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คํานํา 
 

                    กองวิชาสงครามพิเศษ สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดดําเนินการ
จัดการความรู เพื่อรวบรวมองคความรูท่ีมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน ท้ังความรูท่ีมีอยูในเอกสาร ตํารา และ
จากอาจารย/ครู ท่ีมีประสบการณ หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล ใหเปนระบบมากข้ึน คูมือการฝกโรยตัว 
เปนองคความรูท่ีไดรับจากรุนพี่ท่ีมีประสบการณในการทํางานและไดมาปฏิบัติหนาท่ีในการฝกสอนการโรยตัว
มาอยางตอเนื่องและยาวนาน แตไมมีการจัดทําคูมือการฝกท่ีเปนรูปธรรม  ท้ังนี้การฝกท่ีผานมาเปนการใช
ความรูท่ีฝงลึกอยูในคน (Tacit Knowledge) ซึ่งเกิดจากการเรียนรู  ทักษะ ประสบการณ  ความคิดสรางสรรค  
หรือพรสวรรคตางๆ แตจะส่ือสารถายทอดในรูปของลายลักษณอักษรไดยาก  แตสามารถพัฒนาและแบงปน
กันได 
   คณะทํางานการจัดการความรูจึงใหความสําคัญการจัดการความรูท่ีอยูในตัวบุคคลเพื่อนํามาสู
การแบงปนความรูอันนําไปสูอาจารย/ครู สามารถนําองคความรูท่ีเปนรูปธรรมมาเปนมาตรฐานการฝกเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน นําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเพื่อเปนการพัฒนาครูฝกใหมีทักษะ 
ประสบการณ  ท่ีสามารถทํางานทดแทนกันได            
   คูมือการฝกโรยตัวฉบับนี้ อาจมีขอผิดพลาด ขาดความสมบูรณ หรือมีขอบกพรองประการใด 
หากมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  กรุณาใหคําแนะนํา หรือสงขอมูลมาท่ีกองวิชาสงครามพิเศษ  สวนวิชา
ทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อ แกไข  เพิ่มเติม ปรับปรุง และพัฒนา คูมือการฝกโรยตัวใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ช่ือผลงาน    คูมือการฝกโรยตัว 

เจาของผลงาน กสพศ.สวท. รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรูตามแนวทางการปฏิบัติงาน  

ขอมูลเก่ียวกับผลงาน  

 คูมือการฝกโรยตัว เปนการจัดการความรู โดยการสกัดความรูท่ีอยูในตัวคน (Tacit 
Knowledge) ออกมาเปนคูมือการปฏิบัติงาน (Explicit Knowledge ) ท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติ ข้ันตอน 
หรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนลายลักษณอักษร อาจารย/ครู สามารถนําองคความรูท่ีเปนรูปธรรมมาเปน 
มาตรฐานการฝกใหเปนไปในแนวทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ลักษณะของผลงาน  

 จัดทําเปนเอกสารรูปเลม สําหรับใชเปนคูมือประกอบการฝก และใชเปนหลักฐาน หรือ
เอกสารอางอิง ในการปฏิบัติงาน  รวมท้ังบันทึกขอมูลท้ังหมดลงบนแผนบันทึกขอมลู ( แผน CD )  เพื่อจัดเก็บ 
หรือดํารงไวซึ่งขอมูล ปองกันขอมูลสูญหาย  ใชสําหรับการศึกษาคนควา และ กระจายความรูใหกับผูท่ีมีความ
สนใจ  ตลอดจนการจัดทํา คูมือการฝกโรยตัวแบบยอ ประกอบภาพเพื่อใหงาย สะดวกในการศึกษาและ
นําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

ปจจัยแหงความสําเร็จ  

                 ผูบังคับบัญชา อาจารย  ครูฝก และกําลังพล ใน สวท.รร.จปร. ทุกทานไดใหความสําคัญกับ
การจัดการความรูในองคกร ท้ังใหความรวมมือในทุกๆดาน  จนการจัดทําคูมือเลมนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ความสัมฤทธิ์     

                    ๑. ครู อาจารย มีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติหนาท่ีทดแทนกันได 
    ๒. ผูรับการฝกมีความมั่นใจในการจัดการฝกท่ีเปนระบบ ท่ีสามารถปองกันความเส่ียงจาก 

การฝกได 
     ๓. การจัดการฝกมีมาตรฐานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดขอขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการ 

ปฏิบัติงาน เนื่องจากครู อาจารย มีประสบการณการทํางาน การฝกท่ีแตกตางกัน  

ความภาคภูมิใจ  
 ๑. สามารถเก็บรักษาองคความรู ไมใหสูญหายไปกับอาจารยผูมีความรู และประสบการณ ผู
ซึ่งตองเกษียณ หรือ ยายไปรับตําแหนงใหม 
 ๒. อาจารย หรือ ครูฝกทุกทาน สามารถนําความรูท่ีไดรับนั้น ไปขยายผล  เผยแพร  ถายทอด 
ใหกับ นนร. , กําลังพลของ รร.จปร. และ ผูท่ีสนใจ สามารถนําไปปฏิบัติ หรือใชประโยชนในอนาคตได 
 ๓. หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนการบงบอกหรือแสดงออกถึง
ความเขมแข็งขององคกร / หนวย และ บุคลากรขององคกร / หนวย 
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                      ตรวจถูกตอง 
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                                          บทที ่1 

บทนํา 
 

1.  ความเปนมา 
 

  การฝกโรยตัวจากหนาผาจําลองเปนการฝก ทักษะความชํานาญใหกับทหารในเรื่องการสราง
ความคุนเคย และเรียนรูเทคนิคการปฏิบัติงานบนท่ีสูงข้ันพื้นฐาน เพื่อเปนการฝกเตรียมการพรอม  
ในการโรยตัวจากหนาผาจริง เฮลิคอปเตอร และการลงทางด่ิง โรยตัว ในรูปแบบตางๆ ตอไป การฝก
การโรยตัว เปนการฝกท่ีสามารถเกิดอันตรายไดทุกเมื่อ กองวิชาสงครามพิเศษ สวนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายรอยพระจุลเกลา จึงตระหนักถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก และแนวทางการปองกัน
ความเส่ียงท่ีดีท่ีสุด คือ การจัดทําคูมือการฝกเพื่อลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ              
จึงจําเปนตองมีหลักฐานอางอิงในการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรม  
 

2.  วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 
 

  เพื่อใชเปนแนวทางการจัดการฝกใหครู/อาจารย หรือผูท่ีรับผิดชอบในการฝกโรยตัวทราบ
รายละเอียดและข้ันตอนของการทํางานต้ังแตจุดเริ่มตนและส้ินสุดการปฏิบัติงาน รวมท้ังวิธีควบคุม
งานท่ีเกี่ยวของกับคนหลายคนไดอยางถูกตอง ทราบถึงตําแหนงหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบรวมถึงเทคนิค
วิธีใช และเก็บอุปกรณการฝกไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ   ครู/อาจารยสามารถปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็วเมื่อมีการโยกยาย  สับเปล่ียนตําแหนง และเพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปน
มาตรฐานเดียวกัน  และชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางาน  สามารถทํางานไดงายข้ึน  เมื่อ
คนทํางาน “รูงาน” ผูบังคับบัญชา “ไดงานมาตรฐานเดียวกัน” องคกร “มีประสิทธิภาพ” ผูรับการฝก 
“ปลอดภัย”  
 

3.  ขอบเขต 
 

  คูมือการฝกโรยตัวจากหนาผาจําลอง  เปนการฝกโรยตัวโดยใชบวงท่ีนั่ง ดวยวิธีการ 
เล่ือนลงโดยการใชเชือกควบคุมทิศทางพรอมกับใชเทายันกับหนาผาจําลอง ท้ัง แบบหลังลง และหนา
ลง  เปนการฝกข้ันพื้นฐาน  ใหกับ นนร. เพื่อฝกความพรอมท่ีจะไปฝกโรยตัวหนาผาจริง หรือ 
เฮลิคอปเตอรจริง/จําลอง  เทานั้น  ไมเกี่ยวกับการโรยตัว  หรือการลงเรงดวนในรูปแบบอื่น  เนื่องจาก
กลุมผูรับการฝกยังไมมีทักษะ หรือ ความคุนเคยกับการปฏิบัติในท่ีสูง  เหมือนกับทหารโดยท่ัวไปหรือ
หนวยปฏิบัติการพิเศษตางๆ ท่ีผานการฝกความชํานาญมาแลว  การโรยตัวจากหนาผาจําลองนอกจาก
จะใชฝก ใหกับ นนร. แลว ยังใช ฝกใหกับ นพท.,นรพ.,นชพ.,น .สัญญาบัตรบรรจุใหม สป.และ
กิจกรรมทองเท่ียว ของ รร.จปร. จึงจําเปนตองกําหนดขอบเขตและมาตรฐานการฝก ใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน เพื่อลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ  

 1 



 
 

