
 

 

ค ำน ำ 
 

แนวสอน  วิชำปืนใหญ่สนำม และปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน เป็นเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับทหารปืน
ใหญ่ แผนกวิชาทหารปืนใหญ่ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดท าข้ึนโดยใช้เนื้อหาจาก
คู่มือราชการสนาม โดยมีความมุ่งหมายเพื่อใช้ในภาคการศึกษาของนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๒ ซึ่งจะมี
เนื้อหาที่เพียงพอส าหรับเป็นพื้นฐานในภาคการฝึกต่อไป   

 อย่างไรก็ตามแนวสอนเล่มนี้  อาจต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม  ให้ทันสมัย และเหมาะสมยิ่งข้ึน  
หากแนวสอนเล่มนี้มีข้อผิดพลาด  บกพร่อง  หรือขาดความสมบูรณ์  ขอให้อาจารย์หรือนักเรียนนายร้อย
แจ้งให้แผนกวิชาทหารปืนใหญ่ กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้  อ.เมือง  จ.นครนายก  ๒๖๐๐๑  ทราบ  เพื่อด าเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้ทันสมัย  ต่อไป 
        
 แผนกวิชาทหารปืนใหญ ่
 กองวิชาเหล่าสนบัสนุนการรบ ส่วนวิชาทหาร 
 โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
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บทที ่๑ 
ภำรกิจและกำรจดัหน่วย ปตอ. ทบ.ไทย 

๑.  กล่ำวน ำ  
 ภัยทางอากาศก่อให้เกิดมิติที่สามของสนามรบ เป็นภัยที่คุกคามอย่างรุนแรง และกว้างขวางต่อ
หน่วยทหารภาคพื้นดิน สามารถก่อให้เกิดผลกระทบหรือขัดขวางต่อผลส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย
ทหารภาคพื้นดิน ดังนั้นเพื่อให้ภารกิจของหน่วยรบบรรลุผล จึงมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการป้องกันภัยทาง
อากาศให้กับหน่วยภาคพื้นดิน ปตอ. เป็นอาวุธหลักของเหล่าทหารปืนใหญ่ในการป้องกันภัยทางอากาศ  
(ปภอ.) ของกองทัพบกให้กับหน่วยหรือที่ตั้งต่าง ๆ ฉะนั้น นายทหารปืนใหญ่ทุกนายจึงต้องมีความเข้าใจถึง
ภารกิจ และการจัดหน่วยของทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของ ทบ.ไทย เพื่อให้สามารถใช้หน่วย ปตอ. ได้
อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. สงครำมทำงอำกำศ  
 ก.  ลักษณะของสงครามทางอากาศ  สงครามทางอากาศ  มีลักษณะดังนี้ 
 ๑) สามารถโจมตีได้อย่างทันทีทันใด ด้วยอากาศยานจ านวนมากต่อเป้าหมายทางพื้นดินหลาย
เป้าหมาย 
 ๒) ก่อให้เกิดการจู่โจม จนหน่วยหรือบุคคลไม่สามารถเตรียมการป้องกันหรือต่อสู้ได้อย่าง
สมบูรณ์ 
 ๓) สามารถใช้อาวุธหลายรูปแบบท าการโจมตี เช่น ลูกระเบิด, จรวด, อาวุธน าวิถีอากาศสู่พื้น, 
ปืนใหญ่อากาศ และอื่น ๆ  
 ๔) ห้วงอากาศเหนือพื้นที่การรบมีการใช้อย่างหนาแน่น เช่น อากาศยานฝ่ายเราและข้าศึก , 
อาวุธ ปตอ.ทั้งฝ่ายเรา และข้าศึก ฯลฯ ความหนาแน่นในการใช้ห้วงอากาศย่อมก่อให้เกิดความสับสนในการ
ป้องกันภัยทางอากาศ  
 ๕)  เป็นการปฏิบัติการเคลื่อนที่ไกลอย่างรวดเร็ว ทั้งฝ่ายโจมตี และฝ่ายต่อต้าน ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้หลักการทั้งทางเทคนิค และยุทธวิธี  อย่างสลับซับซ้อน  
 ๖)  เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศมีอยู่น้อยมากจ าเป็นต้องใช้การตอบโต้อย่าง
รวดเร็ว และต้องกระท าโดยอัตโนมัติ  
 ข.  องค์ประกอบของภัยทางอากาศ โดยทั่วไปมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ .- 
  ๑)  พาหะ  อันได้แก่  เครื่องบินรบ  ขีปนาวุธ  เครื่องร่อน ฯลฯ  
  ๒)  ลูกระเบิด  หรือ หัวรบ  
  ๓) สิ่งอ านวยความสะดวกในการควบคุมไปยังเป้าหมาย ได้แก่ ระบบการควบคุมอากาศยาน
ยุทธวิธี  ระบบการบังคับวิถี  ฯลฯ  

๓.  วิธีและแบบของกำรป้องกันภัยทำงอำกำศ  
      ข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกระทบต่อการแบ่งมอบหน่วย ปตอ. คือ วิธีและแบบของการป้องกันภัยทาง
อากาศ  
 ก.  วิธีการป้องกันภัยทางอากาศ  (CLASSES OF AIR DEFENSE)  
 ๑)  การป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุก (ACTIVE AIR DEFENSE) เป็นการกระท าโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติการทางอากาศของข้าศึก เพื่อท าลายหรือลดประสิทธิผลการโจมตีทางอากาศของข้าศึก ด้วยการใช้ 
บ.ขับไล่สกัดกั้น, ระบบอาวุธ ปตอ., การต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้อาวุธที่มิใช่ ปตอ. ซึ่งน ามาใช้
ในบทบาทของการ ปภอ.   
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 ๒) การป้องกันภัยทางอากาศเชิงรับ (PASSIVE AIR DEFENSE) หมายถึง วิธีการทั้งปวงที่มิใช่
การ ปภอ.เชิงรุก น ามาใช้เพื่อลดอันตรายจากการโจมตีทางอากาศของข้าศึกให้เหลือน้อยที่สุด ได้แก่ การ
ก าบัง, การซ่อนพราง, การพราง, การกระจายก าลังและการสร้างทีห่ลบภัย เป็นต้น การ ปภอ.เชิงรับนี้ หาก
น ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความต้องการในการใช้ก าลัง ปภอ.ลง และเพิ่มอัตราความอยู่รอด
ของบุคคล หน่วยทหาร และทรัพยากรของชาติให้สูงข้ึน  
 ข.  แบบของการป้องกันภัยทางอากาศ  (TYPES OF AIR DEFENSE)  
 ก่อนเริ่มการออกแบบการป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่งเป็นการใช้หลักการปอ้งกนัภัยทางอากาศ  
แนวทางการใช้ ปตอ. และความต้องการในการป้องกันของหน่วย ปตอ. มาพิจารณาประกอบกับขีด
ความสามารถของระบบอาวุธ ผู้วางแผนจะต้องทราบแบบของการป้องกันภัยทางอากาศที่ก าหนดเสียก่อน  
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะระบุไว้ในแนวทางในการวางแผนของผู้บังคับหน่วย ปตอ.  
 แบบของการป้องกันภัยทางอากาศมี  ๒ แบบ  คือ การป้องกันเป็นพื้นที่  และการป้องกันเป็นจุด  
 ๑)  การป้องกันเป็นพื้นที ่( AREA DEFENSE ) มีลักษณะเป็นการป้องกันทีไ่ด้ออกแบบไว้ส าหรบั
ป้องกันเป็นพื้นที่บริเวณกว้างขวาง โดยไม่มีการก าหนดล าดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศ
ให้กับที่ตั้งใดที่ตั้งหนึ่งโดยเฉพาะ บ.ขับไล่สกัดกั้นมีความรับผิดชอบหลักในการ  ปภอ.เป็นพื้นที่  ทั้งนี้
เนื่องจาก บ.ขับไล่สกัดกั้นมีความอ่อนตัว มีความสามารถในการเคลื่อนที่ และสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 
การป้องกันเป็นแนว เป็นการ ปภอ.เป็นพื้นที่วิธีหนึ่ง  ด้วยการใช้หน่วย ปตอ.ระดับปานกลางถึงสูง วางก าลงั
ตามแนวยาวเพื่อท าลาย บ.ข้าศึกตั้งแต่เนิ่น เมื่อเครื่องบินเหล่าน้ันจะทะลุทะลวงเข้ามาในพื้นที่ส่วนหลัง  
 ๒ ) การป้องกันเป็นจุด ( POINT DEFENSE ) มีลักษณะเป็นการป้องกันพื้นที่บริเวณเล็ก 
ตามปกติใช้ป้องกันหน่วยส าคัญต่างๆ ของหน่วยก าลังรบหรือที่ตั้งส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ส่วนหลัง การป้องกัน
แบบนี้จะต้องก าหนดล าดับความเร่งด่วนในการ ปภอ.ให้กับที่ตั้งต่างๆ ที่อยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ก็ได้ ถึงแม้
อาวุธ ปตอ.ต่างๆ ซึ่งป้องกันต่อที่ตั้งเป็นจุดอาจมีรัศมีการ ปภอ.ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวาง 
การป้องกันนั้นก็มิใช่ “ การป้องกันเป็นพื้นที่ ” เพราะว่าเป็นการป้องกันที่ตั้งโดยเฉพาะแต่ละแห่งตามล าดบั
ความเร่งด่วนในการ ปภอ.  

๔.  ก ำลังรบป้องกันภัยทำงอำกำศ (AIR DEFENSE FORCES)  
 ก. ก าลังรบที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศ  ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่สกัดกั้น ของ
กองทัพอากาศ กับ อำวุธ ปตอ. ของหน่วยก าลังรบภาคพื้นดิน ซึ่งได้แก่ หน่วย ปตอ.กองทัพบก, หน่วย 
ปตอ.ของนาวิกโยธิน, หน่วย ปตอ.ของหน่วยอากาศโยธินของกองทัพอากาศ และอาวุธที่ติดตั้งประจ าเรือรบ
หลวงของราชนาวี  
 ข. เครื่องบินขับไล่สกัดกั้น และอาวุธ ปตอ. จะต้องน ามาใช้อย่างผสมผสานกัน  เพื่อให้ขีด
ความสามารถของอาวุธ ปภอ.เชิงรุกแบบหนึ่งชดเชยขีดจ ากัดของอาวุธ ปภอ.เชิงรุกอีกแบบหนึ่ง บ.ขับไล่
สกัดกั้นตามปกติจะน า มาใช้ในพื้นที่การรบหลัก ด้านข้างหรือข้างหลังของหน่วย  ปตอ.ที่วางก าลังป้องกัน 
เพื่อให้สามารถท าลายอากาศยานได้มากที่สุด, ท าลายการรวมก าลังของอากาศยานข้าศึก ก่อนที่จะเข้าถึง
บริเวณส าคัญที่ป้องกัน บ.ขับไล่สกัดกั้นมีความอ่อนตัวทางยุทธวิธีในการ ปภอ. ณ ต าบลส าคัญๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว อาวุธ ปตอ. จะช่วยเพิ่มการป้องกันทางลึก เสริมความแข็งแรงในการ ปภอ. ณ บริเวณส าคัญ และ
ชดเชยขีดจ ากัดของ บ.ขับไล่สกัดกั้นด้วยการให้การ ปภอ. อย่างทันทีทันใดและต่อเนื่อง  
 ค. หน่วยยิง ปตอ. เป็นส่วนมูลฐานของหน่วย ปตอ. ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติพันธกิจมูล
ฐานในการ ปภอ. กล่าวคือ สามารถค้นหา สามารถพิสูจน์ฝ่าย สามารถสกัดกั้น และสามารถท าลายอากาศ
ยานข้าศึกที่คาดว่าจะเข้าโจมตีได้  
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๕.  คุณลักษณะของหน่วยป้องกันภัยทำงอำกำศ    
 หน่วยป้องกันภัยทางอากาศจะจัดให้มีการแจ้งเตือนภัย และการป้องกันทางลึกต่อการโจมตีทาง
อากาศของข้าศึก  หน่วยป้องกันภัยทางอากาศจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้.-  
 ก.  ความพร้อมรบ  หน่วยจะต้องพร้อมปฏิบัติการได้ทันที โดยมีการแจ้งเตือนภัยน้อยที่สุด  
             ข.  ความเช่ือถือได้ ระบบต่าง ๆ  ของการป้องกันภัยทางอากาศ  ต้องสามารถปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา โดยปราศจากข้อขัดข้อง  
 ค.  ความอ่อนตัว  สามารถเผชิญกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้  
 ง. ความอยู่รอด จะต้องคงให้มีอาวุธป้องกันภัยทางอากาศท าการป้องกันอยู่ตลอดเวลาที่ข้าศึก
เข้าโจมตี  
 จ. อ านาจการท าลาย สามารถท าลายหรือตัดรอนก าลังต่อการคุกคามทางอากาศของข้าศึกได้  
 ฉ. ปฏิบัติการเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติการต่อเป้าหมายได้ทันที  หรือเมื่อสั่ง  

๖.  ภำรกิจป้องกันภัยทำงอำกำศ  
 หน่วยป้องกันภัยทางอากาศ ทั้งหน่วย บ.ขับไล่สกัดกั้น และ ปตอ. ย่อมมีภารกิจ ปภอ. เช่นเดียวกัน  
 ภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ คือ มาตรการทั้งปวงที่ใช้ในการปฏิบัติการ  เพื่อลบล้างหรือลด
ประสิทธิผลการโจมตี หรือการเฝ้าตรวจของอากาศยานหรือขีปนาวุธข้าศึกภายหลังที่ ข้ึนสู่อากาศแล้ว 
ส าหรับอาวุธ ปภอ. หน่วย  ปตอ.ล ากล้อง จะสามารถท าการยิงต่อเป้าหมายทางผิวพื้น เพื่อสนับสนุนหน่วย
ด าเนินกลยุทธเมื่อจ าเป็นได้อีกด้วย  

๗.  พันธกิจกำรป้องกันภัยทำงอำกำศ  
 การปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศที่เป็นอยู่ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลง  กล่าวคือ 
การค้นหา การพิสูจน์ฝ่าย การสกัดกั้น และการท าลาย ซึ่งการปฏิบัติต่างๆ จะมีความยุ่งยากยิ่งข้ึน เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพัฒนาอากาศยานสมัยใหม่ทั้งในด้านความเร็ว  ความสูง และขีด
ความสามารถของอาวุธประจ าอากาศยาน ดังนั้นปัจจัยที่ปฏิบัติการ ปภอ. ในปัจจุบันจึงกลายมาเปน็พันธกจิ
มูลฐาน ที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศจ าเป็นต้องปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จของภารกิจ 
 ก. การค้นหา (DETECTION) เป็นพันธกิจประการแรกที่จะต้องปฏิบัติ โดยการค้นหาเป้าหมายใน
อากาศตั้งแต่ระยะไกลด้วยเครื่องมือค้นหาเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  คือ เรดาร์ชนิดต่างๆ แต่
เรดาร์ก็มีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ไม่สามารถตรวจค้นอากาศยานที่บินต่ าหรือลัดเลาะตามภูมิประเทศ 
หรืออากาศยานที่บินสูงมากๆ ได้ และบางทีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของบรรยากาศก็อาจท าให้ไม่
สามารถตรวจค้นอากาศยานได้ วิธีค้นหาเป้าหมายวิธีอื่น ก็คือ การค้นหาด้วยสายตา ซึ่งสามารถน ามาใช้เพือ่
ชดเชยจุดอ่อนในการค้นหาเป้าหมายด้วยเรดาร์ ประสิทธิภาพของการค้นหาเป้าหมายด้วยสายตาย่อมขึ้นอยู่
กับทัศนะวิสัยเป็นส าคัญ 
 ข.  การพิสูจน์ฝ่าย (IDENTIFICATION) เมื่อตรวจพบเป้าหมายจะต้องท าการพิสูจน์ฝ่ายทันที การ
พิสูจน์ฝ่ายเป็นปัญหาส าคัญยิ่งของหน่วย ปภอ. และจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการพิสูจน์ฝ่ายเพื่อป้องกันมิให้
ท าการยิงต่ออากาศยานฝ่ายเดียวกัน วิธีที่ใช้ในการพิสูจน์ฝ่ายได้แก่ แผนการบิน, วิธีบินที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า, 
วิทยุ, การพิสูจน์ฝ่ายด้วยสายตา และวิธีพิสูจน์ฝ่ายด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  IFF (IDENTIFICATION 
FRIEND OR FOE) ปัญหาของการพิสูจน์ฝ่าย ย่อมขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของจราจรทางอากาศ 
 ค.  การสกัดกั้น (INTERCEPTION) ภายหลังที่ได้ทราบข่าวการเข้ามาของอากาศยานข้าศึกผ่านทาง
ระบบการป้องกันภัยทางอากาศ เครื่องบินสกัดกั้นจะบินข้ึนสู่อากาศ อาวุธ ปตอ. จะเตรียมการยิง  หน่วย 
ปตอ.ต่างๆ ต้องการเวลาในการตอบโต้ (REACTION TIME) บ.ขับไล่สกัดกั้นต้องบินข้ึนสู่อากาศ และมุ่งตรง
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ไปยังเป้าหมาย อาวุธน าวิถีประเภทผิวพื้นสู่อากาศจะต้องได้รับข้อมูลเป้าหมายจากเรดาร์ ท าการยิง และน า
วิถีเข้าสู่เป้าหมาย อาวุธ ปตอ.ต่าง ๆ จะเตรียมการยิงเมื่อเป้าหมายเข้ามาสู่ในระยะยิงของอาวุธ ปตอ.นั้น ๆ 
 ง.  การท าลาย (DESTRUCTION) อาวุธสมัยก่อนมีผลคาดคะเนในการสังหารต่ า จะต้องท าการยิง
ให้ลูกกระสุนถูกส่วนส าคัญของอากาศยานจึงจะสามารถท าลายอากาศยานได้ อาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยานที่
มีหัวรบขนาดใหญ่ และระเบิดใกล้เป้าหมาย ย่อมสามารถท าลายเป้าหมายได้  อาวุธ ปตอ. อัตโนมัติ จะ
อาศัยปริมาตร การยิงจ านวนมากไปยังเป้าหมาย ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสังหารสูงข้ึน ส าหรับ บ.ขับ
ไล่สกัดกั้นคงใช้ระบบอาวุธที่ติดตั้งบนอากาศยาน  ผลคาดคะเนในการสังหารย่อมขึ้นอยู่กับระบบอาวุธที่ใช้  

๘.  ล ำดับควำมเร่งด่วนในกำรป้องกันภัยทำงอำกำศ (Air Defense Priorities) 
 ล าดับความเร่งด่วนในการป้องกนัภัยทางอากาศ คือ ล าดับของที่ตั้งหรือส่วนส าคัญต่างๆ ซึ่งได้เลือก
ไว้ และจะต้องได้รับการ ปภอ. ตามล าดับจากหน่วย ปตอ. ผบ.หน่วยรับการสนับสนุนจะต้องประเมินค่า
ที่ตั้งหรือส่วนต่าง ๆ ของตน เพื่อน ามาก าหนดล าดับความเร่งด่วนให้กับที่ตั้งต่าง  ๆ  เหล่านั้น การก าหนด
ล าดับความเร่งด่วนดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของที่ตั้งแต่ละแห่ง ที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนของตน  
 ปัจจัยต่าง ๆ  ที่จะต้องน ามาพิจารณาในการก าหนดหาความส าคัญของที่ตั้งแต่ละแห่ง  และความ
จ าเป็นที่จะต้องป้องกันภัยทางอากาศ ได้แก่  ความส าคัญ  ความล่อแหลม  ความฟื้นตัว  และภัยคุกคาม 
 ๑) ความส าคัญ (CRITICALITY) เป็นระดับความส าคัญของที่ตั้งที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจ  
 เกณฑ์ความส าคัญ คือ ขนาดความส าคัญของต าบลส าคัญที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ 
ซึ่งก าหนดเกณฑ์ความส าคัญ ไว้ดังนี.้-   
 (ก)  “ส าคัญที่สุด” คือ   ถ้าถูกท าลายแล้วจะมีผลมิให้สามารถปฏิบัติการตามแผนได้เลย  
 (ข)  “ส าคัญมาก” คือ ถ้าถูกท าลายแล้วจะมีผลขัดขวางอย่างรุนแรงทันทีต่อการปฏิบัติการ
ตามแผน  
 (ค)  “ส าคัญ” คือ ถ้าถูกท าลายแล้วจะมีผลขัดขวางอย่างรุนแรง แต่ไม่ทันทีต่อการปฏิบัติการ
ตามแผน 
 (ง) “ส าคัญน้อย” คือ ถ้าถูกท าลายแล้วอาจเป็นเหตุให้ขัดขวางอย่างจ ากัดต่อการปฏิบัติการ
ตามแผน 
 ๒)  ความล่อแหลม (VULNERABILITY) เป็นระดับของความแข็งแรงของที่ตั้งแต่ละแห่ง ที่
สามารถป้องกันมิให้ถูกท าลายจากการโจมตีทางอากาศของข้าศึก  และรอดพ้นจากความเสียหายเมื่อถูก
โจมตี ทั้งนี้ย่อมหมายรวมถึงข้อพิจารณาที่เกี่ยวกับภารกิจ ความสามารถในการเคลื่อนที่ ความสามารถใน
การกระจายก าลัง การเปลี่ยนที่ตั้งไปยังที่ตั้งอีกแห่งหนึ่ง ความสามารถในการใช้มาตรการป้องกันเชิงรบัและ
เชิงรุกเพื่อป้องกันตนเอง ปริมาณการสนับสนุนทางการช่างเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความอยู่รอดและทางภูมิ
มาปนวิทยา ควรน ามาพิจารณาด้วย  
 ๓)  ความฟื้นตัว (RECUPERABILITY) คือ ขนาดของที่ตั้งซึ่งหากได้รับความเสียหายจะท าให้
สามารถคืนสู่สภาพเดิมเพื่อปฏิบัติการต่อไปได้อีกเช่นเดิม โดยพิจารณาในแง่ของเวลา ยุทโธปกรณ์และ
ก าลังคน  
 ๔) ภัยคุกคาม (THREAT) น ามาใช้เพื่อก าหนดหาระบบอาวุธ ปตอ. ที่เหมาะสมในการป้องกัน
ที่ตั้งแต่ละแห่ง และเพื่อให้หน่วย ปตอ. ใช้ออกแบบการป้องกันให้ดีที่สุด คุณลักษณะต่าง ๆ ของภัยคุกคาม
นี ้ย่อมหมายรวมถึงที่ตั้งข้าศึก ก าลัง แบบของ บ.ข้าศึกที่มีใช้ ลักษณะการโจมตีของข้าศึกในอดีต และหลัก
นิยมของฝ่ายข้าศึก  
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 การพิจารณาล าดับความเร่งด่วนของการ ปภอ. นั้น ไม่จ าเป็นต้องด าเนินกรรมวิธีตามล าดับ
ข้ันตอน โดยพิจารณาปัจจัยแต่ละอย่างที่กล่าวมาแล้วครั้งละหนึ่งหัวข้อ ตามปกติจะน าเอาปัจจัยทั้งหมดมา
พิจารณาพร้อม ๆ กัน โดยใช้น้ าหนักปัจจัยบางประการมากกว่าปัจจัยข้ออื่นในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
เช่น พัน.ป.ซึ่งมีภารกิจการยิงอาวุธนิวเคลียร์ มีความสามารถในการเคลื่อนที่สูง กระจายก าลังและมีการ
พรางเป็นอย่างดี แต่พิจารณาเห็นว่ามีความส าคัญยิ่งต่อผลส าเร็จของการปฏิบัติการ จึงถือว่ามีล าดับความ
เร่งด่วนในการ ปภอ.สูง แม้ว่าเมื่อพิจารณาถึงความล่อแหลมต่อการโจมตีทางอากาศแล้ว จะอยู่ในล าดับ
ความเร่งด่วนต่ าก็ตาม 

 ๙.  กำรแบ่งมอบก ำลังรบ  (ALLOCATION OF FORCES)  
 ผบ.หน่วย ปตอ. จะใช้ปัจจัยเกี่ยวกับภารกิจ, ข้าศึก, ภูมิประเทศ, หน่วยทหาร และเวลาที่มีอยู่ 
(METT-T) กับบัญชีก าหนดล าดับความเร่งด่วนในการ ปภอ.ของที่ตั้งต่าง ๆ แล้วจึงท าการแบ่งมอบหน่วยรบ 
ปตอ. เพื่อ ปภอ. ให้กับที่ตั้งต่าง ๆ  ตามล าดับ โดยเริ่มต้นจากที่ตั้งที่มีล าดับความเร่งด่วนสูงสุดก่อน  ด้วย
การจัดเฉพาะกิจของหน่วย ปตอ. โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถและขีดจ ากัดของระบบอาวุธ  ประกอบ
กับสถานการณ์ทางยุทธวิธีโดยเฉพาะ ผบ.ชา จะท าการวิเคราะห์ที่ตั้งแต่ละแห่งตามล าดับความเร่งด่วนไป
ตามล าดับ และแบ่งมอบหน่วย ปตอ.ไปป้องกันจนกว่าไม่มีอาวุธเหลืออยู่อีกต่อไป ต่อจากนั้นก็จะทบทวน
การแบ่งมอบ และอาจด าเนินกรรมวิธีซ้ า ๆ กันอีกหลายครั้ง ก่อนที่จะพัฒนาการแบ่งมอบหน่วย ปตอ. ไป
ท าการ ปภอ.ให้กับที่ตั้งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  
 บัญชีล าดับความเร่งด่วนในการ ปภอ. และการเสนอแนะการแบ่งมอบหน่วย ปตอ. เพื่อ ปภอ. ต่อ
ที่ตั้งเหล่าน้ัน จะเสนอไปยัง ผบ.หน่วยรับการสนับสนุนเพื่อขอรับอนุมัติ ผบ.หน่วยก าลังรบอาจอนุมัติให้ใช้
ข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่าน้ัน หรือลดจ านวนที่ตั้งที่จะป้องกันลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ปภอ.ให้กับ
ที่ตั้งที่ตนเลือกไว้ หรืออาจเพิ่มจ านวนที่ตั้งที่จะป้องกันให้มากขึ้นโดยลดขีดความสามารถในการ ปภอ.ลง ซึ่ง 
ผบ.ชา จะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งถึงประสิทธิผลของการป้องกันภัยทางอากาศเป็นส่วนรวมด้วย  
 ในข้ันของการด าเนินกรรมวิธีนี้ ผบ.หน่วย ปตอ. จะมีบทบาทส าคัญในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ 
ปภอ.ซึ่งจะต้องให้ค าแนะน าต่อ ผบ.หน่วยรับการสนับสนุน โดยต้องสามารถช้ีให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่าง
การ ปภอ. ที่เพียงพอและไม่เพียงพอได้อย่างชัดเจน ค าแนะน าดังกล่าวควรรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับการใช้
ระบบอาวุธ ปตอ. เช่น ผบ.หน่วยรับการสนับสนุนได้ก าหนดล าดับความเร่งด่วนให้กับที่ตั้งต่าง  ๆ  ของตน 
เพื่อให้ระบบอาวุธ ปตอ.ทั้งหมดวางก าลังป้องกันหน่วยด าเนินกลยุทธ์ของตน ซึ่ง ผบ.หน่วย ปตอ.ควรมั่นใจ
ว่า ผบ.หน่วยรับการสนับสนุนทราบดีว่าการใช้ ปตอ. ดังกล่าวนั้น  จะต้องเสี่ยงต่อการการสูญเสียอาวุธ  
ปตอ.ลากจูง ในพื้นที่ข้างหน้า และ ผบ.หน่วย ปตอ. ก็เช่นเดียวกันควรช้ีให้เห็นว่าการใช้ระบบอาวุธ ปตอ.
ลากจูง  เพื่อต่อต้านการคุกคามทางอากาศที่ดีที่สุด  ควรจะใช้ในพื้นที่ข้างหลังหน่วยด าเนินกลยุทธ์  
 ในท านองเดียวกัน ล าดับความเร่งด่วนของที่ตั้งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระบบอาวุธ ปตอ. ทั้งหมดวางก าลัง
ป้องกันที่ตั้งอยู่กับที่ข้างหลังหน่วยด าเนินกลยุทธ์ ในกรณีนี้ ผบ.หน่วย ปตอ. ย่อมทราบดีว่า ปตอ.อัตตาจร   
ควรใช้สนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์จะเหมาะสมกว่า และตนควรจะมั่นใจว่า ผบ.หน่วยรับการสนับสนุนคง
ทราบถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ ปตอ.อัตตาจร วางก าลังป้องกันต่อที่ตั้งต่าง  ๆ  ในพื้นที่ข้างหลัง กับการใช้
สนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์ในพื้นที่ข้างหน้า  
 ค าแนะน าดังกล่าว ประกอบกับบัญชีล าดับความเร่งด่วนของที่ตั้งต่างๆ และการแบ่งมอบก าลังรบ จะ
เป็นทีมั่นใจได้ว่าการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสม และการใช้ระบบอาวุธที่มีอยู่อย่างจ ากัดเหล่านี้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
 ข้ันสุดท้าย เมื่อ ผบ.หน่วยรับการสนับสนุนได้อนุมัติให้ป้องกันที่ตั้งต่างๆ เหล่านั้น ที่ตั้งต่างๆ เหล่านั้น
ก็จะน ามาเขียนไว้ในผนวกการ ปภอ. ประกอบค าสั่งยุทธการ โดยระบุเป็นภารกิจของหน่วย ปตอ. 
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๑๐.  ภำรกิจทำงยุทธวิธี  (TACTICAL MISSIONS)  
 ผู้บังคับหน่วย ปตอ. จะเลือกภารกิจทางยุทธวิธีที่เหมาะสมให้กับหน่วยรองของตน โดยอาศัยการ
พิจารณาภารกิจที่ตนได้รับและสถานการณ์ทางยุทธวิธีที่เผชิญอยู่ ภารกิจทางยุทธวิธีที่สามารถมอบให้หน่วย 
ปตอ. ได้แก่  

 ภารกิจทางยุทธวิธีมาตรฐาน ( STANDARD  TACTICAL  MISSIONS )  
 ภารกิจทางยุทธวิธีดัดแปลง ( MODIFIED TACTICAL MISSIONS )โดยดัดแปลงส่วนใดส่วน

หนึ่ง หรือตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของภารกิจทางยุทธวิธีมาตรฐาน  
 ภารกิจระบุเฉพาะ ( SPECIFIC  NARRATIVE MISSIONS ) 

 ภารกิจทางยุทธวิธีมาตรฐาน สามารถมอบให้กับหน่วย ปตอ. แบบใดก็ได้ ภารกิจทางยุทธวิธีจะ
ก าหนดความรับผิดชอบต่าง ๆ ร่วมกัน และก าหนดความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชาโดยเฉพาะและแน่ชัด
ระหว่างหน่วยรับการสนับสนุนและหน่วยสนับสนุน ภารกิจทางยุทธวิธีมาตรฐานมี ๔ อย่าง ได้แก่ ภารกิจ
ช่วยส่วนรวม (ชร.), ช่วยส่วนรวมเพิ่มเติมก าลังยิง (ชร.-พย.), เพิ่มเติมก าลังยิง (พย.) และช่วยโดยตรง (ชต.)  
 ก.  ภารกิจช่วยส่วนรวม  
 หน่วย ปตอ.ที่ได้รับมอบภารกิจช่วยส่วนรวม จะให้การ ปภอ. กับหน่วยก าลังรบเป็นส่วนรวม 
และจะไม่มอบให้ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยรบใด  ๆ  โดยเฉพาะ เช่น ในกรณีที่ ร้อย.ปตอ. ป้องกันหน่วยรบ
ต่างๆ หรือที่ตั้งต่างๆ ตามล าดับความเร่งด่วนที่ก าหนด และยังอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของ  ผบ.
พัน.ปตอ. หน่วย ปตอ. ที่ได้รับมอบภารกิจ ชร. สามารถน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของแผนด าเนินกลยุทธหรือภัยคุกคามทางอากาศ ภารกิจนี้โดยทั่วไปจะน ามาใช้เมื่อหน่วย 
ปตอ. ให้การ ปภอ.ต่อส่วนควบคุมและส่วนสนับสนุนในระดับกองพล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนหลังของกองพล
น้อยและกองพล อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ หมวดอาวุธน าวิถีได้รับมอบภารกิจ ชร.ต่อกองพล โดยมีกองพลน้อย
เป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งตามล าดับความเร่งด่วนของกองพล เป็นต้น  
 ข.  ภารกิจช่วยส่วนรวมเพิ่มเติมก าลังยิง  
 หน่วย ปตอ.ที่ได้รับมอบภารกิจ ชร. - พย. จะให้การ ปภอ.ให้กับหน่วยก าลังรบเป็นส่วนรวม 
และครอบคลุมในการเพิ่มเติมก าลังยิงให้กับหน่วย ปตอ. หน่วยอื่นอีกหน่วยหนึ่ง หน่วย ปตอ. ชร. - พย. จะ
ไม่มอบให้ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยรบใด ๆ โดยเฉพาะ  ตัวอย่างภารกิจ ชร. - พย. สามารถน ามาใช้เมื่อ ผบ.
พล ต้องการให้การ ปภอ.เพิ่มเติมให้กับหน่วยกองพลน้อยซึ่งมี ร้อย.ปตอ. ช่วยโดยตรงอยู่แล้ว และใน
ขณะเดียวกันยังต้องการด ารงการควบคุมอย่างใกล้ชิดต่อ หน่วย ปตอ. ชร. - พย. นี้อยู่  ส่วนหรือที่ตั้งของ
กองพลน้อยที่จะให้หน่วย ปตอ. ชร. - พย. ป้องกัน จะต้องระบุไว้ และ ผบ.พัน.ปตอ.  คงสงวนอ านาจใน
การก าหนดที่ตั้งของหน่วย ปตอ.ชร. - พย. เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภารกิจได้อย่างรวดเร็ว  
ภารกิจทางยุทธวิธีนี้มักไม่ใช้กับหน่วย ปตอ.อาวุธน าวิถี  
 ค.  ภารกิจเพิ่มเติมก าลังยิง  
 หน่วย ปตอ.ที่ได้รับมอบภารกิจเพิ่มเติมก าลังยิง จะเพิ่มเติมการครอบคลุมการ ปภอ.ให้กับ
หน่วย ปตอ. อีกหน่วยหนึ่ง  ภารกิจนี้แตกต่างไปจากภารกิจ ชร.- พย.  กล่าวคือ เมื่อหน่วย ปตอ..ได้รับมอบ
ภารกิจ พย.  หน่วย ปตอ.ที่รับการ พย. จะเป็นผู้ก าหนดที่ตั้งหน่วย  เพื่อ ปภอ. ให้กับที่ตั้งต่าง ๆ  ซึ่ง ผบ.
หน่วยรับการสนับสนุนเป็นผู้ก าหนดภารกิจนี้น ามาใช้เมื่อ ผบ.พล. ประสงค์จะให้การ ปภอ.เพิ่มเติมให้กับ
กองพลน้อยซึ่งมีหน่วย ปตอ.อยู่แล้ว เช่น ร้อย.ปตอ.ผสมอาวุธลากจูง/อัตตาจร ช่วยโดยตรง ผบ.ร้อย.ปตอ.
ลากจูง/อัตตาจร ที่รับการ พย.จะมอบกิจเฉพาะต่าง ๆ การควบคุมและประสานในการก าหนดที่ตั้งของ
หมวดและหมู่ต่าง ๆ  ของหน่วย พย. ตามล าดับความเร่งด่วนในการ ปภอ.ของที่ตั้งต่าง ๆ  ที่ ผบ.หน่วยรับ
การสนับสนุนก าหนด  
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 ง.  ภารกิจช่วยโดยตรง  
 หน่วย ปตอ. ที่ได้รับมอบภารกิจช่วยโดยตรง จะให้การ ปภอ. โดยเฉพาะกับหน่วยรบนั้น ๆ  ที่ไม่
มี ปตอ.ของตนเอง หน่วย ปตอ. ซึ่งได้รับมอบภารกิจ ชต. จะให้การสนับสนุนโดยใกล้ชิดและต่อเนื่องกับ
หน่วยด าเนินกลยุทธ ประสานการเคลื่อนย้ายและการก าหนดที่ตั้งต่าง  ๆ  กับหน่วยรับการสนับสนุน ผบ.
หน่วย ปตอ. ก าหนดที่ตั้งอาวุธของตนตามความจ าเป็น เพื่อสนับสนุนการ ปภอ.ให้กับที่ตั้งต่าง ๆ ตามล าดับ
ความเร่งด่วนอย่างเหมาะสม ภารกิจ ชต. เหมาะที่จะมอบให้กับ ร้อย.ปตอ. สนับสนุนกองพลน้อย  และใน
ท านองเดียวกันภารกิจนี้มักจะใช้กับหน่วยสติงเกอร์ด้วยเช่นกัน  

๑๑. ภำรกิจทำงยุทธวิธีดัดแปลงและภำรกิจระบุเฉพำะ  
 ภารกิจทางยุทธวิธีนั้น ย่อมไม่สามารถที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะ สมทุกสถานการณ์  เพราะฉะนั้น ผบ.หน่วย ปตอ. จึงอาจดัดแปลงความรับผิดชอบประจ าในภารกิจ
ทางยุทธวิธีมาตรฐานให้เป็นภารกิจทางยุทธวิธีดัดแปลงได้ อีกวิธีหนึ่ง คือ ไม่ใช้ภารกิจทางยุทธวิธีมาตรฐาน 
แต่ใช้วิธีมอบภารกิจระบุเฉพาะ การที่จะเลือกมอบภารกิจแบบใดให้กับหน่วย ปตอ. นั้น   ข้ึนอยู่กับภารกิจ
ที่ บก.ปตอ.หน่วยเหนือได้รับมอบ (ถ้ามี) และข้ึนอยู่กับสถานการณ์ทางยุทธวิธีด้วย  
 ตัวอย่าง ภารกิจทางยุทธวิธีดัดแปลง  
 ภูมิหลัง ปตอ.พัน.๑ (ช/ว.) เป็นหน่วยในอัตราของกองพลน้อย ปตอ.ที่ ๙ หน่วยบัญชาการป้อง
ภัยทางอากาศที่ ๒๑ ผู้บัญชาการกองพลน้อย ปตอ. มอบภารกิจดังต่อไปนี้ให้กับ ปตอ.พัน.๑ (ช/ว.)  ดังนี ้ 
 ภารกิจ ปตอ. พัน.๑ (ช/ว.) ช่วยส่วนรวมต่อก าลังทางอากาศ ที่ตั้งของ ปตอ. พัน.๑ ผู้บัญชาการ
ก าลังทางอากาศจะเป็นผู้ก าหนด  
 ตัวอย่าง ภารกิจระบุเฉพาะ  
 ภูมิหลัง  ปตอ.พัน.๓ ( ช/ว. ) เป็นหน่วย ปตอ.ของยุทธบริเวณ ซึ่งจัดเป็นหน่วยในอัตราของหนว่ย
บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศอิสระ ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศภาค ได้มอบภารกิจให้กองพัน ปตอ. 
ดังนี ้ 
 ภารกิจ ปตอ. พัน.๓ (ช/ว.) ให้การป้องกันภัยทางอากาศเป็นจุด ต่อฐานบิน อัลฟา บราโว และ 
ชาลี การสนับสนุนของการช่วยรบและการควบคุมทางยุทธการทั้งปวง  ผู้บังคับฐานบินแต่ละแห่งจะ
รับผิดชอบด าเนินการ ล าดับความเร่งด่วนในการติดต่อสื่อสารล าดับแรกกับผู้บัญชาก าลังทางอากาศ  
 วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการก าหนดว่าเป็นภารกิจทางยุทธวิธีนั้น  จะใช้วิธีตอบค าถามต่าง ๆ ดังนี ้ 

- ใครเป็นผู้ก าหนดล าดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทางอากาศ  
- ใครเป็นผู้ก าหนดที่ตั้งหน่วย ปตอ.  
- ใครเป็นผู้ก าหนดที่ตั้งหน่วยยิง ปตอ.  
- หน่วย ปตอ. จะต้องจัดการติดต่อกับหน่วยใด  
- หน่วย ปตอ. จะต้องจัดวางการสื่อสารกับหน่วยใด  
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ภำรกิจทำงยุทธวิธีมำตรฐำนแตล่ะภำรกิจ  พอสรุปได้จำกตำรำง  ดังน้ี.- 

งำน ช่วยส่วนรวม 
ช่วยส่วนรวม-

เพิม่เติมก ำลังยิง 
เพิ่มเติมก ำลังยิง ช่วยโดยตรง 

ผู้ก าหนดล าดับความ
เร่งด่วนในการ ปภอ. 

ผบ.หน่วยก าลังรบ ๑. ผบ.หน่วยก าลังรบ 
๒. ผบ.หน่วยรับการ
สนับ สนุนผ่าน ผบ.
หน่วย ปตอ. รับการ
เพิ่มเติมก าลังยิง 

ผบ.หน่วยรับการ
สนับสนุนผ่าน ผบ.
หน่วย ปตอ.รับการ
เพิ่มเติมก าลังยิง 

ผบ.หน่วยรับการ
สนับสนุน 

ผู้ก าหนดที่ตั้งหน่วย 
ปตอ. 

ผบ.ชา ที่มอบภารกิจ
โดยประสานกับ ผบ.
หน่วยพื้นดินที่รับการ
สนับสนุน 

ผบ.ชา ที่มอบภารกิจ
โดยประสานกับ ผบ.
หน่วยพื้นดินที่รับการ
สนับสนุน 

ผบ.หน่วย ปตอ.รับ
การเพิ่มเติมก าลังยิง
โดยประสานกับ ผบ.
หน่วยพื้นดินที่รับการ
สนับสนุน 

ผบ.หน่วย ปตอ.ชต. 
โดยได้รับอนุมัติจาก 
ผบ.หน่วยพื้นดิน
เจ้าของพื้นที่ 

ผูก้ าหนดที่ตั้งหน่วย
ยิง ปตอ. 

ผบ.หน่วยยิง โดย
ประสานกับ ผบ.
หน่วยพื้นดินเจ้าของ
พื้นที่ 

ผบ.หน่วยยิง โดย
ประสานกับ ผบ.
หน่วย ปตอ.รับการ 
พย. และ ผบ.หน่วย
พื้นดินเจ้าของพื้นที่ 

ผบ.หน่วยยิง โดย
ได้รับอนุมัติจาก
หน่วย ปตอ.รับการ 
พย. และ ผบ.หน่วย
พื้นดินเจ้าของพื้นที่ 

ผบ.หน่วยยิง โดย
ได้รับอนุมัติจาก ผบ.
หน่วยพื้นดินเจ้าของ
พื้นที่ 

จัดการติดต่อกับ
หน่วยใด 

หน่วยรับการ
สนับสนุนตามความ
จ าเป็น 

หน่วย ปตอ.รับการ 
พย. และจัดตาม
ความจ าเป็น 

หน่วย ปตอ.รับการ 
พย. และจัดตาม
ความจ าเป็น 

หน่วยรับการ
สนับสนุน 

จัดการสื่อสารกับ
หน่วยใด 

หน่วยรับการ
สนับสนุนตามความ
จ าเป็น 

หน่วย ปตอ.รับการ 
พย. และจัดตาม
ความจ าเป็น 

หน่วย ปตอ.รับการ 
พย. และจัดตาม
ความจ าเป็น 

หน่วยรับการ
สนับสนุน 

หมำยเหต ุ  
๑. ที่ตั้งหน่วย ปตอ. เป็นก าหนดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการอย่างกว้างๆ (ปกติจะก าหนดเป็นวงรูปไข่)  
๒. ที่ตั้งหน่วยยิง หมายถึง ที่ตั้งที่เลือกไว้โดยแท้จริงของหน่วยยิง ปตอ. ภายในบริเวณที่ตั้งหน่วย 

ปตอ.ซึ่งหมายรวมถึงที่ตั้งยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละรายการที่ได้เลือกไว้แล้ว ภายในที่ตั้งหน่วย ปตอ.ด้วย  

๑๒.  กำรควบคุมทำงยุทธกำรและกำรสมทบ  
 ก. การควบคุมทางยุทธการ เมื่อ หน่วย ปตอ.ไปอยู่ภายใต้การควบคุมทางยุทธการกับหน่วยใดหน่วย
หนึ่ง ซึ่งหากมิได้ระบุความสัมพันธ์อื่นใดไว้ในค าสั่งแล้ว หน่วยต้นสังกัดยังคงรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึก งาน
ธุรการและการส่งก าลังบ ารุงให้กับหน่วย ปตอ. อ านาจของ ผบ.หน่วยรับการสนับสนุนที่มีต่อหน่วย ปตอ. 
เป็นการวางแผนตลอดถึงการปฏิบัติตามความจ าเป็นเพื่อให้บรรลุภารกิจ การควบคุมทางยุทธการโดยทั่วไป
เหมาะที่จะใช้ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเมื่อมีการ ปภอ.ภายในห้วงเวลาสั้น ๆ เช่น หน่วย ปตอ.สนับสนุน
การยึดครองสะพานที่ส าคัญของหน่วยด าเนินกลยุทธ์ เป็นต้น หน่วย ปตอ. ตามปกติจะอยู่ภายใต้การควบคุม
ทางยุทธการของหน่วยอื่นภายในห้วงเวลาที่ก าหนด หรือจนกว่าจะปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จแล้วจึงกลับมาอยู่
ภายใต้การควบคุมของหน่วยต้นสังกัด  
 ข. การสมทบ  เมื่อหน่วย ปตอ. ข้ึนสมทบ  หน่วยรับการสนับสนุนจะรับผิดชอบควบคุมและบังคับ
บัญชาเช่นเดียวกับหน่วยในอัตราของตน ในเรื่องงานธุรการ และการส่งก าลังบ ารุงให้กับหน่วย  ปตอ.  
ยกเว้นการย้าย และการเลื่อนต าแหน่ง  ซึ่งหน่วยต้นสังกัดของ ปตอ.นั้น ๆ จะเป็นผู้ด าเนินการ  
 



๑๔ 
 

 

 

๑๓.  กำรจัดหน่วย ปตอ.ของ ทบ.ไทย  
 การจัดหน่วย ปตอ.ทบ.ไทย ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ของกองทัพในปัจจุบัน  มีการจัด
หน่วยที่ส าคัญ ๒ ส่วน คือ  
 ก.  หน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัย ได้แก่  
 ๑)  ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.)  
 ๒)  ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ประจ าพื้นที่ (ศปภอ.ทบ. ประจ าพื้นที่)  
 ๓)  ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ พัน ปตอ. (ศปภอ.พัน.ปตอ.) 
 ข.  หน่วยในระบบอาวุธ ได้แก่  
 ๑)  พล.ปตอ.  
 ๒)  พัน.ปตอ.ในอัตราของ กรม ป. ของกองพลด าเนินกลยุทธ  

๑๔.  หน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัย  
 ก.  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) 
 ๑) ภารกิจ ควบคุมและบังคับบัญชา ศปภอ.ทบ., พล.ปตอ. และหน่วยทีบ่รรจมุอบและข้ึนสมทบ 

๒) การจัด ตามแผนผงั    

    
ข.  ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) 
 ๑)  ภารกิจ  
 -  บังคับบญัชา วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุมก ากับการตอ่สู้ ปภอ.ให้กับ ทบ.   
 -  แจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของอากาศยานในเขตประเทศไทย และประเทศข้างเคียง ให้กับ 
ศปภอ.ทบ. ประจ าพื้นที่ตลอดเวลา  
  -  ควบคุมการใช้อาวุธต่อสู้อากาศยานในพื้นที่ส่วนหลัง  
 ๒)  การจัด ตามแผนผัง  

 
 
 

นปอ. 

   บก.และ ร้อย. พล.ปตอ. ศปภอ.ทบ. หน่วยทหำรที ่กห.ก ำหนด 

ศปภอ.ทบ. 

   บก.และ ร้อย.บก. ศปภอ.ทบ.ประจ ำพื้นที ่
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     ๓) ขีดความสามารถ   
          -  ควบคุมบังคับบัญชา ศปภอ.ทบ.ประจ าพื้นที่ ได้ ๔ ศูนย์  
 -  ปฏิบัติหน้าที่กองอ านวยการส ารองให้กับกองอ านวยการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศได้  
 -  แจ้งเตือนภัยทางอากาศให้กับหน่วยต่าง  ๆ  และส่วนราชการอื่นอยู่ในระบบ ปภอ. ตาม
ความจ าเป็น  
 -  ควบคุมทางยุทธการต่อหน่วย ปตอ.ในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่ส่วนหลัง  
 - ประสานการใช้อาวุธที่นอกเหนือจากอาวุธ ปตอ. ซึ่งน ามาใช้ในบทบาท ปภอ.ของ ทบ.  
 - ด ารงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียง และส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
 - ให้ค าแนะน าและก าหนดมาตรการในการป้องกันภัยทางอากาศ  
          - ส่วนปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตลอด ๒๔ ชม.  
 - ด าเนินการทางธุรการ การเลี้ยงดู การส่งก าลัง การขนส่ง และการ รปภ. ให้แก่ บก. และ 
ร้อย.บก.   
 ค.  ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจ าพื้นที่ (ศปภอ.ทบ.พท.) 
 ๑) ภารกิจ อ านวยการ ควบคุม และประสานการปฏิบัติการทางยุทธวิธี เกี่ยวกับการป้องกัน
ภัยทางอากาศของหน่วย ปตอ. และหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ  
 ๒)  การจัด ตามแผนผัง 
 
 
 
 
 
 
 ๓)  ขีดความสามารถ  
 - การปฏิบัติภารกิจ ต้องได้รับการสนับสนุนที่จ าเป็นจากหน่วยรับการสมทบ หรือบรรจุมอบ  

 - อ านวยการและควบคุมทางยุทธการ เรื่องการป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุกต่อหน่วย 
ปตอ. และ หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่  
 - ประสานงานเกี่ยวกับข่าวสาร/ข่างกรอง กับหน่วยต่างๆ ในระบบป้องกันภัยทางอากาศ  
 -  แจ้งเตือนภัยทางอากาศ ให้กับหน่วยต่างๆ ในระบบการ ปภอ. ในพื้นที่รับผิดชอบ  

 -  สามารถแยกก าลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ได้
อีกหนึ่งศูนย์ เมื่อจ าเป็น  
 ง.  ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ พัน.ปตอ. (ศปภอ.พัน.ปตอ. ) 
 ๑)  ภารกิจ  
 - วางแผน อ านวยการ ควบคุมการใช้อาวุธของหน่วยในการ ปภอ.ในพื้นที่รับผิดชอบ  

-  ประสานการปฏิบัติในการป้องกันภัยทางอากาศกับ ศปภอ.ทบ. ประจ าพื้นที่  
 - ประสานงานในข่ายแจ้งเตือนภัยเนิ่นกับ ศปภอ.ทบ.ประจ าพื้นที่ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง  
 -  ประสานงานในข่ายแจ้งเตือนภัยของหน่วยในระดับกองทัพ  
 -  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบ  
 ๒) การจัด จัดต้ังในระดบักองพัน ปตอ. ทุกกองพัน   

ศปภอ.ทบ.ประจ ำพื้นที ่

  กองบังคับกำร   ร้อย.บก. 



๑๖ 
 

 

๑๕.  หน่วยในระบบอำวุธ  
 ก.  กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ( พล.ปตอ. ) 
 ๑)  ภารกิจ วางแผน อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแลการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศต่อที่ตั้ง
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกก าหนด  
 ๒)  การจัด ตามแผนผัง 

 
หมายเหต ุ   ๑. ปตอ.พัน.๑ รอ., ปตอ.พัน.๒ และ ปตอ.พัน.๓ ใช้ อจย.หมายเลข ๔๔ - ๗๕  
          ๒. ปตอ.พัน.๔ ใช้ อจย.หมายเลข ๔๔ – ๘๕ 
          ๓. ปตอ.พัน.๕, ปตอ.พัน.๖ ใช้ อจย.หมายเลข ๔๔ - ๖๕  
          ๔. ปตอ.พัน.๗ ประกอบด้วยรวม ร้อย.ปตอ.อต.๑ (HN–๕) และ ร้อย.ปตอ.อต.๒ (สปาด้า)  
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๑๗ 
 

 

 ๑)  กองบัญชาการกองพล ( อจย. ๔๔ – ๑ )  
   ก)  ภารกิจ บังคับบญัชาควบคุม และด าเนินการทางธุรการของกองพล และหน่วยทีม่าข้ึน
สมทบ  
 ข) การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของ พล.ปตอ.  
 ค) การจัด ตามแผนผัง 

 

 ๒) กองรอ้ยกองบัญชาการกองพล ( อจย. ๔๔ - ๒ )  
 ก)  ภารกิจ สนับสนุนธุรการ และบรกิาร แก่กองบญัชาการกองพล  
   ข)  การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของ พล.ปตอ.  
   ค)  การจัด ตามแผนผัง 

 
 
 
 ข.  กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ( อจย. ๔๔ - ๑๒ )  
 ๑) ภารกิจ วางแผน อ านวยการ ควบคุม และการก ากับดูแลการปฏิบัติการต่อสู ้ปภอ.ให้กับ 
พัน.ปตอ. ในอัตรา  และที่มาสมทบ  
 ๒)  การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของ พล.ปตอ.  

ร้อย.บก.พล. 

 บก.ร้อย มว.ขส. มว.ป้องกัน มว.สูทกรรม มว.เสนำรักษ์ ตอนกำรบิน 

บก.พล. 

