๑

บทที่ ๑
สงครามทุ่นระเบิดและการวางทุ่นระเบิด
๑.๑ สงครามทุ่นระเบิด
๑. ประวัตคิ วามเป็ นมาของสงครามทุ่นระเบิด
คาจากัดความของสงครามทุ่นระเบิด
สงครามทุ่นระเบิด คือ การใช้ ทนุ่ ระเบิดและการต่อต้านทุ่นระเบิดในสงครามทังทางยุ
้
ทธศาสตร์และ
ทางยุทธวิธี แบ่งเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่ การปฏิบตั กิ ารวางทุ่นระเบิด และ การต่อต้ านทุ่นระเบิด
๑.๒ ลักษณะและแนวความคิดในการทาสงครามทุ่นระเบิด
๑.๒.๑ ลักษณะของสงครามทุ่นระเบิด
 ไม่มีปฏิกิริยา สงบเงียบ คือไม่สามารถทราบได้ วา่ บริเวณที่เรือจะเดินทางไปนันมี
้ ท่นุ ระเบิดรออยู่หรือไม่
 การตรวจจับทุ่นระเบิดทาได้ ยาก
 ทุ่นระเบิดสามารถชนะข้ าศึกได้ โดยไม่ปะทะกับข้ าศึก
 ทาลายขวัญและข่มขูฝ่ ่ ายตรงข้ าม
 สามารถกาหนดเวลาเริ่มและเลิกการเป็ นภัยคุกคามได้
 ทุ่นระเบิดนอกจากจะเป็ นภัยต่อฝ่ ายตรงข้ ามแล้ วยังเป็ นภัยต่อฝ่ ายเดียวกันด้ วย
๑.๒.๒ แนวความคิดในการทาสงครามทุ่นระเบิด
 การวางทุ่นระเบิดเป็ นการลงทุนน้ อย แต่หมดเปลืองทังก
้ าลังพล งบประมาณ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ใน
การต่อต้ านหลายเท่านัก
 การวางทุ่นระเบิด วางได้ ทงทางยุ
ั้
ทธศาสตร์ ทางยุทธวิธี ทางรุก หรือทางรับ
 เหมาะสาหรับประเทศที่มกี าลังทางเรือน้ อย
 เกิดผลคุกคามทางจิตวิทยาสูง
 กระทบกระเทือนเศรษฐกิจและศักย์ในการทาสงคราม
 บังคับให้ เปลี่ยนสนามรบ และทาให้ ได้ เปรียบในการครองทะเล
 การใช้ ท่นุ ระเบิดทางรุกที่ดี ต้ องมีจานวนทุ่นระเบิดมากพอ และมีการวางแผนที่ดี
๑.๑

๑.๓ กาเนิดทุ่นระเบิด
ในปี พ.ศ.๒๓๑๙(ค.ศ.๑๗๗๖) นักประดิษฐ์ ชาวอเมริกนั ชื่อ เดหวิด บุชเนลล์ (David Bushnell) ได้
ประดิษฐ์ ทุน่ ระเบิดลูกแรกขึ ้น ทุ่นระเบิดลูกแรกนี ้ มีลกั ษณะเป็ นถังไม้ ผนึกน ้าบรรจุดนิ ระเบิด ถังนี ้จะลอยตัว
อยู่ในน ้าโดยแขวนตัวไว้ กบั ลูกลอย

๒
ในเวลานันทุ
้ น่ ระเบิดแบบนี ้ถูกเรียกว่าตอร์ปิโด จากนันในปี
้
พ.ศ.๒๓๒๐ (ค.ศ.๑๗๗๗) นายพล วอร์ชิงตัน (General
Washington)
ได้ สงั่ การให้ ปล่อยทุ่นระเบิดแบบบุชเนลล์
จานวนหนึ่งลอยไปตามแม่น ้า เพื่อทาลายกองเรืออังกฤษ ที่
ทอดสมออยู่บริเวณปากแม่น ้าแดลาแวร์ รัฐพิลาเดเฟี ย ถึงแม้
การปฏิบตั ิการครัง้ นัน้ จะไม่ประสบผลสาเร็จ แต่การทา
สงครามทุ่นระเบิดยังคงได้ รับการพัฒนาตลอดมาและดูเหมือน
จะประสบผลสาเร็จมากขึ ้น นับตังแต่
้ สงครามกลางเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา สงครามโลกครัง้ ที่ ๑ และ
๒ สงครามเกาหลี สงครามเวียตนาม การขัดแย้ งที่หมูเ่ กาะฟอล์คแลนด์ การขัดแย้ งที่ลเิ บีย สงครามอิรัก อิหร่าน ตลอดจนวิกฤตการณ์ในอ่าวเปอร์เซีย
๑.๔ ประวัตกิ ารทาสงครามทุ่นระเบิดในเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่สาคัญ
๑.๔.๑ สงครามโลกครัง้ ที่ ๑ ( ค.ศ. ๑๙๑๔ ถึง ๑๙๑๘ ) ในครัง้ นันฝ่
้ ายพันธมิตรได้ กาหนดมาตรการ
ให้ ใช้ ทนุ่ ระเบิดเป็ นอาวุธหลักในการปราบเรือดาน ้าของเยอรมัน ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบกัลวานิคได้ถกู
พัฒนาโดยนักประดิษฐ์ ชาวอเมริ กนั ให้ มีแรงระเบิดมากกว่าเดิมถึง ๓ เท่า และสามารถดักเรือดาน ้าได้ในความ
ลึกต่าง ๆ ทุ่นระเบิดประเภทนี ้ถูกใช้ อย่างมากในทะเลเหนือ ส่วนอังกฤษได้ เริ่มใช้ ท่นุ ระเบิดอิทธิพลแม่เหล็กเป็ น
ครัง้ แรก ใน ค.ศ.๑๙๑๗ โดยเรียกว่า M-sinker สาหรับเยอรมันได้ ใช้ เรือดาน ้าในการวางทุน่ ระเบิดเป็ นครัง้ แรก
ช่วงแรกวางได้ ๑๘ ลูกต่อ เรือดาน ้า ๑ ลา จากนันพั
้ ฒนาเป็ น ๓๔ ลูก ต่อ ลา
ฝ่ ายพันธมิตรได้ วางทุน่ ระเบิดทอดประจาที่ ๒,๒๐๐ ลูกในอ่าวฟิ นแลนด์ และอีก
๗๓,๐๐๐ ลูกในทะเลเหนือ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของเรือดาน ้าเยอรมัน
ด้ านการต่อต้ านทุน่ ระเบิด อังกฤษได้ สร้ างเครื่องกวาดแบบ OROPESA ต้ นแบบขึ ้น โดยได้
แนวความคิดที่จะให้ เครื่องกวาดถ่วงลงแล้ วเบี่ยงไปทางข้ าง มาจากอวนลากของเรือประมงในทะเลเหนือ
๑.๔.๒ สงครามโลกครัง้ ที่ ๒( ค.ศ. ๑๙๓๙ ถึง ๑๙๔๕ ) เป็ นการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิดขนาดใหญ่
โดยทังจากฝ่
้
ายพันธมิตรและฝ่ ายอักษะ
การพัฒนาทุ่นระเบิดขึ ้นอีกมากโดยเฉพาะทุ่นระเบิดอิทธิพล( เสียง แม่เหล็ก ความดัน ) มีการวางทุ่น
ระเบิดโดยเครื่องบินเป็ นครัง้ แรก เรือดาน ้าถูกนาไปใช้ ในการวางทุ่นระเบิดมากขึ ้น เริ่มมีการตังค่
้ าเกณฑ์เรือ
ผ่าน ( Ship Counters ) และเวลาทางานของทุน่
เยอรมันใช้ เรือดาน ้า ๓๒๗ ลา วางทุ่นระเบิดปิ ดท่าเรือต่าง ๆ จาก Trinidad จนถึง Nova Scotia
ท่าเรือ ๑๓ แห่งในฝั่ งแอตแลนติก ตต. ถูกวางทุน่ ระเบิด ท่าเรือ ๗ แห่งของ สหรัฐอเมริกา ถูกวางทุ่นระเบิด อีก
๒ แห่งถูกเชื่อว่าโดนวางทุ่นระเบิด ทุ่นระเบิด ๑๓๔ ลูก ถูกวางในน่านน ้าสหรัฐอเมริกา ท่าเรือถูกปิ ดยาวนานถึง
๑๖ วัน เรือจม/เสียหายรวม ๑๑ ลา

๓
การวางทุ่นระเบิดทางรุกต่อญี่ปนุ่ เขตด้ านนอก เริ่มในช่วงต้ นของสงคราม เรือจมคิดเป็ น
ระวางขับน ้า ๒๕๐,๐๐๐ ตัน เสียหาย ๕๒๐,๐๐๐ ตัน เขตด้ านใน ทาในช่วง ๕ เดือน สุดท้ ายของสงคราม เน้ น
วางในท่าเรือและช่องแคบชิโมโนเซกิ วางทุน่ ระเบิดทังหมด
้
๑๒,๐๐๐ ลูก ส่วนใหญ่วางโดยเครื่องบิน อัตราการ
สูญเสียเครื่องบินน้ อยกว่าร้ อยละ ๑ เรือจม/เสียหาย คิดเป็ นระวางขับน ้า
๑,๒๕๐,๐๐๐ ตัน เป็ นการตัดสายการส่งกาลังบารุงของญี่ปนอย่
ุ่ างหนัก
ปฏิบตั ิการ STARVATION เป็ นการปฏิบตั กิ ารวางทุ่นระเบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของสหรัฐอเมริกา
ในสงครามโลกครังที
้ ่ ๒ เป็ นการวางโดยเครื่องบิน หลายรอบ เมื่อปี ๑๙๔๕ เพื่อต่อต้ านญี่ปนุ่ ทุ่นระเบิดอิทธิพล
๑๒,๐๐๐ ลูก ถูกวางในเส้ นทางเดินเรือและเส้ นทางเข้ าสูท่ ่าเรือของญี่ปนุ่ เรือจม/เสียหายอย่างหนักจานวน
ทังสิ
้ ้น ๖๗๐ ลา
บทเรียนจากสงครามโลกครัง้ ที่ ๒
- การวางทุ่นระเบิดทางรุก เป็ นหนทางที่มีประสิทธิผลและสิ ้นเปลืองน้ อยที่สดุ ในการทาลาย
เส้ นทางขนส่งทางทะเลของข้ าศึก
- ความได้ เปรียบมาพร้ อมกับผู้วางทุ่นระเบิดทางรุก
- เฉลี่ยแล้ วเรือจะได้ รับความเสียหาย ๑ ลา ต่อทุ่น ๒๐ - ๒๕ ลูก
- การวางโดย บ. เฉลี่ยแล้ วเสีย บ.๑ ลา ได้ จม เรือ๒๐ ลา
๑.๔.๓ สงครามเกาหลี ( ค.ศ. ๑๙๕๐ ถึง ๑๙๕๓ ) เกาหลีวางทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบกระทบ
ระเบิดและ ทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเลอิทธิพลแม่เหล็กประมาณ ๓,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐ ลูก ทาให้ การยกพล
ขึ ้นพลของสหรัฐอเมริกาต้ องเลื่อนออกไปถึง ๘ วัน เนื่องจากต้ องใช้ เวลาถึง ๑๕ วัน ในการเปิ ดช่องทางผ่าน
สนามทุ่นระเบิดที่วอนซาน ในครัง้ นัน้ Admiral E. “Hoke” Smith ได้ รายงานต่อ Admiral Sherman ว่า
“ เราได้ สญ
ู เสียการควบคุมทะเลต่อชาติที่มิได้ มีกองทัพเรือ ซึ่งชาตินนได้
ั ้ ใช้ อาวุธที่ผลิตตังแต่
้ สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่หนึ่ง ที่ถกู วางโดยพาหนะสมัยกาเนิดพระเจ้ า “
๑.๔.๔ สงครามเวียดนาม ( ค.ศ. ๑๙๕๙ ถึง ๑๙๗๓ ) ได้ มีการพัฒนารูปแบบใหม่ของทุน่
ระเบิดขึ ้น โดยการนาลูกระเบิดเครื่องบินแบบ General Purpose มาประกอบกับระบบตรวจจับค่าอิทธิพล
แม่เหล็กและการสัน่ สะเทือน ( Seismic ) เพื่อหลีกเลีย่ งการใช้ ชื่อเดิมของอาวุธคือคาว่า “ทุ่นระเบิด” รวมทัง้
เพิ่มระบบให้ ทาลายตัวเองหลังหมดอายุการใช้ งาน ทุน่ ระเบิดแบบใหม่นี ้ถูกเรียกว่า Destructors
สหรัฐอเมริกาได้ วางทุ่นระเบิดทังสิ
้ ้นประมาณ ๖,๓๐๐ ลูก ตลอดฝั่ งตะวันออกของเวียดนาม
ใน ๓ พื ้นที่หลักคือ
- วางทุ่นระเบิดแม่เหล็กในน่าน ้าตอนใต้ ของเวียตนามเหนือ
- วาง Destructors ในแม่น ้า Vinh รวมทังขยายการวางทุ
้
่นระเบิดต่อไป เพื่อตัดเส้นทาง
ลาเลียงทางน่านน ้าภายในของเวียดนามเหนือ
- วางทุ่นระเบิดเพื่อปิ ดท่าเรือ Haipong ทาให้ เรือสินค้า ๒๗ ลา ติดอยู่ในท่าเรือและไม่
พยายามที่จะออกจากท่า เป็ นการตัดการส่งกาลังบารุงของเวียตนามเหนืออย่างหนัก

๔
ภายหลังสงคราม สหรัฐอเมริกาต้ องรับผิดชอบในการกาจัดทุ่นระเบิดที่วางทังหมด
้
ทาให้ ต้องมี
การกวาดทุ่นระเบิดในแม่น ้า โดยใช้ เครื่องกวาดอิทธิพลขนาดเล็ก การลากโซ่พร้ อมกรรไกรไปกับพื ้นท้ องทะเล
และการใช้ โซนาร์ในแม่น ้า นอกจากนันยั
้ งเริ่มการกวาดทุ่นระเบิดด้ วยเฮลิคอปเตอร์เป็ นครัง้ แรก ในครัง้ นัน้
สามารถกวาดทุ่นระเบิดด้ วย ฮ. ได้ เพียง ๑ ลูก
๑.๔.๕ Patriotic Scuba Divers’ Crisis ( ค.ศ. ๑๙๘๐) ผู้ก่อการร้ ายได้ ประกาศว่ามีการวางทุ่นระเบิด
ในแม่น ้าซาคราเมนโต เพื่อขัดขวางเรือบรรทุกข้ าวของโซเวียตออกเดินทาง การต่อต้ านทุน่ ระเบิดในครัง้ นัน้
กระทาโดยใช้ เจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์จานวนมากปฏิบตั ิการเป็ นเวลา ๔ วัน โดยไม่พบทุ่นระเบิดแม้ แต่
ลูกเดียว จากเหตุการณ์ทงหมดสามารถสรุ
ั้
ปเป็ นข้ อสังเกตุได้ คือ
- ภัยคุกคามที่เกิดจากผู้ก่อการร้ ายวางทุ่นระเบิดในท่าเรือหรือแม่น ้า สามารถ เกิดขึ ้นได้จริง
- ภัยจากทุน่ ระเบิดที่กระทบต่อเศรษฐกิจและการค้ า เป็ นเรื่องที่ใหญ่มาก
๑.๔.๖ สงครามฟอล์คแลนด์ ( ค.ศ.๑๙๘๒ ) อังกฤษจัดเรือ ๑๑๐ ลา ประกอบเป็ นกองเรือโดยมีเรือ
ต่อต้ านทุ่นระเบิดรวมอยู่ด้วย ๗ ลา ได้ แก่ เรือล่าทาลายทุ่นระเบิดชัน้ Hunt ๒ ลา และเรือประมงอวนลาก
ขนาดใหญ่ติดตังครื
้ ่องกวาดทุน่ ระเบิด บรรจุกาลังพลจาก ทร. ๕ ลา
อาร์เจนตินาวางทุ่นระเบิดเพียงสนามเดียวบริเวณด้ านตะวันออกของท่าเรือ Stanley แต่
ภายหลังถูกต่อต้ านโดยกาลังต่อต้ านทุ่นระเบิดของอังกฤษ ซึ่งได้ รับข่าวกรองจากเรือดาน ้า HMS Spartan ที่
ช่วยตรวจการณ์การวางทุน่ ระเบิด นอกจากนี ้อังกฤษยังสามารถปฏิบตั ิการต่อต้ านทุน่ ระเบิดเชิงรุกโดย เรือ
HMS Alacrity ได้ จมเรือวางทุ่นระเบิดของอาร์เจนตินาในขณะที่ยงั บรรทุกทุ่นระเบิดบนเรือ
๑.๔.๗ Mine of August Crisis ( ค.ศ. ๑๙๘๔ ) ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ค.ศ.๑๙๘๔ มี
เรือ ๑๙ ลา ได้ รับความเสียหายจากสนามทุ่นระเบิดบริเวณทะเลแดงและอ่าวสุเอซ ทังนี
้ ้เชื่อกันว่าทุน่ ระเบิด
เหล่านันถู
้ กวางโดยเรือพานิชย์ของลิเบียก่อนเดินทางเข้ าคลองสุเ อซใน กรกฎาคม ๑๙๘๔ได้ มีการวิเคราะห์วา่
ทุ่นระเบิดที่ใช้ น่าจะเป็ นทุ่นระเบิดที่พฒ
ั นามาจากทุน่ ระเบิดของโซเวียต ใช้ การตังค่
้ าที่มีความไวมากมากต่อ
เป้าที่มีคา่ อิทธิพลต่า เช่นเป้าเรือฟริเกตที่เดินระบบดีเกาส์ซิ่งแล้ ว ทาให้ เกิดหลักการคล้ ายหนีเสือปะจระเข้ คือ
ลดค่าแม่เหล็กลงมาให้ ท่นุ ระเบิดตรวจจับได้
การต่อต้ านทุ่นระเบิด จัดกาลังจาก อียิปต์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี และโซเวียต
โดย ทร.อม.ได้ ทาการลากโซนาร์ Side Scan จากเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ ในการรบเป็ นครังแรก
้
๑.๔.๘ สงครามอิรัก – อิหร่าน ( ค.ศ.๑๙๘๐ ถึง ๑๙๘๘ ) ในปี ค.ศ.๑๙๘๐ อิรักวางทุ่นระเบิดที่ Shatt
al-Arab จากนันอิ
้ หร่านก็ประกาศว่าได้ วางทุ่นระเบิดที่ช่องแคบ Hormuz จนถึงปี ๑๙๘๓ ทุ่นระเบิดทอดประจา
ที่ได้ ขาดและกลายเป็ นทุน่ ระเบิดลอยตามกระแสน ้าลอยเข้ าสูอ่ า่ วเปอร์เซีย ในปี ๑๙๘๖ ได้ ขยายผลทาให้ เกิด
Tanker War ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ทาให้ เรือน ้ามันคูเวตสามารถกลับมาเดินเรือได้ อีกครัง้ ต่อมาการวางทุน่ ระเบิด
ของอิหร่านที่มีจานวนมากขึ ้นเรื่อย ๆ จนนาไปสู่ Operation Earnest Will
สรุปมีเรือได้ รับความเสียหายจากทุน่ ระเบิดทังสิ
้ ้น ๑๔ ลา สหรัฐอเมริกาได้ จดั เรือกวาดทุ่น
ระเบิดไกลฝั่ ง ๖ ลา และเฮลิคอปเตอร์ ๘ ลา ในการต่อต้ านทุ่นระเบิด

๕
๑.๔.๙ สงครามอ่าวเปอร์เซีย (ค.ศ.๑๙๙๐ ) อิรักวางทุ่นระเบิดทังสิ
้ ้น ๑,๓๐๐ ลูกใน ๑๐ สนาม สหรัฐ
อเมริกาได้ ทาการต่อต้ านทุ่นระเบิดทังก่
้ อนและหลังสงคราม เรือของสหัฐอเมริกาได้ รับความเสียหายจากทุน่
ระเบิด ๒ ลา คือ USS TRIPOLI สูญเสียค่าซ่อมทา ๓,๕๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ ให้ กบั ทุ่นระเบิดลอยตามกระแสน ้า
ราคา ๑,๕๐๐ ดอลล่าร์ ส่วนเรือ USS Princeton สูญเสียค่าซ่อมทา ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ ให้ กบั ทุ่นระเบิด
วางกับพื ้นท้ องทะเลราคา ๑๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ และสนามทุ่นระเบิดได้ จากัดการปฏิบตั กิ ารผิวน ้า ให้ คงเหลือ
เพียงรูปกระบวนเรียงตามกันโดยมีเรือน ้ามัน SUPERTANKER แล่นนาหน้ าแทนการกวาดทุ่นระเบิด
บทเรียนจากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ถึงความไม่เพียงพอและทันสมัยของกาลังต่อต้ านทุน่ ระเบิด
สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาอย่างมากและรวดเร็วต่อมา
๑.๕ ประวัตกิ ารทาสงครามทุ่นระเบิดในประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ ทร. ไทยเคยสัง่ ทุ่นระเบิดใต้ น ้ามาใช้ ราชการ ในสมัยพระองค์เจ้ าสายสนิทวงศ์เป็ นผู้
บังคับการกรมแสง ทุ่นระเบิดใต้ น ้าสมัยนันบางที
้
เรียกว่าตอร์ปิโด เป็ นทุน่ ระเบิดที่วางทอดอยู่ใต้น ้าบังคับการยิง
จากสถานีบนฝั่ ง โดยนายทหารเรือรบอเมริกนั ได้ แสดงการยิงทุ่นระเบิดใต้น ้าให้ ทอดพระเนตรที่บริเวณ
บางปะอิน เมื่อเรือเป้าผ่านเข้ ามาในสนามทุ่นระเบิด ตรงกับทุ่นระเบิดลูกใดที่วางทอดไว้ ก็บงั คับให้ ท่นุ ระเบิด
ลูกนันระเบิ
้
ดขึ ้น ได้ มีการใช้ ทนุ่ ระเบิดป้องกันปากน ้าเจ้ าพระยา ที่ป้อมพระจุล ฯ เมื่อคราวทาการสู้รบกับ
ฝรั่งเศสสมัย ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๗) การวางทุ่นระเบิดในครัง้ นันสามารถวางได้
้
เพียง ๔ สถานี เป็ นจานวน
ทุ่นระเบิดทังหมด
้
๑๖ ลูก เท่านัน้ เนื่องจากมีเวลาจากัด โดยวางเสร็จก่อนทาการสู้รบกับฝรั่งเศสเพียง ๑ วัน
ในครัง้ นันฝ่
้ ายไทยได้ บงั คับให้ ทุ่นระเบิดเกิดการระเบิดเพียงลูกเดียวแต่ก็ไม่สามารถทาอันตรายต่อเรือรบ
ฝรั่งเศสได้ เพราะทุ่นระเบิดลูกนันระเบิ
้
ดห่างจากเรือรบฝรัง่ เศส ( เรือแองคองสตังต์ ) ประมาณ
๒๐ - ๔๐ หลา
ประเทศไทยได้ เคยประสบกับภัยทุน่ ระเบิด เมื่อครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ในราวปี พ.ศ.๒๔๘๔
ถึง ๒๔๘๕ โดยฝ่ ายสัมพันธมิตรได้ ทาการวางทุน่ ระเบิดบริเวณหลายพื ้นที่ในทะเลอาณาเขตของไทย เช่น
เกาะสีชงั เกาะริน้ เกาะคราม และเกาะภูเก็ต เป็ นต้ น รวมทังในแม่
้
น ้าสาคัญเช่น แม่น ้าเจ้ าพระยา แม่น ้าท่า
จีน แม่น ้าแม่กลอง และ แม่น ้ากระบุรี เป็ นต้ น ทาให้ ประเทศไทยประสบกับความเดือดร้ อนในด้ านการลาเลียง
ขนส่งทางน ้า การประมง การขาดแคลนเครื่องสาธารณูปโภคและยุทธปั จจัยต่าง ๆ ในครัง้ นันได้
้ มีการ
บันทึกไว้ วา่ เรือซิดนีย์มารูของประเทศญี่ปนถู
ุ่ กทุ่นระเบิดจมลง กองทัพเรือได้ จดั ร.ล.จวง (ลาเก่า) ร่วมกับ
เรือประมงจานวนหนึ่งออกทาการกวาดทุ่นระเบิด โดยใช้ แท่งแม่เหล็กถาวรลากด้ วยสายลวดยาว ๒๐๐ เมตร
การกวาดทุ่นระเบิดในครัง้ นันนั
้ บว่าได้ ผลพอสมควร เนื่องจากไม่มีรายงานว่าเรือลาใดได้ รับการระเบิดจาก
ทุ่นระเบิดอีก
๑.๕ ชนิดและคุณลักษณะของทุ่นระเบิด
ทุ่นระเบิด หมายถึง อาวุธระเบิดที่วางในน ้า มีความตังใจเพื
้ ่อทาความเสียหายต่อเรือ หรือจมเรือ หรือกีด
ขวางเส้ นทางเดินเรือ ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงระเบิดชนิดที่ใช้ ติดเข้ ากับท้ องเรือ วัตถุระเบิดที่ระเบิดโดยการตังเวลา
้
หรือ
การวางระเบิดในท่าเรือที่ปฏิบตั ิโดยการดาน ้า

๖
นอกจากนี ้อาวุธอื่น เช่น Destructors ของสหรัฐอเมริกา และทุ่นระเบิดที่หมดความเป็ นภัยคุกคามโดย
การทาลายตัวเองเมื่อถึงเวลาที่ตงไว้
ั ้ ให้ ถือเป็ นทุ่นระเบิดตามคาจากัดความนี ้ด้ วย

๑.๖ การแบ่ งประเภททุ่นระเบิด

คุณลักษณะของทุ่นระเบิดทอดประจาที่ทงั ้ หมด
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่(Moored Mine) เป็ นทุ่นระเบิดที่มีกาลังลอย มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ เรือ
ผิวน ้า/เรือดาน ้า กระทบกับส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวทุน่ ฯ หรืออุปกรณ์ที่สร้ างขึ ้นมาดัก แล้ วเกิดการจุดระเบิดขึ ้น
วัตถุประสงค์รองคือเพื่อทาให้ ท่นุ ระเบิดอิทธิพลที่ใช้ ในน ้าลึกอยู่ในระดับตื ้นพอที่จะรับค่าอิทธิพลของเรือเป้าได้
ซึ่งจะช่วยเพิ่มบริเวณที่สามารถวางทุ่นระเบิดมากขึ ้น เครื่องถ่วงจะเป็ นตัวช่วยไม่ให้ ท่นุ ฯ เปลี่ยนตาบลที่ ความ
ลึกของทุ่น ฯ จากผิวน ้าจะถูกกาหนดโดยความยาวของสายยึดทุน่ ฯ
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่นี ้ ไม่จาเป็ นต้ องอยู่ในตาบลที่เดียวกับตาบลที่ที่ได้ ทาการวางเสมอไป เพราะแท้ ที่
จริงแล้ ว ความหมายของคาว่า Moored Mine คือ ทุ่นระเบิดที่ตวั ทุ่น ฯ มีกาลังลอยถูกยึดไว้ โดยเครื่องถ่วง
ดังนัน้ ทุ่นระเบิดทอดประจาที่จึงสามารถแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภทคือ แบบไม่เคลื่อนที่ ( Static ) และ แบบ
เคลื่อนที่ ( Non Static )
๑ ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบ STATIC เป็ นทุ่นระเบิดที่ออกแบบมาตัวทุ่นระเบิดให้ อยูใ่ นตาบลที่เดิม
ระหว่างการใช้ งาน อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่อาจเกิดได้ เพียงเล็กน้ อยจากกระแสน ้าและความลาดเอียงของ
พื ้นท้ องทะเล แบ่งเป็ น

๗
๑.๑
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบกระทบระเบิด ( Contact Moored Mine ) คือ ทุ่น
ระเบิดที่ใช้ การกระทบสัมผัสทางกายภาพจากเรือเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการจุดระเบิดขึ ้นและตังใจที
้ ่จะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อเรือมากกว่าที่จะจมเรือ โดยการกระทบมีหลายแบบ เช่น กระทบตัวทุ่น ฯ จนทุ่น ฯ
เอียงหรือกระเทือน กระทบเขา กระทบเขาน ้ากรด ถูกสายดัก ANTENNA ( ก็คือ ชนิดเซลล์ GALVANIC ) และ
กระตุกไกยิงจากเชือกดัก ( Snag Line ) เป็ นต้ น
๑.๒
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบอิทธิพล (Influence Moored Mine) เป็ นทุน่ ระเบิดที่
จะทาการระเบิดเมื่อระบบตรวจจับ ( SENSORS ) ของทุ่น ฯ สามารถตรวจวัดค่าอิทธิพลต่าง ๆ ของเรือเป้าอัน
ได้ แก่ ค่าอิทธิพลเสียง ค่าการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก และค่าการเปลีย่ นแปลงความดัน ได้ ถึงตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ โดยปกติแล้ วทุ่น ฯ ประเภทนี ้จะเป็ นทุน่ ระเบิดแบบวางกับพื ้นท้ องทะเล
แต่การที่นามาใช้ ใน
ลักษณะทอดประจาที่นนมี
ั ้ เหตุผลหลักนันเพื
้ ่อใช้ ในการดักเรือดาน ้า ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือ ในบางพื ้นที่มีความ
ลึกน ้ามากหากใช้ ท่นุ ระเบิดประเภทนี ้วางกับพื ้นท้ องทะเลแล้ วอาจไม่สามารถตรวจจับค่าอิทธิพลต่าง ๆ ของเรือ
ได้ รวมทังแรงระเบิ
้
ดอาจส่งผลไม่รุนแรงเพียงพอที่จะก่อความเสียหายต่อเป้า
๒
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบ NON-STATIC เป็ นทุ่น ฯ ที่ออกแบบมาให้ ตวั ทุ่นระเบิดมีการ
เคลื่อนที่ไปตามทิศทางต่าง ๆ ทังแบบน
้
าวิถีและไม่นาวิถี เพื่อเข้ าทาความเสียหายต่อเป้าหมาย ทุ่น ฯ บาง
ชนิดจะเคลื่อนตัวเข้ าหาเป้าเมื่อระบบตรวจจับของทุน่ ระเบิดตรวจจับได้ วา่ เป้าหมายนันอยู
้ ่ในขอบเขตที่จะได้ รับ
อันตรายจากการระเบิดของทุ่นระเบิด โดยในช่วงก่อนเวลาที่เป้าหมายมาถึง ตัวทุน่ ระเบิดอาจเป็ นได้ ทงแบบ
ั้
เคลื่อนที่หรืออยู่ประจาที่แบ่งเป็ น
๒.๑
DRIFTING MINE คือตัวทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบกระทบระเบิดที่มกี าลังลอย
ถูกปล่อยให้ ลอยไปตามกระแสน ้า หรื ออาจใช้ เครื่องถ่วงที่มีน ้าหนักน้ อยกว่ากาลังลอยของทุน่ ฯ เล็กน้ อย
เพื่อให้ ท่นุ ฯ ลอยปริ่มน ้า ทุ่นระเบิดประเภทนี ้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ อนุญาตให้ มชี ่วงเวลาในการ
ทางานได้ ไม่เกิน ๑ ชม.
๒.๒
RISING MINE คือทุ่นระเบิดที่มีกาลังลอย ปกติจะติดอยู่กบั เครื่องถ่วงโดยจะ
แยกตัวออกและลอยขึ ้นสูผ่ ิวน ้าเข้ าหาเป้าหมายเมื่อได้ รับค่าอิทธิพลจากเรือเป้าหมายหรือตามเวลาที่ตงไว้
ั้
สาหรับการจุดระเบิดอาจกระทาโดยการกระทบกับเรือเป้าโดยตรง หรือโดยการเปลี่ยนแปลงของความดันน ้า(
Hydrostatic Pressure ) เช่น ตังค่
้ าไว้ วา่ เมื่อทุน่ ระเบิดลอยตัวถึงจุดที่ระดับน ้าลึก ๒ เมตรแล้ วให้ ระเบิด หรือ
ด้ วยวิธีการอื่น ๆ
๒.๓
HOMING MINE คือทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ที่บรรจุ HOMING TORPEDO ไว้ ข้าง
ใน ทุน่ ระเบิดจะเริ่มทางานเมื่อ PASSIVE ACOUSTIC SENSOR ตรวจจับและแยกประเภทเป้าเรือดาน ้าได้
จากนันเมื
้ ่อถึงระยะทาการ ทุ่น ฯ จะปล่อยตอร์ปิโดออก ตอร์ปิโดจะนาวิถีเข้ าหาเป้าโดยใช้ ACTIVE SONAR
ทุ่นระเบิดลักษณะนี ้คือทุ่นระเบิด Mk.60 ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

๘
คุณลักษณะของทุ่นระเบิดทอดแบบวางกับพืน้ ท้ องทะเลทัง้ หมด
ทุ่นระเบิดวางกับพืน้ ท้ องทะเล( Ground Mine or Bottom Mine ) เป็ นทุ่นระเบิดที่ออกแบบมาให้ ไม่
มีกาลังลอย วางอยู่บนพื ้นท้ องทะเล ข้ อดีของทุ่นระเบิดประเภทนี ้คือตรวจพบได้ ยากและสามารถบรรจุ ดิน
ระเบิดได้ จานวนมากกว่า ส่งผลให้ เป็ นอันตรายต่อเรือเป้ามากกว่า แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
๑ ทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเลแบบอิทธิพล( Bottom Influence Mine ) เป็ นทุ่นระเบิดที่จะเกิดการ
ระเบิด เมื่อระบบตรวจจับ( SENSORS )ของทุ่น ฯ สามารถตรวจวัดค่าอิทธิพล( SIGNATURES )ต่าง ๆ ของเรือ
เป้าได้ ถึงตามเกณฑ์ที่กาหนด
โดยอาจจะตรวจจับเพียงค่าอิทธิพลประเภทเดียวหรือหลายประเภทผสมกัน
สาหรับประเภทของค่าอิทธิพลต่าง ๆ นัน้ สามารถแยกอธิบายได้ ดงั นี ้
๑.๑
ค่าอิทธิพลความดัน( Pressure Signature ) ใช้ หลักการเปลี่ยนแปลงความดันทา
ให้ ทุ่น ฯ เกิดการระเบิด โดยเมื่อเรือเป้าผ่านบริเวณที่ท่นุ ฯ วางตัวอยู่ จะส่งผลให้ ความดันของน ้าบริเวณนันมี
้
ค่าลดลงหรือเพิ่มขึ ้น ทาให้ PRESSURE SWITCH ต่อทางไฟและจุดระเบิด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี ้
ส่วนใหญ่จะเกิดกับเรือที่มีระวางขับน ้ามาก ๆ เท่านัน้
รู ป กลไกการจุดระเบิดของทุ่นระเบิดความดัน
ความดันปกติ

ความดันสูง

ความดันต่า

๑.๒ ค่าอิทธิพลเสียง( Acoustic Signature ) ใช้ การตรวจจับเสียงในย่านความถี่ที่คาดว่าน่าจะแพร่ออกมาจาก
เรือเป้า โดยระบบตรวจจับ( SENSORS ) ค่าอิทธิพลเสียงสามารถแบ่งได้ เป็ น ๒ แบบ คือ
- SEISMIC SENSORS จะตรวจจับการแพร่ของพลังงานเสียงในย่านความถี่ต่าที่
แพร่ออกมาจากเรือ ซึ่งจะผ่านตัวกลางหลักคือพื ้นท้ องทะเลมากกว่าน ้าทะเล พลังงานนี ้จะทาให้ เปลือกทุ่น ฯ
เกิดการสัน่ สะเทือนและส่งอาการไปกระตุ้นให้ เกิดการจุดระเบิด ตัวตรวจจับค่าสัน่ สะเทือนเรียกว่า Geophone

๙
- HYDROPHONE จะตรวจวัดความดังของเสียง จะทาการจุดระเบิดเมื่อค่าความ
ดังของเสียงในย่านความถี่ที่กาหนดมีคา่ มากจนถึงจุดสูงสุดและเริ่มที่จะมีคา่ ลดลง นัน่ หมายถึงเป็ นจุดที่เรือเป้า
จะอยู่ใกล้กบั ตัวทุ่นระเบิดมากที่สดุ

HYDROPHONE
SEISMIC

รู ป กลไกการจุดระเบิดของทุ่นระเบิดเสียง

๑.๓
ค่าอิทธิพลแม่เหล็ก(Magnetic Signature) ใช้ การตรวจจับการเปลีย่ นแปลง
สนามแม่เหล็กโลก ณ จุดที่ท่นุ ฯ วางตัวอยู่ เนื่องจากเรือซึ่งเปรียบเสมือนแท่งเหล็กขนาดใหญ่ได้เคลื่อนที่ผา่ น
สนามแม่เหล็กโลก ระบบตรวจจับเส้นแรงแม่เหล็กทาได้ ในสองลักษณะคือ
- ลักษณะเข็มกระดก ( Magnetic Dip-needle ) เข็มจะวางตัวอยู่ในแนวเดียวกับ
สนามแม่เหล็กโลกเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากเรือจะส่งผลให้ เข็มกระดกไปต่อทางไฟวงจรจุดระเบิด
- ลักษณะขดลวดชักนา ( Magnetic Inductance ) ใช้ หลักการสนามแม่เหล็กตัด
ผ่านขดลวดทาให้ เกิดการกระตุ้นทางไฟฟ้า ให้ กบั วงจรจุดระเบิด สามารถแบ่งได้เป็ นแบบขดลวดธรรมดา และ
แบบ Magnetometer ซึ่งจะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กได้ ทงั ้ ๓ แกน

รูป กลไกการจุดระเบิดแบบเข็มกระดก

๑๐

รูป กลไกการจุดระเบิดแบบขดลวดชักนา

๑.๔
UNDERWATER ELECTRIC POTENTIAL( UEP ) ใช้ การตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าสถิตย์อนั เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัตถุตา่ งชนิดกันของตัวเรือใต้
แนวน ้า เช่น บริเวณเพลาใบจักร
๑.๕
EXTRA LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC( ELFE ) ใช้ การตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันเกิดจาก กาลังไฟฟ้าและการหมุนของเพลาใบจักรจากเรือเป้า
ทุ่นระเบิดวางกับพืน้ ท้ องทะเลแบบควบคุมได้ ( CONTROLLED GROUND MINE )
เป็ นทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเลซึ่งทุน่ จะทาการระเบิดเมื่อได้ รับสัญญาณกระตุ้นจากหน่วยควบคุม
ระยะไกล โดยอาจผ่านทางสายสัญญาณใต้ น ้า ( UNDERWATER CABLE) หรือสัญญาณเสียงใต้ น ้า
( UNDERWATER ACOUSTIC ) ทุ่นระเบิดประเภทนี ้เหมาะในการป้องกันท่าเรือหรือพื ้นที่สาคัญเฉพาะแห่ง
ทุ่นระเบิดต่ อต้ านการยกพลขึน้ บก( ANTI INVASION MINE ) เป็ นทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเล
ประเภทหนึ่ง ใช้ ในการดักรถถัง รถ LVT รถ AAV และ ทหารนาวิกโยธินในระหว่างการยกพลขึ ้นบก จะวางใน
เขตน ้าตื ้น ระดับความลึกน ้าไม่เกิน ๑๐ ฟุต การต่อต้ านจะใช้ เจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ (Explosive
Ordnance Disposal ; EOD) หรือ นักทาลายใต้ น ้าจู่โจม(Underwater Demolition Team ; UDT) ปั จจุบนั
นิยมใช้ การระเบิดให้ เป็ นความกว้ างเท่ากับ Boat Lane ที่ต้องการ

๑๑

รูปที่ ๒.๙

ทุ่นระเบิดต่อต้ านการยกพลขึ ้นบก

การแบ่ งประเภททุ่นระเบิดตามลักษณะของการวาง /พาหนะในการวาง
สามารถแบ่งทุ่นระเบิดออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
๑ ทุ่นระเบิดที่วางโดยเรือผิวน ้า ส่วนใหญ่จะเป็ นทุ่นระเบิดทอดประจาที่ และทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ อง
ทะเลที่ต้องใช้ รางวางทุ่นระเบิด ทุน่ ระเบิดประเภทนี ้มักจะถูกออกแบบมาให้ มีล้อ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการ
วางทุ่นระเบิดโดยราง เรือผิวน ้าส่วนใหญ่สามารถดัดแปลงเป็ นเรือวางทุ่นระเบิดได้ โดยเฉพาะเรือที่มเี ครนยก
หรือเรือที่มีระบบวางระเบิดน ้าลึก
๒ ทุ่นระเบิดที่วางโดยเรือดาน ้า เป็ นได้ทงทุ
ั ้ น่ ระเบิดทอดประจาที่และทุน่ ระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเล
ลักษณะเด่นของทุ่นระเบิดประเภทนี ้คือจะมีระบบขับเคลื่อน เนื่องจากการวางทุน่ ฯ จะใช้ การยิงออกจากท่อ
ตอร์ปิโด
๓ ทุ่นระเบิดที่วางโดยเครื่องบิน เท่าที่พบจะเป็ นทุ่นระเบิดแบบวางกับพื ้นท้ องทะเล ทุ่น ฯ ประเภทนี ้
จะต้ องมีระบบลดแรงกระแทกเมื่อทุน่ ฯ กระทบผิวน ้า อาจจะเป็ นร่มชูชีพ หรือการกางปี กท้ าย ปั จจุบนั มีการใช้
ลูกระเบิด( Bomb ) มาดัดแปลงให้ เป็ นทุ่นระเบิดที่วางจากเครื่องบิน
การแบ่ งประเภททุ่นระเบิดตามลักษณะการวางตัวของทุ่นระเบิดในนา้
ใช้ ตาแหน่งสุดท้ ายในน ้าของทุน่ ระเบิดเป็ นหลักในการแบ่งประเภท สามารถแบ่งได้เป็ น
๓ ประเภท คือ
๑ ทุ่นระเบิดทอดประจาที่

๑๒
๒ ทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเล
๓ ทุ่นระเบิดลอยตามกระแสน ้า
การแบ่ งประเภททุ่นระเบิดตามลักษณะการทางานของกลไกจุดระเบิด/เครื่องยิง
๑ ทุ่นระเบิดแบบกระทบระเบิด จะเกิดการกระตุ้นให้ ระเบิดโดยการชนหรือสัมผัส มีราคาถูกกว่า แต่ก็ถกู
ต่อต้ านได้ ง่ายกว่า และมีย่านที่เป็ นอันตรายแคบกว่า ทุน่ ระเบิดแบบอิทธิพล
๒ ทุ่นระเบิดแบบอิทธิพล ปกติแล้ วจะเกิดการระเบิดโดยการเปลี่ยนแปลงของ เสียง แม่เหล็ก หรือความ
ดัน แต่ปัจจุบนั มีการพัฒนาให้ ระเบิดได้ โดย การเปลีย่ นแปลงสนามไฟฟ้าในน ้า หรือการเปลีย่ นแปลงของแสง
( ใช้ ดกั เจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ )
๓ ทุ่นระเบิดแบบควบคุมได้ ( ตามหัวข้ อ ๒.๓.๒ )
การแบ่ งประเภททุ่นระเบิดตามความมุ่งหมายพิเศษในการใช้
๑ ทุ่นระเบิดแบบขับเคลื่อนเอง ปกติจะใช้ ยิงจากท่อตอร์ปิโดของเรือดาน ้า ระยะที่ทนุ่ ฯ สามารถเดินทาง
ได้ ไกลสุดประมาณ ๑๐ ไมล์ ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของทุ่น ฯ ทาให้ เรือดาน ้าสามารถวาง
ทุ่นระเบิดเข้ าไปยังที่ตื ้นหรือพืน้ ที่ที่ไม่สะดวกต่อการนาเรือเข้ าไป ได้
๒ ทุ่นระเบิดต่อต้ านการยกพลขึ ้นบก ( ตามหัวข้ อ ๒.๓.๓ )
๓ ทุ่นระเบิดแบบติดกับท้ องเรือ หรือก่อวินาศกรรม เป็ นทุน่ ระเบิดขนาดเล็กสามารถพกพาติดไปกับนัก
ทาลายใต้น ้าจู่โจมเพื่อนาไปวางตามที่ตา่ ง ๆ ได้
ข้ อได้ เปรียบ ข้ อเสียเปรี ยบ และข้ อจากัดสาหรับทุ่นระเบิดแบบต่ าง ๆ
๑ ทุ่นระเบิดทอดประจาที่
ข้ อได้ เปรียบ
- สามารถวางได้ ในเขตย่านความลึกน ้าที่มากกว่า
ตัวทุ่นระเบิดอยูใ่ กล้ กบั เป้า
กลไกการระเบิดไม่ซบั ซ้ อน ทาให้ ง่ายต่อการผลิต
ข้ อเสียเปรียบ
ตัวทุ่น ฯ ไม่สามารถทรงตัวในน ้าได้ ดี สาหรับการทางานของตัวตรวจจับ
( Sensor ) ในทุ่นระเบิดแบบอิทธิพล
ต้ องใช้ เครื่องถ่วงและสายยึดทุ่นระเบิดเป็ นส่วนประกอบ เครื่องถ่วงมีขนาดใหญ่
และน ้าหนักมากทาให้ เกิดปัญหาในการบรรทุกและขนส่ง ส่วนสายยึดทุน่ หากกลไกการปล่อยสายยึดทุน่
ขัดข้ องหรือสายยึดทุน่ ขัดตัวแล้ ว จะทาให้ ท่นุ ระเบิดไม่อยู่ในระดับที่ต้องการ
บรรจุดนิ ระเบิดได้ น้อย เนื่องจากตัวทุ่นระเบิดต้ องมีกาลังลอย
ง่ายต่อ การกวาด/ล่าทาลายทุ่นระเบิด
มีผลกระทบจากกระแสน ้าและน ้าขึ ้นน ้าลง

๑๓
๒ ทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเล
ข้ อได้ เปรียบ
ไม่สามารถกวาดด้ วยเครื่องกวาดแบบกลไก
บรรจุดนิ ระเบิดได้ มากกว่า
เหมาะสาหรับการทางานของระบบตรวจจับ( Sensor )ในทุ่นระเบิดแบบ
อิทธิพล
สามารถติดตังระบบตรวจจั
้
บ( Sensor )ที่ผสมได้ หลายแบบ
ทุ่นระเบิดแบบอิทธิพลแม่เหล็กสามารถผลิตได้ ง่ายและทนทาน
ข้ อเสียเปรียบ
มีขีดจากัดด้ านความลึกเนื่องจากที่ความลึกมาก แรงระเบิดอาจจะทาความ
เสียหายต่อเป้าผิวน ้าได้น้อย หรืออาจไม่สามารถตรวจจับค่าอิทธิพลของเป้าได้ ปกติท่นุ ระเบิดวางกับพื ้นท้ อง
ทะเลจะทางานในความลึกน ้าไม่เกิน ๓๐ ฟาธอม หรือ ๑๘๐ ฟุต หรือ ๕๔.๘๖๔ เมตร ปัจจุบนั ทุ่นระเบิดวางกับ
พื ้นท้ องทะเลบางชนิดถูกพัฒนาให้ ทางานได้ ถึงความลึกน ้า ๑๘๕ เมตร
ทุ่นระเบิดอาจกลิ ้งบนพื ้นท้ องทะเลได้ จึงทาให้ ไม่นิยมวางทุ่นระเบิดประเภทนี ้
ในพื ้น ที่ที่มคี วามลาดเอียงเกินกว่า ๕ องศา
อุปกรณ์ การต่ อต้ านการกวาดทุ่นระเบิด
๑. สาหรับต่อต้ านการกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก
๑.๑ เครื่องหน่วงเวลาลอย ( Delayed Rising Mechanism )
จะทาให้ ท่นุ ระเบิดทอด
ประจาที่จะยังคงติดอยู่กบั เครื่องถ่วงซึ่งวางอยู่บนพื ้นท้ องทะเลภายหลังการวาง ก็เมื่อเรือกวาดลากเครื่องกวาด
ผ่านก็จะไม่สามารถตัดทุ่นระเบิดได้ท่นุ ฯจะลอยสูร่ ะดับที่กาหนดและทาอันตรายต่อเรือต่างๆ เมื่อถึงเวลาที่ตงไว้
ั้
๑.๒ อุปกรณ์ตอ่ ต้ านเครื่องกวาด เป็ นอุปกรณ์ที่ติดอยูก่ บั ทุน่ ระเบิดส่วนใหญ่จะเป็ นบริเวณ
สายยึดทุน่ ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาอันตรายต่อเครื่องกวาด ประกอบด้ วยอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ดังนี ้
- การใช้ โซ่ติดในบางส่วนของสายยึดทุ่น ฯ ทาให้ กรรไกรบางชนิดไม่สามารถตัดสายยึดทุ่น
บริเวณที่เป็ นโซ่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ โซ่นี ้จะติดตังได้
้ ในความยาวไม่มากนักจากตัวทุน่ ฯ เนื่องจากหากใช้
โซ่ขนาดยาวเกินไป จะทาให้ มีน ้าหนักมากและตัวทุ่น ฯ จะไม่ลอยอยู่ในระดับที่ต้องการ
- การติดกรรไกรไว้ ที่สายยึดทุน่ ฯ เพื่อดักตัดลวดกวาด
- Sensitive Tubing เป็ นหลอดแก้ วความไวสูงจะตรวจจับแรงดึงที่เกิดจากลวดกวาดกระทา
ต่อสายยึดทุน่ ฯ เมื่อแรงดึงถึงระดับที่กาหนดจะกระตุ้นให้ ท่นุ ฯ เกิดการระเบิดทันที
- Sprocket เป็ นลักษณะคล้ ายกงล้ อหมุนทาให้ ลวดกวาดลอดผ่านไปได้ โดยไม่ตดั สายยึดทุ่น
- Grapple ทาให้ ท่นุ ระเบิดภายหลังจากถูกตัดแล้ วจะยังคงติดอยู่กบั เครื่องกวาดและจะ
ก่อให้ เกิดอันตรายต่อเรือกวาดขณะเก็บเครื่องกวาดได้
- อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ลวดเปี ยโน ยางหุ้มเชือกมนิลา และสายสูบน ้าดับเพลิง เป็ นต้น

๑๔
๒ สาหรับต่อต้ านการกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพล
๒.๑ เครื่องหน่วงเวลาทางาน ( Arming Delay ) เป็ นวงจรหน่วงเวลาที่ทาให้ ท่นุ ระเบิดจะยังคง
ไม่เปิ ด SENSOR ทาการตรวจจับค่าอิทธิพลต่าง ๆ หลังจากที่ถกู วาง เป็ นระยะเวลาตามที่ได้
ตังค่
้ าไว้ ทาให้ การกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลทุกประเภทไม่มผี ลกระทบใด ๆ ต่อทุ่นระเบิดในขณะนัน้
๒.๒ เครื่องตังเกณฑ์
้
เรือผ่าน ( Ship Counter ) ทุ่นระเบิดจะนับจานวนครัง้ ที่ตรวจจับค่า
อิทธิพลที่สงู เกินกาหนด แต่จะยังไม่ระเบิดจนกระทัง่ นับได้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ เช่น ถ้ าตังเกณฑ์
้
เรือผ่านไว้ เท่ากับ
๕ การกวาด ฯ จะต้ องสร้ างสนามอิทธิพลจาลองผ่านทุ่นระเบิดลูกนันอย่
้ างน้ อย ๕ เที่ยว ขึ ้นไป
๒.๓ เครื่องสุม่ การระเบิด ( Probability Actuator ) เครื่องจะทาการสุม่ ตัวเลขทุกครัง้ ที่
ตรวจจับค่าอิทธิพลที่สงู เกินกาหนด หากค่าที่สมุ่ ได้ ตรงกับค่าที่ตงไว้
ั ้ ทุ่น ฯ จึงจะเกิดการระเบิด
๒.๔ เครื่องกาหนดเวลาทางานเป็ นช่วง (INTERMITTENT MECHANISM) จะทาให้ ทนุ่ ระเบิด
ทางานเป็ นช่วง ๆ เท่านัน้ เมื่อถึงช่วงที่ไม่ทางานการกวาด ฯ ก็จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อทุน่ ระเบิด
๒.๕ Inter – Look Dormant Period เป็ นการวัดค่ามากกว่าหนึ่งครัง้ โดยจะมีช่วงหยุดวัด
๑ - ๒ วินาที เพื่อทาให้ การตังค่
้ าการกวาดทุน่ ระเบิดทาได้ยากขึ ้น
๒.๖ Inter – Count Dormant Period ระบบตรวจจับจะหยุดการทางานในช่วงเวลาหนึ่ง
หลังจากที่การนับเกณฑ์เรือผ่านทางาน เพื่อป้องกันการตังค่
้ าเครื่องกวาดให้ สามารถหลอกเกณฑ์เรือผ่านได้
หลายเที่ยวในการกวาดจริงเพียงเที่ยวเดียว
ข้ อมูลทุ่นระเบิดชนิดต่ าง ๆ ที่ควรทราบ
๑ ทุ่นระเบิดที่มใี ช้ ในกองทัพเรือ
๑.๑ ทุ่นระเบิดแบบ ๗๐ - ๘๐ เป็ นทุ่นระเบิดทอดประจาที่กระทบระเบิดแบบเขาน ้ากรด วาง
โดยเรือผิวน ้าและวางดักได้เฉพาะเรือผิวน ้า ใช้ วางในทางรับเป็ นหลัก โดยใช้ วางร่วมกับทุ่นระเบิดชนิดอืน่ ๆ
ตัวทุ่นระเบิดเป็ นทรงกลมขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๘๕๐ มม. น ้าหนักรวมทังสิ
้ ้น ๕๐๙ กก. จะเกิดการระเบิดเมื่อ
เรือมาชนเขาทุ่นระเบิด มีกาลังกระแทก ๗๐ กก. ขึ ้นไปและเขางอ ๓๕ องศาขึ ้นไป หลอดแก้ วน ้ากรดแตก
น ้ากรดไหลเข้ าไปในหม้ อกาเนิดไฟฟ้า ทาให้ เกิดกระแสไฟฟ้าขึ ้นไปจุดชนวนให้ ท่นุ เกิดการระเบิด

๑๕
หลอดแก้ วบรรจุน ้ากรด

แผ่นธาตุแบตเตอรี่

รูป วงจรทุ่นระเบิด แบบ ๗๐ - ๘๐

๑.๒ ทุ่นระเบิดแบบ MK.6 เป็ นทุ่นระเบิดทอดประจาที่กระทบระเบิดแบบ GALVANIC
ACTION วางโดยเรือผิวน ้า โดยปล่อยจากรางท้ ายเรือ ใช้ วางดักได้ ทงเรื
ั ้ อผิวน ้าและเรือดาน ้า ใช้ วางในทางรับ
โดยใช้ วางร่วมกับทุน่ ระเบิดชนิดอื่น ๆ
ตัวทุ่นระเบิดขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๓๔ ๑/๔ - ๓๕ ๓/๔ นิ ้ว น ้าหนักรวมทังสิ
้ ้น
๑,๔๐๐ - ๑,๖๐๐
ปอนด์ ความลึกในการวาง ๕ - ๕๒๒ วา (ฟาธอม)
ระยะห่างในการวาง
ดักเรือผิวน ้า ๓๐๐ ฟุต ดักเรือดาน ้า ๒๐๐ ฟุต ทุ่นระเบิดจะเกิดการระเบิดเมื่อเรือมาชนเขาทุ่นระเบิด เขาลูก
ลอย หรือสายดัก ทาให้ เกิดกระแสไฟฟ้าเรียกว่า SEA BATTERY (ทองแดง และเหล็กสัมผัสกัน แช่ในน ้าทะเล)
ทาให้ เข็มกัลวานอมิเตอร์หมุนทางานต่อวงจรทางใดทางหนึ่งไปต่อกระแสไฟจากแบตเตอรี่จดุ ชนวนให้ ระเบิด
ขึ ้น
รูป วงจรทุ่นระเบิด MK 6 mod 4
โลหะทองแดงรอให้ เป้าเรือเหล็กมาชน
สัมผัส

เข็มกัลวานอร์ มิเตอร์ เป็ นตัว
กระดิกไปต่อทางไฟ

DET

๑๖
รูป วงจรทุ่นระเบิด MK 6 mod 15

เรือเป้าชนสวิทช์โยก
ไปต่อทางไฟ

DET

๑.๓ ทุ่นระเบิดแบบ MK.18 เป็ นทุ่นระเบิดอิทธิพลแม่เหล็กชักนาชนิดวางกับพื ้นท้ องทะเล ขนาด ๒,๐๐๐
ปอนด์ วางโดยเรือผิวน ้า โดยปล่อยจากรางท้ ายเรือ ใช้ วางในทางรับ โดยใช้ วางร่วมกับทุน่ ระเบิดชนิดอื่นๆ
ขนาด ๔๒ X ๔๓ X ๒๕ นิ ้ว (ประกอบพร้ อม สูง ๗๐ ๓/๘ นิ ้ว) น ้าหนักประกอบพร้ อม TNT / HBX-1 หนัก
๒,๐๕๐ / ๒,๑๔๐ ปอนด์ความลึกในการวางวางดักเรือผิวน ้า ๔๐ - ๑๕๐ ฟุต วางดักเรือดาน ้า ๔๐๐ ฟุต
ทุ่นระเบิดจะเกิดการระเบิดเมื่อมีเรือเหล็กผ่านเส้นแรงแม่เหล็กมาตัดกับขดลวดชักนาเครื่องรับชนิดไว
จะหันไปแตะทางใดทางหนึ่งทาให้ เครื่องทาให้ ระเบิดทางานในช่วงเวลาที่กาหนดถ้ ามีการชักนา ๒ ทิศทาง
เครื่องทาให้ ระเบิดจะต่อวงจรแบตเตอรี่จดุ ชนวนให้ ท่นุ ระเบิดเกิดการระเบิด
VANE SWITCH

รูป วงจรทุ่นระเบิด MK 18

๑๗
๑.๔ ทุ่นระเบิด SNAG LINE เป็ นทุ่นระเบิดทอดประจาที่ชนิดกระทบแตก (ใบจักรหรือหางสือของเรือเป้าพัน
เชือกไกและกระตุกเชือกไกยิง) แก้ ปัญหาการตังลึ
้ กของทุน่ ระเบิดชนิดกระทบแตกชนิดอื่น ๆ ดินระเบิดขนาด
๑๐๐ ปอนด์ น ้าหนักรวม ๕๐๐ ปอนด์ ขนส่งด้ วยรถบรรทุกขนาดเล็ก (PICK UP) และแรงคน วางได้ ด้วยเรือ
ผิวน ้า ตังลึ
้ กด้ วยการหยัง่ น ้า และล็อกความยาวของสายยึดทุ่นฯ สพ.ทร.เป็ นผู้ผลิต ราคาลูกละ ๒๕,๐๐๐ บาท
(ปี ๒๕๔๑) หากใช้ สายเชือกไกยาวหลายร้ อยเมตร จะสามารถใช้ เป็ นสัญญาณเสียงระเบิด เพื่อเตือนการ
ลักลอบเข้ าพื ้นที่ได้ ระยะห่างระหว่างลูกน้ อยที่สดุ ๓๐ เมตร

๑๘
ทุ่นระเบิดทั่วไป
ทุน่ ระเบิด

ประเภท

การวาง

Mine Mk 6 Mod 0

MOORED

เรื อ

น ้าหนัก
รวม(กก.)
๖๔๐

แบบ ๗๐-๘๐
Mine Mk18 Mod 0
Mine Mk 25 Mod 0
, Mod 1, Mod 2
Mine Mk 36 Mod 1
,Mod 2,Mod 3
DST Mk 36
DST Mk 40
Mk 52 (MET)
Mine Mk 56
Mine Mk 60 CAPTOR

MOORED
BOTTOM
BOTTOM

เรื อ
เรื อ
บ.

๕๐๙
๙๗๐
๙๐๐

BOTTOM

บ.

๕๑๐

BOTTOM
BOTTOM
BOTTOM
MOORED
MOORED

Mine Mk 62 Q/S
Mine Mk 65 Q/S
Mine Mk 67 SLMM

BOTTOM
BOTTOM
BOTTOM

บ.
บ.
บ.
บ.
เรื อ/บ.
ด.
บ.
บ.
ด.

๒๖๐
๔๘๐
๕๔๐
๙๗๐
๑๐๘๐
๙๔๐
๒๖๐
๑๐๘๐
๘๐๐

การกระตุ้นให้ ระเบิด
Contact(Galvanic)

หมายเหตุ
Mod 4,7,8,10,11,14 จะมี
Antenna การวางต้ องใช้ ราง

เขาน ้ากรด
MAG.
การวางต้ องใช้ ราง
Mod 0 = MAG. , Mod 1 = ACOUSTIC
Mod 2 = PRESS. /MAG.
Mod 1 = MAG. , Mod 2 = ACOUSTIC
Mod 3 = PRESS/MAG.
MAG./SEIS.
MAG./SEIS.
MAG./PRESS.
MAG
ต่อต้ านเรื อดาน ้า
ACOUSTIC
ภายในบรรจุ HOMING TORPEDO
ไว้ ต่อตีเรื อดาน ้า
MAG/SEIS/PRESS
MAG/SEIS/PRESS
MAG/SEIS/PRESS

หมายเหตุ
DST ย่อมาจาก DESTRUCTOR
Q/S ย่อมาจาก QUICK STRIKE เป็ นชื่อเรียกทุ่นระเบิดที่เกิดจากการนาชุดอุปกรณ์ตรวจจับเป้า (Target
Detection Device) ติดตังกั
้ บลูกระเบิด (General Purpose Bomb) ของ บ.ทิ ้งระเบิด ยกเว้ น Mk 65 เป็ น
รูปทรงที่สร้ างขึ ้นใหม่เฉพาะ เดิมเรียก DESTRUCTOR
CAPTOR หมายถึง ENCAPSULATED TORPEDO(ตอร์ปิโดที่อยู่ในแคปซูล)
SLMM
ย่อมาจาก SUBMARINE LAUNCH MOBILE MINE
MET ย่อมาจากMINE EXERCISE & TRAINING ทุ่นระเบิดฝึ ก
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๑๙

๑.๒ การปฏิบัตกิ ารวางทุ่นระเบิด (Mining Operations)
การปฏิบัตกิ ารวางทุ่นระเบิด(Mining Operations) หมายความรวมถึง วิธีการต่าง ๆ ที่จะก่อให้ เกิด
ความเสียหายหรือขัดขวางการปฏิบตั ิการทางทะเลของข้ าศึกโดยการใช้ ทนุ่ ระเบิด
๑ ความมุ่งหมายในการปฏิบัตกิ ารวางทุ่นระเบิด
๑.๑
สนับสนุนภารกิจอื่น ๆ และคงไว้ ซึ่งการครอบครองพื ้นที่ปฏิบตั ิการที่สาคัญ
๑.๒
ลดภัยคุกคามจากเรือดาน ้า
๑.๓
ปิ ดกันเส้
้ นทางการเดินเรือและการส่งกาลังบารุงทางเรือของข้ าศึก
๑.๔
เรือที่จมโดยทุ่นระเบิดจะช่วยในการกีดขวางข้ าศึก ในขณะเดียวกันจะช่วยป้องกันการออก
จากท่าเรือหรือช่องทางเข้ า-ออกได้ ดี เนื่องจากต้ องใช้ เวลานานในการเคลื่อนย้ าย
๒ ข้ อได้ เปรียบ/เสียเปรียบ ของการปฏิบัตกิ ารวางทุ่นระเบิด
๒.๑ ข้ อได้ เปรียบสาหรับการวางทุน่ ระเบิด
๒.๑.๑ โอกาสที่ข้าศึกตรวจพบมีน้อย
๒.๑.๒ การต่อต้ านทาได้ ยาก ต้ องใช้ เวลา กาลังพล และยุทโธปกรณ์จานวนมาก
๒.๑.๓ เรือวางทุ่นระเบิดขนาดเล็กอาจเป็ นผู้ทาลายเรือรบข้ าศึกขนาดใหญ่ได้
๒.๑.๔ เวลาปฏิบตั ิการของทุ่นระเบิดคือ ๒๔ ชัว่ โมงโดยไม่พกั ไม่เพลียและ ไม่พลาด
๒.๑.๕ ลงทุนน้ อยได้ ผลตอบแทนสูง
๒.๑.๖ เป็ นสงครามทางจิตวิทยาดังนันจ
้ านวนทุน่ ระเบิดที่น้อยที่สดุ ในการวางต่อ
พื ้นที่หนึ่งคือ ๐ ลูก
๒.๒ ข้ อเสียเปรียบสาหรับการวางทุ่นระเบิด
๒.๒.๑ ภายหลังการวางทุ่น ฯ เป็ นเวลานานอาจทาให้ ข้าศึกตรวจพบและต่อต้ านได้ รวมทัง้
แบตเตอรี่อาจเสื่อมลง
๒.๒.๒ ทุ่นระเบิดจะเป็ นฝ่ ายรอให้ ข้าศึกเข้ ามาต่อต้ าน
๒.๒.๓ ทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเลถูกจากัดด้ วยความลึกน ้า(มากที่สดุ ๑๘๕เมตร ปกติไม่
ควรเกิน ๖๐ เมตร)
๒.๒.๔ อาจจะก่อให้ เกิดอันตรายกับฝ่ ายเดียวกันได้
๓ ประเภทของการปฏิบัตกิ ารวางทุ่นระเบิด แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๓.๑ การวางทุ่นระเบิดทางยุทธศาสตร์ (STRATEGIC MINING) เป็ นการวางทุ่นระเบิดระยะยาว มี
วัตถุประสงค์เพื่อปฏิเสธฝ่ ายตรงข้ ามในการใช้ การทะเลหรือช่องทางในทะเลที่ฝ่ายวางทุน่ ระเบิดกาหนดไว้ มี
การวางทุ่นระเบิดเสริมเพื่อรักษาค่าภัยคุกคามให้ คงที่ เช่น

๒๐
การวางทุ่นระเบิดปิ ดท่าเรือ ๗ แห่ง ตามแนวชายฝั่ งตะวันตกของประเทศ X เพื่อตัดการส่งกาลังบารุง
จนกว่าจะสิ ้นสุดภาวะขัดแย้ ง เป็ นต้ น การวางทุน่ ระเบิดทางยุทธศาสตร์ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการสงคราม
หลัก ( General War Plan )
๓.๒ การวางทุ่นระเบิดทางยุทธวิธี (TACTICAL MINING) เป็ นการวางทุ่นระเบิดที่มกี ารกาหนดเฉพาะ
ลงไปว่าจะส่งผลต่อการปฏิบตั ิการประเภทใดหรือต่อต้ านไม่ให้ ข้าศึกกระทาการสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
การวางทุ่นระเบิดทางยุทธวิธีนี ้จะจากัดผลความเสียหายที่จะเกิดแก่ข้าศึกในช่วงเวลาจากัด เช่น การวางทุ่น
ระเบิดเพื่อป้องกันการระดมยิงฝั่ งและการยกพลขึ ้นบก เป็ นต้ น การวางทุน่ ระเบิดทางยุทธวิธี ถือเป็ น ส่วนหนึ่ง
ของแผนการยุทธเฉพาะ ( Individual Battle Plan )
๔ ประเภทและชนิดของสนามทุ่นระเบิด
สนามทุ่นระเบิด (MINEFIELD ) หมายถึง " พื ้นที่ทางน ้าพื ้นที่หนึ่งที่มที ่นุ ระเบิดจานวนหนึ่งถูกวางอยู่
หรือ ถูกประกาศว่าจะทาการวางทุน่ ระเบิด เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม "
๔.๑
ประเภท( CATEGORIES ) ของสนามทุ่นระเบิด
สนามทุ่นระเบิดแบ่งตามเป็ นประเภท (CATEGORIES) ได้ ๓ ประเภท ดังนี ้
๔.๑.๑ สนามทุ่นระเบิดทางรุก(OFFENSIVE MINEFIELD) วางในน่านน ้าของฝ่ ายตรง
ข้ าม หรือน่านน ้าที่ถกู ฝ่ ายตรงข้ ามควบคุมอยู่ เป็ นการแสดงออกถึงการคุกคามจากฝ่ ายวางทุ่นระเบิดอย่าง
เด่นชัด การวางทุน่ ระเบิดทางรุกจะต้ องคานึงถึงขีดความสามารถทางการป้องกันตนเองของฝ่ ายตรงข้ ามเสมอ
มีข้อได้ เปรียบ คือ สนามที่ให้ ศกั ยภาพสูงสุด เป็ นภัยต่อฝ่ ายเดียวกันน้ อยที่สดุ และสามารถลดภัยคุกคามจาก
ฝ่ ายตรงข้ ามที่จะออกสูท่ ะเลเปิ ดได้ ส่วนข้ อเสียเปรียบ คือ การวางทุ่นระเบิดจะต้ องเผชิญหน้ ากับกาลังป้องกัน
พื ้นที่ของฝ่ ายตรงข้ ามการวางเสริมสนามทาได้ คอ่ นข้ างยาก การควบคุมให้ ได้ คา่ ภัยคุกคามของสนามตามที่
วางแผนไว้ ทาได้ คอ่ นข้ างยาก
๔.๑.๒ สนามทุ่นระเบิดทางรับ(DEFENSIVE MINEFIELD) วางในน่านน ้านอกเขตตนเอง
( ทะเลหลวง ) เพื่อรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลของฝ่ ายวางทุ่นระเบิด และเปิ ดช่องทางให้ เรือฝ่ ายเดียวกัน
และชาติเป็ นกลางผ่านไปมาได้ มีข้อได้ เปรียบ คือ ระหว่างการวางทุ่นระเบิดมีโอกาสน้ อยมากที่ถกู โจมตีจาก
ฝ่ ายตรงข้ าม การวางเสริมสนามอาจทาได้ สามารถใช้ ท่นุ ระเบิดและวิธีการวางทุน่ ระเบิดได้ หลากหลาย และ
สามารถควบคุมให้ ได้ คา่ ภัยคุกคามที่กาหนดได้ ง่าย ส่วนข้อเสียเปรียบ คือ เรือฝ่ ายเดียวกันและเรือชาติเป็ น
กลางจะต้ องเข้ าออกตามทางที่กาหนดจะต้ องกาหนดขอบเขตให้ ชดั เจนและทาให้ เป็ นตามที่กาหนด การวาง
ทุ่นระเบิดในทะเลหลวงอาจมีความยุ่งยากในการกาหนดตาบลที่แน่นอน และ ฝ่ ายตรงข้ ามอาจจะวาง
ทุ่นระเบิดรออยู่ก่อนในพื ้นที่เดียวกันแล้ ว
๔.๑.๓ สนามทุ่นระเบิดแบบป้องกัน(PROTECTIVE MINEFIELD) วางในน่านน ้าของตนเอง
หรือฝ่ ายเดียวกัน เพื่อให้ ความปลอดภัยหรือป้องกันพื ้นที่เฉพาะจุด เช่น พื ้นที่จอดเรือ ฐานทัพ ท่าเรือพาณิชย์
และฐานขุดเจาะน ้ามัน เป็ นต้ น

๒๑
การออกแบบสนามทุน่ ระเบิดแบบป้องกันจะถือว่าฝ่ ายตรงข้ ามไม่สามารถเข้ ามา ปฏิบตั ิการต่อต้ าน
ทุ่นระเบิดได้ มีข้อได้ เปรียบ คือวางในพื ้นที่ที่ค้ นุ เคยดีอยู่แล้ ว การถูกโจมตีจากฝ่ ายตรงข้ ามระหว่างการวาง
ทุ่นระเบิดแทบจะไม่เกิดขึ ้น ตังค่
้ าทุ่นระเบิดแบบง่าย ๆ ไม่ต้องใช้ อปุ กรณ์ตอ่ ต้ านการกวาดทุน่ ระเบิด สามารถ
ใช้ ทุน่ ระเบิดแบบเก่าหรือไม่ซบั ซ้ อนนัก การวางเสริมสนามทาได้ ตลอดเวลา ส่วนข้ อเสียเปรียบ คือ เป็ นอัตราย
ต่อเรือฝ่ ายเดียวกันที่เดินเรือหรือปฏิบตั กิ ารในบริเวณใกล้สนามทุ่นระเบิ ด ต้ องการระบบกาหนดตาบลที่ ที่
แน่นอน กาลังฝ่ ายเดียวกันต้ องทราบตาบลที่สนามทุน่ ระเบิด และต้ องคานึงถึงการวางสนามทุน่ ระเบิดทางรุก
ของฝ่ ายตรงข้ าม
๔.๒
ชนิด(TYPES)ของสนามทุ่นระเบิด
๔.๒.๑ COUNTERED MINEFIELD คือสนามทุ่นระเบิดที่คาดว่าข้ าศึกมีโอกาสที่จะใช้
กาลังต่อต้ านทุน่ ระเบิดเข้ าต่อต้ าน จึงต้ องออกแบบให้ มกี ารป้องกันการต่อต้ านจากข้ าศึก หรือให้ ข้าศึกต่อต้ าน
ยากขึ ้น เช่น การใช้ วทิ ยาการที่ทนั สมัย ใช้ ท่นุ ระเบิดหลายประเภทผสมกัน ใช้ ท่นุ ระเบิดจานวนมาก หรือตังค่
้ า
ต่าง ๆ ของ ทุ่นระเบิดให้ ซบั ซ้ อน สาหรับระดับการคาดการณ์การต่อต้ านทุ่นระเบิด ( Level of Expected
MCM ) สามารถแบ่งออกได้ เป็ น ๔ ระดับ ดังนี ้
- ไม่มี ( None ) คือ ไม่มีการควบคุมทางอากาศของฝ่ ายตรงข้ าม ไม่มีการล่าทาลาย
ทุ่นระเบิด การตรวจการณ์ทนุ่ ระเบิด หรือการลากเรือเสีย ไม่มีกองกาลังต่อต้ านทุ่นระเบิดในบริเวณใกล้ เคียง
- ระดับต่า ( Low ) คือ มีเรือกวาดทุ่นระเบิด/เรือล่าทาลายทุ่นระเบิด อยูใ่ นบริเวณ
ใกล้ เคียง มีการลากเรือเสีย และ การตรวจการณ์ท่นุ ระเบิด ที่น้อย
- ระดับปานกลาง ( Medium ) คือ มีเรือกวาดทุ่นระเบิด/เรือล่าทาลายทุ่นระเบิด อยู่
ในบริเวณ มีการลากเรือเสียบ้ าง
- ระดับสูง(Heavy)มีการวางกาลังเรือกวาดทุ่นระเบิด/เรือล่าทาลาย
ทุ่นระเบิดในพื ้นที่ พร้ อมทังมี
้ ระเบิดน ้าลึก Depth Charge สาหรับกระตุ้นให้ ทนุ่ ระเบิดที่วางอยู่ลกึ เกิดการ
ระเบิดและมี Line Charge สาหรับระเบิดเพื่อเปิ ด Boat Lane ฝ่ ายตรงข้ ามสามารถควบคุมทางอากาศได้ มี
การลากเรือเสียอย่างสม่าเสมอ
๔.๒.๒ UNCOUNTERED MINEFIELD คือสนามทุ่นระเบิด ที่คาดว่าข้ าศึกจะไม่ใช้ กาลัง
ต่อต้ านทุ่นระเบิดเข้ าต่อต้ าน จึงออกแบบค่อนข้ างง่าย อาจใช้ วทิ ยาการที่เก่า หรือวางทุ่นระเบิดเพียงประเภท
เดียว
๕ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตกิ ารวางทุ่นระเบิด
๕.๑ สนธิสญ
ั ญา Hague Convention VIII ค.ศ.1907 สามารถสรุปความสาคัญได้ ดงั นี ้
๕.๑.๑ ทุ่นระเบิดลอยตามกระแสน ้า ( Drifting Mine ) จะต้ องหมดการเป็ นภัยคุกคามภายใน
๑ ชม. หลังจากเริ่มทางาน ( Armed ) แล้ ว