4.  คําจํากัดความ 
 

  1.  การโรยตัวจากหนาผาจําลอง หมายถึง การฝกการลงจากหนาผาจําลองดวยวิธีการ 
เล่ือนลงโดยการใชเชือกควบคุมทิศทางพรอมกับใชเทายันกับหนาผาจําลอง 
   2. หอฝกการโรยตัว เปนอาคารหรือหอสูงถาวร มีลักษณะเปนทรงส่ีเหล่ียม ความสูง 34 
ฟุต สรางข้ึนเพื่อใชสําหรับการฝกความชํานาญใหกับทหารในเรื่องการเรียนรูเทคนิคพื้นฐานของการ
โรยตัวจากท่ีสูง  
  3. บวงท่ีนั่งโรยตัว (Rappel Seat) การนําเชือกมาผูกเงื่อนทําเปนบวงเชือกท่ีนั่งสําหรับ 
โรยตัว ซึ่งโดยปกติจะใชเชือกยาว 14 ฟุต หรือยาวกวา 
  4. เชือกโรยตัว หมายถึง เชือกประเภท static ทนตอแรงดึงตํ่าสุด 4,500 ปอนด เปนเชือก
ท่ีออกแบบสําหรับการโรยตัว เสนผาศูนยกลางสําหรับใชงาน 11 มิลลิเมตร (7/16 นิ้ว) สําหรับ
มาตรฐานความยาวของเชือก คือ 36 ½ เมตร (120 ฟุต), 40 เมตร (135 ฟุต), 45 เมตร (150 ฟุต), 
และ 50 เมตร (165 ฟุต) โดยปกติมาตรฐานความยาวไมควรถูกตัดออก แตเม่ือภารกิจไมตองการ
ความเปนมาตรฐาน เชือกควรตัดไวกอน กอนท่ีภารกิจจะเริ่ม  
  5. การเขาเชือก (Lock-in) หมายถึง การนําเชือกโรยตัวมาประกอบกับหวงเหล็กรูปเลขแปด
ขมวดเชือกเปนบวงธนูขนาดเล็กสอดผานหวงเหล็กรูปเลขแปดดานวงใหญ โดยสอดจากลางข้ึนบน
และครอมดานวงเล็กวางเกี่ยวไวกับคอของหวงเหล็กรูปเลขแปด ตอจากนั้นนําหวงเหล็กรูปเลขแปด
ดานวงเล็กคลองเขากับหวงเหล็กรูปตัวโอ การปฏิบัติในลักษณะนี้จะเปนการชวยชะลอความเร็วของ
การโรยตัว เพราะความฝดของเชือกท่ีคลองอยูกับหวงเหล็กรูปเลขแปด แตถาผูรับการฝกตองการเพิ่ม
ความเร็วในการโรยตัวใหมากข้ึนก็สามารถกระทําไดโดยการนําเชือกท่ีวางเกี่ยวไวกับคอหวงเหล็ก 
รูปเลขแปดออก แลวนําไปคลองไวกับ Snaplink ความฝดของเชือกจะลดนอยลง อยางไรก็ตาม เม่ือ
ความฝดนอยลงการโรยตัวสูพื้นจะเร็วข้ึน ดังนั้น ผูรับการฝกตองเพิ่มแรงในการหยุดเชือกใหมากข้ึน    
  6. หวงเหล็กรูปตัวโอ (Snaplink หรือ Carabiner) หวงเหล็กรูปตัวโอทําจากโลหะหลายชนิด 
(เหล็ก อลูมิเนียม หรืออัลลอยส) หลอมเปนรูปหวงมีบานพับ กานประตูเปนสปริงปดเปดได 
อยูดานหนึ่ง หวงเหล็กรูปตัวโอมีหลายขนาด หลายรูปแบบ และความแข็งแรง (กานประตูมีท้ังท่ี 
ล็อคไดและล็อคไมได) ใชเพื่อกอใหเกิดความฝดชวยใหเกิดแรงเสียดทานท่ีเหมาะสม ในการควบคุม
ความเร็วขณะโรยตัวลงของเชือกโรยตัว 
  7. หวงเหล็กรูปเลขแปด (Figure-eight) เปนอุปกรณควบคุมการโรยตัวลงเชือกจาก 
ท่ีสูง Descender สวนมากจะออกแบบใหมีรูคลองคาราบิเนอรดานลาง และรูใหญท่ีใชสอดเชือกเขา
จากดานบน ในการใชเพื่อล็อคเชือกไดอยางปลอดภัย  
  8. จุดสมอยึด (Anchor Point) ใชสําหรับเปนท่ีผูกยึดตรึงเช่ือมตอกับเชือกโรยตัว (Rappel 
Rope) 
 
                           ------------------------------------------------------------- 
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บทที่ 2 
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 
          1.  หน. ชุดครูฝก เปนผูควบคุมการโรยตัว  
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ ความปลอดภัยของผูรับการฝก, อุปกรณการโรยตัวท้ังหมด 
รวมถึงการประกอบ การติดต้ัง และเตรียมตัวใหกับผูรับการฝก, และกํากับดูแลการปฏิบัติการโรยตัว 
ต้ังแตเริ่มตน จนจบภารกิจ 
 2.  รอง หน.ชุดครูฝก เปนนายทหารควบคุมความปลอดภัยการโรยตัว  
   หนาท่ีและความรับผิดชอบ การบรรยายสรุปใหกับ ผูรับการฝก ผูมีอํานาจการตรวจการ
ฝก เกี่ยวกับเรื่องขอกําหนดความปลอดภัย และรายละเอียดรายการของพื้นท่ีการฝกเปนผูควบคุมการ
โรยตัวรับผิดชอบความปลอดภัยของผูรับการฝก, พรอมตรวจอุปกรณการโรยตัวท้ังหมด รวมถึงการ
ประกอบ การติดต้ัง การแตงตัว และทําการฝกใหกับผูรับการฝก, และกํากับดูแลการปฏิบัติโรยตัว  
  3. ครูฝกฝกซอมภาคพื้นดิน (Ground Training)  
   มีหนาท่ีฝกซอมการปฏิบัติบนพื้นดิน สอนการผูกเง่ือนและบวงท่ีนั่งสําหรับการโรยตัว 
การใส หวงเหล็กรูปเลขแปด และหวงเหล็กรูปตัวโอ เขากับท่ีนั่งโรยตัว รวมท้ังการตรวจบวงท่ีนั่งโรย
ตัวกอนข้ึนหอฝกโรยตัว   
 4. ครูฝกประจําชองปลอยโรยตัว  
   มีหนาท่ี และความรับผิดชอบในการติดต้ังอุปกรณโรยตัวบนหอฝกโรยตัว ตรวจสอบ 
จุดสมอยึด การผูกเงื่อนและบวงท่ีนั่งสําหรับการโรยตัวรวมท้ังการตรวจบวงท่ีนั่งโรยตัว การเขาเชือก 
(Lock in) ระหวางอุปกรณโรยตัวและผูเขารับการฝก รวมท้ังสาธิตการโรยตัวดวยบวงท่ีนั่งโรยตัว  
 5.  เจาหนาท่ีจับปลายเชือก  
   อยูในตําแหนงบริเวณพื้นดินดานลางตรงกับชองโรยตัว จับเชือกโรยตัวอยางหลวมๆ ดวย
มือท้ังสองขางเพื่อไมใหเปนการรบกวนผูรับการฝกโรยตัว ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถหยุดเชือกได
เมื่อผูรับการฝกพลาดพล้ัง สายตาจองดูผูรับการฝกตลอดเวลาพรอมกับใหเสียงและทัศนะสัญญาณ
ผูรับการฝกอยูตลอดเวลา ยืนอยูในตําแหนงบริเวณพื้นดินดานลางตรงกับชองโรยตัว โดยหางจากฐาน
หอฝกโรยตัวประมาณ 1 กาวจับเชือกโรยตัวอยางหลวมๆ ดวยมือท้ังสองขางเพื่อไมใหเปนการรบกวน
ผูรับการฝก ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถหยุดเชือกไดเมื่อผูรับการฝกพลาดพล้ัง 
  6.  เจาหนาท่ีดูแลความปลอดภัยปลายเชือก 
   รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจับปลายเชือก งานในหนาท่ีอยางถูกตอง ในหวง
การฝกการโรยตัว โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีจับปลายเชือก ๆ ละ 1 นาย โดยเจาหนาท่ีดูแลความ
ปลอดภัยปลายเชือก รับผิดชอบเจาหนาท่ีจับปลายเชือก 2 ชองทางโรยตัว 
  7. ผูรับการฝกโรยตัว  
    ผูรับการฝกโรยตัว ตองปฏิบัติตามขอกําหนดภายใตการกํากับดูแลของผูควบคุม 
การโรยตัว   
                             ---------------------------------------------------- 
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                                                      บทที่ 3 

