
รส.๒๑-๗๕ 



การตรวจการณ์   

          การตรวจการณ์  คือ การสงัเกตการปฏิบตัิที่เกิดข้ึน

ภายใน พื้นที่แหง่ใดโดยเฉพาะ   

       ที่ตรวจการณ์  คือ ต าบลหน่ึงซึ่ งทหารใช้ในการ 

ตรวจการณ์ในพื้นที่หน่ึง                                                        

       ที่ตรวจการณ์นั้นปกติท างานเป็นชุด เพื่อใหก้ารตรวจ

การณ์เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ( กลางคนืเรยีกที่ฟังการณ์ ) 



การเลอืกที่ตรวจการณ์

๑. ตรวจการณ์ไดไ้กลสดุในพื้นที่ที่ตอ้งการ   

        ๒. มีการก าบงัและซ่อนพราง                                                                           
        ๓. ซ่อนพรางเสน้ทางที่เขา้สูแ่ละออกไปจากที่ตรวจการณ์                                                                                 

        ๔. ลกัษณะไม่น่าสงสยั (ควรหลกีเลี่ยงสนัเนินทาง

ภมิูศาสตรเ์พราะตวัทหารจะตดักบัเสน้ขอบฟ้า)     

        ๕. ควรจะอยู่ในระยะยงิของทหารฝ่ายเดียวกนั 



      ที่ตรวจการณ์(ฟงัการณ์)ควรหลกีเลี่ยง                                           

 ๑. ที่ซึ่งมีสิง่ก าบงัทางดา้นหลงั (ขศ.อาจเขา้มาได)้   

    ๒. เป็นที่เด่น                                                              

    ๓. เป็นที่ซึ่งตดัเสน้ขอบฟ้า 



หลกัการตรวจการณ์      

 การตรวจการณ์แบ่งออกเป็น ๒ ขัน้ คอื                             

  ๑. การตรวจโดยทัว่ไป                                           

  ๒. การตรวจโดยละเอยีด 



๑.การตรวจโดยทัว่ไป  เป็นการตรวจอย่างรวดเร็วใหท้ ัว่

พื้นที่ โดยปฏบิตัติามล าดบัดงัน้ี                  

    ๑.๑ ใชส้ายตากวาดไปรอบๆในระยะประมาณกึ่งกลาง 

แนวสดุสายตาอย่างครา่วๆ                      

  ๑.๒ ใช้สายตามองไปในระยะสุดสายตาและกวาดไป 

จนทัว่ครา่วๆ 

    ๑.๓ ถา้บริเวณนั้นกวา้งตอ้งแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตๆ แลว้

