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บทที่ ๑ 
กล่ำวน ำ 

๑. ประวัติและบทบำทของ ป. ในกำรสงครำม. 
กล่าวทั่วไป จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนารถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงนิพนธ์ไว้ใน

พงศาวดารยุทธ์ศิลปะว่า มนุษย์ อาวุธ และความเห็นในวิธีการทหารเป็นพยานที่จะตัดสินว่า วิธีกระท า
สงครามครั้งใดสมัยใดเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาวุธอันดีกว่าเก่าข้ึนในขณะใดก็เป็นเหตุให้เปลี่ยน 
แปลงวิธีรบไปได้ หรือบางทีก็เปลี่ยนวิธีกระท าสงครามทีเดียว. 

ฉะนั้น เมื่อมีผู้คิดท าอาวุธปืนข้ึนย่อมเป็นเหตุการณ์อันส าคัญที่ท าให้การเปลี่ยนแปลงที่ว่ามาน้ีอย่าง
ใหญ่โตมาก." 

อาวุธปืนที่กล่าวถึงนั้นได้แก่ อาวุธยิงแบบต่างๆ ในปัจจุบันน้ีนั่นเองคือ ปืนเล็ก ปืนใหญ่ และจรวด
ชนิดต่างๆ ซึ่งใช้ในบทบาทการยิงเล็งตรงคือ ผู้ยิงเล็งต่อเป้าหมายที่จะยิงโดยตรงกับการยิงเล็งจ าลองคือ ผู้
ยิงไม่เห็นเป้าหมายแต่อาศัยเล็งอ้างกับจุดเล็งอื่นๆ 

อาวุธเล็งจ าลองนั้นปกติแล้วจะเรียกว่าอาวุธสนับสนุนเพราะหน่วยที่ใช้อาวุธยิงนั้นมักจะไม่ใช่หน่วย 
ด าเนินกลยุทธ์ซึ่งเผชิญกับเป้าหมายนั้นๆ โดยตรง ในกองทัพบกหน่วยที่ได้รับมอบให้ใช้อาวุธยิงสนับสนุน
ได้แก่หน่วยปืนใหญ่สนามแบบต่างๆ 
๒.  ก ำเนดิเหล่ำทหำรปืนใหญ ่

"เพื่อที่จะกระท าให้ข้าศึกอ่อนเพลียสะทกสะท้านในต้นมือ (หน้าที่ของปืนใหญ่บัดนี้) ในสมัยโน้น 
(โบราณ) ใช้รถสองล้อมีม้าเทียม ๒ ม้า ๔ ม้า หรือ ๘ ม้า หรือบางที่ใช้หอคอยเคลื่อนที่ได้ เทียมด้วยล่อ ๘ 
ล่อหรือใช้ช้างก็มี ขับว่ิงเข้าไปในแถวของทหารข้าศึกให้ข้าศึกแตกแถว รวนเร และตื่นตกใจ เห็นได้ทีจึงส่ง
ทหารม้า และทหารเดินเท้าเข้าตะลุมบอน"           

"ส่วนชาติอินเดียนั้น ทราบว่าใช้พลุซึ่งจุดไปตกหมู่ข้าศึก และลูกพลุนั้นเป็นดินระเบิดไประเบิด แตก
ออกอีกด้วย (คล้ายปืนใหญ่เป็นอันมากมิใช่หรือ และขอให้สังเกตว่าใช้ห้าพันปีมาแล้ว)" กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ ทรงนิพนธ์ไว้อีกเช่นกัน  

นี่คือแนวความคิดหรือคุณลักษณะทหารเหล่าหนึ่งซึ่งได้รับการพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นเหล่าทหาร 
ปืนใหญ่ในปัจจุบัน.         

ปัญหาในการรบที่แก้ไม่ตกในสมัยโบราณก็คือการเข้าตีป้อมหรือเข้าตีเมืองที่มีก าแพงหินล้อมรอบ
อย่างแข็งแรง ทหารราบหรือทหารม้าไม่สามารถจะทลายก าแพงเมืองลงได้ จึงได้ค้นคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อ
ท าลายก าแพงให้ได้ 

วิธีหนึ่งที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์คือใช้เสาใหญ่กระทุ้ง ซึ่งมีช่ือว่า BATTERING RAM ในช้ัน
แรกก็ใช้คนหามว่ิงเข้ากระทุ้งก าแพงเอาดื้อๆ ต่อมาใช้แขวนกับขาหยั่งดึงเชือกผ่านรอกกระทุ้งเป็น จังหวะ
หรือไม่ก็ใส่ล้อหรือลูกกลิ้งไว้ข้างล่างใช้คนดึงเชือกผ่านรอกให้ท่อนซุงว่ิงเข้าชนก าแพงให้พังลงBATTERING 
RAM บางชนิดมีความยาวตั้ง ๑๘๐ ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ฟุต ๔ นิ้ว หนักถึง ๒ ตันนักปราชญ์ทาง
การทหารต่างลงความเห็นว่า การใช้ BATTERING RAM มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกับปืนใหญ่ในสมัยต่อๆ 
มานั่นเอง 
          ต่อมาเมื่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเริ่มเจริญข้ึน การประดิษฐ์เครื่องกลแบบง่ายๆ ที่ใช้แทน
ปืนใหญ่ก็เริ่มขึ้น ปรากฏว่าก่อนพุทธกาลสมัยชนชาติคลาสสิคคือ กรีก โรมัน และคาเธจ ได้เริ่มใช้เครื่องยิง
ธนู และซัดหินขนาดใหญ่ในสงครามแล้ว เรียกกันว่า BALLISTA และ CATAPULT 



๗ 

          อาวุธทั้ง ๒ ชนิดนี้ปรากฏในการรบครั้งแรกที่ทิมวรา ซึ่งกษัตริย์คีร์ แห่งเปอร์เชียยกทัพไปรบกับ
กษัตริย์ เครสแห่งสิเดีย เมื่ อ พ.ศ.๑ ผลของการรบลงเอยโดยฝ่ายกษัตริย์คีร์ซึ่งมี BALLISTA และ 
CATAPULT ชนะเด็ดขาด 

BALLISTA และ CATAPULT นี้ นับได้ว่าเป็นอาวุธปืนใหญ่แบบแรกของโลกบางเครื่องสามารถยิง
ก้อนหินหนัก ๓๐๐ ปอนด์ไปไกลถึง ๔๐๐ หลา อเลกซานเดอร์มหาราชแห่งมาซีโดเนีย และจูเลียสซีซาร์ 
แห่งโรมัน ก็ได้ใช้เครื่องยิง ๒ ชนิดนี้เป็นอาวุธในการล้อมประชิดตีเมืองต่างๆ ในเวลาต่อมา 

ก าเนิดของดินด าประมาณปี  พ.ศ.๑๗๙๐ ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของเครื่องยิงธนู และซัดหินแบบเก่าที่
ใช้มาเกือบ ๒,๐๐๐ ปี ไปทันที โดยที่นักประดิษฐ์น าไปใช้เป็นดินส่งกระสุนปืนใหญ่เป็นแรงขับดันกระสุน
แทนแรงเครียดของเครื่องยิงแบบเก่า (บางแห่งว่าจีนคิดดินปืนได้ต้ังแต่ พ.ศ. ๖๒๘) 

การใช้ปืนใหญ่แบบใหม่ในสงครามนั้นปรากฏตามหลักฐานว่า ในการล้อมเมืองซิวิลลี่ (SEVILLE) 
เมื่อปี พ.ศ. ๑๗๙๐ นั้น ได้ใช้ปืนใหญ่แล้ว (บางแห่งว่าพวกมองโกลมี ป.ใช้ตั้งแต่ พ.ศ.  ๑๗๗๕ แล้ว) 

ปืนใหญ่แบบแรกล ากล้องท าด้วยไม้ขันแน่นด้วยลวดและปลอกเหล็กจึงเรียกล ากล้องปืนว่า  
BARREL ซึ่งแปลว่า ถังไม้ มาจนทุกวันน้ี ต่อมาท าด้วยเหล็กหล่อ และโลหะผสมตามล าดับ 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาปืนใหญ่เหล่าน้ีในช้ันต้นก็เพื่อใช้เป็นอาวุธท าลายก าแพงเมืองหรือป้อมและ
เป็นอาวุธป้องกันเมืองและป้อมเป็นประการส าคัญ การน าปืนใหญ่ไปใช้ในสนามรบจริงๆ ยังไม่มี 

ต่อมาในสมัยสงคราม ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๑๖๑ - ๒๑๙๑) กุสตาฟ อาดอล์ฟ (GUSTAVUS ADOLPHUS) 
กษัตริย์แห่งสวีเดนได้พัฒนาวิชาการปืนใหญ่ให้เป็นปืนใหญ่สนามที่เคลื่อนที่ไปในสนามรบได้จริงๆ และ
ดัดแปลงการใช้ปืนใหญ่ให้เหมาะสมและมีอ านาจสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีใครท ามาก่อน ถึงแม้จะมีการใช้ปืน
ใหญ่ในการรบมาเปน็พันๆ ปีแล้วก็ตาม ทหารปืนใหญ่แท้ๆ ก็ยังไม่ถือก าเนิดข้ึน พลประจ าปืนจะเป็นใครกไ็ด้
ที่มีความรู้เรื่องยิงปืนเป็น จ้างมาท าการรบ 

พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส เป็นพระองค์แรกที่จดัให้มีทหารปืนใหญ่แท้ๆ ข้ึนเพิ่มเป็นอีกเหลา่
หนึ่งต่างหาก พระองค์ได้จัดตั้งกรมปืนใหญ่ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๒๑๔ และต่อมาพระองค์ได้จัดต้ังโรงเรยีนทหารปนื
ใหญ่ข้ึนอีก (ในปีพ.ศ. ๒๒๓๓) เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะเป็นนายทหารปืนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้เต็มปากว่า 
พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งประเทศฝรั่งเศส คือ พระบิดาหรือผู้ให้ก าเนิดเหล่าทหารปืนใหญ่ของโลก 

ในสมัยนั้น ฝรั่งเศสมีความก้าวหน้าในวิชาทหารปืนใหญ่ยิ่งกว่าประเทศใดๆ ประเทศอื่นๆ จึง
พยายามเลียนแบบ และเอาอย่างจนเกิดเป็นเหล่าทหารปืนใหญ่ของแต่ละประเทศข้ึนมาโดยล าดับ 

หมายเหตุ ค าว่าปืนใหญ่นั้นคือ อาวุธที่มีขนาดกระสุนโตกว่า ๑ นิ้ว หรือ ๒๕.๔ มม. และไม่ได้
ออกแบบมา เพื่อให้ยิงด้วยมือข้างเดียวหรือประทับบ่ายิง 
๓.  ก ำเนดิเหล่ำทหำรปืนใหญ่ของไทย 

หากถือตามความมุ่งหมายจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภูวนารถ ฯ ที่ทรงนิพนธ์ไว้ว่า “เพื่อที่จะท า
ให้ข้าศึกอ่อนเพลียสะทกสะท้านในต้นมือ (หน้าที่ของทหารปืนใหญ่ในบัดนี้) ในสมัยโน้น.... หรือใช้ช้างก็มีขับ
ว่ิงเข้าไปในแถวของทหารข้าศึก ให้ข้าศึกแตกแถว รวนเรและตื่นตกใจ เห็นได้ที่จึงส่งทหารม้าและทหารเดิน
เท้าเข้าตะลุมบอน “ดังว่านั้นเราน่าจะสรุปได้ว่า ต้นก าเนิดของเหล่าทหารปืนใหญ่ของไทยนั้นได้แก่ เหล่า 
วหัตถานึก คือ เหล่าช้างในสมัยโบราณนั่นเอง 

 เท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์  พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ในสมัยเป็นยุวราชที่ชนช้างเอาชนะขุนสาม
ชนเจ้าเมืองฉอดนั้น ถือได้ว่าเป็นทหารปืนใหญ่พระองค์แรก หรือพระบิดาของทหารปืนใหญ่ของไทย 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ หรือ แม้แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เวลาต่อมาก็อาจนับได้ว่าพระองค์เป็นทหารปืนใหญ่ด้วย เพราะเคยรบอย่างทหารปืนใหญ่โบราณคือ การท า
ยุทธหัตถี หรือรบบนหลังช้าง 



๘ 

ก าเนิดปืนใหญ่ที่ยิงลูกกระสุนได้แท้ๆ ของไทยนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดทราบแต่ว่ามีใช้ตั้งแต่
สมัยสุโขทัยแล้วเช่น ในพงศาวดารสุมาตรากล่าวถึงการรบกับประเทศสยามประมาณปี พ.ศ.๑๘๕๗ ชวาเก็บ
ปืนใหญ่ได้ ๒ กระบอก และในค ายอพระเกียรติสมเด็จพระร่วงเจ้าเขียนเมื่อปี ๑๘๙๓ ก็กล่าวว่า ก าแพง
เมืองสุโขทัยนั้นมีปืนใหญ่ประจ าป้อมอยู่แล้ว 

ในยุคกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปรากฏว่าได้มีการกล่าวถึง กรมปืนใหญ่ น้อย, 
ช่างหล่อและกองต าดิน แสดงว่าในสมัยนั้นประมาณปี พ.ศ. ๑๙๙๗ ได้มีการจัดหน่วยทหารปืน ใหญ่ข้ึนแล้ว
เป็นครั้งแรก 

ต่อมาในยุคหลังๆ การจัดหน่วยหรือการแบ่งเหล่าทหารปืนใหญ่ ได้เลิกกันไปโดยปริยายคงใช้หลัก
ที่ว่าใครมีความรู้ในเรื่องการยิง ป.ก็เกณฑ์มาท าการยิง หรือใครใคร่ยิง ยิง ใครอยากรูก้็ศึกษาเอาเอง จะเห็นได้
ถึงความเสื่อมโทรมของวิชาการปืนใหญ่ในตอนเสียกรุงครั้งหลังดังที่หลวงวิจิตรวาทการเขียนไว้ในประวัติ 
ศาสตร์สากลของท่านว่า “ปืนปราบหงสาวดีที่เคยใช้การได้ดีในครั้งก่อนก็ไม่มีใครยิงเป็นลองยิงดู ๒ นัด นัด
หนึ่งต่ าไป ลูกตกริมตลิ่งไม่ถึงค่ายพม่า อีกลูกหนึ่งสูงเกินไปลูกว่ิงข้ามหัวพม่า ถ้าลองยิงดูเป็นลูกที่ ๓ อาจจะ
สังหารพม่าได้บ้าง แต่เราเลิกยิงเสียเฉยๆ ในเรื่องการยิงปืนใหญ่นี้ มีเรื่องชนิดเด็กอมมืออยู่หลายเรื่อง เช่น 
บางทีไม่กล้าประจุดินให้มาก คนยิงกลัวแก้วหูจะแตกแล้วก็โง่บัดซบไม่รู้จักเอาอะไรอุดหู ลงท้ายพวกกลัว
แก้วหูแตกมากกว่ากลัวกรุงแตกมีมากด้วยกัน เลยตั้งข้อบังคับห้ามมิให้ใครยิงปืนใหญ่จนกว่าจะได้อนุญาต
จากศาลาลูกขุน ครั้งหนึ่งพระยาตากสินรักษาการณ์อยู่บนป้อม เห็นพม่ายกเข้ามาก็เอาปืนใหญ่ยิง  โดยมิได้
ว่ิงไปขออนุญาตศาลาลูกขุนเสียก่อน เกิดเรื่องฟ้องร้องกันจนเกือบจะถูกลงโทษ......" 

การจัดต้ังหรือแบ่งเหล่าทหารปนืใหญ่เปน็อีกเหลา่หนึ่งต่างหาก เหมือนทุกวันน้ีนั้นไม่ปรากฏชัด คง
สืบสาวราวเรื่องได้เพียงว่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ ได้มีหน่วยทหารปืนใหญ่ข้ึนแล้ว แต่มีเพียง
หน่วยเดียวเฉพาะกองทัพหลวงที่พระมหานครเท่านั้น 

หลังจากนั้นทหารปืนใหญ่ก็เจริญเติบโต และก้าวหน้ามาตามยุคตามสมัย จนกระทั่งทุกวันนี้ และ  
ยังจะก้าวต่อไปข้างหน้าอีกมาก 
๔.  บทบำทของทหำรปืนใหญ่ในกำรสงครำม 

ก.  ยุคเริ่มต้น 
การประดิษฐ์อาวุธปืนใหญ่หรืออาวุธที่ใช้แทนปืนใหญ่ในสมัยโบราณนั้น มีความมุ่งหมาย หลัก

อยู่เพียง 
๑) เพิ่มระยะท าอันตรายข้าศึกให้ได้ไกลข้ึนกว่าอาวุธประจ ากายแต่เดิม 
๒) ใช้ในการเข้าตีเมือง หรือเข้าตีป้อมซึ่งมีก าแพงล้อมเพื่อท าลายป้อมหรือก าแพง 
๓) ใช้ในการรักษาเมือง และรักษาป้อมไม่ให้ข้าศึกเข้าล้อมได้ ในระยะประชิดและ 
๔) ท าให้ข้าศึกเสียขบวน และระส่ าระสายก่อนที่จะส่งทหารม้า และทหารเดินเท้าเข้าตี

แตกหัก อ านาจการท าลายหรือการทะลทุะลวงของกระสนุปืนใหญ่สมัยแรกๆ นั้นยังอ่อนมาก ตั้งแต่เริ่มมีปนื
ใหญ่มาถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ปืนใหญ่เพียงใช้ยิงท าอันตรายทหารที่สวมเกราะได้เท่านั้นเองจะท าลายป้อม
หรือก าแพงเมืองไม่ได้เลย กระสุนเป็นขนาดย่อมๆ หรือใช้ลูกธนูซึ่งปลายเป็นเหล็กแทนกระสุนกลมในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ การประดิษฐ์ ป.เริ่มเจริญข้ึน เช่น ดุ๊กออฟบูรณ์กุนต์ มี ป.ยิงกระสุน หินหนัก ๕๐๐ ปอนด์ได้
ในศตวรรษนี้ การตีป้อมตีเมืองใช้ ป. และเครื่องยิงธนู และเหว่ียงหินอย่างเก่าเป็นพื้น มีการใช้กระสุนกลวง
ไประเบิดเมื่อตกถึงพื้นด้วย รวมทั้งล ากล้อง ป.ยาวออก และระยะยิงไกลข้ึน 

ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ป.นับว่ามีอ านาจใช้การได้ผลดีแล้ว ดังนั้นกษัตริย์จึงมีอ านาจมากขึ้น เพราะ
สามารถปราบปรามพวก วาสซาลหรืออัศวิน ต่างๆ ซึ่งสร้างที่พักแข็งแรงที่เรียกว่า ชาโต ได้แต่ก่อนนั้นท า
อะไรไม่ได้ทีเดียว 



๙ 

ในสมัยในการรบเริ่มด้วย เปิดฉากการยิงด้วยปืนใหญ่ แล้วพลปืนเล็กยิง พลปืนเล็กถอยลงไปอยู่
หลังพลหอก แล้วพลหอกเข้าตะลุมบอนแต่อย่างไรก็ตามการใช้ปืนใหญ่ยังคงใช้เป็นรายกระบอกตั้งแถวเรียง
รายตามยาวของขบวนรบ 

กุสตาฟ อาดอล์ฟ กษัตริย์สวีเดนในสมัยสงคราม ๓๐ ปี ได้พัฒนาการจัด และยุทธวิธีของปืนใหญ่
ใหญ่ยิ่งขึ้นโดยพระองค์มีแนวความคิดว่า 

๑) การต่อสู้กับทหารม้านั้น ไม่มีอะไรดีเท่ากระสุนปืน จัดทหารราบให้มีอ านาจการยิงอย่างเต็มที่
แล้วยังไม่พอใจจึงเพิ่ม ป.เข้าไปอีกโดยดัดแปลงใหเ้บาลง และน าไปมาได้ง่ายมี ป.ถึง ๕ ขนาด คือ ๓, ๖, ๑๒, 
๑๖ และ ๓๐ ปอนด์ 

๒) จัดให้มี ป.ประจ ากรม ร.ข้ึน เป็น ป.ขนาด ๓ และ ๔ ปอนด์ กรมละ ๒-๓ กระบอก ใช้ยิงกระสุน
ลูกปรายเป็นพื้น 

กำรปรับปรุงทำงด้ำนยุทธวิธี ด ำเนินกำรดังน้ี:- 
๑)  รวม ป.ขนาดหนักเข้าเป็นกองๆ ๓ กอง วางไว้ทางปีกทั้งสอง และด้านกลาง ท าให้อ านาจการ

ยิงมากข้ึน 
๒)  การจัด ป.ประจ ากรม ร.กรมละ ๒ - ๓ กระบอก ท าให้ยิงสนับสนุนได้ใกล้ชิด และอ่อนตัวยิ่งขึ้น 
๓)  ให้มี ป.เป็นกองหนุนเอาไว้แก้ปัญหาด้วย 
๔)  เมื่อตั้งป้อมค่ายใช้ ป.ยิงโด่งข้ามป้อมค่ายเป็นลักษณะของกระสุนวิถีโค้งในปัจจุบันน้ี 
พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ซึ่งนับว่าเป็นบิดาของเหล่าทหารปืนใหญ่ ได้จัดต้ังเหล่าทหารปืน

ใหญ่ข้ึนเป็นเหล่าหนึ่งต่างหากเปน็ครั้งแรก พระองค์ได้จัดต้ังโรงเรียนนายทหารปืนใหญ่ข้ึนด้วยแนวความคิด
ในการใช้ ป.ในสงครามนั้นมีดังนี้:- 

เมื่อจะออกรบจึงจัดรวม ป.เข้าเป็นหมวด หมู่ ตามความจ าเป็น ผู้บังคับทหารปืนใหญ่ตกลงกับแม่
ทัพว่าจะน า ป. ไปเท่าไรคล้ายๆ กับที่เราเรียกว่าการจัด ป.ท าการรบปัจจุบันนี้ส าหรับกองปืนใหญ่ของ
กองทัพนั้นประกอบด้วย ตัวปืน เกวียนขนกระสุน ป. (๑๐ เกวียน ต่อ ป.๑ กระบอก) เกวียนขนกระสุนของ
ทหารราบ และเกวียนขนเครื่องมือของทหารช่างด้วย 

ส าหรับการจัด ป.ให้กองทัพที่มีก าลังพล ๕ หมื่นนั้น จะมี ป.ขนาดต่างๆ ดังนี้:- 
ป.ขนาด ๒๔ ปอนด์  ๑ กอง จ านวน ๔ กระบอก 
ป.ขนาด   ๘ ปอนด์  ๑ กอง จ านวน ๘ กระบอก 
ป.ขนาด   ๔ ปอนด์  ๔ กอง กองละ ๑๐ กระบอก รวม ๔๐ กระบอก 

ส าหรับการใช้ ป.ในทางยุทธวิธี มีวิธีการดังนี้:- 
๑) ปืนขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะ แยกออกมาต่างหาก 
๒) ปืนเบา ตั้งอยู่กับกรมทหารราบ 
๓) ในการตั้งรับนั้นข้ันแรกตั้ง ป. ไว้หน้าแนวทหารราบระยะประมาณ ๑๐๐ ก้าวยิงด้วยกระสุน

ธรรมดา ครั้นข้าศึกเข้ามาใกล้จึงถอยเข้ามาในแนวทหารราบ ยิงด้วยกระสุนลูกปราย 
๔) ในการรุก ปืนใหญ่เบาเคลื่อนที่ไปพร้อมกับทหารราบในแนวเดียวกันโดยใช้เชือกผูกลากไปด้วย

คน 
๕) การจัดขบวนรบ มุ่งที่จะใช้อ านาจการยิงของปืนให้มากที่สุด โดยจัดแถวเป็นแนวยาวไม่ยอมให้

ส่วนต่างๆ แยกกัน ทหารราบมี ๒ แนวยาวซ้อนกัน ทหารม้าอยู่ทางปีก ปืนใหญ่อยู่กลางระหว่างระยะเคียง
ของ กรม ร. นั้นๆ การจัดขบวนเช่นนี้ถือว่าเป็นแบบหลักในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๓ และใช้กันเกือบทุก
ประเทศ 



๑๐ 

ในสมัยนี้เทคนิคในด้านการยิงก็พัฒนาไปมาก ตัวอย่างเช่นในการเข้าตีป้อมเมืองฟิลลิปส์บูร์ก และ
มันไฮม์ใน พ.ศ.๒๒๓๑ โวบัง นายทหารปืนใหญ่ฝรั่งเศสเป็นผู้อ านวยการยิง ป . ได้ใช้วิธียิงให้กระสุนตกยัง
เนินป้อมแล้วกระโดดกระดอนเช้าไปในป้อม (ซึ่งเราเรียกว่ายิงกระดอนแตก ณ บัดนี้) เป็นครั้งแรก และ
ได้ผลดีย่ิง ในการตีป้อมอัตต์ได้ยิง ป.ด้วยวิธีต่างๆกันคือ ยิงกระดอนแตก, ยิงท าลาย, ยิงโด่ง หรือวิถีโค้ง และ
อธิบายถึงคุณลักษณะของวิธียิงแต่ละอย่างไว้ละเอียด 

ข. ยุคนโปเลียน และสมัยก่อนนโปเลยีน แม่ทัพจะใช้ ป.ในการรบทั้งหมดที่มีอยู่ทีเ่ดียว นโปเลียนได้
ริเริ่มจัดให้มี ป.กองหนุนข้ึนเพื่อใช้แก้ปัญหาของแม่ทัพ คล้ายกับ ป .ช่วยส่วนรวม ปัจจุบัน ยุทธวิธีต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปสรุปแล้วได้แก่.- 

๑)  รวบรวม ป.เข้าเป็นปึกแผ่น ส าหรับยิงอย่างหนาแน่นในทิศทางที่ส าคัญในเวลาที่เหมาะ ป .
จึงกลายเป็นผู้ตัดสินการรบหรือท าให้แพ้หรือชนะในการรบครั้งหนึ่งๆ ตั้งแต่ต้นมือ 

๒)  จัดกองร้อย ป.ต่างๆ ข้ึน โดยให้มีพาหนะลากขน และคนรวมอยู่ในกองร้อยเดียวกัน การ
เคลื่อนที่จึงท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓)  เลิก ป.ประจ า กรม ร.เสีย เพราะกองร้อย ป.ที่จัดข้ึนสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก 
สนับสนุนทหารราบได้อยู่แล้ว 

๔)  แยกหน่วย ป.ขนาดหนักเป็นกองหนุนข้ึนกับแม่ทัพใหญ่แต่ผู้เดียว ส าหรับใช้ท าการตาม
ประสงค์ของแม่ทัพใหญ่ นับว่าเป็นประโยชน์มาก เหมือน ป .ชร. หรือ ชร.-พย.ในปัจจุบัน มีข้อเขียนสดุดี 
นโปเลียนไว้ว่า "นโปเลียนนับเป็นบรมครูของทหารปืนใหญ่พระองค์ทรงบรรลุความส าเร็จโดยตลอดในการ
ใช้ปืน.....……..เวลารบจะใช้ปืนใหญ่ครองอ านาจการยิงที่เหนือกว่าผลักดันปืนไปข้างหน้า พุ่งเข้าสู่ระยะยิง
ฉกรรจ์ทลายแนวต้านทานของข้าศึกด้วยกระสุนระเบิด มีบ่อยครั้งทีเดียว ทหารราบหรือทหารม้า มักรุก
คืบหน้าไปได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย (เพราะอ านาจการยิงของ ป.)" 

ค. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑ การพัฒนาทางยุทธวิธีไม่ค่อยมีเปลี่ยนแปลง คงมีเฉพาะการปรับปรุง 
ป.ให้มีอ านาจมากขึ้นทั้งในด้านการทะลุทะลวง และระยะยิง 

สหรัฐอเมริกา ก็ได้ปรับปรุง ป.ให้ดีย่ิงข้ึน และน ามาใช้อย่างกว้างขวางในสงครามกลางเมืองเยอรมนั
นับได้ว่าก้าวหน้าไปมากกว่าประเทศอื่นๆในด้านการปืนใหญ่ จนกระทั่ง ป . เยอรมันมีอ านาจสูงสุดใน
ตอนต้นของสงครามโลกครั้งแรกเช่น ป.แมมมอธ หรือ บิกเบอร์ธาร์ขนาด ๔๒๐ มม. ซึ่งใช้ยิงท าลายป้อมวิ
เอจ ของเบลเยี่ยมเสียป่นปี้ เมื่อ ๔ ส.ค.๒๔๗๕ 

ง. สมัยสงครามโลกครัง้ที่ ๑ อาจกล่าวได้ว่าสงครามโลกครั้งที่ ๑ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธี, 
เทคนิค และแบบของ ป.อย่างมากมายของทุกกองทัพ ความต้องการใช้ ป .ในการยุทธ์แต่ละครั้งมีมากขึ้น 
การจัดหน่วย และการใช้ได้รับการพัฒนาข้ึนใหม่ให้มีความอ่อนตัว และสนองตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส าหรับเทคนิคการยิงนั้นได้พยายามคิดค้น และดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการยิ่งขึ้นเช่น.- 

- การยิงฉาก หรือการยิงกั้นกลางแบบต่างๆ เช่น ROLLINGBARRAGE, BOX BARRAGEPRO -
TECTIVEBARRAGE และ COUNTERPREPARATION BARRAGE 

- การยิงควันก าบังหรือฉากควันส าหรับก าบังการปฏิบัติการหรือก าบังการตรวจการณ์ของข้าศึก 
-  การยิงตัดรอนก าลัง และการยิงท าลายต่อเป้าหมายที่เป็นหน่วยทหาร 
-  การใช้กระสุนเคมีเริ่มพัฒนา และน ามาทดลองใช้ 
- การเข้าตีป้อม และการผ่านสิ่งกีดขวาง เช่น ดงลวดหนามหรือสนามทุ่นระเบิดเป็นต้น เป็น

ความยุ่งยากของทหารราบเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงได้ค้นคิดเทคนิคการยิงท าลายป้อม , การยิงเจาะช่องลวด
หนาม หรือสนามทุ่นระเบิดด้วย ป.ข้ึน 

-  เริ่มใช้เทคนิคการตรวจการณ์ด้วยบอลลูน และเครื่องบิน 



๑๑ 

-  การติดต่อสื่อสารทางสาย และทางวิทยุได้น ามาพัฒนาใช้อย่างกว้างขวาง 
- การแผนที่ปืนใหญ่ และข่าวสภาพอากาศ ได้ริเริ่มน ามาใช้ประกอบการอ านวยการยิงซึ่งท าให้

แม่นย า และรวดเร็วข้ึน 
สรุปได้ว่าการใช้ ป.ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้นใช้อย่างกว้างขวางเกือบจะทุกภารกิจที่ทหาร

เหล่าอื่นไม่สามารถท าได้หรือมีการเสี่ยงภัยมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนปลายของสงครามซึ่งเรียกกัน
ว่าสงครามสนามเพลาะ กินเวลา ๒ ปีครึ่งนั้น การรบในตอนน้ีเป็นการดวลกันด้วย ป.เป็นหลัก ป.แบบต่างๆ 
จึงถือก าเนิดข้ึนเป็นจ านวนมาก มีขนาดใหญ่ และอานุภาพมากข้ึน ความต้องการใช้ ป .ในตอนท้ายของ
สงครามนี้มีมากขนาดไหน จะเห็นได้จากการที่ฝ่ายสัมพันธมิตรมี ป. เรียงรายอยู่ตลอดแนวของสนามเพลาะ
ซึ่งยาว ๔๕๐ ไมล์ในอัตรา ๑๐ หลาต่อ ๑ กระบอก และด้วยอ านาจการยิงที่เหนือกว่าน้ีเองฝ่ายสัมพันธมิตร 
จึงชนะสงครามได้ในที่สุด 

จ. สมัยสงครามโลกครั้งที ่๒ ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าการสงครามแต่ละครัง้เปน็สาเหตุหรือเป็นสิง่ผลักดนั
ให้นักการทหารค้นคว้าพัฒนา และปรับปรุงหลักการ , หลักนิยม, ยุทธวิธี และเทคนิคการปฏิบัติการทาง
ทหารต่างๆ ให้เจริญรุดหน้าย่ิงข้ึน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ปรากฏในสงครามคราวก่อน และนักวิทยาศาสตร์
หรือนักประดิษฐ์ก็จะพยายามประดิษฐ์อาวุธยุทโธปกรณ์แบบใหม่ที่ดีกว่าแบบเก่าข้ึนมาใช้แทนของเดิม ทั้งนี้
ก็เพื่อให้ได้เปรียบฝา่ยตรงข้ามเปน็ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่ได้ชัยชนะในการสงครามก็จะถูกเพง่เล็งว่า
มีความเหนือกว่าฝ่ายแพ้ ประเทศหรือกองทัพอื่นๆ ก็จะพยายามเลียนแบบ และถือเอาเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนา และปรับปรุงกองทัพของตนบ้าง ส าหรับวิทยาการทางด้านปืนใหญ่ก็คงเช่นเดียวกับวิทยาการทาง
ทหารสาขาอื่นๆ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ได้แก่ การใช้ยานเกราะแบบต่างๆ เพื่อลดผล
การยิงของปืนกล, การเพิ่มความคล่องแคล่วของหน่วย, การเลิกหลักนิยมการรบแบบใช้สนามเพลาะ และที่
ส าคัญยิ่งยวดคือการพัฒนาบทบาทการใช้ และแบบของ ป.ข้ึนอย่างมากมาย 

ปืนใหญ่ขนาด และชนิดต่างๆ ได้น ามาใช้ในสงครามอย่างกว้างขวาง การถือก าเนิดของจรวดระยะ
ยิงไกลเช่นจรวด วี  - ๑ และ วี - ๒ ของเยอรมัน ถือได้ว่าเป็นการเริ่มศักราช ยุคจรวดข้ึนแล้ว 

กระสุนหรือหัวรบต่างๆ ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้ทรงอานุภาพยิ่งข้ึน เช่น มีกระสุนเจาะ
เกราะ, กระสุนเคมี และเริ่มใช้ชนวนวีทีทั้งกับ ป.สนาม และ ปตอ.ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง ในการ
เพิ่มอ านาจการสังหารให้กระสุนปืนใหญ่แบบต่างๆ ดังเช่น เยอรมันใช้จรวด วี - ๒ ยิงกรุงลอนดอน  
ประมาณ ๑,๒๐๐ นัด รอดพ้นจากการถูกท าลายด้วย ปตอ.ที่ยิงด้วยกระสุนประกอบชนวนวีทีประมาณ 
๒๗๐ นัดเท่านั้น ส่วนจรวด วี - ๑ ที่ยิงแอนท์เวิร์บของเบลเยี่ยม ๕,๐๐๐ นัดถูกยิงตกถึง ๔,๗๘๙ นัด 

ระบบการควบคุมการยิงได้เปลี่ยนมาใช้ศูนย์อ านวยการยิงแทน จึงท าให้สามารถรวมการยิง และ
โยกย้ายการยิงอย่างกว้างขวาง การติดต่อสื่อสารก็ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึนทั้งวิทยุ และโทรศัพท์ 

เทคนิคการยิงแบบต่างๆ ได้พัฒนาข้ึนใหม่เช่นการยิงพร้อมกัน ณ เป้าหมาย, การยิงท าลายใกล้ชิด, 
การยิงต่อต้าน ป. และการยิงฉากป้องกันข้ันสุดท้าย เป็นต้น 

ทางด้านยุทธวิธีที่เปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญก็คือจัดให้มีระบบการประสานการยิงสนับสนุนระหว่าง
หน่วย ป. และหน่วยด าเนินกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด, การน าเรดาร์เฝ้าตรวจเป้าหมายเคลื่อนที่ และเรดาร์ค้นหา
ที่ตั้ง ป. และ ค. เข้ามาใช้ในระบบการค้นหาเป้าหมาย, ระบบการเตือนภัยเนิ่น และการควบคุม การยิงได้
พัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งการน า ป. และ ปตอ. มาใช้เป็นอาวุธหลักในบทบาทการป้องกันชายฝั่ง 

สรุปได้ว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระบบทหารปืนใหญ่ทุกระบบคือ ระบบการค้นหา
เป้าหมาย, ระบบการอ านวยการยิง, ระบบอาวุธ และกระสุน และระบบการควบคุมบังคับบัญชาได้รับการ
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ทดลอง, ทดสอบ และพัฒนาไปเป็นอันมาก เป็นรากฐานของหลักการ, หลักนิยม, ยุทธวิธี และเทคนิคต่างๆ 
ของ ทุกกองทัพอยู่ในปัจจุบัน 

หลักนิยมที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่น่าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษของกองทัพโซเวียต ซึ่งน ามาใช้ในตอน
ปลายของสงคราม และถือเป็นหลักนิยมของฝ่ายคอมมูนิสต์อยู่จนปัจจุบันนี้ก็คือ การรุกเป็นระลอก และ
ด้วยกว้างด้านหน้าแคบๆ มีการรวม ป.สนับสนุนอย่างมหาศาลคือให้ได้เปรียบหรือครอบอ านาจการยิงตั้งแต่
ต้นมือ ดังเช่น การเข้าตี STALINGRADในปี ๒๔๘๕ กว้างด้านหน้า ๒ กม. ใช้ ป.สนับสนุน ๓๔๐กระบอก, ปี 
๒๔๘๖ เข้าตีที่ KURSK กว้างด้านหน้า ๒ กม.ชุมนุม ป.สนับสนุน ๔๖๐ กระบอก และในปี ๒๔๘๘ เข้าตีที่ 
VISTA - ORDER กว้างด้านหน้า ๒ กม. ชุมนุม ป.สนับสนุนถึง ๕๐๐ กระบอก ดังนี้เป็นต้น 

ความนิยมในเรื่องนี้กล่าวกันว่า ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถ้าทหารโซเวียต ๓ คนจะเป็นทหารปืน
ใหญ่ ๑ คน แต่ในตอนท้ายของสงครามจนถึงปัจจุบันทหารปืนใหญ่มีถึง ๑ ใน ๒ คนที่พบเลยทีเดียว 

ฉ. ทหารปืนใหญ่ในปัจจุบัน 
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงครามตามแบบขนาดใหญ่ที่กระท ากันได้แก่ สงครามเกาหลี สงคราม

เดียนเบียนฟู และสงครามในตะวันออกกลาง ๒ - ๓ คราว ซึ่งถ้าพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นแนวโน้มของการ
พัฒนาทหารปืนใหญ่ได้เป็นอย่างดี จนกระทั้งปัจจุบันน้ีก็ยังไม่หยุดยั้ง 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาเหล่าทหารปืนใหญ่ในปจัจบุันน้ีนั้นมีแนวความคิดหรือหลักนิยมมูลฐานอยู่
คือ.- 

- ชีวิตคนน้ันแพงกว่าอาวุธ 
- การใช้อาวุธระยะไกลปลอดภัยกว่าการเผชิญหน้าระยะใกล้ 
- อาวุธ ป.นั้น ราคาถูก และไม่ค่อยล้าสมัย เหมือนอาวุธประเภทอื่นๆ ซึ่งล้าสมัยได้ง่าย 
- การรบจะกระท ากันด้วยความรวดเร็ว และในพื้นที่กว้างขวางทั้งบนบก และบนอากาศ 
- อาวุธต่างๆ มีความแม่นย าสูง มีอานุภาพร้ายแรง ดังนั้นจึงหาวิธีรบที่ให้ความปลอดภัยหรือ

โอกาสอยู่รอดได้มากที่สุด 
- อ านาจการยิงช่วยถนอมชีวิต (FIREPOWER SAVE LIVES) 

การพัฒนาเหล่า ป. ก็เพื่อที่จะสนองตอบแนวความคิดเหล่านี้เป็นประการส าคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณา
อย่างรอบคอบแล้วจะเห็นว่า เหล่า ป.ได้รับการพัฒนาในเรื่องใหญ่ๆ ๔ ประการคือ ระบบทหารปืนใหญ่ทั้ง 
๔ นั่นเอง 

ประการแรกคือระบบการค้นหาเป้าหมาย ได้แก่วิธีการที่จะตรวจให้พบ พิสูจน์ให้ทราบ ว่าเป็นอะไร 
และก าหนดที่ตั้งให้ถูกต้องเพียงพอที่จะใช้อาวุธยิงอย่างได้ผล เครื่องมือในระบบนี้ได้แก่.- 

- เรดาร์เฝ้าตรวจหรือเรดาร์จับเป้าหมายเคลื่อนที่ มีความไว และระยะไกลข้ึนกว่า ๒๐ กม. 
- เรดาร์ก าหนดที่ตั้ง ป.หรือเรดาร์ต่อต้าน ป., ค.จับได้อย่างรวดเร็ว และรัศมีท าการกว่า ๓๐ กม. 
- เครื่องบินตรวจการณ์ไม่มีคนขับที่เรียกกันว่า RPV. มีระยะท าการกว่า ๕๐ กม. 
- เครื่องหาทิศด้วยเสียง และเครื่องหาทิศวิทยุแบบต่างๆ มีความไว และถูกต้องมากขึ้น 
- เครื่องช่วยตรวจการณ์เวลากลางคืน เช่น กล้องแสงดาวหรือกล้องรังสีอนิฟาเรด ช่วยให้การรบ

ในเวลากลางคืนท าได้ดีข้ึน รวมทั้งเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอรท์ าให้ผูต้รวจการณ์ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

- การถ่ายภาพหรือถ่ายทีวีจากฐานทางอากาศแบบต่างๆ เช่น เครื่องบินหรือแม้แต่ดาวเทียมก็
สามารถตรวจพบที่ตั้งต่างๆ ได้อย่างแม่นย ากว้างขวาง 

ด้วยขีดความสามารถของเครื่องมือเหล่านี้ อาจกล่าวได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในสนามรบข้าศึกอาจ
ตรวจพบได้เสมอ 
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ประการที่ ๒ ระบบการอ านวยการยิง ได้แก่ กรรมวิธีในการหาหลักฐานที่จะตั้งให้แก่ ป. และหัวรบ
ต่างๆ การพัฒนาในระบบนี้ได้แก่.- 

- เครื่องมือท าแผนที่แบบอัตโนมัติ, เครื่องวัดระยะด้วยแสงอินฟราเรด เครื่องวัดมุมภาคอัตโนมัติ, 
หรือแม้แต่เครื่องท าแผนที่จากดาวเทียม 

- เครื่องมือวัดความเร็วต้นด้วยเรดาร์ และเครื่องมือตรวจอากาศที่ถูกต้องรวดเร็ว 
- เครื่องค านวณหาหลักฐานยิงที่สามารถเก็บข้อมูลตัวแก้หรือหลักฐานต่างๆ ได้อย่างมากมาย

และค านวณได้อย่างรวดเร็วแม่นย ายิ่ง 
การพัฒนาระบบนี้รวมกับระบบ คปม. ก้าวไปถึงข้ันที่ว่าจะต้องยิงได้ภายใน ๑ นาที นับตั้งแต่ตกลง

ใจที่จะยิง และจะต้องยิงถูกหรือยิงหาผลได้ในนัดแรกคือต้องไม่มีการปรับการยิง 
ประการที่ ๓ คือระบบอาวุธ และกระสุน ระบบอาวุธได้รับการพัฒนาข้ึนทั้ง ป .ล ากล้อง, จรวด

อิสระ และจรวดน าวิถี เพื่อให้มีความแม่นย ายิ่งข้ึน, ยิงได้ระยะไกล, มีความทนทาน และง่ายในการซ่อม
บ ารุง, มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ และมีเกราะก าบังเพื่อลดความล่อแหลมจากการถูกยิงข่ม 

การพัฒนาระบบอาวุธนี้มีแนวโน้มที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องได้แก่.- 
- ป.มาตรฐานมีขนาดใหญ่ข้ึน เดิม ป.ขนาด ๑๐๕ มม. ถือว่าเป็น ป.มาตรฐานที่ใช้ในภารกิจช่วย

โดยตรง ปัจจุบันเพิ่มขนาดเป็น ๑๕๕ มม. 
- การเพิ่มปริมาณของ ป.อัตตาจรมากข้ึน ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่เพิ่ม

โอกาสในการอยู่รอดได้มากข้ึน และลดผลของการถูกยิงข่ม 
- การปรับ ป.แบบต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละค่าย เพื่อให้สามารถใช้กระสุน และ

ส่วนบรรจุร่วมกันได้ และประหยัดต้นทุนในการสร้าง 
- จรวดหลายล ากล้องมีบทบาทมากข้ึน ทั้งนี้เพราะอัตราเร็วในการยิงมหาศาล และราคาถูกเช่น

จรวด BM - ๒๑ ขนาด ๑๒๒ มม. ๔๐ ล ากล้องของโซเวียต หนึ่งกองร้อยสามารถยิงกระสุน ๒๔๐ นัดได้
ภายใน ๒๐ วินาที ซึ่งออกแบบมาส าหรับการยิงท าลายหน่วย ป.โดยเฉพาะ 

- จรวดน าวิถีระยะไกลต่างๆ มีความแม่นย าข้ึน และสามารถแยกออกไปท าลายเป้าหมายต่างๆ 
ได้หลายเป้าหมายเป็นต้น 

ส าหรับกระสุน และหัวรบต่างๆ มีการพัฒนาไปมาก ทั้งนี้ก็เพื่อสนองแนวความคิดที่ว่า จะพยายาม
ใช้กระสุน ป.ท าหน้าที่แทนหน่วยด าเนินกลยุทธ์ให้มากที่สุด เพื่อประหยัดชีวิตทหาร กระสุน ป . ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบันคือ.- 

- กระสุนระเบิดปรับปรุง (ICM) บรรจุลูกระเบิดเล็กๆ ไว้ข้างในกระสุนหลายลูกเมื่อยิงแตก
อากาศจะปลิวกระจายคลุมพื้นที่ได้มากข้ึน 

- กระสุนเพิ่มระยะแบบต่างๆ เช่น กระสุนจรวดช่วย (RAP) กระสุนท้ายกลวง HOLLOW BASE, 
กระสุน BASE BLEED เป็นต้น ซึ่งกระสุนเหล่าน้ีจะเพิ่มระยะยิงข้ึนประมาณ ๒๕% - ๓๐% 

- กระสุนน าวิถี (CLGM หรือ COPPERHEAD) เป็นจรวดน าวิถีที่ยิงด้วย ป .ผู้ตรวจการณ์หน้า
สามารถที่จะน าวิถีจรวดนี้เข้าท าลายเป้าหมายเป็นจุด เช่น รถถังหรือยานเกราะได้อย่างแม่นย า มีระยะยิง
ประมาณ ๑๘ กม. 

- กระสุนโปรยทุ่นระเบิด (FASCAM) สามารถยิงกระสุนที่มีทุ่นระเบิดสังหาร หรือทุ่นระเบิดดัก
รถถัง ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบังคับวิถีการรบ
ได้อย่างฉับพลันทันที ทั้งในแง่ของการใช้เป็นฉากขัดขวาง และการด าเนินกลยุทธ์ 

สรุปแล้วระบบอาวุธ และกระสุนในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ทั้งในด้านความแม่นย า
ความคงทน, ความคล่องแคล่ว, ลดการเสี่ยงภัย และอ านาจการท าลายของกระสุน 



๑๔ 

ประการสุดท้ายคือการควบคุมบังคับบัญชา ซึ่งได้แก่หลักนิยมยุทธวิธี และเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัด, การใช้, การติดต่อสื่อสาร และเทคนิคการปฏิบัติของหน่วยทั้งทางด้านยุทธการ, ธุรการ และการส่ง
ก าลังบ ารุง 

การพัฒนาที่น่าสนใจในเรื่องนี้ได้แก่.- 
- ฝ่ายโซเวียตนั้นมีหลักนิยมในการจัดหน่วย ป. และ ปตอ. ไว้ในอัตราของหน่วยด าเนินกลยุทธ์

เพื่อใช้ในบทบาทการยิงท าลายต่อเป้าหมายเป็นจุด เช่น ที่ตรวจการณ์อาวุธหนัก และยิงข่มอาวุธเล็งตรง , 
อาวุธต่อสู้รถถัง หรืออาวุธ ปตอ. 

- ฝ่ายสหรัฐก็มีแนวความคิดใกล้เคียงกัน แต่ไม่บรรจุหน่วย ป.เข้าไว้ในอัตราของหน่วยด าเนินกล
ยุทธ์ หากจัดเป็นหน่วย ป.แยกเฉพาะให้การสนับสนุนเปน็ครั้งคราวโดยปกติแลว้ ใช้เป็นหน่วยระดับกองรอ้ย
เรียกว่า DEDICATED BATTERY ซึ่ง ป. แปลว่า ร้อย. ป.แยกเฉพาะ 

- ฝ่ายโซเวียตนิยมจัด ป . รวมไว้เป็นส่วนกลางเป็นจ านวนมากเรียกว่า แหล่งรวม ป . 
(ARTILLERY POOLS) เช่น กองพล ป., กองพลน้อย ป., หรือ กรม ป.อิสระต่างๆ ที่ข้ึนต่อกองทัพน้อย
กองทัพหรือ FRONTS เมื่อจะใช้ก็จะบรรจุมอบหรือสมทบให้หน่วยรองตามล าดับลงมา นับว่าอ่อนตัวมาก
และผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะวางน้ าหนักหรือบังคับวิถีการรบได้ดี 

- ส าหรับการพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารที่น่าสนใจก็คือ ระบบการส่งข่าวด้วยรหัสคอมพิวเตอร์ซึ่ง
มีความรวดเร็ว และการ รปภ.ทางการสื่อสารดีมาก กองทัพชาติมหาอ านาจต่างๆ น ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง 

- หลักนิยมของฝ่ายโซเวียตอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การรวมอ านาจการยิงอย่างมหาศาล
ก่อนท าการเข้าตี โดยยึดถือเป็นหลักการในอุดมคติว่า ก่อนเข้าตีจะต้องรวมอ านาจก าลังรบให้ได้เหนือกว่า
ข้าศึกอย่างน้อย ทหารราบ ๓:๑ รถถัง ๖:๑ ปืนใหญ่ ๑๐:๑ จากหลักนิยมนี้เมื่อเปรยีบเทยีบกับฝา่ยตะวันตก
แล้วจะพบว่าในกว้างด้านหน้า ๑ กม. ของการเข้าตีนั้นจะมี ป.สนับสนุนระหว่าง ๗๐ - ๑๐๐ กระบอกจะ
เห็นได้ว่าการพัฒนาเหล่า ป.ในปัจจุบันน้ีนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเร่งรุดมาก และกระท าทุกระบบ ทั้ง
การ คปม., การ อย., อาวุธ และกระสุน และการควบคุมบังคับบัญชาทั้งนี้ก็เพื่อสนองแนวความคิดที่ว่า จะ
พยายามใช้อาวุธระยะยิงไกลเป็นเครื่องมือในอันที่จะ 

- DISRUPT คือก่อให้เสียระเบียบในการจัดขบวนรบ, การส่งก าลัง การควบคุมบังคับบัญชา และ
การติดต่อสื่อสาร 

- DELAY คือ รั้งหน่วงหรือก่อให้เกิดการชักช้าในการปฏิบัติต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่, การด าเนิน
กลยุทธ์หรือแม้แต่การใช้อาวุธยิงสนับสนุน และปฏิบัติการตอบโต้ต่างๆ 

- DISGRADE คือลดผลหรือประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างๆ ลงเช่น ข่มระบบการ คปม ., ข่ม
อาวุธยิงต่างๆ หรือรบกวนระบบการควบคุมบังคับบัญชา และการส่งก าลังบ ารุงเป็นต้น 

- DESTROY คือการท าลาย หรือตัดรอนก าลังต่อเปา้หมายทีม่ีวิญญาณ และเป้าหมายที่เปน็วัตถุ
ทั้งปวงได้แก่หน่วยทหาร, อาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยเทคนิคการยิงที่รวดเร็วถูก
จังหวะเวลา, มีปริมาณ และความหนาแน่นพอเหมาะด้วยกระสุน และชนวนที่จะให้ผลตามต้องการได้มาก
ที่สุด 
๕.  บทสรปุ. 

ทหารปืนใหญ่นั้นเป็นเหล่าที่มีมาแต่โบราณกาลควบคู่กับการเจรญิก้าวหน้าของวิทยาการทางทหาร
มาโดยตลอด และนับวันจะมีบทบาท และภาระหน้าที่ในการรบมากขึ้น 

ในสมัยโบราณ การเข้าตีป้อมค่ายหรือเมืองที่มีก าแพงแข็งแรง กระท าได้ยาก เลยกลายเป็นสาเหตุ
ให้เกิดอาวุธที่ถือว่าเป็นต้นตระกูลของทหารปืนใหญ่ข้ึนเช่น ซุงกระทุ้ง เครื่องเหว่ียงหิน และเครื่องยิงธนู
ขนาดใหญ่แบบต่างๆ 



๑๕ 

การท าให้ข้าศึกตื่นตระหนกตกใจระส่ าระสาย และเสียขบวนก่อนที่จะเผด็จศึกด้วยทหารม้าหรือ
ทหารราบในสงครามกลางแปลงก็ถือได้ว่าเป็นบทบาทหรือหน้าที่ทหารปืนใหญ่อีกเช่นเดียวกัน ต้นตระกูล
ของทหารปืนใหญ่ในบทบาทนี้ได้แก่ หอคอยเคลื่อนที่ , พลุที่จุดไฟแล้วระเบิดได้ และเหล่าหัตถานึกคือ 
ขบวนช้างที่แกร่งกล้า 

แนวความคิดในอันที่จะท าลายข้าศึกให้ได้ในระยะไกล เพื่อฝ่ายตนจะมีโอกาสปลอดภัยมากที่สดุ จึง
คิดค้นหาวิธี และอาวุธที่จะใช้ได้ยาวข้ึน, ไกลข้ึนจากดาบสองมือที่ใช้อยู่เดิมกลายเป็นง้าว, เป็นทวน, เป็น
หอกซัด, เป็นธนูหรือเกาทัณฑ์, เป็นเครื่องเหว่ียงหิน, เครื่องยิงธนู, ปืนใหญ่ล ากล้องเรียบ, ปืนใหญ่ล ากลอ้งมี 
เกลียว จรวด และขีปนาวุธแบบต่างๆ โดยล าดับ ซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นเอนกประการ  
และมีระยะไกลมาก 

ในด้านวิทยาการทหารปืนใหญ่นั้น จากแนวความคิดเดิมที่ว่าใครมีความรู้เรื่อ งการยิง ป.ก็เกณฑ์ 
หรือจ้างมายิง หรือใคร ใคร่ยิง ยิง นั้น ก็พัฒนาต่อมาโดยแบ่งแยกออกมาเป็นหน่วยเป็นเหล่าหนึ่งต่างหากมี 
การจัดต้ังโรงเรียนสอนวิชาการปืนใหญ่, มีการค้นคิดน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ จัดเป็นระบบที่สอดประสานช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนเป็นผลดีแก่แม่ทัพผู้รับผิดชอบในการรบมา
ตลอด และยังจะก้าวหน้าต่อไปอีกมาก 

ยุทธวิธี และเทคนิคการใช้ ป. เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรว็จนผิดสงัเกตมาต้ังแต่สมัยสงครามโลกครัง้
ที่ ๒ จะเห็นได้จากสถิติที่บันทึกว่า การสูญเสียมากกว่าครึ่งหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เนื่องมาจากการยิง
ของ ป. และในสงครามเกาหลี ๓๕ % ของศพ และ ๗๕ % ของผู้บาดเจ็บของทหารสหประชาชาติล้วนแต่
เป็นเหยื่อของกระสุนปืนใหญ่แบบต่างๆ ของฝ่ายคอมมูนิสต์ทั้งสิ้น. 

เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลงใหม่ๆ จอมพล มองโกเมอรี่ แม่ทัพหมู่กองทัพที่ ๒๑ ของฝ่าย
สัมพันธมิตรได้เขียนสดุดีทหารปืนใหญ่ไว้ว่า ".......This will always be so, the harder the fighting 
and the longer the war, the more the infantry, and fact all the arms, lean on the gunners. 
The proper use of the artillery is a great battle-wining factor" 

ซึ่งอาจจะถอดความได้ว่า "...มันจะเป็นเช่นน้ีเสมอการรบยิ่งดุเดือดเลือดพล่านข้ึน และสงครามยิ่ง
ยืดเยื้อยาวนานออกไปเท่าใด ทหารราบหรือที่จริงทหารทุกเหล่าน่ันแหละ, จะต้องยิ่งพึ่งทหารปืนใหญ่มาก
ข้ึนเท่านั้น การใช้ทหารปืนใหญ่อย่างเหมาะสมจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจของการที่จะรบชนะ." 
 

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



๑๖ 

บทที่ ๒ 
 คุณลกัษณะของทหำรปนืใหญส่นำม 

๑.  ภำรกิจโดยทั่วไปของทหำรปืนใหญ่สนำม. 
ก. ภารกิจโดยทั่วไปของทหารปืนใหญก่็คือ จัดให้มีการยิงสนบัสนุนแกห่น่วยก าลงัรบ/ด าเนินกล-

ยุทธ์อย่างต่อเนื่อง แม่นย า และทันเวลา ด้วยการยิงท าลาย ยิงตัดรอนก าลัง และยิงข่ม ด้วยปืนใหญป่ระเภท
ล ากลอ้ง และ/หรอื อาวุธส่ง ตามล าดับความเรง่ด่วนต่อเป้าหมายต่างๆ ที่ขัดขวางความส าเรจ็ในภารกจิของ
หน่วยด าเนินกลยทุธ์ที่รบัการสนบัสนุน.  

ข. พันธกิจ การทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในภารกจิที่กล่าวมาแล้วนั้น ทหารปืนใหญส่นามจะต้อง.  
           ๑) สนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์ด้วยการยิงอย่างใกล้ชิด ต่อเนือ่ง แม่นย าและทันเวลาต่อฝ่าย
ข้าศึก. 
           ๒) ท าการยิงตอ่ต้านปืนใหญ่ข้าศึกและระบบค้นหาเป้าหมายของข้าศึกด้วยการปฏิบัตงิานเต็ม
ขีดความสามารถของระบบอาวุธทุกชนิด. 
           ๓) เพิ่มความลกึในการรบด้วยการยิง ไปที่ตัง้ต าบลสง่ก าลังบ ารุง, กองหนุน, ที่บังคับการ, 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการติดต่อสื่อสาร และเป้าหมายอื่นๆ ทัว่บริเวณพื้นทีท่ี่มีอิทธิพลต่อการรบ.  
           ๔) วางแผนการยงิ และประสานการยงิในการใช้อาวุธยิงสนบัสนุนอื่นๆ เช่น การระดมยงิด้วย
ปืนเรอื, การสนบัสนุนทางอากาศใกล้ชิด (ของ ทอ.) การใช้ บ.ปีกหมุนโจมตี (ของ ทบ.) ฯลฯ อันจะท าให้การ
วางแผนใช้อาวุธยิงสนับสนุนทั้งสิ้นในสนามรบมเีอกภาพเป็นไปในทางเดียวกัน.  
๒.  ระบบอำวุธของทหำรปืนใหญ.่ 

ระบบอาวุธของทหารปืนใหญ่สนาม ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ กำรค้นหำ
เป้ำหมำย, กำรอ ำนวยกำรยิง, ระบบอำวุธ-กระสุน และกำรควบคุมบังคับบัญชำ ที่จะได้อธิบายพอสังเขป
ดังต่อไปนี:้-  

 ก.  กำรค้นหำเป้ำหมำย การค้นหาเป้าหมายเป็น
การตรวจจับ, พิสูจน์ฝ่าย และก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย อัน
จ าเป็นที่จะท าให้การโจมตีต่อเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เครื่องมือค้นหาเป้าหมายที่มีอยู่ในการ
ควบคุมของทหารปืนใหญ่ ได้แก่ ผู้ตรวจการณ์ทางพื้นดิน 
ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศ เรดาร์ตรวจจับการยิง ป . (ค.) 
เครื่องมือค้นหาเป้าหมายด้วยแสง - เสียง ฯลฯ เป็นต้น. 

 ข. กำรอ ำนวยกำรยิง  การอ านวยการยิงคือ 
กรรมวิธีที่เปลี่ยนข้อมูลซึ่งมาจากองค์การต่างๆ ในระบบการค้นหา
เป้าหมายหรือนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้เป็นหลักฐานยิงที่
ถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลาเพื่อส่งหลักฐานเหล่าน้ัน (ค าสั่งยิง) ไป
ยังระบบอาวุธให้ท าการโจมตี การอ านวยการยิงที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องประกอบด้วยสิ่งส าคัญดังต่อไปนี้:-  

 

 

 

 



๑๗ 

 ๑)  การแก้ปญัหาทางหลักยงิ.    
 ๒)  ระบบงานแผนที่ปืนใหญส่นาม.  
 ๓)  การอุตุนิยมวิทยาปืนใหญ.่  
 ๔)  การวิเคราะห์เป้าหมาย.  

 ค. ระบบอำวุธ-กระสุน ระบบอาวุธ-กระสุน เป็นตัวกลางส าคัญที่จะท าให้การใช้ปืนใหญ่สนาม
บรรลุความส าเร็จในภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ อันรวมถึงการใช้อาวุธ และกระสุนของทหารปืนใหญ่
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยรับการสนับสนุน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้รวมถึงการยิงปืนใหญ่ด้วยมุมเล็ก และมุมใหญ่ การยิงอาวุธส่งด้วย ชนิด/ขนาด ของกระสุนอย่าง
เหมาะสมตามความสามารถของระบบอาวุธต่างๆ ที่กองทัพบกมีใช้อยู่ในปัจจุบัน.  

 ง. กำรควบคุมบังคับบัญชำ การควบคุมบังคับบัญชาทหารปืนใหญ่เป็นวิธีการที่จ าเป็นที่จะท าให้
การใช้ปืนใหญ่สนามตรงกับแนวความคิดและหลักนิยมในการรบของฝ่ายเรา สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะถูกก าหนด
ข้ึนในรูปของหลักทางยุทธวิธี และหลักทางเทคนิคของทหารปืนใหญ่สนามอันจะก่อให้เกิดความเช่ือมั่นใน
การตอบสนองอย่างทันเวลา, ต่อเนื่อง และแม่นย าในผลการยิงที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยด าเนินกลยุทธ์.  
๓.  กำรแบ่งประเภทอำวุธปืนใหญ่สนำม.   

การแบ่งประเภทอาวุธปืนใหญ่สนาม เป็นข้อตกลงที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางส าหรับการเรียกช่ือ 
การแบ่งประเภท  และการจัดหน่วยปืนใหญ่ชนิดต่างๆ ในการแบ่งประเภทปืนใหญ่สนาม สามารถพิจารณา
ออกได้เป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่.-  
 ก.  กำรแบ่งประเภทปืนใหญ่สนำมตำมลักษณะอำวุธ.  
       ข.  กำรแบ่งประเภทปืนใหญ่สนำมตำมวิธีกำรขนส่ง. 
๔.  กำรแบ่งประเภทปืนใหญ่สนำมตำมลักษณะอำวุธ.   
 การแบ่งประเภทปืนใหญส่นามตามลักษณะอาวุธสามารถแบง่ออกได้เป็น ๒ อย่างคือ ประเภทปืน
ใหญ่สนามล ากล้อง และประเภทอาวุธส่ง.  
 ก.  ประเภทปืนใหญ่สนำมล ำกล้อง ปืนใหญส่นามล ากล้องแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ แบบคือ.-  
  ๑) ปืนใหญ่กระสุนวิถีรำบ (ปร.) ปืนใหญ่กระสุนวิถีราบคือ ป.ที่มลี ากลอ้งค่อนข้างยาวคือ
มากกว่า ๓๐ เท่าของความกว้างปากล ากลอ้ง (CALIBER) ท าการยิงด้วยมมุค่อนข้างเล็ก และมีความเร็วต้น
ของลูกกระสุนสูง.  
  ๒) ปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง (ปค.) ปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งเป็น ป.ที่มีความยาวล ากลอ้งปานกลาง 
คือระหว่าง ๒๐-๓๐ เท่าของความกว้างปากล ากล้อง ท าการยิงด้วยมุมค่อนข้างใหญ่ และมีความเร็วต้นของ
ลูกกระสุนปานกลาง. 
 นอกจากนี้แล้วปืนใหญ่ล ากล้องจะแบ่งขนาดตามความกว้างล ากลอ้งเพื่อใช้ประกอบกับการแบง่
ประเภทที่กล่าวมาแล้วได้ดังนี้คือ.-  
             -  ปืนใหญเ่บา  ขนาดกว้างปากล ากล้อง   ๑๒๐ มม. หรือเล็กกว่า 
             -  ปืนใหญ่กลาง  ขนาดกว้างปากล ากล้อง   ๑๒๑ - ๑๖๐ มม. 
             -  ปืนใหญห่นัก  ขนาดกว้างปากล ากล้อง   ๑๖๑ - ๒๑๐ มม.  
             -  ปืนใหญห่นักมาก    ขนาดความกว้างปากล ากล้องปืนมากกว่า ๒๑๐ มม.  
หมำยเหตุ  
       นอกจากแบ่งขนาดของ ป.ด้วยการยกเอาขนาดกว้างปากล ากล้องมาเปรียบเทียบกันแล้วในบาง
กรณี ยังอาจเอาน้ าหนักของตัวปืน และรถรองปืนมาใช้เปรียบเทียบได้เช่นกัน เช่น ปนร.๒๐ ปืนใหญ่หนัก



๑๘ 

กระสุนวิถีราบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ M ๗๑ นั้น ที่ถือว่าเป็นปืนใหญ่หนักเพราะรถรองปืนมีขนาด
น้ าหนัก "หนัก" เมื่อเปรียบเทียมกับปืนประเภทอื่นๆ ของ ทบ.ไทยในปัจจุบัน. 

ข.  อำวุธส่ง การแบง่ประเภทของอาวุธส่งสามารถพิจารณาแบ่งออกไปเป็น ๒ ลักษณะคือ. 
           ๑)  กำรพิจำรณำอำวุธส่งตำมแบบท่ีสร้ำง. 
              ก) จรวด (ROCKET) คืออาวุธส่งที่เลง็ไปยังเป้าหมายด้วยการก าหนดระยะยงิ และ
ทิศทางจากฐานสง่ (LAUNCHER) เมื่อยิงไปแล้วไม่สามารถบงัคับทิศทางได้.  
              ข)  อำวุธน ำวิถี (GUIDED MISSILE) คืออาวุธส่งที่สามารถปรบัวิถีให้เข้าหาเป้าหมายใน
ขณะที่ร่อนอยูบ่นอากาศได้.  
           ๒) กำรพิจำรณำอำวุธส่งตำมระยะยิง นอกจากการพจิารณาแบ่งประเภทอาวุธส่งตามแบบที่
สร้างแล้ว ยังอาจแบ่งประเภทตามระยะยิงของจรวด และอาวุธน าวิถีดังต่อไปนี้คือ.-  
   ก)  จรวด  
                  - จรวดระยะยิงใกล้ มีระยะยิงน้อยกว่า ๓๐ กม.  
                  - จรวดระยะยิงไกล มีระยะยิงตั้งแต่   ๓๐ กม.หรือมากกว่า. 
              ข)  อำวุธน ำวิถี. 
                  - อาวุธน าวิถีระยะยิงใกล้ มรีะยะยงิน้อยกว่า ๑๐๐ กม.  
                  - อาวุธน าวิถีระยะยิงปานกลาง มรีะยะยิงตัง้แต่ ๑๐๐ กม.  แต่น้อยกว่า ๕๐๐ กม.  
                  - อาวุธน าวิถีระยะยิงไกล มรีะยะยิงตัง้แต่ ๕๐๐ กม.หรือมากกว่า.  

 

๕.  กำรแบ่งประเภทปืนใหญ่สนำมตำมวิธีกำรขนสง่.  
 การแบ่งประเภทปืนใหญ่สนามตามวิธีขนส่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ อย่างคือ.-  
 ก. ปืนใหญ่ประเภทลำกจูง (ลจ.) ปืนใหญ่ประเภทลากจูงเป็นอาวุธที่ติดตั้งอยู่บนรถรองปืนล า
กล้องที่ออกแบบให้เคลื่อนที่ไปด้วยการถูกลากจูงหรือบรรทุกด้วยหน่วยก าลังขับเคลื่อนที่แยกจากรถรองปนื
ต่างหาก.   
 ข.  ปืนใหญ่ประเภทอัตตำจร (อจ.) ปืนใหญ่ประเภทอัตตาจรคือปืนใหญ่ที่ตัวอาวุธติดตั้งอยู่บนรถ
รองล ากล้อง ซึ่งมีพลังขับเคลื่อนส าหรับตนเองและอาวุธ.  
หมายเหต ุ

ส าหรับ ป.ประเภทลากจูงซึ่งมีเครื่องยนต์ผลักดันเสริมขนาดเล็ก เพื่อใช้ขับเคลื่อนรถรองปืน
ระยะใกล้ยังคงถือว่าเป็น ป.ประเภทลากจูง.  
๖.  ขีดควำมสำมำรถ และขีดจ ำกัดของปนืใหญ่สนำม. 
 ทหารปืนใหญ่สนามเป็นก าลังหลักของกองทัพบกส าหรับการยิงต่อเป้าหมายต่างๆ บนผิวพื้นการ
ยุทธ์ของทหารปืนใหญ่สนามก็คือ การปฏิบัติการรบของหน่วยปืนใหญ่สนามต่างๆ ในการสนับสนุนเหล่า



๑๙ 

ก าลังรบอื่นๆ โดยทหารปืนใหญ่จะต้องเตรียมที่จะท าการยิงสนับสนุนภายใต้สภาพสงครามทั้งปวงคือ ทั้ง
สภาพสงครามนิวเคลียร์ และมิใช่สงครามนิวเคลียร์ และสภาพสงครามเคมี – ชีวะ.  
 การที่จะอ านวยการยิงสนับสนุนอย่างทนัเวลา ต่อเนื่อง และแม่นย าให้บรรลุความส าเรจ็ในภารกจิที่
กล่าวมาแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการยุทธ์ของทหารปืนใหญ่จะต้องทราบขีดความสามารถและ
ขีดจ ากัดของทหารปืนใหญ่สนามดังต่อไปนี้เป็นอย่างดี. 
 ก.  ขีดควำมสำมำรถ.  

๑)  สามารถท าการยงิทุกสภาพลมฟ้าอากาศ และสภาพภูมิประเทศ. 
๒) สามารถย้ายยิง และรวมอ านาจการยิงได้อย่างรวดเร็วโดยไมจ่ าเป็นต้องเปลี่ยนที่ตั้งยงิ. 
๓)  เพิ่มความลกึในสนามรบ. 
๔)  สามารถยงิด้วยชนวน/กระสุนหลายชนิดผสมกัน.  
๕)  สามารถยงินิวเคลียร์ และเคมี – ชีวะ. 
๖)  สามารถส่องสว่างสนามรบ. 
๗) สามารถท าการยงิสนบัสนุนอย่างต่อเนือ่ง ด้วยวิธีการเปลี่ยนที่ตั้งอย่างเหมาะสม. 
๘)  สามารถเคลื่อนที่ได้เท่ากบัหน่วยรับการสนบัสนุน.  
๙) สามารถท าการยงิต่อต้านปืนใหญ่ข้าศึก และยิงข่มตอ่อาวุธที่ขัดขวางความส าเร็จในการ

บรรลุภารกิจได้อย่างรวดเร็ว (เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอาวุธยิงสนับสนุนอื่นๆ). 
 ข.  ขีดจ ำกัด.  

