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บทนํา 
 สงครามสะเทินน้ําสะเทินบก เปนสงครามที่ใชกําลังรบระหวาง เรือ เครื่องบิน และกองกําลังยกพล
ขึ้นบก ( ซ่ึงจะเปน น.ย.หรือทหารบกก็ได ) โจมตีกําลังขาศึกในแดนขาศึก หรือที่ขาศึกยึดครอง โดยใชกําลัง
ทางเรือเปนกําลังหลักในการรบ ดังนั้นผูบังคับการกําลังทางเรือจึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยที่รวมรบ 
การเคลื่อนกําลังทางเรือสูฝง 
 ๑. คําจํากัดความ  การเคลื่อนกําลังทางเรือสูฝง คือ การระบายพลของกําลังยกพลขึ้นบกจากเรือลําเลียง
โจมตีไปขึ้นหาดที่กําหนด ซ่ึงเปนการปฏิบัติสวนหนึ่งในขั้นการโจมตีของการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก 
 ๒. ความมุงหมาย  เพื่อสงกําลังรบของกองกําลังยกพลขึ้นบก ขึ้นบกตามเวลาที่กําหนดโดยจัดรูป
กระบวนสอดคลองกับแนวคิดในการดําเนินกลยุทธบนบกของกําลังยกพลขี้นบก 
 ๓. ขอบเขตการปฏิบัต ิ การปฏิบัติการเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝง จะเริ่มขึ้นเมื่อผูบังคับกองเรือเฉพาะกิจ
สะเทินน้ําสะเทินบกสั่ง และสิ้นสุดการปฏิบัติเมื่อการขนถายสิ่งอุปกรณจากเรือลําเลียงโจมตีเสร็จ การ
ปฏิบัติการเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝงแบงเปน ๒ ขั้น ตอเนื่องกันคือ 
 ก. ขั้นแรก  เปนการระบายพลหนวยกําลังรบและสิ่งอุปกรณที่จําเปน ขั้นโจมตีการปฏิบัติในขั้นนี้
จะตองรวดเร็วและตรงกับความตองการของกําลังยกพลขึ้นบกที่จะใหสงกําลังพลส่ิงอุปกรณตามขนาด และ
จํานวนที่รองขอขึ้นบกในขณะนั้น โดยปกติจะแบงเปนคลื่นตาง ๆ  
  ๑) คล่ืนตามกําหนด  ไดแกการระบายพลและสิ่งอุปกรณขึ้นหาดตรงตําบลที่และเวลาที่ได
กําหนดไวลวงหนาแลว ซ่ึงเปนการสงหนวยกําลังรบ ( Combat Unit ) ขึ้นโจมตีที่ยึดหาดและที่หมาดหลังหาด 
  ๒) คล่ืนตามคําขอ  เปนการระบายพลและสิ่งอุปกรณขึ้นหาดตามที่กองกําลังยกพลขึ้นบก
คาดไวลวงหนาวาจะตองใช หรือการรองขอเรงดวนโดยไมกําหนดตําบลที่และเวลาที่จะสงขึ้น ไดแกการสง
กําลังหนุน และหนวยสนับสนุนกําลังรบ ( Combat Support Unit ) เชน ปนใหญ รถถัง เปนตน 
  ๓) คล่ืนไมกําหนด  เปนการระบายพลหรือส่ิงอุปกรณขึ้นหาด กําลังพลและสิ่งอุปกรณ
เหลานี้ไดจัดพรอมไวสําหรับสนับสนุนกองกําลังพลยกพลขึ้นบก ในการดําเนินกลยุทธคืบหนาเขาไปใน
แผนดิน ไดแก การสงหนวยบริการสนับสนุนกําลังรบ ( Combat Service Support Unit )  
  ๔) เรือคลังลอยน้ํา  เปนเรือระบายพล ( รพก,รพล ) ที่ทางฝายเรือจัดขึ้นของแผนกองกําลังยก
พลขึ้นบกกําหนดไวสําหรับลําเลียงอุปกรณที่จําเปน คือ สป. ๑,๓,๕, ไดแก อาหาร,ยารักษาโรค,และลูกปน 
เปนตน  ทางเรือจะตองจัดเรือคลังลอยน้ําอยูในตําบลที่กําหนด และคอยฟงคําสั่ง หากทหารในคลื่นตาม
กําหนดขึ้นฝงแลว ถูกตานทานเหนียวแนน ส่ิงอุปกรณที่นําติดตัวไปหมดกอนยึดหัวหาดได จะไดรองขอให
เรือคลังลอยน้ําเขาเกยสิ่งอุปกรณที่ตองการ ตามปกติจะจัดใหเรือคลังลอยน้ําคอยอยูใกลเรือควบคุมหลัก และ
นายทหารควบคุมหลักจะเปนผูส่ังการใหเรือคลังลอยน้ําเกยหาด หรือไปรับสิ่งอุปกรณที่เรือใดเรือหนึ่ง 
 ข. ขั้นที่สอง  เปนการขนถายสิ่งอุปกรณทั่วไปขึ้นบนฝง ซ่ึงเปนการปฏิบัติตอจากการปฏิบัติขั้นแรก 
เมื่อกองกําลังยกพลขึ้นบกยึดหาดไดแลว และสถานการณบนบกอํานวยให และกองกําลังยกพลขึ้นบกรองขอ
โดยจะขนถายสิ่งอุปกรณตาง ๆ ไมจํากัดประเภทขึ้นบก ซ่ึงอาจใชเรือระบายพล หรือจะใหเรือยกพลขึ้นบก ( 
ยพก ) เกยหาดสงขึ้นบกก็ไดเพราะการขนถายสิ่งอุปกรณทั่วไปนี้จะตองกระทําทันทีเมื่อมีโอกาส 



 ๔. หนวยควบคุม  เพื่อใหการสนับสนุนกองกําลังยกพลขึ้นบกในการดําเนินกลยุทธบนบกเมื่อเร่ิมตน
การโจมตีไดเต็มที่ ทางฝายเรือจะจัดหนวยควบคุมการปฏิบัติในการเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝง ซ่ึงมีแนวความคิด
ในการจัดหนวยควบคุมดังนี้ 
 เนื่องจากในการปฏิบัติขั้นแรก ๆ ของขั้นการโจมตีนั้น กําลังพลและสิ่งอุปกรณของกองกําลังยกพล
ขึ้นบกแยกกันอยูในเรือตาง ๆ หลายลํา แตการดําเนินกลยุทธบนบกของกองกําลังยกพลขึ้นบกมีความจําเปนที่
จะตองใชกําลังพลและสิ่งอุปกรณบางอยางพรอมกัน การแยกกันอยูดังกลาวทําใหการประสานการปฏิบัติมี
ความสับสน ดังนั้นเพื่อลดการสับสนดังกลาวทางฝายเรือจะจัดหนวยควบขึ้นเปนการชั่วคราวเพื่อควบคุมการ
เคลื่อนกําลังจากเรือสูฝง การจัดหนวยควบคุมนี้จะจัดตั้งแตระดับกองพันผสมยกพลขึ้นบกขึ้นไป หนวย
ควบคุมนี้จะสลายตัวเมื่อไดโอนการบังคับบัญชากําลังยกพลขึ้นบกจาก ผบ.กําลังปฏิบัติการฯ ใหกับ ผบ.กอง
กําลังยกพลขึ้นบกบนฝงแลว 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑  
กรใชเรือระบายพล 
๑. หมูเรือระบายพล  ( ทางธุรการ )  
 หมูเรือระบายพลทางธุรการ หมายถึง การจัดเรือระบายพลประเภทตาง ๆ ที่ประจําอยูที่เรือลําเลียง ลํา
หนึ่ง ๆ เปนหมู ในบังคับบัญชาของผูบังคับหมูเดียวกัน ตามปกติจะมอบหมายใหนายทหารอาวุโสของเรือใน
หมูเปนผูบังคับหมูเรือระบายพลซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกหัดและการปฏิบัติของกําลังพลในหมูเรือ 
ตลอดจนความพรอมของเรือระบายพลที่สังกัดในหมูเรือนั้น ทั้งการปฏิบัติในทาเรือและในปฏิบัติการสะเทิน
น้ําสะเทินบก กําลังอยูใตการบังคับบัญชาของหมูเรือระบายพลไดแกเจาหนาประจําเรือระบายพลแตละลํา โดย
มีนายทหารประทวนเทาที่จําเปน เปนผูชวยเหลือ 
๒. หมูเรือระบายพล  ( ทางยุทธวิธี ) 
 หมูเรือระบายพลทางยุทธวิธี คือ เรือระบายพลตาง ๆ ในหมูเรือระบายพลที่ใชลําเลียงทหารและสิ่ง
อุปกรณของสนาม จํานวน ๑ กองพันผสม ( Battalian Landingteam ) พรอมกัน ในขั้นการเคลื่อนกําลังจากเรือ
สูฝงของปฏิบัติการสะเทินน้ําสะะเทินบก เรือระบายพลเหลานั้นจัดแยกไปกับเรือลําเลียงที่บรรทุกทหารของ
กองกําลังยกพลขึ้นบก ( Landing Force )  
 เมื่อเรือลําเลียงเดินทางถึงบริเวณพื้นที่ขนถาย หนาหาดยกพลขึ้นบก เรือระบายพลตาง ๆ ที่สังกัดใน
หมูเรือระบายพลเดียวกันจะไปรับทหารของกองกําลังยกพลขึ้นบกที่สังกัดกองพันผสมเดียวกันตามที่จัดไว
จากเรือลําเลียงตาง ๆ แลวออกเดินทางไปหาดยกพลขึ้นบกพรอมกันทั้งหมูเรือระบายพล โดยมีผูบังคับหมูเรือ
ระบายพลเปนผูควบคุมตลอดเวลาการเดินทาง ซ่ึงอาจจัดผูชวยผูบังคับหมูเรือระบายพลเปนผูชวยก็ได แต
ตามปกติการเดินทางไปขึ้นหาดยกพลขึ้นบกของหมูเรือระยายพลนี้จะเปนแถว ๆ เรือกวาคลื่นเรือระบายพล
หมูเรือระบายพลแตละหมูจะแบงจํานวนคลื่น ( แถว ) มากนอยเทาใด และแตละคลื่นจะประกอบดวยเรือ
ระบายพลกี่ลํา ทั้งนี้และแตการกําหนดความกวางของชองทางเรือเล็ก และจํานวนเรือระบายพลที่มีอยูคล่ืน
หนึ่งจะประกอบดวยเรือระบายพลอยางนอยหกลํา ในแตละคลื่นจะกําหนดใหมีผูบังคับคล่ืนเพื่อชวยเหลือผู
บังคับหมูเรือระบายพลในการกําหนดความเร็ว  ทิศทางและสถานีของเรือระบายพลในคลื่นของตนใหเปนไป
ตามรูปกระบวนและเวลาที่กําหนดไวในแผนตลอดเวลา 
 ในหมูเรือระบายพลแตละหมูจะประกอบดวยเรือระบายพลประเภทตาง ๆ เชน รพญ. ( LCU ) รพก. ( 
LCM ) และ รพล. ( LCVP ) ประเภทละกี่ลําก็ไดแลวแตวากองพันผสมยกพลขึ้นบกนั้นจะประกอบดวยหนวย
สนับสนุนใดบาง เชน ปนใหญ รถถัง เปนตน ถามีรถสะเทินน้ําสะเทินบกที่ใชบรรทุกทหารราบ แมรถ
เหลานั้นจะขึ้นการบังคับบัญชาตอ ผบ.กองกําลังยกพลขึ้นบก ก็จะนํามาประกอบเปนกําลังของหมูเรือระบาย
พลดวย และขณะที่รถสะเทินน้ําสะเทินบกอยูในสังกัดของหมูเรือระบายพลจะตองขึ้นการบังคับบัญชาของ
กองเรือและสามารถจะลดจํานวนเรือระบายพลในหมูเรือระบายพลลง เมื่อนํารถสะเทินน้ําสะเทินบกมา
รวมกับเรือระบายพลจะตองจัดใหรถสะเทินน้ําสะเทินบกเปนคลื่นแรกประมาณสามคลื่น และแตละคลื่น
จะตองจัดเรือระบายนพลเล็ก ( LCVP/LCPL ) เปนเรือควบคุม โดยมีผูนําคลื่นซึ่งเปนทหารฝายเรือเปนผู
ควบคุม โดยมีผูนําคลื่นซึ่งเปนทหารฝายเรือเปนผูควบคุม มีหนาที่ชวยเหลือการเดินเรือใหแกรถสะเทินน้ํา



สะเทินบก เรือยกพลขึ้นบก ( LST,LSD,LPD ) จะเปนเรือบรรทุกรถสะเทินน้ําสะเทินบกที่เปนคลื่นตาม
กําหนดนี้ 
๓. ผูบังคับหมูเรือระบายพล ( Boat group commander) 
 หมูเรือระบายพลในที่นี้ หมายถึงหมูเรือทางยุทธวิธี มีผูบังคับหมูเรือระบายพลเปนนายทหารเรือมี
หนาที่รับผิดชอบในการนะหมูเรือระบายพลแลนเกยหาดยกพลขึ้นบกซึ่งกําหนดดวยสีตอดวยหมายเลข เชน 
หาดแดง – หนึ่ง เปนตน แตละหาดจะมีผูบังคับหมูเรือระบายพลเพียงคนเดียว ในกรณีที่หาดประเภทที่กําหนด
ดวย สี ( เชน หาดน้ําเงิน ) และไมมีหาดยกพลขึ้นบกที่เล็กกวาเปนหมายเลขแลวแตละหาดจะมีผูบังคับหมูเรือ
ระบายพลเพียงคนเดียวเชนกัน ( หาดที่กําหนดดวยสีเปนหาดยกพลขึ้นบกของกําลังขนาด ๑ กรมผสมยกพล
ขึ้นบก ( RST ) หาดนี้จะแบงเปนหาดสีตอดวยหมายเลข ซ่ึงแตละหาดจะใชสําหรับกําลังยกพลขึ้นบกขนาด
หนึ่งของพันผสม )  
 การบังคับหมูเรือระบายพลของผูบังคับหมูเรือจะเริ่มตั้งแต เรือระบายพลหรือรถสะเทินน้ําสะเทินบก
ถูกปลอยลงน้ําแลวหรือเมื่อเรือและรถเหลานั้นรายงาน “ พรอม “ ตอเรือควบคุมหลัก ( ในกรณีหลังหมายถึง
ไมมีกําหนดชองทางเรือเดินจากพื้นที่ขนถายไปยังพื้นที่นัดพบ )  
 เรือที่ผูบังคับหมูเรือระบายพลประจําเปนเรือประเภท รพล.(LCVP หรือ LCPL) ซ่ึงจะไมบรรทุก
ทหารกองกําลังยกพลขึ้นบก ในเรือจะมีเครื่องมือเดินเรือและสื่อสาร เชน เข็มทิศ ธงสองมือ ไฟฉาย สัญญาณ ( 
แบบเคลื่อนที่ ) เครื่องรับ – สงวิทยุ และ เครื่องรับ – สงสัญญาณอินฟาเรด พรอมเจาหนาที่เรือของผูบังคับหมู
เรือระบายพลจะตองหะเรียเปนลําแรกเมื่อไดรับคําสั่ง “ เตรียมยกพลขึ้นบก (Land thelanding Force ) “ จากผู
บังคับกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก เรือนี้จะติองติดธงหมายเลขศูนย ( ZERO) ไวบนเสาที่หัวเรือ ( 
เมื่อนําหมูเรือระบายพลเกยหาดแลวผูบังคับหมูเรือระบายพลจะเปนนายทหารควบคุมจราจรโดยอัตโนมัติ เมื่อ
รับหนาที่นายทหารควบคุมจราจรแลว ใหติดธงสีของหาดตอทายธงหมายเลขศูนย ดูรูปภาพที่ ๕.) 
 ผูบังคับหมูเรือระบายพลอาจกําหนดใหมีผูชวยผูบังคับหมูเรือระบายพลก็ได ซ่ึงผูชวยผูบังคับหมูจะ
อยูบนเรือ รพล. ( LCCP หรือ LCPL ) คนละลํากับเรือผูบังคับหมู แตมีเครื่องมือเดินเรือและเครื่องมือส่ือสาร
เชนเดียวกัน ผูบังคับหมูเรือจะตองตรวจสอบใหเรือระบายพลแตละลําอยูในวงรวมพลของตน และวงรวมพล
แตละวงจะตองแลนอยูบริเวณเรือลําเลียงที่จะตองขนถายทหารกองกําลังยกพลขึ้นบกไดถูกตองตามที่แผน
กําหนด เมื่อวงรวมพลของคลื่นแรกขนถายทหารและสิ่งอุปกรณจากเรือลําเลียงเสร็จแลวผูบังคับหมูจะนําแลน
ไปพื้นที่นัดพบ 
 ผูบังคับหมูเรือระบายพลจะเปนผูนําคลื่นที่หนึ่งแลนเกยหาดตามเวลาที่กําหนด ( สวนมากจะเกย เวลา 
– น.) เมื่อเรือผูบังคับหมูเรือระบายพลประจําอยูแลนมาถึงบริเวณคลื่นมวนตัว ( หรือเมื่อแลนถึงแนวหนึ่งพัน
หลาจากหาด) จะแลนออกนอกชองทางเรือเล็ก และคอยกํากับการเกยหาดของคลื่นตอ ๆ ไป เมื่อคล่ืนตาม
กําหนดเกยหาดหมดทุกคลื่นแลว ผูบังคับหมูเรือระบายพลจะทําหนาที่เปนนายทหารควบคุมจราจรของหาด
ยกพลขึ้นบกนั้น 
๔. ผูชวยผูบังคับหมูเรือระบายพล ( Assistant Boat Group Commander) 



 นอกจากหนาที่ของผูชวยผูบังคับหมูเรือระบายพลตามที่กลาวไวขางตนแลว ผูชวยผูบังคับหมูมีหนาที่
ตามคําสั่งในเรื่องตอไปนี้ 
 ก. กําหนดใหวงรวมพลแตละคล่ืน แลนเขาใกลสถานีขนถายของวงรวมพลนั้น แลวแลนเปนวงกลม
ดวยความเร็วต่ําสุด 
 ข. ส่ังใหเรือระบายพลแยกออกจากวงรวมพลไปเทียบสถานีขนถายที่กําหนดไวแลวเมื่อวางโดยไม
ชักชา และเมื่อขนถายเสร็จแลวใหเดินทางไปพื้นที่นัดพบ 
 ค. คอยใหการชวยเหลือเรือระบายพลที่เครื่องยนตขัดของบริเวณเรือลําเลียง และสงเรือกูซอมไป
ชวยเหลือเรือเครื่องยนตขัดของที่อยูหางจากบริเวณเรือลําเลียง โดยผูชวยผูบังคับหมูจะตองอยูบริเวณใกล ๆ 
เรือลําเลียง 
 ง. พรอมที่จะรับหนาที่ผูบังคับหมูเรือระบายพลทันที เมื่อไดรับมอบหมาย 
 จ. จะตองพรอมที่จะชวยเหลือเรือในคลื่นตาง ๆ ขณะแลนไปฝง เกี่ยวกับการกูซอม การดับไฟและ
การพยาบาล และคอยตรวจตราอยาใหการกูซอมกีดขวางการเดินเรือของคลื่นถัดไป 
 ฉ. เมื่อคล่ืนตามกําหนดคลื่นสุดทายเกยหาดแลว ผูบังคับหมูเรือจะทําหนาที่เปนนายทหารกูซอม
อาวุโสในน้ําโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับหาด ( Beach Master ) นายทหารกูซอมอาวุโสมีเรือกู
ซอมใตบังคับบัญชา เรือที่นายทหารกูซอมประจําจะแสดงธงอักษร WHISKEY สวนเรือกูซอมอื่น จะแสดงธง
อักษร SIERRA  
๕. ผูบังคับคลื่นเรือระบายพล (Boat Wave Commander) 
 ผูบังคับคลื่นเรือระบายพล คือเจาหนาของฝายเรือปฏิบัติหนาที่ภายใตการกํากับของผูบังคับหมูเรือ
ระบายพลมีหนาที่รับผิดชอบเรือในคลื่นของตนใหรักษารูปกระบววน ความเร็วและทิศทางเพื่อใหแลนเกย
หาดไดตามเวลาที่กําหนดไวในแผน ผูบังคับคลื่นจะลงในเรือระบายพลพรอมดวยเครื่องมือส่ือสารขณะที่เรือ
หะเรียแคกราบหรือจะไตตาขายลงพรอมกับชุดลงเรือ(Boat team) ชุดแรกก็ไดเมื่อลงเรือระบายพลแลวให
แสดงธงที่ประกอยดวยธงสีของหาดตอดวยหมายเลขของคลื่นของตน การควบคุมเรือในเวลากลางวันใหใชธง
สองมือหรือสัญญาณมือ ในเวลากลางคืนใชไฟฉายสัญญาณหรือไฟฉายแบตเตอรี่แหง สัญญาณตาง ๆ ตาม
ผนวก ค. 
 สถานีของเรือที่ผูบังคับคลื่นประจําขึ้นอยูกับรูปกระบวนเรือ เชน จะอยูที่สถานีหัวล่ิมในรูปกระบวน
ล่ิม สถานีหนึ่งในรูปกระบวนเรียงตามกันและสถานีลํากลางในรูปกระบวนเรียบขาง (ถารูปกระบวนเรียงขางมี
จํานวนเรือเปนเลขคู ใหอยูสถานีลําขวาของคูกลาง) หนาที่สําคัญของผูบังคับคลื่นมีดังนี้ 
 ก. จัดรูปกระบวนเรือในคลื่นขณะที่แลนอยูพื้นที่นัดพบ ดูตามรูปภาพที่ ๙. นําไปแนวออกตีดวยรูป
กระบวนเรือที่กําหนดไวลวงหนาแลว 
 ข. ควบคุมความเร็วและเข็มใหเปนไปตามที่ตารางเวลาเกยกําหนด และตรงตําบลที่กริดตามที่เรือ
ควบคุมหลักรายงาน 
 ค. แนะนําการเดินเรือของเรือในคลื่นใหอยูในตําบลที่กริดตามที่ไดรับรายงานจากเรือควบคุมหลัก 



