ข้ อแนะนําการใช้ ฮ.
สนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

๒

ข้อแนะนําในการใช้ ฮ.สนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
พ.อ.ปรี ชา พรหมณี
ประจํา พบ. ช่วยราชการ
โรงเรี ยนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
๑. ความมุ่งหมาย
ก. เพืAอให้การใช้ ฮ.ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
ข. ป้องกันไม้ให้เกิดการสูญเสีย ฮ. ตลอดจนกําลังพลและ สป.
ค. ให้การปฏิบตั ิการร่ วมกันระหว่าง ฮ.และหน่วยพืPนดินมีการประสานกันอย่างแน่นแฟ้น
ง. เพืAอให้การใช้ ฮ.เป็ นไปตามนโยบายของหน่วยเหนือ
จ. เพืAอให้หน่วยต่าง ๆ ยึดเป็ นหลักฐาน/แนวทางในการฝึ กกําลังพลของหน่วย
๒. คุณลักษณะ ขีดความสามารถของอากาศยาน
ก. ฮท.๑ ขนส่ ง , UH - 1H , HUEY
๑) ประเภทการใช้งานทัวA ไปมี ๑๓ ทีAนงัA
๒) อัตราความเร็ว ๑๐๐ น๊อต
๓) พิสัยบิน ๒๗๖ นอติคอลไมล์
๔) เพดานบิน ๑๙,๑๔๐ ฟุต
๕) นน.รวมสู งสุ ด ๙,๕๐๐ ปอนด์
๖) บินนาน ๒.๒๐ ชม.
๗) ประเภทเชืPอเพลิง JP ๘
๘) ความสิPนเปลืองเชืPอเพลิง ๕๐๐ ลิตร/ชม.
ข. ฮ.ท. ๒๑๒ , BELL – ๒๑๒
๑) ประเภท ฮ.ใช้งานทัวA ไป ๑๔ ทีAนงัA
๒) ความเร็ วสู งสุ ด ๑๖๐ นอต
๓) ความเร็วเดินทาง ๑๑๐ นอต
๔) พิสัยบิน ๒๖๑ นอติคอลไมล์
๕) เพดานบิน ๑๔,๒๐๐ ฟุต
๖) นํPาหนักรวมสูงสุด ๑๑,๒๐๐ ปอนด์
๗) บินนาน ๒.๒๐ ชม.
๘) ประเภทเชืPอเพลิง JP ๘
๙) ความสิPนเปลืองเชืPอเพลิง ๕๐๐ ลิตร/ชม.

๓

ค. เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทัวA ไป แบบ ๖๐ L (BLACK HAWK)
๑) ผูส้ ร้าง บริ ษทั SIKORSKY USA.
๒) ประเภท เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทัวA ไป ๑๑ - ๑๔ ทีAนงัA
๓) เครืA องยนต์ T ๗๐๐ - GE – ๗๑๐ C ( ๓,๔๐๐ แรงม้า )
๔) ความเร็วสู งสุ ด ๑๙๕ ไมล์ ทะเล/ชม.
๕) ความเร็วเดินทาง ๑๕๖ ไมล์ ทะเล/ชม.
๖) พิสัยบิน ๓๑๕ ไมล์ ทะเล/ชม.
๗) บินได้นาน ๓ ชัวA โมง ๒๐ นาที
๘) ความจุนP าํ มันเชืPอเพลิง ๓๖๐ แกลลอน / ๑,๔๔๐ ลิตร
๙) นํPาหนักบรรทุกรวมสูงสุด ๒๓,๕๐๐ ปอนด์
๑๐) ความสิPนเปลืองนํPามันเชืPอเพลิง ๔๖๐ ลิตร / ชัวA โมง
ง. ฮ.ล. ๔๗ , CH - ๔๗D , CHINOOK
๑) ประเภท ฮ.ลําเลียงขนาดกลาง ๓๓ - ๔๔ ทีAนงัA
๒) ความเร็ วสู งสุ ด ๑๗๐ นอต
๓) ความเร็วเดินทาง ๑๓๕ นอต
๔) พิสัยบิน ๓๐๑ นอติคอลไมล์
๕) เพดานบิน ๒๐,๐๐๐ ฟุต
๖) นํPาหนักรวมสูงสุด ๕๐,๐๐๐ ปอนด์
๗) บินนาน ๒.๓๐ ชม.
๘) ประเภทเชืPอเพลิง JP- ๘
๙) ความสิPนเปลืองเชืPอเพลิง ๑,๕๗๒ ลิตร/ชม.
๓. ภารกิจของ ฮ.โดยทัวA ไป
ก. ส่ ง สป.ในพืPนทีAปฏิบตั ิการ
ข.การลําเลียงหน่วยทหารทางอากาศทางยุทธวิธี
ค. การ ลว.ทางอากาศ
ง. การส่ งกลับทางการแพทย์
จ. การค้นหา กูภ้ ยั
ฉ. การปรับการยิง ป.
ช. การติดต่อสืAอสาร
ซ. ควบคุมบังคับบัญชา เพิAมขีดควมสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ด.ปฏิบตั ิภารกิจอืAน ๆ ตามทีAร้องขอ