๒๒
๕.๑.๒ ทุ่นระเบิดทอดประจาที่จะต้ องหมดการเป็ นภัยคุกคามทันทีที่หลุดจาก
เครื่องยึด หมายถึงจะต้ องมีอปุ กรณ์ตดั วงจรการทางานของทุ่นระเบิดเมื่อถูกตัดสายยึดทุน่ แล้ วลอยขึ ้นสูผ่ ิวน ้า
เช่น Hydrostatic Switch
๕.๑.๓ ทุ่นระเบิดที่ยิงตอร์ปิโดออกไปแล้ ว
ตอร์ปิโดที่พลาดเป้าจะต้ องหมดการเป็ นภัย
คุกคามทันที หรือตอร์ปิโดที่ยิงจากเรือ/อากาศยาน เมื่อพลาดเป้าแล้ วจมลงจะต้ องไม่สามารถเกิดการระเบิดได้
อีก
๕.๑.๔ สนามทุ่นระเบิดจะต้ องไม่วางเพื่อดักเรือสินค้ าเพียงอย่างเดียว
๕.๑.๕ สนามทุ่นระเบิดจะต้ องไม่ขดั ขวางการเดินเรือของชาติเป็ นกลาง
๕.๑.๖ ฝ่ ายที่ทาการวางทุน่ ระเบิด จะต้ องรับผิดชอบในการกู้เก็บเมื่อเสร็จสิ ้น
การรบ / ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายชนะหรือแพ้
๕.๒ ข้ อสรุปเกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิดในยามสันติ
๕.๒.๑
การวางทุ่นระเบิดในน่านน ้าของประเทศผู้วาง
- สามารถวางได้ เพื่อป้องกันตนเอง
- แต่จะต้ องประกาศตาบลที่ให้ ทราบทัว่ กัน ยกเว้ นสนามทุ่นระเบิ ดใน
บังคับ
๕.๒.๒ การวางทุ่นระเบิดในทะเลหลวง
-ทาได้ ในกรณีมคี วามจาเป็ นในการป้องกันประเทศอย่างสูงสุดเท่านัน้
- สนามทุน่ ระเบิดจะต้ องไม่ทาการขัดขวางเส้ นทางเดินเรืออย่างไม่สม
เหตุผล
- จะต้ องประกาศให้ ทราบถึงตาบลที่และอายุการใช้ งานของสนาม
- จะต้ องทาการเตือนภัยให้ เรือกับที่จะผ่านบริเวณใกล้เคียงทุกลา อย่าง
สม่าเสมอ
- ผู้วางจะต้ องพร้ อมที่จะเก็บกู้ท่นุ ระเบิดได้ ทนั ที
๕.๒.๓ การวางทุ่นระเบิดในน่านน ้าชาติอื่น
- ไม่สามารถทาได้ นอกเสียจากได้ รบั ความยินยอมจากประเทศเจ้ าของพื ้นที่
๕.๓ ข้ อสรุปเกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิดในยามสงคราม
๕.๓.๑ ต้ องประกาศให้ ทราบเป็ นสากล ว่าได้ วางทุ่นระเบิดบริเวณใดเป็ นบริเวณกว้ าง ๆ โดย
ไม่ต้องบอกเป็ นตาบลที่แน่นอน
๕.๓.๒ ต้ องเตรียมการสาหรับเก็บ/กู้
๕.๓.๓ การวางในน่านน ้า ชาติตนเอง ชาติอื่น หรือพันธมิตร
- มีเป้าหมายคือขัดขวางการคมนาคมทางทะเล
- คุ้มครองเส้นทางเดินเรือกลาง

๒๓
๕.๓.๔

การวางในทะเลหลวง
- จะต้ องไม่ขดั ขวางการเดินเรือในช่องแคบสากล
- จะต้ องไม่วางแบบไม่กาหนดพื ้นที่
- จะต้ องมีเส้ นทางเดินเรือสารองให้ กบั ชาติเป็ นกลาง

การวางทุ่นระเบิด ( Mine Laying )
การวางทุ่นระเบิด เป็ นขันตอนหนึ
้
่งของการปฏิบตั ิการวางทุ่นระเบิด คือเป็ นการนาทุน่ ระเบิดไปวาง ณ
ตาบลที่ที่กาหนด ซึ่งได้ มาจากการวางแผนสนามทุ่นระเบิด การวางทุ่นระเบิดอาจจะไม่เกิดขึ ้นในกรณีที่การ
ปฏิบตั ิการวาง ทุ่นระเบิดครัง้ นันเป็
้ นการประกาศสนามทุ่นระเบิดเพื่อลวง
ก. พาหนะที่ใช้ วางทุ่นระเบิด ( Mine Delivery Platform หรือ Mine Layers )
หน้ าที่ของพาหนะที่ใช้ วางทุน่ ระเบิด คือ วางทุ่นระเบิดให้ ตรงตามตาบลที่ที่กาหนด อย่างทันต่อเวลาและ
มีการสูญเสียน้ อยที่สดุ เมื่อพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ แล้ วพาหนะที่ใช้ วางทุน่ ระเบิดสามารถแบ่งได้ ออกเป็ น ๓
ประเภท คือ
๑ อากาศยาน โดยทัว่ ไปแล้ วอากาศยานรบส่วนใหญ่จะมีขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิด เช่น
เครื่องบิน B-52, A-4, A-6, A-7, A-10, AV-8, S-3 , P-3 , FB-111 , F-4 ,F-5, F-16, F-27 , F/A-18 เป็ นต้ น
ข้ อได้ เปรียบสาหรับการวางทุ่นระเบิดโดยอากาศยาน
- ไม่ต้องคานึงถึงสิ่งกีดขวางทางทะเลรอบ ๆ บริเวณที่จะวางทุ่นระเบิด
- มีความเร็วและความคล่องตัวสูง เหมาะกับการวางสนามทุ่นระเบิดทางรุก
- การวางทุ่นระเบิดเพิ่มในบริเวณเดิม(การวางเสริมสนาม) ทาได้ โดยไม่เกิดอันตรายจาก
ทุ่นระเบิด
- ใช้ เวลาในการปฏิบตั ิการน้ อย การถูกตรวจพบระหว่างปฏิบตั ิการวางค่อนข้ างยาก
- สามารถวางทุ่นระเบิดในเขตน ้าตื ้น หรือในแม่น ้าได้
ข้ อเสียเปรียบสาหรับการวางทุ่นระเบิดโดยอากาศยาน
- สามารถบรรทุกทุ่นระเบิดต่อเที่ยวได้ น้อย ทาให้ การลงทุนต่อเที่ยวสูง
- หากฝ่ ายถูกวางมีขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศสูง จะทาให้ วาง ทุน่
ระเบิดได้ ยากและมีอตั ราเสี่ยงค่อนข้ างสูง
- การวางทุ่นระเบิดให้ ตรงตามตาบลที่ทาได้ ยาก
- มีผลกระทบจากสภาพอากาศ เช่นท้ องฟ้าปิ ด
- เป็ นการเปิ ดเผยตาบลที่ของสนามทุ่นระเบิด
๒ เรือดานา้ การวางทุ่นระเบิดโดยเรือดาน ้านันท
้ าโดย บรรทุกทุน่ ระเบิดที่ออกแบบมาให้ วางโดยเรือดา
น ้าไปแทนที่ตอร์ปิโดในท่อแล้ ววางทุ่นระเบิดด้ วยการยิงผ่านทางท่อตอร์ปิโด หรือผูกยึดทุน่ ระเบิดแบบอืน่ ๆ ไป
กับภายนอกตัว เรือดาน ้า

๒๔
ข้ อได้ เปรียบสาหรับการวางทุ่นระเบิดโดยเรือดาน ้า
- สามารถทาการวางทุ่นระเบิดในลักษณะที่แฝงตัวเข้ าไปวางหรือในกรณีที่ต้องการปิ ดบัง
ตาแหน่งของสนามทุ่นระเบิดได้ ดี
- สามารถวางในพื ้นที่ข้าศึกที่มีการป้องกันภัยอากาศยานหรือการป้องกันฝั่ งที่ดี
- สามารถวางในบริเวณที่ยากต่อการเดินเรือโดยใช้ การยิง SLMM
- สามารถปฏิบตั ิงานตามลาพังห่างไกลจากฐานทัพโดยไม่ต้องใช้ กาลังสนับสนุนอื่น ๆ
- สามารถปฏิบตั ิการได้ ทกุ สภาพดินฟ้าอากาศ
ข้ อเสียเปรียบสาหรับการวางทุ่นระเบิดโดยเรือดาน ้า
- สามารถบรรทุกทุ่นระเบิดต่อเที่ยวได้ น้อย หากบรรทุกมากไป จะต้ องลดจานวนตอร์ปิโดซึ่ง
เป็ นอาวุธสาหรับป้องกันตัวเองลง
- การบังคับเรือดาน ้าระหว่างการวางทุน่ ระเบิดทาได้ ยากและมีขีดจากัดมาก เนื่องจากทุกครัง้
ที่ปล่อยทุน่ ระเบิดออกไปเรือจะลอยขึ ้น ทาให้ ต้องคอยแต่งทริมตลอดเวลา
- ทุ่นระเบิดที่ยิงออกไปจะไม่สามารถวางตัวในตาบลที่ที่แน่นอน ทาให้ การกาหนดค่าภัย
คุกคามแบบ Threat Concept ทาได้ ยาก รวมทังการเก็
้
บกู้เมื่อเลิกสงครามจะไม่ทราบตาบลที่
แน่นอนของทุน่ ระเบิด
- ใช้ เวลาในการปฏิบตั ิการมาก
- ทุ่นระเบิดที่สามารถวางโดยเรือดาน ้ามีไม่กี่ประเภท
- ปกติจะไม่สามารถวางเสริมสนามได้
๓ เรือผิวนา้ การวางทุ่นระเบิดโดยเรือผิวน ้า ไม่จาเป็ นต้ องใช้ เรือที่ออกแบบมาสาหรับวางทุน่ ระเบิด
โดยเฉพาะเท่านัน้ เรือส่วนใหญ่สามารถนามาดัดแปลงให้ มีขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดได้ โดยติดตัง้
เครน หรือรางสาหรับปล่อยทุน่ ระเบิด
ข้ อได้ เปรียบสาหรับการวางทุ่นระเบิดโดยเรือผิวน ้า
- วางได้ ตรงตามตาบลที่ที่ต้องการ มีความแม่นยาสูง
- เหมาะสาหรับการวางสนามทุน่ ระเบิดทางรับและสนามทุ่นระเบิดแบบ
ป้องกัน
- สามารถบรรทุกทุ่นระเบิดต่อเที่ยวได้จานวนมาก( ขึ ้นกับระวางบรรทุกของเรือ )
ข้ อเสียเปรียบสาหรับการวางทุ่นระเบิดโดยเรือผิวน ้า
- ในการวางเสริมสนามจะมีอตั ราเสี่ยงต่อเรือวางมาก
- ใช้ เวลาในการปฏิบตั ิการค่อนข้ างมาก เนื่องจากขณะวางทุ่นระเบิดเรือจะ ใช้
ความเร็วประมาณ ๔ นอต
- เป็ นการไม่ปิดบังตาบลที่ของสนาม เพราะฝ่ ายถูกวางสามารถตรวจการณ์
ได้ ง่าย ,ถูกโจมตีได้ ง่าย

๒๕
ข. แนวทางในการเลือกพาหนะในการวางทุ่นระเบิด
๑ การต่อต้ านจากฝ่ ายตรงข้ ามที่คาดว่าจะพบ เป็ นการนาจุดแข็งหรือขีดความสมารถของฝ่ ายตรงข้ าม
มาพิจารณาเปรียบเทียบกับหนทางปฏิบตั ิของเรา เพื่อเลือกพาหนะที่ดีที่สดุ
๒ การปฏิบตั ิการสนับสนุนการวางทุ่นระเบิด ฝ่ ายเราสามารถให้ การสนับสนุนเพื่อคุ้มครองพาหนะวาง
ทุ่นระเบิดอย่างไรบ้ าง เช่นควบคุมทะเล หรือครองอากาศได้ หรือไม่
๓ ปั ญหาด้ านการส่งกาลังบารุง จะพิจารณารวมถึงปัจจัยเวลาและระยะทาง จากคลังทุ่นระเบิดถึง
สนามบินหรือท่าเรือ และจากสนามบินหรือท่าเรือถึงสนามทุ่นระเบิด ทาให้ สามารถเลือกพาหนะที่เหมาะสมได้
๔ จานวนและประเภทของทุ่นระเบิด ที่กาหนด/ต้ องการ ให้ วาง หากทุน่ ระเบิดมีจานวนมาก การเลือกใช้
เรือผิวน ้าจะเหมาะสม ส่วนการวางทุน่ ระเบิดโดยเครื่องบินจะไม่บรรทุกทุ่นระเบิดต่างชนิดกันใน ๑ เที่ยว และ
หากไม่ได้ ท่นุ ระเบิดที่ออกแบบมาเฉพาะ ก็จะไม่สามารถใช้ เรือดาน ้านาไปวางได้
๕ ความคล่องตัวและความเร็วของพาหนะที่ใช้ วาง เพื่อสามารถสนองต่อคาสัง่ ปฏิบตั ิการวาง
ทุ่นระเบิดรวมทังในกรณี
้
ที่อาจมีการเปลีย่ นยุทธวิธีอย่างกระทันหันได้
๖ สภาวะแวดล้ อม จะต้ องศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื ้นที่ที่จะวางทุน่ ระเบิดว่าจะก่อให้ เกิด
ข้ อจากัดต่อพาหนะใดบ้ าง เช่น น ้าตื ้น มีหินใต้ น ้า เป็ นต้ น
๗ ความต้ องการในการวางเสริมสนาม อากาศยานเป็ นพาหนะที่สามารถวางเสริมสนามได้ อย่าง
ปลอดภัยที่สดุ
๘ ลาดับความสาคัญในการเลือกใช้ พาหนะอื่นมาวางแทน ในกรณีที่กาลังในสงครามสาขาทางเรืออื่น
ไม่สามารถให้ การคุ้มกันกับกาลังวางทุน่ ระเบิดที่กาหนดได้ เช่น ไม่สามารถครองอากาศได้ จาเป็ นต้ องกาหนด
พาหนะที่สามารถใช้ วางทุ่นระเบิดแทนวิธีเดิม เช่นใช้ เรือประมงแทรกซึมเข้ าไปวางทุ่นระเบิด ซึ่งมีปัจจัยที่ต้อง
คานึงถึงคือ คุณลักษณะและความพร้ อมของพาหนะที่จะจัดมาทดแทน
๙
การรักษาความลับของสนามทุ่นระเบิด
เรือดาน ้าเป็ นพาหนะการวางทุ่นระเบิดที่สามารถ
ปกปิ ดตาบลที่ของสนามทุน่ ระเบิดได้ ดีที่สดุ
๑๐ ค่าอัตราผิดทางตาบลที่ของพาหนะวางทุ่นระเบิด เพื่อให้ สามารถกาหนดสนามทุ่นระเบิดที่ตรงตาบล
ที่ และได้ ภยั คุกคามตามที่กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กาลังฝ่ ายเราหรือฝ่ ายเดียวกันต้ องการ
ปฏิบตั ิการในพื ้นที่ใกล้เคียงกับสนามทุ่นระเบิด
ค. ยุทธวิธีในการวางทุ่นระเบิด
๑ การวางทุ่นระเบิดด้ วยเครื่องบิน ประวัตกิ ารใช้ เครื่องบินวางทุ่นระเบิดเริ่มมีในสงครามโลกครังที
้ ่๒
ยุทธวิธีที่ใช้ ในการวางนันก็
้ เปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ยงั มิได้ มีการกาหนดหลักการแน่นอนลงไป การใช้
เครื่องบินในการวางทุ่นระเบิดนันในแรกเริ
้
่มใช้ ในเวลากลางคืนเท่านันเพราะช่
้
วยให้ เครื่องบินปลอดภัยได้
อีกประการหนึ่งก็เพื่อที่จะรักษาความลับให้ ดีขึ ้น การวางในเวลากลางวันนันเป็
้ นการวางเสริมสนามหรือวาง
แบบปิ ดกัน้ ( ปิ ดอ่าว ) เพื่อให้ ฝ่ายตรงข้ ามรู้วา่ เราได้ ทาการวางแล้ ว

๒๖
เครื่องบินวางทุ่นระเบิดอาจมีฐานบินบนเรือบรรทุกเครื่องบิน หรือจากฐานบินบนบก
๑.๑ ข้ อพิจารณาในการวางแผน สาหรับข้ อพิจารณาในการวางแผนการวางทุ่นระเบิดโดย
เครื่องบินที่จะกล่าวต่อไปนี ้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั การวางทุ่นระเบิดโดยพาหนะอื่นได้ ด้วย ดังนี ้
- ปั จจัยทัว่ ๆ ไป
+ เครื่องบินทิ ้งระเบิด ( Bomber ) สามารใช้ ในการวางทุ่นระเบิด
ระยะไกลได้ ดี
+ ทุ่นระเบิดที่วางโดยเครื่องบินส่วนมากเป็ นทุ่นระเบิดอิทธิพล
+ ความสูงของเครื่องบินขณะวาง คือตังแต่
้
๑๕๐ ฟุต หรือ ต่ากว่า ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั การมองเห็นที่หมายสาหรับใช้ อ้างอิงในการวางทุ่นระเบิด การหลบหลีกเรดาร์ตรวจการณ์ รวมทัง้
หากทิ ้งทุ่นระเบิดที่ความสูงมากเกินไปอาจทาให้ ท่นุ ระเบิดเสียหายขณะกระทบผิวน ้า
+ หากทราบ Countermining Distance ของทุ่นระเบิด ระยะห่างระหว่าง
ทุ่นระเบิดที่ใช้ คือ ๑.๒๕ เท่าของ Countermining Distance หากไม่ทราบ Countermining Distance ก็ใช้
ระยะห่างระหว่าง ๔๐๐ ฟุต แต่เนื่องจากในปั จจุบนั การวางทุ่นระเบิดด้ วยเครื่องบิ นจะวางที่ความเร็ว ๓๐๐
นอต และระยะห่างระหว่างการวางแต่ละลูกประมาณ ๓ วินาที ทาให้ ระยะห่างระหว่างทุน่ ระเบิดที่เหมาะสมคือ
๕๐๐ หลา หรือ ๑,๕๐๐ ฟุต
- รายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องทราบ
+ คุณลักษณะของทุน่ ระเบิดที่จะวาง
+ ที่หมายจุดเริ่มเข้ าเข็มวาง ( Initial Point ) สาหรับนาเครื่องบินเข้ าวาง
ทุ่นระเบิด
+ ตาแหน่งที่จะปลดทุ่นระเบิด
+ เส้ นทางบินออกจากสนามทุน่ ระเบิด
+ ตาบลที่ปลดทุ่นระเบิดทิ ้ง(Jettison) ปกติควรเป็ นตาบลที่น ้าลึกเกินกว่า
๑๐๐ วา หากจาเป็ นต้ องปลดทิ ้งบริเวณน ้าตื ้นต้ องไม่ให้ ร่มกาง ความเร็วของเครื่องบินต้ องสูงสุดและทิ ้งใน
ระดับสูงกว่า ๑๒๐๐ ฟุต และพยายามให้ ทนุ่ ฯ ได้ รับความเสียหายหรือเกิดการระเบิด
- ลักษณะอากาศ แสงที่จะทาการทิ ้ง
+ แสงสว่างควรพอเพียงในการวาง แต่ไม่พอให้ ข้าศึกป้องกันได้ สะดวก
+ แสงจันทร์ อย่างน้ อยทามุม ๓๐ กับขอบฟ้า ระหว่าง ขึ ้น ๗ ค่า ถึง
๑๔ ค่า และแรม ๑๔ ค่า ถึง ๖ ค่า
+ แสงเงินแสงทอง โดยมากจะทาการวางทุน่ ระเบิดตอนพลบค่า เพราะว่าเมื่อ
วางเสร็จแล้ วสามารถใช้ ความมืดซ่อนพรางเพื่อหลบหนี ได้

๒๗
+ แสงแดด หากวางทุ่นระเบิดเวลากลางวันจะต้ องครองอากาศให้ ได้ ก่อนเว้ นใน
พื ้นที่นนฝ่
ั ้ ายตรงข้ ามไม่มีขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ
+ แสงดาว อาจได้ ผลพอใช้ แต่ต้องตรวจสอบที่หมายหลายครัง้ ทาให้
สิ ้นเปลืองเวลาและเชื ้อเพลิงมาก
๑.๒ ยุทธวิธีในการวางทุ่นระเบิดด้ วยเครื่องบิน
- การวางทุ่นระเบิดทางทัศนะ ให้ กาหนดจุด Initial Point เป็ นเกาะหรือหิน นา
เครื่องบินไปผ่านเหนือจุดนัน้ แล้ วตังเข็
้ ม ความเร็ว เข้ าวาง จับเวลาจากจุด Initial Point ถึงตาบลที่วางทุน่
ระเบิดแต่ละลูก แล้ วปลดทุน่ ระเบิดตามวินาที่ที่กาหนด

๓ วินาที
I.P
.

๓ วินาที

๑๐ วินาที

รูป การวางทุ่นระเบิดโดย บ.ทางทัศนะ

- การวางทุ่นระเบิดโดยเรดาร์ ให้ พยายามใช้ ที่หมาย ๒ แห่ง ลักษณะคล้ ายการนา
เรือเข้ าทอดสมอ ที่หมายแห่งที่ ๒ เรียกว่า ที่หมายเล็งด้วยเรดาร์ ( Radar Aiming Point ) อาจใช้ วิธีแบบ
myLotหรือใช้ วิธีการวัดระยะเอนกับเวลาร่วมกันได้ เส้ นทางที่จะทิ ้ง ส่วนมากทามุมประมาณ ๓๐ - ๔๕ องศา
กับแนวที่ตอ่ ระหว่างที่หมาย ๒ แห่ง
- การใช้ ระบบนาร่องอัตโนมัติ ปัจจุบนั ระบบการเดินอากาศที่สมบูรณ์ และมีอตั รา
ผิดน้ อยทาให้ จุด Initial Pont ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเกาะหรือหิน สามารถเป็ นตาบลที่ใดก็ได้ ที่เหมาะสม ระบบ
คอมพิวเตอร์จะคานวณวิถีโคจรของทุ่นระเบิดในอากาศตามคุณลักษณะของทุ่นระเบิด เพื่อกาหนดตาบลที่จดุ
ปลดทุ่นระเบิดที่ถกู ต้ อง ทาให้ ตาบลที่ท่นุ ระเบิดในน ้าตรงตามต้ องการ
- การวางโดยใช้ บ. ลาเดียวหรือเป็ นหมู่ ถ้ าวางเวลากลางคืนและเครื่ องบินใหญ่
ควรวางแบบเดี่ยว หากต้ องการถ้ าวางเป็ นหมูใ่ ห้ ใช้ รูปกระบวนแบบหลวม อย่างไรก็ตามรูปกระบวนในการวาง
ทุ่นระเบิดส่วนมากใช้ ขบวนเรียงข้ าง ( Echelon ) แล้ วแต่ลกั ษณะสนามทุ่นระเบิดเป็ นอย่างไร

๒๘
- อีกวิธีหนึ่งเรียกว่า Pan Out เดินทางมาด้ วยกระบวนตามกันแล้ ว กระจาย
ออกเป็ นรูปฟัก หรืออาจจะใช้ เรียงตามกันเมื่อต้ องการวางเป็ นสนามใหญ่
รูป การวางทุ่นระเบิดโดย บ. เป็ นรูปกระบวน

ระยะ  1.25 x Countermining Distance

I.P.

จุดปลดทุน่ ฯ

จุดปลดทุน่ ฯ จุดปลดทุน่ ฯ

๑.๓ การสนับสนุนการปฏิบัติการวางทุ่นระเบิดทางอากาศที่จาเป็ น
- เครื่องบินคุ้มกันจะต้ องคอยบินวนเวียนสกัดกันจากฐานทั
้
พหน้ าหรือจากเรือ
บรรทุกเครื่องบินจนถึงยังตาบลที่วางทุ่นระเบิด โดยมีเครื่องบินโจมตีค้ มุ กันให้ กบั เครื่องบินวางทุน่ ระเบิดไป
ตลอดทาง จะต้ องมีการนัดหมายเวลาให้ ดี
- มีการลวงทางอากาศเพื่อดึงเครื่องบินสกัดกันของฝ่
้
ายตรงข้ ามให้ ออกจากพื ้นที่
- มีการวางแผนการช่วยเหลือทางอากาศ – ผิวน ้า ที่ดี
๑.๔ การบรรยายสรุปก่ อนออกปฏิบัตกิ ารวางทุ่น ฯ
- รายละเอียดเกี่ยวกับสนามทุ่นระเบิดและความมุง่ หมายของภารกิจ
- ชนิดของทุ่น ฯ ที่ใช้ และคุณลักษณะทัว่ ๆ ไปเกี่ยวกับการวาง
- ระดับน ้าลึกที่ตื ้นที่สดุ ที่วางทุ่นได้
- ความเร็วสูงสุดในการวาง
- ความสูงในการวาง
- ที่หมายหลักในการบินเข้ าวาง ( Initial Point )
- เวลาบินจากที่หมายหลักถึงจุดวาง ( Run Out Time )
- วิธีการวาง
- ที่หมายรองและตาบลที่วางทุน่ ฯ ฉุกเฉิน
- ระดับความถูกต้ องของตาบลที่ที่ต้องการ
- ห้ ามยิงกราดก่อนและหลังการวางทุ่น ฯ
- ต้ องรู้จกั วิธี DIVERSION และ DUMMY RUN
- เครื่องบินแต่ละเครื่องต้ องมีแผนที่ขยายแสดงจุดที่วางและที่หมายสาคัญ

๒๙
- ข้ อมูลที่ต้องรายงานหลังจากการปฏิบตั ิ
+ ที่หมายที่ใช้ ในการวาง
+ ตาบลที่ที่ปลดทุ่นระเบิดจริง
+ เข็ม ความเร็ว เวลา ความสูง ในขณะวิ่งเข้ าวาง
+ ข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้น
+ การต่อต้ านของข้ าศึก
๒ การวางทุ่นระเบิดโดยเรือดานา้ ยุทธวิธีการวางทุ่นระเบิดโดยเรือดาน ้า คือการแทรกซึมเข้ าไปวางทุ่น
ระเบิดในพื ้นที่ที่มกี ารป้องกันภัยทางอากาศและภัยผิวน ้าสูง การปฏิบตั ิการเป็ นการปฏิบตั ิการโดยใช้ เรือดาน ้า
๑ ลาต่อ ๑ พื ้นที่ หากเป็ นพื ้นที่ที่มีขีดจากัดในการเดินเรือของเรือดาน ้า จะใช้ ทนุ่ ระเบิดขับเคลื่อนแบบ Mk 67
ปล่อยจากท่อตอร์ปิโดเข้ าไปวาง
๓ การวางทุ่นระเบิดโดยเรือผิวนา้ จะใช้ วางทุ่นระเบิดในน่านน ้าที่ไม่ได้ อยู่ในการควบคุมของฝ่ ายถูกวาง ซึ่ง
ยุทธวิธีที่ใช้ พื ้นฐานคือรูปกระบวนเรียงตามกันแล้ วหัน ( Turn ) พร้ อมกัน เมื่อถึงแนวเข้ าเข็มวางทุ่นระเบิด แล้ ว
หัน(Turn)พร้ อมกันกลับมาเป็ นรูปกระบวนเรียงตามกันอีกครัง้ เมื่อพ้ นแนวสนามทุน่ ระเบิด

รู ป การวางทุ่นระเบิดโดย เรื อผิวน้าเป็ นรู ปกระบวน
1
2
3

1
2
3

ระยะ  Countermining Distance
+( 2 X ค่าอัตราผิดการเดินเรือที่มาก
ที่สดุ )

1
2
3

๓๐

การวางแผนการวางทุ่นระเบิด (Minefield Planning)
โดย น.ท. J.F.Ryder, U.S.N.
สิ่งที่ต้องใช้ ในการวางแผนการวางทุน่ ระเบิดใช้ ดงั นี ้
๑. ฟอร์ มต่าง ๆ ในการประมาณสถานการณ์ การทาแผน, คาสั่งยุท ธการและอื่น ๆ ใช้ ตามแบบ
มาตรฐานใน “Naval Manual of Operational Planning”
๒. คูม่ ือประจาทุ่นระเบิดต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวางเพื่อทราบและระยะระหว่างลูก . ลึกใช้ การ, ชนิดของ
เป้า ความกว้ างเป้าตามระดับต่าง ๆ และอานาจการทาลาย
๓. ต้ องมีความรู้ในขันมู
้ ลฐาน (Basic Knowledge) ในเรื่องการวางทุ่นระเบิด
หัวข้ อพิจารณาว่าบริเวณนัน้ ๆ สามารถวางทุน่ ระเบิดได้ หรือไม่ ปั จจัยที่สาคัญที่จะต้ องนามาพิจารณาก็คือ
ก. ความลึกของน ้า โดยปกติถือเขตต่าสุดคือน ้าลึก ๒๐ ฟุต ทังนี
้ ้เพื่อให้ Extender ทางาน
โดยถูกต้ อง แต่ในทางใช้ การมักนิยมใช้ ๓๐ ฟุต ระยะลึกสูงสุด ๓,๐๐๐ ฟุต สาหรับทุ่นระเบิดทอดประจาที่
(ต้ องใช้ สายทุน่ เล็กมาก)
ข. อุณหภูมิ ในที่น ้าอุน่ จะทาให้ อายุท่นุ ระเบิดลดลง (ลดอายุแบตเตอรี่ )แต่ก็เป็ นไปน้ อยมาก
ในที่ที่เย็นมาก ๆ หรือเป็ นน ้าแข็งหรือต่ากว่าจะทาให้ อายุของแบตเตอรี่ ลดลงอย่างมากมาย
ค. พื ้นท้ องทะเล ที่ดีที่สดุ ได้ แก่พื ้นท้ องทะเลที่เป็ นทรายเรียบแต่ไม่แข็ง เพราะจะทาให้ ทงั ้ ทุ่น
ระเบิดทอดประจาที่ และทุ่นที่วางกับพื ้นท้ องทะเลอยู่คงที่ไม่กลิ ้ง หรื อเคลื่อนที่ง่าย พืน้ แข็งไม่ว่าจะเป็ นทราย
หรือหินเรียบจะทาให้ ท่นุ เลื่อนได้ ง่าย การเคลื่อนที่ของทุ่นมีข้อเสีย ๒ ประการคือ.๑. ระยะระหว่างทุ่นผิดไป
๒. ทุ่นอาจระเบิดได้เองหรือทาให้ ท่นุ ทางานตลอดเวลาและทาให้ อายุท่นุ น้ อย
สาหรับทุ่นระเบิ ดเสีย งในที่ ที่มีน า้ ไหลแรงหรื อมีพายุท าให้ เ กิดเสียงที่ ผิวหน้ านา้ ถ้ าพื น้ ท้ อง
ทะเลเป็ นหิน อาจจะทาให้ เกิดเสียงสะท้ อนได้ ดี และทาให้ ท่นุ ระเบิดเสียงทางานตลอดเวลา นอกจากนีใ้ นที่ที่มี
กรวดทรายและหิน น ้าที่ไหลผ่านจะทาให้ เกิดเสียงทาให้ อายุท่นุ ลดลง
ในที่เป็ นหินและไม่สม่าเสมอทุ่นมักจะเข้ าที่ไม่ถกู ต้ อง (ระหว่างหิน)
ในที่โคลนการยึดของเครื่องถ่วงไม่คอ่ ยดีท่นุ อาจเคลื่อนได้และสาหรับทุ่นวางกับพื ้นจะทาให้ มี
ความไวเปลี่ยนแปลงไป (ตามความลึกที่จมในโคลน)
ง. กระแสน ้า สายทุ่นยิ่งยาวยิ่งทาให้ เกิด Dip มาก จากประสบการณ์เมื่อมีกระแสน ้า
๒ – ๓ นอต อาจทาให้ เกิด Dip ได้ ถึง ๒๐๐ ฟุต นอกจากนี ้กระแสน ้ายังกระทาให้ สายทุน่ เกิ ดการ
ดึงลงต่อทุ่นระเบิดด้ วยและทาให้ สายเกิดการเสียดสีกบั ตัวทุ่นมากขึ ้น ซึ่งทาให้ จาเป็ นต้ องใช้ สายลวดหรือโซ่โต
แต่ท่นุ ที่ใช้ ในน ้าลึกมาก ๆ ก็ถกู จากัดให้ มีสายขนาดเล็ก

๓๑
จ.
น ้าแข็ง
ถ้ าน ้าแข็งไม่จบั ตัวทุน่ จะไม่มีอะไร เกิดขึ ้นทุน่ ทอดประจาที่และทุ่นวาง
กับพื ้น
แต่ที่ที่มนี ้าแข็งหนาแน่นมักไม่มเี รือผ่านจึงไม่คอ่ ยวางอย่างไรก็ตามในบริเวณเช่นนี ้มักวาดด้ วยเรือ
กวาดธรรมดาไม่ได้ ถ้ าใช้ เรือตัดน ้าแข็งเรือนันก็
้ จะเป็ นเป้าอย่างดี
ฉ. การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Disturbances) ในบริเวณภาคเหนือและ
ใต้ ของโลกมีบริเวณซึ่งอานาจแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างมากมาย เช่นในทะเลอาร์คติคซึ่งเรียกว่า
Aurora Borealis แม้ วา่ การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกเช่นนี ้จะไม่พอทาให้ ทนุ่ ระเบิดระเบิดได้ แต่ทา
ให้ อายุน้อยลงมาก
ช. ลักษณะของคลื่น (Wave Presume Effect) ในที่ที่น ้าไม่ลึกนักและมีพายุแรงบ่อย ๆ อาจ
ทาให้ เกิดคลื่นใหญ่ได้ และอาจกระทาต่อทุ่นความดันได้ ฉะนัน้ จึงมักจะใช้ ท่นุ ผสมความดันกับแม่เหล็กหรื อ
เสียง
ข้ อพิจารณาว่าบริเวณใดจึงสมควรใช้ ท่ นุ ระเบิด
ปั จจัยที่จะนามาพิจารณา คือ
ก. การสัญจร เรื อที่ ผ่านเป็ นเรื อสินค้ าหรื อเรื อรบขนาดเท่าใด เรื อรบผิวนา้ หรื อเรื อใต้ น า้
เส้ นทางเดินเรือไปตามทางธรรมชาติหรือตามทางที่ขดุ ใหม่ และลักษณะขอบฝั่ งที่จากัดการเดินเรือ
ข. ที่หมายในการเดินเรื อ เพื่อช่วยในการวางทุ่นระเบิด สิ่งที่ต้องการก็คือที่หมายบนบก ที่
หมายเรดาร์ , แผนที่ละเอียด, กระแสนา้ , เวลาสว่างและเวลามืด และลักษณะดินฟ้าอากาศ, ความลึกของนา้
(เมื่อใช้ เรือดาน ้า) ความใสของน ้า (ทาให้ เห็นทุ่นง่ายและเรือดาน ้าถูกตรวจพบได้ ง่าย ๆ)
ค. การเข้ าถึงที่ที่จะทาการวางทุ่นระเบิด
๑. การป้องกันต่อสู้อากาศยานของข้ าศึกและความสามารถในการตรวจเป้า
๒. อุปสรรค์ที่จะขัดขวางการวางทุ่นระเบิดของเรา
๓. การป้องกันท่าเรือของข้ าศึก
๔. การปฏิบตั ิการของเรือดาน ้าของข้ าศึก
๕. สนามทุ่นระเบิดของข้ าศึกและของเราที่ได้ วางไว้
๖. จานวนและชนิดของเรือกวาดทุ่นระเบิดที่มีอยูใ่ นบริเวณนัน้ , ลักษณะและ
วิธีการกวาด
๗. การประกาศสนามทุ่นระเบิดอาจประกาศโดยไม่มีสนามจริงก็ได้ หรืออาจขยาย
ขอบเขตออกไปเกินกว่าความจริงก็ได้
ข้ อพิจารณาว่าจะวางทุน่ ระเบิดอย่างไร ต้ องพยายามทาความเข้ าใจคุณลักษณะและขีดจากัดทางยุทธการของ
ทุ่นแบบต่าง ๆ ที่เรามีอยูเ่ สียก่อน ต่อไปก็ถึงขันจะเลื
้
อกใช้ ทนุ่ ระเบิดที่เหมาะสมที่สดุ ต่อเป้าและที่ที่เราควรจะ
ทาการวาง
ชนิ ด ของทุ่น ระเบิ ด ที่ จ ะท าการวางในสนาม ในทางใช้ การควรวางทุ่น ระเบิ ด มากกว่ า
๑ ชนิด ในสนามใด ๆ เพื่อความยุ่งยากในการกวาดแก่ข้าศึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการเจาะจงเป้าหมาย

๓๒
เพราะในการใช้ ท่นุ หลาย ๆ ชนิดจะทาให้ ได้ เป้าหมายหลายขนาดมาก แต่ถ้าเป้าหมายเป็ นเรื่องสาคัญ ก็อาจใช้
ทุ่นระเบิดแต่อย่างเดียว
สนามทุ่นระเบิดในทางรุก มี ๒ ชนิด คือ.๑. สนามปิ ดกัน้ (Closure or Blockade Field) ความมุง่ หมายเพื่อป้องกันมิให้ ข้าศึกออกมา
การทาลายเป็ นความต้ องการประการหลัง
๒. สนามหวังผล (Attrition Field) ต้ องการผลทาลายเพียง ๑ หรือ ๒ ลูก การวาง ต้ อง
รักษาความลับมาก
การกวาดและการป้องกันทุ่นระเบิด
ข่าวกรองเรื่องการกวาดและการป้องกันทุ่นระเบิดของข้ าศึกเป็ นเรื่องที่
จะต้ องนามาพิจารณาในเรื่องการเสริมสนาม และชนิดของทุ่นระเบิดที่ควรใช้ ในการเสริมสนาม ตลอดจนถึง
ช่องทางเข้ าออกที่ข้าศึกทาเป็ นช่องทางที่กวาดไว้ แล้ ว
การวางทุ่นระเบิดและการเศรษฐกิจ การวางทุ่นระเบิดโดยใช้ สว่ นประกอบต่าง ๆ อันจะทาความยุ่งยากให้
ข้ าศึกทังในด้
้ านการค้ นหา, การตรวจรักษาด่าน, การป้องกันท่าเรือ, ระบบเรดาร์ กาลังกองเรือปราบเรือดาน ้า,
เครื่องบินที่ใช้ ในการสกัดกัน,
้ จานวนเรือกวาดทุ่นระเบิดและเครื่องกวาดที่มีราคาแพงและการชงักงันของสินค้ า
และอุปกรณ์ที่สาคัญในการรบเหล่านี ้ จะทาให้ เศรษฐกิจของประเทศเสื่อมลงอย่างมากมาย ในการวาง
ทุ่นระเบิดจะต้ องคิดถึงผลในข้ อนี ้ด้ วยว่าการวางทุ่นระเบิดครัง้ นี ้มีคา่ คุ้มกับความลาบากและการลงทุนหรือไม่
และการกวาดของข้ าศึกสามารถทาได้ สะดวกแค่ไหนในการที่จะทาให้ การเดินเรือของเขาปลอดภัย อย่างไรก็
ตามเป็ นที่ยอมรับกันแล้ วว่าประเทศที่ทาการกวาดหรือเป็ นฝ่ ายรับในการทาสงครามทุ่นระเบิดจาต้ องทุ่มเท
กาลังคนและกาลังเงินมากกว่าฝ่ ายที่ดาเนินการรุกมากมายนัก

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

๓๓
๑.๓. ข้ อพิจารณาในการวางแผนปฏิบัตกิ ารวางทุ่นระเบิด
๑. วัตถุประสงค์ ในการวาง คือวางเพื่ออะไร เช่น ปิ ดท่าเรือ ปิ ดช่องทาง กีดขวางการขนส่งทางเรือ ต่อต้ าน
การยกพลขึ ้นบก เพื่อการฝึ ก ปิ ดเมืองท่า ทาลาย รังควาน และหน่วงเหนี่ยวเป็ นต้ น
๒. เรือเป้า ( Target Vessel) นาคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ค่าอิทธิพลแม่เหล็ก ค่าอิทธิพลเสียง ค่าอิทธิพล
ความดัน รวมทังความทนทานต่
้
อแรงกระแทก/แรงระเบิด มาพิจารณา เพื่อเลือกชนิดของทุ่นระเบิด และตังค่
้ า
ความไวของทุ่นระเบิดได้ ถกู ต้ อง
๓. การข่าวกรอง เกี่ยวกับข้ อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็ นเช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับประเภทและจานวนของเรือข้ าศึก
มาตรการและขีดความสามารถของข้ าศึกในการต่อต้ านทุน่ ระเบิด เป็ นต้ น
๔. ทุ่นระเบิดที่มีอยู่ จะต้ องทราบถึงประเภทและจานวนทุ่นระเบิดของฝ่ ายเราที่มีอยู่ รวมถึงสถานที่เก็บรักษา
และการขนส่งด้ วย
๕. ลักษณะอากาศ และ สภาวะแวดล้ อม เช่นในกรณีทศั นวิสยั เลว การวางทุ่นระเบิดโดยเครื่องบินอาจไม่
สามารถกระทาได้
๖. พาหนะในการวาง เลือกพาหนะที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ประเภทของสนาม ฯ เวลาที่มี และจานวนทุน่
ระเบิดเป็ นต้น
๗. ขีดความสามารถต่ าง ๆ ของข้ าศึก เช่น การป้องกันฝั่ ง และ การป้องกันภัยทางอากาศ เป็ นต้ น
๘.ตาบลที่ของสนาม ( Location Of Field )
- ต้ องกาหนดตาบลที่ให้ แน่นอน
- ควรใช้ ความได้เปรี ยบทางธรรมชาติช่วยเหลือ เช่น แหลม เกาะ ที่ตื ้น มาร่วมพิจารณาตาบลที่ของ
สนาม
- ถ้ าไม่มี Net สาหรับป้องกันตอร์ปิโด จะต้ องวางสนามทุ่น ฯ ห่างออกจากที่จอดเรือของฝ่ ายเราอย่าง
น้ อย ๑๒ ไมล์
- สามารถพิจารณาการป้องกันฝั่ งร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ปื นฝั่ง และเรดาร์ตรวจการณ์
๙. แบบของสนาม ( Design Of Field )
- มีลกั ษณะอุทกศาสตร์ เช่น ภูมิประเทศที่เหมาะกับการวาง
- จานวนเรือและทุ่นฯ ที่วางได้
- โดยปกติใช้ วางเป็ นแนวเส้ นตรง ๒ แถว หรือมากกว่านัน้ ขึ ้นอยู่กบั จานวนค่าภัยคุกคามของสนาม
ที่ต้องการ
- ระยะระหว่างลูกขึ ้นอยู่กบั Countermining Distance และระยะระหว่างแถวขึ ้นอยู่กบั ความ
ปลอดภัยของเรือวาง โดยพิจารณาจาก Countermining Distance และค่าอัตราผิดการเดินเรือของเรือวาง
๑๐. กาลังสนับสนุน ( Supporting Force ) ที่เรือวางทุ่น ฯ ต้ องการ
- ทาการต่อต้ านทุน่ ระเบิดเพื่อตรวจสอบ ( Check Operation ) ในบริเวณที่สงสัยว่ามีฝ่าย
ตรงข้ ามอาจวางทุ่นระเบิดวางอยู่ก่อน

๓๔
- เรือปราบเรือดาน ้าคุ้มกัน( Anti – Submarine Escort ) เพื่อป้องกันเรือดาน ้าเข้ าโจมตี
- การลาดตระเวนทางอากาศ ( Combat Air Control ) เพื่อป้องกัน บ. ข้ าศึกที่เข้ ามาโจมตี
๑๑. ความปลอดภัยในการเดินเรือของฝ่ ายเราและสัมพันธมิตร ( Safety of Own and Friendly
Shipping)
- การกระจายข่าวเตือนเขตอันตราย
- การกาหนดขอบเขตของสนามที่แน่นอน
- การวางทุ่นหมายเขต พร้ อมทังตรวจสอบให้
้
ถกู ต้ อง
- การใช้ นาร่อง และการกาหนดเวลาเรือผ่าน
๑๒. การทาให้ สนามหมดไปในอนาคต ( Future Clearance Of Field ) คือ
- สนามทุ่นระเบิดใดเมื่อไม่ต้องการใช้ ควรต่อต้ านทุ่นระเบิด ให้ ปลอดภัย เพื่อสะดวกแก่การเดินเรือ
๑๓. ยุทธวิธีในการวางทุ่นฯ ในทางรับ ( Tactics For Laying Defensive Field )
- ข้ อพิจารณาในการเลือกระยะทางระหว่างเรือวาง คือ แนวที่วางควรชิดกัน และระยะระหว่างเรือควรมี
พอที่จะแก้ ปัญหาเมื่อเรือลาใกล้เคียงเกิดเครื่องจักร/หางเสือขัดข้ อง
- ที่เหมาะที่สดุ คือ วางพร้ อม ๆ กัน ด้ วยเรือหลาย ๆ ลา
- รูปกระบวนที่ใช้ วางได้ ผล คือ แนวของทุ่นฯ ต้ องไม่น้อยกว่า Countermining Distance เรือสามารถ
ติดต่อกันได้ ในทางทัศนสัญญาณ ต้ องมีพื ้นที่มากพอ สาหรับการหันเลี ้ยว ( Maneuvering ) เมื่อเครื่องจักร/
เครื่องถือท้ ายขัดข้ อง
- เข็มที่เรือเดินไปข้ างหน้ าไม่มีทนุ่ ระเบิด
๑๔. การใช้เรือวางทุ่นฯ ขนาดเล็ก
- เรือเล็ก ( Small Craft ) ขนาด ๕๐ Foot Moter Launch ทุกแบบสามารถดัดแปลง ให้ ใช้ วางทุน่
ระเบิดทอดประจาที่ และ Ground Mine ได้
๑๕. ปั จจัยทางธรรมชาติท่ มี ีผลกระทบต่ อการวางทุ่นระเบิด
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าเมื่อน ้าขึ ้น-น ้าลง โดยทัว่ ไปจะมีผลกับทุ่นระเบิดแบบ
ทอดประจาที่ในการคานวณตังค่
้ าความลึกของเปลือกทุน่ ฯ ถ้ าความแตกต่างของระดับน ้าระหว่างน ้าขึ ้นและ
น ้าลงมีคา่ มาก การใช้ ทนุ่ ระเบิดแบบทอดประจาที่อาจไม่เหมาะนัก
- กระแสน ้า หากกระแสน ้าแรงอาจทาให้ ท่นุ ระเบิดแบบทอดประจาที่เกิดอาการเห ซึง่ จะส่งผลให้
เปลือกทุน่ ฯ อยู่ต่ากว่าระดับที่ตงไว้
ั ้ มาก สาหรับทุ่นระเบิดแบบวางกับพื ้นท้ องทะเลนันอาจท
้
าให้ เกิดการเคลื่อน
ของตาแหน่งทุน่ ฯ ได้ ซึ่งจะทาให้ โชคในการทาลายจะลดลง
- ความลาดของพื ้นท้ องทะเล โดยปกติแล้ วหากพื ้นท้ องทะเลมีความลาดเอียง มากกว่า
๕ องศา จะไม่ทาการวางในพื ้นที่นนั ้

๓๕
- อุณหภูมิน ้าทะเล มีผลกระทบต่ออายุการทางานของแบตเตอรี่ในทุ่น ฯ คือที่อณ
ุ หภูมิต่าแบตเตอรี่จะมี
อายุการใช้ งานที่ยาวนานกว่า
- ดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์ เวลาขึ ้นและตกของดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์ จะช่วยในการป้องกันเรือหรือ
เครื่องบินวางทุ่นระเบิดจากการตรวจพบของข้ าศึกอีกทังยั
้ งเป็ นการปิ ดบังตาบลที่ของสนาม ฯ ด้ วย
สรุปการวางแผนการวางทุ่นระเบิด มีลกั ษณะเช่นเดียวกับการวางแผน ทางเรือสาขาอื่น ๆ ผบ.ระดับสูง
จะเป็ นผู้ตกลงใจ โดยอยู่ในรูปแผนการทัพ ส่วนประเภททุ่นระเบิด การตังค่
้ า การเลือกใช้ พาหนะในการวาง
การขนถ่าย จะอยู่ในแผนรอง และการข่าวกรองยังคงเป็ นปั จจัยที่ขาดไม่ได้
สาหรับ แนวทางในการพิจารณาวางแผน สามารถจัดทาเป็ นขัน้ ตอนได้ ดังนี ้
- ศึกษาภารกิจ วางทางรุก / รับ ที่ไหน เมื่อไร
- ศึกษาพื ้นที่เป้าหมาย ลักษณะอุทกศาสตร์ ภูมิประเทศ พื ้นที่เป้าหมาย
- การออกแบบสนาม ตามความมุง่ ประสงค์หลัก
- เลือกประเภททุน่ ระเบิด
- เลือกพาหนะวาง
- พิจารณาปัจจัยเข้ มแข็งในการ ป้องกันของข้ าศึก ได้ แก่ การ ลว. บ.สกัดกัน้ ปื นฝั่ ง เรดาร์
- พิจารณาการส่งกาลังบารุง วางแผนการบรรทุก
- ทังนี
้ ้ต้ องทราบ ข้ อมูลข่าวกรองที่สาคัญ คือ การต่อต้ านทุ่นระเบิด ตาบลที่ที่มีการเดินเรือ
คับคัง่ บริเวณที่สามารถวางทุ่นระเบิดได้ ช่องทางเข้ า – ออกของฝ่ ายตรงข้ าม ข้ อมูลอุทกศาสตร์/
สมุทรศาสตร์ จานวนเที่ยวเรือผ่าน/ระยะเวลา อัตราส่วนของเรือขนาดต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ าออก จากนันสามารถ
้
นามาจัดทาเป็ น การประมาณสถานการณ์ของผู้บงั คับบัญชา ตามหัวข้ อดังนี ้
- คาสัง่ นโยบาย ความมุง่ หมายในการวาง เป้าหมาย เวลาที่ต้องการให้ มีผล
- การส่งกาลังบารุง จานวน/ประเภท/เวลาพร้ อมใช้ ทุน่ ระเบิด หน่วยประกอบและตรวจสอบ จานวน/
ประเภท พาหนะที่จะใช้ วางทุ่นระเบิด
- ขีดความสามารถข้ าศึก คุณลักษณะของเป้า มาตรการป้องกัน และขีดความสามารถในการต่อต้ าน
ทุ่นระเบิด
- หนทางปฏิบตั ิของฝ่ ายเรา ตาบลที่สนามทุ่นระเบิด พาหนะวางทุ่นระเบิดที่ใช้
จากการประมาณสถานการณ์ ภายหลังการเปรียบเทียบขีดความสามารถข้ าศึก/หนทางปฏิบตั ิของฝ่ าย
เราจะทาให้ ได้ ข้ อตกลงใจ ถึง
- ทุ่นระเบิดที่จะใช้ (what)
- ตาบลที่สนามทุ่นระเบิด (where)
- พาหนะที่ใช้ วาง (how / what)
เมื่อได้ ข้อตกลงใจแล้ ว จะเช้ าสูข่ นตอน
ั้
การพัฒนาแผน ซึ่งจะได้
- รายละเอียดตาบลที่สนาม การแบ่ง Segment ช่องทางที่ควรวาง / เว้ น

๓๖
- ชนิดของทุ่น ฯ แต่ละชนิด ตาบลที่สนาม (ความลึก) การต่อต้ านทุ่นระเบิดของข้ าศึก คุณลักษณะเป้า
ชนิดทุ่นระเบิดที่ บ.วางได้ ชนิดทุน่ ระเบิดที่มีอยู่
- อานาจทุน่ ระเบิด (คานวณ) หา Average Firing Width ค่า Factor อื่น ๆ จานวนทุน่
แต่ละชนิด
- การตังค่
้ าทุน่ ระเบิด ตังลึ
้ ก ตังความไว
้
ตังเกณฑ์
้
เรือผ่าน
การออกแบบสนามทุ่นระเบิดแบบ Threat Concept
Threat คือ การคานวณหาโชคในการทาลายของสนามทุ่นระเบิดโดยคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ Threat
Concept
ใช้ เฉพาะในการวางสนามทุ่นระเบิด ซึ่งเป็ นสนามแบบ
- สนามทุน่ ระเบิดแบบป้องกันที่คาดว่าไม่มีการต่อต้ านทุน่ ระเบิดจากฝ่ ายตรงข้ าม
- สนามทุ่นระเบิดทางรับ
- สนามแบบหวังผลเพื่อขัดขวางการเดินเรือผ่าน
การวางทุ่นแบบคานวณ Threat
- เป็ นการวางทุ่นระเบิดในทางรับ
- ทุ่นระเบิดทังหมดในสนามเป็
้
นแบบเดียวกัน ( Mk. เดียวกัน )
- ไม่ใช้ เครื่องหน่วงเวลาทางาน การตังเกณฑ์
้
เรือผ่าน และเครื่องหน่วงเวลาลอย
- ได้ ภยั คุกคาม ๑๐ ถึง ๑๕% ก็ถือว่าสูงพอแล้ ว
หลักการพื ้นฐานของการคานวณแบบ Threat คือ Mutually Independent Events เป็ น
เหตุการณ์อิสระที่ไม่เกี่ยวเนื่องกัน เหตุการณ์หนึ่งจะไม่มีผลต่อการเกิดขึ ้นกับอีกเหตุการณ์หนึ่ง ดังนัน้ การ
ทางานของทุ่นระเบิดลูกหนึง่ จะไม่มีผลต่อทุน่ ระเบิดลูกอืน่ ในสนามเดียวกัน
ให้ p = ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ที่เราสนใจจะให้ เกิด (ทุ่น ฯ อย่างน้ อย ๑ ลูกเกิดการระเบิด)
q = ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์เดียวกัน แต่อยูใ่ นส่วนที่จะไม่เกิดขึ ้น ((ทุ่น ฯ ไม่เกิดการระเบิด)
จะได้ p + q = 1 ดังนัน้ p = 1 – q
ถ้ า n = จานวนเหตุการณ์ (จานวนทุน่ ฯ) โอกาสที่เหตุการณ์ที่เราสนใจจะไม่เกิด n เหตุการณ์ = qn
เพราะฉะนัน้ ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ที่เราสนใจเกิด คือ p = 1 - qn
สรุปคือ โอกาสที่ทนุ่ ระเบิดอย่างน้ อย ๑ ลูกจะเกิดการระเบิด เท่ากับ ๑ ลบผลคูณโอกาสที่ทนุ่ ฯ แต่ละลูกไม่
ระเบิด

๓๗
การคานวณหา Threat ใน Mined Channel ข้ อกาหนดของ Mined Channel หรือ Channel Mining คือ
เรือที่จะผ่านจะต้ องผ่านในเข็มขนานกับทิศของช่องทาง
P = โอกาสที่ท่นุ ระเบิดลูกหนึ่งจะระเบิด
B
W = Actuation Width ของเป้าโดยเฉลี่ย
B = ความกว้ างของช่อง
M = จานวนทุ่นระเบิดในสนาม
T = Threat คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์
W

P = W/B = ความกว้ างของเป้า/ความกว้ างช่องทาง

โอกาสที่ท่นุ ๑ ลูกจะไม่ระเบิด = 1 – W/B
โอกาสที่ท่นุ M ลูกจะไม่ระเบิด = ( 1 – W/B )M
โอกาสที่ท่นุ จะระเบิดอย่างน้ อย ๑ ลูกใน M ลูก = 1 - ( 1 – W/B )M
ค่าภัยคุกคามของ Mined Channel ; T = 1 - ( 1 – W/B )M
ตัวอย่าง

m = ๓๐ ลูก
W = ๖๐ ฟุต
B = ๖,๐๐๐ ฟุต

T = 1 - ( 1 – W/B )M
= 1 - ( 1 – 6๐/6๐๐๐ )3๐
= .26 หรือ 26%

หมายเหตุ ค่า Actuation Width คือค่าความกว้ างที่เรือหรือค่าอิทธิพลที่แพร่จากเรือสามารถกระทบหรือ
ส่งผลไปกระตุ้นให้ ทนุ่ ระเบิดเกิดการระเบิดได้

๓๘

ระดับความลึก ๒ เมตร

Wa

ระดับความลึก ๔ เมตร

Wb

ระดับความลึก ๑๕ เมตร

ระดับความลึก ๓๐ เมตร

Wc

Wd
ภาพ Actuation Width

จากรูปจะเห็นว่าค่า Actuation Width ของ เรือลาดังกล่าวไม่เท่ากัน ได้ แก่
Wa = ค่า Actuation Width ของเรือต่อทุ่นระเบิดทอดประจาที่ที่ตวั ทุ่น ฯ อยู่ลกึ ๒ เมตร
Wb = ค่า Actuation Width ของเรือต่อทุ่นระเบิดทอดประจาที่ที่ตวั ทุ่น ฯ อยู่ลกึ ๔ เมตร
Wc = ค่า Actuation Width ของเรือต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กที่ตวั ทุ่น ฯ อยู่ลกึ ๑๕ เมตร
Wd = ค่า Actuation Width ของเรือต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กที่ตวั ทุ่น ฯ อยู่ลกึ ๓๐ เมตร
การที่คา่ W ของเรือลาเดียวกันมีได้ หลายค่า ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยดังนี ้
- ความลึกน ้าที่ท่นุ ระเบิดวางตัวอยู่
- หากเป็ นทุ่นระเบิด Snag Line สามารถแยกพิจารณาได้ ๒ กรณี คือ
 เมื่อเรือเป้าแล่นขวางกระแสน ้า
ความกว้างเป้ าจริ ง = ความกว้างระยะปลายสุดของใบจักรพวงนอก(ขวา – ซ้าย) + ระยะไม่เกิ น ๙ เมตร
( ซึ่งดิ นระเบิ ดสามารถทาลายเป้ าได้ )
 เมื่อเรือเป้าแล่นขนานกับกระแสน ้า
ความกว้างเป้ าจริ ง = ความกว้างของระยะปลายสุดของใบจักรพวงนอก(ขวา – ซ้าย)
- ในกรณีเป็ นทุน่ ระเบิดอิทธิพลวางกับพื ้นท้ องทะเลจะมีการนาระดับความเสียหายมากาหนด
ได้ อีกว่าActuation Width ที่ระดับความเสียหายที่ต้องการมีคา่ เท่าใด ระดับความเสียหายแบ่งเป็ น ๔ ระดับ คือ
+ Kill ( K ) ท้ องเรือเสียหายเกินกว่าร้ อยละ ๗๕ อยูใ่ นภาวะใกล้ จม
+ Imminent Loss Likely ( L ) ท้ องเรือเสียหายเกินกว่าร้ อยละ ๕๐
+ Mission Abort ( M ) เรือไม่สามารถปฏิบตั ิกิจต่อไปได้

๓๙
+ Onboard Repair Possible ( R ) สามารถซ่อมทาเอง เพื่อให้ เรือ
ปฏิบตั ิภารกิจต่อได้
- การตังค่
้ าความไวของทุ่นระเบิดอิทธิพล
รูปแสดง ค่ าความกว้ างเป้า Wd สัมพันธ์ กับระดับความเสียหายและการตั้งความไวของทุ่น ฯ

๔๐
การคานวณ THREAT ใน AREA MINING Area Mining เป็ นการคานวณจากการวางทุน่ ระเบิดแบบสุม่
ในพื ้นที่หนึ่ง จึงสนใจพื ้นที่ที่เรือผ่านไปในสนาม ต่อพื ้นที่สนามทังหมด
้

C

W = ความกว้ างของเรือเป้า
X = ระยะทางที่เรือผ่านไปในสนาม
XW = พื ้นที่ที่เรือผ่าน
CD = พื ้นที่ของสนาม = A
P = โอกาสที่ท่นุ จะระเบิด ๑ ลูก
W
P = XW / A = พื ้นที่ที่เรือผ่าน / พื ้นที่สนามทังหมด
้
โอกาสที่ท่นุ ๑ ลูกไม่ระเบิด = 1 - XW / A
โอกาสที่ท่นุ M ลูกไม่ระเบิด = (1 - XW / A)M
โอกาสที่ท่นุ จะระเบิดอย่างน้ อย ๑ ลูกใน m ลูก = 1 - (1 - XW / A)M
ค่าภัยคุกคามของ Area Mining ; T = 1 - (1 - XW / A)M
ตัวอย่าง

T = 1 - ( 1 - XW / A)M
= 1 – ( 1 – (6๐๐๐ x 5๐) / (2 x 6๐๐๐)2)25
= ๐.๐99 หรือ 9.9%

m = 25
A = 2 ตารางไมล์
W = 5๐ ฟุต
X = 1 ไมล์

การคานวณ THREAT แบบ ROW MINING Row Mining เป็ นการวางทุ่นอย่างมีระเบียบเป็ น
แถว ( Uniformly ) ระยะระหว่างทุ่นเท่ากันและไม่น้อยกว่า Countermining Distance และไม่น้อยกว่าค่า
Actuation Width (W) เพื่อให้ ทนุ่ ระเบิด ระเบิดในแถวเพียงลูกเดียวเมื่อเรือผ่าน ในขันต้
้ นจะเป็ นการคานวณใน
กรณีที่เรือผ่านสนามทุน่ ระเบิดในเข็มที่ตงฉากกั
ั้
บแนวแถวทุ่นระเบิดก่อน
B
g

g

W

B = ความกว้ างของแถว
g = ระยะระหว่างทุ่นระเบิด
P = โอกาสที่ท่นุ จะระเบิด ๑ ลูก
๑ แถว

การคานวณค่าภัยคุกคาม ( Threat ) จะคานวณในลักษณะเช่นเดียวกับ Channel Mining
จะได้ P = W / g

ใน

๔๑
โอกาสที่ท่นุ ๑ ลูกไม่ระเบิดใน ๑ แถว = 1 - W / g
โอกาสที่ท่นุ ๑ ลูกไม่ระเบิดใน r แถว = ( 1 - W / g )r
ดังนัน้ โอกาสที่ท่นุ จะระเบิดอย่างน้ อย ๑ ลูก ใน r แถว = 1 - ( 1 - W / g )r
ค่าภัยคุกคามแบบ Row Mining แบบเรือเป้าวิ่งตังฉากกั
้
บแถว ; T = 1 - 1 - ( 1 - W / g )r
.
ในขันตอนต่
้
อไปจะเป็ นการคานวณ Threat แบบ Row Mining ในกรณีเมื่อเรือเป้าผ่านแถวทุ่นระเบิด
เป็ นมุมใด ๆ
g
X
W
W

COS  = W / X
X = W/COS  ( คือค่า W ทางผ่านตังฉาก
้
)
จากสูตร T = 1 - ( 1 - W / g )r
= 1 - ( 1 – (W/COS ) / g )r
ดังนัน้ T = 1 - ( 1 – W/ g COS )r

ค่าภัยคุกคามแบบ Row Mining แบบเรือเป้าวิ่งผ่านที่มมุ ใด ๆ กับแถว ; T = 1 - ( 1 – W/ g COS )r
แกนของภัยคุกคาม
ค่ามุม  สามารถปรับมุมมองให้ ง่ายต่อการเข้ าใจได้ คือ



๔๒
การคานวณหา THREAT ในการวางป้องกันเรือดานา้ ในการคานวณได้ กาหนดสมมติฐานดังนี ้คือ ทุน่
ระเบิดที่ใช้ เป็ นทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ที่การตังลึ
้ กของทุน่ เป็ นแบบกระจายไปตามระดับความลึกต่าง ๆ เรือดา
น ้าจะผ่านเข้ าไปในพื ้นที่หน้ าตัดในความลึกต่าง ๆ โดยพื ้นที่หน้ าตัดนันก
้ าหนดเป็ น Actuation Area ( a)
B

a = ACTUATION AREA
B = ความกว้ างของช่องทาง
D
D = ความลึกของช่องทาง
BD = พื ้นที่หน้ าตัดซึ่ง ด. จะผ่านเข้ ามา
P = โอกาสที่ท่นุ จะระเบิด ๑ ลูก
P = a/BD
= ACTUATION AREA ของ ด. / พื ้นที่หน้ าตัด
โอกาสที่ทาให้ ท่นุ ระเบิด ๑ ลูกไม่ระเบิด = 1 - a/BD
โอกาสที่ทาให้ ท่นุ ระเบิด m ลูกไม่ระเบิด = (1 - a/BD)m
การคิด THREAT ในการวางป้องกัน ด. ใช้ หลักการคิด เช่นเดียวกับเรือผิวน ้า
- CHANNEL MINING
โอกาสที่ท่นุ จานวน m ลูกไม่ระเบิด = (1 - a/BD)m
โอกาสที่ท่นุ จะระเบิดอย่างน้ อย ๑ ลูกใน m ลูก = 1 - (1 - a/BD)m
T = 1 - (1 - a/BD)m
- AREA MINING
ถ้ าเรือ ด. แล่นผ่านในสนามทุ่นใต้ น ้ายาว X ไมล์
โอกาสที่ท่นุ จานวน m ลูกไม่ระเบิด = (1 - Xa/DA)m
A = XB
โอกาสที่ท่นุ จะระเบิดอย่างน้ อย ๑ ลูกใน m ลูก = 1 - (1 - Xa/DA)m
T = 1 - (1 - Xa/DA)m
- ROW MINING
- เรือ ด. วิ่งตังฉากกั
้
บแนวทุ่น r แถว ใช้ คา่ g แทน B
T = 1 - (1 - a/Dg)r

๔๓
ทุน่ ระเบิด
เรื อดานา้

พื้นที่วงกลมเส้ นประคือ Actuation Area ของเรื อดาน้า ต่ อทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบไม่ มี Antenna

เรื อดานา้

พื้นที่เส้ นประคือ Actuation Area ของเรื อดาน้ า ต่ อทุ่น
ระเบิดทอดประจาที่แบบมี Antenna
เรื อดานา้

เรื อดานา้

พื้นที่เส้ นประคือ Actuation Area ของเรื อดาน้ า
ต่ อทุ่นระเบิดแม่ เหล็กวางกับพื้นท้ องทะเล

เรื อดานา้
เรื อดานา้
เรื อดานา้

๔๔
- เรือ ด. เป็ นเรือมุม  กับแนวทุ่น r แถว พื ้นที่ a จะโตขึ ้น = a/cos 
T = 1 - (1 - a/Dg cos )r
สรุปสูตรแบบการคานวณ THREAT
CHANNEL MINING
วางดักเรือผิวน ้า T = 1 - (1 - W/B)m
วางดักเรือดาน ้า T = 1 - (1 - a/BD)m
AREA MINING
วางดักเรือผิวน ้า T = 1 - (1 - xW/A)m
วางดักเรือดาน ้า T = 1 - (1 - xa/AD)m
ROW MINING
เรือวิ่งตังฉากกั
้
บแนวทุ่นระเบิด T = 1 - (1 - W/g)r
เรือดาน ้าวิ่งตังฉากกั
้
บแนวทุน่ ระเบิด T = 1 - (1 - a/Dg)r
เรือวิ่งทามุมกับแนวทุ่นระเบิด T = 1 - (1 - W/gcos๐)r
เรือดาน ้าวิ่งทามุมกับแนวทุน่ ระเบิด T = 1 - (1 - a/Dgcos๐)r
การคานวณหา THREAT เมื่อมีท่ นุ หลายแบบ
ถ้ า Mm เป็ นจานวนทุ่นแม่เหล็กมี Actuation Width = Wm
Ma เป็ นจานวนทุ่นเสียง มี Actuation Width = Wa
Mp เป็ นจานวนทุ่นความดันมี Actuation Width = Wp
CHANNEL MINING ( วางดักเรือผิวน ้า )
- โอกาสที่ท่นุ แม่เหล็กไม่ระเบิด = (1 - Wm /B)Mm
- โอกาสที่ท่นุ เสียงไม่ระเบิด
= (1 - Wa /B)Ma
- โอกาสที่ท่นุ ความดันไม่ระเบิด = (1 - Wp /B)Mp
โอกาสที่ท่นุ จะระเบิดอย่างน้ อย ๑ ลูก ในจานวนทุน่ ทังหมด
้
T = 1 - (1 - Wm /B)Mm (1 - Wa /B)Ma (1 - Wp /B)Mp
AREA MINING คานวณเช่นเดียวกัน
ROW MINING คานวณเช่นเดียวกัน
การออกแบบสนามทุ่นระเบิดแบบ Area Concept
ความมุ่งหมาย

- เป็ นการวางทุ่นระเบิดทางรุกต่อฐานทัพ ท่าเรือ ทุกแห่งของข้ าศึก
- ทาให้ ข้าศึกได้ รับความเสียหายมากที่สดุ
- บังคับให้ ข้าศึกแบ่งเรือกวาดกระจายไปทุกเมืองท่าทัว่ ทุกแห่ง

๔๕
ลักษณะสนามทุ่นระเบิดแบบ Area Concept

- วางเฉลี่ยไปตามแนวน ้าลึก แบบ RANDOM
- เป็ นสนามยุทธศาสตร์ทางรุก
- ใช้ ท่นุ ฯ อิทธิพล เฉลี่ยไปตาม แนวน ้าลึก ๕ - ๒๕ วา
- กว้ างยาวไม่เกิน ๑๐ ไมล์
- วางครัง้ แรกให้ ครอบคลุมพื ้นที่ที่ต้องการ
- พาหนะวางใช้ ลกั ษณะจู่โจม เสริมสนามภายหลัง
- เป็ นสนามที่วางทุ่นระเบิดผสมกันหลายประเภท
- ตังค่
้ าเกณฑ์เรือผ่านแบบสุม่
- ตังค่
้ าหน่วงเวลาทางานของทุ่นระเบิด
- ตังอายุ
้ ท่นุ ระเบิดสูง
ข่ าวกรองที่จะต้ องศึกษาและควรทราบ

- จานวนเที่ยวที่เรือผ่านเข้ าออกแต่ละแห่ง ( TRANSIT หรือ T )
- จานวนเรือกวาดทุน่ ระเบิดของข้ าศึก ( SWEEPER หรือ S )
- ความยาวของช่องทางที่จะวางทุน่ ระเบิด ( LENGTH หรือ L )
- EFFECTIVE FIRING WIDTH ของทุ่นตามความลึกต่าง ๆ ( w)
- EFFECTIVE SWEEPING WIDTH ของทุ่นตามความลึกต่าง ๆ ( W)
- อัตราการกวาด ( RATE OF COVERAGE ) ของเรือกวาด ( R )
ข้ อมูลการวางแผนวางทุ่นระเบิดทางรุก
๑. ข่ าวกรองที่สาคัญ

- TARGET AREA
- ตาบลที่มกี ารเดินเรือคับคัง่
- ช่องทางเดินเรือ
- จุดรวมการเดินเรือ
- ประเภทของเรือที่เดินทางเข้ าออกในพื ้นที่เป้าหมาย
- จานวนเที่ยวเรือผ่านต่อเดือน
- ลักษณะทางอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์
๒.ลักษณะทางอุทกศาสตร์ และสมุทรศาสตร์
- กระแสน ้าขึ ้นลงและความเร็วของกระแสน ้า
- ลักษณะพื ้นท้ องทะเล
- ลมฟ้าอากาศ
- เสียงใต้ น ้า
- ความเค็มของน ้า

๔๖
- การเกิดเพรียง
- ความใสของน ้า
- ที่หมายในการเดินเรือ
- อุณหภูมิของน ้า
การต่ อต้ านทุ่นระเบิดของฝ่ ายตรงข้ าม
- เครื่องมือการค้ นหาทุน่ ระเบิด
- จานวนเรือกวาดทุน่ ระเบิด
- การลดอานาจแม่เหล็กตัวเรือ
- ปื นฝั่ ง , บ. โจมตีและเรือป้องกันฐานทัพเรือ ท่าเรือ
การคานวณหาจานวนทุ่นระเบิดที่ใช้ วางแบบ Area Concept
- การหาจานวนเที่ยวเรือผ่านเข้ าออกของเรือสินค้ า ( T ) ถ้ าไม่ทราบแน่จากข่าวกรอง
คานวณได้ จากสูตร
T = จานวนตันที่สามารถรับได้ ตอ่ เดือน x 2
4 X GRT ของเรื อเฉลี่ย