 ง. ถากําหนดไวในแผนที่เมื่อเรือระบานพลในคลื่นของตนเกยหาดแลวใหนํากลับไปรายงานที่เรือ
ควบคุมหลักหรือเรือควบคุมรองที่แนวออกตี หรือตนสังกัดของเรือของเรือระบายพลเหลานั้น 
 จ. รายงาน “ พรอม “ ตอเรือควบคุมหลักทางขายรวม (ขายนี้เปนขายความถี่ที่ใชติดตอระหวางเรือ
ควบคุมหลัดกับผูบังคับคลื่นนอกชองทางเรือเล็กเมื่อเขาแนวออกตี) 
 ฉ. ถากําหนดไวในแผน ใหผูบังคับคลื่นรายงานเรือหลักระหวางชองทางเรือเดินเขาหาแนวออกตีทาง
ขายควบคุม (ขายความถี่นี้ เรือควบคุมหลักใชติดตอกับผูบังคับคลื่นตั่งแตแลนจากแนวออกตีไปหาด)  
 ช. หากไมไดกําหนดเปนอยางอื่น ผูบังคับคลื่นรายงาน “ แตะหาด” ทางขายรวมตอเรือควบคุมหลัก 
๖. ผูควบคุมคลื่นสะเทินน้ําสะเทินบก ( Amphibious Vehicle Wave Guide Officers) 
 เมื่อมีคล่ืนสะเทินน้ําสะเทินบกมารวมในหมูเรือระบายพล อาจจัดนายทหารเรือประจําอยูบนเรือ 
รพล.(LCVP หรือ LCPL) มีเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องทัศนสัญญาณและเข็มทิศพรอมดวยเจาหนาที่ เรือนี้จะ
แลนอยูในคลื่นเดียวกับคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบกนายทหารเรือดังกลาวเรียกวา ผูนําคลื่นสะเทินน้ําสะเทิน
บก มีหนาที่แนะนําเข็มความเร็วคล่ืนรถสะเทินน้ําสะเทินบกขณะแลนออกจากแนวออกตีไปขึ้นหาดยกพลขึ้น
บกใหตรงตามตําราที่กําหนดไวในแผน 
 ผูนําคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบกจะตองเปดเครื่องรับ – สงวิทยุ ติดตอกับนายทหารควบคุมหลัก( บน
เรือควบคุมหลัก) และผูบังคับหมูเรือระบายพลตลอดเวลา นายทหารควบคุมหลักจะแจงตําบลที่กริดของคลื่น
รถสะเทินน้ําสะเทินบกใหผูนําคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบกแลวผูนําคลื่นจะแนะนําใหผูบังคับคลื่นรถสะเทิน
น้ําสะเทินบกแกความเร็วและทิศทาง เพื่อใหคล่ืนรถสะเทินน้ําสะเทินบกขึ้นหาดยกพลขึ้นบกไดตรงเวลาที่
กําหนด 

บางครั้งอาจจัดผูชวยนําคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบกเพื่อชวยเหลือผูนําคลื่นเกี่ยวกับการแนะนําคลื่น
รถสะเทินน้ําสะเทินบก ผูชวยผูนําคลื่นจะอยูบนเรือระบายพลที่มีเครื่องมือและเจาหนาที่เชนเดียวกับเรือผูนํา
คล่ืนแตไมใชลําเดียวกัน  สถานีเรือของผูนําคลื่นกําหนด ดังนี้ 
 ๑. ขณะที่คล่ืนรถสะเทินน้ําสะเทินบกแลนผานแนวออกตี จะแลนไปดวยรูปกระบวนเรียงขาง เรือ
ของผูนําคลื่นจะแลนอยูปลายสุดดานหนึ่งดานใดของรูปกระบวน และเรือผูชวยผูนําคลื่นจะอยูปลายสุดอีก
ดานหนึ่ง หรือเรือผูนําคลื่นแลนนํารูปกระบวนคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบกประมาณกึ่งกลางกระบวนและเรือ
ผูชวยผูชวยผูนําคลื่นแลนหลังกระบวนตรงกับเรือผูนําคลื่น ดูรูปภาพที่๑. 
 เมื่อรถสะเทินน้ําสะเทินบกแลนออกจากเรือ ประเภท ยพญ.(LST,LSD หรือ LPD) แลวผูนําคลื่น
นําไปอยูพื้นที่ใตเสนแนวออกตี แลวแลนเปนรูปสี่เหล่ียมพื้นผา และรายงาน “ พรอมปฏิบัติตอนายทหาร
ควบคุมหลักสูตร” เมื่อใกลเวลาผานแนวออกตี ผูนําคล่ืนจะนําคล่ืนรถสะเทินน้ําสะเทินบกแลนเปนรูป
กระบวนเรียงตามกันใกลแนวออกตีโดยแลน – ขนาดกับแนวออกตี เมื่อไดรับสัญญาณใหผานแนวออกตีผูนํา
คล่ืนสั่งใหรถสะเทินน้ําสะเทินบกแปรเปนรูปกระบวนเรียงขาง เข็มเทากับแบริ่งหาดแลวแลนไปยังหาดยกพล
ขึ้นบก ผูนําคลื่นจะตองกํากับใหคล่ืนรถสะเทินน้ําสะเทินบกแลนผานแนวออกตีไดตรงเวลาที่กําหนดหากมีรถ
ในคลื่นเครื่องยนตขัดของหรือคล่ืนรถสะเทินน้ําสะเทินบกไมสามารถผานแนวออกตีไดตรงเวลาที่กําหนด
หากมีรถในคลื่นเครื่องยนตขัดของหรือคล่ืนรถสะเทินน้ําสะเทินบกไมสามารถผานแนวออกตีไดตรงเวลาที่



กําหนดใหรายงานนายทหารควบคุมหลักทราบ แลวนําคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบกไปแลนในพื้นที่ใต
เสนแนวออกตี 
 เมื่อนําคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบกแลนถึงแนวคลื่นมวนตัว (ปกติใชแนวหนึ่งพันหลาจากหาด) เรือ
ของผูนําคลื่นจะหันออกนอกชองทางเรือเล็ก และใหคล่ืนรถสะเทินน้ําสะเทินบกแลนขึ้นหาดโดยลําพัง ใน
ระหวางแลนจากแนวออกตีไปหาด ผูนําคล่ืนจะแนะน้ําผูบังคับคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบกแตงระยะหาง
ระหวางรถแตละคัน เพื่อหรือลดความเร็วและเปลี่ยนเข็มเพื่อใหคล่ืนรถสะเทินน้ําสะเทินบกแลนขึ้นหาดตรง
ตําบลที่และเวลาที่กําหนด 
 เมื่อรถในคลื่นแตะหาดทหารยกพลขึ้นบกหมดแลว ใหเรือผูนําคลื่นแลนไปอยูขอบดานนอกชองทาง
เรือเล็ก เพื่อรวบรวมรถสะเทินน้ําสะเทินบกกลับไปรอที่แนวขนถายถากําหนดไวในแผน (แนวขนถายคือแนว
นอกเขตคลื่นมวนตัวซ่ึงจะกําหนดใหมีขึ้นในกรณีที่มีคล่ืนลมแรงเรือระบายพลไมสามารถเกยหาดสงทหาร
ขึ้นไดจะใชเรือระบายพลขนทหารมาจากเรือลําเลียงแลวแลนไปใกลหาด เมื่อมาถึงแนวขนถายทหารใหรถ
สะเทินน้ําสะเทินบกเพื่อแลนขึ้นหาดตอไป 
๗.  ผูบังคับคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบก ( Vehicli wave coommander )  
 ผูบังคับคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบก คือ นายทหาร นย.สังกัดหนวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก ซ่ีงจะ
ประจําอยูในรถสะเทินน้ําสะเทินบกในแตละคลื่น และขึ้นการบังคับบัญชาตอทางฝายเรือในขณะดําเนินการ
ยกพลขึ้นบก มีหนาที่ควบคุมรถในคลื่นใหอยูในสถานีที่ถูกตองตามรูปกระบวนที่ส่ัง 
๘.  การควบคุมเรือระบายพลและแผนผังกริด 
 ก.  กลาวทั่วไป 
  เรือควบคุมหลักจะควบคุมการเดินทางของคลื่นเรือระบายพลแตละคลื่นในหมูเรือระบายพล 
ตั้งแตพื้นที่นัดพบจนถึงหาดยกพลขึ้นบกที่กําหนด โดยใหคล่ืนเรือระบายพลเหลานั้นแลนอยูในชองทางเรือ
เล็กที่กําหนดไวตลอดเวลา เพราะถาปลอยใหแลนอิสระ เมื่อแลนออกนอกชองทางเรือเล็กเรืออาจถูกทุน
ระเบิดของฝายขาศึกได การควบคุมโดยศูนยยุทธการเรือควบคุมหลักและเรือควบคุมรองซึ่งจะพลอตตําบลที่
คล่ืนเรือระบายพลบนแผนผังกริด โดยใชระยะทางและแบริ่งจากเรดาร ถาหากทัศนวิสัยดีการแบริ่งอาจใชวง
แบริ่ง หรือเข็มใบ แลวแจงตําบลที่คล่ืนเรือระบายพลใหผูนําคลื่น หรือผูบังคับการคลื่นทางวิทยุโทรศัพทและ
ทางทัศนสัญญาณ หรือ สัญญาณอินฟราเรด 

 ข.  แผนผังกริด 

  ๑)  แผนผังกริดชองทางเรือเล็ก เปนแผนภาพที่แสดงชองทางเรือเล็กจากแนวออกตีถึงหาด 
โดยแบงชองทางเรือตามทางยาวออกเปน ๓ ชอง โดยใหชองกลางกวางเปน ๒ เทา ของชองทางซายและขวา
และใชอักษร C กํากับชองกลาง อักษร L กํากับชองซาย อักษร R กํากับชองขวา และบริเวณนอกชองดานซาย
และดานขวา ใชอักษร LL และ  RR กํากับตามลําดับ สําหรับการแบงชองทางเรือเล็กตามทางลึกใหแบง
ออกเปนชองเทา ๆ กัน ซ่ึงแตละชองแทนระยะทาง ๒๐๐ หลา (ดูรูปภาพที่ ๒) เมื่อคูณจํานวนชองแลวจะ
เทากับความยาวของชองทางเรือเล็กจากแนวออกตีถึงหาด 



  ๒)  แผนผังกริดชองทางเรือเล็กนี้ ตองจัดทําแจกจายใหนายทหารในหมูเรือระบายพล นาย
ทหารยุทธการของเรือควบคุมหลักและเรือควบคุมรอง เพื่อใชในการพลอตตําบลที่คล่ืนเรือระบายพลในหอง
ศู นย ยุ ทธก าร  และใหน า ยทหารในหมู เ รื อ ระบายพลใชพลอตที่ เ รื อต ามที่ เ รื อควบคุ มห ลัก 
รายงาน 

  ๓)  เมื่อคล่ืนเรือระบายพลออกเดินทางจากพื้นที่นัดพบไปแนวออกตีศูนยยุทธการของเรือ
ควบคุมหลักจะเริ่มพลอตตําบลที่ของคลื่นเรือระบายพลในแผนผังกริดชองทางเรือเล็กอยางตอเนื่องโดยใชการ
แบริ่งและระยะทางจากเรดาร (หากทัศนวิสัยดีใชแบริ่งจากแบริ่งเข็มทิศหรือแบริ่งเข็มใบ) แผนผังกริดชองทาง
เรือเล็กแตละแผนใชพลอตตําบลที่คล่ืนเรือเพียงคลื่นเดียว การแจงตําบลที่ของคลื่นเรือระบายพล นายทหาร
ควบคุมหลักรายงานไปที่ผูนําคลื่นหรือผูบังคับคลื่นทางวิทยุและทางโคมไฟโดยใชคํานําหนาตําบลที่ดวยคําวา 
“ GRID POSIT “ และตามดวย  VECTOR หรือ  EARLY หรือ LATE แลวตามดวยตัวเลข ๒ ตัว ซ่ึงแสดงเวลา
ที่เร็วหรือชาไป ถาคลื่นเรือนั้นแลนผิดทาง หรือแลนเร็วไปหรือแลนชาไปกวาที่กําหนดไวในแผน ผูบังคับ
คล่ืนจะสั่งใหเปลี่ยนทิศทางและความเร็วของคลื่นเรือระบายพล นั้นเมื่อไดรับแจงจากเรือควบคุมหลักเพื่อแตง
ที่เรือใหตรงกับที่แผนกําหนดตลอดเวลา ตัวอยาง เชน 

  เมื่อผูบังคับคลื่นไดรับรายงาน “EARLY” ตองใหสัญญาณเรือในคลื่นของตนลดความเร็ว 

  เมื่อไดรับรายงาน “LATE”    ใหเพิ่มความเร็ว 

  เมื่อไดรับรายงาน “ROMEO”   ใหเล้ียวไปทางซายอีก 

  เมื่อไดรับแจง “LIMA”   (ซาย) ใหเล้ียวไปทางขวาอีก 

  เมื่อไดรับแจง “LIMA LIMA”   แสดงวาคลื่นเรือเล็กอยูนอกชองทางเรือเล็กทางดานซาย ให
เปลี่ยนเข็มไปขวาอีก ในกรณีเชนนี้เรือควบคุมหลักจะตองสั่งเข็มดวย โดยใชคําวา  “ VECTOR “นําหนาเข็มที่
ส่ัง 

  ๔) ตามปกติเรือควบคุมหลักจะแจงตําบลที่เรือกริดใหผูนําคลื่นหรือผูบังคับคลื่นทุกนาที ( 
อาจจะแจงใหถ่ีกวานี้ก็ได ) และแจงใหใชความเร็วรบ ( battle speed ) เมื่อคล่ืนเรือระบายพลแลนถึงระยะทาง 
๑๐๐๐ หลา จากฝง 

  ๕)  การแจงตําบลที่เรือกริดจะตองนําหนาดวยนามเรียกขาน ซ่ึงประกอบดวยหมายเลขคลื่น
สีของหาด (และหมายเลขหาดถามี) ตัวอยางเชน จะแจงตําบลที่เรือกริดใหผูบังคับคลื่นที่ ๓ ในชองทางเรือเล็ก
ของหาด GREEN – TWO จะเรียกนามเรียกขานวา THREE GREEN TWO แลวรายงานตําบลที่เรือกริดและ
ตามดวย  LATE หรือ EARLY หรือ VECTOR แลวแตวาคลื่นเรือระบายพลจะอยูในตําบลที่ผิดไปจากที่
กําหนดไวในแผนอยางไร (ในขณะที่รายงานตําบลที่เรือ การรายงาน “VECTOR” นั้นจะรายงานเมื่อเห็นวาได
รายงานตําบลที่เรือกริดหลายครั้งแลว และคลื่นเรือระบายพลนั้นแกอัตราผิดแลวแตตําบลที่ใหมยังผิดอยูอีก 

  ๖)  ตัวอยางการรายงานตําบลที่เรือกริดทางวิทยุโทรศัพท 



  ตัวอยางที่ ๑  FOUR RED GRID POSIT LIMA THREE TWO EARLY ONE AND A 
QUARTER หมายความ คือ รายงานใหคล่ืนที่ส่ีในชองทางเรือเล็กของหาดแดง “ทานผิดซายของชองทางเรือ
เล็ก ระยะ ๓๒๐๐ หลา จากหาด และเร็วกวาเวลาที่กําหนดไวในแผน ๑ ๑/๔ นาที” 

  ตัวอยางที่ ๒  SEVEN RED ONE GRID POSIT ROMEO ROMEO TWO FIVE LATE 
ONE HALF VECTOR LEFT TEN หมายความวา รายงานใหคล่ืนที่ ๗ ในชองทางเรือเล็กของหาดสีแดงหนึ่ง 
“ที่เรือของทานอยูนอกชองทางเรือเล็กทางดานขวา ระยะ ๒๕๐๐ หลา จากหาดและชากวาเวลาที่กําหนดไวใน
แผน ๑/๒ นาที เปลี่ยนเข็มไปทางซาย ๑๐ องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 ๗)  การรายงานตําบลที่เรือกริดทางทัศนสัญญาณ 

      (ก)  การรายงานทางโคมไฟสัญญาณ หรือ สัญญาณอินฟราเรด ใหใชหมายเลขคลื่น
เปนนามเรียกขาน (เวนแตมีหลายหาด อาจตอทายหมายเลขดวยสีของหาด เชน “ THREE BLUE TWO” เปน
ตน 

   (ข)  ตัวอยางการรายงานตําบลที่เรือทางทัศนสัญญาณ เชน CG LL30 T 31 SS SS 
VR10 หมายความวา ที่เรือของทานที่ นาที ๓๑ อยูนอกชองทางเรือเล็กดานซาย ระยะ ๓๐๐๐ หลา จากหาด ให
เพิ่มความเร็ว ทานชากวาที่กําหนด เปลี่ยนเข็มไปทางขวา ๑๐ องศา (ถาคําสั่งใหลดความเร็วใช DD DD) 

 ๙.  การควบคุมการจราจร 

  ก.  กลาวโดยทั่วไป 

   ๑)  เมื่อคล่ืนตามกําหนดถึงหาดแลว หมูเรือระบายพลจะสลายตัว นายทหารควบคุม
หลักจะเปนผูกําหนดใหเรือระบายพลเหลานั้นไปขนถายอุปกรณทั่วไป (General unloading ) ที่เรือลําเลียงตาง 
ๆ ผบ.หมูเรือระบายพลจะเปลี่ยนหนาที่เปนนายทหารควบคุมจราจรของหาดยกพลขึ้นบกที่ตนประจําอยู 
ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับหาด (beach party commander ) ภายใตการบังคับบัญชาของนายทหารควบคุมหลัก 
นายทหารควบคุมหลักจะเปนผูส่ังการในเรื่องตอไปนี้ 

   ก)  ใหเรือระบายพลที่เลิกการบังคับบัญชาจากหมูเรือระบายพลไปลําเลียงอุปกรณ
ทั่วไปจากเรือลําเลียงที่กําหนดไว และเมื่อเกยหาดสงอุปกรณแลวเดินทางกลับเรือตนสังกัด หรือเรือที่
กําหนดใหเพื่อลําเลียงอุปกรณตอไป 

   ข)  ใหคล่ืนตามคําขอออกเดินทางจากแนวออกตีไปหาด 

   ค)  ใหเรือคลังลอยน้ําเกยหาดสงอุปกรณตอจากคลื่นตามกําหนดคลื่นสุดทายเมื่อ 
ผบ.กองกําลังยกพลขึ้นบกรองขอ แลวรายงานให ผบ.หนวยจัดระเบียบหาดทราบเมื่อเรือคลังลอยน้ําเกยหาด
เรียบรอย 

  ๒)  การลําเลียงสิ่งอุปกรณขึ้นฝงใหดําเนินการไดเมื่อ ผบ.หนวยจัดระเบียบหาด รองขอไปที่
ชุดสงกําลังบํารุงทางยุทธวิธี ( Tac-Log ) ชุดสงกําลังบํารุงทางยุทธวิธีจะแจงชื่อเรือที่มีส่ิงอุปกรณที่ตองการแก
นายทหารควบคุมหลักสั่งขนถาย ถาสิ่งอุปกรณตามที่รองขอเปนประเภทที่ลําเลียงโดยเรือคลังลอยน้ํา (ไดแก 
ลูกปน,อาหาร,ยารักษาโรค) ใหนายทหารควบคุมหลักสั่งใหเรือคลังลอยน้ําขนถายสิ่งอุปกรณ ดังกลาวแลวเกย
หาดสงมอบใหหนวยจัดระเบียบหาด 

  ๓)  เมื่อคล่ืนตามกําหนดเกยหาดแลว นายทหารควบคุมหลักจะสั่งใหคล่ืนตามคําของผาน
แนวออกตีไปหาด ตามปกติเรือคลังลอยน้ําจะเกยหาดภายหลังคลื่นตามกําหนดคลื่นสุดทายเกยหาดแลวแต
นายทหารควบคุมหลักจะสั่งใหผานแนวออกตีตามเวลาที่  ผบ.ของกองกําลังยกพลขึ้นบกตองการโดยแจงใหผู



บังคับหนวยจัดระเบียบหาด ทราบเมื่อตองการใหเรือคลังลอยน้ําเกยหาด และหนวยจัดระเบียบหาด เปนผู
ลําเลียงอุปกรณขึ้นจากเรือคลังลอยน้ํา เสร็จแลวใหเรือคลังลอยน้ํากลับไปเรือตนสังกัดหรือเรือที่กําหนด 