๔

๔. การเตรี ยมสนาม ฮ.
ก. ถ้าสามารถเลือกพืPนทีAได้ ควรจัดตัPงในสนามบริ เวณพืPนทีAเปิ ด และเป็ นพืPนทีAลงของ ฮ.ได้
โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการจัดเตรี ยมมากนัก
ข. พืPนทีAสนาม ฮ.จะต้องมีลกั ษณะดังนีP
๑) เป็ นพืPนทีAราบไม่ขรุ ขระจนเกินไป สามารถจะรับ นน.ของ ฮ.ได้และลาดไม่เกิน
๑๕ องศา
๒) พืPนทีดA งั กล่าวจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ม.เรี ยกว่า “พืPนทีAวาง
ฮ.”
๓) ต่อจาก “พืPนทีAวาง ฮ.”ออกไปโดยรอบอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ม.จะต้องไม่มีสิAง
กีดขวางเหนือพืPนดินสูงเกินกว่า ๓ ฟุต
๔) พืPนทีAวาง ฮ.ควรกําจัดฝุ่น เพืAอให้นกั บินสามารถมองเห็นพืPนทีAวาง ฮ.ได้อย่าง
ปลอดภัย เช่น กวาดพืPน หรื อ ราดนํPาให้พPนื เปี ยก เป็ นต้น
๕) พืPนทีAวาง ฮ.จะต้องทําเครืA องหมายตาม นปส.ทีAมีผลบังคับใช้ให้เห็นได้ชดั เจน
และไม่ปลิวเมือA ถูกลมจากใบพัดของ ฮ. ในเวลากลางคืนทําเครืA องหมายด้วยสัญญาณไฟ ๕ จุด
๖) ถ้าสามารถกระทําได้ควรให้ ฮ.บินเข้ามาในสนาม ในทิศทางทวนลมเสมอ และ
พึงหลีกเลีAยงให้ ฮ.บินเข้ามาตามลม
๗) หากเป็ นไปได้ ควรมีถุงลมเพืAอบอกทิศทางลมให้แก่นกั บิน
๘) สิAงกีดขวางตามแนวในทิศทางเข้ามาลงและในวิถีขP นึ และออกไป ต้องมีระยะ
สูงและระยะห่าง ตามทีAกาํ หนด ( ดูรูป เครืA องกีดขวาง และระยะไต่ )
ค. การรายงานสนาม ฮ.
๑) เมืAอจัดระเบียบภายในทีAตPงั และจัดเตรี ยมสนาม ฮ.เรี ยบร้อยแล้ว จะต้องรายงาน
ให้หน่วยเหนือทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ทีAเกียA วข้องกับสนาม ฮ.ดังนีP
๑) นามระหัส - จาก นปส.หรื อกําหนดขึPน
๒) ทีAตPงั
- พิกดั ศูนย์กลางสนาม ฮ.(บอกเป็ นเลข ๖ ตัว)
๓) รายละเอียด - ลักษณะพืPนผิว ความยาว ความกว้างของสนาม ฮ.
๔) มุมเปิ ด
- วัดจากศูนย์กลางสนาม (รายงานเป็ นมุมภาค)
๕) แนวบิน - รายงานแนวบินเข้าทีAเหมาะสม (เป็ นมุมภาค)
๖) เครืA องกีดขวาง - ลักษณะเครืA องกีดขวาง (มุมภาค ระยะจากสนาม ฮ.)
๗) จุดหลักฐาน - ลักษณะภูมิประเทศ สิAงก่อสร้างซึAงมองเห็นได้ชดั จาก
ทางอากาศ (รายงานชืAอ มุมภาคและระยะจากสนาม ฮ.)

