL
Flag Papa
(P)
“
LCVP
Flag Romeo
(R)
“
LCPR
Flag Six
(6)
“
LCM (6)
Flag Eight
(8)
“
LCM (8)
Flag Tanco
(T)
“
LVT
ใชธงสีของสถานีประกอบใตธงที่หมายถึงเรือ
ตัวอยาง การเรียกเรือ LCVP เขารับที่สถานี ๑ จะชักธง
Flag Papa
( P ) บน Flag Eed ที่พรวนขวา
ข. เวลากลางคืน
๑. สถานีสงสัญญาณของแตละกราบ จะติดตั้งหีบไฟสัญญาณฐานหมุนไดเพื่อเล็ง
ตรงไปยังพื้นที่รวมพลตามตองการ หีบไฟสัญญาณน้ําเจาะรู ๓ รู ในแนวดิ่ง มีที่บังคับลําแสงขางหนาเพื่อให
สัญญาณไฟมองเห็นไดในพืน้ ที่รวมพลแหงหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะเทานัน้ ขนาดรูโตพอที่จะเปลี่ยนกระจกกรอง
แสงไฟฉาย ขนาด ๑๒ นิ้วได
๒. สีตาง ๆ มีดังนี้
สีเขียว ชองบน หมายถึง สถานีกราบขวา
สีแดง ชองบน หมายถึง สถานีกราบซาย
สีไฟ ชองกลาง หมายถึง สถานีขนถาย ( ถาดับไฟมืด สําหรับสถานีสีดํา )
สีไฟ ชองลาง หมายถึง ชนิดของเรือที่เรียก
LCVP
สีแดง
LCPR
สีเหลือง
LCM - 3
ไฟวับสีน้ําเงินเปนหมู ๆ ละ ๓ วัน
LCM – 6
สีน้ําเงิน
LCM – 8
สีเขียว
หมายเหตุ เมือ่ เรียกเขาสถานีสีดํา จะมีไฟปรากฏเพียง ๒ ชนิดเทานั้น
๓. แตละสถานีขนถาย จะจัดไฟฉายชนิดใชถานกอนเดียว สีตามสถานีขนถายไวตามสถานี สําหรับ
สีดํา จะใชไฟสีขาว ๒ ดวง ไฟเหลานีจ้ ะใชเมื่อเรือเล็กเขามาใกลกราบเพื่อใหรูตําบลที่สถานี
เทานั้น

๖๖
ค. กลางวันและกลางคืน ยานพาหนะขึ้นบกจะถูกเรียกเขามาโดยสัญญาณตามคําสั่งของ
นายทหารขนถายในการนี้อาจใชเครื่องขยายเสียงชวยดวย สวนการสื่อสารทางวิทยุไปยังผูกํากับคลืน่ หรือ
ผูชวย อาจใชเปนตัวชวยเหลือ

…………………………………..

๖๗
อาวุธสนับสนุน
๑. ขอบเขตและความมุงหมาย
เพื่อใหนักเรียนสามารถบรรยายลักษณะ ของ FSCC ความสัมพันธของอาวุธสนับสนุนในการยุทธ
สะเทินน้ําสะเทินบก และขีดความสามารถ กับขอจํากัดบางประการของอาวุธสนับสนุนแตละชนิด
๒. กลาวโดยทั่วไป อาวุธสนับสนุนมีบทบาทสําคัญในความสําเร็จของการขึ้นบกบนฝงขาศึก ถาแกไข
ถูกตองเหมาะเจาะ ภารกิจสําเร็จลงไดในเวลาอันสั้น การสูญเสียกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณแตเพียงสวน
นอย
เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับมอบภารกิจในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก จะเรียกประชุมผูแทน
อาวุธสนับสนุน ผูเขาประชุม ไดแก FSC ที่ปรึกษาปนใหญบก นายทหารติดตอทางอากาศ และนายทหาร
ติดตอปนใหญเรือ นายทหารยุทธการซึ่งมีหนาที่โดยตรง เกี่ยวกับการใหยิงสนับสนุนตอกําลังยกพลขึน้ บก
จะตองรวมในการพิจารณาดวย เพื่อทราบความตองการ และอาวุธสนับสนุนที่สามารถจะนํามาใชตลอดจน
ปญหาตาง ๆ ในการยิงสนับสนุนตลอดระยะเวลาปฏิบัติการ
๓. FSCC
ก. ปฏิบัติงานอยางใกลชิดกับฝายยุทธการ เพราะตองสนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนผูใหคํา
แนะนําและประสานงานเทานั้น ดําเนินการเกี่ยวกับควบคุมและประสานการยิงสนับสนุน เมื่อผูบังคับบัญชา
ตองการเมื่อใหคําแนะนําและใหการเสนอแนะแลว ผูบงั คับบัญชาจะเปนผูตัดสินใจจากนั้น ก็จะดําเนินงาน
ตอไป ตามแผนหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ข. FSCC มีผูแทน
- การสนับสนุนทางอากาศ
- การสนับสนุนดวยปนใหญเรือ
- การสนับสนุนดวยปนใหญสนาม
ค. อนึ่งในการควบคุม ประสานงานของอาวุธสนับสนุนทุกชนิด FSC จึงมีหนาที่รับผิดชอบตอ
แผนการยิงสนับสนุนทั้งหมดในคําสั่งยุทธการและประสิทธิภาพในการควบคุม และประสานการยิง
สนับสนุนตามคําสั่ง นั้น ๆ
๔. บทบาทของอาวุธสนับสนุน
ปนใหญสนามอาวุธหลักในการยิงสนับสนุน ซึ่งมีอยูในการจัดกําลัง ของ นย. นั้น ไมสามารถที่จะ
นํามาใชไดในตอนแรกของการยกพลขึ้นบก เพราะในชวงเวลานี้ปน ใหญสนามยังอยูในเรือ แตก็ไดวางแผนที่
จะนําขึน้ บกในตอนแรก ๆ ของวัน ดี – เดย ฉนั้นในตอนแรกกองกําลังยกพลขึ้นบก จึงขึ้นอยูกับการ
สนับสนุนทางอากาศ และทางปนใหญเรือเทานั้น
ก. การสนับสนุนทางอากาศ
๑) เสนอแนะผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการใชเครื่องปน ทั้งหมด

๖๘
๒) กอนการขึน้ บก เครื่องบินจะเขาโจมตี บริเวณอุตสาหกรรมของขาศึก ที่ตั้งทางทหาร
เสนทางการลําเลียง และการติดตอ เพื่อใหไดมาซึ่งการครองอากาศ และแยกพืน้ ที่ปฏิบัติการออก
๓) ตอจากนั้นจะทําการสนับสนุนโดยตรง ในการรบในการที่ไดครองอากาศ จะทําให
หนวยทหารภาคพื้นดิน ลดภัยจากการโจมตีอยางหนักทางอากาศลง
๔) บ. F – 4 ( แฟนธอม ) สกัดกัน้ ทุกการอากาศในการตอสูกับ ป.ขาศึกที่จะเขามา
F – 8 (ครูเซเตอร) ก็จะถูกนํามาใชงานเพื่อการครองอากาศนี้ ทิ้งระเบิดดวยเรดารทุกการอากาศ เพือ่ ขัดขวาง
การสงกําลังบํารุงทําลายการติดตอ และขัดขวางการรวมกําลังเขาตีของขาศึก
๕) ในการสนับสนุนโดยตรงกอนการขึ้นบก เครื่องบินประสานงานกันอยางใกลชิด กับปน
ใหญเรือในการทําลายหรือตัดทอนกําลังบริเวณหาดยกพลขึ้นบก และเขตขึ้นลงเฮลิคอปเตอร นอกจากนีย้ ังจัด
เฮลิคอปเตอร ในการลําเลียงทหารและวัสดุ
๖) ทําหนาที่ CLOSE SUPPORT ในระหวางการขึ้นบกหรือลุกคืบหนาเขาไปในฝง
F – 4 กับ F – 8 อาจจะถูกนํามาใช แตเรามักจะเห็น ( A – 4 ( สกายฮอค ) เครื่องบินโจมตีเปาหมายบนพื้นดิน
เพราะสามารถบรรทุกอาวุธไดมากและหลายชนิด หรือ A – & OV – IO นอกจากนี้ยังทําหนาที่ตรวจกระสุน
ตกใหกับปนใหญเรืออีกดวย
ข. การสนับสนุนดวยปนเรือ
๑) NGF LIAISON OFFICER มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนกํากับการเกี่ยวกับ
การยิงสนับสนุนดวยปนเรือ
๒) ตามแนวความคิดในการปฏิบัติ เครื่องบิน และปนใหญเรือจะทําหารระดมยิงทีห่ มาย
หลายวัน กอนการยกพลขึ้นบก ทั้งที่หมายที่รูและสงสัยวาจะเปนภัยตอกําลังสวนหนา ตอกําลังยกพลขึ้นบกที่
จะไปถึงพื้นที่ ๆ หมาย และเปนภัยตอการเคลื่อนจากเรือสูฝง
๓) ระดมยิงสนามบิน ทําลายเสนทางคมนาคม การติดตอสื่อสาร แยกพื้นที่ปฏิบัติการ และ
ทําลายการปองกันของขาศึก
๔) ยิงคุมครองเรือกวาดทุน ระเบิด แดละการปฏิบัติงานของ UDT บริเวณชายหาด
๕) ในวัน ดี – เดย กอน H – HOUR การระดมยิงยังมีอยูต อไป แตจะหนักไปในทางยิงตัด
รอนกําลังบริเวณชายหาดยกพลขึ้นบก และบริเวณรอบ ๆ หาด การยิงยังคงมีตอเนื่องจนกระทัง่ SPOTTER
ขึ้นฝง และติดตอกับเรือยิงสนับสนุนได จึงเปลี่ยนการยิงไปตามคํารองขอ
๖) มีความรวดเร็วในการสนองตอบ คําขอการยิงเนื่องจากมีนายทหารติดตอในหนวยทหาร
ราบ เทคนิคในการหาทิศยิง และมีหนวยตรวจการณหนา
๗) เพราะความแมนยําในการยิงปนใหญสนาม จึงเปนอาวุธที่ดีที่สุด
๘) ในการโจมตีทหารราบสามารถที่จะติดตามโจมตีตามโจมตีกวาดลางไดโดยเร็วใน
ขณะที่ขาศึกกําลังชะงักและระส่ําระสายจากการยิงเตรียมของปนใหญ

๖๙
๙) ภายหลังการขึ้นบกในตอนแรกแลว การสงกําลังบํารุงทั้งลูกปนและเครื่องใชอยาง
รวดเร็ว จะทําใหปนใหญเปนอาวุธที่สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมาก
๕. ขีดความสามารถของอาวุธสนับสนุน
ก. ขีดความสามารถของ บ.
๑) การเคลื่อนที่และความเร็ว ทําใหสามารถเขาถึงเปาหมายได ในเมื่ออาวุธอื่นไมสามารถที่
จะใชได
๒) ความออนตัวสามารถเปลี่ยนสถานการณไดโดยเร็ว และสามารถเปลี่ยนแปลงการใช
อาวุธไดโดยทันที
๓) อํานาจการทําลายสูง
- ลูกระเบิด
- จรวด
- ยิงกราด
๔) การตรวจการณ
๕) ขวัญการปรากฎตัวเหนือสนามรบทําใหขวัญของขาศึกต่ําลง
ข. ขอจํากัด
๑) ขีดความสามารถของ บ.ขาศึก
๒) การสื่อสาร ( ขึ้นอยูกับวิทยุ )
๓) ตําบลที่ของเปา
๔) สภาพอากาศ
ค. ขีดความสามารถของปนใหญเรือ
๑) การเคลื่อนที่ สามารถเขาใกลหาดเลือกตําแหนงยิงได
๒) อํานวยการยิงสูง
ความเร็วตนสูงเจาะเกราะ
ยิงไดทั้งยิงตรงและยิงแฝง โดยใชเครื่องควบคุมการยิง
๓) ขนาดของปน และชนิดของกระสุน
ง. ขอจํากัด
๑) ที่ตื้น และสภาพอากาศเปนอุปสรรคในการเขาตําบลยิง
๒) ตําบลที่ของเรือยิง
๓) การสื่อสาร
๔) การสงกําลังบํารุง
๕) เรือที่ใชในการยิงสนับสนุน
DD ชั้น FLETCHER มีปนขนาด ๕ “ / ๓๘ ๔ กระบอก
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DD ชั้น FORREST SHERMAN ๕ “ / ๕๔ ระยะยิงไกลขึ้น RATE OF TAEN สูง
SD SSILE นอกจากจะมีปน ๕ “ ยังมีอาวุธนําวิธีพนื้ สูอากาศอีกดวย คุณสมบัติมลู ฐาน
ของเรือ ก็คือ ความเร็วคลองแคลว สามารถเขาใกลหาดได ไดยิงไดแมนยํา จึงเหมาะที่จะใชเปน CLOSE
SUPPORT ระดับกองทัพมีขอจํากัด ๒ - ๓ ขอคือ
ปกติตองถอนตัวออกจาก ZF ทุกวันเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติมและใหลูกเรือพักผอน
เรือลาดตระเวนหนัก มีปน ๘ “ และ ๕“ / ๓๘
เรือลาดตระเวนอาวุธนําวิถี เพื่อขีดความสามารถเปนการปองกันภัยทางอากาศขึ้นอีก
เรือลาดตระเวนมีขีดความสามารถที่อยูในสถานที่ไดนานและยิงไกลกวา มีปนมากกวา จึง
มีขีดความสามารถในการเปนเรือยิงสนับสนุนสวนรวมของกลม หรือหนวยที่ใหญกวา
ค. การสนับสนุนดวยปนใหญสนาม
๑) อาวุธที่ใชไดแก ปน ๑๐๕ มม. HOWITZER สามารถนําเขาที่ตั้งยิงไดไกลโดยรวดเร็ว
และมี RAT OF FIRE สูง
ปน ๑๐๕ มม.MORTAR ขนาดเดียวกับ ค. ๔.๒ ปกติใชใน HELTCOPTER
นอกจากนี้ยังมีปน ๑๑๕ มม. และ ๘ “ HOWITZER ซึ่งใชในการยิงสนับสนุนในการยุทธ
๒) ในทันทีทขี่ ึ้นฝงจะตองหาตําแหนงทีต่ ั้งอยางแนนอนของปน เพือ่ ใหการยิงสนับสนุน
ไดผลมากที่สุด
๓) โดยการรวมกับผูตรวจการณหนา สามารถที่จะทําการยิงไดทั้งมีการตรวจคนการยิงและ
ไมมีการตรวจคนความจริง
๔) ปนใหญสนามมีกระสุนหลายชนิดดวยกัน ระเบิดแรงสูงกระสุนควัน กระสุนสองสวาง
ชนวน มีทั้งกระทบแตก ถวงเวลา ชนวนเวลา ทั้งหมดนี้สามารถที่จะใหการสนับสนุนแกการเคลื่อนที่ของ
ทหาร นย. ไดอยางกวางขวาง
๕) มีขีดจํากัดบางอยาง คือความตองการถนน แตอาจแกไขไดโดยการใชเฮลิคอปเตอร
และในขณะที่เปลี่ยนตําบลยิงอาจทําใหการยิงสนับสนุนไมตอเนื่อง แตอาจแกไขไดโดยยานการยิง

………………………………..
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การยิงสนับสนุนดวยปนใหญเรือ
( Naval gunfire support ) ยบ.๓๐๒ ส.
กลาวนํา การยิงสนับสนุนดวยปน เปนสิง่ สําคัญที่จะใหผลสําเร็จในการยกพลขึ้นบกโดยใหการยิง
สนับสนุนอยางเพียงพอ และประสานกับ กับการหนุนทางอากาศ และปนใหญสนาม จะเห็นไดจาก
สงครามโลกครั้งที่ ๒ สงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม การยิงสนับสนุนดวยปนเรือ ก็มีบทบาท
อยูไมนอย
ภารกิจ ๑. ภารกิจทัว่ ไป ยิงสนับสนุนรวมกับอาวุธอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกําลังยกพลขึ้นบก โดยการยิง
ทําลายและการยิงตัดลอนกําลังตานทานขาศึกตอเปาหมาย
ก. ที่ขัดขวางการเขามาใกลที่หมายของเรือ และเครื่องบิน
ข. ที่อาจขัดขวางการยกพลขึ้นบก
ค. ที่ขัดขวางการรุกคืบหนาของกองทหารฝายเราเมื่อยกพลขึ้นบกไปแลว
๒. กิจของการยิงสนับสนุนดวยปนเรือจะตองทําใน
ก. กอนวัน – ว. / ( Pre – D – Day )
ข. ในวัน – ว. ( D – Day )
ค. หลังวัน – ว. ( Port – D – Day )
๓. การปฏิบัติกอน วัน – ว. กอนการยกพลขึ้นบก มักเรียกวา การปฏิบัติการลวงหนา ความมุง
หมายสําคัญเพือ่ รดอํานาจการตานทางของขาศึก
א. ทําลายและตัดทอนกําลังตานทานของขาศึก
ข. สนับสนุนและคุมครองการปฏิบัติการกวาดทุนระเบิด
ค. สนับสนุนการปฏิบัติการลาดตระเวน และทําลายใตนา้ํ
ง. จํากัดพืน้ ที่เปาหมาย
จ. รบกวนกําลังของขาศึก
ฉ. สนับสนุนการปฏิบัติการสนับสนุนอื่น ๆ เชน ปฏิบัติการลวงหรือการยึดเกาะนอกฝง
๔. การปฏิบัติในวัน – ว. ในระหวางการยกพลขึ้นบก
ก. ยิงตัดรอนตามแผนกอนการยกพลขึ้นบก ( กอนเวลา – น. )
ข. ยิงสนับสนุนกําลังยกพลขึ้นบก
๑) ยิงตัดรอนที่ชายหาด
๒) คุมครองการขนถาย
๓) คุมครองระหวางการเคลือ่ นจากเรือสูฝง
ค. ยิงสนับสนุนโดยใกลชิด
ง. ยิงสนับสนุนทางลึก
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๑) ตัดรอนทําลายเปาหมายในระยะใกล
๒) เปาหมายตามโอกาส
๓) เปาหมายตามคําขอ
๕. การปฏิบัติหลังวัน – ว. ปนเรือคงใหการสนับสนุนรวมกับอาวุธสนับสนุนอื่น ๆ คือ ปน
ใหญสนาม การสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีจนกวาเปาหมาย จะพนระยะยิงของเรือ การปฏิบัติเปนการดําเนิน
กลยุทธบนฝง
ก. การยิงสนับสนุนการเขาตี
ข. การยิงคุมกัน
ค. การยิงปองกัน
- ยิงตอสูยานเกราะ
- ยิงปองกันอืน่ ๆ
ง. การยิงขัดขวาง
จ. การยิงรบกวน
ฉ. การยิงสองสวาง
ขีดความสามารถของการยิงดวยปนเล็ก
๑. ปนหลายขนาด ๓“ / ๕๐.๕“/ ๕๔.๖“/ ๓๘.๕“/ ๔๗.๘“/ ๕๕.๑๖“/๕๐“ และ ๕.๔“ ๘
ของเรือมุฏราชกุมาร
๒. ความเร็วตนสูง
๓. การกระจายทางขางนอย
๔. ความเร็วในการยิงสูง
๕. กระสุนวิถีราบ
๖. กระสุนหลายชนิด
๗. เพิ่มเติมกระสุนไดงาย
๘. มีความคลองตัวสูง
๙. เครื่องควบคุมการยิงพนสมัย
ขอจํากัด
๑. กระสุนวิถีราบ ใหตกบนเนินยาก
๒. การกระจายทางยาวมาก
๓. เปาหมายบนฝงตองการความแนนอน
๔. การสื่อสาร
๕. ตําบลที่เรือ
๖. ลักษณะอุทกศาสตร
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๗. ลักษณะอากาศและทัศนวิสัย
๘. เปลี่ยนเสนปน – เปา
๙. ความจุของคลังในเรือ
๑๐. การโจมตีของขาศึกทางอากาศ
๑๑. การหาตําบลที่เรือไดยาก
Ship
Battle ship – BB
Draft – 37 ft.
Heavy cruiser-CA
( Salem class )

Gun armament
9 – 16 “ / 50
20 – 5” / 38
9 – 8 “/ 55rt
12 – 5”/ 38

Gutded Missile light 3 – 6”/ 47
Cruiser CLG – Providence
And Galveston Class 2 – 5”/38
Draft

Max range Rate of fire ids/ MIN
Gunfire support (DIVISION)
41600
2
18000
15
29800
10
18000
15
General support (Regiment)
23000
10
10
18000

15

Direct support ( Battation)
Destroyer – DD 710 Class 4 – 5”/38
28000
15
Drast 21.5 ft
RAP
Escort ship – DE
DE 1052 ( KNOK Class ) 1 – 5”/54
25900
20
Draft 25 ft
PF Class
12000
45
2 – 2.5” MK 8 21000

MAX
2
15
10
20

15

20

35
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NAVAL GUNFIRE CALL PIRE
1. OBSERVER IDENTIFICATION……………………………………………………………………….
2. WARNING ORDER ( FIRE MISSION AND TARGET NO.) ………………………………………
3. LOCATION OF TARGET …………………………………………………………………………..
( GRID COORDS : POLAR COORDS SHIFT )
4.
a. ALTITUDE ( FT,YDS, M) ……………………………………………………………………
b. BEARING ( SPECIFY)……………………………………………………………………….
5. DESCRIPTION OF TARGET ……………………………………………………………………….
6. METSOD OF ENGAGEMENT ……………………………………………………………………..
a. DANGER
b. PROJECTILE ( HE, AP, SMK, ILLUM,) (IF HE OMIT )
c. FUZE ( Q, VT, TI, DELAY ) ( IF Q OMIT )
7. METHOD OF FIRE AND CONTROL …………………………………………………………….
a. NUMBER OF GUNS ( OMIT IF TWO DESIRED )
b. ARMAMENT ( OMIT IF MAIN DESIRED )
c. CONTROL ( ADJUST FIRE, SHIP, ADJUST, FIRE FOR EFFECT )
……………………………………………………………………………………..
EXAMPLE
1. GEARPUMP, THIS IS TRADESMAN 260 .
2. FIRN MISSION, TARGET NUMBER 1053 .
3. GRID 123456, ALTITUDE 21 ON, BEARING 300 DEGRING GRID .
4. 20 TROOPS INOPEN
5. DANGER CLOSE, SE 500 METERS
6. ADJUST FIRE .
OVER – READ BACK FRON SHIP
REFERENCE:NWIP 22 – 2 (C) , FMFM 7 – 2 FMFM 6 – 1
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การแบงประเภทการยิง ( Glassication of gunfire support )
เนื่องจากมีเปาในการยิงสนับสนุนหลายชนิดทั้งใกลและไกล ดังนั้นในการยิงสนับสนุนดวยปนใหญ
เรือ จะตองแบงชนิดของเปาและลําดับความสําคัญในการทําลายโดยกําหนดแผนการยิง และจํานวนกระสุน
ตอเปา โดยพิจารณา ดังนี้
๑. ผลตอการทําลายเปา
๒. กําลังสนับสนุนและยุทธวิธี
๓. ลําดับความสําคัญของเปา
๔. ขนาดและที่ตั้งของเปา
๕. ภารกิจของเรือสนับสนุน
ประเภทการยิงสนับสนุนดวยปนใหญเรือ แบงออกดังนี้
ก. การยิงหวังผล (Effect sought)
๑. การยิงทําลาย ( destructive fires )
๑.๑ เปนการยิงอยางปราณีตหวังผลในการทําลายเด็ดขาด
๑.๒ ไดผลในระยะ ๖,๐๐๐ หลา
ลงมา
๒. การยิงตัดรอน ( Nectralization fires )
๒.๑ เปนการยิงอยางรวดเร็วตอพืน้ น้ํา ใหขาศึกชงักงัน แตมิไดหวังผลในการ
ทําลาย
๒.๒ เปนการทําลายสิ่งที่เคลื่อนที่ เชน กองทหาร รถถัง
๓. การยิงรบกวน ( Harrassing fire )
๓.๑ ทําใหขาศึกมีความกังวลมิไดพักผอน
๓.๒ โดยมากใชเวลากลางคืน
๔. การยิงสองสวาง ( ILLumination fires )
๔.๑ เปดเผยขาศึก
๔.๒ ชวยตรวจการเคลื่อนที่ของขาศึก
๕. การยิงและขัดขวาง ( Interdiction fires )
๕.๑ ขัดขวางมิใหขาศึกไดใชการติดตอสื่อสาร
๕.๒ ขัดขวางระบบเสนทางลําเลียง เชน ทางถนน ทางรถไฟ คลอง
แมน้ํา และทางอากาศ
ข. การใชทางยุทธวิธี ( Tactical use )
๑. ยิงสนับสนุนโดยใกลชิด ( close sopport fires ) การยิงเปาที่มีผลขัดขวางโดยตรง
ตอกําลังสนับสนุนของฝายเรา

๗๖
๑.๑ ยิงนําคลื่นแรกแกยานลําเลียงและทหารในชั้น (Assault)
๑.๒ ยิงนําการปะทะขาศึกบนฝงตามแผน
๑.๓ เปนการยิงเพื่อตอตานและหยุดการตานทานของขาศึก
๒. การสนับสนุนทางลึก ( Deep supporting fires ) ทําการยิงตอเปาที่ไมผลขัดขวาง
โดยตรงตอกําลังสนับสนุนของฝายเรา และเปนการยิงรบกวน และขัดขวาง
๓. การยิงเตรียม ( Perparating fires ) ยิงในชวงการยกพลขึ้นบก หรือการโจมตีบน
ฝงและยิงหนาแนนในพืน้ ทีป่ ฏิบัติการเพื่อตรึงกําลังขาศึก
๔. การยิงโตตอบ หมูปน ( Counter – Battery fire ) ยิงโตตอบการควบคุมการยิง
ของขาศึก เชน สถานีเรดาร ศูนยควบคุมการยิง กลองวัดระยะ และหมูป นที่ทําการยิง กองเรือยกพลขึ้นบก
หรือกําลังยกพลขึ้นบก
๕. การยิงลาดตระเวน ( Reconnaisaanee fires ) ยิงเพื่อพลาง และปองกันการตรวจ
การณ
๖. ยิงตรึงปน สอ. ( Flak suppression fires ) มิใหปน สอ. ของขาศึกตอตานการ
สนับสนุนทางอากาศ
๗. ยิงปองกัน ( Defensive fires ) เปนการยิงตรงและยิงทัว่ ไป เพื่อปองกันการตอบ
โต
๘. ยิ่งคุมครอง ( Protective fires ) เปนการยิงในชวงการจัดกําลังหลังออกจากที่ตั้ง
๙. ยิงแบบฉากกําบัง ( Sereening fires ) ใชกระสุนควัน เพื่อเปนฉากกําบังฝายเรา
ค. ขั้นของการเตรียมการยิง ( Degree of pre * Arrangment )
๑. ยิงตามคําขอ call fires
ยิงตามคําขอ ของ ( SFOP’s sptting team & s reguest )
๒. ยิงตามโอกาส ( Opportunity fires ) ยิงเมื่อเรือสามารถเห็นเปาใหม
๓. ยิงตามกําหนดเวลา ( Pre – arranged or scheduled fires ) ยิงมากที่สุดเมื่อคลื่น
ถึงหาด
ง. ชนิดของการยิง ( Types of fires )
๑. ยิงเปนพื้นที่ area fires โดยมากใชกับ nectralization fires
๒. การยิงอยางปรานีต persision fires ยิงเปาเขตจํากัด ( point target )
๓. การยิงหลังเนิน ( Defilade/Rverese slope fires)
๔. การยิงกวาดทางลึก ( Enfilade target )
จ. เทคนิคของการยิง ( Tecsnigue pf de: overy )
๑. การยิงตรง ( Direct fires ) การยิงเปาที่เรือเห็น
๒. การยิงแฝง ( Indiret fires ) เรือไมเห็นตองมีผูตรวจกระสุนตก

๗๗
การแบงชนิดของเปา ( Target classification )
๑. class A เปนเปาที่คุกคามการปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศ การกวาดทุนระเบิด และการ
ปฏิบัติการ ใตน้ํา
๒. class B เปนเปาที่คุกคามการปฏิบัติการขั้น
๓. class C เปนเปาที่คุกคามการปฏิบัติการหลังจากขึ้นบกแลว
๔. class D เปนเปาที่ควรทําลายหลัง
๕. class E เปนเปาที่จะทําลายตอเมื่อไดรบั คําสั่ง
Torgot priority system
Priority I เปนเปาที่ขัดขวาง สามารถทําใหแผนลมเหลวได
Priority II เปนเปาที่ทําให เกิดความเสียหาย และแผนชงักงัน
Priority III เปนเปาที่ทําให เกิดความเสียหาย แตมีเขตจํากัด
Priority IV
Deseription of target
Part I support of pre – assault destrution targets
Part II support of pre – assault neutralization targets
Part III support of pre – assault harrassing and interdiction targets
Part IV AFT destruction targets
Part V ATE neutraliztion targets
Part VI ATF harrassing and interdiction targets
Part VII restricted targets

………………………………………..

๗๘
ความมุงหมาย

ขอบเขต

หลักฐาน

การสนับสนุนดวยปนใหญสนาม
เพื่อใหทราบถึง
- หลักการใช ป.สนาม ในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
- การปฏิบัติของ ป.สนาม ในขั้นการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง
- ป.สนาม ในการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก
สอนเชิงประชุมตามลําดับหัวขอดังนี้
- หลักมูลฐานการใช ป.สนาม
- การประมาณการณ ความตองการในการยิงสนับสนุนของ ป.สนาม
- แผนการยิงสนับสนุนดวย ป.สนาม
- ป.สนาม ในการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง
- ปนใหญในการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก
AMPHIBIOUS OPERATIN, USAFAS FORTSILL
* FMFM 7-4

๗๙
การสนับสนุนของปนใหญสนาม ในการรบยกพลขึ้นบก
๑. กลาวทัว่ ไป
ก. ในระหวางขั้นเริ่มแรกของการปฏิบัติการยกพลขึ้นบก โดยปกติแลวจะใชปนใหญเรือ และ
เครื่องบินทําการยิงสนับสนุน หลังจากขึ้นสูฝงแลว ก็จะใช ป.สนาม เปนอาวุธหลักในการยิงสนับสนุน สวน
เครื่องบินและปนเรือ สามารถใชปฏิบัติพันธกิจยิงสนับสนุน ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถพิเศษของอาวุธ
แตละชนิด ไดดียิ่งขึ้น
ข. การใช ป.สนาม ในสภาพการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ใหยึดหลักฐานการใช ป.สนาม ๕
ประการ ดังนี้
๑) ใหการสนับสนุนดวยปนใหญอยางเพียงพอแกหนวยดําเนินกลยุทธที่เผชิญหนา
การพิจารณาใหการสนับสนุนดวย ป.สนาม อยางเพียงพอถือเกณฑต่ําสุด จัดหนึ่งกองพันปนใหญ สนับสนุน
โดยตรง ในการสนับสนุนโดยตรงตอ หนึ่งพลนอย ทหารราบที่เผชิญหนาความตองการเพิ่มเติมอาจจัด
เพิ่มเติมใหตามแผนดําเนินกลยุทธ และสถานะการณขาศึก
๒) ควบคุมแบบรวมการไวใหมากที่สดุ เทาที่จะทําได
ในขั้นแรกของการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก จําเปนตองลดขนาดของการควบคุมแบบรวม
การใหนอยลง ผบ.ป.หนวยรอง จะไดรับอนุญาตใหมีเสรี ในการขึ้นสูฝง และการใช หนวย ป. ของตนโดยมุง
ที่จะสนองความตองการของหนวยรับการสนับสนุน
๓) วางน้ําหนักใหแกดานเขาตีหลัก หรือเพิ่มเติมกําลังยิงใหกับพืน้ ที่ลอแหลมตออันตรายมาก
ที่สุด
มีนอยครั้งที่ หนวย ป.สนาม จะสามารถใหการสนับสนุนไดตั้งแตเริ่มแรกของการยกพลขึ้น
บก อยางไรก็ตาม ถามีเกาะที่เหมาะสมนอกฝงทะเลหรือมีแหลมยืน่ ออกไปในทะเล ก็ควรจะนําขีด
ความสามารถ ดังกลาวนี้มาพิจารณา เมื่อหนวยปนใหญขึ้นบกแลว การวางน้ําหนักใหแกดานเขาตีหลัก
สามารถกระทําไดโดยการเขาที่ตั้งยิงของหนวยทหารปนใหญในพื้นที่ ซึ่งสามารถรวมอํานาจการยิง ป.สนาม
ลงบนพื้นที่อนั ตรายใด ๆ ที่ตองการ
๔) อํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติในอนาคต
การปฏิบัติทางยุทธวิธีที่อาจเกิดขึ้นได เชน การมอบภารกิจใหกองหนุน อาจจะตองสํารอง
ความตองการในการยิงสนับสนุนของ ป.สนาม ไวใหเมื่อตองการใช การใช ภารกิจ “ เมื่อสั่ง “ และการ
กําหนดที่ตั้งยิงของหนวยปนใหญ ใหครอบคลุมพื้นที่ ที่นา มีการปฏิบัติทางยุทธวิธี นัน้ จะอํานวยตอการ
ปฏิบัติในอนาคต ในบางกรณี อาจจําเปนตองใหหนวยปนใหญบางหนวยรอคอยอยูบ นเรือจนกวา กองหนุน
ไดขึ้นสูฝงเรียบรอยแลว
๕) ใหมีการสนับสนุนจากปนใหญไดโดยทันที่ ซึ่งจะทําใหผูบังคับบัญชาสามารถใชบังคับวิถี
การรบได

๘๐
ผูบังคับหนวยทางพื้นดิน ควรรักษาหนวยปนใหญบางหนวยไว เพื่อใหสามารถสั่งใชได
ทันที และเพือ่ ใหผูบังคับหนวยสามารถบังคับวิถีการรบได ตามปกติอาวุธปนใหญดงั กลาวนี้จะประกอบดวย
หนวยปนใหญที่มีขนาดกวางปากลํากลองใหญกวาปนใหญที่ใชในภารกิจ สนับสนุนสวนรวม หรือสนับสนุน
สวนรวมเพิ่มเติมกําลังยิง
ค. ธรรมชาติของการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก มักจะเกิดปญหาที่มีลักษณะพิเศษซึ่งตองไดรับการ
พิจารณาในระหวางขั้นการวางแผน
ปญหาตาง ๆ เหลานี้ไดแก
๑) ป.สนาม ไมมีสวนรวมในการปฏิบตั ิบนฝง ในขั้นเริ่มแรก ยกเวนในกรณีที่เปนไปไดยากบาง
กรณีเทานัน้ ถึงแมวามีความประสงคที่จะใหหนวยปนใหญขึ้นบก ในขัน้ เริ่มแรกก็อาจจะมีความตองการอื่น ๆ
ที่มีความสําคัญทัดเทียมกัน มาแขงขันกัน เกี่ยวกับพาหนะที่จะนํามาใชสง ป.ขึ้นบก ในกรณีเชนนั้น ตอง
ไววางใจในอาวุธสนับสนุนอืน่ ๆ ได
๒) หนวยปนใหญ ไมควรจะขึ้นบกจนกวาพื้นที่ทจี่ ะเขาที่ตั้งยิง ปลอดภัยจากการยิงของอาวุธ
ปนเล็กเสียแลว
๓) การเคลื่อนที่บนฝง ในระยะเริ่มแรก อาจจะถูกจํากัดดวยลักษณะภูมิประเทศและขาดพาหนะ
ขนสง
๔) จํานวนแลนิดของเรือและยานยกพลขึ้นบก ที่ใชไดเทา ๆ กับ ลักษณะอุทกศาสตร และภูมิ
ประเทศบนฝง อาจจะบอกใหทราบลวงหนา ไดบอยครัง้ ถึงวิธีการปฏิบัติ และเวลาที่จะเริ่มสงหนวยปนใหญ
ขึ้นบก
๒. การวางแผนการยิงสนับสนุนของทหารปนใหญ
ในตอนแรก ๆ ของขั้นการวางแผน จะทําการประมาณการ ขีดความสามารถในการสนับสนุนของ
ทหารปนใหญ เพื่อพิจารณาวา ป.สนาม จะสามารถใหการสนับสนุนตอ “ หนทางปฏิบัติ “ หนทางไหนที่ ผอ.
ไดเสนอแนะ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ไดดีที่สุด เมื่อ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ไดพิจารณาประมาณ
สถานการณแลว ก็สามารถที่จะตกลงใจไดภายหลังจากที่ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ไดใหขอตกลงใจ และ
แนวความคิดในการปฏิบัติแลวก็จะตองประมาณการความตองการ หนวยปนใหญสนาม วัตถุประสงค หลัก
ของการประมาณการนีก้ ็เพื่อพิจารณาจํานวนและชนิดของการยิงสนับสนุนดวย ป.สนาม ที่ตองการ เพื่อ
สนับสนุนการยุทธในขั้นสุดทาย ก็จะจัดทําแผนการใชหนวย ป.สนาม ขึ้น และแผนนี้ก็คือ ผนวกปนใหญ
สนาม ประกอบแผนยุทธการของกําลังรบขึ้นบก นั่นเอง หรืออาจจะเปน “ อนุผนวก แผนการยิง ป.สนาม
ประกอบผนวก แผนการยิงสนับสนุน “ ก็ไดตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบ
ก. ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก รับผิดชอบในการจัดทําการ ประมาณสถานการณ ความตองการ และ
แผนการใชทหารปนใหญ ในการสนับสนุนในการยุทธ ฯ