 ๑๐.  การขนถายสิ่งอุปกรณทั่วไป  ( General Unloading ) 
  หนวยเรือควบคุมในขั้นการเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝง จะเลิกการปฏิบัติเมื่อควบคุมคลื่นตาม
กําหนดขึ้นหาดยกพลขึ้นบกแลว และเตรียมการที่จะขนถายสิ่งอุปกรณทั่วไปเมื่อไดรับคําสั่งซึ่งตองเตรียมการ
และปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  เรือควบคุมหลักและเรือควบคุมรอง ถอนสมอแลนเขาไปจอดใกลฝงใหมากที่สุดและทํา
หนาที่เรือชวยเลหือควบคุมจราจรใหเรือที่จะตองเขาเกยหาดไดตลอดเวลาไมติดขัด 
  ๒)  เรือที่บรรทุกสิ่งอุปกรณทั่วไป ไปจอดบริเวณที่กําหนดใหเปนที่ลําเลียงสิ่งอุปกรณทั่วไป
ใกลหาดที่จะขนถายสิ่งอุปกรณขึ้นเมื่อส่ัง (ส่ิงอุปกรณทั่วไปคือ พัสดุ อาหาร อมภัณฑ ฯลฯ  
  ๓)  ใหขนถายสิ่งอุปกรณขึ้นฝงโดยรวดเร็วเทราที่ขีดความสามารถของชุดจัดระเบียบหาดจะ
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองคํานึงถึงประเภทและลําดับความเรงดวนของสิ่งอุปกรณ 
 ๑๑.  เรือควบคุมจราจร  ( Traffic Control Vessel ) 
  เมื่อเร่ิมการขนถายสิ่งอุปกรณทั่วไปขึ้นฝงเรือควบคุมหลักจะรับหนาที่เปนเรือควบคุม
การจราจรโดยอัตโนมัติจะปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  ควบคุมการจราจรในชองทางเรือเล็ก และบริเวณใกลหาดยกพลขึ้นบกใหคลองตัว
ตลอดเวลา 
  ๒)  แนะนําใหเรือเกยหาดใหตรงตําบลที่กําหนดไว 
  ๓)  ดําเนินการสงกลับ ผูปวยไปที่ที่กําหนดไวในแผน 
  ๔)  คอยตรวจใหคําขอของหนวยจัดระเบียบหาดเปนไปโดยรวดเร็ว และเปนไปตามที่รองขอ 
 ๑๒.  นายทหารควบคุมจราจร ( Traffic Control Officer )  
  เมื่อคล่ืนตามกําหนดคลื่นสุดทายเกยหาดแลว ผบ.หมูเรือระบายพลหมดหนาที่ควบคุมเรือ
ระบายพล จะทําหนาที่เปนนายทหารควบคุมจราจรสําหรับหาดยกพลขึ้นบกของตน ซ่ึงมีหนาที่ควบคุม
การจราจรในบริเวณที่ใกลกับตําบลที่ขนถายสิ่งอุปกรณขึ้นหาด โดยประจําสถานีที่นอกแนวคลื่นมวนตัว
ตามที่กําหนดไวในแผน 
 ๑๓.  พื้นที่รวมสิ่งอุปกรณขึ้นฝง  ( Cargo Rendezvous Area ) 
  อาจกําหนดพื้นที่รวมขนถายสิ่งอุปกรณขึ้นฝงอยูหลังแนวจอดเรือควบคุมการจราจรทั้งนี้เพื่อ
ลดความแออัดการจราจรของเรือระบายพลซึ่งมารวมพลที่บริเวณใกลหาดและเพื่อใหขนถายสิ่งอุปกรณลงเรือ
ไดในระยะใกลฝง ถาหากจําเปนใหแยกการขนถายสิ่งอุปกรณออกเปนพื้นที่ขนถายยานพาหนะ พื้นที่ขนถาย
ประเภทกลองใหญ ( เชน น้ําจืดและน้ํามันเชื้อเพลิง ) และพื้นที่ขนถายหีบหอ 
 ๑๔.  การแสดงประเภทสิ่งอุปกรณ  
  ก)  เรือระบายพลที่ลําเลียงสิ่งอุปกรณประเภทที่ ๒ (ไปกับคลื่นตามคําขอ) และประเภทที่ ๓ 
(ไปกับคลื่นไมกําหนด) ตลอดจนเรือที่กําหนด และเรืออิสระใหแสดงแผนปายบอกหมายเลขของสิ่งอุปกรณที่



บรรทุกในแตละเที่ยวและใหแสดงแผนปายดังกลาว จนกวาเรือเกยหาดแลว สําหรับเรือระบายพลที่บรรทุกสิ่ง
อุปกรณหลาย ๆ ประเภทรวมกันใหชักธงสีตาง ๆ แสดงประเภทสิ่งอุปกรณเพื่อใหเจาหนาที่ชุดจัดระเบยีบหาด
ทราบประเภทสิ่งอุปกรณนั้น ๆ ไดงาย ธงสีตาง ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
   ๑)  ธงสีแดง หมายถึง ส่ิงอุปกรณกลองใหญซ่ึงตองการกําลังคน และปนจั่นในการ
ลําเลียงจากเรือเล็กขึ้นสูฝง 
   ๒)  ธงสีน้ําเงิน หมายถึง ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไดเอง ถาจะเปนตองแยกประเภท
ยานพาหนะเปนยานลอกับยานสายพาน ใหชักธงหมายเลขตอจากธงสีน้ําเงิน 
   ๓)  ธงสีเหลือง หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่ตองใชเครื่องผอนแรงในการชวยยกจากเรือ
ระบายพลขึ้นฝง 
   ๔)  ธงสีเขียว หมายถึง ส่ิงอุปกรณสําหรับคลังลอยน้ํา 
  ข)  เรือระบายพลลําเลียงผูปวยแสดงธงอักษร MIKE 
  ค)  สัญญาณควบคุมเรือระบายพลของผูบังคับหาด ตามรูปภาพใน ผนวก ค. 
 ๑๕.  สัญญาณธงและไฟที่ใชในการเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝง 
  ก.  กลาวโดยทั่วไป 
   ๑)  สัญญาณธงและไฟที่ใชในการเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝงเปนไปตามรูปภาพที่ ๕ 
ซ่ึงธงมีขนาดสามแถบ (เทากับธงประมวลที่ใชในเรือช้ัน ๓) หรือใหญกวา ธงหรือแผนปายหาดไมได กําหนด
ขนาด แตปกติจะใชขนาดเทากับธงประมวลขนาดสองแถบ สําหรับผาที่ใบในการทําธงดังกลาวขางตนควรใช
ผาสะทอนแสง เพื่อใหเห็นไดเมื่อสภาพอากาศเลว 
   ๒)  สัญญาณหรือเครื่องหมายที่ใชไฟนั้นจะตองมีแรงเทียนสูงพอใหเห็นไดไกลใน
ระยะ ๑๐๐๐ หลา เปนอยางนอย และไฟสัญญาณหรือไฟเครื่องหมายทุกดวงตองเปนชนิดเปนรอบทิศ เวนแต
ไฟกรวยทายของเรือ ผบ.หมูเรือระบายพลใชไฟบังคับทิศ 
  ข.  ไฟทายเรือระบายพล 
   ๑)  ขณะที่เรือระบายพลปฏิบัติในเวลากลางคืน หรือขณะลักษณะอากาศเลว ใหเรือ
ระบายพลทุกลําแสดงไฟทายบังคับทิศสีตาง ๆ ดังนี้ คือ 
    ก)  เรือในคลื่นที่ ๑ ใชไฟสีแดง ๑ ดวง 
    ข) เรือในคลื่นที่ ๒ ใชไฟสีน้ําเงิน ๑ ดวง 
    ค) เรือในคลื่นที่ ๓ ใชไฟสีมวง ๑ ดวง 
    ง) เรือในคลื่นที่ ๔ ใชไฟสีเขียว ๑ ดวง 
    จ) เรือในคลื่นที่ ๕ ใชไฟสีแดง ๒ ดวง ในแนวนอนหางกัน ๓ ฟุต 
    ฉ) เรือในคลื่นที่ ๖ ใชไฟสีน้ําเงิน ๒ ดวง ในแนวนอนหางกัน ๓ ฟุต 
    ช) เรือในคลื่นที่ ๗ ใชไฟสีมวง ๒ ดวง ในแนวนอนหางกัน ๓ ฟุต 
    ซ) เรือในคลื่นที่ ๘ ใชไฟสีเขียว ๒ ดวง ในแนวนอนหางกัน ๓ ฟุต 



    ญ) เรือในคลื่นลําดับตอไปใชไฟสีเดียวกับคลื่นขางตน ตามลําดับ ตั้งแต
คล่ืนที่ ๑ 

ฑ) เรือของผูบังคับคลื่น ใหใชไฟ ๒ ดวง ในแนวดิ่งหางกัน ๑ ฟุต สี
เดียวกับเรือระบายพลในคลื่นของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



  ค.  เครื่องหมายที่ใชกับเรือระบายพล 
   ๑)  แผนปายแสดงชุดลงเรือ (boat team) (ดูรูปภาพที่ ๔) 
    เรือระบายพลแตละลําที่บรรทุกทหารกองกําลังยกพลขึ้นบกตองแสดงแผน
ปายชุดลงเรือ แผนปายนี้จะตองแสดงไวที่เห็นไดชัดบริเวณหัวเรือและเก็บแผนปายนี้เมื่อเรือผานแนวออกตี
แลว 
   ๒)  บนแผนปายจะเขียนตัวเลขแสดงลําดับที่ของเรือในคลื่น เชน ๗–๑๓ 
หมายความเปนเรือลําดับที่ ๓ ของคลื่นที่ ๗ นายทายเรือหรือหัวหนายานสะเทินน้ําสะเทินบกตองมีแผนภาพ
คล่ืนโจมตีที่เปนคลื่นที่เรือของตนอยู เพื่อทราบตําแหนงเรือของตนในคลื่นนั้น ขนาดของปายตองใหญ
พอที่จะสามารถอานไดในระยะไกลพอสมควร และถือไดสะดวก ปกติปายนี้จะทําเปนรูปสามเหลี่ยมโดยเขียน
ตัวเลขเครื่องหมายเหมือนกันทั้งสามดาน ปายทาสีขาวและตัวเลขเขียนสีดํา ขนาดของปายดังนี้ 
  ก)  ส่ีเหล่ียมผืนผาของแตละดาน ขนาด ๑๔x๑๐ นิ้ว ดามถือขนาด ๖“ x ๒ x“ ๒“ 
  ข)  ตัวเลขสูง ๗ นิ้ว 
 ๓)  เรือระบายพลที่บรรทุกอุปกรณและยานพาหนะ และเรืออิสระ  ใหแสดงหมูหมายเลขของสิ่งของ
ที่บรรทุกไวบนที่เห็นไดชัด ซ่ึงเรือใหญที่เปนเรือตนสังกัดของเรือระบายพลตองควบคุมดูแลใหเรือระบายพล
แสดงหมูหมายเลขใหถูกตอง 
 ๔)  แผนปายหมูหมายเลข  ลักษณะของแผนปายหมูหมายเลขเชนเดียวกับปายชุดลงเรือ ใชสําหรับ
แสดงสิ่งอุปกรณ ประเภทที่ ๒ และ ๓ เรือระบายพลที่บรรทุกสิ่งอุปกรณดังกลาวใหแสดงปายหมูหมายเลข
จนกวาเรือถึงหาด และปลดแผนปายออกเมื่อลําเลียงสิ่งอุปกรณขึ้นหาดแลว 
 ง.  เครื่องหมายไฟที่ใชในการปฏิบัติการลําน้ํา (ดูรูปภาพที่ ๕) 
  ในปจจุบันการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกอาจใชในการปฏิบัติการลําน้ํา ซ่ึงเครื่องหมาย
ไฟที่ใชแสดงตําแหนงในคลื่นตาง ๆ นั้น จะตองใชเครื่องหมายงาย ๆ เชน ในเวลากลางคืนอาจใชไฟทับทิมติด
ไวทายเรือทุกลําในแตละคลื่นเพื่อใหเรือลําที่ตามมาทราบระยะหางระหวางลํา และใชส่ังใหเรือในคลื่นแตง
ระยะหางระหวางลํา สัญญาณตาง ๆ มีดังนี้ 
  ๑)  เมื่อแสดงแสงสีแดง หนึ่งแถบ แสดงวา เรือลําที่แลนตามมาอยูหางลําหนา ๖๐ หลา หรือ
มากกวา เปนการเตือนใหลําที่ตามมาทราบวาระยะตอหางไป 
  ๒)  เมื่อแสดงแสงสีแดง สองแถบ แสดงวา เรือลําที่แลนตามมาอยูหางลําหนาระหวาง ๒๐–
๖๐ หลา แสดงใหทราบวาเรือลําที่ตามมาอยูในระยะที่พอดีจากเรือลําหนา 
  ๓)  เมื่อแสดงแสงสีแดง ส่ีแถบ แสดงวา เรือลําที่แลนตามมาอยูชิดกลับลําหนาเกินไป 
 จ.  รูปกระบวนเรือระบายพลและยานสะเทินน้ําสะเทินบก (ดูรูปภาพที่ ๖) 
  ๑)  ลําดับของเรือในการจัดกระบวน 
   ก)  กระบวนเรียงตามกัน (Column) 
         เรียงลําดับหมายเลขจากหัวไปทายกระบวน 



   ข)  กระบวนรูปล่ิม กระบวนรูปตัว วี. และกระบวนเรียงขาง ( Line-abreast) สําหรับ
เรือระบายพล (แอลซีวีพี . แอลซีเอ็ม) 
    (๑)  เรือหมายเลข ๑ อยูตรงกลางของคลื่นเรือเล็ก 
    (๒)  เรือหมายเลขคี่เรียงออกไปทางขวาตามลําดับ 
    (๓)  เรือหมายเลขคูเรียงออกไปทางซายตามลําดับ 
   ค)  สําหรับรถสะเทินน้ําสะเทินบก 
    (๑)  ในกระบวนเรียงขางหมายเลขจากซายไปขวา 
    (๒)  รถสะเทินน้ําสะเทินบก ถูกปลอยออกจากเรือลําเลียงตามหมายเลขให
จัดกระบวนเลียงตามกัน และจัดตอไปเปนกระบวนเรียงขางไดสะดวก 
  ๒)  ระยะรหวางลํา   

ก) ระยะระหวางลํามาตรฐาน 
(๑)  ๕๐  หลา  ในเวลากลางวัน 
(๒)  ๒๕  หลา  ในเวลากลางคืน 
(๓)  ในทัศนวิสัยเลว อาจรนระยะเขามาใกลพอใหเห็นสัญญาณทั้งทาง 

ขางหนา และขาง ๆ ได ขยายระยะออกเปน ๕๐ หลา เมื่อหางจากฝง ๑,๐๐๐ หลา 
    หมูเรือตาง ๆ จะแปรกระบวนทางยุทธวิธีตามคําสั่งของผูกํากับคลื่น (BGC) 
    ผูบังคับคลื่น (BWC) ส่ังแปรกระบวนเฉพาะเรือในคลื่นของตนทันที 
    คล่ืนตาง ๆ รักษาระยะตอระหวางคลื่นตลอดเวลา 
  ๓)  ลักษณะของรูปกระบวน 
   เรือนํา ( Base ) ใชเปนหลักสําหรับเรืออ่ืน ๆ ในคลื่นในการจัดและรักษารูปกระบวน
ตามปกติผูบังคับคลื่นจะอยูประจําบนเรือนํา 
   ก)  กระบวนเรียงตามกัน 
    (๑)  เรือนําอยูหนา 
    (๒)  เรืออ่ืน ๆ เรียงตามลําดับหมายเลขตอทาย 
   ข)  กระบวนเรียงขาง (Line – abreast) 
    (๑)  เรือนําอยูกลาง 
    (๒)  เรือเลขคี่เรียงตามลําดับไปทางขวา 
    (๓)  เรือเลขคูเรียงตามลําดับไปทางซาย 
   ค)  กระบวนเรียงเฉียงขวา (ซาย) (Echelon right (left) 
    (๑)  เรือนําอยูหนา 
    (๒)  เรืออ่ืน ๆ เรียงเฉียงจากเรือนําทางทายเรือขวาและซาย 
๔๕ องศา เรือหมายเลขคี่เรียงตามลําดับทางขวา เรือหมายเลขคูเรียงตามลําดับทางซาย 
   จ)  กระบวนรูปตัว วี. 



    (๑)  เรือนําอยูหลัง 
    (๒)  เรืออ่ืน ๆ เรียงจากเรือนําทางหัวเรือขวาและซาย ๔๕ องศา เรือ
หมายเลขคี่เรียงตามลําดับทางขวา เรือหมายเลขคู เรียงตามลําดับทางซาย 

 
  ๔)  สัญญาณควบคุม 
   สัญญาณควบคุมเรือเลกตอไปนี้ใชสําหรับเรือเล็กระบายพลและรถสะเทินน้ําสะเทิน
บก ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน 



    ก)  เวลากลางวันสงสัญญาณดวยมือเปลามือเดียว หรือสองมือ 
    ข)  เวลากลางคืนใชไฟฉายพิเศษ ถือไวในมือทั้งสอง เปดไฟฉายเมื่อ
ตองการแสดงสัญญาณเทานั้น (เพียงเพื่อใหและเห็นอาการเคลื่อนไหวของมือและแขน) 
    ค)  สัญญาณที่ใชเวลากลางวันและกลางคืน เปนสัญญาณอยาง 
เดียวกัน 
    ง)  รูปสัญญาณทั้งหมดอยูใน ผนวก ค. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 
การขนถาย ( Debarkation) 

๑.  กลาวโดยทั่วไป 
 การขนถายทหาร นย. ที่เปนกําลังโจมตีจากเรือในหนวยเรือลําเลียงลงเรือระบายพลและรถสะเทินน้ํา
สะเทินบก ที่กําหนดไวในแผนการขนถายเพื่อจัดเปนหมูเรือระบายพล ไปขึ้นหาดยกพลขึ้นบก นั้นมีอยูสอง
ลักษณะ คือ 
 ก)  เรือระบายพลและรถสะเทินน้ําสะเทินบก รับทหารและสิ่งอุปกรณจากเรือลําเลียงที่บรรทุกเรือ
ระบายพลหรือรถสะเทินน้ําสะเทินบก นั้น ซ่ึงการลําเลียงเรือลําเลียงจะจัดชุดลงเรือ ( Boat team) เขาแถวบน
ดาดฟาตามสถานีขนถาย เมื่อเรือระบายพลที่หะเรียลงน้ํา แลวแลนไปประจําสถานีขนถายเพื่อรับทหารและ
อุปกรณโดยการไตตาขาย สําหรับทหารและอุปกรณที่จะจัดลงรถสะเทินน้ําสะเทินบก นั้น  
จะจัดใหขึ้นรถแตละคันขณะจอดอยูในดาดฟารถถัง กอนถึงเวลาปลอยรถลงน้ําเล็กนอย 
 ข)  เรือระบายพลที่มาจากเรือลําเลียงอื่น เมื่อหะเรียเรือระบายพลลงน้ําแลว เรือควบคุมหลักจะสั่งให
เรือระบายพลเหลานั้นไปรับทหารและอุปกรณที่เรือที่กําหนด และนายทหารผูควบคุมการขนถายจะแนะนําให
เรือระบายพลไปเขาสถานีตาง ๆ ในวงรวมพลที่กําหนดไวในแผนการขนถาย ผูบังคับหมูและ 
ผูชวยผูบังคับหมูเรือระบายพล คอยกํากับใหเรือระบายพลเขาเทียบสถานีขนถายตรงเวลาและตรงสถานี 
  ขณะที่เรือระบายพลแลนในวงรวมพล เจาหนาที่ประจําเรือตองเตรียมเรือใหพรอมที่จะเกย
หาดและถอนตัวจากหาดได เชน ติดแผนกระ ดานบังคลื่นทายเรือ เชือกไกกันเรือขวางหาด เรียงเชือกและลวด
ทุกเสนใหเรียบรอย เก็บสิ่งของที่วางในระวางอยาใหกีดขวางทหาร นย.ที่จะลงมา ตองสวมเสื้อชูชีพ หมวก
เหล็ก ปลอยแขนเสื้อถึงขอมือกลักกระดุมสอดขากางเกยเขาในถุงเทา เปดหนาตางที่แรมพหัว เพื่อใหนายทาย
มองเห็นหัวเรือขณะเขาเทียบสถานีขนถาย และปดหนาตางนี้เมื่อเรือผานแนวออกตี 
  เมื่อหะเรียเรือระบายพลลงแลว เจาหนาที่ที่สถานีขนถายบนเรือใหญปลอยตาขายลงขางเรือ
แลวตรวจเชือกที่ผูกตาขายจะตองแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักทหารที่ไตได เตรียมเชือกไกสําหรับสงใหเรือ
ระบายพลที่เขาเทียบสถานีขนถาย (ความยาวเชือกไกสําหรับเรือ LCVPไมเทากับเรือ LCM ) หยอนลูกตะเพรา
ทั้งสองขางตาขายใหพอดีรับหัวเรือและทายเรือระบายพลขณะเทียบรับทหาร 
  ขณะที่เรือระบายพลแลนเขาเทียบสถานีขนถาย ใหเจาหนาที่ประจําที่หัวและทายตาขาย 
บนเรือใหญ ดึงเชือกเอ็นที่ผูกปลายไมลวงตาขายดานที่หยอนออกนอกเรือทั้งสองขางขึ้น เพื่อใหไมถวงตาขาย
พนเรือระบายพล เมื่อเรือเทียบสถานีขนถายเรียบรอยแลว ใหหยอนเชือกเอ็นลงจนไมถวงตาขายลงไปในเรือ
ระบายพล โดยใหกลาสีหัว   และชางเครื่องชวยจัดแตงใหไมถวงตาขายใหอยูในเรือแลวดึงใหตาขายตึง
ตลอดเวลา 
  ขณะที่หมูเรือระบายพลรอคําสั่งเขาเทียบสถานีขนถาย ทหาร นย.พรอมอุปกรณ จะจัดแถว
ชุดลงเรือ  ( Boat team) บนดาดฟา ใหตรงสถานีขนถายที่กําหนดในแผน เมื่อไดรับคําสั่งจากนายทหาร
ควบคุมสถานีใหลงเรือระบายพลได ใหชุดลงเรือไตตาขายลงเรือระบายพลพรอมกันเปนชุด ๆ ละสี่คน โดย
นายทหารควบคุมสถานีตองคอยแตงใหชุดไตตาขายมีชวงหางกัน คือ เมื่อชุดที่หนึ่งไตลงถึงเรือระบายพล ชุด