หลักเกณฑวิธีปฏิบตัิงานและเงื่อนไข 
 
   1. ผูควบคุมการโรยตัว เปนผูรับผิดชอบหอฝกการโรยตัว โดยตองปฏิบัติการตรวจสภาพ
อุปกรณประจําหอฝกโรยตัวท้ังดวยสายตาและการสัมผัสทุกรายการ รวมถึงสวนประกอบโครงสราง
ของหอฝกโรยตัว ไดแก เสาไม, แผนไม, บันได, พื้นหอฝก, และจุดสมอยึดทุกจุด รายการความ
ปลอดภัยของหอฝกการโรยตัวมีดังนี้ 
  1)  หามใชหอฝกการโรยตัวในขณะเกิดฟาคะนองหรือพายุลมแรงจัด หรือถาพื้นหอฝก
โรยตัวล่ืนเนื่องจากฝนตก การฝกโรยตัวจะตองเล่ือนออกไปจนกวาสภาพของหอฝกโรยตัวมีความ
ปลอดภัย 
  2)  เชือกโรยตัวทุกเสนตองผูกยึดกับจุดสมอยึด 2 จุด จุดสมอยึดจุดแรกจะผูกเงื่อนเชือก
ไวตรงกลาง และจุดท่ีสองจะผูกเงื่อนสมอไวปลายเชือก ผูควบคุมการโรยตัวเปนผูปรับความหยอน/ 
ตึงของเงื่อนระหวางจุดสมอยึด และตองมั่นใจวาเชือกโรยตัวแตละเสนมีความยาวเสมอกับพื้นดิน 
ในระหวางการโรยตัวจากหอ 
      2.  ผูควบคุมการโรยตัว เปนผูบรรยายสรุป โดยใหครอบคลุมในเรื่องคําแนะนําตอไปนี้.- 
  1)  เส้ือผาและอุปกรณประกอบการโรยตัวของผูรับการฝกตองรัดกุมและมั่นคง 
 2)  การผูกท่ีนั่งโรยตัวหรือชุดโรยตัวสําเร็จรูปตองผูกมัดใหแนนโดยผูรับการฝก และ
ไดรับการตรวจจากผูควบคุมการโรยตัวกอนท่ีจะข้ึนไปบนหอฝกการโรยตัว หลังจากผูรับการฝก 
เสร็จส้ินการโรยตัวแตละครั้ง ผูควบคุมการโรยตัวหรือนายสิบประจําชองโรยตัวจะตองตรวจและให
ผูรับการฝกผูกมัดท่ีนั่งโรยตัวใหแนนทุกครั้งเมื่อพบวาเชือกเริ่มหลวมหรือคลายตัว กอนท่ีจะทําการ 
โรยตัวครั้งตอไป 
 3)  ผูรับการฝกจะข้ึนไปบนหอฝกการโรยตัวได ตองไดรับคําส่ังจากผูควบคุมการโรยตัว
หรือครูฝกประจําชองโรยตัวเทานั้น 
 4)  ผูรับการฝกยืนพักคอยอยูตรงกลางหอฝกโรยตัวจนกวาจะไดรับคําส่ังใหเคล่ือนตัว
มายังจุดโรยตัว 
 5)  หามมิใหผูใดยืนพิงหรือนั่งราวบันไดของหอฝกโรยตัว 
 6) เมื่อตอเชือกโรยตัวเขากับหวงเหล็กรูปตัวโอแลว ใหผูรับการฝกดึงเชือกโรยตัวไปยัง
จุดสมอยึด (Anchor Point) ในลักษณะหยอนเชือกไว เพื่อรอรับการตรวจการเขาเชือก จากผูควบคุม
การโรยตัวหรือครูฝกประจําชองโรยตัว 
 7)  ในกรณีท่ีผูรับการฝกมีน้ําหนักตัวเกิน 90.7 กก. (200 ปอนด) จะตองใชมาตรฐาน
การเขาเชือกโรยตัวเพื่อใหเกิดความฝดมากข้ึน (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูรับการฝกดวย) การเขาเชือกใหเกิด
ความฝดทําไดโดยการทบเชือกผานชองหวงเหล็กรูปตัวโอเพิ่มข้ึน 
 8) อุปกรณและสัมภาระประจําตัวผูรับการฝกตองไมขัดขวางมือบังคับการหยุดเชือก 
(Brake Hand) สําหรับอาวุธปนตองสะพายหลังโดยใหปากลํากลองปนช้ีลงพื้นและอยูดานตรงขามกับ
มือบังคับการหยุดเชือก (Brake Hand) 
 9)  ถุงมือโรยตัวชนิดหนามีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูรับการฝกโรยตัวทุกคน 
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 10) ในระหวางการฝกโรยตัว ผูรับการฝกควรสวมหมวกนิรภัยและรัดสายรัดคาง 
ใหเรียบรอย 
 11) ในขณะท่ีอยูบนหอฝกการโรยตัว ผูรับการฝกตองเฝามองและพรอมรับคําส่ังจาก 
ผูควบคุมการโรยตัวหรือนายสิบประจําชองโรยตัวตลอดเวลา 
 12) ผูรับการฝกแตละคนตองมั่นใจวา เชือกโรยตัวของตนเองมีเจาหนาท่ีจับปลายเชือก
ประจําอยู 
 13) เจาหนาท่ีจับปลายเชือก ตองจับเชือกดวยสองมือและตองมองผูรับการฝก 
อยูตลอดเวลา 
 14) หามวิ่งบนหอฝกการโรยตัว 
 15) หามรับประทานอาหาร หรือ สูบบุหรี่ใกลหอฝกการโรยตัว 
 16) ผูเขารับการฝกท่ีไมสามารถทําการโรยตัว เนื่องจากขาดความเช่ือมั่นหรือปฏิเสธการ
โรยตัว ตองรายงานใหผูควบคุมการโรยตัวหรือนายทหารผูรับผิดชอบทราบ และผูรับการฝกเหลานั้น
ตองถูกนําออกจากพื้นท่ีการฝกทันที 
 17) นายทหารควบคุมความปลอดภัยการโรยตัวและผูควบคุมการโรยตัว ตองมีความ
ระมัดระวังในเรื่องความเช่ือมั่นท่ีสูงเกินไปและการขาดความระมัดระวังของผูรับการฝกบางคน  
  3. กําลังพลทุกนาย ท่ีปฏิบัติงานบนหอฝกโรยตัว ตองมีการผูกยึดเพื่อความปลอดภัยโดยใช
เชือกและอุปกรณยึดโยงกับจุดสมอยึด (Anchor Point) 
  4.  ผูรับการฝกโรยตัว  
  กอนปฏิบัติการโรยตัว ผูรับการฝกแตละคนตองเตรียมการในเรื่องการจัดอุปกรณและ
การแตงกายใหเรียบรอย โดยตองเนนความสนใจในเรื่องตอไปนี้ 
 1)  จัดเส้ือผาใหรัดกุม เก็บชายเส้ือใหเรียบรอย ถาผมยาวผูกมัดใหเรียบรอย จัดอุปกรณ
และเก็บปลายเชือกใหเรียบรอย 
 2)  จัดเชือกสายรัดทุกเสนใหแนนอยางพอดี และตองสวมหมวกนิรภัยในระหวางการ
โรยตัว ซึ่ง หมวกนิรภัยนี้ตองแนใจวาอยูในสภาพท่ียังใชการได 
 3)  สวมใสถุงมือหนังชนิดหนา 
 4)  ติดปายแสดงตน 
               5)  เมื่อทําการโรยตัวพรอมอุปกรณ ถุงหรือเส้ือกั๊กใสอุปกรณ ไมควรผูกมัดอยูดานหนา
หรือผูกมัดหลวมๆ อยูดานหลังของผูรับการฝก ถาใชเปสนาม ควรสะพายดานหลังอยูในตําแหนงท่ีสูง
และรัดแนน ท้ังนี้เพื่อใหผูรับการฝกสามารถใชมือบังคับหยุดเชือกดานหลังไดในตําแหนงท่ีถูกตอง  
  6)  การสะพายอาวุธปน ใหสะพายทแยงมุมอยูดานหลังโดยใหปากลํากลองปน 
ช้ีลงพื้นดินและอยูดานเดียวกับมือท่ีใชในการทรงตัว ท้ังนี้เพื่อไมใหปลายลํากลองปนมาขัดขวางมือท่ีใช
บังคับการหยุดเชือก 
  5. การสาธิต หลังจากเสร็จส้ินการอธิบายวิธีการโรยตัวใหกับผูรับการฝกท้ังหมดแลว  
ผูควบคุมการโรยตัว ตองใหครูฝก สาธิตการโรยตัว เพื่อแสดงตัวอยางท่ีถูกตองสมบูรณอยางครบวงจร
ต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุดการโรยตัว ท้ังนี้เพื่อใหมั่นใจวาผูรับการฝกทุกคนสามารถไดยินคําส่ัง/คํารายงาน
ท่ีถูกตองท้ังหมด และมองเห็นการปฏิบัติ/การใชเทคนิคตางๆ บนหอฝกการโรยตัว 
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                                                     บทที่  4 

เทคนิคในการปฏิบตัิงาน 
 

ข้ันตอนการฝกปฏิบัติการฝก 
  1. ข้ันเตรียมการ 
  -  จัดคณะครูฝก 
       1)  ผูควบคุมการโรยตัว 1 นาย 
 2) นายทหารควบคุมความปลอดภัย 1 นาย 
                   3)  ครูฝกภาคพื้นดิน 2 นาย  
                4)  ครูฝกประจําชองชองโรยตัว 1 นาย ตอ จุดโรยตัว 
 5)  เจาหนาท่ีจับปลายเชือก 1 นาย สําหรับแตละจุดโรยตัว 
                6)  เจาหนาท่ีดูแลความปลอดภัยปลายเชือก 1 นาย สําหรับจุดโรยตัว 2 จุด  
                7)  เจาหนาท่ีเสนารักษ 1 คน พรอมดวยชุดปฐมพยาบาล 
  8)  รถพยาบาล 1 คัน พรอมดวยพลขับ 
  -  เตรียมอุปกรณ 
  ตรวจสอบโครงสรางหอฝกโรยตัว และอุปกรณประจําหอโรยตัว  
  1. เชือกโรยตัวจํานวน 2 เสน ในแตละจุดโรยตัว 
  2.  หวงเล็กรูปตัวโอ 
       3.  สายรัดตัวสําหรับผูปฏิบัติบนหอ 
  อุปกรณประจําตัวผูรับการฝก 
  1. เชือกรัดตัว 
  2. หวงเหล็กรูปตัวโอ 
  3. หวงเหล็กรูปเลขแปด 
  4. ถุงมือ 
  5. หมวกนิรภัย 
  - การติดต้ังจุดสมอยึด 
  การผูกเชือกโรยตัวรอบสมอยึด ระยะการผูกเงื่อนควรมีระยะหางจากสมอยึดเทากับ
เสนผาศูนยกลางของสมอยึดนั้น  เงื่อนท่ีผูกนั้นไมควรอยูชิดกับสมอยึด เพราะจะทําใหเงื่อนแนนตึง
และบิดตัวไดในขณะท่ีเชือกรับน้ําหนักเต็มท่ี 
 