- การหาจานวนเที่ยวเรือผ่านเข้ าออกของเรือดาน ้า ถือเกณฑ์ออกทะเลเพื่อฝึ ก
๒ ครัง้ และลาดตระเวน ๑ ครัง้ ใน ๑ รอบปฏิบตั กิ าร ( ๖ เที่ยว ) และ ๕ ใน ๖ ของจานวนเรือที่มีอยู่ จะ
ออกปฏิบตั ิการทังหมด
้
T ของ ด. ขนาดใหญ่ = (5/6)X x (6/3) = 1.67X
T ของ ด. ขนาดกลาง = (5/6)Y x (6/1.5) = 3.33Y
T ของ ด. ขนาดเล็ก = (5/6)Z x (6/1) = 5Z
การหาค่า L ( ความยาวของ Segment)
- แบ่งหาความยาวของแนวน ้าลึกเป็ นช่อง ๆ ตังแต่
้ ๒.๕ วา - ๒๗.๕ วา เพื่อวางทุ่นระเบิด
อิทธิพลเป็ นส่วน ๆ ดังนี ้.๒.๕ - ๗.๕ วา
เฉลี่ยเป็ น ๕ วา
เกิน ๗.๕ - ๑๒.๕ วา เฉลี่ยเป็ น ๑๐ วา
เกิน ๑๒.๕ - ๑๗.๕ วา เฉลี่ยเป็ น ๑๕ วา
เกิน ๑๗.๕ - ๒๒.๕ วา เฉลี่ยเป็ น ๒๐ วา
เกิน ๒๒.๕ - ๒๗.๕ วา เฉลี่ยเป็ น ๒๕ วา
- สาหรับความยาวน้ อยกว่า ๐.๕ ไมล์ อนุโลมให้ รวมกับความยาวส่วนที่ติดต่อกันได้
- ในการกาหนดช่องทางที่จะวางทุ่น ควรพิจารณาให้ เป็ นเป็ นช่องทางที่สนที
ั ้ ่สดุ จากท่าเรือไป
ยังน่านน ้าที่ปลอดภัยจากทุน่ ระเบิด และควรมีที่หมายในการนาเรือ เช่น กระโจมไฟ หิน
ยอดเขาสูงเด่นชัด

๔๗
การหาค่า w ( Actuation width )
- ขึ ้นอยู่กบั ความลึกของน ้า จะมีคา่ แตกต่างกันไป จะเห็นได้ จากรูปดังนี ้
ทุ่นแม่เหล็ก
ทุ่นเสียง

W1
W2
W3

W1
W2
W3

ตามรูปจะเห็นได้ วา่ ทุ่นอิทธิพล ความกว้ างเป้าจะเล็กลงเมื่อแนวน ้าลึกเพิ่มขึ ้น
- ถ้ าเป็ นทุน่ ทอดประจาที่ ความกว้ างเป้า
ของ
เรือผิวน ้า เท่ากับความกว้ างของ Beam
แนวเรือกินน ้าลึก
- ความกว้ างเป้าของเรือ ด. เท่ากับ
พื ้นที่หน้ าตัดของเรือ ด. ขณะดา

การหาค่า W ( ความกว้างย่านการกวาด )
- กาหนดยากที่สดุ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง ได้ แก่ ชนิดและประเภทของเรือกวาด
ชนิดของเครื่องกวาด การตังความไวของทุ
้
่นระเบิด ลักษณะของพื ้นท้ องทะเล
- ถ้ าไม่ทราบค่า W ถูกต้ อง ให้ ถือว่าความกว้ างย่านการกวาดมีคา่ ประจา คือ
W ( เครื่องกวาดแม่เหล็ก )
= ๒,๐๐๐ ฟุต
W ( เครื่องกวาดเสียง )
= ๑,๐๐๐ ฟุต
W ( เครื่องกวาดความดัน - ผสม ) = ๒๐๐ ฟุต
การหาค่า R ( อัตราการกวาดต่ อเดือน )
- เรือกวาดทุ่นทางานเฉลี่ยวันละ ๖ ชัว่ โมงด้ วยความเร็ว ๖ น็อต (หรือ เท่ากับ ๓๖ ไมล์ตอ่ วัน)
- อัตราการกวาดต่อเดือน = ๓๖ x ๓๐ = ๑,๐๘๐ ไมล์
- ในทางคานวณ R = ๑,๐๐๐ ไมล์ / เดือน
การหาค่า G ( จุดอ่ อนของเมืองท่ าต่ อการวางทุ่น )
T = เป็ นจานวนเที่ยวเรือที่ผา่ นสนามทุน่ ต่อเดือน
L = ความยาวของช่องทางตาม Segment ต่าง ๆ

๔๘
w = ความกว้ างเป้าเฉลี่ยของเรือที่แล่นผ่าน ติดตามชนิดของทุ่นที่ใช้ และตามความลึกของ
ตัวทุ่น
W = ความกว้ างในการกวาดของเรือกวาดข้ าศึก เฉลีย่ ตามชนิดของทุน่ และตามความลึกของ
ตัวทุ่น
R = อัตราความเร็วในการกวาดต่อเดือน
จุดอ่อนแอ = อานาจการทาลายของสนามทุน่ ที่ฝ่ายเราวาง
อานาจการกวาดทุ่นในสนามโดยข้ าศึก

G = TLw / RW
อัตราความเสียหาย ( C )

- เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับจานวนทุ่นที่วาง ( N ) กับพื ้นที่ที่เรือเป้ากวาด (TLw)
- เป็ นปฏิภาคส่วนกลับกับพื ้นที่ที่เรือเป้ากวาด (TLw) และพื ้นที่ที่เรือกวาด (SRW) รวมกัน
C = FN TLw = FN TLw / RW = FN G .
TLw+SRW

TLw/RW+SRW/RW

G+S

F คือเปอร์เซนต์ที่วางทุ่นฯ อยูใ่ นช่องทาง ปกติใช้ ประมาณ ๘๐ %
S คือจานวนเรือกวาด ฯ

๔๙
การวิเคราะห์เที่ยวเรือผ่ าน

จานวนเที่ยวต่อเดือน

ท่าเรือ (สมมติ)

ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIET
KILO
LIMA
MIKE

เรือดาน ้า

เรือสินค้ า

เรืออื่น ๆ

33
7
67

60
44
36
28
8
14
20

45

63
39

14
4
9

18

26
4
2
2
3
6

15
7

๕๐
การวิเคราะห์ ช่องทาง ( Channel Analysis )
ชื่อท่า
SEGMENT
A
B
C
D
E

ลึก
(วา)
5
10
15
20
25

ยาว
(ไมล์)
0.6
1.3
1.2
1.6
0.6

ลึก
(วา)
5
10
15
20
25

ยาว
(ไมล์)
1.3
3.0
1.3
0.5
0.9

ลึก
(วา)
5
10
15
20

ยาว
(ไมล์)
2.6
1.5
1.2
3.6

ลึก
(วา)

ยาว
(ไมล์)

10
15
20
25

2.8
0.5
2.2
0.9

การพิจารณาเลือกใช้ ท่นุ ตามความลึกของน ้า

ความลึกของน ้า

๗๐%

๒๐%

๑๐%

๕วา

๒๕–๒

๒๕–๑

๒๕–๐

๑๐วา

๒๕–๑

๒๕–๒

๒๕–๐

๑๕วา

๒๕–๒

๒๕–๐

๒๕–๑

๒๐วา

๒๕–๐

๒๕–๑

๒๕–๒

๒๕วา

๒๕-๐

๒๕-๑

๒๕-๒

- ทุ่นจะวางหนาแน่นในน ้าลึกน้ อยกว่า ๑๗ วา
- ใช้ ท่นุ ที่ดีที่สดุ ที่มีคา่ wdm สูง ให้ มีจานวนมาก ๗๐% และคละทุ่นชนิดอื่นลดหลัน่ กันลงเป็ น
๒๐% , ๑๐% ตามลาดับเฉลี่ยความลึกต่าง ๆ
- วางทุ่นจานวนเล็กน้ อย กระจายไปตามความลึก ๒๐ วา , ๒๕ วา เพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่เรือ
สินค้ าที่มีตวั เรือบอบบาง

๕๑
SUSCEPTIBILITY WORK SHEET # 1
TAGET PLACE : ท่าเรือ ALFA
TAGET SHIP : เรือดาน ้า ๒,๐๐๐ ตัน
(MK.)

น ้าลึก
(วา)

25 - 0

5

33 0.6 183

3,620

900,000

0.004

25 - 1

5

33 0.6 110

2,175

300,000

0.007

25 - 2

5

33 0.6 120

2,376

100,000

0.023

25 - 0

10

33 1.3 126

5,400

900,000

0.006

25 - 1

10

33 1.3

80

3,425

300,000

0.011

25 - 2

10

33 1.3

20

858

100,000

0.005

25 - 0

15

33 1.2 135

5,435

900,000

0.006

25 - 1

15

33 1.2

90

3,560

300,000

0.012

25 - 2

15

33 1.2

40

1,580

10,000

0.015

25 - 0

20

25 - 1

20

25 - 2

20

25 - 0

25

25 - 1

25

25 - 2

25

ทุ่นระเบิด

T

L

w

TLw

RW

TLw

RW

AVERAGE G
FOR SEGMENT

๕๒

SUSCEPTIBILITY WORK SHEET # 2
TAGET
PLACE

TAGET
SHIP

ALFA

SUBMARIN
E

CHARLIE
FOXTROT
HOTEL
KILO
LIMA
MIKE

SUB
SUB
SUB
SUB
SUB

5
(fms)

10
(fms)

G
15
(fms)

.018

.009

.013

-

-

.040

.093

.046

.003

-

-

.124

-

.047

.018

-

-

.065

.027

.024

.002

-

-

.053

.013

.007

.001

-

-

.021

.001

.001

-

-

-

.002

.006

.002

.001

-

-

.009

20
(fms)

25
(fms)

SUB

หมายเหตุ ตัวเลขที่ปรากฏเหล่านี ้เป็ นตัวเลขสมมติเท่านัน้
ที่คานวณจริงมีท่าเรือ ALFA ท่าเดียว

TOTAL
G

M

๕๓
GAME THEORY

- สมมติวา่ วางทุ่นระเบิดต่อท่าเรือข้ าศึก ๑๐ ท่าเรือ
- ฝ่ ายเราวางทุ่นระเบิดต่อท่าเรือเหล่านี ้ได้ ๒,๐๐๐ ลูกต่อท่าเรือ
- แบ่งจานวนทุ่นระเบิดตามค่า G ของแต่ละท่า
PORT

G(สมมติ)

เปอร์เซ็นต์ของค่า G

จานวนทุ่นระเบิด

1

1.000

18.2

364

2

.900

16.3

326

3

.800

14.5

290

4

.700

12.7

254

5

.600

10.9

218

6

.500

9.1

182

7

.400

7.3

146

8

.300

5.5

110

9

.200

3.6

72

10

.100

1.9

38

5.500

100.0

2,000

๕๔
สถานการณ์ ท่ ี ๑
- สมมติ F = 25 %
- เรือกวาดข้ าศึก มี ๕๕ ลา แบ่งกระจายไปตามเมืองท่าตามค่า G
- หาอัตราความเสียหาย ( C ) ของแต่ละเมืองท่า
PORT

G

%

N

S

C

1

1.000

18.2

364

10

8.3

2

.900

16.3

326

9

7.5

3

.800

14.5

290

8

6.6

4

.700

12.7

254

7

5.8

5

.600

12.9

218

6

9

6

.500

9.1

182

5

4.1

7

.400

7.3

146

4

3.3

8

.300

5.5

110

3

2.5

9

.200

3.6

72

2

1.6

10

.100

1.9

38

1

0.8

5.500

100%

2000

55

41.4

๕๕

PORT

G

สถานการณ์ ท่ ี ๒
จานวนทุน่ เท่าเดิม
จานวนเรือกวาดที่แบ่งไว้ ตามท่าเรือต่าง ๆ เท่าเดิม
อัตราการสูญเสียรวมจะสูงขึ ้นกว่าเดิมถ้ า
เพิ่มจานวนทุน่ ในท่าเรือที่มี G สูง
- ลดจานวนทุน่ ลงในท่าเรือที่มี G ต่า
%

N

S

C

1

1.000

600

10

13.6

2

.900

600

9

13.6

3

.800

300

8

6.8

4

.700

250

7

5.7

5

.600

200

6

4.6

6

.500

10

5

0.2

7

.400

10

4

0.2

8

.300

10

3

.02

9

.200

10

2

0.2

10

.100

10

1

.02

2000

55

45.3

๕๖

สถานการณ์ ท่ ี ๓
- จากสถานการณ์ที่ ๒ จะบังคับให้ ข้าศึกแบ่งเรือกวาดเพิ่มให้ กบั ท่าเรือที่มีอตั รา
การสูญเสียสูง
- อัตราการสูญเสียรวมจะลดลงเล็กน้ อย แต่ทาให้ ข้าศึกแบ่งเรือกวาดผิดอัตราส่วน
ค่า G ไป
- การแบ่งจานวนทุ่นตามท่าเรือ เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ ๒
PORT

G

%

N

S

C

1

1.000

600

15

9.4

2

.900

600

12

10.4

3

.800

300

10

5.6

4

.700

250

6

6.5

5

.600

200

2

11.5

6

.500

10

2

0.5

7

.400

10

2

0.4

8

.300

10

2

.03

9

.200

10

2

02

10

.100

10

2

.01

2000

55

44.9

๕๗

สถานการณ์ ท่ ี ๔
- หันกลับไปสถานการณ์ที่ ๑ ใหม่ คือแบ่งจานวนทุน่ ตามค่า G
- ข้ าศึกแบ่งเรือกวาดตามสถานการณ์ที่ ๓ ซึ่งไม่ได้ อตั ราส่วนกับค่า G
PORT

G

%

N

S

C

1

1.000

18.2

364

15

5.7

2

.900

16.3

326

12

5.7

3

.800

14.5

290

10

5.4

4

.700

12.7

254

6

5.8

5

.600

12.9

218

2

12.5

6

.500

9.1

182

2

9.1

7

.400

7.3

146

2

6.1

8

.300

5.5

110

2

3.6

9

.200

3.6

72

2

1.6

10

.100

1.9

38

2

0.4

2000

55

55.9

๕๘
ข้ อพิจารณาในการวางแผนปฏิบัตกิ ารวางทุ่นระเบิดการวางแผนการวางทุ่นระเบิด (MINEFIELD
PLANNING)
๑. กรรมวิธีในการวางแผน เช่นเดียวกับการวางแผนของการปฏิบตั ิการทางเรืออื่น ๆ การตกลงใจให้ ดาเนินการ
วางทุ่นระเบิดมักจะมากจาก ผบ.ระดับสูง และออกมาเป็ นรูป CAMPAIGN PLAN ส่วนแผนรองลงมาจึงจะมี
รายละเอียดในเรื่องประเภทของทุน่ , การตัง้ , พาหนะ และการบรรทุก
๒. การวางทุ่นระเบิดทางรุก หมายถึงการวางทุน่ ระเบิดในน่านน ้าที่ข้าศึกครอบครองอยู่ หรือในน่านน ้าที่ยงั ไม่มี
ฝ่ ายใดครอบครองโดยเด็ดขาด
๓. การข่าวกรองในการวางทุ่นระเบิดทางรุก
ก. ข่าวกรองต้ องถูกต้ อง, ทันเวลาตามเหตุการณ์อยู่เสมอตังแต่
้ ชนวางแผนจนถึ
ั้
งในระหว่างปฏิบตั ิงาน
ข. ที่มาของข่าวกรองจากแผนที่, เอกสารที่ใช้ ในการเดินเรือ และการตรวจการณ์ของฝ่ ายเรา แหล่งข่าว
ทางทหารจากด้ านต่าง ๆ และอื่น ๆ
ค. ข้ อมูลข่าวกรองที่สาคัญ
๑. TARGET AREA
ก. ตาบลที่ที่มีการเดินเรือคับคัง่ (จุดที่สายการเดินเรื อมารวมกันหรือต้ องผ่านช่องทางแคบ)
ข. บริเวณที่สามารถจะวางทุน่ ระเบิดได้ ใน ๓ ค.๑.ก.
ค. ตาบลที่ของช่องทางที่ข้าศึก กวาดและใช้ เป็ นช่องเข้ าออก
ง. ข้ อมูลทางอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์
๑. กระแสน ้าขึ ้นลง
๒. ความเร็วของกระแสน ้าทังผิ
้ วพื ้นและใต้ น ้า
๓. ลักษณะพื ้นท้ องทะเล
๔. ลักษณะลมฟ้าอากาศ
๕. ลักษณะเสียงใต้น ้า
๖. ความเค็มของน ้า
๗. การเกิดของเพรียงและสัตว์ทะเลอื่น ๆ
๘. ความใสของน ้า
๙. ที่หมายสาคัญในการเดินเรือ
๑๐. อุณหภูมิของน ้า
๑๑. ลักษณะทางการเมือง, เศรษฐกิจ, จิตวิทยา ซึ่งมีผลต่อการกวาดทุ่น
ระเบิดในพื ้นที่นนั ้ ๆ (เฉพาะในการวางทุ่นระเบิดขนาดใหญ่)
๒. การสัญจรในพื ้นที่เป้าหมาย (TRAFFUC UB TGE TARCET AREA) ต้ องทราบจานวน
ชนิดของเป้าหมาย และการสัญจรของเรือทุกประเภทของข้ าศึกทังเรื
้ อรบและเรือสินค้ าที่ผา่ นในพื ้นที่เป้าหมาย
ข้ อมูลที่สาคัญคือ

๕๙
ก. จานวนเที่ยวที่เรือผ่านต่อระยะเวลาหนึ่ง (ปกติตอ่ เดือน)
ข. อัตราส่วนของเรือขนาดเล็ก, กลาง และใหญ่ที่ผา่ นเข้ าออก
ค. ลักษณะในการป้องกันทุน่ ระเบิดของเป้าหมายแต่ละชนิดในเรื่อง
๑. สภาพอานาจแม่เหล็กของเรือและการ DEGAUSSING
๒. การจากัดความเร็วผ่านสนามทุ่น และสภาพของโซนาร์ตรวจค้ นทุ่นระเบิด
๓.ความเร็วและความลึกสูงสุดในการดาของ ด.ข้ าศึก เครื่องหาทุ่นและวิธี
ปฏิบตั ิของ ด. ในการหลบหลีกทุ่นระเบิด
๔. การพัฒนาแผน พิจารณา
ก. รายละเอียดของตาบลที่ของสนามทุน่ ระเบิด
๑. การแบ่ง SEGMENT
๒. ช่องที่ควรวาง ที่ที่ควรเว้ น เนื่องจากข้ อจากัดบางอย่าง
ข. ชนิดของทุ่นระเบิดอิทธิพลและทอดประจาที่แต่ละชนิด โดยพิจารณาจาก
๑. ตาบลที่ของสนาม (ความลึก)
๒. การต่อต้ านการทุน่ ระเบิดของข้ าศึก
๓. คุณลักษณะ(NATURE & CHARACTERISTICS) ของเป้า
๔. ชนิดของทุ่นที่ บ.สามารถวางได้
๕. ชนิดของทุ่นที่มีอยู่ (ขนาดและเครื่อง FIRING MECHANISM)
ค. อานาจทุ่นระเบิดที่ใช้
๑. หาก AVERAGE FIRING WIDTH
๒. หาค่าของ FACTORS อื่น ๆ ที่ต้องการ
๓. คานวณหาจานวนทุ่นแต่ละชนิด
ง. การตังทุ
้ ่นระเบิด (MINE SETTING) ได้ แก่
๑. การตังลึ
้ กของทุ่นทอดประจาที่ขึ ้นอยูก่ บั
ก. การกินน ้าลึกของเป้าหมาย
ข. DIP ของทุ่นระเบิด
๒. การตังความไวของทุ
้
่นระเบิดอิทธิพล ขึ ้นอยู่กบั
ก. ความลึกของทุ่น
ข. ความแข็งแรงของเป้าต่อการระเบิดของทุ่น
ค. AVERAGE FIRING WIDTH
๑. ความเร็วเป้า
๒. ชนิดของทุ่น
๓. SIGNATURE ของเป้า

๖๐
ง. ความมุง่ หมายของสนามทุน่
๓. การตังเกณฑ์
้
เรือผ่าน (SHIP COUNT) และการตังเครื
้ ่องถ่วงเวลาทางาน
ของทุ่น (ARMING DELAYS)
ก. ขีดความสามารถในการต่อต้ านทุน่ ระเบิด
ข. ความมุง่ หมายของสนาม
จ. MINEFIELD DESIGN ข้ อพิจารณา
๑. ความกว้ างและยาวของช่องทางที่จะวางทุน่
๒. AVERAGE TARGET WIDTH ของเป้าหมายต่อทุน่ ระเบิด แต่ละแบบ
๓. ความหนาแน่นในการสัญจร
๔. สมรรถภาพในการต่อต้ านทุ่นระเบิดของข้ าศึก
๕. พาหนะที่มีอยู่
๖. อายุของสนามทุ่นระเบิด
ฉ. แผนการบรรทุก (LOADING PLAN)
๑. เป็ นหน้ าที่ของ กบ.
๒. แผนการบรรทุกกาหนดเพื่อให้ สามารถวางได้ ตามลาดับที่กาหนดในแผ่น
แต่จะต้ องให้ สามารถเปลี่ยนแปลงการวางได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนทุน่ และไม่ทาให้ เสียภารกิจ
๓. ระมัดระวังการบรรทุกทุ่นต่างชนิดกันใน บ.ลาเดียวกัน เพราะ
BALLISTIC TABLE ต่างกัน
ช. คาแนะนาในการเดินทางและการวาง กาหนด
๑. กาลังเฉพาะกิจ
ก. OTC และผู้ทาการแทน
ข. การจัดกาลังเฉพาะกิจ
ค. เรือสารอง
ง. เรือสนับสนุน
๒. เวลาเริ่มออกเดินทางและจุดนัดพบ
๓. รูปกระบวนในการเดินทาง
๔. รูปกระบวนเข้ าสูส่ นาม
๕.เข็มเข้ าสูส่ นามและแบริ่งต่อที่หมายการเดินเรือ(APPROACH
FORMATION)
๖. ยุทธวิธีลวง
๗. เวลา, แบริ่ง และสัญญาณเริ่มวางทุ่น
๘. แผนการวาง (วิธีวาง, ความเร็ว, ระยะระหว่างลูก และคาแนะนาอื่น ๆ ที่สาคัญ)

๖๑
๙. เวลา, แบริ่ง และสัญญาณเมื่อเสร็จสิ ้นการวาง
๑๐. รูปกระบวนออกจากสนาม
๑๑. คาแนะนาที่จาเป็ นในระหว่างเดินทางกลับ
๑๒. วิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิดความเสียหายหรือเกิดเหตุฉกุ เฉิน
๑๓. คาแนะนาในการรบ (การหลบหลีก, การป้องกันตัว)
สาหรับการปฏิบตั ิการของ ด. และ บ. ต้ องกาหนดความสูง การวางโดยเรดาร์ ทังตา
้
และอื่น ๆ ที่จาเป็ น การวางโดย ด.ไม่ใช้ วางเป็ นหมู่
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บทที่ ๒
การต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๒.๑ คาจากัดความในการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑. ACTUATE คือการทางานของวงจรจุดระเบิดโดยค่าอิทธิพลของเรือ หรือลาดับของค่าอิทธิพล
ของเรือตามความต้ องการของระบบกลไกในการจุดระเบิด
๒. ANTI - MCMV MINE เป็ นทุ่นระเบิดที่ออกแบบพิเศษหรือถูกดัดแปลงมาเพื่อทาลายพาหนะต่างๆที่จะมา
ต่อต้ านทุ่นระเบิด
๓. ATTRITION SWEEPING การกวาดแบบนี ้เหมาะสาหรับสนามทุน่ ระเบิดซึ่งจะมีการเสริมสนามได้
ตลอดเวลา มีจดุ มุง่ หมายเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อเรือที่สญ
ั จรไปมาให้ เหลือน้ อยที่สดุ
๔. BREAKTHROUGH OBJECTIVE เป็ นวัตถุประสงค์ในการเปิ ดช่องทางและจัดพื ้นที่ในการยกพล
ขึ ้นบกหรือทาทางออกจากท่าเรือ
๕. BURIAL คือการฝั งตัวของเปลือกทุ่นระเบิดต่ากว่าระดับพื ้นท้ องทะเลปกติ
๖. CHANNEL ช่องทาง(Route) หรือส่วนของช่องทางเฉพาะที่จะกระทาการต่อต้ านทุ่นระเบิด
๗. CHECK MCM OPERATION เป็ นการต่อต้ านทุ่นระเบิดเพื่อตรวจสอบให้ แน่ใจว่าพื ้นที่ซงึ่ เคยทาการ
ต่อต้ านทุ่นระเบิดไปแล้ วนัน้ ไม่มีท่นุ ระเบิดหลงเหลืออยู่จริง
๘. CHERRY เป็ นลูกลอยขนาดเล็กที่ปล่อยออกมาจากทุ่นระเบิดฝึ ก เมื่อทุ่นฯลูกนันได้
้ ถกู กระตุ้นหรือถูก
กวาดแล้ ว
๙. CLEARANCE MCM OPERATION เป็ นการปฏิบตั ิการที่มจี ดุ มุง่ หมายให้ ไม่มีทนุ่ ระเบิดหลงเหลืออยู่ใน
พื ้นที่หรือช่องทางที่กาหนด
๑๐.CLEARANCE OBJECTIVE เป็ นวัตถุประสงค์ในการกาจัดทุน่ ระเบิดให้ ได้ มากที่สดุ ในพื ้นที่ที่กาหนด
จะต้ องเคลื่อนย้ ายหรือNEUTRALIZEทุ่นระเบิดให้ ได้ ไม่ต่ากว่า ๙๙.๕%
๑๑.CLUSTER ก. กลุม่ ของทุ่นระเบิดที่ถกู วางไว้ ใกล้ ๆกันเป็ นรูปแบบสัมพันธ์กนั อาจเป็ นการวาง
ผสมกัน
ข. ในการล่าทาลายทุน่ ระเบิด คือกลุม่ ของเป้าที่คล้ ายทุ่นระเบิด
๑๒.COVERAGE ความครอบคลุมพื ้นที่ในการต่อต้ านทุ่นระเบิด การได้ COVERAGE๑๐๐%
มิได้ หมายความว่าจะได้ CLEARANCE ๑๐๐% ด้ วย
๑๓.CUTTER หมายถึงอุปกรณ์ที่ติดตังกั
้ บลวดกวาดเพื่อใช้ ในการตัดหรือแยกส่วนสายยึดทุ่นระเบิด แต่ก็
สามารถที่จะติดตังกั
้ บสายยึดทุ่นระเบิดเพื่อตัดลวดกวาดได้ เช่นกัน
๑๔.DAN BUOY เป็ นทุ่นหมายตาบลที่ชวั่ คราวที่ใช้ ระหว่างการกวาดทุ่นระเบิดเพื่อใช้ ในการแสดงขอบเขต
ของ ย่านทางกวาด พื ้นที่ที่ได้ ทาการกวาดเรียบร้ อยแล้ ว พื ้นที่อนั ตราย หรือตาบลที่อ้างอิง
๑๕.DIP เป็ นระยะที่ทนุ่ ระเบิดทอดประจาที่ได้จมตัวลงตา่ กว่าระดับความลึกที่ตงไว้
ั ้ อนั มีสาเหตุเนื่องมาจาก
กระแสน ้า น ้าขึ ้น-น ้าลง หรือตัวทุ่น
ระเบิดเองอาจถูกเพรียงเกาะมีน ้าหนักมากขึ ้น
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๑๖. DISTANCE ระยะระหว่างเรือข้ างเคียงในรูปกระบวนเดียวกัน
๑๗. DORMANT เป็ นช่วงเวลาหนึ่งของทุ่นระเบิดที่จะไม่ทางาน เนื่องจากการตังการหน่
้
วงเวลาทางาน
( TIME DELAY)
๑๙. DRONE ยานที่ไม่มีคนประจาอยู่ สามารถทางานโดยการควบคุมระยะไกลหรือตังโปรแกรมการท
้
างาน
ล่วงหน้ า
๒๐.ENEMY CAPABILITY ขีดความสามารถของข้ าศึก คือหนทางต่างๆที่ข้าศึกสามารถทาได้ จริงและมี
ผลกระทบต่อความสาเร็จของภารกิจของฝ่ ายเรา คาว่า"ขีดความสามารถ" มิใช่เป็ นแค่หนทางปฏิบตั ิตา่ งๆที่
ข้ าศึกจะกระทาได้
ตามปกติเช่น โจมตี ป้องกัน หรือถอนตัวเท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึงการปฏิบตั เิ ฉพาะ
ลงไปในแต่ละหนทางปฏิบตั ินนๆ
ั้
๒๒.EXPLORATARY MCM เป็ นการทดลองสุม่ หาพื ้นที่ขึ ้นมาทาการต่อต้ านทุ่นระเบิด เพื่อหาว่า
OPERATIONS ในพื ้นที่เหล่านันมี
้ ท่นุ ระเบิดหรือไม่
๒๓. GUINEA-PIG เรือ(เก่า)ที่ใช้ ในการทดสอบว่าพื ้นที่ใดสามารถถือได้ วา่ ปลอดภัยจากทุน่ ระเบิดอิทธิพลใน
สภาพการณ์ขณะนัน้ หรือใช้ ในการกวาดทุน่ ระเบิดแบบความดัน
๒๔. HOLIDAY เป็ นช่องว่างที่หลุดรอดจากการครอบคลุมของการต่อต้ านทุน่ ระเบิดโดยมิได้ ตงใจ
ั้
อันเนื่องมาจากความอัตราผิด(Errors)ของ การเดิน เรือ การรักษาสถานี การวางทุ่นหมายเขต
เรือกวาดชารุดหรืออื่นๆ
๒๕. GRID SWEEPING คือการกวาดทีละช่องจนครอบคลุมพื ้นที่แล้ วจึงกลับมากวาดซ ้าจนกระทัง่ ครบ
เกณฑ์เรือผ่าน
๒๖. INTERVAL ระยะห่างระหว่างเรือนาของแถวหนึง่ กับเรือนาของอีกแถวหนึ่ง
๒๗. JETTISONED MINE ทุ่นระเบิดที่ถกู วางอย่างเร็วที่สดุ เท่าที่จะกระทาได้ เพื่อให้ หมดไปจาก
ยานพาหนะที่วาง โดยไม่คานึงถึงสถานภาพหรือความถูกต้ องของตาบลที่ท่นุ ระเบิด
๒๘. LATERAL DISTANCE ระยะทางตังฉากระหว่
้
างเส้ นทางเดินเรือของเรือกวาดข้ างเคียงที่แล่นขนานกัน
หรือเรือธงของหมูเ่ รือ ในกรณีที่ทาการกวาดแบบเรือ ๒ ลา
๒๙. LATERAL SEPERATION ระยะทางตังฉากระหว่
้
างเส้นทางเดินเรือของเรือ ในการกวาดด้ วยเรือ ๒ ลา
๓๐. LONGITUDINAL SEPERATION ระยะทางระหว่างเรือกวาด ๒ ลา ในทิศทางขนานกับ
เส้ นทางกวาด
๓๑. LEADTHROUGH OPERATION การใช้ เรือต่อต้ านทุน่ ระเบิดนากระบวนเรือผ่านช่องทางเข้า-ออก
หรือพื ้นที่ที่ผา่ นการต่อต้ านทุ่นระเบิดไปเพียงบางส่วนแล้ ว
๓๒. MASTER REFERANCE BUOY ทุ่นหมายเขตแบบ MK 6 Mod ๐ ถูกออกแบบให้ มีความ
ถูกต้ องทางด้ านตาบลที่สงู เป็ นที่หมายในการเดินเรือที่ดี
๓๓. MCM STAGE เป็ นการใช้ เทคนิคการต่อต้ านทุน่ ระเบิดเฉพาะ เพื่อใช้ ตอ่ ต้ านทุน่ ระเบิด
เฉพาะแบบ
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๓๔. MOBILED MINE ทุ่นระเบิดที่ถกู ออกแบบมาให้ มีระบบขับเคลื่อนไปยังตาบลที่ที่ต้องการวางได้ ใน
ลักษณะคล้ ายกับตอร์ปิโด เมื่อสิ ้นสุดการเคลื่อนที่จะจมตัวลงและทางานเป็ นทุน่ ระเบิด
๓๕. OFFSET ช่องทางที่ไม่ได้ ทาการกวาดซึ่งเกิดขึ ้นจากรูปกระบวนที่มิได้ทาการ กวาดสาเร็จ เช่นในการ
กวาดแบบ EXPLORATORY SWEEP
๓๖. OVERLAP ความกว้ างของพื ้นที่สว่ นหนี่งที่ถกู กวาดซ ้าด้วยเรือกวาดลาอื่นในรูปกระบวนเดียวกัน หรือ
ด้ วยเรือลาเดิมเมื่อเข้ าทาการกวาดใน TRACK ติดกัน
๓๗. PASS จานวนเที่ยวกวาด คือ จานวนครัง้ ที่เรือทาการกวาดในสนาม หรือช่องทางหนึ่งๆ หรือใน TRACK
หนึ่ง
๓๘. PINGER เป็ นตัวส่งสัญญาณเสียงติดตังกั
้ บทุ่นระเบิดฝึ ก เพื่อเป็ นเครื่องช่วย สาหรับการกาหนดตาบล
ที่ท่นุ ระเบิดเมื่อต้ องการเก็บ และสามารถใช้ เป็ นระบบการเดินเรือใต้ น ้าได้
๓๙. PRECURSOR MCM OPERATION เป็ นการต่อต้ านทุน่ ระเบิดโดยใช้ เรือขนาดเล็ก หรือ ฮ. เพื่อกาจัด
ทุ่นระเบิดที่อาจจะเป็ นอันตรายต่อเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดขนาดใหญ่ ก่อนที่เรือเหล่านันจะเข้
้
ามา
ในพื ้นที่
๔๐. Q-ROUTE เป็ นช่องทางสาหรับการเดินเรือที่ได้ กาหนดไว้ แล้ ว โดยจะสามารถใช้ ได้ ทนั ที
เมื่อสัง่ การ
๔๐. Q-ROUTE SURVEY การสารวจและรวบรวมข้ อมูลทางยุทธการ เป็ นการสารวจและทาแผนที่แสดง
ข้ อมูลของวัตถุใต้ น ้าที่สาคัญ ตามช่องทางเดินเรือที่เตรียมไว้
๔๑. Q-SYSTEM เป็ นระบบป้องกันภัยจากทุน่ ระเบิด จะทาการปรับปรุงข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่จะ
หลีกเลีย่ งอันตรายจากทุน่ ระเบิดที่เพิ่งถูกวาง หรือสิ่งอันตรายในการเดินเรือ
๔๒. SAFE DEPTH ความลึกปลอดภัย คือความลึกน้ อยที่สดุ ที่เรือสามารถผ่านไปในน ้าได้ โดยไม่กระตุ้นให้
ทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเลเกิดการระเบิดขึ ้นหรือทุน่ ระเบิดแบบอื่นตามแต่จะพิจารณา
๔๓. SIGNALLED SPEED ความเร็วเป็ นนอต ที่สงั่ โดยเรือนา
๔๔. SHORT STAY ในขณะปล่อยเครื่องกวาด จะปล่อยลวดกวาดไปที่ตาแหน่ง Short Stay เพื่อทดสอบ
การทางานของเครื่องรักษาระดับ ปกติจะใช้ จดุ ที่ จะติดเครื่องกันกรรไกรตั
้
วแรก เมื่อปล่อยเครื่องกวาดแบบ ๒
กราบจะปล่อยกราบเหนือลมในระยะ Short Stay แล้ วปล่อยกราบใต้ ลม ในระยะ Short Stay เช่นกันถึงจะ
ดาเนินการปล่อยต่อจนเสร็จสิ ้น
๔๕. SHORTENED – IN หากมีการเลี ้ยวมากกว่า ๓๐ ํ เครื่องกวาดกราบที่จะเลี ้ยวจะต้ อง
ถูกเก็บให้ เหลือระยะ Shortened-in ก่อนที่จะทาการเลี ้ยว ปกติจะเก็บลวดกวาดจนถึงกรรไกรตัวสุดท้ าย(ตัว
ใกล้ ท้ายเรือที่สดุ )พ้ นน ้า
๔๖. STRIP SWEEPING คือการกวาดทุ่นระเบิดแบบเป็ นช่อง โดยทาการกวาดด้ วยจานวน เที่ยวกวาดให้
หมดเกณฑ์เรือผ่านในแต่ละช่องก่อนที่จะทาการกวาดในช่องต่อไป
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๔๗. SWEPT PATH ความกว้ างของพื ้นที่ที่ถกู กวาดโดยเครื่องกวาดที่ทกุ ความลึกลงไปจนถึงระดับความลึก
ที่เครื่องกวาดสามารถครอบคลุมถึง
๔๘. TB-26 เครื่องกวาดทุ่นระเบิดเสียงแบบ A MK 6(b) ที่ใช้ ในเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดชัน้ AVENGER
๔๘. TB-27 เครื่องกวาดทุ่นระเบิดเสียงแบบ A MK 4(v) ที่ใช้ ในเรือต่อต้ านทุน่ ระเบิดชัน้ AVENGER
๔๙. TRACK เส้ นที่กาหนดไว้ เพื่อเป็ นแกนกลางให้ อปุ กรณ์ตอ่ ต้ านทุ่นระเบิดเดินทางผ่าน
๕๐. TRACK SPACING, D ระยะห่างตังฉากระหว่
้
าง TRACK ที่อยู่ติดกัน
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๒.๒ การปฏิบัติการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑. กล่าวโดยทัว่ ไป การปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิด หมายถึง มาตรการทังมวลที
้
่ใช้ ในการต่อต้ านทุ่นระเบิดและ
การใช้ ท่นุ ระเบิดของข้ าศึก ซึง่ สามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
๑.๑ การต่อต้ านทุ่นระเบิดทางรุก ( Offensive M.C.M. ) เป็ นการปฏิบตั กิ ารที่มจี ดุ มุง่ หมาย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ ข้าศึกวางทุน่ ระเบิดได้ สาเร็จ
๑.๒ การต่อต้ านทุน่ ระเบิดทางรับ ( Defensive M.C.M. ) เป็ นการปฏิบตั กิ ารที่มจี ดุ ประสงค์ เพื่อลด
อันตรายจากทุ่นระเบิดที่ข้าศึกวางไว้
๒. การต่อต้ านทุน่ ระเบิดทางรุก ได้ แก่
๒.๑ การทิ ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ เป็ นการทาลายขีดความสามารถในการวางทุน่ ระเบิดของข้ าศึก ตังแต่
้
แหล่งผลิตโดยการทิ ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ระยะไกล ตามแหล่งอุตสาหกรรม อูเ่ รือ คลังโรงงาน และสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ข้าศึกต้ องใช้ เพื่อสนับสนุนการวางทุ่นระเบิดทางรุก
๒.๒ การโจมตีตอ่ พาหนะวางทุน่ ระเบิด เป็ นการทาลายพาหนะวางทุน่ ระเบิดของข้ าศึก ก่อนที่จะ
สามารถทาการวางทุ่นระเบิดได้ ซึ่งสามารถกระทาโดย การโจมตีโดยตรงต่อ ฐานทัพท่าเรือและสนามบิน ที่
พาหนะเหล่านันจอดอยู
้
่ หรือในระหว่างที่พาหนะเหล่านันก
้ าลังเดินทาง ในการนี ้การลาดตระเวนด้ วยเรือผิวน ้า
และการต่อสู้อากาศยานจะมีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการต่อต้ านพาหนะที่จะเข้ ามาทาการวางทุน่ ระเบิด
๒.๓ การวางทุ่นระเบิดทางรุก บริเวณฐานทัพท่าเรือของข้ าศึก เพื่อทาลายเรือผิวน ้าและเรือดาน ้าของ
ข้ าศึก ที่อาจมาวางทุ่นระเบิดทางรุกต่อฝ่ ายเรา
๒.๔ การวางทุน่ ระเบิดทางรับ ใช้ เพื่อป้องกันเรือผิวน ้า และเรือดาน ้าของข้ าศึกทังในขณะที
้
่เข้ ามาวางทุ่น
ระเบิด หรือขณะเดินทางออกจากสนามทุ่นระเบิดที่วางแล้ ว รวมทังขณะที
้
่กาลังหาตาบลที่ก่อนที่จะทาการวาง
ทุ่นระเบิด
๒.๕ การเปลีย่ นหรือปรับแต่งเครื่องช่วยในการเดินเรือ เช่น การดับ พรางแสงกระโจมไฟ จะทาให้ ข้าศึก
ไม่สามารถใช้ เครื่องช่วยการเดินเรือต่าง ๆ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การนาเรือเข้ าวางทุ่นระเบิดได้ อย่างแม่นยา
๓. การต่อต้ านทุน่ ระเบิดทางรับ สามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
๓.๑ การต่อต้ านทุ่นระเบิดทางรับแบบ Passive เป็ นการปฏิบตั ิการที่มจี ดุ มุง่ หมาย เพื่อกาหนดบริเวณที่
มีภยั คุกคาม การเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือตามช่องทาง และเส้ นทางเดินเรือ รวมทังการก
้
าหนดตาบล
ที่ของสนามทุ่นระเบิด โดยไม่รวมถึงการกวาดหรือทาลายทุ่นระเบิด การต่อต้ านทุ่นระเบิดทางรับแบบ Passive
ได้ แก่
๓.๑.๑ การจากัดวงของภัยคุกคาม ( Localizing The Threat )
๓.๑.๒ การกาหนดเส้ นทางเดินเรือที่ปลอดภัย
๓.๑.๓ การคอนวอยกระบวนเรือ
๓.๑.๔ การเตือนภัยในการเดินเรือ
๓.๑.๕ การกาหนดสนามทุ่นระเบิด โดยการตรวจการณ์และรายงานของยามตรวจการณ์ท่นุ ระเบิด
หรือจากข่าวกรอง
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๓.๒ การป้องกันตนเอง เป็ นการปฏิบตั กิ ารทังปวงของเรื
้
อแต่ละลา เพื่อป้องกันตนเองจากทุน่ ระเบิดสามารถ
แบ่งออกได้ ดังนี ้
๓.๒.๑ การป้องกันตนเองทาง Passive ประกอบด้ วย
๓.๒.๑.๑ ทางยุทธวิธี โดยการเดินเรือในบริเวณที่มีน ้าลึก ด้ วยความเร็วต่า ซึ่งจะเป็ นการ
ช่วยลดอัตราเสีย่ งจากการจุดระเบิดของทุ่นระเบิด ในการนี ้เรือต่าง ๆ ต้ องระลึกถึง
- ความลึกปลอดภัย ( Safe Dapth ) โดยทัว่ ไปจะคานึงถึงอานาจแม่เหล็กของเรือ
มากที่สดุ ซึ่งความเข้ มของสนามแม่เหล็กเรือจะลดลงตามความลึกของน ้าที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ ทนุ่ ระเบิดแม่เหล็กที่
วางไว้ ในความลึกมากกว่าความลึกปลอดภัยของเรือลานัน้ ๆ ไม่ทางาน เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของ
สนามแม่เหล็กโลกไม่เพียงพอต่อการจุดระเบิด ความลึกปลอดภัยนี ้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามคุณลักษณะในการ
จุดระเบิดของทุ่นระเบิด ความเร็วของเรืออานาจแม่เหล็กของเรือ ความลึกปลอดภัยของเรือแต่ละลา สามารถ
หาได้ อย่างคร่าว ๆ จากตาราง
- ความเร็วปลอดภัย ( Safe Speed ) โดยทัว่ ไปความเร็วของเรือจะเกี่ยวพันกับ
อานาจความดันของเรือเป็ นส่วนใหญ่ การลดความเร็วเรือ จะช่วยให้ การเปลีย่ นแปลงความดันลดลง ในกรณี
ที่น ้านิ่ง นอกจากนี ้ยังช่วยให้ อานาจเสียงลดลงด้ วย หลักการใหญ่ ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้ ทนุ่ ระเบิดความดันแบบ
พื ้นฐานเกิดการระเบิดก็คือ การใช้ ความเร็วต่าจนกระทัง่ เกิดความดันเปลี่ยนไม่เพียงพอต่อการจุดระเบิด หรือ
ใช้ ความเร็วสูงมากจนกระทัง่ เวลาระหว่างความดันเปลี่ยนเร็วจนทุ่นระเบิดไม่เกิดการจุดระเบิด
- ความลึกของน ้าในการปฏิบตั ิการสงครามทุ่นระเบิด นัน้
ความลึกของน ้าใต้
กระดูกงูยิ่งมากขึ ้นเท่าใด ความปลอดภัยของเรือก็ยิ่งมากขึ ้นเท่านัน้
- การแสน ้า ขณะน ้าขึ ้นสูงจะช่วยลดอันตรายจากทุ่นระเบิด เนื่องจากความลึกของ
น ้าจะมากขึ ้น นอกจากนี ้ กระแสน ้ายังทาให้ ท่นุ ระเบิดทอดประจาที่เกิดอาการเห ( Dip) และยังช่วยเพิ่ม
ความเร็วของเรือให้ สงู ขึ ้น ( แล่นตามกระแสน ้า ) โดยไม่ทาให้ อิทธิพลเสียง และ / หรือ ความดันเพิ่มขึ ้น อันจะ
เป็ นเหตุให้ ท่นุ ระเบิดเกิดการจุดระเบิด แต่อย่างใด
๓.๒.๑.๒ ทางวัตถุ สามารถกระทาได้ โดยใช้ กรรมวิธีในการลดอานาจอิทธิ พลของเรือ ได้ แก่
- การใช้ ระบบดีเกาส์ซิ่ง ซึ่งเป็ นระบบที่ตดิ ตังไว้
้ ในเรือ เพื่อลดอานาจแม่เหล็กของเรือ
โดยระบบดังกล่าวจะได้ รับการออกแบบ ตังแต่
้ การออกแบบการสร้ างเรือให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จะได้ รับการติดตังในเรื
้ อ
- การดีเพอร์มมิง่ เป็ นวิธีการลบล้ างอานาจแม่เหล็กถาวรตามยาวของเรือ โดยใช้
สายไฟพันรอบตัวเรือในแนวตังไปตลอดความยาวเรื
้
อ ประมาณ ๑๐ - ๒๐ รอบแล้ วปล่อยกระแสไฟตรงเข้ าไป
เพื่อให้ เกิดเส้ นแรงแม่เหล็กกลับทางกับเส้ นแรงแม่เหล็กเรือ
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- การแฟลชชิ่ง เป็ นวิธีการลบล้ างอานาจแม่เหล็กถาวรทางตังของเรื
้
อ โดยใช้ สายไฟพัน
รอบตัวเรือในแนวนอน แล้ วปล่อยกระแสไฟตรงเข้ าไปเพื่อให้ เกิดเส้นแรงแม่เหล็กกลับทางกับเส้นแรงแม่เหล็ก
เรือ โดยทัว่ ไปการแฟลชชิ่งจะทาร่วมกับการดีเพอร์มมิ่ง สาหรับเรือที่ไม่มีระบบดีเกาส์ซิ่ง ก่อนที่เรือนันๆ
้ จะต้ อง
เดินทางไปยังพื ้นที่ที่มีภยั คุกคามจากทุน่ ระเบิดแม่เหล็ก
- การลดเสียง สามารถดาเนินการได้ ตงแต่
ั ้ การออกแบบสร้ างเรือ เช่น การติดตัง้
อุปกรณ์ตา่ งๆ บน Shock Mounted หรือติดตังเครื
้ ่องจักรอุปกรณ์ที่สาคัญไว้ เหนือแนวน ้า เป็ นต้ น ตลอดจน
การกาหนดมาตรการต่างๆ ระหว่างการเดินทางผ่านพื ้นที่ที่มีภยั คุกคามจากทุ่นระเบิดเสียง เช่น การเลิก
อุปกรณ์บางอย่างที่ไม่มีความจาเป็ น การจากัดเสียง และการทางานของกาลังพลประจาเรือเป็ นต้น
- การเลือกใช้ วสั ดุในการสร้ างเรือ เช่นการใช้ วสั ดุที่ไม่มอี านาจแม่เหล็ก การใช้ วสั ดุ
ซึ่งป้องกันการแพร่กระจายของเสียง เป็ นต้ น
๓.๒.๒ การป้องกันตนเองทาง Active เป็ นการใช้ อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ในการป้องกันตนเองได้ แก่
๓.๒.๒.๑ การใช้ พาราเวน ลากไปทางข้ างบริเวณหัวเรือทังสองกราบ
้
เพื่อป้องกันทุน่ ระเบิด
ทอดประจาที่
๓.๒.๒.๒ การใช้ โซนาร์ เพื่อค้ นหาทุ่นระเบิดทอดประจาที่ เพื่อให้ สามารถหลบหลีกได้ ทนั
๓.๒.๒.๓ การใช้ เครื่องทาเสียง โดยการทาให้ เกิดเสียงขึ ้นอย่างรวดเร็ว เช่น เสียงระเบิดจะ
ช่วยให้ ท่นุ ระเบิดที่มีอปุ กรณ์ตอ่ ต้ านการกวาดทุ่นระเบิดไม่ทางานชัว่ คราว
๓.๓ การต่อต้ านทุ่นระเบิดทางรับแบบ Active เป็ นการต่อต้านทุ่นระเบิดซึ่งมีจดุ มุง่ หมายในการขจัด
ทุ่นระเบิด ให้ หมดไป หรือเหลือน้ อยที่สดุ ซึ่งสามารถดาเนินการได้ โดย
๓.๓.๑ การกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่
- ตัดสายยึดทุ่นระเบิด ( ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ทวั่ ไป , ทุ่นระเบิดทอดประจาที่อิทธิพล )
- ทาให้ ท่นุ ระเบิดเกิดการระเบิดขณะทาการกวาด เช่น ทุน่ ระเบิดแบบ Snagline ทุ่น
ระเบิดแบบมีสาย Antenna
๓.๓.๒ การกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับพื ้นท้ องทะเล คือการผลิตสนามอิทธิพลให้ ตรงกับที่
Sensor ของทุ่นระเบิดต้ องการเพื่อให้ เกิดขึ ้น โดยมี Technique ๒ ประการ คือ
- Conventional Technique
- Ship like Technique
๓.๓.๓ การล่าทาลายทุน่ ระเบิด มีหลักการดังนี ้.- ค้ นหา
- กาหนดตาบลที่
- แยกประเภทเป้า
- พิสจู น์ทราบ
ทาลายหรือทาให้ หมดสภาพ
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ทางรุ ก

การต่ อต้ านการปฏิบัติท่ นุ ระเบิด

ป้องกัน
ตนเอง

แบบ PASSIVE
การทิ ้งระเบิดทาง
ยุทธศาสตร์

จากัดวงของภัย
คุกคาม

การโจมตีตอ่ พาหนะวางทุ่นฯ

กาหนดเส้ นทาง
เดินเรือที่ปลอดภัย

การวางทุ่นระเบิดทางรุ ก

การเตือนภัย

การวางทุ่นระเบิดทางรับ

การเปลี่ยนหรือปรับแต่ ง
เครื่องช่วยการเดินเรือ

กาหนดสนามทุ่น
ระเบิด
การคอนวอยกระบวน
เรื อ

ยามตรวจการณ์
ทุ่น

การข่ าวกรอง

ทางรั บ

ยุทธวิธี

PAS
SIVE

ACTIVE
องค์ บุคคล

ความลึกปลอดภัย

ดีเกาซิ่ง

ความเร็วปลอดภัย

ดีเพอร์ มมิ่ง

ความลึกของน ้า
กระแสนา้ ขึน้ - ลง

แบบ
ACTIVE

พาราเวน
โซนาร์

แฟลชชิ่ง
ลดเสียง
วัสดุสร้ างเรือ

เครื่องทา
เสียง
โซโนบุย

กวาด ฯ

ล่ า ฯ
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๒.๓ ข้ อพิจารณาในการวางแผนต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑.ภารกิจของข้าศึก
พิจารณาความน่าจะเป็ นของภารกิจของข้ าศึก โดยการพิจารณาจุดมุง่ หมายในการวาง
ทุ่นระเบิดของข้ าศึก ประเภทของทุ่นระเบิดตาบลที่ และการตังค่
้ าทุ่นระเบิดซึ่งจะนามาใช้ ในการ
วางแผนต่อต้ านทุ่นระเบิด
List เหตุผลที่น่าจะเป็ นไปได้ ที่ข้าศึกต้ องวางทุน่ ระเบิดในบริเวณดังกล่าว ซึ่ งอาจมีได้หลาย
เหตุผล นาเหตุผลเหล่านันมาแปลงเป็
้
นจุดมุง่ หมายของข้ าศึก ซึ่งจะทาให้ สามารถประมาณจานวนและ
ชนิดของทุน่ ระเบิด ที่อาจมีอยูใ่ นสนามได้ ตัวอย่างจุดมุง่ หมายของข้ าศึก
- หน่วงเวลาของกองกาลังเฉพาะกิจ
- ป้องกันการเข้ า – ออกของเรือสินค้ า
- ทาลายกาลังต่อต้ านทุ่นระเบิด
๒.คุณลักษณะของทุ่นระเบิดของข้าศึก
- เพื่อให้ สามารถประมาณขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดของข้ าศึก
- เพื่อนามาใช้ ในการเลือกวิธีการรวมทังอุ
้ ปกรณ์ในการต่อต้ านทุ่นระเบิดที่ดีที่สดุ
ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี ้สามารถรวบรวมได้ จากการข่าวซึ่งโดยทัว่ ไปจะได้ รับจากการเก็บทุ่นระเบิดของ
ข้ าศึกที่วางไว้ มาทาการวิเคราะห์ จากคุณลักษณะของฝ่ ายเรา ซึ่งวิธีนี ้เป็ นวิธีที่ดที ี่สดุ ในการต่อต้ าน
ทุ่นระเบิดแบบ Break through Objective
ความลึกของทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ความไว (Sensitivity) คาดการณ์ได้จากค่าอิทธิพลเฉลี่ย
ของเรือที่ผา่ นไปมาในพื ้นที่นนั ้ ๆ ซึง่ สาหรับทุน่ ระเบิดแม่เหล็กจะสามารถคาดการณ์ได้ คอ่ นข้ างง่าย แต่
ค่อนข้ างยุ่งยากสาหรับทุน่ ระเบิดเสียง
เครื่องตังเกณฑ์
้
เรือผ่าน (Ship Count) การตังค่
้ าเกณฑ์เรือผ่านต่าๆ จะใช้ เมื่อข้ าศึกคาดว่าฝ่ าย
เรามีเรือต่อต้ านทุน่ ระเบิดหรือเมื่อตังใจใช้
้
ท่นุ ระเบิดเพียงเพื่อหน่วงเวลาในช่วงสัน้ ๆ แต่ถ้าหากข้ าศึก
ต้ องการให้ ฝ่ายเราทาการกวาดเป็ นเวลานานๆ จะตังเกณฑ์
้
เรือผ่านไว้ สงู
เครื่องหน่วงเวลาพร้ อม ตามปกติจะใช้ ในการป้องกันการต่อต้ านแบบ Attrition Objective
๓. ขีดความสามารถของข้ าศึก
พิจารณาตามหัวข้ อต่าง ๆ ดังนี ้ คือ
- ขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดของข้ าศึก
- ขีดความสามารถในการเสริมสนามของข้ าศึก
- ขีดความสามารถในการป้องกันของข้ าศึก
นอกจากนี ้ยังต้ องพิจารณาจุดอ่อน และจุดแข็งของฝ่ ายเราและข้ าศึก ในจุดนี ้ ผบ.หน่วยต่อต้ าน
ทุ่นระเบิดจะต้ องทบทวนข้ อมูลและดาเนินการเกี่ยวกับข้ อตกลงใจ ซึ่งจะแสดงให้ เห็นทังจุ
้ ดแข็งและ
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จุดอ่อนของทัง้ ๒ ฝ่ าย ในการนี ้สามารถกระทาได้ โดย List แข็งและจุดอ่อนของแต่ละฝ่ ายเปรียบเทียบ
กัน แล้ วนามาทบทวนกับภารกิจที่ได้ รับมอบ ซึ่งจะช่วยให้ สามารถวิเคราะห์ขีดความสามารถของข้ าศึก
และการพิจารณา Course of Action ของแต่ละฝ่ ายได้ ถกู ต้ อง
ยิ่งขึ ้น
๔.คุณลักษณะของพืน้ ที่ปฏิบัตกิ าร.
ผบ.หน่วยต่อต้ านทุ่นระเบิดจะต้ องพยายามหาข้ อมูลในพื ้นที่ปฏิบตั กิ าร ขณะนันทั
้ งโดยการใช้
้
สารวจทางยุทธการ ( Tactical Survey Techniques)หรือจากแหล่งข่าวในพื ้นที่ ข้ อมูลที่ต้องการคือ
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ได้ แก่
- ตาบลที่และระยะทางจากที่ตงฝ่
ั ้ ายเรา
- ขอบเขตของพื ้นที่ปฏิบตั ิการ
- จุดอ้ างอิงในการหาที่เรือ (Navigation Reference Point )
- ปั จจัยทางอุทกศาสตร์ ได้ แก่
- ความลึกของน ้า มีผลกระทบต่อการต่อต้ านทุ่นระเบิดคือ
ในการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ความลึกของน ้าจะถูกนามาพิจารณาในการตังความลึ
้
กของ
เครื่องกวาด
ในการกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลความลึกของน ้าจะมีผลกระทบต่อย่านทางกวาดและ
ประสิทธิภาพของเครื่องกวาด
ในการล่าทาลายทุ่นระเบิดความลึกของน ้าจะมีผลกระทบต่อระยะและประสิทธิภาพในการ
ค้ นหา และตรวจจับทุ่นระเบิดของโซนาร์ นอกจากนี ้ยังมีผลกระทบต่อการเลือกใช้ อปุ กรณ์ในการ
ตรวจสอบเป้าขันสุ
้ ดท้ าย (การใช้ ยานล่าทาลายทุน่ ระเบิดหรือการใช้ เจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์)
และการทาให้ ท่นุ ระเบิดหมดอานาจการทาลาย
การเลือกเครื่องกวาดทุ่นระเบิด เช่น ในบริเวณที่มีน ้าลึกเกินกว่า ๓๐ ฟาธอม อาจไม่จาเป็ นต้ อง
ทาการกวาดทุน่ ระเบิดอิทธิพลวางกับพื ้นท้ องทะเลซึ่งวางดักเรือผิวน ้า โดยทัว่ ไปทุ่นระเบิดประเภทนี ้จะ
ทางานอย่างได้ ผลในระดับความลึกระหว่าง ๒.๕ – ๓๐ ฟาธอม แต่อย่างไรก็ตามจะต้ องศึกษา
คุณลักษณะของทุน่ ระเบิดที่ข้าศึกมีใช้ ด้วย
การพิจารณาเลือกแบบของเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดที่ข้าศึกมีใช้ เรือ กทฝ.ความลึกน ้าต่าสุดต้ องไม่
น้ อยกว่า ๕ ฟาธอม เป็ นต้ น
การพิจารณาแบ่งพื ้นที่ในการกวาดทุ่นระเบิด ( Segment ) เนื่องจากในการปล่อยเครื่องกวาด
ทุ่นระเบิด และการตังค่
้ าเครื่องกวาดทุกชนิด แต่ละครัง้ จะเหมาะสมกับความลึกของน ้าระดับหนึ่ง
เท่านัน้

