


หัวข้อการบรรยาย

การจัดของกองทัพบกกล่าวน า

เหล่าทหารของ ทบ.ภาระหน้าที่ของกองทัพบก



มาตรา 77

“ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เอกราช อธิปไตย และต้องจัดให้มีก าลังทหาร  อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจ าเป็น และเพียงพอเพื่อ
พิทักษ์รักษาเอกราช  อธิปไตย  ความมั่นคงของรัฐ  สถาบัน
พระมหากษัตริย์  ผลประโยชน์แห่งชาติ  และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
และเพื่อการพัฒนาประเทศ  ”





มาตรา ๕๒   รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพ แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความ
มั่นคงของรัฐ  และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เพื่อ
ประโยชน์แห่งการนี้  รัฐต้องจัดให้มีการทหาร  การทูต   และ
การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ กําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศด้วย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560



พิทกัษ์รกัษา ปกป้อง สถาบนัพระมหากษตัริย์



การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข



บรูณภาพแห่งอาณาเขต และเขตท่ีประเทศ
ไทยมีสิทธิ อธิปไตย



ปกป้องพิทกัษ์รกัษาผลประโยชน์แห่งชาติ



ความมั่นคงของรัฐ



ความสงบเรียบร้อยของ ปชช.



การพัฒนาประเทศ
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การป้องกนัภยัพิบติั
และการช่วยเหลือประชาชน



ด าเนินงาน
ด้านอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ

และพลงังานทหาร 



ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ



ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร



การปฏิบติัการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม



ความมัน่คงของรฐั



ตราพระคชสีห์



• ภารกิจ กระทรวงกลาโหม มีอํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับ   
การป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัย
คุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยจัดให้มีกําลัง
ทหารไว้เพื่อการรบหรือการสงคราม เพื่อปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพื่อการปราบปรามกบฎ และการจลาจล 
เพื่อช่วยการพัฒนาประเทศ และเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติ 
ในประการอื่นก็ตามที่กฎหมายกําหนด



พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ.๒๕๕๑

อ



มาตรา ๑๙  

“ กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมก าลังกองทัพบก           
การป้องกันราชอาณาจักร   และด าเนินการเกี่ยวกับ    
การใช้ก าลังกองทัพบก  ตามอ านาจหน้าท่ีของ
กระทรวงกลาโหม   มีผู้บัญชาการทหารบก   เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ”

พระราชบัญญัติ  จัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 2551



พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห.พ.ศ.๒๕๕๑
กองทัพบก 

เป็นส่วนราชการ
ขึ้นตรง   

กองทัพไทย



ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

ส านักงาน
รัฐมนตรี

กรม
ราชองครักษ์

กองทัพไทย

กองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบกกองบัญชาการ
กองทัพไทย

กระทรวงกลาโหม

นถปภ.รอ.



หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ส านักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ส่วนบัญชาการ ส านักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์



ยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ
ประกอบด้วย
๑. ยุทธศาสตร์ในการป้องปราม
๒. ยุทธศาสตร์ป้องกันร่วมกัน
๓. ยุทธศาสตร์ต่อสู้เบ็ดเสร็จ
๔. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันเขตหน้า
๕. การปฏิบัติเชิงรุก





พระราชกฤษฎีกา 
แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของ

ส่วนราชการ กองทัพบก 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 2552

มาตรา ๓  
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓๔ ส่วน 



1.  สลก.ทบ.
4.  ยก.ทบ.
7.  สปช.ทบ.
10. สห.ทบ.
13. สบ.ทบ.
16. ขส.ทบ.
19. กส.ทบ.
22. ยย.ทบ.
25. ยศ.ทบ.
28. ศบบ.
31. ทภ.3
34. หน่วยทหารอื่น ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม

กองพล หรือกองทัพน้อย ซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพบก

2.  กพ.ทบ.
5.  กบ.ทบ.
8.  สวพ.ทบ.
11. จบ.
14. นรด.
17. กช.
20. พธ.ทบ.
23. สพ.ทบ.
26. รร.จปร.
29. ทภ.1
32. ทภ.4

3.  ขว.ทบ.
6.  กร.ทบ.
9.  กง.ทบ.
12. สก.ทบ.
15.สตน.ทบ.
18. สส.
21. พบ.
24. วศ.ทบ.
27. นปอ.
30. ทภ.2
33. นสศ.

พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ี
ส่วนราชการกองทัพบก พ.ศ.2552



ส่วนภูมิภาค ส่วนการศึกษา ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ

ส่วนบัญชาการ ส่วนก าลังรบ ส่วนสนับสนุนการรบ ส่วนส่งก าลังบ ารุง

กองทัพบก



กองทัพบก

ส่วนบัญชาการ

นสร. กง.ทบ. สห.ทบ. จบ. สบ.ทบ. สตช.ทบ. สวพ.ทบ.

กพ.ทบ. ขว.ทบ. ยก.ทบ. กบ.ทบ. สปช.ทบ.กร.ทบ.

สลก.ทบ.

สก.ทบ.

ฝ่ายเสนาธิการ

ฝ่ายยุทธบริการ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ศทท.ทบ.

ขส.ทบ. กช. สส. กส.ทบ. ยย.ทบ. พธ.ทบ. พบ. สพ.ทบ.

วศ.ทบ.

ส านักงานผู้บังคับบัญชา



ทบ.

ส่วนก าลงัรบ

ทภ.1 ทภ.2 ทภ.3 ทภ.4 นสศ. พล.ม.2 รอ. พล.ร.11

พล.1 รอ.

พล.ร.2 รอ.

พล.ร.9

พล.ร.3

พล.ร.6

พล.ม.3

พล.ร.4

พล.ร.7

พล.ร.5 พล.รพศ.1

รพศ.2

พล.ม.1 พล.ร.15



ส่วนสนับสนุนการรบ

ทบ.

พล.ป. ช.พัน.51 พล.ช. ส.1 พัน.บ. พัน.ปฐบ.

ขกท. ร้อย.วศ. พัน.ปจว. พัน.สท.



ส่วนส่งก าลังบ ารุง
ทบ.

กช.

หน่วย ช.

คลัง ช.

สส.

หน่วย ส.

คลัง ส.

สพ.ทบ. พบ. ยย.ทบ.

หน่วย พ.หน่วย สพ.

คลัง สพ.

พธ.ทบ.

หน่วย พธ.

คลัง พธ.

ขส.ทบ.

หน่วย ขส.

คลัง ขส.

คลัง พ.

คลัง ยย.

วศ.ทบ.

หน่วย วศ.

คลัง วศ.

กส.ทบ.

หน่วย กส.

คลัง กส.



ทภ.1 ทภ.2 ทภ.3 ทภ.4

มทบ.11
ถึง

มทบ.19

มทบ.21
ถึง

มทบ.210

มทบ.31
ถึง

มทบ.310

มทบ.41
ถึง

มทบ.46

ส่วนภูมิภาค

บชร.1 บชร.2 บชร.3 บชร.4





ส่วนการศึกษา

ยศ.ทบ.

ศร.

ศม.

ศป.

ศฝยว.ทบ.
สบส.

วทบ.

รร.สธ.ทบ.

รร.จปร.

นสศ.

ศบบ.

รร.เหล่าและ
สายวิทยาการ

ต่างๆ

ศสพ.

พบ.

ศพม.

วพม.

วพบ.

นรด.

ศสร.



ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ

พล.พัฒนา 1 พล.พัฒนา 2

พล.พัฒนา 4

พล.พัฒนา 3

พล.ช.



กองทัพบก มีหน้าที่เตรียมก าลังกองทัพบก

และป้องกันราชอาณาจักร

มี ผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บังคับบัญชา



จัดเตรียมก าลังในส่วนของ ทบ.
สนับสนุนการจัดเตรียมก าลัง
ทางบก ของส่วนราชการอื่น

และแผนระดมสรรพก าลัง
จัดเตรียม / วางแผนการยุทธ์



ใช้ก าลังที่ได้จัดเตรียมไว้

ระดมสรรพก าลัง



ภารกิจ  การป้องกันราชอาณาจักร มีหน้าที่                  
ใช้ก าลังที่เตรียมไว้   ระดมสรรพก าลัง

เพื่อ การป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอก

การรักษาความมั่นคงภายใน

การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

การปฏิบัติภารกิจอื่นๆทางทหารท่ีมิใช่สงคราม



ภารกิจ กอ.รมน. 
นายกรัฐมนตรี  เป็น ผอ.กอ.รมน.
เสธ.ทบ.  เป็น เสธ.กอ.รมน.
มทภ.     เป็น  ผอ.กอ.รมน.ภาค   



เหตุการณ์ไม่สงบ
รัฐบาลประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน
หรือประกาศกฎอัยการศึก

มอบให้ฝ่ายทหารเข้าควบคุมสถานการณ์



พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
สนับสนุนโครงการพระราชด าริ

ด าเนินตามนโยบายการทูตโดยฝ่ายทหาร
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย



โครงสร้างก าลัง
ความพร้อมรบ
ความต่อเนื่องในการรบ
ความทันสมัย

เป้าหมายการพฒันาก าลังของ ทบ.



กะทัดรัด
ทันสมัย
สมดุล
อ่อนตัว



ก าลงัพล 
ยุทโธปกรณ์ 
การฝึกศึกษา 
แผนการปฏิบัติ 



ระบบการส่งก าลังบ ารุง
ระบบก าลังส ารอง
การพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์



หลักการ

ระบบการควบคุมบังคับบัญชา
ยุทโธปกรณ์



แนวความคิดการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ.(เพิ่มเติม)

ระยะสั้น  ปัจจุบัน  - ๒๕๕๙
มุ่งปรับเกลี่ยก าลังพล

ระยะยาว ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙
มีความสมบรูณ์ ในตนเอง 

(ผสมเหล่าระดับกรม)

ระยะปานกลาง ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑ ใน ๓ รองรับภัยรูปแบบใหม่

๒ ใน ๓ รองรับภัยรูปแบบดั้งเดิม



กกล.บูรพา
(165 ก.ม.)

กกล.สุรนารี
(750 กม.)

กกล.สุรศักดิ์มนตรี
(804 กม.)

กกล.ผาเมือง
(962 กม.)

กกล.นเรศวร
(1,056 กม.)

กกล.สุรสีห์
(846 กม.)
กกล.เทพสตรี
(122 กม.)

กกล.เทพสตรี
(647 กม.)



การรักษาสันติภาพ
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
การบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การด าเนินกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

การใช้ก าลงั

บทบาทของ ทบ. ด้านอื่นๆ



ติมอร์ ตอ.UNTAAT

ชายแดน อิรัก-คูเวต
UNIKOM

เซียร์ร่าลิโอน
UNAMSIL

การรักษาสันติภาพ



การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

การปฏิบัติต่อผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ

- ดูแลให้ที่พักอาศัย
- อ านวยความสะดวก

ในการเดินทางกลับประเทศ
- การรักษาพบาบาลผู้บาดเจ็บ
การเก็บกู้ทุ่นระเบิด/กับระเบิด



การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ด้านการปราบปราม

ด้านการป้องกันยาเสพติด
ด้านการบ าบัดฟื้นฟู

แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด  ทบ. 



