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๑. กล่าวน า  

  ปืนกลเป็นอาวุธยิงสนับสนุนพลปืนเล็ก   ทั้งในการเข้าตีและตั้งรับ  ปืนกลเป็นอาวุธที่มีสมรรถภาพใน

การยิงต่อเป้าหมายด้วยอ านาจการยิงเป็นกลุ่มก้อน  และมีความแม่นย า ซึ่งท าการยิงสนับสนุนหน่วยทหารราบ

ที่ถือปืนเล็ก  ด้วยกลุ่มการยิงหนาแน่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบในการเข้าตี  

สามารถท าการยิงในระยะไกล  การยิงป้องกันระยะใกล้  และการยิงป้องกันข้ันสุดท้าย  โดยใช้อาวุธท าการตั้ง

ยิงเป็นหน่วย  อยู่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยยิงในการตั้งรับ 

      หลักใหญ่ๆ  ในการท างาน   เป็นอาวุธอัตโนมัติท างานด้วยแก๊ส    ป้อนกระสุนด้วยสายกระสุน     

ระบายความร้อนด้วยอากาศ  เป็นอาวุธยิงจากท่าลูกเลื่อนเปิด   ป้อนกระสุนเข้าปืนด้วยสายกระสุนโลหะชนิด

ข้อต่อ ปืนทุกกระบอก จะได้รับจ่ายล ากล้องปืน ๒ ล ากล้อง  เป็นอาวุธที่จัดระยะหน้าลูกเลื่อนแบบตายตัวซึ่ง 

ท าให้ เปลี่ยน ล ากล้องได้รวดเร็ว 

       กระสุน   กระสุนของ  ปก.เอ็ม   ๖๐   ขนาด   ๗.๖๒ x ๕๑  มม.   นาโต้  มี    ๖    ชนดิ     คือ.- 

                  ๑)  กระสุนธรรมดา   

                  ๒)  กระสุนส่องวิถ ี



                  ๓)  กระสุนเจาะเกราะ 

                  ๔)  กระสุนเจาะเกราะเพลิง 

                  ๕)  กระสุนซ้อมรบ 

                  ๖)  กระสุนฝึกหัดบรรจุ 

 หมายเหตุ  กระสุน  ๑   สายบรรจุไว้  ๑๐๐  นัด   ส าหรับกระสุนเจาะเกราะและเจาะเกราะเพลิงยังไม่

อนุมัติให้ใช้เพื่อฝึก 

๒.   รายการทั่วไป   

  ความยาว ของปืน                              ๔๓   ๑/๒        นิ้ว 

          ปืนหนัก                                       ๒๓        ปอนด ์

          น้ าหนักของขาหยั่ง   เอ็ม  ๑๒๒  พร้อมด้วยเรือนควงสูงควงส่าย 

          เดือยปืน   และฐานยึดปืนหนัก                         ๑๙.๕       ปอนด ์

   ระยะยิงไกลสุด                                                  ๓,๗๒๕       เมตร 

   ระยะยิงหวังผลสูงสุด                                           ๑,๑๐๐       เมตร 

          ความสูงของปนืเมื่อติดตั้งขาหยั่ง  เอ็ม ๑๒๒              ๑๖  ๑/๒      นิว้ 

   มีเกลียว ๔ เกลียวเวียนขวา  ๑ รอบยาว    ๑๒       นิ้ว 

 ศูนย์หลัง  ศูนย์หลังมีมาตราระยะยิงทุกๆ ๑๐๐  เมตร เริ่มตั้งแต่  ๓๐๐  เมตร ถึงระยะ ๑,๑๐๐  เมตร   

ควงมุมสูงศูนย์หลังปรับได้เป็นคลิ๊ก  หมุน  ๔  คลิ๊ก  เปลี่ยมมุมสูงได้  ๑  มิลเลียมทางทิศปรับได้ข้างละ   

๕ มิลเลียม  ควงมุมทิศอยู่ทางซ้ายของตัวศูนย์  หมุน  ๑  คลิ๊ก  เปลี่ยนทางทิศได้ ๑  มิลเลียม 

 

 
 ควงมุมสูงและควงมุมส่าย 

   ควงมุมส่าย  จากจุดกึ่งกลางไปทางขวาได้  ๕๐  มิลเลียม  ไปทางซ้ายได้  ๕๐  มิลเลียม 

  ควงมุมสูง  จากกึ่งกลางขึ้นข้างบนได้ ๒๐๐  มิลเลียม  ข้างล่างได้  ๒๐๐  มิลเลียม 



แป้นควงมุมสูง  มีมาตราส่วนย่อย  ๑  มิลเลียม  มาตราส่วนใหญ่  ๕  มิลเลียม  มีดรรชนีชี้มาตรา  ถ้าหมุน

แป้นควงมุมสูง  ๑ รอบ  เท่ากับ  ๕๐ มิลเลียม 

  ควงมุมสูงและควงมุมส่าย  หมุน  ๑  คลิ๊ก  เปลี่ยนไป  ๑   มิลเลียม                                 

 

 ขาหย่ัง  เอ็ม  ๑๒๒  ที่คานราวส่ายปืนมีมาตราเป็น 

มิลเลียม  จากจุดกึ่งกลาง (๐)  มาทางซ้าย  ๔๕๐  มิลเลียม  

ไปทางขวา  ๔๒๕  มิลเลียม 

 การตั้งศูนย์ปืนเมื่อท าการฝึกพลประจ าปืน  เมื่อตรวจเครื่องมือเครื่องใช้  ตั้งศูนย์ระยะ  ๕๐๐  เมตร  

มุมทิศ  ๐ 

 อัตราการยิง 

 อัตราการยิงต่อเนื่อง                      ๑๐๐        นัด/นาที   (เปลี่ยนล ากล้องปืนทุก   ๑๐   นาที) 

 อัตราการยิงเร็วปานกลาง                   ๒๐๐        นัด/นาที   (เปลี่ยนล ากล้องปืนทุก   ๒   นาที) 

 อัตราการยิงเร็วสูงสุด                        ๕๕๐        นัด/นาที   (เปลี่ยนล ากล้องปืนทุก   ๑   นาที) 

 กระสุนชุดพลประจ าปืน                                                                                            

 -   พลยิงน ากระสุนชนิดกระเป๋าผ้า  (หนี่งสายติดอยู่กับปืน)           ๑๐๐       นัด     ๓       สาย 

 -   พลยิงผู้ช่วยน ากระสุนชนิดกระเป๋าผ้า                                 ๑๐๐       นัด     ๓       สาย 

 -   พลกระสุนน ากระสุนชนิดกระเป๋าผ้า                                   ๑๐๐       นัด     ๓       สาย 

 การยิงกวาด     ในภูมิประเทศเป็นพ้ืนระดับหรือลาดเสมอ                   ๖๐๐    เมตร 

 มุมสูงเมื่อยึดขาหยั่ง                                                                +  ๒๐๐   มิลเลียม 

 มุมสูงเมื่อปล่อยขาหยั่ง                                                            +  ๔๔๕   มิลเลียม 

 มุมกดเมื่อยึดขาหยั่ง                                                               -   ๒๐๐   มิลเลียม 

 มุมกดเมื่อปล่อยขาหยั่ง                                                           -   ๔๔๕   มิลเลียม 

 มุมส่ายบังคับด้วยเรือนควงสูงควงส่าย                                              ๑๐๐   มิลเลียม 

 เขตการยิงปกติ   (เม่ือติดตั้งบนขาหยั่ง  เอ็ม  ๑๑๒)                              ๘๗๕   มิลเลียม 

 การลุกไหม้ของกระสุนส่องวิถี   ประมาณ                                         ๙๐๐    เมตร 

๓. การถอดประกอบ 

 ความมุ่งหมาย   ในการเรียนอาวุธศึกษาหรือการถอดประกอบ  คือ.-  

  ๑)  เพ่ือท าความสะอาด 

  ๒)  เพ่ือแก้ไขเหตุติดขัด 

  ๓)  เพ่ือการศึกษา 



 ๓.๑ ประเภทของการถอดประกอบ       

   ๓.๑.๑ การถอดประกอบตามปกติ    หมายถึงการถอดชิ้นส่วนใหญ่ ๆ  ของ  ปืนออกมาในหน้าที่

ของพลทหารที่พึงจ าท าการถอดประกอบได้ 

   ๓.๑.๒ การถอดประกอบพิเศษ   หมายถึงการถอดที่ละเอียดปลีกย่อยจากการถอดคุมปกติ   แต่

ส าหรับการถอดประกอบนั้น  ต้องอยู่ในความควบคุมของนายทหารสัญญาบัตร  หรือนายสิบช่างอาวุธของ

หน่วย  จึงจะท าการถอดประกอบได้ 

 หมายเหตุ  การถอดประกอบชิ้นส่วนระบบแก๊ส  และการปรับแผ่นมาตราระยะยิงต้องกระท าอย่างน้อย

ที่สุด  เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอของชิ้นส่วนเหล่านี้   

 ๓.๒ ล าดับขั้นการถอดประกอบปกติ  คือ 

   ๓.๒.๑  ชุดพานท้ายปืน 

   ๓.๒.๒  ชุดเครื่องรับแรงถอย 

   ๓.๒.๓  ชุดเคลื่อนที่ 

   ๓.๒.๔  ชุดเรือนเครื่องลั่นไก 

   ๓.๒.๕  ชุดล ากล้อง 

   ๓.๒.๖  ชุดโครงลูกเลื่อน 

 ๓.๓ ล าดับขั้นการถอดชุดส่วนเคลื่อนที่ 

   การถอดพิเศษของชุดเคลื่อนที่ชุดโครงเครื่องลั่นไก  ชุดล ากล้องปืนและชุดโครงลูกเลื่อนอนุญาต

ให้ถอดได้ในระดับหน่วยใช้  ส่วนการถอดพิเศษชิ้นส่วนชุดพานท้ายปืนและชุดเครื่องรับแรงถอย  ไม่อนุญาตให้

ถอด 

 ๓.๔ ล าดับการถอดชุดโครงเครื่องลั่นไก (ประกอบกับชุดโครงเลื่อนลูกเลื่อน  ต้องเหนียวไก) 

   ๓.๔.๑  ถอดลูกเลื่อนออกจากก้านสูบ 

   ๓.๔.๒  สลักแป้นลูกเลื่อน 

   ๓.๔.๓ แป้นลูกเลื่อน 

   ๓.๔.๔  เรือนลูกเบี้ยว 

   ๓.๔.๕  แหนบเข็มแทงชนวน 

   ๓.๔.๖  ปลอกแหนบเข็มแทงชนวน 

   ๓.๔.๗  เข็มแทงชนวน 

   ๓.๔.๘  ตัวลูกเลื่อน 

 ๓.๕ การถอดชุดโครงเครื่องลั่นไก 

   ๓.๕.๑  สลักกระเดื่องไก 



   ๓.๕.๒  กระเดื่องไก 

   ๓.๕.๓  แกนกระเดื่องไก 

   ๓.๕.๔  แหนบแกนกระเดื่องไก 

   ๓.๕.๕  สลักไก 

   ๓.๕.๖  ไกและแหนบ 

 ๓.๖ การถอดชุดล ากล้องปืน 

   ๓.๖.๑  แป้นเกลียวกระบอกสูบ 

   ๓.๖.๒  ลูกสูบ (ประกอบด้านต้น  หันมาทางท้ายล ากล้อง) 

   ๓.๖.๓  จุกเกลียวรูแก๊ส (ห้ามถอด) 

   ๓.๖.๔  หัวต่อกระบอกสูบ 

 ๓.๗ การถอดชุดโครงลูกเลื่อน 

   ๓.๗.๑ การถอดคันรั้งลูกเลื่อน 

      ๑) หมุนเกลียวยึดรางก้านคันรั้งลูกเลื่อน  และแหวนกันคลาย 

     ๒) รางก้านคันรั้งลูกเลื่อน 

     ๓) ก้านคันรั้งลูกเลื่อน   

   ๓.๗.๒ รองล ากล้องปืน 

   ๓.๗.๓ ฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

      ๑)  สลักกลอนบานพับผ่าเปิดห้องลูกเลื่อน 

     ๒)  สลักบานพันฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

     ๓)  ฝาปิดห้องลุกเลื่อน 

     ๔)  เครื่องป้อนกระสุน   

๔. การปฏิบัติในการบรรจุ การเลิกบรรจุ การตรวจปืน 

 ปืนกล เอ็ม  ๖๐  เมื่อบรรจุท าการยิง  เลิกบรรจุ  การตรวจปืนนั้น  จะต้องปฏิบัติในขณะที่ลูกเลื่อนอยู่

ในต าแหน่งเปิดลูกเลื่อน  ก่อนที่จะดึงลูกเลื่อนมาข้างหลังแผ่นห้ามไกจะต้องเสียบอยู่ในต าแหน่ง      “ยิง”    

“FIRE” 

 ๔.๑ การบรรจุ 

  ๑)  จัดแผ่นห้ามไกอยู่ในต าแหน่งยิง   (FIRE) 

  ๒)  ดึงลูกเลื่อนมาข้างหลัง  โดยดึงที่คันรั้งลูกเลื่อน 

  ๓)  ในเมื่อลูกเลื่อนถูกยึดอยู่ข้างหลังด้วยกระเดื่องไกแล้ว  ให้เลื่อนคันรั้งลูกเลื่อนกลับไปข้างหน้า  

และจัดแผ่นห้ามไกให้อยู่ในต าแหน่งไก   (SAFE) 



  ๔)  ยาฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น  ตรวจดูเครื่องป้อนกระสุน  โครงลุกเลื่อนและความสะอาดของรังเพลิง 

  ๕)  วางกระสุนนัดแรกของสายกระสุน   ลงบนร่องเครื่องป้อนกระสุน  แล้วปิดฝาห้องลูกเลื่อน  

ตรวจดู  ตรวจดูให้แน่ใจว่ากระสุนยังวางอยู่ในร่องของโครงป้อนกระสุน 

 ๔.๒ การเลิกบรรจุ 

  ๑)  จัดแผ่นห้ามไกให้อยู่ในต าแหน่งห้ามไก  ( SAFE) 

  ๒)  ยกฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น 

  ๓)  แล้วถอดกระสุนหรือสายกระสุนออกจากเครื่องป้อนกระสุน 

  ๔)  ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน  เปิดห้ามไก  ลั่นไก 

 ๔.๓ การตรวจปืน 

  ๑)  ภายหลังที่ปืนเลิกบรรจุแล้ว  ตรวจฝาปิดห้องลูกเลื่อน  เครื่องป้อนกระสุน  โครงลูกเลื่อนและรัง

เพลิงว่า  ปลอดภัยไม่มีอะไรตกค้างอยู่  เสร็จแล้วให้จัดแผ่นห้ามไกอยู่ในต าแหน่งยิง (FIRE)  แล้วเหนี่ยวไก  

เสร็จแล้วเลื่อนแผ่นห้ามไกไปอยู่ในต าแหน่งห้ามไกอีก (SAFE) 

  ๒)  ระหว่างการฝึก  ปืนจะปลอดภัยเมื่อลุกเลื่อนอยู่ข้างหน้าสุด  ห้ามไกต้องอยู่ (SAFE)  และยกฝา

ปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น  ในระหว่างการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  ต้องใช้แส้ท าความสะอาดปืนสอดเข้าไปในล า

กล้องปืน  จนกระทั่งแลเห็นปลายแส้อยู่ด้านในของโครงลูกเลื่อนและถอดออก 

๕. การท างานของเครื่องกลไก 

 ถ้าจะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นการท างานของเครื่องกลไกปืนกล  เอ็ม  ๖๐  แล้ว  ชุดพลประจ าปืน

จะต้องมีความรู้  โดยสามารถจดจ าการท างานของปืนและสามารถแก้ไขเหตุติดขัดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการยิงได้ 

 อาวุธปืนกลได้ออกแบบให้มีการท างานของเครื่องกลไกอย่างอัตโนมัติ  ปืนจะลั่นออกไปได้นานเท่านาน

ตราบที่กระสุนยังมีอยู่หรือจนกว่าจะปล่อยไก  ชิ้นส่วนของเครื่องกลไกของปืนจะท างานตามล าดับอย่างแน่นอน  

การท างานของเครื่องกลไกหลายๆชิ้นส่วน  จะท างานพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน  ดังนั้นจะแยกแยะออกเพ่ือ

ความมุ่งหมายในการสอนให้เข้าใจเท่านั้น  ล าดับขั้นการปฏิบัติของปืน  เรียกว่า  “วงรอบการท างานของปืน” 

 วงรอบการท างานของปืน  แบ่งเป็น ๘ ขั้น  ดังนี้.- 

  ๑)  การป้อนกระสุน 

  ๒)  การเข้าสู่รังเพลิง 

  ๓)  การขัดกลอน 

  ๔)  การยิง 

  ๕)  การปลดกลอน 

  ๖)  การรั้งปลอกกระสุน 

  ๗)  การคัดปลอกกระสุน 



  ๘)  การข้ึนนก 

 ๕.๑ วงรอบการท างานของเครื่องกลไก 

   วงรอบการท างานของเครื่องกลไก  จะเริ่มต้นเมื่อใส่กระสุนนัดแรกเข้าไปในร่องเครื่องป้อน

กระสุน  และเหนี่ยวไกมาข้างหลัง  เพ่ือปลดกระเดื่องไกให้หลุดออกจากแง่ยึดกระเดื่องไกปืนจะหยุดยิงต่อเมื่อ

ปล่อยไกและกระเดืองไกจะขัดกับแง่ยึดกระเดื่องไกที่ก้านสูบ  เมื่อยังคงเหนี่ยวไกมาข้างหลังอยู่  ด้านหลังของ

กระเดื่องไกจะต่ าลงพ้นจากแง่ยึดกระเดืองไกจึงท าให้ก้านสูบและลุกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยแรงขยาย

ของแหนบส่งก้านสูบ  ขณะที่  ปืนจะเริ่มท างานและวงรอบของการท างานจะเริ่มต้น 

   ๕.๑.๑  การป้อนกระสุนปืน 

     ๕.๑.๑.๑  เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคันเลื่อนสายกระสุนจะถูกบังคับด้วยลูกเบี้ยว  

ให้เลื่อนไปทางขวา  ท าให้ก้านคันเลื่อนสายกระสุนเลื่อนไปทางซ้าย  บังคับให้ลิ้นป้อนกระสุนขึ้นไปเกาะบน

กระสุนนัดต่อไปที่อยู่ในสายกระสุน  พร้อมจะดึงกระสุนมาวางตรงร่องเครื่องป้อนกระสุน 

     ๕.๑.๑.๒  เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาข้างหลังเมื่อยิง  คันเลื่อนสายกระสุนจะถูกบังคับให้

เลื่อนมาทางซ้าย  ก้านคันเลื่อนสายกระสุนจะบังคับให้ลิ้นป้อนกระสุนเลื่อนมาทางขวา  เพราะมีจุดหมุนจะดึง

กระสุนนัดต่อไปให้เข้าในช่องเครื่องป้อนกระสุน 

   ๕.๑.๒  การเข้าสู่รังเพลิง  เมื่อเหนี่ยวไก  ไกจะยกส่วนหน้าของกระเดื่องไกให้สูงขึ้นท้ายกระเดื่อง

ไกจะต่ าลง  แง่ท้ายกระเดื่องไกจะหลุดจากบากใต้ก้านสูบ  แหนบส่งก้านสูบขยายตัวดันก้านสูบให้วิ่งไปข้างหน้า  

เดือยสูบจะดันให้ลุกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วย  กลอนลูกเลื่อนอันบนจะชนจานท้ายกระสุนให้หลุดออกจาก

สายกระสุน  ปลายลูกกระสุนจะหมุดต่ าลงตามช่องบังคับเข้าไปในรังเพลิง  กลอนลูกเลื่อนจะเข้าตรงช่องกลอน  

๒  ช่อง  ที่ท้ายล ากล้อง 

   ๕.๑.๓  การขัดกลอน  เมื่อลูกเลือนดันกระสุนเข้าในท้ายล ากล้องกลอนลูกเลื่อนทั้งสองจะถูก

บังคับโดยช่องขัดกลอนรูเฉียงให้หมุนตัวตามเข็มนาฬิกา  ๑ / ๔ รอบ  ลูกเลื่อนจะขัดกลอนสนิท  ขอรั้งปลอก

กระสุนจะจับจานท้ายกระสุนไว้  และจานท้ายกระสุนจะกดเหล็กคัดปลอกกระสุนจมเข้าไปในหน้าลูกเลื่อน 

   ๕.๑.๔  การยิง  เมื่อลูกเลื่อนขัดกลอนสนิทแล้ว  เดือยก้านสูบยังคงมีระยะวิ่งอิสระต่อไปอีก

เล็กน้อย  เดือยก้านสูบจะดันเข็มแทงชนวนให้พุ่งข้างหน้าชนกับจอกกระทบแตก  เกิดการระเบิด  แก๊สมีความ

ดันในรังเพลิงขึ้น  ดันลูกกระสุนหมุนตัวตามเกลียวออกไป 

   ๕.๑.๕  การปลดกลอน  แก๊สที่ขับดันลูกกระสุนวิ่งมาถึงรูแก๊สใต้ล ากล้อง   แก๊สส่วนหนึ่งจะลง

ตามรูแก๊สเข้าในกระบอกสูบดันลูกสูบด้านกลวงให้ลูกสูบถอยหลัง  ด้านตันของลูกสูบจะดันต่อหน้าก้านสูบให้

ถอยหลัง  แก๊สในกระบอกสูบส่วนหนึ่งจะระบายออกทางหน้าท่อต่อกระบอกสูบ  จะออกท่ีรูระบายแก๊สที่ใต้

ท้ายกระบอกสูบใกล้แป้นเกลียวกระบวกสูบ  เมื่อก้านสูบถอยหลังเดือยก้านสูบจะถอยหลังเล็กน้อย  เพ่ือถอน

เข็มแทงชนวนแล้วลูกเลื่อนจะถูกดึงให้ตัวทวนเข็มนาฬิกาตามช่องขัดกลอน  ๑ / ๔ รอบ  เป็นการถ่วงเวลาให้



ลูกกระสุนออกจากปากล ากล้อง ขอรั้งปลอกกระสุนจะหมุนปลอกกระสุนให้หลวมจากรังเพลิงและหลุดออกมา  

เป็นการปลดกลอน 

   ๕.๑.๖  การรั้งปลอกกระสุน  เดือยก้านสูบจะดึงลูกเลื่อนให้ถอยหลังต่อไป  เมื่อกลอนลูกเลื่อนทั้ง

สองตั้งตรงช่องท้ายล ากล้องแล้ว  ลูกเลื่อนจะดึงปลอกกระสุนให้หลุดออกจากรังเพลิง 

   ๕.๑.๗  การคัดปลอกกระสุน  ขณะปลอกกระสุนถูกจับให้หลุดออกมาข้างหลัง  เหล็กคัดปลอก

กระสุนจะดันให้ปลอกกระสุนกดกับรังเพลิงทางขวาตลอดเวลา  เมื่อปากปลอกกระสุนลากออกมาพ้นช่องท้าย

ล ากล้องจะถูกคัดออกไปทางช่องคัดปลอกกระสุนทางขวาทันที  ข้อต่อสายกระสุนที่หลุดจะถูกบังคับให้กระเด็น

ออกทางช่องคัดสายกระสุนทางขวา 

   ๕.๑.๘ การข้ึนนก  ถ้าเราไม่ปล่อยไกปืนเมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ถอยมาข้างหลังสุดแล้ว  จะเคลื่อนที่

ไปข้างหน้าอีก  ด้วยการขยายตัวของแหนบส่งก้านสูบเป็นวงรอบการท างานของปืน  ถ้าเราปล่อยไก  ท้าย

กระเดื่องไกจะสูงขึ้นไปขัดกับบากใต้ก้านสูบ  ก้านสูบจะหยุด  เป็นการขึ้นนกทั้งๆ ที่ปืนไม่นกปืน 

 

๖.การที่ปืนไม่ท างาน เหตุติดขัด  และวิธีแก้ไข 

 ๖.๑ การที่ปืนไม่ท างาน 

  คือ  การที่เครื่องกลไกของปืนท างานบกพร่อง  ติดขัดไม่เป็นไปตามปกติ  การที่กระสุนผิดรูปหรือ

การทีพ่ลประจ าปืนปฏิบัติต่อปืนไม่ถูกต้อง  จะไม่นับว่าเป็นสาเหตุของปืนไม่ท างาน  สาเหตุของปืนไม่ท างานมี  

๒  ประการ  ในสาเหตุทั่วไป  คือ  การท างานของปืนฝืดช้า  การท างานของปืนติดต่อกันเรื่อยไป 

   ก. การที่ปืนท างานฝืดช้าและวิธีแก้ไข   การที่ปืนเกิดการท างานช้า   ตามปกติสาเหตุ  เกิดจาก

ปืนมีการเสียดสีมาก  โดยปืนสกปรกหรือมีเขม่า  ขาดการล่อลื่นที่ถูกต้อง ชิ้นส่วนช ารุด  สึกหรอหรือเนื่องจาก

แก๊สระบายออกมากเกินไป  เนื่องจากจุกรูแก๊สหลวมหรือหลุดหาย  ควรท าความสะอาดและหล่อลื่นปืน  ตรวจ

แก้ชิ้นส่วนช ารุดสึกหรอโดยตลอด  โดยเอาชิ้นส่วนอะไหล่เปลี่ยนใหม่ตามความจ าเป็น 

   ข.  การที่ปืนท างานติดต่อกันเรื่องไป  และวิธีแก้ไขการที่ปืนท างานติดต่อกันเรื่องไป  คือการที่ปืน

ยังยิงต่อกันออกไปทั้ง ๆ ที่ได้ปล่อยไกแล้ว  สาเหตุเนื่องจากกระเดื่องไก สึกหรือแง่ยึดกระเดื่องไกสึก    หรือปืน

ถอยมาข้างหลังน้อย  คือส่วนเคลื่อนที่ถอยมาข้างหลัง  พอที่จะป้อนกระสุนใหม่และยิงนัดใหม่เท่านั้น  ไม่ถอย

มาข้าหลังอีก  พอที่จะให้กระเดื่องไกขัดเข้ากับแง่ยึดกระเดื่องไก  สาเหตุเกิดจากแรงดันแก๊สน้อย  หรือตัวก้าน

สูบมีเขม่ามากเกินไป 

    ๑)  ถ้าปืนเกิดบกพร่องในกรณีเช่นนี้  ให้ปืนยังคงเล็งไปยังที่หมายจนกว่าจะหยุดป้อนกระสุน  

หรือจนกว่ากระสุนจะหมด  วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดในการที่จะให้ปืนหยุดยิง  ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น 

จ านวนกระสุนที่เหลืออยู่ในสายกระสุน  ปืนตั้งยิงอยู่ในลักษณะไหนจัดให้มีพลยิงผู้ช่วยหรือไม่ในขณะนั้น   เช่น  

ตัวอย่างในการยิงตะลุมบอน  โดยใช้กระเป๋ากระสุนติดอยู่กับปืน  พลยิงยังคงต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้า   และ



รักษาระดับปืนให้เล็งต่อเป้าหมาย  จนกว่ากระสุนจะหมด  ในการยิงกรณีอ่ืนๆ ควรพิจารณาในขั้นต้น  คือ

รักษาระดับของปืนให้ยิงยังเป้าหมาย  อย่างไรก็ดีพลยิงหรือยิงผู้ช่วยอาจจะปฏิบัติต่อปืนให้หยุดยิงไปยัง

เป้าหมาย  อย่างไรก็ดีพลยิงหรือพลยิงผู้ช่วยอาจจะปฏิบัติต่อปืนให้หยุดยิงโดย.- 

(ก)  ยกฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น  จะเป็นการหยุดการป้อนกระสุน 

(ข)  จับสายกระสุนปิดขวาง  หรือถอดกระสุนออกจากสาย  เพ่ือหยุดการป้อนกระสุน 

(ค)  จับคันรั้งลูกเลื่อนให้แน่นแล้วดึงมาข้างหลัง เพื่อหยุดลูกเลื่อนไม่ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 

    ๒)  เมื่อปืนหยุดยิงแล้ว  ให้ถอดปืนออกดูกระเดื่องไก  และแง่ยึดกระเดื่องไกว่าช ารุดสึกหรอ

แค่ไหน ตรวจดูระบบของแก๊สว่า จุกรูแก๊ส  ต่อท่อกระบอกสูบและแป้นเกลียวกระบอกสูบขันแน่นหรือไม่  ท า

ความสะอาดก้านสูบ  เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เท่าท่ีจ าเป็น 

 ๖.๒ เหตุติดขัด 

  เหตุติดขัด  คือการที่วงรอบการท างาของปืนไม่ปกติ  สาเหตุจากปืนท างานไม่ถูกต้องหรือเนื่องจาก

กระสุนผิดรูป  เหตุติดขัดแบ่งออกตามความสัมพันธ์เกี่ยวกับวงรอบการท างานของปืนเหตุติดขัดต่างๆ ได้แสดง

ไว้ในตาราง  โดยบอกสาเหตุวิธีแก้ไขแล้ว 

 

 

                                 



ตารางที่  ๒  การที่ปืนไม่ท างาน  เหตุติดขัดและวิธีแก้ไข 

การที่ปืนไม่ท างาน 

หรือเหตุติดขัด 

อาจเนื่องจากสาเหตุ วิธีแก้ไข การที่ปืนไม่ท างาน 

หรือติดขัด 

อาจเนื่องจากสาเหตุ วิธีแก้ไข 

ไม่ป้อนกระสุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แรงดันของแก๊สไม่ 

เพียงพอ 

-ขอรั้งกระสุนหรือแหนบ 

ช ารุด 

-ช่องบังคับกระสุนอันหน้า  

และอันหลังช ารุด 

-กลอนฝาปิดห้องลูกเลื่อน

ช ารุด 

-แหนบคันเลื่อนสายกระสุน

ช ารุด 

-การหล่อลื่นไม่เพียงพอ 

-กระสุนหรือสายกระสุนช ารุด 

-การบรรจุกระสุนผิดทาง 

-สายกระสุนติดขัด 

 

 

-ท าความสะอาดรูแก๊ส 

 

-ส่งคืนหน่วยเหนือ 

 

-ส่งคืนหน่วยเหนือ 

 

-ส่งคืนหน่วยเหนือ 

 

-ส่งคืนหน่วยเหนือ 

 

-ให้การหล่อลื่น 

-เปลี่ยนใหม่ 

-กลับเสียใหม่ 

-กลับสายกระสุนเสียโดยให้

ด้านเปิดของทางกระสุนอยู่

ข้างล่าง 

-ไม่รั้งปลอกกระสุน 

 

 

 

 

 

-ไม่คัดปลอดกระสุน 

 

 

 

-ไม่ข้ึนนก 

 

 

 

 

 

-ขอรั้งหรือแหนบหัก 

-ถอยมาข้างหลังน้อย 

-ลูกสูบไม่กลับทาง 

 

 

 

-เหล็กคัดปลอกกระสุน

หรือแหนบแข็งตัว  หรือ

ช ารุด 

 

-กระเดื่องไกหัก 

-แง่ยึดกระเดื่องไกสึก 

-แกนกระเดื่องไกหรือ

แหนบหักหรือช ารุด 

-มีสิ่งกีดขวางในโครงลูก

เลื่อน 

-เปลี่ยนใหม่ 

-ท าความสะอาด รูแก๊สก้าน

สูบและหล่อลื่น 

-ใส่ใหม่ให้ถูก 

-ท าความสะอาดรูแก๊ส 

 

-ท าความสะอาดหรือเปลี่ยน

ชิ้นส่วนใหม่ 

 

 

-ส่งคืนหน่วยเหนือ 

-ส่งคืนหน่วยเหนือ 

-ส่งคืนหน่วยเหนือ 

 

-ท าความสะอาดตามความ

ต้องการ 

๑๐ 



การที่ปืนไม่ท างาน 

หรือเหตุติดขัด 

อาจเนื่องจากสาเหตุ วิธีแก้ไข การที่ปืนไม่ท างาน 

หรือติดขัด 

อาจเนื่องจากสาเหตุ วิธีแก้ไข 

 

 

   

 

 

 

 

 



การที่ปืนไม่ท างาน 

หรือเหตุติดขัด 

อาจเนื่องจากสาเหตุ วิธีแก้ไข การที่ปืนไม่ท างาน 

หรือติดขัด 

อาจเนื่องจากสาเหตุ วิธีแก้ไข 

 

 

 

 

-ไม่น ากระสุนเข้ารัง

เพลิง 

 

 

 

 

ปืนไม่ลั่น 

-แหนบส่งก้านสูบช ารุดหรือ

อ่อน 

-มีสิ่งกีดขวางในโครงลูกเลื่อน 

-ปลอกกระสุนบวมผิดรูป 

-กระบอกสูบมีเขม่ามาก 

 

 

-โครงลูกเลื่อนมีเขม่ามาก 

 

-กระสุนเสื่อมคุณภาพ 

-เข็มแทงชนวนช ารุดหรือหัก 

-แหนบเข็มแทงชนวนช ารุด

หรือหัก 

-กระสุนผิดรูป 

-รังเพลิงสกปรก 

 

-แหนบส่งก้านสูบล้าหรือช ารุด 

-เปลี่ยนแหนบใหม่ 

 

-น าเอาออกเสีย 

 

-ลอกกระสุนนัดนั้นออก 

-ท าความสะอาดเอาเขม่า

ออก 

-ท าความสะอาดเอาเขม่า

ออก 

-เปลี่ยนกระสุนใหม่ 

-เปลี่ยนเข็มแทงชนวนใหม่ 

-เปลี่ยนแหนบใหม่ 

 

-เปลี่ยนกระสุนใหม่ 

-ท าความสะอาดเปลี่ยนล า

กล้องปืน 

-เปลี่ยนแหนบใหม่ 

-ปืนท างานติดต่อกัน

เรื่อยไป 

 

 

-ปืนท างานฝืดช้า 

 

 

-กระเดื่องไกหักหรือ 

 สึกหรอ 

-แง่ยึดกระเดื่องไกที่ก้าน

สูบสึก 

-การเสียดสีมาก 

-แก๊สระบายออกมาก

เกินไป 

-ส่งคืนหน่วยเหนือ 

 

-ส่งคืนหน่วยเหนือ 

 

-ท าความสะอาดแล้วหล่อลื่น 

-ขันหรือเปลี่ยนจุกรูแก๊สใหม่ 

๑๑ 





 ๖.๓ การแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด 

  การแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด  คือ  การปฏิบัติต่อปืนเพื่อลดเหตุติดขัดลงโดยปราศจากการตรวจ 

สอบถึงสาเหตุ  การแก้ไขแบบนี้ต้องกระท าทันทีภายในเวลา  ๑๐  วินาที  รวมทั้งเวลาที่ต้องรอคอยในเมื่อล า

กล้องมีความร้อนสูง  จนเป็นสาเหตุให้  กระสุน  ลั่นออกไปได้เอง  การยิงกระสุน  จ านวน  ๑๕๐  นัด  ในเวลา  

๒  นาที  ซึ่งอาจจะท าให้ล ากล้องร้อนสูงพอที่จะเป็นต้นเหตุให้  กระสุนลั่น 

   ก.  ถ้าเกิดการติดขัดขึ้น  ให้รอคอยประมาณ  ๕  วินาที (ลูกเลื่อนยังคงต้องอยู่ข้างหน้าใน  ๕  

วินาทีแรก  เพื่อรอดูว่าปืนจะเกิดการ  ลั่นช้า) 

   ข.  หลังจากรอแล้ว ๕  วินาที  ให้ยกฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น  แล้วถอดสายกระสุนและกระสุนออก

จากเครื่องป้อนกระสุน 

   ค. ดึงคันรั้งลูกเลือนมาข้างหลัง  ตรวจให้แน่ว่ากระเดื่องไกเข้างัดกับแง่ยึดกระเดื่องไกท่ีก้านสูบ

แล้วเปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนทันที  และผลักคันรั้งลูกเลื่อนให้อยู่ต าแหน่งหน้าสุด 

   ง. ในระหว่างที่ดึงให้ลูกเลื่อนถอยมาข้างหลัง  จงสังเกตว่ามีกระสุนถูกรั้งและคัดลอกออกมา

หรือไม่ 

   (๑)  ถ้ากระสุนไม่ถูกรั้งออกมาให้เหนี่ยวไก  พยายามยิงกระสุนออกไปใหม่ (ถ้ากระสุนไม่ลั่นและ

ล ากล้องร้อนต้องคอย  อย่างน้อยสุด  ๕  นาที  ในขณะนั้นลูกเลื่อนยังคงอยู่ในต าแหน่งหน้าสุด  เพ่อป้องกัน

ความเสียหายหรือเกิดบาดเจ็บในกรณีกระสุนลั่นเอง)  ภายหลังการรอ  ๕  นาที  ให้ถอดกระสุนนัดนั้นออก  

โดยใช้แส้ท าความสะอาดสอดเข้าไปทางล ากล้องปืนดันออกมา 

   (๒) ถ้ากระสุนถูกรั้งออกมา  หรือเม่ือกระสุนหลุดออกมาจากรังเพลิงแล้ว  ให้ตรวจปืนและ

กระสุนเพ่ือค้นหาสาเหตุของการติดขัด 

   จ.  ภายหลังจากการตรวจอาวุธแล้ว  ให้บรรจุกระสุนใหม่  ท าการเล็งไปยังเป้าหมายและ

พยายามยิงต่อไป 

๗. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

 การบ ารุงรักษาปืนกลแบบ เอ็ม  ๖๐  นั้น  หมายรวมถึง  การตรวจ การท าความสะอาดและการเปลี่ยน

ทดแทนชิ้นส่วนปืน และเจ้าหน้าที่และค าแนะน าในการบ ารุงรักษาอย่างสมบูรณ์    จะอยู่ใน  

 ทน. ๙ - ๑๐๐–๒๒๔–๑๒, ทน.๔–๑๐๐๕–๒๐ (ผนวก  ก.) 

 ๗.๑ การตรวจ 

  การตรวจจะเริ่มต้นเมื่อไดถอดปืนออกมาเป็นชิ้นส่วนใหญ่ ๆ ๖  ชิ้นส่วนแลว้ 

   ก.  พานท้ายปืน 

    (๑)  ต้องไม่แตกร้าว  สวมพอเหมาะกับโครงลูกเลื่อน 

     (๒)  ร่องสวมพานท้ายต้องไม่แตกร้าว  คดงอ  หรือช ารุด 



    (๓)  เหล็กพานบ่าและกลอนยึดควรท างานให้ถูกต้อง 

    (๔)  ยางรองพานท้ายและชิ้นส่วนอื่นๆของปืน  ควรจะได้ท าการตรวจ  อย่าให้ท าความ

สะอาดด้วยวัตถุท าความสะอาดที่ห้าม  เพราะจะท าให้ยางนุ่ม  ไม่สามารถใช้ได้ 

   ข.ชุดเครื่องรับแรงถอย  เครื่องรับแรงถอยจะบรรจุด้านในตรงกับแผ่นรองยางพานท้ายไม่ควรจะมี

น้ ามันอยู่ข้างใน 

    (๑)  แผ่นกลอนเครื่องรับแรงถอยและร่อนแผ่นกลอนเครื่องรับแรงถอย  ไม่ช ารุดแตกร้าวหรือ

คดงอ 

    (๒)  แกนเครื่องรับแรงถอย  ต้องสวมเข้าในช่องหัวแหนบส่งก้านสูบอย่างง่าย 

   ค. ชุดเคลื่อนที่ 

    (๑)  แง่ยึดกระเดื่องไกต้องไม่ปรากฏร่องรอย ว่าเกิดการสึกหรอ  (การสึกหรอมากจะแสดงว่า

การลั่นไกกระท าไม่ถูกต้อง) 

    (๒)  ลูกเบี้ยว  แป้นลูกเลื่อน  สลักแป้นลูกเลื่อน  และโครงลูกเบี้ยว  ควรได้รับตรวจดูว่ายังคง

ใช้ได้อยู่ 

    (๓)  เข็มแทงชนวน  ควรจะตรวจดูความสึกหรอของปลายเข็มแทงชนวน 

    (๔)  ก้านสูบ  แหนบส่งก้านสูบ  และแหนบเข็มแทงชนวนจะต้องไม่คดงอหรือหัก 

    (๕)  เหล็กคัดปลอกกระสุนและขอรั้งปลอก  จะต้องไดรับการตรวจดูว่าชิ้นส่วนนั้น ๆ อยู่ใน

ลักษณะมีแหนบดันอยู่  และไม่บินหรือสึกหรอ 

   ง.  ชุดโครงเครื่องลั่นไก 

    (๑)  กระเดื่องไกต้องไม่ปรากฏร่องรอยว่ามีการสึกหรอมาก  (การสึกหรอมากจะแสดงถึงว่า

การลั่นไกกระท าไม่ถูกต้อง) 

    (๒)  ควรจะได้ท าการตรวจ  การแตกร้าวใกล้กับสลักเรือนเครื่องลั่นไก 

    (๓)  ดูให้แน่ว่า  ใบแหนบมีลักษณะคดงออย่างถูกต้อง 

    (๔)  แผ่นห้ามไกควรจะท างานเป็นปกติ  เมื่อตั้งแผ่นห้ามไกท่ีห้ามไก  (SAFE)  แล้วเหนี่ยวไก

ต้องไม่เคลื่อนตัว  และเม่ือตั้งแผ่นห้ามไกที่ยิง  (FIRE)  จะต้องเคลื่อนตัวได้ 

   จ. ชุดล ากล้องปืน 

    (๑)  ปลอกป้องกันแสงต้องขันแน่น (ต้องตรวจดูทั้ง  2  ล ากล้อง)  ศูนย์หน้าและแกนยึดล า

กล้องปืนต้องไม่คดงอแตกร้าว  หรือช ารุด 

    (๒)  ชุดขาทรายต้องตรวจดูว่า  ท างานอย่างถูกต้อง 

    (๓)  รูแก๊สที่กระบอกสูบต้องสะอาด 



     (๔)  ลูกสูบและกระบอกสูบต้องไม่ช ารุด  และลูกสูบต้องเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระความกว้าง

ระหว่างผนังกระบอกสูบด้านในกับลูกสูบ  จะต้องมีระยะห่างพอที่การเคลื่อนที่ของลูกสูบเป็นการท าความ

สะอาดตัวเองด้วย  ระบบแก๊สควรจะท าการถอดและท าความสะอาดในเมื่อปืนเกิดอาการยิงฝึดช้าเท่านั้น  และ

เหตุผลอันอ่ืนในเรื่องของอาการยิงฝืดช้ามักจะไม่ค่อยพบนัก  หรือถอดเพ่ือการฝึกสอนอย่างน้อยครั้งที่สุด 

   ฉ. ชุดโครงลูกเลื่อน 

    (๑)  รองล ากล้อง  กลอนฝาปิดห้องลูกเลื่อน  เครื่องป้อนกระสุน  คันรั้งลูกเลื่อนและโครงลูก

เลื่อนต้องไม่แตกร้าวหรือคดงอ 

    (๒)  แผ่นคันเลื่อนสายกระสุนและก้านต่อ  แผ่นคันเลื่อนสายกระสุนเครื่องช่วยป้อนกระสุน  

เครื่องยึดสายกระสุน  และคันยึดล ากล้องปืน  ต้องตรวจดูว่าท างานเรียบร้อย 

    (๓)  แผ่นศูนย์หลังระยะยิงต้องมองเห็นชัด  หมุนเกลียวแผ่นระยะยิงต้องไม่สึกหรอหรือช ารุด  

รวมถึงว่าต้องไม่หลวมและขันแน่น 

   ช. เครื่องยึดปืน 

    (๑)  เรือนควงมุมส่ายและควงมุมสูงต้องไม่ฝืด  ตัวเลขมาตราควรอ่านได้ง่าย 

    (๒)  เดือยปืนต้องสวมพอดี  และกลอนยึดเดือยปืนจะต้องยึดเดือยปืนเข้ากับช่องยึดเดือยปืน

อย่างแน่น 

    (๓)  กลอนกระเดื่องยึดปลอกราวส่ายปืนท างานปกติ  และคานราวส่ายปืนแน่นมั่นคง 

   ฉ. ถุงล ากล้องอะไหล่ 

    (๑)  เครื่องมือบ ารุงรักษาปืน  จะต้องมีการตรวจว่าอยู่อย่างสมบูรณ์และสามารถใช้การรวม  

๙  รายการ 

    (๒)  ถุงล ากล้องอะไหล่  ต้องไม่แสดงว่ามีการล้างมากเกินไป  เพราะการล้างบ่อยๆ จะท าให้

ไม่กันน้ าเพราะผ้าใบเสื่อม 

 ๗.๒ การท าความสะอาดและการหล่อลื่น 

   ก.  การท าความสะอาด 

    (๑)  ภายหลังจากการยิงปืนแล้ว  ต้องท าความสะอาด  ทันทีและต้องท าความสะอาด

ติดต่อกันไปอีก  ๒  วัน  ภายหลังจากนั้น  โดยท าความสะอาดล ากล้องโดยตลอด  รังเพลิงและชิ้นส่วนต่างๆ ที่

เปรอะเปื้อนมีเขม่าปืน  ด้วยน้ ามันล้างล ากล้องท าความสะอาด  (CLEANNER  RIFLE  BORE CR)  อย่าเช็ด

แห้ง  จนถึงวันที่สามจากยิง  ให้ท าความสะอาดด้วยน้ ามันล้างล ากล้อง เช็ดออกให้แห้ง  แล้วทาน้ ามันใสบางๆ 

ให้ทั่ว 

     (๒)  ภายหลังจากนั้น  ทุก ๆ สัปดาห์  เมื่อปืนไม่ได้ท าการยิงต้องท าความสะอาดล ากล้องรัง

เพลิงด้วยน้ ามันล้างล ากล้องเช็ดออกให้แห้งแล้วทาน้ ามันใส 



    (๓)  การติดตั้งปืน  ควรท าความสะอาด  ด้วยน้ ามันท าความสะอาดชนิดแห้ง  (SD)  ทันที

หลังจากท าการยิงแล้ว  และหลังจากนั้นท าเป็นรายสัปดาห์เช็ดออกให้แห้งแล้วทาน้ ามันใส 

    (๔)  อย่าท าความสะอาดภายในระบบกระบอกแก๊ส  เว้นแต่ที่ยิงด้วยกระสุนซ้อมรบมาแล้ว  

หรือปืนท างานฝืดช้า   ภายหลังท างานตรวจแล้วว่ามีเหตุผลที่เชื่อถือว่าปืนท างานช้า 

   ข.  การหล่อลื่น 

    (๑)  สภาพอากาศหนาว  (อุณหภูมิต่ ากว่า  ๓๒๐  ฟาเรนไฮต์เสมอ)  ให้หล่อลื่นด้วยน้ ามันทา

ปืน (LVE)   และต้องเก็บคลุมปืนให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  ส าหรับเรื่องราวรายละเอียดให้ดู ทน. ๙ – ๒๐๗  

และ  รส.  ๓๑ -๒๐   

    (๒)  สภาพอากาศเฉลี่ยทั่วไป (อุณหภูมิระหว่าง  ๖๐๐ - ๘๐๐  ฟาเรนไฮต์)  ให้หล่อลื่นด้วย

น้ ามันทาปืน  อรรถประโยชน์  (PL  SPECIAL)   

    (๓)  สภาพอากาศร้อน  ชุ่มชื้น  ต้องตรวจปืนบ่อย ๆ เพื่อตรวจดูสนิม  ให้เก็บปืนให้ห่างจาก

ความชื้นและทาน้ ามันใสแบบบางๆ (PL  SPECIAL)  ถ้าปืนต้องอยู่ในสภาพมีละอองเค็มความร้อนสูงหรือน้ า  

ต้องท าความสะอาดและทาน้ ามันบ่อยๆเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ 

    (๔)  สภาพอากาศร้อนแห้ง  ต้องท าความสะอาดทุกวัน  (เมื่อจ าเป็นต้องท าความสะอาด

บ่อยๆ)  ในพ้ืนที่มีทรายหรือฝุ่น  ต้องรักษาปืนให้ปราศจากน้ ามัน  เพ่ือป้องกันทรายหรือฝุ่นมาจับเกาะอยู่ที่

ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของปืน 

   ค.   เครื่องมือในการบ ารุงรักษา  เครื่องมือทั้งหลายเท่าที่จ าเป็นในการบ ารุงรักษาปืนในขั้นแรกนี้  

คือเครื่องประกอบต่างๆ  ที่ได้จ่ายให้ในถุงล ากล้องอะไหล่ 

 ๗.๓ การปฏิบัติต่อปืนก่อนและหลังการยิง 

  ก.  ก่อนการยิง 

   (๑)  เช็ดล ากล้องให้แห้ง 

   (๒)  ตรวจอาวุธในหัวข้อการฝึกพลประจ าปืน 

   (๓)  ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้  เมื่อใช้ล ากล้องอะไหล่ 

   (๔)  ต้องแน่ใจว่าปืนได้หล่อลื่นแล้วอย่างถูกต้อง 

  ข.  ภายหลังการยิง 

   (๑)  เปลี่ยนล ากล้องปืน การเปลี่ยนล ากล้องจะเป็นการยึดอายุล ากล้องออกไป  และท าให้ 

ล ากล้องสึกหรอเท่าๆกัน 

   (๒)   ต้องมีการตรวจอายุตามระยะเวลา  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  ปืนได้มีการล่อลื่นอย่างถูกต้อง 

   (๓)  เมื่อปืนเกิดอาการไม่ท างานหรือเกิดเหตุติดขัดขึ้น  ให้ปฏิบัติตามที่ว่าไว้ในเรื่องที่ปืนไม่

ท างาน  หรือแก้ไขเหตุติดขัดที่เกิดขึ้น 



 ๗.๔ การบ ารุงรักษาภายใต้สภาพสงคราม  คชร. 

  ก.  ถ้าคาดล่วงหน้าว่าปืนจะต้องสกปรกจาก  คชร.  ให้ทาน้ ามันปืนตามผิวส่วนที่เป็นโลหะด้านนอก

ของปืนให้ทั่ว  อย่าทาน้ ามันที่กระสุน  เก็บรักษาอาวุธ  โดยคลุมเอาไว้เท่าท่ีจะท าได้ 

  ข.  ถ้าอาวุธได้รับความสกปรกจากเชื้อโรค  ให้ขจัดสิ่งสกปรกจากเชื้อโรคออกโดยปฏิบัติตามระเบียบ

หัวข้อใน  รส.  ๒๑ - ๔๐  และ  ทน. ๓ - ๒๒๐  แล้วท าความสะอาดและหล่อลื่นปืน 

๘. การท าลายวัตถุและสรรพาวุธเม่ือใกล้จะถูกจับกุม 

 ก. การท าลายปืนกลและฐานติดตั้ง  จะปฏิบัติเฉพาะเมื่อจะถูกยึดหรือต้องละทิ้ง 

 ข. วิธีการล าลาย 

  (๑)  ทางเครื่องกลไก  ให้ถอดปืนออกเท่าที่จะมีเวลาให้ถอด  แล้วใช้ล ากล้องหรือเครื่องมือหนักๆ  

อย่างอ่ืนตีฝาปิดห้องลูกเลื่อน  เครื่องป้อนกระสุนโครงลูกเลื่อน  ชุดส่วนเคลื่อนที่เครื่องรับแรงถอย  พายท้าย

และกระบอกสูบ 

  (๒)  การเผา  การท าลายอาวุธด้วยวิธีเผา  ให้ใช้ลูกระเบิดขว้างเพลิงวางลงบนโครงลูกเลื่อน (โดยใช้

ฝาปิดห้องลูกเลื่อนเป็นที่วางตัวลูกระเบิด)  แล้วจุดระเบิดขึ้น 

  (๓)  การแยกกระจาย  ให้แยกฝังชิ้นส่วนของปืนลงในบ่อหลุมที่เหมาะ  หรือกองชิ้นส่วนไว้ใน  ล า

ธาร  โคลน  หิมะ  หลุมขยะ  หรือส้วม 

  (๔)  การท าลายฐานติดปืน  ให้ตีเรือนควงมุมส่ายและควงมุมสูงให้ช ารุด  หรือท าลายฐานปืนท าให้ขา

หยั่งงอ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปืนกล ๓๘ ขนาด ๗.๖๒  มม. 
( MAG 58 ) 

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

 

 
 

๑. กล่าวน า   

 ปก.๓๘  เป็นปืนกลเอนกประสงค์ สามารถตั้งยิงบนพื้นดิน บนยานพาหนะยานรบ ฮ.ที่มีแท่นยึดปืนได้  

กองทัพบกมีความประสงค์ท่ีจะใช้ทดแทน ปก.เอ็ม.๖๐ ที่ช ารุด การใช้งานเช่นเดียวกับ ปก.เอ็ม.๖๐ 

 หลักการใหญ่ ๆ ในการท างาน  เป็นอาวุธอัตโนมัติ ท างานด้วยแก๊ส ป้อนกระสุนด้วยสายกระสุนใน

กล่องกระสุนชนิดแบบยึดครึ่งนัด  ระบายความร้อนด้วยอากาศ ท าการยิงด้วยท่าลูกเลื่อนเปิด เป็นอาวุธที่ จัด

ระยะหน้าลูกเลื่อนแบบตายตัว เปลี่ยนล ากล้องได้รวดเร็ว กล่องกระสุนชนิด ๕๐ นัด และสายกระสุนชนิด 

๑๐๐ นัด ทั้งสายกระสุน แบบ เอ็ม.๑๓ และสายกระสุน ปก.เอ็ม.๖๐  สามารถปรับอัตราการยิงได้ ๓ ต าแหน่ง 

จากอัตราการยิง ๖๕๐ – ๑,๐๐๐  นัด/นาที 

 กระสุน  ขนาด ๗.๖๒ x ๕๑  มม. นาโต้  ๖  ชนิด 

 ๑. กระสุนธรรมดา 

 ๒. กระสุนส่องวิถี 

 ๓. กระสุนเจาะเกราะ 

 ๔. กระสุนเจาะเกราะเพลิง 

 ๕. กระสุนซ้อมรบ 

 ๖. กระสุนฝึกหัดบรรจุ 

 รายการหลักฐาน   



  - กว้างปากล ากล้อง   ๗.๖๒          มม. 

  - ใช้กระสุนขนาด    ๗.๖๒ x ๕๑ มม. (นาโต้)  

  - การท างาน    ท างานด้วยแก๊ส 

  - การยิง     อัตโนมัติ 

  - ความยาว 

     :  ปืน         ๑,๒๕๕ มม. (๑.๒๖ ม., ๔๙.๔ นิ้ว) โดยประมาณ 

     :  ล ากล้อง                        ๕๔๕ มม.(๔๕.๕ ซม., ๒๑.๕ นิ้ว) โดยประมาณ 

     :  ล ากล้องรวมปลอกลดแสง      ๖๓๐ มม. (๖๓ ซม., ๒๕.๗ นิ้ว) โดยประมาณ 

  - รังเพลิงและล ากล้องชุบโครเมี่ยม  

  - ความสูง   :  ไม่กางขาทราย            ๒๒๕ มม. 

                    :  กางขาทราย               ๓๑๘ มม. 

  - น้ าหนัก 

      :   ปืนทั้งกระบอก                         ๑๑ กก. (ประมาณ ๒๔.๒ ปอนด์) 

      :   ชุดล ากล้อง                               ๓  กก. (ประมาณ ๖.๖ ปอนด์) 

  - อัตราการยิง                                   ๖๕๐ – ๑,๐๐๐ นัด/นาท ี

  - ระยะยิงไกลสุด                                ๓.๕๐๐ เมตร 

  - ระยะยิงหวังผล                                 ๑,๘๐๐ เมตร 

  - การยิงกวาดในภูมิประเทศพ้ืนระดับลาดเสมอ       ๖๐๐ เมตร 

 เครื่องเล็ง 

  - ศูนย์หน้า   แบบคมมีด  ปรับทางทิศและทางระยะได้ 

  - ศูนย์หลัง   แบบศูนย์รู และศูนย์บาก  ปรับทางระยะได้ 

    ศูนย์รู  ยิงระยะ  ๒๐๐ – ๘๐๐  เมตร (พับศูนย์ลง) 

    ศูนย์บาก  ยิงระยะ ๘๐๐ – ๑,๘๐๐  เมตร (ตั้งศูนย์ขึ้น) 

     ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร เริ่มจาก ๒๐๐ เมตร จะมีดัชนีก ากับไว้  เลขคู่ อยู่ทางขวา  เลขคี่  

อยู่ทางซ้ายของกรอบศูนย์หลัง 

  - การตั้งศูนย์ปืน  เพ่ือฝึกพลประจ าปืน  ตั้งระยะ  ๕๐๐  เมตร  

   กระสุนชุดพลประจ าปืนคนละ       ๓๐๐ นัด 

   กระสุนอัตรามูลฐาน    กระบอกละ  ๓,๑๐๐ นัด  

๒. การตรวจอาวุธ 

 ๒.๑ เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น 



 ๒.๒ ถอดสายกระสุนออก (ถ้ามี) 

 ๒.๓ ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด 

 ๒.๔ ดันคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้าสุด 

 ๒.๕ ห้ามไก 

 ๒.๖ ใช้แส้แยงจากปากล ากล้องว่ารังเพลิงปลอดภัย 

 ๒.๗ ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุดจับไว้ 

 ๒.๘ เปิดห้ามไก 

 ๒.๙ ลั่นไก  โดยค่อย ๆ ผ่อนคันรั้งลูกเลื่อน ไม่ให้ลูกเลื่อนกระทบเสียงดัง 

 ๒.๑๐ ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

 ๒.๑๑ ปิดฝากันฝุ่นช่องคัดปลอกกระสุน ปก.๓๘  เมื่อไม่ข้ึนนกจะห้ามไกไม่ได้ 

 
๓. การถอดประกอบปกติ     

 เป็นการถอดประกอบ โดยหน้าที่ผู้ใช้มี ๒  ขั้น   

  ก. การถอดปกติขัน้ที่ ๑  มี ๕ หมู่ชิ้นส่วน 

   ๑) ชุดล ากล้อง 

   ๒) ชุดพานท้าย 

   ๓) ชุดเคลื่อนที่ 

   ๔) ชุดโครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืน 

   ๕) ชุดโครงปืนพร้อมขาทรายและฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

     ข. การถอดประกอบปกติขั้นที่ ๒  ถอดประกอบ ๒ ชุด 

       ๑) ชุดเคลื่อนที่  มี ๓ ชิ้น 

        ๑.๑) ลูกเลื่อนและข้อต่อคันข้ึนนกและกลอนลูกเลื่อน 

        ๑.๒) ก้านสูบและโครงต่อท้ายก้านสูบ และเข็มแทงชนวน 



        ๑.๓) แหนบและแกนแหนบส่งก้านสูบ 

    ๒) ชุดล ากล้อง   มี ๓ ชิ้น 

        ๒.๑) ปลอกเกลียวกรวยจัดแก๊ส 

        ๒.๒) ลิ่มยึดกรวยจัดแก๊ส  มี ๒ อัน 

        ๒.๓) กรวยจัดแก๊ส 

  หมายเหตุ การถอดประกอบโดยละเอียด  เป็นหน้าที่ของช่างอาวุธ 

 ๓.๑ การถอดประกอบปกติขั้นที่ ๑ 

  ๓.๑.๑ ชุดล ากล้อง  ใช้มือซ้ายกดกลอนยึดล ากล้องด้านซ้ายมือลง  ใช้มือขวาจับด้ามหิ้วล ากล้อง   

ผลักมาทางซ้ายให้ตั้งตรง  แล้วดันออกไปทางด้านหน้า (ถ้าด้ามหิ้วยังไม่ยึดกับบากท่ีท้ายล ากล้อง  ให้ใช้นิ้วชี้มือ

ขวาดึงคันยึดบากล ากล้องขึ้นแล้วผลักด้ามหิ้วไปมา  ให้ยึดติดกับบากที่ท้ายล ากล้องให้แน่นแล้วปล่อยคันยึด

  ๓.๑.๒ ชุดพานท้าย  กดกลอนยึดพานท้ายด้านใต้ล่างหลังด้ามปืน แล้วยกพานท้ายขึ้นตรง ๆ พาน

ท้ายก็จะหลุดออก    

  ๓.๑.๓ ชุดเคลื่อนที่  กดแกนแหนบก้านสูบเข้าไปข้างใน และยกข้ึนแล้วดึงออก ดึงคันรั้งลูกเลื่อนให้

ชุดเคลื่อนที่โผล่ออกมา แล้วจับที่โครงต่อท้ายก้านสูบดึงออกมา 

  ๓.๑.๔ ชุดโครงเครื่องลั่นไก และด้ามปืน  ใช้ปลายลูกกระสุนดันสลักยึดชุดโครงเครื่องลั่นไกและด้าม

ปืนออกทางซ้าย ใช้มือจับด้ามปืนกดลงตรงๆ แล้วดึงออกทางด้านหลัง 

  ๓.๑.๕ ที่เหลือคือชุดโครงปืน พร้อมขาทรายและฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

 

 ๓.๒ การถอดประกอบปกติ  ขั้นที่ ๒   

  ๓.๒.๑ ชุดเคลื่อนที่ 

    ๓.๒.๑.๑ ชุดเคลื่อนที่  ใช้ปลายลูกกระสุนกดสลักยึดข้อต่อคันขึ้นนก และกลอนลูกเลื่อนออก 

ลูกเลื่อนและข้อต่อคันข้ึนนกและกลอนลูกเลื่อนจะหลุดออก 

    ๓.๒.๑.๒ โครงต่อท้ายก้านสูบ และก้านสูบมีเข็มแทงชนวนติดอยู่ห้ามถอดออก 

  ๓.๒.๒ ชุดล ากล้อง 

    ๓.๒.๒.๑ กดท่ีหางคันดัชนีแล้วคลายเกลียวออกจนหลุดดึงปลอกเกลียวกรวยจัดแก๊สออก 

    ๓.๒.๒.๒ จับลิ่มยึดกรวยจัดแก๊สออกจากกรวยจัดแก๊ส ๒ อัน  

    ๓.๒.๒.๓ กดกรวยจัดแก๊สลงข้างล่าง ดึงออกถ้าไม่ออกให้ใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ  

   ๓.๓ การประกอบจากการถอดปกติ  ขั้นที่ ๒  

  ๓.๓.๑ ชุดล ากล้อง   



        ๓.๓.๑.๑ ประกอบกรวยจัดแก๊ส เข้ากับแท่นยึดกรวยจัดแก๊ส โดยให้บากตรงกันเข้ากับแท่นยึด

กรวยจัดแก๊สสนิท 

        ๓.๓.๑.๒ น าลิ่ม ๒ อันมาประกบเข้าท่ีเดิม  

        ๓.๓.๑.๓ น าปลอกเกลียวกรวยจัดแก๊สใส่ลงตรงและหมุนขันเข้าให้สุดแล้วคลายออกให้ดรรชนีชี้

เลข ๑ ต าแหน่ง (NORMAL) การจัดกรวยจัดแก๊สขั้นต้อนห้ามหมุนให้ดรรชนีชี้ไปที่เลขอ่ืน  

  ๓.๓.๒ ชุดเคลื่อนที่   

    ให้น าลูกเลื่อนและข้อต่อคันข้ึนนกและกลอนลูกเลื่อนประกอบตรงช่องสลักแล้วใส่สลักยึดข้อต่อ

คันข้ึนนกจากทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ 

 ๓.๔ การประกอบจากการถอดปกติ  ขั้นที่ ๑    

  ๓.๔.๑ ชุดโครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืน  จับด้ามปืนยกด้านหน้าให้เข้าไปขัดกับบากที่ใต้โครงปืนแล้ว

ยกท้ายโครงเครื่องลั่นไกขึ้น ให้รูร้อยสลักตรงรูที่ใต้โครงปืนดันสลักยึดโครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืนให้เข้าท่ี 

  ๓.๔.๒ ชุดเคลื่อนที่  จับที่โครงต่อท้ายก้านสูบดันลูกเลื่อนให้ขึ้นนกใส่เข้าไปในโครงปืนโดยต้องใช้นิ้ว

เหนี่ยวไกปืนไว้ดันโครงต่อท้ายก้านสูบเข้าให้สุดใส่แหนบและแกนแหนบโดยดันเข้าไปตรงๆ แล้วกดลงให้ท้าย

แกนแหนบยึดกับช่องบากด้านบนในท้ายโครงปืน 

  ๓.๔.๓ ชุดพานท้าย   จับพานท้ายใส่จากด้านบนท้ายโครงปืนกดลงไปให้กลอนยึดพานท้ายยึดแน่น 

  ๓.๔.๔ ชุดล ากล้อง  จับที่ด้ามหิ้วล ากล้องใส่เข้ากับหน้าโครงปืนโดยให้กรวยจัดแก๊สเข้าไปในบาก

กระบอกสูบ มือซ้ายกดกลอนยึดล ากล้องลงผลักด้ามหิ้วลงด้านขวา ให้คลีบท้ายล ากล้องเข้าขัดกับช่องคลีบที่

ช่องหน้าโครงปืน 

  ตรวจสอบการถอดประกอบโดยดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง แล้วใช้มือซ้ายลั่นไกมือขวาค่อยๆ ผ่อน

คันรั้งลูกเลื่อนเบาๆ จนไปหน้าสุด ถ้าปืนลั่นไกได้ ถือได้ว่าการถอดประกอบถูกต้อง 

๔. วงรอบการท างานของเครื่องกลไก  

       ปืนกล  ๓๘  เมื่อบรรจุกระสุน, เลิกบรรจุ, และตรวจปืนนั้นจะต้องปฏิบัติที่ลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่งเปิดลูก

เลื่อน  เพราะปืนท าการยิงด้วยท่าลูกเลื่อนเปิด  ปืนกล  ๓๘  ถ้าไม่ข้ึนนกจะห้ามไกไม่ได้  และจะปลอดภัยเมื่อ

ลูกเลื่อนอยู่ข้างหน้าสุด 

 การบรรจุ 

    ๑) ดึงลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด แล้วดันคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้าสุด 

    ๒) ห้ามไก 

    ๓) ยกฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น 

    ๔) วางกระสุนนัดแรกลงบนร่องแผ่นเหล็กรองกระสุน 

    ๕) ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 



 การเลิกบรรจุ 

    ๑) ห้ามไก 

    ๒) ยกฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น 

    ๓) ถอดสายกระสุนออก 

    ๔) ใช้แส้แยงจากปากล ากล้อง ดูที่รังเพลิงว่าปลอดภัย 

    ๕) ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

    ๖) เปิดห้ามไก 

    ๗) ใส่มือซ้ายลั่นไกมือขวาดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุดแล้วค่อยๆ ผ่อนให้ลูกเลื่อนเคลื่อนไปข้างหน้า

สุดเบาๆ โดยไม่มีเสียงดัง 

    ๘) ปิดฝากันฝุ่นช่องคัดปลอกกระสุน 

 ส าหรับวงรอบการท างานของเครื่องกลไก ของปืนกล ๓๘  มีอยู่  ๘   ขั้น 

          ๑) การป้อนกระสุน 

  ๒) การเข้าสู่รังเพลิง 

  ๓) การขัดกลอน 

   ๔) การยิง 

  ๕) การปลดกลอน 

  ๖) การรั้งปลอกกระสุน 

  ๗) การคัดปลอกกระสุน 

  ๘) การข้ึนนก 

 พลประจ าปืนทุกคนต้องมีความรู้และมีความสามารถในการใช้ปืนกล ๓๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

จดจ าการท างานของปืน กฎ ทางระยะ ทางมุมทิศ  ของปืน และสามารถแก้ไขเหตุติดขัด ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการ

ยิงได้ ปืนกล ๓๘ ยิงอัตโนมัติ ปืนจะลั่นออกไปได้นานเท่านานตราบเท่าที่กระสุนจะมีบรรจุอยู่ หรือจนกว่าจะ

ปล่อยไก  ชิ่นส่วนของเครื่องกลไกของปืนจะท างานตามล าดับอย่างแน่นอน บางชิ้นส่วนหรือหลายๆ ชิ้น จะ

ท างานพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการแยกแยะการท างานออก ก็เพ่ือความมุ่งหมายในการสอนเท่านั้น 

ล าดับขั้นในการปฏิบัติของปืน เรียกว่า “วงรอบการท างานของปืน” จะอธิบายแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 ๔.๑ การเข้าสู่รังเพลิง   จะเริ่มต้นเมื่อวางกระสุนนัดแรกเข้าไปในเครื่องป้อนกระสุนและเหนี่ยวไกมา

ข้างหลัง ท าให้แง่ท้ายกระเดื่องไกลดต่ าลงหลุดจากบากท่ีก้านสูบแหนบก้านสูบขยายตัวดันชุดเคลื่อนที่ไป

ข้างหน้าเดือยที่หน้าลูกเลื่อนจะดันกระสุนนัดแรกพุ่งเข้าสู่รังเพลิง ปลายลูกกระสุนจะสัมผัสกับส่วนลาดของ

โครงต่อท้ายล ากล้องท าให้ลูกกระสุนถูกกดให้ต่ าลงเข้าไปในรังเพลิงและเมื่อกระสุนเข้าไปอยู่ในรังเพลิงแล้วจาน



ท้ายของกระสุนวางตัวติดกับหน้าลูกเลื่อนกดเหล็กคัดปลอกกระสุนอัดแหนบให้จบเข้าไปในหน้าลูกเลื่อน

ขณะเดียวกันนั้นขอรั้งปลอกกระสุนจะเงยขึ้นจับขอบจานท้ายปลอกกระสุนไว้ 

 ๔.๒. การขัดกลอน      เมื่อหน้าลูกเลื่อนบรรจุกระสุนจนกับท้ายรังเพลิงแล้ววจะหยุดแต่โครงท้ายก้าน

สูบจะเคลื่อนที่ต่อไปอีกดันต่อข้อต่อคันขึ้นนกและกลอนลูกเลื่อนท าให้ข้อต่อคันขึ้นนกและกลอนลูกเลื่อนหมุน

ตัวลงทางดิ่งดันให้กลอนลูกเลื่อนเข้าไปขัดกับแท่งขัดกลอนซึ่งอยู่ติดกับโครงปืนเป็นการขัดกลอนของลูกเลื่อน 

 ๔.๓ การยิง      เมื่อกลอนลูกเลื่อนขัดกลอนสนิทกับแท่นขัดกลอนโครงต่อท้ายก้านสูบยังคงเคลื่อนที่

ต่อไปอีกเล็กน้อยโดยจะดันเข็มแทงชนวนให้วิ่งไปข้างหน้า โผล่ที่หน้าลูกเลื่อนตีต่อจอกกระทบแตก ที่จานท้าย

ปลอกกระสุนเกิดระเบิดเป็นแก๊สเผาไหม้ขับดันลูกกระสุนให้วิ่งหมุนตามเกลียวภายในล ากล้องออกไปทางปาก

ล ากล้อง 

 ๔.๔ การปลดกลอน      เมื่อลูกกระสุนวิ่งไปถึงช่องระบายแก๊สใต้ล ากล้องตรงกับรูที่ชุดกรวยจัดแก๊ส

แก๊สส่วนหนึ่งจะไหลผ่านเข้าไปในรูกรวยจัดแก๊สออกทางรูระบายแก๊สที่ปลอกเกลียวกรวยจัดแก๊สและดันไปต่อ

หน้าลูกสูบในกระบอกแก๊สลูกสูบจะดันต่อก้านสูบก้านสูบจะดันต่อโครงท้ายก้านสูบ โครงต่อท้ายก้านสูบจะดึง

ให้ขอ้ต่อคันขึ้นนกและกลอนลูกเลื่อนถอยมาข้างหลังแต่ยังถอยทันทีไม่ได้เพราะกลอนลูกเลื่อนยังขัดกลอนกัน

อยู่คันขึ้นนกจะถูกดึงให้ยกตัวขึ้นดึงกลอนลูกเลื่อนให้หลุดจากการขัดกลอนช่วงที่ข้อต่อทิ้งระยะเวลาชั่วขณะ

หนึ่งนี้เพื่อให้ลูกกระสุนวิ่งผ่านปากล ากล้องออกไปก่อนป้องกันมิให้ลูกเลื่อนเปิดจากรังเพลิงก่อนที่ลูกกระสุนจะ

วิ่งออกจากปากล ากล้องป้องกันอันตรายจากแก๊สจะเกิดกับพลยิงเป็นการปลดกลอน 

 ๔.๕ การรั้งปลอกกระสุน    เมื่อลูกเลื่อนถูกดึงให้ถอยมาข้างหลังด้วยคันข้ึนนก ขอรั้งปลอกกระสุนซึ่ง

จับขอบจานท้ายปลอกกระสุนไว้จะดึงปลอกกระสุนออกมาจากรังเพลิงตรง ๆ ด้วยเป็นการรั้งปลอกกระสุนซึ่ง

ขอรั้งปลอกกระสุนจะอยู่ด้านล่างของหน้าลูกเลื่อน 

 ๔.๖ การคัดปลอกกระสุน     ขณะที่ลูกเลื่อนดึงปลอกกระสุนให้อกมาจากรังเพลิงนั้นเหล็กคัดปลก

กระสุนซึ่งอยู่ด้านบนลูกเลื่อนแหนบเหล็กคัดปลอกกระสุนจะขยายตัวดันปลอกกระสุนให้ลงไปในช่องคัดปลอก

ข้างล่างที่มีฝาปิดกันฝุ่นเปิดออกแล้วเป็นการคัดปลอกกระสุน 

 ๔.๗ การขึ้นนก       ขณะเมื่อก้านสูบอัดแหนบก้านสูบและถอยมาข้างหลังโครงต่อท้ายก้านสูบดึงข้อต่อ

คันข้ึนนกและกลอนลูกเลื่อนให้พลิกตัวหมุนขึ้นตามลาดของแท่งขัดกลอนให้กลอนลูกเลื่อนขึ้นไป 

บนแท่งขัดกลอนหลุดจากการขัดกลอนแล้วกลอนลูกเลื่อนซึ่งเป็นอันต่อกันกับคันขึ้นนกจะดึงคันขึ้นนกขึ้น

ข้างบนเป็นแนวเส้นตรงขณะเดียวกันนั้นโครงต่อท้ายก้านสูบจะดึงเข็มแทงชนวนให้ถอยออกผลุบเข้าไปในหน้า

ลูกเลื่อนและถอยออกมาพร้อมกับลูกเลื่อนเมื่อลูกเลื่อน, คันข้ึนนกและกลอนลูกเลื่อนขึ้นจากลาดแท่งขัดกลอน

เป็นแนวเดียวกันแล้วโครงต่อท้ายก้านสูบจะดึงทั้งหมดถอยมาข้างหลังจนท้ายโครงต่อท้ายก้านสูบชนกัน

เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังซึ่งอยู่ด้านหน้าพานท้ายปืนเป็นการสิ้นสุดการเคลื่อนที่มาข้างหลังขณะนั้นบาก



ก้านสูบที่อยู่ใต้ก้านสูบจะถอดพ้นแง่ท้ายกระเดื่องไกถ้าพลยิงปล่อยไกปืนท้ายกระเดื่องไกจะสูงขึ้นไปขัดกับบาก

ก้านสูบไว้เป็นการขึ้นนก 

 ๔.๘. การป้อนกระสุน   เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ลูกเบี้ยวจะเคลื่อนที่ในร่องคันเลื่อนสาย

กระสุนที่มีส่วนโค้งบังคับให้คันเลื่อนสายกระสุนขยับไปทางขวาส่งผลให้ก้านต่อคันเลื่อนสายกระสุนบังคับให้ลิ้น

ป้อนกระสุนตัวหน้าและตัวหลังด้านนอกเคลื่อนที่มาทางขวาดันข้อต่อและกระสุนนัดต่อไปมาทางขวา 

ลิ้นป้อนกระสุนด้านในมีตัวเดียวจะเคลื่อนที่มาทางซ้าย เข้ายึดกระสุนและข้อต่อนัดที่ลิ้นป้อนกระสุนด้านนอก

ตัวหน้าและตัวหลังดันส่งให้มายึดไว้เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาข้างหลังลูกเบี้ยวจะเคลื่อนที่ในร่องคันเลื่อนสาย

กระสุนบังคับให้ลิ้นป้อนกระสุนด้านนอกเคลื่อนที่มาทางซ้ายจับยึดกระสุนและสายกระสุนนัดต่อไป

ขณะเดียวกันนั้นก้านต่อคันรั้งลูกเลื่อนจะบังคับให้ลิ้นป้อนกระสุนด้านในดันกระสุนนัดที่จับไว้ให้เคลื่อนที่มา

ทางขวามาอยู่ตรงช่องป้อนกระสุน และถูกเหล็กกดกระสุนที่อยู่ด้านบนกดไว้ เป็นการสิ้นสุดการป้อนกระสุน 

เมื่อพลยิงเหนี่ยวไก เดือยลูกเลื่อนจะวิ่งมาชนจานท้ายกระสุนให้มุดเข้าไปในรังเพลิงเริ่มวงรอบการยิงต่อไป 

๕. การที่ปืนไม่ท างานเหตุติดขัด และวิธีแก้ไข 

    ปก.๓๘ หากได้ท าความสะอาด และมีการหล่อลื่น ปืนจะไม่ติดขัด หากเกิดการติดขัดส่วนมากเกิดจาก

การขาดการ ปบ. ที่ถูกวิธี หรือมีชิ้นส่วนช ารุด แตกหัก เนื่องมาจากการใช้งานมานาน 

 ๕.๑ การแก้ไขเหตุติดขัด 

     การที่พลยิงกระท าต่อปืนไม่ถูกต้อง, กระสุนผิดรูป, ปืนสกปรกไม่ถือว่าปืนติดขัด 

             ก. การแก้ไขทันทีทันใด     ในกรณีเมื่อเหนี่ยวไปแล้วปืนไม่ลั่นให้ปฏิบัติดังนี้ 

    ๑)ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด – สังเกตว่ามีกระสุน, ปลอกกระสุน, ข้อต่อสายกระสุน 

หลุดออกมาหรือไม่ (กระสุนอาจด้าน หรือไม่บรรจุเข้ารังเพลิงและข้อต่อสายกระสุนอาจจะไปขัดกับหน้าลูก

เลื่อน) 

    ๒) ดันคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้าสุด 

    ๓) เล็ง – ยิงต่อไป 

            ข. การแก้ไขทันทีทันใด   แล้วไม่สามารถท าการยิงต่อไปได้ให้ปฏิบัติดังนี้ 

    ๑) ถือปืนในท่าพร้อมยิง 

    ๒) ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง, ห้ามไก, ดันคันรั้งไปข้างหน้า 

    ๓) เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน น าสายกระสุนออก ให้แส้แยงล ากล้องเพ่ือความปลอดภัย 

    ๔) เปิดห้ามไก แล้วเหนี่ยวไกให้สังเกตดูว่าลูกเลื่อนวิ่งไปข้างหน้าสุดหรือไม่ (ถ้าไม่สุดให้ค้นหา

สาเหตุตามตารางการแก้ไขเหตุติดขัด) 

             ค. การแก้ไขเมื่อเหนี่ยวไกไปแล้ว  ปืนยิงออกไปได้ทีละ ๑ – ๒ นัด หรือปืนท างานฝืดช้าให้ปรับ

ที่กรวยจัดแก๊สให้ตัวเลขมากขึ้นตามล าดับ (๑ – ๒ – ๓ ) 



    - เมื่อปรับแล้วไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนล ากล้องอะไหล่ (ชุดกรวยจัดแก๊สอาจจะอุดตัน) 

            ง. เมื่อลันไกไปแล้วเสียงปืนดังเบาและมีควันมาก   ห้ามใช้วิธีแก้ไขทันทีทันใด ให้สันนิษฐานว่า

กระสุนอาจจะคาในล ากล้องให้ปฏิบัติดังนี้ 

    ๑) ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง, ห้ามไก, ดันคันรั้งไปข้างหน้า 

    ๒) เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนแล้วน าสายกระสุนออก 

    ๓) ใช้แส้แยงล ากล้อง ถ้ามีกระสุนคาอยู่ในล ากล้องพยายามเอาออกให้ได้ถ้าไม่ได้ให้น าส่งนาย

สิบช่างอาวุธแล้วเปลี่ยนล ากล้องอะไหล่ 

    ๔) ถ้าไม่มีกระสุนคาอยู่ในล ากล้องให้ท าการบรรจุและยิงต่อไป 

             จ. ในขณะที่ท าการยิงปืนเม่ือปล่อยไกแล้ว  ปืนยังยิงติดต่อกันเรื่อยไปให้ปฏิบัติดังนี้ 

    ๑) ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุดแล้วจับไว้ให้แน่น 

    ๒) จับสายกระสุนบิดขวาง 

    ๓) เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

            ฉ. ถ้ายิงกระสุนด้วยอัตราการยิง   ๖๕๐ – ๑,๐๐๐  นัด/นาที ติดต่อกันเป็นเวลานานจนท าให้

ล ากล้องปืนมีความร้อนมากเมื่อเหนี่ยวไกแล้วปืนไม่ลั่นให้คอย ๕ นาที จึงตรวจอาวุธเพ่ือป้องกันการลั่นช้า (การ

ฝึกคอย ๑๕ นาท)ี 

          ข้อควรระมัดระวัง 

  ๑) อย่าเปลี่ยนล ากล้องจนกว่าจะตรวจสอบแล้วว่าลูกเลื่อนเปิดอยู่ แผ่นเหล็กรองกระสุนและรังเพลิง

ไม่มีกระสุน 

  ๒) ตรวจรังเพลิง, ล ากล้อง, กรวยจัดแก๊สล ากล้องเดิมสภาพปกติหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       ๕.๒ หัวข้อการที่ปืนไม่ท างานเกิดการติดขัดปละวิธีแก้ไข 

ปืนไม่ท างานหรือ 

เหตุติดขัด 
เนื่องมาจากสาเหตุ วิธีแก้ไข 

ไม่ป้อนกระสุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่น ากระสุนเข้ารัง

เพลิง 

 

 

 

ปืนไม่ลั่น 

 

 

 

ไม่รั้งปลอกกระสุน 

 

- แรงดันของแก๊สไม่เพียงพอ 

- ชิ้นส่วนของเครื่องป้องกันกระสุนหักหรือช ารุด 

- กระสุนในสายกระสุนไม่ตรงต าแหน่ง 

- ข้อต่อสายกระสุนช ารุด 

- กระสุนผิดรูป 

- แผ่นเหล็กรองกระสุนผิดรูป 

- กลอนฝาปิดห้องลูกเลื่อนช ารุด 

- แหนบคันเลื่อนสายกระสุนช ารุด 

- ลูกเบี้ยวช ารุด 

- การหล่อลื่นไม่เพียงพอ 

- บรรจุกระสุนผิดทาง 

- แหนบก้านสูบช ารุดหรือล้า 

- มีสิ่งกีดขวางในโครงลูกเลื่อน 

- ปลอกกระสุนบวมผิดรูป 

- กระบอกสูบมีเขม่ามาก 

- โครงลูกเลื่อนมีเขม่ามาก 

- กระสุนช ารุด 

- เข็มแทงชนวนช ารุดหรือหัก 

- กระสุนผิดรูป 

- รังเพลิงสกปรก 

- แหนบก้านสูบช ารุดหรือล้า ปืนไม่ขัดกลอน 

- ขอรั้งหรือแหนบหัก 

- ถอยมาข้างหลังน้อย 

- รังเพลิงสกปรก 

 

- ท าความสะอาดชุดกรวยจัดแก๊ส 

- ส่งซ่อม 

- ปรับจัดสายกระสุนใหม่ 

- น าข้อต่อนั้นออก 

- ส่งซ่อม 

- ส่งซ่อม 

- ส่งซ่อม 

- ส่งซ่อม 

- ส่งซ่อม 

- ให้การหล่อลื่น 

- กลับสายกระสุนใหม่ 

- เปลี่ยนแหนบใหม่ 

- น าสิ่งที่กีดขวางออก 

- ถอดสายกระสุนนัดนั้นออก 

- ท าความสาอาด 

- ท าความสะอาด 

- เปลี่ยนกระสุนนัดใหม่ 

- เปลี่ยนใหม่ 

- เปลี่ยนใหม่ 

- ท าความสกปรก 

- เปลี่ยนแหนบใหม่ 

- เปลี่ยนใหม่ 

- ปรับกรวยจัดแก๊ส 

- ท าความสะอาด 

 



 

 

 

 

 

 

ปืนไม่ท างานหรือเหตุติดขัด เนื่องมาจากสาเหตุ วิธีแก้ไข 

ไม่ข้ึนนก 

 

 

 

 

ไม่คัดปลอกกระสุน 

 

ปลอกกระสุนขาดคาในรังเพลิง 

ปืนยิงติดต่อกันเรื่อยไปแม้ปล่อย

ไกแล้ว 

ปืนท างานฝืดช้า 

 

 

- กระเดื่องไกสึก 

- บากก้านสูบสึก 

- แกนและแหนบแกนกระเดื่องไกหักหรือช ารุด 

- มีสิ่งกีดขวางในโครงลูกเลื่อนถอยมาข้างหลัง

น้อย 

- ถอยมาข้างหลังน้อย 

- เหล็กคัดปลอกหรือแหนบหักหรือช ารุด 

- ปืนถอยหลังน้อย 

- รังเพลิงสกปรกหรือมีรอยขรุขระ 

- บากก้านสูบสึก,แง่ท้ายกระเดื่องไกสึก 

- ชุดเคลื่อนที่เกิดการเสียดสีมาก 

- แก๊สระบายออกมากเกินไป 

- เปลี่ยนใหม่ 

- เปลี่ยนใหม่ 

- ส่งซ่อม 

- ท าความสะอาด 

 

- จัดปรับกรวยจัดแก๊ส 

- เปลี่ยนใหม่ 

- ใช้จ าปาถอนปลอกแล้วท า

ความสะอาดรังเพลิง 

- เปลี่ยนใหม่ 

- ท าความสะอาด 

- ปรับชุดกรวยจัดแก๊ส 

 

 ขณะท าการยิง หากล ากล้องมีความร้อนสูง ให้รอ ๒ นาที ก่อนจะท าการแก้ไข แล้วให้ยกฝาปิดห้องลูก

เลื่อนน าสายกระสุนออก ดึงลูกเลื่อนมาข้างหลัง ถ้ากระสุนไม่ถูกคัดออกมาให้รีบปล่อยคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้า

สุด แล้วรอต่อไปอีก ๕ นาที จากนั้นให้เปิดลูกเลื่อนค้างไว้แล้วใช้แส้แยงล ากล้องให้กระสุนออกมาแล้วตรวจดู

ปืน และกระสุนค้นหาสาเหตุของการติดขัด 

๖. เครื่องเล็ง 

 ๖.๑ ศูนย์หน้าสามารถปรับทางทิศและทางระยะได้ โดยใช้เครื่องมือปรับ 

 ๖.๒ ศูนย์หลังปรับทางระยะได้ ปรับทางทิศไม่ได้ เป็นศูนย์แบบสะพานตั้งขึ้น และพับลงได้ มีกรอบศูนย์

หลังเลื่อนไปมาได้โดยการบีบ ศูนย์หลังมีช่องเล็ง ๒ ช่อง ช่องเล็งเมื่อพับศูนย์หลังเป็นรูปวงกลม  

เมื่อยกศูนย์หน้าขึ้นมีช่องเล็งบาก ช่องเล็งรูวงกลมเมื่อพับศูนย์หลังลงจัดระยะยิงตั้งแต่ ๒๐๐ – ๘๐๐ เมตร  



เมื่อยกศูนย์หลังขึ้นจัดระยะยิงตั้งแต่ ๘๐๐ – ๑,๘๐๐ เมตร ที่สะพานศูนย์หลังมีตัวเลขบอกระยะทุก ๑๐๐ 

เมตร มีดรรชนีชี้ปรับมาตราระยะได้ทั้งพับศูนย์หลังลง และตั้งศูนย์หลังขึ้น ด้านข้างกรอบช่องเล็งบาก จะมี

แหนบบังคับไว้ทั้งสองด้าน ให้บีบเลื่อนไปมาได้ 

 ๖.๓ การปรับศูนย์ปืนทุกกระบอก ล ากล้องที่ติดมากับตัวปืน (หมายเลขเดียวกันกับตัวปืน) จะถูกปรับ

ศูนย์ปกติมาแล้วจาก สพ.ทบ. แต่ถ้าไม่เข้ากับสายตาพลยิง ก็สามารถจะปรับศูนย์ใหม่ได้ 

 การปรับศูนย์ต้องใช้ช่างอาวุธที่มีเครื่องมือปรับให้ โดยปรับที่ศูนย์หน้าให้เข้ากับศูนย์หลัง ทั้งล ากล้องที่

ติดมากับปืนและล ากล้องอะไหล่ 

 ศูนย์หน้า ใช้เครื่องมือปลดกิ๊บล๊อกศูนย์หน้าออกก่อนปรับ 

 ปรับทางระยะ 

  - หมุน ๑/๒ รอบ  ระยะ ๕๐ เมตร   เปลี่ยนต าบลกระสุน  ๒.๗  ซม. 

  - หมุน ๑/๒ รอบ  ระยะ ๑๐๐ เมตร  เปลี่ยนต าบลกระสุน  ๕.๔  ซม. 

  - หมุน ๑/๒ รอบ  ระยะ ๒๐๐ เมตร  เปลี่ยนต าบลกระสุน  ๑๐.๘  ซม. 

  - หมุน ๑ รอบ  ระยะ ๑๐ เมตร( ด้วยเป้า A,B,C,D )  เปลี่ยนต าบลกระสุน  ๐.๕  ซม.  

 ปรับทางทิศ 

  โดยคลายสกรู  ๖  เหลี่ยม ด้านที่ต้องการให้ศูนย์หน้าเคลื่อนที่ไปแล้วหมุนสกรู  ๖  เหลี่ยม ด้านตรง

ข้ามไปตามจ านวนที่ต้องการปรับให้เท่ากัน 

  - คลายสกรูทางซ้ายออก  ขันทางขวาเข้า  เป็นคลิ๊ก 

  - คลายสกรูทางขวาออก  ขันทางซ้ายเข้า  เป็นคลิ๊ก 

ระยะ ๕๐  เมตร ๑๐๐  เมตร ๑๕๐  เมตร ๒๐๐  เมตร 

๑ คลิ๊ก 

๒ คลิ๊ก 

๐.๕  ซม. 

๑  ซม. 

๑  ซม. 

๒  ซม. 

๑.๕  ซม. 

๓  ซม. 

๒  ซม. 

๔  ซม. 

 

 ยอดกระสุนวิถี   ระยะ  ๗๐๐  เมตร สูงจากพ้ืนดิน  ๑.๗๖  เมตร 

๗. การปรนนิบัติบ ารุงและรักษาท าความสะอาด  

 ปก.๓๘ จะต้องได้รับการท าความสะอาดทุกชิ้นส่วนตามหลักการ  คือ 

  ๑) การท าความสะอาดก่อนท าการยิง 

  ๒) การท าความสะอาดหลังการยิง 

  ๓) การท าความสะอาดเมื่อเก็บในคลัง 

 การท าความสะอาดก่อนท าการยิง 

    ๑) ล ากล้องปืน ใช้เครื่องมือท าความสะอาดล ากล้องให้แห้งทั้ง  ๒  ล ากล้อง 



    ๒) ชุดกรวยจัดแก๊ส  เช็ดแห้ง 

    ๓) ส่วนเคลื่อนที่ต่าง ๆ ให้ทาน้ ามันหล่อลื่นเล็กน้อย แหนบและแกนแหนบก้านสูบ, ข้อต่อคันข้ึนนก

และกลอนลูกเลื่อน, โครงน าลูกเลื่อน, ตัวลูกเลื่อน เว้นหน้าลูกเลื่อน, เข็มแทงชนวนและแหนบ, ร่องต่างๆ ของ

โครงลูกเลื่อน, แท่งขัดกลอน, ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของโครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืน, ร่องคันรั้งลูกเลื่อน, ชิ้นส่วน

เคลื่อนที่ของฝาปิดห้องลูกเลื่อน, ลูกเบี้ยว อย่าชโลมน้ ามันให้มากนัก ฝุ่นและทรายจะมาจับติดได้ 

 การท าความสะอาดภายหลังการยิง 

 หลังจากท าการยิงด้วยกระสุนแล้ว ต้องท าความสะอาดติดต่อกันอย่างน้อย  ๓  วัน 

  ๑) ใช้แส้ท าความสะอาดล ากล้อง OREA ๘๗, OREA ๘๓ ให้สะอาดแล้วชโลมน้ ามันไว้ 

  ๒) ชุดกรวยจัดแก๊สใช้เครื่องมือ OREA ๙๗, OREA ๗๑, OREA ๓๗, OREA ๗๘, OREA ๗๗  

ท าความสะอาดเขม่าออกให้สะอาด 

  ๓) กระบอกสูบ ใช้เครื่องมือ OREA ๗๘ ท าความสะอาด 

  ๔)ลูกสูบและลูกเลื่อน ใช้เครื่องมือ OREA ๗๘ ท าความสะอาดส่วนที่ได้รับการเสียดสี หลังจากท าความ

สะอาดแล้วต้องชโลมหล่อลื่นไว้ 

  ๕) ฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

  ๖) ชุดโครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืน ให้มีการหล่อลื่น 

   ชิ้นส่วนที่ต้องหล่อลื่น                   ชิ้นสว่นที่ต้องเช็ดแห้ง 

 - ชุดเคลื่อนที่ แหนบและแกนแหนบก้านสูบ  - ภายในล ากล้อง 

 - ชุดโครงลูกเลื่อน                              - หน้าลกูเลื่อน 

 - ชุดก้านสูบ                                   - ลูกสูบ 

 - ผิวภายในที่เสียดส ี                             - ชุดกรวยจัดแก๊ส 

 - ชุดเครื่องป้อนกระสุน                          - กระบอกสูบแก๊ส 

 - ชุดเครื่องลั่นไก                               - ศูนย์หน้า, ศูนย์หลัง 

 - ชุดรับแรงถอยที่พานท้าย                         - ผิวภายนอกตัวปืน 

 การท าความสะอาดอาวุธในคลังอาวุธ 

    ภายหลังจากท าความสะอาดหลังจากการยิงปืนมาแล้ว หลังจากนั้นควรท าความสะอาดทุกๆ สัปดาห์ 

โดยเช็ดแห้งแล้วชโลมน้ ามันใหม่ 

 หมายเหตุ   ภายหลังจากปืนท าการยิงด้วยกระสุนซ้อมรบมาแล้ว  ต้องท าความสะอาดอาวุธเป็นพิเศษ

ทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับการเผาไหม้ของดินปืน โดยใช้น้ ามันท าความสะอาดชโลมทิ้งไว้ แล้วท าความสะอาด

ภายในเวลา ๑๒ ชม. 

 



การฝึกพลประจ าปืน ปก.๓๘ 

๑. ความมุ่งหมาย 

 ปก.๓๘ หน่วยต่างๆ รวมทั้ง รร.ร.ศร. ได้รับจ่ายมาทดแทน ปก.เอ็ม ๖๐ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับจ่ายขาหยั่ง 

ปก.๓๘ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ รร.ร.ศร.ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการตั้งยิง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การยิงสนับสนุนหน่วยตามภารกิจปกติ ปืนกล ของเหล่า ร. มักจะใช้ตั้งยิง  ๓  ลักษณะ  คือ 

 ๑.๑ ตั้งยิงด้วยขาทราย 

 ๑.๒ ตั้งยิงด้วยขาหยั่ง 

 ๑.๓ ตั้งยิงบนยานพาหนะหรือยานรบ 

 การตั้งยิงบนยานพาหนะ ซึ่งมีขาหยั่งติดอยู่หรือแท่นปืนซึ่งมีช่องส าหรับสวมใส่เดือยปืนประกอบลงไป ก็

นับว่าตั้งยิงได้เรียบร้อยวิธีการยิง ปก.บนยานพาหนะนั้นมีขีดจ ากัดข้ึนอยู่กับขาหยั่งหรือแท่นปืนติดตั้ง ปก.ว่าจะ

สามารถท าการยิงได้มุมกว้างเท่าไร ทั้งสูง – ต่ า ซ้าย – ขวา หรือท าการยิงได้ทุกทิศทาง ก็คงใช้เทคนิคหลักยิง 

ปก.เช่นเดิม พลประจ าปืนแล้วแต่ต าแหน่งของยานพาหนะหรือหน่วยนั้นได้ก าหนดไว้ 

 ส าหรับที่จะกล่าวต่อไปนี้ รร.ร.ศร. ได้จัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนประกอบ(อะแดบเตอร์)

เพ่ิมเติมให้ ปก.๓๘ สามารถตั้งยิงด้วยขาหยั่ง ปก.เอ็ม ๖๐ แบบ เอ็ม ๑๒๒ ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงตัวปืน ปก.

๓๘ ขาหยั่ง เอ็ม ๑๒๒ เดือยปืน และเรือนควงมุมสูงควงมุมส่ายแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงสร้างชิ้นส่วนประกอบ

เพ่ิมเติมชุดหน้า ๑ ชุดประกอบติดกับตัวปืน ปก.๓๘ ให้สามารถติดตั้งกับเดือยปืน ปก.เอ็ม ๖๐ ได้แข็งแรงแน่น

หนา และชิ้นส่วนหลัก ๑ ชุด ติดตั้งไว้กับก้านต่อเรือนควงมุมสูงควงมุมส่ายเก็บไว้ในถุงล ากล้องอะไหล่ให้พลยิง

ผู้ช่วยเป็นคนน าพาไปเช่นเดียวกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่พลยิงผู้ช่วย ปก.เอ็ม ๖๐ ต้องน าพาไป 

 อนึ่ง ปก.๓๘ ใช้กระสุนขนาดเดียวกันกับ ปก.เอ็ม ๖๐ คือ ขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มม.(นาโต้)และ ปก.๓๘ 

น ามาทดแทน ปก.เอ็ม ๖๐ จึงอนุโลมให้ใช้อัตรากระสุนมูลฐานของพลประจ าปืนเช่นเดียวกันกับพลประจ าปืน

ของหมู่ ปก.มว.ปล.ร้อยอาวุธเบา พัน.ร.เพ่ือพลางไปก่อนคือ จ านวน ๓๐๐ นัด/คน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ยัง

ไม่ได้รับจ่าย คงมีแต่แส้ส าหรับท าความสะอาดอย่างเดียวไปก่อน แต่ก็สามารถท าการยิงได้เพราะศูนย์ของปืนที่

ล ากล้องติดกับปืนมา บริษัทได้ตั้งศูนย์มาเรียบร้อยแล้วใช้มาตราระยะยิงของศูนย์ปืนได้ทันที การยิงบนขาหยั่ง 

เอ็ม ๑๒๒ คงใช้เทคนิคหลักยิงของ ปก.เอ็ม ๖๐ มุมสูงต่ าและมุมทิศ คงอนุโมอ่านตามมาตราเป็น 

มิลเลียมของเรือนควงมุมสูงมุมส่ายและราวปืนได้เลย การออกค าสั่งตั้งยิง, การยิง, คงอนุโลมให้ใช้ค าสั่ง

เช่นเดียวกันกับค าสั่งต่างๆ ของ ปก.เอ็ม ๖๐ การท าแผ่นจดระยะและการเตรียมการยิงในเวลากลางคืน คง

อนุโลมให้กระท าแบบเดียวกันกับ ปก.เอ็ม ๖๐ พลประจ าปืนของหมู่ ปก.๓๘ อนุโลมให้มีจ านวนเท่ากันตาม 

อจย.ปก.เอ็ม ๖๐ ที่ใช้อยู่ปจัจุบัน 

๒. การฝึกพลประจ าปืน   



 ที่จะกล่าวต่อไปนี้คือ หมู่ ปก.๓๘ มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร.มาตรฐาน มีก าลังพล ๙ นาย แบ่งออกเป็น ๒ 

พวก  คือ ปืน ๑ และปืน ๒ แต่ละปืนมีพลประจ าปืน ๔ นาย ผบ.หมู่ปก.เป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ฝึกเครื่องมือ

เครื่องใช้ มีดังนี้ 

 ๒.๑ ผบ.หมู่ ปลย., แผ่นที่, เข็มทิศ, กล้องส่องสองตา, กระสุนอัตรามูลฐาน ปลย.๑ อัตรา พร้อมเครื่อง

สนาม 

 ๒.๒ พลยิง ปก.๓๘  ๑ กระบอก (ชิ้นส่วนประกอบติดกับปืน ๑ ชุด) กระเป๋ากระสุน ๓ สาย อาวุธ

ประจ ากาย ปพ.พร้อมเครื่องสนามกระสุน ปพ. ๑ อัตรามูลฐาน 

 ๒.๓ พลยิงผู้ช่วย ถุงล ากล้องอะไหล่, กระเป๋ากระสุน ๓ สาย, อาวุธประจ ากาย ปลย.พร้อมเครื่องสนาม

และอัตรากระสุนมูลฐาน ปลย. ๑ อัตรา 

 ๒.๔ พลกระสุน ๑ ขาหยั่ง M.๑๒๒ (ติดเดือยปืน), กระเป๋ากระสุน ๓ สาย, อาวุธประจ ากาย ปลย., 

พร้อมเครื่องสนามและกระสุนมูลฐาน ปลย. ๑ อัตรา 

 ๒.๕ พลกระสุน ๒ กระเป๋ากระสุน ๓ สาย อาวุธประจ ากาย ปลย. พร้อมเครื่องสนามและกระสุน 

มูลฐาน ปลย. ๑ อัตรา 

๓. แบบการฝึกพลประจ าปืน ปก.๓๘   มี  ๒  ลักษณะ 

 ๓.๑ การฝึกลักษณะที่ ๑  ผบ.หมู่ ปก. เป็นผู้ฝึก พลยิงเป็นคนทวนค าสั่งทุกขั้นตอน ผู้รับการฝึกก าลังพล

ของปืน ๑ ปละปืน ๒ 

 ๓.๒ การฝึกลักษณะที่  ๒  ผู้ฝึกหรืออาจารย์, ครู เป็นผู้ฝึกพลยิง พลยิงเป็นคนทวนค าสั่ง ทุกข้ันตอน

ผู้รับการฝึกมีพลประจ าปืนกี่พวกก็ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือเครื่องใช้และเวลาที่ท าการฝึก 

 ๓.๓ ข้อแตกต่างเล็กน้อยของการฝึกทั้งสองลักษณะ 

  ๓.๓.๑ การฝึกพลประจ าปืนของหมู่ ปก. ผบ.หมู่ ใช้ค าบอกค าสั่ง “หมู่ ปก.” เป็นค าสั่งเตือน พลยิง

แต่ละปืนทวนค าสั่ง “ปืน ๑” และ “ปืน ๒” ตามล าดับ 

 

 

การวางเครื่องมือเครื่องใช้ ปก.๓๘ 



 
 

 

 

 

การวางเครื่องมือเครื่องใช้ 



ตั้งยิงด้วยขาทราย 

 
 

การวางเครื่องมือเครื่องใช้ 

ตั้งยิงด้วยขาหย่ัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     ๓.๓.๒ การฝึกพลประจ าปืน ผู้ฝึกใช้ค าบอกค าสั่ง “ปืนกล”  เป็นค าสั่งเตือน พลยิงแต่ละปืนทวน

ค าสั่งว่า “ปืน ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ฯลฯ” ตามจ านวนปืนที่รับการฝึก 

๔. การฝึกพลประจ าปืน แบ่งย่อยการฝึกออกเป็น  ๒  ลักษณะ  คือ 

        ๔.๑ การฝึกตั้งยิงด้วยขาทราย 

        ๔.๒ การฝึกตั้งยิงด้วยขาหยั่ง 

        ขัน้การฝึกตั้งยิงทั้งสองลักษณะ  แบ่งออกเป็น ๖ ขั้น 

        ๑) การเข้าประจ าแถว 

        ๒) การเข้าประจ าที่ 

        ๓) การตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ 

        ๔) การรายงานและเตรียมการตั้งยิง 

        ๕) การตั้งยิง (สอดแทรกการฝึกเปลี่ยนล ากล้องด้วยก็ได้) 

        ๖) การเลิกยิง 

๕. การฝึกพลประจ าปืนของหมู่ ปก. 

 มว.ปล.รู้ต าแหน่งหน้าที่อยู่แล้วส าหรับการฝึกพลประจ าปืนนั้น ให้ผู้ฝึกแบ่งก าลังพลผู้รับการฝึกออกเป็น

ชุดพลประจ าปืน ชุดละ ๔ นาย แล้วแจ้งให้ทราบต าแหน่งของแต่ละชุด นับ ๑ เป็นพลยิง นับ ๒ เป็นพลยิง

ผู้ช่วย  นับ ๓ เป็นพลกระสุน ๑   นับ ๔ เป็นพลกระสุน ๒  แบ่งชุดพลประจ าปืนตามจ านวนเครื่องช่วยฝึก

เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี ชุดพลประจ าปืนชุดที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ฯลฯ ตามล าดับ 

 ๕.๑  ขั้นที่ ๑ การเข้าประจ าแถว 

  ก. ผบ.หมู่ สั่งว่า “หมู่ ปก.” พลยิงทวนค าสั่ง “ปืน ๑, ปืน ๒”  

       สั่งต่อว่า “ประจ าแถว” พลยิงทวนค าสั่ง “ประจ าแถว” 

  ข. ผู้ฝึกสั่งว่า “ปก.” พลยิงทวนค าสั่ง “ ปืน ๑, ๒, ๓, ๔, ฯลฯ” 

       สั่งต่อว่า “ประจ าแถว” พลยิงทวนค าสั่ง “ประจ าแถว” 

  ค. การปฏิบัติหลังจากพลยิงทวนค าสั่งแล้ว (หรือให้ทุกคนทวนค าสั่ง เพื่อให้จดจ าค าบอกค าสั่งและ

ขั้นตอนการปฏิบัติก็ได้) ผู้รับการฝึกท าขวาหันตบเท้าซ้ายวิ่งออกจากแถวแล้ววิ่งอ้อมไปข้างหลังเครื่องมือ

เครื่องใช้มาหยุดเข้าแถว คนแรกคือพลยิง ห่างจากเครื่องมือเครื่องใช้สุดท้าย ๕ ก้าว ระยะต่อระหว่างบุคคล

ของพลประจ าปืน ๕ ก้าว อยู่ในทางตรงเริ่มขานต าแหน่งตามล าดับทันที  พลยิง, พลยิงผู้ช่วย, พลกระสุน ๑, 

พลกระสุน ๒,  ขณะขานต าแหน่ง ให้ยกแขนขวาท่อนล่างขนาดกับพ้ืน นิ้วทั้ง ๕ แบนราบเรียงชิดติดกัน 

นิ้วก้อยอยู่ล่าง ขานต าแหน่ง แล้วเอามือลงอยู่ในท่าตรง  

 ๕.๒ ขั้นที่ ๒ การเข้าประจ าที่ 

  ก. ผบ.หมู่ สั่งว่า “หมู่ ปก.” พลยิงทวนค าสั่ง “ปืน ๑, ปืน ๒” 



       สั่งต่อว่า “ประจ าที่” พลยิงทวนค าสั่ง “ประจ าที่” 

  ข. ผู้ฝึกสั่งว่า “ปก.” พลยิงทวนค าสั่ง “ปืน ๑, ๒, ๓, ๔, ฯลฯ” 

       สั่งต่อว่า “ประจ าที่” พลยิงทวนค าสั่ง “ประจ าที่” 

  ค. เมื่อพลยิงทวนค าสั่งแล้ว ให้ทุกคนตบเท้าซ้ายวิ่งขึ้นทางซ้ายเครื่องมือเครื่องใช้ ไปหมอบลงระหว่าง

เครื่องมือเครื่องใช้ของแต่ละต าแหน่ง แล้วขานต าแหน่งใหม่ทันทีจากพลยิงลงมาหาพลกระสุน ๒ การปฏิบัติ

ขณะขานต าแหน่งให้ยกข้อศอกขวาขึ้นตั้งฉากกับพ้ืน นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน สันมืออยู่ข้างหน้าขานต าแหน่งจบ

แล้วเอามือลงไว้ในท่าหมอบ 

 ๕.๓ ขั้นที่ ๓ การตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ 

    ๕.๓.๑ ต้องการฝึกตั้งยิงด้วยขาทราย 

    ก. ผบ. หมู่สั่งว่า “หมู่ ปก.” ก่อนตั้งยิงด้วยขาทราย, ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้” 

    ข. ผู้ฝึกสั่งว่า “ปก., ก่อนตั้งยิงด้วยขาทราย, ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้” 

    ค. พลยิงทวนค าสั่ง “ปืน ๑, ๒, ๓, ๔ ฯลฯ ก่อนตั้งยิงด้วยขาทราย, ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้” 

    ๕.๓.๒ ต้องการฝึกตั้งยิงด้วยขาหยั่ง 

    ก. ผบ. หมู่สั่งว่า “หมู่ ปก.” ก่อนตั้งยิงด้วยขาหยั่ง, ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้” 

    ข. ผู้ฝึกสั่งว่า “ปก., ก่อนตั้งยิงด้วยขาหยั่ง, ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้” 

    ค. พลยิงทวนค าสั่งแล้วทุกคนตรวจเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมกัน โดยทุกคนตรวจกระสุนก่อน 

ความสะอาดกระสุน, สายกระสุน, ข้อต่อสายกระสุนอยู่ข้างบนด้นเว้าอยู่ข้างล่าง, ปลายลูกกระสุนเสมอกัน, 

เรียงกันเป็นระเบียบในกระเป๋ากระสุน 

   ๕.๓.๓ วิธีตรวจเครื่องมอืเครื่องใช้  (ตรวจแล้วรายงานว่า “เรียบร้อย” ต่อท้ายทุกชิ้นส่วน) 

    ๕.๓.๓.๑ พลยิง   

     ๑)  นอนตะแคงขวาตรวจกระสุนก่อน “กระสุนเรียบร้อย” 

     ๒)  พลิกนอนตะแคงซ้ายใช้มือขวายับปืนตรงหัวขาทราย ยกปืนให้มือซ้ายช้อนจับล ากล้อง

และชุดกรวยจัดแก๊สยกไว้พานท้ายติดกับพ้ืนดิน ละมือขวามาจับที่ใกล้พลั่วขาทราย ใช้นิ้วชี้กดแผ่นกลอนยึดขา

ทรายให้จมลงไปดึงขาทรายออกมา ปล่อยให้กางแล้วทั้งสองมือยกปืนวางปืนไว้บนขาทราย เลื่อนตัวถอยหลังมา

ให้ใบหน้าเสมอกับฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

     ๓)  มือซ้ายจับปืนที่คอปืนอย่างมั่นคง มือขวาดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุดแล้วดันคันรั้ง

ลูกเลื่อนไปข้างหน้าจนสุดให้ล๊อกเสียงดังคลิ๊ก 

     ๔)  ดันปุ่มห้ามไกให้ห้ามไก 

     ๕)  เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้นตรวจดูไม่มีกระสุนหรือข้อต่อสายกระสุนค้างอยู่บนแผ่น

เหล็กรองกระสุน 



     ๖)  ร้องขอแส้ท าความสะอาดจากพลยิงผู้ช่วย 

     ๗)  ใช้แส้แยงล ากล้องด้วยมือซ้ายให้สุดแล้วปล่อยคาไว้ มือขวายกแผ่นเหล็กรองกระสุน

ขึ้นตรวจดูในรังเพลิงเห็นปลายแส้โผล่ออกมารายงานว่า “รังเพลิงปลอดภัย” เลื่อนตัวขึ้นไปใช้มือซ้ายดึงแส้ออก 

ร้องบอกพลยิงผู้ช่วย “ส่งคืนแส้” 

     ๘)  เลื่อนตัวขึ้นไปจนศีรษะเสมอกับปากล ากล้องตรวจเลื่อนตัวถอยหลังลงมาเรื่อง ๆ  

     ๙)  ปลอกป้องกันแสง 

     ๑๐)  ศูนย์หน้า 

     ๑๑)  ชุดกรวยจักแก๊ส 

     ๑๒)  หัวขาทราย, ขาทราย ซ้าย – ขวา 

     ๑๓)  หัวกระบอกสูบ 

     ๑๔)  ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

     ๑๕)  ด้ามหิ้ว, คันกลอนยึดด้ามหิ้ว 

     ๑๖)  กลอนกระเดื่องยึดล ากล้อง 

     ๑๗)  เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนตรวจส่วนเคลื่อนที่ในฝาปิดห้องลูกเลื่อน คันเลื่อนสายกระสุน

มีการหล่อลื่น 

     ๑๘)  ลิ้นป้อนกระสุนตัวนอก กดมีแรงดันของแหนบ 

     ๑๙)  ลิ้นป้อนกระสุนตัวใน กดมีแรงดันของแหนบ 

     ๒๐)  แผ่นเหล็กกดกระสุน 

     ๒๑)  แผ่นเหล็กรองกระสุน 

     ๒๒)  กลอนฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

     ๒๓)  ลูกเลื่อน 

     ๒๔)  ลูกเบี้ยว  กดลงมีแรงดันของแหนบ 

     ๒๕)  ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 

     ๒๖)  เหนี่ยวไกถ้าปืนไม่ลั่น รายงานว่า “ห้ามไกเรียบร้อย” 

     ๒๗)  เปิดห้ามไก มือขวาดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด ใช้มือซ้ายเหนี่ยวไก 

     ๒๘)  มือขวาค่อย ๆ ผ่อนให้ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจนสุดไม่ให้เกิดเสียงดัง 

     ๒๙)  ปิดฝากันฝุ่นใต้ปืน 

     ๓๐)  ตรวจด้ามปืนและเครื่องลั่นไก 

     ๓๑)  ตรวจพานท้ายปืน 

     ๓๒)  ตั้งศูนย์หลังระยะ  ๕๐๐  เมตร 



                ถ้าตั้งยิงด้วยขาหยั่ง หลังจากตรวจเครื่องมือเครื่องใช้แล้วพับขาทรายเก็บถ้าตั้งยิงด้วย 

ขาทราย ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ แล้ววางปืนไว้บนขาทราย 

    ๕.๓.๓.๒ พลยิงผู้ช่วย 

     ๑)  นอนตะแคงขวา ตรวจกระสุนก่อน = กระสุนเรียบร้อย 

     ๒)  นอนตะแคงซ้าย เอาแส้ออกจากถุงอะไหล่มาต่อเข้าด้วยกัน 

     ๓)  เอาเรือนควงมุมสูงควงมุมส่ายออกมา หมุนแป้นควงมุมสูงให้สันเกลียวโผล่ต่ ากว่าตัว

ควงมุมสูง ประมาณ ๑ ๑/๒  นิ้ว 

     ๔)  หมุนปลอกแกนควงมุมสูง ให้สันเกลียวโผล่ต่ าจากตัวแป้นควงมุมสูง ประมาณ ๑ ๑/๒ 

นิ้ว 

     ๕)  หมุนแป้นควงมุมส่ายให้เกลียวเท่ากันทั้งสองข้าง 

     ๖)  ตรวจชิ้นส่วนประกอบยึดติดแน่นกับก้านต่อ 

     ๗)  เก็บเรือนควงมุมสูงและควงมุมส่ายแล้วน าล ากล้องอะไหล่ออกมา 

     ๘)  ตรวจล ากล้องปลอกป้องกันแสง, ศูนย์หน้า, ชุดกรวยจัดแก๊ส, ด้ามหิ้ว, คันกลอนยึด

ด้ามหิ้ว, ท้ายล ากล้อง 

     ๙)  ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ 

      -  จ าปาถอนปลอก 

      -  ดอกแส้แยงล ากล้อง 

      -  แปรงท าความสะอาด 

        -  เครื่องมือท าความสะอาด 

        -  น้ ามันท าความสะอาด 

        -  เครื่องมือเครื่องใช้เข้าในถุงล ากล้องอะไหล่ 

    ๕.๓.๓.๓ พลกระสุน  ๑   

     ๑)  นอนตะแคงขวา ตรวจกระสุนก่อน 

     ๒)  นอนตะแคงซ้าย ตรวจขาหยั่งพับเข้าหากันได้เกือบสนิท 

     ๓)  พลั่วขาหยั่งหน้า 

     ๔)  ขาหยั่งหน้า 

     ๕)  กลอนยึดแท่นรับปืน  

     ๖)  เดือยปืน 

     ๗)  กลอนยึดเดือยปืน 

     ๘)  พลั่วและขาหยั่งขวา 



     ๙)  กลอนกระเดื่องยึดปลอกราวส่ายปืนปลอกราวส่ายปืน 

     ๑๐)  ปลอกราวส่ายปืน ซ้าย – ขวา 

     ๑๑)  พลั่วและขาหยั่งซ้าย 

     ๑๒)  ราวส่ายปืน (มีตัวเลขมาตราชัด) 

     ๑๓)  พับขาหยั่งเก็บเข้าที่เดิม 

      ๕.๓.๓.๔ พลกระสุน  ๒   

     นอนตะแคงขวา ตรวจกระสุน 

 ๕.๔  ขั้นที่ ๔ การรายงานและเตรียมการตั้งยิง 

  ๕.๔.๑  การรายงาน  

   ๕.๔.๑.๑ ผู้ฝึกสั่ง “ปืนกล” พลยิงทวนค าสั่ง “ปืน ๑, ปืน ๒ ฯลฯ” 

   ๕.๔.๑.๒ สั่งต่อ “รายงาน” พลยิงทวนค าสั่งแล้วให้เริ่มรายงานจากพลกระสุน ๒ ขึ้นมาหาพลยิง 

                ๕.๔.๑.๓ การปฏิบัติในการรายงานให้ยกศอกขวาตั้งฉากเหมือนกับการขานต าแหน่ง ดังนี้ 

      “พลกระสุน ๒ เรียบร้อย” 

      “พลกระสุน ๑ เรียบร้อย” 

     “พลกระสุนและพลยิงผู้ช่วยเรียบร้อย” 

     “ปืน ๑, ๒ เรียบร้อย” (หรือทั้งหมดเรียบร้อย) 

                พลกระสุน ๒ สงัเกตว่าทุกคนตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็รายงานขึ้นมาเลยก็ได้  

   การรายงานเมื่อฝึกจนเกิดความช านาญแล้ว ผู้ฝึกหรือ ผบ.หมู่ ไม่ต้องสั่งให้รายงานก็ได้  

  ๕.๔.๒  การเตรียมการตั้งยิง   ก่อนจะตั้งยิง เพื่อให้พลประจ าปืนเตรียมตัวเรียบร้อยก่อน ผู้ฝึกสั่งว่า 

“ปืนกล” พลยิงทวนค าสั่ง “ปืน ๑, ปืน ๒,” ผู้ฝึกสั่งต่อ “จัดเครื่องมือเครื่องใช้” พลยิงทวนค าสั่งแล้ว ให้พล

ประจ าปืนทุกคนปฏิบัติดังนี้ ลุกข้ึนคุกเข่าขวาชันเข่าซ้ายจัดเครื่องมือเครื่องใช้ 

   ๕.๔.๒.๑ พลยิง 

    ๑) น าเอากระเป๋ากระสุนทั้งสามใบสะพายขวาง 

    ๒) มือซ้ายจัดด้ามหิ้ว หงายมือนิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน มือขวาจับที่พานท้ายคว่ ามือ 

นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงจับพานท้าย ให้นิ้วก้อยเสมอกับยางรองพานท้ายตามองตรงไปข้างหน้า

เตรียมการปฏิบัติตามค าสั่ง 

   ๕.๔.๒.๒  พลยิงผู้ช่วย 

    ๑) น าเอากระเป๋ากระสุน ๓ ใบ มาสะพายขวาง 

    ๒) น าเอาอาวุธประจ ากายมาสะพายขวาง 

    ๓) มือขวาหิ้วหูหิ้วล ากล้องอะไหล่มาไว้ข้างสะโพกขวา ให้ปลายแหลมอยู่ข้างหน้า 



    ๔) ตามองตรงไปข้างหน้า เตรียมปฏิบัติตามค าสั่ง 

   ๕.๔.๒.๓  พลกระสุน ๑ 

    ๑) น าเอากระเป๋ากระสุน ๓ ใบ มาสะพายขวาง 

    ๒) น าเอาอาวุธประจ ากายมาสะพายขวาง 

    ๓) มือขวาจับขาหยั่งขวา ให้หัวขาหยั่งอยู่ข้างหน้าหมุนขาหยั่งหน้าเข้าหาล าตัว 

    ๔) ขาหยั่งซ้ายอยู่บน พลั่วขาหยั่งชี้ไปข้างหน้า ให้ขาหยั่งแนบกับสะโพกขวากึ่งกลางน้ าหนัก

ของขาหยั่ง ตามองตรงไปข้างหน้าเตรียมปฏิบัติตามค าสั่ง 

   ๕.๔.๒.๔  พลกระสุน  ๒ 

    ๑) น าเอากระเป๋ากระสุน ๓ ใบ มาสะพายขวาง 

    ๒) น าอาวุธประจ ากายมาถือท่าเฉียงอาวุธพานท้ายยันพ้ืน 

    ๓) ตามองตรงไปข้างหน้า เตรียมปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๕.๕ ขั้นที่ ๕  การตั้งยิง 

        ผบ.หมู่ ปก. หรือ ผู้ฝึก จะออกค าสั่งเตือนก่อนตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ให้พลประจ าปืนทราบก่อน

แล้วว่า จะตั้งยิงด้วยขาทรายหรือขาหยั่ง และจะสั่งในการตั้งยิงว่า “ปืนกล” พลยิงทวนค าสั่งแล้ว สั่งต่อว่า 

“ข้างหน้า ............ก้าว ตั้งยิงด้วยขาทราย ตั้งยิง” 

               พลยิงทวนค าสั่งแล้วปฏิบัติ  ดังนี้ 

   ๕.๕.๑  พลยิง    

    ยกปืนแขนตึงลุกขึ้นวิ่งให้ปากล ากล้องชี้ไปหาข้าศึก ได้ระยะก้าววางปืนลง น าสายกระเป๋า

กระสุนออกจากสะพายขวาง น ากระเป๋ากระสุน ๑ สาย เปิดฝากล่องกระดาษเตรียมบรรจุ หมอบลง บรรจุ (ดึง

คันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด, ดันคันรั้งลูกเลื่อนไปหน้าสุด, ห้ามไก เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน, น าสายกระสุนพาด

ที่ร่องบรรจุสายกระสุน, ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน) ให้สัญญาณมือเรียกพลยิงผู้ช่วยขึ้นมาประทับปืน มือซ้ายจับใต้

พานท้ายห่างจากไหล่ประมาณ ๑ ฝ่ามือ หงายมือรองรับพานท้ายให้เข้าร่องไหล่ มือขวาจับที่ด้ามปืน เปิดห้าม

ไก เล็งปืนไปยังเป้าหมาย 

   ๕.๕.๒  พลยิงผู้ช่วย   ได้สัญญาณเรียกแล้วลุกขึ้นถือเครื่องมือเครื่องใช้วิ่งมาทางซ้ายของพลยิง 

คุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย เอาอาวุธประจ ากายออกจากสายสะพายขวางวางไว้ให้ล ากล้องชี้ไปยังข้าศึก ด้ามปืนหัน

มาทางขวา ปืนอยู่ทางซ้ายของพลยิงผู้ช่วยห่างถุงล ากล้องอะไหล่ประมาณ ๑ ก้าว น าสายกระสุนออกมาเรียง

ทางซ้ายในทางลึก ห่างจาก ปลย.  ๑  ก้าว รูดซิบเอากล้องอะไหล่ออกมา กางขาทรายแล้ววางคล่อมทับปลาย

แหลมของถุงล ากล้องอะไหล่ออกมา กางขาทรายแล้ววางคล่อมทับปลายแหลมของถุงล ากล้องอะไหล่ให้ท้ายล า

กล้องอยู่บนถุงอะไหล่ ปลอกป้องกันแสงเสมอกับปลอกป้องกันแสงของปืนพลยิงถุงล ากล้องอะไหล่ห่างจากปืน



พลยิง ประมาณ ๑/๒ ก้าว ลงนอนตะแคงซ้าย โบกมือให้สัญญาณเรียกพลกระสุน ๑ แล้วใช้มือซ้ายจับใต้สาย

กระสุนช่วยในการยิงและช่วยบรรจุสายกระสุนใหม่ 

   ๕.๕.๓  พลกระสุน ๑   ลุกขึ้นหยิบเครื่องมือเครื่องใช้วิ่งขึ้นทางซ้ายพลยิงผู้ช่วย ถึงแล้วคุกเขาขวา

ชันเข่าซ้าย น าอาวุธประจ ากายออกจากสะพายขวาง น าสายกระสุนออกจากสะพายขวาง วางต่อทางลึกรวม ๘ 

กระเป๋า ๒ แถว 

    ๑)  วางขาหยั่งไว้ข้างหน้ากระเป๋ากระสุนให้หัวขาหยั่งไปทางซ้าย ขาหยั่งหน้าอยู่ทางหน้า 

กระเป๋ากระสุนทั้งสองแถวอยู่กึ่งกลางขาหยั่งพอดี พลั่วขาหยั่งชี้ไปทางขวา 

    ๒)  ลุกขึ้นถืออาวุธเฉียงอาวุธ วิ่งไปหมอบลงประทับปืนระวังป้องกันทางซ้ายห่างจากปืนกล

ประมาณ ๑๐ ก้าว แล้วโบกมือขวาให้สัญญาณพลกระสุน ๒ ขึ้นมา 

   ๕.๕.๔  พลกระสุน  ๒    ลุกขึ้นเฉียงอาวุธวิ่งขึ้นทางซ้ายของพลยิงผู้ช่วย ไปคุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย 

วางอาวุธประจ ากาย ถอดสายกระเป๋ากระสุน ๓ สาย วางเรียงต่อทางลึก เสร็จแล้วหยิบปืนเฉียงอาวุธวิ่งอ้อม

หลังพลยิงไปประทับปืนระวังป้องกันทางขวา ห่างจากปืนกลประมาณ  ๑๐  ก้าว 

   ๕.๕.๕ พลยิงสังเกตว่าทุกคนเข้าท่ีเรียบร้อยแล้วรายงานว่า “ปืน ๑, ๒  พร้อม” พลยิงผู้ช่วยยก

แขนขวาชี้ไปตามผู้ฝึกก าหนด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ตั้งนิ้วมือหันฝ่ามือให้สัญญาณแขนยกประมาณ ๔๕ องศา 

ให้ ผบ.หมู่ หรือผู้ฝึกทราบแล้วเอามือลง 

   ๕.๕.๖  พลยิงประจ าปืนพร้อมรับค าสั่งยิง  ถ้า ผบ.หมู่หรือผู้ฝึกต้องการฝึกแทรกเปลี่ยนล ากล้อง 

ให้ผู้ฝึกสั่งหลังจากพลยิงรายงานปืนพร้อมแล้ว ผู้ฝึกสั่งว่า “ปก” พลยิงทวนค าสั่ง “ปืน ๑, ๒”  ผู้ฝึกสั่งต่อไปว่า 

“เปลี่ยนล ากล้อง”  พลยิงทวนค าสั่งแล้วปฏิบัติดังนี้ 

    ๕.๕.๖.๑ พลยิง   ห้ามไก ลดปืนลงจากบ่าวางพานท้ายลงกับพื้น  

         - ใช้มือกดกลอนกระเดื่องยึดล ากล้องลง ใช้มือขวาจับด้ามหิ้ว ถอดล ากล้องออกจากตัว

ปืนเล็กน้อย ละมือขวาจากด้ามหิ้ว รับล ากล้องอะไหล่จากพลยิงผู้ช่วย 

    ๕.๕.๖.๒ พลยิงผู้ช่วย   หยิบด้ามหิ้วส่งให้พลยิง แล้วใช้มือขวาจับด้ามหิ้วล ากล้องที่ตัวปืน ยก

ออกมาวางแทนล ากล้องอะไหล่ 

    ๕.๕.๖.๓  พลยิง  น าล ากล้องอะไหล่ประกอบเข้ากับตัวปืน โดยใช้มือซ้ายกดกลอนลงไป

ประกอบได้แล้วให้ผลักด้ามหิ้วไปทางขวาสุด ไม่ให้บังเส้นเล็ง ถอยหลังลงมาประทับปืน เล็งแล้วเปิดห้ามไก 

เสร็จแล้วรายงาน “ปืน ๑, ๒ พร้อม” พลยิงผู้ช่วยยกแขนให้สัญญาณให้ผู้ฝึกทราบ แล้วน ามือลงอยู่ในท่านอน

ตะแคงเหมือนเดิม 

 ๕.๖ ขั้นที่  ๖  การเลิกยิง 

  ผู้ฝึกสั่ง “ปก.” พลยิงทวนค าสั่ง “ปืน ๑, ๒, ๓ ฯลฯ ผู้ฝึกสัง่ต่อ “เลิกยิง” พลยิงทวนค าสั่งแล้วปฏิบัติ

ดังนี้  



  ๕.๖.๑ พลยิง 

   ๕.๖.๑.๑  เลิกบรรจุ (ห้ามไก, เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน, น าสายกระสุนออก, ตรวจดูรังเพลิงว่า

ปลอดภัย โดยยกแผ่นเหล็กรองกระสุนขึ้น ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน, ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด, เปิดห้ามไก, 

ลั่นด้วยมือซ้าย  โดยใช้มือขวาจับคันรั้งลูกเลื่อน ปล่อยให้ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่อย ๆ จน 

เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเกือบสุดแล้วจึงปล่อยคันรั้งลูกเลื่อนให้ลูกเลื่อนวิ่งเข้าที่ต าแหน่งหน้าสุด วางพานท้ายลงใช้

มือซ้ายปิดฝาปิดช่องคัดปลอกกระสุน) 

   ๕.๖.๑.๒  กลับคนแรก  พลกระสุน  ๒     ลุกข้ึนเฉียงอาวุธวิ่งอ้อมหลังพลยิงถึงกระเป๋ากระสุน 

คุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย วางปืนหยิบสายกระสุนมาสะพายขวาง หยิบปืนเฉียงอาวุธวิ่งกลับมาท่ีเดิม ท่าตรงกลับ

หลังหันคุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย วางเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ที่เดิมแล้วหมอบ 

   ๕.๖.๑.๓  กลับคนที่  ๒  พลกระสุน ๑  ลุกขึ้นสะพานขวาง ปลย.วิ่งมาหยุดหลังกระเป๋ากระสุน 

คุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย หยิบสายกระเป๋ากระสุนสะพายขวาง หยิบขาหยั่งลุกข้ึนวิ่งกลับมาที่เดิมอยู่ในท่าตรง 

กลับหลังหัน  คุกเข่าขวาชันเขาซ้าย วางเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ที่เดิมแล้วหมอบ 

   ๕.๖.๑.๔  กลับคนที่ ๓  พลยิงผู้ช่วย  ลุกขึ้นคุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย สะพายขวาง ปลย. หยิบหูหิ้ว

ถุงล ากล้องอะไหล่  ลุกขึ้นวิ่งกลับมาท่ีเดิมหยุดในท่าตรงกลับหลังหันคุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย วางเครื่องมือ

เครื่องใช้ไว้ที่เดิมแล้วหมอบลง 

   ๕.๖.๑.๕  กลับคนสุดท้าย   พลยิง  ลุกขึ้นคุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย สะพายกระเป๋ากระสุน  ๓  สาย 

มือซ้ายจับด้ามหิ้ว โดยกลับทางกับเมื่อมาตั้งยิง มือขวาก็เช่นเดียวกัน ลุกข้ึนถือปืนให้แขนตึง ให้ปากล ากล้องหัน

ไปข้างหลังเข้าหาข้าศึก  วิ่งกลับมาถึงที่เดิมคุกเข่าขวาขันเข่าซ้ายวางปืนไว้ที่เดิม ลุกขึ้นกลับหลังหัน หมอบลง

จับปืน พับขาทรายเก็บแล้วหมอบ รายงานให้ผู้ฝึกทราบ “ปืน ๑, ๒, ๓  พร้อม”  พลยิงผู้ช่วยไม่ต้องยกแขนให้

สัญญาณ  

 ๕.๗ การเปลี่ยนต าแหน่ง 

  การเปลี่ยนต าแหน่งเมื่อจบการฝึกข้ันที่ ๕ แล้ว  ต้องการให้พลประจ าปืนมีความเข้าใจขั้นตอนของแต่

ละต าแหน่ง ให้ผู้ฝึกสั่ง “ เปลี่ยนต าแหน่ง”  หลังจากออกค าสั่งเตือนแล้ว พลยิงทวนค าสั่งแล้วปฏิบัติพร้อมกัน 

ดังนี้ 

 ๕.๗.๑  ให้พลยิงลุกขึ้นวิ่งกลับหลังทางขวาลงไปหมอบแทนต าแหน่งพลกระสุน ๒  

 ๕.๗.๒  แต่ละต าแหน่งวิ่งขึ้นทางซ้ายเครื่องมือเครื่องใช้ แล้วไปหมอบแทนต าแหน่งที่อยู่ข้างหน้า 

 ๕.๗.๓  เสร็จเรียบร้อยแล้ว พลกระสุน  ๒ (คนใหม่) เริ่มขานต าแหน่งคนแรกข้ึนมาหาพลยิง โดยปฏิบัติ

เหมือนการขานต าแหน่งเมื่อเข้าประจ าที่ครั้งแรก 

 ๕.๘ การฝึกตั้งยิงด้วยขาหย่ัง 

  ๕.๘.๑  ขั้นการฝึกเหมือนกัน  แตกต่างกันการออกค าสั่งและการปฏิบัติเป็นบางตอน 



  ๕.๘.๒  ขั้นการฝึก  ขั้นที่  ๑  ขั้นที่  ๒  เหมือนกับการฝึกตั้งยิงด้วยขาทราย 

  ๕.๘.๓  ขั้นที่  ๓  หลังจากพลยิงทวนค าสั่งเตือนแล้ว ผู้ฝึกสั่งต่อ “ก่อนการยิงด้วยขาหยั่ง ตรวจ

เครื่องมือเครื่องใช้” การปฏิบัติเหมือนการตั้งยิงด้วยขาทราย แต่พลยิงตรวจเครื่องมือเครื่องใช้แล้วให้พับขา

ทรายเก็บ แล้ววางปืนไว้ที่เดิม 

  ๕.๘.๔  ขั้นที่ ๔  เช่นเดียวกับการตั้งยิงด้วยขาทราย 

  ๕.๘.๕  ขั้นที่ ๕  การตั้งยิง  ผู้ฝึกออกค าสั่งเตือน “ปืนกล” พลยิงทวนค าสั่ง ปืน ๑, ๒, ๓ ฯลฯ ผู้ฝึก

สั่งต่อ “ข้างหน้า...............ก้าว  ตั้งยิงด้วยขาหยั่ง  ตั้งยิง”  พลยิงทวนค าสั่งแล้วปฏิบัติดังนี้ 

   ๕.๘.๕.๑  พลกระสุน  ๑   ลุกขึ้นวิ่งทางซ้ายเครื่องมือเครื่องใช้ ถึงระยะตามค าสั่งนั่งคุกเข่าชันเข่า

ซ้าย ยกขาหยั่งมาตั้งข้างหน้า ให้ขาหยั่ง ซ้าย – ขวา  ตั้งบนพื้นดิน หัวขาหยั่งตั้งขึ้น ใช้มือขวาจับหัวขาหยั่ง มือ

ซ้ายยกพลั่วขาหยั่ง มือซ้ายยกพลั่วขาหยั่งหน้าขึ้นกางออก ละมือขวามาจับพลั่วขาหยั่งขวา ละมือซ้ายมาจับ

พลั่วขาหยั่งซ้าย ยกขาหยั่งตั้งขึ้นกางออก ละมือขวามาจับพลั่วขาหยั่งขวา ละมือซ้ายมาจับพลั่วขาหยั่งซ้าย ยก

ขาหยั่งตั้งข้ึนระดับอก กระตุกแยกขาหยั่งทั้งสองออกโดยเร็ว ให้กลอนกระเดื่องยึดปลอกราวส่ายปืน ยึดปลอก

ราวส่ายปืนไว้ วางขาหยั่งลงกับพื้นให้ขาหยั่งหน้าชี้ไปยังข้าศึก ลุกข้ึนให้เท้าเหยียบพลั่วขาหยั่งทั้ง ๓ ให้แน่นกับ

พ้ืน น ากระเป๋ากระสุนวางห่างจากขาหยั่งมาทางซ้าย แนวขาหยั่งหน้าห่าง ๑ ก้าว โบกมือให้สัญญาณพลยิง

ผู้ช่วยขึ้นมา แล้ววิ่งไประวังป้องกันทางปีกซ้าย ประมาณ ๑๐ ก้าว ประทับปืนเฉียงซ้าย 

   ๕.๘.๕.๒  พลยิงผู้ช่วย   ลุกข้ึนวิ่งหิ้วถุงล ากล้องอะไหล่ขึ้นมาทางซ้ายของขาหยั่งที่ตั้งไว้ วางถุงล า

กล้องอะไหล่ให้ปลายแหลมชี้ไปข้างหน้า ซิ๊บอยู่ทางขวารูดซิ๊บถุงออก น าล ากล้องอะไหล่ออกมาวางให้ศูนย์หน้า

อยู่บนน าเรือนควงสูงควงส่าย น า ปลย.ออกจากสะพานขวางวางทางซ้ายล าตัว ด้ามปืนอยู่ทางขวา ล ากล้องชี้

ไปทางข้าศึก ปากล ากล้องเสมอล ากล้อง ปก. น ากระเป๋ากระสุนออกมาวางเรียงทางลึกทางซ้าย ปลย.ที่วางไว้

เสมอแนวปากล ากล้อง ปก.แล้วโบกมือให้สัญญาณพลยิง 

   ๕.๘.๕.๓  พลยิง   ลุกข้ึน มือทั้งสองจับปืนเหมือนกับตั้งยิงด้วยขาทราย วิ่งไปวางปืนให้ชิ้นส่วน

ประกอบเพิ่มเติมลงบนแท่นรับปืน  พลยิงผู้ช่วยกดกลอนยึดปืนที่เดือนปืนนั่งลงน าสายกระสุนออกจากสะพาย

ขวางส่งให้พลยิงผู้ช่วย นอนลงหลังขาหยั่งผลักพานท้ายไปทางซ้าย ให้พลยิงผู้ช่วยใส่เรือนควงมุมส่าย โดยให้

ชิ้นส่วนประกอบ (อะแดบเตอร์) ยึดติดกับตัวปืนโดยใส่สลักร้อยเข้ารูร้อยสลักใต้ปืน และใส่เลื่อนราวส่ายปืนที่

ราวส่ายปืน บรรจุกระสุน (พลยิงดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุดแล้วดันไปข้างหน้าสุด กดปุ่มห้ามไก เปิดฝาปิด

ห้องลูกเลื่อน พลยิงน ากระสุนกระเป๋าแรกมาเปิดฝาน าสายกระสุนบรรจุที่ร่องบรรจุกระสุน พลยิงปิดฝาปิดห้อง

ลูกเลื่อน) มือซ้ายจับควงมุมส่ายมือขวาโบกให้สัญญาณพลกระสุน ๒  แล้วมาจับด้ามปืนเปิดห้ามไกประทับปืน

เล็ง ที่หมาย 



   ๕.๘.๕.๔ พลกระสุน  ๒  เห็นสัญญาณจากพลยิงลุกขึ้นเฉียงอาวุธวิ่งมาทางซ้ายพลยิงผู้ช่วย 

คุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย น ากระเป๋ากระสุนออกจากสะพายขวางวางเฉียงต่อทางลึกแล้ววิ่งไประวังป้องกันทางปีก

ขวาห่างประมาณ ๑๐ ก้าว ประทับปืนเฉียงขวา 

    ก.  พลยิงสังเกตว่าเรียบร้อยแล้ว รายงาน “ปืน ๑, ๒, ๓ ฯลฯ  พร้อม” 

    ข.  พลยิงผู้ช่วยยกแขนขวาเหยียดไปข้างหลัง ๔๕  องศาให้ผู้ฝึกทราบ แล้วเอามือลง 

  ๕.๘.๖ การเปลี่ยนล ากล้องขณะตั้งยิงด้วยขาหย่ัง 

   ผู้ฝึกสั่งต่อจากค าสั่งเตือน “เปลี่ยนล ากล้อง” พลยิงทวนค าสั่งแล้วปฏิบัติดังนี้ 

   ๕.๘.๖.๑  พลยิง   ห้ามไก  มือซ้ายกดกลอนกระเดื่องยึดล ากล้องลง มือขวาจับด้ามหิ้วถอดล า

กล้องออกเล็กน้อย ละมือขวารับล ากล้องอะไหล่จากพลยิงผู้ช่วย ประกอบเข้ากับปืนเสร็จแล้วผลักด้ามหิ้วไป

ทางขวา 

   ๕.๘.๖.๒  พลยิงผู้ช่วย   จับดา้มหิ้วล ากล้องอะไหล่ส่งให้พลยิง แล้วใช้มือขวาจับด้ามหิ้วล ากล้องที่

ร้อนมาวางแทนล ากล้องอะไหล่ 

   ๕.๘.๖.๓  พลยิง  ประทับปืน เปิดห้ามไก เล็งปืนรายงาน “ปืน ๑, ๒, ๓ ฯลฯ พร้อม” พลยิง

ผู้ช่วยให้สัญญาณยกแขนให้ผู้ฝึกทราบ 

  ๕.๘.๗ ขั้นที่ ๖  การเลิกยิง 

   ผู้ฝึกสั่งต่อหลังจากออกค าสั่งเตือนและพลยิงทวนค าสั่งแล้วผู้ฝึกสั่งต่อ “เลิกยิง” พลยิงทวนค าสั่ง

แล้วพบประจ าปืนปฏิบัติดังนี้ 

   ๕.๘.๗.๑  พลยิง  เลิกบรรจุ  (ห้ามไก)  เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน, พลยิงผู้ช่วยน าสายกระสุนออก 

พลยิงยกแผ่นเหล็กรองกระสุนขึ้นตรวจดุรังเพลิงว่าปลอดภัยปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้าง

หลังสุด ใช้มือซ้ายเปิดห้ามไก, ลั่นไก, ค่อย ๆ ปล่อยให้ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้า ๆ  จนลูกเลื่อนเปิดสนิท, 

ผลักดันเลื่อนยึดเลื่อนราวส่ายปืนออก, ยกเลื่อนราวส่ายปืนขึ้นผลักพานท้ายไปทางซ้าย ให้พลยิงผู้ช่วยน าเรือน

ควงมุมสูงควงมุมส่ายออกจากตัวปืน 

   ๕.๘.๗.๒  พลยิงผู้ช่วย ถอดควงมุมสูงควงมุมส่ายออกเก็บ, น าล ากล้องอะไหล่เก็บรูดซิ๊ปถุงล ากล้องอะไหล่ 

   ๕.๘.๗.๓  กลับคนแรก   พลกระสุน  ๒    ขณะที่พลยิงเลิกบรรจุ ลุกขึ้นเฉียงอาวุธวิ่งมาคุกเข่า

ขวาชันเข่าซ้ายหลังแถวกระเป๋ากระสุน หยิบสายกระสุน ๓ สายสะพายขวาง ลุกขึ้นวิ่งเฉียงอาวะถึงท่ีเดิมอยู่ใน

ท่าตรง กลับหลังหันคุกเข่าขวาชันเข่าซ้ายวาง เครื่องมือเครื่องใช้ไว้ที่เดิมแล้วหมอบ  

   ๕.๘.๗.๔  กลับคนที่  ๒  พลยิงผู้ช่วย     เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ใส่ถุงล ากล้องอะไหล่ น ากระสุน

มาสะพายขวาง น า ปลย.มาสะพายขวาง มือขวาหิ้วถุงล ากล้องอะไหล่ ลุกขึ้นวิ่งกลับมาที่เดิมหยุดในท่าตรง 

กลับหลังหันคุกเข่าขวาชันเข่าซ้ายวางเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ที่เดิมแล้วหมอบ 



   ๕.๘.๗.๕  กลับคนที ่ ๓   พลยิง      ลุกขึ้นคุกเข่าขวาชันเข่าซ้ายเก็บกระเป๋ากระสุนสะพายขวาง

ทั้ง ๓ ใบ มือจับปืนเหมือนขั้นการเลิกการยิงด้วยขาทราย ลุกข้ึนวิ่งกลับมาถึงที่เดิมวางปืนลง อยู่ในท่าตรงกับ

หลังหันคุกเข่าขวาชันเข่าซ้าย เอาเครื่องมือเครื่องใช้วางไว้ที่เดิมหมอบลง 

   ๕.๘.๗.๖  กลับคนสุดท้าย   พลกระสุน  ๑    ลุกขึ้นเฉียงอาวุธมาหยุดหลังกระเป๋ากระสุนคุกเข่า

ขวาชันเข่าซ้าย หยิบกระเป๋ากระสุนมาสะพายขวาง สะพายขวาง ปลย.ลุกขึ้นมาหยุดข้างขวาของขาหยั่งขวา ให้

มือซ้ายจับขาหยั่งขวาตรงกึ่งกลางน้ าหนักยกขึ้นวิ่งมาที่เดิม โดยอ้อมมาทางซ้ายของเครื่องมือเครื่องใช้ถึงที่เดิม

ชิดเท้าอยู่ในท่าตรง กลับหลังหันคุกเข่าขวาชันเข่าซ้ายจับขาหยั่งมาตั้งข้างหน้า ให้พลั่วขาหยั่งซ้าย – ขวา ตั้ง

บนพื้นดิน หัวขาหยั่งตั้งขึ้น มือขวาจับหัวขาหยั่ง มือซ้ายพับขาหยั่งหน้าลง มือขวาปลดกลอนกระเดื่องยึดปลอก

ราวส่ายปืน แล้วละมือขวามาจับหัวขาหยั่ง มือซ้ายจับพลั่วขาหยั่งซ้าย พับเข้าหาขาหยั่งขวา มือขวาจับหัวขา

หยั่งวางไปทางซ้าย โดยให้ขาหยั่งหันหน้าออกอยู่ข้างหน้า พลั่วขาหยั่งชี้ไปทางขวา แล้วน าเครื่องมือ 

เครื่องใช้ออกวางไว้ที่เดิม หมอบลง รายงาน “ปืน ๑, ๒, ๓ ฯลฯ  พร้อม” พลยิงผู้ช่วยไม่ต้องให้สัญญาณ (คน

กลับหลังสุดรายงาน) 
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ปืนกล  ๙๓ ขนาด  . ๕๐  นิ้ว 
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๑. กล่าวท่ัวไป 

 ปก.๙๓  บ. ๒ ความมุ่งหมายหลักในการใช้  เพื่อใช้ส าหรับต่อสู้อากาศยาน  และสามารถติดตั้งยิงบน

ยานพาหนะหรือจากขาหยั่งบนพื้นดินได้ด้วย 

 หลักใหญ่ ๆ ในการท างาน ท างานด้วยอาการสะท้อนถอยหลังของล ากล้องปืน ป้อนกระสุนด้วยสาย

กระสุน ระบายความร้อนด้วยอากาศ แรงดันมาข้างหลังของแก๊สที่ขยายตัว ท าให้ปืนเกิดการท างานดังนี้ 

  ก.  ปลดกลอน 

  ข. รั้งกระสุนและคัดปลอกกระสุนเปล่าทิ้ง 

  ค. ป้อนกระสุนและบรรจุกระสุนนัดใหม่ 

  ง. ขึ้นนก ขัดกลอน และลั่นไกต่อไป 

 ความสามารถและขีดจ ากัด ของ ปก.๙๓ 



  ก. เมื่อยิง ๗๕ นัด ในชุดแรกแล้ว อาจยิงต่อไปได้อีก ๒๐ ชุด ชุดละ ๒๐ นัด โดยให้มีระยะพัก

ระหว่างชุด ๑ นาท ี

  ข.ท าการยิง ๒๐ ชุด ชุดละ ๒๕ นัด ให้มีระยะพักระหว่างชุด ๑ นาท ี

  ค.ท าการยิง ๘ ชุด ชุดละ ๔๐นัด ให้มีระยะพักระหว่างชุด ๑ นาท ี

  ง. ท าการยิงชุดเดียว ๓๐๐ นัด (เป็นอย่างมาก) ควรเปลี่ยนล ากล้องที่ร้อนเสียใหม่ในเมื่อสถานการณ์

ทางยุทธวิธีอ านวยให้ 

๒. รายการทั่วไป 

 -น้ าหนักตั้งยิง           ๑๒๘     ปอนด ์

 -น้ าหนักของปืนไม่รวมล ากล้อง         ๖๐      ปอนด ์

 -น้ าหนักของล ากล้อง           ๒๔      ปอนด ์

 -ความยาวของกระบอกท้ังกระบอก     ๒๕      นิ้ว 

 -ความยาวของล ากล้องปืน          ๔๕      นิ้ว 

 -มีเกลียว                   ๘      เกลียวเวียนขวา 

 - เกลียวเวียนขวารอบละ            ๑๕   นิ้ว 

 - น้ าหนักขาหยั่ง บ.๓              ๔๔ ปอนด์ 

 - ความเร็วต้น (ประมาณ) ๓,๐๕๐  ฟุต/วินท ี     ๒,๐๘๐  ไมล์/ชม. 