๗๒
ดังนันเพื
้ ่อให้ สามารถกวาดทุน่ ระเบิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
เครื่องกวาดจึงต้ องแบ่งพื ้นที่กวาดทุ่นระเบิดออกเป็ นสนาม โดยพิจารณากาหนดบริเวณที่มีความลึก
ใกล้ เคียงกัน
การพิจารณาถึงความปลอดภัยของเรือต่ อต้ านทุ่นระเบิดจากทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับพืน้ ท้ อง
ทะเล (Safe Depth)
- นา้ ขึน้ – นา้ ลง จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของเรือกวาดทุ่นระเบิด ในพื ้นที่ที่ระดับน ้าขึ ้น – ลง
ต่างกันมาก จะต้ องพิจารณากวาดทุน่ ระเบิดในช่วงที่มีน ้าขึ ้นเต็มที่ เพื่อให้ เรือกวาดทุ่นระเบิดปลอดภัย
จากทุน่ กระทบแตก ซึง่ อาจอยู่ในระดับตื ้นขณะน ้าลง หรือปลอดภัยจากทุน่ ระเบิดอิทธิพลกับพื ้นท้ อง
ทะเล ในกรณีที่ความลึกน ้าขณะน ้าลงน้ อยกว่าความลึกปลอดภัยของเรือที่ใช้ แต่อย่างไรก็ตามการที่
ระดับน ้าขึ ้น – ลงต่างกันมากนี ้อาจเอื ้ออานวยต่อการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่หากทุน่ ระเบิดโผล่พ้น
น ้าในขณะน ้าลง ซึง่ จะทาให้ ฝ่ายเราสามารถกาหนดตาบลที่ของทุ่นระเบิดดังกล่าวได้
- ลักษณะพืน้ ท้ องทะเล(Bottom Topography and Composition) พื ้นท้ องทะเลที่มีลกั ษณะไม่
สม่าเสมอ เป็ นหลุมเป็ นบ่อหรือมีลกั ษณะเป็ นลอนคลื่นสูง อาจก่อให้ เกิดความเสียหายหรือสูญเสีย
เครื่องกวาดทุน่ ระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการหันเลี ้ยว เนื่องจากเครื่องกวาดจะเกิดอาการ
ตกท้ องช้ างและอาจสัมผัสกับส่วนที่เป็ นยอดสูงของพื ้นท้ องทะเล นอกจากนี ้ยังเป็ นอุปสรรคต่อการแบ่ง
พื ้นที่ในการกวาดทุ่นระเบิด สาหรับส่วนประกอบและความแข็งอ่อนของพื ้นท้ องทะเลนันจะมี
้ ผลกระทบ
ต่อการจมตัวเองของทุน่ ระเบิดอิทธิพล หรือ Anchor ของทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ซึ่งการจมตัวดัง
กล่าวจะมีผลกระทบต่อความไวขอบเครื่องยิงทุ่นระเบิดเสียง และความดันเป็ นอย่างมาก และเกื ้อกูลต่อ
การกวาดทุ่นระเบิดเนื่องจากการจมตัวของทุ่นระเบิดดังกล่าว อาจทาให้ ทนุ่ ระเบิดหมดอานาจการ
ทาลายโดยที่ฝ่ายเราไม่ต้องเสียเวลาในการกวาด ในส่วนของการล่าทาลายทุ่นระเบิด การที่ลกั ษณะ
พื ้นท้ องทะเลมีลกั ษณะเป็ นหลุมเป็ นบ่อหรือพื ้นท้ องทะเลอ่อนมาก ๆ อาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถค้ นหา
ทุ่นระเบิดพบ เนื่องจากทุ่นระเบิดจมมิดทังลู
้ ก ส่วนพื ้นท้ องทะเลที่เป็ นกรวดหินจะสะท้ อนคลืน่ โซนาร์
มาก ทาให้ เกิดภาพหลอกจานวนมากในจอโซนาร์
- สิ่งกีดขวางใต้ นา้ และผิวนา้ มีผลกระทบดังนี ้
ซากเรือ โขดหิน หรือสิ่งกีดขวางที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เช่น อุปกรณ์การประมงแบบต่าง ๆ ท่อใต้น ้า จะกีด
ขวางและอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เครื่องกวาดทุ่นระเบิดทุกชนิดและก่อให้ เกิดเป้าเป็ นจานวนมาก
ในการค้นหาด้ วยโซนาร์ จนทาให้ ไม่สามารถแยกเป้าทุน่ ระเบิดได้ เป็ นเหตุให้ ประสิทธิภาพในการล่า
ทาลายทุ่นระเบิดลดลง ดังนันหากเป็
้
นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงการต่อต้ านทุ่นระเบิดในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง
ดังกล่าวอยู่หนาแน่น
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ในบริเวณที่มตี ะกอนแฝงลอยในน ้ามากตะกอนดังกล่าวอาจเกาะสายยึดทุน่ ระเบิด
ทอดประจาที่นนหากจมลงไปมากจะเกื
ั้
้อกูลต่อการกวาดเนื่องจากทุน่ ระเบิดดังกล่าวอาจไม่เป็ น
อันตรายต่อฝ่ ายเราอีกต่อไป ส่วนทุ่นหมายเขตนันหากจมลงจะก่
้
อให้ เกิดปัญหาต่อการนาเรือ ในกรณีที่
ใช้ ทนุ่ หมายเขตเป็ นที่หมายในการนาเรือ
สวะ หรือสิ่งปฏิกลู ซึ่งลอยอยู่ตามผิวหน้ าน ้า จะก่อให้ เกิดปั ญหาต่อการเดินเรือและอาจทาให้
เครื่องกวาดทุน่ ระเบิดชารุดเสียหายได้
- การนาไฟฟ้าของนา้ พืน้ ท้ องทะเลและความเค็มของนา้ มีผลกระทบต่อการเลือกใช้ เครื่องกวาด
ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ว่าจะใช้ เครื่องกวาดแบบหางเปิ ด ( Open Loop ) หรือหางปิ ด ( Closed Loop )ซึ่ง
โดยทัว่ ไปหากความเค็มของน ้าทะเลลดลงต่ากว่า ๒๐ Parts per Thousand ( PPT. )แล้ วความเข้ มของ
สนามแม่เหล็กอันเกิดจากการใช้ เครื่องแบบหางเปิ ดจะลดลงอย่างเห็นได้ ชดั จนไม่สามารถจะใช้ ในการ
กวาดทุ่นระเบิดได้ นอกจากนี ้ในกรณีที่เลือกใช้ เครื่องกวาดแบบหางปิ ด ยังจะต้ องคานึงถึง
ความสามารถในการนากระแสไฟฟ้าของพื ้นท้ องทะเลและความลึกที่กระแสไฟฟ้าสามารถทะลุท ะลวง
ผ่านไปได้ ( -Electical Depth , ED )ด้ วยเพื่อใช้ ในการพิจารณาความกว้ างของช่องทางกวาด เมื่อทุ่น
ระเบิดต้ องการเส้ นแรงแม่เหล็กทางนอนในการจุดระเบิด นอกจากนี ้ความเค็มจะมีผลกระทบต่อระยะ
การตรวจจับเป้าของโซนาร์ในการล่าทาลายทุน่ ระเบิด แต่อย่างไรก็ตามในบริเวณที่มีความลึกไม่เกิน
๕๐ เมตร ความเค็มจะไม่มีผลกระทบมากนัก
- กระแสนา้ จะมีผลกระทบต่อการต่อต้ านทุน่ ระเบิดดังนี ้
- ทาให้ ท่นุ ระเบิดอิทธิพลวางกับพื ้นท้ องทะเลเกิดการจมตัว ซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบ
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ แล้ วใน ข้ อ ๔.๒.๓
- เป็ นอุปสรรคต่อการนาเรือและความกว้ างย่านทางกวาดของเครื่องกวาดทุ่นระเบิดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก
- ทาให้ ท่นุ ระเบิดทอดประจาที่และทุน่ หมายเขตเกิดอาการเห ( Dip )ในการนี ้อาจเป็ นเหตุให้
ทุ่นหมายเขตจมลงใต้ น ้า ซึ่งก่อให้ เกิดปั ญหาต่อการเดินเรือ หรือทุ่นระเบิดทอดประจาที่อาจอยูใ่ นระดับ
ลึกกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่งทาให้ รอดพ้ นจากการถูกกวาดเนื่องจากทุน่ ระเบิดดังกล่าวหลุดจากสายกวาด
ก่อนที่สายยึดทุ่นจะไปในปากกรรไกร และเมื่อกระแสน ้าอ่อนหรือหยุดนิ่ง ทุ่นระเบิดนันก็
้ จะกลับมาอยู่
ในระดับลึกเดิม จึงยังคงเป็ นภัยคุกคามต่อเรือฝ่ ายเราได้ ตอ่ ไป
- เป็ นอุปสรรคต่อการล่าทาลายทุน่ ระเบิด ทังในการรั
้
กษาตาบลที่ การใช้ ยานล่าทาลาย
ทุ่นระเบิดและการใช้ เจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์ในการทาให้ ท่นุ ระเบิดหมดสภาพกล่าวคือบริเวณที่
กระแสน ้ามีความเร็วเกิน ๓ นอต เจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์จะมีขีดจากัดในเรื่องการดาน ้าขณะ
ค้ นหาทุน่ ระเบิดและยานล่าทาลายทุน่ ระเบิดมีกาลังขับเคลื่อนรวมทังเวลาในการท
้
างานลดลงเป็ น
อย่างมาก
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จากผลกระทบดังกล่าวจึงจาเป็ นต้ องเลือกเครื่องกวาด เข็มของการกวาดการรักษาตาบลที่และ
วิธีรวมทังอุ
้ ปกรณ์ในการทาให้ ท่นุ ระเบิดหมดสภาพ สาหรับการล่าทาลายทุน่ ระเบิด
อุณหภูมิของน ้า จะมีผลกระทบต่อเส้ นทางเดินของเสียงในน ้า( Sound Speed Profile ) ซึ่ง
จะต้ องนามาพิจารณาในการหาระยะตรวจจับของโซนาร์ระหว่างการล่าทาลายทุ่นระเบิดและการ
แพร่กระจายของคลืน่ เสียงในการกวาดทุน่ ระเบิดเสียง นอกจากนี ้ในบริเวณที่มีอณ
ุ หภูมิของน ้าต่า ๆ จะ
เป็ นขีดจากัดในการล่าทาลายอมภัณฑ์
การจางหายของเสียง (Transmission Loss ) และการสะท้ อนของคลื่นเสียง ( Reverberation )
จะมีผลกระทบต่อการพิจารณาใช้ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดเสียงและการใช้ โซนาร์ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องคือ
- ระยะจากต้ นกาเนิดเสียง
- ความถี่ของเสียง
- ความลึกของน ้า
- Contour และ Geology ของพื ้นท้ องทะเล
- See State สภาพของคลื่นบริเวณผิวน ้าจะมีผลกระทบต่อการใช้ โซนาร์การกวาดทุน่ ระเบิดความดัน
โดยอาการของคลื่นจะทาให้ ขเกิดการเปลีย่ นแปลงความดันที่พื ้นท้ องทะเลซึ่งอาจทาให้ ท่นุ ระเบิดความ
ดันเกิดการระเบิดได้ นอกจากนี ้ Sea state ยังมีผลกระทบต่อเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดและกาลังพล
โดยทัว่ ไปเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดจะมีขีดจากัดเมื่อ Sea State เกิน ๓
- สิ่งมีชีวติ ในทะเลมีผลกระทบดังนี ้
สาหรับทุ่นระเบิดทอดประจาที่ สิ่งมีชีวิตซึ่งเกาะตามตัวและสายยึดทุน่ ระเบิดจะทาให้ กาลังของทุ่น
ระเบิดลดลง และพื ้นที่หน้ าตัดมีขนาดเพิ่มขึ ้น เป็ นเหตุให้ ทนุ่ ระเบิดมีอาการเหมากขึ ้นหรือจมลงสูพ่ ื ้น
ท้ องทะเล
สาหรับทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับพื ้นท้ องทะเล สิ่งมีชีวิตซึ่งเกาะตัวทุ่นระเบิดจะมีผลกระทบต่อ
ความไวในการจุดระเบิดมากน้ อยเพียงใดนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของเครื่องยิงของทุน่ ระเบิดนัน้ ๆ กล่าวคือ
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของเครื่องยิงทุน่ ระเบิดเสียงเป็ นอย่างมาก
สาหรับการกวาดทุน่ ระเบิดทอดประจาที่ ในบริเวณที่มีพืชทะเลขึ ้นหนาแน่นเช่น สาหร่ายขนาด
ใหญ่ อาจทาให้ กรรไกรระเบิดเกิดการระเบิดขึ ้น หรือพันติดกับกรรไกรกล อันจะทาให้ ประสิทธิภาพของ
การกวาดทุ่นระเบิดลดลง
- สัตว์ ทะเลที่เป็ นภัยต่ อชีวติ มีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านใต้ น ้าของเจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายอมภัณฑ์
ทัศนวิสยั ใต้ น ้า อัตราการล่าทาลายทุ่นระเบิดจะลดลงอย่างมากเมื่อทัศนวิสยั ใต้ น ้าต่า นอกจากนี ้ทัศน
วิสยั ที่พื ้นท้ องทะเลอาจแตกต่างไปจากบริเวณผิวน ้าได้เนื่องจากลัษณะของพื ้นท้ องทะเลและกระแสน ้า
- Sea Ice จะไม่กล่าวถึงเนื่องจากไม่มีในประเทศไทย
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- ปั จจัยทางอุตุนิยมวิทยา
ภูมิอากาศและลักษณะอากาศ (Climate And Weather ) สภาวะของลักษณะอากาศในพื ้นที่
ปฏิบตั ิการต่อต้ านทุน่ ระเบิดทุกสาขา ดังนันในการวางแผนระยะยาวจะต้
้
องนาลักษณะภูมิอากาศตาม
ฤดูกาลของพื ้นที่ปฏิบตั ิการมาพิจารณาด้ วย ส่วนในการวางแผนก่อนการปฏิบตั ใิ นช่วงเวลาสัน้ ๆ หรือ
ระหว่างปฏิบตั ิงานจริงจะต้ องพิจารณาลักษณะอากาศซึ่งได้ รับจากการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลา
นัน้ ๆ
ลม ลมที่มีกาลังแรง รวมทังกระแสน
้
้าและคลื่น จะทาให้ การรักษาเข็มในการกวาดทุ่นระเบิด
และการรักษาตาบลที่ขณะล่าทาลายทุ่นระเบิดกระทาได้ ยาก นอกจากนี ้ยังอาจทาให้ ท่นุ หมายเขตเกิด
การเคลื่อนตัว หรือจมในกรณีที่มีคลื่นแรง
อุณหภูมิของอากาศ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อกาลังพลที่จะต้ องปฏิบตั ิงานบนดาดฟ้าเปิ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาลังพลของเรือขนาดเล็ก
ทัศนวิสยั ในกรณีที่ทศั นวิสยั บริเวณใกล้ ผิวน ้าลดลง ไม่วา่ จะเนื่องจากหมอก ฝน หรือพายุทรายก็ตาม
จะลดประสิทธิภาพในการต่อต้ านทุน่ ระเบิดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮลิคอปเตอร์ และเรือขนาดเล็ก
ซึ่งต้ องอาศัยการใช้ สายตาเป็ นอย่างมาก ทังในด้
้ านการหาที่เรือ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของ
องค์บคุ คล และองค์วตั ถุ
- Ambient Light ตารางการปฏิบตั ิประจาวันในบางครัง้ จะขึ ้นอยูก่ บั เวลากลางวัน กลางคืน และ
ช่วงเวลาเดือนมืด ซึ่งการต่อต้ านทุน่ ระเบิดบางแบบ เช่น การใช้ จนท.ถอดทาลายอมภัณฑ์
การ
กวาดทุ่นระเบิดด้ วย ฮ. จะสามารถทางานอย่างได้ ผลในเวลากลางวัน แต่อย่างไรก็ตาม ผบ.หน่วย
ต่อต้ านทุ่นระเบิดจะต้ องพิจารณาถึงเหตุผล
และความต้ องการทางยุทธวิธี โดยในบางครัง้ การ
ต่อต้ านทุ่นระเบิดบางส่วน หรือทังหมด
้
อาจต้ องดาเนินการในช่วงเวลาที่มืดสนิท ดังนันในการ
้
วางแผนจะต้ องพิจารณาถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ ้น – ตก เวลาดวงจันทร์ขึ ้น – ตก ความยาวนานของ
เวลากลางวันและกลางคืน ช่วงเวลา Twilight และวิถี (Phases) ของดวงจันทร์
กาลังต่ อต้ านทุ่นระเบิดของฝ่ ายเรา
ผบ.หน่วยกาลังจะต้ องพิจารณาถึงจานวนและประเภทของพาหนะต่อต้ านทุ่นระเบิดที่มีอยู่
ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ และขีดความสามารถของกาลังพล เพื่อให้ สามารถวางแผนได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
- การสื่อสารและอีเล็กทรอนิกส์
ผบ.หน่วยกาลังต่อต้ านทุน่ ระเบิดจะต้ องคานึงถึงขีดควาามสามารถในการติดต่อสื่อสารของ
กาลังที่มีอยู่โดยรอบคอบทังชนิ
้ ดของอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยูซ่ ึ่งสามารถใช้ ได้ ในเวลาเดียวกัน ในการ
วางแผนจะต้ องมีการเตรียมการสาหรับกรณีที่ขาดการติดต่อสื่อสารจาก ผบ.หน่วย ทังกรณี
้
ที่
เนื่องมาจากข้ อขัดข้ องของอุปกรณ์การรบกวนจากข้ าศึก หรือนโยบายในการแพร่คลืน่ อิเล็กทรอนิกส์
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ซึ่งรวมทังข้
้ อจากัดในการแพร่คลื่นโซนาร์ ในการนี ้จะต้ องเตรียมการในด้ านการสื่อสารทางทัศนะให้
สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การส่ งกาลังบารุง
เนื่องจากอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการต่อต้ านทุน่ ระเบิดส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะพิเศษ แตกต่างไป
จากอุปกรณ์ประเภทอืน่ ๆ และมักจะไม่มีสารองคลังไว้ ในคลังต่าง ๆ นอกเหนือไปจากหน่วยที่เกี่ยวข้ อง
กับการต่อต้ านทุ่นระเบิด ดังนันจึ
้ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการวางแผนทางด้ านนี ้โดยรอบคอบ
ปั จจัยเวลาระยะทาง (Time And Space Factor)
ปั จจัยเวลา ระยะทาง มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการวางแผนต่อต้ านทุน่ ระเบิดทุกลาดับ
ขันตอน
้
ซึ่ง ผบ.หน่วยกาลังจะต้ องคานึงถึงตลอดเวลา เมือ่ พิจารณาถึงเวลาที่ใช้ ในการเดินทางไปยัง
พื ้นที่ปฏิบตั กิ าร และเวลาที่ใช้ ไปในแต่ละการปฏิบตั ิสมั พันธ์กบั เวลาที่มีอยู่ทงหมด
ั้
ซึ่งมีข้อสาคัญ ๆ ที่
ต้ องพิจารณา ได้ แก่
- พื ้นที่ครอบคลุมที่ต้องการ และเวลาที่ใช้ ในการปล่อย - เก็บเครื่องกวาดรวมทังเวลาในการ
้
ปล่อยเครื่องกวาดใหม่
- เวลาที่ใช้ ในการหันเลี ้ยว
- เวลาที่ใช้ ในการกวาดแต่ละเที่ยว
- เวลาที่ใช้ ในการกวาดแต่ละแบบ
- เวลาที่ใช้ ในการเดินทางถึงสนามกวาด
- วัฏจักร ที่สามารถใช้ ได้
- เวลาที่เสียไปเนื่องจากข้ อขัดข้ องหรือชารุดเสียหาย
ขีดความสามารถในการนาเรือ
ผบ.หน่วยจะต้ องทราบถึงขีดความสามารถในการนาเรืออัตราผิด และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการหา
ตาบลที่ของเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดแต่ละลา ซึ่งขีดความสามารถในการเดินนาเรือนี ้จะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการต่อต้ านทุน่ ระเบิดเป็ นอย่างมาก ทังในด้
้ านเวลาที่ใช้ และความปลอดภัยของหน่วย
ต่อต้ าน
ทุ่นระเบิด
การสนับสนุน
เส้ นทางในการขนส่งและสนับสนุน ตามปกติอปุ กรณ์ในการต่อต้ านทุ่นระเบิดมักจะไม่มีสารองไว้ ตาม
คลังทัว่ ๆ ไป ดังนันในการวางแผนจะต้
้
องมีแผนที่พร้ อมและเชื่อถือได้ ในการสนับสนุนโดยจะต้ อง
พิจารณาถึงความล่าช้ าจากสภาวะแวดล้ อมตามฤดูกาล การปฏิบตั ิการของข้ าศึกและลักษณะภูมิ
ประเทศ
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การสาธารณสุข จะต้ องมีการเตรียมการในทุกๆ ด้ านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมเครื่ องนุง่ ห่มสาหรับ
การปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ๆ มีลกั ษณะหนาวเย็น หรือร้ อนเป็ นพิเศษ
การป้องกันตนเอง เนื่องจากหน่วยต่อต้ านทุ่นระเบิดมีขดี ความสามารถในการป้องกันตนเองจาก
ข้ าศึกต่า ดังนันในการวางแผนจะต้
้
องประสานงานกับหน่วยต่างๆ เพื่อให้ การสนับสนุนในการป้องกันภัย
ทัง้ ๓ มิติของข้ าศึก
สิ่งอานวยความสะดวกด้ านการสื่อสารในพืน้ ที่
ผบ.หน่วยต่อต้ านทุ่นระเบิดจะต้ องทราบถึงสถานที่ตงสิ
ั ้ ง่ อานวยความสะดวกทางการสื่อสารที่
ใกล้ กบั พื ้นที่ปฏิบตั ิการมากที่สดุ ทังของทางทหาร
้
ราชการ และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ปฏิบตั ิงานอิสระ เพื่อให้ สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยต่าง ๆ ได้ ตลอดเวลา
หัวข้ อที่ ผบ.หน่ วยเรือต่ อต้ านทุ่นระเบิดจะต้ องกาหนดให้ หน่ วยรอง
ก.พืน้ ที่
ผบ.หน่วยจะต้ องพิจารณาแบ่งพื ้นที่ออกเป็ นส่วน ๆ (Segments ) โดยตัวเกณฑ์ความลึกน ้า
หรือสภาพแวดล้ อม ทังนี
้ ้เพื่อให้ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดทางานได้ เต็มขีดความสามารถตารางข้ างต้นหาก
มีข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมก็อาจปรับแต่งเพิ่ม – ลดขนาด Segmentได้ ตามความเหมาะสม
การล่าทาลายทุ่นระเบิดจะแบ่งพื ้นที่ตามคุณลักษณะของพื ้นท้ องทะเลเช่น ทุ่นระเบิดจมตัวมากน้ อย
เพียงใด กระแสน ้าในพื ้นที่ ฯลฯ
ข.Types of Mine Countermeasure Operations แบ่งเป็ น ๓ Types คือ. –
๑.การต่อต้ านทุ่นระเบิดตามช่องทางเข้ า – ออกท่าเรือ
๒.การต่อต้ านทุน่ ระเบิดในหลังเวลาสัน้ ๆ เช่น การยกพลขึ ้นบก
๓.การต่อต้ านทุน่ ระเบิดในท่าเรือหรือน่านน ้าภายใน
ค. Directive
แบ่งเป็ น ๓ Directive ซึ่งจะพิจารณาใช้ ตามขีดจากัดต่าง ๆ คือ เวลาที่มีอยู่และความ
เสียหายอันอาจเกิดขึ ้นกับเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดที่ยอมรับได้ ดงั นี.้ ๑. Directive A จะสัง่ ใช้ Directive นี ้เมื่อต้ องการให้ เรือต่อต้ านทุ่นระเบิดมีความปลอดภัย
สูงสุด หรือเป็ นความสาคัญอันดับแรก มักจะสัง่ ในกรณีที่มีเวลาเพียงพอหรือสถานการณ์ไม่ตงึ เครียด
มาก
๒. Directive B เมื่อยอมรับความเสียหายของเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดได้ บ้าง แต่ฝ่ายเรามีขีด
ความสามารถซ่อมทาในอัตราเดียวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นดังกล่าว ดังนัน้ Directive นี ้ จะสัง่
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ใช้ เมื่อต้ องการให้ เรือต่อต้ านทุน่ ระเบิดมีความปลอดภัยสูง แต่หากใช้ Directive A แล้ วจะสิ ้นเปลือง
เวลามากเกินไป
๓. Directive C จะสัง่ ใช้ เมื่อต้ องการต่อต้ านทุ่นระเบิดด้วยความรวมเร็ว ความปลอดภัยของ
เรือเป็ นความสาคัญลาดับรอง กรณีที่จะสัง่ ใช้ Directive ได้ แต่การต่อต้ านทุ่นระเบิดก่อนการยกพล
ขึ ้นบก การต่อต้ านทุน่ ระเบิดเพื่อเปิ ดช่องทางให้ เรือที่มคี วามสาคัญออกจากท่าเรือเป็ นต้ น
ขัน้ ตอนการปฏิบัติ (MCM. Stage )
การต่อต้ านทุ่นระเบิดแต่ละครัง้ ควรจะเป็ นไปตามลาดับขันตอน
้
หมายเลขของขันตอนแบบ
้
และลาดับก่อนหลังขึ ้นอยู่ลกั ษณะของสนามทุ่นระเบิดและ Directive ที่ใช้ ขนตอนแต่
ั้
ละขันจะก
้ าหนดให้
ใช้ วิธีการต่อต้ านทุ่นระเบิดเป็ นแบบ ๆ ไป โดยเฉพาะเมื่อมีเวลาเพียงพอการปฏิบตั ิควรเป็ นไปตามลาดับ
ขันตอนตั
้
งแต่
้ ต้นจนจบ (ยกเว้ น Stage ๑๓ )แต่ในการปฏิบตั ิแต่ละครัง้ อาจมีการเว้ นขันตอนบางขั
้
นได้
้
โดยขึ ้นกับ
- Directive ที่กาหนด ถ้ ากาหนดให้ ใช้ Directive หรือ C อาจจะต้ องละเว้ นขันตอนบางขั
้
นเพื
้ ่อ
ประหยัดเวลาและแรงงาน
- ข่าวกรองที่ได้ รับ ถ้ าไม่มีเหตุผลว่าจะมีท่นุ ระเบิดบางชนิดในที่นนก็
ั ้ อาจจะละเว้ นขันตอนใน
้
การต่อต้ านทุ่นระเบิดนัน้ ๆ เสียได้
- ถ้ ามีอปุ กรณ์ในเรือเพียงพอ บางขันตอนอาจกระท
้
าพร้ อม ๆ กัน ได้ เพื่อประหยัดเวลาขันตอน
้
การปฏิบตั ิพิจารณาใช้ ตาม ผนวก ฉ.
- ข้ อมูลทุ่นระเบิดของข้ าศึก ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถหาได้จากการข่าวกรอง หรือคุณสมบัติ
(Signature ) ของเรือฝ่ ายเราที่ข้าศึกต้ องการทาลายแล้ วประมาณสถานการณ์วา่ ข้ าศึกจะวางทุ่นระเบิด
และตังทุ
้ ่นระเบิดอย่างไร หัวข้ อที่ต้องการได้ แก่
- ชนิดของทุ่นระเบิด (วางกับพื ้นท้ องทะเล / ทอดประจาที่ , ทุ่นกระทบแตก /อิทธิพล)
- เกณฑ์เรือผ่าน
- หน่วงเวลาพร้ อม / หน่วงเวลาลอย
- ความไว
- เครื่องป้องกันการกวาด
- อื่น ๆ ที่กระทบกระเทือนภารกิจต่อต้ านทุน่ ระเบิด
- Sweeping Method การพิจารณาใช้ Sweeping Method จะต้ องพิจารณาจาก Directive ที่
หน่วยเหนือสัง่ น่านน ้าที่ปลอดภัย ประเภทของทุ่นระเบิดที่จะกวาดเวลาที่มีอยู่ จานวนเรื่อกวาด
ทุ่นระเบิดที่มีอยู่และอัตราผิดในการเดินเรือ ซึ่ง Method โดยทัว่ ไปมี ๓ Method ได้ แก่
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- Method 1 เรือกวาดแล่นผ่านเข้ าสนามทุ่นระเบิดแต่สร้ างสนามอิทธิพลทางท้ ายเรือมิให้ ล ้า
เข้ ามาในระยะอันตรายของเรือกวาด นัน่ คือทุน่ ระเบิดจะระเบิดนอกระยะอันตรายของเรือกวาดเสมอ
เช่น Enlarged Channel A
- Method 2 เรือกวาดปล่อยกระแสเต็มที่ สนามอิทธิพลที่สร้ างขึ ้นครอบคลุมเป็ นวงกว้ างล ้าเข้ า
มาในระยะอันตรายของเรือกวาดแต่ละเรือกวาดจะเริ่มกวาดจากนอกสนามเข้ าไป เช่น Return Though
Swept Water หรือ Alternated end( Lop Segureru 2) เรือกวาดสร้ างสนามอิทธิพลกว้ างกว่า
(L.S.5)ล ้าเข้ ามาในระยะอันตรายรอบเรือกวาดซึ่งต้ องยอมรับอัตราเสี่ยงที่เกิดขึ ้น วิธีนี ้ใช้ ในกรณีเร่งด่วน
เช่น Enlarged Channel Directive c.)
การกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่จะแบ่งพื ้นที่หรือช่องทางออกเป็ น ( Segments) ตามความลึก
ของน ้า ซึ่งในแต่ละ Segment ที่แบ่งได้ นนจะต้
ั ้ องมีความลึกใกล้เคียงกันเพื่อให้ สามารถทาการกวาดได้
ลึกที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้ ทวั่ ทัง้ Segmentโดยไม่ต้องทาการตังค่
้ าเครื่องกวาดใหม่ นอกจากนี ้
ยังต้ องพิจารณาใช้ เครื่องกวาดคือ
- ในแนวน ้าลึกน้ อยกว่า ๗๕ ฟุต/ ๒๕ หลา
- ในแนวน ้าลึกมากกว่า ๒๕๐ ฟุต และไม่เกิน ๒๕๐ ฟุต
- ในแนวน ้าลึกมากกว่า ๒๕๐ ฟุต
การกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพล
การกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็ก จะแบ่งพื ้นที่การกวาดทุ่นระเบิดโดยคานึงถึงความลึกน ้า
ประกอบกับความเป็ นตัวนาของน ้าทังนี
้ ้เพื่อให้ กระแสไฟฟ้าเดินผ่านสายกวาดตอน K คงที่
(กระแสไฟฟ้าไม่มีการเปลีย่ นไปมา) อันจะทาให้ สนามแม่เหล็กที่สร้ างขึ ้นมีความคงที่ตรงตามที่วางแผน
ไว้
การกวาดทุ่นระเบิดเสียง จะแบ่งพื ้นที่กวาดโดยคานึงถึงความลึกน ้าประกอบกับ Acoustic
Transmission loss ซึ่งในบริเวณอ่าวไทยได้เคยมีการสารวจแล้ วตามเอกสารทังนี
้ ้เพื่อให้ สนามเสียงที่
สร้ างขึ ้นมีขนาดคงที่ตามที่วางแผนไว้
การกวาดทุ่นระเบิดความดันจะแบ่งพื ้นที่การกวาดโดยคานึงถึงความลึกน ้าและคุณสมบัติ
ของคลื่นในพื ้นที่โดยพิจารณาพื ้นที่ที่มีความดันประจา หรือความดันเปลีย่ นแปลงใกล้เคียงกัน
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ตัวอย่ าง การแบ่ งพืน้ ที่สาหรับการกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพล
Acoustic
Segmentation
๓ - ๙ เมตร
๙ - ๑๔ เมตร
๑๔ - ๒๓ เมตร

Magnetic
Segmentation
๓ - ๙ เมตร
๙ - ๑๔ เมตร
๑๔ - ๒๓ เมตร

Pressure
Segmentation
๒ - ๙ เมตร
๙ - ๑๔ เมตร
๑๔ - ๑๘ เมตร
๑๘ - ๒๓ เมตร
๒๓ - ๓๒ เมตร
๒๓ - ๓๒ เมตร
๒๓ - ๓๒ เมตร
๓๒ - ๔๖ เมตร
๓๒ - ๔๖ เมตร
๔๖ - ๖๐ เมตร
๔๖ - ๖๐ เมตร
Percentage Clearance เป็ นค่าวัดความปลอดภัยหรือวัดผลการต่อต้ านทุ่นระเบิดเชิงประมาณ เช่นสัง่
การให้ กวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กความไว ๒ mg. เกณฑ์เรือผ่าน ๔ ๙๐ % หมายความว่า ทุ่นระเบิด
ดังกล่าวจะคงเหลือในช่องทางหรือพื ้นที่นนั ้ ๆ ไม่เกิน ๑๐ % ทังนี
้ ้หน่วยเหนือต้ องประมาณการขีด
ความสามารถของหน่วยรองว่าสามารถจะปฏิบตั ิได้ จริง แล้ วหน่วยรองจึงไปพิจารณารายละเอียด
กาหนดขนาดความกว้ างของสนามอิทธิพลที่จะใช้ กวาด,Swept Path ,Over Lap จานวนเที่ยวการกวาด
ฯลฯ ให้ เรือแต่ละลาแต่งเครี่องกวาดหรือนาเรือตามข้ อมูลดังกล่าว รายละเอียดการคิด Percentage
Clearance ตามบทที่ ๑๒
ข้ อมูลการตัง้ เครื่องกวาด เป็ นรายละเอียดให้ เรือต่อต้ านทุ่นระเบิด แต่ละลานาไปดาเนินการทางวัตถุ
- การกวาดทุน่ ระเบิดทอดประจาที่แจ้ งชนิดการกวาด การตังลึ
้ ก การติดกรรไกรความยาว
สายกวาด
- การกวาดทุน่ ระเบิดแม่เหล็ก แจ้ งชนิดของเครื่องกวาด การปล่อยกระแส Pulse
- การกวาดทุน่ ระเบิดเสียง แจ้ งแบบของเครื่องกวาด ความลึกของเครื่องกวาดวิธีการพ่วง
ความยาวพ่วง แบบของการปล่อยคลื่นเสียง
เวลาเริ่ม – เลิกภารกิจต่ อต้ านทุ่นระเบิด เป็ นข้ อมูลที่ช่วยให้ หน่วยเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดเร่งรัดการ
ปฏิบตั ิภารกิจให้ เสร็จทันเวลาที่กาหนด
วัฏจักร พิจารณาสัง่ การให้ สอดคล้ องกับประเภทและจานวนของเรือต่อต้ านทุน่ ระเบิดที่มีอยู่ สาหรับ
ทร.ไทยนัน้ ควรกาหนดวัฏจักรสาหรับเรือประเภทต่าง ๆ ดังนี ้
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เรือ กทฝ.
วัฏจักร ๒๔ ชม. (ปฏิบตั ิ ๑๘ ชม.พัก ๖ ชม.) โดยแบ่งเรือ กทฝ.ให้ ปฏิบตั ิงานลาละ ๑๘ ชม.แล้ ว
ผลักกันกลับเข้ ารับการส่งกาลังบารุ งลาละ ๖ ชม.แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ กบั การกวาดทุน่ ระเบิดทอดประจา
ที่ในเวลากลางคืน
วัฏจักร ๒๔ ชม.(ปฏิบตั ิ ๑๒ ชม.พัก ๑๒ ชม.) โดยจัดเรือออกปฏิบตั ิงานในเวลากลางวัน ๑๒
ชม.และพัก ๑๒ ชม.ในเวลากลางคืน ซึง่ ในระหว่างเวลาพักจะจัดเรือผลัดเปลี่ยนเข้ ารับการส่งกาลัง
บารุงและอาจจัดเรือที่เหลือเป็ นเรือตรวจการณ์ทนุ่ ระเบิด
เรือ กทต.
วัฏจักร ๒๔ ชม.(ปฏิบตั ิ ๑๒ ชม.พัก ๑๒ ชม.) โดยจัดเรือ กทต.ปฏิบตั ิงานในเวลากลางวัน ๑๒
ชม.และพักการส่งกาลังบารุงในเวลากลางคืน ๑๒ ชม.เป็ นวัฏจักรที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับเรือ กทต. เมื่อ
สถานการณ์ไม่ร้ายแรงและรีบเร่งนัก
วัฏจักร ๒๔ ชม. (ปฏิบตั ิ ๑๘ ชม.พัก ๖ ชม.) โดยจัดเรือ กทต.แต่ละลาปฏิบตั ิงาน ๑๘ ชม.และ
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ าพัก รับการส่งกาลังบารุง ๖ ชม. เพื่อมีเรือปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ตลอดเวลา ใช้ เมื่อเวลามี
จากัดและจะต้ องระมัดระวังเมื่อจะต้ องทาการกวาดทุน่ ระเบิดประจาที่ในเวลากลางคืน
เรือ ลทฝ.
วัฏจักร ๒๔ ชม.(ปฏิบตั ิ ๑๒ ชม.พัก ๑๒ ชม.) วัฏจักรนี ้ใช้ เมื่อมีเรือ ลทฝ.ปฏิบตั ิการน้ อยและมี
ภัยคุกคามค่อนข้ างมาก จาเป็ นต้ องใช้ กาลังทังหมดที
้
่มีอยูเ่ ข้ าปฏิบตั ิงานซึ่งมีข้อดีคือ มีเรือปฏิบตั ิงานทุก
วัน ส่วนข้ อเสียคือเจ้ าหน้ าที่ตา่ ง ๆ ในเรื อมีเวลาพักผ่อนค่อนข้ างน้ อยและหากเกิดปั ญหาในการซ่อมทา
ที่ต้องการเวลานานจะทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน วัฏจักรนี ้จะใช้ ตอ่ เมื่อภารกิจนันมี
้ ช่วงเวลา
การปฏิบตั ิไม่เกินกว่า ๗ วัน
วัฏจักร ๔๘ ชม. (ปฏิบตั ิ ๒๔ ชม.พัก ๒๔ ชม.) วัฏจักรนี ้ใช้ เมื่อมีภยั คุกคามค่อนข้ างต่า การ
ทางานของเจ้ าหน้ าที่ไม่เคร่งเครียดมากและมีเรือปฏิบตั ิงานในจานวนเหมาะสมกับพื ้นที่ปฏิบตั กิ าร
รวมทังมี
้ เวลาในการซ่อมทามากขึ ้นแต่มีข้อเสียคือ ขณะทาการล่าทาลายทุ่นระเบิดการทางานของ
เจ้ าหน้ าที่อาจลดประสิทธิภาพลงเนื่องจากการตรากตรางานรวมทังช่
้ วงเวลากลางคืนไม่เหมาะสมต่อ
การปฏิบตั ิงานล่าทาลายทุ่นระเบิด
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๒.๔ คาสั่งในการต่ อต้ านทุ่นระเบิด (MW-MESSAGES)
กล่ าวนา (INTRODUCTION)
๑. ทั่วไป(GENERAL)
การปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิดจะต้ องดาเนินการภายใต้ ระบบโครงสร้ างของ คาสัง่ และ แบบ
รายงาน ตามที่จะอธิบายและยกตัวอย่างดังต่อไปนี ้
๒. ประเภทของคาสั่ง(TYPES OF ORDERS)
ก. คาสัง่ ในการต่อต้ านทุ่นระเบิดประกอบด้ วย
(๑) คาสัง่ การปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิด ; MCM OPERATION ORDERS (OPORDER)
(๒)คาแนะนาการปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิด ; MCM OPERATIONS DIRECTIONS
(MCMOPDIR)
(๓) คาสัง่ เฉพาะกิจต่อต้ านทุ่นระเบิด ; MCM TASK ORDERS
ข. คาสัง่ ปฏิบตั ิการ(OPORD) จะให้ ข้อมูลเบื ้องต้นกับทุกๆหน่วยที่เข้ าร่วมปฏิบตั ิการ รวมทังเป็
้ น
หลักสาหรับทุกระดับตามสายการบังคับบัญชาลงไป สาหรับรูปแบบได้ อธิบายไว้ ใน ใบแนบ B ย่อหน้ าที่
๒ และ ๓ ส่วนคาแนะนาการปฏิบตั กิ าร(MCMOPDIR)นันจะถู
้ กใช้ โดย ผบ.หน่วยต่อต้ านทุ่นระเบิด
(MCM Commander)เพื่อแจ้ งให้ หน่วยรองทราบถึงความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิ แนวทางในการเขียน
MCMOPDได้ กาหนดไว้ ใน ใบแนบ B ย่อหน้ าที่ ๕ ถึง ๘ ส่วนรูปแบบคือ MW 124 ในใบแนบ D
คาลัง่ เฉพาะกิจ(MCM Task Order) ออกคาสัง่ โดย ผบ.หน่วยย่อยหรือผู้มีหน้ าที่ เพื่อให้
คาแนะนาเฉพาะแก่หน่วยที่เขาบังคับบัญชาอยู่ แนวทางในการเขียนMCM Task Orderได้ กาหนดไว้ ใน
ใบแนบ B ย่อหน้ าที่ ๑๐ ส่วนรูปแบบคือ MW 125 ในใบแนบ D
๓. รายงานการต่ อต้ านทุ่นระเบิด (MCM REPORTS)
รายงานต่างๆจะถูกใช้ ในการบังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อที่จะคงไว้ ซึ่งการรับทราบเกี่ยวกับความ
คืบหน้ าของแต่ละหน่วย และ/หรือ เพื่อที่จะปรับการสัง่ การเฉพาะกิจหรือทางยุทธวิธีได้ เหมาะสมถูกต้ อง
ตามเวลา
ก. ระดับปฏิบตั ิการ(OPERATION LEVEL)
ผู้บงั คับการในหน่วยย่อยจะต้ องคงการรายงานต่อผู้บงั คับการหน่วยต้นสังกัด
ในเรื่อง
เกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของงาน และ สถานะภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดข้ าศึก ความถี่ในการส่งรายงานจะ
ได้ รับการสัง่ การจากคาแนะนาการปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิด(MCMOPDIR)ที่เกี่ยวข้ อง
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ข. ระดับยุทธวิธี(TACTICAL LEVEL)
หน่วยจะใช้ รายงานการต่อต้ านทุน่ ระเบิด เพื่อให้ ข้อมูลต่อนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีที่
สังกัดอยู่ ในเรื่องรายละเอียดของงานที่จะปฏิบตั ิโดยการใช้ คาสัง่ เฉพาะกิจ(TASK ORDERS)ที่
เหมาะสม รายงานที่จะถูกส่งจะถูกจัดให้ อยู่ในรูปแบบของคาสัง่ เฉพาะกิจ(TASK ORDERS) หน่วยจะ
รายงานเกี่ยวกับการตรวจการณ์และเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกิจที่จะปฏิบตั ินนด้
ั ้ วย
๔. รูปแบบของรายงาน(TYPES OF REPORTS)
ก. สัญญาณทางสงครามทุน่ ระเบิด(MW SIGNALS)
รูปแบบหนึง่ ของแบบรายงานการต่อต้ านทุน่ ระเบิดคือสัญญาณทางสงครามทุ่นระเบิด
(MW SIGNALS)ซึ่งมีไว้ ในใบแนบ D โดยสัญญาณเหล่านี ้ถูกออกแบบสาหรับการส่งทางวิทยุโทรศัพท์
เป็ นหลัก แต่ก็สามารถที่จะใช้ สง่ โดยการสื่อสารวิธีอื่นได้ ข้ อได้ เปรียบของสัญญาณนี ้คือการส่งข่าวจะมี
เฉพาะตัวอักษร และ/หรือ ตัวเลขที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ ข้ อความบรรยายอาจละเว้ นไม่ต้องส่งก็ได้
ข. ข้ อความเป็ นรูปแบบ(STRUCTURED MESSAGES)
ข้ อความแบบนี ้จะถูกส่งโดยวิธีการอื่นมากกว่าการส่งทางเสียง ถึงแม้ วา่ MW-Signal ก็
สามารถส่งโดยวิธีการอื่นนอกจากทางเสียงเช่นกันก็ตาม แต่ข้อได้ เปรียบของข้ อความเป็ นรูปแบบ
(STRUCTURED MESSAGES)ก็คือสามารถที่จะสอดแทรกรายละเอียดเป็ นตัวอักษรได้ ดีกว่า ซึ่งจะให้
อิสระมากกว่าในการ กระจายข้ อมูลสูห่ น่วยต่างๆ
๕. หมายเลขเป้า(CONTACT REFERENCE NUMBERS ; CRN)
ก.
หมายเลขเป้า(CONTACT REFERENCE NUMBERS ; CRN)มีไว้ สาหรับช่วยในการ
ติดตาม(TRACK)เป้าที่น่าสนใจโดยเฉพาะเป้าคล้ ายทุน่ ระเบิดตลอดขันตอนการพิ
้
สจู น์ทราบ
(Identification) หมายเลขเป้านี ้รายงานเป็ น ๗ หลักคือ
(๑) หลักแรกแสดงถึงสถานะการพิสจู น์ทราบเป้าได้ แก่ C, M, N, R, O และ I
C - Contact ใช้ สาหรับเป้าที่อาจจะเป็ นเป้าของวัตถุคล้ ายทุ่นระเบิด(ยังไม่ได้ ทาการ
พิสจู น์ทราบ)
M - Confirm Mine ใช้ สาหรับเป้าที่แน่ใจแล้ วว่าเป็ นทุ่นระเบิดโดยการพิสจู น์ทราบด้ วยวิสยั
(Visual) หรือ มองเห็นการระเบิดของทุ่นระเบิดเท่านัน้
N - Non mine ใช้ สาหรับเป้าที่แน่ใจแล้ วไม่ใช่ท่นุ ระเบิด โดยการพิสจู น์ทราบด้ วยวิสยั
(Visual) เท่านัน้
R - Re-classification ใช้ สาหรับเป้าที่ไม่ได้ รับการพิสจู น์ทราบด้ วยวิสยั (Visual) แต่แยก
ประเภทให้ เป็ นเป้าที่ไม่ใช่ทนุ่ ระเบิด
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O - Obstacle ใช้ สาหรับวัตถุที่ไม่คล้ ายทุ่นระเบิดซึ่งเป็ นสิง่ กีดขวางในการนาเรือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในและรอบๆ Surf Zone(จากจุดกาหนดระดับน ้าขึ ้นสูงสุดบนหาด(High Water
Mark)จนถึงระดับน ้าลึก๑๐ฟุต)
I - Intelligence ใช้ สาหรับวัตถุคล้ ายทุ่นระเบิดที่ถกู รายงานมาโดยแหล่งข่าวกรอง
(๒) สถานะการพิสจู น์ทราบเป้าจะถูกตามด้ วยเลข๓หลัก เพื่อแสดงถึงหน่วยที่รายงาน โดย
ปกติแล้ วตัวเลขแสดงหน่วยนี ้มักจะใช้ ตวั เลขเดียวกับหมายเลขตัวเรือซึ่งเป็ นเลข๓หลักอยู่แล้ ว หน่วยอื่น
ที่ไม่ใช่หน่วยเรือจะถูกกาหนดตัวเลขแสดงหน่วยโดยผู้บงั คับการระดับปฏิบตั กิ าร(OPCON)
(๓) ตัวเลขแสดงหน่วยจะถูกตามด้ วยตัวเลข ๓ หลักแสดงลาดับที่ของเป้าที่กาหนดโดยหน่วย
รายงาน เป็ นสิ่งสาคัญมากที่ตวั เลขแสดงลาดับที่ของเป้านี ้จะต้ องเริ่มด้ วย 001 เสมอ และเรียง
ตามลาดับตลอดไปจนเสร็จสิ ้นการปฏิบตั ิการหรือการฝึ ก
หมายเหตุ : อย่ากาหนดตัวเลขแสดงลาดับที่ของเป้าของแต่ละวันใหม่ด้วย 001 เพราะจะ
ก่อให้ เกิดความสับสน ถ้ าหน่วยของท่านรายงานหมายเลขเป้า ๕ เป้าในวันแรกจะได้ หมายเลขเป้าแรก
ของวันที่สองเป็ น 002
ข. ในกรณีที่เป้าเปลี่ยนสถานะ(เช่น จากเป้าธรรมดาแต่ภายหลังได้ รับการพิสจู น์ทราบแล้ วว่าเป็ น
ทุ่นระเบิด) จะมีแต่สว่ นแสดงสถานะภาพในหมายเลขเป้าเท่านันที
้ ่ถกู เปลี่ยน(เช่น "C" เป็ น "M") ส่วนที่
เหลือยังคงเหมือนเดิม
ตัวอย่ างเช่น เป้าแรกที่ตรวจพบโดย ร.ล.บางระจัน(ยังไม่ทาการพิสจู น์ทราบ) คือ C631001
เมื่อพิสจู น์ทราบแล้ วพบว่าเป็ นทุน่ ระเบิด คือ M631001
๖. บทสรุปเรื่องแบบรายงานการต่ อต้ านทุ่นระเบิด(SUMMARY OF MCM REPORT)
หัวข้ อรายงาน
โอกาสที่ใช้
ใบแนบที่กล่าวถึง
OPORD
บรรยายโดยรวมเกี่ยวกับการปฏิบตั กิ าร
ใบแนบ B
OPDIR MW 124
เพื่อออกคาสัง่ ไปยังผู้บงั คับหน่วยรอง
๑.ใบแนบ B
๑. คาแนะนา(Instruction)
๒.ใบแนบ D
๒. รูปแบบของข้ อความ( Message format)
TASK ORDER
เพื่อสัง่ การเกี่ยวกับภารกิจไปยังเฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้ อง
๑.ใบแนบ B
MW 125
๑. คาแนะนา(Instruction)
๒.ใบแนบ D
๒. รูปแบบของข้ อความ( Message format)
รายงานทุ่นหมายเขต เมื่อวาง หรือ ตรวจสอบทุ่นหมายเขต
ใบแนบ D
MW 126
MCM TASK STOP
เมื่อเวลาเริ่ม และ เลิก แตกต่างจาก TASK ORDER
ใบแนบ D
TIME - MW 127
MINDETREP MW
เมื่อตรวจพบเป้า หรือ พบทุ่นระเบิดถูกทาลาย (จะรายงานเมื่อได้ รับ ใบแนบ D
128
การสัง่ การ)
MCM OPDEF
เมื่อไรก็ตามที่หน่วยไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจใดๆในการต่อต้ านทุ่น
ใบแนบ D
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MW 129
ระเบิดได้ เนื่องจากอุปกรณ์ตอ่ ต้ านทุ่นระเบิดขัดข้ อง
MCM SITREP MW
เมื่อเสร็จสิ ้นในแต่ละขัน,้ แต่ละภารกิจ และ เมื่อได้ รับคาสัง่
130
RELIEFREP MW 131 ส่งโดยหน่วยที่กาลังจะแยกออกไปยังหน่วยที่สงั่ การให้ แยกออกใน
พื ้นที่เดียวกัน
รายงานเป้า MW 136 รายงานผลของการพิสจู น์ทราบโดยยานล่าทาลายทุ่นระเบิด
หรือ
EOD
EOD TASKING
เพื่อสัง่ การภารกิจต่อหน่วย EOD โดยเฉพาะ
MW 137
MCM INTEL MW 138 รายงานผลการปฏิบตั ิของ EOD
LEADTHROUGH
แจ้ งข้ อมูลไปยังผู้บงั คับหน่วยต่อต้ านทุ่นระเบิด เกี่ยวกับETAและการ
ORDER
ประกอบกาลังของCONVOYและกองเรือที่จะต้ องผ่านช่องทาง
LEADTHROUGH
แจ้ งข้ อมูลไปยังนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีของหน่วยที่จะผ่าน เกี่ย ว
INFO
กับข้ อมูลทางการต่อต้ านทุ่นระเบิดรวมทังข้
้ อควรระวังต่างๆ
LEADTHROUGH
จากนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีของกองกาลังต่อต้ านทุ่นระเบิดเพื่อ
TRANSIT
แจ้ งข้ อมูลที่จาเป็ นในการนากระบวนเรือผ่านช่องทางเข้ าออก ไปยัง
INSTRUCTION
หน่วยเรือของ ทร., CONVOY, หรือ หน่วยอิสระอี่นๆ
PROTECHREP
เมื่อพบอุปกรณ์ของข้ าศึกที่ไม่ทราบมาก่อน
COMTECHREP
เป็ นรายงานขยายผลภายหลังจากที่รายงาน PROTECHREP ไปแล้ ว

ใบแนบ D
ใบแนบ D
ใบแนบ D
ใบแนบ D
ใบแนบ D
ใบแนบ A
ใบแนบ A
ใบแนบ A
ใบแนบ F
ใบแนบ F
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๒.๕ ดัชนีและแบบคาสั่งการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
(MINE INDEX & M.C.M. ORDER FORM )
ความมุ่งหมาย

ก. เพื่อให้ นกั เรียนรู้จกั ดัชนีที่แสดงชนิดและลักษณะการทางานของทุ่นระเบิด
ข. เพื่อให้ นกั เรียนรู้และเข้ าใจถึงแบบคาสัง่ การต่อต้ านทุน่ ระเบิด

หลักฐาน
เนือ้ เรื่อง
ก. ดัชนีท่ นุ ระเบิด (MINE INDEX)
หมายถึงตัวเลขและตัวอักษรทีแสดงลักษณะของทุ่นระเบิดที่ วางไว้ และระบบการทางานของ
ทุ่นระเบิด เพื่อใช้ ป ระกอบกับ แบบค าสัง่ การต่อต้ านทุ่น ระเบิ ดและการส่งข่าวอื่น ๆ เพื่อผู้ปฏิบัติการ
ต่อต้ านทุ่นระเบิดจะได้ ทราบถึงรายละเอียดของทุ่นระเบิดนัน้ ในการใช้ ดชั นีเพื่อการส่งข่าวจะต้ องนา
ด้ วยตัวเลขแล้ วตามด้ วยตัวอักษรเสมอ
ตัวเลข – หมายถึงรายละเอียดของตัวทุ่นระเบิด (MINE CASE)
ตัวอักษร – หมายถึง ระบบของเครื่องทาให้ ระเบิด (FIRING SYSTEM)
ตัวทุ่นระเบิด (MINE CASE)
0.
NO INFORMATION OF THE MINE BODY
1.
MOORED MINE
2.
SHALLOW MOORED MINE
3.
DEEP MOORED MINE
4.
GROUND MINE
5.
GROUND MINE – EXPLOSIVE CHARGE VARYING BETWEEN 600 AND – 1000 LB.
6.
GROUND MINE – EXPLOSIVE CHARGE VARYING BETWEEN 1200 AND – 2000 LB.
7
8.
OBSTRUCTORS
9.
DRIFTIND MINE
ระบบของเครื่องทาให้ ระเบิด (FIRING SYSTEM)
A.
CONTACT
B.
ANTENNA
C.
INFLUENCE
D.
ACOUSTIC
E.
ACOUSTIC AUDIO – FREQUENCY
F.
ACCOUSTIC LOW FREQUENMCY
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G.
ACOUSTIC HIGH FREQUENCY
H.
PASSIVE
I.
PRESSURE
J.
MAGNETIC
K.
MANNETIC H (HORJZONATL COMPOTANT)
L.
MANGNETIC V (Vertical COMPOTANT)
M.
N.
SENSITIVE OR NORMAL TARCET
O
P.
VERY SENSITIVE – ANTI SWEEPER
Q.
COARSE – ANTI SWEEPER
R.
MULTI – LOOK MINES
S.
SEQUENCE
T.
COMBINATION (OVERLAP)
U.
FITTING WITH SHIP COUNTER
V.
FITTING WITH DELAYED ARMING OR RISING MECHA
W. ACTIVE
X.
NO INFORMATION ON FIRING MECHAMISM
Y.
Z.
ตัวอย่ าง
6 KET หมายถึง ทุน่ ระเบิดชนิดวางกับพื ้นท้ องทะเลบรรจุดินระเบิดระหว่าง 600 – 1000 ปอนด์
ระบบของเครื่องทาให้ ระเบิดเป็ นแบบแม่เหล็กทางนอน ผสมกับเสียงความถี่ต่า
1X หมายถึง เป็ นทุน่ ระเบิดทอดประจาที่ ไม่ทราบรายการเกี่ยวกับเครื่องทาให้ ระเบิด
ข. แบบคาสั่งการต่ อต้ านทุ่นระเบิด (M.C.M. ORDER FORM)
เป็ นแบบคาสัง่ ที่ LOC ส่งไปยัง ผบ.หน่วยปฏิบตั กิ ารต่อต้ านทุ่นระเบิดเพื่อแจ้ งนโยบายและ
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน่ ระเบิดของหน่วยเหนือให้ หน่วยปฏิบตั ิทราบ

๘๘
แบบฟอร์ มของคาสั่งมีดังนี ้
AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF
GGG
HHH
III
JJJ
YYY
ZZZ

หมายเลขของคาสัง่ ……………
หน่วยเฉพาะกิจ, เรือ ฯลฯ ชื่อของการปฏิบตั ิการต่อต้ านทุน่ ระเบิดที่กาหนดให้
ประมาณเวลาออกปฏิบตั กิ าร
บริเวณหรือช่องทางที่ปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิด
ชนิดของการปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิด กาหนดให้ ชดั เจนลงไปว่าจะปฏิบตั ทิ ี่ไหนขันของการ
้
ปฏิบตั ิการ วิธีการ จานวนเที่ยว
รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับทุน่ ระเบิดที่ทราบ ถ้ าไม่ทราบให้ ปฏิบตั ิตามวิธีการกวาด
มาตรฐาน
จานวนและประมาณเวลาถึงของกระบวนเรือต่อไป , สิ่งที่จะต้ องปฏิบตั ิ
คาแนะนาสาหรับ W/T (ถ้ าไม่ได้ สงั่ การไว้ ก่อน)
เวลาที่ต้องการสาหรับแบบรายงานการต่อต้ านทุน่ ระเบิดหมายเลข ๕
(M.C.M.No 5) ซึ่งอาจต้ องการเวลารายงานเพิ่มเติมได้
การเคลื่อนกาลังเมื่อเสร็จภารกิจ
เปอร์เซ็นต์การครอบคลุมที่ต้องการ
สิ่งที่อ้างถึง
ต้ องการการตอบรับ

ตัวอย่ าง (จากการฝึ กร่วม ทร. อก. – ทร. มซ และ ทร.ไทย ตามคาสัง่ การฝึ ก LION PINT)
B 3 และ B 4 เป็ น Call sign ของเรือ
PRIORITY DTG 19052 %
F.M. CTC. 319.9
TO. CTU. 319.9
INFO. TU. 319.9
TEXT – LION HUNT TASK 02 A
AAA. R3, R4
BBB 200700 G
CCC X 14 - A - X – DISPLACT 400 YARDH – ATT –X15 – 10
DDD B46 – X31 – X41 – X39 – X42 – X26 –X34
EEE 1A –4X
FFF 211000 G
III
X 54
JJJ MAX IN TIME

๘๙
ZZZ

X 64

FM. NOTC NAAS
TO.CTU. 261.4.6
INFO. Combonechan, NOIC Amsterdam, NOIC Scnaldt, TU 261.4.6 Task No 705
AAA
TU 261.4.6 XMT M351, M356
BBB
160630A
CCC QZS 1104
DDD Clearing fromctod, 7 tolrun, then8, 10and 11.400yd. either side of
centre line BRAVO
EEE
6 KRU
FFF
Dom 14 – 161500 A .Convey to be anenobes until task
completed
GGG Local wave contiunously
HHH 161300 A
III
Return to Hook Harbour
JJJ
95 Per cent. To 4 ship counts
YYY
Local wareingg No 12 and 14
ZZZ
Acknowledgo = 152304 Z

\

๙๐
๒.๖ แบบของการรายงานการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑. แบบรายงานที่ ๑ การวางทุ่นหมายเขต
๒. แบบรายงานที่ ๒ การตรวจสอบตาบลที่ท่นุ หมายเขต
๓. แบบรายงานที่ ๓ การวางทุ่นระเบิด
๔. แบบรายงานที่ ๔ การตรวจพบทุ่นระเบิดที่กวาดได้
๕. แบบรายงานที่ ๕ การตรวจพบเป้าใต้ ผิวน ้าโดยโซนาร์
๖. แบบรายงานที่ ๖ การยิงทาลายทุ่นระเบิด
๗. แบบรายงานที่ ๗ การเก็บทุ่นระเบิดฝึ กที่กวาดได้
๘. แบบรายงานที่ ๘ การสรุปผลการกวาดหรือค้ นหาทุก ๔ ชัว่ โมง
๙. แบบรายงานที่ ๙ การเก็บทุ่นหมายเขต
๑๐. แบบรายงานที่ ๑๐ การปล่อยเครื่องกวาดทุ่นระเบิด
๑๑. แบบรายงานที่ ๑๑ การเก็บเครื่องกวาดทุ่นระเบิด
๑๒. แบบรายงานที่ ๑๒ การรายงานการผ่านเข้ าช่องทางเข้ า - ออก
๑๓. แบบรายงานที่ ๑๓ การรายงานข้ อขัดข้ อง
๑๔. แบบรายงานที่ ๑๔ รายงานการตรวจการณ์ทนุ่ ระเบิด
สาหรับการกาหนดหมายเลขทุน่ ระเบิดเพื่อประกอบการรายงานการต่อต้ านทุ่นระเบิดนัน้ เพื่อ
ความสะดวก และเป็ นไปในทางเดียวกัน รวมทังมี
้ ความเหมาะสมต่อการบันทึกผลในการปฏิ บตั ิงาน
ร่วมกัน จึงกาหนดหมายเลขทุ่นระเบิด ประกอบด้ วยหมูเ่ ลข ๔ ตัว และตัวอักษรดังนี ้
- เลข ๒ ตัวแรก แสดงหน่วยที่ตรวจพบ เช่น ร.ล.บางระจันกาหนดเป็ นหมายเลข ๐๑ เป็ นต้น
- เลข ๒ ตัวต่อไป แสดงชนิดของทุ่นระเบิด ซึ่งมีการกาหนดความหมายไว้ แน่นอน ( ดูจาก
หลักนิยม การต่อต้ านทุน่ ระเบิด กทบ.กร. )
- ตัวอักษร แสดงการทางานของทุ่นระเบิด ซึง่ อาจใช้ ตวั อักษรกี่ตวั ก็ได้
--------------------------------------------------------

๙๑

บทที่ ๓
การกวาดทุ่นระเบิด
๓.๑วิธีดาเนินการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่
ก. ความมุ่งหมายการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่
๑ การกวาดสาเร็จ (CLEARING SWEEPING) ความมุง่ หมายก็คือ ต้ องการทาให้ พื ้นที่
ปลอดภัยจากทุน่ ระเบิด ฉะนันการกวาดส
้
าเร็จจึงใช้ เฉพาะสนามทุ่นที่สามารถจะทาการกวาดสาเร็จได้
เท่านันซึ
้ ่งเราจะต้ องทราบหรือคาดคะเนคุณสมบัติของทุ่นระเบิดที่จะทาการกวาดด้ วย การกวาดสาเร็จ
ในทางปฏิบตั ิย่อมไม่ได้ ผล ๑๐๐ % เพราะความไม่ร้ ูจริงเกี่ยวกับทุน่ ระเบิดที่ใช้ ประสิทธิภาพของการ
กวาดและอุปสรรค์อื่น ๆ อีกมาก การกวาดสาเร็จนี ้รวมถึงการกวาดตรวจสอบด้ วย
๒. การกวาดหวังผล (ATTRITION SWEEPING) การกวาดชนิดนี ้ความมุง่ หมายหลักคือ
ต้ องการให้ ทนุ ที่เป็ นอันตรายนันมี
้ เหลืออยู่ในสนามน้ อยที่สดุ การกวาดชนิดนี ้ตามปกติมกั จะเป็ นการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกองเรือ คือกวาดเพื่อให้ ความปลอดภัยแก่กองเรือเรือชัว่ ระยะเวลาที่กองเรือผ่านไปใน
พื ้นที่นนั ้ ๆ
๒.๑ กวาดสารวจ
๒.๒ กวาดนากองเรือ
ข. วิธีดาเนินการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่
๑. การกวาดในช่ องทาง
ในการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ในช่องทาง การใช้ เรือกวาดทาการกวาดแบบโอ
เรือลาเดียวเป็ นเหมาะที่สดุ เพราะหันเลี ้ยวได้ คล่องแคล่ว และเรือลาหน้ าในรูปกระบวนเรียงเฉียงลา
เดียวเท่านันที
้ ่เสี่ยงอันตรายทังเครื
้ ่องกวาดสามารถปล่อยซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้ ง่าย
ก. ช่องทางที่มที ่นุ หมายเขตอยู่แนวกลางช่อง
๑. เริ่มกวาดจากทุ่นหมายเขตออกมา
๒. เที่ยวแรกกวาดให้ ชิดทุ่นที่สดุ
๓. ทิศทางการกวาดตามยาวของทางนัน้ ๆ
๔. ให้ มี OVERLAP ระหว่างเที่ยว
ข. ช่องทางที่ไม่มีทนุ่ หมายเขต
๑. เที่ยวแรกควรใช้ รูปกระบวนเรียงเฉียงปล่อยเครื่องกวาด ๒ กราบ
๒. เรือวางทุ่นหมายเขตวางทุ่นหมายเขตตามเรือกวาดในแนวกลางช่อง ซึง่
สามารถจะขยายให้ กว้ างออกได้ อีกเมื่อต้ องการ

๙๒
ค. การกวาดประจาช่องทาง
๑. การกวาดประจาช่องทาง ควรจะกระทาถึงแนวน ้าลึก ๑๐๐ วา ถ้ าสภาพแวดล้ อม
อานวย
๒. ควรกวาดบริเวณรอบ ๆ ปลายช่องทางเข้ าออกด้ านนอกด้ วย
๓. ในแนวน ้าลึกมากกว่า ๓๐ วา การกวาดอาจกวาดเฉพาะแบบโออย่างเดียว
๔. อาจใช้ เรือกวาดคูล่ ากเครื่องกวาดโซ่หรือลวดลากพื ้นในการกวาดครัง้ สุดท้ ายเพื่อ
กวาดทุ่นระเบิดที่อยู่ลกึ ๆ
๒. การกวาดในสนามหรือการกวาดเป็ นพืน้ ที่ (FIELD OR AREA SWEEPING)
ก. การกวาดสาเร็จเป็ นพื ้นที่ควรปฏิบตั เิ ป็ นขัน้ ๆ ดังนี ้
๑. กาหนดขอบเขตของพื ้นที่ทกุ ด้ าน ของสนามทุ่นระเบิดที่จะกวาด พื ้นที่ ๆ กาหนดนี ้
และขอบพื ้นที่ถือว่าเป็ นน่านน ้าอันตราย
๒. จัดกาลังเรือกวาด เรือวางทุน่ หมายเขตและเรือทาลายทุ่นระเบิด เป็ นหมวดหมูต่ าม
ภาระกิจที่จะแบ่งมอบ แบ่งพื ้นที่ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ ตามสภาพอุทกศาสตร์และการเดินเรือ
๓. กาหนดทิศทางและวิธีทาเที่ยวกวาด ถ้ าคาดว่ามีท่นุ ระเบิดชนิดมีสายดัก ก็ให้
กระทาการกวาดระดับตื ้นด้ วยเรือเล็กหรือเรือทีเหมาะสมเสียก่อน
๔. กระทาการกวาดพื ้นที่ในระดับลึกด้ วยเครื่องกวาดแบบโอมาตรฐานให้ มี OVERLAP
มากพอที่จะป้องกันเรือกวาด และมีความครอบคลุมได้ ถึง ๑๐๐% จริง ๆ
๕. กวาดตรวจสอบ (CHECK – SWEEP) พื ้นที่ทงหมด
ั้
โดยมีทิศทางกวาดตังฉากกั
้
บ
ทางกวาดเที่ยวแรก
๖. ทาการกวาดแบบลากพื ้นด้ วย ถ้ าสงสัยยังมีท่นุ ระเบิดตกค้ างอยู่
๗. ถ้ าพบทุน่ ระเบิดจากการกวาดลากพื ้น ให้ กระทาการกวาดตรวจสอบเพิ่มเติม
๘. ในการกวาดโดยใช้ เครื่องกวาดแบบ โอ ถ้ าพบทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ให้ ทาการ
กวาดอิทธิพล เพื่อทาลายทุ่นระเบิดอิทธิพลที่ยงั เหลือจากการกวาดแบบ โอ
- ในการกวาดค้ นหาในสนามหรื อเป็ นพื ้นที่ อาจใช้ รูปกระบวนเรียงข้ างหรื อเรียง
ข้ างซ้ อน
- รูปกระบวนเรียงเฉียงเหมาะสาหรับเรือที่ใช้ เครื่องกวาดแบบโอมาตรฐาน
ปล่อยขาเดียวหรือสองขารูปกระบวนนี ้สามารถร่นระยะชิดเข้ ามาได้ เพื่อป้องกันเรือกวาดในเมื่อพบว่ามี
ทุ่นระเบิด
ข. ทิศทางกวาด
๑. ในเที่ยวแรกควรตังฉากกั
้
บแนวทุ่นระเบิด

๙๓
๒. ถ้ าไม่ทราบทิศทางของแนวทุ่นระเบิดหรือถ้ าทราบว่าทุน่ ระเบิดวางไม่เป็ นระเบียบก็
ให้ พิจารณาทิศทางของกระแสน ้าเป็ นหลัก
๓. ทิศทางกวาดควรขนานกับทิศทางของกระแสน ้าเพื่อป้องกัน DRIFT นอกจากการ
กวาดทุ่นระเบิดชนิดมีสายดัก
๔. ถ้ ากระแสน ้าอ่อน การกวาดเที่ยวแรกและการกวาดค้ นหาควรกระทาในขณะน ้าขึ ้น
สูงสุด
๕. ถ้ าจาเป็ นต้ องกวาดขวางกระแสน ้าด้ วยเครื่องกวาดกราบเดียว ควรปล่อยเครื่อง
กวาดด้ านใต้น ้าถ้ าหากใช้ เครื่องกวาด ๒ ขา ควรใช้ กระบวนเรียงเฉียง โดยเฉียงไปทางด้ านใต้น ้าเมื่อใช้
FLOAT – SHIP OVERLAP แต่ถ้าใช้ FLOAT OVERLAP จะให้ กวาดเฉียงขวาหรือซ้ ายก็ได้เพราะจะได้
ทางกวาดเท่ากัน
๖. ในบริเวณที่คาดว่าทุ่นระเบิดจะ DIP มากเนื่องจากกระแสน ้าแรง หรือมีพืชและสัตว์
ทะเล เกาะตัวทุ่นระเบิดหรือยึดสายยึดทุ่นระเบิดมาก ควรจะกวาดให้ ลกึ ที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าลวดกวาดจะผ่านใต้ ตวั ทุน่ ระเบิด ถ้ าหากสถานการณ์อานวยควรกระทาการกวาดตรวจสอบในขณะ
น ้าลงต่าสุดและกระแสน ้าอ่อนหรือหยุด
๗. DIP เป็ นปั จจัยสาคัญอันหนึ่งในการเลือกทิศทางกวาด เพราะลวดกวาดมักจะรูด
ข้ ามตัวทุ่นระเบิดได้ เมื่อกวาดตามกระแสน ้า ด้ วยเหตุนี ้จึงควรกวาดทานกระแสน ้า การกวาดทวน
กระแสน ้าทาให้ เรือบังคับได้ ง่ายแม้ ความเร็วจะลดลงซึ่งอาจทาให้ ประสิทธิภาพของกรรไกรลดลงและ
จาเป็ นต้ องใช้ กรรไกรระเบิดก็ตาม
๓.การกวาดในเขตจอดเรือและการกวาดเฉพาะแห่ ง (ANCHORACE AND SJPOT –
SWEEPING)
ก. การกวาดในเขตจอดเรือ ในการกวาดเป็ นพื ้นที่ซงึ่ ต่อไปจะใช้ เป็ นที่จอดเรือ มีข้อที่จะต้ อง
พิจารณาดังนี ้
๑. ควรลากทุ่นระเบิดหรือปล่อยให้ ท่นุ ระเบิดลอยออกนอกเขตเสียก่อน แล้ วจึงยิงให้ จม
หรือทาลายเสียด้ วยดินระเบิด
๒. ถ้ าหากมีท่นุ ระเบิดทอดประจาที่จมในเขตอาจต้ องใช้ วธิ ีพิเศษในการทาลาย
๓. ถ้ าหากมีเรือจอดทอดสมออยู่ ก็อาจกระทาการกวาดได้ เมื่อมีบริเวณกว้ างขวางพอ
แต่จะต้ องระมัดระวังอันตรายให้ มากโดยเฉพาะทุน่ ที่ถกู ตัดขาดอาจลอยไปถูกเรือที่จอดทอดสมออยู่ ถ้ า
จาเป็ นต้ องกวาดเข้ าไปในระหว่างเรือที่จอดอยู่ควรใช้ เรือเล็กเครื่องกวาดแบบโอ ขาเดียวปล่อยให้ สนั ้
กว่าปกติหรือใช้ เรือกวาดเล็ก ๆ กวาดด้ วยเครื่องกวาดขนาด ๕ หรือ ๕ – G จะได้ ประโยชน์มากไม่วา่ จะ
ใช้ เป็ นการกวาดหลักหรือการกวาดร่วมกับการกวาดแบบโอมาตรฐาน

๙๔
๔. นายทหารล่าทาลายทุน่ ระเบิด จะต้ องอยู่ประจาระหว่างการกวาดเสมอ เพื่อกากับดู
และให้ คาแนะนา
ข. การกวาดเฉพาะแห่ง ไม่มีหลักแน่นอนแล้ วแต่จะพิจารณาเอาตามสภาพแวดล้ อม แต่มี
ข้ อแนะนาดังนี ้
๑. ใช้ เรือเล็กกวาดด้ วยเครื่องกวาดแบบโอขนาด ๕ เพื่อตัดให้ ทนุ่ ขาดลอย
๒. ใช้ เรือเสียกวาดลากทุน่ ระเบิด เข้ าไปในเขตน ้าตื ้นที่ปลอดภัยแล้ วทาลายเสีย
๔. การกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ชนิดต่ าง ๆ (SWEEPING VARIOUS TYPES OF MINES)
ก. ทุ่นแอนเทนน่า
๑. ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ประกอบด้ วยสายแอนเทนน่า อาจกวาดด้ วยเครื่องกวาด
แอนเทนน่าได้
๒.ไม่ใช่การกวาดสาเร็จต้ องมีการกวาดต่อด้ วยการกวาดแบบโอมาตรฐานในระดับลึก
๓. การบังคับเรือยากกว่าการกวาดแบบมาตรฐาน ความเร็วกวาดช้ ากว่า
๔. การกวาดแบบนี ้ต้ องให้ ท่นุ ระเบิดระเบิด
๕. มีอนั ตรายการสูญเสียเครื่องกวาดสูง
ข. ทุ่นสายดัก(Sang – Line mines)
๑. กวาดในทิศทางขวางกระแสน ้า
๒.เริ่มจากทางเหนือกระแสน ้าลงมาเพื่อให้ การกวาดอยู่ในลักษณะที่เอนออกจาก
ทางเรือเดินให้ มาก
๓. จัดยามคอยดูทนุ่ ชนิดนี ้
๔. เมื่อเรือจะชนทุ่นชนิดสายดักให้ หยุดเครื่องถ้ าทาได้
๕. ทุ่นสายดักที่ถกู ตัด ถ้ าทาได้ ให้ เก็บขึ ้นมา
๖. ใช้ เครื่องกวาดแบบ โอ ดัดแปลงพิเศษ
ค. ทุ่นอิทธิพลทอดประจาที่
๑. ใช้ เครื่ องกวาดแบบโอ
๒. ระดับลึกเครื่องกวาดให้ มากกว่าเครื่องทาระเบิดของทุน่
๓. ทุ่นอิทธิพลที่ถกู ตัดขึ ้นมา อาจจะระเบิดได้ เรือกวาดควรระมัดระวังรักษาระยะห่าง
ไว้ ให้ ปลอดภัยเสมอ
ง. ทุ่น Drifting & Floating mine
๑. ใช้ เครื่องกวาดแบบ Skimnet N MK ๒
๒. เครื่องกวาดแบบโอมาตรฐานระดับตื ้น ต่อทุน่

๙๕
จ. ทุ่นที่มีเครื่องป้องกันการกวาด
๑. ใช้ เครื่องกวาดในระดับลึกมาก ๆ
๒. ใช้ กรรไกรระเบิดตัดสายลวดยึดทุ่นที่เป็ นโซ่ในเขตน ้าตื ้น
ฉ. ทุ่นผสมไม่มีข้อยุ่งยากอะไร
๑. กวาดทุ่นทอดประจาที่ก่อน
๒. กวาดทุ่นอิทธิพล
๓. ควรคานึงถึงทุ่นอิทธิพลทอดประจาที่ด้วย

๙๖
๓.๒ หัวข้ อพิจารณาในการกวาดทุ่นระเบิด
ก.ความมุ่งหมายของการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑. เพื่อเปิ ดช่องทางเข้ าออก ท่าเรือ ฐานทัพ ตลอดจนพื ้นที่ลาเลียงขนถ่ายของฝ่ ายเราให้
ปลอดภัยจากการคุกคามของทุ่นระเบิดข้ าศึกตลอดเวลา
๒. เพื่อให้ ความปลอดภัยแก่การเดินเรือของฝ่ ายเราในเส้นทางเดินเรือที่ผา่ นพื ้นที่อื่น ๆ ที่ข้าศึก
อาจวางทุ่นระเบิดได้
๓. เพื่อให้ ฝ่ายเรามีเสรีในการปฏิบตั ิใด ๆ ได้ ตามต้ องการ
ข.หัวข้ อพิจารณาในการกวาดทุ่นระเบิด
๑. น่านน ้าที่อาจมีท่นุ ระเบิดได้
ก) ๒ ๑/๒ ถึง ๓๐ วา - ทุ่นระเบิดอิทธิพล
ข) ๒ ๑/๒ ถึง ๑๐๐ วา - ทุ่นระเบิดชนิดทอดประจาที่
๒. ข่าวกรองที่ควรทราบ
ก) ประเภทและชนิดของทุน่ ระเบิด
ข) จานวนทุน่ ระเบิด
ค) ยานพาหนะที่นามาวาง
๓. เวลาที่มีให้ สาหรับการกวาด
ก) กระทบกระเทือนต่อวิธีการและการปฏิบตั ิการกวาดทังหมด
้
๔. เครื่องต่อต้ านการกวาดที่อาจมี
ก) ทุ่นระเบิด
๑) ทุ่นระเบิดทอดประจาที่
๒) ทุ่นระเบิดอิทธิพล
ข) เครื่องป้องกันการกวาด
๑) เครื่องกีดขวางการกวาด
๒) นาฬิกาหน่วงเวลา
๓) เครื่องตังเกณฑ์
้
เรือผ่าน
๕.เครื่องกวาดที่มีอยู่
ก) ลาดับของการใช้ เครื่องกวาด
ข) การกวาดผสม
๖. จานวนและประเภทของเรือกวาดทุน่ ระเบิดที่จะใชัได้
ก) เป็ นผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ิการกวาด

๙๗
๗. ลักษณะอุทกศาสตร์
ก) การเปลี่ยนระดับลึกของน ้าในสนามโดยเฉพาะแนวน ้าลึก ๓ , ๑๐ , ๒๕ , ๔๐ ,
และ ๑๐๐ วา
ข) สิ่งกีดขวางในการเดินเรือ เช่น ที่ตื ้น หิน เรือจม ฯลฯ
ค) การขึ ้นลงของน ้า
- ถ้ าระดับน ้าขึ ้นลงต่างกันมาก อาจเห็นทุ่นระเบิดได้เมื่อน ้าลงต่าสุด
- เวลาน ้าขึ ้นเป็ นเวลาที่เหมาะที่สดุ ในการกวาด
- ความลึกยิ่งมาก เสียงของเรือที่จะไปถึงพื ้นท้ องทะเลยิ่งน้ อย
ง) กระแสน ้า
- ถ้ ากวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ถ้าทาได้ ควรกวาดทวนน ้า
- ทาให้ ทนุ่ ระเบิดทอดประจาที่เอน
- อาจทาให้ ท่นุ ระเบิดเกา
- เป็ นผลให้ เรือกวาดต้ องเปลีย่ นความเร็ว
- ถ้ าวิ่งทวนน ้าจะทาให้ เสียงของเรือดังขึ ้น เพราะต้ องแต่งความเร็วเพิ่มขึ ้น
- การกวาดขวางกระแสน ้าเป็ นผลกระทบกระเทือนต่อทางกวาด
จ) สัตว์และพืชทะเล
- ถ้ าสัตว์และพืชทะเลจับลวดยึดทุน่ ระเบิดมาก ๆ จะทาให้ ท่นุ ระเบิดเอนและ
อยู่ลกึ มากขึ ้น
- ถ้ าจับตามเครื่องกลไกต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความไวของทุ่นระเบิดจะ
ทาให้ ความไวลดลง
ฉ) ความใสของน ้า
- ทาให้ ค้นหาทุ่นระเบิดได้ ง่ายขึ ้น
ช) ลักษณะของพื ้นท้ องทะเล
๑. ถ้ าเป็ นหิน
- ทุ่นระเบิดและทุ่นหมายเขตเกาได้ ง่าย
- ทุ่นระเบิดแม่เหล็กอาจกลิ ้งไปมาและระเบิดขึ ้นได้
- การส่งคลื่นเสียงดี
- เครื่องค้ นหาใต้น ้าทางานได้ ไม่ดเี นื่องจากมีเสียงสะท้ อนมากเกินไป

๙๘
๒) ถ้ าเป็ นโคลน
- ทุ่นระเบิดอยู่ประจาที่ดีแต่ถ้าทิ ้งไว้ นานอาจจมลึกกว่าปกติ
- ความไวของทุ่นระเบิดเสียงอาจลดลง ถ้ าไดอะแฟรมจมลึกมากไป
- เหมาะสาหรับทุน่ ระเบิดแม่เหล็ก
ช) ความเป็ นสื่อไฟฟ้าของน ้า
- ถ้ าน ้าเป็ นสื่อไฟฟ้าดี อาจมีสนามแม่เหล็กกระจายง่าย
- ทาให้ ทางกวาดกว้ าง
- เป็ นผลต่อแบบเครื่องกวาดที่จะใช้
๘) ข้ อพิจารณาด้ านกาลังพลและการส่งกาลังบารุง
ก) เรือกวาดทุ่นระเบิดเป็ นเรือขนาดเล็ก ที่ทางคับแคบไม่สะดวกต่อการพักผ่อน
ข) ความเป็ นอยู่ไม่ดี
ค) เนื่องจากช่วยตัวเองได้น้อย ฉะนัน้ จะต้ องมีเรือพีเลี ้ยงสนับสนุนในเรื่อง น ้า น ้ามัน เสบียง
อาหาร สิ่งอานวยความสะดวกในการซ่อมทา เครื่องอะไหล่และอื่น ๆ ตลอดจนที่อยู่และที่ทางานของ
กองบังคับการ
๙) ข้ อพิจารณาอื่น ๆ
ก) เครื่องกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ๑ ชุด ตามสถิติจะใช้ กวาดทุ่นระเบิดจริงได้ ๑๐ ลูก
ก่อนที่จะชารุดใช้ ราชการไม่ได้
ข) เรือ LST ๑ ลา สามารถสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรือ MSC {O} ๖ ลา ได้ นาน ๔๐ วัน
ค) การขัดขวางของข้ าศึก อาจทาให้ ต้องมีเรือหรือเครื่องบินคุ้มกัน
-----------------------------------

๙๙
๓.๓ แนวปฏิบัติในการเข้าช่ องทางกวาด ( LAP Policy )
แนวปฏิบตั ิในการเข้ าช่องทางกวาดที่ใช้ ใน ทร. ปั จจุบนั มีหนทางปฏิบตั ิอยู่ ๕ วิธีคือ
๑. LAP Sequence 1 ( SERPENT , Reverse Pase )
เป็ นการกวาดที่เริ่มจากช่องทางที่อยู่ทางขอบสนามด้ านใดด้ านหนึง่ เรียงตามลาดับเข้ าไป
จนถึงขอบสนามอีกด้ านหนึ่ง โดยมีทิศทางในการกวาดของช่องทางกวาดที่ชิดกันตรงกันข้ าม โอกาสที่
ใช้ เมื่อต้ องการทาการกวาดทุ่นระเบิดให้ หมดไปจากพื ้นที่โดยรวดเร็ว
ข้ อดี
- เรือกวาดมีเวลาอยูใ่ นสนามมาก
ข้ อเสีย
- เมื่อทาการหันเลี ้ยวแต่ละครัง้ ต้ องเปลี่ยนรูปกระบวนใหม่
- ต้ องเปลี่ยนกราบของเครื่องกวาดที่ปล่อยหรือทาการ Short Stay เมื่อเวลาหันเลี ้ยว
- อาจตัดทุน่ หมายแนวกวาดของตัวเองได้
- ต้ องการพื ้นที่ในการหันเลี ้ยวมาก
- ต้ องเสียเวลาปล่อยเครื่องกวาดใหม่
๒. LAP Sequence 2 ( Single NORIA , Return Through Swept Water )
- เป็ นการกวาดที่เริ่มจากช่องทางที่อยู่ของขอบสนามด้ านใดด้ านหนึ่ง เรียงตามลาดับเข้ า
ไปจนถึงขอบสนามอีกด้ านหนึ่ง โดยทิศทางในการกวาดเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทุกช่องทาง โอกาสที่
ใช้ เมื่อต้ องทาการกวาดในพื ้นที่ที่มีความลึกแตกต่างกัน
ข้ อดี
- ขณะหันเลี ้ยว เรือทุกลาหันออกจากเครื่องกวาด
- ปล่อยเครื่องกวาดเพียงกราบเดียว
- ช่องในการหันเลี ้ยวสันมาก
้
- มีเวลาเพียงพอที่จะให้ เรือยิงทาลายทุน่ ระเบิด และเรือวางทุ่นหมายแนวทางกวาด
ปฏิบตั ิงาน
- มีเวลาเพียงพอที่จะเปลีย่ นลวดกวาดใหม่เพื่อให้ ได้ความลึกที่ต้องการ
ข้ อเสีย
- เสียเวลาในการกวาดมาก
๓. LAP Sequence 3 ( DOUBLE NORIA )
เป็ นการกวาดที่เริ่มจากช่องทางที่อยู่ทางขอบสนามด้ านใดด้ านหนึง่ เข้ าไป
โดยสลับ
ช่องทางกวาดตามลาดับ ทิศทางในการกวาดแต่ละเที่ยวที่ตอ่ เนื่องกันจะมีทิศทางตรงข้ ามกันการกวาด
แบบนี ้ต้ องมีช่องทางกวาดเป็ นจานวนคูเ่ สมอ และจะต้ องแจ้ งกราบในการหันเลี ้ยวด้ วย

๑๐๐
ข้ อดี
- เรือกวาดทุกลาหันเลี ้ยวในทางเดียวกัน
- ปล่อยเครื่องกวาดเพียงกราบเดียว
- ช่วงในการหันเลี ้ยวสัน้
ข้ อเสีย
- เรือลาแรกต้ องเสีย่ งอันตราย เพราะต้ องการกวาดเข้ าไปในพื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ทาการ
กวาดมาก่อน
- อาจตัดทุน่ หมายแนวกวาดของตัวเองได้
๔. LAP Sequence 4 ( Enlarged Channel )
เป็ นการกวาดเจาะช่องทางโดยเริ่มจากกึ่งกลางสนาม แล้ วกวาดออกไปทางขอบ
สนามทัง้ ๒ ข้ างตามลาดับ สลับกันไป โดยทิศทางการกวาดแต่ละเที่ยวที่ตอ่ เนื่องกันจะอยูต่ รงกัน
ข้ าม โอกาสที่ใช้ เมื่อต้ องการเจาะสนามทุ่นระเบิดให้ เป็ นช่องทาง ( Channel ) เข้ าไปการสัง่ จะต้ อง
แจ้ งกราบในการหันเลี ้ยวด้ วยว่าเรือทังหมดจะหั
้
นขวาหรือซ้ าย
ข้ อดี
- เป็ นเส้นทางที่ตรงที่สดุ ที่จะเข้ าไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง
- ช่วงในการหันเลี ้ยวสัน้
ข้ อเสีย
- เรือลาแรกต้ องเสีย่ งอันตราย เพราะต้ องการกวาดเข้ าไปในพื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ทาการ
กวาดมาก่อน
- อาจตัดทุน่ หมายแนวกวาดของตัวเองได้
๕. LAP Sequence 5 ( SCYTHE , Alternate End )
เป็ นการกวาดที่เริ่มจากช่องทางที่อยูท่ างขอบของสนามด้ านหนึ่ง ไปยังขอบสนาม
อีกด้ านหนึง่ แล้ ววกกลับไปกวาดในช่องทางที่ยงั ไม่ได้ กวาดถัดจากช่องทางที่กวาดแล้ วของสนามด้ าน
แรก ตามลาดับสลับกันไป ทิศทางของการกวาดแต่ละเที่ยวที่ตอ่ เนื่องกันจะตรงกันข้ าม เหมาะสาหรับ
การกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลด้ วยการปล่อยเครื่องกวาดแบบทางโค้ ง ซึ่งการหันเลี ้ยวจาเป็ นต้ องหันเข้ า
หาเครื่องกวาด
ข้ อดี
- ใช้ เฉพาะการกวาดแบบทางโค้ งเท่านัน้
ข้ อเสีย
- เรือทุกลาต้ องหันเข้ าหาเครื่องกวาด
-------------------------------------------