๑) มีประสิทธิภาพในการป้องกันตนเองจ ากัดต่อการโจมตีทางพืน้ดิน และทางอากาศ 
๒) ขีดความสามารถในการท าลายเป้าหมายเป็นจุดมีจ ากัดหากปราศจากกระสุนทีอ่อกแบบ

มาโดยเฉพาะ 
๓) การยิงปืนใหญส่ร้างจุดอ่อนทีจ่ะถูกตรวจจบัจากเครื่องมือค้นหาเป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม 
๔)  ประสิทธิภาพในการโจมตเีป้าหมายเคลื่อนทีจ่ ากัด 
๕)  การยิงที่ไม่มีการตรวจการณ์ได้ผลน้อยในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา 
๖)  เคลื่อนที่ยากในภูมิประเทศทุรกันดาร 
๗)  เกณฑ์การสิ้นเปลืองในการใช้กระสุนสูง 
๘)  การตอบสนองการยงิให้แกห่น่วยรบัการสนับสนุนจ ากัดด้วยจ านวนหน่วยยิง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

บทที่ ๓ 
กำรจัดหน่วยทหำรปืนใหญ่ในกองทัพบกไทย 

๑.  กล่ำวน ำ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดหน่วยทหารปืนใหญ่สนามก็เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดก าลังท า
การรบ ให้สามารถสนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์อย่างเป็นผล และออมก าลัง หน่วยทหารปืนใหญ่สนาม 
ประกอบด้วยส่วนย่อยที่เป็นพื้นฐาน ๓ ส่วนด้วยกัน คือส่วนควบคุมบังคับบัญชา, ส่วนยิง และส่วนสนับสนนุ 
การจัดเหล่านี้กระท าได้ด้วยการจัดหน่วยในอัตรา หน่วยบรรจุมอบ หน่วยข้ึนสมทบ และหน่วยข้ึนการ
ควบคุมทางยุทธการ 
 ก. หน่วยในอัตราคือ หน่วยที่แบ่งมอบไว้เป็นการถาวร เพื่อเป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดต้ัง
ทางทหารส่วนประกอบของหน่วยในอัตราจะแสดงรายละเอียดไว้ในอัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ (อจย.) ที่
เหมาะสม.  
 ข. หน่วยบรรจุมอบคือ หน่วยซึ่งส่งมอบให้กับหน่วยหนึ่งค่อนข้างถาวร ผู้บังคับหน่วยที่รับการ
บรรจุมอบจะเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยบรรจุมอบ เช่นเดียวกับหน่วยในอัตราของตน.  
 ค. หน่วยข้ึนสมทบคือ หน่วยซึ่งส่งมอบให้กับหน่วยหนึ่งเปน็การช่ัวคราว ถ้าไม่มีข้อจ ากัดจากหน่วย
เหนือซึ่งเป็นผู้ออกค าสั่งการสมทบแล้ว ผู้บังคับหน่วยที่รับการสมทบจะเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยข้ึนสมทบ
เช่นเดียวกับหน่วยในอัตราของตน เว้นการเลื่อนยศ และการย้าย ยังคงให้หน่วยต้นสังกัดของหน่วยข้ึน
สมทบเป็นผู้พิจารณา. 
 ง. หน่วยข้ึนการควบคุมทางยุทธการ การข้ึนการควบคุมทางยุทธการมีลักษณะเช่นเดียวกับการข้ึน
สมทบ เว้นแต่หน่วยที่รับการข้ึนการควบคุมทางยุทธการไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการสนับสนุนทางธุรการ 
และการส่งก าลังบ ารุงให้แก่หน่วยที่มาข้ึนการควบคุมทางยุทธการ.  
๒.  กำรจัดหน่วยปนืใหญ่สนำมของกองทพับกไทย. 
 การจัดหน่วยปืนใหญ่สนามของกองทัพบกไทย มีปัจจัยที่น ามาเป็นข้อพิจารณาในการจัด คือภารกิจ 
และขนาดกว้างปากล ากล้องปืน ทั้งนี้เพื่อให้ทรงไว้ซึ่งลักษณะทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่ ๓ ประการ คือ
อ านาจการยิง, ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่  และการติดต่อสื่อสาร อันจะท าให้หน่วยปืนใหญ่สนามของ
ทบ.ไทยสามารถสนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์/ก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิผล และออมก าลังมากที่สุด. 
 หน่วยปืนใหญ่สนามแบ่งการจัดเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ.-  
 ก. ปืนใหญ่สนามของกองพลด าเนินกลยุทธ์ ปัจจุบันจัดเป็น กรม ป.ในอัตราของกอง พล.ร. หรือ 
พล.ม.  
 ๑) กรม ป. ประกอบด้วย พัน.ป.  ขนาด ๑๐๕ มม. ท าหน้าที่เป็น พัน.ป.ช่วยโดยตรงต่อกรม ร./
ม. โดยมีจ านวน พัน.ป.๑๐๕ มม. เท่ากับจ านวน กรม ร./ม.ที่มีในกองพลนั้น นอกจากนั้นใน กรม ป.ของ
กองพล ยังมี ๑ พัน.ป.๑๕๕ มม. เพื่อท าหน้าที่เป็น พัน.ป.ช่วยส่วนรวมของกองพล  และ ๑ พัน. ปตอ. ท า
หน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศของกองพล.  
  ๒) ปืนใหญ่สนามของกองพล ร./ม. จัดไว้เพื่อให้การสนับสนุนทางภาคพื้นทั้งปวงที่จะมีในกอง
พลด้วย.  
 ๓)  ปืนใหญ่สนามของ พล.ร. จะจัดเป็นหน่วยลากจูง (ลจ.) แต่ของ พล.ม.จะจัดเป็นหน่วยอัตตา
จร ( อจ.) 



๒๑ 

 
            

                                            
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๑ การจัดกองพลทหารราบเบา ทบ.ไทย 

บก.และ
ร้อย.บก. 

ลว.ไกล สห. 

บก.และร้อย.บก. 

๑๐๕ มม.ลจ. 
๑๕๕ มม.ลจ. 

xx 

  บก. และ ร้อย. บก.  



๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  x x 

 บก. และ ร้อย. บก.   ลว. ไกล   ตถ.   บ.   สน.  สห. 

  ช.    ส.    บก. และ ร้อย. 
บก. 

  สบร. ซบร.   สร. 

   บก. และ ร้อย. 
บก. 

   บก. และ ร้อย. 
บก. 

รูปที่ ๒ การจัดกองพลทหารราบยานยนต์ 

ลว. 

     ๑๕๕ มม. (ลจ.)    ๑๐๕ มม. (ลจ.) 



๒๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  x x 

 บก. และ ร้อย. บก.   ลว. ไกล   ตถ.   บ.   สน.  สห. 

  ช.    ส. บก. และ ร้อย. บก.   สบร. ซบร.   สร. 

   บก. และ ร้อย. 
บก. 

   บก. และ ร้อย. 
บก. 

รูปที่ ๓ การจัดกองพลทหารราบยานเกราะ 

 ลว. 

๑๕๕ มม. (อจ.)     



๒๔ 

 
 ข. ปืนใหญ่สนามนอกกองพล เป็นหน่วยทหารปืนใหญ่สนามที่จัดไว้ที่อื่นๆ นอกกองพล ร./ม. เช่น 
แผนกทหารปืนใหญ่ของกองทัพภาค กองพลทหารปืนใหญ่ เป็นต้น ภารกิจทางยุทธวิธีอาจจะเป็นในรูป
สมทบ ทภ.หรือไปเพิ่มเติมก าลังยิง กรม ป.ของกองพลก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ ป.ทางยุทธวิธีจะได้มีความ
อ่อนตัวมากยิ่งข้ึน เพราะสถานการณ์รบของแต่ละกองพลจะมีความหนักเบาไม่เหมือนกัน บางกองพลหรือ 
บาง ทภ.อาจจะมีปืนใหญ่ในอัตราไม่พอเพียงที่จะสนับสนุนการรบได้ ดังนั้นจึงต้องมี หน่วย ป.นอกกองพล
ไว้เพื่อแก้ปัญหาของผู้บังคับบัญชาระดับสูง.  
  ๑)  แผนกทหารปืนใหญ่ ทภ. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ มทภ.ในกิจการเกี่ยวกับ ป.เท่านั้นยังไม่
มีหน่วย ป.ของ ทภ. แต่ ทบ.มีแผนจะจัดต้ังในอนาคต.          
  ๒) กองพลทหารปืนใหญ่ จะมีโครงสร้างการจัดหน่วยที่อ่อนตัวสอดคล้องกับภารกิจ สามารถ
ควบคุมบังคับบัญชา กรม ป.๒-๕ กรม ป.  และหน่วยที่มีความจ าเป็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม. 
 การจัดหน่วยทหารปืนใหญ่  และกองบังคับการของหน่วยปืนใหญ่ประเภทต่างๆ นั้น จ ะแสดง
รายละเอียดที่แน่นอนในอัตราการจัด  และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกตามหมายเลขดังต่อไปนี้เช่น.         

๑. อจย.             กองพลทหารปืนใหญ่ (ใช้แบบของ กองพล ปตอ.).  
 ๒. อจย.๖-๑         กองบัญชาการ  และกองร้อยกองบัญชาการ พล.ป. (๑ ม.ค.๓๑).  

๓. อจย.๖-๔๐๐        กรม ป.กองพลทหารปืนใหญ่ (๕ ก.พ.๓๐).  
           ๔. อจย.๖-๔๐๑        บก.  และร้อย บก.กรม ป.พล. ป. (๕ ก.พ.๓๐). 
           ๕. อจย.๖-๔๒๕      กองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง กรม ป.พล.ป. (๖ พ.ค.๓๑).  
           ๖. อจย.๖-๑๐๕       พัน.ป.คปม. (๒๕ ส.ค.๒๙). 
           ๗. อจย.๖-๕๒๕      พันจรวดหลายล ากล้องขนาดกลาง (๒๕ ม.ค.๓๐).  
           ๘. อจย.๖-๑๐๑        กรม ป. (๒๔ ต.ค.๒๒). 
           ๙. อจย.๖-๑๐๒        บก.  และร้อย บก.กรม ป. (๒๔ ม.ิย.๒๙).  
           ๑๐. อจย.๖-๒๕        พัน. ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. (๒ พ.ค.๒๙).  
          ๑๑. อจย.๖-๑๓๕      พัน. ปกค.๐๓ ขนาด ๑๕๕ มม. (๒๓ ต.ค.๓๑). 
 ๑๒. อจย. ๖–๒๒๕ พัน. ปกค. อจ. กรม ป. พล. ร. (ก) พล. ม. (๒๔ มิ.ย. ๒๙) 
๓.  กรมทหำรปืนใหญ่ (กรม ป.).  
 กรมทหารปืนใหญ่ประกอบด้วย กองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารปืนใหญ่
หน่วยอื่นๆ ที่เป็นหน่วยในอัตราของกรมทหารปืนใหญ่  และหน่วยปืนใหญ่ที่จัดสมทบให้แก่ กรม ป . กรม
ทหารปืนใหญ่จะจดัก าลงัเข้าท าการรบเพื่อสนับสนุนการรบของกองพล และจะมอบหมายภารกจิทางยุทธวิธี
อย่างเหมาะสมให้แก่หน่วยต่างๆของกรมทหารปืนใหญ่ อันจะท าให้เกิดความอ่อนตัวในการใช้หน่วย ป .
เหล่าน้ัน การเพิ่มพูนอ านาจการยิงให้แก่ กรม ป. นั้นตามปกติจะกระท าโดยจัดหน่วยปืนใหญ่สมทบกับกอง
พลหรือโดยจัดปืนใหญ่หน่วยอื่นเพิ่มเติมก าลังยิงให้แก่ กรม ป.  
 ก. ภารกิจ ท าการสนับสนุนกองพลด้วยการยิง ได้แก่การยิงตัดรอนก าลัง หรือการยิงท าลายล าดับ
ความเร่งด่วนต่อเป้าหมายต่างๆ ที่คุกคามทันทีทันใดต่อการบรรลุภารกิจของหน่วยรับการสนับสนุนกรม
ทหารปืนใหญ่ให้ความลึกแก่สนามรบ และตัดตอนสนามรบด้วยการยิง ป .ข้าศึก, ยิงต่อกองหนุนข้าศึก, 
จ ากัดการเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ข้างหลัง และโดยการก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงเสียระเบียบต่อองค์การบังคับ
บัญชา และที่ตั้งทางทหารอื่นๆ ของข้าศึก. 
 
 



๒๕ 

 ข. ระบบปืนใหญส่นามอื่นๆ  
  ๑) งานแผนที่ มีขีดความสามารถในการท างานแผนที่อยู่ใน ร้อย . บก.กรม ป., ร้อย. บก.บร. 
พัน. ป.  และในหมวดเจ้าหน้าที่กองร้อยของกองร้อยปืนใหญ่.   
  ๒) การค้นหาเป้าหมาย มีผู้ตรวจการณ์หน้าอยู่ในอัตรารวมจ านวนทั้งสิ้น ๓๐ นาย และมี
ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศ ๑๐ นาย เจ้าหน้าที่บางต าแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ 
ประจ าที่ตรวจการณ์ของกองพัน ป.ได.้      
  ๓)  การอุตุนิยม มีหมู่อุตุนิยมอยู่ในอัตราของ ร้อย. บก.กรม ป. ๑ หมู่. 
  ๔) การประสาน  และการควบคุมการยิง มีศูนย์อ านวยการยิงที่ กรม ป.๑ ศูนย์ ที่ บก.พัน.ป. 
กองพันละ ๑ ศูนย์  และที่กองร้อย ป. อีกกองร้อยละ ๑ ศูนย์ รวมทั้งสิ้นมีศูนย์อ านวยการยิงทั้ง กรม ป.๑๗  
  ๕)  ความคล่องแคล่ว เป็นหน่วยลากจูง เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์. 
           ๖)  การส่งก าลังบ ารุง  และกระสุน เป็นหน่วยเลี้ยงตนเองได้. 
  ๗) การติดต่อสื่อสารแต่ละหน่วยใน กรม ป.มีเจ้าหน้าที่  และเครื่องมือติดต่อสื่อสารอยู่ในอัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๖ 

 
 
 
 
 
 

 น.ข่าวกรอง ป. 
ร.อ. 

นายแพทย์ 
พ.ต. 

ผบ.กรม ป. 
พ.อ.(พิเศษ) 

รอง ผบ.กรม ป. 
พ.อ. 

รอง ผบ.กรม ป. 
พ.อ. 

เสนาธิการ 
พ.อ. 

   ฝ่ายอ านวยการ 

ฝอ.๒ 
พ.ต. 

ฝอ. ๓ 
พ.ต. 

ฝอ. ๔ 
พ.ต. 

ผช.ฝอ. ๑ 
ร.อ. 

ผช. ฝอ. ๒ 
ร.อ. 

ผช. ฝอ. ๓ 
ร.อ. 

ผช.ฝอ. ๔ 
ร.อ. 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ฝสส. 
ร.อ. 

 

นตต. 
ร.อ. 

นลว. ผท. 
ร.อ. 

ผตอ. 
ร.ท. 

ผช.ผปยส. 
พ.ท.,พ.ต. 

อศจ. 
ร.อ. 

นธน. 
ร.อ. 

รูปที่ ๔ การจัดฝ่ายอ านวยการและฝ่ายกิจการพิเศษของ กรม ป. 



๒๗ 

 
๔.  บก.  และร้อย บก.กรม ป.  
 ก. ภารกิจ. 
           ๑) ในเวลาปกติก ากับดูแลการฝึกรวมทั้งการเตรียมการ  และการด าเนินการในการตรวจสอบ
การยิงปืนใหญ่. 
          ๒) ในเวลารบจัดให้มีการบังคับบญัชา การประสานงาน  และการควบคุมหน่วยปืนใหญ่สนาม, 
หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  และหน่วยอาวุธหนักต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการสนับสนุนการรบภาคพื้นดิน 
รวมทั้งอ านวยการประสานการยิงสนับสนุนในการควบคุมแบบรวมการ. 
 ข. การบรรจุมอบ หนึ่งหน่วยต่อหนึ่ง บก.กรม ป.  
 ค. ขีดความสามารถ วางแผนทางฝ่ายอ านวยการ ก ากับดูแลประสานงาน  และควบคุมการปฏิบัติ
ของหน่วยในอัตรา  และที่มาข้ึนสมทบ กรมทหารปืนใหญ่. 
 ง. ระบบปืนใหญ่สนาม.  
  ๑) งานแผนที่ ปฏิบัติงานแผนที่ของ กรม ป.ก าหนดจุดควบคุมร่วมทางแผนที่ให้แก่กองพันปืน
ใหญ่ของ กรม ป.เพื่อให้การควบคุมทางแผนที่เป็นระบบเดียวกัน. 

  บก.และ ร้อย  บก. 
กรม ป.        อจย. ๖–๑๐๒ 

     ( ๒๔ มิ.ย. ๒๙ ) 
น.    ๓๐ 
ส.  ๑๐๔ 
พ.    ๖๑ 
     ๑๙๕.  

  บก. กรม ร้อย. บก. 

บก. ร้อย. 
หมู่ธุรการ 

และก าลังพล 
หมู่ยุทธการ 
และการข่าว 

ส่วนยิง 
สนับสนุน 

หมวดสื่อสาร หมู่ส่งก าลัง หมู่ซ่อมบ ารุง หมู่ติดต่อ 

หมู่สูทกรรม หมู่เสนารักษ์ หมวดแผนที่ หมู่อุตุนิยม 

                            รูปที่ ๕  การจัด บก. และ รัอย. บก. กรม ป. 



๒๘ 

  ๒) การค้นหาเป้าหมาย มีผู้ตรวจการณ์ทางอากาศ เจ้าหน้าที่แผนที่ที่มีขีดความสามารถในการ
เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ฝอ.๒ กรม ป.รับผิดชอบทางฝา่ยอ านวยการในเรือ่ง การจัดต้ังที่ตรวจการณ์  และ
ประสานการค้นหาเป้าหมายในเขตปฏิบัติการของกองพล.  
  ๓) การอุตุนิยม มีหมู่อุตุนิยมในอัตรา ๑ หมู่ เพื่อแพร่ข่าวสภาพอากาศที่ใช้ในการยิงปืนใหญ่.  
  ๔) การประสาน  และการควบคุมการยิง หมู่ยุทธการ  และการข่าว จัดตั้งศูนย์อ านวยการยิง
ของ กรม ป. ข้ึน ๑ ศูนย์ ส าหรับอ านวยการยิงปืนใหญ่ กรม ป.  
           ๕) ความคล่องแคล่ว เป็นหน่วยเคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์. 
           ๖) การติดต่อ มีหมู่ติดต่อในอัตรา ๑ หมู่. 
           ๗) การติดต่อสื่อสาร มีหมวดสื่อสารอยู่ในอัตรา ๑ หมวด. 
๕.  กองพนัทหำรปืนใหญ.่   

กองพันทหารปืนใหญ่ เป็นทั้งหน่วยทางยุทธวิธี  และธุรการที่สามารถสนับสนุนตนเองได้ กองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่จัดอยู่ในอัตราของ กรม ป.หนึ่ง จะเรียกว่าเป็นกองพันปืนใหญ่ประจ า กรม ป.นั้น ส่วนกอง
พันไม่จัดอยู่ในอัตราของ กรม ป.ใด เรียกว่าเป็นกองพันแยกอิสระ (ปกติมักฝากการบังคับบัญชากับศูนย์
การทหารปืนใหญ่) จ านวนกองร้อยยิง  และกองร้อยที่ไม่ใช่หน่วยยิงในกองพันต่างๆ จะถูกก าหนดไว้โดย
อัตราการจัดก าลัง  และยุทโธปกรณ์ที่ขึ้นอยู่กับภารกิจ  และแนวทางการบรรจุมอบของกองพันน้ัน. 

 
 ก. ภารกิจ  ท าหน้าที่เป็นปืนใหญ่ช่วยโดยตรงต่อ กรม ร .  และเพิ่มเติมก าลังยิงให้แก่หน่วยทหาร
ปืนใหญ่สนามอื่น ๆ 
 ข.  การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของ กรม ป.พล.ร.  
 ค.  ขีดความสามารถ. 
   ๑) ด าเนินการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่สนามอย่างต่อเนื่อง  และทันเวลาต่อหน่วยรับการ
สนับสนุน.  
   ๒) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร การต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศงานแผนที่ ป.  และ
การค้นหาเป้าหมายของ กรม ป. 
   ๓) ด าเนินการสนับสนุนทางการแพทย์อย่างจ ากัดกับหน่วยในอัตรา รวมทั้งการให้การ
รักษาพยาบาล  และการส่งกลับภายในกองพัน. 

 พัน. ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม.       อจย. ๖–๒๕ 
     ( ๒ พ. ค. ๒๙ ) 

น.    ๔๕ 
ส.  ๒๘๕ 
พ.  ๓๐๐ 
     ๖๓๐ 

   บก. พัน. และ รัอย. บก. บร. 
ร้อย. ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. 

 ( ป. ๖ กระบอก ) 

     รูปที่ ๖ การจัด พัน. ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. 



๒๙ 

   ๔) จัดหา  และแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทแก่หน่วยในอัตรา เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์บางชนิด 
และบันทึกรายการยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติการขนส่งกระสุน  และวัตถุระเบิดตามอัตรามูลฐาน.  
   ๕) จัดนายทหารการยิงสนับสนุน  และผู้ตรวจการณ์หน้าได้ ๑ กรม ร. ซึ่งประกอบด้วย ๓ กอง
พันทหารราบ. 
   ๖)  เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ได้ ๑๐๐ %  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่างจ ากัด.  
  ง. ระบบปืนใหญ่สนาม. 
               ๑)  อาวุธ พัน. ปบค.๑๐๕ มม. ทั้งกองพันมี ปบค.๑๐๕ มม. จ านวน ๑๘ กระบอก (๑ กองพัน
มี ๓ กองร้อย ๆ ละ ๖ กระบอก).  
               ๒) งานแผนที่ ทั้งกองพัน  และกองร้อยปืนใหญ่มีขีดความสามารถในการท างานแผนที่ของ ป.
มีหมู่เครื่องมือ  และแผนที่อยู่ ๑ หมู่ อยู่ในอัตราของ ร้อย.บก.บร. หมู่นี้ปฏิบัติงานในความควบคุมของ
นายทหารลาดตระเวน  และแผนที่ของกองพัน. 
                ๓)  การค้นหาเป้าหมาย ในกองพันมีหมู่ตรวจการณ์หน้าทั้งสิ้น ๙ หมู่ เจ้าหน้าที่แผนที่มีขีด
ความสามารถในการตรวจการณ์ ฝอ.๒ ของกองพัน ป.มีความรับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการในการจัดตั้งที่
ตรวจการณ์  และประสานการตรวจการณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบกองพัน ป.  
                ๔)  การติดต่อ มีหมู่ยิงสนับสนุน ๔ หมู่ อยู่ในอัตราของ ร้อย.บก.  และ บร. เป็นลูกมือของ
นายทหารการยิงสนับสนุน  ส่งไปประจ าระดับกองพัน  และกรมของหน่วยด าเนินกลยุทธ์หลัก.  
                ๕) การประสาน  และการควบคุมการยิง มีศูนย์อ านวยการยิงกองพัน ๑ ศูนย์ หมู่ยุทธการ  
และการข่าว เป็นผู้จัดในการก ากับดูแลของ ฝอ.๓  และอีก ๓ ศูนย์ที่กองร้อย ป.  
                ๖)  ความคล่องแคล่ว กองพันเป็นหน่วยเคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

๖.  กำรจัดฝ่ำยอ ำนวยกำร และฝ่ำยกิจกำรพเิศษ       
 ฝ่ายอ านวยการ  และฝ่ายกิจการพิเศษของกองพันทหารปืนใหญ่ทั้ง ปบค .๑๐๕ มม. และ ปกค. 
๑๕๕ มม. นั้น มีการจัดคล้ายคลึงกัน. 

 ก. หน้าที่โดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ.  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการกองพันจัดข้ึนเพื่อให้ท าการช่วยเหลือผู้บงัคับกองพนัในการบริหารงาน

ของกองพันในด้านการควบคุม และประสานพันธกิจ และการปฏิบัติการต่างๆ ของกองพัน การจัดเจ้าหน้าที่
ฝ่ายอ านวยการ และพันธกิจของเจ้าหน้าฝ่ายอ านวยการนั้น มีความอ่อนตัว และผู้บังคับบัญชาอาจ
เปลี่ยนแปลงการจัด  และภารกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการเสียใหม่ได้ เพื่อให้ประสบกับความต้องการ
ของแต่ละสถานการณ์ การควบคุมหน่วยทหารปืนใหญ่  และการประสานการยิงสนับสนุนเป็นงานหลักของ
ผู้บังคับบัญชา ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาความรับผิดชอบเหล่านี้ ผู้บังคับบัญชาจึงได้มอบกิจเฉพาะให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการทุกนายต้องท าการศึกษา

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผบ. พัน. 
พ.ท. 

รอง ผบ. พัน.                  
พ.ต. 

ฝอ. ๑ 
ร.อ. 

ฝอ. ๒ 
ร.อ. 

ฝอ. ๓ 
พ.ต. 

ฝอ. ๔ 
ร.อ. 

ผช. ฝอ. ๓ 
ร.อ. 

ฝสส. 
ร.อ. 

นยส. 
ร.อ. 

นลว. ผท. 
ร.อ. 

นยน. 
ร.อ. 

ฝกง. 
ร.อ. 

นายแพทย์ 
ร.อ. 

ผตอ. 
ร.ท. 

รูปที่ ๗ การจัดฝ่ายอ านวยการและฝ่ายกิจการพิเศษ 



๓๑ 

สถานการณ์โดยอาศัยความช านาญที่มีอยู่ โดยเฉพาะเป็นรายบุคคลคอยเสนอแนะต่อ และแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา และนายทหารฝ่ายอ านวยการอื่นๆ ภายในกองพันได้รับทราบอยู่ตลอดเวลา การจัดฝ่าย
อ านวยการ  และการมอบหมายพันธกิจได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการแผนกต่างๆ ตามที่ปรากฏตาม อจย.
ของหน่วยเป็นอภิสิทธ์ิของผู้บังคับบญัชา เจ้าหน้าฝ่ายอ านวยการไม่มีอ านาจท าการบังคับบัญชาหน่วยต่าง ๆ  
ของกองพันการเขียนค าสั่งหรือการส่งค าสั่งไปให้กองร้อยต่างๆ นั้นกระท าไปในนามของผู้บังคับกองพัน เมื่อ
นโยบายหรือค าสั่งได้ออกไปแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการที่เกี่ยวข้องต้องก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือนโยบายนั้นอย่างถูกต้องครบถ้วนการประสานงานภายในแผนกฝ่ายอ านวยการของตน ระหว่าง
แผนกฝ่ายอ านวยการของตนกับผู้บังคับหน่วยรอง  และกับแผนกฝ่ายอ านวยการของกองบังคับการปืนใหญ่
เหนือกว่าถัดข้ึนไป  และกับหน่วยต่างๆ ที่รับการสนับสนุนเป็นสิ่งส าคัญ. 

ข.  ผู้บังคับกองพัน. 
ผู้บังคับกองพันบังคับบัญชากองพันของตนรับผดิชอบทุกสิ่งที่กองพันปฏิบัติการจะเปน็ผลส าเรจ็

หรือล้มเหลวในการปฏิบัติ รับผิดชอบให้หน่วยของตนปฏิบัติการให้บรรลุภารกิจของหน่วย เป็นผู้ก าหนด
นโยบายของหน่วย เป็นผู้ก าหนดนโยบาย  และแผนก ากับดูแลให้กองพันของตนในทางยุทธวิธีรับผิดชอบใน
การฝึกหน่วยของตน ด ารงขวัญของกองพัน, ปลูกฝังด้านวินัย รับผิดชอบงานในด้านธุรการตลอดจนการส่ง
ก าลังบ ารุง และการซ่อมบ ารุงของกองพัน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการกองพันเป็นผู้ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของผู้บังคับกองพันให้ด าเนินไปอย่างบรรลุผล 

 ค. รองผู้บังคับกองพัน. 
รองผู้บังคับกองพัน เป็นหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการกองพัน ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกัน

กับหน้าที่ของเสนาธิการตามที่กล่าวไว้ใน รส .๑๐๑-๕ เป็นที่สองในการบังคับบัญชา เป็นผู้ช่วย  และที่
ปรึกษาหลักของผู้บังคับกองพัน ปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งเป็นกิจที่ผู้บังคับกองพันต้องปฏิบัติ นอกจากนี้แล้วยัง
เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของที่บังคับการกองพันอีกด้วย. 

 ง.  ฝอ.๑ 
เป็นที่ปรึกษาของผู้บังคับบัญชาในเรื่องก าลังพล  และงานธุรการทั่ว ๆ ไป ถ้าหากไม่ได้บรรจุ 

ฝอ. ๑ ไว้ใน อจย.งานอันน้ีก็มอบหมายให้นายทหารอื่นท าอีกต าแหน่งหนึ่งด้วย.       
 จ.  ฝอ.๒ 

เป็นผู้อ านวยการในเรื่องการค้นหาเป้าหมาย  และการด าเนินการในเรื่องการข่าวกรองงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบบางประการ ได้แก่ประสานกิจกรรมการข่าวกรองของปืนใหญ่ เบิก  และแจกจ่ายแผนที่ 
แผนที่ภาพถ่าย  และภาพถ่ายทางอากาศ อ านวยการเรื่องกิจกรรมการข่าวกรองต่อต้านปืนใหญ่ของข้าศึก
ด ารงแผนที่สถานการณ์ฝ่ายข้าศึก รับ  และแจกจ่ายข่าวสภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น. 
 ฉ.  ฝอ. ๓ 

รับผิดชอบในเรื่องการจัดหน่วย , แผนการฝึก  และการปฏิบัติการยุทธ์ ฝอ .๓ ท าหน้าที่ทั้งผู้
วางแผน และเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หน้าที่ในทางด้านยุทธการ ได้แก่การเป็นนายทหารอ านวยการยิงของ
กองพัน หน้าที่หลักส าคัญบางประการได้แก่ เสนอแนะต่อผู้บังคับกองพันในเรื่องแผนการใช้อาวุธ  และ
หน่วยทหารปืนใหญ่ ท าแผน  และค าสั่งยุทธการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ วางแผน  และก ากับดูแลการ
ฝึก  และการปฏิบัติการยุทธ์ ท าแผนการยิงของปืนใหญ่ ท าการประสานกับนายทหารฝ่ายอ านวยการอื่นๆ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการยุทธ์ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็คโทรนิคเข้าไว้ในการฝึกของหน่วย  และ
ในแผนยุทธการ ฯลฯ เป็นต้น. 

 
 



๓๒ 

ช.  ฝอ.๔ 
รับผิดชอบในเรื่องการประสานงาน และก ากับดูแลพันธกิจ การส่งก าลังบ ารุงทั้งมวลภายในกอง

พัน และปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปเช่นเดียวกับหน้าที่ของ สธ.๔ ตามที่ก าหนดไว้ใน รส.๑๐๑-๕ รับผิดชอบเรื่องการ
จัดหา และการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ เมื่อได้รับค าสั่งก็จัดตั้งต าบลส่งก าลังข้ึน ความรับผิดชอบบางประการ
ของ ฝอ.๔ มีดังนี้ ท าแผนเรื่องการส่งก าลัง และกระสุนอย่างทันเวลา และก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผน บันทึกเกี่ยวกับหลักฐานการจราจร และข่ายถนนให้ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอจัดท า 
และรับรองใบขนกระสุนของกองร้อยปืนใหญ่ และหักยอดที่กองพันให้มีกระสุนครบตามอัตรากระสุนที่ใช้ได้
หรือตามอัตรากระสุนพิเศษที่กองพันได้รับแบ่งมอบ (ใบขนกระสุนของหน่วยต่างๆ ในอัตราของกองพล
จะต้องด าเนินกรรมวิธีผ่านนายทหารการกระสุนของกองพล) ฯลฯ เป็นต้น 
 ซ.  นายทหารการยิงสนับสนุน. 
          ๑) นายทหารการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่เป็นตัวแทนของผู้บังคับปืนใหญ่ ณ กองบังคับการ
ของหน่วยรับการสนับสนุนหรือรับการเพิ่มเติมก าลังยิงโดยปกติแล้วนายทหารการยิงสนับสนุนจะท าหน้าที่
เป็นผู้ประสานการยิงสนับสนุน ณ ที่บังคับการของหน่วยรับการสนับสนุนในเมื่อผู้บังคับหน่วยทหารปืนใหญ่
ไม่อยู่ ณ ที่บังคับการของหน่วยรับการสนับสนุนนั้น นายทหารการยิงสนับสนุนดูแลการฝึกหมู่ยิงสนับสนุน
ของตน 
           ๒)  หน้าที่ของนายทหารการยิงสนับสนุนของกองพันปืนใหญ่ช่วยโดยตรง. 

ก) ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานการยิงสนับสนุนในระหว่างที่ผู้บังคับกองพันปืนใหญ่ไม่อยู่จัดท า
แผนการยิงสนับสนุน ท าการวิเคราะห์เป้าหมายนิวเคลียร์  และท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องทั้งมวลที่เกี่ยว 
กับการสนับสนุนด้วยการยิง 

ข) ร่วมท าการลาดตระเวนกับผู้บังคับหน่วยรับการสนับสนุนเมื่อต้องการ 
ค) ปกติจะประจ าอยู่กับหน่วยรับการสนับสนุนในเมื่อหน่วยรับการสนับสนุนเป็นกองหนุน 
ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของตนได้รับทราบถึงการเคลื่อนย้ายของหมู่ลาดตระเวนทั้งหมด  

และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ ระบุให้ชัดเจนถึงจ านวนคน เวลาเริ่มต้น, ภารกิจ, เส้นทางกลับ  และเวลาที่
คาดว่าจะกลับ 

จ) ท าการประสานที่ตั้งของแนวประสานการยิงที่ต้องการร่วมกับผู้บังคับหน่วยรับการ
สนับสนุนแล้วรายงานข่าวสารอันน้ีไปให้กองพันปืนใหญ่ของตนทราบ. 

๓) โดยธรรมดาแล้วนายทหารการยิงสนับสนุนอาวุโสจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับกองพันปืน
ใหญ่ช่วยโดยตรงให้เป็นผู้แทนไปประจ า ณ ที่บังคับการกรมที่รับการสนับสนุน นายทหารการยิงสนับสนุน
ของกองพันปืนใหญ่ช่วยโดยตรงที่ประจ าอยู่ ณ กรมที่รับการสนับสนุน อาจต้องรับผิดชอบในการท าการ
ประสาน และท าการก ากับดูแลการปฏิบัติต่างๆ ของนายทหารการยิงสนับสนุนของกองพันปืนใหญ่ช่วยโดย
ตรงที่ประจ าอยู่กับกองพันของกรมที่รับการสนับสนุน 

๔) นายทหารการยิงสนับสนุนปืนใหญ่ช่วยโดยตรง ที่ประจ าอยู่กับกองพันที่รับการสนับสนุนมี
ความรับผิดชอบในการก ากับดูแล และท าการประสานการปฏิบัติต่าง ๆ  ของผู้ตรวจการณ์หน้าปืนใหญ่ที่
ประจ าอยู่กับกองร้อยต่าง ๆ  ของกองพันที่รับการสนับสนุน  นายทหารติดต่อเป็นผู้แทนผู้บังคับทหารปืน
ใหญ่สนามประจ าหน่วย หรือแล้วแต่จะสั่งวางแผนการยิง แจ้งให้ผู้บังคับทหารปืนใหญ่สนามทราบสถาน  
การณ์ และแผน 

๕)  นายทหารติดต่อของกองพันปืนใหญ่เพิ่มเติมก าลังยิง ต้องแจ้งให้ผู้บังคับกองพันของตนได้
รับทราบถึงสถานการณ์  และแผนการยิงของหน่วยรับการเพิ่มเติมก าลังยิง ตลอดจนแผนการตรวจการณ์
ของหน่วยรับการเพิ่มเติมก าลังยิงนั้นในการรายงานเรื่องสถานการณ์  นายทหารติดต่อจะต้องรายงาน



๓๓ 

ข่าวสารทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวนายทหารติดต่อเองอาจเป็นแต่เพียงแหล่งข่าวสารธรรมดาเท่านั้น 
หรืออาจเป็นแหล่งข่าวสารหลักส าหรับข่าวประเภทนี้ก็ได้ นายทหารติดต่อจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับหน่วยรับ
การเพิ่มเติมก าลังยิงให้ทราบถึงสถานการณ์ของหน่วยปืนใหญ่เพิ่มเติมก าลังยิงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ 
ในเรื่องขีดความสามารถ สถานภาพกระสุน  และการเข้าปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  หรือการที่ จะเข้า
ปฏิบัติการในอนาคตซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อภารกิจเพิ่มเติมก าลังยิง 

๖)  ปืนใหญ่ที่ได้รับมอบภารกิจช่วยส่วนรวม ไม่มีความรับผิดชอบในการจัดวางการติดต่อตาม
ภารกิจ กองบังคับการหน่วยเหนืออาจดัดแปลงภารกิจอันนี้โดยให้มีการติดต่อด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้
นายทหารติดต่อก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เห็นว่าเหมาะสมตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหมายอักษร ก. ถึงหมายอักษร 
ง. ข้างบนนี้มักมีอยู่เนื่อง ๆ  ที่นายทหารติดต่อต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคของ ผู้บังคับหน่วยรับ
การสนับสนุน และต้องเตรียมการเพื่อเสนอแนะในเรื่องงานของทหารปืนใหญ่ที่จ าเป็น 

ด.  นายทหารฝ่ายการสื่อสาร 
  หน้าที่หลักของนายทหารฝ่ายการสื่อสารของทหารปืนใหญ่คือ.- 

๑) เสนอแนะ และช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในเรื่องทั้งมวลทึ่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร. 
๒) วางแผน  และเสนอแนะระบบการติดต่อสื่อสารของหน่วย และก ากับดูแลการจัดตั้ง  

และการปฏิบัติงาน 
๓) รับ  และแจกจ่ายค าแนะน าการปฏิบัติการสื่อสาร (นปส.) (SOI)  และค าแนะน าการ

สื่อสารประจ า ( นสป. ) (SSI) 
๔) จัดท า รปจ.ที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ประมวลลับ  และค าสั่งส่วนที่เกี่ยวกับการ

ติดต่อสื่อสาร 
๕)  เสนอแนะ  และช่วยเหลือ ฝอ.๔ ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร 
๖) วางแผน และก ากับดูแลการฝึกเรื่องการติดต่อสื่อสารของหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วย

เพิ่มเติมก าลังยิง หน่วยรับการเพิ่มเติมก าลังยิง  และหน่วยข้างเคียงเพื่อท าการประสาน และปรับปรุงเรื่อง 
การติดต่อสื่อสาร. 

๗) ด าเนินการตรวจทางเทคนิคต่อเครื่องอุปกรณ์การสื่อสาร. 
๘) เสนอแนะ  และช่วยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร  และ

ระหัสข่าว. 
๙) เสนอแนะเรื่องที่ตั้งของสถานที่ที่ส าคัญ ภายในพื้นที่ตั้งของที่บังคับการ โดยประสานงาน

กับ ฝอ. ๓  และผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ  และบริการ. 
๑๐)  ก ากับดูแล และช่วยเหลือในเรื่องการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องอุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร. 

 ต. นายแพทย.์   
นายแพทย์กองทัพบกถูกบรรจุอยู่ในกองบังคับการกองพัน เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าพบผู้บังคับกองพันได้

ทุกโอกาส นายแพทย์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องทั้งปวงที่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพของหน่วยการ
รักษาพยาบาลทางอายุรกรรมอย่างถูกต้อง  และการใช้สิ่งอุปกรณ์ทางแพทย์  และเครื่องมือทางการแพทย์
โดยจะต้อง 

๑) เสนอแนะ  และก ากับดูแลกรรมวิธีเกี่ยวกับการก าหนดที่ตั้งสถานพยาบาล การปฐมพยาบาล
ที่รวบรวมคนไข้ การแบ่งประเภทคนไข้ การส่งกลับคนไข้  และผู้ได้รับบาดเจ็บ ท าการรักษาพยาบาล
ตลอดจนการก ากับดูแลการรักษาพยาบาล 

๒) เสนอแนะเรื่องมาตรการต่าง ๆ  ส าหรับการป้องกัน และควบคุมเช้ือโรค และเหตุอาจเป็น 
เหตุให้เกิดการบาดเจ็บ. 



๓๔ 

๓)  ก ากับดูแลการฝึกทางทหารทั้งหมดในเรื่อง การปฐมพยาบาล การอนามัย การสุขาภิบาล  
และการฝึกเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ให้มีความช านาญทั้งเป็นบุคคล และเป็นหน่วย 

๔) จัดตั้งที่พยาบาลของกองพัน และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของที่พยาบาลหน้า และจัด
ระเบียบในเรื่องการเปลี่ยนที่ตั้งพยาบาลหน้าเมื่อต้องการ 

๕) ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่การรักษาพยาบาลประเภทที่ต้องการความช านาญเป็นพิเศษตามที่
ต้องการ 

๖)  เสนอแนะเรื่องการร้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อต้องการ 
๗)  เสนอแนะเรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ 

 ถ. นายทหารยานยนต์. 
นายทหารยานยนต์เป็นที่ปรึกษาของผู้บังคับกองพัน ในเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะที่เป็นยานยนต์

ของกองพัน และเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงยานยนต์ของกองพัน จัดท าแผนการส่งยานพาหนะของ
กองพันกลับ และก ากับดูแลการซ่อมแก้ และการส่งยานพาหนะกลับจากสนามรบ ก ากับดูแลการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ของนายทหารซ่อมบ ารุงยานยนต์ของกองพัน และท าการควบคุมทางยุทธการต่อหมู่ซ่อมบ ารุงของ
กองพัน 

ท. จ่ากองพัน. 
จ่ากองพันเป็นนายสิบอาวุโสในกองบังคับการกองพัน และเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายอ านวยการของผู้บังคับกองพัน จ่ากองพันปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ต่ ากว่าสัญญาบัตรของ
กองพันในนามของผู้บังคับกองพัน และเป็นที่ปรึกษาของผู้บังคับกองพันในเรื่องทั้งมวลทีเ่กี่ยวกับข้าราชการ
ต่ ากว่าสัญญาบัตรจ่ากองพันต้องทราบถึงพันธกิจของกองบังคับการ และสามารถที่จะจัดระเบียบภายในที่
บังคับการได้ จ่ากองพันท าการช่วยเหลอืรองผูบ้ังคับกองพัน และ ฝอ.๑ ในเรื่องทั้งมวลที่เกี่ยวกับงานธุรการ 
๗.  เจ้ำหน้ำที่หลกัของกองพนั 

ก.  หมู่ยุทธการ และอ านวยการยิง 
๑) ผช.ฝอ.๓ เป็นหัวหน้าในการช่วยเหลือ ฝอ .๓ แบ่งเบา และท างานแทน ฝอ .๓ มีความ

รับผิดชอบต่อการฝึก และการก ากับดูแล ศอย. ก ากับดูแลโครงการบ ารุงความรู้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด
ของ ฝอ.๓ ได ้

๒) นายสิบยุทธการ เป็นผู้ช่วยที่เป็นนายสิบคนส าคัญคนหนึ่งของ ฝอ.๓ รักษา และจัดท าแผนที่
สถานการณ์ เตรียมแผ่นบริวาร และแผนผังต่าง ๆ ช่วยเหลือ ฝอ.๓ ในการเตรียมค าสั่งเป็นส่วน ๆ และต้อง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหมู่ยุทธการได้ 

๓) นายสิบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ค านวณ (จคน.) ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนายสิบภายใน ศอย . 
ค านวณการยิงหาหลักฐาน, ค านวณข่าวสภาพอากาศ  และค านวณหาตัวแก้ ตร.๐ ด ารงรักษาบันทึกความ
สิ้นเปลืองกระสุน 

๔) นายสิบเจ้าหน้าที่แผ่นเรขา รักษาแผ่นเรขาการยิง และแผนที่สถานการณ์ และบันทึก
เป้าหมายปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามค าสั่ง 

ข.  หมู่เครื่องมือ และแผนที่. 
๑) นายทหารลาดตระเวน และแผนที่กองพัน บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ภายในหมู่ปฏิบัติการ

ลาดตระเวนเตรียมแผนงานแผนที่ ก ากับดูแล และปฏิบัติงานแผนที่  และการท างานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ในหมู่ ประจ าที่ตรวจการณ์กองพันเมื่อได้รับค าสั่ง รับผดิชอบในการใช้  และการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ และ
ยุทธภัณฑ์ของหมู่ให้เหมาะสม 



๓๕ 

๒) นายสิบหัวหน้างานแผนที่ เป็นผู้ช่วยคนส าคัญของ นลว.ผท.ท าการฝึก และก ากับดูแลหมู่
แผนที่ควรสามารถปฏิบัติงานแผนที่ได้ทุกหน้าที่ เป็นผู้ใช้ชุดเครื่องเขียนให้หลักฐานในแผ่นเรขาการยิง และ
ปฏิบัติในเรื่องการถ่ายแปลง และการต่อเติม. 

๓) นายสิบเครื่องมือ ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ได้รับ สอบค่าของมุมโดยให้เจ้าหน้าที่ ที่ 
บันทึกงานแผนที่ใช้เทคนิคการขานตอบมั่นใจว่าหลักเล็งตั้งดิ่ง ในระหว่างการปฏิบัติในสนามช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่วัดระยะในการรักษาการตรงทิศในระหว่างวัดระยะ 

๔) นายสิบบันทึก ด ารงรักษาสมุดจดงานแผนที่ในสนามด้วยการบันทึกหลักฐานทั้งสิ้นที่ก าหนด 
ให้ และที่วัดมาได้จากการปฏิบัติงานแผนที่ ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนงานของเครื่องมือตรวจสอบการวัด
ระยะด้วยการนับก้าว ให้หลักฐานที่ต้องการแก่เจ้าหน้าที่ค านวณ 

๕) เจ้าหน้าที่ค านวณงานแผนที่ เก็บรักษาแบบฟอร์มมาตรฐานในการค านวณงานแผนที่ทั้งสิ้น 
ท าการค านวณแยกการ และอย่างประณีต เปรียบเทียบหลักฐานกันเฉพาะเมื่องานสนามเสร็จแล้ว ถ้ามีข้อ
แตกต่างเกิดข้ึนในการค านวณต้องแก้ไขทันที 

๖) นายสิบการข่าว เป็นคนส าคัญของ ฝอ .๒ ด ารงรักษาแผนที่สถานการณ์ของ ฝอ .๒ 
ประสานงานระหว่างหมู่การข่าวอื่น ๆ ที่มาสมทบ 

ค.  หมู่ธุรการ และก าลังพล 
จ่ากองพันเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของฝ่ายอ านวยการของกองพันช่วยงานก าลังพลให้แก่ ผบ.

หน่วยปืนใหญ่ (หน่วยตั้งแต่ขนาดกองพันข้ึนไป)  และท างานอยู่ใน บก.ของ ผบ.หน่วย (ทก.) ในการก ากับ
ดูแลการโต้ตอบหนังสือ ก ากับดูแลการบันทึกการรายงาน และการท าค าสั่งในทางยุทธวิธี และทางธุรการ
ก ากับดูแลการเก็บบันทึกประจ าวันของหน่วย การแบ่งมอบงานต่าง ๆ เช่น การอยู่เวรยาม, งานโยธา, เรื่อง
งานที่เหน็ดเหนื่อยอื่น ๆ ให้แก่หน่วยรอง และด ารงรักษาตารางการบันทึกรายการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ภายใต้
การควบคุมของ รอง ผบ.พัน. 

ง.  หมู่ติดต่อ.   
นายสิบติดต่อเป็นผู้ช่วยนายทหารติดต่อ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานติดต่อในวันที่จะประสาน

การสนับสนุนของทหารปนืใหญ่เข้ากับการปฏิบัติการยุทธของทหารราบหรอืยานเกราะเตรียม และลงแผนที่
สถานการณ์ และแผนผังต่างๆ จากผตน.จากหน่วยอื่นๆ ช่วยท าแผนการยิงปืนใหญ่เมื่อจ าเป็น 

จ.  หมวดสื่อสาร 
๑) ผบ.มว.สื่อสาร ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ มว. ก ากับดูแลการจัดต้ัง การปฏิบัติงาน และ

การบ ารุงรักษาการติดต่อสื่อสาร ก ากับดูแลการฝึกของ มว.สื่อสาร 
๒) รอง ผบ.มว.สื่อสาร (นายสิบสื่อสาร) เป็นนายสิบอาวุโสของ มว.สื่อสาร ก ากับดูแลการจัดต้ัง 

การปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษาการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่จัดตั้งโดย ร้อย.บก. และ บร.  ประสานการ
ติดต่อสื่อสารภายใน บก.ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว 

ฉ. หมู่ทางสาย.  
 ผบ.หมู่ทางสายรับผิดชอบหมู่ทางสาย อ านวยการ และก ากับดูแลการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ 

และก ากับดูแลการจัดต้ัง การปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษาการติดต่อสื่อสารทางสายทั้งหมดโดยร้อย บก.
และ บร. 

ช.  หมู่วิทยุ. 
 ผบ.หมู่วิทยุเป็นทั้งพนักงานวิทยุ และรับผิดชอบหมู่วิทยุ อ านวยการก ากับดูแลการซ่อมบ ารุง 

เครื่องมือเครื่องใช้วิทยุ อ านวยการให้พนักงานวิทยุท าการจัดตั้ง และบ ารุงรักษาการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ของร้อย บก. และ บร. 



๓๖ 

ซ. หมู่เสนารักษ์. 
๑)  นายทหารพยาบาล เป็นผู้ช่วยนายแพทย์กองพัน ช่วยเหลือในการปฏิบัติการส ารวจทางการ

แพทย์ ช่วยเหลือในการตรวจสุขาภิบาล และการรับตรวจรักษาคนไข้ ก ากับดูแลหน้าที่ทางด้านธุรการของ
หมู่เสนารักษ์ 

๒) นายสิบพยาบาล มีบรรจุอยู่ในหมู่เสนารักษ์  และท างานอยู่กับกองร้อยใดกองร้อยหนึ่ง
ภายในกองพันน้ัน ท าหน้าที่วินิจฉัยโรคเบื้องต้น และส่งผู้เจ็บป่วยกลับไปยังที่ปฐมพยาบาลกองพัน เพื่อให้
กองพัน ปฐมพยาบาลรวมทั้งการควบคุมทางการเลือด  และการให้การตบแต่ง และการเข้าเผือก และงาน
ธุระการใน การฉีดยา 

ด. หมู่ส่งก าลังกองพัน. 
๑) นายทหารส่งก าลัง เป็นผู้ช่วยเหลือ ฝอ.๔ อ านวยการในการปฏิบัติของหมู่ส่งก าลังกอง พัน

ก ากับดูแลการจัดหา และการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทยกเว้นกระสุน รับผิดชอบในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ  และการซ่อมบ ารุงยานยนต์ที่ก าหนดไว้ภายในหมู่ของตน. 

๒) นายสิบส่งก าลัง เป็นผู้ช่วยเหลือนายทหารส่งก าลังทั่ว ๆ ไปในการปฏิบัติงานส่งก าลังทุก
ข้ันตอนของกองพัน. 
        ต. หมู่ซ่อมยานยนต์กองพัน. 
 ๑) นายทหารยานยนต์กองพัน ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้บังคับกองพัน ในเรื่องเกี่ยวกับ
ยานพาหนะภายในกองพันทั้งหมด  และเรื่องทั้งมวลที่เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงยานยนต์ของกองพัน จัดท า
แผนการส่งกลับยานพาหนะของกองพันกลับ ก ากับดูแลการซ่อมแก้  และการส่งยานพาหนะกลับจากสนาม
รบ ก ากับดูแลการปฏิบัติต่างๆ ของนายสิบยานยนต์ และช่างยานยนต์  และการควบคุมทางยุทธการต่อหมู่
ซ่อมบ ารุงกองพัน. 
 ๒) นายสิบยานยนต์ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการเก็บกู้  การซ่อมยานพาหนะของกองพัน 
ช่วยเหลือนายทหารยานยนต์ในการก ากับดูแลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง. 
 ถ.  หมู่ธุรการ และก าลังพล.   
 ๑) นายทหารธุระการก าลังพล ท าหน้าที่รับผิดชอบหมู่ก าลังพล รับผิดชอบในการด ารงรักษา
บันทึกก าลังพล ค าสั่ง และรายงานของกองพันให้แน่ใจในความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านก าลังพลตาม
ก าหนดเวลา. 
 ๒)  นายสิบก าลังพล ท าหน้าที่ช่วยเหลือนายทหารธุรการก าลังพลก ากับดูแลการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ก าลังพลต่าง ๆ  และเสมียนธุระการก าลังพล. 



๓๗ 

๘.  กองบังคบักำรกองพนั และกองร้อยกองบังคบักำร และบรกิำรของกองพันทหำรปนืใหญ่ 

 
 ก.  ภารกิจ  อ านวยการจะประสานการปฏิบัติของกองพัน โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้บังคับกองพันสามารถควบคุม และบังคับบัญชากองพันได้. 
 ข. การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยในอัตราของกองพันทหารปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มม. (กรม ป. พล.ร.). 
 ค.   ขีดความสามารถ . 
        ๑) วางแผน ก ากับดูแลประสาน และควบคุมการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ในอัตราของกองพัน. 
  ๒) ด าเนินการควบคุมงานแผนที่ของกองพัน. 
  ๓) ด าเนินการให้การสนับสนุนทางการแพทย์ในระดับหน่วย รวมทั้งการรักษาพยาบาล และ
การส่งกลับภายในกองพัน การจัดตั้งที่ปฐมพยาบาล การจัดนายสิบพยาบาล ไปประจ ากองร้อยในอัตรา 
และการก ากับดูแลการสุขาภิบาลในสนามภายในกองพัน. 
  ๔) จัดหมู่ยิงสนับสนุน สนับสนุน ๑ กรม.ร. ซึ่งประกอบด้วย ๓ พัน.ร. 
  ๕) ด าเนินการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศต่ออากาศยานร่อนต่ าของข้าศึกอย่างจ ากัด. 
  ๖) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร  และการค้นหาเป้าหมายของกองพัน. 
 ๗) ด าเนินการซ่อมบ ารุงระดับหน่วยให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา เฉพาะยานยนต์จะซ่อมบ ารุง
ระดับกองพัน. 
   ๘) ขนส่งส่วนหนึ่งของกระสุน และวัตถุระเบิดอัตรามูลฐานของกองพัน. 
  ๙) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ได้ ๑๐๐ %  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่างจ ากัด 
 

กองบังคับการกองพัน 
และ ร้อย.บก.บร. 

         อจย. ๖–๒๖ 
       ( ๒ พ.ค. ๒๙ ) 

น.  ๒๔ 
ส. ๑๑๖ 
พ.  ๕๒ 
   ๑๙๒ 

กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการ 
และบริการ 

บก.อย. หมู่ธุรการ
ก าลังพล 

หมู่ยุทธการ    
และอ านวย    

การยิง 

หมู่แผนที่ หมวดสื่อสาร หมู่ยิง
สนับสนุน 

หมู่สูทกรรม 

 บก. มว. หมู่วิทยุ หมู่ทางสาย 

หมู่เสนารักษ์ หมู่ส่งก าลังกองพัน หมู่ซ่อมบ ารุงกองพัน หมวดกระสุน 

รูปที่ ๘ ผังการจัดกองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการและบริการ 
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    ง.  ก าลังพล และยุทโธปกรณ์.    
  ๑)  กองบงัคับการกองร้อย. 
   ก) รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ 
    ก าลังพล ๑. ผบ.ร้อย.  พ.ต.   ๑ 
                         ๒. จ่ากองร้อย   จ.(พ) ๑ 
                          ๓. เสมียนธุรการกองร้อย  ส.อ. ๑ 
                          ๔. พลขับรถจ.๑ (ท าหน้าที่พลวิทยุโทรศัพท์ด้วย)   
                          ๕. ทหารบรกิาร    พลฯ ๑ 
                          ๖. พลลกูมือ  พลฯ ๒ 
    อาวุธ      ๑. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. ๑ กระบอก 
     ๒. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. ๑ 
     ๓. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม. ๑ 
    วิทยุ ชุดวิทยุ  เอเอ็น/วีอาร์ซี - ๔๖      ๑      เครื่อง 
   ข)   รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ ตัน มีรถพ่วง    (รถส่งก าลังบ ารงุ). 
    ก าลังพล  ๑. นายสิบส่งก าลัง  จ.       ๑ 
                          ๒. ช่างอาวุธ  จ.       ๑ 
                          ๓. พลขับรถ (ท าหน้าทีพ่ลวิทยุโทรศัพท์ด้วย) ส.อ. ๑   
               อาวุธ         ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.    ๑     กระบอก 
      วิทยุ      ชุดวิทยุ  เอเอ็น/จีอารซ์ี - ๑๖๐       ๑     เครื่อง 
   ค) รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระมีกว้าน    (หมู่ซ่อมยานยนต์กองรอ้ย). 
              ก าลังพล  ๑. รอง ผบ.ร้อย.         ร.อ. ๑  
                          ๒. นายสิบยานยนต์       จ.(พ)  ๑ 
                       ๓. ช่างยานยนต์ล้อ        จ. ๒ 
                                            ส.อ.    ๓   (ท าหน้าทีพ่ลขับรถด้วย) 
                          ๔. ทหารบรกิาร          พลฯ     ๑ 
    อาวุธ     ๑. ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว ๑    กระบอก 
                         ๒. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.     ๑    เครื่อง 
  ๒.  หมู่สทูกรรม. 
                 รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ รพ.๒ ล้อ บรรทกุน้ า ๔๐๐ แกลลอน.    
    ก าลังพล   ๑. นายสิบสูทกรรม  จ.       ๑ 
                        ๒. พลสทูกรรม(ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) ส.อ. ๒    
                                             ส.ต. ๒ 
                                              พลฯ ๘ 
        ๓. หมู่ธุรการ และก าลังพล. 
             ก)   รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ รพ.๑/๔ ตัน รพ.๒ ล้อ สัมภาระ.   
                ก าลังพล  ๑. รอง ผบ.พัน.         พ.ต. ๑ 
                          ๒. พลขับรถ ส.อ. ๑ (ท าหน้าที่พลวิทยุโทรศัพท์ด้วย)  
                         ๓. ทหารบรกิาร  พลฯ ๑ 
                วิทยุ          ชุดวิทยุ เอเอ็น/วีอาร์ซี – ๔๗ ๑ เครื่อง 
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             ข)   รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ, รพ.๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.  
                ก าลังพล    ๑. นายทหารฝ่ายก าลังพล ร.อ. ๑ 
                          ๒. นายทหารฝ่ายการเงิน  ร.อ.   ๑ 
                         ๓. จ่ากองพัน     จ. (พ) ๑ 
                          ๔.นายสิบก าลงัพล        จ. (พ) ๑ 
                          ๕. นายสิบธุรการ และก าลังพล  ส.อ. ๒ 
                          ๖. เสมียนกองบังคับการ ส.อ. ๒ (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                          ๗. เสมียนพิมพ์ดีด        ส.อ. ๑ 
                          ๘. เสมียนการเงิน  จ. ๑ 
                                             ส.อ.  ๒ 
                          ๙. ทหารบรกิาร         พลฯ   ๒ 
                อาวุธ      ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.  ๑ กระบอก 
        ๔. หมู่ยุทธการ และอ านวยการยงิ. 
             ก)  รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔, รพ.๑/๔ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
                ก าลังพล    ๑. ผบ.พัน.  พ.ท.    ๑ 
     ๒. พลขับรถ (ท าหน้าที่พลวิทยุโทรศัพท์ด้วย) จ. ๑    
                          ๓. ทหารบรกิาร  พลฯ    ๑ 
                วิทยุ       ชุดวิทยุ  เอเอ็น/วีอาร์ซี – ๔๗ ๑     เครื่อง 
             ข)  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ. 
                ก าลังพล ๑. นายทหารฝ่ายยุทธการ และการฝึก พ.ต. ๑ 
                          ๒. นายสิบยุทธการ        จ. (พ) ๑ 
                          ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ค านวณ   จ. (พ) ๑ 
                          ๔. เจ้าหน้าที่ค านวณ        จ. ๑ 
                          ๕. เจ้าหน้าที่หลักฐาน       ส.อ.   ๑ 
                          ๖. พลวิทยโุทรศัพท์ ส.อ. ๑ (ท าหน้าที่พลวิทยโุทรศัพท์ด้วย) 
                          ๗. ทหารบรกิาร           พลฯ    ๑ 
                อาวุธ        เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. ๑ เครื่อง 
                วิทยุ         ชุดวิทยุ  เอเอ็น/วีอาร์ซี – ๔๖ ๑ เครื่อง 
             ค)   รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ.  
               ก าลังพล     ๑. นายทหารฝ่ายการข่าว ร.อ. ๑ 
                         ๒. ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศ       ร.ท. ๒ 
                          ๓. นายสิบการข่าว  จ. (พ) ๑ 
                          ๔. ผู้ช่วยนายสิบการข่าว         ส.อ. ๑ 
                          ๕. เจ้าหน้าที่ค านวณ            จ. ๑ 
                          ๖. เสมียนยทุธการ            ส.อ. ๑ 
                          ๗. เสมียนการข่าว  ส.ต. ๑ 
                          ๘. พลวิทยุโทรศัพท์ ส.อ. ๑  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                          ๙. ทหารบรกิาร       พลฯ   ๓ 
                วิทยุ          ๑. ชุดวิทยุ  เอเอ็น/วีอาร์ซี - ๔๖     ๑     เครื่อง 
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                          ๒. ชุดวิทยุ  เอเอ็น/จีอารซ์ี - ๕         ๑ เครื่อง 
             ง)   รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ (รถตู)้, รพ.๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
                ก าลังพล    ๑. ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการ และการฝึก  ร.อ.  ๑ 
                          ๒. เจ้าหน้าที่ค านวณ             จ.   ๑ 
                          ๓. เจ้าหน้าที่หลักฐาน            ส.อ.  ๑ 
     ๔. พลวิทยุโทรศัพท์              ส.อ.  ๑ 
                          ๕. พลขับรถ  ส.อ. ๑ 
                          ๖. ทหารบรกิาร                พลฯ  ๑ 
                อาวุธ       เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม. ๑ เครื่อง 
               วิทยุ      ๑.ชุดวิทยุ  เอเอ็น/วีอาร์ซี - ๔๖  ๒  เครื่อง 
                          ๒. ชุดวิทยุ  เอเอ็น/จีอารซ์ี – ๕ ๑   เครื่อง 
        ๕. หมู่แผนที.่  
             ก) รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ. 
                ก าลังพล   ๑. นายทหารลาดตระเวน และแผนที่  ร.อ. ๑ 
                          ๒. นายสิบเครื่องมือ และแผนที่    ส.อ. ๒ 
                                                   ส.ต. ๑ 
                          ๓. พลขับรถ                 ส.อ. ๑ 
                          ๔. ทหารบรกิาร  พลฯ ๑ 
                อาวุธ      ๑. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.  ๑ กระบอก 
                          ๒. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. ๑ เครื่อง 
                           รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๕ ซีซ ี   ๑ คัน 
  อื่น ๆ 
                วิทยุ      ๑. ชุดวิทยุ  เอเอ็น/วีอาร์ซี – ๔๖ ๑ เครื่อง 
                          ๒. ชุดวิทยุ  เอเอ็น/พีอาร์ซี – ๗๗ ๑  เครื่อง 
             ข) รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ. 
               ก าลังพล   ๑. นายสิบหัวหน้างานแผนที ่ จ. (พ) ๑ 
                          ๒. นายสิบเครื่องมือแผนที่     ส.อ. ๓ 
       ส.ต. ๑ 
     ๓. พลวิทยุโทรศัพท์ ส.อ. ๑ (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
     อาวุธ        เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.    ๑ เครื่อง 
                         รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๕ ซีซี      ๑ คัน 
  อื่น ๆ 
                วิทยุ      ชุดวิทยุ  เอเอ็น/พีอาร์ซี - ๗๗    ๑  เครื่อง 
        ๖. กองบงัคับการหมวดสื่อสาร.  
   ก)  รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔  
                ก าลังพล   ๑. นายทหารฝ่ายการสื่อสาร  ร.อ. ๑ 
                          ๒. พลขับรถ  จ.๑   (ท าหน้าที่พลวิทยโุทรศัพท์ด้วย) 
                          ๓. ทหารบรกิาร  พลฯ ๑ 
                วิทยุ       ชุดวิทยุ  เอเอ็น/วีอาร์ซี - ๔๖  ๑  เครื่อง 
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   ข) รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ. 
                ก าลังพล     ๑. ผู้บังคับหมวดสื่อสาร  ร.ท. ๑ 
                          ๒. รองผู้บงัคับหมวดสื่อสาร    จ. (พ) ๑ 
                          ๓. นายสิบหัวหน้าศูนย์ข่าว จ.  ๑ 
                          ๔. ผู้ช่วยนายสิบหัวหน้าศูนย์ข่าว ส.อ. ๑  
     (ท าหน้าทีพ่ลขับรถด้วย) 
                          ๕. พลน าสาร  ส.ต.  ๑ 
                          ๖. ทหารบรกิาร  พลฯ ๑ 
                อาวุธ       เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.     ๑  กระบอก 
        ๗.  หมู่วิทย.ุ 
    รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ    
                ก าลังพล    ๑. ผู้บังคับหมู ่  จ. ๑ 
                          ๒. ช่างวิทยุ  จ. ๑ 
                                                   ส.อ. ๑ 
                          ๓. พลวิทยุโทรศัพท ์ส.อ.  ๒  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                          ๔. พลวิทยุโทรเลข  ส.อ. ๒ 
                วิทยุ     ชุดวิทยุ  เอเอ็น/จีอารซ์ี - ๑๐๖  ๑ เครื่อง 
        ๘.  หมู่ทางสาย. 
             ก)   รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ  
                ก าลังพล   ๑. ผบ.หมู ่  จ. ๑ 
                       ๒. หัวหน้าพลทางสาย ส.อ. ๑ (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                          ๓. พลทางสาย             ส.ต. ๑ 
                                                  พลฯ  ๓ 
                          ๔. พลสลับสาย             ส.อ.  ๑ 
                                                  ส.ต.  ๑ 
   ข)   รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
                ก าลังพล   ๑. หัวหน้าพลทางสาย ส.อ. ๑  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                          ๒. พลทางสาย             ส.ต. ๑ 
                     พลฯ  ๓            
   ค)  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
                ก าลังพล   ๑. หัวหน้าพลทางสาย  ส.อ. ๑  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                          ๒. พลทางสาย             ส.ต. ๑ 
                                                 พลฯ ๓ 
                ตู้สลบัสาย เอสบ-ี๒๒/พีที    ๓ ตู ้
                          เอสบี ๙๙๓/จีที   ๑  ตู ้
      ๙.     หมู่ยิงสนับสนุน ๔ หมู.่ 
                    รยบ.๑/๔ ตัน ๔ x ๔, รพ.๑/๔ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ    (จัดเหมือนกัน ๔ คัน) 
                  ก าลังพล   ๑. นายทหารการยิงสนับสนุน ร.อ. ๔ 
                          ๒. นายสิบประสานการยงิ จ. (พ) ๑ 
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                                                       จ. ๓ 
                          ๓. พลวิทยุโทรศัพท์ ส.อ. ๔  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                          ๔. ทหารบรกิาร                พลฯ ๔ 
                วิทยุ        ๑. เอเอ็น/วีอาร์ซี – ๔๗  ๔ เครื่อง 
                          ๒. เอเอ็น/พีอารซ์ี – ๗๗ ๔  เครื่อง 
                ตู้สลบัสาย  เอสบี - ๙๙๓/จีที   ๔   ตู ้
         ๑๐.  หมู่เสนารักษ์. 
             ก)  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ    
               ก าลังพล    ๑. นายแพทย ์  ร.อ. ๑ 
                         ๒. นายสิบพยาบาล            จ.   ๑ 
                                                   ส.อ. ๑  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                          ๓. นายสิบพยาบาลกองรอ้ย จ.   ๑ 
                                                    ส.อ.  ๓ 
                          ๔. ทหารบรกิาร             พลฯ  ๑ 
        วิทยุ         เอเอ็น/จีอาร์ซี – ๑๖๐  ๑  เครื่อง  
   ข)  รถยนต์พยาบาล ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔. 
                ก าลังพล   ๑. นายทหารพยาบาล  ร.ท. ๑ 
                          ๒. พลเสนารกัษ์              พลฯ  ๒ 
                          ๓. พลขับรถ  ส.อ.  ๑ 
                          ๔. ทหารบรกิาร  พลฯ ๑ 
      ๑๑.   หมูส่่งก าลังกองพัน.  
                  รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ,   
                ก าลังพล    ๑. นายทหารฝ่ายการส่งก าลงับ ารุง ร.อ.  ๑ 
                          ๒. นายทหารส่งก าลัง             ร.ท.  ๑ 
                          ๓. นายสิบส่งก าลัง               จ. (พ) ๑ 
                          ๔. ผู้ช่วยนายสิบสง่ก าลัง           ส.อ.  ๑ 
                          ๕. เสมียนส่งก าลงั              ส.อ.  ๒ 
                         ๖. พลขับรถ                    ส.อ.  ๑ 
                          ๗. ทหารบรกิาร                 พลฯ   ๒ 
                อาวุธ       ๑. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.        ๑ 
                           ๒. ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว พร้อมขาหยั่ง     ๑ 
        ๑๒. หมู่ซ่อมบ ารุงกองพัน.  
           ก)  รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระมีกว้าน, รพ. ๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ 
                ก าลังพล    ๑. นายทหารยานยนต์กองพัน ร.อ.  ๑ 
                          ๒. นายสิบยานยนต์              จ. (พ) ๑ 
                          ๓. ช่างยานยนต์ล้อ            จ. ๑ 
                                                     ส.อ. ๑ (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                          ๔. เสมียนเครื่องอะไหล่          ส.อ.  ๑ 
                          ๕. นายสิบปล่อยรถ             ส.อ. ๑ 
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                          ๖. ผู้ช่วยช่างยานยนต์            ส.ต.  ๑ 
                          ๗. ทหารบรกิาร               พลฯ  ๑ 
                 อาวุธ         ๑. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. ๑      เครื่อง 
                          ๒. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม. ๑  เครื่อง 
                          ๓. ปก.๙๓ พร้อมขาหยัง่ ๑ 
   ข)  รถกู้ ๕ ตัน อุปกรณ์พรอ้ม.   
                ก าลังพล     ๑. นายสิบรถกู ้  จ. ๑ 
                          ๒. ช่างยานยนต์   ส.อ. ๑   (ท าหน้าทีพ่ลขับรถด้วย) 
             ค)  รถยนต์บรรทุกน้ ามัน.  
               ก าลังพล  ๑. ช่างยานยนต์   สอ.  ๑   (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
        ๑๓.  หมวดกระสุน.   
             ก) รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ. ๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ  
                ก าลังพล   ๑. ผบ.หมวด       ร.ท. ๑ 
                          ๒. หัวหน้านายสบิกระสุน จ. (พ) ๑ 
                          ๓. เสมียนกระสุน  ส.อ. ๑   (ท าหน้าทีพ่ลขับรถด้วย) 
                          ๔. นายสิบกระสุน         ส.อ.  ๓ 
                          ๕. ทหารบรกิาร           พลฯ   ๑ 
             ข)  รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระมีกว้าน, รพ. ๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ บรรทุกกระสุน.   
    (จัดเหมือนกัน ๗ คัน) 
               ก าลังพล     ๑. พลขับรถ              ส.อ.  ๗ 
                          ๒. พลล าเลียงกระสุน       พลฯ ๗ 
๙.   กำรจัดกองร้อย ปบค.๑๐๕ มม. 
       ก.   กองรอ้ย ปบค.๑๐๕ มม.  ประกอบส่วนส าคัญ ๕ ส่วน อันได้แก่. 
           ๑) บก.ร้อย. 
           ๒) หมู่สทูกรรม. 
           ๓) หมวดเจ้าหน้าทีก่องร้อย. 
           ๔) ส่วนยิง. 
           ๕) หมู่ตรวจการณ์หน้า. 
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 ข. ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ ่
          ๑)  ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองร้อยเป็นผลสะท้อนมาจากการเป็นผู้น า และ 
ความรู้ทางวิชาชีพของผู้บังคับกองร้อย 
          ๒)  เมื่อกองร้อยไม่อยู่ในความควบคุมทางยุทธการของกองพันปืนใหญ่สนาม ความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับกองร้อยเทียบกับความรับผิดชอบต่างๆ ของผู้บังคับกองพันตามที่ได้กล่าวไว้ใน รส.๖-๒๐ และ 
รส.๖-๒๑ เมื่อกองร้อยอยู่ในความควบคุมทางยุทธการของกองพันปืนใหญ่สนามผู้บังคับกองร้อยรับผิดชอบ
ในการ 
              ก) ฝึกกองร้อยให้สอดคล้องกับก าหนดการฝึกของกองพัน  และให้บรรลุความมุ่งหมายใน
การฝึกที่ได้วางไว้ 
              ข)บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และอาวุธยุทโธปกรณ์ 
              ค) รักษามาตรฐานของวินัย และขวัญให้อยู่ในระดับสูง 
              ง) ดูแลสุขภาพ และอนามัยของก าลังพลในกองร้อย 
   จ) จัดให้กองร้อยพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ 
              ฉ) มั่นใจได้ว่าได้ปฏิบัติตามข้อระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ถูกต้อง. 
             ช) มั่นใจว่ากองร้อยได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือ. 
         ซ) ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ในกองร้อยทราบสถานการณ์ทั่วไป และสถานการณ์เฉพาะอยู่เสมอ 
 วิธีการ ผู้บังคับกองร้อยด าเนินการรับผิดชอบทางการบังคับบัญชากองร้อยของตนโดย 
 ๑. เข้าร่วมในการฝึกด้วยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่หน้าที่อื่นๆ ของตนอ านวยให้ การอยู่ร่วมกับทหาร
ส่วนมากของตนในระหว่างการเล่นกีฬา การฝึก ย่อมพัฒนาคุณลักษณะทางความเป็นผู้น าของผู้บังคับ
กองร้อย. 
 ๒. ท าการตรวจเนืองๆ เพื่อดูว่าได้มีการปฏิบัติตามค าสั่งของตน ที่พักอาศัยเพียงพอ และมี  การท า
ความสะอาดเป็นอย่างดี การเลี้ยงดูตรงเวลา น่าดู และน่าพอใจ  และงานประจ าได้มีการแบ่งกระท าเท่า
เทียมกัน.   