การก าหนดที่ต้ัง
หน่วยทหาร

ที่ตั้งหน่วยวงชั้นกลาง
ที่ตั้งหน่วยวงชั้นนอก

ที่ตั้งหน่วยวงชั้นใน





INFENTRY



ดินแดนสุวรรณภูมิ
- สุโขทัย(มามือเปล่า)

- อยุธยา(สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ)

- ตราพระราชก าหนดแบ่งทหาร/พลเรือน

- ทหารมี ๔ เหล่า(จตุรงคเสนา)คือ

-พลเท้า(พลานึก) -พลช้าง(คชานึก)

-พลม้า(หยนึก)   -พลรถ(รถานึก)

-



คุณลกัษณะทหารราบ
-รบได้ทุกภูมปิระเทศ

-ทุกสภาพลมฟ้าอากาศ



ทหารราบ คือ  ราชินีแห่งสนามรบ

เป็นผูป้ระกาศชยัชนะ



บทบาทของทหารราบ
-เป็นเหล่ารบหลกัของ ทบ.และกองทพัไทย
-ใช้ป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คงภายใน
-ใช้ปราบปรามการก่อความไม่สงบ             

-การปฏิบตักิารรักษาสันตภิาพ
-ภารกจิอ่ืน ๆ

- เป็นผูป้ระกาศชยัชนะ  



ภารกจิของเหล่าทหารราบ
*การเข้าประชิดข้าศึก(จับ/ท าลาย)

-ใช้อ านาจการยงิ
-การด าเนินกลยุทธ

*ผลกัดันการเข้าตีของข้าศึก
-การยงิ
-การรบประชิด
-การตีโต้ตอบ



พนัธกิจของทหารราบ
*******

* เข้าประชิดข้าศึก : โดยใช้อ านาจการยงิ           
การด าเนินกลยุทธ   เพ่ือท าลายก าลงัข้าศึก 

เพ่ือยดึรักษาภูมปิระเทศและ
* ผลกัดันการเข้าตีของข้าศึก :  ด้วยการยงิ  

การรบประชิด        และการตีโต้ตอบ



การจัดหน่วยทหารราบใน 
กองทัพบกไทย



XX

หน่วยส่วนฐานอื่นๆ

III III
สน.

IIII
บก.และ
ร้อย.บก.

พล.ร.๙ และ พล.ร.๑๕   เป็น พล.ร.เบา



กรม ร.กรม ร.

ผงัการจดักองพลทหารราบเบา   

พัน.ส.พัน.ช.

ร้อย ลว.

ร้อย.สห. ร้อย.บ.ร้อย.ลว.ไกล

บก.และร้อย.บก.

พัน.ถ.

ร้อย.พธ. ร้อย.สพบ.

พัน.สร. กรม ป.

กรม ร.

xx 



ทหารราบเบา
ภารกจิ - ท าลายขา้ศึกและยดึครองพื้นท่ี

ขีดความสามารถ 
๑. รบเป็นอิสระไดน้าน ๗๒ ชม. โดยไม่ตอ้งส่งก าลงั
๒. ปฏิบติัการในพื้นท่ีและสภาพอากาศยากล าบากได้
๓. รบแบบจู่โจม และการยทุธ คทอ.ไดอ้ยา่งจ ากดั

ลกัษณะการใช้ทางยุทธวธีิ
๑. ใชป้ฏิบติัฉบัพลนั , แทรกซึม ,  รุกประชิดขา้ศึก
๒. ใชป้ฏิบติัการทางลึก
๓. ใชใ้นการรักษาความมัน่คงภายใน , การ ปปส.



บกและ
ร้อย.
บก.

ร.๒๙
ร.๑๙

ส่วนก าลงัรบส่วน บช. ส่วน สสก. ส่วน สสช.

ร.๙

ม.พนั.๑๙

ร้อย.บ.ร้อย.ลว.ไกล

ป.๙

ส.พนั.๙

ช.พนั.๙.

ร้อย.สห.

กรม 
สน.

พล.ร.๙



พล.ร.๒ รอ. เป็น พล.ร.ยานเกราะ

XX ๒

หน่วยส่วนฐานอ่ืนๆ
IIIIIIIบก.และ

ร้อย.บก.



ร้อย.บ.ร้อย.บ.

ผงัการจดักองพลทหารราบยานเกราะ   

กรม ร.กรม สน.

พนั. ลว.

พนั.ถ. ร้อย.บ.ร้อย.ลว.ไกล

บก.และร้อย.บก.

ร้อย.ตถ.

พนั.ส. พนั.ช.

ร้อย.สห. กรม ป.

xx 



กรม สน.พล.ร.๙

บก./ร้อย.บก  .         ร้อย.สบร.                  พนั.ขส.                 พนั.สร.                   
พนั.ซบร.

สนง.ส่งก าลงักองพล
ฯ

กรม สน.พล.ร.๒

บก./ร้อย.บก.                   พนั.สบร.                       พนั.สร.                          พนั.ซบร.

บก./ร้อย.บก.              สนง.ส่งก าลงักองพลฯ          ร้อย.สบร.                   
ร้อย.ขส.



ยานเกราะล้อยาง btr 3e1



XX

หน่วยส่วนฐานอ่ืนๆ
IIIIIIIบก.และ

ร้อย.บก.

- พล.๑รอ. พล.ร.๓ พล.ร.๔ พล.ร.๕ พล.ร.๖ และ พล.ร.๗

พล.ร.ยาน
ยนต์



ทหารราบยานยนต์
ภารกจิ - ท าลายขา้ศึกและยดึครองพื้นท่ี

ลกัษณะการใช้ทางยุทธวธีิ
๑. เป็นหน่วยทหารราบมาตรฐาน ใชท้ าการรบตามหลกันิยม
๒. การใชท้ าการรบมุ่งเนน้ในเร่ือง คุณสมบติัและการประกอบก าลงั
๓. ความส าเร็จข้ึนอยูก่บั การรวมอ านาจก าลงัรบสูงสุด ณ ต าบลและเวลาท่ี

แตกหกั
๔. ท าการรบไดทุ้กสภาพภูมิประเทศ อากาศและเวลา
๕. ยดึและรักษาภูมิประเทศไดอ้ยา่งเหนียวแน่น
๖. ปฏิบติัการเชิงรุกไดต้ามลกัษณะของหน่วย
๗. ขยายผลไดโ้ดยทนัที

ขีดความสามารถ
๑. รบเป็นอิสระ
๒. รบในพื้นท่ีและสภาพอากาศยากล าบาก
๓. ต่อสู้ ถ.ได้
๔. เคล่ือนท่ีได ้๑๐๐ %



พนั.ช.

พนั.ส. กอง สพบ.

พนั.สร.

กอง พธ.

พนั.ค.

กรม.ป.

พนั.ปบค.บก.+ ร้อย.บก. พนั.ปกค.

พนั.ปตอ.

พล.ร.

บก.และ ร้อย. บก.พล. ร้อย.ลว.ไกลร้อย.บ
.

ร้อย.สห.พนั.ถ.

ร้อย.ลว.

มว.ตถ. iรรร.พนั.พนั.ร.ร้อย.รสพ.บก.+ ร้อย.บก.

ร้อย.ค.หนัก

กรม.ร.ยย.กรม.ร.ยย.กรม.ร.

บก.+ ร้อย.สสก. ร้อย.อวบ.ร้อย.อวบ.ร้อย.อวบ.ร้อย.สสช.

กองพลทหารราบยานยนต์
หรือจัดแบบสายยุทธบริการ



การจัดและการใช้หน่วยทหารราบ
ทหารราบเบา

- สนองตอบผลประโยชนข์องชาติ

- รักษาความมัน่คงภายใน
- รบเป็นอิสระในพื้นท่ียากล าบาก  

ทหารราบยานยนต์
- ใหเ้ป็นแบบมาตรฐานในทางยทุธวิธี 

ทหารราบยานเกราะ
- ใหมี้ความทนัสมยั

- ใหส้อดคลอ้งกบัสงครามในอนาคต , นชค.



รยบ. 4x4 แบบ 50



รยบ. 4x4 แบบ 51



Beretta 92 A1 



M16 A4



M 4



ป้น TAVOR



CAVALRY
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การจดัหน่วยทหารมา้



7/22/2018 87

ส่วนก าลงัรบหรือส่วนด าเนินกลยทุธ

ส่วนบงัคบับญัชา

ส่วนสนบัสนุนการรบ

กองพลทหารมา้มาตรฐาน

ส่วนสนบัสนุนการช่วยรบ



7/22/2018 88

จะรวมถึง  ส่วนควบคุมบงัคบับญัชา  
ส่วนลาดตระเวน   ส่วนสนับสนุนการรบ 
และส่วนสนับสนุนการช่วยรบ

ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ดงัต่อไปนี้

ฐานกองพล



7/22/2018 89

๑. กองบญัชาการกองพลและกองร้อย
กองบญัชาการ
๒. กองร้อยสารวตัรทหารกองพล
๓. กองร้อยบนิกองพล ( ร้อยทหารม้าอากาศ )
๔. กองพนัทหารม้าลาดตระเวนกองพล
๕. กองพนัทหารส่ือสารกองพล
๖. กองพนัทหารช่างกองพล
๗. กรมทหารปืนใหญ่กองพล
๘. กรมสนับสนุน



7/22/2018 90

ส่วนด าเนินกลยุทธ

กองพลจะได้รับการบรรจุมอบหน่วยด าเนินกลยุทธ
ในจ านวนที่คงตวั  คือ 

๓ กรมทหารม้า
และทั้ง ๓ กรมทหารม้าจะมกีารจัดทีเ่หมือนกนัทุกกรม
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กรมทหารม้ามาตรฐาน
อจย.๑๗ – ๒๑ พ. (๒๘ พ.ค.๒๗)

ภารกจิ เข้าประชิดและท าลายก าลงัข้าศึกด้วย 
การยงิ, การด าเนินกลยุทธ และการข่มขวญั



7/22/2018 92

ผงัการจดักรมทหารมา้มาตรฐาน
อจย.๑๗ – ๒๑ พ. (๒๘ พ.ค.๒๗)

บก.ร้อย.บก. อจ.



7/22/2018 93

กองร้อยเคร่ืองยงิลูกระเบิด
กรมทหารม้า กองพลทหารม้า

ภารกจิ จดัเคร่ืองยงิหนัก ยงิช่วยหน่วยต่าง ๆ ของ

กรมทหารม้า  กองพลทหารม้าโดยใกล้ชิด

( อจย. ๑๗ – ๒๔ พ. ลง ๑ มิ.ย.๓๐ )



7/22/2018 94

ยทุโธปกรณ์หลกัของกองร้อยเคร่ืองยงิลูกระเบิด

- รสพ.๘๕    จ านวน  ๑๘  คนั
- ติดตั้ง ค. ขนาด ๑๒๐ มม. จ านวน ๑๘ กระบอก

- ติดตั้ง ปตอ. ขนาด ๑๒.๗ มม. จ านวน ๑๘ 
กระบอก
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ภารกิจ - เคล่ือนท่ีเขา้ประชิดและท าลายก าลงั
ขา้ศึกโดยใชอ้ านาจการยงิ กลยทุธอ านาจการ

ท าลาย และข่มขวญั
- ปฏิบติัการรบร่วมกบัทหารเหล่าอ่ืน

กองพนัทหารมา้รถถงั
อจย.๑๗-๑๕ ลง ๒๕ ม.ค.๑๙



7/22/2018 96

ผงัการจดักองพนัทหารมา้รถถงั
อจย.๑๗-๑๕. (๒๕ ม.ค.๑๙)

บก./ร้อย.บก.

อจย. ๑๗-๑๖ 
อจย. ๑๗-๑๗ 
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การจดักองพนัทหารมา้(บรรทุกยานเกราะ)

อจย.๑๗-๒๕. พ.(๒๕ มิ.ย.๒๘)

บก./ร้อย.สสก.

อจย.๑๗-๒๖ พ.
อจย.๑๗-๒๗ พ.

ร้อย.สสช.

อจย.๑๗-๒๘ พ.
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กองพนัทหารมา้ลาดตระเวน
อจย.๑๗-๕๕ ก. ลง ๑๐ มิ.ย.๒๘
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การจดักองพนัทหารมา้(ลาดตระเวน)

อจย.๑๗-๕๕ ก. (๑๐ มิ.ย.๒๘)

บก./ร้อย.บก.

อจย.๑๗-๕๖ ก.
อจย.๑๗-๕๗ ก.
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กองพนัทหารมา้ลาดตระเวน
อจย.๑๗-๕๕ พ. ลง ๑๐ ม.ิย.๒๘
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การจดักองพนัทหารมา้(ลาดตระเวน)

อจย.๑๗-๕๕ พ. (๑๐ มิ.ย.๒๘)

บก./ร้อย.บก.

อจย.๑๗-๕๖ พ.

อจย.๑๗-๕๗ พ.
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ผงัการจดักองร้อยทหารมา้อากาศ
อจย. ๑๗ – ๕๗ ฮ.