 - ความดันของดินส่งกระสุนหน้าห้องลูกเลื่อน   ๔๒,๐๐๐  ปอนด์/ตารางนิ้ว 

 - ความเร็วในการยิง             ๔๕๐ – ๕๕๐  นัด/นาท ี

 - ระยะยิงไกลสุด              ๖,๘๐๐ เมตร (๗,๔๐๐  หลา) 

 - ระยะยิงหวังผลต่อที่หมายบนพื้นดิน   ๑,๘๓๐  เมตรลงมา  (๒,๐๐๐  หลาลงมา) 

 - ระยะยิงหวังผลต่อที่หมายในอากาศ       ๗๒๕  เมตรลงมา (๑,๐๐๐  หลาลงมา) 

 - น้ าหนักของกระสุน ๑๐๐  นัด      ๓๐ ปอนด์ 

 - น้ าหนักของหีบกระสุน            ๕ – ๖  ปอนด์ 

 - น้ าหนักของหีบเครื่องมือเครื่องอะไหล่    ๓๒ ปอนด์ 

๓. การถอดประกอบ 

 ๓.๑ ความมุ่งหมายในการเรียนอาวุธศึกษาหรือการถอดประกอบ  คือ 

    ๓.๑.๑  เพ่ือท าความสะอาด 

    ๓.๑.๒  เพ่ือแก้ไขเหตุติดขัด 

    ๓.๑.๓  เพ่ือการศึกษา 

 ๓.๒ การถอดประกอบแบ่งออกเป็น  ๒  ประการ   คือ 



    ๓.๓.๑  การถอดประกอบปกติ   

    ๓.๓.๒  การถอดประกอบโดยละเอียด 

 ๓.๓ การถอดประกอบปกติ   ก่อนถอดต้องดูความปลอดภัยของปืนเสียก่อนว่า   ไม่มีกระสุนบรรจุอยู่  

การถอดชิ้นส่วนใหญ่ ๆ ออกจากปืนตามปกติมีดังนี้  คือ 

  ๑)  ล ากล้องปืน 

  ๒) เหล็กปืนห้องลูกเลื่อน 

  ๓) แหนบและแกนแหนบลูกเลื่อน 

  ๔) ปุ่มคันรั้งลูกเลื่อน 

  ๕) ลูกเลื่อน 

  ๖) โครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง 

  ๗) โครงต่อล ากล้องปืน 

  ๘) หลอดน้ ามัน (กระบอกเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง) 

 ๓.๔ การถอดประกอบโดยละเอียด  มีดังนี้ต่อไป 

   ๓.๔.๑  ลูกเลื่อน  ถอดตามล าดับดังนี้ 

          ๑)  เหล็กรั้งปลอกกระสุน 

          ๒)  แผ่นเปลี่ยนทางเดินปุ่มคันเลื่อนสายกระบอก 

          ๓)  สลักคันขึ้นนก 

          ๔)  คันข้ึนนก 

          ๕)  แหนบกดกระเดื่องไกและสลัก 

          ๖)  แผ่นประกอบกระเดื่องไก 

         ๗)  กระเดื่องไก 

         ๘)  แหนบกระเดื่องไก 

         ๙) โครงต่อท้ายเข็มแทงชนวน 

         ๑๐) เขม็แทงชนวน 

   ๓.๔.๒  โครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง  ถอดตามล าดับดังนี้ 

     ๑) สลักบานพับหัวโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง 

                 ๒) บานพับหัวโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง 

                 ๓) แหนบังคับบานพับหัวโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง 

   ๓.๔.๓  โครงต่อท้ายล ากล้องปืน  ถอดตามล าดับดังนี้ 

                ๑) สลักกลอนลูกเลื่อน 



                ๒) กลอนลูกเลื่อน 

๔. การปรับระยะหน้าลูกเลื่อน  และจังหวะการยิง 

 เพ่ือที่จะให้เครื่องกลไกของ   ปก .๙๓  ขนาด   .๕๐นิว้     ท างานได้โดยเรียบร้อย   จะต้องปรับระยะ

หน้าลูกเลื่อนและปรับจังหวะการยิงให้ถูกต้อง 

 ระยะหน้าลูกเลื่อน  คือ  ระยะระหว่างหน้าลูกเลื่อนกับท้ายล ากล้องปืน  การปรับระยะหน้าลูกเลื่อนมี

ปัจจัย ๓ ประการ 

  ๑) ลูกเลื่อนจะต้องขัดกลอนอยู่ในสภาพปกติ  การขัดกลอนของลูกเลื่อนที่ถูกต้องนั้นจะต้องให้เนื้อที่

ด้านหน้าของเหล็กปิดท้ายลูกเลื่อน เข้าอยู่ในช่องที่ท้ายลูกเลื่อนพอดี ไม่แน่นเกินไป 

  ๒) กระสุนจะต้องบรรจุในรังเพลิงเรียบร้อย 

  ๓) ระยะห่างระหว่างหน้าลูกเลื่อนและท้ายปลอกกระสุนต้องถูกต้องพอดี 

        ๔.๑ วิธีปรับระยะหน้าลูกเลื่อน สามารถกระท าได้ ๒ วิธี คือ 

  ๔.๑.๑ วิธีปรับโดยไม่ใช้เครื่องมือ ท าการดึงด้ามคันรั้งลูกเลื่อนให้เคลื่อนที่ไปข้างหลัง และให้ข้อยึด

แหนบยึดท้ายล ากล้องปืนโผล่มาท่ีรู ๒/๔ นิ้ว ขัดล ากล้องให้สุด แล้วท าการคลายล ากล้องออก ๓ คลิก 

  ๔.๑.๒ วิธีปรับโดยใช้เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ท าการวัดระยะหน้าลูกเลื่อนเป็นเหล็กกล้าท่อนยาว 

ปลายข้างบนมีตัวอักษรเขียนก ากับไว้ว่า GO ปลายข้างหน้าจะมีอักษรก ากับไว้ว่า  NO  GO  (A 35๑2๑๑ – 2) 

กระท าการปรับดังนี้ 

   - ขึ้นนกโดยดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง และปล่อยคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้า 

   - ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง จนกระท่ังหน้าโครงต่อท้ายห่างจากแท่นรับปืน  

ประมาณ ๑/๑๖ นิ้ว 

   - สอดปลายทางที่มีตัวอักษร  GO ของเครื่องวัดระยะหน้าลูกเลื่อน (A 35๑2๑๑ x 2)  ลงในช่อง

ตัว T  ระหว่างหน้าลูกเลื่อน และท้ายล ากล้องปืน ถ้าปลายทางด้าน GO ของเครื่องวัดสอดเข้าได้สะดวกโดยมิ

ต้องออกแรงดัน และถ้าปลายข้าง NO  GO   สอดเข้าไปไม่ได้ แสดงว่าระยะหน้า  ลูกเลื่อนนั้นถูกต้องพอดี 

   - ถ้าสอดปลายข้าง GO เข้าไม่ได้และข้าง  NO  GO ก็เข้าไม่ได้  แสดงว่าระยะหน้าลูกเลื่อนแน่น

เกินไป  การแก้ไขจะต้องคลายล ากล้องปืนออกครั้งละ ๑ บาก แล้วใส่เครื่องมือวัดจนกระทั้ง   GO เข้าไปได้

สะดวก และข้าง NO  GO  เข้าไม่ได้ แสดงว่าระยะหน้าลูกเลื่อนพอดี 

   - ถ้าสอดปลายข้าง  GO เข้าได้และข้าง   NO  GO   ก็เข้าได้แสดงว่าระยะหน้าลูกเลื่อนหลวม

เกินไป การแก้ไขต้องขันล ากล้องปืนเข้าครั้งละ ๑ บาก  แล้วใช้เครื่องวัดจนกระทั้งข้าง GO เข้าได้สะดวก                                                    

และ NO  GO   เข้าไม่ได้ แสดงว่าระยะหน้าลูกเลื่อนพอดี 

 ข้อควรระวัง   อย่าลั่นไกขณะที่เครื่องวัดระยะหน้าลูกเลื่อนยังสอดอยู่ที่หน้าลูกเลื่อน  เพราะจะท าให้

เข็มแทงชนวนช ารุดได้ 



 ๔.๒ การปรับจังหวะการยิง    

  เครื่องมือปรับจังหวะการยิงเป็นแผ่นโลหะบาง ๆ ๒ แผ่น แผ่นบางจะมีอักษรเขียนก ากับไว้ว่า  

“FIRE” แผ่นหน้าจะมีตัวอักษรเขียนก ากับไว้ว่า NO “FIRE”  

  ๔.๒.๑ การจัดจังหวะการยิง เพ่ือให้มั่นใจว่าปืนจะไม่ลั่นไกช้าเกินไป มีวิธีกระท าดังนี้ 

       - ขึ้นนกดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังจนสุด และปล่อยส่วนเคลื่อนที่ของปืนให้กลับไปข้างหน้า

ตามเดิม 

       - เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน ยกเหล็กรั้งกระสุนขึ้น และดึงลูกเลื่อนมาข้างหลังเล็กน้อย จนกระท้ัง

ส่วนหน้าสุดของโครงต่อท้ายล ากล้องปืน ห่างจากแท่นรับล ากล้องปืนประมาณ  ๑/๔ นิ้ว 

       - สอดเครื่องวัดจังหวะการยิงทางปลายที่มีเครื่องหมาย  FIRE  เข้าระหว่างโครงท้ายล ากล้องปืน 

และแท่นรับล ากล้องปืน 

       - ค่อย ๆ ผ่อนหน้าโครงต่อท้ายล ากล้องปืนบีบเครื่องวัดจังหวะการยิงไว้ 

       - ลั่นไกด้วยการกดไก ปืนควรจะลั่นตามปกติ ถ้าปืนลั่นขณะกดไก  ให้ถอดเหล็กปิดท้ายห้องลูก

เลื่อนออก  แล้วหมุนแป้นสะพานไกไปทางขวาครั้งละ ๑  คลิก  ต้องตรวจทุก ๆ ครั้งที่หมุนไป  ๑ คลิก  โดยใส่

เหล็กปิดท้ายห้องลูกเลื่อนก่อนแล้วกดไก กระท าดังนี้จนกระทั่งปืนลั่นไกได้ 

  ๔.๒.๒ การตรวจจังหวะการยิง เพ่ือให้มั่นใจว่า ปืนจะไม่ลั่นเร็วเกินไป มีวิธีกระท าดังนี้คือ 

   - ขึ้นนกดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง  แล้วปล่อยส่วนเคลื่อนที่ของปืนให้กลับไปข้างหน้าตามเดิม 

   - ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังช้า ๆ จนส่วนหน้าสุดของโครงต่อท้ายล ากล้องปืนห่างจากแท่นรับ

ล ากล้องปืนประมาณ ๑/๔  นิ้ว 

   - สอดเครื่องจัดจังหวะการยิงทางปลายที่มีตัวอักษร NO  FIRE    เข้าระหว่างโครงต่อท้ายล า

กล้องปืนกับแท่นรับล ากล้อง 

   - ค่อย ๆ ผ่อนให้โครงต่อท้ายล ากล้องปืนบีบเครื่องจัดจังหวะการยิงได้ 

   - กลไกตามปกติ ควรจะไม่ลั่น 

   - ถ้าปืนลั่นไก ให้ขึ้นนก โดยดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังจนสุด แล้วปล่อยส่วนเคลื่อนที่นั้นขึ้นไป

ข้างหน้าตามเดิม ถอดเหล็กปิดท้ายห้องลูกเลื่อนออก แล้วหมุนเบ้าเกลียวปรับสะพานไกไปทางซ้ายข้างละ   ๑ 

คลิก ตรวจทุก ๆ คลิก โดยหมุนไปโดยใส่เหล็กปิดท้ายห้องลูกเลื่อนเสียก่อนและกดไกกระท าดังนี้จนกระทั้งปืน

ไม่ลั่น เมือกดไก 

    สรุป  การปรับจังหวะการยิง จะท าการปรับ โดยเอาเครื่องมือข้าง  FIRE ใส่   แล้วท าการลั่นไกได้ 

ข้าง  NO  FIRE ใส่แล้วลั่นไกไม่ได้แสดงว่าจังหวะการยิงพอดี 

๕. การท างานของเครื่องกลไก  



 ทุก ๆ ครั้งที่กระสุนระเบิดขึ้น   การท างานของเครื่องกลไกภายในของปืน  จะท างานสัมพันธ์กันหลาย

ส่วนในเวลาเดียวกัน หรือท างานเป็นไปตามปกติของมัน การท างานของส่วนต่าง ๆ และของส่วนที่มีความ 

สัมพันธ์เกี่ยวข้องเหล่านี้  อาจแยกอออกอธิบายถึงการท างานทีละส่วนให้กระจ่างได้ การท างานของแต่ละส่วน

นั้น อาจแยกอธิบายดังนี้ 

  ก. การลั่นไก 

  ข. การสะท้อนถอยหลัง 

  ค. การเคลื่อนที่กลับไปข้างหน้า 

  ง. การข้ึนนก 

  จ. การยิงอย่างอัตโนมัติ 

  ฉ. การป้อนกระสุนเข้ารังเพลิง 

  ช. การรั้งปลอกกระสุน และคัดปลอกกระสุน 

 ๕.๑ การลั่นไก 

  ก. เมื่อปืนได้บรรจุเรียบร้อยแล้วและแหนบส่งเข็มแทงชนวนได้ข้ึนนกแล้วหรือถูกอัดด้วยมือ 

  ข. เมื่อกดไก  ไกจะยกส่วนท้ายของสะพานไกขึ้น  เมื่อด้านแกนสะพานไกถูกยึดด้วยสลักกลอนยึด

สะพานไก  จึงเป็นเหตุให้ปลายสุดของสะพานไกกดต่ าลงบนกระเดื่องไก  ดังนั้นกระเดื่องไกก็จะลดตัวต่ าลง   

จนกระท้ังรอยบากบนกระเดื่องไกหลุดออกจากบ่าของโครงท้ายเข็มแทงชนวน  และโครงต่อท้ายเข็มแทงชนวน

จะพุ่งตัวไปข้างหน้าด้วยก าลังดันของแหนบส่งเข็มแทงชนวน   เพ่ือแทงชนวนท้ายกระสุน 

 ๕.๒ การสะท้อนถอยหลัง  

  ก. วงรอบของส่วนที่สะท้อนของปืน   ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการระเบิดของกระสุนแต่ละนัดนั้นประกอบด้วย 

จังหวะการสะท้อนถอยหลังของปืน  ซึ่งเคลื่อนที่มาข้างหลัง  และส่วนเดียวกันนั้นเคลื่อนที่ 

กลับไปข้างหน้าตามเดิม  ในขณะที่ท าการยิง ล ากล้องปืน โครงต่อท้ายล ากล้องปืนและลูกเลื่อน ซึ่งหมายถึง

ส่วนเคลื่อนที่นั้น จะอยู่ข้างหน้าสุด 

  ข. ในเวลาเดียวกันนั้น ลูกเลื่อนจะช่วยยันท้ายกระสุนไว้โดยมีกลอนลูกเลื่อนซึ่งอยู่ที่โครงต่อท้ายล า

กล้องปืน กระดกข้ึนขัดไว้กับรอยบากใต้ลูกเลื่อน 

  ค. ภายหลังที่กระสุนระเบิดขึ้น   และขณะที่ลูกกระสุนเคลื่อนที่ออกจากล ากล้องปืน  แรงสะท้อน

ถอยหลังจะดันส่วนเคลื่อนที่มาข้างหลัง ในขณะที่ถอยหลังมาได้ ๓/๔ นิ้ว กลอนลูกเลื่อนจะถูกดันกลับลงบน

แท่นบังคับลูกเลื่อน  ด้วยลักษณะอาการเช่นนี้ กลอนลูกเลื่อนจะถูกกดลงต่ าจนกระทั้งหลุดออกมาจากช่องบาก

ใต้ลูกเลื่อนทั้งนี้เนื่องจากคันกดสลักกลอนลูกเลื่อนลงและประกอบทั้งอาการของลูกเลื่อนที่คันต่อมุมป้าน

ด้านหน้าของกลอนลูกเลื่อนด้วย  จึงท าให้ลูกเลื่อนปลดกลอนได้โดยง่าย 



  ง. ในขณะที่ส่วนสะท้อนถอยหลังนั้น  โครงต่อท้ายล ากล้องปืนจะผลักบานพับหัวโครงเครื่องผ่อน

สะท้อนถอยหลังมาข้างหลังด้วย  ส่วนบนของบานพับหัวโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง  จะดันกลับ

ส่วนล่างของเหล็กท่ียื่นออกมาบนลูกเลื่อน  และช่วยดันให้การเคลื่อนที่ของลูกเลื่อนไปข้างหลังเร็วขึ้น 

  จ. ล ากล้องและโครงต่อท้ายล ากล้องปืน  จะเคลื่อนที่มาข้างหลัง ๑ ๑/๔  นิ้ว ซึ่งในขณะเดียวกันจะ

หยุดลงโดยโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลังกันมิให้เลื่อนที่ต่อไปอีก 

  ฉ. ในระหว่างการสะท้อนถอยหลังมา ๑ ๑/๔ นิ้ว ของล ากล้องปืน และโครงต่อท้ายล ากล้องปืน 

แหนบเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง  จะอัดตัวเข้าไปในโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลังโดยเดือยท้ายของ

โครงต่อท้ายล ากล้องปืน ในลักษณะการเช่นนี้แหนบอยู่ในสภาพอัดตัว โดยมีส่วนโค้งตอนกลางของเหล็กบาน

พับหัวโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง  หมุนมายันกับบ่าของเดือยท้ายโครงต่อท้ายล ากล้องปืน 

  ช. แหนบเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลังนี้ ช่วยผ่อนแรงสะท้อนของล ากล้องปืน และโครงต่อท้ายล า

กล้องปืนในขณะสะท้อนถอยหลัง ในระหว่างการเคลื่อนที่มาข้างหลัง ๑ ๑/๔ นิ้ว นั้นหัวลกูสูบเครื่องผ่อนแรง

สะท้อนถอยหลังจะถูกดันจากส่วนหน้าสุด ให้ถอยหลังเข้ามาข้างหลัง ถ้าพบ  น้ ามันมีอยู่ในเครื่องผ่อนแรง

สะท้อนถอยหลังควรเช็ดออกเสีย 

  ซ. ลูกเลื่อนจะเคลื่อนที่มาข้างหลัง ๗ ๑/๘ นิ้ว ในระหว่างการเคลื่อนที่นี้ แหนบส่งลูกเลื่อนจะต้องอัด

ตัว  จังหวะการเคลื่อนที่มาข้างหลังของลูกเลื่อนจะหยุดลง ในขณะที่ลูกเลื่อนชนกับแผ่นรับแรงสะท้อนถอยหลัง   

ดังนั้นก าลังงานส่วนที่เหลือก็จะซึมเข้าไปอยู่ในแผ่นอัด ผ่อนแรงสะท้อนถอยหลังที่ผนังหลังตอนสุดท้ายของการ

เคลื่อนที่สะท้อนถอยหลังก าลังงานถอยหลังของลูกเลื่อนส่วนหนึ่งจะอัดอยู่ในแหนบส่งลูกเลื่อน 

 ๕.๓ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 

  ก. หลังจากท่ีจังหวะการสะท้อนถอยหลังได้เป็นไปโดยสมบูรณ์แล้ว  ลูกเลื่อนกลับไปข้างหน้าด้วย

แรงดันของแหนบส่งลูกเลื่อน  และด้วยการอัดตัวของแผ่นรับแรงสะท้อนถอยหลัง  เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไป 

ข้างหน้าประมาณ  ๕  นิ้ว  สว่นยอดของบานพับหัวโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง  จะถูกเหล็กที่ยื่น

ออกมาจากส่วนฐานของลูกเลื่อนผลักกลับ  ด้วยการถูกผลักนี้จะท าให้บานพับหัวโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อน

ถอยหลังพลิกไปข้างหน้า 

  ข. ในขณะที่บานพับหัวโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง  พลิกไปข้างหน้านั้น  ส่วนโค้งตอนกลาง

ของเหล็กบานพับหัวโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลังจะเคลื่อนที่พ้นจากบ่าของขาตอนล่างของโครงต่อท้าย

ล ากล้องปืน  ด้วยลักษณะการเช่นนี้  จะคลายแหนบเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลังด้วย  บานพับหัวโครง

เครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลังจะหมุนตัวไปข้างหน้า  และแรงอัดตัวของแหนบซึ่งมีอยู่ก็ผลักดันโครงต่อท้ายล า

กล้องปืน และล ากล้องปืนไปข้างหน้าด้วย 

   ค. เนื่องจากการเคลื่อนที่ของล ากล้องปืน  และโครงต่อท้ายล ากล้องปืนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือ

สะท้อนถอยหลังไม่มีขอบเขตจ ากัด  ดังนั้นแรงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจึงเปิดโอกาสให้มีทางไหลของน้ ามันเพ่ิมขึ้น



ในหัวลูกสูบของเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง  ลิ้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ห่างจากหัวลูกสูบในขณะที่ส่วนต่าง ๆ 

เคลื่อนที่ไปข้างหน้า  จึงเป็นเหตุให้มีทางเปิดเพ่ิมข้ึนด้วยช่องทางที่เพ่ิมขึ้นนี้ท าให้น้ ามันไกลไปได้อย่างสะดวก

ทางช่องเปิดตรงกึ่งกลางของลิ้นลูกสูบ และในท านองเดียวกันต่อไปยังกระบอกสูบด้วย 

หมายเหตุ  น้ ามันมิได้ใช้ในเครื่องสะท้อนถอยหลัง ของปืน HB M 2 เลย 

  ง. ในขณะที่โครงต่อท้ายล ากล้องปืนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า กลอนลูกเลื่อนจะเลื่อนไปตามทางเดินของ

กลอนลูกเลื่อน และถูกดันขึ้นข้างบน  ลูกเลื่อนซึ่งเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้า จนกระทบกับบานพับหัวโครงเครื่อง

ผ่อนแรงสะท้อนถอยหลัง  ในขณะนี้บากใต้ลูกเลื่อนจะอยู่เหนือกลอนลูกเลื่อนพอดีดันนั้นจึงท าให้กลอนลูก

เลื่อนขัดกับตัวลูกเลื่อน  ลูกเลื่อนจึงขัดกับโครงต่อท้ายล ากล้องปืนและล ากล้องปืน ก่อนที่ส่วนสะท้อนถอยหลัง

อยู่ในต าแหน่งที่ท าการยิงได้ 

 ๕.๔ การขึ้นนก 

  ก. การปฏิบัติการขึ้นนกของปืน  เริ่มต้นในขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่สะท้อนถอยหลังในทันทีทันใด 

ภายหลังที่ได้ลั่นไกไปแล้ว ในขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ถอยหลัง ส่วนยอดของคันข้ึนนก ซึ่งอยู่ในช่องตัว วี บน

เหล็กประกับผนังบนจะถูกดันให้เคลื่อนท่ีไปข้างหน้า 

  ข. เมื่อคันขึ้นนกหมุนตัว ส่วนล่างสุดของคันข้ึนนกจะงัดในช่องโครงต่อท้ายเข็มแทงชนวนมาข้างหลัง

อันแหนบเข็มแทงชนวนปลายคันขึ้นนกจะหลุดจากช่องตัววี (V) ถูกลากถอยหลังลักษณะเอนไปข้างหน้า มา

พร้อมกับลูกเลื่อนจนกระทั่งบากท่ีท้ายโครงต่อท้ายเข็มแทงชนวนเกี่ยวยึดกับรอยบากที่ฐานของกระเดื่องไกด้วย

การขยายของแหนบของกระเดื่องไก ลูกเลื่อนจะหยุดการถอยมา ข้างหลัง  

  ค. ขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า คันข้ึนนกจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าลักษณะที่ปลายบนเอนไป

ข้างหน้าจนปลายคันขึ้นนกเข้าไปในช่องตัววี (V) ชนกับมุมตัววีด้านหน้าคันข้ึนนก ส่วนปลายจะพลิกกลับมาข้าง

หลัง ส่วนล่างจะงัดไปข้างหน้าในช่องโครงต่อท้ายเข็มแทงชนวน เข็มแทงชนวนเป็นอิสระแต่พุ่งไปข้างหน้าไม่ได้

เพราะถูกกระเดื่องไกยึดไว้ 

  ง. ขณะลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า กระเดื่องไกที่ติดอยู่ท้ายลูกเลื่อนจะไปข้างหน้าด้วยจนกระเดื่อง

ไปหยุดอยู่ตรงใต้ล่างปลายสุดของสะพานไก ส่วนเคลื่อนที่จะอยู่ระยะห่าง ๑/๑๖ นิ้ว จากหน้าสุดปืนพร้อมจะ

ลั่น ถ้ายังไม่กดไกขณะนั้น ส่วนเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ไปหยุด ณ ต าแหน่งหน้าสุดและปืนก็จะไม่ลั่น 

 ๕.๕ การยิงอัตโนมัติ   

  การยิงอัตโนมัติจะต้องกดไกไว้ตลอดเวลา ปลายสุดสะพานไกต่ าลงรอจะกดกระเดื่องไก เมื่อลูกเลื่อน

เคลื่อนที่ไปข้างหน้าใกล้จะถึงหน้าสุด ส่วนยอดของกระเดื่องไกจะชนใต้ปลายสุดสะพานไก ท าให้รอยบากที่ฐาน

กระเดื่องไกต่ าลงหลุดจากบากโครงต่อท้ายเข็มแทงชนวน เข็มแทงชนวนเป็นอิสระพุ่งไปข้างหน้าด้วยแรงขยาย

ของแหนบ เข็มแทงชนวนชนจอกกระทบแตก เกิดการระเบิดเป็นวงรอบจนกว่ากระสุนจะหมดสาย หรือ ปล่อย

ไกปืนจะหยุดยิง 



  ขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หากบากท้ายโครงต่อท้ายเข็มแทงชนวนหลุดจากรอยบากที่ฐาน

กระเดื่องไก เนื่องจากสึกหรือแตกบิ่น โครงต่อท้ายเข็มแทงชนวนจะพุ่งไปข้างหน้าได้แต่ปลายเข็มแทงชนวนจะ

ไม่ตีจอกกระทบแตก เพราะระยะไม่ถึง เพราะช่องโครงต่อท้ายเข็มแทงชนวนวิ่งไปขัดกับส่วนล่างสุดของคันขึ้น

นก จนกว่าปลายบนคันขึ้นนกจะพลิกกลังหลัง ในช่องตัววี (V) ที่ปะกับผนังบน ปืนขัดกลอนสนิทพร้อมจะลั่น 

ส่วนล่างคันขึ้นนกจะงัดไปข้างหน้า ปล่อยให้เข็มแทงชนวนตีจอกกระทบแตก การขัดของช่องโครงต่อท้ายเข็ม

แทงชนวน กับส่วนล่างของคันขึ้นนก ปลายบนยังเอนไปข้างหน้า เป็นการนิรภัยไว้หากบากกระเดื่องไก หรือ

บากโครงต่อท้ายเข็มแทงชนวนช ารุด 

 ๕.๖ การป้อนกระสุนเข้าสู่รังเพลิง 

  ก.  เครื่องกลไกของเหล็กเลื่อนสายกระสุน จะท างานตามการเคลื่อนที่ของลูกเลื่อน เมื่อลูกเลื่อนอยู่

ข้างหน้า  โครงเหล็กเลื่อนสายกระสุนจะอยู่ภายในขอบเขตตัวปืนอันหลังของคันเลื่อนสายกระสุนจะอยู่ในร่าง

ปุ่มคันเลื่อนสายกระสุน ซึ่งเป็นร่องทแยงมุมอยู่บนตัวลูกเลื่อนนั้น แสดงถึงเครื่องกลไกจากทางบนซึ่งได้ถอดฝา

ปิดห้องลูกเลื่อนออกแล้ว 

  ข. ในขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาข้างหลัง  คันเลื่อนสายกระสุนก็จะหมุนตัวไปด้วยส่วนหน้าสุดของคัน

เลื่อนสายกระสุน จะผลักดันโครงเหล็กเลื่อนสายกระสุนออกมาทางข้างนอกตัวปืนและข้ามสายกระสุนออกมา  

การป้อนสายกระสุนเข้าปืนป้อนทางซ้ายของปืน ส่วนทางที่จะใช้ป้อนกระสุนเข้าปืนทางอีกข้างหนึ่งนั้น ก็

สามารถจะท าได้ส าหรับปืนที่มีขนาด .๕๐ นิ้ว  บ.๒ 

  ค. สายกระสุน จะเลื่อนเข้าไปในตัวปืนได้ด้วยเหล็กเลื่อนสายกระสุนซึ่งติดอยู่กับโครงเหล็กเลื่อนสาย

กระสุนจะเกี่ยวกับตัวลูกกระสุนพอดีที่เหนือรังเพลิง เหล็กยึดหลุดออกจากปืนได้ 

  ง. ในขณะที่ลูกเลื่อนสะท้อนถอยหลัง  โครงเหล็กเลื่อนสายกระสุนจะเคลื่อนที่ข้ามสายกระสุนนัด

ต่อไป เพ่ือจะดึงสายกระสุนให้เลื่อนเข้ามาในปืน 

  จ. ในขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่กลับไปข้างหน้า  สายกระสุนก็จะถูกดึงเข้าไปในตัวปืนด้วยเหล็กเลื่อน

สายกระสุน  เหล็กยึดสายกระสุนจะกดตัวต่ าลงในขณะที่สายกระสุนจะเคลื่อนที่เข้าไป เมื่อจังหวะการเคลื่อนที่

ไปข้างหน้าของสายกระสุนเรียบร้อย  เหล็กยึดสายกระสุนจะยกตัวขึ้นข้างหลังต่อไป 

 ๕.๗ การรั้งปลอกกระสุนและคัดปลอกกระสุน 

  ก.  เมื่อแรงสะท้อนถอยหลังบังเกิดขึ้น เหล็กรั้งกระสุนจะดึงกระสุนจะดึงกระสุนออกจากสายกระสุน

ช่องตัว วี  ที่หน้าลูกเลื่อนจะดึงปลอกกระสุนออกมาจากรังเพลิง 

  ข. ปลอกกระสุนจะขยายตัวออกด้วยอ านาจของการระเบิด ปล่อยกระสุนจะดันอยู่ในรังเพลิงแน่น

พอสมควร และถ้าดึงปลอกกระสุนนี้ออกจากรังเพลิงเร็วเกินไป อาจจะท าให้ปลอกกระสุนแตกได้ เพื่อป้องกัน

สิ่งเหล่านี้และเพ่ือประกันว่า การถอดปลอกกระสุนในขั้นตอนนั้น ได้ถอนออกมาอย่างช้า ๆ ดังนั้น ที่ขอบ



ด้านหน้าตอนบนของกลอนลูกเลื่อน และด้านหน้าของบากในลูกเลื่อน จึงตัดเป็นเหลี่ยมลาดไว้ ดังนั้น เมื่อ

กลอนลูกเลื่อนปลดกลอน ลูกเลื่อนก็จะหลุดพ้นจากล ากล้อง และโครงต่อท้ายล ากล้องปืนตามล าดับ 

  ค. ในขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาข้างหลังบนหลังรางแหนบกดเหล็กรั้งกระสุน จะท าให้เหล็กรั้ง

กระสุนกดตัวต่ าลง เป็นเหตุให้กระสุนเข้าไปในช่องที่ตัวลูกเลื่อนได้ 

  ง. ในขณะที่เหล็กรั้งกระสุนกดตัวต่ าลงนั้น ขาของเหล็กรั้งกระสุนด้านข้าง จะทับลงบนส่วนบนของ

รางบังคับเหล็กรั้งกระสุน เป็นเหตุให้รางบังคับเหล็กรั้งกระสุนหมุนตัวต่ าลงมาข้างหลัง เมื่อใกล้จะสิ้นสุดการ

เคลื่อนที่มาข้างหลังของลูกเลื่อน ขาของเหล็กรั้งกระสุน จะสับที่ปลายของรางบังคับเหล็กรั้งกระสุน จึงท าให้

รางบังคับเหล็กรั้งกระสุนกระตุกตัวกลับมาอยู่ในสภาพปกติอีก 

  จ. ในจังหวะการเคลื่อนที่กลับมาข้างหลังนั้นเหล็กรั้งกระสุนจะถูกกดตัวต่ าลงไปอีก โดยที่ขาของ

เหล็กรั้งกระสุนถูกรางบังคับเหล็กรั้งกระสุนกดตัวไว้อีกทีหนึ่ง ลูกกระสุนนัดบนจะดันปลอกกระสุนเหล่านี้ให้

หลุดออกมา สลักหยุดเหล็กรั้งกระสุนที่ตัวลูกเลื่อนจะจ ากัดมิให้เหล็กรั้งกระสุนเคลื่อนที่ต่ าเกินไป ดันนั้นลูก

กระสุนที่จะเข้าไปภายในรังเพลิง โดยมีเหล็กรั้งกระสุนและสับลงบนร่องกระสุนนัดต่อไป 

 ๕.๘ การยิงทลีะนัด 

  ก.  ในบางกรณี อาจมีความต้องการจะใช้ปืนนี้ยิงที่ละนัด จึงได้ประกอบกระเดื่องไกยึดลูกเลื่อนไว้ 

โดยติดเข้ากับโครงกระเดื่องยึดลูกเลื่อน ซึ่งการประกอบนี้จะต้องใช้หมุดยึดข้างใต้ของผนังบน และทางผนังขวา

กระเดื่องยึดลูกเลื่อน จนเกาะกับบ่าส่วนบนของลูกเลื่อน เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาข้างหลัง มีเหล็กปลดกระเดื่อง

ยึดลูกเลื่อนเป็นส่วนบังคับชิ้นส่วน 

  ข. ด้วยการติดกระเดื่องยึดลูกเลื่อนเข้ากับปืนนี้เอง ในขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาข้างหลังจะต้อง

สัมผัสและถูกยึดไว้ เมื่อกดเหล็กปลดกระเดื่องลงเครื่องกระเดื่องยึดลูกเลื่อนก็จะงอขึ้น ปล่อยให้ทั้งเหล็กปลด

กระเดื่องยึดลูกเลื่อนและไกถูกกดลงพร้อมกัน ปืนก็จะท าการยิงอย่างอัตโนมัติ เหล็กปลดกระเดื่องยึดลูกเลื่อนนี้ 

อาจจะจัดไว้อยู่ในต าแหน่งที่ต่ าลงได้ โดยใช้ยึดไว้ด้วยเครื่องพนักหลัง 

๖. กระสุน 

 ๑. กระสุนธรรมดา 

 ๒. กระสุนส่องวิถี 

 ๓. กระสุนเจาะเกราะ 

 ๔. กระสุนเจาะเกราะเพลิง 

 ๕. กระสุนเพลิง 

 ๖. กระสุนซ้อมรบ 

 ๗. กระสุนฝึกหัดบรรจุ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง  แบบ เอ็ม.๔๐  เอ ๒ 

ขนาด  ๑๐๖  มม. 
.......................................................................... ................. 

 
๑.  ลักษณะการใช้โดยท่ัวไป 

 ๑.๑  ปรส.๑๐๖  เป็นอาวุธตอ่สู้รถถัง จัดเป็นอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง 



 ๑.๒  ความมุ่งหมายในการใช้ทางยุทธวิธี  ๒  ประการ  คือ 

          ๑.๒.๑ ภารกิจหลัก  ต่อสู้รถถัง 

          ๑.๒.๒ ภารกิจรอง   สังหารบุคคลและท าลาย 

๒.  รายการทั่วไป 

 ๒.๑ ขนาดกว้างปากล ากล้อง  ๑๐๖  มม. 

 ๒.๒ ภายในล ากล้องมีเกลียว ๓๖ เกลียว  เวียนขวา 

 ๒.๓ บรรจุกระสุนทางท้ายรังเพลิงด้วยมือทีละนัด 

 ๒.๔ เป็นอาวุธวิถีราบท าการเล็งด้วยวิธีเล็งตรง 

 ๒.๕ ไม่มีอาการสะท้อนถอยหลัง 

 ๒.๖ จัดเป็นอาวุธประจ าหน่วย 

 ๒.๗ มีปืนชี้ต าบลกระสุนถูก ขนาด .๕๐ นิ้ว เอ็ม. ๘ ซี ติดอยู่บนล ากล้อง ปรส.๑๐๖ มม. 

๓.  ลักษณะการตั้งยิง 

 ๓.๑  สามารถตั้งยิงบนขาหยั่ง เอ็ม. ๗๙ ทั้งบน รยบ. ๑/๔ ตัน เอ็ม. ๘๒๕ และบนพ้ืนดิน 

 ๓.๒  สามารถติดตั้งบนขาหยั่ง ที่ ๒๖ บนพื้นดิน 

๔.  ขีดจ ากัด 

 ๔.๑  ล ากล้องมีอายุ   ๒,๕๐๐  นัด 

 ๔.๒  กรวยจัดแก๊สมีอายุ  ๑,๒๕๐  นัด 

 ๔.๓  แหวนปรับแก๊สมีอายุ  ๕๐๐  นัด 

๕.  ขนาดน้ าหนักและขีปนะวิธี 

 ๕.๑  น้ าหนัก 

  ๕.๑.๑  ตัวปืน  โครงยึดต่าง ๆ สายไกและส่วนประกอบแท่นติดล ากล้อง หีบกล้องเล็งและฝาครอบ

กล้องเล็ง  หนัก  ๒๕๑  ปอนด์ 

  ๕.๑.๒  ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก  หนัก  ๒๕  ปอนด์ (ไม่รวมซองกระสุน) 

  ๕.๑.๓  ซองกระสุนชนิด  ๒๐  นัด  หนัก  ๒  ปอนด ์

  ๕.๑.๔  ขาหยั่ง เอ็ม. ๗๙  หนัก ๑๘๑ ปอนด ์

  ๕.๑.๕  กล้องเล็ง เอ็ม. เอฟ ๙๒  เครื่องให้แสง เอ็ม. ๔๒ + ถ่าน  หนัก  ๓  ปอนด์  รวม ปรส.๑๐๖ 

เอ็ม. ๔๐ เอ ๒ พร้อมเครื่อง หนัก ๔๖๒ ปอนด ์

 ๕.๒  ขนาด 

  ๕.๒.๑  ทั้งกระบอกยาว  ๑๓๔  นิ้ว 

  ๕.๒.๒  ความสูง เมื่อตั้งบนขาหยั่ง เอ็ม ๗๙ เท่ากับ ๔๔ นิ้ว 



  ๕.๒.๓  เมื่อพับขาหยั่งเต็มที่  ๓๑.๕  นิว้ 

  ๕.๒.๔  เมื่อกางขาหยั่งเต็มที่ ๖๐ นิ้ว 

  ๕.๒.๕  ความยาวของล ากล้อง  ๑๐๖ .๕  นิ้ว 

 ๕.๓  ขีปนะวิธ ี

  ๕.๓.๑  ระยะยิงไกลสุด  ๗,๗๐๐  เมตร 

  ๕.๓.๒  ระยะยิงหวังผล  ๑,๑๐๐  เมตร 

  ๕.๓.๓  อ านาจในการเจาะเกราะ  หนา ๑๘ นิ้ว 

  ๕.๓.๔  เจาะคอนกรีตได้หนา  ๑.๘  เมตร 

  ๕.๓.๕  อัตราการยิงสูงสุด  ๕  นัด/ ๓๐  วินาที  (พัก  ๑๕  นาที) 

  ๕.๓.๖  อัตราการยิงต่อเนื่อง  ๑  นัก / นาที 

 ๕.๔  พ้ืนที่อันตราย 

  ๕.๔.๑  ระยะนิรภัยปากล ากล้อง  ๖๐  เมตร 

  ๕.๔.๒  เปลวเพลิงท้ายล ากล้อง  ๓๙  เมตร รูปกรวยมุม ๙๐ องศา กว้าง ๔๐ เมตร 

๖.  รายการเครื่องเล็ง 

 ๖.๑ แท่นติดกล้องเล็ง  แบบ เอ็ม.๙๐ 

 ๖.๒ กล้องเล็ง เอ็ม  ๙๒  เอฟ ขยาย  ๓ เท่า พร้อมหีบ (เอ็ม. ๙๒ เอฟ มีระยะยิงเป็นเมตร) ใช้กับ  

ปรส. ๑๐๖  เอ็ม. ๔๐ เอ ๒ 

 ๖.๓  เครื่องให้แสง  แบบ เอ็ม ๔๒ (หัวไฟฉาย  ๒  หัว) 

 ๖.๔  เครื่องให้แสงแบบ เอ็ม ๓๖ 

 

 

การถอดประกอบและชื่อชิ้นส่วนภายใน 

 การถอดประกอบ ปรส. ๑๐๖  ให้กระท าที่เครื่องปิดท้ายในขั้นการถอดปกติเท่านั้น การถอดในขั้นนี้เป็น

การถอดของพลประจ าปืน เพ่ือความมุ่งหมาย  ต่อไปนี้ 

 ๑)  เพ่ือท าความสะอาด 

 ๒)  เพ่ือศึกษาการท างานของเครื่องกลไก  แก้ไขเหตุติดขัดขั้นต้น  และการปรนนิบัติบ ารุงเท่านั้น 

 ก่อนการถอดประกอบ พลประจ าปืนจะต้องท าความเข้าใจกับชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ตลอดจนการเรียกชื่อ

ชิ้นส่วนตามที่ก าหนดไว้ในแนวสอนฉบับนี้ให้ถ่อนแท้เสียก่อน และด าเนินการถอดประกอบตามล าดับขั้นตอน 

ซึ่งได้แบ่งไว้ตามล าดับ ห้ามท าการถอดประกอบผิดขั้นตอนโดยเด็ดขาด 



 การใช้เครื่องมือในการถอดประกอบ ปรส. ๑๐๖ มม. ให้ใช้เครื่องมือควบของปืนชี้ต าบลกระสุนถูก หรือ

เครื่องประจ า ปรส. ๑๐๖ ร่วมกันได้  (WRENCH) 

๑. การถอด 

 ๑.๑  การเปิดเครื่องปิดท้าย 

     - จับคันปิดเครื่องปิดท้าย ตรงมือหมุน  กดลงและหมุนตามเข็มนาฬิกาไป ๑๘๐ องศา เปิดเครื่อง

ปิดท้ายออก แล้วตรวจภายในรังเพลิง เพื่อประกันว่าไม่มีกระสุนบรรจุภายในรังเพลิงแล้ว ปิดเครื่องท้ายโดย

ไม่ให้ขัดกลอน 

   ข้อสังเกต  ปรส. ๑๐๖  จะสามารถเปิดเครื่องปิดท้ายได้ เมื่อปืนขึ้นนกและไม่ขึ้นนก 

 ๑.๒  การถอดคันเปิดปิดเครื่องปิดท้าย 

   - ใช้เครื่องมือควบ  ขนาด ๓/๑๖  นิ้ว (กุญแจหกเหลี่ยม) จากเครื่องมือควบหรือจากเครื่องมือ

ควบ ปรส. ๑๐๖ คลายหมุนเกลียวยึดแกนปิดเปิดเครื่องปิดท้ายออก ๒ ตัว จากแท่นรับแกนคันปิดเปิดเครื่อง

ปิดท้าย 

    ข้อควรจ า 

   ๑)  เมื่อท าการถอดประกอบปืนทุกครั้ง จะต้องกระท าตามล าดับขั้นตอนตามท่ีคู่มือได้ก าหนดได้

อย่างถูกวิธี และชิ้นส่วนใดถอดออกมาเป็นส่วนแรก ก็ให้วางลงบนพื้นที่สะอาดมีเครื่องรองรบจากซ้ายไปขวา

ตามล าดับ และจะต้องเรียกชื่อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้ถูกต้องด้วย 

   ๒)  ห้ามน าเครื่องมือที่มิได้ระบุไว้มาท าการถอดประกอบปืน 

   ๓)  จับคันปิดเปิดเครื่องปิดท้ายด้วยมือซ้าย ยกข้ึนประมาณ ๒ นิ้ว จากแท่นรับแกนคันปิดเปิด

เครื่องปิดท้าย มือขวาจับอยู่ที่ควงเกลียวปิดท้ายเรือนเข็มแทงชนวน 

   ๔) ใช้นิ้วชี้มอซ้ายดัน และจับลิ่มแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้ายออกมา 

   ๕)  ดันคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย  ออกจากแท่นรับแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย 

 ๑.๓ การถอดเรือนเครื่องปิดท้าย และบานพับเรือนเครื่องปิดท้ายออกจากแท่นรับแกนคันปิดเปิดเครื่อง

ปิดท้าย 

   ๑.๓.๑  มือซ้ายจับอยู่ที่บานพับเรือนเครื่องปิดท้าย มือขวาอยู่ที่ควงเกลียวปิดท้ายเรือนเข็มแทง

ชนวน 

  ๑.๓.๒  ใช้นิ้วซ้ายดันแหวนบังคับแผ่นบังคับคันข้ึนนก  ออกจากแท่นรับแกน 

  ๑.๓.๓  ถอดบานพับเรือนเครื่องปิดท้ายและเรือนเครื่องเปิดท้าย  ออกจากแท่นรับแกนคันปิดเปิด

เครื่องปิดท้าย 

  ๑.๓.๔  ถอดแยกแหวนบังคับแผ่นบังคับคันขึ้นนก  ออกจากร่องที่บานพับเรือนเครื่องปิดท้าย 



  ๑.๓.๕  วางเรือนเครื่องปิดท้าย  โดยคว่ าเอกด้านที่เป็นขอรั้งปลอกกระสุนลงบนพ้ืนโต๊ะและให้ขอรั้ง

ปลอกกระสุนเยู่เลยขอบโต๊ะออกไป 

 ๑.๔  การถอดเข็มแทงชนวนออกจากเรือนเข็มแทงชนวน 

  ๑.๔.๑  ใช้เครื่องมือควบ (กุญแจปากตาย) คลายควงเกลียวปิดท้ายเรือนเข็มแทงชนวนออกจนสุด 

  ๑.๔.๒  ถอดแหนบเข็มแทงชนวนออก 

  ๑.๔.๓  ง้างขอรั้งปลอกกระสุนออกเล็กน้อย แล้วถอดแหนบเข็มแทงชนวนออกจากเรือนเข็มแทง

ชนวน 

  ๑.๔.๔  หมุนเรือนเครื่องปิดท้ายเล็กน้อย หงายเรือนเครื่องปิดท้ายขึ้นเข็มแทงชนวนจะหลุดอกมา 

แล้วคว่ าเรือนปิดท้ายในลักษณะเดิม (คว่ าลง) 

 ๑.๕   การถอดบานพับเรือนเครื่องปิดท้ายและกระเดื่องไก 

  ๑.๕.๑  หมุนบานพับเรือนเครื่องปิดท้ายไปในต าแหน่งขัดกลอน  ดึงกระเดื่องไกออกไปทางขวา

ประมาณ  ๒  นิ้ว หรือจนกว่ากระเดื่องไกหลุดออกจากเรือนเข็มแทงชนวน 

  ๑.๕.๒  ยกบานพับเรือนเครื่องปิดท้ายและกระเดื่องไกหลุดออกจากเรือนเครื่องปิดท้าย 

  ๑.๕.๓  ถอดแยกกระเดื่องไก  ออกจากบานพับเรือนเครื่องปิดท้าย 

 ๑.๖  การถอดแผ่นบังคับขึ้นนกออกจากเรือนเข็มแทงชนวน 

  ๑.๖.๑  ถอดขอรั้งปลอกกระสุนออกจากแผ่นคันบังคับคันข้ึนนก 

  ๑.๖.๒  ยกคันขึ้นนกออกจากร่องที่แผ่นบังคับคันขึ้นนก 

  ๑.๖.๓  ยกแผ่นบังคับคันขึ้นนกออกจากเรือนเข็มแทงชนวน 

 ๑.๗.  การถอดเข็มแทงชนวนออกจากเรือนเครื่องปิดท้าย 

   -  เรือนเครื่องปิดท้าย ออกจากเรือนเข็มแทงชนวน 

 ๑.๘  การถอดเรือนแหวนประกับเครื่องปิดท้าย 

  ๑.๘.๑  ดึงสลักลูกกลิ้งแหวนประกันเครื่องปิดท้าย ออกจากรูรับที่แหวนประกับเรือนเครื่องปิดท้าย 

(๒  ตัว) 

  ๑.๘.๒  ใช้เครื่องมือควบสอด และหมุนแหวนประกันหรือหงายเครื่องปิดท้ายขึ้นถอดแหวนประกัน

เครื่องปิดท้าย  ออกจากเรือนเครื่องปิดท้าย 

 ๑.๙  การถอดกระเดื่องกันจานท้ายปลอกกระสุน 

   -  ใช้นิ้วชี้มือขวา ดันทางด้านปลายสุดของกระเดื่องกันจานท้ายกระสุน ให้หลบเข้าข้างใน พร้อม

กันนั้นใช้นิ้วมือซ้าย ดึงส่วนท้ายของกระเดื่องกันจานท้ายปลอกกระสุนออกไปทางกรวยจัดแก๊ส 

๒. การประกอบ 



 การประกอบให้กระท าตรงข้ามกับการถอด  คือ  ชิ้นส่วนใดถอดออกมาหลังสุดให้ประกอบชิ้นส่วนนั้น

ก่อน 

 ๒.๑  การประกอบ  กระเดื่องบังคับจานท้ายปลอกกระสุนเข้ากับร่องรับกรวยจัดแก๊ส 

  ๒.๑.๑  จัดกระเดื่องกันจานท้ายปลอกกระสุน หันด้านปลายไปทางซ้าย สอดครีมสลักหมุนเข้าไปใน

ร่องรับครีบที่ร่องกระเดื่องกันจานท้ายปลอกกระสุน ที่กรวยจัดแก๊สใช้หัวแม่มือดันท้ากระเดื่องเจข้าไปประมาณ 

๑/๔ นิ้ว หมุนปลายกระเดื่องทวนเข็มนาฬิกาไปเพียง ๑/ถ รอบเพ่ือเป็นการอัดแหนบกระเดื่อง 

  ๒.๑.๒  ถอดกระเดื่องกันจานท้ายปลอกกระสุนออกจากร่องรับ ที่กรวยจัดแก๊สประกอบกระเดื่องเข้า

ไปในร่องรับกระเดื่องที่กรวยจัดแก๊ส โดยพลิกด้านที่เป็นคัวเลขลงข้างล่าง และปลายด้านยาวสอดเข้าไปในร่อง

รับกระเดื่อง แล้วดันท้ายกระเดื่องโดยจัดให้ครับที่สลักหมุนท้ายกระเดื่องตรงต่อร่างรับครีบ ที่ร่องรับกระเดื่อง

บังคับจานท้ายปลอกกระสุนที่กรวยจัดแก๊ส ดันส่วนท้ายของกระเดื่องเข้าไปจนสุด ปลายกระเดื่องกันจานท้าย

ปลอกกระสุนที่ถูกอัดไปทางขวา 

 ๒.๒  การถอดประกอบแหวนประกับเรือนเครื่องปิดท้าย 

     - คว่ าเรือนเครื่องปิดท้ายลงบนโต๊ะ  วางแผ่นประกับ เครื่องปิดท้ายลงในร่องรับที่เรือนเครื่องปิด

ท้าย โดยจัดให้รูสลักลูกกลิ้งที่เรือนเครื่องปิดท้าย ตรงกับรูที่แหวนประกับเครื่องปิดท้าย 

 ๒.๓  การประกอบสลักลูกกลิ้ง  ลงในรูรับแหวนประกับเครื่องปิดท้าย 

   - ใส่สลักลูกกลิ้งลงในรูรับที่แหวนประกับเครื่องปิดท้าย  ๒  รู  ให้สนิม  ทดลองหมุนเรือนเครื่อง

ปิดท้ายและแผ่นประกันเครื่องปิดท้ายจะต้องหมุนไปด้วยกัน 

 ๒.๔  การประกอบเรือนเข็มแทงชนวน 

  ๒.๔.๑  วางเรือนเข็มแทงชนวนลงบนพื้นเรียบ  เอาด้านหลังลงข้างล่าง  ยกเรือนเครื่องปิดท้าย และ

แผ่นประกับสวมลงไปทางด้านบนของเรือนเข็มแทงชนวน 

  ๒.๔.๒  วางเรือนเครื่องปิดท้ายคว่ าลง โดยให้อักษร (HINGE) ขึ้นข้างบนและอยู่ทางซ้าย 

 ๒.๕  การประกอบแผ่นบังคับคันข้ึนนกเข้ากับเรือนเข็มแทงชนวน 

    - จับแผนบังคับคันขึ้นนก เอกด้านเรียบขึ้นข้างบนและร่องขอรั้งปลอกกระสุนอยู่ตรงอักษร 

(HINGE) และสวมลงทางด้านท้ายของเรือนเข็มแทงชนวน ให้ร่องโค้งด้านล่างทั้ง  ๒  ร่อง  สวมอยู่บนสลัก

ลูกกลิ้งทั้ง  ๒ ตัว  จัดในร่องของขอรั้งปลอกกระสุนไปอยู่ตรงกับลูกศรที่ตัวอักษร (HINGE) และก่ึงกลางของ

ร่องพอดี 

 ๒.๖  การประกอบคันข้ึนนกเข้ากับแผ่นบังคับคันขึ้นนก 

   - จัดคันขึ้นนก สวมลงโดยให้เดือยท้ายคันข้ึนนกลงในรูรับ ในร่องลับรับที่แผ่นบังคับคันขึ้นนก ยก

เรือนเข็มแทงชนวนขึ้นและหมุนให้รู่สี่เหลี่ยมมาตรงต่อปลายลาดของคันข้ึนนกและสอดปลายคันข้ึนนกในรู่

สี่เหลี่ยมหรือเข็มแทงชนวน โดยให้ลาดเอียงขึ้นข้างบน 



 ๒.๗  การประกอบขอรั้งปลอกกระสุน 

  ๒.๗.๑  ยกแผ่นบังคับคันขึ้นนกเล็กน้อย 

  ๒.๗.๒ สอดขอรั้งปลอกกระสุนและแหนบ  โดยให้ปลายขอรั้งอยู่ด้านหน้า 

 ๒.๘  การประกอบกระเดื่องไกเข้ากับบานพับเรือนเครื่องปิดท้าย 

   -  สอดด้านปลายของกระเดื่องไก เข้าในรูกระเดื่องไกที่บานพับเรือนเครื่องปิดท้ายโดยใช้ปลายโผล่

ด้านในประมาณ ๓ ๑/๒ นิ้ว 

 ๒.๙  การประกอบบานพับเรือนเครื่องปิดท้าย และกระเดื่องไกเข้ากบเรือนเข็มแทงชนวน 

   - สวมบานพับเรือนเครื่องปิดท้าย และกระเดื่องไกเข้าทางซ้ายของเรือนเข็มแทงชนวน ยกบานพับ

เรือนเครื่องปิดท้ายให้ห่างจากแผ่นบังคับข้ึนนก ประมาณ ๑/๔ นิ้ว ยกเรือนเข็มแทงชนวนขึ้น เลื่อนปลาย

กระเดื่องไกให้ตรงรูลับที่เรือนเข็มแทงชนวน วางบานพับแผ่นเหล็กเรือนเครื่องปิดท้ายลงจนสุด หมุนท้าย

กระเดื่องไก โดยให้ปลายส่วนเว้าของกระเดื่องไก เข้าไปตรงต่อรูเข็มแทงชนวนที่เรือนเข็มแทงชนวน 

 ๒.๑๐  การประกอบเข็มแทงชนวนเข้ากับเรือนเข็มแทงชนวน 

  ๒.๑๐.๑ จับเข็มแทงชนวน  เอาด้านปลายลงข้างล่างสอดเข้าไปในช่องทางท้ายของเรือนเข็มแทง

ชนวน รัดให้ร่องบากที่ท้ายเข็มแทงชนวนขนานไปกับบานพับเรือนเครื่องปิดท้าย 

  ๒.๑๐.๒ จับบานพับเรือนเครื่องปิดท้าย หมุนจากต าแหน่งขัดกลอนไปอยู่ในต าแหน่งปลดกลอน จน

ปลายเข็มแทงชนวนโผล่ออกไปทางด้านหน้า 

  ๒.๑๐.๓ ใส่แหนบเข็มแทงชนวน 

 ๒.๑๑  การประกอบควงเกลียวปิดท้ายเรือนเข็มแทงชนวน 

   - ใช้เครื่องมือควบ (กุญแจปากตาย) หมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนแน่น 

 ๒.๑๒.  การประแหวน บังคับแผ่นบังคับคันขึ้นนกเข้ากับแผ่นบังคับข้ึนนก 

   - สอดสลักด้านลูกกลิ้งที่แหวนบังคับแผ่นบังคับคันขึ้นนก  เข้าในช่องตัวที (T) เล็กๆ ทางปลายสุด

ของแผ่นบังคับคันขึ้นนก โดยหันด้านเรียบของแหวนลูกกลิ้ง เข้าสัมผัสกับพ้ืนด้านเรียบของแผ่นบังคับคันขึ้นนก 

 ๒.๑๓ การประกอบบานพับเรือนเครื่องปิดท้าย  เข้ากับแผ่นรับแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย 

  ๒.๑๓.๑ มือขวาจับอยู่ที่ควงเกลียวปิดท้ายเรือนเข็มแทงชนวน มือซ้ายจับอยู่ที่ปลายด้านซ้ายสุดของ

บานพับเรือนเครื่องปิดท้าย ใช้นิ้วชี้มือซ้ายประคองแหวน บังคับแผ่นบังคับคันขึ้นนกเข้าสอดในร่องที่รับแกนคัน

ปิดเปิดเครื่องปิดท้าย 

  ๒.๑๓.๒ ดันบานพับเรือนเครื่องปิดท้ายเข้าไปในกรวยจัดแก๊ส แล้วจัดให้รูที่แท่นรับแกนคันปิดเปิด

เครื่องปิดท้ายตรงกัน 

 ๒.๑๔  การประกอบคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย เข้ากับแท่นรับแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย 



  ๒.๑๔.๑ สอดแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย  เข้าในรูที่แท่นรับแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้ายก่อนจะ

เข้าถึงที่ในระยะ ๒ นิ้ว 

  ๒.๑๔.๒ ประกอบลิ่มแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย เอาส่วนโค้งเข้าด้านในและกดแกนคันปิดเปิด

เครื่องปิดท้านเข้าจนเต็มที่ 

  ๒.๑๔.๓  ประกอบหมุนเกลียวยึดแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย ก่อนประกอบให้หมุนหมุดเกลียวยึด

แกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย ทวนเข็มนาฬิกาไป ๙๐ องศา จนเครื่องปิดท้ายขัดกลอนสนิทเสียก่อน 

  ๒.๑๔.๔  ทดลองเปิดปิดเครื่องปิดท้ายและลั่นไก ๑ ครั้ง เพ่ือตรวจสอบการท างาน 

สรุป  การถอดประกอบปกติของ ปรส.๑๐๖  มีชิ้นส่วนที่ถอดตามล าดับ ๑๗  ชิ้นส่วน ดังนี้.- 

 ๑. หมุนเกลียวยึดแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย 

 ๒. ลิ่มแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย 

 ๓. คันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย 

 ๔. แหวนบังคับแผ่นบังคับขึ้นนก 

 ๕. ควงเกลียวปิดท้ายเรือนเข็มแทงชนวน 

 ๖. แหนบเข็มแทงชนวน 

 ๗. เข็มแทงชนวน 

 ๘. กระเดื่องไก 

 ๙. บานพับเรือนเครื่องปิดท้าย 

 ๑๐. ขอรั้งปลอกกระสุนและแหนบ 

 ๑๑. คันข้ึนนก 

 ๑๒. แผ่นบังคับคันขึ้นนก 

 ๑๓. เรือนเข็มแทงชนวน 

 ๑๔. สลักลูกกลิ้ง แหวนประกันเครื่องปิดท้าย 

 ๑๕. แผ่นปิดท้ายเรือนเครื่องปิดท้าย 

 ๑๖. เรือนเครื่องปิดท้าย 

 ๑๗. กระเดื่องกันจานทายปลอกกระสุน 

 การประกอบกระท าตรงกันข้าม  คือ ประกอบกระเดื่องบังคับจานท้ายปลอกกระสุนก่อนและ

ตามชล าดับจากล่างขึ้นบน (ซ้าย – ขวา) 

 

การท างานของเครื่องกลไก 



                 พลประจ าปืน ปรส.๑๐๖  ทุกนาย จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของเครื่องกลไกแต่ละ

ขั้นตอนเป็นอย่างดี 

 หลักการท างานของ  ปรส.๑๐๖  มี  ๓  ขั้นตอน  คือ 

 ก.  เมื่อเปิดเครื่องปิดท้าย 

 ข.  เมื่อปิดเครื่องปิดท้าย 

 ค.  เมื่อท าการยิง  (ลั่นไก) 

 การท างานทั้ง  ๓  ขั้นตอนนี้   จะเริ่มต้นเมื่อท าการยิงกระสุนไป  ๑  นัด  จะเริ่มจากข้ันที่ ๑  ไปจนถึง

ขั้นที่ ๒ เรียกว่า  ๑  วงรอบของการทงาน 

๑.  เมื่อเปิดเครื่องปิดท้าย 

 ๑.๑  เมื่อหมุนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้ายตามเข็มนาฬิกาไป ๙๐  องศา  จะเกิดการท างาน  ดังนี้ 

  ๑.๑.๑  ปลดกลอนระหว่างเรือนเครื่องปิดท้าย และกรวยจัดแก๊ส 

  ๑.๑.๒  ปลดกลอนระหว่างท้ายกระเดื่องไกกับครอบบังคับกระเดื่องไก 

  ๑.๑.๓  ขึน้นก 

 ๑.๒  เมื่อหมุนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย  ต่อไปอีก  ๙๐  องศา  จะเกิดการท างานขึ้น  คือ 

  ๑.๒.๑  การรั้งปลอกกระสุน 

  ๑.๒.๒  การขัดกลอนระหว่างขอรั้งปลอกกระสุนกับเรือนเครื่องปิดท้าย 

  ๑.๒.๓  การสิ้นสุด  เมื่อเปิดเครื่องปิดท้าย 

 

๒.  เมื่อปิดเครื่องปิดท้าย 

 ๒.๑  เมื่อหมุนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย  ทวนเข็มนาฬิกาไป  ๙๐  องศา  จะเกิดการท างานขึ้น  คือ  

  ๒.๑.๑  ห้ามไก  ขั้นที่ ๑ 

  ๒.๑.๒  การถอดคันขึ้นนก 

 ๒.๒  เมื่อหมุนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย ทวนเข็มนาฬิกาต่อไป  ๔๕  องศา 

  ๒.๒.๑  การห้ามไก  ขั้นที่  ๒ 

  ๒.๒.๒  การขัดกลอนระหว่างท้ายกระเดื่องไกกับครอบบังคับกระเดื่องไก 

 ๒.๓  เมื่อหมุนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้าย ทวนเข็มนาฬิกาต่อไป  ๔๕  องศา 

  ๒.๓.๑  การขัดกลอนระหว่างเรือนเครื่องปิดท้าย  กับกรวยจัดแก๊ส 

  ๒.๓.๒  การสิ้นสุดเมื่อปิดเครื่องปิดท้าย พร้อมท าการยิง 

๓.  การยิง  (ล่ันไก) 

 เมื่อกดปุ่มไกเข้าไป ¼ นิ้ว  จะเกิดการท างานข้ึน  คือ  



 ๓.๑  การท างานของ แท่นบังคับขอรั้งสายไก 

 ๓.๒  การท างานของ ขอรั้งสายไกและสายไก 

 ๓.๓  การท างานของ แหนบและครอบบังคับกระเดื่องไก 

 ๓.๔  การท างานของ กระเดื่องไก 

 ๓.๕  การท างานของแหนบเข็มแทงชนวนและเข็มแทงชนวน 

 ๓.๖  การท างานของแก๊ส 

 

สาเหตุติดขัดและการปฏบิัติโดยทันทีทันใด 

 การติดขัดของปืน  คือ  การที่กลไกของปืนหยุดชะงักการท างานใน  ๑  รอบ 

 การปฏิบัติโดยทันทีทันใด  หมายถึง  การปฏิบัติขั้นต้นของพลประจ าปืนตามที่ได้ระบุไว้ตามล าดับขั้น 

และการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 การติดขัดต่าง ๆ จะไม่เกิดข้ึน  ถ้าพลประจ าปืนมีความเข้าใจในเรื่องการท างานของเครื่องกลไก  การ

บ ารุงรักษา  และการท าความสะอาด  รวมทั้งการหมั่นตรวจสภาพของชิ้นส่วนต่าง ๆ เพ่ือประกันว่าอยู่ในสภาพ

ปกติ 

๑.  สาเหตุการติดขัด 

 ๑.๑  ปืนไม่ลั่น  มีสาเหตุอยู่  ๗  ประการ 

  ๑.๑.๑  ควงเกลียวปิดท้ายเรือนเข็มแทงชนวนหลวม 

  ๑.๑.๒  สายไกหย่อนหรือขาด 

  ๑.๑.๓  แหนบเข็มแทงชนวนอ่อนหรือหัก 

  ๑.๑.๔  เข็มแทงชนวนหักหรือผิดรูป 

  ๑.๑.๕  เรือนเข็มแทงชนวนมีเขม่าจับมาก 

  ๑.๑.๖  ชนวนท้ายกระสุนไม่ท างาน 

  ๑.๑.๗  ส่วนท้ายของกระเดื่องไกหัก 

 ๑.๒  ปืนไม่ขึ้นนก  สาเหตุ  ๓  ประการ 

  ๑.๒.๑  คันข้ึนนกหักหรือผิดชอบ 

  ๑.๒.๒  กระเดื่องไกหักหรือผิดรูป  จนไม่สามารถที่จะบังคับเข็มแทงชนวนให้ค้างอยู่ข้างหลังได้ 

  ๑.๒.๓  แผ่นบังคับคันขึ้นนก และแท่นยึดเรือนเครื่องปิดท้ายสกปรกมาก  ท าให้แผ่นบังคับคันขึ้นนก

เคลื่อนที่ไม่ได้ 

 ๑.๓  ไม่รั้งปลอกกระสุน  สาเหตุ  ๔  ประการ  คือ 



  ๑.๓.๑  ขอรั้งไม่มีปลอก 

  ๑.๓.๒  ขอรั้งปลอกกระสุนหัก  หรือช ารุด  หรือผิดรูป 

  ๑.๓.๓  แหนบขอรั้งอ่อนหรือช ารุด 

  ๑.๓.๔  ขอบจานท้ายผิดรูป 

 ๑.๔  เปิดและปิดเครื่องปิดท้ายไม่ได้ (ขัดกลอน หรือไม่ขัดกลอน) มีสาเหตุ  ๗  ประการ 

  ๑.๔.๑  ขันควงเกลียวปิดท้ายหรือเข็มแทงชนวนไม่แน่น 

  ๑..๔.๒  แหนบไกอ่อน 

  ๑.๔.๓  ลิ่มบังคับแกนคันปิดเปิดเครื่องปิดท้ายช ารุดเสียหาย 

  ๑.๔.๔  สลักลูกกลิ้งแหวนบังคับแผ่นขึ้นนกหาย 

  ๑.๔.๕  สลักลูกกลิ้งแหวนประกอบเครื่องปิดท้ายหาย 

  ๑.๔.๖  ครีบขัดกลอนที่เรือนเครื่องปิดท้ายและครีบกลอนที่กรวยจัดแก๊สช ารุด 

  ๑.๔.๗  ร่องลาดภายในแผ่นบังคับคันขึ้นนกสกปรก 

 ๑.๕  ไม่บรรจุ  สาเหตุ  ๓  ประการ 

  ๑.๕.๑  ดินส่งกระสุนเผาไหม้ไม่หมดหรือชิ้นส่วนของแผ่นผ้าห่อดินส่งกระสุนและปลอกกระสุนหรือ

เศษดิน ฝุ่นผงจับอยู่ในร่องเกลียวในรังเพลิง หรือที่ลูกกระสุนเมื่อบรรจุกระสุนจึงบรรจุไม่เข้าสนิท 

  ๑.๕.๒  ภายในรังเพลิงมีสนิมขุมหรือผิวขรุขระบรรจุไม่เข้า 

  ๑.๕.๓  กระสุนผิดรูป 

๒.  การปฏิบัติการโดยทันทีทันใด ( เมื่อปืนติดขัด) 

 ๒.๑  เมื่อปืนเกิดการติดขัดข้ึนในขณะการยิง  หลยิงละมือออกจากไกแล้วรายงานกระสุนด้าน  พลบรรจุ

รายงานกระสุนด้าน  และคอย  ๑  นาที   จึงจับคันปิดเปิดเครื่องปิดท้ายกดลง  และหมุนตามเข็มนาฬิกาไป  

๙๐  องศา  โดยไม่ต้องเปิดเครื่องปิดท้าย  แล้วหมุนคันปิดเปิดเปิดเครื่องปิดท้ายทวนเข็มนาฬิกากลับไป

ต าแหน่งขัดกลอน  แล้วรายงานพร้อม  พลยิงท าการเล็งและลั่นไก 

 ๒.๒  ถ้าปืนยังคงไม่ลั่นอีก  พลยิงเคลื่อนมือออกจากไกและรายงานกระสุนด้านพลบรรจุรายงานกระสุน

ด้าน และคอย ๑  นาที  หลังจากนั้นพลบรรจุปิดเครื่องปิดท้ายออกเลิกบรรจุ และน ากระสุนนัดนั้นท า

เครื่องหมายไปไว้  ณ ที่ซึ่งปลอดภัย  

 ๒.๓  การแก้ไขการติดขัดของปืนในขั้นต่อไป  ถ้าปืนยังคงติดขัดเม่ือได้กระท าตามขั้นตอนทั้ง ๒ ขั้นแล้ว  

ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขการติดขัดนั้นได้ ก็จะต้องกระท าการตรวจค้นสาเหตุของการติดขัดนั้นให้ได้ 

 ข้อพิจารณาของพลประจ าปืน 

 ๑)  อาการติดขัดนั้นอยู่ในลักษณะใด ( ตามข้ันการท างานใน ๑ วงรอบ) 

 ๒)  หาสาเหตุการติดขัด 



 ๓)  ชิ้นส่วนใดที่ช ารุด 

 ๔)  จะท าการแก้ไขโดยวิธีใด 

 ๒.๔  เมื่อเลิกบรรจุแล้วให้ตรวจดูชนวนท้ายกระสุนว่ามีรอยกระแทกหรือไม่ถ้ามีรอยกระแทกลึกแสดงว่า

กระสุนด้านให้ท าเครื่องหมายไว้และเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่ง  เพ่ือที่จะท าให้ชุดท าลายทราบ  ถ้ารอยกระแทกแตกแต่

ไม่ลึกหรือไม่มีรอยกระแทกเลย แสดงว่ากลไกของปืนท างานไม่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องค้นหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป 

 ๒.๕  การที่ปืนไม่อยู่ในการสมดุล 

  ๒.๕.๑  ถ้าปืนมีการสะท้อนถอยหลัง  แสดงว่ามีแก๊สพุ่งออกมาทางท้ายรังเพลิงน้อยกว่าออกทางปาก

ล ากล้อง 

  ๒.๕.๒  ถ้าปืนซุนไปข้างหน้า  แสดงว่าแก๊สที่พุ่งออกมาทางท้ายรังเพลิงมากกว่าออกไปข้างหน้า 

  ๒.๕.๓  การแก้ไขอาการทั้ง ๒ ประการนี้จะต้องเปลี่ยนหรือปรับแหวนปรับแก๊สเสียใหม่ 

 ๒.๖  ในปืนใหม่รูระบายแก๊สทางท้ายรังเพลิงยังมีขนาดเล็ก  เมื่อท าการยิงปืนมีอาการสะท้อนถอยหลัง

เล็กน้อยฉะนั้นเมื่อท าการยิงไปนานๆ ความร้อนจากแก๊สจะเซาะรูระบายแก๊สที่กรวยจัดแก๊สให้ขยายใหญ่ขึ้น

อาการสะท้อนถอยหลังก็จะหายไปแต่อย่างไรก็ดีถ้าได้ท าการยิงกระสุนไปแล้วเกินกว่า ๑๐๐ นัด อาการสะท้อน

ถอยหลังก็ยังคงมีอยู่จะต้องส่งปืนไปท าการตรวจสอบที่ สพ.ต่อไป 

 ๒.๗  ถ้าปืนปรากฏการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วห้ามน าปืนไปท าการยิงจนกว่าจะได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ สพ.เสียก่อน 

กระสุน 

๑.  ลักษณะท่ัวไป 

 กระสุนของ ปรส. ๑๐๖  เป็นกระสุนแบบชนิดรวมแยกออกได้ดังนี้ 

 ๑.๑  ส่วนหัว 

  ๑.๑.๑  ชนวน  (กระทบแตกไว) และถ่วงเวลา   

  ๑.๑.๒  ดินระเบิดบรรจุภายใน  (COM P,B &  COMP, A 3 ) 

  ๑.๑.๓  ท้ายกระสุนบรรจุส่องแสง 

  ๑.๑.๔  เกลียวปรับคันกระสุนให้หมุน 

 ๑.๒  ส่วนปลอกกระสุน 

  ๑.๒.๑  ดินส่งกระสุน ( ห่อด้วยผ้าพลาสติก ) 

  ๑.๒.๒  ชนวนท้ายกระสุน 

  ๑.๒.๓  ปลอกกระสุนเจาะรูไว้รอบ 

 



๒.  ชนิดของกระสุน 

 กระสุน ปรส. ๑๐๖  มม. มี  ๓ ชนิด  คือ 

 ๒.๑  กระสุนระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถัง  (HEAT, M 344 A ๑) 

 ๒.๒  กระสุนระเบิดพลาสติกส่องวิถี  (HEP – T, M 346 A ๑) 

 ๒.๓  กระสุนสังหารส่องวิถี       (APERS – T , XM 58๑) 

๓.  กระสุนระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถัง  (HEAT, M 344 A ๑) 

 ๓.๑  ลักษณะทั่วไป 

  ๓.๑.๓  หัวทาสีด าคาดด้วยอักษรสีเหลือง “๑06 MM, HEAT M 344 A ๑” 

  ๓.๑.๒  ชนวนกระทบแตกไว 

  ๓.๑.๓  ภายในบรรจุดินคอมโปซิชั่น  บี  (รูปทรงกรวยเซพชาร์พ) 

 ๓.๒  ความมุ่งหมายในการใช้  

  ๓.๒.๑  ใช้ต่อสู้รถถังเจาะเกราะได้ดี เมื่อด้านหน้าของแผ่นเกราะตั้งฉากกับวิถีกระสุน  

  ๓.๒.๒  กระสุนพร้อมทั้งหมด   หนัก    ๓๗.๒๓  ปอนด ์

  ๓.๒.๓  หัวกระสุน    หนัก    ๑๗ ปอนด์ 

  ๓.๒.๔  ดินคอมโปชิชั่น  บี  ภายใน   ๒.๗๙    ปอนด์ 

  ๓.๒.๕  ความเร็วต้น  ณ  ปากล ากล้อง   ๑.๖๕๐ ฟุต/วินาที 

๔.  กระสุนพลาสติกส่องวิถี  (HEP – T, M 346 A ๑) 

 ๔.๑  ลักษณะทั่วไป 

  ๔.๑.๑  หัวทาสีกากีแกมเขียวคาดด้วยอักษรสีเหลือง  “๑06 MM, HEP – T, M 346 A ๑” 

  ๔.๑.๒  ชนวนแบบกระทบแตกไว 

  ๔.๑.๓  ภายในบรรจุดินคอมโปชิชั่น  เอ ๓ (PLASTIC) 

  ๔.๑.๔  ด้วยการระเบิดของดินคอมโปชิชั่น เอ ๓ เมื่อกระทบเป้าหมาย 

  ๔.๑.๕  จะท าลายเกราะได้ผลดี  เมื่อผิวของแผ่นเกราะลาดเอียง  ลาดโค้งขรุขระ  (SPATING) 

 ๔.๒  ความมุ่งหมายในการใช้ 

  ๔.๒.๑  ใช้ต่อสู้รถถัง  บังเกอร์  ยานพาหนะ  ที่ตั้งอาวุธ  หลุมบุคคล  ทหารข้าศึกเป็นกลุ่มก้อน 

  ๔.๒.๒  ส่วนท้ายของหัวกระสุนบรรจุวัตถุส่องแสง  เมื่อกระสุนพ้นปากล ากล้องไปจะมีระยะเวลาส่อง

วิถีนาน  ๕  วินาที  ซึ่งสามารถมองเห็นและตรวจต าบลกระสุนได้ 

  ๔.๒.๓  กระสุนพร้อมนัด         หนัก      ๓๘         ปอนด ์

  ๔.๒.๔  ดินคอมโปชิชั่น เอ ๓   หนัก      ๗.๗ ปอนด์ 

  ๔.๒.๕  หัวกระสุน (ชนวนและวัตถุส่องแสง) หนัก       ๑๗ ปอนด์ 



  ๔.๒.๖  ชนวนจะท างานเมื่อกระสุนหมุนรอบตัวเอง  และระเบิด  ณ  เป้าหมายเมื่อกระทบ 

  ๔.๒.๗  ความเร็วต้นประมาณ  ๑,๖๕๐  ฟุต/วินาที  ณ  ปากล ากล้อง 

 

 

๕.  กระสุนสังหารส่องวิถี  (APERS – T , XM 58๑) 

 ๕.๑  ลักษณะทั่วไป 

  ๕.๑.๑  หัวกระสุนทาสีกากีแกมเขียว  คาดด้วยอักษรสีเหลือง  “๑06 MM, APERS – T , XM 58

๑)” 

  ๕.๑.๒  ชนวนถ่วงเวลาตั้งเวลาได้ ๒ ระยะ 

   ๕.๑.๒.๑  เมื่อกระสุนพ้นปากล ากล้อง 

   ๕.๑.๒.๒  และท่ีตั้งระยะ  ๒๐๐-๓๓๐๐  เมตร 

  ๕.๑.๓  เมื่อตั้ง  MUZZLE  ไว้  กระสุนจะพ้นปากล ากล้อง  ๓  เมตร  ชนวนจะท างาน 

ทันที  ถ้าตั้งชนวนให้แตกท่ีระยะใดระยะหนึ่ง             ระหว่างตั้งแต่ระยะ  ๒๐๐  เมตร-๓๓๐๐ เมตร 

ชนวนจะท างานเมื่อลูกกระสุนวิ่งไปถึงในระยะอีก  ๑๓๗  เมตร  ก่อนถึงระยะตามที่ตั้งชนวนไว้ 

  ๕.๑.๔  น้าหนักพร้อมทั้งนัด  หนัก ๔๑ ปอนด์ 

         -     ความเร็ว ณ ปากล ากล้อง 

         -     ระยะยิงไกลสุด  ๓๓๐๐ เมตร 

 ๕.๒  ถ้าตั้งชนวนให้ท างานเมื่อกระสุนพ้นปากล ากล้อง   

  ๕.๒.๑  ทหารฝ่ายเดียวกันต้องหลบออกจากที่ตั้งปืนทั้งด้านหน้า  และด้านข้าง 

  ๕.๒.๒  ห้ามยิงข้ามทหารฝ่ายเดียวกัน 

  ๕.๒.๓  เมื่อท าการยิงในระยะไม่เกิน ๑,๐๐๐  เมตร  จะต้องเพ่ิมมุมสูงขึ้นอีก  ๒๗  มิลเลียม 

ข้อควรจ า 

 เมื่อต้องการที่จะบรรจุกระสุน  ปรส.๑๐๖  เข้าไปในรังเพลิงให้สะดวก  ต้องปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. ค่อย ๆ สอดหัวกระสุนเข้าไปในรังเพลิงโดยดันทางท้ายกระสุนเข้าไปช้า ๆ   หมุนให้เครื่องหมายด้าน

หนึ่งที่กระสุนขึน้ข้างบน  และหมุนกระสุนต่อไปอีกจนเห็นเครื่องหมายอีกด้านหนึ่ง 

 ๒.  มองเห็นเครื่องหมายอันที่ ๒ แล้ว  ต่อไปดันท้ายกระสุนไปข้างหน้าจนสุด 

๖.  กระสุน .๕๐  นิ้ว 

 กระสุนปืนชี้ต าบลกระสุนถูก 

 ๖.๑  ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก  ใช้กระสุนขนาด .๕๐  นิ้ว  แบบชี้เป้าหมายด้วยการส่องวิถีและควันขาว 



 ๖.๒  เมื่อกระสุนวิ่งพ้นปากล ากล้องออกไป  จะมองเห็นวิถีกระสุนเป็นทางยาวไปยังเป้าหมายได้ชัดเจน  

จนถึงระยะ ๑,๕๐๐  เมตรก็จะหายไป 

 ๖.๓  เมื่อกระสุนตกลงบนเป้าหมายหรือกระทบสิ่งใด  ก็จะชี้เป้าหมายหรือต าบลกระสุนตกนั้น  ด้วย

ควันสีขาวที่หัวกระสุน 

 ๖.๔  ที่หัวกระสุนจะท าเครื่องหมาย  โดยทาสีด้วยสีแดงและคาดด้วยสีเหลืองที่ปลายหัวกระสุน 

 ๖.๕  การจับถือกระสุน .๕๐  นิ้ว  ต้องระมัดระวังเพราะว่าระบบนิรภัยไม่เหมือนกับกระสุนอื่นๆ 

โดยเฉพาะถ้าหลุดมือตกพ้ืน  เข็มแทงชนวนในส่วนท้ายของหัวกระสุนจะพุ่งไปข้างหน้าด้วยแรงกระทบไปจุดหัว

กระสุนท าให้กระสุนระเบิดได้  ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อยู่ใกล้เคียง  และท าให้ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ 

ช ารุดเสียหายได้ในรัศมี ๓ เมตร 

 ๖.๖  เนื่องด้วยกระสุนของปืนชี้ต าบลกระสุนถูก  ออกแบบมาให้มีวิถีกระสุนใกล้เคียงกับวิถีกระสุนของ 

ปรส.๑๐๖ ซึ่งจะเห็นได้ดังนี้ 

  ๖.๖.๑  ความเร็ว  ณ  ปากล ากล้อง ๑,๗๕๐  ฟุต/วินาที 

  ๖.๖.๒  ระยะยิงไกลสุด   ๓,๑๐๐   เมตร 

 ๖.๗  กระสุนส าหรับปืนชี้ต าบลกระสุนถูกขนาด .๕๐  นิ้ว  มีแบบเดียวเท่านั้น  คือกระสุนชี้ต าบลกระสุน

ถูก  ขนาด .๕๐  นิ้ว 

๗.  การระวังรักษากระสุน 

 ๗.๑  กระสุน ปรส. ๑๐๖ บรรจุในกล่องกระสุนซึ่งปิดไว้ด้วยเทป  เพ่ือป้องกันความชื้น 

 ๗.๒  หีบไม้  ๑  หีบ  บรรจุกระสุนได้  ๒  นัด  และมีน้ าหนัก ประมาณ ๑๒๓  ปอนด์ 

 ๗.๓  กล่องกระสุนเหล่านี้  ได้ออกแบบให้ใช้ในสภาพอากาศปกติ  เพราะฉะนั้นในสภาพอากาศท่ีร้อนจัด  

หรือชื้นมากย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อกระสุน 

๘.  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกระสุน มี ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑  ห้ามดึงเทปปิดกล่องกระสุนออกจนกว่าจะท าการยิง 

 ๘.๒  ป้องกันมิให้กระสุนได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง  และห้ามท าการถอดชนวนหัวกระสุนโดย

เด็ดขาด 

 ๘.๓  หมั่นตรวจดูการรั่วของผ้าห่อดินส่งกระสุนในปลอกกระสุน  ตรวจสีที่ไว้ที่หัวกระสุนหรือที่เกลียวลูก

กระสุน  จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  เก็บรักษากระสุนให้สะอาดปราศจาก  ฝุ่น  ผง  และโคลน 

 ๘.๔  น ากระสุนที่ไม่ได้ยิงเก็บเข้ากล่องเดิม  แล้วท าเครื่องหมายไว้  เพ่ือที่จะได้ท าการยิงกระสุนนี้เป็น

นัดแรกในคราวต่อไปเมื่อจะท าการยิง 

 ๘.๕  ห้ามแตะต้องกระสุนที่ด้าน  หรือกระสุนที่ได้ท าการยิงไปแล้วไม่ระเบิด  ณ  เป้าหมายชนวนอาจไม่

พร้อมที่จะท างานหรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ของชนวนอาจไม่ท างานเติมที่  จึงยังไม่จุดชนวนในขณะนั้น 



 ๘.๖  ในพ้ืนที่การฝึก  ให้ท าเครื่องหมายต าบลกระสุนด้านไว้  และรายงานให้นายทหารควบคุมการยิง

ทราบต่อไป 

การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 

๑.  การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด ปรส.๑๐๖  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือซึ่งได้ระบุไว้ตามขั้นตอน  

ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้อาวุธช ารุดเสียหายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  จงระมัดระวังดูแลรักษาอาวุธและปฏิบัติตาม

ค าแนะน าต่างๆ โดยเคร่งครัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

๒.  ในขณะที่ท าการเคลื่อนย้ายหรือท าการยิง  ต้องมั่นตรวจสอบสภาพและท าความสะอาดตลอดเวลาเมื่อมี

โอกาส  โดยเฉพาะที่รังเพลิงและเครื่องปิดท้าย  ขจัดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ตามร่องเกลียว  หรือชิ้นส่วน

ของเครื่องปิดท้าย  เมื่อตรวจสอบพบเขม่า  ดินส่งกระสุน  ฝุ่นผง  ความชื้นปรากฏอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆ จงท า

ความสะอาด  เพ่ือขจัดสนิมซึ่งอาจจะเกิดข้ึนภายหลังด้วยผ้าแห้งเช็ดถูให้สะอาดชโลมน้ ามัน 

 ๒.๑  จงใช้ถุงผ้าใบส าหรับคลุมปืน  คลุมไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความชื้นแก่ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ 

 ๒.๒  ทุกๆ สัปดาห์เอาถุงผ้าใบคลุมปืนออก  ท าความสะอาดเช็ดแห้งชิ้นส่วนต่างๆ และชโลมน้ ามันใน

ชิ้นส่วนที่ชโลม 

 ๒.๓  การท าความสะอาดถุงผ้าใบคลุมปืน  และฝาครอบต่างๆ น าไปตากแดดให้แห้งหรืช าระล้างเมื่อ

สกปรก 

 ๒.๔  สิ่งที่ต่างๆ ของปืน  ห้ามทาสี  เช็ดแห้งชโลมน้ ามัน 

๓.  ห้ามใช้น้ าหรือไอน้ าฉีดล้างชิ้นส่วนของปืน  ถ้าใช้น้ าให้ใช้ฟองน้ าหรือเศษผ้าชุบน้ าเช็ดแห้งชโลมน้ ามันบางๆ  

ข้อควรระวัง  ห้ามใช้น้ ามันแก๊สโซลีน  หรือน้ ามันเบนซิน  ท าความสะอาดช าระล้างชิ้นส่วนของปืนโดยเด็ดขาด 

๔.  อาจใช้สีทาชิ้นส่วนภายนอกได้ตามความจ าเป็น   แต่ห้ามทาสีบริเวณท่ีเป็นแผ่นป้ายต่างๆ  

๕.  ใช้เครื่องมือประจ าปืน  ขันชิ้นส่วนต่างๆ ที่หลวมคลอนให้แน่น  เครื่องมือที่จะน ามาใช้กับปืนจะต้องพอดี

กับชิ้นส่วน  ไม่คับแน่นเกินไป  หรือหลวมเกินไป 

๖.  ห้ามใช้วัตถุมีคมผิวหยาบกว่าผ้าท าการขัดขูด  เช็ดถูชิ้นส่วนของปืนโดยเด็ดขาด 

๗.  การบ ารุงรักษา    ให้ปฏิบัติตามข้อมูลดังนี้ 

 ๗.๑  การปฏิบัติก่อนการยิง  ปรส.๑๐๖ 

  ๗.๑.๑  ถอดเครื่องปิดท้ายออก ท าความสะอาดเช็ดแห้งคราบเขม่าต่าง ๆ ชโลมน้ ามันทุกชิ้นส่วน 

รวมทั้งตรวจสภาพของชิ้นส่วนให้อยู่ในสภาพปกติ 

  ๗.๑.๒  ท าความสะดวกในล ากล้องและรังเพลิง 

  ๗.๑.๓  ประกอบเครื่องปิดท้าย และเช็ดแห้งชิ้นส่วนภายนอกให้สะอาด 

  ๗.๑.๔  ตรวจสภาพการท างานของเครื่องลั่นไกโดยถูกต้อง 



 ๗.๒  การปฏิบัติก่อนการยิงปืนชี้ต าบลกระสุน 

  ๗.๒.๑  ถอดปืนในขั้นปกติ เช็ดแห้งทุกชิ้นส่วน ตรวจสภาพของชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนให้อยู่ในสภาพปกติ 

  ๗.๒.๒  ใช้ไขข้นทาตามร่องทางเดิน คันรั้งโครงน าลูกเลื่อน และในร่องต่าง ๆ ของส่วนเคลื่อนที่

เพ่ือให้การหล่อลื่น การใช้ไขมันให้ใช้แต่น้อย 

  ๗.๒.๓  ประกอบปืน และตรวจสภาพการท างานของเครื่องกลไกโดยถูกต้อง 

  ๗.๒.๔  ตรวจความถูกต้องของควงเกลียวปรับแก๊ส 

  ๗.๒.๕  ท าความสะอาดกระสุน ตรวจสภาพปลอกกระสุนตลอดชิ้นส่วนอื่นว่าท างานถูกต้อง 

 ๗.๓  ขณะท าการยิง 

   ปรส.๑๐๖ 

  ๗.๓.๑.  ตรวจภายในล ากล้องและรังเพลิงให้เกลี้ยงและสะอาด 

  ๗.๓.๒.  ตรวจดูเข็มแทงชนวนต้องสะอาด 

  ๗.๓.๓  ตรวจควงเกลียวปิดท้ายเรือนเข็มแทงชนวน  ขันแน่น 

   ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก 

  ๗.๓.๔  ตรวจภายในล ากล้องและรังเพลิงต้องเกลี้ยงและสะอาด 

  ๗.๓.๕  ตรวจหน้าลูกเลื่อนรูเข็มแทงชนวนไม่ให้มีสิ่งใดขวางในรูเข็มแทงชนวน 

  ๗.๓.๖  ตรวจควงเกลียวปรับแก๊ส  ขันแน่น  และอยู่ในต าแหน่งถูกต้อง 

 

 

 ๗.๔  หลังจากการยิง 

  ท าความสะอาดโดยทันที ๑ ครั้งและวันต่อ ๆ ไป วันละ ๑ ครั้งเป็นเวลา ๓ วันติดต่อกันหรือจนกว่า

ความชื้นภายในปืนจะหมดสิ้นไป 

อุปกรณ์ในการท าความสะอาดและวิธีใช้ 

 อุปกรณ์ท าความสะอาด ปรส.๑๐๖ และวิธีใช ้

 ๑.  น้ ามันล้าง (CLEANER  RIFLE  RORE)   

  ใช้ดอกแส้ชุบน้ ามันล้างท าความสะอาดล ากล้องเพ่ือขจัดคราบเขม่าตามร่องเกลียวภายในล ากล้อง

ตลอดรังเพลิงอย่างใช้น้ ามันล้างท าความสะอาดล ากล้องในขณะที่ล ากล้องยังร้อนอยู่ 

  ๑.๑  น้ ามันล้างล ากล้องจะกัดสนิมได้ดีเมื่อแช่ทิ้งไว้  ๒๒ - ๒๔  ชม. 

  ๑.๒  ถ้าปืนท าการยิงตลอด ๒๔  ชม.ไม่ต้องแยงน้ ามันล้างออกจนกว่าจะท าการยิง 



  ๑.๓  ถ้าปืนไม่ได้ยิงติดต่อกันตลอด ๒๔ ชม. แยงน้ ามันล้างออกจนแห้งสนิทและชโลมน้ ามันป้องกัน

สนิมไว้กระท าอย่างนี้หลังจากปืนได้ท าการยิงมาแล้วทุกวันตลอด ๓ วัน 

  ๑.๔  ในวันที่ ๔ หลังจากยิงมาแล้วเช็ดแห้งทั้งหมด ชโลมน้ ามันใหม่อีกครั้ง (ล ากล้องและรังเพลิง) 

  ๑.๕  ทุก ๆ วันที่ ๕ ท าความสะอาดด้วยน้ ามันล้างล ากล้องแยงแห้งและชโลมน้ ามัน 

 ๒.  น้ ามันชโลม  (LUBRICATING  OIL  PRESERVATIVE) 

  ๒.๑  หลังจากเช็ดแห้งแล้วต้องชโลมชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยน้ ามันชโลม 

  ๒.๒  น้ ามันชนิดนี้มีคุณสมบัติป้องกันสนิมและความชื้นได้ดีและสามารถให้การหล่อลื่นได้ด้วย 

 ๓.  สบู่   

  ๓.๑  ใช้สบู่ละลายน้ าตามอัตราส่วน ๑/๔ คือ  สบู่ ๑ ปอนด์ ต่อน้ า ๔ แกลลอน  ค้นให้ละเอียดเป็น

ฟอง อาจจะต้องต้มน้ าให้อุ่นเพ่ือช่วยละลายสบู่ให้เร็วขึ้นในสภาพอุณหภูมิต่ ากว่า ๓๒ องศาเอฟเม่ือใช้สบู่ท า

ความสะอาดจะต้องล้างออกให้หมดเพราะไขจะจับอยู่ตามร่องเกลียว 

 ๔.  น้ าร้อน 

  ๔.๑  ใช้ผ้าชุบน้ าร้อนเช็ดถูท าความสะอาดล ากล้องในขณะที่ล ากล้องยังร้อนเช็ดแห้งตลอดชโลม

น้ ามันป้องกันสนิมไว้อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นวิธีชั่วคราวเพราะว่าเขม่าต่าง ๆ อาจจะตกข้างอยู่ภายในเพราะฉะนั้น

จะต้องท าความสะอาดให้ถูกต้องตามวิธีอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีโอกาส 

รังเพลิงและเครื่องปิดท้าย 

 กระท าตามกรรมวิธีและข้ันตอนการท าความสะอาดดังนี้ 

    -  ท าความสะอาดในรังเพลิงและกรวยจัดแก๊ส โดยใช้สอดผ้าเข้าไปเช็ดถูบริเวณภายในโดยทั่ว ๆ ไป 

ถอดเครื่องปิดท้ายออกท าความสะอาดชิ้นส่วนเคลื่อนที่ภายในเครื่องปิดท้ายแต่ละชิ้นดดยเช็ดแห้งและชโชม

น้ ามัน ที่กรวยจัดแก๊สท้ายรังเพลิง ใช้น้ ามันล้างชุบผ้าเช็ดถูคราบเขม่าให้สะอาด เช็ดแห้งชโลมน้ ามันบาง 

การท าความสะอาดปืนชี้ต าบลกระสุนถูก 

 ท าการถอดขั้นปกติออกมาท าความสะอาดทุกชิ้นส่วน  ขจัดครามเขม่าท้ังภายในล ากล้องห้องลูกเลื่อน 

ส่วนเคลื่อนที่ท่ีใช้น้ ามันล้าง เช็ดแห้งชโลมน้ ามันประกอบ 

 

การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาดขาหยั่ง  เอ็ม.๗๙ 

 หน่วยใช้ ปรส.๑๐๖ เป็นผู้ด าเนินการในเรื่องการบ ารุงรักษา  และการท าความสะอาดขาหยั่ง  เอ็ม.๗๙  

โดยถูกหลักวิธีและปฏิบัติต่อขาหยั่งดังต่อไปนี้.- 

 ๑.  การทาสีบริเวณภายนอก 



         ท าความสะอาดโดยทั่ว ๆ ไป ทาสีได้ตามความจ าเป็น แต่ห้ามทาบริเวณท่ีเป็นแผ่นป้ายต่าง ๆ 

เช่นแผ่นป้ายแนะน าวิธีใช้  แผ่นป้ายแสดงข้อระมัดระวัง เป็นต้น นอกจากนั้นห้ามทาสีบริเวณจุดหมุนหรือส่วน

ที่เคลื่อนที่ได้ รวมทั้งจุดที่ต้องการหล่อลื่น เพราะสีจะท าให้เกิดความฝืดขึ้นได้ 

 ๒.  การรักษาความสะอาดขาหยั่ง 

  ขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นผง หรือรอยขีดข่วนต่าง ๆ บริเวณผิวนอกของขาหยั่ง โดยเฉพาะที่หัวขาหยั่ง เรือน

ขาหยั่ง จุดหมุนต่าง ๆ เรือนประแจควบคุมสายไก ช่องรับเดือยปืน คันยึดเดือยปืนต้องสะอาด 

 ๓.  หล่อลื่น 

  อัดไขหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆ สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง  ที่ชิ้นส่วนต่อไปนี้.- 

   ๓.๑  ควงเกลียวยึดเดือยปืน 

   ๓.๒  ควงยึดต่าง ๆ  

   ๓.๓  แกนขาหยั่ง 

   ๓.๔  แกนหมุนล้อทิศและมุมสูง 

   ๓.๕  แกนสลักกลอนยึดขาหยั่งหลัง 

   ๓.๖  หัวอัดไขทุก ๆ ที่ 

 ๔.  การหยอดน้ ามันหล่อลื่น 

  ๔.๑  กระท าท่ีแกนหมุนมุมทิศ  มุมสูง  จุดสัมผัสต่าง ๆ  

  ๔.๒  ควงเกลียวต่าง ๆ  

  ๔.๓  สว่นสัมผัสของแผ่นโลหะทุกส่วน 

 ถ้าหากขาหยั่งถูกน้ า  หลังจากได้ท าความสะอาดแล้ว  จะต้องหยดน้ ามันหล่อลื่นทุกครั้งตามต าแหน่ง

ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ 

 ๕.  การใช้เครื่องมือท าความสะอาดขาหยั่ง  เอ็ม.๗๙ 

       ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วของ ปรส.๑๐๖  ทุกประการ 

 ๖.  การบ ารุงรักษากล้อง เอ็ม.๙๒ เอฟ  ปฏิบัติดังนี้ 

         ๖.๑  เมื่อใช้แล้วเก็บเข้าหีบให้เรียบร้อย 

   ๖.๒  เก็บกล้องเล็งและเครื่องเล็งต่าง ๆ ไว้ในที่แห้ง  เมื่อหีบใส่กล้องเล็งเปียกชื้นห้ามเก็บกล้อง

เล็งไว้ในหีบ 

   ๖.๓  ปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ โดยเคร่งครัด  ห้ามหมุนควงยึดต่าง ๆ หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ โดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

   ๖.๔  ห้ามทาสีเครื่องเล็งทุก ๆ ชิ้น 



   ๖.๕  หยอดน้ ามันหล่อลื่นที่ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ต่าง ๆ ของกล้องเล็ง และแท่นติดกล้องเล็งด้วยน้ ามัน

หยดบาง ๆ หยดหรือ ๒ หยดเท่านั้น  เป็นบางโอกาสท าความสะอาดปัดผงละอองต่าง ๆ ซึ่งจับอยู่ตามซอก 

หลีบ  ของส่วนกลไกภายนอก  ด้วยแปลงขนอ่อน 

   ๖.๖   ห้ามหยดน้ ามันใด ๆ ลงไปภายในห้องเล็งหรือยางกันกระบอกตาเป็นอันขาด 

   ๖.๗  เมื่อควงเกลียวต่าง ๆ ฝืด  ห้ามท าการไขบังคับเอาด้วยแรง 

   ๖.๘  ห้ามไม่ให้เล็งถูกแสงอาทิตย์โดยตรง 

   ๖.๙  รักษาแนวแว่นแก้วและเลนส์ให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ  ห้ามใช้น้ ายาขัดเงาหรือวัตถุผิว

หยาบขัดหรือเช็ดเลนส์ให้ใช้แปรงขนอ่อนปัด และท าความสะอาด  ห้ามน าแปรงชนิดอื่นมาท าความสะอาด

เลนส์เป็นอันขาด 

   ๖.๑๐  ใช้เอธิลแอลกอฮอล์ล้างเลนส์  โดยใช้กระดาษเช็ดเลนส์  ชุบและเช็ดให้แห้งเพื่อขจัดไข

และน้ ามัน 

   ๖.๑๑  เมื่อเลนส์ถูกความชื้นจากอากาศภายนอก  ควรน ากล้องเล็งเก็บไว้ในที่อบอุ่นห้ามใช้ความ

ร้อนต่อกล้องเล็งโดยตรง 

 ๗.  การระวังรักษาในสนาม 

  ๗.๑  ท าความสะอาดในสภาพอากาศหนาวจัด 

           รักษาชิ้นส่วนเคลื่อนที่ต่าง ๆ ด้วยน้ ามันพิเศษ และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นให้เช็ดและล้างน้ ามันนี้

ออก 

  ๗.๒  ท าความสะอาดในสภาพอากาศร้อนจัด 

   เช็ดแห้งทุก ๆ ชิ้น และชโลมน้ ามันเพียงเบา ๆ เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

  ๗.๓  การท าความสะอาดภายใต้สภาพภูมิประเทศที่เป็นทราย, ฝุ่น 

   ป้องกันฝุ่น ทราย และละอองต่าง ๆ  ด้วยการใช้ถุงผ้าใบคลุมปืน เพราะฝุ่นละอองหรือทรายจะ

เข้าไปผสมน้ ามัน และจับอยู่ตรงร่องครีบของส่วนเคลื่อนที่ต่าง ๆ ท าให้เกิดความฝืดหรือเกิดการขัดข้อง 

ตลอดจนช ารุดเสียหายในที่สุด  

   ในสภาพภูมิประเทศเช่นนี้ เช็ดแห้งทุกชิ้นส่วน  หยดน้ ามันหล่อลื่นเล็กน้อยในที่ที่จ าเป็นเท่านั้น 

และรักษาให้ปืนสะอาดแห้งปราศจากความชื้นอยู่ตลอดเวลา 

  ๗.๔  การรักษาความสะอาดในสภาพอากาศชื้นและไอเค็ม 

   ความชื้นและไอเค็มจากอากาศภายนอก ท าให้เกิดสนิมเร็วที่สุด ใช้น้ ามันป้องกันสนิมทาทุก

ชิ้นส่วนหนา ๆ และปฏิบัติต่อปืน  เช่นเดียวกับการท าความสะอาดในสภาพอากาศร้อนทุกประการ 

การท าลายอาวุธและกระสุน 



 สถานการณ์ทางยุทธวิธีบางสถานการณ์  อาจจะจ ากัดในการขนย้ายอย่างเร่งรีบด่วนเพราะฉะนั้น  อาวุธ

หรือกระสุนที่ไม่สามารถจะขนย้ายได้ทันที  จึงจ าเป็นต้องท าการท าลายเพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าศึกน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

 อย่างไรก็ตามการที่จะท าลายอาวุธ  กระสุนได้นั้น  จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับ  ผบ.พล.

ขึ้นไป 

หลักในการท าลาย 

 มีอยู่  ๓ ประการ 

 ๑)  การท าลายอย่างรีบด้วน  เมื่อเวลาจ ากัด 

 ๒)  การท าลายชิ้นส่วนส าคัญ ๆ เท่าที่จะมีเวลาพอ 

 ๓)  การท าลายชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปืน ที่เหมือน ๆ กันทุกกระบอก เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกน าชิ้นส่วนมา

สับเปลี่ยนทดแทนกันได้ 

วิธีท าลาย  ปรส.๑๐๖ 

 ๑.  กล้องเล็งและเครื่องประกอบ 

  ๑.๑  ใช้ของแข็งทุบ 

  ๑.๒  ถ้าน าติดตัวไปได้ก็ให้น าไปด้วย 

 ๒.  ตัวปืน 

 วิธีที่  ๑  การใช้ระเบิดเพลิง 

 ล ากล้องและรังเพลิงเป็นชิ้นส่วนส าคัญ  ท าลายโดยเปิดเครื่องปิดท้ายออก เอา ลข.เพลิงเทอร์ไมค์  ดึง

สลักนิรภัยแล้วสอดเข้าไปในรังเพลิงปิดเครื่องปิดท้าย และรับหลบออกไปทางด้านข้างของปืน  หมอบลงใน

ระยะ  ๑๕  เมตร  เฝ้าดูภายใน  ๑๕  วินาที  ขอบหน้ารังเพลิงจะถูกหลอมเหลวและ ๒ - ๓ นาที  ส่วนท้าย

ของรังเพลิงรวมทั้งเครื่องปิดท้ายจะถูกหลอมเหลวเป็นชิ้นส่วนเดียวกัน 

 วิธีที่  ๒  ใช้ระเบิดท าลาย 

 อุปกรณ์  ดินระเบิด ทีเอ็นที  หรือดินระเบิดพลาสติก  เชื้อปะทุชนวน  เครื่องจุดชนวนฝักแคเวลา เชื้อ

ปะทุไฟฟ้า และตู้จุดระเบิดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 การปฏิบัติ 

  ๑) ใช้ดินระเบิด ๒ ปอนด์  สอดเข้าทางปากล ากล้อง  ใช้ไม้หรือวัตถุอ่ืนดันดินระเบิดเข้าไปลึก

ประมาณ  ๑  ฟุต 

  ๒)  ใช้ดินระเบิด ๔ ปอนด์  สอดเข้าไปในรังเพลิงเครื่องปิดท้าย  ใช้เชื้อปะทุชนวนประกอบกับฝักแค

เวลา  โดยให้ฝักแคเวลามีความยาว ๑ ฟุต ปลายด้านหนึ่งของฝักแคเวลาต่อเข้ากับเครื่องจุดชนวนหรือจุดด้วย

ไฟธรรมดา เสียบปลายด้วยเชื้อปะทุเข้ากับดินระเบิดภายในรังเพลิงโดยสอดเข้าทางช่องว่างที่เครื่องปิดท้าย  



ฝักแคเวลา  ๑  ฟุต  จะถ่วงเวลาประมาณ  ๓๐ - ๔๐  วินาทีเมือดึงสลักนิรภัยที่เครื่องจุดชนวน  หรือเม่ือจุด

ด้วยไฟฟ้าธรรมดาแล้ว  รีบหลบเข้าท่ีก าบังดินระเบิดก็จะท าลายปืนจนใช้การไม่ได้ 

  ถ้าจะใช้เชื้อปะทุไฟฟ้าก็ต้องลากสายไฟหลบอยู่หลังที่ก าบัง  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ฟุต  ใช้แบตเตอรี่

หรือตู้จุดระเบิดเป็นตัวจุด 

 วิธีที่  ๓  ใช้ยิงจากอาวุธอ่ืน 

 ใช้อาวุธท าการยิงมายังที่ตั้งปืน  อาวุธที่ใช้ยิงอาจจะเป็นปืนเล็กยาวใช้กระสุนเจาะเกราะปืนใหญ่หรือ 

คจตถ.  โดยเลือกใช้กระสุนชนิดเจาะเกราะท าการเล็งและยิงไปยังที่ ปรส.๑๐๖ จนกระทั่งปืนและส่วนประกอบ

อ่ืน ๆ ใช้การไม่ได้อีกต่อไป 

 การท าลายปืนชี้ต าบลกระสุนถูก  ชิ้นส่วนของปืนชี้เป้าหมายอาจจะยังไม่บุบสลาย  เมื่อท าลาย  ปรส.

๑๐๖  แล้ว  ใช้ขวาน  ค้อน  ทุบที่ห้องลูกเลื่อนทุกส่วนประกอบอ่ืน ๆ ตลอดจนถอดชิ้นส่วนเคลื่อนที่ท้ังหมด

ออกมาทุบให้ใช้การไม่ได้ 

 ๓. การท าลายกระสุน  มีวิธีปฏิบัติอยู่  ๒  วิธี  คือ 

  ๑)   ด้วยการเผาไฟ 

  ๒)  ด้วยการใช้ดินระเบิดท าลาย 

 

กล้องเล็ง  เอ็ม.๙๒  เอฟ 

 ลักษณะภายในกล้องเล็ง  เอ็ม.๙๒  ประกอบด้วย เส้นหางม้าทึบ  และเส้นประต่าง ๆ ดังนี้.- 

๑. จุดกากบาทก่ึงกลางด้านบนสุดของมาตราระยะยิง 

 ๑.๑ จุดกากบาทนี้มีค่าเท่ากับ ๐ (ศูนย์) ทั้งทางทิศและทางระยะ 

 ๑.๒ ใช้ส าหรับปรับปืน โดยใชเ้ส้นกากบาทตรงจุดที่ตัดกัน ทาบทับขอบหนึ่งขอบใดของเป้าหมาย 

กระท าพร้อมกับการเล็งจากแนวล ากล้องของ ปรส.๑๐๖ และปืนชี้เป้าหมายโดยสัมพันธ์กันทั้ง ๓ ส่วน 

๒. เส้นประทางดิ่งเริ่มต้นจากกากบาท 

 ๒.๑ เส้นประทางดิ่ง  เป็นเส้นก าหนดระยะ เริ่มระยะตั้งแต่ ๐ เมตร จนถึง ๒,๔๐๐  เมตร 

 ๒.๒ เส้นประทางดิ่ง ๑ ขีด หรือ ๑ ช่องว่าง มีค่าเท่ากับ ๑๐๐ เมตร ทุก ๆ ๔๐๐ เมตรจะมีตัวเลขเขียน

ก ากับไว้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเส้นประทางดิ่ง เริ่มตั้งแต่ระยะ ๒๐๐, ๖๐๐, ๑,๐๐๐, ๑,๔๐๐, ๑,๘๐๐, 

๒,๒๐๐ และ ๒,๔๐๐ ลงไปทางด้านล่างของกล้องเล็ง เป็นการเพ่ิมระยะยิง 

 ๒.๓ การเล็งในทางระยะให้ปลายของเส้นทึบหรือปลายของช่องว่าง ทับกึ่งกลางเป้าหมายสัมพันธ์กับ

ระยะยิง 

๓.  จุดวงกลมต่าง ๆ ที่ปรากฏบนมาตรระยะยิงใช้แทนเส้นประ ทั้งทางทิศ และทางระยะ 



๔.  เส้นประทางระดับ 

 ๔.๑  จะปรากฏอยู่ทั้งด้านซ้ายแบละทางขวาของเส้นประทางดิ่ง  เริ่มต้นจากกากบาทของเส้นระดับไป

ทางซ้ายและทางขวาข้างละ ๓ ขีด และ ๓ ช่องว่าง 

 ๔.๒  หนึ่งขีดหรือหนึ่งช่องว่าง มีค่าเท่ากับ  ๕  มิลเลียม หรือเท่ากับ ๑ มุมดัก เพราะฉะนั้น สามารถเล็ง

ดักได้ข้างละ ๓๐ มิลเลียม หรือ ๖ มุมดัก ทางด้านซ้ายและด้านขวาของเส้นประทางดิ่ง  

 ๔.๓  จะแสดงไว้ทุก ๆ ระยะ ๒๐๐ 

 ๔.๔  การเล็งให้ใช้เพียงซีกหนึ่งซีกใดของเส้นประทางดิ่ง ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย เช่น 

เป้าหมายเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา ก็ใช้ซีกซ้ายท าการเล็งดัก ถ้าเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายก็ใช้ทางด้านซีกขวาท า

การเล็งดัก 

 ๔.๕  การเล็งดักให้ปลายของเส้นทึบ หรือปลายของช่องว่างทาบทับก่ึงกลางของเป้าหมาย 

 ๔.๖  การนับมุมดักเริ่มนับจากเส้นทางประดิ่งออกไปทางซ้ายหรือทางขวาข้างละ ๖ มุมดัก  

(๑๐ มิลเลียม) 

 

๕. เส้นโค้งวัดระยะ (STADIA LINES) 

 ๕.๑  จะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเส้นประทางดิ่ง มีลักษณะเป็นเส้นทึบโค้งเข้าหาเส้นประทาง

ดิ่งทั้งสองเส้น จะเริ่มตั้งแต่ระยะ ๑๐๐ เมตร จนถึงระยะ ๑,๔๐๐ เมตร ปลายเส้นทั้งสองจะไม่บรรจบกัน 

 ๕.๒  การใช้ใช้ส าหรับวัดความกว้างของเป้าหมายที่มีความกว้างเป็น ๑๐ ฟุต หรือ ๒๐ ฟุตเท่านั้น เมื่อ

วัดความยาวกว้างของที่หมายด้าน ๑๐ ฟุต (ที่หมายหันด้านหน้าหรือด้านหลัง) เข้าหาปืน ให้ใช้ซีกหนึ่งซีกใด

ของเส้นประทางดิ่งเป็นเครื่องวัด โดยให้ขอบด้านหนึ่งของเป้าหมายสัมผัสกับเส้นโค้ง และขอบอีกด้านหนึ่ง

สัมผัสกับเส้นทางดิ่งพอดี แล้วอ่านระยะที่จดสัมผัสทั้งสองไปตรงกับระยะเท่าไร ก็คือเป้าหมายอยู่ท่ีระยะนั้น 

 ๕.๓  ถ้าเป้าหมายหันด้านยาว หรือด้าน ๒๐ ฟุต  เข้าหาปืน การวัดให้ขอบหนึ่งของเป้าหมายสัมผัสส่วน

โค้งด้านหนึ่ง และขอบอีกด้านหนึ่งสัมผัสกับส่วนโค้งอีกด้านหนึ่ง ณ จุดสัมผัสของเส้นโค้งนี้ไปตรงกับระยะที่

เท่าไร ก็คือเป้าหมายอยู่ที่ระยะนั้น 

 ๕.๔  การวัดความยาวกว้างของเป้าหมาย จะกระท าได้ด้วยวิธีนี้  แต่ต้องไม่เกินระยะ ๑,๔๐๐  เมตร 

๖.  ดรรชนีมาตราวัดมุม 

 ๖.๑  จะแสดงไว้ที่ส่วนล่างสุดของเส้นประทางดิ่ง ตรงกับระยะ ๒,๔๐๐  เมตร 

 ๖.๒  ลักษณะเป็นมาตรามุมทางข้าง และมาตรามุมทางดิ่ง ตัดกันที่กึ่งกลางของเส้นดิ่งที่มาตรามุมทาง

ข้างจากเส้นดิ่งไปทางซ้ายและทางขวา แบ่งออกเป็นขีด ๆ จากเส้นตั้งไปทางซ้ายและทางขวาข้างละ ๒๙ ขีด 

และแบ่งเป็นช่อง ๆ ได้ข้างละ ๒๙ ช่อง แต่ละช่องมีค่าเป็นมุมทางข้างเท่ากับ ๑ มิลเลียม เพราะฉะนั้นจากเส้น

ตั้งมุม จะเพ่ิมไปทางซ้ายและเพ่ิมไปทางขวาข้างละ ๓๐ มิลเลียม โดยเริ่มจาก ๐ มิลเลียม จนถึง ๓๐ มิลเลียม 



ช่องแรกจากเส้นดิ่งไปทางซ้ายและทางขวา จะมีค่าเท่ากับ ๒ มิลเลียม  ในช่องใหญ่แต่ละช่อง จะถูกแบ่ง

ออกเป็นช่องเล็ก ๆ (๑ ช่องเล็ก) เท่ากับ ๑ มิลเลียม 

 ๖.๓  ที่เส้นดิ่งจะมีขีดแสดงไว้ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาของเส้นดรรชนี มาตราวัดมุม ทางดิ่งนับจาก

กึ่งกลางของเส้นดิ่งขึ้นไปข้างบนและข้างล่าง ถูกแบ่งไว้ข้างละ ๕ ขีด แต่ละขีดจะมีค่าเท่ากับมุมทางดิ่งเท่ากับ ๓ 

มิลเลียม 

 ๖.๔  เพราะฉะนั้นจากก่ึงกลาง  นับขึ้นไปข้างบนเป็น  “ มุมยก” 

 ๖.๕  และจากกึ่งกลางของเส้นดิ่ง  นับลงมาข้างล่างเป็น  “มุมกด”   

 ๖.๖  มุมยกมีค่าเท่ากับ  ๕  มิลเลียม 

 ๖.๗  มุมกดมีค่าเท่ากับ  ๕  มิลเลียม 

 การนับให้นับจากกึ่งกลางเส้นดิ่งขึ้นไปข้างบนลดลง และนับจาก

กึ่งกลางของเส้นดิ่งลงมาข้างล่างเพ่ิมขึ้น 

 ๖.๘  โอกาสใช้มุมทางข้างและมุมทางดิ่ง  ในกรณีท่ีปืนต้องยิงด้วย

มุมสูงมาก ๆ หรือการยิงด้วยวิถีโค้ง แต่การเล็งยังคงใช้วิถีเล็งต่อเป้าหมาย

ตามระยะที่ปรากฏในกล้องเล็ง  โดยเฉพาะเมื่อจะท าการยิงที่ระยะ ๒,๔๐๐  เมตร ทั้งมุมทางข้างและทางดิ่งจะ

ใช้เป็นดรรชนีวัดระยะทั้งทางตรงและทางข้างเมื่อปรับการยิง 

 

ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก  ขนาด .๕๐  นิ้ว  เอ็ม ๘ ซี 

๑.  คุณลักษณะท่ัวไป 

 ๑.๑  ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก  ขนาดกว้างปากล ากล้อง  .๕๐  นิ้ว  มีระบบการท างาน  คือ ระบบ

กึ่งอัตโนมัติ  (ทีละนัด) ท างานด้วยแก๊ส ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

 ๑.๒  ป้อมกระสุนด้วยซองกระสุน  ๒๐  นัด 

 ๑.๓  ติดตั้งบนล ากล้อง ปรส.๑๐๖  เพ่ือความมุ่งหมายในการใช้ดังนี้ 

  ๑.๓.๑  บอกระยะที่แน่นอน 

  ๑.๓.๒  ก าหนดต าบลกระสุนถูกให้ ปรส.๑๐๖ 

  ๑.๓.๓  ชี้ต าบลกระสุนถูกให้พลยิงท าการยิง ปรส.๑๐๖ ได้อย่างแม่นย า 

 ๑.๔  ปืนชี้ต าบลกระสุน ขนาด .๕๐  นิ้ว  ติดตั้งอยู่บนล ากล้อง ปรส.๑๐๖  ด้วยโครงยึด ๒ ตัว  คือ ที่

ปากล ากล้องและที่ท้ายล ากล้อง 

๒.  รายการ 

 ขนาด  น้ าหนัก  และขีปนวิธี 



  ขนาด  ๒.๑  กว้างปากล ากล้อง   .๕๐  นิ้ว (๑๒.๗ มม.) 