ที่สองกําลังไตลง และชุดตอไปเริ่มไต เมื่อชุดใดไตถึงเรือระบายพลแลวจะไปเปลี่ยนชุดกอนดึงปลายไมถวงตา
ขายแทนชุดกอน สําหรับอุปกรณตาง ๆ ที่ตองลําเลียงไปกับเรือระบายพลดวย เชน วิทยุและสายอากาศวิทยุ 
เปนตน ใหใชเชือกผูกแลวสงลงเรือ กลาสีหัวเรือระบายพลเมื่อรับแผนปายชุดลงเรือของทหาร นย.มาแลว ให
ปกไวที่หัวเรือ 
  เมื่อขนถายลงเรือระบายพลเรียบรอยแลว เจาหนาที่ประจําตาขายดึงเชือกที่ผูกไมถวงตาขาย
ดานที่อยูในเรือระบายพลขึ้นใหพนเรือระบายพล เมื่อไดรับคําสั่งจากนายทหารผูควบคุมการขนถาย ใหแลน
เรือไปบริเวณหัวเรือใหญเพื่อคอยเรือระบายพลลําอื่นที่อยูในรูปกระบวนวงกลมเดียวกัน เพื่อออกเรือเดินทาง
ไปพื้นที่นัดพบพรอมกัน (ดูรูปภาพที่ ๗) 
  ๒.  สัญญาณที่ใชในการขนถาย 
   ก.  เวลากลางวัน 
        ๑)  ธงสัญญาณที่ชักธงขึ้นบนพรวนเสาเรือใหญ เพื่อเปนสัญญาณเรียกเรือระบาย
พลใหเขาเทียบตามสถานีขนถายที่ตองการ มีความหมายดังนี้ 
   ธงสัญญาณ    ความหมาย 
   ล. (LIMA)    เรือ  LCVL 
   ป. (PAPA)    เรือ  LCVP 
   หมายเลข ๖    เรือ LCM (6) 
   หมายเลข ๘    เรือ LCM (8) 
   ย. (UNIFORM)    เรือ LCU 
   ท. (TANGO)    รถ AAV 
  การชักธงให – ชักธง – แสดงประเภทเรือระบายพลตามดวยธงแสดงสถานีขนถาย แลวชัก
ขึ้นบนพรวนทางกราบที่ตองการใหเรือเขาเทียบ ตัวอยาง เชน นายทหารควบคุมการขนถายตองการใหเรือ 
LCM (6) เทียบสถานีน้ําเงิน (BLUE) และสถานีเขียว (GREEN) กราบซาย การชักธงใหชักธงหมายเลข (6) 
ตามธงสีน้ําเงินขึ้นที่พรวนกราบซาย (ดูรูปภาพที่ ๘) 
  ข.  การปฏิบัติในเวลากลางคืนและเมื่อทัศนวิสัยเลว 
        ๑)  การลําเลียงในเลากลางคืนหรือเมื่อทัศนวิสัยเลวใหเรียกเรือระบายพลทั้งหมดในคลื่น
เดียวกันมาเทียบรับพรอมกัน ซ่ึงจะกําหนดไวลวงหนาในแผนวาเรือใดเทียบสถานี และกราบใด 
        ๒)  การเรียกคลื่นเรือระบายพลใหเทียบสถานีขนถายใชโคมไฟบังคับทิศ ( สีเขียว 
หมายถึง กราบขวา สีแดงหมายถึงกราบซาย ) การสงสัญญาณไฟวาบทางโคมไฟทางกราบที่จะเขาเทียบ
จํานวนวาบ เทากับหมายเลข – คล่ืนเรือ ตัวอยาง เชน สงสัญญาณไฟวาบสีเขียว ๓ วาบ หมายความวา ตองการ
ใหคล่ืนเรือคล่ืน ที่ ๓ เทียบสถานีขนถาย ที่กําหนดไวกอนแลวทางกราบขวา  
       ๓)  ใชเครื่องขยายเสียงชวยในการเรียกเรือระบายพลเขาเทียบสถานีขนถายที่กําหนดและ
ใชในการควบคุมเรือระบายพลในการปฏิบัติในเวลากลางคืน 



       ๔)  เมื่อคล่ืนเรือระบายพลลําเลียงเรียบรอยและจัดรูปกระบวนแลว ผบ.หมูเรือระบายพล
จะแลนนําไปพื้นที่นัดพบขณะเดียวกัน ผูบังคับคลื่นจะควบคุมเรือในคลื่นของตนใหแลนเปนรูปกระบวนและ
ระยะเคียงที่ตองการ ตามปกติการแลนไปพื้นที่นัดพบหมูเรือระบายพลจะแลนเปนรูปกระบวนเรียงตามกัน 
  ๓.  สัญญาณไฟสําหรับเรียกใหเรือระบายพลเขาเทียบสถานีขนถายในเวลากลางคืน เรือใหญ
จะแขวนไฟสีตาง ๆ สามดวงในแนวดิ่ง ชักขึ้นที่เสาธงสัญญาณดังนี้ 
   ดวงบนเปนไฟสีเขียว หมายถึง  กราบขวา 
   ดวงบนเปนไฟสีแดง หมายถึง  กราบซาย 
   ดวงกลางเปนไฟสีแดง หมายถึง  ใหเรือประเภท  LCVP   เขาเทียบ 
   ดวงกลางเปนไฟสีมวง หมายถึง  ใหเรือประเภท  LCPL   เขาเทียบ 
   ดวงกลางเปนไฟสีน้ําเงิน หมายถึง  ใหเรือประเภท  LCM(6)  เขาเทียบ 
   ดวงกลางเปนไฟสีเขียว หมายถึง  ใหเรือประเภท  LCM(8)  เขาเทียบ 
   ดวงกลางเปนไฟสีขาว หมายถึง  ใหเรือประเภท  LCU     เขาเทียบ 
   ดวงกลางเปนไฟวับสีมวง   หมายถึง ใหยานสะเทินน้ําสะเทินบก  AAV   เขา
เทียบ 
   ดวงกลางเปนไฟสีแดง หมายถึง  สถานีลําเลียงที่ ๑.๒ 
   ดวงลางเปนไฟสีขาว หมายถึง  สถานีลําเลียงที่ ๓,๔ 
   ดวงลางเปนไฟสีน้ําเงิน หมายถึง  สถานีลําเลียงที่ ๕.๖ 
   ดวงลางเปนไฟสีเหลือง หมายถึง  สถานีลําเลียงที่ ๗.๘ 
   ดวงลางเปนไฟเขียว หมายถึง  สถานีลําเลียงที่ ๙,๑๐ 
   ดวงลางไมเปดไฟ หมายถึง  สถานีลําเลียงที่ ๑๑,๑๒ (สีดํา) 
  ๔.  พื้นที่นัดพบ 
        ก.  กลาวโดยทั่วไป 
   พื้นที่นัดพบ เปนพื้นที่อยูดานนอกแนวออกตีเปนพื้นที่ที่กําหนดใหคล่ืนเรือระบาย
พลตาง ๆ มารวมกระบวนเพื่อคอยเวลาผานแนวออกตีซ่ีงเรือควบคุมหลักจะเปนผูส่ังใหคล่ืนเรือระบายพล
ออกจากพื้นที่นัดพบไปผานแนวออกตี หากตองการใหมีพื้นที่นัดพบนี้ตองกําหนดไวในแผนการเคลื่อนกําลัง
จากเรือสูฝง 
        ข.  การเดินทางของกองกําลังยกพลขึ้นบกไปพื้นที่นัดพบ 
   ๑)  ผบ.พันผสมยกพลขึ้นบกเปนผูกําหนดตําบลที่ของคลื่นเรือระบายพลในพื้นที่นัด
พบ การกําหนด ใหส่ังการทางขาย “แอลฟา” (Boat comtrol net) 
   ๒)  คล่ืนเรือระบายพลเปลี่ยนความฉี่จากขายรวม “บราโว” ( Boat Commom Net ) 
ไปใชขาย แอลฟา เมื่อไดรับคําสั่งและเมื่อเปลียนขายเรียบรอยแลวใหรายงานเรือควบคุมหลักทางขาย แอลฟา 
   ๓)  ผบ.หมูเรือระบายพลซึ่งมี ผช.ผบ.หมูเรือระบายพลเปนผูชวยเหลือจะทําหนาที่
ในการควบคุมคลื่นเรือระบายพลตาง ๆ ในพื้นที่นัดพลใหอยูในตําบลที่ถูกตองตามที่กําหนดไวตลอดเวลา เรือ



ควบคุมหลักแนะนําเข็มใหคล่ืนเรือระบายพลเปนครั้งคราวเพื่อชวยใหคล่ืนเรือระบายพลรักษาตําบลที่ให
ถูกตองตลอดเวลา ผูบังคับคลื่นเรือระบายพลของแตละคลื่นสั่งใหเรือในคลื่นของตนแลนตามกันเปนรูป
วงกลมโดยกําหนดใหคล่ืนหมายเลขคี่แลนตามเข็มนาฬิกา และคลื่นหมายเลขคูแลนทวนเข็มนาฬิกา เมื่อคล่ืน
เรือระบายพลคลื่นแรกแลนออกจากพื้นที่นัดพบไปแนวออกตีใหคล่ืนถัดไปเลื่อนขึ้นไปแทนที่โดยยังคงแลน
เปนวงกลมในทิศทางเดิมสําหรับคลื่นรถสะเทินน้ําสะเทินบก เมื่อแลนไปในพื้นที่นัดพบจะแลนวนเปนรูป
ส่ีเหล่ียม ดูรูปภาพที่ ๙ 
๕.  การแลนเขาหาและการผานแนวออกตี 
 ก.  การแลนจากพื้นที่นัดพบไปแนวออกตี 
       ๑)  คล่ืนเรือระบายพลคลื่นที่ ๑ แผนตามเรือ ผบ.หมูเรือ โดยจัดรูปกระบวนรูปล่ิมและคลื่นตอ ๆ 
ไปใหแลนตามคลื่นที่ ๑ ดวยรูปกระบวนรูปล่ิม เชนกัน ระยะตอระหวางคลื่นเทากับระยะที่กําหนดไวใน
ตารางกําหนดเรือเล็ก (ดูรูปภาพที่ ๙) 
       ๒)  การปฏิบัติในเวลากลางคืนหรือทัศนวิสัยเลว ใหคล่ืนเรือระบายพลแตละคลื่นแลนตรงไปแนว
ออกตีตามที่กําหนดไวในแผน ผบ.ผูบังคับคลื่นสั่งจัดรูปกระบวนรูปล่ิมระยะชิดโดยเรือของผูบังคับคลื่นยังคง
อยูที่หัวรูปล่ิม ระยะตอระหวางลํา ๒๕ หลา และแลนดวยรูปกระบวนเดิม ผานแนวออกตีไปฝง เมื่อแลนถึง
ระยะหางจากฝง ๑๐๐๐ หลา ผูบังคับคลื่นสั่งจัดรูปกระบวนเรียงขาง ระยะหางระหวางลํา ๕๐ หลา แลวแลน
เขาหาฝงดวยความเร็วรบ (Battle Speed ) ซ่ึงปกติจะเปนความเร็วสูงสุดหรือแลวแตจะกําหนดไวในแผน 
       ๓)  กอนถึงแนวออกตีใหเรือระบายพลทุกลําปดหนาตางแรมพ เก็บธงแสดงหาด และแผนปายชุด
ลงเรือ และใหทหารที่ไมมีหนาที่นั่งลงในระวาง กลาสีหัวทําหนาที่ยามตรวจการณหัวเรือจนกระทั่งเรือเกย
หาดแลว 
๖.  เรือควบคุมที่แนวออกตี 
 ก.  เรือควบคุมที่แนวออกตี คือ เรือที่ทําหนาที่รายงานตําบลที่ของแตละคลื่นในหมูเรือระบายพลขณะ
แลนจากแนวออกตีไปหาดยกพลขึ้นบกเพื่อใหคล่ืนนั้นเกยหาดไดถูกตองตามเวลาที่กําหนดไวในแผน  ตาม
ปกตีเรือที่ใชควบคุมที่แนวออกตีจะใชเรือ ยพญ. (LST LSD LPD) ในเรือควบคุมจะมีชุดควบคุมซึ่ง
ประกอบดวย พนักงานอานแบริ่งระยะทางจากเรดาร พนักงานตราทางและพนักงานสื่อสารระหวางเรือ
ควบคุมกับผูนําคลื่นหรือผูบังคับคลื่น 
 ข.  หาดยกพลขึ้นบกสําหรับกองพันผสม – แตละหาดจะมีเรือควบคุมสองลําคือ เรือควบคุมหลักและ
เรือควบคุมรอง ซ่ึงจอดทอดสมอที่ปกของแนวออกตีบนเสนกําหนดชองทางเรือเล็กขางละลํา สําหรับหาดยก
พลขึ้นบกของกรมผสมยกพลขึ้นบก ซ่ึงหาดยกพลขึ้นบกจะแบงชองทางเรือเล็กออกเปนสองชอง 
(หาดแดง- ๑ หาดแดง – ๒)  ดังนั้นจึงตองมีเรือควบคุมรองสองลํา โดยใหเรือควบคุมหลักจอดตรงเสนแบง
ชองทางเรือเล็กเสนกลางและเรือควบคุมรองจอดบนเสน ดานนอกของชองทางเรือเล็กแตละชองขางละหนึ่ง
ลํา 
๗.  หนาที่ของเรือควบคุมหลัก 



 ก.  ชักธงสีของหาดขึ้นที่พรวนเสา (ถาเปนเวลากลางคืนชักธงไฟสีของหาดบังคับทิศ ๑ ดวง หันออก
นอกทะเล) ซ่ึงเมื่อถึงเวลา น. แลวไฟสีแดงของหาดจะเปลี่ยนเปนไฟเห็นรอบทิศ 

ข. จอดประจําที่กอน เวลา น. (เวลา น.คือเวลาที่กําหนดใหคล่ืนแรกเกยหาด) 
ค.  ถาไมกําหนดใหมีเรือควบคุมรอง ใหวางทุนหรือกําหนดใหเรือไปจอดตรงตําบลที่เรือควบคุมรอง
จอด (ที่ปลายแนวออกตีดานตรงขามกับเรือควบคุมหลัก เมื่อทําการยกพลขนาด ๑ กองพันผสมยกพล
ขึ้นบกและ ที่ปลายทั้งสองดานของแนวออกตีหากทําการายกพลขึ้นบกขนาด ๑ กรมผสมยกพลขึ้น
บก) 

 ง.  ส่ังใหคล่ืนตามกําหนดผานแนวออกตีตามเวลาที่จะกําหนดไวในแผนเมื่อแลนไป 
 จ.  รายงานขาวเกี่ยวกับการเกยหาดของคลื่นตาง ๆ ตอ ผบ.กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกหรือ
นายทหารควบคุมสวนรวมตลอดเวลา 
 ฉ.  ส่ังคลื่นเรือระบายพลลําดับตอ ๆ ไปที่กําหนดไวในแผนไปเกยหาด 
 ช.  ส่ังใหเรือเปลาไปลําเลียงตามลําดับหมายเลขซึ่งกําหนดไวในตารางลําดับการเกย 
 ( Landing sequence table) 
๘.  หนาที่ของเรือควบคุมรอง 
 เรือควบคุมรองปฏิบัติเชนเดียวกับเรือควบคุมหลักทุกประการ แตไมมีการสั่งการคลื่นเรือเล็กเกี่ยวการ
ควบคุม และพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่แทนเรือควบคุมหลักไดตลอดเวลาเมื่อส่ัง 
๙.  หลักปฏิบัติส่ังคลื่นออกแนวออกตี 
 ก.  ตอไปนี้เปนหลักปฏิบัติในการสั่งคลื่นตามกําหนดออกแนวออกตี ซ่ึงเรือควบคุมหลักเปนผูส่ังการ 
      ๑)  กลางวัน 
            ก)  ชักธงหมายเลข ๑ คร่ึงเสา หมายความวาอีก ๕ นาที คล่ืนที่ ๑ จะผานแนวตอตี 
            ข)  ชักธงหมายเลข ๑ เต็มเสา หมายความวาอีก ๒ นาที คล่ืนที่ ๑ จะผานแนวตอตี 
            ค)  ชักธงหมายเลข ๑ ลง หมายความวาให คล่ืนที่ ๑ จะผานแนวตอตี 
            ง)  การใหสัญญาณ  สําหรับคลื่นลําดับตอไปใหปฏิบัติตามขอ ข) และ ค) แตใชหมายเลข
ตามลําดับคลื่นนั้น ๆ ผูบังคับคลื่นอาจใชสัญญาณตรวจสอบเวลากับคลื่นกอนหนาตนเพื่อทราบเวลาผานแนว
ออกตีที่แนนอนของคลื่นตน เพื่อแตงความเร็วใหผานแนวออกตีไดตรงเวลา 
       ๒)  กลางคืน 
  ก)  กอนถึงเวลากําหนดออกแนวออกตอตี ๕ นาที ใหเปดไฟสีแดงบนพรวนนาน ๓๐ วินาที 
โดยใหสองไปที่คล่ืนที่หนึ่ง 
  ข)  กอนถึงเวลากําหนดออกแนวตอตี ๒ นาที ใหเปดไฟเชนเดียวกับขอ ก) นาน ๓๐ วินาที 
โดยใหสองไปที่คล่ืนที่หนึ่ง 
  ค)  กอนถึงเวลากําหนดออกแนวตอตี ๑ นาที ใหเปดไฟวับสีแดงนาน ๕๐ วินาที แลว
เปลี่ยนเปนไฟนิ่งสีแดงนาน ๑๐ วินาที ตามทันทีไปทางคลื่นที่หนึ่ง 
  ง)  เมื่อปดไฟนิ่งสีแดง ๑๐ วินาที คล่ืนที่หนึ่งตองผานแนวออกตี 



  จ)  สําหรับการใชสัญญาณสั่งคลื่นถัดไปปฏิบัติดังนี้ 
   (๑)  กอนถึงกําหนดออกแนวตอตี ๒ นาที ใชไฟสีน้ําเงินไปทางคลื่นที่สอง แลว
กระพริบ ๒ คร้ัง (เทากับลําดับคลื่น) แตละวับนาน ๓๐ วินาที 
   (๒)  กอนถึงกําหนดผานแนวออกตี ๑ นาที เปดไฟสีน้ําเงินไปทางคลื่นที่สองแลว
กระพริบ ๒ คร้ัง (เทากับลําดับคลื่น) แตละวับนาน ๕๐ วินาที และเปดไฟนิ่งสีน้ําเงินนาน ๑๐ วินาที ตามทันที 
   (๓)  เมื่อเปดไฟนิ่งคลื่นที่สองตองผานแนวตอตี 
   (๔)  การใหสัญญาณสําหรับคลื่นที่สามและคลื่นที่ส่ี ปฏิบัติเชนเดียวกับคลื่นที่สอง
แตใชไฟสีมวงสําหรับคลื่นที่สามและไฟสีเขียวสําหรับคลื่นที่ส่ี สวนคลื่นตอ ๆ ไปใหใชไฟสีของคลื่นที่สาม
แลวคล่ืนที่ส่ีสลับกันไป 
๑๐.  การใชวิทยุโทรศัพท 
 ใหใชส่ังการทางวิทยุโทรศัพทพรอมกับการใชทัศนสัญญาณในการควบคุมคล่ืนเรือดังไดกลาวไว
ขางตนนี้ดวย โดยใชคําบอกคําสั่งตามทัศนสัญญาณที่ใชสําหรับการปฏิบัติเวลากลางวัน (เชน ธงหมายเลข ๑ 
คร่ึงเสา ,  ธงหมายเลขสี่ เต็มเสา และ ธงหมายเลขเจ็ดชักลง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
การใชเรือระบายพลเปนเรือกูซอม 