บก.ร้อย บร./ซบร. ลว.(อ.) ม.(อ.) อว.(อ.)

ลว.(อ.)เบา ลว.(อ.)หนัก



7/22/2018 103

กองร้อยทหารม้าอากาศ
อจย. ๑๗-๕๗(ฮ.) (ลง ๗ พ.ค.๔๑)

../../แก้ง่วง/Only 1 Time.ppt
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กองร้อยทหารม้าอากาศที่ ๑ อจย.17-57

(ฮ)

ลว.(อ)เบา ลว.(อ)หนัก

บก.มว.

บก.
ร้อย.

บร./ซบร. ลว.อากาศ ม.อากาศ อาวุธอากาศ
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อจย. ๒-๑๕

กองพนัทหารมา้ท่ี ๒๙ รักษาพระองค์



7/22/2018 106

บก./ร้อย.บก.

อจย. 2 -15

อจย. 2 -16
อจย. 2 -17

กองพนัทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์



T84 OPLOT



ARTILLERY



ภารกจิทหารปืนใหญ่   คือ   
จัดให้มกีารยงิสนับสนุนแก่หน่วยก าลงัรบ  หรือ  

หน่วยด าเนินกลยุทธ  อย่างแม่นย า   ต่อเน่ือง    

และทนัเวลา   ด้วยการยงิท าลาย   

การยงิตดัรอนก าลงั และการยงิข่มด้วยปืนใหญ่



การจัดหน่วยทหารปืนใหญ่  เป็น  ๒ ประเภท

คือ

๑. ปืนใหญ่สนามของกองพลด าเนินกลยุทธ 

๒. ปืนใหญ่สนามนอกกองพล



ระบบทหารปืนใหญ่



ระบบทหารปืนใหญ่
❖ ระบบการค้นหาเป้าหมาย

* สายตา
* เรด้าห์
* เสียง
* ทางอากาศ



❖ ระบบการอ านวยการยิง

ระบบทหารปืนใหญ่

* ปัญหาหลกัยงิ
* งานแผนที่
* การอุตุนิยมวทิยา

* การวเิคราะห์เป้าหมาย



ระบบทหารปืนใหญ่
❖ ระบบอาวุธและกระสุน



ระบบทหารปืนใหญ่
❖ ระบบการควบคุมบงัคับบัญชา

หลกัทางยุทธวธีิ

หลกัทางเทคนิค



ENGINEER









กองพลทหารช่าง

บก.และร้อย บก. ช.๑๑ พนั ช.เคร่ืองมือพเิศษ

บก.และร้อย บก. ช.พนั.๑๑๑ ช.พนั ๖๐๒

-บก.และ ร้อย บก.
-ร้อย ช.เคร่ืองมือ และ ซบร.
-ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๑
-ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๒
-ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๓

-บก.และ ร้อย บก.
-ร้อย ช.เคร่ืองมือ และ ซบร.
-ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๑
-ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๒
-ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๓
-ร้อย ช.รถยนตบ์รรทุกเททา้ย
( ช.ร้อย ๑๔)

-ร้อย ช.สะพานผสม
( ช.ร้อย ๑๘ )

-บก.พนั.ช.คมศ.
-พนั ช.คมศ.ร้อย ๑
-พนั ช.คมศ.ร้อย ๒
-พนั ช.คมศ.ร้อย ๓



หน่วยบังคบับัญชา

หน่วยใต้บังคบับัญชา

ระดับกรม ระดับกองพนั ระดับกองร้อย

พล.๑ รอ. ช.พนั.๑ รอ. บก.,ร้อย.บก. และ บร.

ร้อย ๑ – ร้อย ๔

พล.ร.๒ รอ. ช.พนั.๒ รอ. บก.,ร้อย.บก. และ บร.

ร้อย ๑ – ร้อย ๔

พล.ร.๓ ช.พนั.๓ บก.,ร้อย.บก. และ บร.

ร้อย ๑ – ร้อย ๔

หน่วยทหารช่างของกองพล



หน่วยบังคบับัญชา
หน่วยใต้บังคับบัญชา

ระดบักรม ระดบักองพนั ระดบักองร้อย

พล.ร.๔
ช.พนั.๔ รอ. บก.,ร้อย.บก. และ บร.

ร้อย ๑ – ร้อย ๔

พล.ร.๕
ช.พนั.๕ บก.,ร้อย.บก. และ บร.

ร้อย ๑ – ร้อย ๔

พล.ร.๖ ช.พนั.๖ บก.,ร้อย.บก. และ บร.

ร้อย ๑ – ร้อย ๔

หน่วยทหารช่างของกองพล



หน่วยบังคบับัญชา

หน่วยใต้บังคบับัญชา

ระดบักรม ระดบักองพนั ระดบักองร้อย

ทภ.๑ ช.๑ รอ. บก. และ ร้อย บก.

ช.พนั ๕๒ ช.๑ รอ. บก., ร้อย บก. และ บร.

ร้อย.๑-๔

ช.พนั ๑๑๒ ช.๑ รอ
บก. และ ร้อย บก.

ร้อย ช.เคร่ืองมือ และ ซบร.

ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๑

ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๒

ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๓

กองร้อยทหารช่างเคร่ืองมือเบา

หน่วยทหารช่างของกองทัพภาค



หน่วยบังคบับัญชา
หน่วยใต้บังคบับัญชา

ระดับกรม ระดับกองพนั ระดับกองร้อย

ทภ.๒ ช.๒ บก. และ ร้อย บก.

ช.พนั.๒๐๑ บก., ร้อย บก. และ บร.

ทภ.๓ ช.๓ บก. และ ร้อย บก.

ช.พนั.๓๐๑

ช.พนั.๓๐๒ บก.และ ร้อย บก.

ร้อย ช.เคร่ืองมือ และ ซบร.

ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๑

ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๒

ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๓

หน่วยทหารช่างของกองทัพภาค



หน่วยบังคบับัญชา
หน่วยใต้บังคับบัญชา

ระดบักรม ระดบักองพนั ระดบักองร้อย

ทภ.๔ ช.๔ ช.พนั.๔๐๑ บก., ร้อย บก. และ บร.

ร้อย.๑

ร้อย.๒
ร้อย.๓

ช.พนั ๔๐๒ บก.และ ร้อย บก.

ร้อย ช.เคร่ืองมือ และ ซบร.

ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๑

ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๒

ร้อย ช.ก่อสร้างท่ี ๓

หน่วยทหารช่างของกองทัพภาค



หน่วยบังคบับัญชา

หน่วยใต้บังคบับัญชา

ระดบักองพล ระดบักรม ระดบักองพนั ระดบักองร้อย

กช. พล.ช. บก. และ ร้อย.บก.

พนั.ช.คมศ. บก.พนั.ช.คมศ.

พนั.ช.คมศ.ร้อย ๑

พนั.ช.คมศ.ร้อย ๒

พนั.ช.คมศ.ร้อย ๓

ช.๑๑ บก.และ ร้อย.บก.

ช.พนั.๑๑๑ บก.และ ร้อย.บก.

ร้อย.ช.เคร่ืองมือ และ ซบร.

ร้อย.ช.ก่อสร้างท่ี ๑-๓

หน่วยทหารช่างของกรมการทหารช่าง



หน่วยบังคบับัญชา

หน่วยใต้บังคบับัญชา

ระดบักองพล ระดบักรม ระดบักองพนั ระดบักองร้อย

ช.พนั.๖๐๒ บก. และ ร้อย.บก.

บก.และ ร้อย.บก.

ร้อย.ช.เคร่ืองมือ และ ซบร.

ร้อย.ช.ก่อสร้างท่ี ๑

ร้อย.ช.ก่อสร้างท่ี ๒

ร้อย.ช.ก่อสร้างท่ี ๓

ร้อย.ช.รถยนตบ์รรทุก
เททา้ย (ช.ร้อย.๑๔)

ร้อย ช.สะพานผสม

หน่วยทหารช่างของกรมการทหารช่าง



หน่วยบังคบับัญชา

หน่วยใต้บังคบับัญชา

ระดับกรม ระดับกองพนั ระดับกองร้อย

ทบ. ช.๒๑ บก.และ ร้อย บก.

(กรมทหารช่างส่งก าลงั และ
ซ่อมบ ารุง)

ร้อย.ช.ซ่อมบ ารุงสนาม

ร้อย.ช.ซ่อมบ ารุงหนกั

ตอน ช.ประปาสนาม
(ช.๙๓)

ทบ. ช.พนั.๕๑ บก.ร้อย,บก. และ บร.

ร้อย ๑

ร้อย ๒

ร้อย ๓

หน่วยทหารช่างของกองทัพบก





การก้อสร้างและการซ้อมแซมในสนาม

• ทหารช้างในสนาม
• ทหารช้างก้อสร้าง

หน้วยรับผิดชอบ

ในเร่ืองการก้อสร้าง และซ้อมแซมสิ่งอุปกรณ้ต้างๆ
ตลอดจนเส้นทางคมนาคม(เฉพาะงานก้อสร้างเพื่อ
สนับสนุนหน้วยที่ออกปฏิบัติการในสนามเท้านั้น)



การก้อสร้างและซ้อมแซมสิ่งก้อสร้าง เพื่อช้วยเหลือในการพัฒนาชนบท
กระท าตามนโยบายหน้วยเหนือ 

หน้วยทหารช้างก้อสร้างอาจก้อสร้างสิง่ปลูกสร้างต้างๆ ในยามปกติ
ได้ก็ต้อเมื่อ กองทัพบกสั่ง และเป้นไปตามนโยบายของรัฐบาลในยามสงคราม 



รถถากถางขนาดกลาง



รถตกับรรทุก



รถเกลีย่



รถโกยตกัสายพาน 3/4 ลบ.
หลา



รถบดล้อยาง



รถราดน า้ 1000

แกลลอน



รยบ.5 ตนั ลาก
จูง



รยบ.10 ตนั (เทท้าย)



แพยุทธวธีิเบา



SIGNAL



อนัก าลงัของกองทพั      ถึงพร้อมสรรพดว้ยอาวธุ
อีกทหารช านาญยทุธ           สุดเพียบพร้อมก าลงัพล
หากขาดการส่ือสาร             บญัชาการยอ่มสบัสน
ต่างฝ่ายยิง่ต่างคน             ประกอบยทุธนาการ

เช่นร่างกายเส่ือมประสาท      เส่ือมสามารถประกอบงาน
กองทพัเส่ือมส่ือสาร            ยอ่มเส่ือมส้ินแสนยากร

พลเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ บูรฉตัร ไชยยากรณ์  กรมพระก าแพงเพชร อคัรโยธิน



วชิาทหารส่ือสาร



วชิาทหารส่ือสาร

กองพนัทหารส่ือสารกองพล

บก.และ ร้อย บก. กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด



วชิาทหารส่ือสาร

กองพนัทหารส่ือสารกองทพัภาค

บก.และ ร้อย บก. กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด



วชิาทหารส่ือสาร

กรมทหารส่ือสารที่ ๑

บก.และ ร้อย บก.
ร้อย สปอ. ๑๐๒๑๐๑



วชิาทหารส่ือสาร

กองพนัทหารส่ือสารที่ ๑๐๑ และ ๑๐๒

บก.และ ร้อย บก. กองร้อยปฏิบัติการ
ส่ือสารประจ า

กองร้อยปฏิบัติการ
ส่ือสารสนาม

กองร้อยปฏิบัติการ
ส่ือสารสนับสนุน



INTELLIGENCE





วิชาการจัดกองทัพบก และเหล้าทหาร

ภารกิจ
• วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัการ และด าเนินการเก่ียวกบั

การข่าวทัง้ปวง การฝึกศึกษาวิชาการเหล่าทหารการข่าว และ
ปฏิบติัการพิเศษในด้านการข่าวตามความต้องการของ ทบ. รวมทัง้
การทตูฝ่ายทหาร และกิจการต่างประเทศของ ทบ.