๑๐๑
๓.๔ คาแนะนาสาหรับรูปกระบวนกวาดทุ่นระเบิดและการหันเลีย้ ว
๑. การจัดรูปกระบวน
๑.๑ รูปกระบวนกวาดทุ่นระเบิดแบบมาตรฐาน จะกาหนดเป็ นตัวอักษร และในกรณีที่จาเป็ น
ตัวอักษรเหล่านี ้จะตามด้ วย PORT หรือ STBD เพื่อแสดงถึงกราบในการจัดรูปกระบวน
๑.๒ ตามแผนภาพของรูปกระบวน ตัวเลขจะใช้ แทนหมายเลขของสถานี ( Station
Number ) นอกจากจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ยกเว้ นในรูปกระบวน K และ R จะใช้ เลข ๒ ตัว ซึ่ง
OTC จะต้ องเป็ นผู้กาหนด
๑.๓ Lateral Distance อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้ สญ
ั ญาณ
๑.๔ ในการกวาดทุ่นระเบิด เรือต่าง ๆ
อาจมีการเปลี่ยนหมายเลขสถานีของตนโดย
อัตโนมัติ
๑.๕ ตามปกติ เรือต่าง ๆ จะจัดรูปกระบวน และปล่อยเครื่องกวาด ตามลาดับขันตอนซึ
้
่งได้
แจ้ งไว้ ในรายละเอียดการจัดรูปกระบวนนัน้ ๆ รวมทังจะมี
้ รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ความเร็วระยะต่าง ๆ
ตามชนิดของเรือกวาดเฉพาะอย่างด้ วย
๑.๖ ในบางสภาวะแวดล้ อม อาจจาเป็ นต้ องปล่อยเครื่องกวาดก่อนการจัดรูปกระบวน เช่น
เมื่อเข้ าใกล้ สนามทุน่ ระเบิดตามช่องทางที่แคบ ในกรณีเช่นนี ้ จะต้ องจัดรูปกระบวนที่เหมาะสมและ
การปล่อยเครื่องกวาดจะใช้ สญ
ั ญาณจาก WTP I (A) VOL II
๑.๗ ตามปกติการจัดรูปกระบวนจะต้ องให้ สมั พันธ์กบั เข็มของช่องทางกวาด แต่อย่างไรก็ตาม
ในบางสภาวะแวดล้ อมอาจจะต้ องจัดรูปกระบวนสัมพันธ์กบั เข็มอื่น ในกรณีเช่นนี ้จะต้ องชักสัญญาณ
ตัวเลข ๓ ตัว ไว้ ใต้ สญ
ั ญาณรูปกระบวน เช่น G STBD 150 หมายถึง จัดรูปกระบวน G
Formation to Starboard relative to course 150
๒. การจัดรูปกระบวนใหม่
๒.๑ การจัดรูปกระบวนใหม่ อาจจะต้ องกระทาเมื่อมีการปรับแต่ง Track Spacing หรือ
เมื่อเรือกวาดขัดข้ องตังแต่
้ ๑ ลาขึ ้นไป
๒.๒ การปรับแต่ง Track Spacing จะสัง่ การโดย OTC
๒.๓ วิธีการปฏิบตั ิสาหรับเรือที่ขดั ข้ อง จะแจ้ งไว้ สาหรับแต่ละรูปกระบวน
๓. การเปลี่ยนเข็ม
๓.๑ เข็มของรูปกระบวนอาจต้ องมีการเปลี่ยน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
๓.๑.๑ เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทุ่นหมายเขตซึง่ ไม่เป็ นแนวเส้นตรง
๓.๑.๒ เนื่องจากช่องทางโค้ ง
๓.๒ การเปลี่ยนเข็มไปจากเข็มของช่องทางชัว่ คราว อันเนื่องมาจากแนวทุ่นหมายเขตไม่เป็ น
เส้ นตรงหรือเมื่อต้ องการการกวาดอ้ อมสิ่งกีดขวาง ในการนี ้จะสัง่ เข็มที่จะใช้ ชวั่ คราว

๑๐๒
โดยใช้ สญ
ั ญาณ G CORPEN หรือ N CORPEN ขึ ้นอยู่กบั ว่าเข็มที่จะใช้ เป็ น Course
Through The Water หรือ Course Over The Ground ซึ่งเรือกวาดในกระบวนจะต้ อง
ปรับแต่งสถานีให้ สมั พันธ์กบั เข็มนัน้ ๆ
๓.๓ การเปลี่ยนแปลงตามความโค้ งของช่องทาง ตามปกติจะกระทาโดยการเลี ้ยว
( Wheeling )
๓.๔ เมื่อเรือต่าง ๆ จัดรูปกระบวนแบบ Column หรือ Line of Bearing เมื่อถึงจุดหัน
เรือแต่ละลาสามารถเริ่มจัดสถานีใหม่ของตนได้ โดยอิสระ
๓.๕ เมื่อเรืออยูใ่ นรูปกระบวน Line Abreast การเปลีย่ นเข็มจะกระทาด้ วยการเลี ้ยว
๓.๖ เมื่อเรืออยู่ในรูปกระบวน Multiple Line Abreast การเปลี่ยนเข็มจะกระทาได้ โดยการ
เลี ้ยวตามกันทีละแถว โดย Line Guide จะสัง่ การในการเลี ้ยว ในแถวของตนเอง
๓.๗ เมื่อมีความจาเป็ นต้ องเปลีย่ นความเร็ว The Guide จะเป็ นผู้ให้ สญ
ั ญาณ
๔. การเปลี่ยนเข็ม
ตามปกติเรือกวาดจะแยกกระบวนนาเรือเก็บเครื่องกวาดโดยอิสระ
เพื่อที่จะได้ สามารถ
ตรวจสอบ และปรนนิบตั ิซ่อมบารุงเครื่องกวาดของตนได้ โดยสะดวก
๕. การเลือกรูปกระบวนในการกวาดทุ่นระเบิด
ตามปกติการเลือกรูปกระบวนในการกวาดทุ่นระเบิด เป็ นความรับผิดชอบของ ผบ. หน่วย ซึง่ ใน
การวางแผนจะพิจารณาจากปั จจัย ดังต่อไปนี ้
๕.๑ ชนิดของทุ่นระเบิด
๕.๒ เวลาที่มใี นการปฏิบตั ิให้ เสร็จภารกิจตามแผน
๕.๓ จานวนและชนิดของพาหนะกวาดทุน่ ระเบิด
๕.๔ ความเสีย่ งของพาหนะกวาดทุน่ ระเบิด
๕.๕ ขีดความสามารถของพาหนะกวาดทุน่ ระเบิด ในพื ้นที่ปฏิบตั ิการที่เลือก
๖. แบบของรูปกระบวนกวาดทุ่นระเบิด
๖.๑ Echo Formation เป็ นรูปกระบวน Unprotected Two – Ship Team ใช้ ในการกวาด
Antenna , กวาดโดยใช้ โซ่ หรือ Net ( กวาดแบบลากไปกับพื ้นท้ องทะเล , Bottom Mine )
ข้ อได้ เปรียบ
- เป็ นแบบที่ดที ี่สดุ ในการกวาด Bottom Mine
- สามารถใช้ ได้ กบั เรือกวาดทุกชนิด
ข้ อเสียเปรียบ
- เหตุที่ต้องมีระยะทับ เป็ นเหตุให้ ย่านทางกวาดของรูปกระบวนแคบลง
- เรือที่อยู่ทางปี ก ( Wing Sweeper ) จะอยู่ในพื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ทาการกวาด

๑๐๓
อนึ่งรูปกระบวน E เป็ นรูปกระบวนเรียงเฉียง ( Echelon ) ซึ่งการปรับให้ เป็ นรูปกระบวนเรียง
ข้ าง ( Single Line Formation ) อาจสามารถใช้ สาหรับ Breakthrough Objective ได้
๖.๒ Foxtrot Formation รูปกระบวน นี ้เป็ นรูปกระบวน Unprotected Two Ship Team
ใช้ ในการกวาด Antenna หรือ Chain Sweep ( Bottom Mines ) ซึ่งจัดเป็ นรูปกระบวนเรียงตามกัน
( Column Formation )
ข้ อได้ เปรียบ
- ทุก Team ยกเว้น Team น่าจะอยู่ในพื ้นที่ที่ทาการกวาดแล้ ว
ข้ อเสียเปรียบ
- ทาให้ หมดเปลืองเวลามากสาหรับการกวาดเป็ นพื ้นที่
๖.๓ Juliet Formation เป็ นรูปกระบวน Unprotected Multi-ship Team ใช้ ในการกวาด
Antenna ซึ่งจัดรูปกระบวนเป็ นรูปกระบวนเรียงข้ าง
ข้ อได้ เปรียบ
- เป็ นรูปกระบวนสาหรับกวาดทุ่นระเบิดแบบ Antenna
ข้ อเสียเปรียบ
- นาเรือ และหันเลี ้ยวยาก
- สามารถใช้ ได้ อย่างปลอดภัยเฉพาะเรือกวาดที่กินน ้าตื ้น
- เรือกวาดอยู่ในพื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ทาการกวาด
๖.๔ Golf Formation เป็ นรูปกระบวนเรียงเฉียงแบบ Protected Formation ใช้ กบั การ
กวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่กราบเดียว
ข้ อได้ เปรียบ
- ให้ การป้องกันเรือกวาดจากทุ่นระเบิดทอดประจาที่ได้ ดที ี่สดุ
- นาเรือได้ ง่ายที่สดุ ถึงแม้ วา่ การเปลี่ยนเข็มจะมีขีดจากัดไว้ ครัง้ ละไม่เกิน ๓๐
ข้ อเสียเปรียบ
- กระแสน ้าทางขวาง อาจทาให้ จาเป็ นต้ องเปลี่ยนกราบปล่อยเครื่องกวาดใน Track ตรงข้ าม
- ทุ่นระเบิดที่กวาดได้ จากเรือลาหน้ า อาจลอยขึ ้นสูผ่ ิวน ้าใต้ ท้องเรือตาม
- ยามตรวจการณ์มีความจาเป็ นยิ่งโดยเฉพาะเรือตาม เพื่อกาหนดตาบลที่ หลีกเลี่ยง หรือ
ทาลายทุ่นระเบิดซึ่งลอยขึ ้นมา

๑๐๔
๖.๕ India Formation เป็ นรูปกระบวนเรียงเฉียงแบบ Unprotected ใช้ กบั การกวาดทุ่น
ระเบิดทอดประจาที่สองกราบ
ข้ อได้ เปรียบ
- ได้ ย่านทางกวาดกว้ าง
- นาเรือง่าย ถึงแม้ วา่ การเปลี่ยนเข็มมีขดี จากัดครัง้ ละไม่เกิน ๓๐
ข้ อเสียเปรียบ
- เรือกวาดอยู่ในพื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ทาการกวาด
- กระแสน ้าทางขวางจะลดย่านทางกวาดของสายกวาดข้างหนึ่งลง
๖.๖ Kilo Formation เป็ นรูปกระบวนเรียงข้ าง ๒ แถว แบบ Unprotected ใช้ ในการกวาด
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่สองกราบ รูปกระบวนนี ้อาจปรับปรุงให้ เป็ นรูปกระบวนเรียงข้ างแถวเดียวสาหรับ
กวาดสารวจ ( Searching )
และเมื่อใช้ เครื่องกวาด IDMS.
ข้ อได้ เปรียบ
- เรือกวาดปลอดภัยจากทุ่นระเบิดที่ลอยขึ ้นมา
ข้ อเสียเปรียบ
- รักษาสถานี และนาเรือยาก การเปลี่ยนเข็มมีขดี จากัดให้ ต้องกระทาครัง้ ละ ๕
- เรือกวาดอยู่ในพื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ทาการกวาด
- กระแสน ้าทางขวางจะลดย่านทางกวาดของสายกวาดข้างหนึ่งลง
๖.๗ Papa Formation เป็ นรูปกระบวนเรียงตามกันแบบ Unprotected ใช้ ในการกวาด
ทุ่นระเบิดอิทธิพลผสม สามารถนามาใช้ กบั การกวาดทุน่ ระเบิดทอดประจาที่ ชนิดที่มีเครื่องหน่วงเวลา
ลอยได้
ข้ อได้ เปรียบ
- สามารถใช้ ได้ในช่องทางแคบ
- สามารถปลดเกณฑ์เรือผ่านได้ เท่ากับจานวนเรือที่ใช้ ในการกวาดแต่ละเที่ยว
ข้ อเสียเปรียบ
- เป็ นรูปกระบวนที่อ้ ยุ อ้ ายชักช้ า เนื่องจากเรือกวาดทุกลาต้ องผ่านออกนอก Track เสียก่อนที่
จะนาเรือกลับเข้ ามาใน Track เดิม หรือ Track ข้ างเคียงได้
- เรือกวาดอยู่ในพื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ทาการกวาด

๑๐๕
๖.๘ Quebec Formation เป็ นรูปกระบวนเรียงเฉียงแบบ Unprotected ใช้ ในการกวาดทุน่
ระเบิดอิทธิพลผสม หรือกวาดทุน่ ระเบิดทอดประจาที่ รวมทังการกวาด
้
IDMS. กราบเดียว
ข้ อได้ เปรียบ
- เป็ นรูปกระบวนเดียวที่เรือกวาดแต่ละลาสามารถลากเครื่องกวาดผสมแบบเครื่องกวาด
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ และเครื่องกวาดเสียงไปพร้ อมกันได้
ข้ อเสียเปรียบ
- เรือกวาดอยู่ในพื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ทาการกวาด
- ทุ่นระเบิดที่ทอดประจาที่ที่เรือลาหน้ ากวาดได้ อาจเป็ นอันตรายต่อเรือกวาดลาหลัง
๖.๙ Sierra Formation เป็ นรูปกระบวนเรียงข้ างแบบ Unprotected ใช้ ในการกวาดทุน่
ระเบิดอิทธิพล โดยได้ รบั การปรับปรุงสาหรับเรือขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถลากเครื่องกวาดผสมได้
๖.๑๐ Tango Formation เป็ นรูปกระบวนเรียงตามกันแบบ Unprotected ใช้ สาหรับ Two
Boat Teams ลากเครื่องกวาดร่วมกัน
ข้ อได้ เปรียบ
- ได้ ย่านทางกวาดกว้ าง
ข้ อเสียเปรียบ
- ความเร็วต่า
- เรือกวาดอยู่ในพื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ทาการกวาด
๗. วิธีหันเข้ าช่ องทางกวาดแบบมาตรฐาน ( Standard Lap Turn Method )
๗.๑ ตามปกติเมื่อจบช่องทางกวาด การหันเพื่อเข้ าหาช่องทางกวาดใหม่ จะต้ องปฏิบัติตาม
คาแนะนาในการหันแบบมาตรฐานสาหรับแต่ละรูปกระบวน
๗.๒ วิธีการหันจะกาหนดด้ วยหมายเลข และแต่ละแบบจะใช้ ได้ กบั รูปกระบวนที่กาหนดไว้
เท่านัน้
รูปกระบวน
SLTM.
E , F, J
1 – 10
G
20 – 29
I
30 – 39
K
40 – 49
Q
50 – 59
R
70 – 79
P,S,T
-

๑๐๖
๗.๓ สัญญาณในการหัน จะสัง่ การด้ วยสัญญาณดังนี ้
- ธง D นาหน้ าด้ วยตัวเลข ๑ หรือ ๒ หมายถึงการเปลี่ยนเข็มไปทางขวาตามจานวน
องศาที่กาหนด โดยสัมพันธ์กบั วิธีที่แสดงไว้ ใน SLTM. นัน้ ๆ
- ธง D ตามหลังตัวเลข ๑ หรือ ๒ หมายถึงการเปลีย่ นเข็มไปทางซ้ ายตามจานวนองศาที่
กาหนด โดยสัมพันธ์กบั วิธีที่แสดงไว้ ใน SLTM. นัน้ ๆ
- ตาแหน่งของธง D เป็ นการอ้ างถึงทิศทางการหันของ The Guide และเป็ นการบังคับ
ทิศทางของการหันเลี ้ยวหลัก
๗.๔ TM, Diagrams จะแสดงเข็ม Over Ground ซึ่งจะต้ องเผื่อไว้ สาหรับลม และการขึ ้นลง
ของน ้า
๗.๕ ในบางโอกาสที่สภาวะแวดล้ อมไม่อานวยให้ ใช้ SLTM. ที่เตรียมไว้ ได้ OTC. จะเป็ นผู้สงั่
การหัน โดยใช้ สญ
ั ญาณที่เหมาะสมจาก ATP.I (A) Vol. II
๗.๖ ไม่มี SLTM. ใดที่สามารถใช้ ในการเปลี่ยนเข็มได้ ๓๖๐ เพื่อให้ สามารถเข้ าทาการกวาด
ในช่องทางเดิมด้ วยเข็มเดิมได้ ดังนันจึ
้ งใช้ วิธีการหันเลี ้ยว ๑๘๐ ๒ ครัง้ ติดต่อกัน
๗.๗ หมายเลขสถานีเรือ ( Ship Number ) หลังจากการหัน สถานีของเรือในกระบวนอาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เรือต่าง ๆ จะต้ องเปลีย่ นหมายเลขสถานีของตนโดยอัตโนมัติตามสถานีของตน
ในรูปกระบวนใหม่
-------------------------------------------------------

๑๐๗
๓.๕ การปฏิบัตเิ มื่อเครื่องกวาดขาดและทุ่นระเบิดติดเครื่องกวาด
ก. วิธีปฏิบัติเมื่อสายกวาดทุ่นระเบิดขาด
๑. เอาเรือเล็กลงใช้ ลวดหรือเชือกยาว ๑๐๐ วา ผูกลูกลอยของเครื่องกวาดที่ขาดแล้ วลากไปยัง
พื ้นที่ที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด
๒. นาเรือกวาดเข้ าไปเก็บลูกลอย โดยใช้ ขอตะเภาหรือโยธะกาดึงลูกลอยมาตรงกับคันเบ็ด
๓. ยกลูกลอยขึ ้นมาบนเรือ
๔. ใช้ ปากจับ ๆ ลวดลูกลอยไว้
๕. ปลดลวดลูกลอยออกไม่ต้องเอาเสกลติดไปด้ วย
๖. ปลดลวดลูกลอยออก แล้ วต่อเข้ ากับลวดกวาดหรือลวดเครื่องถ่วงที่ไม่ใช้
๗. ค่อย ๆ คลายปากจับยึดลวดลูกลอยมาจนลวดกวาดตึง
๘. หะเบสเก็บลวดลูกลอยขึ ้นมา จนกระทัง่ เครื่องรักษาระดับขึ ้นท้ ายเรือ
๙. ทาการปลดเครื่องรักษาระดับออก แล้ วเก็บเครื่องกวาดขึ ้นมาเรื่อย ๆ
๑๐. ระมัดระวังทุ่นระเบิดที่จะติดขึ ้นมาด้ วย
๑๑. ถ้ าพบทุ่นติดสายกวาดจะต้ องหยุดหะเบสทาการปลดทุ่นตามวิธีการ
๑๒. ต่อสายกวาดด้ วยห่วงหรือทาห่วงต่อด้ วยนัตรูปตัว ยู
๑๓. การติดกรรไกรที่สายกวาดซึง่ ซ่อมแล้ วให้ ติดหน้ ารอยต่อ
๑๔. ถ้ ามีเวลาให้ ทาการต่อแบบแทงลวดหรือเปลี่ยนลวดกวาดใหม่
๑๕. ในโอกาสรีบด่วนอาจใช้ สายกวาดอีกกราบหนึ่งแทนได้ ถ้ าเป็ นการปล่อยขาเดียว
ก) ต้ องเตรียมการไว้ ให้ พร้ อม
๑๖. ถ้ าใช้ ลวดกวาดผิดเกลียวจะทาให้ เกิดการตกท้ องช้ างมากกว่าโค้ งขึ ้น
ก) ไม่ควรใช้ ในที่น ้าตื ้น
ข) ลดจานวนกรรไกรให้ น้อยลง
ค) ถ้ าทาได้ ให้ เปลีย่ นลวดโดยเร็วที่สดุ
ข. วิธีปฏิบัตเิ มื่อทุ่นระเบิดติดเครื่องกวาด (Clearing mines fouled in gear)
๑. หลักการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
ก) ต้ องพยายามลดอันตรายที่จะมีแก่เรือกวาดเสียก่อน
ข) ลดอันตรายจากทุ่นที่ถกู ตัดขาดซึง่ จะมีตอ่ เรือลาหลังและการเดินเรือ
ค) หะเรียสายกวาดให้ ยาวพอที่จะปลอดภัยแก่เรือกวาด
ง) ถ้ าสถานการณ์อานวยให้ ลากทุน่ ออกไปยังเขตทิ ้งทุ่นระเบิด

๑๐๘
๒. วิธีปลดทุ่นเมื่อทุน่ ติดเครื่องกวาดแบบเรือลาเดียว
ก) แยกออกนอกกระบวนแล่นไปยังพื ้นที่ปลอดภัยด้ วยความเร็วสูงสุด หันเรือ
๙๐ องศา เข้ าหา และออกจากเครื่องกวาดหลาย ๆ ครัง้
ข) ขณะแล่นด้ วยความเร็วสูงให้ หะเรียสายกวาดออกไปแล้ วเบรคทันทีด้วยกว้ านแรง
กระตุกจะทาให้ ท่นุ หลุดได้
ค) ต่อลูกถ่วงทุน่ หมายเขตเข้ ากับลวดกวาดด้ วยเสกล โดยใช้ โซ่ ๑/๒ นิ ้ว
ยาว ๕ ฟุต หะเรียสายกวาดจนลูกถ่วงถ่างออกไกลพอแล่นด้ วยความเร็วสูง หันออกจากลูกลอยจน
ลูกลอยขึ ้นทางท้ ายเรือด้ านตรงข้ ามให้ ถือเข็มตรงไป ลูกถ่วงจะทาให้ เกิดการสัน่ ขณะลูกลอยผ่าน
ท้ ายเรือ ทาให้ ทนุ่ ระเบิดหลุด
ง) ลากทุ่นที่ติดสายกวาดไปยังที่น ้าตื ้น ติดทุ่นลอยเข้ ากับปลายสายกวาดด้ านในแล้ ว
ปล่อยสายกวาดลงน ้าไปหมด ปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ถอดทาลายเป็ นผู้ปลดและเก็บ
เครื่องกวาด
จ) ถ้ าปฏิบตั ิตามวิธีเหล่านี ้แล้ วทุ่นไม่หลุดให้ หะเบสสายกวาดเข้ ามาให้ มากที่สดุ
ที่เหลือไว้ พอปลอดภัยแก่เรือ แล้ วตัดสายกวาดหรือลวดเครื่องถ่วงตามความจาเป็ น ทุน่ อาจแยกออก
ด้ านนอกของเครื่องกวาดทาให้ เก็บได้ แต่ถ้าทุน่ ไม่หลุด ให้ ทิ ้งทุ่นเป็ นที่หมายเพื่อทาการกวาดซ ้า
๓. วิธีปลดเมื่อทุน่ ติดเครื่องกวาดในการกวาดร่วมเรือ ๒ ลา
ก) เรือแต่ละลาแล่นด้ วยเข็มและความเร็วต่าง ๆ พร้ อมกันหะเบสและหะเรียสายกวาดเร็ว
ข) ลากเครื่องกวาดไปกับพื ้น ถ้ าทุ่นระเบิดติดที่ข้อต่อกันขาด (COD) เพื่อทาให้ สาย
กวาดขาดที่สลักนิรภัย (Cod shear pin) วิธีนี ้ห้ ามคนประจาเรือยืนใกล้ สายกวาด
ค) เปลี่ยนเข้ มตรงข้ ามโดยเรือกวาดทังสองหั
้
นออกจากกัน ๑๘๐ องศา ด้ วยวงหันที่แคบ
ที่สดุ
ง) ถ้ าทาตามวิธีเหล่านี ้แล้ วทุน่ ไม่หลุดให้ ทิ ้งทุ่นแสดงตาบลที่ไว้ เพื่อทาการกวาดซ ้า
ถ้ าไม่อาจปลดทุ่นได้ และจะต้ องตัดสายกวาด อาจจะต้ องจมลูกลอยเสีย ถ้ าทุน่ ระเบิดติดอยูก่ บั ลูกลอย
อันตรายก็ยงั คงมีอยู่จนกว่าลูกลอยจะจมในกรณีที่ท่นุ ระเบิดมีกาลังลอยเป็ นบวกมาก ลูกลอยและ
เครื่องรักษาระดับที่จะจมก็กลายเป็ นเครื่องถ่วงทุ่นไป ถ้ าน ้าลึกมากพออันตรายจากทุ่นลูกนี ้อาจตัดทิ ้ง
เสียได้ อย่างไรก็ตามจะต้ องทาการกวาดพื ้นที่นนซ
ั ้ ้าทันทีในทุกกรณี

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

๑๐๙
๓.๖ การจัดรูปกระบวนการกวาดแบบโอ(Oropesa Sweeping)
ก. ขีดจากัดในการหันเลีย้ วเมื่อปล่ อยเครื่องกวาด
๑. ไม่มีข้อจากัดเมื่อหันเลี ้ยว ๓๐ องศา หรื อน้ อยกว่า
๒. ถ้ ามากกว่า ๓๐ องศา ก่อนทาการหันจะต้ อง Short Stay สายกวาดด้ านที่หนั ไปขณะหัน
ต้ องแต่งให้ ลกู ลอยลูกนอกอยู่ทางด้ านนอกของพริว้ น ้าใบจักรตลอดเวลา
๓. บางโอกาสอาจจาเป็ นต้ องเอาเครื่องกวาดขึ ้น ทังนี
้ ้ย่อมขึ ้นอยู่กบั ความเร็ว ความลึกของน ้า
ความลึกในการกวาด
ข. การสั่งรูปกระบวนการกวาดแบบโอ
ก่อนจัดรูปกระบวนการกวาด OTC จะต้ องสัง่
๑. Lap Course ในเมื่อเข็มที่ถือท้ ายอยู่ขณะจัดรูปกระบวนนันไม่
้ ใช่เข็มของช่องทางกวาด
๒. กาหนดสถานีของเรือต่าง ๆ
๓. สัง่ ระยะห่างระหว่าง Subdivision หรือ Longitudinal Separation
๔. สัง่ ความลึกในการตังเครื
้ ่องกวาด
๕. สัง่ ติดกรรไกร
๖. สัง่ ความยาวของลวดกวาดที่ใช้
๗. สัง่ Overlap ถ้ าผิดไปจากปกติ
๘. อื่น ๆ ที่ผิดไปจากปกติ
ค. ตัวอย่ างการจัดรูปกระบวนกวาดทุ่นระเบิด

๑๑๐
การหาค่าของ Angle C และ Distance C โดยใกล้ เคียง
ตามปกติคา่ เหล่านี ้ได้ กล่าวไว้ ใน ATP 24 โดยละเอียดแล้ว
๑. ค่าต่าง ๆ ที่จะต้ องทราบก่อน
ก. ค่าของ Overlap ที่จะใช้ ตามปกติทางหน่วยเหนือจะเป็ นผู้กาหนดให้
ข. ชันของเรื
้
อในกระบวน (MSO, MSC, ML, MS)
ค. ความยาวของลวดกวาดที่ใช้
ง. รูปกระบวนกวาด
จ. ระยะระหว่างลูกลอยของเรือลาหน้ ากับเรือตาม (Ship to float overlap) หรือระยะ
ระหว่างลูกลอยเรือลาหน้ ากับลูกลอยของเรือตาม (Float to float overlap)
๒. วิธีการหา
ก. เปิ ดหาค่าของ Swept pass ตามชันของเรื
้
อกวาด (MSO, MSC, ML ,MS) ตามชนิด
และความยาวของลวดกวาด
ข. พล๊ อตตาบลที่ของเรือลาหน้ า (ลาที่จะเอามาเป็ นหลักของเรือตาม) ลงที่จดุ
ศูนย์กลางกระดานหนโดยให้ ทิศหัวเรือไปที่ ๐๐๐
ค. ใช้ วงเวียนเขียนเส้ นโค้ งรัศมีเท่ากับอัตราส่วนตามความยาวของลวดกวาดไปใน
ทิศทางที่ปลายหางกวาดควรจะอยู่ (คิดเสียว่าลวดกวาดนันเป็
้ นเส้นตรงเมื่อปล่อยลงไปในน ้า)
ง. หาตาบลที่ของลูกลอยโดยใช่คา่ ของ Swept pass ที่เปิ ดมาได้ ใน ATP24
จ. จุดตาบลที่ของเรือตามว่าจะอยู่ที่ใดเมื่อใช้ คา่ ของ Over lap และค่าที่กล่าวไว้
ในข้ อ ๑ – ง)
ฉ. ระยะระหว่างเรือสองลาที่วดั ได้ คือค่าของ Distance C
ช. มุมระหว่างแนวพริว้ น ้าเรือลาหน้ ากับแนวของเรือลาหน้ ากับเรือตามคือค่าของ Angle C

๑๑๑
๓. ข้ อควรระลึกถึง
ถ้ าเรือในกระบวนต่างชันกั
้ นหรือปล่อยสายกวาดไม่เท่ากันแล้ ว ค่าของ Angle C และ
Distance C จะแตกต่างกัน ดังนันจะต้
้ องกาหนดด้ วยว่าค่านี ้จะต้ องรักษาจากเรือชันใดเช่
้
น
Preliminary G – Forming astern of MSO, Angle C = 1
Distance C = 700 Yards
ลาดับขัน้ ตอนการจัดรูปกระบวน
ลาดับชัน้ สัญญาณปฏิบตั ิจากเรือนา
การปฏิบตั ิ
หมายเหตุ
๑.
C stbd.
จัดรูปกระบวน
R (1) เมื่อเรือต่าง ๆ
ประจาสถานีแล้ ว
๒.
R (1)
เรือนาแต่งความเร็ว….นอต ชักทุนกลมดาที่ Dip
แล้ วหะเรียเครื่องกวาดเรือนา เมื่อ Diverter ทางาน
เพิ่มความเร็วเท่ากัน… .นอต ปกติ R (2) เมื่อปฏิบตั ิ
เมื่อทุ่นกลมดาของเรือ
สาเร็จให้ แสดงธง
ทังหมดอยู
้
ท่ ี่
ความเร็วด้ วย
๓.
R (2)
แต่ละลารักษาสถานีสมั พันธ์ R (3)
กับ ลูก ลอยของเรื อ ล าหน้ า
๔.
R (3)
ปล่อยเครื่องถ่วง
R (4)
๕.
R (4)
เรื อน าเพิ่ ม ความเร็ วเท่า กับ ใช้ ความเร็ว
ความเร็วกวาด
ประกอบด้ วย
วิธีการหันเลีย้ วเมื่ออยู่ในรูปกระบวนกวาดแบบโอ
๑. ความมุง่ หมาย เพื่อกวาดทาง Lap วัดไปจากแนวทุ่นหมายเขต เปลี่ยนเครื่องกวาดไปใช้ ทาง
กราบตรงข้ ามเรือนาคงเดิม
๒. การปฏิบตั ิ
ก. เมื่อเครื่องถ่วงพ้ นจากขอบสนามแล้ ว เรือนาเปลี่ยนเข็มเข้ าหาเครื่องกวาดและเพิ่ม
ความเร็วขึ ้นอีก ๑ นอต เมื่อหัวเรือของลาถัดไปอยู่ตรงท้ ายเรือแล้ วจึงหันกลับมาถือเข็มเดิม เรือ
หมายเลขคีท่ งหมดคงปฏิ
ั้
บตั เิ ช่นเดียวกันในเมื่อลูกลอยของตนพ้ นสนามกวาดแล้ ว
ข. เรือหมายเลข ๒ เมื่อพ้ นขอบสนามแล้ วเปลี่ยนเข็มออกจากเครื่องกวาด ๒๙ องศา
แล้ วเพิ่มความเร็วลูกลอยขึ ้นอีก ๑ นอต เมื่อพ้ นจากเรือจึงหันกลับมาถือเข็มเดิม เรือหมายเลขคีท่ งหมด
ั้
คงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเมื่อลูกลอยพ้ นสนามกวาดแล้ ว

๑๑๒
ค. ในขณะหันกลับมาถือเข็มเดิมนี ้ เรื อนาลดความเร็วลงเหลือ ๗ นอต เก็บเครื่องกวาด
ส่วนเรื่องอื่น คงปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันตามลาดับ
ง. เมื่อเรือนาเก็บเครื่องกวาดเรียบร้ อย และพ้ นช่องทางกวาดประมาณ ๑ ไมล์ จะเพิ่ม
ความเร็วขึ ้น และเปลีย่ นเข็มไปอีก ๑๘๐ องศา แต่งเรือให้ ตรงกับช่องทางกวาดใหม่เรืออื่น คงปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน (ดูหมายเหตุข้อ ๒)
จ. เมื่อเรือนาถือเข็มตรงช่องทางกวาดใหม่แล้ ว ลดความเร็วหะเรียเครื่องกวาดด้ านตรง
ข้ ามลงน ้า ชักธง R1 ขึ ้น เมื่อเครื่องถ่วงลงน ้าเรียบร้ อยเรืออื่น ๆ คงปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
ฉ. เมื่อเรือต่างๆ เข้ าสถานีและปล่อยเครื่องถ่วงลงน ้าเรี ยบร้ อย เอาธง R1 ลง เรือต่าง ๆ
เพิ่มความเร็วเท่ากับความเร็วกวาด (ดูหมายเหตุข้อ ๓)
หมายเหตุ
๑. เรือแต่ละลาจะต้ องชักและปฏิบตั ิตามสัญญาณ Oscar Two ด้ วย (O2 เต็มเสา จวนพ้ น
ช่องทางกวาด,ครึ่งเสา ลูกลอยของเรือลาหน้ าพ้ นช่องทางกวาดแล้ ว,ชักลง ลูกลอยของเรือลาหน้ าพ้ น
จากหัวเรือของตนแล้ ว)
๒.การปฏิบตั จิ ะต้ องปฏิบตั เิ ป็ นคูๆ่ คือหมายเลข๑กับหมายเลข ๒,หมายเลข ๓กับหมายเลข ๔,
ฯลฯ เมื่อเรือหมายเลขคี่เปลี่ยนเข็มเข้ าหาเครื่องกวาดและเรือหมายเลขคูเ่ ปลีย่ นเข็มออกจากเครื่อง
กวาด จะทาให้ เรือหมายเลขคูไ่ ปอยู่อีกด้ านหนึ่งของเรือหมายเลขคี่ ในเมื่อหันหัวเรือไปตรงกับช่องทาง
กวาดใหม่ ถ้ าเรือมีจานวนเป็ นเลขคี่ เรือลาท้ ายจะพ้ นสนามกวาดต่อเมื่อเรือนาเข้ ามาใกล้ช่องทาง
กวาดใหม่และพ้ นจากเรือนาไปแล้ ว
๓. เมื่อเรือกลับเข้ ามาถึงตรงช่องกวาดใหม่ จะต้ องแต่งเข็มและความเร็วให้ ถกู ต้ องตามสถานี
เสียก่อนแล้ วจึงหะเรียเครื่องกวาดทางด้ านตรงข้ าม เรือต่าง ๆ ปล่อยเครื่องกวาดแบบอิสระดังนี ้
๓.๑ ความเร็วปล่อยเครื่องกวาด ๕ นอต
๓.๒ เมื่อเครื่องถ่วงทางานถูกต้ อง (ทุ่นกลมดาครึ่งเสา) ให้ เพิ่มความเร็วเป็ น ๘ นอต
๓.๓ เมื่อเครื่องรักษาระดับลงน ้า ชักธง R เต็มเสา
๓.๔ เมื่อเอาธง R ลง ให้ เพิ่มความเร็วเท่ากับความเร็วกวาด
๔. เรือนาไม่จาเป็ นต้ องคอยให้ เรือต่าง ๆ ชักธง R เต็มเสาเสียก่อนแล้ วจึงสัง่ เข้ าช่องทางกวาด
ช่องทางใหม่
-----------------------

๑๑๓
๓.๗ การกวาดแบบอิทธิพล(Influence Sweeping)
คาสั่งในการจัดรูปแบบการกวาดแบบอิทธิพล
ก่อนจัดรูปกระบวนกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพล OTC จะต้องสัง่
๑.เข็มของช่องทางที่เข้ ากวาด (Lap Course) ในเมื่อเข็มที่ถือท้ ายขณะสัง่ จัดรูปกระบวนนันไม่
้ ใช้ เข็ม
ของช่องทางกวาด
๒. กาหนดสถานีของเรือต่าง ๆ
๓. เครื่องกวาดที่ใช้
๔. การตังค่
้ าต่าง ๆ ที่ใช้ ในการกวาด เช่น กระแสไฟ Pulse, ความถี่ ช่วงของการ Pulse ใน
Cycle หนึ่ง ๆ ขัวของการ
้
Pulse, wave form
๕. ความเร็วในการปล่อยและในการกวาด
๖. วิธีการรักษาสถานี
“ Q “ FORMATION การจัดรูปกระบวน
ลาดับที่ สัญญาณปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิ
หมายเหตุ
จากเรือนา
๑
Oxy Stbd
จัดรูปกระบวน Preliminary “ O” ธง R(1) เมื่อเข้ าสถานี
ทางกราบขวา (หรือซ้ าย)
เรียบร้ อย ธง p (1) เมื่อ
๒.
R (1)
ลดความเร็วลงเหลือเท่ากับ
ปล่อยเครื่องกวาดเรียบร้ อย
ความเร็วในการปล่อยเครื่อง
ชักธง B และ / หรือ ธงดาไว้
กวาด เพิ่มความเร็วตามแบบของ ที่ Dip เมื่อเครื่องกวาดพร้ อม
การกวาดนัน้ ๆ (เพื่อให้ เท่ากับ
ที่จะ Energize
ความเร็วขณะปล่อยเครื่องกวาด
ตลอดเวลาโดยจัดเป็ น Speed
Over Ground)
๓.
R (2)
เรือนาเพิ่มความเร็วเท่ากับ
Flag B และ/หรือ ความเร็วกวาดแต่งสถานี
๔.
ธงดาเต็มเ
Energize เครื่องกวาดเมื่อเข้ า
Lab
หมายเหตุ
๑.นายทหารอาวุโสจะต้ องแจ้ งเรือต่าง ๆ ถึงค่าของมุม C และระยะ A ซึ่งเป็ น Lateral
Separation ของ Lap Track ซึ่งขึ ้นอยู่กบั กระแสไฟกวาดที่ใช้ และชนิดของทุ่นที่กวาด

๑๑๔
๒. ตัวเลข X และ Y ที่กาหนดนันหมายถึ
้
งระยะระหว่าง Adjacent Ship track เมื่อหน่วยเป็ น
สิบหลา (ข้ อสังเกตุ – Lateral Separation ของ Lap Track และระยะระหว่าง Ship Track จะไม่เท่ากัน
ถ้ า Actual Course และ Lap Course ไม่ทบั กัน)

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๗

๓.๘ วิธีดาเนินการกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็ก

๑๑๘
ก. วิธีดาเนินการกวาดทุ่นระเบิดแม่ เหล็กแบบ Induction mine
๑. มีประสิทธิภาพในการกวาด (Effective) ดีมาก จะมีประสิทธิภาพลดลงก็จากการทางานของ
เครื่องกลไกในตัวทุน่ และการนาเรือเท่านัน้
๒. วิธีการกวาดใช้ แบบแบ่งสนามออกเป็ นช่อง ๆ (Strips) (Overlay strip sweeping)
๓. จานวนเที่ยวในการกวาดตามเกณฑ์เรือผ่าน (Ship counter) ตามที่จะคาดคะเนได้
๔. รูปกระบวนในการกวาด
ก. กวาดอิสระระยะห่าง ๒,๐๐๐ หลา
ข. เรียงตามกันระยะห่าง ๒,๐๐๐ หลา
ค. เรียงเฉียง (Echelon Formation) ถ้ าทุ่นในสนามไม่มีเกณฑ์เรือผ่าน ใช้ ระยะห่าง
ทางยาว ๑,๐๐๐ หลา
๕. เครื่องกวาดใช้ แบบหางตรง MK 2 (a) MK 5 (b) MK 6 (a) MK 6 (b)
๖. การดาเนินการกวาดเที่ยวแรก ( Initial Path procedures)
ก. ในเที่ยวแรกถ้ าทาได้ ควรจะทาการกวาดนอกเขตทุ่นระเบิดที่กาหนดไว้ เพื่อความ
ปลอดภัยแก่เรือกวาด ถ้ าทาไม่ได้เพราะพื ้นที่หรือสิ่งแวดล้อมบังคับก็ให้ ดาเนินการกวาดด้ วยความ
ปลอดภัยต่อเรื อกวาดจากทุ่นระเบิดชนิดไว (Sensitive mines) เช่น ปล่อยกระแสแต่น้อย หรือใช้ เรือ
กวาดขนาดเล็ก เช่น MSI, MSE, MSL ซึ่งการใช้ เรือกวาดขนาดเล็กนันเรามี
้
วิธีการดาเนินการกวาด
ดังนี ้.๑. กวาด เที่ยวแรกทาลายทุน่ ชนิดไวซึ่งจะเป็ นอันตรายต่อเรือกวาดขนาดใหญ่เช่น
MSC, MSO จนหมดเกณฑ์เรือผ่าน
๒. ใช้ เรือกวาดขนาดใหญ่ทาการกวาดซ ้าในช่องกวาดครัง้ แรก เพื่อกวาดทุน่ ชนิด
ไวน้ อย (Insensitive Mines) โดยถ้ าใช้ เครื่องกวาดแบบอิเลคโทรด ก็ให้ ทาการลดกระแสเหลือเพียง
๑,๐๐๐ แอมแปร์ จนหมดเกณฑ์เรือผ่าน แล้ วจึงทาการกวาดด้ วยกระแสเต็มที่จนหมดเกณฑ์เรือผ่าน
ส่วนช่อง (Strip) ต่อไปก็กวาดด้ วยกระแสเต็มที่จนทัว่ สนาม
ก. ถ้ าเครื่องเป็ นแบบไม่ใช้ อเิ ลคโทรดก็ดาเนินการกวาดจากรายการต่าง ๆ
จากตาราง A 21 จนหมดเกณฑ์เรือผ่าน
ข. ในกรณีที่ไม่มีเรือกวาดขนาดเล็กทาการกวาดในเที่ยวแรกต่อทุ่นชนิดไว ก็
ให้ ดาเนินการกวาดด้ วยเรือกวาดขนาดใหญ่ดงั นี ้
๑. เครื่องกวาดแบบไม่ได้ ใช้ อิเลคโทรด ดาเนินการกวาดด้วยวิธีการกวาดสาเร็จแบบธรรมดา
จากรายละเอียดการกวาดจากตาราง A 21 ด้ วยกระแสเต็มที่จนหมดเกณฑ์เรือผ่านทุกช่อง
๒. เครื่องกวาดแบบใช้ อิเลคโทรดเพื่อลดอันตรายของเรือกวาดจากทุน่ ชนิดไว วิธีดาเนินการ
กวาดเที่ยวแรกให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้

๑๑๙
ก. ครัง้ ที่ ๑ กวาดด้ วยกระแส ๓๐๐ แอมแปร์ หมดเกณฑ์เรือผ่าน
ข. ครัง้ ที่ ๒ กวาดด้ วยกระแส ๑,๑๐๐ แอมแปร์ หมดเกณฑ์เรือผ่าน
ค. ครัง้ สุดท้ าย กวาดด้ วยกระแสเต็มที่ จนหมดเกณฑ์เรือผ่าน
๓. ส่วนช่องต่อไปก็กวาดด้ วยกระแสเต็มที่ครบเกณฑ์เรือผ่านจนทัว่ สนาม
ค. วิธีดาเนินการกวาดทุน่ ระเบิดแม่เหล็กแบบเข็มกระดก
๑. เป็ นวิธีการกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กที่ทาให้ ระเบิดด้ วยแรงทางตังเท่
้ านัน้ และทุ่นจะต้ องอยู่
ลึกพอที่เรือกวาดจะไม่เป็ นอันตรายต่อทุ่นเหล่านัน้
๒. ประสิทธิภาพในการกวาดดีมาก จะมีประสิทธิภาพลดลงก็เนื่องจากองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น
อาการทางานของเครื่องกลไกตัวทุ่นความผิดพลาดจากการนาเรือ แต่ในกรณีที่มีท่นุ มีความไวน้ อย และ
อยู่ในตาบลที่ลกึ ช่องว่าง (Dead space) ของสนามเครื่ องกวาดจะมีมากเมื่อเทียบกับความกว้ างของ
ทางกวาด (Swept pate) แล้ วก็อาจเพิ่มประสิทธิภาพของการกวาดด้ วยการกวาดซ ้ามากขึ ้น
๓. วิธีการกวาดใช้ แบบไม่ต้องแบ่งสนามออกเป็ นช่อง (overlay grid sweeping)
๔. จานวนเที่ยวในการกวาด
ก. ทุ่นเกณฑ์เรือผ่าน ๑ – ๒ กวาดซ ้า ๒ เที่ยว
ข. ทุ่นเกณฑ์เรือผ่าน ๓ เที่ยวขึ ้นไป กวาดซ ้ามากกว่าเกณฑ์เรือผ่าน ๒ เที่ยว
๕. รูปกระบวนกวาด
ก. กวาดอิสระ ระยะห่าง ๒,๐๐๐ หลา
ข. เรียงเฉียง ระยะห่างทางยาว ๑,๐๐๐ หลา
๖. ใช้ เครื่องกวาดแบบหางตรง MK 5 (a)
๗. วิธีดาเนินการกวาดเที่ยวแรกแบบ Induction mines
๘. รายละเอียดในการกวาด
ก. Double square wave
ข. ๕ ๑/๒ Secs. on time ๙ ๑/๒ Secs. Off time
ค. ปล่อยกระแสสูงสุดใช้ ได้ ผลในทางปฏิบตั ิมา
ง. ความเร็วกวาด (Speed over ground)
จ. ระยะห่างทางข้ าง ดูตามตาราง A ๒๒ จะได้ ค่าของความกว้ างทางกวาด ค่าของ
ความกว้ างของช่องว่างซึ่งจากค่าอันนี ้เราจะมาคานวนหาค่าของระยะห่างทางข้ างของทางกวาดดังนี ้
๑. ทุ่นมีเกณฑ์เรือผ่าน ๑ หรือ ๒ ระยะห่างทางข้ างของทางกวาดแต่ละเที่ยว
จะได้ ออกมาว่า
ก. ทาง ๑ – ๒ = ๑/๒ ทางกวาด – ๑/๒ ช่องว่าง – ระยะทับ
= (1/2 Swept path – 1/2 Dead space over lab)

๑๒๐
ข. ทางที่ ๒ – ๓

= ทางกวาด – ระยะทับ
= (Swept path – Over lab)

สรุปแล้ วระยะห่างของทางกวาดแต่ละเที่ยวจะน้ อยและมากสลับกันไป
๒. ทุ่นที่มีเกณฑ์เรือผ่านตังแต่
้ ๓ เที่ยว ขึ ้นไป ระยะห่างทางข้ างของทางกวาด
แต่ละเที่ยวก็เท่ากับทางกวาดลบด้ วยระยะทับ ส่วนทุ่นที่อยู่ในช่วงช่องว่างของสนามเครื่องกวาดก็แก้ ได้
โดยการกวาดซ ้าหลาย ๆ ครัง้ เพื่อให้ ครบเกณฑ์เรือผ่านแล้ วก็จะหมดไปเอง ในกรณีที่ท่นุ มีความไวน้ อย
อยู่ในระดับลึก ช่องว่างของสนามเครื่องกวาดก็จะมีมาก ก็จะต้ องเพิ่มเที่ยวการกวาดให้ มากขึ ้นอีกจาก
เดิม

๓.๙ วิธีดาเนินการกวาดทุ่นระเบิดเสียง
ก. วิธีดาเนินการทาให้ ท่ นุ ระเบิดไม่ ทางานชั่วคราว

๑๒๑
๑. จุดประสงค์ เพื่อป้องกันเรือกวาดมิให้ เป็ นอันตรายจากทุ่นระเบิดเสียง A – 3, A – 5 ในขณะ
กวาดทุ่นระเบิดชนิดอื่นอยู่ ภายใต้ สภาพการดังนี ้
ก. AMS ในที่น ้าตื ้นกว่า ๑๐ วา
ข. เรือกวาดขนาดจิ๋ว น ้าตื ้นกว่า ๕ วา
ค. เรืออื่น ๆ ในที่น ้าตื ้นกว่า ๔๐ วา
๒. วิธีดาเนินการ
ก. ใช้ ทงลู
ั ้ กระเบิดมือแบบ A MK 5(b)
ข. แต่ถ้ามีท่นุ A – 3 Mod หรือ A – 5 ทิ ้งลูกระเบิดมือ ถ้ าไม่มี A MK 5(b) อาจใช้ คน
ชานาญขว้ างได้ ตาม ๑ และ ๒ ถ้ าจาเป็ น
๓. ข้ อควรระวัง
ก. ไม่ควรใช้ ลกู ระเบิดมือชนิดสังหาร ถ้ าไม่มีเครื่อง A MK 5 (b)
ข. ห้ ามใช้ ห่างจากเรือที่กาลังกวาดทุ่นระเบิดเสียงอยูใ่ นระยะ ๖,๐๐๐ หลา
นอกจากฉุกเฉิน
ข. การกวาดทุ่นระเบิดเสียงด้ วยระเบิด
๑. จุดประสงค์
ก. เพื่อชักนาให้ ท่นุ ระเบิดมีวงจรป้องกันเสียงเกิดระเบิดขึ ้น
ข. เพื่อทาลายทุ่นระเบิดแบบ A – 6 ชนิดไวทิ ้งไว้ หนาแน่น อานาจระเบิดยังทาให้
ทุ่นระเบิดแม่เหล็กและความดันกระทบกระเทือน อาจเคลือ่ นที่และระเบิดได้
๒. ตาบลที่ของการระเบิด
ก. ควรใช้ ในห้ องเดินเรือ เริ่มต้นนอกสุดห่างไป ๑๐ ไมล์
ข. ทิ ้งห่างกันช่วงละ ๑ – ๒ ไมล์ ถ้ าทุ่นระเบิดดันหนาแน่นให้ ทิ ้งช่วงละ ๑/๔ ไมล์
ค. ถ้ าดินระเบิดน้ อยร่นระยะเข้ ามาอีก
๓. ดินระเบิดที่ใช้
ก. เรือผิวน ้า
๑. ดินระเบิดใช้ การ ใช้ ลกู ระเบิดลึก แบบ ๗
๒. ดินระเบิดสารอง ใช้ ลกู ระเบิดลึก แบบ ๖
๓. การตังลึ
้ กทัง้ ๒ แบบ ตังลึ
้ ก ๑๕๐ ฟุต ๒/๓ ของน ้าลึก หรือน้ อยลงอีก
ข. เครื่องบิน
๑. ดินระเบิดใช้ การ ใช้ ลกู ระเบิดอากาศ ขนาด ๑,๐๐๐ ปอนด์
๒. ดินระเบิดสารอง ใช้ ลกู ระเบิดอากาศ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์

๑๒๒
๓. ชนวนเวลาทังสองแบบตั
้
งให้
้ ระเบิดเมื่อกระทบน ้าแล้ ว ๔ – ๕ วินาที ใช้ ชนวน
AN แบบ ๑๑๖
๔. การเลือกใช้ พาหนะไปทาการ (เรือ , เครื่องบิน) อาศัยหลักดังนี ้
ก. จานวนพาหนะที่มี
ข. จานวนดินระเบิดที่มีและความประสงค์ที่คาดคะเนไว้
ค. ความสะดวกในการนาไปทิ ้ง ควรใช้ เครื่องบิน เพราะอาจสังเกตการระเบิดตลอดทังสนาม
้
๕. วิธีดาเนินการ
ก. ระหว่างใช้ เรือหรือเครื่องบินไปทิ ้ง ควรจัดเรือ เครื่องบินหรือสถานีบนบกตรวจการ
ระเบิดแล้ วติดต่อกับเรือ เครื่องบินที่ทิ ้งทันทีเมื่อเห็นระเบิดเพื่อให้
๑. เครื่องบินทิ ้งซ ้าในตาบลที่นนอี
ั ้ ก ๓ ลูก ห่างกันลูกละ ๑ นาที จะระเบิดอีก
๒. เรือทิ ้งซ ้าอีก ๓ ลูก ห่างกันลูกละ ๑ นาที
๖. เวลาดาเนินการ
ก. กระทาภายใน ๖ เดือน
ข. หลังจากทิ ้งทุ่นระเบิด ๖ เดือนไปแล้ วไม่มีประโยชน์
ค. การกวาดสาเร็จ ทุ่น ชนิด A – 3, A - 5 (ชนิดใช้ การ)
๑. แบบการกวาด
ก. ใช้ A MK 4(o)
ลากห่างท้ ายเรือ ๕๐๐ หลา
ข. ใช้ A MK 6 (b)
ลากห่างท้ ายเรือ ๕๐๐ หลา
๒. เรือกวาดที่ใช้ ใช้ AMS ห้ ามใช้ เรือที่มีเสียงดังผิดปกติ
๓. รูปกระบวน
ก. ใช้ เรือ ๒ ลา กระบวนตามกัน ลาแรกลาก A MK 4 (b) ลาหลังลาก A MK 6 (b) ห่าง
ลาแรก ๑,๐๐๐ หลา
ข. เรืออื่น ๆ ที่ใช้ A MK 4 (b) ห่างออกไปจากเรือและเครื่องวาด ๓,๐๐๐ หลา เรืออื่น ๆ
ที่ใช้ ลกู ระเบิดมือห่างออกไปจากเรือและเครื่องกวาด ๖,๐๐๐ หลา เรืออื่น ๆ นอกนันต้
้ องอยู่ห่างออกไป
๑,๕๐๐ หลา
ค. ในเขตสนามทุน่ A – 5 ที่ตงเกณฑ์
ั้
เรือผ่านมากกว่า ๑ ใช้ เครื่องกวาด A MK 6 (b)
กวาดด้ วยจานวนเที่ยวมากพอปลดเกณฑ์เรือผ่าน คือทา Clearance by strip ในช่องนันก่
้ อนย้ ายไป
ช่องข้ างเคียง
๔. ระยะเคียง ให้ เลือกเอาระยะที่เหมาะสมกับทุน่ ระเบิดที่ทาการกวาด
๕. ทิศของการกวาด
ก. ถ้ าทาได้ ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้

๑๒๓
๑. กวาดเที่ยวแรกนอกเขตสนามทุน่ ระเบิด
๒. เที่ยวต่อไปกวาดขนานเขยิบเข้ าหาสนาม
ข. ถ้ าจาเป็ น
๑. ต้ องกวาดเที่ยวแรกเข้ าสนามทุ่นระเบิดด้ วยความเร็วปกติเรือกวาดต้ อง
เสี่ยงภัยประมาณ ๑๐ %
๒. เพื่อลดอันตรายจากทุ่นไวให้ กวาดเข้ าสนามทุ่นระเบิดด้ วยความเร็วต่าสุด
๖. การปฏิบตั ิ
ก. A MK 4 (b)
ปล่อย Pulse on – time 10 Sec.
off – time 20 Sec.
ข. A MK 6 (b)
ปล่อย Modulate build up 12 Sec.
high
5
Sec.
decay
5
Sec.
low
10
Sec.
ค. ในเวลาเลี ้ยว
๑. A MK 4 (b)
off – time
ตลอด
๒. A MK 6 (b)
Low – time ตลอด
๗. ความเร็ว
ก. ห้ ามเร็วกว่า ๘ นอต
ข. กวาดเที่ยวแรกเข้ าสนามทุน่ ระเบิดห้ ามเกินกว่า ๕ นอต
๘. ผลปลอดภัย
ก. กวาดแต่ละครัง้ โดยรูปกระบวนมาตรฐานปลอดภัยประมาณ ๙๕ %
ข. เขตสนามทุ่น A – 5 เกณฑ์เรือผ่านมากกว่า ๑ ใช้ กวาดด้ วย A MK 6 (b) กวาด
มากกว่าเกณฑ์ที่เรื อผ่านไว้ ๑
ง. กวาดสาเร็จทุ่น A – 3, A – 5 แยกกัน
๑. A – 3 ใช้ A MK 4 (b)
๒. A – 5 ใช้ A MK 6 (b)
๓. ทุกอย่างทาเหมือนกวาดรวม เว้ นรูปกระบวน

---------------------------------๓.๑๐ การกวาดนายกพลขึน้ บก (ASSUALT MINCSWEEPING)

๑๒๔
คาจากัดความ
การกวาดนายกพลขึ ้นบก หมายถึงการปฏิบตั ิการ ในการกวาดทุ่นระเบิดทังหมดในระยะก่
้
อน
ระหว่างและหลักการยกพลขึ ้นบกเพื่อค้ นหา (Locating) และทาลาย (Clearing) ทุ่นระเบิดในน่านน ้าซึ่ง
เรือต่าง ๆ ที่ใช้ ในการยกพลขึ ้นบกจาเป็ นต้ องใช้
การแบ่ ง Phase การกวาดนายกพลขึน้ บก
๑. การกวาดนาก่อนการยกพลขึ ้น (Phase I or Pre assault Phase) เป็ นการกวาดทุ่นระเบิด
ก่อนที่ (Attack Forces) จะมาถึงพื ้นที่ ๆ จะทาการยกพลขึ ้นบก
๒. การกวาดระหว่างการยกพลขึ ้นบก (Phase II or Post Assault Phase) เป็ นการกวาดทุ่น
ระเบิดระหว่างเวลาที่ (Attack forces) มาถึงพื ้นที่ ๆ จะยกพลขึ ้นบกจนถึงเวลาที่คลืน่ ทหารยกพลขึ ้นบก
คลื่นสุดท้ ายขึ ้นหาด
๓. การกวาดหลังการยกพลขึ ้นบก (Phase III or Post Assault Phase) เป็ นการกวาดทุ่นระเบิด
หลังจากการยกพลขึ ้นบกแล้ วไปจนถึงเมื่อได้ บรรลุจดุ หมายของการยกพลขึ ้นบกแล้ ว หรือเมื่อการ
ปฏิบตั ิการกวาดทุน่ ระเบิดได้ ลดลงจนเหลือแต่เพียงเพื่อกวาดรักษาพื ้นที่ (Maintenance Sweeping)
เท่านัน้
การกวาดนาก่ อนยกพลขึน้ บก
๑. อาจใช้ เวลาหลายวัน หรือเพียง ๒ – ๔ ชม. โดยปกติเป็ นการปฏิบตั ิการร่วมกับกองเรือหน้ า
(Advance Force)
๒. การกวาดใน Phase นี ้ ไม่ควรกระทาในเวลากลางคืน นอกจากจาเป็ น
๓. ภารกิจในการกวาดนาก่อนยกพลขึ ้นบก ได้ แก่
ก. กวาดค้ นหาในพื ้นที่ ๆ เลือก (Selected Areas)
ข. ภารกิจในการกวาดนาก่อนยกพลขึ ้นบก ได้ แก่
ก. กวาดค้ นหาในพื ้นที่ ๆ เลือก (Selected Areas)
ข. กวาดค้ นหาและกวาดสาเร็จในพื ้นที่จอดเรือลาเลียง (Transport Areas)
ช่องทางเรือเล็กยกพลขึ ้นบก (Boat Lanes) พื ้นที่เรือยิงสนับสนุนเรือกวาด (Fire support area) และ
พื ้นที่เรือระดมยิงฝั่ ง (Bombardment Area)
๔. การกวาดค้ นหาและสาเร็จลวง (Diversionary) เพื่อสนับสนุนการจู่โจมทางยุทธวิธี
(Tactical Surprise)
๕.กวาดนา (Minesweeping screen) กองเรือหน้ า
๖. ทอดทุ่นหรือทาเครื่องหมายเรือเดินหรือพื ้นที่ตา่ ง ๆ ของกองเรือหน้ าและกองเรือโจมตี
๗. กวาดหรือปฏิบตั ิการสนับสนุนหน่วยทาลายใต้ น ้าตามความจาเป็ น

๑๒๕

การกวาดนาในระหว่ างยกพลขึน้ บก
๑. โดยปกติใช้ เวลากวาดสันมาก
้
๒. ถ้ าข้ าศึกวางสนามไว้ อย่างดีมาก อาจก่อให้ เกิดความเสียหายและความล่าช้ าให้ แก่กองเรือ
โจมตีได้ มาก โดยเฉพาะเมื่อ
ก. การกวาดทุ่นระเบิดในระยะก่อนยกพลขึ ้นบกได้ ลา่ ช้ ามาจนถึง Assault phase
ข. ได้ กาหนดให้ การกวาดนายกพลขึ ้นบกเสร็จสิ ้นลงในระหว่าง Phases นี ้หรือ
Pre assault Phases
๓. การกาหนดให้ การกวาดสาเร็จเสร็จสิ ้นลงใน Phase นี ้ นับว่าเป็ นการเสีย่ งภัยอย่างมาก
ฉะนันในขั
้ นการวางแผนจะต้
้
องพิจารณาในข้ อนี ้ให้ มาก
๔. ภารกิจในการกวาดนาระหว่างยกพลขึ ้นบกอาจเป็ นดังนี ้
ก. การกวาดนากองเรือโจมตี
ข. การกวาดในพื ้นที่จอดเรือลาเลียงในทันทีทนั ใดล่วงหน้ ากองเรือโจมตี
ค. การกวาดนา A Sweep Pass ทันทีให้ แก่คลืน่ ทหารยกพลขึ ้นบกคลืน่ แรกจากพื ้นที่
เรือลาเลียงไปยังหาด ถ้ าทาได้ ควรเป็ นกวาดสาเร็จ
ง. การกวาดนาเรือยิงสนับสนุน เรือจรวดหรือเรือสนับสนุนอื่น ๆ จากพื ้นที่ หรื อ
อาณาเขตที่เป็ นอันตรายหรือที่กวาดทุ่นระเบิดเรียบร้ อยแล้ ว
การกวาดนาหลังยกพลขึน้ บก
๑. กวาดสาเร็จหรือกวาดตรวจสอบ (Check Sweep) ในบริเวณที่สงสัยต่อทุ่นทุกชนิดที่สงสัย
ว่าจะมีขึ ้นหรือที่พบ
๒. ทอดทุ่นหรือทาเครื่องหมายช่องทางเดินเรือหรือพื ้นที่อนั ตราย
๓. กวาดขยายพื ้นที่เรือยิงสนับสนุนเพิ่มเติมและวางเครื่องหมายเดินเรือ
๔. กวาดสาเร็จช่องทางเข้ าสูท่ ่าจอดเรือและช่วยหน่วยกวาดทาลายทุน่ ระเบิดและมนุษย์กบใน
การกวาดล้ างพื ้นที่บริเวณท่าเรือ
๕. จัดยามทุ่นระเบิดบริเวณช่องทางเข้ าออก (Approach Channels) และพื ้นที่ชนนอกและ
ั้
รวบรวมรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้นพบทุ่นระเบิด หรือการวางทุ่นระเบิดของข้ าศึกและดาเนินการ
กวาดด้ วยวิธีการที่เหมาะสม จนกว่า Port Director จะรับหน้ าที่นี ้ไป
๖. วางสนามทุ่นระเบิดในทางรับและตาข่ายป้องกัน
๗. จัดเรือนาร่องบริเวณช่องทางเรือเดิน จนกว่า Port Director จะรับหน้ าที่นี ้ไป
๘. ให้ ขา่ วบริเวณที่อนั ตรายหรือปลอดภัยให้ แก่ฝ่ายตนและสัมพันธมิตร

๑๒๖

การวางแผน
๑. ในการดาเนินการสงครามทุ่นระเบิด ต้ องพิจารณาตังแต่
้ ในขันแรกของการวางแผน
้
๒. MWF Force หรือ Group Commander ร่วมในการประชุมร่วมในระดับ Commander Join
Expeditionary Force. l
๓. ต่อมา ผบ.กอง หรือหมวดเรือทุน่ ระเบิดหรือผู้แทนทาหน้ าที่ฝ่ายเสนาธิการทาแผนร่วมกับ
ฝ่ ายเสนาธิการอื่น ๆ ของ Joint Attack Force Commander และในระดับต่าลงมาเมื่อมีงานเกี่ยวกับ
ทุ่นระเบิด
เหตุผลที่จาเป็ นต้ องพิจารณาการสงครามการวางทุ่นระเบิดในขัน้ แรกของการวางแผน
๑. อาจจะไม่สามารถกวาดทุน่ ระเบิดที่สงสัยหรือทราบว่ามีอยู่ในบริเวณนัน้ ๆ ได้ ฉะนันจ
้ าต้ อง
นาความลาบากในการกวาดขึ ้นมาพิจารณาด้ วยเพื่อกาหนดตาบลที่ยกพลขึ ้นบก
๒. ก่อนกาหนด H – Hour และ D – Day แน่นอนต้ องคิดถึงเวลาที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการกวาดทุน่
ระเบิดเสียก่อน เรือกวาดต้ องมีเวลาพอเพียงในการปฏิบตั กิ ารและมีการสนับสนุนทางพื ้นน ้าและอากาศ
อย่างเพียงพอ
๓. รูปของการโจมตี (Form of Attack) ที่เหมาะสมที่สดุ อาจจะขึ ้นอยูก่ บั จานวนและ
ความสามารถของเรือกวาดทุ่นระเบิดที่มีอยู่
๔. อาจมีความจาเป็ นต้ องใช้ การกวาดลวง เพื่อกระจายกาลังข้ าศึก
๕. ในการกวาดใน phase แรกอาจต้ องใช้ เวลาเป็ นจานวนหลายวัน และในระยะนี ้จาเป็ นต้ องมี
การสนับสนุนตามสมควร
๖. เมื่อต้ องการกวาดนายกพลขึ ้นบกในเวลากลางคืน จะต้องพิจารณาข้ อได้ ข้อเสียระหว่างการ
กวาดในเวลากลางคืนกับกลางวันให้ ดีเสียก่อน ถ้ าข้ าศึกมีการระวังตัว (Alert) ที่ดี การกวาดในเวลา
กลางคืนย่อมไม่ได้ ผล และควรจะพิจารณาใช้ เป็ นประการสุดท้ าย
ข่ าวกรองในเรื่องสงครามทุ่นระเบิด
๑. ลักษณะอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์
ก. ลักษณะของพื ้นที่ท้องทะเล เป็ นเครื่องกาหนดชนิดและจานวนของเครื่องกล
(Mechanical)
ข. ความลึกของน ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวน ้า ๓, ๑๐, ๒๕, ๔๐ และ ๑๐๐ วา
ค. ที่หมายบนฝั่ งและเป้าหมายเรดาร์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ ในการเดินเรือ
ง. ถ้ าพื ้นที่ ๆ จะต้ องการอยู่บริเวณปากแม่น ้าหรือในที่ซึ่งมีพื ้นดินล้ อมรอบ เช่น ในท่า
จอดเรือ จะต้ องพิจารณาความเค็มของน ้าด้ วย

๑๒๗

๒. ตาบลที่ของชนิดของสนามทุ่นระเบิดและสิ่งกีดขวาง
ก. ช่องทางเข้ าออกผ่านสนามทุ่นระเบิดมีท่นุ หมายและใช้ เป็ นประจาหรือไม่
ข. ถ้ ามีท่นุ ระเบิดทอดประจาที่ตงลึ
ั ้ กเท่าใด
ค. มีเครื่องป้องกันการกวาดในสนามทุ่นนัน้ ๆ หรือไม่
ง. มีท่นุ ระเบิดอิทธิพลหรือไม่ ถ้ ามีเป็ นชนิดใดในระดับใด
จ. มีเครื่องกีดขวางใต้ น ้าหรือไม่ ถ้ ามีอยู่ที่ใดในระดับใด
๓. ความเหมาะสมของพื ้นที่ ๆ ข้ าศึกจะใช้ วางสนามทุน่ ระเบิด
ก. ข้ าศึกสามารถวางด้ วยพาหนะอะไรได้ บ้าง
ข. ทุ่นระเบิดอิทธิพลของข้ าศึกเป็ นชนิดใด และมีวิธีกวาดได้ อย่างไร
ค. ข้ าศึกมีท่นุ ระเบิดพร้ อมใช้ ได้ มากมายเพียงใด
๔. การประมาณการป้องกันของข้ าศึกต่อการกวาดทุ่นระเบิด
ก. พื ้นที่ ๆ จะทาการกวาดอยูใ่ นรัศมีปืนฝั่ งของข้ าศึกหรือไม่
ข. ข้ าศึกอาจใช้ บ.เรือผิวน ้าหรือ ด. โจมตีได้ หรือไม่
การหาข่ าวกรองสงครามทุ่นระเบิด
๑. โดยหน่วยลาดตระเวนชายหาด (Beach Reconnaissance Parties) หรือมนุษย์กบ ข่าวกรองที่
ได้ ต้องรีบส่งให้ แก่ ผบ.กองเรือทุน่ ระเบิดทันที
๒. โดยหน่วยลาดตระเวนถ่ายภาพของอากาศและการตรวจทุ่นระเบิด
ก. การตรวจทุน่ ระเบิด
๑. ต าแหน่งของทุ่น หมายต่าง ๆ เรื อเข้ าออก และในภาวะที่ เ หมาะสมอาจทราบ
ตาแหน่งหิน ที่ตื ้น (Shoals) ลักษณะพื ้นท้ องทะเล และสิ่งกีดขวาง
ข. การตรวจทุ่นระเบิด
๑. ตรวจด้ วยสายตา เวลาที่เหมาะสมที่สดุ เมื่อดวงอาทิตย์ทามุม ๕๐ องศา หรือ
มากกว่ากับขอบฟ้าและอยูเ่ บื ้องหลังผู้ตรวจ บ.บินในระดับสูง ๓๐๐ – ๖๐๐ ฟุต และท้ องทะเลเรียบ
อากาศแจ่มใส
๒. พยายามหาที่ของทุ่นระเบิดที่ค้นพบ จานวนแถวและรูปร่าง (Pattern) ของสนาม
๓. การตรวจด้ วยสายตาเมื่อไม่พบทุ่นระเบิด มิใช่เครื่ องแสดงว่าไม่มีท่นุ ระเบิดแน่นอน
การจัดกาลังเฉพาะกิจเรือกวาดทุ่นระเบิดในกองเรือยกพลขึ ้นบก
๑. เมื่อการจู่โจมมิใช่ปัจจัยสาคัญยิ่ง

๑๒๘
ก. ใน Phase แรกจัดเป็ น Task Units ขึ ้นตรงต่อ Support Group Commanders ผู้
ซึ่งขึ ้นตรงต่อ Commander Advance Force
ข. ถ้ ากาลังในการยกพลขึ ้นบกมีมากมาย ควรจัดกองเรือทุ่นระเบิดเป็ น Task Group
เดียวขึ ้นตรงต่อ Commander Advance Force โดยตรง ในลักษณะเช่นนี ้ ผบ.กองเรือทุน่ ระเบิดจ่ ะทา
หน้ าที่แทน ผบ.กองเรือยกพลขึ ้นบกในการประสานและควบคุม Task Units ต่าง ๆ ทังหมดรวมทั
้
งที
้ ่
ขึ ้นกับ ผบ.กองเรือ สนับสนุนต่าง ๆด้ วย
ค. โดยปกติกองเรือหน้ าจะสลายตัวในวัน D – Day และจะแยกจัดกาลังใหม่เข้ าสมทบ
กับ Expeditionary Force เรือทุ่นระเบิดที่จดั ไว้ เป็ น Task Units ต่าง ๆ จะเข้ าสมทบกับ Attack Force
Commanders ที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า
๒.เมื่อการจู่โจมเป็ นปัจจัยสาคัญยิ่ง
ก. โดยปกติจะเว้นการกวาดนาใน Phase แรก
ข. การจัดกาลัง ควรจัดเป็ น Task Units ขึ ้นกับ Mine warfare Group Commander
ขึ ้นตรงต่อ Join Expeditionary Force.
พื ้นที่ ๆ ต้ องกวาดในการยกพลขึ ้นบก
๑. เริ่มต้ นด้ วยการกวาดค้นหา ถ้ าพบดาเนินการกวาดสาเร็จ ทาการกวาดตามลาดับในพื ้นที่
ต่าง ๆ เหล่านี ้ หรือกวาดพร้ อมกัน
ก. ช่องทางเข้ าสูพ่ ื ้นที่ตา่ ง ๆ (Approach Channels)
ข. พื ้นที่ ๆ ทาการกวาดลอง (Diversionary Areas)
ค. พื ้นที่ยิงสนับสนุน (Fire Support Areas)
ง. พื ้นที่จอดเรือลาเลียง (Transport Areas)
จ. ช่องทางเรือเล็กยกพลขึ ้นบก (Boat Channels)
ฉ. พื ้นที่ยิงสนับสนุนภายใน (Inner Areas)
ช. พื ้นที่ยิงสนับสนุนเพิ่มเติม
ญ. พื ้นที่ในท่าจอดเรือและช่องทางเข้ า (Harbor Areas & - Channels)
รูปร่างของพื ้นที่ ๆ ทาการกวาด (Area pattern)
๑. พื ้นที่ ๆ ยาว แต่แคบ จะสามารถกวาดได้ เร็วกว่าพื ้นที่รูปร่างสี่เหลีย่ มจตุรัสหรือสี่เหลีย่ มด้ าน
ไม่เท่า (Irregular)
๒. ถ้ าระดับลึกของน ้าตลอดพื ้นที่เท่ากันตลอด หรื อเปลีย่ นไม่มาก เรือกวาดไม่ต้องแต่งเครื่อง
กวาดแล้ วจะทาให้ กวาดเร็วและง่ายขึ ้น
๓. ถ้ ากาหนดเวลาจากัด ควรกาหนดพื ้นที่ขึ ้นเป็ นตารางไมล์ ตามเวลาที่กาหนดให้ กวาดแล้ ว
เสร็จโดยพิจารณาลักษณะดินฟ้าอากาศความเสียหายของเครื่องกวาด และปั จจัยทางยุทธการ