             2. ข้ันการฝก 
        1. ช้ีแจงข้ันตอนการปฏิบัติ บรรยายสรุป 
        2. สาธิตการผูกบวงท่ีนั่งโรยตัวรูปแบบตางๆ  
        3. สาธิตการโรยตัว   
                      4. ครูฝกสอนการผูกบวงโรยตัว 
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        4.1 การผูกบวงโรยตัว ( หนาลง )  
                  1)  แบงกึ่งกลางความยาวเชือกท่ีจะใชสําหรับสรางท่ีนั่งโรยตัว แลวนํามา
วางแนบท่ีสะโพก (ระดับเอว) ดานตรงขามกับมือท่ีถนัด เชน ถนดัมือขวาก็ใหวางท่ีสะโพกดานซาย  
  2)  นําเชือกออมรอบเอวมาดานหนาใหอยูเหนือกระดูกสะโพก แลว 
พันเชือกสองทบบริเวณเหนือสะดือดึงใหแนน  
 3)  ปลอยปลายเชือกท้ังสองเสนท้ิงลงท่ีพื้นดานหลัง  
 4)  นําเชือกท้ังสองเสนท่ีอยูระหวางขา ข้ึนมาทางดานหนา  
 5)  นําปลายเชือกท้ังสองเสนสอดทางดานบนของเชือกท่ีผูกมัดเอวอยู 
โดยใหเชือกแตละเสนอยูท่ีตําแหนงกึ่งกลางกระเปากางเกงดานหลัง แลวใชมือซายและมือขวา 
จับเชือกแตละเสนไว 
 6)  นั่งยอเขาลงพรอมกับดึงเชือกท้ังสองเสนใหตึงแลวยืนข้ึน จะทําให
บวงท่ีนั่งยึดแนน 
 7)  ดึงและนําเชือกท้ังสองเสนกลับออมเอวมาดานหลัง ถาถนัดมือขวาให
นําปลายเชือกเสนขวาทับผานเชือกเสนท่ีผูกรัดตะโพกขางขวา แลวสอดผานเชือกเสนท่ีผูกรัดตะโพก
ขางซายเพื่อนํามาผูกกับเชือกท่ีมือซายจับอยู (ถาถนัดมือซายใหทําทํานองเดียวกันแตสลับดานกัน) 
 8)  การผูกปลายเชือกเขาดวยกัน ใหผูกดวยเงื่อนพิรอดและพันรัดปลาย
เชือกท้ังสองเขากับเชือกรัดเอวหนึ่งรอบ  
 9)  เก็บปลายเชือกสวนเกินไวในกระเปากางเกงดานท่ีอยู ใกลกับ 
เงื่อนพิรอด  
 10) การใส Snaplink เขากับท่ีนั่งโรยตัว โดยการนําเอา Snaplink วาง
ในลักษณะคว่ําลงและหันปลายดานชองเปดเขาหาตัว แลวคลองเขากับเชือกรัดเอว (ทุกเสน) ตรง
บริเวณสะดือและหมุน Snaplink ครึ่งรอบ จะทําใหปลายดานชองเปด Snaplink อยูดานบนและ 
หันออกจากตัว จึงเปนการเสร็จส้ินการสรางท่ีนั่งโรยตัว  
      4.2 การผูกบวงโรยตัว ( หลังลง )  
                   1)  แบงกึ่งกลางความยาวเชือกท่ีจะใชสําหรับสรางท่ีนั่งโรยตัว แลวนํามา
วางแนบท่ีสะโพก (ระดับเอว) ดานตรงขามกับมือท่ีถนัด เชน ถนัดมือขวาก็ใหวางท่ีสะโพกดานซาย  
 2)  นําเชือกออมรอบเอวมาดานหลังใหอยูเหนือกระดูกสะโพก แลว 
พันเชือกสองทบบริเวณเหนือสะดือดึงใหแนน  
 3)  ปลอยปลายเชือกท้ังสองเสนท้ิงลงท่ีพื้นดานหนา  
 4)  นําเชือกท้ังสองเสนท่ีอยูระหวางขา ข้ึนมาทางดานหลัง  
 5)  นําปลายเชือกท้ังสองเสนสอดทางดานบนของเชือกท่ีผูกมัดเอวอยู 
โดยใหเชือกแตละเสนอยูท่ีตําแหนงกึ่งกลางกระเปากางเกงดานหลัง แลวใชมือซายและมือขวา 
จับเชือกแตละเสนไว 
 6)  นั่งยอเขาลงพรอมกับดึงเชือกท้ังสองเสนใหตึงแลวยืนข้ึน จะทําให
บวงท่ีนั่งยึดแนน 
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 7)  ดึงและนําเชือกท้ังสองเสนกลับออมเอวมาดานหนา ถาถนัดมือขวา
ใหนําปลายเชือกเสนขวาทับผานเชือกเสนท่ีผูกรัดตะโพกขางขวา แลวสอดผานเชือกเสนท่ีผูกรัด
ตะโพกขางซายเพื่อนํามาผูกกับเชือกท่ีมือซายจับอยู (ถาถนัดมือซายใหทําทํานองเดียวกันแตสลับ 
ดานกัน) 
 8)  การผูกปลายเชือกเขาดวยกัน ใหผูกดวยเงื่อนพิรอดและพันรัด 
ปลายเชือกท้ังสองเขากับเชือกรัดเอวหนึ่งรอบ  
 9)  เก็บปลายเชือกสวนเกินไวในกระเปากางเกงดานท่ีอยู ใกลกับ 
เงื่อนพิรอด  
                                10) การใส Snaplink เขากับท่ีนั่งโรยตัว โดยการนําเอา Snaplink วาง
ในลักษณะคว่ําลงและหันปลายดานชองเปดเขาหาตัว แลวคลองเขากับเชือกรัดเอว (ทุกเสน) ตรง
บริเวณสะดือและหมุน Snaplink ครึ่งรอบ จะทําใหปลายดานชองเปด Snaplink อยูดานบนและหัน
ออกจากตัว จึงเปนการเสร็จส้ินการสรางท่ีนั่งโรยตัว 
          3.   การฝกบนพื้นดินกอนข้ึนหอโดด 
                ผูรับการฝกตองซักซอมการโรยตัวบนพื้นดิน แบงออกเปน 2 สถานี 
  สถานีท่ี 1 ฝกการเขาเชือก  การจับเชือก   
  สถานีท่ี 2 ฝกการเขาประจําท่ี การปรับตัว การรายงาน การเคล่ือนท่ีลง การลงพื้น 
 
  4. การปฏิบัติการข้ึนหอฝกโรยตัว  
  การปฏิบัติกอนการข้ึนหอฝกโรยตัว ผูรับการฝกตองไดรับการตรวจความพรอมของ
อุปกรณเปนรายบุคคลจาก ผูควบคุมการโรยตัว, นายทหารควบคุมความปลอดภัย หรือครูประจําชอง
โรยตัว และใหผูรับการฝกปฏิบัติดังนี้ 
  - ผูรับการฝกเตะ/เคาะรองเทาเพื่อใหทราย/ดินออกจากรองเทา 
  - ผูรับการฝกจับราวบันไดในขณะข้ึนหอฝกโรยตัว 
  - กอนข้ึนใหผูรับการฝกรายงาน “ช่ือ-สกุล ขออนุญาตข้ึนหอฝกโรยตัว” และเมื่อข้ึนถึง
ช้ันบนสุดใหรายงาน “ช่ือ-นามสกุล ข้ึนหอฝกโรยตัวเรียบรอย” 
  -  เมื่อผูรับการฝกอยูบนหอฝกโรยตัว ตองคอยจนกวาผูควบคุมการโรยตัวหรือครูประจํา
ชองโรยตัวนําเขาประจําจุดโรยตัว ณ เวลานี้ผูเขารับการฝกคนตอไปเริ่มข้ึนหอโรยตัวตามลําดับได 

   5. การปฏิบัติบนหอฝกโรยตัว 
  เมื่อผูรับการฝกอยูบนหอฝกโรยตัว ตองปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้อยางเครงครัด 
 -  ทันทีท่ีเขาประจําจุดปลอยโรยตัว ผูควบคุมการโรยตัว หรือครูฝกประจําชองโรยตัว 
ตองแนใจวาไดทําการเกี่ยวยึด/เขาเชือกเรียบรอยพรอมสําหรับการโรยตัว 
 - ณ เวลานี้ใหผูเขารับการฝกรายงาน “การโรยตัว” และเจาหนาท่ีจับปลายเชือก 
รายงาน “ปลายเชือกพรอม”  
 - ในขณะท่ีผูรับการฝกอยูในทาหยุดเชือก (Brake) และปรับตัว โดยยืนอยูบนคานไม 
หันหนามาทางจุดสมอยึด พรอมรับคําส่ังจากผูควบคุมการโรยตัว หรือครูประจําชองโรยตัว “เขาท่ี
ปรับตัว” (Position) ผูรับการฝกเริ่มเขาท่ีปรับตัว โดยการกาวถอยหลังลงไปยืนบนคานไมและทําตัว
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เปนรูปตัว L จัดทาทางใหมั่นคงดวยการแยกเทาออกหางจากกันกวางประมาณไหล ขาท้ังสอง 
เหยียดตรง ไมงอเขา และลําตัวงอเปนรูปตัว L ท่ีเอว 
  - การปฏิบัติการโรยตัว ใหใชมือนํา (Guide Hand) จับเชือกโรยตัวดานท่ีมาจาก 
หลักสมอยึด และมือหยุดเชือก (Brake Hand) จับเชือกดานท่ีเหลือ การหยุดเชือกกระทําโดยการนํา
มือหยุดเชือก (Brake Hand) มาไวขางหลังหรือลดตํ่าลง 
  -  ผูรับการฝกจะงอเขาและโดดถอยหลังออกไปอยางแข็งแรง ซึ่งในเวลาเดียวกันผูรับการ
ฝกก็จะตองเหยียดมือท่ีใชในการหยุดเชือกออกไปเปนมุม 45 องศา พรอมกับกํามือหลวมๆ เพื่อให
เชือกโรยตัวไดเล่ือนไหลผานท้ังมือท่ีใชทรงตัวและมือท่ีใชหยุดเชือกไปอยางสะดวก ในระหวางการโรย
ตัวลงผูเขารับการฝกควรตรวจดูการหยุดเชือกตลอดเวลา  
  - ณ จุดนี้ ครูฝกประจําชองโรยตัวใชการส่ังการดวยคําพูดและทาสัญญาณประกอบ 
  6. เทคนิคการโรยตัวท่ีดีผูรับการฝกควรปฏิบัติดังนี้  
  -  ผูรับการฝกรักษาทาทางลักษณะตัว L ในระหวางโรยตัวลงพรอมดวยรักษาระยะหาง
ของเทา การใชเขาท่ียืดหยุน และสะโพกท่ีขนานกับพื้นดิน 
  - ผูรับการฝกดํารงการส่ือสารดวยสายตากับภาคพื้นดินตลอดเวลา 
   - แผนหลังของผูรับการฝกตองเหยียดตรง เพื่อตรวจดูการหยุดเชือกได 
  - มือดานท่ีใชจับเชือกนําหรือทรงตัว ใหเหยียดตรงและไมงอขอศอก 
  - เชือกโรยตัวในมือดานหนาตองเคล่ือนตัวอยางอิสระ ซึ่งใชสําหรับปรับอุปกรณและชวย
รักษาสมดุลระหวางโรยตัว 
  -  การหยุดเชือก ใหผูรับการฝกใชมือท่ีใชในการหยุดเชือกกําเชือกไวแลวนํามาวางไว
ดานหลังกําเชือกใหแนน (อยากําเชือกแนนในขณะท่ีแขนและมือท่ีใชในการหยุดเชือกยื่นมาดานหลัง
ทํามุม 45 องศา เพราะจะเปนเหตุใหผูรับการฝกไดรับบาดเจ็บหรือถูกแขวนคางบนเชือกโรยตัว 
เนื่องจากถุงมืออาจจะเขาไปขัดอยูใน Snaplink ได) 
 - การลดความตึงของเชือกโรยตัวดวยการยื่นมือท่ีใชหยุดเชือกมาดานหลังทํามุม  
45 องศา จะเปนการรักษาระดับอัตราการโรยตัวลง 
 - ผูรับการฝกตองไมปลอยมือท่ีใชหยุดเชือกโรยตัว จนกวาการโรยตัวจะเสร็จสมบูรณ 
 -  เมื่อผูรับการฝกเสร็จส้ินการโรยตัว สํารวจเชือกโรยตัวเรียบรอย จะตองทําหนาท่ีเปน
เจาหนาท่ีจับปลายเชือกใหกับผูรับการฝกคนตอไป 
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                                           บทที ่ 5 
เทคนิคการเลือกใชและจัดเก็บสิ่งอุปกรณ 