• ก าหนดความต้องการ และก ากบัการแจกจ่ายแผนท่ีทหาร

เหล่าทหารการข่าว



ขอบเขตความรบัผิดชอบ และหน้าท่ีส าคญั
1. อ านวยการ ด าเนินการและก ากบัดแูลเก่ียวกบักิจการข่าวกรอง และ
การต่อต้านข่าวกรองให้กองทพับก

2. ปฏิบติัการพิเศษด้านการข่าวตามความต้องการของ ทบ.
3. อ านวยการ และด าเนินการเก่ียวกบั ส านักงานผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทย/ต่างประเทศ 
4. เป็นเจ้าหน้าท่ีติดต่อผูช่้วยฑูตฝ่ายทหารบกต่างประเทศท่ีประจ าประเทศไทย
5. ก าหนดความต้องการและก ากบัการเก่ียวกบัการแจกจ่ายแผนท่ีทหาร  และภาพถ่าย
ทางอากาศสนับสนุนหน่วยต่างๆ ใน ทบ.

6. วางแผน อ านวยการ จดัท าหลกัสตูร แนวสอน และด าเนินการเก่ียวกบัการ
ฝึกและศึกษาก าลงัพลเหล่าทหารการข่าว และเหล่าอ่ืนตามท่ีได้รบัมอบ7

7. ด าเนินงานในหน้าท่ีฝ่ายเสนาธิการ
7.1  ให้ค าปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะแก่ผูบ้งัคบับญัชา
7.2  จดัท าค าสัง่ และแบบธรรมเนียม
7.3  ก ากบัดแูลการปฏิบติัเก่ียวกบักิจการข่าวกรองในหน่วยต่างๆ ของกองทพับก

วิชาการจัดกองทัพบก และเหล้าทหารเหล่าทหารการข่าว



ข่าวกรองทางทหาร 2  ประเภท
1. ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์
2.   ข่าวกรองทางยทุธวิธี (ข่าวกรองการรบ)

วิชาการจัดกองทัพบก และเหล้าทหารเหล่าทหารการข่าว



การรวบรวมข่าวสาร  หมายถึง 
การให้ได้มาซ่ึงข่าวสาร

1. การให้ความกระจ่างชดัในรายละเอียด
ของเหตกุารณ์/สถานการณ์

2. การประมาณเหตกุารณ์/สถานการณ์

ข่าวสารท่ีจะน ามาด าเนินกรรมวิธี เพ่ือผลิต
เป็นข่าวกรอง จะมี 2 ลกัษณะใหญ่ คือ

วิชาการจัดกองทัพบก และเหล้าทหารเหล่าทหารการข่าว



คณุลกัษณะของงานด้านการข่าว 2 ประการ
1. เป็นทัง้งานฝ่ายอ านวยการ
2. เป็นทัง้งานการปฏิบติั

วิชาการจัดกองทัพบก และเหล้าทหารเหล่าทหารการข่าว



กองทพับกได้จดัตัง้เหล่าทหารการข่าวขึน้โดย
อนุมติั ผบ.ทบ.ท้ายบนัทึกข้อความ กรมยทุธการ ทบ. 
ลบัมาก – ด่วนมาก ต่อท่ี กห 0403/266
ลง 15 มิ.ย.2531

โดยให้กรมข่าวทหารบกท าหน้าท่ี
หวัหน้าเหล่าสายวิทยาการของเหล่าทหารการข่าว

วิชาการจดักองทพับก และเหล่าทหารการข่าว



ต่อมาได้แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดผลใน
การจดัเหล่าทหารการข่าวท่ีสมบรูณ์ 
โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบักระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยเหล่าทหาร ฯ เพ่ือขอเพ่ิมเติม 
“เหล่าทหารการข่าว” ขึน้อีก
1 เหล่า จาก 16 เหล่า เป็น 17 เหล่า

วิชาการจัดกองทัพบก และเหล้าทหารเหล่าทหารการข่าว



ภารกจิของกรมข่าวทหารบก
กรมข่าวทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ 

ประสานงาน ก ากบัการและด าเนินการเกีย่วกบังานด้าน
การข่าว การรักษาความปลอดภัยการข่าวลบั การทูตฝ่าย
ทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกบัทูตฝ่าย
ทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย การพธีิการทูตที่
กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่
ข่าวของกองทัพบกการเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทาง
ทหารส าหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนก าหนดความต้องการ
และควบคุมการแจกจ่ายแผนที่ทหาร มีเจ้ากรมข่าว
ทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผดิชอบ







QUARTERMASTER



วางแผน อ านวยการ ประสานงาน  แนะน า
ก ากบัการ ด าเนินการวจิัย และพฒันาเกีย่ว
กบัการผลติ จดัหา ส่งก าลงั ซ่อมบ ารุงและ
การบริการ
ก าหนดหลกันิยม และท าต ารา ตลอดทั้ง
การศึกษาเกีย่วกบักจิการ และ สป.ของ
เหล่าสายพลาธิการ 

ภารกจิ เหล่าทหารพลาธิการ



๑. ส่วนบัญชาการ
๒. ส่วนอ านวยการ
๓. ส่วนปฏิบัติการ

การแบ่งส่วนราชการ  ๓ ส่วน



163

ส่วนบัญชาการ

163

• ส านักงานผู่บังคับบัญชา

• แผนกธุรการ

• ฝ่ายกิจการพิเศษ



164

ส่วนอ านวยการ

164

กกพ.พธ.ทบ.

กยข.พธ.ทบ.

กกบ.พธ.ทบ.

กปช.พธ.ทบ.



165

ส่วนปฏิบัติการ

165

กวก.พธ.ทบ.

กจห.พธ.ทบ.

กก.พธ.ทบ.

กชพ.พธ.ทบ. กคสป.พธ.ทบ.

กผสป.พธ.ทบ.

กซบร.พธ.ทบ.

กยบ.พธ.ทบ.
กบร.สนท.     
พธ.ทบ.

กทท.พธ.ทบ.

กพผ.พธ.ทบ.

กกง.พธ.ทบ.
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ส่วนปฏิบัติการ
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๑. กองวทิยาการ         ๒. กองจดัหา    ๓. กองคลงัเกียกกาย
๔. กองคลงัเช้ือเพลิง   ๕. กองคลงัยกกระบตัร  
๖. กองซ่อมบ ารุง  ๗. กองการผลิตส่ิงอุปกรณ์สายพลาธิการ  
๘. กองควบคุมส่ิงอุปกรณ์  
๙. กองบริการและสนบัสนุนทัว่ไป  
๑๐. กองเทคโนโลยสีารสนเทศ
๑๑. กองสถานพกัผอ่น     ๑๒. กองการเงิน
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นขต.ทบ. ฝากการบังคับบัญชา
✓ ร่อย.พธ.ส่งก าลังน  ามัน และ
✓ แผนกโภชนาการ บก.ทบ.

รร.พธ.พธ.ทบ.
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ



การส้งก าลังของกองทัพบก
การแบ้งประเภทของสิ่งอุปกรณ้ในป้จจุบัน กองทัพบกได้แบ้ง

สิ่งอุปกรณ้ออกเป้น 5 ประเภท
สป.1   ได้แก้ เสบียง (อาหาร) ที่ใช้บริโภคทั้งคนและสัตว้
สป.2 ได้แก้ สิ่งของที่จ้ายไว้ประจ าหน้วยหรือประจ ากาย ตามที่ ทบ.  

ก าหนดไว้เป้นอัตราจ้าย
สป.3   น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันอุปกรณ้
สป.4   ได้แก้ สป. รายการที่ ทบ. มิได้ก าหนดอัตราจ้ายให้แก้หน้วย

เป้นประจ า
สป.5 ได้แก้ กระสุน วัตถุระเบิด วัตถุเคมี 
สป.เบ็ดเตล็ด  น้ า   แผนที่   สิ่งที่ยึดจากข้าศึก



สิ่งอุปกรณ้ประเภทที่ ๑
สิ่งอุปกรณ้ประเภทที่ ๑  (เสบียง = อาหาร) แบ้งเป้น 5 ประเภท
เสบียงประเภท ก อาหารสดและแห้งทุกชนิด รวมถึงเครื่องปรุง
เสบียงประเภท ข อาหารประเภทกระป้อง 
เสบียงประเภท ค อาหารส าเร็จรูปบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม หรือ

อาจเป้นเสบียงชุด ใช้รับประทานได้ทันที
เสบียงประเภท ง อาหารที่ใช้บริโภคส าหรับคนไข้หรือผู้ป้วยเจ็บ

เพื่อชูก าลังคนไข้ หรือให้ย้อยง้าย
เสบียงเสริมเบ็ดเตล็ด  รายการสิ่งของจ าเป้นต้อความสะดวกสบาย
และอ านวยประโยชน้ต้อชีวิตประจ าวันของบุคคล บุหรี่ แปรงสีฟ้น 
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หน่าที่ของหน่วยประกอบเลี ยง
✓ ด าเนินการให่กับพลทหารกองประจ าการ ตาม

ระเบียบ ทบ. ว่าด่วยการเลี ยงดูทหาร พ.ศ. 2549

✓พธ.ทบ. มีหน่าที่เฉพาะควบคุม 
แนะน าและก ากับดูแลให่เป่นไป

ตามหลักโภชนาการ 
170

เสบียง ก. 
(อาหารสด, อาหารแห่ง + เครื่องปรุง)
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แจกจ่าย ๑ กระป่อง
ต่อ คน ต่อ เดือน

เสบียง ข. อาหารบรรจุกระป่อง



• ป้ดบรรจุหน้วยงานที่มีผลผลิต 
ไม้คุ้มค้า ซ้ าซ้อนกับภาคเอกชน
ผลิต    จ านวน ๓ โรงงาน

๑. โรงงานผลิตถังน้ ามัน

๒. โรงงานผลิตผ้าใบคลุม  

หลังคารถ

๓. โรงงานผลิตเสบียงกระป้อง

172

ข่อจ ากัดด่านงบประมาณตั งแต่ป่ ๔๐ และ
แผนพัฒนาปรับปรุงโครงสร่าง ทบ. ป่ ๔๓ - ๕๐
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เสบียง ค. 
เสบียงจากผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

สนับสนุนภารกิจ

ฝ้กเป้นหน้วยกองพันผสม ณ ศฝยว.ทบ.

ก าลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

กองก าลังรักษาสันติภาพ

ช้วยเหลือประชาชน

แต้ละป้จะต้องผลิตเข้าสู้
ระบบส้งก าลัง ประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ ชุด
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พธ.ทบ. รับผิดชอบในยุทโธปกรณ้พิเศษ

การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ้พิเศษสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของหน้วยในพื้นท่ี จชต.







กรมพลาธิการทหารบก
Quartermaster  Department  Royal  Thai  Army

อิ่มท่อง  ของครบ  รบเงียบ  เฉียบบริการ
Never Hungry, Fully Equipped, Silent Fighter, Master of Service



ORDNANCE







ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหนา้ท่ีของส่วนราชการกองทพับก
กระทรวงกลาโหม  พ.ศ. ๒๕๑๓  ก าหนดให ้ กรมสรรพาวธุทหารบก มีหนา้ท่ี...

เป็นหน่วยขึน้ตรงกบักองทัพบก

วางแผน  อ  านวยการ  ประสานงาน  แนะน า  ก ากบัการ  ด าเนินการวิจยั
พฒันาเก่ียวกบัการผลิต  จดัหา  ส่งก าลงั  ซ่อมบ ารุง  และการบริการ

ก าหนดหลกันิยมและท าต  ารา  ตลอดทั้งการฝึกศึกษา  ทั้งน้ีเก่ียวกบักิจการ
และส่ิงอุปกรณ์ของเหล่าทหารสรรพาวธุ   มีเจา้กรมสรรพาวธุทหารบก

เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ



การส่งก าลงั  
(Supply)การซ่อมบ ารุง  (Maintenance)

การข่าวกรองทางเทคนิคสายสรรพาวุธ

(Ordnance  Technical  Intelligence)
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค  (Technical  

Assistance)
การท าลายล้างวัตถุระเบิด  (Explosive  Ordnance  

Disposal)การปรับเทียบสภาพทางขปีนวิธี  (Ballistic  Calibration)



ลกัษณะโครงสร้างการจัดหน่วย
๑. กรมสรรพาวุธทหารบก
๒. ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ สพ.ทบ.
๓. ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
๔. กองสรรพาวุธเบากองพล
๕. พนั ซบร.กรม สน.(พล.ร.๙, พล.ร.๒ รอ. และ พล.ม.๒
๖. กองพนัสรรพาวุธกระสุน บชร.
๗. กองพนัซ่อมบ ารุง (พนั ซบร.บชร.)
๘. กองพนัส่งก าลงัและบริการ ( พนั สบร.บชร.)
๙. กองพนัสรรพาวุธซ่อมบ ารุงเขตหลงั



การบรกิารสรรพาวธุ

• ในระดบักองพล จัดให้มหีน่วยสรรพาวุธสนับสนุนโดยตรง
• ในระดบักองทพัภาค จัดให้มหีน่วยสรรพาวุธสนับสนุนทัว่ไป
• ในระดบักองทพับก จัดให้มหีน่วยสรรพาวุธสนับสนุนประจ าที่



กรมสรรพาวุธทหารบก

แผนกธุรการ

กคย. กกง.