๘๑
ข. ผบ.หนวยรองของกําลังรบยกพลขึ้นบก ตองวางแผนการใช หนวย ป.สนาม ตลอดจนการจัดกําลัง
เฉพาะกิจของทหารปนใหญ
๓. การประมาณการ ความตองการในการยิงสนับสนุนของทหารปนใหญ
ก. การประมาณการ ความตองการ หนวย ป.สนาม ตองกระทําตั้งแตเริม่ แรก เพื่อพิจารณาจํานวน
และชนิดของ
๑) กวางปากลํากลอง ของ ป.สนาม
๒) กระสุน และชนวน
๓) อุปกรณพิเศษ
๔) เรือ เรือยกพลขึ้นบก รถยกพลขึ้นบก และเฮลิคอปเตอร
ข. ขอพิจารณา ในการประมาณการ ตองวิเคราะห ปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ ในแตละหัวขอ ของความ
ตองการทั้งสี่ประการ ใน ขอ ก.
๑) ภารกิจของกําลังรบยกพลขึ้นบก ภารกิจที่ไดรับมอบยอมชี้บงถึงความตองการทั้งปวงได
โดยตรง ถาการยุทธครั้งนั้นมีความมุงหมายที่จะปฏิบัติลกึ เขาไปในแผนดินมาก จะพนระยะยิงของปนเรือ
แลวจะตองพิจารณาเพิ่มการแบงมอบ หนวย ป.สนาม และ กระสุน ป.สนาม ใหมากขึ้นดวย
๒) แผนดําเนินกลยุทธ ตองทําการศึกษา แผนดําเนินกลยุทธ ของแตละหนวย รับการสนับสนุน
อยางละเอียด เพื่อพิจารณาความตองการ หนวย ป.สนาม ที่จะสามารถใหการสนับสนุนไดอยางเพียงพอ ถา
การยกพลขึ้นบกไดแยกปฏิบัติการบนหาดที่หางไกลกันมาก หรือ บนเขตลงสูพื้นที่แยกตางหากจากกัน อาจ
ทําใหความตองการ หนวยปนใหญเพิ่มมากขึ้น ถาการยกพลขึ้นบกไดกระทําบนหาดมากกวาหนึ่งแหงที่
ติดตอกัน หรือเขตลงสูพื้นที่ที่อยูใกลชิดกัน พอที่จะอํานวยใหสามารถใหการสนับสนุนรวมกันไดจาก ที่ตั้ง
ยานกลางแลวก็อาจจะลดจํานวนหนวยปนใหญ ที่ตองการใหนอยลงได
๓) สถานการณขาศึก ปจจัยตาง ๆ เชน จํานวน ชนิด และกําลังของหนวย อื่น ๆ นอกจากทหาร
ปนใหญ หนวยตาง ๆ การเปลี่ยนยายที่ตั้ง อาวุธหนัก ความสามารถในการเคลื่อนที่ และจํานวน ชนิดของ
อาวุธ และตองทําการวิเคราะหประสิทธิภาพในการรบของหนวยตาง ๆ ดวย จํานวน ชนิด กวางปากลํา
กลอง และระยะยิงของปนใหญ ขาศึกจะมีอทิ ธิพลตอความตองการ อาวุธปนใหญ กระสุนและอุปกรณพิเศษ
๔) ลักษณะของพืน้ ที่ปฏิบัติการ สภาพอุทกศาสตร มีผลกระทบกระเทือนตอชนิดของเรือยกพล
ขึ้นบก เรือระบายพล รถยกพลขึ้นบก และความตองการสิ่งอุปกรณพเิ ศษ ตาง ๆ สําหรับการยกพลขึ้นบกของ
ทหารปนใหญ ความสามารถในการจราจรบนหาด และสภาพภูมิประเทศบนฝง มีผลกระทบกระเทือนตอ
ชนิดของปนใหญ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษที่ตองการ สภาพอากาศอาจชี้นําใหทราบถึงความตองการ
พิเศษเกี่ยวกับชนิดของอาวุธ ยานพาหนะ และสิ่งอุปกรณได
๕) หวงเวลาของการปฏิบัติการโดยประมาร หวงเวลาของการปฏิบัติการประมาณยอมมีผล
กระทบกระเทือนตอจํานวน การสงกําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงกําลังกระสุนเพิ่มเติม ที่ตองการได
๖) การใชอาวุธยิงสนับสนุนอื่น ๆ

๘๒
ก) การยิงของ ป.เรือ เปนการยิงระยะไกล เพื่อสนับสนุนภารกิจ สนับสนุนสวนรวม และ
อาจชวยลดความตองการ ปนใหญสนามขนาดหนัก บางชนิดลงได ในขั้นแรก ๆ ของการโจมตีสะเทินน้ํา
สะเทิ้นบก จํานวน ชนิด และหวงเวลาในการยิงสนับสนุน ดวย ป.เรือ ที่ใชได จะมีอิทธิพลตอการประมาณ
ความตองการ จํานวนหนวย ป.สนาม โดยเฉพาะปนใหญสนามขนาดหนัก
ข) การสนับสนุนทางอากาศใกลชดิ ของเครื่องบิน เปนอาวุธสนับสนุนที่สําคัญมากชนิดหนึ่ง
สําหรับหนวยโจมตี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในขั้นแรก ๆ ของการปฏิบัติ ในการพิจารณาความตองการ หนวย ป.
สนาม ทั้งปวง จะตองพิจารณาถึงจํานวนและแบบของกําลังสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด ที่ใชไดนี้ดวย
ในเมื่อการสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชดิ นี้ไมไดออกแบบไวสําหรับใชแทนอํานาจการยิง ของปนใหญ
สนามได
ค) เฮลิคอปเตอรโจมตี สามารถนํามาใชเพิม่ เติมการยิงสนับสนุนระหวางขั้นการโจมตี อยาง
ไดผลดี
๗) การใชอาวุธยิงสนับสนุนอื่น ๆ แทนปนใหญสนาม จํานวนและชนิดของอาวุธอื่น ๆ ในกอง
กําลังยกพลขึน้ บก และขีดความสามารถของอาวุธตาง ๆ ที่จะนํามาใชในบทบาทของทหารปนใหญ จะมี
อิทธิพลตอจํานวนปนใหญที่ตองการ อยางไรก็ตามตองพิจารณาไตรตรองถึงผลได ผลเสียใหรอบคอบกอนที่
จะตัดสินใจวา ควรจะลดกําลังปนใหญในกําลังรบยกพลขึ้นบกลงหรือไม ในเมื่ออาวุธสนับสนุนอื่น ๆ ก็
มีภารกิจหลักประจําอยูแ ลว
๘) การใชอาวุธนิวเคลียร อาวุธนิวเคลียร ที่สามารถใชได และการใชศักดิ์ของนิวเคลียร จะมี
อิทธิพลตอความตองการทั้งปวง ตามขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับแนวความคิดในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา
๔. แผนการยิงสนับสนุนดวยปนใหญสนาม
ก. แผนการยิงสนับสนุนของทหารปนใหญที่จัดทําขึ้นนัน้ จะทําใหสามารถสนับสนุนแผนดําเนินกล
ยุทธอยางไดผลสูงสุด ยอมมีพื้นฐานมาจากการตัดสินใจ และแนวทางในการปฏิบัติของ ผบ.กําลังรบยกพล
ขึ้นบก
ข. ในการพัฒนาแผนการยิงสนับสนุนของทหารปนใหญ ปจจัยทั้งปวงที่ถกแถลงไวในยอหนา
ที่ ๓. ใหนํามาประเมินคาใหม ในเรื่องของปนใหญที่บรรจุมอบ และปจจัยเพิ่มเติมตาง ๆ ตามที่จะกลาวไวใน
หัวขอตอไปนี้
๑) การสนับสนุนการยกพลขึ้นบกขั้นเริ่มแรก
เมื่อใดก็ตามทีม่ ีเกาะอยูนอกฝงทะเล
คาบสมุทร หรือแหลม ภายในระยะยิงของปนใหญสนาม ตอพื้นที่ยกพลขึ้นบก และขอพิจารณาทางยุทธวิธี ที่
สอดคลองกัน แลวก็ควรจะพิจารณานําปนใหญเขาที่ตั้งยิงในพื้นทีด่ ังกลาว การปฏิบัติเบื้องตนเพื่อเขายึดครอง
ลักษณะทางภูมิศาสตรดังกลาวแลว ตองกระทําลวงหนากอนการยกพลขึ้นบกจริง ใหมีระยะเวลาพอที่จะ
อํานวยใหเขาที่ตั้งยิง ดัดแปลงปอมสนามบริเวณที่ตั้งยิงหาหลักฐาน และมีสวนรวมในการระดมยิงฝง กอน
เวลา น.
๒) เรือยกพลขึ้นบก เรือระบายพล รถยกพลขึ้นบก และเฮลิคอปเตอร ที่ใชได

๘๓
แผนสําหรับยกพลขึ้นบก และเขาทําการรบของหนวยทหารปนใหญ นั้นผูกพันอยูกบั ชนิกของเรือยกพลขึ้น
บกที่แบงมอบและหมายเลขและชนิดของเรือเล็ก รถยกพลขึ้นบก หรือเฮลิคอปเตอร ที่ใชสําหรับเคลื่อนยาย
จากเรือสูฝง
๓) การจักกําลังเขาทําการรบ หนวยปนใหญที่บรรจุมอบใหกับกําลังรบยกพลขึ้นบกอาจ
สมทบใหแกหนวยรองหลัก ทางพื้นดิน หรืออาจจะกันหนวย ป.สนาม เหลานั้น ใหอยูในบังคับบัญชาของ
ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก และภารกิจทางยุทธวิธีที่มอบให สําหรับกําลังรบยกพลขึ้นบก ที่ประกอบขึ้นดวย
สวนกําลังรบหลัก เพียงหนวยเดียว ( หนวยกองพล ) อาจจะเปนไปไดวาหนวยปนใหญทั้งหมด ไดจัดสมทบ
ใหกับกองพล อยางไรก็ตาม ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก อาจตองการที่จะเก็บอาวุธทางพืน้ ดิน ที่มีขีด
ความสามารถในการยิงหัวรบนิวเคลียร ไดเอาไวในบังคับบัญชาของตนเองโดยตรง ในกรณีที่กําลังรบยกพล
ขึ้นบกมีขนาดใหญกวากองพล หนวยปนใหญกองกําลังที่คัดเลือกแลวอาจจะจัดใหขนึ้ สมทบ สวนกําลังหลัก
ทางพื้นดิน ในกรณีเดียวกับหนวยปนใหญอื่น ๆ ก็อาจจะมอบภารกิจทางยุทธวิธีให
“ สนับสนุนสวนรวม “ เพิ่มเติมกําลังยิง หรือ “ สนัยสนุนสวนรวมเพิม่ เติมกําลังยิง “ ตามความเหมาะสม
โดยทั่วไปแลว การจัดกําลังเขาทําการรบ ควรจะอํานวนใหสามารถทําการควบคุมแบบรวมกันไดมากที่สุด
อยางไรก็ตาม ผูบังคับหนวยกําลังรบ ตองไมลังเลใจในการที่จะควบคุมหนวยปนใหญแบบแยกการในเมื่อการ
ปฏิบัติ เชนวานั้น จะชวยเรงใหหนวยปนใหญเขาปฏิบัติการรบไดเร็วขึน้ และปฏิบัตกิ ารยิงสนับสนุนแผน
ดําเนินกลยุทธ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔) การขึ้นสูเรือใหญ ใหดจู ากรายละเอียดที่ไดถกแถลงไวในเรื่องของการขึ้นสูเรือใหญ
๕) เขตการยิง
ก) แผนการยิงของปนใหญสนาม ทั้งปวงจะตองทําการวางแผนอยางรอบคอบเพื่อใหมั่นใจ
ไดวา เขตการยิงของปนใหญ ไดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบไวไดมากทีส่ ุด และอํานวยใหสามารถรวมอํานาจ
การยิงลงบนพืน้ ที่อันตรายเมือ่ ตองการไดดว ย
ข) เขตการยิงของปนใหญสนาม และเขตรับผิดชอบของปนใหญเรือจะไดรับการสนธิกรรม
เขาดวยกัน ระหวางการวางแผน เพื่ออํานวยใหสามารถรวมอํานาจการยิง และออนตัวในการยิงอยางไดผล
สูงสุด และเพือ่ ที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติภารกิจยิงซ้ําซอนกันโดยไมจําเปน
๖) พื้นทีต่ ั้ง ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก เปนผูประสานการบรรจุมอบพื้นที่ ที่ตั้งสําหรับหนวยปน
ใหญแตละหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก ตามความเรงดวน ซึ่งตามปกติจะมอบความเรงดวนสุงสุดใหแกหนวย
ปนใหญสนับสนุนโดยตรง พื้นที่ ที่ตั้งเปนบริเวณกวาง ๆ ได พิจารณาเลือกไวจากการศึกษาลักษณะภูมิ
ประเทศ ในแผนที่และภาพถาย และพิสูจนทราบพื้นที่ ซึ่งไดเลือกไวจากการลาดตระเวนทางอากาศ และทาง
พื้นดินแตเนิน่ ๆ
๗) การลาดตระเวน ในลําดับการขึน้ บกตามปกติ ชุดลาดตระเวนทหารปนใหญถูกจัดใหขนึ้
บกรวมกับกองรอยปนเล็ก หรือตอจากกองพันผสมยกพลขึ้นบกโจมตี หรือหนวยระดับเดียวกัน จากผลของ
การลาดตระเวน ผบ.หนวยปนใหญ จะเสนอแนะกําหนดเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรที่จะสงหนวยปนใหญของ

๘๔
ตนขึ้นบก ตามปกติการประกอบกําลังของชุดลาดตระเวน จะกําหนดไวใน “ รปจ “ ของหนวย อยางไรก็ตาม
มีบอยครั้งที่ขนาดของชุดลาดตระเวน ตองปรับแตงใหสอดคลองกับแผนการยกพลขึ้นบก จํานวนเรือเล็ก
หรือพื้นที่บรรทุกของเฮลิคอปเตอรที่ใชได หรือความตองการในการรักษาความปลอดภัย
๘) กําหนดเวลาขึ้นบก ทหารปนใหญ ควรจะมีการปฏิบัติอยางกลาหาญ นั่นก็คือขึ้นบกใน
โอกาสแรกทีส่ ภาพการบนฝงอํานวยให โดยปกติทนั ทีพ่ ื้นที่ ที่ตั้งซึ่งไดเลือกไวแลวลวงหนา สามารถเขาไป
สํารวจไดและปลอดภัยจากการยิงของอาวุธปนเล็กแลว เพือ่ ใหแนใจไดวา กําหนดเวลาขึ้นบก ออนตัวได โดย
ปกติหนวยปนใหญสนับสนุนการโจมตีทางน้ํา จะถูกสงขึ้นบกในคลื่นตามคําขอ อยางไรก็ตาม ในการโจมตี
ทางดิ่งดวย ฮ. หนวยปนใหญสนับสนุนโดยตรงที่ไดเลือกไวอาจจะรวมอยูในคลื่นตามกําหนดเวลา เพื่อวา
หนวยปนใหญอาจจะเขาที่ตั้งยิงเริ่มแรกที่อยูใกลกับเขตลงสูพื้น สําหรับสนับสนุนการโจมตีตอที่หมายแรก
ในการกําหนดเวลาขึ้นบกของสวนตาง ๆ เหลานี้ ควรจัดใหมีระยะเวลาระหวางการขึน้ บกของ “ สวน
ลวงหนาของทหารปนใหญ “ และ “ สวนยิง “ หางกันเพียงพอที่จะอํานวยใหทําการลาดตระเวนและ
เตรียมการตาง ๆ เทาที่จําเปนไดอยางสมบูรณ เพื่อใหนําปนเขาที่ตั้งยิงไดในทันที ที่
“ สวนยิง “ ขึ้นบก หนวยปนใหญ ที่ไมรวมอยูในคลื่นตามกําหนดเวลา หรือคลื่นตามคําขอ จะขึ้นบกตาม
คําสั่ง ของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก หรือเปนหนวยรองหนวยใดหนวยหนึ่ง ซึ่งจะเปนผูพิจารณา สัง่ การให
หนวยปนใหญขึ้นบก โดยการเสนอแนะของ ผบ.หนวยปนใหญที่เหมาะสม
๙) การตรวจการณ การประสานวิธีการตรวจการณของทหารปนใหญ ใหบรรลุวัตถุประสงค
ไดโดย ผบ.หนวยปนใหญทเี่ หมาะสม เปนดําเนินการผูตรวจการณทางอากาศ ใชสําหรับชดเชยขีด
ความสามารถในการตรวจการณของผูตรวจการณหนา ทางพื้นดิน ระหวางขั้นเริ่มแรก ของการเคลื่อนที่จาก
เรือสูฝง ผตอ. ในเรือบรรทุกอากาศยาน อาจจะเพียงแตจดั เตรียมขีดความสามารถ ในการตรวจการณไว
เทานั้น สวนการปรับการยิง ป.เรือ การลาดตระเวนเลือกพื้นที่ตั้งยิง การคนหาเปาหมาย และการรายงาน
สถานะการณทางยุทธวิธีบนฝง เปนพันธกิจที่จะไดรับการมอบหมายใหทําตอไป
๑๐) การยิงตอตานเครื่องยิงระเบิดและตอตานการยิงปนใหญ ตามปกติ ผบ.ป.ชต. จะไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบในการยิงตอตาน ภายในเขตการรบ ของหนวยรับการสนับสนุนที่ปนใหญหนวยนัน้
ใหการสนับสนุนโดยตรงอยู สวนความรับผิดชอบในการปฏิบัติการยิงตอตาน ป.ขาศึก ตามปกติจะมอบ
ใหกับ ผบ.ป.ของกองกําลังหลัก ทางพื้นดิน (หนวยเหนือ) อยางไรก็ตาม เมื่อ บก.ป.หนวยเหนือ ถูกใชไปใน
ภารกิจอื่นแลว ความรับผิดชอบนี้ก็จะตกเปนของนายทหารปนใหญ กําลังรบยกพลขึ้นบกในกรณีหลังนี้ โดย
ปกติแผนการยิงสนับสนุนของทหารปนใหญ จะกําหนดให ผบ.ป.หนวยรองรับผิดชอบในการวางแผนและ
ปฏิบัติการยิงตอตาน ป.ขาศึกในเขตการรบ ของตนจนกวา บก.ป.หนวยเหนือจะจัดตั้งขึ้น และพรอมที่จะเขา
ควบคุมดําเนินการตอไปได นโยบายตอตานการยิง ป.ของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก จะแสดงไวใน ผนวก/อนุ
ผนวก การยิงปนใหญ หนวยรอง ทุกหนวยของกําลังรบยกพลขึ้นบก มีความรับผิดชอบตอการรวบรวมและ
สงรายงานการยิง ป.ขาศึก และรายงานการยิง ค.ขาศึก ใหแกหนวยปนใหญที่รับผิดชอบในการยิงตอตานการ
ยิงปนใหญขาศึก หนวย ป.สนาม และหนวยทหารราบ จะตองรวมมือกันในการรวบรวมและสงขาวสาร การ

๘๕
ยิงตอตาน ป. และ ค. ไปยังศูนยที่รับผิดชอบตอการดําเนินกรรมวิธี ขอมูล กําหนดทีต่ ั้งเปาหมายและวิธีการ
โจมตี ป. และ ค.ขาศึก ตองใชหนวย ป.สนาม ที่สนับสนุนทหารราบในกําลังรบยกพลขึ้นบก เปนจุดรวม
สําหรับสงขาวสาร และใชสําหรับดําเนินการกํากับดูแลและทางเทคนิค แก “ ชุดรายงานการยิง ป.ขาศึก “ ของ
ทหารราบ
๑๑) การสงกําลังบํารุง ถึงแมวารายละเอียดในการสงกําลังจะมีบอกไวในคําสั่งธุรการ การสง
กําลังบํารุงของกําลังรบ แลวก็ตาม ผบ.ป.ของแตละหนวยก็ตองทําแผนกระสุนไวเพื่อใหมั่นใจไดวา กระสุน
ปนใหญไดขนถายลงจากเรือ และสงไปใหหนวยยิงไดโดยไมสับสน ในเรื่องของความกวางปากลํากลอง
ชนิดกระสุนและหมายเลยงวดงาน ขอพิจารณาตองคํานึงถึงการใชกระบะ ตาขาย ขนถายทั้งหมด หรือสวน
หนึ่งของกระสุน เพื่อชวยใหการขนถายและปฏิบัติอื่น ๆ ทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอพิจารณาพิเศษอืน่ ๆ ที่จะตอง
ดําเนินการ ไดแก การสงกําลัง การควบคุม การเก็บรักษาในคลัง และการ รปภ.กระสุนปนใหญ หัวรบ
นิวเคลียร
๑๒) การติดตอสื่อสาร แผนการติดตอสื่อสาร ปนใหญตองจัดเตรียม ชองการสื่อสาร ไวให
เพียงพอ เพื่อใหมั่นใจในการติดตอ การประสานงาน การบังคับบัญชา และการอํานวยการยิงอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะประสานงานและควบคุมหนวยปนใหญของกําลังรบยกพลขึ้นบก ระหวางการเคลื่อนที่
จากเรือสูฝง จะตองพัฒนาแผนการสื่อสารใหมีความออนตัวและไววางใจได หนวยใดที่ไดรับมอบภารกิจการ
ยิงเพิ่มเติม ใหแกปนใหญสนาม ก็จะตองจัดเตรียมคําแนะนําและอุปกรณ การสื่อสารที่จําเปนใหดวย ผนวก
การยิง ป.สนาม และผนวกการติดตอสื่อสาร ของกําลังรบยกพลขึ้นบก จะมีคําแนะนําตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ติดตอสื่อสารของทหารปนใหญ
๑๓) คําแนะนําหลักยิง ขาวสารรายละเอียดเกี่ยวกับหลักยิง จะมีกลาวไวในแผนการยิง ป.
เพื่อใหมนั่ ใจไดวาการยิงของ ป.สนาม ดําเนินไปดวยความแมนยําสูงสุดและเพื่ออํานวยใหรวมอํานาจการยิง
ไดเมื่อตองการคําแนะนําหลักยิงตาง ๆ รวมทั้งขาวสารที่เกี่ยวกับแผน เรขายิง งานแผนที่ ขาวสภาพอากาศ
จุดยิงหาหลักฐานรวม และหมายเลขเปาหมาย
การเคลื่อนที่จากเรือสูฝง
ทั่วไป การเคลื่อนที่จากเรือสูฝง เปนขั้นตอนหนึ่งของการยุทธสะเทินน้าํ สะเทินบก ซึ่งเกีย่ วกับการ
แปรขบวนตามระยะเวลาของหนวยทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และสิ่งอุปกรณตาง ๆ จากเรือโจมตี ไปยังที่ตั้งที่
กําหนดไวในบริเวณพืน้ ที่ ที่หมายบนฝง วัตถุประสงคของการปฏิบัติในขั้นนี้ ก็เชนเดียวกับการขึ้นบกของ
หนวยโจมตี ณ เวลาและสถานที่ ที่เหมาะสมและในรูปขบวนที่ตองการ ตามแผนดําเนินกลยุทธบนฝงของ
กําลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มปฏิบัติตามคําสั่งของ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้าํ –สะเทินบก และเปนการ
ปฏิบัติติดตอกันไป เมื่อการขนถายของเรือโจมตีเสร็จเรียบรอย ขั้นการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง แบงออกเปน ๒
ขั้นการปฏิบัติ
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ก. ขั้นการโจมตี และการขนถายเริ่มแรก การปฏิบัติในขั้นนี้จะมีลักษณะของการปฏิบัติทาง
ยุทธวิธีเปนหลัก และตองตอบสนองความตองการของกําลังรบยกพลขึ้นบกบนฝงใหไดเร็วที่สุด
ข. ขั้นการขนถายทั่วไป การปฏิบัติในขั้นนี้จะมีลักษณะของการปฏิบัติทางการสงกําลัง
บํารุงเปนหลัก และเนนในเรื่องความรวดเร็ว และปริมาตรของการดําเนินการขนถาย
๖. ความสัมพันธตอการวางแผนอื่น ๆ
ก. การวางแผนรายละเอียด การวางแผนรายละเอียดสําหรับขั้นการเคลื่อนที่จากเรือสูฝ ง จะสามารถ
เริ่มดําเนินการได หลังจากทีไ่ ดมีการพิจารณาแผนดําเนินกลยุทธบนฝงแลวเทานัน้ แผนการ
ขึ้นบกตองเสร็จสมบูรณเปนหลักฐานแนนอนแลว กอนที่จะเริ่มดําเนินการวางแผนการขึ้นสูเรือ แผนการขึ้น
บก แผนการยิงสนับสนุน และแผนการขึน้ สูเรือ ตองนํามาสนธิกรรมเขาดวยกันอยางรอบคอบ และแผน
สําหรับการขึ้นบกก็จจะตองเตรียมการเกีย่ วกับการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง ที่จําเปนแกกําลังรบยกพลขึ้น
บกทั้งหมดบนฝงดวย
ข. ความรับผิดชอบในการวางแผน
๑) ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก รับผิดชอบในการเตรียมแผนการเคลื่อนที่จากเรือ
สูฝง รวมทั้งการแบงมอบเรือใหญ และเรือระบายพล
๒) ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก รับผิดชอบในการพิจารณษความตองการของตนเอง สําหรับขั้นการ
เคลื่อนที่จากเรือสูฝง และเสนอความตองการทั้งมวลตอ ผบ.กองกําลังเฉพาะกิจ ฯ เสนอแนะจํานวน
เฮลิคอปเตอร และรถยกพลขึ้นบก ที่มีใชอยูในกําลังรบยกพลขึ้นบก และเตรียมแผนการขึ้นบกของหนวย
ทหาร
๗. ลําดับขั้นการยกพลขึ้นบก
ลําดับขั้นการยกพลขึ้นบก มีอยู ๕ ลําดับ คือ คลื่นตามกําหนดเวลา คลื่นตามคําขอ หนวยนอกตาราง
กําหนด คลังลอยน้ํา สิ่งอุปกรณกําลังรบยกพลขึ้นบก แตละลําดับขั้นจัดเตรียมสําหรับการเคลื่อนยาย
กําลังพลยุทโธปกรณ และสิ่งอุปกรณตาง ๆ จากเรือสูฝงตามลําดับการสงกําลังบํารุง ลําดับขั้นของการขึ้นบก
เหลานี้ จัดเตรียมใหออนตัวไดตามความตองการในการปฏิบัติ การเคลื่อนที่จากเรือสูฝง ลําดับขั้นดังกลาว
แลว สามลําดับ ไดแก คลื่นตามกําหนดเวลา คลื่นตามคําขอ และหนวยนอกตารางกําหนด จะเกีย่ วของอยู
กับทหาร และสิ่งอุปกรณรบเริ่มแรกของหนวยทหาร สวนลําดับขั้นที่เหลืออีก สองลําดับ คือ คลังลอยน้ํา และ
สิ่งอุปกรณกําลังรบยกพลขึ้นบก จะเกีย่ วของอยูกับการขึ้นบก ของสิ่งอุปกรณตาง ๆ แตลําดับขั้นทัง้ สองนี้ ไม
นํามาใชกับการเคลื่อนที่จากเรือสูฝงดวยเฮลิคอปเตอร
ก. คลื่นตามกําหนดเวลา คลื่นตามกําหนดเวลา เปนรูปขบวนของเรือยกพลขึ้นบก เรือระบายพล
และรถยกพลขึ้นบก ซึ่งบรรทุกหนวยทหาร ยุทโธปกรณ และสิ่งอุปกรณ ตามเวลาที่กําหนดไวลว งหนา และ
บริเวณทีย่ กพลขึ้นบก กําหนดเวลาในการขึ้นบก จะตองทําการประสานอยางรอบคอบ ซึ่งกันและกัน และ
สอดคลองกับการยิงสนับสนุนหลังจากคลื่นตามกําหนดเวลาผานแนวออกตี แลวก็จะตองขึ้นบก โดยไมมีการ
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เปลี่ยนแปลงใด ๆ อีกยกเวนในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งยวดเทานั้น โดยปกติเจาหนาที่ทหารปนใหญ ทีข่ ึ้นบก
รวมกับกองพันดําเนินกลยุทธในคลื่นตามกําหนดเวลา ไดแก ผตน.ป.
ข. คลื่นตามคําขอ คลื่นตามคําขอ เปนรูปขบวนของเรือระบายพล รถยกพลขึ้นบก เรือยกพลขึ้นบก
หรือเฮลิคอปเตอร ซึ่งบรรทุกสวนตาง ๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งคาดวามีความจําเปนตองสงขึ้นบกแต
เนิ่น ๆ ( เชน ระยะเวลาหลัง เวลา – น.เล็กนอย ) แตไมอาจคาดคะเนเวลาและสถานที่ ที่จะขึ้นบกไดอยาง
ถูกตอง คลื่นตามคําขอนี้ จะขึ้นบกตามคําขอ ของ ผบ.หนวย ทีไ่ ดกําหนดไวแลวลวงหนา ซึ่งจะรองขอใหขึ้น
บก ณ เวลาและสถานที่ ที่ตองการจํานวนคลื่นตามคําขอนี้จะจัดใหมีนอ ยที่สุด โดยจัดเตรียมไวเฉพาะหนวยที่
ตองการสําหรับปฏิบัติการโตตอบ ทันทีทนั ใดเทานั้น เชน หนวยรถถัง หนวยจัดระเบียบชายหาด และหนวย
ปนใหญสนาม สนับสนุนโดยตรง
ค. หนวยนอกตารางกําหนด หนวยนอกตารางกําหนด ไดแก หนวยตาง ๆ ของกําลังรบ และสิ่ง
อุปกรณที่จัดเตรียมไว ใหพรอมที่จะขึ้นบกไดระหวางหวงเวลาในการขนถายเริ่มแรก แตไมรวมถึงลําดับขั้น
“ คลื่นตามกําหนดเวลา “ หรือคลื่นตามคําขอ หนวยนอกตารางกําหนด หมายรวมถึงสวนตาง ๆ เชน หนวย
ปนใหญสนามสนับสนุนสวนรวม สวนหนุนของกองพล และกองบังคับการ ของกองพลลําดับการขึ้นบกที่
นาจะเปนไปไดของหนวยตาง ๆ เหลานี้ จะไดรับการพิจารณาดําเนินการระหวางการวางแผน หนวยนอก
ตารางกําหนดจะถูกสงขึ้นบกกอนจะเริ่มการขนถายทั่วไป
ง. คลังลอยน้ํา คลังลอยน้ําประกอบดวยสิ่งอุปกรณที่บรรทุกไวลว งหนาในเรือระบายพล หรือรถยก
พลขึ้นบก และสามารถนําไปใชไดเมื่อไดรับการรองขอ คลังลอยน้ํา จะถูกกําหนดใหไปลอยน้ําอยูใกล ๆ กับ
นายทหารควบคุม ( ทหารเรือ ) ที่เหมาะสม ผูซึ่งจะเปนผูอาํ นวยการ ใหขึ้นบกเมื่อไดรับการรองขอ จาก ผบ.
หนวยทหารที่เกี่ยวของตามสายงาน
จ. สิ่งอุปกรณกําลังรบยกพลขึ้นบก สิ่งอุปกรณกําลังรบยกพลขึ้นบก ประกอบดวย สิง่ อุปกรณที่ยัง
เหลืออยูในเรือโจมตี หลังจากที่ไดขนถาย สิ่งอุปกรณรบเริ่มแรกและคลังลอยน้ําออกแลว ลําดับขั้นนี้ จะ
ไดรับการคัดแยกสงขึ้นบกตามความตองการของกําลังรบยกพลขึ้นบก จนกวาสถานการณบนฝงจะอํานวย
ใหเริ่มการขนถายทั่วไปได
๘. การจัดทําแผนสําหรับยกพลขึ้นบก ( การเคลื่อนที่จากเรือสูฝง )
แผนสําหรับยกพลขึ้นบก (การเคลื่อนที่จากเรือสูฝง) ประกอบดวย เอกสาร เฉพาะซึ่งกลาวถึง
คําแนะนําในรายละเอียดทั้งปวงสําหรับปฏิบัติการยกพลขึ้นบก กําลังรบยกพลขึ้นบกเปนผูเตรียมเอกสารนี้
และคําแนะนําในการจัดทําไดกลาวไวแลว ใน อนุผนวก ๔ ของ FM ๓๑ - ๑๒, ARMY FORCES IN
AMPHIBIOUS OPERATIONS
ปนใหญในการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก
๙. ทั่วไป ขั้นการบุกเริ่มตนดวยการมาถึงของหนวยบุกของกําลังสวนใหญของกองเรือเฉพาะกิจยกพลขึ้นบก
ณ พื้นที่ทกี่ ําหนดบริเวณที่หมายแลวไปจบลงที่การสําเร็จภารกิจของกองเรือเฉพาะกิจยกพลขึ้นบก การบุก
ของกําลังยกพลขึ้นบกเริ่มดวยการเคลื่อนทีจ่ ากเรือสูฝง ไปจบลงเมื่อยึดที่หมายบนฝงได

๘๘
การยุทธกอน ดี – เดย หรือ เวลา น. อาจมีเชนการขึ้นยึดเกาะใกล ๆ นอกฝงหรือแหลมที่ยื่นออกมากลางทะเล
เพื่อใหเปนที่ตงั้ ยิงของหนวย ป. ใน วัน ดี – เดย การยกพลดังกลาว กระทําเชนเดียวกับการยกพลขึน้ บก ของ
กองกําลังสวนใหญเหมือนกับ หนวย ป. จะขึ้นบกทันทีที่สภาพของหัวหาดหรือเขตขึ้นลง ฮ.
( Landing zone ) อํานวยใหโดยมีเวลาพอใหหนวยลาดตระเวนของ ป. ไดปฏิบัติงานสําเร็จเสียกอน ป. ที่
สนับสนุนกําลังยกพลขึ้นบกนี้จะขึ้นบกในคลื่น On – Call ในเกือบทุก ๆ การยุทธการทําเชนนี้ จะทําให ผบ.
หนวย ป. สามารถออนตัวไดในการพิจารณาเวลาปฏิบัติการขึ้นบกของหนวยตน หนวย ป. จะขึ้นบกในคลื่น
ดังกลาวโดยคําสั่ง ของ ผบ.กองกําลังยกพลขึ้นบก ซึ่งขึ้นอยูกับคําขอและขอเสนอแนะของ ผบ.ป.กําลังรบ
๑๐. ปนใหญในการเคลื่อนทีจ่ ากเรือสูฝง หนวย ป. ควรพรอมอยูเสมอที่จะขึ้นบกเขาสูสนามยุทธใหเร็ว
ที่สุด แตไมควรขึ้นกอนที่จะเห็นวาพื้นที่ตั้งของตนไดถูกกวาดลางดวยการยิงของกําลังยกพลขึ้นบก และคําสั่ง
นี้เริ่มตองการการยิงสนับสนุนเพื่อการคืบหนา ของตน ชุดปฏิบัติการตาง ๆ ของหนวย ป. จะตองขึ้นบกกอน
อาวุธ ป.ของตนชุดเหลานี้รวมถึงชุดตรวจการณและชุดติดตอ ซึ่งปกติกล็ งเรือไปอยูกบั หนวยรับการ
สนับสนุนของตนแลวแตตอนตน ชุดลาดตระเวน ป. อันรวมเอาพวกแผนที่ ป. และสวนสื่อสารอันมีคนเพียง
พอที่จะทําการลาดตระเวนเลือกเขาที่ตั้ง ชุดดังกลาวนีจ้ ะถูกวางแผนไวใหขึ้นบกในอันดับกอนหนวย ป.
๑๐.๑ ปนใหญสงทางทะเล ในขั้นการวางแผนนั้นยากที่จะพิจารณาลงไปอยางแนนอน ถึงเวลาขึ้น
บกและพืน้ ที่ตงั้ ของหนวย ป. เวลาขึ้นบกนัน้ จะขึ้นอยูกับ
๑. การเลือกหาพื้นที่ตั้งของ ป.
๒. การรองขอใหหนวย ป. ขึ้นบก
๓. ความสามารถในการเกยหาดของพาหนะ
หรือเรือยกพลขนาดใหญ พืน้ ที่ที่แนนอนขึ้นอยูกับสวนประกอบหลายอยาง เชน ลักษณะของหาด เสนทางเขา
สูหาด และเสนทางเขาสูพื้นที่ตั้ง ปนใหญที่จะขึ้นจากน้ําเขาสูการยุทธ ตองประสบปญหาตาง ๆ แลวปนใหญ
ชวยโดยตรง และปนใหญเพิม่ เติมกําลัง จะขึ้นบกหลังจากไดรับการพิจารณาแลว จากชุดลาดตระเวนและ
สภาพทางยุทธวิธีบนบกยอมให แมวาจะไดกําหนดหาดสําหรับขึ้นบกมากอนแลวก็ตาม สําหรับสวนอื่น ๆ มี
การถกแถลงดังจะกลาวตอไป
๑๐.๑.๑ ชุดตรวจการณและชุดติดตอ ชุดตรวจการณขึ้นบกกับกองรอยปนเล็ก ชุดติดตอขึ้น
บกกับสวนบังคับบัญชาของกองพัน หรือกรมยกพลขึ้นบก ชุดดังกลาวทั้งสองนี้จะตองคอยรายงานให ผบ.
ของตนทราบเสมอ ถึงเรื่องสถานการณบนฝงรวมถึงหาดที่เหมาะสม ในการนําอาวุธ ป. ขึ้นบก เสนทางเขา
สูหาด
สภาพของพื้นที่ตั้งที่ไดเลือกไวแลวและยังตองมีขอเสนอแนะทีเ่ หมาะสมเวลาที่เหมาะสมในการ
ขึ้นบกของชุดลาดตระเวน ขึ้นอยูกับการพิจารณาขาวเหลานีแ้ ละขอเสนอแนะของนายทหารติดตอปน
ใหญ ผบ.หนวยรอง จะใหขอเสนอแนะในการกําหนดเวลาขึ้นบกของชุดลาดตระเวนของปนใหญ ชวย
สวนรวม
๑๐.๑.๒ ชุดลาดตระเวน ป. ขึ้นบกเร็วที่สดุ เทาที่สถานการณบนฝงอํานวยใหชดุ
ลาดตระเวนนีป้ ระกอบดวย