๕

ทิศทางบินเข้าวัดได้มุม ๑๙๐ แปลงเป็นมุมภาคกลับได้ ๑๐ องศา
ดังนั้น แนวบินรายงานมุม ๑๐ องศา
๓๐๕ องศา

ทิศทางบินเข้า (แนวบิน)

๒๓๐ องศา

มุมเปิดหัวสนาม

มุมเปิดท้ายสนาม
N

๔๕ องศา
ทิศทางบินออก
๓๓๐ องศา

ตัวอย่างการรายงานมุมเปิ ด และ ทิศทางบินเข้า
ข. มุมเปิ ด
๑) ถ้าหากสนามไม่มีเครืA องกีดขวาง มุมเปิ ดก็คงรายงานเป็ นมุมภาคของทิศ มุมเปิ ด
๓๖๐ องศา
๒) เมืAอมีเครืA องกีดขวาง มุมเปิ ดก็คือ มุมทีAว่างระหว่างเครืA องกีดขวาง
๓) การวัดมุมเปิ ด ให้ผวู ้ ดั ยืนตรงกึAงกลางของสนาม หันหน้าไปทางทิศทีAจะให้
เครืA องบินเข้า วัดด้วยเข็มทิศ โดยวัดจากทางด้านซ้ายมือก่อนแล้วจึงวัดไปทางด้านขวา วัดเป็ นองศา
๔) ทิศทางบินเข้า เรี ยกว่า มุมเปิ ดหัวสนาม
๕) ทิศทางบินออก เรี ยกว่า มุมเปิ ดท้ายสนาม

๖

ค. ทิศทางบินเข้า (แนวบิน)
๑) คือทิศทางทีAให้เครืA องบินเข้าสนามตรงแกนกึAงกลางสนาม
๒) การหาทิศทางบินเข้า ผูว้ ดั ยืนตรงจุดกึAงกลางสนาม วัดไปยังทิศทางทีAตอ้ งการ
ให้เครืA องเข้าได้กีAองศา แล้วทํามุมภาคทิศกลับ มุมทีAได้เป็ นมุมทีAเครืA องบินเข้าสนาม
ง. สิAงกีดขวาง
๑) สิAงกีดขวางทีAสร้างขึPนหรื อตามธรรมชาติ ทีAสูงเกิน ๙๐ เมตรจากสนามในรัศมี ๘
กม. รายงานชืAอ มุมภาคและระยะจากสนาม ฮ.
จ. การรายงานสนาม ฮ.มีขอ้ ควรพิจารณาคือ
๑) ไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงหัวข้อในการรายงาน
๒) แนวบินเข้าต้องเลือกใช้ทิศทางทีAบินทวนลมเสมอ ถ้าหากเลือกได้
๓) ถ้าหน่วยสามารถจัดเตรี ยมพืPนทีAลงได้หลายพืPนทีA รายงานทุกพืPนทีAตามลําดับ
ความเร่ งด่วน
๔) หน่วยทหารภาคพืPนดินจะต้องรายงานเพิAมเติมก่อนทีA ฮ.จะเข้าสู่พPนื ทีA หัวข้อ
การรายงานเพิมA เติม ได้แก่
ก) สถานการณ์ทางยุทธวิธีบนพืPนดิน
ข) การหมายพืPนทีAลง
ค) การสนับสนุนและการให้การระวังป้องกันแก่ ฮ.เป็ นพิเศษ
ง) การเปลีAยนแปลงในข่าวสารซึAงเคยรายงานมาแล้ว
ฉ. การหมายพืPนทีAส่งลง กระทําเพืAอ
๑) แสดงทีAตPงั ศูนย์กลางกําลังฝ่ ายเรา
๒) แสดงทิศทางลม เพืAอกําหนดแนวทางบินเข้ามา
๓) กําหนดจุดแตะของ ฮ.
ก) การหมายพืPนทีAลง กระทําได้ทPงั ด้วยระเบิดควันหรื อแผ่นผ้าสัญญาณ
เมืAอใช้ระเบิดควันหน่วยทหารจะจุดเมืAอนักบินสังA นักบินจะเป็ นผูแ้ จ้งให้หน่วยทหารทราบว่า ควันสี
อะไร ทัPงนีPเพืAอป้องกัน ขศ.จุดควันสีเดียวกันซ้อน การใช้ควันพยายามใช้ในพืPนทีAใต้ลม
ข) เมืAอใช้แผ่นผ้าสัญญาณ การปูแผ่นผ้าเป็ นเครืA องหมายตาม นปส. หน่วย
ต้องระวังการยึดตรึ งเพืAอป้องกันไม่ให้แผ่นผ้าปลิวด้วยแรงลมจากใบพัด ฮ.ได้
๕. การป้องกันสนาม ฮ.
ก. เปลีAยนวัน - เวลา หรื อรักษาความลับเกีAยวกับ วัน-เวลา เพืAอไม่ให้ ขศ.คาดการณ์
ล่วงหน้าถึงกําหนดเวลาในการบินของ ฮ.