ฝ่ำย กพ. ฝ่ำยกำรข่ำว ฝ่ำยยุทธกำร ฝ่ำย กบ. ฝ่ำย กร. ฝ่ำยกำรบิน ฝ่ำยจเร 

ฝ่ำยสำรบรรณ ฝ่ำยกำรบิน ฝ่ำยอนุศำสน์ ฝ่ำย กง. ฝ่ำย สก. ฝ่ำยกำรแพทย์ 

ฝ่ำยพระธรรมนูญ 

สน.บก. 

ฝ่ำย สพ. ฝ่ำย พธ. ฝ่ำยสำรวัตร ฝ่ำยปฏิบัติกำร ศปภอ. ผบ.ทหำรส่ือสำร 



๑๘ 
 

 

 ๓)  การจัด ตามแผนผัง 

หมายเหต ุ ๑. หน่วยที่มีการจัดตาม อจย. ๔๔ - ๑๒ คือ ปตอ.๑ และ ปตอ.๒  
  ๒. การจัด พัน.ปตอ. รายละเอียดดูข้อ ค.  
 
 ค.  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พัน.ปตอ.)  
 พัน.ปตอ.ของ ทบ.ไทย มีการจัดตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ (อจย.) หมายเลข ๔๔ - ๗๕, 
๔๔ - ๘๕ และ ๔๔ - ๖๕ ส าหรับ อจย. ๔๔ - ๗๕ และ ๔๔ - ๘๕ นั้น มีภารกิจ และการจัดเช่นเดียวกันทกุ
ประการ จะแตกต่างเฉพาะอาวุธ ปตอ. ที่ใช้ และอัตราก าลังพล  หน่วยที่มีการจัดตาม อจย. ๔๔ - ๗๕ ใช้
อาวุธ  ปตอ. ๔๐ มม. แบบลากจูง และ อาวุธ ปตอ. ๑๒.๗ มม. แบบ เอ็ม ๑๖ (อัตตาจร) ส่วนหน่วยที่มี
การจัดตาม อจย. ๔๔ - ๘๕ ใช้อาวุธ ปตอ. ๔๐  มม.ล ากล้องคู่ (อัตตาจร) และอาวุธ ปตอ. ๑๒.๗ มม. แบบ 
เอ็ม ๕๕  ส าหรับอัตราก าลังพลนั้น หน่วยที่มีการจัดตาม  อจย. ๔๔ - ๗๕ มีอัตราก าลังพลมากกว่า อจย. 
๔๔ - ๘๕  
 ๑) กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยาน ขนาด ๔๐ มม. ( อจย. ๔๔ - ๗๕ และ ๔๔–๘๕ )  
  (ปตอ.พัน.๑ รอ., ๒ , ๓ และ ๔ ) 
    ก) ภารกิจ ให้การป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะต าบลต่อที่ตั้งที่ได้รับมอบ และปฏิบัติการ
ยิงต่อเครื่องบินที่โจมตีระดับต่ า และท าการยิงต่อยานยนต์ และที่หมายอื่นบนภาคพื้น  
   ข)  การแบ่งมอบ    เป็นหน่วยในอัตราของกรมทหารปืนใหญ่ของกองพลอาจปฏิบัติงาน
เป็นหน่วยอิสระ หรือสมทบให้กับหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอื่น ๆ ก็ได ้ 

บก.หมวด ตอนวิทยุ ตอน
โทรศัพท ์

บก.หมวด หมู่อำวุธ หมู่ ปล. 

บก.ร้อย ตอน บก.
กรม 

ตอน นตต. หมวดสื่อสำร หมวดยำน
ยนต ์

หมวดระวัง
ป้องกัน 

กองบังคับกำร
กรม 

กองร้อยกองบังคับ
กำร 

   
 

I I 
 

I I I 
 

บก.และร้อย 
บก. 



๑๙ 
 

 

 ค)  การจัด   ตามแผนผัง 

 
 ก) บก.และ ร้อย บก. ( อจย. ๔๔ - ๗๖ )  
  (๑)  ภารกิจ  
 (ก) อ านวยการ และประสานการปฏิบัติของกองพัน โดยจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
จ าเป็นทั้งปวงในการควบคุมบังคับบัญชากองพัน  
 (ข)  ส่งก าลัง สป.ทุกประเภท   ตลอดจนปฏิบัติการ ซบร.ข้ันหน่วย ให้แก่กองพัน  

  (๒)  การแบง่มอบ ๑ กองรอ้ย ต่อ ๑ พัน.ปตอ.ขนาด   ๔๐   มม.  
    (๓)  การจัด ตามแผนผัง  

 
 
 
             
 
 
 
 

บก.และ ร้อย.บก.บก 

บก.พัน. ร้อย.บก. 

บก.ร้อย หมู่ธุรกำร และก ำลังพล  หมู่ยุทธกำร และกำรข่ำว หมู่ส่งก ำลัง หมู่สูทกรรม 

สคอ. ศปภอ.พัน. หมู่ ซบร. หมู่ติดต่อ หมู่ สร. มว.ส่ือสำร มว.เรดำร์ 

 บก.หมวด หมู่ ซบร. หมู่เรดำร์ บก.หมวด หมู่วิทยุ  หมู่ทำงสำย 

   
I 

 บก.และ ร้อย บก. 

I I I 
 



๒๐ 
 

 

 ข) กองร้อยปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยานขนาด ๔๐ มม. (อจย. ๔๔ - ๗๗, ๔๔ - ๘๗)  
   (๑) ภารกิจ ท าหน้าทีเ่ป็นส่วนก าลงัยิงของ พัน.ปตอ.ขนาด ๔๐ มม.  
   (๒) การแบ่งมอบ ๔ กองร้อย ต่อ ๑ พัน.ปตอ.ขนาด ๔๐ มม.  
   (๓) การจัด ตามแผนผัง   

 
หมำยเหต ุ
 ๑.  ปตอ.พัน.๑ รอ. และ ปตอ.พัน.๒ ได้รับ  
      -  ปตอ. ๑๒.๗ มม. แบบ อัตตาจร   ๒๔  หมู ่ 
      -  ปตอ. ๔๐ มม.แอล ๗๐ แบบลากจูง (อังกฤษ)   ๒๔ หมู่   
     -  ปตอ. ๔๐ มม.แอล ๖๐ แบบ เอ็ม ๑ ลากจูง ๖ หมู ่(ใช้ในการศึกษา)  

๒.  ปตอ.พัน.๓ ได้รับ  
      -  ปตอ. ๑๒.๗ มม. แบบ อัตตาจร  ๑๘  หมู ่  

      -  ปตอ. ๔๐ มม. แอล ๗๐ แบบลากจูง (อังกฤษ)  ๑๒ หมู่ ยังขาดอัตราอีก ๑๒ หมู่  
      -  ปตอ. ๔๐ มม. แอล ๖๐ แบบ เอ็ม ๑ ลากจูง ๖ หมู ่(ใช้ศึกษา) และ อีก ๑๒ หมู ่ทดแทน  

     ปตอ. ๔๐ มม.แอล ๗๐ ที่ยังขาดอยู่ ๑๒ หมู ่รวมได้รับทัง้สิ้น ๑๘ หมู ่ 
      -  ปตอ. ๓๗ มม.ล ากล้องคู่ แบบลากจงู จ านวนหนึง่ เพื่อใช้ในการศึกษา  

๓.  ปตอ.พัน.๔ ได้รับ  
     -  ปตอ. ๑๒.๗ มม. แบบ ลากจงู  ๑๘  หมู ่ ขาดอัตรา  ๖  หมู ่ 

      -  ปตอ.๔๐ มม.เอ็ม ๔๒ แบบ อัตตาจร ๑๘ หมู่ ขาดอัตรา ๖ หมู ่ 
      -  ปตอ. ๑๒.๗ มม. RC-๒๔ (สปจ.)  ๑๖  หมู ่ เพื่อทดแทนอาวุธที่ยังขาดอัตราอยู่  

โดยสรปุ  
      ๑. พัน.ปตอ.ที่จัดตาม อจย. ๔๔ - ๗๕ คือ ปตอ.พัน.๑ รอ. และ ปตอ.พัน.๒ เป็นหน่วยในอัตราของ   
           ปตอ.๒ และ ปตอ.พัน.๓ เป็นหน่วยในอัตราของ ปตอ. ๑ 
      ๒. พัน.ปตอ. ที่จัดตาม อจย. ๔๔ - ๘๕ คือ ปตอ.พัน. ๔  เป็นหน่วยในอัตราของ ปตอ. ๒ 
      ๓. พัน.ปตอ.ที่จัดตาม อจย. ๔๔ - ๖๕ คือ ปตอ.พัน. ๕ และ ปตอ.พัน.๖ เป็นหน่วยในอัตราของ ปตอ.๑   

 

 

ร้อย.ปตอ.ขนำด ๔๐ มม. 

บก.ร้อย หมู ่ซบร.   หมู่สื่อสำร  หมู่กระสุน
กระสุน 

บก.หมวด หมู่ ปตอ. 

หมวด ปตอ. 



๒๑ 
 

 

 ๒)  ปตอ.พัน. ๕ (ควบคุมการยงิด้วยอิเล็กทรอนิกส)์ (อจย. ๔๔ - ๖๕)  
 ก) ภารกิจ ให้การป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะต าบลต่อทีต่ั้งส าคัญ ซึ่งไดร้ับมอบ อาจ
ป้องกันภัยทางอากาศใหก้ับหน่วยรบในแนวหน้า และท าการยิงเป้าหมายทางพื้นดิน  
   ข) การแบ่งมอบ เป็นหน่วยของกองทัพบก อาจแบ่งมอบใหห้น่วยรองตามความเหมาะสม  
   ค) การจัด ตามแผนผัง 

 
  ก)  บก.และ ร้อย บก. ( อจย.๔๔ - ๗๖ )  
  (๑)  ภารกิจ  
   (ก) อ านวยการ และประสานการปฏิบัติของกองพัน โดยจัดให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นทั้งปวงในการควบคุมบังคับบัญชากองพัน  

  (ข) ส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท ตลอดจนปฏิบัติการ ซบร.ข้ันหน่วยในกองพัน  
   (๒) การแบ่งมอบ ๑ กองร้อย ต่อ ๑ พัน.ปตอ. ขนาด ๒๐/๔๐ มม. (ควบคุมการยิง
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์)  
                (๓)  การจัด ตามแผนผัง 

 
 

พัน.ปตอ.ขนำด ๒๐/๔๐ มม. 

 บก.และ ร้อย.บก. ร้อย.ปตอ.๒๐ มม.      ร้อย.ปตอ.๔๐ มม. 
ควบคุมกำรยิงด้วยเรดำร์ 

 บก.หมวด หมู่ ซบร. หมู่เรดำร์ 

บก. และ ร้อย.บก. 

บก.พัน. ร้อย.บก. 

บก.ร้อย. หมู่ธุรกำร และก ำลังพล  หมู่ยุทธกำร และกำรข่ำว หมู่ส่งก ำลัง หมู่สูทกรรม 

บก.หมวด หมู่วิทยุ  หมู่ทำงสำย 

สคอ. ศปภอ.พัน. หมู่ ซบร. หมู่ติดต่อ หมู่ สร. มว.สื่อสำร มว.เรดำร์ 



๒๒ 
 

 

 
ข)  กองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด ๒๐ มม.วัลแคน อัตตาจร (อจย.๔๔ - ๖๗)  

    
 ค) กองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด ๔๐ มม. ควบคุมการยิงด้วยเรดาร ์(อจย.๔๔– ๖๘)  

 ๓)  ปตอ.พัน. ๖ (ควบคุมการยงิด้วยอิเล็กทรอนิกส)์ (อจย.๔๔ - ๖๕)  
ก) ภารกิจ ให้การป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะต าบลต่อที่ตั้งส าคัญซึ่งได้รบัมอบ อาจ

ป้องกันภัยทางอากาศใหก้ับหน่วยรบในแนวหน้า  และท าการยิงเป้าหมายทางพื้นดิน  
 ข) การแบ่งมอบ เป็นหน่วยของกองทัพบก อาจแบ่งมอบให้หน่วยรองตามความเหมาะสม  

 ค)  การจัด ตามแผนผงั 

ร้อย.ปตอ.ขนำด ๒๐ มม.วัลแคน 

บก.ร้อย. หมู่ ซบร.ระบบ และยำนยนต ์ หมู่สื่อสำร หมู่กระสุน 

บก.หมวด 

มว.ปตอ.๒๐ มม. 

หมู่ ปตอ.๒๐ มม. 

พัน.ปตอ. ขนำด ๒๐/๕๗ มม. 

บก. และ ร้อย.บก.  ร้อย.ปตอ.๕๗ มม. 
ควบคุมกำรยิงด้วยเรดำร์ 

ร้อย.ปตอ.๒๐ มม. ลำกจูง 

ร้อย.ปตอ.ขนำด ๔๐ มม. 
ควบคุมกำรยิงด้วยเรดำร์ 

บก.ร้อย. หมู่ ซบร.ระบบ 
และยำนยนต ์

หมู่สื่อสำร หมู่กระสุน มว.ปตอ.๔๐ มม. 

 บก.หมวด หมู่ ปตอ.๔๐ มม. หมู่เรดำร์ควบคุมกำรยิง 



๒๓ 
 

 

  ก)  บก. และ ร้อย บก. (อจย.๔๔ - ๗๖)  
 (๑)  ภารกิจ  
 (ก) อ านวยการ และประสานการปฏิบัติของกองพัน โดยจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ที่จ าเป็นทั้งปวงในการควบคุมบังคับบัญชากองพัน  
 (ข) ส่งก าลัง สป.ทุกประเภท   ตลอดจนปฏิบัติการ ซบร. ข้ันหน่วยในกองพัน  
 (๒) การแบง่มอบ ๑ กองร้อย ต่อ ๑ พัน.ปตอ. ขนาด   ๔๐   มม.  
 (๓) การจัด ตามแผนผงั   

 
 ข)  ร้อย ปตอ.  ๒๐  มม. วัลแคน ลากจูง (อจย.๔๔ - ๗๘)  
 (๑)  ภารกิจ  
 (ก)  ท าหน้าทีเ่ป็นส่วนก าลงัยิงของกองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
 (ข)  ป้องกันภัยทางอากาศต่ออากาศยานระดับต่ าของข้าศึก  
 (๒)  การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตรากองพันทหารปืนใหญต่่อสู้อากาศยาน  
 (๓)  การจัด ตามแผนผัง 

ร้อย.ปตอ.ขนำด ๒๐มม.วัลแคน ลจ. 

บก.ร้อย หมู่ ซบร. ระบบและยำนยนต ์   หมู่สื่อสำร หมู่กระสุน 

 บก.หมวด 

มว.ปตอ.๒๐ มม. 

หมู่ ปตอ.๒๐ มม. 

บก.หมวด หมู่วิทยุ  หมู่ทำงสำย  บก.หมวด หมู่ ซบร. หมู่เรดำร์ 

สคอ. ศปภอ.พัน. หมู่ ซบร. หมู่ติดต่อ หมู่ สร. มว.ส่ือสำร มว.เรดำร์ 

บก.ร้อย. หมู่ธุรกำร และก ำลังพล  หมู่ยุทธกำร และกำรข่ำว หมู่ส่งก ำลัง หมู่สูทกรรม 

บก.พัน. ร้อย.บก. 

บก. และ ร้อย.บก. 



๒๔ 
 

 

 ค) กองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด ๕๗ มม. ควบคุมการยิงด้วยเรดาร ์( อจย.๔๔– ๗๙ ) 
 

 
หมายเหต ุ    

๑. พัน.ปตอ. ที่มีการจัดตาม อจย. ๔๔ - ๖๕ คือ ปตอ.พัน.๕ เป็นหน่วยในอัตราของ ปตอ.๑ และ
ปตอ.พัน.๖ ซึ่งเป็นหน่วยในอัตราของ ปตอ.๑ ระบบอาวุธที่ใช้ คือ ปตอ. ๔๐ มม. แอล ๗๐ ควบคุมการยิง
ด้วยฟลายแคทเชอร ์ปตอ.๒๐ มม. (วัลแคน) อจ.ปตอ.๕๗ มม.ควบคุมการยิงด้วยเรดาร ์(สปจ.) ปตอ.๒๐ มม. 
(วัลแคน). ลจ.  
 ๒.  ปตอ.พัน. ๕ ได้รับ  
      -  ปตอ. ๒๐  มม.อัตตาจร (วัลแคน)   ๒๔ หมู่    

      -  ปตอ. ๔๐ มม. แอล ๗๐  (สวีเดน)  ๒๔ หมู่ (มี ๘ หมวด ยังขาดอัตรา ๔ หมวด)  
      -  ปตอ. ๔๐ มม.แอล ๗๐ (อังกฤษ) ๘ หมู่   เพิ่มเตมิจากที่ขาดอัตรา (เฉพาะอาวุธ)  

      -  เรดาร์แลดส์ ๒ หมู่ (ร้อย บก.)  
 ๓.  ปตอ.พัน. ๖ ได้รับ  
      -  ปตอ.  ๒๐  มม. ลากจูง (วัลแคน)    ๒๔ หมู ่       
 - เรดาร์แลดส ์  ๒   หมู ่(ร้อย บก.)  
      -  เรดาร์แจ้งเตือนภัย TYPE – ๕๑๓ 
 -  เรดาร์ควบคุมการยิง TYPE - B.  
      -  เครื่องให้ทิศทาง (DIRECTOR)    
 -  ปตอ.  ๕๗   มม. จ านวนหนึ่ง  

 

 

 

ร้อย.ปตอ.ขนำด ๕๗ มม.ควบคุม
กำรยิงด้วยเรดำร์  

บก.ร้อย หมู่ ซบร.ระบบ 
และยำนยนต ์

หมู่ส่ือสำร หมู่กระสุน มว.ปตอ.๕๗ มม.  หมู่เรดำร์
TYPE-๕๑๓ 

บก.หมวด หมู่เรดำร์ควบคุมกำรยิง เครื่องให้ทิศทำงปืน 
 (ไดเรคเตอร)์ 

หมู่ ปตอ.๕๗ มม. 



๒๕ 
 

 

 ๔) กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยานอาวุธน าวิถี (ปตอ.พัน. ๗) เป็นหน่วยจัดต้ังใหม ่
ปัจจุบันประกอบด้วย กองร้อย ปตอ.อต.๑ และกองร้อย ปตอ.อต.๒ 

 

 ก)  กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอาวุธน าวิถีระดับต่ าที่ ๑ (อจย. ๔๔ - ๑๖๗)  
 (๑)  ภารกิจ   ท าการต่อสูป้้องกันภัยทางอากาศให้กบัหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธี     

ที่ตั้งส าคัญต่าง ๆ และขบวนเดิน  โดยท าการยิงต่อสู้อากาศยานข้าศึกที่บินระดบัต่ า  
 (๒)  การแบ่งมอบ เป็นหน่วยของ ทบ. อาจแบ่งมอบให้หน่วยรองได้ตามความเหมาะสม  

 (๓)  การจัด ตามแผนผัง   

 
หมายเหต ุ  ร้อย ปตอ.อต. ๑ ได้รับ HN - ๕ (อตอ. ๓๐)  

ร้อย.ปตอ.อต.๑ 

บก.ร้อย  มว.สนับสนนุ   มว.ระวังป้องกัน 

 บก.มว. หมู่ ซบร.และ   
   ยำนยนต ์

หมู่สื่อสำร หมู่กระสุน 

 บก.มว. หมู่ระวังป้องกัน 

มว.ปตอ.อต. 

บก.มว. ตอน ปตอ.อต. 

ชุด ปตอ.อต. 

  พัน.ปตอ.อำวุธน ำวิถี 

บก.และร้อย.บก. ร้อย.ปตอ.อต.๑ ร้อย.ปตอ.อต.๒ ร้อย.ปตอ.อต.๔ ร้อย.ปตอ.อต.๓ 



๒๖ 
 

 

   ข)  กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยานอาวุธน าวิถีระดับต่ าที่ ๒ (อจย.๔๔ – ๙๘๖)  

 
หมายเหต ุ ร้อย ปตอ.อต. ๒  ได้รับ สปาด้า  (อตอ. ๓๑) ซึ่งประกอบด้วย  
               -  เรดาร์ตรวจค้นและพสิูจนฝ์่าย (SIR)  
           -  เรดาร์ติดตามและฉาบเป้า (TIR)  
           -  แท่นเครื่องยงิ ซึ่งมีอาวุธน าวิถี ASPIDE บรรจุอยู่ในท่อยงิ   จ านวนแท่นละ ๖ นัด  
 ง.  กองพัน ปตอ.ในอัตรา กรม ป. ของกองพลด าเนินกลยุทธ์  
 กองพัน ปตอ. ในอัตราของ กรม ป. ของกองพลด าเนินกลยทุธ    มีปรากฏอยู่ในผังการจัด
ของกรม ป. พล.ร.มาตรฐาน และ ร.ยานเกราะ และ พล.ม. จ านวน ๑ กองพัน แต่ปัจจุบัน ทบ. ยังไม่บรรจุ
ก าลัง  พัน.ปตอ. ให้กับ กรม ป.ดังกล่าวเลย  
 ๑)  ภารกิจ  
 ก) ให้การป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะต าบลต่อที่ตั้งที่ได้รบัมอบ โดยปฏิบัติการยิง
อากาศยานในระดับต่ า  
 ข)  ท าการยงิเป้าหมายทางผิวพื้นอื่นๆ  
 ๒)  การจัด มีการจัดภายในหน่วย พัน.ปตอ. ตาม อจย. ๔๔ - ๗๕ ทุกประการ   

 

  

 ร้อย.ปตอ.อต.๒ 

  มว.ระวังป้องกัน 

บก.มว. หมู่ ปตอ.อต. 

  หมู่จรวดน ำวิถี 

มว.ปตอ.อต.  มว.เรดำร์ตรวจค้น 

บก.มว. หมู่ตรวจคน้ 

บก.ร้อย มว.สนับสนุน 

บก.มว. หมู่ ซบร.ระบบ 

หมู่สื่อสำร หมู่กระสุน 

หมู่ ซบร.และยำนยนต ์

 บก.มว. หมู่ระวังป้องกัน 

155 มม. 

บก.และ ร้อย บก. 

III 
 

I I 
 

  
I I 
 

I I 
 

105 มม. 



๒๗ 
 

 

 ๓)  ขีดความสามารถ  
ก) ในการปอ้งกันภัยทางอากาศเฉพาะต าบลต่อที่ตั้งต่างๆ ทีไ่ด้รับมอบ โดยปฏิบัติ 

การยิงอากาศยานในระดับต่ า  
 ข)  ท าการยงิเป้าหมายทางผิวพื้นได้  

ค) มีความคล่องแคล้วในการเคลือ่นที่ในภูมิประเทศ สามารถเคลื่อนที่ติดตามกองพลได ้ 
 
 
 
 

  

 
“เกิดมาทั้งที มันก็ดีอยู่แต่เมือ่เปน็ ...” 

 
  



๒๘ 
 

 

บทที ่๒ 
กำรควบคุมบังคบับญัชำ ปตอ. ทบ.ไทย 

๑.  กล่ำวท่ัวไป 
 ขีดความสามารถของหน่วย ปตอ. ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสนามรบนั้น ข้ึนอยู่กับ
ประสิทธิภาพของการควบคุม และบังคับบัญชา การป้องกันภัยทางอากาศนั้นจะต้องมีการอ านวยการ และ
การควบคุม เพื่อช่วยให้การคุ้มครองเป้าหมายต่างๆ ในหน่วยก าลังได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่อง
การด าเนินการของผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอ านวยการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรวมการป้องกันภัยทางอากาศเข้า
กับแผนด าเนินกลยุทธของ ผบ.หน่วย และการรบเพื่อครองความเหนือกว่าทางอากาศ  

๒. หลักกำรควบคุมบังคับบัญชำ 
 การควบคุมบังคับบัญชา คือ กรรมวิธีในการอ านวยการให้ก าลังทางทหารต่างๆ ปฏิบัติงาน  เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย  กรรมวิธีดังกล่าวนี้มีแนวความคิดหลักอยู่  ๒  ประการ คือ 
 ก. การบังคับบัญชา (COMMAND) คือ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการใช้บรรดา
ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ก าหนดข้ึน  
 ข. การควบคุม (CONTROL) คือ อ านาจหน้าที่ซึ่งน้อยกว่าการบังคับบัญชา ที่ผู้บังคับหน่วยใช้
ปฏิบัติต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรองหรือหน่วยอื่น 
 การใช้อ านาจควบคุม และการบังคับบัญชานั้น กระท าด้วยการใช้เจ้าหน้าที่, การติดต่อสื่อสาร, 
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ, อาวุธยุทธภัณฑ์ และกรรมวิธีต่างๆ ท าการวางแผน, อ านวยการ และการ
ประสานการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ของตน ในการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ 
 การปฏิบัติการต่างๆ ในสนามรบในอนาคตนั้น เน้นหนักไปที่สายการควบคุมบังคับบัญชาในทุก
ระดับหน่วยมากกว่าในอดีต  ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ทางยุทธวิธีมักจะไม่กระจ่าง เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ
หรือตกลงใจมักมีจ ากัด การสูญเสียบุคคล และยุทธภัณฑ์เป็นจ านวนมากจะท าให้เกิดความเครียดทางจิตใจ
และอาจมีการใช้การรบนอกแบบรวมไปกับการรบในแบบด้วย   ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แต่ละปัจจัยท าให้
จ าเป็นต้องมีการควบคุมบังคับบัญชา  และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีประสิทธิผลทั้งสิ้น 
 หัวใจของการควบคุมบังคับบัญชาอยู่ที่วงรอบของการต้องการข่าวสาร , การประเมินค่าข่าวสาร, 
การตกลงใจที่เหมาะสมต่อข่าวสารที่ประเมินค่าและตีความแล้ว , การออกค าสั่งตลอดจนก ากับดูแลการ
ปฏิบัติของหน่วยรองต่างๆ  สิ่งที่ส าคัญในการปฏิบัติงานเหล่านี้ คือ “เวลา” วงรอบของการควบคุมบังคับ
บัญชาน้ัน  จะต้องมีการจัดอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติครบวงรอบดังกล่าวได้เร็วกว่า
ข้าศึก  ความเร็วเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิด “ประสิทธิผล”  และประสิทธิผลของการควบคุมบังคับบัญชา  
เป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกันภัยทางอากาศให้ประสพความส าเร็จ 

๓. ควำมสัมพันธ์ทำงกำรบังคับบัญชำ  
 การบังคับบัญชาหน่วย  ผู้บังคับบัญชามีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครองบังคับ
บัญชาหน่วย  โดยมีความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา  เป็นไปตามลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้.- 

ก. หน่วยในอัตรา (ORGANIC) คือ หน่วยที่ได้รับการแบ่งมอบไว้เป็นการถาวร เพื่อเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการจัดต้ังหน่วยทางทหาร ส่วนประกอบของหน่วยในอัตราจะแสดงรายละเอียดไว้ใน
อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) ที่เหมาะสม 

ข. การบรรจุมอบ (ALLOCATION) คือ การมอบให้หน่วยหนึ่งไปอยู่กับอีกหน่วยหนึ่งค่อนข้าง
ถาวร ผู้บังคับหน่วยที่รับการบรรจุมอบจะปฏิบัติการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยบรรจุมอบ เช่นเดียวกับ
หน่วยในอัตราของตน 
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ค. การข้ึนสมทบ (ATTACHMENT) คือ การมอบให้หน่วยหนึ่งไปอยู่กับอีกหน่วยหนึ่งเป็นการ
ช่ัวคราว ผู้บังคับหน่วยรับสมทบจะปฏิบัติการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยข้ึนสมทบเช่นเดียวกับหน่วยใน
อัตราของตนตามข้อจ ากัดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในค าสั่งสมทบ และระเบียบปฏิบัติที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด     
ทั้งนี้ย่อมรวมทั้งการสนับสนุนทางธุรการ และส่งก าลังบ ารุงต่อหน่วยข้ึนสมทบด้วย เว้นการเลื่อน ลด ปลด 
และการย้าย ยังคงให้ผู้บังคับหน่วย ปตอ. ต้นสังกัดของหน่วยข้ึนสมทบเป็นผู้ด าเนินการ   

ง. การควบคุมทางยุทธการ  (OPERATIONAL CONTROL) คือ การมอบอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับการข้ึนสมทบ  เว้นแต่หน่วยที่รับการควบคุมทางยุทธการ ไม่ต้องรับผิดชอบใน
เรื่องการธุรการและส่งก าลังบ ารุง ให้กับหน่วยที่มาข้ึนการควบคุมทางยุทธการ 

จ. การควบคุมทางยุทธวิธี (TACTICAL CONTROL) คือ การอ านวยการ และควบคุมอย่าง
ละเอียด และมักจะเป็นภายในท้องถ่ินในเรื่องการเคลื่อนย้ายหน่วย หรือการด าเนินกลยุทธ์ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติภารกิจส าหรับการควบคุมทางยุทธวิธีของ ปตอ. นั้น  ถ้าจะระบุให้ชัดเจนลงไปก็คือ “การควบคุมการ
ยิง” นั่นเอง หน่วยต้นสังกัดยังคงควบคุมในเรื่องการฝึก, การธุรการ และการส่งก าลังบ ารุงอยู่ 

ฉ. การควบคุมทางธุรการ (ADMINISTRATIVE CONTROL) คือ การก าหนดอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องธุรการ และการส่งก าลังบ ารุง ซึ่งไม่เกี่ยวกับภารกิจทางยุทธการของหน่วยรอง 

ช. การสนับสนุน (SUPPORT) คือ ผู้บังคับบัญชาที่บังคับบัญชาหรือควบคุมทางยุทธการอาจ
มอบหน่วย ปตอ. ให้ไปสนับสนุนหน่วยอื่น ด้วยการมอบภารกิจทางยุทธวิธีให้ตามความเหมาะสม  ภารกิจ
ทางยุทธวิธีแต่ละภารกิจ จะก าหนดระดับของการสนับสนุน หรือเพิ่มเติมการป้องกันภัยทางอากาศ  

๔.  หลักส ำคัญในกำรควบคุมบังคับบัญชำ  
 หลักส าคัญในการควบคุมบังคับบัญชามีอยู่ ๓ ประการ หลักส าคัญเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ระบบป้องกันภัยทางอากาศ  อันได้แก่   
 ก . ก า ร อ า น วยก า ร แบบร วมก า ร แล ะก า ร ป ฏิบั ติ แบบแยกก า ร  (CENTRALIZED 
MANAGEMENT & DECENTRALIZED AUTHORITY TO ENGAGE) 
 ข. การควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ (AIR BATTLE MANAGEMENT) 
 ค. การควบคุมกรณีพเิศษ (MANAGEMENT   BY EXCEPTION) 

๕.  กำรอ ำนวยกำรแบบรวมกำรและกำรปฏิบัติแบบแยกกำร 
 ก. การอ านวยการแบบรวมการ   เนื่องจากหน่วย ปตอ. เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหน่วยก าลังรบ
ทั้งหมด หน่วย ปตอ. จึงมีอยู่ในหลายระดับหน่วยที่แตกต่างกันและมีอยู่ในหลายพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึง
ต้องจัดให้มีการอ านวยการแบบรวมการ เพื่อให้การใช้หน่วย ปตอ. ทั้งหมดอย่างมี การประสานงาน การ
สนธิ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และประหยัด  
 ข. การปฏิบัติแบบแยกการ เนื่องจากลักษณะของการป้องกันภัยทางอากาศจ าเป็นต้องมีการตอบ
โต้อย่างทันที  จึงท าให้ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวไม่สามารถอ านวยการปฏิบัติต่อหน่วย ปตอ.จ านวนมาก     
ที่วางก าลังป้องกันภัยทางอากาศต่อที่ตั้งต่าง ๆ  หลายที่ตั้งได้ จึงจ าเป็นต้องให้มกีารปฏิบัติแบบแยกการ ด้วย
การมอบอ านาจในการติดพันให้กับระดับหน่วยต่ าที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้บังเกิดความรวดเร็วและความอ่อนตัวใน
การตอบสนองต่อการคุกคามได้  

๖.  กำรควบคุมกำรปฏิบัติกำรทำงอำกำศ  
 การควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลกัการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและ
การประสาน งานของหน่วยก าลังทางอากาศยุทธวิธีและหน่วย  ปตอ. บนพื้นดิน ซึ่งรวมถึงการควบคุม
ห้วงอากาศและการบังคับบัญชา  และการควบคุมในการป้องกันภัยทางอากาศ เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการติด
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พันอากาศยานข้าศึกมีน้อย และความจ าเป็นที่จะต้องรวมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศทั้งปวงเข้ากับ
การปฏิบัติทางอากาศและทางพื้นดินอื่น ๆ ย่อมจ าเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างส่วนต่างๆ 
ของการป้องกันภัยทางอากาศ การประสานงานนี้ยิ่งจะมีความส าคัญเพิ่มมากข้ึนในการสนธิการปฏิบัติการ
ป้องกันภัยทางอากาศเข้ากับการปฏิบัติการทางอากาศเชิงรุก ซึ่งจะต้องจัดให้มีการประสานงานแบบรวมการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการขัดขวางกันระหว่างอาวุธ ปตอ. ต่าง ๆ กับก าลังทางอากาศเชิงรุก   
วิธีการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศมูลฐาน ม ี ๒  วิธี   คือ.  
 ก. การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ ( POSITIVE  MANAGEMENT )  เป็นการควบคุมการปฏิบัติการ
ทางอากาศโดยอาศัยการรับข้อมูลต่าง ๆ ทันเวลาที่เป็นจริง จากเรดาร์ การพิสูจน์ฝ่ายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( 
IFF )  คอมพิวเตอร์  การเช่ือมโยงข้อมูลอัตโนมัติ และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ในการควบคุมการปอ้งกนั
ภัยทางอากาศ  อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นี้ล่อแหลมต่อการโจมตีการก่อวินาศกรรม และการ
ต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้ความต้องการในเรื่องเส้นสายตาส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ขีดจ ากัดในการติดต่อสื่อสารยังอาจจ ากัดการรับข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เหล่าน้ีเช่นกัน  
 ข. การควบคุมด้วยระเบียบปฏิบัติ ( PROCEDURAL  MANAGEMENT )  เป็นการควบคุมด้วยการ
ปฏิบัติการทางอากาศโดยมิได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   แต่ใช้ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ก าหนดไว้ เช่น การ
ก าหนดห้วงอากาศและใช้เวลาห้วงอากาศให้กับหน่วยใดหน่วยหนึ่ง และการก าหนดสถานภาพควบคุมการ
ยิงเป็นต้น เพื่อควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ  ปกติการควบคุมด้วยระเบียบปฏิบัติจะมีข้อจ ากัดมากกว่า
การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีความล่อแหลมจากการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์และการโจมตีจาก
ก าลังรบข้าศึกน้อยกว่า การควบคุมด้วยวิธีนี้จะเพิ่มความส าคัญในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพ
ที่ยากล าบากในการบสมัยใหม่ เมื่อใช้การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้การควบคุมด้วยระเบียบ
ปฏิบัติควบคู่กันเสมอ   เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศได้   เมื่อการควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ไม่ได้ผล นอกจากนี้การควบคุมด้วยระเบียบปฏิบัติยังใช้เป็นวิธีการควบคุมหลักส าหรับ
หน่วย  ปตอ.  ที่ไม่มีขีดความสามารถในการส่งข้อมูลอย่างทันเวลาที่เป็นจริง  
 ส่วนใหญ่แล้วจะใช้การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุมด้วยระเบียบปฏิบัติ
ผสมผสานกันเสมอ ส่วนการจะใช้วิธีใดมากน้อยเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับข้อพิจารณาต่าง ๆ  ดังนี ้

๑) ลักษณะและขนาดของการคุกคาม และการปฏิบัติการของก าลังทางอากาศของข้าศึก 
๒) เครื่องอ านวยความสะดวกในการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศที่มีอยู่, ขีดความสามารถ, ความ

เช่ือถือได้ และความล่อแหลมของเครื่องอ านวยความสะดวกเหล่านี้ ทั้งนี้รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การป้องกันภัยทางอากาศที่อยู่บนพื้นดินและบนอากาศยาน และที่ใช้ควบคุมการจราจรทางอากาศและ
สถานีควบคุมการบินในยามปกติด้วย 
 ๓) จ านวน, การใช้ และคุณลักษณะระบบอาวุธบนอากาศของฝ่ายเรา 
 ๔) สภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่การรบ 
 ๕) ขีดความสามารถในการพิสูจน์ฝ่ายด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
 วิธีการที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศแต่ละส่วนของสนามรบนั้น อาจแตกต่างกันไป เช่น   
ใน “พื้นที่ส่วนหลัง” และ “พื้นที่การรบหลัก” เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบของการจราจรทางอากาศและ
รูปแบบของการรบในแต่ละส่วน ปกติแล้วเส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ส่วนหลังกับพื้นที่การรบหลักนั้น จะเป็น
เส้นแบ่งเขตหลังของกองพลน้อย 
 ใน “พื้นที่ส่วนหลัง” นั้น การจราจรทางอากาศมักจะเป็นการบินไปตามแนวที่ตั้งฉากกับ  
แนวขอบหน้าพื้นที่การรบ การบินในเขตน้ีมักจะกระท าตามก าหนดโดยแน่ชัดมากกว่าในเขตหน้า ฉะนั้นจึง
เหมาะที่จะใช้การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์กล่าวคือควรใช้เครื่องเรดาร์ควบคุมเครื่องบินให้มากที่สุด และ
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ไกลที่สุดเท่าที่จะท าได้ และหน่วย ปตอ. ในพื้นที่นี้จะใช้วิธีการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็มีการควบคุม
ด้วยระเบียบปฏิบัติไว้ส ารอง ดังกล่าวมาแล้ว 
 ใน “พื้นที่การรบหลกั” นั้นการจราจรทางอากาศมักจะเปน็การบินไปมาตามแนวที่ตั้งฉาก และตาม
แนวที่ขนานกับแนวขอบหน้าพื้นที่การรบ เครื่องบินในพื้นที่นี้มักจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บังคับ
หน่วยทั้งทางภาคพื้นดิน และทางอากาศอย่างรวดเร็ว และอ่อนตัว ซึ่งท าให้การจ ากัดเสรีภาพ ในการบิน
ของฝ่ายเราทั่วบริเวณและการควบคุมการบินด้วยวิธีเดียวกระท าได้ยากยิ่ง หน่วย ปตอ.ต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่การรบหลักจึงใช้การควบคุมด้วยระเบียบปฏิบัติเป็นหลัก 

๗. กำรควบคุมกรณีพิเศษ 
 หลักการส าคัญของการบังคับบัญชาและควบคุมป้องกันภัยทางอากาศ ข้อนี้ย่อมสนับสนุน
ค ากล่าวที่ว่า ผู้บัญชาการเพียงคนเดียวย่อมไม่สามารถอ านวยการรบทางอากาศได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา  
ผบ.ป้องกันภัยทางอากาศ ต้องเสริมการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระเบียบปฏิบัติ เมื่อการควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ไม่ได้ผล ทั้งนี้เพื่อประกันว่าจะมีการประสานและอ านวยการรบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตาม การรบย่อมไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ทางยุทธวิธีที่ไม่ตรง
กับกฎต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในการควบคุมทั้งสองวิธี ในกรณีเช่นน้ี จะต้องใช้การควบคุมกรณีพิเศษเฉพาะกรณี
ด้วยการระงับหรือดัดแปลงแนวทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระเบียบปฏิบัติ   
ก็ให้ใช้การควบคุมด้วยระเบียบปฏิบัติกรณีพิเศษที่ก าหนดไว้โดยแน่ชัด  (ตัวอย่างเช่นกรณีเมื่อขาดการ
ติดต่อสื่อสาร หรือหน่วยที่ไม่มีขีดความสามารถในการส่งข้อมูลทันเวลา)  

๘. โครงสร้ำงกำรควบคุมบังคับบัญชำและกำรควบคุม 
  หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานป้องกันภัยทางอากาศนี้  มีลักษณะพิเศษกว่าหน่วยอื่นตรงที่มีสาย
การบังคับบัญชากับสายการควบคุมแยกกัน สายการบังคับบัญชาน้ีตามปกติจะเป็นไปตามโครงสร้างการจัด
หน่วย  
 ก. สายการบังคับบัญชา  
            เนื่องจากการจัดหน่วย ปตอ. ไทย มี ๒ แบบ คือ หน่วย ปตอ. ในอัตราของ พล.ปตอ. กับหน่วย 
ปตอ. ในอัตราของ กรม. ป.กองพล ร. (ม.) ซึ่งสายการบังคับบัญชาหน่วย ปตอ.  แต่ละแบบมีดังนี้ .- 
 ๑) หน่วย ปตอ.ในอัตราของ พล.ปตอ. สายการบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับดังนี้ คือ ผบ.
ทบ ., ผบ .นปอ. (ปกติจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก) , ผบ.
พล.ปตอ., ผบ.กรม ปตอ., ผบ.พัน ปตอ., ผบ.ร้อยปตอ. และผบ.หมวด ปตอ. ตามล าดับ  
 ๒) หน่วย ปตอ. ในอัตราของ กรม .ป .กองพล ร .( ม. ) สายการบังคับบัญชาจะเป็นไป
ตามล าดับ ดังนี้ ผบ.ทบ., มทภ., ผบ.พล.ร.( ม. ), ผบ.กรม ป. ( ปกติจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายทหารป้องกนั
ภัยทางอากาศของกองพล ), ผบ.พัน ปตอ. (ปกติจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายทหารป้องกันภัยทาง
อากาศของกองพล)  ผบ.ร้อย ปตอ. และหมวด ปตอ. ตามล าดับ 
 ข. สายการควบคุมทางยุทธการ  
 ๑) กล่าวทั่วไป สายการควบคุมทางยุทธการมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนกว่าสายบังคับบัญชา 
เนื่อง จากแผนการป้องกันภัยทางอากาศของชาติ ประกอบด้วยแผนป้องกันภัยและบรรเทาภัยทางอากาศ
ฝ่ายพลเรือน  และแผนป้องกันภัยทางอากาศด้านทหาร  ส าหรับการป้องกันภัยทางอากาศด้านทหารนั้น 
ผบ.ทหารสูงสุด มีความรับผิดชอบเป็นส่วนรวมในกิจป้องกันภัยทางอากาศ  แต่ตามปกติแล้วจะแต่งตั้งให้ผู้
บัญชาการทหารอากาศด ารงต าแหน่งผูบ้ัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ รับผิดชอบในการด าเนินการปอ้งกนั
ภัยทางอากาศด้านทหาร ของเหล่าทัพต่าง ๆ  ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันภัยทางอากาศด้านทหารด าเนินไปอยา่ง
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มีการประสานและรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศจะอาศัยอ านาจของผู้
บัญชาทหารสูงสุดและภายหลังที่ได้ประสานงานกับเหล่าทัพต่างๆ  แล้วก็จะก าหนดนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับการใช้และการประสานงานของอาวุธที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศข้ึน การก าหนด
นโยบายและระเบียบต่าง  ๆ  ให้กับอาวุธที่ใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศต้องปฏิบัตินั้น ก็คือ การควบคุม
ทางยุทธการในการป้องกันภัยทางอากาศนั่นเอง   
 ๒)  สายการควบคุมทางยุทธการระดบักองบัญชาการทหารสูงสุด  
                 ก) กองอ านวยการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ   จัดตั้งข้ึน ณ ระดับกองบัญชาการทหารสูงสุด 
โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศรับผดิชอบในการป้องกันภัยทางอากาศ
ฝ่ายทหารโดยมีหน้าที่อ านวยการ ควบคุม และสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางอากาศ และควบคุมทาง
ยุทธการต่อ ศปภอ.ทอ., ศปภอ.ทบ. และ ศปภอ.ทร. ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันภัยทาง
อากาศฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักรของกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย 
 

 
 

สำยกำรประสำนงำน   
สำยกำรบังคับบัญชำ   
สำยกำรควบคุมทำงยุทธกำร   

บก.ทหำรสูงสุด 

กอ.ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศ 

ทบ. ทร. ทอ. 

นปอ. 

ศปภอ.ทบ. 

  
 ศปภอ.ทบ. ประจ ำพื้นที ่กองทัพภำค 

กองพล 

กรม ป. 

พัน ปตอ. ศปภอ.พัน ปตอ. 

พล.ปตอ. 

กรม ปตอ. 

พัน ปตอ. ศปภอ.พัน ปตอ. 



๓๓ 
 

 

   ข ) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศ  จัดตั้ง ข้ึนในกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ มีความรับผิดชอบในการป้องกันภัยทางอากาศ ด้วยการใช้ก าลังทางอากาศของ ทอ.รวมทั้ง
ระบบการควบคุม และแจ้งเตือนภัย ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมทางยุทธการของกองอ านวยการต่อสู้
ป้องกันภัยทางอากาศ 
 ค) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก จัดตั้ง ข้ึนในระดับกองบัญชาการ
กองทัพบก รับผิดชอบในการป้องกันภัยทางอากาศด้วยอาวุธต่อสู้อากาศยานประเภทผิวพื้นสู่อากาศเฉพาะ
ต าบลและค้นหาอากาศยานระดับต่ าเพื่อสนับสนุน ทอ.ในการป้องกันภัยทางอากาศ ปฏิบัติงานภายใต้การ
ควบคุมทางยุทธการของกองอ านวยการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ  
  ง) ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพเรือ จัดตั้งในระดับกองบัญชาการกองทัพเรือ 
รับผิดชอบในการป้องกันภัยทางอากาศด้วยอาวุธต่อสู้อากาศยานประเภทผิวพื้นสู่อากาศ  ให้แก่ที่ตั้งทาง
ทหารของ ทร. และที่ บก.ทหารสูงสุดก าหนด ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมทางยุทธการของกองอ านวยการ
ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ 
 
 ๓) สายการควบคุมทางยุทธการระดับกองทัพบก  
 กองทัพบกได้จัดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก  ประกอบด้วยศูนย์ต่อสู้
ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจ าพื้นที่  
(ศปภอ.ทบ.พท. ) และศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ พัน.ปตอ. (ศปภอ.พัน.ปตอ.)  
 ก) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) มีหน้าที่ส าคัญ คือวางแผน 
อ านวยการ ควบคุม และก ากับดูแล เรื่องการป้องกันภัยทางอากาศ ของกองทัพบก  ประสานการปฏิบัติใน
เรื่องการป้องกันภัยทางอากาศ และการแจ้งเตือนภัยให้หน่วยต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมทางยุทธการต่อ 
ศปภอ.ทบ. พท. และหน่วย ปตอ. อื่น ๆ ที่ ทบ.ก าหนด  
  ข) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกประจ าพื้นที่ (ศปภอ.ทบ.พท.)  จัดต้ังข้ึน
ในระดับพื้นที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีหน้าที่ส าคัญคือ  วางแผน 
อ านวยการ ควบคุมและก ากับดูแล เรื่องการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกในพื้นที่รับผิดชอบ 
ประสานงานในเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศ และการแจ้งเตือนภัยเนิ่นกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ควบคุมทาง
ยุทธการต่อ ศปภอ.พัน.ปตอ. ในพื้นที่รับผิดชอบ  
 ค) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ พัน.ปตอ. (ศปภอ.พัน.ปตอ .) จัดตั้ง ข้ึนในระดับ 
พัน.ปตอ. ต่างๆ ในพื้นที่  มีหน้าที่ส าคัญคือ  วางแผน อ านวยการ ควบคุมการปฏิบัติ  การใช้อาวุธ ปตอ.ใน
อัตรา และที่ข้ึนสมทบในการป้องกันภัยทางอากาศ ประสานในเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศ และการแจ้ง
เตือนภัยเนิ่นกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยยิง ปตอ.ทั้งปวงในกองพัน  

ค.  การประสานงาน 
 ผบ. หน่วย ปตอ. แต่ละระดับหน่วยก าลังรบ มีความรับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วย
ต่างๆ  ดังนี้  คือ 
 ๑) ประสานกับหน่วยก าลังรบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติการของหน่วย ปตอ. ได้สนธิเข้ากับ
การปฏิบัติการรบ  ตามแนววามคิดในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา  
 ๒) การประสานงานกับหน่วยบินทหารบก การปฏิบัติการของ ปตอ. ประสานเข้ากับการ
ปฏิบัติการของหน่วยบิน ทบ. เพื่อป้องกันการขัดขวางการปฏิบัติการซึ่งกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข่าว
กรองและเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอากาศยานกองทัพบกจากการยิงของ ปตอ. ฝ่ายเรา     
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  ๓) การประสานงานกับหน่วยงานของ ทอ. การปฏิบัติการของ ปตอ.กับ ทอ. จะประสานงาน
เพื่อป้อง กันการขัดขวางการปฏิบัติการซึ่งกันและกัน และเพื่อมั่นใจว่าความปลอดภัยของอากาศยาน ทอ.
จากการยิงของ ปตอ.ฝ่ายเรา นอกจากนั้นสายการประสานงานยังใช้เพื่อเป็นสายการส่งข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประสานและการควบคุมจาก ทอ. ไปยัง ทบ. ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎ และระเบียบปฏิบัติในการป้องกันภัยทาง
อากาศ 
 ๔) การประสานงานระหว่างส่วนต่างๆ ของ ปตอ.  การประสานงานระหว่างหน่วย ปตอ.ต่างๆ 
ที่มีเขตการยิงป้องกันภัยทางอากาศเหลื่อมกันหรือติดกัน และหน่วยนั้นๆ  มิได้อยู่ภายใต้กองบังคับการ
ป้องกันภัยทางอากาศเดียวกัน ปกติจะต้องมีการประสานกันเพื่อประสานการป้องกัน ภัยทางอากาศ และ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข่าวกรอง การประสานโดยตรงระหว่างหน่วย ปตอ. จะไม่กระท า ณ ระดับหน่วยต่ ากว่า 
พัน.ปตอ. การประสาน งานระหว่าง สคอ. ระดับหน่วยต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็น  

 ๙.  กำรควบคุมห้วงอำกำศ 
 การควบคุมห้วงอากาศนี้เป็นหลักนิยมใหม่ที่กองทัพสหรัฐได้ก าหนดข้ึน ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจุบัน
ห้วงอากาศเหนือเขตหน้ามีความหนาแน่นในการใช้ห้วงอากาศสูง ทั้งอากาศยานและอาวุธยิงจากพื้นผิวของ
หน่วยรบต่างๆ ภายในเหล่าทัพ และต่างเหล่าทัพ จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิธีการควบคุมห้วงอากาศข้ึน เพื่อให้
ผู้ใช้ห้วงอากาศแต่ละหน่วยสามารถใช้ขีดความสามารถของตนปฏิบัติภารกิจที่ได้รับหมอบหมายอย่างเต็มที่  
โดยมีการขัดขวางต่อผู้ใช้ห้วงอากาศอื่น ๆ  ฝ่ายเดียวกันน้อยที่สุด 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน การควบคุมห้วงอากาศนี้ยังมิได้ก าหนดเป็นหลักนิยมและยังมิได้มี
การด าเนิน การอย่างเป็นทางการในกองทัพไทย แต่เนื่องจากได้มีการกล่าวถึงการควบคุมห้วงอากาศไว้ใน
ระบบการป้องกันภัยทางอากาศของ  ทบ.  บ้างแล้ว ประกอบกับการใช้ห้วงอากาศเหนือเขตหน้านับวัน  จะ
มีความหนาแน่นเพิ่มมากข้ึน จึงคาดหมายได้ว่าจะมีการก าหนดหลักนิยม และมีการด าเนินการควบคุม
ห้วงอากาศในกองทัพไทยในอนาคตอันใกล้นี้  

๑๐  แนวควำมคิดในกำรควบคุมห้วงอำกำศ  
 เนื่องจากหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ ย่อมจ าเป็นต้องใช้
ห้วงอากาศเหนือเขตหน้า วัตถุประสงค์หลักของการควบคุมหว้งอากาศ  ก็เพื่อให้การใช้ห้วงอากาศในเขตหนา้
บังเกิดความปลอดภัย เป็นระเบียบและรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ช่วยใหบ้ังเกิดประสทิธิภาพในการรบและความ
ปลอดภัยสูงสุด การควบคุมห้วงอากาศอย่างมีประสิทธิภาพจะอ านวยให้การปฏิบัติการด าเนินไปโดยมี
ข้อจ ากัดน้อยที่สุด และมีผลกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถต่างๆ ของเหล่าทัพอื่นน้อยที่สุด  

๑๑  กำรควบคุมห้วงอำกำศ  
 การควบคุมห้วงอากาศประกอบด้วย การประสานงาน การสนธิ และการก าหนดกฎข้อบังคับของ
การใช้ห้วงอากาศที่ก าหนด  
 ก. การประสานงาน (COORDINATION) หมายถึง อ านาจหน้าที่ที่จ าเป็นซึ่งน ามาใช้เพื่อให้การ
ใช้ห้วงอากาศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนตัว และได้ผล  
 ข. การสนธิ (INTEGRATION) หมายถึง การพิจารณาถึงความจ าเป็น  เพื่อที่จะรวมความ
ต้องการต่างๆ ในการใช้ห้วงอากาศดังกล่าวเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ณ ระดับหน่วย
ต่ าสุด  
 ค. การก าหนดข้อบังคับ (REGULATION) แสดงถึงความต้องการเพื่อก ากับดูแลกิจกรรมต่างๆ   
ภายในห้วงอากาศดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่ก าหนด  เพื่อให้บังเกิดความปลอดภัยต่อการบิน   
รวมทั้งการก าหนดอ านาจหน้าที่ที่จ าเป็นเพื่อประกันความปลอดภัยดังกล่าว  