๘๙
๑. ผบ.รอย และ ผบ.พัน ป. (หรือผูแทน)
๒. กําลังของสวนสื่อสาร ที่มากพอที่จะวางขายเตรียมไว
๓. สวนลาดตระเวนแผนที่ทจี่ ะลงมือดําเนินการของตน
๔. จํานวนคนที่จะเปนผูน ําหมูปนเขาที่ตั้งยิง
๕. จํานวนคนที่พอจะวางกําลังปองกันพื้นที่
รายละเอียดในเรื่องนี้ ใหดูจากบทที่ ๕ ตอน ๒ เรื่อง “ การลาดตระเวนเลือกเขาที่ตั้งยิง “
๑๐.๑.๓ หมูปน ขึ้นบกตามการรองขอตามสายการบังคับบัญชา ของ ผบ.รอย หรือ ผบ.พัน
ของตน ผบ.หนวย ป. จะตองคาดการณอยางระมัดระวังในการนํากําลังของตนเขาสูในการรบขั้นแรกวา เวลา
และพื้นที่ทจี่ ะนําหนวยปนเขาที่ตั้งนั้นเหมาะสมหรือไม เมื่อคําขอไดรับการเห็นชอบยอมใหหนวยยิงขึ้นบก
แลว ก็สงคําสั่งไปยังหนวยของตน
ก. เพื่อประหยัดเวลา หนวย ป. ชวยโดยตรงอาจจะลงเรือไปวนคอยอยูที่บริเวณจุด
นัดพบใกล ๆ แนวออกตีเพื่อพรอมที่จะขึ้นบก
ข. หนวย ป. ที่สงไปอยูในยานขึ้นบก ( Anohibious Vechicles ) ควรจะขึ้นบกใน
รูปขบวนแถวตอนดีกวาที่จะขึ้นบกแบบรูปขบวนหนากระดาน เพื่อใหสะดวกในการควบคุมการเคลื่อนที่จาก
หาดเขาสูที่ตั้งยิง
ค. หนวย ป. ที่ขึ้นบกจากการเกยหาดของเรือ ควรจัดกําลังไวกอนเพื่อการ
เคลื่อนที่เขาสูที่ตั้งยิงดวยวิธีบรรยายสรุปใหกับเจาหนาทีท่ ี่จําเปน พรอมทั้งคําแนะนํา เพิ่มเติม – ตามแผน
หรือ รปจ.
๑๐.๑.๔ บก.ป. และหนวย (เกีย่ วกับ ป.อื่น ๆ) หลังจากหนวยยิงขึน้ บกยานยนต อุปกรณ
และเจาหนาทีท่ ี่ยังอยูในเรือก็เริ่มเดินทางเขาสูพื้นที่และกองบังคับการใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
๑๐.๒ ปนใหญสงทางเฮลิคอปเตอร ความตองการสนับสนุนอยางทันควันแกปนใหญในการ
โจมตีโดยสงเฮลอคอปเตอร นั้น ลอแหลมอันตรายยิ่งกวาการโจมตีโดยสงทางทะเล การจัดระบบการ
สนับสนุนดวยปนใหญ จําเปนอยางยิ่งเมื่อเขตขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร อยูพนระยะยิงปนเรือ และระยะยิงของ
หนวย ป. ซึ่งเพิ่มอยูกับหนวย ณ หัวหาด เพื่อความสะดวกในขั้นการเคลื่อนที่จากเรือเขาสูฝง และมั่นใจใน
การลงสูพื้นไดทันควัน ก็ควรจะกําหนดให ๑.ผตน. ๒.ลลขต. ปนใหญไดสมทบไปกับหนวยกับการ
สนับสนุน และอยูในคลื่นตามกําหนดเวลา (ปกติปนใหญมักจะขึน้ ในคลื่น on – call ลําดับขั้นในการลงสูพื้น
ของหนวย ป. จะไดกลาวตอไป สวนเทคนิคก็เหมือนกับการปฏิบัติการบนฝง ซึ่งไดกลาวไวใน
บทที่ ๗ ตอน ๓ หรือมีอยูในFMFM ๓ - ๓
ซึ่งเปนรายละเอียดของการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกของ
Landing Force ทางเฮลิคอปเตอร
๑. ไมมีเสนทางเขา
๒. ลงหลังแนว การายุทธบรรจบ

๙๐
๑๐.๒.๑ ชุดผูตรวจการณหนา และชุดนายทหารติดตอ ใหสมทบไปกับ และลงสูพนื้ พรอมกับ
หนวยทหารราบที่รับการสนับสนุน
๑๐.๒.๒ ชุดลาดตระเวน ลงสูพื้นเร็วทีส่ ุดเทาที่จะทําได และมักจะรวมอยูในคลื่นตามกําหนดเวลา
ชุดลาดตระเวนนี้ไมมีคนมากมายเทากับการปฏิบัติการสงทางทะเลเพราะขีดจํากัดของเฮลิคอปเตอร ชุดนี้จึง
ปฏิบัติการไดอยางจํากัด คือ ตั้องพยายามเลือกและกําหนดที่ตั้งยิง เสนทางเขาออกระหวางพื้นทีข่ ึ้นลงของ ฮ.
กับที่ตั้งยิงกําหนดจุดตั้งปนและการเตรียมการอื่น ๆ เทาที่อํานวยความสะดวกใหแกหนวยของตนเองเทาที่
เวลาจะอํานวยให
๑๐.๒.๓ สวนยิง จะอยูในคลื่นตามคําขอ และ/หรือ คลื่นตามกําหนดเวลาก็แลวแตขึ้นอยูก ับ ผบ.
หนวย ป. ที่จะเสนอแนะใหเคลื่อนเวลาผานแนวออกตีใหเร็วขึ้น หรือชาลง ตองพิจารณาถึงสถานการณ ณ
บริเวณพืน้ ที่ลงสูพื้นที่ตั้งของหนวย หรือขึน้ อยูกับความตองการของ ผบ.หนวย รับการสับสนุน ซึ่ง ป.ไป
สมทบอยู ไมใชใหหนวย ป. ลงสูพื้นภายใตการระดมยิงอยางหนักของปนเล็กขาศึก ควรนําเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่
ลงสูพื้นสํารอง และพื้นที่ตั้งยิง ป.สํารองมาพิจารณาในเรือ่ งการลาชาของการสนับสนุนทางปนใหญดวย
ก. พื้นที่ตั้งยิง เมื่อการเคลื่อนยายสามารถทําไดพรอมกันทั้งหนวยใหญ ๆ ควรจะ
ให LZ อยูในที่ตั้งยิงเพื่อปองกันสับสนชุลมุนระหวางการปฏิบัติของ ฮ. และของ บ. ที่ลงสูพื้นแลว หากเปน
การเคลื่อนยายเปนสวน ๆ ก็ควรใหอาวุธกระสุนและคนประจําปนลงใกลกับที่ตั้งยิงเทาที่จะทําได ฮ.จะตอง
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตรงตามขั้นที่วางไวอยางมั่นใจ จนกวาสิ่งตาง ๆ จะลงสูพื้นเรียบรอย
ข. ผูนําทาง ถาที่ตั้งยิงอยูใ นพื้นที่ลงสูพื้น ฮ. ตัวที่บรรทุกปนจะตองถูกนําไปลง ณ
ที่ตั้งที่ถูกตอง ชุดลาดตระเวนจะเปนผูนําทางโดยใชสิ่งตาง ๆ ชวย เชน แผนไมเขียน หมายเลข หรือธง
สัญญาณ หรือดวยวิธีอื่น ๆ ไมที่ทาสีเรืองแสงก็อาจชวยไดในเวลากลางคืน
๑๐.๒.๔ สวนอื่น ๆ ลงสูพื้นเร็วเทาทีจ่ ะทําได เมื่อสถานการณทางยุทธวิธีอํานวยให
ก. สวนสื่อสาร หนวยสื่อสารเล็ก ๆ มาไดในการขนสงทาง ฮ. ผบ.หนวย ไมการ
สื่อสารเพียงพอที่จะควบคุมหนวยในระหวางขั้นการเคลือ่ นที่จากเรือสูฝ ง เขาอาจใชวทิ ยุประจํา ฮ. ที่มีอยูใน
การใชเฉพาะเหตุฉุกเฉินไดเทานั้น เพราะมันเปนขายเฉพาะของ ฮ. แตเวลาที่ ฮ. กําลังเคลื่อนยายในการ
ปฏิบัติการนั้นนอย ฉนั้นการจํากัดในการวางขายการสื่อสารในชวงนีจ้ งึ จําเปนตองยอมรับในเมื่อมีการ
บรรยายสรุป
ข. กระสุน มีความเรงดวนในการสนับสนุนสูง จะตองมี ฮ. ที่จะบินขึ้นเพิ่มเติม
ใหกระสุนอยูใ นจํานวนที่กําหนดอยูเสมอ จํานวนกระสุนดังกลาวขึน้ อยูกับการรองขอตามระยะเวลา และการ
เพิ่มเติมใหมโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตามการเพิ่มเติมกระสุนตองพิจารณาควบคูไปกับความสามารถใน
การบรรทุก ของ ฮ. จํานวน ฮ. ที่กําหนดใหเปนผูเพิ่มเติมกระสุนจากหาด ฮ. จะนํากระสุนไปลงสูพื้นไว
จนกวา หนวย ป. จะมียานพาหนะพอที่จะมาขนตอไปยังหนวยของตน
ค. การขนสง การขนสงทางเฮลิคอปเตอรนั้น จํากัดดวยจํานวน ฮ. ที่จะขนสงแต
อยางไรก็ดี หนวย ป.จะตองมี ฮ.มากพอทีจ่ ะเคลื่อนยายคนและปนของเขาไปตามลําดับขั้น และตองมี ฮ. มาก

๙๑
พอที่จะสนับสนุนการขนกระสุน หนวยรับการสนับสนุนซึ่ง ป.ไปสมทบอยูจะตองพิจารณาใช ฮ. หากมี
หนทางที่จะเลีย่ งการใช ฮ. ไปก็ควรกระทําอยางไรก็ตามเมื่อการปฏิบัติของหนวยรบไดเขามาบรรจบกัน สิ่ง
ตาง ๆ ของปนใหญก็จะนํามาโดยทางพื้นดินได
๑๑. การควบคุมปนใหญสนาม การควบคุมบังคับบัญชาทหารปนใหญ จะขาดการรวมการไปเมือ่ เริ่มขั้นการ
บรรจุกําลังลงสูเรือ และก็ยังเปนไปเรื่อย ๆ ในระหวางการเคลื่อนที่ไปยังที่หมายเรื่องนี้เปนเรื่องที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงไดกจ็ ริง แตก็ตองมีการเตรียมการเพื่อมิใหเกิดการขาดการรวมการขึ้นอีกเมือ่ ถึงพื้นที่บริเวณที่หมาย
แลว ในเรื่องนีค้ วามสามารถในทางยุทธวิธีของแตละหนวยจะชวยใหไดอยางมาก
๑๑.๑ การควบคุมในขั้นการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง ผบ.พัน ป.ซึ่งตามไปกับชุดลาดตระเวน สงคําขอ
มายังนายทหารปนใหญกองพล เพื่อใหหนวยของตนขึน้ บก คําขอนี้ผานมาทางขายบังคับบัญชาของปนใหญ
นตต.ป.ญ. TAC – LOG สงคําขอนี้ตอไปยัง พัน ป. ดังกลาว ซึ่งยังอยูใ นทะเล คําขอนีท้ ําให พัน ป.
เตรียมพรอมทีจ่ ะขึ้นบกและชุด TAC – LOG ก็เริ่มเตรียมการใหขึ้นบก ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
หรือ ผบ.พล.ออกคําสั่งผานไปยังนายทหารการปนใหญของตนเพื่อให พัน ป.ขึ้นบก คําสั่งใหขึ้นบกก็ยังมีมา
อีกจาก ผบ.กําลังรบเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ( AMPH.TF COMDER ) ผานมายังเรือควบคุม
( Control Ship ) และเรือที่จะเกยหาด ฉนัน้ จึงเกิดมี ๒ คําสั่งเพื่อใหขึ้นบก คําสั่งจากนายทหารปนใหญให
หนวยยิงของตนขึ้นบก ซึ่งคําสั่งนี้ผานมาทาง TAC – LOG อันหนึ่ง กับอีกคําสั่งหนึ่งมาจาก ผบ.กําลังรบ
เฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ถึงเรือที่จะตองเกยหาดตามลําดับเพื่อนําหนวย ป.ขึ้นบก
ก. หนวยทีไ่ ปขึ้นสมทบ หนวย ป. ไปขึ้นสมทบกับหนวยกําลังรบใด ผบ.หนวยกําลังรบนั้น
เปนผูสั่งใหหนวย ป.ขึ้นบก
ข. การขาดการรวมการบังคับบัญชา บางครั้งสถานการณอาจบังคับใหตองยอมกระจายการ
บังคับบัญชาออกไปยังหนวยรอง ซึ่งยอมให ผบ.หนวย ป. รองขอโดยตรง จาก TAC – LOG ได เพือ่ ใหหนวย
ของตนขึ้นบก แตกอนทีจ่ ะใหทําอยางนีไ้ ดควรจะดําเนินการตามหลักการตอไปนี้
๑๑.๒ ควบคุมโดย ผบ.หนวยรอง เมื่อ ผบ.หนวย ป.ในสังกัดลาดตระเวนเสร็จ สงคําขอโดยตรงไป
ยังผูแทนของตนซึ่งประจําอยูที่ TAC – LOG เพื่อใหหนวยของตนขึ้นบก ชุดจะติดตอไปยังนายทหารเรือ
ควบคุม ( Navy Control Offieer ) ซึ่งจะสงคําสั่งที่จําเปนไปยังผูเกีย่ วของ
๑๑.๓ หนวยที่มีอยูในคลื่นตามกําหนดเวลาและพวกสิ่งอุปกรณ การควบคุมการขึน้ บกของหนวยที่
ไมอยู ในคลื่นตามกําหนดเวลา และพวกสิ่งอุปกรณอาจกระทําได โดยยอมให ผบ.หนวยรอง
สงคําขอโดยตรงมายังชุดจัดระเบียบชายหาด ( Shore Party ) เพื่อใหพวกปนใหญที่มอี ยูในคลื่นตาม
กําหนดเวลาไดหยุด ชุดจัดระเบียบชายหาดจะสงผานคําขอนี้ไปยัง TAC – LOG จากนั้น TAC – LOG ผาน
คําสั่งไปยัง NCO. ( Navy Control Offieer ) NCO. ก็ออกคําสั่งไปยังผูปฏิบัติ
๑๑.๔ การควบคุมในขั้นแรกบนฝง หนวย ป.ที่จะตองขึ้นบกตอนแรก ๆ ไดแก ป.ชวยโดยตรง และ
ป.เพิ่มเติมกําลังยิง ความตองการการควบคุมแบบรวมการโดยนายทหารการปนใหญลดนอยลง การควบคุม

๙๒
แบบแยกจึงจําเปนในระยะแรก ๆ ของการขึ้นบก เนื่องจากเทคนิคและยุทธวิธีของเหลา ป. การควบคุมโดย
หนวยทางยุทธวิธีดําเนินไปภายใตขายบังคับบัญชา
๑๑.๕ การควบคุมหนวยที่ตามขึ้นมาทีหลังบนฝง เพื่อที่จะควบคุมแบบรวมการใหไดในทันทีสวน
ยิงของหนวยรองจึงจําเปนตองใหศูนยอํานวยการยิงขึ้นบกใหเร็วขึ้น คือ ใหกอน หรือพรอม ๆ กัน สงควบคุม
ของหนวยตัว พอปนใหญชว ยสวนรวมขึ้นฝง ความตองการในการควบคุมแบบรวมการเพิ่มมากขึ้น ศูนย
อํานวยการยิงของหนวยเหนือก็ตองขึ้นบนฝงทันทีที่สถานการณอํานวย เพื่อดําเนินการควบคุมแบบรวมการ
อีกครั้งหนึ่ง ตอหนวยรองของจนที่ขึ้นบกมากอน เพื่อทีจ่ ะใหองศาในการควบคุมแบบรวมการสูง ผบ.หนวย
ป. ก็เขาควบคุมศูนยอํานวยการยิงของตนเสีย ( ในระดับหนวย ป.ของตน ) ความสามารถในขายการสื่อสา
ราการรวมอํานาจการยิง ( MASS FIRE ) และภารกิจทางยุทธวิธีที่มอบใหหนวยรองมีอิทธิพลตอองศาของ
การรวมการบังคับบัญชา เมื่อนายทหารปนใหญของกําลังรบยกพลขึ้นบก และสวนควบคุมปนใหญตาง ๆ
ของกําลังรบไดขึ้นบกแลว การปฏิบัติการก็ดําเนินไปตามแผนยุทธการ สวนที่จะตองปฏิบัติตอไปของเหลา
ปนใหญตอไปตอนนี้ก็ เขาทํานองการรบภาคพื้นดิน
๑๒. การใชปนใหญขั้นแรกเมื่อดําเนินการบนฝง ขีดจํากัดของภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ตั้งที่จํากัด ตลอดจน
การสนับสนุนแลถะการปฏิบัติการยุทธวิธี มีอิทธิพลตอการใชปนใหญในขั้นแรกของกําลังยกพลขึ้นบก
อยางยิ่ง ความตองการรายละเอียดของขาวซึ่งเกี่ยวกับปนใหญมีความจําเปนเพื่อความมั่นใจในการยิง
สนับสนุนของ ป. และการรวมอํานาจการยิง ป. ดวยการใชปนใหญ ดังกลาว มีขอพิจารณาดังตอไปนี้
๑๒.๑ การควบคุมการยิง ศูนยอํานวยการยิงที่กองรอย และ/หรือ ที่กองพันเปนลําดับขั้นของการ
ควบคุมแบบรวมการในการอํานวยการยิง การกําหนดภารกิจทางยุทธวิธี และใหลําดับความเรงดวนในการยิง
แกหนวยที่มีประสบการณความยากลําบากในยุทธวิธีจะชวยศูนยอํานวยการยิงของปนใหญไดมาก เพื่อการยิง
ที่มีขนาดของผลสูง การอํานวยการยิงดวยการรวมการโดย บก.ป. หนวยเหนือตองลงมือทําในโอกาสแรก
สวนยิงของหนวยรองและการสื่อสารที่ไดผลก็เปนสวนที่จะทําใหบังเกิดผลสําเร็จ
๑๒.๒ เขตการยิง เมื่อจะกําหนดเขตการยิงใหกับหนวย ป.จะตองใหแนใจวาเขตนัน้ ครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการขางหนา และสามารถรวมอํานาจการยิงลงบนพื้นที่อันตรายใหเมื่อจําเปน เขตรับผิดชอบการยิงของ
ปนใหญสนาม และปนเรือจะตองไมซ้ํากันถาไมจําเปน
๑๒.๓ พื้นที่ตั้ง พื้นที่ตั้งในขั้นแรกจะถูกเลือกโดยการลาดตระเวนจากแผนที่ และ/หรือภาพถายทาง
อากาศ ขอพิจารณาในชัน้ ตนในการเลือกทีต่ ั้งขั้นแรก คือ ตองเปนที่ซึ่งหนวย ป. สามารถปฏิบัติภารกิจได
แลวเลือกที่ตั้งยิงสํารองใหไวดว ย หากเกิดเหตุการณซึ่งหนวย ป. ไมสามารถเขาที่ตั้งจริงไดตองมีพนื้ ที่พอที่จะ
สามารถปฏิบัติการรบแบบใชนิวเคลียรได และตองไมเสีย่ งตอการถูกโจมตีโตตอบจากขาศึก ขั้นแรกตองยิง
ชายหาดแลวใหรีบขยับขยายเขาในภูมิประเทศในโอกาสแรก
๑๒.๔ การควบคุมทางหลักยิง ตองมีการชี้แจงรายละเอียดใหหนวยรองในการควบคุมทางหลักยิง
ซึ่งรายละเอียดเหลานี้จะมีใน รปจ.ของหนวยหรือในผนวก หรือคําสั่งในสวนทีเ่ กีย่ วกับปนใหญ
ก. แผนเรขาการยิง ตองใชแผนตารางกรีกขนาด

๙๓
ข. รายการทางอุตุนิยม รายการอุตุนิยมของปนใหญอาจไดจากแหลงขาวของทหารเรือ
หรือหนวยอุตนุ ิยมของปนใหญซึ่งยังคงอยูในเรือ กอนที่จะไดมีการตัง้ สถานีอุตุนิยมและปฏิบัติการขึ้นบนฝง
ค. การสํารวจ (SURVEY) แผนการสํารวจของกําลังรบยกพลขึ้นบก มักจะเริ่มจากแผนที่
การลาดตระเวนภาพถายทางอากาศ เอกสารคนควาอื่น ๆ เพื่อเลือกจุดอางใหกองพลหรือหนวยกําลังรบ
สามารถเริ่มตนงานสํารวจได นายทหารการปนใหญของหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก จะประสานการสํารวจ
สําหรับปนใหญภายในเขตปฏิบัติการของหนวยตน จุดพิกัด ความสูง อาซิมัส ระหวางจุดเริ่มตน ( INITION
POINTS ) และจุดอาง และมุมเยื้องแมเหล็กบริเวณเขตปฏิบัติการ จะกําหนดใหไวในผนวกการปฏิบัติของ
ปนใหญในคําสั่งของกําลังรบ
ง. จุดยิงหาหลักฐานรวม ความแออัดของหนวยซึ่งเพิ่งขึน้ มาบนหาด และความตองการ
ที่จะรับเขาทําการรบ ทําใหหนวย ป. สวนมากอาจใชจุดยิงหาหลักฐานรวมกันได การกําหนดความเรงดวนใน
การยิงและการเพิ่มเติมคําสั่งยิงในภารกิจทางยุทธวิธี ทําใหหลาย ๆ หนวยสามารถรวมกําลังยิงกันได และผล
การรวมกําลังยิงนี้จะสูงขึ้นเมื่อแตละหนวยยายยิงจากจุดยิงหาหลักฐานเดียวกันไปยังเขตการยิงของหนวยที่
ตองการยิงสนับสนุนเพิ่มเติม กรณีนใี้ ชเฉพาะชวงเวลาซึง่ ป.ยังขาดการรวมการบังคับบัญชา เพราะ บก.ป.
หนวยเหนือยังไมสามารถติดตอตอได การเลือกจุดยิงหาหลักฐานรวมกันนี้ตองเลือก ณ ที่ซึ่งทําใหไดผลสูงใน
การรวมอํานาจการยิง ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการสํารวจ
และการอุตุนยิ มวิทยา
จ. ขอพิจารณาในดานหลักยิง ผลขั้นตน ๆ ของการปฏิบัติทางหลักยิงในขณะนี้ในการยิงมี
ขอพิจารณามาก ดังนี้
๑) น้ําหนักศูนยประสานการยิงสนับสนุน
๒) ความสามารถในการยิง และความตองการ การยิงเพิ่มเติม
๓) ความละเอียดในการยิงหาหลักฐาน
๔) ความละเอียดในการยิงอาวุธจรวดและอาวุธนําวิถี
๕) ระบบการขอรับการเพิ่มเติมกําลัง
๖) ความเร็วในการยิงที่มอบใหของอาวุธ
๗) ความปลอดภัยตอทหารฝายเรา
๘) การระมัดระวังในการยิงที่จะไปลงบนพื้นที่พลเรือน โบสถ อนุสาวรีย
๑๒.๕ การลาดตระเวน ชุดลาดตระเวนทีใ่ ชในการปฏิบัติการบนบก ขัน้ แรกของหนวย ป. ทุกระดับ
มักจะมีจํานวนมากกวาชุดลาดตระเวนของหนวย ป. ที่ขึ้นบกตอนหลังๆ กอนที่อาวุธปนใหญจะเกยหาดชุด
ลาดตระเวนจะตองปฏิบัติงานตอไปนี้สําเร็จแลว
ก) ตรวจสองและยืนยันความเหมาะสมของพื้นที่ตั้ง ป.ที่ไดเลือกไวกอนโดยแผนที่หรือ
ลาดตระเวนจากภายถายทางอากาศ
ข) เลือกและกําหนดจุดเกยหาดและเสนทางเขาสูที่ตั้งยิง

๙๔
ค) กวาดลาง กําลังขาศึก ทุนระเบิดหรือกับดักตาง ๆ ออกใหหมดทั้งบริเวณที่ตั้งและ
เสนทางเขาสูที่ตั้ง
ง) การถางพื้นยิง
จ) วางขายสื่อสารที่จําเปน
ฉ) ทําแผนทีบ่ ริเวณที่ตั้ง
ช) กําหนดที่ตงั้ ยิงสํารอง และสํารวจเสนทางไปยังที่ตั้งยิงสํารอง
๑๒.๖ ขาวสารเปาหมาย ผูแ ทนทหารปนใหญสนามในศูนยประสานอาวุธสนับสนุน ทางเรือ
จะสงขาวสารเปาหมายมาให ผบ.หนวย ป. พรอมดวยการประเมินคาในระหวางการปฏิบัติขั้นแรก ๆ การ
กําหนดที่ตั้งทีห่ มายและการดําเนินการยิง จะตองประสานผานศูนยประสานอาวุธสนับสนุน
( Navy Suttorting Arms Coordination Centre ) ขาวสารเปาหมายนีจ้ ะถูกสําเนาสงใหศนู ยอํานวยการยิงเปน
บันทึกสมบูรณแฟมเปาหมายเพื่อนําไปใชบนฝง ในขณะเดียวกันผูแทนขาวกรองและแหลงขาวของทั้งฝาย
เรือและกําลังรบยกพลขึ้นบก ก็จะตีความกําหนดลําดับความสําคัญของเปาหมายปนใหญ บัญชีเปาหมายจะถูก
แจกจายออกเรื่อง ๆ จากกําลังยกพลขึ้นบกไปทั่งทุกหนวย ศูนยอํานวยการยิง และศูนยประสานการยิงทุก
ระดับหนวย ก็จะถายเทใหบญ
ั ชีเปาหมายไหลไปตลอดเปนจังหวะ โดยใชการซัดตอกับผูแทนขาวกรองและ
กําหนดของเขา ของเปาหมายตลอดจนรายงานประเมินคาความ
เรงดวนในความตองการ การทําลาย หนวยคนหาเปาหมายของปนใหญจะเริ่มเขารับงานนี้เร็วที่สุด
เทาที่จะทําได
๑๒.๗ การตรวจการณ ผูตรวจการณทางอากาศของปนใหญตองใชเรือเปนฐานบินไปกอน จนกวา
ฐานบินบนบกจะพรอม ผูตรวจการณเหลานี้ตองถูกสงขึ้นลาดตระเวน ในระยะแรกเพื่อตรวจที่ตั้งยิงตามแผน
ที่วางไวลวงหนา หาจุดยิงหาหลักฐานและคนหาเปาหมาย ผูตรวจการณดังกลาวอาจชวยปรับการยิงของปน
เรือ หาขาวสารเปาหมายและขาวกรองทางการรบ ใหกบั กําลังยกพลขึน้ บกไปเรื่อย ๆ จนกวาหนวยปนใหญ
จะขึ้นบกได แผนการตรวจการณที่กําหนดเขตตรวจการณให ผตน.นั้นจะตองใหเขตขางเคียงทับกันและ
ประสานกันได ( Overlap Coordinated ) รายการที่ยังไมเพียงพอตามลักษณะที่เชื่องชา ทําใหการประสาน
ดังกลาวยาก ในตอนแรก ๆ แผนภาพภูมิประเทศจะชวยใหพิจารณาหาที่ตรวจการณไดงายในขั้นแรก ๆ การ
ประสานการตรวจกาณณเปนสวนของระบบการขางกรองเหมือน
ตนทางที่อาจจําเปนตองตั้งทีท่ ี่ตรวจการณของกองพัน และ/หรือ ของกรมขึ้น เพื่อแกไขขอขัดของของ
การตรวจการณที่จํากัดดวยภูมิประเทศ และจะชวยทําใหเขตตรวจการณกวางขวางขึ้น
๑๒.๘ การปนเรือ การประสานกันอยางใกลชิด ระหวางนายทหารติดตอปนใหญกบั นายทหาร
ติดตอปนเรือ นั้นจําเปนอยางยิง เพื่อวางแผนการยิง ป.เรือ นี้เปนเรื่องสําคัญโดยเฉพาะในขณะทีห่ นวย ป.ยัง
ไมไดขึ้นบกและเพื่อใหวางใจไดมากขึน้ ตองวางการยิง ป.เรือ ตามความตองการของกําลังรบในการ
สนับสนุนอยางใกลชิด การตัง้ หนวยควบคุมการระดมยิงฝง ใหไปกับ พัน ป.ชวยโดยตรง จะตองประสานกับ
นายทหารติดตอ ป.เรือ เพื่อใหแนใจวาการยิงมีทั่งพื้นทีก่ ารรบและใหแนใจวามีการสนับสนุนดวยการยิง

๙๕
เพียงพอแกทุกกองรอยทหารราบการใช ผตน.ป. ปรับการยิง ป.เรือ เปนความตองการอยางยิ่งสําหรับชุด
ควบคุมการยิง ระดมยิงฝงประกอบดวยชุดติดตอ ป.เรือ และชุดตรวจกระสุนตกเปนผูตรวจการณใหปนใหญ
ไดสวนเจาหนาทีติดตอ ป.เรือ ก็ใหเปนผูชวย ผปยส.ใน ศปยส.
๑๒.๙ การยิงตอตานปนใหญ ในระหวางเริ่มแรกของการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก ผบ.กรม ป.
หรือ ผบ.พัน ป. อาจไดรับมอบใหรับผิดชอบการปฏิบัติการยิงตอตานปนใหญ ภายในเขตรับผิดชอบที่ตน
รับผิดชอบสนับสนุนกําลังรบอยูการแยกบังคับญชาในการปฏิบัติการยิงตอตาน ป. ใหกับระดับกองพลหรือ
กรมผสม นั้นจําเปนพื่อชวยผลของระบบการประสานการปฏิบัติขั้นแรกบนฝงกับขอบเขตของสถานการณที่
อํานวยใหตลอดจนการสื่อสารและความสะดวกในการควบคุท เมื่อกําลังรบยกพลขึ้นบก ตั้งกองบังคับการขึ้น
บนฝงไดแลว ก็รวมการบังคับบัญชาในการปฏิบัติการยิงตอตาน ป.เขาไว ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก ก็
จะแจงใหหนวยรองทราบนโยบายในการปฏิบัตินี้ตามขอเสนอแนะของนายทหารปนใหญ

……………………………….

๙๖
การสนับสนุนดวยกําลังทางอากาศในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
แนวความคิดในการใชกําลังทางอากาศ
๑. เพื่อใหไดมาและธํารงไวซึ่งความไดเปรียบทางอากาศ ( Air Supericrity ) ในพื้นที่ปฏิบัติการ
๒. จํากัดพื้นที่ปฏิบัติการรบใหโดดเดีย่ ว ทําลายกําลังทางทหารและการตานทานของขาศึกรวมทั้ง
การรบกวนเสนทางคมนมคม
๓. สนับสนุนทางอากาศ โดยตรงตอกําลังภาคพื้นดินฝายเรา เชน การสนับสนุนโดยใกลชิดการ
ลาดตระเวนการขนสง การสงกลับ การชวยผูประสบภัย ฯลฯ
๔. จัดตั้งระบบการควบคุมทางอากาศ ประสานการใชกาํ ลังทางอากาศสนับสนุนกําลังภาคพื้นฝาย
เรา
ขีดความสามารถ
1. Superior Observation
2. Ability to Attack Defeiladed Targets
3. Speed and Maneuerability
4. Destruction and Shock Effect
5. Neutralization
6. Accuracy
7. Long range
8. Flexibility
9. Morale Effect
ขีดจํากัด
1. Weather and Lowvisibility
2. Aircraft Endurance
3. Ammunition
4. Communication
5. Aerial identification of Targets and Front Lines
6. Ordnance Dispersing Pattern
7. Direction of Attack
8. Space – Time Restriction
ปฏิบัติการทางอากาศ แบงไดเปน
ในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ที่มีขอบเขตขนาดใหญ
1. Stratigic Air Operation

๙๗
2. Tactical Air Operation
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เพื่อ
๑. ธํารงไดซึ่งความไดเปรียบทางอากาศ
๒. ปองกันการมาตรากําลังของขาศึก เขามาและภายในพื้นที่ปฏิบัติการ
๓. คนหาทําลายกําลังขาศึก และสิ่งตานทางตาง ๆ
๔. รวมกับกําลังภาคพื้นดิน และกําลังทางเรือในพื้นที่ปฏิบัติการ ในการชวยเหลือโดยตรง
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ซึ่งกระทําโดย UNIT ตาง ๆ มี
1. Offensive Air Support
2. Anti Air Warfare
3. Assualt Support
4. Aerial Reconnaissance
5. Aircraft and Missile Control
6. Supplementary Operation in protection of the Fleet
การปฏิบัติการทางอากาศใน
1. Air Superiority & Air Defense
2. interdiction of the objection area
3. Destruction of eneny force
4. Spotting naval gunfire
5. Anti – Submarine warfare
6. Ser
7. Recon
8. Harassment
9. Propaganda
การปฏิบัติการทางอากาศ D – DAY
1. Pre – H – Hour neutralization of beaches and helo landung zone
2. Transport helo operation
3. Troop carrier operation
4. Close air support
5. On – call smoke aircraft
6. Air observaation & spotting
7. Operation of tactical air coordunation ( Air boren )
8. Continuation of applicable pre – D – Day air support operation

๙๘
9. Night battle field illumination
10. Air belivery of supolies
11. Evacuation
12. Sar
13. Air befense
การปฏิบัติการทางอากาศ post – D - Day ตองวางแผนไวทั่ว ๆ ไป ความตองการขึ้นกับสถานการณบนฝง
ทางยุทธวิธีของกองทหาร

…………………………………….

