
เอกสารเพิม่เติม 
เคร่ืองหมายทางทหาร 

๑. คําจํากัดความ 
 คําวา “เครื่องหมายทางทหาร” คือ เครื่องหมายชนิดหนึ่งที่ประกอบดวยการเขยีนรูป ตวัเลข 
อักษร คํายอ สี หรือสิ่งที่กลาวมาแลวผสมกัน เพ่ือใชแสดงใหรูจักหนวยทหาร หรือกิจการ หรือสถาน
ที่ตั้ง ทางทหารใดๆ ได 
๒. การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย 
 เครื่องหมายตางๆ ที่มีอยูไดแสดงถึงหนวย กิจการ หรือสถานที่ตัง้ ทางทหารมากมายหลาย
แบบซึ่งอาจจะพบเห็นเสมอๆ แตอยางไรก็ดี หนวยหรือกิจการหรือสถานที่ตั้งบางแบบโดยเฉพาะที่ไม
ปรากฏอยูในหนังสือเลมน้ี อาจจะแสดงเปนเครื่องหมายไดโดยปกติตามคําแนะนําที่มีอยู และเม่ือไดทํา
เครื่องหมายพิเศษเชนกลาวแลว จําเปนตองมีหมายเหตุ หรือคําอธิบายความหมายบอกไวในแผนผัง 
แผนที่หรือแผนบริวารที่ใชเครื่องหมายนั้นไวดวย 
๓. การใชเคร่ืองหมาย 
 ก. การใชประโยชนของเครื่องหมายทางทหาร ก็เพ่ือแสดงภาพในรูปรางอันเหมาะสม และ
เพ่ือใหรูจักหนวยหรือกิจการ หรือสถานที่ตั้งตางๆ ไดอยางถูกตอง การจะเวนไมเขียนเครื่องหมาย
ตามที่กําหนดไวแลวยอมไมกระทํา เวนไวแตไมมีเครือ่งหมายกําหนดไว หรือมาตราสวนของแผนที่
จํากัดใหทําไมได 
 ข. เครื่องหมายแสดงเหลาทหารที่ปรากฏในขอ ๖ นัน้   ใชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผืนผา การ
เปลี่ยนแปลงวธิีใชเครื่องหมายแสดงเหลาทหารใหดูขอ ๔ ที่ตรวจการณของเหลาทหาร โดยธรรมดาใช
เครื่องหมายสามเหลี่ยม และสถานทีต่ั้งทางการหนวยของเหลาทหารบางเหลาใชเครื่องหมาย วงกลม 
 ค. ขนาดของหนวยหรือสถานที่ตั้งทางทหาร    แสดงโดยเขียนเครือ่งหมายแสดงขนาดหนวยไว
ตอนบนของรปูสี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยม หรือวงกลม เครื่องหมายแสดงขนาดหนวยทางยุทธวิธ ี           
ใหดูขอ ๕ 
 ง. เสนแบงเขต เขตทําการ หรือพ้ืนที่ทําการของหนวย และสถานที่ตั้งทางทหารแสดงโดยเขียน
เสนแสดงเขต และเครื่องหมายแสดงขนาดของหนวยที่รับผิดชอบเขตน้ันๆ ตามความเหมาะสม ขอที่ ๗ 
กลาวถึงเครื่องหมายแสดงเสนแบงเขต 
 จ. คํายอมักใชรวมกบัเครือ่งหมายทางทหารเพื่อแสดงชื่อของหนวยหรือกิจการหรือสถานที่ตัง้ 
คํายอที่ใชนีใ้หปฏิบัตติามระเบียบกองทพับก วาดวยการใชประมวลคํายอฉบบัทีป่ระกาศใชปจจุบัน หาก
ตองการใชคํายอนอกจากที่ปรากฏตามระเบียบกองทัพบกที่กลาวมาแลวตองมีหมายเหตุ หรือคําอธิบาย
ไวใหทราบดวยเสมอ 
 ฉ. สี 
 เม่ือใชสีประกอบ 
 สีน้ําเงิน  หมายถึง  หนวยหรือกิจการของฝายเรา 
 สีแดง  หมายถึง  หนวยหรือกิจการของฝายขาศึก 



 เม่ือไมใชสีประกอบ 
 หนวยหรือกิจการของฝายเราแสดงดวยเสนสีดําทึบเด่ียว 
 หนวยหรือกิจการของฝายขาศึกแสดงเสนสีดําทึบคู 
 เครื่องหมายแสดงพื้นที่อาบพิษ ไมวาจะตัง้อยูในที่ใดๆ ก็ตาม โดยธรรมดาใชสีเหลอืง เม่ือไมมีสี  
 เหลืองอาจเขียนคําวา “อาบพิษ” แทนได 
 เครื่องหมายแสดงพื้นที่ฝายเรายึดอยูแมจะตั้งอยูในเขตของขาศึกกต็าม คงใชสีน้ําเงินแทน 
เครื่องหมายหลัก 
๔. ระบบเครือ่งหมายแสดงหนวยทหาร 
 ก. เครื่องหมายแสดงหนวยทหาร คือ รูปสี่เหลี่ยม เชน 
 
  
 
 ข. เครื่องหมายแสดงหนวยทหารนี้อาจเขียนเสนกึ่งกลางดานลางตอตรงลงไป  หรือโคงไปตาม
ตองการก็ได ปลายของเสนที่ตอน้ีแสดงทีต่ั้งที่แนนอนของหนวยทหาร ในแผนที่ เชน 
 
 
 
 
 ค. กองบังคับการของหนวยใดๆ ก็ตาม แสดงดวยเสนดานธง เขียนทับดานซายของ
เครื่องหมายของหนวย ปลายของเสนดามธง หมายถึง ที่ตั้งที่แนนอนของกองบังคับการนั้น เสนน้ีอาจ
ตรงหรือโคงก็ได เชน 
 
 
 
 ง. ถากองบังคับการหลายๆ หนวยตั้งอยูในที่เดียวกนั  ก็ใหเขยีนรูปธงสี่เหลี่ยมตามจํานวนของ
กองบังคับการนั้นๆ ซอนกัน แตละรูปธงสี่เหลี่ยมแทนกองบังคับการหนึ่งแหง เชน 
 
 
 
 
 
 จ. การแสดงประเภทของเหลาทหาร ใหเขียนเครื่องหมายแสดงประเภทของเหลาทหารไว
ภายในรูปสี่เหลี่ยม เชน 
 
 หนวยทหารราบใดๆ ก็ได 



 ฉ. หากไมมีเครื่องหมายแสดงประเภทของเหลาทหารกําหนดไว อาจใชคํายอที่แสดงภารกิจของ
หนวยเขียนไวภายในรูปสี่เหลี่ยม เชน 
 
 หนวยรักษาความปลอดภัยของกองทัพ 
 
 ช. การแสดงขนาดของหนวย ใหเขียนเครือ่งหมายแสดงขนาดของหนวยไวดานบนของรูป 
สี่เหลี่ยม เชน 
                          X X 
 กองพลทหารราบ                                      
 
๕. เครื่องหมายแสดงขนาดหนวยในทางยุทธวิธ ี
 กําหนดเครื่องหมายแสดงขนาดหนวย หรือกิจการหรือสถานที่ตั้งทางทหาร และใชเปน
เครื่องหมายแสดงเสนแบงเขต เพ่ือกําหนดเขตทําการ หรือพ้ืนที่ทําการของหนวย หรือกิจการหรือ
สถานทีต่ั้งตางๆ ดวย 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

    หมู  

ตอน,พวก,(หมู ป.,หมูเรดาร,หมู
อุตุนิยมวิทยา) 

 

หมวด , ชุด  

กองรอย  

กองพัน  

กรม  

กรมผสม เชนเดียวกับกรม เขียนคําวา “ผส.”ดานขวาของรูป 

กองพลนอย กรมผสมยานเกราะ  

กองพล  

กองทัพนอย  

กองทัพ กองทัพภาค  

หมูกองทัพ (ของชาติพันธมิตร)  

 

 รปภ. 



๖. เครื่องหมายแสดงเหลา และหนวยทหาร 
 กําหนดเครื่องหมายแสดงเหลา และหนวยทหารของประเทศไทยที่มีอยูในปจจุบัน และทีค่าดวา
จะจัดตั้งขึ้น 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

หนวยทหารการสัตว 
 

หนวยการบินทหารบก 
 

หนวยกิจการพลเรือน 
 

หนวยกําลังทดแทน 
 

หนวยขาวกรองทางทหาร 
 

หนวยทหารขนสง 
 

หนวยทหารชาง 
 

หนวยดุริยางค 
 

หนวยทหารปนใหญตอสูอากาศยาน หรือปน  
ใหญ ปองกันภัยทางอากาศ  

หนวยทหารปนใหญ 
 

หนวยทหารแพทยหรือหนวยเสนารักษ 
 

หนวยกําลังรบนอกแบบ 
 

หนวยสงกําลงั 
 

หนวยซอมแกและซอมบํารุง 
 

หนวยทหารพลาธิการ 
 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

หนวยทหารมาขี่มา 
 

หนวยทหารมายานเกราะ 
 

หนวยรักษาความปลอดภัย 
 

หนวยทหารราบ 
 

หนวยทหารราบบรรทุกยานยนต 
 

หนวยทหารราบยานเกราะ 
 

หนวยทหารราบสงทางอากาศ 
 

หนวยรบพเิศษ 
 

หนวยทหารสารวัตร 
 

หนวยทหารสือ่สาร 
 

หนวยทหารสรรพวุธ 
 

หนวยสะเทินน้ําสะเทินบก 
 

หนวยทหารอากาศ (ใบพัดโปรง) 
 

หนวยตอสูรถถัง 
 

หนวยทหารภเูขา (ภูเขาทึบ) 
 

หนวยสงครามอิเล็กทรอนิกส 
 

 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

หนวยสงกําลงัและซอมบํารงุ 
 

หนวยพลรม(รม)ใชเพ่ือแสดงหนวยพลรมที่ 
ที่ไมไดบรรจุในหนวยสงทางอากาศ  

หนวยยานยนตลอมหุมเกราะ 
 

หนวยรถถังสะเทินนํ้าสะเทนิบก 
 

หนวยตรวจการณ(เฝาตรวจ)ทางอากาศ 
(กองทัพบก)  
หนวยตรวจการณ(เฝาตรวจ)ทางอากาศ 
กองทัพอากาศ)  

กองรอยลาดตระเวนระยะไกล 
 
 

กองพันสัตวตาง 
 

รอยรถไฟพยาบาล 
 

หมวด ซบร.สน. 
 

หนวยขนาดกองใชเครื่องหมาย         ไวดานบนของ 
หนวยแสดงถึงหนวยที่ใหญกวากองรอย แตเล็กกวา 
กองพัน เชน กอง ลว.พล.ม., กอง ส.พล.๑ รอ. 

 
 
 

หนวยบัญชาการสนับสนุนการชวยรบกองทัพ
สนาม 

 
 

กองบัญชาการ หรือสวนของกองบัญชาการหนวย 
บัญชาการสนบัสนุนการชวยรบในเขตหนา 

 
 
 

หนวยบัญชาการสนับสนุนการชวยรบในเขตหลัง  
 

 
 

ลว.ไกล 

(ตาง) 

(สน.) 
 

บช.สน. 
ท.สนาม 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองบัญชาการ หรือสวนของกองบัญชาการหนวย 
บัญชาการสนบัสนุนการชวยรบในเขตหลงั 

 
 
 

หนวยบัญชาการชวยรบของกองทัพภาคที่ ๒ 
                          XXX 
                                         ๒ 
 

หนวยบัญชาการชวยรบของกองทัพภาคที่ ๒ 
สวนแยก 

                         XXX  
                                     ๒ (สวนแยก) 

หนวยที่จัดเปนการชั่วคราว ใชเครื่องหมายเขียน
ไวบนขนาดของหนวย เชน กองรอยเฉพาะกิจ 
กองพันเฉพาะกิจ เปนตน 

 

ชุด ทลร. (ทําลายระเบิด) 
 
                                          ทลร.   
 

 
รอย ส.สงกําลัง และ ซบร.สน. 
 

 
                                          ซบร.สน. 

 
รอย พธ. สนับสนุนโดยตรง 
 

 
                                           ชต.  
 

 
รอย สพ. สงกําลังสนาม 
 

 
                                          สนาม 
 

 
พัน สร.สนับสนุนโดยตรง 
 

 
                                           ชต. 

 
กอง สพ. สนับสนุนทัว่ไป 
 

 
                                           ชร. 
 

 
กอง สพ. กระสุน 
 

 
                                          กน. 
 

บชร

บชร



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 
 
รอย สพ. สงกําลังสนาม 
 

 
                                          ชต. 

รอยสงกําลังและบริการสนบัสนุนโดยตรง 
 
       บร. / สน.                        สนาม 
 

พัน.ซบร.สนับสนุนโดยตรง 
 

 

กอง สพ.สงกําลังทั่วไปสวนแยก 
 
                                          (สย.) 

 
กอง สพ.สงกําลังทั่วไปสวนแยก 
 

 
                                          สกอ. 
 

กองบินเบา 
 
 
 

 
กองพลทหารราบเบา 
 

                            XX 
                                          เบา 

ฐานปฏบิัติการรบพิเศษ 
 
 
 

 
หนวยตระเวนชายแดน 
 

 
 

 
กรมสนับสนุนกองพลที่ ๙ 
 

                                       XX 
                                         ๙ 

 
 
 
 
 

ฐปรพ. 

    ตชด. 

    สน. 

สต. 



๗.  เครื่องหมายแสดงเสนแบงเขต 
 ก. เสนแบงเขตทางขาง เสนแบงเขตแสดงดวยเสนทบึ พรอมดวยเครื่องหมายแสดงขนาดหนวย 
เขียนไวตรงชองวางที่เหมาะสมตามหนวย เหลา และชาติ ถาจําเปนใหเขียนไวแตละดานของ
เครื่องหมายแสดงขนาด ถาเสนแบงเขตทางขางของหนวยที่มีขนาดไมเทากัน ใหใชสัญลักษณของ
หนวยทีใ่หญกวา 
 ตัวอยาง 
         
 ๑           พลร.๓        เสนแบงเขตระหวางกองทัพนอย ๑ และกองพลทหารราบที่๓     
 
 
 
      ๑       ๒     เสนแบงเขตระหวางกองพลทหารราบที่ ๑ และ ๒     
 
 
 
         ร.๓      ม.ยก.๑๔  
                               เสนแบงเขตระหวางกองพลทหารราบที่ ๓ และ กรมทหารมายานเกราะที่ ๑๔ 
 
 
 ข. เสนเขตหลัง  ถาแสดงเสนเขตหลังใหใชเครื่องหมายแสดงขนาดของหนวยที่เล็กกวา หรือ      
อีกลาวกอยางหนึ่ง ใหใชสัญลักษณของหนวยรับการบงัคับบัญชา ไมใชหนวยบังคับบัญชาเหลาและชาติ
ของหนวยอาจแสดงไวเพ่ือปองกันการสับสน 
 
 
 
 
 
เสนเขตหลังแยกกองพลทหารราบที่ ๔๓                    เสนเขตหลังแยกกรมทหารมายานเกราะที่ ๑๔ 
และกองทัพนอยที่ ๕                                            และกองทัพนอยที่ ๕ 
 ค. เสนแบงเขตที่เสนอ เสนแบงเขตในอนาคต หรือที่เสนอ แสดงดวยเสนปะพรอมกับเวลาหรือ
สภาพการมีผลใชบังคับ และกองบังคับการที่กําหนดเสนแบงเขตนั้น 
 ตัวอยาง 
                                                           ฉก.พัน.ร.๒๓๑  
                                                                                        ผลเม่ือกองพลสั่ง 
                                                          ฉก.พัน.ร.๒๓๒ 

ม.ยก.๑๔ 

  ทน.๕ 

พล.ร.๔๓  

ทน.๕ 



 ง. จุดจํากัด  หรือจุดประสานเขต ใหใชเครื่องหมายตามขางลางนี้ เขียนลงบนแนวตางๆ  
 
 
 
 จ. เม่ือไมอาจเขียนเสนแบงเขตระหวางหนวยตางๆ ไดเหมาะสม แตมีความจําเปนแสดงพื้นที่
ของหนวยนั้นๆ โดยธรรมดาใหเขียนเสนลอมรอบแสดงเปนพ้ืนที ่ และเขียนเครื่องหมายแสดงขนาด
หนวยตรงชองวางระหวางเสนน้ี หรืออาจจะเขียนเครื่องหมายแสดงหนวยไวภายในเสนลอมรอบน้ีก็ได 
เชน  
 
 
                      
 
 
                    พ้ืนที่ของหมวด                        หรือ            พื้นที่ของหมวดทหารราบ 
 
 ฉ. พ้ืนที่ที่ตั้งใจจะเขาไปยดึครองใหแสดงดวยเสนปะ และอาจจะเขียนเครื่องหมายแสดงหนวย
หรือเครื่องหมายแสดงหนวยประกอบกับเสนน้ีก็ได เชน 
 
 
 
 
 
        พ้ืนที่ที่คิดจะใหกองรอยเขายึดครอง            พ้ืนที่ที่คิดจะใหกองรอยทหารชางเขายึดครอง 
 
 ช. หากมีหนวยทหารหลายหนวยตั้งอยูในพ้ืนที่เดียวกัน ก็ใหเขียนเครื่องหมายแสดงหนวย
ทั้งหลายนั้นเรยีงซอนกัน แลวเขียนเสนตรงไปยังพ้ืนทีท่ี่หนวยเหลานั้นตั้งอยู เชน 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 



 ซ. แนวหนาของการวางกําลังฝายเรา แสดงดวยเสนโคงติดตอกัน เชน 
 
 
       แนวหนาของการวางกาํลังขาศึก แสดงดวยเสนโคงคูติดตอกัน เชน 
 
  
 ฌ. แนวที่หนวยลาดตระเวนของฝายเรายึดอยูอยางบางๆ (การวางกําลังขางหนาฝายเรา) แสดง
ดวยจุดโคงตดิตอกัน เชน 
 
 
 
 แนวที่หนวยลาดตระเวนของขาศึกยึดอยูอยางบางๆ (การวางกําลังขางหนาของขาศึก) แสดง
ดวยจุดวงกลมเล็กๆ ติดตอกัน เชน 
 
  
 
              จุดและวงกลมไมแสดงถึงกําลังหรือที่ตั้งอันแทจรงิของหนวยลาดตระเวน 
 
 ญ. เม่ือใชแสดงแนวปะทะหรือแนวที่หนวยลาดตระเวนยึดอยูอยางบางๆ ใช สนี้ําแสดงสําหรับ
ฝายเรา และ สีแดง แสดงสําหรับฝายขาศึก 
 ฎ. ที่หมายตางๆ แสดงดวยเสนทึบลอมรอบพ้ืนที่และเขียนคํายอ “ทม.” ไวภายใน เม่ือตองการ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมก็ใหเขียนหนวยเจาของที่หมายลงไปดวย เชน 
 
                           ทม.                                                    ทม. 
                                                       หรือ    พล.ร.๒ 
 
 ฏ. เม่ือตองการจะแสดงทิศทางเขาตไีปยังที่หมาย ก็ใหเขียนลูกศรเพิ่มขึ้นอีกจากแนวออกตีไป
ยังที่หมาย เชน 
                                   นต. 
 
                                                                      ทม. 
                                                                    พล.ร.๒ 
                                     
                                   นต. 
 ลูกศรนี้มิไดแสดงเสนทางทีแ่นนอนสําหรบัการเขาตี แตจะแสดงเพียงทิศทางเขาตเีทานั้น 



 ฐ. เม่ือตองการจะแสดงทิศทางเคลื่อนที่โดยทั่วไปของหนวย ใหเขียนเครื่องหมายลูกศรประกอบ
กับคําเขยีนวา “เสนหลักการรุก” ประกอบดวยก็ได ดังนี้ 
 
                                              เสนหลักการรุก พล.ร.๒๐ 
 
  
 ฑ. ภาพแสดงหนวยทีท่ําหนาที่กําบังหรือระวังปองกัน 
 
 
 
 ฒ. เครื่องหมายแสดงแนว จุดควบคุม และพ้ืนที่จํากัด 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

ขอบหนาที่ม่ันตั้งรบั 
 

ฉากการยิง(ทัว่ไป)  
 

 
ปบค.๑๐๕ มม. ยิงฉากเปาหมายที่ ๑๒๐๑ 
 

 
 
  

ฉากการยิงของกองรอยที่ ๒ กองพันทหารปนที่ 
๓ (๑๐๕ มม.) 

 
                       
 

 
ฐานออกต ี
 

 
 
                                  

แนวที่ม่ันรักษาดานรบ 
 

        นทดป.                     นทดร.               
 

แนวที่ม่ันรักษาดานทั่วไป 
 

        นทดป.                     นทดป.               
 

ขั้นการเคลื่อนที่(ใชรหัส,อักษร หรือตวัเลข) 

 

         ขั้นเขยีว                     ขั้นเขียว 
         ขั้น ก.                        ขั้น ก. 
         ขั้น ๒                        ขั้น ๒ 

 

๑๒๐๑ 

(๑๐๕โคง) 

รอย.๒ ป.พัน.๓ 

(๑๐๕โคง) 

ออก

ขน ขนม. 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

จุดตรวจ (ใชรหัส อักษร หรือตัวเลข) 
 

แดง             ข               ๔๕ 
 

แนวหามยิง(สแีดงประ) (หามยิงต่ํากวาแนวนี้) 
นหย..........................นหย.(หนวย) 

(วัน – เวลาทีมี่ผลบังคบั) 

แนวออกต ี
 

            นต.                     นต.               
 

แนวประสานการยิงสนับสนุน(สีดําทึบ)(แนว
ประเทศเดนชดัสํากรับ บ.และ ป. 

 
        นปยส.                    นปยส.               
 

แนวประสานการยิง (สีแดงทึบ)(เม่ือมี ๒ หนวย 
ขึ้นไป 

 
       นปย.                       นปย.              
 

แนวประสานขั้นสุดทาย 
 
  นป.ขั้นสุดทาย                    นป.ขั้นสุดทสย    
 

แนวทางแทรกซึม 
 
              แนวทางการแทรกซึม 
 

แนวออกตี คอื ที่ตั้งปจจุบนั 
 
 นต. / คือ ทป.                    นต. / คือ ทป.       
 

แนวออกตี คอื แนวปะทะ  
นต. / นป.                       นต. / นป. 

แนวออกตี คอื แนวหนาของการวางกําลังฝาย
เดียวกัน 

 
นต. / คือ นกฝ.                    นต. / คือ นกฝ. 

พ้ืนที่รวมพล 
 
                     
 

พ้ืนที่อาบพิษ 
 

อาบพิษ 

จุดบรรจบ 
 
                                



 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

จุดจบ (ณ แนวขั้นและเสนเขตทางขางตดักัน)  
 

จุดผาน(บนแนวควบคุมที่ฝายเรายึดและหนวย
ฝายเราจะถอนตัวผาน) 

 
                     
 
 

 
๘. เครื่องหมายแสดงสถานที่ตั้งตาง ๆ  
 ก. ตามปกติ ใหใชเครื่องหมายแสดงหนวยทหารการชวยรบ แทนเครื่องหมายแสดงถานที่ตั้ง
การชวยรบ 
 ข. เม่ือไมใชเครื่องหมายแสดงหนวยตามขอ ก. ใหใชเครื่องหมายแสดงสถานที่ตัง้ ดังนี้ 
   
  เขาตั้งอยูหรือยึดครองอยู 
 
  ยังไมไดเขาตัง้อยูหรือคาดวาจะเขาตั้งอยู 
 
 ค. ถาตองการแสดงที่ตั้งโดยแนนอน ใหเขียนเสนตรงหรือเสนโคงก็ได ดานลางของเครื่องหมาย 
 
 
 
 ง. เครื่องหมายแสดงเหลาทหาร ฝายกิจการพิเศษหรือแสดงกิจการทางทหารใดๆ ก็ตาม เขียน
ลงในเครื่องหมายหลักตามความเหมาะสม เชน 

  สถานทีต่ั้งทางการสงกําลังสายทหารสื่อสาร            
   
 จ. เม่ือไมมีเครื่องหมายแสดงเหลาทหาร หรือฝายกิจการพิเศษกําหนดไวใหใชคํายอแสดง
เครื่องหมายของหนวยนั้น โดยเขียนลงในเครื่องหมายหลัก เชน 
 
  สถานทีต่ั้งกําลังทดแทน  
 
 
 
 

  กทท. 

ก  ข 



 ฉ. เม่ือใชเครือ่งหมายหนวยหลัก ใหใชเครื่องหมายแสดงขนาดหนวยและคํายอประกอบเชน 
สถานทีต่ั้งทางการสงกําลังสายสรรพาวธุ 

   สําหรับกองพลของกองทัพอเมริกา              
 
๙. เครื่องหมายแสดงเกี่ยวกับการบิน 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

สนามพื้นลงสาํหรับเฮลิคอปเตอร 
 
 
 

สนามบินหรือลานบินสําหรบัเครื่องใบพัด 
 
 
 

 
๑๐. เครื่องหมายแสดงกจิการปองกันภัยทางอากาศหรือการตอสูอากาศยาน 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

เรดาร 
 

 

  
๑๑. เคร่ืองหมายแสดงการบังคับบญัชา และการตดิตอสื่อ 
 ก. ในขอน้ีจะไมแสดงถึงเคร่ืองหมายของหนวยทหารสื่อสาร หรือรูปรางของการติดตอสื่อสาร 
สําหรับรายละเอียดใหดูรูปที ่ ๒๘ เครื่องหมายที่ใชติดตอสื่อสาร ซึ่งปรากฏอยูในขอน้ีรวมกับ
เครื่องหมายแสดงการบังคับบัญชา 
 ข. กฎสําหรับการเขียนเครือ่งหมายของกองบัญชาการตาง ๆ มีดังนี้ 
  ๑) กองบัญชาการที่สูงกวาหมากองทัพ จะไมมีเครื่องหมายแสดงหนวย แตใหเขยีนชื่อยอ
ของหนวยนั้นลงมนรูปธง เชน 
 
   กองบัญชาการทหารสูงสุด   
 
 

    บกส. 