๓๕ 
 

 

๑๒  หน่วยท่ีใช้ห้วงอำกำศในเขตหน้ำ  
 ภายในห้วงอากาศเหนือเขตหน้า มีหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้วงอากาศหลายหน่วย และ
หลายเหล่าทัพ ซึ่งต่างมุ่งที่จะใช้ห้วงอากาศแห่งเดียวกันเพื่อปฏิบัติภารกิจของตนให้ส าเร็จ  หน่วยดังกล่าว
ได้แก่  
 ก. หน่วยบิน  
 ๑) หน่วยเครื่องบินสมรรถนะสูง  
  ๒) หน่วยเครื่องบินสมรรถนะต่ า  
 ๓) หน่วยอากาศยานปีกหมุน  
 ๔) หน่วยเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ  
 ข. หน่วยอาวุธยิงสนับสนุนประเภทผิวพื้นสู่ผิวพื้น  
 ๑) หน่วยเครื่องยิงลูกระเบิดในอัตราของหน่วยด าเนินกลยุทธ  
 ๒) หน่วย ป. สนาม  
 ๓) ปืนใหญ่เรือ  
 ค. หน่วยอาวุธยิงประเภทผิวพื้นสู่อากาศ  
 หน่วยต่างเหล่านี้มีความต้องการใช้ห้วงอากาศในเขตหน้า  เพื่อปฏิบัติภารกิจของตนให้
ส าเร็จด้วยกันทั้งสิ้น  จึงจ าเป็นก าหนดมาตรการควบคุมการใช้ห้วงอากาศข้ึน 

๑๓  ควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมห้วงอำกำศ  
 ก. ความรับผิดชอบในยุทธบริเวณ   
 ๑) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับผิดชอบในการควบคุมห้วงอากาศภายในยุทธบริเวณด้วยการ
ก าหนดนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของการควบคุมห้วงอากาศ ตามปกติแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะ
แต่งตั้งให้ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้มีอ านาจควบคุมห้วงอากาศ  
 ๒) ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปกติจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอ านาจควบคุมห้วงอากาศ และมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมห้วงอากาศของยุทธบริเวณตามที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้บัญชาการป้องกันทางอากาศ 
และผู้มีอ านาจควบคุมห้วงอากาศ (AIRSPACE CONTROL AUTHORITY) มีความรับผิดชอบดังนี้  
   ก) ก าหนดระเบียบปฏิบัติและกฎการติดพันในการป้องกันภัยทางอากาศ  
   ข) วางแผน และด าเนินการเกี่ยวกับระบบการควบคุมห้วงอากาศ ภายในพื้นที่ควบคุม
ห้วงอากาศทั้งหมด  
  ค) ประกาศระเบียบปฏิบัติในการพิสูจน์ฝ่ายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (IFF)  
  ง) พัฒนาแผนการควบคุมห้วงอากาศของยุทธบริเวณ และประกาศระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมห้วงอากาศ  
 ข. ความรับผิดชอบในเขตหน้า  
 ๑) แม่ทัพกองทัพภาค รับผิดชอบในการปฏิบัติพันธกิจการควบคุมห้วงอากาศภายในพื้นที่รับ
ผิด ชอบของตนตามที่ผู้มีอ านาจควบคุมห้วงอากาศก าหนด โดยมีความรับผิดชอบดังนี้  
                    ก)  การใช้ทางยุทธวิธีและการธุรการภายในหน่วยของตน  
 ข) ประสานการปฏิบัติการของหน่วยก าลังรบต่าง ๆ อากาศยาน อาวุธต่าง ๆ ภายในหน่วย
ของตนกับเหล่าทัพอื่นเมื่อจ าเป็น  
 ค) การใช้ระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานตามระเบียบต่าง  ๆ  และนโยบายที่ผู้บัญชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศก าหนด  



๓๖ 
 

 

  ง) จัดให้มีการควบคุมห้วงอากาศและปฏิบัติพันธกิจการควบคุมห้วงอากาศ ในพื้นที่ที่อาจ
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจควบคุมห้วงอากาศ  
 ๒) ผู้บังคับหน่วยด าเนินกลยุทธ ( ระดับกองพล กรม กองพัน ) ผู้บังคับบัญชาย่อมรับผิดชอบ
ในการประสานกิจกรรมใช้ห้วงอากาศในพื้นที่ของตน เมื่อกิจกรรมเหล่านั้นอาจกระทบกระเทือนต่อผู้ใช้
ห้วงอากาศอื่นๆ  ณ บริเวณแนวปะทะหรือขอบหน้าพื้นที่การรบ ผู้บังคับกองพันด าเนินกลยุทธรับผิดชอบใน
การประสานในรายละเอียดกับผู้ใช้ห้วงอากาศอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติการของตน การ
สนับสนุนซึ่งท าให้การสนองตอบต่อค าร้องขอของตนจะต้องมีการประสานการใช้ เพื่อให้การใช้บังเกิด
ประสิทธิผลสงูสดุและมิใหเ้กดิข้อ ขัดแย้งกันเอง แม้ว่า ณ ระดับกรม และกองพันด าเนินกลยุทธ ปกติจะไม่มี
ฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อท าหน้าที่การควบคุมห้วงอากาศ ผู้บังคับบัญชาจะด าเนินการควบคุมและประสานการ
ใช้ห้วงอากาศ ผ่านฝ่ายอ านวยการของตน นายทหารที่ติดต่อจากหน่วยที่มาสนับสนุน  ผู้แทนหน่วยยิง
สนับสนุน  และผู้บังคับบัญชาหน่วยรองของตน  
 การปฏิบัติตามกฎการบิน  กฎการติดพัน  และข้อจ ากัดการยิงต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของ 
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ควบคุมยุทโธปกรณ์ หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับกฎหรือ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ประกาศใช้  

๑๔  ระบบควบคุมห้วงอำกำศของกองทัพบก  
 ระบบการควบคุมห้วงอากาศของกองทัพบก  ย่อมหมายรวมถึง  เจ้าหน้าที่ นโยบาย และ 
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมห้วงอากาศ  ซึ่งสิ่งต่างๆ  เหล่านี้   จะต้องกระท าให้หน่วย
รบ หน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ ใช้ห้วงอากาศอย่างมีการประสานกัน และ
เพื่อให้การใช้ห้วงอากาศในการสนับสนุนภารกิจที่กองทัพบกได้รับมอบ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 นายทหารป้องกันภัยทางอากาศ นายทหารการบิน และผู้ประสานการยิงสนับสนุนกองทัพบก
ร่วมกับนายทหารฝ่ายอ านวยการอื่น ๆ ภายใต้การก ากับดูแลของ  สธ. ๓  วางแผนการใช้ห้วงอากาศในเขต
หน้าอย่างมีการประสานสนธิ และให้อยู่ในกฎข้อบังคับที่ก าหนดกฎ และระเบียบปฏิบัติในการควบคุม
ห้วงอากาศจะก าหนดข้ึนและแจกจ่ายไปยังหน่วยรองหลักที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย  กฏและระเบียบปฏิบัติ
เหล่านี้ก าหนดข้ึนตามแนวทางในการวางแผนของผู้บังคับบัญชา  และระเบียบปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ ที่ผู้มี
อ านาจควบคุมห้วงอากาศก าหนดไว้  กฎและระเบียบปฏิบัติเหล่าน้ี จะต้องอ านวยให้หน่วยรองมีความอ่อน
ตัวตามความต้องการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยเหล่าน้ัน  

๑๕.  หน่วยงำนต่ำง ๆ ของระบบกำรควบคุมห้วงอำกำศของกองทัพบก  
 ก. ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี - ศปย. (TACTICAL OPERATION CENTER - TOC)  
 จัดตั้ง ณ ระดับกองทัพภาคและกองพล เป็นที่ตั้งทางการบังคับบัญชา ซึ่งเจ้าหน้าที่และ
เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นมาร่วมปฏิบัติงาน เพื่อรวมการปฏิบัติการรบและการประสานการปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธีที่ก าลังเกิดข้ึน ศปย. มิใช่เป็นการจัดหน่วยทางทหารอย่างเป็นทางการ มิใช่เป็นหน่วยงานอิสระ
และมิใช่หน่วยระดับหนึ่งระดับใด  แต่เป็นการจัดต้ังโดยใช้ก าลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยต่าง ๆ  ภารกิจ
หน่วยก าลังรบเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของแผนกฝ่ายอ านวยการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรบที่ก าลัง
ด าเนินอยู่ให้บรรลุผลส าเร็จทันเวลา  ดังนั้นจึงไม่มีการประกอบก าลังโดยแน่ชัด แต่ตามปกติแล้วจะ
ประกอบด้วยส่วนของแผนกฝ่ายอ านวย การต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาเห็นว่าจ าเป็น เพื่อปฏิบัติพันธ
กิจทางการรบที่มกัเกดิข้ึนเสมอ ๆ  และส่วนของแผนกฝ่ายอ านวยการต่าง ๆ  ที่ช่วยในการประสานพันธกิจใน
การควบคุมห้วงอากาศ ที่ได้วางแผนไว้แล้ว  
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 ข. ส่วนควบคุมห้วงอากาศ - สคอ. (AIRSPACE MANAGEMENT ELEMENT - AME)  
 สคอ.เป็นส่วนหนึ่งของ ศปย. ปฏิบัติการภายใต้การก ากับดูแลของ สธ.๓ สคอ.จัดต้ังข้ึนเพื่อ
ความมุ่งหมายหลัก คือปฏิบัติภารกิจการควบคุมห้วงอากาศระหว่างผู้ใช้ห้วงอากาศของหน่วยต่างๆ  ของ
กองทัพบกกับผู้ ใช้ห้วงอากาศของเหล่าทัพอื่น สคอ.เป็นส่วนปฏิบัติการควบคุมและวางแผนแบบธรรมดา 
จึงมีขีดความสามารถในการปฏิบัติต่อข่าวสารอย่างจ ากัด  สคอ.ประกอบด้วยนายทหารป้องกันภัยทาง
อากาศ นายทหารการบิน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยสนับสนุนการรบอื่น ๆ  และเสมียน สคอ. จะเสนอแนะวิธีการ
ที่ท าให้ความต้องการการใช้ห้วงอากาศของผู้บังคับบัญชาบรรลุผลดีที่สุด  สคอ. มีหน้าที่ ดังนี.้- 
 ๑) ประสานการใช้ห้วงอากาศ  
 ๒) ประสานการปฏิบัติการของ ปตอ.ทบ.  
 ๓) ประสานการจราจรทางอากาศ ทบ.  
 ๔) ให้ข่าวสาร  สถานภาพการบนิ  เสนอแนะการแบง่มอบ  และการเปลี่ยนแปลงการแบง่มอบ 
หน่วย บ.ทบ.  
 ๕) ให้ข่าวกรองที่ได้รับจากสายการติดต่อสื่อสารในการป้องกันภัยทางอากาศ  
 ค. หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศของ ทบ.  
 ข่ายงานของศูนย์ยุทธการการบิน  - ศยบ . (FLIGHT OPERATION CENTER - FOC) ศูนย์
ประสานการบิน - ศปบ .  (FLIGHT COORDINATION CENTER - FCC) สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ควบคุมการบินเข้าออก หอบังคับการบินและเครื่องช่วยในการเดินอากาศจะมีอยู่ทั่วยุทธบริเวณ ตอน
นายทหารติดต่อควบคุมห้วงอากาศของ ทบ. (AMLS) ที่ประจ าอยู่ที่ศูนย์ยุทธการทางอากาศ (TACC) และที่
ศูนย์ควบคุมและรายงาน จะประสานการสนธิหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศของ  ทบ. เข้ากับ
หน่วยงานควบ คุมของเหล่าทัพอื่น การประสานการจราจรอากาศของกองทัพบกกับเหล่าทัพอื่น และการ
สนธิการจราจรทางอากาศเข้าสู่และออกจากพื้นที่กองพลตามปกติกระท าโดยหน่วยงานควบคุมการจราจร
ทางอากาศ ทบ. หน่วยงานเหล่านี้จะให้บริการน าทางอากาศยานและสถานีปลายทางทางอากาศของ ทบ. 
และไม่ควรปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกับบริการที่เหล่าทัพอื่นได้จัดต้ังไว้แล้ว หรือที่มีอยู่แล้วในประเทศเจ้าบ้าน  
 ง. การป้องกันภัยทางอากาศของ ทบ. (ARMY AIR DEFENSE) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ      
(ศปภอ.)  จะควบคุมการปฏิบัติการหน่วยยิง  ปตอ.ทบ. ศปภอ.จะจัดต้ังข้ึน ณ หน่วยระดับ พัน.ปตอ. และ
หน่วยก าลังระดับ ทภ. และ ทบ. ศปภอ.ระดับหน่วยต่างๆ ในปัจจุบันเป็น ศปภอ.แบบธรรมดา (MANUAL) 
ซึ่งข้ึนกับการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงและควบคุมด้วยระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนด ศปภอ.เป็นหน่วยงานที่
ส าคัญในการควบคุมห้วงอากาศในพื้นที่เขตหน้า โดยเหตุที่ ศปภอ.ระดับต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของระบบ
การป้องกันภัยทางอากาศของยุทธบริเวณ ศปภอ. ดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมห้วงอากาศ
ด้วย  
 จ. กรมและกองพันด าเนินกลยุทธ ( MANUVER  BRIGADE/BATTALION )  ณ  ระดับกรม และ
กองพัน การควบคุมห้วงอากาศ กระท าได้โดยอาศัยวิธีการควบคุมด้วย ระเบียบปฏิบัติ การติดต่อสื่อสาร 
และสาย ตาเป็นหลัก ณ ระดับหน่วยเหล่านี้ พันธกิจการควบคุมห้วงอากาศและการประสานการยิง
สนับสนุนจะต้องร่วมมือกัน ( INTERWOVEN ) โดยใกล้ชิด และเกี่ยวข้องกับการประสานในรายละเอียด
และการสนธิ การปฏิบัติทาง การด าเนินกลยุทธ เจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการรบใน
พื้นที่ของตน อันได้แก่ ผู้บังคับกองพันและกองร้อย ผู้ประสานการยิงสนับสนุน นายทหารอากาศติดต่อและ
ผู้ควบคุมอากาศยานหน้า จะปฏิบัติพันธกิจควบคุมห้วงอากาศเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมห้วงอากาศ
ของหน่วยเหนือ  
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๑๖.  ระเบียบปฏิบัติในกำรบังคับบัญชำและกำรควบคุม 
 ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศพื้นที่จะควบคุมการป้องกันภัยทางอากาศให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันโดยอาศัยโครงสร้างทางการบังคับบัญชาและการควบคุมกับระเบียบปฏิบัติต่างๆ ระเบียบปฏิบัติใน
การบังคับบัญชาและการควบคุมมี  ๓  ประเภท คือ  
 ก. สถานะภาพความพร้อมรบและการแจ้งเตือนภัย  
 ข. กฎการติดพัน (ROE) 
 ค. มาตรการควบคุมการยิงเพิ่มเติม  

ก. สถานะภาพความพร้อมรบและการแจ้งเตือนภัย  
 สถานะภาพความพร้อมและการแจ้งเตือนภัยนั้น เป็นมาตรการต่างๆ  ที่ใช้เพื่อเตือนภัยให้
หน่วยเตรียมพร้อมหรือเพิ่มความพร้อมรบของหน่วย  
 ๑) ระดับความพร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศ  (DEFENSIVE READINESS CONDITION - 
DEFCON) ระดับความพร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดใช้กับผู้บัญชาการยุทธ
บริเวณ หรือ ผบ. เหล่าทัพต่าง ๆ เพื่อก าหนดระดับต่าง ๆ ของความพร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศ  ระดับ
ความพร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของความรุนแรง
ทางทหาร  และก าหนดระดับเป็นหมายเลข  ๕, ๔, ๓, ๒, ๑  และ ฉุกเฉิน ตามล าดับ  
 ๒) สภาพความพร้อมรบของหน่วย ปตอ. (WEAPON ALERT DESIGNATOR - WAD)  
สภาพความพร้อมรบของหน่วย ปตอ. คือ ลักษณะความพรอ้มรบของอาวุธ ปตอ.ของหน่วยตามล าดับความ
พร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศ ผู้บัญชาปอ้งกันภัยทางอากาศเป็นผูก้ าหนดสภาพความพร้อมรบของหน่วย 
ปตอ. โดยระบุเป็นจ านวนรอ้ยละหน่วยยิง  ปตอ. ต่าง ๆ  อย่างน้อยที่สุดของแต่ละหน่วย  ปตอ. ที่ต้องการให้
อยู่ในสภาพพร้อมรบ  ณ  แต่ละระดบัความพร้อมรบปอ้งกนัภัยทางอากาศ  

การแจง้เตือนภัย รหสั ๑๒ ชม. ๓ ชม. ๑ ชม. ๑๕ นาที ๕ นาที เตรียมรบ 
ขาว ก. 
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( % ของอาวุธ ปตอ.แต่ละส่วน ) 

 ๓) สภาพความพร้อมรบของหน่วยยิง (STATES OF READINESS - SOR) สภาพความพร้อม
รบของหน่วยยิง คือ ระดับความพร้อมของหน่วยยิงต่าง ๆ ที่ระบุเป็นจ านวนนาทีจากเวลาที่แจ้งเตือนไปถึง
เวลาที่อาวุธท าการยิง สภาพความพร้อมรบของหน่วยยิงนี้ข้ึนอยู่กับสภาพพร้อมรบของหน่วย ปตอ. ปาน
กลางและไกล ผู้บังคับกองพันจะเป็นผู้ก าหนดให้กับหน่วยยิงต่างๆ ของร้อย ปตอ.  ส าหรับ ปตอ. ระยะใกล้  
ผู้บังคับกองพันเป็นผู้ประกาศสภาพพร้อมรบของหน่วยยิงไปยังระดับกองร้อย  ปตอ. หรือชุดรบเท่านั้น 
นอกจากนี้สภาพพร้อมรบของหน่วยยิงยังสามารถน ามาใช้เพื่อระบุความต้องการให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติงานดว้ย 
สภาพพร้อมรบของหน่วยยิง ปตอ.  ระยะใกล้ โดยทั่วไปมีดังนี้ .- 
 ๑) ประจ าเตรียมรบ (BATTLE STATION) หน่วยยิงจะต้องสามารถท าการยิงได้ภายใน ๖๐ 
วินาที 
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  ๒) เตรียมรบ ๕ นาที (FIVE MINUTE ALERT) หน่วยยิงต้องสามารถเข้าสู่ประจ าเตรียมรบ 
และติดพันเป้าหมายได้ภายใน   ๕ นาที  
 ๓) ปลอดภัย (RELEASED) ระบบอาวุธอาจจะอยู่ในสถานภาพที่ไม่พร้อมปฏิบัติการแต่ 
สามารถเข้าสู่สภาพเตรียมพร้อมรบได้ภายใน ๑ ชม. กระสุนไม่บรรจุ  

สภาพก าลงัพล และยุทโธปกรณ์ของแตล่ะสภาพพร้อมรบของหน่วยยิง 
 ประจ าเตรียมรบ             เตรียมรบ ๕ นาที            ปลอดภัย 
พลประจ าปืนประจ าเต็มอัตรา                               
เครื่องมือ ส. มีเจ้าหน้าทีป่ระจ า            
ยุทโธปกรณ์ติดเครื่อง                     
ยุทโธปกรณ์พร้อม                        
 ๔) สภาพการเตือนภัยทางอากาศ ( AIR DEFENSE  WARNING - ADW )  สภาพการเตือนภัย
ทางอากาศเป็นสภาพที่ใช้แทนการประเมินค่าของผู้บังคับบัญชาต่อความเป็นไปได้ของการโจมตีทางอากาศ
ภายในพื้นที่ปฏิบัติการของตน  ตามปกติผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศภาคจะเป็นผู้ก าหนด  แต่ผู้บังคับ
หน่วยต่าง ๆ อาจก าหนดสภาพการเตือนภัยภายในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองก็ได้แต่จะต้องก าหนดให้มี
ระดับสูงกว่าสภาพการแจ้งเตือนภัยทางอากาศที่ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศภาคก าหนดไว้เป็น
ส่วนรวม  การก าหนดสภาพการเตือนภัยทางอากาศนี้ มิได้เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยอื่นๆ   
หรือสภาพพร้อมรบ   ดังนั้นผู้บังคับหน่วยอาจประกาศสภาพการแจ้งเตือนภัยทางอากาศ โดยไม่สอดคล้อง
กับระดับความพร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศหรอืสภาพความพร้อมรบของหน่วย ปตอ. ก็ได ้ ผู้บังคับบัญชา
สามารถใช้สภาพเตือนภัยทางอากาศเพื่อก าหนดให้หน่วย ปตอ. ต่าง ๆ ภายในหน่วยของตนอยู่ในสภาพ
พร้อมรบ  ตัวอย่างเช่น สถานการณ์อาจบ่งว่าไม่น่าจะมีการโจมตีทางอากาศต่อหน่วยของตน (ระดับความ
พร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศ สภาพความพร้อมรบของหน่วย ปตอ. และสภาพการเตือนภัยทางอากาศจึง
อยู่ในระดับต่ า) แต่ในขณะเดียวกันก าลังในแนวหน้าของหน่วยนั้น ตกอยู่ภายใต้การโจมตีทางอากาศของ
ข้าศึก ผู้บัญชาการกองพลสามารถประกาศสภาพการเตือนภัยทางอากาศสีแดง ก็จะเป็นการบังคับให้หน่วย 
ปตอ.ในกองพลอยู่ในสภาพพร้อมรบสูงสุด โดยไม่ค านึงถึงระดับความพร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้
ประกาศไปแล้ว 
                      สภาพการเตือนภัยทางอากาศม ี  ๓   สภาพ   คือ 
 ๑) การเตือนภัยสีแดง (ADW. RED) หมายถึง การโจมตีของเครื่องบินหรือขีปนาวุธข้าศึก
ใกล้จะเกิดข้ึนหรือก าลังเกิดข้ึน ซึ่งหมายความว่าเครื่องบิน  หรือขีปนาวุธข้าศึกเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่
ปฏิบัติการ หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ปฏิบัติการ 
 ๒) การเตือนภัยสีเหลอืง (ADW. YELLOW) หมายถึง การโจมตีด้วยอากาศยานและขีปนาวุธ
ข้าศึกอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งหมายความว่าอากาศยานหรือขีปนาวุธข้าศึกอยู่ในเส้นทางมุ่งเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ 
หรืออากาศยานหรือขีปนาวุธไม่ทราบฝ่ายที่สงสัยที่เป็นข้าศึก ได้มุ่งเข้าสู่หรืออยู่ภายในพื้นที่ปฏิบัติการ  
 ๓) การเตือนภัยสีขาว (ADW.WRITE) หมายถึง การโจมตีของอากาศยานหรือขีปนาวุธ
ข้าศึกไม่น่าจะเกิดข้ึน การเตือนภัยสีขาวนี้สามารถประกาศก่อน หรือหลังสภาพการเตือนภัยสีแดง หรือ สี
เหลืองก็ได ้ 

๑๗.  กฎกำรติดพัน (RULE OF ENGAGEMENT - ROE) 
หน่วยยิง ปตอ. ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวและห่างไกลกับหน่วยยิง ปตอ. อื่นๆ ที่สนับสนุนหน่วยก าลังรบ

ฝ่ายเดียวกัน การควบคุมการยิงของ ปตอ. ระยะใกล้ จ าเป็นต้องใช้แบบแยกการ ทั้งนี้เนื่องจาก ปตอ.  
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ระยะใกล้ จะเผชิญกับเป้าหมายนับตั้งแต่ค้นพบเป้าหมายจนกระทัง่เปา้หมายบินผ่านพ้นไปมีเวลาเปน็วินาที
การตัดสินใจที่จะท าการยิงใหท้ันเวลาจะต้องกระท า ณ ที่ตั้งของหน่วยยิงนั้น ๆ ดังนั้นอ านาจในการตัดสินใจ
ติดพันเป้าหมายจึงต้องแยกการถึงระดับหมู่หรือชุดยิง  เพราะฉะนั้นการควบคุมการยิงของหมู่ ปตอ. ผบ.
หน่วยยิง จะต้องแน่ใจว่าพลประจ าปืนและเจ้าหน้าที่ในชุดยิงได้รับข่าวสารและค าแนะน าต่าง  ๆ  ที่จ าเป็น
เพื่อให้มีการตัดสินใจติดพันเป้าหมายอย่างถูกต้อง การควบคุมดังกล่าวกระท าโดยอาศัยกฎการติดพัน  ซึ่ง
เป็นค าสั่งนโยบายที่ก าหนดสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ  ที่อาวุธสามารถท าการยิงต่ออากาศยาน กฎการติดพัน
ประกอบด้วย 

 สิทธิในการยงิป้องกันตนเอง 
 การก าหนดเจ้าหน้าทีท่ี่มีอ านาจในการประกาศว่าเป็นอากาศยานข้าศึก 
 เกณฑ์ก าหนดฝ่ายข้าศึก 
 สถานภาพควบคุมการยิง  

 กฎและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จะน ามาใช้เป็นมูลฐานในการ
ตัดสินใจติดพันเป้าหมายแบบแยกการ ระดับหน่วยยิง ปตอ. ระยะใกล้ กฎการติดพันจะก าหนดไว้ใน รปจ. 
ทางยุทธวิธี แผนและค าสั่งยุทธการของทุกหน่วยที่มีอาวุธ ปตอ. กฎและระเบียบปฏิบัติเหล่านี้จะก าหนด
ระดับต่างๆของการควบคุมการยิงในการป้องกันภัยทางอากาศ และเพื่อป้องกันการยิงต่ออากาศยานฝ่าย
เดียวกันแต่ในขณะเดียวกันก็คงด ารงรักษาระดับของการยิงในการป้องกันภัยทางอากาศ   เมื่อหน่วยยิงได้
รับทราบกฎการติดพันก็จะทราบว่า  

 สามารถท าการยงิอะไร ( WHAT  THEY  CAN  SHOOT )  
 สามารถท าการยงิเมือ่ไร ( WHEN THEY  CAN  SHOOT )  
 สามารถท าการยงิที่ไหน ( WHERE THEY  CAN  SHOOT )  

 ก. สิทธิในการยิงป้องกันตนเอง (RIGHT OF SELF DEFENSE)  
 กฎการติดพันมิได้ห้ามหน่วยหรืออาวุธ ปตอ. ท าการยิงต่ออากาศยานที่โจมตีต่อหน่วยหรือ
อาวุธนั้น ๆ สิทธิในการยิงป้องกันตนเองคงด ารงไว้ตลอดเวลา  
 ข. เกณฑ์ก าหนดฝ่ายข้าศึก (HOSTILE CRITERIA)  
 ตามปกติความรับผิดชอบในการพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมายเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วยยิง
หรือหัวหน้าชุดยิง เกณฑ์ก าหนดฝ่ายที่น ามาใช้อาจแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ทางยุทธวิธีระหว่าง
ยุทธบริเวณ และในเงื่อนของระยะทางและเวลา ตัวอย่าง รปจ. อาจเกณฑ์ก าหนดฝ่ายข้าศึกไว้ดังนี้  
 ๑) การโจมตีต่อหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน  
 ก) ท าการโจมตีต่อหน่วยหรือยิงที่ตั้งหรือหน่วยที่ ปตอ. ป้องกัน  
 ข) ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเหนือหน่วยทหาร หรือดินแดนฝ่ายเดียวกัน โดยมิได้มีการ
ประสานล่วงหน้า คือ  
   (๑) ปล่อยควันหรือพ่นสาร  
  (๒) ปล่อยพลร่ม หรือให้ทหารลงจากอากาศยานจ านวนมากกว่าเจ้าหน้าที่ประจ า 
  (๓) โปรยทุ่นระเบิด  
 ๒) ละเมิดมาตรการควบคุมห้วงอากาศ  
 ก) ท าการบินเข้าสู่พื้นที่ที่ก าหนดเป็นพื้นที่ห้ามบินผ่าน หรือพื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการโดยไม่ได้
รับอนุมัติหรือไม่ถูกต้องในกรณีนี้ควรระมัดระวังการติดพันต่ออากาศยานฝ่ายเดียวกัน ซึ่งอาจบินหลงเข้ามา
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ในพื้นที่จ ากัดดังกล่าวโดยไม่เจตนาเนื่องจากความผิดพลาดของเครื่องช่วยในการเดินอากาศ หรือได้รับความ
เสียหาย และต้องบินกลับไปยังพื้นที่ที่หลังแนวฝ่ายเดียวกัน  
 ข) ท าการบินด้วยความเร็ว และความสูงต้องห้าม หรือในทิศทางบินที่ต้องห้าม การก าหนด
ความเร็วและความสูงของผู้ตรวจการณ์บนพื้นดินเป็นสิ่งที่ยากดังนั้นควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้เกณฑ์
ก าหนดข้อนี้  
 ๓) การพิสูจน์ฝ่ายด้วยสายตา โดยอาศัยเครื่องหมายชาติข้าศึก หรือรูปลักษณะของอากาศยานที่
ข้าศึกใช้ เกณฑ์ก าหนดข้อนี้ ต้องใช้การตรวจสอบอากาศยานด้วยสายตาเป็นหลัก เนื่องจากเครื่องหมายชาติ
ข้าศึกของอากาศยานไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล การพิสูจน์ฝ่ายส่วนใหญ่ต้องอาศัยการจดจ าอากาศยาน
ฝ่ายเดียวกันและฝ่ายข้าศึกได้ รายละเอียดการจดจ ารูปลักษณะอากาศยานให้ดู FM ๔๔ -๘๐  
 ๔) ตอบการถามฝ่าย IFF ไม่ถูกต้อง การตอบสัญญาณการถามฝ่ายของเรดาร์เป็นไม่ทราบฝา่ย 
(UNKNOWN) เป็นผลเนื่องมาจากอากาศยานตอบสัญญาณถามฝ่าย IFF ไม่ถูกต้อง  
 ค. สถานภาพควบคุมการยิง  (WEAPON CONTROL   STATUS)  
 สถานภาพควบคุมการยิง คือ สภาพต่างๆ ซึ่งกล่าวถึงระดับของการจ ากัดยิงของ ปตอ.  ระดับ
หรือขนาดของการควบคุมนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับความเร่งด่วนของความต้องการสองประการ คือ 

 ความต้องการเพื่อป้องกันการยิงต่ออากาศยานฝ่ายเดียวกัน  
 ความต้องการเพื่อด ารงรักษาให้การป้องกันภัยทางอากาศอยู่ในระดับสูง  ส าหรับ

สถานการณ์ทางยุทธวิธีโดยเฉพาะ  

 สถานภาพควบคุมการยิงนี้ผู้บัญชาป้องกันภัยทางอากาศเป็นผู้ก าหนด อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับ
หน่วยระดับอื่น (แม่ทัพภาค ผบ.พล ผบ.กรมด าเนินกลยุทธ ฯลฯ) มีอ านาจในการก าหนดสถานภาพควบคุม
การยิง ปตอ.ในอัตราหรือบรรจุมอบในพื้นที่ปฏิบัติการของตนได้ แต่ต้องเป็นสถานภาพควบคุมการยิงที่มี
ข้อจ ากัดมากยิ่งข้ึน แต่การเปลี่ยนแปลงสถานภาพควบคุมการยิงให้มีข้อจ ากัดน้อยลงจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้บัญชาป้องกันภัยทางอากาศ สถานภาพควบคุมการยิงอาจเปลี่ยนแปลงเฉพาะแบบอากาศยานที่ก าหนด
ห้วงเวลาที่ระบุไว้ และเหนือพื้นที่ที่ก าหนด สถานภาพควบคุมการยิงมีดังนี้. - 
 ๑) ยิงเสรี (WEAPON FREE) ท าการยิงต่ออากาศยานที่มิได้พิสูจน์ทราบโดยแน่ชัดว่าเป็น
อากาศยานฝ่ายเรา สถานภาพควบคุมการยิงนี้เป็นสถานภาพที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด  
 ๒) ยิงระวัง (WEAPON TIGHT) ท าการยิงต่ออากาศยานที่พิสูจน์ทราบโดยแน่ชัดว่าเป็น
อากาศยานข้าศึก ตามเกณฑ์ก าหนดฝ่ายข้าศึกที่มีผลบังคับใช้  
 ๓) ห้ามยิง (WEAPON HOLD) ไม่ท าการยิงเว้นการยิงเพื่อป้องกันตนเอง เป็นสถานภาพ
ควบคุมการยิงที่มีข้อจ ากัดมากที่สุด  
 การยิงเพื่อป้องกันตนเองนี้จะต้องด ารงไว้ทุกสถานภาพควบคุมการยิง  

หมายเหตุ  การยิงเพื่อป้องกันตนเองหมายถึง การป้องกันต่อหน่วยการรับการสนับสนุนด้วย 
  ง. ค าสั่งยิง (FIRE CONTROL ORDERS)  
 ค าสั่งยิงเป็นค าสั่งที่ใช้เพื่อควบคุมการติดพันในการป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะกรณีไป โดยไม่
เกี่ยวข้องกับสถานภาพควบคุมการการยิง  ส าหรับอาวุธ ปตอ.ระยะใกล้ ค าสั่งยิงนี้ผู้บังคับหน่วยยิง (ผบ. หมู่ 
หรือหัวหน้าชุดยิง) จะเป็นผู้ออกค าสั่งเหล่าน้ีเพื่อควบคุมการยิงหรือเพื่อความปลอดภัย ค าสั่งยิงที่เกี่ยวกับ 
ปตอ.ระยะใกล้ มีดังนี.้- 
 ๑) ติดพัน (ENGAGE) ค าสั่งนี้ใช้เพื่อสั่งให้หน่วยยิง ปตอ.ติดพัน (ท าการยิงต่อ) เป้าหมายที่
ก าหนด ค าสั่งยิงนี้จะลบล้างค าสั่งยิงอื่นที่ได้ก าหนดไว้ก่อนแล้ว ส าหรับแนวบินน้ัน ๆ  
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 ๒) เลิกติดพัน (CEASE ENGAGEMENT) ค าสั่งยิงนี้ ใช้เพื่อหยุดการปฏิบัติการทางยุทธวิธีต่อ
เป้าหมายที่ก าหนด ค าสั่งยิงนี้อาจน ามาใช้เพื่อเปลี่ยนการติดพันจากเป้าหมายหนึ่งไปยังอีกเป้าหมายหนึ่ง    
ซึ่งมีล าดับความเร่งด่วนสูงกว่า  
 ๓) หยุดยิง (HOLD FIRE) เป็นค าสั่งควบคุมการยิงฉุกเฉิน ใช้ส าหรับการหยุดการยิงและหยุด
การปฏิบัติการทางยุทธวิธีทั้งปวง ค าสั่งยิงนี้อาจใช้เพื่อป้องกันการยิงต่ออากาศยานฝ่ายเดียวกัน  
 จ. การปฏิบัติเมื่อขาดการติดต่อสื่อสาร (LOSS OF COMMUNICATIONS)  
 หากการติดต่อสารกับหน่วยเหนือที่มีอ านาจในการควบคุมขาดตอนลงด้วยเหตุใดก็ตาม หน่วย
จะต้องปฏิบัติโดยทันทีทันใดเพื่อสถาปนาการติดต่อสือ่สารให้ใช้การได้ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะก าหนดไว้ใน 
รปจ.ยุทธวิธี ในห้วงเวลาที่การติดต่อสื่อสารขาดตอนลง การปฏิบัติที่หน่วยยิงจะต้องกระท าเพิ่มเติม เมื่อ
สถานภาพควบคุมการยิงก าหนดเป็น  

๑) ยิงระวัง หน่วยยิงจะยังคงอยู่ในสถานภาพยิงระวังต่อไป  
๒) ห้ามยิง หากได้ก าหนดห้วงเวลาห้ามยิงไว้ หน่วยยิงคงอยู่ในสถานภาพห้ามยิงต่อไปจน

สิ้นสุดห้วงเวลาที่ก าหนดแล้วจึงกลับเข้าสู่สถานภาพยิงระวัง หากมิได้ก าหนดห้วงเวลาห้ามยิงไว้ หน่วยยิงคง
ด ารงอยู่ในสถานภาพห้ามยิงต่อไปเป็นเวลา ๓๐ นาที แล้วจึงกลับเข้าสู่สภาพยิงระวัง  

๓) ยิงเสรี หากได้ก าหนดห้วงเวลายิงเสรีไว้คงปฏิบัติเช่นเดียวกับสถานภาพห้ามยิง หากมิได้
ก าหนดห้วงเวลายิงเสรีไว้ หน่วยยิงจะต้องกลับเข้าสู่สภาพยิงระวังทันที  

๑๘. มำตรกำรควบคุมกำรยิงเพ่ิมเติม (SUPPLEMENTAL FIRE CONTROL MEASURES)  
            มาตรการควบคุมการยิงเพิ่มเติมเป็นมาตรการควบคุมด้วยระเบียบปฏิบัติ ซึ่งมุ่งที่จะแยกแยะหรือ
ดัดแปลงเกณฑ์ก าหนดฝ่ายข้าศึก การมอบอ านาจในการพิสูจน์ฝ่าย หรือใช้ส าหรับช่วยในการควบคุมการยิง
หรือการควบคุมห้วงอากาศ  มาตรการควบคุมการยิงเพิ่มเติมมี  ๕  ประการ คือ 

 พื้นที่ปฏิบัติการปอ้งกันภัยทางอากาศ ( ADOA )  
 เขตการติดพันของอาวุธ ( WEZ )  
 เขตการควบคุมห้วงอากาศที่มกีารใช้หนาแน่น ( HIDACZ )  
 ข้อจ ากัดการใช้ห้วงอากาศช่ัวคราว ( TEMPORARY  AIRSPACE  RESTRICTION )  
 เขตการยิงและเส้นหลกัการยงิ 
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 ก. พื้นที่ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศ  (AIR DEFENSE OPERATION AREA) พื้นที่ปฏิบัติการ
ป้องภัยทางอากาศ คือ พื้นที่และห้วงอากาศเหนือพื้นที่นั้น ซึ่งภายในพื้นที่ หรือห้วงอากาศดังกล่าวได้
ก าหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ข้ึนเพื่อลดการขัดแย้งซึ่งกันและกันระหว่างการป้องกันภัยทางอากาศ การ
ปฏิบัติการอื่นๆ ให้เหลือน้อยที่สุด พื้นที่ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศสามารถก าหนดเป็นพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งหรือหลายพื้นที่ ได้ดังนี้.-  
 ๑) พื้นที่ให้ปฏิบัติการ (AIR   DEFENSE ACTION AREA) คือ พื้นที่และห้วงอากาศเหนือพื้นที่
นั้น ซึ่งก าหนดให้อากาศยานฝ่ายเราหรืออาวุธ ปตอ. มีสิทธิในการปฏิบัติการก่อนเว้นแต่ภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนด พื้นที่ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศแบบนี้ใช้เพื่อความมุ่งหมายหลักเพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่าง
อากาศยานฝ่ายเรากับระบบอาวุธ ปตอ. พื้นที่ปฏิบัติการซึ่งได้รับความเร่งด่วนในการใช้ให้กับอาวุธ ปตอ.คง
เช่นเดียวกับพื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการของอากาศยาน เว้นแต่พื้นที่ให้ปฏิบัติการนี้มีผลใช้บังคับในห้วงเวลาที่
ยาวนานกว่า 
 ๒) พื้นที่ป้องกันภัยทางอากาศ (AIR   DEFENSE   AREA) คือ ดินแดนที่ได้ก าหนดไว้โดยแน่
ชัดซึ่งมีที่ตั้งต่างๆ ที่การโจมตีทางอากาศของข้าศึกอาจกระท าต่อที่ตั้งต่างๆ  เหล่านั้น จึงต้องจัดให้มีการ
ป้องกันภัยทางอากาศ พื้นที่ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศแบบนี้ใช้เพื่อความมุ่งหมายหลักในการควบคุม
ห้วงอากาศแต่อาจใช้ก าหนดพื้นที่ใด ๆ ภายในพื้นที่มีหน่วย ปตอ. ปฏิบัติการอยู ่ 
 ๓) เขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศ (AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE - ADIZ) 
คือ ห้วงอากาศที่ก าหนดมิติต่าง ๆ ไว้โดยแน่ชัด ซึ่งอากาศยานที่เข้ามาในเขตนี้จะต้องพร้อมพิสูจน์ฝ่าย 
รายงานที่อยู่และอยู่ภายใต้การควบคุม พื้นที่ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศแบบนี้ตามปกติใช้เพื่อการ
ควบคุมห้วงอากาศเท่านั้น พื้นที่ภายในเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศจะเข้มงวดกวดขันในเรื่องเกณฑ์
ก าหนดฝ่ายข้าศึกและสถานภาพควบคุมการยิง  
 ข. เขตการติดพันอาวุธ (WEAPON   ENGAEMENT   ZONE - WEZ) 
 เขตการติดพันของอาวุธ คือ ปริมาตรห้วงอากาศที่ก าหนดเขตทางระดับและความสูงที่อาวุธ
ป้องกันภัยทางอากาศแต่ละแบบมีความเร่งด่วนในการติดพันเป้าหมาย เขตการติดพันของอาวุธนี้สามารถใช้
อาวุธท าการติดพันต่อเป้าหมายที่มีล าดับความเร่งด่วนสูงมากกว่าหนึ่งระบบได้ หากระบบอาวุธเหล่าน้ันมี
การควบคุมแบบรวมการ เขตการติดพันของอาวุธ ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศเป็นผู้ก าหนดและ
สามารถใช้เป็นการมอบอ านาจในการพิสจูน์ฝา่ยให้กับแต่ละระบบอาวุธในแต่ละเขตก็ได้  เขตการติดพันของ
อาวุธมี   ๔   เขต  
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 ๑) เขตการติดพันของเครื่องบินขับไล่สกัดกั้น (FEZ)  คือ พื้นที่ที่ก าหนด ซึ่งอาวุธผิวพื้นสู่
อากาศยิงไม่ได้ผล  
 ๒) เขตการติดพันของอาวุธน าวิถีระดับสูง (HIMEZ) เขตน้ี ปกติจะใช้กับอาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศ
ยานระยะไกล เขตติดพันของอาวุธน าวิถีระดับสูงจะจ ากัดปริมาตรของห้วงอากาศ ซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถติด
พันเป้าหมายภายในเขตนี้ โดยไม่ต้องมีค าสั่งระบุเป็นพิเศษจากผู้มีอ านาจในการก าหนดเขตติดพันของอาวุธ  
                     ๓) เขตการติดพันของอาวุธน าวิถีระดับต่ า (LOMEZ) คือ ปริมาตรของห้วงอากาศที่
ก าหนดไว้ส าหรับใช้อาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยานระดับสูงต่ าถึงปานกลาง  ท าการติดพันเป้าหมายโดยมี
ข้อพิจารณาต่าง ๆ เช่นเดียวกับเขตการติดพันของอาวุธน าวิถีระดับสูง และเขตการติดพันของเครื่องบินขับ
ไล่สกัดกั้นเขตการติดพันของอาวุธน าวิถีระดับต่ าปกติจะขยายเลยขอบหน้าพื้นที่การรบออกไป ทั้งนี้
เนื่องจากขีดความสามารถของระบบอาวุธ  
 ๔) เขตการติดพันของ ปตอ.ระยะใกล้ (SHORADEZ) คือ พื้นที่ที่มีการใช้ ปตอ.ระยะใกล้ ซึ่ง
อาจอยู่ภายในเขตการติดพันของอาวุธน าวิถีระดับสูงหรือระดับต่ าก็ได้  นอกจากนี้บางพื้นที่อาจมีเฉพาะ 
ปตอ. ระยะใกล้ วางก าลังป้องกันตามล าพังเท่านั้น เนื่องจาก ปตอ.ระยะใกล้ ไม่สามารถควบคุมแบบรวม
การได้ เขตการติดพันของ ปตอ.ระยะใกล้ จึงต้องก าหนดโดยแน่ชัดและประกาศให้ทราบ เพื่ออากาศยาน
ฝ่ายเราหลีกเลี่ยงการบินผ่านพื้นที่เหล่าน้ี  
 ค. เขตควบคุมห้วงอากาศที่มีการใช้หนาแน่นสูง (HIDACZ) คือ ห้วงอากาศที่มีขอบเขตโดยแน่ชัด 
ซึ่งภายในห้วงอากาศนี้มีผู้ใช้ห้วงอากาศจ านวนมากและหลายพวก อันได้แก่ อากาศยาน ป. สนาม เครื่องยิง
ลูกระเบิด ปืนเรือ อาวุธ ปตอ. ภายในพื้นที่นั้น และอาวุธน าวิธีพื้นสู่อากาศเป็นต้น  ผู้บังคับหน่วยด าเนินกล
ยุทธเป็นผู้ก าหนดความต้องการเขตควบคุมห้วงอากาศที่มีการใช้หนาแน่นสูงข้ึน และร้องขอผ่านส่วนควบคุม
ห้วงอากาศไปยังผู้มีอ านาจควบคุมห้วงอากาศ  เพื่ออนุมัติเขตควบคุมห้วงอากาศที่มีการใช้หนาแน่นสูงจะ
ก าหนดข้ึนเมื่อความหนาแน่นและระดับการปฏิบัติการภายในห้วงอากาศมีมากจนจ าเป็นต้องใช้มาตรการ
ควบคุมห้วงอากาศเป็นพิเศษ จ านวนเขตที่ก าหนดข้ึนเหล่านี้ย่อมข้ึนอยู่กับสถานการณ์การรบและความ
สับสนของการควบคุมการจราจรทางอากาศ กับการประสานการยิงสนับสนุน การก าหนดเขตควบคุม
ห้วงอากาศที่มีการใช้หนาแน่นสูงตามปกติจะเพิ่มข้อจ ากัดการยิงของอาวุธ  ปตอ. ภายในห้วงอากาศที่
ก าหนดไว้โดยแน่ชัดเป็นการช่ัวคราว ตามปกติผู้บังคับหน่วยด าเนินกลยุทธ ผู้บัญชาการกองพล และแม่ทัพ
ภาคกองทัพบก มีอ านาจในการก าหนดสถานภาพควบคุมการยิงภายในเขตที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตน  
 ง. ข้อจ ากัดการใช้ห้วงอากาศช่ัวคราว (TEMPORARY AIRSPACE RESTRICTION)  
   ข้อจ ากัดการใช้ห้วงอากาศช่ัวคราวสามารถก าหนดข้ึนใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่ก าหนดขนาด

โดยแน่ชัดของห้วงอากาศ  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการต่าง ๆ  และสถานการณ์โดยเฉพาะ เช่น การบิน
ลาดตระเวนรบ พื้นที่เติมเช้ือเพลิงทางอากาศ เขตควบคุมห้วงอากาศ ที่มีการใช้หนาแน่นสูง  พื้นที่การ
รวมอ านาจการยิงขัดขวาง และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่ยิงเสรีของ ปตอ.  การประกาศข้อจ ากัด
ดังกล่าว   ประกอบด้วย  

 การระบผุู้ใช้ห้วงอากาศที่ถูกจ ากัด  
 ห้วงเวลา พื้นที่ ระดับสูงและความสงูของการจ ากัด  
 ระเบียบปฏิบัติในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดในกรณีการติดต่อสื่อสารขาดตอน 

 ข้อจ ากัดการใช้ห้วงอากาศช่ัวคราวที่ใช้อยู่เสมอ ม ี  ๓   แบบ คือ  
 ๑) พื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการ (RESTRICTED OPERATION AREA) คือห้วงอากาศที่ก าหนดมิติ
ไว้โดยแน่ชัดซึ่งภายในห้วงอากาศนี้จะจ ากัดการปฏิบัติของผู้ใช้ห้วงอากาศหนึ่งหรือหลายผู้ใช้  โดยปกติจะ
ก าหนดเป็นห้วงเวลาสัน้ๆ ผู้มีอ านาจควบคุมห้วงอากาศเป็นก าหนดพื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการ เพื่อตอบสนอง
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การร้องขอจากผู้บังคับหน่วยก าลังรบภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นผลให้ผู้บังคับหน่วยด าเนินกลยุทธมีอ านาจเต็มที่ใน
การก าหนดสถานภาพควบคุมการยิงภายในพื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการที่ก าหนดพื้นที่การปฏิบัติการมี  
 ก) พื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการของอากาศยาน (RESTRICTED OPERATION AREA FOR 
AIRCRAFT) ก าหนดข้ึนเพื่อให้สามารถใช้อาวุธ ปตอ.อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ในกรณีนี้สถานภาพควบคุม
การยิง ปกติจะเป็น “ยิงเสรี”     
 ตัวอย่างพื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการของอากาศยาน คือ 
  “ยิงเสรี” ภายในห้วงอากาศโดยรอบพื้นที่ข้ามล าน้ าในระหว่างการยุทธข้ามล าน้ า พื้นที่ยิง
จะให้ข่าว สารคือขนาดและเวลาของการจ ากัดที่มีผลบังคับใช้ให้กับกองทัพอากาศ และหน่วยบินทหารบก 
และหน่วย ปตอ. อื่น ๆ เพื่อให้อากาศยานฝ่ายเราหลีกเลี่ยงการบินผ่านพื้นที่ยิงเสรี  ซึ่งอ านวยให้ ปตอ. มี
เสรีภาพในการติดพันอากาศยานข้าศึกมากที่สุด  
 ข)พื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการของ  ปตอ.( RESTRICTED OPERATION AREA FOR ADA) 
ก าหนดข้ึนเพื่อให้สามารถใช้อากาศยานได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด ในกรณีนี้สถานภาพควบคุมการยิงปกติ
จะเป็น “ยิงระวัง”   
 ตัวอย่างพื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการของ ปตอ. คือ 
  “ยิงระวัง แต่ห้ามยิง ๐๖๐๐ - ๐๖๔๕ ส าหรับเฮลิคอปเตอร์บินไปทางทิศตะวันตกเหนือพื้นที่ กรม 
ร.๑” สถานภาพควบคุมการยิงนี้ให้การป้องกันการยิงของ ปตอ. ต่อเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายเรา ซึ่งมีก าหนดเวลา
บินผ่านไปทางทิศตะวันตกเหนือพื้นที่ กรม ร.๑   ณ เวลาที่ก าหนด  
 ๒) เส้นทางเสี่ยงภัยน้อยทีสุ่ด ( MRR ) และเส้นทางเข้าออกระดับต่ า ( LLTR ) 

เส้นทางเสี่ยงภัยน้อยที่สุดและเส้นทางเข้าออกระดับต่ าคือฉนวนอากาศช่ัวคราวที่
ก าหนดมิติไว้โดยแน่ชัด ผ่านเข้าไปในพื้นที่  ปตอ. ป้องกัน เขตควบคุมห้วงอากาศที่มีการใช้หนาแน่นสูง 
(HIDACZ) หรือผ่านพื้นที่จ ากัดการปฏิบัติการ   เส้นทางนี้ก าหนดข้ึนเพื่อลดความเสี่ยงภัยของอากาศยานที่
บินผ่านพื้นที่ปฏิบัติการทางยุทธวิธี ณ ระดับความสูงต่ า  

 
       เส้นทางเข้าออกระดับต่ า (LLTR)                          เส้นทางสนับสนุนอากาศใกล้ชิด (CAS) 

สถานภาพควบคุมการยิง ของ ปตอ.  ตามเส้นทางดังกล่าว ปกติได้แก่ “ ยิงระวัง ”  
สภาพเช่นน้ีจะเกิดข้ึน  ณ  บริเวณซึ่งไม่สามารถควบคุมการยิงอย่างทันเวลาได้เพียงพอ  เพื่ออ านวยให้เกิด
ความอ่อนตัวในการป้องกันภัยทางอากาศ อย่างไรก็ ตามอากาศยานสนับสนุนทางอากาศ โดยใกล้ชิดที่บิน
ผ่านพื้นที่ปฏิบัติการทางยุทธวิธีไม่จ าเป็นต้องบินผ่านเส้นทางดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจ
ของนักบินแต่ละคน โดยพิจารณาข่าวสารใน แผนการบิน ความเหมาะสมของการใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อ
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ปฏิบัติภารกิจ ระดับของการเสี่ยงภัยที่ยอมรับเพื่อผลส าเร็จของการปฏิบัติภารกิจ และค าแนะน าของศูนย์
ควบคุมและรายงาน ในกรณีที่อากาศยานไม่ใช้เส้นทางดังกล่าวหรือเมื่อเครื่อง IFF/SIF ของอากาศยานไม่
ท างาน และไม่ใช้เส้นทางดังกล่าวจะต้องระลึกไว้เสมอว่าต้องน าระเบียบปฏิบัติในการป้องกันภัยทางอากาศ
อื่นๆ ที่ก าหนดไว้มาใช้เสมอ  

สถานภาพควบคุมการยิงของหน่วยยิง ปตอ.ที่มีระยะติดพันสกัดกับเส้นทางเสี่ยงภัย
น้อยที่สุดและเส้นทางผ่านระดับต่ า คงอยู่ในสภาพยิงระวัง ส าหรับส่วนของเส้นทางนั้นหากจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนสถานภาพควบคุมการยิงเป็นเสรี ผู้บังคับบัญชาที่ก าหนดเส้นทางดังกล่าวจะสั่งปิดเส้นทางดังกล่าว
ทันที  
 ๓) เส้นทางบินมาตรฐานของบ.ทบ. (STANDARD - USE ARMY AIRCRAFT ROUTES) 