๙๙
การปฏิบตั ิการทางอากาศในการยุทธ ฯ
ในการปฏิบัตกิ ารสะเทินน้ําสะเทินบก หมายถึง การโจมตีจากทะเลสูฝงขาศึกดวยการรวม
๑. ทั่วไป
กําลังทางเรือ ทางอากาศและทางบก ตลอดจนการใชอาวุธตาง ๆ ประสานกันเปนอยางดีเพื่อใหมกี ําลังรบ
เหนือฝายขาศึกในพืน้ ที่นั้น ๆ กําลังทางอากาศนับวาเปนกําลังสนับสนุนที่สําคัญมาก เพราะเปนกําลังที่จะ
สามารถทราบการเคลื่อนไหวของขาศึกไดมาก สามารถทําลายกําลังตอตานของขาศึกไดรวดเร็วและสามารถ
สกัดกั้นตอบโตกําลังของขาศึกที่จะมาทําลายขัดขวางกําลังของเราไดเปนอยางดี
เครื่องบินของขาศึกที่รัศมีถึงพื้นที่กําลังฝายเรา ถือไดวาภัยเฉพาะหนาทีจ่ ะตองเผชิญได
ตลอดเวลา การปฏิบัติการในดินแดนของขาศึกที่มีกําลังทางอากาศมาก โดยฝายเราไมสามารถสกัดกั้น หรือ
ไดการครองอากาศในพื้นทีน่ ั้น โอกาสที่ฝายเราจะถูกโจมตีดวยกําลังทางอากาศจะมีอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกําลังยกพลขึ้นบก ซึง่ อาจลมเหลวกอนการขึ้นบกได ฉนัน้ การวางแผนการปฏิบัติการทางอากาศ
จําเปนจะตองกระทําใหรอบคอบประสานกันอยางใกลชดิ ตลอดเวลาทัง้ ในการรุกการปองกันและการ
สนับสนุน
๒. การสนับสนุนทางอากาศ กลาวโดยกวาง ๆ กระทําได ใน ๒ ลักษณะ คือ
ก. การปฏิบัติการทางอากาศทางยุทธศาสตร เปนการยกพลขนาดใหญ ๆ โดยการรวมกําลังกระทํา
ตอเปาหมายทีไ่ ดกําหนดไว อันเปนผลใหเกิดความเสียหายทําลายขีดความสามารถการทําสงครามขาศึกเพื่อมิ
ใหมีความสามารถที่จะดําเนินการรบอยางเขมแข็งไดตอไป ซึ่งเปนการกระทําทางออมแตสงผลสะทอนมาถึง
การตอตานการยกพลขึ้นบกตอฝายเราภายหลังเปาหมายในการปฏิบัตคิ ือ ระบบอุตสาหกรรมแหลงวัตถุดิน
ยุทธปจจัยระบบพลังงาน การขนสงตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ การปฏิบัติการนี้จะเกิดผล
สัมพันธกับการปฏิบัติการยกพลขึ้นบก
- ฝายเราสามารถเลือกเสนทางที่เหมาะสมสูเปาหมายสะดวกขึน้
- เกิดการยุงยากการสงกําลังบํารุงของขาศึก
- ลดอํานาจความเขมแข็งตอกําลังที่จะเปนภัยตอกําลังฝายเรา
- เกิดความสับสนในการวางกําลังปองกัน
- เปนขอมูลในการวางแผนในการปฏิบัตขิ องฝายเราในขั้นตอไป
ข. การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เปนการปฏิบัติการโดยตรงตอการยุทธการยกพลขึ้นบกในครัง้
นั้น ๆ ในขั้นแรกของการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกกอนที่ทหารจะยกพลขึ้นบก และเริ่มประสานการยิง
นั้นจําเปนจะตองใช บ. ทําหนาที่ปองกันการสนับสนุนการยิง การหาขาว การครองอากาศในพื้นที่ ที่
ตองการนั้นการใช บ.สนับสนุนมิไดระบุความสําคัญไวกอ นหลังแนนอนในการใช บ. ในภารกิจตาง ๆ
ความสําคัญอยูที่การใชใหไดตามอัตราสวนโดยตรงกับการคุกคามกําลังของฝายเราซึ่ง
เปาหมาย ก็คือ ขาศึกนั้นเอง การปฏิบัติใหไดมาและกําลังรักษาความเหนือกวาทางอากาศ ตองปฏิบัติไป
พรอมกับการสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของเราดวย การปฏิบัตินี้กลาวไดอยางกวาง ๆ คือ
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๑) การปฏิบัติการทางรุก ( Offensive ) คือ การปฏิบัติการเพื่อใหไดมาและดํารงความ
ไดเปรียบทางอากาศซึ่งรวมถึงการโจมตี การทําลายเปาหมายขาศึกที่ตั้งอยูการขัดขวาง การติดตอคมนาคม
และการทําลายขวัญขาศึก บ. ที่ใชจะใช บ. จากฐานบนบกหรือเรือบรรทุก บ. คุมครองกําลังฝายเราใหพนจาก
การตรวจพบการโจมตีการทําลายจากกําลังขาศึก การดําเนินการจะมีดังนี้
- COMBAT AIR PATROL ( CAP ) คือ การบินภายในการควบคุมการปองกันภัย
ทางอากาศ เพือ่ สกัดกั้นการโจมตีจากขาศึก
- ANTI SUBMARINE OPERATION ปฏิบัติโดย บ. ปราบเรือดําน้ําซึ่งอาจจะ
ปฏิบัติอิสระหรือรวมกับเรือ
- ANTI SURFACE CRAFT PATROL OPN. การบินลาดตระเวนเพือ่ ทําลายเรือ
ผิวน้ําขาศึกที่จะเขามาทําลายกําลังของเรา หรือเขามาในพื้นที่ใกลหัวหาด
๒) สนับสนุนหนวยทหารภาคพื้น ( TROOP SUPPORT OPERATION) เปนการ
สนับสนุนโดยตรงแกหนวยทหารภาคพื้นในการยกพลขึน้ บก และการยุทธในพืน้ ที่ปฏิบัติการซึ่งสวนใหญจะ
เปนการสนับสนุนโดยใกลชิด และการสกัดการขยายการปองกันของขาศึกในพืน้ ทีห่ มาย การปฏิบัติจะมีการ
ปฏิบัติ ดังนี้
- ทําลายกําลังตานทางของขาศึก
- ตัดการสงกําลังบํารุงทั้งปวง
- คุมครองกําลังภาคพื้นกําลังฝายเรา
๓) การลาดตระเวนและตรวจการณ ( REEONNAISSANCE AND OBSERVATION )
เปนการลาดตระเวนคนหาทัง้ ในระยะไกลและไกลตรวจตําบลกระสุนตกหรือปนใหญอื่น ๆ ตรวจการวาง
กําลังฝายขาศึกการแจงเตือนภัยทางอากาศและการถายภาพตาง ๆ เปนตน
๔) ปฏิบัติการขนสง AIR TRANPORT OPERATION การขนถายทางอากาศรวมถึงการ
ยุทธสงทางอากาศ ASSUALT AIR LIFT และการสงกําลังพลแลพพัสดุทางอากาศ การขนสงกําลังทาง
อากาศการสงกลับทางแพทย
๕) การปฏิบัติการอื่น ๆ MISCILENEOUS OPERATION
ก. การคนหากูภยั
ข. สนับสนุน
ค. การติดตอนําสาร
ง. สงครามทางอิเล็กทรอนิกส
จ. การทิ้งพลุสองสวาง
ฉ. ปฏิบัติการทางเคมี
๓. ขีดความสามารถและขีดความจํากัดของเครื่องบินสนับสนุน
ก. ขีดความสามารถที่ดีของ บ.
๑) ตรวจการณไดกวางขวาง และปรับการยิงของอาวุธได
๒) โจมตีเปาหมายที่อยูในกําบัง
๓) มีความเร็วและคลองตัวสูง
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๔) รวมกําลังไดอํานาจการโจมตี
๕) ทวีการริดรอนในพื้นที่ขา ศึกไดกวางขวางในเวลาจํากัด
๖) มีอาวุธที่แมนยํา
๗) รัศมีปฏิบัติการไดไกลกวาอาวุธสนับสนุนอื่น ๆ
๘) มีความคลองตัวและออนตัวตอการปฏิบัติการ
๙) เปนการเสริมสรางขวัญแกกําลังฝายเดียวกันที่อยูในแนวหนาและใชเปนการ
ปองกันปราบการปฏิบัติของขาศึกไดดว ย
๑) สภาพอากาศ
๒) ระยะเวลาบิน
๓) การบรรทุกอาวุธ
๔) การติดตอสื่อสาร
๕) การชี้เปาหมายและการกําหนดตําบลที่สําหรับ บ.ที่มีความเร็วสูงทําไดยาก
๖) จํากัดทิศทางการโจมตี ทางขางแมนยํากวาทางระยะสูงต่ําจึงนิยมโจมขนานแนว
หนาขาศึก
๗) จํากัดดวยพื้นที่ และ เวลา เกี่ยวของกับการปฏิบัติการตามคําขอการลดเวลา
ปฏิบัติตามคําขอไดเร็วเทาใดก็จะลดปญหานี้ไดมาก
๔. การจัดหนวยควบคุม ( AIR CONTROL ORGANIZATION )
การปฏิบัติการทางอากาศจะไมไดผลถาหากการประสานและการควบคุม บ. ไมได
ดังนั้นแนวความคิดหนวยควบคุมมูลฐาน คือหลักใหการควบคุมการสนับสนุนทางอากาศในการยุทธสะเทิน
น้ําสะเทินบกอยูกับหนวยกําลังหลักในการจัดกําลังเฉพาะกิจ คือ ผบ.กําลังเฉพาะตาง ๆ ควบคุม บ.ในพื้นที่
รับผิดชอบตามลําดับหนวยควบคุมทางอากาศที่ไดกําหนดขึ้นและอยูใ นเรือธงของตน ลําดับการควบคุมมี
ดังนี้
TACTICAL ORGANIZATION
AIR CONTROL
AMPIBIOUS TASK FORCE
ATF. TACC ( AFLOAT )
AMP . TROOPS
AMP. TROOP TACC ( ASHORE)
ATTACK FORCE
ATTACK FORCE TADC (ASHORE)
DIVISION
LANDING FORCE TAD ( ASHORE )
BATTALION
TACP ( ASHORE )
ข. ความสัมพันธของหนวยควบคุมทางอากาศในเรือและบกขึ้นอยูกับความสัมพันธในการบังคับ
บัญชา คือในตอนตนของการโจมตีชุดควบคุม TACP ขึ้นบกไปกับหนวยทหารจะเปนผูขอการสนับสนุนทาง
อากาศตอหนวยเหนือขึ้นไปคือ TADC หรือ TACC ในการสั่ง บ. ใหการสนับสนุนในตอนตนของการโจมตี
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หนวยควบคุมที่เหมาะสมคือ TADC หรือ TACC ของ ผบ. CATF ซึ่งควบคุม บ.ทั้งหมดภายหลังที่ ผบ.
LF ไดตั้งกองบัญชาการรบบนฝงแลวก็จึงโอนการควบคุมทางเรือก็จะเปนหนวย STAND BY ตอไป
ค. ความสัมพันธของหนวยควบคุม บ. ตอหนวยบินสนับสนุน บ.จะตองอยูภายไตการควบคุมของ
หนวยควบคุมทั้งสิ้นในเมื่อเขามาอยูในพืน้ ที่ควบคุมไมวา บ.จะปฏิบัตภิ าระกิจใดหรือมาจากแหงใด
ง. หนวยควบคุม บ.บนเรือ ( TACC AFLOAT ) มีพันธกิจคือ
๑) รับและจายขาวสารสถานการณทางอากาศและภาคพืน้ เพื่อแจกจายใหกับ บ.และหนวยที่
กําลังทางอากาศ
๒) ซอมทําแผนปองกันสวนรวมกับเรือและกําลังภาคพืน้ ภัยจากขาศึก ทางอากาศผิวน้ํา
และไตน้ํา
๓) สนับสนุนโดยใกลชิดตอกําลังทหารภาคพื้น
๔) ใหรายละเอียดแกนักบินในเรื่อง เปาหมาย โจมตี
๕) ควบคุมกิจการทางอากาศอื่น ๆ ในพื้นที่
๖) ควบคุมการคนหาการประสบภัย
๗) ควบคุมการจราจรทางอากาศ
๘) แจงเตือนภัย และปองกันทางอากาศ
จ. หนวยควบคุม บ.บนฝง ( TACC , TACP ) มีพันธกิจ คือ
๑) จัดขายสื่อสารระหวาง ผบ.หนวยภาคพื้น ตอหนวยควบคุม บ.
๒) ไดรับขาวสารการใช บ. และจํานวน บ. ที่ใชการไดอยูเสมอ
๓) แนะนํา ผบ.หนวยภาคพืน้ ในเรื่องการสนับสนุนทางอากาศ
๔) สงคําขอการสนับสนุนทางอากาศ
๕) ควบคุม บ. ทําการโจมตี
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติการทางอากาศ
ก. การวางแผน ( PLANNING ) เปนการกําหนดแผนทีท่ ี่จะตองทําขึน้ นี้จะเปนขั้นที่ ผบ.หนวยเหนือ
เปนผูกําหนดวาจะใชกําลังทางอากาศอยางไรเทาไร เพื่อใหการประสานกับการปฏิบัติหนวยอื่นมี
ประสิทธิภาพที่สุด
ข. การบรรทุกลงเรือ ( EMBARKATION ) ขั้นนี้การใชกําลังทางอากาศนอยมากทีเ่ กี่ยวของเฉพาะก็
คือ การกําหนดกําลังทางอากาศที่เกีย่ วของไปกับเรือ
ค. การซักซอม ( REHEARSAL ) เปนการทดสอบแผนที่วางไว และเวลาในรายละเอียดของการ
ปฏิบัติการพรอมรบ กําลังทางอากาศที่เกีย่ วของ จําเปนตองเขารวมการซอมดวยขอมูลหลัก

……………………………
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การเคลื่อนจากเรือสูฝง
๑. คําจํากัดความความมุงหมายและขอบเขต
ก. คําจํากัดความ
๑) สวนหนึ่งของการบุก ( Assauit Phase )
๒) กําลังยกพลขึ้นบก ออกจากเรือไปยังพืน้ ที่ขึ้นบก
ข. ความมุงหมาย เพื่อหนวยบุก ( Assault Unit ) ขึ้นบกได
๑) ตามเวลาที่ตองการ
๒) ตามตําบลที่ตองการ
๓) ในรูปกระบวนที่เปนไปตามกลยุทธบนฝงของกําลังยกพลขึ้นบก
ค. ขอบเขต
๑) เริ่มตั้งแต ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก ( CATF ) สั่งการ “ Land the Landing Force”
๒) สิ้นสุดเมื่อการขนถายของเรือทั้งหมดเสร็จเรียบรอย
๓) แบงออกเปน ๒ ระยะ
ก) ระยะขนถายขั้นตน ( Assault and initial and initial unloading )
- โดยทัว่ ไปเปนการขนถายทางยุทธวิธี เมื่อคลื่นแรกถึงหาดใหม ๆ
- เปนไปตามความตองการของกําลังยกพลขึ้นบกที่จะใชบนบก
ข) ระยะขนถายทั่วไป (General unloading )
- โดยทัว่ ไปเปนการขนถายทางสงกําลังบํารุง
- ตองการความรวดเร็ว และปริมาณของการปฏิบัติมากกวา
๒. ความสัมพันธกับแผนอืน่ ๆ
ก. ทําแผนละเอียดหลังจากจัดการกลยุทธบนฝงแลว
ข. แผนเคลื่อนจากเรือสูฝง ชวยในการทําแผนการขึ้นบก ( Landing plan )
ค. ตองเสร็จเรียบรอยกอนทีจ่ ะเริ่มทําแผนการบรรทุก
ง. แผนการขึน้ บกและแผนการใชอาวุธสนับสนุน ตองพิจารณาจัดทําโดยรอบคอบ
จ. ตองสนองความตองการทางสงกําลังบํารุงบนฝงทั้งหมด
ฉ. มีความปลอดภัยอยางสูงสุดตอการตอตานของขาศึก
๓. ความรับผิดชอบในการวางแผน และจัดทํา
ก. ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก (CATE)
๑) แผนเคลื่อนจากเรือสูฝง
๒) แผนการขึน้ บก
๓) การกําหนดเรือใหญ และเรือระบายพลเล็ก ( Landing craft )

๑๐๔
ข. ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก ( CLF )
๑) พิจารณาความตองการในการเคลื่อนจากเรือสูฝง และ เสนอ ผบ.กองเรือยกพล
ขึ้นบก
๒) เสนอ จํานวน ฮ. เรือระบายพล และรถขึ้นบกที่มีอยุ
๓) จัดทําแผนขึ้นบกของหนวยทหาร นย.
ค. ผบ.หนวยโจมตี (ATTACK GROUP ) และ ผบ.หนวยทหาร นย.ในระดับเดียวกัน
๑) เมื่อจัดหนวยเรือโจมตีและหนวยทหาร นย. ในระดับเดียวกัน
๒) ผบ.หนวย ทั้งสองตางทําแผนเคลื่อนจากเรือสูฝง เชนเดียวกัน ผบ.กองเรือยกพล
ขึ้นบก และ ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก
ง. ผบ.หนวยใหญ ๆ อื่น ๆ
๑) เสนอความตองการที่เกีย่ วกับการเคลือ่ นจากเรือสูฝง ตอ ผบ.กองเรือยกพล
ขึ้นบก
๒) ปกติ ผบ.กําลังยกพลขึน้ บก จะนําไปพิจารณารวมกับความตองการของตนเอง
๓) รวมอยูใ นแผนของฝายเรือและฝายบก
๔. ขอพิจารณาในการวางแผนเคลื่อนจากเรือสูฝง
ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการวางแผน คือ
ก. ความตองการขั้นมูลฐานที่สนับสนุนการรบบนฝงขั้นแรกอยูสูงสุดรวมทั้ง
๑) การรวมกําลังทางยุทธวิธีของกําลังยกพลขึ้นบก
๒) อัตราการวางกําลังในที่เดียวกัน หรือกระจายกันออกไป
ข. อัตราการกระจายของที่จอดเรือรวมทั้งการใชพื้นที่ทางทะเล
ค. วิธีการสงกําลังขึ้นบกที่จะปฏิบัติได
ง. การปองการของกองเรือยกพลขึ้นบกที่มอี ยู
จ. ความออนตัวเพียงพอที่จะโจมตีจดุ ออนของการปองกันของขาศึก
ฉ. อาวุธสนับสนุนที่มีอยูและวางแผนไว
ช. การควบคุมอยางรวดเร็วและโดยตรง
๕. ประเภทของทหาร และยุทโธปกรณทจี่ ะสงขึ้นบก
ก. ทหารและยุทโธปกรณทจี่ ะสงขึ้นบก จัดแบงออกเปนประเภทตาง ๆ
๑) เพื่อสะดวกในการวางแผน และการปฏิบัติ
๒) เพื่อจัดลําดับความสําคัญ
๓) เพื่อจัดพาหนะลําเลียงขึน้ บก

๑๐๕
ข. ทหารและยุทโธปกรณ แบงเปน ๕ ประเภท
๑) คลื่นตามกําหนดเวลา ( Scheduled Wave )
ก) เฮลิคอปเตอร เรือระบายพล หรือรถขึ้นบกที่สงหนวยบุกขึ้นบก
ข) รวมทั้งยุทโธปกรณรบขั้นตน
ค) รูปกระบวนในการขึ้นบกไดพจิ ารณากําหนดไวแลว
ง) การขึ้นบกไมมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากผาน LOD หรือ พื้นที่นัดพบแลว
นอกจากเหตุฉกุ เฉิน
จ) ขึ้นบกตาม Helicopter employment and assault landing table สําหรับการขึ้น
บก โดยเฮลิคอปเตอรและตาม Assault Scheduled เมื่อขึ้นบกโดยทางเรือ
๒) คลื่นตามคําขอ ( On call wave )
ก) สวนของกําลังยกพลขึ้นบก พรอมทั้งยุทโธปกรณรบขั้นตน
- ยังไมตองการใชบนบกในการขึ้นบกตอนแรก ๆ
- เวลาและตําบลที่ขึ้นบกยังไมสามารถกําหนดลวงหนาไดแนนอน
ข) เปนหนวยที่ตองการใชเมื่อฉุกเฉิน
- หนวยทหารราบสํารอง
- รถถัง
- หนวยตอตานยานยนต
- shore party
ค) หนวยที่ตองการใชในลําดับหลัง ๆ
- หนวยชวยรบ ( combat support )
- หนวยลาดตระเวน
- หนวยปนใหญสนับสนุนโดยตรง
ง) คลื่นตามคําขอพรอมที่จะขึ้นบกไดเมื่อไดรับคําสั่ง
- คลื่นเฮลิคอปเตอรพรอมบนดาดฟาเรือ
- คลื่นที่ขึ้นบกทางน้ําจัดใหลงเรือใกล ๆ H - HOUR
- เนื่องจากเรือเล็กมีจํากัดบางสวนอาจขึน้ บกโดยเรือเที่ยวที่ ๒ ก็ได
- ถาสถานการณขาศึกและสภาพของอุทกศาสตรอํานวยอาจใชเรือใหญเขาเกย
สงคลื่นตามคําขอก็ได
จ) ถามีความจําเปนกระทันหันอาจสงหนวยอื่นขึ้นบกระหวางที่สงคลื่นตามคําขอ
อยูก็ได

๑๐๖
- การสงอยางอื่นขึ้นในระหวางที่คลื่นตามกําหนดเวลากําลังขึ้นบกจะกระทําได
เมื่อมีเหตุฉุกเฉินจริง ๆ เทานั้น
- เพื่อใหมีลําดับความสําคัญสูงสุด จึงจํากัดจํานวนคลืน่ ตามคําขอใหนอย
ที่สุดเทาที่กําลังรบยกพลขึ้นบกตองการเทานั้น
ฉ) คลื่นตามคําขออาจลงไวตอทายคลื่นตามกําหนด
- ที่ขึ้นบกดวยเฮลิคอปเตอรอยูใน Helicopter employment and assault landing
table
- ที่ขึ้นบกดวยเรืออยูใน assault schedule
๓) หนวยทีไ่ มไดกําหนดเวลา ( Nonschedule units )
ก) หนวยที่เหลือของกรมผสมยกพลขึ้นบกซึ่งจะสงขึ้นบกกอนเริ่มการขนถาย
ทั่วไป
ข) ปกติมักรวมทั้งหนวยรบและหนวยยุทธบริการ ( Combat service support
clement )
ค) อาจรวมปนใหญสนับสนุนทั่วไปทหารชาง shore party และกําลังสํารองของ
กรม
ง) หนวยนี้โดยปกติไมตองการใชรีบดวน
- สงขึ้นบกเมื่อสามารถคาดการปฏิบัติของหนวยไดแนนอนแลว
จ) ระหวางสงขึ้นบกอาจมีคลื่นประเภทอืน่ แทรกแซงขึ้นบกได
ฉ) ลําดับการขึ้นบกของสิ่งตาง ๆ ในประเภทนี้ตองพิจารณาจัดไวในขัน้
วางแผน
- ปรากฏอยูใน Landing sequence table
- ปรากฏอยูใน Helicopter emplyment and assault landing table เมื่อสงขึ้นบก
ดวยเฮลิคอปเตอร
๔) คลังลอยน้ํา ( Floating dump )
ก) สัมภาระสําคัญที่บรรทุกไวลวงหนาในเรือระบายพลหรือรถขึ้นบก
ข) พรอมที่จะสงขึ้นบกไดทนั ทีเมื่อรองขอ
ค) ประเภทและจํานวนสัมภาระที่จะเปนคลังลอยน้ํากําหนดอยูในแผนธุรการ
( Administrative plan )
ง) คลังลอยน้ําแตละลํามีหมายเลขที่มองเห็นไดชัด
- เพื่อหนวยบนบกรองขอไดงาย

๑๐๗
จ) การองขอกระทําโดยสงคําขอไปยัง shore party หรือ TAC – LOG group
ฉ) เมื่อมีการสงกําลังเพิ่มเติมจากหนวยบนบกแลว คลังลอยน้ําจะเขาเกยและถาน
สัมภาระขึ้นบก เรือหรือรถขึ้นบกนั้น ๆ หมดหนาที่คลังลอยน้ํา
๕) สัมภาระของกําลังรบยกพลขึ้นบก ( Landing force supplies )
ก) สัมภาระอื่น ๆ ที่เหลือที่บรรทุกมาในกองเรือยกพลขึ้นบก
- อยูในความควบคุมโดยตรงของ ผบ. กําลังรบยกพลขึ้นบก
ข) มีเพียงพอในระดับใชงานจนกวาจะมีเรือมาสงกําลังเพิ่มเติม
ค) บางสวนจัดไปเปนคลังลอยน้ํา
ง) การขนถายขึ้นบกในระยะการขนถายทัว่ ไป ( General unloading )
๖. Serial number
ก. ทั่วไป
๑) ตัวเลขที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเรียกสวนหนึง่ ๆ ของกําลังรบยกพลขึ้นบก
๒) สะดวกในการเรียกสวนกําลังและอุปกรณตาง ๆ ระหวางการเคลื่อนจากเรือสูฝง
๓) Serial number ใชกําหนดแกหนวยทหารสวนของหนวยทหารรวมทั้งยุทโธปกรณและ
สัมภาระรบขั้นตน ( Initial combat supplics ) ซึ่ง
ก) บรรทุกอยูบนเรือลําเดียวกัน
ข) จะตองขึ้นบกที่หาดหรือ Landing zone เดียวกัน
ค) ขึ้นบกเวลาเดียวกันหรือเกือบเวลาเดียวกัน
๔) Serial number กําหนดใหกับทหารและสงอุปกรณที่จะขึ้นบกกอนที่ตะเริ่มการ
ขนถายทั่วไป ( General unloading ) เทานัน้
๕) หนวยหรือสวนของหนวยที่จะกําหนด Serial ตองใหเล็กเพียงพอที่จะใหการลงเรือเล็ก
เปนไปโดยรวดเร็ว
ข. ความมุงหมาย
๑) ใชเปนเพียงชื่อเรียกหนวยทหารหรืออุปกรณที่จดั เปนพวก
๒) ไมแสดงลําดับความเรงดวนหรือลําดับการขึ้นบก
๓) เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนจากเรือสูฝงซึ่งจะ
ก) หมายรูห นวยทหารและ/หรือยุทโธปกรณที่จดั ไวเปนพวก
ข) สะดวกในการติดตอสื่อสาร ( รวดเร็ว สั้น และปลอดภัย )
ค) สะดวกในการตรวจสอบวาทหาร และยุทโธปกรณทุกอยางไดสงขึ้นบกทั้งหมด
ค. การกําหนด

๑๐๘
๑) เมื่อเริ่มวางแผน ผบ.กําลังยกพลขึ้นบก จะจัดแบงหมายเลขเรียงตามลําดับเปน
ชุด ๆ ใหหนวยรองที่จะขึ้นบก
ก) อาจกําหนดไวในแผนยุทธการ ( Administrative plan )
ข) อาจปรากฏในระเบียบปฏิบัติประจํา
๒) การจัดแบงหมายเลขคํานึงถึงการจัดสวนราชการตามปกติ (Admin organization)
ก) อาจแบงโดยคํานึงถึงการจัดหนวยเฉพาะกิจ ( Task organization) ก็ได
๓) เมื่อหนวยรองกําหนด Serial ใหกับหมูพวกของตนที่จะขึ้นบกแลว
ก) บันทึกลง Serial Assignment Table
ข) เสนอตารางนี้ใหหนวยเหนือ
ค) หนวยเหนือจะตรวจทานและเสนอตอจนถึง ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
ง) ปกติจะเปนแนวจอดเรือของเรือควบคุม
จ) อยูหางจากหาดพนระยะปองกันฝงของขาศึก
- ประมาณ ๔,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ หลา
๔) Primary control ship ( PCS )
ก) ควบคุมเรือเล็กระบายพล รถขึ้นบก ตลอดจนเรือระบายพลอื่นในการเขา
เกยหาด
ข) ปลอยคลื่นตามกําหนดเวลา ( SCHEDULED EAVE )
ค) จอดเรือที่ LOD ตรงปก Boat land ขางหนึ่ง หรือตรงกลางแบงหาดสีออกเปน ๒
สวน
ง) รายงานทิศทางและความเร็วของกระแสน้ํา ให ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก ทราบเมื่อ
เวลา H – ๖๐
๕) Secondary control ship ( SCS )
ก) ทําหนาทีชวยเหลือ PCS ในการควบคุมคลื่น
ข) พรอมที่จะทําหนาทีค่ วบคุมคลื่นไดทันที เมื่อ PCS ขัดของควบคุมตอไปไมได
ค) จอดเรือที่ LOD ตรงปก Boat land อีกขางหนึ่ง ( ถาไมมี SCS จะใชทุนทอดไวแทน
เพื่อแสดงแนว LOD )
๖) Central control ship ( CCS )
ก) ควบคุมทั่วไปในการเคลื่อนจากเรือสูฝง
ข) จัดขึ้นเมื่อมีการขึ้นบกหลายหาดในบริเวณเดียวกัน
ค) ประสานการควบคุมของ PCS ตาง ๆ ของแตละหาดใหการเคลื่อนจากเรือสูฝงดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย

๑๐๙
๗) Rendezvous area ( RA )
ก) พื้นที่นดั พบของเรือเล็กและรถขึ้นบกกอนที่จะเดินทางเขา Boat land
ข) ใชสําหรับจัดกระบวนและรอเวลาผาน LOD
ค) ปกติ PCS จะควบคุมเ รือเล็กตั้งแต RA เปนตนไป
๘) Assembly area
ก) พื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับเรือเล็กและรถขึ้นบกรวมตัวกันเปนกลุม
ข) คลื่นหนึ่ง ๆ จะรวมตัวอยูดว ยกัน
ค) เมื่อใกลเวลาจึงแลนเขาไปยัง Rendezvous area
ง) ปกติอยูหางเรือใหญ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ หลา
ข. เจาหนาทีใ่ นเรือเล็ก
๑) Boat Group Commander ( BGC )
ก) ควบคุมเรือเล็กและรถขึ้นบกทั้งหมดใน Assembly area
ข) นําคลื่นแรกไปยัง Rendezvous area
ค) ดูแลคลื่นตาง ๆ ใหรักษาตําบลที่ถูกตอง
ง) นําหนาคลื่นแรกผาน LOD ตามกําหนด
- อยูกลางขางหนาคลื่นแรก
จ) จนคลื่นแรกถึงเขตน้าํ ตื้น ( Surf Zone ) จึงเลี้ยวหลบออกแลวทําหนาที่
Traffic Control Officer
ฉ) ประจําอยูบนเรือ LCVP ชักธง “ ZERO “ เหนือธงสีของหาด ( Beach flag )
๒) Assistant Boat Group Commander ( ABGC )
ก) เปนผูชวย BGC ในการควบคุมดูแลเรือเล็กและรถขึ้นบก
ข) ควบคุมการขนถายลงเรือเล็ก ( Debarkation )
ค) ประจําอยูหลังตรงกลางคลื่นสุดทาย
ง) หลังจากคลื่นสุดทายเขาเขตน้ําตื้น ทําหนาที่ Salvage Officer
จ) ประจําอยูบนเรือ LCVP ชักธง “ WHISKEY “
๓) Boat Wave Commander ( BWC )
ก) ควบคุมเรือเล็กหรือรถขึ้นบกภายในคลื่นของตน ติดตอกับ PCS
- รูปกระบวน
- กําหนดเวลา
ข) ประจําอยูในเรือเล็กรถขึ้นบกในคลืน่
- กระบวนรูปลิ่มอยูตรงกลางเปนลํานํา
- กระบวนเรียงขางอยูกึ่งกลาง

๑๑๐
ค) ควบคุมการถอนตัวออกหลังจากสงกําลังรบขึ้นบกแลว
ง) เรือ Wave Commander ชักธงหมายเลขคลื่นใตธงหาด
- กลางคืนใชไฟสีแทน
สี แดง ขาว น้ําเงิน เหลือง เขียว ฯลฯ
คลื่น ๑
๒
๓
๔
๕
ฯลฯ
- คลื่น ๖, ๗…………….. ใชสีเหมือนคลื่น ๑, ๒……….. แตใชไฟสองดวง
ในแนวดิ่ง หางกัน ๑ ฟุต
๔) Wave Guide Officer
ก) ประจําอยูในเรือ LCVP มีหนาที่นาํ รถ AAV
ข) คลื่นรถ AAV มี Wave Guide ประจําอยูที่ปกขางละลํา
- อาจจัดไวหนาคลื่น ๑ ลํา และหลังคลื่นอีก ๑ ลํา ก็ได
ค) มีเครื่องมือสื่อสารติดตอกับ BGC และ BWC
ค. การปฏิบัติของเรือเล็ก
๑) BGC นําเรือเล็กไปยัง RA ควบคุมดูแลใหอยูตามตําบลที่ถูกตอง
๒) BWC ใหคลื่นของตนทําวงกลม ( Assembly circle )
ก) คลื่นเลขคี่หมุนตามเข็มนาฬิกา
ข) คลื่นเลยคูหมุนทวนเข็มนาฬิกา
ค) วงกลมทั้งหมดอาจจะวางอยูสัมพันธกับ Boat land ได ๒ วิธี ตามที่กําหนดไว
ในคําสั่งยุทธการ
- ขนาน
- ตั้งฉาก
ง) เมื่อคลื่นแรกผาน LOD แลวคลื่นตอไปเคลื่อนเขาไปแทน
๓) คลื่นรถ AAV ไมสะดวกในการจัดวงกลม
- แลนตามกันเปนรูปสี่เหลี่ยม
- เลี้ยวพรอมกันเปนหนากระดานเมื่อพรอมจะเขา LOD
๔) คลื่น LCM หรือ LCVP เมื่อพรอม BWC จัดกระบสนรูปลิ่มนําไปยัง LOD
ก) เปลี่ยนเปนกระบวนหนากระดานกอนผาน LOD เล็กนอย
๕) เรือเล็กอยูในความควบคุมของ PCS ตั้งแต RA จนถึงเขตน้ําตื้น
๖) ระยะเคียงระหวางลําปกติใช ๕๐ หลา
 )אเวลากลางคืนหรือทัศนวิสัยเลว อาจรนเขามาอีก
๗) เวลากลางคืนหรือเมื่อทัศนวิสัยเลว อาจไมกําหนด RA
ก) คลื่นตาง ๆ ตรงไป LOD ตามลําดับ

๑๑๑
ข) BWC ตองระมัดระวังจัดกระบวนไประหวางทาง
ค) ตองใหเรือทั้งหมดอยูใ นสายตา
๘) เรือเล็กภายในคลื่นดูสัญญาณ มือ จาก BWC ของตน
ง. การปฏิบัติของ PCS
๑) ควบคุมคลื่นเรือเล็กตั้งแตออกจาก RA จนถึงเขตน้ําตื้น
๒) ใชวิธีการควบคุม Grid Reference
ก) วัดแบริ่งและระยะคลื่นเรือเล็ก
ข) พลอตลงในแผน กริด
ค) แจงตําบลที่ใหคลื่นเรือเล็กทราบตลอดเวลา เพื่อใหเรือเล็กแตงแกตําบลที่ตรงทิศทาง
และถึงหาดตามเวลาที่กําหนด
๓) ชักธงสีของหาด ( Eeach flag ) ในที่สูงเห็นไดเดนชัด
๔) สัญญาณปลอยเรือเล็ก
ก) ใช Numeral flag ตรงตามลําดับคลื่น
- คลื่นแรก One Flag
- คลื่นที่สอง Two flag
ข) สําหรับคลื่นแรก
- One Flag at dip เมื่ออีก ๕ นาที จะผาน LOD
- One Flag at closed อีก ๒ นาที จะผาน LOD
- One Flag hauled down ผาน LOD
ค) สําหรับคลื่นตอ ๆ ไป
- ไมมีการชัก Numeral flag at dip
- ตัวอยาง Two flag hauled down ผาน LOD
ง) ในเวลากลางคืนใชสัญญาณไฟแทน
- กอนผาน LOD ๕ นาที แสดงไฟสีแดง นิ่ง ๓๐ วินาที
- กอนผาน LOD ๒ นาที แสดงไฟสีเหลือง นิ่ง ๓๐ วินาที
- ผาน LOD แสดงไฟสีน้ําเงินวับ ( จํานวนวับเทากับลําดับคลื่น ) ๕๐ วินาที แลว
เปดนิ่ง ๑๐ วินาที เวลาที่ไฟดับเปนเวลาผาน
- สําหรับคลื่นที่ ๒, ๓………. ไมมีการแสดงสัญญาณกอนผาน LOD เชนเดียวกับ
สัญญาณธง
จ) สัญญาณผาน LOD อาจแจงใหเรือเล็กทราบทางวิทยุโทรศัพทดวยก็ได
- ตัวอยาง กอนคลื่นแรกผาน LOD ๕ นาที แจงไปวา “One Flag at dip “

๑๑๒
๕) การจัดชุดควบคุมเรือเล็ก
ก) นายทหารควบคุม
ข) พนักงานพลอต
ค) พนักงานแบริ่ง
- ๒ นาย ประจํากราบละ ๑ นาย
ง) พนักงานจด และจับเวลา
- ชักธงตามทีน่ ายทหารควบคุมสั่ง
จ. แผนกริด ( Grid diagram )
๑) ลักษณะ
ก) แผนกระดาษจําลอง Boat lane ตามมาตราสวน
ข) แบง Boat lane ตามยาวออกเปนแถบ
- ตรงกลาง ๒๐ % ของ Boat lane คือ Center เรียกวา Charlie ( C )
- แถบขวา ๔๐ % ของ Boat lane คือ Right เรียกวา Romeo ( R )
- แถบซาย ๔๐ % ของ Boat lane คือ Left เรียกวา Lima ( L )
- นอก Boat lane ขางขวา เรียกวา Romeo Romeo ( RR )
- นอก Boat lane ขางซาย เรียกวา Lima Lima (LL)
- การคิดขวา – ซาย ของ Boat lane หันหนาเขาสูหาด
ค) แบง Boat lane ออกเปนระยะ ๆ ทุก ๒๐๐ หลา ดวยเสนทึบ
- เขียนเลข ๒ ตัว กํากับไว
- เริ่มที่ ๐ จากหาด
ง) แบง Boat lane ออกเปนระยะที่เรือเล็กแลนทุก ๑ นาที ดวยเสนปะ
- เขียนเลขจํานวนนาทีกํากับไว
- เปลี่ยนแปลงตามความเร็วของเรือเล็กที่กําหนด
๒. การใช
ก) พลอตตําบลที่ของคลื่นเรือเล็กตลอดเวลาลงบนแผนกริด
ข) เขียนเลขกํากับตําบลที่ทุกนาที
ค) นายทหารควบคุมสามารถทราบตําบลที่ของคลื่นเรือเล็กตาง ๆ
- เมื่อคลื่นเรือเล็กผิดตําบลที่ไปจากที่ควรเปน
- ติดตอสั่ง BWC แกไขทั้งทิศทางและความเร็ว
ง) ตําบลที่คลื่นเรือเล็กควรจะอยูในแถบ Charlie ตลอดเวลา
- พนักงานแบริ่ง แบริ่งกึ่งกลางของคลื่นเรือเล็ก