(อม.) 



  ๒) สําหรับกองบัญชาการกองทัพนอยและสูงกวา ใหเขยีนเครื่องหมายแสดงขนาดหนวย
ดานแบบรูปธงและเขยีนหมายเลขประจําหนวยดานขวา ไมตองเขียนเครื่องหมายแสดงเหลาทหาร 
เขียนไว เชน 
                                                                 XXX 
                                                                            ๔ 
 
                  กองบัญชาการกองทัพนอยที่ ๔ 
                                                             XXXX 
                                                                          ๒ 
 
                 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ 
 
  ๓) กองบัญชาการกองพล และกองบังคบัการของหนวยที่ต่ํากวา ใหเขียนเครื่องหมาย
แสดงเหลาทหารไวภายในรูปธง และเขยีนเครื่องหมายเลขประจําหนวยดานขวาของรูปธง เชน 
                                                               XX 
                                                                          ๒ 
 
 
   กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ 
 
  ๔) การแบงสวนกองบัญชาการหรือกองบังคับการตาง ๆ ใหใชเครื่องหมายดังตอไปน้ี 
 
                                                                                                ๑ 
                   กองบังคับการทางยุทธวิธ(ีกรมทหารราบที่ ๑)         ยุทธ 
                                                                                      XX 
                                                                                                 ๒ 
                   กองบัญชาการหลัก(กองพลทหารราบที่ ๒)           หลัก 
                                                                                      XX 
                                                                                                 ๓ 
   กองบัญชาการหลัง(กองพลทหารราบที่ ๓)          หลัง         
 
  ๕) สถานที่ตั้งทางการติดตอสื่อสาร ใหเขียนคํายอไวดานลางรูปธง เชน 
 
 
   ศูนยรับสง             ศรส. 



                                                                                   XX 
                                                                                           ๒ 
   ศูนยการสื่อสารกองพลทหารราบที่ ๒            ศสส.    
   
 ค. เครื่องหมายแสดงการบังคับบัญชาและการติดตอสื่อสาร 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองบัญชาการยุทธบริเวณ 
 
 
 

กองบัญชาการกองทัพบกประจํายุทธบริเวณ 
 
 
 

กองบัญชาการสงกําลังบํารงุกองทัพบกประจํา 
ยุทธบริเวณ ที่ ๑๒ 

 
                                           ๑๒ 
 

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ 
                           XXXX 
                                         ๑ 
 

กองบัญชาการกองทัพนอยที่ ๔ 
                            XXX 
                                        ๔ 
 

กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑ 
                             XX 
                                        ๑ 
 

กองบังคับการกรมผสม 
                                      
                                         ผสม 
 

กองบัญชาการที่คาดวาจะจัดตั้งขึ้น 
 
 
 

ที่บังคับการหลัก 
 
               หลัก 
 

 

ยธบ. 

ทบ.ยธบ

บช.กบ.

   

   

   

   

   



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

ที่บังคับการหลัง 
 
               หลัง 
 

ที่บังคับการทางยุทธการ 
 
               ยุทธ 
 

ชุมสายโทรศพัท 
 
                           C 

ตูสลบัสาย ณ กองบังคับการ 
 

                        C 

ศูนยโทรพิมพ 
 
                           C 

ชุมสายโทรศพัทพาณิชย 
 
                           C   พาณิชย 

ศูนยการสื่อสาร 
                                      
      
                            ศสส. 

สถานีเรดาร 
 

 
๑๒. เครื่องหมายแสดงปอมสนาม 
  ก. เครื่องหมายแสดงที่ตั้งและรูปรางของปอมสนาม 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

เครื่องหมายแสดงวา “กําลังกอสราง”(เขียน
ทางขวาของเครื่องหมาย) 

 
กําลังกอสราง 

 

เครื่องหมายแสดงวา “ยังไมเขาประจํา”(เขียน
ทางขวาของเครื่องหมาย) 

 
ยังไมเขาประจํา 

 

   

   

   



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

เครื่องหมายแสดงวา “ถูกทาํลายแลว”(เขยีนทับ
เครื่องหมาย) 

 
 
 

เครื่องหมายแสดงวา “ลวง”(เขียนทบั
เครื่องหมาย) 

 
 
 

เครื่องหมายแสดงวา “สงสัย” หรือ “ไมแนใจ” 
(เขียนทางขวาหรือภายในเครื่องหมาย) ? 

คูติดตอแบบใดๆ ก็ได 
 
 
 

คูติดตอมีชองยิง 
 
 
 

คูติดตอมีที่พักกําบังใตดิน 

 
 
                                       กําบัง 

คูติดตอที่กําลงักอสราง 
 
 
                                      กําลังกอสราง 

จุดตานทานหรือตําบลแข็งแรง 
 

จุดตานทานทีย่ังไมเขาประจํา 
 

ที่ตั้งยิง หรือหลุมบุคคล 
 
 
 

ที่ตั้งยิง หรือหลุมบุคคล ๒ คน 
 
                                   ๒ 
                                  

 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

ที่ตั้งยิงปนใหญเบากระสุนวิถีโคง 
 
 
                             

ที่ตั้งยิงปนใหญเบากระสุนวิถีโคง 
 
 
 

ที่ตั้งยิง หรือหลุมปนที่ถูกทําลายแลว 
 
 
 

ที่พักกําบัง หรือที่ตั้งขุดลงไป 
 
 
 

ที่พักกําบังใตดิน 
 
 
 

ที่พักกําบังบนดิน 
 
 
 

ปอมทั่วไป 
 
 
 

พ้ืนที่ หรือบริเวณที่เปนปอม 
 
 
 

หลุมปน 
 
 
 

 
 ข. หากมีความจําเปนจะตองแสดงจํานวนผูเขาอาศัยในหลุมบุคคล หรือที่พักกําบังก็ใหเขียน
จํานวนเลขทีด่านซายของเครื่องหมาย 
 ค. เครื่องหมายแสดงอาวุธที่อยูในหลุมปนตางๆ อาจเขียนเครื่องหมายแสดงชนิดของอาวุธน้ันๆ 
ลงภายในเครือ่งหมายได 
 
 



๑๓. เครื่องหมายแสดงทีต่ั้งทางการแพทย 
  ก.เน่ืองจากกิจกรรมทางการแพทยหลายแบบ  จึงตองใชเครื่องหมายพิเศษเพื่อแสดง
หนาที่ตาง ๆ ไว เครื่องหมายที่ปรากฏอยูในขอ ข ถึง ง ขางลางนี้แสดงถึงหนวยทหารแพทย สถานที่ตั้ง
ทางการแพทยมีหนาที่รักษาพยาบาล และสถานทีต่ั้งทางการสงกําลังทางการแพทย 
  ข. เครื่องหมายแสดงหนวยทหารแพทย ใชรูปสี่เหลีย่ม มีกากบาทอยูภายใน เชน 
 
 
 
  ค. สถานที่ตั้งทางการสงกําลังสายการแพทย แสดงดวยเครื่องหมายวงกลม ดานลาง
ระบายสทีึบมีกากบาทอยูภายใน ดังนี้ 

 
 
   ง. เครื่องหมายที่ใชแสดงหนวยทางการแพทย มีหนาที่รักษาพยาบาล ใชเครื่องหมาย
กากบาท ดังนี้ 
 
 
 
 จ. เครื่องหมายแสดงหนวยและกิจการทางการแพทย 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองพยาบาล ศูนยการทหารชาง กรมการทหาร
ชาง 

 
                                      ศช.กช. 
 

กองรอยเสนารักษ กรมทหารราบที่ ๒ 
 
                                       ๒ 
 

คลังสายการแพทยที่ ๑๒๒ ของ กองทัพที่ ๑ 
                          XXXX 

 

คลังสายการแพทยที่ ๒ ของเขตหลัง 
                                          

 

 
 

๑ ๑๒๒

๒ 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

ที่พยาบาลของกรมทหารราบที่ ๑๓ 
 

                                        ๑๓ ร. 
 

ที่พยาบาลของกองพลทหารราบที่ ๔ 
                           XX 
                                        ๔ ร. 
 

หมวดเสนารักษ กองพันทหารปนใหญที่ ๓ 
 
                                        ป.พัน.๓ 
 

โรงพยาบาลสนามที่ ๘๑๗ มอบใหสวนของเขต
หลัง 

                                                             
                สนาม               ๘๑๗                  
 

ศูนยพักฟนที่ ๘๘๐ (กองทพัสนาม) 
                           XXXX 
             พักฟน                  ๘๘๐ 
 

ศูนยโรงพยาบาลที่ ๘ 
 
               ศนูย                  ๘   
 

 
๑๔. เครื่องหมายแสดงเครื่องกีดขวาง 
 ก. เครื่องหมายแสดงเครื่องกีดขวางแบบตางๆ และทีต่ัง้เครื่องหมายเหลานี้ อาจผสมกันหลายๆ 
แบบในที่ตั้งแหงเดียวกันได 
 ข. สีเขียว ใหเพ่ือแสดงระเบิด การทําลาย เครื่องกีดขวางถนน และเครื่องกีดขวางอื่นๆ ของ
ทหารชางของฝายเราและของขาศึก เม่ือไมมีสีเขียวใหใชสีดําแทนได สีเหลืองใชเพ่ือแสดงพื้นที่
เปาหมายของเคมี ชีวะ และรังสี (คชร.) (เวนควัน) ดงระเบิดไอพิษพ้ืนที่อาบพิษ คชร. อ่ืนๆ ทั้งของฝาย
เรา และของขาศึก  
 ค. เครื่องกีดขวางดวยสารเคมี 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

ทุนระเบิดสารเคมี (สีเหลือง) 
 

                            H D 

แนวทุนระเบดิสารเคมี (สีเหลือง)  
 

ทุนระเบิดสารเคมี (สีเหลือง) 
 
                     เคมี 
 



 ง. เครื่องกีดขวางชนิดลวด และชนิดพิเศษอ่ืนๆ 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กําแพงดักรถถัง  
 

เครื่องกีดขวางลวดหนามทัว่ไป (อาจจะบอกลึก
เปนฟุต) 

 
 
 

เครื่องปดกั้นถนนที่คาดคิดไว  
 

เครื่องปดกั้นถนนที่ทําไวแลว แตยังผานไป 
 
 

เครื่องปดกั้นถนนที่ทําเสรจ็สมบูรณแลว 
 
 

เครื่องกีดขวางรถถังไมจํากัดแบบ 
 
 

คูดักรถถังชนิดเปด 
 
 

คูดักรถถังชนิดปด 
 
 

จัตุรมุข พันมังกร และเครื่องกีดขวางอื่นที่
คลายกันติดอยูกับที่และสําเร็จรูป 

 
 
 

จัตุรมุข พันมังกร และเครื่องกีดขวางอื่นที่
คลายกันยกไปมาได (เคลื่อนที่ได) 

 
 
 

จัตุรมุข พันมังกร และเครื่องกีดขวางอื่นที่
คลายกันยกไปมาไดและสําเร็จรูป (เคลื่อนที่และ
ประกอบกันได) 

 
 
 

ปาลวดต่ํา,ลวดหนามกระโจมต่ํา 
 
 

ปาลวดสูง,ลวดหนามกระโจมสูง 
 
 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

รั้วลวดเสนเดยีว  
 

รั้วลวดสองเสน 
 
 

ลวดหีบเพลงชั้นเดียว 
 

 
 

ลวดหีบเพลงหลายชั้น 

 

 
 

ลวดสะดุด 
 

 
  จ. เครื่องกีดขวางชนิดระเบดิและทุนระเบดิ 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กับระเบิด 
 
 

ทุนระเบิดไมทราบชนิด 
 
 

ทุนระเบิดสังหาร  
 

ทุนระเบิดดักรถถัง  
 

ทุนระเบิดดักรถถังแบบกับระเบิด 
 
 

ทุนระเบิดดักรถถัง สองทุน หรือมากกวา  
 

ทุนระเบิดดักรถถังแบบกับระเบิดสองทุนหรือ
มากกวา 

 
 

ทุนระเบิดสังหารโยงติดกับลวดสะดุด 
 

 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

ชองวางหรือชองทางผานแถบทุนระเบิดสังหาร 
 
 
 

ชองวางหรือชองทางผานแถบทุนระเบิดดักรถถัง 
 
 
 

แถบทุนระเบดิดักรถถัง 
 

 
 

แถบทุนระเบดิสังหารบุคคล 
 

 
 

สนามทุนระเบิด มีทุนระเบดิ ๔๐๐ ลูก วางทุนดัก
รถถังผสมกับทุนระเบิดสังหาร 

 
 
 
 

สนามทุนระเบิดลวงมีรัว้กัน้ 

 

สนามทุนระเบิดมีขอบเขตไมแนนอน และไมชนิด
ทุนระเบิด 

 

สนามทุนระเบิดดักรถถังมีขอบเขตแนนอน แตไม
รั้วกั้น 

 

 
๑๕. เครื่องหมายแสดงเสนทางคมนาคม 
 ก. เสนทางคมนาคมไมใชเฉพาะทางถนนเทานั้น ยังหมายถึงทางน้ํา ทางรถไฟ และทางอากาศ
ดวย 
 ข. เครื่องหมายแสดงเสนทางคมนาคมที่ใชอยูในแผนที ่แผนบริวาร และรายงานตาง 

๔๐๐ 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

การจราจรทางเดียว  
 

การจราจรสองทาง  
 

การจราจรกระแสสลบั 
 
                             สลับ 

กองบังคับการจราจร 
 
                                        
 

ขบวนลําเลียงขณะเดินทาง 
 
 
 

ขบวนรถถัง ๒๕ คัน ตรวจพบเม่ือ ๒๕๐๕๒๕ 
ก.ค. 

 
                  ๒๕                                     
 
                        ๒๕๐๕๒๕ ก.ค. 

ขบวนลําเลียงขณะหยุด หัวลูกศรชีท้ายขบวน 
 
 
 

ตําบลควบคุมจราจร 
 
 
 

ตําบลปลายทาง 
 
 
 

จุดเริ่มตน 
                                        
                            จต. 
 

จุดแยกขบวน 
 
                             จย. 
 

ตําบลเติมนํ้ามัน 
 

ปลายทาง



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

ตําบลเติมนํ้ามัน และซอมบํารุงเล็กนอย 

 

ซบร. 

ถนนที่ผานไปไมได 
 
 

ถนนที่มีอุโมงค (เสนประแสดงความยาวของ
อุโมงค) 

 

 

ที่กลับรถ 
 
 
 

แนวพรางแสงไฟ 
 
                           ฟ 

วงเวยีน 
 
 
 

เสนทางควบคุมพิเศษ 
 
 
 

เสนทางสงวน 
 
 

สะพาน 
 
 
 

 
๑๖. เครื่องหมายแสดงสถานที่ตั้งพิเศษตางๆ 
 ก. เครื่องหมายที่ปรากฏอยูในขอน้ี ครอบคลุมถึงสถานที่ตั้งทางกาํลังพล  และการบริการอื่นๆ 
รวมทั้งสถานที่ตั้งพิเศษอ่ืน ๆดวย 
 ข. เครื่องหมายสําหรับสถานที่ตั้งโดยเฉพาะที่ไมมีกาํหนดไว   อาจจะกําหนดขึ้นโดยใช
เครื่องหมาย และคํายอที่มีอยูผสมกัน 
 ค. เครื่องหมายแสดงกิจการกําลังพล และการบริการอื่นๆ รวมทั้งสถานที่ตั้งพิเศษอ่ืนๆ ดวย 
 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองรอยกําลังทดแทน 
 
 
 

ตําบลรวบรวมเชลยศึก 
 
          รวม 
 

ตําบลรวบรวมทหารพลัดหนวย 
 
          รวม 
 

ตําบลควบคุมทหารพลัดหนวย 
 
 
 

ตําบลรวบรวมศพ 
 
          รวม 
 

ตําบลรวบรวมพลเรือน 
 
           รวม 
 

ที่ฝงศพ หรือสุสาน 

 
 
 

ที่พักผอนหยอนใจ 
 
 
 

ที่อาบนํ้าและซักฟอก 

 
              อาบ 
 

คอหอย 
 
                      
                                                            

อาคาร 
 
                            หรือ                            

 

กทท. 

พร. 

  ศพ 

  พ. 

  พ. 

 ชศ.

  พัก 



๑๗. เครื่องแสดงทีต่ั้งทางการสงกําลงับํารุง 
 ก. ตามที่กลาวมาแลว เครือ่งหมายหลักของที่ตั้งทางการสงกําลังบาํรุง คือ วงกลม และสถาน
ที่ตั้งยังมิไดเขายึดครองหรือที่คาดหมายวาจะเขายึดครอง วงกลมเสนประ (มีแรเงาทึบอยูที่สวนลางของ
วงกลมเมื่อเปน สป.หลัก ในเหลาสายวิทยาการ) 
 ข. ประเภทของสิ่งอุปกรณที่มีอยูในสถานที่ตั้งใด      ก็เขยีนเครือ่งหมายแสดงประเภทของสิ่ง
อุปกรณหรือเครื่องหมายแสดงเหลายุทธบริการไวภายในวงกลม สําหรับสิ่งอุปกรณที่อยูในความ
รับผิดชอบของฝายกิจการพิเศษโดยเฉพาะ  ก็เขียนเครื่องหมายของสิ่งอุปกรณนั้นลงภายในวงกลม 
 ค. หนาที่ตางๆ ของสถานที่ตั้งทางการสงกําลัง สป.๑ – ๔ ใหเขียนคํายอดานขวาของ วงกลม 
เชน  
 

                                       ตําบลสงกําลัง             (ตส.) 
 

                                            คลัง                    (คลัง) 
 
 ง. การสงกําลังบํารุง 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๑ (เสบียงคน) 
 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๑ (เสบียงสัตว) 
 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๒ – ๔ ใชเครื่องหมายของเหลายุทธบริการทีร่ับผิดชอบ 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๓ (น้าํมันเชื้อเพลิง) 
 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๓ (น้าํมันเชื้อเพลิงอากาศ
ยาน ทบ.)  

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๕ เชนเดียวกับสิง่อุปกรณประเภทที่ ๒ 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๕ ทัว่ไป 

 

 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๕ เฉพาะเครื่องบินทหารบก 

 

 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๕ เฉพาะทหารปนใหญ 

 

 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๕ เฉพาะทหารอากาศ 

 

 

สิ่งอุปกรณประเภทที่ ๕ เฉพาะอาวุธเบา 
 

ตําบลจายน้ํา 

 

 

สถานทีต่ั้งทางการสงกําลังสายการสัตว 
 

สถานทีต่ั้งทางการสงกําลังสายทหารชาง 

 

 

สถานทีต่ั้งทางการสงกําลังสายทหารชางเฉพาะ
แผนที ่  

สถานทีต่ั้งทางการสงกําลังสายพลาธิการ 

 

 

ที่กอง 
 
                                 (กอง)                    

คลัง 
 (คลัง) 

ตําบลจาย 
  (ตจ.) 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

ตําบลสงกําลัง 
 (ตส.) 

ตําบลสงกําลังกระสุน 
 (ตส.) 

ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณเก็บซอม 
 
              รวม  

ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณซอมบํารุง 
รวม   

สัมภาระของหนวย 
 
 

สํานักงานกระสุน 
 
 

เสนหลักการสงกําลัง 
 
 
 

 
๑๘. เครื่องหมายแสดงยานพาหนะชนดิตางๆ 
 ก. ยานพาหนะ 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

รถถังเบา 
 
 

รถถังกลาง 
 
 

รถถังหนัก 
 
 

รถหุมเกราะ หรือรถลาดตระเวน 
 
 

กซ. 

   

สลก. 



 ข. แบบของตวัถังยานพาหนะ 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

รถจักร 
 

รถตู หรือรถโดยสาร 
 

ลําเลียงพล 
 

สะเทินนํ้าสะเทินบก (สัมภาระ) 
 

หุมเกราะ 
 

เทียมลาก 
 

ลอ 
 

ลอรถไฟ 
 

สายพาน 
 

รถไฟพยาบาล ๑๐ หลัง 
 
                                    ๑๐                    

รถสะเทินนํ้าสะเทินบกหุมเกราะแบบสายพาน  

รถบรรทุกสัมภาระแบบลอ 
 
            
                                                             

รถลําเลียงพลแบบลอ 

 

                        



๑๙. เครื่องหมายแสดงอาวุธชนิดตาง ๆ  
 ก. เครื่องหมายแสดงอาวุธชนิดตางๆ ทีต่ั้งของอาวุธทศิทางยิง นอกจากจะกลาวเปนอยางอ่ืน 
ที่ตั้งแนนอนของอาวุธก็คือเสนลางสุดของเครื่องหมายอาวุธน้ันๆ หรอืเสนตรงที่เขยีนไปยังที่ ใดๆ  ของ
กลุมปนใหญ อาวุธของขาศึกใหเขียนทิศทางมายังฝายเรา อาวุธฝายเราใหเขียนทศิทางไปยังขาศึก 
จํานวนกระบอกของอาวุธแตละชนิดใหเขยีนจํานวนเลขดานลางเครื่องหมายอาวุธน้ันๆ  
 ข. ถาทราบขนาดปากลํากลองโดยแนนอน ก็ใหเขียนตวัเลขขนาดปากลํากลองดานขวาของ
เครื่องหมายได 
 ค. ถาไมทราบขนาดปากลํากลองโดยแนนอนก็ใหเขียนเครื่องหมายแสดงอาวุธโดยประมาณ 
(เบา กลาง หนัก) ประกอบเครื่องหมายอาวุธน้ัน 
 ง. เครื่องหมายแสดงอาวุธชนิดตางๆ 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

เครื่องยิงจรวดตอสูรถถัง 
 
 

เครื่องยิงจรวดตอสูรถถังขนาด ๓.๕ นิ้ว 
 
                              ๓.๕” 

เครื่องยิงลูกระเบิด 
 
 

เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มม. 
 
                              ๖๐ 

เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มม. 
 
                              ๘๑ 

เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔.๒ นิ้ว 
 
                              ๔.๒ 

เครื่องฉีดไฟประจํากาย 
 

ปนกลเบา 
 
 

 
 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

ปนกลหนัก 
 
            
                                                             

ปนกลหนักตอสูอากาศยาน ขนาด ๑๒.๗ นิ้ว 
 
                              ๑๒.๗ 

ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง 
 
 

ปนไรแรงสะทอนถอยหลังขนาด ๕๗ มม. 
 
                               ๕๗ 

ปนไรแรงสะทอนถอยหลังขนาด ๗๕ มม. 
 
                               ๗๕ 

เครื่องจรวด(ป.)ขนาดเบาตั้งแต ๑๑๕ มม. ลงมา 
 
 

เครื่องจรวด (ป.) ขนาดกลาง (โตกวา ๑๑๕ มม.
ถึง ๑๖๐ มม.) 

 
 

เครื่องยิงจรวด (ป.) ขนาดหนัก(โตกวา ๑๖๐ มม.) 
    
 

ปนใหญกระสนุวิถีราบขนาดเบา (ขนาดตั้งแต
๑๑๕มม.ลงมา) หมูปน 

 
 

ปนใหญกระสนุวิถีราบขนาดกลาง (ไปจนถึง 
๑๑๕ มม.) หมูปน 

 
 

ปนใหญกระสนุวิถีราบขนาดหนัก (ขนาดโตกวา 
๑๑๕มม.ขึ้นไป) หมูปน 

 
 

ปนใหญกระสนุวิถีโคงขนาดเบา (ขนาดตั้งแต 
๑๕๕ มม.) ลงมา  

 
 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

ปนใหญกระสนุวิถีโคงขนาดกลาง (ขนาดโตกวา 
๑๕๕ มม.ไปจนถึง ๑๑๕ มม.)  

ปนใหญกระสนุวิถีโคงขนาดหนัก (ขนาดโตกวา 
๑๕๕ มม.)  

ปนใหญตอสูอากาศยานขนาดเบา (ขนาดเล็กกวา 
๘๐ มม.) 