    ๒.๒  ความยาวทั้งกระบอก   ๔๔  นิ้ว 

    ๒.๓  ความยาวล ากล้อง    ๓๒  นิ้ว 

  น้ าหนัก   

    ๒.๔  ปืนเปล่าไม่มีซองกระสุน  ๒๕  ปอนด ์

    ๒.๕  ซองกระสุนมาตรฐานบรรจุได้ ๒๕  นัด  หนัก  ๑๐  ปอนด ์

  ขีปนะวิธี  

    ๒.๖  ระยะยิงไกลสุด   ๓,๑๐๐  เมตร 

    ๒.๗  ระยะยิงหวังผล   ๑,๑๐๐  เมตร 

    ๒.๘  ระยะส่องสว่างของกระสุนวิถี ๑,๕๐๐  เมตร 

    ๒.๙  ความเร็วต้นปากล ากล้อง  ๑,๗๕๐  ฟุต/วินาที 

การถอดประกอบ ปืนชี้ต าบลกระสุน ขนาด .๕๐  นิ้ว   

 การถอดประกอบ  ให้ใช้เครื่องมือควบประจ าปืนท าการถอดประกอบ  ห้ามใช้เครื่องมือที่มิได้ระบุไว้ท า

การประกอบปืนชี้ต าบลกระสุนถูก 

 ประเภทของการถอดประกอบ  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 

  ๑)  การถอดประกอบในขั้นปกติ 

  ๒)  การถอดประกอบขั้นพิเศษ 

๑.  การถอดประกอบในขั้นปกติ 

   -    สว่นเคลื่อนที่ 

  -    ชุดเรือนกระบอกแก๊ส 

 การถอดประกอบในขั้นปกติ  เพื่อท าความสะอาดของปืนชี้ต าบลกระสุนถูก  ขนาด .๕๐  นิ้ว  ในหน้าที่

ของพลประจ าปืนมีดังนี้.- 

 ๑.  การถอดส่วนเคลื่อนที่  มี ๑๐  ชิ้นสว่น  ตามล าดับดังนี้ 

  ๑.๑  ซองกระสุน 

  ๑.๒  แหนบส่งลูกเลื่อน 

  ๑.๓  แกนแหนบส่งลูกเลื่อน 

  ๑.๔  แผ่นปิดท้ายห้องลูกเลื่อน 

  ๑.๕  คันรั้งลูกเลื่อน 

  ๑.๖  โครงลูกเลื่อน 

  ๑.๗  เหล็กน าลูกเลื่อน 



  ๑.๘  แท่งลูกเลื่อน 

  ๑.๙  ขอยึดเข็มแทงชนวน 

  ๑.๑๐  เข็มแทงชนวน 

 ๒.  การถอดเรือนกระบอกแก๊ส  มี  ๔  ชิ้นส่วนตามล าดับดังนี้ 

  ๒.๑  หมุนเกลียวจัดแก๊ส 

  ๒.๒  แผ่นบังคับหมุนเกลียวจัดแก๊ส 

  ๒.๓  กระบอกสูบ 

  ๒.๔  ลูกสูบ 

       การประกอบให้กระท ากลับกันกับการถอด 

  ชิ้นส่วนใดถอดออกมาหลักสุด  ให้ประกอบชิ้นส่วนนั้นเป็นอันดับแรก  ทวนกลับกันกับการถอดทุก

ประการ 

 

การท างานของเครื่องกลไก ปืนชี้ต าบลกระสุน ขนาด .๕๐  นิ้ว   

ความมุ่งหมาย 

 เพ่ือต้องการให้ มีความเข้าใจหลักการท างานเครื่องกลไก ของปืนชี้ต าบลกระสุนถูก ขนาด .๕๐ นิ้ว  

ตลอดจนวิธีการบ ารุงรักษาส่วนต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

หลักการท างาน 

 ระบบการท างานของเครื่องกลไกของปืนชี้ต าบลกระสุนถูก ขนาด .๕๐ นิ้ว แบ่งออกได้เป็น  ๓  ขั้นตอน 

คือ  

 ๑)  เมื่อท าการยิง  (ลั่นไก) 

 ๒)  ส่วนเคลื่อนที่ถอยมาข้างหลัง 

 ๓)  ส่วนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 

 ขั้นตอนทั้ง  ๓  นี้ เรียกว่า “วงรอบการท างาน” 

 

เมื่อท าการยิง 

การท างานของเครื่องลั่นไก 

 ๑.  แหนบเหล็กปลดกระเดื่องไกถูกอัดตัว 

 ๒.  เหล็กปลดกระเดื่องไก 

 ๓.  กระเดื่องนกปืนถูกเหล็กปลดกระเดื่องไกดึงให้ถอยออกมาข้างหลัง 

 ๔.  แง่กระเดื่องนกปืนหลุดออกจากการขัดกับแง่นกปืน 



 ๕.  แหนบปืนขยายตัว 

 ๖.  นกปืนฟาดไปข้างหน้า 

 ๗.  เข็มแทงชนวนถูกตีด้านซ้าย 

 ๘.  การจุดระเบิดดินส่งกระสุนภายในปลอกกระสุนกลายเป็นแก๊ส 

 ๙.  ลูกกระสุนถูกบังคับให้เคลื่อนที่หมุนตามเกลียวภายในล ากล้อง 

 ๑๐.  การเคลื่อนที่กลับไปข้างหน้า  ในต าแหน่งปกติของเครื่องลั่นไกล 

การห้ามไก 

 ๑.  ส่วนเต็มของแผ่นห้ามไก  ไปตรงต่อฐานล่างของกระเดื่องนกปืน 

 ๒.  กระเดื่องนกปืนถูกบังคับไม่ให้หมุนได้ 

 ๓.  แง่กระเดื่องนกปืนไม่หลุดออกจากการขัดกับนกปืน 

 ๔.  ไม่มีการลั่นไกเกิดขึ้น 

การท างานเมื่อส่วนเคลื่อนที่ถอยมาข้างหลัง  เป็นตามล าดับ  ดังนี้ล 

 ๑.  การท างานของแก๊ส 

 ๒.  การอัดแหนบก้านสูบ 

 ๓.  การถอยฟรี  ๑/๒  นิ้ว  ของโครงน าลูกเลื่อน 

 ๔.  การปลดกลอนระหว่างลูกเลื่อนกับโครงน าลูกเลื่อน 

 ๕.  การรั้งปลอกกระสุน 

 ๖.  การถอนเข็มแทงชนวน 

 ๗.  การคัดปลอกกระสุน 

 ๘.  การข้ึนนก 

 ๙.  การสิ้นสุดการท างาน  เมื่อส่วนเคลื่อนที่ถอยมาข้างหลัง 

การท างานของเครื่องลั่นไกเมื่อส่วนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  จะเกิดการท างานขึ้นตามล าดับ  ดังนี้ 

 ๑.  การป้อนกระสุน 

 ๒. การน ากระสุนเข้าสู่รังเพลิง 

 ๓.  การจับของจานท้ายปลอกกระสุนของขอรั้งปลอกกระสุน 

 ๔.  การขัดกลอนระหว่างลูกเลื่อนกับโครงน าลูกเลื่อน 

 ๕.  การสิ้นสุดการท างาน  เมื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 

 

สาเหตุการติดขัดและวิธีแก้ไขการติดขัด 

๑.  สาเหตุติดขัดของปืนชี้ต าบลกระสุนถูก  .๕๐  นิ้ว  มีดังนี้ 



 ๑.๑  ปืนไม่ลั่น  (ยิงไม่ได้)  มีสาเหตุ  ๔  ประการ 

  ๑.๑.๑  ลูกเลื่อนไม่ขัดกลอนหรือโครงน าลูกเลื่อนเข้าที่ไม่สุด 

  ๑.๑.๒  สายไกขาดหรือช ารุด 

  ๑.๑.๓  เข็มแทงชนวนช ารุดหรือผิดรูป 

  ๑.๑.๔  กระสุนด้าน  หรือผิดรูป 

 ๑.๒  ไม่รั้งปลอกกระสุน  มีสาเหตุอยู่  ๓  ประการ 

  ๑.๒.๑  ปรับแก๊สไม่ถูกต้อง 

  ๑.๒.๒  ขอรั้งปลอกกระสุนช ารุด 

  ๑.๒.๓  รังเพลิงสกปรกหรือช ารุด 

 ๑.๓  กระสุนไม่เข้าสู่รังเพลิง  (ไม่บรรจุ)  มีสาเหตุ  ๔  ประการ 

  ๑.๓.๑  ปรับแก๊สไม่ถูกต้อง 

  ๑.๓.๒  แหนบส่งกระสุนในซองกระสุนเสื่อม 

  ๑.๓.๓  กระสุนผิดรูป 

  ๑.๓.๔  รังเพลิงสกปรกหรือขรุขระ 

๒.  การแก้ไขเหตุติดขัดโดยทันทีทันใด 

 เมื่อปืนเกิดการติดขัดในขณะท าการยิง  ในกรณีปืนไม่ลั่นไก 

 ๒.๑  พลยิงคอย  ๕  วินาที  ดึงคันรั้งโครงลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด แล้วตบซองกระสุนเข้าที่ ปล่อยโครง

น าลูกเลื่อน  เลื่อนไปยังเป้าหมายลั่นไก 

๓.  การแก้ไขขั้นต่อมา 

 ถ้าปืนยังคงยิงไม่ได้อีกเมื่อปฏิบัติในขั้นที่ ๑ แล้ว ให้ปฏิบัติในขั้นต่อไปนี้.- 

 ๓.๑  หลังจากเลิกบรรจุแล้ว พลยิงท าการตรวจชนวนท้ายกระสุน  ถ้ามีรอยกระแทกแสดงว่ากระสุน

เสื่อมสภาพ 

 ๓.๒  ถ้าชนวนท้ายกระสุนไม่มีรอยกระแทก แสดงว่ากลไกท างานของปืนไม่สมบูรณ์ (ไม่ครบวงรอบ) พล

ยิงและพลยิงผู้ช่วยต้องค้นหาสาเหตุการติดขัดอันนั้น 

 

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

 

 

 

 



 

 

เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ 

ขนาด ๖๐ มม. 
.........................................................................................................  

 

๑. กล่าวทั่วไป 

 ก. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. จัดอยู่ในประเภทอาวุธประจ าหน่วย ปัจจุบันนี้ ทบ.ไทยมีใช้อยู่

หลายแบบ เป็นอาวุธวิถีโค้งปฏิบัติการยิงด้วยวิธีเล็งจ าลอง หรือปฏิบัติการยิงด้วยวิธีเล็งตรงได้เม่ือมองเห็น

เป้าหมาย  ความแม่นย าที่เกิดจากผลการยิงของเครื่องยิงของเครื่องยิงลูกระเบิดนี้ ผู้ใช้อาวุธจะต้องศึกษา ให้มี

ความเข้าใจอย่างแท้จริง แล้วฝึกจนเกิดความช านาญตามล าดับขั้นการฝึกในหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ทุกต าแหน่ง

ตามหน้าที่ ในอัตราการจัดของหน่วยจนสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานการฝึกที่ก าหนดไว้นั้นได้ จะเป็นผู้ที่

มีความสามารถใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข. ลักษณะของเครื่องยิงลูกระเบิด เป็นอาวุธที่มีล ากล้องภายในเกลี้ยง บรรจุทางปากล ากล้องท่ีละนัด 

ท าการยิงด้วยมุมสูง เครื่องยิงชนิดที่เป็นแบบมาตรฐาน มีชิ้นส่วนใหญ่ ๆ  ๓ ชิ้นสว่น และสามารถถอดออกจาก

กันได้ มีน้ าหนักเบา สามารถน าไปในภูมิประเทศได้ด้วยพลประจ าเครื่องยิงเพียงคนเดียว กล้องเล็งที่ใช้กับ

เครื่องยิง ใช้กล้องเล็ง เอ็ม. ๔ เป็นเครื่องช่วยเล็งของเครื่องยิงด้วยมุมสูง และมุมทิศ 

 ค. เครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด ๖๐ มม. แบ่งออกได้ดังนี้ 

      ๑) ค.๘๘  ขนาด ๖๐ มม. 

  - เอ็ม. ๒ 

  - เอ็ม. ๑๙ 

  - ที ๘ อี ๖ 

       ๒) ค. ขนาด ๖๐ มม. ศอว.ทบ. 

  - เอ. ๑ 

  - เอ. ๒ 

  - เอ. ๓  (คอมมานโด) 

       ๓) เครื่องยงิดัดแปลง ศร. พ.ศ. ๒๕๑๙ 

๒. ขนาดและน้ าหนัก ค.๘๘  ขนาด ๖๐ มม. 



 ก.  ค. เครื่องพร้อม  เอ็ม. ๒     ๔๒.๐    ปอนด ์

       - แผ่นฐาน  เอ็ม. ๕      ๑๒.๘    ปอนด ์

       - ล ากล้อง เอ็ม. ๒      ๑๒.๘    ปอนด ์

       - ขาหยั่ง  เอ็ม. ๒       ๑๖.๔    ปอนด ์

       - มุมสูงปฏิบัติการยิง         ๔๐ - ๘๕    นิ้ว 

       - หมุนควงสูง  ๑  รอบ      ๑/๒     องศา 

       - หมุนควงส่วย  ๑  รอบ       ๑๕     มิลเลียม 

       - ย้ายยิงที่ควงส่ายไปทางซ้ายหรือทางขวาข้างละ ๑๒๕ มิลเลียม   (ตลอดแกนควงส่าย  

                ๒๕๐ มิลเลียม) 

 ข.   ค. เครื่องพร้อม เอ็ม. ๑๙    ๔๕.๒ ปอนด์ 

       - แผ่นฐาน เอ็ม. ๕         ๑๒.๘ ปอนด์ 

       - ล ากล้อง เอ็ม. ๑๙     ๑๖.๐ ปอนด์ 

       - ขาหยั่ง เอ็ม. ๒         ๑๖.๔ ปอนด์ 

       - ล ากล้องยาว              ๓๒.๒๕ ปอนด์ 

       - มีเครื่องลั่นไก 

       - ควงสูง ควงส่าย และมุมปฏิบัติการยิง เหมือนกับ ค. เอ็ม. ๒ ทุกรายการ 

 ค.    ค. เครื่องพร้อม ล ากล้อง เอ็ม. ๑๙ ประกอบแผ่นฐาน เอ็ม. ๑      ๒๐. ๕  ปอนด ์

       - แผ่นฐาน  เอ็ม. ๑      ๔.๕ ปอนด์ 

       - ล ากล้อง             ๑๖.๐ ปอนด์ 

       - มีเครื่องลั่นไก 

       - ล ากล้องยาว            ๓๒.๒๕ นิ้ว 

       - มุมสูงปฏิบัติการยิง       ๔๐ - ๘๕ องศา 

 ง.    ระยะยิง ไกลสุดของลูกระเบิดยิงแต่ละชนิด 

       - ลย./สังหาร  เอ็ม. ๔๙ เอ. ๔    ๑,๗๕๐ เมตร 

       - ลย./สังหาร  เอ็ม. ๔๙  เอ.๒    ๑,๗๙๐ เมตร 

       - ลย./ควัน  เอ็ม. ๓๐๒                    ๑,๔๕๐ เมตร 

       - ลย./ส่องแสง เอ็ม. ๘๓ เอ. ๑    ๑,๐๐๐ เมตร 

       - ลย./ซ้อมยิง เอ็ม.๕๐ เอ ๒            ๑,๗๙๐ เมตร 

๓. ขนาดและน้ าหนัก ค. ขนาด ๖๐ มม. ศอว.ทบ. 

 ก.   ค. เครื่องพร้อม เอ ๑     ๔๑.๘๘ ปอนด์ 



       - แผ่นฐาน                ๖๖.๑ ปอนด์ 

       - ล ากล้อง              ๑๕.๔๓ ปอนด์ 

       - ขาหยั่ง                  ๑๙.๘๔ ปอนด์ 

       - ความยาวล ากล้อง          ๖๖ เซนติเมตร 

       - มุมสูงปฏิบัติการยิง      ๔๐ - ๘๕ องศา 

       - หมุนควงสูง ๑ รอบ  ประมาณ      ๑/๒ องศา 

       - หมุนควงส่าย  ๑  รอบ  ประมาณ       ๑๕ มิลเลียม 

       - ย้ายการยิงตลอดแกนควงส่าย      ๒๑๐ มิลเลียม 

       - ย้ายการยิงด้วยการยกขาหยั่ง   ๖,๔๐๐ มิลเลียม 

 ข.  ค.เครื่องพร้อม  เอ ๒     ๔๔.๐๙ ปอนด์ 

       - แผ่นฐาน                 ๖.๖๑ ปอนด์ 

       - ล ากล้อง               ๑๗.๖๔ ปอนด์ 

       - ขาหยั่ง                  ๑๙.๘๔ ปอนด์ 

       - มีเครื่องลั่นไก (อยู่ทางขวาเมื่อตั้งเครื่องยิง) 

       - ล ากล้องยาว                  ๖๖ เซนติเมตร 

       - มุมปฏิบัติการยิง เหมือน  เอ ๑ ทุกรายการ 

 ค.   ค.เครื่องพร้อม เอ ๓  (คอมมานโด)   ๒๔.๒๕  ปอนด ์

       - ล ากล้องยาว            ๔๖ เซนติเมตร 

       - ขาหยั่งมีขาเดียว พลั่วขาหยั่งเป็นรูปฟันปลา  ๖  ฟัน 

       - มีด้ามถือแบบหูหิ้ว 

       - ใช้กล้องเล็งสร้างติดไว้ที่ล ากล้อง  ระยะยิง  ๕๐ - ๓๐๐ เมตร  ยิงด้วยส่วนบรรจุ ๐ เท่านั้น 

       - มีเครื่องลั่นไก 

       - แผ่นฐานรูปสี่เหลี่ยมจตรุัส    ๑๑ x ๑๑  เซนติเมตร 

 ง.   ระยะยิง  ค. เอ ๑ และ ค. เอ ๒ 

       - ไกลสุด (ส่วนบรรจุ ๔)    ๒,๕๕๐ เมตร 

       - ใกล้สุด  (ส่วนบรรจุ ๐ )      ๑๐๐ เมตร 

 จ.  อัตราการยิง 

       - สูงสุด  ๓๐  นัด/นาที 

       - ต่อเนื่อง  ๑๘  นัด/นาที 

 



กล้องเล็ง เอ็ม ๔ 

๑. กล่าวท่ัวไป 

 กล้องเล็ง เอ็ม ๔  เป็นอุปกรณ์ส าหรับตั้งเครื่องยิงให้ตรงทิศ และตั้งมุมสูงให้แก่เครื่องมือได้ตามระยะที่

ต้องการ กล้องเล็งนี้สวมอยู่ที่แท่นรับก้านเครื่องเล็ง ด้านซ้ายของเครื่องยิงเป็นเครื่องเล็งมาตรฐานที่ใช้กับเครื่อง

ยิง  ขนาด ๖๐ มม. เอ ๑, เอ ๒ และ ค. ๘๘ เอ็ม ๒ และเอ็ม ๑๙ ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

       - กล้องสอบการเล็ง 

       - ศูนย์เปิด, เส้นเล็งหางม้าสีด า 

       - ควงมุมทิศ, ดรรชนีชี้มาตรา, มาตรามุมสูงส่วนใหญ่, มาตรามุมสูงส่วนย่อย 

       - หลอดระดับมุมสูง 

       - หลอดระดับแก้เอียง 

       - ก้านกล้องเล็งและกระเดื่องก้านกล้องเล็ง 

๒. กล้องสอบการเล็งและศูนย์เปิด 

 กล้องสอบการเล็ง ติดอยู่ส่วนบนสุดของกล้องเล็งปลายด้านหนึ่งติดไว้ด้วยกระจกฝ้า มีเส้นดิ่งขีดไว้ อีก

ด้านหนึ่งเป็นเลนส์หรือเลนส์รวมแสง ท าให้มองเป็นเส้นดิ่งได้ชัดเจน เมื่อท าการเล็งด้วยศูนย์เปิด จนกระท่ังเส้น

ดิ่งทับเป้าหมายแล้ว เส้นดิ่งของศูนย์เปิดเส้นหางมาสีด า และเส้นดิ่งของกล้องสอบการเล็งจะต่อเป็นเส้น

เดียวกัน ระหว่างที่ท าการเล็ง ควรให้ตาอยู่ห่าง ประมาณ ๓ - ๑๐ นิ้ว ศูนย์เปิดนี้สามารถปรับระดับแนวเส้นเล็ง

ให้สูงขึ้นหรือต่ าลงได้ กล้องสอบการเล็งขยายได้ ๙.๗๘ เท่า 

๓. ควงมุมทิศและมาตรามุมทิศ 

 ควงมุมทิศ ติดอยู่ทางซ้ายของเรือนเครื่องเล็งมีมาตรามุมทิศ แบ่งไว้ ๖๐ ขีด  ขีดละ ๕  มิลเลียม เขียน

เลขก ากับไว้  ๐  ถึง  ๑๕๐  มลิเลียม ไปทางซ้าย  (L) และไปทางขวา ( R ) ตามอักษรที่เขียนไว้ เมื่อดรรชนี

ลูกศรชี้ที่ ๐ และแนวเส้นเล็งกับแนวล ากล้องเครื่องยิง จะขนานไปในทิศทางเดียวกัน 

๔. ควงมุมสูงและมาตรามุมสูง 

 ก.  ที่ควงมุมสูง  มีมาตรามุมสูงส่วนย่อยแบ่งไว้รอบควงมุมสูง   หมุน  ๑  รอบ      มุมสูงส่วนใหญ่จะ

เปลี่ยนไป ๑๐ องศาด้วย มีเลขก ากับไว้ทุกช่อง ๑ องศา  ๐  ถึง  ๙  ในช่อง  ๑  องศา  มี  ๔    ขีดหรือขีดละ    

๑/๔ องศา (๑๕ ลิปดา) 

 ข. มาตรามุมสูงส่วนใหญ่  มีเลขแบ่งไว้ห่างกันช่องละ ๑๐ องศา ตั้งแต่ ๔๐ ถึง ๙๐ องศา    เมื่อหมุน   

ควงมุมสูงส่วนย่อย แกนเกลียวซึ่งอยู่ภายในจะท าให้จานเฟืองมุมสูงเคลื่อนที่   เรือนกล้องเล็งเลื่อนขึ้นหรือลง

ตามไปด้วย   หมุนไปทางขวาเรือนเครื่องเล็งจะเคลื่อนที่ต่ าลง 

        ค. การตั้งมุมสูงส่วยใหญ่และส่วนย่อย     ถ้าต้องการตั้งมุมสูง   ๖๒   ๑/๔   องศา   ให้หมุนควงมุมสูง

จนกระท่ังเลข  ๖๐  ที่มาตรามุมสูงส่วนใหญ่อยู่ตรงดรรชนีชี้มาตาร    แล้วหมุนควงมุมมสูงบเพิ่มไปอีกท่ี  ๒  



องศา  กับอีกหนึ่งขีดไว้ที่ดรรชนีชี้มาตรามุมสูงส่วนย่อย    จะได้มุมสูงที่ต้องการ  เมื่อหมุนควงสูงที่ขาหยั่ง

เครื่องยิง   ปรับวอดระดับทางสูงให้อยู่ก่ึงกลาง   เครื่องยิงจะยกล ากล้องไว้ในแนวมุมสูง  ๖๒  ๑/๔  องศา 

๕.  หลอดระดับมุมสูงและหลอดระดับแก้เอียง 

    หลอดระดับมุมสูง   เป็นหลอดระดับฟองน้ าติดอยู่ทางซ้ายของกล้องเล็งและหลอดระดับแก้เอียงติดอยู่

ใกล้ช่องเล็ง   ในแนวขวาตั้งฉากกับหลอดระดับมุมสูง   หลอดระดับทั้งสองนี้มีประโยชน์ในการตั้งล ากล้อง

เครื่องยิงให้ได้ระดับ   ตรงกับมาตรามุมทิศและมุมสูงตั้งไว้ในกล้องเล็งเอ็ม  ๔ 

๖.  ก้านกล้องเล็ง 

   ก้านกล้องเล็งอยู่ทางขวาของกล้องเล็ง   มีกระเดื่องก้านกล้องเล็งท าหน้าที่ยึดก้านกล้องเล็งให้แน่นกับ

แท่นรับก้านกล้องเล็งที่โครงส่าย   เมื่อจะน ากล้องเล็งเข้าไปติดตั้งที่เครื่อง    หรือน าเอากล้องเล็งออก   จะต้อง

กดท่ีกระเดื่องยึดกล้องเล็งให้สุด   เพ่ือให้กลอนกระเดื่องหลุดออกจากใน ช่องที่ขัดกลอนไว้ 

๗. วิธีใช้กล้องเล็ง   เอ็ม   ๔ 

 ๑)  น ากล้องเล็งออกจากกล้อง   สวมเข้ากับแท่นรับกล้องเล็ง   ตรวจดูว่าเข่าท่ีสนิทเรียบร้อยแล้ว 

 ๒)  ตั้งมุมสูงและมุมทิศตามที่ต้องการ   ตามค าสั่งยิงหรือจากตารางยิงให้ถูกต้อง 

 ๓)  หมุนควงสูงปรับวอดระดับทางสูง   หมุนควงส่ายปรับแนวเส้นเล็ง   แล้วปรับหวอดระดับข้าง

จนกระท่ังเส้นเล็งอยู่ขอบซ้ายของหลักเล็ง   การยิง  ๓  นัดแรกให้ถอดกล้องเล็งออกก่อนเพ่ือให้พลั่วของแผ่น

ฐานฝังตัวแน่นกับพ้ืน   การกระทบกระเทือนมากๆ  อาจท าให้ชิ้นส่วนที่บอบบาง  ช ารุดได้ 

 ๔)  การถอดกล้องเล็งออกจากแท่นรับก้านกล้องเล็ง   มือซ้ายจับกล้องเล็ง   หัวแม่มือกัแบนิ้วชี้ขวาผลัก

กระเดือ่งก้านกล้องเล็งไปทางขวาจนสุด  มือซ่ายดึงกล้องเล้งขึ้นข้างบน  ให้กล้องเล็งหลุดออกมาร  ตั้งมุม  ๔๐  

องศา  มุมทิศ  ๐  มิลเลียม  เก็บเข้ากล่องกล้องเล็ง 

๘. เครื่องให้แสง   เอ็ม  ๓๗  

 เครื่องให้แสงนี้ใช้เป็นเครื่องช่วยเล็งในเวลากลางคืนของกล้องเล็ง  เอ็ม  ๔  ใช้ถ่านไฟฉายขนาด  ๑  ๑/

๒  โวลท์  มีปลายสายสองอัน    ใช้ส่องสว่างในกล้องสอบการเล็งหนึ่งอัน   และใช้ส่องดูมาตรามุมทิศมุมสูงอีก

หนึ่งอัน   ถ้าหน่วยไม่มี   จะพัฒนาดัดแปล งโดยใช้ไฟฉายขนาดเล็กปิดด้วยกระดาษสีด า   เจาะรูเล็ก ๆ  ให้

แสงสว่างผ่านเพียงพอที่จะใช้ส่อง   ด้านหน้าทางข้างชิดกล้องสอบการเล็ง   จะเห็นเส้นสีขาวในกล้องสอบการ

เล็งเป็นสีแดง 

๙. ไฟฉายหัวหลักเล็ง  เอ็ม  ๔๑ 

 ใช้ประกอบเครื่องใช้แสง  เอ็ม  ๓๗  เมื่อต้องการเล็งในเวลากลางคืน   วางสวมไว้บนหัว    หลักเล็ง  

เอ็ม  ๑๐  หรือหลักเล็งเพ่ิมที่เตรียมไว้มีขนาดเท่ากัน   บางครั้งจ าเป็นต้องเตรียมไว้หลาย  ๐  อัน  โดย 

การดัดแปลงให้มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกันได้   วิธีเล็ง   ให้เส้นเล็งที่หลอดไฟฉายหัวหลักเล็งอยู่ด้านบน   

เส้นเล็งในกล้องตรวจ สอบการเล็งต่อเป็นแนวทางดิ่งอยู่ด้านล่าง 



๑๐.  หลักเล็ง  เอ็ม  ๑๐ 

                 เป็นหลักเล็งที่ท าด้วยเหล็กยาว  ๒๕   ๑/๒  นิ้ว     มีมาตรามิลเลียมที่บรรทัดวัดมุม    หรือใช้ชี้

ทิศทางยิงขั้นต้นให้เครื่องยิง   ถ้าใช้มาตราวัดมุมเป็นมิลเลียม   ให้ยึดหลักเล็งอยู่ห่างตา   ๑๘  นิ้ว  ห่างกัน  

ขีดละ  ๑๐  มิลเลียม  จาก  ๐  ไปทางขวาและทางซ้ายข้างละ  ๑๐๐  มิลเลียม   หลักเล็งนี้จะใช้ไม้ท าแทนได้

ขนาดโดยประมาณ   คือ  ๒   นิ้ว X  ๑  นิ้ว  ยาว  ๒  ฟุต 

หมายเหตุ   

 ความสัมพันธ์ของควงส่ายกับควงแก้เอียง   คือ  หมุนควงส่าย   ๑  รอบ  และหมุนควงแก้เอียง   

 ๑/๙   รอบ  ไปในทิศทางเดียวกันจะท าให้หลอดระดับไม่เปลี่ยนแปลง 

 

ลูกระเบิดยิง 

๑.กล่าวท่ัวไป 

 ลูกระเบิดท่ีใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด   ๖๐  มม.   เป็นลูกระเบิดยิงครบนัด  กล่าวถึงลักษณะของ

ลูกระเบิดยิงทั้งนัด   เครื่องหมายและหลักฐานทางขีปนะวิธี 

๒. ลูกระเบิดยิงที่ใช้กับ  ค.๘๘    ขนาด  ๖๐  มม.       

  แบ่งประเภทตามลักษณะการใช้    มีอยู่   ๕   ประเภท 

              ก. ลูกระเบิดยิงชนิดสังหาร 

              ข. ลูกระเบิดยิงชนิดควัน 

              ค. ลูกระเบิดยิงชนิดส่องแสง 

              ง. ลูกระเบิดยิงชนิดฝึกยิง 

              จ. ลูกระเบิดยิงชนิดซ้อมยิง 

๓. ลูกระเบิดยิงสังหาร   เอ็ม   ๔๙  เอ  ๒ 

 ใช้สังหารบุคคลและได้ผลมากท าให้บาดเจ็บ    ชิ้นระเบิดสามารถกระจายไปได้รอบตัว   รัศมีฉกรรจ์   

ทางกว้าง  ๑๘  เมตร  ทางลึก   ๙  เมตร  ลูกระเบิดยิงหนักประมาณ  ๓.๐  ปอนด์   มีส่วนบรรจุ    

๔  ส่วนบรรจุ   ภายในบรรจุ   ที  เอ็น  ที  หนัก  ๐.๓๔  ปอนด์  ยิงได้ไกลสุด  ๑.๗๙๐  เมตร  ที่ตัวลูกระเบิด

ยิง   ทาสีกากีแกมเขียวอักษรเหลือง 

๔.  ลูกระเบิดยิงควัน   เอ็ม  ๓๐๒ 

 ใช้ท าฉากควัน   ท าอาณัตสัญญาณ  ท าให้บาดเจ็บและท าให้เกิดการเผาไหม้  บรรจุภายใน ด้วย

ฟอสฟอรัสขาว  เมื่อถูกความร้อน   ๑๐๐  องศาฟาเรนไฮด์   หรือมากกว่าขึ้นไป   จะกลายเป็นวัตถุเหลว  การ

เก็บลูกระเบิดยิงจะต้องตั้งเอาหัวชนวนขึ้นข้างบน   รัศมีอันตราย  ๑๕   เมตร   ระยะ  ยิงไกลสุด  ๑,๔๕๐  

เมตร  ที่ตัวลูกระเบิดยิง ทาสีเทา  เครื่องหมายสีเหลือง 



๕. ลูกระเบิดยิงส่องแสง  เอ็ม  ๘๓  เอ  ๑  ,  เอ็ม  ๘๓  เอ  ๓   

 ลูกระเบิดยิงส่องแสงใช้ยิงในเวลากลางคืน   เพื่อส่องสว่างช่วยในการตรวจการณ์  ภานใน  บรรจุวัตถุ

ส่องแสงและร่ม   ใช้ชนวนแตกอากาศ  เอ็ม  ๖๕  ชนวนเริม่ท างานเมื่อยิงออกไปแล้ว  ๑๔.๕  วินาที  เริ่มจาก

ชนวนเชื้อจุดวัตถุส่องแสง  จุดดินด า  ดินด าขับร่มให้เปลือกลูกระเบิดยิงแตกออกจากกันร่มจะกางออก  มีวัตถุ

ส่องแสงสว่างแขวนห้อยอยู่ด้วย  นานประมาณ  ๒๕  วินาที  ถ้ายิงด้วยลูกระเบิดยิง  เอ็ม  ๘๓  เอ  ๑  จะให้

แสงสว่าง ๑๔๕,๐๐๐  แรงเทียน  ลูกระเบิดยิง  เอเด็ม  ๘๓  เอ  ๓  ให้แสงสว่าง  ๓๓๐,๐๐๐  แรงเทียน  

อัตราการตกของร่ม ๓ เมตรต่อวินาที ลูกระเบิดยิงทั้งนัดหนัก ๕.๑๔ ปอนด์ ระยะยิงไกลสุด ๑,๐๐๐   เมตร 

๖.  ลูกระเบิดซ้อมยิง  เอ็ม  ๕๐  เอ  ๒ 

 ลูกระเบิดซ้อมยิงลักษณะเหมือนลูกระเบิดยิงสังหาร  ผิดกันที่สีทา   ใช้ในการฝึกและมีความมุ่งหมาย

เช่นเดียวกับลูกระเบิดสังหาร  เพราะมีลักษณะทางขีปนะวิธีเหมือนกับ  ตัวลูกระเบิดยิงทาสีฟ้า  บรรจุดินด า

เล็กน้อยและวัตถุปรับน้ าหนักแทน  ดิน  ที  เอ็น  ที   

๗.  ลูกระเบิดฝึกยิง  เอ็ม  ๖๙ 

 ลูกระเบิดฝึกยิงเป็นเหล็กเหนียวแข็ง  และส่วนครีบหางเป็นแบบที่มาตรฐาน  หนัก  ๔.๔   ปอนด์  ยิงได้

ไกล  ๒๒๕  เมตร  การเลือกสนามฝึกยิงควรจะหาพ้ืนที่ที่เป็นดินอ่อน  จะท าให้ลูกระเบิดยิงมีอายุไช้งานได้นาน 

หมายเหตุ     มีลูกระเบิดยิงชนิดสังหาร   ได้รับการพัฒนามีใช้อยู่หลายแบบไม่มีเอกสารอ้างอิงไว้ดังนั้นผู้ใช้

จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบ  น าตารางยิงไปใช้ให้ตรงกับลูกระเบิดยิงนั้นด้วย 

๘.  สัญลักษณ์ของลูกระเบิดยิง 

 ก.เครื่องหมายบนกล่องลูกระเบิดยิง  มีแสดงไว้ที่กล่องไฟเบอิร์บรรจุลูกระเบิดยิงและมีหลักฐานเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับลูกระเบิดยิงบรรจุมาพร้อมกันด้วย  แถบผ้าที่พันอยู่รอบกล่องลูกระเบิดยิงมีสีแสดงเป็นเครื่องหมาย

บอกชนิดของลูกระบิดยิง 

 ข. สีของตัวลูกระเบิด  ลูกระเบิดทุกลูกทาสีเพื่อป้องกันสนิม  และยังใช้เป็นเครื่องหมายบอกชนิดของลูก

ระเบิดยิงด้วย    

๙.  แบบของลกูระเบิดยิงนาโต 

 ก.   ลูกระเบิดยิงเคมี   

   ๑) แก๊สคงทน   ทาด้วยสีเทาคาดแถบสีเขียวสองแถบ   เครื่องหมาย 

  ๒) แก๊สไม่คงทน  ทาด้วยสีเทาคาดแถบสีเขียวหนึ่งแถบ  เครื่องหมายสีเขียว 

  ๓) ควัน  (เอฟ  เอส)  ทาด้วยสีเขียวอ่อน  เครื่องหมายสีด า 

  ๔) ควันขาว  ทาด้วยสีเขียวอ่อน  เครื่องหมายสีแดงอ่อน 

 ข.   ลูกระเบิดยิงส่องแสง  ทาด้วยสีขาว  เครื่องหมายสีด า 

 ค.   ลูกระเบิดยิงซ้อมยิง   ทาด้วยสีน้ าเงินเครื่องหมายสีขาว 



๑๐.  เครื่องหมายที่ตัวลูกระเบิดยิง 

 เมื่อน าลูกระเบิดยิงออกจากกล่องบรรจุ   จะเห็นเครื่องหมายพิมพ์ติดไว้ที่ตัวลูกระเบิดดังนี้  

ก. ขนาดกว้างปากล ากล้องของเครื่องยิงที่ใช้   

ข. ขนาดของสิ่งที่บรรจุภายใน 

ค. แบบของลูกระเบิดยิง 

ง. งวดงานของลูกระเบิดยิง 

ตารางยิง 

 ตารางยิง   คือ   หลักฐานการตั้งมุมสูงและส่วนบรรจุ  ตามระยะยิงที่ก าหนดไว้เป็นเมตรหรือเป็นหลา  

ซึ่งอาจจะแจ้งรายการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้ลูกระเบิดยิงแต่ละชนิด   เช่น  เวลาแล่น,  สูงยอดกระสุนวิถี   

ย่านคลาดเคลื่อนคาดคะเนทางระยะและทางทิศ  บางชนิดแจ้งให้ทราบการท างานของชนวนไว้ด้วย  ตารางยิง

ของลูกระเบิดยิงต่างชนิดกันที่ไม่ก าหนดไว้   จึงใช้ร่วมกันไม่ได้มีข้อพิจารณาในการใช้ตารางยิงไว้ดังนี้ 

 ๑.  การยิงควบ   ให้เลือกใช้มุมยิงที่มีส่วนบรรจุเพิ่ม  ลดระยะยิงหรือเพ่ิมระยะยิงได้หลายระยะ   

 ๒.ระหว่างการยิงควบ   ไม่ควรเปลี่ยนส่วนบรรจุเพิ่มที่ต่างกันจะท าให้ความแม่นย าลดน้อยลง    

 ๓.การยิงทางลึก  หรือการยิงต่อเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนไปในทางลึก  ให้เลือกเปลี่ยนมุมยิงที่ใช้ส่วนบรรจุ

เดิม 

 ๔.  การยิงต่อระยะหน้าหรือฝ่ายเดียวกัน   อยู่ห่างเป้าหมาย  ๓๐๐  เมตรลงมา   ให้เลือก  ใช้มุมยิงที่มี

ส่วนบรรจุต่ าที่สุด 

 ๕.  ตารางยิงที่มีระยะยิงเป็นหลา   เมื่อต้องการยิงระยะมากกว่า  ๑,๕๐๐  หลา  จะต้องเพ่ิม  มุมสูงลง

ไป  ให้ตรงกับระยะยิงที่เพ่ิมครั้งละ  ๒๕  หลาด้วย  (เพราะระยะยิงห่างกันช่วงละ   ๑๐๐  หลา ) 

 

การฝึกพลประจ าเครื่องยิง 

๑. ความมุ่งหมาย 

 การฝึกพลประจ าเครื่องยิง   เป็นการฝึกให้ก าลังพลที่ประจ าอยู่ในหมู่เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด  ๖๐  มม.   

สามารถปฏิบัติการยิงได้  ถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นไปตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ผู้ที่จะเข้ารับการฝึก

ในขั้นนี้   จะต้องได้รับการศึกษา  เทคนิคต่างๆ  ของเครื่องควบคุมการยิง  ได้แก่  กล้องเล็ง  เอ็ม  ๔  เข็มทิศ

เล็นเซติค  หลักเล็ง  เอ็ม  ๑๐  ตารางยิง   หัวข้อค าสั่งยิงและเครื่องใช้แสง   เมื่อฝึกเวลากลางคืน   แต่ละขั้น

การฝึกจะเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันไป 

๒. ขั้นการฝึกพลประจ าเครื่องยิง  แบ่งออกไ ด้เป็น    ๖  ขั้น 

 ๑)  การตั้งเครื่องยิงและการเก็บเครื่องยิง 

 ๒) การปฏิบัติตามค าสั่งยิงเริ่มแรก 



 ๓) การปฏิบัติตามค าสั่งยิงต่อมา 

 ๔) การหมายมุมทิศหลักและการปักหลักเล็งเพ่ิม 

 ๕) การเล็งต่อหลักเล็งเพ่ิม 

 ๖) การยิงส่ายทางข้างและการยิงทางลึก 

  ก.  การตั้งเครื่องยิงและการเก็บเครื่อง 

   เครื่องยิงทุกกระบอก   ผู้ฝึกจะต้องเตรียมสนามฝึกวางเครื่องมือเครื่องใช้ปักหลัก  ๒  หลัก  ห่าง

กัน  ๒๕  เมตร  หลักท่ีอยู่ใกล้เครื่องยิง   เรียกหลักก าหนดที่ตั้งยิง  หลักอันไกลเรียก   หลักก าหนดทิศทางยิง

เบื้องต้น   เครื่องยิงพับก็เรียบร้อย    วางให้ขอบซ้ายด้านหน้าของแผ่นฐานชิดด้านหลังของหลักก าหนดที่ตั้งยิง   

ล ากล้องเครี่องยิงจะชี้ตรงไปที่หลักก าหนดทิศทางยิงเบื้องต้นกล้องเล็งเก็บไว้ในกล่อง     วางทางด้านซ้ายห่าง

ขอบแผ่นฐานประมาณ  ๑  เมตร  เมื่อพลยิงเข้าไปประจ าที่ให้นั่งอยู่ทางซ้ายของเครื่องยิง   ในท่านั่งคุกเข่าขวา

เสมอขอบหน้าของแผ่นฐาน 

   การใช้ค าสั่ง   สั่งว่า  “หลักเล็งตรงหน้าตั้งเครื่องยิง”      ผู้ปฏิบัติทวนค าสั่ง................ 

แล้วเอามือขวาถอนหลักก าหนดที่ตั้งยิง   ไปวางไว้ข้างหลังให้ปลายแหลมชี้ไปทางซ้าย   แก้เข็มขัดรัดขาหยดดั่ง

ออก   มือขวายกกลางล ากล้องตั้งข้ึน   มือซ้ายจับขาหยั่งกางออกไปข้างหน้า   วางห่างขอบหน้าแผ่นฐาน

ประมาณ   ๑๘   นิ้ว   กางขาหยั่งทั้งสองข้างออกให้ตึง  มือขวาดึงล ากล้อง   มือซ้ายจัดกระบอกควงสูงตั้งให้

ตรงทางดิ่ง   ละมือซ้ายมาจับขั้นควงยึดคานแก้เอียงให้แน่น  นั่งราบ 

เหยีดขาซ้ายตรึง   วางเท้าขวาไว้ใต้เข่าซ้าย   มือขวาหมุนควงสูงขึ้นประมาณ   ๑๕  รอบ   กางด้านควงส่าย

ออกเปิดฝาครอบล ากล้อง   มือซ้ายเปิดฝากล่องกล้องเล็ง น ากล้องเล็งไปติดที่ช่องรับกล้องเล็ง   ตั้งมุมสูง  ๖๒  

องศา  มุมทิศ  ๐  มิลเลียม 

   การปรับเส้นเล็ง  มือจับขาหยั่งซ้าย  และขาหยั่งขวาเหนือพลั่ว   ตาเล็งที่เส้นเล็ง ขวา – ด า   ให้

ต่อเป็นแนวเดียวกัน  ยกขาหยั่งทั้งสองเลื่อนเส้นเล็งไปให้ตรงกึ่งกลางหลักโดยประมาณ  วางขาหยั่งลงบนพื้น  

มือขวาหมุนควงสูงปรับหวอดระดับทางสูงให้อยู่กึ่งกลาง  มือซ้ายหมุนควงแก้เอียงให้หวอดระดับทางข้าง   อยู่

กึ่งกลาง    ตรวจดูเส้นเล็งห่างขอบซ้ายของหลักเล็งเท่าไร   มือขวาหมุนควงส่ายเลื่อนเส้นเล็งมาอยู่กึ่งกลางของ

ระยะที่ห่างอยู่นั้นของระยะที่ห่างอยู่นั้น   แล้วปรับหวอดระดับทางข้างปฏิบัติซ้ า   เลื่อนเส้นเล็งทีละครึ่งแล้ว

ปรับหวอดระดับทางข้าง จนกระท่ังเส้นเล็งชิดขอบซ้ายของหลักเล็งรายงาน  “หมู่..........พร้อม” 

               การเก็บเครื่องยิง    ใช้ค าสั่งว่า    “เก็บเครื่องยิง”   ผู้ปฏิบัติ  ทวนค าสั่ง..............นั่งคุกเข่าขวา   

ถอดกล้องเล็งออกตั้งมุมสูง  ๔๐  องศา  มุมทิศ  ๐  มิลเลียม       เก็บเข้ากล่องปิดฝากล่องกล้องเล็ง   แล้วปิด

ฝาครอบล ากล้อง   จัดสะพานโครงส่ายให้อยู่ก่ึงกลาง   พับด้ามควงส่าย  ลดควงสูง  ลงต่ าสุด  (แล้วหมุนคืนไว้  

๑   รอบ)  คลายควงยึดคานแก้เอียง   มือขวาจับล ากล้องผลักล ากล้องไปทางขวา   ให้กระบอกควงสูงมาชิดอยู่

กับขาหยั่งว้าย   ยกขาหยั่งซ้ายไปรวมกับขาหยั่งขวาเลื่อนมือซ้ายไปรองรับที่หัวขาหยั่ง   มือขวายกขอบหน้า



ด้านขวาของแผ่นฐานมือซ้ายดึงขาหยั่งเข้าไว้ใต้แผ่นฐาน   วางเครื่องยิงลงบนพื้นรัดเข็มขัดให้เรียบร้อย    หยิบ

หลักก าหนดที่ตั้งยิงมาปักไว้ที่ขอบหน้าด้านซ่ายของแผ่นฐาน   แล้วรายงาน  “หมู่.........พร้อม” 

  ข.  การปฏิบัติตามค าสั่งยิงเริ่มแรกและค าสั่งยิงต่อมา   ค าสั่งยิงเป็นค าสั่งที่ส่งมาจาก   ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นผู้ตรวจการณ์   ค าสั่งเหล่านี้บรรจุต าบลทางเทคนิคที่จ าเป็นส าหรับพลยิง   เพ่ีอน าหลักฐานนั้นไปตั้ง

เครื่องยิงและปฏิบัติการยิงในการให้ค าสั่งยิงมักนิยมสั่งไปตามล าดับหัวข้อของค าสั่งยิง   ค าสั่งยิงจะให้ด้วยวจา   

ทางโทรศัพท์   ทางวิทยุ   สัญญาณแขนและมือ   พลยิงจะต้องทวนค าสั่งและบันทึก   ค าสั่งยิงไว้ทุกครั้งด้วย 

  ค าสั่งยิงแบ่งออกเป็น  ๒  ชนิด  คือ   ค าสั่งยิงเริ่มแรกและค าสั่งยิงต่อมา   ค าสั่งยิงเริ่มแรกมีความ

มุ่งหมายเพ่ือให้เครื่องยิงลูกระเบิด    ตั้งหลักฐานเตรียมยิงลูกระเบิดยิงนัดแรกของภารกิจยิงนั้น   เมื่อยิงลูก

ระเบิดยิงนัดแรกไปแล้ว    ต าบลระเบิดยังไม่ถูกเป้าหมายที่ต้องการจึงต้องแก้ไขหลักฐานการยิง   ซึ่งเรียกว่า  

ค าสั่งยิงต่อมา   ค าสั่งยิงต่อมาจะมีหัวข้อเฉพาะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากค าสั่งยิงเริ่มแรก  เว้นแต่การควบคุม

การยิง   จะต้องบอกเสมอ   

ตัวอย่างค าสั่งยิงเริ่มแรก 

 ๑)    นามหน่วยของเครื่องยิงที่จะต้องปฏิบัติ                -    หมวด 

 ๒)   ชนิดของลูกระเบิดยิง                                      -    ระเบิดสังหาร 

 ๓)   เครื่องยิงที่จะใช้ยิงปรับ                                    -    หมู่   ๒ 

 ๔)  วิธียิง  (จ านวนนัด)                                          -   ๑   นัด 

 ๕)  มุมทิศ                                                         -   มุมทิศศูนย์หลักเล็งหลัก 

 ๖)  ระยะยิง  (มุมสูงและส่วนบรรจุ)                           -   เก้าร้อย 

 ๗)  การควบคุมการยิง                                           -   ยิง 

ตัวอย่างค าสั่งยิงต่อมา 

 ๑)   ทิศทางท่ีแก้ไข                                               -  ขวา   

 ๒)  ระยะยิง                                                       -  เก้า  ห้า  ศูนย์ 

 ๓)  การควบคุมการยิง                                           -  ยิง 

  ค าสั่งยิงดัดแปลง   เป็นการเปลี่ยนมุมทิศและระยะยิงเป็นจ านวนรอบของควงส่าย   และควง 

สูง   ผลดีของค าสั่งยิงนี้คือ   พลประจ าเครื่องยิง   ปฏิบัติได้รวดเร็วและง่าย   จ านวนรอบของควงสูงและควง

ส่าย   ให้ใช้ได้ถึงครึ่งรอบ 

ตัวอย่างค าสั่งยิงดัดแปลง 

 ๑)  ค าสั่งเตือน                                     -  เตรียมส่ายขวา        

 ๒)  จ านวนนัด                                     -   ๔ นัด 

 ๓)  ทิศทางและจ านวนรอบ                      -  ส่ายขวา  ๒  รอบ 



 ๔)  ระยะยิง                                        -  แปด  สอง  ห้า 

 ๕)  การควบคุม                                    -  ยิง 

  การปฏิบัติของพลยิง   เมื่อได้รับค าสั่งยิง   ทวนค าสั่งยิงทุกขั้นตอน  (ต้องบันทึกไว้  ถ้ายิงด้วย

กระสุนจริง)  รีบตั้งมุมทิศเปิดตารางยิง  ดูที่ระยะยิง   ใช้มุมสูงและส่วนบรรจุเท่าไรขานออกมาดัง  ๆเพ่ือให้พล

กระสุนเตรียมกระสุนและจัดส่วนบรรจุตามต้องการนั้นมาให้     แล้วยกขาหยั่งหรือหมุนควงส่ายเลื่อนเส้นเล็ง

ให้ตรงกึ่งกลางหลัก  ปรับหวอดระดับทางสูง  ปรับหวอดระดับทางข้าง  เลื่อนเส้นเล็งทีละครึ่ง   ปรับหวอด

ระดับทางข้าง   ให้เส้นเล็งชิดขอบซ้ายของหลักเล็ง   รายงาน  “ยิง” 

 

  ค.  การหมายมุมทิศหลักและการปักหลักเล็งเพ่ิม 

   การฝึกข้ันนี้เป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องมาจากการปฏิบัติตามค าสั่งยิง   หลังจากท่ียิงถูกเป้าหมาย

หรือต าบลที่ต้องการแล้ว   ผูต้รวจการณ์จะสั่งว่า   หยุดยิงจบการยิง   “ หมายมุมทิศหลัก”  ปักหลักเล็งเพิแม  

สองหลัก  หรือสี่หลักตามที่ต้องการ   การปฏิบัติของพลยิง   เมื่อยิงระเบิดนัดสุดท้ายไปแล้ว  จะต้องปรับ 

หลักฐานของเครื่องยิง  ให้เหมือนก่อนท าการยิงอีกครั้ง   แล้วปฏิบัติต่อไปตามขั้นตอนดังนี้  หมุนควงมุมทิศท่ี

กล้องเล็งมาอยู่ที่มุมทิศ  ๐  พลยิงผู้ช่วยไปถอนหลักเล็งปักใหม่ที่แนวมุมทิศ   ๐  นี้  ถ้าต้องการปรับสะพาน

ควงส่ายให้อยู่ก่ึงกลาง    ให้หมุนควงส่ายให้อยู่กึ่งกลางแล้วปรับเส้นเล็งให้ชิดขอบซ้ายมองหลักเล็งเหมือนเดิม  

การหมายมุมทิศหลักนี้  เป็นการปรับแนวเส้นเล็งให้มาอยู่ในแนวของล ากล้องเครื่องยิง 

               การปักหลักเล็งเพ่ิม   เพ่ือให้เครื่องยิงย้ายการยิงทางทิศได้มากขึ้นนี้   จะปักหลักเล็งเพ่ิมระหว่าง

หลักห่างกัน  ๑๕๐  มิลเลียม ในการเข้าตีจะปักหลักเล็งเพ่ิมอย่างน้อย  ๒  หลัก  ในกาแรตั้งรับ  ปักหลักเล็ง

เพ่ิมอย่างน้อย  ๔  หลัก  การปักหลักเล็งเพิ่มมีข้อพิจารณาในการปักหลักไว้ดังนี้ 

                        -  หมายมุมทิศหลักเพีดยงหลักเดียวยิงได้กว้าง   ๓๐๐  มิลเลียม 

                        -  ปักหลักเล็งเพิ่ม   สองหลักยิงได้กว้าง  ๖๐๐  มิลเลียม 

                        -  ปักหลักเล็งเพิ่มเติม   สอ่ีหลัก  ยิงได้กว้าง   ๙๐๐   มิลเลียม 

               การปักหลักเล็งเพ่ิม   เมิ่พลยิงหมายมุมทิศหลักแล้ว   ให้หมุนควงมุมทิศไปทางซ้าย  ๑๕๐  มิ

ลเลียม  แล้วปักหลักเล็งเพิ่มขวาหลักท่ีหนึ่ง   หมุนควงมุมทิศไปทางขวา   ๑๕๐  มิลเลียม  ปักหลักเล็งเพิ่ม

ทางซ้ายหลักที่หนึ่ง   ถ้าจะปักหลักเล็งเพ่ิมต่อไปอีก   ให้หมุนควงมุมทิศมาไว้ที่  ๐  ยกเครื่องยิงเล็งต่อหลักเล็ง

เพ่ิมที่ปักแล้วนั้น   หมุนควงมุมทิศไปที่  ๑๕๐  ปักหลแกเล็งเพ่ิมใหม่แต่อไปเช่นนี้จนกว่าจะได้หลักเล็งเพ่ิมครบ

จ านวนที่ต้องการ 

  ง.  การเล็งต่อหลักเล็งเพ่ิม   เมื่อมีหลักเล็งเพิ่มหลายหลัก   แต่ละหลักจะต้องท าเครื่องหมายไว้   

ป้องกันการเล็งผิดหลัก   แต่ละหลักจะปักห่างกัน   ๑๕๐  มิลเลียม   จุดกึ่งกลางคือ   ๗๕  มิลเลียม  ถ้ามุมทิศ

ในค าสั่งยิงอยู่ที่  ๗๕  มิลเลียม  จะใช้หลักเล็งใดเป็นหลักเล็งก็ได้   แต่ถ้ามุมทิศมากหนือน้อยกว่า   ๗๕       



มิลเลียม   ให้ใช้ทิศทางของหลักเล็งที่อยู่ใกล้นั้น   เป็นหลักจุดอ้างของทิศท่ายิง   ตัวอย่างเช่น   ผู้ตรวจการณ์  

วัดทิศทางของที่ตั้งเป้าหมาย   อยู่ทางขวาของจุดยิงหลักได้ขวา   ๒๔๐  มิลเลียม   จะตอ้งสั่งยิงว่า  มุมทิศ  

ซ้าย  ๖๐  หลักเล็งเพ่ิมขวาหลักที่  ๒ 

  จ.  การยิงส่ายทางข้างและยิงส่ายทางลึก           บางโอกาสอาจใช้เครื่องยิงขนาด   ๖๐   มิลลิเมตร   

ยิงต่อเป้าหมายที่ขยายออกทางข้างหรือทางลึก   บางสถานการณ์ต้องยิงทั้งสองทาง   ด้วยการยิงส่ายทางข้าง

และทางลึกพร้อมกันเป็นพ้ืนที่       ขีดจ ากัดของเครื่องยิงสามารถส่ายได้ประมาณ   ๒๕๐   มิลเลียม (๑๖   

รอบ)     จึงไม่มอบเป้าหมานที่มีความกว้างหรือความลึกเกินกว่า   ๗๕  เมตร   ต่อเครื่องยิงหนึ่งกระบอก     

โดยใช้ลูกระเบิดสี่นัดยิงส่ายโดยสม่ าเสมอจะคลุมพ้ืนที่ได้    ๗๕  X  ๗๕   เมตร   เป้าหมายที่กว้างเกินกว่า   

๗๕   เมตร   จะยิงไม่ได้ผลในระยะยิงที่ต่ ากว่า   ๕๐๐   เมตร   เพราะควงส่ายยิงส่ายได้จ ากัด   ภายหลังที่ยิง

ไปแล้วแต่ละนัด  พลยิงต้องส่ายเครื่องยิงไปตามจ านวนรอบของควงส่ายที่ก าหนดไว้ในค าสั่งยิง   ปรับหวอด

ระดับทางข้างให้อยู่กึ่งกลางแล้วหมุนควงส่ายยิงนัดต่อไป 

ผู้ตรวจการณ์   จะต้องปรับการยิงทางปีกของเป้าหมายเสียก่อน   ตามปกติจะปรับต่อปีกของเป้าหมายอยู่ทาง

ใต้ของทิศทางลม   การค านวณหาจ านวนรอบของควงส่าย   หาได้   ดังนี้ 

  ๑)  วัดความกว้างของเป้าหมายมิลเลียมได้     ๗๕     มิลเลียม 

  ๒)  หารความกว้างของเป้าหมายด้วย  ๑๕  (หนึ่งรอบควงส่าย)    เพ่ือหาจ านวนรอบควงส่าย   

เท่ากับ    ๗๕   หารด้วย  ๑๕  ได้  ๕  รอบ   

  ๓)   จ านวนรอบทั้งสิ้น   หารด้วยช่วงระหว่างนัด  (จ านวนนัดลบด้วยหนึ่ง)  เศษของรอบคิด

ใกล้เคียงหนึ่งรอบ  ถ้ายิงสี่นัด  เท่ากับ  ๔  -  ๑  ได้ช่วงการยิงส่าย  ๓  ชว่ง  เอาไปหาร  ๕  รอบ  จะได้ส่าย

ครั้งละหนึ่งรอบครึ่ง      

            ค าสั่งยิงส่ายทางข้างของผู้ตรวจการณ์   จะสั่งให้ยิงดังนี้ 

 -  สี่นัด                                         (หรือ)                            -  สี่นัด 

 -  ส่ายซ้ายหนึ่งรอบครึ่ง                                                        -  ส่ายซ้ายหนึ่งรอบครึ่ง 

 -  เก้าร้อย                                                                        -  ส่วนบรรจุ   ๓ 

 -  ยิง                                                                              -  ยิง 

  ฉ.  การยิงทางลึก   ใช้วิธียิงส่ายขึ้น   หรือส่ายลง  ด้วยจ านวนรอบควงสูงของแต่ละนัดครั้งแรกตั้ง

ระยะยิงไกลหรือใกล้ของเป้าหมาย   แล้วแต่จะท าการยิงระยะใกล้หรือไกลก่อน   จ านวนรอบของควงสูงหาได้

ดังนี้ 

   ๑)  ตรวจดูมุมสูงตรงกับระยะยิงไกลและระยะยิงใกล้ของเป้าหมาย   น าค่ามุมสูงที่มีค่าน้อยไปลบ

ออกจากมุมสูงมุมสูงที่มีค่ามากโดยตัดเศษทิ้ง 



   ๒)  ผลลัพธ์ที่ได้เป็นองศาคูณด้วยสอง  (หนึ่งอาศาหมุนควงสูงสองรอบ)  เพ่ือหาจ านวนรอบของ

ควงสูงทั้งสิ้น 

   ๓)  จ านวนรอบทั้งสิ้น   หารด้วยจ านวนช่วงระหว่างนัด   (จ านวนนัดลบด้วยหนึ่ง)   ผลลัพธ์จะ

เป็นจ านวนรอบของแต่ละนัดที่ส่ายขึ้นหรือส่ายลง 

  ตัวอย่าง   ยิงทางลึกระยะยิงใกล้  ๑,๐๐๐   เมตร   ระยะยิงไกล   ๑,๐๗๕   เมตร   ได้มุมสูง   ๖๗  

ส่วนบรรจุ   ๓  กับมุมสูง  ๖๓  ๓/๔   ส่วนบรรจุ   ๓   หาผลต่างมุมสูง   ๖๗  -  ๖๓   ได้  ๔  องศา  คูณด้วย  

๒  ได้จ านวนรอบควงสูง   ๘   รอบ  หารด้วย  ๓  (จ านวนนัด  ๔ - ๑)  ได้จ านวนรอบระหว่างช่วงการยิง  แต่

ละนัด   ๒  รอบครึ่ง    ค าสั่งยิงส่ายทางลึกของผู้ตรวจการณ์     จะสั่งให้ยิงดังนี้ 

   -   สี่นัด                              (หรือ)                              -   สี่นัด 

   -  ส่ายทางลึก                                                            -   ส่ายลงสองรอบครึ่ง 

   -  ๑,๐๐๐  -  ๑,๐๗๕                                                  -   ส่วนบรรจุ   ๓ 

   -  ยิง                                                                      -   มุมสูง    ๖๗ 

                                                                                            -   ยิง 

              การปฏิบัติการยิงส่ายของพลยิง    เมื่อได้รับค าสั่งยิงแล้วพลยิงทวนค าสั่ง   ให้พลกระสุนเตรียมลูก

ระเบิดยิงไว้   ๔   นัด   จัดส่วนบรรจุไว้  ๓  ส่วนบรรจ ุ  แล้วพลยิงตั้งมุมทิศ  มุมสูงที่กล้องเล็งปรับหวอด

ระดับ   ปรับเส้นเล็งให้ถูกต้อง   รายงาน   “หมู่.......พร้อม”   ผู้ควบคุมการยิงสั่ง  “ยิงหนึ่ง”  พลยิงสั่ง  “ยิง”   

พลยิงผู้ช่วยน ากระสุนบรรจุเอาส่วนหางของลูกระเบิดยิงลงทางปากล ากล้องด้วยมือซ้ายซึ่งจับอยู่ ที่บริเวณครีบ

กั้นแก๊ส   จนกระทั่งฝ่ามือซ้ายวางบนปากล ากล้อง   ปล่อยลูกระเบิดยิงลงไป   ลดมือซ้ายลงทางท้ายล ากล้อง

อย่างเร็ว   ก้มศีรษะลงทางขวาของเครื่องยิง   รายงานว่า  “ยิงไปแล้ว”   ผู้ควบคุมการยิงจะสั่งต่อว่า 

“ ยิงสอง”  พลยิงสั่ง  “ยิง”     พลยิงผู้ช่วยบรรจุลูกระเบิดยิงรายงานเหมือนเดิม    จนกระท่ังถึงนัดที่สี่พลยิง

ผู้ช่วยรายงานว่า   “ ยิงไปแล้ว   ยิงจบ”     

  เมื่อพลยิงผู้ช่วยบรรจุลูกระเบิดลงไปแล้ว   ลูกระเบิดยิงไม่ออกจากล ากล้อง   จะด้วยเหตุผลอะไรก็

ตาม   พลยิงผู้ช่วยรายงานลูกระเบิดยิงด้าน   พลยิงและพลยิงผู้ช่วยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

             ๑)  พลยิงใช้ส้นเท้ากระแทกล ากล้อง   เพื่อให้ลูกระเบิดค้างอยาในล ากล้องเลื่อนลงไป ถ้าลั่นออกให้

บรรจุและยิงต่อไป   แต่ถ้ายังไม่ลั่นออกเครื่องยิงที่มีเครื่องลั่นไก   ให้ตั้งกระเดื่องบังคับการยิงที่  “ ยิง”     ลั่น

ไก  ๓  ครั้ง   ถ้ายังไม่ลั่นให้รออย่างน้อย  ๑  นาที   ในระหว่างที่รออยู่นี้   พลยิงตรวจความร้อนของล ากล้อง

ควรใช้น้ าราดหรือใช้ผ้ารองมือจับได้ 

             ๒)  พลยิงนั่งคุกเข่า   ปลดล ากล้องเครื่องยิงออกจากแผ่นฐาน   บังคับขาหยี่งให้ตั้งอยู่กับท่ี   มือ

ซ้ายอ้อมไปข้างหน้าและจับขาหยั่งขวาไว้ที่ปลอกขาหยั่งขวา   มือขวาก ารอบที่ฦาปิดท้ายล ากล้อง 



             ๓)  พลยิงผู้ช่วยนั่งคุกเข่าหันหน้าเข้าหาเครื่องยิง   มือขวาหงายรองรับใต้ปากล ากล้องมือซ้ายคว่ า

วางด้านบนของปากล ากล้อง   ให้หัวแม่มือทั้งสองทาบไปตามนิ้งชี้   ทั้งต้องระวังมิให้ส่วนใดของมือยื่นเข้าไป

หน้าล ากล้อง 

             ๔)  พลยิงยกท้ายล ากล้อง  จนได้ระดับขนานกับพ้ืน   ไม่ได้ลดท้ายล ากล้องลงต่ ากว่าแนวระดับอีก   

เขย่าเบา  ๆ  จนกว่าลูกระเบิดยิงจะเลื่อนออกหมา   ในทันทีที่ล ากล้องยกขึ้นได้ระดับพลยิงผู้ช่วย   ขยับหัวแม่

มือทัง้สองเลื่อนไปบนปากล ากล้องเพ่ือกันลูกระเบิด   เมื่อหัวชนวนถึงปากล ากล้องจึงน าลูกระเบิดยิงออกจาก

ปากล ากล้อง 

             ๕)  ตรวจดูลูกระเบิดยิง   ดูกลอนนิรภัย ถ้ายังไม่หลุดออก   ให้สอดสลักนิรภัยเข้าไว้เหมือนเดิม 

แยกระเบิดออกไปไว้ให้ห่างที่ตั้งยิง  เพ่ือตรวจหาสาเหตุภายหลัง 

              ๖)  พลยิงลดท้ายล ากล้องลง   ประกอบท้ายล ากล้องเข้ากับแผ่นฐาน   ตั้งหลักฐานให้เครื่องยิง   

และยิงลูกระเบิดยิงนัดต่อไป   ถ้ายังเกิดการด้านภายในล ากล้องอีก        ให้ตรวจที่เข็มแทงชนวนเพื่อหา

สาเหตุแก้ไขต่อไป  

การฝึกตั้งเคร่ืองยิง   ค.๖๐  (ศอว.ทบ.) 

การวางเครื่อง มือเครื่องใช้ 

 -   ปักหลักเล็งไว้  ๒  หลัก  ห่างกัน  ๒๕  เมตร  หลักแรกเป็นหลักก าหนดที่ตั้งยิง   และ อีกหลักหนี่ง

เป็นหลักก าหนดทิศทางยิงเบื้องต้น 

 -   เครื่องยิงเก็บพับวางราบลงบนพื้น   ล ากล้องชี้ตรงไปที่หลักก าหนดทิศทางยิงเบื้องต้นขอบหน้า

ด้านซ้ายของแผ่นฐานวางชิดด้านหลังของหลักก าหนดที่ตั้งยิง 

 -   ทางซ้ายของเครื่องยิง   แนวเดียวกับขอบหน้าของแผ่นฐานห่างประมาณ   ๑   เมตรวางกล่องกล้อง

เล็ง   เอ็ม  ๔   ให้ด้านมีกลอนเปิด   เปิดฝากล่องกล้องเล็งหันมาทางเครื่องยิง 

 -   วางเครื่องยิงเป็นแนวเดียวกัน   ระยะเคียงตามความเหมาะสมกับเรื่องที่ท าการฝึก 

การเข้าประจ าแถวและการเข้าประจ าที่     

 -   ให้ผู้รับการฝึกเข้าแถว     เป็นรูปแถวตอนข้างหลังเครื่องยิงห่างจากเครื่องยิงประมาณ   ๕   เมตร   

ใช้ค าสั่งว่า   ประจ าแถว 

 -   การเข้าประจ าที่ใช้ค าสั่งว่า   พลประจ าเครื่องยิงประจ าที่   ผู้ปฏิบัติทวนค าสั่ง   แล้ววิ่งมาหยุดห่าง

เครื่องยิงประมาณ  ๑   ก้าวแล้วก้าวเท้าซ้าย   นั่งคุกเข่าขวาตรงกลางระหว่างกล้องเล็งกับเครื่องยิงเข่าขวา

สมอแนวขอบหน้าของแผ่นฐาน 

การตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ 

 -   ก่อนเริ่มการฝึก   สั่งให้พลประจ าเครื่องยิง  ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้   เพ่ือตรตวจสภาพของอาวุธยุท

โปกรณ์    มีอะไรช ารุดหรือไม่และจัดชิ้นส่วนบางอย่างให้สะดวกในการตั้งเครื่องยิงได้แก่   การจัดควงแก้เอียง   



หมุนคายออกประมาณ   ๑๐   รอบ   จัดเรือนควงส่ายให้อยู่ประมาณกึ่งกลางแนวล ากล้อง   ตรวจกล้องเล็ง   

เอ็ม  ๔  แล้วตั้งมุมสูง   ๔๐  องศา  มุมทิศที่  ๐   มิลเลียม   เมื่อตรวจและจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ให้รายงาน   

หมู่...........พร้อม 

การตั้งเครื่องยิง    

 -   หลังจากท่ีทุกหมู่รายงานพร้อมแล้ว    ผู้ฝึกออกค าสั่งว่า  “หลักเล็งตรงหน้าตั้งเครื่องยิง”   ผู้ปฏิบัติ

ทวนค าสั่งแล้วปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้. -   (ถอนหลักก าหนดที่ตั้งยิง) 

   -    มือขวาจับประมาณกึ่งกลางล ากล้องเครื่องยิงตั้งข้ึน    มือซ้ายจับขาหยั่งทั้งสองข้างไปวางไว้

ข้างหน้าห่างจากแผ่นฐานประมาณ   ๑๘   นิ้ว   มือขวาอ้อมไปจับเหนือพลั่งขาหยั่งขวา   มือซ้ายจับเหนือพลั่ว

ขาหยั่งซ้าย   กางขาหยั่งทั้งสองข้างออกให้ตึง   มือซ้ายจับด้ามควงสูง   มือขวาจับล ากล้องปรับแนวกระบอก

ควงสูงให้ตั้งตรงแล้วใช้มือซ้ายปลดคานแก้เอียง    เกี่ยวกับหัวข้อต่อเข้าท่ีช่วงรับ  หัวข้อต่อของกระบอกเกลียว

ควงสูง   นั่งราบลงบนพื้น  ขาซ้ายเหยียดตรง   ขาขวาท่อนล่าง  งอพับไว้ใต้เข่าซ้าย    หมุนควงสูงขึ้นประมาณ   

๙   รอบ   เปิดฝาครอบล ากล้อง   มือซ้ายเปิดกล่องกล้องเล็งน ากล้องเล็งมาติดท่ีเครื่อง 

ยิง   ตั้งมุมสูง   ๖๒  องศา   มุมทิศ ๐   มิลเลียม     จัดช่องเล็งให้ขนานกับพ้ืนส่วนบนของเส้นเล็งหางม้าสีด า   

อยู่ประมาณแนวกี่งกลางของหลักก าหนดทิศทางยิงเบื้องต้น 

 -   มองผ่านช่องเล็ง   จัดแนวเส้นเล็งให้เส้นเล็งสีด าและสีขาวเป็นแนวเดียวกันในทางดิ่ง  ให้อยู่ห่าง

กล้องเล็ง  ๓  ถึง  ๑๐  นิ้ว    ลืมตาท้ังสองข้าง    หรือหลับตาข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ตามถนัดใช้มือทั้งสองข้างไป

จับที่ขาหยั่งเหนือพลั่ว    ยกขาหยั่งเลื่อนเส้นเล็งให้ตรงหลักเล็งโดยประมาณปรับหวอดระดับทางสูง    มือขวา

จับด้ามควงสูงหมุนปรับหลอดระดับทางสูงให้อยู่กึ่งกลาง    มือซ้ายจับด้ามควงแก้เอียง   หมุนปรับหวอดระดับ

ทางข้างให้อยู่กึ่งกลาง    มือขวาจับด้ามควงส่าย    ปรับแนวเส้นเล็ง    ตรวจดูระยะที่ห่างของแนวเส้นเล็งกับ

ขอบซ้ายของหลักเล็ง    หมุนควงส่ายให้เส้นเล็งเลื่อนมาทีละครึ่งแล้วปรับหวอดระดับทางข้าง    ท าซ้ าต่อไปจน

เส้นเล็งชิดขอบซ้ายของหลักเล็ง       หมุนควงส่ายให้เส้นเล็ง   เลื่อนมาทีละครึ่งแล้วปรับหวอดระดับทางข้าง    

ท าซ้ าต่อไปจนเส้นเล็งชิดขอบซ้ายของหลักเล็ง      ตรวจดมูาตรามุมสูง,มุมทิศหวอดระดับทั้งสองข้าง   และ

เส้นเล็งอยู่ในต าแหน่งที่ถูปกต้องแล้วรายงาน  “หมู่........พร้อม” 

              หมายเหตุ        การถอดหลักก าหนดที่ตั้งยิง    มือขวาจับหลักถอดขึ้นน าไปวางไว้ข้างหลังปลาย

แหลมชี้ไปทางซ้าย 

การเก็บเครื่องยิง 

 -   ผู้ฝึกใช้ค าสั่งว่า  “เก็บเครื่องยิง”   ผู้ปฏิบัติทวนค าสั่งแล้วลุกขึ้นนั่งคุกเข่าขวา    มือซ้ายจับกล้องเล็ง   

มือขวากดกลอนกระเดื่องยึดกล้องเล็งดันไปทางขวา    แล้วเลื่อนขึ้นข้างบน   เมื่อถอดออกแล้ว   ตั้งมาตารมุม

สูงที่  ๔๐  องศา  มุมทิศท่ี  ๐  มืลเลียม   เก็บเข้ากล่องปิดฝากล่องกล้องเล็งให้เรียบร้อย 



 -   มือขวาหยิบฝาครอบล ากล้องมาปิดที่ปากล ากล้อง    แล้วไปจับด้ามควงส่ายหมุนให้เรือนควงส่ายอยู่

กึ่งกลางมือซ้ายจับด้ามควงสูง      ลดควงสูงลงต่ าสุด     แล้วหมุนขึ้นไปประมาณ   ๑   รอบ   ปลดคานแก้

เอียงออกจากช่องรับหัวข้อต่อที่กระบอกเกลียวควงสูง   เก็บเข้าช่องขันกลอนที่ขาหยั่งซ้าย  (ขนานเป็นแนว

เดียวกับขาหยั่ง)   มือขวาจับล ากล้อง   มือซ้ายจับขาหยั่งซ้ายเหนือพลั่ว   ผลักล ากล้องไปทางขวา 

ให้กระบอกควงสูงชิดกับขาหยั่งซ้าย   ยกขาหยั่งซ้ายไปรวมกับขาหยั่งขวายกขาหยั่งทั้งสองข้างมาวางไว้ชิดขอบ

หน้าของแผ่นฐาน   เลื่อนมือซ้ายมาจับที่หัวขาหยั่ง   มือขวา ยกขอบหน้าด้านขวาของแผ่นฐานขึ้นทับบนพลั่ว

ขาหยั่ง     วางเครื่องยิงราบลงบนพื้น  (ถ้ามีเข็มขัดรัดขาหยั่ง    ให้รัดเข็มขัดให้ตึงด้วย)    มือขวาหยิบหลัก

ก าหนดที่ตั้งยิงมาปักท่ีขอบหน้าด้านซ้ายของแผ่นฐาน   แล้วรายงาน  “หมู่......พร้อม” 

              หมายเหต ุ  ก่อนที่จะตั้งกล้องเล็ง    ให้ผู้ปฏิบัติขานออกมาว่า   หกสอง   มุมทิศศูนย์   เวลาเก็บ

กล้องเล็งให้ขานว่า   สี่ศูนย์   มุมทิศศูนย์   (การฝึกข้ันที่   ๒,๓,๔,๕,  และ  ๖  ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ค.๘๘) 

 

ค าแนะน าในการใช้และการซ่อมบ ารุง   ค.๖๐   มม. (ศอว.ทบ.) 

 ๑.  เมื่อท าการถอดเข็มแทงชนวนออกจากโครงปิดท้ายเพ่ือท าความสะอาด   และประกอบชนวนเข้าที่

จะต้องขันให้แน่น   ถ้าขันไม่แน่นจะท าให้ปลายเทแทงชนวนยื่นออกมาจากร่องแป้นเกลียวเข็มแทงชนวนน้อย   

เมื่อท าการยิงอาจท าให้ลูกระเบิดยิงด้านในได้ 

  ๒.  การอัดไขข้นที่จุดอัดไขข้นของชุดผ่อนอาการสะเทือน   ให้ผู้ใช้ปืนอัดไข    ควรอัดเพียงข้างละ  ๑ – 

๒  ครั้ง   ถ้าอัดไขข้นไปจนเต็มจะท าให้ไขข้นเข้าไปอัดกับแหนบผ่อนอาการสะเทือน   ซึ่งจะท าให้ชุดผ่อน

อาการสะเทือนไม่ท างาน 

  -   การแก้ไข   คลายจุดไขข้นทั้งสองข้างออก   และท าการโยกชุดผ่อนอาการสะเทือนขึ้นลงเพื่อให้

ไขข้นออก   จนกว่า ชุดผ่อนอาการสะเทือนจะท างานเป็นปกติ    แล้วจึงประกอบจุดอัดไขเข้าที่ตามเดิม 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ 

ขนาด ๘๑ มม. 
     ........................................................................................ 

๑.   ลักษณะของเครื่องยิงลูกระเบิด  ๙๓  ขนาด  ๘๑  มม.  แบบ เอ็ม ๑  และ เอ็ม ๒๙ 

   เครื่องยิงลูกระเบิด  ๙๓  ขนาด  ๘๑  มม.  มีอยู่ด้วยกัน  ๒  แบบ  คือ  ค. ๙๓  ขนาด  ๘๑  มม. 

เอ็ม ๑  และ ค. ๙๓   ขนาด  ๘๑  มม.  เอ็ม  ๒๙        ทั้งสองแบบนี้   มีลักษณะคล้ายกัน  จะผิดกันบ้างก็ท่ี 

ล ากล้องและแผ่นฐาน      เครื่องยิงทั้งสองแบบที่กล่าวมานี้    เป็นเครื่องยิงที่มีล ากล้องเกลี้ยง    ไม่มีเกลียว 

บรรจุลูกระเบิดยิงทางปากล ากล้อง   ท าการยิงด้วยมุมสูง     เครื่องยิงนี้ประกอบชิ้นส่วนส าคัญ  ๓  ชิ้นส่วน 

คือ  ล ากล้อง,   ขาหยั่ง,  แผ่นฐาน   สามารถแยกออกจากกันได้   แต่ละชิ้นส่วนพลประจ าเครื่องยิงสามารถ 

น าไปในภูมิประเทศได้เพียงคนเดียว 

รายการขนาดน้ าหนัก   

                               แบบ  เอ็ม  ๑     แบบเอ็ม  ๒๙ 

-   ค. เครื่องพร้อม    ๑๓๖.๕  ปอนด ์   -  ค.  เครื่องพร้อม            ๙๓    ปอนด ์

 ล ากล้อง         ๔๕.๕   ปอนด ์                 ๒๘.๐   ปอนด ์

 ขาหยั่ง     ๔๗.๐    ปอนด ์       เอ็ม  ๒๓  เอ ๑                ๓๑.๐    ปอนด ์

                                         เอ็ม  ๒๓  เอ ๓                 ๔๐.๐    ปอนด ์

 แผ่นฐาน         ๔๕.๐   ปอนด ์               เอ็ม  ๒๓  เอ  ๑               ๔๘.๐    ปอนด ์

                                         เอ็ม  ๒๓  เอ ๓                 ๒๕.๐   ปอนด ์

-   ความยาวของล ากล้อง      ๔๕.๕    นิ้ว                             ๕๑.๐    นิ้ว 

-   ความกว้างในการบรรทุก    ๑๔.๓     ”                                  ๒๑.๘    ”     

-   เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นฐาน            -                               ๒๑.๐    ”     

-   สามารถใช้มุมสูงได้ตั้งแต่    ๔๐ - ๘๕   องศา                         ๔๐ - ๘๕  องศา 

       หรือ  ๗๑๒ - ๑,๕๑๓   มลิเลียม                     ๘๐๐ - ๑,๕๐๐  มิลเลียม 

-   หมุนควงสูง ๑ รอบ  มุมทางสูงจะเปลี่ยนไป  ๑ / ๒  องศา                        ๑๐  มิลเลียม 

-   หนึ่งรอบควงส่าย        ๑๐   มิลเลียม                  ๑๐  มิลเลียม 

-   ย้ายพื้นยิงด้วยควงส่าย จากจุดก่ึงกลางของสะพานโครงส่าย 

     ไปทางขวา – ซ้าย  ได้ข้างละ         ๙๐   มิลเลียม                                              ๗๕  มิลเลียม 

-   ย้ายพื้นที่ยิงด้วยการยกขาหยั่ง  



     ไปทางขวา – ซ้าย ได้ข้างละ        ๗๕๐   มิลเลียม                     ๖,๔๐๐  มิลเลียม 

-   หมุนควงส่ายตลอดแกนควงส่าย      ๑๘   รอบ                   ๑๙   รอบ 

-   ระยะยิงไกลสุด  ๓,๓๐๐   หลา                                   ๔,๗๓๗   เมตร 

-   อัตราการยิงสูงสุด          ๓๐   นัด / นาท ี

-   ต่อเนื่อง                   ๑๘   นัด / นาท ี

ชนิด   ลย.     ชนิด  ค.      สูงสุดนัดต่อนาที       ต่อเนื่องนัดต่อนาที 

เอ็ม   ๓๖๒    เอ็ม  ๒๙       ๒๗     ๑๕  

    

เอ็ม   ๓๖๐    เอ็ม  ๒๙  อี  ๑     ๓๐        ๒๕  

  

เอ็ม   ๓๒๔ , ๓๗๕  เอ็ม  ๒๙       ๓๐        ๑๘  

         

เอ็ม   ๓๗๔ , ๓๗๕  เอ็ม  ๒๙  เอ็ม อี ๑    ๓๐        ๒๕  

หมายเหตุ   ถ้ายิงด้วยอัตราการยิงสูงสุดนานเกินกว่าก าหนด  จะท าให้แก๊สรั่วออกมาทางท้ายล ากล้อง 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

-   แส้ท าความสะอาดล ากล้อง  เอ็ม  ๒    -   แปรงท าความสะอาดรังเพลิง  เอ็ม  ๖ 

-   เครื่องมือท าความสะอาดช่องเข็มแทงชนวน  -   กระป๋องอัดน้ ามันขนาดเล็ก 

-   ย่ามลูกระเบิด  เอ็ม  ๑        -   กระเป๋าผ้าใบใส่เครื่องอะไหล่ 

-   ฝาครอบล ากล้อง  เอ็ม  ๓๐๗      -   ย่ามลูกระเบิด  เอ็ม  ๒  เอ  ๑ 

-   นวมรองบ่า  เอ็ม  ๓ 

-   สายสะพายฐานล ากล้อง  เอ็ม  ๑     -   ไขควงปลายงอ 

-   ไขควงหน้าใหญ่          -   ไขควงหน้าเล็ก 

-   เหล็กดอกสลัก          -   ถุงสมุดประวัติ 

-   กุญแจปากตาย          -   ผ้าใบห่อเครื่องมือ 

เครื่องอะไหล ่ ประกอบด้วย 

-   เข็มแทงชนวน          -   สลักแกนควงสูง 

-   สลักแกนด้ามควงสูง         -   สลักแกนปลอกรัดล ากล้อง 

-   หมุดเกลียวยึดจุกเกลียวกระบอกแหนบผ่อนอาการสะเทือน 

๒. การตั้งเครื่องยิงและการเก็บเครื่องยิง 

 ก.  ความมุ่งหมายในการฝึก    เพ่ือให้พลประจ าเครื่องยิงมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการ 



ตั้งเครื่องยิงและเก็บเครื่องยิงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 ข.  การวางเครื่องมือเครื่องใช้   วางกล้องเล็ง  เอ็ม ๓๔  หรือ  เอ็ม ๕๓  และหลักหมายก าหนดที่ตั้ง 

ยิงห่างกันประมาณ  ๑  ก้าว  ข้างหน้า     โดยวางกล้องเล็งไว้ข้างซ้ายของหลักหมายก าหนดที่ตั้งยิงปักหลัก 

ก าหนดทิศทางยิง  ๑  หลัก  ห่างจากท่ีตั้งยิงไปข้างหน้าประมาณ  ๒๕  เมตร  ซึ่งเป็นหลักก าหนดทิศทางยิง 

เบื้องต้น   ต่อมาทางด้านหลังของกล้องเล็งประมาณ  ๓  เมตร   วางแผ่นฐาน   (แผ่นฐาน ค. ๘๑ มม. แบบ 

เอ็ม ๑)  ให้หูหิ้วของแผ่นฐานอยู่ข้างหลัง   (ส าหรับแผ่นฐาน ค. ๘๑ มม.  แบบเอ็ม  ๒๙  ให้บากของช่องรับ 

เดือยท้ายล ากล้องตรงไปตามทิศทางยิง)    ต่อจากแผ่นฐานมาด้านหลังประมาณ ๑ เมตร   วางขาหยั่งโดย 

ให้พลั่วขาหยั่งไปทางซ้าย    ปลอกรัดล ากล้องหมายขึ้นข้างบนต่อจากขาหยั่งมาด้านหลังประมาณ ๑ เมตร 

 

วางล ากล้องหันปากล ากล้องไปทางขวา   จากล ากล้องมาด้านหลังประมาณ ๑ เมตร      วางหลักเล็งขาวแดง 

๒ หลัก  โดยหันด้านปลายแหลมไปทางซ้าย       (เข้ารับการฝึกครั้งละ  ๕  คน   ผบ.หมู่  สั่งนับ ๔  เพ่ือขาน

ต าแหน่ง) 

 ค.  การเข้าประจ าที่   ค าบอกค าสั่งว่า  “ชุดที่หนึ่งประจ าที่”   (ถ้ามีการฝึกหลายชุด)  ผบ.หมู่  ทวน 

ค าสั่ง  “ชุดที่หนึ่งประจ าที่”   ผู้รับการฝึกวิ่งมาทางซ้ายของเครื่องมือเครื่องใช้   ผบ.หมู่  ยืนอยู่ระหว่างกล้อง 

เล็งกับหลักหมายก าหนดที่ตั้งยิง    และคนต่อ ๆ มา  ยืนอยู่หลังเครื่องมือเครื่องใช้ประมาณ ๑ ก้าว  ผู้ฝึกสั่ง 

“ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้”    ผบ.หมู่  ทวนค าสั่ง   “ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้”    ทุกคนนั่งคุกเข่าขวา   ท าการ 

ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้ในหน้าที่ของตนเรียบร้อย  แล้วทุกคนลุกข้ึนยืน   รายงานจากข้างหลังว่า  “หลักเล็ง 

เรียบร้อย,   ล ากล้องเรียบร้อย ,  ขาหยั่งเรียบร้อย ,  แผ่นฐานเรียบร้อย”   ผบ.หมู่  รายงาน  “หมู่….พร้อม” 

 ง.  การตั้งเครื่องยิง   ค าบอกค าสั่ง  “ตรงหน้า……ก้าวตั้งเครื่องยิง”  ผบ.หมู่  ทวนค าสั่ง “ตรงหน้า 

……..ก้าวตั้งเครื่องยิง”    แล้วก้มลงมือซ้ายจับหูหิ้วกล้องเล็ง   มือขวาถือหลักหมายก าหนดที่ตั้งยิง   วิ่งไป 

ตามค าสั่งวางกล้องเล็งไปทางซ้ายประมาณ ๑ ก้าว  ตรงที่จะตั้งยิง  มือขวาปักหลักท่ีหมายก าหนดที่ตั้งยิง 

มือขวาชี้ที่ตั้งยิง  มือซ้ายชี้ไปในทิศทางยิง  โดยทั่วไปสั่งว่า  “ตรงนี้ตั้งเครื่องยิง”  ผบ.หมู่ ไปยืนอยู่ด้านซ้าย 

ของกล้องเล็ง   พลกระสุน ๑ มือขวาจับหูหิ้วยกแผ่นฐานให้พลั่วแผ่นฐานหันออกข้างนอก  วิ่งไปวางลง  ณ 

ที่ ผบ.หมู่ ชี้  (หลักหมายก าหนดที่ตั้งยิง) ให้มอบหน้าของสันฐานอันยาวด้านซ้ายตรงกับหลักหมายก าหนด 

ที่ตั้งยิง  ชี้ตรงไปยังทิศทางยิง  และถอนหลักหมายก าหนดที่ตั้งยิงออก  (ส าหรับ ค. ๘๑ มม. แบบ เอ็ม ๒๙) 

ให้มือทั้งสองจับที่ขอบของแผ่นฐานยกขึ้นวิ่งไปวาง  โดยให้ช่องแนวสันฐานอันใดอันหนึ่งตรงกับหลักหมาย 

ก าหนดที่ตั้งยิง    หลังจากท่ีพลกระสุน ๑ วางแผ่นฐานเรียบร้อยแล้ว  พลยิงยกขาหยั่งโดยมือซ้ายจับที่จาน 

ควงส่าย   และมือขวาจับที่แท่นรับกล้องเล็งด้วยวิธีหงายมือทั้งสอง   (ขาหยั่งทั้งสองรวมติดกันไว้โดยโซ่ยึด 

ขาหยั่งซึ่งพันรอบ ๆ ขาหยั่งทั้งสอง)   พลยิงเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาของแผ่นฐาน   หันหน้าเข้าหาแผ่นฐาน 

และวางขาหยั่งทั้งสองลงตรงมุมขวา  ด้านหน้าของแผ่นฐานห่างประมาณ ๒ ฟุต นั่งคุกเข่าขวาลงข้างหน้า 



ขาหยั่ง   ใช้มือซ้ายจับที่กระปุกเฟืองควงสูง  มือขวาปลดโซ่ยึดขาหยั่งแล้วทบโซ่ครึ่งหนึ่ง  จับข้อโซ่ที่อยู่ตรง 

กลางเก่ียวกับขอเกี่ยวโซ่ยึดขาหยั่งซ้าย   มือขวายกขาหยั่งซ้ายให้พ้นจากพ้ืนดิน  กางขาหยั่งซ้ายออกไปจน 

โซ่ตึง  จัดกระบอกเกลียวควงสูงให้อยู่ก่ึงกลาง  โดยเลื่อนกระบอกเกลียวควงสูงไปทางซ้าย  จัดควงแก้เอียง 

ให้ห่างจากหัวขาหยั่งซ้าย  ประมาณ  ๒  นิ้วมือ  ขันควงยึดคานแก้เอียงให้แน่น   พลยิงลุกขึ้นให้เท้าทั้งสอง 

เหยียบพลั่วขาหยั่งทั้งสอง  จับปลอกรัดล ากล้องอันล่างด้วยมือทั้งสองยกและดึงขึ้นข้างบนโดยแรง   จะท า 

ให้ปลอกรับล ากล้องอันล่างหยุดออกจากด้ามควงมุมสูง   นั่งคุกเข่าขวางลงด้านซ้าย   ให้ขาซ้ายกันขาหยั่ง 

ซ้าย   เข่าขวาอยู่ด้านในของขาหยั่งซ้าย   มือซ้ายหงายรองรับปลอกรับล ากล้องอันล่าง   มือขวาจับที่ปลอก 

รับล ากล้องอันบน 

 พลยิงผู้ช่วยจับล ากล้องโดยมือขวาก าหงายรับใต้ล ากล้อง     และมือซ้ายก าคว่ าจับบนผิวล ากล้อง 

น าล ากล้องวิ่งไปทางขวาของแผ่นฐาน   สอดเดือยท้ายล ากล้องลงไปในช่องรับเดือยท้ายล ากล้องช่องกลาง 

แล้วหมุนล ากล้อง ๙๐ องศา   เพ่ือขัดเดือยท้ายล ากล้องให้ติดกับช่องรับเดือยท้ายล ากล้อง  ครั้นแล้วใช้มือ 

ซ้ายจับที่ปากของล ากล้อง   แล้วใช้แขนซ้ายท่อนล่างทาบไปกับล ากล้อง   มือขวาคลายเกลียวเร่งปลอกรับ 

ล ากล้อง  พลยิงเปิดปลอกรับล ากล้องอันบน พลยิงผู้ช่วยวางล ากล้องลงบนปลอกรับล ากล้องอันล่าง พลยิง 

ปิดปลอกรับล ากล้องอันบน  และเลื่อนให้ขอบบนของปลอกรับล ากล้องห่างจากปากล ากล้องประมาณ ๑๕ 

นิ้ว  หรือประมาณ  ๑  ศอก  พลยิงผู้ช่วยขันเกลียวเร่งปลอกรับล ากล้องให้แน่น  ส าหรับ ค.  ๘๑  มม. แบบ 

เอ็ม  ๒๙   พลยิงผู้ช่วยน าล ากล้องไปเช่นเดียวกับล ากล้อง  ค. ๘๑  มม. แบบ  เอ็ม  ๑   แต่น าปากล ากล้อง 

สอดเข้าไปในปลอกรับล ากล้องเสียก่อน   พลยิงยืนคร่อมขาหยั่งซ้ายอยู่ทางด้านซ้าย   มือขวาจับตรงกลาง 

กระบอกแหนบผ่อนอาการสะเทือน มือขวาถอดและใส่สลักยึดล ากล้อง  พลยิงผู้ช่วยสอดเดือยท้ายล ากล้อง 

เข้ากับช่องรับเดือยท้ายล ากล้องแล้วหมุน  ๙๐  องศา 

 พลยิงหมุนควงสูงขึ้นประมาณ ๑๕ รอบ   ยืนขึ้นกางด้ามควงส่ายจัดเครื่องส่ายให้สะพานโครงส่าย 

อยู่กึ่งกลาง   น ากล้องเล็งออกจากกล่อง   ตั้งมาตรามุมทิศที่ ๐ มิลเลียม   มาตรามุมสูงที่ ๑,๑๐๐ มิลเลียม 

(กล้องเล็ง เอ็ม ๕๓ ตั้งมาตรามุมทิศที่ ๓,๒๐๐ มิลเลียม (สีด าและสีแดง) มาตรามุมสูงที่ ๑,๑๐๐ มิลเลียม) 

ติดเข้ากับแท่นรับกล้องเล็ง ปรับหวอดระดับมุมสูงให้อยู่กึ่งกลางโดยใช้ควงสูง พลยิงผู้ช่วยปรับหวอดระดับ 

ทางข้างให้อยู่กึ่งกลาง  โดยใช้ควงแก้เอียงและให้เส้นตั้งในทางดิ่งทาบขอบซ้ายของหลักเล็ง  พลยิงรายงาน 

ว่า  “พร้อม”   ผบ.หมู่เข้าไปตรวจดู   เมื่อเห็นว่าเล็งถูกต้อง หวอดระดับท้ังสองอยู่กึ่งกลาง  รายงานว่า “หมู่ 

๑  พร้อม”  เป็นการตั้งเครื่องยิงปกติโดยทั่วไป  ซึ่งยังไม่ทราบทิศทางยิงที่แน่นอน 

 ถ้าเราทราบทิศทางยิงที่แน่นอนแล้ว  และได้วางพ้ืนยิงให้กับเครื่องยิงตามท่ี ศอย. หามาให้  พลยิง 

ตั้งกล้องเล็ง  เอ็ม ๓๔  มาตรามุมทิศท่ี ๒,๘๐๐ มิลเลียม  มาตรามุมสูงที่ ๑,๑๐๐ มิลเลยีม    (ถ้าเป็นกล้องเล็ง  

เอ็ม ๕๓  จ าลองทิศท่ีมาตรามุมทิศสีด า ๒,๘๐๐ มิลเลียม  มาตรามุมสูงที่ ๑,๑๐๐ มิลเลยีม  เช่นเดียว 

กัน)   พลกระสุน ๒  น าหลักเล็งสองหลักวิ่งไปข้างหน้า  ปักหลักเล็งอันไกล ๑๐๐ เมตร  และปักหลักเล็ง อัน 



ใกล้ ๕๐ เมตร  โดยพลยิงเป็นผู้ให้สัญญาณในการปักหลักเล็ง  เมื่อท าการเล็งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พลยิงราย 

งานว่า   “พร้อม”    ผบ.หมู่เข้าไปตรวจดูความเรียบร้อย   โดยให้เส้นเล็งในทางดิ่งของกล้องเล็งทาบทับขอบ 

ด้านซ้ายของหลักเล็งทั้งสอง    เห็นเป็นหลักเดียว   หวอดระดับท้ังสองอยู่กึ่งกลาง มาตรามุมทิศและมาตรา 

มุมสูงตั้งถูกต้อง  แล้วรายงาน  “หมู่ ๑  พร้อม”    

 ง.  การเก็บเครื่องยิง   ค าบอกค าสั่ง   “เก็บเครื่องยิง”   ผบ.หมู่  ทวนค าสั่ง  “เก็บเครื่องยิง”   ปฏิบัติ 

ดังนี้ 

 พลยิง  ถอดกล้องเล็งออก  ตั้งมาตรามุมทิศ ๐ มิลเลียม  มาตรามุมสูง ๑,๖๐๐ มิลเลียม (ถ้ากล้อง 

เล็ง  เอ็ม ๕๓   ตั้งมาตรามุมทิศ ๓,๒๐๐ มิลเลียม   มาตรามุมทิศพ้ืนที่ ๐ มิลเลียม    มาตรามุมสูงไม่จ ากัด 

ซึ่งได้เขียนรายละเอียดติดไว้ที่ฝาหีบกล่องกล้องเล็งแล้ว)     น ากล้องเล็งใส่หีบกล้องเล็ง   หมุนควงสูงลงต่ า 

สุด   ให้ควงสูงอยู่ข้างล่าง   จัดปลอกสะพานควงสายให้อยู่กึ่งกลางพับด้ามควงส่าย  นั่งคุกเข่าขวา   ใช้เข่า 

ซ้ายกันขาหยั่งซ้าย  มือซ้ายรองรับใต้ปลอกล ากล้องอันล่าง  พลยิงผู้ช่วยเปิดฝาครอบล ากล้อง    มือซ้ายจับ 

ปากล ากล้อง  มือขวาคลายด้ามเกลียว  เร่งปลอกรัดล ากล้องให้หลวม พลยิงใช้มือขวายกปลอกรับล ากล้อง 

อันบนขึ้น   พลยิงผู้ช่วยยกล ากล้องออก   พลยิงช่วยพยุงปลอกรับล ากล้องไว้   เพ่ือให้พลยิงผู้ช่วยขันเกลียวเร่ง

ปลอกรับล ากล้องได้สะดวก    ต่อไปพลยิงผู้ช่วยหมุนล ากล้อง  ๙๐  องศา  เพ่ือพ้นจากการขัดกับช่องรับเดือย

ท้ายล ากล้อง  แล้ววิ่งน าล ากล้องไปไว้ที่เดิม 

 พลยิง  ลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าหาขาหยั่งใช้เท้าทั้งสองเหยียบพลั่วทั้งสองของขาหยั่ง  มือทั้งสองจับที่ 

ปลอกรับล ากล้องอันล่าง  แล้วยกข้ึนกับผลักเข้าหาตัว  ปลอกรับล ากล้องจะเข้าขัดกับด้ามควงสูง ต่อไปนั่ง 

คุกเข่าขวาลงหันหน้าเข้าหาขาหยั่ง     มือซ้ายจับกระปุกเฟืองควงสูง    มือขวาคลายควงยึดคานแก้เอียงให้ 

หลวม    ยกขาหยั่งซ้ายไปชิดขาหยั่งขวา    มือขวาแก้โซ่ยึดขาหยั่ง    พันโซ่รัดขาหยั่งทั้งสองน าไปเก็บท่ีเดิม  

พลกระสุน  ๒ วิ่งไปถอนหลักเล็งทั้งสอง  น ามาเก็บท่ีเดิม  พลกระสุน ๑  น าแผ่นฐานไปเก็บที่เดิม  (ปักหลัก 

หมายก าหนดที่ตั้งยิงก่อน)   ผบ.หมู่ น ากล้องเล็งไปเก็บที่เดิมแล้วรายงานว่า  “หมู่  ๑  พร้อม” 

 ส าหรับขาหยั่งและล ากล้องของ  ค. ๙๓  เอ็ม  ๒๙     ก็คงปฏิบัติตรงกันข้ามกับในการตั้งเครื่องยิง 

ทุกประเภท 

 ในการเปลี่ยนต าแหน่ง  ค าบอกค าสั่ง  “เปลี่ยนต าแหน่ง”   ผบ.หมู่  ทวนค าสั่ง  “เปลี่ยนต าแหน่ง” 

ผบ.หมู่   และคนอ่ืน ๆ  วิ่งกลับหลังทางขวามือ  ผู้ที่วิ่งเข้ามาแทนท่ีวิ่งเข้าไปทางด้านซ้ายมือ    เมื่อฝึกหมุน 

เวียนครบคนแล้วสั่ง  “เปลี่ยนชุดฝึก”  ผู้ที่ยืนอยู่หน้าแถวทวนค าสั่ง  “เปลี่ยนชุดฝึก”  ชุดเก่าวิ่งกลับมาอยู่ที่ 

เดิม  ชุดใหม่วิ่งเข้าไปแทนที่ 

๒.  การเปลี่ยนมุมทิศและมุมสูงจ านวนน้อย ,    การเปลี่ยนมุมทิศและมุมสูงจ านวนมาก  คือ 

การเปลี่ยนตามค าสั่งซึ่ง  ศอย.  เป็นผู้สั่ง   ส าหรับหลักฐานการยิงครั้งแรก  ก็หมายถึง  ค าสั่งเพื่อ 

ให้ท าการยิงลูกระเบิดนัดแรกออกไปนั่นเอง 



 ส าหรับค าสั่งยิงซึ่งศูนย์อ านวยการยิงเป็นผู้สั่งให้ท าการยิงนั้น    ประกอบด้วยค าสั่งยิ่งเริ่มแรกและ 

ค าสั่งยิงต่อมา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้.- 

                  หัวข้อค าสั่งยิงเริ่มแรก              ตัวอย่าง 

 ๑.  หน่วยเครื่องยิงที่จะต้องปฏิบัติ        -  ตอน 

 ๒.  ชนิดลูกระเบิด  ชนวน       -  ระเบิดสังหารกระทบแตกไว 

 ๓.  เครื่องยิงที่จะใช้ยิงปรับ       -  หมู่  ๒ 

 ๔.  วิธียิง  (จ านวนนัด)        -  ๑  นัด 

 ๕.  มุมทิศ           -  มุมทิศ  ๒,๘๐๐ 

 ๖.  ส่วนบรรจ ุ          -  ส่วนบรรจุ  ๓ 

 ๗.  การตั้งชนวน 

 ๘.  มุมสูง            -  มุมสูง ๑,๑๓๔ 

 

 ส าหรับการเล็งเครื่องยิงเพ่ือเปลี่ยนหลักฐานการยิง    ก็คือ    การยิงแก้ไขในนัดที่  ๒ - ๓    และนัด 

ต่อ ๆ ไปนั่นเอง  ดังต่อไปนี้.- 

                  หัวข้อค าสั่งยิงต่อมา        ตัวอย่าง 

 ๑.  มุมทิศ           -  มุมทิศ  ๒,๘๕๐ 

 ๒.  ส่วนบรรจ ุ          -  ส่วนบรรจุ  ๓ 

 ๓.  มุมสูง            -  มุมสูง  ๑,๐๗๘ 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนมุมทิศมากกว่า  ๑๐๐  มิลเลียม  จาก  ๒,๘๐๐   จะท าให้ไม่สามารถเล็งสอง 

หลักเป็นเสมือนหลักเดียวกันได้    ให้ท า    “การเล็งแก้ไขชั่วคราว”   โดยท าการเล็งให้หลักเล็งอันไกล อยู่กึ่ง 

กลางระหว่างเส้นเล็งและหลักเล็งอันใกล้ 

๓.  การจ าลองทิศ   การจ าลองทิศ  คือ  การปักหลังเล็งใหม่ในทิศทางท่ีต้องการนั่นเอง  จะปฎิบัติต่อเมื่อ 

ได้ท าการปรับกรวยขนานคู่ให้กับเครื่องยิงแล้ว      วิธีปฏิบตัิเมื่อพลยิงได้รับค าสั่ง    เช่น  หมู่  ๑    “มุมทิศ 

๒,๘๐๐“   จ าลองทิศปักหลังเล็ง   “พลยิง”   (หมายเลข ๑)  บิดล ากล้องเล็งไปที่  ๒,๘๐๐  โดยไม่แตะต้อง 

เครื่องยิงแต่อย่างใด  พลหมายเลข  ๔  วิ่งไปถอนหลักเล็ง  และน าหลักเล็งไปปักใหม่ในแนวมุมทิศ ๒,๘๐๐ 

ตามสัญญาณของพลหมายเลข  ๑    เสร็จแล้วรายงาน  “พร้อม” 

๔.  การวางพื้นยิงกรวยขนานคู่ด้วยกล้องเล็งวัดมุม  เอ็ม  ๑ 

 ความมุ่งหมายในการฝึกข้ันนี้   ก็เพ่ือให้วางล ากล้องเครื่องยิงทุกกระบอกให้ขนานไปในทิศทางที่ 

ต้องการ 

 โดยธรรมดา    ศอย.   จะเป็นผู้หามุมภาคของทิศและสั่งไปที่เครื่องยิง       ทางวิทยุและโทรศัพท์   



รอง  ผบ.ตอน  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   - น าจ านวนมุมภาคของทิศแม่เหล็กไปลบออกจาก  ๖,๔๐๐  มิลเลียม 

- น าผลลัพทธ์ที่ได้ไปตั้งที่กล้องวัดมุมแล้วตั้งตรงทิศเหนือ 

- ปลดเข็มทิศและหมุนควงปรับเข็มทิศ  โดยการเคลื่อนที่ของส่วนล่างและบน   เพ่ือปรับให้แผ่น 

สี่เหลี่ยมตัวแทนดรรชนีปลายเข็มทิศ   ให้ตรงกึ่งกลางเส้นหางม้าเส้นกลางจากการมองเห็นในกระจกขยาย 

เข็มทิศ 

- หมุนควงปรับเข็มทิศส่วนบนของกล้องวัดมุม  ไปท าการเล็งต่อกล้องเล็งของเครื่องยิง   โดยให้ 

เส้นกากบาททางดิ่งตรงกึ่งกลางแว่นแก้วกล้องเล็งของเครื่องยิง   แล้วสั่งว่า  “ตอนจุดเล็งกล้องวัดมุม”   ให้ 

เครื่องยิงทุกกระบอกหมุนกล้องเล็งมาเล็งต่อกล้องวัดมุม     จนกระท่ังเส้นดิ่งของกล้องเล็งตรงกึ่งกลางของ 

แว่นแก้ว  กล้องวัดมุมและพลยิงขานว่า  “หมู่…จุดเล็งทราบแล้ว”  เพ่ือที่จะให้ล ากล้องเครื่องยิงทุกกระบอก 

ขนานกับแนว  ๐ - ๓,๒๐๐  ที่กล้องวัดมุม  รอง ผบ.ตอน  ก็หมุนส่วนบนของกล้องวัดมุม  แล้วท าการเล็งดู 

ให้เส้นดิ่งของกล้องวัดมุมตรงกึ่งกลางของแว่นแก้วของกล้องเล็ง เอ็ม ๓๔     แล้วอ่านมาตรามุมทิศท้ังส่วน 

ใหญ่และส่วนย่อยที่ไม่เกิน  ๓,๒๐๐  มิลเลียม  ที่กล้องวัดมุม   พลยิงตั้งมาตรามุมทิศตามที่  รอง ผบ.ตอน 

สั่ง  แต่ถ้ามุมทิศเกินกว่า  ๓,๒๐๐  มิลเลียม   พลยิงไม่สามารถตั้งที่กล้องเล็ง  เอ็ม ๓๔   ในกรณีเช่นี้   รอง 

ผบ.ตอน  จึงต้องอ่านมุมทิศแถวล่าง  (มุมภาคของมุมทิศกลับ)   เมื่อได้มุมทิศแล้ว  รอง ผบ.ตอน ก็ขานว่า 

“หมู่  ๒  มุมทิศ  ๒,๑๗๓“ 

 ถ้าใช้กล้องเล็ง เอ็ม  ๕๓   ท าการวางพื้นยิง  ให้ใช้มาตรามุมทิศสีแดงท าการวางพ้ืนยิง     การอ่าน 

มุมทิศที่กล้องวัดมุม  เอ็ม  ๑   ให้อ่านตั้งแต่  ๐ - ๖,๔๐๐  มิลเลียม  โดยไม่ต้องอ่านมุมทิศแถวล่าง   เพราะ 

กล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓   มีมาตรามุมทิศสีแดงตั้งแต่  ๐ - ๖,๔๐๐  มิลเลียม 

- พลยิง   ทวนมุมทิศ  ๒,๑๗๓   แล้วตั้งกล้องเล็ง   พลยิงใช้ควงส่ายเลื่อนเส้นเล็ง   แต่ถ้าเห็นว่า 

เส้นเล็งอยู่ห่างมากให้พลยิงผู้ช่วยยกขาหยั่ง  เพื่อน าเส้นเล็งเข้าหากล้องวัดมุม  พลยิงใช้ควงส่ายน าเส้นเล็ง 

ให้เส้นดิ่งของกล้องเล็ง  ตรงกึ่งกลางแว่นแก้วของกล้องวัดมุม  ด้วยความช่วยเหลือของพลยิงผู้ช่วย   พลยิง 

ขานว่า  “หมู่  ๒  พร้อมตรวจ” 

- รอง ผบ.ตอน    หมุนกล้องวัดมุมจนเส้นดิ่งของกล้องวัดมุมตรงแนวดิ่งกลางแว่นแก้วของกล้อง 

เล็ง  อ่านมุมทิศแล้วขานว่า  “หมู่  ๒  มุมทิศ……..” 

 พลยิงทวนมุมทิศใหม่     และตั้งมุมทิศท่ีกล้องเล็งแล้วท าการเล็งจนเส้นดิ่งที่กล้องตรงกึ่งกลางแว่น 

แก้วที่กล้องวัดมุม  แล้วรายงานว่า  “หมู่  ๒  พร้อมตรวจ” 

 -  ให้ปฏิบัติดังนี้ไปจนกล้องเล็งของเครื่องยิง  และกล้องวัดมุม   ท าการเล็งต่อกันเกิดมีมุมทิศที่อ่าน 

ได้ครั้งหลังต่างก็ไม่แตกต่างกันเกิน  ๑  มิลเลียม  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว  พลยิงขานว่า  “หมู่  ๒  ต่างศูนย์ (หรือ 

๑)  มิลเลียม   เครื่องยิงวางพ้ืนยิงแล้ว”    ล ากล้องเครื่องยิงขณะนี้ต่างก็ขนานกับแนว  ๐ - ๓,๒๐๐   



 รอง ผบ.ตอน   คงวางพ้ืนยิงของเครื่องยิงอ่ืนให้ขนานกันโดยวิธีนี้     เมื่อล ากล้องเครื่องยิงทุกเครื่องยิง

ต่างก็ขนานกับแนว   ๐ - ๓,๒๐๐    ที่กล้องวัดมุมแล้ว   เครื่องมือทุกเครื่องขนานกันและตรงทิศทางยิง 

 ถ้าต้องการให้ตอนเครื่องยิงวางพ้ืนยิงให้เร็วขึ้น ก็ให้วางพ้ืนยิงทั้งสาม – สี่กระบอกพร้อม ๆ กัน โดย 

รอง ผบ.ตอน   อ่านมุมทิศให้แก่เครื่องยิงทั้งสาม – สี่ติดต่อกันไป   เมื่อพลยิงเครื่องยิงใดขาน “พร้อมตรวจ” 

รอง ผบ.ตอน   หมุนกล้องวัดมุมไปที่เครื่องยิงนั้น  และอ่านมุมทิศให้ทันที  วิธีนี้ท าให้เครื่องยิงพร้อมที่จะท า 

การยิงได้ในเวลาอันสั้น 

 -  เมื่อทุกเครื่องยิงวางพื้นยิงกรวยขนานคู่แล้ว  รอง ผบ.ตอน   สั่งว่า   “มุมทิศ  ๒,๘๐๐  จ าลองทิศ 

ปักหลักเล็ง”   พลยิงตั้งมุมทิศ  ๒,๘๐๐  ที่กล้องเล็ง  โดยไม่แตะต้องเครื่องยิงแต่อย่างใด  พลกระสุน  ๒ วิ่ง 

ไปปักหลักเล็งอันไกล  ๑๐๐  เมตร  และหลักใกล้  ๕๐  เมตร  ตามล าดับ 

๕.  การยิงส่ายทางข้างและการยิงทางลึก 

 ๑.  การยิงส่ายทางข้าง 

  ก.     โดยเฉพาะการยิงส่าย   ใช้ส าหรับยิงต่อเป้าหมายที่มีความกว้างประกอบการยิงที่มี 

จ านวนจ ากัดของลูกระเบิดยิง    กับจ านวนจ ากัดของรอบควงส่าย     ขึ้นอยู่กับความกว้างของเป้าหมายที่ 

เกิดข้ึนจะมีความกว้างกี่เมตร (หลา)   ต่อเครื่องยิงหนึ่งกระบอก   ถ้าความกว้างของเป้าหมายวัดได้  ๑๐๐ 

เมตร  (หลา)   เอารัศมีของลูกระเบิดยิงหนึ่งนัด  ๒๐  เมตร (หลา)   ไม่หาร  (รัศมี  ๑๘  เมตร  ปัดเป็น  ๒๐ 

เมตร)    ผลลัพธ์จะเป็นจ านวนนัดเท่ากับ  ๕  นัด    กว้างด้านหน้า  ๑๐๐  เมตร  (หลา)   ในระยะ  ๑,๕๐๐ 

เมตร  (หาร)  หารด้วย  ๑.๕   ผลลัพธ์เท่ากับ  ๖๗  มิลเลียม  ปัดเป็น  ๗๐  มิลเลียม  หารด้วย ๑๐ มิลเลียม 

(๑ รอบควงส่ายเท่ากับ ๑๐ มิลเลียม)    ผลลัพธ์เท่ากับ  ๗  รอบ , ๕  นัด  ส่าย  ๔  ครั้ง  เอา  ๗  รอบ  หาร 

ด้วย  ๕  ผลลัพธ์เท่ากับ  ๑  ๓ / ๔  รอบ   ปัดเป็น  ๒  รอบ  ต่อ  ๑  ครั้ง  ตัวอย่างการยิงส่าย  คือ 

                หัวข้อสั่งยิงส่าย                  ตัวอย่าง 

  ค าสั่งเตือน         เตรียมส่ายขวา 

  จ านวนนัด         ๕   นัด 

  ทิศทางและจ านวนรอบ      ส่ายขวา  ๒  รอบ 

  จ านวนส่วนและบรรจุเพ่ิม     ส่วนบรรจุ  ๕ 

  มุมสูง           ๑,๑๒๐ 

  ข.  พลยิงตั้งมุมสูง  ๑,๑๒๐  มิลเลียม  ที่กล้องเล็ง  แล้วหมุนควงส่ายไปทางซ้ายจนสุด 

หมุนกลับคนื  ๒  รอบ  (ถ้าเป็นการเตรียมส่ายซ้าย  พลยิงคงปฏิบัติตรงกันข้าม) 

  ค.  พลหมายเลข  ๒   คือ   พลยิงผู้ช่วย   นั่งคุกเข่าขวาข้างหน้าของขาหยั่ง  ยกขาหยั่ง 

ไปตามที่พลยิงสั่ง   เล็งต่อหลักเล็ง  พลยิงปรับหวอดระดับมุมสูง  พลหมายเลข  ๒  ปรับหวอดระดับแก้ 

เอียงให้อยู่กึ่งกลาง  พลยิงปรับการเล็งครั้งสุดท้ายด้วยควงส่าย 



  ง.  เมื่อพลยิงจัดเส้นเล็ง   หวอดระดับทั้งสองอยู่กึ่งกลางก็รายงานว่า  “พร้อม”  ผู้บังคับ 

หมู่ตรวจจุดการเล็งแล้วสั่ง  “ยิง”    พลยิงสั่ง  “ยิงหนึ่ง”   หมายเลข  ๒  ยิงนัดที่หนึ่ง  พลยิงหมุนควงส่าย 

ไปทางขวาสองรอบ   จึงสั่งยิง    “ยิงสอง”   เมื่อยิงลูกระเบิดยิงไปแล้ว    พลยิงก็ส่ายเครื่องยิงไปทางขวา 

สองรอบอีก   และปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งยิงลูกระเบิดยิงนัดที่สี่ไปแล้วรายงานว่า  “ยิงจบ”  (ก่อนจะยิงลูก 

ระเบิดยิงแต่ละนัด   พลหมายเลข  ๒  จะต้องปรับหวอดระดับแก้เอียงให้อยู่กึ่งกลางเสมอ) 

 

การฝึกพลประจ าปืนด้วย  กล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓ 

กล่าวท่ัวไป 

๑.   ความมุ่งหมาย 

 ก.   ผบ.ตอน   ออกค าสั่งและควบคุมดูแลการฝึกทั้ง  ผบ.ตอน     เป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อช่วยการ 

ด าเนินการฝึกและรับผิดชอบทั้งหมด 

 ข.   ผบ.ตอน   ท าการฝึกพลประจ าปืนให้มีความรู้ความสามารถ  และความช านาญเป็นพวกใน 

ตอน  ค.  ในการฝึกประจ าปืน  ย่อมรวมไปถึงการฝึกในแต่ละหมู่  และในตอน  ค. ทั้งหมด 

 ค.   ในการฝึกพลประจ าปืน   ภายในหมู่นั้น   แบ่งออกเป็น  ๒  ขั้นตอน   คือในขั้นแรกเป็นการฝึก 

โดยการชี้แจงแนะน า     ก าหนดถึงหน้าที่    และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งหน้าที่    ประการที่  ๒   

หมายถึงการฝึกในการปฏิบัติ 

 ง.   การฝึกพลประจ าปืนเป็นตอน  ก็แบ่งออกเป็น  ๒  ขั้นตอนเช่นเดียวกัน  ประการแรก  คือ  การ 

ชี้แจงการฝึกหมู่    เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่   และประการที่  ๒  หมายถึงการฝึกในการปฏิบัติเป็นหมู่ และเป็น 

ตอน 

๒.  การรวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ 

 ถ้าจะให้ตอน  ค.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว   มีความรู้ความช านาญในแต่ละหมู่ก็ย่อม 

มีความช านาญเป็นอย่างดี   โดยการรวบรวมข้ันตอนต่าง ๆ  ไปใช้เป็นพวกเป็นหมู่และเป็นตอน  เพื่อจะให้ 

มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติเป็นพวก  ขั้นการฝึกพลประจ าปืน  ย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จผลในการ 

ปฏิบัติภารกิจได้ 

การฝึกหมู่ 

๑.   ต าแหน่งและหน้าที่ 

 หมู่เครื่องยิงลูกระเบิด  ประกอบด้วย  พลประจ าปืน  ๕  คน  ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 

  ก. ผบ.หมู่  ประจ าอยู่หลังเครื่องยิงในที่ซึ่งเขาสามารถควบคุมบังคับบัญชาหมู่ได้  ในการควบคุม 

ที่ตั้งเครื่องยิง  การวางพ้ืนยิงและการยิงของเครื่องยิง  ทั้งยังควบคุมกิจการต่าง ๆ ทั้งหมดภายในหมู่ ค.ด้วย 

  ข. พลยิงอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องยิง  ซึ่งสามารถท่ีจะปรับกล้องเล็งและควงส่าย  ยังเป็นผู้หาข้อ 



มูลในการยิง   วางพ้ืนยิง  ทั้งทางมุมทิศ  และทางมุมสูง  พลยิงและพลยิงผู้ช่วย  เป็นผู้ที่ย้ายทางทิศจ านวน 

มาก ๆ  ทั้งเป็นผู้ที่ย้ายขาหยั่งด้วย 

 

  ค.   พลยิงผู้ช่วย   อยู่ทางด้านขวาของล ากล้อง   เพ่ือที่จะสามารถบรรจุลูกระเบิดยิงได้ ส าหรับใน 

การบรรจุนั้น   พลยิงผู้ช่วยมีความรับผิดชอบต่อการเลื่อนของเส้นเล็ง   ในการยิงไปแต่ละ  ๑๐  นัด   ภายหลัง

จากการยิง   โดยพลยิงผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเหลือพลยิงในการย้ายเครื่องยิงด้วย 

  ง.   พลกระสุน  ๑    อยู่ข้างหลังทางขวาของเครื่องยิง    เพ่ือที่จะเตรียมลูกระเบิดยิงให้พลยิงผู้ช่วย 

  จ.   พลกระสุน  ๒   ตามปกติจะอยู่ข้างหลังของเครื่องยิง  เพ่ือจัดเตรียมลูกระเบิดยิงในการยิง และ 

รักษาความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่ตั้งยิง   เตรียมกระสอบทราย   และส าหรับหน้าที่อ่ืน ๆ  ตาม  ผบ.หมู่  สั่ง 

พลกระสุน  ๒   ยังเป็นผู้ถอนและปักหลักเล็งให้อีกด้วย 

  ฉ.   พลกระสุน  ๒    ยังต้องเป็นพลขับอีกด้วย   เมื่อภารกิจไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้รถ   เขาก็สามารถ 

เป็นพลกระสุน  (มีหน้าที่เหมือนพลกระสุน  ๑) 

๒.   การตั้งกล้องเล็ง 

 หลักฐานการยิง  (ทางทิศและระยะ)    ซึ่งได้รับมาจาก  ศอย.   ส่งมาในรูปของค าสั่งยิงตามปกติ 

บอกทางทิศก่อนทางระยะ    พลยิงก็ตั้งกล้องเล็งทางทิศเป็นล าดับแรก    พลยิงหมุนควงมาตรามุมทิศจน 

กระทั่งขีดมาตรามุมทิศตั้งใน  ๑๐๐  มิลเลียม   (มาตรามุมทิศของกล้องเล็ง  เอ็ม  ๓๔  เอ  ๒)  ซึ่งดรรชนี 

ชี้ ปรากฎอยู่ท่ีมาตราส่วนใหญ่จนกระท่ังถูกต้องที่มาตราส่วนย่อย   เมื่อต้ังมุมสูงที่ส่งมาแล้ว   ตั้งในทันที 

ทันใด  จนกระทั่งมาตราส่วนใหญ่อยู่ท่ี  ๑๐๐  มิลเลียม  และมาตราส่วนย่อยถูกต้อง 

๓   การตั้งมาตรามุมสูงส าหรับเครื่องยิง 

 หลังจากการตั้งมาตรามุมสูงได้ถูกต้อง   พลยิงหมุนควงมุมสุงให้หวอดระดับอยู่กึ่งกลางเป็นการ 

ตั้งมุมสูงของเครื่องยิงเสร็จเรียบร้อย 

๔.   การใช้แนวเส้นเล็งในการเล็ง 

 ก.   ใช้หลักเล็ง  ๒  หลัก   ในการเล็ง  โดยปักให้เห็นเป็นหลักเดียวกัน  ให้หลักเล็งอันไกลปักห่าง 

ประมาณ  ๑๐๐  เมตร   และหลักอันใกล้ปักอยู่กึ่งกลางประมาณ  ๕๐  เมตร    (ปักให้หลักเล็งอันใกล้อยู่ 

กึ่งกลางระหว่างหลักเล็งอันไกลกับ  ค.)    การใช้หลักเล็ง  ๒  หลัก  จะท าให้ลดความผิดพลาดเมื่อจะย้าย 

มุมไปครั้งละมาก ๆ 

 ข.   เมื่อตั้งมุมทิศที่กล้องเล็งของเครื่องยิงแล้ว   เส้นเล็งทางดิ่งจะไม่ทาบขอบซ้ายของหลักเล็ง ให้ 

เลื่อนเส้นทางดิ่งไปทาบขอบซ้ายของหลักเล็ง    โดยการให้ควงส่ายหรือการยกขาหยั่งแล้วแต่กรณี 

 ค.   ถ้าใช้วัสดุอื่น ๆ  เล็งแทนหลักเล็ง    ก็ใช้หลักการเดียวกับการเล็ง   โดยใช้เส้นเล็งทางดิ่งทาบ 

ขอบซ้ายของวัตถุนั้น 



๕.  การตั้งมาตรามุมทิศให้กับเครื่องยิง 

ก. เมื่อ    ศอย.    ทราบถึงหลักฐานการยิงของมุมทิศ       ซึ่งได้ปักหลักเล็งไว้แล้ว สามารถให้พล 

ประจ าปืนได้ย้ายยิงจากหลักเล็ง    ค าสั่งยิงจะบอกถึงมุมทิศท่ีถูกต้อง   เมื่อมุมยิงได้เปลี่ยนไปเส้นเล็งทางดิ่งจะ

เปลี่ยนไปด้วย  (ซ้ายหรือขวา)  ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น  ปรับหวอดระดับให้อยู่กึ่งกลาง  แล้วหมุน 

ควงมาตรามุมทิศ  (ด้านหน้าและด้านหลัง)  จนกระท่ังหวอดระดับกึ่งกลาง 

 ข.   เป็นสิ่งที่สามารถท าได้      ถ้ามุมทิศที่เปลี่ยนไปไม่เกิน  ๙๕  มิลเลียม    แต่เพ่ือหลีกเหลี่ยงการ 

คลาดเคลื่อนของเครื่องยิง     ดังนั้นเมื่อย้ายยิงทางทิศเกิน  ๙๕  มิลเลียม  ต้องมีการย้ายขาหยั่งเมื่อย้ายขา 

หยั่งแล้ว   ก็ท าการเล็งให้ถูกต้องโดยการหมุนควงส่ายเลื่อนเส้นเล็ง 

๖.   การตั้งเครื่องยิงท้ังทางระยะและทางทิศ 

 ก. การตั้งเครื่องยิงทั้งทางระยะและทางทิศ  เมื่อได้รับค าสั่งยิงให้ปฏิบัติดังนี้ 

  ๑ )   ให้ตั้งมุมทิศตามท่ีสั่ง 

  ๒ )   ตั้งมุมสูงตามท่ีสั่ง 

  ๓ )   ปรับหวอดระดับมุมสูง 

  ๔ )   มองดูเส้นเล็งและย้ายยิงโดยให้แนวเส้นดิ่งทาบขอบด้านซ้ายของหลักเล็ง  ส าหรับในทางทิศ 

 ข.   ข้อยกเว้น     เมื่อเปลี่ยนมุมทิศมากกว่า  ๙๕  มิลเลียม   จ าเป็นต้องเลื่อนขาหยั่งโดยประมาณ 

เพ่ือให้เส้นเล็งทางดิ่งทาบทับของซ้ายของเส้นเล็งและท าการปรับให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

๗.   แนวต าบลอ้าง 

 แนวต าบลอ้าง   หมายถึง   แนวที่พลประจ าปืนสามารถเล็งมุมทิศให้ปราศจากความคลาดเคลื่อน 

หรือเปลี่ยนแปลงในหลักยิงของ  ค.  นั้น    แนวต าบลอ้าง  คือ   แนวที่จะจัดทิศทางเล็งแนวใหม่   ตัวอย่าง 

เมื่อตั้งมุมทิศ  ๒,๘๐๐  มิลเลยีม เมือ่จะเปลี่ยนแปลงมุมทิศตามแนวเส้นเล็ง ก็ย่อมจะใช้มุมทิศ  ๒,๘๐๐ หลัก 

๘.   การปักหลักเล็ง  

 ก.   เมื่อทิศทางได้ถูกเลือกแล้ว   การปักหลักเล็งก็ย่อมเป็นสิ่งจ าเป็น   ปัจจัยส าคัญต่อการปักหลัก 

เล็ง  ก็คือ  ภูมิประเทศ  การมองเห็นเส้นทางเข้าออกของยานพาหนะด าเนินไปได้ด้วยดี  หลักเล็งควรจะปัก 

ในแนวทิศทางด้านซ้ายในแนวเส้นเล็งของกล้องเล็ง  M 34  A 2  และ  M 53    ซึ่งสามารถเลื่อนไปทางขวา 

ได้  ๗๐๐  มิลเลียม    เยื้องมาจึงจ าเป็นต้องวางแนวเส้นเล็งให้ถูกต้อง   ในแนวอ้างหรือเป้าหมาย   การปัก 

หลักเล็งต้องให้พลกระสุน  ๒    ไปปักหลักอันไกลห่างประมาณ  ๑๐๐  เมตร     โดยใชห้ลักเล็งทั้ง  ๒  หลัก 

เห็นเป็นหลักเล็งอันเดียวกัน  และให้เส้นเล็งในทางดิ่งทาบทับขอบซ้ายของหลักเล็ง 

 ข. หลังจาก รอง ผบ.ตอน ได้วางพ้ืนที่ยิงเรียบร้อยแล้ว  ก็ออกค าสั่งว่า  “ตอนจ าลองทิศ  ๒,๘๐๐ 

ปักหลักเล็ง”   พลยิงดูที่มาตรามุมทิศสีด าอ่านแล้วตั้งมาตรามุมทิศที่  ๒,๘๐๐  พลกระสุน  ๒   เป็นผู้ไปปัก 

หลักเล็ง 



 ค.  บางครั้งสถานการณ์ไม่อ านวย   ไม่สามารถใช้มาตราสีด าได้  (กล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓)   ก็จ าเป็น 

ต้องจ าลองทิศด้วยมาตรามุมทิศสีแดงแทน    การจ าลองทิศโดยก าหนดมุมทิศ  ๒,๘๐๐   ให้ปฏิบัติตามข้ัน 

ตอนดังต่อไปนี้ 

       ๑)  คาดคะเนโดยประมาณในทิศทางท่ีจะปักหลักเล็ง   เพื่อให้สามารถย้ายพ้ืนที่ยิงได้สะดวก 

       ๒)  จะบอกถึงแนวเล็งหรือแนวเส้นเล็งชี้ทิศทางซึ่งดรรชนีบอกถึงมุมทิศ  ๑๐๐  มิลเลียม  โดย 

ประมาณ 

       ๓)  การปักหลักเล็ง 

       ๔)  เลื่อนมาตรามุมทิศสีด าไปที่มาตรามุมทิศ  ๒,๘๐๐ 

       ๕)  จุดมาตรามุมทิศท่ีอ่านได้ในมาตรามุมทิศสีแดง  ให้บันทึกไว้เพ่ือว่า  ถ้ามาตรามุมทิศสีด า 

เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย  ถ้าจะกลับมาตั้งใหม่แล้ว  ก็เป็นการสะดวกยิ่งข้ึน 

 ง. ถ้าจ าเป็นที่จะเลื่อนมาตรามุมทิศสีด าของกล้องเล็ง  เอ็ม  ๓  เมื่อต้องใช้ตอน  ค.  ซึ่งมีความสามารถ

ย้ายพื้นที่ยิงได้ถึง  ๖,๔๐๐  มลิเลียม 

       ๑)  หลังจาก  ค.  ได้วางพ้ืนยิงโดยการใช้มาตรามุมทิศสีแดงแล้ว   ปักหลักเล็งที่มุมทิศ 

๒,๘๐๐  มิลเลียม 

       ๒)  ยังคงใช้มาตรามุมทิศสีแดง  แล้วปักหลักเล็งอีกในทิศทางตรงกันข้ามทางด้านหลัง  ๖,๐๐๐  มิ

ลเลียม 

       ๓)  ที่มาตรามุมทิศ  ๖,๐๐๐  มิลเลียม   ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ตั้งไปที่มุมทิศ  ๓,๒๐๐  มิลเลียม 

จากจุดเริ่มต้นในการเล็ง  ทั้งนี้ถ้าเกิดอุปสรรคต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(ก) เมื่อตกลงใจในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว  ก็ให้ปักหลักเล็งโดยให้อยู่ทางด้านหลัง 

(ข) อ้างระยะในทิศทางด้านหลัง  โดยให้ดรรชนีชี้ใกล้  ๑๐๐  มลิเลียม 

(ค) ปักหลักเล็ง 

(ง) เลื่อนมาตรามุมทิศสีด า  ซึ่งมุมทิศที่บอกถึงในทิศทาง  ๒,๘๐๐  มิลเลียม 

(จ) บันทึกมุมทิศที่ได้อ่านในมาตรามุมทิศสีแดง  ซึ่งตรงกับมาตรามุมทิศสีด า 

          ๔)  พลยิงรู้ถึงการใช้มุมทิศทั้งมาตรามุมทิศสีด า  และสีแดง   ถ้าเป็นไปไม่ได้ในการเล็งทาง 

ด้านหลัง  ก็ย่อมใช้มาตรามุมทิศสีแดง  ซึ่งมีมาตรากับมาตรามุมทิศสีด า 

       ๕)  โปรดระมัดระวังเพ่ือให้แน่ใจ   พลยิงอาจใช้แต่เพียงการปักหลักเล็งโดยใช้มุมทิศ  ๒,๘๐๐ 

มิลเลียม   ใช้มาตรามุมทิศสีแดงในทางด้านหน้า  และมาตรามุมทิศสีด าในทางด้านหลัง 

       ๖)  ผบ.หมู่  จะต้องมีความรับผิดชอบในการวางพื้นยิงของพลยิงให้ถูกต้อง 

 จ.  กล้องเล็ง  เอ็ม  ๓๔  เอ  ๒   และ  เอ็ม  ๕๓    สามารถใช้เล็งได้ตราบใดที่มาตรามุมทิศสีด า 

สามารถตั้งได้   เช่นเดียวกับมาตรามุมทิศสีแดง   โดยสามารถวางพ้ืนยิงได้  ๖,๔๐๐  มิลเลียม   พลยิงตั้งที่ 



๐  มิลเลียม  จะเท่ากับ  ๓,๒๐๐  มิลเลียม    ในมาตรามุมทิศสีแดง   เมื่อพลยิงเล็งไปทางด้านหน้าด้วยมุม 

๓,๑๙๙  มิลเลียม   เช่นกัน 

 ฉ.  เมื่อ  ตอน  ค.  จะวางพ้ืนยิงกรวยขนานคู่   ซึ่งย่อมแน่ใจว่าลูกระเบิดยิงอาจจะตกในระยะเดียว 

กัน  แต่อย่างไรก็ดี  ผตน.  ต้องท าการปรับกรวยขนานคู่  ซึ่งตามธรรมดาต้องท าการยิงปรับ   เมื่อยิงหาหลัก 

ฐานต่อจุดอ้างใดแล้ว  ผตน.  ก็ท าการยิงปรับ  ค.  หมู่  ๑  และ หมู่  ๓   เพ่ือจะให้มีการเล็งใหม่  เมื่อการยิง 

ปรับถูกต้องแล้ว  ศอย.  ก็จะส่งค าสั่งยิงมายัง  ตอน  ค.  “ตอนจ าลองทิศ  ๒,๘๐๐  ปักหลักเล็ง”  (ศอย. จะ 

ต้องบอกถึงการวางพ้ืนยิงให้กับ  ค.  หมู่หลัก)    จุดอ้างและแนวเส้นเล็ง    พลยิงจะต้องวางพ้ืนยิงโดยไม่

รบกวนเครื่องยิง  พลยิงหมายเลข  ๒  จะเป็นผู้ไปจ าลองทิศปักหลักเล็งใหม่  ท าให้ล ากล้องของเครื่องยิงแต่ละ

กระบอกขนานคู่กัน  ด้วยมุมทิศเท่ากัน 

๙.  วิธีเลือกการปักหลักเล็ง 

 ก.   หลังจากรอง  ผบ.ตอน  ค.  ได้วางพ้ืนยิงในทิศทางยิงแล้วก็ขานว่า   “ตอนจ าลองทิศ  ๒,๘๐๐ 

ปักหลักเล็ง” 

       ๑)  พลยิงจะเลือกหาทิศทางซึ่งสามารถปักหลักเล็ง เพ่ือให้  ค. สามารถส่ายได้ตลอดในกล้องเล็ง 

       ๒)  แนวต าบลเล็งนี้  จะเป็นทิศทางที่ดรรชนีชี้มุมทิศในระยะใกล้ที่สุด  ๑๐๐  มิลเลียม 

       ๓)  พลกระสุน  ๒  เป็นผู้ปักหลักเล็ง 

       ๔)  ตั้งมาตรามุมทิศสีด าไปที่มุมทิศ  ๒,๘๐๐  มิลเลียม 

       ๕)  เมื่อมีความจ าเป็นก็สามารถปักหลักเล็งได้สองแห่ง  เพ่ือป้องกันการบังของทิศทางของการ 

เล็ง  ถ้า  ค. สามารถย้ายการยิงได้ถึง  ๖,๔๐๐  มิลเลียม  แล้ว  รอง ผบ. ตอน ค. จะต้องเป็นผู้พิจารณาทาง 

ด้านหลังของ  ค.  แต่ละกระบอก   เพื่อให้สามารถท าการเล็งได้เช่น  มุมทิศ  ๗๐๐  มิลเลียม   ก็สามารถปัก 

หลักเล็งได้  สาเหตุหนึ่งเกิดจากยานพาหนะ  ภูมิประเทศหรือมุมทิศโดยทั่วไป  เมื่อท าการเล็งไปข้างหน้าไม่ 

ได้   ก็ให้ปักหลักเล็งทางด้านหลังได้ 

       ๖)  บันทึกจ านวนมุมทิศที่อ่านได้ในมาตรามุมทิศสีแดง  ซึ่งมีค่าเท่ากับมาตรามุมทิศสีด า  เพื่อ 

ที่จะสะดวกในการตั้ง 

 ข.   หลังจาก  รอง ผบ. ตอน  ได้วางพื้นยิงแล้วก็จะร้องขานว่า  จ าลองทิศ  ๒,๘๐๐  ปักหลักเล็ง 

       ๑)  ในตอนที่  ๑  ข้อ  ๑  ถึง  ๔  เหมือนกันกับข้อ  ก.  ข้างต้น 

       ๒)  พลยิงท าการเล็งในแนวเส้นเล็งด้านหลังของมาตรามุมทิศ  พลกระสุน  ๒  เป็นผู้ไปปักหลัก 

เล็ง   ระยะ  ๕๐  เมตร  และ  ๑๐๐  เมตร  ห่างจากเครื่องยิง   ถ้าการจ าลองทิศยังถูกล ากล้องบังอยู่แล้ว  ก็ 

สามารถเปลี่ยนไปเล็งทางด้านหลัง   โดยตั้งมุมท่ี  ๓,๒๐๐  มิลเลียม 

๑๐.   การเล็งแก้ไขชั่วคราว 

 ก.   ในการจ าลองทิศ   บางครั้งกล้องเล็งก็เกิดมีความคลาดเคลื่อน   ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนนี้ 



มีสาเหตุเพียง  ๑  หรือ  ๒  ประการ    เมื่อท าการย้ายล ากล้องเครื่องยิงไปทางข้างมาก ๆ   หรือการถอยมา 

ทางด้านหลังของฐาน  ค.   (เนื่องจากเกิดการสั่นสะเทือนในขณะท าการยิง) 

 ข.   เมื่อมองเห็นหลักเล็งแยกออกจากกัน  พลยิงท าการเล็งแก้ไขชั่วคราว 

 ค.   เมื่อจ าลองทิศได้ถูกต้องแล้ว   พลยิงจะต้องท าการเล็งภาพที่เห็นโดยการใช้ควงส่ายจนกระท่ัง 

เห็นภาพการเล็ง   ให้หลักเล็งอันไกลอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างเส้นเล็ง   กับหลักเล็งอันใกล้ 

 ง.   ถ้ามีการย้ายการยิง   พลยิงก็สามารถปรับแนวเส้นเล็งได้   ทั้งนี้   การคลาดเคลื่อนที่แนวเส้น 

เล็ง  เกิดจากการส่ายของ  ค.  หรือการคลาดเคลื่อนของแผ่นฐานของ  ค.  พลยิงพยายามเล็งกล้องเล็งใหม่ 

อีกครั้ง    ถ้าปรากฏว่ามองเห็นหลักเล็งสองหลักเป็นหลักเดียวกัน   นั่นก็หมายความว่าความผิดพลาดเกิด 

จากการส่ายของ  ค.   แต่ถ้าปรากฏว่าหลักเล็งยังแยกออกจากกันอีก   ก็แสดงว่าเกิดจากการคลาดเคลื่อน 

ของแผ่นฐานของ  ค. 