กองรัอย ปบค. ๑๐๕ มม.     อจย. ๖–๒๗ ( ๒ พ.ค. ๒๙ ) น.  ๗ 
ส. ๖๐ 
พ. ๗๙ 
   ๑๔๖ 

บก. ร้อย. หมวดเจ้าหน้าที่กองร้อย หมู่สูทกรรม ส่วนยิง หมู่ตรวจการณ์หน้า 

หมู่แผนที่ หมู่สื่อสาร บก. ส่วนยิง หมู่ปืน หมู่กระสุน 

                     รูปที่ ๙  ผังการจัดกองร้อย ปบค. ๑๐๕ 
มม. 
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 ๓. ท าตนให้พร้อมที่จะเปน็ที่ปรกึษาหารอืให้แกท่หารภายในกองร้อยในเรื่องสว่นตัวต่างๆใน  สภาพ
อันควร. 
 ๔. ให้ความยุติธรรมทางทหารอย่างมั่นคง เสมอภาค และไม่ล าเอียง. 
 ๕. พิจารณาอย่างรอบคอบในการบรรจุเจ้าหน้าที่ เพื่อให้แน่แก่ใจว่าได้บรรจุคนให้เหมาะสมกับงาน 
 ๖. สอนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ส าคัญ ๆ ให้รู้หน้าที่. 
 ๗. ด ารงรักษาไว้ซึ่งโครงการบ ารุงความรู้ทหารที่ได้ผลอยู่เสมอ. 
 ๘. กวดขัน, การซ่อมบ ารุง  และการใช้ยุทโธปกรณ์ทั้งสิ้นให้ถูกต้อง. 
 ๙. ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าได้ใช้การประหยัดทางการส่งก าลัง  และความส านึกในการสิ้นเปลือง 
 ๑๐. มอบหมายอ านาจให้แก่นายทหาร นายสิบของตนให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง  และการปฏิบัติการ
อย่างได้ผลของกองร้อย. 
 แผน และค าสั่ง. 
 แผน และค าสั่งของผู้บังคับกองร้อย อาศัยแผน และค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือถัดข้ึนไปเป็น
มูลฐาน แผนประกอบด้วยข้ันตอนที่แน่ชัด จัดล าดับไว้อย่างมีเหตุผลซึ่งแต่ละส่วนของกองร้อยจะต้องปฏิบตัิ
ตามเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กองร้อยสามารถปฏิบัติภารกิจของตนได้อย่างถูกต้อง และเรียบร้อย ผู้
บังคับกองร้อยใช้ค าสั่งด้วยวาจาสั้น ๆ และไม่เป็นทางการ ค าสั่งควรใช้ให้เหมาะสมไม่ควรน าระเบียบปฏิบัติ
ประจ า (รปจ.)  มากล่าวซ้ าอีก 
       ค. เจ้าหน้าที่ภายในกองร้อยปืนใหญ่   ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลักดังนี้:- 
           ๑) รองผู้บังคับกองร้อย ท าหน้าที่บังคับบัญชาส่วนยิง และเป็นคนที่สองในการบังคับบัญชา
กองร้อย ช่วยเหลือผู้บังคับกองร้อยในงานธุระการ ออกตารางฝึก และดูแลการฝึกทั้งหมดในสนามสั่งการ 
ทั้งหมดในส่วนยิง รับผิดชอบในการด าเนินการยิง และบังคับบัญชากองร้อยในเมื่อผู้บังคับกองร้อยไม่อยู่ใน
พื้นที่กองร้อย 
           ๒) ผู้ช่วยรองผู้บังคับกองร้อย ท าหน้าที่ช่วยเหลือรองผู้บังคับกองรอ้ย และเป็นนายทหาร ยาน
ยนต์ของกองร้อย 
           ๓) นายทหารลาดตระเวน และแผนที่  ท าหน้าที่บังคับบัญชาหมวดเจ้าหน้าที่กองร้อย 
ปฏิบัติการลาดตระเวน เตรียมแผนงานแผนที่ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานแผนที่ และการวางการ
ติดต่อสื่อสาร ก ากับดูแลการฝึก และการท างานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในหมวด ประจ าที่ตรวจการณ์ของกอง
พันเมื่อได้รับค าสั่ง รับผิดชอบในการใช้ และการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ และยุทธภัณฑ์ของหมวดเจ้าหน้าที่
กองร้อยให้เหมาะสม 
 ๔) ผู้ตรวจการณ์หน้า (๓ นาย) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการณ์หน้าเมื่อภารกิจทางยุทธวิธีบ่งหรือ
ตามความต้องการของหน่วยรับการสนับสนุน  และประจ าที่ตรวจการณ์ของกองร้อยหรือกองพันตามค าสั่ง 
ก ากับดูแลการปฏิบัติของหมู่ตรวจการณ์หน้า และการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ และยุทธภัณฑ์ 
 ๕) จ่ากองร้อย ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยประจ าตัวของผู้บังคับกองร้อย ปฏิบัติเช่ือมต่อระหว่างผู้
บังคับกองร้อย  และนายสิบ, พลทหาร ช่วยเหลือผู้บังคับกองรอ้ยในด้านธุรการ จัดท า และก ากับดูแลตาราง
การจัดเวร การรายงานประจ าวัน และใบลาป่วย จ่ากองร้อยควรมีความรู้ในหน้าที่ต่างๆที่เจ้าหน้าที่กองร้อย
ทุกคนปฏิบัติ และรู้จักคุณวุฒิของแต่ละบุคคล เมื่ออยู่ในสนามจ่ากองร้อยจะช่วยเหลือผู้บังคับกองร้อยใน
การจัดระเบียบบริเวณที่ตั้งของกองร้อย 
           ๖) เสมียนกองร้อย ท างานอยู่ในการก ากับดูแลของจ่ากองร้อย เกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือ  
และการรายงานของกองร้อยตลอดจนแยกเก็บเอกสาร แจกให้นายทหารทราบก าหนดนัดเช่น ตรวจโรค
ประจ าเดือน ฟังอนุศาสนาจารย์ การชมมโหรสพต่าง ๆ เป็นต้น ช่วยเหลือทหารเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว 
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           ๗) นายสิบสูทกรรม ท าหน้าที่เบิกรับเสบียง จัดรายการอาหาร เก็บรักษาบันทึก และบัญชี
ประกอบเลี้ยง มั่นใจได้ว่าได้เก็บอาหารไว้เหมาะสม และใช้อย่างประหยัด การจัดโต๊ะอาหาร และการ
รับประทานอาหารในสภาพดีที่สุด ก ากับดูแลการจัดท า และการจัดโต๊ะอาหารตลอดจนการเก็บบ ารุงรักษา
เครื่อง มือประกอบเลี้ยง และยานพาหนะ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ควบคุมโรงหุงต้ม และ
โรงเลี้ยง การท าความสะอาด และสุขาภิบาลโรงหุงต้มตลอดจนพื้นที่โดยรอบ. 
           ๘) นายสิบส่งก าลัง ท าหน้าที่รับจ่าย และส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกองร้อย รักษาสิ่งอุปกรณ์ทีม่ี
อยู่ในคลังส่งก าลังรับ และส ารวจสิ่งของส่วนตัวของทหารที่พ้นหน้าที่ไปจากกองร้อย ทหารขาดหนี ต้องโทษ 
ไปราชการพิเศษ ฯลฯ ส่งเสริม และปฏิบัติตามการประหยัดทางการส่งก าลังรวมทั้งการส่งคืนของเกิน 
           ๙) นายสิบยานยนต์ ท าหน้าที่เป็นผู้คนส าคัญของผู้ช่วยรองผู้บังคับกองร้อย (ท าหน้าที่เป็น 
นายทหารยานยนต์ของกองร้อย) ก ากับดูแลเครื่องยนต์ โรงรถ  และงานธุรการ รวมทั้งการก าหนดตาราง  
การซ่อมบ ารุงในกองร้อย ให้ประสานกับตารางก าหนดการซ่อมบ ารุงของกองพัน ก ากับดูแลการใช้รถ การ
ซ่อมหรือการลากจูงรถที่เสียในขบวนยานยนต์ ตลอดจนการเบิกช้ินส่วน และเครื่องมือช่วยเหลือในการ
ตรวจรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการขาดความระมัดระวัง การปล่อยปละละเลยหรือการใช้ยานพาหนะ และ
ยุทธภัณฑ์ในทางที่ผิดแก่นายทหารยานยนต์ ค้นหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ และให้ค าแนะน าแก่ช่างยาน
ยนต์เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องเมื่อจ าเป็น ช่วยก ากับดูแลการฝึกพลขับ และการซ่อมบ ารุง 
 ๑๐) นายสิบหัวหน้าเจ้าหน้าที่กองร้อย ท าหน้าที่ช่วยเหลือนายทหารทหารลาดตระเวน และ
แผนที่ 
 ๑๑) นายสิบเครื่องมือแผนที่ ใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ได้รับ สอบค่าของมุมโดยให้
เจ้าหน้าที่บันทึกงานแผนที่ ใช้เทคนิคการขานตอบ และมั่นใจว่าหลักเล็งตั้งตรงดิ่งในระหว่างการปฏิบัติใน
สนาม ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่วัดระยะในการรักษาให้ตรงทิศทางในระหว่างการวัดระยะ. 
 ๑๒) เจ้าหน้าที่ค านวณแผนที่ เก็บรักษาแบบฟอร์มมาตรฐานในการค านวณแผนที่ทั้งสิ้น ท า
การค านวณแยกกัน และอย่างประณีต เปรียบเทียบหลักฐานกันเฉพาะเมื่องานในสนามเสร็จแล้ว ถ้ามีข้อ
แตกต่างเกิดข้ึนในการค านวณ เจ้าหน้าที่ค านวณต้องแก้ไขทันที 
          ๑๓) เจ้าหน้าที่บันทึกงานแผนที่ ด ารงรักษาสมุดงานแผนที่ในสนามด้วยการบันทึกหลักฐาน
ทั้งสิ้นทั้งที่ก าหนดให้ และที่จัดหาได้จากการปฏิบัติจากแผนที่ ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ 
ตรวจสอบการวัดระยะด้วยการนับก้าว ให้หลักฐานที่ต้องการแก่เจ้าหน้าที่ค านวณ 
          ๑๔)  นายสิบสื่อสาร ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่สื่อสาร อ านวยการจัดตั้งการปฏิบัติ และการ
บ ารุงรักษาการติดต่อสื่อสารของกองรอ้ย ก ากับดูแลการฝึกของเจ้าหน้าที่สื่อสารทั้งสิ้น รวมทั้งพนักงานวิทยุ
โทรศัพท์ทุกนาย ก ากับดูแลการซ่อมยุทธภัณฑ์ และยานพาหนะของหมู่ ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารของ
กองร้อยทั้งหมดเบิกจ่าย และส่งคืนยุทธภัณฑ์ 
 ๑๕)  ผู้บังคับหมู่กระสุน ก ากับดูแล เบิก, รับ, การบรรทุก, การล าเลียง การแจกจ่ายกระสุน  
และมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย อ านวยการรักษากระสุน และยานพาหนะ 
และยุทธภัณฑ์ ตลอดจนการเก็บรักษากระสุนอย่างเหมาะสม และส่งคืนกระสุน 
 ๑๖)  นายสิบบันทึกหลักฐาน (เจ้าหน้าที่บันทึก) ท าหน้าที่ช่วยเหลือรองผู้บังคับกองร้อย 
บันทึก หลักฐานการยิงของ ป.แต่ละกระบอก ขานหลักฐานที่ถูกต้องให้หมู่ปืนเมือ่ต้องการบันทึกมุมสงูต่ าสดุ 
รักษาจ านวนกระสุนที่ได้รับ และใช้ไป 
          ๑๗)  นายสิบหัวหน้าส่วนยิง (นายสิบเจ้าหน้าที่ส่วนยิง) เป็นนายสิบอาวุโสของส่วนยิงท า
หน้าที่ช่วยเหลือรองผู้บงัคับกองรอ้ย  และควบคุมบังคับหมู่ปืนต่างๆ ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่อ านวยการยิง ควร
สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของรองผู้บังคับกองร้อยได้ 



๔๗ 

            ๑๘)  นายสิบเครื่องมือ (เจ้าหน้าที่เครื่องมือ) จัดตั้งกล้องกองร้อยให้ตรงทิศ ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่อ านวยการยิง ควรสามารถปฏิบัติหน้าที่อ านวยการยิงใดๆ ก็ได้. 
        ๑๙) เจ้าหน้าที่ค านวณ ท าหน้าที่ค านวณหาหลักฐานการยิง ค านวณตัวแก้ข่าวสภาพอากาศ 
และความเร็วต้น (ตร.๐) บันทึกภารกิจยิง  และส่งค าขอยิง และส่งค าสั่งยิงไปยังหมู่ปืนต่างๆ เมื่อได้รับค าสั่ง 
          ๒๐)  เจ้าหน้าที่หลักฐาน (เจ้าหน้าที่แผ่นเรขา) ท าหน้าที่รักษาแผ่นเรขายิง แผนที่สถานการณ์  
และบันทึกเป้าหมาย ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามค าสั่ง 
          ๒๑)  ผู้บังคับหมู่ปืน ท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามค าสั่งยิงในหมู่ของตน อ านวยการให้
ปืนใหญ่เข้าที่ตั้งยิง จัดท าแผ่นจดระยะ และรักษาการตรวจการณ์ในเขตรับผิดชอบของตน ก ากับดูแลการ
ซ่อมบ ารุงปืนใหญ่, รถลากปืนใหญ่,  และยุทธภัณฑ์ มั่นใจว่าเครื่องเล็ง และเครื่องมือในการตั้งปืนตรงทิศ
ได้รับการปรับอย่างถูกต้อง รักษาสมุดประวัติปืนใหญ่ให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
 ๒๒)  นายสิบลาดตระเวน ท าหน้าที่ช่วยผู้ตรวจการณ์หน้า ต้องสามารถรับต าแหน่งผู้ตรวจ
การณ์หน้าได้. 
 ๒๓) นายสิบติดต่อ เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการณ์หน้าในการปฏิบัติงานติดต่อ ในอันที่จะประสาน
การสนับสนุนของทหารปืนใหญ่เข้ากับการปฏิบัติการยุทธ์ของทหารราบหรือยานเกราะ เตรียมลงแผนที่ 
สถานการณ์ และแผนผังต่างๆจากผู้ตรวจการณ์หน้าจากหน่วยอื่นๆ ช่วยท าแผนการยิงปืนใหญ่เมื่อจ าเป็น 
 ง.  ก าลังพล และยทุโธปกรณ์.   
  ๑.  กองบงัคับการกองร้อย.    
   ก)  รยบ.๑/๔ ตัน ๔ x ๔  
                  ก าลังพล   ๑. ผบ.ร้อย.               พ.ต. ๑ 
                           ๒. พลขับรถ  จ. ๑   (ท าหน้าที่พลวิทยุโทรศัพท์ด้วย) 
     ๓. ทหารบรกิาร            พลฯ  ๑ 
                  วิทยุ     ๑. เอเอ็น/วีอาร์ซี - ๔๗                 ๑  เครื่อง 
                           ๒. ชุดควบคุมวิทยุ  เอเอ็น/จีอารเ์อ - ๓๙  ๑ เครื่อง 
               ข)  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.   
                  ก าลังพล    ๑. จ่ากองร้อย จ. (พ) ๑ 
                           ๒. เสมียนธุระการกองร้อย     ส.อ.  ๑ 
                           ๓. นายสิบส่งก าลัง           จ.  ๑ 
                           ๔. พลขับรถ                ส.อ. ๑ 
    อาวุธ          ๑. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. ๑ 
                           ๒. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.พร้อมขาหยั่ง ๑ 
                           ๓. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม. ๑ 
   ค)  รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระมีกว้าน.    
                  ก าลังพล   ๑. นายสิบยานยนต์           จ. ๑ 
                           ๒. ช่างยานยนต ์ ส.อ. ๓  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                           ๓. ช่างอาวุธ จ.  ๑ 
        อาวุธ       ๑. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.   ๑ 
                           ๒. ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว ต่อสู้อากาศยาน ๑ 
                           ๓. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.                  ๑ 
                          ๔. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.            ๑ 



๔๘ 

 ๒. หมู่สทูกรรม. 
                      รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ, รพ.บรรทกุน้ าขนาด ๔๐๐ แกลลอน.  
                  ก าลังพล   ๑. นายสิบสูทกรรม           จ.  ๑ 
                           ๒. พลสทูกรรม  ส.อ. ๑  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                                                   ส.ต.  ๓ 
                                                   พลฯ  ๖ 
        ๓. หมวดเจ้าหน้าทีก่องร้อย. 
               ก) รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔   
                  ก าลังพล   ๑. นายทหารลาดตระเวน และแผนที ่ร.ท.  ๑ 
                          ๒. นายสิบหัวหน้าเจ้าหน้าทีก่องร้อย   จ.      ๑ 
     ๓. พลขับรถ  จ.  ๑  (ท าหน้าที่พลวิทยุโทรศัพท์ด้วย) 
                           ๔. ทหารบรกิาร                 พลฯ ๑ 
                  อาวุธ     เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. ๑ 
                  วิทยุ    เอเอ็น/จีอาร์ซี - ๑๖๐      ๑ เครื่อง 
               ข)  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
                  ก าลังพล   ๑. นายสิบเครื่องมือ และแผนที ่ ส.อ. ๑ 
                           ๒. นายสิบลาดตระเวน และแผนที ่ ส.อ. ๑ 
                                                       ส.ต.   ๑ 
                           ๓. ผู้ช่วยนายสิบเครื่องมือ และแผนที ่ส.อ. ๑ 
                           ๔. พลขับรถ                   ส.อ. ๑ 
                  อาวุธ      ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. ๑ 
    วิทยุ         เอเอ็น/จีอาร์ซี - ๑๖๐ ๑ 
               ค)  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
        ก าลังพล   ๑. นายสิบสื่อสาร                จ.  ๑ 
                           ๒. พลสลับสาย               ส.อ. ๑ 
                                                       ส.ต. ๑ 
                           ๓. พลทางสาย  ส.อ. ๑  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                                                       ส.ต. ๑ 
                                                      พลฯ ๓ 
                  อาวุธ   เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม. ๑               
                        ง)  รยบ.๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ. 
                  ก าลังพล   ๑. พลทางสาย ส.อ. ๒   (ท าหน้าพลขับรถด้วย) 
                                                       ส.ต. ๒ 
                                                       พลฯ ๓ 
                  อาวุธ     ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว      ๑ 
  ๔. กองบงัคับการส่วนยิง. 
             ก)  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ,รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.  
   ก าลังพล   ๑. รองผู้บงัคับกองร้อย        ร.อ. ๑ 
     ๒. นายสิบหัวหน้าส่วนยิง       จ. (พ) ๑ 



๔๙ 

                        ๓. เจ้าหน้าที่ค านวณ          จ. ๑ 
                        ๔. เจ้าหน้าที่เครือ่งมอื        ส.อ.  ๑ 
                        ๕. พลวิทยุโทรศัพท์           ส.อ.  ๑ 
                        ๖. ทหารบรกิาร             พลฯ   ๑ 
               อาวุธ   ๑. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม. ๑ 
                        ๒. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. ๑ 
                        ๓. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. ๑ 
                 วิทยุ   ๑. เอเอ็น/วีอาร์ซี – ๔๖ ๑ 
                        ๒.  เอเอ็น/จีอาร์ซี – ๕ ๑ 
                        ๓.  เอเอ็น/จีอารเ์อ – ๓๙ ๑ 
               ตู้สลบัสาย  เอสบี - ๙๙๓ /จีท ี ๑ 
  ข)   รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.  
                ก าลังพล  ๑. ผช.รอง ผบ.ร้อย.         ร.ท. ๑ 
                        ๒. นายสิบหัวหน้าส่วนยิง       จ. (พ) ๑ 
                        ๓. เจ้าหน้าที่หลักฐาน         ส.อ.  ๑ 
                        ๔. เจ้าหน้าที่บันทกึ           ส.อ.  ๑ 
                        ๕. ช่างซ่อมปืนใหญ่           จ. ๑ 
                        ๖. พลวิทยุโทรศัพท์           ส.ต. ๑ 
                        ๗. ทหารบรกิาร             พลฯ ๑ 
                          อาวุธ  ๑. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม. ๑ 
                        ๒. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. ๑ 
                        ๓. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. ๑ 
               วิทยุ   ๑. เอเอ็น/จีอารอ์าร์ – ๕ ๑ 
                        ๒. เอเอ็น/วีอาร์ซี – ๔๖ ๑ 
                        ๓. ชุดควบคุมวิทยุ เอเอ็น/จีอาร์เอ – ๓๙ ๑ 
                 ค)  รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระมีกว้าน,    (จัดเหมือนกันทัง้ ๖ หมู)่. 
               ก าลังพล   ๑. ผบ.หมู่           จ. ๑ 
     ๒. พลเล็ง                 ส.อ. ๑ 
                        ๓. พลเล็งผู้ช่วย             ส.ต. ๑ 
                        ๔. พลประจ าปืน             พลฯ ๖ 
     ๕. พลขับรถ                ส.อ. ๑ 
                  อาวุธ      ป.ขนาด ๑๐๕ มม.                        ๑  
  หมำยเหต ุ๑  กองร้อย ป.ขนาด ๑๐๕  มม. มีปืน ๖ หมู่ ก าลังพลแต่ละหมูเ่หมอืนกัน  ทุกประการ.  
     ง) รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ, รพ.๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ บรรทกุกระสุน.  
                   ก าลังพล  ๑. ผบ.หมู่            จ.   ๑ 
     ๒. รอง ผบ.หมู่        ส.อ. ๑ 
                            ๓. พลขับรถ           ส.อ. ๑ 
                            ๔. พลล าเลียงกระสุน    พลฯ ๒ 
                    อาวุธ        ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว                  ๑ 



๕๐ 

              จ) รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ, รพ.๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ บรรทกุกระสุน  (คันที่ ๒ และ ๓) 
                    ก าลังพล      ๑. พลขับรถ           ส.อ. ๒ 
                            ๒. พลล าเลียงกระสุน    พลฯ  ๔ 
                    อาวุธ       ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.        ๒ 
 ๕.  หมู่ตรวจการณ์หน้า  ๓  หมู่. 
               รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ , รพ.๑/๔ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
                    ก าลังพล      ๑. ผู้ตรวจการณ์หน้า     ร.ท. ๓ 
                            ๒. นายสิบลาดตระเวน   จ. (พ) ๑ 
                                                จ. ๒ 
                            ๓. นายสิบติดต่อ จ. ๓  (ท าหน้าที่พลขับรถด้วย) 
                            ๔. พลวิทยุโทรศัพท์      ส.ต.  ๓ 
                            ๕. ทหารบรกิาร        พลฯ ๓ 
                    วิทยุ         ๑. เอเอ็น/จีอารซ์ี - ๑๖๐                ๓ 
                            ๒. เอเอ็น/พีอารซ์ี - ๗๗                 ๓ 
                            ๓. เอเอ็น/จีอารเ์อ - ๓๙                ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

๑๐. กองพันทหำรปืนใหญ่กลำงลำกจูง ๑๕๕ มม. อจย.๖ - ๑๓๕ (๒๓ ต.ค.๓๑). 
 ก. ภารกิจ ด าเนินการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่สนาม โดยท าหน้าที่เป็นปืนใหญ่ช่วยส่วนรวมให้แก่ 
กองพลทหารราบหรือเพิ่มเติมก าลังยิงให้แก่หน่วยทหารปืนใหญ่สนามอื่น ๆ  
 ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกรมทหารปืนใหญ่กองพลทหารราบ 
 ค. ขีดความสามารถ 
  ๑) ด าเนินการยิงสนับสนุนดว้ยปนืใหญ่สนามอย่างต่อเนื่อง และทันเวลาให้แก่หน่วยรับการสนับสนุน 
  ๒) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร การต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ งานแผนที่ทหารปืน
ใหญ่ และการค้นหาเป้าหมายของกรมทหารปืนใหญ่ 
  ๓) ด าเนินการสนับสนุนทางการแพทย์อย่างจ ากัดให้แก่หน่วยในอัตรา รวมทั้งการให้การรักษา 
พยาบาล และการส่งกลับภายในกองพัน 
  ๔) เบิกรับ และแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทให้แก่หน่วยในอัตรา เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ทุกชนิด 
และบันทึกรายการยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติการขนส่งกระสุน และวัตถุระเบิดตามอัตรามูลฐาน 
  ๕) ด าเนินการติดต่อกับหน่วยทหารปืนใหญ่ที่รับการเพิ่มเติมก าลังยิงด้วยหมู่ยิงสนับสนุน 
  ๖) จัดหมู่ยิงสนับสนุนให้แก่กองพันทหารม้า (ลาดตระเวน และกองพันทหารม้า (รถถัง) และจัด
หมู่ตรวจการณ์หน้าให้แก่กองพันทหารม้า (รถถัง) ของกองพลทหารราบได้ 
  ๗) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่างจ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง อจย. ๖–๑๓๕ ( ๒๓ ต.ค. ๓๑ ) 
น.   ๓๙ 
ส. ๒๗๐ 
พ. ๓๒๑ 
    ๖๓๐ 

กองบังคับการกองพันและ 
กองรัอยกองบังคับการ 

กองร้อยบริการ กองร้อยปืนใหญ่กลางลากจูง 

รูปที่ ๑๐ ผังการจัดกองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง ๑๕๕  มม. 



๕๒ 

 
 

 
ฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายกจิการพิเศษของกองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูงขนาด ๑๕๕ มม.  

มีการจัดคล้ายคลงึกัน ดังนี:้- 
๑๑.  กองบังคับกำรกองพนั  และกองรอ้ยกองบังคบักำร. 
 ก. ภารกิจ  อ านวยการ และประสานการปฏิบัติของกองพนัโดยจัดให้มสีิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ  ที่จ าเป็นเพือ่ใหผู้้บังคับกองพันสามารถควบคุม และบังคับบัญชากองพันได้. 
 ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจงู กรมทหารปืนใหญ่กอง
พลทหารราบ. 

ผบ.พัน. 
พ.ท. 

รอง ผบ. พัน. 
พ.ต. 

ฝอ. ๑ 
ร.อ. 

ฝอ. ๒ 
พ.ต. 

ฝอ. ๔ 
ร.อ. 

ฝ่ายอ านวยการ 

ร.อ. 

ฝอ. ๓ 
พ.ต. 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ฝสส. 
ร.อ. 

นลว. ผท. 
ร.อ. 

นยน. 
ร.อ. 

นยส. 
ร.อ. 

กง. 
ร.อ. 

นพ. 
ร.อ. 

ผตอ. 
ร.ท. 

รูปที่ ๑๑ การจัดฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายกิจการพิเศษ 



๕๓ 

 ค.  ขีดความสามารถ. 
  ๑) วางแผน ก ากับดูแล ประสาน และควบคุมการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ในอัตราของกองพัน.  
  ๒) ด าเนินการควบคุมงานแผนที่ของกองพัน. 
  ๓) ด าเนินการต่อสู้ปอ้งกันภัยทางอากาศยานทีร่่อนต่ าของข้าศึกอย่างจ ากัด.  
  ๔) ด าเนินการในระบบการติดต่อสื่อสารส่วนหนึง่ของกองพัน. 
  ๕) ด าเนินการค้นหาเป้าหมาย และติดต่อของกองพัน. 
  ๖) ด าเนินการประสานการยิงสนับสนุนให้แก่กองพันทหารม้า (ลาดตระเวน)  และกองพัน 
ทหารม้า (รถถัง)  และจัดหมู่ตรวจการณ์หน้าให้แก่กองพันทหารม้า (รถถัง) ของกองพลทหารราบได้. 
  ๗) ด าเนินการให้การสนับสนุนทางการแพทย์ข้ันหน่วยรวมทั้งการรักษาพยาบาล การส่งกลับ
การจัดที่ต้ังปฐมพยาบาลประจ ากองร้อยในอัตรา  และก ากับดูแลการเวชกรรมป้องกันในกองพัน.  
  ๘) ด าเนินการซ่อมบ ารุงข้ันหน่วยแก่เครื่องสื่อสารในอัตราของกองพัน.   
 ๙) ด าเนินการซ่อมบ ารุงข้ันหน่วยให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา ยกเว้นการซอ่มบ ารุงยานยนต์
ระดับกองพัน. 
   ๑๐) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่างจ ากัด 

 
หมำยเหต ุส าหรบักองพัน ปกค.ขนาด ๑๕๕ มม.มีหมู่ยงิสนบัสนุน ๓ หมู่  และหมู่ตรวจการณ์ 

     หน้าอีก ๓ หมูจ่ัดไว้ที่กองร้อยกองบงัคับการ. 
 ง.  ก าลังพล และยทุโธปกรณ์. 

กองบังคับการกองพันและ 
กองรัอยกองบังคับการ 

อจย. ๖–๑๓๖ (๒๓ ต.ค. ๓๑) น. ๒๕ 
ส. ๘๘ 
พ. ๔๗ 
   ๑๖๐ 

บก. พัน. ร้อย . บก. 

บก. ร้อย. หมู่ยุทธการและ 
อ านวยการยิง 

หมู่ซ่อมกองร้อย หมู่เสนารักษ์ 

หมู่ธุรการและก าลังพล หมู่ยิงสนับสนุน หมู่ตรวจการณ์หน้า มว. สื่อสาร 

บก. มว. หมู่วิทยุ หมู่ทางสาย 

มว.ผท. 

บก. มว. หมู่แผนที่ 

 รูปที่ ๑๒ ผังการจัด บก.และ ร้อย. บก. 



๕๔ 

  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ บังคับบัญชาฝ่ายอ านวยการต่างๆ ซึง่แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ๑๒   ส่วน
ดังนี:้-  
  ๑.  กองบงัคับการกองร้อย. 
 ก) รถ ผบ.ร้อย. รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน. 
    ก าลังพล ๑. ผบ.ร้อย.                     พ.ต. ๑  
                       ๒. พลขับรถ                      ส.อ.  ๑  พลวิทยุโทรศัพท์  
                       ๓. ทหารบรกิาร                   พลฯ ๑  
             อาวุธ     ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.   ๑     กระบอก  
             วิทยุ      AN/VRC-๔๗                    ๑     เครื่อง  
                 ข)  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน สองล้อสมัภาระ.  
 ก าลังพล      ๑. จ่ากองรอ้ย   จ. (พ.) ๑  
                       ๒. เสมียนธุรการกองร้อย    ส.อ. ๑  
                       ๓. นายสิบส่งก าลัง           จ. ๑  
                       ๔. นายสิบช่างอาวุธ          จ. ๑  
                       ๕. พลขับ                     ส.อ. ๑  
             อาวุธ     ๑. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.    ๑     กระบอก  
         ๒. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.     ๑     กระบอก  
                ๓. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.                  ๑     กระบอก  
       ๒. หมู่ธุรการ และก าลังพล.  
           ก)  รถรอง ผบ.พัน. รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ , รพ. ๑/๔ ตัน ๒ ล้อสัมภาระ  
             ก าลังพล ๑. รอง ผบ.พัน.                   พ.ต. ๑  
                       ๒. พลขับรถ                 ส.อ. ๑  
                       ๓. ทหารบรกิาร            พลฯ ๑  
             วิทยุ       AN/VRC - ๔๗      ๑     เครื่อง  
           ข) รถหมู่ธุรการ และก าลงัพล รยบ.๒ ๑/๒ ตัน, ๖ x ๖, รพ.๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อสัมภาระ. 
              ก าลังพล  ๑. นายทหารฝ่ายการก าลงัพล     ร.อ. ๑  
                       ๒. นายทหารการเงิน               ร.อ. ๑  
                       ๓. จ่ากองพัน                 จ.(พ.) ๑  
                       ๔. นายสิบธุรการ และก าลังพล     จ.(พ.) ๑  
                       ๕. เสมียนกองบังคับการ             ส.อ. ๒  
                       ๖. เสมียนพิมพ์ดีด                  ส.อ. ๑  
                       ๗. เสมียนการเงิน                 จ. ๑  
                      ๘. เสมียนการเงิน                 ส.อ. ๒  
                       ๙. ทหารบรกิาร                   พลฯ ๒  
             อาวุธ   ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.                   ๑     กระบอก  
   ๓. หมู่ยุทธการ และอ านวยการยงิ. 
           ก) รถ ผบ.พัน. รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔  

 ก าลังพล  ๑. ผบ.พัน.                       พ.ท. ๑  
                       ๒. พลขับรถ                      จ. ๑  



๕๕ 

๓. ทหารบรกิาร                   พลฯ ๑  
             วิทยุ       AN/VRC - ๔๗                         ๑ เครื่อง  
           ข)  รถ ฝอ.๓ รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ  
             ก าลังพล  ๑. นายทหารฝ่ายยุทธการ และการฝึก      พ.ต. ๑  
                       ๒. นายสิบยุทธการ                  จ.(พ.) ๑  
                       ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ค านวณ           จ.(พ.) ๑  
                       ๔. เจ้าหน้าที่ค านวณ                 จ. ๑  
                       ๕. เจ้าหน้าที่หลักฐาน                ส.อ. ๑  
                       ๖. พลวิทยุโทรศัพท์                  ส.อ. ๑  
                       ๗. ทหารบรกิาร                    พลฯ ๑  
             อาวุธ     เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.              ๑     กระบอก  
             วิทยุ       AN/VRC - ๔๖                            ๑     เครื่อง  
           ค) รถ ฝอ.๒ รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ. 
              ก าลังพล  ๑. นายทหารฝ่ายการข่าว               ร.อ. ๑  
                       ๒. ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศ           ร.ท.  ๒  
                       ๓. นายสิบการข่าว                  จ.(พ.) ๑  
                       ๔. เสมียนการข่าว                  ส.อ. ๑  
                       ๕. เจ้าหน้าที่ค านวณ                 จ. ๑  
                       ๖. เสมียนยทุธการ                  ส.อ. ๑  
                       ๗. พลวิทยุโทรศัพท ์   ส.อ. ๑  
                       ๘. ทหารบรกิาร                    พลฯ ๓  
             วิทยุ      AN/VRC - ๔๖                            ๑     เครื่อง 

ง) รถ ผช.ฝอ.๓ รถตู้ ๒ ๑/๒ ตัน อุปกรณ์พรอ้ม  
             ก าลังพล  ๑. ผช.ฝอ.๓                       ร.อ. ๑  
                       ๒. เจ้าหน้าที่ค านวณ                  จ. ๑  
                       ๓. เจ้าหน้าที่หลักฐาน                ส.อ. ๑  
                       ๔. พลขับรถ                                   ส.อ. ๑  
                       ๕. ทหารบรกิาร                              พลฯ ๑  
             อาวุธ     ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.                                        ๑    กระบอก  

วิทยุ       ๑. AN/GRR - ๕                          ๑     เครื่อง  
                       ๒. AN/VRC - ๔๖                         ๑    เครื่อง  
                       ๓. ชุดควบคุมวิทยุ AN/GRA - ๓๙     ๑    เครื่อง  
 ๔.  หมู่ยิงสนับสนุน รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ  

ก าลังพล ๑. นายทหารการยิงสนับสนุน       ร.อ. ๑  
                       ๒. นายสิบติดต่อ                   จ.  ๑  
                       ๓. พลวิทยุโทรศัพท์                 ส.อ. ๑  
                       ๔. ทหารบรกิาร                      พลฯ  ๑  
           วิทยุ  ๑. AN/VRC - ๔๙                        ๑    เครื่อง  
                       ๒. AN/PRC - ๗๗                       ๑    เครื่อง  



๕๖ 

       ๕.  บก.มว.ผท. รถนายทหารลาดตระเวน และแผนที่ รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔  
ก าลังพล  ๑. นายทหารลาดตระเวน และแผนที่     ร.อ.  ๑  

                       ๒. ผู้บังคับหมวด                    ร.ท.  ๑  
                       ๓. นายสิบหัวหน้างานแผนที่                  จ.(พ.) ๑  
                       ๔. พลขับรถ                       ส.อ.  ๑  
                       ๕. ทหารบรกิาร                       พลฯ   ๒  
           วิทยุ         AN/VRC - ๔๗                                     ๑    เครื่อง  
      ๖.  หมู่แผนที่ ๓ หมู ่

ก) รถแผนที่ รยบ.๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ ตัน สัมภาระ  
 ก าลังพล  ๑. ผู้บังคับหมู่                      จ.  ๑  

                       ๒. นายสิบเครื่องมือแผนที่              ส.อ.  ๔  
                       ๓. ผช.นายสิบเครื่องมือแผนที่         ส.ต.  ๑  
                       ๔. พลขับรถ                       ส.อ. ๑  
             อาวุธ     ๑. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.             ๑    กระบอก  
                       ๒. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.        ๑    กระบอก  
                       ๓. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.                ๑    กระบอก  
              วิทยุ       ๑. AN/VRC - ๔๗                         ๑    เครื่อง  
                       ๒. AN/PRC - ๗๗                                   ๑    เครื่อง  

ข)  รถแผนที่คันอื่น ๆ จัดเหมือนกบัคันที่ ๑  
       ๗. บก.มว.สส.  
           ก) รถ บก.มว.สส.รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ ,รพ.๑/๔ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
             ก าลังพล  ๑. นายทหารการสื่อสาร              ร.อ. ๑  
                       ๒. พลขับรถ  ส.อ.๑ ท าหน้าที่พลวิทยุโทรศัพท์ด้วย  
                       ๓. ทหารบรกิาร                    พลฯ  ๑  
             วิทยุ       ๑. AN/VRC - ๔๖                         ๑    เครื่อง  
                      ๒. ชุดควบคุมวิทยุ AN/GRA - ๓๙          ๑    เครื่อง  
             ข)  รถ บก.มว.สส. รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ ,รพ. ๑/๔ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ  
             ก าลังพล  ๑. ผู้บังคับหมวดสื่อสาร               ร.ท. ๑  
                       ๒. รองผู้บงัคับหมวดสื่อสาร                   จ.(พ) ๑  
                       ๓. นายสิบหัวหน้าศูนย์ข่าว            จ.    ๑  
                       ๔. ผช.นายสิบหัวหน้าศูนย์ข่าว          ส.อ. ๑  
                       ๕. พลน าสาร                      ส.ต.  ๑  
                       ๖. ทหารบรกิาร                    พลฯ    ๑  
             อาวุธ        เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.             ๑    เครื่อง  
       ๘.  หมู่วิทย ุ รถหมู่วิทยุ  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ ,รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ  
              ก าลังพล  ๑. ผู้บังคับหมู่                      จ.   ๑  
                        ๒. ช่างวิทยุ                       จ.   ๑  
                       ๓. พลวิทยุโทรศัพท์                    ส.อ. ๑  
                       ๔. พลวิทยุโทรเลข                  ส.อ.  ๒  
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              วิทยุ       ๑. AN/GRC - ๑๐๖                             ๑   เครื่อง  
                    ๒. AN/PRC - ๗๗                                     ๒   เครื่อง         
 ๙.  หมู่ทางสาย  

ก) หมู่ทางสายคันที่ ๑ รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ  
             ก าลังพล  ๑. ผู้บังคับหมู่                       จ.  ๑  
                       ๒. หัวหน้าพลทางสาย                ส.อ.  ๑  
                       ๓. พลทางสาย                     ส.ต.  ๑  
              พลฯ  ๓ 

๔. พลสลับสาย    ส.อ. ๑       
      ส.ต.  ๑ 

   อาวุธ     เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.           ๑    เครื่อง  
           ข) รถหมูท่างสาย คันที่ ๒ รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ ,รถ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
             ก าลังพล  ๑. หัวหน้าพลทางสาย                ส.อ.  ๑  
                      ๒. พลทางสาย                     ส.ต.  ๑  
                                                                 พลฯ   ๑  
             อาวุธ     เครื่องยงิลกูระเบิด ขนาด ๔๐ มม.           ๑    กระบอก  

ค) รถหมู่ทางสายคันที่ ๓ จัดเหมอืนคันที่ ๒ ทุกประการ  
      ๑๐. หมู่ซ่อมบ ารงุกองร้อย  รถหมู่ซ่อมบ ารุงกองร้อย  รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ X ๖ สัมภาระ  
             ก าลังพล  ๑. รอง ผบ.ร้อย.                       ร.อ.  ๑  
                      ๒. นายสิบยานยนต์                           จ.(พ.) ๑  
                       ๓. ช่างยานยนต์                    จ.    ๑ ส.อ.  ๒  

๔. ทหารบรกิาร                              พลฯ   ๑  
             อาวุธ   ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว                  ๑  กระบอก  
      ๑๑.  หมู่ตรวจการณ์หน้า  ๓ หมู.่ 

ก) รถหมู่ตรวจการณ์หน้า รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ ,รพ.๑/๔ ตัน ๒ ล้อ. 
             ก าลังพล  ๑. ผู้ตรวจการณ์หน้า                 ร.ท. ๑  
                       ๒. นายสิบลาดตระเวน               จ.   ๑  
                       ๓. นายสิบติดต่อ                    จ     ๑  
                       ๔. พลวิทยุโทรศัพท์                       ส.ต.   ๑  
                       ๕. ทหารบรกิาร                    พลฯ    ๑  
             วิทยุ       ๑. AN/GRC - ๑๖๐                              ๑  เครื่อง  
                       ๒. AN/PRC - ๗๗                                     ๑  เครื่อง  

ข) รถหมู่ตรวจการณ์หน้าคันอื่นจัดเหมือนคันที่ ๑    
๑๒.  หมู่เสนารักษ์  

ก) รถหมูเ่สนารักษ์ รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ  
             ก าลังพล  ๑. นายแพทย์                      ร.อ.  ๑  

๒. นายสิบพยาบาล                   จ.    ๑  
                       ๓. นายสิบพยาบาลกองรอ้ย            จ.    ๑  
                                                       ส.อ.   ๓  
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                       ๔. ทหารบรกิาร                              พลฯ   ๑  
             วิทยุ      AN/GRC - ๑๖๐                           ๑    เครื่อง  
           ข)  รถยนต์พยาบาล  
             ก าลังพล  ๑. นายทหารพยาบาล                ร.ท.  ๑  
                       ๒. พลเสนารกัษ์                    พลฯ  ๒  
                       ๓. พลขับรถ                                ส.อ.  ๑  
                       ๔. ทหารบรกิาร                    พลฯ  ๑   
๑๒. กองร้อยปืนใหญ่สนำมขนำดกลำง  อจย.๖-๑๓๗ ( ๒๓ ต.ค.๓๑ ). 

ก.  ภารกิจ ท าหน้าที่เป็นหน่วยยิงของกองพันทหารปืนใหญก่ลางลากจูง. 
 ข.  การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพันทหารปนืใหญ่กลางลากจูง กรมทหารปืนใหญ่ กอง
พลทหารราบ. 
 ค.  ขีดความสามรถ. 
  ๑) ด าเนินการยิงด้วยปืนใหญ่สนามขนาดกลางด้วยชนิด และปริมาณของกระสุนตามความ
เหมาะสม ณ เวลา และเป้าหมายตามความต้องการ.  
  ๒) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสารของกองพัน. 
  ๓)  ปฏิบัติการขนส่งกระสุน และวัตถุระเบิดส่วนหนึ่งของอัตรามูลฐานของกองพัน.  
  ๔)  ด าเนินการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศต่ออากาศยานที่ร่อนต่ าของข้าศึกอย่างจ ากัด. 
  ๕) ด าเนินการซ่อมบ ารุงข้ันหน่วย ให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา เว้นเครื่องสื่อสารปืนใหญ่  และ
ซ่อมบ ารุงยานยนต์ระดับกองพัน. 
  ๖) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่าง
จ ากัด. 
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ง.  ก าลังพล และยุทโธปกรณ์. 
       ๑.  กองบงัคับการกองร้อย. 

ก) รถ ผบ.ร้อย. รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ 
  ก าลังพล  ๑. ผบ.ร้อย พ.ต. ๑  
                       ๒. พลขับรถ ส.อ. ๑  
                       ๓. ทหารบรกิาร พลฯ ๑  
  วิทยุ ๑. AN/VRC – 47  ๑  เครื่อง 

                    ๒. ชุดควบคุม   AN/GRC – 39  ๑  ชุด  
 ข)  รถส่งก าลงั รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔  สัมภาระ, รพ.  
  ก าลังพล ๑. จ่ากองร้อย จ.(พ) ๑  
   ๒. เสมียนธุรการกองร้อย ส.อ. ๑ (ท าหน้าที่ขับรถด้วย)  
                       ๓. นายสิบช่างอาวุธ จ. ๑  
                       ๔. นายสิบส่งก าลัง จ. ๑  
                       ๕. พลขับรถ ส.อ. ๑  
  อาวุธ    ๑. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.  ๑  กระบอก  
                       ๒. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.                   ๑  กระบอก  
   ๓. ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว                   ๑  กระบอก  
                       ๔. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม. ๑  กระบอก  
 ๒. หมู่สทูกรรม . 
             รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ, รพ.บรรทกุน้ า ๔๐๐ แกลลอน.  
             ก าลังพล ๑. นายสิบสูทกรรม                 จ.  ๑  
                       ๒. พลสทูกรรม                    ส.อ.  ๑  ( พลขับรถ )  
                                                   ส.ต.  ๒  
                                                   พลฯ  ๖  

กองร้อยปืนใหญ่กลางลากจูง 
กองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง 

อจย. ๖–๑๓๗ ( ๒๓ ต.ค. ๓๑ ) น.   ๔ 
ส. ๔๗ 
พ. ๘๒ 
   ๑๓๓ 

กองบังคับการกองร้อย หมู่สูทกรรม หมู่สื่อสาร ส่วนยิง หมู่ซ่อมบ ารุงกองรัอย 

กองบังคับการส่วนยิง หมู่กระสุน หมู่ปืน 

                    รูปที่ ๑๓ ผังการจัด กองร้อยปืนใหญ่กลางลากจูง 
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       ๓. หมู่สือ่สาร 
           ก) รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
             ก าลังพล  ๑. นายสิบสื่อสาร                  จ.     ๑  
                       ๒. พลทางสาย                    ส.อ.   ๑  ( พลขับรถ )  
                                                      ส.ต.   ๑  
                                                      พลฯ    ๒  
                       ๓. พลสลับสาย                    ส.อ.   ๑  
                                                      ส.ต.   ๑  

อาวุธ     ๑. ปก.๙๓ ขนาด  .๕๐ นิ้ว            ๑  กระบอก  
                       ๒. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.     ๑  กระบอก  
           ข)  รยบ.๑  ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.  
             ก าลังพล ๑. พลทางสาย                    ส.อ.  ๑  
                                                      ส.ต.  ๑  
                                                      พลฯ   ๒     
                       ๒. พลสลับสาย                    ส.อ.  ๑  
                                                      ส.ต.   ๑  
                       ๓. พลขับ                        ส.อ.  ๑  
             อาวุธ     ๑. ปก.ขนาด  ๗.๖๒ มม.             ๑  กระบอก  
                       ๒. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.  ๑  กระบอก  
       ๔.  กองบงัคับการส่วนยิง. 

ก)  รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ.๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.  
             ก าลังพล  ๑. รอง ผบ.ร้อย.                  ร.อ.  ๑  
    ๒. นายสิบหัวหน้าส่วนยิง จ.(พ)  ๑  
    ๓. เจ้าหน้าที่บันทกึ  ส.อ. ๑  ( พลขับรถ )  
                       ๔. พลวิทยุโทรศัพท์                 ส.อ.  ๑  
                       ๕. ทหารบรกิาร                   พลฯ   ๑  
              อาวุธ  ๑. ปก.ขนาด  ๗.๖๒ มม.                  ๑  กระบอก  
                       ๒. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.  ๑  กระบอก  
                       ๓. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.    ๑  กระบอก  
             วิทยุ      ๑. AN/GRR - 5                         ๑  เครื่อง  
                       ๒. AN/VRC - 46                        ๑  เครื่อง  
                       ๓. ชุดควบคุม AN/GRC - 39                ๑  ชุด  

ข) รยบ.  ๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ, รพ. ๑ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.  
             ก าลังพล  ๑. นายทหารอ านวยการยิง ร.ท. ๑  
                       ๒. นายสิบหัวหน้าส่วนยิง             จ.(พ)  ๑  
                       ๓. เจ้าหน้าที่ค านวณ                จ.    ๑  
                       ๔. เจ้าหน้าที่หลักฐาน               ส.อ. ๑  
                       ๕. เจ้าหน้าที่เครือ่งมอื              ส.อ.  ๑  
                       ๖. พลวิทยุโทรศัพท์                 ส.ต.  ๑  ( พลขับรถ )  
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                       ๗. ทหารบรกิาร                   พลฯ   ๑    
                       ๒. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.          ๑  กระบอก  
                       ๓. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.             ๑  กระบอก  
            วิทยุ      ๑. AN/GRC - 5                          ๑  เครื่อง  
                       ๒. AN/VRC - 46                         ๑  เครื่อง  
                       ๓. ชุดควบคุมวิทยุ  AN/GRC - 39            ๑  ชุด  
       ๕. หมู่ปืน  ( จัดเหมือนกันทั้ง ๖ หมู่ ). 
            รยบ. ๕ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ.  
             ก าลังพล  ๑. ผู้บังคับหมู ่ จ.  ๑  
                       ๒. พลเล็ง                       ส.อ.  ๑  
                       ๓. พลเล็งผู้ช่วย                   ส.ต.  ๑  
                       ๔. พลประจ าปืน                   พลฯ   ๘  
                       ๕. พลขับรถ                      จ.   ๑  
 อาวุธ     ป.ขนาด ๑๕๕ มม.                         ๑  กระบอก 
       ๖. หมู่กระสุน. 

ก)  รยบ. ๕ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ, รพ.๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
               ก าลังพล  ๑. ผู้บังคับหมู่                     จ. ๑  
                       ๒. พลล าเลียงกระสุน               พลฯ ๔  
                       ๓. พลขับรถ                      จ. ๒  
              อาวุธ     ๑. ปก.๙๓  ขนาด  .๕๐ นิ้ว                 ๑    กระบอก  
                       ๒. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.                    ๑    กระบอก 

ข)  รยบ. ๕ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระมกีว้าน, รพ.๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.  
              ก าลังพล  ๑. พลขับรถ                     จ.    ๑  
                       ๒. พลล าเลียงกระสุน               พลฯ ๔  

๗. หมู่ซ่อมบ ารุงกองรอ้ย. 
             รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระมีกว้าน, รพ.๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
              ก าลังพล  ๑. ผช.รอง ผบ.ร้อย               ร.ท. ๑  
                       ๒. นายสิบยานยนต์                 จ.(พ) ๑  
                       ๓. ช่างยานยนต์ล้อ                 ส.อ. ๓  
                       ๔. ทหารบรกิาร                   พลฯ ๑  
              อาวุธ     ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว               ๑  กระบอก   
๑๓. กองรอ้ยบรกิำร กองพันทหำรปนืใหญ่กลำงลำกจูง. 

ก. ภารกิจ  ด าเนินการส่งก าลังสั่งอุปกรณ์ทุกประเภท และซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ข้ันหน่วย  เว้น
เครื่องสื่อสาร ให้แก่หน่วยในกองพัน. 

ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง กรมทหารปืนใหญ่กอง
พลทหารราบ. 

ค. ขีดความสามารถ. 
            ๑. เบิกรับ และจ่ายสิง่อปุกรณ์ทกุประเภทให้แกห่น่วยในกองพัน. 
           ๒. ด าเนินการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศต่ออากาศยานทีร่่อนต่ าของข้าศึกอย่างจ ากัด. 
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           ๓. ด าเนินการเลี้ยงดกู าลงัพลให้แก่กองรอ้ยกองบังคับการดว้ย.  
           ๔. ขนส่งกระสุน และวัตถุระเบิดส่วนหนึง่ของอัตรามลูฐานของกองพัน.  
 ๕. ด าเนินการซอ่มบ ารุงข้ันหน่วยให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา เว้นเครื่องสื่อสารเฉพาะ  
ยานยนต์จะซ่อมบ ารุงระดับกองพัน. 
          ๖. เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้  
อย่างจ ากัด. 

 ง.  อัตราก าลงัพล และยุทโธปกรณ์. 
๑  กองบังคับการกองรอ้ย .          

ก) รยบ. ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ ,รพ.๑/๔ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
             ก าลังพล  ๑. ผบ.ร้อย (นายทหารส่งก าลัง ท าหน้าที่ ผบ.ร้อยด้วย)   ร.ท.   ๑  
                       ๒. พลขับรถ                                  ส.อ.  ๑  
             อาวุธ     ๑. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม.     ๑  กระบอก  
             วิทยุ      ๑. AN/VRC-๔๗      ๑  เครื่อง  
                       ๒. ชุดควบคุม  AN / GRC – ๓๙            ๑  ชุด  

ข) รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ,รพ. ๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.  
             ก าลังพล ๑. จ่ากองร้อย                    จ.  ๑  
                       ๒. เสมียนธุรการกองร้อย            ส.อ. ๑  (พลขับรถด้วย)  
                       ๓. นายสิบช่างอาวุธ               จ.   ๑  
   ๔. พลสลับสาย                    ส.อ.  ๑  
                                                   ส.ต.   ๑  
                       ๕. นายสิบส่งก าลัง                 จ.    ๑  
             อาวุธ     ๑. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.                   ๑   กระบอก  
                       ๒. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.        ๑   กระบอก  
 ๒. หมู่สทูกรรม. 

    กองร้อยบริการ อจย. ๖–๑๓๙ ( ๒๓ ต.ค. ๓๑ )  น.    ๒ 
ส.  ๔๑ 
พ.  ๒๘ 
      ๗๑ 

กองบังคับการกองร้อย หมู่สูทกรรม หมู่ส่งก าลังกองพัน หมวดกระสุน 

หมู่ซ่อมบ ารุงกองพัน 
กองบังคับการหมวด หมู่กระสุน 

 รูปที่ ๑๔ ผังการจัดกองร้อยบริการ กองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง 



๖๓ 

             รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ , รพ.บรรทกุน้ าขนาด ๔๐๐ แกลลอน. 
             ก าลังพล  ๑. นายสิบสูทกรรม                 จ.    ๑  
                       ๒. พลสทูกรรม                    ส.อ.  ๒  (พลขับรถด้วย)  
                                                   ส.ต.   ๒  
                                                   พลฯ    ๙  
       ๓. หมู่สง่ก าลังกองพัน. 
             รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ ,รพ.๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
              ก าลังพล  ๑. นายทหารส่งก าลัง ร.ท.  ๑  
                       ๒. นายสิบส่งก าลังกองพัน  จ.(พ)  ๑  
                       ๓. ผช.นายสิบส่งก าลงักองพัน  จ.   ๑  
                       ๔. เสมียนส่งก าลงั                 ส.อ.  ๒  
                       ๕. พลขับรถ                      จ.    ๑  
                                                   ส.อ.  ๑  
                       ๖. พลลกูมือ                      ส.ต.  ๒  
                                                   พลฯ   ๒  
                       ๗. ทหารบรกิาร                   พลฯ   ๑  
             อาวุธ     ๑. ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว              ๑     กระบอก  
                       ๒. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.             ๑     กระบอก 
       ๔. หมู่ซ่อมบ ารุงกองพัน.  

ก)  รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระ, รพ.๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ. 
  ก าลังพล  ๑. นายสิบยานยนต์ จ.(พ)  ๑  
                       ๒. ช่างยานยนต์ล้อ                 จ.    ๒  
                                                   ส.อ.  ๒   (ขับรถด้วย)  
   ๓. เสมียนเครื่องอะไหล่             ส.อ.  ๑  
                       ๔. นายสิบปล่อยรถ                 ส.อ.  ๑  
                       ๕. ผช.ช่างยานยนต์ล้อ              ส.ต.   ๑  
                       ๖. ช่างซ่อมปืนใหญ่                 จ.      ๑  
                                                   ส.อ.  ๒  
             อาวุธ     ๑. ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว           ๑    กระบอก  
                       ๒. เครื่องยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. ๑    กระบอก  
                       ๓. เครื่องยงิจรวดขนาด ๗๓ มม.       ๑    กระบอก  

ข) รถกู้ ๕ ตัน มีกว้านอุปกรณ์พรอ้ม. 
ก าลังพล  ๑. นายสิบรถกู ้         จ.     ๑  

   ๒. ช่างยานยนต์                   ส.อ.   ๑   (ขับรถด้วย)  
                       ๓. ผช.ช่างยานยนต์                ส.อ.  ๑  

ค) รถยนต์บรรทุกน้ ามันขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร.  
             ก าลังพล ๑. ช่างยานยนต์                   ส.อ.   ๑   (ขับรถด้วย)  

๕. กองบงัคับการหมวดกระสุน.  
             รยบ.๑ ๑/๔ ตัน ๔ x ๔ สัมภาระ,รพ. ๑ ๑/๒ ตัน ๒ ล้อ สัมภาระ.  



๖๔ 

ก าลังพล  ๑. ผบ.หมวด         ร.ท.    ๑  
                       ๒. นายสิบกระสุน                  จ.(พ)  ๑  
                       ๓. เสมียนกระสุน                  ส.อ.   ๑  
                       ๔. พลขับรถ                      ส.อ.   ๑  
              อาวุธ     ๑. ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.               ๑    กระบอก  
                       ๒. ปก.๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว            ๑    กระบอก  
       ๖.  หมู่กระสุน. 
             รยบ.๕ ตัน ๖ x ๖ สัมภาระมีกว้าน ,รพ.๑ ๑/๔ ตัน ๒ ล้อ บรรทุกกระสุน.  
              ก าลังพล ๑. ผู้บังคับหมู่                     จ.    ๑  
                       ๒. พลล าเลียงกระสุน               พลฯ   ๑  
                       ๓. พลขับรถ                      จ.   ๑  
 หมายเหตุ จัดเหมือนกันทั้ง ๘ คัน (๒ หมู่กระสุน)  
๑๔. กองพลทหำรปนืใหญ ่ 
 ก.  ภำรกิจ.  
           ๑) วางแผน อ านวยการ และก ากับดูแลในการสนับสนุนดว้ยการยิงให้แกห่น่วยด าเนินกลยุทธ์  
และปฏิบัตกิารอื่น ๆ ตามทีก่องทัพบกก าหนด. 
           ๒)  การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองทัพบก. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๖๕ 

 
บก. และ ร้อย. บก.พล.ป.      อจย.๖ – ๑ ( ๑ ม.ค.๓๑ )  
บก. และ ร้อย. บก.กรม ป.     อจย.๖ – ๔๐๑ ( ๕ ก.พ.๓๐ )  
พัน. ป.กลางลากจงู          อจย.๖ – ๔๒๕ ( ๖ พ.ค.๓๑ )  
บก. และ ร้อย. บก.พัน. ป.      อจย.๖ – ๔๒๖ ( ๖ พ.ค.๓๑ )  
ร้อย. ป.กลางลากจูง          อจย.๖ – ๔๒๗ ( ๖ พ.ค.๓๑ )  
ร้อย. บร.พัน. ป.กลางลากจูง    อจย.๖ – ๔๒๙ ( ๖ พ.ค.๓๑ )  
พัน. ป.คปม.                อจย.๖ – ๑๐๕ ( ๒๕ ส.ค.๒๙)  
พัน. จรวดหลายล ากล้อง        อจย.๖ – ๕๒๕ ( ๒๕ ม.ค.๓๐)  
พัน.ปกค.อจ.กรม ป.พล.ร.(ก)พล.ม.     อจย. ๖ – ๒๒๕ ( ๒๔ มิ.ย. ๒๙ ) 

 

 

บก. และร้อย. บก. คปม. 

 

X X 

บก. และร้อย. บก.  คปม.      จรวด  

บก. และร้อย. บก.  
๗๑๑ 
๗๑๒ 
๗๑๓  

บก. และ ร้อย. บก. 

 
 

 ๗๒๑ 
๗๒๒ 
๗๒๓ 

รูปที่ ๑๕ ผังการจัดกองพลทหารปืนใหญ่ 



๖๖ 

 
๑๕. กองบัญชำกำร และกองรอ้ยบัญชำกำร กองพลทหำรปนืใหญ่.  

ก. ภารกิจ บังคับบัญชา และควบคุมทางยุทธการ  และก ากับดูแลทางยุทธการ หน่วยในอัตรา และ
หน่วยที่ได้รับการบรรจุมอบหรือที่มาข้ึนสมทบ. 

ข. การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยในอัตราของกองพลทหารปืนใหญ่. 
ค. ขีดความสามารถ. 

๑) บังคับบัญชา และควบคุมทางยุทธการ  และก ากับดูแลทางธุระการหน่วยในอัตรา และหน่วย
ที่ได้รับการบรรจุมอบ หรือที่มาข้ึนสมทบได้ ๒ - ๕ กรมทหารปืนใหญ.่ 

๒) จัดตั้งส่วนประสานการยิงสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพน้อย หรือ
กองทัพภาคได้ ๔ หน่วย. 

๓) ด าเนินการทางธุระการ และการส่งก าลังได้เฉพาะในกองบัญชาการ และในกองร้อย
กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่. 

๔) จัดให้มีการระวังป้องกันที่ตั้งกองบัญชาการกองพลได้. 
๕)  เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารปืนใหญ่ อจย. ๖-๑ 
 ( ๑ ม.ค. ๓๑ ) 

น.  ๗๙ 
ส. ๑๗๘ 
พ. ๑๓๖ 

๓๙๓ 
 กองบัญชาการกองพล กองร้อยกองบัญชาการ 

กองบัญชาการกองพล 
น. ๗๓ 
ส. ๙๗ 
พ.   ๔ 
   ๑๗๔ 

ฝ่ายก าลังพล  ฝ่ายข่าวกรอง    ฝ่ายยุทธการ  ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง ฝ่ายกิจการพลเรือน 

 ตอนกองบัญชาการ  ฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ 

 ฝ่ายพลาธิการ   ฝ่ายการจเร  ฝ่ายพระธรรมนูญ  ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายสรรพาวุธ 

ฝ่ายการสารวัตร ส่วนประสานการยิงสนับสนุน 

  รูปที่ ๑๖ ผังการจัดกองบัญชาการ   พล. ป. 

   ฝ่ายการบิน 



๖๗ 

 

 
๑๖. กองบังคับกำร และกองร้อยกองบังคบักำร กรมทหำรปืนใหญ่ กองพลทหำรปนืใหญ่  
  อจย.๖ - ๔๐๑( ๕ ก.พ.๓๐ ). 
        ก.  ภารกิจ  อ านวย และประสานการปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยในอัตรา และหน่วยข้ึนสมทบ  และจัด
ให้มีความสะดวกทั้งปวง เพื่อควบคุมบังคับบัญชาหน่วยต่างๆ เหล่าน้ัน.  
 ข.   การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกรมทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่. 
 ค.  ขีดความสามารถ. 
  ๑) วางแผน อ านวยการ ประสาน และควบคุม กองพันทหารปนืใหญ่ได้ต้ังแต่ ๒ - ๔ กองพัน.  
  ๒) ด าเนินการเกี่ยวกับระบบอาวุธทหารปืนใหญ่ การค้นหาเป้าหมาย การติดต่อสื่อสาร การ
อุตุนิยม  การอ านวยการยิง รวมทั้งการธุรการ การส่งก าลงั  และการซอ่มบ ารุงระดับหน่วย. 
  ๓) ก ากับดูแลการสนับสนุนทางการช่วยรบ ด ารงรักษาหลักฐานทางการช่วยรบให้กบัหน่วย
ต่าง ๆ ในกรมทหารปืนใหญ.่ 
  ๔) ให้การบริการทางการแพทย์ในระดบัหน่วยรวมทั้งการรักษาพยาบาล และการส่งกลบัแก่
กองบงัคับการ และกองรอ้ยกองบังคับการ กรมทหารปืนใหญ่. 
  ๕) ให้การบริการทางกฎหมายแกห่น่วยในอัตรา และหน่วยข้ึนสมทบ. 
  ๖) ให้การบริการทางอนุศาสนาจารย์ เกี่ยวกบัขวัญ ก าลงัใจ  และประกอบพิธีทางศาสนา. 
  ๗) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ของหน่วยได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่าง
จ ากัด. 
 

กองร้อยกองบัญชาการ 
น.     ๖ 
ส.   ๘๑ 
พ. ๑๓๒ 
    ๒๑๙ 

  บก. ร้อย. หมวดสูทกรรม  หมวดขนส่ง หมวดสื่อสาร  หมวดป้องกัน หมู่เสนารักษ์ 

บก. หมวด  หมู่วิทยุ  หมู่ทางสาย บก. หมวด หมู่ป้องกัน 

 รูปที่ ๑๗ ผังการจัดกองร้อยกองบังคับการ พล. ป. 



๖๘ 

 
 

ผช.ฝอ. ๔ 
ร.อ. 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

รูปที่  ๑๘ การจัดฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายกิจการพิเศษของ กรม ป. 

ฝกง. 
พ.ต. 

ฝสส. 
ร.อ. 

นตต. 
ร.อ. 

นลว.ผท. 
ร.อ. 

นพ. 
พ.ต. 

น.ธน. 
ร.อ. 

อศจ. 
ร.อ. 

ผบ. กรม ป. 
พ.อ. ( พิเศษ ) 

รอง ผบ. กรม ป. 
พ.อ. 

รอง ผบ. กรม ป. 
พ.อ. 

เสนาธิการ 
พ.อ. 

 ฝ่ายอ านวยการ 

ฝอ. ๑ 
พ.ต. 

ฝอ. ๒ 
พ.ต. 

ฝอ. ๓ 
พ.ต. 

ฝอ. ๔ 
พ.ต. 

ผช.ฝอ. ๑ 
ร.อ. 

ผช.ฝอ. ๒ 
ร.อ. 

ผช.ฝอ. ๓ 
ร.อ. 



๖๙ 

 
๑๗. กองพันทหำรปืนใหญ่กลำงลำกจูง กรมทหำรปนืใหญ่ กองพลทหำรปืนใหญ่. 
 อจย.๖ - ๔๒๕ ( ๖ พ.ค.๓๑ ). 
        ก. ภารกิจ ด าเนินการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่สนามให้แก่กองพลด าเนินกลยุทธ์หรือกองทัพน้อย/
กองทัพภาค.  
 ข.  การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่  และอาจจัดข้ึน
สมทบกับกรมทหารปืนใหญ่อื่นได้ตามความเหมาะสม. 
 ค. ขีดความสามารถ.  
  ๑) ด าเนินการยงิสนบัสนุนด้วยปืนใหญส่นามอย่างต่อเนื่อง และทันเวลา ให้แกห่น่วยรับการ
สนับสนุน.  
  ๒) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร การต่อสูป้้องกันภัยทางอากาศ งานแผนที่ทหาร
ปืนใหญ่ และการค้นหาเป้าหมายของกรมทหารปืนใหญ่. 
 ๓) ด าเนินการสนับสนุนทางการแพทย์อย่างจ ากัด ให้แกห่น่วยในอัตรา รวมทัง้การให้การ
รักษาพยาบาล และการสง่กลับภายในกองพัน.  
 ๔) เบิกรับ และแจกจ่ายสิง่อุปกรณ์ทกุประเภทให้แก่หน่วยในอตัราเกบ็รักษาสิ่งอปุกรณ์บาง
ชนิด และบันทึกรายการยทุโธปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการปฏิบตัิการขนสง่กระสุน และวัตถุระเบิดตามอัตรามูล
ฐาน 

บก.และ ร้อย. บก. 
กรม ป. พล. ป. 

อจย. ๖–๔๐๑ 
( ๕ ก.พ. ๓๐ ) 

น.  ๒๔ 
ส.  ๘๓ 
พ.  ๔๔ 
   ๑๕๑ 

  บก.กรม   ร้อย.บก. 

