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มาตรฐานการทดสอบกําลังพล
สําหรับ
นายทหารกวาดทุนระเบิด
เลมคําถาม
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สารบัญ
หนา
กลาวนํา
คําจํากัดความ

๒
๔

ความรูพื้นฐาน
๑๐๐ แนะนําความรูพ ื้นฐาน (หัวขอ ๑๐๐)
๑๐๑ ชนิดและคุณสมบัติของเรือกวาดทุนระเบิด

๕
๖

ระบบ
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

แนะนําระบบ
เครื่องกวาดทุนระเบิดทอดประจําที่แบบ “โอ”
เครื่องกวาดทุน ระเบิดทอดประจําที่แบบ SDG31
เครื่องกวาดทุน ระเบิดทอดประจําที่แบบ MS 106
ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการกวาดทุน ระเบิดแมเหล็ก
คําจํากัดความในการกวาดทุนระเบิดแมเหล็ก
หลักการของทุนระเบิดเสียง
เครื่องกวาดทุนระเบิดเสียง A.MK.6 (b)
เครื่องกวาดทุนระเบิดเสียง A.MK.4 (v)
หลักการของทุนระเบิดความดัน
เครื่องกวาดทุนระเบิดความดันแบบตาง ๆ
เครื่องกวาดทุนระเบิดแบบผสม แมเหล็ก – เสียง แบบ MINI – DYAD
การควบคุมเรือ กทต. กวาดทุน ระเบิด

๗
๘
๘
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓

การปฏิบัติหนาที่
๓๐๐ แนะนําการปฏิบัติหนาที่ (หัวขอ ๓๐๐)
๓๐๑ การปฏิบัติหนาทีใ่ นตําแหนงนายทหาร