 
      
 

ปนใหญตอสูอากาศยานขนาดกลาง (ขนาดตั้งแต 
๘๐ มม.ขึ้นไป แตมีน้ําหนักนอยกวา ๒๐ ตัน) 

 
 
 

ปนใหญตอสูอากาศยานขนาดหนัก (มีน้ําหนัก
ตั้งแต ๒๐ ตัน ขึ้นไป) 

 
 
 

ปนใหญกระสนุวิถีราบอัตตาจร 
 
 
 

ปนใหญตอสูรถถังขนาดเบา 
 
 
 

ปนใหญตอสูรถถังขนาดกลาง 
 
         
                                                          

ปนใหญตอสูรถถังขนาดกลาง 
 
 
 

 
หากอาวุธเปนอัตตาจร หรือบรรทุกบน รสพ. ใหเขียนเครื่องหมาย รสพ. ลงใตเครื่องหมายอาวุธนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

เขตการยิงหรือพ้ืนที่ยิงของอาวุธทัว่ไป 
 
 
 

เขตการยิงของปนกลหนัก(จุดแสดงที่ตั้งของ
อาวุธ) 

 
 
 

เขตการยิงของปนกลเบา(จุดแสดงที่ตั้งของอาวุธ) 
 
 
 

ทิศทางการยิง(ใชแสดงทศิทางยิงตอเนื่องแสดง
อาวุธไมใชลูกศร) 

 
 
 

ทิศทางยิงของปนใหญกระสุนวิถีราบ 
 
 
 

 

วิธีผสมเครื่องหมายหลักตาง ๆ 

๒๐. วิธีผสมเครื่องหมาย 
 ก. การจัดระเบียบเพ่ือการผสมเครื่องหมาย ตวัอักษร ตวัเลข และคํายอเขาดวยกัน เพ่ือแสดง
หนวยทหาร ที่ตรวจการณ สถานที่ตั้งทางการทหาร ฯลฯ ใดๆ ก็ตาม ใหทําตามรปูขางลางนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวสารอื่น ๆ เชนชนิดของอาวุธหรือยานพาหนะ
ในอัตราของหนวยไมวาหนวยขางหลังหรือ
ขางหนา หรือขาวสารอื่นใดที่มีสวนชวยในการ 
พิสูจนทราบ 

หนวยระดับสงูกวาแยกจากกัน
ดวยเสนขีดเฉยีง 

สัญลักษณแสดงขนาดของหนวย 

หมายเลขประจําหนวย 

สัญลักษณแสดงเหลา หรือ 
หนาที่ปฏิบตัิ(พันธกิจ)หรือ 
คํายอของหนวย 



 ข. ตัวอยางวิธกีารผสมเครื่องหมายของหนวยทหาร 
      ๑) เครื่องหมายของหนวยทหารทีต่องการแสดงหนวยของตนเพยีงหนวยเดียวใหเขียน
หมายเลขประจําหนวยไวทางดานขวามือ เชน 
                                                     XXXX 
 
  กองทัพภาคที่ ๓ 
                                                      XXX 
 
  กองทัพนอยที่ ๔ 
                                                                                     
 
  กรมทหารราบที่ ๖ 
                                                                                     
 
  กองรอยทหารชางที่ ๗ 
 
      ๒) เครื่องหมายของหนวยทหารทีต่องการแสดงหนวยเหนือดวย ใหเขียนหมายเลข
ประจําหนวยตนไวดายซายมือ และแสดงหมายเลขประจําหนวยเหนอืไวทางดานขวามือ ตามความ
ตองการ โดยแยกจากกันดวยเสนขีดเฉลยีง เชน 
                                                           
      ๓                    ๒๑  /  ๑         
 
  กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๑ กองพลทหารราบที่ ๑ 
                                                                                    
      ๑                    ๑๐  /  ๒         
 
  กองรอยทหารมาที่ ๑ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ 
 
 ข. สําหรับหนวยทหารซึ่งไมมีหมายเลขประจําตวั หรือตัวอักษรประจํา แตเปนชือ่เฉพาะก็ให
ผสมหนวยดังตอไปน้ี เชน 
 
         ชย./กน.                   ๑ /  ๓ 
 
  หมวดกระสุนและชางโยธา กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหาราบที่๓ 
 

XX 

๓ 

๔ 

๖ 

๗ 



 ค. เครื่องหมายแสดงที่ตรวจการณ  สถานที่ตั้งทางการสงกําลัง และการบริการตางๆ คงใชวิธี
ผสมเชนเดียวกับที่กลาวมาแลว เชน 
  ๑) ที่ตรวจการณ ตอน ค.๘๑ หมวดอาวุธหนัก กองรอยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบ
ที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓  
 
                    สสก. / ๑  /  ๓ 
 
                 ๘๑ 
 
  ๒) ตําบลจายสิ่งอุปกรณประเภทที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔               
                     XX              

 
  ๓) สนามบิน กองพลทหารราบที่ ๔                          
                      XX 
 
 
 
๒๑. การแสดงภายในรายละเอียดของวิธีผสมเครือ่งหมายตาง ๆ  
 ก. ในขอน้ีจะกลาวถึงตวัอยางวิธีการแสดงภาพการผสมเครื่องหมายหลักตางๆ เพ่ือใหทราบ
ขาวสารตามความตองการ กฎที่จะกลาวตอไปน้ีเกี่ยวของกับการใชเครื่องหมายหลักและคํายอประกอบ
กับรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม และรูปอ่ืนๆ ซึ่งใชแทนหนวยทหารที่ตรวจการณ สถานทีต่ัง้ทางการ
สงกําลัง และสถานทีต่ั้งอ่ืน ๆ 
 ข. เครื่องหมายหลัก การผสมเครื่องหมายแสดงเหลาทหาร โดยธรรมดาใหเขียนภายใน
ศูนยกลางรูป เชน 
  หนวยทหาร 
 
  หนวยทหารราบ 
 
  หนวยทหารราบเคลื่อนที่ทางอากาศ 
 
  หนวยทหารราบยานเกราะ 
 
  หนวยทหารราบยานยนต(ใชรถสะเทินสะเทินบก) 
 

๔ 

๔ 



  หนวยทหารราบยานยนต(ใชรถบรรทุก) 
 
  หนวยทหารปนใหญยานเกราะ 
 
  หนวยทหารชางสงทางอากาศ 
 
  หนวยทหารเพิ่มเติมกําลัง       (+) 
      
  หนวยทหารซึง่หนวยรองแยกไป                                         (-) 
 
 ค. เครื่องหมายแสดงขนาดหนวย เครือ่งหมายแสดงขนาดหนวยโดยธรรมดาเขียนดานบนของ
รูป เชน 
  หมวด 
 
  กองรอย 

                                                                       XXXX 
  กองทัพภาค 

                                                                       XX 

  สถานทีต่ั้งการสงกําลังของกองพล   

                                                                       XXXX 
  สถานทีต่ั้งทางการแพทยของกองทัพ 

 

  สถานทีต่ั้งทางการสงกําลังของเขตหลัง  
 
 ง. การเขียนหมายเลขประจําหนวย หนวยเลขประจําหนวยของกองทัพเรือ กองทัพนอย 
กองทัพอากาศ ฯลฯ เชนเดยีวกับขอ ข. เชน 
                                                            XXXX 
   กองทัพที่ ๓                     ๓ 
 
                                                             XXXX 
   กองทัพอากาศที่ ๑                            ๑  



                                                             XXX 
   กองทัพนอยที่ ๔                               ๔ 
 
                       XXX 
   ปนใหญของกองทัพนอยที่ ๔                 ๔ 
                                                                                                    
                                                              XX 
   กองพลทหารราบที่ ๓                          ๓ 
 
 จ. การผสมเครื่องหมายของหนวยระดับกรมในหนวยรบ เชนเดียวกบัขอ ข. เชน 
 
 
  กองรอยที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๓  ๑                ๒ / ๒๓ 
 
 
  กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๓   ๒                
๒๓ 
 
 
  ที่พยาบาลกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖                    ๑/๖ ร. 
 
 ฉ. วิธีการกําหนดตัวเลขประจําหนวยอิสระ(เวนหนวยรบ) โดยธรรมดาตัวเลขประจําหนวยอิสระ
ใหเขียนดานขวารูป และใหเขียนขาวสารเพิ่มเติมไดตามความประจํา เปน โดยใชคํายอเขียนลงภายใน
วงเลบ็ทางดานซายมือและดานลาง เชน 
                                                                                                  
  กรมทหารชางที่ ๑๑ สนาม       สนาม                ๑๑         
 
 
    กองรอยที่ ๑ กองพันทหารปนใหญที่ ๓ (๑๐๕ มม.)             ๑               ๓ 
                                                                 (๑๐๕ โคง) 
 
  กองรอยทหารสารวตัรที่ ๔          ๔ 
 
 
  กองรอยทหารสื่อสารที่ ๓          ๓  

สห. 



 
 ช. หนวยทีมี่ชื่อเฉพาะเปนตัวอักษร  ใหเขียนคํายอชื่อน้ันดานซายของรูป และเขียนชือ่ 
(เครื่องหมาย) หนวยเหนือดานขวาของรปู เชน 
 
  กองรอยบังคับการ กองทัพนอยที่ ๓             บก.                 ๓                
 
 
  กองรอยบังคับการ พล.ป.๔                        บก.                  ๔                
 
  ซ. ขาวสารทีอ่ธิบายประกอบ เม่ือการผสมเครื่องหมายไมอาจแสดงรายละเอียดไดเพียงพอ 
ใหเขียนขาวสารเพิ่มเติม โดยใชคํายอดานซายของรูป คํายอธรรมดาอยูในวงเล็บ เชน 
             XXXX 
  คลังสิ่งอุปกรณสายทหารชางของกองทัพภาคที่ ๔          คลัง             ๔ 
 
 
  กองบินลําเลยีงที่ ๑๔ (เบา)       เบา                 ๔ 
 
 ฌ. หนวยอาวุธ หนวยอาวุธใหเขียนเครื่องหมายแสดงชนิดอาวุธและขนาด ปากลํากลอง
ดานลางรูป ขนาดปากลํากลองใหเขียนดานขวาเครื่องหมายชนิดอาวุธ เชน 
  ตอนปนไรแรงสะทอน ๗๕ มม. (หมวดอาวุธหนัก กองรอยสนับสนุนการรบ) กองพันทหาร
ราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ 
 
                                                                   ๑ /  ๓ 
                                                            ๗๕ 
 
  หมูปนกลเบา หมวดปนเล็กที่ ๑ กองรอยที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ 
   
                                             ๑                    ๒ /  ๑ /  ๓ 
 
 
 ญ. หนวยหลกั  หนวยหลักของหนวยรบคือหนวยระดับ “กรม” เปนหลัก หนวยหลักของหนวย
อิสระที่มิใชหนวยรบ อาจเปนหนวยระดับ กรม กองพัน กองรอย หรือหมวด ก็ได หนวยอิสระแตละ
หนวยอาจมีหนวยรองของตนแตกตางกันไป เชน 
 
  หมวดสงกําลงั กองรอยพลาธิการสงกําลงัทางอากาศ สล.                  สกอ. 

XXX 

XXX 

 



   
  กองรอยรบพิเศษที่ ๑ กองพันรบพิเศษที ่๑    ๑            ๑  
 
    
  กองรอยกองบังคับการและบริการ กองพันทหารชางที่ ๓  บก./บร.                 ๓ 
 
 ฎ. ตัวอยางการผสมเครื่องหมาย 
  หนวยบิน 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

หนวยการบินทหารบก 
 
 
 

เฮลิคอปเตอร 
 

 
 

สนามบินทหารบก 
 

                         
 

สนามบินเฮลคิอปเตอร 
 

                         
 

ที่ตั้งทางการสงกําลัง สป.๓ อากาศ ทหารบก  

 

 
 

ที่ตั้งทางการสงกําลัง สป.๕ อากาศ ทหารบก 

 

 
 

ศูนยปฏิบัติการบินทหารบก 
 
                                        ศปบ.              

กองรอยทหารราบเคลื่อนทีท่างอากาศ (Infantry 
Company) 

 

                           
 

รพศ. 

 

 



 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองรอยเฮลิคอปเตอรทหารบก 
 

                          
 

กองรอยทหารมาอากาศ(Sky Cavalary 
Company) 

 

                         
 

กองรอยทหารมาลาดตระเวนทางอากาศ 
 

 

                             ลว. 

 
  ทหารขนสง 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

กรมทหารขนสง 
 
 
 

กองพันทหารขนสงรถยนตบรรทุก 
 
                                      รยบ. 
 

กองบินขนสง 
 
                                      รยบ. 
 

กองรอยทหารขนสงรถยนตบรรทุก 
 
                                      รยบ. 
 

กองรอยทหารขนสงเรือ 
 
                                      เรือ 
 

กองรอยซอมบํารุงเครื่องบนิทหารบก 

 

                          

 
 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองรอยทหารขนสงรถยนตบรรทุกกลาง(ผสม) 
 
                                      รยบ.กลาง ผสม 
 

สํานักงานขนสงจังหวัดทหารบกเชียงใหม 
 
                                      จทบ.ชม. 
 

คลัง สป.๒ และ ๔ สายทหารขนสงของกองทัพ 

                         XXXX 

 
 

หมวดที่ ๓ กองรอยที่ ๒ กองพันทหารขนสง
บรรทุกที่ ๓ 

 
        (รยบ.) ๓                     ๒ /  ๓ 
 

หมวดรถยนตบรรทุกกลาง (๑๒ คัน) 

 
  รยบ. (กลาง)     
 
                        (๑๒ คัน) 

กรมทหารชางสนาม 
 
                                        สนาม 
 

กรมทหารชางสงกําลัง และซอมบํารุง 
 
 
 

กองพันทหารชางสนามของกองพล ๑ 
                                         
            สนาม                     ๑ 
 

กองรอยกองบังคับการและบริการ 
 
                                       บก.บร. 
 

กองรอยทหารชางซอมบํารุงสนาม 
 
                                       สนาม  
 

 
 

XX 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองรอยทหารชางสะพานผสม 
 
                                         ผสม 
 

หมวดสะพาน 
 
 
 

ตําบลจายน้ําที่ ๓ ของกองพลที่ ๒ 
                          XX 
                   ๓                ๒ 
 

ที่กอง สป.๔ สายทหารชางกองกองทัพ 
XXXX 

                                   (กอง สป.๔) 
 

ที่กอง สป.๒ และ ๔ สายทหารชางกองกองทัพ 
                          XXXX 
                                      (คลัง) 
 

คลังแผนทีข่องกองทัพ 

                         XXXX 

 
 

 
 ทหารปนใหญ 
  ก. ปนใหญสนาม 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

กรมทหารปนใหญ 
 
 

กองพันทหารปนใหญ 
  
 

กองรอยทหารปนใหญ 
  
 

หมวดยุทธการทหารปนใหญกองพล 
 
                                        ยก. 

 

 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

หมวดสื่อสารกรม ป.๑ 
 
              สส.                     ๑ 

กองพันทหารปนใหญที่ ๗ (๗๕ มม.โคง) 
 
                  ๗                  ๗๕ โคง 
 

ที่ตรวจการณหมายเลข ๒ กองพันทหารปน (๗๕ 
มม.โคง) กรมทหารปนใหญที่ ๑ 

 
                    ๒                ๑ 

                        (๗๕ โคง) 
 
   ข.ปนใหญตอสูอากาศยาน หรือปนใหญปองกันภัยทางอากาศ 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยาน 
 
 
 

กองรอย ปตอ. 
 
 
 

หมวด ปตอ. ๔๐ มม. 
 

 
 

๔๐ 

กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ ๓ 

 
                                        ๓ อจ.    

(๔๐) 

 
 ทหารแพทย 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

กองพันเสนารักษ กองพลทหารราบ 
 
 
 

 

 

 

 

 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองรอยรถยนตพยาบาล 
 
                                      รพบ. 
 

กองรอยพยาบาล 
 
 
 

หมวดรถยนตพยาบาล 
 
                                      รพบ. 
 

หมวดพยาบาล 
 
 
 

กองรอยรถยนตพยาบาล กองพันเสนารักษ กอง
พลที่ ๓ 
 

 
             รยบ.                   ๓ 
 

โรงพยาบาลสนามประจําถิน่ทั่วไป 
 
                             สนาม,ประจําถิ่น,ทั่วไป 
 

 
 ทหารพลาธิการ 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

สํานักงานพลาธิการกองพลที่ ๒ 
XX 

                                      ๒ 
 

กองรอยทหารพลาธิการกองพลที่ ๓ 
 
                                      ๓ 
 

หนวยสงกําลงักองรอยทหารพลาธิการ 
 
 
 

หมวดรถยนตบรรทุก กองรอยทหารพลาธิการ 
 
                                      รยบ. 
 

     พธ. 

X X 

XX 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

คลัง สป.๒ และ ๔ สายพลาธิการที่ ๖๐๔ ของ
กองทัพภาคที่ ๑ 

XXXX 
               ๖๐๔                ๑ 
 

ตําบลสงกําลัง สป.๓ ที่ ๖๑๒ ของกองทัพที่ ๑ 
XXXX 

           ตส.๖๑๒               ๑ 
 

 
 ทหารมา 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

กรมทหารมา 
 
 
     

กรมทหารมายานเกราะ 
 

กองพันทหารมาขี่มา 
 
 
 

กองพันทหารมายานเกราะ 
 
 
 

กองรอยกองบังคับการทหารมา 
           
                                    บก. 
 

กองรอยทหารมาลาดตระเวน 
 
 

กองรอยทหารมา 
 
 
 

กองรอยทหารมารถถัง 
 
 
 

 

 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

หมวดทหารมาลาดตระเวน 
 
 
 

หมวดรถถัง 
 
 
 

หมวดปองกัน 
 
                                    ปองกัน 
 

 
 ทหารราบ 
  ก. ทหารราบ 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

กรมทหารราบ 
 
 
 

กองพันทหารราบ 
 
 
 

กองรอยกองบังคับการ 
 
                                    บก. 
 

กองรอยอาวุธ 
 
 
 

หมวดสื่อสาร กรม ร.๑๓ 
 
                 สส.               ๑๓ 
 

หมวดอาวุธ 
 
                                    อว. 
 

 
 



   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

หมวดอาวุธ 
 
                                    อว. 
 

หมวดปนเล็ก 
 
 
 

กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ 
 
                  ๑                 ๓ 
 

กองรอยกองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๓
กรมทหารราบที่ ๓ 

 
                บก.                ๓ / ๓ 
 

 
  ข. หนวยสงทางอากาศ 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองพันสงทางอากาศ 
 
 
 

กองรอยกองบังคับการ 
 
                                     บก. 
 

หมวดยุทธการและการขาว 
 
                                     ยก. / ขว. 
 

หมวดอาวุธหนัก 
 
                                     อวน. 
 

หมวดปนเล็ก 
 
 
 

หมวดอาวุธ 
 
                                     อว. 
 



 หนวยรบพเิศษ 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

กองพลรบพิเศษ 
XX 

 
 

กรมรบพิเศษ 
 
 
 

กองพันรบพิเศษ 
 
 
 

หมวดสนับสนนุ 
 
                                     สนับสนุน 
 

หมวดสนับสนนุ 
 
                                     ปฏิบัติการ 
 

กองรอยพิเศษที่ ๓ กองพันรบพิเศษ (พลรม) 
 
                                     ๓ 
 

 
 ทหารสื่อสาร 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพบก
สนาม 

 
                                    ทบ.สนาม 
 

กองรอยปฏิบัติการวทิย ุ
 
                                    ว. 
 

กองพันทหารสื่อสาร กองพลทหารราบที่ ๔ 
 
                                    ๔ 
 

 

รพศ. 

รพศ. 

รพศ. 

รพศ. 

 

รพศ. 

รพศ. 

 

XX 
 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

หมวดวิทยถุายทอด 
 
                                    วถท. 
 

หมวดศูนยขาว 
 
                                    ศข. 
 

หมวดวิทย ุ
 
                                    ว. 

หมวดปฏิบตักิารควบคุมอากาศยานทางยุทธวิธ ี
 
                                    คอย. 

หมวดซอมบํารุง 
 
                                    ซบร. 

หมวดบริการ 
 
                                    บร. 

หมวดสาย 
 
                                    สาย 
 

คลัง สป.๒ และ ๔ สายสื่อสารที่ ๒๐๑ กองพัน  
ที่ ๒ 

XXXX 

               ๒๐๑                 ๒ 
 

 
 ทหารสรรพาวธุ 
 
   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

กองสรรพาวุธเบากองพลที่ ๒ 
 
              เบา                   ๒ 
 

กองรอยสรรพาวุธกระสุนและวตัถุระเบิด 
 
                                      กน. 
 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

หมวดซอมยานยนต 
 
                                      ซยน. 
 

หมวดซอมบํารุงสวนหนา 
 
                                      สน 
 

หมวดยานยนตขนสง 
 
                                      ยย. 
 

หมวดคลังกระสุน 
 
                                      คกน. 
 

คลัง สป.๕ ที่ ๙๐๖ กองทัพที่ ๒ 
XXXX 

           คลัง ๙๐๖             ๒ 
 

 
 ทหารสารวตัร 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

สํานักฝายกี่สารวัตรกองพล 
XX 

 
 

กองรอยทหารสารวตัร 
 
 
 

หมวดทหารสารวัตรที่ ๓ กองรอยทหารสารวัตร 
ที่ ๓ 

 
                ๓                   ๓ 
 

หมูสารวัตร 
 
 
 

กองรอยทหารสารวตัรประจําจังหวัดทหารบก
ราชบุร ี

 
                                     จทบ.รบ. 
 

สง.สห. 

สห. 

สห. 

สห. 

สห. 

 



 หนวยอ่ืน ๆ 
 
   คําอธิบาย    เคร่ืองหมาย 

หนวยไปรษณียที่ ๒ 
 
                                      ๒ 

แผนกการเงินที่ ๑๔ 
 

 
                                      ๑๔ 
 

กองรอยสงครามจิตวิทยาที่ ๒  
                                      ๒ (วจส.) 
 

หนวยรวบรวมขาวกรองทางทหารที่ ๓ 
 
                                        ๓ รวม             
 

กองรอยสวัสดิการที่ ๕ 
 
                                       ๕ 
 

คลังสิ่งพิมพสายสารบรรณที่ ๒๗ ของกองทัพ 

XXXX 

                 ๒๗               (คลัง) 
 

กองพันกําลังทดแทนที่ ๓ 
 
                                      ๓                     
 

หมวดรักษาความปลอดภัยที่ ๓ 
                                          
                                      ๓                     

หนวยบัญชาการชวยรบของกองทัพภาค 
XXXX 

 
 

กองดุริยางค มณฑลทหารบกที่ ๑ 
 
                                      มทบ.๑ 
 

 
 

ขกท. 

สก. 

กทท. 

 บชร. 

ดย. 

รปภ. 

 
สบ. 



   คําอธิบาย    เครื่องหมาย 

หมวดดุริยางค ศูนยการทหารราบ 
 
                                      ศร. 
 

หนวยเพ่ิมเตมิสัตว 
 
                                      เพ่ิมเติม 
 

คลังเสบียงสัตวของกองทัพ 
XXXX 

 
 

คลังเสบียงสัตวของกองทัพ 

XXXX 

                                     (คลัง) 
 

คลังเสบียงสัตวของกองทัพ 
XXXX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดย. 

