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ค ำสั่งหมวดลำดตระเวนระยะไกล กจต. 
(เฉพำะ) 

ที่     ๑   /๒๕๖๒ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของ มว.ลว.ไกล กจต. 

........................................ 
 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ มว.ลว.ไกล กจต. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของ กจต. จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของ มว.ลว.ไกล กจต. 
 ๑.๑ ผบ.มว.ลว.ไกล กจต. เป็น ผู้น ำกำรจัดกำรควำมรู้ มว.ลว.ไกล กจต./ประธำน 
 ๑.๒ รอง ผบ.มว.ลว.ไกล กจต. เป็น รองประธำน 
 ๑.๓ ผบ.ตอน.ลว.ไกล กจต. เป็น กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 ๑.๔ ผบ.ตอน.ลว.นบ.ฯ เป็น กรรมกำร 
 ๑.๕ ผบ.ชุด ลว.ไกล ฯ เป็น กรรมกำร 
 ๑.๖ พันจ่ำประจ ำหมวด ฯ เป็น กรรมกำร 
 ๑.๗ พันจ่ำส่งก ำลัง ฯ เป็น กรรมกำร 
 ๑.๘ ผบ.ชุด ลว.นบ.ฯ เป็น กรรมกำร 
 ๑.๙ รอง ผบ.ชุด ลว.ไกล ฯ เป็น กรรมกำร 
 ๑.๑๐ ช่ำงอำวุธ ฯ เป็น กรรมกำร 
 ๑.๑๑ พลซุ่มยิง ฯ เป็น กรรมกำร 
 ๑.๑๒ เจ้ำหน้ำที่วิทยุ ฯ เป็น กรรมกำร 
 ๑.๑๓ พลลำดตระเวน ฯ เป็น กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๑๔ เจ้ำหน้ำที่วิทยุ ฯ เป็น กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๑๕ เจ้ำหน้ำที่วิทยุ ฯ เป็น กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒. คณะกรรมกำรฯ ตำมข้อ ๑. มีหน้ำที่ดังนี้ 
 ๒.๑ ผู้น ำกำรจัดกำรควำมรู้ มว.ลว.ไกล กจต. มีหน้ำที ่
  ๒.๑.๑ เป็นผู้น ำกำรบริหำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรควำมรู้และกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
  ๒.๑.๒ ให้กำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
   

/๒.๑.๓ ให้แนวทำง... 
 

- ๒ - 
 
  ๒.๑.๓ ให้แนวทำงปฏิบัติ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำ และด ำเนินงำนตำม

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใน มว.ลว.ไกล กจต. เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 ๒.๒ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ มว.ลว.ไกล กจต. มีหน้ำที ่
  ๒.๒.๑ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ของ มว.ลว.ไกล กจต. 



  ๒.๒.๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำ เสนอต่อผู้น ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ มว.ลว.ไกล กจต. 
  ๒.๒.๓ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
  ๒.๒.๔ วำงแผน ควบคุม และก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศส ำหรับองค์กร 
  ๒.๒.๕ เชิญเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเจ้ำหน้ำที่ของ กปช.จต./กจต. ที่
เกี่ยวข้องมำให้ควำมรู้ หรือให้ข้อมูลรำยละเอียดที่เป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ และ
คณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสมและตำมควำมจ ำเป็น 
  ๒.๒.๖ เสนอ มว.ลว.ไกล กจต. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ เพ่ือด ำเนินกำรปฏิบัติ
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ให้สอดคล้องกับสำยงำนของหน่วย ตำมแผนยุทธศำสตร์ของ กปช.จต./กจต. 
  ๒.๒.๗ ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้ำรำชกำรให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ในวิชำกำรสมัยใหม่ สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๓. หน่วยในสังกัด มว.ลว.ไกล กจต. ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ มว.ลว.ไกล กจต. ร้องขอ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง         ณ   วันที่      ๕         มกรำคม   พ.ศ.๒๕๖๒ 

                      ร.อ.ปัญญำ  พุทธสรณ์ 
             ( ปัญญำ  พุทธสรณ์ ) 
              ผบ.มว.ลว.ไกล กจต.