       ๑)   เมื่อจ าลองทิศปักหลักเล็งใหม่   โดยใช้กล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓  พลยิงปฏิบัติดังนี้ 

(ก) เริ่มต้นจากแนวเส้นเล็งด้วยมุมทิศที่ปักหลักเล็งครั้งแรก 

(ข) ให้ท าการเล็งใหม่  เพื่อให้เส้นเล็งในทางดิ่งทาบทับขอบด้านซ้ายของหลักเล็งอันไกล 

(ค) โดยไม่ต้องย้ายขาหยั่งของ  ค.  เล็งให้เส้นเล็งในทางดิ่งทาบทับขอบด้านซ้ายของหลัก 

เล็งอันไกลจะท าให้เกิดมุมขึ้นระหว่างหลักเล็ง  ๒  หลัก 

    (ง)  เมื่อท าการเล็งไดเ้รียบร้อยแล้ว   ก็ท าการเล็งใหม่จนกระท่ังเส้นเล็งในทางดิ่งทาบทับ 

ขอบซ้ายของหลักเล็งอันไกล 

    (จ)  ไม่ให้ขยับเขยื้อน  ค.  ให้พิจารณาแนวเส้นเล็งครั้งแรก   ซึ่งได้ปักหลักเล็งไว้แล้ว แนว 

เส้นเล็งนี้จะขนานกับแนวครั้งแรกเม่ือปักหลักเล็ง 

    (ฉ)  ท าการเล็งไปยังเส้นเล็ง   พลยิงจะสั่งพลกระสุน  ๒  ไปปักหลักเล็งท าการเล็งใหม่ใน 

แนวของเส้นเล็ง  หลักเล็งก็ได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้อง 

       ๒)   ในการทีจ่ะท าการเล็งใหม่   โดยใช้กล้องเล็ง  เอ็ม  ๓๔  เอ  ๒   ก็คงใช้หลักการเช่นเดียว 

กับข้อ  ๑   ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

๑๑.   การปฏิบัติการยิงส่าย 

 ก.   การยิงส่ายนั้น   ใช้เมื่อเป้าหมายเกิดขึ้นมีความกว้างมาก ๆ  ซึ่งหมายถึงจ านวนของลูกระเบิดยิง    

จ านวนรอบควงส่าย   หมุนทางซ้ายหรือทางขวาของแต่ละนัด   พลยิงจะได้รับค าสั่งดังนี้   เตรียมส่าย 

ขวา  ๔  นัด ,  ส่าย  ๓  รอบ ,  มุมสูง  ๑,๑๒๐ 

 ข.   พลยิงตั้งมาตรามุมสูง  ๑,๑๒๐    พลยิงตรวจสอบดูว่าสามารถส่ายได้ตามภารกิจหรือไม่   ถ้า 

จ าเป็นพลยิงส่ายไปทางขวา   พลยิงก็หมุนควงส่ายเลื่อนไปทางซ้ายจนสุด  แล้วหมุนกลับคืน  ๒  รอบ  เพื่อ 

ใช้ควงส่ายส าหรับเลื่อนเส้นเล็งภายหลัง   ถ้าส่ายไปทางซ้ายก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกัน 



 ค.   พลยิงและพลยิงผู้ช่วย   ย้ายเครื่องยิงและท าการเล็งไปยังหลักเล็ง   พลยิงคงเป็นผู้หมุนเลื่อน 

ควงส่าย 

 ง.   เมื่อพลยิงท าการเล็งได้เรียบร้อยแล้ว   พลยิงรายงานว่า  “พร้อม”   ผบ.หมู่  ก็จะเข้าไปตรวจใน 

การเล็ง    และสั่งว่า   “ยิง”    พลยิงสั่งว่า   “ยิงหนึ่ง”   พลยิงผู้ช่วยบรรจุลูกระเบิดยิงนัดแรก  พลยิงส่ายขวา   

๓  รอบ    แล้วสั่งว่า    “ยิงสอง”    พลยิงผู้ช่วยบรรจุลูกระเบิดยิงนัดที่  ๒    พลยิงส่ายขวาอีก  ๓  รอบ    

ท าเช่นนี้จนยิงลูกระเบิดครบจ านวน  ๔  นัด 

 

กล้องเล็ง 

 

 กล้องเล็งที่ใช้กับ  ค. ๙๓  ขนาด  ๘๑  มม.   ทั้ง  ๒  แบบ  มีอยู่  ๓  แบบ  คือ  กล้องเล็ง  เอ็ม  ๔, 

เอ็ม  ๓๔  และ เอ็ม  ๕๓   เฉพาะกล้องเล็ง  เอ็ม  ๔  ได้กล่าวในวิชา  ค. ๘๘  ขนาด  ๖๐  มม. 

๑.   กล้องเล็ง  บ. ๓๔ 

 ก.   กล้องเล็ง  บ. ๓๔    ประกอบด้วยแท่นรับกล้อง  บ. ๗๙   กล้องส่องรูปข้อศอก  บ. ๖๒   ฐาน 

ล ากล้องส่อง  บ. ๙   ไฟฉายกล้องเล็ง  บ. ๔๒  และกล้องใส่กล่อง  บ. ๗๘  กล้อง บ. ๓๔  นี้     เป็นกล้อง

มาตรฐานส าหรับใช้กับ  ค. ๙๕   เพ่ือช่วยเล็งเครื่องยิงในทางมุมทิศและมุมสูง  เฉพาะตัวกล้อง  เอ็ม  ๓๔ หนัก  

๔  ปอนด ์

 ข.   กล้องส่อง  บ. ๖๒  รูปข้อศอก  มีก าลังขยายเป็น  ๓  เท่า ภายในประกอบด้วยแก้วสามเหลี่ยม 

กล้องส่องสอดอยู่ในช่องรัดกล้องเล็ง  ซึ่งอยู่ตอนบนของฐานกล้องส่องภายในเลนส์จะเป็นเส้นกากบาททาง 

ดิ่งและทางระดับ   เส้นดิ่งใช้ส าหรับวางพ้ืนยิงของ  ค.  ให้ตรงทิศทาง    ควงบังคับกล้องส าหรับบังคับกล้อง

ส่องให้อยู่ที่   ถ้าคลายออกก็จะสามารถหมุนกล้องส่องได้   การหมุนกล้องส่องมาอยู่ในแนวระดับก็เพ่ือป้อง 

กันน้ าขังช่องมองในขณะฝนตก   ควบบังคับแกนกล้องส่องใช้เหนือของกล้องท ารางรับไฟฉายหัวหลักเล็งใน 

เวลากลางคืน 

 ค.   ฐานรับกล้องส่อง  บ. ๙  ประกอบด้วยเครื่องวัดมุมทิศ  หลอดระดับแก้เอียง  (หลอดระดับทาง 

ข้าง)   ศูนย์เปิดและช่องรัดกล้องส่อง  (สาแหรกรัดกล้องส่อง) 

       ๑)   เครื่องวัดมุมทิศ   ประกอบด้วยมาตรามุมทิศส่วนย่อยและดรรชนี  มาตรามุมทิศส่วนใหญ่ 

แบ่งออกเป็น  ๖๔  ช่อง  ช่องละ  ๑๐๐  มิลเลียม  ทุก ๆ ๔ ช่อง  เขียนตัวเลขก ากับไว้ตั้งแต่  ๒๘  ถึง  ๐  ไป 

ทางซ้าย  และ  ๐  ถึง  ๒๘  ไปทางขวา  (๓๒  หรือ ๐)   เขียนไว้ที่เดียวกัน   รวมเป็น  ๖๔  ช่อง   มาตรามุม 

ทิศส่วนย่อยแบ่งออกเป็น  ๑๐๐  ช่อง  ช่องละ  ๑  มิลเลียม   เขียนเลขก ากับไว้ทุก ๆ ๑๐ มิลเลียม   เมื่อดัน

ควงมาตรามุมทิศไปข้างหน้า   ก็จะปลดมาตรามุมทิศส่วนใหญ่ให้เป็นอิสระหมุนไปมาก ๆ   ได้หลอดระดับ 

แก้เอียงเป็นเครื่องช่วยให้วางพ้ืนยิงตรงทิศทางติดอยู่กับฐานกล้องเล็ง 



       ๒)   ศูนย์เปิด  ติดอยู่ด้านซ้ายช่องรัดกล้องส่องตรึงแน่น  และขนานกับเส้นแกนหลอดล ากล้อง 

เครื่องยิงใช้   ในกรณีการเล็งอย่างคร่าว ๆ  หรือแทนกล้องซึ่งเสียไป 

       ๓)   ช่องรัดกล้องส่องประกอบด้วยสาแหรกและท่อรัดกล้องส่อง  มีควง  ๒  อัน  บนสาแหรก 

คือควงบังคับกล้องส่อง   สามารถหมุนกล้องมาทางข้างได้  ๙๐  องศา    ควงบังคับแกนกล้องสามารถยก 

กล้องให้สูงขึ้นหรือต่ าลง  ๓๐  องศา 

 ง.   แท่นรับกล้อง  บ. ๗๙   ประกอบด้วยเครื่องวัดมุมสูง  และก้านเครื่องเล็งส าหรับติดกล้องเข้า 

กับเครื่องเล็ง 

      ๑)   เครื่องวัดมุมสูงประกอบด้วยควงมุมสูง   และมาตรามุมสูงส่วนย่อย    มาตรามุมสูงส่วน 

ใหญ่  และดรรชนีชี้มาตรา   หลอดระดับปรับมุมสูง 

    มาตรามุมสูงส่วนใหญ่แบ่งเป็นช่องละ  ๑๐๐  มิลเลียม   แต่เขียนด้วยตัวอักษร  ๒  ช่อง  ๑  

ครั้งตั้งแต่ลบ  ๒๐๐   ถึง   ๑,๖๐๐   มาตรามุมสูงส่วนย่อย  ๑  รอบ    แบ่งออกเป็น  ๑๐๐  ช่อง    ช่องละ  

๒ มิลเลียม   เขียนด้วยจ านวนตัวเลขจ านวนสิบ  ตั้งแต่  ๐  ถึง  ๙๐  (๑๐๐  นี้เป็นเลข  ๐  ใหม่)  แล้วขึ้น  ๐ 

ไปถึง  ๙๐  อีกครั้งจึงครบรอบ   รวมมี  ๐  ถึง  ๙๐  สองครั้ง   หลอดระดับปรับมุมสูงติดอยู่ตอนกลางด้าน 

ซ้ายของกล้อง  ห้ามหมุนควงมุมสูงเมื่อหมุนไปสุดแล้ว 

       ๒)   แหนบกระเดื่องก้านเครื่องเล็งและกลอนกระเดื่องก้านเครื่องเล็ง  จะบังคับกล้องให้ติดอยู่ 

กับแท่นรับกล้องเล็ง    เมื่อกดกลอนกระเดื่องก้านเครื่องเล็ง     ก็จะถอดกล้องออกจากแท่นรับกล้องเล็งได้ 

 จ.   ไฟฉายเครื่องเล็ง  บ. ๒  ให้แสงด้วยหลอดไฟในไฟฉายกล้องสอบการเล็ง   ใส่ถ่านไฟสองก้อน 

ในกระบอกไฟฉาย    การติดไฟฉายกล้องสอบการเล็งเข้ากับกล้องส่องให้สอดครีบหัวไฟฉายกล้องส่องการ 

เล็งเข้าก่อนตามร่อง   ให้ใส่จากด้านหลอดระดับ   มีสวิตซ์ปิดเปิดที่หัวกระบอกไฟฉายและสามารถปรับให้ 

สว่างหรี่ได้  หมุนสวิตซ์ไปทางขวาเร่งไฟให้สว่าง  ถ้าจะเก็บไฟฉายเครื่องเล็งเข้ากล่อง ให้ถอดถ่านไฟฉาย

เสียก่อน  แล้วเก็บไฟฉายเครื่องเล็งเข้าที่ในกล้องเล็ง 

๒.   การใช้เครื่องเล็ง 

ก. ติดกล้องเล็งเข้ากับ  ค.  โดยถอดกล้องออกจากกล่องติดเข้าที่แท่นรับกล้องจนเข้าที่สนิท 

ข. ตั้งมุมทิศและมุมสูงที่มาตราตามท่ีต้องการ 

ค. ปรับมุมสูงของเครื่องยิงจนหวอดระดับปรับมุมสูงอยู่กึ่งกลาง   ปรับมุมทิศของเครื่องยิงจนเส้น 

ดิ่งในกล้องทับขอบซ้ายของต าบลเล็ง       ต้องตรวจดูว่าหวอดระดับแก้เอียงอยู่กึ่งกลางตลอดเวลาที่ปฏิบัติ 

(หวอดระดับทั้งสองต้องอยู่ในกึ่งกลาง)    ตอนนี้แสดงว่าเครื่องยิงได้ตั้งมุมสูงและมุมทิศตามท่ีต้องการแล้ว 

 ง.   ถอดกล้องเล็งออกเก็บ  กดกระเดื่องก้านเครื่องเล็ง  ถอดเครื่องเล็งออกจากแท่นรับกล้องเล็งตั้ง 

มุมสูง  ๑,๖๐๐ มุมทิศ  ๐  ใส่กล่องเสียบก้านเครื่องเล็งเข้าแท่นรับกล้องเล็งในกล่อง  ถ้าไม่ท าดังนี้กล้องจะ 

จะช ารุดเมื่อปิดฝากล่อง 



๓.   การระมัดระวังและการบ ารุงรักษา 

 กล้องเล็ง  บ. ๓๔  นี้   เป็นเครื่องมือที่ทนทานอันหนึ่ง  แต่อย่างไรก็ดี   ถ้ามีการปฏิบัติอย่างไม่ถูก 

ต้อง  ไม่ปรานีปราศรัยก็อาจช ารุดเสียหายได้   วิธีบ ารุงรักษาให้กระท าดังนี้ 

 ก.  อย่างให้กระทบหรือตก  อย่าท าบุบหรือเอาก้านกล้องเล็งไปเคาะเล่น  อย่ากระแทกควงมาตรา 

ต่าง ๆ  รวมทั้งฐานกล้องส่องด้วย 

 ข.   เมื่อยังไม่ใช้ให้เก็บไว้ในกล่อง  พยายามท าให้แห้งเท่าท่ีจะท าได้   อย่าเก็บทิ้งไว้ให้เปียกหรือชื้น 

 ค.   ถ้ากล้องท างานไม่เรียบร้อย  ให้ส่ง  สพ. ซ่อม   ห้ามพลประจ าเครื่องยิงถอดกล้องเล็งเช็ดเลนส์ 

เท่านั้น  อย่าใช้น้ ายาอ่ืน ๆ มาล้างเป็นอันขาด  ใช้สบู่ส าหรับล้างเลนส์  ล้างจาระบีหรือน้ ามันออกจากเลนส์ 

 ง.   บางครั้งก็ทาน้ ามันใสที่ส่วนเคลื่อนที่บาง ๆ  แค่เพ่ือป้องกันฝุ่นผงที่มันจะสะสมมากข้ึน   ให้เช็ด 

น้ ามันที่ซึมออกจากส่วนเคลื่อนที่ออกเสีย 

การปรับกล้องเล็ง  เอ็ม  ๓๔ 

๑.   กล่าวน า 

 เนื่องจากทาง  ทบ. ไทย  ได้รับเครื่องมือควบคุมการยิงจากการช่วยเหลือของ  ทบ.  สหรฐั ฯ  กล้อง 

เล็ง   เอ็ม ๓๔   ซึ่งใช้อยู่ในกองร้อย  ค. หนัก  ปัจจุบันนี้  ทางสหรัฐ ฯ  ได้เปลี่ยนไปใช้กล้องเล็ง เอ็ม ๓๔  เอ 

๒  แล้ว    แต่อย่างไรก็ดี    สภาพของกล้องเล็ง เอ็ม ๓๔  เอ  ๒  ก็ได้ดัดแปลงมาจากกล้องเล็ง  เอ็ม ๓๔ นั่น 

เอง   ในปัจจุบัน  ทบ. สหรัฐ ฯ  ได้สร้างเครื่องมือปรับเส้นแกนล ากล้องเครื่องยิงขึ้นใหม่เป็น  แบบ  เอ็ม ๔๕ 

แต่ ทบ. ไทย  ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ   จึงมิได้น ากล่าวไว้ในที่นี้   แต่อย่างไรก็ดี   บรรดาเครื่องมือปรับ 

เส้นแกนล ากล้องเครื่องยิงทางแผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ได้คิดค้นและท าขึ้นมาอยู่ ๒ - ๓ แบบ แต่ก็ 

ยังมิได้แจกจ่ายไปถึงหน่วย  เป็นด้วยอันขาดงบประมาณบ้างและการผลิตเป็นส่วนรวม   ประกอบทั้งเรายัง 

มีหลักการและเครื่องมือประกอบอื่นภายในกองร้อย ค. หนัก     ที่ได้รับจ่ายไปแล้วพอที่จะท าการปรับกล้อง 

เล็ง  และปรับเส้นแกนล ากล้องเครื่องยิงได้อย่างดี จึงมิได้เผยแพร่หลักการอื่น ๆ มาให้ยุ่งยากแก่ผู้ปฏิบัติอีก 

๒.   ความส าคัญของการปรับกล้องเล็งให้เข้ากับเส้นแกนล ากล้องเครื่องยิง 

 การปรับกล้องเล็งควรต้องท าบ่อย ๆ      เพ่ือหาตัวแก้ในการอ่านค่าของมุมที่คลาดเคลื่อนไปแต่ละกล้อง    

เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่า   การยิงของเครื่องยิงลูกระเบิดนั้นอาศัยมุมทิศและมุมสูงเป็นหลัก      ฉะนั้น  

เครื่องให้มุมทิศและมุมสูงของเครื่องยิง  จึงต้องสัมพันธ์กันกับมุมทิศและมุมสูงของกล้องเล็ง ตามความเป็น 

จริง  จากจุดร่วมอันหนึ่งในทางหลักยิง  คือ   เส้นแกนล ากล้องปืน 

 ในสนามรบหรือยามปกติก็ตาม    กล้องเล็งย่อมคลาดเคลื่อนไปจากการปรับไว้แล้วได้เสมอ   จากการ

กระเทือนในการเคลื่อนย้าย,  การฝึก,  การบรรทุก,  และการยิง  ยิ่งกว่านั้นแต่ละกล้องยังคลาดเคลื่อน, 

หลวมคลอนไม่เหมือนกันอีกด้วย    ผลอันนี้เองที่เป็นผลให้   การยิงไม่แม่นย า ,  การรวมก าลังยิง ,  การยิง

ประณีต ,   การลดการสูญเสียกระสุนโดยไม่ได้ผลนั้น    ก็ย่อมจะหมดสิ้นไปก็ด้วยการปรับกล้องเล็งบ่อย ๆ  



นั่นเอง 

 ดังนั้น    โอกาสเวลาที่มีอยู่หรือถ้าท าได้  ก่อนการน าเครื่องยิงเข้าท่ีตั้งยิง   ควรได้ด าเนินการปรับ 

กล้องเล็ง   เพื่อให้เข้าจุดร่วมกับเส้นแกนล ากล้องปืนเสียแต่ในขั้นต้น  อย่าปล่อยปละละเลยเสียต้องถือว่า 

เป็นระเบียบปฏิบัติประจ าอย่างหนึ่ง  ส่วนจะกระท าเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับ สถานการณ์  เวลา  และโอกาส 

๓.   การปรับกล้องเล็ง  เอ็ม ๓๔   มีอยู่  ๒  ขั้นตอน 

 ก.   การปรับมาตรามุมสูง   มีหัวข้อตามล าดับดังนี้ 

       ๑.  ตั้งเครือ่งยิงบนพื้นดินที่มีความเรียบได้ระดับ จัดสะพานโครงส่ายให้ได้กึ่งกลาง ใช้กระสอบ 

ทราบทับบนคานยึดขาหยั่งเพ่ือความมั่นคง 

       ๒.  ใช้หลอดระดับก าหนดมุมยิง  ตั้งมุมที่  ๘๐๐  หรือ  ๙๐๐  มิลเลียม  วางบนล ากล้องเครื่อง 

ยิง 

       ๓.  ติดกล้องเล็ง  เอ็ม ๓๔  ตั้งมุมทศิศูนย์   (๐)  มุมสูง  ๘๐๐  หรือ  ๙๐๐  มิลเลียม  อย่างใด 

อย่างหนึ่งเท่ากับการตั้งมุมที่หลอดระดับมุมยิง 

       ๔.  ใช้ควงสูงล ากล้องปืนจนหลอดระดับก าหนดมุมยิงอยู่กึ่งกลาง 

       ๕.  ถ้าหวอดระดับทางสูงของกล้องเล็ง เอ็ม ๓๔  ไม่อยู่กึ่งกลาง  หมุนควงมุมสูงส่วนย่อยปรับ 

ให้หวอดระดับทางสูงก่ึงกลาง 

       ๖.  ขณะนี้มาตรามุมสูงส่วนย่อยย่อมไม่อยู่ที่ศูนย์  (๐) 

       ๗.  คลายหมุดเกลียวยึดปลายมาตรามุมสูงส่วนย่อย 

       ๘.  มือหนึ่งจับควงเกลียวมุมสูง  ส่วนย่อยขึ้นไว้ให้แน่น 

       ๙.  หมุนปลอกมาตรามุมสูงส่วนย่อยขีด (๐)  ศูนย์ตรงกับดรรชนี 

      ๑๐.  ขันหมุดเกลียวยึดปลอกมาตรามุมสูงส่วนย่อยให้แน่น 

      ๑๑.  ควรมีการทดสอบในข้อ  ๔  อีกครั้ง  กับหลอดระดับก าหนดมุมยิง  ถ้าหวอดระดับของกล้อง

เล็งยังไม่กึ่งกลาง  ก็ให้กระท าดังข้อ  ๗, ๘, และ ๙ อีก 

      ๑๒.  จนกว่าหวอดระดับของกล้องเล็งและหวอดระดับก าหนดมุมยิง  อยู่กึ่งกลางทั้งสอง 

 ข.   การปรับมาตรามุมทิศ   เพ่ือร่วมกับเส้นล ากล้องเครื่องยิง   มีหัวข้อตามล าดับดังนี้.- 

       ๑.   ตั้งเครื่องยิงบนพื้นดินที่ได้ระดับ   และสะพานโครงส่ายอยู่กึ่งกลาง  มุมสูงของเครื่องยิง 

๘๐๐  หรือ  ๙๐๐  มิลเลียม  ใช้กระสอบทรายวางคานยึดขาหยั่งเพ่ือความมั่นคง 

       ๒.   ตั้งกล้องวัดมุม  เอ็ม ๑ ข้างหลังเครื่องยิงประมาณ ๑๐๐ เมตร อยู่ในแนวเดียวกับล ากล้อง 

ปรับระดับกล้องวัดมุม 

       ๓.   เล็งกล้องวัดมุมด้วยแว่นแก้วกล้องส่อง  โดยใช้เส้นตั้งมาตราแว่นแก้ว  ทาบทับกึ่งกลาง 

ล ากล้องตลอดถึงปากล ากล้อง   โดยใช้ส่วนเคลื่อนที่ตอนล่องของหีบเข็มทิศ  (ควงมุมหีบเข็มทิศ)   ถ้าใช้ 



ดินสอผูกรัดติดกับก่ึงกลางของปากล ากล้องได้ยิ่งดี   เพื่อช่วยให้เป็นต าบลเล็งส าหรับวางเส้นตั้งของแว่น 

แก้วกล้องส่องของกล้องวัดมุมได้ง่ายยิ่งขึ้น 

       ๔.   ใช้ควงส่ายเลื่อนล ากล้องให้เข้าไปในแนวเส้นดิ่ง   ของกล้องส่องกล้องวัดมุม 

       ๕.   ท ากลับไปกลับมาในข้อ ๓  และข้อ ๔   จนกระทั่งเส้นดิ่งของแว่นแก้วกล้องส่องของกล้อง 

วัดมุมแบ่งครึ่งจากเครื่องปิดท้ายจนถึงปากล ากล้อง 

       ๖.   ติดกล้องเล็ง  เอ็ม  ๓๔   เข้ากับเครื่องยิงด้วยมุมทิศ  (๐)  ศูนย์  ปรับหวอดระดับทางข้าง 

ด้วยควงแก้เอียงของเครื่องยิง   จนกระทั่งหวอดระดับอยู่กึ่งกลาง 

       ๗.   ถ้าเส้นเล็งของกล้องวัดมุม เอ็ม ๑  ออกไปพ้นกึ่งกลางเครื่องปิดท้าย  จนถึงปากล ากล้อง 

เครื่องยิง  ก็ให้กระท าซ้ ากันอีกในข้อ  ๕   พร้อมทั้งปรับระดับกล้องเล็ง  เอ็ม ๓๔  ไปด้วย 

       ๘.   ก าหนดต าบลเล็งที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นจุดเด่นเล็ก ๆ ในภูมิประเทศเป็นระยะไกลมาก ๆ 

(ไม่ควรน้อยกว่าระยะยิงไกลของเครื่องยิง)   ซึ่งเป็นต าบลเล็งร่วมของกล้องเล็ง  เอ็ม ๓๔  กับกล้องวัดมุม 

       ๙.   การเล็งร่วมเช่นนี้ต้องรักษาการปฏิบัติ  ข้อ ๔, ๕ และข้อ ๖  ไว้เสมอ 

      ๑๐.  บางครั้งจ าเป็นต้องเคลื่อนที่ตั้งกล้องวัดมุม   ถ้าท าไม่ได้ในข้อ  ๔, ๕ และ ๖ 

      ๑๑.  ในการเล็งต าบลเล็งร่วมนี้จ าเป็นต้องหมุนควงมุมทิศส่วนย่อยไปบ้าง 

      ๑๒.  เมื่อปรับได้ตามข้อ  ๙  แล้ว  ให้คลายเกลียวยึดปลอกมาตรามุมส่วนย่อยให้หลวม 

      ๑๓.  จับควงมุมทิศไว้ให้แน่น   หมุนปลอกมาตรามุมทิศให้ขีด (๐)  ศูนย์  อยู่ตรงดรรชนี 

      ๑๔.  ควรจะต้องมีการตรวจสอบดูอีกครั้งเมื่อได้ปรับแล้ว 



 
๔. กล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓ 

 กล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓  นี้  เป็นกล้องเล็งมาตราฐานที่ใช้อยู่กับเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๘๑  มม. 

และ  ๑๒๐ มม. ได้ถูกน ามาใช้แทนกล้องเล็ง  เอ็ม  ๓๔  เอ  ๑    ทั้งนี้  ก็เพราะว่าการผลิตออกใช้เพียงแบบ 

เดียวเท่านั้น   ซึ่งนับวันที่กล้องเล็ง  เอ็ม ๓๔  เอ  ๑   จะไม่สามารถมีใช้อีกต่อไป   หลายหน่วยอาจมีท้ัง  ๒ 

แบบ   กล้องเล็งอย่างหนึ่งใน  ๒  แบบนี้   สามารถน าไปทดแทนกันได้ 

 ก.   กล่าวทั่วไป   กล้องเล็ง  เอ็ม ๕๓  ประกอบด้วยฐานกล้อม  เอ็ม  ๑๒๘   และกล้องส่องรูปข้อ 

ศอกนี้มีแว่นขยาย  และใช้เป็นกล้องเล็งของเครื่องยิง ฐานกล้องจะท าให้กล้องส่องรูปข้อศอกอยู่ในต าแหน่ง 

ที่ถูกต้อง   ในส่วนที่เกี่ยวกับแกนมุมภาคและแกนมุมสูงของเครื่องยิงเฉพาะตัวกล้อง เอ็ม ๕๓  หนัก  ๕.๒๕ 

ปอนด์ 

ก. กล้องส่องรูปข้อศอก  เอ็ม ๑๐๙ 

          ๑)   กล้องส่องรูปข้อศอกมีน้ าหนักเบา   มีก าลังขยาย  ๔  เท่า  เป็นกล้องเล็งที่มีจุดรวมแสงคง 

ที่   ขอบเขตการมองเห็นกว้าง  ๑๐  องศา   (ประมาณ  ๑๗๐  มิลเลียม)   ท าการเล็งด้วยตาใช้มุมภาคและ 

มุมสูงให้ทิศทางแก่เครื่องยิง 

       ๒)   กล้องส่องรูปข้อศอก   ภายในแว่นมีรูปกากบาทและมีมาตรามิลเลียมก ากับไว้  จากจุดกึ่ง 



กลางจะแบ่งออกเป็น  ๑๗  ชอ่ง   ทั้ง  ๔  ด้าน  ๑  ช่อง   มีค่าเท่ากับ  ๕  มิลเลียม    และจะเขียนเลขก ากับ 

ไว้ทุก ๆ  ๑๐  มิลเลียม 

       ๓)   กล้องส่องรูปข้อศอกนี้  สามารถใช้ได้  ๓  ท่าด้วยกัน คือ ในท่าท่ีช่องมองอยู่ทางด้านซ้าย 

ด้านขวาและท่าตั้งตรง    โดยสาแหรกยึดกล้องส่องในท่านั้น ๆ   ดรรชนีของกล้องส่องข้อศอกแสดงถึงท่าที่ 

อยู่ในทางระดับและทางดิ่งของรูปกากบาทในแว่นแก้ว   ขณะที่ปรับเส้นเล็งไม่ว่าในท่าใด   ถ้าดรรชนีไม่อยู่ 

ในเส้นเดียวกัน   ภาพการเห็นจะเอียง 

       ๔)   มาตรามุมพ้ืนที่ จากพ้ืนระดับสามารถวัดมุมพ้ืนที่ได้  - (ลบ)  ๓๐๐ มิลเลียม  ถึง + (บวก) 

๓๐๐  มิลเลียม   โดยหมุนที่มาตรามุมพ้ืนที่ส่วนย่อย 

       ๕)   ช่องมองได้จัดท าไว้ให้บังเกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก 

ข. ฐานกล้องเล็ง  เอ็ม ๑๒๘ 

          ๑)   กล่าวทั่วไป   ฐานของกล้องส่อง   ประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ  ๓  ส่วน  คือ  ส่วนล่าง  ส่วน 

กลาง  และส่วนบน   ส่วนล่างประกอบด้วยกลอนแกนยึดควงมุมสูง  มาตรามุมสูง   และควงยึดมาตรามุม 

สูง   ส่วนกลางประกอบด้วย  ปลอกแกนมุมสูง  ควงมาตรามุมทิศและควงยึดมาตรามุมทิศอยู่กับที่ (มาตรา 

สีแดง)    มาตรามุมทิศเลื่อนได้    (มาตราสีด า)    กับหลอดระดับมุมสูง   และหวอดระดับมุมสูง   ส่วนบน

ประกอบด้วนส่วนรองรับ   กล้องส่องรูปข้อศอก   ติดตั้งอยู่บนส่วนกลางตรงแกนระดับของกล้อง  ส่วนรอง 

รับแนบสนิทอยู่กับศูนย์เปิด   ซึ่งยื่นออกมาเล็กน้อย  และมาตรามุมพ้ืนที่ 

     ๒)   ส่วนล่าง 

  ก.   ก้านกล้องเล็ง    ตั้งอยู่บนด้านขวาของฐาน    ซึ่งสอดเข้าไปอยู่ในช่องรับกล้องเล็งบน 

ฐานกล้อง   เพื่อยึดกล้องเข้ากับเครื่องยิง 

  ข.   กระเดื่องยึดกล้องที่อยู่ในส่วนล่างของฐาน   มีวัตถุประสงค์  ๒  ประการ คือ ยึดก้านกล้องเล็ง 

เข้าในช่องรับกล้องของฐานกล้อง และกระเดื่องจะคลายออก เมื่อต้องการจะแยกก้านกล้องเล็งออกจากกัน 

  ค.   มาตรามุมสูงส่วนใหญ่  รูปครึ่งวงกลมทางด้านซ้าย  แบ่งออกเป็น  ๑๖  ช่องเท่า ๆ กัน 

แต่ละช่องมีค่าเท่ากับ  ๑๐๐  มิลเลียม  และจะเขียนเลขก ากับไว้ทุก  ๒๐๐  มิลเลียม   เริ่มต้นจาก  –  (ลบ) 

๓๐๐  มิลเลียม  ไปจนถึง  +  (บวก)   ๑,๖๐๐  มิลเลียม  มาตราลบ  (สีแดง)   ใช้ส าหรบัอ่านมุมต่ ากว่าพ้ืน 

ระดับ  มาตราบวก  (สีด า)   ใช้ส าหรับอ่านและตั้งค่ามุมสูง   ดรรชนีมาตรามุมสูงที่ใช้อ่านค่าอยู่บนส่วนล่าง 

ของเหล็กหล่อ   ถ้ามาตรามุมสูงเคลื่อน   สามารถปรับได้โดยการคลายหมุดเกลียวยึดออก  ตั้งมาตราให้ถูก 

ต้อง  แล้วขันให้แน่นตามเดิม 

  ง.  ควงมุมสูง  ใช้ส าหรับตั้งมาตรามุมสูง  ติดอยู่กับด้านควงมุมสูงใช้ส าหรับเปลี่ยนค่ามุม 

ไปครั้งละมาก ๆ   ที่ควงมุมสูงนี้มีมาตรามุมสูงส่วนย่อยติดอยู่ด้วย   ประกอบด้วย   มาตราที่ใช้อ่านไปทาง 

บวกและทางลบ   คือตัวเลขบนมาตราสีด าใช้อ่านทางบวก  ตัวเลขบนมาตราสีแดงใช้อ่านทางลบ  มาตรา 



มุมสูงส่วนย่อยนี้แบ่งออกเป็น  ๑๐๐  ช่องเท่า ๆ กัน  ๑  ช่อง  มีค่าเท่ากับ  ๑  มิลเลียม  และมีตัวเลขก ากับ 

ไว้ทุก ๆ  ๑๐  ช่อง  จาก  ๐  ถึง  ๙๐  ดรรชนีชี้มาตรามุมสูงส่วนย่อยอยู่บนเหล็กหล่อแท่งใหญ่  ถ้าต้องการ 

ปรับมาตรามุมสูงส่วนย่อยให้คลายหมุดเกลียว  ๒  ตัว ที่อยู่ด้านหน้าควงมุมสูงออก  เครื่องกลไกต่าง ๆ จะ 

ถูกควบคุมโดยยึดมาตรามุมสูง  (ควงสีแดง)  เพ่ือป้องกันควงมุมสูงเลื่อนไปมาขณะท าการยิง 

       ๓)   ส่วนกลาง 

   ก.   มาตรามุมทิศอยู่กับท่ี   (มาตราสีแดง)   ไม่สามารถเลื่อนไปมาได้   แบ่งออกเป็น  ๖๔   

ช่องเท่า ๆ กัน  ๑  ช่อง  มีค่าเท่ากับ  ๑๐๐  มิลเลียม  และเขียนเลขก ากับไว้ทุก ๆ  ๔๐๐  มิลเลียม  โดยเริ่ม 

จาก  ๐  ถึง  ๖๐    มาตรานี้จะหมุนไปตามส่วนบนของฐานกล้องเมื่อหมุนควงมุมทิศ   ควงมุมทิศติดอยู่กับ 

ด้านควงมุมทิศ   ดรรชนีมาตรามุมทิศส่วนใหญ่ซึ่งยื่นออกมา  และยึดอยู่กับเหล็กหล่อแท่งใหญ่  มาตรามุม 

ทิศส่วนย่อยแบ่งออกเป็น  ๑๐๐  ช่องเท่า ๆ กัน  ๑  ช่อง  มีค่าเท่ากับ  ๑  มิลเลียม   และเขียนเลขก ากับไว้ 

ทุก ๆ  ๑๐  มิลเลียม   เริ่มจาก  ๐  ถึง  ๙๐   มาตรานี้ถูกยึดแน่นอยู่กับควงมุมทิศในการปรับมาตรามุมทิศ 

ส่วนย่อย  ให้คลายหมุดเกลียว  ๒  ตัว  ซึ่งอยู่หน้าควงมุมทิศ  และดันมาตราไปทางเครื่องยิง  และหมุนไป 

ที่ตัวเลขท่ีต้องการจะตั้ง 

   ข.   มาตรามุมทิศเลื่อนได้  (มาตราสีด า)  มาตรามุมทิศส่วนใหญ่เป็นมาตราที่ท าไว้เป็นรูป 

วงกลม   มันจะบันทึกไว้โดยระบบแรงเสียดทาน  และอยู่ใกล้กับมาตราสีแดง  มาตรามุมทิศเลื่อนได้นี้  แบ่ง 

ออกเป็น  ๖๔  ช่อง  เท่า ๆ กัน  ๑  ช่อง  มีค่าเท่ากับ  ๑๐๐  มิลเลียม  และมีตัวก ากับไว้ทุก  ๒๐๐  มิลเลียม 

ดรรชนีมาตรามุมทิศส่วนใหญ่อยู่บนเหล็กหล่อแท่งใหญ่    การตั้งมาตรามุมทิศส่วนใหญ่สามารถตั้งได้ด้วย 

การกดลงข้างล่างแล้วหมุนไป 

   ค.   มาตรามุมทิศเลื่อนได้  ส่วนย่อยอยู่บนควงมุมทิศเหมือนกัน  แบ่งช่องเป็น  ๑๐๐  ช่อง  

เท่า ๆ กัน  ๑  ช่อง   มีค่า  ๑  มิลเลียม  และมีเลขก ากับไว้ทุก ๆ  ๑๐๐  มิลเลียม  เริ่มจาก  ๐  ถึง  ๙๐  การ 

ปรับมาตรามุมทิศส่วนย่อยนี้    ปรับโดยใช้มือหนึ่งจับควงมาตรามุมทิศ  และอีกมือหนึ่งจับที่ปลายกันเลื่อน 

มาตราสีด า   แล้วหมุนมาตราสีด าไปตามตัวเองที่ต้องการจะตั้ง 

   ง.   หลอดระดับ  ๒  หลอด   ตั้งอยู่ท ามุม  ๙๐  องศา   ห่างจากเรือนเหล็กแท่งใหญ่ใช้ 

ส าหรับปรับระดับกล้องเล็ง  หวอดระดับท้ังคู่มีฝาโลหะปิดเพ่ือกันการแตกช ารุด 

       ๔)   ส่วนบน  เป็นส่วนรองรับกล้องส่องรูปข้อศอก  จัดท าไว้ประกอบกับศูนย์เปิดและมาตรา 

มุมพ้ืนที่ 

 

การใช้กล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓ 

 ก.   การประกอบกล้องเล็งเข้ากับเครื่องยิง   สอดก้านกล้องเล็งเข้ากับแท่นติดกล้องเล็งที่เครื่องยิง 

กดกระเดื่องยึดกล้องเข้าข้างใน    จนกล้องเล็งเข้าท่ีมั่นคงแล้วปล่อยกระเดื่องยึดกล้องเล็ง 



หมายเหตุ    จะต้องน ากล้องเล็งออกจากเครื่องยิงก่อนที่จะยิงแต่ละนัด   จนกว่าฐานเครื่องยิงจะมั่นคง 

 ข.   การใช้กล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓   (๑  การตั้งมุมทิศ) 

       ก)   ในการตั้งมุมทิศบนกล้องเล็งให้หมุนควงมุมทิศ      การหมุนครั้งนี้จะท าให้กล้องเล็งรูปข้อศอก   

มาตรามุมทิศส่วนใหญ่และมาตรามุมทิศส่วนย่อยหมุนตามไปด้วย  ก่อนที่จะตั้งมุมทิศบนกล้องเล็งคลายควงยึด

มาตรามุมทิศ  (ควงสีแดง)   ให้เป็นอิสระและขันแน่นอนเมื่อตั้งแล้ว  เพ่ือป้องกันการเลื่อนไปมาของมาตรา

ขณะท าการยิง   ในการตั้งมุมทิศนั้นจ าเป็นจะต้องตั้งมาตรามุมทิศส่วนใหญ่ และมาตรามุมทิศส่วนย่อย   

เพ่ือให้ได้มุมทิศตามที่ต้องการ   การตั้งต้องตั้งเลขของต าแหน่งแรกของมุมทิศบนมาตรามุมทิศส่วนใหญ่และเลข

สองต าแหน่งหลังบนมาตรามุมทิศส่วนย่อย 

       ข)   การตั้งค่ามาตรามุมทิศบนมาตรามุมทิศ   จงอย่าได้เปลี่ยนแปลงทิศทางซึ่งล ากล้องปืนก าลังชี้

ไป   (การตั้งกล้องยิงให้ตรงทิศ)   คงท าการเลื่อนเส้นในแนวดิ่งออกไป  (ไปทางขวาหรือทางซ้าย)จากแนวเส้น

เล็งเท่านั้น   มุมทิศที่ตั้งบนกล้องเล็ง   คือมุมที่ได้มาจากค าสั่งยิงนั้นเอง  มุมทิศนี้จะต้องตั้ง 

ก่อนมุมสูง 

       หมายเหตุ    มาตราสีแดง     ใช้ส าหรับวางพ้ืนยิง 

       มาตราสีด า       ใช้ส าหรับการจ าลองทิศโดยทั่วไป 

 ค.   การตั้งมุม 

  ก)   ในการตั้งมุมสูงนั้นให้หมุนควงสูง   ซึ่งจะท าให้มาตรามุมสูงทั้งส่วนใหญ่และส่วนย่อย 

หมุนตามไปด้วย   จะต้องตั้งมาตรามุมสูงทั้งสองส่วนให้ถูกต้อง   เพื่อที่จะได้มุมสูงตามที่ต้องการ ตัวอย่าง 

เช่น   ต้องการจะตั้งมุมสูง  ๑,๐๖๕  มิลเลียม   ให้หมุนควงมุมสูงจนกระทั่งดรรชนีมาตรามุมสูงส่วนใหญ่ชี้ 

อยู่ระหว่าง  ๑,๐๐๐  กับ  ๑,๑๐๐   และเศษท่ีเหลืออีก  ๖๕  มิลเลียม   ตั้งที่มาตรามุมสูงส่วนย่อย  สีด า 

  ข)   ก่อนที่จะตั้งมุมสูงบนกล้องเล็ง  ให้คลายควงยึดมาตรามุมสูงเสียก่อน   และเม่ือได้ตั้ง 

มุมสูงบนมาตรามุมสูงเรียบร้อยแล้ว  ขันควงยึดมาตรามุมสูงให้แน่น  ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันมาตรามุมสูงเปลี่ยน 

แปลงโดยอุบัติเหตุ 

การระมัดระวังรักษากล้องเล็ง 

 ถึงแมว้่ากล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓   จะแข็งแรงทนทานสักปานใด   แต่ก็มิอาจด ารงอยู่ได้ด้วยการใช้ผิด ๆ 

หรือปราศจากการระวังรักษา  ความผิดพลาดและความผิดปกติจะเป็นผลที่เกิดข้ึนจากการระวังรักษาอย่างไม่

ถูกต้อง   จะสังเกตค าเตือนล่วงหน้าต่อไปนี้ 

ก. หลีกเหลี่ยงการกระทบกระแทกเพ่ือป้องกันส่วนหนึ่งส่วนใดของกล้องเล็งช ารุด      จงระวังเป็น 

พิเศษอย่าให้มีอะไรไปติดอยู่ก้านกล้องเล็งหรือมีรอยเว้าแหว่งเกิดขึ้น อย่าให้เกิดการกระแทกต่อมาตราส่วนย่อย   

เครื่องปรับกล้องและหลอดระดับ   เมื่อไม่ใช้ศูนย์จงปิดฝาครอบหลอดระดับเสมอ 

ข. เมื่อไม่ใช้กล้องเล็ง  จงเก็บไว้ในกล่องและให้อยู่ในสภาพที่แห้งเท่าที่จะท าได้  ถ้าเปียกอย่าเก็บ 



เข้ากล่องเป็นอันขาด 

    ค.   เมื่อกล้องเล็งเกิดความไม่ถูกต้องเมื่อน าไปใช้   จะส่งไปยังหน่วยซ่อมบ ารุงที่สนับสนุนโดยตรง 

เพ่ือรับการซ่อมแซมเสีย   พลประจ าเครื่องยิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดชิ้นส่วนของกล้องเล็งออกจากกัน 

    ง.   จงเก็บรักษาส่วนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับช่องของกล้อง  (แว่นแก้ว)   ให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ 

เช็ดฝุ่นออกจากเลนส์ด้วยแปรงขนอูฐที่สะอาด   ใช้กระดาษเช็ดเลนส์   เช็ดถูส่วนต่างเหลา่นี้   อย่าใช้น้ ายา 

เช็ดถูแบบธรรมดา  หรือใช้เศษผ้าทั่วไปหรือกระดาษทรายกับชิ้นส่วนของช่องมองเหล่านี้  ใช้น้ ายาท าความ 

สะอาดเลนส์ตามที่อนุมัติให้เพ่ือก าจัดไขหรือน้ ามันออกไปจากเลนส์ 

   จ.   ชโลมน้ ามันที่เครื่องยึดตามวาระ   ด้วยการใช้น้ ามันหล่อลื่นป้องกันสนิมทาแต่เพียงบาง ๆ ใน 

การป้องกันการจับตัวของฝุ่นผง   ใช้น้ ามันหล่อลื่นให้มากพอ    เพ่ือที่จะให้การไหลซึมของน้ ามันก าจัดฝุ่น 

ผงออกไปจากส่วนที่เคลื่อนที่ได้   ควรระวังอย่าให้น้ ามันติดอยู่บนมาตรามุมทิศ  และมาตรามุมสูง  เพราะ 

น้ ามันจะท าให้สีที่ทาตัวเลขไว้ลอกออก 

เครื่องเล็งแสง  เอ็ม  ๕๓ 

 ก.   เครื่องให้แสง  เอ็ม  ๕๓  นี้      จะให้ความสว่างแก่มาตราประจ าแว่นแก้วของกล้องส่องรูปข้อศอก  

เอ็ม  ๑๐๙   และมาตราที่ฐานกล้องเล็ง  เอ็ม  ๑๒๘   ระหว่างการปฏิบัติการในเวลากลางคืนเครื่องให้แสง

แบบมาตราฐาน 

 ข.   เครื่องให้แสงประกอบด้วยชิ้นส่วนส าคัญ   คือ   ถ่านไฟฉาย  ๒  ก้อน   กระบอกถ่านไฟปุ่มเร่ง 

ไฟ  และชุดให้แสงสว่างซึ่งแยกจากกัน  ๒  ชุด โดยมีลวดตะกั่วอ่อน  ๑  คู่   ต่อออกจากปลายข้างหนึ่งของ 

กระบอกถ่ายไฟ   ลวดนี้ขดเป็นวงธรรมดามีความยาวประมาณ  ๒ - ๖  ฟุต 

 ค.   ชุดให้แสงสว่างชุดหนึ่งประกอบด้วย     ก้านยึดสามารถติดแน่นอยู่กับด้ามยึดควงโคมส าหรับ 

ใช้แสงสว่างแก่มาตราประจ าแว่นแก้วของกล้องส่องรูปข้อศอก  แสงสว่างนี้ได้รับการปิดและเปิดโดยปุ่มเร่ง 

ไฟ   ปุ่มนี้ใช้เพ่ิมหรือลดความเข้มของก าลังส่องสว่างขณะท าการเปิดไฟ   ชุดให้แสงชุดที่  ๒  เป็นกระบอก 

ไฟชนิดจับถือด้วยมือ    ซึ่งสามารถให้แสงสว่างโดยตรง   บนมาตราที่ฐานกล้องหรือหลอดระดับความต้อง 

การ   สวิตซ์ปิดส าหรับแสงสว่างที่กล่าวนี้ติดกับกระบอกไฟ 

 ง.   ในการใส่เครื่องให้แสงเพื่อใช้งาน  ให้กดฝาครอบตรงปลายกระบอกถ่านไฟ  แล้วหมุนฝาครอบ 

ทวนเข็มนาฬิกาไปจนเป็นอิสระ   ใส่ถ่านไฟฉายแบบธรรมดา  ๒  ก้อน  โดยใช้ด้านท้ายของถ่านเข้าไปก่อน 

แล้วจึงปิดฝาครอบให้แน่น    ติดกระบอกถ่านไฟของชุดให้แสงไว้ในหีบกล้องเล็ง  และจัดปุ่มเร่งไฟให้อยู่ใน 

ที่ ๆ จับต้องได้สะดวก   เปิดฝาครอบกันฝุ่นออกจากด้ามยึดควงโคมมองกล้องส่องรูปข้อศอก     เปิดฝาปิด 

ออกจากปลายของชุดให้แสง   เอาปลายของชุดให้แสงสอดเข้าไปในช่องบนกล้องส่องรูปข้อศอก     เพ่ือให้ 

แสงสว่างแก่มาตราประจ าแว่นแก้ว   เก็บโคมกระบอกจับถือไว้ในหีบจนกว่าจะต้องการใช้ 

หีบกล้อง  เอ็ม  ๑๑๖ 



 หีบกล้อง  เอ็ม  ๑๑๖   มีน้ าหนักเบา   มีความแข็งแรงทนทาน   ประกอบด้วย   เบาะรอง  ท าด้วย 

ฟองน้ าเทียม   ซึ่งท าไว้ส าหรับเก็บรักษากล้องเล็ง  เอ็ม  ๕๓  และเครื่องให้แสง  เอ็ม  ๕๓ 

 

 

 

เครื่องยิงลูกระเบดิขนาด  ๘๑  มม.ศอว.ทบ. 
ลักษณะท่ัวไป 

 ๑.   เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด  ๘๑ มม.ศอว.ทบ.  เป็นอาวุธที่มีล ากล้องเกลี้ยงไม่มีเกลียวบรรจุกระสุน

ทางปากล ากล้อง  ท าการยิงทีละนัด  เครื่องยิงนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนส าคัญ  ๓  ชิ้นส่วน  คือ  ล ากล้องและ

เครื่องปิดท้าย  ขาหยั่ง  ฐานรับล า-กล้อง     ชิ้นส่วนเหล่านีส้ามารถแยกจากกันได้    นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์

ประกอบที่ส าคัญอีก    คือ  เครื่องเล็งและหลักเล็งเป็นต้น 

 ๒. แบบของ  ค.๘๑ มม. ศอว.ทบ.  (รปูที่ ๑) 

ค.๘๑ มม. ศอว.ทบ.  ที่สร้างขึ้นซึ่งถือเป็นมาตรฐานการสร้างของ  ศอว.ทบ.  มีอยู่  ๓  แบบ  โดยเรียงตามรหัส

ของโรงงาน  คือ 

  ๒.๑    ค.๘๑ มม. ศอว.ทบ.แบบ ๘ ป.๑  แบบนี้เป็นแบบธรรมดาทั่ว ๆ ไป  ท าการยิงทีระนัด  โดย

การบรรจุลูกระเบิดยิง (กระสุน) เข้าทางปากล ากล้อง  เมื่อลูกระเบิดเคลื่อนลงไปในล ากล้องปืน    จนกระท่ัง

จอกกระแตกท่ีท้ายลูกระเบิดยิงกระทบกับเข็มแทงชนวน   ดินส่งกระสุนจะท างานเป็นการยิงกระสุนหรือ  ลย./ 

ค. ออกไป 

        ๒.๒   ค.๘๑ มม. ศอว.ทบ.  แบบ  ๘  ป. ๒  แบบนี้เป็นแบบที่มีเครื่องลั่นไก  สามารถท าการยิงได้

โดยวิธีลั่นไก  หรืออาจท าการยิงได้แบบเดียวกับ  ค.ทั่ว ๆ ไป ( ตามข้อ  ๔.๒.๑  ได้ )  ทั้งนี้โดยการตั้งคันบังคับ

ที่เครื่องยิงแบบใด 

  ๒.๓  ค.๘๑ มม. ศอว.ทบ.  แบบ  ๘  ป. ๓  เป็นแบบที่สามารถแยกล ากล้อง  ( SPLIT  TYPE ) ทั้งนี้

เพ่ือสะดวกในการน าไปในภูมิประเทศที่ยากล าบาก  ส่วนประกอบต่าง ๆ เหมือนกับ  ค.๘๑ มม. ศอว.ทบ.  

แบบ  ๘ ป. ๒ 

๓. รายการขนาดน้ าหนัก  และขีดความสามารถของ  ค.๘๑  มม. ศอว.ทบ. 

ขนาด น้ าหนัก 

รายการ 
ชนิดเครื่องยิง 

๘  ป  ๑ ๘  ป  ๒ ๘  ป  ๓ 

ขนาด (มม.)    



     กว้างปากล ากล้อง 

     ความยาวล ากล้องไม่รวมเครื่องปิดท้าย 

     ความยาวล ากล้องรวมเครื่องปิดท้าย 

     ความยาวขาหยั่งขณะเก็บปกติ 

     ความยาวขาหยั่งขณะยืดออกสุด 

    เส้นผ่าศูนย์กลางฐานรับล ากล้อง (ประมาณ) 

    ความสูงของฐานรับล ากล้อง 

น้ าหนัก (กก.) 

    ล ากล้องไม่รวมเครื่องปิดท้าย 

    ล ากล้องรวมเครื่องปิดท้าย 

    เครื่องปิดท้ายแบบมีเครื่องลั่นไก 

    ขาหยั่ง 

    ฐานรับล ากล้อง 

    ค.เครื่องพร้อม 

๘๑.๔ 

๑๒๐๐.๐ 

๑๓๐๖.๐ 

๑๓๔๐.๐ 

- 

๕๗๐.๐ 

๑๔๕.๐ 

 

๒๑.๐ 

๒๔.๑ 

๓.๑ 

๒๖.๐ 

๑๙.๐ 

๖๙.๑ 

๘๑.๔ 

๑๒๐๐.๐ 

๑๓๔๒.๐ 

๑๓๔๐.๐ 

- 

๕๗๐.๐ 

๑๔๕.๐ 

 

๒๑.๐ 

๒๖.๓ 

๕.๘ 

๒๖.๐ 

๑๙.๐ 

๗๑.๓ 

๘๑.๔ 

๑๒๐๐.๐ 

๑๒๗๑.๐ 

๑๓๔๐.๐ 

- 

๕๗๐.๐ 

๑๔๕.๐ 

 

๒๔.๐ 

๒๙.๘ 

๕.๘ 

๒๖.๐ 

๑๙.๐ 

๗๔.๘ 

ขีดความสามารถ 

 ยกมุมสูงได้ตั้งแต่      ๗๕๐  ถึง  ๑๕๐๔ มิลเลียม 

 หมุนควงสูงหนึ่งรอบมุมสูงเปลี่ยน (ประมาณ)         ๔ มิลเลียม 

 สา่ยปืนทางทิศจากก่ึงกลางได้ข้างละ (ประมาณ)       ๗๒ มิลเลียม 

 หมุนควงส่ายหนึ่งรอบมุมทิศเปลี่ยน (ประมาณ)         ๘ มิลเลียม 

 ย้ายพื้นยิงด้วยการยกขาหยั่งได้             ๖๔๐๐ มิลเลียม 

 ระยะยิงไกลสุด                 ๔๔๕๐  เมตร 

 อัตราการยิงสูงสุด             ๑๒ นัด / นาท ี

 อัตราการยิงต่อเนื่อง                   ๕ นัด / นาท ี

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องกลไกและเครื่องเล็ง 

กล่าวท่ัวไป 

 เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด  ๘๑  มม.  ไม่ยุ่งยากเหมือนปืนอย่างอ่ืน ๆ   เพราะลักษณะของเครื่องกลไกที่

สร้างข้ึนไม่ซับซ้อน  เป็นแบบลั่นไก  ซึ่งเหมือนกันกับการยิงปืนเล็กโดยทั่ว ๆ ไป  ดังนั้นจะกล่าวเฉพาะส่วน

ส าคัญเท่านั้น โดยแบ่งการท างานดังนี้คือ 

๑. การท างานของเข็มแทงชนวน  และเครื่องลั่นไก 

๒. การท างานของชุดผ่อนอาการสะเทือนและปลอกรับล ากล้อง 

๓. การท างานของเครื่องส่าย 

๔. การท างานของเครื่องให้ทางสูง  

๕. การท างานของคานแก้เอียง 

การท างานของเข็มแทงชนวนและเครื่องลั่นไก 

 เมื่อประกอบเข็มแทงชนวนเข้าไปในช่องเข็มแทงชนวนแล้ว  เข็มแทงชนวนจะโผล่เข้าไปในล ากล้อง  รอ

รับการกระแทกของเครื่องเริ่มจุดเมื่อบรรจุลูกระเบิดยิงเข้าไปทางปากล ากล้องลูกระเบิดยิงจะเคลื่อนตัวลงไปยัง

ท้ายล ากล้อง     ปลายเข็มแทงชนวนจะกระทบเครื่องเริ่มจุดโดยแรงหรือโดยวิธีการกระแทงชนวนให้ไปกระทบ

กับเครื่องเริ่มจุดโดยแรง         (แบบลั่นไก)  จะท าให้เกิดการจุดดินส่งกระสุน  และเมื่อดินส่งถูกจุดก าลังดัน

ของก๊าซที่เกิดข้ึนจากการเผาไหม้จะขับลูกระเบิดยิงให้วิ่งออกไปจากล ากล้องทันที 



การท างานของชุดผ่อนอาการสะเทือนและปลอกรับล ากล้อง 

 แรงสะท้อนถอยหลังย่อมเกิดขึ้นทันทีที่ลูกระเบิดยิงพ้นปากล ากล้องปืน  เมื่อปากล ากล้องกระดกต่ าลง

เนื่องจากการกระท าของแรงสะท้อนถอยหลัง  อันเนื่องจากการยิงก็จะท าให้ปลอกรับล ากล้องจึงดึงแกนแหนบ

ผ่อนอาการสะเทือน  ซึ่งบรรจุภายในกระบอกแหนบผ่อนอาการสะเทือนให้เคลื่อนที่ตามไปด้วยทั้งนี้เพราะ

ปลายล่างของแกนแหนบผ่อนอาการสะเทือนเป็นเกลียวยึดอยู่กับแหวนอัดแหนบผ่อนอาการสะเทือนตัวหลัง  

เมื่อแกนแหนบผ่อนอาการสะเทือนเคลื่อนที่มาพร้อมด้วยปลอกรับล ากล้องจะท าให้แหวนอัดแหนบผ่อนอาการ

สะเทือนตัวหน้าเคลื่อนที่ตามมาด้วย  ดังนั้น  แหนบผ่อนอาการสะเทือนจึงถูกอัดอยู่ระหว่างแหวนอัดแหนบ

ผ่อนอาการสะเทือนตัวหน้าและตัวหลัง  การที่แหนบผ่อนอาการสะเทือนอัดตัว  จะเป็นการผ่อนไม่ให้เกิด

อาการสะเทือนอย่างแรงข้ึนกับขาหยั่ง  และส่วนรองรับล ากล้องและเมื่อสิ้นสุดการกระท าของแรงสะท้อนถอย

หลังแหนบผ่อนอาการสะเทือนจะออกแรงซึ่งได้สะสมไว้เมื่อตอนถูกอัดตัวส่งปลอกรับล ากล้องให้เคลื่อนที่

กลับไปอยู่ในต่ าแหน่งเดิม 

การท างานของเครื่องส่าย 

 ถ้าหมุนควงส่ายตามเข็มนาฬิกา เกลียวควงส่ายจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแต่ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาเกลียว

ควงส่ายจะเคลื่อนที่ไปทางขาว เมื่อเกลียวควงส่ายและปลอกเกลียวควงส่ายเคลื่อนที่ไปทางข้าง  ( ซ้าย หรือ 

ขวา ) นั้น จะท าให้โครงส่ายสามารถเคลื่อนที่ไปได้นั้นเพราะปลายซ้ายของปลอกเกลียวควงส่ายยึดติดกับปลาย

ซ้ายของโครงส่ายด้วยข้อต่อยึดปลอกเกลียวควงสูงเมื่อโครงส่ายเคลื่อนที่ไปบนสะพานโครงส่ายนั้นจะพาให้ปาก

ล ากล้องเคลื่อนที่ไปด้วย เพราะโครงส่ายกับปลอกรับล ากล้องนั้นยึดติดต่อถึงกัน ดังนั้นเมื่อหมุนควงส่ายตาม

เข็มนาฬิกาเกลียวควงส่ายและปลอกเกลียวควงส่ายจะเคลื่อนที่ไปทางซ้าย  โครงส่ายและปลอกรับล ากล้องจะ

เคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยและในทางตรงกันข้าม เมื่อหมุนควงส่ายทวนเข็มนาฬิกาเกลียวควงส่ายและปลอก

เกลียวควงส่ายจะเคลื่อนที่ไปทางขาว โครงส่ายและปลอกรับล ากล้องจะเคลื่อนที่ไปทางขวา 

 

การท างานของเครื่องให้ทางสูง 

 เมื่อหมุนควงสูงจะท าให้เฟืองควงสูง  ซึ่งปลายข้างหนึ่งขันเกลียวติดอยู่ควงสูง  หมุนตามไปด้วย  อาการ

หมุนของเฟืองควงสูงเป็นอาการหมุนอยู่กับที่  คือหมุนรอบแกนตัวเองซึ่งเป็นแกนคงที่เฟืองควงสูงหมุนไป จะ

ท าให้กระบอกเกลียวควงสูงซึ่งปลายด้านหนึ่งมีฟันเฟืองสัมผัสอยู่กับฟันเฟืองของเฟืองควงสูง  หมุนตามไปด้วย  

ซึ่งเป็นผลท าให้เกลียวควงสูงหมุนตามไปด้วยทั้งนี้  เพราะปลายด้านหนึ่งของเกลียวควงสูงจะไปขบกันกับ

กระบอกเกลียวควงสูง  อาการหมุนของเกลียวควงสูงนี้จะท าให้ปลอกเกลียวควงสูงเลื่อนขึ้นลงได้  และการที่

ปลอกเกลียวควงสูงเลื่อนขึ้นลงนี้ จะไปยกปากล ากล้องให้สูงขึ้นหรือต่ าลงได้  ท าให้สามารถเปลี่ยนแปลงมุมสูง

ของเครื่องยิงลูกระเบิดได้ 

การท างานของคานแก้เอียง 



 เมื่อหมุนควงแก้เอียงจะท าให้เกลียวควงแก้เอียง  ซึ่งประกอบอยู่เป็นแกนเดียวกัน เกิดการหมุนตัวไป

ด้วย  เกลียวควงแก้เอียงซึ่งเป็นเกลียวตัวผู้จะหมุนอยู่กับท่ี  โดยมีปลอกเกลียวควงแก้เอียงซึ่งเป็นเกลียวตัวเมีย

เลื่อนเข้า – ออกได้ โดยการเดินไปตามร่องเกลียว  ที่ปลายของปลอกเกลียวควงแก้เอียงจะมีรองปลอกเกลียว

ควงแก้เอียง ซึ่งท าด้วยทองเหลืองสวมอัดติดอยู่  รองปลอกเกลียวคานแก้เอียงนี้จะเป็นตัวที่สัมผัสกับผิวภายใน

ของเรือนคานแก้เอียง  ดังนั้นเมื่อหมุนควงแก้เอียงจะท าให้ปลอกเกลียวควงแก้เอียงเกิดการเลื่อนเข้า – ออก ได้

จากภายในเรือนคานแก้เอียงก็จะเลื่อนตามไปด้วย  โดยจะเลื่อนอยู่ภายในของเรือนคานแก้เอียงเท่านั้น  ที่

ปลายของปลอกเกลียวควงแก้เอียงจะมีหัวปลอกเกลียวคานแก้เอียงติดอยู่ ซึ่งหัวปลอกเกลียวคานแก้เอียงนี้  

เวลาใช้งานจะเกาะติดกับแท่นรับคานแก้เอียงที่ชุดเครื่องให้ทางสูง  ดังนั้นเมื่อหมุนควงแก้เอียงก็จะท าให้ปลอก

เกลียวควงแก้เอียงไปทางซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการส าหรับทิศทางการหมุนของควงแก้เอียง  ถ้าหมุนตามเข็ม

นาฬิกาจะท าให้ล ากล้องปืนเอียงไปทางซ้าย  ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะท าให้ล ากล้องปืนเอียงไปทางขวา 

เครื่องเล็ง (SIGHT UNIT) 

 เครื่องเล็งเป็นอุปกรณ์ส าหรับตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศ  และตั้งมุมสูงให้แก่เครื่องยิงลูกระเบิดได้

ตามต้องการ  เครื่องเล็งนี้สวมอยู่กับแท่นรับก้านเครื่องเล็ง  ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องยิงลูกระเบิด  กระท า

โดยการสอดก้านเครื่องเล็งลงไปในช่องที่แท่นรับก้านเครื่องเล็ง  เครื่องเล็งที่ใช้กับ ค. ๘๑ มม.ศอว.ทบ. ทุกแบบ  

คือ  กล้องเล็ง  M ๕๓ (รายละเอียดตามท่ีกล่าวมาแล้ว) 

ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติภายใต้สภาพการปกติ 

การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด  กระท าได้ดังนี้.- 

 ควรเป็นพื้นดินแข็งได้ระดับ  ถ้าเป็นหินแข็ง  เช่น  บนเนินเขา  ควรใช้กระสอบทรายรองฐานเพ่ือปรับ

ผิวสัมผัสฐานเครื่องยิงให้มีมากท่ีสุด  ถ้าไม่ปฏิบัติดังกล่าวจะท าให้ฐานเครื่องยิงช ารุดได้ 

 บริเวณท่ีตั้งยิงไม่ควรมี  อิฐ  หิน หรือ  วัสดุที่จะท าให้ฐานเครื่องยิงลูกระเบิดช ารุดหรือเอียงในขณะท า

การยิง 

 ก่อนที่จะตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด  ควรก าหนดทิศทางยิงโดยประมาณแล้วปักหลักเล็งในแนวทิศทางยิงโดย

ใช้หลักเล็ง  ๒  หลัก ปักห่างจากท่ีตั้งยิง  ๒๕  เมตร 

 วางฐานรับล ากล้องตรงจุดที่จะท าการตั้งยิงโดยให้เบ้าส าหรับรับเดือยท้ายล ากล้องตรงกับแนวหลักเล็ง

โดยประมาณ 

 เมื่อตั้งฐานรับล ากล้องเรียบร้อยแล้วให้วางขาหยั่งทั้งสองข้าง  ให้ห่างจากฐานรับล ากล้องออกไป

ประมาณ  ๐.๗  เมตร และให้อยู่ด้านเดียวกับหลักเล็ง 

 ปลดโซ่ที่ยึดขาหยั่งออกแล้วกางขาหยั่งโดยขาหยั่งขวาอยู่กับที่  กางขาหยั่งซ้ายออกจากขาหยั่งขวาจนโซ่

ขาหยั่งตึง  (ห่างกันประมาณ  ๐.๗  เมตร) 



 จัดโครงส่ายและปลอกเกลียวควงแก้เอียง  ให้อยู่ประมาณก่ึงกลาง 

 ในการประกอบล ากล้องเข้ากับขาหยั่งและฐานรับล ากล้อง  ใช้พลประจ าปืนสองคนให้คนหนึ่งจับขาหยั่ง

ตั้งตามท่ีกล่าวมาแล้ว  และอีกคนหนึ่งจับล ากล้อง  สอดเดือยท้ายล ากล้องลงในร่องรับเดือยท้ายล ากล้องแล้ว

หมุนล ากล้องไปทางซ้ายหรือขวา  ๙๐  องศา เพ่ือให้เดือยท้ายล ากล้องเข้าที่ในลักษณะล๊อกกับฐานรับล ากล้อง

ซึ่งไม่สามารถจะหลุดออกมาได้ 

 เมื่อสอดเดือยท้ายล ากล้องลงในร่องรับเดือยท้ายล ากล้องแล้ว    ให้ประกอบส่วนบนของล ากล้องเข้ากับ

ปลอกรับล ากล้อง  โดยปฏิบัติดังนี้.- 

 หมุนด้ามหัวเกลียวเร่งปลอกรับล ากล้อง  เพ่ือคลายเกลียวออกแล้วพลิกปลอกรับล ากล้องตัวล่างวางล า

กล้องลงบนปลอกรับล ากล้องอันล่าง  จัดปลอกรับล ากล้องให้ตั้งฉากกับผิวล่างของล ากล้องแล้วพลิกปลอกรับ

ล ากล้องอันบนครอบล ากล้อง  แล้วจัดให้ปลอกรับล ากล้องอันบนห่างจากปาก ล ากล้องลงมาประมาณ  ๐.๓๘  

เมตร  ( ๑๕  นิ้ว ) และหมุนด้ามหัวเกลียวเร่งปลอกรับล ากล้องเพ่ือขันปลอกรับล ากล้องให้บีบแน่นกับล ากล้อง 

 หมุนควงสูง  เพ่ือให้ปลอกเกลียวควงสูงเลื่อนขึ้นไปอยู่ระหว่างกลาง  (ประมาณ ๖๐ รอบ) เมื่อยกมุม

สูงสุดและต่ าสุด  เพ่ือสะดวกในการปรับมุมสูงต่อไป 

 สวมเครื่องเล็งเข้ากับแท่นรับก้านเครื่องเล็ง 

 ตั้งมุมสูงไว้ประมาณ  ๑๑๐๐  มิลเลียม  (โดยหมุนควงสูง)  และตั้งมาตรามุมทิศไว้ที่  ๐  มิลเลียม 

 เลื่อนขาหยั่งไปมาจนกระทั่ง เส้นดิ่งของกล้อง  ทับขอบซ้ายของหลักเล็งโดยประมาณ 

 หมุนควงสูงจนกระทั่งฟองระดับของหลอดระดับมุมทางสูงอยู่กึ่งกลางของหลอดระดับนั้น 

 หมุนควงแก้เอียงจนกระทั่งฟองระดับของหลอดระดับแก้เอียงอยู่กึ่งกลางของหลอดระดับนั้น 

การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศ 

 การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศนั้น  ให้กระท าต่อจากการตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดตามที่กล่าวมาแล้ว  

การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศ  แบ่งออกเป็น  ๒ อย่างคือ.- 

๑. การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดยิงให้ตรงทิศโดยวิธีเล็งตรง 

๒. การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศโดยวิธีเล็งจ าลอง 

 

การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศโดยวิธีเล็งตรงจะกระท าในโอกาสที่สามารถแลเห็นเป้าหมายได้จากท่ีตั้งยิง  

โดยการท าดังนี้.- 

- ตั้งทิศไว้ที่  ๐ 

- เล็งด้วยศนูย์ของกล้างเล็งให้เส้นดิ่งของศูนย์ทับที่ขอบซ้ายหรือส่วนที่ชัดที่สุดของเป้าหมาย 

- หมุนควงส่ายและควงแก้เอียงปรับให้เครื่องยิงได้ระดับและเส้นเล็งทาบเป้าหมายตรงจุดที่เลือกเป็น

จุดเล็ง 



 การตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศโดย วิธีเล็งจ าลอง  กระท าในโอกาสที่ไม่สามารถมองเห็นเป้าหมาย

ได้โดยตรงจากที่ตั้งยิง  ดังนั้นจึงต้องมีที่หมายเล็ง  ในแนวเดียวกับเป้าหมายเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางยิงให้

ตรงเป้าหมายเสียก่อน  ปกติจะหาทิศทางยิง  (รายละเอียดการหาทิศทางยิงดูได้จาก  รส.  ๒๓ – ๙๐ )  แล้ว

ปักหลักเล็งหมายทิศทางยิงไว้  ขั้นต่อไปจึงตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดเล็งต่อหลักเล็งที่หมายทิศทางยิงตามได้ก าหนด

ไว้ 

การยิง 

 เมื่อมีค าสั่งให้ใช้ส่วนบรรจุที่เท่าใด ก็ให้เตรียมลูกระเบิดไว้  ส่วนบรรจุหลักต้องใช้เสมอไม่ว่าจะใช้ส่วน

บรรจุตามค าสั่งนั้น  ท าได้ดังนี้.-  

๑. ชักถุงดินเพ่ิม  ออกจากร่องที่แฉกหางลูกระเบิดยิง  จนส่วนบรรจุที่เหลืออยู่ตรงตามค าสั่งหรือตรง

ตามตารางยิงส าหรับระยะที่ต้องการ  แต่ถ้าต้องการยิงส่วนบรรจุสูงสุดก็ไม่ต้องชักถุงดินเพ่ิมออก 

๒. เมื่อเตรียมลูกระเบิดยิงให้มีส่วนบรรจุตามค าสั่งแล้ว  ก็ให้ถอดสลักนิรภัยออกจากลูกระเบิดยิง 

๓. เมื่อได้รับค าสั่งให้ยิงได้ก็ให้จับลูกระเบิดยิงด้วยมือทั้งสอง  มือขวาก ารอบตอนหัวของลูกระเบิดยิง

โดยหงายมือข้ึน  มือซ้ายจับตอนลางของลูกระเบิดยิง  (เหนือหางลูกระเบิด)  แล้วคว่ าอุ้งมือ น าลูก

ระเบิดยิงใส่ลงไปในล ากล้อง  โดยเอาหางหย่อนลงไปก่อน  แล้วปล่อยมือให้ลูกระเบิดยิงเลื่อนลงไปใน

ล ากล้องเองในตอนนี้ให้รีบกระตุกมือทั้งสองออกโดยเร็ว  และเม่ือลูกระเบิดยิงตกลงถึงท้ายล ากล้อง

แล้ว  จอกท้ายเครื่องเริ่มจุดจะไปกระทบกับปลายเข็มแทงชนวน  (ยกเว้นแบบลั่นไก)  ท าให้เครื่องเริ่ม

จุด  จุดปลอกดินจุด  ดินภายในปลอกดินจุด  (ส่วนบรรจุหลัก) จะไหม้และส่ง เปลวเพลิงไปยังถุงดิน

เพ่ิม ตามรูที่หางองลูกระเบิดยิง  เป็นการจุดดินส่งกระสุนในถุงดินเพ่ิมเหล่านั้นต่อไป  ในขณะที่ปล่อย

มือให้ลูกระเบิดยิงเคลื่อนลงไปในล ากล้องนั้น  จ าต้องหลบหัวต่ าและห้ามส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

ผ่านปากล ากล้อง 

๔. ท าการบันทึกการยิงลงในสมุดประวัติ  ภายหลังจากการจบภารกิจในแต่ละวัน 

ลูกระเบิดด้านใน 

 ลูกระเบิดยิงด้านในนั้น  หมายถึง  ลูกระเบิดยิงไม่ลั่นออกไปจากล ากล้อง  มีสาเหตุดังนี้.-  

๑. ลูกระเบิดยิงค้างอยู่ในล ากล้อง เพราะมันสกปรก  หรือล ากล้องสกปรก  เช่น  ผง  ฝุ่น  ดินทราย  

จับเกาะหรือมีเขม่าภายในล ากล้อง 

   ๒.  เครื่องเริ่มจุด  หรือปลอกดินจุดเสื่อม 

   ๓.  เข็มแทงชนวนช ารุด  สึกหรอ  หรือหัก 

   ๔.  ปลายเข็มแทงชนวนไม่โผล่เข้าไปในล ากล้อง  หรือโผล่น้อยเกินไป (ยกเว้นแบบลั่นไก)  เนื่องมาจาก

ใส่เข็มแทงชนวนไม่ถึงที่ 

   ๕.  ลืมใส่เข็มแทงชนวน 



 ๖.   เข็มแทงชนวนสกปรกมีคราบหรือเขม่า  หรือกากดินปกคลุมอยู่ 

 ๗.   ภายในล ากล้องและลูกระเบิดยิงสกปรก  เช่น  มีน้ ามัน  น้ า  ฝุ่น  ผง จับเกาะมีสีเปรอะเปื้อนหรือ

เป็นสนิม  ท าให้ลูกระเบิดยิงเลื่อนตัวลงไปช้า  แรงกระแทกที่จอกท้ายเครื่องเริ่มจุดไม่เพียงพอที่จะจุดดินส่ง

กระสุนได้ 

 ๘.  หางลูกระเบิดคด  หรือผิดรูปไป 

 ๙.  ปลอกดินจุดไม่เข้าท่ีสนิท  ในเครื่องปลอกดินจุด 

 ๑๐.  ถุงดินเพ่ิมหลุดไปกันเข็มแทงชนวนไว้ไม่ให้กระแทกจอกท้ายเครื่องเริ่มจุดสาเหตุต่าง ๆ  

การเทลูกระเบิดยิงด้าน 

 ๑.  เขย่าล ากล้องหรือฐานรับล ากล้อง (หรืออาจใช้ซ่นเท้ากระแทกฐานรับล ากล้อง) เพ่ือให้สะเทือนถึงลูก

ระเบิดยิงภายในล ากล้อง  ซึ่งถ้าลูกระเบิดยิงค้างภายในล ากล้อง  ก็จะได้เลื่อนลงไปยังที่ท้ายล ากล้องได้  เพราะ

ความสะเทือนที่ได้รับ 

 ๒.  เมื่อลูกระเบิดยิงได้เลื่อนลงไปยังที่ท้ายล ากล้องแล้ว  ลูกระเบิดยิงยังคงไม่ลั่นอีกเช่นเดิม  ให้รอไว้

อย่างน้อยที่สุด  ๑  นาที  ก่อนที่จะเทออกมา  เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  อันเกิดจากความเข้าใจผิดว่าลูก

ระเบิดยิงด้าน  ทั้งนี้เพราะดินส่งกระสุนที่ชื้นหรือเสื่อมคุณภาพอาจจะไหม้ช้าลงกว่าเดิมก็ได้  ในระหว่างที่รอ  

๑  นาที  นี้ให้ตรวจดูว่าล ากล้องร้อนหรือเปล่า  และเมื่อล ากล้องเย็นลงจาก  ๑  นาที ก็ให้เทลูกระเบิดยิงออก

ได้  ซึ่งจะกล่าวต่อไป  แต่ถ้าหากล ากล้องยังร้อนอยู่ให้ใช้น้ าลูบภายนอกล ากล้อง  รอจนกระท่ังล ากล้องเย็น  

หรือจะให้เย็นเองโดยไม่ต้องใช้น้ าลูบก็ได้ข้อส าคัญในขณะรอให้ล ากล้องเย็นลงนี้ต้องไม่ยืนข้างหน้าปากล ากล้อง  

หรือให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผ่านปากล ากล้องเพราะลูกระเบิดยิงอาจจะถูกจุดด้วยความร้อนของล ากล้อง 

 ๓.  เมื่อได้รอ  ๑  นาที  แล้ว  (ล ากล้องเย็นลง)  ให้เอาลูกระเบิดยิงออกจากล ากล้องซึ่งมีวิธีท าดังนี้.- 

ให้คนหนึ่งหมุนด้ามเกลียวเร่งปลอกรับล ากล้องคลายเกลียวออกจนกระทั่งปลอกรับล ากล้องหลวม  พอที่จะ

หมุนล ากล้องได้สะดวก  (ไม่จ าเป็นต้องคลายเกลียวออกจนหมด) แล้วหมุนล ากล้องไป  ๙๐  องศา เพ่ือให้เดือย

ท้ายล ากล้องตรงกับร่องที่ฐานรับล ากล้อง  ต่อจากนั้นให้กลับมาหมุนด้ามเกลียวเร่งปลอกรับล ากล้องให้แน่น

อย่างเดิมอีกครั้ง เมื่อขันปลอกรับล ากล้องแล้วให้ใช้มือจับบริเวณปากล ากล้องมือซ้ายจับด้านบนและคว่ าอุ้งมือ

ลงมือขวาจับด้านลางและหงายอุ้งมือขึ้นต้องระวังไม้ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายยื่นผ่านปากล ากล้อง 

อีกคนหนึ่งยกท้ายล ากล้องขึ้นมาจนกระทั่งแนวเส้นแกนหลอดล ากล้องหรือแนวล ากล้องอยู่ในแนวระดับ และ

เมื่อได้ยกท้ายล ากล้องขึ้นแล้ว  ห้ามลดท้ายล ากล้องลงต่ ากว่าแนวระดับเป็นอันขาด  จนกว่าจะได้เอาลูกระเบิด

ยิงด้านออกจากล ากล้องเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้เพราะการที่กลับลดท้ายล ากล้องลงไปอีก  จะท าให้ลูกระเบิดยิง

กลับเลื่อนลงมายังท้ายล ากล้องอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งอาจจะกระแทกกับเข็มแทงชนวนอย่างแรง  และอาจลั่นขึ้นได้ 

ในทันทีทันใดที่ยกท้ายล ากล้องจนล ากล้องได้ระดับแล้ว  ให้คนที่จับปากล ากล้องอยู่นั้นยื่นหัวแม่มือทั้งสอง

ออกไปรอที่ปากล ากล้อง  (อย่าท าก่อนที่ล ากล้องจะได้ระดับ)  เพ่ือคอยหยุดลูกระเบิดยิงที่จะเลื่อนออกมาทาง



ปากล ากล้องในขณะนั้น  ให้คนที่ยกท้ายล ากล้องอยู่นั้นค่อย ๆ ยกท้ายล ากล้องให้สูงขึ้นต่อไป  ลูกระเบิดยิงที่

ด้านจะเลื่อนออกมาที่ปากล ากล้อง  เมื่อหัวลูกระเบิดยิงเลื่อนออกมาถึงปากล ากล้อง  ให้คนที่จับปากล ากล้อง

อยู่นั้น  ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองยึดหัวลูกระเบิดยิง  (คือส่วนที่เป็นชนวน) ไว้  แล้วดึงลูกระเบิดยิงทั้งนัดออกจาก

ปากล ากล้อง 

ตรวจลูกระเบิดยิงด้านในนัดนั้น  เพื่อค้นหาสาเหตุขัดข้อง  ถ้าปรากฏว่า  เครื่องเริ่มจุดมีรอยถูกเข็มแทงชนวน

แทงแล้วให้สอดสลักนิรภัยเข้าที่แล้วน าไปเก็บไว้  ณ  ที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งแห่งใดต่างหาก  เพื่อติดต่อให้

เจ้าหน้าที่สรรพาวุธจัดการท าลายต่อไป  ถ้าหากไม่มีรอยบุบที่เครื่องเริ่มจุดที่จะแสดงว่า  ถูกเข็มแทงชนวน  ก็

อาจจะน าลูกระเบิดนั้นมายิงใหม่ 

 เมื่อได้เทลูกระเบิดยิงด้านในออกจากล ากล้องแล้ว ให้ยกสูงขึ้น  แล้วเขย่าล ากล้องเพ่ือให้สิ่งตกค้างอยู่

ภายในล ากล้องหลุดออกมา 

 ต่อจากนั้นให้ลดท้ายล ากล้องลง  เพื่อสอดเข้าท่ีร่อรับเดือยท้ายล ากล้องที่ฐานรับล ากล้องการสอดเดือย

ท้ายล ากล้องเข้าท่ีนี้ต้องคลายปลอกรับล ากล้องให้หลวมพอที่จะหมุนล ากล้องได้สะดวก  เช่นเดียวกับท่ีได้กล่าว

มาแล้วในตอนปลดเดีอยท้ายล ากล้องออกจากร่องที่ฐานรับล ากล้อง  หมุนล ากล้องไป  ๙๐  องศา  เมื่อเดือย

ท้ายล ากล้องเข้าท่ีแล้วหมุนด้ามเกลียวเร่งปลอกรับล ากล้อง  เพ่ือให้ปลอกรับล ากล้องบีบแน่นกับล ากล้องใหม่

อีกครั้งหนึ่ง 

หมายเหตุ  :    ถ้าปรากฏว่าไม่สามารถเทลูกระเบิดยิงด้านในออกจากล ากล้องได้  ให้ถอดล ากล้องออกจาก

ฐานรับล ากล้องและปลอกรับล ากล้อง  แล้ววางล ากล้องราบลงกับพื้นดิน  ติดต่อให้เจ้าหน้าที่สรรพาวุธจัดการ

แก้ไขต่อไป 

การยิงในเวลากลางคืน 

 อาศัยเครื่องประกอบการเล็งในเวลากลางคืน  คือ  ไฟฉายหัวหลักเล็ง  หลักเล็ง  และเครื่องให้แสง  (ไฟ

ฉายเครื่องเล็ง)  ส าหรับการตั้งค่ามุมต่าง ๆ ที่เครื่องเล็ง  เช่น  ตั้งมาตรามุมทิศ  และตั้งมาตรามุมสูง ตลอดจน

การปรับหวอดระดับต่าง ๆ นั้น  ท าได้โดยอาศัยแสงสว่างจากไฟฉายมาตรามุมสูงและมาตรามุมทิศ ส่วนการตั้ง

เครื่องยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศนั้นท าได้โดยอาศัยไฟฉายหัวหลักเล็งประกอบกับเครื่องให้แสงชุดเครื่องให้แสงจะ

ประกอบด้วย  กระบอกใส่ถ่านไฟฉาย  ตัวไฟฉาย  ซึ่งมี  ๒  หัว  หวัหนึ่งใช้หมุนเกลียวสอดเข้าไปในช่องใส่

ด้านบนของกล้องข้อศอก   อีกหัวหนึ่งใช้ส าหรับฉายส่องดูมาตราต่าง ๆ เมื่อน าเอาปลายที่หมุนเกลียวสอดเข้า

ไปในช่องใส่เรียบร้อยแล้ว  และเมื่อเปิดไฟจะแลเห็นเส้นดิ่งของเครื่องเล็งได้ชัดเป็นพรายน้ ากากะบาทสีแดง

หรือสีส้ม  ให้น าเส้นดิ่งของเครื่องเล็งนี้ไปทับ กึ่งกลางไฟสีแดงและเขียวของไฟฉาย หัวหลักเล็งซึ่งติดอยู่บน

ปลายของหลักเล็ง 

กระสุน 

กล่าวโดยท่ัวไป 



 เครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๘๑  มม.  ศอว.ทบ. ใช้ยิงด้วยลูกระเบิดยิงขนาด  ๘๑  มม. ซ่ึงเป็นลูกระเบิด

แบบส าเร็จรูปชนิดกึ่งรวม ลูกระเบิดยองนี้เรียกชื่อเต็มว่า  “ลูกระเบิดยิงเครื่องยิงลูกระเบิด”  ขนาด ๘๑  มม. 

หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “ลย. / ค.  ๘๑  ลูกระเบิดยิงนี้จ่ายให้ในลักษณะกระสุนครบนัด  ลย. / ค.  ๘๑  เป็นกระสุน

มีหาง  แต่ส าหรับส่วนบรรจุนั้นสามารถแยกออกได้  การที่จัดเข้าไว้เป็นประเภทแยกบรรจุเพราะสามารถ

เปลี่ยนแปลงส่วนบรรจุได้เหมือนกระสุนแยก  เวลายิงใช้บรรจุไปในเครื่องยิงรวมกันเป็นหน่วยเดียว  (ครบนัด)  

แต่ส าหรับส่วนบรรจุนั้นแยกออกได้ก่อนจะท าการบรรจุ  โดยใช้ยิงไปตามระยะที่ต้องการตามตารางยิงเท่านั้น 

ประเภทของลูกระเบิดยิง 

   การแบ่งนั้นถือเอาความมุ่งหมายในการใช้เป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๔  ประเภท  คือ 

๑. ฝึกยิง 

๒. ซ้อมยิง 

๓. รบ   

๔. ฝึกหัดบรรจ ุ

ประเภทรบ  หมายถึง  ลย. / ค.  ๘๑  ที่ใช้ยิงหวังผลในการรบ  ผลและอ านาจของ ลย. / ค. ประเภทนี้ขึ้นอู่กับ

ชนิดของลูกระเบิด  ซึ่งแบ่งออกเป็น 

  ๑. สังหาร  ( SHELL  H. E. LIGHT) 

 ๒. ท าลาย  ( SHELL  H. E. HEAVY) 

 ๓. ควัน    ( SHELL  , SMOKE ) 

 ๔. ส่องแสง  ( SHELL , ILLUMINATION) 

 ลย. / ค. สังหารนี้บรรจุดินระเบิดแรง  ใช้ชนวนกระทบแตกไวใช้ยิงสังหารฝ่ายตรงข้าม 

 ลย. / ค. ชนิดท าลาย  บรรจุดินระเบิดแรงสูง ถ้าใช้ชนวนกระทบแตกไวและชนวนรวม ( ชนวนแตก

อากาศกับชนวนกระทบแตกไว)  ใช้ยิงสังหารฝ่ายตรงข้าม  แต่ถ้าใช้ชนวนกะก าหนดใช้ยิงเพ่ือท าลายที่หมาย

หรือที่ม่ันซึ่งมี ความแข็งแรงปานกลาง 

 ลย. / ค. ชนิดควัน (ลูกระเบิดควัน)  ประเภทท าฉากควัน ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดม่านควันแล้วยังอาจ

เผาผลาญ ท าลาย และใช้ก าหนดเป็นสัญญาณได้ 

 ลย. / ค. ชนิดส่องแสง  (ลูกระเบิดส่องแสง) เพ่ือส่องสว่างพ้ืนที่สนามรบและเพ่ือก าหนดเป็นสัญญาณ 

ประเภทซ้อมยิง  (ศอว.ทบ.ยังไม่ได้ผลิต) 

 ลย. / ค.  ประเภทนี้มีลักษณะส่วนประกอบตลอดจนน้ าหนักและขีปนวิธีเหมือน ลย. / ค.ชนิดสังหารทุก

ประการ  เว้นแต่ภายในลูกระเบิดยิงนี้บรรจุวัตถุปรับน้ าหนัก ซึ่งไม่ใช้วัตถุระเบิดและสารเคมี ลย.ประเภทนี้ใช้

ยิงเพ่ือซ้อมความแม่นย า  

ประเภทฝึกยิง 



 ประเภทฝึกยิง เป็นลูกระเบิดที่ใช้ในการฝึกหัดยิง  เพ่ือให้ทหารคุ้นเคยกับการยิงลูกระเบิดประเภทนี้  

ต่างกับประเภทซ้อมยิง  คือ ไม่มีชนวนหัวและวัตถุระเบิดบรรจุอยู่เลย คงมีแต่ปลอกดินจุดและเครื่องเริ่มจุด 

(ส่วนบรรจุหลัก)   ซึ่งท าหน้าที่ขับลูกระเบิดยิงออกจากล ากล้องไปเท่านั้น  ระยะยิงของลูกระเบิดยิงจะใกล้และ

เมื่อยิงไปแล้วครั้งหนึ่งสามารถน ามายิงต่อไปได้อีก 

ประเภทฝึกหัดบรรจุ 

 ประเภทนี้ใช้เฉพาะฝึกหัดบรรจุเท่านั้น  จะยิงออกจากล ากล้องไม่ได้เพราะไม่มีดินส่งกระสุน  ลย. / ค. 

ประเภทนี้ที่ใช้อยู่ท าด้วยไม้  แต่อาจจะใช้ ลย. / ค. ชนิดฝึกยิง  ซึ่งถอดปลอกดินส่งกระสุนและชนวนท้ายออก

แล้วใช้แทนกันได้ 

เครื่องหมายของลูกระเบิดยิง 

 ลูกระเบิดยิงทุกประเภทจะต้องมีเครื่องหมายแตกต่างกันออกไปตามประเภทของลูกระเบิดยิง โดยทั่ว ๆ 

ไปจะประกอบด้วยเครื่องหมายดังต่อไปนี้ 

 

เครื่องหมายที่เป็นตัวอักษร 

๑. บ่งถึงแบบของลูกระเบิดยิง  เช่น  CTG. M ๒๖๒ 

๒. บ่งถึงวัตถุท่ีบรรจุภายในตัวลูกระเบิดยิง  เช่น  ลูกระเบิดสังหารบรรจุ TNT   ก็จะมีตัวอักษร T.N.T 

๓. บ่งถึงลูกระเบิดยิงนี้ใช้กับอาวุธขนาดใด  เช่น  ๘๑  MM. 

๔. บ่งถึงหมายเลขงาน  (งวดงาน) ของลูกระเบิดยิง  เช่น LOT  AAP-๘๑๐๑-๐๓-๒๘  เป็นต้น 

สีของลูกระเบิดยิง 

๑. ลูกยิงสังหาร ตัวลูกระเบิดจะเป็น สีกากีแกมเขียว 

๒. ลูกระเบิดควัน ตัวลูกระเบิดจะเป็น สีเทา 

๓. ลูกระเบิดส่องแสง  ตัวลูกระเบิดจะเป็น ……………(ขาว,ฟ้า) 

 ลูกระเบิดยิงขนาด  ๘๑  มม.  ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันมีดังนี้  ( ๔  ชนิด ) 

๑. สังหาร (HE) 

๒. ควันฟอสฟอรัสขาว (W.P.) 

๓. ควัน (TICl ) 

๔. ส่องแสง 

 ลูกระเบิดยงิทุกแบบที่ใช้ยิงกับเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด  ๘๑  มม. ซึ่งผลิตโดยโรงงานสร้างปืนใหญ่และ

เครื่องยิงลูกระเบิด  จะต้องมีแรงดันภายในรังเพลิงสูงสุดไม่เกิน  ๘๐๐  กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร 

ข้อควรระมัดระวังในการยิง 



 เมื่อยังไม่ต้องการใช้  ลย. / ค.  ในขณะนั้นก็ยังไม่ควรน าออกจากกล่อง  นอกจากนั้นไม่ควรท าลายแถบ

กระดาษกันน้ าเข้า  ซึ่งพันผนึกฝากล่องนั้น  ลย. / ค.  ที่น าออกจากกล่องแล้ว  แต่ยังไม่ได้ยิงตามท่ีคาดหมายไว้

ในครั้งนั้น ๆ  จะต้องน าเก็บใส่กล่องไว้ตามเดิมทุกครั้ง  ก่อนเก็บต้องเช็ดสิ่งสกปรกที่เปรอะเปื้อนหรือฝุ่นออกให้

หมด  และจะต้องผนึก ฝากล่องด้วยแถบกันน้ าให้สนิทเหมือนเดิมทุกประการ 

 ถึงแม้ว่า  ลย. / ค.  จะเก็บไว้ในกล่องอย่างมิดชิดก็ตาม  แต่ไม่ควรจะทิ้งตากแดด  ตากฝน  เพราะกล่อง

บรรจุลูกระเบิดยิงไม่สามารถทนต่อสภาพที่ตรากตร าเช่นนั้นตลอดไป 

 การจับถือหรือขนย้าย  ลย. / ค.  ควรจะกระท าด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา  เพราะชิ้นส่วนต่าง ๆ 

ของเครื่องเริ่มจุดและชนวนหัวลูกระเบิดยิงนั้น  ไวอยู่แล้ว ถ้าถูกระแทกกระเทือนโดยแรงก็จะท างานซึ่งจะเกิด

อันตรายขึ้นได้ 

 อย่าได้พยายามถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชนวนเป็นอันขาด  (เว้นสลักนิรภัย)  ซึ่งจะอนุญาตให้ถอดได้เมื่อ

ท าการยิง  พยายามระมัดระวังและป้องกันอย่าให้ลูกระเบิดยิงเปรอะเปื้อนดินทราย  โคลน   น้ าและสิ่งสกปรก

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะท าการยิงจะต้องเช็ดสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกให้หมดเสียก่อน  แต่ทั้งนี้ไม่ได้

หมายความว่าจะต้องขัดลูกระเบิดยิงให้เป็นเงาเพ่ือความสวยงาม 

 อย่าปล่อยให้ลูกระเบิดยิงตากแดด  อยู่ เป็นเวลานาน ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงดินเพ่ิมทั้งนี้เพราะว่าถ้า 

ลูกระเบิดยิง  ที่ใช้ยิงมีอุณหภูมิต่างกันจะท าให้อาการกระจายมากขึ้น  ถึงแม้ว่า  ถุงเซลโลเฟน  ซึ่งห่อหุ้มถุงดิน

เพ่ิมอยู่นั้นจะมีคุณสมบัติกันน้ าเข้า  แต่ไม่ควรจะปล่อยถุงดินเพิ่มให้เปียกฝน  เพราะเท่าที่ปรากฏมาแล้วดินเพ่ิม

ที่เปียกน้ าท าให้ระยะยิงใกล้เข้ามา 

 อย่าท าลายถุงเซลโลเฟน ที่ห่อหุ้มดินเพ่ิมเป็นอันขาด  การถอดสลักนิรภัยออกจากชนวนหัวของลูก

ระเบิดยิง  ให้ถอดเมื่อจะบรรจุลูกระเบิดยิงเข้าล ากล้องเท่านั้น  และอย่าได้ถอดสลักนิรภัยออกทั้ง ๆ ที่ยังไม่

ต้องการใช้ลูกระเบิดยิงนั้นท าการยิง  ลูกระเบิดยิงนัดใด ๆ ที่ได้ถอดสลักออกแล้วแต่บังเอิญไม่ได้ท าการยิง

ตามท่ีคาดหมายไว้  ให้สอดสลักนิรภัยเข้าที่อย่างเดิมก่อนที่จะเก็บลูกระเบิดยิงนั้นใส่กล่อง 

ลูกระเบิดยิงนัดใดที่ได้ถอดถุงดินเพิ่มออกเพ่ือเตรียมส่วนบรรจุให้ตรงตามค าบอกยิงแต่บังเอิญไม่ได้ท าการยิง

ตามท่ีคาดหมายไว้ให้ใส่ถุงดินเพ่ิมเข้าเดิมและควรระวังว่าจะต้องใส่ให้แน่นก่อนที่จะเก็บลูกระเบิดยิงนั้น ๆ  ลง

ในกล่อง 

 ต้องระลึกเสมอว่าลูกระเบิดยิงซึ่งได้ยิงออกจากล ากล้องไปแล้วแต่ไม่ระเบิดนั้นชนวนพร้อมที่จะท างานอยู่

ตลอดเวลา  ฉะนั้นห้ามมิให้จับต้อง  ขนย้าย  หรือเคลื่อนไหวลูกระเบิดยิงนั้นเพราะอาการสั่นสะเทือนเพียง

เล็กน้อยอาจท าให้ชนวนท างานทันทีและเกิดอันตรายขึ้นได้ 

 เมื่อท าการฝึก  ถ้าปรากฏว่าลูกระเบิดยิงนัดใดที่ลั่นออกจากล ากล้องไปแล้วไม่ระเบิดให้ท าเครื่องหมาย

บอกต าบลกระสุนตกไว้  แล้วจึงรีบติดต่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรพาวุธทราบเพ่ือจัดการท าลายต่อไป 

การเตรียมการในการใช้ลูกระเบิดยิง 



 ลูกระเบิดยิงขนาด  ๘๑  มม.  ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง  ศูนย์อ านวยการ

สร้างอาวุธกองทัพ  (รง.กสย. ศอว.ทบ.) เป็นลูกระเบิดแบบส าเร็จรูปชนิดกึ่งรวม ทุกชิ้นส่วนของลูกระเบิดยิงนี้

เวลายิงใช้บรรจุลงไปในเครื่องยิงรวมกันเป็นหน่วยเดียวกัน  แต่ส าหรับส่วนบรรจุนั้นแยกไว้ก่อนท าการบรรจุ

โดยใช้ยิงไปตามระยะที่ต้องการ 

 ส่วนต่าง ๆ ของลูกระเบิดยิง  ที่ผลิตโดย รง.สกย. ศอว.ทบ.  ลูกระเบิดยิงท่ีสมบูรณ์  ๑  นัด  

ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้ 

๑. ชนวนหวั 

๒. ตัวลูกระเบิดยิง 

๓. หางลูกระเบิดยิง 

๔. ส่วนบรรจุหลัก 

๕. ส่วนบรรจุเพิ่ม 

๖. ชนวนท้าย 

ประเภทของลูกระเบิดยิง มี      ๔    ประเภทดังกล่าวมาแล้วในที่นี้     จะขอกล่าวเฉพาะลูกระเบิดยิงสังหาร

ที่ ร.สกย.ศอว.ทบ.  ผลิตได้ รง. ฯ เริ่มผลิตได้ในปี  ๒๕๒๖  (CTG-๒๖๒) 

รายละเอียดของลูกระเบิดยิงสังหารที่ ร.สกย.ศอว.ทบ.  ผลิต  

 ชนวน : มี ๒ แบบ  คือ  แบบ  M ๑๑๑ A. ๒  แบบ  M ๑๑๑ A.๓  ทั้งแบบมีการท างานเหมือนกันคือ

สามารถตั้งการท างานได้ทั้งยิงแบบกระทบแตกไวทันที  และยิงแบบกระทบแตกไว – ถ่วงเวลา  ซึ่งจะท างาน  

๐.๐๕  วินาทีหลังจากกระทบ  หากแต่ว่าชนวน  M ๑๑๑ A.๓  มีความไวมากกว่าแบบ  M ๑๑๑ A ๒  เท่านั้น 

 

 

 

การปฏิบัติก่อนท าการยิง   

 ตั้งการท างานของชนวนหัวก่อน  คือ  ถ้าต้องการให้ท างานแบบกระทบแตกไวทันที  ก็ให้หมุนรอยบาก

สลักตั้งชนวนให้ชี้ตรงอักษร  SQ  หากต้องการให้ท างานแบบกระทบแตกไว – ถ่วงเวลา  ก็ให้จัดรอยบากสลัก

ตั้งชนวนให้ชี้ตรงอักษร  D   

 ก่อนท าการยิงจะต้องถอดสลักนิรภัยที่ชนวนหัวออกทุกครั้ง 

ลักษณะทั่วไป       

 น้ าหนัก -  A ๒  หนัก  =  ๒๐๑  +  ๑๐  กรัม 

    -  A ๓  หนัก  =  ๒๐๘  +  ๑๐  กรัม 

 ตัวลูกระเบิด  :   



  ก.  ขนาดยาว  = ๒๒๒.๘๑  +  ๐.๘  มิลลิเมตร 

  ข.  ตัวกระสุนหนัก  =  ๒๙๒๐     +  ๕๐   กรัม 

  ค.  บรรจุดินระเบิดหนัก = ๕๔๐   กรัม 

  ง.  รวมตัวกระสุน  +  ดินระเบิด =    ๓๔๖๐  +  ๕๐  กรัม 

  จ.  ลักษณะทั่วไป 

  สี - สีกากีแกมเขียว 

  มีอักษรที่ตัวระเบิดดังนี้   คือ  ๘๑  MM.  หมายถึง   ใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๘๑  

มิลลิเมตร TNT  หมายถึง  ดินระเบิดท่ีบรรจุอยู่ภายใน  CTG-M ๒๖๒  หมายถึง  ผลิตในปี  ๒๕๒๖  ประเภท

ที่  ๒   LOT  AAP-๘๑๐๑-๐๓-๒๘ หมายถึงงวดงานของกระสุนที่ผลิตจาก  รอ.กสย.ฯ 

 หางลูกระเบิด     :    วัสดุที่ใช้ท าเป็นอลูมิเนียมขนาดยาว  =  ๑๗๖.๓ – ๒.๗  มิลลิเมตร   สีด า 

 ชนวนท้าย     :    ท าหน้าที่จุระเบิด 

 ส่วนบรรจุหลัก   :   บรรจุไว้ภายในหางลูกระเบิดยิง 

 ส่วนบรรจุเพิ่ม :   มี  ๗  ส่วนบรรจุ  เริ่มตั้งแต่  บจ .  ๑ -  ๗ 

มาตรฐานต่าง ๆ  

 ลักษณะทั่วไป :   กระสุนครบนัดพร้อมหัวชนวน หนัก =      ๓,๙๐๐    กรัม 

              ความยาว    =       ๓๗.๐ เซนติเมตร 

 ขีปนวิธี  :        ส่วนบรรจ ุ        ระยะยิงไกลสุด(เมตร) 

๐      ๔๓๕ 

๑      ๘๕๐ 

๒      ๑,๒๕๐ 

๓      ๒,๑๐๐ 

๔      ๒,๗๐๐ 

๕      ๓,๓๕๐ 

๖      ๓,๙๐๐ 

๗      ๔,๔๕๐ 

การบรรจุหีบห่อ    ลังส าหรับบรรจุลูกระเบิดยิงท าด้วยไม้  บรรจุลูกระเบิดยิงลังละ  ๒  นัดลูกระเบิดยิงแต่ละ

นัดบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษด ากันน้ า  และมีผ้ายางกันความชื้นปิดรอบฝากล่องอยู่ด้วย 

การระมัดระวัง     ความปลอดภัยและการเก็บรักษา  วัตถุระเบิดทั้งหลายย่อมจะเสื่อมคุณภาพเนื่องจากถูก

ความชื้นและความรัอนสูง ๆ เพราะฉะนั้นเพ่ือเป็นการรักษาให้สามารถใช้งานได้นาน ๆ ควรจะได้มีการระวัง

ป้องกันและการเก็บรักษาลูกระเบิดยิงดังนี้ 



- อย่าเอาผ้ายางกันความชื้นที่พันฝากล่องออกจนกว่าจะใช้ลูกระเบิดยิง  ท าการยิง 

- ป้องกัน  ชนวน  ส่วนบรรจุหลัก  ส่วนบรรจุเพิ่ม  มิให้ถูกความร้อนสูงหรือรับแสงอาทิตย์ที่ฉายมา

ตรง ๆ การยิงจะได้ผลยิ่งขึ้น  เมื่อลูกระเบิดยิงมีอุณหภูมิอยู่ในระดับเดียวกัน 

- อย่าถอดสลักนิรภัยออกจากชนวนหัวจนกว่าจะท าการยิงลูกระเบิดยิงนั้น 

- ความชื้นจะท าให้ระยะยิงลดลง  เป็นเหตุให้เกิดอันตรายจากลูกระเบิดยิงตกในระยะใกล้กว่าปกติ  

ดังนั้นจะต้องป้องกันมิให้ลูระเบิดยิงเปียกหรือเกิดความชื้นได้ 

- เมื่อต้องการวงลูกระเบิดยิงไว้ในที่โล่ง  ไม่มีสิ่งปกปิด  ให้วางอยู่บนสิ่งรองรับที่ท าด้วยไม้สูงจากพ้ืนดิน

อย่างน้อย  ๑๕  เซนติเมตร และคลุมด้วยผ้าใบชุบน้ ามัน ๒  ชั้น  แล้วขุดร่องน้ ารอบกองลูกระเบิด

ยิง  เพ่ือป้องกันน้ าไหลเข้ากอง 

- ก่อนที่จะบรรจุลูกระเบิดยิงลงในเครื่องยิงต้องแน่ใจว่า  ไม่มีสิ่งอื่น ๆ  ติอยู่กับลูกระเบิดยิง  เช่น  

ทราย   โคลนหรือไขมัน  เป็นต้น 

- เพ่ือป้องกันส่วนบรรจุเพิ่มของลูกระเบิดยิงในระหว่างเตรียมการยิง ให้ถอดเอาฝากล่องของลูกระเบิด

ยิงครอบไว้ตอนท้ายของลูกระเบิดยิง 

- การเก็บลูกระเบิดยิงเข้ากล่อง  หลังจากได้เตรียมการไว้แต่มิได้ยิง   การเก็บรักษาเข้าที่เดิมนั้นมีหลัก

อยู่ว่า  ให้อยู่ในลักษณะนิรภัยน าใส่กล่องเดิม  ให้ตรวจดูชนวนหัวอีกครั้งก่อนน าเข้ากล่อง 

- อย่าถือหรือหยิบลูกระเบิดยิงที่ด้านเพราะอาจท างานได้อย่าลืมว่าลูกระเบิดยิงที่ด้านนั้นมีอันตราย

มาก  อย่าไปเคลื่อนที่หรือหมุนเล่นอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ 

การปรนนิบัติบ ารุงกระสุนและชนวน 

การระวังรักษา     ตามปกติกระสุนที่เก็บไว้ในสนามรบ  จะถูกน ามาใช้เมื่อมีสถานการณ์เกิดข้ึน  ดังนั้นควร

ระมัดระวังกล่องใส่กระสุนอย่าให้แตก  ช ารุดหรือเสียหาย   ต้องระมัดระวังอย่าให้กระสุนและชนวนหัวถูก

ความชื้น   ความเย็นและความร้อนจัด อย่าให้กระสุนเปรอะเปื้อนดิน  ทราย โคลน  และน้ ามัน ฯลฯ    อย่า

ท าลายแถบกระดาษกันน้ าเข้าและป้องกันความชื้น  ซึ่งพันผนึกที่กล่องนั้น  จนกว่าจะน ากระสุนออกมาท าการ

ยิง      ห้ามมิให้ท าการยิงลูกระเบิดยิงชนิดสังหาร ท าลาย  หรือลูกระเบิดยิงชนิดควันฟอสฟอรัส ขาวข้าม

ศีรษะหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน  เว้นแต่หน่วยทหารนั้นจะอยู่ในรถถังห่างจากแนวเส้นยิง  ๑๐๐  หลา  ( ๙๐  

เมตร )   หรือมากกว่า 

 ลูกระเบิดยิงที่เตรียมไว้ท าการยิง  จะต้องวางไว้บนหีบไม้และให้มีกล่องบรรจุมันครอบส่วนหางของมันไว้

จนกระท่ังถึงเวลายิง 

การเคลื่อนย้าย    

- ระหว่างการเคลื่อนย้าย  ต้องระมัดระวังอย่าให้กระสุนตกหล่นหรือเกิดการกระแทกแรง ๆ 

- ระหว่างการเคลื่อนย้าย  ต้องระมัดระวังอย่าให้ถุงดินเพ่ิมถูกน้ าและความชื้น  อย่าให้ถุงดินเพิ่มแตก     



  ฉีกขาด 

- ตลอดเวลาระหว่างการเคลื่อนย้าย  ต้องระมัดระวังอย่าให้ชนวนหัวและเครื่องเริ่มจุดเกิดการกระทบ     

  หรือกระแทก 

- ระหว่างการเคลื่อนย้ายชนวนหัวอย่าให้สลักนิรภัยหลุดออกจากรูได้ 

- กระสุนที่ติดชนวนกะก าหนดนั้น  อาจจะจับถือหรือบรรทุกขนส่งไปได้ในระยะทางใกล้ ๆ ได้อย่าง

ปลอดภัย  แต่ควรจะขนส่งไปในระยะพอสมควรเท่านั้น  ถ้าต้องขนส่งไปในระยะทางไกล ๆ แล้ว

ควรจะถอดใส่กล่องเดิมจะดีกว่า  ควรน าเอาถุงดินเพ่ิมและชนวนเดิมหรือจุกอุด  ( พร้อมด้วยที่

รองและปลอกกั้น )  ใส่เข้ากับกระสุนอย่างเดิม ให้แน่ใจว่าได้น าเอาถุงดินเพ่ิมใส่ไว้ในลักษณะที่

ถูกต้อง 

การบรรจุหีบห่อ   ลังส าหรับลูกระเบิดยิงท าด้วยไม้  บรรจุลูกระเบิดยิงลังละ  ๓  นัด  ลกูระเบิดยิงแต่ละนัด

บรรจุอยู่ในกล่องกันน้ า  และมีผ้ายางกันความชื้นปิดรอยต่อฝากล่องอยู่ด้วย 

การปรนนิบัติบ ารุง  ล าดับในการปรนนิบัติบ ารุง 

- ตรวจหีบใส่กระสุนทุกวันโดยไม่ต้องเปิด  ถ้าปรากฏสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากระสุนอาจจะสกปรกหรือ

เสื่อมสภาพ  จึงควรเปิดหีบใส่กระสุนออกตรวจ 

- กระสุนที่ถูกเปิดหีบแล้ว  ให้ตรวจสภาพของกระสุนและส่วนประกอบอื่น ๆ ทุกวันโดยไม่ต้องแกะ

กล่องกระสุนที่ผนึกไว้ 

ข้อพึงระวัง   อย่าขัดกระสุนเพ่ือท าให้เกิดความสวยงาม 

- เช็ดน้ าสิ่งสกปรก และสนิมบาง ๆ ออกจากตัวกระสุนให้สะอาด 

- กระสุนที่ตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นสนิมมาก  ดินส่งกระสุนสกปรกและเปียกชื้นใช้การไม่ได้  ไม่ควรจะ

น ากระสุนชนิดนี้มาใช้งาน  เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 

- กระสุนที่น าออกมาจากกล่องแล้วไม่ได้ท าการยิงให้ใส่กลับเข้าไว้ในกล่องตามเดิม  ก่อนใส่ต้องตรวจ

ให้แน่ใจว่ากระสุนแห้งสนิทและสะอาดเรียบร้อย  ถ้ากล่องเดิมช ารุดให้ใช้กล่องอ่ืนใส่แทน  และ

เขียนป้ายบอกรายละเอียดไว้ให้ชัดเจน 

กระสุนหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของกระสุนทีเตรียมไว้ส าหรับยิงแต่ไม่ได้ใช้ยิง 

- ใสจุกปิดหัวชนวน(ใส่ปะเก็นด้วย)หรือใส่ชนวนเข้ากับตัวกระสุนให้อยู่ในสภาพเดิมพร้อมที่จะน าเก็บ

เข้าคลัง 

- ตรวจอุปกรณ์นิรภัยให้อยู่ในต าเหน่งเดิม 

- เก็บกระสุนและ/หรือชนวน  เข้าไว้ในกล่องเดิม  ตัวอักษรและเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ท าไว้บนกล่อง

จะต้องชัดเจนและครบถ้วนเหมือนเดิมทุกประการ 

กระสุนที่ใช้การไม่ได้ 



- เก็บกระสุนไว้ในกล่องเดิม  แต่ถ้ากล่องเดิมช ารุดให้ใช้กล่องอันอื่นแทนแต่ต้องเขียนป้ายบอก

รายละเอียดพร้อมเครื่องหมายต่าง ๆ  ไว้ให้ครบถ้วน  และให้เขียนข้อความว่า  “กระสถนใช้การ

ไม่ได้”  ไว้ทุกกล่อง 

- ส่งกระสุนที่ใช้การไม่ได้คืนให้กับเจ้าหน้าที่ส่งก าลังเพ่ือท าลายต่อไป 

การเก็บรักษา   กระสุนที่ตากแดดหรือเก็บไว้ในที่เก็บท่ีไม่มีการระบายอากาศ  วางกลางแจ้งมีรั้วลวดหนาม

ล้อมรอบ  วางบนชั้นวางของ  บนรถบรรทุกที่ตากแดดนั้น  อุณหภูมิอาจสูงเกินกว่าที่ก าหนดจะสามารถเก็บ

กระสุนได้   ฉะนั้นจงพยายามหลีกเลี่ยงการเก็บกระสุนและส่วนประกอบกลางแสงแดด 

  อุณหภูมิที่ก าหนด 

 อุณหภูมิต าดกว่าก าหนดคือต่ ากว่า  - ๖๒ องศา C  เก็บกระสุนไว้ได้ไม่เกิน  ๓  วัน  และอุณหภูมิสูงกว่า

ก าหนดคือสูงกว่า  +  ๗๑  องศา  C  เก็บกระสุนได้ไม่เกิน  ๔  ชั่วโมง 

 การเก็บรักษาและการเคลื่อนย้ายกระสุนที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสขาว (WP.)  นั้น  กระท าท่ีอุณหภูมิต่ า

กว่าจุดละลายของฟอสฟอรัสขาว  คือ  +  ๑๑๑.๔ องศา  F  ( ประมาณ  ๔๔ องศา C ) 

 ค าเตือน   อย่าเก็บกระสุนไว้ใต้ต้นไม้หรือใกล้กับปล่องไฟ  หรือใกล้กับสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะถูกฟ้าผ่าได้

ง่าย 

 สถานที่เก็บ  เมื่อน าเป็นต้องเก็บกระสุนไว้กลางแจ้ง  ให้เลือกสถานที่ที่ห่งจากสายเมนไฟฟ้าหรือสถานที่

ที่จะท าให้เกิดการระเลิดและติดไฟได้ง่าย  จะต้องไม่อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ า  คลองหรือท่อระบายน้ า พ้ืนจะต้อง

เรียบและได้ระดับตลอดจนมีการระบายน้ าที่ดี 

การจัดวาง 

- ใช้ฟางหนา ๆ ปูพื้นดินข้างใต้กองกระสุนเพ่ือป้องกันกระสุนจมดิน  พื้นดินที่เป็นหินหรือดินปนกรวด

และทรายนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้ฟางมากนักใต้กองกระสุนจะต้องสูงจากพ้ืนดินอย่างน้อย ๖  นิ้ว   

เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้  ขุดร่องระบายน้ าล้อมรอบกองกระสุนเพื่อป้องกันน้ าไหลเข้าไปในกอง

กระสุน 

- ใช้ผ้าใบคลุมกองกระสุนโดยให้มีช่องว่างระหว่างผ้าใบกับกระสุนประมาณ  ๑๘  นิ้ว  และให้ริมของ

ผ้าใบตอนล่างสูงจากพ้ืนดิน  ๖  นิ้ว  เพ่ือให้มีการถ่ายเทอากาศได้ 

- เก็บกระสุนฟอสฟอรัสขาว  โดยให้หัวตั้งขึ้นข้างบน 

- วางหีบกระสุนตั้งให้ถูกต้องตามทิศทางที่ตัวอักษรหรือเครื่องหมายก าหนดไว้ที่หีบกระสุน 

ค าแนะน าในการท าลาย 

ความมุ่งหมาย       

 เครื่องยิงลูกระเบิด  ศอว.ทบ.  ทุกแบบที่อยู่ในสภาวะใกล้ถูกยึด  หรือมีความน าเป็นต้องสละทิ้งในเขต

พ้ืนที่การรบ  ผู้บังคับหน่วยจะออกค าสั่งให้ท าลาย  โดยต้องได้รับความเห็นขอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ



ก่อน  การท าลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราก็เพ่ือป้องกันมิให้ข้าศึกน าไปใช้ได้อีก  โดยท าให้ระบบที่ส าคัญต่าง ๆ 

ของเครื่องยิงลูกระเบิดเสียหายเกินกว่าจะซ่อมได้  ส าหรับความเร่งด่วนในหารท าลายนั้น  ควรท าลายชิ้นส่วนที่

ยากต่อการสับเปลี่ยนตามล าดับนี้  ชุดเครื่องเล็ง  ชุดลั่นไก  เข็มแทงชนวน  ประการส าคัญจะต้องท าลาย

ชิ้นส่วนที่เหมือนกันของเครื่องยิงทุกระบบเพื่อมิให้ข้าศึกน าไปใช้แทนกันได้ 

การท าลายเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด  ๘๑  มม.ศอว.ทบ. 

- การท าลายล ากล้อง  โดยการใช้  TNT  ประมาณครึ่งปอนด์  ใส่ภายในล ากล้องของเครื่องยิงลูก

ระเบิด 

- การเผา  โดยใช้น้ ามันเบนซิน  น้ ามันก๊าดหรือระเบิดเพลิง 

- ใช้ปืนยิง เฉพาะส่วนประกอบส าคัญ ๆ ให้เสียหายจนไม่สามารถน าไปใช้ได้ 

- ท าลายางกล  ด้วยการท าลายให้เสียหายบางส่วนโดยใช้วัตถุหนัก ๆ ทุบเครื่องเล็งและเข็มแทงชนวน

ไม่สามารถน าไปใช้ได้อีก 

การท าลายลูกระเบิดยิง 

- วางกองรวม ๆ เข้าเอาน้ ามันเชื้อเพลิงราดแล้วเผา  พลประจ าปืนต้องรีบเข้าท่ีก าบัง 

- ใช้  TNT  เป็นตัวระเบิดน าโดยเอาลูกระเบิดยิงมากองไว้แล้วใช้การระเบิดจาก  TNT  

- ถ้าลูกระเบิดยิงบรรจุอยู่ในลังไม้  ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อที่ผ่านมา 
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เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด  ๑๒๐  มม. 
.................................................................................. ....................... 

๑.   ลักษณะท่ัวไป 

               ๑.๑   ค.  มาตรฐาน   ขนาด   ๑๒๐   มม.   เป็นอาวุธที่ภายในล ากล้องเกลี้ยง    ไม่มีเกลียวบรรจุ

ทางปากล ากล้องทีละนัด   ประกอบด้วยชิ้นส่วนส าคัญ   ๓   ชิ้นส่วน  คือ ล ากล้องและเครื่องปิดท้าย ขาหยั่ง

และแผ่นฐาน   ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถแยกออกจากกันได้   นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ส าคัญอีก  คือ   กล้องเล็ง

เอ็ม   ๕๓   และรถบรรทุก   ค. 