๑๒๙
อื่น ๆ ตามภาวะนัน้ ๆ ถ้ าเป็ นการกวาดใน Phase 1 พื ้นที่เหล่านี ้ ควรจะกาหนดให้ สามารถกวาดเสร็จใน
เวลากลางวันของแต่ละวัน
๔. ช่องทางเรือเดินและเข้ าสูพ่ ื ้นที่ตา่ ง ๆ ควรเป็ นช่องตรง มีมมุ หักไม่เกิน ๓๐ องศา และด้ านแต่
ละด้ านมีความยาวอย่างน้ อยเท่ากันหรือมากกว่าความยาวของรูปกระบวน
๕. ในการเลือกรูปร่างพื ้นที่ และลาดับการกวาดในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ต้ องพิจารณาให้ พื ้นที่นนั ้ ๆ มี
ขนาด และความลึกเพียงพอเพื่อเรือสนับสนุนเคลื่อนไหวได้ สะดวก
ตาแหน่งของสนามทุ่นระเบิดในทางรับและตาข่ายป้องกัน
๑. ถ้ าจะใช้ สนามป้องกัน (Defensive Exclusion Minefield) และ/หรือตาข่ายเพื่อป้องกันที่
จอดเรือ บริเวณที่ ๆ จะวางสนามทุ่นระเบิดและตาข่ายเหล่านี ้จาเป็ นต้ องทาการกวาดสาเร็จเสียก่อน
ข้ อพิจารณาในการเลือกที่ ๆ จะวางสนามทุน่ ระเบิดและตาข่ายมีดงั นี.้ ก. เพื่อป้องกันตอร์ปิโดให้ แก่เรือต่าง ๆ ในที่จอดเรือ
ข. พิจารณาร่วมกับสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ
ค. ให้ ทาหน้ าที่ป้องกันร่วมกับการป้องกันโดยวิธีอื่น ซึง่ มีอยู่หรือจะทาขึ ้น
ง. ให้ ปลอดภัยต่อการเดินเรือฝ่ ายเรา
จ. พิจารณาถึงการกวาดสนามนันต่
้ อไปในอนาคต
การส่งกาลังบารุง
๑. ในการกวาดนายกพลขึ ้นบกขนาดใหญ่ จาเป็ นต้ องใช้ ทงฐานส่
ั้
งกาลังบารุงบนบกและเรือพี่
เลี ้ยงพิเศษ ความยุ่งยากในการส่งกาลังบารุงให้ แก่เรือกวาดทุ่นระเบิดในพื ้นที่ปฏิบตั กิ ารในแนวหน้ า ที่มี
ความยุ่งยาก เพราะ
ก. เรือกวาดทุ่นระเบิดที่เก็บของอะไหล่น้อย
ข. เรือกวาดทุน่ ระเบิดขนาดเล็ก มีรัศมีทาการและความสามารถในการบรรทุกน ้าจืด
และเสบียงจากัด
ค. ในการกวาดนายกพลขึ ้นบก มีการศูนย์เสียเครื่องกวาดสูงมาก
๒. ต้ องกาหนดอัตราอะไหล่ทางยุทธการ (Operational Spares) ขึ ้นต่อการปฏิบตั กิ ารแต่ละ
ครัง้ ก่อนออกปฏิบตั ิการ เพื่อให้ ทางเรือได้ เบิกไปและทดสอบให้ ถกู ต้ องล่วงหน้ า เรือ ๑ ลา ต้ องการ
เวลา ๒ วัน ในการทดสอบพาราเวน S Type C ๓ จุด
เรือพี่เลี ้ยงเรือกวาดทุน่ ระเบิด
๑. มีความจาเป็ นมาก เมื่อมีเรือกวาดทุ่นระเบิดเป็ นจานวนมาก
๒. ใช้ เป็ นที่พกั ของ ผบ.หมู่ หมวด หรือกองเรือและคณะเสนาธิการ
๓. สิ่งของอะไหล่สาหรับเรือกวาดทุน่ ระเบิดที่ควรมีบนเรือพี่เลี ้ยง

๑๓๐
ก. ส่วนประกอบเครื่องกวาดอะไหล่ที่จาเป็ น
ข. เครื่องอานวยความสะดวกในการซ่อมเครื่องจักรใหญ่ และช่วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องกวาดแบบกลและอิทธิพล
ค. น ้ามันเชื ้อเพลิง น ้าจืดและเสบียง
๔. ถ้ าจะใช้ เรือพี่เลี ้ยง เป็ นเรือธง จะมีข้อเสียในเรื่องเครื่องสื่อสารมีไม่เพียงพอ
จานวนเครื่องกวาดที่ใช้ ในการยกพลขึ ้นบก โดยปกติประมาณได้ ถกู ต้ องโดยยาก
๑. เครื่องกวาดแบบกล ขึ ้นอยู่กบั
ก. ความไม่สม่าเสมอ (Irregularity) ของพื ้นท้ องทะเลและความลึกของน ้า
ข. ความเร่งด่วนในการดาเนินการกวาด
ค. สนามนัน้ ๆ มีเครื่องกีดขวางหรือไม่
ง. ความชานาญของคนประจาเรือ
๒. จากประสบการณ์ ในการกวาดทุน่ ระเบิดทอดประจาที่ ๑๐๐ ลูก จะเสียเครื่องกวาด
ประมาณ ๑๑ – ๑๕ ชุด
๓. สายกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กส่วนที่ลอยน ้า ปกติไม่สามารถซ่อมให้ ดีได้ ในบริเวณสนามกวาด
ส่วนมากใช้ วิธีซ่อมทาด่วนโดยใช้ หีบซ่อม (Repair Kits) สายกวาดอะไหล่จะต้ องมีพร้ อมในฐานทัพ
หน้ าที่ใกล้ ที่สดุ
การฝึ กซ้ อม
๑. เรือกวาดที่อยูใ่ นหมู่ หมวด หรือ กองเรือใด ควรจะจัดอยู่ในหมู่ หมวด หรือ กองเรือนัน้
ตามเดิม เพราะมีความเข้ าใจกันดี และเสียเวลาในการฝึ กซ้ อมน้ อย
๒. เวลาในการฝึ กซ้ อมจะยาวนานเท่าใดขึ ้นอยู่กบั .ก. (Target Date) ของการปฏิบตั ิการ
ข. จานวนเรือกวาดทุ่นระเบิดที่มีอยู่นนั ้
ค. ตาบลที่อยู่ของเรือกวาดทุน่ ระเบิดในขณะนัน้
ง. สภาพของการฝึ กเทาที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
จ. ความชานาญที่แล้ ว ๆ มาต่อการปฏิบตั ิการที่คล้ ายกัน
ฉ. จานวนหมู่ หมวดเรือ (Units) ที่เข้ าปฏิบตั กิ าร
๑. การกวาดแบ่งกาลัง (Demonstration)
๒. การกวาดนายกพลขึ ้นบก
ก. การกวาดในเวลากลางวัน
ข. การกวาดในเวลากลางคืน
ช. ความพร้ อมเพรียงขององค์การวัตถุในเรื่องเครื่องกวาดและเครื่องอะไหล่ที่มีอยู่

๑๓๑
๓. เรือกวาดต้ องมาถึงพื ้นที่ฝึกก่อนกาหนดนัดหมายฝึ กหลายวัน เพื่อรับเครื่องอะไหล่ทาง
ยุทธการ และตรวจสอบให้ เสร็จสิ ้นก่อนฝึ ก
๔. โดยปกติกาหนดการฝึ กแบ่งออกเป็ น ๔ ส่วน
ก. การฝึ กแต่ละลา ได้ แก่การปล่อยและตรวจสอบเครื่องกวาดประจาเรือและเครื่อง
กวาด อะไหล่ การวางและเก็บทุ่นหมายเขต การทาลายทุน่ ระเบิด
ข. การฝึ กเป็ นหมู่ หมวด เป็ นการฝึ กร่วมในหมูห่ รือหมวดของคนตามที่คาดว่าจะต้ อง
ปฏิบตั ิร่วมทังการสื
้
่อสาร
ค. การฝึ กเป็ นกอง เป็ นการฝึ กรวมเฉพาะหมวดหรือกองเรือทุ่นระเบิดต่างหากจากกอง
เรือใหญ่ ในลักษณะนี ้หน่วยเรือสนับสนุนกองเรือทุน่ ระเบิดควรจะร่วมการฝึ กด้ วย
ง. การฝึ กรวม เป็ นการฝึ กในภาวะที่คล้ ายคลึงกับความเป็ นจริง ถ้ ามีเวลาฝึ กเช่นนี เ้ พียง
ครัง้ เดียว อาจจะเรียกการฝึ กนี ้ว่า Final หรือ Dress Rdheareal.
๕. การฝึ กการกวาดนาในเวลากลางคืน
ก. เนื่องจากมีความยุง่ ยากมาก จึงต้ องใช้ เวลาฝึ กมากกว่าการกวาดนาในเวลา
กลางวัน ประมาณ ๕๐ %
๖. การเลือกพื ้นที่ฝึก
ก. พื ้นที่ฝึก ควรมีน ้าลึกและลักษณะคล้ ายคลึงกับพื ้นที่ปฏิบตั ิการให้ มากที่สดุ
ข. เวลาที่กาหนดให้ ในการกวาดแต่ละพื ้นที่
ค. การกวาดนันกระท
้
าใน Phase ใด
ง. ความต้ องการให้ กวาดเสร็จในเวลากลางวันหรือกลางคืน
จ. การป้องกันและการตอบโต้ ของข้ าศึก
๒. การจัดกาลังเรือกวาดทุน่ ระเบิดประจาที่ อาจเปลีย่ นแปลงจากที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้.ก. ใช้ เรือกวาดทุ่นระเบิด (AM, AMS และ DMS) ถึง ๔ ลา ทาการกวาดเป็ นหมู่
ข. จัดเรือกวาดทุน่ ระเบิดอะไหล่ (AM, AMS และ DMS) โดยปล่อยเครื่องกวาดในลักษณะ
(short stay) จานวน ๑ ถึง ๔ เรือ DMS ปล่อย Short Stay ไม่ได้
ค. จัดเรือทาลายทุ่นโดยใช้ ปืน ๑ ถึง ๔ ลา (AM,SC, AMS, DMS, DM, DD, PGM, LCS, LCI
(R) รักษาสถานีท้ายเรือกวาดแต่ละลา
ง. เรือวางและเก็บทุ่นหมายเขต (SC, AM, AMS หรือ DM) ๑ ลา ๔ ลา
จ. จัดเรือยามเรดาร์ เรื อระดมยิงสนับสนุนทังผิ
้ วน ้าและป้องกันอากาศยานเรือนาทางเครื่องบิน
ขับไล่ (Fighter Direction) และเรือช่วยการเดินเรือโดยเรดาร์ (Radar Navigation assistance)
ฉ. จัดเรือกวาดกินน ้าตื ้นกวาดนา (SC, PT, PC, L CUP หรือ ML) ในที่ ๆ สงสัยหรือทราบว่ามี
ทุ่นตังลึ
้ กตื ้นมาก

๑๓๒
ช. เรือช่วยอื่น ๆ เช่น เรือจูง เรือพี่เลี ้ยง เรือน ้ามัน เรือวางทุ่นระเบิด และเรือวางตาข่ายที่จาเป็ น
๓ รูปกระบวนในการกวาดทุน่ ประจาที่
ก. ในที่ ๆ สงสัยว่าจะมีทนุ่ ระเบิด ทาการกวาดค้ นหาโดยปล่อยสายกวาด ๒ สาย รูปกระบวน
เรียงเฉียง ระยะระหว่างลา ๖๐๐ – ๑,๐๐๐ หลา
ข. การกวาดสาเร็จในน่านน ้าที่ไม่ทราบว่ามีท่นุ หรือมีก็เป็ นแบบตังลึ
้ กมากให้ ทาการกวาดโดย
ปล่อยสายกวาด ๒ สาย ใช้ รูปกระบวน Open หรือ Unprotected Uchelon) เรือต่าง ๆ อยู่ในแบริ่ง
ระหว่าง ๑๓๕ องศา – ๑๗๐ องศา (๒๒๕ องศา – ๑๙๐ องศา) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ทิศทาง กาลังลม และ
กระแสน ้าระยะ Overlap ระหว่างลูกลอยประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ หลา ระยะระหว่างลา ๘๐๐ – ๑,๐๐๐
หลา ถ้ าใช่เรือกวาด ๖ ลา จะได้ ทางกวาดกว้ าง ๑,๖๐๐ – ๒,๒๐๐ หลา และความยาวของกระบวนเรือ
รวมทังเรื
้ อกวาดทุน่ หมายเขตจะมีความยาว ๔,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ หลา
ค. การกวาดสาเร็จในน่านน ้าที่คาดว่ามีท่นุ ระเบิดใช้ กระบวนเรียงเฉียงแบบ Close หรือ
Protected Echelon โดยปล่อยสายกวาด ๑ หรือ ๒ สาย เรือต่าง ๆ อยู่ในแบริ่งสัมพันธ์ประมาณ ๑๖๕
องศา (๑๙๕ องศา) กับเข็มระยะ Overlap ประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ หลา ระยะระหว่างลา ๗๐๐ – ๑,๐๐๐
หลา เมื่อใช้ เรือกวาด ๖ ลา จะได้ ทางกวาด ๗๐๐ – ๙๐๐ หลา ความยาวของกระบวนทังหมดประมาณ
้
๔,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ หลา
๔. การจัดกาลังเรือในการกวาดทุน่ ระเบิดอิทธิพล
ก. คล้ ายกับการกวาดทุ่นทอดประจาที่ แต่ไม่มีเรือทาลายทุ่น
ข. ทาการกวาดหลังการกวาดทุ่นทอดประจาที่ ควรลดจานวนเรือในกระบวนลงโดยพิจารณา
จากปัจจัยในข้ อ ๑
๕. รูปกระบวนกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพล
ก. กระบวนเรียงข้ าง (Line Formations) ใช้ ในการกวาดค้ นหาทุน่ ระเบิดแม่เหล็กหรือกวาด
สาเร็จ ทุน่ ระเบิดแม่เหล็กทางตังและทุ
้
่นระเบิดเสียงบางชนิดที่กวาดได้ ง่าย
ข. กระบวนเรียงเฉียงหรือตามกัน ใช้ ในการกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กทางนอน
ค. ถ้ าเป็ นสนามทุน่ ระเบิดอิทธิพลหลายชนิด (Combination) หรือทุ่นระเบิดที่มีอาการผสม ไม่
มีรูปกระบวนแน่นอน ต้ องพิจารณาเป็ นพิเศษเป็ นราย ๆ ไป ในกรณีเช่นนี ้รูปขบวน วิธีการกวาดต้ องถือ
หลักอย่าให้ เรือกวาดผ่านไปเหนือทุ่นที่ยงั มิได้ กวาดได้
๖. วิธีการกวาด (sweeping Menthes)
ก. ในระหว่าง Phase I หรือ II ควรใช้ วิธีการกวาดให้ ทนุ่ ระเบิดทอดประจาที่และมีอิทธิพลทุก
ชนิดหมดไป
ข. ในระหว่าง Phase II พิจารณาถึงวิธีการกวาดต่อเวลาที่กาหนดให้ โดยพยายามใช้ วิธีกวาด
เพื่อให้ ได้ Coverage ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการกวาดใน Phase I

๑๓๓
ค. ถ้ าเป็ นการกวาดใน Phase II โดยต้ องการผลจู่โจม (ไม่มีการกวาดใน Phase I) และมีการ
กวาดเฉพาะทุน่ ทอดประจาที่เท่านัน้ เรือใหญ่นนสนั
ั ้ บสนุนและเรือลาเลียงควรจอดนอกแนวน ้า ๓๐ วา
จนกว่าจะได้ มีการกวาดค้นหาทุน่ ระเบิดอิทธิพลในแนวน ้าจนเรียบร้ อยแล้ ว
ง. การกวาดใน Phase III ถ้ าสงสัยว่าข้ าศึกอาจใช้ ด. และ บ. ทิ ้งทุ่นอีก ควรจะต้ องทาการ
กวาดทังทุ
้ น่ ทอดประจาที่และทุน่ ระเบิดอิทธิพล
การหมายเขตและลาดตระเวนตรวจพื ้นที่ ๆ กวาดแล้ ว
๑. พื ้นที่ ๆ กวาดแล้ วถ้ าทาได้ ควรใช้ ทนุ่ หมายมี Radar Reflector หมายเขตไว้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งใน Phase I
๒. ช่องทางเรือเล็กยกพลขึ ้นบกควรวางทุน่ หมายทังสองข้
้
าง
๓. พื ้นที่เรือยิงสนับสนุนควรใช้ ท่นุ วางตอนกลางพื ้นที่เพียงแถวเดียว
๔. จัดเรือตรวจและเตือนเรืออื่นในบริเวณที่มีอนั ตราย ผบ.หน่วยหรือกองเรือทุน่ ระเบิดที่ได้
รับทราบเรื่องบริเวณอันตรายนี ้เป็ นผู้รับผิดชอบและจัดเรือตรวจ
ข้ อจากัดในการกวาดทุน่ ระเบิด
๑. เครื่องกีดขวางใต้น ้าและทุน่ ระเบิดพื ้นท้ องทะเลกระทบระเบิด
๒. น ้าลึกน้ อยกว่า ๒ วา
ในข้ อ ก. และ ข. ต้ องใช้ มนุษย์กบทาการกวาดล้ างแทน
การกวาดนายกพลขึ ้นบกในเวลากลางคืน
๑. เมื่อมีความจาเป็ นต้ องยกพลขึ ้นบกในเวลากลางคืน หรือเช้ ามืด และจาต้ องกวาดใน
กลางคืนก่อนยกพลขึ ้นบก ย่อมจะได้ ผลความปลอดภัยต่า
๒. ควรเริ่มต้ นด้ วยการกวาดทุน่ ระเบิดทอดประจาที่และทุน่ อิทธิพล และกวาดเพิ่มเติมเฉพาะใน
ที่ ๆ คาดว่าจะมีทนุ่ ระเบิดอยู่อีกครัง้ โดยให้ เสร็จก่อนสว่าง นอกจากจะแน่ใจว่ามีแต่ทนุ่ ทอดประจาที่
เท่านัน้ อันตรายจากทุน่ ที่ถกู ตัดขาดขึ ้นมามีมาก เพราะกลางคืนไม่สามารถจะตรวจเห็นได้
การยิงสนับสนุนเรือกวาดทุ่นระเบิด
๑. ภารกิจหลักของเรือยิงสนับสนุนก็คือ ให้ ความคุ้มครองและสนับสนุนแก่เรือกวาดทุ่นระเบิดโดย.ก. ให้ ความสนับสนุนอย่างใกล้ชิดต่อเรือกวาดในการยิงกดปื นฝั่ งข้ าศึก
ข. ประสานงานกับ Cap ฝ่ ายเราในการป้องกันต่อสู้อากาศยานเมื่อจาเป็ น
๒. นอกจากจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ยุทธการแล้ ว เรือยิงสนับสนุนควรปฏิบตั ิตามหลักการทัว่ ไป
ดังนี ้.ก. ควรรักษาที่เรือให้ อยูใ่ นพื ้นที่ ๆ กวาดแล้ วตลอดเวลา โดยมีบริเวณปลอดภัยตาม
ขอบเขตของพื ้นที่ไว้ บ้าง

๑๓๔
ข. โดยปกติไม่มหี น้ าที่ในการระดมยิ่งฝั่ ง (Bombardment Operation) นอกจากนี ้จะ
ได้ รับคาสัง่ ซึ่งจะปฏิบตั ิภายใต้ ผบ.หมูเ่ รือหมวดเรือยิงสนับสนุนของตน ปกติเรือนี ้จะไม่พยายามยิงปื น
ฝั่ งข้ าศึกเลย แต่เมื่อปื นฝั่งข้ าศึกเริ่มยิงเรือกวาดจะต้ องยิงกดให้ เงียบไปตลอดเวลา
ค. ถ้ าจานวนเรือยิงสนับสนุนมีมากพอควรจัดให้ ทางานเป็ นชุด ๆ ละ ๒ ลา ต่อหมูเ่ รือ
กวาด ๑ หมู่ โดยให้ อยู่ห่างกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ หลา เพื่อให้ ผลการยิงสนับสนุนดียิ่งขึ ้น
ง. เรือยิงสนับสนุนควรอยู่ด้านปี กทัง้ ๒ ข้ าง (หรือด้ านนอกทะเลถ้ าใกล้ ฝั่ง) โดยอยู่ใน
บริเวณที่กวาดแล้ ว และทางท้ ายเรือกวาดห่างจากเครื่องกวาดอย่างน้ อย ๑,๐๐๐ หลา
จ. การใช้ เรือยิงสนับสนุนทาการลาดตระเวณรักษาด่านไม่ควรกระทานอกจากภัยจาก
เรื อดาน ้า จะมีมากกว่าทุ่นระเบิดอย่างเด่นชัด
ฉ. เรือยิงสนับสนุนอาจต้ องยิงข้ ามหัวเรือกวาด ฉะนันการใช้
้
Fuse ต้ องพิจารณาให้
เหมาะสม
ช. ถ้ าเรือใดถูกทุน่ และลอยออกไปนอกพื ้นที่ ๆ กวาดแล้ วต้ องถอนสมอทันทีและรีบจัด
เรือเล็กเข้ าช่วยทันที
ซ. ถ้ า บ. ฝ่ ายเราซึง่ ทางานร่วมกับเรือกวาดต้ องการร่อนลงน ้า ให้ ร่อนลงในพื ้นที่ ๆ
กวาดทางปี กหรือท้ ายกระบวน
ซ. การลาเลียงสรรพาวุธต้ องกาหนดรายละเอียดให้ แน่นอนในคาสัง่ ยุทธการ
ญ. ทุ่นระเบิดที่ถกู ตัดขาดและเรือทาลายทุ่นมีไว้ ทาลาย ถ้ าหลุดเข้ ามาเรือยิงสนับสนุน
ต้ องทาลายทันที โดยรักษาระยะประมาณ ๒๐๐ หลา แต่อย่าให้ ต่ากว่า ๑๐๐ หลา
ด. ขณะอยู่ในบริเวณที่มีทนุ่ ระเบิด ทุกคนต้ องอยู่บนดาดฟ้าสวมเสื ้อชูชีพ และ
หมวกเหล็ก (นอกจากยามหรือผู้ประจาสถานีรบใต้ ดาดฟ้า) การระบายอากาศต้ องอยู่ในลักษณะ Able
ต. เรือยิงสนับสนุนในพื ้นที่ ๆ สงสัยว่ามีท่นุ ระเบิดอิทธิพลหรือความดันต้ องพยายามใช้
ความเร็วให้ น้อยที่สดุ
และพยายามอยู่ในน ้าลึกที่ สดุ เท่าที่จะทาได้ โดยให้ สามารถปฏิบตั ิภารกิจอย่าง
ได้ ผล
ถ. เรือทุกลาที่ร่วมในการยกพลขึ ้นบกต้ องได้ รับทราบในเรื่องภัยของทุ่นระเบิดขอบเขต
ของบริเวณอันตราย ความต้ องการในเรื่องการกวาดทุน่ ระเบิดและความจาเป็ นที่เรือต่าง ๆ ต้ องออกห่าง
จากเรือกวาดและบริเวณที่มีทนุ่ ระเบิดทังนี
้ ้เพื่อให้ ปลอดภัยจากทุน่ ระเบิดและไม่ทาให้ กีดขวางการ
ปฏิบตั ิการของเรือกวาด
การวางตาข่ายป้องกัน
๑. เมื่อต้ องการวางตาข่ายป้องกันหรือจะเคลื่อนย้ ายตาข่ายที่ข้าศึกวางไว้ ควรกระทาทันทีเมื่อ
กวาดทุ่นระเบิดในบริเวณนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
๒. จัดเรือวางตาข่ายและเรือพี่เลี ้ยงขึ ้นกับ ผบ.หมวดหรือกองเรือทุ่นระเบิดโดยตรง

๑๓๕
๓. ชนิดของตาข่ายป้องกันแบบมาตรฐานมี ๔ แบบ คือ.ก. ตาข่ายป้องกันตอร์ปิโดขนาดเบา
๑. ใช้ ลวดเหล็กขัดเป็ นวงกลมจากผิวน ้าลงไปจนถึงลึก ๓๐ ฟุต แต่ละส่วน
ยาว ๒๖๕ – ๔๐๔ ฟุต มีท่นุ กลมขนาด ๓,๐๐๐ ปอนด์ ช่วยพยุง มีโซ่ขนาด ๒ ๑/๒ นิ ้ว ต่อกับสมอ
ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ เป็ นระยะให้ ยึดพื ้นที่ท้องทะเลและทานกระแสน ้าได้
๒. ใช้ ได้ในน ้าตังแต่
้ ๑๐๐ วา ลงไป และทนกระแสน ้าได้ ไม่เกิน ๒ ๑/๒ นอต
๓. สามารถใช้ ป้องกันได้ ดงั นี ้.ก. ป้องกันตอร์ปิโดและเรือดาน ้าได้ จนถึงความลึก ๓๐ ฟุต
ข. ป้องกัน (Sneak Craft) ผิวน ้าขนาดเบาโดยต่อลวดระหว่างลูกลอย
๓,๐๐๐ ปอนด์ และติดเครื่องกีดขวาง (Star Cutter) เป็ นระยะ
๔. เมื่อเตรียมตาข่ายเรียบร้ อยแล้ ว ถ้ าผู้วางมีความชานาญพอจะสามารถ
วางตาข่ายยาว ๑ ไมล์ แล้ วเสร็จในประมาณ ๖ ชม. เมื่อใช้ เรือ AKN (Keokukclass) เป็ นเรือวาง
ข. ตาข่ายป้องกันตอร์ปิโดขนาดหนัก (T Net)
๕. เมื่อใช้ ร่วมกับตาข่ายป้องกันตอร์ปิโดจะสามารถป้องกันเรือผิวน ้าขนาดเบา
และตอร์ปิโดได้
๖. หน้ าที่ของตาข่ายชนิดนี ้มิใช่ป้องกันเรือดาน ้า มิให้ ผา่ นเข้ ามาได้ แต่จะแสดง
ให้ ทราบโดยสังเกต Indicator Floats ฉะนันจึ
้ งต้ องมีเรือคอยตรวจอยู่เสมอ
๗. เมื่อเตรียมตาข่ายชนิดนี ้แล้ วถ้ าใช้ ผ้ชู านาญงานจะวางได้ ประมาณ ๓ วัน
ต่อความยาว ๑ ไมล์
ค. ตาข่ายป้องกัน ด. (S Net)
๑. ใช้ ลวดเหล็กพิเศษขนาด ๑ นิ ้ว ถักเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ ม ลูกลอยและเครื่องถ่วง
เป็ นเช่นเดียวกับตาข่ายอย่างอื่น ๆ ส่วน (Section) หนึ่งประกอบด้ วยตาข่าย ๒ แถบ ๆ ละ ๓๐๐ ฟุต ต่อ
กันเป็ นส่วนละ ๖๐๐ ฟุต
๒. สามารถใช้ ป้องกัน ด. ตอร์ปิโดและเรื อผิวน ้าขนาดเล็กได้ จนถึงระดับลึกสูงสุด
๓๐ วา
๓. ตาข่ายยาว ๑ ไมล์ สามารถวางเสร็จประมาณ ๕ วัน
ง. เพื่อให้ ตาข่ายทุกชนิดมีผลอย่างสูงควรจัดเรือตรวจเป็ นประจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ที่ ๆ มีกระแสน ้าแรง หรือมีเพรียงหรือสัตว์น ้าเกาะมาก
การกวาดทุ่นระเบิดภายในท่าจอดเรือ
๑. จากประสบการณ์ ท่าจอดเรือมักมีทนุ่ ทิ ้งอยูเ่ ป็ นจานวนมากหลายชนิด การกวาดล้ างต้ อง
พยายามให้ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นต่อท่าเรือน้ อยที่สดุ

๑๓๖
๒. ความสามารถของคนประจาเรือกวาดและหน่วยถอดทาลายวัตถุระเบิดเป็ นสิ่งสาคัญมาก
เพื่อให้ สาเร็จภารกิจนี ้
๓. ให้ การดาเนินการกวาดในท่าจอดเรือปฏิบตั ดิ งั นี ้.ก. ถ้ าท่าจอดเรือน ้าลึกและกว้ างขวางพอดาเนินการกวาด เช่นปกติ
ข. ถ้ าเป็ นบริเวณอูห่ รือที่จอดเรือที่แคบและเป็ นทุ่นทอดประจาที่อาจใช้ เรือเล็กลาก
เครื่องกวาดขนาดเล็กหรือใช้ ลวดขดเป็ นวงและดึงให้ ถึงแล้วลาดทุ่นระเบิดในที่นนออกมา
ั้
ค. ถ้ าเป็ นทุ่นอิทธิพล ใช้ เรือกวาดจอดทอดสมอประจาที่แล้ วปล่อยสายกวาดและเลื่อน
โดยเรือเล็ก
ง. เมื่อทุ่นระเบิดทอดประจาที่ถกู ตัดลอยขึ ้นมา ควรใช้ ดนิ ระเบิด ๆ หรือลากออกไป
ทาลายนอกท่าเรือ อย่าได้ พยายามใช้ ปืนยิงให้ จมในเขตจอดเรือเป็ นอันขาดเพราะอาจะเป็ นอันตรายต่อ
เรือที่ทอดสมอหรือเกยหาดได้
การสื่อสาร
๑. รายละเอียดดูใน USF ๗๐
๒. Circuit ที่เรือทุกลาหรือที่กาหนดต้ อง Guard มีดงั นี ้
ก. Fleet Command
ข. Applicable Fleet Fox.
ค. General warning หรือ Tactical Alert Net
ง. Expeditionary Force Fox (ถ้ ามี)
จ. ข่ายสาหรับ ผบ.กองเรือ Guard เฉพาะเรือธงของหมวดหรือกองเรือ
ฉ. Force Combat Information Net ข่ายเหล่านี ้เรือในกองอื่น ๆต้ อง Guard เช่นเดียวกัน
๓. ข่ายในสงครามทุ่นระเบิด เป็ นข่ายใช้ ในเรื่องการทุน่ ระเบิดซึ่งเพิ่มจาก ๒
ก. TG. Commanders Net (MF) (วิทยุโทรศัพท์หรือโทรเลข)
๑. ใช้ ติดต่อระหว่าง TG,TF และ Units Commanders และหน่วยที่แยกไป
๒. ใช้ ตดิ ต่อประสานงานในการกวาดและธุรการระหว่างตังแต่
้ Units ขึ ้นไป
๓. เรือธงของ ๑ เป็ นผู้ Guard
ข. TF หรือ Mine craft common (MF – Voice)
๑. ใช้ ติดต่อระหว่างเรือกวาดแต่ละลาในกองเรือ
๒. ใช้ ได้ทงทางยุ
ั้
ทธการและธุรการ
๓. เรือทุกลา Guard เรือใดไม่มีเครื่องต้ องจัดเรือส่งต่อ
ค. TG หรือ Units Common (VHF) (FM) (Voice)

๑๓๗
๑. ใช้ ติดต่อเฉพาะภายใน TG หรือ TU
๒. เป็ นข่ายการทางานของเรือทุ่นระเบิดและใช้ การ
ก. สัง่ การในการแปรกระบวน
ข. การรายงานความเสียหาย
ค. การปฏิบตั ิงานร่วมกัน
ง. รายงานการทาลายหรือพบทุ่น
จ. ในการส่งกาลังบารุง
๔. ก่อนเรือกวาดทุ่นระเบิดเข้ าสูบ่ ริเวณที่จะยกพลขึ ้นบก เอกสารลับที่ไม่ต้องการใช้
ต้ องนาขึ ้นจากเรือให้ หมด ทังนี
้ ้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเรื่องเอกสารลับเมื่อเรือเสียหายหรื อจม
๕. ทัศนะสัญญาณพิเศษสาหรับเรือกวาด
ก. สัญญาณปล่อยและเก็บเครื่องกวาดปฏิบตั ติ าม ACP 175 (A) (สัญญาณ
เก่า) ใช้ AFIRM ทัง่ ปล่อยและเก็บเครื่องกวาด
ข. เมื่อเรือกวาดลาใดการควบคุมเรือหรือเครื่องกวาดขัดข้อง EMERG ที่ HIP
เรือนันหั
้ นเข้ ามาทางที่กวาดแล้ ว เรืออื่น ๆ ปิ ดระยะเข้ ามา
ค. สัญญาณเตือนให้ เรื ออื่น ๆ ออกไปให้ พ้น เรื อที่ปล่อยเครื่องกวาดลงไปในน ้า
จะต้ องแสดง
๑. ในเวลากลางคืน ชักทุ่นกลมดายอดเสาและเต็มพรวนทัง้ ๒ ข้ าง
อาจชักธง HOW FOX ตาม Intonation Code ด้ วย เพื่อเตือนเรือสินค้ าอื่น ๆ
๒. ในเวลากลางคืน เปิ ดไฟเขียวแทนที่ทนุ่ กลมดาทัง้ ๓
๖. ในการกวาดนายกพลขึ ้นบกในเวลากลางคืน การส่งทัศนะสัญญาทาโดยวิธี “F”
Method หรือไม่ต้องตอบรับโดยใช้ ไฟกระพริบยอดเสาสีแดง (Dimmed Red Blinker ) หรือจะได้ ผลดี
ที่สดุ

๑๓๘
๓.๑๑ คาแนะนาการกวาดแบบ Type A
A 1 วิธีดาเนินการกวาดทุน่ ระเบิดเสียงเบื ้องต้ น
A 3 วิธีดาเนินการให้ ท่นุ ระเบิดเสียงไม่ทางานชัว่ คราว
A 12 วิธีดาเนินการกวาดสาเร็จต่อทุ่นระเบิดเสียง
A 21 วิธีดาเนินการกวาดสาเร็จต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กแบบ ชักนา
A 22 วิธีดาเนินการกวาดสาเร็จต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กแบบ เข็มกระดก
A31 วิธีดาเนินการกวาดสาเร็จต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กแบบ ชักนาผสมกับทุ่นระเบิดเสียงด้ วย
เครื่องกวาดผสม
A 32 วิธีดาเนินการกวาดสาเร็จเช่นเดียวกับ A31 ด้ วยเครื่องกวาดเดี่ยว
วิธีดาเนินการกวาดแบบ A1
๑. ความมุง่ หมาย ไม่ใช่วิธีการกวาดแบบ Type A โดยตรง แต่เป็ นวิธีการที่ทาให้ การกวาดแบบ
อื่น ได้ ผลและปลอดภัยจากทุ่น ระเบิ ดเสีย งเพิ่มขึ ้น วิธีการแบบนีใ้ ช้ ก วาดก่ อนที่เ รื อหรื อเรื อกวาดทุ่น
ระเบิดเข้ าทาการในสนามทุ่นระเบิดครัง้ แรก
๒. ประสิทธิภาพ ไม่มีผลแน่นอนนัก ผลที่ได้ รับขึ ้นอยู่กบั ความลึกของนา้ ลักษณะพืน้ ท้ องทะเล
และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถจะทราบได้ แน่นอน รวมทัง้ ลักษณะของทุ่นระเบิดด้ วยเป็ นวิธีการที่ง่ายและ
ปลอดภัยต่อเรื อกวาดโดยที่ ใ นระยะห่างเสียงระเบิด อาจจะท าให้ ท่นุ ระเบิดเสีย งท างานได้ และใน
ระยะใกล้ เคี ย งเสี ย งระเบิ ด ก็ จ ะท าให้ ทุ่ น ระเบิ ด เสี ย งท างานได้ เหมื อ นกัน หากวงจรป้ องกั น
(Countermining circuit) เกิดทางานไม่ถกู ต้ อง
๓. วิธีการดาเนินการ ใช้ ลกู ระเบิดลึกหรือลูกระเบิดขนาดบรรจุดินระเบิด ๒๐๐ – ๓๐๐ ปอนด์
ทิ ้งเป็ นระยะ ๆ ห่าง ๑๐ – ๒๐ ไมล์ เข้ าหาสนามทุ่นระเบิด ถ้ าใช้ เรื อผิวนา้ ทิง้ ลูกระเบิดลึกแล้ วลูกแรก
จะต้ องทิง้ ในเขตน า้ ลึกสุด เรื่ อยมาเข้ าหาสนามทุ่น ระเบิด หรื อใช้ เ ครื่ อ งบิ นทิง้ ลูก ระเบิดทั่วสนามทุ่น
ระเบิด ระยะเวลาในการทิ ้งระเบิดนันอย่
้ าง่ต่าที่สดุ ควรเท่ากับเกณฑ์เรื อผ่านของทุ่นในสนาม ถ้ าทาได้
การตังลึ
้ ก ของลูกระเบิ ดลึกควรเป็ น ๒ /๓ ของอัตรานา้ ลึก ในระหว่างนีต้ ้ องมียามตรวจการณ์ดูการ
ระเบิดของทุ่น ถ้ าหากมีท่นุ ระเบิดจะต้ องทิ ้งลูกระเบิดลึกซ ้าตรงที่เดิมทุก ๆ ๓ นาที ต่อไปอีก ๕ ลูก จนไม่
มีท่นุ ระเบิดเกิดการระเบิดอีก ๕ ลูก จนไม่มีท่นุ ระเบิดเกิดการระเบิดอีก วิธีการนี ้ใช้ เมื่อพบทุ่นระเบิดเกิด
การระเบิดในเขตนอกสนามทุ่นด้ วย

๑๓๙
วิธีดาเนินการกวาดแบบ A3
๑. ความมุ่งหมาย ไม่ใช่วิธีการกวาดแบบ Type A โดยตรง แต่เป็ นวิธีการที่ใช้ กวาดร่วมกับ
Type A หรือ Type B ดังนี ้
เมื่อเรือหรือเรือกวาดทุ่นระเบิดจะต้ องแล่นผ่านสนามทุ่นระเบิดที่มีท่นุ ระเบิดเสียงซึ่งยังไม่ทา
การกวาดขณะนัน้ เพื่อความปลอดภัยของเรื อนัน้ ๆ จากทุ่นระเบิ ดเสีย ง จึงใช้ วิธีการของแบบ A3 นี ้
เพื่อให้ ท่นุ ระเบิดเสียงไม่ทางานชัว่ คราว จนกว่าจะได้ ทาการกวาดทุ่นระเบิดเสียงจริ ง ๆ การกวาดแบบ
A3 นี ้ ห้ ามใช้ ขณะทาการกวาดทุ่นระเบิดเสียง
๒. กล่าวโดยทัว่ ไป เป็ นวิธีป้องกันเรือตนเองจากทุ่นระเบิดเสียง ตามปกติท่นุ ระเบิดเสียงทั่ว ๆ
ไป จะมีวงจรป้องกันเพื่อรับเสียงระเบิดจากทุ่นระเบิดลูกข้ างเคียงในสนามซึ่งในลักษณะนีจ้ ะทาให้ ท่นุ
ระเบิดเสียงไม่เกิดการระเบิด เพราะเสียงระเบิดที่เข้ ามาจะไปผ่านวงจรระเบิดของทุ่น แต่เฉพาะชั่วเวลา
อันสันเท่
้ านัน้ วงจรป้ องกันนี น้ อกจากจะมีป ระโยชน์ดงั กล่าแล้ ว ยังป้องกันการกวาดโดยวัตถุระเบิ ด
ธรรมดาอีกด้ วย โดยอาศัยวงจรป้องกันนี ้แหละ เราจึงทาให้ ท่นุ ระเบิดเสียงไม่ทางานชั่วคราวในขณะที่
เรือผ่านไปในสนามทุ่นระเบิด ซึ่ง่จะทาให้ ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดเสียงในขณะที่ทาการกวาดทุ่นระเบิด
แบบอื่น วิธีการนี ้จึงห้ ามใช้ เรือที่ทาการกวาดทุ่นระเบิดเสียงหรือมีเรือที่กวาดทุ่นระเบิดเสียงอยู่ในทัศนะ
วิสยั (Vicinity) แต่อาจจะมีท่นุ ระเบิดบางลูกซึ่งอยู่ในระยะห่างเกิดการระเบิดได้ เหมือนกัน แต่หลักการ
ทัว่ ไปแล้ ววิธี A3 นี ้
มีรัศมีปลอดภัยจากเรือที่ใช้ อยู่แล้ วรัศมี
ปลอดภัยนี ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการ ส่งเสียงในน ้าขณะนัน้ คุณสมบัติของทุ่นระเบิดและวิธีการที่ทาให้ ท่นุ ไม่
ทางานชัว่ คราว (ต่อหน้ า ๔ เฉพาะย่อหน้ าที่ ๒)
วิธีดาเนินการกวาดแบบ A12
๑. ความมุง่ หมาย เป็ นการกวาดสาเร็จแบบ Type A ในสนามทุ่นที่มีเฉพาะทุ่นระเบิดเสียงเท่านัน้
๒. ประสิท ธิ ภาพ มีโอกาสน้ อยมากที่ ทุ่น ในสนามจะไม่ถูก กวาดเมื่อใช้ วิธีก ารกวาดแบบ
Type A 12 นี ้ อาจจะมีเหลืออยู่บ้างก็เพราะการเปลี่ยนแปลงความไวของทุ่น ความผิดพลาดของกลไก
ในตัวทุ่น ความผิดพลาดจากการนาเรือการเปลี่ยนแปลงในการส่งคลื่นเสียง และสิ่งอื่นที่ไม่สามารถจะ
ทราบได้ เท่านัน้ อย่างไรก็ดีระยะห่างทางข้ างของทางกวาดได้ กาหนดไว้ พอเหมาะกับอานาจของคลื่น
เสียงของเครื่ องกวาดซึ่งขึ ้นอยู่กับการส่งคลื่นเสียงและความไวของทุ่นโดยสภาพทั่ว ๆ ไปแล้ ว วิธีการ
กวาดนี ้ให้ ผลประมาณ ๙๕ % ฉะนัน้ ถ้ ามีเวลาพอควรจะได้ ทาการกวาดตรวจสอบอีกด้ วย
๓. วิธีการกวาด ใช้ กวาด แบบ STRIP METHOD
๔. จานวนเที่ยวการกวาด โดยทัว่ ไปแล้ วจานวนเที่ยวในการกวาดควรจะเท่ากับเกณฑ์เรื อผ่าน
สูงสุดที่ท่นุ ตังไว้
้ การกวาดตรวจสอบควรจะมีถ้าทาได้ (ดูข้อ ๑๑)
๕. รูปกระบวนการกวาด ทาการกวาดอิสระหรือกวาดเป็ นขบวนตามกัน และใช้ ขบวนเรียงเฉียง
ถ้ าทุ่นมีเกณฑ์เรือผ่านไม่เกิน ๑

๑๔๐
๖. ระยะห่างระหว่างลา ไม่วา่ จะใช้ ขบวนแบบใดเรือกวาดต้ องห่างกันไม่ต่ากว่า ๒,๐๐๐ หลา
๗. การใช้ เครื่องกวาด เครื่องกวาดที่ใช้ ต้องลากท้ ายห่างเรือกวาด ๕๐๐ หลา ระหว่างทาการหัน
เลี ้ยวฉกาจเครื่องควบคุมควรจะอยู่ในตาแหน่งส่งคลื่นเสียงต่าสุด และไม่ควรให้ เครื่ องกวาดอยู่ใกล้ เรื อ
เกินกว่า ๓๐๐ หลา
๘. การกวาดทุ่นระเบิดเสียงเบื ้องต้ น ควรจะมีการกวาดทุ่นระเบิดเสียงเบือ้ งต้ น (วิธีดาเนินการ
กวาดแบบ A1) ก่อนที่จะทาการกวาด แบบ A12 ด้ วยวิธีดาเนินการกวาดเที่ยวแรก
๙. วิธีดาเนินการกวาดเที่ยวแรก การกวาดเที่ยวแรกควรจะกวาดนอกสนามทุ่นถ้ าทาได้ มิฉะนัน้
แล้ วเรือกวาดจะมีอนั ตรายในการกวาดเที่ยวแรกนี ้ สมควรที่จะใช้ เรือเล็กกวาดในเที่ยวแรกเสียก่อน และ
ในการกวาดเที่ยวแรกนีเ้ พื่อลดอันตรายต่อเรื อกวาดเอง ควรจะกวาดด้ วยความเร็วต่าที่ได้ ผลและใช้
จานวนเที่ยวในการกวาดให้ ครบเกณฑ์เรือผ่าน นอกจากว่าความเร็วต่านี ้จะเท่ากับความเร็วในการกวาด
สาเร็จของเครื่องกวาดของนาวีสหรัฐ ฯ เท่านัน้ (ดูข้อ ๑๐) หลังจากใช้ วิธีการกวาดเที่ยวแรกเสร็จแล้ ว ก็
ทาการกวาดในช่องต่อไปด้ วยวิธีการกวาดสาเร็จด้ วยความเร็วสูงสุด
๑๐. ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ในการกวาดสาเร็จ ดูในตาราง ๑ เพื่อตรวจดูวา่ ทุ่นที่จะทาการกวาดอยู่ในหมู่
ที่เท่าใด แล้ วจึงเอาหมูท่ ่นุ ไปเปิ ดหาค่าต่าง ๆ จากตาราง A 12
๑๑. การกวาดตรวจสอบ เนื่องจากการกวาดแบบ A12 นี ้มีผลเพียง ๙๕ % ดังกล่าวแล้ ว ฉะนัน้
ถ้ าหากมีเวลาแล้ วควรจะได้ มีการกวาดตรวจสอบเพิ่มขึ ้นอีก ๑ หรือ ๒ เที่ยวโดยใช้ วิธีการแบบการกวาด
สาเร็จธรรมดา (ใช้ คา่ ต่าง ๆ จากตาราง A12) แต่ใช้ วิธีการกวาดแบบ GRID METHOD แทนการกวาด
แบบ STRIP METHOD และใช้ ขบวนเรียงเฉียงระยะห่างทางข้ างก็ใช้ จากตาราง A12 เช่นเดียวกัน
๑๒. การใช้ ตาราง A 12 ดูจากตาราง ๑ เพื่อหาว่าทุ่นที่จะทาการกวาดอยู่ในหมู่ท่นุ เท่าใด แล้ ว
เอาหมูท่ ่นุ ที่หาได้ ไปหาค่าต่าง ๆ จากตาราง A12 เช่น ถ้ าทุ่นที่จะทาการกวาดเป็ นหมู่ที่ IV ก็หาค่าต่าง
ได้ จาก ROW แต่ถ้าทุ่นที่จะทาการกวาดเป็ นหมู่ IV และ V รวมกันก็หาค่าต่าง ๆ ได้ จาก ROW 3 แต่
เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าค่าต่าง ๆ จาก ROW ใดจะทาให้ การกวาดมีประสิทธิภาพดีกว่าก็หาได้ โดยเอา
ค่าระยะห่างทางข้ างคูณด้ วยความเร็วกวาดก็จะทราบได้ วา่ ควรจะใช้ คา่ ใน ROW ใด
๑๓. วิธีการดาเนินการ ใช้ เครื่องกวาด A MK 5 (b) ของสหรัฐ ฯ ลูกระเบิดที่ใช้ นนระเบิ
ั้
ดที่ละลูก
ตามระยะเวลาซึ่งแล้ วแต่ชนิดของทุ่นระเบิดเสียงค่านี ้ได้ จากตาราง A5 ในขณะที่จะต้ องทาการบรรจุลกู
ระเบิดเข้ ารางของเครื่อง A MK 5 (b) นันเพื
้ ่อรักษาช่วงเวลาการทิง้ ให้ คงไว้ ก็ให้ คนขว้ างลูกระเบิดมือ
จากดาดฟ้าได้ ถ้ าหากไม่มีเครื่ องกวาด A MK 5 (b) ก็ใช้ คนขว้ างลูกระเบิดมือแบบใดก็ได้ จากดาดฟ้า
แต่ต้องระมัดระวังอันตรายซึ่งเกิดกับผู้ใช้ ด้วย ความเร็วที่ใช้ การดาเนินการให้ ทุ่ นระเบิดเสียงไม่ทางาน
ชัว่ คราวนันควรจะเป็
้
น ๔ นอต ถ้ าทาได้

๑๔๑
วิธีดาเนินการกวาดแบบ A 21
๑. ความมุง่ หมาย ใช้ กวาดในสนามที่มีท่นุ ระเบิดแม่เหล็กแบบชักนาอย่างเดียวเท่านัน้
๒. ประสิทธิภาพ มีผลการกวาดสาเร็จได้ มากอาจจะกล่าวได้ ว่าเป็ น ๑๐๐ % อาจจะมีเหลือ
กวาดไม่ได้ อยู่บ้างซึ่งเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความไวของทุ่น ความผิดพลาดในเรื่ องกลไกภายใน
ตัวทุ่น และการเดินเรือผิดพลาดบ้ างเล็กน้ อยเท่านัน้
๓. วิธีการกวาด ใช้ แบบ Strip Method
๔. จานวนเที่ยวในการกวาด เรือแต่ละลาควรจะกวาดจานวนเที่ยวเท่ากับจานวนเกณฑ์เรือผ่าน
ของทุ่นระเบิดที่มีอยู่ในสนาม
๕. รูปขบวนการกวาด อาจจะใช้ กวาดอิสระหรือกวาดเป็ นขบวนเรียงตามกันหรือใช้ ขบวนเรี ยง
เฉียงในเมื่อทุ่นระเบิดมีเกณฑ์เรือผ่านไม่เกิน ๑
๖. ระยะห่างระหว่า งลา ระยะห่างระหว่างลา ๒,๐๐๐ หลา นอกจากรู ป ขบวนเรี ย งเฉี ย ง
ระยะห่างทางยาว ๑,๐๐๐ หลา
๗. การใช้ เครื่ องกวาด ในระหว่างที่มีการเลี ้ยวให้ หยุดปล่อยกระแสไฟ นอกจากมีความจาเป็ น
๘. วิธีดาเนินการกวาดเที่ยวแรก ถ้ าหากทาได้ การเข้ ากวาดเที่ยวแรก ควรจะนอกเขตสนามทุ่น
ระเบิด ถ้ าหากทาไม่ได้ ควรใช้ วิธีดาเนินการกวาดเที่ยวแรกเสียก่อน เพื่อลดอันตรายอันจะเกิดจากทุ่น
ระเบิดแม่เหล็กชนิดไว ถ้ าเรือกวาดทุ่นระเบิดที่ให้ ไว้ ในตาราง A 21 นันไม่
้ ปลอดภัยต่อทุ่นชนิดไวในเขต
น ้าลึกของสนามทุ่นนัน้ ๆ ถ้ าทาได้ ควรใช้ เรือกวาดขนาดเล็ก เช่น MSI,MSB ฯลฯ ทาการกวาดสาเร็จต่อ
ทุ่นชนิดไวในเที่ยวแรกเสียก่อนตามวิธีการดังนี ้
ก. ในเขตน ้าตื ้นและมีเรื อกวาดขนาดเล็ก ใช้ เรื อกวาดขนาดเล็กทาการกวาดในเที่ยว
แรกในเขตน ้าลึกที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดแม่เหล็กตามลาดับดังนี ้
๑. ทาการกวาดเที่ยวแรกด้ วยเรือขนาดเล็กให้ ครบเกณฑ์เรือผ่าน เพื่อกวาดทุ่น
ระเบิดแม่เหล็กชนิดไวซึ่งอาจจะเป็ นอันตรายต่อเรือกวาดขนาดใหญ่
๒. ทาการกวาดซา้ ในเที่ ยวแรกด้ วยเรื อกวาดขนาดใหญ่เพื่อกวาดทุ่นระเบิด
แม่เหล็กที่มีความไวน้ อย ตามวิธีการดังนี ้
ก. ถ้ าใช้ เครื่ องกวาดแบบไม่มีสาย Electrode ก็ ดาเนิน การกวาด
สาเร็จข้ อ ๙ จนครบเกณฑ์เรือผ่าน หรือ
ข. ถ้ าเครื่ องกวาดแบบมีสาย Electrode ก็ให้ ทาการกวาดตามข้ อ ๙
ด้ วยกระแสเพียง ๑,๑๐๐ แอมแปร์ จนครบเกณฑ์เรื อผ่าน ต่อไปจึงกวาดซา้ ทางเดิมด้ วยกระแสเต็ มที่
ครบเกณฑ์เรือผ่าน
๓. ทาการกวาดสาเร็จในช่องต่อไปด้ วยกระแสเต็มที่จนครบเกณฑ์เรือผ่าน

๑๔๒
ข. ในเขตน ้าลึกหรือตื ้น และไม่มีเรือกวาดขนาดเล็ก เพื่อความปลอดภัยแก่เรื อกวาดจึง
ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
๑.ถ้ าใช้ เครื่องกวาดไม่มีสาย Electrode ให้ ทาการกวาดสาเร็จตามข้ อ ๙ ด้ วย
กระแสเต็มที่จนครบเกณฑ์เรือผ่าน แล้ วจึงทาการกวาดในช่องต่อไปตามลาดับ
๒. ถ้ าใช้ เครื่ องกวาดมีสาย Electrode เนื่องจากสนามแม่เหล็ก จากเครื่ อง
กวาดของเรือที่ทาการกวาดอาจจะเป็ นอันตรายต่อเรื อกวาดเองจึงให้ ทาการกวาดโดยใช้ กระแสตามลาดับ
ดังนี ้
ก. ครัง้ แรก ๓๐๐ แอมแปร์ จนครบเกณฑ์เรือผ่าน
ข. ครัง้ ที่สอง ๑,๐๐๐ แอมแปร์ จนครบเกณฑ์เรือผ่าน
ค. ครัง้ สุดท้ าย กระแสสูงสุดจนครบเกณฑ์เรือผ่าน
ต่อไป่ จึงทาการกวาดสาเร็จตามข้ อ ๙ ด้ วยกระแสเต็มที่ในช่องต่อ ๆ ไป ตามลาดับ
๙. ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ในการกวาดสาเร็จ ดูตาราง I เพื่อตรวจดูวา่ ทุ่นที่จะทาการกวาดอยู่ใน
หมูท่ ี่เท่าไร แล้ วจึงเอาหมูข่ องทุ่นไปหาค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการในตาราง A 12
๑๐. การใช้ ตาราง A 21 (ดูในตาราง I เพื่อดูวา่ ทุ่นที่จะทาการกวาดอยู่ในหมู่ที่เท่ าใด)
แล้ วใช้ กลุม่ ซึ่งอยู่ทางด้ านซ้ ายของตารางเลือกหาค่าต่าง ๆ เพื่อใช้ กวาดสาเร็จในข้ อ ๙ เพื่อตรวจสอบว่า
จะใช้ วิธีใดที่ดีที่สดุ ก็ให้ เอาระยะห่างทางข้ างและความเร็วกวาดที่ได้ จากตารางแต่ละแถวคูณกัน จะได้
ค่าของผลกวาด (Efficiency of a sweep) มาเปรียบเทียบกันได้
วิธีดาเนินการกวาดแบบ A๒๒
๑. ความมุง่ หมาย เป็ นการกวาดสาเร็จแบบ Type A ต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กแบบเข็มกระดกด้ วย
แรงทางตังซึ
้ ่งอยู่ในเขตนา้ ลึกพอที่เรื อกวาดจะปลอดภัยต่อทุ่นชนิดนี ้ วิธีการกวาดแบบนีไ้ ม่ได้ ผลดีใน
พื ้นที่ ๆ เป็ นน ้าจืด
๒. ประสิทธิภาพ วิธีการกวาดแบบนีไ้ ด้ ผลดีมากอาจจะกล่าวได้ ว่าได้ ผลเกือบ ๑๐๐% จะมี
เหลืออยู่บ้างก็เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความไวของทุ่น ข้ อผิดพลาดจากเครื่ องกลไกภายในตัว
ทุ่น ความผิดพลาดในการเดินเรือและอื่น ๆ อีกบ้ าง แต่ในกรณีที่ท่นุ มีความไวน้ อยมาก และอยู่ในเขตน ้า
ลึกมาก ฯ แล้ ว ระยะที่เป็ นเส้ นแรงทางนอน (Dead space) ของสนามแม่เหล็กได้ ทางกวาดก็จะมีมาก ก็
จะเป็ นเหตุทาให้ ท่นุ ระเบิดแบบนี ้ไม่ถกู กวาดได้ เหมือนกัน ฉะนันการเพิ
้
่มจานวนเที่ยวในการกวาดขึ ้นก็
จะทาให้ การกวาดมีผลเพิ่มขึ ้นด้ วย
๓. วิธีการกวาด ใช้ วิธี Grid method
๔. จานวนเที่ยวในการกวาด ดูในข้ อ ๙ ง. ในเรื่องระยะห่างทางข้ างและจานวนเที่ยวในการกวาด
๕. รูปขบวนการกวาด กวาดอิสระหรือรูปขบวนเรียงเฉียง
๖. ระยะห่างระหว่างลา ใช้ ระยะห่าง ๒,๐๐๐ หลา ถ้ าใช้ ขบวนเรียงเฉียงใช้ ระยะ ๑,๐๐๐ หลา

๑๔๓
๗. การใช้ เครื่องกวาด เครื่ องกวาดแบบ M MK 5 (a) ใช้ ได้ เฉพาะนา้ เค็มเท่ านัน้ ระหว่างเลี ้ยว
ฉกาจให้ หยุดปล่อยกระแสไฟนอกจากมีความจาเป็ น
๘. วิธีดาเนินการกวาดเที่ยวแรก เนื่องจากทุ่นอยู่ในเขตน ้าลึกมากพอที่เรือกวาดจะปลอดภัยต่อ
ทุ่นชนิดนี ้ ฉะนันจึ
้ งไม่ต้องใช้ วิธีการดาเนินการกวาดเที่ยวแรก
๙. ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ในการกวาดสาเร็จ
ก. ลักษณะของการปล่อยกระแส
- Double square wave.
- ๕ ๑/๒ Secs. On time.
- ๙ ๑/๒ off time
- Pulse sequence FRFR
ข. กระแสไฟที่ใช้ ใช้ กระแสสูงสุดที่ได้ ผล
ค. ความเร็วกวาด (Ground speed) สูงสุด ๑๒ นอต
ง. ระยะห่างทางข้ างและจานวนเที่ยวในการกวาดในตาราง A 22 ให้ คา่ ของความกว้ าง
ทางกวาดและระยะเส้ นแรงทางนอนใต้ หางกวาดของเครื่องกวาด M MK 5 (a) ฉะนันทางกวาดที
้
่แท้ จริ ง
จึงเท่ากับ ความกว้ างของทางกวาดลบด้ วยระยะเส้ นแรงทางนอนใต้ หางกวาด ในการใช้ ตารางนีห้ าค่า
ของระยะห่างทางข้ างนันให้
้ เพิ่มความไวของทุ่นระเบิดขึ ้นอีก ๑๐ – ๑๕ มิลลิเกาต์จากความไวจริ งของ
ทุ่นที่จะทาการกวาด เพื่อทาการกวาดทุ่นระเบิดชนิดนี ้ซึ่งอาจจะไม่ถกู กวาดเนื่องด้ วยเส้ นแรงทางนอนใต้
หางกวาดจึงให้ เพิ่มจานวนเที่ยวในการกวาดขึ ้นด้ วย ซึ่งมีอยู่ ๒ วิธี ในการกวาดทุ่นที่ไม่ถกู กวาดเพราะเส้ น
แรงทางนอนใต้ หางกวาดโดยแล้ วแต่จานวนเกณฑ์เรือผ่านที่ท่นุ ตังไว้
้
๑. ถ้ าทุ่นมีเกณฑ์เรือผ่านเพียง ๑ หรือ ๒ ในกรณีนีท้ ่นุ อาจจะถูกกวาดได้ โดย
ทางกวาดเที่ยวต่อไป เพื่อที่จะให้ เที่ยวที่ ๒ ได้ กวาดทุ่นที่เหลือเพราะเส้ นแรงทางนอนใต้ หางกวาดจริ ง ๆ
ระยะห่างทางข้ างของทางกวาดเที่ยวที่ ๒ นี ้ จะต้ องเท่ากับ ๑/๒ ของความกว้ างทางกวาดจากตาราง A
๒๒ ลบด้ วยระยะเส้ นแรงทางนอนใต้ หางกวาด ส่วนระยะห่างทางข้ างของทางกวาดเที่ยวที่ ๓ ก็เท่ากับ
ความกว้ างของทางกวาดลบด้ วยระยะทับทางข้ างส่วนระยะห่างทางข้ างของทางกวาดที่ ๔ ก็จะแคบ คือ
น้ อยเหมือนกับระหว่างทางที่ ๒ กับทางที่ ๑ นั่นเอง ระยะห่างทางข้ างของหางกวาดจะแคบและกว้ าง
สลับกันต่อไปเช่นนี ้ จานวนเที่ยวในการกวาดก็จะเป็ น ๑ หรื อ ๒ แล้ ว จานวนเกณฑ์เรื อผ่านที่ตงไว้
ั ้ กับ
ทุ่นที่จะทาการกวาด (ถ้ าหากในเขตน ้าลึกมาก ๆ ควรจะเพิ่มเที่ยวการกวาดขึ ้นจากเกณฑ์เรื อผ่านตาม
เหตุผลได้ กล่าวไว้ ในข้ อ ๒)

๑๔๔
ตัวอย่ าง ทุ่นในสนามมีเกณฑ์เรือผ่าน ๒ มีความไวปกติ ๑๔ มิลลิเกาส์จากตาราง A๒๒ แถว
ที่มีคา่ ๓๐ มิลลิเก๊ าส์เป็ นค่าที่จะให้ คา่ ของระยะห่างทางข้ างและระยะเส้ นแรงทางนอนใต้ หางกวาดและ
ค่าอื่นตามต้ องการ เช่น ถ้ าน ้าลึก ๑๕ วา และกระแสที่ใช้ ๓,๐๐๐ แอมแปร์ จะได้ คา่ ของความกว้ างทาง
กวาด ๒๓๕ หลา ระยะเส้ นแรงทางนอนใต้ หางกวาด ๑๐ หลา ถ้ าระยะทับทางข้ าง ๓๐ หลา ระยะห่าง
ทางข้ างระหว่างทางแรกและทางที่ ๒ จะเท่ากับ
(๑/๒ X ๒๓๕ ) – (๑/๒ x ๑๐) – ๓๐ = ๘๒ yards.
ส่วนระหว่างทางที่ ๓ กับทางที่ ๒ จะเท่ากับ ๒๓๕ – ๓๐ ๒๐๕ หลา ดังนัน้ ระยะห่างทาง
กวาดจะเป็ นดังนี ้
ระหว่างทางที่ ๑- ๒ ระยะห่างทางข้ าง
๘๒ หลา
ระหว่างทางที่ ๒- ๓ ระยะห่างทางข้ าง
๒๐๕ หลา
ระหว่างทางที่ ๓- ๔ ระยะห่างทางข้ าง
๘๒ หลา
ระหว่างทางที่ ๔- ๕ ระยะห่างทางข้ าง
๒๐๕ หลา
ระหว่างทางที่ ๕- ๖ ระยะห่างทางข้ าง
๘๒ หลา
ฯลฯ
๒. ถ้ าเกณฑ์เรื อผ่านเป็ น ๓ หรื อ มากกว่า ระยะห่างทางข้ างก็เท่ากับความ
กว้ างของทางกวาดจากตาราง A22 ลบด้ วยระยะทับเท่ากันหมด ทุ่นที่ไม่ถกู กวาดเนื่องด้ วยเส้ นแรงทาง
นอนใต้ หางกวาดก็จะถูกกวาดด้ วย จานวนเที่ยวของการกวาดจนครบเกณฑ์เรือผ่าน เช่นเดียวในเขตน ้า
ลึกมาก ๆ ก็ควรจะเพิ่มจานวนเที่ยวการกวาดให้ มากขึ ้นจากเกณฑ์เรือผ่านเพื่อการกวาดทุ่นได้ หมดจริง ๆ
วิธีดาเนินการกวาดแบบ A๓๑
๑. ความมุง่ หมาย เป็ นวิธีการกวาดที่ให้ ทาการกวาดทุ่นในสนามซึ่งมีท่นุ ระเบิดแม่เหล็กแบบชัก
นาและทุ่นระเบิดเสียงผสมกันด้ วยเครื่องกวาดผสม ซึ่งจะได้ ผลดีก ว่าเรื อกวาดแต่ละลาใช้ เครื่ องกวาด
เดี่ยว
๒. ประสิทธิภาพ โดยทัว่ ไปแล้ ววิธีการกวาดแบบนี ้จะให้ ผล ๑๐๐% สาหรับทุ่นแม่เหล็ก ๙๕ %
ต่อทุ่น ระเบิ ด เสี ย ง ซึ่งกล่าวไว้ แล้ วในวิธีดาเนิ น การกวาดแบบ A21 และ A22 แต่ถ้ าหากว่ามีเ วลา
ภายหลังกวาดสาเร็จแล้ วจะทาการกวาดตรวจสอบสาหรับทุ่นระเบิดเสียงด้ วย ตามข้ อ ๑๑
๓. วิธีการกวาด กวาดแบบ Strip method
๔. จานวนเที่ยวการกวาด จานวนเที่ยวการกวาดแต่ละช่องต้ องเท่ากับเกณฑ์เรือผ่านของทุ่นใน
สนาม
๕. รูปขบวนการกวาด กวาดอิสระหรือขบวนเรียงตามกัน หรือใช้ ขบวนเรียงเฉียง ถ้ าหากว่าทุ่นมี
เกณฑ์เรือผ่านไม่เกิน ๑
๖. ระยะห่างระหว่างลา เรือกวาดแต่ละลาอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ หลา

๑๔๕
๗. การใช้ เครื่องกวาด เครื่องกวาดเสียงลากท้ ายห่างเรื อกวาด ๕๐๐ หลา ระหว่างที่ทาการหัน
เลี ้ยวฉกาจ เครื่องควบคุมของเครื่องกวาดเสียงต้ องอยู่ในตาแหน่งที่ส่งคลื่นเสียงออกต่าสุด และเครื่ อง
กวาดเสียงจะต้ องอยู่ห่างเรือกวาดไม่ต่ากว่า ๓๐๐ หลา ส่วนเครื่องกวาดแม่เหล็กต้ องหยุดส่งกระแสไฟ
นอกจากจะมีความจาเป็ นจริงๆ ในระหว่างหันเลี ้ยว
๘. การกวาดทุ่นระเบิดเสียงเบื ้องต้ น ควรจะมีการกวาดทุ่นระเบิดเสียงเบือ้ งต้ น (วิธีดาเนินการ
กวาดแบบ A๑) ก่อนที่จะทาการกวาดแบบ A๓๑ ด้ วยวิธีดาเนินการกวาดเที่ยวแรก
๙. วิธีดาเนินการกวาดเที่ยวแรก การกวาดเที่ยวแรกควรจะกวาดนอกเขตสนามทุ่นถ้ าทาได้ ถ้ า
หากทาไม่ได้ เรือกวาดก็จะมีอนั ตรายจากทุ่นเสียงมากในการกวาดเที่ยวแรกนี ้ เพื่อลดอันตรายอันนีโ้ ดย
การใช้ ความเร็วต่าให้ ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดเสียงแล้ วยังมีวิธีการปฏิบตั ิโดยวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
ก. ถ้ ามีเรือกวาดทุ่นระเบิดเสียงขนาดเล็กซึ่งปลอดภัยจากทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ให้ กวาด
ทุ่นระเบิดเสียงด้ วยเรือกวาดขนาดเล็กจนครบเกณฑ์เรื อผ่านของทุ่นระเบิดเสียงในการกวาดเที่ยวแรก
แล้ วจึงทาการกวาดเที่ยวแรกต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กตามข้ อ ๘ ของวิธีดาเนินการกวาดแบบ A 21
ข. ถ้ าหากไม่มีเรือกวาดทุ่นระเบิดเสียงขนาดเล็ก ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
๑. ในเขตน ้าตื ้นและมีเรือกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กขนาดเล็ก ถ้ าเส้ นทางกวาด
เที่ยวแรกอยู่ในเขตน ้าลึกซึ่งเรือกวาดที่มีอยู่จากตาราง A21 ไม่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดแม่เหล็กแล้ ว ให้
ใช้ เรื อกวาดทุ่นระเบิดขนาดเล็ก เช่น MSI,MSB ฯลฯ ทาการกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กชนิดไวเสียก่อน
และเรือกวาดขนาดเล็กควรจะใช้ วิธีการกวาดแบบ A3 ร่วมไปด้ วยเพื่อป้องกันตนเองจากทุ่นระเบิดเสียง
ห้ ามมิให้ ทาการกวาดทุ่นระเบิดเสียงและแม่เหล็กพร้ อมกันในการกวาดเที่ยวแรก ใช้ ความเร็วต่าสุดที่
ได้ ผลจนครบเกณฑ์เรื อผ่านของทุ่นระเบิดเสียงเสียก่อน ถ้ าหากเครื่ องกวาดแม่เหล็กเป็ นแบบใช้ สาย
Electrode การกวาดเที่ยวแรกต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กต้ องใช้ วิธีการกวาดโดยเพิ่มกระแสที่ละขัน้ ตามข้ อ
๘ ก. (๒) (ข) ของวิธีดาเนินการแบบ A๒๑ เสร็จแล้ วจึงทาการกวาดสาเร็จในช่วงต่อไปจนทัว่ สนาม
๒. ในเขตนา้ ลึกหรื อนา้ ตื ้น แต่ไม่มีเรื อกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็กขนาดเล็กถ้ า
เป็ นในเขตนา้ ลึกมากที่เ รื อกวาดปลอดภัยจากทุ่นแม่เหล็ก หรื อนา้ ตื ้นและไม่มีเรื อกวาดทุ่นแม่เหล็ก
ขนาดเล็กแล้ ว ก็มีความจาเป็ นต้ องให้ เรือกวาดเสียงอันตรายโดยการกวาดทุ่นระเบิดเสียงและแม่เหล็ก
พร้ อมกันในการกวาดเที่ยวแรกค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ความเร็วต่าที่ได้ ผล จนครบเกณฑ์เรื อผ่านของทุ่นเสียง
และถ้ าหากว่าใช้ เครื่ องกวาดแม่เหล็กมีสาย Electrode ค่าของกระแสไฟที่ใช้ ต้องใช้ ตามข้ อ ๘ ข. (๒)
ของวิธีดาเนินการกวาดแบบ A21 แล้ วจึงทาการกวาดสาเร็จในช่องต่อไปจนทัว่ สนาม
๑๐. ค่าต่างที่ใช้ ในการกวาดสาเร็จ
ก. การกวาดแม่เหล็กค่าต่าง ๆ ได้ จากตาราง A 21 โดยถื อว่าในสนามทุ่น
แม่เหล็กอย่างเดียว

๑๔๖
ข. การกวาดเสี ยง ค่าต่าง ๆ ได้ จากตาราง A12 โดยถื อว่าในสนามมีทุ่นเสียง
อย่างเดียว
ค. ความเร็วกวาด เป็ นความเร็วสูงสุดที่ได้ จากตาราง A21 และตาราง A12
ค่าใดน้ อยกว่าให้ เอาค่านัน้
ง. ระยะห่างทางข้ าง ได้ จากตาราง A21 และ A1 ค่าใดน้ อยกว่าเอาค่านัน้
๑๑. การกวาดตรวจสอบ เนื่ อ งจากการกวาดแบบ A31 นี ้ มี ผ ลต่อ ทุ่น เสี ย ง
เพียง ๙๕%
ดังกล่าวแล้ วในข้ อ ๒ ฉะนัน้ ถ้ ามีเวลาให้ ทาการกวาดตรวจสอบต่อทุ่นเสียงตามวิธีการในข้ อ ๑๑. ของ
วิธีดาเนินการกวาดแบบ A12
วิธีดาเนินการกวาดแบบ A32
๑. ความมุง่ หมาย ใช้ กวาดทุ่นในสนามที่มีท่นุ แม่เหล็กแบบชักนาและทุ่นเสียงผสมกันอยู่ และ
ในกรณีที่เรือกวาดไม่สามารถจะปล่อยเครื่องกวาดแม่เหล็กและเสียงพร้ อมกันได้
๒. ประสิทธิภาพ โดยทัว่ ไปแล้ ววิธีการกวาดแบบนี ้จะให้ ผล ๑๐๐% สาหรับทุ่นแม่เหล็ก ๙๕%
ต่อทุ่นระเบิดเสียงซึ่งได้ กล่าวไว้ แล้ วในวิธีดาเนินการกวาดแบบ A21 และ A12
๓. วิธีการกวาด สาหรับทุ่นแม่เหล็กใช้ วิธีการเดียวกับวิธีการกวาดแบบ A21 และสาหรับทุ่น
เสียงใช้ วิธีการกวาดแบบ A12 และมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
๔. จานวนเที่ยวการกวาด จานวนเที่ยวในการกวาดแต่ละช่องต้ องให้ ครบเกณฑ์ เรือผ่านของทุ่น
แม่เหล็กเมื่อท าการกวาดทุ่น แม่เ หล็ก และครบเกณฑ์ เรื อผ่านของทุ่นเสียงเมื่อท าการกวาดทุ่น เสีย ง
วิธีการนี ้ใช้ กบั การกวาดเที่ยวแรกและการกวาดสาเร็จของต่อ ๆ ไปด้ วย
๕. วิธีดาเนินการกวาดเที่ยวแรก ถ้ าทาได้ การกวาดเที่ยวแรกควรจะกวาดนอกสนาม ถ้ าหากทา
ไม่ได้ ให้ ใช้ วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
ก. ถ้ ามีเรือกวาดทุ่นเสียงขนาดเล็ก ใช้ เรือกวาดขนาดเล็กซึ่งปลอดภัยจากทุ่นแม่เหล็ก
ทาการกวาดทุ่นเสียงในการกวาดเที่ยวแรกเสียก่อน แล้ วจึงดาเนินการกวาดเที่ยวแรกต่อทุ่นแม่เหล็ก
ตามข้ อ ๘ ของวิธีการกวาดแบบ A21
ข. ถ้ าไม่มีเรือกวาดทุ่นเสียงขนาดเล็ก ให้ ใช้ วิธีการดังต่อไปนี ้
๑. ในเขตน ้าตื ้นและมีเรือกวาดทุ่นแม่เหล็กขนาดเล็กถ้ าหากว่าช่องทางกวาด
เที่ยวแรกอยู่ในเขตน ้าตื ้นมากจนกระทัง่ เรือกวาดที่มีอยู่ตามตาราง A 21 ไม่ปลอดภัยจากทุ่นแม่เหล็กให้
ใช้ เรือกวาดขนาดเล็กทาการกวาดสาเร็จต่อทุ่นแม่เหล็กชนิดไวในช่องทางแรกเสียก่อนเรื อกวาดขนาด
เล็กนี ้ควรจะใช้ วิธีการกวาดแบบ A3 ร่วมกับการกวาดแม่เหล็ก ไปด้ วย เพื่อป้องกันตัวเองจากทุ่นเสียง
แล้ วจึงใช้ เรือกวาดที่มีอยู่ทาการกวาดสาเร็จต่อทุ่นเสียงตามข้ อ ๖ โดยใช้ ความเร็วต่าสุด แล้ วจึงทาการ

๑๔๗
กวาดสาเร็จทุ่นที่เหลือตามข้ อ ๖ และถ้ าเรือกวาดใช้ เครื่องกวาดแม่เหล็กแบบใช้ สาย Electrode ก็ให้ ใช้
วิธีการกวาดตามข้ อ ๘. ก(๒) (ข) ของวิธีดาเนินการกวาดแบบ A 21
๒. น ้าตื ้นและไม่มีเรือกวาดทุ่นแม่เหล็กขนาดเล็ก ถ้ าทางกวาดเที่ยวแรกอยู่ใน
เขตน ้าตื ้นมากจนกระทัง่ เรือกวาดไม่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดแม่เหล็กแล้ ว เรื อกวาดต้ องเสี่ยงอันตราย
โดยใช้ วิธีการ ดังนี ้
ก. ถ้ าใช้ เครื่องกวาดแม่เหล็กแบบไม่มีสาย Electrode ให้ ทาการกวาด
ทุ่นแม่เหล็กก่อน โดยใช้ วิธีการกวาดตาม ข้ อ ๖ และใช้ วิธีดาเนิน การกวาดแบบ A3 ร่วมไปด้ วย เพื่ อ
ป้องกันตนเองจากทุ่นเสียง แล้ วจึงทาการกวาดสาเร็จทุ่นเสียงตามข้ อ ๖ แต่ให้ ใช้ ความเร็วต่าสุด
ข. ถ้ าใช้ เครื่ องกวาดแม่เหล็กแบบมีสาย Electrode ให้ ทาการกวาด
ทุ่นแม่เหล็กชนิดไวก่อนโดยใช้ วิธีการกวาดแบบ ข้ อ ๖ แต่ให้ ลดกระแสเหลือเพียง ๓๐๐ แอมแปร์ และ
ใช้ วิธีการกวาดแบบ A3 เพื่อป้องกันตนเองจากทุ่นระเบิดเสียงร่วมไปด้ วย ต่อไปจึงทาการกวาดสาเร็จ
ทุ่นเสียงตามข้ อ ๖ แต่ให้ ใช้ ความเร็วต่าสุด ต่อไปจึงทาการกวาดสาเร็จทุ่นแม่เหล็กตามข้ อ ๖ แต่ให้ ใช้
กระแส ๑,๐๐๐ แอมแปร์ แล้ วจึงกาหนดทาการกวาดสาเร็จอีกเช่นเดียวกันโดยใช้ กระแสสูงสุด ให้ ทา
การกวาดครบเกณฑ์เรือผ่านของทุ่นแม่เหล็กทุกครัง้
๓. ในเขตน ้าลึก ถ้ าทางกวาดเที่ยวแรกอยู่ในเขตนา้ ลึกมากพอที่เรื อกวาดจะ
ปลอดภัย จากทุ่นระเบิด แม่เหล็ก แล้ ว ในการกวาดครัง้ แรกให้ ท าการกวาดสาเร็ จทุ่นเสีย งตามข้ อ ๖
นอกจากว่าถ้ า ใช้ เ ครื่ องกวาดแบบใช้ ส าย Electrode ก็ ใ ห้ ใ ช้ วิธีก ารกวาดตามข้ อ ๘ ข.(๒) ของ
วิธีดาเนินการกวาดแบบ A21
๖. ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ในการกวาด ค่าต่างๆในการกวาดทุน่ เสียงให้ ใช้ จากตาราง A12 และค่าต่าง ๆ
ในการกวาดทุ่นแม่เหล็กให้ ใช้ จากตาราง A21 ส่วนค่าระยะห่างทางข้ าง ให้ ใช้ จากตารางทังสองโดยเอา
้
ค่าที่น้อยกว่า
๗. วิธีการดาเนินการกวาดเที่ยวแรก ไม่ต้องมีวิธีการดาเนินการกวาดเที่ยวแรก
๘. ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ในการกวาดทุ่นเสียง ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ได้ จากตาราง C31 ตอนที่ ๑ โดยคานึง
เฉพาะว่ามีท่นุ เสียงอย่างเดียวในสนาม
๙. ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ในการกวาดทุ่นแม่เหล็ก ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ได้ จากตาราง C31 ตอนที่ ๒ โดยคานึง
เฉพาะว่ามีท่นุ แม่เหล็กอย่างเดียวในสนาม
๑๐.ความเร็วกวาด ถ้ ามีเฉพาะทุน่ เสียงในสนามให้ ใช้ ความเร็วที่ได้ จากตาราง C31 ตอนที่ ๑
ถ้ าหากว่ามีท่นุ แม่เหล็กอย่างเดียวหรือทังทุ
้ ่นแม่เหล็กและเสียงก็ให้ ใช้ คา่ ความเร็วจากตาราง ตอนที่ ๒
๑๑.ระยะห่างทางข้ าง
ถ้ ามีเฉพาะทุ่นเสียงอย่างเดียวให้ ใช้ คา่ ระยะห่างทางข้ างจากตาราง
C31 ตอนที่ ๑ ถ้ ามีเฉพาะทุ่นแม่เหล็กอย่างเดียวก็ให้ ใช้ คา่ ระยะห่างทางข้ างจากตาราง C31 ตอนที่ ๒

๑๔๘
ถ้ ามีทงทุ
ั ้ น่ แม่เหล็กและเสียงก็ให้ ใช้ คา่ ใดค่าหนึ่งจากตอนที่ ๑ และ ๒ ของ ตาราง C31 แล้ วแต่วา่ ค่า
จากตอนใดจะมากกว่า
๑๒.การใช้ ตาราง C31 เอาชนิดของทุ่นไปเปิ ดหาหมูข่ องทุน่ จากตาราง ๑ แล้ วเอาหมูข่ องทุ่นไป
หาค่าต่าง ๆ จากตอนที่ ๑ และ ๒ ของตาราง C31 โดยมิต้องคานึงว่าในตารางอันนี ้จะมีทนุ่ อื่นอยู่
หรือไม่ เช่น ค่าต่าง ๆ ซึ่งจะใช้ ทาการกวาดทุ่น หมูท่ ่นุ I จะได้ จากช่อง Row2 ของตอนที่ ๒ และค่าต่าง ๆ
ที่จะใช้ ทาการกวาดทุน่ หมูท่ ี่ II จะได้ จากช่อง Row3 ของตอนที่ ๒ โดยมิต้องคานึงว่าจะมีทนุ่ หมูอ่ ื่นอยู่
ในช่องนี ้เลย.