 
 

 

 

ค ำสั่งหมวดลำดตระเวนระยะไกล กจต. 

(เฉพำะ) 
ที ่  ๒  /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ มว.ลว.ไกล กจต. 

 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ของ มว.ลว.ไกล กจต. ในกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของก ำลังพล ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร ของ  มว.ลว.ไกล กจต. 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ มว.ลว.ไกล กจต.  
  ๑.๑ ร.ท.วิชัย     ประไพพงษ ์ เป็น หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  ๑.๒ ร.ท.คมสัน   ภูพลผัน เป็น รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
  ๑.๓ ร.ต.อุดม     คล้ำยทรง เป็น คณะท ำงำน 

 ๑.๔ พ.จ.อ.ถำวร มีมงคล เป็น คณะท ำงำน 
 ๑.๕ พ.จ.อ.นเรศ  คูณสวัสดิ์ เป็น คณะท ำงำน 
 ๑.๖ พ.จ.อ.ดิษฐพร  ลพเมฆ เป็น คณะท ำงำน 
 ๑.๗ พ.จ.อ.จิรวัฒน์  จันที เป็น คณะท ำงำน 
 ๑.๘ พ.จ.อ.พิษณุ     กุดแสน เป็น คณะท ำงำน 
 ๑.๙ พ.จ.อ.ธงชัย      สุยุวงศ์ เป็น คณะท ำงำน  
 ๑.๑๐ พ.จ.ท.พิษณุ   แก้วหล้ำแสง เป็น คณะท ำงำน  
 ๑.๑๑ จ.อ.ฝนไต้      บับพิบูลย์ เป็น คณะท ำงำน 
 ๑.๑๒ จ.อ.เศรษฐำ   โทพิลำ เป็น คณะท ำงำน  
 ๑.๑๓ จ.อ.อภิชำติ    หวำนชะเอม เป็น เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศ 
 ๑.๑๔ จ.อ.ประภำส   อัปประกัง เป็น เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศ 
๒. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ มว.ลว.ไกล กจต. มีหน้ำที่ 

  ๒.๑ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ของ มว.ลว.ไกล กจต. 
  ๒.๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำ เสนอต่อผู้น ำกำรจัดกำรควำมรู้ 
มว.ลว.ไกล กจต. 

/๒.๓ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ… 
 
 

- ๒ - 
 
  ๒.๓ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
  ๒.๔ วำงแผน ควบคุม และก ำกับดูแลระบบสำรสนเทศส ำหรับองค์กร 



  ๒.๕ เชิญ เจ้ำหน้ำที่ จำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเจ้ำหน้ำที่ของ กปช.จต./กจต. 
ที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมรู้ หรือให้ข้อมูลรำยละเอียดที่เป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ และ
คณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสมและตำมควำมจ ำเป็น 
  ๒.๖ เสนอ มว.ลว.ไกล กจต. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ เพ่ือด ำเนินกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ให้สอดคล้องกับสำยงำนของหน่วย ตำมแผนยุทธศำสตร์ของ กปช.จต./กจต. 
  ๒.๗ ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรให้เป็น
ผู้ที่มีควำมรู้ในวิชำกำรสมัยใหม่ สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง           ณ          วันที่           ๕        มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ร.อ.ปัญญำ  พุทธสรณ์ 
                 ( ปัญญำ  พุทธสรณ์ ) 

                                           ผบ.มว.ลว.ไกล กจต.



 
   ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ สายวิทยาการ นย. 