๑๑๓
ฉ. การสั่งการควบคุมคลื่นเรือเล็ก
๑) นายทหารควบคุมติดตอกับ BWC ทางวิทยุโทรศัพท
ก) ตามปกติกําหนดไว ๒ ขาย
Boat control net ใชในการสั่งการควบคุม
Boat comm๐n net ใชในการสอบถาม รายงาน และติดตอ
๒) BWC รับฟงเทานั้น
ก) ไมตองตอบรับเวนแตตองการใหตอบ ( ลงทายดวย OVER )
ข) ทวนคําสั่งหรือสอบถามเทาที่จําเปน
๓) เมื่อเห็นคลื่นเรือเล็กผิดระยะหรือทิศทางไป นายทหารควบคุมคลื่นจะสั่งแก โดยใชคํา
เฉพาะกําหนด
ก) ทางระยะ
- เร็วไปใช RARLY ใหเรือเล็กลดความเร็ว
- ชาไปใช LATE ใหเรือเล็กเพิ่มความเร็ว
- บอกจํานวนนาที่ที่ชา หรือเร็วตอทาย โดยใช
A quarter
๑ / ๔ นาที
One half
๑ / ๒ นาที
Three quarters ๓ / ๔ นาที
One
๑ นาที
One and a quarter ๑ ๑/๔ นาที
One and a one half ๑ ๑/๒ นาที
ฯลฯ
- ตรงตามเวลาใช One time
- ถาเห็นวาชาหรือเร็วเกินไป เพิ่มเติมวา SPEED UP หรือ SLOW DOWN ตาม
ความเหมาะสม
ข) ทิศทาง
- ตกขวา ใช ROMEO ใหเรือเล็กแกไปทางซาย
- ตกซาย ใช LIMA ใหเรือเล็กแกไปทางขวา
ค) ถาเรือเล็กผิดมากจนออกไปนอก Boat lane ( ในเขต RR หรือ LL ) นายทหาร
ควบคุมจะสั่ง VECTOR ตอดวยทิศทางและจํานวน องศา ที่ตองการใหเปลี่ยนทิศทาง
- ตัวอยาง VECTOR LEFT IO ใหเรือเล็กเปลี่ยนเข็มจากเดิมไปทางซาย
๑๐ องศา
๔) ลําดับการสั่งการ

๑๑๔
ก) เรียกคลื่นเรือเล็กที่จะติดตอ
- เรียก Call sign ตามที่กําหนด
- ตามที่นิยมกันมักกําหนดดวยลําดับคลื่นและสีของหาดที่จะขึ้นบก
- คลื่นเรือเล็กที่ขึ้นหาด แดง มักมี Callsign One วา : Two Red : Three Red
ตามลําดับคลื่น
ข) ใชคํา “ Grid posit “ แสดงวาตอไปเปนตําบลที่
ค) บอกตําบลที่ทางขาง
- ตรงกลาง, ขวา หรือซาย
- C R L RR LL
ง) บอกระยะ
- ตัวเลข ๒ ตัว เปนจํานวน ๑๐๐ หลา
- Three five คือ ๓,๕๐๐ หลา
จ) บอกเวลา ชา เร็ว กวาที่ควรจะเปน หรือ พอดีเวลา
- Latd, Early, On time
- ตอดวยจํานวนนาทีที่ชาหรือเร็ว
ฉ) เตือนใหเร็วขึน้ หรือชาลง เมื่อผิดเวลามาก
- Speed up, Slow down
ช) ถาผิดทิศทางมากสั่งเปลี่ยนทิศทาง
- VECTOR
- ตอดวยทิศทีเ่ ปลี่ยนและ จํานวน องศา
ซ) ลงทาย
- ใช Out เมื่อแนใจวาผูรับ รับได ผูรับไมตอ งตอบรับ
- ใช Over ตองการใหตอบรับ เพื่อแนใจวาผูรับ รับขาวได
๕) BWC จัดเจาหนาที่พลอตตําบลที่ของตนลงในแผนกริด เชนเดียวกับเรือควบคุม
ก) แผนกริดในเรือเล็กมีขนาดเล็กกวา
ข) พลอตตามคําสั่งควบคุม ซึ่งพลอตไมไดละเอียด
ค) ใชเปนแนวทางในการนําเรือเล็กของ BWC
ตัวอยางคําสั่งควบคุมเรือเล็ก
ONE RED DE TANGO SIERRA
GRID POSIT
LLMA

๑๑๕
THREE TWO
EARLY TWO AND ONE HALF
SLOW DOWN
OVER
TWO BLUE DE UNIFORM X – RAY
GRID POSIT
ROMEO ROMEO
TWO SIX
ON TIME
VECTOR LEFF ONE ZERO
OUT
ช. คําแนะนําในการควบคุมคลื่นเรือเล็ก
๑. เรือควบคุม และคลื่นเรือเล็กตองเทียบเวลาใหตรงกันกอนการควบคุม อาจเทียบเวลากัน
กอนเรือเล็กลงน้ํา หรือเมื่อเรือเล็กอยูใน Assambly area ก็ได
ก) การเทียบเวลาปฏิบัติตามวิธีการ ACP 125 ( B )
- เรือควบคุมสั่งการเทียบเวลา
when I say “ time “ it will be exactly time ……………………
15 second , 10 second, 5 – 4 – 3 – 2 – 1 time……………….
๒. พนักงานพลอตควรทํางานวองไว พลอตเสร็จแลวรีบเอามือและเครื่องเขียนหลบออก
จากแผนเพื่อใหนายทหารควบคุมเห็นตําบลที่เรือเล็กตลอดเวลา
๓. ตามปกติเรือควบคุมลําหนึ่งจะควบคุมได ๓ คลื่น ควรพลอตตําบลที่ของแตละ
คลื่นไว
๔. เจาหนาทีส่ ัญญาณควรรูเวลาชักธงตาง ๆ ไวลวงหนา เพื่อเตรียมพรอมที่จะชักไดเมื่อนาย
ทหารควบคุมสั่ง
๕. เตรียมเสนกริดไวใหพรอม
 )אคํานวณเสนเวลาขีดลงไวตามความเร็วเรือเล็ก
ข) ถามีหลายคลื่นควรแยกแตละคลื่นออกไวคนละแผน บนโตะเดียวกัน
ค) เสนเวลาของแตละคลื่นยอมเหลื่อมกันตามเวลาพลอต ( ๑๕ วินาที )
๖. ถาเรือ PCS จอดไมตรงตําบลที่ตองเลื่อนตําบลที่เรือควบคุมบนแผนกริดไปเทากับระยะ
และทิศทางทีผ่ ิดไปดวย
……………………………

๑๑๖
การสนับสนุนดวยปนใหญเรือ
เรื่อง กระสุนที่ใชในการยิงสนับสนุนดวยปนใหญเรือ
กระสุนปนใหญเรือที่ใชในการยิงสนับสนุนแบงออกได ๔ ประเภท
๑. กระสุนประเภททะลุทะลวง ( Penetrating projectiles ) มีเปลือกกระสุนหนาสําหรับเจาะเกราะหรือ
คอนกรีตเสริมกําลัง เมื่อจุดดวยชนวนระเบิดหนวงเวลาจะระเบิดออกหลังจากผานเกราะหรือสิ่งกีดขวางไป
แลว
ก. กระสุนเจาะเกราะ ( Armor piercing – AP )
๑) มีใชกับปน ขนาด ๑๖, ๘ และ ๖ นิว้
๒) ตัวกระสุนและหัวกระสุนทําดวยเหล็กผสม ผานกรรมวิธีทางความรอนใหแข็งพอที่จะ
เจาะเกราะที่ผวิ หนาแข็งได
๓) บรรจุดินระเบิดเพียงประมาณ ๑.๕ % ของน้ําหนักกระสุน
๔) ใชชนวนฐานชนิดหนวงเวลา
๕) ขนาด ๑๖ นิ้ว หนัก ๒,๗๐๐ ปอนด ขนาด ๘ นิ้ว หนัก ๓๓๕ ปอนด และขนาด
๖ นิ้ว หนัก ๑๓๐ ปอนด
ข. กระสุนธรรมดา (Common – COMM )
๑) มีใชเฉพาะปน ๕ นิ้ว
๒) ตัวกระสุนทําดวยเหล็กกลาผสม แตหวั กระสุนทําดวยเหล็กกลาอยางดี
๓) ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการเจาะเกราะผิวหนาแข็ง
๔) ใชชนวนฐานชนิดหนวงเวลาแบบเดียวกับ AP แตหนวงเวลานอยกวา
๕) บรรจุดินระเบิดประมาณ ๓ % ของน้ําหนักกระสุน
๖) ลูกปน ขนาด ๕“ / ๓๘ COMM. หนัก ๕๕.๑๘ ปอนด ลูกปน ขนาด ๕“/๕๔ COMM.
หนัก ๗๐ ปอนด
๒. กระสุนประเภทแตกกระจาย ( Fragnreutation Projectiles ) มีเปลือกกระสุนบางเพื่อใหระเบิดและแตก
ออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย มีดนิ ระเบิดบรรจุภายในมาก
ก. กระสุนดินระเบิดสูง ( High capacity – HC )
๑) ใชยิงเปาทีไ่ มเกราะ เปาหมายบนฝงทีป่ ระกอบดวยบุคคล
๒) มีใชสําหรับปน ขนาด ๕, ๖, ๘ และ ๑๖ นิ้ว
๓) ใชชนวนฐานกระทบแตก ปกติไมใชชนวนหนวงเวลา หรือหนวงเวลาระยะสั้น
นอกจากกระสุน HE – PD ขนาด ๕ นิว้ ซึ่งใชแทนกระสุน HC ได

๑๑๗
๔) ขนาด ๑๖ นิ้ว หนัก ๑,๙๐๐ ปอนด ขนาด ๘ นิ้ว หนัก ๒๖๐ ปอนด ขนาด ๖ นิว้ หนัก
๑๐๕ ปอนด ขนาด ๕ นิว้ หนักเทากับกระสุน COMM. ( ทั้งขนาด ๕“/๓๘ และ ๕“/๕๔ )
ข. กระสุนตอสูอากาศยานธรรมดา ( Anti – aircraft common – AAC )
๑) ออกแบบเพื่อประโยชนสองอยาง คือ ตอสูอากาศยาน และยิงทําลายแผนเหล็กซึ่งไมหนา
อยางเกราะ
๒) เปลือกกระสุนหนากวากระสุนชนิดเปลือกบางอื่น ๆ
๓) มีใชสําหรับปน ๕, ๖ และ ๘ นิว้
๔) มีชนวนเวลากลติดที่ฐาน มีทั้งไมหนวงเวลาและหนวงเวลาสั้นแลวแตการใช
๕) น้ําหนักกระสุนเทากับแบบ HC ในขนาดเดียวกัน
ค. กระสุนตอสูอากาศยานชนวนอัตโนมัติ ( Anti – aircraft : VT – RF Fused – VT )
๑) มีใชสําหรับปน ขนาด ๕, ๖ และ ๘ นิว้
๒) อาจใชยิงหนวยทหารในที่โลงแจงไดโดยใชระเบิดในอากาศ ( air burst. )
๓) กระสุนนีม้ ีความแมนยํานอยกวากระสุน AAC ซึ่งใชชนวนเวลาตั้งใหระเบิดในอากาศ
๔) เปาเชนตนไม ยอดเขาหรือแมแตกอนเมฆ ในแนวปน – เปาอาจจุดระเบิดชนวนกอน
กําหนดได
๕) น้ําหนักกระสุนเทากับแบบ HC ในขนาดเดียวกัน
๓. กระสุนประเภทพิเศษ
ก. กระสุนสองสวาง ( illuminating – ILLUM )
๑) มักเรียกกันวากระสุนดาว ( Star shell )
๒) มีใชเฉพาะปน ๕ นิว้
๓) จุดสองสวางไดภายในพืน้ ที่กลมผาศูนยกลาง ๔๐๐ - ๖๐๐ หลา เปนเวลาประมาณ ๕๐
วินาที
ข. กระสุนฟอสฟอรัสขาวหรือควัน ( White phosphorus or smoke – WP )
๑) มีใชสําหรับปน ๕ นิ้ว เทานั้น
๒) บรรจุฟอสฟอรัสภายใน เมื่อแตกออกสูอากาศจะเกิดควันหนาทึบ
๓) นอกจากใชยิงเปนควันกําบังแลว ยังชวยใหทหารขาศึกเสียขวัญไดดี
๔) มีทั้งชนวนกระทบแตกและชนวนเวลากล
๕) อาจใชสําหรับบีบบังคับใหขาศึกเคลื่อนที่ไปยังพืน้ ทีท่ ี่กระสุน HC ยิงไดผล
๔. จรวดที่มีการทรงตัวดวยการหมุน ( Spiu – stabilized rocket )
ก. มี ๓ ระยะ ๒,๕๐๐, ๕,๐๐๐ และ ๑๐,๐๐๐ หลา
ข. หัวรบบรรจุดินระเบิดแรง มีทั้งชนวนกระทบแตก และ VT
ค. ขอไดเปรียบปนใหญเรือ

๑๑๘
๑) สวนประกอบงายและประหยัด
๒) ไมมีปรงสะทอนถอยหลัง
๓) กระสุนวิธีโคงสูงจึงยิงทําลายเปาที่ซอนพลางได
ง. ขอเสียเปรียบปนใหญเรือ
๑) มีอากาศธาตุพนออกทางทายเล็กนอย
๒) ความสามารถในการทะลุทะลวงจํากัด
๓) มีความแมนยํานอยกวาปน
- อัตราผิดทางขางของแบบมาตรฐาน ประมาณ ๕ ถึง ๒๐ มิลเลียม
- อัตราผิดทางขางของปนประมาณ ๑ มิลเลียม หรือนอยกวา
จ. ไมเหมาะทีจ่ ะใชยิงเปาที่เปนจุดซึ่งยิงไดดวยปนเพียงไมกี่นัด
ฉ. เนื่องจากความแมนยํานอยจึงตองทําการยิงเปนจํานวนมาก และยิงเปนพื้นที่ โดยเรือยิงจรวดยิง
ตามชวงเวลาที่กําหนด

……………………………………

๑๑๙
การเกยหาดและถอนตัวออกจากหาดของเรือเล็กแตละลํา
א. การเตรียมการลวงหนา
๑. ตรวจสอบอุปกรณและตัวเรือเล็กที่จะฝกเพื่อความแนใจวา
ก. มีอุปกรณครบถวนและเรือเล็กใชปฏิบัติการได
ข. แผนกั้นน้าํ จะตองมีอยูใ นเรือเล็กและจะตองมีอยูในสภาพที่ดี
ค. เชือกปองกันการขวางหาด ( Anti Broaching Lines ) ตองมีขนาดและความยาว
ถูกตอง
ง. สลิงยกเรือตองถอดออกได
จ. ลูกตระเพราตองมีทุกลําตามจํานวนที่กําหนด
ฉ. นําอุปกรณเรือเล็กทั้งหมดที่ไมจําเปนในการยกพลขึ้นบกมาเก็บรวมไวที่หนาถัง
น้ํามันทายเรือ
๒. สถานีพลประจําเรือ
ก. สวมเสื้อชูชีพและหมวกเหล็กใหเรียบรอย
ข. ขณะวิ่งเขาเกยหาด นายทายเรือถือพังงาอยู ชางเครื่องและกลาสีหมอบอยูบริเวณขาง
เครื่อง
ค. ขณะเกยหาดนายทายถือพังงา ชางเครื่องเปนเจาหนาที่ใชเครื่องยกและหยอนแรมพ กลา
สีประจําอยูที่ขอเกี่ยวแรมพกราบละคน
ב. การยกและหยอนแรมพ
๑. การหยอนแรมพ
ก. เมื่อนายทายสั่ง “ หยอนแรมพ “
ข. กลาสีประจําที่ขอเกี่ยวแรมพกราบละคนและปลดขอเกี่ยวแรมพ
ค. ชางเครื่องประจําเครื่องยกและหยอนแรมพ ไมตองใสคันหมุนแลวปลดเบรค
ง. ปลอยใหนา้ํ หนักของแรมพดึงแรมพลงเอง
๒. การยกแรมพ
ก. นายทายสั่ง “ ยกแรมพ “
ข. ชางเครื่องใสคันหมุนและเบรคเครื่องยกและหยอนแรมพเตรียมหะเบส
ค. กลาสีที่ประจําขอเกีย่ วแรมพกราบขวามาชวยชางเครื่องและหะเบส
ง. เมื่อหะเบสจนเบาแรง กลาสีกราบขวากลับไปประจําที่เดิม และเมื่อแรมพปดสนิทใสขอ
เกี่ยวแรมพ

๑๒๐
จ. นายทายใหสัญญาณ “ พรอม “ ชางเครื่องปลดคันหมุนเก็บเขาที่และไปอยูบริเวณหัวเรือ
๓. สัญญาณในการยกและหยอนแรมพ
ก. สัญญาณที่ Beach Master หรือผูสังเกตการณชายหาดใชสั่งนายทายเรือเล็ก
๑. “ หยอนแรมพ “ กําหนดโดยยื่นแขนทั้งสองเหยียดตรงไปขางหนากํามือโดยชี้
นิ้วหัวแมมือลง
๒. “ ยกแรมพ “ กําหนดโดยยืน่ แขนทัง้ สองเหยียดตรงไปขางหนากํามือ โดยนิว้ ชี้หัวแม
มือขึ้น
๓. “ พรอม “ กําหนดโดยยกแขนทั้งสองชูขึ้น ใชนวิ้ ชี้เกี่ยวกันไว เหนือศีรษะ
๔. “ ถอนตัว “ กําหนดโดยยืน่ แขนทั้งสองเหยียดตรงไปขางหนาและงอไปมาตรง
ขอศอก ๒ - ๓ ครั้ง
ข. ตองตอบรับทราบโดยการซ้ําสัญญาณ
ค. การนําเรือสูพื้นที่ฝก
๑. เรือเล็กทุกลําเมื่ออยูในน้ําใหปฏิบัติ
ก. ติดอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมที่จะเปนเรือเกยหาดและ
ข. พรอมที่จะแลนไปสูพนื้ ที่วงกลมที่กําหนด ( Assembly Circle )
๒. ผบ.หมูเรือเล็ก ( Boat Group Commander ) และ ผบ.ควบคุมคลื่น
( Boat Wave Commander ) ดําเนินการนําเรือไปนอกเขตน้ําตื้น ( Surf Zone ) หนาหาดที่กําหนด
๓. เมื่อถึงหนาหาดที่กําหนด
ก. ผบ.หมูเรือเล็กจะนําหมูเ รือทําวงกลมขนาดใหญเพียงวงเดียวทางขวา หรือทางซายของ
Boat Lane ระยะหาง ๓๐๐ - ๕๐๐ ฟุต จากหาด
ข. ผบ.หมูเรือเล็กสั่งการดวยเครื่องขยายเสียงใหเรือเล็กแตละแลนเขาสูหาดตามลําดับ
หมายเลขที่ Beach Master หรือผูสังเกตการณชายหาดกําหนดให
ง. การเกยหาด
๑. การเกยหาดทุกครั้งตองแตงเรือใหไดฉากกับแนวคลื่นน้ําขึ้น
๒. แตงเรือใหคลื่นสงทาย ใชความเร็วสูงสุด ( Battle Speed ) ถาทําได
๓. นําเรือเกยหาดใหถูกตองตามตําบลที่กําหนดหรืออาจกําหนดโดย Beach Master และผู
สังเกตการณชายหาดโดยธง Quebec ( สี่เหลี่ยมผืนผาสีเหลือง ) ถาเห็นธง Negate ( สี่เหลี่ยมพื้นผาสีขาวสลับ
น้ําเงินลายตาหมากรุก ) หามนําเรือเขาเกยหาด
๔. หยอนแรมพลงเมื่อเรือเกยหาดเต็มที่แลว หรือเมือ่ ไดรับสัญญาณจากผูใ หสัญญาณ
บนหาด

๑๒๑
๕. ใชเครื่องเดินหนาดวยความเร็วพอดีที่จะใชหางเสือแตงเรือ ใหเกยหาดโดยตัง้ ฉากกับแนว
คลื่นน้ําตื้น
๖. การเกยหาดเพื่อรับสิ่งของจากฝงไมควรเกยใหเต็มที่เพราะเรือเล็กจะมีน้ําหนักมากขึ้นเพื่อ
สะดวกในการถอนตัวออกจากหาด
จ. การถอนตัว
๑. ยกแรมพขึ้นใสสลักใหแนน แตงหางเสือตรงกอนที่จะถอนตัว ปกติหางเสือ LCVP นั้น จะ
เปนหางเสือตรงเมื่อใชเครื่องเดินหนาครึ่งตัว เนื่องจากกระแสน้ําที่ถูกผลักออกไปหรือพริ้วน้ําใบจักร จะ
บังคับใหหางเสืออยูในตําแหนงหางเสือตรง
๒. ใหกําหนดทีห่ มายบนหาดโดยมองผานจุดกําหนดที่หัวเรือ เพื่อใหนายทายใชสังเกตการณ
อาการเซของเรือเล็กไดทันเวลาที่จะเคลื่อนออกและแตงเรือใหตรง
๓. กลับเครื่องจักรถอยหลังและคอยจนกวาคลื่นจะยกตัวเรือขึ้น เมือ่ เรือลอยใหเรงเครื่องเรือจะ
เคลื่อนถอยหลังออกมาเล็กนอย
๔. เมื่อคลื่นผานไปใหลดรอบเครื่องจักร เพื่อรักษาเครื่องมิใหเพลาหมุนเร็วเกินไปเนื่องจากใบ
จักรไมถูกน้ํา และปองกันมิใหหางเสือและปองกันมิใหหางเสือและยงโยจมลงไปในทราย
๕. อยาหันหางเสือขณะถอยหลัง จนกวาเรือจะหลุดออกจาก สันทรายแลว ถาหัวเรือเริ่มจะเซ
และยังออกมาไมพนสันทราย ใหสังเกตตําบลที่ของหาดที่เกยและกลับเครื่องจักรเดินหนา ใชหางเสือใหหวั
เรือกลับไปที่เดิม รอคลื่นอีกลูกจะผานมาแลวใชหางเสือตรงใชเครื่องถอยหลังจนกวาจะพนสันทราย เมื่อพน
สันทรายและทุกครั้งที่หัวเรือเซใหหนั พังงาไปในทิศทางเดียวกันกับหัวเรือที่เซไป ใชเครื่องถอยหลังอยูเรื่อย
ๆ จะทําใหหวั เรือหันมาอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
๖. เมื่อเรือ LCVP ลอยลําและผานสันทรายออกมาแลว ยังคงถอยหลังใหตั้งฉากกับแนวคลื่นน้าํ
ตื้นจนพนหรือระยะหางประมาณ ๓๐๐ ฟุต คลื่นหัวแตกที่ผานมาแตละลูกนั้นใหใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
๗. เมื่อผานคลื่นหัวแตก ใหคอยจนกวาเรือจะอยูบนยอดคลื่นใชหางเสือขวา หรือหางเสือซาย
หมด กลับเครือ่ งจักรเดินหนาเรงเครื่องเต็มที่จะทําใหหวั เรือกลับโดยเร็ว ซึ่งหัวเรือและความเร็วจะสูคลื่นลูก
ถัดไป
๘. นําเรือไปยังจุดที่กําหนดไว เพื่อฟงคําสั่งจาก ผบ.หมูเรือเล็ก ตอไป
ฉ. เรือขวางหาด
๑. ขณะที่เกยหาดถาทายเรือเซไปทางหนึ่งทางใดและแสดงวาเรือจะขวางหาดหันหางเสือไปใน
ทิศทางที่ทายเรือเซไป เรงเครื่องจักรเดินหนาเพื่อใหเรือเคลื่อนขึ้นหาดมากขึ้น จะทําใหทายเรือหันกลับ
๒. ถาหัวเรือเซ หันหางเสือไปในทิศทางตรงกันขามกับที่หวั เรือเซไป และเรงเครื่องเดินหนา
เพื่อใหเรือขึ้นหาดมากขึน้
๓. ถาเรือเซ ตามขอ ๑ และขอ ๒ จนแกไขไมไดใหสงเชือกกันเรือขวางหาด
( Anti – Boaching Lines ) ไปใหหนวยชวยเหลือบนชายหาดเพื่อดึงเรือใหตรง

๑๒๒
๔. ถาเรือเล็กเกยหาดแนนไมสามารถถอนตัวออกจากหาดไดดวยเครื่องจักรของตัวเอง ให
เดินหนาเบาและสงสัญญาณขอความชวยเหลือจากเรือกู
๕. เตรียมรับเชือก พวง จากเรือกู หวงพวงเรือตองพรอม
๖. แตงเครื่องเดินหนาตลอดเวลาที่ถูกจูงออกจากหาด ถาใชเครื่องถอยหลังเชือกพวงจะเขาใบ
จักร
๗. เมื่อออกมาพนเขตคลื่นน้ําตื้นแลว หรือไดรับคําสั่งจากเรือกู ใหปลดเชือกพวง
ช. ขอระมัดระวังอันตราย
๑. นายทายและคนประจําเรือจะตองเขาใจขอบังคับการเปนชาวเรือที่ดี มีสติและจิตใจมัน่ คงใน
การแกไขสถานการณตาง ๆ
๒. เรือเล็กทุกลําจะตองไดรับคําแนะนําใหเตรียมปฏิบัติการกูซอมฉุกเฉิน รวมทั้งการชวยผู
ประสพภัย หรือขนถายคนประจําเรือ
๓. เรือเล็กจะไมเขาเกยหาดจนกวาจะไดรับคําสั่งผูอํานวยการฝกวา “ พรอมที่จะปฏิบัติการเกย
หาด “

…………………………………..

๑๒๓
รูปกระบวนเรือระบายพลและรถขึ้นบก สัญญาณควบคุม
๑. รูปกระบวนเรือระบายพลและรถขึ้นบก
ก. ลําดับของเรือในการจัดกระบวน
๑) กระบวนเรียงตามกัน (ColumN )
ก) เรียงลําดับหมายเลขจากหัวไปทายกระบวน
๒) กระบวนรูปลิ่ม (Wedge ) กระบวนรูปตัว วี. ( Vee ) และกระบวนเรียงขาง
( Line – abreast ) สําหรับเรือระบายพล ( LCVP / NLCM )
ก) เรือหมายเลข ๑ อยูตรงกลางของคลื่นเรือเล็ก
ข) เรือหมายเลขคี่ เรียงออกไปทางขวาตามลําดับ
ค) เรือหมายเลขคู เรียงออกไปทางซายตามลําดับ
๓) สําหรับรถขึ้นบก
ก) ในกระบวนเรียงขางหมายเลขจากซายไปขวา
ข) รถขึ้นบกถูกปลอยออกจากเรือลําเลียงตามหมายเลขใหจัดกระบวนเรียงตามกันและ
จัดตอไปเปนกระบวนเรียงขางไดสะดวก
ข. ระยะระหวางลํา
๑) ระยะระหวางลํามาตราฐาน
ก) ๕๐ หลา ในเวลากลางวัน
ข) ๒๕ หลา ในเวลากลางคืน
ค) ในทัศนวิสยั เลวอาจรนระยะเขามาใกลพอใหเห็นสัญญาณทั้งทางขางหนาและขาง ๆ ได
ขยายระยะออกเปน ๕๐ หลา เมื่อหางฝง ๑,๐๐๐ หลา
หมูเรือตาง ๆ จะแปรกระบวนทางยุทธวิธีตามคําสั่งของผูกํากับคลื่น ( BGC )
ผูบังคับคลื่น ( BWC ) สั่งแปรกระบวนเฉพาะเรือในคลื่นของตนทันที
คลื่นตาง ๆ รักษาระยะตอระหวางคลื่นตลอดเวลา
๒. ลักษณะของรูปกระบวน
เรือนํา ( Base ) ใชเปนหลักสําหรับเรืออื่น ๆ ในคลื่น ในการจัดและรักษารูปกระบวน
ตามปกติผูบังคับคลื่นจะอยูป ระจําบนเรือนํา
ก. กระบวนเรือเรียงตามกัน ( Column )
๑) เรือนําอยูหนา
๒) เรืออื่น ๆ เรียงตามลําดับหมายเลขตอทาย
ข. กระบวนเรียงขาง ( Line – abreast )
๑) เรือนําอยูกลาง

๑๒๔
๒) เรือเลขคี่เรียงตามลําดับไปทางขวา
๓) เรือเลขคูเรียงตามลําดับไปทางซาย
ค. กระบวนเรียงเฉียงขวา ( ซาย ) ( Echelon right ( left )
๑) เรือนําอยูหนา
๒) เรืออื่น ๆ เรียงเฉียงเปนมุม ๔๕ องศา จากทายเรือขวา ( ซาย )
ของเรือนําตามลําดับหมายเลข
ง. กระบวนรูปลิ่ม (Wedge )
๑) เรือนําอยูหนา
๒) เรืออื่น ๆ เรียงเฉียงจากเรือนําทายเรือขวาและซาย ๔๕ องศา
เรือหมายเลขคี่ เรียงตามลําดับทางขวา เรือหมายเลขคู
เรียงตามลําดับทางซาย
จ. กระบวนรูปตัว วี. ( Vee )
๑) เรือนําอยูหลัง
๒) เรืออื่น ๆ เรียงจากเรือนําทางหัวเรือขวา และซาย ๔๖ องศา
เรือหมายเลขคี่เรียงตามลําดับทางขวา เรือหมายเลข
คูเรียงตามลําดับทางซาย
๓. สัญญาณควบคุม
สัญญาณควบคุมเรือเล็กตอไปนี้ใชสําหรับเรือเล็กระบายพลขึ้นบก ทั้งเวลากลางวันและ
กลางคืน
ก. เวลากลางวันสงสัญญาณดวยมือเปลามือเดียวหรือสองมือ
ข. เวลากลางคืนใชไฟฉายพิเศษ ถือไวในมือทั้งสอง เปดไปฉายเมื่อตองการแสดงสัญญาณ
เทานั้น ( เพียงเพื่อใหแลเห็นอาการเคลื่อนไหวของมือและแขน)
ค. สัญญาณที่ใชเวลากลางวันและกลางคืน เปนสัญญาณอยางเดียวกัน CARABAW
รูปสัญญาณทั้งหมดอยูใ นหนาถัดไป

๑๒๕

๑.
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนขวาชูเหนือศีรษะ
เหนือศีรษะ ดับไฟกอนลดแขนลง ซ้ําสัญญาณไดถา
จําเปน

๒. ระวัง
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อจบ
สัญญาณ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

๑๒๖

๓. หยุดนิ่ง

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน
ดับไฟเมื่อจบสัญญาณ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

๔. รนระยะ

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อมือ
แตะกันเหนือศีรษะซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

๑๒๗

๕. ไมเขาใจ
กลางวัน

๖. กระบวนเรียงตามกันทางขวา ( ซาย )
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อนํามือมาไวขางหนา คงอยูในลักษณะนี้
ขนานกันและอยูในระดับขอบฟา จนกวาผูรับจะ
ทราบ ดับไฟขณะที่
อยูขางหนา

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดออกไปสุด คงอยูในลักษณะนี้
จนกวาจะเขาใจ หรือรับทราบปดไฟเมื่อแขนยังเหยียดอยู
ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

๑๒๘

๗. เริ่มยิง
กลางวัน

๘. ลดความเร็ว ทหารเขาที่กาํ บัง
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน ดับไฟเมื่อจบ
สัญญาณ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อจบ
สัญญาณ แขนตองไมสูงกวาแนวระดับขอบฟา ซ้ํา
สัญญาณไดถาจําเปน

๑๒๙

๙.
กลางวัน

๑๐.
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน นําแขนกลับมา กลางคืน
ในตําแหนงเริม่ ตนทุกครั้งที่เคลื่อนออกไป ดับไฟเมื่อ เปดไฟเมือ่ แขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อ
แขนลงมาอยูข า งลําตัว ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน
แขนไปขางหลังแลว

๑๓๐

๑๑. กระบวนเรียงเฉียงขวา (ซาย)
กลางวัน

๑๒. ยกเลิกคําสั่งที่แลว
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเฉียงขึ้นขางบนและลง
ขาง
แลว ดับไฟกอนที่จะนําแขนกับมาอยูขางตัว ซ้ํา
สัญญาณไดถาจําเปน

กลางคืน
ยกไฟฉายขึ้นไขวกันเหนือศีรษะแทนมือ เปดไฟเมื่อไฟ
ฉาย ไขวกันเหนือศีรษะแลว ดับไฟเมื่อผูรับเขาใจหรือ
รับทราบ

๑๓๑

๑๓. กระบวนแลนตามกัน
กลางวัน

๑๔. ไปขางหนา
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อเริ่มควงแขนกับไฟเมื่อจบสัญญาณ ซ้ํา
สัญญาณไดถาจําเปน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน ทําไฟกระพริบ
หลายครั้ง เมื่อแขนลงไปชี้ตรงหนา ซ้ําสัญญาณไดถา
จําเปน

๑๓๒

๑๕. หยุด
กลางวัน

๑๖. เพิ่มความเร็ว
กลางวัน

กลางคืน
กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ ทําไฟกระพริบ เปดไฟเมือ่ แขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อจบ
หลาย ๆ ครั้ง กับไฟกอนลดมือลง
สัญญาณ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

๑๓๓

๑๗. กระบวนหนากระดาน
กลางวัน

๑๘. คนตกน้ํา
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนขวาเหยียดออกไปทั้งสองขาง คงอยู
ในลักษณะนี้จนกวาจะเขาใจ สั่งปฏิบัติหรือรับทราบ
ดับไฟเมื่อแขนยังเหยียดอยู ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูเหนือศีรษะ ทําวงรอบขางหนาพรอม
กับทําไฟกระพริบ ดับไฟเมือ่ แขนอยูเหนือศีรษะ ซ้ํา
สัญญาณไดถาจําเปน

๑๓๔

๑๙.
กลางวัน

๒๐. ขยายระยะ
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่ออยูใ นตําแหนงเริม่ ตน ดับไฟเมือ่ แขนอยู
เหนือแนวระดับ ๔๕ องศา ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อชูแขนทั้งสองเหนือศีรษะ ดับไฟเมื่อแขนอยู
ในแนวระดับ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

๑๓๕

๒๑. พรอม
กลางวัน

๒๒. เคลื่อนตัวไปทางปกขวา (ซาย)
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดเฉียงขึน้ ๔๕ องศา ขางหนา
อยูในลักษณะนี้จนกวาจะรับทราบ จึงปดไฟ ซ้ํา
สัญญาณได
ถาจําเปน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนบนเริ่มเคลื่อนที่ แขนคงอยูใ นแนวระดับ
จนกวาจะเขาใจ สั่งปฏิบัติ หรือรับทราบ ซ้ําสัญญาณได
ถาจําเปน

๑๓๖

๒๓. ติดเครื่อง เตรียมเคลื่อนที่
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน ดับไฟเมื่อจบ
สัญญาณ

๒๔. หยุดเครื่อง
กลางวัน
ขอควรระวัง สัญญาณนี้ไมควรใชสําหรับรถเมื่อลงน้ํา
แลว

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน ดับไฟเมื่อจบ
สัญญาณ

๑๓๗

๒๕. กระบวนรูปตัว วี
กลางวัน

๒๖. กระบวนรูปลิ่ม
กลางวัน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดออกไปสุด คงอยูในลักษณะนี้
จนกวาจะเขาใจ สั่งปฏิบัติหรือรับทราบ ดับไฟเมื่อ
แขนยังเหยียดอยู ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน

กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดออกไปสุด คงอยูในลักษณะนี้
จนกวาจะเขาใจ สั่งปฏิบัติ หรือรับทราบ ดับในเมื่อแขน
ยังเหยียดอยู ซ้าํ สัญญาณไดถาจําเปน

๑๓๘

๒๗. เครื่องยนตขัดของ
กลางวัน

๒๘. สงเชือกพวง
ทําวงเล็ก ๆ ฝามือหันไปขางหนา

กลางวัน
กลางคืน
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดเหนือศีรษะ เหวีย่ งแขนลง
ทําวงเล็ก ๆ ดวยไฟฉาย
ขางหนา ไปยังหัวเขาเหวีย่ งแขนขึ้นขางหนา กลับไป
เหนือศีรษะ กระทําติดตอไปจนกวาจะเขาใจ

๑๓๙

๒๙. เริ่มพวง
กลางวัน
ทําครึ่งวงกลมขางลางจาก แนวระดับขางขวาถึงขาง
ซาย

กลางคืน
ทําครึ่งวงกลมขางลางจากแนวระดับขางขวาถึงขาง
ซายดวยไฟฉาย

๓๐. เลิกพวง
กลางวัน
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ฝามือหัน ไปขางหนา