กยข.

กจห.

กปช.

กคสป.คส.

กสล.กกพ.

กผช.

กบร.

พนั.สพ.ซบร.เขตหลงั ศอ.สพ.ทบ. ศซส.สพ.ทบ. รร.สพ.สพ.ทบ.

กพส. กชส. กวรบ.

กรซย.

กรซท.

หน่วยของกองทพับกทีฝ่ากการบังคบับญัชาไว้กบั สพ.ทบ.

กวก.

หน่วย ทลร.สพ.ทบ.



MILITARY POLICE



แบ่งส่วนราชการ ออกเป็น  ๓ ส่วน
๑. ส่วนกลาง
๒. ส่วนภูมิภาค
๓. ส่วนก าลงัรบ

กรมการสารวัตรทหารบก



ส่วนกลาง กรมการสารวตัรทหารบก  
ภารกจิ มหีน้าที ่ วางแผน  ประสานงาน  และก ากบัการอัน

เกีย่วกบัการรักษาระเบยีบ วนัิย การจับกุมผู้ทีก่ระท าผดิ การเรือนจ า 
การจราจรในกจิการทหาร   การรักษาความปลอดภัยการฝึกและ
การศึกษาวชิาเหล่าทหารสารวตัร   การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ซ่ึงอยู่ในอ านาจศาลทหารการป้องกนัและการวจิัยอาชญากรรมใน
กองทพั  และในยามสงครามมหีน้าทีพ่จิารณาอ านวยการอนั
เกีย่วกบัทหารพลดัหน่วย    เชลยศึก   ชนชาติศัตรู  และผู้ลีภ้ัย

กรมการสารวัตรทหารบก



ส่วนกลาง  กรมการสารวตัรทหารบก  
๑. กองธุรการ
๒. กองแผนและฝึก
๓. กองสืบสวนสอบสวน
๔. กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
๕. กองวทิยาการ        ๖. กองร้อยบริการ
๗. โรงเรียนทหารสารวตัร 

กรมการสารวัตรทหารบก



กองทัพภาค    
มณฑลทหารบก 

ส่วนภูมิภาค



ฝ่ายกจิการพเิศษ : นายทหารฝ่ายการสารวตัร
: นายทหารสืบสวนสอบสวน

หน่วยทหารสารวตัร
กองพนัทหารสารวตัร มณฑลทหารบก 

กองร้อยทหารสารวตัร มณฑลทหารบก
กองเรือนจ า มณฑลทหารบก 

มณฑลทหารบก



๑. การบังคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง
๒. อารักขา และรักษาความปลอดภัย  VIP
๓. รักษาความปลอดภัยที่ตั้ง 
๔. จับกมุผู้กระท าความผดิซ่ึงเป็นทหาร
๕. ป้องกนัอาชญากรรมในพื้นที่ทางทหาร        
๖. อ านวยการ และควบคุมการจราจรทางทหาร
๗. สนับสนุนการพทัิกษ์พื้นท่ีส่วนหลงั
๘. การเชลยศึก     ๙. ท าการรบอย่างทหารราบ  

ภารกจิ ของ สห. ส่วนภูมิภาค



กองพลทหารราบ
กองพลทหารม้า  

ส่วนก าลงัรบ



ภารกจิของ สห.ส่วนก าลงัรบ

๑. การควบคุมหมุนเวยีนก าลงัพลในสนาม
๒. การรักษาความปลอดภัยพื้นที่
๓. เชลยศึก
๔. เร่ืองเกีย่วกบั กฎหมาย ระเบียบ และค าส่ัง



TRANSPORTATION



เกียรติประวติั

ใน ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ รัฐบาลไดส่้งกองทหารไปร่วมรบกบัฝ่ายสมัพนัธมิตร ประกอบดว้ย 
กองทหารบกรถยนต ์และ กองบินทหารบก โดยไดรั้บภารกิจเป็นหน่วยล าเลียง ก าลงัพล 
อาวธุยทุโธปกรณ์  ใหห้น่วยในแนวหนา้



• การปฏิบตัิงานของ กองทหารบกรถยนต์ เป็นที่ช่ืนชมของบรรดามิตร
ประเทศท่ีร่วมรบ ว่าเป็นหน่วยทหารที่กล้าหาญ มีวินยั ปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจท่ีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลฝร่ังเศสได้มอบเหรียญตรา 
ครัว เดอร์ แกร์ 

• ประดบัธงชยัเฉลิมชยัเพ่ือเป็นเกียรติ 

นบัได้ว่ากองทหารบกรถยนต์ 

เป็นหน่วยทหารหน่วยแรกท่ีได้ 

สร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศ  



ขส.ทบ.

ผธก.

กจห.

กยข. กกบ. กงป.

กกง.

กกพ.

กบร. กค.
รร.ขส.

ฯ
กวก.กซ.

พนั.ขส.ซบร.บ.

ทบ.
หน่วยทหารท่ี กห.ก าหนด

ศคย.ทบ.

บก.ศคย. กรม ขส.รอ. กยพ. กจย. กบบ.



สป.ท่ี ขส.ทบ.รับผดิชอบ
- ยานพาหนะทางบก พร้อมส่ิงอุปกรณ์เวน้ท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นสายงานอ่ืน
- ยานพาหนะทางน ้า เวน้ เรือ และอุปกรณ์ท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบ

ของสายงานอ่ืน
- อากาศยาน พร้อมส่ิงอุปกรณ์เวน้ท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นสายงานอ่ืน
- เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีติดตั้งอยูก่บัยานพาหนะ และอากาศยาน ตามท่ีกล่าวขา้งตน้
- เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการบรรทุก และการ รับ – ส่ง สป.เวน้ท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่น

สายงานอ่ืน
- สป.ต่างๆ ท่ีใชใ้นการ  ผลิต  สร้าง  ทดสอบ และ ซบร.สป.



การบริการของเหล่าทหารขนส่ง

• นนร. ควรรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้ก่หน่วยทหาร
ขนส่ง  ดงัต่อไปน้ี

• กองจดัการเคล่ือนยา้ย ขส.ทบ.

• กองยานพาหนะ ขส.ทบ.

• กองการบิน ขส.ทบ.

• กรม ขส.รอ.
• กองคลงั ขส.ทบ.

• กองซ่อม ขส.ทบ.

• รร.ขส.ขส.ทบ.



พนั.ขส.ท่ี ๑

• เป็นหน่วยหลกัในการสนบัสนุนการเคล่ือนยา้ยทางยทุธวิธีใหก้บั ทบ.

• ยทุโธปกรณ์หลกัไดแ้ก่ รยบ.ปกติขนาดเบา กองร้อยละ ๔๘ คนั



กองพนัทหารขนส่ง กองบญัชาการช่วยรบ

ภารกิจ ปฏิบติัการสนบัสนุนการขนส่ง กพ. และ สป.ใหแ้ก่หน่วยใน
พื้นท่ีรับผดิชอบ
การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอตัราของ บชร. ๑ กองพนั ต่อ ๑ บชร.
ขีดความสามารถ  
- ขน สป.ทัว่ไป และสามารถเคล่ือนยา้ยรถสายพานได้
- ขนถ่ายสมัภาระได้
- รบอยา่งทหารราบไดเ้ม่ือจ าเป็นในช่วงระยะเวลาอนัจ ากดั



กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์



• อากาศยานพร้อมส่ิงอุปกรณ์





การแบ่งประเภทรถยนตท์หารตามระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยรถยนตท์หารยามปกติปี พ.ศ.๒๔๘๐ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

รถยนตป์ระเภทสงคราม รถยนตป์ระเภทน้ีตวัเลขในแผน่ป้ายทะเบียนเป็นสีแดง พ้ืนป้ายสีขาว 

รถยนตป์ระเภทปกติ คือ 
รถยนตท่ี์จดัไวใ้ชง้าน
ราชการยามปกติ



MEDICAL



ภารกิจ กรมแพทยท์หารบก

๑. วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  แนะน า  ก ากบัการ                 
ด าเนินการ  วจิยั  และพฒันาเก่ียวกบัการผลิต  จดัหา ส่งก าลงั  
ซ่อมบ ารุง  บริการ  พยาธิวทิยา  เวชกรรมป้องกนั  ทนัตกรรม
และการรักษาพยาบาล

๒. ก าหนดหลกันิยม  และท าต ารา  ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา
ทั้งน้ีเก่ียวกบักิจการและส่ิงอุปกรณ์เหล่าทหารแพทย ์



การบริการทางการแพทย์

• มีความมุ่งหมายเพื่อถนอมก าลงัพล 
ดว้ยการด ารงไวซ่ึ้งคุณภาพและ
พลานามยัท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติัการทางทหาร



การบริการทางการแพทย์

1. การส่งกลบัและการรักษาพยาบาล

2. บริการเวชกรรมป้องกนั

3. บริการชัณสูตรโรค

4. การบริการโลหิต

5. การบริการทันตกรรม

6. บริการที่ตรวจโรคและที่ปฐมพยาบาล
7. บริการตรวจสุขภาพทหาร

8. การบริการโรคจิตประสาท



การบริการทางการแพทย์
การส่งกลบัและการรักษาพยาบาล
ในยามปกติ

ก. หน่วยรักษาพยาบาล

ข. กรมแพทย์ทหารบก

ค. กรรมวิธีในการปฏิบัติ ก่อน ระหว่าง และภายหลงัการรักษาพยาบาล

ในยามสงคราม หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ก. การส่งกลบั

ข. การรักษาพยาบาล



การบริการทางการแพทย์ในทีต่ั้งปกติ
1.  รพ.สว่นกลาง    รพ.รร.6 ,  รพ.อปร.

รพ.ค่ายสุรนารี

2.  รพ.สว่นภูมิภาค   รพ.ทภ. , รพ.มทบ.

3.  รพ.ในสว่นการศึกษา     รพ.ค่ายธนะรชัต์

รพ.รร.จปร. 



การใหก้ารบริการทางการแพทยใ์นสนาม

1. เขตยทุธบริเวณ

เขตหน้า  - ระดบัหน่วย

- ระดบักองพล

- ระดบักองทพั

เขตหลงั   - ระดบัเขตหลงั

2. เขตภายใน



การบริการทางการแพทย์
สนบัสนุนหน่วยส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนศึกษา

(หน่วยใช ้อฉก.)

• ก.โรงพยาบาล ปัจจุบนัม ี37 แห่ง แบ่งออกได้ดงันี้
1. โรงพยาบาลสังกดักองทัพบก หรือหน่วยส่วนกลาง

ก. โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า เป็นโรงพยาบาลของ กองทัพบก

ข. โรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็น นขต.พบ.

ค. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็น นขต.พบ. ฝากการบังคับบัญชาไว้
กบั ทภ.2



2. โรงพยาบาลสังกดัหน่วยส่วนการศึกษา

ก. โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ เป็น นขต.ศร.

ข. โรงพยาบาล รร.จปร. เป็น นขต.รร.จปร.