เส้นทางบินมาตรฐานของ บ.ทบ. คือ ฉนวนอากาศช่ัวคราวที่ก าหนดไว้โดยแน่ชัด มีทิศ
ทางผ่านที่ข้างหลังไปยังจุดที่ก าหนดในพื้นที่ปฏิบัติการทางยุทธวิธี  เส้นทางผ่านเหล่าน้ีมักมีปลายทางอยู่ใน
พื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัย  ปตอ. มีความเกี่ยวพันกับเส้นทางบินมาตรฐานของ บ.ทบ. อยู ่ ๒ ประการ คือ  
  (ก) เนื่องจากอากาศยานความเร็วสูงหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบินมาตรฐานของ บ.ทบ. 
ดังนั้นเกณฑ์ก าหนดฝ่ายข้าศึกของ ปตอ. อาจก าหนดว่าอากาศยานความเร็วสูงที่เข้ามาอยู่ภายในเส้นทาง
เหล่าน้ี ถือว่าเป็นอากาศยานข้าศึก  
 (ข) สถานภาพควบคุมการยิงของ ปตอ.ที่มีระยะติดพันสกัดกับเส้นทางบินมาตรฐานของ บ.
ทบ. คงอยู่ในสภาพ  “ยิงระวัง”   ส าหรับส่วนสกัดกับเส้นทางนั้น หากจ าเป็นต้องเปลี่ยนสภาพควบคุมการ
ยิงเป็นยิงเสรี ผู้บังคับบัญชาที่ก าหนดเส้นทางบินดังกล่าวจะสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวทันที 

 
 
 
จ. เขตการยงิ และเส้นทางหลักการยิง (SECTOR OF FIRE AND PRIMARY TARGET LINE) 
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 หน่วย ปตอ. ระยะใกล้ ปกติจะได้รับการแบ่งมอบเขตการยิงและเส้นทางหลักการยิง เพื่อให้
มั่นใจว่าอากาศยานทั้งหมดที่เข้าโจมตีต่อที่ตั้งที่ป้องกันจะถูกติดพัน  เขตการยิง และเส้นทางหลักการยิง 
ก าหนดข้ึนเพื่อช่วยในการกระจายการยิงของ อาวุธ ปตอ. เพื่อป้องกันต่ออากาศยานหลายเครื่องที่เข้าโจมตี
ในทิศทางต่างกัน แต่ละหน่วยยิงจะรวมการยิงไปยังอากาศยานที่คุกคามมากที่สุดภายในเขตการยิงที่ได้รับ
มอบ หรือใกล้เส้นทางการยิงมากที่สุด   มาตรการควบคุมโดยทั่วไปมี  
 ๑) เขตการยิงหลกั (PSF) คือเขตที่ก าหนดด้วยมุมภาคซ้ายขวาที่แน่นอน ซึ่งภายในเขตน้ี
หน่วยยิง ปตอ. จะต้องให้ความสนใจเป็นล าดับแรกทั้งในการยิงและการค้นหาเป้าหมาย  
 ๒) เส้นหลักการยิง (PTL) เป็นแนวมุมภาค ซึ่งหน่วยยิงจะต้องรวมความสนใจตามแนวเส้น
หลักการยงิเป็นล าดับแรก  

 
 การมอบเขตการยิงหลักและเส้นหลักการยิง มิได้จ ากัดหน่วยยิงจะเฝา้ตรวจเฉพาะภายในเขต
การยิงหลักหรือเส้นหลักการยิงเท่านั้น  หน่วยยิงจะท าการยิงเป้าหมายที่อยู่ในเขตการยิงหลัก  หรือ
เป้าหมายที่อยู่ใกล้เส้นหลักการยิงมากที่สุด  
 เขตการยิง และเส้นหลักการยิง ปกติกองบังคับการหน่วย ปตอ. ที่ควบคุมหน่วยยิงนั้น ๆ จะ
เป็นผู้ก าหนดโดยพิจารณาที่ตั้งหน่วยยิง ที่ได้วางแผนป้องกันภัยทางอากาศแล้ว  

***************  
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บทที่ ๓ 
ระบบป้องกนัภัยทำงอำกำศ 

 จากความร้ายแรงของภัยทางอากาศที่สร้างความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศคู่สงคราม  
จึงท าให้ทุกประเทศตระหนักเป็นอย่างดีว่า  ภัยทางอากาศนั้นเป็นปัจจัยส าคัญของการท าสงคราม  เป็น
อ านาจก าลังรบเด็ดขาดที่บ่งช้ีถึงชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสงครามนั้น ๆ เป็นอย่างดี  เพราะภัยทาง
อากาศสามารถปฏิบัติการอย่างจู่โจมลึกเข้าไปในดินแดนของข้าศึก  ท าลายก าลังรบ ทรัพย์สิน และสถานที่
ส าคัญของชาติได้อย่างฉับพลัน  สร้างความสะพรึงกลัว หวาดผวา และท าลายขวัญของประชาชนในชาติ
อย่างกว้างขวาง 
 การต่อสู้และป้องกันภัยทางอากาศนั้นเป็นทางเดียวที่ลดความรุนแรงจากการเข้าโจมตีทาง
อากาศของข้าศึกได้  ซึ่งจะต้องกระท ากันอย่างเป็นระบบ  มีการประสานการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจากทกุ
เหล่าทัพ  ตลอดทั้งฝ่ายพลเรือนและจะต้องปฏิบัติอัตโนมตัิ  รวมทั้งจะต้องมีการเตรียมการไว้ตั้งแต่ยามปกติ 
 ระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นมีหน่วยหรือองค์กรในระบบ ประกอบด้วย 

- หน่วยควบคุมและแจ้งเตือนอากาศยาน 
- หน่วยบินขับไล่สกัด 
- หน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยาน 

 ๑. หน่วยควบคุมและแจ้งเตือนอำกำศยำน 
  รับผิดชอบในการเฝ้าตรวจอากาศยานอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
การป้องกันภัยทางอากาศของเป้าหมายที่ตรวจพบ และแจ้งเตือนไปยังหน่วยทหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ปัจจุบันสถานีเรดาห์ต่าง ๆ ท าหน้าที่ดั้งกล่าวนี้มี ๑๑ แห่ง ตามความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.๑ ศูนย์ควบคุมและรายงาน  มีช่ือย่อว่า “ศตร.” มี ๔ แห่ง คือ 
  ๑.๑.๑ ศูนย์ควบคุมและรายงาน เขาเขียว 
  ๑.๑.๒ ศูนย์ควบคุมและรายงาน อุบล 
  ๑.๑.๓ ศูนย์ควบคุมและรายงาน อุดร 
  ๑.๑.๔ ศูนย์ควบคุมและรายงาน ดอยอินทนนท์ 
  ๑.๑.๕ ศูนย์ควบคุมและรายงาน สมุย 
 ศูนย์ควบคุมและรายงานนี้สามารถพิสูจน์ฝ่ายอากาศยานที่ตรวจพบ  และสั่งการให้อากาศ
ยานข้ึนสกัดกั้น  และควบคุมการใช้อากาศยานในการสกัดกั้น 
  ๑.๒ สถานีควบคุมและรายงาน  มีช่ือว่า “สคร.” มี ๑ แห่ง คือ สถานีควบคุมและรายงาน 
พิษณุโลก  สถานีควบคุมและรายงานนี้สามารถพิสูจน์ฝ่ายอากาศยานที่ตรวจพบ  และสั่งการให้อากาศยาน
ข้ึนสกัดกั้น และควบคุมการใช้อากาศยานในการสกัดกั้น 
  ๑.๓ สถานีรายงาน มีช่ือย่อว่า “สร.” มี ๕ แห่ง คือ 
   ๑.๓.๑ สถานีรายงาน เขาจาน 
   ๑.๓.๒ สถานีรายงาน พนมรุ้ง 
   ๑.๓.๓ สถานีรายงาน บ้านเพ 
   ๑.๓.๔ สถานีรายงาน นครพนม 
   ๑.๓.๕ สถานีรายงาน หาดใหญ่ 
 สถานีรายงานนี้ไม่สามารถพิสูจน์ฝ่ายและสั่งการในการใช้อากาศยานสกัดกั้น  เมื่อตรวจพบ
อากาศยานจะส่งไปยัง ศคร. ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน  สร.เขาพนมรุ้ง  สร.เขาจาน  สร.บ้านเพ  จะ
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ส่งไปยัง ศคร.เขาเขียว และ สร.นครพนม จะส่งไปยัง ศคร.อุดร และ สร.หาดใหญ่ จะส่งไปยังศูนย์ยุทธการ
ทางอากาศฝ่ายควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ (ศยอ.ฝคปอ.สปก.ทอ.) หน่วย
ภาคพื้นดินที่ได้รับการฝึกยามอากาศ  ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือหน่วยควบคุมและแจ้งเตือน
อากาศยาน เช่นกัน 
 ตามระบบในปัจจุบันมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น เรดาร์ที่ใช้งานอยู่มีจ านวนน้อย เพียง ๑๑ 
แห่ง ท าให้รัศมีการเฝ้าตรวจไม่ควบคุมทั่วทั้งประเทศ  อุปกรณ์เรดาร์และอุปกรณ์สื่อสารระบบโทรคมนาคม
เก่าล้าสมัย  ระบบการท างานแต่ละข้ันตอนเป็นการปฏิบัติด้วยมือ (Manual) กล่าวคือ การส่งข้อมูลอากาศ
ยานจะส่งรายงานทางค าพูด (Voice)  แล้วเจ้าหน้าที่น ามากรุยลงบนแผ่นกรุย (Plotting) ท าให้เกิดความ
ล่าช้า ขาดความแน่นอน ไม่ทันต่อเหตุการณ์  ทอ. จึงได้มีการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศ ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการจัดตั้งสถานีเรดาห์เพิ่มเติม  โครงการจัดหาเรดาห์แทนของ
เก่า  โครงการพัฒนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนเป็นระบบอัตโนมัติ  ส าหรับโครงการการพัฒนาระบบ
ควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศอัตโนมัตินั้นเป็นการส่งข้อมูลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ผ่าน
ระบบสื่อสารคมนาคมระบบไมโครเวฟ  เมื่อเรดาร์สถานีต่าง ๆ  ตรวจพบอากาศยาน  ภาพก็จะปรากฏบน
จอแสดงผลที่  ศยอ.ฝคปอ.ศปก.ทอ. ทันที  ท าให้ ทอ. มีระบบการควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศที่
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง 

 ๒. หน่วยบินขับไล่สกัดกั้น 
  รับผิดชอบในการบินขับไล่สกัดกั้นอากาศยานไม่ทราบฝ่าย หรือฝ่ายข้าศึก  ก่อนที่อากาศ
นั้นจะเข้าถึงแนวปลดระเบิด  เพื่อท าลายที่หมายส าคัญฝา่ยเรา  นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบในการพิสูจน์ฝา่ย
อากาศยานด้วยสายตา กล่าวคือ หากท าการบินสกัดกั้นอากาศยานไม่ทราบฝ่าย  ต้องพิสูจน์ฝ่ายด้วยสายตา  
หากเป็นอากาศยานฝ่ายข้าศึก ก็จะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่ออากาศยานนั้น  ปัจจุบันได้ก าหนดเขต
เตรียมพร้อมนอกแนวชายแดนเป็น ๒ เขต คือ เขต Twilight Zone และเขต Midnight Zone  

- เขต Twilight Zone อยู่ห่างจากแนวชายแดนออกไป ๑๐๐ ไมล์ทะเล 
- เขต Midnight Zone อยู่ห่างจากแนวชายแดนออกไป ๕๐ ไมล์ทะเล 

 หากอากาศยานไม่ทราบฝ่ายหรือข้าศึกบินมุ่งหน้าเข้าเขต Twilight Zone หน่วยบินขับไล่
สกัดกั้นจะเตรียมพร้อมปฏิบัติการ  และหากเครื่องบินดังกล่าวเข้ามาในเขต Midnight Zone และยังบินมุ่ง
หน้าเข้าสู่ประเทศไทย  หน่วยบินขับไล่สกัดกั้นจะท าการข้ึนบินสกัดกั้นทันที  โดยศูนย์ควบคุมและรายงาน
เป็นผู้สั่งการ  ในอนาคตหากโครงการพัฒนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนเป็นระบบอัตโนมัติ  สามารถท าได้
ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว  การสั่งการหน่วยบินขับไล่สกัดกั้นข้ึนไปสกัดกั้น  จะสั่งการจาก ศยอ.ฝคปอ.ศ
ปก.ทอ. ทั้งสิน 

 ๓. หน่วยอำวุธต่อสู้อำกำศยำน 
  มีหน้าที่ในการป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้น  โดยรับทอดการท าลายเป้าหมายต่อจาก
เครื่องบินขับไล่สกัดกั้น  ซึ่งสามารถท าลายหรือติดพันเป้าหมายต่อไปได้  หรืออากาศยานฝ่ายข้าศึก  ที่ใช้
เทคนิคการบินระดับต่ า  เข้าโจมตีต่อเป้าหมายฝ่ายเรา 

ระบบป้องกนัภัยทำงอำกำศกองทพับก 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตระหนักอย่างดีถึงความร้ายแรงของภัยทางอากาศ  จึงได้
จัดท าแผนป้องกันภัยทางอากาศของชาติข้ึน  ซึ่งตามแผนป้องกันภัยทางอากาศของชาตินี้ได้ยึดถือมาจาก
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ปี ๒๕๒๐ ประกอบด้วย แผนหลัก ๒ แผน คือ 

๑. แผนป้องกันภัยทางอากาศด้านทหาร 
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๒. แผนป้องกันภัยทางอากาศฝ่ายพลเรือน ที่ ๑/๒๓ 
ซึ่งต่อมารัฐบาลได้ออกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตร ีลับมาก ที่ ๕๘/๒๓ เรื่อง การป้องกันภัยทาง

อากาศ ลง ๑๐ เม.ย.๒๕๒๓ ได้ก าหนดให้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบต่อแผน
ดังกล่าว  เพื่อเป็นมูลฐานในการเตรียมการพัฒนาต่อก าลังอาวุธยุทโธปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ตลอดจนการฝึกอบรม  การฝึกซ้อมให้มีขีดความสามารถเพียงพอในการต่อสู้ป้องกันและบรรเทาภัยทาง
อากาศ  เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญการรุกรานทางอากาศของข้าศึกได้ทุกรูปแบบ และก าหนดให้สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ  เป็นผู้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนส่วนราชการอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

แผนป้องกันภัยทางอากาศด้านทหาร  เนื้อหาโดยสรุปก็คือ 
“ป้องกันภัยทางอากาศที่มีต่อประเทศไทย  โดยใช้ก าลังทางอากาศเป็นหลัก สนับสนุนด้วย

ก าลังของกองทัพบกและกองทัพเรือ ต่อต้าน ท าลาย และขัดขวางการปฏิบัติทางอากาศของข้าศึก เพื่อให้
ประเทศไทยปลอดภัยและเสียหายน้อยที่สุด” 

แผนป้องกันภัยทางอากาศฝ่ายพลเรือน  เนื้อหาโดยสรุปก็คือ 
“ป้องกันและลดอันตราย ตลอดจนบรรเทาภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ 

รวมทั้งการฟื้นฟู บูรณะ สิ่งอ านวยความสะดวก และขจัดสิ่งปรักหักพัง อันเกิดจากการโจมตีทางอากาศของ
ข้าศึก” 

กำรปฏิบตักิำรของกองทัพบก 
ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก (ศปก.ทบ.) 

เป็นศูนย์อ านวยการป้องกันภัยทางอากาศ ทบ. เพื่อรับผิดชอบต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศใน
ส่วนของ ทบ. 

ทบ. มีภารกิจในกาต่อสู้ป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศและสนับสนุนกองทัพอากาศเป็น
ส่วนรวมของประเทศ  เพื่อท าให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดจากการโจมตีทางอากาศของข้าศึก  โดยจ าแนก
ภารกิจไว้ ดังนี้ 

ก. ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะต าบลต่อเป้าหมายส าคัญทางยุทธศาสตร์ ตามบัญชี
เป้าหมายที่ บก.ทหารสูงสุด ก าหนดล าดับความเร่งด่วน 

ข. ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศให้กับก าลับรบของ ทบ. ที่ปฏิบัติการในยุทธบริเวณ 
ค. ต่อสู้ป้องกันภัยและบรรเทาภัยทางอากาศให้กับที่ตั้งหน่วนทหารต่าง ๆ ของกองทัพบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังกำรจัดหน่วยในระบบกำรป้องกันภัยทำงอำกำศของ ทบ. 

(ศปภอ.ทบ.๑) 
ศปภอ.ทบ.ประจ ำ 
พื้นที่ภำคกลำง 

(ศปภอ.ทบ.๒) 
ศปภอ.ทบ.ประจ ำ 
พื้นที่ภำค ตอ./น. 

(ศปภอ.ทบ.๓) 
ศปภอ.ทบ.ประจ ำ 
พื้นที่ภำคเหนือ 

(ศปภอ.ทบ.๔) 
ศปภอ.ทบ.ประจ ำ 

พื้นที่ภำคใต ้

ศปภอ.ทบ. 

ศปภอ.พัน.ปตอ. 

(ในพื้นที่) 

ศปภอ.พัน.ปตอ. 

(ในพื้นที่) 

ศปภอ.พัน.ปตอ. 

(ในพื้นที่) 

ศปภอ.พัน.ปตอ. 

(ในพื้นที่) 
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 กำรป้องกันภัยทำงอำกำศในระดับ ทบ. 
ก. ทบ. มอบให้หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  ท าหน้าที่ในการวางแผน 

อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล เรื่องป้องกันภัยทางอากาศเป็นส่วนรวมของ ทบ. ศปภอ.ทบ. ท าหน้าที่
หน่วยควบคุมและแจ้งเตือนอากาศยานของ ทบ. โดยประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันภัยทาง
อากาศ บก.ทหารสูงสุด  ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของ ทอ./ทร. กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน กทม.  และส่วนควบคุมห้วงอากาศ ศปก.ทบ.  นอกจากนี้ ให้รับผิดชอบในการอ านวยการและ
ด าเนินการทางยุทธการให้กับหน่วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก  
และประสานการปฏิบัติในข่ายแจ้งเตือนภัยเนิน (Early Warning) กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และให้
ควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยานในพื้นที่ส่วนหลัง 

ข. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) จัดข้ึนในระดับ ทบ. มีหน้าที่ 
๑) วางแผน อ านวยการ ควบคุม และก ากับดูแล เรื่องการป้องกันภัยทางอากาศของ

กองทัพบก 
๒) ประสานการปฏิบัติเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศกับ 

ก) กองอ านวยการป้องกันภัยทางอากาศ (บก.ทหารสูงสุด) 
ข) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพอากาศ 
ค) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพเรือ 
ง) กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร/กรุงเทพ ฯ 
จ) ส่วนควบคุมห้วงอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 

๓) อ านวยการและด าเนินการทางยุทธการให้กับหน่วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระบบ
ป้องกันภัยทางอากาศของ ทบ. 

๔) ประสานการปฏิบัติในข่ายแจ้งเตือนภัยเนิน (Early Warning) ระหว่างข่ายการประสาน
ในระบบป้องกันภัยทางอากาศของ ทบ. 

ก) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพอากาศ 
ข) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพเรือ 
ค) หน่วยค้นหาเป้าหมายทางอากาศระดับต่ าของกองทัพบก 
ง) หน่วยค้นหาเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
จ) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจ าพื้นที่ภาคกลาง 
ฉ) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศประจ าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ช) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศประจ าพื้นที่ภาคเหนือ 
ซ) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศประจ าพื้นที่ภาคใต ้
ฌ) กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร/กรุงเทพมหานคร 
ญ) ส่วนควบคุมห้วงอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
ฎ) หน่วยหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

๕) ควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยานของ ทบ. ในพื้นที่ส่วนหลัง 
๖) อ านวยการ เผยแพร่วิทยาการ และมาตรการในการป้องกันภัยทางอากาศที่เกี่ยวข้อง

และจ าเป็นแก่หน่วยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
๗) ประสาน ควบคุม การใช้อาวุธที่นอกเหนือจากอาวุธต่อสู้อากาศยาน ซึ่งใช้ในภารกิจ

การต่อสู้อากาศยาน 
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๘) กรณีจ าเป็นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพ  
กองทัพบกอาจมอบหน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยานทั้งมวลให้ข้ึนทางการบังคับบัญชากับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก 

๙) ก าหนดมาตรการการปฏิบัติในการป้องกันภัยทางอากาศในส่วนของกองทัพบก และ
ร่วมกับเหล่าทัพ ส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐) ประสาน ควบคุม การใช้อาวุธป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกในพื้นที่ส่วนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข่ำยกำรประสำนงำนในระบบป้องกันภัยทำงอำกำศของ ทบ. 
 

กำรป้องกันภัยทำงอำกำศในระดับกองทัพภำค 
ก. กองทัพบกจัดต้ังศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของ ทบ.ประจ าพื้นที่ (ตามภาคต่าง ๆ ทั้ง 

๔ ภาค)  ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผน อ านวยการ ควบคุม และก ากับดูแลเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศใน
เขตกองทัพภาค และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัย
เนิ่น และควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยอาวุธ ปตอ. ของ ทบ. ในพื้นที่ส่วนหลัง 

ข. เมื่อกองทัพภาคจัดเป็น ทภ. ส่วนหน้าในการอ านวยการรบนั้น  ให้ส่วนยิงสนับสนุนของ
กองทัพภาคจัดเป็นส่วนแยกไปท าหน้าที่สว่นยิงสนับสนุนให ้ศปย.ทภ.ส่วนหน้า  ซึ่ง ศปภอ.ทบ. ประจ าพืน้ที่ 
จะต้องรับผิดชอบในการจัด ศปภอ.พื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ใน ศปภอ.ส่วนหลัง และวางระบบการแจง้
เตือนให้ ศปย.ทภ.ส่วนหน้า ส าหรับการป้องกันภัยทางอากาศในยุทธบริเวณเขตหน้านั้น  ให้เป็นความ
รับผิดชอบของ พัน.ปตอ.กองพล และ หน่วย ปตอ.นอกกองพล ที่ข้ึนสมทบกองพลและกองทัพภาคนั้น  
ส่วนการป้องกันภัยทางอากาศในเขตหลังและเขตภายในน้ัน  ให้เป็นความรับผิดชอบของ ศปภอ.ทบ. โดยใช้
หน่วย ปตอ. ของ พล.ปตอ. ในการป้องกันต่อต าบลส าคัญทางยุทธศาสตร์ในเขต กทม. 

ค. ให้ ศปภอ.ทบ.ประจ าพื้นที่ รับข่าวสารแจ้งเตือนภัยโดยตรงจาก ศคร., สคร. และ สร. ของ 
ทอ. หรือจาก ศปภอ.ทบ. และจากหน่วยข้างเคียง คือ ทร. หรือ ศปภอ.ประจ าพื้นที่ข้างเคียง และจากระบบ



๕๓ 
 

 

เรดาร์แจ้งเตือนภัยระดับต่ าของ พัน.ปตอ. ด้วย (ศปภอ.พื้นที่นั้นปฏิบัติงานร่วมกับ จนท.ของ ทอ. ซึ่งได้แก่ 
ศสอด. และ นตต.ทอ.) 

ง. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาอากาศกองทัพบกประจ าพื้นที่ (ศปภอ.ทบ.ประจ าพื้นที่) ในระดับ
พื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีหน้าที่คือ 

๑) วางแผน อ านวยการ ควบคุม และก ากับดูแล เรื่องการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒) ประสานการปฏิบัติเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศ กับ 
ก) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 
ข) กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัดในพื้นที่ 
ค) หน่วยค้นหาเป้าหมายทางอากาศระดับต่ าของกองทัพบกในพื้นที่ 
ง) ส่วนควบคุมห้วงอากาศของกองทัพภาคต่าง ๆ 

๓) ควบคุมทางยุทธการต่อหน่วยอาวุธต่อสู้อากาศยานของกองทัพบกในพื้นที่รับผิดชอบ 
๔) ประสานและควบคุมการปฏิบัติการใช้อาวุธ  ที่นอกเหนือจากอาวุธต่อสู้อากาศยานใน

การป้องกันภัยทางอากาศ 
๕) อ านวยการทางธุรการต่อหน่วยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
๖) ประสานการปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยเนิ่น (Early Warning) ระหว่าง 

ก) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 
ข) ศูนย์ควบคุมและรายงานสถานีควบคุมและรายงาน สถานีรายงานของ

กองทัพอากาศในพื้นที่ 
ค) หน่วยค้นหาเป้าหมายทางอากาศระดับต่ าของกองทัพบกในพื้นที่ 
ง) หน่วยค้นหาเป้าหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศและหน่วยต่อสู้อากาศยานในพื้นที่ 
ฉ) กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับจังหวัดในพื้นที่ 
ช) ส่วนควบคุมห้วงอากาศของกองทัพภาค 
ซ) หน่วยและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

๗) ประสานควบคุมสั่งการใช้อาวุธป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ 

กำรป้องกันภัยทำงอำกำศในระดับกองพลด ำเนินกลยุทธ 
ก. การป้องกันภัยทางอากาศในระดับกองพลด าเนินกลยุทธ  กรม ป. ของกองพลจะเป็น

ผู้รับผิดชอบในการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองพล  โดยจัดเจ้าหน้าที่จากแผนกยุทธการ  กรม ป. 
ไปปฏิบัติงานในส่วนควบคุมห้วงอากาศร่วมกับ จนท.ของหน่วยบินทหารบก และ ทอ. และให้ พัน.ปตอ. ใน 
กรม ป. รับผิดชอบจัดต้ังศูนย์ต่อสู้ปอ้งกันภัยทางอากาศของ พัน.ปตอ. ข้ึน  ในการให้กองพลได้รับ พัน.ปตอ. 
มาเพิ่มเติม เช่นจาก พัน.ปตอ.กองทัพ หรือจาก พัน.ปตอ.ทบ. หรือจากกองพลอื่น ให้ พัน.ปตอ.กองพล นี้
จัด นนต. ไปประจ ายัง กองพัน ปตอ. ที่มาเพิ่มเติมใหม่นั้นด้วย 

ข. พัน.ปตอ.กองพล มีภารกิจในการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศให้กองพล  โดยมี ฝอ.๓ กรม 
ป. เป็นนายทหารยุทธการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของกองพล และ ผบ.กรม ป. ท าหน้าที่เป็นนายทหาร
ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของกองพล และ ผบ.พัน.ปตอ. เป็นผู้ช่วย 
 การป้องกันภัยทางอากาศในระดับกองพันด าเนินกลยุทธ (ร./ม.) และ พัน.ป. นั้น ให้ใช้จรวด
ต่อสู้อากาศยานระดับต่ า (ระยะยิงหวังผลประมาณ ๓,๐๐๐ ม.) สนับสนุนถึงระดับกองร้อย ร., ม. และ ป. 
กองร้อยละ ๑ ชุดยิง 



๕๔ 
 

 

ค. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ พัน.ปตอ. (ศปภอ.พัน.ปตอ.) จัดข้ึนในระดับกองพันทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานต่าง ๆ ในพื้นที่  มีหน้าที่คือ 

๑) วางแผน อ านวยการ ควบคุมการปฏิบัติการใช้อาวุธของหน่วยในการป้องกันภัยทาง
อากาศในพื้นที่รับผิดชอบ 

๒) ประสานการปฏิบัติเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศ กับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบกประจ าพื้นที่ 

๓) ประสานการปฏิบัติในภารกิจการป้องกันภัยทางอากาศ กับส่วนควบคุมห้วงอากาศของ
หน่วยทางยุทธวิธีระดับกองพล 

๔) ประสานระบบงานในข่ายแจ้งเตือนภัยเนิ่น  กับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบกประจ าพื้นที่และหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

๕) ประสานงานในข่ายเตือนภัยของหน่วยในระดับกองพัน 
๖) ประสาน อ านวยการปฏิบัติอื่น ๆ ในการปฏิบัติร่วม กับหน่วยรับการสนับสนุน และ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
๗) หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบ 

กำรปฏิบัติทำงยุทธวิธีอ่ืน ๆ ของ ทบ. ในกำรต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศ 
ก. การเฝ้าตรวจและการตรวจค้น  เนื่องจาก ทบ. ไม่มีข่ายตรวจค้นโดยเฉพาะ  จึงให้อาศัย

ระบบข่ายเตือนภัยของ ทอ. และ ทร. เป็นหลัก (ข่ายของ ทอ. คือ ข่าย ศคร., สคร. และ สร. ข่ายของ ทร. 
คือ ข่ายเรดาร์ตรวจค้นทั้งที่มีอยู่บนเรือและบนฝั่ง)  และให้หน่วย ปตอ. ของ ทบ. ใช้เรดาร์ตรวจค้นของ 
กองพัน ปตอ. ซึ่งเป็นเรดาร์แจ้งเตือนภัยระดับต่ า 

ข. การก าหนดมาตรการพิสูจน์ฝ่าย  การสกัดกั้น  และการท าลาย ให้ ศปภอ. เป็นผู้ก าหนด
ระเบียบปฏิบัติ  รวมทั้งสมั่งการใช้ ปตอ. เข้าต่อสู้ในแต่ละเป้าหมาย  โดยเฉพาะ ปตอ. ระยะปานกลาง  
การก าหนดห้วงอากาศในการใช้อาวุธต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศนั้น  กระท าเพื่อให้สามารถประสานการใช้ 
บ. เข้าสกัดกั้นและท าลาย  โดยให้ก าหนดจากระยะยิงหวังผลของอาวุธ ปตอ. ที่ ทบ. มีใช้อยู่ในปัจจุบัน (ใน
เขตมี ปตอ. ๔๐ มม. ระยะยิงหวังผล ประมาณ ๑,๖๕๐ ม. และในเขตที่มี ปตอ. ๔๐ มม. แอล.๗๐ ซึ่งมี
ระยะยิงหวงผล ๔,๐๐๐ ม. นั้น  ให้ บ.ทอ. ใช้ห้วงอากาศเข้าสกัดกั้นได้  ตั้งแต่ความสูง ๑,๖๕๐ ม. หรือ 
๔,๐๐๐ ม. ข้ึนไป ตามล าดับ) 

ค. การควบคุมทางอากาศยุทธวิธี  เพื่อให้การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนทางอากาศ
โดยตรง (ศสอต.) ข้ึนในศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพบก  และให้ ทอ. จัดชุดควบคุมทางอากาศ
ยุทธวิธี (ชคอย.) ประจ าอยู่  โดยให้ชุดควบคุมทางอากาศยุทธวิธีนี้  ปฏิบัติงานอยู่ในระดับหน่วยจนถึงระดับ
กองพัน  ชุดควบคุมทางอากาศยุทธวิธี (ชคอย.) นี้ เป็นส่วนของกองทัพอากาศที่ให้การสนับสนุนแก่ ผบ.
หน่วย ทบ. ในเรื่องการให้การสนับสนุนทางอากาศ และปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนประสานการใช้ก าลังทาง
อากาศในเขตหน้าของหน่วยบิน  ทอ. เข้ากับแผนการด าเนินกลยุทธ และการยิงของ ป.สนาม และอาวุธ 
ของกองทัพบก  นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ในการเสนอข่าวสารทางอากาศแก่หน่วย ปภอ.ในพื้นที่อีกด้วย  และ
ท าหน้าที่ควบคุมการยิงอาวุธต่อสู้อากาศยานระดับต่ าในระหว่างการให้สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดอีก
ด้วย หากจ าเป็น 
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เครือข่ำยข้อมูลกำรปอ้งกันทำงอำกำศอตัโนมัติร่วม 

JADDIN: Joint Air Defense Digital Information Network 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภำรกิจ 
๑. แลกเปลี่ยนและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายทางอากาศภายในเขตน่านฟ้าไทย (หรือ

ก าลังจะเข้ามาในเขตน่านฟ้าไทย) 
๒. ควบคุมและประสานการใช้ข้อมูลการป้องกันทางอากาศที่จ าเป็นต่อหน่วยก าลังป้องกัน

ทางอากาศของไทย 
 เครือข่ายข้อมูลการป้องกันทางอากาศอัตโนมัติร่วม ( JADDIN)  คือ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลสถานการณ์ทางอากาศไปสู่หน่วยต่าง ๆ ในระบบป้องกันทางอากาศ
ของสามเหล่าทัพ  และกองบัญชาการทหารสูงสุด  โดยใช้ระบบสื่อสารของ บก.ทหารสูงสุด หรือ MILCOM
เป็นระบบสื่อสารหลัก  ความมุ่งหมายหลักของระบบ JADDIN ก็เพื่อกระจายภาพสถานการณ์ทางอากาศที่
ระบบป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ หรือ RTADS ประมวลได้ไปตามหน่วยต่าง ๆ  ที่เป็นหน่วยแจ้งเตือน
และควบคุมอาวุธปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานภาคพื้น  หน่วยเหล่านี้ในส่วนของกองทัพบก ได้แก่ ศูนย์ต่อสู้
ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจ าพื้นที่ 
 ขีดความสามารถของระบบ JADDIN สามารถแจ้งเตือนภัยเนิ่น จากภัยคุกคามทางอากาศ
ตลอดเวลา  สามารถแบ่งมอบเป้าหมายให้กับหน่วยก าลังรบได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และทันเวลา  
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการป้องกันภัยทางอากาศและข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ   ด ารงรักษาข้อมูล
ข่าวสารในการป้องกันภัยทางอากาศ และข้อมูลการปฏิบัติทางยุทธวิธี  บันทึกสถานการณ์ทางอากาศได้
อย่างต่อเนื่อง จ าลองสถานการณ์ป้องกันภัยทางอากาศได้ 
 ศูนย์กลางของระบบอยู่ที่ศูนย์ยุทธการทางอากาศ  โดยรับข้อมูลภาพสถานการณ์ทางอากาศ
จากระบบคอมพิวเตอร์ของ RTADS ข้อมูลดังกล่าวจะถูกประมวลที่ Communication Server ของระบบ 
JADDIN และส่งต่อให้กับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง  ที่ท าหน้าที่เป็นประตูสื่อสารกระจายข้อมูลเหล่าน้ัน  
ผ่านระบบสื่อสารทหารเพื่อส่งให้กับสถานีปลายทางต่าง ๆ  ต่อไป  และการท างานในการรับข้อมูลเข้าจาก
สถานีปลายทางก็กระท าในท านองเดียวกัน  กล่าวคือ ข้อมูลจากสถานีปลายทางจะถูกส่งผ่านระบบสื่อสาร
ทาหารเข้าสู่ประตูสื่อสาร และส่งให้กับ Comserver เพื่อท าการประมวลผลต่อไป และมีระบบ Local Area 
Network หรือระบบเครือข่ายท้องถ่ิน  ท าหน้าที่ในการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์อีก ๕ เครื่อง เพื่อให้เป็น
สถานีงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ๕ คน คือ นายทหารติดต่อของกองทัพบก  กองทัพเรือ และนายทหารป้องกนั
ภัยทางอากาศจากสามเหล่าทัพ  โดยมีนายทหารป้องกันภัยทางอากาศจากกองทัพอากาศเป็นผู้ดูแลระบบ
โดยส่วนรวม 



๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของ JADDIN ใน ศอย. (AOC/SOC) 
 
 ณ สถานีปลายทาง  ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านมาจาก Com Server ที่ AOC/SOC โดยระบบสื่อสาร
ทหารจะเข้าสู่เครื่องโมเดมเพื่อปลงสัญญาณให้เป็นระบบดิจิตอล  ซึ่งข้อมูลดิจิตอลจะถูกส่งข้อมูลให้กับ
คอมพิวเตอร์ที่ก าหนดให้เป็นสถานีงานหลัก  ประมวลผลข้อมูลและแสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศ
ปรากฏบนจอภาพ  จะฉายภาพในสถานการณ์ทางอากาศขณะนั้นบนจอแสดงผลขนาดใหญ่ต่อไป  
คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งจะถูกก าหนดให้เป็นสถานีงานส ารองข้อมูลต่าง ๆ  ที่สถานีงานหลักได้รบ และ
ประมวลผลแล้วจะถูกเก็บไว้ที่สถานีงานส ารองนี้ด้วย  โดยผ่านทางระบบ  LAN  เพื่อท างานทดแทนในกรณี
ที่สถานีหลักไม่สามารถท างานได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบของ JADDIN ณ สถำนีปลำยทำง 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

 หน่วยงำนในเครือข่ำยข้อมูลกำรป้องกันทำงอำกำศอัตโนมัติร่วม 
 ประกอบด้วยหน่วยศูนย์กลาง ๑ หน่วย และหน่วยรอบนอกอีก ๑๑ หน่วย หน่วยศูนย์กลาง 
(Central Site) จะตั้งอยู่ในอาคาร ศอย. (AOC/SOC)  ส่วนหน่วยรอบนอก (Remote Site) ๑๑ หน่วย นั้น 
ได้แก่ 

๑. RTSC Headquarters  กองบัญชาการทหารสูงสุด 
๒. RTN NCC ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) 
๓. RTA AADOC ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) 
๔. RTA AADOC 1  ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๑ (ศปภอ.ทบ.๑) 
๕. RTA AADOC 2  ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๒ (ศปภอ.ทบ.๒) 
๖. RTA AADOC 3  ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๓ (ศปภอ.ทบ.๓) 
๗. RTA AADOC 4  ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ (ศปภอ.ทบ.๔) 
๘. RTAF AAOC Don muang  ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน ดอนเมือง (ศยตอ.ดม.) กรม

ทหารต่อสู้อากาศยาน 
๙. RTAF AAOC Wing 1  ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน กองบิน ๑ (ศยตอ.กองบิน ๑) 

๑๐. RTAF AAOC Wing 4  ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน กองบิน ๔ (ศยตอ.กองบิน ๔) 
๑๑. RTAF AAOC Wing 1  ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน กองบิน ๗๑ (ศอยตอ.กองบิน ๗๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขีดควำมสำมำรถของระบบ JADDIN 
๑. แสดงภาพสถานการณ์การป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ทุกหน่วยในระบบ 
๒. ช่วยด ารงสถานภาพของระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ 
๓. ส่งสภาพการเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ทุกหน่วยในระบบ 
๔. ช่วยในการปฏิบัติการของระบบต่อสู้อากาศยาน เพื่อต่อต้านอากาศของข้าศึก 

 
 
 



๕๘ 
 

 

บทที่ ๔ 
ศูนยต์่อสู้ปอ้งกนัภัยทำงอำกำศกองพันทหำรปืนใหญ่ตอ่สู้อำกำศยำน (ศปภอ.พนั.ปตอ.) 

กล่ำวท่ัวไป 
ก. หน่วย ปตอ. ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ มีปัจจัยส าคัญ ๔ ประการ คือ เวลา  

ขีดความสามารถของข้าศึก  อาวุธยุทโธปกรณ์ และการฝึกของก าลังพล  ซึ่งประการสุดท้ายนับว่ามี
ความส าคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการของหน่วย ปตอ.  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเร็วของอากาศยานสมรรถนะ
สูง ประกอบกับขีดจ ากัดทางระยะยิงของอาวุธ ปตอ.  เป็นผลให้อาวุธ ปตอ. มีเวลาจ ากัดในการติดพัน
อากาศ  ยานภายในระยะยิงหวังผลของอาวุธ  ดังนั้น อาวุธ ปตอ. จ าเป็นต้องได้รับแจ้งเตือนภัยอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้อาวุธ ปตอ. พร้อมท าการยิงเมื่ออากาศยานข้าศึกเข้ามาอยู่ในระยะยิงหวังผลไกลสุด  
นอกจากนั้น อาวุธ ปตอ. จะต้องติดพันต่ออากาศยานข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ยังจะต้อ งไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินฝ่ายเราจากการยิงของอาวุธ ปตอ. ฝ่ายเดียวกัน  ด้วยการก าหนดมาตรการ
ในการควบคุมการยิง  และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  หน่วยงานที่จะท าหน้าที่ดังกล่าว ก็คือ 
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ (ศปภอ.) นั่นเอง 

ข. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของ ปตอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับต่าง ๆ ของระบบ
ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก อันได้แก่ ศปภอเ.ทบ. ซึ่งจัดตั้ง ณ ระดับ บก.ทบ.  ศปภอ.ทบ. ประจ า
พื้นที่ จัดตั้ง ณ ระดับพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  และ ศปภอ.
พัน.ปตอ. จัดต้ัง ณ ระดับ พัน.ปตอ. ส าหรับในแนวสอนน้ีจะได้ถกแถลงถึงเฉพาะ ศปภอ.พัน.ปตอ. เท่านั้น  
ส าหรับ ศปภอ.ทบ. และ ศปภอ.ทบ.ประจ าพื้นที่  คงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  จะแตกต่างกันเฉพาะในเรื่อง
จ านวนเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ กับปริมาณงานและขอบเขตของพื้นที่และงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศ พัน.ปตอ. (ศปภอ.พัน.ปตอ.) 
ก. ศปภอ.พัน.ปตอ. คือ ส่วนหนึ่งของที่บังคับการ พัน.ปตอ. เป็นกองบังคับการทางยุทธวิธี

ของผู้บังคับกองพัน ปตอ. ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับกองพัน และฝ่ายอ านวยการของตนปฏิบัติงานอยู่  
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุม ประสานงาน และสนธิการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วย ปตอ. หน่วยรอง 
หน่วยบรรจุมอบ และหน่วยข้ึนสมทบ ได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง 
 ศปภอ. ปฏิบัติงานภายใต้แนวความคิดของการอ านวยการแบบรวมการ และปฏิบัติแบบแยก
การ  จากแนวความคิดนี้จ าเป็นที่จะต้องมอบอ านาจในการปฏิบัติภารกิจให้กับหน่วยระดับต่ าสุดที่มี ขีด
ความสามารถในการปฏิบัติพันธกิจป้องกันภัยทางอากาศ และขณะเดียวกันก็ยังคงด ารงขีดความสามารถใน
การก ากับดูแลและอ านวยการได้ ณ แต่ระดับหน่วย 
 กองร้อย ปตอ. ไม่มีเจ้าหน้าที่ตาม อจย. ส าหรับจัดตั้ง ศปภอ. ได้  แต่สามารถจัดตั้ง ศปภอ. 
อย่างไม่เป็นทางการ  ด้วยการเพิ่มเติมก าลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยเหนือ หรืออาจใช้เจ้าหน้าที่หรือ
ยุทโธปกรณ์อื่น ๆ ภายในกองร้อย น ามาใช้จัดต้ัง ศปภอ.กองร้อย ก็ได้ 

ข. ศปภอ.พัน.ปตอ. มีหน้าที่ 
๑) วางแผน อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล การป้องกันภัยทางอากาศของหน่วย ปตอ. 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
๒) ประสานการป้องกันภัยทางอากาศกับ ศปภอ.ทบ.ประจ าพื้นที่  ส่วนควบคุม

ห้วงอากาศของหน่วยที่เกี่ยวข้อง และกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
๓) ประสานการแจ้งเตือนภัยเนิ่นกับ ศปภอ.ทบ.ประจ าพื้นที่ และหน่วยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
๔) รวบรวมและประเมินค่าข่าวสารการป้องกันภัยทางอากาศและกระจ่ายข่าวกรอง 



๕๙ 
 

 

๕) ท าหน้าที่เป็นศูนย์การติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

กำรแบ่งประเภทของ ศปภอ. 
ก. ศปภอ. แบ่งประเภทตามลักษณะของยุทโธปกรณ์ที่ใช้ใน ศปภอ. ออกได้ดังนี้ คือ 

ศปภอ. แบบกึ่งอัตโนมัติ และ ศปภอ.แบบธรรมดา 
๑) ศปภอ.แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semiautomatic Adoc)  ศปภอ.แบบนี้ใช้ระบบังคับ

บัญชาและควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semiautomatic Command and Control System) เป็นเครื่องมือ
หลักในการควบคุมการปฏิบัติการรบในการป้องกันภัยทางอากาศ  ซึ่งปฏิบัติงานด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการเช่ือมโยงข้อมูลอัตโนมัติ  เป็นผลให้สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวบินของเป้าหมาย
และด าเนินการติดพันเป้าหมายตามเวลาที่เกิดข้ึนจริง (Real Time) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวยัง
สามารถ 

ก) ค้นหาเป้าหมาย 
ข) พิสูจน์ทราบและประเมินค่าเป้าหมายต่าง ๆ 
ค) แบ่งมอบเป้าหมายให้กับหน่วยยิง 
ง) เฝ้าฟัง และ/หรือควบคุมการปฏิบัติของหน่วยยิง 

 ศปภอ.แบบนี้ใช้ควบคุมหน่วย ปตอ.อาวุธน าวิถี  แต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ไว้
ส าหรับปฏิบัติหน้าที่  ศปภอ.แบบธรรมดา ควบคู่กันไปด้วย  เพื่อท าหน้าที่ทดแทนในกรณี ศปภอ.แบบ
กึ่งอัตโนมัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

๒) ศปภอ.แบบธรรมดา (Manual Adoc)  ศปภอ.แบบนี้รับและส่งข่าวสารและข่าว
กรองป้องกันภัยทางอากาศด้วยค าพูดผ่านเครื่องมือสื่อสารทางสายและวิทยุ  ข่าวสารต่าง ๆ ที่แสดงใน 
ศปภอ. เกิดจากการกรุยและเขียนด้วยมือ  โดยไม่ใช้การแสดงข่าวสารโดยอัตโนมัติหรือใช้การส่งข้อมูลโดย
อัตโนมัติ  ข้อดีของ ศปภอ.แบบธรรมดา คือ ความง่าย เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเมื่อมีการ
ต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อเสีย คือ เสียเวลาในการกรุยและการส่งข่าว  ความผิดพลาดอาจเกิดข้ึนได้
จากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  ไม่มีข่าวสารที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่หน่วย ปตอ. หน่วยอื่นก าลังติดพันอยู่  ปกติ
หน่วย ปตอ. ล ากล้องจะจัดตั้ง ศปภอ.แบบธรรมดา และจะไม่ใช้ ศปภอ.แบบกึ่งอัตโนมัติ  หน่วย ปตอ. 
อาวุธน าวิถีจะจัดตั้ง ศปภอ.แบบธรรมดา เพื่อใช้ทดแทน ศปภอ.แบบกึ่งอัตโนมัติ ในกรณีที่ ศปภอ.แบบ
กึ่งอัตโนมัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

ข. ศปภอ. แบ่งออกได้ตามลักษณะการปฏิบัติการ เป็น ศปภอ.หลัก และ ศปภอ.ส ารอง 
๑) ศปภอ.หลัก (Primary Adoc) ผู้บังคับกองพันมคีวามรับผดิชอบในการจัดต้ัง ศปภอ.

หลัก  แต่ตามปกติ ผบ.พัน.ปตอ. จะมอบหน้าที่ในการจัดต้ัง การจัดระเบียบ และการด าเนินงานใน ศปภอ.
หลัก ให้กับ ฝอ.๓  ฝอ.๓ พัน.ปตอ. จะประสานงานในการจัดตั้ง การจัดระเบียบ และการปฏิบัติงานของ 
ศปภอ. กับ ฝอ.๒  ฝอ.๔ และนายทหารสื่อสาร  ฝอ.๒ จะให้ข่าวสารและข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ทาง
อากาศและทางพื้นดินของข้าศึก  ประสานกับ ฝอ.๓ ในการวางแผนการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองปอ้ง
กนภัยทางอากาศ และให้ข่าวสารเกี่ยวกับการพิสูจน์ฝ่ายและการจดจ าลักษณะอากาศยาน  ฝอ.๓ วางแผน 
ออกแบบ และประเมินค่าการป้องกันภัยทางอากาศ  เสนอแนะการแบ่งมอบหน่วย ปตอ. ฝอ.๔ ให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศปภอ. ตามความต้องการ และอาจรับทราบความต้องการการสนับสนุน
ทางการส่งก าลังบ ารุง  โดยเร่งด่วนของหน่วยรองผ่าน ศปภอ. นายทหารสื่อสาร วางแผน จัดตั้งและด ารง
การติดต่อสื่อสารภายใน และประสานความต้องการการติดต่อสื่อสารภายนอก ส าหรับอ านวยการยิง 
ศปภอ. ปฏิบัติงานภายใต้การอ านวยการของผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก  โดยอาศัย
แผนการป้องกันภัยทางอากาศและ รปจ.ต่าง ๆ 
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๒) ศปภอ.ส ารอง (Alternate Adoc)  ผู้บังคับบัญชาหน่วยรอง ซึ่งผู้บังคับกองพัน
ก าหนดให้จัดตั้ง ศปภอ.ส ารอง รับผิดชอบในการจัดตั้ง ศปภอ.ส ารอง ข้ึน  ซึ่งจะต้องจัดเตรียมแผนการ
ปฏิบัติงาน  แผนการสื่อสาร และแผนการติดต่อให้พร้อม  เพื่อสะดวกในการที่จะต้องกระท าหน้าที่แทน 
ศปภอ.หลักให้ทันทีที่ ศปภอ.หลัก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  แผนต่าง ๆ ควรให้มีการทดสอบตามหว้งเวลา
ที่เหมาะสม  เพื่อมั่นใจในประสิทธิภาพของแผนน้ัน 

ควำมต้องกำร (Requirements) 
โดยไม่ค านึงถึงระดับหน่วยในการจัดตั้งและแบบของ ศปภอ.ที่ใช้  ศปภอ. จ าเป็นต้อง

ประกอบด้วย 
ก. การติดต่อสื่อสาร (Communicationป  การติดต่อสื่อสารของ ปตอ. หมายรวมถึง 

วิธีการทั้งปวงที่น ามาใช้ในการรับและส่งข่าวสารและข่าวกรอง  และการบังคับบัญชาและการควบคุม  
ระหว่างหน่วย ปตอ. และจัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่น  วิธีการติดต่อสื่อสารมูลฐานที่ใช้กับ
หน่วย ปตอ. คือ วิทยุ  ทางสาย และพลน าสาร  วิธีการติดต่อสื่อสารที่น ามาใช้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ทางยุทธวิธีและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ 

ข. การแจ้งเตือนภัย (Early Warning) ข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่ ศปภอ. ได้รับจากกองทัพอา
อากาศหรือแหล่งข่าวภายนอกอื่น ๆ  ซึ่งข่าวสารดังกล่าวควรนะจ ามากรุยลงบนแผ่นแจ้งเตือนภัย 

ค. ข่าวสารเรดาร์ (Radar Information)  ข่าวสารจากเรดาร์นี้ ศปภอ. จะได้รับจากการ
ค้นหาเป้าหมายในพื้นที่ป้องกัน  ข่าวสารนี้ตามปกติจะกรุยลงบนแผ่นยุทธการ 

ง. การแจ้งเตือนภัยจากแหล่งข่าวอื่น (Other Warning) ได้แก่ การแจ้งเตือนภัยจากชุด
ผู้ตรวจค้นอากาศยานด้วยสายตา  และจาก ศปภอ.หน่วยข้างเคียง หรือจาก สคอ.  การแจ้งเตือนภัยจากชุด
ผู้ตรวจค้นอากาศยานด้วยสายตา  ศปภอ. จะได้รับข่าวสารนี้จากชุดผู้ตรวจค้นอากาศยานด้วยสายตาที่
ประจ าอยู่ที่ที่ตรวจการณ์และที่อยู่กับหน่วยในแนวหน้า  ข่าวสารนี้จะส่งตรงไปยังหน่วยยิง ปตอ.ต่าง ๆ ด้วย  
ศปภอ. จะปฏิบัติต่อข่าวสารนี้ด้วยการบันทึกลงบนแผ่นบันทึกข่าวด่วนผู้ตรวจค้นอากาศยาน ส่วนข่าวสารที่
ได้จาก ศปภอ.ข้างเคียง หรือจาก สคอ. จะกรุยลงบนแผ่นแสดงใด ๆ ตามความเหมาะสม 

จ. สถานภาพการป้องกัน (Defense Status)  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการปฏิบัติ
ของยุทโธปกรณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ สภาพการแจ้งเตือนภัย  สภาพความพร้อมรบ  สภาพการเตรียมพร้อม 
สถานภาพควบคุมการยิง และวิธีควบคุม  ซึ่งสถานภาพต่าง ๆ ดังกล่าวจะแสดงไว้บนแผ่นสถานภาพการ
ป้องกันใน ศปภอ. 

กำรจัด จนท.ศปภอ.พัน.ปตอ. 
ก. การจัด 

๑) ผบ.พัน. เป็น รองนายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของกองพลด าเนินกลยุทธ 
๒) ผช.น.ปภอ.พัน.ปตอ. เป็น ผช.นายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของกองพล

ด าเนินกลยุทธ 
๓) ฝอ.๓ เป็น นายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ พัน.ปตอ. 
๔) ฝอ.๒ เป็น ผช.นายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของ พัน.ปตอ. 
๕) หน.ศปภอ.พัน.ปตอ. เป็น ผช.นายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของ พัน.ปตอ. 
๖) นายสิบป้องกันภัยทางอากาศ 
๗) หน.จนท. กรุย 
๘) จนท. กรุย ๒ นาย 
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๙) เจ้าหน้าที่บันทึกข่าวด่วน 
๑๐) เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรอง 
๑๑) พลวิทยุโทรเลข ประจ าข่ายแจงภัยเนิ่น 

ข. หน้าที่ของ จนท.ใน ศปภอ.พัน.ปตอ. 
๑) นายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของ พัน.ปตอ. 