ท าการตรวจทลีะเขต 



การตรวจขัน้ที่ ๑ 



๒.การตรวจโดยละเอียด  เป็นการตรวจอย่างละเอียดถี่ ถว้น 

ตลอดพื้นที่โดยปฏบิตัติามล าดบัดงัน้ี                                                                                

      ๒.๑ แบ่งพื้นที่การตรวจการณ์ออกเป็นขัน้ๆ ขัน้ละ ๕๐ เมตร 

โดยตรวจจากขัน้ที่อยู่ใกลต้วัที่สดุกอ่น                                                             

      ๒.๒ เริ่มตรวจพื้นที่ในขัน้แรกจากทางขวาไปทางซา้ย     

      ๒.๓ ตรวจขัน้ต่อไปจากซา้ยไปขวา  

      ๒.๔ ตรวจขัน้ต่อไป จนหมด    

      ๒.๕ ถา้พบสิ่งสงสยัหรือมีความสนใจเป็นพิเศษใหห้ยุด  

ณ ที่นั้นแลว้ตรวจอย่างละเอยีดกอ่นที่จะผ่านไปตรวจที่อืน่ต่อไป 



            การตรวจขัน้ที่ ๒ 

ระยะ 200 เมตร 



๑. การปรบัสายตาใหชิ้นกบัความมืด     



 การปรบัสายตาใหชิ้นกบัความมืด 

ร็อดเซลล์ 

โคนเซลล์ 

          ก. การมองเห็นในความมืด  -  การมองเห็นของนัยน์ตา 
ในความมืด  ต่างกับในเวลาที่มีแสงสว่าง  ในความมืดนัยน์ตา
มองเห็นได้ด้วยเซลในตาที่มีชื่อว่า ร็อดเซล (ROD CELLS)  
ร็อดเซลนี้ไม่สามารถจ าแนกสีได้ และอาจมองไม่เห็นได้ในชั่วขณะ
เมื่อจ้องมองแสงจ้า  การมองในความมืดจะปรากฏจุดบอดขึ้นใน
บริเวณกึ่งกลางตา  ซึ่งจะท าให้ไม่เห็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นได้
เรื่อย ๆ สัมพันธ์กับระยะทางที่เพิ่มขึ้น 



 การปรบัสายตาใหชิ้นกบัความมืด 

    ข. การเหน็ภาพในเวลากลางคนื    
        ๑) การปรบัสายตาใหชิ้นกบัความมืด  
       ๒) การมองทางขา้งของวตัถ ุ 
       ๓) การกวาดสายตา 

 การปรบัสายตาใหชิ้นกบัความมืด 



   ๑ .  การปร ับสายตาให ้ชินก ับความมื ด                                 

ปฏบิตัดิงัน้ี 

          *ใหท้หารอยู่ในบริเวณที่มีแสงสแีดงหรือสวมแว่น

แดงประมาณ ๒๐ นาที ต่อจากนั้นใหอ้ยู่ ในที่มืดอีก  

๑๐ นาท ี(หรอือยู่ในหอ้งมืด ๓๐ นาท)ี 



เสน้สายตา 

         ๒. การมองนอกจุดศูนยก์ลาง   ปฏบิตัดิงัน้ี                                                                                              

                 ** มองเฉียงวตัถหุา่งไปประมาณ ๖ – ๑๐ องศา 
๖- ๑๐ องศา 

ภาพการมองเหน็ในเวลากลางคนื 

๒. การมองนอกจุดศูนยก์ลางภาพ 

เสน้สายตา 

ภาพการมองเหน็ในเวลากลางวนั 

https://www.google.co.th/url?q=http://myopia.doctorsomkiat.com/thmy.htm&sa=U&ei=AyxmU-igNsTIrQfLzoCoCQ&ved=0CD8Q9QEwCTg8&usg=AFQjCNEgfPJTkymi-lMyUozCDprK940gBA
https://www.google.co.th/url?q=http://myopia.doctorsomkiat.com/thmy.htm&sa=U&ei=AyxmU-igNsTIrQfLzoCoCQ&ved=0CD8Q9QEwCTg8&usg=AFQjCNEgfPJTkymi-lMyUozCDprK940gBA
https://www.google.co.th/url?q=http://myopia.doctorsomkiat.com/thmy.htm&sa=U&ei=AyxmU-igNsTIrQfLzoCoCQ&ved=0CD8Q9QEwCTg8&usg=AFQjCNEgfPJTkymi-lMyUozCDprK940gBA


               
 

      คือ การใชว้ิธีมองนอกจุดศูนยก์ลาง แต่ใหเ้ลื่อนสายตา

ไปรอบๆ วตัถทุี่จะมองอย่างไม่เป็นระเบียบ หยุดมองบริเวณ

นั้นประมาณ ๒ – ๓ วินาที แลว้เลื่อนสายตาไปบรเิวณอืน่ 

ท าดงัน้ีไปเรื่อยๆ 

๓. การกวาดสายตา 

https://www.google.co.th/url?q=http://www.dailynews.co.th/Content/foreign/156298/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94.%E0%B8%8A.%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&sa=U&ei=AyxmU-igNsTIrQfLzoCoCQ&ved=0CE8Q9QEwETg8&usg=AFQjCNGPXoguYmQgOB3McyGHKjgntzcahg
https://www.google.co.th/url?q=http://www.dailynews.co.th/Content/foreign/156298/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94.%E0%B8%8A.%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&sa=U&ei=AyxmU-igNsTIrQfLzoCoCQ&ved=0CE8Q9QEwETg8&usg=AFQjCNGPXoguYmQgOB3McyGHKjgntzcahg