ด้านการใช้เทคนิคการพับร่มทางยุทธวิธ ีMK 3 
 

ชื่อ-สกุล     พ.จ.ท.พิษณ ุ    แก้วหล้ำแสง 

ต ำแหน่ง    เจ้ำหน้ำที่ท ำสนำม ชุดน ำทำงท่ี ๓  มว.น ำทำง ร้อย.ลว.ไกล                        

               พัน.ลว.พล.นย. / ผบ.ชุดลำดตระเวนระยะไกลที่ ๓ ตอน ลว.ระยะไกล 

               มว.ลว.ไกล กจต. 

หน่วยงำน    พัน.ลว.พล.นย. / มว.ลว.ไกล กจต.   โทรศัพท์  ๐๓ ๙๓๗๒ ๓๑,  ๓๗๔๒๗ 

ประวัติกำรศึกษำ 
 - จบหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยจำกโรงเรียนหนองกุงวิทยำยน 
 - จบจำกโรงเรียนจ่ำนำวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๖  
ประวัติกำรศึกษำหลังรับรำชกำร 

 - หลักสูตรส่งทำงอำกำศ นย. รุ่นที่ ๓๗ 
 - หลักสูตรกำรรบพิเศษ แขนงกำรลำดตระเวนสะเทินน้ ำสะเทินบกและจู่โจม นย. รุ่นที่ ๓๕ 
 - หลักสูตรกำรด ำน้ ำทำงยุทธวิธี รุ่นที่ ๖ 
 - หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหำร กองกำรสัตว์ทหำรบก รุ่นที่ ๘๒/๒ 
 - หลักสูตรกำรรบแบบจู่โจม ศูนย์กำรทหำรรำบ รุ่นที่ ๑๒๐ 
 - หลักสูตรครูฝึกพลแม่นปืน นย. 
 - หลักสูตรผู้ควบคุมกำรกระโดดร่มแบบสำยดึงประจ ำที่ นย. รุ่นที่ ๒ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 - ช่วยรำชกำร เป็นครูผู้ช่วยแผนกวิชำกำรรบพิเศษ  ๒  ปี 
 - ครูฝึกหลักสูตรส่งทำงอำกำศ  ๗ รุ่น 
 - ครูฝึกหลักสูตรกำรรบพิเศษ ๒ รุ่น 
   
 ร.ท.วิชัย    ประไพพงษ์ ผู้รับรอง 
  ( วิชัย    ประไพพงษ์ ) 
 ร.ต.อุดม     คล้ำยทรง ผู้รับรอง 
  (อุดม     คล้ำยทรง ) 
          ร.อ.ปัญญา  พุทธสรณ์ 
            ( ปัญญา  พุทธสรณ์ ) 
           ผบ.มว.ลว.ไกล กจต 
 
 

 

 

 
 



 
 
                                                 สารบัญ 
 
เร่ือง หน้า 
 
กล่ำวน ำ ๑ – ๔   
ขั้นตอนกำรพับร่มเหลี่ยม  MACH – ๓ ๕ – ๑๐ 
แบบบันทึกกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติงำน ๑๑      
แบบรำยงำน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๑๒ 
Flow Chart (แผนภูมิ)          ๑๓  
ผลกำรปฎิบัติงำน ๑๔ 
 

....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 

      การแบ่งปันความรู้ด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น                

  Knowledge Sharing by One Point Lesson (OPL)  
 