               ๑.๒  แบบของ  ค.มาตรฐาน   ขนาด   ๑๒๐   มม.ของ  ศอว.ทบ. 

                        ค.มาตรฐาน   ขนาด   ๑๒๐   มม.  ของ  ศอว.ทบ.  ที่สร้างและผลิตขึ้นถือเป็นมาตรฐาน

การสร้างของ   ศอว.ทบ. เป็นแบบที่มีเครื่องลั่นไก   ซึ่งสามารถท าการยิงโดยวิธีลั่นไก    หรือโดยวิธีหย่อน  ลย.

ลงไปทางปากล ากล้อง   เช่นเดียวกับการยิง   ค. โดยทั่ว ๆ ไป 

๒. รายการขนาด น้ าหนัก  และขีดความสามารถของ   ค.มาตรฐาน  ขนาด  ๑๒๐   มม. ของ  ศอว.ทบ.   

          ๒.๑   ขนาดกว้าง 

                     -   กว้างปากล ากล้อง                                              ๑๒๐     มม. 

                     -   ความยาวล ากล้องไม่รวมเครื่องปิดท้าย                   ๑,๗๓๕     มม. 

                     -   ความยาวล ากล้องรวมเครื่องปิดท้าย                      ๑,๙๑๓     มม. 

                     -   ความยาวขาหยั่งขณะเก็บปกติ                             ๑,๒๘๕     มม. 

                     -   ความยาวขาหยั่งขณะยืดออกสุด                           ๑,๘๐๐     มม. 



                     -   เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นฐาน                                      ๘๐๐     มม. 

                     -   ความสูงของแผ่นฐาน                                           ๒๔๐     มม. 

            ๒.๒   น้ าหนัก           

                    -   ล ากล้องไม่รวมเครื่องปิดท้าย                                 ๗๘ +๒     กก. 

                    -   ล ากล้องรวมเครื่องปิดท้าย                                    ๙๕  +๓    กก. 

                    -   เครื่องปิดท้าย                                                    ๑๗ +๕    กก. 

                    -   ขาหยั่ง                                                            ๘๐ +๓    กก. 

                    -   แผ่นฐาน   (รุ่นใหม่   เอ็ม   ๑๓๒)                               ๑๑๐    กก. 

                    -   ค.ทั้งกระบอกไม่รวมกล้องเล็ง                                ๒๘๕+ ๕    กก. 

             ๒.๓   ขีดความสามารถ 

                   -   สามารถใช้มุมสูงได้ตั้งแต่                             ๗๙๐ -  ๑,๕๐๐    มิลเลียม 

                   -  ๑  รอบควงสูง                                                          ๗     มิลเลียม 

                   -  ๑  รอบควงส่าย                                                       ๑๐    มิลเลียม 

                   -   เขตส่าย                                                             ๒๐๘     มิลเลียม 

                   -   ย้ายพื้นยิงด้วยการยกขาหยั่ง                                  ๖,๔๐๐     มิลเลียม 

                   -  ระยะยิงไกลสุด                                                    ๖,๕๐๐    มิลเลียม 

                   -  กระสุนต่อระยะ                                                   ๘,๒๕๐    เมตร 

                   -  อัตราการยิงสูงสุด                                                     ๑๐    นัด/นาที 

                   -  อัตราการยิงต่อเนื่อง                                                    ๕    นัด/นาที 

๓.  รถบรรทุก   ค.  มาตรฐาน   ขนาด   ๑๒๐   มม. ของ ศอว.ทบ. 

              เป็นรถบรรทุก  ค.มาตรฐาน       ขนาด   ๑๒๐   มม.      โดยไม่ต้องแยกส่วนประกอบของ   ค.   

ก่อนการบรรทุก   ตัวรถเคลื่อนที่ไปด้วยการใช้  รยบ.ขนาดกลางลากจูง   และตัวโครงรถออกแบบให้สามารถ

งัดแผ่นฐานขึ้นจากพ้ืน   พร้อมข้ึนรถบรรทุกได้ในเวลาเดียวกันเมื่อเลิกยิง   รถบรรทุก    ค.  ประกอบด้วย

ชิ้นส่วนส าคัญ  ๒  สว่น  คือ   ชุดโครงรถและชุดล้อเลื่อนซึ่งไม่สามารถแยกจากกันได้ 

๔.  รายการขนาด,  น้ าหนักและขีดความสามารถ   รถบรรทุก   ค.มาตรฐาน    ขนาด   ๑๒๐   มม. ของ  

 ศวอ.ทบ. 

                   ๔.๑   ขนาด 

                           -   กว้าง                                             ๑,๕๐๐  +  ๑๐     มม. 

                           -   ยาว                                              ๒,๕๐๐  +   ๑๐     มม. 

                           -   สูง                                                ๑,๐๑๐  +  ๑๐     มม. 



                           -   ความสูงเมื่อบรรทุก  ค.                        ๑,๓๑๐  +  ๑๐     มม. 

                           -  ใต้ตัวรถสูงจากพ้ืน                                 ๓๙๐   +  ๑๐     มม. 

                    ๔.๒  น้ าหนัก 

                           -  ตัวรถ                                       ๒๗๐ +  ๕    กก. 

                           -  เมื่อบรรทุก  ค.                                  ๕๕๕    กก.(รุ่นใหม่  เอ็ม. ๑๓๒)  

                    ๔.๒  ขีดความสามารถ               

                           -  ความเร็วเมื่อลากจูงบนถนน                         ๖๐  กม./ชม. 

                           - ความเร็วเมื่อลากจูงในภูมิประเทศ                   ๒๕  กม./ชม. 

                           -  ความดันลมยาง                                       ๒๕  ปอนด/์ตรน. 

เครื่องลั่นไกและเครื่องเล็ง 

๑.  กล่าวท่ัวไป  

      ค.มาตรฐาน   ขนาด   ๑๒๐  มม.  ของศอว.ทบ.    การท าไม่ยุ่งยาก   เพราะลักษณะของเครื่องกลไกที่

สร้างข้ึนไม่ซับซ้อน   โดยแบ่งการท างานออกได้ดังนี้              

             ๑.๑   ล ากล้อง 

             ๑.๒   การท างานของเข็มแทงชนวนและเครื่องลั่นไก 

             ๑.๓   การท างานของชุดผ่อนอาการสะเทือน   และปลอกรัดล ากล้อง 

             ๑.๔   การท างานของชุดเครื่องส่าย 

             ๑.๕   การท างานของชุดเครื่องให้มุมทางสูง 

             ๑.๖   การท างานของชุดคานแก้เอียง 

๒.   ล ากล้อง 

         ล ากล้องของ  ค.มาตรฐาน   ภายในเกลี้ยงไม่มีเกลียว    ผวิภายนอกบริเวณท้ายล ากล้องจะโตกว่า   มี

ลักษณะเรียวไปจนถึงปากล ากล้อง    จากกึ่งกลางค่อนไปทางปากล ากล้อง    จะท าเป็นร่องบากเอาไว้เพ่ือรับ

ปลอกรัดล ากล้อง   ซึ่งจะใช้การยิงเมื่อมุมสูงของ  ค.   มีค่าตั้งแต่   ๑,๑๐๐   มิลเลียม   ขึ้นไปและเตรียม

บรรทุกบนรถบรรทุก   ค.   ถ้าจะท าการยิงด้วยมุมสูงที่ต่ ากว่า   ๑,๑๐๐   มิลเลียม     จะต้องย้ายปลอกรัดล า

กล้องไปยังต าแหน่งที่เหนือร่องที่ท าเอาไว้    และสามารถเลื่อนปอกรัดล ากล้องไปยังต าแหน่งต่าง  ๆ   ได้ตาม

ความเหมาะสม 

๓.  การท างานของเข็มแทงชนวนและเครื่องลั่นไก   

 เครื่องลั่นไก   จะท างานด้วยการรั้งคันลั่นไก    คันลั่นไกจะท างานต่อเนื่องโดยใบปลดคันกระเดื่องลั่นไก

ไปรั้งโครงกระเดื่องลั่นไก    เป็นการอัดแหนบโครงกระเดื่องลั่นไกให้อัดตัว   เมื่อพ้นระยะการรั้งของใบปลด

กระเดื่อง   แรงจากการอัดของแหนบโครงกระเดื่องลั่นไกจะส่งโครงกระเดื่องลั่นไกข้ึนไปกระแทกกับเข็มแทง



ชนวน   ท าให้เข็มแทงชนวนกระแทกกับท้าย  ลย./ค.   เป็นการจุดดินเริ่มเผาไหม้ลุกลามดินส่งท าให้เกิดก๊าซ

ร้อนดัน   ลย./ค.   ออกจากล ากล้อง 

 ในการยิงแบบอัตโนมัติ    ดึงแป้นบังคับแกนเปลี่ยนต าแหน่งการยิงหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนเปลี่ยน

ต าแหน่งการยิง   ซึ่งบากเป็นร่องไว้   จะรั้งโครงกระเดื่องลั่นไกให้ขึ้นไปดันเข็มแทงชนวนเพื่อให้ปลายเข็มแทง

ชนวน   โพล่พ้นร่องแป้นเกลียวแข็มแทงชนวนรอรับการกระแทกจาก   ลย./ค. 

๔. การท างานของชุดผ่อนอาการสะเทือนและปลอกรัดล ากล้อง 

 แรงสะท้อนถอยหลังเกิดจากปฏิกิริยากลับ ลย./ค. พ้นปากล ากล้องเกิดแรงกระแทกกลับตามแนวแกนล า

กล้องลงสู่ฐานรับล ากล้องอย่างแรง ซึ่งจะท าให้ปลอกรัดล ากล้องถอยหลังตามล ากล้องไปด้วย แกนแหนบผ่อน

อาการสะเทือนจะอัดแหบผ่อนอาการสะเทือน        ยุบตัวไปด้วย เป็นการผ่อนแรงกระแทกได้เล็กน้อย ความ

มุ่งหมายที่ส าคัญ คือ ต้องการให้ชุดผ่อนอาการสะเทือนนี้ ประครองล ากล้องให้อยู่ในต าแหน่งเดิมหลังจากท า

การยิงไปแล้ว เนื่องจากชุดผ่อนอาการสะเทือนยึดติดกับชุดขาหยั่ง และจะส่งล ากล้องให้อยู่ในต าแหน่งเดิมเมื่อ

แหนบผ่อนอาการสะเทือนยืดตัวออกอยู่ในต าแหน่งปกติ  

๕. การท างานของชุดเครื่องส่าย 

 ถ้าหมุนควงส่าย จะท าให้เกลียวควงส่าย ซึ่งยึดติดกันไว้หมุนตามไปด้วย โดยหมุนรอบตัวเองจะท าให้

ปลอกเกลียวควงส่ายเคลื่อนที่ไปตามรองเกลียวควงส่าย ปลอกเกลียวควงส่ายยึดติดกับข้อต่อยึดแกนแหนบ

ผ่อนอาการสะเทือนและยึดติดกับปลอกรัดล ากล้องเคลื่อนที่ตามไปด้วย ถ้าหมุนควงส่ายตามเข็มนาฬิกาล า

กล้องจะเคลื่อนที่ไปทางขวา ถ้าหมุนควงส่ายทวนเข็มนาฬิกา ล ากล้องจะเคลื่อนที่ไปทางซ้าย เมื่อต้องการทั้ง

มุมทิศสามารถหมุนได้ทั้งควงส่ายและแป้นเกลียวควงส่าย  

๖. การท างานของชุดให้ทางสูง 

       เมื่อหมุนควงสูง จะท าให้เฟ่ืองควงสูง ซึ่งยึดติดกับปลายข้างหนึ่งของควงส่ายตามไปด้วย อาการหมุนของ

เฟืองควงสูงเป็นการหมุนอยู่กับที่ คือ หมุนรอบแกนตัวเอง การที่เฟืองควงสูงหมุนไปตามร่องเกลียวของปลอก

เกลียวควงสูง ซึ่งจะท าให้  ปากล ากล้องสูงขึ้นหรือต่ าลง ท าให้สามารถเปลี่ยนมุมยิงของเครื่องยิงได้  

 

๗. การท างานของคานแก้เอียง 

      ชุดคานแก้เอียง ค.มาตรฐาน  ขนาด ๑๒๐ มม. จะมี ๒ ส่วน คือ 

       ๗.๑  คานแก้เอียง เป็นการแก้เอียงหลัก เมื่อตั้งเครื่องยิง ซึ่งปลายข้างหนึ่งของคานแก้เอียง จะยึดติดอยู่

กับส่วนล่างของชุดเครื่องให้ทางสูง  ปลายอีกข้างหนึ่งจะยึดติดอยู่กับปลอกรัดขาหยั่ง เมื่อคลายด้ามหัวเกลียว

เร่งปลอกรัดขาหยั่ง (รูปที่ ๑๑)                เลื่อนปลอกรัดขาหยั่งขึ้นหรือลงไปตามขาหยั่ง คานแก้เอียงก็จะดัน

ชุดเครื่องให้ทางสูงไปทางซ้ายหรือขวาจนชุดเครื่องให้ทางสูงอยู่ในแนวดิ่งตรง แล้งจึงขันด้ามเร่งหัวเกลียวยึด

ปลอกรัดขาหยั่งให้แน่นเรียกว่า “แก้เอียงหลัก” แล้วเปลี่ยนไปใช้ชุดคานแก้เอียง 



      ๗.๒ ชุดคานแก้เอียง เมื่อหมุนมือหมุนแก้เอียงจะท าให้เกลียวแก้เอียง ซึ่งปลายด้านหนึ่งยึดติดอยู่กับมือ

หมุนแก้เอียง เกิดการหมุนตามไปด้วย เกลียวควงแก้เอียงซึ่งเป็นเกลียวตัวผู้จะหมุนอยู่กับที่ โดยมีปลอกเกลียว

แก้เอียงซึ่งเป็นเกลียวตัวเมียเลื่อนเข้าออกได้ โดยการเดินไปตามรองเกลียว ที่ปลายข้างหนึ่งของปลอกเลียวแก้

เอียง จะเจาะรูยึดติดกับแท่นรับที่เรือนเฟืองควงสูงและเรือนคานแก้เอียงมีแป้นเจาะรูส าหรับยึดติดกับแท่นรับที่

ใต้โครงส่าย ดังนั้นเมื่อหมุนมือหมุนแก้เอียง จะท าให้ปลอกเกลียวควงแก้เอียงไปดันหรือดึงให้ชุดเครื่องส่ายเอียง

ไปทางซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการ เรียกว่า “แก้เอียงย่อย”  

๘. เครื่องเล็ง 

  เครื่องเล็งเป็นอุปกรณ์ส าหรับตั้ง  ค.   ให้ตรงทิศ  และตั้งมุมสูงให้แก่  ค.   ได้ตามความต้องการ

เครื่องเล็งที่ใช้กับ  ค. มาตรฐาน   ขนาด  ๑๒๐   มม.   ของ   ศอว.ทบ.ทุกแบบคือ   กล้องเล็งแบบ   ๕๓    

ซึ่งเป็นกล้องเล็งชนิดเดียวกันกับ กล้องเล็งที่ใช้กับ ค.๘๑ มม.( รายละเอียด ของกล้องเล็ง เอ็ม ๕๓ ได้กล่าวไว้

แล้ว ใน อาวุธศึกษา ค.๘๑ มม.) 

 

กระสุน 

๑.กล่าวท่ัวไป 

 ค.มาตรฐาน ขนาด ๑๒๐ มม.ศอว.ทบ. ใช้ยิงด้วยลูกระเบิดยิงขนาด ๑๒๐ มม. ซึ่งเป็นลูกระเบิดแบบ

ส าเร็จรูปชนิดกึ่งรวม ลูกระเบิดนี้เรียกชื่อเต็มว่า “ลูกระเบิดยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร”  หรือ

เรียกย่อๆว่า “ลย./ค.๑๒๐”  ลูกระเบิดยิงนี้จ่ายให้ในลักษณะกระสุนครบนัด(COMPLETE - ROUND)  ลย./ค.

๑๒๐ เป็นกระสุนมีหาง แต่ส าหรับส่วนบรรจุนั้นสามารถแยกออกได้ การที่จัดเข้าไว้เป็นประเภทแยกบรรจุ 

เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนบรรจุได้เหมือนกระสุนแยก เวลายิงใช้บรรจุเข้าไปในเครื่องยิงรวมกันเป็นหน่วย

เดียว(ครบนัด) แต่ส าหรับส่วนบรรจุนั้น แยกออกได้ก่อนจะท าการบรรจุ โดยใช้ยิงไปตามระยะที่ต้องการตาม

ตารางยิง 

๒. ลูกระเบิดยิงประเภทต่างๆ 

         การแบ่งประเภทของ ลย./ค.๑๒๐ นั้น ถือเอาความมุ่งหมายในการใช้เป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ 

ประเภท คือ 

         ๒.๑ ประเภทฝึกยิง 

         ๒.๒ ประเภทซ้อมยิง 

         ๒.๓ ประเภทรบ 

         ๒.๔ ประเภทฝึกหัดบรรจุ 

๓. ลย./ค.๑๒๐ ประเภทรบ 



         ลย./ค.๑๒๐ ประเภทรบ หมายถึง ลย./ค.๑๒๐ ที่ใช้ยิงหวังผลในการรบ ผลและอ านาจของ ลย./ค. 

ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกระเบิด ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้.- 

         ๓.๑ ชนิดสังหาร 

         ๓.๒ ชนิดควัน 

         ๓.๓ ชนิดส่องแสง 

         ๓.๔ ลย./ค. สังหารนี้บรรจุดินระเบิดแรงสูง ใช้ชนวนกระทบแตกไวและถ่วงเวลา ใช้ยิงสังหารฝ่ายตรง

ข้าม 

         ๓.๕ ลย./ค.ชนิดควัน(ลูกระเบิดควัน)ประเภทท าฉากควันซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดม่านควันแล้ว ยังเผา

พลาญ ท าลาย   และใช้ก าหนดเป็นสัญญาณได้ 

         ๓.๖ ลย./ค.ชนิดส่องแสง(ลูกระเบิดส่องแสง)    เพ่ือส่องสว่างพ้ืนที่สนามรบและเพ่ือก าหนดเป็น

สัญญาณ 

๔. ลย./ค.๑๒๐ ประเภทซ้อมยิง 

         ลย./ค.ประเภทนี้ มีลักษณะส่วนประกอบตลอดจนน้ าหนัก และขีปนาวิธีเหมือน ลย./ค.๑๒๐ สังหารทุก

ประการ เว้นแต่ภายในลูกระเบิดยิงนี้บรรจุวัตถุปรับน้ าหนัก(INERT FILLER) ซึ่งไม่ใช่วัตถุระเบิด และสารเคมี 

ลย./ค.๑๒๐ ประเภทนี้ใช้ยิงเพ่ือซ้อมความแม่นย า 

๕. ลย./ค.๑๒๐ ประเภทฝึกยิง 

         ลย./ค.ประเภทฝึกยิง เป็นลูกระเบิดที่ใช้ในการฝึกหัดยิง เพื่อให้ทหารคุ้นเคยกับการยิง ลูกระเบิด

ประเภทนี้ต่างกับประเภทซ้อมยิง คือ ไม่มีชนวนหัวและวัตถุระเบิดบรรจุอยู่เลย คงมีแต่ปลอกดินจุดและเครื่อง

เริ่มจุด(ส่วนบรรจุหลัก) ซึ่งท าหน้าที่ขับลูกระเบิดออกจากล ากล้องไปเท่านั้น ระยะยิงของลูกระเบิดฝึกยิงจะใกล้   

และเม่ือยิงไปแล้วครั้งหนึ่งสามารถน ามายิงต่อไปได้อีก 

 ๖. ลย./ค.๑๒๐ ประเภทฝึกหัดบรรจุ 

         ลย./ค.ประเภทนี้ใช้เฉพาะฝึกหัดบรรจุเท่านั้น   จะยิงออกจากกล้องไม้ได้ เพราะไม่มีดินส่งกระสุน ลย./

ค.๑๒๐ ประเภทฝึกยิง ซึ่งถอดปลอกกระสุนและชนวนท้ายออกแล้วใช้แทนกันได้ 

๗. เครื่องหมายของลูกระเบิดยิง 

         ลูกระเบิดยิงทุกประเภท จะต้องมีเครื่องหมายแตกต่างกันออกไปตามประเภทของลูกระเบิดยิง 

โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเครื่องหมายดังต่อไปนี้ 

         ๗.๑  เครื่องหมายที่เป็นตัวอักษร  

                     ๗.๑.๑ บ่งถึงแบบของลูกระเบิดยิง เช่น M-293 

                     ๗.๑.๒ บ่งถึงวัตถุท่ีบรรจุภายในตัวลูกระเบิด เช่น ลูกกระเบิดสังหารบรรจุ ที เอ็นที ก็จะมี

ตัวอักษร  “T.N.T.”  



                     ๗.๑.๓ บ่งถึงลูกระเบิดยิงนี้ใช้กับอาวุธขนาดใด เช่น “๑๒๐ MM.” 

                     ๗.๑.๔ บ่งถึงหมายเลขงาน(งวดงาน) ของลูกระเบิดยิง เช่น “LOT AAP 0๑-๑0.” 

         ๗.๒ สีของลูกระเบิด 

                     ๗.๒.๑ ลูกระเบิดสังหาร ตัวลูกระเบิดจะเป็นสีกากีแกมเขียว 

                     ๗.๒.๒ ลูกระเบิดควัน ตัวลูกระเบิดจะเป็นสีเทา 

                     ๗.๒.๓ ลูกระเบิดส่องแสง ตัวลูกระเบิดจะเป็นสีฟ้า 

๘. ลูกระเบิดยิงขนาด ๑๒๐ มม. ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 

         ๘.๑ ลูกระเบิดสังหาร 

         ๘.๒ ลูกระเบิดควันฟอสฟอรัสขาว(W.P.) 

         ๘.๓ ลูกระเบิดควัน(TILC 4) 

         ๘.๔ ลูกระเบิดส่องแสง 

         ลูกระเบิดยิงทุกแบบที่จะใช้ยิงกับ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ซึ่งผลิตโดยโรงงานสร้างปืนใหญ่

และเครื่องยิงลูกระเบิด จะต้องมีแรงดันภายในรังเพลิงสูงสุดไม่เกิน ๑,๑๕๐ กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

การระมัดระวังในการยิง 

๙. ข้อควรระวังต่างๆเกี่ยวกับการยิง ลย./ค.๑๒๐ 

         ๙.๑ เมื่อยังไม่ต้องการใช้ ลย./ค.๑๒๐ ในขณะนั้นก็ยังไม่ควรน าออกจากกล่องนอกจากนั้นไม่ควรท าลาย

แถบกระดาษกันน้ าเข้า ฃึ่งพันผนึกฝากล่องนั้น 

         ๙.๒ ลย./ค.๑๒๐ ที่น าออกจากกล่องแล้วแต่ยังไม่ได้ยิงตามท่ีคาดหมายไว้ในครั้งนั้น ๆ        จะต้องน า

เก็บใส่กล่องไว้ตามเดิมทุกครั้ง ก่อนเก็บต้องเช็ดสิ่งสกปรกที่เปรอะเปื้อน หรือฝุ่นออกให้หมด และจะต้องผนึก

ฝากล่องด้วยแถบกันน้ าให้สนิทเหมือนเดิมทุกประการ 

         ๙.๓ ถึงแม้ว่า ลย./ค.๑๒๐ จะเก็บไว้ในกล่องอย่างมิดชิดก็ตาม ไม่ควรจะทิ้งตากแดดตากฝนเพราะกล่อง

บรรจุลูกระเบิดยิง ไม่สามารถทนต่อสภาพที่ตรากตร านั้นตลอดไป 

         ๙.๔ การจับถือ หรือขนย้าย ลย./ค.๑๒๐ ควรจะกระท าด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา เพราะชิ้นส่วน

ต่างๆของเครื่องเริ่มจุด และชนวนหัวลูกระเบิดยิงนั้นไวอยู่แล้วถ้าถูกกระแทกกระเทือนโดยแรงก็จะท างาน ซึ่ง

อาจเกิดอันตรายได้ 

         ๙.๕ อย่าได้พยายามถอดชิ้นส่วนต่างๆ ของชนวนเป็นอันขาด(เว้นสลักนิรภัย) ซึ่งจะอนุญาตให้ถอดได้

เมื่อจะท าการยิง 

         ๙.๖ พยายามระมัดระวัง และป้องกันอย่าให้ลูกระเบิดยิงเปรอะเปื้อนดินทราย โคลน น้ า และสิ่งสกปรก

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อจะท าการยิงจะต้องเช็ดสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกให้หมดเสียก่อน แต่ทั้งนี้ไม่ได้

หมายความว่าจะต้องขัดลูกระเบิดยิงให้เป็นเงาเพ่ือความสวยงาม 



         ๙.๗ อย่าปล่อยให้ ลย./ค.๑๒๐ ตากแดดอยู่เป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงดินเพิ่ม  ทั้งนี้เพราะว่า 

ถ้า ลย./ค.๑๒๐ ที่ใช้ยิงมีอุณภูมิต่างกัน จะท าให้อาการกระจายมากข้ึน 

         ๙.๘ ถึงแม้ว่าถุงเซโลเพน ซึ่งห่อหุ้มถุงดินเพ่ิม จะมีคุณสมบัติกันน้ าเข้าได้ แต่ไม่ควรจะปล่อยถุงดินเพ่ิม

ให้เปียกน้ าเปียกฝน เพราะเท่าที่ปรากฏมาแล้ว ดินเพ่ิมที่เปียกน้ าท าให้ระยะยิงใกล้กว่าปกติ 

         ๙.๙ อย่าท าลายถุงเซโลเพนที่ห่อหุ้มดินเพ่ิมเป็นอันขาด 

         ๙.๑๐ การถอดสลักนิรภัยออกจากชนวนหัวของลูกระเบิดยิง ให้ถอดเมื่อจะบรรจุลูกระเบิดยิงเข้าล า

กล้องเท่านั้น และอย่าได้ถอดสลักนิรภัยออกทั้งๆท่ียังไม่ต้องการใช้ลูกระเบิดยิงนั้นท าการยิง 

         ๙.๑๑ ลูกระเบิดยิงนัดใดๆ ที่ได้ถอดสลักนิรภัยออกแล้ว แต่บังเอิญไม่ได้ท าการยิงตามท่ีคาดหมายไว้  

ให้ใส่สลักนิรภัยเข้าที่อย่างเดิมก่อนที่จะเก็บลูกระเบิดยิงนั้นใส่กล่อง 

         ๙.๑๒ ลูกระเบิดยิงนัดใดที่ได้ถอดถุงดินเพ่ิมออก เพ่ือเตรียมส่วนบรรจุให้ตรงตามค าบอกยิง แต่บังเอิญ

ไม่ได้ท าการยิงตามที่คาดหมายไว้ ให้ใส่ถุงดินเพ่ิมเข้าท่ีเดิมและควรระวังว่าจะต้องใส่ให่แน่นก่อนที่จะเก็บลูก

ระเบิดยิงนั้นๆลงในกล่อง 

         ๙.๑๓ ต้องระลึกอยู่เสมอว่าลูกระเบิดยิงซึ่งได้ยิงออกจากล ากล้องไปแล้ว แต่ไม่ระเบิดนั้น ชนวนพร้อมที่

จะท างานอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นห้ามมิให้จับต้อง ขนย้าย หรือเคลื่อนไหวลูกระเบิดนั้น เพราะอาการสั่นสะเทือน

เพียงเล็กน้อย อาจท าให้ชนวนท างานทันที และเกิดอันตรายขึ้นได้ 

         ๙.๑๔ เมื่อท าการฝึก ค.มาตรฐาน ขนาด ๑๒๐ มม. ถ้าปรากฏว่าลูกระเบิดยิงนัดใดที่ลั่นออกจากล า

กล้องไปแล้วไม่ระเบิด  ให้ท าเครื่องหมายบอกต าบลกระสุนตกไว้ แล้วจึงรีบติดต่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรพวุธ

ทราบเพ่ือท าลายต่อไป 

การเตรียมการในการใช้ลูกระเบิดยิง 

๑๐. ลูกระเบิดยิงขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร(ลย./ค.๑๒๐ มม.) ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่ และลูก

ระเบิดยิง ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธกองทัพบก(รง.กสย.ศอว.ทบ.) เป็นลูกระเบิดแบบส าเร็จรูปชนิดกึ่งรวมทุก

ชิ้นส่วนของลูกระเบิดยิงนี้ เวลายิงใช้บรรจุลงไปในเครื่องยิงรวมกันเป็นหน่วยเดียวกัน รวมทั้งส่วนบรรจุ โดยใช้

ส่วนบรรจุยิงไปตามระยะที่ต้องการ 

๑๑. ส่วนต่างๆของลูกระเบิดยิง(ลย./ค.๑๒๐ มม. ที่ผลิตโดย รง.กสย.ศอว.ทบ. ลูกระเบิดยิงที่สมบูรณ์ ๑ นัด 

ประกอบด้วยส่วน     ดังนี้.- 

         ๑๑.๑ ชนวนหัว 

         ๑๑.๒ ตัวลูกระเบิดยิง 

         ๑๑.๓ หางลูกระเบิดยิง 

         ๑๑.๔ ส่วนบรรจุหลัก 

         ๑๑.๕ ส่วนบรรจุเพิ่ม 



         ๑๑.๖ ชนวนท้าย 

๑๒. ประเภทของลูกระเบิดยิง มี ๔ ประเภท ดังกล่าวแล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวในรายละเอียดเฉพาะลูกระเบิด

สังหาร ซึ่ง รง.กสย.ศอว.ทบ.ผลิตได้ 

         ๑๒.๑ มีลักษณะและส่วนประกอบเหมือนข้อ ๗. และ ๘.  

         ๑๒.๒ เริ่มผลิตได้ปี ๒๕๒๙ และเป็นประเภทที่ ๓ ที่ รง.กสย.ศอว.ทบ. ผลิตได้     จึงได้ก าหนดให้เป็น

แบบ M-293 (ประเภทที่ ๓, ประเภทรบ : ชนิดสังหาร) 

         ๑๒.๓ รายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบ 

                      ๑๒.๓.๑ ชนวน 

                                       ๑๒.๓.๑.๑ ชนวนที่ รง.กสย.ศอว.ทบ.ผลิตได้มี ๒ แบบ M๑๑๑ A2. และแบบ 

M๑๑๑ A3. ทั้งสองแบบมีการท างานเหมือนกัน คือ สามารถตั้งการท างานได้ทั้งยิงแบบกระทบแตกไวทันที 

และยิงแบบกระทบแตกไว - ถ่วงเวลา ซึ่งจะท างาน ๐.๐๕ วินาทีหลังจากกระทบ หากแต่ว่าชนวน M๑๑2 A3.

มีความไวมากกว่าแบบ M๑๑๑ A2.เท่านั้น 

                                       ๑๒.๓.๑.๒ การปฏิบัติก่อนการยิง 

                                                    ๑๒.๓.๑.๒.๑ ตั้งการท างานของชนวนหัวก่อน   คือ ถ้าต้องการให้

ท างานแบบกระทบแตกไวทันที ก็ให้หมุนรอยบากสลักตั้งชนวนให้ตรงอักษร SQ. หากต้องการให้ท างานแบบ

กระทบแตกไวถ่วงเวลาก็ให้จัดรอยบากสลักตั้งชนวนให้ชี้ตรงที่อักษร D(ดี) 

                                                     ๑๒.๓.๑.๒.๒ ก่อนท าการยิงจะต้องถอดสลักนิรภัยที่ชนวนหัวออก

ทุกครั้ง 

                                       ๑๒.๓.๑.๓ การท างานของชนวน 

                                                      ๑๒.๓.๑.๓.๑ ชนวนจะมีสลักนิรภัยสอดผ่านตัวชนวน และสลัก

ถอย กระท าให้บังคับส่วนเคลื่อนที่ทั้งสิ้นให้อยู่ตามที่เดิม เป็นลักษณะที่ปลอดภัย สลักนิรภัยนี้มีไว้เพื่อป้องกัน

สลักถอยไม่ให้เคลื่อนที่ 

                                                       ๑๒.๓.๑.๓.๒ ชนวนจะยังไม่เริ่มท างาน  จนกว่าดินเริ่มจอก

กระทบแตก หลอดดินน า  จะมาอยู่ในแนวเดียวกัน การเริ่มท างานของชนวนก็คือ การถอดสลักนิรภัยก่อนท า

การยิง 

                                                        ๑๒.๓.๑.๓.๓  เมื่อบรรจุลูกระเบิดยิงลงไปในล ากล้อง ส่วน

บรรจุหลักจะกระแทกเข้ากับเข็มแทงชนวนของเครื่องยิง ท าให้เกิดแรงดันของแก๊สของส่วนบรรจุ ที่กระท าต่อ

ลูกระเบิดยิงท าให้เกิดแรงเฉื่อยถอยออกมาข้างหลังของสลักถอย(SETBACK) อาการเช่นนี้ท าให้สลักถอยอัด

แหนบถอยมาข้างหลัง ในขณะเดียวกันสลักถอยจะไปบังคับให้สลักยึดเฟืองลานหลุดออกจากการขัดกลอน  

เลื่อนบังคับเข็มแทงชนวนจะหลุดจากการยึดเข็มแทงชนวน ท าให้แหนบเข็มแทงชนวนขยายตัว ดันเข็มแทง



ชนวนไปข้างหน้าท าให้เข็มแทงชนวนเป็นอิสระ หลุดจากปลายช่องเข็มแทงชนวน ลานจะคลายตัวเป็นการ

บังคับ ให้ดินเริ่มจุด(DETONATOR) หมุนไปตรงกับเข็มแทงชนวน ท าให้ชนวนพร้อมที่จะท างาน 

                                                           ๑๒.๓.๑.๓.๔ เมื่อลูกระเบิดยิงพ้นจากปากล ากล้องไปกระทบ

พ้ืนดิน    ครอบเข็มแทงชนวนถูกอัดตัวดันเข็มแทงชนวนไปตีจอกกระทบแตก ไฟที่เกิดจากจอกกระทบแตกจะ

จุดดินเริ่ม และไหม้ต่อไปยังหลอดดินน า ไปจุดต่อดินขยายการระเบิด เป็นการจุดระเบิดดินระเบิดที่บรรจุอยู่

ภายในตัวลูกระเบิดยิง 

การปรนนิบัติบ ารุงกระสุนและชนวน 

๑๓. การระวังรักษา 

         ๑๓.๑ ตามปกติกระสุนที่เก็บไว้ในสนามรบ จะถูกน ามาใช้เมื่อมีสถานการณ์เกิดข้ึน ดังนั้นควร

ระมัดระวังกล่องใส่กระสุนอย่าให้แตก ช ารุดหรือเสียหาย 

         ๑๓.๒ ต้องระมัดระวังอย่าให้กระสุนและชนวนหัวถูกความชื้น ความเย็นจัด และความร้อนจัด อย่าให้

กระสุนเปรอะเปื้อนดิน ทราย โคลน และน ามัน ฯลฯ 

         ๑๓.๓ อย่าท าลายแถบกระดาษกันน้ าเข้าและป้องกันความชื้น จนกว่าจะน ากระสุนออกมาท าการยิง 

         ๑๓.๔ ห้ามมิให้ท าการยิงลูกระเบิดยิงชนิดสังหาร หรือลูกระเบิดยิงชนิดควันฟอสฟอรัสขาว ข้ามศีรษะ

หน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน เว้นแต่หน่วยทหารนั้นจะอยู่ในรถถัง ห่างจากแนวเส้นยิง ๑๐๐ หลา(๙๐ เมตร) หรือ

มากกว่า 

         ๑๓.๕ ลูกระเบิดยิงท่ีเตรียมไว้ท าการยิง จะต้องวางไว้บนหีบไม้ และให้มีกล่องบรรจุของมันครอบส่วน

หางของมันไว้จนกระทั่งถึงเวลายิง 

๑๔. การเคลื่อนย้าย 

         ๑๔.๑ ระหว่างการเคลื่อนย้าย ต้องระมัดระวังอย่าให้กระสุนตกหล่น หรือเกิดการกระแทกแรงๆ 

         ๑๔.๒ ระหว่างเคลื่อนย้ายต้องระมัดระวัง อย่าให้ถุงดินเพิ่มถูกน้ าและความชื้น อย่าให้ถุงดินเพ่ิมแตก 

ฉีกขาด 

         ๑๔.๓ ตลอดเวลาระหว่างการเคลื่อนย้าย ต้องระมัดระวังอย่าให้ชนวนหัว และเครื่องเริ่มจุดเกิดการ

กระทบหรือกระแทก 

         ๑๔.๔ ระหว่างการเคลื่อนย้ายชนวนหัว อย่าให้สลักนิรภัยหลุดออกจากรูได้ 

๑๕. การบรรจุหีบห่อ 

         ลังส าหรับลูกระเบิดยิงท าด้วยไม้ บรรจุลูกระเบิดยิงลังละ ๒ นัด ลูกระเบิดยิงแต่ละนัดบรรจุอยู่ในกล่อง

กันน้ า และมีผ้ายางกันความชื้นปิดรอยต่อฝากล่องอยู่ด้วย 

๑๖.  การปรนนิบัติบ ารุง 

         ๑๖.๑ ล าดับในการปรนนิบัติบ ารุง 



                 ๑๖.๑.๑ ตรวจสภาพหีบใส่กระสุนทุกวัน โดยไม่ต้องเปิด ถ้าปรากฏสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากระสุน

อาจจะสกปรกหรือเสื่อมสภาพ จึงควรเปิดหีบใส่กระสุนออกตรวจ 

                  ๑๖.๑.๒ กระสุนที่ถูกเปิดหีบแล้ว ให้ตรวจสภาพกระสุนและส่วนประกอบอ่ืนๆทุกวัน โดยไม่ต้อง

แกะกล่องกระสุนที่ผนึกไว้ 

         ข้อพึงระวัง อย่าขัดกระสุนเพื่อท าให้เกิดความสวยงาม 

                   ๑๖.๑.๓ เช็ดน้ า สิ่งสกปรก และสนิมบางๆออกจากตัวกระสุนให้สะอาด 

                   ๑๖.๑.๔ กระสุนที่ตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นสนิมมาก ดินส่งกระสุนสกปรกและเปียกชื้นใช้การ

ไม่ได้ ไม่ควรจะน ากระสุนชนิดนี้มาใช้งาน เว้นแต่กรณีฉุกเฉินเท่านั้น 

                   ๑๖.๑.๕ กระสุนที่น าออกมาจากกล่องแล้วไม่ได้ท าการยิง ให้ใส่กลับเข้าไว้ในกล่องตามเดิม 

ก่อนใส่ต้องตรวจให้แน่ใจว่ากระสุนแห้งสนิทและสะอาดเรียบร้อย      ถ้ากล่องเดิมช ารุดให้ใช้กล่องอ่ืนใส่แทน        

และเขียนป้ายบอกรายละเอียดไว้ให้ชัดเจน 

         ๑๖.๒ กระสุนหรือส่วนประกอบอื่นๆของกระสุนที่เตรียมไว้ส าหรับยิงแต่ไม่ได้ใช้ยิง 

                    ๑๖.๒.๑ ใส่จุกปิดชนวน(ใส่ปะเก็นด้วย) หรอืใส่ชนวนเข้ากับตัวกระสุนให้อยู่ในสภาพเดิม

พร้อมที่จะน าเก็บเข้าคลัง 

                    ๑๖.๒.๒ ตรวจอุปกรณ์นิรภัยให้อยู่ในต าแหน่งเดิม 

                    ๑๖.๒.๓ เก็บกระสุนและ/หรือชนวนเข้าไว้ในกล่องเดิม ตัวอักษรและเครื่องหมายต่างๆที่ท าไว้

บนกล่อง จะต้องชัดเจนและครบถ้วนเหมือนเดิมทุกประการ 

         ๑๖.๓ กระสุนที่ใช้การไม่ได้ 

                    ๑๖.๓.๑ เก็บกระสุนไว้ในกล่องเดิม แต่ถ้ากล่องเดิมช ารุดให้ใช้กล่องอ่ืนแทน  แต่ต้องเขียนป้าย

บอกรายละเอียดพร้อมเครื่องหมายต่างๆไว้ให้ครบถ้วนและให้เขียนข้อความว่า “กระสุนใช้การไม่ได้” ไว้ทุก

กล่อง 

                    ๑๖.๓.๒ ส่งกระสุนที่ใช้การไม่ได้คืนให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง เพ่ือท าลายต่อไป 

๑๗. การเก็บรักษา 

         กระสุนที่ตากแดดหรือเก็บไว้ในที่ไม่มีการระบายอากาศ วางกลางแจ้ง มีรั้วลวดหนามล้อมรอบ วางบน

ชั้นวางของบนรถบรรทุกที่ตากแดดนั้น อุณหภูมิอาจสูงเกินกว่าที่ก าหนดที่จะสามารถเก็บกระสุนได้ ฉะนั้นจง

พยายามหลีกเลี่ยงการเก็บกระสุนและส่วนประกอบกลางแสงแดด 

         ๑๗.๑ อุณหภูมิที่ก าหนด 

                    ๑๗.๑.๑ อุณหภูมิต่ ากว่าก าหนดคือต่ ากว่า -๖๒ องศาเซลเซียส    เก็บกระสุนไว้ได้ไม่เกิน ๓ 

วัน และอุณหภูมิสูงกว่าก าหนด คือสูงกว่า +๗๑ องศาเซลเซียส เก็บกระสุนได้ไม่เกิน ๔ ชม. 



                    ๑๗.๑.๒ การเก็บรักษาและการเคลื่อนย้ายกระสุนที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสขาว (W.P.) นั้น 

กระท าที่อุณหภูมิต่ ากว่าจุดละลายของฟอสฟอรัสขาว คือ +๑๑๑.๔ องศาฟาเรนไฮท์(-๔๔ องศาเซลเซียส)  

         ค าเตือน อย่าเก็บกระสุนไว้ใต้ต้นไม้หรือใกล้กับกล่องไฟ หรือใกล้กับสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะถูกฟ้าผ่าได้

ง่าย 

         ๑๗.๒ สถานที่เก็บเม่ือจ าเป็นต้องเก็บกระสุนไว้กลางแจ้ง ให้เลือกสถานที่ท่ีห่างจากสายเมนไฟฟ้าหรือ

สถานที่ที่จะท าให้เกิดการระเบิดและติดไฟง่าย จะต้องไม่อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ า คลอง หรือท่อระบายน้ า พ้ืน

จะต้องเรียบ และได้ระดับตลอดจนมีการระบายน้ าที่ดี 

         ๑๗.๓ การจัดวาง 

                  ๑๗.๓.๑ ใช้ฟางหนาๆปูพื้นดินข้างใต้กองกระสุนเพ่ือป้องกันกระสุนจมดิน พื้นดินที่เป็นหินหรือ

ดินปนกรวดหรือทรายนั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้ฟางมากนัก  ใต้กองกระสุนจะต้องสูงจากพ้ืนดินอย่างน้อย  ๖  นิ้ว  

(>=๑๕ ซม.) เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้ ขุดร่องระบายน้ าล้อมรอบกองกระสุน เพื่อป้องกันน้ าไหลเข้าไปใต้กระสุน 

                  ๑๗.๓.๒ ใช้ผ้าใบคลุมกองกระสุน โดยให้มีช่องว่างระหว่างผ้าใบกับกระสุน  ประมาณ ๑๘ นิ้ว 

(๔๖ ซม.) และให้ริมของผ้าใบตอนล่างสูงจากพ้ืนดิน ๖ นิ้ว (๑๕ ซม.) เพ่ือให้มีการถ่ายเทอากาศได้ 

                  ๑๗.๓.๓ เก็บกระสุนฟอสฟอรัสขาว โดยให้หัวตั้งขึ้นข้างบน 

                  ๑๗.๓.๔ วางหีบกระสุนตั้งให้ถูกต้องตามทิศทางท่ีตัวอักษร   หรือเครื่องหมายก าหนดไว้ที่หีบ

กระสุน 
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หลักยิง และ ตรวจการณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักยิงปืนกล เอ็ม. ๖๐ 
หลักการยิงในระหว่างทัศนวิสัยด ี

พื้นฐานเบื้องต้น 

๑. ลักษณะการยิง 

ก. กระสุนวิถี คือ ทางเดินของลูกกระสุนที่แล่นออกไปในอากาศ ซึ่งเกือบจะราบในระยะ  ๓๐๐  เมตรแรก  

หรือน้อยกว่า หลังจากระยะ ๓๐๐ เมตร ไปแล้ว  กระสุนวิถีจะเริ่มโค้ง และความโค้งกระสุนวิถีจะมากข้ึนตาม

ระยะที่ไกลขึ้น (รูปที่ ๑) 

 
รูปที่ ๑ กระสุนวิถีและยอดกระสุนวิถี 

 

 ข. ยอดกระสุนวิถี คือ จุดที่สูงสุดของกระสุนวิถีซึ่งจะเกิดข้ึน ณ จุดประมาณ ๒ ใน ๓ ของระยะที่ตั้งปืนกับ

เป้าหมาย ยอดกระสุนวิถีจะสูงขึ้นตามระยะที่เพ่ิมข้ึน (รูปที่ ๑) 

 



 
 

รูปที่ ๒ กรวยกระสุนวิถีและรูปอาการกระจาย 

 

 

 ค. กรวยกระสุนวิถี   เมื่อท าการยิงกระสุนออกไปหลายๆนัด ย่อมเกิดการสั่นสะเทือนของตัวปืนและขา

หยั่ง การเปลี่ยนแปลงของกระสุนและสภาพอากาศย่อมท าให้กระสุนวิถีแต่ละนัดที่ยิงออกไปแตกต่างกัน

เล็กน้อย จึงเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาเรียกว่า “กรวยกระสุนวิถี” (รูปที่ ๒) 

 ง. รูปอาการกระจาย และกึ่งกลางกลุ่มกระสุนตก พ้ืนที่ซึ่งกรวยการยิงไปตกยังพ้ืนดินหรือบนเป้าหมาย 

เรียกว่า “รูปอาการกระจาย” (รูปที่ ๒) รูปอาการกระจายจะมีรูปร่างเป็นรูปยาวรีเสมอ รูปอาการกระจายนี้

ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามระยะ เมื่อท าการยิงปืนในระยะไกล รูปอาการกระจายทางยาวน้อย รูปอาการกระจาย

ทางกว้างมาก เมื่อท าการยิงปืนในระยะใกล้ รูปอาการกระจายทางยาวมาก รูปอาการกระจายทางกว้างน้อย 

(รูปที่ ๓)  รูปอาการกระจายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศ เมื่อท าการยิงลงบนพื้นที่ลาดต่ า รูป

อาการกระจายจะยาวเมื่อท าการยิงไปบนพ้ืนที่ลาดขึ้น รูปอาการกระจายทางยาวจะสั้น ส่วนความกว้างของรูป

อาการกระจาย ลักษณะภูมิประเทศไม่ค่อยมีผลกระทบกระเทือนมากนัก 

 กึ่งกลางรูปอาการกระจาย เรียกว่า “กึ่งกลางกลุ่มกระสุนตก” (จุดปานกลางมณฑล) กึ่งกลางกลุ่ม

กระสุนตกอยู่ ณ ต าบลเล็งในเมื่อปืนได้ท าการปรับศูนย์ถูกต้องแล้ว 

 



 
 

รูปที่ ๓ ขนาดและรูปร่างของอาการกระจาย 

 

 

 

 

 จ. ย่านอันตราย  คือ  พ้ืนที่ระหว่างปืนและเป้าหมาย ซึ่งกระสุนวิถีจะสูงไม่เกินความสูงเฉลี่ยของคนยืน  

(๑.๘ เมตร) ทั้งนี้รวมทั้งพ้ืนที่รูปอาการกระจายเอาไว้ด้วย (รูปที่ ๔) 



 
 

 

รูปที่ ๔  ย่านอันตราย 

 

๒. ประเภทการยิง 

 การยิงของปืนกล แบ่งประเภทออกได้  ๓  ประเภท คือ 

 ก. การยิงเกี่ยวกับพ้ืนที่ ได้แก่ (รูปที่ ๕) 

  ๑) การยิงกวาด คือ กึ่งกลางกรวยกระสุนวิถีไม่เกิน ๑ เมตร  ในเมื่อที่ท าการยิงบนพื้นระดับหรือ

พ้ืนที่ลาดเสมอ ระยะ ๖๐๐ เมตร เป็นระยะไกลสุดที่จะท าการยิงกวาด 

  ๒) การยิงมุมกระสุนตกใหญ่ การยิงมุมกระสุนตกใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อท าการยิงระยะไกลๆ เมื่อยิงจาก

ที่สูงไปยังพ้ืนที่ต่ า และเมื่อยิงไปยังพื้นที่สูงลาดชัน 

 

 

 



 
รูปที่ ๕ การยิงกวาดและมุมกระสุนตกใหญ่ 

 

 ข. การยิงเก่ียวกับเป้าหมาย ได้แก่ (รูปที่ ๖) 

  ๑) การยิงตรงหน้า คือ แกนทางยาวของรูปอาการกระจายตั้งฉากกับด้านหน้าของเป้าหมาย 

  ๒) การยิงทางปีก คือ การยิงที่กระท าทางปีกของเป้าหมาย 

  ๓) การยิงเฉียง คือ แกนทางยาวของรูปอาการกระจาย ท ามุมที่ไม่ตั้งฉากกับเป้าหมาย 

  ๔) การยิงตามแนว คือ แกนทางยาวของรูปอาการกระจาย ทับหรือเกือบทับแกนทางยาวของ

เป้าหมาย การยิงประเภทนี้อาจจะกระท าได้ทั้งทางตรงและทางปีก การยิงประเภทนี้ย่อมได้ผลมากที่สุด เพราะ

ได้ประโยชน์ของรูปอาการกระจายมากท่ีสุด 

 ค. การยิงเก่ียวกับปืนมี ๖ ประเภท คือ (รูปที่ ๗) 

  ๑) การยิงเฉพาะต าบล คือ การยิงที่จะกระท าต่อเป้าหมายซี่งเป็นต าบลเล็งอันโดดเดี่ยวอันหนึ่ง 

  ๒) การยิงกราดทางข้าง คือ การยิงกระจายออกทางกว้าง โดยการเปลี่ยนมุมทิศเมื่อปืนติดตั้งบนขา

หยั่ง จะเปลี่ยนด้วยควงมุมส่ายครั้งละ ๔ - ๖ มิลเลียม  ถ้าปืนตั้งยิงด้วยขาหยั่งกระท าโดยการขยับไหล่ไป

ทางขวาหรือซ้าย เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายถูกยิงครอบคลุมอย่างเพียงพอต้องยิงออกไปหนึ่งชุด หลังจากแก้

ทิศทางแล้วทุกครั้ง 



 

 

  ๓) การยิงกราดทางลึก คือ การยิงกระจายออกไปในทางลึกโดยการเปลี่ยนมุมสูง เมื่อปืนติดตั้งบนขา

หยั่ง และท าการยิงบนพ้ืนระดับ จะเปลี่ยนมุมสูงครั้งละ ๒ มิลเลียม เมื่อท าการยิงต่อพ้ืนที่ลาดชันจะต้องแก้มุม

สูงมากกว่า ๒ มิลเลียม  และถ้าท าการยิงไปยังพ้ืนที่ต่ าจะต้องแก้มุมสูงน้อยกว่า ๒ มิเลียม ทุกๆครั้งที่เปลี่ยนมุม

สูงแล้วต้องยิงออกไปหนึ่งชุด แต่ถ้าปืนตั้งยิงด้วยขาทรายปฏิบัติโดยการขยับศอก 

 
 



 

รูปที่ ๖ ประเภทการยิงเกี่ยวกับเป้าหมาย 

 

 
 

รูปที่ ๗ ประเภทการยิงเกี่ยวกับปืน 

 

  ๔) การยิงกราดผสม คือ การกระจายการยิงออกไปทั้งทางกว้างและทางลึก เมื่อปืนตั้งยิงบนขาหยั่ง

จะท าการเปลี่ยนด้วยควงมุมส่ายครั้งละ ๔ - ๖ มิลเลียม ส่วนจ านวนควงมุมสูงย่อมข้ึนกับความยาวลาดของภูมิ

ประเทศ ทุกครั้งที่เปลี่ยนมุมส่ายและมุมสูงแล้วต้องท าการยิงกระสุนออกไปหนึ่งชุด แต่ถ้าปืนตั้งยิงด้วยขาทราย

ปฏิบัติโดยการขยับไหล่และศอก 

  ๕) การยิงกราดตลอด  คือ  การยิงที่กระท าต่อเป้าหมายที่มีความกว้างมาก  และก าลังเคลื่อนที่อย่าง

รวดเร็วผ่านข้างหน้าพลยิง  ซึ่งพลยิงไม่สามารถที่จะยิงอย่างได้ผลเมื่อใช้มุมส่าย การยิงประเภทนี้พลยิงต้อง

ปลดคันยึดเลื่อนราวส่ายปืนให้หลวมพอที่ควงมุมส่าย และควงมุมสูงเลื่อนไปมาได้โดยอิสระบนราวส่ายปืน การ

แก้ทิศทางของปืนกระท าโดยใช้แรงดันที่ท้ายของปืน การแก้มุมสูงเล็กน้อยให้ใช้มือหมุนควงมุมสูง 

  ๖) การยิงกราดคลายปืน คือ การยิงขณะที่ปืนติดตั้งบนขาหยั่งกระท าต่อเป้าหมายที่ต้องการ

ความเร็ว ในการยิงประเภทนี้พลยิงต้องปลดคันยึดเลื่อนราวส่ายปืน ปล่อยให้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง 

การยิงวิธีนี้พลยิงจะต้องใช้แรงกดที่ด้านท้ายของปืนเป็นการเปลี่ยนทางทิศและทางระยะ 



 

๓. การหาระยะยิงวัดและระยะทางข้าง 

 ก. การหาระยะยิง เป็นการปฏิบัติเพื่อหาระยะระหว่างที่ตั้งปืนกับเป้าหมาย ในการยิงถูกเป้าหมายอย่าง

แม่นย านั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาระยะยิงเป้าหมาย การหาระยะมีหลายวิธี 

 เช่น การกะระยะด้วยสายตา จากการยิงปืน จากการวัดระยะในแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศ การหาระยะ

ด้วยวิธีนับก้าว และหาโดยใช้หลักฐานจากหน่วยอื่นๆ การหาระยะยิงของปืนกลควรให้ใกล้เคียง ๑๐๐ เมตร 

มากที่สุด วิธีการใช้อย่างธรรมดามากที่สุดในขณะท าการรบ คือ  

  ๑) การกะระยะด้วยสายตา 

  ๒) การยิงจากปืน 

 ข. การวัดระยะทางข้าง เพื่อให้การหาระยะด้วยการยิงได้แน่นอน พลยิงต้องสามารถใช้วิธีหาระยะทาง

ข้างที่รวดเร็ว ด้วยการวัดระยะทางข้าง ทางขวาหรือทางซ้ายของต าบลหลักไปยังเป้าหมาย 

 

การควบคุมการยิง 

๔. การควบคุมการยิง หมายถึง การกระท าทั้งมวลของ ผบ.หมู่ และพลประจ าปืน ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อในการ

เตรียมการ และการปฏิบัติการยิงอย่างได้ผลไปยังเป้าหมาย ความสามารถในการควบคุมการยิงนั้นขึ้นอยู่กับ

ความสามารถชั้นต้นของ ผบ.หมู่ 

๕. วิธีควบคุมการยิง การควบคุมการยิงมีวิธีการควบคุมอยู่หลายวิธี เพราะฉะนั้น ผบ.หมู่ จะต้องเลือกวิธีที่ดี

ที่สุด หรือใช้วิธีการผสมเพ่ือให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายดีที่สุด 

 ก. ด้วยวาจา 

 ข. ด้วยสัญญาณแขนและมือ 

 ค. ด้วยสัญญาณท่ีเตรียมไว้ล่วงหน้า 

 ง. การติดต่อเป็นบุคคล 

 จ. ระเบียบปฏิบัติประจ า 

๖. ค าสั่งยิง  คือ แนะน าทางหลักการสั่งออกไป เพ่ือให้พลประจ าปืนปฏิบัติตามต้องการ  ค าสั่งยิงที่ให้ต้อง

ตามล าดับโดยรวดเร็วปราศจากข้อสงสัย ค าสั่งยิงมี ๒ ชนิด คือ 

 ก. ค าสั่งยิงเริ่มแรก เป็นค าสั่งยิงต่อเป้าหมายหนึ่งครั้งแรก 

 ข. ค าสั่งยิงต่อมา เป็นค าสั่งยิงที่ใช้ปรับการยิง การเปลี่ยนจังหวะการยิง การย้ายยิง การหยุดยิง 

๗. หัวข้อค าสั่งยิง ค าสั่งส าหรับยิงด้วยวิธีเล็งตรง ย่อมมีแบบของหัวข้อค าสั่งต่างๆคล้ายคลึงกัน เพื่อให้พล

ประจ าปืนมีความเคยชิน และมีการปฏิบัติตามค าสั่งได้ถูกต้อง จึงก าหนดหัวข้อค าสั่งยิงของปืนกลไว้ ๖ หัวข้อ 

ดังนี้ 



 ๑. ค าสั่งเตือน 

 ๒. ทิศทาง 

 ๓. ลักษณะเป้าหมาย 

 ๔. ระยะยิง 

 ๕. วิธีการยิง 

 ๖. ค าสั่งเริ่มยิง 

 

 ก. ค าสั่งเตือน   เพ่ือเตือนให้พลประจ าปืนทุกคนพร้อมที่จะรับค าสั่งต่อไป   ค าสั่งเตือนด้วยวาจา

ประกอบด้วย “ภารกิจยิง” ค าสั่งนี้แบ่งออกเป็น.- 

  ๑) ถ้าให้ปืนทั้งสองกระบอกท าการยิง ผบ.หน่วย จะสั่งว่า “ภารกิจยิง” 

  ๒) ถ้าต้องการให้ปืนกระบอกใดกระบอกหนึ่งท าการยิงจะสั่งว่า “ปืนหมายเลขหนึ่ง(สอง) ภารกิจยิง” 

  ๓) ถ้าต้องการให้ทั้งสองกระบอกเตรียมตัว แต่ท าการยิงกระบอกเดียว จะสั่งว่า “ภารกิจยิงปืน

หมายเลขหนึ่ง(สอง)” 

 ข. ทิศทาง  บ่งถึงทิศทางท่ัวๆไปของเป้าหมาย และอาจบอกวิธีเดียว หรือบอกผสมก็ได้ดังนี้ (รูปที่ ๗) 

  ๑) บอกด้วยวาจา 

  ๒) บอกด้วยการชี้ 

  ๓) บอกด้วยการใช้กระสุนส่องวิถี 

  ๔) บอกด้วยต าบลหลักในเมื่อใช้ต าบลหลัก ค าว่า “ต าบลหลัก” จะต้องบอกในค าสั่งแล้วจึงบอก

ลักษณะของต าบลหลัก และใช้ค าว่า “เป้าหมาย” ก่อนบอกลักษณะเป้าหมาย 

 



 
 

รูปที่ ๘ ทิศทางทั่วไป 

 

 

 

 ค. ลักษณะเป้าหมาย ผบ.หมู่ ควรจะอธิบายสั้นๆแต่แน่นอน เพื่อให้พลประจ าปืนเกิดมโนภาพต่อ

เป้าหมายนั้นๆ 

 ง. ระยะยิง ควรจะบอกเป็นเมตร ระยะยิงที่หาได้จะสั่งเป็นจ านวนร้อย หัวข้อค าสั่งยิงนี้อาจจะข้ามไปเมื่อ

พลยิงสามารถหาระยะยิงเองได้ 

 จ. วิธีการยิง หมายถึง 

  ๑) การปฏิบัติต่อปืน 

  ๒) จังหวะการยิง 

 ฉ. ค าสั่งเริ่มยิง   ถือเป็นข้อส าคัญอย่างยิ่ง   พลยิงจะต้องปฏิบัติโดยรวดเร็วและแน่นอนถ้าหวังผลในการ

จู่โจม ค าสั่งเริ่มยิงจะต้องสั่งออกไปเลยไม่ต้องหยุดชะงัก แต่ถ้าจะรวมอ านาจการยิงอาจจะใช้ค าว่า “คอยฟัง

ค าสั่งข้าพเจ้า เมื่อปืนพร้อมแล้วจึง “เริ่มยิง” 

๘. ค าสั่งยิงต่อมา 



 ก. การปรับแก้ทางทิศจะต้องกระท าก่อนเสมอ การปรับแก้ทางระยะจะกระท าต่อมา 

 ข. การแก้ในเรื่องจังหวะการยิงของปืนจะสั่งด้วยวาจา หรือด้วยสัญญาณแขนและมือ 

 ค.ในการให้ปืนหยุดยิงจะสั่ง “หยุดยิง” หรือใช้สัญญาณก็ได้ 

 

 

หลักการของการปฏิบัติการยิง 

๙.  แบบของเป้าหมาย 

 ก. เป้าหมายเป็นจุด ได้แก้ข้าศึกในหลุมปิด ที่ตั้งอาวุธ กลุ่มทหารขนาดย่อมๆ 

 ข. เป้าหมายเป็นแนว มีความกว้างเพียงพอที่จะท าการยิงส่าย และความลึกต้องไม่เกินกว่ารูปอาการ

กระจาย 

 ค. เป้าหมายมีความลึก มีความลึกแต่มีความกว้างเพียงเล็กน้อย 

 ง. เป้าหมายเป็นแนวมีความลึก  เป้าหมายที่มีความกว้างและมีความลึก ซึ่งรูปอาการกระจายไม่สามารถ

จะคลุมได้ 

 จ. เป้าหมายเป็นพื้นที่ หมายถึงเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างและความลึก และต้องใช้การยิงกราดผสมมากขึ้น 

เป้าหมายนี้จะเกิดข้ึนเมื่อข้าศึกอยู่ในพ้ืนที่แห่งหนึ่งแต่ไม่ทราบแน่นอน เช่น ที่หมายที่เป็นยอดเขา  ย่อมเป็น

เป้าหมายพื้นที่ 

 

๑๐. การกระจายการยิง การรวมก าลังยิงและจังหวะการยิง 

 ก. การกระจายการยิง และการรวมก าลังยิง 

  ๑) การกระจายการยิงเป็นการปฏิบัติการยิงในทางกว้างและทางลึก หรือรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน 

 

 

 

   ก) จุดเริ่มแรกของการวางปืนและปรับทางปืน พลยิงจะต้องปรับทางปืน ณ ต าบลหนึ่งที่แน่นอน

ในพ้ืนที่เป้าหมาย พลยิงต้องมั่นใจว่าการยิงของตนนั้นกี่งกลางกลุ่มกระสุนตกอยู่ตรงฐานของเป้าหมาย 

   ข) ทิศทางท่ีจะส่ายปืน ย่อมข้ึนอยู่กับแบบของเป้าหมาย และก าหนดให้ปืนทั้งคู่หรือกระบอก

เดียวยิงเป้าหมายนั้น 

  ๒) การยิงเป้าหมายเฉพาะต าบล หรือยิงเฉพาะพ้ืนที่หนึ่งของเป้าหมายอ่ืนๆ ในภูมิประเทศ   เรา

เรียกว่า “การระดมยิง” 

 ข. จังหวะการยิง 



  จังหวะการยิงของปืนกลนั้นมีอยู่ ๓ จังหวะด้วยกัน ได้แก่ 

  ๑) การยิงต่อเนื่อง  คือการยิงกระสุน ๑๐๐ นัดต่อนาที  โดยท าการยิงเป็นชุด ชุดละ ๖ - ๙ นัด มี

เวลาพักระหว่างชุด ๔ - ๕ นาที (เปลี่ยนล ากล้องทุก ๑๐ นาที) 

  ๒) การยิงเร็ว คือการยิงกระสุน ๒๐๐ นัดต่อนาที โดยท าการยิงเป็นชุด ชุดละ ๖ - ๙ นัด มีเวลาพัก

ระหว่างชุด ๒ - ๓ นาที (เปลี่ยนล ากล้องทุก ๒ นาที) 

  ๓) การยิงเร็วสูงสุด คือ การยิงอัตราสูงสุดของปืน ประมาณ ๕๕๐ นัดต่อนาที (เปลี่ยนล ากล้องทุก ๑ 

นาที) 

 

 

การปฏิบัติการยิงต่อเป้าหมายเล็งตรง 

 

๑๑. เป้าหมายเป็นจุด เป้าหมายเป็นจุดต้องท าการยิงโดยปืนอยู่กับที่   ถ้าเป้าหมายเคลื่อนที่หลังจากชุดแรกไป

แล้ว พลประจ าปืนต้องด ารงการยิงต่อเป้าหมายนั้นไว้โดยเลื่อนปืนตาม 

 

๑๒. เป้าหมายเป็นแนว เป้าหมายที่เป็นแนวต้องท าการยิงกราดทางข้าง (รูปที่ ๙) 

 ก. ปืนวางสองกระบอก 

  ๑) การแบ่งตามปกติ จะแบ่งออกท่ีกึ่งกลางเป้าหมาย ปืนหมายเลขหนึ่งจะท าการยิงครึ่งทางขวา ปืน

หมายเลขสองจะท าการยิงครึ่งทางซ้าย ส าหรับจุดเริ่มต้นในการยิงจะอยู่กึ่งกลางของเป้าหมาย 

  ๒) การแบ่งพิเศษ ถ้าส่วนหนึ่งของพ้ืนที่แบ่งให้มีอันตรายมากกว่าอีกส่วนหนึ่ง จะต้องมุ่งการยิงลงไป

ในส่วนนั้น โดยแบ่งเป้าหมายให้ไม่เท่ากัน ในชั้นต้นพลยิงจะเล็งไปยังจุดกึ่งกลางโดยไม่ค านึงว่าเป็นการแบ่ง

พิเศษ (รูปที่ ๑๐) 

   

 

 

 

 

 



 



 ข. ปืนวางกระบอกเดียว  จะต้องท าการยิงตลอดความกว้างของเป้าหมายที่เป็นแนว ต าบลเริ่มแรกจะอยู่

ที่จุดกึ่งกลาง หรืออยู่ที่เป้าหมายส่วนที่เป็นอันตรายมากกว่า 

 

 ค. เป้าหมายที่เป็นแนวเห็นได้ยาก ถ้าเป้าหมายเป็นแนวพลยิงไม่สามารถทราบได้โดยง่าย ผบ.หมู่ อาจจะ

มอบเป้าหมายให้โดยใช้ต าบลอ้าง โดยบอกเป็นมิลเลียมหรือวัดด้วยนิ้วมือจากต าบลอ้าง ซึ่งพลยิงของปืนแต่ละ

กระบอกจะได้วางลงบนกี่งกลางของเขตการยิง (รูปที่ ๑๑, ๑๒) 

 



 

๑๓. เป้าหมายทางลึก  เป้าหมายมีความลึกต้องยิงด้วยวิธียิงกราดทางลึก     เมื่อบอกระยะยิงควรจะบอกจุด

กึ่งกลางเป้าหมายให้ด้วย (รูปที่ ๑๓) 

 

 
 

รูปที่ ๑๓  การยิงต่อเป้าหมายมีความลึก 

 

 ก. ปืนวางสองกระบอก   ต าบลเล็งเริ่มแรกของปืนทั้งสองอยู่ตรงจุดกึ่งกลางเป้าหมาย   ปืนหมายเลข

หนึ่งจะยิงกราดมาทางปลายใกล้  ปืนหมายเลขสองจะยิงกราดไปทางปลายไกล 



 ข. ปืนวางกระบอกเดียว ต าบลเล็งเริ่มแรกอยู่ที่จุดกึ่งกลางเป้าหมาย เว้นแต่ส่วนหนึ่งของเป้าหมายจะมี

ความส าคัญมากกว่า พลยิงยิงกราดจากจุดกึ่งกลางมาหาปลายใกล้แล้วกราดกลับไปหาปลายไกล 

 ค. เป้าหมายทางลึกเห็นได้ยาก ก่ึงกลางเขตการยิงอาจมอบให้ด้วยการใช้ต าบลหลัก  ส่วนเขตการยิง

กราดทางลึกนั้น จะบอกเป็นเมตรในค าสั่งยิงด้วยเสมอ 

 

๑๔. เป้าหมายเป็นแนวมีความลึก  ใช้หลักการยิงกราดผสมเม่ือสั่งระยะยิงแล้วต้องบอกกึ่งกลางเป้าหมายด้วย 

(ดังรูปที่ ๑๔) 

 
 

รูปที่ ๑๔ การยิงต่อเป้าหมายเป็นแนวมีความลึก 

 

 ก. ปืนวางสองกระบอก วิธีการปฏิบัติคงเช่นเดียวกับข้อ ๑๒ และ ๑๓ ก. 

  ข. ปืนวางกระบอกเดียว วิธีการปฏิบัติคงเช่นเดียวกับข้อ ๑๒ และ ๑๓ ข. 

 ค. เป้าหมายเป็นแนวซึ่งมีความลึกเห็นได้ยาก ต้องก าหนดปืนและจุดกึ่งกลางของเป้าหมายเป็นแนว 

วิธีใช้ต าบลหลักจะน ามาใช้ไม่ได้ เพราะว่าต้องใช้ต าบลหลักอย่างน้อยที่สุด ๒ แห่ง เพื่อแสดงมุมของเป้าหมาย 

 

๑๕. เป้าหมายเป็นพื้นที่ ใช้หลักการยิงกราดผสม และจะต้องก าหนดความกว้าง       ความลึกของเป้าหมาย

ให้พลประจ าปืน (รูปที่ ๑๕) 



 ก. ปืนวางสองกระบอก  ปืนทั้งสองกระบอกจะท าการปรับต่อจุดกึ่งกลางเขตการยิง ปืนหมายเลขหนึ่ง

ท าการยิงกราดผสมไปทางขวา ปืนหมายเลขสองท าการยิงกราดผสมไปทางซ้าย 

 ข. ปืนวางกระบอกเดียว ต าบลเล็งอยู่ ณ จุดกึ่งกลางเขตการยิง แล้วยิงกราดผสมไปทั้งสองปีก 

 

 

 
รูปที่ ๑๕ การยิงเป้าหมายเป็นพื้นที่ 

 

๑๖. เป้าหมายในอากาศ  การยิงเป้าหมายในอากาศ ใช้ท่ายิงประทับตะโพกหรือท่ายิงกราดคลายปืน ควรใช้

กระสุนส่องวิถีล้วน เพ่ือให้ความง่ายในการตรวจการณ์และปรับการยิง พลยิงจะต้องท าการเล็งข้างหน้า

เป้าหมาย  ณ  จุดหนึ่งๆซึ่งเป้าหมายและกระสุนวิถีจะมาพบกันในเวลาเดียวกัน และควรจะยิงด้วยอัตราการยิง

สูงสุด (ดูรูปที่ ๑๖) 



 
 

รูปที่ ๑๖ การยิงเป้าหมายในอากาศ 

การยิงตะลุมบอน 

๑๗. กล่าวท่ัวไป  บทบาทของปืนกลนั้นมักไม่มีข้อจ ากัดในการยิงสนับสนุน  และบ่อยครั้งปืนกลถูกก าหนดให้

อยู่ในแนวตะลุมบอนด้วย เพื่อให้การตะลุมบอนส าเร็จพลประจ าปืนต้องเรียนรู้สิ่งต่อไปนี้ 

 ๑) ท่ายิง  ท่ายิงในการตะลุมบอนนั้นมี ๓ ท่า แต่ละท่ายิงนั้นพลยิงจะเลือกใช้ ณ โอกาสที่เหมาะสม พล

ยิงจะท าการยิงอย่างแม่นย าลงที่ข้าศึกอยู่โดยปราศจากการเล็งศูนย์ปืนปรับการยิง     โดยตรวจกระสุนวิถีและ

กลุ่มการยิงของกระสุน ณ เป้าหมาย 

  ก. ท่ายิงประทับตะโพก   การยิงด้วยท่ายิงนี้จะใช้ต่อเม่ือต้องการปริมาตรการยิงอย่างแน่นอนลง ณ 

พ้ืนที่เป้าหมาย มีการทรงตัวดีแต่ชักช้าในเวลาเคลื่อนที่ การยิงแต่ละชุดต้องไม่น้อยกว่า ๙ นัด 

 



  ข. ท่ายิงประทับบ่า  จะใช้เมื่อพลยิงต้องการยิงให้ถูกเฉพาะต าบลอันหนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมาย แต่ชักช้า

ในเวลาเคลื่อนที่ ท่ายิงนี้มีความแม่นย ามากท่ีสุด  เมื่อเดินไป ๓ หรือ ๒ ก้าวพลยิงจะหยุดแล้วท าการยิงออกไป

หนึ่งชุด ชุดหนึ่งจะใช้กระสุนอย่างมาก ๖ นัด 

ท่ายิงประทับบ่า     ท่ายิงใต้แขน 

  ค. ท่ายิงใต้แขน   จะใช้เมื่ออยู่ในระยะใกล้กับข้าศึกเพ่ือต้องการปริมาตรการยิงอย่างหนาแน่น    

และความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ด้วย การเคลื่อนที่ของพลยิงคงติดต่อกันเรื่อยไป  ในระหว่างที่ทัศนวิสัยจ ากัด

ต้องใช้ท่ายิงนี้  ชุดหนึ่งใช้กระสุนอย่างมาก ๖ นัด 

 ๒) ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่และการรักษาแนวรูปขบวน พลยิงต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรักษา

แนวรูปขบวน โดยติดตามทหารที่ถูกก าหนดให้เป็นคนหลัก พลยิงต้องไม่หยุดเคลื่อนที่โดยไม่จ าเป็น 

 ๓) การบรรจุกระสุนใหม่ 

  ก. การเข้าตะลุมบอน 

   ๑) พลยิงท าการตรวจดูเครื่องรองกระเป๋ากระสุน 

   ๒) พลยิงผู้ช่วยต้องถอดกระดาษแข็งที่ปิดด้านบนของกระสุนออกเสียก่อน 

  ข. ในขณะที่เข้าตะลุมบอน 

   ๑) พลยิงให้พลยิงผู้ช่วย ช่วยเหลือในการบรรจุกระสุนใหม่เข้ากับปืน แต่อย่างไรก็ดีถ้าพลยิงผู้ช่วย

ถูกยิง พลยิงจะต้องช่วยตนเองในการบรรจุกระสุนใหม่อย่างรวดเร็ว 

   ๒) พลยิงผู้ช่วยน ากระสุนต่อเข้ากับสายกระสุน ซึ่งบรรจุอยู่กับปืน ก่อนที่กระสุนจะหมดสาย แต่

ถ้าพลยิงถูกยิงพลยิงผู้ช่วยจะต้องเข้าใช้ปืนแทนและเข้าตะลุมบอนต่อไป 

 ๔) การรักษาระดับการยิงให้ต่ าลง ในการตะลุมบอนขณะท าการยิงจะต้องกดปากล ากล้องแล้วค่อยๆ

ปรับ  ยกปืนขึ้นโดยตรวจกระสุนส่องวิถี ในเวลากลางคืนควรใช้กระสุนส่องวิถีล้วน 

 ๕) การกระจายการยิง พลยิงจะต้องท าการยิงและปรับการยิงอย่างรวดเร็ว  และต่อเนื่องลงบนพ้ืนที่

เป้าหมายให้มากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได้ ล าดับความเร่งด่วนในการยิง คืออาวุธอัตโนมัติของข้าศึก 



 

การยิงข้าม 

๑๘. การยิงข้าม คือ การปฏิบัติการยิงข้ามศีรษะทหารฝ่ายเดียวกัน การยิงข้ามที่ปลอดภัยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับภูมิ

ประเทศ ทัศนวิสัย และระยะยิง การยิงข้ามจะไม่มีความปลอดภัยถ้าเป้าหมายอยู่ในระยะเกินกว่า ๘๕๐ เมตร 

จากที่ตั้งปืน และจะไม่ท าการยิงในพ้ืนระดับหรือในประเทศลาดเสมอ 

๑๙. การปฏิบัติการยิงข้าม (รูปที่ ๑๗)  

 ก. การยิงข้ามจะกระท าเมื่อปืนตั้งยิงบนขาหยั่ง 

 ข. การยิงข้ามจะกระท าเมื่อภูมิประเทศท่ีเป็นแอ่งต่ าอยู่ระหว่างที่ตั้งปืนกับเป้าหมาย  ที่แอ่งต่ านั้นควรจะ

มีความต่ าซึ่งเส้นเล็งของปืนสูงเกินศีรษะของทหารฝ่ายเดียวกัน 

 ค. ตามปกติ ผบ.หมู่   จะต้องเลื่อนหรือย้ายการยิง       เมื่อทหารในหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนเคลื่อนที่

มาถึง “จุดจ ากัดการยิง” 

 

 
รูปที่ ๑๗ การปฏิบัติการยิงข้าม 

 

๒๐. วิธีหาจุดจ ากัดการยิง 

 ก. การหาจุดจ ากัดการยิงด้วยการตรวจการณ์ ผบ.หมู่ ใช้กล้องส่องสองตาตรวจผลการยิงโดยให้สัมพันธ์

กับการเคลื่อนที่ของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน 

 ข. จุดจ ากัดการยิงที่เลือกไว้ก่อนพลยิงโดยใช้กฏของพลยิง ความแม่นย าแน่นอนและความปลอดภัย

ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับศูนย์ปืนไว้อย่างแน่นอนแล้ว กฏของพลยิงจะใช้ได้ในเมื่อเป้าหมายอยู่ห่างจากปืนใน

ระหว่าง ๓๕๐ ถึง ๘๕๐ เมตร กฏของพลยิงมีดังนี้ 

  ๑) หาระยะยิงจากปืนถึงเป้าหมาย 

  ๒) วางปืนให้ตรงกับเป้าหมาย 



  ๓) ต้ังระยะยิงที่ ๑๑๐๐ เมตร 

  ๔) ลดปากล ากล้องปืนลง ๑๐ มิลเลียม โดยใช้ควงมุมสูง 

  ๕) มองผ่านศูนย์หลังแล้วก าหนดจุดตรงที่เส้นเล็งใหม่ไปตัดกับพ้ืนดิน จะเป็น “จุดจ ากัดการยิง” 

  ๖) กลับมาตั้งศูนย์ปืนตามระยะยิงจากปืนถึงท่ีหมายแล้วเตรียมท าการยิง 

๒๑. ข้อระมัดระวังในการยิงข้าม  ในการปฏิบัติการยิงข้ามจะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 

 ก. ขาหยั่งปืนอยู่ในลักษณะยึดแน่น 

 ข. ใช้เครื่องบังคับมิให้ล ากล้องลดต่ าลง 

 ค. อย่าท าการยิงข้ามโดยผ่านต้นไม้ 

 ง. แจ้ง ผบ.หน่วย ที่รับการสนบัสนุนในการยิงข้ามทราบ 

 จ. พลยิงทุกคนต้องทราบ “จุดจ ากัดการยิง” 

 ฉ. อย่าท าการยิงข้าม ถ้าระยะจากที่ตั้งปืนถึงเป้าหมายน้อยกว่า ๓๕๐ เมตร หรือมากกว่า ๘๕๐ เมตร 

 ช. อย่าใช้ล ากล้องปืนซึ่งใช้ท าการยิงกระสุนมากเกินไปหรือล ากล้องท่ีสึกหรอมาก ท าการยิง 

 ซ. ในระหว่างการฝึกปฏิบัติอย่าตั้งปืนกลยิงข้ามจุดหนึ่งจุดใดเหนือศีรษะทหารฝ่ายเดียวกัน 

 

 

ที่ตั้งยิงก าบัง 

 

๒๒. ที่ตั้งยิงก าบัง ปืนกลจะอยู่ในที่ตั้งยิงก าบังได้ก็ต่อเมื่อปืนและพลประจ าปืนอย฿พ้นจากการตรวจการณ์ทาง

พ้ืนดินของข้าศึก และใช้อาวุธขนาดย่อมยิงด้วยการเล็งตรง โดยใช้ความก าบังจากภูมิประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปืน

กลที่ท าการยิงด้วยขาทรายก าบังไม่ได้ 

 ก. ข้อดี 

  ๑) พลประจ าปืนได้รับความก าบังและซ่อนพรางจากอาวุธเล็งขนาดย่อม 

  ๒) พลประจ าปืนมีเสรีในการเคลื่อนที่ภายในบริเวณที่ตั้งยิง 

  ๓) การควบคุมและการส่งก าลังควบคุมได้สะดวก 

  ๔) ควันและแสงไฟของปืนข้าศึกตรวจการณ์เห็นได้ยาก 

 ข. ข้อเสีย 

  ๑) ท าการยิงเป้าหมายเคลื่อนที่เร็วได้ยาก เพราะผู้ตรวจการณ์เป็นผู้ปรับการยิง 

  ๒) เป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่ก าบังย่อมไม่สามารถยิงถูก 

  ๓) เป็นการยากที่จะหาแนวป้องกันขั้นสุดท้ายได้ 

 



๒๓. แบบของที่ตั้งยิงก าบัง (รูปที่ ๑๘)  

 ก. ที่ตั้งยิงก าบังมาก   ปืนจะตั้งอยู่ ณ จุดต่ าของลาดเนินที่สามารถยิงไปยังเป้าหมายได้ ที่ตั้งยิงนี้มีความ

ปกปิดก าบังดี แต่ขาดการอ่อนตัวในการยิงต่อเป้าหมายใหม่ 

 ข. ที่ตั้งยิงก าบังน้อย ปืนจะตั้งอยู่ ณ จุดสูงสุดของลาดเนิน ซึ่งสามารถได้รับความปกปิดก าบัง 

 ค. ที่ตั้งยิงก าบังบางส่วน ปืนจะต้องอยู่โดยมีที่ก าบังให้กับปืนและพลประจ าปืนอยู่บ้าง ในการป้องกัน

อันตรายจากอาวุธเล็งตรงของข้าศึก และพลยิงสามารถยิงต่อเป้าหมายโดยการเล็งตรงได้ 

 

 
 

รูปที่ ๑๘ แบบของที่ตั้งยิงก าบัง 

 

๒๔. การยิงต่อเป้าหมาย หลักพ้ืนฐานอันเป็นสาระส าคัญในการยิงเป้าหมายจากท่ีตั้งยิงก าบังจะประกอบด้วย 

 ก. การก าหนดพ้ืนที่ก าบัง 

  ๑) พ้ืนที่ตั้งยิงอยู่ห่างจากท่ีก าบังในระยะ ๓๐๐ เมตร หรือน้อยกว่าให้ตั้งศูนย์ปืนหลังระยะ ๓๐๐ 

เมตร แล้วเล็งไปที่ยอดของที่ก าบัง หมุนควงสูงขึ้นอีก ๓ มิลเลียม 

  ๒) ถ้าท่ีตั้งยิงอยู่ห่างจากท่ีก าบังเกิน ๓๐๐ เมตร ให้ตั้งศูนย์ปืนตามระยะที่ห่างกันอยู่แล้วเล็งไปที่ยอด

ของที่ก าบัง หมุนมุมสูงขึ้นอีก ๒ มิลเลียม 

  ๓) มุมสูงที่อ่านได้ในข้อ ๑), ๒)  จะเป็นมุมยิงต่ าสุดของเขตการยิง มุมสูงควรจะได้บันทึกไว้ 

 ข. การวางปืนในทางทิศ   ผู้ตรวจการณ์จะวางตัวอยู่ข้างหลังปืนในแนวปืนเป้าหมาย หรืออยู่ในที่ๆ

ผู้ตรวจการณ์มองเห็นมองเห็นปืนและเป้าหมายได้ ผู้ตรวจการณ์บอกให้พลยิงวางแนวปืนตรงไปยังเป้าหมาย 

พลยิงเลือกภูมิประเทศที่สดุดตาที่เห็นได้ในศูนย์ปืนเป็นต าบลเล็ง และมีระยะไกล, มุมสูง มากกว่าเป้าหมาย 

  ๑) ถ้าต าบลเล็งอยู่ในแนวปืนเป้าหมาย ควรวางปืนไปยังต าบลเล็งเสมอ 



  ๒) ถ้าต าบลเล็งไม่ได้อยู่ในแนวปืนเป้าหมาย   ต้องหาระยะห่างทางระดับเป็นมิลเลียม   แล้วบอกไป

ยังพลประจ าปืนเพ่ือแก้ไขที่ควงส่าย (รูปที่ ๑๙) จะต้องแก้ไขไปทางซ้าย ๑๔ มิลเลียม 

 
 

รูปที่ ๑๙ การวางปืนทางทิศ 

 

 ค. การวางปืนทางระยะมุมสูง ผู้ตรวจการณ์ระยะห่างทางดิ่งจากต าบลเล็งถึงฐานของเป้าหมายเป็นมุม  

มิลเลียม แล้วบอกไปยังพลประจ าปืนให้ลดปากล ากล้องลงตามจ านวนที่หาได้  บัดนี้ปืนจะวางตรงเป้าหมาย

แล้ว (รูปที่ ๒๐) จะต้องลดควงสูง ๑๒ มิลเลียม 

 
รูปที่ ๒๐ การวางปืนทางระยะ 

 ง. การควบคุม   กระท าโดยผู้ตรวจการณ์ซึ่งเป็นผู้เห็นเป้าหมาย การปรับการยิงจะกระท าโดย ผบ.หมู่     

หรือพลประจ าปืนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจการณ์ 

 

หลักการยิงในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด 

๒๕. กล่าวท่ัวไป 

 ในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัดท าให้ยากแก่การตรวจการณ์     และการควบคุมการยิงเป้าหมายส่วนมากยาก

แก่การค้นหา ในเวลากลางคืนพลยิงมักจะท าการยิงไปยังเสียงที่ได้ยิน และยิงไปยังที่ตั้งข้าศึกที่สงสัยมากกว่า

การยิงไปยังพ้ืนที่เป้าหมายที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว ในการที่จะขจัดข้อยุ่งยากที่ประสบในระหว่างทัศนวิสัย



จ ากัด จะต้องปรับปรุงพัฒนาหลักการยิงต่างๆต่อเป้าหมายที่ปรากฏขึ้น และใช้การยิงที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว

โดยการท าแผ่นจดระยะ 

๒๖. ศัพท์เฉพาะ ศัพท์เฉพาะที่ใช้บ่อยๆในหลักการยิงในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัดได้แก่ 

 ก. เขตการยิง  คือ  พ้ืนที่ที่มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วย  ตามปกติปืนกลจะได้รับมอบเขตการยิง ๒ 

เขต คือ เขตการยิงหลักและเขตการยิงรอง 

 ข. แนวป้องกันข้ันสุดท้าย  เป็นแนวที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งการยิงกวาดจะอยู่ในแนวนี้    เพ่ือหยุดยั้งการ

เข้าตะลุมบอนของข้าศึก แนวป้องกันขั้นสุดท้ายปืนจะต้องสามารถยิงได้โดยไม่ค านึงถึงสภาพของทัศนวิสัย และ

อยู่ภายในเขตจ ากัดของเขตการยิงหลักเสมอ 

 ค. เขตการยิงกวาด  คือ พ้ืนที่รูปลิ่มจากปากล ากล้องถึงพ้ืนที่ที่ได้รับมอบเฉพาะพ้ืนที่หนึ่ง    ซึ่งจะต้องมี

การยิงกวาด  เขตการยิงกวาดจะท าการยิงโดยใช้การยิงกวาดตลอดในเขตการยิงหลัก และสามารถที่จะท าการ

ยิงในเขตการยิงรองได้ด้วย โดยถ้าปืนตั้งยิงด้วยขาหยั่งจะไม่ใช้เรือนควงสูงควงส่ายแต่จะใช้ขาหยั่งเป็นจุดหมุน

แทน เขตการยิงกวาดต้องปฏิบัติการยิงได้โดยไม่ค านึงถึงสภาพของทัศนวิสัย 

 ง. ทิศทางยิงหลัก  คือ  ทิศทางยิงเร่งด่วนอันดับหนึ่งของปืนจะต้องได้รับมอบ ซึ่งจะอยู่กึ่งกลางของพ้ืนที่

ส าคัญเฉพาะแห่งหนึ่ง พ้ืนที่แห่งนี้อาจจะตั้งอยู่ตั้งแต่ปืนจนถึงระยะยิงหวังผลสูงสุด เป้าหมายที่ปรากฏให้เห็นใน

ทิศทางยิงหลักย่อมมีความเร่งด่วนมากกว่าที่หมายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นในเขตการยิง ทิศทางยิงหลักจะประกอบไปด้วย

ทิศทางยิงหลักในเวลากลางวันและทิศทางยิงหลักในเวลากลางคืน 

 จ. พื้นที่ยิงกวาด  คือ  พ้ืนที่อันหนึ่งซึ่งอยู่นอกเขตการยิงกวาด แต่อยู่ภายในเขตการยิงซึ่งจะต้อง

คุ้มครองด้วยการยิงกวาด พื้นที่การยิงกวาดไม่จ าเป็นต้องเป็นพื้นที่ท่ีท าการยิงตั้งแต่ปากล ากล้องปืนจนถึงพ้ืนที่

ซึ่งต้องการยิงกวาด ตามปกติจะเป็นพ้ืนที่ส าคัญทางยุทธวิธี 

 

หลักการยิงเป้าหมายที่เหน็ในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด 

๒๗. กล่าวท่ัวไป ความสามารถของพลยิงในการค้นหาเป้าหมายและพิสูจน์ทราบในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด 

ย่อมขึ้นกับจ านวนแสงสว่างทางธรรมชาติและแสงสว่างเทียม  ขนาดที่แท้จริงและปีกของเป้าหมาย  ย่อมจะ

เป็นปัญหาได้ในทุกๆกรณี 

๒๘. แบบของเป้าหมาย ตามธรรมดาเป้าหมายที่ปรากฏขึ้นในเขตการยิงของปืนกล   ในระหว่างทัศนวิสัย

จ ากัด มี ๒ แบบ 

 ก. ข้าศึกมีขนาดหมวดหรือหมู่ในรูปขบวน เป้าหมายเป็นแนวมีความลึกหรือเป้าหมายทางลึก 

 ข. อาวุธอัตโนมัติที่ยิงสนับสนุน และข้าศึกท่ีเข้าตะลุมบอนเป็นบุคคล  ซึ่งจะเป็นเป้าหมายเฉพาะต าบล 



๒๙. การควบคุมการยิง  ขณะเมื่อ ผบ.หมู่  ไม่สามารถจะควบคุมการยิงได้ในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด พลยิง

ต้องใช้ความริเริ่มของตนยิงไปยังเป้าหมายที่ปรากฏให้เห็นในเขตของตนโดยไม่ต้องมีค าสั่งจนกว่าจะถูกท าลาย 

ส่วนพลประจ าปืนอื่นๆจะยิงเป้าหมายเมื่อเขาพิจารณาแล้วเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับค าสั่งให้ท าอย่างอ่ืน 

 

๓๐. การยิงเป้าหมาย 

 ก. การใช้กระสุนส่องวิถีล้วนๆ   จะเป็นการเพ่ิมผลให้พลยิงตรวจเป้าหมายที่มองเห็นได้ผลมากยิ่งขึ้น 

และพลยิงต้องได้รับการฝึกให้ยิงต่ าในครั้งแรกแล้วค่อยๆปรับให้สูงขึ้นเพ่ือให้ถูกเป้าหมาย 

 ข. เมื่อท าการยิงเป็นแนว    เป้าหมายเป็นแนวที่ไม่มีความลึกไม่พยายามแบ่งเป้าหมายเหล่านี้ออก

เหมือนอย่างปฏิบัติการในระหว่างทัศนวิสัยดี การยิงอย่างได้ผลนั้นคือ 

  ๑) เป้าหมายเป็นแนว   พลยิงจะต้องเล็งตรงบนกึ่งกลางส่วนใหญ่ของเป้าหมาย   ตามที่ตนได้

พิจารณาและพยายามรักษารูปอาการกระจายให้อยู่ตรงฐานของเป้าหมาย เมื่อปืนตั้งยิงบนขาหยั่งให้ใช้การยิง

กราดตลอด ถ้าปืนตั้งยิงด้วยขาทรายต้องยิงกราดอย่างรวดเร็ว และกราดกลับทันทีเมื่อคร่อมเป้าหมายแล้ว (รูป

ที่ ๒๑) 

 
รูปที่ ๒๑ การปฏิบัติการยิงเป้าหมายเป็นแนวในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด 

 



  ๒) เป้าหมายเป็นแนวมีความลึก  พลยิงจะต้องเล็งตรงบนกึ่งกลางส่วนใหญ่ของเป้าหมาย    ตามท่ี

ตนได้พิจารณาแล้วท าการยิงกราดผสม ขึ้นแรกยิงกราดผสมให้คลุมด้านใกล้ที่ตั้งยิงก่อนแล้วจึงกราดกลับไปด้าน

ไกลตามภาพ(รูปที่ ๒๒) 

 
รูปที่ ๒๒  การปฏิบัติการยิงเป้าหมายเป็นแนวมีความลึกในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด 

 

  ๓) เป้าหมายมีความลึก พลยิงจะต้องเล็งตรงก่ึงกลางส่วนใหญ่ของเป้าหมาย  ตามที่ตนพิจารณาแล้ว

ท าการยิงกราดทางลึกมายังปลายเป้าหมายด้านใกล้ก่อน จึงกราดกลับไปยังปลายเป้าหมายด้านไกล ในขณะท า

การยิงกราดทางลึกพลยิงจะต้องกราดไปทางข้างทั้งสองข้าง ข้างละ ๑ ถึง ๓ มิลเลียม 



 
รูปที่ ๒๓ การปฏิบัติการยิงเป้าหมายมีความลึกในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด 

 

หลักการยิงตามหลักฐานที่เตรียมการยิงไว้ล่วงหนา้ 

๓๑. กล่าวท่ัวไป   ปืนกลนอกจากจะท าการยิงเป้าหมายที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังสามารถท า

การยิงตามแผนที่วางไว้แล้วล่วงหน้าได้ด้วย ในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัดการยิงเหล่านี้ใช้เพ่ือคุ้มครองเป้าหมาย

ทางยุทธวิธี เช่น เส้นทาง, ที่ตั้งอาวุธสนับสนุนของข้าศึกท่ีคาดล่วงหน้าไว้, ที่ปรับขบวนตะลุมบอนที่คาดไว้และ

ภายในเขตการยิงกวาด และแนวป้องกันข้ันสุดท้าย 

๓๒. การให้ได้ผลส าเร็จของการยิงกวาด เพ่ือให้บังเกิดผลมากที่สุดในพ้ืนที่เป้าหมายทุกแห่ง  ที่วางแผน

ล่วงหน้าไว้แล้ว  เมื่อสามารถท าได้ควรจะมีการยิงกวาด การยิงกวาดอาจจะจัดให้มีในเขตการยิงทุกๆของสภาพ

ภูมิประเทศ 

 ก. เพื่อให้ได้ผลอย่างกว้างขวางมากที่สุดในการยิงกวาดของปืนกล ในภูมิประเทศพ้ืนระดับหรือลาดเสมอ 

พลยิงตั้งศูนย์หลังที่ระยะ ๖๐๐ เมตร เลือกต าบลเล็งบนพ้ืนดินแล้วท าการยิงปรับ ณ จุดนี้ อย่าให้ก่ึงกลางของ

กรวยกระสุนวิถีสูงจากพ้ืนดินเกิน ๑ เมตร 

 ข. ถ้าภูมิประเทศไม่สม่ าเสมอไม่สามารถท าการยิงกวาดในระยะ ๖๐๐ เมตรได้ เนื่องจากความแตกต่าง

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนดิน ณ ระยะที่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร  พลยิงตั้งศูนย์หลังตามระยะที่สามารถท าการยิงกวาด

ได้ แล้วท าการยิงปรับการยิง ณ จุดนี้อย่าให้กึ่งกลางกรวยกระสุนวิถีเกิน ๑ เมตร 



 ค. การก าหนดการยิงกวาดลงบนแนวป้องกันขั้นสุดท้าย  ก าหนดได้ตามข้อ ก. และ ข. ข้างบนที่อับ

กระสุนใดๆซึ่งอยู่ระหว่างกลางของภูมิประเทศตามแนวนี้  ซึ่งการยิงกราดไม่สามารถจะกระท าได้จากปืนที่ตั้งยิง

ในแนวนี้ เรียกว่า “พ้ืนที่อับกระสุน” พ้ืนที่อับกระสุนอาจจะก าหนดให้สองทางคือ (รูปที่ ๒๔) 

 

 
รูปที่ ๒๔ พ้ืนที่อับกระสุน 

 

  ๑) ภายหลังจากท่ีได้วางปืนทั้งทางทิศและทางระยะแล้ว    พลประจ าปืนคนหนึ่งเดินไปยังแนว

ป้องกันขั้นสุดท้าย พลยิงเล็งผ่านศูนย์ออกไป ขณะใดที่เอวของทหารที่เดินลดต่ าลงกว่าแนวเส้นเล็ง พ้ืนที่นั้นจะ

เป้นพื้นที่อับกระสุน 

  ๒) ด้วยการตรวจการแล่นของกระสุนวิธีทางด้านหลังหรือทางปีกของท่ีตั้งยิง  อาจจะก าหนดพื้นที่อับ

กระสุนได้ 

๓๓. การควบคุม  พ้ืนที่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าจะท าการยิงตามค าสั่งของ ผบ.หมู่ หรือ รปจ.ที่มีไว้ 

 ก. การยิงป้องกันข้ันสุดท้าย ตามธรรมดาสัญญาณที่ใช้ในการยิงป้องกันขั้นสุดท้าย จะบ่งอยู่ในค าสั่งการ

ปฏิบัติของกองร้อย ผบ.หมวด ปืนเล็กในแนวหน้าจะได้รับมอบอ านาจให้เป็นผู้ร้องขอการยิงเหล่านี้ การยิง

ป้องกันขั้นสุดท้ายจะหยุดยิงไปตามค าสั่งหรือสัญญาณ 

  ๑) สัญญาณอาจใช้แขนหรือมือ ค าสั่งด้วยเสียงหรือพลุสัญญาณ  เพื่อร้องขอการยิงนี้ 

  ๒) จังหวะการยิง เมื่อท าการยิงป้องกันข้ันสุดท้ายต้องใช้จังหวะยิงเร็ว เว้นแต่ว่าจ าเป็นต้องใช้จังหวะ

การยิงสูงกว่า เพ่ือให้ภารกิจส าเร็จ 

 ข. การยิงเป้าหมายที่เลือกไว้แล้วอ่ืนๆ ต้องใช้จังหวะการยิงเร็วจนกว่าจะได้รับค าสั่งหยุดยิง 

๓๔. วิธีวางปืนเพื่อยิง เทคนิคในการวางปืนเพ่ือท าการยิงไปยังเป้าหมายที่เลือกไว้แล้ว ในระหว่างทัศนวิสัย

จ ากัดจะได้ผลเมื่อหลักฐานถูกต้องเท่านั้น หลักฐานการยิงเหล่านี้จะหาได้จากการวางปืนไปยังเป้าหมาย ถ้า

สามารถท าได้ควรจะปรับการยิงไปยังเป้าหมายที่เลือกไว้แล้วเหล่านี้เพื่อให้ได้หลักฐานที่ถูกต้อง การหาหลักฐาน

การยิงมี ๒ วิธีคือ การอ่านหลักฐานจากมาตราราวส่ายปืน, เรือนควงส่ายควงสูง และการใช้การแสวงเครื่อง 



 ก. วิธีหาหลักฐานที่มาตราราวส่ายปืน เรือนควงส่ายควงสูง 

  ๑) ล าดับขั้นการปฏิบัติเพ่ือหาหลักฐานทางทิศและทางระยะ 

   ก) ตั้งมาตราควงส่ายและควงสูงที่ “๐” 

   ข) การวางปืนในทางทิศ 

    (๑) เมื่อได้รับมอบแนวป้องกันขั้นสุดท้าย กระท าโดยยึดคันเลื่อนราวส่ายปืน ให้อยู่ข้างใดข้าง

หนึ่งของราวส่ายปืน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวป้องกันข้ันสุดท้ายที่ได้รับมอบว่าอยู่ทางขวาหรือซ้าย แล้วขยับขาหยั่งไป

จนกว่าปากล ากล้องปืนตรงไปยังแนวป้องกันขั้นสุดท้าย 

    (๒) เมื่อไม่ได้รับมอบแนวป้องกันข้ันสุดท้าย จัดให้ขอบซ้ายของเลื่อนราวส่ายปืนอยู่ที่ขีด “๐” 

แล้วขยับขาหยั่งไปจนปากล ากล้องปืนตรงไปยังกึ่งกลางเขตการยิง 

   ค) เมื่อปืนได้วางตรงทิศเรียบร้อยแล้ว ต้องท าขาหยั่งให้แน่นโดยกดพลั่วขาหยั่งฝังดิน หรือใช้

กระสอบทรายทับเพ่ือให้ปืนมีความมั่นคง 

  ๒) การอ่านทางทิศ  หลักฐานทางทิศที่ได้รับจะต้องบันทึกไว้ทุกเป้าหมายในเขตการยิงหลัก เว้นแต่

หลักฐานของแนวป้องกันข้ันสุดท้าย เพราะแนวป้องกันขั้นสุดท้ายไม่ต้องมีหลักฐานทางทิศ เพราะราวส่ายปืน

ต้องตั้งอยู่ที่ขวาหรือซ้ายสุดของราวส่ายปืน การอ่านหลักฐานทางทิศนั้น ใช้มาตราราวส่ายปืนโดยใช้ขีด “๐” 

เป็นหลัก มุมทิศจะบันทึกว่า ขวา เมื่อเลื่อนราวส่ายปืนไปอยู่ทางซ้ายของขีด “๐”  (ปากล ากล้องไปทางขวา)  

มุมทิศจะบันทึกว่า ซ้าย  เมื่อเลื่อนราวส่ายปืนไปอยู่ทางขวาของขีด “๐”  (ปากล ากล้องปืนไปทางซ้าย) 

  ๓) การอ่านทางระยะ 

   ก) หลังจากอ่านมุมทิศของเป้าหมายได้แล้ว ก่อนจะเลื่อนไปวัดเป้าหมายอื่นต่อไปต้องหามุมสูง

ของเป้าหมายนั้นก่อน การที่จะได้มุมสูงมานี้ปืนต้องวางเล็งตรงฐานของเป้าหมายเสียก่อน มุมสูงที่อ่านได้จะได้

จากมาตรา ๒ มาตรา ส่วนแรกจะได้จากมาตราที่สลักไว้บนแกนเกลียวแกนมุมสูงตอนบนและล่าง จากขีด “๐”  

ขึ้นบนมีค่าเป็นบวก แบ่งไว้ขีดละ ๕๐ มิลเลียม จนถึงบวก ๒๐๐  จากขีด “๐”  ลงล่าง มีค่าเป็นลบ แบ่งไว้ขีด

ละ ๕๐ มิลเลียม จนถึงลบ ๒๐๐  ส่วนที่สองได้จากมาตราที่สลักไว้ที่ควงมุมสูงแบ่งเป็นขีดขีดละ ๑ มิลเลียม 

รวมทั้งหมด ๕๐ มิลเลียม โดยใช้เข็มเป็นเครื่องชี้บอกการบันทึกมุมสูง ทั้งสองส่วนนี้แยกกันโดยใช้เส้นแบ่ง (/) 

เช่น ลบ ๕๐/๓ แสดงว่ามุมสูงมีค่าลบ ๕๓ มิล. 

   ข) ควงมุมสูงที่อ่านได้ จะใช้ได้เฉพาะควงมุมสูงอันหนึ่งอันใดเท่านั้น จะใช้ทดแทนกันไม่ได้ เว้นแต่

ควงมุมสูงที่ได้ทดลองปฏิบัติแล้วว่ามีมุมสูงเท่ากัน จึงจะใช้ทดแทนกันได้ 

  ๔) เพ่ือให้แน่ใจว่ามุมสูงที่อ่านได้ถูกต้องกับเป้าหมาย ควรจะท าการยิงปรับลงบนเป้าหมายด้วย แต่

ถ้าเป็นการเปิดเผยที่ตั้งยิงก็ไม่จ าเป็นต้องท าการยิงปรับ หลักฐานที่ได้จะต้องใช้วิธีกะระยะด้วยตา แล้วน ามาตั้ง

ที่ศูนย์ปืน จัดให้ปืนวางเล็งตรงก่ึงกลางฐานของเป้าหมาย แล้วจะได้มุมทิศและมุมสูงของเป้าหมายนั้นๆ 



 ข. การวางปืนกลโดยวิธีการแสวงเครื่อง การแสวงเครื่อง หมายถึง การใช้หลักและเครื่องช่วยอื่นๆเพ่ือให้

ปืนยิงไปยังพ้ืนที่เป้าหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว การแสวงเครื่องเป็นหนทางข้ันต้นของการปฏิบัติการยิงต่อ

เป้าหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้า ในเขตการยิงหลักและเขตการยิงรองในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด จนกว่าเวลาหรือ

สภาพของทัศนวิสัยจะอ านวยให้ใช้หลักฐานการยิงที่บันทึกจากราวส่ายปืนได้ ถ้าพลประจ าปืนต้องสับเปลี่ยนกัน  

การใช้การแสวงเครื่องต้องอธิบายให้พลประจ าปืนที่มาผลัดเปลี่ยนทราบด้วย 

  ๑) เทคนิคการใช้หลักเล็ง คุณประโยชน์ที่ส าคัญส่วนใหญ่ของเทคนิคนี้คือ ไม่ต้องใช้แสงสว่าง ณ ที่ตั้ง

ปืนในเวลากลางคืน เทคนิคนี้จะไม่ได้ผลในเมื่อทัศนวิสัยจ ากัดมาก เพราะไม่สามารถตรวจหลักเล็งได้ การใช้

เทคนิคนี้ปืนจะต้องวางตรงไปยังเป้าหมาย และปฏิบัติดังต่อไปนี้ (รูปที่ ๒๕) 

 

 
 

รูปที่ ๒๕ เทคนิคในการยิงเป้าหมายโดยการใช้หลักเล็งในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด 

 

   ก) โครงเลื่อนศูนย์หลังต้องยกให้สูง โดยให้ใบศูนย์หลังอยู่ในต าแหน่งสูงสุด 



   ข) เอาเทปเรืองแสงหรือสีเรืองแสงติดที่โครงศูนย์หน้าด้านหลัง   อย่างน้อยที่สุดอยู่ที่กึ่งกลาง

ด้านบนของโครงศูนย์ 

   ค) หลักเล็งท าเครื่องหมายด้วยแผ่นเทปเรืองแสงหรือสีเรืองแสง โดยน าไปปักข้างหน้าของที่ตั้งยิง

ห่าง ๑ หรือ ๒ เมตร 

   ง) พลยิงค่อยๆเลื่อนศีรษะไปทางซ้ายช้าๆ จะแลเห็นยอดศูนย์หน้าอยู่ท่ีมุมด้านซ้ายของกรอบ

สี่เหลี่ยมผืนผ้าของโครงเลื่อน ศูนย์หลังและใบศูนย์หลังวางแนวหลักทางทิศแล้วตอกลงกับพื้นดินโดยให้วัสดุ

เรืองแสง ๒ แห่ง อยู่เรียวเคียงกัน และให้ขอบด้านบนของวัตถุท้ังสองอยู่ได้ระดับเดียวกัน จัดภาพศูนย์เล็งให้

เหมือนกันกับรูปที่ ๒๕ พลยิงจะต้องรักษาท่ายิงให้ถูกต้องและจับด้ามปืนไว้ตลอดเวลาในการปฏิบัติ และเมื่อจะ

ท าการยิงเป้าหมายจะต้องให้ยอดศูนย์หน้าปรากฏให้เห็นทางด้านซ้ายโครงเลื่อนศูนย์หลัง โดยค่อยๆเลื่อนศีรษะ

ไปทางขวาช้าๆ 

  ๒) เทคนิคการใช้หลักปัก เทคนิคอันนี้เพ่ือใช้ก าหนดเขตจ ากัดและอาจจะจัดให้วางปืนเล็งไปยังแนว

ป้องกันขั้นสุดท้าย หรือเป้าหมายอ่ืนๆที่เลือกไว้ล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายในเขตจ ากัดของเขตการยิงหลักหรือเขตการ

ยิงรอง วิธีใช้หลักปักย่อมได้ผลในทุกๆสภาพทัศนวิสัย และต้องการวัสดุเพิ่มเติมเล็กน้อยเมื่อใช้ปฏิบัติดังนี้ 

   ก) การก าหนดจุดจ ากัดเขต    วางปืนตรงไปยังทิศของจุดจ ากัดเขตด้านหนึ่งแล้วปักหลักลงตรง

ขอบด้านนอกขาทราย ส าหรับจุดจ ากัดเขตด้านตรงข้ามคงปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

   ข) การวางปืนเพ่ือยิงในแนวป้องกันขั้นสุดท้าย เลื่อนปากล ากล้องปืนไปยังจุดจ ากัดเขต จัดทาง

ระยะโดยตอกหลังลงไปในพ้ืนดิน โดยให้ท่อต่อกระบอกสูบอยู่บนหลัก และกดให้ต่ าไว้ ๒ - ๓ มิลเลียม เพื่อ

สะดวกในการยิงในภูมิประเทศท่ีไม่สม่ าเสมอ 

   ค) การวางปืนยิงเป้าหมายอ่ืนๆในจุดจ ากัดเขตในเขตการยิงหลัก  ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ (ข)   

ข้างบน แตกต่างกันเพียงว่าไม่ต้องเผื่อไว้ส าหรับภูมิประเทศที่ไม่สม่ าเสมอในเขตการยิงรองเมื่อปืนวางตั้งบนขา

หยั่ง และได้ปลดเรือนควงสูงควงส่ายให้หลวมแล้วปฏิบัติตามข้อ (ก) ข้างบนแล้ว ตอกหลักเพ่ิมให้อยู่ข้างใต้ท่อ

ต่อกระบอกสูบเพื่อก าหนดมุมสูงให้คงที่ 

  ๓) เทคนิคในการใช้หลักบากเป็นร่องหรือไม้ง่าม เทคนิคการใช้หลักบากเป็นร่องหรือไม้ง่ามใช้กับปืน

ที่ติดขาทราย เพื่อยิงต่อพ้ืนที่เป้าหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าภายในเขตหรือจุดจ ากัดเขต วิธีนี้ย่อมได้ผลในทุกสภาพ

ทัศนวิสัย และต้องการวัสดุเพิ่มเพียงเล็กน้อยเมื่อใช้ปฏิบัติดังนี้ 

   ก) ให้พานท้ายปืนวางพาดอยู่บนหลักบากเป็นร่องหรือง่าม หลังจากปรับการยิงไปยังเป้าหมายที่

ต้องการหรือจุดจ ากัดแล้ว 

   ข) ขุดหลุมตื้นๆหรือท าร่องส าหรับพลั่วขาทราย   หลุมหรือร่องจะท าหน้าที่คล้ายจุดหมุนของปืน   

เพ่ือปล่อยให้พลั่วขาทรายหมุนไปได้ในขณะที่พานท้ายเลื่อนไปจากรอยบากหรือหลักไปอีกหลักหนึ่ง 

   ค) การจับถือและการยิงปืนคงใช้ท่ายิงและการจับปืนตามท่าที่ใช้ในการยิงด้วยขาทราย 



  ๔) เทคนิคการใช้ขอนไม้หรือกระดานวางทางขวาง   เทคนิคนี้ใช้กับปืนที่ติดตั้งขาทรายหรือขาหยั่ง  

เพ่ือหมายจุดจ ากัดเขตหรือตั้งเขตการยิงกวาด เทคนิคการใช้ขอนไม้หรือกระดานวางขวางย่อมได้ผลในทุกๆ

สภาพทัศนวิสัยเมื่อใช้ปฏิบัติดังนี้ 

   ก) เมื่อปืนติดตั้งขาทรายวางขอนไม้หรือกระดานข้างใต้พานท้ายปืน ตรงที่พานท้ายปืนสามารถ

เลื่อนข้ามได้อย่างอิสระแล้วขุดร่องตื้นๆ หรือท าเป็นร่องเพ่ือให้พลั่วขาทรายหมุนได้ ในขณะที่พานท้ายปืนเลื่อน

ในทางระดับไปตามขอนไม้หรือกระดาน ปรับขาทรายตามมุมสูงที่ต้องการ จุดจ ากัดเขตอาจจะท าเครื่องหมาย

ไว้เป็นรอยบาก หรือท าที่หยุดไว้บนขอนไม้หรือกระดานที่วางขวาง ต้องใช้ท่ายิงด้วยขาทรายและก าด้ามปืน 

   ข) เมื่อติดตั้งขาหยั่งวางขอนไม้หรือกระดานข้างใต้ล ากล้องปืน  เพื่อให้ได้มุมสูงที่ถูกต้องของเขต

การยิงกวาด เครื่องหมายจุดจ ากัดเขตเมื่อต้องการ ท าตามที่กล่าวไว้ในข้อ (ก) ข้างบน 

 

 

 

 

 

การท าแผ่นจดระยะ 

๓๕. กล่าวท่ัวไป 

 ก. แผ่นจดระยะ  คือ  บันทึกหลักฐานการยิงที่จ าเป็นในการยิงเป้าหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้า ภายในเขต

การยิงในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด  เช่นพื้นที่ส าคัญทางยุทธวิธีและยังเป็นเครื่องช่วยให้ ผบ.หมวด เตรียม

แผนการยิงของหมวดอีกด้วย และยังอาจจะใช้เป็นหลักฐานการยิงเป้าหมายในระหว่างทัศนวิสัยดีได้อีกด้วย 

 ข. หลักฐานของพ้ืนที่ภายในเขตการยิงหลัก   ต้องน ามาพิจารณาเป็นอันดับแรก  ปืนที่ติดตั้งขาหยั่งย่อม

ใช้เป็นหลักในการยิงครอบคลุมเขตการยิงหลักนี้ ส่วนเป้าหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าในเขตการยิงรองจะท าการยิง

ในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัดโดยใช้วิธีการแสวงเครื่อง 

 ค. แผ่นจดระยะประกอบด้วย ๒ ส่วน   คือ ภาพร่างของเขตการยิงและตอนของหลักฐานการยิง ซึ่งมี

หลักฐานที่จ าเป็นในการยิงเป้าหมายเหล่านี้ในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด ภาพร่างนี้ไม่ต้องให้ถูกมาตราส่วน แต่

หลักฐานเกี่ยวข้องของพ้ืนที่นั้นต้องแน่นอนตามความเป็นจริง 

 แผ่นจดระยะจะท าขึ้น ๒ แผ่น แผ่นหนึ่งอยู่ ณ ที่ตั้งยิง อีกแผ่นหนึ่งจะส่งไปให้ ผบ.หมวด แผ่นจดระยะที่

สมบูรณ์เตรียมไว้ ณ ที่ตั้งยิงจริง ส่วนแผ่นจดระยะที่สมบูรณ์เป็นบางส่วนเตรียมไว้ ณ ที่ตั้งยิงส ารองและที่ตั้งยิง

เพ่ิมเติม แผ่นจดระยะจะต้องเตรียมจัดท าทันทีเมื่อปืนเข้าที่ตั้งยิงโดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาที่อยู่  ณ  ที่ตั้งนั้น     

แผ่นจดระยะต้อง 

แก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอในระหว่างที่ยึดที่ตั้งยิงอยู่ ล าดับชั้นในการเตรียมจัดท าแผ่นจดระยะประกอบด้วย 



 ก. จัดตั้งเรือนควงส่ายควงสูง (ข้อ ๓๔ วิธีวางปืนเพื่อยิง) 

 ข. ตั้งปืนโดยให้ปากล ากล้องปืนหันไปยังแนวป้องกันขั้นสุดท้าย ถ้าแนวป้องกันข้ันสุดท้ายไม่ได้รับมอบ

ปากล ากล้องปืนควรจะหันไปยังกึ่งกลางเขตการยิงตั้งวางขาหยั่ง (ตามข้อ ๓๔ วิธีวางปืนเพื่อยิง) 

 ค. เขียนสัญลักษณ์ของปืนกล โดยให้ปลายชี้ไปยังทิศทางแนวป้องกันข้ันสุดท้าย หรือกึ่งกลางเขตการยิง  

(รูปที่ ๒๖) 

 
รูปที่ ๒๖ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางทหารใช้กับปืนกล เอ็ม ๖๐ 

 ง. ถ้าได้รับมอบแนวป้องกันขั้นสุดท้าย ให้ลากเส้นไปยังแนวป้องกันข้ันสุดท้าย 

 จ. ลากเส้นเขตจ ากัดของการยิงหลักอีกด้านหนึ่ง   และไม่จ าเป็นต้องบันทึกหลักฐานของจุดจ ากัดเขตนี้    

ลงในตารางบันทึกหลักฐาน (รูปที่ ๒๗) 

 ฉ. ลากเส้นจุดจ ากัดเขตของเขตการยิงรอง 

 ช. ลากเส้นและท าเครื่องหมายที่ตั้งหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าของขอบหน้าที่มั่น และอยู่

บริเวณของการยิงของปืนกล (รูปที่ ๒๗) 

 ซ. ลากเส้นลูกศรแสดงทิศเหนือแม่เหล็ก จากฐานของเครื่องหมายปืนกลชี้ไปในทิศทางทิศเหนือแม่เหล็ก 

 ฌ. จากท่ีตั้งปืน วัดมุมภาคทิศเหนือแม่เหล็กไปยังลักษณะที่สะดุดตาที่ส าคัญในภูมิประเทศซึ่งมีอยู่ใน

แผนที่ หาระยะเป็นเมตรระหว่างจุดทั้งสองนี้ (รูปที่ ๒๗)  ท าเป็นมุมภาคทิศเหนือแม่เหล็กกลับ ใส่เครื่องหมาย

ลูกศรลงบนเส้นนี้ ถ้าลักษณะภูมิประเทศไม่สามารถหาได้ในแผนที่แล้วที่ตั้งยิงอาจจะก าหนดเป็นพิกัดเลข ๘ ตัว 

 ญ. หลักฐานที่ขอบมุมให้บันทึกหมายเลขปืน หน่วย และวัน เดือน ปี ไว้ที่มุมหนึ่งของภาพร่างแผ่นจด

ระยะ อย่าบันทึกหน่วยสังกัดให้สูงกว่ากองร้อย (รูปที่ ๒๗) 

 ฎ. การบันทึกหลักฐานพ้ืนที่เป้าหมาย 



  ๑) เมื่อได้รับมอบแนวป้องกันขั้นสุดท้าย  ให้หาระยะการยิงกวาดสูงสุดของแนวนี้  แล้วลากเส้นทึบ

ต่อจากเครื่องหมายของปืน ปลายเส้นท าเป็นหัวลูกศรจะระบายเงาให้หนาลงด้านในของแนวป้องกันข้ันสุดท้าย   

เพ่ือเป็นเครื่อง 

หมายแทนการขยายการยิงกวาด ถ้ามีพ้ืนที่อับกระสุนในแนวป้องกันข้ันสุดท้ายให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องมีเงาเป็น

เครื่องหมายแทนพ้ืนที่อับกระสุน บันทึกระยะจากขอบใกล้และขอบไกลของพ้ืนที่อับกระสุน หาระยะไกลของ

การยิงกวาดที่จะท าได้บนแนวป้องกันขั้นสุดท้าย หามุมภาคทิศเหนือแม่เหล็กของแนวป้องกันขั้นสุดท้าย บันทึก

มุมภาคของทิศลงที่แนวป้องกันขั้นสุดท้าย ต่อไปจึงบันทึกมุมสูง, แนวป้องกันข้ันสุดท้าย และกรอกหลักฐานที่

จ าเป็นในช่องที่ถูกต้องในตอนบันทึกหลักฐาน (รูปที่ ๒๗) 

  ๒) เลือกทิศทางยิงหลักในการยิงเวลากลางวันและกลางคืน    แล้วหมายกึ่งกลางของพ้ืนที่เหล่านี้ลง

บนแผ่นจดระยะด้วยตัวเลขตามข้อ (๖)  ข้างล่าง หามุมทิศที่อ่านได้ของพ้ืนที่เป้าหมายไว้ และกรอกหลักฐานลง

ในช่องที่ถูกต้องในตอนบันทึกหลักฐาน 

  ๓) ถ้าได้รับเขตการยิงกวาด ให้หามุมสูงที่จะต้องตั้งซึ่งจะท าการยิงกวาดกระท าได้มากที่สุด ระหว่าง

ปากล ากล้องปืนถึงพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงอันแรกในภูมิประเทศ  ในระหว่างจุดจ ากัดเขตบันทึกมุมสูงที่อ่านได้ และ

การยิงกวาดในตอนบันทึกหลักฐาน 

  ๔) ภายหลังที่ได้วางปืนไปยังเป้าหมายอื่นๆในเขตการยิงหลัก   แล้วหามุมทิศ และมุมสูงที่อ่านได้ของ

เป้าหมายเหล่านั้น แล้วบันทึกลงในตอนบันทึกหลักฐาน 

  ๕) พ้ืนที่ยิงกวาดคงปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ (๔) ข้างบน แล้วเขียนพ้ืนที่ยิงกวาดลงในตอนบันทึก

หลักฐาน 

  ๖) พ้ืนที่เป้าหมายในเขตการยิงกวาด  ต้องท าเครื่องหมายลงบนแผ่นจดระยะ  โดยเขียนตัวเลขลงใน

วงกลม เมื่อได้รับมอบแนวป้องกันขั้นสุดท้ายจะเป็นเป้าหมายเลข ๑ ทิศทางยิงหลักในเวลากลางวันเป็นเป้า

หมายเลข ๒ ทิศทางยิงหลักในเวลากลางคืนเป็นเป้าหมายเลข ๓  ในเมื่อไม่ได้รับมอบแนวป้องกันข้ันสุดท้าย

ทิศทางยิงหลักเวลากลางวันจะเป็นเป้าหมายเลข ๑ และทิศทางยิงหลักในเวลากลางคืนเป็นเป้าหมายเลข ๒ 

เป้าหมายที่เหลืออยู่จะได้รับหมายเลขต่อๆมาตามล าดับความเร่งด่วนของเป้าหมาย ทิศทางยิงหลักในเวลา

กลางวันและกลางคืนจะเขียนลงในตอนบันทึกหลักฐานตามล าดับ 

  ๗) ในเมื่อต้องใช้วิธีการแสวงเครื่องเพ่ือใช้ยิงต่อเป้าหมาย  ต้องเขียนรูปจ าลองแสวงเครื่อง   ลงบน

แผ่นจดระยะที่ด้านบนของเป้าหมาย แล้วใช้ค าว่า “หลักเล็ง” แล้วต่อด้วยตัวเลขบันทึกไว้เป็นหลักฐาน (รูปที่ 

๒๘) 

  ๘) เป้าหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าในเขตการยิงรอง ให้เขียนอยู่ในแผ่นจดระยะที่ด้านบนเป้าหมาย

เหล่านี้ ไม่ต้องบันทึกลงไว้ในตอนบันทึกหลักฐาน (รูปที่ ๒๘) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตอนบันทึกหลักฐาน 

 
 

รูปที่ ๒๗ แผ่นจดระยะพร้อมแนวป้องกันขั้นสุดท้าย 

 

 



 

 

 
ตอนบันทึกหลักฐาน 

 

 
 

รปูที่ ๒๘ แผ่นจดระยะไม่มีแนวป้องกันข้ันสุดท้าย 

 



 

 

หลักยิง ปืนไร้แรงสะท้อน ขนาด ๑๐๖ มม. 
ตอนที่ ๑ 

พื้นฐานเบื้องต้น 

๑. ลักษณะการยิง 

 ๑.๑ กระสุนวิถี  คือ เส้นทางโค้งท่ีจุดศูนย์ถ่วงของลูกกระสุนเคลื่อนที่ไปในอากาศ จากปากล ากล้องถึง

ต าบลกระสุนตก ความรู้เกี่ยวกับกระสุนวิถี ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญมากท่ีพลยิงจะต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี

ความจ าเป็นจะต้องน าไปใช้ในการยิงกระสุนต่อสู้รถถัง และการยิงข้ามทหารฝ่ายเดียวกัน 

 ปืนไร้แรงสะท้อนเป็นอาวุธกระสุนวิถีราบความเร็วต้น และน้ าหนักของลูกกระสุนเป็นปัจจัยที่มี

ความส าคัญมากท่ีสุดที่จะน าไปใช้ในการพิจารณาความราบของกระสุนวิถี ไม่ว่าจะเป็นการยิงในลักษณะใดก็

ตาม เนื่องจากว่าลูกกระสุนที่เคลื่อนที่ไปในอากาศนั้นมีแรงถ่วงและมีความต้านทานของลมวิถีกระสุนจึงต้อง

เคลื่อนที่ไปเป็นเส้นโค้ง ไม่มีทางเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้เลย ความต้านทานของลมย่อมจะเป็นตัวต้านให้ลูก

กระสุนช้าลง จึงเป็นเหตุให้มุมกระสุนตกใหญ่กว่ามุมยิง ฉะนั้นลูกกระสุนจึงมียอดกระสุนวิถี (จุดที่อยู่บน

เส้นทางเคลื่อนที่ซึ่งอยู่สูงสุด) ใกล้ชิดต าบลกระสุนตกมากกว่าที่ตั้งปืน (ดูรูปที่ ๑) 

 
รูปที่ ๑ ส่วนต่างๆ ของกระสุนวิถี 

 เส้นตรงเส้นหนึ่งที่ลากมาสัมผัสกับเส้นกระสุนวิถี ณ ต าบลกระสุนตกเรียกว่า “เส้นกระสุนตก” มุมที่

เกิดข้ึนระหว่างเส้นมุมกระสุนตกกับพ้ืนดิน ณ ต าบลกระสุนตก เรียกว่า “มุมกระสุนตก” (ดูรูปที่ ๑) 

 ๑.๒ รูปอาการกระจาย เกิดขึ้นเมื่อท าการยิงกระสุนออกไปจากปืนเป็นจ านวนมากด้วยมุมสูงมุมทิศ

เดียวกนั ในสภาพอากาศที่เหมือนกัน    ต าบลกระสุนของลูกกระสุนย่อมกระจัดกระจายออกไปทั้งทางทิศ และ

ทางระยะ  จึงเรียกว่า “อาการกระจาย” จะอย่างไรก็ตาม ต าบลกระสุนตกของแต่ละนัดก็มักจะไปรวมกันอยู่

ตรงจุดศูนย์กลางของต าบลกระสุนตกเป็นจ านวนมากนัดที่สุด ซึ่ง ณ จุดศูนย์กลางดังกล่าวนี้เรียกว่า “จุดปาน

กลางมณฑล” ส่วนลูกกระสุนบางนัดที่ตกกระจัดกระจายออกไปจากจุดศูนย์กลางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขวา



และซ้าย ของจุดศูนย์กลางจะเท่าๆกัน ปัจจัยต่างๆที่ท าให้เกิดอาการกระจายก็คือ ความแตกต่างในน้ าหนัก, 

ส่วนประกอบของดินส่งกระสุน, การทรงตัวและสภาพอากาศ 

 ๑.๓ อาการกระจาย รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและความคลาดเคลื่อน โดยทั่วไปต าบลของลูกกระสุนตกท่ีท าการ

ยิงออกไปแต่ละนัด ที่ใช้ภาพเล็งเดียวกันนั้น มักจะไปตกอยู่รวมกันในพื้นที่ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีแกน

ทางยาวไปตามแนวปืนกับเป้าหมาย รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ แบ่งออกเป็นแปดส่วนเท่าๆกัน ลากเส้นตรงหลายๆ

เส้นให้ตัดและตั้งฉากกับเส้นยิง ก็เป็นสิ่งสามารถคาดได้ว่าต าบลกระสุนตก จะปรากฏอยู่ในแต่ละส่วนของรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งแสดงไว้  

 
รูปที่ ๒ อาการกระจายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 

 

 แต่อย่างไรก็ตามควรจะสังเกตไว้ด้วยว่าในพ้ืนที่ ๒ ส่วนที่อยู่ติดกับจุดศูนย์กลางของรูปอาการกระจายรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามากที่สุด จะมีจ านวนกระสุนตกในแต่ละส่วนถึง ๒๕ % ของต าบลกระสุนตกท้ังหมด ตามความ

ยาว (ทิศทางยิง) ของพ้ืนที่แต่ละส่วนที่อยู่ติดกับศูนย์กลางอาการกระจายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียกว่า “หนึ่งย่าน

การคลาดเคลื่อนที่น่าจะเป็นไปได้” ค่าของความยาวหนึ่งระยะความคลาดเคลื่อนที่น่าเป็นไปได้นับเป็นหน่วย

เมตร ซึ่งจะมีค่าไม่คงที่เหมือนกับระยะจากที่ตั้งปืนถึงจุดปานกลางมณฑล และมีก าหนดไว้ในตารางยิงตามชนิด

ของกระสุน ความคลาดเคลื่อนในทางทิศก็เช่นเดียวกับทางระยะจะก าหนดไว้ในตารางยิง 

๒. การหาระยะยิง 

 ๒.๑ กล่าวทั่วไป 

  ความสามารถในการหาระยะยิงได้ถูกต้อง ย่อมจะมีผลต่อขีดความสามารถในการยิงกระสุนนัดแรก

ด้วย กระสุนไร้แรงสะท้อนขนาด ๑๐๖ มม. เวลาที่มีอยู่ส าหรับการยิงจากที่ตั้งยิงเล็งตรง ย่อมมีข้อจ ากัดอยู่

หลายประการ ฉะนั้นการหาระยะยิงได้อย่างรวดเร็วถูกต้องจึงถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่สุด ส าหรับการยิงปืน

ไร้แรงสะท้อน ๑๐๖ มม. วิธีการหาระยะหลักของการใช้ปืนไร้แรงสะท้อนก็คือ การใช้ปืนชี้ต าบลกระสุนถูกท า

การยิงไปก่อน 

 ๒.๒ การใช้เส้นโค้งวัดระยะ 



  เส้นโค้งวัดระยะที่มีอยู่บนแว่นแก้วมาตราส่วนของกล้องเล็งเอ็ม ๙๒ ดี และเอ็ม ๙๒ เอฟ ย่อมจะ

น าไปใช้เป็นเครื่องช่วยในการกะระยะไปยังเป้าหมายต่างๆ ตามขนาดของที่หมายที่มองเห็นเส้นโค้งวัดระยะทั้ง

สองเส้นนี้จะวัดระยะได้ โดยการจัดภาพที่อยู่ภายในเส้นสองเส้นนี้ ตามพ้ืนฐานของการสร้างเส้นวัดระยะทั้งสอง

เส้นนี้ ได้พิจารณามาจากขนาดของรถถัง ซึ่งมีความกว้าง ๑๐ ฟุต และยาว ๒๐ ฟุต ขนาดของรถถังนี้ถือว่าไม่ใช่

เป็นขนาดที่ถูกต้องนัก แต่ก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการที่จะกะระยะได้ถูกต้อง กฏการใช้เส้นโค้งวัดระยะมี

ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ เมื่อรถถังหันด้านข้างให้ที่ตั้งปืน ให้ปรับเส้นโค้งวัดระยะทั้งสองเส้นไปสัมผัสกับด้านทั้งสอง

ด้านของรถถัง (ดูรูปที่ ๓) 

 

 

 



 
 

รูปที่ ๓ ตัวอย่างการใช้เส้นวัดระยะ (ภาพด้านข้างของรถถัง) 

 

  ๒.๒.๒ เมื่อรถถังหันด้านหน้าหรือด้านหลังตรงๆ จากท่ีตั้งปืน ให้ปรับการเล็งของปืนไปจนกว่าขอบ

ด้านหนึ่งของรถถังจะสัมผัสกับเส้นโค้งวัดระยะ และขอบอีกด้านหนึ่งของรถถังสัมผัสกับเส้นบอกระยะในทางดิ่ง

ของมาตราในกล้องเล็ง (ดูรูปที่ ๔) 