    

       ปัจจยัที่ เ ป็นเหตุใหก้ารมองเห็นในเวลากลางคืน 

มีประสทิธิภาพนอ้ยลง  ไดแ้ก ่                     

     ๑. ขาดวติามิน เอ และบ ี       

     ๒. เป็นหวดั       

     ๓. ปวดศีรษะ 



    

     ๔.ร่างกายออ่นเพลยี                                        

     ๕. สูบบหุรี่จดั                                                    

     ๖. เสพของมึนเมามากเกนิไป                                

     ๗. มีอายมุาก  



 

 

        ๑. ในขณะเคลือ่นที่จะตอ้งหยดุเป็นคร ัง้คราว ณ ต าบลต่างๆ  

ที่เหมาะสม                    

         ๒. หากสงสยัพื้นที่ใดตอ้งใชส้ายตาจอ้งจบัอยู่บรเิวณนั้น 

         ๓. เมื่อตอ้งการเคลื่อนที่เขา้ไปพื้ นที่ที่มีลกัษณะปกปิดก าบงั  

ตอ้งใชส้ายตาตรวจอย่างถี่ถว้น 





หลักการตรวจการณ ์
ในเวลาเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน  

๑. หยดุบ่อยๆ หมอบลง มองสิง่ที่ตดักบัเสน้ขอบฟ้า 

ฟังเสยีงที่ผิดปกติ

๒. ใชภ้มูิประเทศใหเ้กดิประโยชนเ์พือ่ก าบงัการตรวจ

การณ์ของ ขศ.  อย่าใหเ้กดิเสยีงดงั  

๓. เคลื่อนที่ไปในทศิทางที่มีเงามืด 



        ๔. หลกีเลี่ยงการเดินบนสิง่ที่จะท าใหเ้กดิเสยีง และ

แสงสะทอ้น  

 



การกะระยะ 

             การกะระยะ เป็นการคาดคะเนหาระยะทางจาก

ต าบลหน่ึงไปอีกต าบลหรือ หรือจากที่แห่งหน่ึงไปยงัที่อีก

แห่งหน่ึง หรือจากตวัเราไปยงัสิ่งที่ปรากฏหรือสงัเกตเห็น

ในภูมิประเทศว่าอยู่ห่างจากตวัเราเป็นระยะทางหรือไกล

เท่าใด 



  ประโยชน์ของการกะระยะ 
      ๑. ใช้ค้นหาเป้าหมาย 
      ๒. ปรับศูนย์เล็งของปืนเล็ก 
      ๓. ท าแผ่นจดระยะ    
       ๔. ช่วยท าให้อาวุธยิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  



๒. การกะระยะดว้ยหน่วยหลกั ๑๐๐ เมตร

การกะระยะดว้ย แสงและเสยีง 



   

      - เสยีงเดินทางดว้ยความเรว็ ๓๓๐ ม./วนิาท ี

(๑,๑๐๐ ฟตุ) (นบั ๑ – ๑๕ ใน ๕ วนิาท)ี   

- หยดุนบัเม่ือไดย้นิเสยีง  

- จ านวนที่นบัไดคู้ณดว้ย ๑๐๐  

จะเท่ากบัระยะทาง 



1 2 

3 4 5 





การกะระยะโดยใชห้น่วยหลกั ๑๐๐ เมตร  

แบบต่อระยะหนา้ 

๔๐๐ ๓๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ 

ไม่ควรเกนิ ๕๐๐ เมตร 

***   ๑๐๐ เมตร ประมาณ ๑๓๐ กา้ว 



การกะระยะโดยใชห้น่วยหลกั ๑๐๐ เมตร  

แบบครึ่งระยะทาง 

๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ 

     ๓๐๐ X ๒ = ๖๐๐ เมตร 



    

ความชดัเจนของเป้าหมาย ท าใหก้ารกะระยะผิด

ความเป็นจรงิ   

๒ .  ถ ้า เห็นเป้าหมายไม่ชัดเจน จะท า ให ้

กะระยะไดไ้กลกว่าความเป็นจรงิ 



           ลกัษณะภมูิประเทศจะท าใหก้ารกะระยะผิดจาก

ความเป็นจรงิ ดงัน้ี 



๑. เหน็รูปร่างลกัษณะ  ใบหนา้  สผีิว  จ าหนา้ได ้ 

รูช้นิดอาวธุ ระยะ ๑๐๐ ม. 