 
๑.  กลาวโดยทั่วไป 
 ก.  คําจํากัดความ  เรือกูซอม หมายถึง เรือที่ใชในการกูหรือลากเรือที่คางหาดและ หรือที่ขัดของลอย
ลําอยูในชองทางเรือเล็ก ใหพนจากหาดยกพลหรือชองทางเรือเล็กเพื่อใหคล่ืนเรือระบายพลที่แลนตามมา
สามารถเกยหาดไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 
 ข.  ความมุงหมาย  เรือกูซอมมีหนาที่กู และซอมฉุกเฉินเรือที่ชํารุด – ไมสามารถแลนได หรือเรือที่
คางหาด เรือกูซอมมีหนาที่รับผิดชอบ ๓ ประการ คือ 
  ๑)  ดูแลชองทางเรือเล็ก/ไมใหเรืออ่ืนกีดขวางทางเดินเรือของคลื่นตาง ๆ ลากจูงเครื่องยนต
ขัดของลอยลําอยูใหพนชองทางเรือเล็กโดยเร็ว 
  ๒)  ใหขนถายทหารและสิ่งอุปกรณที่อยูในเรือที่ชํารุดลอยลําอยูแลวลําเลียงไปขึ้นหาด 
เพื่อใหการดําเนินกลยุทธบนบกเปนไปตามแผน 
  ๓)  กูเรือระบายพลที่ชํารุด และที่คางหาด 
 ค.  คําแนะนํา  เมื่อเรือระบายพลติดคางหาดและกราบเรือขนานกับหาด เรือและพลประจําเรือจะ
ไดรับอันตราย การาคางหาดลักษณะนี้ตองการความชวยเหลืออยางรวดเร็ว เพราะหากมีคล่ืนสูงปะทะเรือ
อุปกรณในระวางอาจลมทับพลประจําเรือได หรือถาเรือระบายพลที่คางหาดถูกคลื่นพลิกคว่ํา หรือแตกพล
ประจําเรืออาจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส 
 การชวยเหลือเรือคางหาดเปนหนาที่หลักของเรือกูซอม  ขั้นตอนการปฏิบัติการชวยเหลือที่จะกลาว
ตอไปนั้นเปนเพียงตัวอยาง และตองระลึกไวเสมอวา การชวยเหลือเรือระบายพลติดคางหาดนั้น แตละครั้ง
ยอมจะใชวิธีกูและการใชเครื่องมือชวยเหลือแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะมีปจจัยที่เกี่ยวของไมเหมือนกัน เชน 
ลักษณะของหาดลม การตานทานของขาศึกขณะชวยเหลือ และลักษณะของเรือคางหาด 
๒.  ประเภทของเรือและยานกู 
 เรือกูซอมอาจใชเรือระบายพลประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้ คือ เรือ LCVP ( Landing Craft Person 
Large เรือ LCVP ( Landing Craft Vehicle Personnel )   หรือเรือ  LCM       ( Landing Craft Mechanized ) ใน
บางกรณีอาจใชเรือระบายพลขนาดใหญกวาเรือประเภทดังกลาว เปนเรือชวยกูซอม  และอาจใชเรือกวาดทุน
ระเบิด เรือลากจูง หรือยานสะเทินน้ําสะเทินบก LARC เปนเรือกูซอมหรือเรือชวยเรือกูซอมก็ได และที่บริเวณ
หาดยกกพลขึ้นบกอาจใชรถบลูโดเซอรทําหนาที่เปนรถกูซอมก็ได 
 ก.  การใชเรือ LCM เปนเรือกูซอม 
  ตามปกติเรือประเภท APA และ AKA ตองจัดเรือ LCM (6) ไวเปนเรือกูซอมหนัก ซ่ึงตองมี
การดัดแปลงสวนประกอบตัวเรือใหเหมาะสมดังตอไปนี้ (ดูรูปภาพที่ ๑๑) 
  ๑)  หองถือทาย  ของเดิมเหมาะสมแลว 
  ๒)  แรมพ   ไมตองดัดแปลง ตอตองทําที่ตงเชือกนํา 



 



 
 
 

 
 



๓)  ดาดฟายก  เปนดาดฟาทําดวยไม (นิยมใชไมสน) ขนาด ๒ “x ๑๒“ x ๑๗“  เสริมใหสูงเสมอกราบ
เรือติดกับหนาหองถือทายใชเปนที่ประจําเรือเดินเวลาตงเชือกตาง ๆ และเปนที่วางเครื่องมือกูซอม เชน เครื่อง
สูบน้ํา น้ํายาดับเพลิง เปนตน  รอบ ๆ ดาดฟายกตองลอมดวยเสาเหล็กรอยติดดวยลวดเพื่อปองกันคน
ปฏิบัติงานตกน้ํา ใตดาดฟายกทําเปนชั้นเก็บของและเปนที่นอนของเจาหนาที่ 
  ๔)  เสาเหล็ก  บนดาดฟายกติดเสาเหล็กรอยดวยลวดกันคนตกน้ํา คร่ึงเสาเหล็กนี้สูง ๓ ฟุต ๖ 
นิ้ว เสนรอบวง ๑ ๑/๔ นิ้ว ถอดไดเชนเดียวกับหลักเพดานของเรือทั่วไป 
  ๕)  ลวดกันตกน้ํา  ลวดที่รองเสาเหล็กกันคนตกน้ํานั้นเปนลวดทองแดงผสมรอน มีขนาด ๓/
๘ นิ้ว หรือ ๑/๒ นิ้ว ปลายที่ติดกับเสาทําเปนหวงเพื่อสวมกับเสกลติดที่เสา 
  ๖)  ราวลูกกรงเหล็ก  ทําดวยทอเหล็กขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ติดแนนกับพื้นทายเรือลอมรอบหอง
ถือทายจดกับดาดฟายก ซ่ึงเปนที่ปฏิบัติงานของนายทหารกูซอม เจาหนาที่กูซอม พนักงานสัญญาณและ
พนักงานวิทยุ 
  ๗)  กามปู  กามปูตงเชือก ติดตั้งทายเรือ เปนเหล็กหนา ๖ นิ้ว สูง ๑๘ นิ้ว 
  ๘)  ปกดาดฟายก เปนเหล็กหนา ประมาณ ๒ นิ้ว ดัดงอไดฉากกับพื้นดาดฟา สําหรับเกาะ
กราบเรือเพื่อใหพื้นดาดฟาลอยอยูได 
  ๙)  แทนยืนสงเชือกนํา  ทําเปนสาแหรก  ยาวเทากับความกวางของแรมพ ปลายบนทั้งสอง
ขางของตาขายมีขอเหล็กสําหรับเกี่ยวกับแรมพ ตาขายนี้จะตองสามารถรับน้ําหนักของ ๓ คน ยืนพรอมกันได 
 ข.  เรือลากจูงขนาดเล็ก  ปกติใชเรือ LCVP และ LCPL เปนเรือลากจูงขนาดเล็ก ซ่ึงใชเปนเรือกูซอม
สําหรับเรือเล็กขนาดเดียวกันในทะเล และเปนเรือชวยในการลากจูงเรือที่มีขนาดใหญกวาเรือจูงขนาดเล็ก
จะตองไมปฏิบัติงานเกินเขตคลื่นมวนตัว และใชเปนเรือกูซอมผูชวย 
๓.  วิธีการจัดเรือกูซอม  ตามปกติเรือกูซอมจะลอยลําอยูบริเวณพื้นที่นัดพบกอนเวลา น.  และจะแลนตามคลื่น
ที่หนึ่ง เมื่อคล่ืนที่หนึ่งเกยหาด ใหเรือกูซอมไปลอยลําอยูปกขางหนึ่งขางใดของชองทางเรือระบายพลตรง
บริเวณที่กําหนดไวเพื่อรอฟงคําสั่งตอไป และตองเฝาฟงวิทยุตลอดเวลา 
๔.  การปฏิบัติของเรือกูซอม 
 ก.  ขั้นการเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝง 
  ๑)  หาด  (สี) แตละหาด จะตองกําหนดใหมีเรือกูซอมหนัก (LCM ) และจะกําหนดใหมีเรือกู
ซอมผูชวยหรือไมก็ไดแลวแตความจําเปน  

๒)  มีหนาที่สามประการตามที่ไดกลาวแลวในตอนตน 
๓)  เรือกูซอมแสดงอักษร SIERRA 
๔)  ชวยเหลือผูบังคับหาดในเรือตอไปนี้ 
 ก)  ฉุดเรือติดคางหาดแลวลากไปใหพนชองทางเรือเล็ก แลวจอดทอดสมอหรือลาก

กลับเรือตนสังกัด เรือที่ไมสามารถลอยลําอยูได ใหจัดการนําไปจมในทะเลน้ําลึก 
๕.  เจาหนาที่ประจําเรือกูซอม 
 ก)  นายทหารกูซอม ๑ 



       ประทวน  ๔ 
       ประดาน้ํา  ๓ 
 ข)  นายทหารกูซอม  เรือที่เปนตนสังกัดเรือกูซอมเปนผูจัดทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติการกูซอม เมื่อ
ผูบังคับหาดขึ้นปฏิบัติบนหาดแลวจะรับหนาที่นี้ตอไป 
๖.  อุปกรณในเรือกูซอม 
 ในเรือกูซอมประเภท LCM จะมีอุปกรณดังนี้ 
 ก.  เชือกมะนิลา ขนาด ๕ นิ้ว ยาว ๑๕๐ วา หรือเชือกไนลอน ขนาด ๓.๕ นิ้ว ยาว ๑๕๐ วา จํานวน ๑ 
เสน 
 ข.  ปนยิงสงเชือก ๑ กระบอก เชือก ๒ รน 
 ค.  เชือกไก ยาว ๑๐๐ ฟุต จํานวน ๑ เสน 
 ง.  เครื่อง รับ – สง วิทยุแบบเคลื่อนที่จํานวน ๑ เครื่อง 
 จ.  เมกกะโฟน 
 ฉ.  โคมไฟสัญญาณ 
 ช.  เครื่องสูบน้ํา สําหรับสายสูบ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๕ ฟุต พรอมดวยสายทางดูดพรอมดวยกระโปรง 
 ซ.  ถังใสน้ําขนาดกลาง (ขนาด ๘ ควอรท) 
 ฌ.  เครื่องมือปองกันความเสียหาย 
 ญ.  สายตอพวงแบตเตอรี่ 
 ฎ.  กรรไกรตัดลวด 
 ฏ.  เครื่องดําน้ํา (น้ําตื้น) 
 ฐ.  ลวดซุง 
 ฑ.  ธงอักษร SIERRA พรอมดวยดามธง 
๗.  การดําเนินการกูซอม 
 ก)  การปฏิบัติบนเรือติดคางหาด 
  ๑)  อาการทรงตัวของเรือ  เจาหนาที่บนเรือตองรักษาอาการทรงตัวของเรือไวใหไดเมื่อเรือ
ขวางหาด เมื่อคล่ืนกระแทกทายหรือดานขางเรือจะตองใชเครื่องสูบน้ําสูบน้ําออกใหมากที่สุด เดินเครื่องยนต 
– ตลอดเวลา เทาที่จะมีโอกาสอํานวยให อยาใหเครื่องดับได 
  ๒)  นายทายเรือติดคางหาดใชเครื่องเดินหนา ทั้งนี้เพื่อประโยชนหลายประการ คือ 
   ก)  ปองกันเชือกพวงพานใบจักรหรือหางเสือ ขณะถูกคลื่นซัดทายเรือ 
   ข)  เมื่อคล่ืนทะยอยกลับลงทะเลหลังซัดทายเรือแลว จะพัดเอาทรายที่อยูบริเวณหาง
เสือและโกรงกันใบจักรออกไปทําใหหางเสือและโกรงใบจักรลอยตัวฟนทราย ซ่ึงงายตอการลากออกจากการ
ติดคาง 
 ข)  การสงเชือกพวงจูง 



  ๑)  คล่ืนลมเบา  เมื่อคล่ืนลมเบาใหเรือกูซอม นําเรือเขาไปใกลเรือติดคางหาดพอที่จะสงเชือก
พวงจูงใหเรือติดคางหาดได ถาหาดมีลักษณะลาดไมชันและคลื่นมวนตัวออกนอกฝง เรือกูซอมอาจใชวิธีเกย
หาดใกลเรือติดคางหาดเพื่อสงเชือกพวง แตถาคลื่นเปนแบบมวนตัวเขาหาฝงหรือหาดชันมาก ใหนําเรือกูซอม
นําเรือเขาใกลเรือติดคางหาดทางดานเหนือลมหรือกระแสน้ํา (แลวแตวาอยางไหนจะแรงกวากัน) แลวใชดิ่ง
ทรายผูกติดเชือกพวงจูงสงใหเรือติดคางหาด เพราะการสงดิ่งทรายเหนือลมทําไดงาย และทําระยะระหวางเรือ
กูซอมกับเรือติดคางหาดรนเขาใกลกันตลอดเวลาขณะนําเรือกูซอมเขาหาเรือติดคางหาด 
  ๒)  คล่ืนลมแรง  เมื่อมีคล่ืนลมแรง ใหเรือกูซอมอยูในบริเวณคลื่นมวนตัวแลวใชปนยิงสง
เชือกพวงจูงใหเรือติดคางหาด 
 ค)  ขอควรระมัดระวังเมื่อสงเชือกพวงจูง   
  ก.  ระวังอยาใหเชือกพวงจูงเขาใบจักรของเรือทั้งสองลํา 
  ข.  ตงเชือกพวงจูงที่พุกทายเรือติดคางหาดและเรือกูซอม ถาหากเรือติดคางหาดไมมีพุกที่
ทายเรือใหตงกับพุกที่ทายเรือกราบขวาและซาย ถาเปนการกูเรือ รพก.(LCM) จะตองใชซุงทุกครั้ง 
  ค.  หามพวงจูงเรือติดคางหาดโดยตงเชือกที่พุกทายเรือกราบใดกราบหนึ่งเพียงกราบเดียวซ่ึง
เปนวิธีที่เสี่ยงอันตรายและไมไดผล 
  ง.  หามตงเชือกพวงจูงที่พุกหัวเรือกูซอม 
  จ.  ขณะที่เรือกูซอมฉุดเรือติดคางหาดอยูในแนวคลื่นหัวแตกจะทําใหเชือกพวงตึงตลอดเวลา
อาจทําใหเชือกขาดได เรือกูซอมจะตองไมใชเครื่องแรงมาก 
  ฉ.  ขณะเรือกูซอมดึงแตละครั้งแรงของคลื่นที่ยกทายเรือติดคางหาด จะชวยใหเรือเล่ือนออก
จากหาด คร้ังละ ๒ - ๓ คร้ัง 
  ช.  ถาทายเรือติดคางหาดอยูใตลม ใหเรือกูซอมฉุดทางดานใตลม เมื่อเรือตั้งฉากกับคลื่นแลว
ใหกลับไปจูงทางดานเหนือลม 
  ซ.  เมื่อฉุดเรือติดคางหาดออกจากหาดแลว ใหเรือกูซอมแรงความเร็วใหมากกวาความแรง
ของคลื่นแตไมตองเร็วมาก ปลดเชือกพวง (เวนเรือติดคางหาดเครื่องใชการไมได) 
  ฌ.  หากการตงเชือกพวงจูงของเรือใกลกับตําบลที่ของหางเสือไมคอยตอบอาการขณะเลี้ยว
หัน ใหเปลี่ยนไปตงบริเวณจุดหมุนของเรือ 
 ง.  ลักษณะการพวงจูง 
  การพวงจูงเรือระบายพล มี ๒ ลักษณะ คือ การพวงขาง และการจูงทาย 
  ๑)  การพวงขาง 
   ก)  เรือจูงนําเรือเขาไปใกลเรือเสีย หยอนลูกตะเพราลงเตรียมรับหัวเรือและทายเรือ
ในลักษณะพรอมที่ใชดัน เมื่อเขาใกลแลวเรือเสียสงเชือกมะนิลา ขนาด ๓ นิ้ว ใหเรือจูงตงหัวและทายเรือ (ดู
รูปภาพที่ ๑๒) แลวสงเชือกกันถางตงระหวางหัวเรือทั้งสองลํา เชือกอีกเสนหนึ่งตงพุกหัวเรือจูงและทายเรือ
กราบนอก หากจูงในขณะมีคล่ืนจะตองนําเรือใหเรือจูงอยูใตลม 
  ๒)  การจูงทาย  (ดูรูปภาพที ่๑๒) 



   ๑)  เรือจูงนําเรอเขาไปใกลทายเรือกราบหนึ่งกราบใดของเรือเสียสงลวดหรือเชือก
ไนลอน ขนาด ๓ นิ้วคร่ึง พรอมดวยซุงใหเรือเสีย หากไมมีลวดหรือเชือกซุงจะใชเชือกไกที่ใชสําหรับกันเรือ
ขวางคลื่นซึ่งมีอยูประจําในเรือระบายพลทุกลําแทนซุงก็ได  เรือจูงตงเชือกพวงที่พุกทายเรือเสร็จแลวเรือจูง
แลนเดินหนาโดยคอย ๆ เพิ่มความเร็วเพื่อไมใหเชือกพวงกระตุกหรือสะบัด การจูงจะงายขึ้นถาแตงใหความ
ยาวของเชือกพวงใหเรือเสียอยูบนยอดลูกคลื่นลูกที่สองและลูกที่สาม      ที่อยูทายเรือจูง 
 จ.  ความรูเร่ืองเกี่ยวกับคลื่น  (ดูรูปภาพที่ ๑๓) 
  ๑.  ในการปฏิบัติของเรือกูซอมมีปจจัยสองประการที่ทําใหประสบผลสําเร็จหรือไม คือ 
   ก)  ขณะพวงจูง แรงของกระแสน้ําจะผลักใหกราบเรือกูซอมหันสูคล่ืนตลอดเวลา 
ลักษณะนี้จะมีอันตรายมาก โดยเฉพาะขณะพวงจูงในเขตคลื่นมวนตัว     อาจทําใหเรือกูซอมพลิกคว่ําได 
   ข)  ขณะพวงจูง เนื่องจากแรงของกระแสน้ํากระทําที่ยอดคลื่นจะมีทิศทางเดียวกับ
ทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่น แตแรงของกระแสน้ํากระทําที่ทองคลื่น มีทิศทางตรงกับทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่นทํา
ใหการบังคับเรือยาก 
  ๒.  แรงของคลื่นนี้จะสงผลใหเรือกูซอมหันกราบเขาหาคลื่น ตามรูปภาพที่ ๑๓ จะแสดงการ
กระทําของแรงเหลานี้ 
  เมื่อฉุดเรือคางหาดออกแลวจะจูงทะเลลึก การหันเรือออกใหนายทายหาจังหวะหันบนยอด
คล่ืนของคลื่นลูกที่หนึ่งและสอง ซ่ึงจะทําใหคล่ืนลูกที่สามที่ตามมากระทบหัวเรือซ่ึงจะทําใหเรือปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 



ผนวก ก. 
เรือระบายพลเล็ก (รพล.) 