  บก. ร้อย. หมู่ธุรการ 
และก าลังพล 

หมู่ยุทธการ
และการข่าว 

หมู่ติดต่อ 

หมู่อุตุนิยม หมวดสื่อสาร หมู่ส่งก าลัง หมู่ซ่อมบ ารุง หมู่สูทกรรม
กรรม 

บก.มว. สื่อสาร หมู่ทางสาย หมู่วิทยุ หมู่เสนารักษ์ 

 รูปที่ ๑๙ ผังการจัด บก. และ ร้อย. บก. กรม ป. พล. ป. 



๗๐ 

๕) ด าเนินการติดต่อกบัหน่วยทหารปืนใหญ่ ที่รบัการเพิ่มเตมิก าลงัยิงด้วยหมู่ติดต่อ ๑ หมู.่             
๖) จัดหมู่ตรวจการณ์หน้าให้แก่หน่วยด าเนินกลยุทธ์ได้ ๒ หมู่. 

 ๗) ถ้าจะมีการใช้หน่วยในภารกิจช่วยโดยตรง จะต้องมีการเพิ่มเติมหมู่ยิงสนับสนุน หมู่ตรวจ
การณ์หน้า และเครื่องมือสื่อสารที่จ าเป็นให้. 
 ๘) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่าง
จ ากัด. 

 
๑๘. กองบังคับกำรกองพนั  และกองรอ้ยกองบังคับกำร กองพนัทหำรปืนใหญ่กลำงลำกจูง 
อจย.๖ - ๔๒๖ ( ๖ พ.ค.๓๑ ). 
        ก. ภารกิจ อ านวยการ  และประสานการปฏิบัติของกองพัน โดยจัดให้มสีิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ที่จ าเป็นเพือ่ใหผู้้บงัคับกองพันสามารถควบคุม  และบงัคับบญัชากองพันได้. 
 ข. การแบง่มอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง กรมทหารปืนใหญ่ กอง
พลทหารปืนใหญ.่ 
 ค. ขีดความสามารถ. 
  ๑) วางแผน ก ากับดูแล ประสาน และควบคุมการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ในอัตราของกองพัน. 
  ๒) ด าเนินการควบคุมงานแผนที่ของกองพัน.  
  ๓) ด าเนินการให้การสนับสนุนทางการแพทย์ข้ันหน่วย รวมทั้งการรักษาพยาบาล การส่งกลบั
การจัดที่ตั้งปฐมพยาบาล การจัดนายสิบพยาบาลประจ ากองร้อยในอัตรา  และก ากับดูแลการเวชกรรม
ป้องกันภายในกองพัน.  
  ๔) ด าเนินการป้องกันภัยทางอากาศต่ออากาศยานที่ร่อนต่ าของข้าศึกอย่างจ ากัด.  
  ๕) ด าเนินการซ่อมบ ารุงข้ันหน่วยแก่เครื่องมือสื่อสารให้แก่หน่วยในกองพัน.  
  ๖) ด าเนินการซ่อมบ ารุงข้ันหน่วยให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา ยกเว้น การซ่อมบ ารุงยานยนต์
ระดับกองพัน.  
  ๗) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่าง
จ ากัด. 

กองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง 
อจย. ๖–๔๒๕ ( ๖ พ.ค. ๓๑ ) น.   ๓๖ 

ส. ๒๖๔ 
พ. ๓๑๗ 
    ๖๑๗ 

 กองร้อยปืนใหญ่กลางลากจูง กองร้อยบริการ กองบังคับการกองพัน 
และกองร้อยกองบังคับการ 

  รูปที่ ๒๐ ผังการจัดกองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง 



๗๑ 

๑๙. กองร้อยปืนใหญ่กลำงลำกจูง กองพนัทหำรปืนใหญ่กลำงลำกจูง กรมทหำรปนืใหญ่  
กองพลทหำรปนืใหญ ่  อจย.๖ - ๔๒๗ ( ๖ พ.ค.๓๑  ). 
 ก.   ภารกิจ ท าหน้าที่เป็นหน่วยยิงของกองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง. 
 ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพันทหารปืนใหญก่ลางลากจงู กรมทหารปืนใหญ่ กอง
พลทหารปืนใหญ.่ 
 ค.  ขีดความสามารถ.  
  ๑) ด าเนินการยงิด้วยปืนใหญส่นามขนาดกลาง ด้วยชนิด และปรมิาณของกระสุนตามความ 
เหมาะสม ณ เวลา และเป้าหมายตามความต้องการ. 
  ๒) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสารของกองพัน.  
  ๓) ปฏิบัติการขนส่งกระสุน และวัตถุระเบิดส่วนหนึ่งของอัตรามลูฐานของกองพัน. 
  ๔) ด าเนินการต่อสู้ปอ้งกันภัยทางอากาศยานทีร่่อนต่ าของข้าศึกอย่างจ ากัด. 
  ๕) ด าเนินการซ่อมบ ารุงข้ันหน่วยให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา เว้นเครื่องมือสื่อสาร ปืนใหญ่  
และการซ่อมบ ารุงยานยนต์ระดับกองพัน.  
  ๖) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่าง
จ ากัด.  
 

     กองบังคับการกองพัน 
  และกองร้อยกองบังคับการ 

กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการ 

  บก. ร้อย.   หมู่ธุรการและก าลังพล หมู่ยุทธการและอ านวยการยิง   หมู่ติดต่อ 

 หมวดแผนที่ หมวดสื่อสาร  หมู่ซ่อมบ ารุงกองร้อย  หมู่เสนารักษ์  หมู่ตรวจการณ์หน้า 

กองบังคับการหมวด กองบังคับการหมวด  หมู่วิทยุ  หมู่ทางสาย หมู่แผนที่ 

     รูปที่ ๒๑ ผังการจัดกองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ 



๗๒ 

๒๐.  กองรอ้ยบรกิำร กองพันทหำรปืนใหญ่กลำงลำกจูง กรมทหำรปนืใหญ่ กองพลทหำร
ปืนใหญ่ อจย.๖ - ๔๒๙ ( ๖ พ.ค.๓๑ ). 
 ก. ภารกิจ ด าเนินการส่งสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท  และซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ข้ันหน่วย เว้น
เครื่องมือสื่อสารให้แก่หน่วยในกองพัน.  
 ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของ กองพันทหารปืนใหญก่ลางลากจูง กรมทหารปืนใหญ่กอง
พลทหารปืนใหญ.่ 
 ค.   ขีดความสามารถ. 
 ๑) เบิกรับ และจ่ายสิ่งอปุกรณ์ทุกประเภท ให้แก่หน่วยในกองพนั.  
 ๒) ด าเนินการต่อสู้ปอ้งกันทางอากาศต่ออากาศยานที่ร่อนต่ าของข้าศึกอย่างจ ากัด. 
 ๓) ด าเนินการเลี้ยงดูก าลงัพลให้กองรอ้ยกองบังคับการด้วย. 
 ๔) ขนส่งกระสุน และวัตถุระเบิดส่วนหนึ่งของอัตรามลูฐานของกองพัน.  
 ๕) ด าเนินการซ่อมบ ารุงข้ันหน่วยให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา เว้นเครื่องมือสื่อสาร เฉพาะยาน
ยนต์จะซ่อมบ ารุงระดับกองพัน. 
 ๖) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่าง
จ ากัด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองร้อยปืนใหญ่กลางลากจูง 

กองบังคับการกองร้อย  หมู่สูทกรรม  ส่วนยิง  หมู่สื่อสาร   หมู่ซ่อมบ ารุงกองร้อย 

กองบังคับการส่วนยิง    หมู่กระสุน   หมู่ปืน 

  รูปที่ ๒๒ ผังการจัดกองร้อยปืนใหญ่กลางลากจูง  อจย. ๖–๔๒๗ ( ๖ พ.ค. ๓๑ ) 



๗๓ 

 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
๒๑. กองพันทหำรปืนใหญ่คน้หำเป้ำหมำย อจย.๖-๑๐๕ (๒๕ ส.ค.๒๙) 

ก. ภารกิจ ค้นหาเป้าหมาย  และเฝ้าตรวจสนามรบในเขตรับผิดชอบของกองทัพภาค/กองทัพน้อย 
ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยของกองทัพบก อาจบรรจุให้แกก่องพลทหารปืนใหญ่ หรอืกองทัพภาค

หรือกองทพัน้อยได้ตามความเหมาะสม. 
ค. ขีดความสามารถ.  

๑) ค้นหาเป้าหมายด้วยเครือ่งมอืค้นหาเป้าหมายในอัตรา. 
๒) ตรวจผลการยิงหาหลักฐาน และปรบัการยิงให้แกป่ืนใหญ่สนามได้ด้วยเครื่องมอืในอัตรา.  
๓)  ตรวจผลการยงิเทียบสภาพให้แก่ปืนใหญส่นามได้. 
๔) ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับงานแผนทีท่หารปืนใหญ่ให้แกห่น่วยรับการสนบัสนุน.   
๕)  ด าเนินการติดต่อสือ่สาร และการเฝ้าตรวจสนามรบให้แก่หน่วยรับการสนับสนุน.  
๖) ท าการระวังปอ้งกันตนเองได้อย่างจ ากัด. 
๗) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กองร้อยบริการ 

  บก. ร้อย.  หมู่สูทกรรม   หมู่ส่งก าลังกองพัน หมู่ซ่อมบ ารุงกองพัน หมวดกระสุน 

  กองบังคับการหมวด 

รูปที่  ๒๓  ผังการจัดกองร้อยบริการ กองพันทหารปืนใหญ่กลางลากจูง กรมทหารปืนใหญ่ 
กองพลทหารปืนใหญ่   อจย. ๖–๔๒๙ ( ๖ พ.ค. ๓๑ ) 

  หมู่กระสุน 



๗๔ 

๒๒. กองรอ้ยกองบังคับกำร และบรกิำรกองพนัทหำรปืนใหญค่้นหำเป้ำหมำย. 
ก. ภารกิจ อ านวยการประสานการปฏิบัติของกองพัน และหน่วยที่มาข้ึนสมทบ โดยจัดให้มสีิ่ง

อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เพือ่ใหผู้้บังคับกองพันควบคุมบังคับบัญชากองพันได้. 
ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพันทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย.  
ค. ขีดความสามารถ. 

๑) วางแผน, ก ากับดูแลประสาน และควบคุมการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ในอัตราของกองพัน 
และที่มาข้ึนสมทบ.  

๒) ด าเนินการติดต่อการสือ่สาร และงานบรกิารข่าวสารแผนที่ให้แก่กองพัน. 
๓) จัดให้มีการสนับสนุนทางการแพทย์ข้ันหน่วย รวมทั้งการรกัษาพยาบาล และการสง่กลับ

ผู้ป่วยตลอดจนการจัดต้ังที่ปฐมพยาบาลให้แก่กองพัน. 
๔) ส่งก าลงัสิง่อุปกรณ์ทกุประเภทตลอดจนซ่อมบ ารงุยุทโธปกรณ์ข้ันหน่วย ให้แก่หน่วยในอัตรา

ของกองพนั และที่มาข้ึนสมทบ. 
๕) ท าการระวังปอ้งกันตนเองได้อย่างจ ากัด.  
๖) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์.    

       
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ ๒๔ ผังการจัดกองพันทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย 

น. ๑๙ นาย พ.อ. ๑, พ.ท. ๑ , พ.ต. ๖, ร.อ. ๘, ร.ท. ๓ 
ส. ๘๙ นาย จ.(พ), จสอ. ๓๒, สอ. ๕๗ 
พ. ๔๑ นาย สต. ๙, พลฯ ๓๒ 

น. ๓๐ นาย พ.ต. ๑, ร.อ. ๖, ร.ท. ๒๓ 
ส. ๑๘๗ นาย จ.(พ), จ. ๗๕, ส.อ. ๑๑๒ 
พ. ๖๒ นาย ส.ต. ๒๑, พลฯ ๔๑ 

กองพันทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย อจย. ๖–๑๐๖ ( ๒๕ ส.ค. ๒๙ ) 

น. ๑๐๙ 
ส. ๖๕๐ 
พ. ๒๒๗ 
๙๘๖ 

 กองบังคับการ กองร้อยกองบังคับการ 
  และบริการ 

กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย 

      อจย. ๖–๑๐๗ อจย. ๖–๑๐๖ 



๗๕ 

๒๓. กองรอ้ยปืนใหญ่คน้หำเป้ำหมำย.  
ก. ภารกิจ ค้นหาเป้าหมาย  และเฝ้าตรวจสนามรบ ในเขตรบัผดิชอบของกองพลด าเนินกลยุทธ์.  
ข.  ขีดความสามารถ.  

๑)  ค้นหาที่ตั้งเป้าหมายด้วยเครื่องมือค้นหาเป้าหมายในอัตราได้อย่างมีประสิทธิภาพ. 
๒) ตรวจผลการยิงหาหลักฐาน  และปรับการยงิ ป.สนามด้วยเทคนิคการก าหนดต าบลกระสุน

ตกด้วยแสง,เสียง  และเรดาร.์ 
๓) ตรวจผลการยิงเทียบสภาพด้วยการใช้การก าหนดต าบลกระสุนตกด้วยแสง  และเรดาร์. 
๔)  ด าเนินการพิสูจน์ทราบ  และก าหนดที่ตั้งเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตยึดครองของข้าศึก 

ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ กม. จากแนวปะทะ. 
๕) ด าเนินการพิสูจน์ทราบเป้าหมายที่มีการแพร่คลื่นสัญญาณอิเลคโทรนิกส์ เพื่อใช้

ประกอบการผลิตข่าวกรองเป้าหมาย.  
๖) ด าเนินการผลิตข่าวกรองเป้าหมาย. 
๗) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร  และปฏิบัติท างานแผนที่ให้กับที่ตั้งต่างๆ ของ

กองร้อย  และที่ตั้งของหน่วย ป.ของกองพล  และนอกกองพลตามที่ได้รับการร้องขอ.  
๘) ท าการระวังปอ้งกันตนเองได้อย่างจ ากัด. 
๙)  เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์.                 

กองบังคับการ กองร้อยกองบังคับการ 
และบริการ 

อจย. ๖–๑๐๖ 
( ๒๕ ส.ค. ๒๙ ) 

น.  ๑๙ 
ส.  ๘๙ 
พ.  ๔๑ 
   ๑๔๙ 

 กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ 

บก. ร้อย. หมู่ธุรการ 
และก าลังพล 

ศูนย์ข่าวงาน
แผนที่ 

หมู่เสนารักษ์ 
หมู่ซ่อมบ ารุง 

กองพัน 
หมู่ซ่อมบ ารุง 

ระบบ 

หมู่สูทกรรม หมู่ยุทธการ/การข่าว หมวดสื่อสาร หมู่ส่งก าลังกองพัน 

หมู่วิทยุ หมู่ทางสาย บก. มว. 

รูปที่ ๒๕ ผังการจัดกองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการและบริการ  พัน. ป. คปม. 



๗๖ 

๒๔.  กองพันจรวดหลำยล ำกล้องขนำดกลำง อจย.๖ - ๕๒๕  ( ๒๕ ม.ค.๓๐ ). 
ก.  ภารกิจ สนบัสนุนการยิงให้แก่หน่วยก าลังรบระดบักองพลด าเนินกลยทุธ์ข้ึนไป.  
ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยของกองทัพบก อาจบรรจุมอบให้แก่ กองพลทหารปืนใหญ่ หรือกองทัพ 

ได้ตามความเหมาะสม. 
ค. ขีดความสามารถ.  

๑) ด าเนินการสนับสนุนการยิงด้วยจรวดหลายล ากล้องอย่างต่อเนื่อง และทันเวลาต่อหน่วยรับ
การสนบัสนุน.  

๒) ด าเนินการยงิช่วยส่วนรวมให้แกห่น่วยต่าง ๆ ของกองพลด าเนินกลยทุธ์หรอืกองทัพ. 
๓) เพิ่มเตมิก าลังให้แก่หน่วยทหารปืนใหญอ่ื่น ๆ  
๔) ด าเนินการสนับสนุนทางการแพทย์อย่างจ ากัดให้แกห่น่วยในอัตรารวมทั้งการให้การ

รักษาพยาบาล และการสง่กลับภายในกองพัน.  
๕) จัดหา และแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทแกห่น่วยในอัตรา เก็บรักษาสิง่อุปกรณ์บางชนิด 

และบันทกึรายการยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ปฏิบัตกิารขนสง่กระสุน และวัตถุระเบิดตามอัตรามูลฐาน.  
๖) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์. 

 
 
 

 บก. มว. 
 ๓ หมู่แผนที่ 

ตอนด าเนิน 
กรรมวิธี 

มว. เรดาร์ 

 บก. มว. 
 ๑ ชุดเรดาร์ก าหนด 
    ที่ตั้ง ปม. เคลื่อนที่ 
 ๓ หมู่เรดาร์ก าหนด 
     ที่ตั้ง ป. และ ค. 

  ร้อย. ป.คปม.  อจย. ๖–๑๐๗ ( ๒๕ ส.ค. ๒๙ ) 
 น.   ๓๐ 
 ส. ๑๘๗ 
 พ.   ๖๒ 
     ๒๗๙ 

บก. ร้อย. หมวดสื่อสาร 

บก. มว. 
หมู่ทางสาย 
หมู่วิทยุ 

มว. ก าหนดที่ตั้ง 
ด้วยแสงและเสียง 

 บก. มว. 
 ๑ ศูนย์ควบคุม 
 ๓ หมู่ตรวจการณ์ 
     แสง-เสียง 
 

หมู่สูทกรรม ชุดเคริ่องบินเล็ก 
ควบคุมระยะไกล 

มว. หาทิศ 
วิทยุ 

หมวดแผนที่ 

 บก. มว. 
 ๓ หมู่เครื่องมือ 
     หาทิศวิทยุ 

 รูปที่ ๒๖  ผังการจัด ร้อย. ป.คปม. 



๗๗ 

๒๕.  กองบังคับกำร กองร้อยกองบังคบักำร และบรกิำร. 
 ก.  ภารกิจ  อ านวยการ และประสานการปฏิบัติของกองพัน โดยจัดให้มสีิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
จ าเป็นเพื่อให้ผูบ้ังคับกองพันควบคุมบงัคับบญัชากองพันได้. 

ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพันจรวดหลายล ากล้องขนาดกลาง. 
ค. ขีดความสามารถ.  

๑) วางแผน ก ากับดูแล ประสาน และควบคุมการปฏิบัติของหนว่ยต่างๆ ในอัตราของกองพัน 
๒)  ด าเนินการติดต่อ การสื่อสาร  และงานแผนที่ให้แก่กองพัน.  
๓) จัดให้มีการบริการทางแพทย์ รวมทั้งการรักษาพยาบาล และการส่งกลบัผูป้่วย ตลอดจน

จัดต้ังทีป่ฐมพยาบาลให้แก่กองพัน.  
๔) ส่งก าลังสิ่งอปุกรณ์ทุกประเภท ตลอดจนซ่อมบ ารุงยทุธภัณฑ์หลักขั้นหน่วยให้แกห่น่วยใน

อัตรากองพัน. 
๕) ขนส่งส่วนหนึ่งของกระสุน และวัตถุระเบิดอัตรามลูฐานของกองพัน.  
๖) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์.       

๒๖. กองรอ้ยจรวดหลำยล ำกล้องขนำดกลำง. 
ก.  ภารกิจ ท าหน้าที่เป็นหน่วยยิงหน่วยหนึ่งของกองพันจรวดหลายล ากล้องขนาดกลาง.  
ข.  การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพันจรวดหลายล ากล้องขนาดกลาง.  
ค. ขีดความสามารถ. 

๑) ท าการยิงสนบัสนุนโดยมีปริมาตรการยงิสงู.  

 
 

น.     ๔ 
ส. ๓๙๐ 
พ. ๑๑๐ 
     ๕๔๐ 

กองพันจรวดหลายล ากล้อง 
ขนาดกลาง 

อจย. ๖–๕๒๕ ( ๒๕ ม.ค. ๓๐ ) 

กองบังคับการ 
กองร้อยกองบังคับการ 

และบริการ 

น. ๑๙ นาย     พ.ท.  ๑ 
พ.ต. ๓ 
ร.อ. ๑๑ 
ร.ท. ๔ 
ส. ๑๐๒ นาย    จ. ๓๘ 
ส.อ. ๖๔ 
พ. ๔๗ นาย   ส.ต.  ๘ 
พลฯ ๓๙ 

กองร้อยจรวดหลายล ากล้อง 
ขนาดกลาง 

น. ๗ นาย      พ.ต.   ๑ 
ร.อ.   ๑ 
ร.ท.   ๕ 
ส. ๙๖ นาย       จ. ๔๙ 
ส.อ. ๔๗ 
พ. ๒๑ นาย   ส.ต.   ๘ 
พลฯ ๑๓ 

รูปที่ ๒๗ ผังการจัดกองพันจรวดหลายล ากล้องขนาดกลาง 



๗๘ 

๒) เปลี่ยนที่ตั้งยงิได้รวดเร็ว และจัดแยกปฏิบัติการเป็นอสิระได ้๓ หน่วยยิงในห้วงเวลาจ ากัด. 
๓) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร  และงานแผนที่ของกองพัน.  
๔) ปฏิบัติการขนส่งกระสุน  และวัตถุระเบิดอัตรามูลฐานของกองพัน.  
๕) ด าเนินการซ่อมบ ารุงข้ันหน่วยต่อยุทโธปกรณ์ในอัตรา เว้นเครื่องมือสื่อสาร และยานยนต์

ระดับกองพัน. 
๖) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ในอัตราได้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๗.  กองพันทหำรปืนใหญ่กลำงกระสนุวิถีโค้ง อตัตำจร กรมทหำรปนืใหญ่ กองพลทหำร
รำบยำนเกรำะ  และกองพลทหำรม้ำ อจย. ๖–๒๒๕ ( ๒๔ มิ.ย. ๒๙ ). 

 ก. ภารกิจ ท าหน้าที่เป็นปืนใหญ่ช่วยโดยตรงต่อ กรมทหารราบยานเกราะหรอืกรมทหารม้า  และ
ช่วยส่วนรวมให้แก่หน่วยก าลังรบหรือเพิ่มเติมก าลังยงิใหห้นว่ยทหารปนืใหญอ่ื่น ๆ  

ข. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตรา กรมทหารปืนใหญ่ กองพลทหารราบยานเกราะหรอืกองพล
ทหารม้า 

ค.  ขีดความสามารถ. 
๑) ด าเนินการยงิสนบัสนุนด้วยปืนใหญส่นามอย่างต่อเนื่องและทันเวลาต่อหน่วยรับการสนับสนุน 
๒) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร การตอ่สูป้้องกันภัยทางอากาศ งานแผนทีท่หารปืน

ใหญ่ และการค้นหาเป้าหมายของกรมทหารปืนใหญ่. 
๓) ด าเนินการสนับสนุนทางการแพทย์อย่างจ ากัดกบัหน่วยในอตัรารวมทัง้การให้การรักษา 

พยาบาล  และการสง่กลับภายในกองพัน. 

 กองร้อยจรวดหลายล ากล้องขนาดกลาง อจย. ๖–๕๒๗ 
( ๒๕ ม.ค. ๓๔ ) 

น.   ๗ 
ส.  ๙๖ 
พ.  ๒๑ 
   ๑๒๔ 

กองบังคับการกองร้อย หมู่แผนที่ ศูนย์อ านวยการยิง หมู่กระสุน 

หมู่สูทกรรม หมู่สื่อสาร 

กองบังคับการหมวด 

หมวดจรวด 

หมู่จรวด 

รูปที่ ๒๙  ผังการจัดกองร้อยจรวดหลายล ากล้องขนาดกลาง 



๗๙ 

๔) จัดหา  และแจกจ่ายสิง่อุปกรณ์ทกุประเภทแก่หน่วยในอัตรา เก็บรักษาสิ่งอปุกรณ์บางชนิด  
และบันทกึรายการยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้การปฏิบัติการขนส่งกระสุน และวัตถุระเบิดตามอัตรามลูฐาน. 

๕) จัดนายทหารการยิงสนับสนุน  และผู้ตรวจการณ์หน้าสนบัสนุนได้ ๑ กรมด าเนินกลยุทธ์ซึง่
ประกอบด้วย ๓ กองพันด าเนินกลยทุธ์. 

๖) เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ได้  ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์.                
  

 
๒๘. กองบังคับกำรกองพนั กองรอ้ยกองบังคับกำร  และบรกิำร กองพนัทหำรปืนใหญ่กลำง
กระสุนวิถีโค้ง อตัตำจร กรมทหำรปืนใหญ่ กองพลทหำรรำบยำนเกรำะ  และกองพลทหำร
ม้ำ อจย. ๖–๒๒๖ ( ๒๔ มิ.ย. ๒๙ ). 

ก.  ภารกิจ  อ านวยการ  และประสานการปฏิบัติของกองพัน โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้ผู้บังคับกองพันสามารถควบคุม  และบังคับบัญชากองพันได้. 

ข. การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยในอัตราของกองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง อัตตาจร กรม
ทหารปืนใหญ่ กองพลทหารราบยานเกราะหรือ กองพลทหารม้า. 

ค. ขีดความสามารถ. 
๑) วางแผน ก ากับดูแล ประสาน และควบคุมการปฏิบัติการของหน่วยต่างๆ ในอัตราของกองพัน. 
๒)  ด าเนินการควบคุมงานแผนที่ของกองพัน. 
๓) ด าเนินการให้การสนับสนุนทางการแพทย์ข้ันหน่วย รวมทั้งการรักษาพยาบาล  และการ

ส่งกลับภายในกองพัน การจัดต้ังที่ปฐมพยาบาล การจัดนายสิบพยาบาลไปประจ าในกองร้อยในอัตรา  และ
การก ากับดูแลการเวชกรรมป้องกันในสนามภายในกองพัน. 

๔) จัดหมู่ยิงสนับสนุน สนับสนุนได้ ๑ กรมด าเนินกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ๓ กองพันด าเนินกล
ยุทธ์ 

๕)  ท าการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศต่ออากาศยานร่อนต่ าของข้าศึกอย่างจ ากัด. 
๖)  เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร  และการค้นหาเป้าหมายของกองพัน. 
๗) ด าเนินการซ่อมบ ารุงข้ันหน่วยให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา เฉพาะยานยนต์จะซ่อมบ ารุงระดับ

กองพัน 
๘)  ขนส่งส่วนหนึ่งของกระสุน และวัตถุระเบิดอัตรามูลฐานของกองพัน. 

กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งอัตตาจร 

กองบังคับการกองพัน 
กองร้อยกองบังคับการและบริการ 

กองร้อยปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง อัตตาจร 

 รูปที่ ๓๐  ผังการจัดกองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง อัตตาจร 



๘๐ 

๙)  เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่างจ ากัด. 

 
๒๙.  กองรอ้ยปืนใหญ่ กองพันทหำรปืนใหญ่กลำงกระสุนวิถีโค้ง อตัตำจร กรมทหำรปืน
ใหญ ่กองพลทหำรรำบยำนเกรำะ และกองพลทหำรม้ำ อจย. ๖–๒๒๗ (๒๔ มิ.ย.๒๙) 
 ก.  ภารกิจท าหน้าที่เป็นหน่วยยิงหน่วยหนึ่งของกองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งอัตตาจร. 
 ข.  การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยในอัตราชองกองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง อัตตาจร กรม
ทหารปืนใหญ่ กองพลทหารราบยานเกราะหรือ กองพลทหารม้า. 
 ค.  ขีดความสามารถ. 
  ๑)  ท าการยิงกระสุนปืนใหญ่ขนาดกลาง ที่หน่วยได้รับด้วยชนิด และปริมาณตามความ
เหมาะสม ณ เวลา  และเป้าหมายตามความต้องการ. 
  ๒) เป็นส่วนหนึ่งในระบบการติดต่อสื่อสาร งานแผนที่ทหารปืนใหญ่ และการค้นหา
เป้าหมายของกองพัน. 
  ๓) สามารถจัดหมู่ตรวจการณ์หน้าสนับสนุนได้ ๑ กองพันด าเนินกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 
๓ กองร้อยด าเนินกลยุทธ์. 
  ๔)  ปฏิบัติการขนส่งกระสุน และวัตถุระเบิดส่วนหนึ่งของอัตรามูลฐานของกองพัน. 
  ๕)  ด าเนินการซ่อมบ ารุงช้ันหน่วยให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา เว้น เครื่องมือสื่อสาร และ
การซ่อมบ ารุงยานยนต์ระดับกองพัน. 
  ๖)  เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ได้ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์. 

  

 บก.พัน. ร้อย.บก.,บร. พัน.ปกค. อัตตาจร 

 หมู่สูทกรรม หมู่ยุทธการ 
และอ านวยการยิง 

 อจย. ๖–๒๒๖ ( ๒๔ มิ.ย. ๒๙ ) น.   ๒๔ 
ส. ๑๒๑ 
พ.   ๕๐ 
๑๙๕ 

                              
กองบังคับการกองพัน 

กองร้อยกองบังคับการและบริการ 

 บก. ร้อย.                              
หมู่ธุรการ 

และก าลังพล 

 หมู่แผนที่ หมู่ซ่อมบ ารุง 
กองพัน 

 หมู่เสนารักษ์ 

 หมวดกระสุน  หมวดสื่อสาร 

หมู่ส่งก าลัง 
กองพัน 

 หมู่ยิงสนับสนุน 

 บก. มว.  หมู่วิทยุ  หมู่ทางสาย 

รูปที่ ๓๑ ผังการจัดกองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ 
กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง อัตตาจร 



๘๑ 

 

ร้อย. ปกค. อัตตาจร อจย. ๖–๒๒๗ ( ๒๔ มิ.ย. ๒๙ ) น.   ๘ 
ส. ๘๓ 
พ. ๓๘ 
  ๑๒๙ 

บก. ร้อย. หมู่สูทกรรม มว. จนท. กองร้อย ส่วนยิง หมู่ตรวจการณ์หน้า 

หมู่กระสุน บก. สย.   หมู่ปืนอัตตาจร 

รูปที่ ๓๒ ผังการจัดกองร้อยปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง  อัตตาจร 

ศป. 

กองบัญชาการ กองวิทยาการ กองเครื่องช่วยฝึก กองบริการ กองสนามยิงปืน 

หน่วยตรวจโรค โรงเรียนทหารปืนใหญ่ หน่วยฝากการบังคับบัญชา 

พัน. ขส. ซบร.บ.ทบ. ๓  

 รูปที่ ๓๓ ผังการจัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

ศป.  



๘๒ 

๓๐.  ศูนยก์ำรทหำรปนืใหญ่ (ศป.).  
 เป็นหน่วยงานสายวิทยาการของทหารปืนใหญ่ มีหน้าที่แนะน า ก ากับการ และด าเนินงานใน
วิชาการ และกิจการของเหล่าทหารปืนใหญ่ทั้งปวงในกองทัพบก ปัจจุบันเป็นหน่วยข้ึนตรงกรมยุทธศึกษา
ทหารบก.  
                                   

  

 - กองบังคับการ 
 - หมวดรักษา สนามยิงปืนใหญ่ 
 - หมวดรักษาสนามอาวุธเบา  

- แผนกแผน 
- แผนกยุทธการ 
- แผนกการฝึกและการศึกษา 
- แผนกข่าวและ รปภ. 
- แผนกกิจการพลเรือน 

กองก าลังพล 

  ๓ 

พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ. 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

กองบัญชาการ กองวิทยาการ กองเครื่องช่วยฝึก กองสนามยิงปืน 

แผนกธุรการ 
- แผนกวิจัยและพัฒนา 
- แผนกวิชาการ 
- แผนกการฝึก 
- แผนกห้องสมุด 
  และพิพิธภัณฑ์ 

- แผนกออกแบบ 
- แผนกโรงงาน 
- แผนกคลัง 
- แผนกการพิมพ์ 

- แผนกจัดการ 
- แผนกปกครอง 
- แผนกเตรียมพล 
 

กองยุทธการและการข่าว 

หน่วยตรวจโรค กองบริการ 

- ส่วนบังคับการและบริการ 
- ส่วนตรวจโรคและรักษาโรค 
- ส่วนเภสัชกรรม 
- ส่วนทันตกรรม 

- แผนกสวัสดิการ 
- แผนกพลาธิการ 
- แผนกสื่อสาร 
- แผนกขนส่ง 
- แผนกสรรพาวุธ 
- แผนกช่างโยธา 
- แผนกพันบริการ 

กองส่งกองก าลังบ ารุง 

- แผนกแผน 
- แผนกส่งก าลัง 
- แผนกควบคุม 

โครงการและงบประมาณ 

โรงเรียนทหารปืนใหญ่     หน่วยฝากการบังคับบัญชา 

รูปที่ ๓๔ ผังการจัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

ศป. 



๘๓ 

  

  

แผนกโครงการ 
และงบประมาณ 

กองบัญชาการ 

แผนกธุรการ กองก าลังพล กองยุทธการและ 
       การข่าว 

กองส่งก าลังบ ารุง 

แผนกจัดการ 

แผนกปกครอง 

แผนกเตรียมพล 

แผนกแผน 

แผนกยุทธการ 

แผนกการฝึก
และการศึกษา 

แผนกการข่าวและ รปภ. 

แผนกแผน 

แผนกส่งก าลัง 

แผนกควบคุม 

รูปที่ ๓๕ ผังการจัดกองบัญชาการ 

กองวิทยาการ 

แผนกวิจัย
และพัฒนา 

แผนกวิชาการ แผนกการฝึก แผนกห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ์ 

 รูปที่ ๓๖ ผังการจัดกองวิทยาการ 

แผนกกิจการพลเรือน 



๘๔ 

 
 
 
 

กองบริการ 

แผนกสวัสดิการ แผนกพลาธิการ แผนกสื่อสาร แผนกขนส่ง 

แผนกสรรพาวุธ กองพันบริการ แผนกช่างโยธา 

กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการ กองร้อยบริการ 

 รูปที่ ๓๗ ผังการจัดกองบริการ 

  กองเครื่องช่วยฝึก 
  

 แผนกออกแบบ    แผนกโรงงาน แผนกคลัง แผนกการพิมพ์ 

 รูปที่ ๓๘ ผังการจัดกองเครื่องช่วยฝึก 



๘๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กองสนามยิงปืน 

     กองบังคับการ   หมวดรักษาสนามยิงปืนใหญ่   หมวดรักษาสนามยิงอาวุธเบา 

 รูปที่ ๓๙ ผังการจัดกองสนามยิงปืน 



๘๖ 

 
 
 

โรงเรียนทหารปืนใหญ่ 

สภาโรงเรียน 

แผนกธุรการและก าลังพล 

แผนกเตรียมการ 

แผนกสนับสนุนการฝึก 

แผนกประเมินผลและสถิติ 

กองบัญชาการ กองการศึกษา 

แผนกวิชาปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 

แผนกวิชาฝ่ายอ านวยการ 

แผนกวิชาค้นหาเป้าหมาย 

แผนกวิชาสื่อสาร 

แผนกวิชาหลักยิง 

แผนกวิชาอาวุธ 

แผนกวิชาทั่วไป 

แผนกวิชายุทธวิธี 

แผนกวิชายานยนต์ 

กรมนักเรียน 

บก. และ ร้อย.บก. 

กองร้อยบริการ 

กองพันนักเรียน 

กองพัน นนส. 

หมวดเสนารักษ์ 

รูปที่ ๔๑ ผังการจัดโรงเรียนทหารปืนใหญ่ 



๘๗ 

 
 

   กรมนักเรียน 

บก.และ ร้อย.บก. กองร้อยบริการ กองพันนักเรียน กองพันนักเรียน 
นายสิบ 

หมวด 
เสนารักษ์ 

บก. ร้อย. 

หมวดสูทกรรม 

กองร้อย นสน. 

กองร้อย นทน. 

บก. พัน. บก. พัน. 

หมวดบริการ 

กองร้อย นนส. 

รูปที่ ๔๒ ผังการจัดโรงเรียนทหารปืนใหญ่ 

  โรงเรียนทหารปืนใหญ่ 

  สภาโรงเรียน 

   กองการศึกษา 

 แผนกวิชาปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
 แผนกวิชาค้นหาเป้าหมาย 
 แผนกวิชาฝ่ายอ านวยการ 
 แผนกวิชาทั่วไป 

 แผนกวิชายุทธวิธี 
 แผนกวิชาหลักยิง 
 แผนกวิชาสื่อสาร 
 แผนกวิชาอาวุธ 

 แผนกวิชายานยนต์ 

  กองบัญชาการ 

 แผนกธุรการและก าลังพล 
 แผนกเตรียมการ 
 แผนกสนับสนุนการศึกษา 
 แผนกประเมินผลและสถิติ 



๘๘ 
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  รูปที่ ๔๓ ผังการจัดหน่วย ป. ทบ. ไทย 
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พล. ปตอ. 
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พล. ป.    ยศ. ทบ. 

      ศป.    

 ศป. 



๘๙ 

หมายเหต ุ ๑. กรม ป.๒๑ เป็นหน่วยในอัตราการจัดของ พล.ม.๑ ฝากการบังคับบญัชาไว้กับ ศป.  
 ๒. ปตอ.พัน ๓ เป็นหน่วยในอัตราการจัดของ ปตอ.๑ ฝากการบังคับบญัชาไว้กับ ศป.  
 ๓. พล.ม.๒ กองพลทหารราบที่ ๑๑,๑๒,๑๕,๑๖  และพลรบพิเศษ ๑,๒ ยังไม่มีการจัดหน่วย ป.

ในอัตรา. 
 ๔. ปตอ.พัน ๒ เป็นหน่วยในอัตราการจัดของ ปตอ.๒ ฝากการบังคับบญัชาไว้กับ ป.๓. 
 ๕. พัน.ป.ศป. ปัจจุบันจัดต้ัง  ๑  กองร้อย. 
 ๖. พัน.ป.คปม. ปัจจุบันจัดต้ัง ๑  กองร้อย. 
๓๑.  กำรจัดหน่วยทหำรปนืใหญ่ของกองทัพบกสหรัฐอเมรกิำ.  

ก. ตอนทหำรปืนใหญ่กองทัพน้อย. 
๑. เป็นหน่วยทหารปืนใหญเ่พียงหน่วยเดียวที่ประจ าอยู่ในกองทัพนอ้ย โดยอยู่ในอัตราของ

กองบญัชาการ และกองร้อยบัญชาการของกองทพัน้อย ตอนทหารปืนใหญ่กองทัพน้อยประกอบด้วยส่วน ๓ 
ส่วน คือส่วนบังคับการ  ส่วนยุทธการ และการข่าว  และส่วนยิงสนับสนุน เมื่อกองทพัน้อยจะเข้าปฏิบัตกิาร
ยุทธ์ ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีการบรรจมุอบกองพันทหารปนืใหญ่ล ากล้อง และกองพันอาวุธส่งจ านวนหนึ่ง
ให้แก่กองทัพน้อย  และพร้อมกันน้ันกองบงัคับการกองพลนอ้ยทหารปืนใหญ่กจ็ะถูกบรรจุมอบให้แก่กองทัพ
น้อยเพื่อท าการบังคับบัญชา  และควบคุม พัน. ป.เหล่าน้ัน. 

๒. ส่วนยุทธการ และการข่าวมีหน้าที่ควบคุมทหารปืนใหญก่องทัพนอ้ย. 
๓.ส่วนยิงสนับสนุนมีหน้าที่วางแผน และประสานการยิงสนับสนุนของกองทัพน้อ ยโดย

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพน้อย. 
๔. หน้าที่หลักของนายทหารฝ่ายการปืนใหญก่องทัพน้อยคือ.-  

ก) เป็นทีป่รึกษาหลักของกองทัพน้อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการยงิสนับสนุนทัง้สิ้น. 
ข) แนะน า, ก ากับดูแลในการวางแผน และการประสานการยิงสนับสนุนด้วยเครื่องมือที่

สามารถน าเอามาใช้ได้ในกองทัพน้อย. 
ค) จัดหน่วยทหารปืนใหญ่กองทพัน้อยท าการรบ.  
ง) จัดการด าเนินงานของส่วนยิงสนับสนุน ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางยทุธวิธีของกองทัพนอ้ย. 
จ) ก าหนดวิธีการโจมตเีป้าหมายทางพื้นดินอาวุธชนิดต่าง ๆ  
ฉ) ก าหนดต าบลส่งก าลงักระสุนธรรมดา/พิเศษ  และอัตรากระสุนที่อนุมัติให้ใช้ได้. 
ช) ก าหนดมาตรการประสานการยงิสนบัสนุน. 
ซ) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัสมรรถนะ และขีดความสามารถของปืนใหญ่ข้าศึก. 
ด) ประสานเรื่องการก าหนดที่ตั้งโดยทั่วไป การวางแผนการยิงปืนใหญ่กองทัพน้อย. 
ต) ประสานเรื่องการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารปืนใหญ่กองทัพน้อย.  
ถ) ติดตาม และพัฒนาสถานการณ์ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร ์ ด้วยการประสานกับกองพล

ด าเนินกลยทุธ์ต่าง ๆ  
ท) จัดการฝึกในเรื่องการยิงสนับสนุนภายในกองทพัน้อย.  

๕. ไม่มีสายการบังคับบัญชาโดยตรงระหว่างผู้ประสานการยิงสนับสนุนกองทัพน้อยกับทหาร
ปืนใหญ่ของหน่วยก าลังรบที่รองลงไป ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทหารปืนใหญ่จากผู้ประสานการยิงสนับสนุน
กองทัพน้อยที่จะส่งไปยังผู้บังคับทหารปืนใหญ่ของหน่วยก าลังรบรอง เช่น ผบ.ป.พล.จะส่งไปยังผู้บัญชาการ
กองพลในนามแม่ทัพ. 
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๖.เพื่อให้การติดต่อในเรื่องการวางแผน และการประสานการยิงสนับสนุนระหว่าง ป .กองทัพ
น้อยกับ ป.พล.สามารถตอบสนองอย่างทันเวลาน้ันจะต้องจัดต้ังสายการติดต่อโดยตรง (DIRECTCHANNEL) 
ข้ึนระหว่างส่วนต่างๆ ของหน่วยทั้งสองดังนี้:- 

ก) ส่วนยิงสนับสนุนของกองทัพนอ้ยกับส่วนยิงสนับสนุนของกองพล. 
ข) ส่วนยุทธการ และการข่าวในตอนทหารปืนใหญ่กองทัพน้อยกับศูนย์ปฏิบัติทางยุทธวิธี 

ป.พล.  
ข. กองพลน้อยทหำรปืนใหญ่  เป็นหน่วยที่ตั้งข้ึนโดยแม่ทัพกองทัพน้อยจะกระท าโดยสมทบ 

พัน. ป.ประเภทต่างๆ ไม่เกิน ๖ กองพันให้กับกองบังคับการกองพลน้อยทหารปนืใหญ่ การจัดพลน้อย ป.ท า
ให้เกิดความอ่อนตัวในการจัดทหารปืนใหญ่กองทัพน้อยท าการรบ และยังเป็นการช่วยลดภาระการควบคุม
บังคับบัญชาหน่วยทหารปนืใหญ่ของกองทัพน้อยให้กับแม่ทัพด้วย แม่ทัพอาจสมทบพลน้อย ป.ให้กับกองพล 
(ซึ่ง ผบ.พล. ก็จะสมทบพลน้อย ป.ต่อไปให้ ผบ.ป.พล.) ให้เพิ่มเติมก าลังยิงให้กับ ป.พล. ใช้ช่วยส่วนรวม
เพิ่มเติมก าลังยิง หรือใช้ช่วยส่วนรวมให้กับกองทัพน้อยก็ได้. 

ค. ทหำรปืนใหญ่ของพลน้อยอิสระ  และกรม ม.ยำนเกรำะ พลน้อยอิสระจะมี พัน.ป.เป็นหน่วย
ในอัตราส่วนแต่ละพัน ม.ยานเกราะใน กรม ม.ยานเกราะจะมี ร้อย. ป.เป็นหน่วยในอัตรา ถ้าหน่วยอิสระ
เหล่าน้ีข้ึนสมทบกองพล ป.ในอัตราหน่วยเหลา่น้ีก็จะถูกสมทบให้ ป.พล ก็เพื่อเอกภาพในการใช้ ป.สนับสนนุ
การรบของกองพล.  

ง. ทหำรปืนใหญ่กองพล.  
๑. ป.พล.  และ พัน ป.ต่างๆ ใน ป.พล เป็นหน่วยในอัตราของกองพล ส าหรับ ป.พล.ของกอง

พลทหารราบยานยนต์  และกองพลยานเกราะจะประกอบด้วย ๑ กองร้อย คปม.,๓ กองพัน ป.อัตตาจร
ขนาด ๑๕๕ มม.  และ ๑ กองพัน ป.อัตตาจรขนาด ๘ นิ้ว.    

ป.พล.ของกองพลทหารราบประกอบด้วย ๑ กองร้อย คปม.,๓ กองพัน ป.ลากจูงขนาด ๑๐๕ 
มม. และ ๑ กองพัน  ป.ผสมซึ่งประกอบด้วย ๓ กองร้อย ป.ลากจูงขนาด ๑๕๕ มม.   และ๑ กองร้อย ป.
อัตตาจรขนาด ๘ นิ้ว. 

การเพิ่มอ านาจการยิงให้แก่ ป.พล. นั้น  ตามปกติกระท าโดยการจัดหน่วยทหารปนืใหญส่มทบ
ให้แก่กองพล หรือการจัดหน่วยยิงสนับสนุนอื่น ๆ เพิ่มเติมก าลังยิงให้แก่ ป.พล.  

๒. ป.พล. จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี ป .พล. ข้ึนเพื่อควบคุมการใช้หน่วยทหารปืน
ใหญ่ในอัตรา และที่มาสมทบ  และจัดส่วนยิงสนับสนุนอีกสองชุดเพื่อวางแผน และประสานการยิงสนับสนนุ
ให้แก่กองพลคือ.-  

ก) ส่วนยิงสนับสนุนหลักปฏิบัติงาน ณ ที่บังคับการหลกั (MAIN CP) ของกองพล.  
ข) ส่วนยิงสนบัสนุนทางยุทธวิธีปฏิบัติงาน ณ ที่บังคับการทางยุทธวิธี (TAC CP). 

๓. ผบ.ป.พล.มีหน้าที่ดังนี:้- 
ก) เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารปืนใหญ่ในอัตรา และหน่วยที่มาสมทบ ณ ศูนย์

ปฏิบัติการทางยุทธวิธี ป.พล.  
ข) เป็นผูป้ระสานการยิงสนับสนุนของกองพล ณ ส่วนยิงสนบัสนุนทัง้สองส่วน  

จ. พวก พัน.ป.ในกรณีที ่ พัน. ป.หนึ่งถูกสมทบให้กบัพัน ป.อื่น ก็จะมีการจัดต้ังพวกพัน.ป.ข้ึนเพื่อ
เป็น บก.ควบคุม พัน. ป.ทั้งสองเป็นการช่ัวคราว ปกติจะให ้ผบ.พัน. ป.ชต.เป็น ผบ.พวก พัน. ป. และใช้ช่ือ
พวก พัน. ป.ตามช่ือของ พัน. ป.ชต.  
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บทที่ ๔ 
ภำรกิจทำงยุทธวิธีของ ป.สนำม 

๑.  กล่ำวน ำ 
 การก าหนดความรับผิดชอบในการยิงสนับสนุนให้แก่หน่วยทหารปืนใหญ่สนามนั้นจะกระท าได้โดย
การมอบภารกิจทางยุทธวิธีให้แก่หน่วยทหารปืนใหญ่เหล่าน้ัน ผู้บังคับหน่วยก าลังรบเป็นผู้มอบภารกิจทาง
ยุทธวิธีให้แก่หน่วยทหารปืนใหญ่ตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับทหารปืนใหญ่ของหน่วยก าลังรบ โดย
รายละเอียดในการมอบภารกิจทางยุทธวิธีจะปรากฏอยู่ในค าสั่งยุทธการของหน่วยก าลังรบนั้น ๆ  
 เมื่อมีการมอบภารกิจทางยุทธวิธีให้แก่หน่วยปืนใหญ่ ผู้บังคับทหารปืนใหญ่ที่เป็นหน่วยรองของ
หน่วยก าลังรบมีอ านาจอันเป็นความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาที่จะออกค าสั่งที่จ าเป็นแก่หน่วยรองของ
ตนเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในภารกิจที่ได้รับมอบ การปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้แก่การจัดหน่วยเพื่อท าการรบ และ
การมอบภารกิจทางยุทธวิธีแต่การปฏิบัติการดังกล่าวนั้นจะไม่ท าให้ขีดความสามารถของตนทั้งปวงที่จะ
บรรลุผลส าเร็จในภารกิจทีไ่ด้รับมอบนั้นเสยีหายไป หรือต้องไม่เป็นการลดขีดขนาดของการควบคุมแบบรวม
การที่จะให้คงอยู่กับผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มอบหมายภารกิจทางยุทธวิธีนั้นให้น้อยลง 
๒.  ภำรกิจทำงยุทธวิธีแบบมำตรฐำน 
 ก. หน่วยปืนใหญ่ระดับกองพันหรือเทยีบเทา่อาจได้รับมอบภารกิจทางยุทธวิธีแบบมาตรฐานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งใน ๔ แบบ เมื่อล าดับตามขนาดที่เพิ่มขึ้นของการควบคุมแบบรวมการที่มีอยู่จะเรียงล าดับได้
ดังนี้คือ.-  
  ๑) ภารกิจช่วยโดยตรง (ชต.) 
  ๒) ภารกิจเพิ่มเตมิก าลังยิง (พย.) 
  ๓) ภารกิจช่วยส่วนรวม - เพิ่มเตมิก าลังยิง (ชร.- พย.) 
  ๔) ภารกิจช่วยส่วนรวม (ชร.) . 
 ข. การมอบภารกจิทางยทุธวิธีแบบมาตรฐานแบบใดแบบหนึง่จะเป็นการระบุความรบัผิดชอบใน
การยิงสนับสนุน ๗ ประการ ให้แกห่น่วย ป.ที่ได้รับมอบได้แก่.-  
 ๑)  การจัดล าดับความเร่งด่วนของภารกจิยิง. 
 ๒)  การก าหนดเขตการยิง.  
  ๓)  การจัดผู้ตรวจการณ์.  
 ๔)  การวางการติดต่อ (นตต./นยส.).  
 ๕)  การวางการติดต่อสื่อสาร. 
 ๖)  การก าหนดที่ตัง้ยิง.  
 ๗)  การท าแผนการยิง. 
  ค. ในกรณีที่การใช้ภารกิจทางยุทธวิธีแบบมาตรฐานทั้ง ๔ แบบ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่จะบรรลุความส าเร็จในการใช้อ านาจการยิงแล้ว ก็อาจก าหนดภารกิจทางยุทธวิธีไม่มาตรฐานหรือ
อาจจัดหน่วยแยกปฏิบัติเฉพาะภารกิจนั้น ๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการในการรบได้อีก ซึ่งจะได้กล่าวใน
ล าดับต่อไป. 
  ง. การระบุถึงความรับผิดชอบในการยิงสนับสนุน ๗ ประการ ต่อภารกิจทางยุทธวิธีแบบ
มาตรฐานทั้ง ๔ แบบ จะก าหนดตามตารางดังต่อไปนี้:-  
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ภำรกิจ 
ช่วยโดยตรง 

(ชต.) 
เพิ่มเติมก ำลังยิง 

(พย.) 

ช่วยส่วนรวม -
เพิ่มเติมก ำลังยิง   

(ชร.-พย.) 

ช่วยส่วนรวม 
(ชร.) 

๑. ล ำดับควำม
เร่งด่วนในกำร
ตอบสนองค ำ
ขอยิง 

๑. หน่วยรับการสนับสนุน 
๒. ผู้ตรวจการณ์ของตน (๑) 
๓. บก.ป.หน่วยก าลังรบ 

๑. หน่วยรับการ พย. 
๒. ผู้ตรวจการณ์ของ

ตน (๑) 
๓. บก.ป. หน่วยก าลัง

รบ 

๑. บก.ป. หน่วยก าลัง
รบ 

๒.หน่วยรับการ พย. 
๓. ผู้ตรวจการณ์ของตน  

(๑) 

๑. บก.ป. หน่วย
ก าลังรบ 

๒. ผู้ตรวจการณ์
ของตน (๑) 

๒. เขตกำรยิง เขตปฏิบัติการของหน่วยรับ
การสนับสนุน 

เขตการยิงของหน่วย
รับการ พย. 

เขตปฏิบัติการของ
หน่วยรับการสนับสนุน
รวมทั้งเขตการยิงของ
หน่วยรับการ พย. 

เขตปฏิบัติการของ
หน่วยรับการ
สนับสนุน 

๓.จัดผู้ตรวจ
กำรณ์ให้กับ 

แต่ละกองร้อยด าเนินกล
ยุทธ์ของหน่วยรับการ
สนับสนุน 

ปกติไม่ต้องจัด ปกติไม่ต้องจัด ปกติไม่ต้องจัด 
 
 

๔.กำรวำงกำร
ติดต่อ 

จัด นยส.ให้แก่แต่ละกอง
พันและกรมของหน่วย 
รับการสนับสนุน 

จัด นตต. ให้กับ 
บก. หน่วยรับการ 
พย. 

จัด นตต.ให้กับ 
บก. หน่วยรับการ พย. 

ปกติไม่ต้องจัด 

๕.กำรวำงกำร
ติดต่อสื่อสำร 

ผตน. และ นยส. ที่ประจ า
อยู่กับหน่วยรับการ
สนับสนุน 

บก. หน่วยรับการ 
พย. 

บก. หน่วยรับการ พย. ปกติไม่ต้องจัด 

๖.ก ำหนดที่ตั้ง
โดย 

ผบ.พัน.ป.ชต. หรือโดย
ค าสั่งของ บก.ป.หน่วย
ก าลังรบ 

หน่วยรับการ พย.หรือ 
/ โดยค าสั่งของ 
บก.ป.หน่วยก าลังรบ 

บก.ป.หน่วยรับก าลังรบ 
หรือหน่วยรับการ พย. 
โดยอนุมัติจาก บก.ป.
หน่วยก าลังรบ 

บก.ป.หน่วยก าลัง
รบ 

๗.ท ำแผนกำร
ยิงโดย 

พัฒนาแผนการยิงเอง บก.ป. หน่วยรับการ 
พย. 

บก.ป.หน่วยก าลังรบ บก.ป.หน่วยก าลัง
รบ 

หมำยเหต ุ (๑) ผู้ตรวจการณ์ของตน หมายถึง ผู้ตรวจการณ์ของหน่วย และเครือ่งมอืค้นหาเป้าหมาย 
 อื่น ๆ ที่มิได้จัดให้แกห่น่วยรับการสนับสนุน. 
๓.  ภำรกิจช่วยโดยตรง (ชต.) 
 ก.  ภารกิจช่วยโดยตรง เป็นภารกิจที่จ าเป็นที่สุดในภารกิจทางยุทธวิธีแบบมาตรฐานทั้ง ๔ แบบ
หน่วยทหารปืนใหญ่สนามที่ได้รับมอบภารกิจนี้ จะเป็นหน่วยที่สนองตอบความต้องการทางการยิงสนับสนุน
ของหน่วยด าเนินกลยุทธ์โดยเฉพาะ และในทางตรงกันข้ามเป็นหน่วยที่สนองตอบค าขอยิงของกองบังคับ
การทหารปืนใหญ่สนามหน่วยก าลังรบที่น้อยที่สุด จึงเป็นภารกิจที่มีขีดขนาดของการควบคุมแบบรวมการ
ต่ าที่สุด โดยปกติแล้วจะจัดหนึ่งกองพันทหารปืนใหญส่นามช่วยโดยตรงหนึ่งกรมด าเนินกลยุทธ์ ในอัตราการ
จัดก าลังของกองพล จะก าหนดหน่วยทหารปืนใหญ่สนามไว้เพื่อภารกิจดังกลา่วนี้ กองพลน้อยปืนใหญ่สนาม
และพวกกองพันทหารปืนใหญ่สนาม อาจได้รับมอบภารกิจนี้ได้ แต่ต้องเพิ่มเติมหมู่ยิงสนับสนุน และหมู่
ตรวจการณ์หน้าให้ซึ่งกระท าได้โดยสมทบกองพันทหารปืนใหญ่สนามช่วยโดยตรงให้กับกองพลน้อยหรือ
พวกกองพันทหารปืนใหญ่สนามนั้น 
 ข. กองพันทหารปืนใหญ่สนามที่ได้รบัภารกจิช่วยโดยตรงจะปฏิบัติการยงิสนบัสนุนภายใต้ความ
รับผิดชอบ ๗ ประการโดย 
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  - สนับสนนุการยงิอย่างใกล้ชิด, ต่อเนื่อง และทันเวลาใหแ้ก่หน่วยด าเนินกลยุทธ์เพียงหน่วย
เดียว ซึ่งปกติคือกรมด าเนินกลยุทธ์ 
  - มักถูกก าหนดใหส้นับสนุนกรมด าเนินกลยทุธ์กรมใดกรมหนึ่งเป็นประจ า เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกัน และกันในการปฏิบัตกิารรบ 
  - ผู้ควบคุมบงัคับบัญชา พัน.ป.ชต. คือ ผบ.ป.หน่วยก าลงัรบ 
 ค. ในระหว่างการเคลื่อนที่เข้าปะทะ (แบบหนึ่งในการรบด้วยวิธีรุก) บางครั้งอาจให้กองร้อยปืน
ใหญ่ของกองพัน ป.ชต. ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการยิงโดยเฉพาะให้แก่กองร้อยหรือชุดรบของหน่วยด าเนิน
กลยุทธ์ที่ เป็นหน่วยน า กองร้อยปืนใหญ่ที่ปฏิบัติภารกิจเช่นนี้ เรียกว่ากองร้อยปืนใหญ่แยกเฉพาะ 
(DEDIGATED BATTERY) ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 
๔.  ภำรกิจเพิ่มเติมก ำลังยิง (พย.)  
 ก.  หน่วยปืนใหญ่ที่ได้รับภารกิจเพิ่มเติมก าลังยิงนั้นมีหน้าที่เพิ่มพูนการยิงให้กับหน่วยปืนใหญ่
หน่วยอื่นๆ ด้วยกัน เพื่อให้สามารถท าการยิงสนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์ให้ได้ผลดียิ่งข้ึน หน่วยปืนใหญ่
เพิ่มเติมก าลังยิงจะถูกควบคุม และวางแผนการยิงโดยหน่วยปืนใหญ่ที่รับการ พย. 
 ข. หน่วยปืนใหญ่เพิ่มเติมก าลังยิงจะสนองตอบความต้องการทางการยิงให้แก่หน่วยปืนใหญ่สนามที่
ต้องการอ านาจการยิงเพิ่มเติมโดยเฉพาะ การใช้ภารกิจทางยุทธวิธีชนิดนี้ จะท าให้การสนับสนุนหน่วย
ด าเนินกลยุทธ์ด้วยหน่วยทหารปืนใหญ่สนามมากกว่าสองหน่วยข้ึนไปเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ผิดหลักเอกภาพ
ในการบังคับบัญชา และไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการบังคับบัญชาของทหารปืนใหญ่ 

 ค. ทหารปืนใหญ่สนามหน่วยหนึ่งสามารถเพิ่มเติมก าลังยิงให้กับหน่วยทหารปืนใหญ่สนาม เพียง
หน่วยเดียวเท่ำน้ัน แต่หน่วยทหารปืนใหญ่สนามหน่วยหนึ่งอาจรับการเพิ่มเติมก าลังยิงได้จากทหารปืนใหญ่
สนามหลาย ๆ หน่วยได้. 
๕.  ภำรกิจช่วยส่วนรวม (ชร.). 
 ก.  หน่วยปืนใหญ่ที่ได้รับมอบภารกิจช่วยส่วนรวมนั้น จะปฏิบัติการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยก าลัง
รบเป็นส่วนรวม หน่วยปืนใหญ่ที่ได้รับมอบภารกิจช่วยส่วนรวมนี้จะยังคงอยู่ในความควบคุมของผู้บังคับ
ทหารปืนใหญ่หน่วยก าลังรบนั้น อันจะท าให้ผู้บังคับหน่วยรบนั้น ๆ มีเครื่องมือที่จะบังคับการรบได้โดยทันที
ที่ต้องการ. 
 ข. การมอบภารกิจช่วยรวมจะท าให้ผู้บังคับหน่วยก าลังรบสามารถบังคับวิถีการรบได้โดยใช้
อ านาจการยิงร่วมกับแผนการด าเนินกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม การมอบภารกิจช่วยโดยตรง และเพิ่มเติม
ก าลังยิงให้กับหน่วยยิงสนับสนนุย่อมท าให้หน่วยยิงสนับสนุนนั้นสนองตอบความต้องการการยิงสนับสนุน
ของหน่วยด าเนินกลยุทธ์โดยตรง แต่เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยก าลังรบสามารถบังคับวิถีการรบได้ตามความ
ต้องการจึงต้องสงวนหน่วยทหารปืนใหญ่สนามบางหน่วยไว้ โดยมอบภารกิจช่วยส่วนรวม ซึ่งมีขีดขนาดของ
การควบคุมแบบรวมการสูงที่สุดให้ ผู้บังคับหน่วยก าลังรบจะควบคุมหน่วยทหารปืนใหญ่สนามช่วยส่วนรวม
ผ่านทางกองบังคับการทหารปืนใหญ่สนามหน่วยก าลังรบ. 
 ค. หน่วยทหารปืนใหญ่สนามช่วยส่วนรวมอาจถูกใช้เพิ่มเติมการยิงเป้าหมายตามเหตุการณ์ให้แก่
หน่วยทหารปืนใหญ่ช่วยโดยตรงได้หากหน่วยปืนใหญ่ช่วยโดยตรงร้องขอการยิงเพิ่มเติมมายัง บก .ป.หน่วย
ก าลังรบ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยทหารปืนใหญ่สนามช่วยส่วนรวมไม่เหมาะสมส าหรบัการโจมตีเป้าหมายตาม
เหตุการณ์ เพราะค าขอยิงต้องเสียเวลามากจาก ผตน.มาถึงหน่วย ป.ชร. ดังน้ันหน่วย ป.ชร.จึงมักจะใช้ใน
กำรยิงเป้ำหมำยตำมแผนและกำรยิงต่อต้ำนปืนใหญ่ของข้ำศึก. 
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๖.  ภำรกิจช่วยส่วนรวม - เพิ่มเติมก ำลังยิง (ชร.- พย.). 
 ก.  ภารกิจช่วยส่วนรวม - เพิ่มเติมก าลังยิง เป็นภารกิจที่มีความอ่อนตัวสูง เพราะเป็นภารกิจซึ่งมี
ลักษณะผสมกันระหว่างภารกิจที่มีขีดขนาดการควบคุมแบบรวมการสูงสุด คือภารกิจช่วยส่วนรวมกับ
ภารกิจซึ่งมีขีดขนาดของการควบคุมแบบรวมการต่ า คือภารกิจเพิ่มเติมก าลังยิง เพราะบางครั้งอาจมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มอ านาจการยิงให้กับหน่วย ป.สนามหน่วยหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันผู้บังคับทหารปืนใหญ่หน่วย
ก าลังรบก็ยังคงต้องการการควบคุมแบบรวมการสูงไว้ด้วย ดังนั้นหน่วยปืนใหญ่สนามที่ได้รับมอบภารกิจ 
ชร.- พย. นั้นนอกจากจะปฏิบัติการยิงสนับสนุนหน่วยก าลังรบเป็นส่วนรวมทั้งหมดแล้วยังจะต้องเพิ่มเติม
ก าลังยิงให้กับหน่วย ป.หน่วยอื่น ๆ ด้วย 
 ข. หน่วย ป.สนาม ที่ได้รับมอบภารกิจ ชร.- พย. จะจัดวางการติดต่อสื่อสารไปยังหน่วยรับการ 
พย. เรียกว่า การติดต่อสื่อสาร " ช่องยิงเร็ว " เพราะเป็นระบบที่ท าให้ค าขอยิงจากหน่วยรับการ พย . 
สามารถส่งตรงมายังหน่วย ชร.- พย. โดยตรงไม่ต้องผ่านกองบังคับการใด ๆ อีก  
 ค. หน่วย ป.สนามที่ได้รับมอบภารกิจดังกล่าวนี้ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับทหารปืน
ใหญ่หน่วยก าลังรบนั้น กองบังคับการปืนใหญ่หน่วยก าลังรบมีสิทธิในการขอยิงล าดับเหนือกว่าหน่วยปืน
ใหญ่ที่ได้รับการเพิ่มเติมก าลังยิง. 
๗.  ภำรกิจทำงยุทธวิธีไม่มำตรฐำน 
 เมื่อการมอบภารกิจยุทธวิธีมาตรฐานทั้ง ๔ แบบ ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่จะให้
บรรลุความส าเร็จภารกิจตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาแล้ว ก็อาจจะมอบภารกิจยุทธวิธีไม่มาตรฐาน
ด้วยการปฏิบัติประการใดประการหนึ่งดังนี้คือ.-  
 ก. มอบภารกิจยุทธวิธีมาตรฐานแล้ว อธิบายการดัดแปลงความรับผิดชอบตามภารกิจยุทธวิธี
มาตรฐานนั้นๆ ติดตามในบรรทัดเดียวกัน เช่น.- 
  - ป .พัน.๑ : พย.ป .พัน.๑๐; กรม ป .เป็นผู้เลือกที่ตั้ง (ปกติ ป .พัน ๑๐ เป็นผู้ เลือกที่ตั้งให้           
กับ ป.พัน.๑). 
  - ป.พัน.๒: ชร. - พย.ป.พัน.๒๐; ใช้กระสุนไม่เกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ในการ พย 
  - ป.พัน.๓: ชร.; จัด นตต.ประจ า ศปย.กรม ป. (ปกติไม่ต้องจัด). 
 ข. หากจะต้องดัดแปลงรายละเอียดความรับผิดชอบ ๗ ประการ ในภารกิจยุทธวิธีมาตรฐาน
มากกว่า สองข้อ แล้วจะต้องล าดับรายละเอียดความรับผิดชอบเป็นล าดับทั้ง ๗ ประการ เพื่อป้องกันการ
เข้าใจผิดดังตัวอย่าง เช่น.-  
      - ป.พัน.๕: เพิ่มการยิง ป.พัน.๗  
  ; ล าดับความเร่งด่วนในการตอบค าขอยิงคือ ป.พัน.๗, ม.พัน.๔ และกรม ป. 
  ; เขตการยิง กรม ป.เป็นผู้ก าหนด  
  ; ไม่ต้องจัด ผตน.ให้กับหน่วยใด  
  ; จัด นตต.ให้กับ ป.พัน.๗  
  ; จัดวางการติดต่อสื่อสารกับ ป.พัน.๗ และ ม.พัน.๔  
  ; ก าหนดที่ตั้งโดย ป.พัน.๗ ด้วยการอนุมัติของ กรม ป.  
  ; ท าแผนการยิงโดย กรม ป.  
 หมำยเหตุ การใช้ค าว่าเพิ่มการยิง ดังตัวอย่าง “ป.พัน.๕ เพิ่มการยิง ป.พัน.๗”  นั้นเพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้ค าซ้ ากับค าว่า “เพิ่มเติมก าลังยิง” ซึ่งเป็นศัพท์จ าเพาะของภารกิจยุทธวิธีมาตรฐาน 
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๘.  กำรตดิต่อของทหำรปืนใหญ ่
 ก. เพื่อจัดให้มีการยิงสนับสนุนที่มีประสิทธิผล และรวมอ านาจการยิงของปืนใหญ่เข้ากับแผนการ
ยิงสนับสนุนทั้งสิ้น ดังนั้นผู้บังคับหน่วยก าลังรบจึงมีความต้องการดังนี้คือ.-  
  - การประสาน และการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยทหารปืนใหญ่ และหน่วยรับการ
สนับสนุน 
  - มีตัวแทนของทหารปืนใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับหน่วยต้ังแต่กองร้อยด าเนินกลยุทธ์ไป
จนถึงกองทัพน้อย เพื่อที่จะให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับปืนใหญ่และการยิงสนับสนุนอื่น ๆ  
 ข. การจัด และการมอบภารกิจ ส าหรับทหารปนืใหญ่จะสร้างสายการติดต่อระหว่างหน่วยทหารปนื
ใหญ่ และหน่วยรับการสนับสนุนเพื่อที่จะ 
  ๑)  ท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
  ๒)  ท าให้เกิดเอกภาพในการด ารงความมุ่งหมาย และการปฏิบัติการ 
  ๓)  วางแผน และประสานการยิงสนับสนุน 
  ๔)  จัดสายการยิงเร็วให้แก่ระบบการยิงสนับสนุน 
  ๕) จัดวางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยปืนใหญ่ , หน่วยยิงสนับสนุนอื่น ๆ แหล่งข่าวกรอง
และองค์การค้นหาเป้าหมายอื่น ๆ  
 ค.  การติดต่อของทหารปืนใหญ่แบ่งออกเป็น ๓ วิธี คือ.-  
  ๑) การติดต่อทางการบังคับบัญชาคือการติดต่อด้วยการพบปะด้วยตนเองระหว่างผู้บังคับ
หน่วยปืนใหญ่กับผู้บังคับหน่วยรับการสนับสนุนหรือผู้บังคับหน่วยรับการเพิ่มเติมก าลังยิง การติดต่อด้วยวิธี
นี้เป็นวิธีที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผู้บังคับหน่วยปืนใหญ่จะได้รับทราบความต้องการโดยตรงของหน่วย
รับการสนับสนุน 
  ๒) การติดต่อด้วยนายทหารติดต่อ และนายทหารการยิงสนับสนุน 
   - นายทหารติดต่อ (นตต.) ถูกจัดข้ึนตาม อจย.เฉพาะของหน่วย ป. นตต. เหล่านี้จะถูก
ส่งไปประจ า ณ หน่วยรับการสนับสนุน กองบังคับการหน่วยข้างเคียง เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของ ผบ .หน่วย 
ป. ในเรื่องที่เกี่ยวกับปืนใหญ่ ดังตัวอย่าง การจัด นตต. ใน พัน.ป. ประเภทต่าง ๆ หรือ กรม ป.  
   - นายทหารการยิงสนับสนุน (นยส.) เป็นเจ้าหน้าที่ของ พัน.ป.ชต.ที่จัดไปประจ า ณ หน่วย
รับการสนับสนุน จะมีหน้าที่เป็น ๒ ลักษณะคือ การท าหน้าที่ประสานการยิงสนับสนุน และเป็นตัวแทนของ 
ผบ.พัน.ป.ชต. ณ กองบังคับการหน่วยรับการสนับสนุนน้ัน ๆ ตามปกติ นยส . ของ พัน.ป.ชต. จะถูกส่งไป
ประจ ายัง บก.กรม ด าเนินกลยุทธ์ และ บก.พัน. ด าเนินกลยุทธ์ทุกกองพัน 
  ๓) การติดต่อทางฝ่ายอ านวยการ เป็นการติดต่อที่นายทหารฝ่ายอ านวยการของหน่วยทหาร
ปืนใหญ่ไปเยี่ยมเยียนตามระยะเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ณ กองบังคับการอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 
๙.  ค ำสั่งเตือน 
 ค าสั่งเตือนไม่ใช่การดัดแปลงภารกิจทางยุทธวิธี แต่ผู้บังคับบัญชาใช้ค าสั่งเตือนเมื่อต้องการให้
หน่วยเตรียมพร้อมส าหรับการปฏิบัติในอนาคต ค าสั่งเตือนของทหารปืนใหญ่สนามมักจะก ากับไว้กับการ
มอบภารกิจทางยุทธวิธี เช่น.-  
 ป.พัน.๑ (๑๐๕ ลจ.) : ชร. - พย.ป.พัน.๒ : ชต.ร.๑ เมื่อสั่ง.  
 ค าสั่งเตือนนี้จะแจ้งให้ ผบ.ป.พัน.๑ ได้ทราบว่าทันทีที่ ร.๑ เข้าปฏิบัติการ ป.พัน.๑ จะต้องรับหนา้ที่
ช่วยโดยตรง ร.๑ ทันที ดังนั้น ผบ.ป.พัน.๑ จะต้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อเตรียมหน่วยให้พร้อมส าหรับ  
ชต.ร.๑ การเตรียมการดังกล่าวอาจได้แก่การวางการติดต่อ และการติดต่อสื่อสารไปยัง ร.๑ จัด ผตน.ใ ห้กบั 
ร.๑ เป็นต้น 
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๑๐.  กองรอ้ยทหำรปนืใหญแ่ยกเฉพำะ 
 ก. การจัดกองร้อยทหารปืนใหญ่แยกเฉพาะ (ร้อย.ป.แยกเฉพาะ ) เป็นการขยายความรับผิดชอบใน
ภารกิจช่วยโดยตรงของ พัน .ป.ชต. เพื่อให้สามารถสนับสนุนโดยเฉพาะแก่หน่วยด าเนินกลยุทธ์ระดับ
กองร้อย/ชุดรบที่เป็นหน่วยน าในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ (แบบหนึ่งของการรุก) ด้วยการจัดกองร้อย ป.ของ 
พัน.ป.ชต. กองร้อยใดกองร้อยหนึ่งใ่ห้สนับสนุนโดยเฉพาะแก่หน่วยด าเนินกลยุทธ์เหลา่น้ัน โดย พัน.ป.ชต.ซึง่
เป็นผู้ก าหนดที่ตั้ง และมอบภารกิจให้ ร้อย .ป. แยกเฉพาะ จะควบคุมการปฏิบัติงานด้วยขีดขนาดการ
ควบคุมที่น้อยที่สุด ที่จะท าให้อ านาจการยิงทั้งสิ้นของกองร้อย ป. ที่จัดข้ึนสามารถตอบสนองทันทีต่อการยงิ
ข่มอาวุธ เล็งตรงของฝ่ายข้าศึก 
 ข. ผู้บังคับการกรมด้วยค าแนะน าของ ผบ .พัน.ป.ชต. จะเป็นผู้ตกลงใจใช้ ร้อย .ป. แยกเฉพาะ
จ านวนเท่าใด ที่ไม่เป็นผลกระทบกระเทือนต่อการยิงสนับสนุนทั้งสิน้ของกรม นอกไปจากนี้ ผบ.กรม จะเป็น
ผู้ก าหนดกองร้อย/ชุดรบ ที่จะรับการสนับสนุนจาก ร้อย.ป. แยกเฉพาะอีกด้วย.  
  - ภายหลังจากข้อตกลงใจของ ผบ.กรม ที่จะใช้ ร้อย.ป. แยกเฉพาะแล้ว ผบ.พัน.ป.ชต. จะเป็น
ผู้เจาะจง ร้อย.ป. ของตนกองร้อยหนึ่งกองร้อยใดให้มีพันธกิจเป็น ร้อย .ป. แยกเฉพาะ ในการตกลงใจของ 
ผบ.กรม และ ผบ.พัน.ป.ชต. เกี่ยวกับการจัด ร้อย.ป. แยกเฉพาะนั้น มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับภารกิจ , ภูมิ
ประเทศ, จ านวนปืนใหญ่ที่สามารถจัดได้, ความพร้อมรบของหน่วย และการค้นหาเป้าหมาย.  
 ค. การก าหนดความรับผิดชอบในการตอบสนองการยิงสนับสนุน ๗ ประการของ พัน.ป.ชต. และ 
ร้อย.ป. แยกเฉพาะ จะแสดงตามรายละเอียดเปรียบเทียบในตารางแสดงความรับผิดชอบ ๗ ประการ
ดังต่อไปนี:้- 

ควำมรับผิดชอบ ภำรกิจช่วยโดยตรง กองร้อยทหำรปืนใหญแ่ยกเฉพำะ 
๑. ล าดับความเร่งด่วนในการ

ตอบสนองค าขอยิง 
๑. หน่วยรับการสนับสนุน 
๒. ผู้ตรวจการณ์ของตน (๑) 
๓. บก.ป.หน่วยก าลังรับ 

๑. หน่วยรับการสนับสนุน 
๒. กองพัน ป.ชต. (๒) 

๒. เขตการยิง เขตปฏิบัติการของหน่วยรับการสนับสนุน เขตปฏิบัติการของกองร้อย/ชุดรบที่รับ
การสนับสนุน 

๓. จัดผู้ตรวจการณ์หน้าให้กับ แต่ละกองร้อยด าเนินกลยุทธ์ของหน่วยรับการ
สนับสนุน 

ปกติไม่ต้องจัด 

๔.  การวางการติดต่อ จัด นยส. ให้แต่ละกองพัน และกรมของหน่วยรับ
การสนับสนุน 

วางการติดต่อกับกองร้อย/ชุดรบที่รับ
การสนับสนุน ( โดย ผบ.ร้อย.ป. เม่ือ
สามารถกระท าได้ ) 

๕. จัดวางการติดต่อสื่อสารกับ ผตน. และ นยส. ที่ประจ าอยู่กับหน่วยรับการ
สนับสนุน 

๑. ผตน. ด้วยข่ายความถี่แยกเฉพาะ 
๒. หน่วยรับการสนับสนุน (ด้วยข่าย

บังคับบัญชาของหน่วยรับการ
สนับสนุน) 

๖. ก าหนดที่ตั้งโดย ผบ.พัน.ป.ชต. หรือโดยค าสั่ง ผบ.ป. หน่วยก าลังรบ ผบ.พัน.ป.ชต. 

