
 

 

 
นโยบายการฝกทีเ่นนใหหนวยปฏบิตัใินป พ.ศ.๒๕๕๗  

จากการวเิคราะหสถานการณภยัคกุคามทีจ่ะสงผลกระทบตอความมัน่คงของประเทศ ในปจจบุนั 
ซึง่แบงออกเปน ๓ ลกัษณะ ประกอบดวย ภยัคกุคามทางทหาร ภยัคกุคามทีไ่มใชทางทหาร และภยัทีเ่กดิ
จากสาธารณะภยั โดยเฉพาะภยัคกุคามทีน่อกเหนอืจากภยัคกุคามทางทหาร เชน ปญหาการกอความไม
สงบในพืน้ที ่ จชต. ทีเ่กดิขึน้อยางตอเนือ่ง ปญหาการลกัลอบขนยายยาเสพตดิใหโทษ ปญหาการลกัลอบ
เขาเมอืงโดยผดิกฎหมาย ปญหาจากสาธารณภยัขนาดใหญและภยัพบิตัติางๆ อันจะสงผลกระทบตอความ
มัน่คงของชาต ิ ซึง่รฐับาลไดพยายามแกปญหาความมัน่คงของชาตมิาตามลาดบั โดยในสวนของ ทบ. ได
สงกาลงัทหารเขาไปปฏบิตังิานในพืน้ทีต่างๆ เพือ่แกปญหาดงักลาว โดย ยศ.ทบ. มหีนาทีร่บัผดิชอบตอ
การเตรยีมความพรอมของหนวยใหมปีระสทิธภิาพ ในการปฏบิตัติอภยัคกุคามดวยการจดัการฝกใหกบั  
กาํลงัพล ผูนาํหนวยและหนวย  

การฝกจงึเปนงานสาํคัญเรงดวนสงูสดุของ ทบ. เพือ่เตรยีมกาลงัพลใหมคีวามพรอมทีจ่ะเขา
ปฏบิตักิารตอภยัคกุคามทกุรปูแบบ ความรบัผดิชอบในการดาเนนิการฝกจะเปนหลกัประกนัวาจะตองไมมี
ทหารเสยีชวีติในการรบ เนือ่งจากไดรบัการฝกอยางหนักและพรอมทีจ่ะทาการรบเทาทีค่วร การฝกจงึเปน
ปจจยัทีท่าํใหเกดิความพรอมรบ เปนพืน้ฐานของการปองปรามทีไ่ดผลและมปีระสทิธภิาพ การฝกยงั
หมายถงึการสรางทหารใหมคีณุภาพ เปนทีร่กัศรทัธาของประชาชน และเปนการพฒันาศกัยภาพการรบ
ของผูนาํหนวยทีพ่รอมจะเขาทาการสูรบและประสบชยัชนะ ซึง่เปนภารกจิพืน้ฐานของ ทบ.  

การดาํเนนิการฝกในป ๒๕๕๗ ยงัคงยดึถอืนโยบายการฝกของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙, 
แผนการพฒันากองทพับก ป พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙ นโยบายดานการฝกอืน่ๆ ทีผู่บงัคับบญัชาชัน้สงู       
ไดกาํหนดไวเปนแนวทางในการจดัการฝก โดยมุงเนนการฝกทีมุ่งไปสูผลสมัฤทธิ ์ เพือ่ลดขัน้ตอน 
ระยะเวลา และอปุสรรคในการปฏบิตังิาน อันจะเปนการเพิม่ประสทิธภิาพการฝกของ ทบ. ใหสงูขึน้  
 
 
 

หนวยทหารทรหด 



 

 

การฝกและทดสอบหนวยทหารทรหด 
ความมุงหมาย  

เพือ่กระตุนใหหนวยตางๆ ใน ทบ. ไดมกีารเสรมิสรางขดีความสามารถและทกัษะในการปฏบิตัิ
ทางทหารของกาลงัพลอยางตอเนือ่ง รวมถงึการเตรยีมความพรอมของหนวยทหารในการสนบัสนุนภารกจิ
ทีไ่ดรบัมอบหมาย  
วตัถปุระสงค  
๑. เสรมิสรางแรงจงูใจให ผบ.หนวยระดบัควบคมุและกากบัดแูลงานดานการฝกของ ทบ.อยางจรงิจงั  
๒. เพือ่ทดสอบขดีความสามารถของกาํลงัพล ทัง้ดานความรู ทกัษะทางทหาร และความชาํนาญเฉพาะ
หนาทีเ่ปนรายบคุคล รวมทัง้การปฏบิตักิารเปนหนวย  
๓. เพือ่พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการฝกเปนหนวยของ ทบ.  
ขอบเขตการแขงขนั 
๑. เปนการทดสอบขดีความสามารถของกาลงัพล เปนรายบคุคลและเปนหนวย  
๒. มกีารทดสอบความรูทางวชิาการ ทกัษะความชาํนาญการทางทหาร การปฏบิตัเิปนหนวย รวมทัง้การ
ปฏบิตักิารตามสถานการณทางยทุธวธิ ี 
๓. มกีารประเมนิผลโดยคณะกรรมการของ ทบ. เพือ่จดัอนัดบัขดีความสามารถของหนวยทีเ่ขารวม 
แขงขนั  
๔. จดัทาเครือ่งหมาย "ทหารทรหด" โดยใหผูผานเกณฑทดสอบประดบัไดทกุนาย  
แนวทางการดําเนินการ  
ใหดาํเนนิการในลกัษณะจดัการทดสอบ/แขงขนัในระดบั ทบ. โดยมแีนวทางปฏบิตัใินชัน้ตน ดงันี ้