 
๑.  คุณลักษณะเรือของเรือ รพล. (LCVP.) 
 เรือ LCVP ( LANDING CRAFT VEHICLE PERSINNEL) เปนเรือที่คงทนทะเลมากแบบหนึ่ง มี
ความยาว ๓๖ ฟุต กวาง ๑๐.๕ ฟุต กินน้ําลึกหัวเรือ ๑ ฟุต ทายเรือ ๓.๕ ฟุต มีคนประจําเรือ ๓ คน คือ นายทาย
เรือยนต ชางเครื่อง และกลาสีหัว (ในเวลาสงครามจะมีกลาสีทายเพิ่มมาอีกคนหนึ่ง) สามารถบรรทุกของได
หนัก ๘,๑๐๐ ปอนด หรือบรรทุกทหารพรอมดวยเครื่องสนาม ได ๓๖ คน ใชขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซล
เกรยมารีนหนึ่งเครื่อง มีกําลัง ๒๒๕ แรงมา เมื่อไมมีน้ําหนักบรรทุกแลนไดเร็ว ๑๑ นอต มีน้ําหนักบรรทุก
แลนไดเร็ว ๙ นอต มีถังน้ํามัน ๒ ถัง ๆ ละ ๑๐๐ แกลลอน รัศมีทําการ ๑๐๐ ไมล เมื่อแลนดวยความเร็ว ๙ นอต 
บริเวณหัวเรือสวนที่พนน้ําขึ้นมาประมาณ ๓๐ ฟุต มีเกราะเหล็กหุมเพื่อปองกันสะเก็ดระเบิดตอลูกเรือและ
วัสดุในเรือ ในเวลาสงครามติดตั้งปน .๓๐ คาลิเบอร ๒ กระบอก ที่แทนกลม ๒ แทน บริเวณทายเรือ ในเวลา
ปกติที่ติดตั้งปน ทั้ง ๒ แทนนี้จะมีกระดานปดไว 
๒.  คนประจําเรือ 
 ก.  นายทายเรือยนต 
  นายทายเรือยนตรับผิดชอบเรือยนตทั้งลํา ควรจะเปนผูที่มีความชํานาญในการนําเรือเปน
อยางดี โดยทั่ว ๆ ไปแลว มีหนาที่ดังนี้ 
  ๑)  ควบคุมดูแลใหลูกเรือทุก ๆ คนปฏิบัติหนาที่ของตนใหถูกตองเรียบรอย 
  ๒)  ตรวจงานประจําวัน และดูแลเรือทั้งสองลําใหอยูในสภาพเรียบรอย 
  ๓)  มีความรอบรูในการนําเรือ และเกยหาดอยางดี 
  ๔)  ในการนําเรือเกยหาด และถอนตัวจากหาดเปนผูอํานวยการเกี่ยวกับแรมพหัวเรือ 
  ๕)  ในเวลาเทียบหรือออกจากเทียบ เปนผูส่ังการเกี่ยวกับเชือกและลูกตะเพราทั้งหมด 
 ข.  ชางเครื่อง 
  โดยปกติจะตองเปนชางเครื่องที่ไดรับการฝกมาเปนอยางดี มีหนาที่ดังตอไปนี้คือ 
  ๑)  รับผิดชอบเครื่องยนต เครื่องสูบน้ํา และเครื่องตาง ๆ ทั้งหมดในเรือ รพล. 
  ๒)  ตรวจสอบเครื่องยนตประจําวันภายใตการควบคุมของนายทายเรือยนต 
  ๓)  สามารถซอมแซมขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ไดกอนที่จะเกิดการเสียหายมาก 
  ๔)  ในเวลาใชแรมพหัวเรือ เปนผูใชกวานแรมพ 
  ๕)  ในเวลาเทียบเรือและออกจากเทียบ มีหนาที่รับผิดชอบเชือกทายและลูกตะเพรา 
 ค.  กลาสีหัว 
  มีหนาที่ดังนี้ 
  ๑)  เปนยามตรวจการณหัวเรือ และประจําเชือกหัวกับลูกตะเพราหัวเรือในเวลาเทียบและออก
จากเทียบ 



  ๒)  รับผิดชอบแรมพหัวเรือ และขอยึดแรมพ ดูแลแรมพใหสะอาดเรียบรอยอยูตลอดเวลา 
  ๓)  ชวยเหลือชางเครื่องในการใชแรมพ 
  ๔)  สามารถปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานทัศนสัญญาณ พนักงานวิทยุ พลปน และงาน 
อ่ืน ๆ ได 
  ๕)  ควรเตรียมตัวใหพรอมที่จะรับหนาที่เปนนายทายเรือได 
 ง.  กลาสีทาย (ในเวลาสงคราม) 
  มีหนาที่ดังนี้ 
  ๑)  ประจําลูกตะเพราทายและเชือกทายเรือ 
  ๒)  พลทัศนสัญญาณ 
  ๓)  ประจําปนกลซาย 
  ๔)  ชวยเหลือชางเครื่องในการใชแรมพ 
๓.  รายการสิ่งของประจําเรือ 
 ก.  ทั่ว ๆ ไป 
  นายทายเรือยนตมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจนตราดูแลวามีส่ิงของตาง ๆ ประจําเรือ
ครบถวนและเก็บไวเปนระเบียบเรียบรอยทุก ๆ วัน และกํากับดูแลชางเครื่องวาไดตรวจตราดูแลเครื่องตาง ๆ 
เรียบรอย เพียงแตมองดูส่ิงของตาง ๆ ไมเปนการเพียงพอนายทายเรือยนตควรดุวาสิ่งของตาง ๆ ใชการไดดี 
เปนตนวาพังงาถือทายอะไหล ขวด ซีโอทู สําหรับดับไฟ และเสื้อชูชีพ 
 ข.  ส่ิงของประจําเรือ 
  บนเรือ แอล.ซี.วี.พี. ควรมีส่ิงของตามรายการตาง ๆ ดังนี้ คือ 
  ๑)  สมอแดนฟอรท ขนาด ๓๐ ปอนด ๑ ตัว 
  ๒)  เชือกมะนิลา ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๕๐ วา 
  ๓)  ขวดซี.โอ.ทู. สําหรับดับไฟหนัก ๑๕ ปอนด ๑ ขวด 
  ๔)  น้ําจืดสําหรับรับประทาน ๑๐ แกลลอน 
  ๕)  ไฟฉายสําหรับใชในเวลาฉุกเฉิน ๑ กระบอก 
  ๖)  ระฆัง  ๑ ใบ 
  ๗)  กลองยา ๑ กลอง 
  ๘)  เสื้อชูชีพพรอมดวยไฟฉายและนกหวีด ๔ ตัว 
  ๙)  เชือกหัวและทาย ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๘ วา อยางละ ๑ เสน 
  ๑๐) โยทะกา ขนาด  ๔ ปอนด ๑ ตัว พรอมเชือกยาว ๑๕ วา 
  ๑๑) ลูกตะเพรา ๖ ลูก 
  ๑๒) เชือกกันเรือขวางหาด ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ วา จํานวน ๒ เสน 
  ๑๓)  ขอตะเพรา ยาว ๘ ฟุต  ๒ อัน 
  ๑๔)  พังงาฉุกเฉิน  ๑  อัน 



  ๑๕)  แตรไฟฟา  ๑  อัน 
  ๑๖)  เข็มทิศแมเหล็ก  ๑  อัน 
  ๑๗)  ไฟเรือเดิน  ๑  ชุด 
  ๑๘)  ธงสองมือ  ๑  ชุด 
  ๑๙)  แตรสําหรับใชในเวลามีหมอก   ๑  อัน 
  ๒๐)  เหล็กสําหรับวัดระดับน้ํามัน  ๑  อัน 
    ๒๑)  คันหมุนกวาน  ๑  อัน 
  ๒๒)  ถังใสน้ํามันขนาด ๕ แกลลอน  ๑  ถัง 
  ๒๓)  ถังใสน้ําจืดขนาด  ๕  แกลลอน  ๑  ถัง 
  ๒๔)  ไฟฉาย   ๑  กระบอก 
  ๒๕)  ถังใสน้ํา  ๑  ถัง 
  ๒๖)  ถังใสทราย  ๑  ถัง 
  ๒๗)  ไมกวาดและสวบอยางละ  ๑  อัน 
  ๒๘)  หีบเครื่องมือ  ๑  หีบ 
  ๒๙)  ลูกอุด  ๑  ชุด 
  ๓๐)  เบ็ดตกปลาและสายพรอม  ๑  ชุด 
  ๓๑)  ตาขายพลางเรือ  ๑  ชุด 
  ๓๒)  เสบียงกรังสําหรับทหารประจําเรือรับประทานได ๑ วัน 
๔.  การบังคับเรือ 
 การนําเรือเพลาเดียวและเรือสองเพลา มีความแตกตางกันเล็กนอย อยางไรก็ดีหลักการทั่วไปสําหรับ
เรือเกยหาดทุกประเภทนั้นคลายคลึงกันมาก เนื่องจากเรือ แอล.ซี.วี.พี. เปนเรือเพลาเดียวเรือจะหันไปทางซาย
งายกวาหันมาทางขวาในขณะที่เรือเดินหนา (เมื่อไมมีลมพัด) อยางไรก็ตามเนื่องจากมีสวนพนน้ํามากบริเวณ
หัวเรือ จะพบวาเรือหันไดสะดวกมากกลาหันออกตามลม โดยปลอยใหลมชวยในการหันเรือ ในขณะที่ใช
เครื่องเดินหนากระทันหันทายเรือจะหันมาทางกราบขวา (ใบจักรหมุนตามเข็มนาฬิกา) เชนเดียวกัน เมื่อถอย
หลังกระทันหัน ทายเรือจะหันมาทางกราบซาย (ใบจักรในกรณีนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกา) การบังคับไมใหเรือ
ถอยเขาหาทิศทางลมนั้นยากมาก เนื่องมาจากมีพื้นที่เหนือน้ํามากบริเวณหัวเรือ การถอยหลังใหเปนเสนตรงใน
เมื่อมีลมมาทางกราบซายนั้น จะตองหยุดเครื่องเปนระยะ ๆ หมุนหางเสือมาทางซายหมด และใชเครื่อง
เดินหนาสั้น ๆ 
๕.  แรมพหัวเรือ 
 ก.  การหยอนแรมพลง 
  กวานสําหรับเปดปดแรมพใชหมุนดวยมือ ชางเครื่องประจําเรือยนตเปนผูใชกวาน ซ่ึงจะตอง
เตรียมกวานไวใหพรอมที่จะใชการไดเมื่อไดรับคําสั่งจากนายทายเรือยนต วิธีการหยอนแรมพปฏิบัติดังนี้ 



  ๑)  นายทายเรือยนตตองตรวจดูใหแนใจวาเรือยนตเกยหาดเรียบรอย และไมมีใครยืนอยูหนา
แรมพ แลวจึงออกคําสั่ง  “หยอนแรมพลง” 
  ๒)  ชางเครื่องประจําเรือใสที่หมุนกวานเขากับแกนกวานในขณะที่เรือเกยหาด และหมุน
กวานเล็กนอย เพื่อใหถอดสลักนิรภัยออกจากฟนเฟองไดสะดวก เสร็จแลวเหยียบเบรคเพื่อรับน้ําหนักของ
แรมพไวและเอาที่หมุนกวานออก 
  ๓)  กลาสีหัวเอาขอยึดแรมพออก 
  ๔)  ชางเครื่องถอดสลักนิรภัยออกจากฟนเฟอง 
  ๕)  ชางเครื่องเอาที่หมุนกวานออก 
  ๖)  ชางเครื่องคลายเบรคออกเล็กนอย เพื่อปลอยใหแรมพหยอนลงอยางนิ่มนวล อยาให
กระตุกกระชากแรมพ 
  ๗)  ชางเครื่องเอาสลักนิรภัยใสเขาที่เดิม 
 ข.  การชักแรมพขึ้น 
  เมื่อทหารหรือสัมภาระตาง ๆ ถูกขนขึ้นฝงเรียบรอยแลวใหรีบชักแรมพขึ้นในโอกาสแรก 
อยางไรก็ตาม กอนที่จะชักแรมพขึ้นใหเอาทรายและวัสดุตาง ๆ ออกจากแรมพใหหมด เพื่อมิใหวัสดุเหลานั้น
ถูกอัดแนนอยูในระหวางแรมพและยางกันน้ํา การกวาดแรมพใหสะอาดยังจะชวยใหภายในเรือยนตสะอาด
เรียบรอยอีกดวย 
  วิธีการชักแรมพขึ้นใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  ชางเครื่องใสที่หมุนกวานเขากับแกนกวาน 
  ๒)  ชางเครื่องตรวจดูวาสลักนิรภัยอยูกับที่เรียบรอย 
  ๓)  กลาสีหัวเรือกวาดแรมพและบริเวณหันเรือใหเรียบรอยปราศจากฝุน ทราย หิน เปลือก
หอย และสิ่งสกปรกทั้งหลาย 
  ๔)  ชางเครื่องและกลาสีหัวเรือชวยกันหมุนกวานชักแรมพขึ้น 
  ๕)  พลประจําเรือใสขอยึดแรมพ 
  ๖)  ชางเครื่องเอาที่หมุนกวานออก  และเก็บเขาที่ใหเรียบรอย 
 ค.  วิธีปฏิบัติใสนเวลาฉุกเฉิน 
  ในบางโอกาสหลังจากหยอนแรมพลงไปเรียบรอยแลวอาจมีบางสิ่งบางอยางเกิดอาการ
ขัดของขึ้นไดเนื่องจากเรือยนตไมสามารถถอนตัวออกจากหาดไดโดยปลอดภัยเมื่อมีแรมพเปดคางอยู ฉะนั้น
จงมีวิธีปฏิบัติเปนกรณีฉุกเฉินเพื่อเอาแรมพขึ้นใหเรียบรอย โดยใชหวงที่ติดอยูกับตัวแรมพดึงแรมพขึ้นมา ชุด
ประจําหาด (Beach Party) อาจชวยเหลือลูกเรือในการเก็บแรมพขึ้นใหเรียบรอย 
 
 ง.  การดูแลรักษาแรมพและสวนประกอบ 
  การระวังรักษาแรมพใหอยูในสภาพเรียบรอยเพื่อใหใชการไดตลอดเวลา ควรปฏิบัติดังนี้ 



  ๑)  ตรวจดูใหแนใจวาขอยึดแรมพใชการไดดี ยึดแรมพไดอยางมั่นคง และดูวาแรมพปดสนิท
กับยางกันน้ําหัวเรือและขอเกี่ยวเขาที่เรียบรอย เพื่อปองกันไมใหแรงกระแทกทําใหแรมพเปดออกมาได 
  ๒)  ตรวจดูอยาใหมีสนิมหรือสีจับติดขอยึดแรมพจนเอาสลักยึดแรมพออกจากที่ไมได 
  ๓)  ตรวจดูลวดดึงแรมพใหมีจาระบีทาอยูพอควร และใชงานไดเสมอ 
  ๔)  ตรวจดูวาลวดแรมพเคลื่อนตัวอยางนิ่มนวลบนรอก 
  ๕)  ตรวจดูวากวานแรมพมีการหลอล่ืนเรียบรอย 
  ๖)  ตรวจดูวาที่เปดปดหนาตางแรมพมีการหลอล่ืนอยางถูกตอง ทุก ๆ คร้ังที่มีการทาสีหัวเรือ
อยาใหสีจับแนนจนกระทั่งปดเปดหนาตางแรมพไมได 
  ๗)  ตรวจดูฝาปดเปดหนาตางแรมพวาปดอยูกับที่เรียบรอย ฝาปดเปดนี้ทําดวยแผนเหล็ก
หนักและอาจจะเปนอันตรายตอคนในระวางหากหลุดออกมา 
  ๘)  เมื่อทาสีแรมพและบริเวณหัวเรือ จงปลอยใหแรมพเปดอยูจนกระทั่งสีแหงเรียบรอย
เสียกอนจึงคอยปดแรมพ ถาหากสียังไมแหงสนิทเมื่อปดแรมพเขามา จะทําใหสีทําลายยางกันน้ําบริเวณหัวเรือ
และบางทีแรมพจะติดแนนจนหยอนลงไมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 จ.  การบํารุงรักษาสวนประกอบตาง ๆ ของแรมพ 
  แรมพประกอบดวยสวนที่สําคัญ ๓ สวน คือ (๑) กวานประกอบดวยโครง เกียร เพลากวาน 
รนลวด เบรก คันบังคับเบรค สลักนิรภัย และคันบังคับสลักนิรภัย (๒) ระบบลวดซึ่งประกอบดวยลวดชัก
แรมพ และหวงยึด (๓) ตัวแรมพประกอบดวยบานพับ ฝาปดเปดหนาตางแรมพและสลักยึดขอแรมพและยาง
กันน้ํา 
  วิธีการบํารุงรักษาสวนประกอบตาง ๆ ของแรมพ มีดังนี้ 
  ๑)  หยอนแรมพลงจนสุด เพื่อใหเสนลวดผอนคลายกลังที่รับอยู 
  ๒)  ถอดขอตะปูเกลียวคันบังคับสลักนิรภัยออก 
  ๓)  ถอดนอตโครงกวานออก ระวังอยาใหกวานตกลงมา 
  ๔)  ถอดสลักตัวยูและเอาเสนลวดออกจากรน 
  ๕)  เคลื่อนกวานไปทางหัวเรือ เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน 
  ๖)  ถอดสลักและนอตยึดเบรคออก 
  ๗)  ถอดสลักและนอตของสลักนิรภัย และคันบังคับสลักนิรภัย 
  ๘)  ทําความสะอาดทุก ๆ สวนของเครื่องกวาน ตรวจดูทําความสะอาดรูหยอดน้ํามัน 
ทุกแหง 
  ๙)  เมื่อทําความสะอาดทุกชิ้นสวนเรียบรอยแลว ตรวจดูรอยแตก รอยราว และสวนที่ชํารุด
ทั้งหลาย 
  ๑๐)  อัดจาระบีบริเวณที่เคลื่อนไหวทุกแหง 
  ๑๑)  อัดจาระบีตามรูอัดตาง ๆ และตรวจดูวาทุก ๆ สวนทํางานไดคลองตัว ใสน้ํามันตาม
ฟนเฟอง 
  ๑๒)  ตรวจดูลวดในรนกวาน อยาใหมีสนิม และหยอดน้ํามันใหทั่ว 
  ๑๓)  ตรวจดูลวดชักแรมพและสลักยึดวามีรอยแตกราวหรือไม 
  ๑๔)  ชะโลมจาระบีลวดชักแรมพ 
  ๑๕)  ตรวจและหยอดน้ํามันขอยึดแรมพ 
  ๑๖)  ตรวจและหยอดน้ํามันฝาปดเปดหนาตางแรมพและสลักยึดตาง ๆ  
  ๑๗)  ตรวจดูยางกันน้ําแรมพวาชํารุดเสียหายหรือไมและเปลี่ยนยางกันน้ําถาจําเปน 
  ๑๘)  ทําความสะอาดเบรค อยาใหมีน้ํามันที่ตัวเบรค 
  ๑๙)  ประกอบกวานเขาที่ใหเรียบรอย 
  ๒๐)  ใสสลักและนอตตาง ๆ ใหเรียบรอย 
  ๒๑)   ใสลวดชักแรมพเขาที่ใหเรียบรอย ตองระวังใหลวดเขาที่ใหเรียบรอย อยาใหลวดหลุด
ออกจากรน 
  ๒๒)  ติดตั้งกวานกับที่ ใสสลักและนอตใหเรียบรอย 
  ๒๓)  ทดลองชักและหยอนแรมพหลาย ๆ คร้ัง เพื่อดูวาทํางานไดเรียบรอย 



๖.  การระวังรักษาตัวเรือ 
 ตัวเรือ LCVP  จะไดรับแรงกระแทกอยางแรงในขณะใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาเกยหาดจาก
การเสียดสีอยางแรงกับ ทราย กอนหินเล็ก ๆ  หินปะการัง และสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย เรือ LCVP ไดสรางขึ้นมา
เพื่อรับแรงกระแทกกับสิ่งตาง ๆ เหลานี้ แตเรือจะมีอายุยืนนานยิ่งขึ้นถาไดรับการดูแลรักษาอยางดี 
 เพื่อยืดอายุตัวเรือใหยาวยิ่งขึ้น และอยูในสภาพดีตลอดเวลา ไมมีส่ิงใดจะดีไปกวาการบํารุงรักษาเปน
ประจําโดยสม่ําเสมอ การปองกันมิใหมีส่ิงชํารุดเสียหายเกิดขึ้นดีเสียกวาการแกส่ิงชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นแลว 
พลประจําเรือทุก ๆ นาย ควรชวยกันดูแลมิใหเกิดความเสียหายขึ้นตอตัวเรือ เพื่อมิตองสิ้นเปลืองเงินซอมแซม
ที่มีราคาสูง ในเวลาเทียบเรือนายทายเรือจะตองนําเรือดวยความรอบคอบและเอาลูกตะเพราออกใหทันการ 
อยาปลอยใหเรือชนหรือกระแทกเรือใหญหรือทาเทียบเรือเสียกอนแลวจึงเอาลูกตะเพราลงในเวลาเกยหาดตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามกรรมวิธี 
 พลประจําเรือสามารถชวยดูแลใหตัวเรือมีอายุยาวนานโดยการปองกันรักษา โดยการตรวจดูแล
ซอมแซมสิ่งชํารุดเสียหายเล็ก ๆ นอย ๆ กอนที่จะลุกลามใหญโต ยางกันน้ําบริเวณแรมพควรไดรับการเปลี่ยน
ตามระยะเวลา การมีน้ําทองเรือมาก หมายถึง วาตัวเรือมีรอยแตกราว การใชไขควงเพียงนาทีเดียว อาจชวย
ปองกันขึ้นสวนบางอยางมิใหแตกเสียหายได ส่ิงชํารุดเสียหายเล็ก ๆ นอย ๆ ควรตรวจแกในโอกาสแรก 
 ไมและโลหะจะชํารุดทรุดโทรมรวดเร็วมาก หากไมไดรับการปองกันอยางทันการ ในระยะยาวแลว
นับวาการปองกันมิใหตัวเรือเกิดสนิมหรือรอยแตกดีกวาการปลอยใหเกิดสนิมและรอยแตกขึ้นแลวจึงคอย
แกไขภายหลัง เมื่อมีการซอมแซมบางสวนของเรือ  จงรีบทาสีสวนที่ซอมแซมนั้นอยางรวดเร็ว กอนจะทาสีจง
พิจารณาดูใหดี ถาจะตองทาสีบริเวณที่เคลื่อนไหว อยาปลอยใหสีเปรอะจนกระทั่งสวนนั้นติดแนน และปด
เปดไมได  จงอยาทาสีลงบนหัวนอตและสลักทั้งหลาย หรือบนยางกันน้ํา จงรักษาเรือใหสะอาดอยูเสมอแลว
ทานจะปองกันสนิม และรอยแตกราวไดงายขึ้น 
 ก.  การระวังรักษาขณะใชงาน 
  ๑)  การปฏิบัติใชเรือ LCVP แบบงาย ๆ 
   ขอปฏิบัติที่สําคัญที่จะตองทําในการระวังรักษาเรือ LCVP และ LCM มีคํากลาวเปน
ภาษาอังกฤษ เพียง ๓ คํา คือ ( KEEP IT RUNNING ) ใหเรือใชงานไดตลอดเวลา หมายถึง เครื่องยนตไม
อาการรวน ตัวเรือและเครื่องมือประจําเรือพรอม และคนประจําเรือตองรูเร่ือง ของเรือทั้งหมด เชน คนประจํา
เรือตองรักษาใหเครื่องเดินดีอยูตลอดเวลา ในกรณีฉุกเฉินและเกิดเครื่องรอนจัด ตองรูวิธีจะใหเครื่องเดินเพื่อ
นําเรือกลับไปซอมแซมใหได 
   การรักษาเรือ LCVP และ LCM ตองอาศัยการตัดสินใจที่ดีเหมือนกัน คนประจําเรือ
ตองรูอาการของเครื่องยนต และอาการของเรือเพื่อปฏิบัติใหสําเร็จภารกิจ เสียงเครื่องยนตไมปกติ หางเสือไม
ตอบอาการของพังงา อุณหภูมิและกําลังคันบนแผงหนาปทมผิดปกติ น้ําทองเรือมาก คนประจําเรือที่ชํานาญ
จะละเลยไมได 
 ข.  การปฏิบัติประจําวันและการตรวจสอบเครื่องยนต 
  ๑)  การตรวจตัวเรือประจําวัน 