 



 

 
 

รูปที่ ๔ ตัวอย่างการใช้เส้นวัดระยะ (ภาพด้านหน้าของรถถัง) 

 



  ๒.๒.๓ เมื่อรถถังแล่นเข้ามาหรือแล่นออกไปในทิศทางเฉียงกับท่ีตั้งปืน และปรากฏขนาดให้เห็นทาง

ความยาวมากกว่าความกว้าง  ก็ให้เล็งในลักษณะที่ให้เอาขอบด้านนอกสุดของรถถังทั้งสองข้าง อยู่ภายในเส้น

วัดระยะทั้งสองเส้น (ดูรูปที่ ๕) 

 

 
 

รูปที่ ๕ ตัวอย่างการใช้เส้นวัดระยะ (ภาพทางเฉียงของรถถังด้านข้าง) 

 



  ๒.๒.๔ เมื่อรถถังแล่นเข้ามาหรือแล่นออกไปในทิศทางเฉียงกับที่ตั้งปืน แต่เห็นความกว้างมากกว่า

ความยาว ให้ท าการเล็งในลักษณะที่ให้ความกว้างด้านหน้า หรือด้านหลังอยู่ในระหว่างเส้นโค้งวัดระยะกับเส้น

บอกระยะในทางดิ่งภายในกล้องเล็ง (ดูรูปที่ ๖) 

 

 

 
 

รูปที่ ๖ ตัวอย่างการใช้เส้นวัดระยะ (ภาพทางเฉียงของรถถังทางด้านหน้า) 

 



  ๒.๒.๕ การอ่านระยะในกล้องเล็งนั้น ไม่ว่าจะมองเห็นรถถังในลักษณะใดตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ให้อ่านระยะที่จุดใดจุดหนึ่งบนเส้นบอกระยะในทางดิ่ง (มาตราบอกระยะ) ซึ่งจุดศูนย์กลางของเป้าหมายอยู่ตรง

จุดบอกระยะนั้น เส้นโค้งวัดระยะนี้จะใช้เป็นเพียงเครื่องช่วยในการอ่านระยะเท่านั้น ในบางกรณีเส้นโค้งวัด

ระยะทั้งสองเส้นก็ไม่แสดงภาพการเล็งที่ถูกต้อง ให้ท าการยิงเป้าหมายได้ทันที ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องจัด

ภาพของเป้าหมายให้อยู่ในมาตราระยะยิงที่ถูกต้องเสียก่อน แล้วจึงท าการเล็งใหม่ตามระยะท่ีปรากฏในมาตรา

ทางระยะ  หลังจากท่ีได้ใช้เส้นโค้งวัดระยะเป็นเครื่องช่วยในการกะระยะแล้ว 

 ๒.๓ การวัดระยะบนแผนที่ 

  การหาระยะบนแผนที่นั้น ความถูกต้องแน่นอนย่อมขึ้นอยู่กับความช านาญในการอ่านแผนที่ และ

ความถูกต้องของแผนที่เป็นประการส าคัญ ในการหาระยะจากที่ตั้งปืนไปยังเป้าหมายสามารถจะกระท าได้ โดย

ก าหนดที่ตั้งปืนและที่ตั้งเป้าหมายลงไปบนแผนที่แล้ววัดระยะนี้บนแผนที่ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน รส.๒๑ – ๒๖ 

 ๒.๔ การกะระยะด้วยสายตา 

  การกะระยะด้วยสายตากระท าได้ ๒ วิธี คือ 

   - การกะระยะโดยใช้หน่วยหลัก ๑๐๐ เมตร 

   - วิธีจดจ าลักษณะที่ปรากฏของเป้าหมาย 

  หมายเหตุ รายละเอียดในการกะระยะด้วยตานี้ดู  รส. ๒๓ – ๑๒ 

 ๒.๕ การใช้กล้องส่องสองตา 

  วิธีหาระยะห่างระหว่างที่ตั้งปืนกับที่ตั้งเป้าหมายอีกวิธีหนึ่งคือ การใช้กล้องส่องสองตาร่วมกับสูตรมิ

ลเลียม ในการใช้กล้องส่องสองตาร่วมกับสูตรมิลเลียมค านวณหาระยะยิงนั้นมีความจ าเป็นต้องทราบข้อมูลสอง

ประการ คือ 

  * ความกว้างของเป้าหมายเป็นหน่วยเมตร (ความกว้างตามความเป็นจริง) 

  * ความกว้างของเป้าหมายเป็นมุมมิลเลียม 

 ส าหรับความกว้างของเป้าหมายเป็นหน่วยเมตร ให้ถือว่าเป็นเกณฑ์ตายตัวว่ารถถังมีความกว้าง ๓ เมตร 

ยาว ๖ เมตร ส่วนความกว้างของเป้าหมายเป็นมุมมิลเลียม ก็ให้ใช้มาตรามุมมิลเลียมของกล้องส่องสองตาเป็น

เครื่องมือวัด (ความกว้างของเป้าหมายตามขนาดที่มองเห็น) เพราะฉะนั้นเมื่อใช้กล้องส่องสองตาวัดความกว้าง

ของเป้าหมายที่มองเห็นได้เป็นกี่มิลเลียมแล้ว ก็สามารถจะค านวณให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว เป้าหมายนั้นอยู่ห่าง

จากทีต่ั้งยิงกี่เมตร โดยใช้สูตรง่ายๆดังนี้คือ 

 

  ระยะ (เมตร) =                                        X ๑๐๐๐  

 

  หมายเหตุ :  ใช้เลข ๖ เมื่อมองเห็นทางด้านข้างของรถถัง ใช้เลข ๓ เมื่อมองเห็นด้านหน้าหรือด้านหลัง 

๖ หรือ ๓ 

ความกว้างของเป้าหมายเป็นมุมมลิเลยีม 



   ของรถถัง ตัวอย่างเช่น ใช้กล้องส่องสองตาวัดรถถังท่ีมองเห็นทางด้านข้างได้ ๑๐ มิลเลียม  

   ก็สามารถค านวณหาระยะยิงได้ทันที คือ         X ๑๐๐๐  = ๖๐๐ เมตร ฯลฯ 

 ๒.๖ การใช้ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก 

  ๒.๖.๑ เมื่อตั้งปืนชี้ต าบลกระสุนถูกเป็นแนวเดียวกันกับปืนไร้แรงสะท้อนอย่างถูกต้องแล้ว ปืนชี่ต าบล

กระสุนถูกก็ย่อมจะมีกระสุนวิถีอยู่ในแนวเดียวกันกับกระสุนวิถีของปืนไร้แรงสะท้อนไปจนถึงระยะ ๑๕๐๐ 

เมตร ฉะนั้นถ้าปืนชี้ต าบลกระสุนถูกปืนไร้แรงสะท้อน ก็ย่อมจะยิงถูกเป้าหมายด้วย 

  ๒.๖.๒ ในขั้นต้นจะต้องให้ทราบระยะยิงเสียก่อน ด้วยการใช้วิธีการหาระยะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น   แล้วใช้ระยะยิงนั้นเป็นหลักฐานการยิงปืนชี้ต าบลกระสุนถูก   และท าการปรับการยิง

ไปจนกว่ากระสุนชี้ต าบลกระสุนถูกเป้าหมายแล้ว  จึงท าการยิงปืนไร้แสงสะท้อนด้วยหลักฐานการยิงของปืนชี้

ต าบลกระสุนถูกตามไปทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องหาระยะยิงของปืนไร้แรงสะท้อนอีก 

ตอนที ่๒ 

การประมาณความเร็วที่ปรากฏและการหาระยะดัก 

 กล่าวทั่วไป การประมาณความเร็วของเป้าหมายที่ปรากฏ ย่อมมีความสัมพันธ์กับการพิจารณาหาระยะ

ดักด้วย วิธีหาระยะดักส าหรับปืนไร้แรงสะท้อนที่ถือว่าเป็นวิธีหลัก คือ การประมาณความเร็วของรถถังท่ี

ปรากฏนี้ไปเป็นระยะดัก ซึ่งในการยิงเป้าหมายเคลื่อนที่ของปืนไร้แรงสะท้อนนั้น มักจะกระท าโดยใช้ปืนชี้ต าบล

กระสุนถูก และท าการปรับการเล็งดักไปตามความจ าเป็นจนกว่าจะถูกเป้าหมาย ต่อจากนั้นจึงใช้ปืนไร้แรง

สะท้อนท าการยิงติดตามไปทันที 

๑. การประมาณความเร็วที่ปรากฏ 

 ความเร็วที่เป้าหมายแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่เข้าหรือออกไปจากเส้นเล็ง เรียกว่า “ความเร็วที่ปรากฏ” 

ในการพิจารณาความเร็วที่ปรากฏนั้น จะต้องก าหนดเส้นเล็งขึ้นเส้นหนึ่งแล้วจึงประมาณความเร็วของเป้าหมาย

ไปตามลักษณะเคลื่อนที่ของเป้าหมาย เคลื่อนที่เข้าหรือออกไปจากเส้นเล็ง (ดูรูปที่ ๗) 

 

๖ 
๑๐ 



 
 

รูปที่ ๗ การพิจารณาหาความเร็วที่ปรากฏ 

 

 รูปที่ ๗ นั้น ได้แสดงให้เห็นว่ารถถัง ก. จะไม่มีความเร็วปรากฏเพราะว่า รถถังก าลังเคลื่อนที่เข้าหาพลยิง 

ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่ารถถังนั้นเคลื่อนที่เร็วเพียงไร และในท านองเดียวกันถ้ารถถังเคลื่อนที่ออกไป

ตรงๆ ก็ไม่มีความเร็วปรากฏเช่นกัน ส าหรับรถถัง ข. นั้นจะมีความเร็วปรากฏเท่ากับความเป็นจริงของรถ 

เพราะว่ารถถังก าลังเคลื่อนที่ในทิศทางตั้งฉากกับเส้นเล็งของพลยิง ส่วนรถถัง ค. นั้น ก าลังเคลื่อนที่เฉียงกับเส้น

เล็งของพลยิง จึงมีความเร็วปรากฏน้อยกว่าความเร็วที่แท้จริงของรถ มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นที่จ าท าให้พลยิง

สามารถประมาณความเร็วที่ปรากฏได้อย่างแม่นย า คือ จะต้องมีการฝึกหัดอยู่บ่อยๆ 

๒. การกะระยะเล็งดัก 

 ในการยิงต่อเป้าหมายเคลื่อนที่นั้น จะต้องท าการเล็งดักโดยยึดถือเอาระยะทางที่เป้าหมาย จะต้อง

เคลื่อนที่นับตั้งแต่เวลาที่ปืนเริ่มยิงออกไปจนกว่าลูกกระสุนจะวิ่งไปตัดเส้นทางเคลื่อนที่ของเป้าหมายมาเป็น

ระยะที่ต้องท าการเล็งดัก ถ้าใช้กล้องเล็ง เอ็ม ๙๒ ดี หรือ ๙๒ เอฟ วัดระยะดักแล้วหนึ่งระยะดักในกล้องเล็งจะ

มีค่าเท่ากับความเร็วที่ปรากฏคือ ๕ ไมล์ ต่อชั่วโมง เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เป็นของระยะดักจึงมีค่าต่างกันกับตัว



เลขที่เป็นความเร็วของเป้าหมายที่ปรากฏ เช่น เป้าหมายเคลื่อนที่ ๒๕ ไมล์/ชม. แต่มีระยะดักเพียง ๕ ระยะดัก

เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในการหาระยะดักนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับระยะยิงแต่ประการใดเลย 

 ทั้งปืนชี้ต าบลกระสุนถูกและปืนไร้แรงสะท้อนจะมีลักษณะทางขีปนวิธีเหมือนกันคือ หนึ่งระยะดักท่ี

ปรากฏอยู่บนแว่นแก้วมาตราส่วนของกล้องเล็งจะม่ค่าเท่ากับความเร็วที่ปรากฏทุก ๕ ไมล์/ชม. ฉะนั้นจ านวน

ระยะดักท่ีถูกต้องที่หาได้ โดยการยิงของปืนชี้ต าบลกระสุนถูก (เมื่อท าการยิงถูกเป้าหมายเคลื่อนที่) พลยิงจึง

สามารถใช้ภาพเล็งเดียวกันนั้นท าการยิงด้วยปืนไร้แรงสะท้อนได้ทันที ส าหรับพลประจ าปืนที่มิได้รับการฝึกมา

เป็นอย่างดี อาจจะใช้วิธีหาระยะดักที่เป็นวิธีรองได้โดยใช้กฏของระยะดักก็ได้ กล่าวคือโดยธรรดาแล้วกล้องเล็ง

ที่น ามาใช้ท าการเล็งนั้นย่อมจะมีมาตราระยะดักอยู่แล้ว จ านวนระยะดักที่ใช้ย่อมข้ึนอยู่กับทิศทางการเคลื่อนที่

ของเป้าหมายที่สัมพันธ์กับที่ตั้งยิงเป็นส าคัญ (ดูรูปที่ ๘) 

 ในสนามรบนั้นเราจะต้องพิจารณาว่ายานพาหนะใช้สายพานทุกชนิด เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แท้จริง ๑๕ 

ไมล์/ชม. เพราะฉะนั้นพลยิงจึงถือเป็นกฏในการใช้ระยะดักได้ดังนี้ 

  - เป้าหมายเคลื่อนที่เข้าหรือออกในทิศทางเดียวกับที่ตั้งปืนไม่ต้องใช้ระยะดัก 

  - ถ้าเป้าหมายเคลื่อนที่เข้าหรือออกในทิศทาง ๑ นาฬิกา หรือ ๑๑ นาฬิกา ใช้หนึ่งระยะดัก 

  - ถ้าเป้าหมายเคลื่อนที่เข้าหรือออกในทิศทาง ๒ นาฬิกา หรือ ๑๐ นาฬิกา ใช้สองระยะดัก 

  - ถ้าเป้าหมายเคลื่อนที่เข้าหรือออกในทิศทาง ๓ นาฬิกา หรือ ๙ นาฬิกา ใช้สามระยะดัก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปที่ ๘ กฏของระยะดัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ ๓ 

ค าสั่งยิง 

๑. กล่าวท่ัวไป 
 ๑.๑ ค าสั่งยิง คือ รายละเอียดที่บอกให้พลประจ าปืนทราบ เพ่ือให้สามารถท าการยิงต่อเป้าหมายแห่งหนึ่งได้ 
ตามปกติ ผบ.หมู่ จะเป็นผู้ให้ค าสั่งยิง แต่อย่างไรกก็ตามในบางกรณีท่ีมีเวลาจ ากัดก็อาจจะให้พลยิงเป็นผู้ให้ค าสั่งยิง
อย่างย่อๆก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งยิงลักษณะใดก็ตามค าสั่งยิงจะมีล าดับเรื่องต่างๆที่เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน ตาม
รายละเอียดที่จะกล่าวล าดับต่อไป 
 ๑.๒ การฝึกในเรื่องค าสั่งยิงมวีัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้หมู่ปืนไร้แรงสะท้อน มีความช านาญในการยิงตาม
เหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี หลังจากได้ยิงกระสุนนัดแรกไปแล้ว พลยิงควรจะมีความสามารถปรับการยิงด้วยตัวเองได้ 
โดยไม่ต้องรอรับค าสั่งจาก ผบ.หมู่จนกว่าเป้าหมายจะถูกท าลาย หรือ ผบ.หมู่ จะตกลงใจเป็นผู้ปรับการยิงให้ก็ได้ 
 ๑.๓ ค าสั่งยิง แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ 
  ๑.๓.๑ ค าสั่งยิงเริ่มแรก จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้คือ การเล็ง, การบรรจุ และการยิงอาวุธ 
  ๑.๓.๒ ค าสั่งยิงต่อมา จะต้องเป็นค าสั่งที่ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับการยิง, การย้ายการยิง   และ
หยุดยิง ซึ่งตามปกติแล้วมักจะมีรายละเอียดเฉพาะในเรื่องที่ส าคัญๆ จ าเป็นต่อการปฏิบัติการให้ส าเร็จลุลว่งไปเท่านั้น 
 ๑.๔ ค าสั่งยิงที่ถูกต้องนั้น ต้องเป็นค าสั่งที่สั้นและมีความกระจ่างชัดที่สุด ค าสั่งยิงต้องระบุถึงเรื่องต่างๆที่
จ าเป็นต้องน ามาใช้เพ่ือปฏิบัติภารกิจการยิงให้ส าเร็จลุล่วงไป และต้องมีข้อความที่เรียงล าดับกันไปอย่างมีเหตุผล 
เพ่ือให้พลประจ าปืนเกิดความเคยชินต่อการปฏิบัติตามค าสั่งได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ผู้ให้ค าสั่งควรจะให้ค าสั่งด้วย
ความเร็ว พอที่จะให้ผู้รับค าสั่งทราบรายละเอียดและปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆได้โดยไม่เกิดความสับสนใดๆ  ข้อความใดที่
ไม่จ าเป็นควรตัดทิ้งออกไปให้หมด 
 ๑.๕ ตามปกติการให้ค าสั่งยิง มักจะกระท าโดยวิธีการออกค าสั่งด้วยวาจา แต่ในบางกรณีก็ไม่สามารถจะสั่งการ
ด้วยวาจาได้ยิน ก็อาจจะสั่งการโดยใช้ทางโทรศัพท์, วิทยุ หรือใช้ท่าสัญญาณแขนมือก็ได้ 
 ๑.๖ พลประจ าปืนทุกคนต้องทวนค าสั่งยิง เฉพาะในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยตรงเท่านั้น 
๒. ล าดับและขั้นตอนของค าสั่งยิงเริ่มแรก 
 ล าดับขั้นของค าสั่งยิงข้อความใดๆก็ตามที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับค าสั่งยิง โดยเฉพาะแล้วควรจะตัด
ข้อความเหล่านั้นออกไปเสียให้หมด เพราะฉะนั้นค าสั่งยิงเริ่มแรกจึงมีรายละเอียดที่จ าเป็นตามล าดับหัวข้อดังนี้ 
 - ค าสั่งเตือน  
 - ชนิดของกระสุน 
 - ทิศทางยิง 
 - ลักษณะของเป้าหมาย 
 - ระยะยิง 
 - ระยะดัก 
 - การควบคุมการยิง 



 ๒.๑ ค าสั่งเตือน ตามปกติแล้วจะต้องถือว่าค าสั่งเตือนเป็นรายละเอียดอันดับแรกของค าสั่งยิง ค าสั่งเตือนนี้
จะต้องใช้ค าสั่งว่า “ภารกิจยิง” ในกรณีท่ีจะใช้ท าการยิงต่อเป้าหมายอยู่กับที่  และใช้ค าสั่งว่า “เป้าหมายเคลื่อนที่” ใน
กรณีท่ีจะท าการยิงต่อเป้าหมายเคลื่อนที่ ค าสั่งเตือนย่อมจะท าให้พลประจ าปืนอยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติตามค าสั่ง
ยิงโดยไม่ชักช้า 
 ๒.๒ ชนิดของกระสุน กระสุนที่ก าหนดให้ใช้ได้แก่ 
  - กระสุนระเบิดต่อสู้รถถัง  - กระสุนระเบิดพลาสติกส่องวิถี 
  - กระสุนสังหารวิถี 
 ค าสั่งส่วนนี้ผู้สั่งจะต้องบอกทันทีที่ได้ออกค าสั่งเตือนไปแล้ว และในทันทีที่ได้ยินค าสั่งพลบรรจุจะต้องรีบ

บรรจุกระสุนชนิดนั้นเข้าไปทันที 

 ๒.๓ ทิศทางยิง ในการบอกให้ทราบถึงทิศทางยิงนั้นอาจจะด้วยวาจา, ด้วยการชี้ให้เห็น หรือด้วยการใช้

บอกด้วยวาจาและการชี้ให้เห็นประกอบกันไปก็ได้ ในการก าหนดเป้าหมายซึ่งคาดว่าพลยิงอาจจะค้นหรือ

อาจจะทราบที่ตั้งได้ด้วยความยากล าบาก ผู้บังคับหมู่อาจจะใช้จุดอ้างเป้าหมายประกอบด้วยก็ได้ นอกจากนี้ใน

การชี้ให้เห็นถึงทิศทางยิงนั้น ผบ.หมู่อาจจะน าเอาระบบนาฬิกามาใช้ด้วยก็ได้ 

 ๒.๔ ลักษณะเป้าหมาย  เป้าหมายต่างๆนั้น ผู้ให้ค าสั่งจะต้องบอกลักษณะให้พลประจ าปืนทราบใน

ลักษณะที่ใช้เป็นข้อความง่ายๆ สั่งได้อย่างเร็วที่สุด แต่จะต้องไม่ให้ขาดความกระจ่างชัด ผบ.หมู่  ควรจะใช้

ค าพูดเพ่ือก าหนดเป้าหมายต่างๆดังต่อไปนี้ 

  ใช้ค าว่า รถถัง.......แทนยานพาหนะหุ้มเกราะทุกชนิด 

  ใช้ค าว่า รถยนต์บรรทุก.......แทนยานพาหนะที่ไม่หุ้มเกราะทุกชนิด 

  ใช้ค าว่า หน่วยทหาร.......แทนทหารเดินเท้าเป็นกลุ่มก้อน 

  ใช้ค าว่า อาวุธต่อสู้รถถัง.......แทนอาวุธต่อสู้รถถังทุกชนิดและปืนใหญ่ 

 - ส าหรับเป้าหมายอ่ืนๆที่มิได้น ามากล่าวไว้ในที่นี้ก็ให้บอกชนิดของเป้าหมายนั้นๆ แต่เพียงสั้นๆ 

 - ถ้าเป้าหมายชนิดเดียวกันหลายเป้าหมายอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน    ผู้ให้ค าสั่งยิงจะต้องบ่งให้ทราบว่าเป็น

เป้าหมายหนึ่งเป้าหมายใดโดยเฉพาะเจาะจงลงไป หรือให้ทราบว่าจะท าการยิงต่อเป้าหมายส่วนใด ตัวอย่างเช่น 

“รถถังคันน า”หรือ “รถถังคันสุดท้าย” ฯลฯ 

 ๒.๕ ระยะยิง  ผู้ให้ค าสั่งยิงจะต้องบอกระยะยิงเป็นหน่วยเมตรเสมอ   โดยใช้วิธีบอกด้วยวาจาหรือส่ง

สัญญาณให้ทราบก็ได้ 

 ๒.๖  ระยะดัก ค าสั่งส่วนนี้จะน ามาใช้เฉพาะกับเป้าหมายเคลื่อนที่เท่านั้น ผู้ให้ค าสั่งยิงจะต้องบอกเป็น

ระยะดักเป็นหน่วยระยะดัก ของระยะดัก ๕ มิลเลียมเสมอ เช่น  “สองระยะดัก” หรือ “สามระยะดัก” ฯลฯ 

 ๒.๗ การควบคุมการยิง ค าสั่งยิงส่วนนี้จะสั่งด้วยค าว่า “ยิง”  หรือถ้ามีความประสงค์จะให้รอการยิงไว้

ก่อนในห้วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ให้ใช้ค าพูดว่า “ตามค าสั่งยิงข้าพเจ้า” แต่อย่างไรก็ตามถ้าได้ใช้ค าพูดว่า “ตาม

ค าสั่งยิงข้าพเจ้า” ไปแล้วเมื่อต้องการจะให้ท าการยิงจะต้องใช้ค าสั่งว่า “ยิง” อีกครั้งเสมอ 



๓. ตัวอย่างค าสั่งยิงเริ่มแรก 

 ๓.๑ การยิงต่อเป้าหมายอยู่กับที่ในระยะ  ๖๐๐  เมตร 

  “ภารกิจยิง” 

  “ต่อสู้รถถัง” 

  “ข้างหน้า ทางขวา” 

  “รถถัง” 

  “หกร้อย” 

  “ยิง” 

 

 

 ๓.๒ การยิงต่อเป้าหมายอยู่กับที่ในระยะยิง  ๙๕๐  เมตร 

  “ภารกิจยิง” 

  “ระเบิดพลาสติกส่องวิถี” 

  “ข้างหน้า ทางซ้าย จุดอ้าง, รั้ว (หรือมุมขวาของรั้ว)” 

  “ปืนกล” 

  “เก้าห้าศูนย์” 

  “ยิง” 

 ๓.๓ การยิงต่อเป้าหมายเคลื่อนที่ในระยะ  ๘๐๐  เมตร  ความเร็วที่ปรากฏ  ๑๕  ใมล/์ชม. 

  “เป้าหมายเคลื่อนที่” 

  “ต่อสู้รถถัง” 

  “ข้างหน้า” 

  “รถยนต์บรรทุก” 

  “แปดร้อย” 

  “สามระยะดัก” 

  “ยิง” 

๔. ค าสั่งยิงต่อมา 

 ๔.๑ การรายงานทิศทางกระสุนตก ในการยิงด้วยวิธีเล็งตรงนั้น พลยิงจะต้องเป็นผู้รายงานทิศทาง

กระสุนตกแต่ละนัดที่ยิงออกไป (ทั้งในการยิงด้วยปืนชี้ต าบลกระสุนตกและปืนไร้แรงสะท้อน) ทั้งในทางทิศและ

ทางระยะและควรได้ยึดถือเป็นหลักว่า ไม่ควรรายงานทิศทางกระสุนตกเป็นข้อความอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับต าบล



กระสุนตกในทางทิศ และทางระยะส าหรับค าอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการรายงานทิศทางกระสุนตก และ

การปฏิบัติการยิงให้ดูรายละเอียดในเรื่องการปรับการยิง (ตอนที่ ๔) 

 ๔.๒ รายละเอียดของค าสั่งยิง ตามปกติแล้วค าสั่งยิงต่อมาจะระบุถึงแต่เพียงรายละเอียดต่างๆที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากค าสั่งยิงที่สั่งออกไปก่อนหน้าเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในค าสั่งยิงต่อมานั้นต้องระบุถึงระยะ

ยิงและการควบคุมการยิงไว้ด้วยเสมอ 

 ๔.๓ การออกค าสั่งยิงต่อมา ค าสั่งต่อมาเป็นค าสั่งให้ท าการยิง เพื่อแก้ไขการยิงของกระสุนนัดสุดท้ายที่

ยิงไปแล้ว โดยการใช้ค าพูดต่างๆดังต่อไปนี้ คือ 

  ใช้ค าว่า “ระยะเดิม” เมื่อประสงค์จะให้ยิงในระยะเดิม 

  ใช้ค าว่า “เพ่ิม” เมื่อประสงค์จะให้เพ่ิมระยะยิงออกไป 

  ใช้ค าว่า “ลด” เมื่อประสงค์จะให้ลดระยะยิง 

  ใช้ค าว่า “ขวา”เมื่อประสงค์จะให้เลื่อนต าบลระเบิดไปทางขวา 

  ใช้ค าว่า “ซ้าย” เมื่อประสงค์จะให้เลื่อนต าบลระเบิดไปทางซ้าย 

  (ถ้าแก้ระยะดัก  ให้ใช้ค าว่า  บวก หรือ ลบ ตามระยะดักที่ผิดพลาด) 

 

 

๕. การแก้ไขการยิง  การแก้ไขการยิง  อาจจะกระท าได้เป็น  ๓  ลักษณะ คือ 

 - การแก้ไขทางทิศ 

 - การแก้ไขทางระยะ 

 - การแก้ไขทางระยะดัก 

 การแก้ไขการยิงตามลักษณะต่างๆดังกล่าวนี้ จะต้องยึดถือเป็นทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค าสั่งยิงต่อมา

ดังต่อไปนี้ คือ 

 ๕.๑ การแก้ไขทางทิศ  เมื่อท าการยิงต่อเป้าหมายอยู่กับที่ให้แก้ไขการยิงในทางทิศเป็นมิลเลียม เช่น  

“ขวาห้า”  หรือ  “ซ้ายหนึ่งศูนย์” ฯลฯ  อย่างไรก็ตามถ้าหากความผิดพลาดในทางทิศไม่มี ก็ให้ตัดข้อความ

ดังกล่าวออกไป 

 ๕.๒ การแก้ไขทางระยะ ข้อความท่ีเกี่ยวกับระยะยิงจะต้องมาสั่งไว้ ในค าสั่งต่อมาเสมอ ถ้ามีความจ าเป็น

จะต้องแก้ไขระยะยิงใหม่ ก็ให้ใช้ค าพูดตามตัวอย่าง เช่น  “เพ่ิมสองร้อย” หรือ “ลดสองร้อย” ฯลฯ ถ้าไม่มี

ความต้องการจะให้แก้ไขทางระยะ ก็ให้ใช้ค าพูดว่า “ระยะเดิม” 

 ๕.๓ การแก้ไขทางระยะดัก     เมื่อท าการยิงต่อเป้าหมายเคลื่อนที่  ก็ให้ใช้ค าพูดแก้ไขตามระยะดัก  

ตัวอย่างเช่น “บวกสอง” หรือ “ลบสอง” ฯลฯ  ค าสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขระยะดักนี้คงน าไปใช้กับค าสั่งยิงต่อมา

ตามความจ าเป็นเท่านั้น ถ้าหากว่าไม่ต้องการแก้ไขระยะดักนี้ก็ให้งด ไม่ต้องสั่งระยะดักในค าสั่งยิงต่อมา 



๖. ตัวอย่างค าสั่งยิงต่อมาส าหรับเป้าหมายอยู่กับที่เมื่อ ผบ.หมู่ เป็นผู้ปรับการยิง 

 ค าสั่งยิงต่อมาส าหรับการยิงต่อเป้าหมายอยู่กับที่เมื่อ ผบ.หมู่ เป็นผู้ปรับการยิงนั้นจะประกอบไปด้วย

รายละเอียดต่างๆ ตามตัวอย่างดังนี้ 

 ๖.๑ ค าสั่งยิงต่อมาครั้งที่หนึ่ง 

  “ซ้าย ห้า” 

  “ลด สองร้อย” 

  “ยิง” 

 ๖.๒ ค าสั่งยิงต่อมาครั้งที่สอง 

  “ขวา ห้า” 

  “เพ่ิม หนึ่งร้อย” 

  “ยิง” 

๗. ตัวอย่างค าสั่งยิงต่อมาส าหรับเป้าหมายเคลื่อนที่เมื่อ ผบ.หมู่ เป็นผู้ปรับการยิง  ค าสั่งยิงต่อมาส าหรับ

เป้าหมายเคลื่อนที่เมื่อ ผบ.หมู่ เป็นผู้ปรับการยิง การยิงนั้นจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆตามตัวอย่าง

ดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ ค าสั่งยิงต่อมาครั้งที่หนึ่ง 

  “ลด สองร้อย” 

  “ลบ หนึ่ง” 

  “ยิง” 

 

 ๗.๒ ค าสั่งยิงต่อมาครั้งที่สอง 
  “เพ่ิม หนึ่งร้อย” 
  “บวก สอง” 
  “ยิง” 
 ๗.๓ ค าสั่งยิงต่อมาครั้งที่สาม 
  “ระยะเดิม” 
  “ลบ หนึ่ง” 
  “ยิง” 
๘. ค าสั่งยิงต่อมาของพลยิง 

 เมื่อพลยิงเป็นผู้ออกค าสั่งเริ่มแรกและจะท าการปรับการยิงด้วยตนเอง ก็ให้ออกค าสั่งยิงต่อมาเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงกระสุนเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้เป็นการประหยัดเวลา เพราะวา่การปรับการยิงนั้นพล

ยิงเป็นผู้กระท าเองอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องสั่งการใดๆออกมาอีก เมื่อได้ท าการปรับการยิงด้วยวิธีนี ้การยิงใน



ล าดับต่อๆไป พลยิงก็สามารถจะกระท าติดต่อกันไปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ขาดตอน จนกว่าจะบรรลุภารกิจการยิง 

ยกเว้นเฉพาะรายการเปลี่ยนแปลงชนิดของกระสุนเท่านั้น ซึ่งพลบรรจุจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามหากว่าไม่มี

ความต้องการจะเปลี่ยนแปลงชนิดกระสุนในการยิงต่อไป พลยิงก็ไม่ต้องออกค าสั่งใดๆทั้งสิ้น 

๙. การสั่งยิงซ้ าและการแก้ค าสั่ง 

 ๙.๑ การยิงซ้ า  ถ้าพลยิงหรือพลบรรจุไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งของค าสั่ง ก็ให้พลยิงหรือพลบรรจุร้องขอการยิง

ซ้ าเฉพาะส่วนของค าสั่งที่ไม่เข้าใจนั้น เมื่อพลประจ าปืนคนหนึ่งคนใดก็ตามร้องขอให้มีการสั่งยิงซ้ า ก็ให้พยายาม

หลีกเลี่ยงค ากล่าวน าถึงข้อความที่จะกล่าวซ้ านั้นด้วยค าพูดว่า “ค าสั่งนั้น คือ.......” เพราะค าพูดกล่าวน าในท านองนี้จะ

น าไปใช้เฉพาะเมื่อจะกล่าวถึงค าสั่งที่ยังไม่เคยกล่าวถึงมาก่อนเท่านั้น 

 ๙.๒ การแก้ค าสั่ง เมื่อผู้ให้ค าสั่งยิงสั่งการใดๆออกไปแล้วมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และมีความประสงค์จะแก้

ข้อความนั้นๆใหม่ ให้ผู้ให้ค าสั่งยิงใช้ค าพูดว่า “ผิดหยุด” แล้วจงึกล่าวข้อความที่ประสงค์จะให้แก้นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้า

ผู้ให้ค าสั่งมีความประสงค์จะให้แก้ระยะยิงที่สั่งไปว่า ๕๐๐ เป็น ๖๐๐ นั้น ผู้ออกค าสั่งก็จะสั่งว่า “ผิดหยุด” แก้เป็น หก 

ร้อย “ยิง”ฯลฯ 

๑๐. การสั่งหยุดยิง 

 ๑๐.๑ เมื่อ ผบ.หมู่  มีความประสงค์จะให้หยุดชงักการยิงด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผบ.หมู่   จะต้องสั่งว่า “หยุดยิง” 

เมื่อได้มีการสั่งในลักษณะการดังกล่าวนี้ไปแล้ว จะต้องถือว่าหลักฐานการยิงใดๆก็ตาม ที่ได้กระท าไปก่อนหน้านั้น

ยกเลิกไปทั้งหมด การยิงที่จะกระท าต่อไปจะต้องกระท าโดยการให้สั่งในรูปแบบของค าสั่งยิงเริ่มแรกเท่านั้น 

 ๑๐.๒ ถ้า ผบ.หมู่ มีความประสงค์จะให้หยุดพักการยิงไว้เป็นการชั่วคราว ในภารกิจยิงใดๆก็ตาม ผบ.หมู่ จะต้อง

ใช้ค าสั่งว่า  “พักการยิง”  เมื่อได้มีการสั่งการในลักษณะการดังกล่าวนี้ไปแล้ว จะต้องถือว่าหลักฐานการยิงเดิมยังมีผล

บังคับใช้อยู่ การยิงที่จะกระท าในขั้นต่อไป ผบ.หมู่ คงให้ค าสั่งเพียงสั้นๆว่า “ยิง” ฯลฯ 

๑๑. ค าสั่งเตือนครั้งสุดท้าย 

 เมื่อได้ท าการยิงเป้าหมายไปแล้ว   และไม่ประสงค์จะให้มีการยิงใดๆอีกต่อไป   ผู้ให้ค าสั่งยิงจะต้องใช้ค าบอกว่า  

“หยุดยิงจบภารกิจยิง”  อย่างไรก็ตามถ้าไม่สามารถจะให้ค าสั่งด้วยวาจาได้ อาจจะใช้สัญญาณแขนและมือหรือ

สัญญาณอ่ืนๆแทนก็ได้ 

ตอนที่ ๔ 

การควบคุมการยิง 

๑. กล่าวท่ัวไป 

 การควบคุมการยิงหมายถึง ขีดความสามารถของ ผบ.หน่วยที่จะสั่งการเปิดฉากยิงได้ทันทีทันใดตามที่

ต้องการ ท าการปรับการยิงให้สมกับอาวุธของตน หรือตรวจผลการยิง ณ เป้าหมาย ย้ายการยิงจากเป้าหมาย

หนึ่งไปยังอีกเป้าหมายหนึ่ง ก าหนดอัตราความเร็วในการยิงและหยุดยิง เมื่อมีความประสงค์จะให้หยุดท าการยิง 

การยิงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ ผบ.หน่วย สามารถปฏิบัติในสิ่งต่างๆตามที่ได้กล่าวมานี้บรรลุผลในทันทีทันใด 



การขาดการควบคุมการยิงที่ดีย่อมจะท าให้เสียผลในการจู่โจม ต้องเปิดเผยที่ตั้งยิงของตนให้ข้าศึกตรวจการณ์

ก่อนจะถึงเวลาอันสมควร และมักจะท าการยิงไปยังเป้าหมายต่างๆที่ไม่มีความส าคัญ นอกจากนี้ยังจะมีผลท าให้

เสียเวลาในการปรับการยิงและเสียกระสุนโดยใช่เหตุด้วย การควบคุมการยิงที่มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นจะต้อง

อาศัยวินัย, การฝึกทางเทคนิค และความริเริ่มของทหารภายในหมู่ด้วย เนื่องจากการยิงปืนไร้แรงสะท้อนมีเสียง

ดังมาก ที่ตั้งยิงมีลักษณะเกือบจะโดดเดี่ยว มีสภาพการตรวจการณ์จ ากัด และเป้าหมายมักจะหายไปได้อย่าง

รวดเร็ว ฉะนั้นวิธีการควบคุมการยิงจึงต้องพยายามก าหนดในลักษณะที่ให้ความง่ายที่สุดเท่าที่สามารถจะ

กระท าได้ 

๒. สายการควบคุมการยิง 

 ผบ.ร้อย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องเก่ียวกับการใช้ปืนไร้แรงสะท้อน ขนาด ๑๐๖ มม. โดยจะเป็นผู้

ออกค าสั่งตามความจ าเป็นไปยัง ผบ.หมวดโดยตรง   ในท านองเดียวกัน ผบ.หมวด ก็จะเป็นผู้ออกค าสั่งการ

ปฏิบัติต่างๆให้แก่ ผบ.หมู่ของตน ผบ.หมู่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมบังคับบัญชาหมู่ และปฏิบัติภารกิจ

ของหมู่ให้ส าเร็จลุล่วงไป 

๓. การปรับการยิง 

 ๓.๑ กล่าวทั่วไป การปรับการยิงถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของการควบคุมการายิงที่มีความส าคัญ ถ้าการยิง

กระสุนนัดแรกไม่ถูกเป้าหมาย จะต้องรีบท าการปรับการยิงแล้วท าการยิงกระสุนนัดต่อไปอย่างรวดเร็ว วิธีปรับ

การยิงอาจจะกระท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการหาระยะยิง, ทัศนวิสัย และชนิดของกระสุนที่ใช้ยิง ซึ่ง

สามารถแบ่งออกเป็นวิธีใหญ่ๆได้ ๓ วิธี คือ 

- วิธีใช้ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก 

- วิธีปรับต าบลระเบิดทับเป้าหมาย 

- วิธีตรวจแสงส่องวิถี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปที่ ๙ ใช้ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก (การสังเกตต าบลกระสุนตก) 

 ๓.๒ วธิีใช้ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก 

  ๓.๒.๑ วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีปรับการยิงหลัก ซึ่งสามารถจะท าการปรับการยิงได้ถึง ๑๑๐๐ เมตร ถ้าพล

ยิงได้รับการฝึกเป็นอย่างดี การปรับการยิงวิธีนี้เป็นวิธีที่มีความแม่นย ามากที่สุด และเป็นวิธีที่สามารถกระท าได้

อย่างรวดเร็วที่สุด 

  ๓.๒.๒ ในขณะที่พลยิงท าการยิงปืนชี้ต าบลกระสุนถูกออกไปนั้น พลยิงจะต้องสังเกตดูต าบลระเบิดท่ี

ปรากฏอยู่บนแว่นมาตราส่วนของกล้องเล็ง(ดูรูปที่ ๙) แล้วท าการปรับการเล็งของปืนไปจนกว่าต าบลระเบิดที่



ปรากฏอยู่บนแว่นแก้วมาตราส่วนนั้น จะไปอยู่บนจุดกึ่งกลางเป้าหมาย (ดูรูปที่ ๑๐) แล้วจึงท าการยิงปืนชี้

ต าบลกระสุนถูกออกไปใหม่ เมื่อกระสุนปืนชี้ต าบลกระสุนถูกถูกเป้าหมายแล้ว จึงท าการยิงปืนไร้แรงสะท้อน

ติดตามไปในทันทีด้วยภาพเล็งเดิม 

 
 

รูปที่ ๑๐ ใช้ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก (การปรับจุดเล็ง) 

 

  ๓.๒.๓ ถ้ากระสุนข้ามเป้าหมายไปพลยิงจะต้องใช้วิธีสังเกตจากการส่องวิถีของลูกกระสุน วิธีดังกล่าว

นี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติเหมือนกันกับวิธีปรับต าบลระเบิดทับเป้าหมาย จะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างก็

แต่เพียงแสงส่องวิถีนั้นเลยเป้าหมายออกไปมาก พลยิงไม่จ าเป็นต้องตรวจต าบลระเบิด ณ ต าบลระเบิด แต่ให้

ใช้วิธีตรวจดูที่จุดซึ่งปรากฏอยู่บนแว่นแก้วมาตราส่วนของกล้องเล็ง ณ ตรงจุดที่ส่องวิถีผ่านหรืออยู่เหนือ
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เป้าหมาย แล้วจึงเลื่อนเอาจุดที่ส่องวิถีผ่านหรืออยู่เหนือเป้าหมายที่อยู่ในแว่นแก้ว มาตราส่วนนี้ไปทับอยู่บนจุด

กึ่งกลางของเป้าหมายแล้วจึงท าการยิงกระสุนนัดต่อไป 

 

 ๓.๓ วธิีปรับต าบลระเบิดทับเป้าหมาย 

  ๓.๓.๑ วิธีนี้ควรน าไปใช้เมื่อปืนชี่ต าบลกระสุนถูกช ารุด   หรือมีระยะยิงเกินกว่า ๑๑๐๐ เมตร   แต่

ไม่เกิน ๒๔๐๐ เมตร เมื่อสามารถกระท าได้พลยิงจะต้องท าการปรับการยิงด้วยตนเองเสมอ ถ้ายิงกระสุนนัด

แรกผิดเป้าหมาย พลยิงจะต้องปรับแนวปากล ากล้องปืนของตน  ไปจนกว่าต าบลกระสุนตกท่ีปรากฏอยู่บนแว่น

แก้วมาตราส่วนของกล้องเล็งจะเลื่อนไปทับจุดกึ่งกลางของเป้าหมาย แล้วจึงท าการยิงกระสุนนัดที่สองออกไป 

ในการตรวจต าบลระเบิดดังกล่าว พลยิงจะต้องมีความประณีตพอสมควร และจดจ าได้อย่างแม่นย าว่าต าบล

ระเบิดท่ีปรากฏบนแว่นแก้วมาตราส่วนของกล้องเล็งนั้นอยู่ที่เส้นระยะดัก และเส้นระยะยิงใด แล้วจึงเลื่อน

ต าบลระเบิด ณ จุดนั้นไปทับเป้าหมายอย่างประณีตท่ีสุด การที่พลยิงยิงกระสุนนัดที่สองไปแล้วยังไม่ถูก

เป้าหมายอีก ก็ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการเลื่อนจุดศูนย์กลางของต าบลระเบิด ยังกระท าไม่ถูกต้องหรือ

ขาดความประณีต ถ้าหากว่าพลยิงยิงกระสุนนัดที่สองออกไปยังไม่ถูกเป้าหมาย พลยิงจะต้องท าการปรับการยิง

ใหม่อีกจนกว่าจะถูกเป้าหมาย 

  ๓.๓.๒ ถ้าหากพลยิงท าการตรวจต าบลระเบิดของตนเองไม่ได้ ผบ.หมู่     จะต้องเป็นผู้ปรับการยิง

โดยใช้วิธีปรับการยิงโดยตรง กล่าวคือ ผบ.หมู่ จะต้องเป็นผู้ตรวจต าบลระเบิด และเป็นผู้ให้ค าสั่งยิงต่อมาด้วย

ตนเอง โดยยึดถือหลักการปฏิบัติดังนี้ 

   ๓.๓.๒.๑ ถ้ากระสุนตกหน้าเป้าหมาย ในขั้นแรก   ผบ.หมู่ จะต้องประมาณระยะห่างระหว่าง

ต าบลระเบิดบนพ้ืนดินกับเป้าหมายให้ได้เสียก่อนว่า กระสุนตกหน้าเป้าหมายเป็นระยะกี่เมตร ต่อจากนั้นจึงใช้

กล้องส่องสองตาวัดครึ่งความสูงของเป้าหมายออกมาเป็นมุมมิลเลียม แล้วจึงแปลงค่ามุมมิลเลียมที่วัดได้นั้น

ออกเป็นระยะเมตร เมื่อค านวณมุมมิลเลียม  (ที่แปลงเป็นเมตรแล้ว)    ไปบวกกับระยะที่ลูกกระสุนตกหน้า

เป้าหมายตามที่กะระยะไว้ในตอนต้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือระยะยิงที่จะยิงกระสุนนัดต่อไป 

   ๓.๓.๒.๒ ส าหรับการแปลงค่ามุมมิลเลียม (ครึ่งความสูงของเป้าหมาย) ออกมาเป็นระยะเมตรนั้น 

ให้ใช้วิธีค านวณโดยยึดถือว่าเป็นค่าความเปลี่ยนแปลงคงท่ี มาเป็นตัวค านวณ กล่าวคือ ถ้าท าการยิงในระยะ

ตั้งแต่ ๐ ถึง ๒๔๐๐ เมตร ค่ามุมมิลเลียมที่วัดในทางสูงได้ ๓ มิลเลียม จะเปลี่ยนเป็นทางระยะได้เท่ากับระยะ 

๑๐๐ เมตร บนพ้ืนระดับ ฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงค่ามุมมิลเลียมที่วัดได้จากครึ่งความสูงของเป้าหมายออกมา

เป็นระยะที่จะต้องเปลี่ยนบนพ้ืนระดับเป็นหน่วยเมตร จึงต้องค านวณเทียบกับค่าความเปลี่ยนดังที่กล่าวนี้เสมอ 

   ๓.๓.๒.๓ ตัวอย่าง(ในรูปที่ ๑๑) ผบ.หมู่ ตรวจการณ์เห็นลูกกระสุนตกหน้าเป้าหมายและกะ

ประมาณระยะได้ว่าตกหน้าเป้าหมาย ๗๕ เมตร ใช้กล้องส่องสองตาวัดครึ่งความสูงของเป้าหมายได้ ๒ มิล. ผบ.

หมู่  จะต้องเปลี่ยนค่าของความสูงเป็นมิลเลียมที่วัดได้ ๒ มิล. นี้ออกมาเป็นระยะเมตร ซึ่งจะต้องค านวณเทียบ



กับค่าความเปลี่ยนแปลงคงที่โดยเอา ๓ หาร แล้วคูณด้วย ๑๐๐ ฉะนั้นระยะที่แปลงเป็นเมตรจะต้องมีค่าเท่ากับ             

=  ๖๖        เมตรเมื่อค านวณระยะเป็นเมตรดังกล่าวแล้ว จะต้องปัดเศษระยะที่ค านวณได้เป็นเมตรนี้ให้

ใกล้เคียงหน่วย ๒๕ เมตร ในที่นี้เมื่อปัดเศษแล้วจะมีค่าเป็นระยะเท่ากับ ๗๕ เมตร (ในการปัดเศษถ้าเศษที่เกิน

ครึ่งให้ปัดไปในทางสูง เช่น ๖๖    ปัดเป็น ๗๕ เมตร  ถา้ ๕๒      เมตร ปัดเป็น ๕๐ เมตร ฯลฯ)  ต่อจากนั้นให้

เอาค่าของมุมมิลเลียมที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเมตรแล้วนี้ ไปบวกกับระยะที่ลูกระเบิดตกหน้าเป้าหมาย ตามที่

กะประมาณในตอนต้น ในที่นี้ ผบ.หมู่ กะประมาณระยะลูกกระสุนตกหน้าเป้าหมาย ๗๕ เมตร  ดังนั้นระยะยิง

ที่เปลี่ยนแปลงจะต้องมีค่าเป็น  ๗๕ บวก ๗๕  เท่ากับ ๑๕๐ เมตร ผบ.หมู่ จะต้องให้ค าสั่งใหม่ว่า “เพ่ิมหนึ่งห้า

ศูนย”์ (ดูรูปที่ ๑๑) 

 
รูปที่ ๑๑ วิธีตรวจต าบลระเบิดทับเป้าหมาย (ต าบลระเบิดตกหน้าเป้าหมาย) 

 

   ๓.๓.๒.๔ ถ้าลูกกระสุนต่อสู้รถถังข้ามเป้าหมาย ผบ.หมู่ จะต้องให้ค าสั่งยิงต่อมาท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทางระยะไม่เกิน ๒๐๐ เมตร แก่พลยิง ถ้าลูกกระสุนนัดที่สองตกหน้าเป้าหมาย ผบ.หมู่ จะต้องใช้

วิธีการปรับการยิงส าหรับการยิงกระสุนนัดต่อไป เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วจึงให้ค าสั่งยิง

ต่อมา 



 ๓.๔ วธิีตรวจแสงส่องวิถี 

  ๓.๔.๑ การปรับการยิงโดยพลยิง เมื่อพลยิงท าการปรับการยิงของตนที่ท าการยิงด้วยกระสุนระเบิด

พลาสติกส่องวิถี พลยิงควรจะท าการปรับการยิงด้วยวิธีตรวจแสงส่องวิถี การปรับการยิงวิธีนี้มีรายละเอียด

เกี่ยวกับการปฏิบัติเหมือนกันกับการปรับต าบลระเบิดพ้นเป้าหมาย จะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างก็แต่เพียงถ้าแสง

ส่องวิถีนั้นเคลื่อนที่เลยเป้าหมายไปมาก  แต่ใช้วิธีตรวจดูที่จุดซึ่งปรากฏอยู่บนมาตราส่วนของกล้องเล็ง ณ ตรง

จุดที่ส่องวิถีผ่าน หรืออยู่เหนือเป้าหมาย แล้วจึงเลื่อนเอาจุดที่แสงส่องวิถีผ่าน หรืออยู่เหนือเป้าหมายที่อยู่ใน

แว่นแก้วมาตราส่วนนี้ไปทับอยู่บนจุดกึ่งกลางของเป้าหมาย (โดยการปรับแนวปากล ากล้องปืน) แล้วจึงท าการ

ยิงกระสุนนัดต่อไป 

  ๓.๔.๒ การปรับโดย ผบ.หมู่ 

   ๓.๔.๒.๑ ถ้า ผบ.หมู่ เป็นผู้ท าการปรับการยิงด้วยกระสุนระเบิดพลาสติกส่องวิถี ผบ.หมู่ จะต้อง

ท าการปรับโดยใช้ระบบการหาค่าความเปลี่ยนแปลงของลูกกระสุนที่ผิดเป้าหมาย ซึ่งมักจะมีค่าความ

เปลี่ยนแปลงทางระยะมากกว่าทางทิศ 

   ๓.๔.๒.๒ ถ้าลูกกระสุนข้ามเป้าหมายไป   ผบ.หมู่ จะต้องตรวจดูที่จุดซึ่งแสงของกระสุนส่องวิถี

ผ่านหรืออยู่เหนือเป้าหมาย ในขณะที่แสงของกระสุนส่องวิถีผ่าน หรืออยู่เหนือเป้าหมายนั้น ผบ.หมู่ จะต้องใช้

กล้องส่องสองตาวัดดูว่า จุดที่แสงส่องวิถีอยู่เหนือเป้าหมายนั้นอยู่สูงจากจุดกึ่งกลางของเป้าหมายกี่มิลเลียม (ดู

รูปที่ ๑๒) แล้วจึงค านวณลดความสูงของวิถีกระสุนลงมาเท่ากับจ านวนมุมท่ีวัดได้จากจุด ก. ถึงจุด ข. เป็นมุม

เท่ากับ ๖ มิล. เพื่อให้กระสุนนัดต่อไปยิงถูกก่ึงกลางเป้าหมายพอดี 
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รูปที่ ๑๒  วิธีตรวจแสงส่องวิถี 

 

   ๓.๔.๒.๓ เมื่อได้ทราบค่าของความสูงเป็นมุมมิลเลียมที่จ าเป็น จะต้องน ามาใช้ในการปรับการยิง

ของกระสุนนัดต่อไปให้ถูกจุดกึ่งกลางของเป้าหมายแล้ว ผบ.หมู่ จะต้องน าเอาค่าของมุมสูงเป็นมิลเลียมที่วัดได้

นี้ ค านวณเปลี่ยนเป็นระยะเมตรในลักษณะเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว จึงใหค าสั่งยิงต่อมาลดระยะยิงลงเป็น

เมตร 

   ๓.๔.๒.๔ ตัวอย่างที่แสดงไว้ในรูป ๑๒  ผบ.หมู่ ใช้กล้องส่องสองตาวัดแสงของกระสุนส่องวิถีได้ว่า 

อยู่สูงจากจุดกึ่งกลางของเป้าหมาย ๖ มิล. แปลงค่ามุมมิลเลียมเป็นเมตรด้วยการค านวณในใจ(          )ตาม

รายละเอียดที่กล่าวไว้ (ในข้อ ๓.๓.๒.๓) ได้ผลลัพธ์เป็นระยะเท่ากับ ๒๐๐ เมตร จึงสั่งการยิงกระสุนนัดต่อไปว่า   

“ลด ๒๐๐ ยิง” 

   ๓.๔.๒.๕ ถ้ายิงไปแล้วปรากฏว่าลูกกระสุนตกหน้าเป้าหมาย  ผบ.หมู่  จะต้องใช้วิธีการปรับการ

ยิงเช่นเดียวกันกับที่กล่าวแล้วในข้อ ๓.๓.๒.๓ ทุกประการ 

๔. การยิงข้ามศีรษะทหารฝ่ายเดียวกัน 



 ๔.๑ ปืนไร้แรงสะท้อน ขนาด ๑๐๖ มม. สามารถน ามาใช้ท าการยิงข้ามศีรษะทหารฝ่ายเดียวกันได้อย่าง

แม่นย า และปลอดภัย ยกเว้นเฉพาะเมื่อท าการยิงด้วยกระสุนสังหารส่องวิถีเท่านั้น ความแม่นย าดังกล่าวนี้

ย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยการปรับการยิงด้วยกระสุนชี้ต าบลกระสุนถูก 

 ๔.๒ พลยิงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการบังทางยิง ซึ่งสามารถจะขจัดการบังทางยิงของ

กระสุนแต่ละนัดได้ โดยการตรวจไม่ให้มีสิ่งกีดขวางใดๆอยู่ในเส้นเล็งของตน พลยิงจะต้องจัดเส้นเล็งโดยการหัน

ปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายด้วยการเล็งที่ถูกต้อง ถ้าในเส้นเล็งของพลยิงไม่มีสิ่งใดกีดขวางใดๆ อาวุธก็

ย่อมจะไม่มีการบังทางยิง เพราะกระสุนวิถีย่อมจะอยู่สูงกว่าเส้นเล็งเสมอ 

 ๔.๓ พลยิงจะย้ายการยิงได้ก็ต่อเมื่อได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือเม่ือถูกบังทางยิงเท่านั้น 

 

* หมายเหตุ  ถ้าใช้ปืนไร้แรงสะท้อน ขนาด ๑๐๖ มม. ท าการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยอาวุธเบา ก็ควรจะท าการ

ยิงต่อเป้าหมายเป็นจุด และไม่ควรท าการยิงเป็นพื้นที่โดยเด็ดขาด 

 

๕. เทคนิคการยิงในเวลากลางคืน 

 การยิงปืนไร้แรงสะท้อน ขนาด ๑๐๖ มม. ในเวลากลางคืน หรือทัศนวิสัยไม่ดีนั้น วิธียิงที่ถือว่าเป็นวิธี

หลักก็คือ จะต้องท าการยิงโดยจัดให้มีการส่องสว่างเหนือเป้าหมาย ถ้าได้มีการจัดให้มีการส่องสว่างเหนือ

เป้าหมายแล้ว การปรับการยิงก็คงจะกระท าเช่นเดียวกับที่ได้อธิบายมาแล้วทั้งหมด ส่วนวิธีจัดให้มีการส่องสว่าง

เหนือเป้าหมายจะกระท าอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และวัสดุการส่องสว่างที่มีอยู่เป็นประการส าคัญ 

๖. แผ่นจดระยะ 

 ๖.๑ กล่าวทั่วไป 

  ๖.๑.๑ แผ่นจดระยะ (ดูรูปที่ ๑๓) คือแผ่นภาพสังเขปที่แสดงให้เห็นทิศทางต่างๆ ซึ่งจัดท าข้ึนส าหรับ

ปืนแต่ละกระบอก แผ่นจดระยะนี้จะแสดงให้เห็นถึง ที่ตั้งปืน, มุมภาคของทิศเหนือแม่เหล็ก, ระยะยิงความสูง

และทิศทางไปยังลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัด หรือภูมิประเทศที่คาดว่าน่าจะมีเป้าหมายเกิดข้ึนได้ การที่ได้

แสดงให้ทราบถึงระยะและทิศทางไปยังเป้าหมายต่างๆที่ไม่อยู่ไกลเกินไปนัก ย่อมจะท าให้พลประจ าปืนหา

หลักฐานการยิงที่จ าเป็นต่อการยิงต่อเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ภายในเขตการยิงของตนได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว 

 

 



 
รูปที่ ๑๓ แผ่นจดระยะ 

 

  ๖.๑.๒ การที่ได้ท าแผ่นจดระยะไว้ ย่อมจะท าให้สามารถใช้อาวุธท าการยิงไปยังเป้าหมายต่างๆในห้วง

เวลาที่มีทัศนวิสัยจ ากัดได้ นอกจากนี้ยังท าให้สามารถส่งมอบรายละเอียดที่มีอยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่จะ

มาผลัดเปลี่ยน ได้โดยละเอียดด้วย ในบางครั้งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนืออาจจะน าเอาแผ่นจดระยะดังกล่าวนี้  ไป

ใช้ในการประสานการยิงด้วยก็ได้ ฉะนั้นพลยิงจึงควรจัดท าแผ่นจดระยะขึ้นสองชุด อีกหนึ่งชุดให้ผู้บังคับบัญชา

ชั้นเหนือ 

 ๖.๒ การท าแผ่นจดระยะ 

  ๖.๒.๑ ให้เขียนนามหน่วยและวันที่ไว้ที่มุมข้างหนึ่งข้างใดของแผ่นจดระยะ    ในล าดับต่อไปให้

ก าหนดจุดๆหนึ่งไว้ตรงประมาณก่ึงกลางของแผ่นกระดาษ เพ่ือแสดงว่าเป็นที่ตั้งปืน แล้วลากเส้นตรงเส้นหนึ่ง

ออกไปจากจุดๆนี้ไปในแนวทิศเหนือแม่เหล็ก เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทิศเหนือแม่เหล็กท่ีแท้จริง พร้อมท า

เครื่องหมายหัวลูกศรไว้ที่ปลายเส้นด้วย ต่อจากนั้นให้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งปืนกับลักษณะภูมิ

ประเทศที่เด่นชัดต่างๆ โดยการวัดมุมภาคของทิศเหนือแม่เหล็กจากที่ตั้งปืน ไปยังลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัด

ต่างๆเหล่านั้น รวมทั้งหาระยะที่แน่นอนจากที่ตั้งปืนไปยังภูมิประเทศท่ีเด่นชัดนั้นด้วย 

  เสร็จแล้วให้กรุยที่ตั้งของลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดต่างๆลงไปบนแผ่นจดระยะ     พร้อมกับวาด

เป็นภาพสังเขปแสดงให้เห็นทรวดทรงแบบง่ายๆของลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดต่างๆเหล่านั้น ต่อจากนั้นให้



ลากเส้นตรงจากจุดที่ใช้เป็นที่ตั้งไปยังลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดทุกแห่ง และให้บันทึกไว้บนเส้นตรงต่างๆ

เหล่านั้น เพ่ือแสดงให้ทราบถึงมุมภาคของทิศและระยะจากท่ีตั้งปืนไปยังลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดทุกแห่ง 

  ๖.๒.๒ ให้พยายามเลือกหาลักษณะภูมิประเทศท่ีเด่นชัดที่มีอยู่ในภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ที่ตั้งยิงที่สุด    

เท่าท่ีจะหาได้ เพ่ือน ามาใช้เป็นต าบลอ้างมายังที่ตั้งปืนอย่างถูกต้อง โดยให้วาดเป็นภาพสังเขปของลักษณะภูมิ

ประเทศที่เด่นชัดนั้นลงไปบนแผ่นสังเขป ตามทิศทางที่สัมพันธ์กับท่ีตั้งปืนอย่างใกล้เคียงความจริงที่สุด แล้ว

ลากเส้นตรงเส้นหนึ่งจากลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดมายังที่ตั้งปืน ครั้นแล้วให้ใช้เข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือ

แม่เหล็ก  จากที่ตั้งปืนไปยังลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดนั้นแล้ว เปลี่ยนค่าเป็นมุมภาคทิศเหนือกลับ (ถ้าวัดมุม

ได้น้อยกว่า ๓๒๐๐ มิล. ให้เอา ๓๒๐๐ มาบวกกับมุมทีว่ัดได้ ถ้ามุมวัดได้มากกว่า ๓๒๐๐ มิล. ให้เอา ๓๒๐๐  

มาลบออกจากมุมที่วัดได้) แล้วให้บันทึกค่าของมุมภาคของทิศเหนือที่เปลี่ยนแปลงเป็นมุมภาคของทิศเหนือ

กลับ ไว้ที่ส่วนล่างของเส้นตรงนั้น และให้หาระยะที่แน่นอนระหว่างที่ตั้งปืน กับลักษณะภูมิประเทศท่ีเด่นชัดนั้น

เป็นเมตร แล้วจึงบันทึกจ านวนระยะระหว่างปืนกับต าบลอ้าง 

  การที่หมายที่ตั้งปืนไว้ในลักษณะเช่นนี้ในแผ่นจดระยะ ย่อมจะช่วยให้พลยิงสามารถรายงานจุดที่อยู่

เป็นพิกัดโปลาร์  ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบได้อย่างรวดเร็วที่สุด 

  ๖.๒.๓ บนแผ่นจดระยะต้องแสดงให้เห็นแนวทิศทางเขตจ ากัดการยิงไว้ด้วยเสมอ      โดยจะต้อง

แสดงค่ามุมภาคทิศเหนือแม่เหล็ก  จากที่ตั้งปืนไปตามแนวทิศทางเขตจ ากัดการยิง ไว้ให้เห็นบนเส้นตรงที่ลาก

ขึ้นมาด้วยนั้น 

  ๖.๒.๔ เมื่อได้ท าแผ่นจดระยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว พลยิงจะต้องทดลองวางพื้นยิงไปยังต าบลต่างๆที่

คาดว่า น่าจะมีเป้าหมายเกิดข้ึน หรือวางพื้นยิงไปยังภูมิประเทศที่ส าคัญๆภายในเขตของตน เพ่ือให้ทราบถึง

ระยะและมุมทิศที่จะต้องน ามาใช้ที่กล้องเล็ง อย่างไรก็ตามถ้าหากสามารถหรือมีโอกาสกระท าได้แล้ว ก็ควรจะ

ใช้ปืนชี้เป้าหมายท าการยิง เพื่อหาระยะยิงที่ถูกต้องไปยังเป้าหมายต่างๆที่กรุยไว้แล้วแต่ละเป้าหมาย แล้ว

บันทึกระยะยิง, มุมทิศลงบนแผ่นจดระยะนั้นด้วย 

๗. หลักเล็งในเวลากลางคืน 

 ๗.๑ กล่าวทั่วไป 

  ๗.๑.๑ จะต้องน าหลักเล็งในเวลากลางคืนมาใช้ร่วมกับแผ่นจดระยะเสมอ  หลักเล็งในเวลากลางคืนก็

คือ หลักที่มีดวงไฟขนาดเล็กติดอยู่ที่ปลายสุดของหลัก หลักเล็งแต่ละหลักควรจะก าหนดให้มีดวงไฟสีต่างๆกัน 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง และควรจะอ้างถึงสีของดวงไฟแต่ละหลักเล็งไว้บน

แผ่นจดระยะด้วย 

  ๗.๑.๒ หลังจากท่ีได้ท าการพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายแต่ละแผ่งอย่างถูกต้องแล้ว จะต้องจัดการ

ปักหลักเล็งต่างๆ ให้แล้วเสร็จตั้งแต่ในเวลากลางวันเสมอ 

 ๗.๒ วธิีปักหลักเล็ง 



  ๗.๒.๑ หลังจากท่ีพลยิงได้ท าการพิสูจน์ทราบเป้าหมายต่างๆโดยการใช้การยิงของปืนชี้เป้าหมายแล้ว    

จะต้องให้พลกระสุนหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของหมู่ก็ได้ เป็นผู้น าเอาหลักเล็งออกไปปักข้างหน้าที่ตั้งปืน จุด

ที่ใช้ปักหลักเล็งควรจะอยู่ห่างจากที่ตั้งปืนประมาณ ๒๕ เมตร หรือปักให้ห่างออกไปจากที่ตั้งปืนออกไปมาก

พอที่จะไม่ท าให้ลมระเบิดที่เกิดขึ้น ณ ปากล ากล้อง  ขณะท าการยิงปืนไร้แรงสะท้อนจะผลักดันให้หลักเล็งล้ม

ได้ 

  ๗.๒.๒ พลยิงจะต้องท าการเล็งออกไปทางกล้องเล็ง  แล้วคอยสั่งให้พลกระสุนค่อยๆเลื่อนหลักเล็งไป

จนกว่าแสงไฟของหลักเล็งจะปรากฏอยู่ในเครื่องหมายรูปวงกลมขนาดเล็ก ที่ระยะ ๒๒๐๐ เมตร  ของมาตรา

ระยะยิงภายในกล้องเล็ง โดยไม่ให้ปืนเคลื่อนไหวแต่อย่างใด 

  ๗.๒.๓ ถ้ามีการปักหลักเล็งเพ่ิมเติม    จะต้องด าเนินการเช่นเดียวกันกับรายละเอียดต่างๆตามท่ีได้

กล่าวมาแล้วทั้งหมด 

 

ตอนที่ ๕ 

การปรับเส้นเล็งระบบอาวุธ 

๑. กล่าวท่ัวไป 

 ๑.๑ การที่จะยิงปืนไร้แรงสะท้อน ขนาด ๑๐๖ มม. ให้บังเกิดผลได้อย่างแม่นย าได้นั้น มีความจ าเป็นที่

จะต้องท าการปรับเส้นแกนหลอดล ากล้องปืนไร้แรงสะท้อน ให้มีเส้นเล็งเป็นแนวเดียวกันกับเส้นเล็งของกล้อง

เล็ง และจะต้องท าการปรับเส้นเล็งของปืนชี้ต าบลกระสุนถูกให้ถูกต้องอีกด้วย ส่วนการยิงปืนไร้แรงสะท้อนด้วย

การใช้รองล ากล้องปืน ก็มีความจ าเป็นจะต้องท าการปรับศูนย์ของรองล ากล้องปืนเอ็ม ๙  และปรับเส้นเล็งของ

ปืนชี้ต าบลกระสุนถูกเหมือกัน 

 ๑.๒ ในการสอนหรือฝึกเรื่องการปรับเส้นเล็งของระบบอาวุธ จะจัดเตรียมให้มีจ านวนกระสุนปืนที่จ าเป็น

จะต้องน ามาใช้ในการปรับเส้นเล็ง ทั้งกระสุนที่ยิงด้วยรองล ากล้อง และปืนชี้ต าบลกระสุนถูกจ านวนเพียงพอ

ส าหรับการฝึกตามตารางยิงต่างๆ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในบทที่ ๙ (การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง) 

๒. วิธีปรับเส้นเล็ง 

 ๒.๑ การปรับเส้นแกนหลอดล ากล้องปืนไร้แรงสะท้อนในขั้นต้นของการปรับเส้นเล็ง ของระบบอาวุธนั้น 

พลประจ าปืนจะต้องท าการปรับเส้นแกนหลอดล ากล้องปืนไร้แรงสะท้อน ให้เส้นเล็งเป็นแนวเดียวกันกับกล้อง

เล็งเสียก่อน ในการปรับเส้นแกนหลอดล ากล้องปืนดังกล่าวนี้ให้กระท าไปตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

  ๒.๑.๑ จะต้องตั้งปืนไร้แรงสะท้อนไว้บนฐานปืน เอ็ม ๗๙ ให้เรียบร้อย ได้ระดับและมั่นคงเสียก่อน 

  ๒.๑.๒ ให้สังเกตดูรอยบากสี่รอยที่ปากล ากล้อง จะห่างกันเป็นมุม ๙๐ องศา แล้วใช้เชือกเส้นเล็กๆ

จ านวนสองเส้นวางทับลงไประหว่างรอยบากท่ีอยู่ตรงข้าม ในลักษณะที่ซึ่งเชือกท้ังสองเส้นนั้นให้มีความตึงมาก



ที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้เสร็จ แล้วให้ใช้ยางรัดปลายเชือกท่ีขึงไว้ให้แน่น จุดที่เชือกตัดกันเป็นรูปกากบาท 

คือ เส้นแกนหลอดล ากล้องที่ปากกระบอกปืน 

  ๒.๑.๓ ให้น าเอาแผ่นเล็งหลอดล ากล้อง ซึ่งได้รับแจกจ่ายมากับปืนแต่ละกระบอก สอดเข้าไปในรัง

เพลิง เพ่ือให้เป็นเครื่องเล็งเส้นแกนหลอดล ากล้องปืน 

  ๒.๑.๔ ถ้าไม่มีแผ่นเล็งหลอดล ากล้องปืน จะใช้แผ่นกระดาษแข็งที่ตัดเป็นวงกลมขนาดเท่ากับความ

กว้างของรังเพลิง แล้วเจาะรูเล็กๆไว้ที่ศูนย์กลางแทนก็ได้ หรือมิฉะนั้นก็ให้กระท าโดยเอาเครื่องปิดท้ายที่ถอด

เรือนเข็มแทงชนวนออกแล้วใส่เข้าไปในรังเพลิง เพ่ือให้ช่องเข็มแทงชนวนในเครื่องปิดท้ายเป็นเครื่องแสดงถึง

แกนหลอดล ากล้องปืน 

  ๒.๑.๕ ต่อจากนั้นให้เลือกจุดเล็งในภูมิประเทศข้ึนจุดหนึ่ง ที่อยู่ในระยะไกลที่ประมาณไว้ว่า ควรจะ

เป็นระยะที่ไกลมากกว่าระยะที่เป้าหมายต่างๆของปืนควรจะตั้งอยู่ แล้วใช้สายตาเล็งจากรูตรงกึ่งกลางของแผ่น

เล็งหลอดล ากล้องรูตรงกี่งกลางของกระดาษ หรือช่องเข็มแทงชนวนในเครื่องปิดท้ายแล้วแต่กรณี โดยวาง

สายตาให้ห่างจากรู หรือช่องเข็มแทงชนวนในระยะห่างพอสมควร แล้วมองออกไปทางปากล ากล้องปืน โดย

ยึดถือเอาเส้นกากบาทที่ใช้เชือกท าไว้ที่ปากล ากล้องปืนเป็นศูนย์กลางการจัดภาพเล็งเพ่ือปรับเส้นเล็งของแกน

หลอดล ากล้องปืนชี้ไปยังจุดเล็ง โดยการใช้ควงสูงและควงส่ายของฐานปืน  ในโอกาสต่อไปตรวจดูหลอด

ระดับบนกล้องเล็งว่าหลอดระดับอยู่ตรงกึ่งกลางหลอดแก้วหรือไม่ โดยไม่ท าให้ปืนเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้น ถ้า

หลอดระดับไม่อยู่กึ่งกลางก็ให้ปรับหลอดระดับให้อยู่กึ่งกลาง ด้วยการหมุนควงมุมแก้เอียงทางทิศและทางระยะ

ที่ฐานกล้องเล็ง 

  ๒.๑.๖ ให้มองผ่านเข้าไปในกล้องเล็ง   เพื่อตรวจดูว่าเส้นกากบาทที่อยู่ทางส่วนบนของแว่นแก้ว

มาตรา  ของกล้องเล็งได้วางทาบอยู่ที่จุดเล็งเป็นภาพเล็งเดียวกันกับเส้นปรับแกนหลอดล ากล้องหรือไม่ ถ้าไม่

ทาบทับกัน (หรือเป็นจุดเดียวกัน) ก็ให้เลื่อนเส้นกากบาทของกล้องเล็งไปทาบทับที่จุดเล็งของเส้นแกนหลอดล า

กล้องปืน โดยใช้ไขควงหมุนที่ที่หมุดเกลียวมุมสูงและมุมทิศตามความจ าเป็น เสร็จแล้วควรจะท าการตรวจสอบ

การปรับเส้นเล็งอีกครั้งหนึ่ง ถ้ากากบาทภายในล ากล้องเล็งไปทาบทับกับจุดเล็งของเส้นแกนหลอดล ากล้องปืน 

ก็แสดงว่าปืนพร้อมที่จะท าการยิงได้อย่างแม่นย า (ดูรูปที่ ๑๔) 

 



 
 

รูปที่ ๑๔ ภาพเล็งในการปรับเส้นแกนหลอดล ากล้องปืน 

 

๓. การปรับเส้นเล็งปืนชี้ต าบลกระสุนถูก ขนาด .๕๐ นิ้ว 

 ๓.๑ วธิีปรับเส้นเล็งของปืนชี้ต าบลกระสุนถูกถือว่าเป็นวิธีหลัก ก็คือ ในขั้นแรกให้ท าการยิงปืนไร้แรง

สะท้อนไปยังเป้าหมายแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระยะ ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ เมตร (มักนิยมใช้ ๑๑๐๐ เมตร) ด้วยกระสุน

ต่อสู้รถถังหรือกระสุนระเบิดพลาสติกส่องวิถี ต่อจากนั้นให้ท าการยิงกระสุนชี้ต าบลกระสุนถูกออกไปสองนัด ถ้า

กระสุนชี้ต าบลกระสุนถูกทั้งสองนัดนั้น ไม่ถูกต าบลกระสุนตกของปืนไร้แรงสะท้อนที่ยิงออกไปก่อน ก็ใช้วิธี

เลื่อนต าบลกระสุนตกของลูกกระสุนชี้ต าบลกระสุนถูกทับจุดกี่งกลางของต าบลระเบิดของปืนไร้แรงสะท้อน 

ด้วยการปรับที่ปืนชี้ต าบลกระสุนถูก โดยหมุนที่แผ่นเฟืองปรับมุมสูงและมุมทิศท่ีอยู่บนโครงยึดล ากล้องปืนอัน

หน้าก่อนที่จะท าการปรับปืนชี้ต าบลกระสุนถูก ดึงคันรั้งลูกเลื่อนถอยมาข้างหลังในระยะพอสมควร แล้วใช้ไม้

หรือวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งสอดเข้าไปในช่องเหล็กดัดปลอกกระสุน ต่อจากนั้นใช้กุญแจปรับปืนชี้ต าบลกระสุน

ถูก (เครื่องมือรวม เอ็ม ๘) เป็นเครื่องมือปรับ โดยให้ช่องวงกลมของกุญแจสวมล ากล้องปืนไว้ในลักษณะที่ให้

ทางด้านข้างของกุญแจวางแนบสนิท กับแผ่นปรับมุมสูงหรือแผ่นเฟืองปรับมุมทิศแล้วท าการปรับตามต้องการ 

ก่อนที่จะท าการปรับหรือหมุนจะต้องถอดซองกระสุนออกจากปืน หรือตรวจความปลอดภัยเสียก่อนทุกครั้ง 



 ๓.๒ วธิีปรับเส้นเล็งของปืนชี้ต าบลกระสุนถูกท่ีถือว่าเป็นวิธีรอง ก็คือ ให้เลือกเป้าหมายขึ้นแห่งหนึ่งที่

ทราบระยะแล้วโดยแน่นอน  ซี่งอยู่ในระหว่าง ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ เมตร (มักนิยมใช้ระยะ ๑๑๐๐ เมตร) การปรับ

วิธีนี้พลยิงจะต้องมีความมั่นใจว่าปืนไร้แรงสะท้อนของตน ได้ท าการปรับเส้นเล็งของเส้นแกนหลอดล ากล้อง  

เป็นแนวเดียวกันกับเส้นเล็งของกล้องเล็งมาแล้วอย่างถูกต้อง ฉะนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องใช้กระสุนปืนไร้

แรงสะท้อนท าการยิงออกไปก่อนเหมือนกับวิธีแรก เพราะว่าได้ปรับเส้นแกนหลอดล ากล้องปืนไร้แรงสะท้อนมา

อย่างถูกต้องแล้ว ก็ย่อมจะท าการยิงถูกเป้าหมายอย่างไม่มีปัญหา หรือหมายความว่าภาพเล็งที่ปรากฏในกล้อง

เล็ง ก็คือต าบลระเบิดของลูกกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนที่เรายิงออกไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงใช้ปืนชี้ต าบล

กระสุนถูกท าการยิงเพ่ือปรับเส้นเล็งของปืนชี้ต าบลกระสุนถูกได้เลย โดยท าการยิงกระสุนปืนชี้ต าบลกระสุนถูก

ออกไปสองนัด ถ้ากระสุนปืนชี้ต าบลกระสุนถูกสองนัดนั้น ไม่ตกที่จุดกึ่งกลางเป้าหมายตามท่ีจัดภาพการเล็งไว้

ในกล้องเล็ง ก็ให้ท าการปรับเส้นเล็งของล ากล้องปืนชี้ต าบลกระสุนถูกตามวิธีการเดียวกันกับท่ีกล่าวในข้อ ๓.๑  

จนกว่ากระสุนปืนชี้ต าบลกระสุนถูกจะยิงถูกที่จุดกึ่งกลางของเป้าหมายตามท่ีใช้กล้องเล็งท าการเล็งไว้ 

๔. การปรับเส้นเล็งของรองล ากล้อง 

 ๔.๑ ในการปรับเส้นเล็งของรองล ากล้องปืนนั้น จะต้องวางรองล ากล้องไว้ในรังเพลิงของปืนไร้แรง

สะท้อน โดยให้หันเอาทางด้านที่เป็นรูปตัดชี้ไปทางขอรั้งปลอกกระสุน และก่อนที่จะน ารองล ากล้องใส่เข้าไปใน

รังเพลิงนั้นจะต้องมั่นใจได้ว่า ขันแป้นนกปืนจนแน่นสนิทดีแล้ว ต่อจากนั้นให้จัดกล้องเล็งให้ได้ระดับด้วยการ

หมุนลูกบิดแก้เอียง เสร็จแล้วให้เลือกเป้าหมายขึ้นแห่งหนึ่งที่ทราบระยะแล้วโดยแน่นอน ซึ่งอยู่ในระยะระหว่าง 

๖๐๐ - ๘๐๐ เมตร (ระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่กระสุนส่องวิถี ขนาด .๓๐ นิ้ว ที่ใช้ยิงกับรองล ากล้องหมดแสงส่อง

วิถี) 

 ๔.๒ ให้หันปากล ากล้องปืนให้ชี้ตรงไปยังเป้าหมาย ด้วยการใช้ควงมุมสูงและควงมุมส่ายจนกว่าเส้นบอก

ระยะตามระยะยิงที่ท าการยิงบนแว่นแก้วมาตราส่วนของกล้องเล็ง จะปรากฏอยู่ท่ีจุดศูนย์กลางของเป้าหมาย 

แล้วจึงท าการยิงกระสุน .๓๐ นิ้ว ไปยังเป้าหมาย ๓ นัด การที่ต้องใช้กระสุน ๓ นัด ย่อมจะท าให้เกิดความมั่นใจ

ได้ว่า การปรับเส้นเล็งของรองล ากล้องไม่ได้เกิดขึ้นจากการยิงกระสุนที่ไม่มีความแน่นอน ถ้าท าการยิงต่อ

เป้าหมายในสนามยิงปืน ๑๐๐๐ นิ้ว ก็คงปฏิบัติในลักษณะการตามที่กล่าวมานี้ แต่มีข้อแม้อยู่ว่าในการเล็งนั้น

จะต้องใช้เส้นเล็งที่บอกระยะ ๖๐๐ เมตร  ของกล้องเล็งวางทับอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเป้าหมาย 

 ๔.๓ ถ้าจุดศูนย์กลางของกลุ่มกระสุนทั้ง ๓ นัด ที่ยิงออกไปนั้นไม่ถูกเป้าหมาย จะต้องเลื่อนปากล ากล้อง

ปืน (โดยการใช้ควงมุมสูงและควงมุมส่าย) ไปจนกว่าจุดศูนย์กลางของต าบลระเบิดที่ปรากฏอยู่บนแว่นแก้ว

มาตราส่วนของกล้องเล็ง จะไปวางทับอยู่บนจุดกึ่งกลางของเป้าหมาย ต่อจากนั้นให้ท าการเลื่อนเส้นระยะยิง

ตามระยะที่ใช้ยิงของแว่นแก้วมาตราส่วนของกล้องเล็งไปทับที่จุดศูนย์กลางของเป้าหมาย ด้วยการใช้ไขควง

หมุนที่หมุดเกลียวปรับมุมสูง หรือหมุดเกลียวปรับมุมทิศของกล้องเล็งตามความเป็นจริง เสร็จแล้วให้ทดลองท า

การยิงต่อเป้าหมายใหม่ จนกว่าจะม่ันใจได้ว่า รองล ากล้องมีเส้นเล็งเป็นแนวเดียวกันกับกล้องเล็งแล้ว 



 ๔.๔ ถ้ากระสุนยังไม่ถูกเป้าหมาย จะต้องปรับการยิงเช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาแล้วจนกว่าจะถูกเป้าหมาย 

 ๔.๕ ถ้าได้น าเอาปืนชี้ต าบลกระสุนถูกใช้ร่วมกับรองล ากล้อง จะต้องท าการปรับเส้นเล็งของปืนชี้ต าบล

กระสุนถูกในระยะยิงเช่นเดียวกันกับรองล ากล้อง โดยปฏิบัติตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในการปรับเส้นเล็งปืนชี้

ต าบลกระสุนถูก .๕๐ นิ้ว 

 * ค าแนะน า 

  จะต้องจ าไว้ให้ดีว่า ในระหว่างที่ท าการยิงเพื่อปรับเส้นเล็งรองล ากล้อง หรือหลังจากท่ีได้ปรับเส้นเล็ง

รองล ากล้องเรียบร้อยแล้ว อย่าได้ถอดหรือขยับเขยื้อนรองล ากล้องเป็นอันขาด ถ้าหากว่ารองล ากล้องมีการ

เคลื่อนไหวขณะใดก็ตาม ในระหว่างการยิงจะต้องเริ่มต้นท าการยิงปรับใหม่ ตามวิธีการที่กล่าวมาแล้วในข้อ 

๔.๒ และข้อ ๔.๓ ข้างต้นทันท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักยิง ค.๘๘ ขนาด ๖๐ มม. 

การปฏิบัติการยิงโดยไม่ใช้ศูนย์อ านวยการยิง 

๑. กล่าวน า 



๑๐๐๐
๔๐ X ๑๒๐๐

 

 ในการศึกษาบทเรียนนี้ จะได้แนะน าถึงระเบียบปฏิบัติและหลักการยิง ส าหรับเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 

๖๐ มม. โดยปกติการยิงอยู่ในการควบคุมของ ผบ.หมู่ และ ผบ.หมู่ ตรวจการณ์พ้ืนที่เป้าหมายจากท่ีตรวจ

การณ์ ควบคุมการยิงโดยออกค าสั่งยิงตรงไปยังพลประจ าปืน 

๒. สูตรมิลเลียม 

 ก. ข้อนิยาม 

  ในการค านวณหลักฐานการยิง หน่วยความยาวหรือระยะคิดเป็นเมตร และหน่วยวัดมุมเป็นมุมเลียม 

๑ มิลเลียมเท่ากับ ๑/๖๔๐๐ ของวงกลม เพราะฉะนั้น ๓๖๐ องศา จึงเท่ากับ ๖๔๐๐ มิลเลียม ๑ องศา เท่ากับ

ประมาณ ๑๗.๘ มิลเลียม ในทางปฏิบัติ ๑ มิลเลียม อาจก าหนดเป็นมุมซึ่งตรงกับหนึ่งหน่วย ณ ระยะ ๑,๐๐๐ 

หน่วย หรืออาจกล่าวได้ว่า ๑ มิลเลียม เป็นมุมที่ตรงกับความกว้างประมาณ ๑ เมตร ณ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

 ข. การใช้สูตรมิลเลียม 

  ๑) สูตรมิลเลียม คือ  WR/M = ๑ หรือจ าเป็นสูตรง่ายๆว่า สูตร WROM {W OVER RM} 

   W แทนความกว้างเป็นเมตร 

   R แทนระยะหรือระยะเป็นหน่วย ๑,๐๐๐ เมตร 

   M แทนมุมมิลเลียม 

  ๒) ตัวอย่าง 

   ผู้ตรวจการณ์ต้องการทราบระยะระหว่างต าบลสองต าบล (ก. และ ข.) กะระยะไปยังต าบล ก. ได้

ประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร และใช้กล้องส่องสองตาวัดมุมระหว่าง ก – ข ได้ ๔๐ มิล. จะหาระยะจาก ก – ข ได้

ตามสูตรดังนี้ 

   W = RM 

   W =                

   W = ๔๘ 

   เราอาจจะหาค่าตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวของสูตรนี้ เมื่อทราบค่าแล้วสองตัว 

 

๓. การหาหลักฐานยิงเริ่มแรก 

 ก. เรื่องที่ต้องการเพื่อหาหลักฐานการยิงเริ่มแรก 

  ๑) ทิศทางยิงเริ่มแรก 

  ๒) ระยะยิงเริ่มแรก 

 ข. เมื่อ ผบ.หมู่ เตรียมหลักฐานยิงเริ่มแรก จะต้องกระท าในเวลาอันสั้นที่สุดและใช้วิธีการที่รวดเร็วและ

ง่าย ควรเลือกต าบลที่สูงซึ่งสามารถตรวจการณ์เห็นทั้งเป้าหมายและท่ีตั้งเครื่องยิงถ้าสามารถท าได้ 



 ค. เพ่ือป้องกันอันตรายของพลประจ าปืน ปกติจึงให้เครื่องยิงติดตั้งอยู่ในที่ก าบัง พลยิงจึงไม่สามารถ

มองเห็นเป้าหมายได้ดี จึงจ าเป็นต้องสร้างต าบลเล็งขึ้น ต าบลเล็งนี้อาจเป็นหลักเล็งหรือสิ่งที่เห็นขอบชัดเจน 

เช่น ล าตันไม้ มุมหลังคา ฯลฯ ในการหาทิศทางยิงเริ่มแรกอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

  ๑) วิธีเล็งต่อแนว 

   วิธีต่างๆเหล่านี้ใช้ในการหาหลักฐานยิงเริ่มแรก เมื่อ ผบ.หมู่ อยู่ในหรือใกล้แนวเครื่องยิงกับ

เป้าหมาย (แนว ค. – ม.) 

   (ก) เมื่อที่ตั้งยิงไม่ได้ก าหนดแน่นอน ผู้ตรวจการณ์หรือ ผบ.หมู่ เคลื่อนที่ไปยังจุดที่สูงเด่น ซึ่ง

สามารถมองเห็นเป้าหมายได้ วางตัวอยู่ในแนว ค. – ม. แล้วปักหลักเล็ง เอ็ม ๑๐ หมุนบรรทัดเล็งไปยัง

เป้าหมาย และโดยไม่แตะต้องแนวบรรทัด หมุนตัวมาเล็งไปยังที่ตั้งเครื่องยิง ให้สัญญาณพลประจ าปืนปักหลัก 

๑ หลัก เป็นหลักก าหนดที่ตั้งเครื่องยิง 

   (ข) เมื่อก าหนดที่ตั้งยิงแน่นอน ถ้าเครื่องยิงได้ตั้งยิงแล้วหรือมีภูมิประเทศจ ากัด ผบ.หมู่ เคลื่อนที่

ไปยังจุดสูงเด่น โดยพยายามให้อยู่ในแนว ค. – ม. แล้วมาปักหลักเล็ง เอ็ม ๑๐ หมุนบรรทัดเล็งตรงไปยัง

เป้าหมาย แล้วหมุนตัวกลับเล็งไปยังเครื่องยิงถ้าไม่ตรงก็ท าการขยับหลักเล็งใหม่ จนกว่าเครื่องยิง หลักยิง และ

เป้าหมาย จะอยู่ในแนวเดียวกัน 

  ๒) วิธีใช้จุดอ้าง 

   ในเมื่อสถานการณ์ทางยุทธวิธีไม่อ านวยให้ใช้วิธีเล็งต่อแนวได้ ผบ.หมู่ ก็ก าหนดทิศทางยิงเริ่มแรก

โดยเลือกวัตถุที่แลเห็นขอบทางตั้งได้ชัดเจนในทิศทางยิงนั้น แล้วจึงให้ตั้งเครื่องยิง โดยเล็งต่อขอบของวัตถุนั้น

ด้วยมุมทิศศูนย์ โดยใช้จุดเล็งนี้เป็นจุดอ้างก็สามารถท าการยิงต่อเป้าหมายที่อยู่ทางขวาหรือทางซ้ายได้ โดยหา

ค่ามุมทางข้างระหว่างที่หมายเล็งกับเป้าหมาย แล้วสั่งให้พลยิงตั้งค่ามุมทิศเท่ากับมุมทางข้างที่หาได้ 

  ๓) วิธีเล็งตรง 

   ผบ.หมู่ อาจใช้วิธีเล็งตรงเมื่อพลยิงมองเห็นเป้าหมาย การยิงในลักษณะนี้มีความรวดเร็วแต่

เปิดเผยที่ตั้งยิง โดยธรรมดาที่ตั้งยิงเช่นนี้เป็นที่ตั้งยิงชั่วคราว เมื่อเป้าหมายถูกท าลายแล้วต้องรีบเปลี่ยนย้าย

ที่ตั้งยิงทันที 

  ๔) วิธีหามุมภาคของทิศ 

   ผบ.หมู่ จะใช้วิธีนี้เมื่อไม่สามารถมองเห็นที่ตั้งเครื่องยิงได้จากจุดเด่นหรือที่ตรวจการณ์ ซึ่งอยู่ใน

แนวหรือใกล้กับแนว ค. – ม.  ผบ.หมู่ ก าหนดที่ตั้งยิงแล้วเคลื่อนที่ไปยังจุดเด่นหรือที่ตรวจการณ์วางตัวอยู่

ประมาณแนว ค. – ม. วิธีชว่ยให้เกิดแนวนี้ คือ เลือกต าบลในภูมิประเทศที่อยู่ตรงที่ตั้งเครื่องยิง หรือใกล้เคียง

ก่อนเคลื่อนที่ไปยังที่ตรวจการณ์ ใช้เข็มทิศวัดมุมภาคไปยังเป้าหมาย น ามุมภาคที่ได้ไปตั้ง ค. ให้ตรงทิศ 

  ๕) วิธีเล็งขนานคู่ 



   ผบ.หมู่ อาจใช้วิธีนี้เมื่อตนอยู่ห่างจากแนว ค. – ม. เป็นวิธทีี่ง่ายและรวดเร็ว  วิธีปฏิบัติโดยกะ

ระยะจากต าบลที่อยู่ไปยังแนว ค. – ม. เลือกจุดใดจุดหนึ่งในภูมิประเทศที่อยู่ทางด้านเดียวกับท่ีตนเองอยู่ และ

เท่ากับระยะห่างจากท่ี ผบ.หมู่ อยู่ในแนว ค. – ม.  จากต าบลที่อยู่วัดมุมภาคไปยังจุดที่เลือกไว้ในภูมิประเทศ 

มุมภาคนี้ก็คือมุมภาคของเครื่องยิงไปยังเป้าหมาย 

 

  ๖) วิธีใช้มุมสกัด 

   วิธีนี้ใช้หาทิศทางยิงเริ่มแรกได้ เมื่อต าบลที่อยู่เพ่ือหาทิศทางยิงอยู่นอกแนว ค. – ม. มีวิธีปฏิบัติ

ดังนี้ 

   (๑) วัดมุมภาคแนว ต. – ม. 

   (๒) กะระยะ ต. – ม. และระยะจากตนไปยังแนว ค. – ม. 

   (๓) ใช้สูตรมิลเลียมหามุมเป้าหมายแล้ว น ามาบวกหรือลบมุมภาคแนว ต. – ม. เมื่อเครื่องยิงอยู่

ทางขวาลบ 

  ๗) วิธีใช้แผ่นกรุยจุด 

   ผบ.หมู่ อาจหาทิศทางยิงเริ่มแรกและระยะได้จากแผ่นกรุยจุด (วิธีปฏิบัติศึกษาใน ศอย.) 

  ๘) วิธีใช้แผนที่ 

   ผบ.หมู่ อาจหาทิศทางยิงเริ่มแรกและระยะได้จากแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศ โดยก าหนดที่ตั้ง

เครื่องยิงและเป้าหมายลงในแผนที่ ลากเส้นระหว่างเครื่องยิงกับเป้าหมาย แล้ววัดมุมภาคและระยะจากแผนที่ 

น ามุมภาคที่ได้ไปตั้งเครื่องยิงตรงทิศ 

  ๙) การหาระยะยิง  

   ผบ.หมู่ อาจหาระยะยิงได้จาก 

   (๑) แผนที่ หรือภาพถ่ายทางอากาศ 

   (๒) การกะระยะ 

   (๓) แผ่นกรุยจุด 

 

๔. การตรวจการณ์ 

  ก. กล่าวทั่วไป   

  การยิง ค. ๖๐ มม. ผู้ตรวจการณ์ (ผบ.หมู่) จะท าการปรับการยิงเพื่อให้การยิงแม่นย าและรวดเร็ว 

ผู้ตรวจการณ์ต้องอยู่ใกล้ที่ตั้งยิง  ฉะนั้นจึงต้องเลือกท่ีตรวจการณ์ก่อนแล้วจึงก าหนดที่ตั้งยิงให้อยู่ใกล้ที่ตรวจ

การณ์ภายใน ๑๐๐ เมตร และถ้าไม่สามารถก าหนดให้ห่างจากที่ตรวจการณ์ภายใน ๑๐๐ เมตร ได้ ก็ก าหนด

ที่ตั้งยิงโดยให้ที่ตรวจการณ์ห่างจากแนว ค. – ม. ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร 



 ข. การตรวจต าบลกระสุนตก 

  การตรวจต าบลกระสุนตกเป็นการพิจารณาของผู้ตรวจการณ์เก่ียวกับต าบลระเบิด การหาเป้าหมาย 

เมื่อเกิดต าบลระเบิดขึ้นผู้ตรวจการณ์ต้องตรวจทันที การตรวจต าบลระเบิดท าได้ ๒ อย่าง คือ การตรวจทาง

ระยะ และการตรวจทางทิศ 

  ๑. การตรวจทางระยะ มีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑) หน้า 

   ๒) หลัง 

   ๓) เป้าหมาย 

   ๔) ระยะเป้าหมาย 

   ๕) สงสัย 

   ๖) หาย 

  ๒. การตรวจทางทิศ มีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑) ขวา 

   ๒) ซ้าย 

   ๓) ตรงทิศ 

 ค. การแก้ไขต าบลระเบิดในทางทิศ 

  ๑) ในกรณีที่ที่ตรวจการณ์อยู่ห่างจากเครื่องยิงภายในรัศมี ๑๐๐ เมตร    การแก้ทางทิศเมื่อตรวจ

การณ์วัดมุมระหว่างเป้าหมายกับต าบลระเบิดได้เท่าใด ถือเป็นผลแก้โดยตรงที่เครื่องยิง เช่นผู้ตรวจการณ์ตรวจ

ต าบลระเบิดได้ ซ้าย ๓๐ มิล. ก็ส่งแก้ว่า “ขวาสามศูนย์” 

  ๒) เมื่อผู้ตรวจการณ์อยู่ห่างจากท่ีตั้งยิงเกินรัศมี ๑๐๐ เมตร และห่างจากแนว ค. – ม. ไม่เกน ๑๐๐ 

การแก้ทางทิศมีความจ าเป็นต้องใช้สูตรค านวณหาตัวแก้ดังนี้ 

   ตัวแก้มุมทิศ =                                           X มุมทางข้างที่วัดได้ 

    

   * ผลลัพธ์จะเป็นมุมทิศท่ีต้องแก้ 

 ง. การแก้ไขต าบลระเบิดในทางระยะ 

  ในระหว่างการยิง ผู้ตรวจการณ์ต้องพยายามเสมอที่จะให้นัดแรกของต าบลระเบิดถูกเป้าหมาย 

ไม่เช่นนั้นก็ต้องพยายามปรับต าบลระเบิดเข้าหาเป้าหมาย โดยพิจารณาจากต าบลระเบิดที่ตก ถ้าต าบลระเบิด

ตกหลังเป้าหมายก็ลดระยะ แต่ถ้าต าบลระเบิดตกหน้าเป้าหมายก็เพ่ิมระยะจนกระทั่งถูกเป้าหมายหรือพอใจ 

 จ. เครื่องมือตรวจการณ์ 

ระยะจากท่ีตรวจการณ์ถึงเป้าหมาย 

ระยะจากเครื่องยิงถึงเป้าหมาย 



  ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจการณ์ ต้องรู้จักใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น มีกล้องส่องสองตาส าหรับตรวจ

ต าบลระเบิด เข็มทิศส าหรับวัดมุมภาค และแผนที่ส าหรับก าหนดที่ตั้งเป้าหมายสิ่งที่ผู้ตรวจการณ์ต้องการจาก

แผนที่ 

 

๕. ค าสั่งยิง 

 ก. กล่าวทั่วไป 

  ค าสั่งยิงเป็นค าสั่งที่มาจาก ผบ.หมู่ ณ ที่ตรวจการณ์ ค าสั่งเหล่านี้บรรจุค าบอกทางเทคนิคท่ีจ าเป็น

ส าหรับพลยิง เพ่ือที่จะตั้งเครื่องยิงและปฏิบัติการยิง ในการให้ค าสั่งยิงมักนิยมสั่งไปตามล าดับหัวข้อของค าสั่ง

ยิง การให้ค าสั่งอาจให้ค าสั่งด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ ทางวิทยุ สัญญาณแขนและมือ และพลยิงจะต้องทวนค าสั่ง

ยิงด้วยเสมอ 

 ข. ชนิดของค าสั่งยิง ค าสั่งยิงมี ๒ ชนิด 

  ๑) ค าสั่งยิงเริ่มแรก 

  ๒) ค าสั่งยิงต่อมา 

 

 ค. ค าสั่งยิงเริ่มแรกประกอบด้วย    (ตัวอย่าง) 

  ๑) เครื่องยิงที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งยิง  - หมวด 

  ๒) ชนิดของลูกระเบิดยิง     - ระเบิดสังหาร 

  ๓) เครื่องยิงที่จะยิง       - หมู่ ๒ 

  ๔) วิธียิง          - ๑ นัด 

  ๕) มุมทิศ          - มุมทิศ ๐ หลักเล็งหลัก 

  ๖) ระยะยิง         - เก้าร้อย 

  ๗) การควบคุมการยิง      - ยิง 

  * ค าสั่งยิงนี้สั่งไปตามล าดับหัวข้อ แต่หัวข้อใดไม่จ าเป็นก็เว้นได้ 

 ง. ค าสั่งยิงต่อมา 

  ค าสั่งยิงต่อมามีหัวข้อเฉพาะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากค าสั่งยิงเริ่มแรก เว้นแต่ค าสั่งให้ยิงจะต้อง

บอกเสมอ 

 จ. ค าสั่งยิงดัดแปลง 

  ค าสั่งยิงดัดแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนมุมทิศและระยะยิง ให้เป็นจ านวนรอบของควงส่ายและควงสูง 

ผลดีของค าสั่งยิงนี้ก็คือ พลประจ าปืนปฏิบัติได้รวดเร็วและง่าย จ านวนรอบของควงส่ายและควงสูงให้ใช้ได้ถึง

ครึ่งรอบ 



 ฉ. การบอกซ้ าและการแก้ค าผิด 

  ๑) การทวนค าสั่ง เมื่อพลยิงไม่เข้าใจค าสั่งยิงข้อใด ก็ขอให้ผู้ตรวจการณ์บอกซ้ าข้อนั้นโดยขานว่า 

“ขอซ้ า…..” ผู้ตรวจการณ์ก็จะบอกหัวข้อที่ขอซ้ านั้น 

  ๒) การแก้ค าสั่งในการให้ค าสั่งยิง เมื่อสั่งไปแล้วและสั่งผิดไปจากค าสั่งที่จะสั่งก็จะบอกว่า “ผิด – 

หยุด” แล้วบอกหัวข้อค าสั่งที่ผิดนั้น เช่น สั่งระยะยิงจาก ๗๐๐ เป็น ๘๐๐ ก็จะสั่งว่า “ผิด – หยุด ระยะ ๗๐๐ 

เมตร” 

๖. การด าเนินการยิง 

 ก. กล่าวทั่วไป 

  การด าเนินการยิงรวมถึงการปฏิบัติทั้งสิ้นในการเตรียมการ และยิงต่อเป้าหมาย รวมทั้งความสามารถ

ของผู้ตรวจการณ์ ที่จะเริ่มยิงตามความต้องการาของตน และปรับการยิง การกระจายอ านาจการยิง การเปลี่ยน

จากเป้าหมายหนึ่งไปยังอีกเป้าหมายหนึ่ง และการใช้ลูกระเบิด ผู้ตรวจการณ์ต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ 

 ข. การยิงปรับ 

  ผู้ตรวจการณ์ยิงปรับเพื่อดึงต าบลระเบิดให้ตกลง ณ ต าบลที่ต้องการ การพิจารณาต าบลระเบิด

จะต้องกระท าทันทีเมื่อต าบลระเบิดตกถึงพ้ืนหรือระเบิด พยายามดึงต าบลระเบิดเข้ามาอยู่ในแนว ต. – ม. โดย

ท าการแก้ทางทิศและทางระยะ เพื่อให้จุดปานกลางมณฑลทับหรือใกล้เป้าหมาย 

 ค. การยิงปรับด้วยวิธีการยิงควบ 

  ผู้ตรวจการณ์ต้องพยายามเสมอที่จะให้กระสุนนัดแรกถูกเป้าหมาย ไม่เช่นนั้นก็พยายามให้ต าบล

ระเบิด ๒ นัด ควบเป้าหมาย 

  ๑) ผู้ตรวจการณ์ใช้ระยะใกล้ที่สุดสร้างห้วงควบ เกณฑ์การสร้างห้วงควบปกติ มีดังนี้ 

   (๑) ระยะ ต. – ม. น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร เพิ่มหรือลดระยะครั้งแรก ๑๐๐ เมตร 

   (๒) ระยะ ต. – ม. ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ เมตร เพิ่มหรือลดระยะครั้งแรก ๒๐๐ เมตร 

  ๒) ระหว่างการยิงปรับด้วยวิธียิงควบ ผู้ตรวจการณ์จะสิ้นสุดการยิงปรับและเริ่มยิงหาผลเมื่อ 

   (๑) เมื่อผู้ตรวจการณ์ตรวจได้ว่า “เป้าหมาย” 

   (๒) เมื่อผู้ตรวจการณ์ตรวจได้ว่า “ระยะเป้าหมาย” เมื่อทางทิศผิดเพียงเล็กน้อย 

   (๓) เมื่อผ่านห้วงควบ ๕๐ เมตร 

 ง. การยิงปรับโดยวิธีการต่อระยะหน้า 

  เมื่อทหารฝ่ายเดียวกันอยู่ห่างจากเป้าหมายภายในระยะ  ๓๐๐  เมตร การยิงปรับใช้วิธีการยิงต่อ

ระยะหน้าผู้ตรวจการณ์บวกระยะนิรภัย ๑๐๐ เมตร เข้ากับระยะที่กะได้จากเครื่องยิงถึงเป้าหมายระหว่างการ

ยิงปรับ การแก้ทางระยะผู้ตรวจการณ์กะระยะจากเป้าหมายถึงต าบลระเบิดแล้วลดระยะลงครึ่งหนึ่งของระยะที่

กะได้ ผู้ตรวจการณ์จะสิ้นสุดการยิงปรับและเริ่มยิงหาผลเมื่อ 



  ๑) ผู้ตรวจการณ์ตรวจได้ว่า “เป้าหมาย” 

  ๒) ผู้ตรวจการณ์ตรวจได้ว่า “ระยะเป้าหมาย” เมื่อทางทิศผิดเพียงเล็กน้อย 

  ๓) ผู้ตรวจการณ์ตรวจได้ว่า “หน้า”  ผู้ตรวจการณ์สั่งยิงหาผลโดยใช้ระยะนัดท่ีตกใกล้เป้าหมายที่สุด

เป็นระยะยิงหาผล ถ้ามีนัดใดที่ตกหน้าอันเกิดจากการลดระยะมากกว่า ๒๕ เมตร ผู้ตรวจการณ์ก็เปลี่ยนเป็น

การยิงปรับด้วยวิธียิงควบทันที 

 จ. การยิงปรับด้วยวิธีการยิงหลายระยะ 

  การยิงปรับด้วยวิธีหลายระยะนี้เป็นวิธีที่ดัดแปลงมาจากวิธียิงควบ  เป็นการลดเวลาในการยิงปรับ ซึ่ง

เป็นการช่วยให้การยิงหาผลได้เร็วขึ้น มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) ผู้ตรวจการณ์กะระยะจากเครื่องยิงถึงเป้าหมาย เมื่อกะระยะได้น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ให้บวกและ

ลบ ๕๐ เมตร  เมื่อกะระยะได้ ๑,๐๐๐ เมตร ขึ้นไปให้บวกและลบ ๑๐๐ เมตร จะได้ระยะยิงเป็น ๓ ระยะ 

ได้แก่ ระยะไกล ระยะกึ่งกลาง ระยะใกล้ โดยยิงตามล าดับจากระยะไกลลงมา 

  ๒) เมือ่ได้ห้วงควบระหว่างนัดหนึ่งนัดใด ให้แบ่งครึ่งห้วงควบของต าบลระเบิดทั้งสองนัดนั้น 

  ๓) เมื่อยิงถูกเป้าหมาย หรือได้ห้วงควบที่เหมาะสมแล้วสั่งยิงหาผล ดังตัวอย่าง 

   ตัวอย่าง  ค าสั่งยิงหลายระยะ 

   - หมู่ ๓ 

   - ระเบิดสังหาร 

   - ขวา ๒๐ หลักเล็งหลัก 

   - ยิงหลายระยะ 

   - นัดที่ ๑,  ๘๕๐  นัดที่ ๒,  ๘๐๐  นัดที่ ๓, ๗๕๐ 

   - ยิง 

 

 

๗. การยิงหาผล 

 การยิงหาผลเป็นการท าลายเป้าหมาย หรือเพ่ิมผลตามความมุ่งหมายทางยุทธวิธี ขั้นแรกท าการยิงเพ่ือ

ปรับให้เครื่องยิงตรงทิศและระยะ ต่อไปจึงเริ่มยิงหาผล ณ กึ่งกลางระยะควบ แต่ในการยิงหาผลเมื่อใช้วิธียิง

ปรับต่อระยะหน้า จะยิงหาผลเมื่อได้ปรับจนเป็นที่พอใจ ผู้ตรวจการณ์เป็นผู้พิจารณาจ านวนนัดที่จะยิงหาผล

ตามขนาด ลักษณะของเป้าหมาย และจ านวนลูกระเบิดที่มีอยู่ 

 ก. การยิงเฉพาะต าบล 

  ตามปกติ ค. ๖๐ มม. ใช้ยิงต่อเป้าหมายเป็นจุดหรือเป้าหมายเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก การยิงด้วยลูก

ระเบิด   ๓  นัดจาก ค.เครื่องเดียว ด้วยมุมทิศ มุมสูงเดียวกัน สามารถคลุมพ้ืนที่ได้ ๓๕ X ๓๕ เมตร เมื่อยิงหา



ผลด้วยลูกระเบิดมากกว่า ๓ นัด  ต่อเป้าหมายและยิงเป็นชุด เช่น การยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายจะมีพ้ืนที่ที่ชิ้น

ระเบิดท าอันตรายได้ ประมาณ ๕๐ X ๕๐ เมตร ในการยิงหาผล ถ้าจุดปานกลางมณฑลของต าบลระเบิดไม่อยู่

บนหรือใกล้เป้าหมาย ก็อาจยิงหาผลซ้ าด้วยการปรับทางทิศและทางระยะใหม่ 

 ข. การกระจายการยิง 

  ค. ๖๐ มม. อาจใช้ยิงต่อเป้าหมายที่มีความกว้างและความลึกหรือทั้งสองอย่าง โดยท าการยิงส่ายทาง

ข้างหรือส่ายทางลึก  ค. ๖๐ มม. หนึ่งเครื่องยิงด้วยลูกระเบิด ๔ นัด จะคลุมพื้นที่เป้าหมายไว้กว้างหรือลึก

ประมาณ ๕๗ เมตร โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) การยิงส่ายทางข้าง การยิงส่ายด้วย ค. เครื่องเดียวความกว้างของเป้าหมายไม่ควรเกิน ๗๕ เมตร 

และจะไม่ท าการยิงส่ายทางข้างในระยะต่ ากว่า ๕๐๐ เมตร เนื่องจากมีการส่ายได้จ ากัดในการยิงส่ายแต่ละนัด 

พลยิงจะต้องส่ายเครื่องยิงไปตามจ านวนรอบ หรือเศษของรอบไม่น้อยกว่าครึ่งรอบ ผู้ตรวจการณ์หาจ านวนรอบ

ควงส่ายได้ดังนี้ 

   (๑) วัดความกว้างของเป้าหมาย 

   (๒) ความกว้างของเป้าหมายเป็นมิลเลียม หารด้วย ๑๕ คน เพื่อหาจ านวนรอบของควงส่าย 

   (๓) จ านวนรอบทั้งสิ้น หารด้วยช่วงระยะนัด (จ านวนนัดที่ยิงลบด้วยหนึ่ง) ผลลัพธ์เป็นจ านวนรอบ

ที่จะต้องส่ายแต่ละนัด 

   ตัวอย่างค าสั่งยิงส่าย 

   - สี่นัด      (หรือ)  - ๔ นัด 

   - ส่ายซ้าย หนึ่งรอบครึ่ง    - ส่ายซ้าย หนึ่งรอบครึ่ง 

   - เก้าร้อย        - ส่วนบรรจุ ๒ 

   - ยิง         - มุมสูง ๖๓ 

             - ยิง 

  ๒) การยิงส่ายทางลึก  การยิงส่ายด้วย ค.เครื่องเดียวความลึกของเป้าหมายไม่ควรเกิน ๗๕ เมตร ใช้

วิธียิงส่ายขึ้นหรือลงด้วยจ านวนรอบควงสูงของแต่ละนัด ครั้งแรกตั้งมุมสูงตามระยะยิงไกล หรือใกล้ของ

เป้าหมาย แล้วแต่จะท าการยิงไกลหรือใกล้  จ านวนรอบควงสูงหาได้ดังนี้ 

   (๑) ตรวจดูมุมสูงตรงกับระยะยิงไกลและใกล้ของเป้าหมาย  น าค่ามุมสูงที่มีค่าน้อยไปลบออกจาก

ค่ามุมสูงที่มีค่ามากโดยตัดเศษทิ้ง 

   (๒) ผลลัพธ์ที่ได้ (๑) เป็นองศา คูณด้วย ๒ เพ่ือหาจ านวนรอบของควงสูงทั้งสิ้น ที่จ าท าการยิงส่าย

ขึ้นหรือลง 

   (๓) จ านวนรอบทั้งสิ้นหารด้วยจ านวนช่องระหว่างนัด (จ านวนนัดที่ยิงลบด้วย ๑ ผลลัพธจ์ะเป็น

จ านวนรอบของแต่ละนัดที่ส่ายขึ้นหรือลง) 



   ตัวอย่างค าสั่งยิง 

   - สี่นัด      หรือ   - ๔ นัด 

   - ส่ายทางลึก        - ส่ายลงหนึ่งรอบครึ่ง 

   - ๗๐๐ - ๗๗๕       - ส่วนบรรจุ ๒ 

   - ยิง          - มุมสูง ๗๑ ๓/๔ 

              - ยิง 

 

๘. การท าแผ่นบันทึกหลักฐานการยิง 

 หลักฐานที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นบันทึกหลักฐานการยิง มีหลักฐานตามความต้องการที่จะท าการยิงต่อ

เป้าหมาย หลักฐานเหล่านี้ ผบ.หมู่ หรือ ผบ.หมวด ยังน าๆปใช้ท าแผ่นบริวารของแผ่นการยิง หรือน าไปใช้ตาม

แผนที่สังเขปให้กับเครื่องยิงอีกด้วย เมื่อได้รับพื้นที่ของเป้าหมาย ผบ.หมู่ หรือ ผบ.หมวด ต้องเตรียมแผ่นบันทึก

หลักฐานการยิงทันที แล้วแต่ใครจะเป็นผู้ควบคุมการยิง การเตรียมท าแผ่นบันทึกหลักฐานการยิงกระท าดังนี้ 

 ก. ผบ.หน่วย (ผู้ตรวจการณ์)  เลือกก าหนดเป้าหมาย เช่น จุดยิงหาหลักฐาน (จล.) พ้ืนที่ยิงฉากป้องกัน

ขั้นสุดท้าย หมายเลขต าบลยิงต่างๆ ลงในช่องที่ ๑ 

 ข. ลงระยะ ค. – ม. และมุมภาคในช่องที่ ๒ , ๓ ตามล าดับ 

 ค. ลักษณะของเป้าหมายในช่องที่ ๔ 

 ง. มุมทิศทั้งสิ้น  ลงในช่องที่ ๕ มุมทิศทั้งสิ้นนี้เป็นจ านวนมิล.  ตามท่ีเป้าหมายอยู่ทางขวาหรือซ้ายของ

จุดยิงหาหลักฐาน 

 จ. ช่องที่ ๖ ทิศทางใส่มุมทิศท่ีตั้งกับกล้องเล็ง ซึ่งใช้เล็งตามหลักเล็ง 

 ฉ. ช่องที่ ๗ วิธียิง ลงจ านวนกระสุนที่ใช้ยิงและการปฏิบัติต่อเครื่องยิง ไม่ต้องลงวิธียิงของ จล. เว้นแต่จะ

ก าหนดเป้าหมาย 

 ช. ช่องที่ ๘, ๙  ลงมุมสูง และส่วนบรรจุที่ใช้ยิง 

 

 

 

 

 



 

แผ่นบันทึกหลักฐานการยิง ค. ๖๐ มม. 
     หน่วย : หมู่ ๒ ร้อย.๑ 

     ที่ตั้ง : พิกัด  ๗๒๖๘๘๙  (หรือต าบลอ้างอิง) 

 

หมายเลข 

ต าบลยิง 

ระยะยิง 

(ค. – ม.) 

มุมภาค 

(ค. – ม.) 
ลักษณะเป้าหมาย 

มุมทิศ 

ทั้งสิ้น 
ทิศทาง วิธียิง มุมสูง ส่วนบรรจ ุ

จล. ๑,๒๐๐ ๒,๓๔๐ - โรงนา ๐ ๐ หลักเล็งหลัก - ๖๔.๓/๔ ๓ 

ค. ๒ ๕๐๐ ๒,๔๒๐ - แนวรั้วต้นไม้ (พลุดาวขาวช่อ 

จาก บก.ร้อย) 

ข. ๘๐ ซ. ๗๐ หลักเล็งขวา 

หลักแรก 

๘ นัด ๖๙.๑/๒ ๑ 

๑ ๖๐๐ ๒,๓๔๐ - สี่แยกถนน ๐ ๐ หลักเล็งหลัก ๔ นัด 

ส่ายซ้าย ๒ รอบ 

๖๗ ๑ 

๒ ๗๕๐ ๒,๐๒๕ - หุบเขา ซ. ๓๑๕ ซ. ๑๕ หลักเล็งซ้าย 

หลักท่ี ๒ 

๔ นัด 

ส่ายขึ้น ๒ รอบ 

๗๐.๑/๔ ๒ 

๓ ๑,๐๐๐ ๒,๓๘๐ - สะพานคนเดิน ข. ๔๐ ข. ๔๐ 

หลักเล็งหลัก 

๕ นัด ๖๐.๓/๔ ๒ 

 

รูปที่ ๑ แผ่นบันทึกหลักฐานการยิง ค. ๖๐ มม. 



 

 

 



 
            หน่วยที่เตรียมการยิง 

- หมวด ค. ๖๐ มม.  ร้อย.๑ 

- ๙ ธ.ค. ๕๗ 

- แผนที่ อ.หัวหิน  มาตราส่วน  ๑/๕๐๐๐๐ 

- ร.ต.กล้า  หาญศึก 

  

 

รูปที่ ๒ แผ่นบริวารของ ผบ.หมวด ค. ๖๐ มม. (หมู่ท าแยก) 

 

 

 



 

 
 

            หน่วยที่เตรียมการยิง 

- หมวด ค. ๖๐ มม.  ร้อย.๑ 

- ๙ ธ.ค. ๕๗ 

- แผนที่ อ.หัวหิน  มาตราส่วน  ๑/๕๐๐๐๐ 

- ร.ต.กล้า  หาญศึก  

 

รูปที่ ๒ แผ่นบริวารของ ผบ.หมวด ค. ๖๐ มม. (หมู่ต่างๆตั้งยิงในบริเวณเดียวกัน) 

 

๙. การใช้ลูกระเบิดควัน 

 ก. กล่าวทั่วไป 

  ลูกระเบิดควันของ ค. ๖๐ มม. เป็นลูกระเบิดท่ีสร้างข้ึนมีความประสงค์ คือท าฉากควัน สัญญาณ เผา

ไหม้  และท าให้บาดเจ็บ 

 ข. การท าฉากควัน 



  การท าฉากควันของ ค. ๖๐ มม. กระท าต่อที่ตั้งของข้าศึกขนาดย่อม เช่น ที่ตั้งอาวุธประจ าหน่วยหรือ

ที่ตรวจการณ์ โดยธรรมดามักจะไม่บังเกิดผลในการท าฉากเพ่ือก าบังการรุกหรือการถอยของหมวดหรือกองร้อย 

หรือเพ่ือปกป้องปกปิด ค. ๖๐ มม. หนึ่งเครื่องก าหนดให้ท าหน้าที่วาง และรักษาฉากควันไว้ข้างหน้าของที่ตั้ง

ของข้าศึกได้หนึ่งแห่ง ก่อนการยิงผู้ตรวจการณ์ต้องพิจารณาทิศทางลม แล้ววางจุดต าบลระเบิดไว้เหนือลม 

 ค. การให้สัญญาณ 

  การให้สัญญาณนี้สามารถใช้ลูกระเบิดควัน ค. ๖๐ มม. เพื่อชี้บอกที่ตั้งของเป้าหมายแก่ผู้ตรวจการณ์

หรืออาวุธขนาดใหญ่เสมอ เมื่อจะวางต าบลระเบิดให้สัญญาณลงจุดใดกระท าการปรับการยิงเช่นเดียวกับการยิง

ปรับของลูกระเบิดสังหาร ก่อนการยิงลูกระเบิดควันหรือให้สัญญาณควรยิงต่อจากที่ยิงปรับด้วยลูกระเบิด

สังหารจบแล้ว 

 ง. การเผาไหม้ 

  การยิงให้เกิดการเผาไหม้ อาศัยการเผาไหม้ของฟอสฟอรัสขาวจากลูกระเบิดควัน เมื่อเกิดระเบิดข้ึน

จะท าให้ฟอสฟอรัสกระจาย ถ้าไปถูกเชื้อเพลิงเข้าจะปะทุข้ึนโดยเร็ว เมื่อจะใช้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้นั้นต้องยิง

ปรับด้วยลูกระเบิดสังหารจนถูกเป้าหมายเสียก่อน จึงยิงด้วยลูกระเบิดควัน 

 จ. การท าให้บาดเจ็บ 

  การยิงเพ่ือท าให้บาดเจ็บ ใช้ลูกระเบิดควันท าการยิงปรับโดยตรงต่อข้าศึก โดยใช้หลักการ

เช่นเดียวกับลุกระเบิดสังหาร อนุภาคท่ีก าลังลุกไหม้ของฟอสฟอรัสมักจะกระเด็นเข้าไปท าอันตรายต่อข้าศึก ซึ่ง

ไม่สามารถยิงด้วยลูกระเบิดสังหารได้ 

๑๐. หลักการยิงเครื่องยิงถือ 

 ก. กล่าวทั่วไป 

  เมื่อ ค. ๖๐ มม.  ใช้ยิงโดยวิธถีือด้วยมือแล้วมักท าการเล็งตรง และโดยปกติจะยิงในระยะไม่เกิน  

๕๐๐  เมตร เมื่อเป็นอาวุธที่ยิงด้วยวิธีปรับการยิงโดยเฉพาะ ถ้าลูกระเบิดนัดแรกยิงไปแล้วไม่ถูกเป้าหมาย ก็ท า

การเปลี่ยนมุมสูงและทางทิศ ด้วยการขยับที่ล ากล้องปืนให้สูงขึ้นหรือต่ าลง ซ้ายหรือขวา เพ่ือให้ต าบลระเบิดนัด

ต่อไปตกใกล้เป้าหมาย การยิงหาผลมักท าการยิงเฉพาะต าบลเสมอ ด้วยลูกระเบิด ๓ - ๔ นัด แล้วแต่ลักษณะ

เป้าหมาย พลประจ าปืนจะมี ๒ นาย แต่สามารถใช้ได้ด้วยบุคคลเดียว 

 ข. การปฏิบัติ 

  การปฏิบัติการยิงพลประจ าปืนควรอยู่ในที่ก าบัง ซึ่งให้ความก าบังจากการยิงโดยอาวุธเล็งตรงของ

ข้าศึก ขณะท าการเล็งต่อเป้าหมาย   พลยิงอาจอยู่ในท่าคุกเข่าหรือท่านั่ง     ท าการเล็งให้ตรงทิศด้วยการเล็ง

เหนือล ากล้องไปยังเป้าหมาย  มุมสูงของเครื่องยิงถือนั้นต้องกะประมาณเอาจากมุมสูงที่ยิงนัดแรก แล้วยกข้ึน

หรือลดลงส าหรับยิงนัดต่อไป จึงได้ท าตารางยิงเริ่มแรกข้ึน มุมสูงตามตารางนี้มีความแม่นย าต่อเม่ือเป้าหมายอยู่

ในระดับเดียวกับเครื่องยิง และควรใช้เป็นแนวทางในการฝึกเท่านั้น 



 

 

 

 

 

 

การยิงด้วยกระสุนวิถีต่ า 

ระยะยิง (เมตร) มุมสูง (องศา) ส่วนบรรจ ุ

๑๐๐ ๕ ๐ 

๒๐๐ ๑๕ ๐ 

๓๐๐ ๒๕ ๐ 

๔๐๐ ๑๐ ๑ 

๕๐๐ ๑๕ ๑ 

๖๐๐ ๒๐ ๑ 

๗๐๐ ๒๕ ๑ 

๘๐๐ ๓๕ ๑ 

   

 

 

การยิงด้วยกระสุนวิถีสูง 

ระยะยิง (เมตร) มุมสูง (องศา) ส่วนบรรจ ุ

๑๐๐ ๘๐ ๐ 

๒๐๐ ๗๐ ๐ 

๓๐๐ ๖๐ ๐ 

๔๐๐ ๗๕ ๑ 

๕๐๐ ๗๐ ๑ 

๖๐๐ ๖๕ ๑ 

๗๐๐ ๖๐ ๑ 

๘๐๐ ๕๐ ๑ 

   



 

 การยิงด้วยเครื่องยิงถือ การเพ่ิมระยะยิงเมื่อยิงด้วยมุมสูงน้อยกว่า ๔๕ องศา จะต้องยกล ากล้องให้สูงขึ้น  

เมื่อยิงด้วยมุมสูงเกิน ๔๕ องศา การเพิ่มระยะต้องลดล ากล้องลง 

 

 

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

 

 

 

 

หลักยิงเครื่องยิงลูกระเบิด 
บทที่ ๑ 

พื้นฐานทางหลักยิงของเคร่ืองยิงลูกระเบิด 

ตอนที๑่ กล่าวทั่วไป 

๑. ความมุ่งหมาย 

 คู่มือนี้จัดท าข้ึนด้วยความมุ่งหมาย เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติทางหลักยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด และ

หลักการปฏิบัติทางเทคนิคโดยทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดได้ทราบขีดความสามารถ 

และข้อจ ากัด จะได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดได้อย่างถูกต้อง 

๒. ภารกิจของเครื่องยิงลูกระเบิด 

 ภารกิจของเครื่องยิงลูกระเบิด ได้แก่ท าการยิงสนับสนุนโดยตรง ต่อเนื่องและใกล้ชิด ให้แก่หน่วยด าเนิน

กลยุทธ 

๓. หลักการใช้ 

 ๓.๑ หลักนิยมของการใช้เครื่องยิงลูกระเบิด เพ่ือให้ท าการยิงได้อย่างแม่นย า และทันตามก าหนดเวลา 

บรรลุตามความประสงค์ของหน่วยรับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ทุกคนของชุดเครื่องยิงลูกระเบิดจะต้องเป็น

บุคคลที่ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และต้องพยายามทุกวิถีทางท่ีจะลดเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือปฏิบัติ 

ภารกิจให้มีประสิทธิภาพ 

 ๓.๒ การยิงของเครื่องยิงลูกระเบิดที่จะก่อให้บังเกิดผลดีนั้น การยิงจะต้องมีความหนาแน่นเหมาะสมกับ

การที่จะท าลายเป้าหมาย ณ เวลาที่เหมาะสมด้วยกระสุนและชนวนที่เหมาะสม การใช้การยิงที่ให้ได้ผลนั้นต้อง

ไม่บั่นทอนข้อพิจารณาอ่ืนๆ 



 ๓.๓ การตรวจการณ์ท่ีดี ย่อมอ านวยให้การยิงบังเกิดผลดีที่สุด แต่การตรวจการณ์ที่จ ากัด ย่อมบังเกิดผล

ในทางสิ้นเปลืองกระสุนและลดผลที่ได้รับจาการยิงลงด้วยเป็นอย่างมาก การตรวจการณ์บางแบบมีความ

ประสงค์เพ่ือให้มีการยิงไปยังเป้าหมายได้ทุกๆเป้าหมาย การตรวจการณ์ท่ีอยู่ในพื้นที่การรบนั้น ปกติมักใช้การ

ตรวจการณ์ด้วยตา เมื่อเป้าหมายหลบซ่อนอยู่ในภูมิประเทศ หรือมีระยะไกลมาก หรือทัศนวิสัยจ ากัด การตรวจ

การณ์อาจต้องใช้ทางอากาศ หรือเครื่องมืออีเล็คทรอนิกส์ เมื่อมีการตรวจการณ์ก็จะสามารถแก้ไขการยิง เพื่อ

วางการยิงลงบนเป้าหมายด้วยวิธีปรับการยิงได้ อย่างไรก็ตามแม้จะขาดการตรวจการณ์ ก็จะต้องท าการยิงต่อ

เป้าหมายนั้นให้ได้ โดยก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีอ่ืนๆและท าการยิงโดยไม่มีการตรวจการณ์ 

 ๓.๔ การยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด ต้องกระท าด้วยวิธีการที่ให้บังเกิดความแม่นย าอย่างมากที่สุดเท่าท่ี

เวลาและสถานการณ์ทางยุทธวิธีจะอ านวยให้ ถ้าท าได้ควรใช้งานการแผนที่ลอดลัด ก าหนดที่ตั้งยิง ที่ตั้งที่ตรวจ

การณ์ และที่ตั้งเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือให้ได้พิกัดท่ีถูกต้องแน่นอน แต่ในบางสถานการณ์ อาจไม่มีเวลาพอที่จะ

ท างานการแผนที่ลอดลัด ท าได้เพียงการกะระยะจากที่ตั้งยิงถึง เป้าหมายเท่านั้น การยิงลักษณะนี้จะขาดความ

แม่นย า และท าให้สิ้นเปลืองกระสุนส าหรับปรับการยิง และลดความน่าไว้วางใจจากหน่วยรับการสนับสนุนลง 

 ๓.๕ เพ่ือก่อให้เกิดการสูญเสียมากที่สุดต่อเป้าหมาย ต้องใช้การอ านวยการยิงด้วยความรอบคอบ 

แม่นย า เหมาะสม และทันเวลา จ านวนการสูญเสียของข้าศึกในพ้ืนที่เป้าหมาย จะสามารถเพ่ิมจ านวนขึ้นได้โดย

การยิงอย่างจู่โจม และการยิงที่ให้ผลในการท าลายขวัญของข้าศึกมากที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับการรวมอ านาจการยิง

อย่างแม่นย า ด้วยกระสุนจ านวนมากนัด จากเครื่องยิงลูกระเบิดมากกระบอก ในห้วงเวลาสั้นที่สุดโดยไม่ต้อง

ปรับการยิง หากไม่สามารถรวมอ านาจการยิงอย่างจู่โจมดังกล่าวนี้ได้ ก็ควรลดเวลาที่ต้องปรับการยิงลงให้น้อย

ที่สุด 

 ๓.๖ การยิงที่ให้ผลในการท าลายขวัญของข้าศึกมากท่ีสุดนั้น กระท าได้ด้วยยิงกระสุนมากนัดจากเครื่อง

ยิงลูกระเบิดมากกระบอกในห้วงเวลาสั้นที่สุด โดยไม่ต้องปรับการยิง การรวมอ านาจการยิงอย่างแม่นย าด้วย

กระสุนกระบอกละหนึ่งนัด ต่อเครื่องยิงลูกระเบิดจ านวนสิบสองกระบอก จะให้ผลมากกว่าการยิงด้วยเครื่องยิง

ลูกระเบิดกระบอกเดียว สิบสอง นัด เพราะการยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดกระบอกเดียวนั้นท าให้กระสุนไปตก

ตามล าดับนัด 

 ๓.๗ หน่วยเครื่องยิงลูกระเบิดจะต้องเตรียมการที่จะท าการยิงต่อ ภารกิจเพ่ิมเติมเอาไว้เสมอ เมื่อ

สถานการณ์บังคับ 

 ๓.๘ ปกติของการใช้เครื่องยิงลูกระเบิด มักจะท าการยิงโดยจัดให้มี ศูนย์อ านวยการยิงเสมอ แต่อย่างไรก็

ตาม อาจท าการยิงโดยไม่ใช้ ศูนย์อ านวยการยิงก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์บังคับให้ต้องท าการยิง

อย่างเร่งด่วนต่อเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆที่ตั้งยิง หรือการยิงของ ค.๖๐ มม.ซึ่งมีระยะยิงไม่ไกลมาก เป็นต้น 

๔. ชุดการยิงเล็งจ าลอง 



 โดยปกติหน่วยเครื่องยิงลูกระเบิดจะตั้งยิงอยู่หลังที่ก าบัง ซึ่งข้าศึกไม่สามารถตรวจการณ์เห็นหรือก าหนด

ที่ตั้งยิงได้ง่าย ดังนั้นวิธีการเล็งตรงต่อเป้าหมายจึงหมดโอกาสที่จะท าได้ จึงจ าเป็นต้องใช้การยิงโดยวิธีเล็ง

จ าลอง การใช้วิธีเล็งจ าลองนี้จะเกิดผลส าเร็จด้วยดีขึ้นอยู่กับการประสานงานของ ชุดการยิงเล็งจ าลอง ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้ตรวจการณ์หน้า ศูนย์อ านวยการยิง และส่วนยิง ชุดเหล่านี้ติดต่อกันด้วยเครื่องมือสื่อสาร 

ผลส าเร็จของการท าลายเป้าหมายขึ้นอยู่กับความช านาญของเจ้าหน้าที่ ชุดเล็งจ าลองนี้เป็นส าคัญ หน้าที่ของ

แต่ละชุดประกอบด้วย 

 ๔.๑ ผู้ตรวจการณ์หน้า ผู้ตรวจการณ์หน้าเป็นผู้ค้นหาและรายงานที่ตั้งเป้าหมาย ร้องขอการยิงไปยัง 

ศอย. และด าเนินการปรับการยิง ผู้ตรวจการณ์หน้าอยู่ ณ ที่ตั้งซึ่งจะท าการตรวจและรวบรวม เป้าหมายต่าง ๆ

ในเขตปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี ผู้ตรวจการณ์หน้าปรับการยิงตามแนวตรวจการณ์ถึงเป้าหมาย (แนว ต.-ม.) 