  ส่ิงอุปกรณพื้นฐานท่ีใชสําหรับการโรยตัว การคัดเลือกเชือก และวิธีดูแลรักษาเชือกแตละ
ประเภท วิธีการเก็บเชือก 2 วิธี และ Snaplinks ชนิดตางๆ ท่ีนํามาใชรวมกับส่ิงอุปกรณและเชือก 
                                             เชือก (Ropes) 
  เชือกเปนส่ิงอุปกรณท่ีสําคัญท่ีสุดของผูรับการฝกโรยตัว เพราะเชือกจะเปนส่ิงท่ีประกัน
ความปลอดภัยรายบุคคลไดในขณะท่ีทําการโรยตัวลงสูพื้นท่ีเปาหมายประเภทของเชือก ปจจุบันมี
เชือกอยู 2 ประเภทท่ีผูรับการฝกโรยตัวใชคือ Static และ Dynamic 
  เชือกประเภท Static เปนเชือกท่ีนิยมใชในการโรยตัว เชือกนี้จะขยายตัวไดประมาณ  
5-15% ท่ีจุดความคลาดเคล่ือน และประมาณ 2% ภายใตน้ําหนักบรรทุก ทนตอแรงดึงตํ่าสุด 4,500 
ปอนด 
  เชือกประเภท Dynamic เปนเชือกท่ีไมเหมาะใชงานกับการโรยตัว การปนเขาและการ
ใชงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีจุดออนเกิดรอยฉีกขาดไดงาย ทนตอแรงดึงตํ่าสุด 4,500 ปอนด 
          เชือกตางชนิดกันจะใชงานในลักษณะท่ีตางกัน ควรเลือกเชือกไวใชเฉพาะงาน เชน 
 1)  เชือก Dynamic ถูกออกแบบไวสําหรับการปน 
 2)  เชือก Static ถูกออกแบบสําหรับการโรยตัว ปฏิบัติการกูภัย ลากจูง และการ
ติดต้ังเชือก  
 

                                 การคัดเลือกเชือก  
  การคัดเลือกเชือกเพื่อการใชงานทางทหาร สําหรับการปฏิบัติการโรยตัว เชือกประเภท 
Static  เพราะวามีความแข็งแรง รื่นเรียบ และออนตัว นอกจากนี้ยังทนตอการฉีกขาดและมีแรงปะทะ
ท่ีตํ่า 
                          เสนผาศูนยกลางและความยาว  
              เสนผาศูนยกลางและความยาวของเชือกเปล่ียนไปตามเจตนาท่ีนําไปใช โดยปกติ
มาตรฐานเสนผาศูนยกลางสําหรับการใชงานคือ 11 มิลลิเมตร (7/16 นิ้ว) มาตรฐานความยาวเชือก
คือ 36 ½ เมตร (120 ฟุต), 40 เมตร (135 ฟุต), 45 เมตร (150 ฟุต), และ 50 เมตร (165 ฟุต) โดย
ปกติมาตรฐานความยาวไมควรถูกตัดออก  
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เทคนิคการดูแลรักษาและการปรนนิบัติบํารุงเชือก 
  อายุการใชงานของเชือกข้ึนอยูกับความถ่ีของการใชงาน (การโรยตัว การปนข้ึน การติดต้ัง
เชือก) ความเร็วของการโรยตัวลง พื้นผิวท่ีขรุขระ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คุณภาพของการบํารุงรักษา 
การตรวจและการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอจะเปนการประกันความมั่นใจอายุการใชงานของเชือก 
โรยตัว และตองรายงานเปล่ียนเมื่อครบกําหนดอายุการใชงานประมาณ 3,000 ครั้ง   
  หมายเหตุ : เชือกทุกประเภทสามารถเกิดการชํารุดเสียหายไดภายใตสภาวะรุนแรง เชน เกิด
น้ําหนักกระตุก เสียดสีกับปลายแหลมคม หรือการใชงานผิดประเภท  การรักษาปลายเชือก   
  เชือกทุกเสนกอนนําไปใชงาน ตองถูกตัดใหมีความยาวตามท่ีตองการ เมื่อทําการตัดปลาย
เชือกแลวตองทําใหปลายเชือกนั้นไมแตกลุยดวยการหุมหรือมัดปลายเชือกใหแนน ซึ่งการหุมหรือมัด
ปลายเชือกท้ังประเภท Static และ Dynamic  ตองใชความรอนหลอมละลายเพื่อใหเสนใยดานใน
ของเชือกและปลอกหุมดานนอกเชือกรวมกันเปนเนื้อเดียว  
 

การดูแลและการบํารุงรักษา 
 

  1. เชือกโรยตัว เปนเสมือนสายโยงชูชีพของนักโรยตัวหรือนักปนเขา ดังนั้น เชือกตองไดรับ
การดูแลและถูกนําไปใชอยางถูกตอง  
  1.1 หามเหยียบหรือลากเชือกบนพื้นดินโดยไมจําเปน เพราะเศษความสกปรกเล็กๆ  
จะซึมแทรกเขาไปอยูระหวางเสนใยเชือกอันจะเปนเหตุใหเชือกชํารุดได   
  1.2 ในขณะใชงาน ระวังอยาใหเชือกเขาไปสัมผัสกับปลายแหลมคมใดๆ เพราะเชือก 
ไนลอนจะถูกตัดขาดไดงาย โดยเฉพาะภายใตการรับแรงดึงอยู ถาตองใชงานเชือกอยูกับสวนท่ีมีปลาย
แหลมคมใหใชผากาวปดทับใหเรียบรอยเพื่อเปนการปองกัน 
  1.3 รักษาเชือกใหแหงอยูเสมอเทาท่ีจะเปนไปได ถาเชือกเปยกใหทําเปนวงใหญๆ แลว
แขวนไวใหพนพื้นดินปลอยท้ิงไวใหแหง หามทําใหเชือกแหงดวยการใชความรอนสูงหรือวางไวกลาง
แสงแดดแรงจัด  
  1.4 หามผูกเงื่อนเชือกหรือผูกยึดตึงใหเชือกขยายตัวและปลอยท้ิงไวเปนเวลานานมาก
เกินความจําเปน เพราะการกระทําดังกลาวเปนเวลามากเกินไปจะลดความแข็งแรงและอายุการใชงาน
ของเชือกลง 
   1.5 อยาปลอยใหเชือกเสียดสีกันอยางตอเนื่อง ถาปลอยใหเสียดสีกันเปนเวลานาน
อันตรายรายแรงจะเกิดข้ึน เพราะความรอนท่ีเกิดจากการเสียดสีจะเปนเหตุใหเชือกไนลอนหลอม
ละลายได 
  1.6 ทําการตรวจเชือกกอนการใชแตละครั้งเพื่อดูความเรียบรอยของปลายเชือกวา 
แตกเปนขุย มีรอยฉีกขาด เกิดเช้ือราหรือรอยเนาเปอยหรือไม  
  1.7 สวนปลายของเชือกควรไดรับการหลอมหรือมัดใหเปนเนื้อเดียวกัน เพื่อปองกันการ
คลายตัว 
  1.8 หามตอเชือกสําหรับใชในการโรยตัว 
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  1.9 หามใชสีทําเครื่องหมายใดๆ บนเชือก หรือปลอยใหเชือกไปสัมผัสกับน้ํามันหลอล่ืน
หรือผลิตภัณฑท่ีเปนน้ํามันท้ังส้ิน เพราะอาจเปนสาเหตุใหเชือกไนลอนออนตัวและถูกกัดกรอนได 
  1.10 หามใชเชือกโรยตัวสําหรับวัตถุประสงคอื่นใด ยกเวนสําหรับการโรยตัวเทานั้น 
  1.11 เชือกแตละเสนควรมีใบบันทึกประวัติการใช เพื่อเปนขอมูลประกอบการใชงาน 
  1.12 หามนําเชือกเขาใกลความรอนสูงหรือเปลวไฟ เพราะจะทําใหเชือกชํารุดเสียหาย 
  1.13 เชือกทุกเสนควรไดรับการซักลางตามหวงเวลา เพื่อลางเอาส่ิงสกปรกและเศษกรวด 
หิน ดิน ทรายออก 
  1.14 เมื่อไมไดใชงาน เชือกควรมวนเก็บไวแบบหลวมๆ และแขวนไวกับหมุดไม ไมควร
แขวนไวกับหมุดตะปูหรือหมุดโลหะอื่นๆ พื้นท่ีท่ีใชเก็บควรอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ระดับ
ความช้ืนตํ่า เพื่อปองกันการเกิดเช้ือราหรือการเนาเปอย ถาเก็บเชือกบนช้ันเก็บอาจมวนหลวมๆ แลว
เก็บเขาถุงเชือก 
  1.15 หลีกเล่ียงการเก็บเชือกบริเวณท่ีถูกแสงแดดโดยตรง เพราะเชือกจะถูกแสงรังสี
อัลตราไวโอเลตทําลายเสนใยไนลอนใหเส่ือมสภาพลง 
                                     การตรวจ  
  เชือกควรไดรับการตรวจกอนและหลังการใชแตละครั้ง โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติการโรยตัว
ในพื้นท่ีท่ีมีกอนหินเล็กกระจัดกระจายหรือมีปลายแหลมคมอยูท่ัวไป  
  การตรวจเชือก แกนของเชือก ไมสามารถมองเห็นได แตก็เปนไปไดท่ีแกนเชือกจะชํารุด
โดยท่ีเปลือกหุมไมถูกทําลาย ดวยความรอบคอบในขณะท่ีกําลังมวนเชือกท้ังกอนและหลังการใชงาน 
เมื่อกําลังมวนเชือกใหสังเกตวามีส่ิงผิดปกติตามเสนเชือกหรือไม ถาพบรอยนูนหรือรอยบุมท่ีเชือกให
ผูกหรือทําเครื่องหมายไวทันที 

 
  2. ตัวเช่ือมโยงอุปกรณ  
 Snaplink ใชในการเช่ือมโยงอุปกรณ เชือก และคนเขาสูระบบการทํางาน เมื่อใชอยาง
ถูกตองก็จะเกิดความแข็งแรงและคลองตัว หวงเหล็กรูปตัวโอท่ีทําดวยโลหะจะมีน้ําหนักมากท่ีสุด และ
ท่ีทําดวยเหล็กเหนียวจะแข็งแรงท่ีสุด 
  Snaplink มีใชอยูหลายขนาดและมีรูปรางท่ีแตกตางกันตามความจําเปนท่ีเหมาะสม
ตางกัน  
  หวงเหล็กรูปตัวโอแบบล็อคไดจะดีท่ีสุดสําหรับการโรยตัว  
  หวงเหล็กรูปตัวโอแบบล็อคไมไดจะงายสําหรับการใชงาน แตควรถูกใชในท่ีซึ่งไมเกิด
อันตรายเทานั้น  
  หวงเหล็กรูปตัวโอท่ีเปนโลหะกลวงควรหลีกเล่ียงเพราะใชงานไดในขีดจํากัด  
 

                           การตรวจสอบกอนใชงาน 
  1) สวนท่ีออนท่ีสุดของหวงเหล็กรูปตัวโอคือกานประตู ซึ่งตองถูกปดกอนใชงาน เมื่อ
กานประตูเปด หวงเหล็กรูปตัวโอควรไมมีการเคล่ือนตัวของกานประตูไปทางขาง 
  2) หมุดล็อคควรไดรับการตรวจเพื่อใหแนใจวา หวงเหล็กรูปตัวโอไมหลวมคลอน  
ฉีกขาด หรือเปนสนิม 
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  3) หวงเหล็กรูปตัวโอท่ีเปนโลหะควรไดรับการตรวจเปนประจํา ในเรื่องของ 
รอยแตกราว ชองโหว เหล่ียมคม และสนิม 
  4) สปริงกานประตูควรปดไดอยางอัตโนมัติจากตําแหนงเปดมาตําแหนงปด โดยจะไมมี
ชองวางระหวางหมุดล็อคและรอยบาก 
 