๑๔๙
TABLE I (1 ST EDITION)
LIST OF MINES AND MINE GROUPS
MINES

MINE GROUPS

MAGNETIC
MINES

I

II

III
ACOUSTIC
MINES

IV
V

MINES INCLUDED IN THE DESIGNATED GROUPS
U.S. MK 25 MOD.0 ALLSENSITIVE SETTINGS
INTERLOOK DEAD PERIODS OF 6 SECS 9 SECS
U.S.MK 36 MOD 1 INTERLOOK DEAD PERIODS OF
3 SECS, 5.5 SECS AND 8 SECS
U.S. MK 25 MOD.0 ALL SENSITIVITY SETTINGS
INTERLOOK DEAD PERIOD OF 12 SECS
U.S.MK 36 MOD.1 INTERLOOK DEAD PERIOD OF
10.5 SECS
U.S. MK 18 MOD.O
U.S.MK 25 MOD 1 ALL SENSITIVE SETTINGS
U.S.MK 36 MOD.2 ALL SENSITIVE DETTINGS
U.S. MK 13 MOD.6 ALL SENSITIVE SETTINGS

๑๕๐
TABLE A 3
MINE GROUP
IV
IV, V
TABLE A12

ROW
1
2
ROW
1๑
2
3

NINE GROUP

SWEEP

IV

A MK 4 (V)
A MK 6 (b)
A MK 4 (V)
A MK 6 (b)
A MK 4 (V)
A MK 6 (b)

IV
IV & V

INTERVAL
10 SECS.
5 SECS.
MODULATION MAX.GROUND
SCHEDULE
SPEED
SEE NOTE 1
7 (NOTE 3)
SEE NOTE 2
7 (NOTE 3)
SEE NOTE 1
7 (NOTE 3)
SEE NOTE 2
7 (NOTE 3)
SEE NOTE 1
7 (NOTE 3)
SEE NOTE 2
7 (NOTE 3)

หมายเหตุในตาราง A 12
Note 1
=
MK 4 (v) 6 Secs. Build up, 4 Secs. Hold,
20 Secs. Low.
Note 2
=
MK 6 (b) 12 Secs. Build up, 5 Secs. Hold,
23 secs, decay and low.
ขนาด ๑/๘ นิ ้ว จะได้ ผลดีกว่าขนาด ½ นิ ้ว
Note3
=
ถ้ าน ้าลึกน้ อยกว่า ๗ วา ความเร็วกวาดต้ องไม่เกิน ๕ นอต
Note 4
=
ถ้ าทาได้ ควรใช้ เครื่องกวาดทัง้ A MK 4(b) และ A MK 6 (b) จานวนเที่ยว
ในการกวาดควรเท่าเกณฑ์เรือผ่านของทุ่นทังหมู
้ ท่ ี่ IV และหมู่ V และใช้
ระยะทางข้ าง ๑๐๐ หลา
Note 5
=
ระยะห่างทางข้ างที่ให้ ไว้ ในตาราง A12 นี ้ ได้ มาจากการหารูปร่างอิทธิพล
ของคลื่นเสียงที่ออกไป ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของการส่งคลืน่ เสียง และ
ความไวของทุ่น ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วจะให้ ผลของการกวาด ๙๕ %

๑๕๑
หมายเหตุในตาราง A21
๑. ควรมีการกวาดของสนาม ระยะห่างทางข้ างขึ ้นอยู่กบั ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ ในการกวาดขวางสนาม
การกวาดขวางสนามนี ้ ควรทามุมต้ องไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา กับทางกวาดเดิม ความจาเป็ นในการกวาด
ขวางสนามนี ้ต้ องพิจารณาเปรียบเทียบกับการกวาดอย่างอื่นด้ วยใน Row เดียวกันนี ้ ว่าอันใดจะมีข้อดี
กว่ากัน
๒. ระยะห่างทางข้ างสามารถเพิ่มขึ ้นถึง ๒๐๕ หลา ในเขตน ้าลึก ๑๐ – ๑๕ วา
๓. เรือกวาด MSC (๐) ไม่ปลอดภัยจากทุ่นหมู่ ๑ และหมู่ ๒ ในระดับลึกนี ้ในเมื่อใช้ เครื่องกวาด
แบบ M MK 5 (a) แล้ วทุ่นจะกวาดไม่ได้ หมดทุกช่องทางจนกว่าจะได้ มีการกวาดของสนามแล้ ว
๔. ระยะห่างทางข้ างควรจะลดลงเหลือ ๑๐๐ หลา ในระดับลึก ๑๕ – ๓๐ วา ถ้ าหากว่าทุ่นหมู่
๓ อยู่ในสนาม
๕. Double square wave หมายความว่า ลักษณะการส่งกระแสไฟเป็ น On forward – Off, on,
rever เวลา On และ OFF แต่ละครัง้ เป็ นเวลาทากาหนดให้ ทงั ้ หมด เช่น ถ้ า ๔ ๑/๒ Secs. ON และ
๗ ๑/๒ Secs. OFF เวลาทากาหนดให้ ทงหมาดก็
ั้
คือ ๒๔ วินาที
๖. ระยะห่างทางข้ างนี ้คิดหักระยะทับทางข้ างแล้ ว ๓๐ หลา นัน้ คือ หมายความว่าความกว้ าง
ทางกวาดจริงนันมากกว่
้
าระยะห่างทางข้ างที่ให้ ไว้ ในตาราง ๓๐ หลา

๑๕๒
TABLE C 31
TYPE C. DATA FOR SWEEPING PASSIVE ACOUSTIC MINES AND MAGNETIC INDUCTION
MINES ALONE OR SIMULTANOUSLY (FOR WATER DEPTH LESS THAN 30 ms.)
ROW MINE
GROUPS
1 IV
2 IV
3 IV & V

SWEEP
A MK 4 (v)
A MK 6 (B)
A MK 4 (v)
A MK 6 (B)
A MK 4 (v)
A MK 6 (B)

MODULATION MAX.GROUP
LATERAC DIST
SCHEDULE
SPEED
SEE NOTE 3 8 (NOTE 1)
150 YDS
SEE NOTE4๔ 8 (NOTE 1)
300 YDS
SEE NOTE 3 8 (NOTE 1)
300 YDS
SEE NOTE 4 8 (NOTE 1)
150 YDS
SEE NOTE 3 8 (NOTE 1) 150 YDS(Note2)
SEE NOTE 4 8 (NOTE 1) 150 YDS(Note2)

๑๕๓
PART II MAGNETIC MINES
ROW MINE
SWEEP
GROUPS
1. III
M MK 5(a)

MSC (O)
MSC
MSO

MAX
GROUP
9
10
10

LATERAL
DIST
750
900
1,000

SWEEP
CURRENT
3,000
4,000
4,880

M MK 6(b)

MSC (O)
MSC
MSO

6
7
7

250
300
350

M MK 5(a)

MSC (O)
MSC
MSO

9
10
10

M MK 6(b)

MSC (O)
MSC
MSO

M MK 6(h)

ON

OFF

5½

10 ½

2,200
3,500
4,880

4½

75 ½

200
200
250

3,000
4,300
4,880

5½

10 ½

7
7
7

200
200
250

3,000
4,300
4,880

4½

7½

MSC (O)
MSC
MSO

6
7
7

200
200
250๐

3,000
3,500
4,880

4½

7½

3. I & ii & III M MK 5(a)

MSC (O)
MSC
MSO

9
10
10

200
200
250

3,000
4,300
4,880

5½

10 ½

M MK 6(a)

MSC (O)
MSC
MSO

6
7
7

150
200
250

3,000
4,300
4,880

5½

10 ½

M MK 6(h)

MSC (O)
MSC
MSO

6
6
7

150
200
250

2,200
3,500
4,880

5½

10 ½

2. I & III

SHIP

๑๕๔
หมายเหตุในตาราง C31
Note 1
ในเขตน ้าตื ้นกว่า ๗ วา อาจจะมีอนั ตรายต่อเรือกวาดที่ทาการกวาดด้ วย
ความเร็ว ๘ นอต แต่โดยทัว่ ไปแล้ วอาจจะลดอันตรายนี ้ได้ โดยใช้ ความเร็วต่าลง
Note 2
ถ้ าหากว่ามีเครื่องกวาด A MK 4 (V) และ A MK 6 (b) การจะทาการปล่อย
เครื่องกวาดพร้ อมกัน หรือคนละเวลาเพื่อที่จะได้ ให้ จานวนเที่ยวในการกวาด
ของเครื่องกวาดแต่ละชินดได้ เท่ากันในกรณีระยะห่างทางข้ างสามารถเพิ่มได้
ถึง ๓๐๐ หลา
Note 3
A MK 4(B) : 6 SECS, BUILD UP, 4 SECS, HOLD,20 SECS.LOW.
Note 4
12 Secs, build up, 5 Secs. Hold, 23 secs, decay and low. ใช้ ข้อเหวี่ยง
ขนาด ๑/๗ นิ ้ว จะได้ ผลดีกว่าขนาด ๑/๒ นิ ้ว
Note 5
โดยทัว่ ไปแล้ วทางกวาดของเครื่องกวาด M MK 5 (a) และ M MK 5 (a) ใน
กรณีที่กระแสไฟมาก ๆ แล้ วย่อมกว้ างกว่าทางกวาดของเครื่ องกวาด M MK 5 (h) โดย
คิดถึงสนามที่เกิดขึ ้นในช่วงระหว่างสาย Electrode (หมายถึงผลรวมของสนามที่
เกิด จากกระแสที่ ผ่านไปในนา้ และพืน้ ท้ องทะเลด้ วย) สนามแม่เหล็กของเครื่ อง
กวาด M MK 5 (a) และ M MK 6 (a) อาจจะทาให้ ท่นุ ใต้ ท้องเรื อตนเองเกิดการ
ระเบิดได้ อย่างไรก็ตามในเขตนา้ ลึกกว่าระดับปลอดภัยของเรื อกวาดและทาการ
กวาดแบบหวังผล (attrition sweeping) แล้ วอันตรายซึ่งเกิดจากสนามแม่เหล็ก
แบบใช้ สาย Electrode นันถื
้ อว่ามีเพียงเล็กน้ อย
Note 6
ในทุกพื ้นที่ เนื่องจากความกว้ างของสนามแม่เหล็กแบบใช้ สาย Electrode ใน
การกวาดแบบ Type C จึงไม่จาเป็ นต้ องกวาดขวางสนามเพื่อใช้ เครื่องกวาด
แบบM MK 5 (a) ในกรณีที่ไม่ทราบแน่ว่าการกวาดด้ วยเครื่องกวาด M MK 5 (a) จะ
ทาการกวาดทุน่ ได้ หมดแล้ วก็ควรจะใช้ เครื่องกวาดแบบ M MK 6 (a) ร่วม
ด้ วยทุก ๑/๕ ของพื ้นที่ทาการกวาด ถ้ าหากว่าผลการกวาดาต่อเที่ยวด้ วยเครื่อง
กวาดหรือด้ วยเครื่องกวาด M MK 5 (a) และ M MK 6 (a) ร่วมกัน แล้ วได้ ผล
เพิ่มไม่เกิน ๓๐% ของผลเฉลี่ยที่ทาการกวาดได้ ด้วยเครื่องกวาด M MK 5 (a) ก็
ให้ เลิกใช้ เครื่องกวาด M MK 6 (a) ได้
Note 7 ควรใช้ Double square wave, FRFR.

๑๕๕
๓.๑๒ คาแนะนาการกวาดแบบ Type C
๑. ความมุง่ หมาย เป็ นวิธีดาเนินการกวาดแบบ Type C ต่อทุ่นระเบิดแม่เหล็กแบบชักนาและ
ทุ่นระเบิดเสียงซึ่งจะมีท่นุ ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรื อไม่ก็ตามโดยใช้ เครื่ องกวาดผสมและเครื่ องกวาด
เดี่ยว
๒. ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินการกวาดแบบนี ้วัดด้ วยพืน้ ที่ทาการกวาดแล้ ว
และเป็ นอัตราส่วนกับความเร็ วกวาดที่ ทาได้ และเป็ นอัตราส่วนกับความเร็ วกวาดที่ ทาได้ และเป็ น
อัตราส่วนกับ The aggregate swept width ค่าของ Aggregate swept width นีไ้ ม่สามารถจะหาได้
แน่นอนทัง้ ของทุ่นแม่เหล็กและทุ่นเสียง เนื่องด้ วยมิใช่เกี่ยวข้ องกับลักษณะของทุ่นระเบิดอย่างเดียว
เท่านัน้ แต่เนื่องด้ วยเกี่ยวกับลักษณะของพืน้ ทองทะเลอีกด้ วย อย่างไรก็ ตามปกติค่าของ aggregate
swept width นี ้จะเท่ากับ ๑ – ๕ เท่า ของค่าระยะห่างทางข้ างที่กาหนดไว้ ในคาแนะนาการกวาดแบบ
Type A และอีกประการหนึ่งอาจกล่าวได้ ว่า สาหรับทุ่นที่มีความไวจริ ง ๆแล้ ว ฉะนัน้ ในบางโอกาสค่า
ของ The aggregate swept width ของสนามแม่เหล็กและเสียงอาจจะมากกว่าค่าของระยะห่างทาง
ข้ างซึ่งให้ ไว้ ในตาราง C31 หลาย ๆ เท่าก็ได้
๓. วิธีการกวาด ใช้ กวาดแบบ Grid method ซึ่งการกวาดเที่ยวแรกของแต่ละช่องจะสัมพันธ์
ถึงเพื่อเป็ นการเพิ่มผลต่อการกวาดทุ่นที่มีความไวน้ อยให้ มากขึ ้น
๔. รูปขบวนในการกวาด ตามปกติใช้ ขบวนเรี ยงเฉียง แต่เพื่อผลการกวาดควรพิจารณาเลือก
ขบวนให้ เหมาะสมกับวิธีการกวาด ฉะนันการเลื
้
อกใช้ รูปขบวนการกวาดให้ ได้ ผลดีที่สดุ นันย่
้ อมขึ ้นอยู่กบั
สภาพแวดล้ อมเฉพาะแห่ง
๕. ระยะห่างระหว่างลา ใช้ ระยะไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ หลา เมื่อใช้ ความเร็วไม่เกิน ๗ นอต ถ้ า
ความเร็วเกิน ๗ นอต ระยะห่างต้ องไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ หลา
๖. การใช้ เครื่องกวาด ใช้ เครื่องกวาดผสมแม่เหล็กและเสียงในเมื่อสนามมีทงั ้ ทุ่นแม่เหล็กและ
เสีย ง ถ้ าหากว่าในสนามมีเ ฉพาะทุ่น อย่ างใดอย่ างหนึ่งก็ ใ ช้ เ ครื่ องกวาดชนิดนัน้ ๆ การหยุดปล่อย
กระแสไฟ และส่งคลื่นเสียงไม่จาเป็ นต้ องหยุดในขณะเลี ้ยวหันหรือผ่านเรือกวาดอื่น ๆ

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

๑๕๖

บทที่ ๔
การควบคุม สั่งการ และการนาเรือ
๔.๑ การนากระบวนเรือผ่ านช่ องทางเข้าออก
ก. เรือต่ อต้ านทุ่นระเบิด อาจจะถูกใช้ เป็ นเรือนาด้ วยขีดความสามารถในการเดินเรือที่มีอตั ราผิด
น้ อยมาก การนาเรือผ่านช่องทางเข้ าออกควรกระทาในช่วงน ้าขึ ้นสูงสุดและใช้ ค วามเร็วที่น้อยที่สดุ ที่
สามารถจะกระทาได้ ผา่ นไปยังเขตน ้าลึกที่สดุ ที่มีอยู่
เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการกระตุ้นให้ ทนุ่ ระเบิด
อิทธิพลเกิดการระเบิดขึ ้น เรือที่ผา่ นเข้ าออกควรจะรักษาระยะห่างมากที่สดุ ที่สามารถกระทาได้ เรือนา
จะต้ องไม่บีบบังคับให้ มีการเปลี่ยนเข็มที่ มากเกินไป(ขึ ้นอยู่กบั คุณลักษณะของเรือแต่ละลา)
ข. หากช่วงระยะห่างของเวลาที่เสร็จสิ ้นกิจการต่อต้ านทุ่นระเบิดกับเวลาที่จะต้ องนากระบวนเรือผ่าน
ช่องทางเข้ าออกมีมากกว่า ๒๔ ชัว่ โมง หรือมีสิ่งบอกเหตุวา่ ได้ ถกู วางทุ่นระเบิดเสริมสนาม เห็นสมควร
ให้ ทาการต่อต้ านทุน่ ระเบิดแบบตรวจสอบขึ ้นอีกหนึ่งครัง้ ถ้ าการตรวจสอบนันเป็
้ นการกวาดทุ่นระเบิด
แบบอิทธิพลสามารถกระทาได้ พร้ อมไปกับการนากระบวนเรือ
ค. โดยปกติแล้ วจะไม่ปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิดแบบกระทาการต่อทุ่นระเบิด(ACTIVE MCM) ให้
เสร็จสิ ้นพร้ อมไปกับการนากระบวนเรือผ่านช่องทางเข้ าออก
แบบรายงานการนาเรือผ่ านช่ องทางเข้า - ออก
LEADTHROUGH MESSAGES
๑. คาขอการนาเรือผ่ านช่ องทางเข้าออก
๑.๑ ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ ข้อมูลแก่หน่วยต่อต้ านทุน่ ระเบิดเกี่ยวกับ เวลาของการมาถึง และการประกอบกาลัง
ของกระบวนเรือ/กาลังทางเรือที่จะผ่านช่องทางที่กาหนด
๑.๒ รูปแบบ
ชันความลั
้
บ
ไม่ต่ากว่าชัน้ “ลับ”
ผู้สง่
ผู้ขอให้ นากระบวนเรือ
ผู้ปฏิบตั ิ
หมวดเรือต่อต้ านทุ่นระเบิด
ผู้รับทราบ
หน่วยต้นสังกัด ฐานทัพเรือ/ท่าเรือ
การฝึ กหรือการปฏิบตั ิการ
ชื่อของการฝึ กหรือการปฏิบตั กิ าร
แบบของข่าว
คาขอการนาเรือผ่านช่องทางเข้ าออก
เลขที่เพื่ออ้ างถึง
กลุม่ ตัวอักษร/ตัวเลขที่ใช้ สาหรับอ้ างถึง

๑๕๗
ก.
ข.
ค.
ง.

ชื่อเรียกของกระบวนเรือ ชื่อของเรือต่าง ๆ หรือหมายเลขของกองกาลัง
ตาบลที่นดั พบของกระบวนเรือ ( ละติจดู /ลองจิจดู ) ดูหมายเหตุ ๑
เวลาของการมาถึง ( ETA )
ความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิ แสดงด้ วย
นา
= ให้ นากระบวนเรือผ่านช่องทาง
แนะนา = ไม่ต้องนากระบวนผ่านช่องทาง แต่ให้ สง่ ข้ อมูลเกี่ยวกับช่องทาง
จ. ๑. นามเรียกขานของ เรือธง/เรือหัวหน้ า/เรือที่มีนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีอยู่ คือ
.
๒. นามเรียกขานของ เรือควบคุมรอง คือ
.
ฉ. ข้ อมูลทางเรือ
๑. ชื่อ - ประเภท - ข้ อจากัดในการนาเรือ/เดินเรือ
๒. ชื่อ - ประเภท - ข้ อจากัดในการนาเรือ/เดินเรือ
ฯลฯ
ช. การประสานการปฏิบตั ิ ให้ ติดต่อกับนามเรียกขาน
ที่ความถี่
(HF / UHF / VHF )
๑.๓ ตัวอย่ าง
ชันความลั
้
บ ลับ
จาก
หมวดเรือคุ้มกันที่ ๑
ถึง
หมวดเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดที่ ๑
แจ้ ง
กองเรือคุ้มกัน กองเรือป้องกันฝั่ ง ฐานทัพเรือสัตหีบ
การฝึ ก ยุทธวิธีร่วม
คาขอการนาเรือผ่านช่องทางเข้ าออก
เลขที่เพื่ออ้ างถึง ค.๐๐๑
ก. หมวดเรือคุ้มกันที่ ๑
ข. ๑๒๒๗น๒ - ๐๐๕๐อ๕
ค. ๑๒๐๔๐๐ ม.ค.๔๐
ง. นา
จ. ๑. HK
๒. LP
ฉ. ๑. สายบุรี - ฟก.
๒. รัตนโกสินทร์ - คว.
๓. สุวรรณภูมิ - รนม. - เรดาร์ขดั ข้ อง

๑๕๘
๔. มหาภูมิ - รสค.
๕. จารุภมู ิ - รสค. - ไยโรล้ ม
ช. ๑. HK - UHF - ๒๗๙.๔ MHz
๒. มหาภูมิ - VHF ช่อง ๑๓
๓. คาแนะนาในการผ่านช่องทางเข้ าออกจะส่งต่อให้ กบั เรือพาณิชย์โดย การใช้ เชือกส่งของ
ระหว่างเรือ
๒. ข้ อมูลเกี่ยวกับการนาเรือผ่ านช่ องทางเข้าออก
๒.๑ ความมุ่งหมาย
เพื่อแจ้ งข้ อมูลการต่อต้ านทุ่นระเบิด รวมทัง้ ข้ อมูลของช่องทางเข้ าออก และข้ อระมัดระวังในการ
นาเรือ ให้ กบั นายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีของกระบวนเรือที่จะผ่านช่องทางเข้ าออก
๒.๒ รูปแบบ
ชันความลั
้
บ
ไม่ต่ากว่าชัน้ “ลับ”
ผู้สง่
หน่วยต่อต้ านทุ่นระเบิด
ผู้รับปฏิบตั ิ
กระบวนเรือ/กองกาลังของเรือที่จะผ่าน
ผู้รับทราบ
หน่วยต้นสังกัด ฐานทัพเรือ/ท่าเรือ
การฝึ กหรือปฏิบตั ิการ
ชื่อของการฝึ ก/ปฏิบตั ิการ
แบบของข่าว
ข้ อมูลเกี่ยวกับการนาเรือผ่านช่องทางเข้ าออก
เลขที่เพื่ออ้ างถึง
กลุม่ ตัวอักษร/ตัวเลขที่ใช้ สาหรับอ้ างถึง
ก. ตาบลที่ของเส้นทาง (ละติจดู /ลองจิจดู ) ดูหมายเหตุ ๑
ข. ข้ อเตือนภัยสาหรับการเดินเรือในพื ้นที่จากัด
ค. การปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิดที่กาลังกาเนินการอยู่ และการประมาณสถานการณ์ในช่วงเวลาที่
กระบวนเรือจะมาถึง
ง. นโยบายสาหรับควบคุมการแพร่คลื่นทางการสื่อสาร ( EMCON POLICY )
จ. คาแนะนาเพิ่มเติม เช่น จุดนัดพบ ตาบลที่ทอดสมอฉุกเฉิน กองกาลังอื่น ๆ ในพื ้นที่ และคาสัง่ การ
ใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินอื่น ๆ เป็ นต้น
๒.๓ ตัวอย่ าง
ชันความลั
้
บ
ลับ
จาก
หมวดเรือต่อต้ านทุ่นระเบิดที่ ๑
ถึง
หมวดเรือคุ้มกันที่ ๑
แจ้ ง
กองเรือคุ้มกัน กองเรือป้องกันฝั่ ง ฐานทัพเรือสัตหีบ
การฝึ ก
ยุทธวิธีรวม

๑๕๙
ข้ อมูลเกี่ยวกับการนาเรือผ่ านช่ องทางเข้าออก
เลขที่เพื่ออ้ างถึง ท.๐๐๑
ก. จาก ๑๒๒๗.๖น๘ - ๐๐๔๙.๙อ๒ ถึง ๑๒๓๗.๖น๘ - ๐๐๔๙.๙อ๒
ข. ไม่มี
ค. จะล่าทาลายทุน่ ระเบิดซ ้าตลอด ๓ วันก่อนเวลานัดหมาย คาดว่าอัตราเสี่ยงจะลดลงต่าจนยอมรับ
ได้
ง. ให้ ใช้ ขา่ ยตามที่ได้ รับตาม ส.๐๐๑ เท่านัน้ คาแนะนาในการผ่านช่องทางเข้ าออกจะส่งต่อให้ กบั เรือ
พาณิชย์โดย การใช้ เชือกส่งของระหว่างเรือ
จ. ๑. จุดนัดพบตาบลที่ ๑๒๒๗น๒ - ๐๐๕๐อ๕
๒. ไม่มีกองกาลังอื่นในพื ้นที่
๓. คาแนะนาการนาเรือผ่ านช่ องทาง
๓.๑ ความมุ่งหมาย
เป็ นคาแนะนาที่จดั ทาโดยนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีของหน่วยต่อต้ านทุ่นระเบิด เพื่อส่ง
ข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิการนาเรือผ่านช่องทางเข้าออกให้ กบั กองกาลังทางเรือ กระบวนเรือ
หรือ เรือต่าง ๆ
๓.๒ รูปแบบ
ผู้สง่
นายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีของหน่วยนากระบวนเรือ
ผู้รับปฏิบตั ิ
นายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีของหน่วยที่จะผ่านช่องทาง
ผู้รับทราบ
การฝึ กหรือปฏิบตั ิการ
ชื่อของการฝึ กหรือปฏิบตั ิการ
แบบของข่าว
คาแนะนาการนาเรือผ่านช่องทางเข้ าออก
เลขที่เพื่ออ้ างถึง
กลุม่ ตัวอักษร/ตัวเลขที่ใช้ สาหรับอ้ างถึง
ก. ไม่อนุญาตให้ ใช้ เส้ นทาง
๑. หยุดโดยทันที ( ใช่ / ไม่ )
๒. ทอดสมอในตาบลที่
จนถึง วัน - เวลา
๓. เดินทางไปที่ ( ตามที่กาหนด )
๔. ใช้ เส้ นทางอื่น ( ตามที่กาหนด )
๕. ประมาณเวลาที่ปฏิบตั ิการต่อต้ านทุ่นระเบิดจะเสร็จสิ ้น วัน - เวลา
ข. อนุญาตให้ ใช้ เส้นทาง
๑. จะนากระบวนผ่านช่องทาง ( ใช่ / ไม่ )

๑๖๐
๒. ผู้ที่จะนากระบวนคือ ( ให้ ระบุทกุ ลาในลักษณะลาใดนาลาใด ถ้ ามีเรือนามากกว่าหนึ่ง
ลา )
ค.

ข้ อมูลของช่องทาง
๑. ตาบลที่ของเส้นกึ่งกลางช่องทาง
๒. ความยาวของช่องทางเป็ นไมล์ทะเล
๓. ตาบลที่ของทุ่นหมายเขต สัมพันธ์กบั เส้นทาง(ROUTE)
๔. ความกว้ างของช่องทางเป็ นหลา
๕. เข็มของช่องทาง และทิศทางของทุน่ หมายเขตหากแตกต่างจากเข็มของช่องทาง
๖. จานวนทุน่ หมายเขต และระยะห่างเป็ นร้ อยหลา
ง. คาแนะนาเพิ่มเติม
๑. ความเร็วสูงสุดเป็ นนอต
๒. ระยะห่างระหว่างเรือ เป็ นร้ อยหลา
๓. กระแสน ้า ทิศทาง ความเร็ว ณ วันที่ - เวลา
๔. หน่วยอื่น ๆ ในช่องทาง
๕. เวลาที่คาดว่าจะผ่านเข้ าช่องทาง
๖. การใช้ สญ
ั ญาณทางทัศนะ
จ. ข้ อกาหนดเพิ่มเติม
๑. ลักษณะของทุน่ หมายเขต
๒. อันตรายในการเดินเรือ
๓. อื่น ๆ
๓.๓ ตัวอย่ าง
ชันความลั
้
บ
ลับ
จาก
ร.ล.บางระจัน
ถึง
หมวดเรือคุ้มกันที่ ๑
แจ้ ง
เรือในหมวดเรือคุ้มกันที่ ๑
การฝึ ก
ยุทธวิธีรวม
คาแนะนาการนาเรือผ่านช่องทางเข้ าออก
เลขที่เพื่ออ้ างถึง ท.๐๐๒
ข. ๑. ใช่
๒. ร.ล.บางระจัน

๑๖๑
ค. ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
ง. ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
จ. ๑.

จาก ๑๒๒๗.๖น๘ - ๐๐๔๙.๙อ๒ ถึง ๑๒๓๗.๖น๘ - ๐๐๔๙.๙อ๒
๑๐
๐๙๐ - ๕๐๐
๖๐๐
๐๐๐
๑๑ - ๒๐
๕
๕๐๐
๒๕๕ - ๑ - ๑๒๐๕๐๐ ม.ค.๔๐
ไม่มี
๑๒๐๔๓๐ ม.ค.๔๐
สีแสด ติดแผ่นสะท้ อนคลื่นเรดาร์ และธงสีเหลือง

หมายเหตุ
๑. หากใช้ ระบบ GPS ในการเดินเรือและการกาหนดตาบลที่ จะต้ องกาหนด DATUM อ้ างอิงที่ชดั เจน
เช่นในแผนที่เดินเรือไทยปัจจุบนั ใช้ ระบบ Indian Datum แต่เครื่องหาที่เรือดาวเทียมจะให้ คา่ ในระบบ
WGS 84 (โดยถูกเพิ่มอัตราผิดไว้ แล้ ว) จึงต้ องนาค่าที่อา่ นได้ มาหักลบก่อน
การส่งตาบลที่ใด ๆ ให้ สง่ เป็ น องศา ลิบดา และทศนิยม ๔ ตาแหน่งของลิบดา
การใช้ ผลบวกของเลขเพื่อการป้องกันการผิดพลาดทาได้ โดย ใส่หลักหน่วยของผลบวกของเลข
แสดงค่า ละติจดู หรือลองจิจดู ต่อท้ ายตัวอักษรแสดงทิศ เช่นตาบลที่ แลต. ๑๒ ๒๗’ ๓๗” น. อาจส่ง
ได้ เป็ น
๑๒ ๒๗.๖๑๖๖น๑ (อย่างละเอียด)
หรือ ๑๒๒๗.๖น๘ (อย่างหยาบ)
๒. การใช้ อกั ษรย่อเพื่อบอกประเภทของเรือให้ ถือตาม บันทึก ฯ ทร. ที่ กห ๐๓๕๑/๑๕๒๑๘ ลง ๗ ต.ค.
๒๔ เรื่อง การกาหนดประเภทเรือและอักษรย่อ และขอกาหนดเพิ่มเติมเพื่อพลาง ดังนี ้
เรือน ้ามันพาณิชย์
รนม.
เรือสินค้ า
รสค.
เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือ บฮ.
เรือส่งกาลังบารุง
เรือ กบ.

๑๖๒
๓. เส้ นทาง (ROUTE) หมายถึง เส้ นทางที่กาหนดไว้ แล้ ว เริ่ มจากจุดอ้ างอิงหลัก ๑ จุด ลากต่อไป
ตามที่ได้ กาหนดไว้ โดยอาจเป็ นแบริ่งและระยะต่าง ๆ เส้ นทางนี ้จะไม่มีความกว้ าง เรือจะต้ องนาเรือให้
อยู่บนเส้นตลอดเวลา
๔. ช่องทาง (CHANNEL) หมายถึงเส้ นทางที่ถกู กาหนดให้ มคี วามกว้ างออกมา การต่อต้ านทุ่นระเบิด
จะกระทาในช่องทางนี ้ ปกติแล้ วจะกาหนดความกว้ างของช่องทางเท่ากับ ๖ เท่าของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอัตราผิดการนาเรือของเรือที่มีอตั ราผิดมากที่สดุ ที่จะผ่านช่องทางนัน้ ๆ

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

๑๖๓

๔.๒ การทาแผ่ นบริวาร (overlay) ในสงครามทุ่นระเบิด
ก. กล่ าวโดยทั่วไป
๑. แผ่นบริวาร หมายถึง การพิมพ์หรือเขียนลงบนวัตถุใสหรือโปร่งแสง เพื่อแสดงรายละเอียด
ที่ไม่ปรากฏในแผ่นที่หรือต้ องการเน้ นสิ่งนันเป็
้ นพิเศษ
๒. แผ่นบริวารในสงครามทุ่นระเบิด หมายถึงการบันทึกรายละเอียดเป็ นพิเศษสาหรับการ
ปฏิบตั ิการกวาดทุน่ ระเบิด การค้ นหาทุน่ ระเบิด การวางทุ่นระเบิดและการเก็บทุ่นระเบิด เพื่อให้
ผู้บงั คับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบตั ิและดาเนินการในขันต่
้ อไปได้ ถกู ต้ อง
๓ แผ่นบริวารที่ดีจะต้ องมีความถูกต้ อง สมบูรณ์ และให้ ขา่ วสารที่ จาเป็ นมากที่สดุ โดยไม่
จาเป็ นต้ องอ้ างถึงเอกสารอื่น ๆ
๔. แผ่นบริวารในสงครามทุ่นระเบิดมีอยู่ ๒ อย่างคือ
ก) แผ่นบริวารของเรือเฉพาะลา
ข) แผ่นบริวารของ ผบ.หน่วย
ข. การเตรียมการ
๑. ทุกครัง้ ของการปฏิบตั ิการฝึ กเกี่ยวกับสงครามทุ่นระเบิด (Cluster)
๒. ปกติถ้าเป็ นเรือเฉพาะลา ต้นหนหรือนายยามเรือเดินจะเป็ นผู้ทาแผ่นบริวาร แต่ถ้าเป็ นแผ่น
บริวารของ ผบ.หน่วย นายทหารกวาดทุ่นระเบิดหรือนายทหารต่อต้ านทุ่นระเบิด เป็ นผู้ดาเนินการ
๓. เมื่อเสร็จการปฏิบตั ิในขันหนึ
้ ่ง ๆ จะต้ องส่งแผ่นบริวารนี ้ไปให้ ผ้ บู งั คับบัญชาขันเหนื
้ อ เพื่อ
พิจารณา
ค. แผ่ นบริวารของเรือเฉพาะลา
๑. กาหนดชันความลั
้
บต่าที่สดุ อยู่ในชัน้ “ลับ”
๒. มาตราส่วนที่ใช้ ๒๐๐ หลา ต่อ ๑ นิ ้ว
๓. เส้ นทางเรือเดินลงด้ วยสีดา ลงเวลากากับทุก ๓ นาที
๔. สีที่ใช้ แสดงเมื่อเวลาโซนาร์พบเป้า กวาดทุ่นระเบิดได้ วางทุ่นระเบิด หรือเก็บทุน่ ระเบิดได้ ใน
เที่ยวหนึ่ง ๆ ให้ ใช้ ดงั นี ้
ก) เที่ยวที่ ๑
น ้าเงิน
ข) เที่ยวที่ ๒
แดง
ค) เที่ยวที่ ๓
เขียว
ง) เที่ยวที่ ๔
ส้ ม
จ) เที่ยวที่ ๕
ชุมภูแก่ หรือม่วง
ฉ) เที่ยวที่ ๖
น ้าตาล
ช) เที่ยวที่ ๗
ขึ ้นต้ นน ้าเงินใหม่ และต่อ ๆ ไป

๑๖๔
๕. วงกลมที่ใช้ แสดงกลุม่ เป้าที่สงสัยว่าเป็ นทุ่นระเบิด (Cluster) ใช้ วงด้ วยสีแดง
๖. รายการต่าง ๆ ที่ต้องเขียนลงในแผ่นบริวาร
ก) ขอบสนามทุ่นระเบิด ที่หมายการเดินเรือทังหมด
้
ข) ขอบฝั่ งใกล้เคียงสนามทุ่นระเบิด
ค) ขีดจากัดของสนามทุ่นระเบิด
ง) จุดตัดของแลต ลอง อย่างน้ อย ๒ จุด
จ) เส้ นทางเรือเดิน ถ้ าเป็ นเครื่องบินวางทุน่ ระเบิด จะต้ องแสดงจุดเล็งหลัก (Initoal
Point) หรือจุดเล็งของเรดาร์ และทิศทางของทุ่นระเบิดที่วาง (Mining Track)
ฉ) ตาบลที่ซงึ่ มีเหตุการณ์สาคัญ เช่น ตาบลที่ของทุน่ ระเบิดที่วาง ที่เก็บได้ หรือที่กวาด
ได้ ตาบลที่ของเครื่องกวาดที่ขาดหาย ตาบลที่ของทุ่นหมายเขต เป็ นต้น
ช) ตาบลที่ของเครื่องกวาดอิทธิพลทางาน (Energized) และที่ไม่ทางาน
(Domorgizod)
ซ) ชื่อและช่องทางที่เข้ ากวาด (Sweep Lancs)
ญ) ขอบเขตของที่ตื ้นและพื ้นที่อนั ตราย
ฎ) เส้ นแนวน ้าที่สาคัญในพื ้นที่ที่อยู่ในความสนใจ
ฏ) ศูนย์กลางของกลุม่ เป้าโซนาร์ที่พิจารณาแล้ วว่าเป็ นทุน่ ระเบิด
๗. ลงแผนผัง (Diagram) ไว้ ในแผ่นบริวาร
ก) มาตราส่วนตามความเหมาะสมกับขนาดของแผ่นบริวาร
ข) รายการที่ต้องลงมีดงั นี ้
๑) ชันความลั
้
บ
๒) คาสัง่ ยุทธการ
๓) แผนที่ใช้ อ้างถึง
๔) ชื่อของเรือที่ทาแผ่นบริวาร และ วัน – เวลา ที่ปฏิบตั ิ
๕) รูปกระบวนและหมายเลขสถานีของเรือในจานวนเรือในกระบวนกี่ลา
๖) นายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีของรูปกระบวน
๗) ยุทธวิธีในการกวาด (Resume of Tactics)
๘) เครื่องกวาดที่ใช้
๙) จานวนทุน่ ระเบิดที่วาง กวาดได้ ค้นพบที่ขาดลอย ฯลฯ
๑๐) เครื่องกวาดที่ศนู ย์เสีย
๑๑) จานวนเที่ยว เวลา เข้ า-ออก สนามทุ่นระเบิด
๑๒) วิธีการเดินเรือ

๑๖๕
๑๓) ลักษณะอากาศและคลืน่ ลม
๑๔) สีท่ีใช้
๑๕) คาเตือนสาหรับแผ่นบริวารนี ้ ถ้ าใช้ โดยปราศจากแผนที่แล้ วไม่ปลอดภัย
ในการเดินเรือ
๑๖) หมายเหตุอื่น ๆ
๘. สัญลักษณ์ที่ใช้ ในแผ่นบริวาร

๑๖๖
ข) ทุ่นหมายเขตและเครื่องหมายเดินเรือ
- ทุ่นหมายเขตหลักแบบ MRS
- ทุ่นหมายเขตแบบ ๓ ลูกเดียว
- ทุ่นหมายเขตแบบ ๓ ลูกคู่
- ทุ่นหมายเขตแบบ ๕
- ทุ่นหมายเขตขนาดเล็ก (Mini Buoy)
- UK Short Scope Buoy
- เครื่องหมายชายหาด

ค) ทุ่นระเบิด
- ทุ่นระเบิดลอดที่ทราบตาบลครัง้ สุดท้ าย

- ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ชนิดกระทบระเบิดซึ่งทราบตาบลที่

- ทุ่นระเบิดอิทธิพลทอดประจาที่ซึ่งทราบตาบลที่
M = ทุ่นแม่เหล็ก P = ทุ่นความดัน A = ทุ่นเสียง

๑๖๗
- ทุ่นระเบิดอิทธิพลวางกับพื ้นท้ องทะเลซึ่งทราบตาบลที่
- ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ซึ่งระเบิดแล้ วหรือที่กวาดได้ และเก็บไปแล้ ว
- ทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเลซึ่งระเบิดแล้ วหรือกวาดได้หรือเก็บไปแล้ ว

M = ทุ่นแม่เหล็ก P = ทุ่นความดัน A = ทุ่นเสียง
- ทุ่นระเบิดวางกับพื ้นท้ องทะเลซึ่งไม่มีอนั ตรายแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ เก็บหรือทาให้ ระเบิด

M = ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก A = ทุ่นเสียง P = ทุ่นความดัน
- แนวของทุ่นระเบิดที่ทราบตาบลที่แบบทอดประจาที่หรือวางกับพื ้นท้ องทะเล

หมายเหตุ ทุ่นระเบิดแบบอิทธิพล อาจแสดงสัญลักษณ์ไว้เช่น PM = ทุ่นระเบิดผสม
ความดันแม่เหล็ก ถ้ าไม่ทราบแบบทุน่ ระเบิดผสม ใช้ สญ
ั ลักษณ์ “C” และถ้ าไม่ทราบลักษณะการ
ทางานทังหมด
้
ให้ ใส่เครื่องหมาย “?”
ง) การค้ นหาทุ่นระเบิด

- เป้าทุน่ ระเบิด (Mine Like Contact) เครื่องหมายจะอยู่ตรงตาบลที่ของเป้า หัวของลูกศรจะ
แสดงทิศทางของเป้าและมีทิศทางเหมือนกับปลายลูกศรที่ชีจ้ ากเรือไปยังเป้า ตัวอย่าง เรือ Contact

- เป้าที่มใิ ช่ท่นุ ระเบิด ทิศทางเช่นเดียวกับเป้าทุน่ ระเบิด
- กลุม่ เป้า วงกลมใช้ สีแดง (ปฏิบตั ิตาม NWIP 27 – 2)

๑๖๘
๕. ตัวอย่างแผนผังประกอบบริวารของเรือเฉพาะลา
ชันความลั
้
บ
คาสัง่ CONTACT
351 – 68
แผนที่หมายเลข HO 12345
ผู้ทา USS ARNE (msc 4567)
วันที่ทาการกวาด 21 ก.พ. 1967
รูปกระบวน STBD PROTECTEC
OTC
ECHELON 3 rd SEOI IU 4 SHI.
CONINDIV 51
FORMATION 5๐ YARDS OVERLAP
ยุทธวิธี Strip sweeping Lap sequence = 1
เครื่องกวาดที่ใช้ เครื่องกวาดแบบ โอ สองกราบใช้ ลวดกวาด ๓๐๐ วา
กวาดลึก ๖๐ ฟุต ใช้ กรรไกร MK 12 จานวน ๘ ตัว ต่อกราบ
ทุ่นระเบิดที่กวาดได้ ๑๔ ลูก เครื่องกวาดที่เสีย กรรไกร ๓ ตัว
เที่ยวที่
เวลาที่เข้ าสนาม ฯ
เวลาที่ออกจากสนาม
๑
211010 G
211040 G
๒
211115 G
211147 G
๓
211205 G
211236 G
การเดินเรือแบริ่ง ด้ วยตา ใช้ เรดาร์วดั ระยะจากฝั่ ง
ลักษณะอากาศและทะเล ลมทิศ S ความเร็ว ๔๐ นอต ฝนตกหนัก ทะเลมีคลื่น State 3
สีที่ใช้ ใช้ ตาม COMINFLO O INST ๐353๐ 1 B
คาเตือน Overlay นี ้ไม่ปลอดภัยสาหรับใช้ ในการเดินเรือโดยไม่มีแผนที่
หมายเหตุ ทุ่นระเบิดลอยไปทาง NE สามลูกยังไม่ได้ ทาลาย
ง. แผ่นบริวารสรุปของ ผบ.หน่วย
๑. เป็ นแผ่นบริวารที่ ผบ.หน่วย สรุปมาจากแผ่นบริวารของเรือในหน่วยของตน
๒. การกาหนดชันความลั
้
บไม่ต่ากว่าขัน้ “ลับ”
๓. มาตราส่วนที่ใช้ ๒๐๐ หลา ต่อ ๑ นิ ้ว
๔. คงตาบลที่ของทุ่นระเบิดที่วาง ที่กวาดได้ ที่ค้นหาพบ หรือเก็บได้ ตามความเหมาะสม
๕. แสดงการแบ่งสนามออกเป็ นช่องทางกวาด (Sweep Lane) ตามสมควร
๖. บอกจานวนเที่ยวต่อช่องทางกวาด (Run per track) พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดของเทคนิคที่ใช้
เช่น เครื่องมือ วิธีปฏิบตั ิ ภูมิประเทศ ฯลฯ

๑๖๙
๗. ภาพประกอบแผ่นบริวารให้ ใช้ สีตามความเหมาะสม
๘. รายการต่าง ๆ ที่ต้องเขียนลงในแผ่นบริวาร
ก. ขอบฝั่ งใกล้ เคียงสนามทุ่นระเบิด
ข. เขตจากัดของสนามทุ่นระเบิด
ค. จุดตัด แลต – ลอง อย่างน้ อย ๒ จุด
ง. ตาบลที่ซึ่งมีเหตุการณ์สาคัญ
จ. ชื่อและช่องทางที่ทาการกวาด
ฉ. เครื่องหมายเดินเรือรวมทังทุ
้ น่ เครื่องหมายทังหมด
้
ช. ขอบเขตของที่ตื ้น
ซ. ศูนย์กลางของกลุม่ เป้าโซนาร์ที่พิจารณาแล้ วว่าเป็ นเป้าทุ่นระเบิด
๙. ลงแผนผังไว้ ในแผ่นบริ วาร เช่นเดียวกับแผนผังของเรือเฉพาะลา เว้ นข้ อ ๗. ข, ๑๑ แทนที่จะ
เป็ นจานวนเที่ยว เวลา เข้ า – ออก สนามทุ่นระเบิดเปลีย่ นเป็ นพื ้นที่ขอบเขตและจานวนเที่ยว
๑๐. สัญญลักษณ์ที่ใช้ ในแผ่นบริวารเช่นเดียวกับเรือเฉพาะลา

๑๗๐
๑๑. ตัวอย่างแผนยังประกอบแผ่นบริวารของ ผบ.หน่วย
ชันความลั
้
บ
คาสัง่ Cominflet ohe operd 351 – 67
แผนที่ Ho 12345
ผู้ทา COINDIV 51 วันที่ทาการกวาด 22 ก.พ.1967
รูปกระบวน แยกกระบวนทาการกวาดอิสระ ระยะทาง ๒,๐๐๐ หลา
ยุทธวิธี Gird sweeping alternate and motaed
เครื่องกวาดที่ใช้ Gonf A,ASLE GAINFUL, M MK 6 (h) A Mk (b) occ 11
Gonf B,iseful hammingbird, M MK 6 (h) A MK 4 (v)
Gonf C, TADINDEANG, M MK 5 (a) – A MK 6 (b) occ 11
ทุ่น ฯ ที่กวาดได้ ๘ ลูก
เครื่องกวาดที่สญ
ู หาย สาย CL 3 ๑ เส้ น (ผลเสียหาย)
กวาดคลุมพื ้นที่
พื ้นที่
ขอบเขต
จานวนเที่ยวต่อเส้ นทางกวาด
V
A
๔
II
B
๕
II
A
๕
III
B
๕
IV
C
๒
การเดินเรือโดยใช้ เรดาร์วดั ระยะจาก MRB ต่าง ๆ
ลักษณะอากาศและทะเล ลมทิศตะวันตก ความเร็ว ๒๐ นอต มีฝนตกเล็กน้ อย ทะเล State 2
สีที่ใช้ ใช้ ตามตาบลของทุ่น ฯ ที่กวาดได้ สีน ้าเงินแสดงตาบลที่ของเรือในขณะทาการกวาด
ทุ่นระเบิดได้ สีเขียวแสดงตาบลที่ของทุน่ หมายเขตในตอนแรก สีส้มแสดงตาบลที่เมื่อเวลา ๒๒๑๘๐๐
คาเตือน Overlay ไม่ปลอดภัยสาหรับใช้ ในการเดินเรือโดยไม่มีแผนที่
หมายเหตุ ในพื ้นที่บริเวณ I กวาดคลุมสาหรับทุ่นระเบิดแม่เหล็กได้ ๘๐ % ทุ่น ฯ เสียง ๗๕ %
ส่วนในพื ้นที่บริเวณ II กวาดคลุมได้ ดีกว่าเล็กน้ อย

๑๗๑
๔.๓ การควบคุมเรือ กทต.กวาดทุ่นระเบิด
ก. กล่าวทัว่ ไป
๑. โดยหลักการ การควบคุมเรื อ กทต. กวาดทุ่นระเบิดมีความมุ่งหมายที่สาคัญก็คือ ควบคุม
เรือ กทต.ให้ ทาการกวาดทุ่นระเบิดให้ ตรงทิศทางที่กาหนดมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพราะเรื อ กทต. มี
ขีดจากัดในเรื่ององค์บคุ คล และเครื่องมือเดินเรือ ดังนันเรื
้ อ กทต. จะทาการกวาดทุ่นระเบิดได้ มากน้ อย
เพียงใดนัน้ ย่อมขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของเรือที่ทาการควบคุมด้ วย
๒. โดยปกติเรือที่ทาการควบคุมมักจะเป็ นเรือพี่เลี ้ยง (MCS, เพราะต้ องทาหน้ าที่ในการปล่อย
เก็บเครื่องกวาดบางชนิด เช่น เครื่องกวาดเสียง (A MK 4 (v) ด้ วยอย่างไรก็ตามในการกวาดทุ่นระเบิด
บางแบบ เช่น Precursor sweep ซึ่งเป็ นการกวาดนาเรืออื่น ๆ ให้ ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดชนิดไว ๆ เรื อ
ตามจะเป็ นผู้ควบคุมเอง
๓. การควบคุมเรือ กทต. กวาดทุ่นระเบิดที่จะกล่าวต่อไปนี ้ ได้ มาจากประสบการณ์ที่กองเรือทุ่น
ระเบิดเคยปฏิบตั ิและได้ ผลมาแล้ ว โดยเรือควบคุมมีเครื่องมือเดินเรือที่คอ่ นข้ างล้ าสมัย เช่น แบริ่งโดยใช้
เข็มใบ้ ห รื อเข็มแม่เหล็กเป็ นต้ น แต่เ ครื่ องมื อเดิน เรื อที่จะขาดเสีย มิได้ คือ เรดาร์ เดินเรื ออนึ่งถ้ าเรื อ
ควบคุมมีเครื่องมือเดินเรือทีทนั สมัยและเชื่อได้ วา่ สามารถควบคุมได้ โดยตลอด โดยไม่มีช่วงใดขาดตอน
แล้ ว ก็อาจจัดการปฏิบตั ิบางอย่างได้ ตามความเหมาะสม เช่น เรือ กทต. ไม่จาเป็ นต้ อง
พล๊ อต เป็ นต้ น
๔. โดยปกติเรือควบคุมจะทาการควบคุมเฉพาะเรื อหมู่ของเรื อที่ทาการกวาดเท่านัน้ ดังนัน้ จึง
เป็ นหน้ า ที่ ของเรื อในหมู่ที่ จ ะต้ อ งรัก ษาสถานี ของตนอย่ า งเคร่ ง ครัด มิฉะนัน้ จะท าให้ เกิ ด ช่องว่า ง
(Holiday) ซึ่งจะทาให้ เสียผลในการกวาดทุ่นระเบิดมาก
ข. วิธีควบคุมเรือ กทต. กวาดทุ่นระเบิด มี ๒ วิธีด้วยกัน คือ
๑. เรือควบคุมจอดอยู่กบั ที่ ใช้ เมื่อทาการกวาดสาเร็จ (Clearance sweep) เรื อควบคุมจอดอยู่
ณ ตาบลที่ที่เหมาะสม
๒. เรือควบคุมแล่นตามเรื อกวาด ใช้ เมื่อต้ องการให้ เรื อ กทต. กวาดนาเรื ออื่นในลักษณะของ
(Precursor sweep) เช่น ใช้ เรือ กทต. กวาดนาเรื อ ในการกวาดเที่ยวแรกหรือกวาดนาเรื อพี่เลี ้ยงเขาไป
ทอดสมอ เพื่อทาการควบคุมเรือ กทต. กวาดทุ่นระเบิดตามวิธีที่ ๑ เป็ นต้ น
ค. การควบคุมเรือ กทต. กวาดทุ่นระเบิดโดยเรือควบคุมจอดอยู่กบั ที่
ก. เรือควบคุม
๑. Calibrate เรดาร์ ให้ ได้ ระยะถูกต้ องที่สดุ ก่อนออกเรือ
๒. หาอัตราผิดเรดาร์ ตามวงระยะที่ต้องใช้ โดยละเอียด แต่ละวงจรมีค่าไม่เท่ากัน จึง
ต้ องหาอัตราผิดตังแต่
้ ระยะที่สนที
ั ้ ่สดุ จนถึงวงระยะที่สามารถคลอบคลุมสนามกวาดทุ่นระเบิดได้ หมด

๑๗๒
๓. หาอัตราผิดของเข็มทิศและไยโร ต้ องตรวจให้ แน่ใจว่าเข็มไยโรทุกเรื อนตรงกันถ้ าไม่
สามารถปรับแต่งให้ ตรงกันได้ จะต้ องบันทึกอัตราผิดของแต่ละเรือนไว้ อัตราผิดควรละเอียดถึง ๑.๕ ดีกรี
๔. ทดลองการสื่อสารภายใน (IC) และการสื่อสารกับเรือกวาดทุ่นระเบิด
๕. เตรียมสมุดบันทึกเพื่อจด เวลา ระยะ แบริ่ง ต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ แบริ่ งจริ งของเรื อกวาด
ซึ่งค่าเหล่านี ้จะต้ องนาไปพล๊ อต ลงในตารางกริดต่อไป
๖. เตรียมกระดาษแก้ วเพื่อพล๊ อตตารางกริดและสนามกวาด
๗. พล๊ อตตารางกริดลงในกระดาษแก้ ว มาตราส่วนตามคาสัง่ ยุทธการหรื อตามความ
เหมาะสม จานวน ๒ ชุด เพื่อให้ เรือหมูข่ องเรือกวาด ๑ ชุด และของเรือควบคุมอีก ๑ ชุด
ก. ความกว้ าง ยาวของกริดควรเท่ากันเพื่อสะดวกในการอ่านระยะ
ข. ขนาดของกริ ดแล้ วแต่ขนาดของสนามกวาด โดยปกติจะใช้ มาตราส่วน ๑
นิ ้ว ต่อ ๑๐๐ หลา หรือ ๒๐๐ หลา
ค. เส้ นกริดจะต้ องให้ คลอบคลุมถึงบริ เวณที่หันเลี ้ยวของเรื อกวาดทุ่นระเบิด
ด้ วย
ง. กาหนดเส้ นกริดเป็ นเลข ๒ ตัว เพื่อป้องกันการสับสน
จ. ควรกาหนดเลขทางนอนตังแต่
้ ๑๐ – ๔๙ (เส้ นตัง)้
ควรกาหนดเลขทางตังตั
้ งแต่
้
๕๐ – ๙๙ (เส้ นนอน)
ฉ. การรายงานด้ วยกริดใช้ เลข ๖ ตัว เช่น ๐๑๙๕๓๒
๘. พล๊ อตสนามทุ่นระเบิดลงในตารางกริดทัง้ ๒ ชุด
ก. ใช้ มาตราส่วนเช่น เดียวกับขนาด สนามกวาดควรขนานกับเส้ นกริ ดเพื่ อ
สะดวกในการรายงานและพล๊ อต
ข. ถ้ าสามารถไม่เป็ นรูปสี่เหลี่ยมด้ านขนาน ควรให้ ด้านใดด้ านหนึ่งหรื อสอง
ด้ านขนานกับเส้ นกริด
ค. ลงทิศทางของทิศเหนือตะวันออกจริงไว้ อย่างน้ อย ๒ จุด
๙. ลงรายละเอียดของที่หมาย ซึ่งจะใช้ เป็ นหลักในการเดินเรือ ลงในแผนที่กริ ดรวมทัง้
จุดอันตรายต่อการเดินเรือ เช่น ทุ่นหมายเขต, หินใต้ น ้า, ซากโป๊ ะ, เป็ นต้ น
๑๐. เตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะต้ องใช้
ก. PARALLEL MOTION PROJECTOR หรือวงเข็มทิศ
ข. ปากคีบ
ค. ดินสอดาและดินสอสีตา่ ง ๆ
ง. ยางลบ
จ. ไม้ บรรทัดที่มีมาตรส่วนระยะ

๑๗๓
ฉ. กระดาษแก้ วที่จาลองสนามทุ่นระเบิดจากตารางกริด เพื่อใช้ สบั เปลี่ยนเมื่อ
ทาการกวาดหลาย ๆ เที่ยว
ข. เรือ กทต. (เฉพาะเรือหมู)่
๑. พิจารณาทาตารางกริดและสนามกวาดร่วมกับเรือควบคุม
๒. เตรียมสมุดจดบันทึกการสัง่ การของเรือควบคุม
๓. ทดลองการสื่อสารกับเรือควบคุมและเรือภายในหมู่
๔. หาอัตราผิดเข็มทิศเท่าที่จะหาได้
๕. แจ้ งรายละเอียดของรูปกระบวนเรื อกวาด สถานี และจานวนเรื อที่เข้ าทา
การกวาดให้ เรือควบคุม เพื่อจะได้ คานวณหาค่าของ Swept path
ก. รู ปกระบวนกวาดควรใช้ แบบ Lap Sequence ๕ (Alternated
end) หรื อ Lap sequence ๓ (Double Noria) เพราะทัง้ สองแบบเรื อกวาดมีพืน้ ที่ ที่เพียงพอที่จะหัน
เลี ้ยว เข้ าช่องทางกวาดใหม่ได้ สะดวก
๒. การจัดเจ้ าหน้ าที่
ก. เรือควบคุม
๑. นายทหารสัง่ การ
๒. พนักงานวัดระยะด้ วยเรดาร์
๓. พนักงานแบริ่ง
๔. พนักงานพล๊ อต
๕. พนักงานบันทึกเวลา แบริ่ง ระยะ
๖. พนักงานติดต่อและกาหนดเวลา
๗. พนักงานสื่อสาร ทาหน้ าที่ติดต่อกับเรือกวาด
ข. เรือ กทต. (เฉพาะเรือหมู)่
๑. นายทหารสัง่ การ
๒. พนักงานพล๊ อต
๓. พนักงานสื่อสาร
๓. การเลือกหาตาบลที่จอดเรือของเรือควบคุมและการหาที่เรือ
ก. ตาบลที่จอดเรือที่เหมาะสมที่สดุ ควรอยู่กึ่งกลางของสนามด้ านยาว ระยะห่างจากขอบสนาม
ไม่ควรน้ อยกว่าระยะที่ใกล้ ที่สดุ ที่เรดาร์สามารถวัดได้
ข. เพื่อให้ ได้ ตาบลที่จอดเรือที่ถกู ต้ องที่สดุ ควรใช้ วิธีหาที่เรือโดยการวัดมุมแนวนอน ๒ มุม ด้ วย
เครื่องวัดแดด

๑๗๔
ค. พึงระลึก อยู่เ สมอว่า การพล๊ อตตาบลที่ เรื อลงในแผนที่ผิดเพี ยงนิดเดีย ว แต่เ มื่อคิดเป็ น
ระยะทางแล้ วจะผิดไปเป็ นระยะร้ อยหลาได้ จึงควรตรวจสอบที่จอดเรือด้ วยวิธีตา่ ง ๆ เสียก่อนที่จะแน่ใจ
ว่าตาบลที่จอดเรือนันถู
้ กต้ อง
๔. การพล๊ อตตาบลที่จอดเรือในแผนที่กริด
ก. หาว่าตาบลที่จอดเรือในแผนที่วา่ อยู่ในแบริ่ง ระยะเท่าใด จากขอบสนาม เสียก่อนแล้ วนาค่า
นี ้ไปพล๊ อตลงในขอบสนามในแผนที่กริด
ข. จะเป็ นการตรวจสอบอย่างดีวา่ สนามทุ่นระเบิดที่พล๊ อตลงในแผนที่กริ ดกับแผนที่จริ งนัน้ จะ
ตรงกันหรือไม่
๕. การพล๊ อตและการสัง่ การแก่เรือกวาด
ก. ติดแผนที่กริ ดที่ลงสนามกวาดไว้ แล้ ว ลงในบนโต๊ ะพล๊ อต – ติด Parallel Motion projector
หรือวงเข็มทิศเข้ ากับโต๊ ะพล๊ อต
ข. จะเริ่ มทาการพล๊ อตตังแต่
้ หมู่เรื อกวาดพร้ อมที่จะเข้ าสนามกวาดจนกระทั่งออกจากสนาม
กวาดเพื่อเครื่องกวาด
ค. พนักงานกาหนดเวลาให้ สญ
ั ญาณแก่พนักงานเรดาร์ และพนักงานแบริ่ งเรื อกวาดปฏิบั ติ
พร้ อมกัน แล้ วรายงานให้ พนักงานบันทึกแบริ่ง ระยะ
ง. พนักงานบันทึกแบริ่งส่งค่านี ้ไปให้ พนักงานพล๊ อตเพื่อทาการาพล๊ อต
จ. พนักงานพล๊ อตจะต้ องกากับเวลาตามตาบลที่ ๆ พล๊ อตลงไปด้ วย
ฉ. การกาหนดเวลา
๑. จานวนชัว่ โมงเต็มใช้ เลข ๔ ตัว เช่น ๑๐๑๐
๒. เศษของชัว่ โมงลงเฉพาะนาทีเป็ นเลข ๒ ตัว เช่น เวลา ๑๐๐๒ ลงเฉพาะ ๐๒
ช. ปกติจะพล๊ อตทุก ๑ นาที
ซ. เมื่อจะผ่านพื ้นที่อนั ตรายหรือสงสัยว่าพนักงานแบริ่ง ระยะ อาจส่งค่ามาผิดต้ องพล๊ อต
ทุก ๆ ครัง้ นาที
ฌ. โดยปกติช่องทางที่เข้ ากวาดจะมีลกั ษณะเป็ นเส้ นตรง
ด. เมื่อพิจารณาเห็นว่าเรือกวาดแล่นไม่ตรงตามแนวที่กาหนด หรือต้ องการให้ สงั่ การดังนี ้
๑. VICTOR RIGHT (LEFT) ถือเข็มไปทางขวา (ซ้ าย)จากเข็มเดิมอีก ๕ ดีกรี (ถ้ า
เปลี่ยนเข็มเพียง ๕ ดีกรี ไม่ต้องบอกจานวนมุม)
๒. VICTOR RIGHT (LEFT) ONE ZERO ถือเข็มไปทางขวา (ซ้ าย) จากเข็มเดิมอีก ๑๐ ดีกรี
๓. เมื่อพิ จารณาเห็น ว่าเส้ น ทางของเรื อกวาดผิดไปจากแนวที่ กาหนดมาก อาจสั่ง
เปลี่ยนเข็มได้ เพื่อให้ เรือกวาดไปในที่กาหนดโดยเร็ว เช่น
๔. CORPEN ON ZERO
ขวาไปถือเข็ม ๑๐๐

๑๗๕
๕. ZERO ONE SIX CORPEN
ซ้ ายไปถือเข็ม ๐๑๖
ต. อย่าสัง่ เปลี่ยนเข็มเกินกว่าขีดจากัดของการหันเลี ้ยวเมื่อปล่อยเครื่องตามแบบนัน้ ๆ
ถ. เมื่อพล๊ อตตาบลที่เป็ นแนวดีแล้ ว ปรากฏว่าตาบลที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน อย่าเพิ่งแน่ใจ
ว่าตาบลที่สดุ ท้ ายนันถู
้ กต้ อง ควรตรวจให้ แน่ใจว่าอีก ๒ ครัง้ โดยหาที่เรือทุก ๆ ครัง้ นาที
กทต. รายงานตาบลที่ไปยังเรือกวาด เมื่อสัง่ เปลี่ยนเข็มพร้ อมทังเวลาของต
้
าบลที่นนด้
ั ้ วย เช่น
ธ. VICTOR LEFT ONE FIVE GRID ถือเข็มไปทางซ้ ายอีก ๑๕ ดีกรีจากเข็มเดิม
น. POSIT THREE FIVE FIVEN SEVEN TWOZERO TACK TANGO ONE ONE ONE
TWO ตาบลที่กริด ๓๕๕๗๒๐ เมื่อเวลา ๑๑๑๒
บ. เมื่อพ้ นสนามกวาดไปแล้ วลงสีของช่องทางที่กวาดได้ พร้ อมทังต
้ าบลที่ของทุ่นระเบิดที่กวาด
ได้ ทนั ที (ปฏิบตั ิตามวิธีเขียน OVERLAY)
ป. เมื่อกวาดเที่ ย วแรกผ่านพ้ น ไปแล้ วลัก ษณะของช่องทางที่ ก วาดได้ อาจไม่เ ป็ นเส้ น ตรง
เหมือนกับที่คาดไว้
ผ. ในการกวาดซ ้าในช่องทางกวาดเดียวกันหลาย ๆ เที่ยว จะทาให้ กระดาษแก้ วสกปรกดังนัน้
จึงควรเปลีย่ นเอาแผ่นกระดาษแก้ ว ที่พล๊ อตสนามกวาดได้แล้ วลงไปพล๊ อตแทนโดยทาบลงไปใน
ตารางกริด ให้ สนามกวาดทับกันพอดี
ฝ. เรือ กทต. จะต้ องรายงานเวลาเข้ าออกสนามกวาด ให้ เรือควบคุมทราบทุกครัง้
๖. ตัวอย่างการรายงานและการสัง่ การ
Z9 =
เรือหมูข่ องเรือกวาด T 7 = เรือควบคุม Q 6 =
เรือ กทต.๖
การเทียบเวลา Z9 DE T7 WHEN I SAY TIME IT WILL BE EXACTLY 0900 15
SECIBD…….10 SECOND….5 – 4 – 3 – 2 - 1 TIME 0900 OVER

เวลา
1000 Z9 DE T7 VICTOR LEFT 10
GRID POSIT 053510 – T 0959
1004 Z9 DE T7 VICTOR RIGHT GRID
POSIT 045525 - T 1003
1005 T๗ DE Z๙ ENTERING MINE
FIELD – T 1004 Z9 DE T7
VICTOR LEFT GRID POSIT 041530
- T 1004

คาสัง่
เปลี่ยนเข็มเป็ นทางซ้ าย ๑๐ ดีกรี จากเข็มเดิม
ตาบลที่ ๐๕๓๕๐๑ เวลา ๐๙๕๙
เปลี่ยนเข็มไปทางขวา ๕ ดีกรี จากเข็มเดิม
ตาบลที่กริด ๐๔๕๕๒๕ เวลา ๑๐๐๓
เข้ าสนามกวาดเมื่อเวลา ๑๐๐๔
เปลี่ยนเป็ นเข็มทางขวา ๕ ดีกรีจากเข็มเดิม
ตาบลที่กริด ๐๔๑๕๓๐ เวลา ๑๐๐๔

๑๗๖
1009 Z9 DE T7 VICTOR LEFT GRID
POSIT 041560 – T 1008
1010 Z9 DE T7 VICTOR RIGHT GRID
041568 – T 1009
1012 Z9 DE T7 VICTOR LEFT GRID
POSIT 043580 – 1011
1013 T7 DE Z9 EMERG M - / Q6
150 – 45 – T 1011

เปลี่ยนเข็มไปทางซ้ าย ๕ ดีกรี จากเข็มเดิม
ตาบลที่กริด ๐๔๑๕๖๐ เวลา ๑๐๐๘
เปลี่ยนเข็มไปทางขวา ๕ ดีกรี จากเข็มเดิม
ตาบลที่กริด ๐๔๑๕๖๘ เวลา ๑๐๐๙
เปลี่ยนเข็มไปทางซ้ าย ๕ ดีกรี จากเข็มเดิม
ตาบลที่กริด ๐๔๓๕๘๐ เวลา ๑๐๑๐
ด่วนมาก เรือ กทต.๖ กวาดทุ่นระเบิดได้ เมื่อเวลา –
๑๐๑๐ ตาบลที่ท่นุ ระเบิดแบริ่งสัมพันธ์ ๑๕๐
ระยะ ๔๕๐ หลา จากเรือ กทต.๖
ออกจากสนามกวาดเมื่อเวลา ๑๐๑๔

1015 T7 DE Z9 LEAVING MINE FIELD
T 1014
1016 Z9 DE T7 CORPEN 045
ขวาไปถือเข็ม ๐๔๕
1017 Z9 DE T7 M22 - 901
ทุ่นระเบิดที่กวาดกาหนดหมายเลขเป็ น ๙๐๑