กลางคืน
ชูแขนเหนือศีรษะ ทําไฟกระพริบหลาย ๆ ครั้ง ซ้ํา
สัญญาณ
ไดถาจําเปน

๑๔๐

๓๑. ปลดเชือกพวง
กลางวัน
ไขวแขนขางหนาลําตัวหลายครั้ง โดยเหวีย่ งแขนไปมาจากขางลําตัว

กลางคืน
ไขวแขนขางหนาลําตัวหลายครั้ง ๆ โดยเหวี่ยงแขนไปมาจากขางลําตัว
ถือไฟฉายในมือทั้งสองขาง

๑๔๑
การรับ – ปลอย รถ AAV. ขึ้น – ลง เรือ
๑. ทั่วไป
ก. การปฏิบัติที่กลาวตอไปนี้เปนการปฏิบัติของเรือ LST เทานั้น สําหรับเรือ LSM คงใชเครื่องมือ
และวิธีการเชนเดียวกันไดโดยอนุโลม
ข. การเลือกตําบลที่รับรถ AAV. ควรพิจารณาตําบลที่คลื่นลมสงบพอสมควร ถาคลื่นลมแรงมาก
อาจเปนอันตรายแกรถ AAV. และแรมพหวั เรือได
๒. เครื่องมือเครื่องใชในการรับรถ AAV.
א. เชือกถึงรถขนาด ๒ ๑/๒ นิว้ ยาว ๔๐ หลา ๒ เสน ปลายถักเปนหวง ขนาด ๑๘ นิว้ เสน
หนึ่งหวงทาสีแดง อีกเสนหนึ่งหวงทาสีขาว
ข. ดิ่งทราย ยาวประมาณ ๕๐ ฟุต
๑) ควรมีอะไหล อีก ๑ เสน
๓. การเตรียมการรับรถ AAV.
ก. ชี้แจงเจาหนาที่ตาง ๆ ใหเขาใจวิธีปฏิบตั ิ
ข. จัดวางเชือกดึงรถภายในระวางรถถัง ( Tank Deck )
๑) เสนที่มีหวงสีขาวอยูทางกราบขวา
๒) เสนที่มีหวงสีแดงอยูท างกราบซาย
๓) ทั้งสองเสนรอยผานหวงเหล็กที่ติดประจําผนังระหวางใกลประตูหัว
๔) ดิ่งทรายเมื่อรอยหวงเชือกดึงรถแลวนําหางเชือกไปเตรียมสงบนประตูหวั ( ทางกราบที่
รถ AAV. จะแลนเขารับเชือก )
ค. จัดลวดยกแรมพฉุกเฉินตอกับหวงที่แรมพ ปลายกองเรียงไวกลางลําบริเวณแรมพรถบรรทุก
ง. เรือใหญแตงน้ําในถังอับเฉาใหหวั เรือต่าํ
๔. การปฏิบัติในการรับรถ AAV.
א. เมื่อเรือจอดทิ้งสมอทายแลวเปดประตูหวั หยอนแรมพลงจนสุดวางอยูบ นบารับที่หัวเรือ
( ลวดยกแรมพจะหยอน )
ข. นําโครงเหล็กปองกันลวดยกแรมพไปติดประจําที่ ( ขางรอกลวดยกแรมพ )
ค. ใชเชือกผูกลวดยกแรมพติดกับประตูหวั เพื่อใหพนทางรถ AAV. ขณะทีแ่ ลนขึ้นเรือใหญ
ง. เรือใหญจัดสภาพเตรียมพรอมทางวัตถุ ONE – ALFA
จ. เดินพัดลมระบายอากาศภายในระวางรถถัง
ฉ. เจาหนาที่ ปคส. ประจําที่เตรียมเครื่องมือเครื่องใชใหพรอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในระวางรถถังตอง
มีเจาหนาทีพ่ รอมดวยเครื่องมือดับไฟ ( CO2 ) ประจําภายในระวางหรือตามปากชองทางเขาระวางไมกีดขวาง
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีอ่ ื่น ๆ

๑๔๒
ช. คนประจําเชือกดึงรถ เสนละประมาณ ๗ - ๑๒ คน คนประจําเชือกนําปลายเชือกดิ่งทรายรอยหวง
เชือกดึงรถทั้งสองหวงแลวผูกเปนวงใหญ ขนาด ๒๔ ฟุต คนประจําดิง่ ทราย ประจําที่บนประตูหวั ( กราบที่
รถ AAV. แลนเขา ) มีอะไหลอีก ๑ คน
ซ. เมื่อไดรับสัญญาณ ( ZULU ) รถ AAV. แลนเขาหาหัวเรือโดยเขาจากทางทายเรือทํามุมกับตัวเรือ
ประมาณ ๔๕ องศา หยุดเครื่องเมื่อใกลจะถึงประตูหัว
ฌ. สงดิ่งทรายใหรถ AAV. คนประจํารถ AAV. นําหวงเชือกดึงรถไปคลองพุกทายรถ หวงสีแดง
คลองพุกสีแดง หวงสีขาวคลองพุกสีขาว ( พุกของรถ AAV. สีแดงอยูข วา ขาวอยูซาย )
ญ. รถ AAV. จะแลนเลยออกไปทางหัวเรือดวยแรงเฉือย นายทหารหรือพันจาควบคุม สั่งชัก –
หยอยเชือกดึงรถทั้งสองเสน เพื่อแตงและดึงรถ AAV. ใหทายเขามาแตะปลายแรมพ
ฎ. ผูควบคุมสั่งรถ AAV. เดินเครื่องถอยหลัง ( ใชสัญญาณมือ ) เชือกดึงรถดึงตรึงตามขึ้นมาทั้งสอง
เสน ( ใหตีนตะขาบขบกับขัน้ เหล็กกันลื่นบนแรมพ ) เมือ่ รถ AAV. ขึ้นมาบนดาดฟาแลว หยุดรถปลดเชือกดึง
รถและดิ่งทรายออก รถ AAV. แลนตอไปเขาที่จอดทางเรือเตรียมการรับรถคันตอไป
๕. การปลอยรถ AAV.
ก. จัดสภาพการเตรียมพรอมทางวัตถุ ONE – ALFA เจาหนาที่ ปคส.ประจําหนาที่เชนเดียวกับการ
รับรถ
ข. เดินเครื่องระบายอากาศภายในระวางรถถัง
ค. การเตรียมแรมพหวั เรือเชนเดียวกับการรับรถ
ง. เมื่อไดเวลาปลอยรถ AAV.แลนออกไปลงน้ําตามสัญญาณไปตรงปากประตูหวั
๑) ไฟแดง
หยุด
๒) ไฟเหลือง
เตรียมตัว รถคันตอไปเคลื่อนเขาที่ รอไฟเขียว
๓) ไฟเขียว
ไป
๖. การรายงาน ตลอดเวลาการปฏิบัติทั้งรับและปลอยรถ AAV. ใหมกี ารรายงานสะพานเดินเรือทราบ
ตลอดเวลา จัดพลติดตอรายงานทางโทรศัพท
ก. ความกาวหนาของการปฏิบัติ ( รับ – ปลอย รถไดกี่คันแลว )
ข. เหตุขัดของที่ทําใหการปฏิบัติลาชา พรอมทั้งการแกไข
ค. เสร็จสิ้นการปฏิบัติ
๗. เมื่อรถ AAV. ขัดของ
ก. ในการรับรถ AAV.ถารถขัดของเดินเครื่องถอยหลังขึ้นไมไดทางเรือตองใชลวดฉุดขึ้น
ข. การเตรียมลวดและรอกเปนไปตามรูป
๘. มาตราการในการปองกันสําหรับเรือใหญ ระหวางการรับ – ปลอย รถ AAV. ในพืน้ ที่เปาหมายเปน
จุดออนของเรือ ขาศึกอาจถือโอกาสโจมตีทางอากาศได เรือลําเลียงตองจัดเจาหนาที่ประจําสถานีตอสูอากาศ
ยานไวเพื่อปองกันตนเอง

๑๔๓
๙. การปองกันอันตราย
ก. ทางเรือตองจัดเรือเล็ก ( LCVP ) เปนเรือรักษาความปลอดภัยมีนายทหารลงประจําพรอมดวย
เครื่องวิทยุประจําเรือ เรือนีต้ องพรอมที่จะชวยเหลือรถ AAV. ตลอดเวลาที่รถ AAV. อยูในน้ํา ทั้งในการรับ
และปลอยรถ AAV.
ข. เจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานในระวางระมัดระวังอันตรายจากรถ AAV. แลนทับหรือเบียดกับผนังระวาง
๑) การปลดเชือกดึงรถและดิ่งทราย ใหปลดเมื่อรถหยุดแลว
๒) อยาอยูข างหนาหรือขาง ๆ รถ AAV. ในระยะใกลเกินไป

………………………

๑๔๔
หัวขอตรวจสอบการรับ – ปลอยรถ AAV.
๑. การวางแผนและเตรียมการสมบูรณหรือไม
๒. การสื่อสารมีประสิทธิภาพหรือไม
๓. เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนมีพรอมและใชการไดหรือไม
๔. ไดมกี ารระมัดระวังอันตรายหรือไม
๕. มีเจาหนาที่ประจําสถานีเพียงพอหรือไม
๖. มีการถวงน้ําอับเฉาและหยอนแรมพลงสุดหรือไม
๗. ดิ่งทรายรอยหวงเชือกดึงรถแลวผูกเปนหวงใหญ ( ๒๕ ฟุต ) หรือไม
๘. มีดิ่งทรายอะไหลหรือไม
๙. เชือกดึงรถทั้งสองเสนทาสีที่หวงหรือไม
๑๐. คนประจําเชือกดึงรถมีเพียงพอหรือไม
๑๑. มีการติดตอระหวางหัวเรือกับระวางรถถังเพียงพอหรือไม
๑๒. เรียกรถ AAV. ใหเขารับเชือกไดทนั ทีหรือไม
๑๓. การสงดิ่งทรายเรียบรอยและรวดเร็วหรือไม
๑๔. รถ AAV. ใชเครื่องชวยแตงรถเขาแรมพตามคําสั่งของทางเรือหรือไม
๑๕. ตีนตะขาบของรถ AAV. หยุดนิ่งหลังจากแตงรถไดที่และไมหมุนอีกเลยจนกวาตีนตะขาบจะขบแนน
กับแรมพแลวหรือไม
๑๖. ใชสัญญาณมือมาตราฐานสั่งการแกรถหรือไม
๑๗. รายงานใหนายทหารควบคุมการเรียกรถ AAV. ทันทีที่พรอมจะรับรถคันตอไปหรือไม
๑๘. การปลอยรถเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและรวดเร็วหรือไม
๑๙. ผูอํานวยการฝกใหคนประจํารถ AAV. สวมเสื้อชูชีพหรือไม
๒๐. เครื่องระบายอากาศในระวางรถถังเดินไดเรียบรอยหรือไม
๒๑. ไฟจราจรในระวางรถถังใชไดหรือไม และมีการใชไฟนี้หรือไม

……………………..

๑๔๕
การเปด – ปดประตูหัว แรมพหัวเรือและแรมพรถบรรทุกฉุกเฉินของเรือ LST
๑. การเปด – ปด ประตูหวั
ก. วิธีภายนอก
๑) การเตรียมการ
ก) ลวดขนาด ๗/๘ ถึง ๑ นิ้ว สองเสนยาวพอทีจ่ ะออมประตูหวั มายังกวานหัวเรือได
ข) เชือกมะนิลา ขนาด ๕ นิว้ สองเสน สําหรับตอกับลวดหอยที่ประตูหวั เขากวานหัว
๒) วิธีปฏิบัติ ทําได ๒ วิธี รายละเอียดตามรูปที่ ๑ และรูปที่ ๒ ตามลําดับ
ข. วิธีภายใน
๑) การเตรียมการ
ก) ลวด “A “ และเสกล ขนาด ๓/๔ นิ้ว
๒) วิธีปฏิบัติ
ก) วิธีนี้ใชสําหรับปดประตูหวั อยางเดียวเทานัน้ ไมสามารถปดประตูหวั ดวยวิธีนี้ได
ข) รายละเอียดตามรูปที่ ๓
๒. การปดแรมพหัวเรือ
ก. วิธีปกติ
๑) การเตรียมการ
ก) ลวด ๗/๘ นิ้ว ๑ เสน ยาว ๖๐ ฟุต
ข) รอกจาดสามตา ๒ ตัว รอยเชือก มะนิลา ๕ นิว้
ค) รอกตีน ๒ ตัว เพือ่ เปลี่ยนทางเชือกรอกเขากวานนอนหัวเรือ
๒) การปฏิบัติ รายละเอียดในการตอลวด การวางรอกจาดและทางเชือกเขากวานเปนไปตามรูป
ที่ ๔
ข. วิธีสํารอง
๑) ถากวานนอนขัดของ ใชการไมไดอาจใชลวดจากกวานในระวางรถถังตอกับแรมพหวั เรือ
สําหรับใชยกและหยอนแรมพฉุกเฉินได
๒) ลวดจะผานรูรอกทายระวางกลางลํา ผานบนดาดฟาใหญไปลงรูรอกหัวเรือตรงไปยังแรมพ
๓. การยกแรมพรถบรรทุก (Truck Ramp )
ก. การเตรียมการ
๑) ที่ปลายแรมพมีรอกประจําที่ ลวดยก – หยอนแรมพ ติดตั้งไวแลว
๒) รอกแมแรง ๒ ตัว ติดที่ใตดาดฟายกหัวเรือ บริเวณลวดยกแรมพ
ב. การปฏิบัติ
๑) ตอลวดกับหวงที่ปลายแรมพ
๒) ปลายลวดอีกขางหนึ่งตอกับรอกแมแรง

๑๔๖
๓) ใชรอกแมแรงดึงลวดจนสุดถึงปากจับยึดแรมพขางบน หรือหยอนลงจนสุดแลวแตกรณี
๔. การปฏิบัติของเรือ LSM
ก. การเปด – ปด ประตูหวั และแรมพหวั เรืออนุโลมตามหลักการของเรือ LST
ข. ในเรือ LSM มีรอกและลวดสําหรับการนี้อยูแลว ติดตัง้ อยูในตําแหนงที่ใกลเคียงกับเรือ LST
ค. การเตรียมลวดและเชือกตาง ๆ ใชวิธีการของเรือ LST ไดโดยอนุโลม
๕. การปฏิบัติของเรือ LCU
ก. เรือ LCU ไมมีประตูหวั
ข. การเปด – ปด แรมพ ถาโซยกแรมพเสนกราบขวาไมขาดใชหมุนกวานปดดวยมือได
ג. ถาโซขาดทั้งสองเสน ยกดวยรอกแมแรง เกีย่ วกับหวงปลายแรมพและปากจับยึดแรมพ
ดังขึ้นมาจนเขาที่ ( อาจตองเปลี่ยนที่ติดรอกใหม เมื่อแรมพเกือบเขาที่ )

……………………..

๑๔๗
การตอเชื่อมเรือ LCU กับเรือ LST
๑.วิธีตอเชื่อมหัวเรือ LST กับเรือ LCU
ก. การเตรียมการ
๑) เรือ LST เตรียมโซยึดเรือ ๒ เสน ลวด A และเชือกมนิลา ๕ นิว้ หรือ ๖ นิ้ว ใชเปนเชือกดึงเรือ
๒) เรือ LCU จัดลวดทําเปนซุงติดบนดาดฟารถบริเวณทายเรือ ใหหวงซุงอยูตรงกลางลําพรอม
ดวยปากจับ
๓) เรือ LST จอดทอดสมอทาย
ข. การปฏิบัติ
๑) จัดสภาพเตรียมพรอม ONE ALFA ปรับปรุง จัด เจาหนาที่ประจําสถานีบนดาดฟายกหัวเรือ
และดาดฟารถถัง
๒) เรือ LST เปดประตูหัวและหยอนแรมพสูงจากแนวน้ํา ๔ ฟุต
๓) เรือ LST นําลวด A ผานรูรอกบนดาดฟายกหัวเรือ รอยผานรูรอยลวดที่ปลายแรมพปลายลวด
อีกดานหนึ่งเขากวานตั้ง
๔) เรือ LST นําเชือก ๕ นิ้ว หรือ ๖ นิว้ ผานออกกามปูหมายเลข ๒ทั้งสองกราบ ปลายเชือกเขา
กวานนอนหัวเรือ
๕) เรือ LCU นําเรือเขาทางทายเรือ LST ทํามุมประมาณ ๔๕ องศา กับแนวลําเรือ LST เพื่อรับ
ลวดและเชือกที่ขางประตูหัว
๖) เรือ LST สงลวด A ใหเรือ LCU ดวยดิง่ ทรายและเชือกนํา เรือ LCU นําไปตอกับปากจับที่
หวงซุง
๗) เรือ LST ดึงลวด A เขามา แลวสงเชือก ๕ นิ้วหรือ ๖ นิ้ว ใหเรือ LCU นําไปเขาพุกทายเรือ
ทั้งสองกราบ ( ตามรูป )
๘) เรือ LST ดึงทายเรือ LCU เขามาดวยลวด A และเชือกดึงเรือทั้งสองเสน เรือ LCU ใชเครื่อง
เดินหนาเบาตลอดเวลา
๙) เรือ LST หยอนแรมพลงบนทายเรือ LCU เมื่อเรือเขามาไดที่แลวตอโซยึดเรือทั้งสองเสน
โดยตอกับหวงเกลียวยึดแรมพตัวลางสุดไปเขาหวงบนดาดฟาทายเรือ LCU เรือ LST กวดโซทั้งสองเสนให
ตรึงดวยเกลียวยึดแรมพ
๑๐) ปลดลวด A ออกและเริม่ การขนถาย
๑๑) วิธีปลดออกจากการตอเชื่อม
ก) ตอลวด A เขาที่เดิมดึงใหตรึง
ข) ปลดโซยึดเรือและยกแรมพขึ้นเล็กนอย
ค) ปลดเชือกดึงเรือทั้งสองเสน
ง) ปลดลวด

๑๔๘
จ) เรือ LCU นําเรือเดินหนาออกไป
๒. วิธีตอเชื่อมหัวเรือ LST กับหัวเรือ LCU
ก. การเตรียมการ
๑) เรือ LST เตรียมเชือกดึง เรือ ๔ นิ้ว หรือ ๖ นิ้ว สองเสน โซยึดเรือ ๒ เสน และลวดจาก
กวานในระวางรถถัง
๒) เรือ LCU เตรียมลวดซุงพรอมดวยปากจับ เชนเดียวกับวิธีแรก ติดบริเวณพืน้ ดาดฟาหัว
เรือ ( อาจตอกับหวงยึดรถบนพื้นดาดฟาก็ได ) ใหหว งซุงอยูกลางลํา
๓) เรือ LST จอดทอดสมอทาย
ข. การปฏิบัติ
๑) จัดสภาพเตรียมพรอม ONE – ALFA จัดเจาหนาที่ประจําสถานีบนดาดฟายกหัวเรือและ
ดาดฟารถถัง
๒) เรือ LST เปดประตูหัว หยอนแรมพลงใหปลายแรมพแตะน้ํา
๓) เรือ LST จัดลวดจากกวานในระวางรถถังตอเชือกนําและเชือก ๕ นิ้ว หรือ ๖ นิ้ว เตรียม
สงใหเรือ LCU
๔) เรือ LCU หยอนแรมพหวั เรือลงใหสูงจากพื้นน้ําประมาณ ๔ ฟุต นําเรือเขาหาทางหัวเรือ
LST เขารับเชือกนําขางดาดฟายกหัวเรือ LST ทางกราบใดกราบหนึ่ง ( ที่เรือ LST แจงใหทราบ )
๕) เรือ LST สงลวดดึงเรือใหเรือ LCU นําไปตอกับปากจับที่ลวดซุงที่เตรียมไวบริเวณหัว
เรือ
๖) เรือ LST ดึงลวดดึงเรือเขามา แลวสงเชือกดึงเรือใหเรือ LCU นําเรือไปเขาพุกหัวเรือทั้ง
สองกราบ เรือ LCU เดินเครื่องถอยหลังเบาตลอดเวลา
๗) เรือ LST ดึงเรือ LCU เขามาดวยลวดและเชือกดึงเรือ แตงใหแรมพหัวเรือตรงกัน
๘) เรือ LCU หยอนแรมพหวั เรือลงบนแรมพหัวเรือ LST เมื่อเรือเลื่อนเขามาไดที่
๙) เรือ LST ตอโซยึดเรือ โดยตอจากเกลียวยึดแรมพตัวลางสุดทับหวงที่ปลายแรมพเรือทั้ง
สองขาง ลวดโซใหตรึงดวยเกลี่ยวยึดแรมพ
๑๐) ปลดลวดดึงเรือออก เริม่ การขนถาย
๑๑) วิธีปลดออกจากการตอเชื่อม
ก) ตอลวดดึงเรือเขาที่เดิม
ข) ปลดโซดึงเรือทั้งสองเสน
ค) เรือ LCU ยกแรมพขนึ้ เล็กนอย
ง) ปลดลวดดึงเรือออก
จ) เรือ LCU นําเรือถอยหลังออกไป แลวปดแรมพหวั เรือ
๓. การตอเชื่อมของเรือ LSM กับเรือ LCU

๑๔๙
א. ใชหลักการเชนเดียวกับเรือ LST
ข. ลวดดึงเรือใชกําลังจากกวานสมอทาย
ค. โซยึดเรือพิจารณาติดกับหวงบริเวณดาดฟารถถังหัวเรือหรือหวงยึด บริเวณนั้น

………………………

๑๕๐

ความหมายเกี่ยวกับหาด
ชนิดของหาด ( Type of beach ) มี ๒ ชนิด หาดตรงและหาดโคง แบงเปน ๒ ชนิด
๑. หาดโคง ( Concave )
๒. หาดเวา ( Convex )
- คือ เขตซึ่งกําหนดขึ้นบนหาดเปนปกซายและปกขวามองจากทะเล
ปกของหาด ( Beach Flank )
ชองทางเขา – ออกหาด
- ภูมิประเทศทางธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นซึ่งอาจใชเปนเสนทางเคลื่อนที่
ของทหารและยานยนตจากชายหาดเขาสูภมู ิประเทศหลังหาด
- คือ ความลาดของหาดซึ่งแสดงถึงอัตราสวน
ความลาดชัน (Gradient )
- เปนพืน้ ทีท่ างระดับของหาดซึ่งเกิดขึ้นจากคลื่น ( ปกติจะเกิดขึ้นเมื่อนํา
ขึ้นสูงกวาปกติ ) สวนประกอบปกติจะออนและไมแนนกวา พท. หลังหาด
สวนประกอบที่สําคัญ มี ๒ ชนิด คือ
๑. Berm Searp ซึ่งเปนพื้นที่ทางตั้งในดานทางทะเลและมีความสูงตางกันจากนิ้วจนถึงหลายฟุต
๒. Berm Crest คือ ปลายสุดของ Berm คือยอดของ
เนินทราย ( Sand Dune )
- คือ เนินเตีย้ ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากลมพัดทรายมารวมกันหรืออาจไมมีตนไม
ขึ้นมาบนยอด และจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลม
- คือ พท. ที่จากแนวน้ําออกไปทะเลที่เกิดคลื่นหัวแตกไมใชคลื่นใตน้ํา (
เขตคลื่น ( Sur Zone )
SWELL )
แนวน้ํา ( Water Linne )
- คือ แนวที่สัมผัสกับหาด
คลื่น ( Breaker )
- คือ คลื่นที่เกิดขึ้นบริเวณหาด เชน ที่สันทรายหรือสิ่งกีดขวาง ๓ แบบ คือ
๑. สปลลิ่ง ( Spilling ) คือ คลื่นซึ่งมวนตัวที่ปกติจะเกิดในระยะหางจากฝง
๒. พลังจิ่ง ( Plunging ) คือ คลื่นที่มวนตัวและฟาดลงดวยการกระแทก
๓. เซิสจิ่ง ( Surging ) คือ คลื่นซึ่งยอดคลื่นสูงขึ้นแตแทนที่จะมวนหรือฟาด แตกลับยุบตัวที่ชายหาด
สันทราย ( Sand Bar )
- คลายกับเนินทราย ( Sand Dune ) แตเกิดขึ้นจากการกระทําของกระแส
น้ํา
- คือ ลองน้ําตื้นซึ่งเกิดจากการกระทําของคลื่นหรือน้ําขึ้นลงเกิดในบริเวณ
RUNNEL
หนาหาด ( Fore Shore ) ปกติจะมีเต็มทัว่ ๆ ไป จะขนานกับชายหาด
หลังหาด ( Back Shore )
- คือ พื้นที่ระหวางแนวน้ําขึน้ สูงสุด ( H W L ) กับที่ซึ่งมีตนไมยนื ตนตน
แรก
- เปนพืน้ ที่ระหวาง HWL และ MLLW หรือ LWS ซึ่งเปนเขตรับผิดชอบ
หนาหาด ( Fore Shore )
ของหนวยทําลายใตน้ํา
ใกลหาด ( Near Shore )
- คือ พื้นที่ระหวาง MLLW และแนวน้าํ ลึก ๕ ฟาธอม ซึ่งเปนเขตรับผิด
ชอบของหนวยทําลายใตน้ํา

๑๕๑
นอกฝง ( Off Shore )
- คือ พื้นที่จากแนวน้ําลึก ๕ ฟาธอม ออกไปนอกฝง
ภูมิประเทศหลังหาด ( Hinter Land )
- คือ พื้นที่หลังหาด ซึ่งนับจากแนวตนไมยืนตน ๆ และเขาไปใน
แผนดิน
- คือ แนวบนหาดซึ่งเมื่อน้ําขึ้นสูงสุดจะกระทําใหเกิดเปนรอยบนหาด
แนวน้ําขึ้นสูงสุด ( HEL )
LLW
- น้ําลง ต่ําสุดภายในวันหนึง่ ๆ คือ มีขึ้น ๒ ครั้ง และลง ๒ ครั้ง
MLLW
- คือ ความสูงเฉลี่ยของน้ําเมือ่ ลงต่ําสุดในระยะเวลา ๑๙ ป ซึ่งใชเปนเสน
เกณฑ ( Datum ) ในการหักน้ํา
แนวน้ําลึกเปน ฟาธอม ( Fathom Carve ) - คือ เสนแนวน้ําเปนฟาธอม ใชสัญญาลักษณแทนดวย . (จุด)
- คือ แนวสันเขาซึ่งอยูใตน้ําเกิดขึ้นจากการกระทําของกระแสน้ํา
Ripple
กระแสน้ํา ( Current )
- คือ การเลื่อนที่ของกระแสน้ําในทางระดับ ๔ แบบ คือ
๑. Tidal เกิดจากน้ํา ขึ้น – ลง
๒. Wind เกิดจากลม
๓. Littoral คือ กระแสน้ําซึง่ ขนานไปกับชายหาดเกิดขึน้ จาก
คลื่นซึ่งทํามุม ๔๕ องศา กับหาด
๔. Rip คือ กระแสน้ําซึ่งไหลออกจากหาดผานแนวคลื่นเกิดจาก
( Littoral Current )
- คือ ทิศทางของกระแสน้ํา
SET
Drift
- ความเร็วของกระแสน้ําเปนนอต
ชวงคลื่น
- เวลาซึ่งวัดจากทองคลื่นลูกแรกและลูกถัดไปผานที่กําหนดคิดเปนวินาที
ความสูงคลื่น
- ความสูงคลื่นซึ่งวัดจากทองคลื่นถึงยอดคลื่น เปนฟุต
- ระยะระหวางยอดคลื่น ๒ ยอด
ความยาวคลื่น
ยอดคลื่น
- คือ ยอดคลืน่ กอนที่จะแตกตัว
- คือ ระยะเปลี่ยนทางระดับของน้ําขึ้นสุงสุดและเสน
- คือ การไหลกลับของน้ําภายหลังที่คลื่นซัดขึ้นหาด (หลังหาด )
- คือ บริเวณแนวของทราย กรวด เปลือกหอย และอื่น ๆ ซึ่งมีขอบเ-9จาก
MLLW เขาไปชายฝงจะถึงตนไมยนื ตน ๆ แรกหาดจะประกอบดวยหนา
หาดและหลังหาด
ความลาดชันของหาด
- คือ อัตราสวนระยะทางดิ่งและระยะทางของหาดซึ่งแบงไว ๕ ลักษณะ
คือ
Flat
นอยกวาI : 20
Mild
I : 120
I : 60
Gentle
I : 60
ถึง I : 30

๑๕๒
Noderate
I : 30
ถึง I : 15
Steep
มากกวา I : 15
ความยาวของหาด ( Beach Length)
- คือระยะทางตามชายหาดทีแ่ นวน้ําเมื่อน้ําขึ้นสูงสุด หรือ ต่ํา
สุดระหวางปลายสุดของหาดทั้ง ๒ ดาน Usable beache หาดที่ใช
ได คือความยาวหาดทัง้ หมดลบดวยความยาวของหาดทีใ่ ชไมได
คือมีสิ่งกีดขวาง
ความแนนของหาด
- คือความสามารถของหาดในการรับน้ําหนัก การจราจรของ
( Beach Firmness)
ยานยนตและทหารเดินเทา
คือรูปหนาตัดของหาด ซึ่งตั้งฉากกับแนวชายหาด ณ จุดใด จุด
รูปดานขางของหาด
หนึ่งซึ่งจะแสดงความยาวและ Gradients ของหาด ทัง้ หนาหาด
หลังหาด และใกลหาด
ทะเล สภาวะของทะเล
- ลักษณะของพื้นน้ําทะเลซึ่งขึ้นกับคลื่น
ลักษณะ
ความสูงคลื่น (ฟุต)
ตัวยอ
๐
สงบ ( Calm )
๐
๑
เรียบ ( Smooth )
นอยกวา ๑
๒
เล็กนอย ( Slight )
๑-๓
๓
ปานกลาง ( Moderate )
๓-๕
๔
คลื่นจัด ( Rongh )
๕-๘
๕
คลื่นจัดมาก ( Very Rongh )
๘ - ๑๒
๖
คลื่นสูง ( High )
๑๒ - ๒๐
๗
คลื่นสูงมาก ( Very High )
๒๐ - ๔๐
๘
คลื่นภูเขา ( Mountain ons ) ๔๐ หรือ สูงกวา
แนวชายฝง ( Short line )
- คือ แนวที่ตดั กันระหวางน้าํ กับฝง
หาดออน ( Soft beache )
- คือ หาดที่ไมสามารถจะรองรับ นน.ของยานยนต คน และอุปกรณไดซึ่ง
หาดชนิดนี้ตองการใชแผนเหล็กปู หรือยานยนต สายพาน ( หาด โคลน )
- จุดที่ต่ําสุดระหวางคลื่น ๒ คลื่น
ทองคลื่น ( Trongh )
Wave Upruah
- คือ น้ําซึ่งพัดขึ้นบนหาดหลังจากคลื่นแตกแลว
หาดแนน
- คือ หาดซึ่งสามารถ นน. คน และยานยนตได โดยไมตองใชอุปกรณ
พิเศษอื่น ๆ ชวย
…………………..

๑๕๓
การสงกําลังบํารุงในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ทั่วไป
Logistic

The scionce of planning and carry out the movement and maintenanance of

force
the means of war
Logistic
is the art and science of
providing
Tactic
Using
Logistic support หมายรวมถึง
- การสงกําลัง
- การลําเลียงขนสง
- การซอมบํารุง
- การกอสราง
- แรงงาน
- การแพทย การรักษาพยาบาลและสงกลับ
- และการปฏิบตั ิตาง ๆ อื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
การวางแผนสงกําลังบํารุง ประกอบดวย
๑. การกําหนดความตองการ องควัตถุและองคบุคคล
๒. การจัดหา
๓. การแจกจาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
๔. งานธุรการตามกรรมวิธีของการสงกําลังบํารุง
สิ่งสําคัญที่สุดที่เปนปญหาทีม่ ีอิทธิพลเกี่ยวกับการวางแผนการสงกําลังบํารุง คือ
ตองจัดหาและประสานในการสงกําลังบํารุงโดยตอเนื่องใหกําลังรบยกพลขึ้นบก ในชวงระยะเวลาซึ่งระบบ
การสงกําลังบํารุงเปนระบบ Ship vased เปนหลักใหญ
หลักการสงกําลังบํารุง
๑. ความรับผิดชอบของผุบังคับบัญชา ในการวางแผนและอํานวยการสงกําลังบํารุง
๒. ความรวดเร็วในการสนับสนุนจากแนวหลังถึงแนวหนา
๓. สามารถปฏิบัติไดตอเนื่องและเพียงพอ
๔. ตองประสานกันในระหวางแผนการสงกําลังบํารุงและทางยุทธวิธี
๕. ระบบการสงกําลังบํารุงตองออนตัวและคลองตัว
๖. วัสดุในการรบ (Combat element) จะตองไมเปนภาระในการสงกําลังบํารุงมากนัก
ภารกิจการสงกําลังบํารุง จะตองดําเนินการในเรื่อง (ดูรูปประกอบ)
๑. การชุมนุมกําลังทหาร วัสดุ ตามลําดับที่จัดไวและการบรรทุกงเรือตามความตองการตาม
แผนการบรรทุก

๑๕๔
๒. การจัดตั้งแะคงไวซึ่งระบบการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงในพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งแนใจ
ไดวาการสงกําลังบํารุงและการสนับสนุนทางธุรการใหทุกระดับหนวยในกองเรือยกพลขึ้นบกนัน้ เพียงพอ
๓. ระบบการสงกําลังบํารุงแรกเริ่ม เพื่อสนับสนุนภายหลังการพัฒนาฐานทัพ
ขอพิจารณาปจจัยในแผนการสงกําลังบํารุง
๑. ขนาดและการประกอบกําลังของกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๒. ลักษณะและระยะเวลาของการปฏิบัติการ
๓. ระยะทางจากฐานสงกําลังบํารุงไปยังยุทธบริเวณ
๔. ประมาณสถานะความปลอดภัยที่สายการสงกําลังถูกรังควานจากขาศึก
๕. ความพรอมเพียงการของวิธีการสงกําลังบํารุง
๖. วันที่กาํ หนดใช
๗. ลักษณะอากาศภูมิประเทศและลักษณะอุทกศาสตร
๘. วัสดุที่จะหาไดในทองถิ่น
๙. เชลยศึกและประชาชนพลเมืองที่ตองการสิ่งชวยเหลือ
ความรับผิดชอบของ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
๑. กําหนดความตองการของกําลังฝายเรือ รวมทั้งอุปกรณพิเศษ
๒. รวบรวมความตองการใหเพียงพอ กับกําลังฝายเรือ
๓. จัดแบงกําหนดการวัสดุ
๔. แจงความตองการพิเศษไปยังผูจัดหา
๕. เตรียมการขนลงเรือทั้งหมด และการชุมนุมเรือ
๖. สํารวจตรวจและรับรองแผนการขนลงเรือ
๗. จัดกําหนดเรือตามขั้นการสนับสนุน
๘. พัฒนาการแผนการเชลยศึก และประชาชน
๙. พัฒนาการแผนการอพยพและคนเจ็บ
ความรับผิดชอบของ ผบ.กําลังรบยกพลขึ้นบก
๑. กําหนดความตองการ การสงกําลังบํารุงของฝายบก
๒. รวบรวมสัมภาระและอุปกรณเพื่อเตรียมบรรทุก
๓. เตรียมการขนลงเรือ และแผนกการบรรทุก
๔. ประสารงานสนับสนุนการสงกําลังบํารุงของหนวยรองตาง ๆ
๕. พัฒนาการแผนการ ธุรการทางพลเรือน
ลําดับการวางแผน
๑. CLF กําหนดความตองการ ทหาร เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน
๒. CLF เสนอความตองการตอ CATF

๑๕๕
๓. CATF กําหนดความตองการทางเรือ
๔. ผบ.หนวยกําลังที่สําคัญ กําหนดความตองการของตน
๕. CATF พัฒนาความตองการ
๖. กําหนดและแบงใหและรองขอเพิ่มเติมตามความจําเปน
๗. ผูบังคับบัญชาทุกหนวยวางแผน
แผนการสงกําลังบํารุง
๑. แผนการบรรทุก
๒. แผนการสงกําลัง
๒.๑ การสงกําลังในระยะแรก
๒.๒ การสงกําลังเพิ่มเติม
๓. แผนการแพทย
๔. แผนของ shore party
๕. แผนเกีย่ วกับแพทุน
๖. แผนการพัฒนาฐานทัพ