 

 

 



๒. เหน็รูปร่างลกัษณะ  อาวธุ จ าหนา้ไม่ได ้

    ระยะ ๒๐๐ ม. 



๓.เหน็รูปร่าง แต่ไม่เหน็รายละเอยีด ระยะ ๓๐๐ ม. 



๔. เหน็ขอบรูปร่าง  ไม่เหน็รายละเอยีด 

        ระยะ ๔๐๐ ม. 



๕. เหน็ขอบรูปร่างเป็นลกัษณะ  แหลมลงเหน็ 

    หวัลาง ๆ ระยะ ๕๐๐ ม. 



 ๖ .  เ ห็ น ขอบ รู ป ร่ า ง เ ป็ นล ักษณะ   แหลม ล ง 

     ไม่เหน็หวัลาง ๆ ระยะ ๖๐๐ ม. 

 



    

๒. มองเหน็ไกลกว่าความเป็นจรงิ                                             



    



       

๒. มองเหน็ไกลกว่าความเป็นจรงิ 

๒.๑ เป้าหมายอยู่ในที่มีแสงสว่างมืดมวั 

           ๒.๒ เป้าหมายมีลกัษณะกลมกลนืกบัฉากหลงั 



การรายงานข่าวสาร 



   “ ขา้ศึก ๗ คน แต่งกายชุดพลเรอืน คนหน่ึงถอืปืนไรเฟิล และสาย

กระสุน อีกหกคนถือเครื่ องมือท าการกสิกรรม เดินเข ้าหมู่บ ้าน

.........(พกิดั............) ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้เวลา ๑๓๐๐ 

และคนกลุ่มเดียวกนั ท ัง้หมด ๗ คน ถือปืนไรเฟิลและสายกระสุน ไป

จากหมู่บา้นแหง่น้ี ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เวลา ๑๔๐๐ เดินทางไป

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงั    หมู่บา้น.............(พกิดั
...............)” 



๒. หนทางที่ดีในการจ า คอื จ าอกัษรของค าว่า สลูท (SALUTE) 







๑.ปจัจยัร่างกายหลาย ๆ อย่างมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการตรวจพบอากาศยาน 



๒. เทคนิคการเฝ้าตรวจ 

การเฝ้าตรวจและขัน้ตอนในการกวาดตาดู 





การเฝ้าตรวจและขั้นตอนในการกวาดตาดู 

๓. การกะระยะจ ากดัเขตในการตรวจพื้นที่ในอากาศ 



๔. วิธีในการเฝ้าตรวจและค้นหาเป้าหมาย ผู้เฝ้าตรวจอาจใช้สอง
วิธีนี้ในการตรวจเป้าหมายในทุกสภาพภูมิประเทศ 

การเฝ้าตรวจและขั้นตอนในการกวาดตาดู 



            การตรวจแนวนอน 

https://www.google.co.th/url?q=http://myopia.doctorsomkiat.com/thmy.htm&sa=U&ei=AyxmU-igNsTIrQfLzoCoCQ&ved=0CD8Q9QEwCTg8&usg=AFQjCNEgfPJTkymi-lMyUozCDprK940gBA


            การตรวจแนวตัง้ 

https://www.google.co.th/url?q=http://myopia.doctorsomkiat.com/thmy.htm&sa=U&ei=AyxmU-igNsTIrQfLzoCoCQ&ved=0CD8Q9QEwCTg8&usg=AFQjCNEgfPJTkymi-lMyUozCDprK940gBA