๑๗๗
ง. การควบคุมเรือ กทต. กวาดทุ่นระเบิดโดยเรือควบคุมแล่นตามเรือกวาด
๑. การเตรียมการ
ก. เรือควบคุม คงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเรือควบคุมจอดอยู่กบั ที่ นอกจากตารางกริดไม่
จาเป็ นต้ องใช้ มีเพิ่มเติมดังนี ้
๑. รวบรวมอัตราผิดของทุ่นหมายเขตต่าง ๆ ที่ผิดไปจากตาบลที่ซึ่งกาหนดให้
(เมื่อใช้ ท่นุ หมายเขตกริดในการเดินเรือ)
๒. พล๊ อตตาบลที่ท่นุ หมายเขตลงในแผนที่สนามทุ่นระเบิด
ข. เรือ กทต.
๑. เตรียมสมุดจดบันทึกและสัง่ การจากเรือควบคุม
๒. ทดลองการติดต่อสื่อสารกับเรือควบคุมและเรือภายในหมู่
๓. แจ้ งรายละเอียดของรูปกระบวนเรื อกวาด สถานี และจานวนเรื อ ที่เข้ าทา
การกวาดให้ เรือควบคุม (ถ้ าไม่มีในคาสัง่ ยุทธการ)
๒. การจัดเจ้ าหน้ าที่
ก. คงจัดเช่นเดียวกันกับการควบคุมเรื อ กทต. กวาดทุ่นระเบิดโดยเรื อควบคุมจอด
อยู่กบั ที่
๓. การพล๊ อตและการสัง่ การเรือกวาด
ก. เรื อ ควบคุม แต่ (parallel index) ในจอเรดาร์ ใ ห้ ขนาดกับ เข็มของช่ อ งทาง
(Lap course)
ข. ตรวจสอบตาบลที่ของทุ่นหมายเขตหรือหมายที่ใช้ ในการนาเรื อว่าจะต้ องห่างจาก
เส้ นทางที่จะเข้ ากวาด (Lap track)
ค. หาตาบลที่ของเรื อ กทต. (เฉพาะเรื อหมู่) ว่าจะต้ องอยู่ในระยะ – แบริ่ งเท่าใด
จากเรือควบคุมซึ่งแบริ่งนี ้จะเป็ นแบริ่งประจา ถ้ าเข็มของช่องทางกวาดเป็ นเข็มเดียว
ง. ระยะห่างจากเรื อกวาดและเรื อควบคุมจะเท่ากับ ระยะปลอดภัย ซึ่งหาได้ จ าก
ATP ๒๔
จ. เรือควบคุมพยายามเดินเรือให้ ตรงทิศทางของช่องทางกวาดที่สดุ
ฉ. สัง่ แก้ เข็มของเรือกวาดให้ ตรงกับทิศทางกวาด
ช. การสัง่ การคงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการควบคุม โดยเรือควบคุมจอดอยู่กบั ที่
ซ. พึงระลึกว่าการควบคุมเรื อกวาด โดยวิธีนี เ้ ป็ นการกวาดแบบ Precursor Swept
Pass ดังนันเรื
้ อควบคุมจะปลอดภัยจากทุ่นระเบิดได้ นนั ้ เรือควบคุมจะต้ องแล่นภายในที่ เรื อ กทต. ได้
กวาดทุ่นไปแล้ วเสมอ

๑๗๘
๔. ตัวอย่าง
เรือ กทต. ๖ – ๗ – ๘ เป็ นเรือกวาดนา
เรือ เอ็ม เอส ซี ๕ เป็ นเรือควบคุมและเรือกวาดตาม
ลักษณะของเรือกวาดนาและทุ่นหมายเขตบนจอเรดาห์ ของเรือควบคุม

๑๗๙

๑๘๐
๔.๔ สัญญาณพิเศษสาหรับใช้ ขณะต่ อต้ านทุ่นระเบิด
Special Signal for Use when Mine Countermeasures Operations
๑. ทุ่นกลมดา( BLACK BALLS )
ทุ่นกลมดาที่ใช้ ในสัญญาณที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้ จะต้ องมีเส้ นผ่านศูนย์กลางตังแต่
้ ๑๘ นิ ้ว ถึง
๔ ฟุต
๒. ธง B ( FLAG B )
การใช้ ธง B ในระหว่างการกวาดทุน่ ระเบิดแม่เหล็กจะกล่าวในหัวข้ อที่ ๔ และถ้ าทางหน่วย
เหนืออนุญาตแล้ ว อาจใช้ ธงสี่เหลี่ยมสีแดงแทนการใช้ ธง B ได้
๓. ธงสีดา ( BLACK FLAG )
การใช้ ธงสีดา ในระหว่างการกวาดทุ่นระเบิดเสียงจะกล่าวในหัวข้ อที่ ๔ สาหรับเรือที่มิได้ นาธง
สี่เหลี่ยมสีดาไปกับเรือ อาจใช้ ธง BLACK PENNANT มาตัดส่วนปลายออกจนได้ ใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยม
จัตรุ ัสมากที่สดุ
๔. สัญญาณที่ถูกแสดงในขณะต่ อต้ านทุ่นระเบิด( SIGNALS DISPLAYED WHEN MINE
COUNTER- MEASURES OPS. )
ก. ในทุกรูปแบบของการต่อต้ านทุ่นระเบิด ทุ่นกลมดาจะถูกแสดงที่ยอดเสากระโดงเสมอ ซึ่งมี
ความหมายว่า "มีความตังใจที
้ ่จะปล่อย/ส่งเครื่องกวาด" และจะยังคงแสดงอยู่บนยอดเสากระโดงต่อไป
จนสิ ้นสุดการปฏิบตั ิการต่อต้ านทุน่ ระเบิด ในเวลากลางคืนจะใช้ ไฟสีเขียวแสดงแทนทุ่นกลมดา
ข. ทุ่นกลมดาและ/หรือธงที่จะแสดงประกอบ จะแสดงตามตารางที่ ๑ เพื่อแจ้ งให้ ทราบถึง
ประเภทของการ กวาดทุ่นระเบิด และ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ทิ ี่กาลังดาเนินอยู่ สาหรับในเวลากลางคืนจะใช้
ไฟสีเขียวแสดงแทนทุ่นกลมดาโดยจะเปิ ดไฟในขันตอนที
้
่ทนุ่ กลมดาจะต้ องชักอยู่ที่ครึ่งเสา(At Dip) หรือ
เต็มเสา(Closed up)
ค. สาหรับการล่าทาลายทุ่นระเบิด นอกจากจะต้ องชักทุน่ กลมดาเต็มเสากระโดงแล้ ว ให้ ชกั ทุ่น
กลมดาเต็มเสาที่พรวนนอกสุดของทังสองกราบด้
้
วย
๕. ธง R ( FLAG R )
ก. ธง R ถ้ าชักขึ ้นเพียงธงเดียวจะแสดงถึงการปฏิบตั ิเสร็จสิ ้น แต่ถ้าชักตามด้ วยธงตัวเลขจะ
หมายถึงได้ ปฏิบตั ติ ามขันตอนที
้
่ธงตัวเลขนันแสดงอยู
้
่เสร็จสิ ้น(เช่น เมื่อธง R(2) ขึ ้นเต็มเสา หมายถึงได้
ปฏิบตั ิในขันตอนที
้
่๒เสร็จสิ ้น ปกติจะใช้ ในการกวาดทุ่นระเบิดเป็ นกระบวน) เมื่อชักลงจะเป็ นการสัง่ ให้
ปฏิบตั ิในขันตอนต่
้
อไป
ข. ในคาแนะนาในการปฏิบตั ิตามขันตอนส
้
าหรับการกวาดทุ่นระเบิดเป็ นกระบวน จะกล่าว
รวมถึงคาแนะนาในการใช้ ธง R ด้ วย

๑๘๑
ค. ตัวเลขที่แสดงในวงเล็บ อาจจะไม่จาเป็ นต้ องใช้ หากนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีพิจารณา
แล้ วเห็นว่า ไม่น่าจะมีข้อสับสนเกิดขึ ้น
ง. เมื่อปฏิบตั ิตามขันตอนใดเสร็
้
จสิ ้นแล้ ว ให้ ชกั ธง R(ตามด้ วยตัวเลข) ไว้ ที่ครึ่งเสาก่อน
จนกระทัง่ เรือลาถัดออกไปจากเรือเรา(นับจากเรือนาเป็ นหลัก) ชักเต็มเสาแล้ ว จึงจะชักเต็มเสาตามได้
เรือแต่ละลาจะชักเต็มเสาเป็ นลาดับจากลานอกสุดจนถึงเรือนา
จ. เรือนาอาจมีความจาเป็ นที่จะต้ องชักธง R(ตามด้ วยตัวเลข) เต็มเสาและชักลงโดยไม่รอ เมื่อ
การปฏิบตั ิในขันตอนต่
้
อไปเป็ นการเพิ่มความเร็ว ซึ่งในการนี ้อาจมีการใช้ ระบบสัญญาณระบบอื่นมา
ช่วยเพื่อให้ เกิดความสะดวกยิ่งขึ ้นก็ย่อมได้
ฉ. ตารางเปรียบเทียบการส่งสัญญาณแบบต่างๆ
โดยธงประมวล
โดยวิทยุโทรศัพท์
โดยโคมไฟสัญญาณ
ธง R(ตามด้ วยตัวเลข) เต็มเสาโดย Execute to follow- Romeo(ตัวเลข)- IX Romeo(ตัวเลข)-K
เรือนา
Over
ธง R(ตามด้ วยตัวเลข) เต็มเสาโดย Romeo(ตัวเลข)close up - out
Romeo(ตัวเลข)-AR
เรืออื่นๆ
ธง R(ตามด้ วยตัวเลข) ชักลงโดยเรือ Stand by - Execute - Over
IX 5sec. K
นา
๖. ธง D ( FLAG D - THE LAP TURN FLAG )
ก. ธง D อยู่ข้างหน้ าตัวเลข๑หรือ๒หลัก หมายถึงให้ เปลี่ยนเข็มไปทางขวาตาม Standard
Lap Turn Method ที่...... เช่น D25 หมายถึงให้ เปลีย่ นเข็มไปทางขวาตาม Standard Lap Turn
Method ที่ ๒๕
ข. ธง D อยู่ตามหลังตัวเลข๑หรือ๒หลัก หมายถึงให้ เปลี่ยนเข็มไปทางซ้ ายตาม Standard
Lap Turn Method ที.่ ..... เช่น 25D หมายถึงให้ เปลีย่ นเข็มไปทางซ้ ายตาม Standard Lap Turn
Method ที่ ๒๕
๑) ถ้ ารูปแบบการเลี ้ยวแสดงให้ เห็นว่าเรือจะเปลี่ยนเข็มออก(OUTWARDS) ตาแหน่ง
ของ ธง D จะเป็ นไปตามทิศทางการเลี ้ยวของเรือนา
๒) ตาแหน่งของ ธง D จะแสดงถึงทิศทางการเลี ้ยวหลัก
๓) ตาแหน่งของ ธง D ไม่จาเป็ นที่จะต้ องจะแสดงถึงทิศทางของLapใหม่
๗. ธง H และ ธง V - ใช้ ระหว่ างดาดฟ้าบริเวณที่ปล่ อยเครื่องกวาดกับดาดฟ้าหัวเรือ
กลางวัน
กลางคืน
ความหมาย
ธง H
ไฟวับสันสี
้ ขาว
เก็บขึ ้น
ธง V
ไฟวับยาวสีขาว
ปล่อย

๑๘๒
ธงจะต้ องถูกโบกและคงไว้ จนกระทัง่ เรือที่อยูใ่ กล้เสร็จสิ ้นการปฏิบตั ิตามความหมาย
การตอบรับทาโดยการแสดงธงที่เหมือนกัน ธงจะหยุดโบกเมื่อเสร็จสิ ้นการปฏิบตั ติ ามความหมาย
๘. สัญญาณที่ใช้ ระหว่ างสะพานเดินเรือขณะนาเรือ ในรูปกระบวนของการกวาดแบบ " A "
ธงสีเขียว หรือ ธงสีแดง พร้ อมเสา จะถูกแสดงทันทีที่เรือกาลังจะเลี ้ยวขวา หรือ เลี ้ยวซ้ าย และ
ยังคงแสดงอยู่ระหว่างการเลี ้ยว โดยจะโบกและนาลงเมื่อเรือถือเข็มที่แน่นอนแล้ ว
๙. ธง Q - การชีท้ ่ นุ หมายเขต
เมื่อเรือลาใดกาลังจะชี ้ตรงไปที่ท่นุ หมายเขต และทุ่นหมายเขตอยูใ่ นระยะ ๒๕ หลาจากหัวเรือ
เรือลานันจะต้
้ องแสดงธง Q ที่เสากระโดง
๑๐. ธง C , E และ F - ธงแสดงมุม
C ตามด้ วยตัวเลข
มุม C สาหรับจัดรูปกระบวน คือ ........
E ตามด้ วยตัวเลข และ PORT หรือ STBD
มุมที่สามารถใช้ ในกรณีขวางกระแสน ้า
คือ......องศาไป ทางกราบซ้ ายหรือกราบ
ขวาตามที่กาหนด
F ตามด้ วยตัวเลข และ PORT หรือ STBD
กาลังเปลีย่ นไปถือเข็ม......องศาทางกราบ
ซ้ ายหรือกราบขวาตามที่กาหนดเพื่อให้ ได้ เข็มตามที่สงั่ การ(SIGNALED COURSE) ที่ดีที่สดุ
๑๑. ธงความเร็ว ( SPEED FLAG ) ธงความเร็วมักจะถูกแสดงในขณะปฏิบตั กิ ารต่อต้ านทุน่ ระเบิด

๑๘๓
การกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่ในรูปกระบวน GOLF FORMATION
ขัน้ ตอนในการจัดรูปกระบวน G Formation
ขันต
้
สัญญาณ
อนที่ ที่สงั่ การ
การปฏิบตั ิ
โดยเรือนา
๑. G STBD เรือทุกลาจัดรูปกระบวน Preliminary GOLF โดยใช้ มมุ C และ ระยะ C
or PORT ตามที่ได้ กาหนดไว้
๒.
R(1)
เรือนาทาความเร็วเท่ากับความเร็วในการปล่อยเครื่องกวาด ปล่อยเครื่อง
กวาด เรือนาเพิ่มความเร็วเป็ น......นอต เมื่อเครื่องรักษาระดับทางาน
ถูกต้ อง(เรือทุกลาชักทุน่ กลมดาครึ่งเสา) เพื่อทดลองเครื่องกวาดในระยะ
Short Stay

สัญญาณ

R(1) เมื่อเรือทุกลาอยู่
ในสถานีเรียบร้ อย
ชักทุน่ กลมดาครึ่งเสา
เมื่อเครื่องรักษาระดับ
ทางานถูกต้ อง และ
ชักธงR(2)พร้ อมธง
ความเร็วเมื่อเสร็จสิ ้น
ขันตอนนี
้
้
๓.
R(2)
เรือทุกลารักษาสถานีสมั พันธ์จากลูกลอยเรือลาที่อยู่ข้างหน้ า โดยใช้ มมุ R(3)
C' และระยะ C'
๔.
R(3)
เรือทุกลาปล่อยเครื่องถ่วง
R(4)
๕.
R(4)
เรือนาเพิ่มความเร็วเป็ นความเร็วในการกวาด.........นอต
ธงความเร็ว
หมายเหตุ ๑. เรือทุกลาจะปฏิบตั ิในขันตอนต่
้
อไปได้ ก็ตอ่ เมื่อเรือนาได้ สงั่ ปฏิบตั ิ ตามสัญญาณใน
ช่อง "สัญญาณที่สงั่ การโดยเรือนา" แล้ วเท่านัน้
๒. เมื่อเรือปฏิบตั ิตามขันตอนใดเรี
้
ยบร้ อย ให้ ชกั ธงตามช่อง "สัญญาณ" ไว้ ครึ่งเสา และ
ชักเต็มเสาเป็ นลาดับจากลานอกสุดจนถึงเรือนา
๓. ความเร็วในการปล่อยเครื่องกวาด , ความเร็วสาหรับการทดลองเครื่องกวาดในระยะ
Short Stay และ ความเร็วในการกวาด ให้ ใช้ ตามข้ อกาหนดของเครื่องกวาดนันๆ
้ โดยควรจะแจ้ งให้ เรือ
ทุกลาทราบล่วงหน้ าก่อน
๔. ในขันตอนที
้
่ ๒ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับการนาเรือในขณะปล่อยเครื่องกวาด ไม่ควร
จะมีการเพิ่มความเร็วก่อนที่เครื่องรักษาระดับของทุกลาถูกปล่อยและทางานได้ถกู ต้ อง(เรือทุกลาชักทุ่น
กลมดาครึ่งเสา)

๑๘๔
ตัวอย่ าง การจัดรูปกระบวน G FORMATION ให้ ร.ล.บางระจันเป็ นเรือนา สถานีท่ ี ๒
คือ ร.ล.หนองสาหร่ าย สถานีท่ ี ๓ คือ ร.ล.บางแก้ ว
ขัน้
สัญญาณ
ก. G STBD ครึ่งเสา
G STBD ครึ่งเสา
G STBD เต็มเสา
G STBD เต็มเสา
ข. G STBD ชักลง
R(1) ครึ่งเสา
R(1) ครึ่งเสา
R(1) เต็มเสา
R(1) เต็มเสา
ค. R(1) ชักลง
SPEED 6
ทุ่นกลมดา ครึ่ง
เสา
SPEED 8
ทุ่นกลมดา เต็ม
เสา

ง.
ฉ.

ช.

ซ.

เรื อ
บางระจัน
หนองฯ
บางแก้ ว
บางระจัน
บางระจัน
บางระจัน
หนองฯ
บางแก้ ว
บางระจัน
บางระจัน
บางระจัน

ความหมาย/การปฏิบัติ
เรือทุกลาเตรี ยมจัดรูปกระบวน PRELIMINARY GOLF
รับทราบและเตรียมการ
รับทราบและเตรียมการ
ทุกสถานีพร้ อมที่จะจัดรูปกระบวน PRELIMINARY GOLF
จัดรูปกระบวน PRELIMINARY GOLF โดยใช้ มุม C.......องศา ระยะ C.......หลา
พร้ อมเป็ นหลักในการจัดสถานี
เข้ าสถานีเรี ยบร้ อย
เข้ าสถานีเรี ยบร้ อย
เรือทุกลาเข้ าสถานีเรียบร้ อยพร้ อมที่จะปฏิบตั ิในขั ้นตอนที่ ๒
ให้ ปล่อยเครื่องกวาดตามขั ้นตอนที่ ๒
เรือทุกทาความเร็ ว ๖ นอต ปล่อยลูกลอยและเครื่องรักษาระดับ

ทุกลา
เครื่องรักษาระดับทางานถูกต้ อง
บางระจัน เรือทุกลาเพิ่มความเร็วเป็ น ๘ นอต ทดลองเครื่องกวาดในระยะ Short Stay
ทุกลา

R(2) ครึ่งเสา
R(2) เต็มเสา
R(2) ชักลง

ทุกลา
บางระจัน
บางระจัน

R(3) ครึ่งเสา
R(3) ครึ่งเสา
R(3) เต็มเสา
R(3) เต็มเสา
R(3) ชักลง
R(4) ครึ่งเสา
R(4) เต็มเสา
R(4) ชักลง และ
ธง SPEED 10

บางระจัน
หนองฯ
บางแก้ ว
บางระจัน
บางระจัน
ทุกลา
บางระจัน
บางระจัน

การทางานของเครื่องกวาดในระยะ Short Stay ถูกต้ อง จากนั ้นเรื อทุกลาจะทาการปล่อย
ลวดกวาดจนได้ ตามความยาวที่กาหนดแต่ยังไม่ปล่อยเครื่องถ่วง
ปล่อยลวดกวาดจนได้ ตามความยาวที่กาหนดเรียบร้ อยแต่ยงั ไม่ปล่อยเครื่องถ่วง
เรือทุกลาปล่อยลวดกวาดเรียบร้ อยแล้ ว ร.ล.บางระจันจะนาเรือให้ พร้ อมที่จะเข้ าเข็มกวาด
เข้ าเข็มกวาดเรี ยบร้ อย ให้ เรือทุกลารักษาสถานีจากลูกลอยเรือลาหน้ า ในแบริ่ง .....ระยะ
......
พร้ อมที่จะให้ รักษาสถานีจากลูกลอย
รักษาสถานีจากลูกลอย ของร.ล.บางระจันเรียบร้ อย
รักษาสถานีจากลูกลอย ของร.ล.หนองสาหร่ายเรียบร้ อย
เรือทุกลารักษาสถานีจากลูกลอยของเรือลาหน้ าเรี ยบร้ อย เตรียมปล่อยเครื่องถ่วง
เรือทุกลาปล่อยเครื่องถ่วง
ปล่อยเครื่องถ่วงเรียบร้ อย
เรือทุกลาปล่อยเครื่องถ่วงเรียบร้ อย เตรียมเพิ่มความเร็วเป็ นความเร็วการกวาด
เรือทุกลาทาความเร็วการกวาด ๑๐ นอต

๑๘๕
หมายเหตุ ๑. ขัน้ ก. คือ ขันเตรี
้ ยมการจัดรูปกระบวน PRELIMINARY GOLF
๒. ขัน้ ข. คือ ขันจั
้ ดรูปกระบวน PRELIMINARY GOLF
๓. ขัน้ ค. คือ ขันตอนการปล่
้
อยเครื่องกวาดจนได้ ความยาวลวดกวาดตามกาหนด
๔. ขัน้ ง. คือ ขันการน
้
าเรือเข้ าเข็มกวาด
๕. ขัน้ ฉ. คือ ขันตอนการรั
้
กษาสถานีจากลูกลอยเรือลาหน้ า
๖. ขัน้ ช. คือ ขันการปล่
้
อยเครื่องถ่วง
๗. ขัน้ ซ. คือ ขันการเพิ
้
่มความเร็วเป็ นความเร็วการกวาด และ การเข้ ากวาด

๑๘๖
รู ปกระบวนในการหันเลีย้ วแบบที่ ๒๕
STANDARD LAP TURN METHOD 25 (SLTM 25)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทาการเลี ้ยวเข้ ากวาดในTRACKที่ไม่อยู่ใกล้ กนั เลี ้ยวเข้ าหาเครื่องกวาด ไม่เปลี่ยนเรือนา
สัญญาณที่
สั่งการโดย
การปฏิบัติ
หมายเหตุ
เรื อนา
D24
(๑) เรือนาเปลีย่ นเข็ม ๒๐ องศา เข้ าหาเครื่องกวาดเพิ่มความเร็ วอีก ๑ สัญญาณจะถูกสัง่ ปฏิบตั ิเมื่อลูกลอย
(หรือ25D) นอต เรือนาจะเปลีย่ นกลับมาถือเข็มกวาดเมื่อลูกลอยพ้ นหัวเรือของเรือ ของเรือนาพ้ นขอบสนาม ใช้ ธงแสดง
ตาม เรือที่มีหมายเลขสถานีเป็ นเลขคี่ทั ้งหมดให้ ดาเนินตามนี ้เมื่อพ้ นจาก ความเร็ วประกอบ
สนาม สาหรับเรือที่มีหมายเลขสถานีเป็ นเลขคู่ ให้ เปลีย่ นเข็ม ๒๕ องศา
ออกจากเครื่องกวาด เมื่อลูกลอยพ้ นจากสนามและกลับมาถือเข็มกวาด
เมื่อลูกลอยพ้ นหัวเรือของเรือลาหลัง
(๒) เมื่อเรือกลับมาถือเข็มกวาดเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ลดความเร็วเป็ น ธงแสดงความเร็ว
ความเร็ วในการเก็บเครื่องกวาด คือ.......นอต เก็บเครื่องถ่วง และ เก็บ
เครื่องกวาดจนถึงกรรไกรตัวท้ ายสุดพ้ นน ้า(Shortened-in Condition)
(๓) เรือนาเปลี่ยนเข็มครั ้งละ ๙๐ องศา ๒ ครั ้ง เพื่อเลี ้ยวเข้ าTRACK เรือนาเลี ้ยว ๙๐ องศาแรกทันทีที่เก็บ
ใหม่ เรือตามให้ ปฏิบตั ิตามเรือนาโดยรักษาสถานีให้ เหมือนก่อนเลี ้ยว
เครื่องกวาดถึงShortened-in
Condition
(๔) เรือแต่ละลาปล่อยเครื่องกวาดเมื่อเลี ้ยว ๙๐ องศาครั ้งที่ ๒ เรี ยบร้ อย เรือแต่ละลาชักธง R(1) เมื่อปล่อย
เครื่องกวาดเรี ยบร้ อยแต่ยงั ไม่ปล่อย
เครื่องถ่วง
R(1)

(๕) เรือทุกลาปล่อยเครื่องถ่วง

เรือแต่ละลาชักธง R(2)เมื่อปฏิบตั ิเสร็จ

R(2)

(๖) เรือนาเพิ่มความเร็ วเป็ นความเร็วการกวาด........นอต

จะสัง่ ปฏิบตั ิได้ เมื่อเรือทุกลาอยู่ในสถานี
และปล่อยเครื่องถ่วงเรี ยบร้ อย

หมายเหตุ เมื่อเรือทุกลากาลังตังล
้ าจะเข้ าTRACKใหม่ จะต้ องปรับแต่งเข็มและความเร็วเพื่อจะเข้ า
สถานีให้ ได้ก่อนที่จะทาการปล่อยเครื่องกวาด ซึ่งการนี ้จะสามารถทาให้ เรือนาเพิ่มความเร็วได้ ในโอกาส
แรก
.

๑๘๗
ประเภทการ
กวาด
"A" Sweep

สัญญาณ
กลางวัน: ทุ่นกลมดา
กลางคืน: ไฟสีเขียว

ขัน้ ตอน
ขณะปล่อย
ขณะกวาด
ขณะเก็บ

การกวาดแบบ โอ
Oropesa Sweep

กลางวัน: ทุ่นกลมดา
กลางคืน: ไฟสีเขียว

ขณะปล่อย
ขณะกวาด
ขณะเก็บ

การกวาดแม่เหล็ก
Magnetic Sweep

กลางวัน: ทุ่นกลมดา
กลางคืน: ไฟสีเขียว
ธง B

การกวาดเสียง
Acoustic
sweeping

กลางวัน: ทุ่นกลมดา
กลางคืน: ไฟสีเขียว

ขณะปล่อย
ขณะเก็บ
ขณะปล่อย
ขณะกวาด
ขณะเก็บ
ขณะปล่อย
ขณะเก็บ

ตาแหน่ งที่แสดงสัญญาณ
พรวนกราบที่เกี่ยวข้ อง
ครึ่งเสา
เต็มเสา
ครึ่งเสา
ชักลงโดยเรือนา(Slip Ship)
ครึ่งเสาโดยเรือตาม(Winch Ship)
ชักลงโดยเรือตาม(Winch Ship)
พรวนกราบที่ปล่อยเครื่องกวาด
ครึ่งเสา
เต็มเสา
ครึ่งเสา
ครึ่งเสา
ชักลง
พรวนนอกสุดทั ้งสองกราบ
ครึ่งเสา
เต็มเสา
ชักลง
ที่ ที่สามารถมองเห็นได้ เด่นชัดที่สดุ
ครึ่งเสา
เต็มเสาโดยนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธี(OTC)
เต็มเสาโดยเรืออื่นๆ
ครึ่งเสา
ชักลง
พรวนนอกสุดทั ้งสองกราบ
ครึ่งเสา
เต็มเสา
ชักลง

ความหมาย
ผูกเชือกนาเข้ ากับลวดกวาดแล้ ว
ส่งเครื่องกวาดและต่อเรียบร้ อยแล้ ว
เครื่องกวาดทางานขัดข้ อง
เรือนาปลดเครื่องกวาด
เรือตามกาลังหะเบสลวดกวาด
เรือตามเก็บลวดกวาดเรียบร้ อย
ลูกลอยถึงผิวน ้า
เครื่องกวาดทางานถูกต้ องที่ระยะ Short Stay
เครื่องกวาดทางานผิดปกติ หรือ ขาด
เครื่องกวาดอยู่ในระยะ Short Stay
ลูกลอยพ้ นจากน ้า
กาลังปล่อยเครื่องกวาด
ปล่อยเครื่องกวาดเรี ยบร้ อย
เก็บเครื่องกวาดขึ ้นจากน ้าเรียบร้ อย
ปล่อยเครื่องกวาดเรี ยบร้ อยพร้ อมที่จะปล่อยกระแส
ให้ เรือทุกลาปล่อยกระแสได้ เมื่อเข้ าLAP(เว้ นแต่จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น)
ปล่อยกระแสเรียบร้ อย
หยุดปล่อยกระแสชั่วคราว(เช่นเวลาหันเลี ้ยว)
เลิกการปล่อยกระแส
กาลังปล่อยเครื่องกวาด
ปล่อยเครื่องกวาดเรี ยบร้ อย
เก็บเครื่องกวาดขึ ้นจากน ้าเรียบร้ อย

๑๘๘
ประเภทการ
กวาด

สัญญาณ

ขัน้ ตอน
ขณะปล่อย
ขณะกวาด
ขณะเก็บ

ตาแหน่ งที่แสดงสัญญาณ
ที่ ที่สามารถมองเห็นได้ เด่นชัดที่สดุ
ครึ่งเสา
เต็มเสาโดยนายทหารสัง่ การทางยุทธวิธี(OTC)
เต็มเสาโดยเรืออื่นๆ
ครึ่งเสา
ชักลง

ความหมาย
ปล่อยเครื่องกวาดเรี ยบร้ อยพร้ อมที่จะปล่อยกระแส
ให้ เรือทุกลาปล่อยกระแสได้
ปล่อยกระแสเรียบร้ อย
เลิกการปล่อยกระแส
เก็บเครื่องกวาดเรี ยบร้ อย

๑๘๙
๔.๕ สัญญาณในการกวาดทุ่นระเบิด
๑. ทุ่นกลมดา เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๒ – ๔ ฟุต จะต้ องชักขึ ้นยอดเสาหน้ าก่อนที่จะส่งลวดกวาด
หรือปล่อยเครื่องกวาด
๒. ทุ่นกลมดา เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๒ – ๔ ฟุต จะต้ องชักขึ ้นที่พรวนกราบใดกราบหนึ่ง หรือ ๒
กราบ เมื่อจะเป็ นอันตรายต่อเรืออื่นที่จะผ่านเข้ ามาทางกราบนัน้
๓. เวลากลางคืน ทุ่นกลมดาเหล่านี ้ ใช้ แทนด้ วยไฟสีเขียว
สัญญาณในการปล่ อยและเก็บเครื่องกวาดทุ่นระเบิด
สัญญาณในการปล่อยและเก็บเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ ปฏิบตั ิดงั นี.้ ๑. เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบโอ
๑.๑ การปล่อยเครื่องกวาดในเวลากลางวัน
เมื่อเริ่มปล่อยลูกลอย
- ชักทุ่นกลมดา ๑ ลูก ขึ ้นเต็มเสาหัว และชักทุ่นกลมดาขึ ้นครึ่งเสาที่
พรวนทางกราบที่ปล่อยเครื่องกวาด (ถ้ าปล่อยเครื่องกวาด ๒ กราบ ให้ ชกั ทุน่ ที่ปลายพรวนทังสองข้
้
าง ข้ างละ
๑ ลูก)
- ชักธง R ครึ่งเสาทางกราบที่ปล่อย (ถ้ าปล่อย ๒ กราบ ชักทางกราบ
ขวา พรวนนอกสุด ถัดจากทุน่ กลมดาเข้ ามา)
เมื่อทดลองเครื่องกวาดถูกต้ องในระยะ ๒๐ – ๓๐ วา (Short stay)
- ชักทุ่นกลมดาที่พรวนเต็มเสา
เมื่อปล่อยสายกวาดเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
- ชักธง R เต็มเสา และพร้ อมที่จะออกเดินทางได้ (ธง R ลงพร้ อมกับ
OTC)
๑.๒ การเก็บเครื่องกวาดในเวลากลางวัน
เมื่อเริ่มเก็บ
- ชักธง R ครึ่งเสา
เมื่อเครื่องกวาดเข้ ามาอยู่ในระยะทดลอง (Short Stay)
- ชักทุ่นกลมดาที่พรวนครึ่งเสา
เมื่อเก็บลูกลอยขึ ้นพ้ นน ้า และพร้ อมที่จะออกเดินทาง
- เอาทุ่นกลมดาที่ยอดเสาและที่พรวนลง และ
- ธง R เต็มเสา (ธง R ลงพร้ อมกับ OTC)
๑.๓ การปล่อยและเก็บเครื่องกวาดในเวลากลางคืน
ใช้ ไฟสีเขียวแทนทุ่นกลมดา และปฏิบตั ิเช่นเดียวกับในเวลากลางวัน

๑๙๐
๒. เมื่อทาการกวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่โดยใช้ เรือตัง้ แต่ ๒ ลาขึน้ ไป
(Multiple Ships Sweep)
๒.๑ การปล่อยเครื่ องกวาดในเวลากลางวัน
เมื่อผูกสายกวาดเข้ ากับเชือกดิง่ ทรายเรียบร้ อยพร้ อมที่จะส่งได้
- ทุ่นกลมดายอดเสาคงชักเต็มเสาทัง้ ๒ ลา
- ทุ่นกลมดาที่พรวนด้ านกราบที่หย่อนเครื่องกวาดชักครึ่งเสาทัง้ ๒ ลา
เมื่อส่งดิ่งทรายและต่อสายกวาดทัง้ ๒ ลา พร้ อมที่จะหะเรียได้ แล้ ว
- ชักทุ่นกลมที่พรวนเต็มเสาทัง้ ๒ ลา
- ชักธง R ขึ ้นทางพรวนที่ชกั ทุ่นกลมดาครึ่งเสา
เมื่อปล่อยเครื่องกวาดลงหมดทัง้ ๒ ลา และพร้ อมที่จะออกเดินทางได้
- ชักธง R เต็มเสา (ลงพร้ อมกับ OTC)
๒.๒ การเก็บเครื่องกวาดในเวลากลางวัน
เมื่อเริ่มเก็บสายกวาด
- ชักธง R ครึ่งเสาทัง้ ๒ ลา
เมื่อสายกวาดเข้ ามาในเรือ Slip (Consort) และปลดออกแล้ ว
- ทุ่นกลมดาที่พรวนและยอดเสาลง (ในเรือ Slip)
- ธง R เต็มเสา (ลงพร้ อมกับ Winch ship)
- ทุ่นกลมดาที่พรวนครึ่งเสา (ในเรือ Winch ship)
เมื่อสายกวาดเข้ ามาในเรือ Winch ship (Quide) แล้ ว
- ทุ่นกลมดาที่พรวนและยอดเสาธง (ในเรือ Winch ship)
- ธง R เต็มเสาแล้ วลง
๒.๓ การเก็บและปล่อยเครื่องกวาดในเวลากลางคืน
ใช้ ไฟสีเขียวแทนทุ่นกลมดา และปฏิบตั ิเช่นเวลากลางวัน
๓. เครื่องกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพล
๓.๑ การปล่อยเครื่องกวาดในเวลากลางวัน
เมื่อเริ่มปล่อยเครื่องกวาด
- ทุ่นกลมดายอดเสาเต็มเสา ทุ่นกลมดาที่พรวนใช้ ๒ ทุ่น ชักครึ่งเสา
(กราบละ ๑ทุ่น)
- ธง R ครึ่งเสา (ทางกราบขวาพรวนนอกต่อจากทุ่นกลมดาเข้ ามา)
เมื่อปล่อยเครื่องกวาดเรียบร้ อย และต่อสายไฟเข้ ากับหีบต่อหรือเครื่องกวาด
พร้ อมที่จะทางานแล้ ว

๑๙๑
- ทุ่นกลมดาที่พรวนทัง้ ๒ ทุ่น เต็มเสา
- ธง R เต็มเสา (ธง R ลงพร้ อมกับ OTC)
เฉพาะเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็ก
เมื่อปล่อยกระแสไฟในสายกวาด
- ชักธง B เต็มเสา (ในตาแหน่งแทนธง R)
เมื่อหยุดปล่อยกระแสไฟชัว่ คราว
- ชักธง B ครึ่งเสา
เมื่อเลิกปล่อยกระแสไฟ
- ชักธง B ลง
เมื่อทาการฝึ กปล่อยและเก็บเครื่องกวาดโดยไม่ปล่อยกระแสไฟ
- ไม่ต้องชักธง B
๓.๒ การเก็บเครื่องกวาดเวลากลางวัน
เมื่อเริ่มเก็บเครื่องกวาด
- ทุ่นกลมดายอดเสาเต็มเสา ทุ่นกลมดาที่พรวน ๒ ทุน่ ครึ่งเสา
- ธง R ครึ่งเสา
เมื่อเครื่องกวาดขึ ้นพ้ นน ้าแล้ ว
- ทุ่นกลมดาลง
- ธง R เต็มเสาและลงพร้ อมกัน OTC
๓.๓ การปล่อยและเก็บเวลากลางคืน
ใช้ ไฟสีเขียวแทนทุ่นกลมดา และปฏิบตั ิเช่นเวลากลางวัน
หมายเหตุ
๑. เรือต่าง ๆ จะเข้ ามาใกล้ เรือที่แสดงสัญญาณดังกล่าวข้ างบน ในทางข้ างต่า
กว่า ๕๐๐ หลา และทางหัวท้ ายต่ากว่า ๑,๐๐๐ หลา ไม่ได้ และจะผ่านกระบวนของหมูเ่ รือกวาดทุ่น
ระเบิดไม่ได้ โดยเด็ดขาด
๒. ต้ องเตรียมธง Code H F ไว้ ให้ พร้ อมที่จะชักแสดงแก่เรือสินค้ าหรือเรืออื่น
ๆ ที่เข้ ามาใกล้ เพื่อเป็ นการเตือนอันตราย (ความหมาของ Code H F = ข้ าพเจ้ ากาลังทาการกวาดทุน่
ระเบิด อย่าเข้ ามาใกล้ )

๑๙๒
สัญญาณสาหรับการกวาดในเวลากลางคืน
ไฟเขียววาบยาว……จัดรูปกระบวนเวลากลางคืนและเตรียมปล่อยเครื่องกวาดแบบโอ ตามที่ ได้ สงั่
การไว้ (อาจยกเว้ นได้ แล้ วแต่ OTC จะพิจารณาเห็นสมควร)
ไฟเขียวนิ่ง…………ลดความเร็วลงเหลือ ๖ นอต และปล่อยเครื่องกวาด(เรือนาจะลดความเร็ว หลังจาก
เริ่มแสดงสัญญาณนี ้ ๒ นาที)
ไฟเขียว “A”…………เมื่อเข้ าสถานีและปล่อยเครื่องถ่วงเรียบร้ อยแล้ ว
ไฟแดงวาบยาว…….ลดความเร็วเหลือ ๖ นอต เก็บเครื่องถ่วงและเครื่องกวาดจัดกระบวนเรียงตามกัน
ตามเรือนา
ไฟแสดง “A”………เมื่อเก็บเครื่องกวาดเรียบร้ อยแล้ ว และอยู่ในกระบวนแล้ ว
ไฟแดงวาบสัน……ลดความเร็
้
วเหลือ ๖ นอต เอาเครื่องถ่วงขึ ้น เก็บลวดกวาดให้ สนเข้
ั ้ ามา จัดกระบวน
เรียงตามกันตามเรือนา
ไฟแสดง “A”……….เมื่อเก็บลวดกวาดนันเข้
้ ามาและอยู่ในสถานีแล้ ว
หมายเหตุ
๑. สัญญาณ A ทาตามลาดับจากเรือลาหลังมาหา OTC เรือแต่ละลาต้ องคอยสัญญาณจาก
เรือลาหลังถัดไป หรือเรือที่ถดั ไปทางข้ างเรือ
๒. สัญญาณเหล่านี ้ตอบด้ วยการซ ้าสัญญาณ เมื่อตอบสัญญาณนี ้จะต้ องส่งต่อไปให้ ลาอื่น ๆ
และปฏิบตั ิได้ เมื่อส่งต่อไปให้ ลาอื่นแล้ ว
๓. ควรส่งสัญญาณคาสัง่ กลางคืนแสดงรูปกระบวนที่จะใช้ และวิธีเลี ้ยวหันที่จะปฏิบตั เิ มื่อเสร็จ
การกวาดในเที่ยวหนึ่ง ๆ
สัญญาณพิเศษสาหรับการกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพล
ไฟเขียววาบยาว…………………จัดรูปกระบวนกวาดเวลากลางคืน และเตรียมปล่อยเครื่องกวาด
ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก หรือเครื่องกวาดทุ่นระเบิดเสียงตามที่ได้ สงั่ การไว้
ไฟเขียวนิ่ง……………………….ลดความเร็วลงเหลือ ๖ นอต และปล่อยเครื่องกวาด(ลดความเร็ว
ชัว่ คราวลงเหลือ ๔ นอต ถ้ าปล่อยเครื่องกวาดเสียง)
ไฟเขียว “A”……………………….ปล่อยเครื่องกวาดเรียบร้ อย พร้ อมที่จะทาการ Pulse และเดิน
เครื่องกวาดเสียง
ไฟเขียววาบสัน……………………เพิ
้
่มความเร็วและปล่อยกระแสไฟกวาดหรือเดินเครื่องกวาด
เสียงตามคาสัง่
ไฟเขียววาบยาว-สัน-ยาว-สั
้
น……หยุ
้
ดปล่อยกระแสไฟกวาดหรือหยุดเดินเครื่องกวาดเสียง (ทาตาม
ทันทีเมื่อเห็น)
ไฟแดงวาบ………………เตรียมเก็บเครื่องกวาด (อาจงดเว้ นเสียได้ ถ้า OTC พิจารณาเห็นสมควร)

๑๙๓
ไฟแดงนิ่ง………………ลดความเร็วเหลือ ๖ นอต เก็บเครื่องกวาดจัดกระบวนเรียงตามกันตามเรือนา
ไฟแสดง “A”…………….พร้ อมที่จะออกเดินทาง
หมายเหตุ
๑. สัญญาณเหล่านี ้ต้ องตอบโต้ การซ ้าสัญญาณ เมื่อตอบสัญญาณแล้ วจะต้ องส่ง
ต่อไปให้ เรือลาอื่น ๆ ถัดไป หรือเรือถัดไปทางข้ าง และปฏิบตั ิได้ เมื่อส่งสัญญาณเรียบร้ อยแล้ ว
๒. เรือแต่ละลาจะต้ องคอยให้ เรือออก ๆ รายงาน “A” ผ่านขึ ้นมาเสียก่อน
๓. การส่งสัญญาณคาสัง่ กลางคืน แสดงรูปกระบวนที่ จะจัด เข็มและความเร็วในการ
กวาด เครื่องกวาดที่จะใช้ ช่วงเวลาในการ Pulse และ Cycle ที่จะใช้ รวมทังเรื
้ อใดเป็ นเรือ Master
หรือ Slave ไว้ ด้วย

๑๙๔
สัญญาณพิเศษสาหรับใช้เมื่อทาการกวาดทุ่นระเบิด
ก. สัญญาณพิเศษที่สาหรับใช้ เมื่อทาการกวาดทุ่นระเบิด (Special Signals for Use, when
Minesweeping)
๑. ทุ่นกลมดา (Black Ball) จะต้ องเป็ นทุ่นกลมดาขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ นิ ้ว ถึง ๔ ฟุต
๒. ธงแดง (Red Flag) สัญญาณธงแดงใช้ เมื่อทาการกวาดทุ่นระเบิดแม่เหล็ก
๓. ธงดา (Black Flag) สัญญาณธงดาใช้ เมื่อทาการกวาดทุ่นระเบิดเสียง ถ้ าไม่มีธงนี ้อาจใช้ ธง
(Black Pennant) แทนก็ได้ โดยตัดส่วนหางออกเสียจนเกือบเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส
ข. การใช้ ธงแดง (ธง B) และธงดาขณะกวาดทุน่ ระเบิด
๑. พร้ อมที่จะทดสอบปล่อยกระแสไฟเข้ าเครื่องกวาด ชักธงแดง/ธงดา ไว้ ครึ่งเสา
๒. ขณะทดลองปล่อยกระแสไฟเข้ าเครื่องกวาด ชักธงแดง/ธงดา เต็มเสาในรูปกระบวน P และ
Q แต่ละลาจะทดลองโดยอิสระเมื่อได้ สิ ้นคาสัง่ จาก OTC ให้ ปฏิบตั ใิ นชัน้ R 1
๓. เมื่อเสร็จจากการทดลองปล่อยกระแสไฟเข้ าเครื่องกวาด (จะได้ ผลหรือไม่ก็ตาม) ชักธงแดง/
ธงดา ไว้ ครึ่งเสา
๔. เมื่อจะเข้ าสนามกวาด (ปล่อยเครื่องกวาดเรียบร้ อย การทดลองปล่อยกระแสไฟได้ ผล) เรือ
ต่าง ๆ ชักธง R 2 ไว้ ครึ่งเสา และจะชักขึ ้นเต็มเสาเมื่อเรือลานอกถัดไปชักขึ ้นเต็มเสาแล้ ว เรือลานอกสุด
จะชักขึ ้นเต็มเสา เมื่อทาการทดลองและปล่อยเครื่องกวาดเรียบร้ อย เรือนาจะชักธง R 2 ครึ่งเสาชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง และจะชักขึ ้นเต็มเสาเมื่อปล่อยเครื่องกวาดเรียบร้ อย เรือลาอื่นอาจชัก R 2 ขึ ้นเต็มเสา
ขณะที่เรือนายังชัก R2 ไว้ ครึ่งเสาก็ได้ ในเมื่อเรือนายังปฏิบตั ิในขัน้ R2 ไม่เสร็จ

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

๑๙๕
๔.๖ ตารางอักษรเดี่ยว
ก. หมู่คาขยายความ
๑. ตาราง YANKEE (จะมีค าต่อท้ ายหรื อไม่ก็ ตาม) อาจใช้ เ ป็ นหมู่คาที่ใ ช้ ต่อท้ าย MCM
REPORT ๓ และ MCM BREAK DOWN REPORT เพื่อให้ ข้อความนันสมบู
้
รณ์
๒. คาต่อท้ ายที่ใช้ กนั ทัว่ ไป ATP 19
คาต่อท้ ายที่กล่าวถึงนัน้ จะใช้ ได้ เฉพาะในการกวาดทุ่นระเบิดเท่านัน้
CC
สีน ้าเงิน
DD
สีเขียว
EE
สีแดง
FF
สีขาว
HH
สีวา่ ง
VV
ปานกลาง
WW
อะไหล่
ข. ตารางสัญญาตามลาดับอักษร
ตาราง BRAVO
เป็ นตารางที่กล่าวถึงการวางทุ่นหมายเขต
ตาราง MOTEL
เป็ นตารางที่กล่าวถึงการล่าทุ่นระเบิด
ตาราง INDIA
เป็ นตารางที่กล่าวถึงการกวาดทุ่นอิทธิพล
ตาราง LIMA
เป็ นตารางที่กล่าวถึงการใช้ เครื่องสาหรับกวาดวัดระยะ
ตาราง MIKE
เป็ นตารางที่กล่าวถึงการทุ่นระเบิดและการทาลายทุ่นระเบิด
ตาราง NOVEMBER เป็ นตารางที่กล่าวถึงการขัดข้ องเกี่ยวกับอุปกรณ์การกวาดทุ่นระเบิด
ตาราง OSCAR
เป็ นตารางที่กล่าวถึงการกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก
ตาราง PAPA
เป็ นตารางที่กล่าวถึงการปฏิบตั ิในเรื่องทัว่ ๆ ไป
ตาราง SIERRA
เป็ นตารางที่กล่าวถึงการส่งกาลังบารุง
ตาราง X – RAY
เป็ นตารางที่กล่าวถึงการประมวลที่ใช้ ประกอบคาสัง่ ตามภารกิจ
ตาราง YANKEE
เป็ นตารางที่กล่าวถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้ องกับการกวาดทุ่น ระเบิด และ
ส่วนประกอบของเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ
ค. วิธีรายงานการขัดข้ องเกี่ยวกับการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
๑. จากเรือปฏิบัติงานอิสระไปยัง OTC เรื อกวาดทุ่นระเบิดที่ปฏิบัติงานอิสระที่มีข้อขัดข้ องให้
รายงานด้ วยประมวล NOVEMBER การขัดข้ องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถรายงานด้ วยประมวล NOVERBER
ได้ ให้ ใช้ สญ
ั ญาณ N4 และ N6 และตาราง YANKEE ประกอบกัน

๑๙๖
๒. จากเรือที่ปฏิบตั ิการในทะเล ไปยังเรือสนับสนุนหรือฐานทัพ OTC หรื อเรื อที่เกี่ยวข้ องซึ่งได้
ให้ คาแนะนาไว้ ในคาแนะนาของ OTC เป็ นผู้รายงานโดยใช้ แบบรายงานในข้ อ ค.๓ โดยใช้
ตาราง YANKEE ประกอบสัญญาณเหล่านี ้ จะต้ องกาหนดชันความลั
้
บและลาดับความเร่งด่วนดังนี ้
ก. เรื อไม่ได้ ร่วมปฏิบัติการแล้ ว และจะกลับไปยังเรื อสนับสนุนหรื อฐานทัพทั นที่ ใช้
“ด่วนยุทธการ”
ข. เรือที่ยงั ร่วมปฏิบตั ิการอยู่และจะยังคงปฏิบตั ิการต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ ้นการปฏิบัติ
นัน้ ๆ แล้ วจึงกลับไปเรือสนับสนุนหรือฐานทัพ ใช้ “ด่วน” รายงานแบบนี ้ใช้ เพื่อให้ ทางเรื อสนับสนุนหรื อ
ฐานทัพได้ มีการเตรียมการสาหรับการซ่อมทา
๓. สัญญาณรายงาน
จาก
:
นายทหารสัง่ การทางยุทธวิธีหรือเรือที่เกี่ยวข้ อง
ถึง
:
เรือสนับสนุนหรือฐานทัพ
แจ้ ง
:
เรือที่เกี่ยวข้ องหรือนายทหารสัง่ การทางยุทธการ

๑๙๗
วรรค
๑.

๒.
๓.

รายงานการขัดข้ องเกี่ยวกับการต่ อต้ านทุ่นระเบิด
ประมวล
ความหมาย
OP
เรือยังสามารถร่วมปฏิบตั ิการได้ และยังอยู่ในหน่วยกาลัง
เฉพาะกิจนัน้ สิ่งของที่ต้องการให้ ช่วยเหลือเมื่อเรือกลับไป
ฐานทัพแล้ ว ตามวรรคที่ ๓
NON OP
เรือไม่สามารถร่วมปฏิบตั ิการได้ และคาสัง่ เดินทางกลับไปยัง
เรือสนับสนุนหรือฐานทัพ สิ่งของที่ต้องการให้ ช่วยเหลือเมือ่
เรือกลับไปฐานทัพแล้ วตามวรรคที่ ๓
เวลาที่จะถึงเรือสนับสนุนหรือฐานทัพโดยประมาณ
(ตามธรรมดาการรายงานการขัดข้ องจะต้ องแจ้ งถึงสิ่งที่
ต้ องการให้ ช่วยหลือซึ่งจะต้ องเป็ นไปได้ และสิ่งที่ต้องการ
ทดแทนของเดิมใช้ หมูค่ าของตาราง YANEE)
REDIV
ประดาน ้า ขอประดาน ้าเมื่อเดินทางไปถึงเพื่อตรวจเพลาใบ
จักรและหางเสือ
REFIT
การซ่อมทา เมื่อเดินทางไปถึงแล้ วต้ องการให้ เรือสนับสนุน
หรือฐานทัพ ช่วยซ่อมทาสิ่งที่ชารุดและขัดข้ องดังรายการ
ต่อไปนี ้…………………….
REREP
สิ่งของทดแทน เมื่อเรือเดินทางไปถึงแล้ วต้ องการของทดแทน
สิ่งซึ่งชารุดและขัดข้ อง ดังรายการต่อไปนี ้………………
RELOS
สิ่งของทดแทน เมื่อเรือเดินทางไปถึงแล้ วต้ องการสิ่งของ
ทดแทนที่หายไปดังนี ้……………………………….

ตัวอย่ าง
FROM
:
CTU.261.4.6
TO
:
NOIC SCHEDLF
INFO
:
COMBENE CHAN M 1106
MCM BREAKDOWN
๑. NON OP M 1106
๒. 160700 Z
๓. REDIV REFIT Y 83 G 415 – Y 98 A RELOS Y 25 DESIG 5

๑๙๘
เมื่อเรือเดินทางไปถึงแล้ ว ต้ องการให้ ประดาน ้าตรวจใบจักรและหางเสือและต้ องการซ่อมทา
สายกวาดแม่เหล็กแบบ SOLID ซึ่งชารุดบางตอน และหลักเดวิดกราบขวาต้ องการทุ่นหมายเขต แบบ ๕
พร้ อมทังเครื
้ ่องประกอบเพื่อทดแทนของเดิมซึ่งขาดหายไป - 160452 Z
๔. สัญญาการรายงานการขัดข้ องนี ้ ถือว่าขันของความลั
้
บเป็ น “ลับ”
ง. ตารางปฏิบัตเิ กี่ยวกับนโยบายการเข้ าช่ องทางกวาดใหม่
๑. ตารางนี ้ SO จะเป็ นผู้สงั่ ปฏิบตั ิเมื่ออยูใ่ นเข็มของช่องทางกวาดเพื่อแจ้ งนโยบายการปฏิบตั ิ
ในช่องทางกวาดต่อไปให้ เรือต่าง ๆทราบและปฏิบตั ิ
๒. การสัง่ ปฏิบตั ิต้องประกอบด้ วยอักษร ๓ ตัวเสมอ
๓. สัง่ ปฏิบตั ิตามลาดับตัวอักษรตามความหมายที่ต้องการ
๔. ถ้ าลาดับอักษรตัวใดไม่ต้องการจะต้ องใช้ Z แทนเสมอ
๕. ความหมายของลาดับอักษร
ก. อักษรตัวแรก หมายถึงช่องทางกวาดในอันดับต่อไปและทิศทางการกวาด
อักษร
ความหมาย
A
ปล่อยเครื่องกวาดตามปกติและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
B
Short Stay เครื่องกวาดเมื่อต้ องการ และปล่อยเครื่องกวาดให้ เสร็จก่อนเข้ าช่อง
ทางกวาดต่อไป
C
เก็บเครื่องกวาด ปล่อยและหะเรียเครื่องกวาดเดิมให้ เสร็จก่อนเข้ าช่องทางกวาดต่อไป
D
เก็บเครื่องกวาด ปล่อยและหะเรียเครื่องกวาดกราบขวาให้ เสร็จก่อนเข้ าทางกวาดต่อไป
E
เก็บเครื่องกวาดปล่อยและหะเรียเครื่องกวาดกราบซ้ ายให้ เสร็จก่อนเข้ าช่องทางกวาดต่อไป
F
เก็บเครื่องกวาด ปล่อยและหะเรียเครื่องกวาดทังสองกราบให้
้
เสร็จก่อนเข้ าช่องทางกวาดต่อไป
G
เก็บเครื่องกวาด
อักษร
ความหมาย
H
ปล่อยเครื่องกวาดตามปกติและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
I
Short Stay เครื่องกวาดเมื่อต้ องการ และปล่อยเครื่องกวาดให้ เสร็จก่อนเข้ าช่อง
ทางกวาดต่อไป
J
เก็บเครื่องกวาด ปล่อยและหะเรียเครื่องกวาดเดิมให้ เสร็จก่อนเข้ าช่องทางกวาดต่อไป
K
เก็บเครื่องกวาด ปล่อยและหะเรียเครื่องกวาดกราบขวาให้ เสร็จก่อนเข้ าทางกวาดต่อไป
L
เก็บเครื่องกวาดปล่อยและหะเรียเครื่องกวาดกราบซ้ ายให้ เสร็จก่อนเข้ าช่องทางกวาดต่อไป
M
เก็บเครื่องกวาด ปล่อยและหะเรียเครื่องกวาดทังสองกราบก่
้
อนเข้ าช่องทางกวาดใหม่

๑๙๙
อักษร
N
O
Z
อักษร
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Z

ความหมาย

เก็บเครื่องกวาด
เก็บเครื่องกวาดแบบ “ โอ “ ปล่อยเครื่องกวาดแบบแม่เหล็ก
ไม่มีความหมาย
ความหมาย
ทางกราบขวาถัดไปจากช่องทางกวาดปัจจุบนั ๑ ช่อง และจะกวาดลงไปในทิศทางตรงข้ าม
ทางกราบซ้ าย ถัดไปจากช่องทางกวาดปัจจุบนั ๑ ช่อง และจะกวาดลงไปในทิศทางตรงข้ าม
ทางกราบขวา ถัดไปจากช่องทางกวาดปั จจุบนั ๑ ช่อง และจะกวาดไปในทิศทางเดิม
ทางกราบซ้ าย ถัดไปจากช่องทางกวาดปั จจุบนั ๑ ช่อง และจะกวาดไปในทิศทางเดิม
ทางด้ านไกลสุดของพื ้นที่ซงึ่ ทาการกวาดแล้ ว และจะกวาดลงไปในทิศทางตรงข้ าม
ทางด้ านไกลสุดของพื ้นที่ ซึง่ ยังไม่ได้ ทาการกวาด และจะกวาดไปในทิศทางตรงข้ าม
ช่องทางกวาดเดิม และจะกวาดซ ้าลงมาในทิศทางตรงข้ าม
ในช่องทางกวาดเดิม และจะกวาดซ ้าไปในทิศทางเดิม
ในช่องทางต่อไปตามที่กล่าวไว้ ในคาสัง่ ยุทธการ
ช่องทางแรกของลาดับต่อไปในคาสัง่ ยุทธการ
ไม่มีความหมาย
ข. อักษรตัวที่สอง หมายถึงการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปล่อย – เก็บ เครื่องกวาด ๒ ตอน
ตอนแรก ตังแต่
้ อกั ษร A ถึง G ใช้ เมื่อต้ องการให้ เรือต่าง ๆ ปฏิบตั ิการหันเข้ าช่องทางกวาดใหม่เมื่อพ้ น
ช่องทางกวาดเดิมตามวิธีการแล้ วตอนที่สอง ตังแต่
้ อกั ษร H ถึง Z ใช้ เมื่อต้ องการให้ เรือต่าง ๆ ปฏิบตั ิการ
หันเข้ าช่องทางกวาดใหม่ คาสัง่ ของ SC หรือเรือนา
ค. อักษรตัวที่สาม หมายถึงการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการทางานของเครื่องกวาด
อักษร
ความหมาย
A
เครื่องกวาดเสียงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
B
เครื่องกวาดเสียงเปลี่ยนไปตามคาสัง่ ยุทธการ
C
ใช้ เครื่องกวาดเสียง (แบบค้ อนเคาะ) ไดอะแฟรม ขนาด ๑๙ นิ ้ว
D
ใช้ เครื่องกวาดเสียง (แบบค้ อนเคาะ) ไดอะแฟรม ขนาด ๒๗ นิ ้ว
E
ใช้ เครื่องกวาดเสียง (แบบค้ อนเคาะ) ไดอะแฟรม ขนาด ๑๙ นิ ้ว และเครื่องกวาดเสียง
Displacer)

๒๐๐
อักษร
F
G
H
I
J
K

ความหมาย
ใช้ เครื่องกวาดเสียง (แบบค้ อนเคาะ) ไดอะแฟรมขนาด ๒๗ นิ ้ว และเครื่องกวาดเสียง
ใช้ เครื่องกวาดเสียง (Oscillator)
ใช้ เครื่องกวาดเสียง (Oscillator) เรือต่าง ๆ ใช้ กวาด แบบ Explosive Sweep ด้ วย
เรือต่าง ๆ ใช้ กวาดแบบ Explosive Sweep
ไม่มีการ Energies เครื่องกวาดเสียง แต่เครื่ องกวาดเสียงยังคงพร้ อมที่จะ
ทาการปล่อยหลังจากที่ได้เก็บไปแล้ ว
ไม่มีการใช้ เครื่องกวาดเสียงอีกต่อไป เก็บเครื่องกวาดเสียงได้ แล้ วเปลี่ยนเครื่องกวาดใหม่

อักษร
L

ความหมาย
ไม่มีการใช้ เครื่องกวาดเสียงอีกต่อไป เก็บเครื่องกวาดเสียงอิสระเมื่อพ้ นช่องทางกวาดนี ้
ไปแล้ ว
แต่งความลึกเหมือนช่องทางกวาดนี ้
แต่งความลึกเป็ น………….จานวนวาที่ให้ ตงั ้
ไม่มีการติดกรรไกร
ติดกรรไกรเหมือนในช่องทางกวาดนี ้
ติดกรรไกรระเบิด
ติดกรรไกรกล
ไม่มีความหมาย

M
N
O
P
Q
R
Z
ตัวอย่ าง
X1
All ships in Formation
M4
Senior officer (OTC)
X1 DR M4 ABA BT Time 1,400 K
ช่องทางกวาดในอันดับต่อไปอยู่ทางกราบขวา ถัดไปจากช่องทางกวาดปั จจุบนั ๑ ช่อง และจะกวาดไป
ในทิศทางตรงข้ าม Short Stay เครื่องกวาดได้ ถ้ าเห็นว่าจาเป็ นแต่ต้องปล่อยเครื่องกวาดให้ เสร็จก่อน
เข้ าช่องทางกวาดใหม่

๒๐๑
ตารางสัญญาณอักษรเดียวที่ใช้ ในมาตรการต่ อต้ านทุ่นระเบิด(MCM Single letter Table)
ตัวอักษรที่กล่าวนี ้อาจจะตามหรือนาด้ วยตัวเลขเพื่อแสดงถึงจานวนองศา (มุม) หรือวิธีการ
รักษารูปกระบวนหรือการหันก็ได้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะหาได้ จาก ATP 24
C Numeral
มุม C สาหรับรักษารูปกระบวนคือ………………..
Charlie 1
การจัดรูปกระบวน Preliminary C
D Numeral
เปลี่ยนเข็มไปทางขวา ตาม SLTM………………….
Numeral D
เปลี่ยนเข็มไปทางซ้ าย ตาม SLTM
………………..
๑. ถ้ าใน Diagram ที่อ้างถึงแสดงว่าเรือต่าง ๆ จะต้ องเปลีย่ นเข็มออก (alter course
outwards) ธง D หมายถึงทิศที่เรือนาหันไป
๒. ธง D จะครอบคลุมถึง Main Turn ด้ วย
๓. ธง D ไม่จาเป็ นต้ องหมายถึง ด้ านช่องทางกวาดใหม่เสมอไป
E Numeral
มุม E คือ………องศา ทางกราบขวา
Numeral E
มุม E คือ …….. องศา ทางกราบซ้ าย
E Port
จัดรูปกระบวน Preliminary E ทางกราบซ้ าย (or Starboard)
(หรือกราบขวา)
F Numeral
ถือเข็ม……..องศา ไปทางกราบขวาเพื่อให้ ได้ เข็มถูกต้ องตามเข็มที่สงั่
(Signaled Course)
Numeral F.
ถือเข็ม……..องศา ไปทางกราบซ้ ายเพื่อให้ ได้ เข็มที่ถกู ต้องที่สดุ ตาม
เข็มที่สงั่ (Signaled Course)
F Port (or Starboard) จัดรูปกระบวน Preliminary F ทางกราบซ้ าย(หรือกราบขวา)
G Port (or Starboard) จัดรูปกระบวน Preliminary G ทางกราบซ้ าย(หรือกราบขวา)
H โบกไปมาที่ดาดฟ้ากวาด
หะเบส (กลางคืนเปิ ดไฟวับสีขาว) (Short white flasher)
I Port (or Starboard) จัดรูปกระบวน Preliminary I ทางกราบซ้ าย(หรือกราบขวา)
J Numeral (Port) (or Starboard)จัดรูปกระบวน Preliminary J ตามวิ ธี ก ารที่ ……..ทาง
กราบซ้ าย (หรือกราบขวา)
K Port (or Starboard) จัดรูปกระบวน Preliminary K ทางกราบซ้ ายหรือกราบขวา
P Port
จัดรูปกระบวน Preliminary P (ปล่อยเครื่องกวาดทางด้ านซ้ ายหรือ
ขวา)
Q
ทุ่นหมายเขต อยูใ่ นระยะ ๒๕ หลา จากหัวเรือของข้ าพเจ้ า

๒๐๒
Q Numeral (port) (or Starboard)

จัดรูปกระบวน Preliminary Q ทราบกราบซ้ ายหรื อ
กราบขวา ระยะระหว่า งพริ ว้ น า้ ท้ ายเรื อ ข้ า งเคี ย ง
(Ship Track) หน่วยเป็ นสิบของหลา (Tens of Yards)
R Numerals
ตามสัญญาณการใช้ ธง R
R Numerals (Port)(or starboard)
จัดรูปกระบวน Preliminary R ทางกราบซ้ าย (หรือ
กราบขวา) ระยะระหว่างพริว้ น ้าท้ ายเรือข้ างเคียง
….หน่วยเป็ นสิบของหลา
V (โบกไปมาที่ดาดฟ้ากวาด) หะเรีย (กลางคืนเปิ ดไฟวาบสีขาว) (Long whith Flashes)
W Port (or starboard) จัดรูปกระบวน Preliminary W ทางกราบซ้ าย(หรือกราบขวา)
จ. ธง R
๑. เมื่อชัก “ธง R” ขึ ้นเดี่ยว ๆ หรือตามด้ วยตัวเลข หมายความว่าการแปรกระบวนตามขันตอน
้
ที่อธิบายไว้ ในบทที่ ๒ ถึง ๕ ของ ATP 24 ได้ ปฏิบตั ิเสร็จหมดแล้ วหรือจบตามขันตอนนั
้
น้ ๆ แล้ ว เมื่อเอา
ลงหมายความว่าพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไป
๒. คาแนะนาในการใช้ ธง R เพื่อปฏิบตั ิตามขันตอนนั
้
นได้
้ มีอธิบายไว้ ในขันตอนนั
้
น้ ๆ แล้ ว
๓. ตัวเลขในวงเล็บท้ าย “ธง R” ตามขันตอนต่
้
าง ๆ นันอาจเว้
้
นเสียก็ได้ เมื่อ OTC เห็นว่าคงไม่
เกิดการสับสนขึ ้น
๔. เมื่อเรือลาใดปฏิบตั ิตามขันตอนเสร็
้
จเรียบร้ อยให้ ชกั “ธง R” (ตามด้ วยหมายเลข) ไว้ ครึ่งเสา
จนกระทัง่ เรือลานอกสุด (นับจากเรือนา) ชักเต็มเสาเรืออื่น ๆ จึงชักขึ ้นเต็มเสาตามลาดับไปทางเรือนา
๕. เรื อนาอาจชัก ธง R เต็มเสา และปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปได้ เลย โดยไม่ต้องคอยเรืออื่นใน
เมื่อขันตอนต่
้
อไปนันเป็
้ นการเพิ่มความเร็ว ซึ่งวิธีนี ้จะให้ ความสะดวกดีกว่าการส่งสัญญาโดยวิธีอื่น
๖. เมื่อส่งสัญญาณทางวิทยุหรือโคมไฟให้ สง่ ดังนี ้
ทางธง
ทางวิทยุ
ทางโคมไฟ
เรือนาชักธง R (ตัวเลข)
Execute to follow ….. Remeo IX Romeo (Numeral)
เต็มเสา
(Numeral) – Over
-K
ชักธง R
Peady (Numeral) – Out
Romeo (Numeral)
(ตัวเลข)
- AR
เรือนาเอาธง R
Stand by – Execute – Over
IX 5 sec. K
(ตัวเลข) ลง
๗. เรือนาจะชักธง R ไว้ ครึ่งเสาเมื่อปฏิบตั ิตามขันตอนข้
้
างหน้ า และจะชักธงขึ ้นเต็มเสาเมื่อ
ปฏิบตั ิตามขันตอนนั
้
นเสร็
้ จเรียบร้ อย เรือลานอกสุดจะชักธง R ขึ ้นเต็มเสาโดยไม่ต้องคอยให้ เรือนาชักธง
R เต็มเสาเสียก่อน

๒๐๓
จ. ธงความเร็ว (Speed Flag)
หมายถึงความเร็วอิสระ (Free Speed) ที่อาจใช้ ในระหว่างการกวาดทุ่นระเบิด
ฉ. สัญญาณที่ใช้ ระหว่ างสะพานเดินเรือ (ระหว่างลา) เมื่อรูปกระบวนกวาดเป็ นทีม
เมื่อรูปกระบวนกวาดหันไปทางซ้ ายหรื อขวาเรื อต่าง ๆ จะต้ องชูธงสีเขียวหรื อแดง(ติดบนด้ าม
ธง) ตลอดเวลาที่เรือกาลังทาการหัน และจะโบกไปมาแล้ วเอาลงเมื่อเรือหันเข้ าหาเข็มเรียบร้ อย
ซ. เรื ออื่น ๆ ที่เห็นสัญญาณการกวาดทุ่นระเบิด
จะต้ องไม่เข้ าใกล้ เรือหมูเ่ รือกวาดทุ่นระเบิดในทางข้ างน้ อยกว่า ๕๐๐ หลา ในทางยาวน้ อยกว่า
๑,๐๐๐ หลา ไม่วา่ ในกรณีใดเรือต่าง ๆ จะผ่านเข้ าไปในรูปกระบวนกวาดทุ่นระเบิดไม่ได้

๒๐๔
๔.๗ การวางและเครื่องหมายของทุ่นหมายเขต
ก. ประโยชน์ ของทุ่นหมายเขต
๑. แสดงขอบเขตสนามทุ่นหรือเขตที่สงสัยว่าจะมีทนุ่ ระเบิด
ก. ใช้ ท่นุ MK 1 หรือเครื่องหมายอื่น ๆ แทนทุน่ หมายเขต ในกรณีที่จะต้ องทิ ้งไว้ หลาย ๆ วัน
๒. แสดงทางกวาด
ก. แสดงแนวทางที่กวาดแล้ ว
ข. เพื่อความปลอดภัยของเรื อกวาดและมิให้ เกิดช่องว่างในการกวาดเที่ยวต่อไป
ค. ใช้ ในการกวาดสาเร็จทุกชนิด นอกจากจะใช้ ไม่ได้
ข. การวางและเก็บทุ่นหมายเขต
๑. ใช้ เรือพิเศษที่ไม่ได้ ทาการกวาดทุน่ ระเบิด
๒. ต้ องการความรวดเร็ว ต้ องเตรียมเครื่องมือบนดาดฟ้าไว้ ให้ พร้ อม
ค. ระยะระหว่ างทุ่นหมายเขต ขึ ้นอยู่กบั ทัศนะวิสยั กระแสน ้า ความยาวหางกวาด ความแน่นอนหรือ
ผลการกวาดที่ต้องการสาหรับการกวาดเฉพาะอย่าง ความสามารถของเรือวางและเก็บ โดยทัว่ ไปแล้ ว
๑. ทุ่นหมายเขตแบบ ๑ และแบบ ๓ ห่างไม่เกิน ๑ ไมล์
๒. ทุ่นแบบ ๑ (MK 1 Mine buoy) ห่างไม่เกิน ๒ ไมล์
๓. แต่อย่างน้ อยที่สดุ ไม่ควรต่ากว่าแนวละ ๓ ลูก
ง. การให้ ธงอักษรแก่ ท่ นุ หมายเขต เพื่อการสังเกตได้ ง่าย
๑. ทุ่นหมายเขตแนวเดียวกันควรเหมือนกัน
๒. ทุ่นหมายเขตต่างแนว ควรให้ เครื่องหมายอักษรผิดกัน
๓. ให้ อกั ษร A – B – C ตามลาดับไปทางขวาของสนามกวาด
๔. ถ้ าเริ่มกวาดเที่ยวแรกในแนวกลางสนาม ให้ อกั ษรของแนวทุ่นหมายเขตเป็ น P และ Q เมื่อ
เลี ้ยวซ้ ายแนวถัดไปเป็ นอักษร ๐ ถ้ าเลี ้ยวขวาแนวถัดไปเป็ นอักษร R
๕. ถ้ าเริ่มเข้ ากวาดทางขวาของสนามแนวแรกให้ เป็ นอักษร Z และแนวถัดไปให้ เป็ นอักษร Y
จ. ลักษณะและความหมายของเครื่องหมายมาตรฐานในสงครามทุ่นระเบิด
๑. ลักษณะของเครื่องมาตรฐาน
ก.วงกลมแบ่งครึ่งสีขาวดา
ข. ครึ่งแนวสีดาเป็ นแนวทิศทางของสนามทุน่
ค. ครึ่งวงกลมสีขาวเป็ นซีกแสดงเขตปลอดภัย
ง. ใช้ เขียนที่ท่นุ หมายเขต Semi – Permanent แบบ ๕

๒๐๕
ลักษณะเครื่องหมายความมุ่งหมาย
แสดงเขตสุดด้ านเหนือของน่านน ้าปลอดภัยจะวางในแนวทิศ ๒๗๐ องศา –๐๙๐ องศา
แสดงเขตสุดด้ านใต้ ของน่านน ้าปลอดภัยจะวางในแนวทิศ ๑๙๐ องศา – ๒๗๐ องศา
แสดงเขตสุดด้ านตะวันออกของน่านน ้าปลอดภัย ตามปกติจะวางในแนว ๑๐๐ องศา – ๑๘๐ องศา
แสดงเขตสุดด้ านตะวันตกของน่านน ้าปลอดภัยจะวางในแนว๑๘๐ องศา – ๐๐๐ องศา
แสดงเขตสุดในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของน่านนา้ ปลอดภัยจะวางในแนว ๓๑๕ องศา – ๑๓๕ องศา
แสดงเขตสุดด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของน่านน ้าปลอดภัยจะวางในแนว ๐๔๕ องศา – ๒๒๕ องศา
แสดงเขตสุดด้ านตะวันตกเฉียงใต้ ของน่านน ้าปลอดภัยจะวางในแนว ๑๓๕ องศา – ๓๑๕ องศา
แสดงเขตสุดด้ านตะวันตกเฉียงเหนือของน่านน ้าปลอดภัยจะวางในแนว ๒๒๕ องศา – ๐๔๕ องศา
๒. ทุ่นเครื่องหมายชั่วคราวและสิ่งประกอบ
สีแดงอยู่บนให้ ผา่ นทางด้ านขวามือของทุ่นนี ้ ถ้ าสีดาอยู่บนให้ ผา่ นทางด้ านซ้ ายของทุน่ นี ้
แสดงเขตพื ้นที่ ๆ กวาดแล้ ว ขนทุน่ มากองรวมไว้ ช่วยในการให้ ทางกวาดแต่ละเที่ยวทับกันจริง ๆ
ธงรูปสามเหลีย่ มแสดงขอบช่องทางกวาดแล้ วในการยกพลขึ ้นบก
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