…………………………

๑๕๖

การสื่อสารในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
ลักษณะการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก คือ
ก. เปนการยุทธจากทะเลดวยกําลังทางเรือ และกําลังยกพลขึ้นบก สนับสนุนดวยกําลังทาง
อากาศ เขาโจมตีตอฝงทะเลของขาศึก เพื่อความมุงหมาย สรางสมกําลังรบบนฝง ตั้งแตไมมีอะไรเลย คือ
เริ่มตนจากศูนยจนกระทั่งเปนกําลังรบที่มีความสามารถเต็มที่ ในการที่จะรุกขึ้นหนาไปถึงที่สุดทายเพื่อการ
กอตั้งเปนฐานทัพเรือหนา หรือฐานทัพอากาศหนา หรือเพื่อทําลายสิ่งที่เปนประโยชนตอขาศึก
ข. ยุทธวิธีถอนกําลังทหารออกจากฝง ดวยกําลังทางเรือ หรือเพื่อความมุงหมายในการรวม
กําลัง หรือเพื่อถอนทหารจากพื้นที่ปฏิบัติการ
การวางแผนสือ่ สาร ( COMMUNICATIAN PALNNING )
การสื่อสารจะตองเริ่มจัดขึ้นทันที เพื่อติดตอประสานงานกับหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
สวนมาก บก.หนวยของหนวยตาง ๆ ไดแยกกันอยูเปนระยะไกลมาก หากทําไดควรมีนายทหารติดตอ จาก
หนวยตาง ๆ ประจําขั้นการวางแผน เพื่อรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารอันเปนสําคัญยิ่ง
การเขียนแผนการสื่อสารจะตองเริ่มตนพรอมกับการเขียนแผนอื่น ๆ นายทหารสื่อสาร
จะตองรับขาวสารเกี่ยวกับแผนทางยุทธการ และการจัดกําลังเฉพาะกิจ ที่ละเอียดถูกตองและสมบูรณและ
ทันเวลาอยูเ สมอ เพื่อนํามาใชในการเขียนแผนสื่อสาร
ขอบเขตและความตองการในการวางแผนสื่อสาร ( SCOPE AND REQUIREMENTS OF COMMUNICATIAN PALNNING )
เนื่องจากมีหนวยตาง ๆ ตองมาปฏิบัติรวมกัน ตลอดจนการปฏิบัติทางยุทธนี้ จะตองกระทํา
อยางรัดกุม เพือ่ ความปลอดภัยอยางที่สุด แกกําลังฝายเราฉนั้นการยุทธสะเทินบก จึงตองการระบบการสื่อสาร
ที่รวดเร็วละเอียดถี่ถวน เชื่อถือไดและปลอดภัย และมีความออนตัว นอกเหนือจากระบบการสื่อสารตามปกติ
เพื่อบังคับบัญชาควบคุม และประสานงาน การปฏิบัติการของหนวยกําลังตาง ๆ อันไดแกกําลังทางเรือ กําลัง
ทางบก และกําลังทางอากาศ
ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการบังคับบัญชา การจัดหนวยเฉพาะกิจ และการวางกําลัง
ของกําลังรบก็ดี ยอมตองการแผนการสื่อสารที่ออนตัว ( FLEXIBLLITY ) มากที่สุดวงจรสื่อสารที่ไมสําคัญ
มักไมควรวางแผนใช ควรใชวงจนสื่อสารเพื่อความมุงหมายหลายอยางใหมากที่สุด และควรเลือกใชขายการ
สื่อสารที่ใชอยูเปนประจํา เพื่อชวยรบการรบกวนซึ่งกันและกัน และลดความตองการ ความถี่ลงได การใช
เครื่องมือสื่อสารสํารองซึ่งไมใชเครื่องสื่อสารประเภทไฟฟา เชน ทัศน เจาหนาทีน่ ําสารทางอากาศ หรือผิว
พื้นนั้นจะตองมีไวเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการสั่งมอบขาวสาร ระหวางสวนกําลังรบที่
กระจายกําลังกันอยูอยางกวางขวาง ภายในกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา - สะเทินบก ภายในกําลังรบที่
ปฏิบัติการอื่น ๆ และภายในหนวยตาง ๆ ทีต่ ั้งอยูบนฝง

๑๕๗
การพิจารณาการวางแผนการสื่อสารทั่วไป ความตองการสื่อสารในการยุทธสะเทินน้ํา
สะเทินบก ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามขนาด และการประกอบกําลังของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ํา –สะเทิน
บก การวางแผนจะตองใหพอกับความตองการในตอนเริ่มตน และจะตองวางแผนใหสอดคลองกับการ
วางแผนดานอืน่ ๆ กับจะตองรวมเอาปญหาตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นเขาไวดวย เพื่อใหเชื่อนั้นไดวาการ
สื่อสารนั้นเพียงพอที่จะสนับสนุนกรรมวิธใี นการวางแผน คือ
ก.
หนวยบังคับบัญชาที่เปนหลักแตละหนวยของกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินกบก
จะตองมีการสือ่ สาร ใหสอดคลองกับการยุทธวิธีและเทคนิคกําลังรบนั้นใชอยู ของการสื่อสารที่จัดไวนั้น
จะตองไดผลในการบังคับบัญชา และประสานการยิงสนับสนุน เนื่องจากลักษณะของกําลังรบที่เกี่ยวของนั้น
ไมคลายคลึงกัน การวงจรเพิ่มขึ้น เพื่ออํานวยประโยชนในการบังคับบัญชา และการควบคุมใหถึงขนาดที่
ตองการ
ข. เนื่องจากหนวยของกําลังรบเฉพาะกิจสะเทินน้าํ สะเทินบก อาจปฏิบัติการแยกกันออกไป
ในพื้นที่อยูกวางขวาง ระหวางปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกบางขั้น ฉนั้นขีดความสามารถทางการ
สื่อสารที่จัดใหกับหมวดหลักแตละหมวดของกองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
นั้น
จึงตองมี
ความสามารถสูงดวยมาตราการในการวางซับซอนยอมมีความจําเปนควบคูกันไปดวย อยางไรก็ดีแผนการ
สื่อสารของแตละหนวยจะตองอํานวยใหการปฏิบัติของกําลังรบเปนสวนรวมนั้น ปราศจากการรบกวนจาก
หนวยตาง ๆ โดยไมจําเปนในเมื่ออยูใกลชิดกัน นอกจากนี้ลักษณะของการโจมตี (ASSAULT)
ในการรบสะเทินน้ําสะเทินบก ความตองการใหมกี ารสนับสนุนอยางกวางขวางจากทางดานทะเล ทั้งจากผิว
น้ําและทางอากาศนั้น ทําใหจําเปนตองวางแผนวงจรการสื่อสารทางยุทธวิธีใหละเอียด และการทําแผนนั้น
จะตองประสานกันอยางทั่วถึง
ค. การกระจายเรือแตละลําและกําลังรบแตละหนวยเพื่อเปนมาตราการปองกันเชิงรับตอ
อาวุธนิวเคลียรทําใหเพิ่มความตองการสื่อสารดวยวิทยุระยะใกลยิ่งขึ้น ฉะนั้นการแบงมอบเครื่องมือประจํา
เรือตองพิจารณาโดยรอบคอบ ตามความตองการของกําลังรบทางเรือและกําลังยกพลขึ้นบก ในเรือ่ งนี้จะตอง
วางแผนแบงมอบลักษณะเครื่องมือประจําเรือไว
สําหรับใชควบคุมหรือใชกาํ ลังทางเฮลิคอปเตอร โดย
พิจารณาเปนพิเศษตามลักษณะภูมิประเทศ และระยะทางระหวางพืน้ ที่ปฏิบัติการบนฝง กับกองกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก ในตอนเริ่มตน
ง. จะตองพิจารณาถึงความตองการการสื่อสาร ที่จําเปนตองใชในทีร่ วมพลของกําลังเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก
ขั้นในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก
การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก แบงขั้นตอนการปฏิบัติไดดังนี้
๑. ขั้นการวางแผน ( PLANNING PHASE )
๒. ขั้นการลงเรือ ( EMBARKATION PHASE )
๓. ขั้นการซักซอม ( REHEARSAL PHASE )

๑๕๘
๔. ขั้นการเคลื่อนกําลังสูที่หมาย ( MOVEMENT TO THE OBJECTIVE AREA )
๕. ขั้นการโจมตี ( ASSUALIPHASE )
การยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก จะสิ้นสุดลง เมื่อกําลังรบยกพลขึ้นบก ไดสถาปนากําลังขึ้นบนฝงอยาง
มั่นคง ผบ.กองเรือเฉพาะกิจขึ้นบก จะโอนการบังคับบัญชาให ผบ.หนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก ซึง่ ยืนยันวา
พรอมที่จะปฏิบัติการยุทธตอไปไดอยางเต็มที่ การสื่อสารในขั้นการวางแผน ( PLANNING PHASE ) จะตอง
เริ่มตนทันทีเพือ่ เปนการประสานงานกับหนวยตาง ๆ ซึ่งบางหนวยแยกกันอยูแ ละมีระยะใกลถาทําไดควรมี
นายทหารติดตอจากหนวยตาง ๆ มาประจําในขั้นการวางแผน เพื่อรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญยิ่ง
การสื่อสารในขั้นการลงเรือ ( EMBARKATION )
กอนที่จะเริ่มแผนการลงเรือ จะตองมีการสือ่ สารระหวางหนวยเรือ และกําลังที่จะทําการขึ้น
สูเรือ ซึ่ง ผบ.หนวยกําลังเปนผูรับผิดชอบ ในการวางแผน และจัดการเกี่ยวกับการสื่อสารในพื้นที่ทําการลง
เรือซึ่งตองการประสานอยางมีประสิทธิภาพ ระหวางฝายเรือ และฝายกําลังรบยกพลขึ้นบก ซึง่ แผนการ
สื่อสารจะตองจัดใหมีการสื่อสาร ซึ่งจะตั้งขึ้นที่ทาหรือหาด
เพื่อควบคุมการลงเรือจะตองจัดนายทหาร
ติดตอระหวางหนวยเรือ และหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก ใหแนใจวาการสื่อสารในระหวางขั้นการลงเรือ
เปนไปอยางมีประสิทธภาพ
การสื่อสารในขั้นการซักซอม ( REHEARSAL )
เพื่อทดสอบระบบการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร และเทคนิค แผนการสือ่ สาร จะตองทํามาใช
ในขั้นซอมทดลองอยางเต็มที่ทุก ๆ หนวยในกําลังรบเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ความผิดพลาดจะไดนํามา
แกไขตามผลขอยุติของการวิจารณ การซอมทดลองความปลอดภัย ของการสื่อสารจะตองคํานึงถึงในระหวาง
การซอมนี้ดวย โดยมีการปองกันในระหวางซอมทดลองดังนี้
ก. ใชกําลังของเครื่องสงวิทยุนอยที่สุด
ข. เปลี่ยนแปลงความถี่และนามเรียกขาน อยางไรก็ตามจะตองชั่งใจใหดีระหวางการรักษา
ความปลอดภัย กับการที่จะเกิดสับสนขึ้นในระหวางการปฏิบัติการจริงในขั้นตอนตาง ๆ จากผลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนี้
การสื่อสารในขั้นการเคลื่อนกําลังสูที่หมาย ( MOVENENT )
แผนการสื่อสารระหวางการเคลื่อนกําลังสูที่หมาย กําลังทางเรือจะตองจัดเตรียมการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอก อาจจะกําจัดการใชวิทยุ เพื่อปกปดที่ตั้ง เสนทางการยาตรากําลัง ความตั้งใจของหนวย
กําลังรบเฉพาะกิจสะเทินน้าํ สะเทินบก ผบ.หนวยกําลังเฉพาะกิจ อาจสั่ง RADIO SILENCE ในระหวาง
การเคลื่อนกําลัง
การติดตอสื่อสารภายนอกจะตองกําหนดใหแนนอนวาจะใชวิธีใด ในระหวางการเคลื่อน
กําลังระบบ

๑๕๙
จะใชไดดีที่สดุ โดยทําการรับอยางเดียว หนวยกําลังที่อยูไกลออกไปเชน ADVANCE
RORCE การรายงานอาจผานสถานี EROADCAST โดยเขารหัสเพื่อสงตอใหกองเรืออีกทีหนึ่ง หรือถาทําได
การสื่อสารกับหนวยนอกอาจใชการสื่อสารทางอากาศ เฮลิคอปเตอรก็ไดทั้งนี้เพื่อปองกันการ
INTERCEPT จากขาศึกซึ่งอาจใหทราบ ตําบลที่ หรือความตั้งใจของฝายเราได
การสื่อสารภายใน อาจใชเฮลิคอปเตอร ทางทัศน ฯ วิทยุความถี่ VHF และ UHF
เมื่อไดแยก FAST MOVEMENT และ SLOW MEVEMENT GROUP ในการเคลื่อนกําลังสู
ที่หมายจะตองแยกความถี่ TACTICAL PRTMARY มีใหตรงกัน
ในระหวางการเคลื่อนกําลังสูที่หมายขาวทุกฉบับ จะตองผานแผนกสื่อสารของเรือและนาย
ทหารเรือผูไดรับอํานาจเปนผูสั่งจาย ขาวทางยุทธวิธี เกี่ยวกับการเดินเรือ มีลําดับความเรงดวนเหนือกวาขาว
การเคลื่อนไหวของกองทหาร
ในวัน ผบ.หนวยกําลังโจมตีมักจะไดรับอนุญาตใหยกเลิก RADIO SELENCE เมื่ออยูใน
OBJECTIVE AREA
การสื่อสารในขั้นการโจมตี ( ASSAULT )
ก. แผนสื่อสารทั้งกําลังทางเรือ และกําลังรบสะเทินน้ําสะเทินบก จะตองมีขายการ
สื่อสารอยางเพียงพอในระหวางการโจมตี เพื่อใหการสั่งการ การควบคุมและการประสานงานของหนวยตาง
ๆ ดําเนินไปไดตามความตองการ แผนการสื่อสารของกําลังสะเทินน้ําสะเทินบกจะตองสามารถสนองตอบ
ตามความตองการซึ่งพัฒนาอยางรวดเร็วระบบการสื่อสารบนฝงในขณะทีก่ ารโจมตีไดรุดหนาไปและแผนนี้
ผบ.หนวยกําลังรบสะเทินน้ําสะเทินบก ตองสามารถติดตอกับหนวยอืน่ ๆ ได โดยปกติการสื่อสารกับหนวย
ภายนอก ใหทําการติดตอผาน ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และจะทําการเมื่อเครื่องมือสื่อสาร
บนบกเรียบรอย ขายการสื่อสารนี้จะเปนตอพื้นฐานสําหรับฐานทัพหนา ในการติดตอกับหนวยนอก เมื่อมี
ความตองการ
ข. แผนการสื่อสารจะตองมีขายการสื่อสารที่จําเปนสําหรับควบคุม
และใหการ
สนับสนุนดังตอไปนี้
๑. การเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝ ง ทางอากาศและผิวน้ํา
๒. การเคลื่อนตัวของเรือตาง ๆ ภายในพืน้ ที่หมาย
๓. พื้นที่ทางอากาศในพื้นทีห่ มาย
๔. การสนับสนุนการใชอาวุธ รวมทั้งการปฏิบัติการรุกทางอากาศ การยิงสนับสนุนดวยปน
เรือ
๕. การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงทางอากาศ โดย บ. ( BIX WING ) เฮลิคอปเตอรและ
ทางเรือ
๖. หนวยควบคุมที่มีการเคลื่อนตัวอยูต ลอดเวลา และการเปลี่ยนการบังคับบัญชา
ทีละเล็กทีละนอยไปยังกองบังคับการบนฝง

๑๖๐
การสื่อสารในการพัฒนาฐานทัพ ( BASE DEVELOPMENT )
เปนแผนของกองบัญชาการชั้นสูงขึ้นไป ในการจัดเตรียมพนักงานและเครื่องมือสื่อสาร
บรรทุกลงเรือและขึ้นบก พรอมกับหนวยกําลังรบยกพลขึ้นบก เพื่อจัดตั้งระบบการสื่อสารในฐานทัพขึ้นใน
โอกาสที่ กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้าํ สะเทินบก เดินทางจากพื้นทีห่ มายไปแลว

…………………………

๑๖๑

SHORE PARTY
Shore party เปนหนวยกําลังเฉพาะกิจซึ่งประกอบดวยเจาหนาทีผ่ ูเชี่ยวชาญที่ไดรับการ
อบรมมาอยางดีหลายสาขา โดยประกอบกําลังขึ้นกอนหนาปฏิบัติการหนึ่ง ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการของ
ปฏิบัติการนั้น ๆ ปกติการจัดหนวย Shore Party แตละหนวยจะจัดไมเหมือนกัน และเมื่อปฏิบัติการหนึ่งเสร็จ
สิ้นลงแลว Shore Party ก็จะสลายตัว
Shore Party เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหวางเรือในทะเลกับหาดยกพลขึ้นบก ความ
ตองการรายละเอียดในการกอสรางสะพานเปนเชนไร การจัดหนวย Shore Party ก็มีโครงสรางฉันนั้น
จุดสําคัญที่ถงึ จดจํา
๑. Tark Organization การจัด Organization ของ Shore Party ขึ้นอยูกับกิจซึ่งไดรบั ปกติ
หาดหนึ่ง ๆ ( Color beach ) จะมี ๑ Shore Party .ในการสนับสนุน
๒. Landing Force Amphibious Opreation เปนงานของทางเรือโดยธรรมชาติ ซึ่งจะตอง
บังคับบัญชาโดยนายทหารเรือ คือ ATFC สวน Shore Party เปนความรับผิบชอบของ LFC โดยมีนายทหาร
ฝายบก ( Troop Officer ) เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการ Logistic Support ใน assualt beach
๓. Troop and Naval Umit กิจบางอยางของ Shore Party จะทําสําเร็จไดตองเกีย่ วของกับ
Naval Personnel เชนงาน Off – Shore ฉะนั้น จึงตองมีเจาหนาที่ฝายเรือรวมอยูดว ย
กิจ Task
๑. เตรียมหาด ทําเครื่องหมายหาดศูนยกลาง , ปก , ตําบลที่ขนถาย
๒. เตรียมเครือ่ งมือสื่อสารภายใน Shore Party และ Beach area ไปยัง Tac – Log บน PCS
๓. การอพยพผูบาดเจ็บ ผูบาดเจ็บจะถูกนํามาที่ชายหาดโดย ASSUALT UNIT หรือ
Modical Collecting and clearing Co. Personnel Shore Party รับผิดชอบจากชายหาดสงไปยังเรือ ปกติจะไม
กักตัวผูบาดเจ็บไวที่ชายหาด นอกจากจะพยาบาลในกรณีฉุกเฉินกอนสงกลับเทานั้น
๔. การสงบุคคลพลเรือนจาก objective area เปนไปตามนโยบายของหนวยเหนือ
๕. สงกําลังบํารุงให Landing Force ระหวาง assault ซึ่ง supply support รวมถึง
๕.๑ ขนถายจากเรือระบายพล
๕.๒ ตั้งคลังและดําเนินการแจกจาย
๕.๓ เก็บสถิติทุกชนิดซึ่งสงขึ้นบกและที่จายไปและที่มีอยูในกํามือ
๕.๔ เสนอรายงานเกีย่ วกับ supply ให บก.หนวยเพื่อทราบความตองการ
สถานการณบนบกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองให ผบ.หนวย แตละหนวยทราบ
ขาวสารที่ทันตอเวลา Shore Party จึงรับหนาที่เปนศูนยรวมขาวให ผบ.หนวยตาง ๆ ไดทราบถึงสถานการณ
ในการ Landing ยุทธวิธี และสถานการณทางสงกําลังบํารุง
ทุก ๆ หากตองการ Traffic ติดตอกันตลอด Beach area จึงจําตองสรางถนนใหมและพัฒนา
เสนทางเขาออก บางทีตองใช Beach Matting

๑๖๒
เนื่องจากจํานวนยุทธสัมภาระและคน ซึ่งจําเปนตองขามหาดมาก การควบคุมการจราจร
ภายใน Support Area จึงเปนสิ่งสําคัญตองมีแผนการควบคุม
Shore Party ตองรับผิดชอบในดานบริการหลายอยางตอ Landing Force ในระหวาง Assault
เชน การปรนนิบัติบํารุงรถ จัดหาน้ํา การศพ การทะเบียน การกูซอม ( Salvage )
ความรับผิดชอบอื่น ๆ ของ ผบ. Shore Party คือ Security of the beach support area ซึ่ง
จะตองวางแผนการปองกันไวดว ย
ที่กลาวมานี้เปนกิจตามแบบ ( Typical ) แตอาจมีการแตกตางกันในขอบเขตของแตละ
ปฏิบัติการหนึง่ ๆ
หนาที่ของ Beach Master ใน Shore Party
หนาที่ของเจาหนาที่ทางฝายเรือที่อยูใน Shore Party บังคับบัญชาโดย Beach Master
หนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการทางเรือโดยลักษณะหนาที่มี
๑. จัดหา Navigation aid เชน Radar beacon และทุน
๒. ทําที่หมายเกี่ยวกับ LST Landing Point, Causeway หรือสิ่งที่ตองการในทางเขาออก
๓. แนะนํา Shore Party Commander เกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ของกิจการทางเรือจึงมีผลตอ
การปฏิบัติการของ Shore Party แนะนํา Beach Landing Point และสิ่งกีดขวางใตน้ํา
๔. ทิศทางของการ Beaching และ Retracting ของ Landing Craft
๕. การกูเรือ Landing Craft ซึ่ง Tracked หรือ Grounded เพื่อใหกลับไปซอมทําหรือใชงาน
ไดอยางรวดเร็ว จะตองทําให Beach Clear อยูตลอดเวลาเพื่อใหการ Flow ของ Landing Craft และ Vehicles
๖. Control of beach traffic ใกลหาด
๗. มีการติดตอสื่อสารกับ Primary Control off. บน PCS. เรือตาง ๆ ในบริเวณหาดและ
Beach Master Unit บนฝง เครื่องมือสื่อสารของ Navy รวมทั้ง วิทยุ โทรศัพท สายใตน้ํา ธงสัญญาณ
ไฟสัญญาณ และ Loud Speaker
๘. Special haval Support ตาง ๆ เชน Causeway, self propelled barge เพื่อLanding supply
และ Equipment, Warping Tug Landing Barge สําหรับ Transfer Carge จาก Landing Craft ไปยัง Amphibian
vehicle ในทะเลเมื่อ Landing Craft ไมสามารถเขาเกยหาดได ปกติวิธกี ารนี้ไมใชเปนหลักปฏิบัตซิ ้ําอันตราย
แตเมื่อมีเวลาและจําเปนก็ตองใช
๙. Pipe Line ( Floating pipe line Tanker ) Ship to Shire สําหรับน้ํามันแทนทีจ่ ะใสถัง 55
Gallon Drum ซึ่งไม Practical ( เหมาะสม )
ที่กลาวมาทั้งหมดเปนตัวอยางของงานในหนาที่ของ Shore Party
U.S. Marine Corps มีการจัด Shore Party Battalion ของ Marine Division
Shore Party Battalion ประกอบดวย กองบังคับการและบริการ และ ๓ กองรอย
Shore Party
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Landing Support Plat. เปนหนวยหลักมูลฐาน ( Basic Unit ) ในการจัด Shore Party
Nucleus ของ Shore Party มาจาก Shore Party Battalion
Shore Party Team Support I BLT
Shore Party Group Support I RLT
การจัด Shore Party หนึ่ง ๆ จัดบุคคลเครื่องมือมาผสมกับซึ่งจัดโดย Shore Party Battalion
ซึ่งขึ้นกับ Specific Task ที่กําหนดใหขนึ้ อยูกับ การดําเนินกลยุทธและแนวความคิดในการสงกําลังบํารุง ซึ่ง
ตองมีรายละเอียดในการวางแผนและประสานกันอยางดีจึงจะบรรลุความสําเร็จได
สมมติวา ใน Shore Party Team มี 5 off. 217 Enlisted I off. 29 Enlisted มาจาก
Landing Support Platoon ของ Shore Party Shore Party ที่เหลือ 4 off. 188 Enlisted มาจากไหนอาจจัดมา
จากหลายหนวยเชน ตัวอยาง
- Service Battalion ของกองพล Shore Party ของ Supply เจาหนาทีเ่ ครื่องมือ
- Division Engineering Battalion จัดเครือ่ งมือชาง เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์และเจาหนาที่ตาม
ความจําเปน
- Motor Transport Battalion จัดรถ Truck และรถอื่น ๆ พรอมเจาหนาที่
- Head Quarter Battalion ของกองพล จัดเครื่องมือสื่อสารเพิ่มเติมและสารวัตร
- Medical Battalion จัดเจาหนาที่พยาบาล เครื่องมือทางแพทย
- Fore Service Regiment จัดเจาหนาที่ เครื่องมือเกี่ยวกับทอทางน้ํามันสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทะเบียนศพ
HQ. Section
Shore Party Commandeer ซึ่งเปน ผบ.หมวด Landing Support Platoon ยศ.ร.อ.ซึ่งเปน
Nucleus ของ Shore Party Team
- Milltary police Section จัด Traffic Control เชลยศึกและพลเรือนเก็บพวกลาหลัง
- Evacuation Section สงคนเจ็บจากหาดไปเรือ
- Securuty Section ปองกัน Beach Support Area Shore Platoon จัดจากพวกมีความชํานาญ
จริง ๆ
SHORE PLATION จัดจากพวกมีความชํานาญจริง ๆ
- Engineer Section
- Equipment Section
- Motor Transport Section
SERVICE PLATION
- Beach Section รวมทั้งเจาหนาที่ทําการชายหาด Beach Checker. Traffic Control Force ใน
การขนของจาก Landing Craft
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- Purp Section พวกที่ทํางานใน Dump area รวมทั้งเจาหนาที่ Supply Technician และ
Labour Force
BEACH PARTY TEAM
- Traffic Control Section ควบคุมเรือระบายพลบริเวณหาด
- Communication Section จัดเครื่องมือสื่อสารทางเรือสําหรับ Shore Party Team
- Salvage and Repair Section กูชวยเหลือ Landing Craft ที่ขวางหาดและคางหาด
- Hydrographic Pontoon causeway Ampibous assualt bulk fuel section ไมใชเปนสวนของ
Beach Party Team ในระยะเริ่มแรก แตละ Section มาสมทบภายหลังการ Landing แลว
บางทีมาหลัง H – Hour Hydrographic Section มี UDT สํารวจหาดยายสิ่งกีดขวาง อันตรายในการเดินเรือ
กอนที่จะมาสมทบนี้ UDT เตรียมหาดตามคําสั่ง ATFC กอน
- Pontoon Causeway Section มาสมทบหลังจาก Causeway เกยหาดแลว
- Amphibian assualt bulk fuel สมทบหลังจากระบบการของมีหนาทีต่ ิดตั้ง Fuel line จาก
Beach ไปยัง Tank ship เปนหนาที่ของ LFC ในการจัด Fuel system จากหาดเขาไป Inland
- Typical Org. ของ Shore Party Team แตกตางไป ขึ้นกับความตองการแตละ Operation
Section หนึ่งอาจจําเปนสําหรับของ Operation บาง Section ไมจําเปนแลวแตกรณี ตัวอยาง
ไมตองการ Supply Support ก็ไมตองจัด Dump Section
ลําดับการปฏิบัติของ Shore Party Team
๑. Planning กําหนดความตองการ คน เครื่องมือ ให LFC approve
๒. Training ๓๐ วัน เปนอยางนอยในการฝกรวม Team กัน แตละฝายฝกการสื่อสาร
CPXI S การปองกันถาทีเวลาพอตอง Rehearsal สิ้นสุดลงเมื่อเริ่ม Embark ลงเรือ Shore Party Team จะ
ลงในเรือ ซึง่ จะรวมกันไมไดจนกวาจะขึน้ บก ผบ.หนวย Shore Party จะลงเรือลําเดียวกับ ผบ.
Lansing Rorce สวนทีเ่ หลือลงเรือลําเลียงซึง่ จะลงลําไหนขึ้นกับแบบและจํานวนเครื่องมือการ Rehearsal
ทําเฉพาะ Recon Party และ Liaison Section เทานัน้ main body อาวุธหนักไมกระทํา
ลําดับการขึ้นบก แบงเปนอยางนอย ๓ สวน
สวนที่ ๑ Advance Party ขึ้นบกใน Nave ๓ หรือ ๔ ของ Assualt wave มี ผบ.
Shore Party, Beach Mastef เขาหนาทีท่ ี่จําเปนตามลําดับความเรงดวนของงาน เชน วางเครื่องหมายหาด
ขายการสื่อสาร เคลื่อนยายสิ่งกีดขวาง ตัง้ สถานที่พยาบาล เจาหนาทีร่ วมทั้งฝายบนบกและเรือ
สวนที่ ๒ Liaison Section ขึ้นบกพรอม LFC จะอยูก ับ LFC เพื่อ Relay ความตองการ
Support ตาง ๆ ใหกับ ผบ. Shore Party
สวนที่ ๓ Main body แบงเปน ๒ สวน
สวนที่ ๑ เจาหนาที่ เครื่องมือ เครื่องใชที่ตองการดวนสําหรับการปฏิบัติการ
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สวนที่ ๒ ขึ้นบกเมื่อตองการ
๓. Operating Assault
Beach development เริ่มแต Recon. Party Land establishment of beach support area รถ
Drump truck ๑ คัน ปู Mat ได ๕๐๐ ฟุต
สรุป Shore Party จัดเปน Task Orgnization ประกอบดวยหนวยตาง ๆ ทัง้ Naval และ Troop ซึ่ง
จําเปนในการสนับสนุน Landing Force ในเรื่อง Logistic Support ระหวางขั้นการโจมตี
LFC รับผิดชอบใน Shore Party จึงตอง Command โดย Troop off. ถึงแมวาจะมี Naval
Personnl เขามารวมกําลังเฉพาะกิจดวยก็ตาม
ภารกิจจะสําเร็จลงไดระหวางการปฏิบัติการขึ้นอยูกับการ Form Shore Team โดยได
ขอพิจารณาจากรายละเอียดของการดําเนินกลยุทธ และแนวความคิดในการสงกําลังบํารุง
เมื่อกําหนดกิจ Shore Party จะแจงความตองการไปยัง LFC
ในการจัดคน และ
เครื่องมือ
ถายกพลขึ้นบกสําเร็จสมความมุงหมาย Shore Party เปนสวนสําคัญชวยใหภารกิจนัน้ สําเร็จ
ลงได

………………………..
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ยานสะเทินน้ําสะเทินบก
๑. กลาวโดยทั่วไป
เอกสารฉบับนี้เปนพื้นฐานเกีย่ วกับการกําหนดวิธีการของหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก ในเรื่องของ
การสงกําลังบํารุงและการสนับสนุนทางยุทธวิธีแกกําลังรบยกพลขึ้นบก และหนวยรองอื่น ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ ผบ.
หนวย และฝายอํานวยการตาง ๆ จะตองนํามาพิจารณาอยางกวางขวางถึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้
ยกเวนในสวนที่เปนเรื่องของความตองการ และการใชหนวยยุทธวิธีของหนวยรถสะเทินน้าํ สะเทินบก
องคประกอบตาง ๆ ที่แปรเปลี่ยนไปยอมมีผลกระทบตอความสําเร็จของขั้นการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง
และการสนับสนุนการปฏิบัติในขั้นตอนตอไปบนฝง
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอผลสําเร็จของการยุทธสะเทิน
น้ําสะเทินบกรถสะเทินน้ําสะเทินบกชนิดตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุนโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก และการปฏิบัติ
ในขั้นตอ ๆ มาบนฝง จะเปนตัวการสําคัญที่จะทําใหเกิดปญหาตอขาศึกในการปองกันการยกพลขึ้นบก
ในการที่จะนํากําลังรบยกพลขึ้นฝง ปกติแลวการขึ้นบกทางผิวพื้นมีความจําเปนทีจ่ ะตองรวมเขาไป
ในแผนการขึ้นบกทั้งหมด ดังเชนการโจมตีจะประสบผลสําเร็จมากที่สุด จะตองเจาะเขาหาที่หมายที่ได
กําหนดไวบนฝงดวยการสูญเสียนําหนักการเขาตีที่หาดใหนอยที่สุด หนวยตาง ๆ และรถสะเทินน้ําสะเทิน
บก ที่ไดกลาวนี้จะถูกมอบใหชวยเหลือหนวยโจมตีผานการตานทานชายหาด และการตั้งรับชายหาดไปได รถ
สะเทินน้ําสะเทินบกมีขีดความสามารถจะฟนฝาอุปสรรคดังกลาวไปจนถึงการสงกําลังในขั้นตอนตาง ๆ ของ
การโจมตีจากทางทะเล
๒. การแบงแบบและการแบงประเภท
ก. การแบงแบบ รถสะเทินน้ําสะเทินบก ไมวาจะเปนรุน ใดก็ตาม ไดรับการออกแบบมาเพื่อให
ปฏิบัติการในน้ําได ๒๐ % และการปฏิบตั ิบนบก ๘๐ % รถเหลานี้สามารถขามผานเครื่องกีดขวางนอกฝงซึ่ง
จํากัด การเคลื่อนที่ของเรือระบายพล ความสามารถในการเคลื่อนที่ผานเขาสูหาดโดยไมมีอุปสรรคนี้เปนขอ
ไดเปรียบทางยุทธวิธี ทั้งนี้ยงั รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตอไปบนบกอีกดวย ซึ่งสิ่งนี้เรือระบายพลไม
สามารถจะกระทําได
ข. การแบงประเภท รถสะเทินน้ําสะเทินบก ไดรับการแบงประเภทโดยพิจารณาถึง
๑) การใชงาน รถสะเทินน้ําสะเทินบก แบบตาง ๆ จะมีภารกิจหลักในการลําเลียงทหาร
ยุทโธปกรณและสิ่งอุปกรณตาง ๆ ซึ่งรถเหลานี้รวมถึงรถสะเทินน้ําสะเทินบกโจมตี ( AAV. ) รถลําเลียงสิ่ง
อุปกรณโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก ( M.116 M.733 )
๒) การขับเคลื่อน ( AAV. ) ขับเคลื่อนในน้ําโดยใช WATER LET และใชสายพานในการ
ขับเคลื่อนบนบก
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ค. การกําหนดประเภทการใชงาน รถสะเทินน้ําสะเทินบก ถูกกําหนดประเภทการใชงานดังตอไปนี้
๑) รถสะเทินน้ําสะเทินบกโจมตีลําเลียง ( AAV. ) ใชในการลําเลียงพลและสิง่ อุปกรณซึ่ง ถูก
กําหนดใหเปนรถสะเทินน้ําสะเทินบกแบบสายพานลําเลียงพล
๒) รถสะเทินน้ําสะเทินบกโจมตีควบคุมและบังคับบัญชา ( AAVC. ) ใชในการควบคุมและบังคับ
บัญชา ซึ่งถูกกําหนดใหเปนรถประเภท สะเทินน้ําสะเทินบกแบบสายพานควบคุมและบังคับบัญชา
๓) รถสะเทินน้ําสะเทินบกโจมตีกูซอม ( AAVR. ) ใชในการก็ซอมและซอมบํารุง ซึ่งถูกกําหนดให
เปนรถสะเทินน้ําสะเทินบกแบบสายพานการก็ซอม
๔) M.116 เปนรถสะเทินน้ําสะเทินบกที่ถูกกําหนดใหใชในการลําเลียงสิ่งอุปกรณ ขนาด ๑ ๑/
๒ ตัน (รถชนิดนี้เปนรถสะเทินน้ําสะเทินบกแตไมสามารถทนทานตอคลื่นหัวแตกได)
ง. คุณลักษณะ ขอมูลและคุณลักษณะของรถแตละชนิดไดกลาวไวแลวในทายเรื่อง
จ. ยานสะเทินน้ําสะเทินบกแบบอื่น ๆ LARC V LARC XV และ LARC LX ซึ่งกองทัพเรือ
กองทัพบก และหนวยปองกันชายฝงของ สหรัฐ ฯ เปนผุใ ช
๓. ภารกิจและการใชงาน
ก. ภารกิจ AAV. มีภารกิจในการสงกําลังสวนโจมตี และสิ่งอุปกรณของกําลังรบยกพลขึ้นบก ขึ้น
บกทางผิวพื้น ในเที่ยวเดียวจากเรือใหญระหวางการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ไปยังที่หมายตาง ๆ ลึกเขาไป
ในแผนดิน และจัดเปนหนวยยานเกราะ รวมถึงการสนับสนุนทางการรบ การปฏิบัติในขั้นตอ ๆ ไปบนฝง
ข. การใชงาน รถสะเทินน้ําสะเทินบก จะถูกใชในระหวางการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก การ
ปฏิบัติการขามลําน้ําเปนสวนหนึ่งของกําลังเฉพาะกิจยานเกราะ และในระหวางการปฏิบัติการยุทธแบบพิเศษ
อื่น ๆ บนฝงเมื่อใชอยางเหมาะสมแลวสามารถใชปฏิบัติการตาง ๆ
ในเวลากลางคืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังอาจใชไดในหนองบึงบางชนิด
ภูมิประเทศเขตหนาวแถบเหนือทีไ่ ดเลือกไว
พื้นที่ภูเขา ปฏิบัติการในทะเลทราย และพื้นที่สวนใหญที่มีลักษณะเสนทางทุรกันดาร ปาเขา ปาทึบ คลื่น
หัวแตกที่คอนขางรุนแรง และพื้นที่โคลนบางชนิดซึ่งมีอยูบอยครั้งที่จํากัดการเคลื่อนที่รถสะเทินน้ําสะเทิน
บก พื้นฐานในการใช AAV. ปกติแลวจะใชในการลําเลียงพลในการปฏิบัติการยุทธวิธี ถาสภาพการณอํานวย
ใหหนาที่อื่น ๆ ของ AAV. อาจรวมไปถึงการใชในการสงกําลังบํารุงและเปนรถสนับสนุนทางชาง ฯลฯ
๔. การจัดหนวยรถสะเทินน้าํ สะเทินบก
หนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก เปนหนวยในอัตราหนวยหนึ่งของหนวยนาวิกโยธิน ซึ่งหนวยนี้ปกติ
จะถูกจัดใหเปนกองพันสะเทินน้ําสะเทินบกโจมตี ( ASSAULT AMPHIBIOUS BATTALION ) กองพัน
สะเทินน้ําสะเทินบกโจมตีมาตรฐานจะประกอบไปดวย สี่กองรอยสะเทินน้าํ สะเทินบกโจมตี และหนึ่ง
กองรอยบังคับการ และบริการสวนกองพันสะเทินน้ําสะเทินบกหยอนกําลัง จะประกอบไปดวยสองกองรอย
สะเทินน้ําสะเทินบกโจมตี และกองรอยบังคับการและบริการที่ลดอัตราลง หมวดสะเทินน้ําสะเทินบก
สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงของกองพันจะรวมอยูใ นกองรอยบังคับการและบริการ ในกองรอยสะเทินน้ํา
สะเทินบกโจมตีจะประกอบไปดวยสี่หมวด และกองบังคับการกองรอย ซึ่งจะมีตอนซอมบํารุงและตอน

