หนวยทหารทรหด
นโยบายการฝกทีเ่ นนใหหนวยปฏิบตั ใิ นป พ.ศ.๒๕๕๗
จากการวิเคราะหสถานการณภยั คุกคามทีจ่ ะสงผลกระทบตอความมัน่ คงของประเทศ ในปจจุบนั
ซึง่ แบงออกเปน ๓ ลักษณะ ประกอบดวย ภัยคุกคามทางทหาร ภัยคุกคามทีไ่ มใชทางทหาร และภัยทีเ่ กิด
จากสาธารณะภัย โดยเฉพาะภัยคุกคามทีน่ อกเหนือจากภัยคุกคามทางทหาร เชน ปญหาการกอความไม
สงบในพืน้ ที่ จชต. ทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง ปญหาการลักลอบขนยายยาเสพติดใหโทษ ปญหาการลักลอบ
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ปญหาจากสาธารณภัยขนาดใหญและภัยพิบตั ติ า งๆ อันจะสงผลกระทบตอความ
มัน่ คงของชาติ ซึง่ รัฐบาลไดพยายามแกปญหาความมัน่ คงของชาติมาตามลาดับ โดยในสวนของ ทบ. ได
สงกาลังทหารเขาไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีต่ า งๆ เพือ่ แกปญหาดังกลาว โดย ยศ.ทบ. มีหนาทีร่ บั ผิดชอบตอ
การเตรียมความพรอมของหนวยใหมปี ระสิทธิภาพ ในการปฏิบตั ติ อ ภัยคุกคามดวยการจัดการฝกใหกบั
กําลังพล ผูนาํ หนวยและหนวย
การฝกจึงเปนงานสําคัญเรงดวนสูงสุดของ ทบ. เพือ่ เตรียมกาลังพลใหมคี วามพรอมทีจ่ ะเขา
ปฏิบตั กิ ารตอภัยคุกคามทุกรูปแบบ ความรับผิดชอบในการดาเนินการฝกจะเปนหลักประกันวาจะตองไมมี
ทหารเสียชีวติ ในการรบ เนือ่ งจากไดรบั การฝกอยางหนักและพรอมทีจ่ ะทาการรบเทาทีค่ วร การฝกจึงเปน
ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดความพรอมรบ เปนพืน้ ฐานของการปองปรามทีไ่ ดผลและมีประสิทธิภาพ การฝกยัง
หมายถึงการสรางทหารใหมคี ณุ ภาพ เปนทีร่ กั ศรัทธาของประชาชน และเปนการพัฒนาศักยภาพการรบ
ของผูน าํ หนวยทีพ่ รอมจะเขาทาการสูร บและประสบชัยชนะ ซึง่ เปนภารกิจพืน้ ฐานของ ทบ.
การดําเนินการฝกในป ๒๕๕๗ ยังคงยึดถือนโยบายการฝกของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙,
แผนการพัฒนากองทัพบก ป พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙ นโยบายดานการฝกอืน่ ๆ ทีผ่ บู งั คับบัญชาชัน้ สูง
ไดกาํ หนดไวเปนแนวทางในการจัดการฝก โดยมุง เนนการฝกทีม่ งุ ไปสูผ ลสัมฤทธิ์ เพือ่ ลดขัน้ ตอน
ระยะเวลา และอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน อันจะเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพการฝกของ ทบ. ใหสงู ขึน้

การฝกและทดสอบหนวยทหารทรหด
ความมุง หมาย
เพือ่ กระตุน ใหหนวยตางๆ ใน ทบ. ไดมกี ารเสริมสรางขีดความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิ
ทางทหารของกาลังพลอยางตอเนือ่ ง รวมถึงการเตรียมความพรอมของหนวยทหารในการสนับสนุนภารกิจ
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย

วัตถุประสงค
๑. เสริมสรางแรงจูงใจให ผบ.หนวยระดับควบคุมและกากับดูแลงานดานการฝกของ ทบ.อยางจริงจัง
๒. เพือ่ ทดสอบขีดความสามารถของกําลังพล ทัง้ ดานความรู ทักษะทางทหาร และความชํานาญเฉพาะ
หนาทีเ่ ปนรายบุคคล รวมทัง้ การปฏิบตั กิ ารเปนหนวย
๓. เพือ่ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการฝกเปนหนวยของ ทบ.

ขอบเขตการแขงขัน
๑. เปนการทดสอบขีดความสามารถของกาลังพล เปนรายบุคคลและเปนหนวย
๒. มีการทดสอบความรูท างวิชาการ ทักษะความชํานาญการทางทหาร การปฏิบตั เิ ปนหนวย รวมทัง้ การ
ปฏิบตั กิ ารตามสถานการณทางยุทธวิธี
๓. มีการประเมินผลโดยคณะกรรมการของ ทบ. เพือ่ จัดอันดับขีดความสามารถของหนวยทีเ่ ขารวม
แขงขัน
๔. จัดทาเครือ่ งหมาย "ทหารทรหด" โดยใหผผู า นเกณฑทดสอบประดับไดทกุ นาย

แนวทางการดําเนินการ
ใหดาํ เนินการในลักษณะจัดการทดสอบ/แขงขันในระดับ ทบ. โดยมีแนวทางปฏิบตั ใิ นชัน้ ตน ดังนี้

เรือ่ ง

แนวทางการดําเนินการ

แนวความคิดในการ ทดสอบ/แขงขัน

เพือ่ ทดสอบทักษะพืน้ ฐานการปฏิบตั ทิ างยุทธวิธีและ
ความเขมแข็ง/อดทนของ รางกายและจิตใจเปน
บุคคลและเปนหนวย
ภายใตความกดดันและ
สภาพแวดลอมของการปฏิบตั กิ ารในแตละ
สถานการณ

หวงเวลาในการ ทดสอบ/แขงขัน

ประมาณ ๑ สัปดาห

เรือ่ งทําการทดสอบ

ประกอบดวย ๒ ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ ๑ การทดสอบความรูพ นื้ ฐานการปฏิบตั ทิ าง
ยุทธวิธี ทัศนคติ และขีด ความสามารถเปนบุคคล
และเปนหนวย
ขัน้ ที่ ๒ การทดสอบการปฏิบตั กิ ารทางยุทธวิธใี น
สถานการณตอ เนือ่ ง ๗๒ ชัว่ โมง

เครือ่ งหมายแสดงขีด ความสามารถ

จัดทาเครือ่ งหมาย "ทหารทรหด" โดยใหผผู า น
เกณฑการทดสอบ สามารถ ประดับไดทกุ นาย

การประชาสัมพันธ

ดําเนินการครอบคลุมทัง้ เสนาสนเทศและประชา
สนเทศ โดยมุง เนนการนําเสนอ ภาพลักษณความ
เขมแข็งทรหดอดทนของกําลังพล ทบ. อยางเปน
รูปธรรม

เรือ่ งทีท่ าการทดสอบ หนวยทหารทรหด
ขั้นที่ ๑ การทดสอบความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย
สถานที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ผาน/เต็ม)
-ดึงขอ (๙/๒๐)
-ดันพืน้ ๒ นาที (๕๘/๗๘)
-ลุกนัง่ ๒ นาที (๖๒/๘๒)
-วิง่ ๑.๖ กม. (๘ นาที)

สถานที่ ๒ การทดสอบวายนา
-ตัวเปลา ๓๐๐ ม. ใน ๑๕ นาที
-ประกอบเครือ่ งสนาม ๑๕ ม. ไมจากัดเวลา

สถานที่ ๓ การทดสอบเดินเรงรีบประกอบเครือ่ งสนาม อาวุธประจํากาย และน้าํ หนักบรรทุก
๑๕ กก. ระยะทาง ๑๒ กม. ภายในเวลา ๑๘๐ นาที
-ดึงขอ (๙/๒๐)
-ดันพืน้ ๒ นาที (๕๘/๗๘)
-ลุกนัง่ ๒ นาที (๖๒/๘๒)
-วิง่ ๑.๖ กม. (๘ นาที)

สถานที่ ๔ การทดสอบกําลังใจ ผานเครือ่ งกีดขวาง ๑๕ สถานี ตามเวลาทีก่ ําหนด
สถานที่ ๕ การทดสอบทัศนคติ โดยใชแบบสอบถามเพือ่ ประเมินทาที ทัศนคติ ความเชือ่ ความ
เขมแข็งของสภาพจิตใจของผูเ ขารับการทดสอบ ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบตั ใิ นระหวาง
การทดสอบและการปฏิบตั งิ าน
สถานที่ ๖ การทดสอบความรูใ นเรือ่ งการปฏิบตั ทิ างยุทธวิธี
ขัน้ ที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี ๗๒ ชัว่ โมง
-ระเบียบการนําหนวย
-การยิงปนในภูมปิ ระเทศดวยกระสุนจริง
-การซุม โจมตี/การตีโฉบฉวย
-การตอตานการซุม โจมตี ภายใตสภาวะกดดันจากการไลตดิ ตามของขาศึก
-ทดสอบการดํารงชีพในปา, การอยูร อดในพืน้ ที่การรบ
-การแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณวกิ ฤต
-การเคลือ่ นทีใ่ นภูมปิ ระเทศยากลําบากภายใตสภาวะกดดัน (หลบหลีก/หลีกเลีย่ ง)
เข็มทิศ ระยะ ๑๕ ไมล ในเวลา ๑๐ ชัว่ โมง ทัง้ กลางวันและกลางคืน
-การปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีส่ งิ่ ปลูกสราง
-การปฏิบตั เิ มือ่ พบวัตถุตอ งสงสัยและวัตถุระเบิด
-------------------------------------------------

ประกอบแผนที่