เรือ่ง แนวทางการดําเนินการ  
แนวความคดิในการ ทดสอบ/แขงขนั  
 
 
 
 
 

เพือ่ทดสอบทกัษะพืน้ฐานการปฏบิตัทิางยทุธวธิีและ
ความเขมแขง็/อดทนของ รางกายและจติใจเปน
บคุคลและเปนหนวย ภายใตความกดดนัและ 
สภาพแวดลอมของการปฏบิตักิารในแตละ
สถานการณ  

หวงเวลาในการ ทดสอบ/แขงขนั  ประมาณ ๑ สปัดาห  



 

 

เรือ่งทาํการทดสอบ  
 
 
 
 
 
 

ประกอบดวย ๒ ขัน้ตอน ดงันี ้ 
ขัน้ที ่ ๑ การทดสอบความรูพืน้ฐานการปฏบิตัทิาง
ยทุธวธิ ี ทศันคต ิ และขดี ความสามารถเปนบคุคล
และเปนหนวย  
ขัน้ที ่ ๒ การทดสอบการปฏบิตักิารทางยทุธวธิใีน
สถานการณตอเนือ่ง ๗๒ ชัว่โมง  

เครือ่งหมายแสดงขดี ความสามารถ  
 
 

จดัทาเครือ่งหมาย "ทหารทรหด" โดยใหผูผาน
เกณฑการทดสอบ สามารถ ประดบัไดทกุนาย  

การประชาสมัพนัธ  ดาํเนนิการครอบคลมุทัง้เสนาสนเทศและประชา
สนเทศ โดยมุงเนนการนาํเสนอ ภาพลกัษณความ
เขมแขง็ทรหดอดทนของกาํลงัพล ทบ. อยางเปน
รปูธรรม  

 

เรือ่งทีท่าการทดสอบ หนวยทหารทรหด  
ขั้นที ่๑ การทดสอบความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย  
สถานที ่๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ผาน/เตม็)  
-ดึงขอ (๙/๒๐)  
-ดันพืน้ ๒ นาท ี(๕๘/๗๘)  
-ลุกนัง่ ๒ นาท ี(๖๒/๘๒)  
-วิง่ ๑.๖ กม. (๘ นาท)ี  
 
สถานที ่๒ การทดสอบวายนา  
-ตวัเปลา ๓๐๐ ม. ใน ๑๕ นาท ี 
-ประกอบเครือ่งสนาม ๑๕ ม. ไมจากดัเวลา  



 

 

สถานที ่ ๓ การทดสอบเดนิเรงรบีประกอบเครือ่งสนาม อาวธุประจาํกาย และน้าํหนกับรรทกุ 
๑๕ กก. ระยะทาง ๑๒ กม. ภายในเวลา ๑๘๐ นาท ี 
-ดึงขอ (๙/๒๐)  
-ดันพืน้ ๒ นาท ี(๕๘/๗๘)  
-ลุกนัง่ ๒ นาท ี(๖๒/๘๒)  
-วิง่ ๑.๖ กม. (๘ นาท)ี  
 
สถานที ่๔ การทดสอบกาํลงัใจ ผานเครือ่งกดีขวาง ๑๕ สถาน ีตามเวลาทีก่ําหนด  
 
สถานที ่๕ การทดสอบทศันคต ิโดยใชแบบสอบถามเพือ่ประเมนิทาท ีทัศนคต ิความเชือ่ ความ
เขมแข็งของสภาพจติใจของผูเขารบัการทดสอบ ซึ่งจะมีผลตอพฤตกิรรมการปฏบิตัใินระหวาง
การทดสอบและการปฏบิตังิาน  
 
สถานที ่๖ การทดสอบความรูในเรือ่งการปฏิบตัทิางยุทธวธิ ี 
ขัน้ที ่๒ การทดสอบทางยทุธวธิ ี๗๒ ชัว่โมง  
-ระเบยีบการนาํหนวย  
-การยงิปนในภมูปิระเทศดวยกระสนุจรงิ  
-การซุมโจมต/ีการตโีฉบฉวย  
-การตอตานการซุมโจมต ีภายใตสภาวะกดดนัจากการไลตดิตามของขาศกึ  
-ทดสอบการดาํรงชพีในปา, การอยูรอดในพืน้ที่การรบ  
-การแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณวกิฤต  
-การเคลือ่นทีใ่นภมูปิระเทศยากลาํบากภายใตสภาวะกดดัน (หลบหลกี/หลกีเลีย่ง) ประกอบแผนที ่  
เขม็ทศิ ระยะ ๑๕ ไมล ในเวลา ๑๐ ชัว่โมง ทัง้กลางวนัและกลางคนื  
-การปฏบิตัใินพืน้ทีส่ิง่ปลกูสราง  
-การปฏบิตัเิมือ่พบวตัถตุองสงสยัและวตัถรุะเบดิ  

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