๗

ฮ.อยู่โดยตลอด

ข. ถ้าสามารถหาพืPนทีAสนาม ฮ.ในบริ เวณใกล้เคียงได้ ควรสับเปลีAยนการใช้สนาม

ค. วันรับ สป.หรื อส่งกลับผูป้ ่ วย หน่วยจะออก ลว.อย่างกว้างขวาง การจัดหน่วย
ลว.ซุ่มโจมตีรอบ ๆ ทีAตPงั ในสนามก่อนวันรับ สป.หรื อส่งกลับผูป้ ่ วยเป็ นสิAงทีAมีความสําคัญ
ระยะห่างจากสนาม ฮ.ประมาณ ๔๐๐ - ๖๐๐ ม. พิจารณาจัด ลว.ซุ่มยิงในทิศทางหลักตามแนวบิน
เข้าและออกของ ฮ.
ง. จัดชุดรับของทีAจาํ เป็ น เตรี ยมรับของบริ เวณพืPนทีAแตะ ฮ. เพืAอให้เวลา ฮ.แตะพืPน
น้อยทีAสุด
จ. ภารกิจส่งกลับทางอากาศ จะต้องเตรี ยมผูป้ ่ วยเจ็บพร้อมบริ เวณพืPนทีAแตะ ฮ.ก่อน
ฮ.มาถึงเสมอ
ฉ. เมืAอ ผบ.หน่วย พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดอันตรายต่อ ฮ. หรื อ จนท.ประจํา
เครืA อง จะต้องระงับการลงไว้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัPงสิPน เมืAอสถานการณ์คลีAคลายไปจึง
พิจารณาขอรับการสนับสนุนอีกครัPง
ช. ผบ.หน่วยทหารในทีAตPงั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการป้องกัน ฮ. จากการปฏิบตั ิของ
ฝ่ าย ขศ.แตเพียงผูเ้ ดียว
๖. การรายงานเมืAอ ฮ.ถูกยิง
เพืAอประโยชน์ในการกําหนดมาตรการป้องกันและตอบโต้การยิง ฮ.ของ ขศ. ให้
หน่วยทหารและหน่วยบิน รายงานการยิง ฮ.ซึAงประกอบด้วยหัวข้อ
ก. ตําบลทีAถูกยิง (พิกดั เป็ นตัวเลข ๖ ตัว)
ข. ชนิดของ ฮ.
ค. ภารกิจ
ง. แนวบิน ระยะสูง
จ. ประเภทอาวุธ กว้างปากลํากล้อง ลักษณะการยิง
ฉ. ทิศทางยิง
ช. ความเสียหาย
๗. การนํา ฮ.เข้าสนามขึPน - ลง
๗.๑ การบินเข้าหาสถานีเครืA องส่ง ( HOMMING )
ในพืPนทีAทีAเป็ นป่ าเขายากแก่การค้นหาพืPนทีA นักบินไม่อาจทราบตําบลทีA
แน่นอนได้ หน่วยพืPนดินจะสามารถช่วยเหลือนักบินให้เข้าทีAตPงั ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว ด้วยวิธี
“HOMMING” โดยใช้เครืA องรับ- ส่งวิทยุ FM. ตามขัPนตอนดังนีP