 



แผนที่สถานการณ 

1. กลาวทัว่ไป 

 แผนที่สถานการณ คือ แผนที่ที่ลงเครื่องหมายทางทหาร เพ่ือแสดงใหทราบสถานการณที่
เปนอยูในปจจุบัน ฝายอํานวยการทุกแผนกจะตองมีแผนที่นี้ และลงรปูการวางกําลังและการปฏิบตัิ
ตางๆ ซึ่งเกีย่วกับแผนกของตนใหทันสมัยอยูเสมอ การลงแผนทีส่ถานการณนัน้จะตองกระทาํเร็วที่สุด
หลังจากไดรับเรื่องราวมา 
 เม่ือเจาหนาที่ของแผนกตางๆ มีไมพอเพียงหรือการปฏิบตัิมีไมมากนัก การทําแผนที่
สถานการณอาจจะทํารวมกนัได คือแผนกอํานวยการ 2 แผนก หรือมากกวา 2 แผนก ใชแผนที่
สถานการณแผนเดียวรวมกนั ในหนวยระดับกรมิ และเล็กกวา ก็จัดทําแผนเดียว และใชรวมกันก็เปน
การเพียงพอแลว และมอบใหอยูในความกํากับดูแลของ เสธ.กองพล หรือ รอง ผบ.พล. หนวยนั้นเปน
ผูรับผิดชอบ 
2. วิธีเขียนแผนที่สถานการณ 
 2.1 เน่ืองจากแผนที่สถานการณทําไวสาํหรับใหผูบังคับบัญชา และ ฝอ. ไดทราบสถานการณ
ปจจุบันอยูเสมอ นอกจากนี้ยังใชเปนหลักในการทาํแผนบริวาร ซึ่งอาจมีความจําเปนที่หนวยตองการ
ทราบ รายงานที่ชัดเจน ฉะน้ันเพื่อใหแผนที่สถานการณมีคุณคา การเขียนเครื่องหมายตางๆ ลงในแผน
ที่สถานการณตองถูกตองแนนอน อานเขาใจไดงาย อยาใหมากเกินไปจนดูติดกันเปนพืดเต็มแผนที่ไป
หมด 
ขาวสารที่นํามาลงตองทันสมัย  แผนที่สถานการณตองถูกตองแสดงเวลาซึ่งสถานการณโดยเฉพาะนั้น
ตองเกิดขึ้น เวลานี้แสดงโดยใช วัน เดือน ป และเวลาประกอบเครื่องหมายเรขาที่เขียนลงไป 
 2.2 การปฏิบัติที่นาสนใจแกหนวย ซึ่งเกิดขึ้นนอกระวางแผนที่ที่ใชอาจจะนํามาลงไวตามขอบ   
แผนที่เปนบันทึกก็ได 
 2.3 เม่ือขาวไมอาจแสดงเปนเครื่องหมายได โดยใสหมายเลขลงบนแผนที่ตรง ๆ ที่เกิดการ
ปฏิบตัิแลว ใหบันทึกคําอธบิายหมายเลขไวขอบแผนที่ 
 2.4 ขาวใดที่สงสัยก็เขียนเครื่องหมายคําถาม (?) ใสลงขางหลังเครื่องหมายนั้น 
 2.5 การเขียนควรเขียนลงบนแผนอาซิเตททีป่ดทับแผนที่ และลบออกเม่ือขาวนั้นหมดความ
จําเปนแลว 
 2.6 จํานวนขาวสารที่จะลงบนแผนที่สถานการณ ยอมมากนอยแตกตางกันตามแตสถานการณ
และผูบังคับบัญชาแตละคน 
 2.7 ลงขาวฝายเรา รวมทั้งการวางกําลังของหนวยรองลงไป ๑ ระดับ 
 2.8 การลงขาวฝายขาศึก รวมทั้งการวางกําลังของหนวยรองลงไป ๒ ระดับ 
 2.9 ลงหนวยทหารฝายเดียวกันรวมถึง ทั้ง ทก.และกองหนุนที่มีอยูของหนวยเหนือขึ้นไป ๑ 
ระดับ 
 2.10 ลงหนวยทหารฝายเดยีวกันที่มีขนาดเดียวกันซ่ึงอยูขางเคียงกนั และการวางกําลังหนวย
รองที่สําคัญของหนวยนั้นๆ ดวย 



 
3. ขอควรระวัง 
 อยาเอาคําวาแผนที่สถานการณ และแผนบริวารสถานการณ ไปปนกับแผนที่ยทุธการและแผน
บริวารยทุธการ เพราะทั้ง 2 อยางนี้แตกตางกัน แผนที่ยุทธการและแผนบริวารยุทธการเปนคําสั่งหรือ
สวนหนึ่งของคําสั่ง ฉะนั้น การลงขอความจึงมีรายละเอียดมากนอยแตกตางกันบาง เทคนิคในการทํา
แผนที่ยุทธการและแผนบริวารยุทธการยอมนํามาใชกับการทําแผนทีส่ถานการณ และแผนบริวาร
สถานการณได นอกจากนั้นในแผนที่สถานการณและแผนบริวารสถานการณได อาจลงเครื่องหมายอื่น
ใดเพิ่มเติมได เม่ือเห็นวาจะทําใหทราบสถานการณที่เปนอยูชัดเจนยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี รายละเอียดใน
แผนที่สถานการณ หรือแผนบริวารสถานการณยอมมีมากกวาแผนที่ยุทธการ และแผนบรวิารยทุธการ 
 

 แบบของแผนที่สถานการณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เปนแนวทางขั้นตน อาจใชกระดานแสดงสถานการณใน นส.101 - 55) 
 
 
 
 

  แผนที่สถานการณ
ขีด

ความสามารถ 
หมายเหต ุ
ขาวกรอง 

ทําเนียนกําลัง 
รบฝายขาศึก 

เจาหนาที่ 
รวบขาวสาร 



เทคนคิการทําแผนบริวาร 

1. กลาวทัว่ไป 
 1.1 เทคนิคของแผนบริวารเกี่ยวของกับการใชเครื่องหมายทางทหารอยางถูกตอง เพ่ือแสดง
เรื่องราวโดยยอของแผน, คาํสั่ง และขาวสาร ที่เกี่ยวของกับสถานการณทางทหาร 
 1.2 การจัดทําแผนบรวิารยุทธการ เกี่ยวของกับการใชเครื่องหมายทางทหาร เพ่ือแสดง
แผนการปฏิบตัิทางยุทธวิธดีวยภาพ เปนการยอสวนขอความที่จะเขยีนลงในตวัแผน / คําสั่ง หรือ ผนวก
ตาง ๆ ไดอยางดี เพราะบางอยางไมสามารถเขียนเปนขอความใหชัดเจนได เชน แนวของเสนเขต เปน
ตน 
 1.3 เครื่องหมายทางทหาร  เกิดจากการผสมผสานกันของภาพเรขา ตัวอักษร ตวัเลข คํายอ สี 
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางผสมกัน เพ่ือแสดงแทนกิจกรรมทางทหาร ทั้งฝายเราและฝายขาศึก 
(รายละเอียดสามารถศึกษาไดจาก รส.21 – 30) 
 1.4 รส.21 - 30 เปนคูมือทางหลักนิยมมูลฐานเกี่ยวกบัเครื่องหมายทางทหาร ทีอ่นุมัติใหใชได
ในหนวยบัญชาการของกองทัพบก ในตอนนี้จะกลาวถึงการใชเครือ่งหมายทางทหารเพื่อทําแผนบริวาร 
และแผนทีส่ถานการณ รวมทั้งจะกลาวถึงเครื่องหมายตางๆ ทีเ่พ่ิมเติม และที่ไดเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจจุบัน 
     1.5 คําแนะนําที่จะกลาวตอไปน้ี ก็เพ่ือแนะนําการใชเครื่องหมายทางทหารแสดงกิจกรรมทางทหาร 
บนแผนบรวิารยุทธการอยางถูกตอง หลักการโดยทั่วๆ ไปก็คือ ควรแสดงเฉพาะขาวสารที่จําเปนจริงๆ 
มีความงายตอความเขาใจสั้น และชัดเจน ระดับหนวยจะเปนเครือ่งชี้วา ควรจะแสดงขาวสารมากนอย
เพียงใด 
2. แผนบริวาร ที่เกี่ยวของกับการปฏิบตัิการทางยุทธวิธ ีมีอยู 2 ลักษณะ คือ 
     2.1 แผนบริวารสถานการณ (SITUATION OVERLAY) คือ ภาพเรขา ที่แสดงบนแผนกระดาษ หรือ 
พลาสติกใส ที่แสดงสถานการณทั้งสิ้นที่เปนอยูในขณะนั้น จัดทําขึ้นเพื่อใหสถานการณทีป่รากฏตาม
รายงานกระจางชัด และ บนัทึกทุกครั้งทีมี่การรายงาน โดยถือเปนการปฏิบตัิประจํา 
     2.2 แผนบริวารยทุธการ คือ ภาพเรขาที่แสดงแผนกระดาษฝา หรือพลาสติกใสที่ผลิตขึ้นจากแผนที่ 
ที่ใชวางแผน วัตถุประสงคหลักของแผนบริวารยทุธการ ก็เพ่ือยนยอสวนขอความของแผน/คําสั่ง
ยุทธการใหสัน้ลง หรือขยายสวนขอความใหมีความชัดเจนมากขึ้น หรือ ใชขยายความ ในคําสั่งดวย
วาจาใหชัดเจนก็ได 
3. ความสัมพันธระหวางแผนบริวารกบัสวนที่เปนขอเขยีน 
 3.1 เม่ือแผนบริวาร และสวนที่เปนขอเขยีนของแผนหรือคําสั่งเปนเอกสารที่แยกออกจากกัน 
  3.1.1 แผนบริวารจะเปนผนวก โดยมีหัวเรื่องและทายเรื่องเฉพาะเมือ่ตองแจกจายตางหาก
จากแผน หรือ คําสั่งเทานั้น 
  3.1.2 การอางถึงผนวกแผนบริวาร จะอยูในสวนทีเ่ปนขอเขียนของคําสั่ง 
 3.2 เม่ือแผนบริวาร และสวนที่เปนขอเขยีนของคําสั่งอยูในกระดาษแผนเดียวกัน 
  3.2.1 หัวเรื่อง และทายเรื่อง จะรวมใชอันเดียวกัน 



  3.2.2 ไมตองอางถึงแผนบริวารประกอบในสวนที่เปนขอเขียน 
ขอพึงระลึก  เม่ือจัดทําแผนบริวาร 
 1. จะตองอางถึงแผนที่เกี่ยวของ และแสดงพิกัดอาอยางนอย 2 จุดเสมอ มิฉะนั้นจะหมดคุณคา 
กอใหเกิดความเขาใจผิดได 
 2. ภาพเรขา, ตัวอักษร, ขอความใหเขยีนหัวตั้งขนทศิเหนือ เวนเม่ือเขียนกํากับทิศทางเขาตี
เสนหลักการรกุ และมาตรการประสานการยิงสนับสนุนที่เปนแนว 
 3. การเขียนขอความใหเขยีนตามแนว ตะวันตก – ออก หรือ ซายไปขวา 
 4. การจัดภาพเรขา ควรใหอยูกึ่งกลางกระดาษโดยประมาณ เวน เม่ือตองการเขียนขอความลง
แผนบริวารดวย ก็ใหจัดสวนภาพเรขาไวทางดานซาย 
 5. ขอกําหนดอื่นๆ ยึดถือตามที่กลาวไวใน รส.21 – 30 วาดวยเครื่องหมายทางทหาร 
 

เทคนคิแผนบริวาร 

1. การใชเสนทึบ และเสนประ 
 เม่ือที่ตั้งของหนวยหรือสถานที่ตั้งหรือตาํบลประสาน (เชนที่รวมพลหรือเสนเขต) แหงใดแหง
หนึ่งมีผลบังคบัใชและยังคงดําเนินอยูตอไป หรือจะมีผลบังคบัใชตามคําสั่ง การสงกําลังจัดทําอยูก็ให
แสดงดวยเสนทึบ ถาเปนที่ตั้งที่จะเสนอหรือที่ตั้งในอนาคตจะแสดงดวยเสนประ และทีเ่ขียนวันเวลาที่
บังคับใชกํากบัไวดวยถาทราบ 
2. ที่หมาย (OBJECTIVE)  
 2.1 ธรรมดาแผนบริวารจะแสดงที่หมายตางๆ สําหรบัหนวยที่อยูในความควบคมุโดยตรงของ
การบังคับบัญชาการที่ออกแผนหรือคําสั่ง เชน ที่หมายของกองพัน (กองรอย) จะเขียนลงในแผนบริวาร
ยุทธการของกองพล (กรม) เฉพาะสําหรบักองพัน (กองรอย) ที่อยูในความควบคุมโดยตรงของ กองพล 
(กรม) 
 2.2 ที่หมายแตละแหงจะเขยีนดวยเสนทบึรูปไขมีคํายอ “ทม.” และมีหมายเลข, ตัวอักษร, ชื่อ
รหัส หรือนามหนวยกํากบัไวดวย ลําดับหมายเลขของที่หมายไมไดแสดงลําดับเรงดวน หรือแสดง
ความสําคัญของที่หมายแตอยางใด 
 2.3 กองบัญชาการหนวยเหนือ อาจมอบที่หมายอันหน่ึงใหกับหนวยรองหนวยเดียว ทั้งที่หมาย
หรืออาจแบงที่หมายออกเปนสวนๆ กไ็ด ถาแบงเปนสวนๆ กอ็าจแสดงที่หมายแยกจากกันและให
หมายเลขตามลําดับ หรืออาจแบงสวนที่เปนที่หมายตางๆ ดวยเสนแบงเขตที่สังเกตเห็นไดงายบน
พ้ืนดิน 
 

 
                    ทม.3                            ทม.ก                          ทม.เพลิง                     ทม.ร.3 
 

รูปที่ ข – 1  สัญญาลักษณ  แสดง  ที่หมาย 



3. มาตรการควบคุม 
 3.1 เสนเขต (BOUNDARY)  
  3.1.1 ในการรบดวยวิธีรุก เสนเขตทางขาง (LATERAL BOUNDARIES) จะขยายตอไป
เลยที่หมายออกไปเพียงพอที่จะประสานการยิงและการปฏิบตัิในการยึดรักษา และเสริมความมั่นคงที่ ที่
หมาย สําหรับการรบดวยวิธีรบั เสนเขตทางขางจะขยายไปจนถงึพื้นที่ที่อิทธพิลของหนวยบัญชาการ 
ซึ่งขึ้นอยูกับระยะยิงหวังผลขางหนาขอบหนาที่ม่ันของอาวุธยิงสนบัสนุนของหนวยบัญชาการนัน้ 
  3.1.2 ถาเปนไปได เสนเขตจะกําหนดตามลักษณะภูมิประเทศทีส่ังเกตเห็นไดงายทั้งบน
แผนที่ และบนพื้นดิน เสนเขตทางขางของหนวยจะคลมุแนวทางเคลือ่นที่เฉพาะอนัใดอันหน่ึง (อยาแบง
ใหระวางหนวยขางเคียงสองหนวย) 
  3.1.3 เสนเขต ไมจําเปนตองมีระวาง หนวยหลัก กับ หนวยทหารมายานเกราะ หรือ 
หนวยระวังปองกันที่ปฏิบตัหินาที่ลาดตระเวนทางปกของหนวยหลักนั้น (ตัวอยางที่ 1 – แสดงเทคนิค
การเขียนในกรณนีี้) อยางไรก็ดี ถาหนวยทหารมายานเกราะหรอืหนวยลาดตระเวนปฏิบตัหินาที่เปน
หนวยเขาตีโดยไดีรับมอบทีห่มาย ในกรณีนี้เสนเขตระหวาง หนวยหลัก กับหนวยทหารมา (หนวย
ลาดตระเวน) จําเปนตองกําหนดขึ้นเม่ือตองการปลดเปลื้องความรับผิดชอบทางพื้นที่ของหนวยทางปก
ใหลดลง 
  3.1.4 ปกติเสนเขตหลัง (REAR BOUNDARIES) จะแสดงไวเฉพาะหนวยระดับกองพล 
และสูงกวา และ จะเขียนลงในคําสั่งการชวยรบ และ คาํสั่งยทุธการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ข – 2 แสดงเสนเขตขาง และ เสนเขตหลัง 
   
  3.1.5 เสนเขตที่เสนอ (เสนประ) ปกตจิะแสดงถึงขั้นการปฏิบตัิการตอๆ มาเปนภารกิจ 
“เตรียมปฏิบตั”ิ และ/หรือ “เม่ือสั่ง” ตามทีก่ําหนดไวในขอ 3 ของคําสั่ง หรือแผนยุทธ 
 
                                                  - - - - - - - -      - - - - - - - 
 

รูปที่ ข –3 เสนแบงเขตในอนาคตระหวางกองพันที่ 1 และ กองพันที่ 2 

   1 
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 3.2  แนวขั้น (นข.) (PL  - PHASE LINE) จะแสดงดวยเสนทบึตั้งฉากทางรุก จะเขียนคําวา  
“แนวขั้น” หรือคํายอ นข. กํากับ แลวกาํหนดตัวอักษร, เลขหมาย หรือชื่อดวย แนวสงมอบการรบ – 
นสร. (BATTLE HANDOVER LINE) มักใชเปน แนวขั้น 
 
                                ขนพร. นข.21                           นข.เสือดาว 
 
 
 
 
 
 

                                   ขนพร. นข.21                         นข.เสือดาว 
รูปที่ ข – 4 แสดงแนวขั้น 

 
 3.3 แนวออกตี (นต.)  อาจกําหนดตามลักษณะภมิูประเทศที่เห็นเดนชัด หรือเปนที่ม่ันของ
หนวยเขาตใีนขณะที่ทําการเขาตี เม่ือกําหนดแนวออกตีตามลักษณะภูมิประเทศเหน็เดนชัด ก็เขยีนเสน
ทึบพรอมกับคําวา “นต.” กํากับ เม่ือเขาตีกระทําจากที่ม่ันปจจุบันที่มีการปะทะใหใชคําวา “แนวออกตี
คือแนวปะทะ” (คํายอ นต. / นป.) เขียนลงในแผนบรวิาร และเขียนไวขาง ๆ แนวหนาของการวางกําลัง
ฝายเดียวกนั หรือ ขอบหนาที่ม่ันทั้งสองขาง 
                         นต.                                                         นต. / นป. 
 
 
 
 
 
 
                         นต.                                                         นต. / นป. 
 
 ก) แสดงทิศทางเขาตี จากแนวออกตีไปยงั               ข) แสดง แนวออกตี คือ แนวปะทะ 
               ที่หมาย 1 ของ กรมทหารราบที่ 1 

รูปที่ ข – 5 แสดงทิศทางเขาตี และ นต. / นป. 
 
 3.4 ทิศทางเขาตี (DIREOCION OF ATTACK) ลกูศรทิศทางเขาตีใชเพ่ือกําหนดทิศทางของ
สวนเขาตีหลกัของหนวยรอง เพ่ือประสานแผนกลยทุธอยางใกลชดิ (เชนในการตีโตตอบ) ลูกศรทิศ
ทางเขาตคีวรจะขยายใหไกลออกไปเทาทีก่ารควบคุมแบบนี้มีความสาํคัญตอแผนสวนรวม เม่ือหนวยใด

ทม.1 

  ร.4 

X 

X 



หนวยหนึ่งไดรับคําสั่งใหเขายึดที่หมายตามลําดับโดยมีทิศทางเขาตหีลักแนวใดแนวหนึ่ง จะแสดงภาพ
โดยใชลูกศรเดียวกันลากผานที่หมายไปตามลําดับจนถึงที่หมายสุดทาย หรือจะแสดงดวยลูกศรหลายๆ 
อัน โดยที่หมายตางๆ ไปตามลําดับก็ได (รูปที่ ข – ๖) ลูกศรทิศทางเขาตคีวรจะใชในกรณีที่จําเปน
เทานั้น เพราะเปนการจํากัดการดําเนินกลยุทธของหนวยรอง 
                    นต.                                                            นต. / นป. 
 
 
 
 
 
 
 

                   นต.                                                              นต. / นป. 
 
 ก) ลูกศรแสดงทิศทางเขาตหีลัก                       ข) ลูกศรแสดงทศิทางเขาตีสนบัสนุน 

รูปที่ ข – 6 เทคนิคในการใชลูกศรแสดง ทิศทางเขาต ี
 
 ๓.๕ เสนหลกัการรุก (AXIS OF ADVANCE) เสนหลักการรุกอาจแสดงโดยใชขอประมวลลบั 
หรือชื่อหนวยก็ได ชื่อหนวยใชเม่ืออาจจะมีความเขาใจผิดขึ้น (รูป ข. – ๗) เสนหลักการรุกอาจดําเนิน
กลยทุธหนวยของตน และใหการยิงสนับสนุนไดโดยอิสระทั้งสอบขางของเสน ถาวาไมเปนการรบ 
ดําเนินกลยุทธของหนวยขางเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข. – 7 เครื่องหมายแสดง เสนหลักการรุก จากแนวออกตีไปยัง ที่หมาย 2 ของ ร.17 
 
 

ทม.1 

   ร.4 
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 3.6 จุดประสานเขต  แสดงดวยรูปวงกลมมีเครื่องหมาย  “X”  อยูภายในตรงกลาง และเขียนบน
เสนแบงเขต จุดประสานเขตเมื่อเขียนบนแนวขอบหนาที่ม่ัน  และแนวที่ม่ันรักษาดานทั่วไปแลวจะตอง
เขียนชื่อแนวนั้นๆ ประกอบดวยเชน “ขนพร.” และ “นทดป.” นอกจากที่วานี้ก็อาจจะเขียนกํากับไดแต
ไมจําเปน 
  จุดประสานเขต 
  ตําบลที่แนนอน คือ กึ่งกลางของเครื่องหมาย 
 
                       สัญญาลักษณ        อธิบาย 
 
 ขนพร.     ขนพร. ขอบหนาพื้นที่การรบ โดยทั่วไป 
 
 ขนพร.     ขนพร. ขอบหนาพื้นที่การรบ  ในอนาคต(ที่คาดไว) 
 
 ขนพร.     ขนพร. ขอบหนาพื้นที่การรบ  ยังซ่ึงไมมีการวางกําลัง   
 
 ขนพร.     ขนพร. ขอบหนาพื้นที่การรบ ที่มีการวางกําลังของฝายเรา 

รูปที่ ข. – ๘  แสดงแนว ขนพร. และ จุดประสานเขต 
 
 3.7 จุดตรวจ  (CHECKPOINT) (1)  แสดงดวยรูปสี่เหลี่ยม มีชื่อ , ตวัอักษร หรอื หมายเลขอยู
ภายใน และเขียนตรงกลางบนพิกัดที่ตั้งของภูมิประเทศจะใชเปนจุดตรวจ ธรรมดาจุดตรวจจะเขียนใน
แผนบริวารทีแ่ยกทําเปนผนวกประกอบคําสั่ง 
    (1)         (2)          (3)            (4)            (5)           (6)             (7)              (8) 
จุดตรวจ   จุดบรรจบ  จุดผาน      จุดติดตอ    จุดเริ่มตน   จุดปลอย      จุดออกตี  จุดควบคุมจราจร 
 
 
 
 

รูปที่ ข. – 9  สัญลักษณ ทีมี่การเปลี่ยนแปลงของจุด/ตาํบล ตาง ๆ 
 
 3.8 จุดประสาน แสดงเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตรุัสพรอมกับมีหมายเลขเขียนตรงกลาง ตัง้อยูบนพิกัด
ที่ตั้งของจุดนัน้ 
 3.9  จุดบรรจบ (LINKUPPOINT) (2) แสดงดวยรูปสี่เหลี่ยม พรอมกับมีหมายเลขอยูทางขวา
และมีจุดหนึ่งจุดอยูตรงกลางวงกลม จุดนั้นตั้งอยูบนพิกดัที่ตั้งของจุดบรรจบนั้น 
 3.10 จุดผาน (PAASAGE POINT) (3) 
 3.11 จุดติดตอ (CONTACT POINT) (4) 

1 จผ. 
9 

2  จร.  จป. จต. 



 3.12 จุดเริ่มตน (START POINT) (5) 
 3.13 จุดปลอย (RELEASE POINT) (6) 
 3.14 จุดออกตี (POINT OF DEPARTURE) (7) 
 3.15 ตําบลควบคุมจราจร (TRAFFIC POINT) (8) 
 
ที่ตั้งของหนวย และ สถานที่ตั้งตาง ๆ  
 1. ในการเขาตี  หนวยโจมตีใหแสดงดวยเสนเขต แนวปะทะ (นป.) เครื่องหมายของหนวย และ/
หรือ เครื่องหมายของที่บังคับการ (รูป ข. – 10) 
                                                                   นต. / นป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  นต. / นป.  พล.ม.2 

รูปที่ ข. – 10  รูปรางของแผนบริวาร แสดงหนวยโจมตีของกองพลในการเขาต ี
 
 2. ในการตั้งรบั หนวยที่อยูบน ขนพร.แสดงเขตเสน จุดประสานเขต และเครื่องหมายที่บังคับ
การ แนว ขนพร.อาจเขียนเปนแนวประ แนวโอนการรบ นสร. และแนวที่ม่ันของสวนกําบังใชแนวขั้น
แสดงไวดังรูปที่ ข. – 11 
 3. ในการตั้งรบั อีกเชนกัน การเขียนรูปทบึเสนไขแสดงที่ม่ันที่เขาประจําแลว และเขียนเสนประ
รูปไขแสดงทีม่ั่นยังไมไดเขาประจําที่แตเปนที่ม่ันตั้งรบัที่เตรียมการไวแลว เครือ่งหมายที่แสดงขนาด
หนวยที่เกีย่วของใหเขียนเขียนเสนรอบวงของรูปไขนัน้ ที่ม่ันอาจแสดงตัวเลขหรอืตัวอักษรอยูภายในรูป
ไข รูปที่ ข. – 12 แสดงถึงเทคนิคในการกําหนดที่ม่ันตั้งรับ 
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รูปที่ ข. – 11 ภาพแสดงแผนบริวารหนวยบน ขนพร. ของกองพล 
 
  3.1 ตามธรรมดาแลว ที่ม่ันตั้งรับอยูในความควบคุมโดยตรงของกองบัญชาการที่ออกสั่ง 
จะแสดงไวบนแผนบริวารเทานั้น ที่ม่ันตั้งรับของหนวยที่ต่ํากวาจะแสดงไวก็ตอเม่ือความตองการเปน
พิเศษ ในการประสานแนวที่ตั้งรับ 
  3.2 รูปไข หรอื ที่ม่ันรบ (BATTLE POSITION) คือ พ้ืนที่ที่มีขอบเขตแสดงถึงเขตกําจัด
รอบนอกของที่ตั้งของหนวยทหาร และ ไมครอบคลุมพ้ืนที่ที่อยูในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 
  3.3 ดานทึบของรูปไขควรจะหันเขาหาทศิทางที่มีความเกี่ยวของหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
ก) ที่ม่ันรบของกองพัน ที่เขาประจําที่แลว                ข) ที่ม่ันตั้งรบัของ ร.15 พัน.1 ที่เขาประจาํที่แลว  
   
 
 
 
 
 

ค) ที่ม่ันตั้งรบัของกองพัน ที่ยังไมเขาประจําแตไดเตรยีมการไวแลว (หรือที่ม่ันตั้งรับสํารอง ) 
 

รูปที่ ข. – 12 เทคนิคในการกําหนด ที่ม่ันรบ ในการตั้งรับ 
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 4. ที่ตั้งกองหนุน  ใหแสดงดวยเครือ่งหมายของพ้ืนที่รวมพลเพื่อจํากัดเขตพื้นที่ และดวย
เครื่องหมายของที่บังคับการถาทราบที่แนนอนของที่บงัคับการ มิฉะนั้นใหแสดงดวยเครื่องหมายของ
หนวย (รูป ข. – 13) หนวยในกองหนนุไมจําเปนตองเขาประจําทีม่ั่นทุกแหงภายในเครื่องหมาย หรือ
รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งหมดที่ไดกําหนดไว เวนเสียแตวาจะสั่งการเชนน้ัน 
 
 
 
 
 
                  ก) เม่ือทราบที่ตั้ง ทก.                                 ข) เม่ือไมทราบที่ตัง้ ทก. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค) หนวย 2 หนวยประกอบกําลังเปนกองหนุนอยูในพ้ืนที่รวพลเดียวกัน 
(ไมไดแสดงถึงความสัมพันธทางการบังคบับัญชาในระหวางสองหนวยนี)้ 