   นายทายเรือจะตองรับผิดชอบในการตรวจอยางละเอียดในการตรวจสิ่งหนึ่งที่สําคัญ
คือ น้ําทองเรือ เรือที่มีน้ําทองเรือเล็กนอย หรือไมมีเลย แสดงถึงเปลือกเรือเรียบรอย และกระบอกดีฟุตมีแป
งกิ้งเรียบรอย ถามีน้ํามากตองสูบน้ําออกและหาที่รูร่ัว  แปกกิ้งที่กระบอกดีฟุตชํารุด หรือจุกอุดน้ําทองเรือ
ชํารุด เปนสาเหตุใหญของการรั่วไหล 
   อีกขอหนึ่งในการตรวจที่สําคัญคือ หางเสือฉุกเฉิน เชือก ลูกตะเพรา เครื่องมือดับไฟ 
และเครื่องปด – เปดแรมพ และเครื่องประกอบการถือทาย การดูดวยการสัมผัส ไมเพียงพอ เชน เมื่อตรวจดู
หางเสือฉุกเฉินตองแนใจวาไมหลวมคลอน สายโซสมอใชงานไดทันทีหรือไม สายลวดของหางเสือตึงและอยู
ในสภาพเรียบรอยหรือไม ขวด ซี.โอ.ทู. ประจําเรือมีแกสเต็มหรือไม 
  ๒)  การตรวจสอบเครื่องยนตประจําวัน ความรับผิดชอบอยูกับชางเครื่องประจําเรือ เรือใช
เครื่องยนต GRSYMARING เปนแบบเครื่องดีเซลในเรือ LCP (R) LCP (L) และ LCU ซ่ึงเปนแบบกอน  
LCVPใชเครื่อง Hall scott ใชน้ํามันใส 
   ทั้งเครื่องดีเซลและน้ํามันใส มีขอที่ตองตรวจสอบใหญ ๆ ๔ ขอ และตองตรวจอยาง
ละเอียด เชนเดียวกันคือ 
   ก)  เชื้อเพลิง 
   ข)  น้ํามันหลอล่ืน 
   ค)  ระบบน้ําหลอเครื่องทั้งน้ําจืดและน้ําทะเล 
   ง)  แบตเตอรี่ 
   น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอล่ืนตองมีอยูในถังตลอดเวลา น้ําหลอเครื่องถานอย
เกินไปหรือไมมีเลยจะทําใหเครื่องชํารุด หรือเสียหายมากได ในที่สุดแมแบตเตอรี่ที่เก็บไฟไวไมอยูก็ทําให
เครื่องสตารทติดยาก 
   นอกจากนั้น ชางเครื่องจะตองตรวจตอไปนี้ทุกวันดวย 
   ๑)  ตรวจหมอดักผง หรือดักทรายทางน้ําทะเลเขาหลอเครื่องใหสะอาดอยูเสมอ 
   ๒)  ตรวจและเติมน้ําจืดในถังน้ําลน ไมใหต่ํากวาของฝาเดิม ๑ นิ้ว และตองมีถัง 
ขนาด ๕ แกลลอน บรรจุน้ําจืดไวเติมอยูในเรือเสมอ 
   ๓)  ตรวจระดับน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ ใหอยูเหนือแผนแร ๓/๘ นิ้ว  ขั้วตอตองสะอาด
และแนนพอควร 
   ๔)  ตรวจระบบเชื้อเพลิง น้ํามันเชื้อเพลิงในถังตองเต็มอยูตลอดเวลา เปดล้ินใน
ระบบเชื้อเพลิงและเปดทางไลอากาศที่หมอกรองใบแรก จนมีน้ํามันไหลออกจึงปดพอแนน ตรวจอยาใหมีการ
ร่ัวไหลตามทอทางและขอตอตาง ๆ 
   ๕)  ตรวจระบบน้ํามันหลอล่ืน ทั้งจํานวนใหไดระดับที่ไมวัดและคุณภาพเปนน้ํามัน
หลอ ไมเปนคลายขี้โคลน ซ่ึงแสดงวามีน้ําปนและไมวัดทั้งของเครื่องยนตและเกียรแสดงวามีน้ํามันถึงขีดใช
งานพอดี ในขณะเดียวกันตองมีถัง ขนาด ๕ แกลลอน บรรจุน้ํามันหลอ SAE 40 (NS 9250) อยูในเรือเสมอ 
   ๖)  กวดฝาอัดจาระบีที่พัดน้ําทะเล พัดน้ําจืด สูบน้ําทองเรือคร่ึงรอบ 



   ๗)  ตรวจฐานเครื่องตองแนนทุกแหง 
   ๘)  ตรวจกระบอกดีฟุต และกระบอกแกนหางเสือ และตรวจสูบน้ําทองเรือทั้งตอน
หนาและตอนทายใหพรอมใชเสมอ 
   ๙)  หมุนกวานของหมอกรองน้ํามันเชื้อเพลิงสองรอบเพื่อไลส่ิงสกปรก 
   ๑๐) กวานของแรมพหัว และสายเคเบิล คลองตัวดีและมีจาระบีชะโลมอยู และไมมี
รอยแตกที่ลวด 
   ๑๑) เครื่องประกอบการถือทาย สายลวดตองตึงและมีจาระบีชะโลม และวงเดือน
ของกานหางเสือยึดแนนติดกับเพลาหางเสือ 
 ค.  การซอมทําเล็ก ๆ นอย ๆ 
  ก.  กลาวทั่ว ๆ ไป 
   เครื่องยนตดีเซลเกรยมารีนถูกบังคับดวยคันโยกคลัทช และคันเรงซึ่งรวมอยูในกาน
เดียวกันเรือ มีคันบังคับอยูทางขวามือของพังงาถือทาย เรือ LCM มีคันบังคับอยูทั้งสองดานของพังงาถือทาย  
เมื่อคันโยกคลัทชอยูในตําแหนงขางหนา เครื่องยนตจะเดินหนา เมื่อคันโยกคลัทชอยูในตําแหนงขางหลัง 
เครื่องยนตจะถอยหลัง ในตําแหนงกลางเครื่องยนตจะวาง เมื่อหมุนคันโยกคลัทชตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่ม
จํานวนรอบเครื่องยนต และหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะลดจํานวนรอบเครื่องยนต เมื่อหมุนที่บังคับคันเรงทวน
นาฬิกาจนสุด จะทําใหจํานวนรอบต่ําสุด (การเลิกเครื่องยนตดูในขอ ง.) 
 ข.  การเดินเครื่อง 
  กอนเดินเครื่อง ควรตรวจนดูตัวเรือและเครื่องยนตตามหนังสือคูมือ เชนเดียวกันควรตรวจดู
รายการสิ่งของตามขอ ๓  ใหเรียบรอย เมื่อนายทายเรือยนตแนใจวาทุกสิ่งทุกอยางพรอมและเรียบรอยแลว จึง
คอยเดินเครื่อง 
  ๑)  การเดินเครื่องโดยทั่ว ๆ ไป ปฏิบัติดังนี้ 
   ก)  โยกคันบังคับคลัทชไวในตําแหนงวาง 
   ข)  เปดล้ินน้ํามันเอาไวในตําแหนงเบาที่สุด 
   ค)  กดปุมสตารทเครื่อง อยากดปุมสตารทเครื่องนานเกินกวา ๓๐ วินาที ถา
เครื่องยนตไมติด ปลอยใหมอเตอรสตารทเย็นเปนเวลา ๒ นาที กอนจะสตารทเครื่องใหม 
   ง)  โยกคันบังคับคลัทชไวในตําแหนงเดินหนาหรือถอยหลัง เพื่อเครื่องอุน (เรือยนต
จะตองผูกไวกับที่อยางมั่นคง) 
  ๒)  การเดินเครื่องในเวลาอากาศเย็น 
   ก)  โยกคันบังคับคลัทชไวในตําแหนง “ วาง “ 
   ข)  เปดล้ินน้ํามันใหมากกวาปกติ 
   ค)  กดปุมสตารทเครื่อง และปุมความรอนพรอม ๆ กัน และดันคันโยกของ 
(ทั้งสามสิ่งนี้ตองกดพรอม ๆ ในเวลาเดียวกัน มิฉะนั้นแลวเครื่องยนตอาจไดรับความเสียหายมาก) ถาภายใน
เวลา ๓๐ วินาที เครื่องยนตไมติด รอใหเครื่องยนตสตารทเย็นลงเปนเวลา ๒ นาที แลวจึงทดลองติดเครื่องใหม 



   ง)  หลังจากเครื่องยนตติดแลว เบาคันเรงใหอยูในตําแหนงต่ําสุด แลวโยกคัน
บังคับคลัทชไปไวในตําแหนงเดินหนาหรือถอยหลัง เพื่ออุนเครื่อง(เรือยนตจะตองผูกไวกับที่อยางมั่นคง) 
  ๓)  การอุนเครื่อง 
   ในการอุนเครื่องนั้นจะตองโยกคันบังคับคลัทชไปไวที่ตําแหนงเดินหนาหรือถอย
หลังอยาเดินเครื่องเปนเวลานานเมื่อคันบังคับคลัทชอยูในตําแหนงวาง เพราะจะทําใหจานคลัทชรอนมากและ
เกิดการชํารุดเสียหายได จงปฏิบัติตามหัวขอตอไปนี้ในการอุนเครื่องยนต (จงอยาไดละเลยการอุนเครื่องเปน
อันขาด เพื่ออายุของเครื่องยนต) 
   ก)  สังเกตดูหนาปทมเครื่องวัดรอบ เรงจํานวนรอบใหอยูในระหวาง ๘๐๐ และ ๑,
๐๐๐ รอบ ตอนาที (คันบังคับคลัทชอยูในตําแหนงเดินหนาหรือถอยหลัง) 
   ข)  เรงจํานวนรอบใหอยูระหวางตัวเลขในขอ ๑  จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ําขึ้น ถึง 
๑๓๐ องศา 
   ค)  ในระหวางนี้ใหตรวจดูส่ิงเหลานี้ 
       (๑)  ความดันของน้ํามัน โดยปกติแลวควรอยูในระหวาง ๔๐ ถึง ๕๐ ปอนด อยา
ใชเครื่องยนตเปนอันขาดถาหากความดันลดลงต่ํากวา ๒๐ ปอนด นอกจากจะใชในชวงเวลาสั้น ๆ  
เทานั้น 
       (๒)  อุณหภูมิของน้ํามัน โดยปกติแลวควรอยูในระหวาง ๑๘๐ ถึง ๒๑๐  
ฟาเรนไฮต 
       (๓)  แบตเตอรี่ ตัวเลขที่หนาปทมจะเปลี่ยนไปมามาก โดยปกติควรอานได ๑๖ ถึง 
๑๘ แอมแปร เมื่อเครื่องยนตเดิน ๙๕๐ รอบ ถาแอมมิเตอรแสดงวาแบตเตอรี่ไมมีไฟประจุ หรืออานไดคาบวก
สูงมากในชวงเวลานาน ใหเรียกเจาหนาที่ไฟฟามาซอมทําเปนการดวน 
       (๔)  Sand traps  จงสังเกตดูวาน้ําไหลไปตามทางของมันไปจนถึงระบบระบาย
ความรอนดวยน้ําทะเลเรียบรอยหรือไม ถาน้ําไหลไมสะดวก จงตรวจดู Strainer วาสะอาดดี 
หรือเปลา 
      (๕)  Bilge strainers จงทําความสะอาดใหเรียบรอย 
      (๖)  ทางระบายน้ําทะเล จงดูใหแนใจวาน้ําทะเลไหลออกปกติ ถาหากไมมีน้ําทะเล
ไหลออกทางทอน้ําออก แสดงวาน้ําทะเลไมถูกดูดเขามา 
   เมื่ออุนเครื่องเรียบรอยดีแลว (อุณหภูมิของน้ําไมต่ํากวา ๑๓๐ ฟ.) อยาปลอยให
เครื่องยนตหมุนฟรีตอไป จงดับเครื่องจนกระทั่งถึงเวลาที่จะออกจากเทียบเรือใหญหรือเทียบทา 
 ค.  การรักษาเครื่องยนต 
  เครื่องยนตดีเซลเกรยมารีนเปนเครื่องที่ไววางใจได ถาทําการบํารุงรักษาอยางถูกตอง เชน อุน
เครื่อง อัดจาระบี และเปลี่ยนน้ํามันเครื่องตามระยะเวลา มีน้ํามันเชื้อเพลิง น้ําระบายความรอนที่เพียงพอ จะยืด
อายุเครื่องยนตใหยาวนาน และปฏิบัติงานอยางไววางใจได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนายทายเรือยนต ซ่ึงจะตองคอยระวงั
ดูแลเรือของตนใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 



 ง.  การเลิกเครื่อง 
  การเลิกเครื่องใหปฏิบัติดังตอไปนี้ คือ 
  ๑)  ยกฝาครอบเครื่องยนตขึ้น (เรือ รพล.) หรือเปดฝาหองเครื่อง (เรือ LCM) 
  ๒)  ลดรอบเครื่องยนตใหอยูในระหวาง  ๘๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ รอบตอนาที โดยใหคันบังคับค
ลัทชอยูในตําแหนงเดินหนา หรือถอยหลัง จนกระทั่งอุณหภูมิลดลงเหลือ ๑๓๐ ฟ. 
  ๓)  คลายคันเรงลงมานต่ําสุด แลวโยกคันบังคับคลัทชไวในตําแหนง “วาง” 
  ๔)  หมุนคันเรงไปไวในตําแหนง “OFF” 
  ๕)  ตรวจดูน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ําวามีรอบแตกหรือรอยร่ัวหรือไม 
  ๖)  ซอมทําเล็ก ๆ นอย ๆ ถาจําเปน 
๘.  การเกยหาดและการถอนตัว 
 การเกยหาดและการถอนตัวของเรือ LCVP และ LCM นั้น ผูนําเรือจะตองมีความชํานาญเปนอยางยิ่ง 
ถึงแมวาลักษณะคลื่นลมจะสงบก็ตาม ในระหวางที่นําเรืออยูภายในอาวซึ่งไมมีคล่ืนลมนายทายเรือยนตควร
ศึกษาหาความชํานาญในการนําเรือทุกโอกาส เมื่อประสบกับสภาพคลื่นลมแรงสามารถนําเรืไดโดยเรียบรอย
ปลอดภัย 
 ก.  การเกยหาด 
  ๑)  ในการนําเรือเกยหาดทุกครั้ง จะตองนําเรือใหตั้งฉากกับแนวคลื่น (ไมจําเปนจะตองตั้ง
ฉากกับแนวฝง) 
  ๒)  การนําเรือเกยหาดพยายามใหเรืออยูทางดานหลังของยอดคลื่น (การนําเรือวิธีนี้จะทําให
มองเห็นชายหาดลําบาก แตเปนวิธีการที่ปลอดภัยมาก) 
  ๓)  การนําเรือใหเกยขึ้นไปบนหาด ถาเรือไมเกยอยางมั่นคงบนหาด ใหเบาเครื่องลงและรอ
จนกระทั่งคลื่นยอทายเรือแลวใชจังหวะนี้เรงเครื่องเดินหนาใหเรือขึ้นไปเกยบนหาด 
  ๔)  ใชเครื่องเดินหนาดวยความเร็วเพียงพอที่จะแตงเรือใหเกยหาดอยางมั่นคง และใหหัวเรือ
ตั้งฉากกับแนวคลื่นเสมอ 
  ๕)  การเกยหาดเพื่อรับสิ่งของจากบนฝง ไมควรนําเรือเกยหาดใหลึกนัก เพราะจะรับน้ําหนัก
มากในขณะถอนตัว 
 ข.  การถอนตัว 
  ๑)  ควรรอจังหวะที่คล่ืนลดจากฝง แลวใชเครื่องเดินหนา ทั้งนี้เพื่อเปดชองวางทางทายเรือ
ไมใหมีทรายขวางทางอยูในเวลาถอยหลัง 
  ๒)  แตงหางเสือใหตรง ในเรือ LCVP สามารถแตงหางเสือใหตรงไดโดยการใชเครื่อง
เดินหนาครึ่งตัว 
  ๓)  เล็งหัวเรือใหตรงกับที่หมายบนหาด เพื่อใชเปนที่สังเกตวาเรือจะหันไปทางไหน ทั้งนี้
เพื่อจะไดแกการเคลื่อนไหวของเรือใหเรือตั้งฉากกับแนวคลื่นตลอดเวลา 



  ๔)  ใชเครื่องเดินหนาอยูตลอดเวลา เพื่อไลทรายบริเวณทายเรือออกไป รอจนกระทั่งคลื่นลูก
ใหมยกทายเรือใหลอยข้ึน เสร็จแลวเปลี่ยนเกียรมาเปนถอยหลังอยางรวดเร็ว และเรงเครื่อง 
ถอยหลัง 
  ๕)  เมื่อคล่ืนลดใหเบาเครื่องลง ซ่ึงจะชวยใหเครื่องไมหมุนแรงจนเกินไปในเมื่อใบจักรพน
น้ําเนื่องจากน้ําลด และจะปองกันไมใหหางเสือและยงโยจมลึกลงไปในทราย (ซ่ึงจะเปนเหตุใหใบจักรและ
พังงาคดได) 
  ๖)  อยาหันพังงาถือทายในขณะถอยหลัง จนกวาเรือจะพนสันทรายมาแลว ถาปรากฎวาหัว
เรือเร่ิมเซและเรือยังไมพนสันทรายออกมา ใหแตงใหเรืออยูในลักษณะนั้น และรอจนกระทั่งคลื่นลูกใหมมา 
เสร็จแลวใชพังงาถือทายและเครื่องเดินหนา  เพื่อแตงแนวหัวเรือใหกลับเขาที่ 
  ๗)  เมื่อเรือลอยลําดีแลว ยังคงถอยหลังตอไปใหตั้งฉากกับแนวคลื่น จนกระทั่งเรืออยูพน
แนวคลื่นหัวแตก เมื่อคล่ืนลูกใหมเขามาหาเรือ ใหลดความเร็วลง และนําเรือดวยความระมัดระวัง 
  ๘)  เมื่อเรืออยูพนแนวคลื่นหัวแตกออกมาแลวใหรอจนกระทั่งเรืออยูบนยอดคลื่น เสร็จแลว
หมุนพังงาถือทายขวาหรือซายหมด และเปลี่ยนเกียรเปนเดินหนาพรอมกับเรงเครื่องยนต การกระทําเชนนี้จะ
ทําใหเรือหมุนอยางรวดเร็วพรอมที่จะหันหัวเรือสูคล่ืนลูกตอไป จงจําไววารอใหเรือยูพนแนวคลื่นหัวแตกเสีย
กอนที่จะหันหัวเรือออกสูทะเล จงอยาใหหมดกําลังใจ ถาหากลมและคลื่นพยายามจะทําใหเรือเฉออกจากแนว
ตลอดเวลา จงใชความพยายาม ถือวาการพยายามแตงเรือใหตั้งฉากกับแนวคลื่นนั้นดีกวาปลอยใหเรือขวาง
คล่ืน ซ่ึงเปนเหตุใหเรือพลิกคว่ําได 
๙.  การแกเรือขวางหาด (Correcting a Broach) 
 ก.  การขวางหาดเกิดขึ้นจากทายเรือเซ 
  ในระหวางที่เกยหาด ถาทายเรือเร่ิมเซไปทางขวาหรือซายและมีอาการวาเรือจะขวางหาดให
หมุนพังงาถือทายไปในทิศทางที่ทายเรือเซไป และเรงเครื่องเดินหราเพื่อใหเรือเกยหาดมากขึ้น ซ่ึงจะชวยให
ทายเรือกลับเขาที่เดิมได 
 ข.  การขวางหาดเกิดจากหัวเรือเซ 
  ในระหวางที่เกยหาด ถาหัวเรือเร่ิมเซไปทางขวาหรือซายและมีอาการวาเรือจะขวางหาดให
หมุนพังงาถือทายไปในทิศทางตรงกันขามกับการเซของหัวเรือ และเรงเครื่องเดินหนาใหเรือเกยหาดมากขึ้น 
 ค.  การใชเชือกปองกันการขวางหาด 
  เมื่อเรือแสดงอาการวาจะขวางหาด กลาสีและกลาสีทายเตรียมพรอมที่จะสงเชือกปองกันการ
ขวางหาดขึ้นไปใหชุดประจําบนหาด (Beach Party) เชือกปองกันการขวางหาดนี้ กลาสี ทั้ง ๒ คน ตองเตรียม
ไวใหพรอมเมื่อเรือลงน้ํา 
 ง.  วิธีปฏิบัติในเมื่อตองการความชวยเหลือ 
  ๑)  ถาเรือเกยหาดอยางมั่นคง และไมสามารถออกมาไดโดยการใชเครื่องของตนเองจงเบา
เครื่องลงและสงสัญญาณขอความชวยเหลือจากเรือกู 