๘

ทีAตPงั ไม่ได้

ก. เมืAอ ฮ.เข้ามาใกล้พPนื ทีA นักบินจะติดต่อกับหน่วยพืPนดิน ถ้านักบินหา

ข. นักบินจะขอให้หน่วยพืPนดินกด KEY ของเครืA องส่งวิทยุเป็ นจังหวะ
กด ปล่อย ๆ ครัPงละประมาณ ๕ วินาที
ค. สัญญาณทีAเกิดขึPนจะบังคับให้ COURSE INDICOR บนแผงเครืA องวัด
ทํางาน นักบินจะทําตามขัPนตอนต่าง ๆ ทําให้ทราบทีAตPงั หน่วยพืPนดินได้
ง. เมืAอนักบินกําหนดทีAตPงั ได้แล้ว จะแจ้งให้หน่วยพืPนดินทราบ และอาจ
ร้องขอให้หน่วยพืPนดินแสดงควันสีเป็ นการยืนยันอีกครัPงหนึAง
๗.๒ การนําทิศทางด้วยระบบนาฬิกา
เมืAอหน่วยพืPนดินได้เห็นหรื อได้ยินเสียง ฮ.แต่นกั บินยังกําหนดทีAตPงั ไม่ได้
หน่วยพืPนดินจะช่วยเหลือได้โดยกําหนดหัวเครืA องหมายทีAปูในสนามเป็ น ๑๒ นาฬิกา แล้วบอกทีAตPงั
ของตนด้วยระบบนาฬิกา โดยให้ ฮ.เป็ นหลักในการกําหนดทิศทาง เมืAอนักบินบังคับเครืA องมาอยู่
เหนือทีAตPงั แล้ว นักบินอาจร้องขอให้แสดงสัญญาณควันสีเพืAอเป็ นการยืนยัน
๘. คําร้องขอภารกิจการส่งกลับทางอากาศ
๘.๑ จะประกอบด้วยข่าวสารต่าง ๆ ทีจA าํ เป็ น ได้แก่
ก. หน่วยทีAร้องขอ
ข. จํานวน และชนิดผูป้ ่ วยเจ็บ
ค. ทีAตPงั หรื อตําบลลงรับ (โดยบอกเป็ นพิกดั ประกอบลักษณะภูมิประเทศ)
ง. เครืA องหมายตําบลลงรับ
จ. เวลาทีAผปู ้ ่ วยพร้อมจะรับการส่งกลับ
ฉ. การระวังป้องกันพืPนทีAลงรับ
ช. ตําบลปลายทาง
ซ. ความต้องการในการส่งกําลังเพิAมเติมฉุกเฉิน หรื อความต้องการ
อุปกรณ์พิเศษ
ด. ข่าวสารเพิAมเติมทีAจาํ เป็ น เพืAอให้การปฏิบตั ิภารกิจบรรลุผลสําเร็จ เช่น
เครืA องกีดขวาง สถานการณ์ทางยุทธวิธี หรื ออืAน ๆ
๘.๒ หน่วยทีAร้องขอการบริ การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ จะต้องรับผิดชอบใน
การเลือกพืPนทีAบรรทุก และการทําเครืA องหมายพืPนทีAบรรทุก ส่วนการกํากับดูแลการบรรทุกเป็ น
ความรับผิดชอบของนักบิน
------------------

๙

พืDนทีEวาง ฮ.
สิ่งกีดขวางเหนือพื้นดิน
ต้องไม่เกิน ๓ ฟุต

ทิศทางบินเข้า

ทิศทางบินขึ้น
๕๐ เมตร

พื้นที่วาง ฮ.
เขตปลอดภัย ๒๐ เมตร
ทิศทางลม

ระยะห่างอย่างน้อย ๕ ฟุต

การหมายพืDนทีEวาง ฮ.กลางวัน
ถ้าสถานการณ์บงั คับทําให้ไม่อาจใช้สัญญาณควันได้ ให้ปูสัญญาณรู ปตัว T แทน