และไม่จ าเป็นต้องทราบที่ตั้งยิง เว้นแต่การตรวจการณ์ทางอากาศ หรือการปฏิบัติการยิงโดยไม่ใช้ ศูนย์

อ านวยการยิง 

 ๔.๒ ศูนย์อ านวยการยิง ศูนย์อ านวยการยิง (ศอย.) ท าหน้าที่พิจารณาค าขอยิงของ ผู้ตรวจการณ์หน้า 

และเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยิงให้ ก็จะแปลงค าขอยิงให้เป็นหลักฐานยิง หลักฐานยิงเหล่านี้ประกอบด้วย 

มุมภาค มุมทิศ ระยะ ส่วนบรรจุ มุมสูง การตั้งชนวน และตัวแก้ต่างๆ แล้วท าเป็นค าสั่งยิงส่งไปยังส่วนยิง 

 ๔.๓ ส่วนยิง ส่วนยิง จะท าหน้าที่น าเอาหลักฐานจากค าสั่งยิงของ ศอย. ไปตั้งยิงกับเครื่องยิงลูกระเบิด 

ท าการเล็ง ยิงไปตามค าสั่ง 



 
 

ภาพชุดการยิงเล็งจ าลอง 

 

ตอนที่ ๒ ขีปนวิธีเบื้องต้น 

๕. กล่าวท่ัวไป 

 ขีปนวิธีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของลูกกระสุน การที่จะยิงลูกกระสุนให้ถูกเป้าหมายได้แม่นย านั้น 

จะต้องทราบปัจจัยต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของลูกกระสุนเสียก่อน คือตั้งแต่ก่อนที่ลูกกระสุน จะ

หลุดพ้นจากปากล ากล้องของอาวุธออกไป และหลังจากนั้นคือระหว่างลูกกระสุนแล่นอยู่ในอากาศตามกระสุน

วิถี และแสดงอ านาจ ณ เป้าหมาย เหล่านี้เรียกว่า “ขีปนวิธ”ี ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ขีปนวิธีภายใน 

และขีปนวิธีภายนอก การที่มีความเข้าใจทั้งขีปนวิธีภายใน ขีปนวิธีภายนอก และมีความรู้เรื่องการใช้ตัวแก้

ต่างๆ จะท าให้การยิงเครื่องยิงลูกระเบิดมีความแม่นย ายิ่งขึ้น 

๖. ขีปนวิธีภายใน 

 ขีปนวิธีภายในมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อการเคลื่อนที่ของลูกกระสุน ก่อนที่

จะหลุดพ้นจากปากล ากล้องออกไป ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลกระทบกระเทือนต่อการเคลื่อนที่ของ ลูกกระสุน



ภายในล ากล้องท่ีส าคัญได้แก่ การสึกหรอของล ากล้อง ดินส่งกระสุน น้ าหนักของลูกกระสุน ความกว้างของล า

กล้องจากการสร้าง หรือ ล ากล้องมีน้ ามัน เป็นต้น 

 ๖.๑ การสึกหรอของล ากล้อง การสึกหรอของล ากล้อง เป็นสาเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยการเคลื่อนที่ของแก๊สที่มี

อุณหภูมิสูงและกากเขม่าที่เกิดขึ้นจากดินส่งกระสุน เผาไหม้ท าปฏิกิริยาทางเคมีและการเสียดสีระหว่าง ลูก

กระสุนและล ากล้อง การขยายตัวของล ากล้องจะท าให้แก๊สที่จะดันลูกกระสุนรั่วออกไปตามล ากล้อง ฉะนั้นจึง

ท าให้ความดันของแก๊ส ความเร็วต้นของลูกกระสุน และระยะยิงลดลง การยิงด้วยส่วนบรรจุเพ่ิมมากๆจะท าให้

การสึกหรอของล ากล้องมีมากกว่าการยิงด้วยส่วนบรรจุเพิ่มน้อย ๆ การท าความสะอาดล ากล้องและลูกกระสุน

จะท าให้ลดการสึกหรอของล ากล้องลง 

 ๖.๒ ดินส่งกระสุน ความแตกต่างในดินส่งกระสุนนั้นเกิดขึ้นจากอุณหภูมิและความชื้นท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความเร็วในการเผาไหม้ ซึ่งมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วต้นไปด้วย จึงควรเตรียมกระสุน ที่

จะใช้ยิงดังนี้ 

  ๖.๒.๑ กระสุนที่จะใช้ยิง ควรเก็บไว้ให้พ้นพื้น ปราศจากสิ่งสกปรก ความชื้น และอย่าให้ถูกแสงแดด

โดยตรง ควรมีช่องว่างให้อากาศถ่ายเทได้ระหว่างกระสุน และสิ่งปกคลุม การปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้ดินส่งกระสุน

มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิของบรรยากาศสม่ าเสมอ 

  ๖.๒.๒ ควรน ากระสุนจ านวนที่เพียงพอใช้แต่ละภารกิจออกจากกล่องกระสุนล่วงหน้า เพ่ือจะได้ไม่

ต้องใช้กระสุนที่น าออกจากกล่องใหม่ๆ ใช้ปนกับกระสุนที่เปิดไว้ก่อนนานแล้ว 

  ๖.๒.๓ ควรยิงกระสุนไปตามล าดับของการน าออกจากกล่องกระสุน 

 ๖.๓ น้ าหนักของลูกกระสุน กระสุนของอาวุธที่มีขนาดกว้างปากล ากล้องเดียวกันอาจมีน้ าหนักต่างกันได้ 

กระสุนที่มีน้ าหนักมากกว่ามาตรฐาน แต่สภาพอย่างอ่ืนเหมือนกัน เมื่อท าการยิง ย่อมแล่นออกจากปากล า

กล้องด้วยความเร็วต้นต่ ากว่ากระสุนมาตรฐาน ท าให้ระยะยิงลดลง 

 ๖.๔ ความกว้างของปากล ากล้องจากการสร้าง การสร้างล ากล้องปืน และดินส่งกระสุน ซึ่งแตกต่างไป

จากมาตรฐานเพียงเล็กน้อย ย่อมจะท าให้ความเร็วต้นเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเช่นกัน 

 ๖.๕ ล ากล้องมีน้ ามัน น้ ามันที่เคลือบอยู่ในล ากล้องปืน จะท าให้ความเร็วต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดปกติ 

ก่อนท าการยิง ควรเช็ดน้ ามันออกจากล ากล้องให้หมด และไม่ควรทาน้ ามันที่กระสุนเป็นอันขาด 

๗. ขีปนวิธีภายนอก 

 ขีปนวิธีภายนอก ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของลูกกระสุน ขณะเคลื่อนที่

ไปในอากาศ ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการแล่นของลูกกระสุน หลังจากหลุดพ้นปากล ากล้องไปแล้ว คือน้ าหนัก

ของกระสุน ความหนาแน่นของอากาศ อุณหภูมิ ลม ความเร็วต้น สัมประสิทธ์ของขีปนวิธี และ อาการฉุด เป็น

ต้น 



 ๗.๑ น้ าหนักของกระสุน ลูกกระสุน ที่มีน้ าหนักมากกว่า ย่อมแล่นไปได้ไกลกว่าเมื่อยิงด้วยความเร็วต้น

อันเดียวกัน เพราะว่าได้รับการกระทบกระเทือนจากการปะทะต้านทานจากของอากาศน้อยกว่าลูกกระสุนที่มี

น้ าหนักเบา ซึ่งมีขนาด และรูปร่างอย่างเดียวกัน 

 ๗.๒ ความหนาแน่นของอากาศ เมื่อมีความหนาแน่นของอากาศเพ่ิมมากข้ึน ก็จะเป็นสาเหตุให้มีความ

ปะทะต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของตัวลูกกระสุนมากขึ้น จึงท าให้ระยะลดลง 

๗.๓ อุณหภูมิของอากาศ สภาพอุณหภูมิของอากาศท่ีแตกต่างกัน ก็เป็นสาเหตุให้ระยะยิงแตกต่างกัน ถ้า

อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นระยะยิงก็จะเพ่ิมข้ึน 

 ๗.๔ ลม ลมเป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงทางเดินของกระสุวิถีจากสภาพปกติ ดังตัวอย่าง ลมพัดเข้าหา

ทิศทางยิงเป็นลมต้าน ย่อมท าให้ระยะยิงลดลง ลมพัดเข้ามาทางขวาย่อมท าให้ลูกกระสุน คลาดเคลื่อนเฉไป

ทางซ้าย เป็นต้น 

 ๗.๕ ความเร็วต้น ความเร็วต้นที่แตกกันก็เป็นสาเหตุให้ระยะยิงแตกต่างกันไปด้วย 

 ๗.๖ สัมประสิทธ์ขีปนวิธี สัมประสิทธ์ขีปนวิธีของลูกกระสุนอันหนึ่ง โดยเฉพาะย่อมเป็นเครื่องวัด

ความสามารถของลูกกระสุนนั้น ว่าเอาชนะความปะทะต้านทานของอากาศได้เพียงใด สัมประสิทธ์ขีปนวิธี

เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบ ความเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางและมวลสารของกระสุน 

 ๗.๗ อาการฉุด ความปะทะต้านทานของอากาศมีผลกระทบต่อการแล่นของลูกกระสุนทั้งทางทิศและ

ทางระยะ ดังนั้นองค์ประกอบความปะทะต้านทานนี้ จึงยับยั้งการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (ทางระยะ) ของ ลูก

กระสุน ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า “อาการฉุด” 

๘. การแก้ไข 

 ๘.๑ สภาพมาตรฐาน คือสภาพที่เป็นไปตามปกติ โดยแน่นอน ในทางปฏิบัติสภาพบางอย่างได้สมมุติขึ้น

และได้ยอมรับว่าเป็นมาตรฐาน ส าหรับสภาพอากาศนั้น มีอุณหภูมิของอากาศ ความหนาแน่นของอากาศ ลม 

ค่าต่างๆเหล่นี้ได้จากหลักฐานตามตารางยิง 

 ๘.๒ สภาพที่ไม่เป็นมาตรฐาน คือสภาพที่ไม่เป็นไปตามปกติตามตารางยิง ดังนั้นผลต่างระหว่างสภาพที่

เป็นมาตรฐาน และที่ไม่เป็นมาตรฐาน ควรหาตัวแก้ เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ปัจจัยที่ควรน ามาใช้เพื่อ

หาตัวแก้ คือ อุณหภูมิของอากาศ ความหนาแน่นของอากาศ และ ลมทางพ้ืนระดับ เป็นต้น 

 

ตอนที่ ๓ อาการกระจาย และ ย่านคาดคะเน 

๙. อาการกระจาย และ ย่านคาดคะเน 

 ๙.๑ เมื่อยิงกระสุนจ านวนหนึ่ง จากเครื่องยิงลูกระเบิด กระบอกเดียวกัน กระสุนงวดงานเดียวกัน ใช้มุม

ทิศ มุมสูง และส่วนบรรจุเดียวกัน กระสุนจะไม่ตก ณ จุดเดียวกันทุกนัด แต่จะกระจายเป็นรูปแบบอันหนึ่ง 



ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า “อาการกระจาย” [ Dispersion ] รูปร่างของกลุ่มต าบลระเบิดเหล่านี้เรียกว่า 

“รูปแบบอาการกระจาย” [ Dispersion Pattern ] 

 ๙.๒ ต าบลกระสุนตกของการยิงกระสุนไปกลุ่มหนึ่งจะกระจัดกระจายไปทั้งทางทิศ และทางระยะ (โดย

ปกติแล้วการกระจายทางระยะจะมากกว่าทางทิศ) เมื่อแบ่งกลุ่มกระสุนออกเป็น ๒ ส่วนเท่าๆกันทั้งทางทิศและ

ทางระยะ ด้วยการลากเส้นตรงไปตามแนวเส้นยิงเพ่ือแบ่งการกระจายทางข้างและลากเส้นตั้งฉากกับเส้นยิงเพ่ือ

แบ่งการกระจายทางระยะ จุดตัดของของ ๒ เส้นตรงนี้เรียกว่า “จุดปานกลางมณฑล”[ Mean Point Of 

Impact ] 

 
ภาพ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

 

 ๙.๓ ในทางระยะ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มกระสุนที่ตกเลยจุดปานกลางมณฑลออกไป ถ้าลากเส้นขนาน

กับเส้นตั้งฉากท่ีแบ่งกลุ่มกระสุนออกเป็น ๒ ส่วนเท่า ๆ กัน โดยถือหลักว่ากระสุนส่วนที่ตกเลยจุด ปานกลาง

มณฑล ออกไปทั้งหมด (๕๐%) คิดเอาเฉพาะส่วนที่ตกเลยเส้นนี้ออกไป ๒๕ % จะได้ความยาวที่เหมาะสม

อันหนึ่งส าหรับวัดหรือคาดคะเนว่ากระสุนนัดต่อ ๆ ไป จะไปตกท่ีไหน ความยาวของระยะนี้เรียกว่า “ย่าน

คาดคะเน” [ Probable Error ] ในส่วนที่กระสุนตกใกล้เข้ามา (๕๐%) ก็คงท าเช่นเดียวกัน และการกระจาย

ทางข้างทั้ง ๒ ข้าง ก็สามารถลากเส้นในลักษณะเดียวกันได้ และเมื่อกระท าดังนี้ครบ ๘ ย่านคาดคะเนทั้งทาง

ทิศและทางระยะโดยท าทั้ง ๒ ข้างของจุดปานกลางมณฑลแล้ว ก็จะครอบคลุมกลุ่มกระสุนที่ยิงไปทั้งหมด ได้รูป

สี่เหลี่ยมใหญ่มารูปหนึ่ง เรียกว่า “สี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” หรือ “รูปเหลี่ยมอาการกระจาย” 

หมายเหตุ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์นี้ ตามความเป็นจริงแล้ว จะมีกระสุนประมาณ ๗ นัดที่ผิดปกติ ตก

นอกพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ แต่ในทางหลักยิงให้ถือว่ากระสุนจะตกภายในรูปสี่เหลี่ยมนี้ทั้งหมด 



 ๙.๔ โดยสรุปแลว้ ย่านคาดคะเนมีอยู่หลายชนิด แต่ย่านคาดคะเนที่ใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิดโดยทั่วไป มี

อยู่ ๒ ชนิดคือ 

  ๙.๔.๑ ย่านคาดคะเนทางระยะ ( ยคร. Range Probable Error , PER ) ส าหรับย่านคาดคะเนทาง

ระยะนี้ ใช้มากในการยิงหาหลักฐาน และการยิงท าลาย 

  ๙.๔.๒ ย่านคาดคะเนทางทิศ ( ยคท. Deflection Probable Error , PED ) 

๑๐. การใช้ย่านคาดคะเน 

 เจ้าหน้าที่ ศูนย์อ านวยการยิง และผู้ตรวจการณ์หน้า สามารถท่ีจะใช้ย่านคาดคะเนให้เป็นประโยชน์ ใน

การปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดังนี้.- 

 ๑๐.๑ พิจารณาหาความแม่นย าของอาวุธ ย่านคาดคะเนยิ่งน้อยแสดงว่าอาวุธชนิดนั้นมีความแม่นย ามาก 

 ๑๐.๒ ใช้พิจารณาประกอบการปรับการยิง ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 

  ๑๐.๒.๑ เมื่อมุมเป้าหมายใหญ่มาก เช่น เป็นมุมฉาก การปรับทางทิศของ ผตน. จะกลายเป็นย่าน

คาดคะเนทางระยะของปืน ซึ่งจะท าให้ปรับล าบาก 

  ๑๐.๒.๒ ในการยิงระยะไกล ๆ ย่านคาดคะเนจะมากขึ้นทั้งทางทิศและทางระยะ ดังนั้น การปรับการ

ยิงต้องพิจารณาถึง ย่านคาดคะเน ไว้ให้มาก 

  ๑๐.๒.๓ ในการยิงใกล้ฝ่ายเรา หากย่านคาดคะเนมากให้เผื่อระยะนิรภัยไว้ให้มากกว่าปกติ อย่าเสี่ยง

โดยไม่จ าเป็น 

 

๑๑. สรุป 

 ผู้บังคับบัญชา และ ชุดหลักยิง ที่มีความรู้ มีความเข้าใจถึง ขีปนวิธีภายใน ขีปนวิธีภายนอก รวมทั้ง

อาการกระจายและย่านคาดคะเน ของเครื่องยิงลูกระเบิด ได้ลึกซึ้งเพียงใด ก็จะท าให้ใช้ เครื่องยิงลูกระเบิด ได้

อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพียงนั้น 

 

ตอนที่ ๔ กรวยพ้ืนยิง 

๑๒. กรวยพื้นยิง 

 การยิงของหน่วยเครื่องยิงลูกระเบิด เป็นการวางต าบลระเบิดลงบนเป้าหมาย รูปร่างของต าบลระเบิดที่

กระจายอยู่ ปกติจะมีความกว้างด้านหน้า เท่ากับระยะห่างระหว่างที่ตั้งยิง ของเครื่องยิงลูกระเบิดแต่ละ

กระบอก เรียกว่า “ กรวยพ้ืนยิง ” กรวยพ้ืนยิงมีอยู่ ๔ ชนิดคือ 

 ๑๒.๑ กรวยขนานคู่ หรือกรวยปกติ 

 ๑๒.๒ กรวยปิด 

 ๑๒.๓ กรวยเปิด 



 ๑๒.๔ กรวยพิเศษ 

๑๓. กรวยขนานคู่ 

 กรวยขนานคู่ ได้มาจากเครื่องยิงแต่ละกระบอกวางพ้ืนยิงด้วยมุมภาคเดียวกันถ้ากล้องเล็งของเครื่องยิง

ได้ปรับมาเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อท าการยิงไปแล้ว ต าบลระเบิดของเครื่องยิงแต่ละกระบอก จะห่างกันเท่ากับระยะ

ระหว่างเครื่องยิง เป็น “กรวยขนานคู่” แต่ถ้าต าบลระเบิดไม่เป็นไปตามนี้จะต้องมีการปรับให้เป็นกรวยขนานคู่ 

การปรับกรวยขนานคู่ ปกติจะท าหลังจากการยิงหาหลักฐานต่อจุดยิงหาหลักฐานเรียบร้อยแล้ว  

 
 

ภาพกรวยขนานคู่ 

 

๑๔. กรวยปิด 

 กรวยปิดนี้จะใช้เมื่อต้องการรวมอ านาจการยิงของทุกหมู่ ค. ลงบนเป้าหมายเดียวกัน( เป้าหมายเป็นจุด ) 

เจ้าหน้าที่ค านวณของ ศูนย์อ านวยการยิง ค านวณหาหลักฐานยิงให้แต่ละหมู่โดยใช้สูตรมิลเลียม ค านวณหามุม

ทิศของแต่ละหมู่จากหลักฐานกรวยขนานคู่ และใช้กฎ ซ้ายบวก ขวาลบ ( ซบขล ) 



 
ภาพกรวยปิด (ปิดกรวยต่อหมู่ ๒) 

๑๕. กรวยเปิด 

 ๑๕.๑ กรวยเปิด จะใช้ยิงเป้าหมายเป็นแนว ที่มีความกว้างมากกว่า ความกว้างของกรวยขนานคู่ ท าการ

ยิงเป็นหน่วยยิง (หมวด หรือ ตอน) โดยปกติจะท าการปรับการยิงต่อปีกด้านใดด้านหนึ่งของเป้าหมายเสียก่อน 

แล้วแบ่งเป้าหมายให้แต่ละหมู่ท าการยิงหาผล โดยวิธีเปิดกรวยยิงส่าย กล่าวคือ ยิง ๑ นัด ส่าย ๑ ครั้ง ไปจนจบ

ภารกิจ ตามหลักฐานที่ ศอย.ก าหนด 

 ๑๕.๒ การสร้างฉากควัน หากต้องสร้างฉากควันโดยวิธีเปิดกรวยยิงส่าย ก็สามารถท าได้ โดยวิธีการ

เดียวกันนี้ 



 
 

ภาพการเปิดกรวยยิงส่าย (ใช้หมู่ ๔ ปรับต่อปีกซ้าย) 

 

๑๖. กรวยพิเศษ 

 มีบางโอกาสที่จ าเป็นต้องใช้กรวยพิเศษเพ่ือท าการยิงให้เหมาะสมกับรูปร่างทรวดทรงของเป้าหมาย 

หลักฐานยิงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละกระบอก ภายในหมวด (ตอน) คืออาจจะแตกต่างกันทั้ง มุมทิศ ระยะ

ยิง ส่วนบรรจุ และมุมสูง เช่น การยิงต่อเป้าหมายที่เป็นวงกลม สี่เหลี่ยม หรือ เป้าหมายที่ท ามุมเฉียงกับทิศทาง

ยิงเป็นต้น การหาหลักฐานยิงของกรวยพิเศษนี้ ถ้าใช้แผ่นเรขายิงควบคุมการยิง จะง่ายและถูกต้องดีกว่า

เครื่องมืออื่นๆ โดยท าการกรุยที่ตั้งยิงเป็นรายกระบอก และหาหลักฐานยิงให้แต่ละกระบอกโดยตรง 

 

 

บทที่ ๒ 

การยิงหาหลักฐาน 

๑๗. กล่าวท่ัวไป 

 เมื่อเราจะท าการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด ต่อเป้าหมายใดๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการยิงจะใช้เครื่องมือ

ควบคุมการยิงอย่างใดอย่างหนึ่ง (แผ่นกรุยจุด แผ่นเรขา หรือ เครื่องจักรค านวณ) หาหลักฐานยิง ซึ่ง



ประกอบด้วย มุมภาค มุมทิศ และระยะยิง เมื่อได้หลักฐานดังกล่าวแล้ว ก็จะเอาระยะยิงไปเปิดตารางยิงตาม

ชนิดกระสุนที่จะใช้ยิง ข้อมูลในตารางยิงจะบอกก าหนดว่า ระยะเท่าใด จะใช้ส่วนบรรจุเท่าใดและมุมสูงเท่าใด 

แล้วจึงสั่งยิง 

 สภาพมาตรฐานของตารางยิงเครื่องยิงลูกระเบิด จะสร้างข้ึนมาส าหรับท าการยิงต่อเป้าหมายที่มีความสูง

เท่ากับที่ตั้งยิงเสมอ ดังนั้นหากต้องการยิงเป้าหมายที่สูงกว่า หรือ ต่ ากว่าที่ตั้งยิง จนท.ศอย.จะต้องหาตัวแก้

เสียก่อนจึงจะใช้ตารางยิงได้อย่างถูกต้อง ได้ผล ส าหรับระยะยิงที่มิได้รวมตัวแก้ใดๆเรียกว่า “ระยะแผ่นเรขา” 

หากต้องการยิงเป้าหมายที่สูงกว่าที่ตั้งยิงให้เพ่ิมระยะยิงโดยเอาระยะแผ่นเรขา บวก เข้ากับครึ่งหนึ่งของความ

สูงต่าง ไปเปิดตารางยิง 

 ในท านองเดียวกัน หากต้องการยิงเป้าหมายที่ต่ ากว่าที่ตั้งยิงให้ลดระยะยิงโดยเอาระยะแผ่นเรขา ลบ 

ด้วยครึ่งหนึ่งของความสูงต่าง ไปเปิดตารางยิง 

 ตัวแก้ที่เอามา บวก และ ลบ กับระยะแผ่นเรขานี้ เราเรียกว่า “ตัวแก้สูงต่าง” 

เมื่อใช้ตัวแก้สูงต่างแล้ว ก็มิได้หมายความว่า ยิงไปที่พิกัดใด จะลงตรงพิกัดนั้นเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอ่ืนที่จะ

ท าให้เกิดความผิดพลาดได้อีก นั่นคือ ขีปนวิธีภายใน ขีปนวิธีภายนอก อาการกระจาย และสภาพมาตรฐานของ

การสร้างตารางยิง เป็นต้น 

 ขีปนวิธีภายใน ขีปนวิธีภายนอก และอาการกระจาย ท่านทราบแล้วจากเอกสาร บทที่ ๑ ส าหรับสภาพ

มาตรฐานของการสร้างตารางยิง นั้น เป็นสภาพของบรรยากาศเมื่อทดสอบ ท าตารางยิง ยกตัวอย่างการสร้าง

ตารางยิง ค.๑๒๐ มม. ชนิดระเบิดมีสภาพมาตรฐานของบรรยากาศดังนี้.. 

  - ความชื้นของอากาศ   ไม่มีความชื้น ก าหนดค่าความชื้นเป็น ศูนย์ (๐) 

  - ลม     ไม่มีลม 

  - อุณหภูมิ    สภาพอากาศผิวพ้ืน ณ ระดับน้ าทะเลถึงความสูง ๑,๑๐๐ ม. คือ ๑๕ องศา 

จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๖.๕ องศา ในทุก ๆ ความสูงที่เพ่ิมข้ึน ๑,๐๐๐ ม. เป็นต้น 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือนอกเหนือการใช้ตัวแก้สูงต่างแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อ

ความแม่นย าของการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดอยู่หลายประการ ดังนั้นหากต้องการยิงให้แม่นย าจึงควรต้องท าการ

ยิงหาหลักฐาน เพื่อหาตัวแก้ อีก ๒ เรื่อง คือ ตัวแก้มุมทิศ และ ตัวแก้ทางระยะเสียก่อน 

 

 

 

 

 

๑๘. ประเภทของตัวแก้ 



 เนื่องจากหน่วยทหารราบไม่มีหน่วยตรวจสภาพอากาศ อยู่ในระดับ กรม ร. ตัวแก้ที่น ามาใช้กับเครื่องยิง

ลูกระเบิด จึงใช้อยู่ ๓ ประเภท คือ 

 ๑๘.๑ ตัวแก้สูงต่าง 

 ๑๘.๒ ตัวแก้มุมทิศ 

 ๑๘.๓ ตัวแก้ทางระยะ 

 กล่าวโดยสรุป ระยะใช้ยิง คือ ระยะใช้ยิง = ระยะแผ่นเรขา + ตัวแก้สูงต่าง + ตัวแก้ทางระยะ 

๑๙. ตัวแก้สูงต่าง 

 ตัวแก้สูงต่างค านวณหาได้โดย ใช้ความสูงของเป้าหมาย ลบ ด้วยความสูงของที่ตั้งยิงแล้วหารด้วย ๒ 

และ ระยะใช้ยิงในกรณีไม่มีตัวแก้มุมทิศ และตัวแก้ทางระยะ คือ ระยะแผ่นเรขา + ตัวแก้สูงต่าง 

 ๑๙.๑ ตัวอย่างที่ ๑ 

  - ที่ตั้งยิงสูง   ๒๐๐ ม. 

  - เป้าหมายสูง  ๔๐๐ ม. 

  - ระยะแผ่นเรขา  ๓,๐๐๐ ม. 

  ตัวแก้สูงต่างคือ  ๔๐๐-๒๐๐ = ๒๐๐ ÷ ๒ = ๑๐๐ 

  ระยะใช้ยิงคือ  ๓,๐๐๐ + ๑๐๐ = ๓,๑๐๐ ม. 

 ๑๙.๒ ตัวอย่างที่ ๒ 

  - ที่ตั้งยิงสูง   ๘๐๐ ม. 

  - เป้าหมายสูง  ๔๐๐ ม. 

  - ระยะแผ่นเรขา  ๔,๐๐๐ ม. 

  ตัวแก้สูงต่างคือ  ๔๐๐ - ๘๐๐ = - ๔๐๐ ÷ ๒ = - ๒๐๐ 

  ระยะใช้ยิงคือ  ๔,๐๐๐ + ( - ๒๐๐ ) = ๓,๘๐๐ ม. 

 การใช้ตัวแก้สูงต่าง จะหามาได้ง่ายๆ เพียงแค่ทราบความสูงของที่ตั้งยิง และความสูงของเป้าหมายที่จะ

ยิงเท่านั้น ซึ่งดูได้จากแผนที่ ดังนั้นจึงควรใช้เสมอ เพ่ือลดความผิดพลาดที่ไม่จ าเป็นลง 

๒๐. ตัวแก้มุมทิศ และ ตัวแก้ทางระยะ 

 ตัวแก้มุมทิศ และ ตัวแก้ทางระยะ ปกติจะได้มาจากการยิงหาหลักฐานประณีต ซึ่งการยิงหาหลักฐาน

ประณีตนั้นจะได้ผลถูกต้อง ก็ต่อเมื่อมีพิกัดที่ตั้งยิงถูกต้อง มีพิกัดจุดยิงหาหลักฐาน (จล.)ท่ีถูกต้องเท่านั้น พิกัดที่

ถูกต้องเหล่านี้ควรได้มาจากงานการแผนที่ลอดลัด เมื่อ ศอย.ประกาศมุมภาควางพ้ืนยิง และสั่งจ าลองทิศ 

เรียบร้อยแล้ว (ปกติจะสั่งวางพ้ืนยิงตรงไปยัง จล. หรือก่ึงกลางพื้นที่เป้าหมาย และสั่งจ าลองทิศ ๒๘๐๐ 

เนื่องจากมุมทิศนี้จะท าการยิงได้อย่างกว้างขวาง โดยกล้องเล็งไม่บังล ากล้องปืน) ก็จะด าเนินการยิงหาหลักฐาน

เพ่ือหาตัวแก้ให้กับเครื่องยิงต่อไป 



 การยิงหาหลักฐานประณีต เป็นการด าเนินการยิงเพ่ือวางจุดปานกลางมณฑลลงบนจุดยิงหาหลักฐาน 

โดยพยายามใช้กระสุนและเวลาให้น้อยที่สุด หากยิงนัดแรกไปแล้วด้วยมุมทิศ และระยะที่ถูกต้อง มีตัวแก้สูง 

ต่างด้วย ปรากฏว่าถูก จล. พอดี ก็แสดงว่าหน่วยยิงนี้ไม่ต้องมีตัวแก้ท้ังทางทิศและทางระยะ แต่ถ้ายิงไปแล้วไม่

ถูกเป้าหมาย (จล.) ผตน.ก็ต้องท าการปรับแก้ ตามกรรมวิธีของการยิงหาหลักฐาน จนถูก จล. หลักฐานที่ใช้ยิง

ถูก จล.นี้ เรียกว่า “หลักฐานกะก าหนด” หรือหลักฐานยิงถูก และมุมทิศยิงถูกเรียกว่า “มุมทิศกะก าหนด” 

ระยะยิงถูก ไม่รวมตัวแก้สูงต่าง เรียกว่า “ ระยะกะก าหนด” 

 ๒๐.๑ ตัวแก้มุมทิศ 

  วิธีค านวณหาตัวแก้มุมทิศ หลังจากยิงหาหลักฐานแล้ว คือเอา มุมทิศกะก าหนด ลบ ด้วยมุม 

ทิศนัดแรก เช่น มุมทิศนัดแรก คือ ๒๘๐๐ มุมทิศกะก าหนดคือ ๒๗๘๐ ตัวแก้มุมทิศจะเท่ากับ ๒๗๘๐ - ๒๘๐๐ 

= - ๒๐ เป็นต้น ตัวแก้นี้จะน าไปใช้กับการยิงทุกนัดในครั้งต่อๆไป และตัวแก้นี้เป็นตัวแก้ที่มีค่าคงที่ 

 ๒๐.๒ ตัวแก้ทางระยะ 

  ตัวแก้ทางระยะเป็นการเปรียบเทียบระยะกะก าหนด กับระยะนัดแรกซึ่งเป็นระยะท่ีถูกต้อง ออกมา

หาเป็นค่า พันละ (อาจเป็นบวก หรือ ลบ ก็ได้) ตัวอย่างเช่น ระยะนัดแรกคือ ๔,๐๐๐ ม. ระยะกะก าหนด คือ 

๓,๘๐๐ ม. 

  วิธีค านวณ คือ ใช้ ระยะ กะก าหนด ลบ ด้วยระยะนัดแรก แล้วค านวณหาค่า พันละ 

  ตัวแก้ทางระยะคือ ๔,๐๐๐ – ๓๘๐๐ = - ๒๐๐ 

  ท าเป็นพันละ  − ๒๐๐ × ๑๐๐๐    = − ๕๐  

                ๔๐๐๐ 

  หลังจากกระบวนการยิงหาหลักฐานประณีตเรียบร้อยแล้ว ทุกนัดหลังจากนั้นต้องเอาตัวแก้นี้ไปใช้

เสมอ นั่นคือ - ๕๐ เมตร ทุกๆ  ๑,๐๐๐ ม. นั่นเอง 

  



 
ภาพ ตัวแก้มุมทิศ และตัวแก้ระยะ ( มุมมองของ ศอย. ) 

๒๑. การยิงหาหลักฐานประณีต (แบบ ABCA) 

 ๒๑.๑ ความมุ่งหมาย เพ่ือหาตัวแก้ทั้งทางทิศและทางระยะให้เครื่องยิงลูกระเบิด โดยพยายามวางจุด

ปานกลางมลฑลลงบน จล.และพยายามใช้กระสุนและเวลาให้น้อยที่สุด 

 ๒๑.๒ หลักการ ต้องการผลการตรวจเป็น หน้า ๒ นัด และ หลัง ๒ นัด ตามแนว ต.-ม.เมื่อ… 

  ๒๑.๒.๑ ยิงด้วยหลักฐานเดียวกัน (ถ้าท าได้) หรือ 

  ๒๑.๒.๒ ยิงด้วยหลักฐานที่แตกต่างก้น ๒๕ เมตร หรือ 

  ๒๑.๒.๓ ยิงด้วยหลักฐานที่แตกต่างกัน ๕๐ เมตร เมื่อมีย่านคาดคะเนทางระยะ ตั้งแต่ ๒๕ เมตร ขึ้นไป 

 ๒๑.๓ ระเบียบปฏิบัติ 

  ๒๑.๓.๑ มุมเป้าหมายต้องไม่เกิน ๕๐๐ มิลเลียม 

  ๒๑.๓.๒ ตรวจทางทิศละเอียดถึง ๑ มิลเลียม แก้ทางทิศให้เข้าแนว ต.-ม.ก่อนสร้างห้วงควบ ๒๐๐ เมตร 

  ๒๑.๓.๓ หากมีการแก้ทางทิศหลังสร้างห้วงควบ ๒๐๐ เมตร ให้ถือว่าทุกนัดที่ยิงมาแล้ว ใช้ไม่ได้ 

  ๒๑.๓.๔ ผตน. ด าเนินการยิงโดยส่งตัวแก้ให้ ศอย. ทราบตลอดเวลาจนกว่าจะได้หลักฐานกะก าหนด 

จึงขอให้ ศอย.บันทึกพร้อมหลักฐานปรับแก้ และขอจบภารกิจ 

  ๒๑.๓.๕ ปกติจะยิงไปจนสร้างห้วงควบ ๒๕ เมตร (หลัง เพิ่ม / ลด ๒๕ แล้วควรขอยิง ๒ นัด) บันทึก

ผลการตรวจไว้ทุกนัด แต่ไม่แก้ทางทิศหลังสร้างห้วงควบ ๒๐๐ เมตร 



  ๒๑.๓.๖ หากมีผลการตรวจเป็น “เป้าหมาย” หรือ “ระยะเป้าหมาย” ให้ถือว่ากระสุนนัดนั้น ตก 

หน้า ๑ นัด และ หลัง ๑ นัด 

 ๒๑.๔ การปรับแก้หลักฐาน ทางระยะ หลังจากได้ห้วงควบกระสุน ๒ กลุ่ม ๔ นัด คือ หน้า ๒ นัด หลัง ๒ 

นัด แล้ว จะก าหนดค่าตัวแก้ทางระยะได้ดังนี้ 

  ๒๑.๔.๑ จล.อยู่ใกล้กลุ่มสุดท้าย / นัดสุดท้าย ไม่ต้องปรับแก้ 

 
 

 

 

 

 

 

  ๒๑.๔.๒ จล.อยู่กึ่งกลางกระสุนทั้ง ๒ กลุ่ม ให้เพิ่ม หรือ ลด ๑๐ เมตร จากกระสุนนัดสุดท้าย 

 
 

  ๒๑.๔.๓ จล.อยู่ใกล้กลุ่มแรก ปรับแก้ ๒๐ เมตร จากกระสุนกลุ่มสุดท้าย / นัดสุดท้าย 



ศอย. “ต.๑ จาก ศอย. ปรับการยิง หาหลักฐานประณีต ต่อ  
         จล. ให้มว.ค.ที ่๑ เปลี่ยน”  
ผตน. “จาก ต.๑ ปรับการยิง หาหลักฐานประณีต ต่อ  
        จล. ให้มว.ค.ที่ ๑ ทราบแล้ว มุมภาค ๔๒๘๐ เปลี่ยน”  
ศอย. “ยิงไปแล้ว เปลี่ยน” 
 

นัดที่        ผลการตรวจ        การแก้  

 ๑             หลัง,ซ.๓๐         ข.๖๐  

 ๒             หลัง,ข.๑๐         ซ.๒๐  

 
 ๒๑.๕ การปรับแก้หลักฐาน ทางทิศ 

  ๒๑.๕.๑ ใช้ผลการตรวจของกระสุน ๔ นัด สุดท้าย แล้วหาค่าเฉลี่ย 

 
  ๒๑.๕.๒ เฉลี่ย ๒๖ ÷ ๔ = ๖.๕ มิล. 

  ๒๑.๕.๓ คูณด้วย ฟตม. (สมมุติ ฟตม. = ๓ ) ๖.๕ × ๓ = ๑๙.๕ 

   - ปรับแก้ทางทิศเป็น ซ้าย ๒๐ (ใกล้เคียง ๑๐ ม.) 

   - ผตน. รายงาน ศอย. “ศอย. จาก ต.๑ ซ้าย ๒๐ ลด ๑๐ บนัทึกหลักฐานกะก าหนดจบภารกิจ 

เปลี่ยน” 

 ๒๒. ตัวอย่าง การปรับการยิงหาหลักฐานประณีต [ABCA] 

  ๒๒.๑ ตัวอย่างที่ ๑ 



 
 

 

 

 

 

 

 ๒๒.๒ ตัวอย่างที่ ๒ 



 
๒๓. การยิงหาหลักฐานแบบย่อ 



 ๒๓.๑ บางครั้งสถานการณ์ทางยุทธวิธีหรือความขาดแคลนกระสุน ท าให้ไม่อาจท าการยิงหาหลักฐาน

แบบสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องท าการยิงหาหลักฐานแบบย่อแทน แม้ว่าตัวแก้จากการยิงหาหลักฐานแบบย่อจะไม่

สมบูรณ์นัก แต่ก็สามารถน าไปใช้แก้ความไม่มาตรฐานของสภาพต่าง ๆ อย่างได้ผล การตกลงใจว่า จะท าการยิง

หาหลักฐานแบบใดนั้น เป็นหน้าที่ของ นายทหารอ านวยการยิง ในการยิงหาหลักฐานแบบย่อนี้ ผตน. จะลด

วิธีการปฏิบัติให้สั้นลง กล่าวคือ 

  ๒๓.๑.๑ ปกติกระท าการปรับการยิงไปจนกระทั่งผ่าห้วงควบ ๕๐ เมตร ( หรือ ๑๐๐ เมตรเมื่อมีย่าน

คาดคะเนทางระยะตั้งแต่ ๒๕ เมตรขึ้นไป) 

  ๒๓.๑.๒ ผตน.ส่งตัวแก้เป็น เพ่ิม / ลด ๒๕ ( หรือ เพิ่ม / ลด ๕๐ เมื่อมีย่านคาดคะเนทางระยะตั้งแต่ 

๒๕ เมตรขึ้นไป ) 

  ๒๓.๑.๓ จากผลการตรวจต าบลระเบิด จะท าให้สามารถหาหลักฐานปรับแก้ทั้งทางทิศและทาง 

ระยะ ส่งให้ ศอย.ได้ ตัวอย่างเช่น 

-“ ซ้าย ๑๐ ลด ๒๐ บันทึกหลักฐานกะก าหนด จบภารกิจ เปลี่ยน” 

 ๒๓.๒ การยิงหาหลักฐานแบบย่อจะให้ความถูกต้องมากข้ึน หาก ผตน. ใช้กล้องวัดระยะด้วยแสง 

เลเซอร์ และเครื่องมือที่ทันสมัยอื่นๆ มาช่วย 

 

 

บทที่ ๓ 

การยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย 

๒๔. กล่าวท่ัวไป 

 ในการใช้หน่วยเครื่องยิงลูกระเบิด ผบ.หน่วย และผู้ใช้โดยทัว่ไปต้องเข้าใจว่ามีปัจจัยมากมาย ที่จะท าให้

ต าบลกระสุนตกนัดแรกๆผิดพลาดไปจากเป้าหมายที่ต้องการยิง เช่น ขีปนวิถีภายใน ขีปนวิถีภายนอก อาการ

กระจาย และ สภาพมาตรฐานของการสร้างตารางยิงในแต่ละชนิด แต่ละรุ่น เป็นต้น ฉะนั้นในสถานการณ์ของ

การยิงที่ขาดหลักฐานที่ถูกต้องเพียงพอ ขาดตัวแก้ที่สมบูรณ์ ย่อมเป็นการยากที่จะยิงกระสุนนัดแรกๆให้ลง

เป้าหมายได้ แต่มิได้หมายความว่าในสภาพดังกล่าวเราจะใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเข้าท าการยิงมิได้ คงใช้ได้ แต่ยิง

ไปแล้วไม่ลงเป้าหมาย ก็ต้องให้ ผตน.ปรับแก้จนถูกจนได้ เช่นในสถานการณ์หน่วยเคลื่อนที่เข้าปะทะ 

จ าเป็นต้องเข้าท่ีตั้งยิงเร่งด่วน เพ่ือสนับสนุนการรบปะทะของหน่วยด าเนินกลยุทธเป็นต้น ชุดหลักยิงของหน่วย 

อันประกอบด้วย ผู้ตรวจการณ์หน้า เจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการยิง และส่วนยิง ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี 

จนมีความสามารถสูง และมีความเข้าใจตรงกันในการท างานเป็นทีม ย่อมท าให้ลดเวลาในการปรับการยิงลง ลด

จ านวนกระสุนในการปรับการยิง และ สามารถท าการยิงหาผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 



 เมื่อสถานการณ์อ านวย มีเวลาเพียงพอที่จะ ให้หน่วยได้ยิงหาหลักฐานได้ เช่นเดียวกับ ป. แล้วละก็ 

หน่วยเครื่องยิงก็จะสามารถยิงได้แม่นย าตามแผนที่ก าหนดไว้ หรือแม้บางครั้งจะต้องท าการยิงอย่างไม่มีการ

ตรวจการณ์ก็ตาม 

 

๒๕. ล าดับขั้นตอนในการเตรยีมการตั้งรับของหน่วยเครื่องยิงลูกระเบิด 

 ในภารกิจการตั้งรับ เมื่อมีเวลาพอ สถานการณ์อ านวย การใช้หน่วยเครื่องยิงลูกระเบิดจะมีล าดับขั้นตอน

ทางเทคนิค ดังนี้ 

 ๒๕.๑ ก าหนดพิกัดต่างๆที่ถูกต้อง ปกติควรได้มาจากงานการแผนที่ลอดลัด คือ 

  ๒๕.๑.๑ พิกัดและความสูงของที่ตั้งยิงของแต่ละหมวด / ตอน พร้อมแนวแสดงมุมภาค 

  ๒๕.๑.๒ พิกัดและความสูงของ จล. อาจมีมากกว่า ๑ แห่ง ถ้าจ าเป็น 

  ๒๕.๑.๓ พิกัดและความสูงของที่ตั้งท่ีตรวจการณ์ แต่ละแห่ง 

 ๒๕.๒ ศอย.หาหลักฐานแล้วประกาศมุมภาควางพ้ืนยิงไปยังหน่วยยิง โดยอาจวางพื้นยิงตรงไปยัง จล. 

หรือวางลงก่ึงกลางพ้ืนที่เป้าหมาย ที่หน่วยยิงนั้นๆรับผิดชอบก็ได้ และสั่งจ าลองทิศ ปกติจะจ าลองทิศ ๒๘๐๐ 

เพ่ือให้เครื่องยิงท าการยิงได้อย่างกว้างขวางโดยกล้องเล็งไม่บังล ากล้องปืน 

 ๒๕.๓ ด าเนินกรรมวิธี ยิงประณีตหาหลักฐาน เพ่ือหาตัวแก้ 

 ๒๕.๔ ตรวจสอบและปรับกรวยขนานคู่ และสั่งจ าลองทิศใหม่ให้เท่าหมู่หลัก 

 ๒๕.๕ ด าเนินกรรมวิธีปรับฉากป้องกันข้ันสุดท้ายให้กับ ค. แต่ละหน่วยยิง เป็นรายกระบอก 

๒๖. การปรับการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย 

 ๒๖.๑ ฉากป้องกันขั้นสุดท้าย ได้แก่แผนการยิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้เป็นฉากขัดขวางส าหรับ

ป้องกันฝ่ายเรา ตามปกติแล้วจะยิงเป็นแนวยาวตามขนาดของร้อย ป. หรือ หมวด ค. ขนาดของฉากขึ้นอยู่กับ

ขนาดและประเภทของอาวุธ โดยทั่วไปถือหลักดังนี้ (รส. ๖-๓๐) 

  ๒๖.๑.๑  ค. ๘๑ มม.  (ตอน ๓ กระบอก)   ฉากยาว ๑๐๐ เมตร 

  ๒๖.๑.๒  ค. ๔.๒ นิ้ว  (หมวด ๔ กระบอก)  ฉากยาว ๒๐๐ เมตร 

  ๒๖.๑.๓  ค. ๑๒๐ มม. (หมวด ๔ กระบอก)  ฉากยาว ๓๐๐ เมตร 

  ๒๖.๑.๔  ป.๑๐๕ มม.  (กองร้อย ๔ กระบอก)  ฉากยาว ๑๕๐ เมตร 

  ๒๖.๑.๕  ป.๑๐๕ มม.  (กองร้อย ๖ กระบอก)  ฉากยาว ๒๐๐ เมตร 

  ๒๖.๑.๖  ป.๑๕๕ มม.  (กองร้อย ๔ กระบอก)  ฉากยาว ๒๐๐ เมตร 

  ๒๖.๑.๗  ป.๑๕๕ มม.  (กองร้อย ๖ กระบอก)  ฉากยาว ๓๐๐ เมตร 

 ๒๖.๒ เครื่องยิงลูกระเบิดนั้นอาจได้รับฉากเป็นรายกระบอก หรือ ๒ กระบอกก็ได้ถ้าจ าเป็น ความยาว

ของฉากให้ถือการเรียงเส้นผ่าศูนย์กลางพ้ืนที่อันตรายของต าบลระเบิดของแต่ละชนิดอาวุธดังนี้ 



  ๒๖.๒.๑  ค. ๘๑ มม.  ๓๔ เมตร 

  ๒๖.๒.๒  ค ๔.๒ นิว้  ๕๐ เมตร 

  ๒๖.๒.๓  ค. ๑๒๐ มม.  ๗๕ เมตร 

  ๒๖.๒.๔  ป. ๑๐๕ มม.  ๓๐ เมตร 

  ๒๖.๒.๕  ป.๑๕๕ มม.  ๕๐ เมตร 

 ๒๖.๓ ที่ตั้งของฉาก ปกติแล้วก าหนดโดย ผบ.หน่วยด าเนินกลยุทธ (ระดับกองร้อย) อยู่หน้าแนว ฝ่ายเรา 

ปกติจะให้ ป. หรือ ค. ยิงฉากในพ้ืนอับกระสุน และอยู่ห่างแนวหน้า ๒๐๐ - ๔๐๐ เมตร นั่นคือภารกิจอันตราย

ใกล้ฝ่ายเรา ดังนั้นการยิงจะต้องกระท าด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ปืนทุกกระบอกที่จะใช้ยิงต้องได้ท าการ

ปรับการยิงต่อฉากนั้นๆไว้แล้ว เป็นรายกระบอก 

 ๒๖.๔ ปกติแล้วการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย ถือว่ามีความเร่งด่วนอันดับหนึ่ง หน่วยยิงที่ได้รับมอบฉาก

การยิง จะต้องเตรียมกระสุนไว้ให้พร้อมส่วนหนึ่ง และเมื่อว่างจากภารกิจการยิง ป. และ ค. จะต้องกลับมาตั้ง

หลักฐานการยิงฉากไว้เสมอ หรือแม้แต่ก าลังยิงภารกิจอ่ืนอยู่ เมื่อได้รับค าขอ หรือสัญญาณยิงฉากก็จะต้องหยุด

ยิงและกลับมายิงฉากก่อนเสมอ 

 ๒๖.๕ ค าขอยิงเพ่ือปรับฉาก คงคล้ายกับค าขอยิงธรรมดา แต่มีข้อยกเว้นบางอย่างคือ 

  ๒๖.๕.๑ พิกัดท่ีส่งในครั้งแรกนั้นควรเป็นพิกัดที่จะให้ความปลอดภัยต่อฝ่ายเราในระยะที่เหมาะสม 

(๔๐๐-๖๐๐ เมตร) และพิกัดนี้เป็นเสมือนการแจ้งแนวตั้งรับของฝ่าเรา จึงควรเข้าประมวลลับ นอกจากนั้นควร

บอกลักษณะของฉากหรือแนวเฉียงของฉากไว้ด้วย 

  ๒๖.๕.๒ ลักษณะเป้าหมายใช้ค าว่า “ฉากป้องกันข้ันสุดท้าย” 

  ๒๖.๕.๓ “อันตรายใกล้ฝ่ายเรา” ประกาศในข้อวิธีโจมตีเสมอ และควรใช้กระสุนถ่วงเวลา ใน  การ

ปรับการยิง 

 ๒๖.๖ การปรับฉากป้องกันข้ันสุดท้าย ด าเนินการตามระเบียบ ดังนี้ 

  ๒๖.๖.๑ ร้อย ป. หรือ หมวด ค. ยิงทั้งหน่วยยิง ๑ นัด (ยิงเป็นรอบ ) ในพิกัดท่ีขอยิงครั้งแรก 

  ๒๖.๖.๒ ผตน.เริ่มปรับหมู่ทางปีกท่ียิงได้ใกล้แนวของฉากมากท่ีสุดก่อน 

  ๒๖.๖.๓ ใช้เทคนคิการยิงปรับแบบ ยิงคืบ เพ่ือลดอันตราย 

  ๒๖.๖.๔ การแก้เล็กน้อย ตั้งแต่ ๕๐ เมตร ลงมา ไม่ต้องยิง โดยสั่งแก้แล้วสั่งจบ 

  ๒๖.๖.๕ เมื่อปรับกระบอกแรกแล้ว ผตน. ก็เริ่มปรับกระบอกท่ี ๒ โดยขอยิงซ้ า เช่น “หมู่ ๔ ซ้าย ๒๕ 

ลด ๕๐ หมู่ ๔ ยิงจบ หมู่ ๓ ยงิซ้ า เปลี่ยน” เป็นต้น 



 
 

ภาพการปรับฉากป้องกันขั้นสุดท้าย (เริ่มจากหมู่ ๔ ) 

 

 ๒๖.๗ ภารกิจตัวอย่าง สมมุติว่า ผตน.ทราบที่ตั้งของฉากจาก ผบ.ร้อย ร. แล้ว 

 
 

ภาพการปรับฉากป้องกันสุดท้าย (เริ่มจากหมู่ ๑) 

 

  ๒๖.๗.๑ เริ่มปรับฉากป้องกันขั้นสุดท้าย 

   “ หลักยิง ๑๒ จาก หลักยิง ๑๘ ปรับการยิง เปลี่ยน” 

   “ พิกัด เขียว ขาว แดง เหลือง ด า แดง เขียว ขาว มุมภาค ๖๓๘๐ เปลี่ยน” 



   “ ฉากป้องกันขั้นสุดท้าย แนวเฉียง ๐๗๕๐ อันตรายใกล้ฝ่ายเรา ชนวนถ่วงเวลา เปลี่ยน” 

  ๒๖.๗.๒ มว.ค. ยิงเป็นรอบมา ๑ นัด (หมู่ละ ๑ นัด) ปรากฏผลดังภาพ ผตน. เห็นว่าหมู่ ๑ ใกล้แนว

ฉากมากท่ีสุด จึงเริ่มปรับหมู่ ๑ ก่อน 

   “ หมู่ ๑ ขวา ๗๐ ลด ๕๐ เปลี่ยน” 

  ๒๖.๗.๓ หมู่ ๑ ยิงมา ๑ นัด ผตน. ตรวจผล และจะแก้ ลด ๕๐ และม่ันใจว่า กระสุนต้องเข้าแนว

แน่ๆ จึงสั่งปรับโดยไม่ต้องยิง และด าเนินการปรับ หมู่ ๒ ต่อไป 

   “ หมู่ ๑ ลด ๕๐ หมู่ ๑ จบ หมู่ ๒ ยิงซ้ า เปลี่ยน” 

  ๒๖.๗.๔ หมู่ ๒ และหมู่อ่ืนๆด าเนินการเช่นนี้ จนครบทุกหมู่ แล้ว ผตน.ขอจบภารกิจ 

 ๒๖.๘ บางครั้งเวลาไม่พอที่จะปรับฉากไว้ก่อน ผตน. ก็จะบอกพิกัดจริงของฉาก โดยบอกพิกัดจุดกึ่งกลาง

ของฉากพร้อมแนวเฉียง หรือพิกัดหัวท้ายของฉาก ให้ก็ได้ 

๒๗.  การสั่งยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้าย 

 ส าหรับการสั่งยิงฉากนั้น ปกติแล้ว ผบ.ร้อย ด าเนินกลยุทธขึ้นไปเป็นผู้ตกลงใจ อาจสั่งยิงทุกฉากพร้อม

กัน หรือยิงบางฉากก็ได้ โดยการใช้พลุสัญญาณ หรือเครื่องมือสื่อสาร เมื่อ ผตน.ได้รับทราบการยิงฉากก็จะส่ง

ข่าวให้ ศอย.ทราบ สั้นๆ หรือตามสัญญาณที่ตกลงกันไว้ เช่น 

 “ หลักยิง ๑๒ จาก หลักยิง ๑๘ หมวด ๒ หมวด ๓ ยิงฉาก เปลี่ยน” เป็นต้น 

………………………………………………………. 

การปรับการยิง ค. และ ป. 
บทที ่๑ 

วิธีการปรับการยิง ค. และ ป. 

 

๑. กล่าวน า 

 ก. แม้ว่าวิวัฒนาการในการาค้นหาเป้าหมายและตรวจการณ์ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก าลังก้าวหน้า

ไปก็ตาม แต่การยิง แต่การยิงอย่างได้ผลของอาวุธปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดก็ยังคงขึ้นอยู่กับผู้ตรวจการณ์

ด้วยสายตาเป็นส่วนมาก ผู้ตรวจการณ์ซึ่งตรวจการณ์ด้วยสายตาเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งของชุดหลักยิง ตามปกติ

ก็จะเป็นผู้ที่เห็นข้าศึก, ก าลังฝ่ายเรา และการยิงของหน่วยรบต่างๆ ที่กระท าต่อข้าศึกด้วยตาจริงๆ 

 ข. อาวุธปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด เป็นอาวุธที่สามารถท าการยิงได้ด้วยวิธีเล็งตรง คือการที่พล

ประจ าอาวุธมองเห็นเป้าหมาย หรือด้วยวิธีเล็งจ าลอง ซึ่งพลประจ าอาวุธมองไม่เห็นเป้าหมาย ซึ่งวิธีหลังนี้เป็น

วิธีหลักท่ีใช้กันอยู่ มีองค์ประกอบส าคัญในการที่จะท าการยิงถูกเป้าหมายอยู่ ๓ ส่วน เรียกว่า ชุดหลักยิง 

ประกอบด้วย ส่วนยิง, ศูนย์อ านวยการยิงและผู้ตรวจการณ์ 



 วิธีปฏิบัติของผู้ตรวจการณ์ท่ีจะกล่าวต่อไป เป็นการตรวจการณ์เฉพาะด้วยสายตา ซึ่งรวมการตรวจ

การณ์ทางพ้ืนดินของผู้ตรวจการณ์หน้า และการตรวจการณ์โดยทหารเหล่าพลรบไว้ด้วย 

 ค. เป้าหมายที่จะท าการยิงด้วย ป. หรือ ค. ควรมีความเหมาะสมและคุ้มค่า หากผู้ตรวจการณ์หรือทหาร

พลรบตรวจพบทหารข้าศึกเพียง ๒ - ๓ คน ซึ่งสามารถใช้อาวุธปืนเล็กหรือปืนกลท าการยิงได้ ก็ไม่จ าเป็นต้อง

ขอให้ ป. หรือ ค. ท าการยิงต่อเป้าหมายนั้น อาจเป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลา และจ านวนกระสุน พึงจ าไว้ว่า

กระสุนปืนใหญ่หรือลูกระเบิดยิงมีน้ าหนักมาก ก่อให้เกิดปัญหาในการล าเลียงทดแทนอยู่บ้าง เป้าหมายที่เหมาะ

จะท าการยิงด้วย ป. หรือ ค. ได้แก่ 

  ๑) หน่วยทหารในที่โล่งหรือหลุมเปิด, ทหารขุดดินในสนามรบ 

  ๒) ปืนกล 

  ๓) อาวุธหนัก เช่น ปืนใหญ่หรือเครื่องยิงลูกระเบิด 

  ๔) ที่รวมพล 

  ๕) รถบรรทุกที่จอด หรือเคลื่อนที่ 

  ๖) ทหารราบที่ปฏิบัติร่วมกับรถถัง 

  ๗) คลังกระสุน 

  ๘) ที่ตรวจการณ์ 

  ๙) ที่ตั้งอาวุธมั่นคงแข็งแรง 

  ๑๐) พ้ืนที่ซึ่งต้องการสร้างฉากควัน 

  ๑๑) เป้าหมายที่อยู่หลังที่ก าบัง เช่น ตึก หรือเนิน 

๒. บทบาทของผู้ตรวจการณ์ในการยิงเป้าหมาย 

 ก. เมื่อผู้ตรวจการณ์ค้นพบเป้าหมายและหาที่ตั้งของเป้าหมาย ซึ่งอยู่บนพ้ืนที่ได้แล้ว  ผู้ตรวจการณ์ก็ส่งค าขอยิง 

เพ่ือท าลายหรือตัดรอนก าลังต่อเป้าหมายไปยังศูนย์อ านวยการยิง(ศอย.) หลังจากที่อาวุธได้ท าการยิงไปแล้ว ผู้ตรวจ

การณ์ก็รายงานผลความเสียหายของเป้าหมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการายิงนั้นๆ เมื่อจ าเป็นผู้ตรวจการณ์จะต้องปรับการ

ยิง เพ่ือให้ได้ผลการยิงสูงสุดต่อเป้าหมายตามที่ต้องการ ผู้ตรวจการณ์จะต้องน าความสามารถในการตรวจการณ ์และ

ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การรบมาใช้ประโยชน ์เพ่ือช่วยให้หน่วยของตนได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอตลอดเวลา 

ยิ่งกว่านั้นผู้ตรวจการณ์ต้องทราบและเข้าใจวิธีปฏิบัติของศูนย์อ านวยการยิงเป็นอย่างดีอีกด้วย เมื่อน ามาประกอบกับ

การตัดสินใจของตน ก็จะช่วยให้ชุดหลักยิงสามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มที่สมความมุ่งหมาย 

 ข. ผู้ตรวจการณ์จะต้องเข้าใจการด าเนินภารกิจยิง ว่ามีข้ันตอนในการปฏิบัติ แบ่งออกได้เป็น  ๒ ขั้น คือ 

  ๑) ขั้นปรับการยิง หลังจากท่ีอาวุธได้ท าการยิงมาให้ตามค าขอยิงของผู้ตรวจการณ์ หากต าบลระเบิด

ที่ตรวจได้ไม่ตรงเป้าหมาย หรือใกล้พอที่จะท าอันตรายต่อเป้าหมายได้ตามความต้องการ ผู้ตรวจการณ์จะแก้ไข

ให้ต าบลระเบิดเข้าสู่เป้าหมายโดยเร็วที่สุด เพ่ือขอให้อาวุธท าการยิงหาผลต่อไป 



  ๒) ขั้นการยิงหาผล เมื่ออาวุธได้ท าการยิงนัดแรกหรือชุดแรกมาแล้ว ผู้ตรวจการณ์ตรวจต าบลระเบิด

ได้วางเป้าหมาย หรือผู้ตรวจการณ์ได้ปรับการยิงแล้ว ก็จะน าเข้าสู่ขั้นการยิงหาผล หน่วยยิงจะท าการยิงมาด้วย

จ านวนอาวุธ และกระสุนตามความต้องการ 

 ค. การยิงซึ่งกระท าต่อเป้าหมายโดยความมุ่งหมายต่างๆ เช่น ตัดรอนก าลัง, รบกวนหรือท าลายนั้น แบ่ง

ออกได้เป็น ๒ ประเภท  คือ 

  ๑) การยิงเป็นพ้ืนที ่ส่วนใหญ่กระท าการยิงต่อเป้าหมายมีวญิญาณ ซึ่งเคลื่อนที่ได้ เช่น คน สัตว ์ซึ่งรวมทั้ง

ยานพาหนะด้วย กระท าเพ่ือตัดรอนก าลังโดยการวางการยิงอยา่งหนาแนน่ลงบนพ้ืนที่แห่งหนึ่ง ด้วยการจูโ่จมและ

รวดเร็ว ต้องการให้เกิดอันตรายต่อเป้าหมายด้วยอ านาจและสะเก็ดจากการระเบิดของลูกกระสุน ไมจ่ าเป็นต้องให้ถูก

เป้าหมายโดยตรง ตามปกติจะยิงด้วยอาวธุ ๑ หรือ ๒ กระบอก ในขั้นปรับการยิง ส่วนในขั้นยิงหาผลจะใช้อาวธุ

จ านวนมากพอที่จะท าให้เกิดอันตรายต่อเป้าหมายตามที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็น หมวด, กองร้อย หรือมากกว่าก็ได้ 

  ๒) การยิงประณีต กระท าโดยการวางจุดปานกลางมณฑลของกลุ่มการยิงต่อเป้าหมายเป็นจุดเล็กๆซี่

งอยู่กับที่ เพ่ือท าลายเป้าหมาย ซึ่งเรียกว่า “การยิงท าลาย” หรือหาตัวแก้ ซึ่งเรียกว่า “การยิงหาหลักฐาน” 

ฯลฯ ใช้อาวุธเพียงกระบอกเดียวท าการยิงตั้งแต่ข้ันปรับการยิงจนจบขั้นยิงหาผล 

๓. สรุป 

 ผู้ตรวจการณ์อาจเป็นใครก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ตรวจการณ์หน้าของ ป. หรือ ค. เมื่อผู้ใดเห็นเป้าหมาย 

ก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย ส่งค าขอยิงและท าการปรับการยิงให้กับ ป. หรือ ค. ผู้นั้นก็ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจการณ์

หน้าให้กับ ป. หรือ ค. ในขณะนั้น 

 ชุดหลักยิงซึ่งประกอบด้วย  ผู้ตรวจการณ์  ศูนย์อ านวยการยิง  และส่วนยิง  มีแต่ผู้ตรวจการณ์เท่านั้น    

ที่เห็นเป้าหมาย ฉะนั้นการที่จะท าให้กระสุนถูกเป้าหมายอย่างแม่นย าและรวดเร็วเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ

ผู้ตรวจการณ์เป็นส าคัญ 

 การส่งค าขอยิงของผู้ตรวจการณ์นั้น เมื่อพบเป้าหมาย ก าหนดที่เป้าหมายแล้ว ก็จะส่งค าขอยิงไปยังศูนย์

อ านวยการยิง และท าการปรับการยิงโดยส่งตัวแก้ไปยังศูนย์อ านวยการยิง 

 ศูนย์อ านวยการยิง  เมื่อรับค าขอยิงหรือตัวแก้จากผู้ตรวจการณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ในศูนย์อ านวยการยิง ก็

จะท าการแปลงหลักฐานที่ได้จากผู้ตรวจการณ์ ให้เป็นค าสั่งยิงแล้วสั่งไปยังส่วนยิง 

 ส่วนยิง รบัค าสั่งจากศูนย์อ านวยการยิงแล้ว ท าการตั้งหลักฐานยิงแล้วท าการยิงไปยังเป้าหมาย 

บทที ่๒ 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจการณ์ 

 

กล่าวท่ัวไป 



 ชุดตรวจการณ์มีอุปกรณ์ต่างๆส าหรับใช้ในการตรวจการณ์ รวมทั้งกอาวุธประจ ากายและยุทโธปกรณ์

ประจ าหมู่ตรวจการณ์ของตน อุปกรณ์การตรวจการณ์จะช่วยให้ผู้ตรวจการณ์และคณะสามารถปฏิบัติภารกิจที่

ได้รับมอบได้ผลสมบูรณ์นั้น มีทั้งอุปกรณ์ท่ีจัดอยู่ในอัตราการจัด และยุทโธปกรณ์(อจย.) และหากจ าเป็น 

ผู้ตรวจการณ์อาจดัดแปลงหรือสร้างข้ึนเพ่ือช่วยให้กระท าการตรวจการณ์ได้ง่ายขึ้น อุปกรณ์ดังกล่าวมาแล้ว 

อาทิ กลอ้งส่องสองตา และเข็มทิศ ฯลฯ ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดแต่ละชนิดต่อไป 

 ๑. กล้องส่องสองตา 

 ๒. เข็มทิศ 

 ๓. แผนที่ 

 ๔. แผ่นพัดตรวจการณ์ 

 ๕. ภาพภูมิประเทศสังเขป 

 ๖. แผนผังการเห็น 

 ๗. การวัดมุมด้วยมือ 

๑. กล้องส่องสองตา 

 ก. อุปกรณ์ส าคัญท่ีใช้เป็นประโยชน์ส าหรับการตรวจการณ ์ ของผู้ตรวจการณ์ชนิดหนึ่ง ก็คือ  กล้องส่อง

สองตา มีก าลังขยาย ๑ เท่า เป็นเครื่องมือที่มีน้ าหนักเบา สามารถน าติดตัวไปและใช้ได้ทันที ประกอบด้วย

กล้องส่องทางไกล ๒ อัน ติดอยู่บนบานพับเพ่ือให้สามารถปรับระยะห่างให้เหมาะสมกับระยะของตาทั้งคู่ของ

ผู้ใช้ มีขีดมาตราบอกไว้ให้ด้วย ด้านที่ใช้มองสามารถปรับจุดรวมแสง(FOCUS) เพ่ือให้เห็นภาพภูมิประเทศได้

ชัดเจนตามต้องการ มีขีดมาตราวัดประกอบด้วยเลขก าหนดไว้ให้ด้วย ข้างละอันเช่นเดียวกัน (บางครั้งเรียกว่า

มาตราวัดสายตา) 

 ข. กล้องส่องสองตาที่ใช้ในการตรวจการณ์ ป. และ ค. มีมารตราประจ าแว่นแก้วอยู่ในกล้องด้านซ้าย (ดู

รูปที่ ๑) มาตราทางระดับที่แสดงไว้แบ่งออกเป็นช่องละ ๑๐ มิลเลียม  ออกไปทั้งสองข้างของศูนย์กลาง ข้างละ 

๕ ช่อง ก ากับไว้ด้วยเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

 เหนือมาตราทางระดับมีขีดมาตราทางดิ่งอยู่  ๒  ชุด  ตรงกลาง  และด้านซ้าย  ห่างกันขีดละ  ๕  มิ

ลเลียม (มิล.)   ผู้ตรวจการณ์ใช้ขีดมาตราวัดมุมทางดิ่ง 

 ส่วนขีดมาตราทางข้างด้านขวาซึ่งเป็นเส้นดิ่งยาวนั้น เป็นมาตราที่ใช้ส าหรับหาจุดเล็งช่วยของอาวุธ ปก. 

ซึ่งได้ใช้ในการตรวจการณ์นี้ จึงไม่กล่าวรายละเอียดไว้ (ดูรูปที่ ๑ มาตราประจ าแว่นแก้วของกล้องส่องสองตา) 

 ค. การใช้ กับกล้องส่องสองตาด้วยมือทั้งสองและกดเบาๆเข้ากับตาทั้งสองข้าง มองผ่านช่องของแต่ละ

ข้างไปยังเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลพอสมควร แล้วกางหรือหุบกล้องที่บานพับจนเห็นภาพปรากฏเป็นวงกลม

เดียว(ไม่แยกจากกันหรือซ้อนกัน) ควรจดจ าระยะช่องตานี้ไว้จากขีดมาตรา เพ่ือตั้งในการใช้กล้องครั้งต่อๆไป 

แล้วจึงปรับจุดรวมแสงให้ส่องเห็นภาพชัดเจน, จดจ ามาตรา จัดสายตาแต่ละข้างไว้เพ่ือใช้ในครั้งต่อๆไป



เช่นเดียวกัน การใช้กล้องส่องสองตาในท่านั่งหรือนอน ควรให้มีสิ่งรองมือและข้อศอก จะช่วยให้เห็นภาพได้นิ่ง 

และได้ผลดียิ่งขึ้น 

 ง. การใช้มาตราวัดมุม 

  ๑) เมื่อวางก่ึงกลางมาตราทางระดับลงบนเป้าหมายแล้ว ผู้ตรวจการณ์ก็อ่านค่ามุมทางระดับไป

ทางขวา หรือซ้ายไปยังต าบลระเบิดได้ ผู้ตรวจการณ์ท่ีมีความช านาญสามารถอ่านได้ใกล้เคียงถึง ๑ มิล. 

  ๒) ในการวัดมุมทางข้างไม่เกิน ๑๐๐ มิล. ผู้ตรวจการณ์ก็ใช้มาตราวัดมุมทางระดับนี้วัดได้โดยตรง ซ่ึง

อาจใช้ขอบซ้ายหรือขวา ที่มีตัวเลขก ากับอยู่แล้ว นับช่อง (๑๐ มิล. รวมกับเศษใกล้เคียง ๑ มิล.) เป็นค่ามุมทาง

ข้าง ระหว่างจุด ๒ จุด ได้ตามต้องการ 

  ๓) เมื่อมุมทางข้างมีค่าเกิน ๑๐๐ มิล. ผู้ตรวจการณ์คงใช้มาตรามุมทางระดับนี้วัดต่อกันเป็นช่วงๆ 

โดยก าหนดจุดเล็งช่วยขึ้น อาจวัดไปเพียงช่วงละ ๘๐ หรือ ๙๐ มิล. จนครบง่ามมุมที่ต้องการวัด จดไว้แล้วน ามา

รวมกันก็จะได้ค่ามุมระหว่างที่หมายเล็งทั้ง ๒ จุดที่ต้องการ 

  ๔) มุมทางดิ่งขนาดเล็ก ใช้วัดด้วยเส้นระดับสั้นๆที่อยู่เหนือมาตราทางระดับตามที่กล่าวไว้ในข้อ ข. 

ค่ามุมทางดิ่งที่เกิน ๒๐ มิล. อาจวัดต่อกันเป็นหลายช่วงเช่นเดียวกับการวัดมุมทางข้างที่มีค่าเกิน ๑๐๐ มิล. 

และสามารถอ่านค่าออกมาได้ใกล้เคียง ๑ มิล. เช่นเดียวกัน 

 จ. การปรนนิบัติบ ารุง  เพ่ือให้กล้องส่องสองตามีอายุการใช้งานได้นาน   ผู้ใช้ควรปรนนิบัติบ ารุงเป็น

ประจ าตามระยะเวลา ดังนี้.- 

  ๑) ก่อนและหลังการใช้งาน รักษาความสะอาดพ้ืนผิวภายนอก และกล่องบรรจุกล้อง ตรวจสอบสาย

หนังคล้องคอยึดแน่นและเรียบร้อย ท าความสะอาดเลนส์โดยใช้กระดาษเช็ดเลนส์เท่านั้น 

  ๒) ระหว่างการใช้งาน ควรใช้สายคล้องคอเพ่ือป้องกันกล้องตก และเพ่ือสะดวกในการใช้ 

  ๓) ส่งกล้องให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงตรวจแก้ไข เมื่อ 

(ก) ตรวจพบว่ามีการจับตัวของไอน้ า หรือฝุ่นในกล้องมาก หรือขึ้นรา 

(ข) ควรปรับจุดรวมแสง และขดต่อบานพับไม่ให้หลวมหรือฝืดมากเกินไป 

(ค) ไม่สามารถปรับให้ภาพชัดเจน หรือปรับให้มองเห็นเป็นภาพเดียวได้ 

(ง) หรือการช ารุดอื่นๆ ซ่ึงท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ 

๒. เข็มทิศ เอ็ม ๒ 

 ก. อุปกรณ์ที่ส าคัญส าหรับผู้ตรวจการณ์อีกอย่างหนึ่ง  คือ  เข็มทิศ  ใช้วัดมุมทางระดับ หรือทิศทาง  ซ่ึง

เรียกว่า มุมภาค  เมื่อตั้งค่ามุมเยื้องประจ าไว้กับเครื่องมือแล้ว ค่าท่ีวัดได้คือ มุมภาคตาราง ผู้ตรวจการณ์ใช้มุม

ภาคตารางนี้ เป็นหลักในการก าหนดทิศทางของแนวตรวจการณ์ หรือแนวพิจารณาใดๆ ตามต้องการ และยังใช้

วัดมุมทางดิ่งได้ในเขตจ ากัดอีกด้วย 



 ข. เข็มทิศ เอ็ม ๒  มีหลักการคล้ายกับกล้องกองร้อย มีวงกลมและหลอดระดับ เพ่ือให้เข็มทิศได้ระดับใน

การใช้ แต่แทนที่จะใช้กล้องก็กลายเป็นใช้ศูนย์รูปใบไม้ร่วมกับกระจกเงาที่ฝาปิด โดยการเล็งผ่านศูนย์แล้วอ่าน

มุม เครื่องมือนี้สามารถใช้วัดมุมได้ ทั้งมุมทางระดับและมุมทางดิ่ง มีหมุดปรับมาตรามุมภาค ซึ่งเมื่อตั้งค่ามุม

เยื้องประจ า ณ บริเวณท่ีใช้เข็มทิศแล้วก็สามารถอ่านค่ามุมทางระดับออกมาเป็นมุมภาคตารางได้โดยตรง 

มาตรามุมทางระดับท าไว้เป็นมิล. แบ่งย่อยละเอียดถึง ๒๐ มิล. มีตัวเลขก ากับไว้ทุก ๒๐๐ มิล.(เลขคู่) มาตรา

ทางดิ่งแบ่งขีดย่อยลงไปถึง ๒๐ มิล. มีตัวเลขก ากับไว้ทุก ๒๐๐ มิล.(เลขคู)่ ตั้งแต่ ๐ ถุง ๑๒๐๐ มิล. ทั้งสองทาง 

 ค. เมื่อใช้วัดมุมภาค  ผู้ตรวจการณ์อาจอ่านค่ามุมภาคของเป้าหมายจากกระจก    โดยอ่านจากปลาย

เข็มทิศสีด า ด้วยการกางฝาตลับเข็มทิศออก ขณะที่เข็มทิศได้ระดับ(ฟองน้ าอยู่กึ่งกลางวงกลมระดับ) มองผ่าน

จากศูนย์หลังไปทางหน้าต่างกระจก หรือศูนย์หน้าที่ฝาปิดตลับเข็มทิศตรงไปยังเป้าหมาย 

  อีกวิธีหนึ่ง เมื่อเปิดฝาเข็มทิศกางแผ่นศูนย์หลังออก ถือเข็มทิศให้แน่นและนิ่งที่สุดให้เข็มทิศได้ระดับ 

โดยดูจากฟองน้ าตรงกลางวงกลมระดับ ผู้ตรวจการณ์อ่านค่ามุมภาคได้โดยตรงจากปลายเข็มทิศสีขาว เมื่อ

มองเห็นเป้าหมายที่ต้องการอยู่ในกระจกเงาผ่านช่องศูนย์หลัง 

 ง. เมื่อใช้วัดมุมดิ่ง ตั้งตลับเข็มทิศที่เปิดแล้วให้อยู่ในพ้ืนดิ่ง ให้ศูนย์หลังชี้เข้าหาตัวผู้ใช้ และให้ด้านปรับ

ระดับมุมดิ่งอยู่ทางด้านขวา ฝาตลับเข็มทิศท ามุมประมาณ ๔๕ องศา กางแผ่นศูนย์หลังออกจนขนานกับผิวหน้า

ของตลับเข็มทิศ จัดศูนย์หลังให้ตั้งฉากกับแผ่นยึด มองจากช่องศูนย์หลังผ่านเส้นแบ่งครึ่งช่องหน้าต่างกระจก

ทับเป้าหมาย หรือจุดที่ต้องการวัดมุมดิ่ง เพ่ือให้ระดับแก่หลอดระดับโดยมองภาพในกระจกเงา แล้วก็สามารถ

อ่านค่ามุมดิ่งจากท่ีตรวจการณ์ไปยังเป้าหมายหรือจุดที่ต้องการ 

 จ. การปรนนิบัติบ ารุง  ผู้ตรวจการณ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เข็มทิศใกล้สิ่งรบกวนแม่เหล็ก โดยเฉพาะ

ยานพาหนะปืนใหญ่ หรือโครงสร้างเหล็กใหญ่ๆ เช่นเดียวกับกล้องกองร้อย การปรนนิบัติบ ารุงนั้นคงปฏิบัติ

ท านองเดียวกับกล้องส่องสองตานั่นเอง โดยปฏิบัติดังนี้ 

  ๑) ตรวจดูสภาพทั่วไปเป็นประจ า รักษาความสะอาดทั้งส่วนที่เป็นโลหะ และกระจก   ตลอดจน

กระเป๋าหนัง หรือผ้าใบทีบ่รรจุเข็มทิศภายใน และภายนอก 

  ๒) ขันหมุดควงต่างๆให้แน่น หล่อลื่นบานพับ แล้วเช็ดน้ ามันที่เกินออก 

  ๓) ส่งเข็มทิศให้เจ้าหน้าที่สรรพาวุธตรวจซ่อม เมื่อ 

(ก) ตรวจพบมีการหลวมคลอน หรือยึดแน่นมากเกนไป 

(ข) หมุนปรับควงมาตรามุมภาคไม่สามารถหมุนไปได้ถึงประมาณ ๙๐๐ มิล. ทั้งสองข้าง ท าให้ตั้ง

ค่ามุมเยื้องประจ าไม่ได้ 

๓. แผนที่ 

 ก. ตามปกติผู้ตรวจการณ์จะใช้แผนที่ทางทหารมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือ ๑ : ๒๕,๐๐๐ แต่บางครั้ง

อาจมีแผนที่มาตราส่วนอื่น หรือภาพถ่ายทางอากาศใช้ประกอบตามความเหมาะสม 



 ข. หลักฐานเพิ่มเติมแผนที่ 

  ๑) เมื่อผู้ตรวจการณ์วางแผนที่ถูกทิศแล้ว ก็จะเริ่มเพ่ิมเติมหลักฐานแผนที่ การเพ่ิมเติมนี้ส่วนใหญ่

ประกอบด้วยการบันทึกข่าวสารลงบนแผนที่ และเขียนภาพภูมิประเทศสังเขป ผู้ตรวจการณ์จะเตรียมแผนผัง

การเห็นไว้ด้วยเมื่อมีเวลา 

  ๒) ผู้ตรวจการณ์จะสร้างหลักฐานเพ่ิมเติมแผนที่ โดยการขีดเส้นรัศมีออกจากท่ีตั้งของตนด้วยห้วงมุม

ที่เหมาะสม และเขียนเส้นโค้งก าหนดระยะตัดกับเส้นรัศมีเหล่านั้น โดยมีที่ตั้งของตนเป็นจุดศูนย์กลาง แล้ว

ผู้ตรวจการณ์จะหมายที่ตั้งต่างๆที่ส าคัญ ซึ่งมิได้พิมพ์ไว้ในแผนที่ รวมทั้งจุดอื่นๆ เช่น จุดอ้าง, จุดยิงหาหลักฐาน

, เป้าหมาย หรือจุดทีน่่าจะมีการเคลื่อนไหวของข้าศึก 

๔. แผ่นพัดตรวจการณ์ 

 ก. แทนการขีดเส้นรัศมีลงบนแผนที่ในการสร้างหลักฐานแผนที่ช่วย   ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว  ผู้ตรวจ

การณ์อาจใช้แผ่นพัดตรวจการณ์ช่วยก าหนดที่ตั้งเป้าหมายให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะส าหรับวิธีโป

ลาร์ แผ่นพัดตรวจการณ์เป็นเครื่องมือวัดมุม รูปร่างคล้ายพัดท าด้วยวัสดุโปร่งแสง สามารถครอบคลุมส่วนของ

วงกลมได้ ๑๖๐๐ มิล. มีเส้นรัศมีแบ่งมุมออกห่างกัน ๑๐๐ มิล. มีส่วนโค้งแทนระยะจากที่ตรวจการณ์ขีดไว้ทุก

ระยะ ๕๐๐ เมตร เริ่มจาก ๑,๐๐๐ เมตร จนถึง ๖,๐๐๐ เมตร 

 ข. ตรงที่ตั้งท่ีตรวจการณ์นั้น คือจุดศูนย์จะอยู่ประมาณกึ่งกลางเขตการตรวจการณ์ หรือครอบคลุมเขต

การตรวจการณ์ท้ังหมด ซึ่งจะมีเส้นรัศมีเส้นหนึ่งเกือบขนานกับเส้นตารางของแผนที่ หรือเส้นที่ทราบทิศทาง 

ผู้ตรวจการณ์ก็หมุนแผ่นพัดตรวจการณ์ให้เส้นรัศมีเส้นนั้นขนานกับเส้นตารางอย่างแท้จริง แล้วใช้กาวใสหรือ

หมุดกดตรึงให้แผ่นพัดติดกับแผนที่ เขียนค่ามุมภาคตารางก ากับเส้นรัศมีที่ทราบทิศทางแล้ว ผู้ตรวจการณ์อาจ

เขียนค่ามุมภาคก ากับไว้ทุก ๒๐๐ มิล. หรือ ๑๐๐ มิล. ตามต้องการ 

๕. ภูมิประเทศสังเขป 

 อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ตรวจการณ์ก าหนดที่ตัง้เป้าหมายได้สะดวกข้ึน คือ ภาพภูมิประเทศ

สังเขป เป็นภาพของพ้ืนที่ในเขตตรวจการณ์ที่ผู้ตรวจการณ์มองเห็น และเขียนขึ้นย่อ แสดงถึงจุดอ้างและต าบล

ส าคัญต่างๆ เช่น จุดยิงหาหลักฐาน, เป้าหมาย และจุดต่างๆ ที่อาจมีการเคลื่อนไหวของข้าศึกก ากับไว้ด้วยชื่อ 

หมายเลข และมุมภาคไปยังจุดต่างๆนั้น ภาพภูมิประเทศสังเขปนี้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมาผลัดเปลี่ยนสามารถ

วางตัวให้ถูกทิศได้เร็วขึ้น 

๖. แผนผังการเห็น 

 ก. สภาพผิวภูมิประเทศสูงต่ าต่างกัน      จะก าบังสายตาไม่ให้ผู้ตรวจการณ์มองเห็นได้ทั่วบริเวณเขต

รับผิดชอบ หากมีเวลาผู้ตรวจการณ์จะท าแผนผังการเห็นขึ้นแล้วส่งส าเนาให้ ศอย. หรือ ศอย. จัดท าขึ้นเอง 

เมื่อได้กรุยที่ตั้งที่ตรวจการณ์ลงบนแผนที่ของ ศอย.แล้ว 



 ข. แผนผังการเห็นสร้างข้ึนจากภาพตัดของภูมิประเทศตามแนวเส้นรัศมีท่ีลากจากท่ีตรวจการณ์ออกไป 

เส้นรัศมีท่ีอยู่เคียงกันแต่ละคู่ ควรเป็นง่ามมุมประมาณ ๑๐๐ มิล. เมือ่ได้ท าภาพตัดจากเส้นรัศมีทุกเส้นแล้ว ก็

ลากเส้นตรงจากที่ตรวจการณ์ไปยังแต่ละจุดที่มองเห็นสูงเด่นขึ้นมาในย่านการตรวจการณ์ เส้นรัศมีเหล่านี้แสดง

แนวที่มองเห็นพ้ืนที่บริเวณหลังจุดที่เส้นรัศมีสัมผัสกับจุดสูงเด่น ออกไปจนถึงจุดที่เส้นสายตาเหล่านั้นสัมผัสกับ

พ้ืนดิน จะเป็นบริเวณอับสายตา พ้ืนที่อับสายตาเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดลงยังพ้ืนราบตามแนวของเส้นรัศมีของแต่

ละมุมภาคนั้นๆบนแผนที่ หรือแผ่นบริวารของผู้ตรวจการณ์ จุดที่เกี่ยวข้องต่างๆจะมองเห็นได้ หรือถูกบังไว้ตาม 

รูปที่ ๒ (ดูรูปที่ ๒ ภาพตัดของภูมิประเทศตามแนวเส้นรัศมี) 

๗. การวัดมุมด้วยมือ 

 เมื่อไม่มีเครื่องมือวัดมุม เช่น กล้องส่องสองตา, เข็มทิศ หรือในเมื่อต้องการความรวดเร็วในการวัดมุม ซ่ึง

ไม่ต้องการความถูกต้องมากนัก ผู้ตรวจการณ์ก็อาจวัดมุมด้วยมือ และนิ้วมือของตน โดยยื่นแขนออกใช้สายตา

เล็งประมาณค่ามุมจากมือ หรือนิ้วมือได้ต่างๆกัน ค่าต่างๆที่แสดงไว้ในรูปเป็นเพียงค่าปานกลางทั่วไปเท่านั้น 

ผู้ตรวจการณ์จะต้องพยายามให้มือหรือนิ้วมือที่ใช้วัดมุมอยู่ห่างจากนัยตาด้วยระยะเท่ากันเสมอ และจดจดค่า

มุมต่างๆไว้ใช้ 

 นิ้วชี ้    ประมาณ ๓๐ มิลเลียม นิ้วชี ้ถึง นิ้วก้อย ประมาณ ๑๒๕ มิลเลียม 

 นิ้วชี,้ นิ้วกลาง ประมาณ ๗๐ มิลเลียม ก ามือ   ประมาณ ๑๘๐ มิลเลียม 

 นิ้วชี,้ ถึง นิ้วนาง ประมาณ ๑๐๐ มิลเลียม กางมือ  ประมาณ ๓๐๐ มิลเลียม 

 สรุป การรู้จักใช้เครื่องมือ จะช่วยให้การหาหลักฐานเกี่ยวกับเป้าหมายได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การยิง

แม่นย าขึ้น และเสียเวลาในการปรับการยิงน้อยลง แม้ว่าผู้ตรวจการณ์จะไม่มีกล้องส่องสองตา แต่ถ้ารู้จักการวัด

มุมด้วยก็ยังพอที่จะขอยิงและปรับการยิงได้ (ดูรูปที่ ๓ การวัดมุมด้วยมือ) 

๘. ที่ตั้งของจุดที่ทราบ 

 เพ่ือให้การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายสะดวกข้ึน ผู้ตรวจการณ์ และ ศอย. จะร่วมกันเลือกจุดต่างๆในบริเวณ

พ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งตรวจการณ์เห็นได้ชัด และได้กรุยไว้บนแผ่นเรขายิงแล้ว ที่ตั้งของจุดที่ทราบเหล่านี้อาจหาได้

จากแผนที่ จากการท างานแผนที่ หรือ จากการยิง 

๙. การหามุมภาคของแนวตรวจการณ์ 

 ผู้ตรวจการณ์อาจหาค่ามุมภาคท่ีจะใช้เป็นหลักในการตรวจ และปรับการยิงได้หลายวิธี คือ 

 ก. วัดด้วยเข็มทิศ  การใช้กล้องกองร้อย หรือเข็มทิศ เอ็ม ๒   ซึ่งได้ตั้งค่ามุมเยื้องประจ าไว้แล้ว จะได้ค่า

มุมภาคตารางเป็นมิลเลียม หากใช้เข็มทิศชนิดอ่ืนซึ่งตั้งค่ามุมเยื้องประจ าไม่ได้ ก็จะได้ค่ามุมภาคเข็มทิศ 

หลังจากท่ีเอามุมเยื้องประจ ารวมเข้าด้วยแล้วก็จะได้ค่ามุมภาคตาราง พึงหลีกเลี่ยงการใช้เข็มทิศใกล้สิ่งรบกวน

แม่เหล็กด้วย 



 ข. วัดมุมทางข้างจากแนวที่ทราบค่ามุมภาคตารางแล้ว เมื่อเป้าหมายอยู่ทางขวาของแนวที่ทราบ ก็น าค่า

มุมทางข้างที่วัดได้ไปบวกกับมุมภาคตารางที่ทราบ หากเป้าหมายอยู่ทางซ้ายก็น าค่ามุมทางข้างที่วัดได้ไปลบ

จากมุมภาคตารางที่ทราบ วิธนีี้ถ้ามุมภาคตารางของแนวที่ทราบนี้ถูกต้อง ก็จะได้ค่ามุมภาคของแนวตรวจการณ์

ถูกต้องด้วย 

 ค. พิจารณาจากแผนที่เมื่อสร้างหลักฐานแผนที่เพ่ิมเติมแล้ว หรือใช้แผ่นพัดตรวจการณ์ประกอบ โดย

พิจารณาจากเส้นแฉกแต่ละเส้นที่สร้างข้ึน หรอืมีอยู่บนแผ่นพัดตรวจการณ์ 

 ง. ค านวณเอาจากพิกัดของที่ตรวจการณ์และเป้าหมาย หากผู้ตรวจการณ์มีอุปกรณ์ในการค านวณ และ

เวลาเพียงพอก็อาจค านวณหามุมภาคตารางของแนวตรวจการณ์ไปยังเป้าหมายที่ส าคัญ เช่น จุดยิงหาหลักฐาน 

หรือภูมิประเทศท่ีเห็นได้เด่นชัด และสามารถก าหนดที่ตั้งได้ในแผนที่ของตน (รู้พิกัดโดยแน่นอนจากหลักฐาน

การแผนที่) หรือวัดเอาจากแผนที่ด้วยวิธีการทางเรขา 

 จ. การกะประมาณ เมื่อไม่มีอุปกรณ์วัดมุม เช่น เข็มทิศหรือกล้องส่องสองตา หรือเมื่อต้องการความ

รวดเร็ว ผู้ตรวจการณ์ก็อาจหาค่ามุมภาคของแนวตรวจการณ์เม่ือน ามาใช้ในภารกิจยิงได้จากการกะประมาณ 

ประกอบกับการวัดมุมด้วยมือ เมื่อสามารถหาอุปกรณ์ท่ีดีกว่านี้ได้ หรือเมื่อมีเวลาผู้ตรวจการณ์ก็ควรหาค่ามุม

ภาคท่ีถูกต้องไว้ใช้ 

 

 

 

 

 



รูปที่ ๑ มาตราในกล้องส่องสองตา 

 

 
วิธีการใช้พดัตรวจการณ์ 

 
 



รูปที่ ๒ ภาพตัดของภูมิประเทศตามแนวเส้นรัศมี 

 

 
 

รูปที่ ๓ การวัดมุมด้วยมือเปล่า 

 

บทที ่๓ 

การก าหนดท่ีตั้งเป้าหมาย 

 

๑. กล่าวท่ัวไป 

 เมื่อผู้ตรวจการณ์ตรวจพบเป้าหมาย และต้องการให้เครื่องยิงลูกระเบิดหรือปืนใหญ่ท าการยิงท าลาย 

หรือตัดรอนก าลังต่อเป้าหมายนั้น ตามปกติผู้ตรวจการณ์ก็จะด าเนินการยิง โดยใช้ล าดับวิธีปฏิบัติมาตรฐาน 

ดังต่อไปนี้ 

 ก. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย 

 ข. การเตรียมและส่งค าขอยิง 

 ค. การปรับการยิงเมื่อจ าเป็น 

 ง. การเฝ้าตรวจผลของการยิงหาผล 



๒. สูตรมิลเลียม 

  ก. จากสูตรมิลเลียมที่ท่านได้ศึกษาแล้วในเรื่องการค านวณเบื้องต้นของวิชาหลักยิง      

              ผู้ตรวจการณ์จะน าสูตรมิลเลียม  W = RM    

              มาใช้ในการค านวณต่างๆ ทั้งทางระยะ, ทางข้าง  

              ตลอดจนทางดิ่งได้  สูตรมิลเลียมนี้อาจน าไปใช้ในรูป 

              ต่างๆกันได้ เช่น  = M =  R

W

   หรือ   R  = M

W

 

              M = ค่ามุมที่น ามาพิจารณาเป็นมิล 

              W = ความยาวของด้านที่ตรงข้ามมุม (เป็นเมตร) 

              R = ระยะเป็นกิโลเมตร(ทศนิยม ๑ ต าแหน่ง) 

 

 ข. การใช้สูตรมิลเลียมค านวณการย้ายทางข้าง  

เมื่อทราบระยะทางจากท่ีตรวจการณ์ไปยังจุดที่ทราบ  

และไปยังเป้าหมาย ผู้ตรวจการณ์ก็สามารถค านวณ 

การย้ายทางข้างโดยใช้ค่ามุมข้างที่วัดได้จากจุดที่ทราบ 

ไปยังเป้าหมายคูณกับระยะเป็นกิโลเมตร (ทศนิยม ๑ ต าแหน่ง) 

โดยใช้สูตร    W = RM   

ค่าการย้ายทางข้าง  W = ๖๐ X ๓.๐ = ๑๘๐ เมตร 

 

 

 

 

 

 ค. การใช้สูตรมิลเลียมค านวณหาระยะ   

           ผู้ตรวจการณ์ค านวณหาระยะโดยใช้ค่ามุมท่ีวัดได้ จากที่หมายเล็ง 

           หรือเป้าหมาย ๒ แห่ง กับระยะทางข้างที่ทราบระหว่างที่หมาย 

           เล็ง ๒ แห่งนั้น ระยะจากที่ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมายที่หาได้นี้จะ 

           เป็นระยะจ านวนกิโลเมตร 

           ตัวอย่าง  ผู้ตรวจการณ์วัดมุมระหว่างหน้าและท้ายรถ รถบรรทุก 

           ซึ่งยาว ๑๒ เมตร ได้ ๕ มิล. เขาก็จะหาระยะจากที่ตรวจการณ์ไป 

M 

R 

W 

+ 
ม. 

ซา้ย ๑๘๐  + จล. 

ต

. 

๖๐ มลิ. ระยะ ๓๐๐๐ ม. 

๑๒  ม. 

๕ มลิ 

ต. 



           ยังรถคันนั้นได้ โดยใช้สูตรมิลเลียม     

             R  =  M

W

   

              =         กม.  

              =  ๒.๔  กม. 

           นั่นคือ ระยะจากท่ีตรวจการณ์ไปยังรถ   ๒,๔๐๐  ม. 

 

 

 ง. การใช้สูตรมิลเลียมค านวณการย้ายทางดิ่ง 

  การค านวณการย้ายทางดิ่งก็คงกระท าท านองเดียวกับการค านวณการย้ายทางข้างที่ได้กล่าวมาแล้ว 

เป็นการหาค่าแตกต่างสูงจากจุดที่อยู่ระดับเดียวกับที่ตรวจการณ์ ไปยังจุดที่ทราบหรือเป้าหมาย ค่าของมุมทาง

ดิ่งที่วัดได้ก็อาจมีค่าเป็นลบ เมื่อเป้าหมายหรือจุดที่ทราบอยู่ต่ ากว่าระดับสายตาจากที่ตรวจการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่าง ผู้ตรวจการณ์วัดมุมทางดิ่งของยอดเขาซึ่งอยู่ห่างจากท่ีตรวจการณ์ได้ว่าสูงขึ้นจากพ้ืนระดับ ๗ 

มิล. ประมาณระยะจากท่ีตรวจการณ์ไปยังยอดเขาได้  ๔,๐๐๐  เมตร  เขาก็สามารถค านวณได้ว่า ยอดเขานั้น

สูงกว่าที่ตรวจการณ์เท่าไร โดยใช้สูตรมิลเลียม 

 W  =  RM    หรือ   ตส. =  ด  X  ร 

   = (+ ๗) X ๔.๐  เมตร 

   = (+) ๒๘.๐  เมตร 

   นั่นคือ  ยอดเขาอยู่สูงกว่าที่ตรวจการณ์  ๒๘  เมตร 

๓. การบอกที่ตั้งเป้าหมาย 

M 

R 

(W) ตส. 

ต. 

ดิง่ 

๑๒ 
๕ 



 ก. ผู้ตรวจการณ์ท่ีมีวิธีการที่จะบอกให้ ศอย. ซึ่งไม่ได้เห็นเป้าหมายด้วยนั้น ทราบว่าเป้าหมายตั้งอยู่ ณ ที่

ใด ถ้าวิธีการที่ผู้ตรวจการณ์บอกท่ีตั้งเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย อาวุธยิงก็จะสามารถท าการยิงได้เร็ว และหากท่ี

ตั้งเป้าหมายที่ผู้ตรวจการณ์บอกมานั้นถูกต้องแน่นอนแล้ว การยิงก็จะแม่นย ายิ่งขึ้น โดยเสียเวลาปรับการยิง

น้อยลง หรืออาจแม่นย าถึงยิงหาผลได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องปรับการยิง วิธีการในการบอกท่ีตั้งเป้าหมายอาจ

กระท าได้หลายวิธี แต่ในที่นี้จะได้กล่าวถึงวิธีที่ผู้ตรวจการณ์ทางพ้ืนดินใช้เป็นหลักอยู่ในปัจจุบันวิธีใดวิธีหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 

   ๑) พิกัดตาราง 

   ๒) พิกัดโปลาร์ 

   ๓) การย้ายจากจุดที่ทราบที่ตั้ง หรือจุดอ้าง 

 ข. ความถูกต้องของการขานหลักฐานต่างๆ ส าหรับการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายในค าขอยิง และการแก้ข้ัน

ต่อไปหาได้จากเครื่องมือตรวจการณ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ตามปกติผู้ตรวจการณ์จะปัดเศษ และขาน

หลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

   ๑) มุมภาค       จ านวนเต็ม ๑๐ มิลเลียม 

   ๒) การย้าย หรือการแก้ทางข้าง จ านวนเต็ม ๑๐ เมตร 

   ๓) การย้ายทางดิ่ง     จ านวนเต็ม ๕ เมตร 

   ๔) การย้ายทางระยะ    จ านวนเต็ม ๑๐๐ เมตร 

   หมายเหตุ  การปัดเศษ ๐.๑ – ๐.๔ ปัดทิ้ง 

     ๐.๖ – ๐.๙ ปัดขึ้น 

     ๐.๕ ปัดให้ตัวเลขตัวที่เหลือเป็นเลขคู่ 

๔. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีพิกัดตาราง 

 ก. หลังจากท่ีผู้ตรวจการณ์ก าหนดที่อยู่ของตนลงบนแผนที่ และวัดมุมภาคไปยังเป้าหมายแล้ว จาก

หลักฐานเพิ่มเติมแผนที่หรือแผ่นพัดตรวจการณ์เขาจะเลือกจุดบนเส้นรัศมี (หรือแนว) ตรงกับมุมภาคท่ีวัดได้ 

ร่วมกับการประมาณระยะจากท่ีตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย หรือพิจารณาภูมิประเทศจริงประกอบ ก็สามารถ

ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายได้ 

 ข. เมื่อผู้ตรวจการณ์ก าหนดจุดที่ตั้งเป้าหมายแล้ว เขาก็ท าเครื่องหมายที่ตั้งนั้นบนแผนที่ แล้วอ่านพิกัด

ตารางออกมาด้วยบรรทัดฉาก หรือการกะประมาณพิกัด เมื่อใช้บรรทัดฉากผู้ตรวจการณ์ควรอ่านค่าพิกัด

ตะวันออก และพิกัดเหนือ ได้พร้อมกันจากการวางบรรทัดเพียงครั้งเดียว โดยอ่านค่าพิกัดตะวันออกของมุมล่าง

ซ้ายของช่องตารางที่บรรจุเป้าหมายอยู่นั้น ต่อด้วยระยะทางทิศตะวันออกท่ีอ่านได้มาจากมาตราบนบรรทัดฉาก 

ละเอียดถึง ๑๐๐ เมตร (๖ ตัว) หรือ  ๑๐ เมตร (๘ ตัว) ตามความละเอียดที่ต้องการ แล้วจึงอ่านพิกัดเหนือ เริ่ม



จากมุมล่างซ้ายของช่องตารางนั้น ต่อด้วยระยะทางทิศเหนือที่อ่านได้จากมาตราบนบรรทัดฉากเช่นเดียวกัน ดัง

ตัวอย่าง เช่น   

   “ พิกัด  ๘๖๖๕๒๗ ”  หรือ  “ พิกัด  ๘๖๖๕๕๒๗ ”  ฯลฯ 

 

๕. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีโปลาร์ 

 ก. พิกัดโปลาร์ประกอบด้วย ทิศทาง, ระยะ และการย้ายทางดิ่ง จากผู้ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย สิ่ง

ส าคัญที่สุดในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีโปลาร์คือ ศูนย์อ านวยการยิงต้องรู้ และกรุยที่อยู่ของผู้ตรวจ

การณ์ลงบนแผ่นเรขายิงแล้ว  ด้วยวิธีโปลาร์นี้ ผู้ตรวจการณ์สามารถก าหนดที่ตั้งเป้าหมายได้สะดวก และ

รวดเร็วกว่าวิธีอ่ืนๆ 

 ข. ผู้ตรวจการณ์จะขานทิศทางออกมาเป็น  มุมภาค…..ละเอียดถึง  ๑๐  มิล. และขานระยะซ่ึงประมาณ

ว่าเป้าหมายอยู่ห่างจากท่ีตรวจการณ์เป็นจ านวนเต็ม  ๑๐๐  เมตร  เมื่อมีการปรับการยิง  หากผู้ตรวจการณ์มี

แผนที่ซึ่งได้ท าหลักฐานเพ่ิมเติมแผนที่ขึ้นไว้ หรือใช้แผนที่ประกอบกับแผ่นพัดตรวจการณ์ ก็จะสามารถก าหนด

ที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีนี้ได้สะดวกข้ึนอีก 

 ค. การย้ายทางดิ่ง หากผู้ตรวจการณ์เห็นชัดว่าเป็นเป้าหมายอยู่สูงกว่า หรือต่ ากว่าที่ตรวจการณ์ ก็ให้

บอกการย้ายทางดิ่งไปในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วย โดยบอกเป็นจ านวนใกล้เคียง  ๕  เมตร ต่อท้ายระยะ   

ผู้ตรวจการณ์หา 

ค่าการย้ายทางดิ่งได้โดยพิจารณาความแตกต่างทางสูง  จากเส้นชั้นความสูงในแผนที่ระหว่างที่ตรวจการณ์กับ

เป้าหมาย  หรือค านวณหาค่าแตกต่างสูงจากการใช้สูตรมิลเลียมแทนค่ามุมทางดิ่ง  ที่วัดได้ไปยังเป้าหมายตามที่

ได้กล่าวไว้ในตอนต้น 

 ง. ตัวอย่าง 

  ผู้ตรวจการณ์พบเป้าหมายอยู่บนยอดเนินในเขตตรวจการณ์ เมื่อพิจารณาจากแผนที่ประกอบกับแผ่น

พัดตรวจการณ์ที่มีอยู่ ก็เห็นว่ายอดเนินนั้นอยู่ทางขวาของเส้นรัศมี มุมภาค ๕๐๐ มิล. ไปเล็กน้อย ประมาณได้

ว่า  ๑๐  มิล. และอยู่ตรงกับขีดระยะ  ๒๕๐๐  พอดี  จากการตรวจการณ์เส้นชั้นความสูงเห็นว่า  ยอดเนินนั้น

สูง  ๑๕๓  เมตร  ความสูงของที่ตรวจการณ์  ๑๑๗  เมตร  ฉะนั้น การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายนี้ด้วยวิธีโปลาร์คือ 

   “ มุมภาค  ๕๑๐  ระยะ  ๒๕๐๐  สูงขึ้น  ๓๕ ” 

๖. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยย้ายจากจุดที่ทราบ 

 ก. เมื่อไม่มีแผนที่และยังไม่สามารถหาที่อยู่ตัวเองได้ ผู้ตรวจการณ์ก็ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีอ่ืน โดย

ใช้จุดในภูมิประเทศซึ่งตนเองมองเห็น และได้กรุยลงบนแผ่นเรขายิงของ ศอย. แล้ว มาเป็นจุดอ้างในการ

ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายได้ ที่ตั้งของจุดอ้างนี้อาจมีอยู่ในภาพภูมิประเทศสังเขปหรือไม่ก็ได้ ในการก าหนดที่ตั้ง



เป้าหมาย ผู้ตรวจการณ์จะต้องบอกจุดที่ทราบที่น ามาใช้อ้าง, มุมภาคจากที่ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย (มุมภาค

ของแนว ต. – ม.), การย้ายทางระดับ และการย้ายทางดิ่ง 

 ข. จุดที่ทราบที่ตั้งซึ่งเราน ามาใช้เป็นจุดอ้างในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย อาจเป็นจุดยิงหาหลักฐาน, 

จุดเด่นๆในภูมิประเทศ หรือเป้าหมายที่ได้ท าการยิงมาก่อนแล้วก็ได้ 

 ค. มุมภาค คือ มุมภาคตารางจากที่ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย อาจหาได้จากการวัดด้วยเข็มทิศ หรือ

จากการวัดมุม – ข้าง จากแนวที่ทราบค่ามุมภาคตารางแล้วไปยังเป้าหมาย ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทที่ ๒ 

 ง. การย้ายทางระดับจากจุดที่ทราบไปยังเป้าหมายประกอบด้วย การย้ายทางข้าง และการย้ายทางระยะ 

การย้ายทางข้างกระท าขากจุดที่ทราบไปตั้งฉากกับแนว ต. – ม. เป็นเมตร ตามทิศทางการแก้ดังรูปที่ ๔ 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๔ การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยวิธีย้ายจากจุดที่ทราบ 

 

 การย้ายทางระยะ คือ ระยะเป็นเมตรจากจุดเชิงของเส้นตั้งฉาก (จากการย้ายทางข้าง) ไปตามแนว ต. – 

ม. จนถึงเป้าหมาย การย้ายทางระยะไปในทิศทางเดียวกับแนว ต – ม ก็เป็นการ  “ เพ่ิม ”  ระยะ (รูปที่ ๔ ก.)  

หากการย้ายทางระยะเป็นไปในทิศทางย้อนเข้าหาแนว  ต – ม  ก็เป็นการ  “ ลด ”  ระยะ (รูปที่ ๔ ข.) 

 การค านวณหาค่าการย้ายทางระดับในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ 

 ๑) การย้ายเมื่อมุมทางข้างเล็กกว่า  ๖๐ มิล. 
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จล.๑ “ ขวา ๘๐๐ ”

๒๕๐

+

+
๓๒๐๐ ม.

 

  เมื่อมุมทางข้างเล็กกว่า  ๖๐๐  มิล.  เราถือว่าระยะ  ตฉ. เท่ากับ  ตจ. เพ่ือให้ง่ายแก่การค านวณ 

แล้วก็ค านวณหาค่าการย้ายทางระดับได้ดังนี้ 

            ก) การย้ายทางข้าง ค านวณโดยใช้สูตรมิลเลียม คือ  

              การย้ายทางข้าง  W = RM 

            ข) การย้ายทางระยะได้โดยการหาผลต่างระหว่าง 

             ระยะจากท่ีตรวจการณ์ถึงเป้าหมาย (ต – ม) กับระยะ 

             จากที่ตรวจการณ์ถึงจุดอ้าง (ตจ)  นั่นคือ การย้าย 

             ทางระยะ  = ระยะ ตม. – ระยะ ตจ. 

            ข้อสังเกต 

             ถ้าผลลัพธ์เป็นบวก(+) ก็เป็นการ “เพ่ิม” ระยะ   

             ถ้าผลลัพธ์เป็นลบ(-) ก็เป็นการ “ลด” ระยะ 

            ค) ตัวอย่าง ผู้ตรวจการณ์วัดมุมภาคตารางไปยังจุดยิง 

             หาหลักฐานที่ ๑ ด้วยเข็มทิศได้ ๓๙๐ มิล. และวัดมุมท่ี 

             เป้าหมายห่างจาก จล.๑  ไปทางขวาได้ ๒๕๐ มิล.   

             เขารู้ว่าระยะจากท่ีตรวจการณ์ไปยัง จล.๑  เป็น  

             ๓๒๐๐ เมตร และประมาณระยะไปยังเป้าหมายได้  

             ๓๗๐๐ เมตร  เขาจะหาค่าการย้ายได้ดังนี้ 

        

             การย้ายทางข้าง = W = RM 

                = ๒๕๐ X ๓.๒  เมตร 

                = ๘๐๐ เมตร 

             การย้ายทางระยะ = ๓๗๐๐ - ๓๒๐๐ เมตร 

                = + ๕๐๐   เมตร 

                = “ เพ่ิม ๕๐๐ ” 

             การย้ายทางระดับ คือ  “ ขวา  ๘๐๐, เพ่ิม ๕๐๐ ” 

  

 

 ๒) การย้ายเมื่อมุมทางข้างเท่ากับ  ๖๐๐ มิล. หรือใหญ่กว่า 

  ก) เมื่อมุมทางข้างมีค่าตั้งแต่  ๖๐๐  มิล. ขึ้นไป กรณีนี้ไม่ใช้สูตรมิลเลียมเพราะเมื่อมุมข้างใหญ่ขึ้น 

การที่จะถือว่าระยะ  ตจ = ตฉ  ตามรูปที่ ๕  ย่อมไม่เป็นการถูกต้อง เพราะตามปกตริะยะ  ตฉ  ย่อมสั้นกว่า 

เพิ่

ม 

ม

. 

จ

. 

 

“ ขวา 

” 

+ ฉ

. 

+ 



ระยะ  ตจ  ฉะนั้น เพ่ือให้การค านวณถูกต้องดีขึ้น จึงใช้สัมพันธ์ตรีโกนมิติค านวณ โดยใช้ค่าไซน์อย่างหยาบตาม

ตารางที่ได้แสดงไว้ต่อไปนี้ 

ตารางค่าไซน ์

 

มุมเป็นมิล ค่าไซน์อย่างหยาบ 

๐ ๐ 

๑๐๐ ๐.๑ 

๒๐๐ ๐.๒ 

๓๐๐ ๐.๓ 

๔๐๐ ๐.๔ 

๕๐๐ ๐.๕ 

๖๐๐ ๐.๖ 

๗๐๐ ๐.๖ 

๘๐๐ ๐.๗ 

๙๐๐ ๐.๘ 

๑๐๐๐ ๐.๘ 

๑๑๐๐ ๐.๙ 

๑๒๐๐ ๐.๙ 

๑๓๐๐ ๑.๐ 

๑๔๐๐ ๑.๐ 

๑๕๐๐ ๑.๐ 

๑๖๐๐ ๑.๐ 

 

 ข) ผู้ตรวจการณ์จะน าค่าไซน์อย่างหยาบนี้ไปใช้ในการค านวณหาการย้ายทางข้าง และการย้ายทางระยะ

ได้ดังนี้ 

   การย้ายทางข้าง =  ระยะ  ตจ. X ไซน์มุมข้าง 

    (ถ้ามุมข้างมีค่ามากกว่า  ๑๖๐๐  มิล. ให้ลบออกจาก  ๓๒๐๐) 

   การย้ายทางระยะ = ระยะ  ตม. – ระยะ  ตจ.  X  ไซน์ (๑๖๐๐ - มุมข้าง) 

    (ถ้าค่ามุมติดลบ ให้คิดเครื่องหมายไซน์ด้วย) 

    ถ้าผลลัพธ์เป็น บวก(+)  การย้ายทางระยะก็เป็น  “เพ่ิม” 



    ถ้าผลลัพธ์เป็น ลบ(-)  การย้ายทางระยะก็เป็น “ลด” 

 

 ค) ตัวอย่างที่ ๑ 

  เมื่อผู้ตรวจการณ์วัดมุมข้างได้  ๙๒๐  มิล.  ระยะจากท่ีตรวจการณ์ไปยังจุดอ้าง  ๓๐๐๐ เมตร  

ผู้ตรวจการณ์ประมาณระยะจากท่ีตรวจการณ์ไปยังเป้าหมายได้  ๑๖๐๐  เมตร  ผู้ตรวจการณ์จะค านวณ๊การ

ย้ายทางระดับได้ดังนี้ 

การย้ายทางข้าง= ๓๐๐๐ X ไซน์  ๙๒๐  มิล. 

      = ๓๐๐๐ X ๐.๘ (ค่าไซน์อย่างหยาบของ  ๙๐๐  มิล.) 

      = ๒๔๐๐  เมตร 

      =“ ขวา  ๒๔๐๐ ” 

การย้ายทางระยะ = ๑๖๐๐ - [๓๐๐๐ X ไซน์(๑๖๐๐ - ๙๒๐)] 

     = ๑๖๐๐ - (๓๐๐๐ X ไซน์ ๖๘๐  มิล.) 

     = ๑๖๐๐ - (๓๐๐๐ X ๐.๖) (ใช้ค่าไซน์ ๗๐๐  

                             มิล.) 

     = ๑๖๐๐ - ๑๘๐๐ 

     = - ๒๐๐  เมตร 

           =  “ ลด  ๒๐๐ ” 

 การย้ายทางระดับ คือ  “ ขวา  ๒๔๐๐,  ลด ๒๐๐ ” 

 

 

 ง) ตัวอย่างที่ ๒ 

  เมื่อผู้ตรวจการณ์วัดมุมข้างได้  ๒๐๐๐  มิล.  ระยะจากท่ี

ตรวจการณ์ไปยังจุดอ้าง  ๔๐๐  เมตร  ผู้ตรวจการณ์กะประมาณ

ระยะจากท่ีตรวจการณ์ไปยังเป้าหมายได้  ๖๐๐  เมตร  ผู้ตรวจการณ์

จะค านวณหาการย้ายทางระดับได้ดังนี้ 

 

การย้ายทางข้าง = ระยะ  ตจ. X ไซน์มุมข้าง 

    = ๔๐๐ X ไซน์ (๓๒๐๐ - ๒๐๐๐) 

    = ๔๐๐ X ไซน์ ๑๒๐๐ 

    = ๔๐๐ X ๐.๙ 



    = ๓๖๐  เมตร 

การย้ายทางระยะ = ระยะ ตม. – ระยะ ตจ. X ไซน์(๑๖๐๐ - มุมข้าง) 

      = ๖๐๐ - ๔๐๐  X ไซน์ (๑๖๐๐ - ๒๐๐๐) 

      = ๖๐๐ - ๔๐๐(- ๐.๔) 

      = ๖๐๐ + ๑๖๐ 

      = + ๗๖๐  เมตร 

  การย้ายทางระดับ คือ  “ ขวา  ๓๖๐,  เพ่ิม ๘๐๐ ” 

 

 การย้ายทางดิ่ง การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยวิธีย้ายจากจุดที่ทราบที่ตั้งนั้น ถ้าความสูงของเป้าหมายกับ

จุดอ้างไม่เท่ากัน ผู้ตรวจการณ์จะต้องบอกค่าการย้ายทางดิ่งด้วย การย้ายทางดิ่งอาจหาได้โดยวิธีกะประมาณ 

หรือโดยการค านวณ 

 ๑) ในการค านวณหาค่าการย้ายทางดิ่ง ผู้ตรวจการณ์จะต้องวัดมุมทางดิ่งจากที่ตรวจการณ์ไปยัง

เป้าหมาย และจุดอ้าง  เมื่อผู้ตรวจการณ์ประมาณระยะจากท่ีตรวจการณ์ไปยังจุดทั้งสองแล้ว ก็สามารถก าหนด

ความสูงต่างเป็นเมตรระหว่างที่ตรวจการณ์ กับจุดอ้างได้โดยการใช้สูตรมิลเลียม และด้วยการปฏิบัติท านอง

เดียวกัน ผู้ตรวจการณ์ก็หาความสูงต่างระหว่างที่ตรวจการณ์กับเป้าหมายได้ เมื่อน าค่าความสูงต่างทั้งสองค่านี้

มาเปรียบเทียบกัน ผู้ตรวจการณ์ก็จะทราบค่าการย้ายทางดิ่ง 

 

การย้ายทางดิ่ง = แตกต่างสูงระหว่างที่ตรวจการณ์กับเป้าหมาย – แตกต่างสูงระหว่างที่ตรวจการณ์กับจุดอ้าง 

     

  ข้อสังเกต 

    ถ้าผลลัพธ์เป็น บวก(+)  การย้ายทางดิ่งก็เป็น “สูงขึ้น” 

    ถ้าผลลัพธ์เป็น ลบ(-) การย้ายทางดิ่งก็เป็น “ต่ าลง” 

 

 

 

 ๒) ตัวอย่าง 

  ผู้ตรวจการณ์ตรวจพบเป้าหมาย วัดมุมและประมาณระยะได้ตามรูปที่ ๕ 

 

 

 

๑๕๐๐ ม. 

๒๐ มลิ. 

๑๐ มลิ. 

จุดอ้าง 

เป้าหมาย 

เส้นระดับ 



 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖  การค านวณการย้ายทางดิ่ง 

 

  ระยะจากท่ีตรวจการณ์ถึงจุดอ้าง     ๑๕๐๐ เมตร 

  มุมดิ่งจากท่ีตรวจการณ์ไปยังจุดอ้าง(ต่ าลง)    - ๒๐   มิล. 

  ระยะจากท่ีตรวจการณ์ถึงเป้าหมาย    ๒๕๐๐ เมตร 

  มุมดิ่งจากท่ีตรวจการณ์ถึงเป้าหมาย(ต่ าลง)    - ๑๐  มิล. 