๑๔
๑๖
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กลาวนํา
โปรแกรมมาตรฐานการทดสอบกําลังพล
มาตรฐานการทดสอบกําลังพล ใชในการทดสอบนายทหารสัญญาบัตรของกองเรือทุนระเบิด ที่
จะตองเขาปฏิบัติหนาที่ในเรือ เพื่อที่จะมั่นใจไดวาผูปฏิบัติมีความรู ความชํานาญอยางพอเพียง ที่สามารถปฏิบัติ
หนาที่ตาง ๆ ไดอยางถูกตองและปลอดภัย มาตรฐานการทดสอบนี้จึงประกอบดวย คําถามและคําสั่งการปฏิบัติ
เรียงลําดับอยางเปนระเบียบ จากความรูพ ื้นฐาน ระบบการปฏิบัติหนาที่ ที่อํานวยประโยชนใหผูเขารับการ
ทดสอบ สามารถเขาใจลําดับขั้นตอนในการศึกษาปฏิบัติ พรอมทั้งผูทดสอบสามารถ คัดเลือก ปรับปรุง แกไข
ใหการทดสอบครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ตรงตามสภาวการณที่ผูเขารับการทดสอบตองปฏิบัติหนาที่จริง
๑. การประยุกตใช
มาตรฐานการทดสอบกําลังพลเลมนี้ ใชในการทดสอบนายทหารสัญญาบัตรของกองเรือทุนระเบิด
๒. การปรับปรุงแกไข
แนวทางในการปรับปรุงแกไขเอกสารนี้ คือใหผูทดสอบที่ไดรับการแตงตั้ง ในแตละหนาที่ จํานวน
๑ คนหรือมากกวา ทําการพิจารณาทบทวนในแตละหัวขอ แลวทําการยกเลิกสวนตาง ๆ จากนั้นเพิ่มเติมคําถาม
ตางๆ ในความรูพื้นฐาน ระบบ และการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเกี่ยวของกับระบบที่ตดิ ตั้งอยูในเรือ แตไมอยูใน
เอกสารนี้ แลวเสนอความตองการในการปรับปรุงแกไขตอไป
๓. ผูทดสอบ
ผบ.เรือ เปนผูแตงตั้งผูทดสอบ ใหเปนผูลงนามรับรองการทดสอบ โดยผูทดสอบตองเปนนายทหาร
สัญญาบัตร และตองผานการทดสอบในหัวขอที่จะทําการทดสอบ ที่ไดรับการลงนามรับรองเรียบรอยแลว
รายชื่อของผูทดสอบสามารถดูไดจากแผงประกาศรายชือ่ ผูทดสอบ
๔. เนื้อเรื่อง
มาตรฐานการทดสอบกําลังพล แบงออกเปน ๓ หัวขอ คือ
๑. หัวขอ ๑๐๐ (ความรูพื้นฐาน) ประกอบดวยความรูพ ื้นฐาน และรายการหนังสืออางอิงที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของนายทหารแตละตําแหนง เพื่อใหผูรับการทดสอบมีความรู ความเขาใจในความรู
พื้นฐานของระบบ
๒. หัวขอ ๒๐๐ (ระบบ) เปนหัวขอที่ระบบ พรอมทั้งมีความรูความเขาใจในการเชื่อมตอระบบ คา
ทํางานปกติ คาสูงสุด - ต่ําสุด ของการทํางานและขอระมัดระวังอันตรายเฉพาะของระบบตาง ๆ ที่เปน
สวนประกอบในการปฏิบัตหิ นาที่
๓. หัวขอ ๓๐๐ (การปฏิบัติหนาที)่ เปนหัวขอที่เนนการทดสอบทางการปฏิบัติ โดยที่ผูรับการ
ทดสอบตองสามารถปฏิบัติไดตามที่กําหนดตามลําดับ ทั้งในสถานการณปฏิบัติงานปกติ กรณีเหตุขดั ของ กรณี
เหตุฉุกเฉิน จนกระทั่งใหผูรับการทดสอบเขาปฏิบัติประจําตําแหนงจริง และอาจมีการทดสอบความรูขอเขียน
หรือสอบปากเปลาเปนลําดับสุดทายดวย
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๕. เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงที่ใชตองเปนเอกสารที่ใชในการศึกษาหาความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน และสามารถ
เบิกยืมหรือทราบแหลงคนควาไดโดยงาย
๖. ผูรับการทดสอบ
ผูควบคุมการทดสอบจะเปนผูกําหนดหัวขอการปฏิบัติหนาที่จะตองผานการทดสอบ กอนที่จะทํา
การทดสอบใหเปดไปทีห่ ัวขอ ๓๐๐ เพื่อตรวจดูหัวขอการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับผูรับการทดสอบ ซึ่งจะทํา
ใหทราบวาจะตองทําอะไรกอนที่จะเริ่มการปฏิบัติหนาที่ในแตละตําแหนง เชน ผูรับการทดสอบอาจจะตองผาน
การทดสอบมาตรฐานการทดสอบกําลังพลเลมอื่นมากอน, ตองผานการอบรมหลักสูตรจากโรงเรียน, ตองผาน
ลําดับการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่มีอยูในมาตรฐานการทดสอบกําลังพลเลมนี้ ความรูพื้นฐานและระบบใดที่ผูรบั
การทดสอบจะตองผานการทดสอบ ถามีคําถามเพิ่มเติมหรือไมสามารถหาเอกสารอางอิงได ใหติดตอกับผู
ควบคุมการทดสอบหรือผูทดสอบ
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คําจํากัดความ
สวนประกอบ หนวยหลักซึง่ เมื่อนํามาประกอบกันเขาอยางถูกตองและทํางานไดตามวัตถุประสงคจะ
เรียกวาเปนระบบ
ชิ้นสวนในสวนประกอบ ชิ้นสวนยอยของสวนประกอบซึ่งเปนหนวยหลัก
การควบคุม/การประสานงาน การปฏิบัติงานหลาย ๆ อยางดวยความปลอดภัย และประสบ
ความสําเร็จไดโดยใชศูนยปฏิบัติการ/บุคคล จํานวน ๒ หรือมากกวาทีเ่ กี่ยวของสัมพันธกัน
สัญญาณควบคุม สัญญาณที่ใชในการควบคุมอุปกรณไฟฟา หรืออุปกรณกล