๗. ท าแผนการยิงโดย พัฒนาแผนการยิงเอง ผตน.ร่วมกับ ผบ.ร้อย./ชุดรบที่รับการ
สนับสนุน 

หมำยเหต ุ (๑) ผู้ตรวจการณ์ของตนหมายถึง ผู้ตรวจการณ์ของหน่วย และเครื่องมอืค้นหา
เป้าหมายอื่น ๆทีม่ิได้จัดให้แกห่น่วยรบัการสนับสนุน.  

  (๒) จะกระท าในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 
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 ง.  ในการแปลงสภาพ ร้อย.ป. กองพัน ป.ชต.ให้เป็น ร้อย.ป. แยกเฉพาะนั้น สามารถแปลงสภาพ
เป็น ๒ แบบ คือการแปลงสภาพอย่างเร่งด่วน และการแปลงสภาพอย่างประณีต 
  ๑) การแปลงสภาพอย่างเร่งด่วน เป็นการปฏิบัติที่ได้รับค าสัง่เตือนในช่วงระยะเวลาจ ากดั รปจ.
ที่ถูกก าหนดข้ึนจะเป็นแนวทางให้ทหารปืนใหญ่ที่ได้รับการฝึกเป็นอย่างดีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยด าเนินกลยุทธ์อย่างทันท่วงทีแต่อย่างไรก็ตามจะต้องปฏิบัติด้วยหลักส าคัญ ๔ ประการ 
   - ค าสั่งที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ ร้อย.ป.แยกเฉพาะ จะต้องแจ้งให้ ศอย.พัน.ป.ชต. ทราบ 
   - ผตน. และ ศอย.ของ ร้อย.ป.แยกเฉพาะ จะถูกก าหนดให้ใช้ข่ายความถี่วิทยุแยกเฉพาะ 
ส าหรับอ านวยการยิงโดย ฝอ.๓ พัน. ป.ชต.  
   - ผตน.ที่อยู่กับกองรัอย/ชุดรบด าเนินกลยุทธ์จะแจ้งให้ ผบ.ร้อย./ชุดรบเหล่านั้นทราบว่า
จะได้รับการสนับสนุนโดย ร้อย.ป.แยกเฉพาะ  และจะต้องด าเนินการส่งมาตราการการควบคุมในการด าเนนิ
กลยุทธ์ หลักฐานเกี่ยวกับเป้าหมายอื่น ๆ  ไปยัง ศอย .ร้อย.ป.แยกเฉพาะ  โดย นยส.ของกองพันด าเนินกล
ยุทธ์จะเฝ้าฟังรายละเอียดเหล่าน้ีตลอดเวลา. 
   - ศอย.ร้อย.ป.แยกเฉพาะจะต้องจัดวิทยุเฉพาะที่ใช้ในการเฝ้าฟังในข่ายบังคับบัญชาของ
กองร้อย/ชุดรบด าเนินกลยุทธ์. 
  ๒.  การแปลงสภาพอย่างประณีต เป็นความต้องการในการแปลงสภาพ ร้อย . ป.ให้มีพันธกิจ
เป็นร้อย.ป.แยกเฉพาะ  โดยจะใช้เวลาที่เพียงพอในการแจ้งหน่วยเกี่ยวข้องและจะให้เวลามากที่สุดในการ
วางแผนและการประสาน การแปลงสภาพอย่างประณีตนั้นคงใช้หลัก ๔ ประการ เช่นเดียวกับการแปลง
สภาพแบบเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติให้เรียบร้อย นอกไปจากนี้ ผบ .ร้อย.ป.แยกเฉพาะ จะต้องติดต่อด้วย
ตนเองกับ ผบ.หน่วยด าเนินกลยุทธ์ เพื่อการเข้าใจระหว่างหน่วยเป็นล าดับในเรื่อง.  
   - แผนด าเนินกลยุทธ์ 
   - แผนการยงิสนบัสนุน 
   - นามสถานีและความถ่ีในการติดต่อทางวิทย ุ
   - เวลาที่แน่นอนในการเริ่มปฏิบัติของ รอ้ย.ป.แยกเฉพาะ 
 จ. ในการเริ่มปฏิบัติจริงของ ร้อย.ป.แยกเฉพาะ  จะถูกก าหนดด้วยเวลาเฉพาะ เช่น น. + ๕ หรือ
ด้วยเหตุการณ์เฉพาะ เช่น     เมื่อหน่วยด าเนินกลยุทธ์ผ่านแนวข้ัน (PHASE LINE) หรือจุดอ้าง  
(REFERENCE POINT) โดยมีหลักในการวางแผนใช้ ร้อย.ป.แยกเฉพาะ ว่าจะไม่ก าหนดที่ตั้ง ร้อย .ป.แยก
เฉพาะ และการก าหนดเวลาให้เริ่มปฏิบัติภารกิจแต่เนิ่นๆ เพราะหน่วยด าเนินกลยุทธ์ที่รับการสนับสนุนอาจ
เคลื่อนที่พ้นระยะยิงก่อนการรบปะทะที่คาดไว้จะเกิดข้ึน นอกไปจากนี้ ฝอ .๓ พัน.ป.ชต. จะต้องเฝ้าฟัง
สถานการณ์ทางยุทธวิธีอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง หาก ร้อย.ป.แยกเฉพาะ จะไม่สามารถสนับสนุนให้บรรลุ
ภารกิจที่ได้รับมอบ จะต้องแจ้งให้ส่วนบังคับบัญชาของกรมทราบ เพื่อขอความเห็นในเรื่องการยุติภารกิจ 
หรือให้ พัน.ป.ชต. จัดการสนับสนุนต่อไป หากมีความจ าเป็นที่จะใช้ ร้อย .ป. อีกกองร้อยเข้าสับเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่ ร้อย.ป.แยกเฉพาะ  ร้อย.ป. ที่ก าหนดข้ึนใหม่จะต้องได้รับข่าวสารที่จ าเป็นจาก ฝอ .๓ พัน. 
ป.ชต., ผตน. จะต้องรับข่าวสารเกี่ยวกับที่ตั้ง ร้อย.ป .แยกเฉพาะ ที่จัดข้ึนใหม่ เพื่อที่ ผตน. และ ผบ.ร้อย./
ชุดรบอาจจะพิจารณาผลการกระจายของกระสุนในการโจมตีเป้าหมาย ในระหว่างการตกลงใจที่จะยุติหรือ
ด ารงภารกิจ ร้อย.ป.แยกเฉพาะ  พัน.ป.ชต. จะต้องเตรียมเพิ่มเติมการยิงให้แก่ร้อย ป.แยกเฉพาะ อยู่เสมอ 
             การด าเนินกลยุทธ์ของกรม อาจจะมีกองร้อย/ชุดรบหลายหน่วยเคลื่อนที่เข้าปะทะในเวลา
เดียวกันแต่หน่วยต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่จ าเป็นที่จะได้รับการสนับสนุนจาก ร้อย.ป.แยกเฉพาะ ทุกหน่วยเสมอไป 
ผบ.พัน.ป.ชต. และ ผบ.กรม จะเป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์ และก าหนดแนวทางในการใช้ ร้อย.ป.แยก
เฉพาะ การยุติภารกิจจะต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.กรม เมื่อพิจารณาเห็นว่า ร้อย.ป.แยกเฉพาะ ไม่สามารถที่



๙๙ 

จะสนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์ ภารกิจของหน่วยด าเนินกลยุทธ์เปลี่ยนไปหรือมีความต้องการที่จะใช้ 
พัน.ป.ชต. ทั้งกองพันสนับสนุนแผนการด าเนินกลยุทธ์ของกรม 
 ฉ. เมื่อ พัน.ป.ชต. ได้จัด ร้อย.ป.แยกเฉพาะไปแล้วนั้น พัน.ป.ชต. จะได้รับความรบัผิดชอบในการยงิ
สนับสนุนเพิม่เติมคือ.-  
 ๑) การยิงปกติ พัน.ป.พย.จะเป็นผู้ด าเนินการยิงตามแผน และการยิงเป้าหมายตามเหตุการณ์ใน
พื้นที่ของกรมที่มิได้อยู่ในเขตกองร้อย/ชุดรบ ซึ่งเป็นหน่วยน าในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ แต่อย่างไรก็ดีจะต้อง
เตรียมที่จะเพิ่มเติมการยิงให้แก่กองร้อย/ชุดรบเหล่าน้ันด้วย เพราะเป็นบริเวณที่คาดว่าการรบจะเกิดข้ึน 
 ๒) การติดต่อสื่อสาร เพื่อที่จะจัดให้มีการตอบสนองการยิงให้ทันเวลา พัน .ป.ชต. อาจก าหนดให้  
พัน.ป.พย. ด าเนินการติดต่อโดยตรงกับ ผตน.หรือ ร้อย.ป.แยกเฉพาะ ด้วยความถ่ีของวิทยุของ พัน.ป.ชต. ที่
ก าหนดเป็นพิเศษส าหรับกองร้อย ป.แยกเฉพาะ เพราะเป็นการไม่เหมาะที่จะบีบให้ ผตน.นยส. และ ศอย.
ร้อย.ป.แยกเฉพาะ หันไปใช้ความถ่ีของ พัน .ป.พย.แต่อย่างไรเมื่อมีการปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ ศอย . พัน. 
ป.ชต.จะต้องเฝ้าฟังข่ายด้วยการใช้วิทยุของ นตต.พัน. ป.พย.ที่ประจ าอยู่ ณ บก.พัน. ป.ชต.  
 ๓) การให้ พัน.ป.พย. จัด ร้อย.ป.แยกเฉพาะ นั้น ตามปกติมักจะไม่ค่อยกระท า แต่หากมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบัติ ฝอ .๓ พัน.ป.ชต. จะต้องท าให้เกิดความเช่ือมั่นว่า ร้อย.ป.แยกเฉพาะ ที่จัดจาก 
พัน.ป.พย. ได้รับข้อมูลเป้าหมายที่จ าเป็น ได้รับข้อสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางยุทธวิธี ตลอดจนการมอบ
ข่ายความถ่ีวิทยุที่จ าเป็น 
๑๑.  กำรขึ้นสมทบ 
 การข้ึนสมทบไม่ถือว่าเป็นภารกิจทางยุทธวิธี แต่เป็นสถานภาพทางการบังคับบัญชาอย่างหนึ่ง 
เท่านั้น  หน่วยทหารปืนใหญ่ที่จัดข้ึนสมทบให้กับหน่วยก าลังรบหน่วยหนึ่งเพื่อปฏิบัติการยุทธ์นั้น จะอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับหน่วยก าลังรบที่ตนมาข้ึนสมทบ และได้รับมอบภำรกิจทำงยุทธวิธีเพ่ือ
ก ำหนดควำมรับผิดชอบในกำรยิงสนับสนุน เพื่อการสนับสนุนหน่วยก าลังรบต่อไป ส าหรับการสมทบ
หน่วยทหารปืนใหญ่สนามให้แก่หน่วยด าเนินกลยุทธ์ระดับกรมแล้ว ปกติจะพยำยำมหลีกเลี่ยง เว้นเสียแต่มี
ความจ าเป็นเกี่ยวกับระยะทาง ปัญหาการติดต่อสื่อสารหรือข้อขัดข้องอื่น ๆ ซึ่งจะท าให้ บก.ป. หน่วยก าลัง
รบไม่อาจควบคุมหน่วย ป. เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการสมทบย่อมท าให้โครงสร้างใน
การควบคุมหน่วย ป. ของหน่วยก าลังรบเปลี่ยนไปอันจะเป็นผลเสียในด้านการใช้ ป . ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บังคับหน่วยก าลังรบนั่นเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

บทที่ ๕ 
กำรจัดทหำรปนืใหญส่นำมเข้ำท ำกำรรบ  

๑.  กล่ำวทั่วไป 
 ก.  ทหารปืนใหญ่สนามถูกจดัเข้าท าการรบ เพื่อที่จะตอบสนองการยิงที่มปีระสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ง
และทันเวลา รวมทั้งการประสานการยิงสนับสนุนกับองค์การยิงสนับสนุนอื่น ๆ  ความมุ่งหมายของการจัด
ทหารปืนใหญ่สนามเข้าท าการรบก็เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่า  หน่วยทหำรปืนใหญ่แต่ละหน่วยอยู่ในกำร
จัดทำงยุทธวิธี และได้รับมอบภำรกิจทำงยุทธวิธี การจัดทหารปืนใหญ่สนามเข้าท าการรบ เสนอแนะโดยผู้
บังคับทหารปืนใหญ่หน่วยก าลังรบ และอนุมัติโดย ผบ.หน่วยก าลังรบภายหลังจากได้วิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้แล้วคือ.- 
  ๑)  ภารกิจของหน่วยก าลงัรบ. 
  ๒) แนวความคิดในการปฏิบัติของผูบ้ังคับบัญชา. 
  ๓) จ านวน และประเภทของหน่วยปืนใหญส่นามทีม่ีอยู่. 
  ๔) แหล่งข่าวกรองเกี่ยวกับเป้าหมายทีม่ีอยู.่ 
  ๕) แผนการปฏิบัติในอนาคต. 
  ๖) จ านวน และประเภทขององค์การยิงสนับสนุนอื่น ๆ  
  ๗) สภาพภูมิประเทศ และลมฟ้าอากาศ.  
  ๘) ความพร้อมรบของหน่วยทหารปืนใหญส่นาม.  
  ๙) พื้นที่ตั้งยิงอันเหมาะสมทีจ่ะหาได้.  
  ๑๐) กระสุนที่มอียู.่ 
 ข. การจัดทหารปืนใหญ่สนามเข้าท าการรบเป็นวิธีการที่ผู้บังคับหน่วยก าลังรบใช้ปืนใหญ่สนาม
เพื่อสนองตอบความต้องการในการสนับสนุนด้วยการยิงให้แก่ตน และให้แก่หน่วยด าเนินกลยุทธ์ของตน 
วิธีการนี้ผู้บังคับหน่วยก าลังรบจะจดัปืนใหญ่สนามสนับสนุนหน่วยรองอย่างใกล้ชิดโดยมอบภารกิจ ชต. และ 
พย. ให้แก่หน่วย ป.สนาม นอกจากนี้ ผบ.หน่วยก าลังรบยังคงสงวนจ านวนหน่วยปืนใหญ่สนามที่พอเพียง
ส าหรับควบคุมเอาไว้ใช้อย่างฉับพลัน เพื่อใช้บังคับวิถีการรบ ณ เวลา และต าบลที่เกิดวิกฤตโดยมอบภารกิจ 
ชร. และ ชร.- พย. ให้แก่หน่วย ป.สนาม.  
๒.  หลกัมูลฐำนในกำรจดัทหำรปืนใหญ่สนำมเข้ำท ำกำรรบ 
 ในการจัดทหารปืนใหญ่สนามเข้าท าการรบนั้น จะต้องวางหลักมูลฐานตอ่ไปนี้ใหเ้ป็นไปด้วยความ
เหมาะสม คือ.-  
 ก.  ควบคุมแบบรวมการไว้ให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้. 
  ๑)  ทหารปืนใหญ่สนามจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้มีการควบคุมแบบรวมการไว้ ณ ระดับ
หน่วยสูงสุด โดยให้สอดคล้องกับความสามารถในการยิงสนับสนุนของทหารปืนใหญ่สนาม และความ
ต้องการของภารกิจทั้งปวง การควบคุมแบบรวมการของทหารปืนใหญ่สนามจะอ านวยให้มีความอ่อนตัวใน
การใช้ มีความสะดวกในการรวมอ านาจการยิง และมั่นใจได้ว่าได้จัดการยิงสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพให้กับ
หน่วยรอง ทุกหน่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก่หน่วยก าลังรบเป็นส่วนรวมโดยทั่วถึงกัน ภารกิจทาง
ยุทธวิธีแบบมาตรฐานแต่ละภารกิจ จะแสดงถึงขีดขนาดของการควบคุมแบบรวมการขนาดหนึ่ง และแสดง
ถึงขีดขนาดของการสนองตอบความต้องการของหน่วยในแนวหน้าขนาดหนึ่งไว้ ขีดขนาดดังกล่าวจะสังเกต
ได้จากล าดับความเร่งด่วนของการตอบสนองค าขอยิง ดังนั้นจึงต้องมีการรวมการหน่วยไว้เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของผู้บังคับบัญชา และขณะเดียวกันก็ต้องลดขนาดของการรวมการลงไปโดยให้หน่วยบาง
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หน่วยสามารถสนองตอบความต้องการของหน่วยด าเนินกลยุทธ์ในแนวหน้าด้วย ขีดขนาดของการควบคุม
แบบรวมการย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้:-  
   ก) ในการรบด้วยวิธีรับย่อมต้องการขีดขนาดของการควบคุมแบบรวมการสูง เพราะข้าศึก
เป็นฝ่ายริเริ่ม จึงเป็นการยากที่จะคาดคะเนได้ว่า ข้าศึกจะเข้าโจมตีเมื่อใดและที่ไหน ฉะนั้นเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้บังคับหน่วยก าลังรบสามารถบังคับการรบที่อาจคลี่คลายข้ึนได้ทุกหนทุกแห่งจึงต้องมั่นใจใน
ความอ่อนตัวในการใช้โดยอาศัยวิธีการรวมการควบคุมให้มากข้ึน ขีดขนาดของการควบคุมแบบรวมการสูง
กระท ำได้โดยสงวนหน่วยทหารปืนใหญ่ช่วยส่วนรวม และช่วยส่วนรวม -เพิ่มเติมก าลังยิงไว้ให้มีจ านวน
มากกว่าหน่วยทหารปืนใหญ่ช่วยโดยตรงและเพิ่มเติมก าลังยิง. 
   ข) ในการรบด้วยวิธีรุก ขีดขนาดของการควบคุมแบบรวมการจะน้อยลงทั้งนี้  เพราะ
หน่วยก าลังรบที่รับการสนับสนุนเป็นฝ่ายริเริ่ม ผู้บังคับทหารปืนใหญ่สนามหน่วยรองจะได้รับเสรีในการใช้
ปืนใหญ่สนามของตนอย่างกว้างขวางมากข้ึนเพื่อช่วยเหลือหน่วยในแนวหน้าให้สามารถด ารงการริเริ่มและ
รักษาความหนุนเนื่องในการเข้าตีไว้ ขีดขนาดของการควบคุมแบบรวมการต่ าน้ี กระท าได้โดยการจัดหน่วย
ทหารปืนใหญ่สนามช่วยโดยตรงและเพิ่มเติมก าลังยิงให้มากกว่าหน่วยทหารปืนใหญ่สนามช่วยส่วนรวม  
และช่วยส่วนรวม-เพิ่มเติมก าลังยิง. 
  ๒) กองบังคับการทหารปืนใหญ่สนามหน่วยก าลังรบจะควบคุมหน่วยทหารปืนใหญ่สนาม
หน่วยรองของตนด้วยขีดขนาดของการควบคุมแบบรวมการที่ลดหลั่นไปตามประเภทของภารกิจซึ่งย่อมท า
ให้เกิด ความอ่อนตัวสูงส าหรับการใช้หน่วยต่างๆ เหล่าน้ี ดังนั้นจึงพึงละเว้นการสมทบหน่วยทหารปืนใหญ่ 
สนามให้กับหน่วยขนาดกรมด าเนินกลยุทธ์หรือเล็กกว่า นอกจากมีความจ าเป็นเกี่ยวกับระยะทาง ปัญหา
การติดต่อสื่อสารหรือข้อขัดข้องอื่นๆ ซึ่งท าให้กองบังคับการทหารปืนใหญ่สนามหน่วยก าลังรบไม่อาจ
ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการสมทบย่อมท าให้โครงสร้างของการบังคับบัญชาเปลี่ยนไป 
และยังลดความสามารถของผู้บังคับทหารปืนใหญ่สนามหน่วยก าลังรบในการตอบสนองความต้องการของผู้
บังคับหน่วยก าลังรบอีกด้วย  เพราะจ านวนหน่วยทหารปืนใหญ่สนามย่อมลดลง ส าหรับผู้บังคับการกรม
ด าเนินกลยุทธ์นั้น การสมทบหรือการช่วยโดยตรงของกองพันทหารปืนใหญ่สนามย่อมให้ผลส าคัญเท่าเทียม
กันแต่ส าหรับผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่สนามของกองพลแล้ว การสมทบย่อมส่งผลกระทบกระเทือน
มาก เพราะผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่สนามของกองพลไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาหน่วยทหารปืน
ใหญ่สนามที่ไปข้ึนสมทบกรมด าเนินกลยุทธ์ได้อีกต่อไป แต่ถ้ามอบภารกิจช่วยโดยตรงให้ ผู้บังคับการกรม
ทหารปืนใหญ่ของกองพลยังคงสามารถส่งค าขอยิงไปยังกองพันทหารปืนใหญ่สนามช่วยโดยตรงได้ สามารถ
ก าหนดที่ตั้งยิงได้เมื่อต้องการและอาจเปลี่ยนแปลงภารกิจทางยุทธวิธีเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ซึ่งท าให้การใช้หน่วยทหารปนืใหญส่นามสามารถสนับสนุนเจตนารมย์ของผูบ้ังคับหน่วยก าลงัรบ
ได้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น. 
 ข. ให้การสนับสนุนของทหารปืนใหญ่สนามอย่างเพียงพอแก่หน่วยด าเนินกลยุทธ์ที่เข้าปฏิบัติการ 
  การมอบภารกิจช่วยโดยตรงให้แก่หน่วยทหารปืนใหญส่นามย่อมท าให้ทหารปืนใหญส่นามสามารถ
สนองตอบค าขอยิงของหน่วยด าเนินกลยุทธ์ในแนวหน้าได้อย่างสมบูรณ์ โดยปกติแล้วการให้กองพันทหาร
ปืนใหญ่สนามหนึ่งกองพันช่วยโดยตรงต่อกรมด าเนินกลยุทธ์ในแนวหน้าหนึ่งกรมถือว่าเป็นการเพียงพอ.  
 ค. วางน้ าหนักการยิงให้กับด้านเข้าตีหลักในการรบด้วยวิธีรุกหรือเพิ่มเติมก าลังยิงให้กับพื้นที่ที่
ล่อแหลมต่ออันตรายมากที่สุดในการรบด้วยวิธีรับ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นี้ ทหารปืนใหญ่สนามสามารถ
ปฏิบัติได้ ๓ วิธีคือ.-  
  ๑) มอบหน่วยทหารปืนใหญ่สนามที่มีภารกิจเพิ่มเติมก าลังยิงหรือช่วยส่วนรวม-เพิ่มเติมก าลัง
ยิงให้กับด้านที่ต้องการเพิ่มเติมอ านาจการยิง.  
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  ๒) ก าหนดที่ตั้งและมอบทิศทางยิงให้กับหน่วยทหารปืนใหญ่สนาม เพื่อให้หน่วยนั้นสามารถ
พุ่งความสนใจไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้. 
  ๓) มอบจ านวนกระสุนให้มากเป็นพิเศษส าหรับหน่วยซึ่งรับผิดชอบต่อพื้นที่ที่ต้องการอ านาจ
การยิงสนับสนุนสูงนั้น. 
 ง.  เกื้อกูลแก่การปฏิบัติการในอนาคต หลักการนี้ช่วยให้การปฏิบัติการในอนาคตเป็นผลส าเร็จ 
และท าให้การปฏิบัติจากข้ันตอนหนึ่งของการยุทธ์ถึงอีกข้ันตอนหนึ่งเป็นไปโดยราบรื่นหลักการนี้จะกระท า
ได้โดย 
  ๑) การมอบภารกิจทางยุทธวิธีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการปฏิบัติการใน
อนาคตของหน่วยรับการสนับสนุน การออกค าสั่งเตือน “เมื่อสั่ง" จะท าให้หน่วยรับทราบถึงความต้องการ
ทางการยิงสนับสนุนในอนาคตได้ด้วย ตัวอย่างเช่น กองพันทหารปืนใหญ่สนามช่วยโดยตรงที่เคยช่วย
โดยตรงกรมด าเนินกลยุทธ์ ซึ่งขณะนี้เป็นกองหนุน อาจได้รับมอบภารกิจช่วยส่วนรวม-เพิ่มเติมก าลังยิงแก่
กองพันทหารปืนใหญ่สนามที่ก าลังช่วยโดยตรงกรมด าเนินกลยุทธ์ในแนวหน้าได้ โดยการออกค าสั่งเตือนให้
ช่วยโดยตรงกรมในกองหนุนเมื่อสั่ง เช่น ป.พัน. ๓๑ : ชร.- พย.ป.พัน. ๑ ; ชต.ร.๓๑ เมื่อสั่ง.  
  ๒) การก าหนดที่ตั้งยิงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการในอนาคตของหน่วยรับการสนับสนุน 
  ๓) การจ ากัดหรือเพิ่มเติมกระสุนเพื่อให้มีกระสุนไว้มากพอส าหรับการปฏิบัติการในอนาคต 
 จ. ให้มีการสนับสนุนจากหน่วยทหารปืนใหญ่สนามโดยทันทีซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถใช้บังคับวิถี
การรบได้. 
  ผู้บังคับทหารปืนใหญ่สนามหน่วยก าลังรบจะสงวนอาวุธยิงสนับสนุนของทหารปืนใหญ่สนามให้
มีไว้ใช้ได้ทันทีเพื่อให้ผู้บังคับหน่วยก าลังรบสามารถบังคับวิถีการรบได้ ซึ่งกระท าได้ โดยมอบภารกิจช่วย
ส่วนรวม หรือช่วยส่วนรวม-เพิ่มเติมก าลังยิงให้กับหน่วยทหารปืนใหญ่สนามที่ต้องการสงวนไว้หน่วยเหล่านี้
จะสนองตอบความต้องการทางการยิงสนับสนุนของผู้บังคับหน่วยก าลังรบโดยตรง เพราะกองบังคับ
การทหารปืนใหญ่หน่วยก าลังรบมีล าดับความเร่งด่วนของภารกิจยิงเป็นหน่วยแรก.  
๓.  ข้อพิจำรณำที่ใช้กบัขั้นต่ำงๆ ของทหำรปืนใหญ่โดยเฉพำะ 
 ข้อพิจารณาที่ส าคัญที่ใช้กับข้ันตอนต่าง ๆ ของทหารปืนใหญ่โดยเฉพาะมีดังต่อไปนี้:- 
 ก.  ปืนใหญ่กองพลจะต้องจัดให้มีการยิงสนับสนุน แก่หน่วยด าเนินกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด และ
ต่อเนื่องอยู่เสมอ และท าการยิงปืนใหญ่ข้าศึก, ท าการยิงปืนใหญ่ป้องกันภัยทางอากาศข้าศึก , ท าการยิง
รบกวน และขัดขวาง ตลอดทั้งโปรแกรมการยิงอื่นๆ ที่ต้องการเพื่อสนับสนุนหน่วยก าลังรบที่ด าเนินกลยุทธ์
นั้น 
 ข. ปืนใหญ่กองทัพน้อยท าการเพิ่มความลึกในการรบ เพิ่มเติมการยิงสนับสนุนให้กับปืนใหญ่กอง
พลและท าการยิงปืนใหญ่ข้าศึกเป็นกลุ่มก้อนภายใต้การควบคุมของกองทัพน้อยในการสนับสนุนการยุทธ
นั้นๆ  
 ค. ปืนใหญ่กองทัพท าการเพิ่มความลึกในการรบ เพิ่มเติมการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ที่
ด าเนินการโดยปืนใหญ่กองทัพน้อย ภายใต้การควบคุมของกองทัพในการสนับสนุนการยุทธ์นั้น ๆ  
  ๑) กองพันทหารปืนใหญ่ประเภทล ากล้องของกองทัพนั้น โดยปกติจะจัดสมทบให้กับกองทัพ
น้อยและกองทัพน้อยจะจัดสมทบให้กับกรมทหารปืนใหญ่หรือกองพลต่อไปอีก. 
  ๒) กองพันทหารปืนใหญ่ขีปนาวุธระยะยิงใกล้ของกองทัพโดยปกติจะจัดสมทบให้กับกองทัพ
น้อยและอาจจัดกองพันดังกล่าวข้ึนสมทบให้กับกรมทหารปืนใหญ่หรือกองพลต่อไปอีก. 
  ๓) ส่วนหน่วยขีปนาวุธระยะยิงไกลของกองทัพนั้นตามปกติจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ปืนใหญ่กองทัพ. 
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๔.  กำรจัดพวกทหำรปนืใหญ ่
 ในกรณีที่ไม่มีกรมทหารปืนใหญ่หรือกองบังคับการทางยุทธวิธีเหมาะสม ก็อาจให้กองพันหนึ่งไปขึ้น
สมทบกับอีกกองพันหนึ่งแล้วจัดเป็นพวกกองพันปืนใหญ่ข้ึน ส่วนพวกกองร้อยปืนใหญ่ก็อาจจัดข้ึนได้
เช่นเดียวกันเมื่อสถานการณ์บังคับให้กระท า การจัดข้ึนเป็นพวกทหารปืนใหญ่กระท าเมื่อต้องการให้หน่วย
หนึ่ง  มีขีดขนาดในการควบคุมเหนืออีกหน่วยหนึ่งมากกว่าที่จะมอบภารกิจเพิ่มเติมก าลังยิงให้กับหน่วยนั้น
เท่านั้น พวกทหารปืนใหญ่จัดข้ึนเพียงช่ัวระยะเวลาจ ากัดหรือจัดข้ึนเพื่อปฏิบัติการรบในห้วงเวลาน้ันเท่านั้น 
เมื่อจะมีการจัดพวกกองพันทหารปืนใหญ่ข้ึนแล้ว วิธีการปฏิบัติก็คือ.- 
 ก.  ผู้มีอ านาจในการจัดต้ังพวกกองพันจะเป็นผู้ก าหนดตัวผูบ้ังคับพวกกองพันน้ัน.  
 ข.  การก าหนดหมายเลขพวกกองพันปืนใหญ่ คงใช้หมายเลขตามกองพันของผูบ้ังคับพวกกองพัน
นั่นเอง.  
 ตัวอย่าง : 
  พวก พัน. ป.ที่ ๑ : ชต.ฉก.ร.๑    
    ป.พัน. ๑  
    ป.พัน.๗๑๑     
    (ผบ.คือ ผบ.ป.พัน.๑) 
 ๕.  สรุปภำรกิจทำงยุทธวิธี และหลกัมูลฐำนในกำรจัดปนืใหญเ่ข้ำท ำกำรรบ 
 ก. ทหารปืนใหญ่เป็นองค์การที่ส าคัญในส่วนการยิงสนับสนุนของอ านาจก าลังรบ (COMBAT 
POWER) 
 ข. ภารกิจโดยทั่วไปของทหารปืนใหญ่ในการรบก็คือ การสนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ์ด้วยการยิง 
 ค. ทหารปืนใหญ่จะปฏิบัติพันธกิจของตนได้อย่างดีที่สุด เมื่ออยู่ภายใต้กองบังคับการหนึ่งซึ่ง
สามารถควบคุมการยิงของหน่วย ป.หลายหน่วยได้ หมายความว่าควรที่จะควบคุมหน่วยปืนใหญ่เป็นแบบ
รวมการไว้มากกว่า 
 ง. การที่จะบรรลุผลส าเร็จในการควบคุมแบบรวมการได้น้ันก็โดยการมอบภารกิจทางยุทธวิธีแบบ
มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้. 
 จ.  เมื่อไม่สามารถจะคงการควบคุมหน่วยทหารปืนใหญ่หน่วยหนึ่งได้ ก็ควรให้หน่วยทหารปืนใหญ่
นั้นข้ึนสมทบเสีย.  
 ฉ. บทบาทของทหารปืนใหญ่นั้นจะต้องเข้าใจว่า  อ านาจในการท าลายนั้นข้ึนอยู่กับการสนับสนุน
หน่วยด าเนินกลยุทธ์โดยใกล้ชิด และต่อเนื่องตลอดเวลา  ผู้บังคับบัญชาย่อมใช้ทหารปืนใหญ่เพิ่มความลึก
ให้กับเขตหน้าของก าลังของตนได้ด้วยการยิงระยะไกลนั่นเอง.  
๖.  ตัวอย่ำงกำรจัดทหำรปนืใหญ่สนำมเข้ำท ำกำรรบ 
 ก.  สถำนกำรณ์ พล.๑ จะท าการเข้าตีทางทิศเหนือ โดยมี ร.๑ อยู่ทางซ้าย, ร.๑๑ อยู่ทางขวา และ 
ร.๓๑  เป็นกองหนุน ในการปฏิบัติครั้งนี้ก าหนดให้ ร .๑  เป็นส่วนเข้าตีหลัก เพื่อยึด ทม.๑, ร.๑๑ เป็นส่วน
เข้าตีสนับสนุน เพื่อยึด  ทม.๒, ร.๓๑ เคลื่อนที่ตาม ร.๑  เตรียมตีผ่านเพื่อขยายผล เมื่อ ร.๑ ยึด ทม.๑ได,้ 
ทบ.ได้สมทบ พัน.ป.ขนาด ๑๕๕ (ลจ.) ให้แก่ พล.๑ จ านวน ๒ กองพัน หน่วยทหารปืนใหญ่ทั้งสิ้นที่มีอยู่ใน 
ป.๑ ขณะนี้ ได้แก่.- 
  - ป.พัน.๑   (๑๐๕ ลจ.) - ปกติสนบัสนุน ร.๑ 
  - ป.พัน.๑๑  (๑๐๕ ลจ.) - ปกติสนบัสนุน ร.๑๑  
  - ป.พัน.๓๑  (๑๐๕ ลจ.) - ปกติสนบัสนุน ร.๓๑  
  - ป.พัน.๑๐๑ (๑๕๕ ลจ.)  
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  - ป.พัน.๗๑๑ (๑๕๕ ลจ.) - ได้รับการสมทบจาก ทบ.  
  - ป.พัน.๗๑๒ (๑๕๕ ลจ.) - ได้รับการสมทบจาก ทบ. 

 ข. กำรจัดทหำรปืนใหญ่เข้ำท ำกำรรบ.  
 - ป.พัน.๑ (๑๐๕ ลจ.) : ชต.ร.๑  
 - ป.พัน.๑๑ (๑๐๕ ลจ.) : ชต.ร.๑๑  
 - ป.พัน.๓๑ (๑๐๕ ลจ.) : ชร.- พย.ป.พัน.๑ ; ใช้กระสุนไม่เกิน ๓๐ % ;ชต.ร.๓๑ เมื่อสัง่  
 - ป.พัน.๑๐๑ (๑๕๕ ลจ.) : พย.ป.พัน.๑; พย.ป.พัน.๓๑ เมื่อสัง่ 
 - ป.พัน.๗๑๑ (๑๕๕ ลจ.) : พย.ป.พัน.๑๑ 
 - ป.พัน.๗๑๒ (๑๕๕ ลจ.) : ชร.      

 ภาพแสดงการจัด ป. เข้าท าการรบแบบหน่ึง 
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๑๐๕ 

ค. ถกแถลงการจัด ป.เข้าท าการรบ. 
๑) ควบคุมแบบรวมการไว้ให้มากที่สุด ในการปฏิบัติการของ พล.๑ เป็นการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก 

ขีดขนาดของการควบคุม ป. แบบรวมการจะค่อนข้างต่ า ดงัจะเห็นได้จากการจัด หน่วย ป.ชต. และ พย. จาก
จ านวน พัน.ป.๖ กองพัน จะเห็นว่า ๒ พัน.ป.ให้ ชต. และ ๒ พัน.ป.ให้ พย., ๑ พัน.ป.ให้ ชร.- พย. และ ๑ 
พัน.ป.ให้ ชร. จึงเป็นการสมเหตุผล.  
            ๒) ให้การสนับสนุนของทหารปืนใหญส่นามอย่างเพียงพอแกห่น่วยด าเนินกลยุทธ์ที่เข้าปฏิบัติการ.  
            การจัดให้มี พัน.ป.ชต.หนึ่งกองพันสนับสนุน กรม ร. ที่เข้าปฏิบัติการเป็นการสนบัสนุนอย่างน้อย
ที่สุดทีจ่ะต้องจัดใหม้ีขึ้น นอกจากนี้ กรม ร.ที่ท าการเข้าตีหลักยังได้มกีารเพิ่มเติมก าลังยิงจาก พัน.ป.อีก ๑ 
กองพัน และได้รบัความเร่งด่วนในการตอบสนองการยิงเป็นล าดับสอง (ชร.- พย.) จาก พัน.ป.อีก ๑ กองพัน 
ส าหรับ กรม ร. ที่เป็นส่วนเข้าตีสนับสนุนจะได้รับ พัน.ป.๑ กองพัน เพิ่มเตมิก าลังยิงให้ จากการจัดที่กล่าวจะ
เห็นว่าเป็นการจัดทีส่ามารถสนับสนุนการยิงอย่างเพียงพอในการเริ่มการยุทธ์.  
            ๓) วางน้ าหนักการยิงส าหรับด้านเข้าตีหลกั. 
            การสนับสนุนถูกวางน้ าหนกัการยงิส าหรบัทิศทางเข้าตีหลกัดังจะเห็นว่า ป.พัน.๑ : ชต.ร.๑ 
ป.พัน.๑๐๑ : พย.ป.พัน.๑, ป.พัน.๓๑ : ชร.- พย.ป.พัน. ๑  และนอกจากนี้อาจก าหนดที่ตั้งให้ ป.พัน.๗๑๒ ซึ่ง
ใช้ ชร.สามารถเพิม่เติมการยงิในพื้นทีป่ฏิบัติการของ ร.๑ อีกด้วยก็ได้. 
            ๔)  เกื้อกลูในการปฏิบัติการในอนาคต. 
            การให้ ป.พัน.๓๑: ชร.- พย.ป.พัน.๑ แทนที่จะให ้พย.ป.พัน.๑ จะท าใหส้ามารถสนับสนุนภารกจิ 
ชต.ร.๓๑ "เมื่อสั่ง" ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การก าหนดการใช้กระสุนเป็นวิธีที่เหมาะทีจ่ะเตรียมกระสุนไว้
ส าหรับการสนบัสนุนในอนาคต  การใช้ค าสั่งเตือนแก่ ป.พัน.๓๑ และ ป.พัน.๑๐๑ เป็นการวางแผนที่ท าให้
การแปลงสภาพหน่วยเหล่าน้ีไปสนบัสนุนการปฏิบัติการใหมเ่ป็นไปอย่างรวดเร็ว และมรีะเบียบ  
            ๕) ให้มีการสนบัสนุนจากทหารปืนใหญส่นามโดยทนัทีซึง่ผู้บงัคับบญัชาสามารถใช้บงัคับวิถีการรบได้ 

ผู้บังคับหน่วยก าลังรบได้รบัการตอบสนองค าขอยงิเป็นล าดับแรกจาก ป.พัน.๓๑ และ ป.พัน.๗๑๒ 
เนื่องจากเป็นหน่วยทหารปืนใหญ ่ ชร.- พย. และ ชร.ดังนั้นจะเห็นว่าผู้บงัคับหน่วยก าลงัรบสามารถทีจ่ะใช้
การยิงสนับสนุนจากทหารปืนใหญ่ได้ทันทีที่ต้องการ.  
ตัวอย่างการจัด ป.ท าการรบ (ตามแบบหน่วยสาม) 

ก. ก าลังของ ป.๓ มีหน่วยดังนี:้-  
                 ป.พัน. ๓   (๑๐๕ มม.)  
                 ป.พัน. ๘   (๑๐๕ มม.)  
                 ป.พัน. ๑๓  (๑๐๕ มม.)  
                 ป.พัน. ๑๐๓ (๑๕๕ มม.)  
                 ปตอ.พัน. ๒  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

ข. แผนผังการจัดวางก าลงัของหน่วยก าลังรบ                                                                                                                                            

 
ตัวอย่างที่ ๑ กองพลเข้าตี กว้างด้านหน้าปกติ ไม่บ่งการเข้าตีหลัก. 

ป.พัน.๓ : ชต.ร.๓  
ป.พัน.๑๓ : ชต.ร.๑๓  
ป.พัน.๘ : ชร.  
ป.พัน.๑๐๓ : ชร.  
ปตอ.พัน.๒ : ป้องกันตามล าดับความเรง่ด่วนดังนี:้-  
                    กรม ป., กองหนุนของกองพล.  

ตัวอย่างที่ ๒ กองพลเข้าตี กว้างด้านหน้าปกติ กรม ร.๓ เข้าตีหลัก.  
ป.พัน.๓ : ชต.ร.๓  
ป.พัน.๑๓ : ชต.ร.๑๓  
ป.พัน.๘ : ชร.- พย.ป.พัน ๓ : ชต.ร.๘ เมื่อสั่ง  
ป.พัน.๑๐๓ : ชร.  
ปตอ.พัน.๒ : ป้องกันตามล าดับความเรง่ด่วนดังนี:้-  
  กรม ป.,กองหนุนของกองพล. 
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๑๐๗ 

ตัวย่างที่ ๓ กองพลเข้าตีกว้างด้านหน้าปกติ กรม ร.๓ เข้าตีหลัก มี ป.พัน.๗๑๑ (๑๕๕ มม.) และ ป.พัน.๗๑๒
(๑๕๕ มม.) ข้ึนสมทบ ป. ๓  

ป.พัน.๓ : ชต.ร.๓          
ป.พัน.๑๓ : ชต.ร.๑๓  
ป.พัน.๘ : ชร- พย.ป.พัน.๓ : ชต.ร.๘ เมื่อสัง่    
ป.พัน.๗๑๑ : พย.ป.พัน. ๓  
ป.พัน.๗๑๒ : พย.ป.พัน.๑๓      
ป.พัน.๑๐๓ : ชร.  
ปตอ.พัน.๒ : ป้องกันตามล าดับความเรง่ด่วนดังนี:้-  
  กรม ป., กองหนุนของกองพล. 

ตัวอย่างที่ ๔ กองพลเข้าตี กว้างด้านหน้าปกติ กรม ร.๑๓ เข้าตีหลัก มี ป.พัน.๗๑๑, ป.พัน.๗๑๒ และ ปตอ.
พัน. ๕ (อต.อจ.) ข้ึนสมทบ ป.๓  

ป.พัน.๓ : ชต.ร.๓  
ป.พัน.๑๓ : ชต.ร.๑๓  
ป.พัน.๘ : ชร.-พย.ป.พัน.๑๓: ชต.ร.๘ เมื่อสัง่  
ป.พัน.๗๑๑ : พย.ป.พัน.๓  
ป.พัน.๗๑๒ : พย.ป.พัน.๑๓  
ป.พัน.๑๐๓ : ชร.  
พวก ปตอ.ที่ ๒ : ป้องกันตามล าดับความเรง่ด่วนดังนี:้-  
  กรม ป., กองหนุนของกองพล, ทก.พล.ร.  
  ปตอ.พัน.๒  
  ปตอ.พัน.๕  
  (ผบ.คือ ผบ.ปตอ.พัน.๒)  

ตัวอย่างที่ ๕ กองพลตัง้รบั กว้างด้านหน้าปกติ มีหน่วย ป.ในอัตราเท่านั้น. 
ป.พัน.๓ : ชต.ร.๓  
ป.พัน.๑๓ : ชต.ร.๑๓  
ป.พัน.๘ : ชร.  
ป.พัน.๑๐๓ : ชร.  
ปตอ.พัน.๒ : ป้องกันตามล าดับความเรง่ด่วนดังนี:้-    
  กรม ป.กองหนุนของกองพล, ทก.พล.ร.  

ตัวอย่างที่ ๖ กองพลตัง้รบั, กว้างด้านหน้าปกต,ิ มี ป.พัน. ๗๑๑ , ป.พัน. ๗๑๒  และ  ปตอ.พัน. ๕ ข้ึน
สมทบ ป.๓  

ป.พัน.๓ : ชต.ร.๓  
ป.พัน.๑๓ : ชต.ร.๑๓  
ป.พัน.๗๑๑ : ชร.- พย.ป.พัน.๓  
ป.พัน.๗๑๒ : ชร.- พย.ป.พัน.๑๓  
ป.พัน.๘ : ชร.  



๑๐๘ 

ป.พัน.๑๐๓ : ชร.  
พวกพัน ปตอ.ที่ ๒ : ป้องกันตามล าดับความเรง่ด่วนดังนี:้-  
  กรม ป., กองหนุนของกองพล ,ทก.พล.ร.  
  ปตอ.พัน.๒         
  ปตอ.พัน.๕  
  (ผบ.คือ ผบ.ปตอ.พัน.๒)  

ตัวอย่างที่ ๗ กองพลตั้งรับ, กว้างด้านหน้ามาก มี ป.พัน.๗๑๑, ป.พัน.๗๑๒, ป.พัน.๗๑๓ และปตอ.พัน ๓ ข้ึน
สมทบ ป.๓  

พวก พัน.ป.ที่ ๓ : ชต.ร.๓  
  ป.พัน.๓  

         ป.พัน.๗๑๑ 
  (ผบ.คือ ผบ.ป.พัน. ๓)  
พวก พัน.ป.ที่ ๑๓ : ชต.ร.๑๓  
  ป.พัน.๑๓  
  ป.พัน.๗๑๒  
  (ผบ.คือ ผบ.ป.พัน.๑๓)  
ป.พัน.๘ : ชร.- พย. พวกพัน. ป.ที่ ๓  
ป.พัน.๑๐๓ : ชร.- พย.พวกพัน. ป.ที่ ๑๓  
ป.พัน.๗๑๓ : ชร.  
พวกพัน ปตอ.ที่ ๒ : ป้องกันตามล าดับความเรง่ด่วนดังนี:้- 
  กรม ป., กองหนุนของกองพล ,ทก.พล.ร.  
  ปตอ.พัน.๒         
  ปตอ.พัน.๓  
  (ผบ.คือ ผบ.ปตอ.พัน.๒)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

กำรบงัคบับัญชำ และกำรควบคุม 
๑.  กล่ำวน ำ 
 การบังคับบัญชาและการควบคุมทหารปืนใหญ่ เป็นค ากล่าวที่อาจจะพิจารณาตีความได้กว้างขวาง 
ดังนั้นในที่นี้จะถกแถลงเฉพาะการบังคับบัญชาระหว่างหน่วยก าลังรบกับหน่วยทหารปืนใหญ่ตาม
ความหมายดังนี้คือ.-  
 ก. การบังคับบัญชาหมายถึง ความรับผิดชอบในการยิงสนับสนุนของผู้บังคับทหารปืนใหญ่  ณ 
กองบังคับการระดับต่างๆ กัน และความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชาระหว่างผู้บังคับหน่วยก าลังรบ/ด าเนิน
กลยุทธ์ กับผู้บังคับหน่วยทหารปืนใหญ่ที่ท าการยิงสนับสนุน ในลักษณะที่หน่วยทหารปืนใหญ่เป็นหน่วยใน
อัตรา บรรจุมอบ ข้ึนสมทบและข้ึนการควบคุมทางยุทธการ. 
 ข. การควบคุมหมายถึง การมอบภารกิจทางยุทธวิธีและการจัดทหารปืนใหญ่เข้าท าการรบเพื่อ
ปฏิบัติการสนับสนุนให้แก่หน่วยก าลังรบ/หน่วยด าเนินกลยุทธ์ ซึ่งกระท าได้ด้วยการก าหนดความรับผิดชอบ 
ในการยิงสนับสนุน ๗ ประการให้แก่หน่วยทหารปืนใหญ่นั่นเอง.  
 ค. จากค าอธิบายที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าการบังคับบัญชาและการควบคุมของทหารปืนใหญ่จะ
กระท าได้ในระดับการบงัคับบญัชาของหน่วยก าลังรบ ๓ ระดับคือ.- 
  - กองทพัน้อย 
  - กองพล 
  - กองพลน้อยอสิระหรือกรมทหารม้ายานยนต์/ยานเกราะ 
๒.  กำรบงัคบับัญชำ 
 ก.  ความรับผิดชอบทางการบังคับบัญชา.  

๑)  หน่วยระดับกองทัพน้อย หน่วยทหารปืนใหญ่ที่ยังคงอยู่กับกองทัพน้อย (มิได้เป็นหน่วยใน
อัตรา บรรจุมอบ ข้ึนสมทบ ของหน่วยก าลังรบรองหลัก) จะถูกบังคับบัญชาโดยนายทหารฝ่ายการปืนใหญ่
กองทัพน้อย นายทหารผู้นี้มีความรับผิดชอบในหน้าที่สองประการคือ เป็นฝ่ายอ านวยการประเภทฝ่าย
กิจการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการยิงสนับสนุนของแม่ทัพน้อยและเป็นผู้บังคับหน่วยทหารปืนใหญ่กองทัพน้อย
ด้วย หน่วยทหารปืนใหญ่ระดับกองทัพน้อยมักจะจัดทางยุทธวิธีในรูปกองพลน้อยทหารปืนใหญ่ที่มีปืนใหญ่
ประเภทล ากล้องหรืออาวุธส่ง.  

๒) หน่วยระดับกองพล ในหน่วยระดับกองพลผู้บังคับทหารปืนใหญ่กองพลซึ่งเป็นนายทหาร
ปืนใหญ่อาวุโสสูงสุดในกองพลจะท าหน้าที่ปกครองบังคับบญัชาหน่วยทหารปืนใหญ่สนามต่างๆ ที่อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของกองบังคับการทหารปืนใหญก่องพล ทหารปืนใหญ่กองพลจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของกองบัญชาการกองพล ผู้บังคับทหารปืนใหญ่กองพลมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะผู้บัญชาการกองพลและฝา่ย
อ านวยการเกี่ยวกับกิจการทหารปืนใหญ่ทั้งปวง นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นผู้ประสานการยิงสนับสนุนของ
กองพลอีกด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะของผู้บังคับทหารปืนใหญ่กองพลโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้:- 

ก) ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานการยงิสนบัสนุนของกองพล.  
ข) ให้ข้อเสนอแนะเรื่องราวทั้งปวงทีเ่กี่ยวข้องกบัการสนบัสนุนของทหารปืนใหญ่ตลอดทั้ง

เสนอแนะเรือ่งการปฏิบัตกิารลวงโดยทหารปืนใหญ่. 
ค) พิจารณาความต้องการการสนับสนุนด้วยปืนใหญ่และเสนอแนะการจัดเฉพาะกิจทหาร

ปืนใหญ่ส าหรับการจัดก าลังรบผสมเหล่าเฉพาะกิจของกองพล.  
ง) ให้ข่าวสารเกี่ยวกับสถานภาพของกระสุนปืนใหญ่ที่มีอยู่ ให้ข้อเสนอแนะอัตรา กระสุน

ที่ต้องการประมาณการอัตรากระสุนที่ใช้ได้ และให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดอัตรากระสุนที่ใช้ได้ให้แก่
หน่วยรอง. 



๑๑๐ 

จ)  ให้ข้อเสนอแนะการแบ่งมอบและสิทธิในการใช้กระสุนพิเศษส าหรับภารกิจของทหาร
ปืนใหญร่วมทัง้อัตรากระสุนพิเศษส าหรับหน่วยรองของตน ต าบลจ่ายและคลังต่าง ๆ  

ฉ)  ช่วยเหลือในการเตรียมแผนและค าสั่งยุทธการ โดยรับผิดชอบในการจัดท าเรื่อง การยิง
สนับสนุนในหัวข้อ ๓ ของค าสั่งยุทธการ หรือผนวกการยิงสนับสนุนประกอบค าสั่งยุทธการรวมทั้งความ
รับผิดชอบในการจัดท าแผนการสนับสนุนของทหารปืนใหญ่โดยมี ฝอ.๓ เป็นผู้ช่วยเหลือ. 

ช) ประสานการค้นหาเป้าหมายของทหารปืนใหญ่ การอุตุนิยมวิทยาและงานแผนที่ของ
ทหารปืนใหญ่กับหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียง. 

ซ)  ศึกษาประเมินค่าขีดความสามารถของทหารปืนใหญ่ข้าศึก.  
ด) จัดท าแผนและก ากบัดูแลการฝึกในส่วนทีเ่กี่ยวข้องส าหรับหน่วยทหารปืนใหญท่ี่เป็น

หน่วยรอง  
ต) ประเมินค่าความพร้อมรบของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะแก่ผบ.พล. 
ถ)  จัดให้มีการวิเคราะหเ์ป้าหมายและการประเมินความเสียหายของการยงิอาวุธ 

นิวเคลียร์ของฝ่ายเรา.  
ท) ก ากับดูแลการปฏิบัติของส่วนยิงสนบัสนุน.  
น) พัฒนาแผนการใช้ห้วงอากาศร่วมกบันายทหารป้องกันภัยทางอากาศและนายทหาร

การบิน.  
๓) ระดับกองพลน้อยอิสระหรือกรมทหำรม้ำยำนยนต์/ยำนเกรำะ หน่วยทหารปืนใหญ่ที่ถูก

จัดเป็นหน่วยในอัตราของกองพลน้อยอิสระหรอืกรมทหารม้าที่กลา่วถึงจะถูกบังคับบญัชาโดย ผู้บังคับหน่วย
ที่รับการสนับสนุนเหล่านี้ ซึ่งผู้บังคับหน่วยทหารปืนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บังคับทหารปืนใหญ่
กองพลนั่นเอง. 

สำยกำรบังคับบัญชำของหน่วยทหำรปืนใหญ่ เนื่องจากไม่มีสายการบังคับบัญชาโดยตรง
ระหว่างหน่วยทหารปืนใหญ่ระดับกองทัพน้อยและกองพล ด้วยเหตุนี้ค าสั่งหรือค าช้ีแจงของกองทัพน้อย
ส าหรับทหารปืนใหญ่กองพลจะต้องส่งไปให้ผู้บัญชาการกองพลในนามแม่ทัพกองทัพน้อยเพื่อส่งต่อไปยัง
ทหารปืนใหญ่กองพล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้บังคับทหารปืนใหญ่ในแต่ละระดับย่อมรับผิดชอบในการบังคับ
บัญชาเฉพาะทหารปืนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องจัดให้มีสายการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยทหารปืน
ใหญ่ระดับต่าง ๆ เพื่อการประสานการยิงของหน่วยเหล่าน้ัน. 
๓.  กำรควบคุม 
 ก. การควบคุมทหารปืนใหญ่ทางยุทธวิธีนั้น  จะกระท าได้ด้วยการจัดทหารปืนใหญ่เข้าท าการรบ
เมื่อทหารปืนใหญ่จะถูกจัดเข้าท าการรบ หน่วยทหารปืนใหญ่จะถูกจัดเข้าไว้ในการจัดทางยุทธวิธี แล้วท า
การมอบภารกิจทางยุทธวิธีให้แก่หน่วยทหารปืนใหญเ่หล่าน้ัน ซึ่งการมอบภารกิจทางยุทธวิธีจะเป็นการบอก
ให้หน่วยทหารปืนใหญ่ทราบถึงความรับผิดชอบในการยิงสนับสนุนที่หน่วยจะต้องปฏิบัติ. 
 ข. ทหารปืนใหญ่เป็นก าลังส่วนหนึ่งของชุดรบผสมเหล่า ซึ่งผู้บังคับหน่วยรับการสนับสนุนใช้
เพื่อให้ส าเร็จภารกิจของตน เมื่อมีการบรรจุมอบหรือสมทบทหารปนืใหญ่ให้กับหน่วยที่รับการสนับสนุนแลว้ 
ผู้บังคับทหารปืนใหญ่จะเป็นผู้บังคับหน่วยรองของผู้บังคับหน่วยรับการสนุนสนุนนั้น แต่ถ้ามิได้ บรรจุมอบ
หรือสมทบทหารปืนใหญ่ให้กับหน่วยรับการสนับสนุน คืออยู่ในฐานะสนับสนุนแล้ว ผู้บังคับหน่วยทหารปืน
ใหญ่จะเป็นผู้บังคับหน่วยอิสระและเป็นที่ปรึกษาในด้านกิจการทั้งปวงของทหารปืนใหญ่ และจะต้องให้การ
สนับสนุนของทหารปืนใหญ่อย่างได้ผลตามภารกิจทางยุทธวิธีที่ได้รับมอบ. 
 ค. กองบงัคับการทหารปืนใหญ่ของหน่วยก าลังรบจะควบคุมทหารปืนใหญห่น่วยรองในเรื่องการ
ยิงสนับสนุนได้สองแบบคือ กำรควบคุมแบบรวมกำร อันได้แก่การมอบภารกจิทางยทุธวิธีในการจัดทหาร



๑๑๑ 

ปืนใหญเ่ข้าท าการรบ และกำรควบคุมแบบแยกกำร ซึ่งกระท าด้วยการสมทบทหารปืนใหญห่น่วยรองให้แก่
หน่วยรองหลักของหน่วยก าลงัรบนั้น ๆ  
 ง. การใช้ทหารปืนใหญ่จะมีประสิทธิภาพสงูสุดเมื่อได้มีการควบคุมแบบรวมการ ณ หน่วยระดับ
สูงสุดทั้งนีจ้ะต้องใหส้อดคล้องกับความสามารถในการยิงสนบัสนุนของทหารปืนใหญส่นาม และความ
ต้องการของภารกจิทั้งปวง การควบคุมแบบรวมการของทหารปืนใหญจ่ะอ านวยใหม้ีความอ่อนตัวในการใช้
และมีความสะดวกในการรวมอ านาจการยิง ภารกิจทางยทุธวิธีแบบมาตรฐานแต่ละแบบจะแสดงขีดขนาด
การควบคุมแบบรวมการขนาดหนึง่ ที่เรียงจากขีดขนาดการควบคุมแบบรวมการสูงไปหาต่ าได้ดังนี้:- 

ขีดขนาดการควบคุมแบบรวมการสูงสุด -------------------- ชร.  
ขีดขนาดการควบคุมแบบรวมการสูง -------------------- ชร.- พย.  
ขีดขนาดการควบคุมแบบรวมการต่ า -------------------- พย.  
ขีดขนาดการควบคุมแบบรวมการต่ าสุด -------------------- ชต.  