3. โรงพยาบาลกองทัพภาค

ก. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็น นขต.ทภ.3

ข. โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็น นขต.ทภ.4

4. โรงพยาบาลมณฑลทหารบก จ านวน   30 แห่ง



กจิการสายแพทย์ในส่วนภูมภิาคทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ    

กองทพัภาคที ่๑
๑. รพ.ค่ายจกัรพงษ์  (จว.ปราจนีบุรี)

๒. รพ.ค่ายสุรสีห์  (จว.กาญจนบุรี)

๓. รพ.ค่ายอดศิร  (จว.สระบุรี)

๔. รพ.ค่ายนวมนิทราชินี (จว.ชลบุรี)

๕. รพ.ค่ายสุรสิงหนาท  (จว.สระแก้ว)

๖. รพ.ค่ายภานุรังสี  (จว.ราชบุรี)

๗. รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ (จว.เพชรบุรี)



กจิการสายแพทย์ในส่วนก าลงัรบทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ    

กองทพัภาคที ่๑
๑. พนั. สร.๑ พล.๑ รอ.  (จว.ลพบุรี)

๒. พนั. สร.๒ รอ. (จว.ปราจนีบุรี)

๓. พนั. สร.กรม.สน.พล.ร.๙ (จว.กาญจนบุรี)

๔. มว.สร.ตอน.สร.,หมู่ สร. ในอตัราการจดัของหน่วย

ส่วนก าลงัรบต่างๆ ในพืน้ที ่ ทภ.๑



กจิการสายแพทย์ในส่วนภูมภิาคทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ    

กองทพัภาคที ่๒
๑. รพ.ค่ายสุรนารี  (จว.นครราชสีมา)

๒. รพ.ค่ายสรรพประสิทธิสงค์ (จว.อุบลฯ)

๓. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  (จว.อุดรฯ)

๔. รพ.ค่ายวรีวฒัน์โยธิน  (จว.สุรินทร์)

๕. รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (จว.ร้อยเอ็ด)

๖. รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา  (จว.สกลนคร)

๗. รพ.สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  (จว.บุรีรัมย์)

๘. รพ.ค่ายศรีพชัรินทร์  (จว.ขอนแก่น)

๙. รพ.ค่ายศรีสองรัก  (จว.เลย)

๑๐. รพ.พระยอดเมืองขวาง  (จว.นครพนม)



กจิการสายแพทย์ในส่วนก าลงัรบทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ    

กองทพัภาคที ่๒
๑. พนั. สร.๒๒ บชร.๒  (จว.นคราชสีมา)

๒. พนั. สร.๓ พล.ร.๓  (จว.นครราชสีมา)

๓. พนั. สร.๖ พล.ร.๖ (จว.ร้อยเอด็)

๔. มว.สร.ตอน.สร.,หมู่ สร. ในอตัราการจดัของหน่วย

ส่วนก าลงัรบต่างๆ ในพืน้ที ่ ทภ.๒



กจิการสายแพทย์ในส่วนภูมภิาคทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ    

กองทพัภาคที ่๓
๑. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (จว.พษิณุโลก)

๒. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (จว.ล าปาง)

๓. รพ.ค่ายจิรประวติั (จว.นครสวรรค์)

๔. รพ.ค่ายกาวลิะ (จว.เชียงใหม่)

๕. รพ.ค่ายพชัิยดาบหัก  (จว.อุตรดิตร)

๖. รพ.ค่ายสุริยพงษ์  (จว.น่าน)

๗. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช  (จว.เชียงราย)

๘. รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมื อง (จว.เพช็รบูรณ์)

๙. รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช  (จว.เพยา)

๑๐. รพ.ค่ายวชิรปราการ  (จว.ตาก)



กจิการสายแพทย์ในส่วนก าลงัรบทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ    

กองทพัภาคที ่๓
๑. พนั. สร.๒๓ บชร.๓  (จว.พษิณุโลก)

๒. พนั. สร.๔ พล.ร.๔  (จว.นครสวรรค์)

๓. พนั. สร.๘ พล.ม.๑ (จว.เพช็รบูรณ์)

๔. มว.สร.ตอน.สร.,หมู่ สร. ในอตัราการจดัของหน่วย

ส่วนก าลงัรบต่างๆ ในพืน้ที ่ ทภ.๓



กจิการสายแพทย์ในส่วนภูมภิาคทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ  

กองทพัภาคที ่๔
๑. รพ.ค่ายวชิราวุธ  (จว.นครศรีธรรมราช)

๒. รพ.เทพสตรีศรีสุนทร  (จว.นครศรีธรรมราช)

๓. รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์  (จว.ชุมพร)

๔. รพ.เสนาณรงค์ (จว.สงขลา)

๕. รพ.อิงคยุทธบริการ  (จว.ปัตตานี)

๖. รพ.ค่ายวภิาวดีรังสิต  (จว.สุราษฎร์ธานี)



กจิการสายแพทย์ในส่วนก าลงัรบทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ    

กองทพัภาคที ่๔
๑. พนั.สร.๕  พล.ร.๕  (จว.นครศรีธรรมราช)

๒. พนั.สร.๑๕  พล.ร.๑๕ 

๓. มว.สร.ตอน.สร.,หมู่ สร. ในอตัราการจัดของหน่วย

ส่วนก าลงัรบต่างๆ ในพืน้ที ่ ทภ.๔



VETERINARY











หน้าที่และความรับผิดชอบ กรมการสัตว์ทหารบก 
1. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการผลิต 
จัดหา ส่งก าลงั ซ่อมบ ารุง บริการ สุขาภิบาล เวชกรรมป้องกัน รักษาพยาบาล บ ารุงรักษา และผสมพันธ์ุ
สัตว์ การเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ และการเกษตรของกองทัพบก
2. ก าหนดหลกันิยมและท าต ารา ตลอดท้ังการฝึกและศึกษา ท้ังนีเ้ก่ียวกับกิจการและส่ิงอุปกรณ์ของ
เหล่าทหารการสัตว์ ม ีเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ภารกิจและหนา้ท่ี























SURVEY



วสัิยทัศน์
กรมแผนท่ีทหาร เป็นองคก์รชั้นน าในการส ารวจและท าแผนท่ีของประเทศ

เหล่าทหารแผนท่ี



ภารกจิ

มหีนา้ทีด่ าเนินการส ารวจทางพืน้ดนิและอากาศ เพือ่จดัท าและ

ผลติแผนที ่ส าหรบัใชใ้นการรกัษาความมั่นคงและการพฒันา

ประเทศ ด าเนินการเกีย่วกบังานยอีอเดซแีละ

ยอีอฟิสกิส ์ตลอดจนการด าเนินการเกีย่วกบัการฝึกศกึษาในสาย

วทิยาการเหลา่ทหารแผนที่



กรมแผนท่ีทหาร
พระราชกฤษฎีกาแบง่ส่วนราชการ 
และก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการ

3 กนัยายน 2428  วนัสถาปนา (วนัจดัตัง้กรมแผนท่ีทหาร)
เป็นส่วนกิจการพิเศษ ขึน้ตรงกองบญัชาการกองทพัไทย

เจ้ากรมแผนท่ี ( พลโท , พลเรือโท . พลอากาศโท )



กรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย
แบ่งส่วนราชการเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนบญัชาการ
2.ส่วนปฏิบตักิาร
3.ส่วนสนับสนุนและบริการ
4.ส่วนการศึกษา



กรมแผนท่ีทหาร

ส่วนบญัชาการ ส่วนปฏิบติัการ ส่วนบริการ และ
สนับสนุน

ส่วนการศึกษา

โรงเรียนแผนท่ี

-กองบัญชาการ
-กองแผนและโครงการ
-กองก าลังพล
-กองธุรการ
-กองการเงิน
-แผนกงบประมาณ

-กองยีออเดซีและยีออฟ่สิกส่
-กองแผนที่
-กองภูมิศาสตร่
-กองเขตแดนระหว่างประเทศ
-กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
-กองพิมพ่
-ศูนย่มูลทางแผนที่

-กองบริการ
-กองพยาบาล
-กองคลังแผนที่

-กองบังคับการ
-กองการศึกษา
-กองการปกครอง



ADJUTANT  GENERAL



สายวทิยาการสารบรรณ 
สายงานสัสดี
สายงานอนุศาสนาจารย์ 
สายงานครูอาจารย์  รร.จปร. 



มคีวามรู้ในสายงานสารบรรณ
ร่างหนังสือ และบันทึกความเห็น
พมิพ์ดดีได้คล่อง
ติดต่อประสานงานได้ดี
ควรขบัรถยนต์ได้

คุณสมบัติและการปฏิบัติงานในหน้าที่

นายทหารสารบรรณ



ใช้คนให้ถูกกบังานและความช านาญ
แบ่งอาชีพนายทหารให้เป็นสัดส่วน
ใช้เป็นหลกัการก าหนด อจย. และ อฉก.
ด าเนินการบรรจุ  ถ่ายเท  หมุนเวยีน

สะดวกในการรายงาน และการควบคุมยอด

หมายเลขความช านาญทางทหาร

ชกท. มีความมุ่งหมายเพ่ือ



กองทพัภาค

นายทหารฝ่ายการสารบรรณ
หัวหน้ากองบัญชาการ
อนุศาสนาจารย์
สัสดกีองทัพภาค

เหล่าทหารสารบรรณ  ประกอบด้วย 



นายทหารสารบรรณ
นายทหารไปรษณย์ี
นายทหารสวสัดกิาร
หัวหน้ากองบญัชาการ
อนุศาสนาจารย์

กองพล

เหล่าทหารสารบรรณ  ประกอบด้วย 



นายทหารสารบรรณ
นายทหารฝ่ายธุรการ
นายทหารฝ่ายสวสัดกิาร
หัวหน้ากองบญัชาการ
อนุศาสนาจารย์

มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก

เหล่าทหารสารบรรณ  ประกอบด้วย 

นายทหารสัสดี
นายทหารประวตัิ



FINANCE



การเบิก  รับ  จ่าย  เกบ็รักษาเงิน  
และการบัญชีการเงนิของกองทพับก

การฝึก และศึกษาวชิาการเหล่าทหาร
การเงนิ

เหล่าทหารการเงิน

ภารกจิ  



๑.  แผนกธุรการ    ๕.  กองค่าใช้จ่าย 
๒.  กองบัญชี         ๖.  กองการเงนิ
๓.  กองวชิาการ     ๗. โรงเรียนการเงนิ
๔.  กองธนารักษ์

กรมการเงินทหารบก

การจดัส่วนหน่วยขึน้ตรง   กง.ทบ.  