กรณีเหตุฉุกเฉิน เหตุการณหรือลําดับของเหตุการณที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนสาเหตุทาํ ให
เกิดความเสียหายแกอุปกรณหรือบุคคล ถาไมไดรับการแกไขแตละขั้นตอนอยางถูกตองในทันทีทันใด
ความรูพื้นฐาน พื้นฐานของขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ หรือหลักปฏิบัติ
การปฏิบตั ิในโอกาสพิเศษ การปฏิบัติงานภายใตสภาวะหรือสถานการณที่กําหนดขึน้ ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติไดเปนประจําหรือโดยงาย ซึ่งการปฏิบัติอาจตองคอยจังหวะเวลาหรือโอกาส บางครั้งอาจจะตองเปนการ
สมมุติเหตุการณขึ้นแทนการปฏิบัติจริง
ระบบปองกัน ระบบที่ใชปองกันอันตรายเมื่ออุปกรณไมอยูในสภาวะปกติ หรือไมเปนไปตามลําดับ
ขั้นตอนการทํางานของระบบ สวนประกอบ หรือชิ้นสวนในสวนประกอบ
ระดับการทํางานปกติ ระดับการทํางานทีห่ วังไว
คาสูงสุด - ต่ําสุดของการทํางาน คาสูงสุดหรือต่ําสุดทีย่ อมใหทํางานได
คาการทํางานปกติ คาตัวแปร (อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ความตางศักย กระแส ความถี่ ฯลฯ)
ที่บงชี้เฝาดู หรือรูสึกได ระหวางการปฏิบัตงิ านหรือการทดสอบ
จุดตรวจวัดสัญญาณ ตําแหนงภายในระบบซึ่งอาจจะพบหรือตรวจวัดสัญญาณได
แหลงพลังงาน วงจรหรืออุปกรณซึ่งใหกาํ ลัง พลังงาน หรือประจุกบั สวนประกอบ/ชิ้นสวน ใน
สวนประกอบ รวมทั้งอุปกรณไฟฟา อุปกรณกล อุปกรณไฮดรอลิก และอุปกรณทใี่ ชกําลังดันลม
ระบบ กลุมของสวนประกอบหลาย ๆ สวนที่ใชงานรวมกันเพื่อทํางานเฉพาะอยาง (หัวขอ ๒๐๐)
การเชื่อมตอระบบ ก. อิทธิพลจากภายนอกซึ่งมีผลตอการทํางานของระบบหรือในทางกลับกัน
ข. การทํางานรวมกันระหวางระบบ
การปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนง การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่/พนักงาน ซึ่งรวมถึงหนาที่ยาม งานมอบ
หรือความรับผิดชอบแตละบุคคล ซึ่งอาจเรียกใหมาปฏิบัติโดยลําพัง (ไมจํากัดชวงเวลา) (หัวขอ ๓๐๐)
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แนะนําความรูพ ื้นฐาน (หัวขอ ๑๐๐)
๑. คํานํา
มาตรฐาน การทดสอบกําลังพล เริ่มดวยหัวขอ ความรูพื้นฐาน ซึ่งควบคุมพื้นฐานความรู และ
สวนสําคัญที่จําเปนตองรูและเขาใจกอนทีจ่ ะเขาศึกษาและปฏิบัติใน หัวขอ ๒๐๐ และ ๓๐๐ ตามลําดับ โดยปกติ
ผูรับการทดสอบจะผานการฝกอบรมในหัวขอความรูพนื้ ฐานจากโรงเรียน แตถาผูรับการทดสอบยังไมไดรับ
การฝกอบรมมากอน หรือการทดสอบการปฏิบัติเพื่อเปนการทบทวน เอกสารอางอิงจะชวยใหผูรับการทดสอบ
สามารถศึกษาไดดว ยตัวเอง เอกสารอางอิงทั้งหมดที่นํามาใชในการเรียนรูไดรับการคัดเลือกดวยความเหมาะสม
และเขาใจงาย
๒. ความปลอดภัย
ความปลอดภัยตอบุคคล และอุปกรณเปนสิ่งสําคัญที่สุด ดังนั้น หัวขอยอยแรกของหัวขอความรู
พื้นฐาน (หัวขอ ๑๐๐) จะกลาวถึงขอระมัดระวังอันตรายพื้นฐานที่จําเปนในการปฏิบัติ มาตรฐาน การทดสอบ
กําลังพล และเพิ่มเติมขอระมัดระวังอันตรายเฉพาะระบบตาง ๆ ในหัวขอระบบ (หัวขอ ๒๐๐)
๓. วิธีปฏิบตั ิ
ความรูพื้นฐานที่ผูรับการทดสอบจะตองผานการทดสอบ มีรายการอยูในหัวขอการปฏิบัติหนาที่
(หัวขอ ๓๐๐) ผูรับการทดสอบจะตองผานการทดสอบความรูพื้นฐานทั้งหมดตามทีก่ ําหนด กอนที่จะเริ่มหัวขอ
ระบบ (หัวขอ ๒๐๐) และหัวขอการปฏิบัติหนาที่ (หัวขอ ๓๐๐) ความรูที่ผูรับการทดสอบไดรับจากหัว
ขอความรูขั้นพื้นฐาน (หัวขอ ๑๐๐) จะชวยใหผูรับการทดสอบ มีความเขาใจระบบและการปฏิบัติหนาที่ที่
เกี่ยวกับระบบนั้นๆ เมื่อผูรับการทดสอบมั่นใจวามีความเขาใจในความรูพื้นฐานอยางดีแลว ใหติดตอกับผู
ทดสอบ ถาผูรับการทดสอบทําการสอบเปนครั้งแรก ผูทดสอบจะกําหนดใหผูรับการทดสอบตอบคําถามจนเปน
ที่นาพอใจในทุกๆ หัวขอของหัวขอความรูพื้นฐานกอนที่ผูทดสอบจะลงนามรับรองในหัวขอความรูพื้นฐานนัน้
ๆ ถาผูรับการทดสอบทําการสอบทบทวน หรือเคยผานการฝกอบรมจากโรงเรียน ผูทดสอบจะใหผูรับการ
ทดสอบตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนด เพือ่ ที่จะยืนยันวา รับการทดสอบมีความรูที่จําเปนอยางเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ทําการทดสอบ ถาผูรับการทดสอบตองทําการทดสอบดวยวิธีสอบปากเปลา หรือ
สอบขอเขียน ผูรับการทดสอบสามารถสอบถามผูทดสอบถึงหัวขอความรูพื้นฐานที่ตองใชในการสอบนั้น ๆ ได

มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล สําหรับ นายทหารกวาดทุนระเบิด

๑๐๑. ชนิดและคุณสมบัติของเรือกวาดทุนระเบิด
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุน ระเบิดสัญญาบัตร

๑๐๑.๑ จงบอกคุณสมบัติของเรือกวาดทุนระเบิด
๑๐๑.๒ เรือกวาดทุน ระเบิด แบงตามประเภทไดอยางไร
๑๐๑.๓ จงบอกชนิดและภารกิจของเรือในการกวาดทุนระเบิด

หนา 6

มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล สําหรับ นายทหารกวาดทุนระเบิด
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แนะนําระบบ (หัวขอ ๒๐๐)
๑. โครงสราง
โครงสรางของหัวขอนีจ้ ะแบงออกเปนประเภทตางๆของการกวาดทุนระเบิด ซึ่งเปนการชวยให
งายตอการเรียนรูและเขาใจหลักการของการกวาดทุน ระเบิด
๒. สวนประกอบและชิ้นสวนในสวนประกอบ
ในแตละหัวขอจะประกอบดวยหลักการตางๆ ที่ทํางานรวมกันอยางมีแบบแผนและไดผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของการออกแบบ
ภายในสวนประกอบจะประกอบดวยชิน้ สวนยอยภายในและเรียกวา
“ชิ้นสวนในสวนประกอบ” จะถูกนํามาเฉพาะที่สําคัญที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา ซึ่ง
ผูรับการทดสอบตองศึกษาจนมีความรูและความเขาใจใน หนาที่ หลักการทํางาน และคาเฉพาะตางๆ
๓. รูปแบบ
ในแตละระบบจะประกอบดวยรูปแบบ ดังนี้
ก. เอกสารอางอิงที่ใชในการศึกษาคนควา
ข. ลักษณะคําถามเปนไปตามวิธีการถามปกติ คือ อะไร ที่ไหน และอยางไร
ค. มีการถามถึง คาการทํางานที่สามารถรับรูหรือเรียกขึน้ มาตรวจสอบไดและรวมถึงความสัมพันธ
หรือการเชื่อมตอระบบตางๆ ที่กําลังศึกษาอยูและระบบอื่นๆที่เกี่ยวของ
ง. มีการอธิบาย บรรยาย ถกแถลงหรือชี้แจง เกีย่ วกับขอระมัดระวัง ชิน้ สวนที่ใชปองกันอันตราย
ตออุปกรณ หรือบุคคล และขอระมัดระวังเฉพาะของระบบ
๔. วิธีปฏิบัติ
ระบบใดบางในหัวขอระบบ (หัวขอ ๒๐๐) ที่ผูรับการทดสอบจะตองสอบมีอยูในรายการของ
หัวขอการปฏิบัติหนาที่ (หัวขอ ๓๐๐) ในแตละตําแหนง เมื่อผูรับการทดสอบ ไดศกึ ษาระบบใดระบบหนึ่งหรือ
มากกวาจนมั่นใจวาพรอมที่จะเขาทําการทดสอบ ใหติดตอผูทดสอบเพื่อรองขอทดสอบในระบบทีต่ องการ ถา
ผลผานการทดสอบ ผูทดสอบจะลงนามรับรองใหไวในรายการของหัวขอ การปฏิบัติหนาที่ (หัวขอ ๓๐๐)
ตามลําดับ ในระหวางการทดสอบ ผูรับการทดสอบอาจใชวิธีทดสอบแบบ สอบปากเปลาหรือสอบขอเขียน
อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยาง เพือ่ แสดงถึงความรูความเขาใจอยางเพียงพอของผูรับการทดสอบที่จะตอง
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นๆตอไป

มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล สําหรับ นายทหารกวาดทุนระเบิด
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๒๐๑. เครื่องกวาดทุนระเบิดทอดประจําที่แบบ โอ
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุน ระเบิดสัญญาบัตร

๒๐๑.๑ เครื่องกวาดทุน ระเบิดแบบ โอ แบงไดกี่ขนาด อะไรบาง
๒๐๑.๒ จงบอกสวนประกอบหลักและหนาที่ ของเครื่องกวาดแบบโอ

๒๐๒.เครื่องกวาดทุนระเบิดทอดประจําที่แบบ SDG 31
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุน ระเบิดสัญญาบัตร

๒๐๒.๑ จงบอกลักษณะและหลักการของ เครื่องกวาดทุนระเบิดประจําที่แบบ SDG 31
๒๐๒.๒ จงบอกสวนประกอบของอุปกรณ เครื่องกวาดทุนระเบิดประจําที่แบบ SDG 31
๒๐๒.๓ จงบอกวิธีการปฏิบัติในการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องกวาด

มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล สําหรับ นายทหารกวาดทุนระเบิด
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๒๐๓.เครื่องกวาดทุนระเบิดทอดประจําที่แบบ MS106
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุน ระเบิดสัญญาบัตร
๒๐๓.๑ จงบอกลักษณะและขอไดเปรียบของเครื่องกวาดทุนระเบิดทอดประจําทีแ่ บบ MS106
๒๐๓.๒ จงบอกสวนประกอบของอุปกรณเครื่องกวาดทุนระเบิดกลไกแบบ MS 106
๒๐๓.๓ จงบอกวิธีการปฏิบัติในการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องกวาด

๒๐๔.ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องกวาดทุนระเบิดแมเหล็ก
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุน ระเบิดสัญญาบัตร
๒๐๔.๑ จงบอกประเภทและคุณสมบัติของแมเหล็ก
๒๐๔.๒ จงอธิบายการกวาดแบบจายกระแสเขา CONDUCTOR เพือ่ ใหเกิดสนามแมเหล็ก
๒๐๔.๓ จงอธิบายลักษณะของสายกวาดทุนระเบิดแมเหล็กแบบ Married Tail และ Concentric
๒๐๔.๔ จงอธิบายขอควรระวังเกี่ยวกับรนสายแมเหล็ก
๒๐๔.๕ จงอธิบายขอควรระวังเกี่ยวกับหีบตอสายไฟของทางกวาด (Terminal Box)
๒๐๔.๖ จงบอกสวนประกอบสําคัญของเครื่องไฟฟากวาดทุน ระเบิดแมเหล็กของเรือ ท.

มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล สําหรับ นายทหารกวาดทุนระเบิด

๒๐๕. คําจํากัดความที่ใชในการกวาดทุนระเบิดแบบแมเหล็ก
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุน ระเบิดสัญญาบัตร
๒๐๕.๑ อธิบายความหมายของคําตอไปนี้
ก. Pulse
ข. Forward Pulse (FP)
ค. Reverse Pulse (RP)
ง. On-time
จ. Off – time
ฉ. Total Time
ช. Pulse Polarity
ซ. Pulse sequence
ฌ. Degaussing

๒๐๖. หลักการของทุนระเบิดเสียง
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุน ระเบิดสัญญาบัตร
๒๐๖.๑ จงอธิบายคุณสมบัตขิ องเสียง
๒๐๖.๒ ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความเร็วของเสียงในน้ําไดแกอะไรบาง
๒๐๖.๓ จงอธิบายหลักการทํางานของทุนระเบิดเสียง

หนา 10

มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล สําหรับ นายทหารกวาดทุนระเบิด
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๒๐๗. เครื่องกวาดทุนระเบิด A MK 6 (b)
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุนระเบิดสัญญาบัตร
๒๐๗.๑ จงบอกคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องกวาดทุนระเบิด A MK 6 (b)
๒๐๗.๒ จงบอกสวนประกอบที่สาํ คัญของเครื่องกวาดทุน ระเบิด A MK 6 (b)
๒๐๗.๓ จงบอกชนิดของเครื่องควบคุมเครื่องกวาดทุนระเบิดเสียง A MK 6 (b)
๒๐๗.๔ อธิบายการบํารุงรักษาเครื่องกวาดทุนระเบิดเสียง A MK 6 (b)

๒๐๘ เครื่องกวาดทุนระเบิดเสียง A MK 4 (V)
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุนระเบิดสัญญาบัตร
๒๐๘.๑ จงบอกคุณลักษณะทัว่ ไปของเครื่องกวาดทุนระเบิด A MK 4 (V)
๒๐๘.๒ จงบอกสวนประกอบที่สาํ คัญของเครื่องกวาดทุน ระเบิด A MK 4 (V)
๒๐๘.๓ จงบอกชนิดของเครื่องควบคุมเครื่องกวาดทุนระเบิดเสียง A MK 4 (V)
๒๐๘.๔ อธิบายการบํารุงรักษาเครื่องกวาดทุน ระเบิดเสียง A MK 4 (V)

มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล สําหรับ นายทหารกวาดทุนระเบิด
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๒๐๙. หลักการของทุนระเบิดความดัน
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุนระเบิดสัญญาบัตร
๒๐๙.๑จงอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีความกดดันของน้ํา
๒๐๙.๒อธิบายหลักการทํางานของทุนระเบิดความดัน

๒๑๐. เครื่องกวาดทุนระเบิดความดัน
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุนระเบิดสัญญาบัตร
๒๑๐.๑ บอก ชนิดและความมุงหมายในการใชเครื่องกวาดแบบระวางขับน้ํา
๒๑๐.๒บอกลักษณะทัว่ ไปของ เครื่องกวาดทุน ระเบิดความดันแบบ Guinea Pig

มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล สําหรับ นายทหารกวาดทุนระเบิด

๒๑๑. เครื่องกวาดทุนระเบิดผสม แมเหล็ก – เสียง แบบ Mini – Dyad
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุนระเบิดสัญญาบัตร
๒๑๑.๑ Dyad คืออะไร
๒๑๑.๒ Mini Dyad คืออะไร
๒๑๑.๓ Maxi Dyad คืออะไร
๒๑๑.๔ เครื่องกําเนิดเสียงของเครื่องกวาดอิทธิพลแบบ Dyad คืออะไร
๒๑๑.๕ ทอทําเสียง มีลักษณะอยางไร