 

 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

๑. รส. ๖–๒๐ ว่าด้วยยุทธวิธีปืนใหญ่สนาม  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
๒. FM ๖–๒๐ FIRE SUPPORT IN COMBINED ARMS OPERATION SEPT/1977 
๓. รส. ๖–๒๐-๑ ว่าด้วยกองพันทหารปืนใหญส่นามล ากล้อง พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
๔. รส. ๖–๑๐๐ ว่าด้วยหลักนิยมทหารปืนใหญ่สนาม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๕. รส. ๖–๑๔๐ ว่าด้วยการจัดหน่วยทหารปืนใหญส่นาม  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
๖. คู่มือราชการสนามของ  ศป. ว่าด้วยกองร้อยทหารปืนใหญส่นาม ในสงครามตามแบบและใน

สงครามนอกแบบ  พ.ศ.  ๒๕๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

บทที ่๖ 
กำรตรวจกำรณ์ของทหำรปนืใหญ ่

ตอนที่ ๑ 
บทบำทของกำรคน้หำเป้ำหมำย 

กล่ำวน ำ 

 

ก. จากค ากล่าวข้างต้น ค าว่ากองทัพที่ดีนั้นได้แก่ “กองทัพที่มีอ านาจก าลังรบสูงสุดในเวลารบ จน
สามารถเอาชนะข้าศึกได้” อ านาจก าลังรบมูลฐาน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 

๑) คนดี คือทหารที่มีฝีมือ ได้รับการฝึกมาอย่างเช่ียวชาญ มีความพร้อม และมีจิตใจรุกรบ 
๒) เครื่องมือดี คือ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ มีอ านาจการท าลายล้างอย่างมหาศาล 

และมีอ านาจเพียงพอในก ามือของทหารที่ดีให้ท าการรบ 
๓) แนวความคิดหรือแผนการรบดี ได้แก่ แนวทางการใช้คนดี ทีมีเครื่องมือดี ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการรบ ซึ่งแนวความคิดนี้จะต้องมีการเรียนรู้ และท าความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง รวมทั้งได้ท าการ
ซักซ้อมมาแล้วอย่างเช่ียวชาญทุกนาย 

ข. แนวทางการทวีอ านาจก าลังรบให้มีอ านาจสูงสุดน้ัน ได้มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตาม
ความก้าวหน้าของอาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่พัฒาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันนี้แนวความคิดหรือ
วิธีการรบอาจก าหนดสั้นๆ ได้ดังนี้ 

๑) มองให้ทะลุหลัง (SEE DEEP) 
๒) เคลื่อนที่ให้เร็ว (MOVE FAST) 
๓) โจมตีข้าศึกแต่เนิ่น (FIGHT EARLY) 

ท ำไมต้องมองใหเ้ห็นในสนำมรบ 
สนามรบ คือ พื้นที่ปฏิบัติการที่มีทั้งฝ่ายเรา และฝ่ายข้าศึกอยู่ในพื้นที่นั้น หากเรามองไม่เห็นพื้นที่

ปฏิบัติการ และไม่รู้ว่าข้าศึกอยู่ที่ไหน ก าลังท าอะไร มีการประกอบก าลัง และอาวุธอย่างไร เท่าใด และมี
เจตนาจะปฏิบัติการอย่างไรต่อไป ก็เปรียบเสมือนเราเป็นนักมวยตาบอดที่คอยจะรับอาวุธหมัด เท้า เข่า 
ศอกของคู่ต่อสู้เท่านั้นเอง 

ดังนั้นการมองภาพสนามรบให้กระจ่างแต่เนิ่น ถูกต้อง กว้างไกล และเนิ่นนานที่สุดเท่าใด จะท าให้ 
ผบ.ชา ยิ่งมีเวลาและสามารถตกลงใจท างานในการรบของตนเองได้ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น งานใน
การรบของ ผบ.ชา ได้แก่ 

ก. การประเมินขีดความสามารถ และคาดเดาเจตนาของข้าศึกให้ถูก 
ข. เลือกหนทางปฏิบัติฝ่ายเราให้ดีที่สุด ให้ได้เปรียบข้าศึก 
ค. วางแผนการรบเพื่อทวีอ านาจก าลังรบของตนให้มีค่าสูงสุดจนสามารถเอาชนะข้าศึกได้ 

ถ้า ผบ.ชา ไม่สามารถมองเห็ฯภาพสนามรบได้อย่างกว้างไกล และมีเวลาเพียงพอแล้ว จะเป็นการ
ยากอย่างยิ่งที่จะท างานทั้ง ๓ ประการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา 

 

กองทัพที่พิชิตศึก ไม่จ ำเป็นต้องเป็นกองทัพทีใ่หญ่ 
แต ่

ต้องเป็นกองทัพที่ด ี



๑๑๓ 

มองลึกขนำดไหน 
ก. การรบที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเรจ็นั้น ข้ึนอยู่กับขีดความสามารถของ ผบ.ชา ในอันที่จะ

มองเห็นภาพของสนามรบเป็นอย่างมาก ข้าศึกจะต้องถูกจู่โจม ณ จุดที่ตนเสียเปรียบ บ่อยครั้งที่ต้องเลี่ยงจดุ
แข็งของข้าศึก และขยายจุดอ่อนของข้าศึกให้เพิ่มข้ึน 

ข. ผบ.ชาจะพิจารณาสนามรบด้วยเงื่อนไข ๒ ประการ คือ “เวลา และพื้นที่” ที่จะสามารถเอาชนะ
ข้าศึกโดยไม่เปิดโอกาสให้ข้าศึกตั้งหลักได้ หน่วยแต่ละระดับจะมีเวลาในการเตรียมการ และตอบโต้ไม่
เท่ากันหน่วยขนาดเล็กจะใช้เวลาเตรียมการน้อย หน่วยขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลามากข้ึนตามล าดับ ดังนั้น ผบ.
ชา ควรจะมองให้เห็นสนามรบให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมการ และตอบโต้ได้ทัน 
ดังนั้น โดยหลักการแล้วจึงก าหนดพื้นที่ออกเป็น ๒ พื้นที่ คือ พื้นที่อิทธิพล และพื้นที่ควรสนใจ 

๑) พื้นที่อิทธิพล  คือ  พื้นที่ที่ข้าศึกมาสามารถขัดขวางการยุทธในปัจจุบันได้ 
๒) พื้นที่ควรสนใจ  คือ  พื้นที่ที่ข้าศึกมีศักยภาพที่จะขัดขวางหรือส่งผลกระทบกระเทือนต่อการ

ยุทธในอนาคตได ้

          ค.  พื้นที่อิทธิพลข้ึนกับขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ของฝ่ายข้าศึกเป็นส าคัญ  จึงมักจะก าหนด
เป็นเวลามากกว่าเป็นระยะทาง  เช่น  ถ้าหน่วยทหารราบเดินเท้า  เวลา  ๑  ช่ัวโมง  จะมีค่าเพียง  ๔ – ๖ 
กิโลเมตรเท่านั้น  แต่ถ้าเป็นหน่วยทหารราบยานยนต์  ๑  ชม.  จะมีค่า  ๒๐ – ๓๐  กม. เป็นต้น  พื้นที่
อิทธิพลที่ผู้บังคับหน่วยจะต้องเอาใจใส่และมองหเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าศึกในปัจจุบัน
ก าหนดไว้ดังนี้  
               ๑)  กองร้อย  ๑  ชม.   ( เดินเท้า    ๔  กม. ยานยนต์    ๒๐  กม. ) 
               ๒)  กองพัน  ๓  ชม.   ( เดินเท้า  ๑๒  กม. ยานยนต์    ๖๐  กม. ) 
                 ๓)  กรม / กองพลน้อย  ๑๒  ชม. ( เดินเท้า  ๔๘  กม. ยานยนต์  ๒๔๐  กม. ) 
               ๔)  กองพล  ๒๔  ชม.   ( เดินเท้า  ๙๐  กม. ยานยนต์  ๔๘๐  กม. ) 
               ๕)  กอบทัพน้อย/กองทัพภาค ๗๒  ชม. ( เดินเท้า  ๙๐  กม. ยานยนต์  ๔๘๐  กม. ) 
         ง.  ด้วยการมองเห็นกภาพสนามรบลึกอย่างนี้  ผบ.ชาจะมีเวลาเพียงพอในการเดาเจตนาของจ้าศึก
ได้ถูกต้อง  เลือกหนทางตอบโต้ได้เหมาะสม  สามารถท าแผนและด าเนินการปฏิบัติการข้ันตอน  เช่น  การ
เคลื่อนย้ายหน่วยเพื่อรวมก าลังเข้าปะทะข้าศึกได้อย่างทันเวลา  นอกจากนั้นหน่วยทหาร  ที่ตั้งอาวุธ  ที่
ตรวจการณ์  ที่บังคับการหรือต าพลส่งก าลังบ ารุงต่างๆ  ของข้าศึกที่เรามองเห็นได้  ยังสามารถก าหนดเป็น
เป้าหมายส าหรับระบบอาวุธต่างๆ  เช่น  ปืนใหญ่  เครื่องยิงลูกระเบิด  หรือการโจมตีทางอากาศได้อีกด้วย  
ระบบอาวุธยิงไกลทั้งปวงจะไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง  เมื่อไม่มีเป้าหมายให้ท าการยิงหรือมองไม่เห็นข้าศึก   
ตำของ ผบ.ชำ 

ก. เครื่องมือที่จะช่วยให้  ผบ ชา มองเห็นสนามรบได้  สรุปแล้วมี  ๓  ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 ๑) เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  เรคาร์ชนิดต่าง ๆ เครื่องมือก าหนดที่ตั้งด้วยเสียง 

หรือเครื่องมือหาทิศวิทยุ  เป็นต้น 
๒)  การถ่ายภาพ  เช่น  การถ่ายจากอากาศยาน  จากดาวเทียม  หรือจากเครื่องบินเล็ก

ควบคุมระยะไกล  (UAV)  เป็นต้น 
๓)  คน  ได้แก่แหล่งข่าวที่ไช้คนโดยตรง  เช่น  ผู้ตรวจการณ์หนัก ที่ตรวจการณ์ ผู้ตรวจ

การณ์ทางอากาศ  หน่วยลาดตระเวน  เชลยศึก  และสายลับต่าง  ๆ  เป็นต้น 
ข. ข่าวสารที่ได้รับมานี้  จะน ามาใช้ในความมุ่งหมายหลัก  ๒  ประการคือ 

๑) ใช้เป็นข่าวกรองการรบ  เพื่อวางแผนการยุทธและการด าเนินการอื่น ๆ 
๒) ใช้เป็นข่าวกรองเป้าหมาย  ส าหรับอาวุธยิงและระบบอาวุธสนับสนุนอื่น ๆ  



๑๑๔ 

ค. ข่าวกรองเป้าหมายมีความเกี่ยวพันกับหน่วยทหารปืนใหญ่เป็นอย่างมาก  จนถึอได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งจองระบบทหารปืนใหญ่  คือ”ระบบค้นหาเป้าหมาย”  ในหน่วย  ป.แต่ละระดับจะมีตาของ  ผบ.ชา 
(ตัวแทนของทหารปืนใหญ่) อยู่ทุกระดับ  ซึ่งตาเหล่าน้ีจะรายงานเปา้หมายหรือความเคลื่อนไหวของข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับข้าศึกตามข่องทางการติดต่อที่มีอยู่  เพื่อใช้ประกอบการด าเนินกรรมวิธีเป้าหมายต่อไป 
กำรข่ำวกรองของทหำรปนืใหญ่สนำม 

ก. พันธกิจของกองทัพบก ในเรื่องการข่าวกรองทางการรบ  จะก่อให้เกิดผลผลิตทางการข่าว
กรอง มูลฐานอยู่  ๒  อย่างด้วยกัน  คือ 

๑) ข่าวกรองที่ใช้เป็นแนวทางในการตกลงใจ 
๒) ข่าวกรองเป้าหมาย 

ข. ผู้บังคับหน่วยทั้งหลายจะใช้ข่าวกรองที่เป็นแนวทางในการตกลงใจในการวางแผนและ
ปฏิบัติการยุทธ์ส่วนข่าวกรองเป้าหมายจะน ามาใช้เป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้อ านาจการยิง  ข่าวกรอง
ทั้งสองขนิดนี้ได้มาจากการรวบรวม  ด าเนินกรรมวิธีข่าวสาร  และจากพันธกิจ  ข่าวกรองทางการรบอัน
เดียวกัน แต่ข่าวกรองเป้าหมายจะมีความถูกต้องและทันเวลาอย่างแท้จริงมากกว่า 

ค. ค าจ ากัดความ   
๑) ข่าวสาร 

ข่าวสาร ได้แก่ เอกสาร  ข้อเท็จจริง  สรรพวัสดุ  ภาพถ่าย  แผนที่  แผนผังการ
รายงาน  หรือการตรวจการณ์ต่าง ๆ  ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้าศึกหรือพื้นที่การรบที่ก าลังเป็นอยู่  
หรือคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ 

๒) ข่าวกรองของทหารปืนใหญ่สนาม 
   ข่าวกรองของทหารปืนใหญ่สนาม  คือ  ข่าวสรที่องค์กรข่าวกรองของทหารปืนใหญ่ 

สนามต่างๆ  ได้ประเมินค่า  และตีความแล้ว  ข่าวกรองนี้จะสามารถก าหนดเป็นได้ทั้งข่าวกรองที่ใช้เป็น
แนวทางในการตกลงใจและข่าวกรองเป้าหมาย 

ง. บทบาทการข่าวกรองของทหารปืนใหญ่สนาม   
   ๑)  การพัฒนาข่าวกรองของทหารปืนใหญ่สนาม  จะต้องให้ได้ข้อมูล/ช่าวสารอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  จัดว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมส าหรับทหารปืนใหญ่สนาม
ในเรื่อง  
    ก)  การยิงปืนใหญ่อย่งมีประสิทธิผลและทันเวลา 
    ข)  การประสานการเคลื่อนย้าย 
    ค)  การประสานการยิงสนับสนุน 
   ๒)  การที่จะด าเนินภารกิจของทหารปืนใหญ่  ให้ส าเร็จได้นั้นส่วนใหญ่จะข้ึนอย฿กับการ
ค้นหาและก าหนดที่ตั้งเป้าหมายอย่างเจาะจง  ฉะนั้น  “บทบาทของการข่าวกรองของทหารปืนใหญ่สนามก็
คือ  การก าหนดที่ตั้งเปาหมายต่าง ๆ   นั่นเอง”  ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการยิงท าลายหรอืตัดรอบก าลังต่อ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดแล้วจะน าไปสู้ความส าเร็จภารกิจของทหารปืนใหญ่ 
   ๓)  แม้ว่าบทบาทหลักของการข่าวกรองของทหารปืนใหญ่  จะเป็นการก าหนดที่ตั้ง
เป้าหมายก็ตาม  ความรับผิดชอบของทหารปืนใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดก าลัง
ต่อต้านการข่าวกรองเป็นส่วนรวมหาได้ลดลงไม่  นอกจากนี้แล้วหน่วยทหารเหล่าอื่นๆ จะพึ่งพาอาศัยทหาร
ปืนใหญ่เกี่ยวกับข่าวสาร  ข่าวกรอง  และการประสานข่าวกรองการรบ  ความส าคัญของทหารปืนใหญ่ที่มี
ต่อองค์กรข่าวกรองของหน่วยรบทั้งสิ้นมีความส าคัญเพิ่มข้ึนเพราะ “ทหารปืนใหญ่มีระบบการติดต่อสื่อสาร



๑๑๕ 

ที่มีประสิทธิภาพ  มีเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์มาก และทหารปืนใหญ่มีเครื่องมือในการเฝ้าตรวจสนามรบ และ
การค้นหาเป้าหมายที่เกิดข้ึนในสนามรบโดยเฉพาะนั่นเอง” 
กำรจัด และพนัธกิจขององคก์รข่ำวกรองของทหำรปืนใหญ่สนำม 

ก. การจัดองค์กรข่าวกรองของทหารปืนใหญส่นาม  จะต้องมีลักษณะอ่อนตัวและง่ายต่อการ
ด าเนินงานในทุกระดับหน่วยของทหารปืนใหญ่  โดยมีนายทหารฝ่ายการข่าวกรอง (ฝอ.๒) เป็นผู้รบัผิดชอบ 

ข. องค์กรข่าวกรองของทหารปืนใหญ่สนาม  ย่อมมีความเกีย่วพันกับงานทางด้านการรวบรวม  
การบันทึก  การประเมินค่า  การตีความและการกระจายข่าวกรองอยูเ่ป็นประจ า  หลกัโดยทั่วไปในการ
ด าเนินกรรมวิธีเหล่าน้ีได้กล่าวไว้ใน  รส.๓๐ – ๕ 

ค. การใหช้การข่าวกรองของทหารปืนใหญ่  ทหารปืนใหญ่น าข่าวกรองมาใช้ส าหรบั 

๑) ยิงท าลาย และตัดรอนก าลังต่อเป้าหมายที่ทราบที่ตั้งแล้ว 

๒) เป็นปัจจัยในการพิจารณาแบ่งมองปืนใหญ่ให้กับหน่วยรอง 

๓) เป็นปัจจัยในการพิจารณาร้องขอปืนใหญ่เพิ่มเติมจากหน่วยเหนือ 

๔) ช่วยเหลือ  ผบ.ชาในการวางก าลังปืนใหญ่และช่วยพิจารณาในการจัดทหารปืนใหญ่เข้า
ท าการรบ 

๕) เป็นข้อพิจารณาที่ส าคัญยิ่งที่ใช้พิจารณาประกอบกับภารกิจของหน่วยก าลังรบ  เพื่อ
ก าหนดอัตรากระสุนที่ใช้ได้ให้กับหน่วยรอง 

๖) ช่วยเหลือ  ผบ.ชาในการวิเคราะห์หาอัตรากระสุนที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติการที่ได้
มีการวางแผนไว้  เพื่อร้องขอไปยัง  บก.หน่วยเหนือ 

๗) ใช้ในการวางแผนการยุทธิในอนาคต 

ง. การใช้การข่าวกรองของทหารปืนใหญ่โดยหน่วยก าลังรบ/หน่วยด าเนินกลยุทธ์  นายทหาร
การข่าวกรองของหน่วยก าลังรบ/หน่วยก าเนินกลยุทธ์  จะใช้การข่าวกรองของทหารปืนใหญ่นี้ร่วมกับ
แหล่งข่าวกรองของหน่วยอื่น ๆ  เพื่อวิเคราะห์หาขีดความสามารถและหนทางปฏิบัติของข้าศึก และ
คาดคะเนเปรียบเทียบว่าข้าศึกจะใช้หนทางปฏิบัติใดต่อไป 

 

ตอนที่  ๒ 
กำรค้นหำเป้ำหมำยของทหำรปนืใหญ่ 

กล่ำวน ำ 
  เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในแนวสอนเล่มนี้จะเป็นการแนะน าให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงองค์กรหรือระบบการ
ค้นหาเป้าหมายที่มีอยู่ใหนหน่วยทหารปืนใหญ่สนาม  กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย  และรวมถึง
องค์กรค้นหาเป้าหมายนอกหน่วยทหารปืนใหญ่อื่น ๆ ที่เป็นแหล่งข่าวกรองเป้าหมายที่ส าคัญของทหารปืน
ใหญ่  ซึ่งทหารปืนใหญ่สามารถแสวงประโยชน์ในการรวบรวมข่าวสารเป้าหมายได้  และแนวสอนเล่มนี้จะ
กล่าวถึงอัตราการจัดองค์กร  คุณลักษณะ  ขีดความสามารถ  ขีดจ ากัด  และการใช้ทางยุทธวิธีให้ทราบพอ
สังเขปเท่านั้น  ส่วนเนื่อหารายละเอียดในแต่ละระบบผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารอ้างอิง
ที่กล่าวไว้ท้ายแนวสอนเล่มนี้ 
ควำมจ ำเป็นในคน้หำเป้ำหมำยของทหำรปืนใหญ่ 
  ภารกิจของทหารปื่นใหญ่คือ  การจัดให้มีการยิงสนับสนุนต่อหน่วยด าเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
แม่นย าและทันเวลา  ด้วยการยิงท าลาย  ตัดรอนก าลังและข่มข้าศึก  ด้วยอาวุธปืนใหญ่ล ากล้อง  จรวดและ
อาวุธน าวิถีและช่วยสนธิระบบอาวุธยิงสนับสนุนต่าง ๆ  เข้าด้วยกันในการรบผสมเหลา่  จากภารกิจดังกล่าว



๑๑๖ 

จะเห็นได้ว่าภารกิจของทหารปืนใหญ่จะบรรลุผลส าเร็จได้นั้นจ าเป็นต้องใช้ระบบอาวุธทหารปืนใหญ่ทั้ง  ๔  
ระบบอย่างประสานสอดคล้องกัน  ระบบอาวุธทหารปืนใหญ่ทั้ง  ๔  ระบบได้แก่ 

ก. ระบบค้นหาเป้าหมาย  ซึ่งเปรียบได้กับดวงตาของระบบ  ถ้าทหารปืนใหญ่ขาดระบบค้นหา
เป้าหมายไปแม้ว่าระบบอาจร้องของข้อมูลเป้าหมายจากเหล่าอื่นๆ  แต่การโจมตีต่อเป้าหมายอย่างถูกต้อง
แม่นย าย่อมเป็นไปไม่ได้ 

ข.  ระบบอ านวยการยิง  ประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาทางหลักยิง  การแผนที่ทหารปืนใหญ่  การ
อุตุนิยมวิทยาทหารปืนใหญ่  การวิเคราะห์เป้าหมาย  ซึ่งระบบอ านวยการยิงนี้เปรียบเสมอืนสมองของระบบ
ซึ่งต้องค านวณหาหลักฐานยิง  หาพิกัดที่ตั้งถูกต้องของที่ตั้งยิงและเป้าหมาย   หาตัวแก้สภาพอากาศเพื่อให้
การโจมตีด้วยปืนใหญ่มีความถูกต้องแม่นย า  และระบบอ านวนการยิงยังรวมไปถึงการวิฌคราะห์เป้าหมาย
เพื่อเลือกใข้ระบบอาวุธ  กระสุนและชบวนให้เหมาะสมกับเป้าหมายน้ัน ไ อีกด้วย 

ค. ระบบอาวุธกระสุน  เป็นส่วนที่จะท าอันตรายหรือท าความเสียหายให้กับข้าศึก  ปืนใหญ่ที่มีใช้
อยู่ในกองทัพบกมีอยู่หลายชนิด  เช่น  ปบก.ขนาด  ๑๐๕  มม.แบบ M ๑๐๑  ปรับปรุง , ปกค.ขนาด  ๑๓๐  
มม. ปละปกค. ขนาด๑๕๕  มม.แบบ M ๑๙๘  และ   ปนร.ขนาด  ๑๕๕  มม.แบบ  GHN – ๔๕  เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธยิงสนับสนุนอื่นที่ทหารปืนใหญ่จะต้องเป็นผู้ประสานการยิ งสนับสนุนเช่น  ฮ.
โจมตี , เครื่องยิงลูกระเบิด (ค.)ของหน่วนด าเนินกลยุทธ์  หรือการสนับสนุนทางอากาศใหล้ชิดโยใช้
เครื่องบินของกองทัพอากาศเป็นต้น  กระสุนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้โจมตีก็มีอยู่หลายชนิด  เช่นกระสุนระเบิด  
กระสุนควันขาว  กระสุนทวิประสงค์( Cargo ) เป็นต้น 

ง. ระบบควบคุมบังคับบัญชาและการสือ่สาร  ระบบนี้เป็นส่วนที่ใช้เช่ือมต่อระบบที่กลา่วมาแล้วทัง้
สามระบบเข้าด้วยกัน   ถ้าเปรียบกับร่างกายคนก็เปรียบได้กับเส้นประสาทที่ประสานระบบต่าง ๆ  ใน
ร่างกาย  ถ้าขาดระบบนี้ไประบบอื่น ๆ  ก็ไม่อาจจะติดต่อหรือประสานงานกันได้ซึ่งจะท าให้ภารกิจล้มเหลว
ในที่สุด 
  จะเห็นได้ว่าถ้าระบบอาวุธทั้ง  ๔  ระบบดังกล่าวขาดไปซึ่งระบบใดระบบหนึ่งแล้วโอกาศที่จะท าให้
ภารกิจของทหารปืนใหญ่บรรลุผลนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้  ดังนั้นการค้นหาเป้าหมายจึงเป็นระบบหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จภารกิจของทหารปืนใหญ่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าระบบอื่น ๆ 

หน้ำที่ในกำรค้นหำเป้ำหมำย 
  ทหารทุกนายที่ร่วมปฏิบัติการอยู่ในสนามรบมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติการขอวงหน่วยที่ตนได้พบเห็นในสนามรบให ้ ผบ.ชาของตนทราบเสมอ  ดังนั้นการ
ค้นหาเป้าหมายจึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของทหารทุกนมายที่ร่วมปฏิบัติการอยู่ในสนามรบ  การค้นหา
เป้าหมายหรือการรวบรวมข่าวสารข่าวกรองที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยนั้นจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของ  
ผบ.ชา  ทุกระดับช้ัน  รวมไปถึง  สธ.๒ หรือ ฝอ.๒  ผู้ประสานการยิงสนับสนุน  ผู้แทนองค์กรค้นหา
เป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ในสายงานการข่าวกรอง  เจ้าหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี  กรม.ป. ( ศปอ.กร
ม.ป. ) และกองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมายอีกด้วย 
ค ำจ ำกัดควำมที่เกี่ยวข้องกบักำรค้นหำเป้ำหมำย 

ก.  การค้นหาเป้าหมาย 

  เป็นส่วนหนึ่งของข่าวกรองการรบ  ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ / การค้นหา การพิสูจน์ทราบ  และ
ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องและทันเวลา   โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่จะอ านวยให้สามารถโจมตี
ด้วยระบบอาวุธต่าง ๆ   ทั้งที่มีอ านาจท าลายล้าง  และไม่มีอ านาจท าลายล้าง  ได้อย่างมีประสิทธิผล  การ
ค้นหาเป้าหมายแบ่งออกได้เป็น  ๒  ประเภท  คือ 



๑๑๗ 

๑) การค้นหาเป้าหมายโดยตรง  เป็นการค้นหาเป้าหมายที่ได้จากเครื่องมือรวบรวมข่าวกรอง
เพียงอย่างเดียว  เช่น  ผู้ตรวจการณ์หน้า  เรดาร์ก าหนดที่ตั้ง ป. และ ค. ภาพถ่ายทางอากาศ  เป็นต้น 

๒) การค้นหาเป้าหมายโดยอ้อม  เป็นการค้นหาเป้าหมายที่ได้มาจาก  การประเมินค่า
ข่าวสาร/ข่าวกรอง  ที่ได้มาจากเครื่องมือรวบรวมข่าวกรองตั้งแต่สองอย่างข้ึนไป  เช่น  การเปรียบเทียบ
ระหว่างข่าวสารที่ได้จากการชักถามเชลยศึก  กับการรายงานการจราจรของยวดยาน  หรือการเปรียบเทยีบ
การรายข่าวกรองทางการสื่อสารกับข่าวสารที่ได้จากการรายงานของสายลับ  เป็นต้น 

ข. การเฝ้าตรวจทางการรบ 

  คือ  การควจพื้นที่การรบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ทั้งกลางวันและกลางคือ ทุกสภาพลมฟ้า
อากาศ)  ให้ได้มาซึ่งข่าวสารอย่างทันเวลา  เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติการทางยุทธวิธี  ด้วยระบบเครื่องมือรวบรวม
ข่าวกรองทางเทคนิคและที่มิใช่ระบบเครื่องมือทางเทคนิค  หรืออาจใช้ทั้งสองระบบควบคู่กันไป 

ค.  การตรวจการณ์ 

  เป็นการตรวจสอบและศึกษาสิ่งทั้งปวงในพื้นที่การรบ  เช่น  สภาพภูมิประเทศ  การยิงของปืนใหญ่
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารที่มีค่าแก่การพิจารณาทางทหาร 
 

ระบบ/องค์กรค้นหำเป้ำหมำยใน  พนั ป.และ  กรม.ป.สนำม 
หมู่ตรวจกำรณ์หน้ำ 

ก.  ผู้ตรวจการณ์หน้าเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการค้นหาเป้าหมายที่ส าคัญยิ่งของกองพันปืนใหญ่
สนาม  โดยปกติแล้วกองพันปืนใหญ่ช่วยโดยตรงจะจัดหมู่ตรวจการณ์หน้าไปประจ าอยู่กับกองร้อยทหาร
ราบหรือกองร้อยทหารม้ากองร้อยละหนึ่งหมู่  เพื่อท าหน้าที่ในการค้นหาเป้าหมาย  ร้องขอการยิง   และ
วางแผนและการยิงสนับสนุนให้กับกองร้อยที่รับการสนับสนุนนั้น ๆ   และยังช่วย  ฝอ.๒  ในการรวบรวม
ข่าวสารทั่วไปในพื้นที่การรบอีกด้วย 

ข. หมู่ตรวจการณ์หน้าเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในเรื่องการตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่และ
ยังเป็นตัวกลางในการเช่ือมต่อข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมายระหว่างกองร้อยด าเนินกลยุทธ์ที่รับการสนับสนุน
กับศูนย์อ านวยการยิงของกองพันทหารปืนใหญ่ช่วยโดยตรง  ข่าวสารจากหมู่ตรวจการณ์หน้าจะรายงานไป
ยัง  ศอย.พัน.ป.ชต.  และหมู่ยิงสนับสนุนที่ประจ าหยู่กับกองพันด าเนินกลยุทธ์ที่เป็นหน่วยแม่ของกองร้อย
ด าเนินกลยุทธ์ที่หมู่ตรวจการณ์หน้าประจ าอยู่ 

ค. อัตราการจัด  หมู่ตรวจการณ์หน้ามีอัตราการจัดอยู่ในกองพันปืนใหญ่สนามขนาด  ๑๐๕  มม.  
ซึ่งปกติ  ทบ.ไทยถือว่าเป็นปืนใหญ่ช่วยโดยตรง  จ านวน  ๙  หมู่  โดยจัดไว้ที่กองร้อยเป็นใหญ่กองร้อยละ  
๓  หมู่  ในกองพันทหารปืนใหญ่สนาม  ขนาด  ๑๕๕  มม.  ในกองพล  มีหมู่ตรวจากรณ์หน้าอยู่ในอัตรา  ๓  
หมู่  โดยจัดไว้ที่กองร้อยกองบังคับการ  และในกองพันทหารปืนใหญ่สนามขนาด  ๑๕๕  มม.  ของบกรม
ทหารปืนใหญ่  กองพลพลทหารปืนใหญ ่(นอกกองพล)  มีหมู่ตรวจการณ์หน้าอยู่ในอัตรา  ๒  อมู่โดยจัดไว้ที่
กองร้อยกองบังคับการ 

ง. ขีดความสามารถและขีดจ ากัด  การปฏิบัติการในระยะใกล้หมู่ตรวจการณ์หน้าเป็นระบบที่
สามารถค้นหาเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  แต่การค้นหาเป้าหมายทางลึกไม่สามารถท าได้เนื่องจากเป็นระบบ
การค้นหาเป้าหมายด้วยสายตาจึงจ ากัดด้วยระยะในการมองเห็น  และหมู่ตรวจการณ์หน้าจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนที่ตั้งบ่อย ๆ   ยิ่งในการรบด้วยวิธีรุกที่ต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมกับหน่วยด าเนินกลยุทธ์ที่รับการสนับสนนุ
ด้วยแล้วระยะในการมองเห็นยิ่งจ ากัดมาก  ลากรค้นหาเป้าหมายในพื้นที่ที่เป็นป่าทึบ  พื้นที่ที่มีภูเขา
สลับซับซ้อนหรือในพื้นที่ในเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่น  ขีดความสามารถในการค้นหาเป้าหมายของหมู่
ตรวจการณ์หน้าจะลดลงไปมาก 



๑๑๘ 

จ. ปกติหมู่ตรวจการณ์หน้าหนึ่งหมู่มีเจ้าหน้าที่  ๔  นาย  ในปัจจุบัน  ศป.มีแนวความคิดที่จะ
ปรับอัตราการจัดของหมู่ตรวจการณ์หน้าเสยีใหม่ให้เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ความรับผดิชอบที่เพิ่มข้ึน
โดยเปลี่ยนช่ือเป็น”ชุดยิงสนับสนุน”  โดยเพิ่มก าลังพลเป็นสิบนายเพื่อให้สามารถจัดพวก  ผตน.พวกละ  ๒  
นายได้  ๓  พวกหรือหากจ าเป็นอาจจัดได้ถึง  ๔  พวกโดยจัดพวก  ผตน.ดังกล่าวสนับสนุนหน่วยด าเนินกล
ยุทธ์ได้ถึงระดับหมวดด าเนินกลยุทธ์  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถประสานการยิงสนับสนุนให้กับกองร้อยด าเนิน
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ที่ตรวจกำรณก์องพนัทหำรปืนใหญ่ 

ก. กองพันทหารปืนใหญ่สนามประเภทล ากลอ้งทุกกองพนั การจัดต้ังที่ตรวจการณ์กองพัน  (ต.)
ของตนเองข้ึน  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมการตรวจการณ์ของผูต้รวจการณ์หน้าที่ประจ าอยู่กับหน่วยรับการสนับสนนุ
ในแนวหน้า  โดยหน่วยทหารปืนใหญ่ต่าง ๆ  จัดต้ังที่ตรวจการณ์ให้ของตนข้ึนตามจุดต่าง ๆ  ให้ล้ าเหลื่อมกนั
เพื่อให้สามารถตรวจการณ์ได้ครอบคลุมต็มกว้างด้านหน้าของเขตปฏิบัติการที่รับผิดชอบ  ตามปกติหาก
เวลาและสถานการณ์อ านวยให้แล้วที่ตรวจการณ์กองพันเหล่านี้จะก าหนดที่ตั้งด้วยระบบการท างานแผนที่
ของทหารปืนใหญ่เพื่อใช้เป็นฐานงานแผนที่บริเวณเป้าหมาย  ใช้เป็นฐานส าหรับตรวจการยิงหาหลักฐานจุด
ปานกลางมณฑลหรือการยิงหาหลักฐานแตกอากาศสูงหรืออาจใช้ในการปรับการยิงได้อีกด้วย 

ข.  เมื่อสถานการณ์อ านวยให้  กองพันทหารปืนใหญ่ช่วยโดยตรงจะจัดต้ังที่ตรวจการณ์กองพัน
ข้ึนเพื่อเสริมการตรวจาการณ์ของหมู่ตรวจการณ์หน้าอันจะท าให้สามารถตรวจการณ์ครอบคลุมพื้นอที่
รับผิดชอบได้มากยิ่งขึ้น   การจัดต้ังที่ตรวจการณ์กองพันจะท าให้การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่มีอิสระ
ไม่ผูกพันธ์อยู่กับหน่วยด าเนินกลยุทธ์เหมือนกับหมู่ตรวจการณ์หน้า 

ค.  การจัดต้ังที่ตรวจการณ์กองพัน  ตามปกติที่ตรวจาการณ์กองพันจะถูกจัดต้ังข้ึนโดยชุดแผนที่
ของกองพัน  ภายหลังจากที่จัดแผนที่ได้สนองตอบความต้องการด้านงานแผนที่ให้กับส่วนต่าง ๆ  ของกอง
พันเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะข้ึนไปประจ าที่ตรวจการณ์กองพันน้ีไม่มีอยู่ในอัตราการจัดของกองพัน  โดย
ปกติก็จะจัดเจ้าหน้าที่ชุดแผนที่ของกองพันน้ีเองข้ึนไปประจ าเพื่อปฏิบัติงานแผนที่บริเวณเป้าหมาย  ท าการ
ตรวจการณ์  และรวมถึงการตรวจผลการยิงหาหลักฐานจุดปานกลางมลฑลหรือตรวจการยิงหาหลักฐาน
แตกอากาศสูง  ถ้าหากชุดแผนที่ของกองพันจ าเป็นต้องปฏิบัติภารกิจในการขยายข่ายงานแผนที่อย่าง
ต่อเนื่องแต่กองพันมีความจ าเป็นต้องจัดต้ังทีต่รวจการณ์กองพนัเพื่อเสรมิการตรวจการณ์ของหมู่ตรวจการณ์
หน้าดังกล่าวแล้ว  กองพันอาจจัดเจ้าหน้าที่จากส่วนอื่นที่มีขีดความสามารถในการตรวจการณ์  และ
สามารถใช้เคร่องมือในการตรวจการณ์ได้เป็นอย่างดีข้ึนไปประจ าก็ได้ 

ง.  การเลือกที่ตรวจการณ์กองพัน  ฝอ.๒  กองพันทหารปืนใหญ่ช่วยโดยตรงจะเป็นผู้เลือกและ
ก าหนดที่ตั้งที่ตรวจากรณ์กองพัน ด้วยการเสนองแนะของนายทหารลาดตระเวนและแผนที่ของกองพัน
นอกจากนี้แล้ว  ฝอ.๒  จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่สนใจ  โดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวกับข้าศึกในบริเวณที่
จะท าการตรวจการณ์แก่เจ้าหน้าที่ที่ประจ าที่ตรวจการณ์กองพัน   ข้อพิจารณาในการเลือกที่ตรวจการณ์
กองพันมีดังนี้ 

 ๑)  สามารถตรวจการณ์ได้ครอบคลุมเขตปฏิบัติการทัง้ทางกว้างและทางลึก 

 ๒)  ที่ตรวจการณ์กองพันจะต้องสามารถตรวจการณ์ได้ครอบคลุมเขตการยงิของกองพัน 

 ๓)  พยายามจัดต้ังใหม้ีจ านวนเพียงพอที่จะให้ที่ตรวจการณ์แห่งหนึง่ตรวจการณ์ในพื้นที่
อับสายตาของที่ตรวจการณ์อกีแห่งหนึ่งได้ 

 ๔)  ให้สามารถตรวจการณ์ทางปีกได้เมือ่จ าเป็น 

 ๕)  สะดวกแก่การซ่อนพรางที่ตัง้และเส้นทางไปยงัที่ตรวจการณ์นั้น ๆ 

 ๖)  สะดวกแก่การติดตั้งและด ารงการติดต่อสื่อสาร 



๑๑๙ 

 ๗)  มีการประสานกับหน่วยข้างเคียงเพื่อให้การตรวจการณ์ครอบคลมุบริเวณเส้นแบง่เขต
ของหน่วยรบัการสนับสนุนอย่างทั่วถึง 

 ๘)  หลีกเลี่ยงลักษณะภูมปิระเทศทีเ่ป็นที่หมายเด่นชัด 

จ.  พันธกิจของที่ตรวจการณ์กองพัน  ที่ตรวจการณ์กองพันจัดต้ังข้ึนด้วยความมุ่งหมายที่จะให้
ปฏิบัติหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

 ๑)  ค้นหาเป้าหมาย 

 ๒)  ปรับการยิงและตรวจผลการยิง 

 ๓)  ด ารงการตรวจการณ์ครอบคลุมพื้นที่รบัผิดชอบ รวมถึงพื้นที่อับสายตาของหมู่ตรวจ
การณ์หน้าทัง้หมด 

 ๔)  หากมีที่ตรวจการณ์สองแห่งหรอืมากกว่า  อยู่ในต าบลทีเ่หมาะสมและมหีลักฐานงาน
แผนที่อย่างถูกต้องแล้วอาจใหเ้ป็นฐานงานแผนทีบ่รเิวณเปาหมาย  และใช้ในการตรวจการยงิหาหลกัฐานจุด
ปานกลางมณฑลและตรวจการยิงหาหลักฐานแตกอากาศสูงได ้
กำรตรวจกำรณ์ทำงอำกำศ 

ก. การตรวจการทางอากาศ  เป็นเครื่องมืออันหนี่งในการค้นหาเป้าหมายซึ่งสามารถน ามาให้
เสริมขีดความสามารถในการตรวจการณ์ของระบบการตรวจการณ์ทางภาคพื้นดินโดยเฉพาะในพื้นที่ทีอ่ับ
สายตาได้เป็นอย่างดี  และยังสามารถตรวจลกึเข้าไปในพื้นทีย่ึดครองของข้าศึกได ้

ข.  อัตราการจัด  ในหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่สนาม  และกรมทหารปืนใหญ่สนามจะมีผู้ตรวจ
การณ์ทางอากาศอยู่ในอัตรา  ๒  นาย  อากาศยานที่ใช้เครื่องบินตรวจการณ์ของกองทัพบก  โดยร้องขอรับ
การสนับสนุนจากกองร้อยบินของกองพลด าเนินกลยุทธ์ 

ค.  ขึดความสามรถและขึดจ ากัด  ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศจะท าหน้าที่ในการลาดตระเวณและ
ตรวจการณ์หรือค้นหาเป้าหมายให้กับกน่วยทหารปนืใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ทั้งทางลกึและ
ทางกว้างได้มากกว่าการตรวจการณ์ประเภทอื่น ๆ   เนื่องจากเป็นการตรวจการณ์จากที่สูงจึงไม่มีปัญหาใน
เรื่องสิงก าบังเส้นสายตา  แต่อย่างไรก็ตามการตรวจการณ์ทางอากาศก็มีข้อจ ากัดในเรื่องห้วงระยะเวลาใน
การตรวจการณ์  สภาพอากาศและทัศนะวิสัย  ตลอดจนขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของ
ข้าศึก  ดังนั้นการตรวจการณ์ทางอากาศจึงเป็นระบบค้นหาเป้าหมายและ/หรือระบบการข่าวกรองเสริม
ให้แก่ระบบค้นหาเป้าหมายและ/หรือระบบการข่าวกรองอื่น ๆ  ของทหารปืนใหญ่สนาม 

ง.  ก่อนท าการตรวจการณ์ทางอากาศ  ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศจะต้องได้รับการบรรยายสรุป
ข่าวสารนายทหารฝ่ายการข่าวกรอง  (ฝอ.๒)  และนายทหารฝ่ายยุทธการ  (ฝอ.๓)  ของหน่วยเกี่ยวกับ 

๑)  ที่ตั้งต่าง ๆ  เช่น  จุดยิงหาหลักฐาน, จุดอ้าง, เป้าหมายยืนยัน, เป้าหมายสงสัย, พื้นที่ที่
สนใจ, แนวประสานการตรวจการณ์  ตลอดจนแนวอ้างในการปรับการยิงในกรณีที่ใช้แนวอื่นอ้างในการปรบั
การยิง (ไม่ใช้แนวปืน – เป้าหมาย) 

๒)  สถานการณ์ทางยุทธวิธี  รวมทั้งที่ตั้งของกองทหารฝ่ายเรา  แนวห้ามยิง  แนวประสาน
การยิง  แนวประสานการยิงสนับสนุน  และเขตปฏิบัติการของหน่วยรับการสนับสนุน 

๓)  พื้นที่เฝ้าตรวจที่ต้องการ  เวลาเริ่มปฏิบัติภารกิจ  ชนิดการปรับการยิงที่ต้องปฏิบัติ  
ชนิดของแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ ข้อแนะน าในการบิน และข้อจ ากัดเกี่ยวกับความปลอดภัยอื่น ๆ     

๔)  รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร  รวมทั้งที่ตั้งสถานีวิทยุภาคพื้นดิน  แผ่นผ้า
สัญญาณ  คลื่นความถ่ึและนามเรียกขานที่ใช้  เวลาและสัญญาณที่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า 
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หมู่ยิงสนับสนุน 
ก. หมู่ยิงสนับสนุน  เป็นตัวแทนของทหารปืนใหญ่ที่จัดไปประจ าอยู่กับ  บก.หน่วยด าเนิน

กลยุทธ์ที่รับการสนับสนุนในระดับกองพันและกรมด าเนินกลยุทธ์  เพื่อท าหน้าที่ในการวางแผนการยิง
สนับสนุนประสานการยิงสนับสนุน  และแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข่าวกรองกับหน่วยรับการสนับสนุนนั้น ๆ  จะ
เห็นได้ว่าหมู่ยิงสนับสนุนนั้นนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ในระบบอ านวยการยิงแล้วยังท าหน้าที่ในระบบการ
ค้นหาเป้าหมายได้อีกด้วยแต่เป็นการค้นหาเป้าหมายด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวสาร/ข่าวกรองกับหน่วยรับการ
สนับสนุนเท่านั้น 

ข.  การจัด  หมู่ยิงสนับสนุนจะมีอยู่ในอัตราการจัดอยู่ในหน่วยกองพันที่ปืนใหญ่ช่วย
โดยตรง  (พัน ป.ขนาด ๑๐๕ มม.)  กองพันละ  ๔  หมู่  และมีอยู่ในอัตราของกองพันทหารปืนใหญ่สนาม
ขนาด  ๑๕๕  มม. กองพันละ  ๒  หมู่ 
หมู่แผนที ่

ก. หมู่แผนที่หรือชุดแผนที่  ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของนายทหารลาดตระเวนและ
แผนที่มีภารกิจหลักในการจัดหาหลกัฐานงานแปนที่ให้กบัสว่นต่าง ๆ ของกองพันทหารปืนใหญ่  เช่นที่ตั้งยิง
ที่ตั้งที่ตรวจการณ์กองพันเพื่อให้การยิงปืนใหญ่มีความถูกต้องแม่นย ายิ่งข้ึน  รวมถึงการขยายข่ายควบคุม
ทางแผนที่   หรือจัดหาหลักฐานงานแผนที่ให้กับหน่วยอื่น ๆ ที่มาสมทบเมื่อได้รับการร้องของ  เนื่องจาก
สามารถช่วยเหลือ  ฝอ.๒   ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรอง  โดยเฉพาะข่าวกรองเกี่ยวกับสภาพภูมิ
ประเทศในพื้นที่ปฏิบัติการ  เช่นเส้นทางและสภาพถนน  ขีดความสามารถในการรับน้ าหนักของสะพาน  จุด
วิกฤติหรือจุดคับบัน  จุดตรวจสอบ  และเครื่องกีดขวางต่าง ๆ   ได้เป็นอย่างดี  ปกติแล้วกองพันทหารปืน
ใหญ่ช่วยโดยตรงก็จะใช้ชุดแผนที่นี้ข้ึนไปประจ าที่ตรวจการณ์กองพันเมื่อชุดแผนที่ปฏิบัติภารกิจด้านงาน
แผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ข.  อัตราการจัด  หมู่แผนที่มีอัตราการจัดอยู่ในหน่วยทหารปืนใหญ่  ดังนี้ 
 กองพันทหารปืนใหญ่ช่วยโดยตรง (พัน ป.ขนาด ๑๐๕ มม.) จ านวน  ๔  หมู่ 
 กองพันทหารปืนใหญ่ ขนาด  ๑๕๕  มม.  จ านวน  ๓  หมู่ 
 กรมทหารปืนใหญ่  จ านวน  ๒  หมู่ 

 

เครื่องช่วยในกำรตรวจกำรณ ์
๑. ทั่วไป 

ก. การยิงอย่างแม่นย า และทันเวลา 
ข. เครื่องช่วยในการตรวจการณ์นั้นมจี านวนมาก ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ 

๑) หลักฐานเพิม่เติมแผนที่ (Auxillary Map Data) 
๒) แผ่นพัดตรวจการณ์ (Observed Fire Fan.Of.Fan) 
๓) ภาพภูมิประเทศสงัเขป (Terrain Sketch) 
๔) แผนผังการเห็น (Visibility Diagram) 
๕) การวัดมุมด้วยมือ (Measuring Angle With Hand) 
๖) กล้องส่องสองตา (Binocular) 
๗) เข็มทิศ (Compass) 
๘) กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Range Finder) 
๙) กล้องส่องเวลากลางคืน (Night Vision Device) 

๑๐) เวลาต่าง แสง - เสียง (Flash – to – Bang Time) 



๑๒๑ 

๒. หลกัฐำนเพิ่มเติมแผนที ่
๒.๑ เมื่อ ผตน.ก าหนดที่อยู่ของตน หาทิศ และวางแผนที่ให้ถูกทิศแล้ว  ถ้าไม่มีแผ่นพัดตรวจ

การณ์ก็จะเริ่มเพิ่มเติมหลักฐานลงบนแผนที่ เพื่อช่วยให้การก าหนดทิศทาง และที่ตั้งของต าบลต่างๆ ถูกต้อง
และรวดเร็วข้ึนโดย 

ก. ลากเส้นรัศมีลงบนแผนที่ แสดงทิศทางจากที่ตรวจการณ์ แต่ละเส้นห่างกันเป็นมุม
ตามที่ต้องการ (เต็ม ๑๐๐ น่าจะง่ายกว่า) 

ข. เขียนเส้นโค้งแสดงระยะตัดรัศมีเหล่านี้โดย โดยใช้ที่ตั้งของที่ตรวจการณ์เป็นจุด
ศูนย์กลางโดยปกติจะใช้ห้วง ๑๐๐๐ เมตร 

ค. หมายจุดส าคัญต่างๆ ซึ่งไม่ปรากฏในแผนที่ และควรหมายจุดอื่นๆ ที่ต้องใช้บ่อยๆ ลง
ไปด้วย เช่น จุดอ้าง จุดยิงหาหลักฐาน เป้าหมายต่างๆ เป้าหมายที่เคยยิงมาแล้ว และต าบลที่น่าจะมี
เป้าหมายหรือข้าศึกอยู่ 

๒.๒ เมื่อต้องการทราบมุมภาคของจุดหรือเป้าหมายใด ก็อาจหาได้อย่างรวดเร็วโดย
พิจารณาจากเส้นรัศมีที่เขียนข้ึน และระยะก็จะทราบจากการพิจารณาเส้นโค้งซึ่งลากตัดเส้นรัศมีเหล่าน้ัน 

 

รูป ตัวอย่ำงกำรเพ่ิมเติมแผนท่ี 

๓. แผน่พัดตรวจกำรณ ์
แผ่นพัดตรวจการณ์ เป็นเครื่องมือช่วยในการก าหนดจุดต่างๆ ที่ตรวจเห็นในภูมิประเทศลงบน

แผนที่ได้เป็นอย่างดี และเป็นเครื่องช่วยหาหลักฐานด้วยการกรุยแบบโปล่าร์ลงบนแผ่นพัดได้โดยตรงแผ่น
พัดตรวจการณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี ๓ ชนิดด้วยกันคือ 

๑. แผ่นพัดตรวจการณ์ชนิด ๑ มุมฉาก เป็นเครื่องมือวัดมุม ท าด้วยวัตถุโปร่งใสรูปร่างคล้าย
พัดแบ่งมุมไว้บนแผ่นพัด ๑๖๐๐ มิล. โดยแบ่งเส้นรัศมีห่างกันเส้นละ ๑๐๐ มิล. มีส่วนโค้งก าหนดระยะตาม
เส้นรัศมีเป็นช่วงๆ ช่วงละ ๕๐๐ เมตร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ๑๐๐๐ เมตร ถึง ๖๐๐๐ เมตร 



๑๒๒ 

 

รูป แผ่นพัดตรวจกำรณ์ชนิด  ๑  มุมฉำก 

๒. แผ่นพัดตรวจการณ์ชนิดครึ่งวงกลม เป็นเครื่องมอกรุยชนิดสร้างด้วยวัตถุโปร่งใสมีรูปร่าง
เป็นครึ่งวงกลม เขียนมุมไว้บนแผ่นพัด ๖๔๐๐ มิล. ใช้ส าหรับวัดมุมได้ทั้งเป็น มิล. และ องศา แบ่งมาตรา
ตามส่วนโค้งละเอียดถึง ๒๐ มิล. และ ๒ องศา เขียนตัวเลขก ากับไว้ทุกๆ ๑๐๐ มิล. และ ๑๐ องศา ระยะ
แสดงไว้ที่ขอบแผ่นพัด สามารถอ่านได้ถึง ๗๐๐๐ เมตร และยังมีบรรทัดฉากส าหรับกรุยจุด และอ่านพิกัด
รวมอยู่ในแผ่นพัดชนิดนี้ด้วย 

 
รูป แผ่นพัดตรวจกำรณ์ชนิดครึ่งวงกลม 

๓. แผ่นพัดตรวจการณ์ชนิดวงกลม เป็นเครื่องมือวัดมุมท าด้วยวัตถุโปร่งใส มีรูปร่างวงกลม
เขียนไว้บนแผ่นพัด ๖๔๐๐ มิล. ได้แบ่งเป็นเส้นรัศมีหา่งกันเส้นละ ๑๐๐ มิล. และระหว่างเส้น ๑๐๐ มิล. จะ
มีเส้นประแบ่งครึ่งท ามุมห่างกัน ๕๐ มิล. มีเส้นโค้งร่วมศูนย์กลางเดียวกันซึ่งตัดเส้นรัศมีใช้แทนระยะเป็น
ช่วงๆ ช่วงละ ๕๐๐ เมตร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ๑๐๐๐ เมตร ถึง ๓๐๐๐ เมตร และยังมีบรรทัดฉากส าหรับกรุยจุด 
และอ่านพิกัดรวมอยู่ในแผ่นพัดชนิดนี้ด้วย 



๑๒๓ 

 
รูป แผ่นพัดตรวจกำรณ์ชนิดวงกลม  (มำตรำส่วน ๑/๕๐,๐๐๐) 

๔. ภำพภูมิประเทศสงัเขป และแผนผงัจุดอ้ำง 
ก. ภาพภูมิประเทศสังเขป  เป็นภาพที่ผู้ตรวจการณ์วาดข้ึนอย่างคร่าวๆ เพื่อใช้แทนภูมิประเทศ

จริงในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยมีจุดอ้าง จุดยิงหาหลักฐาน เป้าหมาย และจุดที่คาดว่าข้าศึกจะปรากฏ
แสดงไว้ 

ข. ภาพภูมิประเทศสังเขปนี้  จะช่วยให้ผู้ตรวจการณ์ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายได้เร็วข้ึนเช่น ถ้า
เป้าหมายปรากฏข้ึนใกล้กับจุดใดๆ ที่เขียนแสดงไว้ในภาพภูมิประเทศสังเขปผู้ตรวจการณ์ก็จะสามารหามุม
ภาคไปยังเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยวัดมุมข้างระหว่างจุดที่ทราบมุมภาคกับเป้าหมาย แล้วน าค่ามุมข้าง
ที่วัดได้อาจจะโดยการใช้กล้องส่องสองตา หรือใช้มือก็ได้ไปค านวณหามุมภาคของเป้าหมายต่อไป 

 
รูป ตัวอย่ำงภำพภูมิประเทศสังเขป 

ค. แผนผังจุดอ้าง  เป็นแผนผังซึ่งก าหนดมุมภาคของต าบลส าคัญในภูมิประเทศไว้ล่วงหน้า
เช่นเดียวกับภาพภูมิประเทศสังเขป เพื่อช่วยผู้ตรวจการณ์ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายได้รวดเร็วเช่นกัน 



๑๒๔ 

 
รูป แผนผังจุดอ้ำงแบบหนึ่ง 

 
รูป แผนผังจุดอ้ำงแบบหน่ึง 

๕. แผนผังกำรเหน็ 
แผนผังการเห็น  เป็นภาพสังเขปของพื้นที่ตรวจการณ์ของผู้ตรวจการณ์ เขียนข้ึนตามมาตราส่วน

ของแผนที่ แสดงพื้นที่ที่ผู้ตรวจการณ์ไม่สามารถมองเห็นได้จากที่ตั้งของแผนผังการเห็นเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง
ส าหรับ ฝอ.๒ พัน.ป.  โดยพิจารณาแผนผังการเห็นแต่ละแผ่นที่ได้รับจากผู้ตรวจการณ์ทุกๆ คน ฝอ.๒ ก็
สามารถที่จะพิจารณาพื้นที่ต่างๆ ในเขตปฏิบัติการของหน่วยรับการสนับสนุนที่ไม่อาจท าการตรวจการณ์ได้
อย่างทั่วถึง ฝอ.๒ ก็จะจัดตั้งที่ตรวจการณ์ของกองพันข้ึน เพื่อให้สามารถท าการตรวจการณ์ได้ครอบคลุม
พื้นที่ต่างๆ เหล่าน้ัน ถ้าสามารถท าได้ หรืออาจขอการตรวจการณ์ทางอากาศเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เหล่านัน้
ในการเตรียมแผนผังการเห็นผู้ตรวจการณ์ วางกระดาษแก้วลงบนแผนที่ของตน แล้วลากเส้นรัศมีต่างๆ 
เหล่าน้ีตามปกติ เขียนห่างกัน ๑๐๐ มิล. และเขียนมุมภาคตารางที่ถูกต้องก ากับแต่ละเส้นไว้ แล้วสร้างภาพ
ทรวดทรงของแต่ละเส้นรศัมีขึ้น แสดงจุดเครื่องหมายแสดงจดุต่างๆ ซึ่งมองไม่เห็น ไปตามเส้นรัศมีแต่ละเสน้ 
และท าการแลเงาในพื้นที่ระหว่างเส้นที่ลากต่อจุดที่มองไม่เห็นต่างๆ เหล่าน้ัน พื้นที่ที่แลเงาไว้แสดงพื้นที่ซึ่ง
ผู้ตรวจการณ์ไม่สามารถมองเห็นได้จากที่ตรวจการณ์ของตน (วิธีสร้างภาพทรวดทรงของภูมิประเทศ และ
แผนผังการเห็นน้ีได้กล่าวในรายละเอียดยิ่งขึ้นในวิชาการอ่านแผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ) 



๑๒๕ 

 
รูป แผนผังกำรมองเห็นโดยใช้เส้นรัศมีทำงทิศ 

 

รูปหน้ำตัดเพ่ือแสดงพ้ืนท่ีอับสำยตำ  (บริเวณท่ีแรเงำไว้) 
๖. กำรวัดมุมด้วยมือ 

เมื่อมีความจ าเป็นที่จะหามุมข้างระหว่างจุดสองจุดให้ได้โดยเร็ว และไม่ต้องการความถูกต้องมาก
นัก ผู้ตรวจการณ์ก็อาจใช้มือ และนิ้วมือของตนเป็นเครื่องมือในการวัดมุมได้ ผู้ตรวจการณ์แต่ละคนจะได้
เทียบมือ และนิ้วมือของตนไว้เพื่อให้ทราบค่ามุม ส าหรับนิ้วเดียว นิ้วหลายนิ้วรวมกัน และค่ามุมของมือที่
แสดงไว้ในรูปค่าต่างๆ ที่ได้แสดงไว้ในรูปเป็นค่าที่ได้จากมือที่มีขนาดปานกลาง ผู้ตรวจการณ์แต่ละคน
จะต้องเทียบมือ และนิ้วมือของตนแต่ละบุคคล การเทียบท าได้โดยใช้กล้องส่องสองตา หรือเครื่องมือวัดมุม
อย่างอื่น ท าการวัดมุมที่ตรงกับมุมทีม่ือ หรือนิ้วมือหลายนิ้วมือรวมกันท าการวัดได้ เมื่อท าการเทียบมือ และ
ใช้มือ และหรือนิ้วมือนิ้วเดียว (หรือหลายนิ้ว) ในการวัดมุม แขนของผู้ตรวจการณ์จะต้องเหยียดไปจนสุด 
เพื่อที่จะให้มือ และหรือนิ้วมือเดียว (หรือหลายนิ้ว) อยู่ห่างจากตามีระยะเท่ากันเสมอ 

หมำยเหตุ  ค่าของมุมซึ่งได้แสดงไว้เป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน  อาจผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างตาม
ลักษณะของแต่ละบุคคล 



๑๒๖ 

 
รูป กำรวัดมุมด้วยมือ 

๗. กล้องสอ่งสองตำ 
ก. กล่าวทั่วไป กล้องส่องสองตาใช้ส าหรับการตรวจการณ์ ปรับการยิง ป. วัดมุมทางระดับ และ

ทางดิ่งจากจุดอ้าง กล้องส่องสองตามีประโยชน์อย่างยิ่งในการลาดตระเวณตรวจการณ์ และกิจการแผนที่ 
เพราะเหตุที่มีขนาดเลก็ และน้ าหนักเบา กล้องส่องสองตานี้จึงเปน็เครือ่งมอืหลกัของผูต้รวจการณ์หน้ากลอ้ง
ส่องสองตาประกอบด้วยกล้องส่องทางไกล ๒ อันติดอยู่บนบานพับ เพื่อใช้ปรับระยะห่างของช่องตาให้
เหมาะกับระยะห่างของตาผู้ใช้แต่ละคน บานพับจะยึดให้แกนกล้องทั้งสองขนานกัน กล้องส่องสองตาที่ใช้
อยู่มี ๒ ขนาดด้วยกัน ทั้ง ๒ ขนาดมีมาตราประจ าแก้วการใช้ และการปรนนิบัติบ ารุงคล้ายกัน ส่วนที่
แตกต่างกัน ได้แก่ คุณสมบัติของเลนซ์ น้ าหนัก และรูปร่าง กล้องส่องสองตาขนาดเล็กคือขนาด ๖ x ๓๐ ซึ่ง
หมายความว่ามีก าลังขยาย ๖ เท่า และความยาวโฟกัส (จุดรวมแสง) ๓๐ มิลลิเมตร มีน้ าหนักประมาณ ๒ 
๑/๒ ปอนด์ และมีความกว้างของการมองเห็นประมาณ ๑๕๐ มิล. กล้องส่องสองตาขนาดใหญ่คือ ขนาด ๗ 
x ๕๐ ซึ่งมีก าลังขยาย ๘ เท่า และความยาวโฟกัส (จุดรวมแสง) ๕๐ มิลลิเมตร มีความกว้างของการมองเห็น
ประมาณ ๑๓๐ มิล. หนักประมาณ ๖ ปอนด์ หมู่ตรวจการณ์หน้าแต่ละหมู่จะได้รับกล้องส่องสองตาทั้งสอง
ขนาดน้ีอย่างละกล้องหรืออาจจะเป็นขนาดเดียวกันทั้งสองกล้องก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่ากองพันจะมีเครื่องมือ
อย่างไหนอ านวยให้ 

 
รูป กล้องส่องสองตำ 



๑๒๗ 

ข. การจับกล้อง จับด้วยมือทั้งสอง และกดเบาๆ เข้ากับตาทั้งสองข้างเพื่อให้ประสานกับตาอย่าง
สม่ าเสมอ ถ้ากดกล้องกับตาแรงเกินไป การสั่นโยกของร่างกายจะถูกถ่ายทอดไปยังกล้อง ท าให้ยากแก่การที่
จะจับกล้องให้นิ่งได้ การใช้กล้องในท่านั่ง หรือท่านอนให้มือหรือข้อศอกมีสิ่งรองรับ หรือมีวัตถุแข็งรองรับ 
จะเป้นการช่วยตัดการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการออกได้ 

ค. การปรับช่องตา ให้มองผ่านแว่นด้านที่ใช้มองไปยังวัตถุที่อยู่ไกลพอสมควรแล้ วกางหรือหุบ
กล้องที่บานจนกระทั่งภาพที่มองเห็นไม่แยกกันหรือเป็นวงกลมซ้อนกัน และปรากฏเป็นภาพที่อยู่ในวงกลม
เดียวกันอย่างแท้จริง ขณะนี้ช่องตาของกล้องก็เหมาะกับระยะห่างของตาผู้ตรวจการณ์แล้ว อันจะท าให้
ปริมาณของแสงที่เข้าตามีมากที่สุด ผู้ตรวจการณ์ควรบันทึกการตั้งที่มาตราระยะช่องตา และจดจ าไว้ เพื่อ
ตนจะได้ใช้ในคราวต่อไปโดยที่จะได้ไม่ต้องท าการปรับดังที่กล่าวมาแล้วในแต่ละครั้งที่ใช้ 

ง. การปรับจุดรวมแสง (Focus) ช่องมองแต่ละอันสามารถปรับจุดรวมแสงได้โดยอิสระ หลังจาก
ได้ช่องว่างระหว่างตาเหมาะสมแล้ว ให้มองผ่านช่องมองทั้งสองไปยังวัตถุที่อยู่ไกลพอเหมาะ เอามือข้างหนึ่ง
ปิดหน้ากล้องของกล้องข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งปรบัปลอกปรับจุดรวมแสงของกลอ้งอีกข้างหนึ่ง เข้าหรือออก
จนกระทั่งภาพชัดเจน แล้วท าอย่างนี้ซ้ าอีกส าหรับตาอีกข้างหนึ่ง ผู้ตรวจการณ์ควรบันทึกการตั้งที่มาตรา
สายตา (มาตราปรับาจุดรวมแสง) ของแต่ละข้าง และจดจ าไว้เพื่อน าไปใช้กับกล้องอื่นๆ ได้ ในทางทฤษฎี 
ระยะจุดรวมแสงจะเปลี่ยนเมื่อระยะเป้าหมายเปลี่ยน อย่างไรก็ตามเมื่อได้ปรับจุดรวมแสง ณ ระยะปาน
กลางของเขตการตรวจการณ์เอาไว้แล้ว เป้าหมายอื่นๆ ที่อยู่ในระยะอื่นๆ ก็สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจน
โดยไม่ต้องปรับจุดรวมแสงอีก นอกจากว่าเมื่อใช้ดูเป้าหมายที่อยู่ใกล้มากเท่านั้น จึงอาจต้องปรับระยะจุด
รวมแสงอีก 

จ. มาตราประจ าแก้วทั้งสองขนาด ๖ x ๓๐ และ ๗ x ๕๐ มีมาตราประจ าแก้วเหมือนกัน มาตรา
ทางระดับแบ่งขีดย่อยไว้ทุกๆ ๑๐ มิล. และเขียน ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ก ากับไว้ซึ่งหมายถึง ๑๐, ๒๐, ๓๐, ๔๐, 
๕๐ มิล. มาตราน้ีใข้วัดมุมในทางระดับ เส้นขีดสั้นๆ เหนือมาตราทางระดับตรงกึ่งกลาง และขอบซ้ายเป็นมา
ตราวัดมุมทางดิ่งแต่ละขีดเท่ากับ ๕ มิล. มาตราทางดิ่งเหล่านี้ผู้ตรวจการณ์ใช้วัดมุมทางดิ่งซึ่งมีค่าน้อย 
(มาตราระยะทางดิ่งที่มีตัวเลขก ากับไว้ ซึ่งอยู่ทางปลายขวาของมาตราทางระดับได้จัดท าไว้เพื่อใช้ในการตั้ง
ศูนย์ของปืนเล็ก และปืนกล ผู้ตรวจการณ์ไม่ใช้มาตราน้ี) 

 
รูป มำตรำประจ ำแก้วของกล้องส่องสองตำ 

 
 
 



๑๒๘ 

๘. เข็มทิศ เอ็ม ๒ 
ก. เข็มทิศ เอ็ม ๒ เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้หลายประการ สามารถใช้วัดมุมภาคเข็มทิศ มุมภาคจริง 

มุมภาคตาราง และวัดมุมทางดิ่งได้ ตามปกติผู้ตรวจการณ์จะใช้เข็มทิศ เอ็ม ๒ วัดมุมภาค ส่วนมุมทางระดับ
นั้นใช้กล้องส่องสองตาวัด ตัวเรือนของเข็มทิศ เอ็ม ๒ ท าด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก กันฝุ่น และกัน
น้ าค้างได้ เข็มทิศ เอ็ม ๒ ประกอบด้วยวงกลมส าหรับใช้เมื่ออ่านมุมภาค และมีหลอดระดับใช้เมื่ออ่านมุมดิง่ 
มีศูนย์เป็นแผ่นแบนร่วมกับกระจกเงาที่ฝาปิดเพื่อเล็ง และอ่านมุม นอกจากนี้ยังมีควงปรับมาตรามุมภาคซึ่ง
ท าให้ผู้ตรวจการณ์สามารอ่านมุมภาคจริง มุมภาคตารางได้โดยตรง ควงปรับนี้สามารถหมุนให้มาตราเลื่อน
ได้ประมาณ ๘๐๐ มิล. 

 
รูป เขม็ทิศ เอ็ม ๒ 

ข. การถือเข็มทิศ ควรถือเข็มทิศให้แน่น และนิ่งที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อให้อ่านค่าได้ถูกต้อง ท่า
นั่งหรือท่านอนใช้มือหรือข้อศอกเป็นสิ่งรองรับ หรือวางเข็มทิศบนสิ่งรองรับที่แข็งแรง จะช่วยตัดการ
เคลื่อนไหวของเข็มทิศ และจะช่วยลดความผิดพลาดในการวัดลงได้ เมื่อใช้เข็มทิศ เอ็ม ๒ เล็งต่อเป้าหมาย
หรือจุดเล็งมือทั้งสองข้างควรจะถือเข็มทิศให้แน่นอย่าให้เข็มทิศ เอ็ม ๒ ใกล้กับสารแม่เหล็กเพราะสาร
เหล่าน้ีจะดึงดูดเข็มทิศ และท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด 

ค. การวัดมุมภาคเข็มทิศ ล าดับข้ันในการวัดมุมภาคเข็มทิศของจุดหรือเป้าหมายโดยใช้เข็มทิศ 
เอ็ม ๒ มีดังนี ้

๑) ยกฝาปิดข้ึนประมาณ ๔๕ องศา กับตัวตลับเข็มทิศ เพื่อจะได้เห็นมาตรามุมภาคในกระจก 

๒) ถือเข็มทิศด้วยมือทั้งสองในระดับสายตา โดยให้ศูนย์หลังใกล้ตาที่สุด และกระชับแขนทั้ง
สองเข้ากับล าตัว 

๓) ให้ระดับแก่เข็มทิศด้วยปรับหวอดกระดับให้อยู่กึ่งกลางวงกลมโดยดูในกระจก 

๔) เล็งไปยังจุดหรือเป้าหมาย 

๕) อ่านค่ามุมภาคบนมาตรามุมภาค ที่ปรากกในกระจกเงา โดยอ่านที่ปลายเข็มทิศแสดงทิศ
ใต้ (สีด า) ค่ามุมที่อ่านได้เป็นมุมภาคเข็มทิศของจุดหรือเป้าหมายน้ัน 

ง. การวัดมุมภาคตาราง จะวัดมุมภาคตารางได้ จะต้องทราบค่ามุมเยื้องประจ าของพื้นที่
ปฏิบัติงาน (ตามปกติจะตั้งค่ามุมเยื้องประจ าส าหรับพื้นที่ที่ใช้ไว้ที่เข็มทิศ และค่ามุมเยื้องประจ าจะบันทึกไว้
บนแผ่นส าหรับบันทึกที่ตลบัเข็มทิศ ค่าเข็มทิศที่ใช้นั้นไม่มีแผ่นส าหรับบันทึก ค่ามุมเยื้องประจ าจะบันทกึบน
แผ่นกระดาษซึ่งท ากาวเหนียวแล้วปิดไว้ที่ตลับ) ข้ันแรกในการวัดมุมภาคตาราง ก็คือ ตั้งค่ามุมเยื้องประจ า



๑๒๙ 

บนมาตรามุมภาคโดยหมุนควงปรับมาตรามุมภาค (ใช้ไขควง) จนกระทั่งค่าของมุมเยื้องประจ าอยู่ตรงกับขีด
หลัก หลังจากได้ต้ังค่ามุมเยื้องประจ าบนเครื่องมือแล้ว การวัดค่ามุมภาคตารางก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
วัดมุมภาคเข็มทิศ 

 
รูป ต ำแหน่งของฝำปิดเข็มทิศ เอ็ม ๒  ในกำรวัดมุมภำค 

จ. การวัดมุมภาคจริง การที่จะวัดมุมภาคจริงไปยังเป้าหมายนั้น จะต้องทราบค่ามุมเยื้องเข็มทิศ
ของพื้นที่นั้น ค่าน้ีจะได้รับทราบจากนายทหารลาดตระเวณ และแผนที่ของกองพัน หรือจากขอบระวางของ
แผนที่บริเวณนั้นๆ ข้ันแรกในการใช้เข็มทิศ เอ็ม ๒ วัดมุมภาคจริงก็คือตั้งค่ามุมเยื้องเข็มทิศบนมาตรามุม
ภาค โดยหมุนควงปรับมาตรามุมภาค (ใช้ไขควง) จนกระทั่งค่ามุมเยื้องเข็มทิศอยู่ตรงขีดหลักมุมภาค
หลังจากที่ได้ตั้งค่ามุมเยื้องเข็มทิศแล้ว ก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการวัดค่ามุมภาคเข็มทิศ 

ฉ. การวัดมุมดิ่ง ค่ามุมดิ่งจากที่อยู่ของผู้ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย สามารถใช้เข็มทิศ เอ็ม ๒ วัด
ได้ ล าดับข้ันในการวัดมุมดิ่ง มีดังนี้ 

๑) เปิดฝาปิดออกไปให้กางท ามุมประมาณ ๔๕ องศากับตลับเข็มทิศ กางศูนย์หลังออก
จนกระทั่งตั้งได้ฉากกับตัวตลับเข็มทิศ 

๒) หมุนเข็มทิศเอาด้านล่างลง และถือให้อยู่ในพื้นดิ่ง โดยให้ศูนย์หลังช้ีเข้าหาตัว และกระเดื่อง
ส าหรับให้ระดับมุมพื้นที่อยู่ทางด้านขวา 

๓) มองผ่านช่องศูนย์หลังแลว้ยกเข็มทศิข้ึนหรือกดลง จนกระทั่งเสน้กึ่งกลางในกระจกแบ่งครึง่ 
ช่องศูนย์หลังตัดกับจุดที่วัดมุมดิ่ง 

๔) ให้ระดับแก่หลอดระดับมุมสูงที่ปรากฏในกระจเงา โดยการหมุนกระเดื่องส าหรับให้ระดับ 

๕) อ่านค่ามุมดิ่งที่ตรงกับขีดหลักมุมพื้นที่ ค่ามุมนี้คือมุมดิ่งจากที่อยู่ของผู้ตรวจการณ์ไปยังจุด
ที่วัด หรือเป้าหมาย 



๑๓๐ 

 
รูป เข็มทิศ เอ็ม ๒  ในกำรวัดมุมภำค 

 

รูป เข็มทิศ เอ็ม ๒  ในกำรวัดมุมดิ่ง 
 

๙. กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Range Finder) 
ก. เครื่องมือวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ หรือกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์นี้ ทบ.มีแนวความคิดที่

จะจัดหาให้เป็นเครื่องมือของ ผตน.หรือประจ าที่ตรวจการณ์ต่างๆ ในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ให้ ผตน.เป็นอันมาก ทั้งความรวดเร็ว และแม่นย าในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 

ข. ลักษณะทั่วไปของกล้องนี้ คล้ายกับกล้องส่องสองตาทั้งขนาด และน้ าหนัก แต่สามารถวัด
ระยะไปยังต าบลใดๆ ก็ได้ในระยะกว่า ๑๐ กิโลเมตร และมีความผิดพลาดไม่เกิน ๕ เมตร โดยใช้เวลาในการ
วัดเพียงแต่กดปุ่มแล้วปล่อยเท่านั้น ระยะก็จะปรากฏออกมาเป็นตัวเลข รายละเอียด และวิธีใช้จะยังไม่
กล่าวถึงในที่นี้ ส าหรับที่สหรัฐใช้อยู่เป็นแบบ AN/GVS-๕ 

ค. เมื่อสามารถวัดระยะได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเช่นนี้ ผตน.ก็อาจจะใช้กล้องวัดระยะด้วยแสง
เลเซอร์ให้เป็นประโยชน์ได้หลายประการ เช่น 

๑) การหาที่อยู่ของตนเองโดยวิธีสกัดกลับ เช่น วัดระยะไปยังจุดที่ปรากฏในแผนที่ หรือต าบล
ระเบิดในการยิงหมายพิกัด และวัดมุมภาคอย่างประณีตไปยังจุดนั้น แล้วท าการกรุยกลับจากจุดอ้างนั้นๆ 
ด้วยตนเอง หรือให้ ศอย.หาให้ก็ได้ ก็จะได้พิกัดที่อยู่ของ ผตน.อย่างถูกต้อง 



๑๓๑ 

๒) ท าแผนที่บริเวณเป้าหมาย เมื่อสามารถวัดระยะ และมุมภาคไปยังจุดใดๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ผตน.ก็อาจใช้วิธีโปล่าร์ก าหนดพิกัดของจุดอ้าง จล.เป้าหมายคาดคะเน เป้าหมายที่ปรากฏ หรือต าบลส าคัญ
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

๓) ใช้ปรับการยิง เมื่อวัดระยะ และมุมภาคไปยังต าบลระเบิดของกระสุนที่ยิงออกไปได้อย่าง
ถูกต้อง การปรับการยิงก็จะท าได้รวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิงหาหลักฐาน และการยิงท าลาย เป็น
ต้น การฝ่าห้วงควบก็ไม่จ าเป็นอีกต่อไป และในการยิงเป็นพื้นที่ อาจจะสั่งยิงหาผลได้ในนัดที่ ๒ เลยทีเดียว 

๔) ข้อควรระวัง ก็คือ แสงเลเซอร์เป็นอันตรายต่อตา ดังนั้นขณะท าการวัดซึ่งเป็นการยิงแสง
เลเซอร์ ห้ามอยู่หน้ากล้อง และห้ามเล็งไปยังทหารฝ่ายเดียวกัน 
๑๐. กล้องสอ่งเวลำกลำงคนื 

ก. เครื่องช่วยการเห็นในเวลากลางคืน หรือกล้องส่องเวลากลางคืน ที่พัฒนาข้ึนในปัจจุบัน มีขีด
ความสามารถสูง เช่น สามารถตรวจเห็นคนได้ในระยะกว่า ๑ กิโลเมตร ตรวจเห็นยานพาหนะต่างๆ ได้กว่า 
๑๐ กิโลเมตร เป็นต้น 

ข. กล้องส่องเวลากลางคืนมีหลายแบบ โดยปกติแล้วใช้หลักการดังต่อไปนี้ 
๑) การขยายแสงธรรมชาติ เช่น แสงดาว แสงเดือนหรือแสงเรืองจากตัวเมืองเป็นต้น ให้มี

ความสว่างเพิ่มข้ึน กล้องประเภทนี้เรียกว่า กล้องแสงดาว (Star Light Scope) 

๒) อาศัยแสงอินฟาเรด คือ ยิงแสงอินฟาเรดออกไป ช่วยให้การเห็นในที่มืดดีข้ึน 

๓) อาศัยความร้อนจากธรรมชาติ เช่น ร่ายกายคน เครื่องยนต์ที่ร้อนหรือทอ่ไอเสยีต่างๆ กลอ้ง
ประเภทนี้ช่วยการเห็นได้ดี แม้จะมีหมอกหรือควันก าบัง 

ค. กล้องส่องสองตาเหล่าน้ี ผตน.สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีทั้งในการเฝ้าตรวจสนามรบ การ
ค้นหาเป้าหมาย การปรับการยิง และมีบางแบบที่ใช้เป็นกล้องของปืนเล็กยาวได้ด้วย 

๑๑. เวลำต่ำง แสง เสียง (Flash To Bang Time) 
ก. บางครั้งระยะ ต.-ม. ที่ก าหนดได้ไม่ถูกต้อง จะท าให้ยากในการปรับการยิง ผตน.ที่มีขีด