ก. อ านวยการป้องกันภัยทางอากาศของ พัน.ปตอ. 
ข. ก ากับดูแลการปฏิบัติของ ศปภอ.พัน.ปตอ. 
ค. ประเมินค่าข่าวสารที่ ศปภอ. ได้รับ 
ง. กระจายข่าวกรองป้องกันภัยทางอากาศ 
จ. ก ากับดูแลการปฏิบัติทางยุทธวิธีและอ านวยการยิงเมื่อจ าเป็น 
ฉ. ก าหนดสภาพการเตรียมพร้อมหรือสภาพควบคุมการยิงให้หน่วยยิง 
ช. กระจายข่าวแจ้งเตือนภัยทางอากาศ 
ซ.จงมั่นใจว่าการปฏิบัติงานใน ศปภอ. เป็นไปตามค าสั่ง นโยบายของผู้บังคับบัญชา 

๒) ผช.นายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของ พัน.ปตอ. 
ก) ท าหน้าที่นายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศเมื่อนายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทาง

อากาศไม่อยู่ 
ข) ช่วยเหลือนายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศด้วยการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่กรุยและเจ้าหน้าที่แจ้งข่าว 
ค) ช่วยเหลือนายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ด้วยการเฝ้าฟังกิจกรรมของ

หน่วยยิง 
ง) ปฏิบัติงานอื่นตามค าสั่งนายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ 

๓) หน.จนท.กรุย 
ก) ดูแลให้ลงรายงานในแผ่นสถานภาพแผ่นบันทึกประจ าวันให้ถูกต้อง 
ข) ก ากับดูแลการกรุยให้ตรงกับข่าวสารที่ได้รับ 
ค) จัด จนท. ใน ศปภอ.พัน.ปตอ. ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชม. 
ง) จงแน่ใจว่าได้มีการกรุยแนวบินแต่ละแนวบินลงบนแผ่นยุทธการ 
จ) ช่วยเหลือการแจ้งข่าวแจ้งเตือนภัยที่ได้รับจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ให้สอดคล้อง

ต้องกัน 
ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามค าสั่งของนายทหารต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ 

๔) จนท.กรุย 
- กรุยที่ตั้งต่าง ๆ  ให้ตรงกับข่าวสารที่ได้รับลงบนแผ่นสถานการณ์ และแผ่นยุทธการ 
- ท าหน้าที่พลวิทยุโทรศัพท์ได้เมื่อจ าเป็น 

๕) จนท.บันทึกข่าวด่วน 
- เป็นพลวิทยุโทรศัพท์ประจ าข่ายตรวจการณ์ 
- ท าหน้าที่บันทึกข่าวด่วนของผู้ตรวจการณ์ 

๖) เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรอง 
- เป็นวิทยุโทรศัพท์ประจ าข่ายบังคับบัญชากองพัน 
- ส่งข่าวกรองตามค าสั่งของ นายทหารป้องกันภัยทางอากาศ (ฝอ.๓) 
- บันทึกสถานภาพกระสุน ปตอ. 
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๗) พลวิทยุโทรเลข 
- ประจ าข่ายนายทหารติดต่อ 
- บันทึกข่าวแจ้งภัยเนิ่น 
- บันทึกหลักฐานควบคุมการยิงจาก นตต. 

กำรจัดยุทโธปกรณ์ภำยใน ศปภอ.พัน.ปตอ. 
 ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ใน ศปภอ.แบบธรรมดา ก าหนดเพิ่มเติมไว้ใน อจย.ของหน่วย  รายการ
ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวจะได้อธิบายตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

ก. แผ่นแจ้งเตือนภัย (Early Warning Board)  เป็นแผ่นกรุยที่ก าหนดด้วยระบบพิกัดอ้าง
ภูมิศาสตร์ (ยีโอเรฟ) ขนาดของแผ่นแจ้งเตือนภัยจะต้องครอบคลุมพื้นที่ของแผ่นยุทธการ และต้องมีขนาด
ขยายออกไปโดยรอบอย่างเพียงพอที่จะแสดงข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้  ขนาดและพื้นที่ของแผ่นแจ้ง
เตือนภัยย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของการป้องกันโดยเฉพาะ  ซึ่งส่วนมากจะใช้มาตราส่วน ๑ : 
๑,๐๐๐,๐๐๐  แสดงรายละเอียดของสถานการณ์ทางอากาศ  ขีดความสามารถในการตรวจจับรัศมีเรดาร์  
พื้นที่ที่น่าสนใจ  รัศมีของพื้นที่อันตราย  เพื่อสะดวกในการกรุยอากาศใช้ในการกรุยทางดิ่ง 

ข. แผ่นยุทธการ (Operation Board)  แผ่นยุทธการได้จัดเตรียมโดยเฉพาะส าหรับแต่ละ
พื้นที่ที่ป้องกัน  เป็นแผ่นตารางแสดงพิกัดอา้งภูมิศาสตร ์(ยีโรเรฟ) และสามารถอ่านเป็นระบบตารางควบคุม 
ปตอ.ระยะใกล้ได้ด้วย  ขนาดของแผ่นยุทธการควรครอบคลุมพื้นที่ที่ป้องกัน ซึ่งอยู่ตรงกลาง และมีขนาด
ขยายออกไปเลยระยะค้นหาเป้าหมายของหน่วยยิง  เพียงพอที่จะสามารถค้นหา พิสูจน์ฝ่าย แล่ะส่งข่าวให้
หน่วยยิง ปตอ. ทันเวลา  เพื่อให้สามารถท าการยิงได้ตั้งแต่ระยะยิงหวังผลไกลสุด  รายละเอียดต่าง ๆ ควร
ก าหนดลงบนแผ่นยุทธการอย่างเพียงพอ  เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  นอกจากนั้น ควรก าหนดขีด
ความสามารถของระยะยิงของแต่ละหน่วยยิง  เขตการยิง และเส้นหลักการยิงไว้บนแผ่นยุทธการด้วย  และ
ควรมีขนาดใหญ่พอที่จะกรุยเพื่อแสดงแนวบินและข้อมูลเกี่ยวกับแนวบิน  ให้สามารถมองเหน็ได้โดยง่ายจาก
ที่ใดก็ตามใน ศปภอ. ที่แผ่นยุทธการจะต้องมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ส าหรับรับข่าวสารจากข่าย
รายงานของเรดาร์  ข่าวแจ้งเตือนภัย และข่ายข่าวสารการป้องกันภัยทางอากาศอื่น ๆ   ซึ่งส่วนมากจะใช้
แผนที่ มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ หรือตีตารางช่องละ ๑ องศา มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ ใช้กรุยทาง
ระดับ 

ค. แผนที่สถานการณ์ทั่วไป มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงรายละเอียดสถานการณ์ที่ตั้ง
ฝ่ายเดียวกัน  ที่ตั้งฝ่ายข้าศึกในเขตปฏิบัติการของกองพล 

ง. แผ่นสถานภาพการป้องกัน (Defense Status Board)  แผ่นสถานภาพการป้องกันจะ
แสดงข่าวสารเท่าที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ใน รปจ. ตามปกติข่าวสารที่แสดงบนแผ่นสถานภาพการป้องกัน 
ได้แก่ 

๑) สภาพการเตรียมพร้อมป้องกัน (Defcon) 
๒) สภาวะควบคุมการยิง 
๓) สภาพการแจ้งเตอืนภัย (Ad Warning) 
๔) การต่อต้านอิเล็กทรอนิคส์ (ECM) 
๕) สภาพการพร้อมรบของหน่วย (WAD) 
๖) สถานภาพของหน่วย 
- หน่วย 
- ที่ตั้ง 
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- สภาพเตรียมพร้อมของหน่วยยิง 
- จ านวนกระสุน 

จ. แผ่นบันทึก  เป็นแบบฟอร์มการบันทึกข่าวสารเกี่ยวกับอากาศยานและข่าวอื่น ๆ 
ฉ. โทรศัพท์สนาม 
ช. แท่งแนวบิน  พร้อมอุปกรณ์แสดงข้อมูลข่าวสารของอากาศยานที่เข้ามา  ในเรื่อง

หมายเลข  แนวบิน  ความสูง  ความเร็ว  จ านวน  ทิศทาง 

กำรติดต่อสื่อสำร 
  ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดเพื่อผลส าเร็จทางยุทธการของ ศปภอ. ก็คือ เครื่องมือสื่อสารที่ดี  
นอกเหนือไปจากต้องมีพื้นฐานเป็นอย่างดีเกีย่วกับการใช้และการรักษาบ ารุงยุทโธปกรณ์ด้านการสื่อสารของ 
ศปภอ. แล้ว  เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกมาอย่างดีในด้านการสื่อสาร  การใช้ข่ายการสื่อสารซึ่ง
ก าเนิดไปจาก ศปภอ. หรือวางปลายสายเข้ามาใน ศปภอ.  สายการสื่อสารส ารองจะต้องมีไว้  การป้องกัน
ภัยทางอากาศแต่ละแห่งจะช้ีบ่งถึงความต้องการการติดต่อสื่อสารเท่าที่จ าเป็น  เพื่อที่จะให้การควบคุม
หน่วยบังเกิดผล  อย่างไรก็ดี จ าเป็นต้องมีข่ายมูลฐานอยู่จ านวนหนึ่ง  ข่ายเหล่าน้ีได้แก่ 

ก. ข่ายแจ้งภัยเนิ่น  ข่ายแจ้งภัยเนิ่นเป็นข่ายทางเดียว  ใช้ทางสายหรือวิทยุ (หรือทางสาย
และวิทยุ)  ข่ายแจ้งภัยนี้จะถูกส่งตรงมายัง ศปภอ. จากเจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรองของชุด นตต.ปตอ. ประจ า
หน่วยงานของกองทัพอากาศ เช่น ศูนย์ยุทธการทางอากาศ  ศูนย์ควบคุมและรายงาน หรือสถานีควบคุม
และรายงาน 

ข. ข่ายติดต่อกองทัพอากาศ  ข่ายติดต่อกองทัพอากาศเป็นข่ายสองทาง  ใช้ทางสายหรือ
วิทยุ (หรือใช้ทั้งสองทาง)  ข่ายนี้เป็นข่ายติดต่อระหว่าง ศปภอ. กับหน่วยงานของกองทัพอากาศ  โดยผ่าน
ชุด นตต.ปตอ. ที่ส่งไปประจ าอยู่ที่ศูนย์ยุทธการทางอากาศ หรือศูนย์ควบคุมและรายงาน หรือสถานีควบคุม
และรายงานแล้วแต่กรณี  ข่ายนี้จัดวางโดยการตกลงร่วมกัน หรือผู้บัญชาการศูนย์ยุทธการร่วมที่อาวุโสกว่า 

ค. ข่ายผู้ตรวจค้นอากาศยาน  เป็นข่ายส าหรับชุดผู้ตรวจค้นอากาศยาน  ซึ่งตรวจค้นด้วย
สายตารายงานข่าวด่วนไปยัง ศปภอ. และหน่วยยิงต่าง ๆ พร้อมกัน  ข่ายนี้อาจใช้ได้ทั้งวิทยุและทางสาย 
หรือทั้ง ๒ ประการ  เป็นข่ายสองทางจาก ศปภอ. ไปยังผู้ตรวจค้นอากาศยาน  หรือไปยัง ศปภอ. เป็นข่าย
ทางเดียวจากผู้ตรวจค้นอากาศยานไปยังหน่วยยิงต่าง ๆ 

ง. ข่ายรายงานของเรดาร์  ข่าวรายงานของเรดาร์นี้เป็นข่ายสองทาง  ใช้ทางสายหรือวิทยุ 
(หรือใช้ทั้งสองทาง) เป็นข่ายเรดาร์บริการข่าวสาร ปตอ. รายงานมายัง ศปภอ. 

จ. ข่ายข่าวกรอง  เป็นข่ายทางเดียว  ใช้ทางสายหรือวิทยุ (หรือใช้ทั้งสองทาง) เป็นข่าย 
ศปภอ. ใช้กระจายข่าวกรองจาก ศปภอ. ไปยังหน่วย ปตอ.ต่าง ๆ 

ฉ. ข่ายบังคับบัญชา  เป็นข่ายสั่งการจากผู้บงัคับบญัชาไปยังหน่วยข้ึนตรงและหน่วยสมทบ  
ใช้ทางสายหรือวิทยุ (หรือทั้งทางสายและวิทยุ) เป็นข่ายสองทาง 

ช. ข่ายอื่น ๆ  เป็นการติดต่อกับหน่วยอื่น  นอกจาก ทอ. และหน่วยข้ึนตรงแล้วแต่ความ
จ าเป็นที่เราจะติดต่อ 

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรเตรียมพร้อมและกำรแจ้งเตือนภัย 
  ก. สภาพการเตรียมพร้อมป้องกันภัยทางอากาศ (Defense Readiness Condition) คือ 
การระบุหรือบ่งช้ีแบบของการปฏิบัติที่จะน าเอาไปใช้กับระบบการป้องกันภัยทางอากาศ  เพื่อให้มีการ
เตรียมพร้อมรบ  เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  แบ่งออกเป็นข้ันตอนตามสถานการณ์ คือ 
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   ๑) สภาพการเตรียมพร้อมข้ันที่ ๕ (Normal) ใช้รหัส Defcon 5  เมื่อประเทศไม่อยู่ใน
สภาวะสงคราม  และหรือฝ่ายตรงข้ามในประเทศไม่มีขีดความสามารถในการใช้ก าลังทางอากาศเข้า
ปฏิบัติการ หรือสถานการณ์การใช้ก าลังทางอากาศของประเทศใกล้เคียงไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
ของประเทศ 
   ๒) สภาพการเตรียมพร้อมข้ันที่ ๔ (Increased Intelligence Watch) ใช้รหัส Defcon 
4  เมื่อประเทศมีปัญหาหรือนโยบายระหว่างประเทศไม่ตรงกันกับประเทศใกล้เคียงหรือมิตรประเทศของ
ประเทศใกล้เคียง  หรือมีข่าวฝ่ายตรงข้ามในประเทศใกล้เคียงน่าจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
ของประเทศ 
   ๓) สภาพการเตรียมพร้อมข้ันที่ ๓ (Increased Readiness) ใช้รหัส Defcon 3  เมื่อ
ประเทศมีปัญหาเรื่องนโยบายระหว่างประเทศไม่ตรงกัน หรือมีท่าทีหรือแสดงท่าทีข่มขู่  และมีแนวโน้มจะ
เกิดการขัดแย้งในนโยบายระหว่างประเทศในโอกาสต่อไปหรือฝ่ายตรงข้ามในประเทศในประเทศได้รับการ
สนับสนุนก าลังทางอากาศ  และมีขีดความสามารถในการใช้ก าลังทางอากาศเข้าปฏิบัติการ หรือมี การใช้
ก าลังทางอากาศของประเทศใกล้เคียง  มีท่าทีคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ 
   ๔) สภาพการเตรียมพร้อมข้ันที่ ๒ (Air Defense Readiness) ใช้รหัส Defcon 2 เมื่อ
ประเทศเกิดขัดแย้งในนโยบายระหว่างประเทศ หรือประเทศน้ัน ๆ  มีท่าทีคุกคาม หรือฝ่ายตรงข้ามได้รับการ
สนับสนุนการใช้ก าลังทางอากาศเข้าปฏิบัติการ  หรือการใช้ก าลังทางอากาศน่าจะเป็นอันตรายต่อความ
มั่นคงของประเทศ 
   ๕) สภาพการเตรียมพร้อมข้ันที่ ๑ (Maximum Readiness)  ใช้รหัส Defcon 1 เมื่อ
ประเทศเกิดขัดแย้งนโยบายระหว่างประเทศอย่างรุนแรง หรือมีการคุกคามทางอากาศที่น่าจะเป็นอันตราย 
เช่น การบินลาดตระเวนตามชายแดน  การบินล้ าแดนบ่อยครั้ง  การท าจารกรรมโดยการบินถ่ายภาพใน
ระยะสูง 
   ๖) สภาพการเตรียมพร้อมฉุกเฉิน (Air Defense Emergency) ใช้รหัส ADE เมื่อ
ประเทศเข้าสู่สภาวะสงครามทั้งที่ประกาศและไม่ประกาศ  เป็นการเตรียมพร้อมข้ันสูงสุดของก าลังฝ่าย
ทหารและฝ่ายพลเรือน  โดยพร้อมที่จะปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศโดยทันที 
  ข. สภาพพร้อมรบของหน่วย  ปตอ. คือ ลักษณะความพร้อมรบของอาวุธ ปตอ. ของหน่วย
ตามระดับความพร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศ  ผบ.ชา การป้องกันภัยทางอากาศเป็นผู้ก าหนดสภาพพร้อม
รบของหน่วย ปตอ. โดยระบุเป็นจ านวนร้อยละของหน่วยยิง ปตอ.ต่าง ๆ อย่างน้อยที่สุดของแต่ละหน่วย 
ปตอ. ที่ต้องการให้อยู่ในสภาพพร้อมรบ ณ แต่ละระดับความพร้อมรบป้องกันภัยทางอากาศ 
 

กำรแจ้งเตือนภัย รหัส ๑๒ ชม. ๓ ชม. ๑ ชม. ๑๕ นำที ๕ นำที พร้อมรบ 
ขาว ก. ๒๕ % ๒๕ % ๒๕ % ๒๕ %   

 ข.  ๕๐ % ๒๕ % ๒๕ %   
 ค.  ๒๕ % ๕๐ % ๒๕ %   

เหลือง ง.   ๒๕ % ๕๐ % ๒๕ %  
 จ.    ๕๐ % ๕๐ %  

แดง ฉ.      ๑๐๐ % 
 
 (% ของอาวุธ ปตอ. เตรียมพร้อมแตล่ะเวลา) 
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  ค. สภาพพร้อมรบของหน่วยยิง คือ ระดับความพร้อมของหน่วยต่าง ๆ ที่ระบุเป็นจ านวน
นาทีจากเวลาที่แจ้งเตือนไปถึงเวลาที่อาวุธท าการยิง  สภาพความพร้อมรบของหน่วยยิงนี้ข้ึนอยู่กับสภาพ
พร้อมรบของหน่วย  ปตอ.ปานกลางและไกล ผบ.พัน จะเป็นผู้ก าหนดให้กับหน่วยยิงต่าง ๆ ของร้อย ปตอ. 
ส าหรับ ปตอ.ระยะใกล้  ผบ.พัน เป็นผู้ประกาศสภาพพร้อมรบของหน่วยยิงไปยังระดับกองรอ้ย  ปตอ. หรือ
ชุดรบเท่านั้น  แต่ในหน่วยให้นายทหารยุทธการป้องกันภัยทางอากาศเป็นผู้ก าหนด  โดยก าหนดให้
สอดคล้องกับสภาพพร้อมรบของหน่วยเหนือ คือ 
   ๑) ประจ าเตรียมรบ  หน่วยจะต้องท าการยิงได้ทันที (ภายใน ๖๐ วินาที) 
   ๒) เตรียมรบ ๕ นาที  หน่วยจะต้องท าการยิงได้ภายใน ๕ นาที 
   ๓) ปลอดภัย  ก าลังพลผ่อนคลายได้ภายใน ๑ ชม. (กระสนุไม่บรรจุ) 

 สภำพก ำลังพลและยุทโธปกรณ์ของแต่ละสภำพพร้อมรบของหน่วยยิง 
 ประจ ำเตรียมรบ เตรียมรบ ๕ นำที ปลอดภัย 
พลประจ าปืนประจ าเต็มอัตรา    
เครื่องมือ ส. มเีจ้าหน้าทีป่ระจ า    
ยุทโธปกรณ์ติดเครื่อง    
ยุทโธปกรณ์พร้อม    

 
  ง. สภาพการแจ้งเตือนภัยทางอากาศ  เป็นสภาพที่ใช้แทนการโจมตีทางอากาศของข้าศึก
ที่น่าจะเป็นไปได้  ซึ่งได้มาจากการประเมินสถานการณ์ของ ผบ.หน่วย ในพื้นที่  โดยปกติผู้บัญชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศเป็นผู้ก าหนดมี ๓ สภาพ คือ 
   ๑) สภาพอากาศยาน  “แดง”  หมายถึง การโจมตีของอากาศยานข้าศึกใกล้จะเกิดข้ึน  
อากาศยานข้าศึกเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติการหรือบริเวณใกล้เคียง 
   ๒) สภาพอากาศยาน  “เหลือง”  หมายถึง การโจมตีของอากาศยานข้าศึกอาจเกิดข้ึน
ได้  อากาศยานข้าศึกก าลังบินมุ่งหน้ามาทางพื้นที่ปฏิบัติการ 
   ๓) สภาพอากาศยาน  “ขาว”  หมายถึง การโจมตีของอากาศยานยุติลงแล้ว 

กฎกำรติดพัน 
  คือ ข้อความปฏิบัติในการติดพันอากาศยาน  โดยเฉพาะมีไว้เพื่อที่หน่วยยิงจะต้องรู้ ว่า
จะต้องยิงอะไร  จะต้องยิงเมื่อใด และจะต้องยิงที่ไหน  เพื่อจะได้ไม่ต้องเฝ้าคอยการสัง่การของผูบ้ังคับบญัชา  
กฎการติดพันมีดังนี้ 

ก. สิทธิในการป้องกันตนเอง  จะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๑) ที่ตั้งยิงถูกโจมตีทางอากาศ  ปตอ. สามารถท าการยิงต่ออากาศยานทีคุกคามนั้นได้

ในสภาวะยิงระวัง และจะต้องเปลี่ยนเข้าที่ตั้งยิงส ารองทันที 
๒) เมื่ออยู่ในขบวนเดินและถูกโจมตีทางพื้นดิน  ปตอ. สามารถใช้อาวุธประจ าหน่วยท า

การยงิต่อข้าศึกได้แล้วรายงานให้ ผบ.มว.ปตอ. ทราบ 
๓) เมื่ออยู่ในการป้องกันขบวนเดินและตรวจพบอากาศยานข้าศึก  มีท่าทีคุกคามต่อ

ขบวยเดินให้ ปตอ. ท าการยิงได้ในสภาวะ “ยิงระวัง” 
๔) เมื่ออยู่ในที่รวมพลและถูกอากาศยาน  ขศ. เข้าโจมตีให้ ปตอ. ท าการยิงได้สภาวะ 

“ยิงระวัง” 
ข. การก าหนดเกณฑ์ข้าศึก 
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   คือ อากาศยานทุกชนิดทั้งของฝ่ายเรา  พันธมิตรและข้าศึกที่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรต่อ
หน่วยของเรา  โดยมีพฤติกรรม ดังนี้ 

๑) การแจ้งเตือนจากหน่วยเหนือในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นข้าศึก 
ก) ปล่อยควันหรือพ่นสารหรือทิ้งพลุส่องสว่างในพื้นที่ฝ่ายเรา 
ข) ปล่อยพลร่มหรือให้ทหารลงจากอากาศยาน จ านวนมากกว่าเจ้าหน้าที่ประจ า

อากาศยาน 
ค) วางสนามทุ่นระเบิด 
ง) โจมตีที่ตั้งของฝ่ายเรา 

๒) ละเมิดมาตรการควบคุมห้วงอากาศ  ในกรณีต่อไปนี้ 
ก) บินเข้ามาในเขตห้ามบินในเวลาที่ก าหนด 
ข) ละเมิดต่อความเร็ว  ความสูง  และทิศทางที่หน่วยเหนือก าหนด 

๓) ตอบสัญญาณ IFF ไม่ถูก 
๔) เมื่อพิสูจน์ฝ่ายด้วยสายตาว่าเป็นข้าศึก 

ค. การแบ่งระดับการควบคุม 
๑) ในกรณีที่ควบคุมแบบรวมการ  ศปภอ.พัน.ปตอ. จะเป็นผู้ควบคุมและอ านวยการ

ยุทธของ 
๒) ในกรณีที่ควบคุมแบบแยกการการควบคุมและอ านวยการยุทธเป็นหน้าที่ของ 

ศปภอ.ร้อย.ปตอ. 
ง. แบบการควบคุม 

๑) การควบคุมแบบรวมการ  โดยปกติจะใช้ในกรณีของข้อ ค. ๑) 
๒) การควบคุมแบบแยกการ  จะใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

ก) ในกรณีของข้อ ๕. ๒) 
ข) อากาศยานของข้าศึกเข้าโจมตีทุกทิศทางพร้อม ๆ กัน  ให้ ศปภอ.ร้อย.ปตอ. 

ควบคุมแต่ละกองร้อยในพื้นที่ที่กองร้อยรับผิดชอบ 
จ. การปฏิบัติการเป็นอิสระ  หากการติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือไม่สามารถกระท าได้ใน

กรณีใด ๆ ก็ตาม  ให้ด าเนินการดังนี้ 
๑) การแจ้งเตือน  เมื่อไม่สามารถรับข่าวได้จาก ศปภอ.ทบ.ประจ าพื้นที่  ให้ใช้เรดาร์

กองพันเฝ้าตรวจและรายงานไปยัง ศปภอ.พัน.ปตอ. ตาม รปจ.การใช้เรดาร์ของกองพันเฝ้าตรวจและ
รายงานไปยัง ศปภอ.พัน.ปตอ. 

๒) หากปฏิบัติตาม ก. ไม่ได้  ให้ใช้ที่ตรวจการณ์แทน 
ฉ. สภาวะควบคุมการยิง  หลังจากได้มีการพิสูจน์ฝ่ายแล้ว  ผู้บัญชาการป้องกันภัยทาง

อากาศจะเป็นผู้ก าหนดสถานภาพควบคุมการยิง ดังนี้ 
๑) ยิงเสรี  ท าการยิงต่ออากาศยานที่มิได้พิสูจน์ฝ่ายทราบโดยแน่ชัดว่าเป็นอากาศยาน

ฝ่ายเรา 
๒) ยิงระวัง  การยิงต่ออากาศยานที่พิสูจน์ฝายทราบโดยแน่ชัดว่าเป็นอากาศยานข้าศึก

ตามเกณฑ์ก าหนดฝ่ายข้าศึกที่มีผลบังคับใช้ 
๓) ห้ามยิง  ไม่ท าการยิง  เว้นการยิงเพื่อป้องกันตนเอง 

ช. ค าสั่งยิง 
๑) “ปฏิบัติการยิง”  ใช้เมื่อต้องการให้ยิงที่หมาย 
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๒) “เล็งตาม”  ใช้เมื่อเป้าหมายอยู่เลยระยะยิงหวังผลและต้องการเล็งตามเป้าหมาย 
๓) “หยุดเล็งตาม”  เลิกเล็งตามเป้าหมาย 
๔) “ห้ามยิง”  ห้ามยิงอากาศยานทุกชนิด 
๕) “หยุดยิง”  ใช้เมื่อต้องการหยุดยิงต่อเป้าหมายที่ก าลังยิงอยู่  แต่ยังคงเล็งตามต่อไป 
๖) “ค้นหาเป้าหมาย”  ใช้ส าหรับหน่วยเรดาร์ 
๗) “หยุดยิงหยุดเล็งตาม”  ใช้เมื่อต้องการให้หยุดยิงและหยุดเล็งตามในขณะนั้น 

กำรบริกำรขำ่วสำร ปตอ. (บช.ปตอ.) 
  เพื่อที่จะให้ส าเร็จภารกิของตนอย่างได้ผล  ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศจะต้องทราบ
การเข้ามาของเป้าหมายที่เป็นข้าศึก  บริการข่าวสารป้องกันภัยทางอากาศ  เป็นวิธีการค้นหาอากายาน
อย่างหนึ่ง  ซึ่งจะให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงการเข้ามาของอากาศยานข้าศึกแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มีส่วน
ร่วมในการป้องกันภัยทางอากาศ  จะต้องเข้าใจสมรรถภาพ ขีดจ ากัด การใช้ และความต้องการในด้านการ
สื่อสารของ บข.ปตอ. เพื่อที่จะสามารถใช้บริการข่าวสาร ปตอ. อย่างเหมาะสม  ย่อมหมายถึงการได้
ประโยชน์เต็มที่จากการแจ้งเตือนภัยให้กับการป้องกันภัยทางอากาศ 

ก. การบริการข่าวสารในการป้องกันภัยทางอากาศนั้น  จัดต้ังข้ึนโดยหน่วย ปตอ. เพื่อ 
๑) เพื่อแจ้งเตือนส่วนต่าง ๆ  ของการป้องกันภัยทางอากาศ  การแจ้งเตือนการเข้ามา

ของอากาศยานข้าศึก  กระท าโดยผู้ตรวจค้นอากาศยาน และเรดาร์ระยะใกล้ของหน่วย ปตอ. บริการ
ข่าวสาร ปตอ. ใช้เพิ่มเติมหรือประกอบการแจ้งข่าวเนิ่นของกองทัพอากาศ  บริการข่าวสาร ปตอ. จึงเป็น
วิธีการที่จะช่วยให้สามารถประเมินค่าข่าวสาร  และกระจายข่าวกรองในการป้องกันภัยทางอากาศให้กับ
ส่วนต่าง ๆ ของการป้องกันภัยทางอากาศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

๒) โดยทั่วไปแล้ว ผบ.ปตอ. แห่งหนึ่ง  จะต้องจัดตั้งข้ึนแต่ละพื้นที่ที่ท าการป้องกัน  
อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่ที่ท าการป้องกันมีมากกว่าหนึ่งพื้นที่  บริการข่าวสาร  ปตอ.ของแต่ละพื้นที่อาจสนธิ
การปฏิบัติเข้าด้วยกัน 

๓) บริการข่าวสาร ปตอ.  จะปฏิบัติงานเพื่ออ านวยให้หน่วย ปตอ. สามารถใช้
เจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์อย่างประหยัด  กล่าวคือ ด้วยการแจ้งเตือนภัยอย่างเพียงพอ  ก็จะผ่อนคลาย
สภาพความพร้อมรบของเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอาวุธยุทโธปกรณ์ลงได้  ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยย่ิงข้ึน 

ข. ความรับผิดชอบในการจัดตั้ง  ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ  จะเป็นผู้จัดตั้งและ
ด าเนินการบริการข่าวสาร ปตอ.  ซึ่งปกติจะมอบให้ ฝอ.๒ ของหน่ยเป็นผู้ประสานงานของการบริการ
ข่าวสาร ปตอ.  ฝอ.๒ จะได้รับความช่วยเหลือจากนายทหารสื่อสารและนายทหารเรดาร์ในการด าเนินงาน  
ฝอ.๒ จะต้องประสานกับ รอง ฯ ฝอ.๓ และฝ่ายอ านวยการอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 

ค. องค์กรรวบรวมข่าวกรองของ บข.ปตอ. บริการข่าวสาร ปตอ. ใช้องค์กรรวบรวม
ข่าวสารที่มีอยู่ในอัตราของหน่วย  ปตอ. องค์กรรวบรวมข่าวสารที่ส าคัญอัตราของหน่วย ปตอ. ก็คือ เรดาร์ 
และผู้ตรวจค้นอากาศยาน 

๑) เรดาร์ในอัตราของหน่วย ปตอ. จะมีเรดาร์ตรวจค้นหาเป้าหมายตามปกติแล้ว  
เรดาร์เฝ้าตรวจคน  ขาดคุณลักษณะการตรวจและจับเป้าหมายในการแจ้งเตือนภัย  จึงเหมาะที่จะใช้ใน
ระบบ บข.ปตอ. อย่างจ ากัด  เรดาร์ค้นหาเป้าหมาย ซึ่งมีระยะในการตรวจค้นสั้นกว่าอาจน ามาใช้ในบทบาท 
บข.ปตอ. ได้ 

๒) ผู้ตรวจค้นอากาศยาน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ๓ นาย  จัดตั้งข้ึนเพื่อความมุ่ง
หมายในการแจ้งเตือนภัยในระยะใกล้ส าหรับอากาศยานที่บินต่ า  ให้หน่วยยิงที่วางก าลังป้องกัน  
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นอกจากนั้น ยังใช้ในการแจ้งเตือนภัยทางอากาศพื้นที่การรบต่าง ๆ ในเขตหน้า  ผู้ตรวจค้นอากาศยานอาจ
ใช้รายงานการเคลื่อนไหวของข้าศึกบนพื้นดินได้ด้วย  หน่วย ปตอ. อาศัยประโยชน์จากผุ้ตรวจค้นอากาศ
ยานได้มากที่สุดด้วยการแจ้งเตือนภัยในระยะใกล้ ๆ  ให้พลประจ าปืนที่เข้าประจ าอาวุธ  ค้นหาที่หมายเล็ง
ตามและมีเวลาเพียงพอที่จะเปิดการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หน่วยอื่น ๆ ในการป้องกันจะได้รับข่าวแจ้ง
เตือนนี้  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเฉพาะต าบล 

ง. การติดต่อสื่อสาร  การติดต่อสื่อสารเป็นข้อพิจารณาที่ส าคัญในการก าหนดที่ตั้งผู้ตรวจ
ค้นอากาศยานของ บข.ปตอ.  วิทยุที่มีอยู่ตาม อจย. เป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อสื่อสาร  ระยะการ
ติดต่อสื่อสารด้วยค าพูดของวิทยุ  จึงเป็นหัวข้อพิจารณาที่ส าคัญยิ่ง  เมื่อสามารถตรวจพบอากาศยานได้ด้วย
การเห็นหรือได้ยินและพิสูจน์แล้ว  ต้องรีบส่งข่าวทันทีด้วยเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด  เพื่อที่จะให้การ
รายงานข่าวด่านเป็นไปในแบบเดียวกันควรใช้แบบรายงานข่าว ดังนี้ 

ข่ำว ตัวอย่ำง 
- สัญญาณเตรียมพรอ้ม ด่วนที่สุด 
- แผนที่ตั้งที่ตรวจการณ์หรือที่ตั้งเรดาร์ ๙ นาฬิกา 
- จ านวนอากาศยาน ๓ เครื่อง 
- การประจักษ์ฝ่าย ข้าศึก 
- ทิศทางบินที่กระท าต่อที่ ตก. หรอืที่ตั้งเรดาร์ ผ่านซ้าย, ขวา, บินเข้า 
- หมดข้อความ เลิก 

 ระบบนี้ถือหลักจากสมมุติฐานที่ว่า  ที่ตรวจการณ์แต่ละที่ถูกขานนามเป็นจ านวนช่ัวโมง
นาฬิกา  แล้วแต่จะตั้งอยู่ ณ ที่ใด  หน่วยต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามแผนน้ี  ไม่ว่าต าบลที่อยู่ของที่เหมายจะอยู่
ในลักษณะใดกับที่ตรวจการณ์ก็ตาม  ผู้ตรวจค้นอากาศยานคงท าการรายงานการเข้ามาของที่หมายต่อที่ตั้ง
นาฬิกา 

กำรรวบรวมข่ำวสำรเป้ำหมำย 
  ศปภอ.พัน.ปตอ. ได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวส าคัญ ๒ แห่ง คือ องค์กรแจ้งเตือนภัยทาง
อากาศอื่น ๆ  บริการข่าวสาร ปตอ. ซึ่งประกอบด้วยเรดาร์ที่มีอยู่ในอัตราและจากชุดตรวจค้นอากาศยาน  
ข่าวสารนี้ต้องน ามาประเมินค่า  เพื่อกระจายข่าวกรองไปให้หน่วยรอง  การกระจายการยิงอย่างมี
ประสิทธิภาพจาก ศปภอ.พัน.ปตอ. ย่อมข้ึนอยู่กับการรวบรวมและประเมินค่าของข่าวการป้องกันภัยทาง
อากาศจากองค์กรรวบรวมข่าวสารทั้งปวง 

ก. ข่าวแจ้งภัยเนิ่น  ซึ่งได้รับจากกองทัพอากาศ  โดยชุดของ นตต.ปตอ. ซึ่งประจ าอยู่ใน
หน่วยของ ทอ. จะเป็นผู้แจ้งข่าวนี้ให้กับ ศปภอ.พัน.ปตอ.  ศปภอ.พัน.ปตอ. อาจติดต่อกับหน่วยงานของ 
ทอ. หลายระดับหน่วย  ทั้งนี้ ย่อมข้ึนอยู่กับความเช่ือถือของข่าวสารที่คาดว่าจะได้รับแต่ละแห่ง  และการ
ติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ใน ศปภอ.พัน.ปอต.  เจ้าหน้าที่กรุย  เมื่อมีข่าวสารแจ้งการเข้ามาของอากาศยานจะกรุย
ลงบนแผ่นสถานการณ์แจ้งเตือนภัย  ข่าวสารการก าหนดที่ตั้งครั้งแรกจะเป็นการบันทึกด้วยการกรุย  
ต่อจากนั้นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ส่งมาจากแหล่งเตือนภัยก็จะบันทึกลงบนแผ่นแสดงข้อมูล
ของแนวบินแต่ละเป้าหมาย  ภายหลังที่กรุยส่งไปแล้วจะก าหนดหมายเลขแนวบิน  เพื่ อพิสูจน์ฝ่ายและท า
การติดพัน  ข่าวสารที่ตั้งเป้าหมายที่ส่งมาจะท าการกรุยลงไปอีก  การกรุยครั้งที่ ๒ จะท าให้เกิดแนวบิน  
การกรุยคงกระท าต่อไป  จนกระทั่งเป้าหมายเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ในระยะที่ บข.ปตอ. ตรวจค้นได้  และได้
กรุยลงบนแผ่นยุทธการ 
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ข. เรดาร์ของระบบ บข.ปตอ. แต่ละแห่งจะเช่ือมโยงโดยตรงกับเจ้าหน้าที่กรุยที่แผ่น
ยุทธการใน ศปภอ. เจ้าหน้าที่กรุยจะบันทึกข่าวสารทั้งหมดของแนวบิน  ซึ่งได้รับจากเรดาร์ของตน  
เป้าหมายทั้งหมดที่ตรวจพบ  ซึ่งปรากฏบนจอเรดาร์จะต้องรายงานเสมอ จะหยุดเมื่อ ศปภอ.สั่งเท่านั้น 

ค. ข่าวสารผู้ตรวจค้นอากาศยาน  ในระบบ บข.ปตอ. ข่าวสารนี้ส่งตรงไปยัง ศปภอ. และ
หน่วยยิงท าการป้องกันโดยทันที  ศปภอ. ซึ่งเฝ้าฟังข่าวสารนี้ในข่ายผู้ตรวจค้นอากาศยาน  จะบันทึกลงใน
ข่าวด่วนของผู้ตรวจค้นอากาศยาน  ข่าวด่วนของผู้ตรวจค้นอากาศยานนี้จะบันทึกไว้จนกว่า ฝอ.๓ จะไป
ประเมินค่าและปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนจึงจะจลได้ 

กำรประเมินค่ำข่ำวสำร 
  ผู้บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศหรือผู้แทนจะเป็นผู้ประเมินค่าข่าวสารที่ ศปภอ. ได้รับ  
ถึงแม้ว่าข่าวสารที่ส่งมาจาก ทอ. เรดาร์เฝ้าตรวจและผู้ตรวจค้นอากาศยาน  แม้ว่าการพิสูจน์ฝ่ายนั้นเป็นการ
รับผิดชอบจาก ทอ. ก็ตามแต่ทุกระดับหน่วยก็ต้องปฏิบัติด้วย  นายทหารยุทธการต้องแน่ใจเป้าหมายที่กรุย
ไว้ในแผ่นยุทธการและแผ่นสถานการณ์และพิสูจน์ฝ่ายโดยแน่ชัดแล้วทุกระดับหน่วยต้องประเมินค่าเช่นกัน  
เมื่อข่าวสารได้รับการประเมินค่าอย่างถูกต้องแล้ว  อาจถือได้ว่าเป็นข่าวกรองป้องกันภัยทางอากาศและ
สามารถน าไปใช้ได้ 

กำรกระจำ่ยขำ่วกรอง 
  ข่าวสารเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ข่าวกรองใน ศปภอ. ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับหน่วย
รอง  จะเป็นผู้แจ้งข่าวให้หน่วยอื่น ๆ ทราบทางข่ายแจ้งเตือนภัย และกระจายข่าว  เจ้าหน้าที่ที่แจ้งข่าว
กรองจะต้องอยู่ในที่สามารถมองเหน็แผ่นแสดงต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จะส่งข่าวทั้งหมดที่กรุยลงบน
แผ่นยุทธการในทันทีและจะต้องแจ้งข่าวเกี่ยวกับแนวบินให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  ข่าวด่วนของผู้ตรวจค้น
อากาศยาน  นายทหารยุทธการ  อาจจะกระจายข่าวไปยังหน่วยอื่น  ซึ่งมิได้รรับฟังข่าวอยู่ในข่ายนี้ก็ได้  
หากพิจารณาว่าหน่วยน้ันสมควรได้รับข่าวนี้ 

กำรอ ำนวยกำรยิง 
  ก. ผู้บังคับกองพัน  จะเป็นผู้รับผิดชอบในการอ านวยการยิง  แต่นายทหารยุทธการ เป็น
ผู้อ านวยการยิง  ผู้บังคับกองพัน เป็นผู้ก าหนด  รปจ. เกี่ยวกับการอ านวยการยิง  แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นเช่นนี้
เสมอไป  เช่น การเลือกเป้าหมาย  การรวมและการกระจายการยิง  การแบ่งมอบกระสุน  การอ านวยการ
ติดพัน  และหยุดติดพันเป้าหมาย  พึงระลึกอยู่เสมอว่าการปฏิบัติการอ านวยการยิงที่ถูกต้องของ ศปภอ. 
นั้น จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม  ประเมินค่าข่าวสาร และการกระจายข่าวกรองอย่างถูกต้องเสียก่อน 
  ข. แผ่นยุทธการ  จะแสดงที่ตั้งของหน่วยยิงขีดความสามารถทางระยะยิงและเขตการยิง
หลักของหน่วยยิงต่าง ๆ  ที่วางก าลังป้องกัน  แผ่นแสดงสถานภาพการป้องกัน  จะแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติและสภาพความพร้อมรบของหน่วย  ปตอ.ต่าง ๆ ที่ ศปภอ. ควบคุม  นายทหารยุทธการจะพิจารณา
จากข่าวสารแนวบินที่เข้ามาสู่บริเวณส าคัญแต่ละแนวบินและปฏิบัติตาม รปจ. ที่ก าหนดข้ึนไว้เฉพาะบริเวณ
นั้น  จะแจ้งให้หน่วยยิงหรือย่านติดพันเป้าหมาย  การกระท าดังกล่าวนี้สามารถกระท าได้โดยง่ายที่สุด  โดย
ก าหนดเป้าหมายไว้ก่อน  นายทหารยุทธการควรให้ท าการยิงทุกเป้าหมายเพิ่มน้ าหนักการยิงต่อเป้าหมายที่
คุกคามบริเวณส าคัญมากที่สุด  ระยะเวลาท าการติดพันเป้าหมายย่อมข้ึนอยู่กับระยะยิงของอาวุธ  การติด
พันเป้าหมายที่มีความเหมาะสมมากกว่าการประหยัดกระสุน  ค าสั่งเกี่ยวกับการอ านวยการยิงจะสง่ผา่นการ
ควบคุมทางยุทธการจาก ศปภอ. ไปยังหน่วยต่าง ๆ 
  ค. หน้าที่ในการอ านวยการยิงอาจจะมอบให้ ศปภอ. หลัก  ตามค าสั่งผู้บังคับกองพัน  
หรืออาจมอบให้ ศปภอ.ส ารอง เพื่องานวางแผนการปฏิบัติในเขตควบคุมของตน  หน่วยเหล่านี้จะติดพัน
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เป้าหมายในดุลยพินิจของตน  โดยอาศัยข่าวสารที่แสดงไว้ตามแผนต่าง ๆ และข่าวสารที่ ศปภอ.ได้รับการ
ควบคุมแบบแยกการต้องมีความต้องการกระจายข่าวสารและข่าวกรองอย่างสมบูรณ์ในทันทีทันใด  เพื่อ
เลือกเป้าหมายที่จะท าการติดพัน 

กำรปฏิบัติงำนใน ศปภอ.พัน.ปตอ. 
ก. ข่ายวิทยุที่เปิดใช้ให้เปิดเท่าที่จ าเป็น  และหมั่นตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับผู้ตรวจ

การณ์ และนายทหารติดต่อเสมอ 
ข. ข่าวสารที่ส่งมาผ่านพลวิทยุโทรศัพท์ที่ประจ าหน่ายต่าง ๆ ให้บันทึกลงแบบฟอร์ม และ

ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ค. ฝอ.๓ ตรวจสอบระยะห่างของอากาศยานจากต าบลป้องกัน เป็นผู้ตกลงใจสั่ง  ระดับ

การเตรียมพร้อม  เปลี่ยนแปลงสภาวะควบคุมการยิงและสภาพการเตือนภัย ตามค าแนะน าของ ศปภอ.
ประจ าพื้นที่ และ ศปภอ.ทบ. 

ง. สัญญาณภัยทางอากาศจะเปิดข้ึนเมื่อ ฝอ.๓ สั่งเตรียมรับ และ จนท.ต่าง ๆ ใน ศปภอ.
พัน.ปตอ. ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องลงหลุมหลบภัย เช่น จนท.อื่น ๆ 

จ. เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวกรองส่งค าสั่งสภาพการเตรียมพร้อม และการควบคุมการยิ งไปยัง
หน่วยยิงต่าง ๆ โดยไม่เรียกนามของสถานีรับ  ซึ่งหน่วยยิงเฝ้าฝังอย่างเดียว 

แบบฟอร์มกำรบันทึก 
  ก. แผ่นบันทึกแจ้งภัยเนิ่น  ใช้บันทึกข่าวแจ้งภัยเนิ่นจากชุด นตต. หรือ ศปภอ.ทบ.ประจ า
พื้นที่ 
 

แบบฟอร์มบันทึกข่ำวแจ้งภัยเน่ิน (ทอ.บย.๓๙๖) 
(หน้า.....ของ.....หน้า) 

สถานี................................................................................ วันที่................................. ..................................... 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

CLASS TRACK 
NUMBER  

DESIGNATO 

GEOREF TIME COURSE NUMBER 
OF TAGER 

ALTITUDE SPEED REMARKS 

(ฝ่าย) (หมายเลข
เป้าหมาย) 

(พิกัด) (เวลา) (ทิศทาง) (จ านวน) (ความสูง) (ความเร็ว) (หมายเหตุ) 

 
 
 

        

TELLER……………………………………………
…. 

RECORDER………………………………………
… 

CREW………………………………………………
…. 