หน่วยงำน: หมวดลำดตระเวนระยะไกล กจต. 
ชื่อเรื่อง เทคนิคกำรพับร่มทำงยุทธวิธี 

MK – 3  
เลขที่เอกสำร  

ประเภท เทคนิคกำรท ำงำน วันที่จัดท ำ  
ผู้จัดท ำ หัวหน้ำกลุ่ม ผู้อนุมัติ 



พ.จ.ท.พิษณุ  แก้วหล้ำแสง ร.ท.วิชัย   ประไพพงษ์ ร.อ.ปัญญำ  พุทธสรณ์ 
            
  หมวดลำดตระเวน ระยะไกล กจต. มีภำรกิจท ำกำรลำดตระเวนระยะไกล ลำดตระเวนสะเทินน้ ำสะเทินบก 
ปฏิบัติกำรพิเศษ และปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่งคงภำยใน  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กจต. และให้กำรสนับสนุนหน่วย
ก ำลังรบ ในพ้ืนที่เมื่อสั่ง ภำรกิจลำดตระเวนระยะไกล ดังกล่ำวบำงภำรกิจมีกำรใช้ก ำลังพลในกำรเข้ำพ้ืนที่ โดยวิธีส่ง
ทำงอำกำศ ในกำรล ำเลียงชุดปฏิบัติกำรเพ่ือปฏิบัติภำรกิจ รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมของก ำลังพลในกำรสนับสนุน
นักโดดร่ม ทร. ให้กับคณะกรรมกำรโดดร่ม ทร. ในกำรแสดงกำรกระโดดในภำรกิจต่ำงๆ  จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมี
ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดระหว่ำงปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และต้องให้ทันต่อเวลำ 
และปลอดภัย ในกำรปฏิบัติภำรกิจ อีกท้ังยัง มีควำมมุ่งหมำย 
- เพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้นักโดดร่มแบบสำยดึงประจ ำที่เป็นนักโดดร่มแบบกระตุกเอง 
- เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถนักโดดร่มให้สำมำรถโดดแทรกซึมเบื้องสูงได้ 
- เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถนักโดดร่มให้สำมำรถเป็นนักกีฬำโดดร่มกองทัพเรือได้ 

  ร่มบุคคลโดดแบบสี่เหลี่ยม ถูกออกแบบและพัฒนำขึ้นมำให้มีขีดควำมสำมำรถ เพ่ือรองรับหรือ
ตอบสนองภำรกิจต่ำงๆมีทั้งในด้ำนกิจกำรทำงทหำรหรือด้ำนพลเรือน สิ่งที่พัฒนำจำกร่มที่มีสมรรถนะต่ ำ เช่น อัตรำ
กำรร่อนอำกำศ กำรบรรทุกน้ ำหนัก กำรตอบสนองในกำรบังคับเข้ำสู่ที่หมำย ขนำดและน้ ำหนักของตัวร่ม กำร
ออกแบบเพ่ือให้มีควำมปลอดภัยแก่นักโดดและอุปกรณ์อ่ืนๆ ซึ่งท ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ในกำรปฏิบัติ ภำรกิจ 
หรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  ในด้ำนกำรทหำร  ถูกออกแบบมำใช้ในทำงยุทธวิธี เช่น กำรแทรกซึมเข้ำสู่ที่หมำย ลดกำร
ตรวจกำรณ์ของฝ่ำยตรงข้ำม มีควำมรวดเร็ว คล่องตัว ควำมปลอดภัยของก ำลังพล สำมำรถหำข่ำวสำร และ ปฏิบัติ
ภำรกิจต่ำงๆที่หน่วยเหนือสั่งได้   ในด้ำนพลเรือน ก็ถูกออกแบบเพ่ือกำรกีฬำใช้แข่งขัน โดดเพ่ือกำรแสดง หรือโดด
เพ่ือควำมสนุกสนำน ก็ออกแบบไปในหลำยๆลักษณะต่ำงกันออกไปในที่นี้จะกล่ำวถึงร่มโดดทำงยุทธวิธีที่ยังมีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันและคุณลักษณะจ ำเพำะ 
 

 
-๓- 

 

           คุณลักษณะและขีดความสามารถของร่มบุคคลโดด  Mach – ๓ 
-  เป็นร่มโดดทำงยุทธวิธี ใช้ในกำรแทรกซึมเบื้องสูง  Haho , Halo  

 -  ผืนผ้ำร่มมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำด ๒๘๐ ตำรำงฟุต ๗ เซลล์ 
 -  ผืนผ้ำร่มหลักและผืนผ้ำร่มส ำรองมีขนำดเท่ำกัน 