๒๑๒. การควบคุมเรือ กทต.กวาดทุนระเบิด
เอกสารอางอิง :
ก. ตํารากวาดทุนระเบิดสัญญาบัตร
๒๑๒.๑ อธิบายจุดมุงหมายที่สําคัญของการควบคุมเรือ กทต.กวาดทุนระเบิด
๒๑๒.๒ วิธีควบคุมเรือ กทต. กวาดทุน ระเบิดมีกี่วิธี อะไรบาง
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แนะนําการปฏิบัติหนาที่ (หัวขอ ๓๐๐)
๑. กลาวนํา
การปฏิบัติหนาที่ (หัวขอ ๓๐๐) เปนการแสดงใหผูทดสอบเห็นวาผูรับการทดสอบนัน้ มีความรู
พื้นฐานและรูก ารทํางานของระบบแลวพรอมจะเขาทดสอบ การปฏิบัติหนาที่ในเรือ ซึ่งประกอบดวยการ
ปฏิบัติงานในสถานการณปกติ ในโอกาสพิเศษ กรณีเหตุขัดของ กรณีเหตุฉุกเฉินและการทดสอบการปฏิบัติ
ประจําตําแหนงจริง กอนที่จะเขาทํางานทดสอบการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นๆ เมื่อผานการทดสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ประจําตําแหนงอาจตองสอบความรูขอเขียน หรือ สอบปากเปลาดวย ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับหัวหนาหนวย
จะพิจารณาเห็นสมควร
๒. รูปแบบ
ในการปฏิบัตหิ นาที่ในตําแหนง จะประกอบดวยรูปแบบ ดังนี้
๑. คุณสมบัติกอนการทดสอบ
เปน คุ ณ สมบั ติข องผูรั บ การทดสอบที่ จ ะต อ งมีเ พื่ อ ให ก ารทดสอบการปฏิ บัติ ห นา ที่ใ น
ตําแหนงนั้น ๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค ของมาตรฐานการทดสอบกําลังพล
ประกอบดวย
ก. การผานการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาที่
ข. การผานมาตรฐานการทดสอบกําลังพล
มาตรฐานการทดสอบกังลังพล เลมอื่นที่ผูรับการทดสอบตองผานการทดสอบมากอน และ
ถูกใชเปนพืน้ ฐานความรูและความสามารถ กอนที่จะเขาปฏิบัติหนาทีใ่ นเรือ ของมาตรฐานการทดสอบกําลังพล
เลมนี้
ค. ลําดับการผานการปฏิบัติหนาที่
มาตรฐานการทดสอบกําลังพล แตละเลมอาจจะประกอบไปดวยตําแหนงตาง ๆ หลาย
ตําแหนง เรียงตามลําดับหนาที่ ผูรับการทดสอบที่ทําการทดสอบในตําแหนงที่สูงกวาตองผานการทดสอบใน
ตําแหนงที่รองลงมากอนเสมอ
ง. การทดสอบความรูพื้นฐาน
รายการหัวขอความรูพื้นฐาน (หัวขอ ๑๐๐) ที่ผูรับการทดสอบตองผานการทดสอบ
จ. การทดสอบระบบ
รายการหัวขอระบบ (หัวขอ ๒๐๐) ที่ผูรับการทดสอบตองผานการทดสอบ
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๒. การปฏิบตั ิหนาที่ในตําแหนง
เปนสวนของการลงมือปฏิบัติจริงของผูรับการทดสอบ ที่เปนการแสดงวามีความรูพนื้ ฐาน
ความรูในระบบ ความรูในวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองปลอดภัย และสามารถแกไขปญหา ทั้งกรณีเหตุขัดของหรือ
ฉุกเฉิน ไดทนั ตอเหตุการณ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตางๆ ประกอบดวยการทดสอบ ดังนี้
ก. การทดสอบการปฏิบัติงาน
ข. การทดสอบการปฏิบัติงานในโอกาสพิเศษ
ค. กรณีเหตุขัดของ
ง. กรณีเหตุฉุกเฉิน
จ. การทดสอบการปฏิบัติประจําตําแหนง
๓. วิธีปฏิบัติ
เมื่อผูรับการทดสอบรองขอเพื่อเขาทําการทดสอบการปฏิบัติหนาที่ตําแหนงในเรือ ผูทดสอบจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของผูรับการทดสอบแลวลงนามรับรองตามลําดับ จนถึงหัวขอการทดสอบการ
ปฏิบัติงาน ถาผูทดสอบสามารถอธิบายขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางถูกตองเปนที่นาพอใจ ผูทดสอบจะลงนามรับรอง
และอนุญาตใหสามารถทดสอบในลําดับตอไปไดจนครบหัวขอการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น ๆ เมื่อผูรับการ
ทดสอบผานการทดสอบเสร็จสมบูรณแลว ผูทดสอบจะเสนอรายงาน ผลการทดสอบตามลําดับชั้น เพื่อลงนาม
รับรองในใบประกาศ “ผานมาตรฐานการทดสอบกําลังพล” ในหนาสุดทาย ในระหวางนี้ผูรับการทดสอบอาจ
ถูกเรียกมาทดสอบเพิ่มเติม ดวยวิธีสอบปากเปลาหรือสอบขอเขียน จากคณะกรรมการสอบดวยก็ได ซึ่งขึ้นอยู
กับการพิจารณาของหัวหนาหนวย และถือวาเปนการสอบมาตรฐานการทดสอบกําลังพลขั้นสุดทาย ในตําแหนง
นั้น
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๓๐๓ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหาร
ระยะเวลาที่ใชโดยประมาณ
๘ สัปดาห
คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
๓๐๓.๑ คุณสมบัติกอนการทดสอบ
๓๐๓.๑.๑ การผานการอบรม
๓๐๒.๑.๒ การผานมาตรฐานการทดสอบกําลังพล (PQS)
๓๐๒.๑.๓ ลําดับการผานการปฏิบัติหนาที่
๓๐๒.๑.๔ การทดสอบความรูพื้นฐาน
๑๐๑ ชนิดและคุณสมบัติของเรือกวาดทุนระเบิด
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)
๓๐๓.๑.๕ การทดสอบระบบ
๒๐๑ เครื่องกวาดทุน ระเบิดทอดประจําที่แบบ “โอ”
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๑๐