(ผู้บอก) (ผู้จด) (ผลัด) 
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  ข. แผ่นบันทึกข่าวด่วนของผู้ตรวจการณ์ 

ล าดับ ที่ตั้งทีต่รวจการณ์ จ านวน 
อากาศยาน 

การพิสูจน์ฝ่าย แนวบินเม่ือเปรียบเทยีบกับที ่
ตรวจการณ์ 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 

     

 
ค. แผ่นบันทึกการแจ้งเตือนภัย  ใช้ส าหรับประกาศแจ้งเตือนให้หน่วยในกองพลหรือ

ข้างเคียงทราบ 
 
ล าดับ อากาศยานฝา่ย จ านวน ทิศทางการเคลื่อนที่ 

ระบบนาฬิกา 
ความสงู ความเร็ว การควบคุมการยิง 

 
 
 
 
 

      

กำรจัดตั้ง ทก.ปตอ. ระดับกองร้อย 
  เนื่องจากเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วย ปตอ.ทุกระดับจนถึงกองร้อยที่จะต้อง
จัดตั้ง  ทก.ปตอ.ข้ึนเพื่อเป็น ศปภอ.ส ารอง  แต่อัตราการจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ได้ก าหนดสั่งอุปกรณ์ไว้ให้  
จึงต้องใช้ก าลังพลจาก บก.ร้อย หมู่สื่อสาร รวมทั้งยุทโธปกรณ์ด้วย คือ 

ก. ก าลังพล 
๑) ผบ.ร้อย หรือ รอง ผบ.ร้อย เป็น น.ปภอ.กองร้อย 
๒) จ่ากองร้อย เป็น หน.จนท.กรุย 
๓) นายสิบส่งก าลัง เป็น จนท.กรุย 
๔) เสมียนธุรการกองร้อย เป็น จนท.กรุย 
๕) นายสิบสื่อสาร เป็น จนท.แจ้งข่าวกรอง 
๖) พลวิทยุโทรศัพท์ เป็น ประจ า บก.ร้อย 
๗) ช่างวิทยุ เป็น จนท.บันทึกข่าวด่วน (ข่าย นตต.) 
๘) พลขับรถช่างวิทยุ เป็น ประจ าจ่าย บช.ร้อย 

ข. เครื่องมือเครื่องใช้ 
จัดท านองเดียวกับ ศปภอ.ระดับกองพัน  แต่ตัดบางรายการที่ไม่จ าเป็นออก เช่น แผน

ที่สถานการณ์ป้องกันภัยทางอากาศ  และใช้แผนที่ยุทธการจากการกรุยทางระดับเป็นทางดิ่งแบบบันทึก  ใช้
เหมือน ศปภอ.ระดับกองพัน 
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รหัสสีของเป้ำหมำยท่ีเขียนลงบนแผ่นกรุย 
ก. สีแดง  ข้าศึก 
ข. สีส้ม  การก าหนดจุดเริ่มต้นของเป้าหมาย หรือการก าหนดต าแหน่งเป้าหมายและเป้าหมายที่

ยังไม่มีการจ าแนกประเภท 
ค. สีเหลือ  ข้าศึกสมมุติ 
ง. สีขาว  ฝ่ายเดียวกัน, บ.สกัดกั้น และ/หรือเป้าหมายที่ปฏิบัติในภารกิจสนับสนุนทางอากาศ

ยุทธวิธี 

อักษรแสดงประเภทของเป้ำหมำย 
ก. ฝ่ายเดียวกัน 

F = FRIENDLY (ฝ่ายเดียวกัน) (สีขาว) 
K = FAKER (ข้าศึกสมมุติ) (สีเหลือง) 
S = SPECIAL (พิเศษ/พาหนะของบุคคลส าคัญ) (สีเหลือง) 
E = EMERGENCY  (เป้าหมายที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน) 

ข. ฝ่ายข้าศึก 
  H = HOSTILE (เครื่องบินข้าศึก) (สีแดง 

ค. ไม่ทราบฝ่าย 
U = UNKNOWN (ไม่ทราบฝ่ายที่ส าคัญ อยู่ภายในเขตพิสูจน์ฝ่ายล่วงหน้า ที่เรียกว่า 

ADIZ) 
NU = NON-SIGNIFICANT UNKNOWN (ไม่ทราบฝ่ายที่ไม่ส าคัญอยู่นอกและไม่มีทิศทาง

มุ่งสู่ประเทศ) 
P = PENDING รอการพิสูจน์ฝ่าย (ตั้งแต่เวลาตั้งเป็น TRACK ถึงเวลาที่จ าแนกประเภท) 

หรือ NU ที่มีทิศทางมุ่งสู่เขตประเทศ 
การก าหนดดวงเหลือง, แดง ของกองพัน เพื่อให้หน่วยมีเวลาในการเตรียมการ ปภอ. อย่าง

สมบูรณ์ โดยใช้ความเร็วสูงสุดของอากาศยานฝ่าย ขศ. มาเป็นเกณฑ์ ในการค านวณทางระยะ หรือใช้ระยะ
ของเป้าหมายที่รางานเข้ามาเป็นเกณฑ์ 
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พนักงำนรำยงำน (TELLER) 
  เพื่อที่จะให้งานในระบบการป้องกันภัยทางอากาศเป็นไปอย่างได้ผลจะต้องมีการถ่ายทอด
ข่าวและการประสานงานระหว่างหน่วยข้างเคียงและหน่วยบังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
จึงให้พนักงานรายงานสามารถที่จะติดต่อไปยังหน่วยต่าง ๆ ได้รวดเร็วและแน่นอน 
 พนักงานรายงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑. รายงานต าแหน่งที่เป้าหมายเริ่มปรากฏ ( Initial Track) และการเคลื่อนที่ต่อไป รวมทั้ง
หมายเลข, จ านวน, ความเร็ว และระยะสูงของเป้าหมายไปยังหน่วยเหนือและหน่วยรอง 

๒. ล าดับการรายงานเป้าหมายให้รายงานในทิศทางตามเข็มนาฬิกา  เว้นแต่เป้าหมายที่
เกิดข้ึนใหม่ให้ผ่านเป้าหมายเกา่ไปก่อนได้  ระยะเวลาของการรายงานเป้าหมาย จะต้องรายงานตามประเภท
เป้าหมายหรือเมื่อได้รับค าสั่ง 

๓. เมื่อเป้าหมายได้รับการพิสูจน์เป็นฝ่ายเดียวกันแล้ว  อาจรายงานช่วงระยะทุก ๖ นาที ก็ได้  
ทั้งนี้ ข้ึนกับสถานการณ์ 

๔. ระบบการรายงานเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 
ก. เป้าหมายฝ่ายเดียวกัน  รายงานทุก ๆ ๒ หรือ ๖ นาที 
ข. เป้าหมายที่บินวน  รายงานทุก ๆ ๕ นาที 
ค. เป้าหมายที่ต้องรายงานทุก ๆ ๒ นาที 

๑) เป้าหมาย บ.ข้าศึก (HOSTILE) 
๒) เป้าหมายรอกการพิสูจน์ฝ่าย (PENDING) 
๓) เป้าหมายข้าศึกสมมุติ (FACKER) 
๔) เป้าหมายไม่ทราบฝ่าย (UNKNOWN) 
๕) เป้าหมายที่ควรสนใจเป็นพิเศษ (SPECIAL) 
๖) เป้าหมายของอากาศยานต่างประเทศ ที่มิใช่กิจการพาณิชย์ 

กำรอ่ำนออกเสียงตัวอักษรภำษำอังกฤษ (Phonetic Alphabet) ในกำรรำยงำน 
  ความมุ่งหมายก็เพื่อช่วยขจัดปัญหาการออกเสียงอักษรที่คล้าย ๆ  กัน เช่น B, C, D, E ให้
หมดไป ดังนั้น ในกิจการที่ต้องใช้การติดต่อกันทางวิทยุแล้วจะใช้ Phonetical Phablet เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกประเทศ เช่น 

Phonetic Alphabet 
A Alpha อัลฟ่า N November โนเวมเบอร์ 
B Bravo บราโว่ O Oscar ออสก้า 
C Charlie ชาลี P Papa ปาป้า 
D Delta เดลต้า Q Quebec คิวเบค 
E Echo เอคโค่ R Romeo โรมีโอ 
F Foxtrot ฟอกชทรอต S Sierra เชียร่า 
G Golf กอล์ฟ T Tango แทงโก้ 
H Hotel โฮเทล U Uniform ยูนิฟอร์ม 
I India อินเดีย V Victor วิคเตอร์ 
J Juliet จูเลียต W Whiskey วิสก้ี 
K Kilo คิโล X X Ray เอ็กซเรย์ 
L Lima ลิม่า Y Yankee แยงก้ี 
M Mike ไม้ค์ Z Zulu ซูล ู
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วิธีรำยงำน (Reporting Procedures) 
  การส่งข่าวกับหน่วยต่าง ๆ ภายในประเทศที่มิได้มีการส่งข่าวกับหน่วยของต่างประเทศ 
หรือฝ่ายสัมพันธมิตรให้ใช้วิธีรายงานเป็นภาษาไทย  แต่ถ้าเป็นการส่งข่าวกับต่างประเทศหรือกับฝ่าย
พันธมิตร ให้ใช้วิธีรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 
 กำรรำยงำนครั้งแรก (กำรเริ่มต้นกำรรำยงำน) 

๑. จุดเริ่มต้นของเป้าหมาย (Initial Track)  IT 
๒. ฝ่าย (Classification) ตามที่ก าหนดไว้ 
๓. พิกัด (GeoRef)  บอกอักษรตัวเลขทีละตัว (ตัวอักษร ๒ ตัว ตัวเลข ๔ ตัว) 
๔. เวลา (Time) เวลามี ๔ ตัว บอกทีละตัว (ชม. – นาที) 
ตัวอย่ำง Initial Track Friendly, Hotel Bravo Two Five Zero Four Time Zero Eight 

Zero Four 
กำรรำยงำนครั้งท่ี ๒ 
๑. หมายเลขเป้าหมาย 
๒. ประเภทเป้าหมาย (ฝ่าย) (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) 
๓. พิกัด (GeoRef) 
๔. เวลา (Time) 
๕. ทิศทาง (Course) 
๖. จ านวนเป้าหมาย (Object) 
๗. ความเร็ว (Speed) 
๘. ความสูง (Altitude) 
ตัวอย่ำง Track Echo One, At Hotel Bravo Three Four Two Five Time Zero Six 

South West Object One Speed Two Four Altitude Two Zero Radar 

กำรบันทึก (Record) 
  เนื่องจากข่าวการเฝ้าตรวจทางอากาศและข่าวแสดงการปฏิบัติทางยุทธวิธี จะต้องแสดง
และเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงและผู้รับผิดชอบได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอันเป็น
แนวทางในการพิจารณาหาข้อปฏิบัติ  หรือด าเนินการปฏิบัติที่ถูกต้องในโอกาสต่อไป  จึงให้มีการบันทึก
ข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 พนักงานบันทึก (Record) รับผิดชอบและมีหน้าที่ในการบันทึกข่าวต่าง ๆ  เกี่ยวกับเฝ้าตรวจ
ทางอากาศ, การปฏิบัติทางยุทธวิธีและสถานภาพของอุปกรณ์อาวุธและสภาพอากาศ  ตามที่แสดงบนแผ่น
ต าแหน่งเป้าหมาย  แผ่นแสดงการปฏิบัติทางยุทธวิธี  และแผ่นแสดงสถานภาพต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มตาม
ช่องที่ก าหนดไว้ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานบันทึก  มีดังนี้ 

๑. บันทึกข่าว ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนแผ่นแสดงต าแหน่งเป้าหมาย  และแผ่นแสดงการ
ปฏิบัติทางยุทธวิธี 

๒. ต้องแน่ใจว่าการบันทึกนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และอ่านได้ชัดเจน ตามช่องแบบฟอร์ม 
๓. แสดงเวลาเริ่มและสิ้นสุดการปฏิบัติงานประจ าผลัด ข้ึน ชม.ใหม่หรือหมด ชม. และรับส่ง

หน้าที่  ซึ่งจะรวมทั้งการบันทึกยศ ช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) ทั้งของผู้ส่ง ผู้รับหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนด้วย  
เวลาที่ใช้นี้จะก าหนดเวลามาตรฐานสากล (GMT) 

๔. ใช้ข้อความหรือค าย่อที่ก าหนดใน รปจ. 
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๕. แสดงช้ันความลับ  ช้ัน  ลับ  ไว้ทุกหน้า  ทั้งด้านบนและด้านล่าง 
๖. แบบฟอร์มนี้จะต้องเก็บไว้เป็นเวลา ๙๐ วัน 
๗. เมื่อมีการผิดพลาดเกิดข้ึน  ให้ขีดข้อความที่ผิดนั้น  และเขียนข้อความที่ถูกต้องในบรรทัด

ต่อไป พร้อมทั้งเขียน ยศ ช่ือ ก ากับไว้ตรงข้อความที่แก้และขีดฆ่าน้ัน  ห้ามลบด้วยยางลบ น้ ายาเคมี หรือ
สารอื่นใด 
 วิธีบันทึกแบบฟอร์ม ทอ.บย.๓๙๖ 

๑. Page Of…Page  แสดงจ านวนหน้าที่ทั้งหมดที่ใช้ในวันหนึ่ง 
๒. แต่ละหน้าจะต้องเขียนช้ันความลับ ลับ หรือ Confidential ไว้เสมอ 
๓. ถ้ามีการผิดพลาดใด ๆ ในการบันทึกแบบฟอร์มนี้  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ผิดพลาดนั้น แล้ว

เขียนข้อความที่ถูกต้องในการบันทึกใหม่ และลงช่ือก ากับไว้ทั้งข้อความที่ขีดฆ่า และข้อความที่ได้แก้ไขใหม่ 
๔. แบบฟอร์มนี้ต้องเก็บไว้เป็นเวลา ๙๐ วัน แล้วจึงท าลายด้วยการเผา 
๕. ในการเปลี่ยนหน้าที่จะต้องช่ือผู้ส่ง และผู้รับก ากับไว้ด้วย 
๖. ในแต่ละ ชม. ที่ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานบันทึกต าแหน่งเปา้หมายจะต้องบันทึก ยศ ช่ือ และ

ช่ือสกุล ของ 
ก. พนักงานก าหนดต าแหน่งเป้าหมายประจ าสถานี (Station Plotter) 
ข. พนักงานก าหนดเป้าหมายหน่วยข้างเคียง (Lateral/Overlap Plotter) 
ค. พนักงานอ่านจอเรดาร์ค้นหาเป้าหมาย (Search Scope Operator) 
ง. พนักงานรายงานต าแหน่งเป้าหมาย (Teller) 
จ. พนักงานบันทึกต าแหน่งเป้าหมาย (Recorder) 
ฉ. ช่ือผลัดที่ปฏิบัติงาน (Crew) 

๗. ช่อง ๑ (Class) 
ก. ทุกครั้งที่บันทึก IT (Initial Track) ให้ใส่เครื่องหมาย ( / ) 
ข. ครั้งที่ ๒ ใส่ประเภทเป้าหมาย 

๘. ช่องที่ ๒ (Track Designator) บันทึกหมายเลขเป้าหมายรวมทั้งสถานีที่ตรวจพบ 
๙. ช่องที่ ๓ (Georef)  แสดงต าแหน่ง  Georef (พิกัด) 
๑๐. ช่องที่ ๔ (Tive) เวลาที่เป้าหมายก าหนดบนแผ่น Plotting Board โดยใช้ตัวเลข ๒ ตัว 

(นาที)  นอกจากนี้ ใช้ตัวเลข ๔ ตัว (ชม. และนาที) คือ 
ก. ข้ึนหน้าใหม่หรือบรรทัดใหม่ 
ข. จบหน้าหรือบรรทัดสุดท้าย 
ค. ข้ึนช่ัวโมงใหม่ 
ง. เลิกการบันทึก (ปิด LOG) และเริ่มการบันทึก (เปิด LOG) เมื่อสิ้นสุดวันเก่า และข้ึน

วันใหม่ (Zulu Day) 
๑๑. ช่องที่ ๕ (Course) แสดงทิศทางโดยประมาณที่เป้าหมายมุ่งไป 
๑๒. ช่องที่ ๖ (Number Of Trager) แสดงจ านวนอากาศยาน 
๑๓. ช่องที่ ๗ (Altitude) แสดงระยะสูงจ านวน ๑,๐๐๐ ฟิต 
๑๔. ช่องที่ ๘ (Speed)  แสดงความเร็วของเป้าหมาย จ านวน ๑๐ น๊อต 
๑๕. ช่องที่ ๙ (Remarks)  แสดงข่าวที่จ าเป็น เช่น Fade-FA, Pass-PA, Contact Lost-C/L, 

Return To Base-RTB หรือผลการพิสูจน์ฝ่ายว่าเป็น บ.แบบ และ/หรือหมายเลข เป็นต้น 
 



๗๖ 
 

 

กำรปฏิบัติของ จนท.กรุยข่ำวแจ้งภัยเน่ิน (ในส่วนของ ศปภอ.พัน.ปตอ.) 
  ก. เมื่อได้รับต าแหน่งเป้าหมาย  กรุยครั้งแรก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. ท าเครื่องหมายไว้ด้วยจุดที่เป้าหมายอยู่ 
   ๒. ล้อมรอบด้วยวงกลมสีส้ม  เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว 
   ๓. แสดงเวลาของจุดเริ่มต้นเป้าหมายด้วยเลข ๔ ตัว (ชม. – นาที) 
  ข. เมื่อได้รับรายงานต าแหน่งเป้าหมาย ครั้งที่ ๒ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. ตรวจต าแหน่งที่อยู่ของเป้าหมายและท าเครื่องหมาย 
   ๒. เช่ือมต าแหน่งกับจุดเริ่มต้นด้วยเส้นทึบสีส้ม (จนกว่าจะเปลี่ยนเป้าหมายจึงเปลี่ยนสี
ตามก าหนด) 
   ๓. แสดงทิศทางของเป้าหมายด้วยหัวลูกศร 
   ๔. แสดงเวลาด้วยตัวเลข ๒ ตัว (นาที) 
   ๕. แสดงหมายเลขเป้าหมาย รวมทั้งสถานีที่ตรวจพบ 
   ๖. บันทึกข้อมูลทางยุทธวิธีให้ จนท.บันทึกทราบ ในเรื่อง 
    ๖.๑ หมายเลขเป้าหมาย 
    ๖.๒ จ านวนอากาศยาน 
    ๖.๓ ความเร็ว 
    ๖.๔ ความสูง และประเภทของความสูงที่วัดได้ 
 ตัวอย่ำง 

๑. กรุยครัง้แรก ฝ่าย พิกัด เวลา 
    IT ( / )  U, H, F ND ๓๐๓๕ ๑๐๐๐ 
 
 
 
 

 
๒. ฝ่าย   หมายเลขเป้าหมาย      พิกัด     เวลา   ทิศทาง   จ านวน   ความสูง   ความเร็ว 

H             E๑๐         ND๒๕๕๐   ๐๒       S          ๓       R/๓๐        ๔๐   
 
 
 
 
 
 
H = ฝ่ายข้าศึก 
E = สถานทีที่ตรวจสอบ 
๑๐ = หมายเลขเป้าหมาย 
๓ = เลขแสดงจ านวนอากาศยาน 
๔๐ = แสดงความเร็วจ านวนเต็ม ๑๐ น๊อต 
๓๐ = เลขแสดงความสูงจ านวนเต็ม ๑๐๐๐ ฟิต 

100C 2 “ 

E10,3/40,R/3
0 

02 
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R = แสดงประเภทความสูงที่ก าหนด (เรดาร์) 
๓. หมายเลขเป้าหมาย            พิกัด            เวลา 
            E ๑๐               NC๒๐๐๗          ๐๔ 
 
 
 
 
 

กำรปฏิบัติของ จนท.บันทึกข่ำวแจ้งภัยเน่ิน (ในส่วนของ ศปภอ.พัน.ปตอ.) 
  ช่องที่ ๑  (ฝ่าย) ทุกครั้งที่บันทึก กรุยครั้งแรก ให้ใช้เครื่องหมาย ( / ) 
    -  ใส่ประเภทเป้าหมาย (U, NU, F, H) 
  ช่องที่ ๒ (หมายเลขเป้าหมาย)  บันทึกหมายเลขเป้าหมายรวมทั้งสถานีที่ตรวจพบ 
  ช่องที่ ๓ (พิกัด)  บันทึกต าแหน่ง, พิกัด 
  ช่องที่ ๔ (เวลา)  บันทึกโดยใช้เลข ๒ ตัว (นาที)  นอกจากนี้ ใช้ ๔ ตัว (ชม. นาที) คือ 

๑. ข้ึนหน้าใหม่  หรือบรรทัดแรก 
๒. จบหน้าหรือบรรทัดสุดท้าย 
๓. ข้ึน ชม.ใหม่ 
๔. เลิกการบันทึก 

  ช่องที่ ๕ (ทิศทาง)  บันทึกแสดงทิศทางที่เป้าหมายมุ่งไป 
  ช่องที่ ๖ (จ านวน)  บันทึกแสดงจ านวนอากาศยาน 
  ช่องที่ ๗ (ความสูง)  แสดงช้ันความสูงจ านวนเต็ม ๑,๐๐๐ ฟิต และประเภทความสูง ที่ได้
จาก A, P, R, E 
  ช่องที่ ๘ (ความเร็ว)  แสดงความเร็วของเป้าหมายจ านวนเต็ม ๑๐ น๊อต 
  ช่องที่ ๙ (หมายเหตุ)  แสดงข่าวสารที่จ าเป็น เช่น C/L, RTB 
 ตัวอย่ำง 

แบบฟอร์มบันทึกข่ำวแจ้งภัยเน่ิน (ทอ.บย. ๓๙๖) 
(หน้า.....ของ.....หน้า) 

สถานี................................................................................. วันที่......................................................................  
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

CLASS TRACK 
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DESIGNATO 
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ฟิต 

(ความเร็ว) 
X๑๐น๊อต 

(หมายเหตุ) 
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H 
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บทที่ ๕ 
อำวุธและยุทโธปกรณป์ืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน ทบ.ไทย 

๑. กล่ำวน ำ 
 ภัยทางอากาศได้เกิดข้ึนครั้งแรกในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยนักบินได้หย่อนลูกระเบิด
เล็กๆ ออกจากห้องนักบินและท าการบินอยู่ในอากาศ  และก่อให้เกิดอันตรายต่อเหล่าทหารราบบนพื้นดิน  
วงการทหารจึงได้เริ่มเผชิญกับปัญหาการป้องกันภัยทางอากาศตั้งแต่บัดน้ันเป็นมา  จึงได้ประดิษฐ์อาวุธเพื่อ
ต่อสู้อากาศยานข้ึน  โดยในระยะแรกได้น าเอาปืนกลมาติดตั้งกับรถบรรทุกเพื่อใช้ยิงต่ออากาศยาน  ครั้น
ต่อมาอากาศยานและอาวุธที่ใช้โจมตีต่อเป้าหมายทางพื้นดินได้มีการพัฒนาให้มีขีดความสามารถเพื่อ
ก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว  หน่วยทหารทางพื้นดินจึงได้ประดิษฐ์อาวุธ ปตอ. เพื่อต่อสู้
อันตรายที่คุกคามความปลอดภัยของตนข้ึน  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ อากาศยานทางทหารได้รับการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านความเร็ว ความสูง ระยะการปฏิบัติการ และระบบอาวุธ  ซึ่งอาวุธ ปตอ. ก็
ได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของอากาศยานจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ คู่สงครามได้
น าเอาอากาศยานมาใช้อย่างกว้างขวาง  ภัยทางอากาศได้ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน  เป้าหมายทางอากาศมิได้
จ ากัดอยู่เพียงเป้าหมายทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ในเขตยุทธบริเวณเท่านั้น  หากยังขยายการปฏิบัติการ
ต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในเขตภายในอีกด้วย ปัจจุบันภัยทางอากาศมิได้เกิดจากพาหะ คือ เครื่องบินรบ
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่เกิดจากอากาศยานที่ไม่มีพลประจ าปืน อันได้แก่ ขีปนาวุธทั้งปวง  ซึ่งส่งจาก
ฐานยิงบนพื้นดิน บนผิวน้ า ใต้ผิวน้ า ในบรรยากาศและในอากาศ  ท าการโจมตีเป้าหมายทางผิวพิภพทุกแหง่
ได้อย่างแม่นย า  อ านาจการท าลายของหัวรบหรือลูกระเบิดสามารถเลือกใช้ได้อย่างกว้างขวางให้เหมาะสม
กับเป้าหมาย  ตั้งแต่อ านาจการท าลายของระเบิดแรงสูง สารเคมี ชีวะ ไปจนถึงอาวุธนิวเคลียร์  ซึ่งอ านาจ
การท าลายล้างขนาดต่าง ๆ กัน  ดังนั้น อาวุธ ปตอ. ในปัจจุบันจึงได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับความ
เจริญก้าวหน้าของภัยทางอากาศจนสามารถเผชิญกับภัยทางอากาศทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส าหรับ ทบ.ไทย อาวุธ ปตอ. เป็นอาวุธหลักของเหล่าทหารปืนใหญ่และเป็นอาวุธหลักของ ทบ. ที่ใช้ในการ
ป้องกันภัยทางอากาศ  ดังนั้น ทหารปืนใหญ่ควรให้ความสนใจต่ออาวุธนี้เป็นพิเศษ 
 วัตถุประสงค์ส าหรับการสอนเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ปตอ.นี้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่อง 

๑. การแบ่งประเภทอาวุธ ปตอ. 
๒. อาวุธ ปตอ.ของ ทบ.ไทย 
๓. อาวุธ ปตอ.ของสหรัฐอเมริกา 
๔. อาวุธ ปตอ.ของโซเวียต 

 ๒. กำรแบ่งประเภทอำวุธ ปตอ. 
  เนื่องจากอาวุธ ปตอ. ได้รับการพัฒนาและได้น ามาใช้ในปัจจุบันมีหลายระบบและหลาย
ชนิด  อาวุธดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ คือ การแบ่งประเภทอาวุธ ปตอ.ตามลักษณะอาวุธ  การแบ่ง
ประเภทอาวุธ ปตอ.ตามระยะยิง และการแบ่งประเภทอาวุธ ปตอ.ตามลักษณะการน าไปมา 
  ก. กำรแบ่งประเภทอำวุธ ปตอ.ตำมลักษณะอำวุธ  สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท 
คือ 
   ๑) ปตอ.ล ากล้อง  อาวุธ ปตอ. ล ากล้องเป็นอาวุธ ป.กระสุนวิถีราบ  ท าการยิงแบบ
อัตโนมัติด้วยความเร็วในการยิงสูง  โดยทั่วไปแล้วมีขนาดกว้างปากล ากล้องไม่เกิน ๔๐ มม. และมีระยะยิง
จ ากัด 
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   ๒) อาวุธน าวิถีผิวพื้นสู่อากาศหรืออาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยาน (Surface To Air 
Missile)  เป็นอาวุธส่งซึ่งส่งจากเครื่องส่ง (Launcher) แล้วสามารถปรับวิถีเข้าหาเป้าหมายได้ในขณะ
เคลื่อนที่อยู่ในอากาศ ระบบของการน าวิถีที่ใช้มี ๓ แบบ คือ 
    ก) สั่งการน าวิถี (Command Guidance)  คือ ระบบน าวิถีการเคลื่อนที่ของอาวุธ
ส่ง  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังปล่อยข้ึนสู่อากาศแล้วด้วยสัญญาณสั่งการจากภายนอกตัวอาวุธ เช่น 
โรแลนด์, ไนกี้เฮอร์คิวลิส 
    ข) การแล่นไต่ล าน าวิถี (Beam-Riding Guidance)  คือ ระบบน าวิถีซึ่งอาวุธส่งเมือ่
ส่งข้ึนสู่อากาศแล้ว  อาวุธส่งจะเคลื่อนที่เข้าหาล าคลื่นและเคลื่อนที่ไปตามล าคลื่น (Beam)  แม่เหล็กไฟฟ้า
ซึ่งส่งออกไปจากเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่บนผิวพื้น  ล าคลื่นดังกล่าวจะเล็งตามเป้าหมาย ซึ่งอาวุธส่งจะบังคับให้
เคลื่อนที่ไปตามล าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าสกัดกับเป้าหมายที่เคลื่อนที่ เช่น เทอริเออร์ ของ ทร.สหรัฐ 
    ค) เป้าหมายน าวิถี (Homing Guidance)  คือ ระบบน าวิถีซึ่งอาวุธส่งเมื่อได้ส่งข้ึน
สู่อากาศแล้ว  การเคลื่อนที่ของอาวุธส่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีได้ด้วยอุปกรณ์ภายในอาวุธส่ง  จะท า
ปฏิกิริยาตอบโต้คุณลักษณะเด่นชัดบางประการของเป้าหมาย  โดยธรรมดาจะอาศัยพลังงานรูปแบบต่าง ๆ 
ที่สะท้อนหรือแพร่ออกจากเป้าหมาย  ระบบเป้าหมายน าวิถีแบ่งออกได้ตามลักษณะพลังงานที่แพร่ออกมา
จากเป้าหมายได้เป็น ๓ แบบ คือ 
     (๑) เป้าหมายน าวิถีแบบสะท้อนกลับโดยตรง (Active Humming Guidance) 
ใช้การสะท้อนกลับจากพลังงานที่ส่งมาจากเครื่องส่งพลังงาน ( Illuminator)  ที่ติดตั้งอยู่ในตัวอาวุธส่งเอง 
เช่น โรแลนด์, ไนกี้เฮอร์คิวลิส 
     (๒) เ ป้ า ห ม ายน า วิ ถี สะท้ อนกลับท าง อ้ อ ม  ( Semi Active Humming 
Guidance) ใช้การสะท้อนกลับของพลังงานที่ส่งมาจากเครื่องส่งพลังงาน  ซึ่งแยกออกมาต่างหากจากตัว
อาวุธ เช่น SPADA 
     (๓) เป้าหมายน าวิถีแบบสื่อจากเป้าหมาย (Passive Homing Guidance) ใช้
การแพร่พลังงานที่ส่งมาจากตัวเป้าหมายเอง เช่น เรดอาย, สติงเกอร์, HN-๔ 
  ข. กำรแบ่งประเภทอำวุธ ปตอ.ตำมระยะยิง  แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท  
   ๑) อาวุธ ปตอ.ระยะใกล้ (Short Range Air Defense System) อาวุธ ปตอ. ระยะใกล้ 
มีทั้งอาวุธ ปตอ.ล ากล้อง และอาวุธน าวิถีผิวพื้นสู่อากาศ เช่น ปตอ. (ซาเรนท์ยอร์ค) วัลแคน, ดัสเตอร์  อาวุธ
น าวิถีผิวพื้นสู่อากาศ  โรแลนด์  แชพพาราล  และประเภทน าไปมาด้วยคน (Man pad) เช่น สติงเกอร์
และเรดอาย อาวุธ ปตอ. ระยะใกล้ปกติจะใช้สนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ เพื่อป้องกันภัยทางอากาศต่อ
ที่ตั้งที่ส าคัญมากที่สุดต่อการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของข้าศึก และ
สามารถน ามาใช้ในพื้นที่ส่วนหลัง  เพื่อป้องกันที่ตั้งต่าง ๆ เช่น สนามบิน  ที่ตั้งหน่วยทหาร และที่ตั้งส าคัญ
อื่น ๆ ในพื้นที่ของกองทัพน้อย ปตอ. ระยะใกล้ จะมีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่และความแข็งแรง
เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถด ารงความอยู่รอดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของหน่วยก าลังรบที่ตนไป
สนับสนุน 
   ๒) อาวุธ ปตอ. ระยะปานกลางและไกล (High-To-Medium Air Defense System)  
เป็นอาวุธน าวิถีประเภทผิวพื้นสู่อากาศ เช่น ไนกี้เฮอร์คิวลิส  พาตริออต  และ ฮาร์ค  อาวุธ ปตอ. ปานกลาง
และไกล จะน ามาใช้กับภัยทั่วยุทธบริเวณ/ทัพน้อย  ต่อการโจมตีของอากาศยานข้าศึก  นอกจากนั้น ยังอาจ
บรรจุให้กับกองทัพน้อยหรือกองพลเมื่อมีอาวุธเพียงพอ  เพื่อให้การป้องกันภัยทางอากาศครอบคลุมที่ตั้ง
ส าคัญต่าง ๆ ของกองทัพน้อย/กองพล ต่อการโจมตีของอากาศยานความเร็วสูงของข้าศึก 
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  ค. กำรแบ่งประเภทอำวุธ ปตอ.ตำมลักษณะกำรเคลื่อนท่ี  อาวุธ ปตอ. แบ่งลักษณะการ
เคลื่อนที่ได้เป็น ๔ ประเภท คือ 
   ๑) ประจ าที่ (Fixed) เป็นอาวุธ ปตอ.ที่ติดตั้งอยู่อย่างถาวร เพื่อป้องกันบริเวณที่ส าคัญ 
หรือสถานที่ส าคัญ 
   ๒) ลากจูง (Towed) เป็นอาวุธ ปตอ. ที่ออกแบบส าหรับการเคลื่อนที่โดยพ่วงไป
เบื้องหลังรถลาก 
   ๓) อัตตาจร (Self-Propelled)  เป็นอาวุธ ปตอ. ที่ติดตั้งบนยานพาหนะที่มีก าลัง
เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง 
   ๔) น าไปมาด้วยคน (Man Portable Air Defense System – Man pad)  เป็นอาวุธ 
ปตอ. ที่น าไปมาด้วยพลยิง 

 ๓. อำวุธและยุทโธปกรณ์ ปตอ.ทบ.ไทย 
  อาวุธยุทโธปกรณ์ ปตอ.ทบ.ไทย นี้  จะได้กล่าวถึง ปตอ. ล ากล้องและอุปกรณ์ควบคุมการ
ยิง, อาวุธน าวิถีพื้นสู่อากาศ และระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัยของ ปตอ.ทบ.ไทย โดยสังเขป เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาวิชายุทธวิธี ปตอ. ต่อไป 

ก. อำวุธ ปตอ.ล ำกล้อง 
๑) ปตอ.๑๒.๗ มม. แบบ M ๕๕ 

    ปตอ.๑๒.๗ มม. แบบ M ๕๕ เป็น ปตอ. ระยะใกล้ลากจูง ประกอบด้วย ปก.ขนาด 
๑๒.๗ มม. ๔ กระบอก ติดตั้งอยู่บนแท่น ปก. แบบ M ๕๕  แท่น ปก.นี้ติดตั้งบนรถพ่วงแบบ M ๒๐ การ
น าไปมาใช้ลากจูงด้วย รยบ. ๑/๔ ตัน หรือบรรทุกไปบน รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ก็ได้  คุณลักษณะโดยสังเขปมี
ดังนี ้

ก. น้ าหนักประมาณ ๓,๐๐๐ ปอนด์ 
ข. ความเร็วต้น ๒,๙๓๐ ฟุต/วินาที 
ค. ระยะยิงไกลสุด ๖,๖๖๐ เมตร 
ง. ระยะยิงหวังผล 
- ทางอากาศ ๗๒๕ เมตร 
- ทางพื้นดิน ๑,๘๐๐ เมตร  

จ. อัตราเร็วในการยิง (๔ ล ากล้อง) ๑,๘๐๐-๒,๐๐๐ นัด/นาที 
ฉ. อัตราเร็วในการเล็งตามสูงสุดทั้งทางระดับและทางดิ่ง  ๖๐ องศา/วินาที 
ช. การหมุนแท่นปืน 
- ทางทิศ   ๓๖๐ องศา 
- ทางสูง ต่ าสุด – ๑๐ องศา  สูงสุด ๙๐ องศา 

ซ. เครื่องเล็ง  เครื่องเล็งวงกลมความเร็วสะท้อนแสง แบบ ๑๘ 
ญ. กระสุน 
- กระสุนธรรมดา (Ballป 
- กระสุนส่องวิถี (Tracer) 
- กระสุนเจาะเกราะ (Armor Piercing) 
- กระสุนเพลิง (Incendiary) 
- กระสุนเจาะเกราะเพลิง (Armor Piercing Incendiary) 

ด. พลประจ าปืน  ๔ นาย 
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ต. ประจ าการอยู่ในหน่วยรบ ปตอ.พัน.๔ 
   ๒) ปตอ.๑๒.๗  มม. แบบ M ๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ปตอ. ๑๒.๗ มม. แบบ M.๑๖ เป็นอาวุธ ปตอ.ระยะใกล้ อัตตาจร ประกอบด้วย 
ปก.ขนาด ๑๒.๗ มม. ๔ กระบอก ติดตั้งอยู่บนแท่น ปก.แบบ M ๕๕ แท่น ปก.นี้ติดต้ังอยู่บนรถกึ่งสายพาย
แบบ M ๓  คุณลักษณะโดยสังเขปคงเช่นเดียวกับ ปตอ.๑๒.๗ มม. แบบ M ๕๕ เว้นแต่ ปตอ.๑๒.๗ มม. 
แบบ M ๑๖ มีน้ าหนัก ๒๐,๗๖๕ ปอนด์  ปตอ.๑๒.๗ มม. แบบ M ๑๖ ประจ าการอยู่ที่ในหน่วยรบ คือ 
ปตอ.พัน.๑ รอ.,  ปตอ.พัน.๒ และ ปตอ.พัน.๓ 
   ๓) ปตอ.๑๒.๗ มม. RC - ๒๔ 
    ปตอ.๑๒.๗ มม. RC - ๒๔ เป็น ปตอ.ระยะใกล้ ผลิตโดยประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Republic of China) เป็นอาวุธ ปตอ. ล ากล้องเดียว  ติดตั้งบนขาหยั่ง ส าหรับตั้งยิงบน
พื้นดิน ทบ.ไทย ได้รับอาวุธนี้เข้าประจ าการในปี ๒๕๒๔ จึงมีช่ือ ปตอ.๑๒.๗ มม. แบบ RC - ๒๕  ต่อมา 
ทบ.ไทย ได้ดัดแปลงโดยน าอาวุธนี้มาติดต้ังบนรถ รยบ. ๑ ตัน ๔ x ๔  คุณลักษณะสังเขปมีดังนี้ 

ก) น้ าหนัก (เฉพาะตัวปืนและขาหยั่ง) ๙๒ ปอนด์ 
ข) ความเร็วต้น    ๘๐๐ เมตร/วินาที 
ค) ระยะยิงไกลสุด    ๗,๐๐๐ เมตร 
ง) ระยะยิงหวังผล     
- ทางอากาศ    ๑,๖๐๐ เมตร 
- ทางพื้นดิน    ๓,๓๐๐ เมตร 

จ) อัตราเร็วในการยิง    ๖๐๐ นัด/นาที 
ฉ) การหมุนปืน 
- ทางทิศ    ๓๖๐ องศา 
- ทางสูง  ต่ าสุด – ๒๖ องศา สูงสุด ๗๘ องศา 

ช) เครื่องเล็ง  เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบโลหะเปิด 
ซ) กระสุน กระสุนเจาะเกราะส่องวิถี แบบ ๕๔ 
ญ) พลประจ าปืน  ๕ นาย 
ด) ประจ าการในหน่วยรบ ปตอ.พัน.๔ (เป็นอาวุธเสริมให้กับอาวุธ ปตอ.ที่ขาดอัตรา 

จ านวน ๑๖ หน่วยยิง 
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๔) ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคนอัตตำจร แบบ M ๑๖๓ 
 ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคน แบบ M ๑๖๓ เป็น ปตอ.ระยะใกล้ อัตตาจร ประกอบด้วย

ปืนขนาด ๒๐ มม. ๖ ล ากล้อง แบบ M ๑๖๘ ล ากล้องหมุนขณะท าการยิง (Gatling type Gun) ติดตั้งอยู่
บนแท่นปืน แบบ M ๑๕๗ A1  ซึ่งแท่นปืนน้ีติดตั้งอยู่บนรถสายพาน แบบ M ๗๔๑ (รถสายพานนี้ดัดแปลง
มาจากรถสายพานล าเลียงพลแบบ M ๑๑๓)  นอกจากนั้น บนแท่นปืนดังกล่าวยังเป็นที่ติดตั้งของเครื่องเล็ง
ต่าง ๆ และชุดเรดาร์ AN/VPS-๒ อีกด้วย  คุณลักษณะโดยสังเขป มีดังนี้ 

ก. น้ าหนัก ๑๒,๔๙๓ กก. 
ข. ความเร็วต้น ๑,๐๓๐ เมตร/วินาที 
ค. ระยะยิงหวังผล  
- ทางอากาศ ๑,๒๐๐ เมตร 
- ทางพื้นดินเล็งตรง ๒,๐๐๐ เมตร 
- ทางพื้นดินเล็งจ าลอง ๔,๕๐๐ เมตร 

ง. อัตราเร็วในการยิง 
- อัตราเร็วในการยิงต่ า (ยิงต่อเนื่อง) ๑,๐๐๐ นัด/นาท ี
- อัตราเร็วในการยิงสูง  ๓,๐๐๐ นัด/นาท ี
 (ต้องตั้งห้วงการยิงต่อเนื่อง ๑๐, ๓๐, ๖๐ หรือ ๑๐๐ 
นัด) 

จ. อัตราเร็วในการเล็งตาม 
- ทางทิศ  ๖๐ องศา/วินาที 
- ทางสูง  ๔๕ องศา/วินาที 

ฉ. เครื่องเล็ง 
- เครื่องเล็งค านวณแบบ M.๖๑ ใช้ยิงเป้าหมายทางอากาศและทางพื้นดิน 
- กล้องเล็งเครื่องเล็งเทเลสโคป แบบ M.๑๓๔ ใช้ยิงเป้าหมายทางพื้นดินในเวลา

กลางวัน 
- กล้องเล็งในเวลากลางคืน แบบ AN/TVS-๒ B ใช้ส าหรับการตรวจการณ์ และ

ยิงเป้าหมายทางพื้นดินในเวลากลางคืน 
ช. การหมุนปืน 
- ทางทิศ  ๓๖๐ องศา 
- ทางสูง  ต่ าสุด – ๕ องศา  สูงสุด ๘๐ องศา 

ซ. กระสุน (จ านวนกระสุนพร้อมยิง ๑,๑๐๐ นัด) 
- กระสุนระเบิดเพลิงส่องวิถีท าลายตัวเอง (Heit – SD) ใช้ยิงเป้าหมายทาง
อากาศ 
- กระสุนระเบิดเพลิง (HEI) ใช้ยิงเป้าหมายทางพื้นดิน 
- กระสุนฝึกยิงส่องวิถี (TP-T) ใช้ฝึกยิงเป้าหมายทางอากาศ 
- กระสุนฝึกยิง (TP) ใช้ส าหรับฝึกยิงและทดสอบการยิง 
- กระสุนฝึกบรรจุ (Dummy) ใช้ส าหรับการฝึกบรรจุ 

 ระบบการป้อนกระสุนแบบไม่มีข้อต่อสายกระสุน (Link less Feed System) 
    ญ. ชุดเรดาร์ AN/VPS-๒ 
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     - เป็นเรดาร์วัดระยะ (Range Only Radar) ใช้วัดระยะและอัตราการเปลี่ยน 
แปลงทางระยะของเป้าหมายทางอากาศ และป้อนข้อมูลดังกล่าวให้กับเครื่องเล็งค านวณ แบบ เอ็ม ๖๑ 
     - ระยะท างาน ๒๕๐ - ๕,๐๐๐ เมตร  พื้นที่สะท้อนคลื่นของเป้าหมาย ๑ ตร.ม. 
    ด. พลประจ าปืน  ๔ นาย 
    ต. ประจ าการอยู่ในหน่วย ปตอ.พัน.๔ 
   ๕) ปตอ.๒๐ มม. วัลแคน ลจ. แบบ M ๑๖๗ 
    ปตอ.๒๐ มม. วัลแคน แบบ M ๑๖๗ เป็น ปตอ.ระยะใกล้ ลากจูง ประกอบด้วยปืน
ขนาด ๒๐ มม. ๖ ล ากล้อง แบบ M ๑๖๘ ล ากล้องหมุนขณะท าการยิง (Gatling Type Gun) ติดตั้งอยู่บน
รถลากจูง ประกอบด้วย รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน หากดัดแปลงขอพ่วงสามารถใช้รถ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ลากจูงได้ 
แท่นปืน แบบ M ๑๕๗ A ๑ ซึ่งแท่นปืนน้ีติดตั้งบนรถพ่วง แบบ M ๔๒ ส่วนประกอบและคุณลักษณะส่วน
ใหญ่คงคล้ายคลึงกับ ปตอ.๒๐ มม. วัลแคน อจ.  คงมีข้อแตกต่างที่ควรทราบดังนี้ 

ก. น้ าหนัก ๑,๕๘๓ กก. 
ข. จ านวนกระสุนพร้อมยิง ๕๐๐ นัด 
ค. ระบบการป้อนกระสุนใช้ข้อต่อสายกระสุน  

(Linked Feed System) 
ง. มีเครื่องตัดวงจรการยิง (Firing Interrupter) 
จ. พลประจ าปืน  ๖ นาย 
ฉ. ประจ าการอยู่ในหน่วย  ปตอ.พัน.๖ 

    
 
   ๖) ปตอ.๓๗ มม. 
    ปตอ.๓๗ มม. เป็น ปตอ.ระยะใกล้ ลากจูง สร้างโดยประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ประกอบด้วย ปตอ.๓๗  มม. ๒ ล ากล้อง ติดตั้งอยู่บนแท่นปืนซึ่งติดตั้งบนรถรองปืน อาวุธแบบนี้ ทบ. 
ยังมิได้บรรจุเข้าประจ าการให้กับหน่วย ปตอ.  แต่คงเก็บไว้เป็นอาวุธเสริม คุณลักษณะโดยสังเขปมีดังนี้ 

ก. น้ าหนัก ๒,๖๕๐ กก. 
ข. ความเร็วต้น ๘๘๐ เมตร/วินาที 
ค. ระยะยิงไกลสุด ๘,๕๐๐ เมตร 
ง. ระยะยิงหวังผล ๓,๐๐๐ – ๓,๕๐๐ เมตร 
จ. อัตราเร็วในการยิง ๓๒๐ – ๓๖๐ นัด/นาท ี
ฉ. อัตราเร็วในการเล็งตาม 
- ทางระดับ ๑๘ องศา/๑ รอบควงส่าย 
- ทางดิ่ง ๘.๗ องศา/๑ รอบควงสูง 

ช. การหมุนปืน 
- ทางทิศ ๓๖๐ องศา 
- ทางสูง  ต่ าสุด – ๑๐ องศา  สูงสุด ๘๕ องศา 

ซ. เครื่องเล็ง  เครื่องเล็งค านวณและเครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบสะท้อนแสง 
ญ. กระสุน 
  - กระสุนระเบิด 
  - กระสุนเจาะเกราะ 
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ด. พลประจ าปืน  ๙ นาย 
ต. ยังมิได้บรรจุเข้าประจ าการกับหน่วยใด คงมีไว้เพื่อการฝึกศึกษา และใช้เป็น

อาวุธเสริมของ ทบ. 
   ๗) ปตอ.๔๐  มม. แอล ๖๐ 
    เป็นอาวุธ ปตอ. ระยะใกล้ ลากจูง ประกอบด้วย ปตอ.๔๐ มม. หนึ่งล ากล้อง แบบ 
M ๑ A ๑ ลากจูงด้วย รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน คุณลักษณะโดยสังเขปมีดังนี้ 

ก. น้ าหนักประมาณ ๖,๐๐๐ ปอนด์ 
ข. ความเร็วต้น ๒,๘๗๐ ฟุต/วินาที 
ค. ระยะยิงไกลสุด ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร 
ง. ระยะยิงหวังผล 
- ทางอากาศ ๑,๖๕๐ เมตร 
- ทางพื้นดิน ๑,๘๕๐ เมตร 

จ. อัตราเร็วในการยิง ๑๒๐ นัด/นาที 
ฉ. การหมุนแท่นปืน 
- ทางทิศ ๓๖๐ องศา 
- ทางสูง  ต่ าสุด – ๖ องศา  สูงสุด ๙๐ องศา 

ช. เครื่องเล็ง  เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบโลหะเปิด 
ซ. กระสุน 
- กระสุนระเบิดแรงสูงส่องวิถี (HE – T) 
- กระสุนระเบิดเพลิงส่องวิถี (HEI – T) 
- กระสุนเจาะเกราะส่องวิถี (AP – T) 
- กระสุนฝึกบรรจุ 

    ญ. พลประจ าปืน  ๗ นาย 
    ด. มีประจ าการอยู่ในหน่วย พัน.ป.ศป. ๑ กองร้อย, พัน.ปฐบ. ๑ กองร้อย, ปตอ.
พัน.๓ ๑๘ หมู่ (ใช้ทดแทนอาวุธ ปตอ.๔๐ L ๗๐ ที่ยังขาดอัตรา ๑๒ หมู่ และส าหรับฝึกศึกษา ๖ หมู่ 
   ๘) ปตอ.๔๐ มม.  L ๖๐ แบบ M ๔๒ 
    ปตอ. ๔๐ มม. L ๖๐ แบบ M ๔๒ เป็น ปตอ.ระยะใกล้ อัตตาจร ประกอบด้วย 
ปตอ.๔๐ มม. L ๖๐ ล ากล้องคู่ ติดตั้งบนแท่นปืนแบบ M ๔ A ๑ แท่นปืนติดตั้งบนรถสายพาน M ๔๑ 
คุณลักษณะโดยสังเขปมีดังนี้ 

ก. น้ าหนัก ๔๙,๕๐๐ ปอนด์ 
ข. ความเร็วต้น ๒,๘๗๐ ฟุต/วินาที 
ค. ระยะยิงไกลสุด ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมตร 
ง. ระยะยิงหวังผล 
- ทางอากาศ ๑,๖๕๐ เมตร 
- ทางพื้นดิน ๑,๘๕๐ เมตร 

จ. อัตราเร็วในการยิง (๒ ล ากล้อง) ๒๔๐ นัด/นาที 
ฉ. อัตราเร็วในการหมุนแท่นปืนด้วยไฟฟ้า 
- ทางทิศ ๔๐ องศา/วินาที 
- ทางสูง ๒๔ องศา/วินาที 
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ช. การหมุนแท่นปืน 
- ทางทิศ ๓๖๐ องศา 
- ทางสูง  ต่ าสุด – ๕ องศา  สูงสุด ๘๗ องศา 

ซ. เครื่องเล็ง 
- เครื่องเล็งค านวณแบบ M.๓๘ 
- เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบโลหะเปิด 

    ญ. กระสุน 
     - กระสุนระเบิดแรงสูงส่องวิถี (HE – T) 
     - กระสุนระเบิดเพลิงส่องวิถี (HEI – T)  
     - กระสุนเจาะเกราะส่องวิถี (AP – T) 
     - กระสุนฝึกบรรจุ 
    ด. พลประจ าปืน  ๔ นาย 
    ต. ประจ าการอยู่ในหน่วย  ปตอ.พัน.๔ 
   ๙) ปตอ.๔๐ มม. L ๗๐ ควบคุมกำรยิงด้วยเครื่องควบคุมกำรยิงฟลำยแคทเชอร์ 
    ๙.๑ ปตอ.๔๐ L ๗๐ (สวีเดน) 
      ปตอ.๔๐ L ๗๐ เป็นอาวุธ ปตอ.ระยะใกล้ ลากจูง สร้างโดยบริษัทโพฟอร์ส 
แห่งประเทศสวีเดน  ประกอบด้วย ปตอ.๔๐ L ๗๐ หนึ่งกระบอก ติดตั้งอยู่บนรถรองปืน การน าไปใช้ รยบ. 
๕ ตัน เป็นรถลากจูง คุณลักษณะโดยสังเขปมีดังนี้ 

ก. น้ าหนัก ๕,๒๕๐ กก. 
ข. ความเร็วต้น ๑,๐๐๐ เมตร/วินาที 
ค. ระยะยิงไกลสุด ๑๒,๕๐๐ เมตร 
ง. ระยะยิงหวังผลทางอากาศ 
- เมื่อใช้เครื่องเล็งวงกลมความเร็ว ๒,๐๐๐ เมตร 
- เมื่อใช้เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ ๔,๐๐๐ ม. 

จ. อัตราเร็วในการยิง ๓๐๐ นัด/นาที 
ฉ. อัตราเร็วในการเล็งตาม 
- ใช้ระบบไฟฟ้า ทางสูง ๔๕ องศา/วินาที  ทางทิศ ๘๕ องศา/วินาที 
- ใช้ระบบมือหมุน ทางสูง ๘ องศา/๑ รอบความสูง  ทางทิศ ๑๐ องศา/๑ รอบ

ควงส่าย 
ช. แบบของการควบคุมการหมุนปืน 
- หมุนปืนด้วยมือ (Hand Operation) 
- หมุนปืนด้วยระบบไฟฟ้าบนตัวปืน (Local Control) 
- หมุนปืนด้วยการควบคุมจากภายนอก (Remote Control) 

ซ. การหมุนแท่นปืน 
- ทางทิศ ๓๖๐ องศา 
- ทางสูง  ต่ าสุด – ๔ องศา  สูงสุด ๙๐ องศา 

ญ. เครื่องเล็ง 
- เครื่องควบคุมการยิงบนรถปืน  เครื่องเล็งวงกลมความเร็วสะท้อนแสง 

NIFE SRS-ฑ 
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      - เครื่องควบคุมการยิงนอกรถปืน  เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ 
      ด. กระสุน 

- กระสุนแตกสะเก็ตชนวนวีที (Pre – Fragmented He Shell Prox Fuse
) ใช้ยิงเป้าหมายทางอากาศ 

- กระสุนระเบิดส่องวิถี (HE-T) ใช้ยิงเป้าหมายทางอากาศและทางพื้นดิน 
- กระสุนเจาะเกราะส่องวิถี (AP-T) ใช้ยิงเป้าหมายทางอากาศและทาง

พื้นดิน 
- กระสุนฝึกยิงส่องวิถี (Pratice Tracer Shell) ใช้ในการฝึกซ้อมยิง ปตอ. 

ต. พลประจ าปืน  ๘ นาย 
ถ. ประจ าการอยู่ในหน่วย  ปตอ.พัน.๕ 

    ๙.๒ เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ (Flycatcher Fire Control System) 
      เครื่องควบคุมการยิงปลายแคทเชอร์ เป็นเครื่องควบคุมอาวุธ ปตอ. ล ากล้อง 
หรืออาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยานได้ ๓ กระบอก หรือ ๓ แท่นยิง (ที่มีใช้อยู่ใน ทบ.ไทย สามารถควบคุม ปตอ. 
ได้ ๒ กระบอก) เครื่องควบคุมการยิงนี้สร้างโดย บริษัทซินยาล แห่งเนเธอร์แลนด์ มีส่วนประกอบส าคัญ
ได้แก่ ระบบเรดาร์ (เรดาร์ค้นหาเป้าหมายและเรดาร์ติดตามเป้าหมาย) ระบบพิสูจน์ฝ่ายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
กล้องทีวี คอมพิวเตอร์ และเครื่องก าหนดไฟฟ้า  คุณลักษณะสังเขปมีดังนี้ 

 
ก. ปฏิบัติงานได้ทุกสภาพลมฟ้าอากาศ  สามารถค้นหาและติดตามเป้าหมาย

ได้ในเวลาเดียวดัน 
ข. เรดาร์ค้นหาเป้าหมาย (Search Radar) 
- มีระยะปฏิบัติการ ๒๐ กม. จับเป้าหมายได้จะปรากฏบนจอ PPI 
- ที่เสาอากาศมีระบบ IFF ติดตั้งร่วมอยู่ด้วย  ใช้พิสูจน์ฝ่ายอากาศยาน

ทันที เมื่อตรวจจับเป้าหมายได้ 
- เมื่อตรวจพบเป้าหมายและพิสูจน์ทราบฝ่ายข้าศึก  จะส่งข้อมูลให้เรดาร์

ติดตาม 
ค. เรดาร์ติดตามเป้าหมาย (Tracking Radar) 
- มีระยะปฏิบัติการ  ๒๐  กม. 
- ที่เสาอากาศมีกล้องทีวีติดตั้งร่วมอยู่ด้วย  ใช้พิสูจน์ฝ่ายและประเมินผล

การยิงด้วยสายตา 
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- เมื่อได้รับข้อมูลเป้าหมายจากเรดาร์ค้นหาเป้าหมาย  ก็จะหมุนเสาอากาศ
เรดาร์ติดตามเป้าหมายไปจับเป้าหมาย  จนกระทั่งได้รับสัญญาณสะท้อนกลบัจากเป้าหมายอย่างเพียงพอ ก็
จะ Lock On แล้วส่งข้อมูลเป้าหมาย อันได้แก่ ทิศทาง ความสูง ความเร็วของเป้าหมาย ไปยัง Computer 
และข้อมูลดังกล่าวจะแสดงให้ปรากฏในห้องปฏิบัติการอีกด้วย 

ง. Computer จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระยะคลาดเคลื่อนของปืน จากเสา
อากาศติดตามเป้าหมาย ความเร็วต้นของกระสุน และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา (ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความ
กดอากาศ ความเร็วและทิศทางลม ณ ผิวพื้น) เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง ความสูง และความเร็ว
เป้าหมายจากเรดาร์ติดตามเป้าหมาย ก็จะค านวณหาหลักฐานยิงให้กับอาวุธ ปตอ. แต่ละกระบอก  แล้วจึง
ส่งสัญญาณดิจิตอลผ่านสายโทรศัพท์สนามยาวไม่เกิน ๑ กม. ไปยังเครื่องรับข้อมูลประจ าปืน (Gun Data 
Receiver, GDR) ที่ตั้งปืน GDR. ก็จะแปลงเป็นสัญญาณแอลนาลอกไปควบคุมการหมุนปืนและการยิงต่อไป 

จ. การยิง  เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องเมื่อสังเกตเห็นหลอดไฟ Computer 
Ready สว่างโดยไม่กระพริบ  แสดงว่าระบบพร้อมยิง ก็จะกดปุ่มยิงซึ่งเป็นการส่งสัญญาณควบคุมการยิงไป
ยังอาวุธ ปตอ. ภายใต้การควบคุม 

ฉ. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ติดตั้งอยู่เบื้องหลังห้องปฏิบัติการ  ผลิตไฟฟ้า ๑๑๕ V  
๔๐๐ Hz  ๓ Phase ให้กับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องควบคุมการยิงปลายแคทเชอร์ 
   ๑๐) ปตอ.๔๐ มม. L ๗๐ (อังกฤษ) 
    ปตอ.๔๐ L ๗๐ (อังกฤษ) เป็น ปตอ.ระยะใกล้ ลากจูง สร้างโดยประเทศอังกฤษ  
ทบ.ไทย ได้จัดหามาเพื่อใช้ทดแทน ปตอ.๔๐ L ๖๐ แบบลากจูง คุณลักษณะโดยสังเขปคล้ายคลึงกับ ปตอ.
๔๐ L ๗๐ ของสวีเดน  แต่มีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยดังนี้ คือ  ปตอ.๔๐ L ๗๐ (อังกฤษ) 

ก. ไม่มีเครื่องรับข้อมูลประจ าหมู่ปืน (Gun Data Receiver – GDR) ส าหรับรับ
สัญญาณจากเครื่องควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ 

ข. ไม่มี Magazine เสริมเครื่องป้อนกระสุนอัตโนมัติ 
ค. เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier) ติดตั้งอยู่ภายนอกรถรองปืน 
ง. ประจ าการอยู่ใน ปตอ.พัน.๑ รอ., ปตอ.พัน.๒ และ ปตอ.พัน.๓ 

   ๑๑) ระบบ ปตอ.๕๗  มม. ของ สปจ. 
    ระบบอาวุธ ปตอ.๕๗ มม. ของ สปจ. ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ ๓ ส่วน 
ได้แก่ ส่วนค้นหาเป้าหมาย  ส่วนควบคุมการยิง และส่วนยิง 

ก) ส่วนค้นหำเป้ำหมำย  ประกอบด้วย เรดาร์ค้นหาเป้าหมาย และเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า 

(๑) เรดาร์ค้นหาเป้าหมาย (Warning Radar) 
      เรดาร์ค้นหาเป้าหมายแบบ ๕๑๓ ติดตั้งอยู่บน รยบ. ๖ x ๖  มีหน้าที่ส่ง
ข้อมูลเป้าหมายในระยะไกลให้กับ ทก.ควบคุม  เพื่อถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวให้กับเรดาร์ควบคุมการยิง  
เรดาร์ไม่มีขีดความสามารถในการพิสูจน์ฝ่ายด้วยอิเล็กทรอนิกส์  คุณลักษณะที่ควรทราบมีดังนี้ 

- น้ าหนักรวมทั้ง รยบ. ๙.๑ ตัน 
- สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย ได้แก่ ระยะ ทิศทาง และความสูง 
- ระยะตรวจจับเป้าหมายไกลสุด 
 เป้าหมายสูง ๑๐,๐๐๐ เมตร   ๒๐๐ กม. 
 เป้าหมายสูง ๑๗,๐๐๐ เมตร   ๒๕๐ กม. 
- เขตครอบคลุมของเรดาร์ 
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 ทางทิศ   ๓๖๐ องศา 
 ย่านมุมสูงที่ตรวจจับได้   ๔ – ๑๗ องศา 
 หากใช้วิธียกสายอากาศช่วย มุมสูงที่ตรวจจับเป้าหมายได้ไม่เกิน ๓๐ 

องศา 
- ความถูกต้อง 
 ระยะลาด  ๑ กม. 
 มุมทิศ  ๓ องศา 
 ความสูง ๒ % ของระยะเป้าหมาย 
- เวลาในการติดตั้ง ๑ ๑/๒ ชม. 
- เวลาอุ่นเครื่อง ๕ นาที 
- ก าลังงานที่ใช้ ๕ KW. 
- เจ้าหน้าที่ ๗ นาย 

(๒) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๕ KW. 
      เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับเรดาร์แจ้งเตือนภัย มี ๒ เครื่อง ติดตั้งอยู่บน 
รยบ. ๔ x ๔ สลับกันใช้งาน  มีคุณลักษณะดังนี้ 

- เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ า ๒ สูบ 
- ก าลังไฟฟ้า ๕ KW. 
- ขนาด  ๒๒๐ VAC, ๕๐ Hz, ๓ Phase  

ข) ส่วนควบคุมกำรยิง 
ส่วนควบคุมการยิง ประกอบด้วย เรดาร์ควบคุมการยิง (Fire Control Radar) 

และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๑๐ KW.  กับเครื่องให้ทิศทาง (Director) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๑๐ KW. 
(๑) เรดาร์ควบคุมการยิงแบบ บี 

เรดาร์ควบคุมการยิงแบบ บี ติดตั้งอยู่บนรถพ่วง ๔ ล้อ มีหน้าที่รับข้อมูล
เป้าหมายระยะไกล อันได้แก่ ระยะทิศทางและความสูงจาก ทก.ควบคุม (ซึ่งได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเรดาร์
แจงเตือนภัย) หรืออาจได้รับข้อมูลโดยตรงจากเรดาร์ค้นหาเป้าหมายก็ได้  เมื่อเรดาห์ควบคุมกายิงได้รับ
ข้อมูลดังกล่าวก็จะให้ทิศทางเสาอากาศไปยังเป้าหมาย  และเมื่อตรวจจับเป้าหมายและติดตามเป้าหมาย
โดยอัตโนมัติ (Lock On) ก็จะหาข้อมูลเป้าหมายที่จ าเป็นต่อการหาหลักฐานยิงของอาวุธ ปตอ. อันได้แก่ 
ระยะ ทิศทาง แนวบิน และความสูง  ให้กับเครื่องให้ทิศทาง  เพื่อค านวณหาหลักฐานยิงต่อไป  คุณลักษณะ
โดยสังเขปของเรดาร์ควบคุมการยิง มีดังนี้ 

- น้ าหนักทั้งระบบ ๗,๕๐๐ กก. 
- ความถ่ีที่ใช้งาน ๒ ย่าน S-Band และ X-Band 
- สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย (Lock On) ระยะ ทิศทาง และความสูง 
- ระยะติดตามเป้าหมายได้ ๒ แบบ 
 แบบ Manual ๘๐ กม. 
 แบบ Auto ๔๐ กม. 
- มีระบบ ECCM 
- การแพร่คลื่น  Conical Scan และ Monopoles 
- เจ้าหน้าที่ประจ าระบบ ๖ นาย 
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(๒) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๑๐ KW. 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๑๐ KW. ๒ เครื่อง ติดตั้งบนรถ รยบ. ๔ x ๔ สลับกันใช้

งาน  มีหน้าที่จ่ายกระแสไฟให้กับเรดาร์ควบคุมการยิง  มีคุณลักษณะสังเขปดังนี้ 
- เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ๔ สูบ 
- ให้ก าลังไฟ ๑๐ KW. 
- ขนาด ๒๒๐ VAC, ๔๐๐ Hz, Single Phase 
- มีมอเตอร์ส าหรับใช้ไฟบ้าน ขับเคลื่อนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์ได้ 

(๓) เครื่องให้ทิศทาง (Director) 
เครื่องให้ทิศทางติดตั้งบนรถพ่วง ๔ ล้อ ประกอบด้วย เครื่องวัดระยะ 

(Range Finder) และเครื่องค านวณ (Computer) มีหน้าที่รับข้อมูลเป้าหมายจากเรดาร์ควบคุมการยิง แล้ว
น ามาค านวณในเครื่องค านวณ เพื่อสั่งการควบคุม ปตอ.๕๗ มม. ภายใต้การควบคุม (๘ กระบอก)  หากมิได้
รับข้อมูลจากเรดาร์ควบคุมการยิง หรือเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องให้ทิศทางตรวจพบเป้าหมาย ก็จะหาข้อมูลที่
จ าเป็นด้วยตนเอง และใช้เครื่องวัดระยะ ซึ่งใช้หลักภาพเหลื่อม (Stereo Vision) หาระยะเป้าหมาย เครื่อง
ให้ทิศทาง มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 

(๔) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๔๐ KW. 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๔๐ KW. ติดตั้งบนรถพ่วง ๔ ล้อ มีหน้าที่จ่ายก าลังไฟฟา้

ให้กับ Director และอาวุธ ๕๗ มม. ภายใต้การควบคุม มีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
- เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ า ๔ สูบ 
- ก าลังไฟฟ้า  ๔๐ KW. 
- ขนาด  ๓๘๐ VAC ๕๐ Hz ๓ Phase ๔ Wires 

ค) ส่วนยิง 
ส่วนยิง ประกอบด้วย ปตอ.๕๗ มม. ๘ กระบอก (ทบ.ไทย ๖ กระบอก) เป็น 

ปตอ.ระยะใกล้แบบลากจูง  มีหน้าที่รับการควบคุมหรือรับข้อมูลจาก Director เพื่อสกัดกั้นและท าลาย
เป้าหมายทางอากาศหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยยิง ปตอ. ได้เมื่อจ าเป็น  มีคุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ 

- น้ าหนัก ๔,๗๕๐ กก. 
- ความเร็วต้น ๑,๐๐๐ เมตร/วินาที 
- ระยะยิงไกลสุด ๑๒,๐๐๐ เมตร 
- ระยะยิงหวังผลทางอากาศ ๖,๐๐๐ เมตร 
- อัตราเร็วในการยิง 

 สูงสุด ๑๐๕ – ๑๒๐ นัด/นาท ี
 ปกต ิ ๕๐ – ๖๐ นัด/นาที 

- การหมุนแท่นปืน 
 ทางทิศ ๓๖๐ องศา 
 ทางสูง ต่ าสุด – ๒ องศา  สูงสุด ๘๗ องศา 

- เครื่องเล็ง 
 เครื่องให้ทิศทาง (นอกรถปืน) 
 เครื่องเล็งค านวณ (บนรถปืน) 

- กระสุน 
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 กระสุนระเบิดแรงสูงส่องวิถี 
 กระสุนเจาะเกราะส่องวิถี 

- การควบคุมหมุนปืนและการยิง ท าได้ ๔ แบบ คือ 
 แบบกึ่งอัตโนมัติ 
 แบบ Match To Match Point 
 แบบหมุนด้วยพลประจ าปืน 

- พลประจ าปืน ๘ นาย 
- ประจ าการอยู่ในหน่วย ปตอ.พัน. 