 
รูปที่ ข. – 13  ที่ตั้งกองหนุน 

 
 5. หนวยทหารมา  ซึ่งมีภารกิจระวังปองกันอาจแสดงที่ตั้งทัว่ ๆ ไปไดดังรูป ข. – 14 

ภารกิจเฉพาะของหนวยจะปรากฏอยูในแผนบริวารหรือในสวนทีเ่ปนขอเขียนของคําสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ข. – 14  ที่ตั้งโดยทัว่ๆ ไปของหนวยทหารมา 
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31 1 
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 6. ตําบลสงกําลัง หรือ สถานการชวยรบ  ใหแสดงดวยเครื่องหมายตามที่กําหนดไว รส.21 - 6 
ที่ตั้งแนนอนแสดงโดยเขียนเสนตอเขากับเคร่ืองหมายนั้น จุดปลายของเสนแสดงถึงตําบลตั้งที่แนนอน 
 7. เสนทาง (ROUTES)  
  7.1 ลูกศรใชแสดงเสนทางการเดินและเขยีนคําวา “เสนทาง” พรอมดวย เลข ,       
ตัวอักษร หรือนามหนวย กํากับไวบนเสนทาง อาจเขียนลูกศรเพิ่มเพ่ือแสดงถึงการจราจรทางเดียว, 
การจราจรสํารอง หรือการจราจรสองทาง 
  7.2 เสนหลักการสงกําลัง (MSR – MAIN SUPPLY ROUTE)  ใหเขียนคําวา 
“สสก.” กํากับไว ลูกศรที่เขยีนกํากับไวจะแสดงการจราจรเสนทางเดียว การจราจรทางเดียวสาํรอง หรือ 
การจราจรสองทาง 
 
 
 
 
 
ก) แสดงเสนหลักการสงกําลัง         ข) แสดงการจราจรทางเดียว      ค) แสดงการจราจรสองทาง 
 

รูปที่ 15 แสดงเสนทางตางๆ 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลก. นํ้าเงิน 



ภูมิศาสตรทหาร 

กลาวทั่วไป 
 ภูมิศาสตรทหาร เปนวชิาที่เกี่ยวของเปนพิเศษกับธรรมชาติของประเทศตาง ๆ ซึ่งแตละ
ประเทศก็มีทีต่ั้ง, ขนาดและรูปรางไมเหมือนกัน สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะมีผลกระทบกระเทอืนตอการ
วางแผนและการปฏิบตัิการทางทหาร ดังนั้น ในการวางแผนปองกันประเทศของและประเทศจึงตองคํา
สึงถึงลักษณะภูมิประเทศ, กําลัง และอาวุธ เปนปจจัยในการพิจารณา ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้จะตองสอดคลอง
สัมพันธกันเปนอยางดี จึงจะเกิดเปนพลงัอํานาจทางทหาร หรืออาจจะกลาวอีกนยัหนึ่งวา ภูมิศาสตร
ทหารเปนภูมิศาสตรแขนงหนึ่งที่ศึกษาเนนหนักทางดานการทหาร โดยอธิบายถึงสภาวะทางภมิูประเทศ
ที่เกี่ยวโยง หรือมีอิทธิพลตอการทหารภูมิศาสตรแขนงนี้อาจรวมอยูในภูมิศาสตรการเมือง หรือวิชาการ
ทหารโดยตรงก็ได จึงนับไดวาภูมิศาสตรทหารเปนภูมิศาสตรประยุกตแขนงหนึ่งที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภูมิประเทศ หรือลักษณะของธรรมชาติอันมีผลตอการปฏิบัติการทางทหาร ในการศึกษา
เบื้องตนน้ีจะกลาวเฉพาะทีต่ัง้, ขนาด, รูปราง, ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพแนวพรมแดนของประเทศ
ไทยเทานั้น 
๑. ที่ตัง้ 
        ประเทศไทยตั้งอยูในแหลมอินโดจีน มีเขตติดตอกบัประเทศตาง ๆ ดังตอไปน้ี  
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับประเทศสาธารณรฐัประชาธิไตยประชาชนลาว และกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับประเทศสาธารณรฐัสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร 
 ทิศเหนือ   ติดตอกับประเทศสาธารณรฐัสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร และ สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต   ติดตอกับประเทศมาเลเซีย 
      และมีพิกัดทางภูมิศาสตร (โดยประมาณ) ดังนี้ 
 ทิศตะวันออก จรดเสนลองติจูด ๑๐๕ องศา ๓๗ ลิปดา ๓๐ ฟลิปดาตะวันออก ที่อําเภอ พิบูล   
มังสาหาร จว.อํานาจเจริญ 
 ทิศตะวันตก จรดเสนลองติจูด ๙๗ องศา ๒๒ ลิปดาตะวันออก ที่อําเภอแมลานอย จว. 
แมฮองสอน 
 ทิศเหนือ จรดเสนแลตติจูด ๒๐ องศา ๒๕ ลิปดา ๓๐ ฟลิปดาเหนือ ที่อําเภอแมสาย จว.
เชียงราย 
 ทิศใต จรดเสนแลตติจูด ๕ องศา ๓๗ ลิปดาเหนือ ที่อําเภอเบตง จว.ยะลา   
๒. ขนาดและรูปราง 
 ประเทศไทยมพ้ืีนที่ประมาณ ๕๑๑,๙๓๗ ตาราง กม. มีความยาวจากเหนือจรดใตประมาณ 
๑.๘๓๓ กม. มีความกวางที่สุดจากตะวนัออกไปตะวนัตก (จว.อุบลราชธานี – อ.พิมาย จว.นครราชสีมา 
– จว.กาญจนบุรี) ประมาณ ส๘๕๐ กม. สวนที่แคบที่สดุของแหลมมลายู อยูตรงคอคอดกระ จว.ระนอง 
ซึ่งกวางประมาณ ๖๕ กม. รูปรางของประเทศไทยมลีกัษณะยาวเรยีวลงไปทางใต มีลักษณะคลายขวาน
โบราณหรือกระบวยตักน้ํา อาจแบงเปนสวนกวาง ๆ ได ๒ สวน คือ สวนบน ซึ่งมีลักษณะคลายรูป



สี่เหลี่ยมแตกไ็มสมบูรณนัก เพราะมีสวนเวาแหวงมาก การปองกันการรุกรานจากภัยนอกประเทศ
กระทําไดทุกดานโดยทันที แตสวนเวาแหวงนั้นก็จะเปนอุปสรรคของการปองกันอยูบาง สวนลางเปนรูป
แคบและยาวมาก ซ้ํายังมีทะเลขนาบทั้งสองขาง เปนลักษณะภูมิประเทศที่ยากแกการปองกัน เพราะ
ฝายตรงขามอาจใชทะเลเปนฐานปฏบิัติการตัดสวนใดสวนหนึ่งทางตอนลางออกไปไดโดยงาย หากจะ
เตรียมการปองกันใหบรรลผุลจะตองมีกําลงัทางเรือและกําลังทางอากาศอยางพอเพียง 
 สรุป จากรูปรางที่ไดพิจารณามานั้นจะทําใหเห็นวา ประเทศไทยมจุีดออน อันเกิดจากรูปราง
ของประเทศตอการปองกันดังนี้ 
 ก. จากสวนเวาของแควนลานชางซึ่งตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ําโขง   ระหวางจังหวดัเลย   และ  
จังหวัดอุตรดิตถ  ณ  จุดนี้ฝายตรงขามอาจใชกําลังรุกเขามาทางจังหวัดเลย, เพชรบูรณ แลวตัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือออกไป 
 ข. จากสวนเวาระหวาง อ.ตาพระยา และ อ.อรัญประเทศ จว.สระแกว เปนสวนเวาที่อยูชิดใจ
กลางประเทศ เปนชองทางใหญ และมีการคมนาคมสะดวกมาก (เสนทางจากศรโีสภณเขาอรัญประเทศ 
โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข ๓๓) อาจเปนจุดออนใหฝายตรงขามใชกําลังรุกเขามาเพื่อตัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออกจากภาคกลางก็ได 
 ค. ชองแมสอด อ.ตาก ก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่ฝายตรงขามอาจใชกําลังรุกเขามาเพื่อตดั
ภาคเหนือ โดยเฉพาะหากจะกระทําพรอมๆ กับการรุกเขามาทางดานลานชาง จว.อุตรดิตถ แลวจะยิ่ง
ทําใหประสบผลสําเร็จไดโดยงาย 
 ง. ทางดานอาวไทย เปนทางสะดวกทีสุ่ด สําหรับการเขารุกรานตอศูนยของประเทศไทยดวย
กําลังทางเรือ และทางอากาศ ฝรั่งเศส ไดเคยใชกําลังทางเรือเขาคุกคามและปดลอมมาแลวเม่ือ รศ.
๑๑๒ การปองกันที่จะใหบรรลุผลขึ้นอยูกับสมรรถภาพของกองทัพเรือ และกําลังทางอากาศโดยตรง 
 จ. ชองสิงขร – ประจวบคีรีขันธ เปนชองทางสะดวกตอการใชกําลังเพ่ือตัดภาคใตออกเปน
สวนๆ  
เพราะมีเสนทางคมนาคมดี และมีความกวางเพียง ๑๒ กม. เทานั้น  ญี่ปุนไดเคยยกพลขึ้นบกที่
ประจวบคีรีขนัธ และพุงไปยึดชองสิงขรไวดวย การปองกันที่จะใหบรรลุผลขึ้นอยูกับกําลังทางเรือและ
กําลังทางอากาศ 
 ฉ. วิคตอเรียปอยต – ระนอง – ชุมพร เปนชองทางสะดวกเชนเดียวกับชองสงิขร – ประจวบ 
และเปนตําบลสําคัญที่เปนสวนที่แคบที่สุดของแหลม และมีถนนเชื่อมทั้งสองฝงทะเลอยูแลว 
 ช. จังหวัดภูเก็ต เปนจุดออนโดยที่ฝายตรงขามจะใชเปนตําบลยกพลขึ้นบกไดโดยงายหาก
จังหวัดถูกยึดครองไดแลว ฝายตรงขามจะใชเปนฐานทพัในการปฏิบตัิการตอผืนแผนดินใหญตอไป การ
ปองกันรักษาเกาะภูเก็ตกระทําไดยากลําบาก เพราะขาดกําลังทางเรือที่พอเพียงและยากตอการสงกําลัง
บํารุง การปองกันที่กระทําไดดีในปจจุบันคงใชกําลังทางอากาศเปนหลัก 
 
 
 
 



 
 
 

กองทัพภาคที่ ๑ 

กลาวทั่วไป 
 กองทัพภาคที่ ๑ รบัผิดชอบพื้นที่ในเขต ๒๖ จังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันออก ไดแก จว.
กาญจนบุร,ี ราชบุรี, เพชรบุร,ี ประจวบคีรีขันธ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, 
กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สุพรรณบุรี, ชัยนาท, สิงหบุรี, อางทอง, อยุธยา, ปทุมธาน,ี นนทบุร,ี 
ฉะเชิงเทรา, นครนายก, สระบุร,ี ลพบุร,ี สระแกว, ปราจีนบุรี, ชลบรุี, ระยอง, จันทบุรี และตราด 
ภูมิประเทศทั่วไป 
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศ เปนพ้ืนที่ราบกวางใหญ มี
พ้ืนที่ประมาณ ๑๐๓,๕๘๔ ตาราง กม. หรือ ๑ ใน ๕ ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีทิวเขาที่ปกคลมุไปดวยปา
ไมเปนแนวกัน้เขตแดนระหวางประเทศไทย – เมียนมาร และ ไทย – กัมพูชา นอกจากนั้น ยังมีทิวเขา
กั้นเขตระหวางภาคกลางและภาคนะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย ทิวเขาเหลานั้นไดแก ทิวเขาตะนาวศร,ี 
ทิวเขาถนนธงชัย, ทิวเขาบรรทัด, ทิวเขาสนักําแพง, ทิวเขาดงรัก 
 ลักษณะของพื้นที่ภาคกลางเปนที่ราบลุม มีทางน้ําขนาดใหญไหลผานจํานวนมาก ทั้งนี้
เน่ืองจากมีทิวเขาสูงทางภาคเหนือ ซึ่งทอดยาวจากทิศเหนือมาทางทิศใต และเปนพ้ืนที่ต่ําที่จะไหลลงสู
ทะเล พ้ืนที่โดยเฉลี่ยจะสูงจากระดับทะเลปานกลางไมมากนัก ตอนที่สูงที่สุดอยูที ่ จว.ชัยนาท สูง ๑๘ 
ม., จว.พระนครศรีอยุธยา สูง ๕ ม. และที่กรุงเทพฯ สงูเพียง ๑.๘ ม. เทานั้น ดังนั้นในพื้นที่ภาคกลางจึง
เปนที่ลุม – หลม ในฤดูฝนจะใชยานพาหนะบนถนนเทานั้น 
ความรูทัว่ไป 
 ขอ ๑ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทภ.๑ มีพ้ืนที่ติดตอกับประเทศเมียนมาร ๔ จังหวัด คือ 
กาญจนบุร,ี ราชบุร,ี เพชรบุร,ี ประจวบคีรีขันธ 
 ขอ ๒ ในพ้ืนที่ทั้ง ๔ จังหวัดดังกลาวใชสันปนนํ้าของเทือกเขาตะนาวศรีเปนเสนกําหนด
พรมแดน แตที่รอยตอระหวาง อ.อุมฝาง จว.ตาก กบั อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี นั้น ใชเสนแนวลงจาก
หลักเขตหนึ่งไปยังอีกหลักเขตหนึ่งโดยไมใชสันปนนํ้า และรองน้ําลึกเปนแนวพรมแดน (เปนไปตาม
สนธิสัญญาระหวางกษตัริยสยามกับขาหลวงใหญแหงอินเดีย ซึ่งลงนาม ณ กรุงเทพ เม่ือ ๘ กมุภาพันธ 
๒๔๑๑  และไดแลกเปลีย่นสัตยาบนั ณ กรุงเทพฯ เม่ือ ๓ กรกฏาคม ๒๔๑๑) 
 ขอ ๓  ตลอดแนวพรมแดน ไทย – เมียนมาร ในพ้ืนที่รบัผิดชอบของ ทภ.๑ มีชองทางที่สําคัญ 
ไดแก  
  ๑. ชองดานเจดียสามองค อยูในพ้ืนที่ อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี มีถนนลาดยางกวาง ๔ 
เมตร เขาถึง อ.พญาตองซู สหภาพพมา ปจจุบันเปดเปนจุดผอนปรนทางการคาและทองเทีย่ว 
  ๒. ชองทางมิตรภาพ อยูในพื้นที่ บ.อีตอง ปล็อก อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุร ี ลักษณะ
พ้ืนที่ผิวจราจรเปนถนนลาดยาง   กวาง ๔ เมตร สามารถเขาไดถึง จว.ทวาย สหภาพพมา 



  ๓. ชองบองตี้ อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี ลักษณะทั่วไปบริเวณชองทาง เปนปาไม       
เบญจพรรณ ภูเขาสลบัซับซอน เคยเปนเสนทางชักลากไมเกา ยานพาหนะขับเคลื่อน ๔ ลอ สามารถ
ใชไดถึงบรเิวณ ชองทาง จาก อ.เมือง – อ.ไทรโยค – ชองบองตี้ ๘๑ กม. 
  ๔. ชองหวยโมง อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี ลักษณะทั่วไปบรเิวณชองทางเปนปาไมโปรง
สลับทบึ ภูเขาสลับซับซอน เคยเปนเสนทางชักลากไมเกา ยานพาหนะขับเคลื่อน ๔ ลอ สามารถใชได
ถึง บริเวณชองทาง จาก อ.เมือง – อ.ไทรโยค – ชองทางหวยโมง ระยะทาง ๘๓ กม. 
  ๕. ชองพุน้ํารอน อ.เมือง จว.กาญจนบุรี  เปนถนนดนิลูกรัง กวาง ๒ เมตร สภาพเปนปา
โปรง และมีเสนทางเขาเหมอืงชาติเชื้อ, เหมืองจรินทร ปจจุบัน บรษิทักาญจนบุรี – ทวายดีเวลอปเมนท 
จํากัด ไดปรับพื้นที่บริเวณชองทางเพื่อทําการกอสรางดานศุลกากร ขณะน้ีสอยูในระหวางดําเนินการ 
  ๖. ชองพุมวง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี เปนเสนทางลูกรังกวาง ๒ เมตร ใชไดดีในฤดูแลว 
  ๗. ชองตะโกลาง  อ.สวนผึง้ จว.ราชบุร ี เปนเสนทางรถยนตบรรทุกไม กวาง ๔ เมตร เปน
เสนทางที่เขาออกสะดวก เพราะอยูหางจากถนนหมายเลข ๓๐๘๗ ประมาณ ๑๕ กม. เทานั้น 
  ๘. ชองดานสิงขร อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ  เปนชองทางทีมี่ถนนลาดยางเขาถึง 
หมูบานมูดอง สหภาพพมา สอยูหางจากถนนเสพชรเกษม ประมาณ ๑๒ กําม. และอยูหางจากตัว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพียง ๑๕ กม. ปจจุบันเปดเปนจุดผอนปรนทางการคา 
 ขอ ๔  ตลอดแนวพรมแดน ไทย – เมียนมาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทภ.๑ มีเครื่องกีดขวาง
ตามธรรมชาต ิไดแก เทือกเขาตะนาวศรี  เทือกเขาถนนธงชัย  ตรงรอยตอระหวาง จว.กาญจนบุรี และ 
จว.ตาก แมน้าํแควนอย, แมน้ําแควใหญ ในตอนบนของ จว.กาญจนบุรี และแมน้ําแมกลอง ในตอนลาง
ของภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังมีแมน้ําเพชรบุรี ซึ่งไหลจากทิศตะวันตกไปตะวันออก สวนเครื่องกีดขวางที่
มนุษยสรางขึน้ไดแก เขื่อนศรีนครินทร, เขื่อนทาทุงนา, เขื่อนวชิราลงกรณ ใน จว.กาญจนบุร ี
 ขอ ๕  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทภ.๑ มีลําน้ําหรือแมน้ําที่สําคัญๆ มีดังนี้ 
  ๑. แมน้ําเจาพระยา  เปนแมน้ําสายใหญที่สุดนับเปนเสนโลหิตของประเทศไทย ตนนํ้าของ
แมน้ําเจาพระยา คือ แมน้ําปง, วัง, ยม, นาน ซึ่งไหลมาบรรจบกนัที่ อ.ปากน้ําโพ จว.นครสวรรค  มี
ความยาวประมาณ ๓๓๐ กม. ไปไหลลงอาวไทย ที่ จว.สมุทรปราการ 
  ๒. แมน้ําปาสัก  มีตนนํ้ามาจากเทือกเขาเพชรบูรณ  ไหลผานตอนกลางของประเทศ 
ไดแก จว.เพชรบูรณ  ลพบุรี  และอยุธยา ไหลมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่ จว.อยุธยา มีความยาว
ประประมาณ ๔๕๐ กม. 
  ๓. แมน้ําทาจีน มีตนนํ้าแยกมาจากแมน้ําเจาพระยา บริเวณ อ.วัดสิงห จว.ชัยนาท ไหล
ผาน จว.ชัยนาท, สุพรรณบุรี, นครปฐม  ไหลลงสูอาวไทย ที่ จว.สมุทรสาคร 
  ๔. แมน้ําแมกลอง มีตนนํ้ามาจากเทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรี ทาง
เทือกเขา ถนนธงชัย ทาํใหเกิดแมน้ําแควใหญ และทางเอกเขาตะนาวศร ี ทาํใหเกิดแมน้ําแควนอย 
แมน้ําทั้งสองสายไหลมาบรรจบกันที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จว.กาญจนบุรี ทําใหเกิดเปนแอมน้ําแมกลอง
ไหลลงสูอาวไทยที่ จว.สมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ ๑๒๗ กม. 



  ๕. แมน้ําเพชรบุรี และแมน้ําปราณบุรี  มีตนนํ้าจากเทือกเขาตะนาวศรี เปนลําน้ําที่ไหล
จากตะวนัตกไปทางตะวันออก มีความยาวประมาณ ๑๖๘ กม. และ ๑๒๗ กม. ไหลลงสูอาวไทยที่ อ.
บานแหลม จว.เพชรบุรี และ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบครีีขันธ 
  ๖. แมน้ําบางปะกง  มีตนน้าํมาจากเทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาจันทบุรี  มีความยาว
ประมาณ ๓๐๐ กม. ไหลลงสูอาวไทย ที่ จว.ฉะเชิงเทรา 
  ๗. ลักษณะของแมน้ําทั้งหมดที่กลาวมานั้น จะมีความกวาง, ลักษณะของตลิ่งและลักษณะ
ของดินใตทองนํ้า แตกตางกันไป  ถึงอยางไรก็ตามลกัษณะดังกลาวอาจนํามาใชประโยชนในทางทหาร
ไดเปนอยางดี หากไดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปฏบิัติการยทุธในครั้งนั้น ๆ 
 ขอ ๖  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทภ.๑ มีพ้ืนที่ติดตอกับประเทศกมัพูชา ๓ จังหวัด คือ จว.
สระแกว,จันทบุร,ี ตราด 
 ขอ ๗  ในพ้ืนที่ จว.สระแกว  บริเวณแนวเขตแดนไทย – กัมพูชา ใชการกําหนดเสนพรมแดน
ดังนี้ 
  ๑. ตั้งแตหลักเขตที่ ๒๘ ถงึหลักเขตที่ ๕๑ ใชแนวเสนตรงทีล่ากระหวางหลักเขตเปนแนว
เขตแดน 
  ๒. ตั้งแตหลักเขตที่ ๕๑ จนถึงสิ้นสุดเขต จว.สระแกว ใชแนวคลองน้าํใสเปนแนวเขตแดน 
 ขอ ๘  บริเวณเสนพรมแดน ไทย – กัมพูชา มีหลักเขตแดนทีท่ํากนัไวตามสนธสิัญญาระหวาง
ไทยกับฝรั่งเศส เม่ือ ๑๓ ก.พ.๒๔๔๖ (ร.ศ.๑๑๒)  มีทัง้หมด ๔๖ หลัก จว.สระแกว  หลักเขตที่ ๒๘ – 
๕๑, จันทบุรี หลักเขตที่ ๕๒ – ๖๘, ตราด หลักเขตที่ ๖๙ – ๗๓ 
 ขอ ๙  ลําคลองที่มีน้ําตลอดป และใชเปนเสนแบงเขตพรมแดนไทย – กัมพูชา มีดังน้ี 
  ๑. คลองลึก  เปนคลองที่มีน้ําตลอดป ความกวางของลําน้ําโดยเฉลีย่ ๑๐ – ๑๕ เมตร ใน
ฤดูแลงลําน้ําจะกวางเพียง ๑ – ๕ เมตร และลึกประมาณ ๓๐ – ๕๐ เซนตเิมตร ตลิ่งสูงประมาณ ๕ 
เมตร  ปนดินทราย รถยนตลุยขามไมได 
  ๒. คลองน้ําใสเปนคลองที่มีน้ําตลอดป ความกวางของลําน้ําโดยเฉลี่ย ๒๐ – ๒๕ เมตร ฤดู
ฝนนํ้าลึกประมาณ ๒ เมตร ในฤดูแลวน้ําเกือบแหง รถยนตสามารถลุยขามไดเปนบางตอน ลาดตลิ่ง
ประมาณ ๓๕ – ๔๐ องศา 
 ขอ ๑๐  ชองทางผานพรมแดน ในพ้ืนทีจั่งหวัดสระแกว มีชองทางทีส่ําคัญ ๙ ชองทาง ดังนี้ 
  ๑. ชองสันรอชะงัน (บานกะลอ) TA ๗๖๓๖๒๐ อยูหางจากทัพไทย (อ.ตาพระยา) ไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ ๕ กม.และหางจากถนนหมายเลข ๓๓๐๘ เพียง ๑ กม.เศษ ลักษณะชองทางเปน
ถนนดินกวาง ๒.๕ เมตร ใชไดดีในฤดูแลว สุดถนนจะเปนทางลุยขามคลองบะอาว ซึ่งเปนคลองที่มีน้ํา
ไมตลอดป ในฤดูแลงรถยนตแลนขามได 
  ๒. ชองตาพระยา TA ๖๘๑๔๖๙ (ชองหลกัเขตที่ ๓๖) อยูหางไปทางทิศตระวันออกเฉียงใต
ของ บานตาพระยา อ.ตาพระยา ประมาณ ๕ กม. เปนถนนดินลูกรัง กวาง ๔ เมตร เขาถึงชองทาง 
  ๓. ชองทางเขตที่ ๓๔ TA ๖๓๙๔๘๑ อยูหางไปทางทิศตะวันออกของบานตาพระยา 
ประมาณ ๖ กม. อยูหางจากชองตาพระยาไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑ กม. ผานไดทุก
ฤดูกาล 