  ชนิดของ Snaplink  ท่ีใชในการปฏิบัติการทางทหารมีอยู 2 ชนิด คือ  
  Snaplink รูปทรงไข ทําจากเหล็กเหนียวหรืออัลลอยสอลูมิเนียม ท่ีใชอยูมีหลายขนาด
และมีความหนา กานท้ังสองดานของ Snaplink รูปทรงไขรับน้ําหนักดึงไดเทากัน และไดรับการ
พัฒนาปรับปรุงใหมีท้ังแบบล็อคไดและล็อคไมได  ซึงตองผานมาตรฐานทางทหาร 
  Snaplink รูปทรงตัว D ทําจากเหล็กเหนียวหรืออัลลอยสอลูมิเนียม ท่ีใชอยูมีหลายขนาด
และมีความหนา มีท้ังแบบล็อคไดและล็อคไมได Snaplink รูปทรงตัว D มีความแข็งแรงกวาแบบ
รูปทรงไข เพราะรูปทรงสวนท่ีกวางท่ีสุดสําหรับใชงานจะยาวกวาและแข็งแรงกวา กอนการใชงานตอง
พิจารณาในเรื่องความแข็งแรงและอายุการใชงานของ Snaplink ชนิดนี้ดวย  
 
                      การตรวจกอนปฏิบัติการโรยตัว  
  ผูควบคุมการโรยตัวเปนผูรับผิดชอบในการตรวจวัสดุและส่ิงอุปกรณประจําตัวสําหรับ
การโรยตัวใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  
  1.1 Snaplink ควรไดรับการตรวจทุกวันท้ังกอน ระหวาง และหลังการใชงาน 
   1) สวนท่ีเปนโลหะควรไดรับการตรวจความหลวมคลอน รอยบ่ินหรือฉีกขาด สนิม
และรอยอุดตัน กานประตูควรเปดปดไดอยางอิสระ สปริงตองใชงานได รูสลักล็อคไมอุดตัน หมุดสลัก
ตองมีอยูและตองไมส้ันกวารูรับหมุดสลัก ถา Snaplink เปนแบบล็อคไดตองตรวจปลอกเล่ือนล็อค
กานประตูวาใชได 
  2) ถา Snaplink มีรอยบ่ินหรือฉีกขาดไมควรนํามาใช สนิมท่ีเกาะ Snaplink ควร
ใชกระดาษทรายขัดออกและทาดวยน้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํายากัดสนิม สวนท่ีเปนสปริงควรหลอล่ืนตาม
ความจําเปน บางครั้งอาจตองนํา Snaplink ตมในน้ํารอน 20 ถึง 30 วินาที เพื่อทําความสะอาด 
ลางส่ิงสกปรกท่ีเกิดจากคราบน้ํามันหลอล่ืน  
  1.2 ถุงมือ (Gloves)  
   ถุงมือไดรับการตรวจเพื่อใหสามารถใชงานได ถาพบวาถุงมือเกิดรอยเปนรูโหวบนพื้น   
ถุงมือหรอืตามรอยตะเข็บ ใหแยกออกหามนําไปใช 
  1.3 หมวกปองกันอันตราย (Helmet)  
   หมวกปองกันอันตรายไดรับการตรวจเพื่อดูวามีสวนประกอบถูกตองและใชงานได 
หมวกปองกันอันตรายท่ีใชงานไมได ไดแก มีสวนประกอบไมครบ หรือสายรัดคางฉีก/ขาด ¼ ของ
ความกวาง การตรวจควรกระทํา 
              1.4. จุดตรวจเง่ือน (Checkpoints)  

1. มีเงื่อนสอดจากบนลงลาง 2 เงื่อนอยูดานหนา 
                      2. เชือกท่ีสอดผานชองขาไมไขวกัน 
                      3. บริเวณสะโพกแตละดานตองใชเงื่อนผูกกระหวัด 
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                    4.บวงท่ีนั่งโรยตัวรัดแนนดวยเงื่อนพิรอดอยูและมีเงื่อนสอดจากบนลงลางผูกปองกัน
เงื่อนพิรอดคลายตัวดวย 
                    5.เมื่อผูกเงื่อนสอดจากบนลงลางแลว ใหมีปลายเชือกหางหมูยาวอยางนอย 4 นิ้วดวย 
 
  5. ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกปญหาและพัฒนางาน 
                -  ไมมี 
  
 
                                ---------------------------------------------------- 
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                                                   บรรณานุกรม 
 
 
    - หลักนิยม ทบ.สหรัฐ ฯ วงรอบการฝก (Training  Circular) TC 21-24 RAPPELLING,  
9 January 2008    
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ภาคผนวก 
 

(ตัวอยาง ) 
สถิติการใชเชือกโรยตัวจากหนาผาจําลองสูง 34 ฟุต 

ต้ังแต เดือน ม.ค. 60 - ธ.ค. 60 
 

ลําดับ เดือน/ป 
คณะกิจกรรม 

โรยตัว 
จํานวน/คน เฉลี่ยการใช 

รวมการใช 
(คร้ัง ) 

หมายเหตุ 

1 ม.ค. 60 นนร.ช้ันปท่ี 3 197 3 ครั้ง/คน 591  
2 ก.พ. 60 นนท.สป. 100 2 ครั้ง/คน 200  
3 มี.ค. 60 นรช.วพม. 99 2 ครั้ง/คน 198  
4 เม.ย. 60 นพท.วพม.ปท่ี 2 100 2 ครั้ง/คน 200  
5 พ.ค. 60 นรพ.วพม.ปท่ี  1 85 2 ครั้ง/คน 170  
6 มิ.ย. 60 ม.เทคโนโลยี น.ม. 70 2 ครั้ง/คน 140  
7 ก.ค. 60 ร.พ.เวชธานี กทม. 40 2 ครั้ง/คน 80  

 

 หมายเหตุ : อายุการใชงานของเชือกโรยตัวฯ  จํานวน 3,000 ครั้ง /เสน  
 

--------------------------------------------------- 
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               อุปกรณท่ีใชในการติดต้ังสมอบกหนาผาจําลอง และหนาผาจริง  / 1 จุด 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

ราคา
รวม 

หมายเหตุ 

1 เชือกโรยตัว (BEAL – 
INTERVENTION)  
ขนาด 11 มม. ยาว 50 เมตร 

2 เสน 9,000 18,000 BEAL – 
INTERVENTION 

2 หวงเหล็กรูปตัวโอ (LOCK  
CARABINERS)  
ทนแรงทําลายอยางนอย 
2,000 ปอนด 

2 ตัว    

 

 

อุปกรณประจําตัวการฝกการโรยตัว  / คน 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
จํานวน

นับ 

ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

ราคารวม หมายเหตุ 

1 หวงเหล็กรูปตัวโอ (LOCK  
CARABINERS)  
ทนแรงทําลายอยางนอย 
2,000 ปอนด 

1 ตัว    

2 หวงเหล็กรูปเลขแปด 
(Figure-eight) 

1 ตัว    

3 เชือกชวยชีวิต (RANGER  
ROPE) เปนเชือกมะนิลา  
ยาว 14 ฟุต 

1 เสน    

4 ถุงมือกันความรอน 1 คู    

5 หมวกปองกันศีรษะ 1 ใบ    

 

หมายเหตุ :  อุปกรณจัดหาจาก บริษัทร็อกแคมป อินเตอรเนช่ันเนล จํากัด  
  เลขท่ี 50 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม.10170   
  โทร  02-8879946, 081-938005, 081-1710907  โทรสาร 02-8879947 
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แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผูรับการฝก 
การฝกโรยตัวจากหนาผาจําลอง / หนาผาจริง 

 
วัตถุประสงค :  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับการฝกท่ีมีตอ 
                    การฝกโรยตัวจากหนาจําลอง  
                 :  กองวิชาสงครามพิเศษ สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
   จะนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแกไขงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ไดแก 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
  ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับการฝก    
  ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  (โปรดทําเคร่ืองหมาย √ หนาคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริง) 
 
1.  เพศ           หญิง             ชาย 
 
2.  อายุ          1-10 ป           11-20 ป         21-30 ป        31-40 ป         41-50 ป     
           

                   51 ปข้ึนไป       

 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด       ตํ่ากวาปริญญาตรี        ปริญญาตรี       ปริญญาโท       ปริญญาเอก    

 
4. ประเภทผูรับบริการ      ผูบริหาร       อาจารย       เจาหนาท่ี       นักเรียนและนักศึกษาปจจุบัน 
                          ประชาชนท่ัวไป 

 
ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของผูรับการฝก  
  (โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน) 
  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = นอยท่ีสุด 
 

ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 5 4 3 2 1 N/A 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการฝก       
   1.1 ข้ันตอนในการฝกมีความเหมาะสม       
   1.2 ข้ันตอนในการอุปกรณและเคร่ืองชวยฝกมีความเหมาะสม       
   1.3 ระยะเวลาในการฝกโรยตัวมีความเหมาะสม       
   1.4 การฝกเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ข้ันตอน กอน-ขณะ-หลัง การฝกโรย
ตัว 
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   1.5 ในการฝกมีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามเวลากําหนด       
2. ดานการฝกของเจาหนาที ่       
   2.1 เจาหนาท่ี ใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง  
ในระหวางการฝก 

      

   2.2 เคร่ืองชวยฝกการโรยตัวจากหนาผาจําลอง / หนาผาจริง มีความ
พรอม   

      

   2.3 การฝกทักษะ       
   2.4 การฝกใหมีความคุนเคย       
   2.5 สถานท่ีฝกและหองสุขา       

 
ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                     เอกสารแนบ 
 