ความสามารถอาจตรวจสอบระยะ ต.-ม. ได้ โดยอาศัยการสังเกตต าบลระเบิดของกระสุน หรือการยิงของ
ข้าศึก แล้วจับเวลาจากที่เห็นแสงแลบนั้น จนกระทั่งได้ยินเสียง “ปัง” แล้วน ามาค านวณหาระยะ 

ข. เสียงเคลื่อนที่ในอากาศมีความเร็วปะมาณ ๓๕๐ เมตรต่อวินาที ดังนั้น 
ระยะ ต.-ม. = เวลาต่าง แสง-เสียง (วินาที) x ๓๕๐ (เมตร) ในเวลาค่ ามืด หรือทัศนวิสัยเลว 

อาจใช้เทคนิค เวลาต่าง แสง-เสียงนี้ ช่วยในการปรับการยิงได้ด้วย ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 
 

กำรก ำหนดที่ตัง้เป้ำหมำย 
๑. ทั่วไป 
 ก. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายและการหาหลักฐานเริ่มแรกก่อนที่จะยิงนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้วิธีหรือมาตรการที่ถูกต้องที่สุดที่มีอยู่หรือที่ใช้ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ 
  ๑. ปลอดภัยต่อฝ่ายเรา 
  ๒. ประหยัดกระสุน (ยิงปรับแต่น้อย) 
  ๓. ประหยัดเวลา (ยิงหาผลได้เร็ว) 
  ๔. เพิ่มพูนผลการยิงให้ทวีข้ึน (เกิดการจู่โจมมากข้ึน) 
 ข. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายของ ผตน.นั้น จะต้อง 
  ๑. ก าหนดที่อยู่ของตนให้ถูกต้องมากที่สุด (ไม่ควรผิดพลาดเกิน ๑๐๐ เมตร) 
  ๒. ใช้ภูมิศาสตร์เด่น ๆ ช่วยในการหาความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กบัพื้นทีบ่รเิวณเป้าหมาย 



๑๓๒ 

  ๓. ศึกษาแผนที่และภูมิประเทศอย่างละเอียดต่อเนื่อง 
  ๔. หาจุดหรือต าบลที่เส้นตารางต่าง ๆ ของแผนที่ ขีดผ่านและจดจ าไว้ให้ดี 
  ๕. เตรียมใช้เครื่องช่วยในการตรวจการณ์ต่าง ๆ  ที่กล่าวไว้ในบทที่ ๖ อย่างประณีต และใช้
อย่างมากที่สุดเสนมอ 
  ๖. พยายามแสวงหาประโยชน์จากการยิงที่แล้ว ๆ มา 
 

๒. วิธีก ำหนดที่ตั้งเป้ำหมำย 
 ก. โดยทั่วไปแล้ว ผตน. ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีหลัก ๓ วิธีด้วยกัน คือ 
  ๑. พิกัดตาราง (Grid Coordinates) 
  ๒. โปล่าร์ (Polar coordinates) 
  ๓. ย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง (Shift Forn a Known Point) 
 ข. ปกติแล้วการก าหนดที่ตั้งเปา้หมายที่จะมีการปรบัการยิงจะประกอบด้วย ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ 
  ๑. แนวตรวจการณ์ หรือทิศทางของแนวตรวจการณ์ที่ ผตน.ใช้ตรวจและปรับการยิง 
  ๒. ที่ตั้งของเป้าหมาย ได้แก่ ที่อยู่ของเป้าหมายหรือต าบลที่จะยิงในแผนที่อาจก าหนด้วย
วิธีการหลายแบบและอาจมีหลายองค์ประกอบ  ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ ศอย. สามารถก าหนดที่ตั้งนั้นลงในแผ่นเรขา
ยิงได้ 
 ค. แนวตรวจการณ์ คือ แนวที่ ผตน. ใช้อ้างในการที่จะก าหนดว่าเป็น ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง ใน
การน าต าบลระเบิดของกระสุนเข้าสูเ่ป้าหมาย หรือต าบลที่ต้องการ  ซึ่งเรียกว่าการปรับการยิงหรือใช้อ้างใน
การตรวจผลการยิง แนวตรวจการณ์นี้ปกติแล้วนิยมใช้อยู่ ๔ แบบ กล่าวคือ 
  ๑. มุมภาคผู้ตรวจการณ์ – เป้าหมาย (แนว ตม.) ได้แก่ มุมภาคตารางหรือมุมภาคเข็มทิศ
จาก ผตน. ไปยังเป้าหมาย วิธีนี้สะดวกและนิยมใช้มากที่สุด เช่น “มุมภาค ๑๒๐๐ หรือมุมภาคเข็มทิศ 
๔๘๐๐” เป็นต้น 
  ๒. แนวปืน – เป้าหมาย (แนว ปม.) ถ้า ผตน. ไม่อาจหามุมภาค ตม. ได้ แต่ทราบว่าแนว 
ปม. อยู่แนวใด ก็อาจใช้แนว ปม. ในการตรวจการณ์ได้ เช่น “ทิศทางแนว ปม.” เป็นต้น 
  ๓. ทิศหลัก ได้แก่ การก าหนดทิศหลักเหล่าน้ัน เช่น “ทิศทางตะวันออกเฉียงใต้” เป็นต้น 
  ๔. แนวอ้างอื่น ๆ ถ้า ผตน. ไม่อาจหาหรือทราบแนวตรวจการณ์ดังกล่าวแล้วได้  ก็อาจ
ก าหนดแนวใดแนวหนึ่งข้ึนเป็นแนวตรวจการณ์ได้  แต่ต้องมั่นใจว่า คอย. สามารถทราบได้ เช่น แนวถนน, 
ทางรถไฟ หรือยอดเขาต่าง ๆ เช่น “ทิศทางยอดเขา ๖๔๒, เขา ๕๓๔” เป็นต้น 
 ง. แนวตรวจการณ์นี้จ าเป็นต้องบอกเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะต้องปรบัการยิง ถ้า ผตน. 
ไม่สามารถบอกได้ในครั้งแรกหรือเมื่อ ผตน. ต้องเคลื่อนที่จะรายงานแนวตรวจการณ์ก่อนที่จะปรับในนัด   
นั้น ๆ ก็ได้ เช่น “มุมภาค ๐๑๔๐ ขวา ๔๐ เพิ่ม ๑๐๐” เป็นต้น 
 หมำยเหต ุ แนวปืน – เป้าหมาย, ทิศหลักและแนวอ้างอื่น ๆ ใช้มากในกรณีที่ 

- ผตน. ไม่มีเครื่องมือวัดมุมภาค 
- ผตน. ใช้เข็มทิศไม่ได้ เช่น อยู่บนรถถัง 
- ผตน. เคลื่อนที่อยู่เสมอ เช่น เมื่อต้องเดินทางไปกับทหารราบหรือนั่งอยู่บนรถถัง
หรือเป็น ผตอ. เป็นต้น 

 

๓. กำรก ำหนดที่ตัง้เป้ำหมำยโดยวิธีพกิดัตำรำง 
 ก. แผนที่ทางทหารจะมีตารางระบบ UTM. เอาไว้ส าหรับก าหนดที่ตั้งต่าง ๆ เรียกว่า พิกัด
ตาราง ประกอบด้วย พิกัดตะวันออก (แกนตั้ง) และพิกัดเหนือ (แกนนอน) 



๑๓๓ 

 ข. องค์ประกอบของการก าหนดทีตั้งเป้าหมายด้วยวิธีพิกัดตาราง คือ 
  ๑. พิกัด (ตะวันออก – เหนือ) จ านวน ๘ หรือ ๖ ต าแหน่ง (ละเอียด ๑๐ หรือ ๑๐๐ เมตร) 
  ๒. แนวตรวจการณ์ ถ้าเป็นมุมภาคใช้เต็ม ๑๐ มิลเลียม 
 ตัวอย่ำงเช่น 
  พิกัด ๘๔๖๔๕๔๓๑ มุมภาค ๐๘๐๐ 
  พิกัด ๙๖๒๔๘๕ มุมภาคเข็มทิศ ๑๒๒๐ 
  พิกัด ๙๔๓๕๔๔ ทิศทางปืนเป้าหมาย 
  พิกัด ๕๖๔๓๒๙๘๔ ทิศทางยอดเขา ๔๕๖ เขา ๓๒๓ 
 ค. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้ไม่จ าเป็นต้องบอกความสูงของเป้าหมาย เพราะ ศอย. 
สามารถหาได้จากแผนที่อยู่แล้ว แต่ถ้า ผตน. ทราบความสูงของเป้าหมายได้แน่ชัดและดีกว่า ศอย. ก็อาจจะ
บอกไปด้วยก็ได้ 
 ง. เป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้วหรือเคยยิงมาแล้ว ผตน. จะขอยิงก็คงใช้องค์ประกอบแบบพิกัด
ตารางนี้ เช่น “เป้าหมาย กข ๖๐๑๐ มุมภาค ๑๒๐๐” เป็นต้น 
 จ. การหาพิกัดของจุดใด ๆ นั้น ผตน. หาได้โดย 
  ๑. การตรวจ (Map Spot) คือ เปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศกับแผนที่ แล้วจึงก าหนด
จุดที่เป้าหมายอยู่ลงไป แล้ววัดพิกัดด้วยบรรทัดฉาก หรือประมาณด้วยสายตา 
  ๒. การกรุยแบบโปล่าร์ (Polar plot) ด าเนินการดังนี้ 
   ก) หาที่อยู่ของตนเอง 
   ข) วัดมุมภาคไปยังเป้าหมาย 
   ค) ประมาณหรือหาระยะไปยังเป้าหมาย 
   ง) ใช้แผ่นพัดตรวจการณ์, โค้งวัดมุมหรือขีดแบ่งเอาเอง ลากเส้นมุมภาคที่วัดได้ลงบน
แผนที่ 
   จ) ด้วยระยะที่หาได้จาก ข้อ ค. ก าหนดที่อยู่ของเป้าหมายลงบนเส้นมุมภาค 
   ฉ) ใช้บรรทัดฉากวัดพิกัดของจุดที่ต้ังเป้าหมายน้ัน 
   ช) การเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้าดังที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ว่าด้วยเครื่องช่วยในการ
ตรวจการณ์ จะท าให้ ผตน. ก าหนดที่ตั้งคร่าวๆ ได้รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น 
   ซ) ในการก าหนดที่ตั้งใดๆ ลงบนแผนที่นั้น จะต้องพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ
ประกอบกับแผนที่อย่างรอบคอบก่อนเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาด 
 ฉ. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีพิกัดตารางนี้ เป็นวิธีที่ใช้มากและเป็นประโยชน์มาก 
เพราะ 
  ๑. ไม่จ าเป็นต้องทราบที่อยู่ของ ผตน. หรือที่ตรวจการณ์ก็ได้ 
  ๒. ไม่ต้องอ้างกับจุดอื่นใด ซึ่งอาจผิดพลาดหลายต่อ โดยปกติ ผตน.ก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย
ด้วยวิธีพิกัดตารางละเอียด ๑๐๐ เมตร (๖ ต าแหน่ง) เว้นไว้แต่พิกัดจุดยิงหาหลักฐาน และเป้าหมายตาม
แผนจ าเป็นต้องละเอียด ๑๐ เมตร (๘ ต าแหน่ง) 
 

๔. กำรก ำหนดที่ตัง้เป้ำหมำยโดยวิธีโปล่ำร ์
 ก. วิธีโปลาร์ คือ วิธีแสดงที่ตั้งโดยอาศัยระยะและทิศทางจากจุดหลักจุดหนึ่ง โดยปกติแล้ ว 
ผตน. อาศัยที่อยู่ของตนเองหรือที่ตั้งที่ตรวจการณ์เป็นจุดหลักที่ใช้อ้าง 
 ข. องค์ประกอบของวิธีโปลาร์ 
  ๑. จุดอ้าง  ถ้าเป็นที่อยู่ของตนเองและ ศอย. ทราบแล้วไม่ต้องบอก 



๑๓๔ 

  ๒. มุมภาคหรือทิศทาง จากจุดอ้างไปจุดน้ัน (มิลเลียมหรือองศา) 
  ๓. ระยะจากจุดอ้างไปยังจุดน้ัน (เมตรหรือหลา) 
  ๔. แตกต่างสูงของจุดน้ันกับจุดอ้าง (สูงข้ึน – ต่ าลง) 
 ค. ตัวอย่างเช่น 
  - มุมภาค ๑๐๖๐ ระยะ ๒๐๐๐ สูงข้ึน ๓๕ แสดงว่าใช้ที่อยู่ของ ผตน. หรือ ต. เป็นจุดอ้าง 
  - จากยอดเนิน ๖๓๐ มุมภาค ๑๒๐๐ ระยะ ๓๐๐๐ ต่ าลง ๖๐ แสดงว่าใช้ ยอดเนิน ๖๓๐ 
เป็นจุดอ้าง 
  - จากพิกัด ๖๔๘๐๕๓ มุมภาค ๐๒๐๐ ระยะ ๑๐๐๐ แสดงว่าขณะนั้น ผตน. อยู่ที่พิกัด 
๖๔๘๐๕๓ 
 ง. ข้อควรระลึกในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยวิธีโปล่าร์ 
  ๑. ที่ตั้งของจุดอ้าง ศอย. ต้องทราบ เช่น ผตน. ได้รายงานที่อยู่ของตนเองแล้ว หรือทราบ
ว่า ต. ต่าง ๆ อยู่ ณ พิกัดใด ถ้ายังไม่ทราบต้องแจ้งให้ทราบ 
  ๒. มุมภาค ควรให้ละเอียดและถูกต้องที่สุด ปกติใช้ ๑๐ มิล. 
  ๓. ทิศทางอื่น ๆ เช่น ตะวันออก เหนือ เป็นต้น รวมทั้งมุมภาคเข็มทิศ ก็อาจใช้เป็น
ข้อก าหนดที่ตั้งได้เช่นกัน 
  ๔. ส าหรับทิศทางตรวจการณ์นั้น ถ้า ผตน. ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีโปล่าร์จากที่อยู่
ของตน และใช้แนวนั้นเป็นแนวตรวจการณ์ไม่ต้องบอกอีก  แต่ถ้าแนวตรวจการณ์เปลี่ยนแปลงหรือใช้จุดอื่น
เป็นจุดอ้างต้องบอกทิศทางตรวจการณ์ด้วยเสมอ 
  ๕. ระยะปกติใช้เต็ม ๑๐๐ เมตร แต่ถ้าทราบระยะถูกต้องกว่านี้ ก็ใช้ละเอียดกว่านี้ได้  
ความถูกต้องก็จะดีข้ึน เช่น ในกรณีที่ ผตน. มีกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 
  ๖. ส าหรับแตกต่างสูงนั้น ในกรณีทีต้องการยิงหาผลเลย ผตน. ต้องบอกเสมอ ในกรณีอื่น 
ๆ เช่น ภารกิจปรับการยิงหรือไม่แน่ใจในความสูง หรือต้องการความรวดเร็วไม่ต้องบอกก็ได้ ถ้าแตกต่างสูง
นั้นไม่มากกว่า ๓๐ เมตร 
 จ. วิธีโปล่าร์นี้ มีข้อดี คือ 
  ๑. ผตน. ไม่ต้องใช้แผนที่ประกอบ 
  ๒. เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วมาก 
 ฉ. ส่วนข้อเสีย ได้แก่ ในขณะเคลื่อนที่ ผตน. ย่อมยากและเสียเวลาในกาเรข้าประมวลลับ 
รายงานที่อยู่ของตนเอง และเสี่ยงต่อการที่ข้าศึกจะดักจับได้ 
 ช. วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ก็คือ 
  ๑. เมื่อเห็นเป้าหมาย ผตน. ใช้เข็มทิศหรือกล้องส่องสองตา วัดมุมภาคไปยังเป้าหมายน้ัน 
  ๒. ประมาณระยะไปยังเป้าหมายน้ัน 
  ๓. ประมาณหรือวัดความสูงของเป้าหมาย โดยใช้เข็มทิศเอ็ม ๒ วัดมุมดิ่ง แล้วน ามา
ค านวณหาแตกต่างสูง โดยใช้กฎ กผร. 
 

๕. กำรก ำหนดที่ตัง้เป้ำหมำยโดยวิธีย้ำยจำกจุดทรำบที่ตัง้ 
 ก. จุดทราบที่ตั้ง คือ จุดที่ ผตน. และ ศอย. ทราบที่ตั้งอยู่แล้ว  และกรุยลงในแผ่นเรขายิงแลว้ 
หรืออาจจะกรุยลงได้ง่าย ๆ เช่น จุดยิงหาหลักฐาน เป้าหมายที่เคยยิงแล้ว ยอดเขาหรือภูมประเทศที่เด่น ๆ 
ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนที่ 
 ข. องค์ประกอบของการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยวิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง คือ 
  ๑. จุดทราบที่ตั้งที่ใช้อ้าง 
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  ๒. แนวตรวจการณ์ที่ใช้อ้างไปยังเป้าหมาย 
  ๓. การย้ายทางข้างหรือทางทิศจาดจุดอ้างไปยังเป้าหมาย 
  ๔. การย้ายทางระยะเปรียบเทียบระหว่างจุดอ้างและเป้าหมาย 
  ๕. การย้ายทางสูงหรือแตกต่างสูงระหว่างจุดอ้างและเป้าหมาย 
 ค. วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ก็คือ 
  ๑. ผตน. ก าหนดจุดทราบที่ตั้งที่ใช้อ้าง เช่น จล.๑, จากยอดเนิน ๖๔๒ 
  ๒. หาทิศทางตรวจการณ์ไปยังเป้าหมายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเหล่าน้ี 
   ก) มุมภาค ตม. เช่น มุมภาค ๑๓๐๐ มุมภาคเข็มทิศ ๖๐ 
   ข) ทิศหลัก เช่น ทิศทางตะวันออก  ทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ 
   ค) แนว ปม. เช่น ทิศทางแนวปืนเป้าหมาย 
   ง) แนวอ้างอื่น ๆ เช่น ทิศทางถนนพหลโยธินไปโคกส าโรง 
  ๓. หาการย้ายทางข้างจากจุดอ้างไปยังเป้าหมาย โดยวัดง่ามมุมระหว่างจุดอ้างและ
เป้าหมาย หรือโดยการกะประมาณ  เมื่อวัดง่ามมุมได้แล้วน ามาค านวณหาการย้ายทางข้างโดยใช้กฎ กผร. 
เมื่อง่ามมุมน้อยกว่า ๖๐๐ มิล. เช่น วัดง่ามมุมจาก จล. ไปยัง ม. ได้ ๑๐๐ มิล. ระยะไป จล. ๒๐๐๐ เมตร 
ระยะไป ม. ๒๕๐๐ เมตร ม. อยู่ทางขวา  
 
     การย้ายทางข้าง (ใช้กฎ กผร.) =               ๑๐๐ 
      = ขวา ๒๐๐ 
 หมำยเหต ุ เมื่อง่ามมุมตั้งแต่ ๓๐๐ มิล.ขึ้นไป ความถูกต้องในการค านวณการย้ายทางข้างจะ

ลดลง จึงควรก าหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยใช้วิธีอื่น 
 หากใช้แนวอ้างหรือแนวตรวจการณ์อื่น ๆ ที่มิใช่แนว ตม. ก็ให้กะประมาณว่า เป้าหมายอยู่
ทางขวาหรือซ้ายของจุดอ้างไปเท่าใด โดยใช้แนวอ้างนั้น เป็นหลักในการคิด ขวาซ้าย 
  ๔. หาการย้ายทางระยะ  โดยเปรียบเทียบกับแนวอ้างที่ก าหนด ถ้าใช้แนว ตม. เป็นแนว
อ้างก็คงใช้กฎ กผร. เช่น จากตัวอย่างในข้อ ๓) การย้ายทางระยะ คือ ๒๕๐๐ – ๒๐๐๐ = เพิ่ม ๕๐๐ 
   หากเป็นการใช้แนวอ้างอื่น ๆ  ก็ให้พิจารณาเอาว่า เป้าหมายอยู่หน้าหรือหลงัจดุอ้างเท่าใด โดย
ยึดหลักแนวอ้างเป็นหลัก 
  ๕. การย้ายทางสูงนั้น มีข้อพิจารณาเช่นเดียวกับวิธีโปล่าร์ กล่าวคือ 
   ก) เมื่อก าหนดที่ตั้งเป้าหมายอย่างละเอียด เช่น ในภารกิจที่จะยิงหาผลเลย ควรหา
และรายงานให้ ศอย. ทราบเสมอ 
   ข) ในกรณีที่ต้องการความเร่งด่วนหรือมีการปรับ หากแตกต่างสูงระหว่างเป้าหมาย
และจุดอ้างไม่มากกว่า ๓๐ เมตร (๓๕ เมตร)  ผตน. ก็ไม่จ าเป็นต้องบอกก็ได้ 
 การหาแตกต่างสูงนั้น อาจจะกระท าได้โดยใช้กล้อง ผบ.ร้อย หรือเข็มทิศ เอ็ม ๒ วัดมุมดิ่ง 
เปรียบเทียบกันระหว่างจุดอ้างและเป้าหมาย แล้วใช้ กฎ กผร. ค านวณหาความสูงของ ๒ จุดนั้น เช่น ใน
กรณีข้อ ก) สมมุติว่า ผตน. วัดมุมดิ่งของ จล. ได้ + ๕ มิล. วัดมุมดิ่งของ ม. ได้ + ๖ มิล. ก็จะหาความสูงที่
แตกต่างระหว่าง จล. กับ ม. ได้ดังนี้ 
   - แตกต่างสูงของ ต. – จล. = ๕            =  + ๑๐ เมตร 
 

   - แตกต่างสูงของ ต. – ม.   = ๖            =  + ๑๕ เมตร 

   นั่นคือ ม. สูงกว่า จล.  =  ๑๕ – ๑๐  =  สูงข้ึน ๕ 

๒๐๐๐ 
๑๐๐๐ 

๒๐๐๐ 
๑๐๐๐ 
๒๕๐๐ 
๑๐๐๐ 
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 ง. ข้อดีของการก าหนดที่เป้าหมายวิธีนี้ ก็คือ ผตน. ไม่ต้องใช้แผนที่ประกอบมีความถูกต้อง
พอสมควร  แต่เป็นวิธีที่ช้าที่สุดในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย ทั้ง ๓ วิธี 
 จ. ในกรณีที่ทัศนวิสัยเลว, แผนที่เช่ือถือไม่ได้, ภูมิประเทศลวงตา หรือ ผตน. ต้องเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็ว เป็นต้น  ผตน. อาจจะล าบากในการก าหนดจุดที่ทราบที่ตั้งได้ถูกต้องการแก้ปัญหาก็อาจจะท า
ได้โดยขอให้ ศอย. ยิงหมายพิกัด หรือภูมิประเทศเด่น ๆ หรือแม้แต่การหมายกึ่งกลางเขตปฏิบัติการ แล้วใช้
ต าบลระเบิดน้ัน ๆ เป็นจุดทราบที่ตั้ง และท าการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้งนี้ก็ได้ 
 

๖. สรุปกำรก ำหนดที่ตัง้เป้ำหมำย 
 ก. วิธีพิกัดตาราง 
  ๑. พิกัดตาราง (พิกัด)  ๑๐๐ หรือ ๑๐ เมตร (๖ หรือ ๘ ต าแหน่ง) 
  ๒. มุมภาค ตม. (มุมภาค)  ๑๐ มิล. (๔ ต าแหน่ง) 
 ข. วิธีโปล่าร์ 
  ๑. มุมภาค ตม. (มุมภาค)  ๑๐ มิล. (๔ ต าแหน่ง) 
  ๒. ระยะ ตม. (ระยะ)  ๑๐๐ เมตร 
  ๓. แตกต่างสูง ตส. (สูงข้ึน-ต่ าลง)  ๕ เมตร 
 ค. วิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง 
  ๑. จุดทราบที่ตั้ง (จาก) 
  ๒. มุมภาค ตม. (มุมภาค)  ๑๐ มิล. (๔ ต าแหน่ง) 
  ๓. การย้ายทางข้ารง (ขวา, ซ้าย)  ๑๐ เมตร 
  ๔. การย้ายทางระยะ (เพิ่ม, ลด)  ๑๐๐ เมตร 
  ๕. การย้ายทางสูง (สูงข้ึน, ต่ าลง)  ๕ เมตร 
 ง. มุมภาค ตม. นั้น ปกติแล้วใช้อ้างถึงแนวตรวจการณ์ และเป็นแนวอ้างในการก าหนดที่ต้ัง
เป้าหมายด้วยวิธีโปล่าร์ และการย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง  นอกจากจะใช้แนว ตม. แล้ว อาจใช้แนวอื่น ๆ แทน
ก็ได้ คือ 
  ๑. แนวปืนเป้าหมาย 
  ๒. ทิศหลักทั้ง ๘ 
  ๓. แนวอ้างอื่น ๆ 
 จ. ตัวอย่างการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายแบบต่าง ๆ 
  ๑. วิธีพิกัดตาราง “พิกัด ๔๑๓๔๙๒ มุมภาค ๐๒๑๐” 
  ๒. วิธีโปล่าร์ “มุมภาค ๑๒๑๐ ระยะ ๒๐๐๐ ต่ าลง ๔๕” 
   หรือ “จากยอดเนิน ๔๖๒ มุมภาค ๑๒๒๐ ระยะ ๑๕๐๐ ต่ าลง ๓๕” 
  ๓. วิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง “จาก จล.๑ มุมภาค ๐๕๑๐ ขวา ๑๕๐ ลด ๔๐๐ สูงข้ึน ๓๕” 
   หรือ “จากยอดเนิน ๕๑๐ ทางรถไฟไปวัฒนานคร ซ้าย ๔๑๐ เพิ่ม ๑๑๐๐ ต่ าลง ๔๕” 
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ค ำขอยิง 
ตอนที่ ๑ องคป์ระกอบค ำขอยิง 
๑. ทั่วไป 
 ก. ค าขอยิง (Call For Fire) ได้แก่ ข่าวสารที่จ าเป็น ที่ ศอย.พึงทราบ เพื่อพิจารณาวิธีโจมตี
เป้าหมายให้ได้ผล  ซึ่งเตรียมข้ึนโดย ผตน. หรือผู้ที่ขอให้ท าการโจมตีเป้าหมาย 
 ข. ค าขอยิงนี้จะต้องส่งอย่างรวดเร็วที่สุด แต่จะต้องให้แจ่มแจ้งชัดเจนเพียงพอในอันที่จะ
เข้าใจบันทึกและทวนข่าวได้อย่างไม่ผิดพลาด 
 ค. เมื่อ ผตน. เห็นเป้าหมายและก าลังหาหลักฐานอยู่  ควรที่จะได้บอกพลวิทยุโทรศัพท์ของ
ตนทันที เพื่อให้พลวิทยุเริ่มเรียกและเริ่มส่งค าขอยิงส่วนที่ส่งได้ไปก่อน  ในขณะที่ ผตน. ก าลังหาที่
ตั้งเป้าหมายอยู่ แทนที่จะคอยจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงเริ่มเรียก 
 ง. องค์ประกอบของค าขอยิงมี ๖ ประการด้วยกัน คือ 
  ๑. การแสดงตนของผู้ตรวจการณ์ (Observer Indentification) 
  ๒. ค าสั่งเตือน (Warning Order) 
  ๓. ที่ตั้งเป้าหมาย (Target Location) 
  ๔. ลักษณะเป้าหมาย (Target Description) 
  ๕. วิธีโจมตี (Method Of Engagement) 
  ๖. วิธียิงและการควบคุม (Method Of Fire And Control) 
 จ. ไม่ว่าจะก าหนดที่ตั้งเป้าหมายแบบใด ค าขอยิงควรจะส่งเป็น ๓ กลุ่มหรือ ๓ ส่วนใหญ่ ๆ 
แล้วหยุด และให้ทวนข่าวในแต่ละตอน กล่าวคือ 
  ๑. การแสดงตนของผู้ตรวจการณ์และค าสั่งเตือน 
  ๒. ที่ตั้งเป้าหมาย 
  ๓. ลักษณะเป้าหมาย วิธีโจมตี วิธียิงและการควบคุม 
๒. กำรแสดงตนของผู้ตรวจกำรณ์ (บอกเสมอ) 
 คือ การเรียกขานทางการสื่อสารด้วยนามสถานีหรือประมวลลับให้ ศอย. ทราบว่าใครเรียก 
และขอยิง เพื่อที่ ศอย. จะได้ระงับการสื่อสารอื่น ๆ เสีย เช่น “ลพบุรี ๑๘ จากลพบุรี ๒๔” 
๓. ค ำสั่งเตือน (บอกเสมอ) 
 เป็นการแสดงความเร่งด่วนในการสื่อสาร และเตือนเจ้าหน้าที่ ศอย. ให้เตรียมปฏิบัติภารกิจ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ ประเภทของภารกิจ ขนาดหน่วยที่จะยิงและวิธีก าหนดที่ตั้งเป้าหมายที่จะ
ตามมา 

ก. ประเภทของภารกิจ (Type Of Mission) ภารกิจยิงมีหลายแบบ ตามแต่ ผตน. จะเลือกใช้
ส่วนใหญ่ คือ 

๑. ปรับการยิง (ปย.) เมื่อ ผตน. ต้องการปรับการยิงก่อนที่จะยิงหาผลอาจจะเป็นเพราะ
การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายไม่แน่นอน หรือขาดตัวแก้ที่เหมาะสม ก็จะระบุในค าสั่งเตือนว่า “ปรับการยิง” 

๒. ยิงหาผล (ยผ.) ผตน. ควรจะแสวงหาประโยชน์จากการยิงหาผลในนัดแรกไว้เสมอ 
ความถูกต้องของการยิงหาผลนั้นข้ึนอยู่กับความถูกต้องในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย ลักษณะเป้า-หมายและ
กระสุนที่จะใช้ยิงเป็นส าคัญ  เมื่อ ผตน. เห็นว่าการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายถูกต้องเพียงพอที่จะหาผลได้ในนัด
แรก ก็จะระบุในค าสั่งเตือนมาว่า “ยิงหาผล” 
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๓. ยิงข่ม (ยข.)  เมื่อ ผตน. ต้องการที่จะให้ท าการยิงอย่างรวดเร็วลงบนเป้าหมายที่ยังไม่ได้
มีการปฏิบัติต่อฝ่ายเรา  ผตน. ก็จะขอให้ยิงข่ม แล้วตามด้วยช่ือหรือหมายเลขเป้าหมาย การยิงข่มปกติแล้ว
มักจะท าการยิงต่อเป้าหมายตามแผน  ตามค าขอที่วางแผนไว้ เช่น “ยิงข่ม เป้าหมาย กข ๑๐๐๑” 

๔. ยิงข่มฉับพลัน (ยฉ.) และควันฉับพลัน  เมื่อ ผตน. ต้องการให้ยิงอย่างรวดเร็วต่อ
เป้าหมายที่วางแผนไว้แล้วหรือเป้าหมายตามเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนฝ่ายเราในการด าเนินกลยุทธ์ หรือ
หน่วยเคลื่อนที่ทางอากาศภายใต้การยิง  ผตน. ก็จะขอยิงข่มฉันพลันหรือควันฉับพลัน แล้วตามด้วยการ
ก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย  การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายวิธีพิกัดตารางเป็นวิธีที่ดีที่สุด  ส่วนวิธีอื่นก็อาจน ามาใช้ได้ 
เช่น “ยิงข่มฉับพลับ ยอดเนิน ๑๗๖” 
 การยิงข่มฉับพลันนี้จะยิงเร็วกว่าการยิงข่ม  และใช้ได้ทั้งเป้าหมายที่วางแผนไว้และเป้าหมาย
ตามเหตุการณ์ที่เพิ่งตรวจพบ 

ข. ขนาดหน่วยที่จะยิงหาผล  ผตน. อาจก าหนดขนาดหน่วยที่จะใช้ท าการยิงหาผลด้วยก็ได้ 
ถ้าไม่ก าหนดก็มักจะใช้หน่วยขนาดกองร้อยยิงหาผล เช่น “ปรับการยิง กองพัน” 

ค. วิธีที่ใช้ก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย 
๑. ถ้าใช้วิธีโปล่าร์ ก็ให้ระบุ “โปล่าร์” ไว้ในค าสั่งเตือนด้วย เช่น “ปรับการยิงโปล่าร์

เปลี่ยน” 
๒. ถ้าใช้วิธีเลเซอร์โปล่าร์ก็ให้ระบุ “เลเซอร์โปล่าร์” ไว้ในค าสั่งเตือนด้วย เช่น “ปรับการ

ยิงเลเซอร์โปล่าร์ เปลี่ยน” 
๓. ถ้าจะใช้วิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง ก็ให้ระบุ “จาก...(จุดทราบที่ตั้ง)” เอาไว้ด้วย เช่น 

“ปรับการยิง จาก กข ๗๑๐๑ เปลี่ยน” 
๔. ถ้าจะก าหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีพิกัดตาราง ไม่ต้องระบุใด ๆ ในค าสั่งเตือน คือ ถ้าไม่

ระบุ “โปล่าร์” หรือ “จาก...” ก็ให้ถือว่าก าหนดโดยวิธีพิกัดตาราง เช่น “ปรับการยิง กองพัน เปลี่ยน” 
 ตัวอย่ำงขององค์ประกอบแรกท่ีจะส่งข่ำวในค ำขอยิง คือ 
 ปรับการยงิด้วยวิธีพิกัดตาราง “ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบรุี ๒๔ ปรบัการยงิ เปลี่ยน” 
 ยิงหาผลด้วยวิธีโปล่าร ์ “ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบรุี ๒๔ ยิงหาผล กองพัน โป

ล่าร์ เปลี่ยน” 
 ปรับการยงิด้วยวิธีย้ายจากจุดทราบที่ตัง้ “ลพบุรี ๒๘ จาก ลพบรุี ๒๔ ปรบัการยงิ จาก กข 

๗๑๐๑ เปลี่ยน” 
 การยิงข่ม “ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบรุี ๒๔ ยิงข่ม กก ๗๗๔๙ 

เปลี่ยน” 
 การยิงข่มฉันพลัน “ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบรุี ๒๔ ยิงข่มฉันพลัน พิกัด 

๔๕๓๒๑๕ เปลี่ยน” 
 

๔. กำรก ำหนดที่ตัง้เป้ำหมำย (บอกเสมอ) 
 องค์ประกอบนี้ก็เพื่อให้ ศอย. กรุยที่ตั้งเป้าหมายลงในแผ่นเรขายิงและหาหลกัฐานยิงได้น่ันเอง  
ซึ่งได้กล่าวโดยละเอียดแล้วในบทที่ ๘ ในที่นี้จะย้ าเฉพาะที่ส าคัญ 

ก. พิกัดตาราง ปกติใช้ ๖ ต าแหน่ง แต่ถ้าท าได้ก็ควรเป็น ๘ ต าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยิง
หาหลักฐานหรือเป้าหมายที่จะท าการยิงหาผลโดยไม่ปรับ 

ข. วิธีโปล่าร์ เมื่อขานว่าโปล่าร์ในค าสั่งเตือนไว้แล้ว  ศอย. ก็จะทราบและเตรียมการกรุยด้วย
วิธีโปล่าร์ไว้ทันที ถ้า ผตน. ใช้ที่อยู่ของตนเป็นจุดอ้างในการกรุยโปล่าร์ ก็จะขานมุมภาค (๑๐ มิล.) และ
ระยะ (๑๐๐ เมตร)   ศอย. ก็สามารถกรุยเป้าหมายได้แล้วและแจ้งให้ ศอย. ทราบถึงผลการย้ายทางสูง (๕ 
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เมตร) โดยก าหนดเป็น สูงข้ึนหรือต่ าลงจากที่ตั้งที่ตรวจการณ์เท่าไร  การย้ายทางสูงอาจจะก าหนดเป็นมุม
ดิ่ง (ด) ไป เป้าหมายเป็น มิล. โดยอาศัยความสัมพันธ์กับที่ตั้งที่ตรวจการณ์ 
 หมำยเหต ุ ส่งข้อมูลในการใช้เลเซอร์ส าหรับมุมให้ใช้ค่าใกล้เคียง ๑ มิล. และระยะใช้ค่า

ใกล้เคียง ๑๐ เมตร 
ค. ย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง  เมื่อขานจาก...(จุดทราบที่ตั้ง) ไว้ในค าสั่งเตือนแล้ว  ศอย. ก็พร้อมที่

จะกรุยเป้าหมาย ผตน. ก็จะส่ง มุมภาค (๑๐ มิล.)  การย้ายทางข้าง (๑๐ เมตร) การย้ายทางระยะ (๑๐๐ 
เมตร) และการย้ายทางสูง (๕ เมตร) ไปให้ทราบ  องค์ประกอบใดที่ไม่ใช้ให้ละเว้นเสีย เพื่อความสะดวกใน
การส่งข่าว 
๕. ลักษณะเป้ำหมำย (บอกเสมอ เว้นแต่กำรยิงหำหลักฐำน) 
 ผตน. บอกลักษณะเป้าหมายสั้น ๆ แต่ให้กระจ่างพอที่ ศอย. จะพิจารณาจ านวนและประเภท
ของกระสุนในการโจมตีได้อย่างเหมาะสม  ลักษณะเป้าหมายที่ควรจะบอก ได้แก่ 

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

ข. จ านวนของเป้าหมาย  เป้าหมายน้ันมีจ านวนเท่าใด เช่น หมู่, หมวด, รถบรรทุก ๓ คัน เป็น
ต้น 

ค. การเคลื่อนไหวของเป้าหมาย  เป้าหมายนั้นก าลังท าอะไร เช่น ก าลังขุดหลุม  ก าลัง
เคลื่อนที่หรืออยู่ในที่รวมพล 

ง. การป้องกันของเป้าหมาย  เป้าหมายนั้นอยู่ในบังเกอร์  หลุมบุคคล  หรือในที่โล่งแจ้ง    
เป็นต้น 

จ. รูปร่างและขนาดของเป้าหมาย  เป้าหมายน้ันมีรูปร่างและขนาด ซึ่งมีความส าคัญในการยงิ 
เช่น เป้าหมายมีรูปร่างเป็นรปูสี่เหลีย่มผนืผ้า  ก็ให้บอกความยาวและความกว้างเป็นเมตร  และแนวเฉียงมุม
ภาคตามแกนยาวของเป้าหมายตั้งแต่ ๐๐๐๐ – ๓๑๙๙ มิล.)  ใช้ค่าใกล้เคียง ๑๐๐ มิล. (แกนยาวของ
เป้าหมายท ามุม เป็นแนวเฉียงกับทิศเหนือตารางเท่าไร  ไม่ใช่มุมภาคจากผู้ตรวจการณ์ไปยังเป้าหมาย) เช่น 
บอกว่า “ค่ายทหารยาว ๔๐๐ กว้าง ๒๐๐ แนวเอียง ๒๘๐๐”  ถ้าเป้าหมายมีรูปร่างเป็นวงกลมก็ให้บอก
รัศมีไปด้วย เช่น บอกว่า “ทหาร ๑ กองพันในที่รวมพล รัศมี ๒๐๐” เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายเป็นรปูสีเ่หลี่ยมผืนผ้า เป้าหมายเป็นรปูวงกลม 
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๖. วิธีโจมตี (บอกเม่ือเห็นว่ำจ ำเปน็) 
 เป็นวิธีการต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ในการโจมตีเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ชนิดของการปรับการยงิ
, อันตรายใกล้ฝ่ายเรา, การยิงหมาย, กระสุนวิถี, สูงกระสุน และการจัดวางต าบลระเบิด (กรวยพื้นยิง) 

ก. ชนิดของการปรับการยิง  การปรับการยิงมี ๒ ชนิด คือ การปรับกาดรยิงประณีตและการ
ปรับการยิงเป็นพื้นที่  อาจจะท าการปรับการยิงชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้  ถ้าไม่ระบุชนิดของการปรับการยิงไว้
ในค าขอยิง  ให้ถือว่าชนิดของการปรับการยิงนั้นเป็นการยิงเป็นพื้นที่ 

๑. การยิงประณีต  ไม่ว่าจะเป็นการยิงหาหลักฐานหรือการยิงท าลาย  คงใช้ปืน ๑ 
กระบอก ท าการปรับการยิงจนกว่าจะได้ตัวแก้จากการยิงหาหลักฐาน  หรอจนกว่าเป้าหมายจะถูกท าลาย  
เมื่อต้องการยิงหาหลักฐานประณีต  ศอย. จะเป็นผู้ส่งข่าวให้  ผตน. ทราบ ถ้าต้องการยิงท าลาย  ผตน. 
จะต้องระบุในค าขอยิงว่า “ยิงท าลาย 

๒. การยิงเป็นพื้นที่  ใช้โจมตีเป้าหมายที่อยู่กระจัดกระจายเป็นพื้นที่  โดยเหตุที่เป้าหมาย
เป็นพื้นที่ส่วนมากเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้  ดังนั้น การปรับการยิงจะต้องปรับให้รวดเร็ว และถูกต้อง
แม่นย าที่สุดเท่าที่จะท าได้  เพื่อป้องกันมิให้เป้าหมายหนีไปเสียก่อน  ควรเลือกจุดปรับที่เห็นเด่นชัดใกล้ ๆ  
กับศูนย์กลางของพื้นที่เป้าหมายที่จะท าการโจมตี จุดน้ี เรียกว่า “จุดปรับการยิง” เพื่อให้การยิงจู่โจมได้ผล  
อาจจะกระท าการปรับต่อจุดปรับการยิงช่วยไว้ด้วย  เมื่อท าการปรับต่อจุดปรับการยิงช่วยเสร็จแล้วจึงย้าย
ไปยิงเป้าหมายที่จะยิงจริง ๆ ตามปกติการปรับการยิงต่อเป้าหมายพื้นที่จะท าการปรับด้วย ป. ๑ กระบอก 

ข. อันตรายใกล้ฝ่ายเรา  เมื่อเป้าหมายอยู่ห่างจากแนวทหารฝ่ายเดียวกันในระยะไม่เกิน ๖๐๐ 
เมตร  ส าหรับ ค. และ ป. ๗๕๐ เมตร  ส าหรับ ป.เรือ ขนาด ๕ นิ้ว และเล็กกว่า และ ๑๐๐๐ เมตร ส าหรบั 
ป.เรือ ที่มีขนาดใหญ่กว่า ๕ นิ้ว  ส าหรับ ป.เรือ ขนาด ๑๖ นิ้ว ใช้กระสุน ICM ใช้ระยะ ๒๐๐๐ เมตร ให้
ผู้ตรวจการณ์บอกว่า “อันตรายใกล้ฝ่ายเรา”  โดยบอกในหัวข้อประกอบย่อยชนิดของการปรับการยิง 

ค. การยิงหมาย  เป็นวิธีการโจมตี  ผู้ตรวจการณ์ขอยิงเพื่อเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
๑. ใช้สกัดหาที่อยู่ของตนเอง 
๒. ใช้ช้ีเป้าหมายให้หน่วยทหารบนพื้นดิน  เครื่องบิน  หรือหน่วยยิงสนับสนุน 

ง. กระสุนวิถี มี ๒ ชนิด คือ การยิงมุมเล็ก และการยิงมุมใหญ่ เมื่อผู้ตรวจการณ์ต้องการยิง
ด้วยมุมเล็กไม่ต้องระบุ “มุมเล็ก” ไว้ในค าขอยิง  แต่ถ้าผู้ตรวจการณ์ต้องการยิงด้วยมุมใหญ่ต้องระบุ “มุม
ใหญ่” ไว้ในค าขอยิงด้วย  โดยระบุต่อจากชนิดของการปรับการยิง 
 ในกรณีที่ผู้ตรวจการณ์ไม่ระบุให้ยิงมุมใหญ่  ถ้าทาง ศอย. ค านวณหาหลักฐานยิงออกมาแล้ว  
จ าเป็นต้องยิงด้วยมุมใหญ่  ศอย. จะต้องแจ้งให้ผู้ตรวจการณ์ทราบว่า จะยิงด้วยมุมใหญ่ 

จ. ลูกกระสุน  ถ้าผู้ตรวจการณ์ไม่ระบุกระสุนชนวนไว้ในค าขอยิง  ให้หมายถึงยิงด้วยกระสุน
ระเบิดชนวนไว  ทั้งในข้ันปรับการยิงและข้ันยิงหาผล  ในกรณีที่ชนิดของภารกิจ “ปรับการยิง” ผู้ตรวจ
การณ์ระบุเฉพาะกระสุนหรือชนวนในการยิงหาผลไว้ ให้หมายถึงว่า ผู้ตรวจการณ์ต้องการให้ยิงหาผลด้วย
กระสุนหรือชนวนที่ระบุไว้นั้น เช่น ระบุว่า “กระสุนระเบิดและกระสนุควันขาว ในการยิงหาผล” “ชนวนวีที 
ในการยิงหาผล” หรือ “ชนวนไวและวีทีในการยิงหาผล” เป็นต้น 
 ในกรณีที่ชนิดของภารกิจ “ปรับการยิง” ผู้ตรวจการณ์ระบุเฉพาะกระสุนหรือชวนแต่ไม่มีค า
ว่า “ในการยิงหาผล” ต่อท้ายกระสุนหรือชนวน ให้หมายถึงว่า ผู้ตรวจการณ์ต้องการกระสุนหรือชนวนชนิด
ที่บอกนั้นยิงทั้งข้ันปรับการยิง และข้ันยิงหาผล เว้นแต่ผู้ตรวจการณ์จะมีค าขอเปลี่ยนแปลงชนิดกระสุนหรือ
ชนวนภายหลัง เช่น การขอยิงกระดอนแตก 
 ผู้ตรวจการณ์จะต้องขอว่า “...ชนวนถ่วงเวลา เปลี่ยน” ซึ่งหมายความว่าในข้ันการปรับการยิง
ใช้ชนวนถ่วงเวลาท าการปรับและใช้ชนวนถ่วงเวลาในข้ันยิงหาผลด้วย  เว้นแต่ถ้าปรากฏว่าที่ปลายทั้งสอง



๑๔๑ 

ข้างของห้วงควบ ๑๐๐ เมตร มีกระสุนแตกอากาศน้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ก็ให้เปลี่ยนชนวนยิงหาผลเป็น
ชนวนไว้หรือวีทีในกรณีเช่นนี้  ผู้ตรวจการณ์ส่งการแก้ขั้นต่อไปว่า “ชนวนไวยงิหาผล” หรือ “ชนวนวีที ยิง
หาผล” 

๑. กระสุน  ผู้ตรวจการณ์อาจจะขอกระสุนชนิดอื่น นอกเหนือไปจากกระสุนระเบิด เช่น 
กระสุนส่องแสง  กระสุนควันขาว  กระสุน ICM เป็นต้น 

๒. ชนวน ภารกิจยิงโดยมากในข้ันปรับการยิงจะปรับด้วยชนวนไว้  แต่มีบางภารกิจไม่ใช้
ชนวนไวท าการปรับการยิง เช่น ภารกิจยิงส่องสว่าง หรือ ภารกิจยิงเป็นพื้นที่ซึ่งใช้ชนวนถ่วงเวลายิงกระดอน
แตก เมื่อผู้ตรวจการณ์ขอให้ยิงกระสุนที่มีชนวนชนิดเดียวอยู่ในตัวมันเอง  ผู้ตรวจการณ์ก็ไม่ต้องระบุชนวน
ลงไปในค าขอยิงด้วย เช่น ขอยิงกระสุนส่องแสง  กระสุน ICM  หรือกระสุนควันขับทางท้าย  ซึ่งเป็นกระสนุ
ที่มีชนวนชนิดเดียวอยู่ในตัวมันเอง  ผู้ตรวจการณ์ก็ไม่ต้องระบุ “กระสุนส่องแสง  ชนวนเวลา” ลงไปในค า
ขอยิง 

๓. ปริมาตรการยิง  ถ้าผู้ตรวจการณ์เห็นว่า จ าเป็นต้องใช้กระสุนในการยิงหาผลประมาณกี่นดั
ให้ระบุจ านวนกระสุนลงไปในค าขอยิงด้วย เช่น ระบุว่า “ชนวนวีที ๓ นัดในการยิงหาผล” ถ้าเป็นค าขอยิง
หาผลด้วยชนวนไว้ ก็ระบุว่า “๓ นัด” เฉย ๆ โดยไม่ต้องระบุว่า “ชนวนไว้ ๓ นัดในการยิงหาผล” 
 ฉ. กำรจัดวำงต ำบลระเบิด  ผู้ตรวจการณ์สามารถวางรูปแบบต าบลระเบิดให้เหมาะสมกับ
เป้าหมาย  รูปแบบต าบลระเบิดนี้เรียกว่า กรวย ปกติในการยิงหาผลจะยิงด้วยกรวยปกติ  ในกรณีกว้าง
ด้านหน้าของกองร้อยซึ่งตั้งปืนตามปกติ  แต่ในกรณีที่กว้างด้านหน้าของกองร้อยมีขนาดกว้างกว่าปกติ  และ
ไม่มีการขอเป็นอย่างอื่นแล้ว  เจ้าหน้าที่ค านวณของกองร้อย  จะก าหนดให้เป้าหมายเป็นวงกลม รัศมี ๑๐๐ 
เมตร เจ้าหน้าที่ค านวณจะหาหลักฐานยิงให้ปืนแต่ละกระบอก (มว.) ท าการยิงลงบนเป้าหมายให้ครอบคลุม
เป้าหมาย  การยิงโดยใช้กรวยปิดเป็นการท าให้กระสุนทุกนัดไปตก ณ จุด ๆ หนึ่งโดยเฉพาะ ใช้ยิงเป้าหมาย
ขนาดเล็กและแข็งแรง  ถ้าเป็นการยิงโดยใช้กรวยพิเศษจะต้องก าหนดความยาวและความกว้างของ
เป้าหมายด้วย  ส าหรับกรวยเปิดเป็นการกระจายต าบลระเบิด  เพื่อให้ได้ผลสูงสุดตามความกว้างของต าบล
ระเบิด  ถ้าเป้าหมายมีขนาดกว้างและยาวควรก าหนดแนวเฉียงไปด้วย  ถ้าความยาวของเป้าหมายนั้น
เท่ากับหรือยาวกว่าเป็นห้าเท่าของความกว้างเจ้าหน้าที่ค านวณจะก าหนดเป้าหมายเป็นแนวยาว  อาจท า
การยิงด้วยกรวยขนานคู่ หรือกรวยพิเศษเมื่ถูกร้องขอ 
๗. วิธียิงและกำรควบคุม (บอกเม่ือจ ำเป็น 
 วิธียิงและการควบคุม  เป็นองค์ประกอบหนึ่งในค าขอยิง  ซึ่งผู้ตรวจการณ์ใช้ก าหนดในการ
โจมตีเป้าหมายไม่ว่าจะต้องควบคุมเวลาเริ่มยิง  หรือสามารถตรวจเห็นเปา้หมายหรือไม่กต็าม  ผู้ตรวจการณ์
จะระบุใช้วิธียิงและการควบคุมตามความเหมาะสม ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างล่างนี้ 

ก. วิธียิง  ในการยิงเป็นพื้นที่  ตามปกติปรับด้วย ป. ๑ กระบอก ของหมวดที่อยู่กึ่งกลางของ
กองร้อย (หรือใช้ ป. ๑ กระบอกของคู่กลางของกองร้อยท าการปรับ)  ถ้าผู้ตรวจการณ์มีเหตุผลอย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งพิจารณาเห็นว่าปรับด้วย ป. ๒ กระบอก (๑ หมวด) จะท าให้การปรับให้ผลดีกว่าการปรับด้วย ป. 
๑ กระบอก โดยอาจยิงเป็นรอบจากขวา (ซ้าย) ผู้ตรวจการณ์ก็ขอไปว่า “เป็นรอบจากขวา (ซ้าย)” และถ้า
ต้องการให้ท าการยิงพร้อมกันทั้ง ๒ กระบอก ก็จะขอไปว่า “ปืนสองกระบอก” โดยทั่วไปจังหวะการยิงเป็น
รอบระหว่างนัด คือ ๒ วินาที ส าหรับ ปบค. ๑๐๕ มม. และ ๕ วินาที ส าหรับ ปกค. ๑๕๕ มม. แต่ถ้า
ต้องการจังหวะการยิงอย่างอื่นก็ให้ระบุในค าขอยิงนั้นด้วย เช่น “เป็นรอบจากขวา (ซ้าย) จังหวะ ๑๐ 
วินาที” เป็นต้น 

 
 



๑๔๒ 

ข. วิธีควบคุม (บอกเมื่อเห็นว่าจ าเป็น) 
๑. ตามค าสั่งข้าพเจ้า (ตคจ., At My Command - AMC) เป็นค าขอยิงของผู้ตรวจการณ์

เพื่อควบคุมเวลาที่จะยิง  เมื่อผู้ตรวจการณ์ต้องการควบคุมเวลาที่จะยิงให้ระบุว่า “...ตามค าสั่งข้าพเจ้า” ใน
องค์ประกอบวิธีควบคุม  ศูนย์อ านวยการยิงจะบอกผู้ตรวจการณ์ให้ทราบเมื่อปืนพร้อมที่จะยิง เช่น “หมวด
หรือกองร้อยหรือกองพัน) พร้อม เปลี่ยน” และเมื่อผู้ตรวจการณ์พร้อมที่จะยิงก็จะบอกว่า “ยิง” ปืนจะยิง
ตามค าสั่งของผู้ตรวจการณ์ไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ตรวจการณ์จะบอกว่า “ยกเลิกตามค าสั่งข้าพเจ้า เปลี่ยน” 

๒. ตรวจไม่ได้ (Can Not Observe)  เป็นการควบคุมการยิงวิธีหนึ่ง  ซึ่งแสดงให้ทราบว่า
ตรวจการณ์ไม่สามารถปรับการยิง M ได้  แต่มีเหตุผลเช่ือได้แน่นอนว่า ณ ที่นั้นมีเป้าหมายอยู่จริง  และมี
ความส าคัญเพียงพอที่จะท าการยิงได้ (อาจเป็นเพราะ ดินเลนภูมิประเทศ, สภาพอากาศหรือควันก าบัง)  
โดยไม่ต้องมีการปรับการยิงหรือการตรวจการณ์ กรณีเช่นน้ีผู้ตรวจการณ์จะขอให้ท าการยิงหาผล และระบุ
ว่า “ตรวจไม่ได้” ในองค์ประกอบวิธีควบคุม 

๓. พร้อมกัน ณ เป้าหมาย  เป็นเทคนิคการยิงพิเศษของอาวุธจากหลายหน่วยเพื่อให้
กระสุนไประเบิด ณ เป้าหมายเดียวกันในเวลาเดียวกัน  ในเวลาเดียวกันเป็นการบอกให้ศูนย์อ านวยการยิง
ทราบว่าผู้ตรวจการณ์ต้องการให้กระสุนทุกกระสุนทุกนัดระเบิดพร้อมกัน ณ เป้าหมาย โดยร้องขอว่า 
“พร้อมกัน ณ เป้าหมาย...นาที จากขณะนี้ เปลี่ยน” หรือ “พร้อมกัน ณ เป้าหมาย ๐๘๕๙ ขณะนี้เวลา 
๐๘๐๐ เปลี่ยน” 

๔. ส่องสว่างต่อเนื่อง  ถ้าผู้ตรวจการณ์ไม่ได้ก าหนดห้วงเวลาในการยิงระหว่างนัดในการ
ส่องสว่างต่อเนื่องแล้ว  ศอย. จะต้องหาห้วงเวลาดังกล่าวโดยอาศัยเวลาในการเผาไหม้ของกระสุนส่องแสงที่
ใช้เมื่อได้ห้วงเวลาในการยิงแล้วควรก าหนดเป็นจ านวนวินาที 

๕. ประสานส่องสว่าง  ผู้ตรวจการณ์อาจระบุห้วงเวลาในการยิงระหว่างกระสุนส่องแสง 
และกระสุนระเบิดเป็นจ านวนวินาที  เพื่อให้ตรวจเห็นการตกกระทบของกระสุนระเบิด ในขณะที่กระสุน
ส่องแสงส่องสว่างอย่างเต็มที่ หรืออาจใช้การควบคุมว่า “...ตามค าสั่งข้าพเจ้า” ก็ได ้

๖. หยุดบรรจุ ค าสั่ง “หยุดบรรจุ” ใช้ในระหว่างการยิงกระสุนต้ังแต่ ๒ นัดข้ึนไป เพื่อหยุด
การบรรจุกระสุนเข้าสู่ตัวปืนช่ัวคราว  หมู่ปืนอาจท าการยิงให้นัดที่ได้บรรจุเข้ารังเพลิงไปแล้ว 

๗. หยุดยิง ค าสั่ง “หยุดยิง” ใช้เพื่อต้องการให้ปืนหยุดยิงในทันทีทันใด 
๘. ยิงต่อเนื่อง  ใน ป.สนาม, ค. และ ป.เรือ การยิงต่อเนื่อง หมายถึง การบรรจุกระสุน 

และท าการยิงอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ไม่เกินอัตราเร็วในการยิงของแต่ละชนิดอาวุธ การยิงอย่างต่อเนื่อง
จะกระท าต่อไปจนกว่าจะได้รับค าสั่ง “หยุดบรรจุ” หรือ “หยุดยิง” 

๙. ยิงซ้ า สามารถสั่ง “ยิงซ้ า” ในระหว่างการปรับการยิงหรือในภารกิจยิงหาผล 
ก) ระหว่างปรับการยิง “ยิงซ้ า” หมายถึง การยิงซ้ าด้วยหลักฐานยิงครั้งสุดท้าย และใช้

ในการปรับการยิงเมื่อจ าเป็นที่ต้องการเปลี่ยนกระสุนที่ใช้ยิงใหม่ “ยิงซ้ า” จะไม่ระบุไว้ในค าขอยิงเริ่มแรก 
ข) ระหว่างการยิงหาผล “ยิงซ้ า” หมายถึง การยิงโดยใช้จ านวนนัดและวิธียิงในการยิง

หาผลเช่นเดียวกับการายิงหาผลในครั้งสุดท้าย  โดยอาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนจ านวนปืน, ตัวแก้เร่งด่วน, ห้วง
เวลาในการยิง หรือกระสุน เมื่อถูกร้องขอ 

๑๐. .....เปลี่ยนเป็น.....  เป็นส่วนประกอบของชุดค าสั่ง  ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราเร็ว
ในการยิง  แบบของกระสุน  หรือค าสั่งอื่น ๆ  ส าหรับการยิงหาผล ตัวอย่างเช่น “กระสุนควันขาว 
เปลี่ยนเป็นกระสุนระเบิด” 

 
 

 



๑๔๓ 

๘. กำรแกค้ ำขอยิงทีผ่ดิ 
 ก. การส่งค าขอยิงของผู้ตรวจการณ์หรือการทวนข่าวของเจ้าหน้าที่ ศอย. บางครั้งอาจ
ผิดพลาดได้  ถ้าผู้ตรวจการณ์ได้ส่งค าขอยิงไปแล้วนึกได้ว่าผิด หรือ ศอย. ทวนข่าวกลับมาผิด  ผู้ตรวจการณ์
ก็บอกไปว่า “ผดิหยุด” แล้วส่งข้อความที่ถูกต้องไปใหม่ ตัวอย่างเช่น ผตน. ส่งไปว่า 
  “.....จากจุดยิงหาหลักฐานที่ ๒ เปลี่ยน” 
  “มุมภาค ๔๖๘๐...............เปลี่ยน” 
ทันใดนั้น ผตน. นึกข้ึนได้ว่า มุมภาคที่ถูกต้องนั้นเป็น ๕๖๘๐ จึงบอก ศอย. ไปว่า 
  “ผิดหยุด  มุมภาค ๕๖๘๐  เปลี่ยน” 
หลังจากที่ได้รับการทวนกลับอย่างถูกต้องแล้ว  ผตน. จะส่งค าขอยิงที่เหลือต่อไป 
 ข. ถ้า ผตน. ส่งผิดในองค์ประกอบย่อย  และการแก้องค์ประกอบย่อยนั้น จะท าให้มี
ผลกระทบกระเทือนหลักฐานอื่นที่ส่งไปแล้ว  ให้ ผตน. บอกว่า “ผิดหยุด”  แล้วส่งองค์ประกอบย่อยที่
ถูกต้อง และหลักฐานที่ถูกกระทบกระเทือนขององค์ประกอบย่อยน้ันทั้งหมดตามล าดับอย่างถูกต้องไปด้วย 
 ตัวอย่างเช่น  ผตน. ส่งไปว่า 
  “ซ้าย ๒๐๐ เพิ่ม ๔๐๐ สูงข้ึน ๔๐ เปลี่ยน” 
ทันใดนั้น ผตน. นึกข้ึนได้ว่า เพิ่ม ๔๐๐ ควรจะเป็น ลด ๔๐๐  ดังนั้น จึงส่งองค์ประกอบย่อยที่ถูกต้อง คือ 
“ลด ๔๐๐” และหลักฐานที่ถูกกระทบกระเทือนขององค์ประกอบย่อยทั้งหมดนั้นไปด้วย คือ 
  “ผิดหยุด ซ้าย ๒๐๐ ลด ๔๐๐ สูงข้ึน ๔๐ เปลี่ยน” 
เพราะว่า หากไม่ส่ง “ซ้าย ๒๐๐” และ “สูงข้ึน ๔๐” ไปด้วย  ก็จะท าให้หมายความว่า ได้ยกเลิก “ซ้าย 
๒๐๐” และ “สูงข้ึน ๔๐” ไปแล้ว 
 ค. ถ้า ผตน. ได้ส่งค าขอยิงไปหมดแล้ว  จึงพบว่าส่งองค์ประกอบหรือองค์ประกอบย่อยผิด  
หรือลืมไม่ได้ส่งองค์ประกอบหรือองค์ประกอบย่อย  ผตน. จะส่งองค์ประกอบหรือองค์ประกอบย่อยที่
ถูกต้องไปใหม่ พร้อมทั้งหลักฐานที่ถูกกระทบกระเทือนทั้งหมดไปด้วย 
 ตัวอย่างเช่น  ผตน. ส่งไปว่า 
  “กระทิงแดง จาก เสือด า ปรับการยิงจากจุดยิงหากหลักฐานที่ ๒ เปลี่ยน” 
  “มุมภาค ๕๖๘๐ ซ้าย ๒๐๐ เพิ่ม ๔๐๐ สูงข้ึน ๔๐ เปลี่ยน” 
  “ทหารราบในที่แจ้ง ชนวนเวลาในการยิงหาผล ตามค าสั่งข้าพเจ้า เปลี่ยน” 
เมื่อส่งค าขอยิงไปหมดแล้ว  ผตน. นึกข้ึนได้ว่า  ควรใช้ชนวนวีทีในการยิงหาผลต่อเป้าหมายนี้จะดีกว่าใช้
ชนวนเวลา  จึงสรุปการแก้ไปว่า 
  “ผิดหยุด  ชนวนวีทีในการยิงหาผล เปลี่ยน” 
  หรือ เพิ่ม ๔๐๐ ที่ถูกต้อง คือ ลด ๔๐๐ จึงส่งการแก้ไปว่า 
  “ผิดหยุด ซ้าย ๒๐๐ ลด ๔๐๐ สูงข้ึน ๔๐ เปลี่ยน” 
หรือ ไม่ต้องการควบคุม ก็ส่งการแก้ไปว่า 
  “ผิดหยุด ยกเลิกตามค าสั่งข้าพเจ้า เปลี่ยน” 
 ง. การแก้ค าขอยิงที่ผิด  วิธีโปล่าร์ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ข. เช่น ผตน. ส่งไปว่า 
  “มุมภาค ๐๘๐๐ ระยะ ๒๐๐๐ สูงข้ึน ๔๐ เปลี่ยน 
ทันใดนั้น นึกข้ึนได้ว่าส่งระยะผิด ระยะที่ถูกต้อง คือ ๑๐๐๐ จึงส่งการแก้ไปว่า 
  “ผิดหยุด ระยะ ๑๐๐๐ สู๋งข้ึน ๔๐ เปลี่ยน” (บอกทั้งระยะและสูงข้ึน/ต่ าลงด้วย) 
 จ. ในกรณีแก้ค าขอยิงผิด  ต้องบอกว่า “ผิดหยุด” ด้วยเสมอ 
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๙. ข่ำวถึงผู้ตรวจกำรณ ์
 เมื่อ ศอย. ได้รับค าขอยิงแล้วก็พิจารณาว่าจะโจมตีเป้าหมายอย่างไร  ข้อตกลงในการโจมตี
เป้าหมายน้ี  จะส่งกลับไปยังผู้ตรวจการณ์หน้าในรูปของข่าวถึงผู้ตรวจการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. หน่วยที่จะยิง  ก าหนดกองร้อยเดียวหรือหลายกองร้อยที่จะท าการยิงในภารกิจนั้น  ถ้าจะ
ยิงหาผลหลายกองร้อยหรือทั้งกองพัน  โดยใช้กองร้อยใดกองร้อยหนึ่งปรับการยิงจะบอกกองร้อยปรับการ
ยิงด้วย เช่น 

- ร้อย.๑ ปรับ และยิงหาผล “ร้อย.๑”...” 
- ร้อย.๓ ปรับ ร้อย.๒ และ ๓ ยิงหาผล “ร้อย.๒ กับ ร้อย.๓, ร้อย.๓”...” 
- ร้อย.๒ ปรับ กองพันยิงหาผล “กองพัน ร้อย.๒”...”  