  ๔. ชองบานนางามTA ๖๐๒๓๗๙ อยูหางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของบานนางงาม อ.
ตาพระยา ประมาณ ๖ กม. ลักษณะชองทางเปนทางดินลูกรังกวาง ๔ เมตร 
  ๕. ชองประตูชัย TA ๓๕๔๑๑๓ อยูหางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของบานอรญั อ.อรัญ
ประเทศประมาณ ๖ กม. และอยูหางจากสถานีตํารวจภูธรคลองลกึประมาณ ๘๐๐ เมตร ลักษณะ
ชองทางเปนสะพานขามคลองลึก (สะพานแบบ BATLEY กวาง ๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร รับน้าํหนักได 
๑๐ ตัน 
  ๖. ชองบานคลองน้ําใน TA ๓๕๐๐๑๘ อยูทางทิศตะวนัออกเฉียงใตของบานคลองน้ําใส  อ.
อรัญประเทศ ประมาณ ๑.๓ กม. ลักษณะชองทางเปนคนัดินกวาง ๔ เมตร ปดกั้นคลองน้ําใส 
  ๗. ชองคลองหวา TA ๑๔๘๙๔๒ อยูหางไปทางทิศตะวันออกของบานเขาสารถ ี อ.อรัญ
ประเทศ ประมาณ ๓ กม. ลักษณะชองทางเปนดินลูกรงักวาง ๔ เมตร สุดเสนทางเปนทางลุยขามคลอง
น้ําใส ซึ่งรถยนตลุยขามได 
 ขอ ๑๑  ชองทางผานพรมแดนในพื้นที่ จว.จันทบุรี มีชองทางที่สําคัญ ๑ ชองทาง คือ ชองโอ
ลําเจียก TV ๒๙๘๒๕๕ อยูทางทิศตะวนัออกเฉียงใตของบานผักกาด อ.โปงน้ํารอน ประมาณ ๕ ม. ใน
ฤดูแลง รถยนตผานไปมาได 
 ขอ ๑๒  ชองทางผานพรมแดนในพื้นที่ จว.ตราด มีชองทางที่สําคัญ ๑ ชองทาง คือ ชองคลอง
ใหญ TV ๗๐๔๐๓๓ อยูบรเิวณหลักเขตที่ ๗๑ อยูหางจาก อ.คลองใหญ ประมาณ ๑.๕ กม. เปนชอง
ทางเขา ออกที่งาย เพราะลาด ไมชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กองทัพภาคที่ ๒ 

กลาวทั่วไป 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีพ้ืนที่ ๑๗๐,๒๒๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
๑ ใน ๓ ของประเทศ อยูในความรับผิดชอบของ ทภ.๒ ประกอบดวย ๑๙ จังหวัด คือ จว.ชัยภูมิ, เลย, 
อุดรธานี,หนองคาย, สกลนคา, นครพนม, ขอนแกน, มหาสารคาม, รอยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธาน,ี ศรี
สะเกษ, นครราชสีมา, กาฬสินธุ, บุรีรัมย, สุรินทร, มุกดาหาร, หนองบัวลําภู และอํานาจเจริญ มีอาณา
เขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประเทศลาว 
 ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดนครนายก, ปราจีนบุรี, สระแกว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตระวันตก  ติดตอกับจังหวัดพิษณุโลก, เพชรบูรณ, ลพบุรี และสระบุร ี
ภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูง เฉลีย่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ 
เมตร ตอนกลางของภาคเปนที่ราบ พ้ืนที่ทางดานตะวันตกของ จว.เลย, ชัยภูมิ เปนพ้ืนที่สูง มีภูเขา
สลับซบัซอนเปนทิวเรื่อยลงมาทางใตถึงดงพญาเย็น  ดานใตของ จว.รครราชสีมาแลวตอเปนทิวทาง
ตะวันออสกจนบรรจบกับทวิเขาพนมดงรกั เชื่อมเขตจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาและแขวงจําปาสัก
ของลาว ภูมิประเทศลูกคลืน่มีอยูบางโดยทั่วไป แตนบัวาเปนสวนตอย  ลักษณะภูมิภาคนี้ทั้งภาคลาด
เอียงลงสูแมน้ําโขง ลําน้ําลําหวยทุกสายไหลลงสูแมน้ําโขงทั้งสิ้น 
ความรูทัว่ไป 
 ขอ ๑๓  ทิวเขาที่สําคัญในเขตของ ทภ.๒ ไดแก 
  ๑. ทิวเขาสันกําแพง 
  ๒. ทิวเขาพนมดงรัก 
  ๓. ทิวเขาภูพาน 
 ขอ ๑๔ ทิวเขาที่ประกอบเปนรูปตัวแอลเล็ก ประกอบดวยทวิเขาภูพานเพียงทิวเดียวเปนทิว
กวาง จากอําเภอ ธาตุพนม จว.นครพนม  โคงไปเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง จว.กาฬสินธุ กับ จว.
สกลนคร แลววกขึ้นเหนือสู จว.อุดรธานี ไปจนถึง อ.สังคม จว.หนองคาย เปนรูปตวัแอล 
 ขอ ๑๕ ทิวเขาที่ประกอบเปนรูปตัวแอลใหญ  ประกอบดวยทวิเขารูปตวัแอลใหญ 
ประกอบดวยทิวเขาพนมดงรักตอกับทิวเขาสันกําแพงทางตอนใตของพ้ืนที่ ทภ.๒ ในแนวตะวันออก-
ตะวันตก ไปบรรจบกับ ภูเขาดงพญาเยน็และทวิเขาเพชรบูรณ ตามแนวเหนือใตเปนรูปตวัแอล 
 ขอ ๑๖ จังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศลาว ในเขต ทภ.๒ ไดแก 



  ๑. จว.เลย 
  ๒. จว.หนองคาย 
  ๓. จว.นครพนม 
  ๔. จว.มุกดาหาร 
  ๕. จว.อํานาจเจริญ 
  ๖. จว.อุบลราชธาน ี

ขอ ๑๗ ภูมิประเทศทีแ่บงแนวพรมแดนไทย – ลาว ในเขน ทภ.๒ มี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. สวนที่เปนลําน้ํา ไดแก ลําน้ําเหืองจากเขตติดตอ จว.พิษณุโลก ที่ อ.ดานซาย ผาน อ.
ทาลี่ ถึง อ.เชยีงคาน จว.เลย ในหวงนีล้ําน้ําเหืองมีความยาวประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร และแมน้าํโขงจาก 
ปากลําน้ําเหืองถึงปากลําน้ํามูลในเขต อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี ในชวงนี้แมน้ําโขงมีความยาว ๘๒๕ 
กิโลเมตร 
  ๒. สวนทีใ่ชแนวสันเขาของทิวเขาพนมดงรัก เปนเสนแบงเขตเริ่มจากบริเวณแมน้ําโขงที ่
บ.เวินบึก (WB ๖๐๙๓) ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี ถึงชองบก (WA ๒๒๗๘๕๕) อ.น้ํายืน 
จว.อุบลราชธานี รวมความยาว ๑๕๕ กิโลเมตร 
 ขอ ๑๘ สนธิสัญญาเกีย่วกับเสนเขตแดนตามลําน้าํโขงที่ไทยทําไวกับฝรั่งเศส เม่ีอ ๑๓ ก.พ.
๒๔๔๖ (รศ.๑๑๒) มีสาระสําคัญสรุปไดวา เสนเขตแดนระหวางไทยลาวตอนแมน้ําโขงถาตอนใดไมมี
เกาะแกง หรือดอนในแมน้ําโขงใหถือเอารองน้ําลึกเปนเสนกั้นเขตแดน ถาตอนใดมีเกาะแกงหรือดอนใน
แมน้ําโขงที่ทาํใหมีรองน้ําลึกมากกวา ๑ แหงแลว ใหถือเอารองน้ําลึกที่อยูชิดฝงไทยมากที่สุด เปนเสน
แบงเขต จึงทําใหไทยเสียเปรียบเนื่องจากเกาะแกงทัง้หมดจะตกเปนของลาว และในฤดูแลวนํ้าจะแหง
เกาะแกงตางๆ ก็จะโผลขึน้อยางมากมายและรองน้ําลึกทางฝงไทยไมสามารถเดินเรือได จึงทําใหเกิด
กรณีพิพาทกันเนืองๆ 
 ขอ ๑๙ การปกปนเขตแดนที่ใชทวิเขาพนมดงรัก ตามสนธิสัญญาที่ไทยทําไวกับฝรั่งเศสใหถือ
ตรงที่น้ําไหลตก ตกเปน ๒ ฝาย คือ 
  ๑. ซีกที่น้ําไหลตกลงสูแมน้าํมูลใหถือเปนของไทย 
  ๒. ซีกที่น้ําตกไหลลงสูเขตพระตะบองและแมน้ําโขง ใหถือซีกนั้นเปนของอินโดจีน 
 ขอ ๒๐ จังหวัดในเขตพื้นที่ ทภ.๒ สวนทีใ่ชแมน้าํโขงเปนเสนแบงเขตผานพื้นที่ ไดแก 
  ๑. จว.เลยบางสวน (ลําน้ําเหือง) 
  ๒. จว.หนองคาย 
  ๓. จว.นครพนม 
  ๔. จว.มุกดาหาร 
  ๕. จว.อํานาจเจริญ 
  ๖. จว.อุบลราชธานีบางสวน (อีกหนึ่งสวนเปนทวิเขาพนมดงรัก) 
 ขอ ๒๑ ชองทางที่สําคัญตามแนวพรมแดนในพื้นที่จังหวัดเลย  ไดแก 



  ๑. ที่ลุยขามบานอาฮี พิกัด QV ๔๙๒๕๓๗ อ.ทาลี่ เสนทางฝงไทยไดแก ทางหลวง
หมายเลข ๒๐๙๙ ฝงลาวเปนถนนดินลกูรังบดอัดจากบานเมืองหมอไปเมืองแกนทาว แขวงไชยะบลู ี
สภาพชองทางใชไดในฤดูแลว สามารถลยุขามได 
  ๒. ที่ลุยขามบานนาเซง พิกัด QV ๕๒๘๕๗๙ อ.ทาลี่ เสนทางฝงไทยไดแก เสนทาง กรป.
กลาง หมายเลข ๐๘๐๒ ทางฝงลาวไดแก ถนนดินลูกรังบดอัดจากบานเมืองหมอเชื่อมตอกับเสนทาง
หมายเลข ๔ ที่เมืองแกนทาว สภาพชองทางใชไดในฤดูแลว สามารถลุยขามได 
  ๓. ที่ลุยขามบานปากหวย พิกัด QV ๕๖๑๕๘๙ อ.ทาลี่ เสนทางฝงไทยไดแก ทางหลวง
หมายเลข ๒๑๑๕ ทางฝงลาว ไดแกถนนลูกรังบดอดัเชื่อมตอกับเสนทางหมายเลข ๔ ที่เมืองแกนทาว 
สภาพชองทางใชไดในฤดูแลง สามารถลยุขามได 
  ๔. ที่ลุยขามบานหนองผือ พิกัด QV ๕๕๐๖๒๐ อ.ทาชี ่เสนทางฝงลาวไดแก ทางหลวง
หมายเลข ๔ ตรงขามเมืองแกนทาวของลาว สภาพชองทางใชไดเฉพาะฤดูแลว สามารถลุยขามได 
  ๕. ที่ลุยขามบานนาขา พิกัด QV ๓๑๖๓๘๗ อ.ดานซาย ฝงไทยทางหลวงหมายเลข 
๒๑๑๔ ฝงลาว เปนเสนทางดินลูกรังบดอัดจากบานนาขาไปยังเมืองบอแตน แขวงไชยะบูลี สภาพ
ชองทางใชไดในฤดูแลวสามารถลุยขามได 
  ๖. ทาขามบานนาจาน พิกัด QV ๗๓๓๖๘๕ ต.ปากตม อ.เชียงคาน เสนทางเขาถึงฝงไทย
ไดแก ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๘ สภาพเสนทางใชเรือ  ฤดูแลงลุยขามได 
  ๗. ทาขาม อ.เชียงคาน พิกดั QV ส๘๓๐๘๐๗ อ.เชียงคาน สภาพชองทางเปนทาเรือยนต 
ฝงลาวคือ เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน เพ่ือสงคนและสินคาจากฝงไทยไปลาว 
 ขอ ๒๒ เสนเขตแดนตามแนวแมน้ําโขงในเขต จว.หนองคาย เริ่มตนจากบริเวณปากหวยเชยีง
คา บริเวณพกิัด TE ๙๔๓๑๕๙ ในเขต อ.สังคมไปสิ้นสุดที่บริเวณปากหวยน้ําขิง พิกัด VE ๑๔๗๙๒๗ 
ในเขต อ.เซกา ซึ่งติดตอกับ อ.บานแพง จว.นครพนม แนวพรมแดนจะผานเขต อ.สังคม, ศรีเชียงใหม,
ทาบอ, อ.เมือง, โพนพิสัย, กิ่ง อ.ปากคาด, บึงกาฬ และ อ.เซกา มีความยาวประมาณ ๓๖๐ กิโลเมตร 
ขอ ๒๓ ทาขามที่สําคญัในเขต จว.หนองคาย ไดแก 
  ๑. ทาขาม อ.ศรีเชียงใหม พิกัด TE ๔๔๘๘๗๐ อยูที่ อ.ศรีทาขามหนองคาย (ทาเสด็จ) 
พิกัด TE ๖๑๓๗ส๘๔ อยูในเขตเทศบาล อ.เมืองหนองคาย สภาพชองทางเปนทาเรือยนต และแพ
ขนานยนต 
  ๒. ทาขามหนองคาย (ทาเสด็จ) พิกัด TD๖๑๓๗๘๔ อยูในเขตเทศบาล อ.เมืองหนองคาย 
สภาพชองทางเปนทาเรือยนตและแพขนานยนต 
  ๓. สะพานมิตรภาพไทย – ลาว อ.เมือง จว.หนองคาย 
  ๔. ทาขาม อ.บึงกาฬ พิกัด (UF ๕๖๐๓๓๐) อยูในเขต อ.บึงกาฬ สภาพชองทางเปนทาเรือ
ยนต และแพขนานยนต เพ่ือสงคนและสินคาไปเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ 
 ขอ ๒๔ ทาขามที่สําคัญในเขตจังหวัดนครพนม ไดแก 
  ๑. ทาขามทาอุเทน พิกัด VE ๕๘๓๔๒๘ อยูที่ อ.ทาอุเทน สภาพชองทางเปนทาเรือยนต 
  ๒. ทาขามจังหวัดนครพนม พิกดั VE ๗๗๙๒๓๘ อยูในเขต อ.เมืองนครพนม ฝงลาวคือ
เมืองทาแขกสภาพชองทางเปนทาเรือยนต 



  ๓. ทาขาม อ.ธาตุพนม พิกัด VD ๗๑๖๗๒๘ อยูในเขต อ.ธาตุพนม สภาพชองทางเปน
ทาเรือยนต 
  ๔. ทาขาม อ.บานแพง พิกัด VE ๑๘๔๘๕๕ อยูในเขต อ.บานแพง ฝงลาวคือ เมืองหินบูน 
แขวงคํามวน สภาพชองทางเปนทาเรือยนต 
 ขอ ๒๕ สภาพแนวพรมแดนในเขตพื้นทีจั่งหวัดมุกดาหารจะใชรองน้ําลึกของแมน้ําโขงเปนเสน
แบงเขตตามสนธิสัญญาวาดวยเจตแดนระหวางไทย–ฝรัง่เศส โดยเริม่ตั้งแตปากหวยกระเบาพิกดั VP 
๗๒๔๕๗๖ จนถึงบริเวณใตดอนถ้ําเงิน พิกัด VC ๙๘๒๙๙๔ รวมความยาวประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ผาน
กิ่ง อ.หวานใหญ อ.เมืองมุกดาหาร และ อ.ดอนตาล ตามลําดับ  ในฝงลาวไดแก แขวงสวันเขต 
 ขอ ๒๖ สืบเนื่องจากสนธิสัญญาวาดวยเจตแดนระหวางไทย – ฝรั่งเศส ในการใชรองน้าํลึก
ของแมน้ําโขง เปนเสนแบงเขต ไดสงผลกระทบเม่ือขอความในสนธิสัญญาไดระบุไววา “ชวงใดของ
แมน้ําโขงที่มีดอน หรือเกาะแยกใหลําน้าํโจงแตกออกเปนหลายสายแลวใหถือเอาชวงน้ําลึกทีอ่ยูใกลฝง
ไทยมาก เชน ดอนหนองหลม, ดอนหมากอี่ และตอนตาล ซึ่งเปนดอนขนาดใหญพอสมควร จึงมี
ผลกระทบตอความมั่นคงของไทยในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 
 ขอ ๒๗ ทาขามที่สําคญัในเขตจังหวัดมุกดาหาร ไดแก ทาขามบานศรมีงคล พิกัด VD 
๗๑๗๒๘๖ อยูในเขต อ.เมืองมุกดาหาร เปนทาเรือขามฟากและแพขนานยนต เพ่ือสงคน และสินคาจาก
ฝงไทยไปแขวงสวันเขต 
 ขอ ๒๘ สภาพเสนเขตแดนในพื้นที่ จว.อุบลราชธานีและ จว.อํานาจเจริญ มี ๒ ลักษณะ คอื 
  ๑. ตอนแมน้ําโขง เริ่มจากทางดานตะวนัออกที่บริเวณพิกัด VP ๙๖๕๐๐๕ ตําบลชานุมาน 
อ.ชานมาน ผานทองที่ อ.เขมราฐ กิ่ง อิ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร, อ.ศรีเมืองใหม สิ้นสุดที่บริเวณพกิัด WB 
๖๒๐๙๔๔ ในเขตตําบลโขงเจียม อ.โขงเจียม รวมความยาวประมาณ ๓๑๐ กิโลเมตร 
  ๒. ตอนทิวเขาพนมดงรัก ใชแนวสันปนนํ้า เปนเสนแบงเขน โดยเริ่มจากบริเวณ พิกัด WB 
๖๓๙๐ ในเขต บ.เวินบึก อ.โขงเจียม ถึงบริเวณชองบก พิกัด WA ๒๒๗๘๕๕ ในเขต อ.น้ํายืน รวม
ความยาว ๑๕๕ กิโลเมตร 
 ขอ ๒๙ ทาขามและชองทางที่สําคัญในเขต จว.อุบลราชธานี ไดแก ทาขามและชอง ไดแก 
  ๑. ทาขาม อ.เขมราฐ พิกดั WC ๒๔๕๗๖๔ เปนจุดผอนปรนทางการคา อ.เขมราฐ เปน
ทาเรือยนต ขามไปสูบานปากซันในเขตลาว และมีเสนทางสายที ่ ๑๓๓๒ บรรจบกับเสนทางสายยุทธ
ศาสตรที่ ๑๓ เขาสูแขวงสวุรรณเขตและแขวงคํามวน 
  ๒. ชองบก พิกัด WA ๒๒๗๘๕๕ อ.น้ํายืน เปนชองทางลูกรังติดตอระหวางไทย, ลาว และ
กัมพูชา ความยาว ๑๒ กม. เปนรอยตอ ไทย – ลาว – กัมพูชา 
  ๓. ชองนาง พิกัด WB ๕๕๗๓๕๕ อ.บุญฑริก เปนชองทางลูกรังกวาง ๔ เมตร ในเขตไทย
จากชองทางประมาณ ๕ กิโลเมตร จะบรรจบกับเสนทาง รพช.อบ.๑๑๐๙๔ เขาสู อ.บุณฑริก 
  ๔. ชองพลาญกระตาย พิกัด WB ๕๘๘๔๓๐ อ.บุญฑริกเปนชองทางลูกรังกวาง ๔ เมตร 
จากชองทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จะบรรจบกับเสนทาง รพช.อบ.๑๑๐๙๔ 
  ๕. ชองเม็ก พิกัด WB ๕๐๖๗๒๘ ตําบลชองเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร สภาพชองทางเปน
ถนนลาดยาง ผานชองทางในเขตประเทศเปนทางหลวงสายที่ ๒๑๗ ใชไดทุกฤดูกาล เขาสู อ.สิรินธร 



สวนฝงลาวมีเสนทางสายที ่๑๐ เชื่อมตอไปยัง ม.ปากเช ที่บริเวณชองทาง เปนจุดผานแดนถาวรมีดาน
ศุลกากรและดานตรวจคนเขาเมืองตั้งอยู 
  ๖. ชองตาอู พิกัด WB ๕๖๘๒๕๒ ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จว.อุบลฯ เปนจุดผอนปรนเพื่อ
การคา สภาพเสนทางเปนทางลูกรังแยกจากถนน รพช.อบ.๑๑๐๙๔ ที่บานหนองแสง พิกัด WB ๔๙๒๘
ตําบลโพนงามฯ ถึงปากชองฯ ระยะทาง ๑๒ กม. 
 ขอ ๓๐ จังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชาในเขต ทภ.๒ ไดแก 
  ๑. จว.อุบลราชธานี (อ.น้ํายืน) 
  ๒. จว.ศรษีะเกษ 
  ๓. จว.สุรินทร 
  ๔. จว.บุรีรัมย 
 ขอ ๓๑ แนวชายแดนระหวางไทย – กัมพูชา ในเขตของกองทัพภาคที่ ๒ ใชแนวสันเขาของ
ทิวเขาพนมดงรัก เปนเสนแบงเขต 
 ขอ ๓๒ สภาพของแนวพรมแดนในเขตศรีสะเกษ อยูบริเวณทางทิศใตของจังหวัด ในทองที่ อ.
ภูสิงห บริเวณชองพริก พิกัด UA ๘๘๐๘๖๖ ผาน อ.ขุขันธ อ.ขุนหาญ อ.กันทรลักษณ ไปสิ้นสุดที่
บริเวณชองโพย พิกัด VA ส๘๕๒๙๒๖ ในพ้ืนที่ กิ่ง อ.โคกสะอาด รวมความยาวประมาณ ๙๐ กิโลเมตร 
ใชสันปนนํ้า เปนเสนแบงเขตคือ บริเวณที่น้ําตกไหลลงสูลําน้ํามูลใหถือซีกนั้นเปนของไทย ซึกไหลลงสู
เขตพระตะบองและแมโขงใหถือซีกนั้นเปนของอินโดจีน 
 ขอ ๓๓ ชองทางตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในจังหวัดศรีสะเกษเปนชองทางลูกรงัและ
ลาดยาง สวนใหญเกิดจากราษฎรใชตดิตอไปมาหาสูกันและกันและเกิดจากดานสัตว ชองทางที่ควร
เพงเล็งไดแก 
  ๑. ชองสงําหรือชองเกล พิกัด VA ๙๘๙๙๕๗ ต.แอซรไป อ.ภูสิงห หางจากบานนาตําบล 
ตําบลไพรพัฒนา ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร 
  ๒. ชองเปรี้ยะจําปอก (ชองบก, ชองเสาหิน) พิกัด VA ๑๓๙๙๐๐ ต.ปรือใหญ อ.ขุขันธ หาง
จากบานนาตราวประมาณ ๑๖ กิโลเมตร 
  ๓. ชองพระพะลัย (พระปะลัย) พิกัด VA ๔๖๕๗๘๘๖ อ.ขุนหาญ หางจากบานสําโรง
เกียรติประมาณ ๒๔ กิโลเมตร 
  ๔. ชองเขาพระวิหาร (ชองบันไดหัก) พิกัด VA ๖๖๑๙๑๓ อ.กันทรลักษณ หางจากบาน
ภูมิซรอน ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เปนทางลาดยางเขาสูชองทาง 
  ๕. ชองตาเฒา พิกัด VA ๗๐๕๙๔๕ อ.กันทรลักษณ หางจากบานภูมิซรอน ๕ กโิลเมตร มี
ทางลาดยางเขาสูชองทาง 
  ๖. ชองคําผกา พิกัด VA ๗๘๐๙๕๕ อําเภอกันทรลกัษณ หางจากบานโศกขามปอม ๓ 
กิโลเมตร เปนทางลูกรัง ยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร 
 ขอ ๓๔ จว.สุรินทร มีแนวพรมแดนติดตอกับประเทศกมัพูชาประชาธิปไตยทางทศิใตของ
จังหวัดในพื้นที่กิ่ง อ.บัวเชด อ.สังขะ อ.กาบเชิง และกิ่ง อ.พนมดงรัก มีแนวสันเขาของทิวเขาพนมดงรัก