  ๒)  กลาสีหัว และกลาสีทาย (หรือชางกล) เตรียมพรอมที่จะรับเชือกพวงจากเรือกู เตรียมขอ
ตะเพราไวใหพรอมที่จะเกี่ยวเชือกนํา 
  ๓)  บนเรือ LCVP มีหวงสําหรับพวงเรืออยูเรียบรอยแลว 
  ๔)  ในระหวางที่เรือกําลังถูกเรือกูดึงออกจากหาดใชเครื่องเดินหนาครึ่งตัวอยูตลอดเวลาการ
กระทําเชนนี้จะทําใหเชือกพวงมีแรงดึงอยูตลอดเวลา และทําใหทายเรือลําที่ถูกพวงไมจมลึกลงไปในทราย 
นอกจากนั้นยังชวยใหเชือกพวงไมเขาใบจักรอีกดวย 
  ๕)  เมื่อเรือออกมาพนเขตคลื่นหัวแตกแลว นายทหารอํานวยการกูเรือจะสั่งปลดเชือกพวง
ออก 
๑๐.  การเทียบและออกจากเทียบ 
 ก.  การนําเรือ LCVP เขาเทียบเขื่อนหรือเรือใหญใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  นําเรือเขามาทํามุมประมาณ ๒๐ - ๓๐ องศา ดวยความเร็วต่ําพอที่จะถือทายเรือได 
  ๒)  เมื่อเรืออยูหางจุดที่จะผูกเรือประมาณ ๑ ชวงลําเรือ ใหหันพังงาถือทายใหหัวเรือเปดออก
เล็กนอย เตรียมลูกตะเพราไวใหพรอม 
  ๓)  เสร็จแลวใชเครื่องถอยหลัง และเรงเครื่องเล็กนอย ในเวลาเดียวกันใหหันพังงาถือทายมา
ในทิศทางตรงกันขามเพื่อชวยใหทายเรือเขาหาเรือใหญหรือเขื่อน 
  ๔)  ตอจากนั้นใหเบาเครื่องลง และใสเกียรวาง ซ่ึงเรือควรจะอยูตรงจุดที่ตองการเทียบพอดี 
นายทายเรือยนตเปนผูส่ังการในการใชเชือก และขอตะเพราในโอกาสอันควร ชางกลมีหนาที่ชวยเหลือ
นายทายเรือยนตเพื่อใหเรืออยูตรงจุดที่ตองการเทียบ จงจําไววาตองใชลูกตะเพราในเวลาอันควร 
 ข.  การนําเรือ LCVP ออกจากเทียบเขื่อนหรือเรือใหญใหปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  หันพังงาถือทายเขาหาเขื่อนหรือเรือใหญ 
  ๒)  เรงเครื่องเดินหนาในระยะสั้น ๆ ซ่ึงจะชวยใหทายเรือตีออกจากเขื่อนหรือเรือใหญ
พยายามใชลูกตะเพราเสมอ 
  ๓)  ปลดเชือกออกจากเขื่อนหรือเรือ ใหญและหันพังงาถือทายไวตรงกลางลํา ตอจากนั้นถอย
หลังออกระมัดระวังอยาใหขอบแรมพไปเกี่ยวส่ิงหนึ่งสิ่งใด เปนตนวาบันไดขึ้นลงเรือใหญ 
  ๔)  เมื่อปลอดภัยแลว ใหเบาเครื่องและใสเกียรเดินหนา ตอจากนั้นเรงเครื่องขึ้นไปตามลําดับ 
เก็บเชือกและลูกตะเพราใหเรียบรอย 
๑๑.  การทอดสมอ ( ANCHORING ) 
 สายโซสมอเรือ LCVP ยาว ๑๐ ฟุต โดยปกติแลวจะเก็บไวบริเวณทายเรือ ตัวสมอเก็บไวทางกราบขวา
ของเครื่องยนตในที่วางของหองเครื่อง ส่ิงที่จะตองทําเพื่อใชสมอก็คือ การตอโซสมอเขากับตัวสมอ ถามีทุน
สมอดวยจะเปนประโยชนมากเพื่อทราบตําแหนงของสมอที่ทิ้งลงน้ําไป การทอดสมอปฏิบัติดังนี้ คือ 
 ก.  การใชสมอทายเรือ 
  ๑)  ปลอยสมอไปทางทายเรือ ใหสายสมอยาวประมาณ ๗ เทา ของความลึกของน้ําคิดเปนฟุต 
ระวังอยาใหสายสมอเขาใบจักร เมื่อปลอยโซสมอออกไปยาวเพียงพอแลวใหตงใหอยูกับที่ใหเรียบรอย 



  ๒)  การหะเบสสมอทายใหใชเครื่องถอยหลังอยางเบา ๆ เขาไปหาตัวสมอ ในเวลาเดียวกันก็
เก็บโซสมอตามเขาไปดวย ระวังอยาใหโซสมอเขาใบจักร เมื่อโซสมอตั้งตรง นายทายเรือยนตโยกเกียรไวใน
ตําแหนงวาง กลาสีชวยกันเอาสมอขึ้น 
 ข.  การใชสมอหัวเรือ 
  หันหัวเรือเขาสูลมจนกระทั่งเรือหยุดลอยลํา สมอหัวเรือใหเตรียมวางไวบริเวณทายเรือ เรียง
สายสมอไปตามดาดฟาเรือ แลวนําปลายไปผูกเขากับพุกหรือลูกตนบริเวณหัวเรือ ใหสัญญาณใหกลาสีทิ้งสมอ
ลงน้ําไป เมื่อเรือถูกลมตีก็ปลอยโซสมอตามออกไปจนกระทั่งไดความยาวที่ตองการ เสร็จแลวตงใหเรียบรอย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ข. 
นิยามศัพท 

 กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Task Force) คือ หนวยเฉพาะกิจที่จัดขึ้นเพื่อ
ดําเนินปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก ตามปกติกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ตามปกติกองเรือเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบกจะประกอบดวย กําลังทางเรือและกองกําลังยกพลขึ้นบก (นย.) และหนวยสนับสนุน
การปฏิบัติของกองกําลังยกพลขึ้นบก ตามแตความเหมาะสมกับสถานการณ และโดยทั่วไปจะกําหนดใหฝาย
เรือเปนผูบังคับกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก 
 กองกําลังยกพลขึ้นบก (Landing Force) คือ หนวยเฉพาะกิจของทหารนาวิกโยธิน (หรือทหารบก) ซ่ึง
ประกอบดวย เครื่องบิน และทหารภาคพื้นดินพรอมดวยอาวุธยุทโธปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ ที่จัดขึ้นเพื่อการ
โจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก โดยมีนายทหารนาวิกโยธินเปนผูบังคับหนวย กองกําลังยกพลขึ้นบกมีหลายระดับ 
ตั้งแตระดับกองทัพ องพล กรม และกองพัน 
 แผนเกยหาด (Landing Plan) คือ ตรารางกําหนดการสงกองกําลังยกพลขึ้นบกขึ้นหาดยกพลขึ้นบก ใน
การเคลื่อนกําลังจากเรือสูหาด 
 การขนถาย (DEBARKAIION) การขนทหาร ส่ิงอุปกรณ และอุปกรณจากเรือลําเลียง เรือสินคา หรือ
เครื่องบิน ขึ้นบกหรือลงเรือระบายพล 
 คล่ืนโจมตี (ASSAULT WAVE ) มีความหมายเชนเดียวกับคําวาคลื่นกําหนด 
(Scheduled Wave) คือ กระบวนเรือระบายพล รถสะเทินน้ําสะเทินบก เรือยกพลขึ้นบก หรือเฮลิคอปเตอร ที่
ลําเลียงหนวยโจมตีของกองกําลังยกพลขึ้นกบขึ้นฝงเปนระลอก ๆ        ตามตําบลที่และเวลาที่กําหนดไว
ลวงหนา 
 เรือกูซอม (Salvage Boat) เปนเรือระบายพลที่ดัดแปลงเพื่อทําหนาที่กูซอมเรือเล็กที่ชํารุดในขณะ
ปฏิบัติการยกพลขึ้นบก 
 การเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝง (Ship to Shore movement) เปนการปฏิบัติสวนหนึ่งในขั้นการโจมตีของ
ปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก ดวยการสงทหารของกองกําลังยกพลขึ้นบกที่อยูในเรือลําเลียงโจมตีขึ้นฝงที่
ตําบลที่กําหนด 
 ชองทางเรือเล็ก (Boat Lane) คือ ชองทางเรือเดินของเรือระบายพล ชวงหาดยกพลขึ้นบกไปถึงแนว
ออกตี ปกติชองทางเรือเล็กจะเปนชองทางเรือเดินที่มีเครื่องหมายแสดงสิ่งกีดขวางธรรมชาติที่เปนอันตรายตอ
การเดินเรือซ่ึงไมสามารถทําลายได และเปนชองทางที่มีการกวาดทุนระเบิดแลว 
 เรือลําเลียงโจมตี (Assault Ship) คือ เรือขนาดใหญที่มอบใหกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก
เพื่อใชในการบรรทุกทหารราบ ยานพาหนะ ส่ิงอุปกรณ และอุปกรณไปยังพื้นที่เปาหมาย 
 พื้นที่เปาหมาย (Objective Area)  คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่กําหนดขึ้นโดยผูบังคับบัญชาชั้นเหนือของ
กองเรือเฉพาะกิจยกพลขึ้นบก ในพื้นที่ดังกลาวประกอบดวยที่หมายซึ่งกองกําลังยกพลขึ้นบกจะยึดในขั้นการ
โจมตี 



 พื้นที่ขนถาย (Transportation Area) คือ พื้นที่บริเวณหากยกพลขึ้นบก ซ่ึงเรือลําเลียงจอดเพื่อขนถาย
ทหาร อุปกรณ ส่ิงอุปกรณลงเรือระบายพลไปขึ้นบก 
 ชองทางเรือเดินไปแนวออกตี (Approach Lane) คือ ชองทางเรือเดินที่ตอยาวจากชองทางเรือเล็กตั้งแต
แนวออกตีไปพื้นที่ขนถาย เพื่อใหเรือระบายพลที่เดินทางจากพื้นที่ขนถายไปแนวออกตีชองทางนี้ถามีเรือจอด
หรือทิ้งทุนเพื่อเปนเครื่องหมายที่ตรงเริ่มตนชองทาง 
 แนวออกตี (Line of Departure) คือ แนวกําหนดขึ้นในทะเลเพื่อชวยใหเรือระบายพลเกยหาดตรง
ตําบลที่กําหนดไดตรงเวลาที่ส่ัง 
 แผนการบรรทุก (Loading Plan) มีความหมาย ๒ ประการ 
 ๑.  ตารางกําหนดการบรรทุกกําลังพลและสิ่งอุปกรณในตารางดังกลาวจะมีแผนการจัด และเวลา
ปฏิบัติการลําเลียงกําลังพลและอุปกรณลงเรือ ตารางนี้ฝาย นย.เปนผูดําเนินการ 
 ๒.  แผนกําหนดเรือลําเลียง ในแผนจะกําหนดหนวยเฉพาะกิจของเรือลําเลียง กําหนดวันออกเดินทาง
และวันมาถึงจุดการขึ้นสูเรือ (Embarkation Point) 
 หาดยกพลขึ้นบก (Landing Beach) คือ สวนหนึ่งของชายฝงที่ใชในการยกพลขึ้นบกของกองพันผสม
ยกพลขึ้นบก การกําหนดชื่อหาดยกพลขึ้นบกจะกําหนดเปนสีตาง ๆ เชน หาดแดง หาดน้ําเงิน เปนตน สําหรับ
การยกพลขึ้นบกขนาดกรมผสม และตอทายดวยตัวเลขสําหรับการยกพลขึ้นบกขนาดกองพันผสม เชน หาด
แดงหนึ่ง หาดน้ําเงินสอง 
 วงรวมพล (Assembly Circle) คือ การจัดรูปกระบวนเรือระบายพลเรียงตามกันแลวแลนเปนรูป
วงกลม (รูปภาพที่ ๙) เพื่อการขนถายทหารและสิ่งอุปกรณบริเวณสถานีขนถาย หรือบริเวณพื้นที่นัดพลเพื่อรอ
เวลาแลนเขาหาแนวออกตี 
 คล่ืน (Surf) เปนคํานามรวม หมายถึง ลักษณะคลื่น ๓ ชนิด คือ 
 ๑.  คล่ืนหัวแตก 
 ๒.  คล่ืนมวนตัว คือ คล่ืนที่ยอดมวนเขาหาฝง หรือมวนออกนอกฝง 
 ๓.  คล่ืนขนาดใหญที่กระทบฝง ซ่ึงมักจะเกิดกับหาดที่มีความชันมาก 
 ขายการสื่อสารในขั้นเคลื่อนกําลังจากเรือสูฝง  การสื่อสารที่ใชในขั้นนี้ที่สําคัญ การสื่อสารทางวิทยุ
สํารับควบคุมคลื่นเรือระบายพล ซ่ึงมี ๒ ขาย ดังนี้ 
 ๑.  ขายควบคุม (Control net) ใชติดตอส่ือสารระหวางนายทหารควบคุมหลัก นายทหารควบคุมรอง 
ผบ.หมูเรือระบายพล ผูบังคับคลื่น ตั้งแตแนวออกตีถึงเมื่อคล่ืนเรือระบายพล (รถสะเทินน้ําสะเทิน-บก) เกย
หาดแลว ปกติเรียกวา ขาย “ แอลฟา “(ALFA) 
 ๒.  ขายรวม (Common net) ใชติดตอส่ือสารระหวางผูเกี่ยวของตามขอ ๑. ในเรื่องเกี่ยวกับธุรการ 
ตั้งแตเมื่อเรือระบายพล (รถสะเทินน้ําสะเทินบก) ออกจากเรือลําเลียงจนถึงแนวออกตีและภายหลังจากที่เรือ 
(รถ) เหลานั้นเกยหาดแลวรอฟงคําสั่งจากผุควบคุมหลักใหปฏิบัติกิจอื่นตอไป   ปกติ เรียกวา      ขาย 
”บราโว” (BRAVO) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑. 
กลางวัน 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนขวาชูเหนือศีรษะ 
เหนือศีรษะ ดับไฟกอนลดแขนลง ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 
 

 
 
 

๒.  ระวัง 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อจบ
สัญญาณ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  หยุดนิ่ง 

 
 

 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน 
 ดับไฟเมื่อจบสัญญาณ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 
 

 
 

๔. รนระยะ 

 
 

 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อมือแตะกัน
เหนือศีรษะซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  ไมเขาใจ 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อนํามือมาไวขางหนา คงอยูในลักษณะนี้ ขนานกัน
และอยูในระดับขอบฟา จนกวาผูรับจะทราบ ดับไฟขณะที ่
อยูขางหนา 
 

 
 

 

๖. กระบวนเรียงตามกันทางขวา ( ซาย ) 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดออกไปสุด คงอยูในลักษณะนี้จนกวาจะ
เขาใจ หรือรับทราบปดไฟเมื่อแขนยังเหยียดอยู ซ้ําสัญญาณได
ถาจําเปน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  เริ่มยิง 
กลางวัน 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน  ดับไฟเมื่อจบ
สัญญาณ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 
 

 
 
 

๘.  ลดความเร็ว ทหารเขาที่กําบัง 
กลางวัน 
 

 
 

กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อจบ
สัญญาณ แขนตองไมสูงกวาแนวระดับขอบฟา ซ้ําสัญญาณได
ถาจําเปน 

 
 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. 
กลางวัน 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน นําแขนกลับมาใน
ตําแหนงเริ่มตนทุกครั้งที่เคลื่อนออกไป ดับไฟเมื่อแขนไปขาง
หลังแลว 
 

 
 
 
 
 

๑๐. 
 กลางวัน 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อแขนลงมา
อยูขางลําตัว ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.  กระบวนเรียงเฉียงขวา (ซาย) 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเฉียงขึ้นขางบนและลงขาง 
แลว ดับไฟกอนที่จะนําแขนกับมาอยูขางตัว ซ้ําสัญญาณได
ถาจําเปน 
 
 

 
 

๑๒.   ยกเลิกคําส่ังที่แลว 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
ยกไฟฉายขึ้นไขวกันเหนือศีรษะแทนมือ เปดไฟเมื่อไฟฉาย ไขว
กันเหนือศีรษะแลว ดับไฟเมื่อผูรับเขาใจหรือรับทราบ 

 
 
 

 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓.  กระบวนแลนตามกัน 
กลางวัน 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อเริ่มควงแขนกับไฟเมื่อจบสัญญาณ   ซ้ําสัญญาณ
ไดถาจําเปน 
 

 
 
 
 

๑๔.  ไปขางหนา 
กลางวัน 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน ทําไฟกระพริบหลายครั้ง 
เมื่อแขนลงไปชี้ตรงหนา ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕.  หยุด 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ ทําไฟกระพริบ 
หลาย ๆ ครั้ง กับไฟกอนลดมือลง 
 

 
 
 

๑๖.  เพิ่มความเร็ว 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน และดับไฟเมื่อจบ
สัญญาณ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗.  กระบวนหนากระดาน 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนขวาเหยียดออกไปทั้งสองขาง คงอยูใน
ลักษณะนี้จนกวาจะเขาใจ ส่ังปฏิบัติหรือรับทราบ ดับไฟเมื่อ
แขนยังเหยียดอยู ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 
 

 
 
 

๑๘.  คนตกน้ํา 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูเหนือศีรษะ ทําวงรอบขางหนาพรอมกับทําไฟ
กระพริบ ดับไฟเมื่อแขนอยูเหนือศีรษะ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 
 

 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙. 
กลางวัน 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่ออยูในตําแหนงเริ่มตน ดับไฟเมื่อแขนอยูเหนือแนว
ระดับ ๔๕ องศา ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 
 

 
 
 

๒๐.  ขยายระยะ 
กลางวัน 

 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อชูแขนทั้งสองเหนือศีรษะ ดับไฟเมื่อแขนอยูในแนว
ระดับ ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 

 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑.  พรอม 
กลางวัน 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดเฉียงขึ้น ๔๕ องศา ขางหนา อยูใน
ลักษณะนี้จนกวาจะรับทราบ จึงปดไฟ    ซ้ําสัญญาณได 
ถาจําเปน 
 

 
 
 

๒๒. เคลื่อนตัวไปทางปกขวา (ซาย) 
กลางวัน 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนบนเริ่มเคล่ือนที่ แขนคงอยูในแนวระดับจนกวา
จะเขาใจ ส่ังปฏิบัติ หรือรับทราบ  ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓.  ติดเครื่อง เตรียมเคลื่อนที่ 
กลางวัน 
 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน ดับไฟเมื่อจบสัญญาณ 
  
 

 
 
 

๒๔.  หยุดเครื่อง 
กลางวัน   
ขอควรระวัง  สัญญาณนี้ไมควรใชสําหรับรถเมื่อลงน้ําแลว 
 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนอยูในตําแหนงเริ่มตน ดับไฟเมื่อจบสัญญาณ  
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕.  กระบวนรูปตัว วี 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดออกไปสุด คงอยูในลักษณะนี้จนกวา
จะเขาใจ ส่ังปฏิบัติหรือรับทราบ ดับไฟเมื่อแขนยังเหยียดอยู 
ซ้ําสัญญาณไดถาจําเปน 
 

 
 
 

๒๖.  กระบวนรูปล่ิม 
กลางวัน 

 
 
กลางคืน 
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดออกไปสุด คงอยูในลักษณะนี้จนกวาจะ
เขาใจ ส่ังปฏิบัติ หรือรับทราบ ดับในเมื่อแขนยังเหยียดอยู ซ้ํา
สัญญาณไดถาจําเปน 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗.  เครื่องยนตขัดของ 
กลางวัน 

 
 
กลางวัน 
เปดไฟเมื่อแขนเหยียดเหนือศีรษะ เหวี่ยงแขนลงขางหนา ไป
ยังหัวเขาเหวี่ยงแขนขึ้นขางหนา กลับไปเหนือศีรษะ กระทํา
ติดตอไปจนกวาจะเขาใจ 
 

 
 
 

๒๘.  สงเชือกพวง 
ทําวงเล็ก ๆ ฝามือหันไปขางหนา 

 
 
กลางคืน 
ทําวงเล็ก ๆ ดวยไฟฉาย 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙.  เริ่มพวง 
กลางวัน 
ทําครึ่งวงกลมขางลางจาก แนวระดับขางขวาถึงขางซาย 
 

 
 
กลางคืน 
ทําครึ่งวงกลมขางลางจากแนวระดับขางขวาถึงขางซายดวย
ไฟฉาย 
 
 

 
 
 
 

๓๐.  เลิกพวง 
กลางวัน 
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ฝามือหัน ไปขางหนา 
 

 
 
กลางคืน 
ชูแขนเหนือศีรษะ ทําไฟกระพริบหลาย ๆ ครั้ง ซ้ําสัญญาณ 
ไดถาจําเปน 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑.  ปลดเชือกพวง 
กลางวัน 
ไขวแขนขางหนาลาํตัวหลายครั้ง โดยเหวีย่งแขนไปมาจากขางลําตัว 
 

 
 
 

กลางคนื 
ไขวแขนขางหนาลาํตัวหลายครั้ง ๆ โดยเหวี่ยงแขนไปมาจากขางลาํตวั 
ถือไฟฉายในมอืทั้งสองขาง 
 

 
 