๑๖๘
สื่อสารรวมอยูดวย
กองรอยสะเทินน้าํ สะเทินบกโจมตีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการเปนอิสระใน
ชวงเวลาสั้น ๆ
๕. การวางแผนการใชรถสะเทินน้ําสะเทินบก
พื้นฐานของการวางแผนการใชรถสะเทินน้าํ สะเทินบก
ในการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ก็
คลายคลึงกับการวางแผนการใชหนวยอืน่ ๆ การวางแผนอยางรอบคอบและการปฏิบัติที่เหมาะสมเปนสิ่งที่พึง
ประสงคทั้งนี้เพื่อจะใหเกิดความมั่นใจไดวา รถสะเทินน้ําสะเทินบกไดรับการนําขึ้นสูเรือ บรรทุกและปลอย
ออกจากเรือใหญ เพื่อที่จะสนับสนุนการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง และใหการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง
เพียงพอและตอเนื่องการพิจารณาแบงมอบรถสะเทินน้ําสะเทินบกภายในกําลังรบสะเทินน้ําสะเทินบก อยาง
เหมาะสมและการเอาใจใสรอบคอบตอขีดความสามารถ และขีดจํากัดของหนวยแตละหนวยเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจในการสนับสนุนอยางสูงสุด แกกําลังรบยกพลขึ้นบก สิ่งที่มีความเรงดวนเปนอยางยิ่งในการที่จะทําให
เกิดผลสําเร็จในการใชรถสะเทินน้ําสะเทินบก ก็คือ.- การวางแผน
- การจัดเพื่อทําการรบ
- การติดตอระหวางหนวย
- การนํารถสะเทินน้าํ สะเทินบกขึ้นสูเรือใหญ
- ระบบการซอมบํารุง
- การซอมที่เหมือนของจริง
๖. การจัดเพื่อทําการรบ
การจัดหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบกเพื่อทําการรบ
จะตองพิจารณาอยางรอบคอบและถี่ถวนถึง
ภารกิจการจัดแผนดําเนินกลยุทธของกําลังรบยกพลขึ้นบก ภูมิประเทศและสภาพอุทกศาสตรภายในพื้นที่
หมายหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก จะถูกจัดใหสนับสนุนใหดีที่สุดตอความตองการของกําลังรบยกพลขึ้น
บก การแสวงหาประโยชนจากขีดความสามารถของรถสะเทินน้ําสะเทินบก และลดขีดจํากัดที่มอี ยูใหเหลือ
นอยที่สุดจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นในระหวางการวางแผน และเพิ่มขีดความสามารถทางยุทธวิธีเมื่อมีโอกาส
ก. ความสัมพันธในการบังคับบัญชา ความสัมพันธในการบังคับบัญชา ตามระบบโดยทั่วไปไดกําหนดไวสี่
ประการ คือ.๑) การขึ้นสมทบ หนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก หรือหนวยรองในหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก จะ
ขึ้นสมทบเปนการชั่วคราวเพือ่ ที่จะใหการลําเลียงหรือการสนับสนุนและจะตองอยูในการบังคับบัญชาของ
ผบ.หนวยนั้น
ผบ.หนวยที่ไดรับการสนับสนุนจะตองรับผิดชอบในการควบคุมทางยุทธการและการ
สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแกหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบกที่มาขึน้ สมทบ ผบ.หนวยที่มาขึ้นสมทบ จะ
ปฏิบัติหนาที่เปนฝายกิจการพิเศษปกติรถสะเทินน้ําสะเทินบกในหวงระยะเวลาทีย่ าวนาน และตอเนื่อง แต
การขึ้นสมทบแกหนวยที่มีระดับต่ํากวากองพล หรือกําลังรบยกพลขึ้นบกนี้ จะตองมีการพิจารณาอยาง

๑๖๙
รอบคอบถึงเรื่อง ความตองการทางการสงกําลังบํารุง และการซอมบํารุงของหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก
กอนที่จะไปขึน้ สมทบ
๒) การสนับสนุนทั่วไป หนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก จะถูกใหไปสนับสนุนตอหนวยรองตาง ๆ
ของกําลังรบ ๆ เมื่อมีการรองขอ แตจะไมบรรจุในหนวยนัน้ ๆ การบังคับบัญชาและการควบคุมก็ยังอยูก ับ
หนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก
๓) การสนับสนุนโดยตรง เมื่อใหการสนับสนุนโดยตรง หนวยรถสะเทินน้าํ สะเทินบกจะยังคงขึน้
การบังคับบัญชาตอหนวยแมของตน แตจะใหการสนับสนุนแกหนวยใด ๆ ที่ไดกําหนดหนวยรถสะเทินน้ํา
สะเทินบกจะตอบรับการรองขอโดยตรงตอหนวยนัน้ ๆ การบังคับบัญชาและการสงกําลังบํารุงจะยังคงอยูที่
หนวยแมของตนตามปกติการสนับสนุนจะใหไดมาซึ่งความสําเร็จของภารกิจ เฉพาะเจาะจงหวงระยะเวลา
หนึ่ง ๆ
๔) การควบคุมทางยุทธการ เมื่อถูกกําหนดใหการบังคับบัญชาของ ผบ.หนวยนัน้ ๆ เพื่อรับมอบ
ภารกิจเฉพาะและหนาที่อื่นใด เพื่อใหบรรลุภารกิจ แตจะไมรวมถึงอํานาจทางธุรการและการสงกําลังบํารุง
หรือปจจัยอืน่ ๆ หรือการบังคับบัญชาในสิ่งอื่น ๆ
ในการปฏิบัติการรวมความสัมพันธในการบังคับบัญชาของการ
๕)
การใชหนวยแบบผสม
ปฏิบัติการรวมอาจนํามาใชได ตัวอยางเชน หนวย ๆ หนึ่งอาจถูกใหไปขึ้นสมทบกับกําลังรบยกพลขึ้นบกและ
มีหนวยรองของหนวยนัน้ ไปขึ้นสมทบกับหนวยรองของกําลังรบ และมีหนวยรองอื่น ๆ ที่เหลืออยูคอยให
การสนับสนุนโดยตรงหรือสนับสนุนทั่วไป
๖) การประสานการติดตอ เมื่อไดรับคําสั่งใหไปสนับสนุนหรือขึ้นสมทบ นายทหารติดตอของ
หนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก จะถูกสงไปอยูที่กองบัญชาการของหนวยที่ไดรับการสนับสนุนในหนาที่นาย
ทหารฝายกิจการพิเศษ เพื่อชวยเหลือ ผบ.หนวยนั้น ๆ ในเรื่องการใชรถสะเทินน้ําสะเทินบก การมอบหมาย
ฝายการประสานการติดตอทีม่ ีคุณสมบัติเฉพาะอยางนี้ จะชวยใหไดขาวสารที่เที่ยงตรง และชวยใหแผนงาน
ทางยุทธวิธี ในการใชหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
๗. ความตองการในการวางแผน
การวางแผนจะเริ่มขึ้นตอเมือ่ ไดรับคําสั่งพรอมใชหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบกในการปฏิบัตการที่จะ
มีมาถึงแผนทุกแผนจะตองสอดคลองกันกับแผนของหนวยอืน่ ๆ ในกําลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งจะรวมถึงการใช
หนวยรถอื่น ๆ
ก. ขอเสนอแนะ ผบ.หนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก จะเปนผูทําแผนเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง
ตอไปนี.้ ๑) การฝกในที่ตั้งและในน้ํา
๒) ภารกิจและการระบุกจิ เฉพาะของหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก
๓) การจัดสําหรับการนํากําลังขึ้นสูเรือ และการขึ้นบก
๔) เทคนิคของการเคลื่อนที่จากเรือสูฝง

๑๗๐
๕) การใชรถสะเทินน้ําสะเทินบกบนฝง รวมถึงการใชในปฏิบัติการเฉพาะกิจยานเกราะ
๖) ขอพิจารณาในเรื่องของการสงกําลัง และการซอมบํารุง
๗) ขอพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัย ที่มีผลกระทบตอหนวยการใชรถสะเทินน้ํา
สะเทินบก
๘) จํานวนและแบบของรถสะเทินน้ําสะเทินบก ทีห่ นวยรถสะเทินน้ําสะเทินบกตองการในการ
ปฏิบัติภารกิจตอไป
ข. การขาวกรอง ขอมูลขาวกรองตอไปนี้ ซึ่งเปนขอพิจารณาในพืน้ ที่ที่หมายมีความสําคัญสําหรับ
ผบ.หนวยรถสะเทินน้าํ สะเทินบก ในระหวางการวางแผน
๑) สภาพอุทกศาสตร
๒) สภาพคลื่นหัวแตกทีร่ ุนแรง
๓) กระแสน้ําและระดับน้ําขึ้น น้ําลง
๔) ขีดความสามารถในการับการจราจรบนหาด
๕) ทางออกจากหาด
๖) ความสามารถในการจราจรในภูมิประเทศ
๗) จํานวน แบบและความแข็งแรงของสิ่งกอสราง ในการปองกันหาดของขาศึก
๘) แนวปองกันใตน้ํานอกฝงของขาศึก
๙) ยานเกราะของขาศึก และขีดความสามารถในการตอสูยานเกราะ หรือหนวยยานเกราะ
๘. การใชรถสะเทินน้ําสะเทินบกเปนคลังลอยและคลังเคลื่อนที่
ก. คลังเคลื่อนที่ AAV. อาจจะถูกใชใหสนับสนุนหนวยกําลังเคลื่อนที่บนฝง ซึ่งปกติแลวจะเปน
คลังเคลื่อนที่ของกองพันผสมยกพลขึ้นบก (BLT) คลังเคลื่อนที่นี้ ผบ.หนวยที่ไดรับการสนับสนุนจะเปนผู
กําหนดการบรรทุกซึ่งการบรรทุกเหลานี้จะรวมถึง กําลังพล อาวุธ วัตถุระเบิด เสบียงแหง ฯลฯ รถที่ถูก
กําหนดใหเปนคลังเคลื่อนที่จะรวมไปกับกําลังสนับสนุน เพื่อที่จะพรอมใหการสนับสนุนใหทันทวงทีตาม
การใชตาง ๆ ตามระยะเวลาที่ไดกําหนด
ข. คลังลอย หนาที่มูลฐานของ AAV. คือ การลําเลียงทหารและสิ่งอุปกรณขั้นตนไปขึ้นฝงจํานวน
ของ AAV. ที่มีอยูสําหรับการปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมายยากที่จะนํามาใชอยางกวางขวางในการเปนคลัง
ลอยแตอยางไรก็ดี โอกาสที่จะใชไดอยางหนึ่งก็คือ การใช AAV. หนึ่งคัน หรือมากกวาในระหวางการ
เคลื่อนที่จากเรือสูฝง โดยการใหการสนับสนุนแก ผบ.หนวยโจมตีในการบรรทุกสิ่งอุปกรณฉุกเฉินที่จะใช
เชนเดียวกับสิ่งอุปกรณฉุกเฉินในลําดับตามคําขอ ปกติแลว AAV.ที่ถูกกําหนดใหเปนคลังลอย จะอยูในเรือ
ใหญใกลกับแนวออกตีจนกวาจะไดรับการรองขอจากหนวยรับการสนับสนุน การวางแผนอยางระมัดระวัง
มีความตองการเพื่อความมั่นใจวา ไมไดนําคลังลอยไปอยูในเรือใหญ ลําที่ไดกําหนดใหไวสําหรับการ
ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ หรือมิฉะนั้นก็ตองนําคลังลอยออกจากเรือใหญนนั้ ใกลกับแนวออกตีเมื่อไดสิ่งอุปกรณขึ้น
บกอยางเพียวพอแลว คลังลอยที่จอดอยูก็ใกลขนถายขึ้นฝง เพื่อที่จะนํารถไปใชในภารกิจอื่น ๆ ตอไป

๑๗๑
ค. ความสามารถในการสงกําลังบํารุง
๑) บรรทุกสูงสุด ๑๐,๐๐๐ ปอนด
๒) รายการตอไปนี้สามารถบรรทุกใน AAVP.7 ได
- M 151 JEEP
- M 416 TRAIIER
- รถบรรทุกทหารราบ ขนาด เขา M 274 พรอม ปรส.๑๐๖ มม.
- รถวิทยุ MRC.109 ( ถอดเสาอากาศออก )
- ถัง ๕๕ แกลลอน ๑๗ ถัง
- ลูกปนรถถัง ขนาด ๙๐ มม. ๗๕ หีบ
- เครื่องลางกัมตภาพรังสี ขนาด ๕๐๐ แกลลอน M12 A 1
- ลูกปนขนาดครึ่งนิ้ว M 85 ๑๓๘ กลอง
- ถังน้ําจืด ขนาด ๕ แกลลอน ๓๓๐ ถัง
- อาหารแหง ( C – RATION ) ๔๐๐ กลอง
๙. การใชรถสะเทินน้าํ สะเทินบกในการปฏิบัติการพิเศษ
พื้นฐานของการใช AAV. ในการปฏิบัติการบนฝง คือ การสนับสนุนการปฏิบัติการรบในที่ที่ซึ่งมี
การใชหนวยยานเกราะ ซึ่งชวยใหทหารราบมีความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ เทาเทียมกับรถถัง
และ
AAVC. ยังชวยเพิ่มขีดความสามารถในการเปนที่บังคับการเคลื่อนที่ สําหรับกองพันและหนวยทีส่ ูงกวาการ
ปฏิบัติการพิเศษนั้นจะรวมถึงการปฏิบัติการในเวลากลางคืน ในทะเลทราย ในปาทึบ บนภูเขา และในเขต
หนาว เทคนิคตาง ๆ ที่ไดกลาวถึงนี้ ไดกลาวรวมถึงรถสะเทินน้ําสะเทินบก แบบตาง ๆ แตบางตอนจะกลาว
เฉพาะการปฏิบัติการของรถสะเทินน้ําสะเทินบก เฉพาะอยางเทานั้น รถสะเทินน้ําสะเทินบก มีความ
เหมาะสมอยางยิ่งที่จะใชในสภาพแวดลอมที่ตางกันไปหลาย ๆ ลักษณะ ทั้งนี้เพราะวามีขดี ความสามารถ
หลายอยางดวยกันในหลาย ๆ กรณีที่ผานมาขีดจํากัดทีเ่ กิดขึ้นแกรถสะเทินน้าํ สะเทินบก ก็คือการคิดที่ผิด ๆ
ของผูบังคับบัญชา
ก. การปฏิบัติในเวลากลางคืน รถสะเทินน้ําสะเทินบกเปนยานลําเลียงเพียงอยางเดียวที่มีใชอยูใ น
หนวยนาวิกโยธิน ซึ่งมีเกราะปองกันและไดมีการพิสูจนในดานยุทธวิธีแลว ในการใชการปฏิบัติการรวมยาน
เกราะ
๑) คุณลักษณะของการเขาตีในเวลากลางคืนจะสูญเสียความแมนยําในการเล็งยิง ซึ่งสามารถ
แกไขไดโดยการเพิ่มความระมัดระวังในการยิงใหมากขึ้น สําหรับการควบคุมและทัศนวิสัยทีจ่ ํากัดสามารถ
เพิ่มพูนไดโดยเนนความสําคัญในการวางแผน และการลดระยะจากตําบลยิงไปยังเปาหมายซึ่งก็ขึ้นอยูก ับ
ความยุงยากในการรักษาทิศทาง และการควบคุม

๑๗๒
การวางแผน ปจจัยที่สําคัญในการวางแผนการปฏิบัติในเวลากลางคืนมีดังนี.้ ก) การลาดตระเวน จะตองดําเนินการลาดตระเวนอยางละเอียด ทั้งในในเวลา
กลางวันและกลางคืนในการลาดตระเวนจะตองไดขอมูลเพิ่มเติมจากภาพถายทางอากาศ แผนที่ และเครื่องมือ
ในการคนหาขอพิจารณาที่สําคัญ จะตองรวมถึง ที่รวมพลที่แนนอน ฐานออกตี เสนทางเขาตี แนวออกตี
เสนทางตาง ๆ ที่คาดวาจะตองใช และทีห่ มาย
ข) แผนการเคลื่อนที่ แผนการเคลื่อนที่เขาสูที่หมาย ตองยึดถือแผนการดําเนินกล
ยุทธของหนวยที่ไดรับการสนับสนุนเปนหลัก เมื่อผานแนวออกตีไปแลว การหลีกเลีย่ งการเปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนที่
ค) รูปขบวน ปกติแลวรถสะเทินน้ําสะเทินบก จะผานแนวออกตีเปนรูปหนา
กระดานของหมวดแถวตอนระยะหางระหวางสวนตาง ๆ จะตองไวใหใกลที่สุด เพื่อผลการควบคุม
ง) มาตราการในการควบคุม เพื่อที่จะใหการควบคุมภายในหนวยเปนไปตาม
ขั้นตอนปกติควรจะนําเทคนิคตอไปนี้มาใชสําหรับการเขาตีในเวลากลางคืน
- กําหนดจุดแยกหมวด
- เลือกเสนทางการเคลื่อนที่ของหมวด
- กําหนดจุดแยกหมู
- กําหนดเสนขั้นเหนือทีห่ มายและทางปก
จ) กําหนดสิ่งพิสูจนฝาย การกําหนดฝายภายในหนวยจะใชแถบขางรถ ปลอกแขน
แผนสะทอนแสงของ ผบ.ชา ไฟฉายหรือแสงอื่น ๆ และกระสุนสองวิถี สิ่งที่ไดกลาวมานี้จะตองมีการ
วางแผนในรายละเอียด
ฉ) การพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ ผบ.หนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก จะตองพิจารณา
ปจจัยอืน่ ๆ เชน ตารางกําหนดเวลาเขาตี แผนการยิงสนับสนุน การใชรถหลังจากไดยึดที่หมายไวไดแลว การ
สองสวางในสนามรบ และความตองการในเรื่องการสงกําลังบํารุง สําหรับการปฏิบัติการในเวลากลางคืน
เทคนิคในการใชอยางเหมาะสมตาง ๆ จะตองวางแผนไว เพื่อที่จะใหมั่นใจวาจะใหการคุมครองอยางสูงสุด
ตอรถและบุลคลเมื่อขาศึกมีการยิงโตตอบหรือการใชอาวุธตอสูรถถัง
ข. การปฏิบัติการในปาทึบ การใชยานพาหนะในการปฏิบัติการในสถาพสิ่งแวดลอมที่เปนปาทึบ
อาจจะจํากัดการใชรถสายพาน ในเมื่อการจราจรในปาทึบปราศจากถนน ทําใหการใชยานลอ ไมสามารถ
กระทําได เชนรถบรรทุกรถสะเทินน้ําสะเทินบก ภูมิประเทศในปาทึบปกติจะขรุขระ เปนหุบลึก สูงชัน มีพืช
พันธุไมตาง ๆ ขึ้นหนาแนน แมน้ําลําธารมีอยูทั่วไป ซึ่งปกติมีฝนตกชุบ ถนนและเสนทางตาง ๆ ที่พอจะ
อยูบางจะแคบเต็มไปดวยโคลนตม ซึ่งโดยทั่วไปจะมีตน ไมปกคลุมทัว่ ไป ในลักษณะเชนนี้จะตองดัดแปลง
ใหรถสะเทินน้ําสะเทินบกสามารถนํามาใชได ทัศนวิสยั จะถูกลดลงไปไดอยางมาก จากพืชพันธุไมตาง ๆ รถ
สะเทินน้ําสะเทินบกอาจจะเปนพาหนะอยางเดียวที่ ผบ.หนวย จะพิจารณาในการลําเลียงพลและสิ่งอุปกรณ
ในบริเวณปาทึบ

๑๗๓
๑) ขอพิจารณาทางยุทธวิธี ปกติการรบในปาทึบจะรวมแบบของการปฏิบัติการพิเศษหลายอยาง
เขาดวยกัน เชน การยุทธขามลําน้ําและการรบในเวลากลางคืน การใชรถสะเทินน้ําสะเทินบก ทางการยุทธวิธี
ในกรณี เชนนี้ยอมนํามาใชได แตกม็ ีผลกระทบจากสภาพแวดลอมของปาทึบ
สภาพภูมิประเทศที่
ลอแหลมในปาทึบจะประกอบไปดวย ถนน เสนทาง สะพาน ศูนยการติดตอสื่อสาร เนินตาง ๆ จะลดความ
ลอแหลมลงไปเพราะมีทัศนวิสัยดีกวา
ก) ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่และการระวังปองกัน การเคลื่อนที่ในพืน้ ที่ทรุ กันดารนั้นเปน
สิ่งที่กระทําไดยาก แมวาจะเปนรถสายพานก็ตาม และจําทําใหความคลองแคลวในการเคลื่อนลดลงอยางมาก
ซึ่งจะเปนผลทําใหตองเพิ่มความระมัดระวังปองกันใหแกรถสะเทินน้ําสะเทินบกเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการ
ใชรถสะเทินน้าํ สะเทินบกทําการลาดตระเวนเสนทาง
จะทําใหสามารถรูวาจะตองหลีกเลี่ยงเสนทางที่ไม
สามารถผานได เชน หนอง บึง ภูเขา หุบเขา สะพานและพื้นที่ที่ไมมีเสนทาง (ทางเกวียน)
ข) การซอนพราง ในปาทึบมีสิ่งอํานวยประโยชนอยางดีเยีย่ มสําหรับการซอนพรางทั้งยานพาหนะ
และบุคคลตามธรรมชาติอยูแลว การตรวจการณจากที่สูงจะกระทําไมได ถามีการระมัดระวังอยางเหมาะสม
ค) การนําทางขอจํากัดตาง ๆ จะขึ้นอยูกับการตรวจการณและการจดจําลักษณะภูมิประเทศสิ่งที่
สําคัญสําหรับการนําทางในปาทึบก็คือ การอานแผนที่และการใชเข็มทิศ เสนทางและถนนตาง ๆ ที่ปรากฏอยู
ในแผนที่ของปาทึบจะไมแนนอน จะมาใชแทนการลาดตระเวนดวยคนไมได
ง) การติดตอสื่อสาร ตนไมที่ขึ้นอยางหนาทึบในปาจะจํากัดระยะในการใชวิทยุเปนอยางมากการ
จัดปญหาอันนี้ จะมีการวางแผนการใชการติดตอสื่อสารชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชพลนําสาร
๒) การพิจารณาทางการสงกําลังบํารุง
สภาพแวดลอมในปาทึบทําใหการสงกําลังเพิ่มเติมใน
ระหวางปฏิบตั ิการเกิดความยุงยากสับสน สิ่งอุปกรณตาง ๆ ทีไ่ ดรับมาจะเสื่อมสภาพลงอยางรวดเร็วอัน
เนื่องมาจากความชื้น สิ่งอุปกรณ เชนน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น มีความสําคัญตอหนวยรถสะเทิน
น้ําสะเทินบกซึ่งอาจจะมีปญ
 หาขึ้นได ซึ่งยานพาหนะที่ใชบนผิวพื้นเทานัน้ จะดําเนินการไดในลักษณะภูมิ
ประเทศ เชนนีร้ ถสะเทินน้ําสะเทินบก จึงมีหนาที่ ๆ สําคัญมากที่จะใชเปนรถสงกําลังภายในปาทึบ
๓) การพิจารณาใชยานพาหนะ สภาพอากาศที่พบไดของพื้นที่ในปาทึบ จะมีผลทําใหโลหะ
ตาง ๆ ยางและโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเคลื่อนที่ของยานพาหนะและอาวุธเสื่อมสภาพ สนิมจะจับตัวเร็วขึน้
และความตองการในการปฏิบัติบํารุงจะตองกระทํากันอยางจริงจัง จะตองทําการหลอลื่นสวนเคลื่อนที่ทุก ๆ
วัน ตรวจระดับน้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ใหอยูในระดับสูงสุดตลอดเวลา ตรวจและปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือ
สื่อสารตามความจําเปนความชื้นจะทําใหอุปกรณตาง ๆ ใชการไมได นอกเสียจากจะมีการปรนนิบัติบํารุงตาม
ขั้นตอนอยางถี่ถวนและตอเนื่อง
๑๐. การใชประโยชน รถสะเทินน้ําสะเทินบก
รถสะเทินน้ําสะเทินบก ที่มีอยู ทั้ง ๓ แบบ เปนรถที่ ผบ.หนวย จะเลือกใชโดยสังเขป ดังตอไปนี.้ ก. AAVP.

๑๗๔
๑) รถลําเลียงพล เมื่อใชในการลําเลียงพล AAVP. จะสามารถบรรทุกทหารพรอมสิ่งอุปกรณ
ทางการรบในสภาวะของการรบไดสูงสุด ๒๕ คน สําหรับการบรรทุกที่เหมาะสม เมื่อปฏิบัติการเปนยาน
เกราะ คือ ๑๘ คน
๒) ลําเลียงสิ่งอุปกรณสามารถลําเลียงสิ่งอุปกรณตาง ๆ ไดหนัก ๕ ตัน ทั้งในน้ําและบนฝง
๓) ลากปนใหญสนาม สามารถใช AAVP. ในการลากปนใหญสนามทั้งขนาด ๑๐๕ มม.และ
๑๕๕ มม. ขณะที่ลําเลียงพลไปดวยในคราวเดียวกัน รวมทั้งวัตถุระเบิด และสิ่งอุปกรณที่จําเปน
๔) ที่บังคับการเคลื่อนที่ ใชเปนที่บังคับการเคลื่อนที่โดยใชรว มกับ AAVC.
๕) ที่ตรวจการณเคลื่อนที่ ใชเปนที่ตรวจการณเคลื่อนที่ โดยมีที่กําบัง
ข. AAVC. ใชเปนรถบังคับบัญชาสําหรับหนวยโจมตี หรือสวนบังคับการของหนวยรถสะเทินน้ํา
สะเทินบก
ค. AAVR. ใชสําหรับการกูซ อมรถที่เสียเมื่ออยูบนบก ถาจะใชกแู ละซอมในน้ําตองขึ้นอยูสภาพของ
ทองทะเลและลม มีขีดความสามารถในการซอมบํารุงขั้นมูลฐาน แกหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบกเคลื่อนที่
๑๑. รถสะเทินน้ําสะเทินบกของหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
รถสะเทินน้ําสะเทินบก เปนยานพาหนะทีใ่ ชลําเลียงทหารนาวิกโยธิน อาวุธยุทโธปกรณตลอดจน
สิ่งอุปกรณตาง ๆ จากเรือใหญเขาสูฝง ในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก และสนับสนุนทหารในการ
รบติดพันหรือปฏิบัติการลึกเขาไปในแผนดิน รถสะเทินน้ําสะเทินบก
ASSAULT AMPHIBIOUS
VEHICLE (AAV) และรถสายพานขึ้นบก (LANDING VEHICLE TRACKED (LVT) นย.ไทยมีรถ AAV.
ใชอยูในปจจุบนั ๔ ชนิด คือ AAVP 7, AAVP7 A1, AAVC7 A1 และ AVVR 7 A1
คุณลักษณะของ AAVP 7
รถลําเลียงพลโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก เปนรถสะเทินน้ําสะเทินบกแบบสายพาน ออกแบบเพื่อให
เปนยานเกราะลําเลียงพล อุปกรณสนับสนุนและสิ่งอุปกรณตาง ๆ สําหรับกําลังรบยกพลขึ้นบก สามารถ
ปฏิบัติการจากนอกฝง ฝาทองทะเลทีมีคลื่นลมแรงและคลื่นหัวแตก นอกจากนี้ยังสามารถผานขามหาดและ
สภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดาร ใชความเร็วสูงในการวิ่งบนถนน ภายในตัวรถถูกจัดใหมพี ื้นที่อยางเพียงพอ
สําหรับการบรรทุกทหารและยุทโธปกรณ สวนหองเครื่องยนตจะอยูตอนหนาทางตอนทายเปนระวางสําหรับ
บรรทุกทหารหรือสิ่งอุปกรณประตูแรมพอยูตอนทาย เชนกัน
๑. เจาหนาทีป่ ระจํารถ
๓
นาย
๒. การบรรทุกทหาร
- ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ๒๕ นาย
- ปฏิบัติการรบยานเกราะ
๑๘ นาย

๑๗๕

๓. อาวุธประจํารถ
- ปก.M ๘๕ ขนาด ๕๐ นิว้
- อัตราเร็วในการยิง
ยิงเร็ว
๑,๐๕๐
ยิงชา
- ระยะยิงไกลสุด
- ระยะยิงหวังผล
- กลองกระสุนบรรจุ
- มุมหัน
- มุมกระดก
- มุมกด
- ๑๕
๔. น้ําหนักบรรทุกรบ
๕. น้ําหนักกดพื้น
๖. ถังน้ํามันเชือ้ เพลิงบรรจุน้ํามันดีเซล DF ๒
- บนบก ( ที่ความเร็ว ๒๕ ไมล/ชม. )
- ในน้ํา ( ที่รอบเครื่อง ๒,๖๐๐ รอบ/นาที
๗. ความเร็วบนบก
- เดินหนา
- ถอยหลัง

๑

กระบอก

นัด/นาที
๔๕๐ นัด/นาที
๖,๗๐๐ เมตร
๒,๑๙๕ เมตร
๔๐๐ นัด
๓๖๐ องศา
+ ๖๐ องศา
องศา
๕๐,๓๕๐ ปอนด
๗.๗ ปอนด/ตร.นิ้ว
๑๘๐ แกลลอน
๓๐๐ ไมล
๗
ชม.
๔๐
๔.๕

ไมล/ชม.
ไมล/ชม.

๑๗๖
๘. ความเร็วในน้ํา
- เดินหนา
๘.๔ ไมล/ชม.
- ถอยหลัง
๔.๕ ไมล/ชม.
๙. ขามเครื่องกีดขวาง
- คูกวาง
๘
ฟุต
- ทางสูง
๓
ฟุต
- ไตลาดทางขางและทางหนา
๖๐ %
๑๐. เครื่องยนต
- ดีทรอย ดีเซล
๘ V ๕๓ T
- กําลังมา ๔๐๐ ที่รอบเครื่อง ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
๑๑. เครื่องเปลี่ยนความเร็ว
- NAVSHIPS HS – 400 – 3/FMC CORP
- เดินหนา
๔
เกียร
- ถอยหลัง
๒
เกียร
คุณลักษณะของ AAVP 7 A 1
รถ AAVP 7 A 1 ไดรับการปรับปรุงมาจาก AAVP 7 สวนที่ไดรับการปรับปรุงนี้ จะรวมถึง
เครื่องยนตถังน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทําควันพรางและความสามารถในการยิงระเบิดควันจากปอมปน รวมทั้ง
ระบบอาวุธ TOW

๑๗๗
๑. พลประจํารถ
๓
นาย
๒. การบรรทุกทหาร
- ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ๒๕ นาย
- ปฏิบัติการรบยานเกราะ
๑๘ นาย
๓. อาวุธประจํารถ
- ปก. M ๘๕ ขนาด .๕๐ นิ้ว
๑
กระบอก
- อัตราเร็วในการยิง
ยิงเร็ว
๑,๐๕๐ นัด/นาที
ยิงชา
๔๕๐ นัด/นาที
- ระยิงไกลสุด
๖,๗๐๐ เมตร
- ระยิงหวังผล
๒,๑๙๕ เมตร
- กลองกระสุนบรรจุ
๔๐๐ นัด
- มุมหัน
๓๖๐ องศา
- มุกกระดก
+ ๖๐ องศา
- มุมกด
- ๑๕ องศา
๔. น้ําหนักบรรทุกรบ
๕๒,๗๗๐ ปอนด
๕. น้ําหนักกดพื้น
๘.๐ ปอนด/ตร.นิ้ว
๖. ถังน้ํามันเชือ้ เพลิงบรรจุน้ํามันดีเซล DF ๒
๑๗๑ แกลลอน
- บนบก (ที่ความเร็ว ๒๕ ไมล/ชม.)
๓๐๐ ไมล
- ในน้ํา (ที่รอบเครื่องยนต ๒,๖๐๐ รอบ/นาที) ๗ ชม.
๗. ความเร็วบนบก
- เดินหนา
๔๕ ไมล/ชม.
- ถอยหลัง
๑๒ ไมล/ชม.
๘. ความเร็วในน้ํา
- เดินหนา
๘
ไมล/ชม.
- ถอยหลัง
๔.๕ ไมล/ชม.
๙. ขามเครื่องกีดขวาง
- คูกวาง
๘
ฟุต
- ทางสูง
๓
ฟุต
- ไตลาดทางขางและทางหนา
๖๐ %
๑๐. เครื่องยนต
- CUMMINS VT ๔๐๐

๑๗๘
- กําลังมา ๔๐๐ +- ๕ % ที่รอบเครื่อง ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
๑๑. เครื่องเปลี่ยนความเร็ว
- NAVSEA HS – 400 – 3 A1
- เดินหนา
๔
เกียร
- ถอยหลัง
๒
เกียร
๑๒. ความทนทานทองทะเล
- คลื่นหัวแตกสูง
๑๐ ฟุต
คุณลักษณะของ AAVC 7 A1

รถสะเทินน้ําสะเทินบกโจมตีสื่อสารและบังคับบัญชา ใชในลักษณะของที่บังคับการเคลื่อนที่
สําหรับติดตอสื่อสารกับหนวยรอบ หนวยขางเคียง หนวยเหนือ อาวุธสนับสนุน และหนวยสนับสนุน
ทางการสงกําลังบํารุงภายในระวางมีสถานีทําการ ๑๐ สถานี ทางดานซายจะเปนที่ทาํ งานของพนักงานวิทยุ
ประจํารถ ๕ นาย ทางดานขวา จะเปนทีท่ ํางานของฝายอํานวยการ ๔ นาย ถาไมนับหองระวางที่ไดรับการ
ปรับปรุงแลว สวนอื่น ๆ ของ AAVC 7 A1 จะเหมือนกับ AAVC 7 A1แตจะเพิ่มเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อให
แสงสวางและอุปกรณทางการสื่อสาร
๑. พลประจํารถ
๓
นาย
๒. ฝายอํานวยการและพนักงานวิทยุ
๙
นาย
๓. อาวุธประจํารถ
- ปก. M ๖๐ D ขนาด ๗.๖๒ มม.
๑
กระบอก

๑๗๙
- อัตราเร็วในการยิง
- ระยะยิงไกลสุด
๔. น้ําหนักบรรทุกรบ
๕. น้ําหนักกดพื้น
๖. อื่น ๆ เชนเดียวกันกับ AAVP 7 A1

๕๕๐ นัด/นาที
๓,๒๐๐ เมตร
๔๔,๑๑๑ ปอนด
๖.๘ ปอนด/ตร.นิ้ว

คุณลักษณะของ AAVR 7 A1
รถสะเทินน้ําสะเทินบกโจมตีกูซอม มีความสามารถในการกูซอมและซอมบํารุงในสนามจนถึงขั้น
การซอมบํารุงที่ ๓

๑. เจาหนาที่ประจํารถ
๒. อาวุธประจํารถ
- ปก. M ๖๐ D ขนาด ๗.๖๒ มม.
- อัตราเร็วในการยิง
- ระยะยิงไกลสุด
๓. น้ําหนักบรรทุกรบ
๔. น้ําหนักกดพื้น
๕. เครื่องมือกูซอม
- กวานกําลังดึง
- ปนจั่นกําลังยก

๓

นาย

๑
กระบอก
๕๕๐ นัด/นาที
๓,๒๐๐ เมตร
๔๙,๘๕๓ ปอนด
๗.๙ ปอนด/ตร.นิ้ว

๑๘๐
- เครื่องเชื่อมประสานเหล็กและอะลูมิเนียม
- เครื่องอัดลม
- เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
- เครื่องประจุแบตเตอรี่
๖. อื่น ๆ เชนเดียวกันกับ AAVP 7 A1

………………………………….