-  ชุดสำยรัดตัวสำมำรถประกอบเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ FXC, ชุดขวดอำกำศส ำหรับโดดแทรกซึม, 
-   และประกอบอุปกรณ์รบ 
-  อัตรำร่อนอำกำศ  ๔.๒ : ๑ 
-  ร่มหนัก  ๓๔.๓  ปอนด์  ( ถ้ำประกอบ  FXC , ชุดขวดอำกำศจะหนัก ๔๑ ปอนด์) 
-  กำรหมุนเลี้ยว นน. ๑๘๐    ๑.๘ – ๒.๖  วินำที 
                     นน.๓๖๐   ๓.๖ – ๕.๖  วินำที  
 -  ควำมเร็ววิ่งหน้ำ  ๒๐๐  ปอนด์ วิ่งหน้ำได้    ๒๐   ไมล์ / ชม. 
                         ๓๐๐  ปอนด์ วิ่งหน้ำได้    ๓๕   ไมล์ / ชม. 
-  ระยะที่สูงสุดออกจำก  บ.   ๒๕,๐๐๐   ฟุต (MSL),จำกระดับน้ ำทะเล 

 -  ระยะปลอดภัยสูงสุดที่ควรเปิดร่ม   ๒๒,๐๐๐  ฟุต (MSL),จำกระดับน้ ำทะเล 



-  ระยะปลอดภัยต่ ำสุดที่ควรเปิดร่ม   ๒,๕๐๐   ฟุต (AGL),จำกระดับพ้ืนดิน 
-  ควำมเร็ว บ. สูงสุดที่ออกจำกประตู ๑๕๐ น๊อต 
-  น้ ำหนักบรรทุกสูงสุด  ๑๔๐  kg  (๓๐๐  ปอนด)์ 
-  แบบประตูของ  บ.  ออกได้ทั้งประตูข้ำง และ แรมพ์ 

 ส่วนประกอบของร่ม    Mach – ๓ 
๑. ร่มน ำและถุงบรรจุร่ม 
 ๑.๑  ร่มน ำ 
 ๑.๒  สำยต่อร่มน ำ 
 ๑.๓  ถุงบรรจุร่ม 
๒.  ผืนผ้ำร่มและสำยร่ม 

  ๒.๑  ห่วงต่อยอดร่ม 
  ๒.๒  ผืนผ้ำร่ม 
  ๒.๓  สำยร่ม 
 

/๓.  สำยโยงบ่ำ… 
 
 
 

-๔- 
 

๓.  สำยโยงบ่ำและห่วงปลดปล่อยเพดำนร่ม 
 ๓.๑  ห่วงเหล็กเชื่อมต่อ 
 ๓.๒  สำยโยงบ่ำ / ชุดสำยดึงประจ ำที่ร่มช่วย 

  ๓.๓  ตัวลดระดับและเพ่ิมควำมเร็ว 
 ๓.๔  ห่วงล็อคชุดห่วงปลดปล่อยเพดำนร่ม 
 ๓.๕  ชุดห่วงปลดปล่อยเพดำนร่ม 

- ๔.  ชุดสำยรัดตัว 
 ๔.๑  ห่วงเหล็กเชื่อมต่อร่มหลัก 
 ๔.๒  ห่วงดึงร่มหลัก 

  ๔.๓  หมอนปลดปล่อยเพดำร่มหลัก 
 ๔.๔  สำยรัดอก 
 ๔.๕  ห่วงดึงร่มช่วย 
 ๔.๖  ห่วงเหล็กเก่ียวยุทโธปกรณ์ 
 ๔.๗  สำยรัดตัวทำงตั้ง 
 ๔.๘  ห่วงเกำะสำยโรยยุทโธปกรณ์ 
 ๔.๙  สำยปรับทำงข้ำง (ซ้ำย-ขวำ) 
 ๔.๑๐  สำยรัดเอว 
 ๔.๑๐.๑  ซองบรรจุเครื่องเปิดอัตโนมัติ (ร่มหลัก) 