ข. อำวุธน ำวิถีต่อสู้อำกำศยำน 
๑) อาวุธน าวิถีระดับต่ าต่อสู้อากาศยาน แบบ ๓๐ (HN-๕) 

    อตอ. ๓๐ (HN-๕) สร้างในประเทศ สปจ. เป็นอาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยาน จัดเป็น 
ปตอ.ระยะใกล้ (Shored) ประเภทบุคคลน าไปมา (Man pad) ใช้ประทับบ่ายิง (Shoulder Fired)  อาวุธ
ชนิดนี้ออกแบบสร้างขึ้นเพื่อใช้ป้องกันภัยทางอากาศต่อเครื่องบินข้าศึกที่เข้าโจมตีหน่วยทหารในเขตหน้า 

ก) ส่วนประกอบที่ส าคัญของ อตอ.๓๐ 
- ตัวอาวุธน าวิถีบรรจุอยู่ภายในเครื่องยิง ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๔ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนน าวิถี  ส่วนเซอร์โว  ส่วนหัวรบและชนวน  ส่วนขับเคลื่อนและแพนหาง 
- เครื่องยิง 
- เครื่องลั่นไก 
- แบตเตอรี่   

ข) คุณลักษณะสังเขปของ อตอ.๓๐ 
- น้ าหนักประมาณ  ๑๕ กก. 
- ระบบน าวิถี  เป้าหมายน าวิถีแบบสื่อจากเป้าหมาย 
- ความเร็วของอาวุธน าวิถีขณะเคลื่อนที่ในอากาศ ๑.๕ มัค (๕๐๐ ม./วินาที) 
- ระยะยิง 

 ไกลสุด  ๔.๒ กม. 
 หวังผล  ๒.๘ กม. 

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗๒ มม. 
- หัวรบ  ระเบิดแรงสูง 
- ส่วนขับเคลื่อน  เครื่องยนต์ขับจรวดเช้ือเพลิงแข็งสองช้ัน 
- ย่านมุมยิง  ๒๐ – ๖๐ องศา 
- เขตปลอดเปลวิพิธทัศนาพ่นท้าย  ๑๘ เมตร 
- แก๊สท าความเย็นส่วนตรวจจับรังสี  แก๊สอาร์กอน 
- เวลาที่อาวุธน าวิถีท าลายตัวเอง  ๑๔ – ๑๗ วินาที 
- เวลาท างานของแบตเตอรี่  ๔๐ วินาที 

๒) ระบบอาวุธน าวิถีสปาด้า (Spada System) 
    ระบบอาวุธน าวิถีสปาด้าเป็นอาวุธน าวิถีประเภท พื้น – สู่ – อากาศ เป็น ปตอ.
ระยะใกล้แบบลากจูง  ออกแบบไว้ส าหรับใช้ป้องกันภัยทางอากาศต่อที่ตั้งอยู่กับที่ ทั้งในยุทธบริเวณและเขต
ภายใน  สร้างโดยบริษัทชิสิเมีย แห่งประเทศอิตาลี มีการจัดเป็นหน่วยระดับกองร้อย 
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 ระบบน าวิถีสปาด้า ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน คือ ศูนย์ตรวจค้น (Detection Center) 
กับสองส่วนยิง (Firing Section) 

(๑) ศูนย์ตรวจค้น (Detection Center) มีหน้าที่ตรวจค้นและพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมาย 
และแบ่งมอบเป้าหมายให้ส่วนยิงต่าง ๆ  สามารถควบคุมส่วนยิงได้มากที่สุด ๔ ส่วนยิง ท าการยิงเป้าหมาย 
ศูนย์ตรวจค้น ประกอบด้วย 

(ก) เรดาร์ตรวจค้น (Search and Interrogation Radar, SIR) เป็นเรดาร์
แบบพลูโต มีหน้าที่ค้นหา ก าหนดที่ตั้ง และพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมายที่ตรวจจับได้  และส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์
ยุทธการ (OCC)  เรดาร์ดังกล่าวยิงระยะตรวจค้นประมาณ ๕๔ กม. 

(ข) ศูนย์ยุทธการ (Operational Control Center, OCC)  ประกอบด้วย 
ระบบคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองร้อย 
นอกจากนั้น ยังริเริ่มการปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ  ติดตามเป้าหมายขณะตรวจค้น ปรับข้อมูลเป้าหมายให้
ทันสมัย พิสูจน์ฝ่ายและประเมินค่าการคุกคาม และแบ่งมอบเป้าหมายให้ส่วนยิง 

(ค) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generating Plants) เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 
๓ เครื่อง ซึ่งให้ก าลังงาน ๒๒๐/๓๘๐ V ๕๐ Hz และ ๒๔๐/๔๑๖ V ๔๐๐ Hz  โดยเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟา้มี 
Alternator ๒ ชุด ติดร่วมเพลาเครื่องยนต์ดีเซล  การใช้งานจะใช้งานครั้งละ ๒ เครื่อง อะไหล่ ๑ เครื่อง 

(๒) ส่วนยิง (Firing Section) ส่วนยิงมีหน้าที่ท าลายเป้าหมายที่ได้รับมอบจาก
ศูนย์ตรวจค้น ประกอบด้วย ศูนย์อ านวยการยิง เรดาร์ติดตามและฉาบเป้า และเครื่องส่องอาวุธน าวิถีต่อสู้
อากาศยาน 

(ก) ศูนย์อ านวยการยิง (Fire Control Center) มีหน้าที่และด าเนินกรรมวิธี
ต่อค าสั่งต่าง ๆ (ทั้งทางยุทธการและยุทธวิธี ฯลฯ) จากศูนย์ยุทธการ รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากศูนย์ยุทธการ 
และภาพปรากฏบนจอแสดงผลจรากเรดาร์ติดตาม และฉาบเป้า และด าเนินการตามล าดับข้ันการยิงต่อ
เป้าหมาย โดยครบถ้วน  ศูนย์อ านวยการยิง ประกอบด้วย หน่วยควบคุม และเรดาร์ติตามและฉาบเป้า 

- ส่วนควบคุม (Control Unit) มีหน้าที่เฝ้าฟังข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
ศูนย์ยุทธการและเรดาร์ติดตาม และฉาบเป้า  รวมทั้งการด าเนินกรรมวิธีต่อข้อมูล  จอแสดงผลข้อมูลและ
อุปกรณ์การสื่อสารใช้ส าหรับการควบคุมการยิงโดยอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการยิงอาวุธน าวิถี 
และการประเมินผลการยิง 

- เรดาร์ติดตามและฉาบเป้าหมาย (Tracking and Illumination Radar 
– TIR) เมื่อได้รับข้อมูลแนวบินเป้าหมายจากศูนย์ยุทธการ ในข้ันแรกจะหันเสาอากาศไปในทิศทางเป้าหมาย 
และแพร่คลื่น Pulse ในย่านความถ่ี “X” เพื่อค้นหาและติดตามเป้าหมายภายในระยะปฏิบัติการ  เมื่อ
เรดาร์ TIR ติดตามเป้าหมาย จะส่งข้อมูลเป้าหมายไปยังเครือ่งค านวณที่ศูนย์อ านวยการยิง  และแลกเปลีย่น
ข้อมูลเป้าหมายกับศูนย์ยุทธการเพื่อลดเวลาตอบโต้ (Reaction Time) ศูนย์อ านวยการยิงซึ่งเช่ือมโยงกับ
แท่นเครื่องยิง  จะควบคุมให้แท่นเครื่องยิงไปตามแนวมุมภาคของเสาอากาศ TIR ในขณะค้นหาและติดตาม
เป้าหมาย  ในข้ันที่สอง เมื่อเรดาร์ TIR ติดตามเป้าหมายและแท่นยิงพร้อม  TIR จะแพร่คลื่นต่อเนื่องย่าน
ความถ่ี X เพื่อฉาบเป้าหมายให้เกิดการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เพื่อช่วยในการน าวิถีของอาวุธน าวิถี 
เอสปิเต้ ที่เสาอากาศ TIR จะมีกล้องโทรทัศน์ติดตั้งรวมอยู่ด้วย  เพื่อใช้ส าหรับพิสูจน์ฝ่ายด้วยสายตา 
ตัดสินใจติดพัน และประเมินผลการยิง  หากต้องปฏิบัติการเป็นอิสระศูนย์อ านวยการยิงจะก าหนดเขตการ
ตรวจค้น (อาจตรวจค้นโดยรอบตัวหรือเป็นเขต) เพื่อค้นหาเป้าหมายและก าหนดเป้าหมายโดยอาศัยเรดาร์
ติดตามเป้าหมาย 
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(ข) แท่นเครื่องยิง (Missile Launcher) จ านวน ๓ แท่น (ทบ.ไทย มี ๒ แท่น) 
แต่ละแท่นจะมีอาวุธน าวิถี เอสปิเด้ (Aspide Missile) ผนึกอยู่ในภายในท่อยิง (Canister) บนแท่นเครื่องส่ง
แท่นละ ๖ ท่อยิง 

- คุณลักษณะของแท่นเครื่องยิง 
 ทางทิศหมุนได ้ ๓๖๐ องศา 
 อัตราเร็วการหมุนทางทิศ ๕๐ องศา/วินาที 
 มุมสูงคงที่ ๓๐ องศา 
 จ านวนท่อยิง ๖ ท่อยิง 

- คุณลักษณะของอาวุธน าวิถี 
       เป็นอาวุธน าวิถีผิวพื้น – สู่ – อากาศ  ใช้ระบบการน าวิถีประเภท
เป้าหมายแบบสะท้อนกลับทางอ้อม 

 ระยะยิงประมาณ ๑๕ กม. 
 ความเร็ว เหนือเสียง 

- ส่วนประกอบส าคัญ ได้แก่ ส่วนน าวิถี รวมทั้งเรโดมที่หัว หัวรบ ส่วน
ควบ ซึ่งเป็นครีบเคลื่อนไหวได้ ๔ ครีบ เครื่องขับเดี่ยว และครีบหาง 

 ยาว ๓.๗ เมตร 
 กว้าง ๒๐ ซม. 
 น้ าหนัก ๒๒๐ กก. 
 หัวรบหนัก ๓๕ กก. (ระเบิดแรงสูง) 
 ระบบขับเคลื่อน  เครื่องขับเคลื่อนเช้ือเพลิงแข็งช้ันเดียว 
 หัวรับระเบิดแรงสูงแบบสะเก็ดระเบิด (Shrapnel) 
 ชนวนกระทบแตกและชนวนแตกอากาศ (Proximity) ด้วย

สะท้อนกลับของคลื่นของวิทยุ 

 ๔. อำวุธ ปตอ. ของ ทบ.สหรัฐ 
  ก. อาวุธ ปตอ.ล ากล้อง 

ตำรำงคุณลักษณะของระบบอำวุธ ปตอ.ล ำกล้อง 
 

อำวุธ 
น้ ำหนกั
พร้อมรบ 
(ปอนด์) 

ควำมกว้ำง 
(นิ้ว) 

ควำมยำว 
(นิ้ว 

ควำมสูง 
(นิ้ว) 

ควำมเร็ว 
(ไมล์/ชม.) 

ระยะ
ปฏิบัติกำร 

(ไมล์) 
ปตอ. ๔๐ มม. M ๔๒  ๔๙,๕๐๐ ๑๒๗ ๒๕๑ ๑๑๓ ๕๕ ๑๐๐ 
ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคน อัตตาจร ๒๔,๗๐๐ ๑๑๓ ๑๗๒ ๑๑๕ ๔๐ ๒๗๕ 
ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคน ลากจูง ๓,๑๕๐ ๗๙ ๑๕๒ ๘๑ ๔๕ - 
ปตอ. ๔๐ มม. ชาร์เจนท์ยอร์ค M 
๒๔๗ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๔๓ ๓๐๒ ๑๓๕ ๔๐ ๓๐๐ 

 



๙๓ 
 

 

อำวุธ 
ระยะยิงหวังผลทำง

อำกำศ/พื้นดิน 
(เมตร) 

เขตส่ำย 
(องศำ) 

กำรยกมุม
สูง 

(องศำ) 

อัตรำเร็ว 
ในกำรยิง 
(นัด/นำที) 

จ ำนวนกระสนุที่
น ำไปกับตัวปนื 

(นัด) 
ปตอ. ๔๐ มม. M ๔๒  ๑,๖๕๐/๑,๘๕๐ ๓๖๐ -๕ ถึง +๘๗ ๑๒๐/ล ากล้อง ๔๓๒ 
ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคน อัตตาจร ๑,๒๐๐/๔,๕๐๐ ๓๖๐ -๕ ถึง +๘๐ ๓,๐๐๐ ๑,๘๐๐-๒,๐๐๐ 
ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคน ลากจูง ๑,๒๐๐/๔,๕๐๐ ๓๖๐ -๕ ถึง +๘๐ ๓,๐๐๐ ๕๐๐ 
ปตอ. ๔๐ มม. ชาร์เจนท์ยอร์ค 
M ๒๔๗ 

๔,๐๐๐/๖,๐๐๐ ๓๖๐ -๕ ถึง +๘๕ ๓๑๐/ล ากล้อง ๕๐๒ 

 ข้อมูลอื่น ๆ 

อำวุธ เครื่องควบคุมกำรยิง 
จ ำนวน
ล ำกล้อง 

อำยุ 
ล ำกล้อง 

กระสุน 
พล 

ประจ ำปืน 
ปตอ. ๔๐ มม. M ๔๒  เครื่องเล็งค านวณ M ๓๘ ๒ ๑๒,๐๐๐ - รบ.พ.สว.ท. 

- รบ.สว.ท. 
- จก.สว. 

๖ 

ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคน อัตตาจร เครื่องเล็งค านวณและเรดาร์
วัดระยะ 

๖ ๑๒,๐๐๐ - รบ.พ.สว.ท. 
- รบ.พ. 
- กระสุนฝึก 

๔ 

ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคน ลากจูง เครื่องเล็งค านวณและเรดาร์
วัดระยะ 

๖ ๑๒,๐๐๐ - รบ.พ.สว.ท. 
- รบ.พ. 
- กระสุนฝึก 

๓ 

ปตอ. ๔๐ มม. ชาร์เจนท์ยอร์ค 
M ๒๔๗ 

เรดาร์ค้นหาและเล็งตาม
เป้าหมายเครื่องวัดระยะด้วย
แสงเลเซอร์เครื่องควบคุม
การยิง 

๒ - - ๓ 

  ก. ระบบอาวุธน าวิถีผิวพื้นสู่อากาศ 

ตำรำงคุณลักษณะของอำวุธน ำวิถีต่อสู้อำกำศยำน 

ระบบอำวุธ 
ระยะยิง 
(กม.) 

กำรน ำวิถี หัวรบ 
นน.อำวุธน ำวิถี 

(ปอนด์) 
เป้ำหมำย 

เรดอาย ๓ เป้าหมายน าวิถีแบบสื่อ
อินฟราเรดจากเป้าหมาย 

ระเบิดแรงสูง ๒๓.๙ บ.ระดับต่ า 

สติงเกอร์ มากกว่า 
๔ 

เป้าหมายน าวิถีแบบสื่อ
อินฟราเรดจากเป้าหมาย 

ระเบิดแรงสูง ๔๓.๙ บ.ระดับต่ า 

แชพพารัล ๕ เป้าหมายน าวิถีแบบสื่อ
อินฟราเรดจากเป้าหมาย 

ระเบิดแรงสูง ๑๙๐ บ.ระดับต่ า 

โรแลนด์ มากกว่า 
๖ 

สั่งการน าวิถี ระเบิดแรงสูง ๑๔๕.๑ บ.ระดับต่ า 

ฮฮร์ค ๔๐ เป้าหมายน าวิถีแบบสะท้อน
กลับทางอ้อม 

ระเบิดแรงสูง ๑,๔๐๑ บ.ระดับต่ า
หรือปานกลาง 

ไนก้ีเฮอร์คิวลิส ๑๒๐ ถึง 
๑๖๐ 

สั่งการน าวิถี ระเบิดแรงสูง
และนิวเคลียร์ 

๑๐,๕๐๐ บ.ระดับปาน
กลาง ถึงสูง 
ปม.พื้นดิน 

พาตริออต ปกปิด สั่งการน าวิถี ปกปิด ๓,๗๔๐ - 
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 ๕. อำวุธ ปตอ.ของโซเวียต 
  ก. ระบบอาวุธ ปตอ.ล ากล้อง 

ตำรำงระบบอำวุธ ปตอ.ล ำกล้องของโซเวียต 
 

ระบบอำวุธ จ ำนวนและแบบ
ของ ปตอ. 

อัตรำเร็วในกำรยิง 
(นัด/นำที) 

กำรควบคุม 
กำรยิง 

ระยะยิง 
(เมตร) 

ZSU – 4 ๔/๑๔.๕ มม. ๒,๔๐๐ สายตา ๑,๔๐๐ 
ZU – 23 ๒/๒๓ มม. ๒,๐๐๐ สายตา ๒,๕๐๐ 
ZSU – 23 – 4 ๔/๒๓ มม. ๔,๐๐๐ เรดาร์/สายตา ๓,๐๐๐ / ๒,๕๐๐ 
ZSU – 57 – 2 ๒/๕๗ มม. ๒๔๐ สายตา ๔,๐๐๐ 
S – 60 ๑/๕๗ มม. ๑๒๐ เรดาร์/สายตา ๖,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ 

  ข. อาวุธน าวิถีผิวพื้นสู่อากาศ 

ตำรำงคุณลักษณะของระบบอำวุธน ำวิถีต่อสู้อำกำศยำนของโซเวียต 
ระบบอำวุธ ชื่อนำโต ้ ระยะยิง 

(กม.) 
ควำมสูง 
(เมตร) 

หัวรบ กำรน ำวิถี 

SA-2 ไกด์ไลน์ ๔๕ ๒๗,๐๐๐ ระเบิดแรงสูง เรดาร์ 
SA-3 โก ๒๔ ๑๓,๐๐๐ ระเบิดแรงสูง สั่งการน าวิถี 
SA-4 กาเนฟ ๗๐ ๒๗,๐๐๐ ระเบิดแรงสูง สั่งการน าวิถี 
SA-6 เกนฟูล ๓๗ ๑๐๐ - ๑๑,๐๐๐ ระเบิดแรงสูง สั่งการน าวิถี 
SA-7 เกรล ๓.๕ ๕๐ - ๓,๕๐๐ ระเบิดแรงสูง เป้าหมายน าวิถี

อินฟราเรด 
SA-8 เกคโก ๑๐ – ๑๕ ๕๐ - ๖,๕๐๐ ระเบิดแรงสูง เรดาร์/กล้องเล็งไฟฟ้า 
SA-9 แกสกิน ๕ ๕,๐๐๐ ระเบิดแรงสูง เป้าหมายน าวิถี

อินฟราเรด 

ระบบเรดำร์ในกำรป้องกันภัยทำงอำกำศของ พล.ปตอ. 
 ในปัจจุบันน้ีภัยทางอากาศเป็นภัยจากสงครามที่น่าสะพรึงกลัวที่สดุ  เนื่องจากเป็นภัยที่เกิดข้ึน
ได้รวดเร็วที่สุด  ใช้เวลาน้อยที่สุด  แต่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งต่อทรัพย์สิน สถานที่ และ
ขวัญของประชากร  กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันภัยทางอากาศ
ของกองทัพได้ตระหนักถึงภารกิจดังกล่าวเป็นอย่างดี  จึงได้พยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วย
ป้องกันภัยทางอากาศต่าง ๆ  ทั้งในด้านการพัฒนาระบบอาวุธเก่าที่มีอยู่เดิม จัดหาหรือขอรับการสนับสนุน
ระบบอาวุธใหม่ ๆ มาเพิ่มเติม  รวมทั้งการพลิกโฉมหน้าการป้องกันภัยทางอากาศ มาเป็นยุคของการใช้
ระบบอาวุธจรวดน าวิถีต่อสู้อากาศยาน  ทั้งระยะปานกลาง/สูง และระยะต่ า 
 นอกจากการปรับปรุงระบบอาวุธดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ก็ได้รับ
การปรับปรุงด้วย  เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจในการป้องกันภัยทางอากาศ  สองข้อแรก คือ การค้นหาแล
พิสูจน์ฝ่าย  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่จะได้มากล่าวในที่นี้ 
 ระบบเรดาร์ใน พล.ปตอ. สามารถแยกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ คือ 

๑. เรดาร์ตรวจการณ๖และแจ้งเตือนภัยเนิ่น ได้แก่ 
- เรดาร์เตือนภัยระดับต่ า LAADS (อเมริกา) 
- เรดาร์ตรวจการณ์ แบบ ๕๑๓ (จีนแดง) 
- เรดาร์ EL/M 2106 (อิสราแอล) 
- เรดาร์ตรวจค้นของสปาดา (อิตาลี) 
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๒. เรดาร์ควบคุมการยิงของระบบอาวุธ ได้แก่ 
- เรดาร์ควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ (เนเธอร์แลนด์) 
- เรดาร์ควบคุมการยิง แบบ B (จีนแดง) 
- เรดาร์ควบคุมการยิง สปาดา (อิตาลี) 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบเรดำร์ของ ปตอ.ทบ.ไทย 
เรดำร์เตือนภัยระดับต่ ำ LAADS (Low Altitude Aircraft Detection System) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรดาร์เตือนภัยระดับต่ า สามารถค้นหาและพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมายได้ภายในระยะ ๖๐ กม. ลงมา 
๑. ส่วนประกอบที่ส าคัญ  มี ๓ ส่วน คือ 

๑.๑ ตู้เรดาร์ แบบ S-280 ซึ่งเป็นตู้สมบูรณ์แบบในตนเอง ติดตั้งบนรถ ๒ ๑/๒ ตัน แบบ 
M 36A  สามารถปรับระดับยกเสาอากาศข้ึนลงอย่างอัตโนมัติ เสาอากาศข้างหลังเป็นเสาอากาศที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลให้กับปืน (RFDL) 

๑.๒ เสาอากาศ  เป็นเสาอากาศของเรดาร์และเป็นเสาอากาศพิสูจน์ฝ่าย รวมอยู่ในตัว
เดียวกัน 

๑.๓ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ท าหน้าที่ผลิตไฟ ๑๒๐ โวลต์ ๔๐๐ เฮิร์ท ๓ เฟส ให้กับระบบ
เรดาร์ 

๒. คุณลักษณะขีดความสามารถ 
๒.๑ เป็นเรดาร์แบบ ๒ มิติ ให้ข้อมูลทางระยะและทิศทาง สามารถพิสูจน์ฝ่ายได้ 
๒.๒ สามารถค้นหาเป้าหมายในระดับต่ าได้รอบตัว ภายในระยะ ๖๐ กม. 
๒.๓ สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังจอแสดงผลของ IWD (Integrate Weapon Display) ใน

ตัวปืนได้ทั้งทางวิทยุและทางสาย (วิทยุ ๑๕ กม./ทางสายส่งได้ ๗.๕ ก.ม. 
๒.๔ มีระบบต่อต้านการรบกวน (ECCM) 
๒.๕ อัตราเร็วเป้าหมายที่จับได้ ๒๐ – ๔๔๕ เมตร/วินาที  
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๓. ลักษณะการท างาน 
หลังจากตรวจค้นเป้าหมายและพิสูจน์ฝ่ายได้แล้ว  ก็จะส่งข้อมูลไปให้อาวุธทราบโดย

แสดงออกทางจอภาพ IWD ดังกล่าวแล้ว  ข้อมูลที่ส่งไปจะส่งเป็นพิกัดแผนที่ซึ่งปรับค่ามุมเยื้องแล้ว  
เพราะฉะนั้น ภาพเป้าหมายที่เกิดข้ึนที่ Display ของปืนจะเสมือนว่ามีเรดารต์รวจค้นอยู่กับตัวปืนเอง  ท าให้
พลประจ าตัวรู้ทิศทางในการเข้ามาของข้าศึกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ท าให้มีโอกาสติดพันเป้าหมายได้
แต่เนิ่น  ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะท าลายเป้าหมายมีมากข้ึนด้วยน่ันเอง  

๔. ข้อมูลทางเทคนิค 
จับเป้าหมายได้ไกลสุด ๓๐ หรือ ๖๐ กม. 
ครอบคลุมพื้นที ่ ๓๖๐ องศา ทางระดับ  สูง ๓.๕ กม. ณ ระยะ ๓๐ กม. สูง ๗ กม. ณ ระยะ 

๖๐ กม. 
ความถูกต้องทางระยะ  ๒๕๐ ม. (ระยะ ๒ – ๒๐ กม. 
ความถูกต้องทางทศิ ๑.๕ องศา 
ความเร็วเป้าหมาย ๒๐ – ๔๔๕ เมตร/วินาที ตัดเป้าหมายที่ต่ ากว่า ๒๐ – ๔๔ค เมตร/วินาที 

โดยใช้สวิทช์ Dmit Reject อยู่ที่ต าแหน่ง Low 
ก าลังสญัญาณท่ีสะท้อนกลับ ๖๐ dB 
ความสามารถในการจับเปา้ ๙๐ % บนเป้าเคร่ืองบินไอพ่น ๐.๖๕ ตร.ม. ในระยะ ๓๐ กม. 
 ๙๐ % บนเป้าเคร่ืองบินไอพ่น ๕ ตร.ม. ในระยะ ๖๐ กม. 
 ๙๐ % ในระยะ ๓๐ หรือ ๖๐ กม. ในเป้าหมาย ส าหรับ ฮ.ลอยอยู่กับที่ 
การหมุนของเสาอากาศ ๗.๕, ๑๕.๓๐ รอบ/นาที 
การตั้งเสาอากาศและการให้ระดบั อัตโนมัติ/โดยพนักงาน 
การด าเนินกรรมวิธีข้อมูล อัตโนมัติ / ก่ึงอัตโนมัติ / โดยพนักงาน 
ข้อมูลที่ตัง้เปา้หมาย UMT, ตัวเลข 
เวลาตดิตั้ง ๕ นาที 
จ านวนความถี ่ ๑๒ ความถี่ 
PRF ๔,๘๓๘ และ ๔.๑๖๗ เฮิร์ท 
IFF มีติดกับเรดาร์ 
การส่งข้อมูลเป้าหมาย โดยการใช้คลื่นวิทยุด้วยเคร่ืองส่ง RT-524 
ความสามารถในการจับเปา้หมาย สูงสุด ๖๔ เป้า ณ ความเร็ว ๑๕ รอบ/นาที 
ขนาดของจอภาพ ๒๕  ๓๕ ซม. 
ข้อมูลจอแสดงผล RAW หรือ Synthetic Video, Processed Data Clutter Map 
ก าลังสง่ 5 Kw 
อัตราเฉลีย่ของก าลงัสง่ ๑๕๐ วัตต์ 
ก าลังไฟฟ้า ๑๒๐/๒๐๘ โวลต์, ๔๐๐ เฮิร์ท, ๑๕ กิโลวัตต์ 
เวลาเตรียมเดิน (เก็บอุปกรณ์) ๗ นาที 
การเคลื่อนย้าย โดยตู้ ๘ – ๒๘๐ บนรถ ๒ ๑/๒ คัน M 36 A 
ย่านความถี ่ ๑,๒๐๐ – ๑,๔๐๐ เมกกะเฮิร์ท 
น้ าหนักทั้งหมดรวมเจ้าหน้าที ่ ๑๐,๖๐๘ กก. 
ความสงูเม่ือเก็บเรดาร์ ๔.๕ เมตร 
ความสงูเม่ือตัง้เรดาร์ ๗.๙ เมตร 
ความกว้าง ๒.๕๘ เมตร 
ความยาว ๔.๗๑ เมตร 
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เรดำร์ตรวจกำรณ์ แบบ ๕๑๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะและขีดความสามารถ 
- เป็นเรดาร์ตรวจการณ์ (Surveillance Radar) ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก 
- เสาอากาศแบบ ฮากิ, หมุนรอบตัวด้วยความเร็ว ๐.๕ – ๒.๕ รอบ/นาที 
- ความถ่ี ๗๕ – ๙๒ MHz (VHF) 
- รัศมีการตรวจการณ์เป้าหมาย ๒๐๐ – ๒๕๐ กม. 
- ความสูงเป้าหมาย ๑๐ – ๑๗ กม. (มุมสูง ๔ – ๑๗ องศา) 
- ความผิดพลาดทางระยะ น้อยกว่า +/- ๑ กม. ทางมุมทิศ น้อยกว่า +/- ๓ องศา ทางความ

สูง น้อยกว่า ๒ เปอร์เซ็นต์ 
- ใช้เวลาในการติดตั้ง ๑.๕ ชม. (ใช้คน ๗ คน) 
- เวลาพร้อมท างานหลังจากจ่ายไฟให้ระบบ ๕ นาที 
- ความเร็วในการเดินทาง ๓๕ กม./ชม. (บนถนนไฮเวย์) 
- น้ าหนักรวมทั้งระบบ ๙,๑๐๐ กม., พนักงานทั้งชุดรวม ๑๒ นาย 
- เครื่องให้พลังไฟติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก (มี ๒ เครื่อง ใช้งาน ๑, ส ารอง ๑) น้ าหนักรวม 

๖,๐๐๐ กม. จ่ายไฟ ๒๒๐/๓๘๐ โวลต ์๕๐ เฮิร์ท ๓ เฟส 5 KW 
- ใช้น้ ามันดีเซล ความสิ้นเปลือง ๓๕ – ๔๐ ลติร/ชม. 
เรดำร์ EL/M 2106  
เป็นเรดาร์เตือนภัยระดับต่ าให้กับหน่วยภาคพื้นดิน  หน่วยอาวุธจรวดน าวิถีและหน่วยปืนใหญ่

ต่อสู้อากาศยาน  รวมทั้งสามารถใช้เสริมช่องว่างที่ครอบคลุมของเรดาร์หลักได้ด้วย 
๑. ส่วนประกอบที่ส าคัญ  มี ๔ ส่วน คือ 

๑.๑ ชุดเสาอากาศแบบเสาอากาศไมโครเวฟ  สามารถตรวจจับ
เป้าหมายในระยะ ๑๖ กม. ลงมา 

๑.๒ ชุดรีโมทคอนโทรล  ติดตั้งอยู่กับเครื่องแสดงผลแบบจอ PPI  
สามารถเลือกได้ ๒ ต าแหน่ง คือ Local/Remote Control 

๑.๓ ชุดเครื่องรับ-ส่ง แบบโซลิตสเตท  ผลิตคลื่นความถ่ีในย่าน L 
แบน ให้ชุดเสาอากาศ และส่งผลลัพธ์ผ่านสายอากาศโทรศัพท์
สนามไปแสดงที่เครื่องแสดงผลที่เป็น LED แบบ PPI โดยชุด
เครื่องรับ-ส่ง ๑ ชุด สามารถส่งให้เครื่องแสดงผลได้ถึง ๔ 
เครื่อง 
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๑.๔ เครื่องแสดงผลแบบจอ PPI เป็นหลอด LED ซ้อนกันเป็น
วงกลม ๑๐ ช้ัน ช้ันละ ๓๖ หลอด แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในช่อง
ระยะ ๑๐ หรือ ๒๐ กม. และติดตั้งห่างจากเรดาร์ได้ถึง ๑๐๐ 
เมตร 

๒. คุณลักษณะและขีดความสามารถ 
 ๒.๑ เป็นเรดาร์แบบ ๒ มิติ ให้ข้อมูลทางระยะและทางทิศ 
 ๒.๒ สามารถค้นหาเป้าหมายในระยะ ๑๖ กม. ลงมา 
 ๒.๓ เครื่องแสดงผลแบบ PPI ใช้ LED แสดงทิศทางและระยะของเป้าหมายได้ ๒ แบบ คือ 

๑๐ กม. หรือ กม.  โดยแสดงระยะช่องละ ๑ หรือ ๒ กม. รวมทั้งมีระบบ MTI (Movie Target Indicator) 
เพื่อตัด Clutter) ทางภาคพื้นดินที่ไม่ต้องการออกไปได้ 

 ๒.๔ เครื่องรับ-ส่ง มีระบบ BITE (Built In Test Equipment) เพื่อทดสอบระบบหลัก ๆ  
ภายในตัวเอง และรายงานข้อผิดพลาด เพื่อความรวดเร็วและความง่ายในการซ่อมบ ารุง 

 ๒.๕ อัตราเร็วเป้าหมายที่จับได้ต่ าสุด ๑๘๐ กม./ซม. ถึงไม่จ ากัด 
๓. ลักษณะการท างาน 
 หลังจากตรวจค้นเป้าหมายได้แล้ว  จะส่งข้อมูลไปให้เครื่องแสดงผลแบบ PPI ได้สูงสุดถึง 

๔ เครื่อง ภายในระยะ ๑๐๐ เมตร จากชุดเสาเรดาร์  โดยจะแสดงผลเป็นจุดสว่างของหลอด LED ที่
ต าแหน่งและทิศทาง และระยะของเป้าหมาย  ที่ปรากฏตัวข้ึนภายในระยะ ๑๖ กม. จากชุดเสาอากาศ เป็น
การเพิ่มโอกาสในการติดพันเป้าหมายได้แต่เนิ่น 

๔. ข้อมูลทางเทคนิค   
จับเป้าหมายได้ไกลสุด ๑๖ กม. ส าหรับเป้าหมาย ขนาด ๒ ตร.ม. 
ครอบคลุมพื้นที่ ๓๖๐ องศา ทางระดับ สูง ๘,๐๐๐ ฟุต 
ความถูกต้องทางระยะ  ๑ หรือ ๒ กม. 
ความถูกต้องทางทิศ ๑๐ องศา 
ความเร็วเป้าหมายเคลื่อนที่ ต่ าสุด ๑๘๐ กม./ชม.  

สูงสุดไม่จ ากัด ที่ Correlator “ON” 
๑.๖ มัค ที่ Correlator “OFF” 

ก าลังสัญญาณท่ีสะท้อนกลับ ๕๐ dB 
อาการกระดกของเสาอากาศ ปรับได้ – ๕ องศา ถึง + ๑๐ องศา (ปกติตั้ง + ๓ องศา) 
ย่านความถี่ ๑.๗๕ ถึง ๒.๘๕ GHz 
จ านวนความถี่ ๘ ความถี่ 
ก าลังส่งสูงสุด ๑๕๐ W 
ก าลังส่งเฉลี่ย ๑๐ W 
แบบการแสดงผลของเคร่ืองแสดงผล เป็นหลอด LED เป็นวงกลมซ้อนก้ัน ๑๐ ชั้น ชั้นละ ๓๖ หลอด 
ความต้องการก าลังไฟฟ้าทั้งหมด กระแสตรง ๒๒-๒๘ V  ๑๒๐ – ๑๖๐ W (ได้จากแบตเตอร่ี) 
ความกว้าง ๒.๐๗๐ เมตร 
ความสูง ๒.๕๔๐ เมตร 
น้ าหนักรวมสูงสุด ๘๓ กก. 
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เรดำร์ตรวจค้นของสปำดำ (SIR) 
๑. เรดาร์ตรวจค้น 

 
ย่านความถ่ี “F” (“S” 
เครื่องส่ง แบบแพร่คลื่นต่อเนื่อง 
แบบคลื่นที่ส่ง เข้ารหัส 
ช่วงความถ่ี ไม่คงที่ 
ความไวของคลื่น เปลี่ยนระหว่าง Pulse – to – pulse 

หรือ burst – to – burst 
สายอากาศ แบบที่ เหมาะสมส าหรับใช้ในสภาพ

เลวร้าย 
MIT แบบ Double Canceller ที่ เ ข้ ากับ

ความยาวคลื่น 

๒. เรดาร์พิสูจน์ฝ่าย 
เครื่องส่ง แบบ Solid State 
SIF Modes 1, 2, 2/A 
Mark XII เข้ากันได ้
สายอากาศ ใช้ร่วมกันของเรดาร์ตรวจค้น 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ (DNC-160 
ความจ า 32 K แต่ละ K มี ๑๖ บิต ๒ ใน ๑๖ บิต เป็นแบบ Parity 
Cycle – Time 1.10 sec 
การค านวณตัวเลข Binary, Parallel Two – Complement 
ค าสั่ง ๑๒๑ 
อินเตอร์เฟส รับ / ส่ง แบบ Symchrone 
ช่องรับ – ส่ง สูงสุดถึง ๖๒ ช่อง 

๔. เทปแม่เหล็ก 
การท างาน แบบอ่าน, เขียน, เลือกแฟ้มความจ า ไปทั้งข้างหน้าและหลัง, 

ตรวจการบันทึกและการหมุนกลับได้ 
อัตราเร็วในการอ่าน/เขียน ๑๐ นิ้ว ต่อวินาที 
ความหนาแน่นของการบันทึก ๕๐๐/๘๐๐ บิตต่อนิ้ว 
จ านวนช่องบันทึก ๒ 

๕. คอนโซลควบคุมการปฏิบัติงาน 
- จอภาพขนาด ๑๖ นิ้ว แสดงข้อมูลตัวเลข/อักษร และข้อมูลจากเรดาร์ 
- จอภาพขนาด ๗ นิ้ว แสดงข้อมูลตัวเลข 
- แป้นพิมพ์เอนกประสงค์, แป้นพิมพ์ตัวเลข, เครื่องควบคุมการติดตามเป้าหมาย และแผง

ปุ่มควบคุม 
- เครื่องตรวจสอบระบบแบบอัตโนมัติ และเลือกใช้ 
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๖. ช่องการเช่ือมต่อข้อมูล 
การเช่ือมต่อ แบบ Full Duplex ใช้สาย ๔ สาย 
ความเร็วในการรับ/ส่ง เช่ือมต่อโดยตรง ๕ บิต/วินาที 
 เช่ือมต่อโดย Modern ๖๐๐/๑,๒๐๐ บิต/วินาที 

๗. การติดต่อสื่อสาร 
- ทางยุทธการ 

 ภายในระบบ ๔ ช่อง 
 ภายนอกระบบ ๒ ช่อง 

- ทางการช่วยรบ  ๖ ช่อง 

เรดำร์ควบคุมกำรยิงฟลำยแคทเชอร์ (Flycatcher Fire Control Radar) 
 
 
เป็นเรดาร์ควบคุมการยิงระบบอาวุธ ปตอ. ๔๐ มม. แอล.
๗๐ (ร่วมอาวุธจรวดน าวิถีได้) สามารถค้นหา, พิสูจน์ฝ่าย, 
สกัดกั้น และท าลายเป้าหมายได้ภายในระยะ ๒๐ กม. ลง
มา 
 
 

๑. ส่วนประกอบที่ส าคัญ มี ๖ ระบบ คือ 
๑.๑ ระบบเรดาร์ แบ่งออกเป็นเรดาร์ค้นหาเป้าหมายและเรดาร์ติดตามเป้าหมาย ซึ่ง

สามารถจะค้นหา/ติดตามเป้าหมายได้พร้อมกัน ๒ เป้าหมาย (เป้าหมายหลัก ๑ เป้า, เป้าหมายส ารอง ๑ 
เป้า) ภายในระยะ ๒๐ กม.ลงมา 
  ๑.๒ ระบบทีวี  ช่วยในการติดตามเป้าหมาย พิสูจน์ฝ่ายด้วยสายตา และประเมินผลการ
ท าลายเป้าหมายได้ 
  ๑.๓ ระบบคอมพิวเตอร์  ท าหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูล
ของเรดาร์ติดตาม เพื่อหามุมดักให้กับอาวุธแต่ละชนิด และควบคุมการท างานของระบบอื่น ๆด้วย 
  ๑.๔ ระบบพิสูจน์ฝ่ายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ IFF (Identification Friend or Foe) ติดตั้งร่วม
อยู่กับเสาอากาศค้นหา ท าให้สามารถพิสูจน์ฝ่ายได้ทันทีทุกเป้าหมายที่เรดาร์จับได้ 
  ๑.๕ ระบบติดต่อสื่อสาร  สามารถติดต่อสื่อสารภายในระบบอาวุธหรือติดต่อกับส่วนต่าง 
ๆ ภายนอกได้ทั้งทางวิทยุและทางสาย 
  ๑.๖ ระบบเครื่องให้ก าลังไฟ  เป็นเครื่องท าไฟติดตั้งอยู่ทางด้านหลังตู้  ท าหน้าที่ผลิตไฟ 
๑๑๕ โวลต์ ๔๐๐ เฮิร์ท ๓ เฟส เพื่อจ่ายให้กับระบบต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ไฟบ้านโดยผ่านทาง
เครื่องแปลงไฟ Rotary Converter ได้อีกด้วย 

๑. คุณลักษณะและขีดความสามารถ 
  เป็นเรดาร์แบบ ๓ มิติ สามารถตรวจจับเป้าหมาย ให้ข้อมูลทางทิศ ทางระยะ ทางมุมสูง 
และข้อมูลเป้าหมายทุกอย่าง  สามารถควบคุมระบบอาวุธ ปตอ. ได้พร้อมกัน ๓ หน่วยยิง อย่างอัตโนมัติ
สมบูรณ์แบบ  กล่าวคือ ที่หน่วยยิงไม่ต้องท าอะไรเลย เพียงแต่เตรียมระบบและใส่กระสุนให้พร้อมเท่านั้น  
จากนั้นการควบคุมระบบ การค านวณมุมดักต่าง ๆ และการควบคุมการยิงจะกระท าจากภายในเครื่อง
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ควบคุมการยิงอย่างอัตโนมัติ เป็นรายกระบอกพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ การติดตามเป้าหมายด้วยเสาอากาศ
ติดตาม สามารถกระท าได้ใน ๒ ย่านความถ่ี คือ X-Band และ Ka-Band  ซึ่งความถ่ีในย่านหลังนั้นใน
ปัจจุบันนี้ยังไม่มีเครื่องบินรบชนิดใดสามารถท าการรบกวนได้  การควบคุมระบบอาวุธจะกระท าผ่ านทาง
สายโทรศัพท์สนาม ๑ คู่สาย  โดยสามารถวางระบบอาวุธแต่ละหน่วยยิงห่างจากเรดาร์ได้ไกลถึง ๑ กม. 
 มีระบบตอบโต้การต่อต้านทางอิเลคโทรนิค (ECCM) รวมทั้งระบบติดตามเป้าหมายด้วยกล้อง
ทีวี (TV Tracking Unit) ซึ่งให้ความแน่นอนสูง และไม่สามารถรบกวน (Jarn) ได ้

๒. ข้อมูลทางเทคนิค 
จับเป้าหมายได้ไกลสุด ๒๐ กม. 
จ านวนเป้าหมายที่จับได้ ๒ เป้าหมาย (หลัก ๑, ส ารอง ๑) 
ครอบคลุมพื้นที่ ๓๖๐ องศา ทางระดับ, สูง ๓.๕ กม. 
ความถูกต้องทางทิศและระยะ +/- ๑ มิลเลียม 
แบบของเรดาร์ค้นหา Slotted Waveguide 
แบบของเรดาร์ติดตาม Cass grain with Auxiliary Reflector Monopulase ส า ห รั บ  X-Band  

Conical Scan ส าหรับ Ka-Band 
การหมุนของเสาอากาศ ๔๔ รอบ/นาที 
การด าเนินกรรมวิธีข้อมูล อัตโนมัติ 
เวลาติดตั้ง ๑๕ นาที (รวมทั้งระบบอาวุธด้วย) 
 ๕ นาที (เฉพาะเรดาร์) 
จ านวนความถี่ ๖ ความถี่ (X-Band) 
 ๑ ความถี่ (Ka-Band) 
PRF ๔๘๐๐ – ๖๐๐๐ Hz (X-Band) 
 ๒๔๐๐ – ๓๐๐๐ Hz (Ka-Band) 
ระบบ MTI เลือกได้โดยพนักงาน 
การส่งข้อมูล ทางสายโทรศัพท์สนาม ๑ คู่สาย 
IFF แบบ Split Beam Antenna ติดตั้งอยู่กับเสาอากาศค้นหา 
ความกว้างล าคลื่น ๒.๔ องศา (X-Band)  ๐.๖ องศา (Ka-Band) 

เรดำร์ควบคุมกำรยิง แบบ B  
คุณลักษณะและขีดความสามารถ 
- เป็นเรดาร์ชนิดติดตามเป้าหมาย (Track Radar) 
- ติดตามเป้าหมายได้ ๒ แบบ 
 แบบ Manual ตั้งแต่ระยะ ๘๐ กม. ลงมา 
 แบบ Auto ตั้งแต่ระยะ ๔๐ กม. ลงมา 

- มีระบบ ECCM 
- ส่งข้อมูลเป้าหมายที่ถูก Locked On ทั้งระยะ, มุมทิศ และมุมสูง ในลักษณะ

ข้อมูลดิบให้กับคอมพิวเตอร์ของไดเรคเตอร์โดยอัตโนมัติ  เพื่อไปท าการ
ค านวณการดักต่อไป 

- ย่านความถ่ีในการท างาน มี ๒ ย่าน คือ 
 Band 1 (10 cm.) หรือ S-Band 
 Band 2 (3 cm.) หรือ X-Band 

- Mode การท างานมี ๓ Modes คือ 
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 Mode 1 ใช้ความถ่ี Band 1 
 Mode 2 ใช้ความถ่ี Band 2 
 Mode 3 ใช้ความถ่ี Band 1 และ Band 2 ร่วมกัน 

- การแพร่คลื่นเรดาร์ มี ๒ แบบ คือ 
 แบบ Conical Scan โดยใช้ Feed Hom หมุน ประกอบกับจานสายอากาศกลมรูป

พาราโนลิค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เมตร ใช้ใน Mode ๑ และ Mode ๓ 
 แบบ Monopulae โดยใช้ Feed Horn ๔ Square แบบ  Cassegrain Antenna 

ประกอบกับจานสายอากาศกลมรูปพาราโบลิคอันเดียวกับแบบแรก ใช้ใน Mode ๒ และ Mode ๓ 
- น้ าหนักรวมทั้งระบบ ๗,๕๐๐ กก. 
- ขนาด 

 ท่าเตรียมเดิน ยาว ๖.๖๗๕ ม. กว้าง ๒.๔ ม.  สูง ๓.๕๐๔ ม. 
 ท่าตั้งระบบ ยาว ๕.๓๑๔ ม. กว้าง ๒.๔ ม.  สูง ๔.๐ ม. 