คะแนน

๑๐

คะแนน

๒๐๒ เครื่องกวาดทุน ระเบิดทอดประจําที่แบบ SDG31
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๑๐

คะแนน

๒๐๓ เครื่องกวาดทุน ระเบิดทอดประจําที่แบบ MS 106
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๑๐

คะแนน

๒๐๔ ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการกวาดทุน ระเบิดแมเหล็ก
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๕

คะแนน

๒๐๕ คําจํากัดความในการกวาดทุน ระเบิดแมเหล็ก
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๕

คะแนน
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๒๐๖ หลักการของทุน ระเบิดเสียง
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๕

คะแนน

๒๐๗ เครื่องกวาดทุน ระเบิดเสียง A.MK6(b)
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๑๐

คะแนน

๒๐๘ เครื่องกวาดทุน ระเบิดเสียง A.MK 4(v)
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๑๐

คะแนน

๒๐๙ หลักการของทุน ระเบิดความดัน
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๕

คะแนน

๒๑๐ เครื่องกวาดทุน ระเบิดความดันแบบตางๆ
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๕

คะแนน

๒๑๑ เครื่องกวาดทุน ระเบิดแบบผสม แมเหล็ก-เสียง แบบ MINI-DYAD
๕ คะแนน
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)
๒๑๒ การควบคุมเรือ กทต. กวาดทุนระเบิด
ผานการทดสอบ……………..………… / / /
(ลงชื่อผูทดสอบ)
(วดป)

๑๐

คะแนน
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๓๐๓.๒ การทดสอบการปฏิบตั ิงาน (ไมมีการทดสอบ )
๓๐๓.๓ การทดสอบการปฏิบัตใิ นโอกาสพิเศษ (ไมมกี ารทดสอบ )
๓๐๓.๔ กรณีเหตุขัดของ
จงอธิบาย/ปฏิบัติตามรายการที่กําหนด
ก. ตองปฏิบัติอยางไรในโอกาสแรก
ข. เริ่มปฏิบัติจริงหรือสมมติกรณีเหตุขดั ของแลวทําการแกไข
๓๐๓.๕ กรณีเหตุฉุกเฉิน (ไมมีการทดสอบ )
๓๐๓.๖ การทดสอบการปฏิบัตปิ ระจําตําแหนง
ผูทดสอบควบคุมการปฏิบัติ
ผลการทดสอบ …………………………………………… ../ / /
(ลงชื่อผูทดสอบ )
(ว ด ป)
คะแนนเต็มในหัวขอการทดสอบการปฏิบัติประจําตําแหนง เทากับ ๔๐ คะแนน
๓๐๓.๗ สอบความรู
๓๐๑.๗.๑ สอบขอเขียน
๓๐๑.๗.๒ สอบปากเปลา