๑๐

การหมายพืDนทีEวาง ฮ.กลางคืน
ทิศทางลม
ระยะห่าง ๕ เมตร

ระยะห่าง ๘ เมตร

แสงไฟจากรถยนต์

๔๐ เมตร

แสงไฟจากรถยนต์
วิธีสํารอง จุดวางตัวเวลากลางคืน ( ด้วยแสงไฟจากรถยนต์)
**************

๑๑

เครืE องกีดขวาง และระยะไต่

แนวไต่ – ร่อนของ ฮ.
๒๐๐ ม.

พื้นที่วาง ฮ.

๒๐ ม.

๕๐ ม.

๑๐๐ ม.
๒๐๐ ม.
๑,๐๐๐ ม.

การแสดงตัว และตําแหน่ งผู้ให้ สัญญาณ
ยืนเยือP งมาทางด้านขวา ๔๕ อาศาของเครืA อง

๑๒

ทัศนสัญญาณทีEแสดงต่อ ฮ.

การแสดงตัว และ ตําแหน่ งของผู้ให้ สัญญาณ
ยกแขนทัPงสองข้างเหยียดตรงขึPนเหนือศีรษะ แบฝ่ ามือเข้าหากัน

เคลืEอนทีEต่อไป ( ตรงเข้ามา )
ตัPงศอกทัPงสองข้าง แล้วโบกไปมาทางหลัง ทําซํPาหลาย ๆ ครัPง
ความเร็ว – ช้าของเครืA องขึPนอยูก่ บั การให้สัญญาณมือ

๑๓

ลดตัวตํEาลง
เหยียดแขนทัPงสองข้างให้ได้ระดับไหล่ ควํAาฝ่ ามือลง แล้วลดแขนทัPงสองข้างลง
พร้อม ๆ กัน

ยกตัวสู งขึนD
เหยียดแขนทัPงสองข้างให้ได้ระดับไหล่ แล้วยกขึPนไปข้างบนจนเกือบสัมผัสกัน

๑๔

ให้ ลอยอยู่กับทีE
เหยียดแขนทัPงสองข้างระดับไหล่ ควํAาฝ่ ามือ

เคลืEอนทีEกลับไป ( ให้ บินถอยหลัง )
เหยียดแขนทัPงสองข้างลงแนบลําตัว แบฝ่ ามือไปข้างหน้า
โบกแขนทัPงท่อนไปข้างหน้าสูงถึงระดับไหล่

๑๕

เคลืEอนทีEไปทางซ้ าย
เหยียดแขนขวาออกไปทางข้างให้ได้ระดับไหล่ แบมือไปข้างหน้า
แขนซ้ายซึAงติดอยูก่ บั ลําตัวโบกไปทางแขนขวา

เคลืEอนทีEไปทางขวา
เหยียดแขนซ้ายออกไปทางข้างให้ได้ระดับไหล่ แบมือไปข้างหน้า
แขนขวาซึAงแนบกับลําตัวไบกไปหาแขนซ้าย

๑๖

วางตัว
เหยียดแขนทัPงสองข้างไขว้กนั หน้าลําตัว มือขวาทับมือซ้าย

ดับเครืE อง
ยกแขนข้างใดข้างหนึAงมาระดับไหล่ งอข้อศอกมาด้านหน้าขนานกับพืPน
แล้วใช้สันมือลากผ่านลําคอ

ติดเครืE อง
มือซ้ายชีPไปทางเครืA องยนต์ แขนขวายกมาระดับไหล่งอข้อศอก แล้วหมุนเป็ นวงกลม

การให้ สัญญาณถูกต้อง หรื อ ทุกอย่างเรียบร้ อย
ยกมือข้างใดข้างหนึAงมาระดับไหล่ ตัPงข้อศอก ฝ่ ามือหันไปข้างหน้า
นิPวหัวแม่มือกับนิPวชีPจบั กันเป็ นวงกลม

๑๗

บินขึนD
ตามทิศทางทีAชP ี ใช้มือขวาทําวงกลมเหนือศีรษะ ตอนสุดท้ายฟาดแขนไปในทิศทาง
ของการบินขึPน

*****