 ๔.๑๐.๒  แผ่นเชื่อมต่อชุดขวดอำกำศ 
 ๔.๑๑  สำยรัดขำ 
 ๔.๑๒  แผ่นปิดคลุมร่มช่วย 
  ๔.๑๒.๑ ห่วงเชือกปิด แผ่นปิดคลุมร่มช่วย 
  ๔.๑๒.๒ ซองบรรจุเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ (ร่มช่วย) 
 ๔.๑๓  แผ่นปิดคลุมร่มหลัก 

   ๔.๑๓.๑ ห่วงเชือกปิด แผ่นปิดคลุมร่มหลัก 
 

/ขั้นตอนกำรพับร่มเหลี่ยม… 
 

 
 

-๕- 
 

                                    ขั้นตอนการพับร่มเหลี่ยม  MACH – ๓ 

 ๑. กำรวำงร่มเพ่ือเตรียมกำรพับและตรวจสำยร่ม (แก้กลับ,พัน,ยุ่ง,บิด)    
 ๒. กำรพับผืนผ้ำร่ม  พับแผ่นควบคุมกำรกำง  เก็บสำยบังคับ  

 ๓. กำรบรรจุผืนผ้ำร่มเข้ำถุงบรรจุร่ม 

 ๔. กำรพับสำยร่ม 

 ๕. กำรน ำถุงบรรจุร่มเข้ำแผ่นหุ้มห่อร่ม 

 ๖. กำรพับร่มน ำและปิดแผ่นปิดคลุมร่ม 

 ๗. กำรปิดแผ่นปิดคลุมที่เหลือ และกำรประกอบเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ 

 ๘.กำรประกอบและพับสำยดึงประจ ำที(กรณีต่อสำย) 

 ๙. กำรพับชุดสำยรัดตัว 
 

                                            การพับร่มเหลี่ยม  MACH – ๓ 
 
     ๑. การวางร่มเพื่อเตรียมการพับและตรวจสายร่ม (แก้กลับ,พัน,ยุ่ง,บิด)  



- 

 
 

 

/๒. กำรพับผืนผ้ำร่ม   
 

 
-๖- 

 
 
 

๒. การพับผืนผ้าร่ม  พับแผ่นควบคุมการกาง  เก็บสายบังคับ  
 

-  
 
 

๓. การบรรจุผืนผ้าร่มเข้าถุงบรรจุร่ม 
 

-  
 
 

๔. การพับสายร่ม 
 



- 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๗- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- ๕. การน าถุงบรรจุร่มเข้าแผ่นหุ้มห่อร่ม 
-  
-  



- 

 
 
 

 

           /๖. กำรพับร่ม 

 
 
 

 
-๘- 

 
 

๖. การพับร่มน าและปิดแผ่นปิดคลุมร่ม 

 

 

 



๗. การปิดแผ่นปิดคลุมที่เหลือ และการประกอบเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ 

 

 

/๘.กำรประกอบ… 

 

 

-๙- 



   

 
 
 

                                     
-๑๐- 

 

๘.การประกอบและพับสายดึงประจ าที(กรณีต่อสาย) 

๙. การพับชุดสายรัดตัว 
 

                            

               
 



                                

             
 
 

หมายเหตุ  เมื่อเสร็จกำรพับในแต่ละขั้น จะต้องได้รับกำรตรวจจำกครูฝึกทุกครั้ง  

 
 
   
   

 
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ( After Action Review :AAR ) 

หน่วยงาน มว.ลว.ไกล กจต. 
 เรียน   
ชื่องาน เทคนิคกำรพับร่มทำงยุทธวิธี MK - 3 AAR ครั้งที่ 1 

  
 