เปนแนวกั้น เขตแดน มีระยะทางประมาณ ๑๒๕ กิโลเมตร มีหลักเขตแดนที ่๒ ถึงหลักเขตแดนที่ ๒๓ 
จํานวน ๒๓ หลัก 
 ขอ ๓๕ ตามแนวพรมแดนในเขต จว.สุรินทร มีชองทางผานพรมแดนที่สําคัญมีเพียง ๒ 
ชองทางที่ยานยนตผานได คือ 
  ๑. ชองจอม พิกัด VA๖๐๓๙๕๙ อ.กาบเชิง ลักษณะชองทางในเขตไทยเปนทางลาดยาง
กวาง ๘ เมตร จบกับถนนหมายเลข ๒๑๔ เขตกัมพูชาเปนถนนหมายเลข ๖๘ บริเวณปากชองเปนถนน
คอนกรีต ระยะทาง ๒ กวาง สองทางวิ่งแตละทางวิ่งกวาง ๘ เมตร 
  ๒. ชองกราง พิกัด UV ๑๙๓๘๗๕ ลกัษณะเปนทางลูกรัง กวาง ๔ เมตร ระยะทาง
ประมาณ  ๗ กิโลเมตร ถงึปากชอง บรรจบกับเสนทางยุทธศาสตร อ.กาบเชิง จว.สุรินทร – อ.บาน
กรวด จว.บุรีรมัย 
 ขอ ๓๖ สภาพเสนเขตแดนไทย – กัมพูชา ในพ้ืนที่ จว.บุรีรัมย จะอยูบริเวณทางตอนใตของ
พ้ืนที่จังหวัดในเขต อ.บานกรวด และ อ.ละหานทราย เปนระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ตามแนวสัน
เขาพนมดงรัก ซึ่งคอนขางลาดเกือบไมเปนภูเขาในเขตไทย และเปนหนาผาสูงชันดานประเทศกมัพูชา 
 ขอ ๓๗ ชองทางผานแนวพรมแดนที่สําคัญในเขต จว.บุรีรัมย ไดแก 
  ๑. ชองบาระแนะ พิกัด TA ๘๐๗๗๑๖ อ.ละหานทราย ลักษณะชองทางเปนทางเดินเทา 
ในเขตไทยมีเสนทางดินโรยดวยลูกรัง กวางประมาณ ๖ เมตร ระยะทาง       กิโลเมตร เขาสูบานบา
ระแนะเกา เสนทางดังกลาวใชเฉพาะฤดูแลว 
  ๒. ชองโอบก พิกัด TA ๙๗๙๘๑๗ อ.บานกรวด ลักษณะชองทางซึ่งดัดแปลงแลวในเขต
ไทยยานยนตสามารถเขาถงึชองทางได มีระยะหางจาก อ.บานกรวดเพียง ๑๔ กิโลเมตร 
  ๓. ชองสายตะกู พิกัด UA๐๓๖๘๕๓ อ.บานกรวด ลกัษณะเปนทางลูกรังกวาง ๔ เมตร 
ยาวประมาณ 
  ๔ กิโลเมตร จาก บ.สายโทใต ถึงปากชอง 
 ขอ ๓๘ ลําน้ําที่สําคัญในเขตพื้นที่ภาคนะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 
  ๑. ลําน้ําโขง มีความยาวประมาณ ๔,๔๐๐ กิโลเมตร เกิดจากทิวเขาทางตะวันออกเฉียงใต
ของที่ราบสูงทิเบต เปนแนวพรมแดนไทย – ลาว ผาน ลาว กัมพูลา ออกสูทะเลจีน 
  ๒. ลําน้ําเหือง เปนลําน้ําขนาดเล็กกั้นเขตแดนไทย – ลาว ลําน้ํานี้ไหลลงสูลําน้ําลําโขง 
  ๓. ลําน้ํามูล ตนนํ้าเกิดจากภูเขาวงและภูเขาละม่ัง ในทิวเขาสันกําแพงไหลผานพื้นที่หลาย
จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และไหลลงสูแมน้ําโขงฝงขวาที ่ อ.โขงเจียม จว.
อุบลราชธานี บริเวณสุดทิวเขาพนมดงรัก 
  ๔. ลําน้ําชี ตนนํ้าเกิดจากภูเขาพญาฝอในทิวเขาเพชรบูรณ ไหลผานจังหวัดตาง ๆ ใน
พ้ืนที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแลวลงสูฝงซายของแมน้ํามูลที่ อ.เมือง จว.อุบลราชธาน ี
 ขอ ๓๙  พ้ืนที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีที่ราบสูงที่สําคัญไดแก 
  ๑. ที่ราบสูงนครราชสีมา – อุบลราชธานี เปนที่ราบสูง ใจกลางของภาคมีพ้ืนที่ในเขต
จังหวัดรวม ๑๐ จังหวัด บริเวณลุมแมน้ํามูล 



  ๒. ที่ราบสูงอุดร – นครพนม เปนที่ราบสงูสวนหนึ่งของภาคในแถบลุมนํ้าโขง อยูในเขต ๔ 
จังหวัด 
  ๓. ที่ราบสูงเลยเปนที่ราบบริเวณลุมนํ้าเลยอยูระหวางทวิเขาเพชรบูรณ 
 
 
 
 
 

กองทัพภาคที่ ๓ 

กลาวทั่วไป 
 กองทัพภาคที่ ๓ รับผิดชอบพื้นที่ในเขต ๑๗ จังหวัดทางตอนเหนอืของประเทศไทยไดแก จว.
อุทัยธาน,ี นครสวรรค, กําแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ, อุตรดิตถ, แพร, 
นาน, ลําปาง, พะเยา, ลําพนู, เชียงใหม, แมฮองสอน และเชยีงราย 
ภูมิประเทศทั่วไป 
 ลักษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทภ.๓ ซึ่งเปนสวนใตของที่ราบสูงยู
นาน เปนพ้ืนที่ตอนที่แมน้ําสาละวินกบัแมน้ําโขง ไหลหางออกจากกันเปนภูมิภาคที่นับไดวาเปนยาน
ภูเขาของประเทศที่มีเทือกเขาสลบัซับซอนประกอบดวยทิวเขาสูงกวางใหญติดตอกันเปนพืด ที่ราบ
ระหวางทวิเขามีลักษณะเปนหองภูมิประเทศทีท่อดตวัยาวตามแนวในทิศทางเหนอื – ใต เปนสวนมาก 
ลักษระพื้นที่สวนใหญลาดเอียงลงมาทางทิศใตซึ่งเปนพ้ืนที่ติดตอกับภาคกลางเวนแถบเหนือสดุคือ
อําเภอฝาง, อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งลาดเอียงไปทางทิศเหนือ และจังหวัดเชียงรายลาดเอียง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความรูทัว่ไป 
 ขอ ๔๐ ทิวเขาที่สําคญัทางภาคเหนือในเขต ทภ.๓ มี ๗ ทิว แบงไดตามลักษณะที่ทอดตัวใน
ทิศทางดังนี ้
  ๑. ทิวเขาที่ทอดตัวตามแนวเหนือใต 
   ๑.๑ ทิวเขาถนนธงชัย 
   ๑.๒ ทวิเขาขนุตาล 
   ๑.๓ ทิวเขาผปีนนํ้า 
   ๑.๔ ทิวเขาหลวงพระบาง 
   ๑.๕ ทิวเขาเพชรบูรณ 
  ๒. ทิวเขาที่ทอดตัวตามแนวตะวันออก – ตก  
   ๒.๑ ทวิเขาแดนลาว 
   ๒.๒ ทวิเขาพลึง 
 ขอ ๔๑ แมน้ําและลําน้ําที่สําคญัในพื้นที่ทางภาคเหนือ แบงการไหลลงสูแมน้ําที่สําคัญดังนี้ 



  ๑. พวกที่ไหลลงสูแมน้ําโขง ไดแก ลําน้ํากก ลําน้ําฝาง ลําน้ําแมลาว ลําน้ํารวก ลําน้ําแมจัน 
และลําน้ําแมอิง 
  ๒. พวกที่ไหลลงสูแมน้ําสาละวิน ไดแก ลาํน้ําปาย และลําน้ําเมย โดยเฉพาะลําน้ําเมยมีทิศ
ทางการ การไหลจากใตไปเหนือ 
  ๓. พวกที่ไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา ไดแก ลําน้ําปง ลําน้ําแมวัง ลาํน้าํยม และลําน้าํนาน 
 ขอ ๔๒ แนวชายแดนไทยตลอดทั้งภาคในเขต ทภ.๓ มีความยาวประมาณ ๑,๘๐๐ กิโลเมตร 
เปนชายแดนที่ติดตอกบัประเทศพมาประมาณ ๑,๒๐๐ กิโลเมตร และติดตอกับสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร 
 ขอ ๔๓ จังหวัดในเขต ทภ.๓ ที่มีชายแดนติดตอกบัประเทศพมา คือ 
  ๑. จว.เชียงราย 
  ๒. จว.เชียงใหม 
  ๓. จว.แมฮองสอน 
  ๔. จว.ตาก 
 ขอ ๔๔ ยอดเขาสูงที่สาํคัญในพื้นทีภ่าคเหนือ คือ 
  ๑. ดอยอินทนนท (ดอยอางกา) สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒,๕๖๗ เมตร เปนยอดเขา
สูงสุดในประเทศไทย  อยูบนทิวเขาถนนธงชัยในเขต อ.จอมทอง จว.เชียงใหม 
  ๒. ดอยผาหมปก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒,๒๙๗ เมตร อยูบนทวิเขาแดนลาวใน
เขต อ.แมอาย จว.เชียงใหม 
  ๓. ดอยหลวง สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒,๑๗๕ เมตร บนยอดเขาอยูบนเขาดอย
หลวง ในเขต อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 
  ๔. ดอยตุง สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑,๙๒๘ เมตร อยูบนทวิเขาแดนลาว ในเขต อ.
แมสาย จว.เชยีงราย 
  ๕. ดอยอางขาง สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑,๙๑๘ เมตร อยูบนทิวเขาแดนลาว ใน
เขต อ.ฝาง จว.เชียงใหม 
  ๖. ดอยสุเทพ สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ๑,๖๗๖ เมตร บนยอดดอยเปนที่ประดิษฐาน
พระธาตุ อยูบนทิวเขาถนนธงชัย ในเขต อ.เมือง จว.เชียงใหม 
  ๗. ภูสอยดาว สูงจากระดับทะเลปานกลาง ๑,๖๐๐ เมตร อยูบนทิวเขาหลวงพระบาง ใน
เขต อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 
  ๘. ภูเมี่ยง สงูจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑,๕๖๔ เมตร อยูบนทิวเขาหลวงพระบาง ใน
เขต จว.อุตรดิษฐ 
 ขอ ๔๕ แนวพรมแดนไทย – พมา ในเขตจังหวัดเชียงราย ใชลกัษณะภูมิประเทศเปนแนวแบง
เขต ดังนี ้
  ๑. แมน้ํารวก จากสบรวก(แมน้ํารวกออกสูแมน้ําโขง) ถึงสบสาย(แมน้ําไหลลงแมน้ํารวก) 
แมน้ําสาย จากสบสายถึงแนวสันเขาดอยคา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทวิเขาแดนลาว แนวเขตแดนในชวงนี้ 
เจาหนาที่สํารวจไทย – พมา ไดดําเนินการสํารวจปกปนเขตแดตระหวาง ๙ ก.ค.๒๕๓๐ ถึง ๓๑ ก.ค.



๒๕๓๑ ไดสรางหลักอางอิงเขตแดนเปนคูกันฝงละ ๔๙๒ หลัก ฝงไทยสรางตามแบบของไทย  ฝงพมา
สรางตามแบบพมา 
  ๒. สันเขาทวิเขาแดนลาว  นับตั้งแตแนวสันเขาดอยคา บรรจบกับแมน้ําสายมาตามสันเขา
จนถึงดอยสามเสาในเขตอาํเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 ขอ ๔๖ ทาขามและชองทางที่สําคัญตามแนวพรมแดกนในเขตจังหวัดเชียงราย มีดังนี้ 
  ๑. จุดผานแดนถาวร อ.แมสาย – จว.ทาขี้เหล็ก พิกดั NC ๙๒๓๖๐๗ ใน อ.แมสาย มี
สภาพเปนเปนสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ สรางขามแมน้ําสายเชื่อมตอระหวางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๐ ของไทย กับ ถนนสายหมายเลข ๔ ของพมา ขนาดของสะพานกวาง ๗ เมตร ยาว 
๑๑๐ เมตร มีทางเทากวางขางละ ๑.๕๐ เมตร 
  ๒. จุดผานแดนถาวร อ.แมสาย – จว.ทาขี้เหล็ก สะพานมิตรภาพขามแมน้ําสาย แหงที่ ๒  
พิกัด NC ๙๔๔๖๐๙ บานสนัผักฮ้ี ต.แมสาย ตรงขามกบับานแมขาว จว.ทาขี้เหลก็ หางจากสะพานขาม
แมน้ําสายแหงแรกไปทางทศิตะวันออก ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร  มีสภาพเปนสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมราวสะพานกวาง๑๔.๗๐ เมตร ประกอบดวยทางรถขนาด ๒ ชองจราจร กวาง ๙ เมตร และ
ทางเทาขางละ ๑.๗๕ เมตร ความยาวสะพาน ๙๐ เมตร ปรับปรุงทางบริเวณพรมแดนพรอมที่จอดรถ 
ระยะทาง ๑ กโิลเมตร ฝงพมากอสรางทางลาดยางขนาด ๒ ชองจราจร กวาง ๖ เมตร ไหลทางกวางขาง
ละ ๑ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๐ เมตร 
  ๓. จุดผอนปรนการคาสายลมจอย พิกัด NC ๙๑๙๖๐๖ ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย เปนจุด
ผอนปรน ไทย – พมา มีลําน้ําสายกวางประมาณ ๒๐ เมตร เปนชมุชนหมูบานทั้งสองฝง ฤดูฝนใชเรือ
เปนยานพาหนะในการขามผานเขา – ออก ฤดูแลงสามารถเดินขามได 
  ๔. ชองทางบานผาหมี พิกัด NC ๘๘๑๕๕๙ ต.เวยีงพางคํา อ.แมสาย ลักษณะเปนเสนทาง
เกวียน และทางคนเดินบนสันเขา กวางประมาณ ๓ เมตร รถบรรทกุ ¾ ตัน สามารถผานไดในฤดูแลง 
  ๕. ชองทางสันมะเค็ด พิกัด NC ๕๓๑๔๗๗ ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง ลักษณะชองทาง
เปนถนนลูกรงั กวางประมาณ ๖ เมตร ยานยนตทุกประเภทสามารถผานไดทุกฤดู เปนเสนทางเขาสู
เมืองยอนใหม ซึ่งเปนเขตปกครองของกองกําลังพมาเชือ้สายวาในประเทศพมา 
 ขอ ๔๗ แนวพรมแดนไทย – พมา ในเขตจังหวดัเชียงใหม ใชแนวสันเขาของทิวเขาแดนลาว
เปนเสนแบงเขตรวมความยาวประมาณ ๑๙๒ กิโลเมตร 
 ขอ ๔๘ ชองทางผานพรมแดนที่สําคัญในเขตจังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 
  ๑. ชองทางสันตนดู พิกัด NC ๔๕๙๒๑๒ อ.แมอาย ลักษณะเปนชองทางถนนลกูรัง กวาง
ประมาณ ๔ เมตร ยานยนตทุกประเภทสามารถวิ่งผานไดในฤดูแลง 
  ๒. ชองทางลาํน้ํากก พิกัด NC ๓๗๑๒๒ศ๙ อ.แมอาย เปนชองทางตามลําน้ํากก กวาง
ประมาณ ๓๐ เมตร เปนภูเขาสูงขนาบทั้ง ๒ ขาง ปกคลุมดวยปาไมเบญจพรรณ ใชแพและเรือเปน
พาหนะในการเดินทาง 
  ๓. ชองทางปางตนเดื่อ พิกัด NC ๒๙๘๒๑๗ อ.แมอาย มีลักษณะเปนทางดินและลูกรัง บน
ภูเขา (ดอยลาง) กวางประมาณ ๓ – ๕ เมตร ยานพาหนะทุกประเภทสามารถเขาถึงและผานไดทุกฤด ู



  ๔. ชองทางดอยผาหมปก พิกัด NC ๑๘ฅ๒๕๔ อ.แมอาย ลักษณะเปนถนนดนิ กวาง
ประมาณ ๕ เมตร ยานยนตทุกประเภทสามารถวิ่งผานไดในฤดูแลง 
  ๕. ชองทางบานคุม พิกัด NC ๐๒๗๐๐๔ อ.ฝาง เปนทางเดินเทา กวางประมาณ ๑ – ๒ 
เมตร ลัดเลาะไปตามเชิงเขาและหุบเขาคอนขางสูงและลาดชัน เขาสูบานโปงปาแขม ประเทศพมา 
  ๖. จุดผอนปรนการคากิ่วผาวอก  พิกดั MB ๙๕๑๘๕๖ อ.เชยีงดาว ฝงไทยเปน
ถนนลาดยาง กวางประมาณ ๘ เมตร ฝงพมาเปนดินลูกรังอัดแนน กวางประมาณ ๖ – ๘ เมตร ไปตาม
ถนนหมายเลข ๔๕ ของประเทศพมา ฤดูแลงยานยนตลอและสายพานสามารถใชการไดดี ฤดูฝน
เสนทางบางชวง อาจมีขีดจํากัดในเรื่องการรับน้ําหนัก 
  ๗. ชองทางหนองเขียว พิกดั MB ๙๔๑๘๕๖ อ.เชียงดาว ลักษณะเปนถนนเดินเหนียวปน
ทราย กวางประมาณ ๓ เมตร รถยนตบรรทุกขนาด ¼ ตัน สามารถผานไดในฤดูแลวซึ่งผิวดินแข็งรับ
น้ําหนักไดดี ฤดูฝนผวิดินออนและลื่น 
  ๘. ชองทางเมืองนะ พิกัด MB ๘๙๖ส๘๕๔ อ.เชียงดาว ลักษณะเปนถนนดินปนลูกรัง 
กวางประมาณ ๓ เมตร รถยนตบรรทุกขนาด ¼ ตันสามารถผานไดในฤดูแลว ซึ่งผิวดินแข็งรับน้ําหนัก
ไดดี  ฤดูฝนผิวดินออน และลื่น 
  ๙. จุดผอนปรนการคาหลกัแตง พิกัด MB ๖๑๔๗๙๘ อ.เวียงแหง ลักษณะชองทางเปน
ถนนดิน กวางประมาณ ๕ เมตร รถยนตบรรทุกขนาด ¾ ตัน สามารถผานไดทุกฤดู 
 ขอ ๔๙ ลักษณะแนวพรมแดนไทย – พมา ในเขตจังหวัดแมฮองสอน มีดงันี้ 
  ๑. เสนเขตแดนตามแนวสนัเขา ตั้งแตดอยสักทอ (ดอยหลวง) ทางตะวันตก ตามแนวสัน
เขาแดนลาว และถนนธงชยั จนถึงผาจองตอแมน้ําสาละวิน มีความยาว ๓๑๗.๖ กม. 
  ๒. เสนเขตแดนตามแนวแมน้ําสาละวนิจากผาจอง ถึง บ.สบเมย อ.สบเมย มีความยาว 
๑๑๘ กม. 
  ๓. เสนเขตแดนตามแนวแมน้ําเมย จาก บ.สบเมย จนถึงรอยตอ อ.สบเมย จว.แมฮองสอน 
กับ อ.ทาสองยาง จว.ตาก  มีความยาว ๙ กม. 
 ขอ ๕๐ ชองทางผานพรมแดนที่สําคัญในเขต จว.แมฮองสอน  มีดังนี้ 
  ๑. ชองทางไมลัน MB ๑๙๘๗๘๒ อ.ปางมะผา ลักษณะชองทางเปนถนนลูกรงั กวาง ๖ 
เมตร รยบ. ขบัเคลื่อน ๔ ลอ วิ่งผานได 
  ๒. ชองทางหารเด็ด พิกัด LB ๙๘๘๗๗๓ อําเภอปางมะผา ลักษณะชองทางเปนถนนดิน
ผานพรมแดน กวาง ๔ เมตร รยบ.ขับเคลือ่น ๔ ลอ วิ่งผานไดเฉพาะฤดูแลง 
  ๓. ชองทางหวยผึ้ง/นามน พิกัด LB ๙๖๒๗๑๒ อ.เมือง ลักษณะชองทางจาก อ.เมือง ไป
ตามถนนหมายเลข ๑๐๘ แยกเจาสูเสนทางในภูมิประเทศเปนถนนลกูรังกวาง ๓ – ๕ เมตร มีความลาด
ชันในประเทศไทย ๓๕ – ๔๐ องศา การเดินทางใช รยบ. ขับเคลื่อน ๔ ลอ ในฤดูแลง แตฤดูฝนตองติด
โซลอ 
  ๔. ชองทางแมออ/รักไทย พิกัด LB ส๙๐๑๖๖๗ อ.เมือง ลักษณะชองทาง จาก อ.เมือง ไป
ตามถนนหมายเลข ๑๐๘ แยกเขาสู บ.หมอกจําแป – บ.แมออ/รักไทย เปนถนนลูกรัง กวาง ๘ เมตร 



สภาพเสนทางขึ้นเขาคดเคีย้วสูงชัน รยบ.ขับเคลื่อน ๔ ลอ สามารถวิ่งไดทุกฤดู จาก บ.แมออ – 
ชองทางสภาพถนนเปนดินเหนียว ฤดูการเดินทางมีความยากลําบาก 
  ๕. ชองทางน้ําเพียงดิน พิกัด LB ๗๘๖๒๕๗ อ.เมือง ลักษณะชองทางเปนทาขามแมน้ํา
ปาย จากชองทางในเขตไทยมีถนนดินลูกรังกวาง ๔ เมตร ยานพาหนะผานไดทุกฤดูกาล ระยะทาง
ประมาณ ๗ กิโลเมตร จะบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ซึ่งมีระยะหางจากอําเภอเมือง
เพียง ๒ กิโลเมตร 
  ๖. ชองทางหวยตนนุน พิกัด LA ๖๘๙๗๖๗ อ.ขุนยวม เสนทางเปนลูกรังกวาง ๔ เมตร 
รยบ.สามารถวิ่งผานไปมาไดทุกฤด ู
  ๗. ชองทางเสาหิน พิกัด LA ๕๕๙๕๓๙ อ.แมสะเรียง ลกัษณะชองทางเปนถนนลูกรัง รยบ.
วิ่งผานไปมาไดทุกฤด ู
  ๘. ทาขามแมสามแลบ พิกัด LV ๖๖๗๘๗๘ อ.สบเมย ลักษณะเปนทาขามแมน้ําสาละวิน 
โดยใชเรือหางยาวจากชองทางเขามา ในเขตไทยเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๙๔ (แมสะเรียง –
แมสามแลบ) ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร ถึง อ.แมสะเรียง  
 ขอ ๕๑ แนวพรมแดนไทย – พมา ในเขตจังหวดัตาก ใชลักษณะภูมิประเทศมี ๒ ลักษณะ 
ดังนี้ 
  ๑. ตามแนวแมน้ําเมย และหวยวาเลยใชเปนลําน้ํากลางเขตแดนไทยถือฝงไทย เขตพมา
ถือฝงพมา รวมความยาว ๓๔๕ กิโลเมตร 
  ๒. ใชแนวสันเขาถนนธงชัย รวมความยาวประมาณ ๑๙๗ กิโลเมตร 
 ขอ ๕๒ ทาขามตามแนวชายแดนในเขตพืน้ที่ อ.ทาสองยาง, อ.แอมระมาด, อ.แมสอด, อ.พบ
พระ ซึ่งมีแมน้ําเมย และหวยวาเลยซึ่งอยูในเขตมีทาขามหลัก, ซึง่กองภูมิศาสตรกรมแผนทีท่หารได
ดําเนินการสํารวจ มีทั้งสิ้น ๔๐ ทาขาม ซึ่งมีลักษณะทีค่ลายกันกลาวคือ เปนทาขามที่ลําน้ํามีความกวาง
ระหวาง  ๘๐ – ๑๐๐ เมตร ในชวงฤดูแลงสามารถลุยขามได ทองน้ําเปนกรวด, หิน และทราย ฤดูฝนมี
เรือหางยาวเปนพาหนะรับจาง ซึ่งทั้ง ๔๐ ทาขาม มีราษฎรทั้ง ๒ ประเทศไปมาหาสูและติดตอคาขาย
กันเปนประจํา 
 ขอ ๕๓ ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก ที่ใชสันเขาของทิวเขาถนนธงชัยเปนเสนแบง
เขต มีชองทางผานแดนที่สําคัญดังนี้ 
  ๑. ชองแมกลองคี พิกัด MU ๙๐๔๙๗๘ อ.อุมผาง ลักษณะเปนถนนดินกวางประมาณ ๓ 
เมตรยานพาหนะผานไดในฤดูแลงจากชองทางเขามาในเขตไทยเปนถนนดินประมาณ ๕ กิโลเมตร จะ
บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๐ (อ.แมสอด – อ.อุมผาง)  
  ๒. ชองตะเปอพู พิกัด MT ๘๕๔๙๓๗ อ.อุมผาง ลักษณะเปนถนนดินกวาง ๓ เมตร 
ยานพาหนะผานไดในฤดูแลง จากชองทางในเขตไทยเปนถนนดินประมาณ ๖ กิโลเมตร จะบรรจบกับ
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๐ 
  ๓. ชองวะครึโคะ พิกัด MT ๘๕๕๙๐๑ อ.อุมผาง ลักษณะเปนถนนดินกวางประมาณ ๓ 
เมตร ยานพาหนะผานไดในฤดูแลงจากชองทางในเขตไทยเปนถนนดินประมาณ ๓ กิโลเมตร จะบรรจบ
กับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๙๐ 