คูมือการฝกแบบยอ 
 

  ข้ันเตรียมอุปกรณ 
 

   ผูควบคุมการโรยตัวเปนผูรับผิดชอบในการตรวจวัสดุและส่ิงอุปกรณสําหรับการโรยตัวใหอยู
ในสภาพพรอมใชงาน 
  1. หวงเหล็กรูปตัวโอ (Carabiner ) 
  - ควรไดรับการตรวจทุกครั้ง กอน ระหวาง และหลังการใชงาน 
  - ควรไดรับการตรวจความหลวมคลอน รอยบ่ินหรือฉีกขาด สนิมและรอยอุดตัน 
  2. หวงเหล็กรูปเลขแปด (Figuer-eight descender) 
  - ควรไดรับการตรวจรอยบ่ินหรือฉีกขาด สนิมและรอยอุดตัน 
  3. ถุงมือ ( Gloves ) 
  - ถุงมือตองไดรับการตรวจเพื่อสามารถพรอมใชงานได 
  - ถาตรวจพบวาถุงมือเกิดรอยเปนรูโหวบนพื้น ถุงมือหรือตามรอยตะเข็บ ใหแยกออก
หามนําไปใชงาน 
  4. หมวกปองกันกันอันตราย ( Helmet ) 
  - หมวกปองกันอันตรายตรวจดูวามีสวนประกอบถูกตองและใชงานได 
  - ถาตรวจพบหมวกปองกันอันตรายท่ีใชงานไมได ไดแก มีสวนประกอบไมครบ หรือ 
สายรัดคางฉีก/ขาด หามใชงาน 
  5. เชือกโรยตัว ควรไดรับการตรวจเชือกโรยตัวทุกครั้งกอนใชงาน ขณะใชงานและหลัง 
ใชงาน 
  6. เชือกบวงท่ีนั่งโรยตัว ควรไดรับการตรวจเชือกบวงท่ีนั่งโรยตัวทุกครั้งกอนใชงาน ขณะ
ใชงานและหลังใชงาน 
 

  ข้ันการปฏิบัติ 
  - ช้ีแจงข้ันตอนการปฏิบัติ และแสดงตัวอยางใหกับผูรับการฝกดู 
  - ตรวจสอบความพรอมของรางกายของผูรับการฝก ในกรณีเจ็บปวยไมสามารถเขารับ
การฝกได 
  - แนะนําการผูกเชือกรัดตัว โดยแสดงตัวอยาง และใหผูรับการฝกปฏิบัติตาม 
  - ฝกการโรยตัว ณ ภาคพื้นดิน หรือหอฝกการโรยตัวจําลอง 
  - กอนข้ึนหอฝกการโรยตัว ใหผูควบคุมการโรยตัวตรวจบวงท่ีนั่งโรยตัวใหถูกตอง ตรวจ
หวงเหล็กรูปตัวโอเขาในเชือกสายรัดตัว หวงเหล็กรูปตัวโอ หวงเหล็กรูปเลขแปด ถุงมือ ใหเรียบรอย 
  ใชคําบอกคําสั่งวา.....บวงท่ีนั่งโรยตัว.....เรียบรอย.....ไปได 
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 การปฏิบัติของผูรับการฝกบนหอฝกโรยตัว 
  - ผูรับการฝกยืนบริเวณดานในหอฝกโรยตัวท่ีปลอดภัย 
  - ผูรับการฝกยืนในตําแหนงท่ีพรอมจะปฏิบัติ โดยใหมือขางหนึ่งจับบริเวณเหล็กราว 
บันไดหอฝกโรยตัว 
  - เจาหนาท่ีประจําชองโรยตัวตรวจความถูกตองของสายรัดตัวครั้งสุดทาย 
   ใชคําบอกคําสั่งวา..............บวงท่ีนัง่โรยตัว....................เรียบรอย 
  - เจาหนาท่ีชองโรยตัวทําการเขาเชือกกับอุปกรณการโรยตัวเรียบรอย 
   ใชคําบอกคําสั่งวา................เขาเชือกและล็อค....................เรียบรอย 
  - เจาหนาท่ีชองโรยตัว ใชคําบอกคําสั่งวา........ประจําท่ี  
  - ประจําท่ีผูควบคุมการโรยตัว หรือครูฝกประจําชองโรยตัว ผูรับการฝกต่ืนตัว ใหทําการ
ตรวจสอบการหยุดเชือกและดึงเชือกโรยตัวตรวจสอบกับเจาหนาท่ีจับปลายเชือก ตอจากนั้นใหผูรับ
การฝกมองมาท่ีผูควบคุมการโรยตัว หรือครูฝกประจําชองโรยตัวเริ่มทําการตรวจครั้งท่ีสองตอการ
เกี่ยวยึด (Hookup), ท่ีนั่งการโรยตัว (Rappel Seat), Snaplink และอุปกรณประจําตัว 
  - เจาหนาท่ีชองโรยตัว ใชมือจับท่ีอุปกรณโรยตัวของผูรับการฝกแลวใชคําบอกคําส่ัง 
วารายงาน ผูรับการฝกรายงาย 
   กระผม,ดิฉัน,ยศ......ขออนุญาต.........โรยตัวจากหนาผาจําลอง.......ดวยวิธีการ
..............เบรคสะโพก,หนาอก...........ครับ 
  - ครูฝกประจําชองโรยตัวส่ัง ปรับตัว  
  - ผูรับการฝก “เขาท่ีปรับตัว” โดยการกาวถอยหลังลงไปยืนบนคานไมและทําตัวเปน 
รูปตัว L จัดทาทางใหมั่นคงดวยการแยกเทาออกหางจากกันกวางประมาณไหล ขาท้ังสองเหยียดตรง 
ไมงอเขา และลําตัวงอเปนรูปตัว L ท่ีเอว  
  - ครูฝกประจําชองโรยตัวจะแจงผูรับการฝกทาปฏิบัติไมถูกตอง 
  - ครูฝกประจําชองโรยตัวส่ัง ไปได (GO) 
  - ผูรับการฝกจะงอเขาและโดดถอยหลังออกไปอยางแข็งแรง ซึ่งในเวลาเดียวกันผูรับการ
ฝกก็จะตองเหยียดมือท่ีใชในการหยุดเชือกออกไปเปนมุม 45 องศาพรอมกับกํามือหลวมๆ เพื่อให
เชือกโรยตัวไดเล่ือนไหลผานท้ังมือท่ีใชทรงตัวและมือท่ีใชหยุดเชือกไปอยางสะดวก ในระหวางการ 
โรยตัวลงผูเขารับการฝกควรตรวจดูการหยุดเชือกตลอดเวลา  
  - เจาหนาท่ีจับปลายเชือก ตรวจดูความปลอดภัยและแนะนําผูรับการฝกหยุดเชือกได
เมื่อผูรับการฝกพลาดพล้ัง 
  - ผูรับการฝกลงถึงพื้นดินเรียบรอยแลว 
   รายงาน.....................ถึงพื้นเรียบรอย 
  - ผูรับการฝกใหพักคอยตรงจุดท่ีกําหนด 
 
                        --------------------------------------------------------- 
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แบบฟอรมการออกแบบกระบวนการ 
 
ช่ือกระบวนการ  คูมือการฝกโรยตัว 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ี
เก่ียวของ ชม. นาที 

1  
 

กลาวตอนรับ, 
ความเปนมา 

  หน.ครูฝก  
เร่ิมตน้ 
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2  
 
 

บรรยายสรปุความ
ปลอดภัย 

  รอง หน.ครูฝก 
น.ควบคุม
ความ
ปลอดภัย, 

 

 

3  
 
 

สาธิตการผูกบวงท่ีนั่ง
โรยตัว 

สาธิตการโรยตัว 

  ครูฝกฝกซอม
ภาคพื้นดิน 

 

4  
 
 
 

ฝกการผูกบวงโรยตัว,
การประกอบอุปกรณ

ปฏิบัติไมถูกตอง, 
บวงท่ีนั่งโรยตัว 

ไมถูกตอง,  
กลัวความสูง 

  ครูควบคุม
ความ
ปลอดภัย 

 

5 
 
 
 

 การตรวจบวงท่ีนั่ง
โรยตัว การเขาเชือก 
(Lock in) ระหวาง
อุปกรณโรยตัวและ 
ผูเขารับการฝก ,
ปลอยตัว 

  น.ควบคุม
ความ
ปลอดภัย, 
ครูฝกประจํา
ชองปลอย 
โรยตัว 

 

6 
 
 
 

      

 

Yes 

No 

ส้ินสุด 

 24 



    
                                                   บรรณานุกรม 
 
 
    - หลักนิยม ทบ.สหรัฐ ฯ วงรอบการฝก (Training  Circular) TC 21-24 RAPPELLING,  
9 January 2008    
 



 

 

 

 

แบบฟอรมท่ี ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด ( KM Action Plan ) 

ช่ือสวนราชการ :  กสพศ.สวท.รร.จปร.  

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํา
รับรอง 

เปาหมายของตัวช้ีวัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

การรักษาความมันคงของรัฐ    คูมือการฝกการโรยตัว 
องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ  คูมือการฝกการโรยตัว  ( มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก ) 
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : การรักษาความมั่นคงของรัฐ  

มุงพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษาของ รร.จปร.  ใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  ในการถายทอดองคความรูใหกับ ครู  อาจารย 
และ กําลังพลของ รร.จปร.  ใหไดมีความรู ความสามารถ  มีความชํานาญ  มีความมั่นใจ  สําหรับนําไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อการ
พัฒนา นนร. , รร.จปร. , กองทัพ และประเทศชาติตอไป  รวมท้ังการปลูกจิตสํานึกบุคลากรทางการศึกษาใหมีทัศนคติท่ีดีตอการเปน
ทหารอาชีพ   

แผนท่ี ๑ องคความรูท่ีจําเปน :  คูมือการฝกโรยตัว 
 เหตุผลท่ีเลือกองคความรู :  - การโรยตัวจากท่ีสูงเปนการฝกทางทหารท่ีมีความเส่ียงสูง  การปองกันความเส่ียงท่ีดีท่ีสุด คือการจัดทํา

คูมือการฝก เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อลดความผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ และใชเปน
เอกสารอางอิงในการทํางานได 
-อาจารยท่ีรับผิดชอบการฝกโรยตัว ซึ่งมีความเช่ียวชาญ ทักษะ และประสบการณ มาเปนเวลานานไดเขา  โครงการเกษียณอายุราชการ
กอนกําหนดใน ตุลาคม ๖๐ นี้   จําเปนตองเก็บรวบรวมองคความรูและวิธีปฏิบัติงานท่ีดีไวใหเปนระบบเพื่อเตรียมไวใหกับผูท่ีเขามา
รับผิดชอบงานใหมไดเรียนรูวิธีการทํางานไดอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินงานทดแทนกันได อยางตอเนื่องตอไปได 

 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM :  



แบบฟอรมท่ี ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ช่ือสวนราชการ : กสพศ.สวท.รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร : การรักษาความมั่นคงของรฐั 
องคความรูท่ีจําเปน : คูมือการฝกโรยตัว 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงช้ีความรู 
- เชิญกําลังพล ใน กสพศ.สวท.ฯ เพ่ือคนหา
ความรูท่ีมีสําคัญและองคความรูท่ีจําเปนตองใช
ประจํา อยูในรูปแบบใด อยูกับใคร 
- จัดลําดับความสําคัญ เพ่ือกําหนดขอบเขตใน
การจัดการความรู 
-กําหนดองคความรูหลัก เพ่ือจัดทํา  KM 
 

ม.ค.๖๐ 
 

จํานวนกําลังพล 
ใน กสพศ. 
สวท.รร.จปร. 