ผู้ร่วม AAR 

๑.ร.ท.วชิัย ประไพพงษ์   ๒. ร.ท.คมสัน ภูพลผัน 
๓.ร.ต.อุดม คล้ำยทรง   ๔. พ.จ.อ.ถำวร มีมงคล 
๕. พ.จ.อ.นเรศ คูณสวัสดิ์   ๖. พ.จ.อ.ดิษฐพร ลพเมฆ 
๗.พ.จ.อ.ธงชัย สุยุวงศ ์    ๘. พ.จ.ท.พิษณุ    แก้วหล้ำแสง 
 

เป้าหมายของงาน  
- ก ำลังพลสำมำรถเตรียมร่มใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง 
- ก ำลังพลสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงปลอดภัย 
- ก ำลังพลมีควำมเข้ำใจและใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง 



ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
- มีควำมพร้อมในกำรร่มทำงยุทธวิธีในกำรท ำงำน 
- สำมำรถใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้องปลอดภัย 
งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ดี 
๑. กำรวำงร่มเพ่ือเตรียมกำรพับและตรวจสำยร่ม (แก้กลับ,พัน,ยุ่ง,บิด) 
๒. กำรพับผืนผ้ำร่ม  พับแผ่นควบคุมกำรกำง  เก็บสำยบังคับ 
๓. กำรบรรจุผืนผ้ำร่มเข้ำถุงบรรจุร่ม 
๔. กำรพับสำยร่ม 
๕. กำรน ำถุงบรรจุร่มเข้ำแผ่นหุ้มห่อร่ม 
๖. กำรพับร่มน ำและปิดแผ่นปิดคลุมร่ม 
๗. กำรปิดแผ่นปิดคลุมที่เหลือ และกำรประกอบเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ 
๘.กำรประกอบและพับสำยดึงประจ ำที(กรณีต่อสำย) 
๙. กำรพับชุดสำยรัดตัว 
งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ไม่ดี 
- 
อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
- 
ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
ท ำให้รู้วิธีกำรพับร่มทำงยุทธวิธี ได้อย่ำงถูกต้อง  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และ รู้ปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงปฏิบัติงำน เพื่อ
ป้องกันควำมผิดพลำดในกำรใช้งำน 



-๑๒- 
อนุผนวก ๓ ของผนวก ข 

แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กำรเตรียมอุปกรณเ์พ่ือกำรใช้งำน   
ค าส าคัญ องค์ควำมรู้ในกำรพับร่มทำงยุทธวิธี  MK - 3       
๑. สภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะเริ่มการปรับปรุง/พัฒนา    
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
 มว.ลว.ไกล กจต. มีภำรกจิท ำกำรลำดตระเวนระยะไกล ลำดตระเวนสะเทินน้ ำสะเทินบก ปฏิบัติกำร
พิเศษ และปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่งคงภำยใน  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กจต. และให้กำรสนับสนุนหน่วยก ำลังรบ ใน
พ้ืนที่เมื่อสั่ง ภำรกิจลำดตระเวนระยะไกล ดังกล่ำวจะต้องใช้เชือกเร่งด่วนในกำรล ำเลียงชุดปฏิบัติกำรเพ่ือปฏิบัติ
ภำรกิจจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติในกำรลงเชือกเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดระหว่ำง
ปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และต้องให้ทันต่อเวลำในกำรปฏิบัติภำรกิจ 
สภาพทั่วไป  
 กำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำในกำรล ำเลียงชุดปฏิบัติกำรเพ่ือปฏิบัติภำรกิจ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องให้ชุด
ปฏิบัติเตรียมกำรพับร่มทำงยุทธวิธี MK – 3  ก่อนที่จะปฏิบัติภำรกิจ  
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 จำกองค์ควำมรู้นี้ ท ำให้ก ำลังพลมีควำมเข้ำใจ ขั้นตอนที่เป็นระบบ ส่งผลให้กำรปฏิบัติได้เร็วขึ้น  
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  -เพ่ือให้ก ำลังพลของ มว.ลว.ไกล กจต. ได้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  
 -กำรท ำงำนมีขั้นตอนที่ง่ำยขึ้นรวดเร็วขึ้น ปลอดภัย  ท ำให้องค์กรเกิดควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   
 สำมำรถปฏิบัติงำนได้สัมฤทธิ์ ผลตำมควำมมุ่งหมำยและส ำเร็จภำรกิจได้ดีขึ้นมำกกว่ำ 80%   
และ/หรือ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ       
  กำรเตรียมกำร  ขั้นตอนกำรพับร่ม เพ่ือกำรใช้งำน ได้ถูกต้อง รวดเร็ว และสำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมท่ี
หน่วยเหนือสั่งกำร 
๒. ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