  ๔. ชองทางหนองหลวง พิกัด MT๗๔๗๗ อ.อุมผาง ลักษณะเปนถนนราดยางแอสฟลส
กวาง ๘ เมตร การเดินทางจาก บ.หนองหลวง (MT ๗๔๗๗) เขาสูชองทาง ผานจุดตรวจ ตชด.๓๔๗ 
ระยะทาง ๔๕๐ เมตร จากจุดตรวจ–บริเวณชองทางประมาณ ๕๐๐ เมตร และจากชองทางเขาสู บ.ที
กะเปอร เขต สพม. เปนเสนทางลูกรังระยะทางประมาณ ๒ กม. 
  ๕. ชองทางบอแร พิกัด MT ๖๐๔๗๓๔ อ.อุมผาง ลักษณะเปนถนนลูกรัง กวาง ๔ เมตร 
ยานพาหนะสามารถวิ่งผานไดทุกฤด ู
  ๖. ชองทางเปงเคลิ่ง พิกัด MT ๕๔๙๖๔๙ อ.อุมผาง การเดินทางจาก อ.อุมผาง ยอนกลับ
ขึ้นไปทางทศิเหนือ ถึง บ. แมกลองคี เปนถนนลูกรังกวาง ๖ เมตร แยกไปทางทศิตะวันตกเขาสูเสนทาง
ในภูมิประเทศสภาพเปนถนนดิน ยานพาหนะผานไดในฤดูแลง 
 ขอ ๕๔ สิ่งกีดขวางตามธรรมชาตติามแนวชายแดนไทย – พมา ในเขตจังหวัดตากทีส่ําคญัมี 
แมน้ําเมย, หวยวาเลย และทิวเขาถนนธงชัย 
 ขอ ๕๕ สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ ในเขตจังหวัดแมฮองสอน ไดแก แมน้ําสาละวิน แมน้ําปาย 
แมน้ํายวม แมน้ําเมย ทิวเขาแดนลาว และทวิเขาถนนธงชัย 
 ขอ ๕๖ จังหวัดในเขต ทภ.๓ ที่ติดตอกับประเทศลาว ไดแก 
  ๑. จว.เชียงราย 
  ๒. จว.พะเยา 
  ๓. จว.นาน 
  ๔. จว.อุตรดิตถ 
  ๕. จว.พิษณุโลก 
 ขอ ๕๗ เสนเขตแดนระหวางไทย – ลาว ในเขตของ ทภ.๓ ใชรองน้ําลึกของลําน้ําโขงเปนเสน
แบงเขตในพืน้ที่จังหวัดเชยีงรายบางสวน ตอจากนั้นจะเปนทิวเขาหลวงพระบางลงมาจากจังหวัด
เชียงราย ผาน จว.พะเยา, จว.อุตรดิตถ, จว.นาน และ จว.พิษณุโลก  บางสวนตอจากนั้นจะเปนลําน้ํา 
เหือง จนสุดเขต จว.พิษณุโลก  
 ขอ ๕๘ ชองทางผานแดนไทย – ลาว ที่สําคัญในเขต ทภ.๓ ไดแก 
  ๑. ทาขาม อ.เชียงแสน จว.เชียงราย 
  ๒. ทาขาม อ.เชียงของ จว.เชียงราย 
  ๓. ชองกิ่วงหก (บานฮวก) พิกัด PB ๕๐๗๗๗๗ ที่ตั้งบานฮวก อ.เชียงคํา จว.พะเยา 
สภาพชองทาง เปนเสนทางกวาง ๓ เมตร ยานยนตผานไดในฤดูแลง เขาสูบานฮวกในเขตไทย และเปน
เสนทางลาดยางเขาสู  อ.เชียงคํา 
  ๔. ชองบานบอเบี้ย พิกัด QA ๒๖๕๓๐๘ ที่ตั้งบานบอเบี้ยกิ่งอําเภอบานโคก จว.อุตรดิตถ 
เปนเสนทางลกูรัง ยานยนตผานได 
  ๕. ชองภูดู พิกัด QA ๒๙๐๔ ที่ตั้งกิ่ง อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ สภาพเชนเดียวกบัชองบาน
บอเบี้ย 
  ๖. ชองภูฮี พิกัด QA ๒๗๙๔ ที่ตั้งกิ่ง อ.บานโคก จว.อุตรดิตถ สภาพเปนเสนทางเดินเทา 
  ๗. ชองหนองปลาจือ พิกัด QV ๒๔๓๗๗๓ ที่ตั้ง อ.น้ําปาด จว.อุตรดิตถ 



 ขอ ๕๙ ที่ราบในพื้นทีภ่าคเหนือเปนที่ราบซึ่งอยูในระหวางทิวเขา จึงเปนทีร่าบที่มีระดับสูง มี
ขนาดไมสูกวางขวางนัก เปนหองเปนตอน ไมติดตอถึงกัน พ้ืนที่ราบที่สําคัญ ไดแก 
  ๑. ที่ราบสูงเชยีงใหม มีลักษณะยาวจากเหนือลงใต มีแนวทิวเขากันเปน ๓ หอง คือ 
   ๑.๑ ที่ราบลุมแมน้ําโขง 
   ๑.๒ ที่ราบลุมแมน้ําปง 
   ๑.๓ ที่ราบแมน้ํางัด 
  ๒. ที่ราบสูงลาํปาง อยูระหวางทิวเขาขุนตาล ทิวเขาผปีนนํ้า และทวิเขาพลึง มีลําน้ําไหล
ผานตอนกลาง 
  ๓. ที่ราบสูงเชยีงราย อยูระหวางทิวเขาแดนลาวกับทิวเขาผีปนนํ้า แบงเปน ๓ หอง คือ 
   ๓.๑ ที่ราบ อ.แมจัน 
   ๓.๒ ที่ราบ อ.เชียงราย 
   ๓.๓ ที่ราบพะเยา 
  ๔. ที่ราบสูงแพร เปนที่ราบสูงสุมแมน้ํายม แบงเปน ๒ หอง คือ 
   ๔.๑ ที่ราบสูงอําเภอเมืองแพร 
   ๔.๒ ที่ราบสูงอําเภอลอง 
  ๕. ที่ราบสูงนาน เปนที่ราบลุมแมน้ํานาน อยูระหวางดอยขุนยวม  และทวิเขาพลึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทัพภาคที่ ๔ 

กลาวทั่วไป 
 กองทัพภาคที่ ๔ รับผิดชอบบริเวณตอนใตของประเทศไทย ประกอบดวย ๑๔ จังหวัดไดแก 
ชุมพร, ระนอง, สุราษฎรธานี, นครศรธีรรมราช, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, สงขลา, ยะลา, 
ปตตาน,ี นราธิวาส และสตลู 
ภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตทั่วไป มีลกัษณะเปนแหลมยื่นในทะเล โดยมีทะเลาขนาบทั้งสอง
ขาง คอื ทะเลาดานอาวไทยทางฝงตะวันออก และทะเลอันดามนัทางฝงตะวนัตก มีแนวทิวเขาภูเกต็
ทอดยาวตั้งแต จว.ชุมพร ถึงจว.พังงา ถัดจากนั้นเปนภูเขาหินปนูเตี้ย ๆ และทิวเขานครศรีธรรมราช 
เปนแนวตอของทิวเขาภูเกต็ เริ่มจากทางทิศใตของ จว.สุราษฎรธานี  จว.กระบี่ ผาน จว.
นครศรธีรรมราช ไปถึง จว.สตูล ทวิเขาทัง้สองนี้ทอดยาวไปทางตอนกลางของภาคคลาย ๆ แปนกลางมี
พ้ืนลาดไปทางชายฝงทะเลทั้ง ๒ ดาน ทวิเขานครศรธีรรมราชมีเขาหลวงเปนยอดเขาที่สูงเดนในภาคใต
สูง ๑,๘๙๕ เมตร จากระดับน้ําทะเลาทางใตสุดของภาค มีแนวทวิเขาสันกาลาคีรีทอดยาวในแนว
ตะวันออกตะวันตกและใชเปนเสนพรมแดนระหวางประเทศไทยกบัสหพันธรัฐมาเลเซีย 
 การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศบริเวณภาคใตนี้ ทาํใหชายฝงทะเลดานตะวันออกยกตัวสูงขึน้ 
ชายฝงทะเลราบเรียบมีหาดทรายสวยงามหลายแหง ซึ่งแตกตางจากฝงทะเลดานตะวนัตก แผนดิน
ยุบตวัลงทําใหชายฝงทะเลขรุขระเวา ๆ แหวง ๆ และมีเกาะอยูมากมาย 
ความรูทัว่ไป 
 ขอ ๖๐ ทิวเขาที่สําคญัทางภาคใตในเขตของทภ.๔ มี ๔ ทิว คอื 
  ๑.  ทิวเขาตะนาวศร ี
  ๒.  ทิวเขาภูเก็ตหรือระนอง 
  ๓.  ทิวเขานครศรีธรรมราช 
  ๔.  ทิวเขาสันกาลาคีร ี
 ขอ ๖๑ พ้ืนที่ทางตอนใตของประเทศไทยในเขต ทภ.๔ มีแนวชายแดนติดตอกับประเทศพมา 
และมาเลเซีย 
 ขอ ๖๒ แนวชายแดนไทยดานที่ติดกับประเทศพมา อยูในเขตจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง  
 ขอ ๖๓ แนวพรมแดนระหวาง ไทย – พมา ในเขตจังหวัดชุมพร กําหนดใหใชสันปนนํ้าของทิว
เขาตะนาวศร ีตามอนุสัญญาระหกวางกษัตรยิสยามกับขาหลวงใหญแหงอินเดีย แตไมมีหลกัฐานวาเคย
มีการปกหลักเขตแดนแตอยางใด ดังนั้นเสนเขตแดนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงไมปรากฏเปนหลักฐาน
ที่แนนอน 
 ขอ ๖๔ ชองทางผานพรมแดน ไทย – พมา ในเขต จว.ชุมพร ที่ยานยนตสามารถผานไดมี
เพียงชองทางเดียว คือ ชองหินดาด (ชองเขาขาด) มีที่ตั้งที่พิกัด NM ๐๐๑๙๘๘ ต.รับรอ อ.ทาแซะ 
ลักษณะชองทางเปนเสนทางลําลอง ที่ใชในการชักลากไมจากประเทศพมา กวาง ๔ เมตร ในฤดูแลง



ยานยนตสามารถผานไดแตคอนขางยากลําบาก สภาพทั่วไปเปนปาเขาสูงสลบักบัพื้นที่เพราะปลูกของ
ราษฎร และปาเบญจพรรณรกทึบ 
 ขอ ๖๕ แนวพรมแดนระหวางไทย – พมา ในเขตจังหวัดระนอง กําหนดใหรองน้ําลักในแมน้ํา
ปากจั่น (แมน้ํากระบุรี) เปนแนวพรมแดน ตามหนังสือสนธิสัญญาวาดวยเขตแดนระหวางพมา (ตะนาว
ศรี) กับประเทศสยาม ลงวนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๗๗ ซึ่งมีผลบังคบัใชจนถึงปจจุบัน 
 ขอ ๖๖ ชองทางผานพรมแดนไทย – พมา ในเขตจังหวัดระนอง ที่ยานยนตผานไดมี ๕ 
ชองทาง มีลักษณะชองทางดังนี้ 
  ๑. ที่ลุยขามบานน้ําทุน ที่ตั้ง พิกัด MM ๗๖๗๗๗๓ บานน้ําทุน ต.ปากจัน่ อ.กระบุรี 
ลักษณะชองทางเปนที่ลุยขามแมน้ํากระบรุี พ้ืนทองน้ําเปนกรวดทราย ตลิ่งทั้งสองฝงสูงโดยเฉลี่ย ๓ 
เมตร ความลาดชัน ๓๐ องศา ลําน้ํากวางประมาณ ๘๐ เมตร ในฤดแูลวยานยนตสามารถลุยขามได 
  ๒. ที่ลุยขามบานหาดตุน ที่ตั้ง พิกัด MM ๗๙๔๖๙๒ บานหาดตุน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี 
ลักษณะชองทางเปนที่ลุยขามแมน้ํากระบรุี พ้ืนทองน้ําเปนกรวดทราย ตลิ่งทั้งสองฝงสูงโดยเฉลี่ย ๓ 
เมตร ความลาดชัน ๓๐ องศา ลําน้ํากวางประมาณ ๘๐ เมตร ในฤดแูลวยานยนตสามารถลุยขามได 
  ๓. ที่ลุยขามทาตายิ้ม ที่ตั้ง พิกัด MM ๗๙๔๖๙๒ บานหาดจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุร ี
ลักษณะชองทางเปนที่ลุยขามแมน้ํากระบรุี พ้ืนทองน้ําเปนกรวดทราย ตลิ่งทั้งสองฝงสูงโดยเฉลีย่ ๔ – 
๕ เมตร ความลาดชัน ๔๐ องศา ลําน้ํากวางประมาณ ๘๐ เมตร ในฤดูแลงยานยนตสามารถลยุขามได 
  ๔. ที่ลุยขามบานหาดจิก ที่ตั้ง พิกัด MM ๗๘๔๖๗๒ บานหาดจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุรี 
ลักษณะชองทางเปนที่ลุยขามแมน้ํากระบรุี พ้ืนทองน้ําเปนกรวดทราย ตลิ่งทั้งสองฝงสูงโดยเฉลีย่ ๒ – 
๓ เมตร ความลาดชัน ๓๐ องศา ลําน้ํากวางประมาณ ๙๐ เมตร ในฤดูแลงยานยนตสามารถลยุขามได 
  ๕. ที่ลุยขามหาดฟาผา ที่ตั้ง พิกัด MM ๗๘๔๖๗๒ บานหาดจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุร ี
ลักษณะชองทางเปนที่ลุยขามแมน้ํากระบรุี พ้ืนทองน้ําเปนกรวดทราย ตลิ่งทั้งสองฝงสูงโดยเฉลีย่ ๒ – 
๓ เมตร ความลาดชัน ๓๐ องศา ลําน้ํากวางประมาณ ๙๐ เมตร ในฤดูแลงยานยนตสามารถลยุขามได 
 ขอ ๖๗ บริเวณแนวพรมแดนที่ใชรองน้ําลึกของแมน้ําปากจั่น (แมน้ํากระบุรี) เปนเสนแบงเขต 
มีทาขามที่สําคัญมีดังนี้ 
  ๑. ม.๖ บ.บางกุง ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จว.ระนอง ลักษณะชองทาง เปนทาเทียบเรือประมง
ของโครงการพัฒนาประมงชายฝงพ้ืนบาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ สรางดวยคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง ๒.๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร แมน้ํากระบุรีชวงนี้กวางประมาณ ๑ กม.ฝงพมาเปนที่ตั้ง บ.
หาดกก อ./จ.เกาะสอง 
  ๒. ทาขาม บ.หินกอง ที่ตั้ง พิกัด MM ๖๘๔๒๙๑ ม.๕ บ.หินกอง ต.บางแกว อ.ละอุน จว.
ระนอง ลักษณะชองทางเปนทาเทียบเรือประมงของโครงการพัฒนาประมงชายฝงพื้นบาน กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๒.๒ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร แมน้ํากระ
บุรีชวงนี้กวางประมาณ ๑.๓ ก.ม. ฝงพมาเปนทีต่ั้ง บ.เหมาใหญ อ./จ.เกาะสอง 
  ๓.  ทาขาม บ.ทาโพธิ์ ที่ตั้ง พิกดั MM ๖๕๐๑๙๑ ม.๒ บ.ทาโพธิ์ ต.ทรายแดง อ.เมือง จว.
ระนอง ลักษณะชองทางเปนทาเทียบเรือประมงของโครงการพัฒนาประมงชายฝงพ้ืนบาน กรมประมง



กระทรวงเกษตร และสหกรณ สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๑.๒ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร แมน้ํา
กระบุรีชวงนี้กวางประมาณ ๔.๕ ก.ม. ฝงพมาเปนที่ตั้ง บ.บางกระชอน อ./จ.เกาะสอง 
  ๔. ทาขาม บ.เขานางหงษ ที่ตั้ง พิกัด MM ๕๖๒๐๓๐ ม.๕ บ.เขานางหงษ ต.ปากน้าํ อ.
เมือง จว.ระนอง เปนทาเรือของบริษัทอันดามันคลับ จาก จว.ระนอง – เกาะสน ฝงพมาเปนที่ตั้ง บ.
แหลมไทย อ./จ.เกาะสอง 
  ๕. ทาเทียบเรือประมง (จว.ร.น.) ที่ตั้ง พิกัด ML ๕๕๘๙๙๒ ม.๑ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จว.
ระนอง เปนทาเทียบเรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ เพ่ือนําสัตวน้ําที่จับไดขึน้ฝงมีเรือจํานวนมาก 
และคอนขางแออัด ฝงพมาเปนที่ตั้งเกาะสน อ./จ.เกาะสอง 
 ขอ ๖๘ แนวพรมแดนไทย – มาเลเซีย กําหนดโดยใชสันปนนํ้าของทิวเขาสนักาลาคีรีซึ่งทอด
ขวางจากฝงทะเลอันดามัน ในเขต จว.สตลู ผาน จว.สงขลา , จว.ยะลา ไปถึงฝงทะเลอาวไทย สิ้นสุดที ่
อ.แวง จว.นราธิวาส รวมความยาว ๕๕๒ กิโลเมตร ตอขากนั้นจะเปนลําหวยอัยเยอรยาวะ (ตนนํ้าของ
แมน้ําโก – ลก) ลําหวยอัยเยอรบาตูอับปา, ลําน้ําสระ และรองน้ําลึกของแมน้ําโก-ลก ออกสูทะเลที่อ.
ตากใบ จว.นราธิวาส รวมความยาวในชวงนี้ประมาณ ๙๕ กิโลเมตร 
 ขอ ๖๙ การจัดทําหลักเขตแดนไทย – มาเลเซยี โดยคณะกรรมการรวมไทย – มาเลเซีย ได
ดําเนินการตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๖ สิ้นสุดในป พ.ศ.๒๕๒๙ จัดทําหลักเขตมาตรฐานทัง้สิ้นจํานวน ๑๐๙ หลัก 
จํานวนหมายเลขหลักเขตมจํีานวน ๗๒ หลัก (ที่เหลืออีก ๓๗ หลักเปนหลักเขตยอยแซมระหวางหลัก
เขตหลักที่มีระยะหางกันมาก เชน หลกัที่ ๕๐/๑, ๕๒/๒ เปนตน) การดําเนินการไดเสร็จสิ้นลงแต 
มาเลเซียยอมรับถึงหลกัเขตที่๖๙ เทานัน้ สวนหลักเขตที่ ๗๐,๗๑ และ ๗๒ ยังคงเปนปญหา และ
ดําเนินการเจรจาในระดับรฐับาล 
 ขอ ๗๐ ตามแนวพรมแดนไทยมาเลเซีย สามารถผานไดตลอดแนวทั้งการเดินขามบริเวณ
ชองทางสันเขา และการลยุขามลําน้ําหรือใชเรือในบางชวงของแมน้าํโก-ลก  แตการผานแดนโดย
ถูกตองและสะดวกที่สุดทั้งทางรถยนตและรถไฟคือ 
  ๑.  ทางรถยนต 
   ๑.๑ เสนทางสายสงขลา – สะเดา – จังโหลน – อลอสตาร 
   ๑.๒ เสนทางสาย ยะลา – เบตง – โกระ – บาลิง - ปนัง 
   ๑.๓ เสนทางสายนราธวิาส – สุไหงโก-ลก – บลันตูบันยัง – โก,ตาบารู 
  ๒. ทางรถไฟ 
   ๒.๑ สายหาดใหญ – ปาดังเบซาร – บัตเตอรเวิรธ  
   ๒.๒ สายหาดใหญ – สุไหงโก-ลก – ลันตบูันยัง – ปาเซมัส 
 ขอ ๗๑ ลําน้ําในภาคใตสวนใหญเปนลําน้ําสายสัน้ ๆ ขนาดไมสูกวางมากนัก แบงออกไดเปน 
๒ พวก ตามทิศทางการไหลลงสูทะเลอนดามัน และไหลลงสูทะเลทางดานอาวไทย 
  ๑. แมน้ําที่ไหลลงสูทะเลอันดามัน ไดแก 
   ๑.๑ แมน้ําปากจั่น (กระบี่) 
   ๑.๒ แมน้ําตรงั 
  ๒. แมน้ําที่ไหลลงสูทะเลทางดานอาวไทย ไดแก 



   ๒.๑ แมน้ําชุมพร 
   ๒.๒ แมน้ําหลังสวน 
   ๒.๓ แมน้ําตาป 
   ๒.๔ แมน้ําสายบุร ี
   ๒.๕ แมน้ําโก-ลก 
 ขอ ๗๒ ภาคใตเปนภาคซึ่งมีชายฝงทะเลทั้ง ๒ ดาน ทางดานตะวันออกเปนฝงทะเลดานอาว
ไทย สวนฝงตะวันตกเปนฝงทะเลอันดามัน ชายฝงทะเลทั้งสองดานมีลักษณะแตกตางกัน คอื ลักษณะ
ฝงทะเลดานอาวไทยซึ่งมีความยาวประมาณ ๑,๒๕๐ กิโลเมตร เปนฝงที่มีลักษณะเวาแหวงไมมากนัก 
แตก็ยังมีอาวซึ่งพอจะใชเปนทาจอดเรือไดหลายแหง   สวนชายฝงทะเลทางดานทะเลอันดามันมีความ
ยาวตลอดประมาณ๗๕๐ กิโลเมตร เปนลักษณะชายฝงที่มีความเวาแหวงและเต็มไปดวยเกาะแกง
มากมาย  ชายฝงทางดานนี้แมจะมีอาวอยูหลายแหงก็ยังหาทาจอดเรือที่ดีไดยาก 
 ขอ ๗๓ ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลทราบแหงเดียวในประเทศไทย อยูในพ้ืนที่กระหนาบระหวา
วงทวิเขานครศรีธรรมราชทางตะวนัตกและอาวไทย  ทางตะวันออกในทองที่ของ จว.นครศรีธรรมราช 
พัทลุง และสงขลา แบงออกเปน ๒ ตอน คือ 
  ๑.  ทะเลหลวง เปนตวัทะเลสาบสงขลาอนัแทจริง เปนบริเวณน้ําขังอันกวางใหญทางเหนือ
ของ จว.พัทลุง ผานมาทางตะวันออกขนานฝงทะเลมาจนถึงตะวนัตกเฉยีงใตของ จว.สงขลา ยาว
ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร กวางสุดประมาณ ๒๕ กิโลเมตร 
  ๒. ทะเลนอย  เปนทะเลสาบซึ่งน้ําขังขนาดเล็กกวาทะเลหลวง ตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เมืองพัทลุง  ทางใตของทะเลนอยตดิตอกับทะเลหลวงไดตามพื้นที่หลม
โคลนซึ่งกันและกัน 
ขอ ๗๔ พ้ืนที่ราบในภาคใตสวนมากเปนพ้ืนที่ราบชายฝงทะเล  มีลักษณะเปนที่ราบแคบ  ยาวไปตาม
ชายฝงทะเลบางตอนจะมีทวิเขากั้นแบงออกจากกัน ที่ราบที่สําคัญไดแก 
   ๒.๑  ที่ราบสุราษฎรธานี เปนทีร่าบผืนใหญทีสุ่ดของภาคใต ซึ่งอยูในระหวางทวิ
เขานครศรีธรรมราชกับทวิเขาภูเก็ต  มีพ้ืนที่กวางขวาง  ตอนกลางมีลําน้ําตาปกับลําน้ําคีรีรฐัหลอเลี้ยง  
เปนยานกสิกรรมสําคัญทางภาคใต  มีทางออกสูทะเลที่สะดวกทางอาวบานดอน 
   ๒.๒ ที่ราบพัทลุง  เปนที่ราบฝงทะเลตะวันออกของทิวเขานครศรีธรรมราช และ
บริเวณทะเลสาบสงขลา 
   ๒.๓. ที่ราบปตตาน ี  เปนทีร่าบตอนใตสุสดของชายแดนไทย  อยูในระหวางทวิ
เขาสันกาลาครีี กับฝงทะเล  มีลําน้ําที่สําคัญไหลผาน ไดแก ลําน้ําเทพา  ลําน้ําปตตานี  ลําน้ําสายบุร ี 
และลําน้ํานราธิวาส 
 ขอ ๗๕ การจัดทําหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย   ในหวง พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๒๙ มาเลเซียไม
ยอมรับตําแหนงของหลักเขตที่ ๗๐ เน่ืองจากตําแหนงของหลักเขตที่ ๗๑ มาเลเซียอางวา   หลักเขตที ่
๗๑ ตําแหนงที่แทจริงควรอยูริมลําหวยทีมี่ตนกําเนิดจากเขาเยลี แตไปปกอยูริมลําหวยที่มีตนกําเนิดมา
จากอีกสันเขาหนึ่ง    ทําใหการอางอิงผิดไป         จึงไมยอมรับหลักเขตที่ ๗๐ ทําใหการดาํเนินการ
เกี่ยวกบัหลักเขตที่๗๐, ๗๑ และ ๗๒ หยดุชะงักไป  ปจจุบันอยูในขัน้ตกลงพิจารณาระดับรัฐบาล 



 ขอ ๗๖   แนวพรมแดนไทย–พมาบริเวณปากน้ําปากจั่น (กระบุรี) มีปญหาที่เกิดขึ้นจาก
ขอความในอนุสัญญาลง  ๘ กุมภาพันธ  ๒๔๑๐  ที่ระบุไวเพียงวา  “แมน้ําปากจั่นฝงตะวันตกเปนของ
อังกฤษ จนถึงปลายแหลมวิคตอเรยีฝงตะวันออกตลอดไปเปนไทยทั้งสิ้น”  ความไมชัดเจนดังกลาว
สงผลใหแผนที่ที่แลกเปลี่ยนพรอมกับอนุสัญญาของที่ไทยทําและพมาทําไมตรงกัน เน่ืองจากตกลงกัน
เรื่องเกาะ ๔ เกาะที่เปนของไทยไมได  จึงเปนปญหาจนถึงปจจุบัน 
 ขอ ๗๗ ในการปฏิบตักิารทางทหาร นอกจากจะใชลักษณะภูมิประเทศกําลังและอาวธุเปน
สวนประกอบในการวางแผนแลว ยังจําเปนจะตองคาํนึง โครงขายเสนทาง, ปมคมนาคม ขีด
ความสามารถในการรับน้ําหนักของถนนและสะพานในแตละพ้ืนที่  ดังนั้นในการวางแผนจึงตองศึกษา
สภาพเสนทาง,สะพานที่สําคัญตามแนวชายแดน ที่จะมุงเขาสูภูมิประเทศสําคัญในเขตไทยเพิ่มเติมให
ทันสมัยอยูตลอดเวลา  โดยยึดถือแผนที่เสนทางของกรมทางหลวงประกอบดวย 
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