- เครื่องให้พลังไฟ 
 ติดตั้งบนรถบรรทุก น้ าหนักรวมประมาณ ๗,๐๐๐ กก. 
 ใช้น้ ามันดีเซล ความสิ้นเปลือง ๒๕ – ๓๐ ลิตร/ชม. 
 จ่ายไฟ ๑๑๐ โวลท์ ๔๐๐ เฮิร์ท ๑ เฟส ๔.๕ กิโลวัตต์ และ ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท ๓ 

เฟส ๔ กิโลวัตต์ 
- พลประจ าระบบ  มี ๖ นาย คือ ผบ.หมู่, ช่างเทคนิค และพนักงานเรดาร์ ๓ นาย และ

พนักงานเครื่องท าไฟ 
เรดำร์ควบคุมกำรยิง สปำดำ (TIR) 

๑. เรดาร์ติดตามเป้าหมาย 
ย่านความถ่ี “I” (“X”) 
เครื่องส่ง แบบแพร่คลื่นต่อเนื่อง 
ช่วงความถ่ี ไม่คงที่ 
ความไวของคลื่น เ ปลี่ ยนระหว่าง  Pulse – to – pulse 

หรือ burst – to – burst 
สายอากาศ แบบ Monopoles 
MTI แบบ Quisteple Canceller ที่ เ ข้ ากั บ

ความไวคลื่นได้ 
๒. เครื่องแพร่คลื่นน าวิถี 

  ย่านความถ่ี “I” (“N”) 
  เครื่องส่ง แบบ Klystron Oscillator 
  ความถ่ี เปลี่ยนข้ึน – ลงจากความถ่ีย่านกลาง 
  สายอากาศ ใช้ชุดเดียวกับของเรดาร์ติดตามเป้าหมาย 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ NDC-160 
 ความจ า ๓๒ K แต่ละ K มี ๑๖ Bit ๒ ใน ๑๖ Bits เป็นแบบ Parity 
 Cycle – Time ๑, ๑๐ sec 
 การค านวณตัวเลข Binary, Para tell two-complement 
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 ค าสั่ง ๑๒๑ 
 อินเตอร์เฟส รับ/ส่ง แบบ ๖๒ ช่อง 
๔. เทปแม่เหล็ก 

  การท างาน แบบอ่าน, เขียน, เลือกแฟ้มความจ าไปข้างหน้า และหลัง 
ตรวจการบันทึกและหมุนกลับได้ 

  อัตราเร็วในการอ่าน/เขียน  ๑๐ นิ้วต่อวินาที 
  ความหนาแน่นของการบันทึก ๕๐๐/๘๐๐ บิตต่อนิ้ว 
  จ านวนช่องบันทึก  ๒ 

๕. คอนโซลควบคุมการปฏิบัติงาน 
- จอภาพขนาด ๑๖ นิ้ว แสดงข้อมูลตัวเลข/อักษร และข้อมูลจากเรดาร์ 
- จอภาพขนาด ๗ นิ้ว แสดงข้อมูลตัวเลข 
- แป้นพิมพ์เอนกประสงค์, แป้นพิมพ์ตัวเลข, เครื่องควบคุมการติดตามเป้าหมาย และแผง

ปุ่มควบคุม 
- เครื่องตรวจสอบระบบแบบอัตโนมัติ และเลือกใช้ 
- จอภาพขนาด ๗ นิ้ว แสดงระยะเป้าหมาย, ค าสั่งยิง และแผงควบคุม พร้อมปุ่มยิงอาวุธ

น าวิถี 
๖. ช่องการเช่ือมต่อข้อมูล 

  การเช่ือมต่อ  แบบ Full Duplex ใช้สาย ๔ สาย 
  ความเร็วในการส่ง เช่ือมต่อโดยตรง ๕ บิต/วินาที 
      เช่ือมต่อโดย Modem  ๖๐๐/๑,๒๐๐ บิต/วินาที 

๗. การติดต่อสื่อสาร 
- ทางยุทธการ 

 ภายในระบบ ๑ ช่อง 
 ภายนอกระบบ ๑ ช่อง 

- ทางการช่วยรบ  ๔ ช่อง 
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บทที่ ๖ 
อำวุธน ำวิถีต่อสู้อำกำศยำน 

อำวุธน ำวิถีเบ้ืองต้น 
 กล่ำวท่ัวไป 

๑. ท ำไมต้องมีอำวุธน ำวิถี 
เราจะมาตอบค าถามกันว่า “ท าไมเราจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีอาวุธน าวิถี”  สรุป

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท าให้รู้ว่าอาวุธตามแบบซึ่งไม่มีระบบน าวิถี ท างานได้ไม่ดีเท่าที่ควร  ถึงแม้ว่า
วิศวกรผู้ออกแบบจะปรับปรุงอาวุธตามแบบเหล่าน้ันตลอดมา  จนท าให้ค่าใช้จ่ายและมีราคาแพง  แต่ผลที่
ได้ไม่คุ้มค่า  สิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงนั้น ก็คือ อาวุธใหม่ที่ต้องการนั้นจะต้องมีคุณลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลายข้อรวมกัน ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ มีรัศมีท าการไกล 
๑.๒ ต่อต้านได้ยาก 
๑.๓ อ านาจการท าลายสูง (ซึ่งเกิดจากการแม่นย าหรืออ านาจระเบิดที่เพิ่มข้ึน หรือทั้งสอง

อย่างรวมกัน) 
 สำเหตุ 

- การปฏิบัติภารกิจของเครื่องบินจะถูกจ ากัดด้วยดินฟ้าอากาศ  การสกัดกั้นจากปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยานหรืออาจจะเป็นอันตรายเสียเอง ในขณะที่ลูกระเบิดของตัวเองตกลงถูกเป้าหมายแล้วบินหนีไม่
ทัน  การที่จะเลี่ยงจากสิ่งเหล่าน้ีกระท าได้โดยการบินให้สูงข้ึนและเพิ่มความเร็วข้ึน  แต่อากาศยานแบบใหม่
ซึ่งปฏิบัติการบินในระดับสูงมากด้วยความเร็วสูงนั้น  จะท าให้ความแม่นย าลดน้อยลง จะต้องติดระบบน าวิถี
เข้ากับวัตถุระเบิดเสียเลย  เพื่อให้มีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพในการสังหารอยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

- เครื่องบินขับไล่ในอดีตที่ผ่านมานั้นใช้เครื่องยนต์ลูกสูบ  เครื่องบินเหล่านี้มีความเร็วต่ า
ประมาณ ๕๕๐ ไมล์ต่อช่ัวโมง และบินสูงน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ฟุต  นักบินต้องบังคับเครื่องเข้ามาในระยะยงิที่
อาวุธปืนของเขาจะใช้การได้  เมื่อมีเครื่องยนต์ไอพ่นเข้ามาใช้  เครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นจะมี
ความเร็วสูงมาก เครื่องบินขับไล่ที่มีอาวุธธรรมดาไม่สามารถท าการสกัดกั้นได้ทัน  จ าเป็นที่จะต้องใช้อาวุธ
ต่อสู้อากาศยานแบบใหม่ที่มีความเร็วสูงและแม่นย ามาก  จึงต้องใช้อาวุธน าวิถี 

- ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานได้รับการพัฒนาให้มีความแม่นย าสูงข้ึน  อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพก็
ยังจ ากัดเนื่องจากระยะท าการสั้น  และเครื่องบินสามารถบินหลบหลีกได้ขณะกระสุนว่ิงในอากาศ  
นอกจากนั้น เครื่องบินสมัยปัจจุบันยังสามารถโจมตีต่อพื้นที่ภาคพื้นดินด้วยการยิงอาวุธน าวิถีชนิดร่อนลง
ด้วยแรงโน้มถ่วงหรือชนิดขับเคลื่อนด้วยไอพ่น  ซึ่งยิงมาจากนอกรัศมีของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  ในการที่
จะท าให้ระยะยิงของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเพิ่มข้ึน  จะท าให้มีน้ าหนักเพิ่มข้ึนท าให้ เคลื่อนย้ายล าบาก วิธี
แก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องใช้อาวุธน าวิถีจากพื้นสู่อากาศในการต่อต้านอากาศยานระดับสูงโดยเฉพาะ 
 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๙๐ กองทัพบกและกองทัพอากาศสหรัฐ ได้บรรลุข้อตกลงในความ
รับผิดชอบปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
 อาวุธน าวิถีทางยุทธวิธีชนิดจากพื้นสู่พื้น ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ
กองทัพบกให้บรรจุให้แก่กองทัพบก 
 อาวุธน าวิถีชนิดจากพื้นสู่พื้น  ซึ่งไม่ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการในสนามรบ แต่เหมาะแก่
การระดมยิงทางยุทธศาสตร์  ให้บรรจุมอบแก่กองทัพอากาศ 
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 อาวุธน าวิถีเพื่อรักษาความปลอดภัยชนิดจากพื้นสู่อากาศ (อาวุธน าวิถีป้องกันพื้นที่เป็นจุด 
และต่อสู้อากาศยานในสนามรบ) ให้บรรจุมอบแก่กองทัพอากาศ 
 อาวุธน าวิถีจากพื้นสู่อากาศ  ซึ่งใช้ป้องกันภัยทางอากาศเฉพาะพื้นที่  ให้บรรจุมอบแก่
กองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศเป็นผู้ใช้อาวุธน าวิถีชนิดจากอากาศสู่อากาศ และจากอากาศสู่พื้น 

๒. ค ำจ ำกัดควำม 
จรวด (Rocket) เป็นยานที่ขับเคลื่อนไปโดยไม่มีการควบคุมหลังจากที่ได้ยิงออกไปแล้ว 

อาวุธน าวิถี (Guided Missile) หมายถึง “ยานอันปราศจากคนขับซึ่งเคลื่อนที่เหนือผิวโลกโดยสามารถท าให้
วิถีโคจรเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเครื่องกลภายในตัวยานเอง” 

  เพิ่มเติม “จะต้องบรรจสุิง่ที่ใช้ในความมุ่งหมายทางทหาร ซึ่งใช้ในการสงัหาร หรือท าลาย หรือ
ในความมุ่งหมายอื่น “ 

  ค าว่า “อาวุธน าวิถี” จ ากัดถึงอาวุธปล่อยที่อยู่ภายในหรือเหนือเขตบรรยากาศ ไม่ได้หมาย
รวมถึงกลไกลอื่น เช่น ตอร์ปิโดน าวิถี และในการที่เราจะก าหนดให้อาวุธน าวิถีเป็นอาวุธอย่างหนึ่งได้นั้น 
จะต้องบรรทุกสิ่งที่ใช้สังหารหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้านการทหารไปด้วย 

  ค าจ ากัดความนี้ ไม่หมายรวมถึง ตอร์ปิโดน าวิถี 
  ภารกิจของอาวุธน าวิถี  น าหัวรบหรือสิ่งบรรจไุปยังจุดหมายเพื่อท าความเสียหายต่อเป้าหมาย
ให้ได้มากที่สุด 

  ** หากท าให้การระเบิดได้ใกล้เป้าหมายเท่าใด  ก็สามารถใช้หัวรบให้เล็กลงได้ตามความ
จ าเป็น** 

๓. กำรแบ่งประเภท 
๓.๑ แบบไม่เป็นทางการ  โดยทั่วไปใช้วิธีก าหนดช่ือตามการใช้ คือ ใช้ทางภาคพื้นดิน หรือ

ทางอากาศ จากพื้นสู่พื้น หรือจากอากาศสู่พื้น เป็นต้น 
 ๓.๑.๑ ช่ือหลัก  ใช้อักษรย่อเรียงกัน ๓ ตัว ตามล าดับความหมาย 
  อักษร A (Air)  อักษร S (Surface) และอักษร U (Underwater) ใช้เป็น

อักษรตัวแรกและอักษรตัวที่สอง  อักษรตัวที่สามใช้ อักษร M (Missile) 
  SSM = อักษร S ตัวแรก หมายถึง แหล่งท าการยิง 
    อักษร S ตัวที่สอง หมายถึง เป้าหมายที่ท าการยิง 
    อักษร M ตัวที่สาม หมายถึง อาวุธน าวิถี 

 ตัวอย่ำงเช่น SAM จากพื้นสู่อากาศ 
    SSM จากพื้นสู่พื้น 
    AAM จากอากาศสู่อากาศ 
    ASM จากอากาศสู่พื้น 
    SUM จากพื้นสู่ใต้น้ า 
    AUM จากอากาศสู่ใต้น้ า 
    UAM จากใต้น้ าสู่อากาศ 
    USM จากใต้น้ าสู่พื้น 
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คุณลักษณะของอำวุธน ำวิถี HN-5 
 ตอนท่ี ๑ กล่ำวน ำ 
 อาวุธน าวิถี HN-5 หรือ อตอ. ๓๐ เป็นอาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ า ใช้ประทับบ่ายิง
ด้วยพลยิง ๑ นาย  ยิงจากพื้นสู่อากาศ ระบบการท างานและลักษณะภายนอกจะคล้ายคลึงกับอาวุธน าวิถี 
แซม-๗ ของรัสเซีย 
 พลยิงสามารถน าติดตัวไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศ  มีน้ าหนักเบา กะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก 
เพื่อให้เกิดความอ่อนตัวในการน าไปใช้ป้องกันภัยทางอากาศต่อต าบลป้องกั้น หรือหน่วยก าลังรบได้ทุกแห่ง 
 ขีดความสามารถในการท าลายอากาศยานที่บินระดับต่ า เช่น บ.ไอพ่น และ บ.ใบพัด ใน
สภาวะที่พลยิงสามารถมองเห็นได้และอยู่ในระยะยิงอาวุธ HN-5 โดยการโจมตีต่อเป้าหมายทั้งในกิ่งออก
และกิ่งเข้า 

- โจมตีเป้าหมาย บ.ไอพ่น ที่มีความเร็วไม่เกิน ๒๖๐ ม./วินาที ในกิ่งออก 
- โจมตีเป้าหมาย บ.ใบพัด ที่มีความเร็วไม่เกิน ๑๕๐ ม./วินาที ในกิ่งเข้า 
ตอนท่ี ๒ ส่วนประกอบ 
ส่วนประกอบหลักของอาวุธน าวิถี HN-5  มี ๔ ส่วน คือ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบหลักของอำวุธน ำวิถี HN-5 
 

๑. ตัวจรวด  จะถูกบรรจุอยู่ในท่อยิงตลอดเวลาจนพลยิงท าการยิง จึงแล่นออกจากท่อยิง ซึ่ง
ตัวจรวดแบ่งออกเป็น ๔ ห้อง คือ 
   ๑.๑ ห้องน าวิถี 
   ๑.๒ ห้อง Survo 
   ๑.๓ ห้องชนวนกับหัวรบ 
   ๑.๔ ห้องขับเคลื่อน (Motor) และแพนหาง 

๒. ท่อยิง  เพื่อใช้บรรจุจรวดใช้ประทับบ่าเพื่อเล็งเป้าหมาย และหามุมดัก รวมทั้งรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่พลยิงจากแก๊สแรงอัดสูงขณะยิงจรวด 

๓. เครื่องลั่นไก  เพื่อใช้เตรียมในการยิงจรวด  วิเคราะห์และควบคุมวิธีการยิง เมื่อท าการลั่น
ไกยิงจรวด 

๔. แบเตอรี่  เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ระบบของอาวุธน าวิถี  HN-5 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 

ตำรำงข้อมลูอำวุธน ำวิถี HN-5 
 
- ระยะยิงสูงสุด ๒,๓๐๐ ม. 
- ระยะยิงต่ าสุด ๕๐ ม. 
- ระยะลาดท าลายเป้าหมายไกลสุด (กิ่งออก) ๔,๒๐๐ ม. 
- ระยะโจมตีเป้าหมายไกลสุด (กิ่งเข้า) ๒,๘๐๐ ม. 
- เมื่อยิงกิ่งออก ความเร็วเป้าหมายต้องน้อยกว่า ๖๐ ม./วินาที 
- เมื่อยิงกิ่งเข้า ความเร็วเป้าหมายต้องน้อยกว่า ๑๕๐ ม./วินาที 
- ความเร็วต้นของจรวดเมื่อเริ่มออกจากท่อส่งยิง ๒๒ ม./วินาที 
- ความเร็วของจรวดขณะแล่นในอากาศ ๕๐๐ ม./วินาที 
- อัตราเร็วในการหมุนตัวของจรวดเมื่อเริ่มออกจากท่อยิง ๒๐ รอบ/วินาที 
- อัตราเร็วในการหมุนตัวของจรวดขณะแล่นในอากาศ ๑๕ + – ๕ รอบ/วินาที 
- น้ าหนักของระบบอาวุธทั้งหมด ๑๕ กก. 
- น้ าหนักของตัวจรวด ๙.๘ กก. 
- น้ าหนักของท่อยิง ๓ กก. 
- น้ าหนักของเครื่องลั่นไก ๑.๙๕ กก. 
- น้ าหนักของดินระเบิดหัวรบ ๐.๓๗ กก. 
- น้ าหนักของดินขับมอเตอร์ ๔.๒ กก. 
- ความยาวของตัวจรวดในท่อยิง ๑,๕๐๐ มม. 
- ความยาวของตัวจรวด (ไม่รวมแพนหาง) ๑,๔๒๓ มม. 
- เส้นผ่าศูนย์กลางของจรวด ๗๒ มม. 
- ความเร็วมุมตัวใหญ่สุดในการติดตามเป้าหมาย  

 เมื่อออกจากท่อยิง ๙ องศา/วินาที 

 เมื่อเคลื่อนที่ต่อ ๑๒ องศา/วินาที 
- เวลาจรวดท าลายตัวเองเมื่อพลาดเป้าหมาย ๑๔ – ๑๗ วินาที 
- เวลาการใช้งานของแหล่งไฟฟ้าในตัวจรวดไม่น้อยกว่า ๑๑ วินาที 
- เวลาในการเปลี่ยนจากการเดินทางเป็นการสู้รบ  

 

อำวุธน ำวิถีสปำด้ำ (Spada System) 
๑. องค์ประกอบของระบบ 
 ระบบกองร้อยสปาด้า ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบหลัก 
- ศูนย์ตรวจค้น (Detection Control) 
- หน่วยยิง (Firing Section) 

 ศูนย์ตรวจค้น 
 มีภารกิจในการตรวจค้นเป้าหมาย  พิสูจน์ฝ่าย และแบ่งมอบเป้าหมายให้กับหน่วยยิ งต่าง ๆ  
ซึ่งประกอบด้วย 

- เรดาร์ตรวจค้น (Search and Interrogation Radar, SIR) 
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- ศูนย์ควบคุมทางยุทธการ (Operation Control Centro, OCC) 
 หน่วยยิงมีภารกิจในการติดตามและท าลายเป้าหมายที่ได้รับมอบ ประกอบด้วย 

- ศูนย์อ านวยการยิง (Fire Control Centro, FCC) ประกอบด้วย เรดาร์ติดตามเป้าหมาย 
(Tracking and Rumination Rader, TIR) และหน่วยควบคุม (Control Unit, CU) 

- เครื่องยิงอาวุธน าวิถี (Missile Launcher, ML) แต่ละเครื่องมีอาวุธน าวิถีพร้อมท าการยิง ๖ 
นัด 
 ศูนย์ตรวจค้นสามารถตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสมห่างจากต าบลส าคัญได้หลาย ๆ กิโลเมตร  
เพื่อตรวจค้นในระดับต่ าได้เป็นพื้นที่มากที่สุด  และสามารถเช่ือมต่อกับระบบป้องกันทางอากาศที่สูงกว่าได้ 
 หน่วยยิงก็เช่นเดียวกัน สามารถเลือกตั้งบนภูมิประเทศที่เหมาะสม และเลือกใช้จ านวนหน่วย
ยิงที่เพียงพอต่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทุกส่วนของกองร้อยสปาด้าเคลือ่นที่ได้บนรถพ่วง  และใช้เวลาน้อยในการติดตั้งเพื่อปฏิบัติงาน
ทั้งกองร้อย หรือปฏิบัติงานแยกเฉพาะแต่ละหน่วยยิง 

๒. กำรท ำงำนของระบบ 
โดยทั่วไปหนึ่งกองร้อยสปาด้า ประกอบด้วย หนึ่งศูนย์ตรวจค้นและสองหน่วยยิง แต่ละ

หน่วยยิงมีสองเครื่องยิง  การท างานหลักของแต่ละองค์ประกอบของกองร้อย มีดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ศูนย์ตรวจค้น 
 เรดาร์ตรวจค้น ท าหน้าที่ค้นหา ตรวจจับ ก าหนดที่ตั้งและพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมาย 

ในขณะที่ศูนย์ควบคุมทางยุทธการมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติของกองร้อย โดยการจับเป้าหมายโดยอัตโนมัติ 
ติดตามเป้าหมายขณะตรวจค้น ปรับข้อมูลเป้าหมายให้ทันสมัย พิสูจน์ฝ่ายประเมินค่าการโจมตี และแบ่ง
มอบเป้าหมายให้หน่วยยิงแต่ละศูนย์ตรวจค้นควบคุมหน่วยยิงได้มากที่สุดถึง ๔ หน่วยยิง 

๒.๒ หน่วยยิง 
 หน่วยยิง ประกอบด้วย ศูนย์การยิง เครื่องยิง และอาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยานเอสปิเต้ 

จ านวนหนึ่ง ท าหน้าที่ในการท าลายเป้าหมายที่ได้รับมอบจากศูนย์ตรวจค้น 
 ศูนย์อ านวยการยิง ประกอบด้วย เรดาร์ติดตามเป้าหมายที่ได้รับมอบจากศูนย์ตรวจค้น เพื่อ
ควบคุมและอ านวยการยิง 
 เรดาร์ติดตามเป้าหมาย ท าหน้าที่ตรวจจับเป้าหมายที่ได้รับมอบจากศูนย์ตรวจค้น ติดตาม 
และแพร่คลื่นน าวิถีไปยังเป้าหมายเมื่อปฏิบัติการแยกเป็นอิสระ  ศูนย์อ านวยการยิงใช้เรดาร์ในการติดตาม
เป้าหมายในการตรวจค้น (กวาดรอบตัว หรือเฉพาะบางส่วน)  ตรวจจับและเลือกเป้าหมายเอง 
 กล้องโทรทัศน์ที่มีอยู่  ใช้ประโยชน์ทางยุทธวิธีในการพิสูจน์ฝ่าย  การตัดสินใจในการยิง  
ประเมินค่าการท าลาย 
 หน่วยควบคุม  ท าหน้าที่ควบคุมการท างานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบด้วย เครื่องด าเนิน
กรรมวิธีข้อมูล จอภาพ และเครื่องมือสื่อสารส าหรับการควบคุมระบบแบบอัตโนมัติ หรือแบบกึ่งอัตโนมัติ 
ตลอดจนท าการยิงอาวุธน าวิถี และประเมินค่าการท าลาย 
 แต่ละหน่วยควบคุมสามารถควบคุมเครื่องยิงได้มากที่สุดสามเครื่องยิง 
 เครื่องยิงอาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยาน ท าหน้าที่เป็นที่เก็บอาวุธน าวิถี ท าการเล็ง เลือก ตั้งชนวน
ส าหรับการยิงอัตโนมัติ 
 อาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยานแบบเอสปิเต้ เป็นอาวุธวิถีแบบ Semi active Radar Homing 
เคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายโดยการติดตามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อเนื่องที่สะท้อนจากเป้าหมาย หรือคลื่นที่
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เป้าหมายส่งออกมาเพื่อรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้เครื่องยนต์จรวดข้ันเดียวเป็นพลังงานขับเคลื่อน
เข้าสู่เป้าหมาย 
 จากระบบน าวิถีที่แม่นย าและขนาดหัวรบที่ใหญ่เพียงพอ ท าให้เอสปิเต้มีประสิทธิภาพในการ
ท าลาย  โดยการยิงนัดเดียวสูงมาก แม้แต่สภาวะการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากและซับซ้อนก็ตาม 

๓. กำรใช้ระบบทำงยุทธกำร 
กองร้อยสปาด้าสามารถท าการยิงเป็นส่วน ๆ อันประกอบไปด้วย 
- หนึ่งศูนย์ตรวจค้น 
- สี่หน่วยยิง หรือน้อยกว่า 

 แต่ละส่วนแยกเข้าที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในภูมิประเทศรอบที่ตั้งต าบลส าคัญที่จะท าการป้องกนั
เพื่อผลการป้องกันอันตรงประสทิธิภาพสูงสุด  โดยสามารถตั้งหน่วยยิงแต่ละหน่วย ห่างจากศูนย์ตรวจค้นได้
ถึง ๕ กม. การแยกเข้าที่ตั้งดังกล่าวส่งผลให้สามารถป้องกันภัยทางอากาศครอบคลุมต าบลส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดงบประมาณก็ยังสามารถเลอืกใช้กองรอ้ยขนาดที่พอเหมาะพอสมกบัต าบลส าคัญ
ที่จะท าการป้องกัน  โดยพิจารณาจากภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึน และผลการป้องกันที่ต้องการ แล้วน าผลการ
พิจารณาเลือกใช้หน่วยยิงได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่หน่วยยิง  แต่ละหน่วยยิงอาจประกอบด้วยหนึ่งถึงสามเครื่องยิง  
โดยมีจ านวนอาวุธน าวิถีพร้อมยิงสูงสุดได้ถึงหน่วยยิงละ ๑๘ นัด 
 กองร้อยสปาด้ามาตรฐานจะประกอบด้วยสองหน่วยยิง แต่ละหน่วยยิงมีสองเครื่องยิง มีอาวุธ
น าวิถีพร้อมยิงทั้งกองร้อย ๒๔ นัด 

๔. ภำรกิจของกองร้อย 
เพื่อให้การปฏิบัติการของกองร้อยมีประสิทธิภาพ จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ ๓ นาย ให้ศูนย์

ควบคุมทางยุทธการ และเจ้าหน้าที่ ๑ นาย ในแต่ละศูนย์อ านวยการยิง 
๔.๑ เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยในศูนย์ควบคุมทางยุทธการ ท าหน้าที่ควบคุมคอนโซล อัน

ประกอบด้วย จอภาพแสดงภาพที่รับจากเรดาร์ตรวจค้น สถานภาพต่าง ๆ  ข้อมูลตัวเลข แป้นพิมพ์ และ
เครื่องติดตามเป้าหมาย 

๔.๒ หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมทางยุทธการ ได้แก่ 
  ๔.๒.๑ เจ้าหน้าที่ติดตามเป้าหมาย 

- ใส่ และยกเลิก 
- พื้นที่ใช้การตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติ 
- พื้นที่ที่ไม่ใช้การตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติ 
- ตรวจการณ์เริ่มท างานของระบบโดยอัตโนมัติ และการติดตามขณะตรวจ

ค้น 
- เริ่มการตรวจจับเป้าหมายในพื้นที่ที่ห้ามใช้การตรวจจับอัตโนมัติ 
- ยกเลิกเป้าหมายที่หมดความส าคัญต่อระบบ 

๔.๒.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจค้น 
- ควบคุมการท างานของเรดาร์ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจมีการ

ต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์  ฝน  และคลื่นรบกวน 
- ใช้ระบบป้องกันการรบกวนที่เหมาะสม 

๔.๒.๓ นายทหารยุทธการ 
- ตรวจสอบการพิสูจน์ฝ่ายอัตโนมัติ 
- พิสูจน์ฝ่ายอากาศยานที่ไม่ทราบฝ่าย 
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- ตรวจสอบระบบการแบ่งมอบเป้าหมายข้าศึกไปยังหน่วยยิงโดยอัตโนมัติ 
- แจ้งสภาพการรบกวนไปยังหน่วยยิง 
- เลือกระดับการปฏิบัติงานของกองร้อย 
- ให้ค าสั่งยิง 
- เฝ้าดูการติดพันเป้าหมายของหน่วยยิง 

  ๔.๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการยิง  ควบคุมคอนโซล ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ (ซึ่งแสดง
สัญลักษณ์และภาพโทรทัศน์บางส่วนจากเรดาร์ติดตามเป้าหมาย เมื่อใช้ในภารกิจเสริมการตรวจค้น
เป้าหมาย) A/R จอแสดงข้อมูล แป้นพิมพ์ และป้อนติดตามเป้าหมาย (เพื่อใช้ให้สอดคล้องกับโปรแกรม
ยุทธการ และควบคุมเรดาร์ติดตามเป้าหมาย เครื่องยิง และอาวุธน าวิถี) และปุ่มยิ่ง 
  ๔.๔ หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการยิง ได้แก่ 
   - ตั้งหน่วยยิงเข้าสู่สถานภาพพร้อมรบ (พร้อมที่จะรับมอบเป้าหมายจากศูนย์
ควบคุมทางยุทธการ) 
   - ตรวจสอบระบบตรวจจับเป้าหมายที่ได้รับมอบโดยอัตโนมัติ 
   - ตรวจจับเป้าหมายที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   - ตรวจปุ่มยิงตามค าสั่งยิงที่ได้รับจากศูนย์ควบคุมทางยุทธการ 
   - ประเมินผลการท าลายเป้าหมาย 
   - ตั้งหน่วยยิงกลับสู่สถานภาพปลอดภัย เมื่อจบการติดพันเป้าหมายแล้ว 

๕. ควำมปลอดภัยของอำกำศยำนฝ่ำยเดียวกัน 
กองร้อยสปาด้าได้รับการออกแบบให้ปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีอากาศยานฝ่ายเดียวกันบินข้ึน

ลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เครื่องพิสูจน์ฝ่ายท าหน้าที่พิสูจน์ฝ่ายอากาศยานโดยอัตโนมัติ โดยระบุว่าเป็น “ฝ่ายเรา” หรือ 
“ฝ่ายข้าศึก” ช่วยให้นายทหารยุทธการท าการเฝ้าติดตามแต่เพียงอากาศยาน “ไม่ทราบฝ่าย” และ/หรือ
อากาศยานที่เครื่องพิสูจน์ฝ่ายยังพิสูจน์ฝ่ายไม่ได้เท่านั้น 
 เครื่องพิสูจน์ฝ่ายอัตโนมัติท าการพิสูจน์ฝ่ายตามระบบสัญญาณที่เลือกไว้ และให้ข่าวสาร
โดยตรงเกี่ยวกับระยะ ความเร็ว ทิศทาง และต าแหน่งของอากาศยานในฉนวนการบินที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 อากาศยานฝ่ายเดียวกันที่มีทิศทางบินมุ่งเข้าสู่สนามบินที่ป้องกันโดยกองร้อยสปาด้า จะต้องมี
การปฏิบัติให้ระบบพิสูจน์อัตโนมัติได้ว่าเป็นฝ่ายเรา กล่าวคือ ให้ระบบพิสูจน์ฝ่ายอัตโนมัติตรวจจับได้ใน
ระยะห่าง  ต าแหน่ง  และทิศทางที่ก าหนดไว้  พร้อมทั้งตอบสัญญาณพิสูจน์ฝ่ายได้อย่างถูกต้อง 
 ถ้ามีการปฏิบัติดังกล่าวแล้วอากาศยานก็จะได้รับการพิสูจน์ฝ่ายว่าเป็นฝ่ายเราได้  ภายหลัง
จากการพบครั้งแรกเพียงไม่กี่วินาที และสามารถติดตามการบินภายใต้ระบบติดตามขณะเฝา้ตรวจจนกระทัง่
ลงสู่พื้นได้ 
 เครื่องพิสูจน์ฝ่ายอัตโนมัติยังท าหน้าที่เป็นเครื่องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีการเช่ือมโยงกับระบบ
ป้องกันภัยทางอากาศของหน่วยเหนืออีกด้วย 
 การปฏิบัติการพิสูจน์ฝ่ายโดยอัตโนมัติอาจเกิดความสับสนข้ึนได้ (ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม) 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่อากาศยานฝ่ายเดียวกันจะต้องแสดงตัวให้ท าการพิสูจน์ฝ่ายในระยะไกลที่สุดเท่าที่จะท า
ได้  เพื่อให้นายทหารยุทธการมีเวลาเพียงพอที่จะท าการพิสูจน์ฝ่ายด้วยตนเองได้ว่าเป็นฝ่ายเรา 
 ในห้วงดังกล่าวนี้  นายทหารยุทธการสามารถพิสจูน์ฝา่ยโดยใช้การประเมนิค่าข่าวสารเกี่ยวกบั
สถานการณ์ทางอากาศ  สัญญาณตอบต่อสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย  การสอบถามไปยังหอควบคุมการยิงของ
สนามบิน และการตรวจสอบลักษณะการบินของอากาศยานน้ัน 
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๖. ขีดควำมสำมำรถของระบบ 
๖.๑ คุณลักษณะของระบบ  ประกอบด้วยคุณลักษณะหลัก ดังนี ้

๖.๑.๑ เป็นระยะปอ้งกันภัยทางอากาศทีส่มบูรณ์แบบ  ในการป้องกันต าบลส าคัญ
จากโจมตีทางอากาศ  ตั้งแต่ระดับความสงูต่ ามาจนถึงระดับความสูงปานกลาง  ภายใต้การรบกวนทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อย่างหนักได ้

 ๖.๑.๒ เป็นระบบที่ใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ  มีขีดความสามารถสูงที่จะปฏิบัติการ
ป้องกันต าบลส าคัญจากการโจมตีที่คาดคะเนเอาไว้ 

 ๖.๑.๓ มีความอ่อนตัวในการตั้งยิง  เนื่องจากแต่ละส่วนของระบบสามารถแยกตั้ง
ห่างจากกันได ้

 ๖.๑.๔ ศูนย์ควบคุมทางยุทธการ สามารถควบคุมหน่วยยิงได้ในเวลาเดียวกันถึงสี่
หน่วยยิง 

 ๖.๑.๕ ให้ข่าวสารเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการพิสูจน์ฝ่ายข้าศึก 
 ๖.๑.๖ ท างานในระบบอัตโนมัติ  เพื่อให้มีเวลาตอบโต้เพียงพอ และลดข้อผดิพลาด

ที่อาจเกิดจากการท างานของตน 
 ๖.๑.๗ สามารถเช่ือมโยงเข้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศของหน่วยเหนือได้ 
 ๖.๑.๘ ใช้เจ้าหน้าที่ท างานจ านวนน้อย ๓ นาย ในศูนย์ควบคุมทางยุทธการ และ 

๑ นาย ในศูนย์อ านวยการยิง 
 ๖.๑.๙ ใช้การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ ทางสาย เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

และปลอดภัยจากการถูกรบกวน 
 ๖.๑.๑๐ มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่พอเพียงในการปรับที่ตั้งยิง หรือเคลื่อนที่

ไปป้องกันต าบลอื่น 
 ๖.๑.๑๑ ใช้งานและซ่อมบ ารุงได้ง่าย เพราะใช้ระบบโมดุล 
 ๖.๑.๑๒ บรรจุอาวุธน าวิถีลงบนเครื่องยิง เพื่อทดแทนนัดที่ท าการยิงไปแล้วได้อย่าง

รวดเร็ว โดยบรรจุเป็นกล่องอาวุธน าวิถี 
 โดยปกติแล้วอาวุธน าวิถีที่เตรียมไว้ใช้บรรจุทดแทนจะมีจ านวนเป็นสองเท่าของจ านวนที่บรรจุ
ได้บนเครื่องยิง 
  ๖.๒ กำรควบคุมห้วงอำกำศ 
   ๖.๒.๑ เรดาร์ตรวจค้น  สามารถท าการตรวจจับเปา้หมายพรอ้มข้อมูลได้ แม้จะอยู่
ในสภาวะที่ถูกต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ มีฝน และคลื่นสะท้อนจากภูมิประเทศ โดยมีพื้นที่ตรวจค้นน้อย
ที่สุด ดังนี้ 
   - ระยะ : ประมาณ ๓ เท่า ของระยะยิงหวังผลไกลสุดของอาวุธน าวิถี 
   - ความสูง : จากระดับที่ตั้งเรดาร์จนถึงส่วนล่างของระยะสูงปานกลาง 
   ๖.๒.๒ พื้นที่ตรวจค้นช่วยให้ 
     - มีช่วงเวลาในการตรวจสอบเป้าหมายที่ก าลังเคลื่อนที่เข้ามา (สองสาม
นาที ก่อนที่จะแบ่งมอบเป้าหมาย) 
     - มีความอ่อนตัวในการตั้งยิง  โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะภูมิประเทศ 
และรูปร่างต าบลส าคัญในการเลือกที่ตั้งศูนย์ตรวจค้นและหน่วยยิงให้เหมาะสมที่สุด 
   ๖.๒.๓ ระบบสามารถติดตามเป้าหมายในเวลาเดียวกันได้เป็นจ านวนมากกว่าที่
ข้าศึกจะใช้โจมตี 
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   ๖.๒.๔ ใช้เวลาตอบโต้จากการตรวจจับจนถึงการแบ่งมอบเป้าหมายน้อยมาก  
เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น  และยิ่งน้อยลงอีกถ้าลดเวลาในการพิสูจน์ฝ่ายลง  ถ้าเป็นการโจมตีในทิศทางที่
คาดคะเนไว้ 
  ๖.๓ พ้ืนท่ียิงของอำวุธน ำวิถี 
   ๖.๓.๑ เรดาร์ติดตามเป้าหมาย  สามารถท าการตรวจจับเป้าหมายภายใต้สภาวะ
ถูกต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์  มีฝน และคลื่นสะท้อนจากภูมิประเทศได้ ดังนี้ 
     - ระยะ : ไกลสุดถึง ๒ เท่า ของระยะยิงหวังผล ไกลสุดของอาวุธน าวิถี 
     - ทางสูง : มุมสูงสุดประมาณ ๗๐ องศา 
   ๖.๓.๒ หน่วยยิงใช้เวลาตอบโต้ต้ังแต่เมื่อได้รับมอบหมายจนถึงท าการยิง ใกล้เคียง
กับเวลาตอบโต้น้อยที่สุดของศูนย์ตรวจค้น 
   ๖.๓.๓ หน่วยยิง  ท าการยิงต่อเป้าหมายที่บินในระดับต่ าด้วยความเร็ว ๓๐๐ เมตร
ต่อวินาที ดังนี้ 
     - ระยะ : จาก ๑ ถึง ๑๕ กม. 
     - ระยะเยื้อง : จาก ๑ ถึง ๑๐ กม. 
     - ความสูง : จากระดับผิวพื้นถึง ๖ กม. 
   ๖.๓.๔ อาวุธน าวิถีเอสปิเด้  ใช้หัวรบแบบจัดสะเก็ดระเบิดไว้แล้ว มีน้ าหนัก
ประมาณ ๑๕ % ของน้ าหนักรวมของอาวุธน าวิถีทั้งนัด  ภายในพื้นที่ยิง อาวุธน าวิถีเอสปิเด้ มีประสิทธิภาพ
ในการท าลายเป้าหมายในนัดเดียวไม่ต่ ากว่า ๗๕ %  หน่วยยิงสามารถท าการยิงอาวุธน าวิถีทีละนัด หรือ
พร้อมกัน ๒ นัด ได ้
  ๖.๔ ควำมสำมำรถในกำรต่อต้ำนกำรต่อต้ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
   ระบบสปาด้า ประกอบด้วย ขีดความสามารถในการต่อต้านการต่อต้านทาง
อิเล็กทรอนิกส์หลายวิธี ซึ่งเป็นวิธีต่อต้านที่ทันสมัยทั้งสิ้น ดังนี้ 

๖.๔.๑ ระดับกองร้อย 
- ใช้ความถ่ีคลื่นแตกต่างกันในการตรวจค้น  ติดตามเป้าหมาย และน าวิถี

อาวุธน าวิถี 
- ใช้การเช่ือมโยงข้อมูลทางสาย 
- มีขีดความสามารถที่จะตรวจรับ ก าหนด และติดพันเป้าหมาย ที่ส่งคลื่น

รบกวนได ้
๖.๔.๒ ระดับเรดาร์ตรวจค้น 

- ใช้คลื่นเข้ารหัส 
- เปลี่ยนความถ่ีคลื่นขณะส่ง (เหมือน MTI) 
- ใช้ช่วงความถ่ีแบบไม่คงที่ 
- แพร่คลื่นด้วยก าลังส่งสูง และช่วงคลื่นต่ า 

๖.๔.๓ ระดับเรดาร์ติดตามเป้าหมาย 
- เปลี่ยนความถ่ีคลื่นขณะส่ง (เหมือน MTI) 
- ใช้ช่วงความถ่ีแบบไม่คงที่ 
- ใช้สายอากาศแบบ monopoles 
- มีขีดความสามารถในการติดตามเป้าหมายที่แพร่คลื่นรบกวน 
- แพร่คลื่นด้วยก าลังส่งสูง และช่วงคลื่นต่ า 
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๖.๔.๔ ระดับอาวุธน าวิถี 
- ใช้สายอากาศด้านหน้าแบบ monopoles 
- ใช้สายอากาศด้านหน้าแบบช่วงคลื่นต่ า 
- เครื่องรับคลื่นด้านหน้าเป็นแบบใช้ในสภาพถูกรบกวนได ้
- มีขีดความสามารถน าวิถีเข้าหาเครื่องที่แพร่คลื่นรบกวน 
- มีเรดาร์ส าหรับชนวนแตกระเบิดใกล้เป้าหมาย 

  ๖.๕ ควำมคล่องแคล่วในกำรเคลื่อนท่ีและควำมง่ำยในกำรขนส่ง 
 ๖.๕.๑ เกือบทุกส่วนของระบบสามารถติดตั้งบนชุดล้อเลื่อน ท าให้มีความ

คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 
 ๖.๕.๒ บางส่วนที่บรรจุไว้ในตู้ท างาน (เครื่องเรดาร์ตรวจค้น, ศูนย์ควบคุมทาง

ยุทธการ และหน่วยควบคุมของส่วนยิง) และสายอากาศเรดาร์ตรวจค้น ยังสามารถข้ึนบรรทุกบนรถยนต์
บรรทุกได้ โดยใช้ระบบขายก ๔ ขา ที่ติดอยู่กับตู้  ส่วนสายอากาศเรดาร์ตรวจค้นยกข้ึนบรรทุกบนรถยนต์
บรรทุกได้โดยใช้ปั้นจั่นขนาดเล็กที่ติดอยู่กับตัวรถ 

 ๖.๕.๓ โดยอาศัยอุปกรณ์ที่กล่าวมาแล้วในสองข้อข้างต้น ระบบสปาด้าสามารถ
เคลื่อนที่ไปบนถนนหรือในภูมิประเทศ โดยมีข้อจ ากัดบางประการได้โดยการลากจูงบางสว่นและบรรทุกสว่น
ทีเหลือ บนรถยนต์บรรทุก 

 ๖.๕.๔ ในการที่จะท าให้กองร้อยสปาด้ามาตรฐาน (๑ ศูนย์ตรวจค้น และ ๒ หน่วย
ยิง) รวมทั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  สายเช่ือมโยงข้อมูล  และกล่องบรรจุอาวุธน าวิถี ๔๘ กล่อง รวมทั้งระบบ
การส่งก าลังบ ารุงทั้งกองร้อย  มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ ๑๐๐ % จะต้องใช้รถยนต์บรรทุกทั้งสิ้น 
๑๖ คัน โดย ๒ ใน ๖ คันนี้ ติดตั้งปั้นจั่นเพื่อใช้ในการยกสายอากาศเรดาร์ติดตามเป้าหมาย ๑ คัน และยก
กล่องอาวุธน าวิถีเพื่อบรรจุ/เลิกบรรจุระหว่างรถยนต์บรรทุกกับเครื่องยิงอีก ๑ คัน 

 ๖.๕.๕ ส่วนต่าง ๆ ของกองร้อยสปาด้ายังสามารถท าการขนส่งโดยเครื่องบินแบบ 
C-130 หรือ G-222 หรือแบบอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกัน หรือโดยเฮลิคอปเตอรแ์บบ CH-47 หรือโดยรถไฟก็
ได ้

 ๖.๕.๖ การตั้งกองร้อยให้พร้อมยิง หรือเลิกยิงเตรียมทาง ใช้เวลาค่อนข้างน้อย 
(เพียงไม่กี่ช่ัวโมง) โดยอาศัยก าลังพลในอัตราของกองร้อยเท่านั้น 

๗. คุณลักษณะทำงเทคนิคของระบบสปำด้ำ 
๗.๑ องค์ประกอบของศูนย์ตรวจค้น 
  ๗.๑.๑ เรดาร์ตรวจค้น ประกอบด้วย 
   - เรดาร์ตรวจค้นพร้อมเครื่องยิงอัตโนมัติ 
   - เรดาร์พิสูจน์ฝ่ายพร้อมเครื่องถอดรหัสสัญญาณตอบฝ่าย 
  ๗.๑.๒ ศูนย์ควบคุมทางยุทธการ ประกอบด้วย 

- ระบบด าเนินกรรมวิธีข้อมูล ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ NDC-160 สองเครื่อง 
เช่ือมต่อกัน และเครื่องเทปแม่เหล็กหนึ่งชุดส าหรับป้อนโปรแกรม 

- ระบบจอภาพและเครื่องบังคับระบบ บรรจุในคอลโซล ๓ ชุด มีเจ้าหน้าที่
จ านวน ๓ นาย 

- ระบบเช่ือมโยงข้อมูลตัวเลข 
- ระบบเช่ือมโยงข้อมูลอักษร 



๑๑๔ 
 

 

- ชุดอุปกรณ์ “Modem and Radar Unit” บรรจุเครื่องรับและส่งข้อมูล
ตัวเลข  ชุดเทปแม่เหล็ก  ชุดเช่ือมต่อ (Interface) ระหว่างเรดาร์และคอนโซล เพื่อแสดงภาพบนจอเรดาร์ 
  ๗.๒ คุณลักษณะของศูนย์ตรวจค้น 
   ๗.๒.๑ เรดาร์ตรวจค้น 

- ย่านความถ่ี : “F” ( “S”) 
- เครื่องส่ง : แบบแพร่คลื่นต่อเนื่อง 
- แบบคลื่นที่ส่ง : เข้ารหัส 
- ช่วงความถ่ี : ไม่คงที่ 
- ความไวของคลื่น : คลื่นระหว่าง pulse – to – pulse หรือ burst – 

to – burst 
- สายอากาศ : แบบ  super cosecant square ที่ เ ห ม าะส ม

ส าหรับใช้ในสภาพอากาศเลวร้าย 
- MTI : แบบ double canceller ที่เข้ากับความไวคลื่น 

   ๗.๒.๒ เรดาร์พิสูจน์ฝ่าย 
- เครื่องส่ง : แบบ solid state 
- SIF modes : ๑, ๒, ๓ / A 
- Makr X11 : เข้ากันได ้
- สายอากาศ : ใช้ร่วมกัน เรดาร์ตรวจค้นมี ISIS, defroster และ 

DE garbling 
   ๗.๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ NDC-160 

- ความจ า : ๓๒ K แต่ละ K มี ๑๖ bits, ๒ ใน ๑ bits เป็นแบบ 
Purity 

- cycle time : ๑, ๑๐ Uscc 
- การค านวณตัวเลข : binary, parallel two - complement 
- ค าสั่ง : ๑๒๑ 
- interface รับ/ส่ง : แบบ synchronic 
- ช่องรับ/ส่ง : สูงสุด ๖๒ ช่อง 

   ๗.๒.๔ เทปแม่เหล็ก 
- การท างาน : แบบอ่าน เขียน เลือกแฟ้มความจ าไปทั้งข้างหน้า

และหลัง ตรวจสอบการบันทึก และหมุนกลับได้
เร็ว 

- อัตราเร็วในการอ่าน/เขียน  :  ๑๐ นิ้วต่อวินาที 
- ความหนาแน่นของการบันทึก : ๕๐๐ / ๘๐๐ บิตต่อนิ้ว 
- จ านวนช่องบันทึก : ๒ 

   ๗.๒.๕ คอนโซลควบคุมการปฏิบัติงาน 
- จอภาพขนาด ๑๖ นิ้ว แสดงข้อมูลตัวเลข/อักษร และข้อมูลจากเรดาร์ 
- จอภาพขนาด ๗ นิ้ว แสดงข้อมูลตัวเลข 
- แป้นพิมพ์อเนกประสงค์  แป้นพิมพ์ตัวเลข  เครื่องควบคุมการติดตาม

เป้าหมาย และแผงปุ่มควบคุม 



๑๑๕ 
 

 

- เครื่องตรวจสอบระบบแบบอัตโนมัติและเลือกใช้ 
   ๗.๒.๖ ช่องการเช่ือมต่อข้อมูล 

- เช่ือมต่อแบบ Full Duplex ใช้สาย ๔สาย 
- ความเร็วในการรับ/ส่ง : เช่ือมต่อโดยตรง ๕๐ บิต/วินาที เช่ือมต่อโดยโม

เดม ๖๐๐/๑,๒๐๐ บิต/วินาที 
   ๗.๒.๗ ช่องการติดต่อสื่อสาร 

- ทางยุทธการ  
 * ภายในระบบ : ๔ ช่อง 
 * ภายนอกระบบ : ๒ ช่อง 
- ทางการช่วยรบ : ๖ ช่อง 

  ๗.๓ องค์ประกอบของหน่วยยิง 
   หน่วยยิงประกอบด้วย 
   ๗.๓.๑ ศูนย์อ านวยการยิง ประกอบด้วย 
    ๗.๓.๑.๑ เรดาร์ติดตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 

- เครื่องส่งเรดาร์ติดตามเป้าหมาย 
- เครื่องรับคลื่นสะท้อนเรดาร์และเครื่องด าเนินกรรมวิธีข้อมูล 
- เครื่องแพร่คลื่นน าวิถี 
- ชุดสายอากาศ 

    ๗.๓.๑.๒ หน่วยควบคุม ประกอบด้วย 
- ระบบด าเนินกรรมวิธีข้อมูล ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ NDC-160 

หนึ่งเครื่อง และเครื่องเทปแม่เหล็กหนึ่งชุด ส าหรับป้อนและบันทึกข้อมูลทางยุทธการ และ/หรือป้อนข้อมูล
ที่ตั้งยิง 

- ระบบจอภาพและเครื่องบังคับบรรจุในคอนโซล ๑ ชุด 
- ระบบเช่ือมโยงข้อมูลตัวเลข 
- ระบบเช่ือมโยงข้อมูลอักษร 
- ชุดอุปกรณ์ “Modern and radar Unit” บรรจุเครื่องรับและ

ส่งข้อมูลตัวเลข, ชุดเทปแม่เหล็ก  ชุดเช่ือมต่อระหว่างเรดาร์ และคอนโซลเพื่อแสดงภาพบนจอเรดาร์ 
   ๗.๓.๒ เครื่องยิงอาวุธน าวิถี ประกอบด้วย 

- ฐานเครื่องยิงหมุนได้ รอบรับแท่นที่ติดตั้งกล่องบรรจุอาวุธน าวิถี
ได้ ๒ แถว แถวละ ๓ กล่อง แท่นนี้สามารถยกทางสูงได้เพื่อการบรรจุ / เลิกบรรจุกล่องอาวุธน าวิถี เพื่อการ
ปรนนิบัติบ ารุงและตั้งมุมยิงคงที่ไว้ได้ 
  ๗.๔ คุณลักษณะของหน่วยยิง 
   ๗.๔.๑ เรดาร์ติดตามเป้าหมาย 
    - ย่านความถ่ี : “I” ( “X” ) 

- เครื่องส่ง  : แบบแพร่คลื่นต่อเนื่อง 
- ช่วงความถ่ี : ไม่คงที่ 
- ความไว้ของคลื่น : เปลี่ยนระหว่าง pulse – to – pulse หรือ burst 

– to – burst 
- สายอากาศ : แบบ monopoles 



๑๑๖ 
 

 

- MTI   : quintuple Canceller ที่เข้ากับความไวคลื่นได้ 
   ๗.๔.๒ เครื่องแพร่คลื่นน าวิถี 

- ย่านความถ่ี : “J” ( “X” ) 
- เครื่องส่ง  : แบบ Klystron Oscillator 
- ความถ่ี   : เปลี่ยนข้ึน-ลงจากความถ่ีย่านกลาง 
- สายอากาศ : ใช้ชุดเดียวกับของเรดาร์ติดตามเป้าหมาย 

   ๗.๔.๓ เครื่อคอมพิวเตอร์ NDC-160  เหมือนข้อ ๗.๒.๓ 
   ๗.๔.๔ เทปแม่เหล็ก  เหมือนข้อ ๗.๒.๔ 
   ๗.๔.๕ คอนโซลควบคุมการปฏิบัติงาน  เหมือนข้อ ๗.๒.๕ และมีจอภาพขนาด ๗ 
นิ้ว แสดงระยะเป้าหมายค าสั่งยิง และแผงปุ่มควบคุมพร้อมปุ่มยิงอาวุธน าวิถี 
   ๗.๔.๖ ช่องการเช่ือมต่อข้อมูล  เหมือนข้อ ๗.๒.๖ 
   ๗.๔.๗ ช่องการติดต่อสื่อสาร 

- ทางยุทธการ 
 * ภายในระบบ : ๑ ช่อง 
 * ภายนอกระบบ : ๑ ช่อง 
- ทางการช่วยรบ : ๔ ช่อง 

   ๗.๔.๘ เครื่องยิงอาวุธน าวิถี 
    - การหมุนทางทิศ : รอบตัว ๓๖๐ องศา 
    - อัตราเร็วในการหมุนทางทิศ : ๕๐ องศา/วินาที 
    - การหมุนทางสูง : ๐ องศา – ๓๐ องศา 
    - กล่องบรรจุอาวุธน าวิถี : ๖ องศา 
    - ใช้ Microprocessor ควบคุมการเลือก จุดระเบิด และยิงอาวุธน าวิถี 
    - การบรรจุอาวุธน าวิถี กระท าโดยการเปลี่ยนกล่องบรรจุอาวุธน าวิถีเปล่าที่
ยิงไปแล้วด้วยกล่องเต็ม 
    - การบรรจุ/เลิกบรรจุกล่องอาวุธน าวิถี กระท าโดยใช้ปั้นจั่นที่ติดตั้งบน
รถยนต์บรรทุกอาวุธน าวิถี 
 