JUDGE  ADVOCATE  GENERAL



พนัธกจิตามกฎหมาย
ด้านศาลทหาร
ด้านอยัการ
ด้านทนายทหาร

ด้านนายทหารพระธรรมนูญ
ด้านธุรการและวชิาการทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
ด้านการคุ้มครองพยาน



พนัธกจิด้านศาลทหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรม

ของศาลทหารให้ด าเนินไปโดย
เรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล และเป็นสากล



พนัธกจิด้านอยัการทหาร
อ านวยการ ควบคุมและก ากบัดูแลกจิการ
อยัการทหารให้ด าเนินไปโดยเรียบร้อย
ทรงประสิทธิภาพ มปีระสิทธิผล
สามารถอ านวยความยุตธิรรมโดย
รวดเร็ว รอบคอบ และตรวจสอบได้



พนัธกจิด้านทนายทหาร
อ านวยการ ควบคุม และก ากบัดูแลกจิการ

ทนายทหารให้ด าเนินไปโดยเรียบร้อย
ทรงประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของก าลงัพล รวมตลอดถึง
การด าเนินกจิการสงเคราะห์ทางกฎหมาย



พนัธกจิด้านนายทหารพระธรรมนูญ
อ านวยการ ควบคุมและก ากบัดูแล

กจิการนายทหารพระธรรมนูญให้ด าเนินไป
โดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล ส่งเสริมวทิยาการให้นายทหาร
พระธรรมนูญสามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้โดย
สมบูรณ์ตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด



พนัธกจิด้านธุรการและวชิาการ
ทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงานและควบคุมก ากับดูแลให้ก าลังพล
ในต าแหน่งอัตราเหล่าทหารพระธรรมนูญของกระทรวงกลาโหม มีความเจริญก้าวหน้า
ตามแนวทางการรับราชการของเหล่าทหารพระธรรมนูญโดยเสมอภาค
ก าหนดนโยบายในการฝึกศึกษา วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุมและก ากบั

ดูแลให้ก าลังพลเหล่าทหารพระธรรมนูญได้รับวทิยาการตามแนวทางการรับราชการของ
เหล่าโดยเท่าเทียมกัน

ด าเนินการและประสานงานในกิจการด้านกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ
ด้านนิติธรรมทหารและสังคมศาสตร์ ให้ด าเนินไปโดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ และ
มีประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ราชการทหาร



พนัธกจิด้านการคุ้มครองพยาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพยานในคดอีาญา เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางกฎหมายเกีย่วกบัการ
คุ้มครองพยาน พฒันาระบบและมาตราการคุ้มครองพยาน
ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมาย ก าหนดติดตาม ประเมนิผล
การด าเนินการคุ้มครองพยาน



ศาลทหารช ัน้ตน้

ศาลทหารชั้นตน้ เทียบไดก้บัศาลชั้นตน้ของพลเรือน มีอยู ่ ๓ ประเภท คือ
ประเภทท่ี ๑ ศาลมณฑลทหาร ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยศาลจงัหวดัของพลเรือน มีอ  านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดี (ชั้นยศ พนัเอก ลงมา)
ประเภทท่ี ๒ ศาลทหารกรุงเทพ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยศาลอาญาของพลเรือน มีอ  านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีมากกวา่ศาลทหารชั้นตน้ประเภทอ่ืน ๆ (ทุกชั้นยศ)
ประเภทท่ี ๓  ศาลประจ าหน่วยทหาร ศาลทหารชั้นตน้ประเภทสุดทา้ยน้ีมีลกัษณะพิเศษ
ไม่อาจเทียบกบัศาลพลเรือนใดได้



ศาลทหารกลาง

มีหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการศาลทหารชั้นอุทธรณ์
มีตุลาการพระธรรมนูญหวัหนา้ศาลทหารกลาง
เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบ



ศาลทหารสงูสดุ

มีหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการศาลทหารชั้นฏีกา
มีตุลาการพระธรรมนูญหวัหนา้ศาลทหารสูงสุด
เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบ



ประเภทของศาลทหาร
ศาลทหารสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ

ศาลทหารในเวลาปกติ

ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ

ศาลอาญาศึก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81


คดีท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหาร
ศาลทหาร มีอ  านาจ พิจารณาพิพากษาลงโทษ
ผูก้ระท าความผดิอาญาซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจ
ศาลทหารในขณะกระท าผดิ สัง่ลงโทษบุคคลใดๆ ท่ี
กระท าผดิฐานและละเมิดอ านาจศาล นอกจากน้ียงั
ก าหนดใหมี้อ  านาจในการพิจารณาคดีอยา่งอ่ืนไดอี้ก
ตามท่ีจะมีกฎหมายบญัญติัเพิ่มเติม ท่ีเคยมีมาแลว้
เช่น ความผดิฐานกระท าการอนัเป็นคอมมิวนิสต ์
เป็นตน้ ส าหรับอ านาจในการรับฟ้องคดีของศาล
ทหารแบ่งไดด้งัน้ี



ศาลมณฑลทหารจะรับฟ้องคดีท่ีจ  าเลยมีชั้นยศตั้งแต่ชั้น
ประทวนจนถึงชั้นยศสญัญาบตัรแต่ไม่เกินพนัเอก 

ส่วนศาลทหารกรุงเทพจะรับฟ้องไดห้มดทุกชั้นยศ 
นอกจากน้ีชั้นยศจ าเลยมีผลต่อการแต่งตั้งองคค์ณะตุลาการท่ี
จะพิจารณาคดีดว้ย โดยองคค์ณะตุลาการท่ีจะแต่งตั้งนั้นอยา่ง
นอ้ยตอ้งมีผูท่ี้มียศเท่ากนัหรือสูงกวา่จ าเลย



คดทีี่ไม่อยู่ในอ านาจศาลทหาร แยกเป็น 4 ประเภท คือ
• ประเภทแรก ไดแ้ก่คดีท่ีบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหารกบับุคคลท่ีไม่อยู่

ในอ านาจศาลทหารกระท าผิดดว้ยกนั

• ประเภทท่ีสอง ไดแ้ก่คดีท่ีเก่ียวพนักบัคดีท่ีอยูใ่นอ านาจศาลพลเรือน

• ประเภทท่ีสาม ไดแ้ก่คดีท่ีตอ้งด าเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว 
เน่ืองจากอายขุองผูก้ระท าความผิด ซ่ึงคงจะมีแต่เฉพาะนกัเรียนทหาร

• ประเภทท่ีส่ี ไดแ้ก่คดีท่ีศาลทหารเห็นวา่ไม่อยูใ่นอ านาจศาลทหาร 
คดีประเภทน้ีคงจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์2 ประการ 

ประการแรก    คือ ไดมี้การฟ้องคดียงัศาลทหารแลว้ 
ประการท่ีสอง คือ เป็นคดีท่ีไม่เขา้ หลกัเกณฑใ์นสามประเภทแรก



BAND





เหล้าทหารดุริยางค้

ภารกจิ
วางแผน อ านวยการ แนะน า ก ากับการ และ

ด าเนินการฝึกศึกษาพัฒนาดนตรีรวมทัง้ปฏบิัตกิารแสดง
ดนตรีของกองทพับกที่ได้รับมอบ  มีผู้บังคับกองดุริยางค์

ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การแบ่งมอบ
เป็นหน่วยทหารของกองทพับก



พนัธกิจ(Mission)
- แสดงดนตรีในงานของกองทพับกท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดจนสนบัสนุน   
งานดนตรีใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และประชาชน โดยไม่มี   
ผลกระทบต่องานของกองทพับก

- พฒันาดนตรีใหท้นัสมยัทุกๆดา้นจนถึงระดบัมาตรฐานสากล
- ด าเนินการฝึกศึกษาวิชาตนตรีใหก้บัก าลงัพลของเหล่าทหารดุริยางค์
และผลิตนกัเรียนดุริยางคส์นบัสนุนทดแทนก าลงัพลภายในเหล่า



จุดมุ่งหมาย(Goal)

- ผูไ้ดรั้บฟังการบรรเลงดนตรีจากวงดนตรีของกรมดุริยางค์ทหารบก
แลว้ มีความสุขประทบัใจและช่ืนชมในผลงานการแสดงทุกคร้ัง

- นกัดนตรีของกรมดุริยางคท์หารบกและในเหล่าทหารดุริยางค์
จะตอ้งผา่นการทดสอบความสามารถทางคนตรีดว้ยการสอบ
มาตรฐานเกรดทางดนตรีของกองทพับกและพฒันาไปสู่เกรด
มาตรฐานทางตนตรีในระดบัสากลในโอกาสต่อไป

- สถาบนัการดนตรีทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศยอมรับมาตรฐาน
การเรียนการสอน



เหล้าทหารดุริยางค้

ขอบเขตความรับผิดชอบ
1. วางแผน อ านวยการ ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึก

และศึกษาวชิาการดนตรีให้กับก าลังพลเหล่าดุริยางค์ 
รวมทัง้นักเรียนดุริยางค์ของกองทพับก

2. พัฒนาวชิาการดนตรี ประพันธ์เพลง เรียบเรียงเสียง
ประสาน ตลอดจนค าแนะน า และเสนอแนะวทิยาการดนตรี
ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง

3. ปฏบิัตกิารแสดงดนตรีของกองทพับก  การแสดง
ดนตรีในงานพธีิต่างๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยทหาร และส่วน
ราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ



เหล้าทหารดุริยางค้

การจดั
กองดุริยางค์ทหารบก

แผนกดนตรี แผนกวทิยาการ แผนกบริการ โรงเรียนดุริยางค์

หมวดโยธวาทิต

หมวดดนตรีสากล

หมวดหัสดนตรี

หมวดดนตรีไทย

หมวดส่งก าลงั
และซ่อมบ ารุง

หมวดขนส่ง

หมวดสูทกรรม

หมวดบริการ

กองบังคบัการ

แผนการศึกษา

กองร้อยนักเรียน



หน่วยบินทหารบก

การแบ่งมอบ : เป็นส่วนราชการขึน้ตรงกองทัพบก





ภารกจิศนูย์การบนิทหารบก

เป็นสว่นราชการขึน้ตรงกองทพับก มีการจดัตามอตัราเฉพาะกจิ

หมายเลข ๔๗๐๐ มีภารกจิ ๓ ประการคือ

๑ .วางแผน อ านวยการ ก ากบัการ และ

ด าเนินการฝึก และศกึษาเกีย่วกบั กจิการของ

กองทพับก

๒ .ด าเนินการวจิยั พฒันาก าหนดหลกันิยม

และท าต าราในทางวทิยาการ ทีเ่กีย่วขอ้ง

๓ .ปกครองบงัคบับญัชาหน่วยทหารที่

กระทรวงกลาโหมก าหนด มีผูบ้ญัชาการศนูย์การ

บนิทหารบก : เป็นผูบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบ



ขอบเขตความรับผดิชอบและหน้าทีส่ าคญั
๑. อ  านวยความสะดวกและด าเนินการฝึกศึกษาเก่ียวกบั กิจการบินทหารบกใหก้บัก าลงัพล

ของ : กองทพับก และเหล่าอ่ืนตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย

๒. เสนอแนะและใหค้  าแนะน าทางวิชาการเก่ียวกบักิจการบินทหารบกใหก้บัหน่วยและสาย
วิทยาการท่ีเก่ียวขอ้ง

๓. เสนอแนะ แนะน า ก ากบัดูแลเก่ียวกบักิจการบินนิรภยัการบินของกองทพับก
๔. ศึกษา วิจยัและพฒันาตลอดจนรวบรวมสถิติเก่ียวกบั กิจการบินทหารบก
๕. ผลิตและควบคุมก าลงัพลท่ีเป็นนกับิน ช่างเคร่ืองบิน และผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบักิจการบิน

ทหารบก 6.ปฏิบติัการบินสนบัสนุนทัว่ไป
ต่อหน่วยทหารทั้งภารกิจธุรการ และส่งก าลงับ ารุง และภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ี : ไดรั้บมอบหมาย

๖. ปกครองบงัคบับญัชาหน่วยทหารท่ีกองทพับกแบ่งมอบให้



ด้วยภารกจิและขอบเขตความรับผดิชอบทีก่ าหนดไว้
ในอตัราเฉพาะกจิของศูนย์การบนิทหารบก

จึงท าให้ศูนย์การบินทหารบก มีหน้าที่ในการปฏิบัติใน ๒ บทบาทด้วยกนั 
คือ

• บทบาทในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการการบินทหารบก

• บทบาทในฐานะเป็นหน่วยสนับสนุนการรบ



ซ่ึงบทบาทในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการการบินทหารบกน้ัน มีหน่วยปฏิบติั คือ

• โรงเรียนการบินทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบในการผลิตเจา้หนา้ท่ี
การบินทหารบก

• กองวิทยาการ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจดัท าหลกันิยมและท า
สรรพต าราทางวิทยาการการบินทหารบก

• และแผนกนิรภยัการบิน ท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบดา้นนิรภยัการบิน
ของกองทพับก



ในส่วนของบทบาทในฐานะเป็นหน่วยสนับสนุนการรบ

ศูนยก์ารบินทหารบกไดจ้ดัอากาศยานและก าลงัพลสนบัสนุนแผนงาน
การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ และแผนยทุธการต่างๆของกองทพับก
ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช ๒๕๑๐ เป็นตน้มา 

โดยมีหน่วยรับผดิชอบหลกัในปัจจุบนั คือ กองบินสนบัสนุนทัว่ไป ซ่ึงเป็นหน่วยบิน
ในอตัราของศูนยก์ารบินทหารบก และหน่วยท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด คือ
กองพนับิน ซ่ึงมีหน่วยบินในบงัคบับญัชา จ านวน ๕ กองบิน ท่ีประกอบดว้ย ๔ 
กองบินปีกหมุน และ ๑ กองบินปีกติดล าตวัและซ่ึงหน่วยบินเหล่าน้ีมีภารกิจหลกัในการ
สนบัสนุนหน่วยทหารภาคพื้นดว้ยการปฏิบติัการทางอากาศ ทั้งภารกิจทาง
ยทุธวธีิ และภารกิจอ่ืนๆตาม ท่ี ไดรั้บมอบ



หน่วยการบินทหารบก
ภารกจิ

เป็นส่วนราชการขึน้ตรงกองทพับก  
จัดตาม  อฉก. 47000

-วางแผน อ านวยการ ก ากบัการ และด าเนินการฝึกศึกษาเกีย่วกบักจิการของ ทบ.