๓ คน KM team - การประชุม
ระดมสมอง 

(Workshop/ 
Brainstorming) 

- สวท.รร.จปร. ๑, ๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 
- กําหนดแหลงความรู ในตัวคน  
- แหลงความรูจากภายใน 
- แหลงความรูจากภายนอก 

 

สัปดาห๑-๒ 
ก.พ.๖๐ 

 

จํานวน
แหลงขอมูล ท่ี
สอบทานกันได 

ไมนอยกวา ๕
แหลงขอมูล 

-พ.ท.วิชัย รุงเรือง
ศรี ผูถายทอด
ความรู 
- กําลังพลท่ีมี
ทักษะและ
ประสบการณ 
- รร.เหลาสาย
วิทยาการ  

- การเลาเรื่อง 
(Story Telling) 
-ระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring 
System ) 
-ชุมชนนักปฏิบัติ
(Communities  
of Practice ; 
Cop  ) 
 

 สวท.รร.จปร. ๑, 
๒,๓,๔ 

๓๐/๐๕/๒๕๕๖ ๑๒:๐๑:๔๖ น.หนา้ ๑ 
 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 
-วางโครงสรางความรู 
-แบง ชนิดประเภทความรู. 
-กําหนดวิธีการจัดเก็บ  
-จัดลําดับองคความรู จัดทํา KM ในโอกาส
ตอไป  

มี.ค.๖๐ 
 

-จํานวน องค
ความรูท่ีไดรับ
จัดทําเพ่ิมข้ึน 

   ๙  คน -กําลังพล 
ใน กสพศ. สวท.รร.
จปร 

- ฐานขอมูล 
(Knowledge 
Bases ) 
 
 

- สวท.รร.จปร. ๑, 
๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-นํารางคูมือท่ีจัดทําข้ึนใหผูเชี่ยวชาญ หรือผูท่ีมี
ประสบการณ  ตรวจสอบรูปแบบเอกสาร การ
ใชภาษาเดียวกัน 

-ความสมบูรณ ของเน้ือหา 

- ทดลองใหครู อาจารย ท่ีอยูกองวิชาอ่ืนลอง
อาน เพ่ือทดสอบความหมาย ความเขาใจ 

เม.ย.๖๐ 
 

- ไมนอยกวา ๓ 
คน 

-กําลังพล กสพศ.
สวท.ฯ 
-กําลังพลกองวิชา
ตาง ฯ ใน
สวท.รร.จปร. 

-ระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring 
System ) 
-ชุมชนนักปฏิบัติ
(Communities  
of Practice ; 
Cop  ) 

- สวท.รร.จปร. ๑,๒,๓,
๔,๕ 

๕ การเขาถึงความรู 
-การนําคูมือการฝกโรยตัวมาใชกับผูเขารับการ
ฝกโดยตรง 
-แจงให ครู – อาจารย หรือ กําลังพลท่ีสนใจ 
หรือตองการ ศึกษา หาขอมูล เกี่ยวกับการฝก
โรยตัว ทราบ  
- สงไฟล ขอมูล ใหกับ ฝายกรรมวิธีขอมูล 
สวท.รร.จปร. 
 
 
 

พ.ค.๖๐ 
 

-จํานวนผูรับการ
ฝก ในหลักสูตร
ฯ ตางๆ 
-Unit school 
-จํานวนกําลังพล 
กสพศ.ท่ีรวม 
Unit school 

ไมนอยกวา 
๑๕๐ นาย 

-ผูเขารับการฝก
การโรยตัว 
-กําลังพล กสพศ.
สวท.รร.จปร. 
 

- การประชุม
ระดมสมอง 

(Workshop/ 
Brainstorming) 
- การทบทวน
หลังการปฏบิัติ
(AAR : After 
Action 
Reviews ) 
 

- สวท.รร.จปร. ๑,๒,๓,
๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- สงไฟลคูมือการฝกโรยตัวใหกับ ชุมชนนัก
ปฏิบัติท่ีมีการฝกลักษณะเดียวกัน ไปทดลองใช
และสามารถเพ่ิมคําแนะนํา เพ่ือพัฒนาและ

มิ.ย.๖๐ 
 

-จํานวนกําลังพล
ท่ีสังกัดอยู รร.
เหลาสาย
วิทยาการ 

๑๐  คน - กําลังพลท่ีสังกัด 
 รร.ศร., 
-รร.ศม., 
-รร.สศพ. 

- การเลาเรื่อง 
(Story TellinG) 
-ระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring 

- สวท.รร.จปร. ๑,๒,๓,
๔,๕ 

๓๐/๐๕/๒๕๕๖ ๑๒:๐๑:๔๖ น.หนา้ ๒ 
 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

ปรับปรุงคูมือใหสมบรูณย่ิงข้ึน 
-ติดตอ  สอบถาม แลกเปลี่ยน ขอมูลในการฝก
การโรยตัวในรูปแบบตางๆ  ทาง line กลุม  

System ) 
-ชุมชนนักปฏิบัติ
(Communities  
of Practice ; 
Cop  ) 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 
-ดําเนินการฝกตามตารางฝกท่ีกําหนด 
-จัดทําเปนเอกสารแผนพับ 
-กําลังพล Unit school เพ่ือฝกทบทวนหรือ
ถายทอดความรูกับกําลังพลท่ี ยาย มาบรรจุใหม
ใน กสพศ.สวท.ฯ 
  
 

ก.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผูเขารับ
การฝก  
 
 
 
 
 

๕๐q  คน 
 
 
 
 
 

 

-นนร.ชั้นปท่ี ๔,
นพท.,นรพ.,นรช., 
น.สป.,กิจกรรม
ทองเท่ียว 
-กําลังพล กสพศ.
สวท. 
-กําลังพลหรือ
บุคคลท่ัวไปท่ี
สนใจทัว 
 
 
 
 

-ชุมชนนักปฏิบัติ
(Communities  
of Practice ; 
Cop  ) 
- การทบทวน
หลังการปฏบิัติ
(AAR : After 
Action 
Reviews ) 

- 
 
 
 
 
 
- 

สวท.รร.จปร. ๑,๒,๓,
๔,๕ 
 
 
 
 
 

๗.๒ การยกยองชมเชย  ส.ค.๖๐        

 

๓๐/๐๕/๒๕๕๖ ๑๒:๐๑:๔๖ น.หนา้ ๓ 
 



การเตรียมอุปกรณ 

                  อุปกรณประจําตัวผูรับการฝก 

 
          ๑. หมวกนิรภัย           ๔. หวงเหล็กรูปเลขแปด 

          ๒. ถุงมือ                    ๕. หวงเหล็กรูปตัวโอ 

          ๓. เชือกรัดตัว 

 

 
อุปกรณประจําหนาผาจําลอง 

 

        ๑. เชือกโรยตัว            ๒. เชือกสําหรับการฝกซอม           

        ๓. หวงเหล็กรูปตัวโอ  ๔. สายรัดตัวสําหรับผูฝก 
 

 

การผูกเชือกโรยตัวกับหนาผาจําลอง 

 
ใชเงื่อนตะกรุดเบ็ดในการผูก แลวยึดในสวนของ 

ปลายสายท่ีเหลือดวยหวงเหล็กรูปตัวโอ 

 

 

ทําการผูกเชือกเขากับเสาอีก ๒ ตน ดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ด 

 

 

ใหเหลือปลายของเชือกสาย ๑ - ๒ เมตรโดยประมาณ 

 

การผูกสายรัดตัวและอุปกรณสําหรับผูทําการฝก 

      
          สวมหมวกนิรภัย               แบงครึ่งสายรัดตัว 

 

          
    นํากึ่งกลางเชือกมาไวบริเวณ  นําเชือกออมผานดานหลัง 
        เหนือสะโพกดานซาย                  มาทางขวามือ 

 

 

              
     ผูกเชือกใหเปนเกลียวสองรอบ    จับปลายเชือกรอดผานระหวาง 

                                                  ชองขาไปทางดานหลัง 

 
 



 

   
      นําเชือกรอยผานสายรัด          ทําการผูกเชือกหักคอไก 
      บริเวณเหนือสะโพก แลว               ท้ังสองขาง 
    ยอเขาเล็กนอย พรอมกับดึง 
      เพื่อใหเกิดความกระชับ  

 

        
     รอยเชือกจากดานขวามือทับเสนบนของเชือกหมายเลข ๑ 

     แลวสอดลงดานลางของเชือกหมายเลข ๒ ไปทางซายมือ 
 
 

          
         ผูกดวยเงื่อนพิรอดบริเวณ       ผูกหักคอไกเพ่ือเก็บปลายเชือก 
         เหนือสะโพกดานซายมือ               ในสวนท่ีเหลือ 

 

 

   
นําหวงเหล็กรูปตัวโอมาเกี่ยวในลักษณะหันปากคว่ําลง 

โดยเกี่ยวผานแนวเชือกท้ังสามเสน  

   
      นําหวงเหล็กรูปเลขแปด โดยใชรูทางดานเล็กมาใสกับ 

                 หวงเหล็กรูปตัวโอ และสวมถุงมือ  
 

ข้ันตอนการโรยตัว 

        รายงานตัว                                   ปรับตัว 

 
ยืนแยกเทาเสมอหัวไหล ปลายเทา    นํามือซายกลับมาประคองเชือก 
หันเขาหาหนาผา ยกมือซายข้ึน     ดานหนา มือขวาใชควบคุมการเบรก 

 

   
 เม่ือปรับตัวอยูในทาทีพ่รอม ใหทําการยอเขาเพื่อเพิ่มแรงถีบ 
จากนั้นถีบตัวออกจากหนาผา (ในกรณีฝกใหมใหใชการเดินลง) 

 
   ผูควบคุมปลายเชือกจะตอง      เมื่อโรยตัวถึงพื้นใหเดิน 
  สังเกตผูทําการฝกตลอดเวลา   ถอยหลังพรอมกับปลองมือ 

                                       เพื่อกันเชือกสะบัดโดนหนา 

 

 

รายงานตัวเมื่อถึงพื้นเรียบรอย 

เพื่อเปนสัญญาณวาปลอดภัย ผูฝกจะไดทําการ 

ปลอยตัวคนตอไป 