 ขั้นตอนที่ ๑. กำรวำงร่มเพื่อเตรียมกำรพับและตรวจสำยร่ม (แก้กลับ,พัน,ยุ่ง,บิด)   
 ขั้นตอนที่ ๒. กำรพับผืนผ้ำร่ม  พับแผ่นควบคุมกำรกำง  เก็บสำยบังคับ     
 ขั้นตอนที่ ๓. กำรบรรจุผืนผ้ำร่มเข้ำถุงบรรจุร่ม      
 ขั้นตอนที่ ๔. กำรพับสำยร่ม        
 ขั้นตอนที่ ๕. กำรน ำถุงบรรจุร่มเข้ำแผ่นหุ้มห่อร่ม       
 ขั้นตอนที่ ๖. กำรพับร่มน ำและปิดแผ่นปิดคลุมร่ม      
 ขั้นตอนที่ ๗. กำรปิดแผ่นปิดคลุมที่เหลือ และกำรประกอบเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ   
 ขั้นตอนที่ ๘.กำรประกอบและพับสำยดึงประจ ำที(กรณีต่อสำย) 

 ขั้นตอนที่ ๙. กำรพับชุดสำยรัดตัว 



 
-๑๓- 

 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรด ำเนินกำร 

Flow Chart (แผนภูมิ) 
 

 



 
 

-๑๔- 
 

 
๓. ผลการด าเนินการ 
 ผู้เข้ำรับกำรฝึกเข้ำใจขั้นตอนที่เป็นระบบไม่สับสน ใช้เวลำน้อยมีผลให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีข้ึน  
๔. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ก ำลังพลของหน่วยสำมำรถปฏิบัติ ได้อย่ำงเป็นขั้นตอน ใช้ เวลำน้อยลง และง่ำยต่อกำ รถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ในระดับต่อไป 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ    
 ผู้บังคับบัญชำให้ควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุน อีกทั้งผู้ที่มีประสบกำรณ์ในหน่วยที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรปฏิบัติงำนร่วมให้ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ครั้งนี้ 

๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  และรางวัลที่ได้รับ   
 ๖.๑  กำรเผยแพร่ จัดท ำเอกสำรเป็นคู่มือกำรฝึกแจกจ่ำยให้ ก ำลังพล มว.ลว.ไกล  กจต. 
 ๖.๒  กำรได้รับกำรยอมรับ ก ำลังพลได้น ำไปปฏิบัติในกำรฝึก ลว.ไกลฯ  เป็นหน่วยระดับ มว.ลว.ไกล กจต. 
และเป็นไปแนวทำงเดียวกัน  
 ๖.๓ รำงวัลที่ได้รับ   - 

7. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐำน ภำพถ่ำย ชิ้นงำน ฯลฯ แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ) 
 มว.ลว.ไกล กจต.ได้ท ำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับก ำลังพลเรื่อง กำรเตรียมร่มบุคคลโดดทำงยุทธวิธี เพ่ือ
กำรใช้งำน และจัดก ำลังพล สนับสนุนในภำรกิจ อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยเหนือ  
 
 

-------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