-วจิัย พฒันาก าหนดหลกันิยม และท าต าราในทางวทิยาการ ที่เกีย่วข้อง
-ปกครองบังคบับัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  ผบ.ศบบ.เป็น

ผู้บังคบับัญชารับผดิชอบ



หน่วยการบินทหารบก
ขอบเขตความรับผดิชอบ และหน้าที่ส าคัญ

๑. ฝึกกจิการบินให้ก าลงัพลของ ทบ.และเหล่าอ่ืนตามได้รับมอบ
๒. เสนอแนะทางวิชาการเกีย่วกบักจิการการบินให้หน่วยสาย

วิทยาการที่เกีย่วข้อง
๓. เสนอแนะ แนะน า ก ากบัดูแล กจิการการบิน และนิรภัยการบิน
๔. ศึกษา วิจัย และพฒันาตลอดจนรวบรวมสถิติเกีย่วกบักจิการ

บินทหารบก
๕. ผลติและควบคุมก าลงัพลนักบิน  ช่างเคร่ืองบิน และผู้ปฏิบัติงาน

เกีย่วกบักจิการบินทหารบก



หน่วยการบินทหารบก
ขอบเขตความรับผดิชอบ และหน้าที่ส าคัญ

๖. ปฏิบัติการบินสนับสนุนทั่วไป ต่อหน่วยทหาร ทั้งภารกจิธุรการ
และส่งก าลงับ ารุง และภารกจิอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กองทัพบกแบ่งมอบให้



หน่วยการบินทหารบก
กองบัญชาการ

กองวทิยาการ กองบริการ กองสนามบิน กองนิรภัยการบิน

กองตรวจโรค

กองพนัป้องกนัฐานบินกองพนับินกองบินสนับสนุนทั่วไป

กองส่ือสารการบิน โรงเรียนการบิน ทบ.



ผูส้รา้ง บริษทั เซสส์น่า สหรฐัอเมริกา

ประเภท บ.ฝึกและธุรการ 4 ที่นัง่

เครื่องยนต์ คอนตเินลตลั IO-360-D ก ำลงั 210 แรงม้ำ ที่รอบ 2,800

การบรรทุก น ้าหนกัเปล่า 1,550 ปอนด์
น ำ้หนกับรรทกุภำยใน 200 ปอนด์
น ำ้หนกัรวม 2,500 ปอนด์

สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความเร็วสูงสุด 150 ไมล/์ชม.
ควำมเร็วเดินทำง 140 ไมล/์ชม.

เครือ่งบนิฝึกและธุรการ 
แบบ 41 (บ.ฝ.41)



เครือ่งบนิใชง้านท ั่วไป แบบ 200 ( 

บ.ท.200 )
( SUPER KING AIR 200 )

ผูส้รา้ง บรษิทั บชิแอร์คลาฟส์ สหรฐัอเมรกิา

ประเภท เครือ่งบนิใช้งานท ัว่ไป บรรทกุผูโ้ดยสารได้ 10 ท่ีนัง่

เครือ่งยนต์
เครือ่งยนต์กงัหนัใบพดั Pratt & Whitney PT6A-41

จ ำนวน 2 เคร่ืองยนต์ ก ำลงัเคร่ืองยนต์ละ 800 แรงม้ำ

การบรรทกุ
• น ้ าหนกัเปล่า 8,102 อนด ์/ 3,675 กิโลกรัม
• น ้ าหนกัรวมว่ิงข้ึนสูงสุด 12,500 ปอนด ์/ 5,670 กิโลกรัม

สมรรถนะและขดีความสามารถ

• ความเร็วเดินทาง 272 น๊อต
• ความเร็วสูงสุด 290 น๊อต
• เพดานบินสูงสุด 32,800 ฟุต
• พิสยับินไกลสุด 2,075 ไมล ์(3,338 กิโลเมตร)



ผูส้รา้ง บรษิทัเบลล์เฮลคิอปเตอร์ สหรฐัอเมรกิา

ประเภท ฮ.ใชง้านท ั่วไป 5 ท่ีนัง่

เครือ่งยนต์ GASTURBINE ALLISON 250-C20 จ ำนวน 1 เคร่ืองยนต์ 400 แรงม้ำ

การบรรทุก น ้าหนกัเปลา่ 1,584.3 ปอนด์
น ำ้หนกับรรทกุ 1,615.7 ปอนด์
น ำ้หนกัรวม 3,200 ปอนด์
ติดเปลสนำมได้ 6 เปล

สมรรถนะและขีดความสามารถ ความเร็วสูงสุด 130 นอต หรือ 234 กม./ชม.
ควำมเร็วเดินทำง 110 นอต หรือ 198 กม.ชม.

เฮลคิอปเตอร์ใชง้านท ั่วไป แบบ 206 
(ฮ.ท.206)



เฮลคิอปเตอร์ใชง้านท ั่วไป แบบ 1 (ฮ.ท.1)

ผูส้รา้ง บรษิทัเบลล์เฮลคิอปเตอร์ สหรฐัอเมรกิา

ประเภท ฮ.ใชง้านท ั่วไป 13 ท่ีนัง่

เครือ่งยนต์ T53-L-13-B, BA จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,400 แรงม้ำ ท่ีรอบ 6,600

การบรรทุก

ติดตัง้อุปกรณ์พเิศษ

น ้าหนกัรวม 9,500 ปอนด์
น ำ้หนกับรรทกุภำยใน 3,400 ปอนด์
น ำ้หนกับรรทกุภำยนอก 4,000 ปอนด์
ติดเปลสนำมได้ 6 เปล
ระบบจรวดไฮดร้ำ 70 มม. หรือ 2.75 นิว้
ปืนกล XM93 มินกินั 2 กระบอก
จรวดขนำด 2.75 นิว้

สมรรถนะและขีดความสามารถ ความเร็วสูงสุด 124 นอต หรือ 223 กม./ชม.
ควำมเร็วเดินทำง 100 นอต หรือ 180 กม.ชม.



เฮลคิอปเตอร์ใชง้านท ั่วไป แบบ 212 

(ฮ.ท.212)
ผูส้รา้ง บรษิทัเบลล์เฮลคิอปเตอร์ สหรฐัอเมรกิา

ประเภท ฮ.ใช้งานท ัว่ไป 14 ท่ีนัง่

เครือ่งยนต์
แพรตแอนด์วสินีย์ PT6-3B เทอร์โบชำพท์ จ ำนวน 2 เคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์ละ
900 แรงม้ำ (รวม 1,800 แรงม้ำ))

การบรรทกุ
น ้าหนกัเปล่า 2,753 กก.
น ำ้หนกัรวม 5,600 กก.

สมรรถนะและขดีความสามารถ
ความเร็วสูงสุด 120 นอต หรือ 216 กม./ชม.
ควำมเร็วเดินทำง 100 นอต หรือ 180 กม.ชม.



เฮลคิอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ฮ.ท.60 (Black 
Hawk)

ผูส้รา้ง บรษิทั SIKORSKY AIRCRAFT ประเทศ สหรัฐอเมริกำ .

ประเภท เฮลคิอปเตอร์ใช้งานท ัว่ไป

เครือ่งยนต์ T-700-GE-701C เทอร์โบชำฟ จ ำนวน 2 เคร่ืองยนต์

การบรรทกุ น ้าหนกัเปล่า 11,500 ปอนด์
น ำ้หนกับรรทกุภำยนอก 9,000 ปอนด์
น ำ้หนกัรวมพร้อมว่ิงขึน้ 22,000 ปอนด์

สมรรถนะและขีดควำมสำมำรถ
ความเร็วสูงสุด 193 นอต
ควำมเร็วเดินทำง 120-150 นอต หรือ 222-277 กม.ชม.



ผูส้รา้ง บรษิทัเบลล์เฮลคิอปเตอร์ สหรฐัอเมรกิา

ประเภท ฮ.โจมต ีจ านวน 2 ท่ีนัง่( เรียงกันหน้ำ-หลงั)

เครือ่งยนต์ 1 GASTURBINE (LYCOMING) T55-L-703

ให้ก ำลงัสงู 1,800 แรงม้ำ ก ำลงัแรงม้ำใช้งำน1,292 แรงม้ำ

ตดิต ัง้อุปกรณ์พเิศษ
ปืนกลอากาศ(ปืนใหญข่นาด 20 มม. M 197) 3 ล ำกล้อง
จรวดขนำด 2.75 นิว้ กระเปำะจรวดติดตัง้ท่ีใต้ปีกทัง้ 2 ข้ำง ๆ ละ 38 นดั
จรวด TOW

สมรรถนะและขดีความสามารถ ความเร็วสูงสุด 190 นอต หรือ 342 กม./ชม.
ควำมเร็วเดินทำง 150 นอต หรือ 270 กม.ชม.

เฮลคิอปเตอร์โจมต ีแบบ 1 (ฮ.จ.1)



เฮลคิอปเตอร์ล าเลียง แบบ 47 (ฮ.ล.47)



                         47 ( . .47) 
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เฮลคิอปเตอร์ล าเลยีง แบบ 47 (ฮ.ล.47)



                KAZAN HELICOPTER                   
                                17 
            TURBOSHAFTS  KLIMOV TV3 – 117VM        2         
                                          28,700        

                 8,800        
                                                            
                                        500   . 
                  139     /  . 
                127     /  . 
                     358      
                  20,000     
                  3:10     
                                12       
                               36          

 

เฮลคิอปเตอร์ล าเลียง แบบ 17 (MI-17-V5)



เฮลคิอปเตอร์ฝึก แบบ 480 
(Enstrom 480b)

                ENSTROM HELICOPTER CORPORATION        
                           480 
            ROLLS-ROYCE 250C20W GAS TURBINE ENGINE 
                                           3,000        

                  1,180        
                   125     /  .  
                 115     /  .  
                      163       
                   13,000      
                    3    . 
                               3          

 



อากาศยานในอดีต

เฮลคิอปเตอร์ฝึก แบบ 13 (ฮ.ต.13)

         เบลล ์เ ลิคอปเตอร์ กมัปานี (สหรัฐฯ) 
                              

            
       Lycoming TVO-435-25                     
        

                        
    

        .       

                         
                  
           .        

          ,          (      .) 
                      /  . (   .    .) 
                  (      .) 
           ,        

 



เครือ่งบนิตรวจการณ์ แบบ แอล 5 ( L- 5 )

พ.ศ. 2497 ทอ.ไดข้ายเคร่ืองบินตรวจการณ์แบบ แอล - 4 จ านวน   22 เคร่ือง
และ แบบแอล - 5 จ านวน   5 เคร่ือง ใหก้บั  ทบ. ไทย



                Cessna Aircraft              
                           
                   Continental           213                1         
       36      
    25        10        
    7          4        
               2400         
               151       /  . 
                 104      /  . 
         1290     /     
         306       
               550         
              1     

 

เครือ่งบนิตรวจการณ์ แบบ แอล 19 ( L- 19 )



เครือ่งบนิใชง้านท ั่วไป แบบ 6 (บ.ท.6)

"             Pratt & Whitney        1              

"                 Fairchild Hiller 

" Principal Dimensions       49     10.5          36     1          15     6      

"                              

"                140 Knots                25,000     

"                   4,850       (                9        ) 

"           4         30      

"          495          

"                16  . . 2520 

"                   19  . .2531 



หน่วยการบินทหารบก



หน่วยการบินทหารบก

ประวตัิการบินทหารบก
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