  จากสูตรมิลเลียม  W =  RM    เราน ามาใช้ในการค านวณแตกต่างสูงได้ดังนี้ 

 

  แตกต่างสูงระหว่างผู้ตรวจการณ์กับจุดอ้าง  = - ๒๐ X ๑.๕ เมตร 

               = - ๓๐  เมตร 

  แตกต่างสูงระหว่างผู้ตรวจการณ์กับเป้าหมาย = - ๑๐ X ๒.๕ เมตร 

               = - ๒๕  เมตร 

      การย้ายทางดิ่ง     = - ๒๕ - (- ๓๐)เมตร 

               = ๕  เมตร 

               = “ สูงขึ้น ๕ ” 

 

๗. การยิงหมายพิกัด 

 ก. ทัศนวิสัยเลว, แผนที่ซึ่งเชื่อไม่ได้, ภูมิประเทศลวงตา หรือการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านภูมิประเะทศ

ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน บางครั้งก็ท าความยุ่งยากให้แก่ผู้ตรวจการณ์ในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายหรือที่อยู่ของ

ตนเองได้  ในสภาพการณ์เช่นนั้นผู้ตรวจการณ์ควรรู้ว่าตัวอยู่ที่ไหน เขาสามารถขอให้ ศอยอ. ยิงกระสุนลงไปยัง

จุดต่างๆ โดยเฉพาะเพ่ือช่วยให้เขาก าหนดที่อยู่ และวางตัวให้ถูกทิศ การยิงเพ่ือความมุ่งหมายเช่นนี้เรียกว่า  

“การยิงหมายพิกัด” 

 ข. ผู้ตรวจการณ์อาจขอให้ยองหมายพิกัดต่อจุดตัดของพิกัดตาราง, จุดยิงหาหลักฐาน, เป้าหมายที่ได้ท า

การยิงมาก่อนแล้ว หรือภูมิประเทศเด่น โดยอ้างพิกัดหรือชื่อของจุดนั้นๆ เช่น  “พิกัด ๘๖๕๑”  หรือ  



“เป้าหมาย  กก  ๑๐๑๔”  ฯลฯ แล้วผู้ตรวจการณ์ก็สามารถวัดมุมภาคจากตัวเองไปยังต าบลระเบิดของกระสุน

ที่ยิงหมายพิกัดนั้นได้ 

 ค. จากจุดยิงหมายพิกัดที่อาวุธได้ท าการยิงมาให้ ผู้ตรวจการณ์สามารถน าไปใช้หาระยะจากตนเองไปยัง

ต าบลระเบิดได้ เมื่อผู้ตรวจการณ์มองเห็นต าบลระเบิดก็เริ่มนับ “หนึ่งพันหนึ่ง” “หนึ่งพันสอง” “หนึ่งพัน

สาม”,……ฯลฯ เรื่อยไป จนกระท่ังได้ยินเสียงระเบิด  เวลาที่นับนี้จะมีค่าประมาณเป็นวินาที เช่นถ้าผู้ตรวจ

การณ์ได้ยินเสียงระเบิดเมื่อนับได้ “หนึ่งพันหก”   หลังจากท่ีมองเห็นต าบลระเบิด ก็คือ ประมาณเวลาได้ ๖ 

วินาที  เมื่อเอาเวลานี้คูณกับความเร็วของเสียง (ประมาณ ๓๕๐ เมตรต่อวินาที)  ก็จะได้ระยะจากผู้ตรวจการณ์

ไปยังต าบลระเบิด ระยะที่ค านวณได้นี้ก็จะเอาไปกรุยลงบนแผนที่จากพิกัดต าบลระเบิดของการยิงหมายพิกัด

นั้น  ด้วยการสกัดกลับที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ผู้ตรวจการณ์ก็จะสามารถหาที่อยู่ของตนเองในแผนที่ได้

ใกล้เคียงกับความเป็นจริง (ความผิดพลาดอาจเกิดมีขึ้นได้จากทิศทางลมพัด, ความเร็วลม หรือการนับเวลา

ผิดพลาด) 

 ง. ผู้ตรวจการณ์อาจขอให้ยิงหมายพิกัด  ๒  จุด  ห่างกันพอควร  แล้วน าค่ามุมภาคท่ีวัดได้จากต าบล

ระเบิดท้ังสองแห่งนั้นมาสกัดกลับ (๒ จุด)  หาที่อยู่ของตนเองบนแผนที่ได้โดยด าเนินการเอง หรือวัดมุมแล้ว

ขอให้  ศอย. กรุยหาพิกัดท่ีอยู่ของตนเองให้ได้ 

 จ. เมื่อไม่มีจุดที่ทราบใดๆ มาใช้เป็นจุดอ้าง  ผู้ตรวจการณ์อาจขอให้ยิงกระสุนไปยังกึ่งกลางพ้ืนที่

เป้าหมาย  การยิงแบบนี้เรียกว่า “ยิงหมายกึ่งกลางเขตปฏิบัติการ”  แล้วปรับการยิงจากต าบลระเบิดที่ตรวจได้

เข้าหาเป้าหมายต่อไป 

 ฉ. ตามปกติผู้ตรวจการณ์ของกระสุนชนิดที่ตรวจเห็นได้ง่าย เช่น กระสุนควันขาว หรือกระสุนส่องแสง 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่๔ 

ค าขอยิง 

 

ตอนที่ ๑ กล่าวน า 

๑. กล่าวท่ัวไป 

 ก. เมื่อผู้ตรวจการณ์ตรวจพบเป้าหมายในเขตรับผิดชอบของตน และสามารถก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วย

วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  เขาก็จะขอให้อาวุธท าการยิงไปยังเป้าหมายด้วยค าขอยิงซึ่งก าหนดไว้เป็น

ระเบียบ เรียงตามล าดับที่แน่นอน 

 ข. ตามปกติผู้ตรวจการณ์หน้าหรือผู้ตรวจการณ์อ่ืนซึ่งเป็นที่มองเห็นเป้าหมาย ไม่ได้ประจ าอยู่ ณ ที่ตั้งยิง

อาวุธของตน จ าเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสารไปยัง ศอย. ซึ่งอาจอยู่ห่างไกล หรือสถานการณ์บังคับ ไม่สามารถ

วางการติดต่อสื่อสารทางสายได้ เมื่อใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุ ผู้ตรวจการณ์หน้าก็จะใช้ระเบียบการวิทยุ

โทรศัพท์ในการด าเนินการยิง ติดต่อกับ ศอย. และส่วนยิง 

 ค. นอกจากนั้น ผู้ตรวจการณ์ยังต้องรู้ผลการยิงของกระสุน และชนวนชนิดต่างๆเพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสม

แก่การท าอันตรายแต่ละเป้าหมาย ปัจจัยหลักท่ีใช้พิจารณาได้แก่  ลักษณะเป้าหมาย และผลที่ต้องการให้เกิด

อันตรายต่อเป้าหมาย คือ 

  ๑) การยิงตัดรอนก าลัง ตามปกติจะท าการยิงด้วยกระสุนระเบิดชนวนไว หรือชนวนแตกอากาศ 

  ๒) การยิงท าลาย โดยทั่วไปต้องการกระสุนที่ให้ผลเฉพาะในการทะลุทะลวง 

๒. การยิงตัดรอนก าลัง 

 ก. ในการพิจารณาว่าจะใช้ชนวนไว หรือแตกอากาศนั้น ผู้ตรวจการณ์จะพิจารณาหัวข้อต่างๆ ดัง

ต่อไปนี้งล 

  ๑) ลักษณะเป้าหมาย 

  ๒) สิ่งก าลัง 

  ๓) ความสามารถในการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 

  ๔) ความต้องการในการปรับการยิง 

 ข. เมื่อตัดสินใจที่จะท าการยิงแตกอากาศก็ต้องพิจารณาว่าจะใช้ชนวนชนิดใด อาจเป็นชนวนเวลา หรือ

ชนวนวีท ี ซึ่งผู้ตรวจการณ์ และ ศอย. จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

  ๑) ลักษณะภูมิประเทศ 

  ๒) การปฏิบัติของอากาศยานฝ่ายเดียวกัน 



  ๓) ที่ตั้งของแนวหน้าโดยประมาณ 

  ๔) ความสามารถในการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 

๓. การยิงท าลาย 

 การยิงท าลายด้วย ค. หรือ ป. กระท าได้เป็น  ๒  ลักษณะ คือ 

 ก. การยิงท าลายด้วยอาวุธกระบอกเดียว ตั้งแต่เริ่มภารกิจ ปรับการยิง จนกระท่ังยิงหาผล   จนจบเมื่อ

เป้าหมายถูกท าลายแล้ว ตามปกติมักใช้ ค. หรือ ป.  หมู่ซึ่งอยู่ทางปีกในภารกิจยิงท าลาย 

 ข. การยิงท าลายด้วยอาวุธหลายกระบอก เพ่ิมภารกิจปรับการยิงด้วยอาวุธกระบอกเดียว และยิงหาผล

ด้วย ค. หรือ ป. ๒ กระบอกข้ึนไป จนลงเมื่อเป้าหมายถูกท าลายเช่นกัน  มักใช้ ค. ทั้งหมวดปิดกรวยยิงหาผล 

หรือกองร้อยปิดกรวยยิงหาผล 

 

ตอนที่ ๒ กระสุนและชนวน 

๔. กระสุนและชนวน 

 ก. กระสุนระเบิดชนวนไว 

  ๑) ชนวนไว จะท าให้กระสุนระเบิดออกเม่ือท าการยิงกระทบแตก สะเก็ดระเบิดส่วนมากจะสาดไป

ทางข้างขนานกับพื้นดิน 

  ๒) สะเก็ดระเบิด และอ านาจการระเบิดมีผลต่อบุคคลในที่โล่งแจ้ง ยานพาหนะที่ไม่มีเกราะ และ

ยุทโธปกรณ์ขนาดเบา มีผลน้อยมากต่อบุคคลในหลุมลึกหรือสนามเพลาะ โดยเฉพาะบริเวณท่ีภูมิประเทศเป็น

คลื่นหรือมีเนินก าบัง จะท าให้ได้ผลลดลง รวมทั้งในการยิงต่อเป้าหมายในป่าทึบ ซึ่งกระสุนอาจกระทบต้นไม้

และระเบิดก่อนที่จะลงมาถึงพ้ืนดินบ้าง 

 ข. กระสุนชนวนถ่วงเวลา 

  ๑) ชนวนถ่วงเวลา เมื่อตั้งให้ท างานถ่วงเวลา ส่วนถ่วงเวลา  ๐.๐๕  วินาที จะช่วยให้การระเบิดช้าลง 

  ๒) การใช้ชนวนไวผสมกับชนวนถ่วงเวลา จะให้ผลดียิ่งต่อเป้าหมายที่มีโครงไม้แข็งแรง และ

ยุทโธปกรณ์ไม่มีเกราะ และในป่าไม้หนาทึบ 

 ค. กระสุนระเบิดชนวนแตกอากาศ 

  ๑) กระสุนระเบิดชนวนเวลา ตามปกติชนวนเวลาใช้ส าหรับตั้งเพื่อใช้กระสุนระเบิดไปแตกอากาศ

เหนือเป้าหมายที่เป็นบุคคล การยิงแตกอากาศเหนือเป้าหมายที่เป็นบุคคล การยิงแตกอากาศเหนือยานพาหนะ 

แม้ว่าจะเกิดผลต่อยานพาหนะซึ่งไม่ได้หุ้มเกราะก็ไม่ดีเท่าชนวนไว แต่ก็ได้ผลในการสังหารบุคคลซึ่งอยู่บน

ยานพาหนะได้ดีกว่า การยิงแตกอากาศด้วยชนวนเวลาให้ผลมากต่อเป้าหมายเป็นบุคคลในที่โล่งแจ้ง ในคูสนาม

เพลาะ หรือในหลุมบุคคลลึกๆ 



  ๒) กระสุนระเบิดชนวนวีที เป็นชนวนที่ท างานด้วยวิทยุ ซึ่งจะท าให้กระสุนไประเบิดหรือเป้าหมาย ณ 

ความสูงที่ก าหนดไว้ ดังนั้นสูงกระสุนแตกจึงถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ เนื่องจากชนวนวีทีนั้นท าให้กระสุนไป

ระเบิดในอากาศ ฉะนั้นจึงให้ผลต่อเป้าหมายเช่นเดียวกับชนวนเวลา แต่ดีกว่าชนวนเวลาที่ไม่ต้องปรับสูงกระสุน

แตก ให้ผลดีในการจู่ดจม และการยิงที่ไม่มีการตรวจการณ์ และเป็นชนวนชนิดเดียวเท่านั้นที่ให้ผลดีในการยิง

แตกอากาศด้วยมุมใหญ่ 

 ง. กระสุนควัน 

  ๑) ชนวนไว ตามปกติใช้กระสุนควันขาวชนวนไว ส าหรับการเผาผลาญ ท าให้บาดเจ็บ, หมายต าบล 

หรือท าฉากควัน 

  ๒) ชนวนเวลา ใช้กระสุนควันขาวชนวนเวลาส าหรับการยิงหมายพิกัด หรือหมายต าบล 

 

 

 จ. กระสุนส่องแสง 

  กระสุนส่องแสงเป็นกระสุนที่ท างานแบบขับออกจากท้าย ซึ่งเมื่อถึงระยะท่ีก าหนดชนวนเวลา และ

ดินขับจะขับร่มส่องแสงออกทางท้ายลูกกระสุน และจุดส่วนส่องสว่าง เมื่อปรับสูงกระสุนแตกได้สูงตามที่

ก าหนด จะให้การส่องสว่างบริเวณเป้าหมาย 

 

ตอนที่ ๓ ค าขอยิง 

๕. องค์ประกอบค าขอยิง 

 ก. ค าขอยิง (Call For Fire)  ได้แก่ ข่าวสารที่จ าเป็นที่ ศอย. พึงทราบ เพ่ือพิจารณาวิธีโจมตีเป้าหมายให้

ได้ผล ซึ่งเตรียมขึ้นโดย ผตน. หรือผู้ที่ขอให้ท าการโจมตีเป้าหมาย 

 ข. ค าขอยิงนี้จะต้องส่งอย่างรวดเร็วที่สุด แต่จะต้องให้แจ่มแจ้งชัดเจนเพียงพอในอันที่จะเข้าใจบันทึก 

และทวนข่าวได้อย่างไม่ผิดพลาด 

 ค. เมื่อ ผตน. เห็นเป้าหมายและก าลังหาหลักฐานอยู่ ควรที่จะได้บอกพลวิทยุโทรศัพท์ของตนทันที 

เพ่ือให้พลวิทยุเริ่มเรียก และเริ่มส่งค าขอยิงส่วนที่ส่งไปได้ก่อน ในขณะที่ ผตน. ก าลังหาที่ตั้งเป้าหมายอยู่แทนที่

จะคอยจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงเรียก 

 ง. องค์ประกอบของค าขอยิงมี ๖ ประการด้วยกัน คือ 

  ๑) การแสดงตนของผู้ตรวจการณ์ (Observer Indentification) 

  ๒) ค าสั่งเตือน (Warning Order) 

  ๓) ที่ตั้งเป้าหมาย (Target Leeation) 

  ๔) ลักษณะเป้าหมาย (Target description) 



  ๕) วิธีโจมต ี(Method of Engagement) 

  ๖) วิธียิงและการควบคุม (Method of Fire And Control) 

 จ. ไม่ว่าจะก าหนดที่ตั้งเป้าหมายแบบใดๆ ค าขอยิงควรจะส่งเป็น ๓ กลุ่ม หรือ ๓ ส่วน ใหญ่ๆ แล้วหยุด 

และให้ทวนข่าวในแต่ละตอน กล่าวคือ 

  ๑) การแสดงตนของผู้ตรวจการณ์และค าสั่งเตือน 

  ๒) ที่ตั้งเป้าหมาย 

  ๓) ลักษณะเป้าหมาย วิธีโจมตี วิธียิงและการควบคุม 

๖. การแสดงตนของผู้ตรวจการณ์ (บอกเสมอ)  

 คือ การเรียกขานทางการสื่อสารด้วยนามสถานี หรือประมวลลับให้ ศอย.ทราบว่าใครเรียกและขอยิง 

เพ่ือที่ ศอย. จะได้ระงับการสื่อสารอ่ืนๆเสีย เช่น “หัวหิน จากสวนสน” 

๗. ค าสั่งเตือน (บอกเสมอ) 

 เป็นการแสดงความเร่งด่วนในการสื่อสาร และเตือนเจ้าหน้าที่ ศอย. ให้เตรียมปฏิบัติภารกิจ 

ประกอบด้วยส่วนส าคัญคือประเภทภารกิจ, ขนาดหน่วยที่จะยิงและวิธีก าหนดที่ตั้งเป้าหมายที่จะตามมา 

 ก. ประเภทของภารกิจ (Type of Mission) ภารกิจยิงมีหลายแบบตามแต่ ผตน. จะเลือกให้  ส่วนใหญ่

คือ 

  ๑) ปรับการยิง (ปย.) เมื่อ ผตน. ต้องการปรับการยิง ก่อนที่จะยิงหาผลอาจจะเป็นเพราะการก าหนด

ที่ตั้งเป้าหมายไม่แน่นอน หรอืขาดตัวแก้ที่เหมาะสม ก็จะระบุในค าสั่งเตือนว่า “ปรับการยิง” 

  ๒) ยิงหาผล (ยห.) ผตน. ควรจะแสวงหาประโยชน์จากการยิงหาผลในนัดแรกไว้เสมอ ความถูกต้อง

ของการยิงหาผลนั้นขึ้นอยู่กับขนาด ลักษณะเป้าหมายและกระสุนที่จะใช้ยิงเป็นส าคัญ เมื่อ ผตน. เห็นว่าการ

ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายถูกต้องเพียงพอที่จะยิงหาผลได้ในนัดแรก ก็จะเตือนว่า “ยิงหาผล” 

  ๓) ยิงข่ม (ยข.) เมื่อ ผตน. ต้องการที่จะให้ท าการยิงอย่างรวดเร็วลงบนเป้าหมายตามค าขอที่วางแผน

ไว้แล้ว (ไม่ใช่เป้าหมายตามเหตุการณ์ ) ผตน. ก็จะขอให้ยิงข่มตามด้วยชื่อหรือหมายเลขเป้าหมาย   เช่น “ยิง

ข่ม เป้าหมาย กข.๑๐๐ เปลี่ยน”    ตามปกติเมื่อขอยิงข่ม ปืนจะเริ่มยิงทันทีภายใน ๒๐ - ๓๐ วินาที ถ้าเป็น

เป้าหมายใกล้ฝ่ายเราจะยิง ๑ นัด(ชุด) ถ้าเป็นเป้าหมายอ่ืนๆ จะยิง ๒ - ๓ นัด       ผตน. เห็นว่ายังไม่ได้ผลก็จะ

ขอให้ปรับการยิงเพ่ือยิงซ้ าต่อไป เช่น  “ปรับการยิงมุมภาค ๕๖๐๐ ซ้าย ๑๐๐ เป็น ๒๐๐ ปืนกล ๒ กระบอก 

ก าลังยิง เปลี่ยน” หรือ   “มุมภาค ๕๖๐๐ ซ้าย ๑๐๐ เพ่ิม ๒๐๐ ยิงซ้ า เปลี่ยน” 

  ๔) ยิงข่มฉับพลัน (ยฉ.) เมื่อ ผตน. ต้องการให้ยิงอย่างรวดเร็วต่อเป้าหมายที่วางแผนไว้แล้ว หรือ

เป้าหมายตามเหตุการณ์ เพ่ือยับยั้งมิให้ฝ่ายตรงข้ามด าเนินกลยุทธ์ หรือใช้หน่วยเคลื่อนที่ทางอากาศก็จะขอยิง

ข่มฉับพลัน ตามด้วยหมายเลขเป้าหมาย เช่น “ยิงข่มฉับพลัน ยอดเนิน ๑๗๖ เปลี่ยน”  การยิงข่มฉับพลันนี้ จะ

ยิงเร็วกว่าการยิงข่ม และใช้ได้ทั้งเป้าหมายที่วางแผนไว้แล้ว และเป้าหมายตามเหตุการณ์ที่เพ่ิงตรวจพบ 



 ข. ขนาดหน่วยที่จะยิง ผตน. อาจก าหนดขนาดหน่วยที่จะใช้ท าการยิงหาผลด้วยก็ได้ ถ้าไม่ก าหนดก็

มักจะใช้หน่วยขนาดหมวดยิงหาผล เช่น  “ปรับการยิง กองร้อย เปลี่ยน” 

 ค. วิธีก าหนดที่ตั้งเป้าหมายที่จะใช้ 

  ๑) ถ้าใช้วิธีโปลาร์ก็ให้ระบุ  “โปลาร์”  ไว้ในค าสั่งเตือนด้วย เช่น “ปรับการยิง โปลาร์ เปลี่ยน” 

  ๒) ถ้าจะใช้วิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้งก็ให้ระบุ    “จาก…(จุดทราบที่ตั้ง)”  เอาไว้ด้วย   เชน่  “ปรับ

การยิง  จาก  กข.๗๑๐ เปลี่ยน”  

  ๓) ถ้าจะก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีพิกัดตาราง ไม่ต้องระบุใดๆ ในค าสั่งเตือน คือ ถ้าไม่ระบุ “โป

ลาร์” หรอื “จาก…” ก็ให้ถือว่าก าหนดโดยวิธีพิกัดตาราง เช่น  “ปรับการยิงกองร้อย เปลี่ยน” 

   ตัวอย่างขององค์ประกอบแรกที่จะส่งข่าวในการขอยิง คือ 

   ปรับการยิงด้วยวิธีพิกัดตาราง 

    “หัวหิน จาก สวนสน ปรับการยิง เปลี่ยน” 

   ยิงหาผลด้วยวิธีโปลาร์ 

    “หัวหิน จาก สวนสน ยิงหาผล กองร้อย โปลาร์ เปลี่ยน” 

   ปรับการยิงด้วยวิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง 

    “หัวหิน จาก สวนสน ปรับการยิง จาก กข.๗๑๐ เปลี่ยน” 

   การยิงข่ม 

    “หัวหิน จาก สวนสน ยิงข่ม สิงโต ๑๐๑ เปลี่ยน” 

   การยิงข่มฉับพลัน 

    “หัวหิน จาก สวนสน ยิงข่มฉับพลัน คย.๑๗๖ เปลี่ยน” 

๘. ที่ตั้งเป้าหมาย (บอกเสมอ) 

 องค์ประกอบนี้ก็เพ่ือให้ ศอย. กรุยที่ตั้งเป้าหมายลงในแผ่นเรขายิง และหาหลักฐานยิงได้นั่นเอง ซึ่งได้

กล่าวโดยละเอียดแล้วในบทที่ ๓ ในที่นี้จะย้ าเฉพาะที่ส าคัญ 

 ก. พิกัดตาราง ปกติใช้ ๖ ตัว แต่ถ้าท าได้ก็ควรเป็น ๘ ตัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยิงหาหลักฐานหรือ

เป้าหมายที่จะท าการยิงหาผลโดยไม่ปรับการยิง  เพ่ือความรวดเร็วในการขอยิง ทิศทางตรวจการณ์จะส่ง

หลังสุดก็ได้ เพราะ ศอย. ไม่ต้องการใช้ประกอบในการกรุยที่ตั้งเป้าหมาย  ต าบลเด่นๆที่ปรากฏในแผนที่ เช่น สี่

แยกหรือสะพาน ฯลฯ หรือต าบลที่เคยยิงมาแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องหาพิกัดซ้ าอีก ซึ่งจะท าให้ชักช้า 

 ข. วิธีโปลาร ์เมื่อขานว่าโปลาร์ในค าสั่งเตือนไว้แล้ว ศอย. ก็จะทราบและเตรียมการกรุบด้วยวิธีโปลาร์ไว้

ทันที ถ้า ผตน. ใช้ที่อยู่ของตนเป็นจุดอ้างในการกรุยโปลาร์ ก็จะขานเฉพาะมุมภาค (๑๐ มิล.) และระยะ (๑๐๐ 

เมตร) เท่านัน้ ศอย. ก็สามารถกรุบเป้าหมายได้ 



 ค. ย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง เมื่อขานจาก…(จุดทราบที่ตั้ง) ไว้ในค าสั่งเตือนแล้ว ศอย. ก็พร้อมที่จะกรุย

เป้าหมาย ผตน. ก็จะส่งมุมภาค (๑๐ มิล.) การย้ายทางข้าง (๑๐ เมตร) การย้ายทางระยะ (๑๐๐ เมตร) และ

การย้ายทางสูง (๕ เมตร) ไปให้ทราบ องค์ประกอบใดที่ไม่ใช้ให้ละเว้นเสีย เพ่ือความสะดวกในการส่งข่าว 

๙. ลักษณะเป้าหมาย (บอกเสมอ เว้นแต่การยิงหาหลักฐาน) 

 ผตน. บอกลักษณะเป้าหมายสั้นๆ แต่ให้กระจ่างพอที่ ศอย. จะพิจารณาจ านวนและประเภทของกระสุน

ในการโจมตีได้อย่างเหมาะสม ลักษณะเป้าหมายที่ควรจะบอกได้แก่ 

 ก. ชนิดของเป้าหมาย  เป้าหมายนั้นเป็นอะไร เช่น ทหาร, ยานพาหนะ, รถถัง, คลังอุปกรณ์ ฯลฯ 

 ข. จ านวนของเป้าหมาย เป้าหมายนั้นมีจ านวนเท่าใด เช่น หมู่, หมวด, รถบรรทุก ๓ คัน ฯลฯ 

 ค. การเคลื่อนไหวของเป้าหมาย  เป้าหมายนั้นก าลังท าอะไร เช่น ก าลังขุดหลุม, ก าลังเคลื่อนที่ หรืออยู่

ในที่รวมพล ฯลฯ 

 ง. การป้องกันของเป้าหมาย  เป้าหมายนั้นอยู่ในบังเกอร์, หลุมบุคคลหรือในที่โล่งแจ้ง ฯลฯ 

 จ. รูปร่างและขนาดของเป้าหมาย  เป้าหมายนั้นมีรูปร่างและขนาด  ซึ่งมีความส าคัญในการยิง เช่น 

เป้าหมายมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก็ให้บอกความยาวและความกว้างเป็นเมตร และบอกมุมภาคตามความ

ยาวของเป้าหมายเป็นจ านวนเต็ม ๑๐ มิล. (แกนยาวของเป้าหมายท ามุมเป็นแนวเฉียงกับทิศเหนือตารางเท่าไร 

ไม่ใช่มุมภาคจากผู้ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย) เช่น บอกว่า “ค่ายทหารยาว  ๔๐๐  กว้าง ๒๐๐ แนวเฉียง  

๒๘๕๐”  ถ้าเป้าหมายมีรูปร่างเป็นวงกลมก็ให้บอกรัศมีไปด้วย เช่น  บอกว่า “ทหาร  ๑  กองพัน ในที่รวมพล

รัศมี  ๒๐๐” ฯลฯ 

 
รูปที่ ๗ 

 

๑๐. วิธีโจมต ี(บอกเมื่อเห็นว่าจ าเป็น) 



 เป็นวิธีการต่างๆท่ีต้องการใช้ในการโจมตีเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยชนิดของการปรับการยิง, กระสุนวิถ,ี 

กระสุน และการวางต าบลระเบิด (กรวยพ้ืนยิง) 

 ก. ชนิดของการปรับการยิง การปรับการยิงมี ๒ ชนิด คือ การปรับการยิงประณีต และการปรับการยิง

เป็นพื้นที่ อาจจะท าการปรับการยิงชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้ ถ้าไม่ระบุชนิดของการปรับการยิงไว้ในค าขอยิง ให้ถือ

ว่าชนิดของการปรับการยิงนั้น เป็นการยิงเป็นพื้นที่ 

  ๑) การยิงประณีต   ไม่ว่าจะเป็นการยิงหาหลักฐานหรือการยิงท าลาย คงใช้ปืน ๑ กระบอก   ท าการ

ปรับการยิง เมื่อต้องการยิงหาหลักฐานประณีต ศอย.  จะเป็นผู้ส่งข่าวให้ ผตน.ทราบ ถ้าต้องการยิงท าลาย 

ผตน. จะต้องระบุในค าขอยิงว่า “ยิงท าลาย” 

  ๒) การยิงเป็นพ้ืนที่  ใช้โจมตีเป้าหมายที่อยู่กระจัดกระจาย โดยเหตุที่เป้าหมายเป็นพ้ืนที่ส่วนมาก

เป็นเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ ดังนั้นการปรับการยิงจะต้องปรับให้รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย าที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

เพ่ือป้องกันมิให้เป้าหมายหนีไปเสียก่อน ควรเลือกจุดปรับที่เห็นเด่นชัดใกล้ๆกับศูนย์กลางของพ้ืนที่เป้าหมายที่

จะท าการโจมตี จุดนี้เรียกว่า “จุดปรับการยิง”  เพ่ือให้การยิงจู่โจมได้ผล อาจกระท าการปรับต่อจุดปรับการยิง

ช่วยไว้ด้วย เมื่อท าการปรับการยิงช่วยเสร็จแล้ว จึงย้ายไปยิงเป้าหมายที่จะยิงจริงๆ ตามปกติการปรับการยิงต่อ

เป้าหมายพื้นที่ จะท าการปรับด้วย ค. หรือ ป. ๑ กระบอก  จะใช้ ป. ๒  กระบอกท าการปรับก็ต่อเมื่อต้องการ

ปรับสูงกระสุนแตก ซึ่งใช้ชนวนเวลาในการยิงหาผล 

  ๓) อันตรายใกล้ฝ่ายเรา เมื่อเป้าหมายอยู่ห่างจากแนวทหารฝ่ายเดียวกันในระยะไม่เกิน  ๖๐๐  เมตร 

ส าหรับ ป. และระยะไม่เกิน  ๔๐๐  ส าหรับ ค. ให้ผู้ตรวจการณ์บอกว่า “อันตรายใกล้ฝ่ายเรา”  โดยบอกใน

หัวข้อประกอบย่อยชนิดของการปรับการยิง 

 ข. ชนิดของกระสุนวิถี (เฉพาะ ป.) กระสุนวิถีมี  ๒  ชนิด คือ กระสุนวิถีมุมเล็ก และกระสุนวิถีมุมใหญ่  

เมื่อผู้ตรวจการณ์ต้องการยิงด้วยมุมเล็ก ไม่ต้องระบุว่า “มุมเล็ก” ไว้ในค าขอยิง แต่ถ้าผู้ตรวจการณ์ต้องการยิง

ด้วยมุมใหญ่ต้องระบุ “มุมใหญ่” ไว้ในค าขอยิงด้วย โดยระบุต่อจากชนิดของการปรับการยิง  ในกรณีที่ผู้ตรวจ

การณ์ไม่ระบุให้ยิงมุมใหญ่  ถ้าทาง ศอย.  ค านวณหาหลักฐานยิงออกมาแล้ว จ าเป็นต้องยิงด้วยมุมใหญ่  ศอย. 

จะต้องแจ้งให้ผู้ตรวจการณ์ทราบว่า จะยงิด้วยมุมใหญ่ 

 ค. กระสุน  ถ้าผู้ตรวจการณ์ไม่ระบุกระสุนปืนชนวนไว้ในค าขอยิง ให้หมายถึงยิงด้วยกระสุนระเบิดชนวน

ไว ทั้งในขั้นปรับการยิงและขั้นยิงหาผล   ในกรณีที่ชนิดของภารกิจ  “ปรับการยิง”  ผู้ตรวจการณ์ระบุเฉพาะ

กระสุนหรือชนวนในการยิงหาผลไว้ให้หมายถึงว่า  ผู้ตรวจการณ์ต้องการให้ยิงหาผลด้วยกระสุน หรือชนวนที่

ระบุไว้นั้น  เช่น ระบุว่า “กระสุนระเบิด และกระสุนควันขาว”  ในการยิงหาผล    “ชนวนวีทีในการยิงหาผล”   

หรือ   “ชนวนไว และวีทีในการยิงหาผล” ฯลฯ 

 ในกรณีที่ชนิดของภารกิจ “ปรับการยิง” ผู้ตรวจการณ์ระบุเฉพาะกระสุนหรือชนวนแต่ไม่มีค าว่า “ใน

การยิงหาผล”  ต่อท้ายกระสุนหรือชนวน  ให้หมายถึงว่าผู้ตรวจการณ์ต้องการกระสุน หรือชนวนชนิดที่บอกนั้น



ยิงทั้งข้ันปรับการยิงและขั้นยิงหาผล เว้นแต่ผู้ตรวจการณ์จะมีค าขอเปลี่ยนแปลงชนิดกระสุน หรือชนวน

ภายหลัง เช่น  การขอยิงกระดอนแตก ผู้ตรวจการณ์จะต้องขอว่า  “…ชนวนถ่วงเวลา เปลี่ยน”  ซึ่งหมายความ

ว่าในขั้นปรับการยิงใช้ชนวนถ่วงเวลาท าการปรับ และใช้ชนวนถ่วงเวลาในขั้นยิงหาผลด้วย เว้นแต่ถ้าปรากฏว่า

ที่ปลายทั้งสองข้างของห้วงควบ ๑๐๐ เมตร มีกระสุนแตกอากาศน้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์  ก็ให้เปลี่ยนชนวนยิง

หาผลเป็นชนวนไว หรือวีที  ในกรณีเช่นนี้ผู้ตรวจการณ์ส่งการแก้ข้ันต่อไปว่า  “ชนวนไว ยิงหาผล” หรือ  

“ชนวน วีท ียิงหาผล” 

 ๑) กระสุน ผู้ตรวจการณ์อาจจะขอกระสุนขนิดอ่ืน นอกเหนือไปจากกระสุนระเบิด เช่น กระสุนส่องแสง 

กระสุนควันขาว กระสุนควันขับทางท้าย ฯลฯ 

 ๒) ชนวน  ภารกิจยิงโดยมาก ในขั้นปรับการยิงจะปรับด้วยชนวนไว แต่มีบางภารกิจไม่ใช้ชนวนท าการ

ปรับการยิง เช่น ภารกิจยิงส่องแสง หรือภารกิจยิงเป็นพ้ืนที่ซึ่งใช้ชนวนถ่วงเวลายิงกระดอนแตก เมื่อผู้ตรวจ

การณ์ขอให้ยิงกระสุนที่มีชนวนชนิดเดียวอยู่ในตัวมันเอง ผู้ตรวจการณ์ก็ไม่ต้องระบุชนวนลงไปในค าขอยิงด้วย 

เช่น ขอยิงกระสุนส่องแสง หรือกระสุนควันขับทางท้าย ซึ่งเป็นกระสุนที่มีชนวนชนิดเดียวอยู่ในตัวมันเอง 

ผู้ตรวจการณ์ไม่ต้องระบุ  “กระสุนส่องแสง ชนวนเวลา”  ลงไปในค าขอยิง 

 ๓) ปริมาตรการยิง ถ้าผู้ตรวจการณ์เห็นว่า จ าเป็นต้องใช้กระสุนในการยิงหาผลประมาณกี่นัด ให้ระบุ

จ านวนกระสุนลงไปในค าขอยิงด้วย  เช่น ระบุว่า  “ชนวนวทีี  ๓  นัด ในการยิงหาผล”  ถ้าเป็นค าขอยิงด้วย

ชนวนไว ก็ระบุว่า “๓ นัด” โดยไม่ต้องระบุว่า  “ชนวนไว  ๓  นัด ในการยิงหาผล” 

 ๔) กรวยพ้ืนยิง  การวางต าบลระเบิดให้เหมาะสมกับเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ผลจากการยิงมากท่ีสุด 

ตามปกติในการยิงหาผลด้วยกรวยปกติ ถ้าผู้ตรวจการณ์ต้องการยิงหาผลด้วยกรวยอย่างอ่ืน ผู้ตรวจการณ์ต้อง

ระบุในค าขอยิง  เช่น  “กรวยปิด” หรือ “กรวย  ๒๕๐  เมตร” ฯลฯ  ถ้าท าการยิงหาผลทั้งกองร้อย หรือกอง

พัน และผู้ตรวจการณ์มีความประสงค์จะให้การยิงหาผลนั้นแผ่กว้างออกไป ผู้ตรวจการณ์จะระบุไปว่า  “ต่าง

ทิศ”  หรือ  “ต่างระยะ”  ตามปกติ ต่างทิศหรือต่างระยะ คือ  ๕๐  เมตร(ค.), ๑๐๐ เมตร(ป.) แต่ต่างทิศหรือ

ต่างระยะระหว่างต าบลระเบิดในภารกิจส่องสว่าง  ๕๐๐  เมตร(๑๐๐๐ เมตร ส าหรับกระสุนส่องแสง เอ็ม 

๓๓๕ เอ ๒) (ของ ป.  ๘๐๐  เมตร และ  ๑๐๐๐ เมตร ส าหรับกระสุนส่องแสง เอ็ม  ๔๘๕ ปกค. ๑๕๕  มม.) 

 

๑๑. วิธียิงและการควบคุม (บอกเมื่อจ าเป็น)  

 วิธียิงและการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งในค าขอยิง ซึ่งผู้ตรวจการณ์ใช้ก าหนดในการโจมตีเป้าหมาย

ไม่ว่าจะต้องควบคุมเวลาเริ่มยิง หรือสามารถตรวจเห็นเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม ผู้ตรวจการณ์จะระบุใช้วิธียิง และ

การควบคุมตามความเหมาะสมดังที่ได้กล่าวไว้ข้างล่างนี้ 

 ก. วิธียิง  ในการยิงเป็นพ้ืนที่  ตามปกติปรับด้วย ป.๑ กระบอก ของหมวดที่อยู่กึ่งกลางของกองร้อย 

(หรือใช้ ป.๑ กระบอกของคู่กลางของกองร้อยท าการปรับ) ถ้าผู้ตรวจการณ์มีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึง



พิจารณาเห็นว่าปรับด้วย ป. ๒ กระบอก(๑ หมวด)  จะท าให้การปรับได้ผลดีกว่าการปรับด้วย ป. ๑ กระบอก 

โดยท าการยิงเป็นรอบจากขวา(ซ้าย)  ผู้ตรวจการณ์ก็ขอไปว่า  “เป็นรอบขากขวา(ซ้าย)” และถ้าต้องการให้ท า

การยิงพร้อมกันทั้ง ๒ กระบอก ก็จะขอไปว่า “ปืนสองกระบอก” โดยทั่วไปจังหวะการยิงเป็นรอบระหว่างนัด 

คือ ๒ วินาที  ส าหรับ ปบค. ๑๐๕  มม. และ ๕ วินาที ส าหรับ ปกค. ๑๕๕ มม. แต่ถ้าต้องการจังหวะการยิง

อย่างอ่ืนก็ให้ระบุในค าขอยิงนั้นด้วย เช่น  “เป็นรอบจากขวา(ซ้าย) จังหวะ ๑๐ วินาที” ฯลฯ  ส าหรับ ค. ใช้หมู่

หลัก คือ หมู่ ๒ ในการปรับการยิง การปฏิบัติต่างๆคงเช่นเดียวกับ ป. 

 ข. วิธียิงและควบคุม (บอกเมื่อเห็นจ าเป็น)  

  ๑) ตามค าสั่งข้าพเจ้า (ตคจ…At My Command AMC) เป็นค าขอยิงของผู้ตรวจการณ์เพ่ือควบคุม

เวลาที่จะยิง  เมื่อผู้ตรวจการณ์ต้องการควบคุมเวลาที่จะยิงให้ระบุว่า   “…ตามค าสั่งข้าพเจ้า”  ในองค์ประกอบ

วิธีควบคุมศูนย์อ านวยการยิงจะบอกผู้ตรวจการณ์ในทราบ เมื่อปืนพร้อมที่จะยิง เช่น  “กองร้อย(กองพัน) 

พร้อม เปลี่ยน”  และเม่ือผู้ตรวจการณ์พร้อมที่จะยิงก็จะบอกว่า “ยิง”  ปืนจะยิงตามค าสั่งของผู้ตรวจการณ์ไป

เรื่อยๆ จนกว่าผู้ตรวจการณ์จะบอกว่า  “ยกเลิกตามค าสั่งข้าพเจ้า เปลี่ยน” 

  ๒) ตรวจไม่ได้ (Can Not Observe)  เป็นการควบคุมการยิงวิธีหนึ่ง ซึ่งแสดงให้ทราบว่าผู้ตรวจ

การณ์ไม่สามารถปรับการยิงได้ แต่มีเหตุผลเชื่อได้แน่นอนว่า  ณ  ที่นั้นมีเป้าหมายอยู่จริง และมีความส าคัญ

เพียงพอที่จะท าการยิงได้  โดยไม่ต้องมีการปรับการยิงหรือการตรวจการณ์ กรณีเช่นนี้ ผู้ตรวจการณ์จะขอท า

การยิงหาผลและระบุว่า  “ตรวจไม่ได้”  ในองค์ประกอบวิธีควบคุม 

  ๓) พร้อมกัน  ณ  เป้าหมาย  เป็นเทคนิคการยิงพิเศษของอาวุธจากหลายหน่วย  เพ่ือให้กระสุนไป

ระเบิด  ณ  เป้าหมายเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน  เป็นการบอกให้ศูนย์อ านวยการยิงทราบว่า  ผู้ตรวจการณ์

ต้องการให้กระสุนทุกนัดระเบิดพร้อมกัน  ณ  เป้าหมาย  โดยร้องขอว่า  “พร้อมกัน  ณ  เป้าหมาย…นาที จาก

ขณะนี้ เปลี่ยน”  หรือ  “พร้อมกัน  ณ  เป้าหมาย  ๐๘๕๘  ขณะนี้เวลา  ๐๘๐๐  เปลี่ยน” 

  ๔) ยิงเมื่อพร้อม ถ้าไม่มีการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่งข้างบน แสดงว่าให้ปืนท าการยิงทันทีที่พร้อม 

๑๒. การแก้ค าขอยิงที่ผิด 

 ก. การส่งค าขอยิงของผู้ตรวจการณ์ หรือการทวนข่าวของเจ้าหน้าที่ ศอย. บางครั้งอาจผิดพลาดได้ ถ้า

ผู้ตรวจการณ์ได้ส่งค าขอยิงไปแล้วนึกได้ว่าผิด หรือ ศอย.ทราบข่าวกลับมาผิด ผู้ตรวจการณ์บอกไปว่า “ผิด 

หยุด”  แล้วส่งข้อความที่ถูกต้องไปใหม่ 

  ตัวอย่าง  เช่น  ผตน. ส่งไปว่า 

   “…จากจุดยิงหาหลักฐานที่ ๒ เปลี่ยน” 

   “มุมภาค  ๔๖๘๐…….เปลี่ยน” 

  ทันใดนั้น ผตน. นึกข้ึนได้ว่า  “มุมภาคที่ถูกต้องนั้นเป็น  ๕๖๘๐”  จึงบอก  ศอย. ไปว่า 

   “ผิด หยุด  มุมภาค  ๕๖๘๐  เปลี่ยน” 



  หลังจากท่ีได้รับการทวนกลับอย่างถูกต้อง  ผตน. จะส่งค าขอยิงที่เหลือต่อไป 

 ข. ถ้า ผตน.  ส่งผิดในองค์ประกอบย่อย  และการแก้องค์ประกอบย่อยนั้น จะท าให้มีผลกระทบ

กระเทือนหลักฐานอ่ืนที่ส่งไปแล้ว ให้ ผตน. บอกว่า  “ผิด หยุด แล้วส่งองค์ประกอบย่อยที่ถูกต้อง และหลักฐาน

ที่ถูกกระทบกระเทือนขององค์ประกอบย่อยนั้นทั้งหมด” ตามล าดับอย่างถูกต้องไปด้วย 

  ตัวอย่าง  เช่น  ผตน. ส่งไปว่า 

   “ซ้าย  ๒๐๐  เพ่ิม  ๔๐๐  สูงขึ้น  ๔๐  เปลี่ยน” 

  ทันใดนั้น  ผตน. นึกข้ึนได้ว่า เพ่ิม  ๔๐๐  ควรจะลดเป็น  ๔๐๐  ดังนั้น  จึงส่งองค์ประกอบย่อยที่

ถูกต้อง คือ “ลด ๔๐๐”  และหลักฐานที่ถูกกระทบกระเทือนขององค์ประกอบทั้งหมดนั้นไปด้วยคือ 

   “ผิด หยุด  ซ้าย  ๒๐๐  ลด  ๔๐๐  สูงขึ้น  ๔๐  เปลี่ยน” 

  เพราะว่า “หากไม่ส่ง ซ้าย  ๒๐๐” และ “สูงขึ้น ๔๐”  ไปด้วย ก็จะท าให้หมายความว่าได้ยกเลิก  

“ซ้าย  ๒๐๐” และ  “สูงขึ้น  ๔๐” ไปแล้ว 

 ค. ถ้า ผตน. ได้ส่งค าขอยิงไปหมดแล้ว  จึงพบว่าองค์ประกอบหรือองค์ประกอบย่อยผิด หรือลืมไม่ได้ส่ง

องค์ประกอบหรือองค์ประกอบย่อย  ผตน. จะส่งองค์ประกอบหรือองค์ประกอบย่อยที่ถูกต้องไปใหม่ พร้อมทั้ง

หลักฐานที่ถูกกระทบกระเทือนทั้งหมดไปด้วย 

  ตัวอย่าง  เช่น  ผตน. ส่งไปว่า 

   “กระทิงแดง จากเสือด า ปรับการยิง จากจุดยิงหาหลักฐานที่ ๒ เปลี่ยน” 

   “มุมภาค  ๕๖๘๐  ซ้าย  ๒๐๐ เพ่ิม  ๔๐๐  สูงขึ้น  ๔๐ เปลี่ยน” 

   “ทหารราบในที่แจ้ง ชนวนเวลาในการยิงหาผล ตามค าสั่งข้าพเจ้า เปลี่ยน” 

  เมื่อส่งค าขอยิงไปหมดแล้ว ผตน. นึกข้ึนได้ว่า  ควรใช้ชนวนวีทีในการยิงหาผลต่อเป้าหมายนี้  จะ

ดีกว่าใช้ชนวนเวลา  จึงสรุปการแก้ไปว่า 

   “ผิด หยุด  ชนวนวีทีในการยิงหาผล เปลี่ยน” 

  หรือ เพ่ิม ๔๐๐ ที่ถูกต้องคือ ลด ๔๐๐ จึงส่งการแก้ไปว่า 

   “ผิด หยุด ซ้าย  ๒๐๐  ลด  ๔๐๐  สูงขึ้น ๔๐ เปลี่ยน” 

  หรือไม่ต้องการควบคุม ก็ส่งการแก้ไปว่า 

   “ผิด หยุด ยกเลิกตามค าสั่งข้าพเจ้า เปลี่ยน” 

 ง. การแก้ค าขอยิงที่ผิด  วิธโีปลาร์ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ข. เช่น ผตน. ส่งไปว่า 

   “มุมภาค ๘๐๐ ระยะ ๒๐๐๐ สูงขึ้น ๔๐ เปลี่ยน” 

  ทันใดนั้น นึกข้ึนได้ว่าส่งระยะผิด ระยะที่ถูกต้อง คือ ๑๐๐๐  จึงส่งการแก้ไปว่า 

   “ผิด หยุด ระยะ  ๑๐๐๐  สูงขึ้น ๔๐ เปลี่ยน” (บอกทั้งทางระยะและสูงขึ้น/ต่ าลงด้วย) 

 จ. ในกรณีแก้ค าขอยิงที่ผิด  ต้องบอกว่า “ผิดหยุด” ด้วยเสมอ 



 

 

๑๓. ข่าวถึงผู้ตรวจการณ์ 

 ก. เมื่อ ศอย. ได้รับค าขอยิงแล้วก็พิจารณาว่าจะโจมตีเป้าหมายอย่างไร ข้อตกลงใจในการโจมตี

เป้าหมายนี้ จะส่งกลับไปยังผู้ตรวจการณ์หน้าในรูปของข่าว ผู้ตรวจการณ์ซึ่งประกอบด้วย 

  ๑) หน่วยที่จะยิง ก าหนดกองร้อยเดียวหรือหลายกองร้อย ที่จะท าการยิงในภารกิจนั้น ถ้าจะยิงหาผล

หลายกองร้อยหรือทั้งกองพัน โดยใช้กองร้อยหนึ่งปรับการยิง จะบอกกองร้อยปรับการยิงด้วย เช่น 

  - ร้อย ๑ ปรับและยิงหาผล “ร้อย ๑” 

  - ร้อย ๓ ปรับ ร้อย ๒ และ ๓ ยิงหาผล  “ร้อย ๒ ร้อย ๓” 

  - ร้อย ๒ ปรับกองพันยิงหาผล  “กองพัน ร้อย ๒” 

  ๒) การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมค าขอยิงใดๆ เช่น 

  - ผตน. ขอชนวนไว  แต่ ศอย. จะใช้วีที  “ร้อย ๑ วีทีในการยิงหาผล” 

  - ผตน. ขอปรับการยิง ศอย. ตกลงใจยิงหาผล ก็จะส่งข่าวการเปลี่ยนแปลงไป เช่น 

   “…ยิงหาผล” 

  ๓) จ านวนนัดที่จะยิงหาผล (ต่อกระบอก) เช่น 

   “กองพัน ร้อย ๒ วีทีในการยิงหาผล ๓ นัด” 

 ข. ข่าวเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่ ศอย. เห็นว่าผู้ตรวจการณ์ควรจะรู้หรือเม่ือผู้ตรวจการณ์ร้องขอจะส่งข่าวนั้นให้

ทราบต่างหากตามความเหมาะสม ได้แก่ 

  ๑) ย่านคาดคะเนทางระยะ (ยคร.) ถ้า ยคร. ตั้งแต่ ๓๘ เมตร ขึ้นไปในภารกิจเป็นพ้ืนที่ ศอย. จะบอก 

ผตน.ให้ทราบ เพ่ือ ผตน. จะได้ขอยิงหาผลเมื่อผ่านห้วงควบ ๒๐๐ เมตร และเป็นข้อพึงระลึกในการปรับการยิง 

แต่ในการยิงหาหลักฐาน ABCA ถ้า ยคร. ตั้งแต่ ๒๕ เมตร ขึ้นไป จะต้องบอก ผตน. ด้วย เพ่ือ ผตน. จะได้ใช้

ห้วงควบ ๕๐ เมตร พิจารณาหลักฐาน 

  ๒) มุมตรวจการณ์ (มุม ต.) ศอย. จะต้องบอก ผตน.เสมอ ถ้ามุมตรวจการณ์  ๕๐๐ มิล. หรือมากกว่า 

เพ่ือให้ ผตน. ใช้ดุลยพนิิจในการตรวจ และปรับการยิง และเมื่อบอก ผตน. ขอทราบ 

  ๓) เวลาแล่น ปกติเวลาแล่นจะขานให้ ผตน.ทราบเสมอ เมื่อเป็นการตรวจการณ์ทางอากาศ การยิง

มุมใหญ่ การโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ หรือเมื่อร้องขอ 

 ค. หมายเลขเป้าหมายนั้น ปกติแล้วเป้าหมายตามเหตุการณ์จะไม่ก าหนด เว้นไว้แต ่ผตน. จะร้องขอให้

กรุยเป้าหมาย และ นอย.เห็นด้วย หรือ เมื่อ นอย., นยส.(นตต.) คนใดคนหนึ่งก าหนดให้กรุยเป้าหมาย 

  หมายเลขเป้าหมายนี้ จะแจ้งให้ ผตน. ทราบเมื่อจบภารกิจยิงแล้ว พร้อมทั้งพิกัดกรุยใหม่ เมื่อกรุย

เสร็จ เช่น 



  ผตน. “ซ้าย ๑๐ เพ่ิม ๒๐ กรุยเป้าหมาย จบภารกิจ ข้าศึกตาย ๑๐ คน ที่เหลือหนีไปทางทิศใต้ 

เปลี่ยน” 

  ศอย. “ซ้าย ๑๐ เพ่ิม ๒๐ กรุยเป้าหมาย จบภารกิจ ข้าศึกตาย ๑๐ คน ที่เหลือหนีไปทางทิศใต้  

เป้าหมาย กฉ. ๗๐๑ เปลี่ยน” 

  ผตน. “เป้าหมาย กฉ. ๗๐๑ ทราบแล้ว” 

  ศอย. “เป้าหมาย กฉ. ๗๐๑  พิกัด ๘๔๒๑๕๔๒๒ เปลี่ยน” 

  ผตน. “เป้าหมาย กฉ. ๗๐๑  พิกัด ๘๔๒๑๕๔๒๒ เปลี่ยน” 

 ถ้า นอย. ไม่เห็นด้วยในการกรุยเป้าหมายก็จะทวนข่าวเฉยๆ แต่ไม่บอกหมายเลขเป้าหมาย เช่น  

  ศอย. “ซ้าย ๑๐ เพ่ิม ๒๐ กรุยเป้าหมาย จบภารกิจ ข้าศึกตาย ๑๐ คน ที่เหลือหนีไปทางทิศใต้ 

ทราบแล้ว” 

๑๔. การรับรองฝ่าย 

 เว้นไว้แต่กรณีเร่งด่วน หรือการติดตามสนับสนุนอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว เช่น กรณีเป็นกองร้อยแยกเฉพาะ 

หรือภารกิจยิงข่มต่างๆ ฯลฯ การถามฝ่ายและรับรองฝ่าย (บอกพวก) ปกติจะใช้ประกอบในการขอยิงอยู่เสมอ 

โดย ศอย. ถามฝ่ายไปในการทวนข่าวค าขอยิงวรรคสุดท้าย ซ่ึง ผตน. จะต้องตอบหรือรับรองฝ่ายกลับในทันที 

 การโต้ตอบหรือการรับรองฝ่าย ปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ  ๑๕ - ๒๐  วินาที ถ้านานกว่านี้ให้สงสัยไว้

ก่อน 

 การถามฝ่ายนี้ใช้เฉพาะในตอนแรกเท่านั้น การปรับการยิงหรือการยิงเพ่ิมเติมที่ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา 

ไม่จ าเป็นต้องถามฝ่ายอีก (ดูตัวอย่างในข้อ ๑๖) 

๑๕. การขอยิงจากหน่วยเหนือ 

 ก. เมื่อ บก. หน่วยเหนือ เช่น กรม ร. หรือ กรม ป. ฯลฯ ขอยิง ค าขอยิงนี้มีลักษณะคล้ายกับค าขอยิง

ของ ผตน. แต่มีลักษณะเป็นค าสั่งมากกว่า เช่น ก าหนดหน่วยที่จะยิงหาผล และจ านวนนัดที่จะยิงด้วยก็ได 

 ข. องค์ประกอบของค าขอยิงจากหน่วยเหนือ คือ 

  ๑) ค าสั่งเตือน 

  ๒) ที่ตั้งเป้าหมาย 

  ๓) วิธีโจมต ี

  ๔) การควบคุม 

  ตัวอย่าง เช่น 

  (๑) “หัวหิน จาก ปราณบุรี ๑๐ ยิงหาผล กองร้อย เปลี่ยน” 

  (๒) “เป้าหมาย กข.๑๐๑” หรือ “พิกัด ๔๓๒๗๘๙ สูง ๕๒๐ เปลี่ยน” 

  (๓) และ (๔) “วีท ี๓ นัด พร้อมกัน ณ เป้าหมาย ๑๐ นาท ีจากขณะ…นี้…เปลี่ยน” 



 หมายเหตุ  จะบอกลักษณะเป้าหมายด้วยก็ได้ 

๑๖. ตัวอย่างและวรรคตอนการส่งค าขอยิง 

 ก. ไม่ว่าจะก าหนดเป้าหมายด้วยวิธีใด ผู้ตรวจการณ์ควรแบ่งส่งค าขอยิงเป็น ๓ วรรคตอนเสมอ (เมื่อ

ส่งไปแต่ละวรรคตอนแล้ว ศอย. จึงจะทวนกลับ) คือ 

  ๑) การแสดงตนและค าสั่งเตือน 

  ๒) หลักฐานในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายทั้งหมด 

  ๓) องค์ประกอบที่เหลือทั้งหมดของค าขอยิง 

  

 

 

 ข. ค าขอยิงวิธีพิกัดตาราง 

ค าขอยิงเริ่มแรก 

    ผตน.            ศอย.   

 “หัวหิน จาก สวนสน ปรับการยิง เปลี่ยน” “สวนสน จาก หัวหิน ปรับการยิง ทราบแล้ว” 

 “พิกัด ๘๔๔๕๒๖ เปลี่ยน”      “พิกัด ๘๔๔๕๒๖ ทราบแล้ว” 

 “รถบรรทุก ๔ คัน ก าลังจอก เปลี่ยน”      “รถบรรทุก ๔ คัน ก าลังจอด ถามฝ่ายเรือแหวน เปลี่ยน” 

 “ตอบฝ่าย สิงโต สิงโต เปลี่ยน” 

ข่าวถึงผู้ตรวจการณ์ 

   ผตน.             ศอย. 

 “ร้อย ๒, ๒ นัด ทราบแล้ว”     “ร้อย ๒, ๒ นัด เปลี่ยน” 

 “ยิงไปแล้ว ทราบแล้ว”       “ยิงไปแล้ว เปลี่ยน” 

 “มุมภาค ๑๖๕๐ ขวา ๖๐ ลด ๔๐๐ เปลี่ยน” “มุมภาค ๑๖๕๐ ขวา ๖๐ ลด ๔๐๐ ทราบแล้ว” 

 หมายเหตุ การส่งค าขอยิงวิธีพิกัดตาราง ผู้ตรวจการณ์อาจจะส่งมุมภาคพร้อมกับค าขอยิงเริ่มแรก หรือส่ง

มุมภาคภายในภายหลัง หรือส่งมุมภาคก่อนจะแก้ในนัดแรกก็ได้ 

 

 ค. ค าขอยิงวิธีโปลาร ์

ค าขอยิงเริ่มแรก 

   ผตน.             ศอย. 

 “หัวหิน จาก สวนสน”        “สวนสน จาก หัวหิน” 

 “ยิงหาผล โปลาร์ เปลี่ยน”       “ยิงหาผล โปลาร ์ทราบแล้ว” 



 “มุมภาค ๔๕๒๐ ระยะ ๒๓๐๐ ต่ าลง ๓๕ เปลี่ยน” “มุมภาค ๔๕๒๐ ระยะ ๒๓๐๐ ต่ าลง ๓๕ ทราบแล้ว” 

 “ทหารราบ ๑ กองร้อยในที่แจ้ง เปลี่ยน”   “ทหารราบ ๑ กองร้อยในที่แจ้ง ทราบแล้ว” 

ข่าวถึงผู้ตรวจการณ์ 

 “กองร้อย ชนวนวีท ี๓ นัด ทราบแล้ว”   “กองร้อย ชนวนวีท ี๓ นัด เปลี่ยน” 

 หมายเหตุ  ๑. นายทหารอ านวยการยิง (นอย.) สั่งให้รวมก าลังยิงทั้งกองพัน 

     ๒. นายทหารอ านวยการยิง (นอย.) เปลี่ยนยิงหาผลจากชนวนไว เป็นชนวนวีท ี

     ๓. สมมุติว่าไม่มีการถามฝ่าย 

  

 ง. ค าขอยิงย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง 

ค าขอยิงเริ่มแรก 

    ผตน.            ศอย. 

 “หัวหิน จาก สวนสน”       “สวนสน จาก หัวหิน” 

 “ปรับการยิง จากเนิน ๗๓๒ เปลี่ยน”   “ปรับการยิง จากเนิน ๗๓๒ ทราบแล้ว” 

 “มุมภาค ๓๒๐ เพ่ิม ๔๐๐ ต่ าลง ๒๕ เปลี่ยน” “มุมภาค ๓๒๐ เพ่ิม ๔๐๐ ต่ าลง ๒๕ ทราบแล้ว” 

 “ทหารราบ ๑ หมวด รถถัง ๑ คัน ในที่แจ้ง       “ทหารราบ ๑ หมวด รถถัง ๑ คัน ในที่แจ้ง  

 ชนวนไว และวีที ในการยิงหาผล เปลี่ยน”  ชนวนไวและวีที ในการยิงหาผล ทราบแล้ว” 

ข่าวถึงผู้ตรวจการณ์ 

 “ร้อย. ๓, ๑ นัด ทราบแล้ว”      “ร้อย. ๓, ๑ นัด เปลี่ยน” 

 หมายเหตุ  สมมุติว่าไม่มีการถามฝ่าย 

 

 จ. ค าขอยิง ยิงข่ม 

    ผตน.            ศอย. 

  “หัวหิน จาก สวนสน ยิงข่ม สิงโต ๑๐๑ เปลี่ยน”     “สวนสน จาก หัวหิน ยิงข่ม สิงโต ๑๐๑ ทราบแล้ว” 

 ฉ. ค าขอยิง ยิงข่มฉับพลัน 

  “หัวหิน จาก สวนสน ยิงข่มฉับพลัน    “สวน จาก หัวหิน ยิงข่มฉับพลัน  

   พิกัด ๒๑๑๔๓๒ เปลี่ยน”        พิกัด ๒๑๑๔๓๒ ทราบแล้ว” 

 ช. ค าขอยิงจากหน่วยที่เหนือกว่ากองพัน 

  ค าสั่งเตือน    “หัวหิน จาก ปราณบุรี ๒๐ ยิงหาผล กองร้อย เปลี่ยน” 

  การก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย “เป้าหมาย กฉ.๗๐๑ หรือ พิกัด ๔๓๒๕๒๘๙๑ สูง ๓๒๐ เปลี่ยน” 

  วิธีการโจมตี   “ชนวนวีที ๓ นัด 



  การควบคุม   “พร้อมกัน ณ เป้าหมาย เวลา ๐๙๕๕ ขณะนี้เวลา ๐๙๔…๕ เปลี่ยน” 

๑๗. สรุป 

 ก. ทั่วไป เมื่อผู้ตรวจการณ์เข้าใจในเรื่องค าขอยิง ตลอดจนการพิจารณาใช้กระสุนและชนวนให้เหมาะสม

กับเป้าหมายแล้ว จะท าให้ผู้ตรวจการณ์ปรับการยิงต่อเป้าหมายได้ 

 ข. องค์ประกอบและล าดับค าขอยิง 

   องค์ประกอบ         ตัวอย่าง 

  ๑. การแสดงตนของผู้ตรวจการณ์   “หัวหิน จาก สวนสน” 

  ๒. ค าสั่งเตือน 

   ก) วิธีพิกัด        “ปรับการยิง”   

   ข) วิธโีปลาร ์        “ปรับการยิงโปลาร์” 

   ค) วิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง    “ปรับการยิง จากเนิน ๗๓๒”  

  ๓. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย 

   ก) วิธีพิกัด        “พิกัด ๘๔๕๕๒๖ มุมภาค ๑๖๕๐” 

   ข) วิธโีปลาร ์        “มุมภาค ๕๕๒๐ ระยะ ๒๓๐๐ ต่ าลง ๓๕” 

   ค) วิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง    “มุมภาค ๕๒๑๐ ซ้าย ๓๘๐ เพ่ิม ๔๐๐ ต่ าลง ๒๕” 

  ๔. ลักษณะเป้าหมาย      “ผกค. ๒๐ คน ในที่แจ้ง” 

  ๕. วิธีโจมตี 

   ก) ชนิดของปรับการยิง(ยิงประณีต/พ้ืนที่)  “อันตรายใกล้ฝ่ายเรา” 

   ข) กระสุนวิถ ี       “มุมใหญ่ (เว้นเมื่อยิงมุมเล็กไม่ต้องบอก)” 

   ค) กระสุนและชนวน 

    ๑. ชนิดกระสุน      “กระสุนควันขาว (เว้นเมื่อใช้กระสุนระเบิด)” 

    ๒. ชนิดชนวน      “ชนวนวิถีในการยิงหาผล(เว้นเมื่อใช้ชนวนไว)” 

   ง) กรวยพ้ืนยิง       “กรวยเปิด (เว้นเมื่อใช้กรวยปกติ” 

  ๖. วิธียิงและการควบคุม 

   ก) วิธียิง      “เป็นรอบจากขวาหรือซ้าย (เว้นเมื่อปรับด้วย ป.๑ กระบอก)” 

   ข) การควบคุม    “ตามค าสั่งข้าพเจ้า (เว้นเมื่อไม่มีการควบคุมการยิง)” 

 ค. ค าขอยิงจากหน่วยเหนือและค าขอยิงจากผู้ตรวจการณ์ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

  ค าขอยิงจากหน่วยเหนือจะระบุให้หน่วยใด ท าการยิงหาผลก็ได้ ส่วนค าขอยิงของผู้ตรวจการณ์จะขอ

ได้เพียงหน่วยที่จะท าการยิงให้เท่านั้น ตัวอย่างค าขอยิงจากหน่วยเหนือ 

  “ยิงหาผลกองร้อย เปลี่ยน” 



  “เป้าหมาย กฉ. ๗๐๑ ชนวนวทีี ๓ นัด” 

  “พร้อมกัน ณ เป้าหมาย ๑๐ นาท ีจากขณะ…นี้ เปลี่ยน” 

 ง. ความรวดเร็วคือ หัวใจของการส่งค าขอยิง แต่จะต้องแจ่มแจ้งไม่ผิดพลาดในกรณีเร่งด่วน เมื่อก าหนด

ที่ตั้งเป้าหมายยังไม่ส าเร็จ หรือเตรียมค าขอยิงยังไม่สมบูรณ์ อย่ารีรอให้เสียเวลา ส่วนที่ส่งได้ให้ส่งไปก่อนไม่ต้อง

ค านึงถึงล าดับ 

  ประมวลหรือวิธีส่งค าขอยิงให้รวดเร็วใดๆท่ีเตรียมการ หรือตกลงไว้ล่วงหน้าแล้วมีประโยชน์มาก 

  เป้าหมายในสนามรบปัจจุบัน ปรากฏขึ้น และหายไปอย่างรวดเร็วมาก ท าอย่างไรท่านจึงจะยิงได้

ทันที นั่นคือปัญหาหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่๕ 

การปรับการยิง 

 

ตอนที่ ๑ กล่าวท่ัวไป 

๑. กล่าวท่ัวไป 

 เมื่ออาวุธได้ท าการยิงมาให้ตามค าขอยิงของผู้ตรวจการณ์ หากกระสุนนัดแรกหรือชุดแรกถูกเป้าหมาย 

หรือระเบิดใกล้เป้าหมายมาก ผต. จะส่งค าขอยิงขั้นต่อไปให้อาวุธท าการยิงหาผลต่อเป้าหมายได้ แต่ถ้ากระสุน

นัดแรกหรือชุดแรกไม่ถูกเป้าหมาย หรือระเบิดห่างจากเป้าหมายมากหรือน้อย อันเนื่องมาจาก ผต.ก าหนดที่



ตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องก็ตาม หรือเกิดจากความผิดพลาดอื่นใดก็ตาม ผต.ก็จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ือน าต าบลระเบิด

เข้าสู่เป้าหมาย และขอให้อาวุธยิงหาผลโดยเร็วที่สุด เมื่อต าบลระเบิดเข้าใกล้เป้าหมายหรือถูกเป้าหมายแล้วก็

จะเข้าสู่ขั้นการยิงหาผล 

 

ตอนที่ ๒ ขั้นการปรับการยิง 

 ในขั้นปรับการยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด ตามปกติจะใช้เพียงกระบอกเดียวท าการยิงทั้งในการยิงประณีต 

และในการยิงเป็นพื้นที่ ผต.จะใช้แนว ต – ม เป็นหลักในการแก้ไขให้กระสุนเข้าสู่เป้าหมาย เขาจะตรวจต าบล

ระเบิดแต่ละนัด เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แล้วส่งการแก้ขั้นต่อไปยัง ศอย. เพ่ือให้กระสุนนัดแรกหรือชุดต่อไป

ตกลงสู่เป้าหมายอย่างเหมาะสม ผต.จะใช้ตัวแก้ต่างๆรวมทั้งตัวแก้ทางข้าง ตัวแก้ทางระยะ และตัวแก้ทางสูง 

ตามความเหมาะสม ซี่งจะได้กล่าวรายละเอียดการหาแต่ละอย่างต่อไป 

๒. การปรับทางข้าง 

 ก. ผต. หาความคลาดเคลื่อนทางข้าง ซ่ึงต าบลระเบิดห่างออกไปจากแนวตรวจการณ์ (ต – ม) แล้วก็ส่ง

ตัวแก้เป็นเมตรไปยัง ศอย. ศอย.ก็จะแปลงตัวแก้นี้โดยวิธีกราฟฟิก (รวมกับตัวแก้อ่ืนๆด้วยถ้าเป็นการเหมาะสม) 

ให้เป็นค าสั่งยิงไปยังส่วนยิง 

 ข. การตรวจ การตรวจความคลาดเคลื่อนทางข้าง โดย ผต.ทางพ้ืนดินเป็นการตรวจว่าต าบลระเบิดตก

ห่างจากแนว ต – ม  ไปทางไหน เป็นมุมเท่าใด(มิล.) การตรวจทางข้างนี้จะได้ผลการตรวจเป็น ๓ อย่างคือ 

  ๑) “ขวา” ต าบลระเบิดหรือกึ่งกลางกลุ่มต าบลระเบิด ปรากฏอยู่ทางขวามือของแนว  ต – ม 

  ๒) “ซ้าย” ต าบลระเบิดหรืออยู่กึ่งกลางต าบลระเบิด ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือของแนว  ต – ม 

  ๓) “ตรงทิศ” ต าบลระเบิดหรือกึ่งกลางต าบลระเบิดปรากฏอยู่ในแนว   - ม 

๓. การค านวณตัวแก้ทางข้าง 

 ๑. ระยะเป็นเมตรที่จะใช้ในการย้ายกึ่งกลางต าบลระเบิด   จะหาได้โดยการเอาความคลาดเคลื่อนทาง

ข้างที่ตรวจได้เป็นมิล. คูณกับ “แฟ็กเตอร์ ต – ม” แล้วปัดเศษผลคูณที่ได้เจ้าหาจ านวนเต็ม ๑๙ เมตร ที่

ใกล้เคียง ในขั้นปรับการยิงของการยิงเป็นพ้ืนที่ เมื่อตัวแก้ทางข้างที่หาได้มีค่าเพียงเล็กน้อย (๑๐ - ๒๐ เมตร) ก็

ไม่ควรแก้ เว้นแต่เมื่อไม่สามารถพิจารณาทางระยะได้ แต่เมื่อเข้าสู่ขั้นการยิงหาผลหรือในการยิงประณีตก็ต้อง

น ามาแก้ด้วย 

 ๒. แฟ็กเตอร์ ต – ม(ฟตม.) คือตัวเลขง่ายๆค่าน้อย แทนระยะตรวจการณ์เป็นจ านวนเต็มกิโลเมตร(กม.) 

ใช้หลักการในการปัดเศษเช่นเดียวกับการปัดเศษในเรื่องการก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย เมื่อระยะตรวจการณ์น้อย

กว่า ๑,๐๐๐ เมตร ให้ใช้ค่า ฟตม. นี้ เป็นเศษนิยมหนึ่งต าแหน่งของ กม. 



 ๓. ผู้ตรวจการณ์จะส่งตัวแก้ทางข้างที่ค านวณได้นี้ไปยัง ศอย. ในการแก้ข้ันต่อไปว่า “ซ้าย(ขวา)(เท่าใด)” 

ทิศทางของตัวแก้ทางข้างจะต้องตรงข้ามกับผลการตรวจค่าของตัวแก้ทางข้าง ให้บอกจ านวนเต็ม ๑๐ เมตร ดัง

ตัวอย่าง 

      

           ตัวอย่าง     ระยะ ต – ม        ฟตม.          ผลการตรวจ         ตัวแก้ทางข้าง 

  ๑    ๔,๐๐๐    ๔   ข ๔๐   ซ ๑๖๐ 

  ๒    ๒,๕๐๐    ๒   ซ ๑๐๐  ข ๒๐๐ 

  ๓    ๓,๔๐๐    ๓   ข ๕๐   ซ ๑๕๐ 

  ๔    ๑,๕๐๐    ๒   ซ ๒๐   ข ๔๐ 

  ๕    ๘๐๐     ๐.๘  ข ๔๐   ซ ๓๐  

  ๖    ๓,๔๐๐    ๓   ข ๖   ซ ๒๐ 

 

* หมายเหตุ ใช้แก้เม่ือเข้าสู่ขั้นการยิงหาผล การยิงหาหลักฐาน หรือเมื่อการตรวจทางระยะกระท าได้ยาก 

 

 ๔. เมื่อมุมระหว่างแนว ต – ม กับแนว ป – ม (มุม ต.) เท่ากับ ๕๐๐ มิล. หรือมากกว่า ศอย. จะแจ้งว่า 

มุม ต. ให้ผู้ตรวจการณ์ทราบ โดยบอกต่อจากค าบอกว่า “ยิงไปแล้ว” ของกระสุนนัดแรก ในกรณีที่มุม ต.มี

ขนาดใหญ่เช่นนี้ ผู้ตรวจการณ์ควรแก้ด้วยความระมัดระวัง โดยค านึงถึงอาการกระจายของอาวุธด้วย 

ความคลาดเคลื่อนทางข้างที่ผู้ตรวจการณ์เห็น อาจเป็นความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากอาการกระจายปนอยู่ด้วย

ส่วนหนึ่ง หรือเป็นความคลาดเคลื่อนเนื่องจากอาการกระจายทั้งหมด ซึ่งไม่อาจแก้โดยการย้ายทางข้างได้ 

อาการกระจายนี้จะเห็นได้ชัดขึ้นมนการปรับการยิงด้วยชนวนเวลา เพราะไม่เพียงผู้ตรวจการณ์จะเห็นอาการ

กระจายทางระยะเท่านั้น แต่ยังมีอาการกระจายอันเนื่องจากย่านคาดคะเนของชนวนเวลา หรือการตั้งค่าชนวน

ไม่ประณีตรวมอยู่ 

๓. การปรับทางระยะ 

 ก. เมื่อพิจารณาแต่เพียงทางระยะอย่างเดียว   ความมุ่งหมายในการปรับการยิงก็เพ่ือจะหาระยะที่จะใช้

เริ่มต้นยิงหาผล ในการยิงเป็นพ้ืนที่ ระยะที่จะใช้เริ่มยิงหาผลก็คือ ระยะไปยังจุดกึ่งกลางของห้วงควบที่เหมาะ 

หรือระยะเป้าหมายในการยิงประณีตระยะที่ใช้เริ่มต้นหาผลก็คือ ระยะไปยังจุดกึ่งกลางห้วงควบที่เหมาะสม

ระยะเป้าหมาย หรือระยะที่ยิงถูกเป้าหมาย ในขั้นปรับการยิง ผู้ตรวจการณ์จะต้องหาหนทางให้ได้ห้วงควบที่

เหมาะ เพ่ือการยิงหาผลต่อไป ในการด าเนินการยิงต่อเป้าหมาย ผู้ตรวจการณ์จะต้องสร้างห้วงควบที่เหมาะได้ 

หรือให้ตรวจได้ว่าระยะเป้าหมายก่อนที่จะท าการยิงหาผล 



 ข. การตรวจ การตรวจความคลาดเคลื่อนทางระยะโดยผู้ตรวจการณ์ทางพ้ืนดิน  เป็นการตรวจว่าต าบล

ระเบิดตกห่างออกไปหรือใกล้เข้ามาจากเป้าหมายเพ่ือพิจารณาตามแนว ต – ม หรือ แนวที่ขนานกับแนว ต – 

ม  ผลการตรวจทางระยะมีดังต่อไปนี้ 

  ๑) “หลัง”  ต าบลระเบิด (กึ่งกลางกลุ่มต าบลระเบิด) ปรากฏเลยจุดปรับการยิงออกไป   ท าให้ระยะ

จากผู้ตรวจการณ์ยาวออก ให้ตรวจทางระยะว่า “หลัง” 

  ๒) “หน้า” ต าบลระเบิด (กึ่งกลางกลุ่มต าบลระเบิด) ปรากฏอยู่ไม่ถึงจุดปรับการยิง ให้ตรวจทาง

ระยะว่า “หน้า” 

  ๓) “เป้าหมาย”ให้ตรวจว่า “เป้าหมาย” เมื่อปรากฏว่าต าบลระเบิดถูกเป้าหมาย (การตรวจนี้ใช้

เฉพาะการยิงประณีตเท่านั้น) 

  ๔) ระยะเป้าหมาย” ต าบลระเบิด (กึ่งกลางกลุ่มต าบลระเบิด) ปรากฏ ณ ระยะที่ถูกต้องพอดี แม้ว่า

จะอยู่นอกแนว ต – ม ก็ตาม หรือกลุ่มต าบลระเบิดซึ่งมีจ านวนนัดที่ตกหน้ากับตกหลังเท่านั้น ก็ตรวจว่า “ระยะ

เป้าหมาย” ในการยิงเป็นพ้ืนที ่หากมีนัดใดนัดหนึ่งถูกเป้าหมาย ก็ให้ตรวจว่าเป็น “ระยะเป้าหมาย” เช่นกัน 

  ๕) “สงสัย” ถ้าไม่สามารถที่จะตรวจทางระยะได้ (คือไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นหน้า, หลัง, 

เป้าหมาย หรือระยะเป้าหมาย) ก็ให้ตรวจเป็น “สงสัย” 

  ๖) “หาย” ต าบลระเบิด (กลุ่มต าบลระเบิด) ซึ่งไม่สามารถก าหนดที่อยู่ได้ให้ตรวจว่า “หาย” แต่ใน

ขั้นการยิงของภารกิจยิงประณีต ถ้าไม่สามารถมองเห็นต าบลระเบิดเพียงชั่วคราว  หรือเพ่ือป้องกันไม่ให้ได้รับ

ผลการตรวจของนัด 

ที่ผิดปกติไป ก็ให้รายงานว่า “ตรวจไม่ได้” 

  ๗) “หายหลัง (หน้า)” ต าบลระเบิดซึ่งตรวจไม่เห็น แต่ทราบแน่ชัดว่าอยู่เลยจุดปรับการยิงออกไป 

(อยู่หน้าจุดปรับการยิงเข้ามา) ให้ตรวจว่า “หายหลัง(หน้า)” 

 ค. ต าบลระเบิดที่อยู่นอกแนว ต – ม อาจตรวจผลทางระยะได้ในเมื่อที่ตั้งที่ตรวจการณ์และลักษณะภูมิ

ประเทศอ านวยให้ การตรวจเช่นนี้ “ตรวจโดยอาศัยภูมิประเทศ” แต่ก็ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง การ

ตรวจโดยการลอยของควันหรืออาศัยเงาเป็นหลัก โดยการตรวจจะต้องพิจารณาถึงทิศทางลมและต าแหน่งของ

ดวงอาทิตย์ด้วย เมื่อเกือบจะเป็นระยะเป้าหมาย แต่ต าบลระเบิดอยู่นอกแนว ต – ม การตรวจให้ถูกต้องย่อม

กระท าได้ยาก ตามปกติก็เหมาะที่จะตรวจว่า “สงสัย” 

 ง. นัดที่แตกอากาศก็อาจตรวจผลบางระยะได้ โดยการตรวจผลการระเบิดพ้ืนดิน รอยสาดอันเกิดจากผล

การระเบิดจะช่วยให้ตรวจง่ายขึ้น แต่ผู้ตรวจการณ์จะต้องยึดหลักว่า ตรวจจากจุดกึ่งกลางของรอยสาด ไม่ใช่

ตรวจจากสะเก็ดระเบิดที่กระเด็นไปอยู่ที่ขอบของรอยสาด 

 จ. ตัวแก้ทางระยะ ถ้าไม่สามารถประมาณทางระยะได้แน่นอน ให้แก้ทางทิศเข้าแนว ต – ม ก่อน 



  ๑) หลังจากตรวจผลทางระยะครั้งแรกได้แล้ว    ผู้ตรวจการณ์ก็ประกาศแก้ทางระยะไป เช่น “เพ่ิม 

๘๐๐” หรือ “ลด ๘๐๐” จ านวนที่จะน ามาใช้แก้ทางระยะครั้งแรกนี้ควรมากพอที่จะให้ได้ห้วงควบ ถ้าหลักฐาน

เริ่มแรกไม่ดีก็อาจใช้ ๘๐๐ เมตร หรอืมากว่า เมื่อได้ห้วงควบทางระยะแล้ว ก็ให้ผ่าห้วงควบให้เล็กลงไป

ตามล าดับจนกระทั่งได้ห้วงควบ ๑๐๐ เมตร ตัวแก้ทางระยะที่ง่ายแก่การผ่าห้วงควบก็คือ ๘๐๐, ๔๐๐, ๒๐๐ 

หรือ ๑๐๐ เมตร 

  ๒)ในบางโอกาสไม่อาจผ่าครึ่งห้วงควบก็ได้ เช่น เมื่อผู้ตรวจการณ์เปลี่ยนระยะไป ๔๐๐ เมตร โดย

การแก้ทางระยะว่า “เพ่ิม ๔๐๐” ปรากฏว่ากระสุนไปตกหลังใกล้จุดปรับการยิงมากกว่านัดก่อนที่ตกหน้า 

ผู้ตรวจการณ์ก็ควรขอแก้ทางระยะโดย “ลด ๑๐๐” 

  ๓) ในการยิงหาหลักฐานประณีต เมื่อจุดยิงหาหลักฐานสามารถท่ีจะก าหนดได้โดยถูกต้อง หลังจาก

การตรวจผลทางระยะครั้งแรกได้แล้ว ก็ควรแก้ทางระยะเพียง ๒๐๐ เมตร  ก็จะเป็นการเหมาะสม เว้นแต่จะ

เห็นได้ชัดว่าจะต้องแก้มากกว่า 

  ๔) ในขณะที่ปรับการยิง ถ้าได้ผลการตรวจเป็น “เป้าหมาย” หรือ “ระยะเป้าหมาย” ก็ให้ผู้ตรวจ

การณ์ขอยิงหาผลได้ทันที เว้นแต่ในการยิงเป้าหมายด้วยชนวนเวลา 

๔. การปรับกระสุนตก 

 ก. ในระหว่างที่ปรับการยิงด้วยชนวนเวลาในการยิงเป็นพื้นที่ ผู้ตรวจการณ์จะปรับสูงกระสุนตกแตกต่อ

เป้าหมายเพื่อให้การยิงบังเกิดผลต่อเป้าหมายมากท่ีสุด      โดยผู้ตรวจการณ์จะตรวจความสูงของต าบลระเบิด

แล้วค านวณตัวแก้ (ปัดเข้าจ านวนเต็มของ ๕ เมตร) และประกาศค่าตัวแก้ว่า “สูงขึ้น(ต่ าลง)(เท่าใด)”  เพ่ือที่จะ

ท าให้ได้ต าบลระเบิดของนัดต่อไปสูงขึ้นหรือต่ าลงจนได้ความสูงที่ต้องการ การค านวณตัวแก้สูงกระสุนแตกก็คง

ใช้สูตรมิลเลียมเช่นเดียวกับการค านวณหาตัวแก้ทางข้าง 

 ข. การตรวจ การตรวจสูงกระสุนแตกจะได้ผลการตรวจ ๖ อย่าง คือ 

  ๑) “แตกอากาศ” (อ) นัดที่ระเบิดในอากาศสูงกว่าพื้นระดับที่ผ่านเป้าหมายตรวจว่า “แตกอากาศ” 

  ๒) “กระทบแตก” (ก) นัดที่ระเบิด ณ พ้ืนที่ระดับผ่านเป้าหมายหรือต่ ากว่าตรวจว่า “กระทบแตก” 

  ๓) “คละ” (ค) ในการยิงเป็นพ้ืนที่ หากมีจ านวนนัดที่แตกอากาศเท่ากับจ านวนที่กระทบแตกในชุด

เดียวกนั ให้ตรวจว่า “คละ” 

  ๔) “แตกอากาศคละ” (อค) จ านวนนัดที่ยิงจาก ค. หรือ ป. มากกว่า ๒ กระบอก ปรากฏว่ามีผลทั้ง

แตกอากาศและกระทบแตก หากมีจ านวนนัดที่แตกอากาศมากกว่าจ านวนนัดที่กระทบแตก ให้ตรวจว่า “แตก

อากาศคละ” 

  ๕) “กระทบแตกคละ” (กค)  จ านวนนัดที่ยิงจาก ค. หรือ ป.  มากกว่า ๒ กระบอก ปรากฏว่ามีท้ัง

แตกอากาศและกระทบแตก หากมีจ านวนนัดที่กระทบแตกมากกว่าจ านวนนัดที่แตกอากาศ ให้ตรวจว่า 

“กระทบแตกคละ” 



  ๖) “สงสัย” (?) นัดที่กระทบพ้ืนระเบิดเหนือพ้ืนดินที่ผ่านเป้าหมาย ตรวจว่า “สงสัย” 

 ค. สูงกระสุนแตกระหว่างปรับการยิง ผู้ตรวจการณ์เริ่มปรับด้วยชนวนเวลาเพื่อให้ได้สูงกระทบแตก ๒๐ 

เมตร เมื่อผ่านห้วงระยะ  ๑๐๐  เมตร  จะเริ่มยิงหาผลเมื่อแน่ใจได้ว่าจะได้สูงกระสุนแตก  ๒๐  เมตร    และ

ควรใช้ ค. หรือ ป. ๒ กระบอก ในการปรับสูงกระสุนแตก ผู้ตรวจการณ์ต้องระบุจ านวนอาวุธที่เปลี่ยนแปลงได้

ด้วยว่า “ปืน ๒ กระบอก” 

 ง. ในระหว่างการปรับจะตรวจต าบลระเบิดได้ ๓ ชนิด คือ แตกอากาศ, กระทบแตก และคละ มีกฏที่ใช้

ปรับสูงแตกดังนี้ 

  ๑) เมื่อผลการตรวจเป็น “แตกอากาศ” ก็ให้ปรับเข้าสู่ความสูงต าบลระเบิด ๒๐ เมตร อย่างไรก็ตาม 

เมื่อต าบลระเบิดอยู่สูงมากจนผู้ตรวจการณ์ไม่แน่ใจว่าจะได้สูงกระสุนแตก ๒๐ เมตร ก็ยังไม่ขอยิงหาผล (ขึ้นอยู่

กับการตัดสินใจและความช านาญของผู้ตรวจการณ์) 

  ๒) เมื่อผลการตรวจเป็น “กระทบแตก” ให้แก้ “สูงขึ้น ๔๐” จนกระท่ังได้ผลการตรวจเป็น “แตก

อากาศ” หรือ “คละ” ก็ขอยิงหาผลต่อไปตามข้อ ๑), ๓)  หากตรวจได้เป็น “กระทบแตก” ในอากาศ ผู้ตรวจ

การณ์ก็อาจแก้สูงกระสุนแตกเข้าหาความสูง ๒๐ เมตร เหนือเป้าหมาย แล้วขอยิงหาผลได้เลยเช่นเดียวกับข้อ 

๑) 

  ๓) เมื่อผลการตรวจเป็น “คละ” ให้แก้ “สูงขึ้น ๒๐” และ “ยิงหาผล” 

  ๔) เมื่อผลการตรวจเป็น “สงสัย” ก็ไม่แก้สูงกระสุนแตก (ในการยิงเป็นพ้ืนที่ ผู้ตรวจการณ์ก็

เช่นเดียวกับ “กระทบแตก”) 

  ๕) เมื่อต าบลระเบิดห่างกันมากผิดปกติ  ผู้ตรวจการณ์ต้องรายงานให้ ศอย.ทราบ   และขอให้มาใหม่    

เช่น “ยิงซ้ า,ต าบลระเบิดห่างกัน ๑๐๐ เมตร, ความสูงเฉลี่ย ๖๐” 

 จ. การยิงหาผลด้วยชนวน วีท ี คงปรับการยิงด้วยชนวนไว แล้วเปลี่ยนเป็นชนวน วีท ีในเมื่อท าการยิงหา

ผล ความสูงของต าบลระเบิดเมื่อใช้ชนวนวีทีจะค่อนข้างต่ ามาก ประมาณ ๘ - ๖ เมตร เท่านั้น ไม่สามารถปรับ

ความสูงต าบลระเบิดขึ้นหรือลงได้เหมือนชนวนเวลา ผู้ตรวจการณ์จะต้องรายงานให้ ศอย.ทราบ เมื่อเกิดกรณี

ผิดปกติดังข้อ ง.๔) หรือเมื่อผลการตรวจเป็น “กระทบแตก” 

๕. การแก้ขั้นต่อไป 

 ก. หลังจากปรากฏต าบลระเบิดครั้งแรกแล้ว ผู้ตรวจการณ์ก็ส่งตัวแก้ขั้นต่อไปจนกระทั่งจบภารกิจ 

องค์ประกอบของตัวแก้ข้ันต่อไปจะต้องส่งให้เรียงล าดับต่อไปนี้ 

   ๑) ทิศทาง จากผู้ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย (ประกาศเม่ือทิศทางเปลี่ยนมากกว่า ๑๐๐ มิล.) 

   ๒) กระสุนวิถี (เมื่อต้องการเปลี่ยนให้มุมยิงเล็กหรือมุมยิงใหญ่) 

   ๓) วิธียิง 

   ๔) กรวยพ้ืนยิง 



   ๕) กระสุน 

   ๖) ชนวน 

   ๗) ตัวแก้ทางข้าง 

   ๘) ตัวแก้ทางระยะ 

   ๙) ตัวแก้สูงกระสุนแตก 

   ๑๐) การควบคุม 

  ๑) ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงมุมภาคของทิศแนว ต – ม  เราจะเปลี่ยนแปลงในโอกาส ต – ม  นั้น 

หันเหทิศทางผิดออกไปจากมุมภาคของทิศที่รายงานไว้เดิมเกิน ๑๐๐ มิล. ตัวอย่างเช่น ผูต้รวจการณ์คนหนึ่งได้

เริ่มปรับปืนใหญ่ อัตราจรหลายกระบอกต่อต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ต าบลที่ท าการปรับมีมุมภาคของทิศ(ทิศทาง) 

๕,๖๒๐ มิล. ในระหว่างทีท่ าการปรับอยู่นั้น ปืนใหญ่ได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งใหม่ และห่างออกไปจากต าบลยิง

ปรับเดิม ผู้ตรวจการณ์จึงเลือกต าบลยิงปรับใหม่ในบริเวณพ้ืนที่ของเป้าหมายนั้น และวัดทิศทางไปยังต าบลใหม่

ได้ ๕,๘๔๐ มิล. ดังนั้นในหัวข้อแรกของค าขอยิงให้ยิงต่อมาจึงเป็นทิศทาง ๕,๘๔๐ มิล. 

  ๒) กระสุนวิถี เมื่อผู้ตรวจการณ์หน้ามีความประสงค์จะให้ปืนใหญ่เปลี่ยนวิถีกระสุนของลูกระเบิด ก็

ร้องขอไปว่า “มุมใหญ่(หรือเล็ก)” 

  ๓) วิธียิง เมื่อผู้ตรวจการณ์จะต้องเปลี่ยนวิถียิง ก็ร้องขอไปว่า “ยิงเป็นรอบจากซ้าย(ขวา)” 

  ๔) กรวยพ้ืนยิง  เมื่อผู้ตรวจการณ์หน้าต้องการเปลี่ยนแปลงพ้ืนยิง   จากกรวยปกติ      ก็จะต้องร้อง

ขอไปว่า “เปิดกรวย” “กรวยพิเศษ” 

  ๕) กระสุน เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากกระสุนระเบิด ก็ร้องขอไปว่า “กระสุนควัน” ”ส่องแสง”  

  ๖) ชนวน เมื่อต้องการเปลี่ยนชนวนก็ร้องขอไป 

  ๗) ตัวแก้ทางข้าง ผู้ตรวจการณ์แก้ระยะทางให้ใกล้เคียง ๑๐ เมตร 

  ๘) ตัวแก้ทางระยะ  ผู้ตรวจการณ์จะต้องรายงานตัวแก้ทางระยะหรือให้ซ้ าระยะเดิมในหัวข้อนี้ 

   (ก) การเพ่ิมระยะ  เมื่อผู้ตรวจการณ์ใช้ค าว่า “เพ่ิม”  ก็เพ่ือให้เลื่อนต าบลระเบิดนัดต่อไปให้ไกล

ออกไปอีกตามแนว ต – ม ในเมื่อต าบลระเบิดตกหน้าเป้าหมาย เราก็ประมาณระยะตามแนว ต – ม เพ่ือ

ต้องการสร้างห้วงควบ 

   (ข) การลดระยะใช้ค าว่า “ลด” ก็เพ่ือเลื่อนต าบลระเบิดให้ใกล้เข้ามา 

   (ค) ผู้ตรวจการณ์ใช้ค าว่า “ซ้ าระยะเดิม” เมื่อเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงในทางระยะ      ถ้าเขา

ได้ตรวจต าบลระเบิดว่า “สงสัย” เขาสั่งการย้ายทางข้าง ถ้าจ าเป็นก็ตามด้วยค าว่า “ซ้ าระยะเดิม” 

  ๙) ตัวแก้สูงกระสุนแตก ถ้ายิงด้วยชนวนเวลาผู้ตรวจการณ์ต้องแก้ให้สูงกระสุนแตกเหนือเป้าหมาย 

๒๐ เมตร 



  ๑๐) การควบคุม เมื่อผู้ตรวจการณ์ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีควบคุม ให้รายงานเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม

ต้องการ เช่น “ตามค าสั่งข้าพเจ้า” เป็น พร้อมแล้วยิงได้” ผู้ตรวจการณ์ก็สั่งรายงานเปลี่ยนแปลงว่า “พร้อม

แล้วยิงได้” ลงไปในหัวข้อการควบคุมนี้ 

 ข. อาจเว้นองค์ประกอบใดๆของตัวแก้ขั้นต่อไปเสียได้ ถ้าหากว่าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ

นั้นๆ ถ้าไม่ต้องการจะแก้ทางข้าง ทางระยะ ทางสูง กระสุนตก แต่ต้องการจะแก้องค์ประกอบอ่ืนๆ ก็ให้ส่ง

องค์ประกอบที่ต้องการจะแก้ไป แล้วตามด้วยค าว่า “ยิงซ้ า” 

๖. การแก้ไขความผิดพลาด 

 เมื่อผู้ตรวจการณ์ตรวจพบว่า ตนได้ส่งส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวแก้ขั้นต่อไปผิดหรือตกไปจะต้องแก้ไขเสีย

ใหม่ ถ้าองค์ประกอบนั้นเกี่ยวข้องกับการปรับแก้ที่ตั้งต าบลระเบิด (ตัวแก้ทางข้าง, ทางระยะ และทางสูงของ

ต าบลระเบิด) ผู้ตรวจการณ์จะประกาศว่า “ผิดหยุด”  แล้วส่งองค์ประกอบในการปรับแก้ท่ีตั้งต าบลระเบิด

ทั้งหมด เช่น “ขวา ๒๗๐ เพ่ิม ๔๐๐ สูงขึ้น ๔๐” ต่อมานึกได้ว่าตัวแก้ทางระยะควรเป็น “เพ่ิม ๘๐๐”  ผู้ตรวจ

การณ์จะประกาศว่า 

   “ผิดหยุด” “ขวา ๒๗๐ เพ่ิม ๘๐๐ สูงขึ้น ๔๐” 

 องค์ประกอบอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับการปรับแก้ต าบลระเบิดเข้าสู่เป้าหมาย หากส่งผิดพลาดหรือตกไป ผู้ตรวจ

การณ์ก็จะประกาศว่า “ผิดหยุด” แล้วส่งองค์ประกอบที่ตก หรือที่ได้แก้ไขถูกต้องแล้วตามไป ไม่ต้องส่ง

ส่วนประกอบของการแก้ข้ันต่อไปที่เหลือซ้ าไปอีก เช่น ผู้ตรวจการณ์สั่งการแก้ข้ันต่อไปว่า “รอบหมวดจาก

ซ้าย/, ขวา ๑๐๐, เพ่ิม ๒๐๐”  แล้วนึกได้ว่าควรขอเป็น “รอบหมวดจากขวา” ในกรณีเช่นนี้ผู้ตรวจการณ์จะ

ประกาศว่า “ผิดหยุด รอบหมวดจากขวา” และไม่ต้องส่งส่วนที่เหลือของตัวแก้ข้ันต่อไปซ้ าอีก 

 

ตอนที่ ๓ การยิงหาผล 

๗. กล่าวท่ัวไป 

 ก. เมื่อผู้ตรวจการณ์ได้ห้วงควบทางระยะที่เหมาะหรือได้ “ระยะเป้าหมาย” (หรือได้ผลการตรวจเป็น  

“เป้าหมาย” ในการยิงประณีต) และแน่ใจได้ว่าสูงกระสุนแตกเหมาะในเมื่อท าการยิงด้วยชนวนเวลา ก็เริ่มยิง

หาผล 

 ข. ตามปกติ หว้งควบทางระยะที่เหมาะคือ ๑๐๐ เมตร แต่ในการยิง ค. หรือ ป. ต่อเป้าหมายที่มีความ

ลึก  หรือเป้าหมายที่ก าหนดขอบเขตได้ยาก ก็เหมาะที่จะท าการยิงหาผลโดยการผ่าห้วงควบ ๒๐๐ เมตร ศอย. 

จะแจ้งให้ผู้ตรวจการณ์ทราบว่าควรยิงหาผลได้ในตอนนี้ 

๘. การยิงเป็นพื้นที่ 

 ก. การยิงเป็นพ้ืนที่ มุ่งหมายเพ่ือครอบคลุมบริเวณเป้าหมายด้วยการยิงอย่างหนาแน่น   เพ่ือให้บัง

เกิดผลต่อเป้าหมายมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ชนิดและจ านวนกระสุนที่จะต้องใช้ขึ้นอยู่กับค าขอของผู้ตรวจ



การณ์ ลักษณะเป้าหมายและผลที่ต้องการ จะเริ่มยิงหาผลต่อเมื่อได้ปรับการยิงจนได้ผลเป็นที่พอใจ คือ เมื่อได้

ทิศทางยิง และระยะยิงถูกต้อง หรือเมื่อผ่าห้วงควบแล้วจะท าการยิงบังเกิดผล 

 ข. เมื่อยิงหาผลด้วยชนวนเวลา จะไม่เริ่มยิงหาผลจนกว่าจะได้สูงกระสุนแตกถูกต้อง   หรอืจนกว่า

ผู้ตรวจการณ์ค านวณตัวแก้ซ่ึงจะยังหาผลให้ได้สูงกระสุนแตกถูกต้อง ถ้าชุดสุดท้ายตรวจผลได้เป็นการกระทบ

แตกทั้งหมด ก็ยังไม่เริ่มยิงหาผล 

 ค. เมื่อจะเริ่มยิงหาผล   ตรวจต าบลระเบิดได้เป็น “หน้า(หลัง)” และผู้ตรวจการณ์ทราบว่าถ้าแก้ทาง

ระยะไป ๕๐ เมตร ก็จะท าให้ต าบลระเบิดห่างจากจุดปรับการยิงออกไปมากกว่าตรวจได้ การกระท าท่ี

เหมาะสม คือ ส่งผลการตรวจทางระยะว่า “หน้า(หลัง)” แล้วตามด้วย “ยิงหาผล” 

 ง. การเฝ้าตรวจการยิงหาผล ผู้ตรวจการณ์จะต้องติดตามดูการยิงหาผล เพ่ือพิจารณาว่าถูกเป้าหมาย

และได้ผลเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งการปฏิบัติขั้นต่อไป ดังนี้ 

  ๑) ยิงถูกเป้าหมาย และท าอันตรายเป้าหมายได้เพียงพอแก้ความต้องการ ผู้ตรวจการณ์จะขาน “จบ

ภารกิจ” แล้วรายงานผลที่ตรวจเห็น เช่น  

    “จบภารกิจ” ผกค. ตาย ๑๐ คน ที่เหลือหนีไปทางทิศเหนือ 

  ๒) ยิงถูกเป้าหมาย แต่ยังท าอันตรายเป้าหมายไม่เพียงพอ ผู้ตรวจการณ์ก็ขอให้ท าการยิงเพ่ิมเติมมา

อีก โดยขานว่า “ยิงซ้ า” 

  ๓) ตรวจได้ว่ายังไม่ตรงเป้าหมาย แต่ท าอันตรายเป้าหมายได้เพียงพอกับความต้องการ แล้วผู้ตรวจ

การณ์จะขานตัวแก้ เพ่ือให้ ศอย. กรุยที่ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แต่ไม่ต้องการให้ยิงมาอีก ต่อด้วย “จบ

ภารกิจ” และผลที่ได้ตรวจเห็น เช่น 

    “ขวา ๓๐ จบภารกิจ หมู่ลาดตระเวนตายหมด” 

  ๔) ตรวจได้ว่ายังไม่ตรงเป้าหมาย และยังท าอันตรายเป้าหมายไม่ได้เพียงพอกับความต้องการ ผู้ตรวจ

การณ์จะขานตัวแก้ท่ีเหมาะสม แล้วต่อด้วยการขอให้ยิงเพ่ิมเติมมาอีก เช่น 

    “ซ้าย ๕๐ ยิงซ้ า”  หรือ  “ลด ๕๐ ยิงซ้ า” ฯลฯ 

  ๕) ผู้ตรวจการณ์ต้องการให้กรุยเป้าหมายนั้นๆ ไว้ส าหรับอ้างอิงในอนาคตเขาก็จะขานตัวแก้ที่

เหมาะสม  (ถ้าจ าเป็น) แล้วต่อด้วย “กรุยเป้าหมาย” และตามด้วย “จบภารกิจ” รวมทั้งการรายงานที่ตรวจ

เห็น เช่น 

    “ขวา ๓๐ กรุยเป้าหมาย จบภารกิจ หมู่ลาดตระเวนตายหมด” 

๙. การยิงประณีต 

 ก. การยิงประณีต   มุ่งหมายเพ่ือวางจุดปานกลางมณฑลของต าบลระเบิด ให้ทับเป้าหมายหรือจุดปรับ

การยิง ใช้ยิงหาหลักฐานเพื่อให้ได้ตัวแก้ท่ีถูกต้องส าหรับน าไปใช้ยิงต่อเป้าหมายต่างๆ และใช้ยิงท าลาย

เป้าหมายเป็นจุดอีกด้วย การยิงประณีตนี้ใช้ยิงต่อสิ่งที่อยู่กับที่เท่านั้น 



 ข. การยิงหาหลักฐานประณีต ตามปกติใช้หมู่หลักท าการยิง จะเริม่ยิงหาผลเมื่อผู้ตรวจการณ์ตรวจได้ว่า 

กระสุนถูกเป้าหมาย, ได้ระยะเป้าหมายหรือผ่าห้วงควบทางระยะ ๕๐ เมตร 

 ค. การยิงท าลาย   ตามปกติจะใช้หมู่ที่อยู่ทางปีกท าการยิงหาผลเพียงผู้เดียว แต่บางครั้งอาจใช้ ค. 

มากกว่าหนึ่งหมู่ท าการยิงหาผลก็ได้ จะเริ่มยิงหาผลเมื่อผู้ตรวจการณ์ตรวจได้ว่ากระสุนถูกเป้าหมาย ได้ระยะ

เป้าหมาย หรือผ่าห้วงควบทางระยะ ๕๐ เมตร 

 ง. ในขั้นยิงหาผล  ผู้ตรวจการณ์จะส่งผลการตรวจให้แก่ ศอย.ตามท่ีตรวจได้    โดยส่งผลการตรวจทาง

ระยะก่อนแล้วต่อด้วยผลการตรวจทางทิศ เช่น 

    “หลัง ขวา” “เป้าหมาย” หรอื “สงสัย ซ้าย” ฯลฯ 

 จ. หากกระสุนถูกเป้าหมายในขณะปรับการยิง  ก็ให้ถือว่านัดที่ถูกเป้าหมายนั้นเป็นนัดแรกของการยิงหา

ผล ผู้ตรวจการณ์รายงานไปยัง ศอย. ว่า “เป้าหมาย ยิงหาผล” 

 ฉ. ในการยิงหาหลักฐานประณีต นอย. อาจสั่งให้ยิงทีละนัดหรือหลายนัดก็ได้ตามความเหมาะสม ศอย. 

ต้องแจ้งให้ผู้ตรวจการณ์ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านสวนกระสุน 

 ช. ในการยิงหาหลักฐาน ศอย. จะเป็นผู้ควบคุม และสั่งจบภารกิจเมื่อได้หลักฐานพอแก่ความต้องการ

แล้ว แต่ในการยิงท าลาย ผู้ตรวจการณ์เป็นผู้ควบคุมและสั่งจบภารกิจ เมื่อเป้าหมายถูกท าลายตามต้องการแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่๖ 

การใช้ ค. และ ป. ในสถานการณ์พิเศษ 

  

 การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายของเครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่คล้ายคลึงกันสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ 

โดยผู้ตรวจการณ์ร้องขอการยิงและปรับการยิงได้ เหมือนกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าการปฏิบัติการตาม

แบบหรือนอกแบบ ผู้ตรวจการณ์หน้ากับกองร้อยทหารรายมีโอกาสที่จะปฏิบัติการอยู่ในภูมิประเทศที่ทัศนวิสัย

จ ากัด เช่น ป่าทึบ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ฝ่ายตรงข้ามจะปฏิบัติต่อเราอย่างไร เมื่อใด และอยู่ที่ใด อย่างไรก็ดี



อาจน าความรู้เรื่องการยิงที่มีการตรวจการณ์ตามที่ได้ศึกษามาแล้ว ปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ภารกิจยิง

ที่จะน ามากล่าวต่อไปเป็นภารกิจที่ใช้ในโอกาสพิเศษ เพ่ือให้ทหารทุกเหล่าทราบถึงวิธีการ และสามารถ

ปฏิบัติการร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มาก จึงจะได้เพ่ิมเติมการศึกษา การใช้ ค. 

และ ป. ในโอกาสพิเศษให้กับผู้ตรวจการณ์เพ่ิมขึ้นอีก 

๑. ความปลอดภัย 

  ในการรบนอกแบบนั้นข้าศึกย่อมอยู่กระจัดกระจายโดยทั่วไป เพ่ือที่จะไม่ให้การยิงของ ค. และ ป. 

ไปท าอันตรายต่อหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน หรือเป็นอันตรายต่อประชาชนตลอดจนที่อยู่อาศัย และพืชไร่ของผู้

สุจริตได ้ฉะนั้น ค. และ ป. ที่จะท าการยิงให้ตามค าขอยิงนั้น ตามปกติจะต้องผ่านระบบความปลอดภัย หรือ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การเคลียร์ต่างๆเสียก่อน 

  ก) การตรวจสอบหน่วย (UNIT CLEARANCE)   ตรวจสอบหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันแล้วปลอดภัย จะ

ให้ค าตอบว่า “ปลอดภัย”  หากไม่ปลอดภัยก็จะตอบว่า “ไม่ปลอดภัย” (ใช้ O.K และ DENY) 

  ข) การตรวจสอบท้องถิ่น (CISTRICT CLEARANCE) การตรวจสอบกับฝ่ายบ้านเมืองว่าในบริเวณท่ี

จะท าการยิงมีประชาชน พืชไร่ หรือบ้านเรือนอยู่หรือไม่ ซึ่งทางฝ่ายบ้านเมืองจะให้ค าตอบ “ปลอดภัย”(O.K)  

หรือ “ไม่ปลอดภัย” (DENY) 

  ค) การแจ้งเตือนทางอากาศ (AWCC CLEARANCE) คือ การประกาศให้อากาศยาน หรือหน่วยบิน

ต่างๆที่ปฏิบัติการหรือตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่นั้นๆ ทราบว่าจะท าการยิง     และหน่วยยิงจะท าการยิงได้ตามค า

ขอยิงต่อเมื่อได้รับค าตอบ “ปลอดภัย” (O.K) 

 หน่วยยิงจะท าการยิงได้ต่อเมื่อได้รับค าตอบ “ปลอดภัย” จากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหน่วย, การ

ตรวจสอบท้องถิ่น และได้ประกาศในข่ายแจ้งเตือนอากาศยานแล้ว ถ้าปรากฏว่ามีค าตอบ “ไม่ปลอดภัย” 

หน่วยยิงก็ไม่สามารถที่จะท าการยิงให้ตามค าขอได้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องมีการเคลียร์ ซึ่งปรากฏอยู่

ใน รปจ. ของหน่วย ฉะนั้นการร้องขอการยิงในภารกิจที่ใช้ในการรบนอกแบบอาจจะล่าช้าและไม่ทันเหตุการณ์

ได้ จึงควรมีการเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า หากต้องการรับการสนับสนุนจากการยิงของ ค. หรือ ป.  โดยการแจ้ง

แผนการขอรับการสนับสนุนแก่หน่วยสนับสนุนการยิงไว้    จะท าให้หน่วยยิงสนับสนุนยิงสนับสนุนได้รวดเร็ว

ขึ้น     และหน่วยสามารถขอรับการสนับสนุนการยิงจาก ค. หรือ ป. อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 ก) การก าหนดจุดที่อยู่ 

 ข) การยิงสนับสนุนส าหรับการเคลื่อนที่แต่ละวัน 

 ค) การยิงสนับสนุนการปะทะ 

 ง) การยิงเป้าหมายป้องกัน 

 จ) การยิงต่อต้าน ค. 

 ฉ) การยิงรบกวน และขัดขวาง 



๒. การก าหนดจุดที่อยู่ 

 การร้องขอการยิง ค. หรือ ป.  ควรจะรู้ที่อยู่ของตนเองเสียก่อนว่าอยู่ที่ใดในแผนที่  จะท าให้มีความ

ปลอดภัยจากการยิง ค. หรือ ป.  หน่วย ลว.จะก าหนดจุดที่อยู่ลงในแผนที่ได้ดังนี้ 

 ก. วิธีการตรวจ (INSPECTION) คือ การพิจารณาภูมิประเทศประกอบแผนที่ 

 ข. วิธีสกัดกลับ (RESECTION) คือ การก าหนดที่อยู่ซึ่งได้จากการตัดกันของเส้นตรงจากจุดที่ทราบ

หลักฐานทางแผนที่ 

  ๑) การสกัดกลับ ๑ จุด หรือ ๒ จุด 

  ๒) การเล็งสกัดกลับประกอบแนว 

 ค. การยิงหมายพิกัด (MARKING ROUND) คือ การยิงลูกกระสุนไปตกหรือระเบิด ณ ความสูงที่ต้องการ 

ณ จุดที่ทราบพิกัดเพ่ือใช้ในการหาจุดที่อยู่ของตนเอง หรือใช้เป็นจุดอ้าง 

   ๑) การยิงหมายพิกัด ๑ จุด 

    ก) ก าหนดพิกัดที่ต้องการจะให้ ป. หรือ ค. ท าการยิง (ปกติใช้เส้นตารางตัดกันของแผนที่) 

แล้วร้องขอให้ ป. หรือ ค. ท าการยิงด้วยกระสุนควันแตกอากาศ, กระสุนระเบิดชนวนเวลา หรือกระสุนส่องแสง 

ความสูงของต าบลระเบิด ก าหนดเป็นจ านวนเต็ม ๑๐๐ เชน่ ๒๐๐, ๓๐๐, ๔๐๐ ความสูงนี้เป็นความสูงขึ้นจาก

ผิวพ้ืน ณ จุดที่ขอการยิง 

     ตัวอย่างค าขอยิงหมายพิกัด ๑ จุด 

- ขุนศึก จาก สวนสน  ยิงหมายพิกัด เปลี่ยน 

- พิกัด ๖๗๘๒ เปลี่ยน 

- กระสุนควันขาว สูงกระสุนแตก ๒๐๐  ตามค าสั่งข้าพเจ้า เปลี่ยน 

    ข) เมื่อ ป. ท าการยิงมาแล้ว ก็ใช้วิธีค านวณหาระยะแล่นของเสียงจากต าบลระเบิดถึงผู้ขอยิง  

(เวลาแล่นของเสียงคูณด้วย ๓๕๐ โดยนับเมื่อเห็นแสง และหยุดนับเมื่อได้ยินเสียง) 

    ค) หมายตาต่อภูมิประเทศที่เกิดต าบลระเบิดขึ้น ท าการวัดมุม แล้วท าเป็นมุมภาคกลับ 

    ง) น ามุมภาคกลับ และระยะที่ค านวณได้มาท าการกรุยหาจุดที่อยู่ โดยวิธีสกัดกลับ 

   ๒) การยิงหมายพิกัด ๒ จุด 

    ก) การก าหนดพิกัดแต่ละจุดควรจะห่างกันในระหว่าง ๖๐ - ๙๐ องศา (ประมาณ ๑๐๐๐ - 

๑๖๐๐ มิล.) 

    ข) การก าหนดจุดที่อยู่คงท าเช่นเดียวกันกับการสกัดกลับ ๒ จุด   และวิธีนี้นับว่าสะดวก  และ

ถูกต้องมากกว่าวิธียิงหมายพิกัด ๑ จุด 

     ตัวอย่างค าขอยิงหมายพิกัด ๒ จุด 

- ขุนศึก จาก สวนสน ยิงหมายพิกัด เปลี่ยน 



- จุดที่ ๑ พิกัด ๘๓๕๑, จุดที ่๒ พิกัด ๘๖๕๑ เปลี่ยน 

- กระสุนควันขาว สูงกระสุนแตก ๒๐๐ ตามค าสั่งข้าพเจ้า เปลี่ยน 

๓. การยิงสนับสนุนส าหรับการเคลื่อนที่แต่ละวัน 

 ในกรณีที่หน่วย ลว. จะเคลื่อนที่จากต าบลหนึ่งไปยังอีกต าบลหนึ่ง ควรจะได้ก าหนดแผนการยิงขึ้นไว้

ล่วงหน้าโดยพิจารณา ดังนี้ 

 ก. การยิงหมาย (MARKING FIRE) คือการยิงต่อจุดพิกัดหรือจุดใดๆ เพ่ือใช้เป็นจุดอ้างในการหาพิกัดที่

อยู่ของตน หรือการยิงเพ่ือชี้เป้าหมาย หรือชี้ที่ตั้งต่างๆตามต้องการ 

 ข. การยิงคุ้มครอง (GOVERING FIRE) คือการยิงเพ่ือความมุ่งหมายในการคุ้มครองต่าง เชน่ คุ้มครอง

ส่วนเข้าตีที่เข้าไปอยู่ในรัศมีการยิงด้วยอาวุธเบาของข้าศึก การยิงเพ่ือคุ้มครองขบวนเดิน หรือคุ้มครองการ ลว. 

ฯลฯ 

  ๑) การก าหนด เป้าหมายยิงคุ้มครองไม่ควรก าหนดมากเกินความจ าเป็น และไม่ควรวางใกล้แนวทาง

เคลื่อนที่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร 

  ๒) บริเวณท่ีก าหนดเป้าหมายยิงคุ้มครอง ควรเลือกวางบริเวณท่ีคาดว่าน่าจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายเรา 

  ๓) การก าหนดชื่อ และหมายเลขเป้าหมายยิงคุ้มครอง ใช้นามเรียกขานของผู้ขอ  แล้วตามด้วยเลข

อีก ๓ ตัว เช่น “สวนสน ๑๐๑” 

 

 
รูปที่ ๗ การวางเป้าหมายคุ้มครอง 

 

 ค. การ ลว.ด้วยการยิง(ลวย.) (RECONNAISSACE BY FIRE) ได้แก่ การยิงไปในพ้ืนที่สงสัยว่ามีข้าศึกอยู่  

เพ่ือให้ข้าศึกแสดงตัวหรือยิงโต้ตอบ หรือบริเวณท่ีสงสัยว่าจะมีข้าศึกซุ่มโจมตีเส้นทาง ลวย.สามารถน าไปใช้ได้

ทั้งกรณีจริงและลวง การพิจารณาก าหนดเป้าหมายมีวิธีการ ดังนี้ 



  ๑) วิเคราะห์เส้นทางเคลื่อนที่ พ้ืนที่ใดเป็นบริเวณคับขันซึ่งคาดว่าน่าจะมีข้าศึกซุ่มโจมตี หรือบริเวณท่ี

ที่ข้าศึกเคยซุ่มโจมตี 

  ๒) ก าหนดเป็นพิกัด และแต่ละจุดไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกันมากนัก จุดแรกควรอยู่ห่างจากที่ตั้งของตน 

ตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ขึ้นไป ไม่ควรขอการยิงเป็นหน้ากระดานทุกๆ ๒๐๐ เมตร เพราะสิ้นเปลืองกระสุน 

  ๓) การส่งค าขอควรระบุเวลาเริ่มต้น เวลาจบ  โดยส่งไปยังหน่วยยิงสนับสนุน เช่น ร.๖๐ พัน.๑ ร้อย.

๑ ขอ ลวย. เริ่มเวลา ๐๘๐๐ ตามพิกัด ดังนี้ 

   จุดที ่๑ พิกัด……. 

   จุดที ่๒ พิกัด……. 

ฯลฯ 

  ๔) ในกรณีตั้งฐานถาวรและท าการลาดตระเวนรอบตัว ก็วางแผนการยิงในทิศทางนั้น แล้วส่งแผนไป

ยังหน่วยยิงสนับสนุน เช่น “สิงห์ด า” (หมายถึงแผนการยิง) ประจ า ๑๑ ก.พ.๒๔  ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ ถึง 

๑๘๐๐ ดังนี้ 

   สวนสน ๑๐๑ พิกัด……. 

   สวนสน ๑๐๒ พิกัด……. 

ฯลฯ 

   จะยิงเม่ือร้องขอ 

 ง. การยิงชี้ทิศทาง (ORIENTING FIRE)  คือ การยิงเพ่ือชี้ทิศทางหรือชี้เส้นทางในการเคลื่อนที่ ให้หน่วย

รับการสนับสนุนด้วยวิธีการ กระสุน และชนวนต่างๆตามต้องการ 

๔. การยิงสนับสนุนการปะทะ (CONTACT) 

 การยิงสนับสนุนการปะทะเป็นการยิงในระยะประชิดต่อเป้าหมาย ตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า 

เพ่ือความปลอดภัยนัดแรกควรจะขอยิงด้วยกระสุนควัน และบอกในค าขอยิงว่า “อันตรายใกล้ฝ่ายเรา” ไว้ในค า

ขอยิงโดยท าการปรับด้วยวิธียิงปืนเข้าหาเป้าหมาย 

 ในการขอยิงเมื่อเกิดการปะทะ ถ้ากระสุนที่ยิงไปตกในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมาย ก็ง่ายในการปรับ

กระสุนนัดต่อไป แต่ถ้ากระสุนไม่ตกในทิศทางเดียวกับเป่าหมายและวัดมุมทางข้างได้น้อยกว่า ๖๐๐ มิล. ก็ใช้

สูตรมิลเลียมในการย้ายทางข้าง  แต่ถ้ามุมที่วัดได้มากกว่า ๖๐๐ มิล. ขึ้นไป   การย้ายทางข้างและทางระยะ

ต้องใช้สูตรสัมพันธ์ตรีโกณมิติ (ใช้ค่าไซน์) เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ค่าไซน์สามารถท าการย้ายทางข้างและทางระยะ

ได้ดังนี้ 

 ก. กรณีมุมข้างตั้งแต่ ๖๐๐ - ๑๐๐๐ มิล. 

  ๑) การย้ายทางข้างให้แบ่งมุมข้างครั้งละน้อยกว่า ๖๐๐ มิล. แล้วใช้สูตรมิลเลยีมหาค่าการย้ายทางข้าง 

  ๒) การย้ายทางระยะ การเพ่ิมหรือลดเท่าใดนัน้ให้อยู่ในดุลยพินิจ โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 



    ตัวอย่าง เช่น หน่วย ลว. ส่งค าขอยิงไป ดังนี้ 

- ขุนศึก จาก สวนสน ยิงหมายพิกัด เปลี่ยน 

- พิกัด ๘๖๑๒ เปลี่ยน 

- ก าลังปะทะ  อันตรายใกล้ฝ่ายเรา เปลี่ยน 

- กระสุนควันขาว สูงกระสุนแตก ๒๐๐ เปลี่ยน 

  ๓) การด าเนินการปรับ เมื่อหน่วยยิงสนับสนุนแจ้งว่า “ยิงไปแล้ว” ต าบลระเบิดตกตามภาพ 

 

 

 
 

รูปที่ ๘ การย้ายกรณีมุมข้าง ๖๐๐ - ๑๐๐๐ มิล. 

 

   - วัดมุมทางข้างระหว่างกระสุนควันขาวกับเป้าหมายได้ ๑๐๐๐ มิล. และวัดมุมภาคไปยังจุดยิง

หมายพิกัดได้ ๙๐๐ มิล. 

   - ประมาณระยะจากหน่วย ลว. ไปยังจุดหมายพิกัด ๖๐๐ เมตร (หรือใช้วิธีนับเวลาแล่นของเสียง

แล้วคูณด้วย ๓๕๐) 

   - วัดมุมภาคไปยังเป้าหมายได้ ๖๓๐๐ มิล. และประมาณระยะจากหน่วย ลว.ไปยังเป้าหมายได้ 

๔๐๐ เมตร 

   - การย้ายทางข้าง โดยแบ่งมุมข้างย้ายครั้งที่หนึ่ง ๕๐๐ มิล. ครั้งที่สอง ๕๐๐ มิล. 

   ก) การย้ายทางข้างและทางระยะครั้งที่ ๑ 

ม

. 



    - จากกระสุนควันขาว (หรือจากจุดยิงหมายพิกัด) 

    - มุมภาค ๔๐๐ (๙๐๐ - ๕๐๐) 

    - กระสุนระเบิด (ถ้าใช้กระสุนควันอีกไม่ต้องบอก) 

    - ซ้าย ๓๐๐ (๕๐๐ X ๖) ลด ๑๐๐ (ใช้วิธีคืบหรือความปลอดภัยเป็นส าคัญ) 

    - ปรับการยิง เปลี่ยน 

    เมื่อยิงมาแล้วกระสุนระเบิดนัดที่ ๑ ตกตามภาพวัดมุมข้างได้ ๕๐๐ มิล. และวัดมุมภาคไปยัง

ต าบลระเบิดได้ ๔๐๐ มิล. 

   ข) การย้ายทางข้างและทางระยะครั้งที่ ๒ 

    - จากกระสุนระเบิด นัดที ่๑ 

    - มุมภาค ๖๓๐๐ {(๖๔๐๐ + ๔๐๐) – ๕๐๐} 

    - ซ้าย ๒๕๐ (๕๐๐ X ๐.๕) ลด ๑๐๐ เปลี่ยน 

    เมื่อยิงกระสุนระเบิดนัดที่ ๒ ตกตามภาพ และตรวจได้ว่า กระสุนตกหลังเป้าหมาย ประมาณ 

๕๐ เมตร และตกทางซ้ายของเป้าหมายวัดมุมได้ ๒๕ มิล.   จึงปรับการยิงไปตามปกติ   “ขวา ๑๐ (๒๕ X ๐.๕) 

ลด ๕๐  ยิงหาผล” เปลี่ยน 

 ข. กรณีมุมข้างตั้งแต่ ๑๐๐๐ - ๒๔๐๐ มิล. (ใช้วิธ ี๑ มุมฉาก) 

  ๑) การย้ายทางข้าง 

   ย้ายทางข้างครั้งแรกด้วย ๑ มุมฉาก (๑๖๐๐ มิล.) คือ เปลี่ยนมุมภาคจากจุดที่ทราบไป ๑๖๐๐ 

มิล. ตามทิศทางที่ต้องการ น าระยะจากหน่วย ลว. ไปยังจุดที่ทราบ (เช่นจุดยิงหมายพิกัด) มายา้ยทางข้าง 

  ๒) การย้ายทางระยะ 

   ก) ครั้งแรกที่ย้าย ๑ มุมฉาก ให้เพ่ิมระยะโดยใช้ระยะจากหน่วย ลว. ถึงเป้าหมายหรือมากกว่าที่

เห็นว่าปลอดภัย 

   ข) การย้ายครั้งที่ ๒ เข้าสู่เป้าหมาย      การเพ่ิมหรือลดระยะให้เปรียบเทียบระยะจากหน่วย ลว.   

ไปยังเป้าหมายกับระยะจากหน่วย ลว. ไปยังจุดที่ทราบ 

     ตัวอย่าง หน่วย ลว. ส่งค าขอยิงไป ดังนี้ 

    - ขุนศึก จาก สวนสน ยิงหมายพิกัด เปลี่ยน 

    - พิกัด ๘๖๗๕ เปลี่ยน 

    - ก าลังปะทะ  อันตรายใกล้ฝ่ายเรา เปลี่ยน 

    - กระสุนควันขาว สูงกระสุนแตก ๓๐๐ เปลี่ยน 

  ๓) การด าเนินการปรับ เมื่อหน่วยยิงสนับสนุนแจ้งว่า “ยิงไปแล้ว” ปรากฏต าบลระเบิดตกตามภาพ 

   - วัดมุมข้างระหว่างกระสุนควันสีขาว (จุดยิงหมายพิกัด) กับเป้าหมายได้ ๑๙๐๐ มิล. 



   - วัดมุมภาคไปยังจุดยิงหมายพิกัด ๖๔๐๐ มิล. หรือ ๐ มิล. 

   - ประมาณระยะจากหน่วย ลว. ไปยังจุดหมายพิกัดได้ ๖๐๐ เมตร 

   - วัดมุมภาคไปยังเป้าหมายได้ ๑๙๐๐ มิล. 

   - ประมาณระยะจากหน่วย ลว. ไปยังเป้าหมายได้ ๔๐๐ เมตร 

 
รูปที่ ๙ การย้ายกรณีมุมข้าง ๑๐๐๐ - ๒๔๐๐ มิล. 

   ก) การย้ายทางข้างและทางระยะ ครั้งที่ ๑  

    ย้ายกระสุนไป ๑ มุมฉาก ด้วยกระสุนระเบิด(หรือกระสุนควันขาวต่อไป) ดังนี้ 

    - จากกระสุนควันขาว 

    - มุมภาค ๑๖๐๐ (๐ + ๑๖๐๐) 

    - กระสุนระเบิด 

    - ขวา ๖๐๐ เพ่ิม ๔๐๐ (ระยะจากหน่วย ลว. ไปยังเป้าหมาย) 

    - ปรับการยิง เปลี่ยน 

    เมื่อกระสุนระเบิดนัดที่ย้าย ๑ มุมฉาก ยิงมาแล้วตกตามภาพประมาณระยะได้ ๓๐๐ เมตร วัด

มุมข้างระหว่างกระสุนระเบิดนัดที่ย้ายมา ๑ มุมฉาก กับเป้าหมายได้ ๓๐๐ มิล. 

   ข) การย้ายทางข้างและทางระยะ ครั้งที่ ๒ 

    - จากกระสุนระเบิด 

    - มุมภาค ๑๙๐๐ (มุมภาคเป้าหมาย) 



    - ขวา ๙๐ (๓๐๐ X ๐.๓) เพ่ิม ๑๐๐ เปลี่ยน 

    เมื่อกระสุนระเบิดนัดที่ย้ายมาแล้วปรากฏว่ากระสุนตกทางขวาของเป้าหมาย วัดมุมข้างได้ 

๓๐๐ มิล. และกระสุนตกหลังเป้าหมายประมาณ ๕๐ เมตร จึงปรับการยิงไปตามปกติ 

    - “ซ้าย ๑๐ (๓๐ X ๐.๔) ลด ๕๐ ยิงหาผล” 

 ข้อควรจ า การย้ายทางระยะครั้งแรกจะไม่มีการลดระยะ 

  

 ค. กรณีมุมข้างตั้งแต่ ๒๔๐๐ - ๓๒๐๐ มิล.  ใช้วิธ ี๒ มุมฉาก 

  ๑) การย้ายทางข้าง 

   - ย้ายทางข้างครั้งแรกด้วย ๒ มุมฉาก (๓๒๐๐ มิล.) คือ เปลี่ยนมุมภาคจากจุดที่ทราบไป ๓๒๐๐ 

มิล. 

   - ย้ายทางข้างครั้งที่ ๒ ด้วยมุมท่ีเหลือจากการย้าย ๒ มุมฉาก โดยใช้สูตรมิลเลียม 

   

  ๒) การย้ายทางระยะ 

   การย้ายครั้งแรก ๒ มุมฉาก ให้เพ่ิมระยะโดยใช้ระยะจากหน่วย ลว. ไปยังจุดที่ทราบ รวมเข้ากับ

ระยะจากหน่วย ลว. ไปยังเป้าหมายหรือระยะที่เห็นว่าปลอดภัย 

   ตัวอย่าง หน่วย ลว. ส่งค าขอยิงไป ดังนี้ 

   - ขุนศึก จาก สวนสน ยิงหมายพิกัด เปลี่ยน 

   - พิกัด ๑๖๘๒ เปลี่ยน 

   - ก าลังปะทะ ผกค. อันตรายใกล้ฝ่ายเรา เปลี่ยน 

   - กระสุนควันขาว สูงกระสุนแตก ๔๐๐ เปลี่ยน 

  ๓) การด าเนินการปรับ เมื่อหน่วยยิงสนับสนุนแจ้งว่า “ยิงไปแล้ว” ปรากฏต าบลระเบิดตกตามภาพ 



 
 

รูปที่ ๑๐ การย้ายกรณีมุมข้าง ๒๔๐๐ - ๓๒๐๐ มิล. 

   - วัดมุมข้างระหว่างกระสุนควัน (จุดยิงหมายพิกัด) กับเป้าหมายได้ ๒๘๐๐ มิล. 

   - วัดมุมภาคไปยังจุดยิงหมายพิกัดได้ ๖๔๐๐ หรือ ๐ มิล. 

   - ประมาณระยะจากหน่วย ลว. ไปยังจุดยิงหมายพิกัดได้ ๖๐๐ เมตร 

   - วัดมุมภาคไปยังเป้าหมายได้ ๒๘๐๐ มิล. 

   - ประมาณระยะจากหน่วย ลว. ไปยังเป้าหมาย ๔๐๐ เมตร 

   ก) การย้ายทางข้างและทางระยะ ครั้งที่ ๑ 

    ย้ายกระสุนไป ๒ มุมฉาก ด้วยกระสุนระเบิด (หรือใช้กระสุนควันต่อไป) 

    - กระสุนควัน 

    - มุมภาค ๓๒๐๐ (๐ + ๓๒๐๐) 

    - กระสุนระเบิด 

    - เพ่ิม ๑๐๐๐ (๖๐๐ + ๔๐๐) 

    - ปรับการยิง เปลี่ยน 

   ข) การย้ายทางข้างและทางระยะ ครั้งที่ ๒ 



    ด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีย้ายที่กล่าวมาแล้วทั้ง ๒ วิธ ี

๕. การก าหนดเป้าหมายป้องกัน (มป.) (DEFENSIVE TARGET/ DEE TAR) 

 เป้าหมายป้องกัน เป็นเป้าหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้ารอบฐานหรือที่ตั้ง เพ่ือป้องกันหรือใช้อ้างในการย้าย

ยิง โดยพิจารณาวางไว้ตามทิศทางหรือต าบลที่คาดว่าข้าศึกจะเข้ามาห่างจากที่ตั้งประมาณ ๑๐๐ - ๘๐๐ เมตร 

 ก. การก าหนดเป้าหมายป้องกัน จ านวนเป้าหมายป้องกันต่อ ๑ ฐาน ควรวางประมาณ ๔ - ๘ เป้าหมาย 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่ภูมิประเทศและปัจจัยอื่นๆ การวางด าเนินเป็นขั้นๆ ดังนี้ 

  ๑) เมื่อเข้าฐานที่พักแรมแล้ว ขั้นแรกจะต้องท าการหาพิกัดจุดที่อยู่ของฐานให้แน่นอนเสียก่อน จะ

ได้มาด้วยการสกัดกลับ ๒ จุด หรือวิธียิงหมายพิกัดก็ได้ 

  ๒) วิธีหมายเป้าหมายป้องกันในภูมิประเทศ 

   - เตรียมตัดกิ่งไม้ที่มีลักษณะตรง ยาวประมาณ ๑ ฟุต จ านวน ๖ - ๘ อัน 

   - เลือกที่ภายในฐานอยู่ประมาณก่ึงกลางฐาน และสามารถตรวจการณ์ได้รอบฐาน แล้วปักหลัก

กลางเป็นแกนลงไป ๑ อัน 

   - พิจารณาภูมิประเทศที่คาดว่าข้าศึกจะเข้าตี มีทิศทางใดบ้าง แล้วก าหนดจุดเด่นในภูมิประเทศ 

โดยห่างจากขอบฐานประมาณ ๖๐๐ - ๘๐๐ เมตร แล้วปักหลักลงไปให้แนวตรงจุดเด่นนั้น 

   - แต่ละหลักเขียนป้ายติดไว้เพ่ือก าหนดหมายเลข ๑, ๒, ๓ ฯลฯ ป้องกันการสับสน 

   - จากแกนกลางใช้เข็มทิศวัดมุมภาคไปยังจุดเด่นที่ก าหนดไว้ เป็นเป้าหมายป้องกัน 

   - กะระยะในจุดเด่นของภูมิประเทศในทิศทางของแต่ละหลัก แล้วบันทึกไว้พร้อมกับค่ามุมภาค 

   - น าระยะและมุมภาคของจุดต่างๆ มาหาพิกัดในแผนที่ แล้วบันทึกเป้าหมายป้องกันต่างๆไว้ เช่น 

    “เป้าหมายป้องกันที่ ๑ (หลักท่ี ๑)  พิกัด ๖๒๒๘๒๐ มุมภาค ๖๐๐ ระยะ ๗๐๐” 

    “เป้าหมายป้องกันที่ ๒ (หลักท่ี ๒) พิกัด ๖๓๐๘๑๔ มุมภาค ๑๒๐๐ ระยะ ๖๐๐“ 

ฯลฯ 

 ข. การส่งแผนการยิง เมื่อก าหนดที่ตั้งเป้าหมายป้องกันเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งหลักฐานเป้าหมายป้องกัน

ให้กับหน่วยยิงสนับสนุน เพ่ือเตรียมการยิง ตัวอย่าง เช่น 

  

    “ขุนศึก จาก สวนสน เป้าหมายป้องกัน เปลี่ยน” 

    “จุดที่ ๑ พิกัด ๖๒๒๘๒๐ มุมภาค ๖๐๐ เปลี่ยน” 

    “จุดที่ ๒ พิกัด ๖๓๐๘๑๘ มุมภาค ๑๒๐๐ เปลี่ยน” 

             ฯลฯ 

    “จะยิงเม่ือร้องขอ เปลี่ยน” 

   



 ค. การปรับการยิง 

  ๑) การยิงทดสอบ ขอยิงด้วยกระสุนควันขาวแตกอากาศต่อเป้าหมายป้องกันที่ต้องการทดสอบ เมื่อ

เห็นว่าปลอดภัย  การแก้ขั้นต่อไปให้เปลี่ยนเป็นกระสุนควันขาวกระทบแตก ปรับด้วยวิธียิงคืบเข้าหาเป้าหมาย 

จนกระท่ังใกล้หรือถูกเป้าหมายป้องกันที่ต้องการ ยิงทดสอบด้วยกระสุนระเบิด ๑ นัด เมื่อเหมาะสมแล้วก็เป็น

หลักฐานได้ ในกรณีตั้งฐานถาวรควรจะได้ยิงทดสอบไว้ทุกเป้าหมาย แต่ถ้าเป็นฐานชั่วคราว อาจยิงทดสอบเพียง

เป้าหมายเดียวก็ได้ เพ่ือมิให้ข้าศึกผิดสังเกต 

  ๒) การยิงเมื่อข้าศึกเข้าตี ให้พิจารณาว่าข้าศึกเข้าตีในทิศทางใด หรือใกล้เป้าหมายป้องกันใด เช่น 

ข้าศึกเข้าตีตรงทิศทางเป้าหมายป้องกันที่ ๑ จึงส่งค าขอยิงไปดังนี้ 

    “ข้าศึก จาก สวนสน ภารกิจยิง เปลี่ยน” 

    “เป้าหมายป้องกันที่ ๑ มุมภาค ๖๐๐ เปลี่ยน” 

    “ข้าศึกเข้าตีฐาน ปืน ๑ กระบอก ปรับการยิง เปลี่ยน” 

    เมื่อกระสุนนัดแรกยิงมาแล้ว ถ้าไม่ถูกเป้าหมายก็ท าการปรับการยิงต่อไป 

   ในกรณีข้าศึกเข้าตีไม่ตรงเป้าหมายป้องกัน อาจขอยิงโดยย้ายจากเป้าหมายป้องกันที่ใกล้ที่สุด เช่น 

    “ขุนศึก จาก สวนสน ภารกิจยิง เปลี่ยน” 

    “จากเป้าหมายป้องกันที่ ๒ มุมภาค ๑๐๐๕ เปลี่ยน” 

    “ขวา ๑๙๐ เปลี่ยน” 

    “ข้าศึกประมาณ ๑ หมวด เข้าตีฐาน  ปืน ๑ กระบอก ปรับการยิง เปลี่ยน” 

    เมื่อปืนยิงมาแล้ว ก็ด าเนินการปรับการยิงไปจนจบภารกิจ 

 

๖. การก าหนดแผนการยิงต่อต้าน ค. (COUNTER MORTAR PLAN) 

 โดยธรรมดาจะก าหนดขึ้นส าหรับประเภทฐานถาวรเท่านั้น ฐานชั่วคราวเราจะไม่ก าหนดเพราะเสียเวลา

มาก วิธีการวางแผนการยิงต่อต้าน ค. กระท าได้ ดังนี้ 

 ก. ระยะที่วางแผน คือ ระยะห่างจากฐานตั้งแต่ ๑๐๐๐ - ๓๐๐๐ เมตร 

 ข. พิจารณาภูมิประเทศที่ควรจะตั้ง ค. ท าการยิงของข้าศึก 

 ค. ก าหนดเป้าหมายลงไปในแผนที่   แล้วรวมเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ กันเป็นกลุ่มการยิง ก าหนดเป็นกลุ่ม

การยิงที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ตามล าดับ และให้ชื่อกลุ่มการยิงเป็นรหัส เช่น กลุ่มการยิงหัวหิน กลุ่มท่ี ๑, ที ่๒, ที ่๓ 

ตามล าดับ 

 ง. ส่งกลุ่มการยิงไปยังหน่วยยิงสนับสนุน โดยบอกว่าเป้าหมายต่อต้าน ค. หัวหินที่ ๑ มีก่ีเป้าหมาย พิกัด

อะไร เมื่อเวลาถูก ค. ข้าศึกยิง ก็พิจารณาว่าควรใช้เป้าหมายต่อต้าน ค. กลุ่มใด ก็ส่งค าขอยิงไปยังหน่วย

สนับสนุน 



 

๗. การยิงรบกวนและขัดขวาง (ร./ข.) (HARASSING AND INTERDICTION FIRE = H&I)  

 ก. การยิงรบกวน เป็นการยิงเพ่ือรบกวนการพักผ่อน จ ากัดการเคลื่อนไหวโดยท าให้เกิดการสูญเสีย  

และเพ่ือลดขวัญของข้าศึก 

 ข. การยิงขัดขวาง เพ่ือขัดขวางการเคลื่อนที่ จ ากัดการใช้พ้ืนที่หรือต าบลต่างๆของข้าศึก 

 ค. ควรก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย รบกวนและขัดขวาง มีหลักควรพิจารณา ดังนี้ 

  ๑) ทิศทางที่คาดว่าข้าศึกจะเข้าตีทิศทางใด ที่รวมพลข้าศึกควรอยู่ที่ใด   ก าหนดจุดนั้นลงไปห่างจาก

ขอบฐานประมาณ ๑๐๐๐ - ๑๕๐๐๐ เมตร 

  ๒) เส้นทางท่ีคาดว่าข้าศึกอาจจะใช้เคลื่อนที่เข้ามายังฐานหรือผ่านไป อาจก าหนดจุดยิงไว้ประมาณ 

๑ - ๓ จุด 

  ๓) พ้ืนที่ใดๆที่เหมาะในการตั้งยิง ค. ของข้าศึก 

 ง. การส่งแผนการยิง ส่งไปยังหน่วยยิงสนับสนุนก่อนเวลา ๑๕๐๐ ของแต่ละวัน หรือตาม รปจ. ของ

หนว่ย   แผนการยิงให้ส่งเป็นรหัส เช่น 

   “ขุนศึก จาก สวนสน ยิงรบกวน – ขัดขวาง เปลี่ยน” 

   “จุดที่ ๑ พิกัด …….เปลี่ยน” 

   “ที่รวมพลข้าศึก ขอยิงเวลา……เปลี่ยน” 

      ฯลฯ 

 จ. การยิงรบกวนและขัดขวาง เป็นการยิงที่ไม่มีการตรวจการณ์จึงไม่มีการปรับการยิง  ปกติมักนิยมใน

เวลากลางคืน แต่ในบางกรณีอาจท าการยิงในเวลากลางวันก็ได้ 

 ฉ. การท าตารางการยิงรบกวนและขัดขวาง  เพ่ือเป็นการช่วยความจ าและป้องกันการหลงลืม  อาจท า

ตารางยิงรบกวนและขัดขวางเพ่ือสะดวกในการส่งค าขอยิง 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางก าหนดการยิงรบกวน – ขัดขวาง 

หน่วยขอยิง…………………………….ที่ตั้ง  พิกัด………………………….. 



ประจ าวันที่……………………………..ในห้วงเวลา  ตั้งแต่…………………ถึง……………….. 

 

ล าดับ พิกัด ลักษณะเป้าหมาย เวลาขอยิง หมายเหตุ 

๑ ๘๑๖ - ๔๕๐ ป่าละเมาะ ๒๓๐๐  

๒  ฯลฯ   

     

     

 

๘. การยิงส่องสว่าง (ILLUMINATION FIRE / ILL)   

 คือ  การยิงด้วยกระสุนส่องสว่างเพ่ือส่องสว่างบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ณ ความสูงที่เหมาะสม หรือที่มี

พ้ืนดินตามความต้องการในเวลากลางคืน การส่องสว่างรอบๆฐานเป็นสิ่งจ าเป็น ควรจะได้เตรียมวางจุดที่จะยิง

กระสุนส่องแสง  ไว้ในพ้ืนที่ที่สงสัยจะมีการเข้ามาหรือมีการเคลื่อนไหวของข้าศึก ซึ่งควรพิจารณา ดังนี้ 

 ก. การก าหนดจุดยิงส่องสว่าง 

  ๑) ไม่ควรวางใกล้ขอบฐานน้อยกว่า ๑ กม.  ถ้าวางใกล้เกินไปข้าศึกอาจจะเห็นฝ่ายเราด้วย 

  ๒) ควรระวังไว้ ๔ ทิศทาง คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ก็เพียงพอ ถ้าหากเป็นการไม่ประมาท

ควรวางไว้กึ่งกลางฐานอีกหนึ่งจุด เพ่ือส่องสว่างกลางฐานในกรณีท่ีข้าศึกสามารถเจาะฐานเข้ามาได้ถึงขั้น

ตะลุมบอน 

 ข. การส่งค าขอปรับและการยิง ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการรบตามแบบ 

 

 สิ่งท่ีควรจ า ส าหรับหน่วยลาดตระเวน 

  ๑. ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ต้องค านึงถึงจุดที่อยู่ของตนว่าอยู่ที่ไหนในแผนที่ 

  ๒. ก่อนเดินทาง ต้องทราบ 

   ก) ชื่อหน่วยยิงสนับสนุนที่สามารถสนับสนุนเราได้ 

   ข) รหัสเรียกขาน 

   ค) ความถี่วิทยุ หลัก / รอง 

   ง) เข็มทิศ แผนที่ เครื่องมือกรุย 

 

 

 

 



 

 

หลักฐานอ้างอิง 

 - รส.๒๓ - ๖๗  ( พ.ศ.๒๕๑๔ ) ปืนกล เอ็ม ๖๐ 

 - คู่มือปรนนิบัติบ ารุงส าหรับปืนกล  ๓๘ ขนาด ๗.๖๒ มม. (MAG ๕๘) สพ.ทบ. 

 - รส.๒๓ – ๖๒  ข้อ  ๑ – ๓๕  (ค.ศ. ๑๘๗๒) ปืนกล ๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว 

 - คู่มือการฝึก  ว่าด้วยปืนไร้แรงสะท้อน ขนาด ๑๐๖ มม. เอ็ม.๔๐ เอ ๒  ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๒๔ 

   และ ที เอ็ม  ๙ - ๑๐๑๕ - ๒๒๑ - ๑๒ 

 - รส.๒๓ – ๘๕  (พ.ย.๑๙๕๐) , รส.๒๓ - ๘๕ (ก.พ.๑๙๖๗) ว่าด้วย ค. ๖๐ มม. 

        - คู่มือ รง. ปค. ศอว.ทบ. 

 - รส.  ๒๓ - ๙๐  ,  รส.  ๒๓ - ๙๑ , รส.  ๒๓ - ๙๒  คศ. ๑๙๕๑.  ๑๙๕๕  ว่าด้วย ค.๘๑ มม. 

        - รส.  ๒๓ - ๙๓ ว่าด้วย ค. ๑๒๐ มม. ,คู่มือทางเทคนิค   ทีเอ็ม  ๙ -  ๑๐๑๕  เอ ดับบลิว  ๒๐๑ - ๑๒ 

 - แนวสอนหมวดวิชาอาวุธ แผนกวิชาอาวุธ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 

 - รส. ๒๓ - ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ปืนกล เอ็ม ๖๐ ขนาด ๗.๖๒ มม. 

 - แนวสอนหมวดวิชาหลักยิงและตรวจการณ์  แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์  กองการศึกษา  

   โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 
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