๒. การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากค าขอยิง เช่น 
- ผตน. ขอ ไอซีเอ็ม แต่ ศอย. จะใช้วีที “ร้อย.๑ วีทีในการยิงหาผล”...” 
- ผตน. ขอปรับการยิง  ศอย. ตกลงใจยิงหาผล ก็จะส่งข่าวเปลี่ยนแปลงไป “กองพัน ยิงหา

ผล”...” 
๓. จ านวนนัด (ที่จะยิงหาผลต่อกระบอก)  “กองพัน ร้อย.๒ วีทีในการยิงหาผล ๓ นัด”...” 
๔. หมายเลขเป้าหมาย  ก าหนดไว้ใช้เรียกช่ือเป้าหมายในแต่ละภารกิจ เพื่อสะดวกในการ

อ้างอิง และสะดวกในการด าเนินการขอตัวแก้ต่าง ๆ ในข้ันต่อไป เช่น 
  “กองพัน ร้อย.๒ วีทีในการยิงหาผล ๓ นัด, กก ๗๗๓๒” 
๑๐. ข่ำวสำรเพิ่มเติม 
 ข่าวสารเพิ่มเติมต่อไปนี้  ปกติจะไม่ส่งไปพร้อมกับข่าวถึงผู้ตรวจการณ์ 

ก. ย่านคาดคะเนทางระยะ (ยคร.)  ถ้าย่านคาดคะเนทางระยะตั้งแต่ ๓๘ เมตรข้ึนไป ใน
ภารกิจเป็นพื้นที่ ศอย. จะบอก ผตน. ให้ทราบ  เพื่อ ผตน. จะได้ขอยิงหาผลเมื่อฝาห้วงควบ ๒๐๐ เมตร  
และเป็นข้อพึงระลึกในการปรับการยิง  แต่ในการยิงหาหลักฐานประณีต  ถ้าย่านคาดคะเนทางระยะตั้งแต่ 
๒๕ เมตรข้ึนไป จะต้องบอก ผตน. ด้วย  เพื่อ ผตน. จะได้ใช้ห้วงควบ ๕๐ เมตร พิจารณาหลักฐาน 

ข. มุมตรวจการณ์ (มุม ต.)  ศอย. จะต้องบอก ผตน. เสมอ ถ้ามุมตรวจการณ์ ๔๐๐ มิล. หรือ
มากกว่า  เพื่อให้ ผตน. ใช้ดุลยพินิจในการตรวจและปรับการยิง และบอกเมื่อ ผตน.ขอทราบ 

ค. เวลาแล่น  ปกติเวลาแล่นจะขานให้ ผตน. ทราบเสมอเมื่อเป็นการตรวจการณ์ทางอากาศ
การยิงมุมใหญ่  การโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่  การประสานส่องสว่าง  เมื่อใช้ค าว่า “ชนืดกระสุนตามค าสั่ง
ข้าพเจ้า” หรือเมื่อร้องขอ 

ง. การยิงมุมใหญ่  ถ้าจะยิงมุมใหญ่โดยที่ผู้ตรวจการณ์ไม่ได้ร้องขอ ศอย. ต้องบอกค าว่า “มุม
ใหญ่” รวมไปกับช่วงถึงผู้ตรวจการณ์ด้วย 

จ. เตรียมตรวจ  ศอย. จะส่งค าว่า “เตรียมตรวจ” ให้ผู้ตรวจการณ์ ถ้าผู้ตรวจการณ์ร้องขอ  
เพื่อที่จะบอกให้ผู้ตรวจการณ์ทราบว่า กระสุนจะไปตกภายใน ๕ วินาที หลังจากส่งค าว่า “เตรียมตรวจ” 
ส าหรับภารกิจยิงมุมใหญ่  และภารกิจของผู้ตรวจการณ์ทางอากาศจะต้องส่งเสมอ  โดยถือเป็นข้อผูกพัน
ของ ศอย. 
๑๑. กำรรบัรองฝ่ำย 
 เว้นไว้แต่กรณีเร่งด่วน  หรือการติดตามสนับสนุนอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว เช่น กรณีเป็นกองร้อย
แยกเฉพาะ  หรือภารกิจยิงข่มต่าง ๆ เป็นต้น  การถามฝ่ายและรับรองฝ่าย (บอกพวก) ปกติจะใช้ประกอบ
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ในการขอยิงอยู่เสมอ  โดย ศอย. ถามฝ่ายไปในการทวนข่าวค าขอยิงวรรคสุดท้าย  ซึ่ง ผตน. จะต้องตอบ
หรือรับรองฝ่ายกลับมาในทันที 
 การโต้ตอบหรือการรับรองฝ่าย ปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ ๑๕-๒๐ วินาที  ถ้านานกว่าน้ีให้
สงสัยไว้ก่อน 
 การถามฝ่ายนี้  ใช้เฉพาะในตอนแรกเท่านั้น  การปรับการยิงหรอืการยิงเพิ่มเติมที่ติดต่อกันอยู่
ตลอดเวลาไม่จ าเป็นต้องถามฝ่ายอีก (ดูตัวอย่างในข้อ ๙-๑๓) 
๑๒. กำรขอยิงจำกหน่วยเหนือ 
 ก. เมื่อ บก.หน่วยเหนือ เช่น กรม ป. เป็นต้น ขอยิง  ค าขอยิงนี้มีลักษณะคล้ายกับค าขอยิง
ของ ผตน. แต่มีลักษณะเป็นค าสั่งมากกว่า เช่น ก าหนดหน่วยที่จะยิงหาผลและจ านวนนัดที่จะยิงด้วยก็ได้ 
 ข. องค์ประกอบของค าขอยิงจากหน่วยเหนือ คือ 
  ๑. ค าสั่งเตือน 
  ๒. ที่ตั้งเป้าหมาย 
  ๓. วิธีโจมตี 
  ๔. การควบคุม 
 ตัวอย่างเช่น (๑) “ลพบุรี ๑๘ จก ชัยนาท ๑๐ ยิงหาผล กองพัน เปลี่ยน” 
    (๒) “เป้าหมาย กข ๑๐๑๐” หรือ “พิกัด ๔๓๒๗๘๙ สูง ๕๒๐ เปลี่ยน” 
    (๓ และ ๔)  “วีที ๓ นัด พร้อมกัน ณ เป้าหมาย ๑๐ นาที จากขณะนี้.....เปลี่ยน” 
๑๓. ตัวอย่ำงและวรรคตอนกำรส่งค ำขอยิง 
 ก. ไม่ว่าจะก าหนดเป้าหมายด้วยวิธีใด  ผู้ตรวจการณ์ควรแบ่งส่งค าขอยิงเป็น ๓ วรรคตอน 
เสมอ (เมื่อส่งไปแต่ละวรรคตอนแล้ว  ศูนย์อ านวยการยิงจึงจะทวนกลับ) คือ 
  ๑. การแสดงตนและค าสั่งเตือน 
  ๒. หลักฐานในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายทั้งหมด 
  ๓. องค์ประกอบที่เหลือทั้งหมดของค าขอยิง 
 ข. ค าขอยิงวิธีพิกัดตาราง 

ผตน. ค ำขอยิงเริ่มแรก ศอย. 
“๑๘ จาก ๒๔ ปรบัการยงิ เปลี่ยน”  “๒๔ จาก ๑๘ ปรบัการยงิ ทราบ

แล้ว” 
“พิกัด ๘๔๕๕๒๖ เปลี่ยน  “พิกัด ๘๔๕๕๒๖ ทราบแล้ว 

“รถบรรทุก ๔ คัน ก าลังจอด เปลี่ยน”  “รถบรรทุก ๔ คัน ก าลังจอด ทราบ” 
 ข่ำวถึงผู้ตรวจกำรณ์  

“ร้อย ๒, ๒ นัด กจ ๑๐๒๗ ทราบแล้ว”  “ร้อย.๒, ๒ นัด กจ ๑๐๒๗ เปลี่ยน” 
“ยิงไปแล้ว ทราบแล้ว”  “ยิงไปแล้ว เปลี่ยน” 

“มุมภาค ๑๖๕๐ ขวา ๖๐ ลด ๔๐๐ 
เปลี่ยน” 

 “มุมภาค ๑๖๕๐ ขวา ๖๐ ลด ๔๐๐ 
ทราบแล้ว” 

  
 
 หมำยเหต ุ การสง่ค าขอยิงวิธีพิกัดตาราง ผู้ตรวจการณ์อาจจะส่งมุมภาคพร้อมกบัค าขอยิง
เริ่มแรกหรือส่งมุมภาคในภายหลังหรือสง่มุมภาคก่อนจะแก้ไขนัดแรกก็ได้ 
 ค. ค าขอยิงวิธีโปล่าร ์
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ผตน. ค ำขอยิงเริ่มแรก ศอย. 
“ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบรุี ๒๔ ยิงหาผลโป

ล่าร์ เปลี่ยน” 
 “ลพบุรี ๒๔ จาก ลพบรุี ๑๘ ยิงหา

ผล โปล่าร์ ทราบแล้ว” 
“มุมภาค ๔๕๒๐ ระยะ ๒๓๐๐ ต่ าลง 

๓๕ เปลี่ยน” 
 “มุมภาค ๔๕๒๐ ระยะ ๒๓๐๐ ต่ าลง 

๓๕ ทราบแล้ว” 
“ทหารราบ ๑ กองรอ้ยในที่แจง้ เปลี่ยน”  “ทหารราบ ๑ กองรอ้ย ในที่แจ้ง 

ทราบแล้ว” 
   
 ข่ำวถึงผู้ตรวจกำรณ์  

“กองพัน ชนวน วีที ๓ นัด กจ ๗๗๔๒ 
ทราบแล้ว” 

 “กองพัน ชนวนวีที ๓ นัด กจ ๗๗๔๒ 
เปลี่ยน” 

 หมำยเหต ุ ๑. นายทหารอ านวยการยิงสั่งให้รวมก าลังยงิทัง้กองพัน 
    ๒. นายทหารอ านวยการยิงเปลี่ยนยิงหาผลจากชนวนไว เป็นชนวนวีที 
    ๓. สมมุติว่าไม่มกีารถามฝ่าย 
 ง. ค าขอยิงวิธีย้ายจากจุดทราบที่ตัง้ 

ผตน. ค ำขอยิงเริ่มแรก ศอย. 
“ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบรุี ๒๔ ปรบัการยงิ 

จากเนิน ๗๓๒ เปลี่ยน” 
 “ลพบุรี ๒๔ จาก ลพบรุี ๑๘ ปรบั

การยิง จากเนิน ๗๓๒ ทราบแล้ว” 
“มุมภาค ๓๘๐ เพิ่ม ๔๐๐ ต่ าลง ๓๕ 

เปลี่ยน” 
 “ซ้าย ๓๘๐ เพิ่ม ๔๐๐ ต่ าลง ๓๕ 

ทราบแล้ว” 
“ทหารราบ ๑ หมวด รถถัง ๑ คัน       

ในที่แจ้ง” 
 “ทหารราบ ๑ หมวด รถถัง ๑ คัน  

ในที่แจ้ง” 
ชนวนไวและวีทีในการยิงหาผล เปลี่ยน”  “ชนวนไวและวีทีในการยิงหาผล 

ทราบแล้ว” 
 ข่ำวถึงผู้ตรวจกำรณ์  

“ร้อย ๓, ๑ นัด กค ๒๐๓๖ ทราบแล้ว”  “ร้อย ๓, ๑ นัด กค ๒๐๓๖ เปลี่ยน” 
 หมำยเหต ุ สมมุติว่าไม่มกีารถามฝ่าย 
 จ. ค าขอยิง ยิงข่ม 

ผตน. ค ำขอยิงเริ่มแรก ศอย. 
“ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบรุี ๒๔ ยิงข่ม กข 

๓๑๐๔ เปลี่ยน” 
 “ลพบุรี ๒๔ จาก ลพบรุี ๑๘ ยิงข่ม 

กข ๓๑๐๔ ทราบแล้ว” 
ฉ. ค าขอยิง  ยิงข่มฉันพลัน 

ผตน. ค ำขอยิงเริ่มแรก ศอย. 
“ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบรุี ๒๔ ยิงข่ม
ฉับพลัน พิกัด ๒๑๑๔๓๒ เปลี่ยน” 

 “ลพบุรี ๒๔ จาก ลพบรุี ๑๘ ยิงข่ม
ฉับพลัน พิกัด ๒๑๑๔๓๒ ทราบแล้ว” 

 
 ช. ค าขอยิงจากหน่วยทีเ่หนอืกว่ากองพัน 
  ค าสั่งเตือน “ลพบุรี ๑๘ จาก ชัยนาท ๓๐ ยิงหาผลกองพัน เปลี่ยน” 



๑๔๗ 

  การก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย “เป้าหมาย กฉ ๗๐๑๐ หรอื พิกัด ๔๓๒๕๗๘๙๑ สูง ๓๒๐ 
เปลี่ยน” 
  วิธีการโจมต ี “ชนวนวีที ๓ นัด” 
  การควบคุม “พร้อมกัน ณ เป้าหมาย เวลา ๐๙๕๕ ขณะนี้เวลา ๐๙๔๕ 
เปลี่ยน” 
๑๔. สรุป 
 ก. ทั่วไปเมื่อผู้ตรวจการณ์เข้าใจในเรื่องค าขอยิง ตลอดจนการพจิารณาใช้กระสุนและชนวนให้
เหมาะสมกับเป้าหมาแล้ว  จะท าให้ผู้ตรวจการณ์ปรบัการยิงต่อเป้าหมายได้ 
 ข. องค์ประกอบและล าดับค าขอยิง 
 ตัวอย่ำง ๑. การแสดงตนของผู้ตรวจการณ์ “ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบรุี ๒๔” 
   ๒. ค าสั่งเตือน 
    ก) วิธีพิกัด “ปรบัการยิง” 
    ข) วิธีโปล่าร ์ “ปรบัการยิงโปล่าร์” 
    ค) วิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง “ปรบัการยิง จากเนิน ๗๓๒” 
   ๓. การก าหนดที่ตั้งเป้าหมาย 
    ก) วิธีพิกัด “พิกัด ๘๔๕๕๒๖ มุมภาค ๑๖๕๐” 
    ข) วิธีโปล่าร ์ “มุมภาค ๔๕๒๐ ระยะ ๒๓๐๐ ต่ าลง ๓๕” 
    ค) วิธีย้ายจากจุดทราบที่ตั้ง “มุมภาค ๕๒๑๐ ซ้าย ๓๘๐ เพิ่ม ๔๐๐ ต่ าลง 
๓๕” 
   ๔. ลักษณะเป้าหมาย 
   ๕. วิธีโจมตี 
    ก) ชนิดของการปรับการยิง (ยิงประณีต, ยิงเป็นพื้นที)่ 
    ข) อันตรายใกลฝ้่ายเรา “อันตรายใกล้ฝ่ายเรา” 
    ค) การยิงหมาย  
    ง) กระสุนวิถี “มุมใหญ่ (เว้นเมื่อยิงมุมเล็ก) 
    จ) ลูกกระสุน 
     ๑) กระสุน “กระสุนควันขาว” (เว้นเมื่อใช้กระสุนระเบิด) 
     ๒) ชนวน “ชนวนวีที” (เว้นเมื่อใช้ชนวนไว) 
     ๓) ปริมาตรการยิง “๓ นัด 
    ฉ) การจัดวางต าบลระเบิด “กรวยเปิด” (เว้นเมื่อใช้กรวยปกต ิ
   ๖. วิธียิงและการควบคุม 
    ก) วิธียิง “เป็นรอบจากขวาหรือซ้าย” (เว้นเมื่อปรับด้วย ป. ๑ 
กระบอก) 
    ข) วิธีควบคุม “ตามค าสั่งข้าพเจ้า” (เวเนเมื่อไมม่ีการควบคุมการยิง) 
 
 
 ค. ค าขอยิงจากหน่วยเหนือและค าขอยิงจากผู้ตรวจการณ์มลีักษณะคล้ายคลึงกัน 
  ค าขอยิงจากหน่วยเหนือจะระบุให้หน่วยใดท าการยิงหาผลกไ็ด้  ส่วนขอยิงของผู้ตรวจ
การณ์จะขอได้เพียงหน่วยที่จะท าการยงิใหเ้ท่านั้น   



๑๔๘ 

 ตัวอย่ำงค าขอยิงจากหน่วยเหนือ 
 “ยิงหาผล กองพัน เปลี่ยน” 
 “เป้าหมาย กฉ ๗๐๑๐ ชนวนวีที ๓ นัด พร้อมกัน ณ เป้าหมาย ๑๐ นาที จากขณะ...นี้ 
เปลี่ยน” 
 ง. ความรวดเร็ว คือ หัวใจของการสง่ค าขอยิง  แต่จะต้องแจม่แจ้ง ไม่ผิดพลาดในกรณี
เร่งด่วนเมื่อก าหนดที่ตั้งเป้าหมายยังไม่เสรจ็  หรือเตรียมค าขอยิงยังไมส่มบรูณ์ อย่ารีรอใหเ้สียเวลา ส่วนที่
ส่งได้ใหส้่งไปก่อน ไม่ต้องค านึงถึงล าดับ 
 ประมวลหรือวิธีส่งค าขอยงิใหร้วดเร็วใด ๆ ที่เตรียมการหรือตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วมี
ประโยชน์มาก 
 เป้าหมายในสนามรบปัจจุบัน ปรากฏข้ึน และหายไปอย่างรวดเร็วมาก ท าอย่างไรท่านจงึจะยิง
ได้ทันที นี่แหละคือปัญหาหลัก 
 
ตอนที่ ๒ กำรเลือกใช้กระสนุและชนวน 
๑. ผลของกำรยงิ 
 ก. เมื่อ ผตน. เห็นเป้าหมาย และก าหนดที่ตั้งได้แล้ว  สิ่งตอ่ไปที่จะต้องกระท า ก็คือ ตกลงใจ
ว่าจะโจมตอีย่างไรจึงจะได้ผลมากที่สุด  ความรู้เรื่องกระสุนและชนวนอย่างดีจะช่วยให้ ผตน. เลือกใช้
กระสุนและชนวนได้อย่างรวดเร็ว  ถ้าผู้บังคับบัญชามิได้ให้แนวทางหรอืก าหนดข้อจ ากัดไว้  ข้อตกลงใจ
ประการแรกที่ ผตน. จะต้องท า ก็คือ ต้องการผลการยงิระดบัใดใน ๓ ระดับ คือ ท าลาย ตัดรอนก าลังหรือ
ข่มเป้าหมาย 
 ข. การยิงท าลาย (Destruction) คือ ท าความเสียหายให้กับข้าศึก ๓๐% ข้ึนไป จะเป็นการ
ท าลายหน่วยน้ันจนไม่อาจรบได้อกีเป็นการถาวร 
 ถ้าเป็นเป้าหมายแข็งแรงต้องมีการยิงถูกด้วยกระสุนระเบิด หรือกระสุนเจาะคอนกรีตหลายนัด 
การยิงท าลายปกติแล้วใช้กระสุนมาก และถือว่าเป็นการไมป่ระหยัดอย่างยิ่ง 
 ค. การยิงตัดรอนก าลัง (Neutralization) ท าความเสียหายให้ข้าศึก ๑๐% ข้ึนไป จะทให้
ข้าศึกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นการช่ัวคราว 
 การยิงตัดรอนก าลังสามารถใช้กระสุนและชนวนได้เกือบทุกชนิดที่เหมาะสมกับเป้าหมายน้ันๆ 
และเป็นวิธีโจมตีทีป่ระหยัด 
 การโจมตีเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วควรใช้การยิงตัดรอนก าลังนี้เป็นหลัก 
 ง. การยิงข่ม (suppression)  เป็นการจ ากัดหรือลดขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าศึก 
 การยิงด้วยกระสุนระเบิดชนวนวีทีหรอืกระสุนควัน  จะท าให้ข้าศึกสับสนวุ่นวายได้ดี แต่การ
ยิงข่มนี้จะมีผลในการข่มข้าศึกก็ต่อเมื่อการยิงยังคงด ารงอยู ่
 การยิงข่มใช้กระสุนน้อย  แต่ไม่อาจด ารงผลไว้ได้นาน ส่วนใหญ่จงึมักใช้เฉพาะเป้าหมายที่
จ าเป็น 
 จ. การที่ตกลงใจใช้ชนวนกระทบแตกหรือแตกอากาศนั้น  ผตน. ควรจะได้พิจารณาพงึ 
  ๑. ลักษณะธรรมชาติของเป้าหมาย 
  ๒. ระดับการปอ้งกันที่ข้าศึกใช้อยู่ 
  ๓. ขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 
  ๔. จะมีการปรับการายิงหรอืไม ่



๑๔๙ 

  ๕. รายละเอียดและตัวอย่างในการพิจารณาใช้กระสุนและชนวน ในการโจมตเีป้าหมายจะ
กล่าวในบทที่ ๑๕ 
๒. กระสุนระเบดิชนวนต่ำง ๆ 
 กระสุนระเบิดน้ันเป็นกระสุนมาตรฐานที่ ผตน. จะพึงใช้  สามารถใช้ได้ทั้งกับชนวนไว้ ชนวน
เวลา ชนวนวีที และชนวนถ่วงเวลา (กระดอนแตก) 

ก. กระสุนระเบิดชนวนไว้ จะระเบิดเมื่อกระทบ ควรใช้กับ 
๑. บุคคลยืนบนพื้นราบ 
๒. บคุคลนอนหรือนัง่บนพื้นราบ 
๓. ยานที่ไม่มีเกราะ 
๔. ยุทโธปกรณ์ขนาดเบา 

 กระสุนระเบิดชนวนไวนี้จะลดผลไปมากถ้าข้าศึกอยู่ในหลุมเพลาะ  หรือพื้นที่ไมร่าบเรียบ  ใน
อาคารหรอืในบังเกอร ์

ข. กระสุนระเบิดชนวนถ่วงเวลา ปกติแล้วจะระเบิด ๐.๐๕ วินาที หลังจากกระทบเมื่อตั้งเป็น
ถ่วงเวลา (Delay) สามารถใช้ในการเจาะทะลวงหรือกระดอนแตก 

๑. การยิงเป้าหมายในป่าทบึ บังเกอร์ดินรอบบาง อาคารหรือยานที่มีเกราะควรใช้ขนวน
ถ่วงเวลาเพื่อผลการเจาะทะลวง 

๒. ถ้ายิงด้วยส่วนบรรจสุูง  มุมยิงเลก็ ๆ ต่อพื้นที่แข็ง ๆ จะท าให้เกิดการกระดอนแตก 
ค. กระสุนระเบิดชนวนเวลา จะระเบิดตามเวลาที่ตัง้ไว้  แต่ต้องเสียเวลาปรับการยิง เพื่อให้

ความสูงทีเ่หมาะ  ดังนั้น ถ้าเวลาจ ากัดไม่ควรใช้ชนวนเวลาและการยิงมมุใหญ่ไม่ควรใช้เช่นเดียวกัน  ปกติ
กระสุนระเบิดฃนวนเวลาใช้กับ 

๑. หน่วยทหารในที่โล่ง 
๒. หน่วยทหารในคูสนามเพลาะ 
๓. หน่วยทหารในหลุมบุคคลเล็ก 
๔. หน่วยทหารในยานพาหนะ 

ง. กระสุนระเบิดชนวนวีที  ชนวนวีทีท างานด้วยคลื่นวิทยุจะระเบิดเมื่อห่างจากพื้นตามที่ออก
แบบไว้ ไม่จ าเป็นต้องปรับความสูงของต าบลระเบิดเหมอืนชนวนเวลา  จึงให้การจู่โจมได้ดีและใช้กับการยิง
โดยไม่มีการปรบั  ชนวนวีทีนี้เมื่อใช้ยิงด้วยมุมใหญจ่ะได้ผลดมีาก 

- เป้าหมายทีเ่หมาะ ได้แก่ เป้าหมายที่เหมาะกบัชนวนเวลา 
 หมายเหต ุ - ชนวนวีที เอ็ม.๕๑๓ และ ๕๑๔ ไม่ควรใช้ขณะฝนตกและไมค่วรใช้ยิงเป้าหมายที่

อยู่ในน้ า บนหิมะ หรือน้ าแข็ง 
    - ชนวนวีที เอ็ม.๗๒๘ ไม่ไวต่อฝน น้ า หิมะ หรือน้ าแข็ง จึงอาจใช้ได้กับทุก

เป้าหมายและทุกสภาพ 
    - ชนวนวีที เอ็ม ๗๒๘ จะระเบิดเหนือพื้นประมาณ ๗ เมตร จงึอาจเข้าใจผิดได้

ง่ายเป็นกระทบแตก ส าหรบั เอม็.๕๑๓ และ ๕๑๔ จะระเบดิ ๒๐ เมตร เหนือ
พื้น 

 จ. กระสุนระเบิดชนวนเจาะคอนกรีต  ควรใช้กับเป้าหมายทีเ่ปน็คอนกรีต ชนวนเจาะ
คอนกรีต มี ๒ ชนิด คือ 
  ๑. ไม่ถ่วงเวลา ใช้ส าหรบัปรับการยงิข้ันต้น  ขจัดสิ่งปกคลุมและท าให้คอนกรีตร้าว 
  ๒. ถ่วงเวลา  ใช้ส าหรับทะลุทะลวงเป้าหมายที่เป็นคอนกรีต 



๑๕๐ 

๓. กระสุนระเบดิปรับปรุง (ICM) 
 กระสุนระเบิดปรับปรุงเป็นกระสุนระเบิดขับออกท้าย  ประกอบชนวนเวลา มีลูกระเบิดเล็ก ๆ 
อยู่ภายในจ านวนมากและร่อนบินได้  จึงแผ่กระจายคลุมพื้นที่ได้กว้าง  มีทั้งแบบสังหาร (Antipevsonel, 
AP) และแบบสองความมุ่งหมาย (DUAL Purpose, DP) 
 กระสุนระเบิดปรับปรุงแบบสังหารใช้กับเป้าหมาย  เป็นบุคคลขนาดใหญ่ในที่โล่งแจ้งในหลุม
บุคคลเปิด 
 ส่วนกระสุนระเบิดปรับปรุงแบบสองความมุ่งหมายนั้น  ใช้ได้ทั้งในการสังหารบุคคลและมีดิน
ระเบิดโพลงซึ่งสามารถท าลายเกราะขนาดบาง ๆ ได้อีกด้วย  รวมทั้งสามารถใช้ในการยิงหาหลักฐานได้  
กระสุนชนิดนี้เหมาะกับเป้าหมายที่เป็นบุคคลและยานรบขนาดเบาในที่โล่งแจ้ง 
 กระสุนระเบิดปรับปรุงนี้ไม่ควรใช้ใกล้ฝ่ายเราที่ไม่มีการก าบัง  เพราะว่ามันกระจัดกระจาย
คลุมบริเวณกว้างขวาง 
๔. กระสุนควันขำว (White Phosphorus, WP) 
 กระสุนควันขาวนั้นใช้ประโยชน์ได้ ๓ ประการ คือ 

๑. เผาผลาญ 
๒. หมายจุดต่าง ๆ 
๓. ควันก าบัง 

 สามารถใช้ท าลายยุทโธปกรณ์ของข้าศึก  และก าบังการตรวจของข้าศึกได้ดีอีกด้วยเป้าหมายที่
เหมาะ คือ ยานพาหนะ  คลังน้ ามัน  ก าบังการตรวจการณ์ของข้าศึก  และข้ีเป้าหมาย  หรือหมายกึง่กลาง
เขตปฏิบัติการ 
๕. กระสุนควัน (Hexachioroethane, HC) 
 กระสุนควันเป็นกระสุนขับออกท้าย  มีกระป๋องควันหลายกระป๋อง  มีควันมากและนานกว่า
ควันขาวและกระจายได้ดีกว่า  เหมาะส าหรับสร้างฉากควันหรือรบกวนการตรวจการณ์ของข้าศึก  แต่ต้อง
พิจารณาทิศทางลมให้ด ี
๖. กระสุนสอ่งแสง 
 เป็นกระสุนขับออกท้าย  มีพลสุ่องแสงติดอยูก่ับร่มท าให้หลน่ช้า  ปกติแล้วจะใช้ส าหรับ 

๑. ส่องแสงพื้นที่ที่มหีรอืสงสัยว่าจะมีข้าศึก 
๒. ช่วยในการปรับการยงิในเวลากลางคืน 

 อัตราการส่องแสงและพื้นที่ส่องสว่างข้ึนอยู่กับขนาดของอาวุธ  โดยปกติจะส่องสว่างได้นาน
ระหว่าง ๑ – ๒ นาที  และคลุมพื้นทีท่ี่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒,๐๐๐ เมตร ได้ 
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กำรปรับกำรยิง 
ตอนที่ ๑ กำรแก้ขั้นต่อไป 
๑. ควำมมุ่งหมำยของกำรปรับกำรยิง 
 ความต้องการหลักในการโจมตีเป้าหมายให้ได้ผล ก็คือ การยิงอย่างแม่นย า และจู่โจมลงบน
เป้าหมายน้ัน ๆ  ถ้า ผตน. สามารถก าหนดที่ตั้งเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  ก็จะส่งค าขอยิงส าหรับการยิงหา
ผลได้  หาก ผตน. ไม่อาจก าหนดที่ตั้งเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  อาจเป็นเพราะทัศนวิสัยเลว, ภูมิประเทศ
ลวงตา, แผนที่ไม่ถูกต้อง หรือยากแก่การก าหนดที่อยู่ของตนเอง  จนไม่มั่นใจว่าการยิงหาผลในนัดแรกจะ
บรรลุผลตามความต้องการได้  ก็ควรจะปรับการยิง แม้ว่า ผตน. จะขอยิงหาผลในนัดแรก  เพราะมั่นใจว่า
การก าหนดที่ตั้งเป้าหมายของตนถูกต้องก็ตาม  หาก ศอย. ไม่มั่นใจในการหาหลักฐานยิง เช่น ไม่มีตัวแก้ที่
ถูกต้อง  นอย. ก็อาจสั่งให้ปรับการยิงก็ได้  โดยปกติแล้วการปรับการยิงจะกระท าด้วยปืนกระบอกเดียว  
เว้นไว้แต่ในบางสถานการณ์อาจใช้ปืนมากกว่าหนึ่งกระบอก  ซึ่งจะได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะในแต่ละ
สถานการณ์ 
๒. จุดปรบักำรยิง 
 เมื่อจ าเป็นจะต้องปรับการยิง ผตน. จะต้องเลือกจุดปรับการยิงมาจุดหนึ่ง  เพื่อช่วยให้การ
ปรับการยิงกระท าง่ายข้ึน  ในการยิงเป็นพื้นที่  ผตน. จะเลือกจุดเด่น ๆ  จุดใดจุดหนึ่งบริเวณกึ่งกลางพื้นที่
เป้าหมายนั้นเป็นจุดปรับการยิง  จุดนี้ ก็คือ ที่ตั้งของเป้าหมายในค าขอยิงนั่นเอง  ในการยิงหลักฐานหรือ
การยิงท าลาย (การยิงประณีต) จุดปรับการยิง ก็คือ จุดยิงหาหลักฐานหรือเป้าหมายที่ต้องการยิงท าลาย 
๓. กำรตรวจ 
 การตรวจ คือ การที่ ผตน. พิจารณาต าบลกระสุนตก  หรือกึง่กลางของต าบลกระสุนตก หรอื
ปานกลางมณฑลของกลุ่มต าบลระเบิด  น าไปเปรียบเทียบกบัจุดปรับการยงิ  โดยใช้แนวตรวจการณ์หรอื
แนว ตม. เป็นแนวอ้าง  การตรวจกระท าได้ดังนี ้

- การตรวจทางข้างหรอืทางทิศ ได้แก่ การวัดว่าต าบลระเบิดอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของแนว
ตรวจการณ์ หรือแนว ตม. เท่าใด (มลิ.) 

- การตรวจทางระยะ ได้แก่ การประมาณว่าต าบลระเบิดอยู่หน้าหรือหลังของจุดปรับการยิง 
- การตรวจสูงกระสุนแตก (เมื่อยิงด้วยชนวนแตกอากาศ) ว่าสูงกระสุนแตกอยู่เหนือจุดปรับ

การยิงเท่าใด (มิล.)  การตรวจนี้จะต้องกระท าในทันทีที่กระสุนระเบิดข้ึน  เว้นการยิงด้วยชนวนถ่วงเวลา 
อาจต้องคอยสังเกตควันหรือฝุ่นหลังการระเบิด  ในการฝึก ผตน. ข้ันแรกควรจะให้รายงานผลการตรวจด้วย
เสมอ  เมื่อมีความช านาญแล้ว อาจเก็บผลการตรวจไว้ในใจ  ผตน. ควรจะต้องคอยสังเกตุฃผลการตรวจที่
กระท าได้ยากกว่าก่อนเสมอ ได้แก่ การตรวจสูงกระสุนแตก (แตกอากาศหรือกระทบแตก)  การตรวจทาง
ระยะ (หน้าหรือหลัง)  และการตรวจทางทิศ (ซ้ายหรือขวา) 

ก. การตรวจสูงกระสุนแตก  การตรวจสงูกระสุนแตกกระท าได้อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ 
- แตกอากาศ (อ.) นัดหรือกลุ่มต าบลระเบิดในอากาศ ตรวจเป็น “แตกอากาศ” (กี่มิล., 

เหนือพื้นดิน) เช่น ต าบลระเบิดแตกอากาศ ๑๐ มิล. เหนือพื้นดิน  ตรวจได้เป็น “แตกอากาศ ๑๐” 
- กระทบแตก (ก.)  นัดหรือกลุ่มกระสุนที่กระทบพื้นแล้วจึงระเบิด ตรวจเป็น “กระทบ

แตก” 
- คละ (ค.) เมื่อกลุ่มกระสุนที่ยิงไปแตกอากาศ และกระทบแตกมีจ านวนเท่า ๆ กัน ตรวจ

เป็น “คละ” 
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- แตกอากาศคละ (อค.) เมื่อกลุ่มกระสุนที่ยิงไป แตกอากาศมากกว่ากระทบแตก ตรวจ
เป็น “แตกอากาศคละ” 

- กระทบแตกคละ (กค.)  เมื่อกลุ่มกระสุนที่ยิงไปกระทบแตกมากกว่าแตกอากาศ ตรวจ
เป็น “กระทบแตกคละ” 

ข. การตรวจทางระยะ  กระท าเพื่อให้ทราบว่ากระสุนที่ยิงไปตกหน้า, ตกหลังหรือระยะ
เป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการปรับการยิงนั่นเอง  ตามปกติกระสุนนัดที่ให้ผลการตรวจเป็นตรงทิศหรือ
ระเบิดใกล้แนว ตม. มักจะตรวจผลทางระยะได้เสมอ  ส่วนกระสุนที่ระเบิดไกลแนว ตม. การตรวจผลทาง
ระยะมักกระท าได้ยากกว่า  ดังนั้น ผตน. ควรพยายามหาประโยชน์จากการศึกษาภูมิประเทศ  ควันของ
ต าบลระเบิด  เงาและลม  ให้สามารถตรวจผลทางระยะได้  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็น ผตน. ที่มี
ประสบการณ์แล้ว  ก็จะต้องใช้ความรอบคอบ  และการตัดสินใจช่วยในการตรวจผลทางระยะ  การตรวจผล
ทางระยะที่กระท าได้ มีดังนี้ 

- หลัง (+) นัดที่กระสุนไประเบิดเลยจุดปรับการยิงออกไป  ตรวจเป็น “หลัง” 
- หน้า (-) นัดที่กระสุนไประเบิดระหว่าง ผตน. กับจุดปรับการยิง  ตรวจเป็น “หน้า” 
- เป้าหมาย (ม)  นัดที่กระสุนไประเบดิบนเป้าหมาย  ตรวจเป็น “เป้าหมาย” ใช้เฉพาะการ

ยิงประณีตเท่านั้น (การยิงหาหลักฐานและการยิงท าลาย) 
- ระยะเป้าหมาย (รยม.) นัดที่กระสุนไประเบิดในระยะถูกต้อง  ตรวจเป็น “ระยะ

เป้าหมาย” 
- สงสัย (?) นัดที่สามารถตรวจผลการยิงได้แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นหน้าหรือหลงัเปา้หมาย หรือ

ระยะเป้าหมาย  ตรวจเป็น “สงสัย” 
- หาย (ห.) ไม่ส่ามารถก าหนดที่ตั้งของต าบลระเบิดได้ด้วยสายตาหรือฟังเสียง ตรวจเป็น 

“หาย” 
- ตรวจไม่ได้ (ตมด.) ไม่สามารถตรวจต าบลระเบิดได้ แต่ทราบว่ากระสุนไประเบิด (ปกติได้

ยินเสียง) ตรวจเป็น “ตรวจไม่ได้” 
- ตรวจไม่ได้หลัง (หน้า) (ตมด. +, -)  ไม่ส่ามารถตรวจต าบลระเบิดได้  แต่ทราบว่ากระสุน

ตกหลังหรือหน้า  ตรวจเป็น “ตรวจไม่ได้หลัง (หน้า)” 
ค. การตรวจทางทิศหรอืทางข้าง 

๑) ผลการตรวจทางทิศ ได้แก่ ง่ามมุมที่วัดระหว่างจุดปรับการยิงต าบลระเบิด ซึ่งมองเห็น
ได้จากที่ตั้งที่ตรวจการณ์  ระหว่างปรับการยิง  ผตน. วัดมุมทางข้างเป็น มิล. โดยใช้กล้องส่องสองตา (หรือ
เครื่องมือวัดมุมอื่น ๆ ) ในการยิงเป็นพื้นที่การวัดมุมทางข้างใช้ค่าใกล้เคียง ๕ มิล. ส่วนการยิงประณีตใช้ค่า
ใกล้เคียง ๑ มิล. ผลการตรวจทางข้างที่กระท าได้ มีดังนี้ 

- ตรงทิศ (ตท.) นัดที่กระสุนไประเบิดบนแนวของจุดปรับการยิง ซึ่งมองเห็นได้จาก 
ผตน. (บนแนว ตม.) ตรวจเป็น “ตรงทิศ” 

- ซ้าย (ซ.)  นัดที่กระสุนไประเบิดทางซ้ายของจุดปรับการยิงโดยสัมพันธ์กับแนว ตม. 
ตรวจเป็น “ซ้าย” 

- ขวา (ข.)  นัดที่กระสุนไประเบิดทางขวาของจุดปรับการยิงโดยสัมพันธ์กับแนว ตม. 
ตรวจเป็น “ขวา” 
 ตัวอย่ำงเช่น  ผตน. ตรวจเห็จกระสุนตกทางขวาของแนว ตม. วัดมุมทางข้างได้ ๔๐ มิล. 
ผลการตรวจทางทิศ คือ “๔๐ ขวา” 
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๒) ผลการตรวจทางทิศ  ให้วัดจากกึ่งกลางต าบลระเบิดนัดเดียว  หรือวัดจากปานกลาง

มณฑลของกลุ่มต าบลระเบิด  เมื่อท าการยิงด้วยหมวดปืนหรือกองร้อยปืน  ผลการตรวจทางทิศควรกระท า
อย่างถูกต้องเท่าที่จะท าได้เพื่อช่วยให้ผลการตรวจทางระยะใช้ได้ 

ง. ตรวจไม่ได้  บางครั้ง ผตน. จะไม่เห็นต าบลระเบิด  แต่ก็อาจจะบอกให้ทราบได้ว่าผลการ
ตรวจเป็นอย่างไร เช่น เมื่อได้ยินเสียงระเบิดแต่ไม่สามารถเห็นต าบลระเบิด  และภูมิประเทศด้ านหลังจุด
ปรับการยิงเป็นหุบเหว  ผตน. ก็ตรวจได้ทันทีว่า “ตรวจไม่ได้, หลัง” 

จ. หาย  ถ้า ผตน. ไม่สามารถตรวจที่ตั้งของต าบลระเบิด (ด้วยการมองเห็นหรือได้ยินเสียง) 
ตรวจเป็น “หาย” 

๑) กระสุนหายได้หลายกรณี เช่น 
- กระสุนด้าน (ชนวนไม่ท างาน) ท าให้มองไม่เห็นและได้ยินเสียงระเบิด 
- ภูมิประเทศก าบังกระสุน และก าบังไม่ให้เห็นควันระเบิด 
- สภาพอากาศไม่อ านวยให้เห็นกระสุน  และก าบังไม่ให้เห็นควันระเบิด 
- การยิงของข้าศึก  ท าให้ไม่ได้ยินเสียงหรือมองเห็นต าบลระเบิด 
- ความเผลอของผู้ตรวจการณ์เอง 
- ความผิดพลาดของ ศอย. และหมู่ปืน 

๒) เมื่อปรากฏว่ากระสุนหาย  ผตน. จะต้องพิจารณาถึงประสบการณ์ของตนที่มอียู่  ความ
ช านาญของ ศอย. หมู่ปืน และที่ตั้งของแนวหน้าฝ่ายเราที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย  แล้วจึงควรตกลงใจแก้
อย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยช่ังน้ าหนักให้ดีระหว่างความเช่ือมั่นในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายของตนว่าถูกต้อง  
ความถูกต้องในการยิงของภารกิจก่อน ๆ นัดที่หายเป็นนัดแรกของการยิง  หรือนัดถัดไปและความรีบเร่งใน
การด าเนินภารกิจยิง 

๓) เมื่อมีกระสุนหาย ผตน. จะต้องกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ในทันที 
- ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ โดยเริ่มจากการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายและค าขอยิงของตน 
- ขอยิงกระสุนควันขาวหรือกระสุนควัน หรือยิงแตกอากาศสูง ๒๐๐ เมตร ด้วยกระสุน

ระเบิดในนัดต่อไป 
- ขอยิงซ้ า 
- จบภารกิจ และเริ่มภารกิจใหม่ 
- ตกลงใจอย่างรอบคอบ  ในการที่จะย้ายไปยิงในนัดต่อไป  โดยคาดว่าจะท าการตรวจ

ผลได้ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเป้าหมายอยู่ใกล้ฝ่ายเรา 
๔. ประเภทของกำรแก ้
 หลังจากได้ผลการตรวจแล้ว  ผตน. จะส่งการแก้เป็นเมตรไปให้  ศอย. เพื่อที่จะน าต าบล
ระเบิดเข้าหาจุดปรับการยิง  การแก้ของ ผตน. จะเป็นผลตรงข้ามกับผลการตรวจ  การแก้ของ ผตน. ท าได้
ตามล าดับ คือ การแก้ทางทิศ  การแก้ทางระยะ  และการแก้สูงกระสุนแตก (สกต.) 

ก. การแก้ทางทิศ 
๑) การแก้ทางทิศเป็นเมตร  ในอันที่จะย้ายต าบลระเบิดไปตรงข้ามกับผลการตรวจนั้นหา

ได้โดยใช้ผลการตรวจทางข้างเปน็มิล. ของ ผตน. คูณกับระยะ ตม. เป็นจ านวนเต็มพันเมตร (แฟคเตอร์ ตม.) 
จะได้การแก้ทางทิศใช้ค่าใกล้เคียง ๑๐ เมตร  หากการแก้ทางทิศฯที่ก าหนดได้มีค่าน้อยกว่า ๓๐ ม. ลงมาถือ



๑๕๔ 

ว่ามีค่าเล็กน้อย  ปกติจะยังไม่ส่งให้ ศอย. ส าหรับใช้ในการยิงเป็นพื้นที่  เว้นแต่เมื่อต้องการความถูกต้อง 
หรือจนกว่าจะเข้าข้ันการยิงหาผล 

๒) ในการหาแฟคเตอร์ ตม. เมื่อระยะ ตม. ตั้งแต่ ๑๐๐๐ เมตรข้ึนไป  ใช้จ านวนเต็มพัน
เมตร  และเมื่อระยะ ตม.น้อยกว่า ๑๐๐๐ เมตร ให้ใช้ทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

๓) เมื่อค านวณการแก้ทางทิศได้แล้ว  ปัดเป็นจ านวนเต็ม ๑๐ เมตร แล้วประกาศให้ ศอย. 
ทราบเป็น ซ้าย... (หรือ ขวา...) เท่าใด  การแก้จะมีผลตรงข้ามกับการตรวจ 

๔) หากการแก้ทางทิศได้ตามตัวอย่าง เช่น 
 

ระยะ ตม. (เมตร) แฟคเตอร์ ตม. ผลการตรวจ (มลิ.) การแก้ทางทิศ (เมตร) 
๔๐๐๐ ๔ ๔๕ ขวา ซ้าย ๑๘๐ 
๒๔๐๐ ๒ ๑๐๐ ซ้าย ขวา ๒๐๐ 
๓๔๐๐ ๓ ๕๕ ซ้าย ขวา ๑๖๐ 
๑๕๐๐ ๒ ๒๐ ขวา ซ้าย ๔๐ 
๗๐๐ ๐.๗ ๔๕ ซ้าย ขวา ๓๐ 

 

๕) มุมตรวจการณ์ (มุม ต) คือ มุมที่สกัด ณ เป้าหมายระหว่างแนว ตม. กับแนว ปม. หาก
มุม ต. มีค่าตั้งแต่ ๕๐๐ มิล.ข้ึนไป  ศอย. จะแจ้งให้ ผตน.ทราบ  เพราะมุม ต.ใหญ่ ท าให้การกระจายทาง
ระยะของปืนจะเป็นผลต่อการแก้ทางทิศ่ของ ผตน.มาก  กรณีเช่นน้ี ผตน. ควรจะท าการยิงนัดแรกด้วยการ
แก้ตามปกติโดยใช้แฟคเตอร์ ตม. ที่หาได้  ต่อมาพิจารณาผลการยิงของนัดที่แลว้ว่า  กระสุนตกซ้ายหรอืขวา
มากน้อยกว่าปกติเท่าใด  และพิจารณาตัดทอนหรือเพิ่มเติมการแก้ของนัดต่อไปตามสัดส่วนที่ปรากฏนั้น 

ข. การแก้ทางระยะ  เมื่อต้องการที่จะให้ได้ผลการตรวจทางระยะที่ถูกต้อง  ผตน. ควร
พยายามที่จะปรับการยิงโดยการ “เพิ่ม” หรือ “ลด” ไปตามแนว ตม. โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างต าบล
ระเบิดและเป้าหมาย  ถ้าผลการตรวจเป็น “หน้า”  ผตน. ต้องแก้ทางระยะเป็น “เพิ่ม” และถ้าผลการตรวจ
เป็น “หลัง” ผตน. ต้องแก้ทางระยะเป็น “ลด”  ผตน. จะต้องพยายาททุก ๆ วิถีทางที่จะร่นเวลาในการปรบั
การยิงลงให้สั้นที่สุด  และคอยโอกาสที่จะท าการยิงหาผลให้ได้โดยเร็วที่สุด  การสร้างห้วงควบคุมตามล าดับ
ข้ัน  ควรจะน ามาใช้เมื่อมีเวลาพอ  ฉะนั้น เมื่อมีการปรับการยิงต่อเป้าหมาย  ผตน. ควรสร้างห้วงควบทาง
ระยะเพื่อสร้างความมั่นใจในการปรับการยิง  ข้อแตกต่างในการปรับแก้ทางระยะจะได้กล่าวไว้ในตอนที่ ๒ 

ค. การแก้สงูกระสุนแตก 
๑) การปรับการยิงด้วยชนวนเวลาน้ัน  ปกติแล้วใช้ปืน ๑ กระบอก ท าการยิง  ผตน. จะท า

การปรับสูงกระสนุแตก (โดยเริ่มปรับการยิงด้วยชนวนไว จนกระทั่งได้ห้วงควบทางระยะ ๑๐๐ เมตร) จนได้
สูงกระสุนแตกเหมาะเหนือเป้าหมาย ๒๐ เมตร ในการยิงหาผล  โดยส่งการแก้ด้วยค าว่า “สูงข้ึน” หรือ 
“ต่ าลง” (กี่เมตร) 

๒) ถ้าผลการตรวจในนัดแรก ๆ ของการยิงชนวนเวลา เป็น “กระทบแตก” ให้แก้เป็น 
“สูงข้ึน ๔๐” โดยอัตโนมัติ ถ้าผลการตรวจแตกอากาศสูงกระสุนแตก (เป็นเมตร) ของนัดนั้นจะต้องน ามา
ค านวณ (โดยใช้สูงกระสุนแตกที่ตรวจได้เป็น มิล. คูณกับแฟคเตอร์ ตม.)  ก็จะได้การแก้สูงกระสุนแตก (ใช้
ค่าใกล้เคียง ๕ เมตร) เหนือเป้าหมาย ๒๐ เมตร ตามต้องการ 

๓) เมื่อจะท าการยิงหาผล  ต้องมั่นใจว่า ตัวแก้สูงกระสุนแตกนั้นถูกต้อง  ฉะนั้น จะท าการ
ยิงหาผลไม่ได้เลย  ถ้าผลการตรวจของกระสุนนัดสุดท้ายเป็นกระทบแตก  หรือการแก้สูงกระสุนแตกที่
ค านวณได้เกินกว่า ๔๐ เมตร  ถ้าชุดแรกของการยิงหาผลไปแล้วตรวจเป็น “คละ” ตัวแก้สูงกระสุนแตกของ
ชุดต่อ ๆ ไปที่จะท าการยิง ควรแก้เป็น “สูงข้ึน ๒๐” 



๑๕๕ 

๕. กำรแก้ขั้นต่อไป 
 หลังจากที่กระสุนนัดแรกที่ท าการยิงระเบิดแล้ว  ผตน. ส่งการแก้ให้ ศอย. จนกว่าภารกิจจะ
เสร็จสิ้นลง  การแก้ต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง และตัวแก้ที่จ าเป็น 
ได้แก่ การแก้ทางทิศ ทางระยะ และสูงกระสุนแตก  การแก้ข้ันต่อไปมีองค์ประกอบเรียงไว้ตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ (๑๕ ล าดับ) 

๑) มุมภาคของแนว ตม. 
๒) อันตรายใกล้ฝ่ายเรา 
๓) กระสุนวิถี 
๔) วิธียิง 
๕) การจัดวางต าบลระเบิด 
๖) กระสุน 
๗) ชนวน 
๘) ปริมาตรการยิง 
๙) การแก้ทางทิศ 
๑๐) การแก้ทางระยะ 
๑๑) การแก้สูงกระสุนแตก 
๑๒) ลักษณะเป้าหมาย 
๑๓) ประเภทของภารกิจ และ/หรือวิธีควบคุม 
๑๔) การเตรียมตรวจ 
๑๕) การยิงซ้ า 

 องค์ประกอบข้อใดที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ละเว้น  ไม่ต้องกล่าวถึง  การแก้ข้ันต่อไปมี
แนวทางในการพิจารณา 

ก. มุมภาคของแนว ตม. ในล าดับของการแก้ขั้นต่อไป  มุมภาคของแนว ตม. เป็นองค์ประกอบ
แรกที่จะส่งให้ ศอย. และจะส่งเมื่อยังไม่เคยส่งมุมภาคมาก่อน  หรือกรณีที่มุมภาคเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่า 
๑๐๐ มิล. จากที่ได้เคยส่งมุมภาคให้ ศอย. แล้ว  (ปกติมุมภาคของแนว ตม. ที่จะส่งใช้ค่าใกล้เคียง ๑๐ มิล.) 
แต่สามารถส่งได้ละเอียดถึง ๑ มิล. ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับเครื่องมือของ ผตน. มีความถูกต้องในการวัดมุมภาค
เพียงใด 

ข. อันตรายใกล้ฝ่ายเรา  ในระหว่างด าเนินภารกิจยิง  การปรับการยิงให้กระสุนตกใกล้ฝ่าย
เรา  ผตน. จะต้องแจ้งให้ ศอย. ทราบว่า  “อันตรายใกล้ฝ่ายเรา”  กรณีเช่นน้ี ผตน. ควรใช้การยิงคืบ โดย
อาศัยการแก้จากนัดที่ตกใกล้ฝ่ายเรามาที่สดุ  ถ้าปรับการยิงแล้วกระสนุไปตกไกลกว่าระยะที่จะเปน็อันตราย
ต่อฝ่ายเรา  ผตน. ควรบอก ศอย.ว่า “ยกเลิกอันตรายใกล้ฝ่ายเรา” ระยะที่จะเป็นอันตรายใกล้ฝ่ายเรา มี
ดังนี ้

- ส าหรับ ป. และ ค.  ๖๐๐ เมตร 
- ส าหรับ ป.เรือ ขนาด ๕ นิ้ว หรือเล็กกว่า  ๗๕๐ เมตร 
- ส าหรับ ป.เรือ ที่มีขนาดใหญ่กว่า ๕ นิ้ว  ๑๐๐๐ เมตร 
- ส าหรับ ป.เรือ ขนาด ๑๖ นิ้ว (ใช้กระสุน ICM หรือควบคุมด้วยชนวนวีที)  ๒๐๐๐ เมตร 

ค. กระสุนวิถี  เมื่อ ผตน. เห็นว่าควรจะเปลี่ยนกระสนุวิถีเป็นการยิงมมุใหญ ่ เพื่อให้ผลการยงิ
ดีหรือไม่จ าเป็นต้องใช้การยิงมุมใหญ่อีกต่อไป  ก็อาจขอเปลี่ยนเป็นการยิงมุมเลก็ เช่น ในระหว่างการด าเนิน
ภารกิจยิง  เป้าหมายได้เคลื่อนที่เข้ามาในช่องเขา  ซึ่งการยิงมุมเล็กจะไม่ได้ผล  ผตน. จึงควรเปลี่ยนกระสุน



๑๕๖ 

วิถีเสียใหม่  โดยส่งการแก้ขั้นต่อไปนี้ว่า “มุมใหญ่” ในทางกลับกันหากเป้าหมายเคลื่อนที่ออกจากช่องเขา
ไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง  การยิงมุมใหญ่ไม่จ าเป็นอีกต่อไป  ผตน. ก็ขอ “ยกเลิก มุมใหญ่” ไปยัง ศอย. 

ง. วิธียิง เมื่อ ผตน. เห็นว่าวิธียิงเดิมควรจะเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงการยิงด้วยปืน
กระบอกเดียว มาเป็นหมวดปืน (หรือปืนหลายกระบอก) ยิงจากซ้ายไปขวา ก็จะขอ “หมวดปืน เป็นรอบ
จากซ้าย” เป็นต้น 

จ. การจัดวางต าบลระเบิด  เมื่อเห็นว่ารูปแบบการจัดวางต าบลที่ใช้อยู่เดิมไม่ได้ผลดีเทา่ที่ควร
ก็ควรมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น “กรวยปิด”, “กรวยเปิด” หรือ “เป้าหมายเป็นแนวยาว” หรือ “เป้าหมาย
ยาว, กว้าง และแนวเฉียง...(เท่าใด) ในทางตรงข้าม ถ้า ผตน. ต้องการเปลี่ยนแปลงจากกรวยที่ใช้แล้วอีก ก็
ขอเปลี่ยนแปลงไปว่า “ยกเลิก” แล้วตามด้วยประเภทของกรวยที่เลิกใช้ (เช่น “ยกเลิกกรวยปิดหรือกรวย
เปิด”) 

ฉ. กระสุน  ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบของกระสุน  ก็จะขอเปลี่ยนไป (เช่น “กระสุนควันขาว”) 
 ช. ชนวน  ถ้าต้องการการเปลี่ยนแบบของชนวน หรือการท างานของชนวน ก็จะขอเปลี่ยนไป 
(เช่น “ชนวนถ่วงเวลา”, “ชนวนเวลา” หรือ “ชนวนวีที”) 
 ซ. ปริมาตรการยิง  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงปริมาตรการยิงใหม่ ก็จะขอเปลี่ยนไป (เช่น “๒ 
นัด” หรือ “๓ นัด”)  ปริมาตรการยิง หมายถึง จ านวนกระสุนที่ใช้ในช้ันยิงหาผล 
 ด. การแก้ทางทิศ  ถ้ากระสุนไปตกทางซ้ายหรือขวาของแนว ตม.ผตน. จะขอแก้ทางทิศโดย
ค่าใกล้เคียง ๑๐ เมตร  เพื่อน าเอากระสุนมาตกในแนว ตม.  การแก้ของ ผตน. ที่จะส่งไปเป็น “ขวา” (หรอื 
“ซ้าย”) (กี่เมตร) (การแก้ทางข้างที่น้อยกว่า ๓๐ เมตร จะไม่ส่งไปให้ ศอย. เว้นแต่เมื่อเข้าข้ันยิงหาผล หรือ
ต้องการให้ได้หลักฐานที่ถูกต้อง) 
 ต. การแก้ทางระยะ  ถ้ากระสุนไปตกเลยเป้าหมายออกไปบนแนว ตม. การแก้ของ ผตน. คือ 
“ลด” (กี่เมตร)  ถ้ากระสุนไปตกระหว่าง ผตน. กับเป้าหมาย การแก้ทางระยะ คือ “เพิ่ม” (กี่เมตร) 
 ถ. การแก้สูงกระสุนแตก  ผตน. ส่งการแก้สูงกระสุนแตกโดยใช้ค่าใกล้เคียง ๕ เมตร  โดยแก้
เป็น “สูงข้ึน” (หรือต่ าลง)  ในภารกิจยิงเป็นพื้นที่ด้วยชนวนเวลาการแก้สูงกระสุนแตก  จะกระท าหลังจาก
การปรับการยิงด้วยชนวนไวเมื่อได้ผลทางทิศ และทางระยะ ๕๐ เมตร แล้ว 
 ท. ลักษณะเป้าหมาย  ในระหว่างด าเนินภารกิจยิง่ข่มฉับพลัน  ลักษณะของเป้าหมายจะถูกสง่
ไป่ก่อนทีจ่ะท าการแก้ขั้นต่อไป  และเมื่อมีเป้าหมายใหมเ่กิดข้ึนซึ่งก าลงัท าการโจมตีอยู่  ในกรณีเช่นน้ีจะไมม่ี
การสง่ค าขอยิงใหม่ (ซึ่งไมม่ีการบอกลักษณะเป้าหมาย) 
 ธ. ประเภทของภารกิจ และ/หรือวิธีควบคุม ถ้า ผตน.ต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
ภารกิจ และ/หรือวิธีควบคุม อาจสง่วิธีควบคุมที่ต้องการได้ (เช่น “ปรับการยิง”, “ยิงหาผล” หรือ “ตาม
ค าสั่งข้าพเจ้า”)  ถ้าวิธีควบคุมที่ก าลังใช้อยูเ่ป็น “ตามค าสัง่ข้าพเจ้า”  การแก้ไขควรส่งไปใหม่ว่า “ยกเลิก 
ตามค าสั่งข้าพเจ้า” 
 น. การเตรียมตรวจ  ในสถานการณ์ทางยุทธวิธี  ผตน. อาจมีความยุ่งยากต่อการพิสูจน์ทราบ
หรือตรวจผลการยิงว่ากระสุนนัดใดเป็นของตน  อาจเป็นเพราะตนเองอยู่ในที่ตั้งที่มีการก าบังหรือภารกิจยิง
อื่น ๆ ซึ่งก าลังด าเนินอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  กรณีเช่นน้ีอาจร้องขอจาก ศอย. ไปว่า “ขอเตรียมตรวจ” ศอย. 
จะแจ้งให้ ผตน. ทราบก่อนที่กระสุนจะไปตก ๕ วินาที ว่า “เตรียมตรวจ” เมื่อ ผตน. ต้องการจบการเตรียม
ตรวจ  ก็จะบอก “ยกเลิก” เตรียมตรวจ 
 บ. การยิงซ้ า  การขอ “ยิงซ้ า” (ในช้ันปรับการยิง ถ้า ผตน. ต้องการให้ยิงกระสุนนัดต่อไป
หรือกลุ่มของกระสุนชุดต่อไป  โดยไม่มีการแก้ทางทิศทางระยะ หรือ สูงกระสุนแตก (เช่น “ชนวนเวลา, ยิง
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ซ้ า”)  ผตน. อาจขอยิงซ้ าในการยิงหาผลด้วย  โดยมีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของการแก้ขั้นต่อไปก็ได้ (เช่น “เพิ่ม ๕๐ ยิงซ้ า”) 
ตอนที่ ๒ กำรยิงเป็นพืน้ที ่
๑. เทคนคิในกำรปรับกำรยิง 
 เทคนิคในการยิงเป็นพื้นที่ มี ๔ วิธี ได้แก่ 

๑. การสร้างห้วงควบตามล าดับข้ัน  เหมาะส าหรับ ผตน. ที่ไม่ช านาญหรือใช้ในการยิงประณีต 
เช่น การยิงหาหลักฐานประณีต และการยิงท าลาย  เป็นวิธีที่ให้ความมั่นใจว่ากระสุนที่ยิงหาผลจะไปตกห่าง
เป้าหมายภายในระยะ ๕๐ เมตร 

๒. การสร้างห้วงควบแบบเร่งด่วน เหมาะส าหรับเมื่อต้องการยิงอย่างรวดเร็ว และ ผตน. ต้อง
มีประสบการณ์ในการปรับการยิงด้วย 

๓. การปรับการยิงด้วยกระสุนหนึ่งนัด  ใช้ในกรณีเร่งด่วนจริง ๆ เท่านั้น  โดยทั่วไปใช้กับ 
ผตน. ที่มีความช านาญแล้ว หรือไม่ก็ ผตน. ต้องมีกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ในการก าหนดที่ตั้งเปา้หมาย
และปรับการยิง 

๔. การยิงคืบ  ใช้ท าการยิงใกล้ฝ่ายเรา  ความส าเร็จในแต่ละภารกิจข้ึนอยู่กับ การปรับแก้
หลักฐานยิง  และการเฝ้าตรวจผลการยิง  ซึ่ง ศอย. จะพิจารณาได้จากผลของการยิงที่ปรากฏ 

ก. การสร้างห้วงควบคุมตามล าดับข้ัน  หลังจากที่ทราบผลการตรวจทางระยะในนัดแรก
แล้ว  ผตน. จะส่งการแก้ทางระยะให้ ศอย. เพื่อเป็นการสร้างควบลทางระยะ (กระสุนนัดหนึ่งตกหลังและ
อีกนัดหนึ่งตกหน้า)  เมื่อได้สร้างห้วงควบแล้ว  ผตน. จะผ่าห้วงควบไปตามล าดับ  จนกระทั่งแน่ใจว่ากระสนุ
จะตกห่างจุดปรับการยิงภายในระยะ ๕๐ เมตร จึงสั่งยิงหาผล  ปกติห้วงควบทางระยะจะใช้ ๑๐๐, ๒๐๐, 
๔๐๐ และ ๘๐๐ เมตร  เพื่อให้ง่ายต่อการผ่าห้วงควบ 
 ข้อสังเกต ผตน. จะสั่งยิงหาผลก็ต่อเมื่อแน่ใจว่ากระสุนไปตกห่างจากจุดปรับการยิงภายใน
ระยะ ๕๐ เมตร 
 ตัวอย่ำง 

- เมื่อกระสุนนัดแรกตกหลงัจดุปรับการยิง ผตน. ควรจะแก้เป็น “ลด ๔๐๐ (-๔๐๐)” ให้ต าบล
ระเบิดของนัดต่อไปตกหน้าจุดปรับการยิงอย่างแน่นอน 

- นัดที่สอง  เมื่อ ผตน. ได้สร้างห้วงควบทางระยะแล้ว  โดยมีกระสุนตกหลังหนึ่งนัด และตก
หน้าหนึ่งนัด  ห่างกัน ๔๐๐ เมตร  ผตน. ก็จะผ่าห้วงควบ  โดยส่งการแก้ว่า “เพิ่ม ๒๐๐” (+ ๒๐๐) 

- นัดที่สาม  กระสุนตกหลังจุดปรับการยิง  ผตน. ได้สร้างห้วงควบ ๒๐๐ เมตร แล้ว  โดย
กระสุนนัดที่สองตกหน้าจุดปรับการยิง และมีระยะห่างกันกับนัดที่สาม ๒๐๐ เมตร  ผตน. ผ่าห้วงควบโดย
ส่งการแก้ไป “ลด ๑๐๐ (-๑๐๐)” 

- นัดที่สี่  กระสุนตกหน้า ขณะนี้ ผตน. ได้สร้างห้วงควบ ๑๐๐ เมตร แล้วจึงส่งการแก้เป็น 
“เพิ่ม ๕๐ ยิงหาผล (+ ๕๐ ยผ.)”  การผ่าห้วงควบครั้งสุดท้ายจึงมั่นใจได้ว่ากระสุนจะไปตกภายในระยะ 
๕๐ เมตร ของจุดปรับการยิงโดยแน่นอน 

ข. การสร้างห้วงควบแบบเร่งด่วน  ประสบการณ์ของ ผตน. จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล
ของการยิงลงบนเป้าหมายโดย  ใช้จ านวนกระสุนลดลงในการปรับการยิง  หนทางปฏิบัติทางหนึ่ง ก็คือ ใช้
เทคนิคการสร้างห้วงควบแบบเร่งด่วน  การสร้างตามล าดับข้ันเป็นวิธีการที่สร้างความมั่นใจให้  ผตน. ว่า
กระสุนจะไปตกห่างจากจุดปรับการยิงภายในระยะ ๕๐ เมตร  อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จึงเป็นเทคนิคที่ให้ผลใน
การสนองตอบไม่ดี และช้า  ฉะนั้น โดยธรรมชาติของเป้าหมายอาจต้องท าใหย้ิงหาผลในเวลาอันสั้นกว่าทีจ่ะ
น าเอาวิธีการสร้างห้วงควบตามล าดับข้ันมาใช้  กรณีเช่นนี้ จึงควรน าเอาเทคนิคการสร้างห้วงควบแบบ
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เร่งด่วนมาใช้แทน  ในการใช้เทคนิคการสร้างห้วงควบแบบเร่งด่วนข้ึน  กับการวิเคราะห์ถึงภูมิประเทศที่จะ
อ านวยให้  ผตน. ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายเริ่มแรกได้อย่างถูกต้อง  ผตน. ต้องสร้างห้วงควบครั้งแรกโดยอาศัย
การแก้จากนัดแรก เช่นเดียวกับการสร้างห้วงควบตามล าดับข้ัน  ผตน. ใช้ห้วงควบครั้งแรกนี้เอง  เป็นเกณฑ์
ในการหาการแก้นัดต่อไปส่งให้ ศอย. เพื่อน าเอากระสุน 
 ตัวอย่ำง 

- เมื่อกระสุนนัดแรกตกไปทางขวา ๓๕ มิล. และตกหน้าจุดปรับการยิง ๑๐๐ เมตร  ผตน. ซึ่ง
ตรวจได้เป็น “หน้า, ๓๕ ขวา”  แฟคเตอร์ ตม. เท่ากับ ๔, ผตน. ส่งการแก้เป็น “ซ้าย ๑๔๐, เพิ่ม ๒๐๐” 

- นัดที่สองตกซ้ายประมาณ ๑๐ มิล. และหลัง ๕๐ เมตร  ผตน. จึงตรวจได้เป็น “หลัง, ๑๐ 
ซ้าย”  ผตน. อาศัยผลการตรวจต าบลกระสนุตกและเป้าหมาย  จึงตัดสินใจแก้ไปทางขวา ๔๐ เมตร (๑๐  
ฟตม.๔) และลด ๕๐ คาดว่ากระสุนจะตกลงบนเป้าหมาย  ฉะนั้น จึงส่งการแก้เป็น “ขวา ๔๐, ลด ๕๐ ยิง
หาผล” 
 การสร้างห้วงควบแบบเร่งด่วนให้ได้ผลยอ่มข้ึนกับการมีประสบการณ์และการตัดสินใจที่
ถูกต้องของ ผตน. แต่ละคน  ควรเพียรพยายามท าให้ดีที่สุดด้วยขีดความสามารถของตน  เพื่อให้การ
สนองตอบต่อหน่วยรับการสนับสนุนในสนามรบเพิ่มมากขึ้น 

ค. การปรับการยิงด้วยกระสุนหนึ่งนัด  วิธีนี้ไม่เหมือนกับสองวิธีที่กล่าวแล้ว  ไม่ต้องการ
สร้างห้วงควบ  ผตน. จะตรวจที่ตั้งต าบลระเบิดของนัดแรก  แล้วจะค านวณและส่งการแก้ให้กับ ศอย. 
เพื่อให้ต าบลระเบิดเข้าหาจุดปรับการยิง  และยิงหาผลได้  วิธีนี้จะกระท าโดย ผตน. ที่ช านาญหรือไม่ก็ต้องมี
เครื่องมือวัดระยะที่ถูกต้อง เช่น กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งสามารถจะอ านวยให้ท าการยิงหาผลได้
เลย หรือท าการปรับการยิงด้วยกระสุนเพียงนัดเดียว 

ง. งานยิงคืบ (อันตรายใกล้ฝ่ายเรา)  วิธีในการปรับการยิงเมื่อเป็นอันตรายใกล้ฝ่ายเรา  
ผตน. ควรจะเปลี่ยนแปลงระยะในการยิงคืบเข้าหาเป้าหมายโดยใช้การแก้ไปครั้งละ ๑๐๐ เมตร หรือน้อย
กว่าที่จะใช้การแก้ระยะไปครั้งละมาก ๆ 
๒. กำรยิงหำผล 
 จุดมุ่งหมายของการยิงเป็นพื้นที่ ก็คือ การวางการยิงอย่างหนาแน่นของกลุ่มกระสุนลงบน
พื้นที่เป้าหมายให้ได้ผลมากที่สุด  จ านวนและประเภทของกระสุนที่ใช้นั้นข้ึนอยู่กับลักษณะเป้าหมายว่า
เป้าหมายนั้นวางตัวและมีท่าทีการปฏิบัติอย่างไร  การยิงหาผลจะเริ่มเมื่อการปรับการยิงได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ  กล่าวคือ ได้ผลทั้งทางทิศ ทางระยะ และสูงกระสุนแตก (เมื่อยิงด้วยชนวนเวลา) ถูกต้อง 

ก. ปกติ ผตน. จะใช้การสร้างห้วงควบตามล าดับขั้นและจะขอยิงหาผลเมื่อผ่าห้วงควบ ๑๐๐ 
เมตร ภายใต้เงื่อนไงที่ว่า ถ้า ยคร. มีค่าตั้งแต่ ๓๘ เมตรข้ึนไป  ผตน. จะขอยิงหาผลเมื่อผ่าห้วงควบ ๒๐๐ 
เมตร (ในสถานการณ์เช่นน้ี ศอย. จะแจ้งให้ ผตน. ทราบเมื่อ ยคร. มีค่าตั้งแต่ ๓๘ เมตรข้ึนไป) 

ข. เมื่อใช้ชนวนเวลา ผตน. จะขอว่า “ชนวนเวลา” หลังจากการแก้ทางทิศ และทางระยะ
ถูกต้องแล้ว  แต่ก่อนที่จะประกาศค าว่า “ยิงหาผล” ด้วยชนวนเวลา  การยิงหาผลจะท าไม่ได้เลยจนกว่าสูง
กระสุนแตกจะมีความถูกต้อง คือ ได้สูงกระสุนแตกเหมาะ  กฎในการปรับการยิงด้วยชนวนเวลา มีดังนี้ 

๑) ในการผ่าห้วงควบ ๑๐๐ เมตร  ผตน. อาจจะส่งเป็น “ชนวนเวลา, เพิ่ม (ลด) ๕๐, 
เปลี่ยน” ถ้าระยะและสูงกระสนุแตกถูกต้อง (๒๐ เมตร เหนือพื้นดิน)  ผตน. จะส่งไปว่า “ยิงหาผล, เปลี่ยน” 

๒) เมื่อการแก้ทางระยะและทางทิศถูกต้องแล้ว  ผตน. ส่งข่าวไปยัง ศอย. ว่า “ชนวน
เวลา” 

๓) ถ้าผลการตรวจของนัดที่ท าการยิงด้วยชนวนเวลาเป็นกระทบแตกและยังไม่มีนัดแตก
อากาศเลย  การแก้สูงกระสุนแตก คือ “สูงข้ึน ๔๐ เปลี่ยน” 
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๔) ถ้าผลการตรวจของนัดที่ท าการยิงด้วยชนวนเวลาเป็นกระทบแตกและมีบางนัดแตก
อากาศด้วย  การแก้สูงกระสุนแตก คือ “สูงข้ึน ๒๐, ยิงหาผล เปลี่ยน” 

๕) ถ้าได้ผลการตรวจเป็นแตกอากาศแล้ว ผตน. ควรแก้เข้าหาสูงกระสุนเหมาะ ๒๐ เมตร 
และยิงหาผล ตัวอย่างเช่น ถ้าสูงกระสุนแตกนัดสุดท้ายเป็น ๔๐ เมตร  การแก้สูงแตกควรเป็น “ต่ าลง ๒๐, 
ยิงหาผลเปลี่ยน” 

๖) จะไม่ขอยิงหาผล  เมื่อ 
- ชุดสุดท้ายเป็นกระทบแตก 
- การแก้สูงกระสุนแตกมีค่ามากกว่า “ต่ าลง ๔๐” 

 

๓. กำรตรวจผลกำรยิงและกำรปรบัแก้หลักฐำนยิง 
 ผตน. ควรเฝ้าตรวจผลการยิงของการยิงหาผล  และจ าเป็นต้องปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  เพื่อให้ภารกิจนั้นเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์  ต่อไปนี้เป็นตารางแสดงการปฏิบัติของ ผตน. และ
ตัวอย่างในการส่งข่าวหลังจากยิงหาผลแล้ว 

ผลของกำรยิงหำผล กำรปฏิบัติของ ผตน. กำรส่งขำ่วของ ผตน. 
- ถูกต้อง และผลดี - จบภารกิจ, รายงานผล - จบภารกิจ, ปก.สงบการยิง เปลี่ยน” 
- ถูกต้องและผลดี, ต้องการกรุย

ท าลาย 
- ขอกรุย, จบภารกิจ และรายงานผล - กรุยเป้าหมาย, จบภารกิจ ต. ถูก

ท าลาย เปลี่ยน 
- ผิดพลาด และผลดี - ปรับแก้, จบภารกิจและรายงานผล - “ขวา ๒๐, เพิ่ม ๒๐, จบภารกิจ ค.

สงบการยิง เปลี่ยน” 
- ผิดพลาด และผลดี ต้องการกรุย - ปรับแก้, ขอกรุย, จบภารกิจ 

รายงานผล 
- “ขวา ๑๐, กรุยเป้าหมาย, จบ

ภารกิจ ปรส.ถูกท าลาย เปลี่ยน” 
- ผิดพลาดและไม่พอใจ - ปรับแก้, ขอยิงซ้ าหรอปรับการยิง

ใหม่ 
- “ขวา ๑๐, เพิ่ม ๕๐, ยิงซ้ า หรือขวา 

๑๐ เพิ่ม ๑๐๐, ปรับการยิง เป
ลียน” 

- ถูกต้อง และไม่พอใจ - ขอยิงซ้ า - “ยิงซ้ า เปลี่ยน” 

ตอนที่ ๓ กำรยิงประณตี 
๑. ชนิดของกำรยงิประณีต 
 ผตน. เป็นผู้รับผิดชอบอย่างมากในการด าเนินการยิงประณีต  ภารกิจการยิงประณีตแบ่งออก
ได้เป็น ๒ ชนิด ได้แก่ การยิงหาหลักฐานประณีต  และการยิงท าลาย ในการยิงประณีตจะต้องก าหนดที่ตั้ง
ของจุดปรับการยิงให้มีความถูกต้อง  โดยก าหนดเป็นพิกัด ๘ ต าแหน่ง (ละเอียด ๑๐ เมตร) และอย่างน้อย  
ผตน. ควรมีกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการก าหนดที่ตั้งเป้าหมายว่าจะท าได้
อย่างถูกต้อง 
๒. กำรยิงหำหลกัฐำนประณีต (ยฐปณ.) 
 การยิงหาหลักฐานประณีตจะใช้ปืนกระบอกเดียวท าการยิง  ปกติ  นอย.จะสั่งให้ ผตน. ท า
การยิงหาหลักฐานต่อจุดที่ก าหนดให้ (จล.)  อย่างไรก็ตาม ผตน. อาจเลือกจุดยิงหาหลักฐานข้ึนเอง  โดย
ก าหนดที่ตั้งให้มีความถูกต้อง (ภายใน ๑๐ เมตร) อยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของเขตการยิง, เป็นจุดกึ่งถาวร, ถ้า
เป็นไปได้ควรจะก าหนดลงบนภูมิประเทศเด่น ๆ และสามารถเช่ือมโยงงานผนที่เข้ากับที่ตั้งของหน่วยยิงได้ 

ก. ความริเริ่ม  การยิงหาหลักฐานประณีตจะเริ่มเมื่อ ศอย. ส่งข่าวถึงผู้ตรวจการณ์  ดัง
ตัวอย่างนี้  
 กำรยิงหำหลักฐำนประณีตต่อจุดทรำบท่ีตั้ง 
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 ศอย. ถึง ผตน. : “ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบุรี ๒๔, ยิงหาหลักฐานประณีตต่อ จล.๒, ชนวนไว้
และเวลา, เปลียน” (ผตน. ทวน) 

 ผตน. ถึง ศอย. : “มุมภาค ๖๔๐๐, เปลี่ยน” (ศอย. ทวนข่าว) 
 ศอย. ถึง ผตน. : “ยิงไปแล้ว, เปลี่ยน” (ผตน. ทวนข่าว) 
 กำรยิงหำหลักฐำนประณีตต่อจุดท่ี ผตน. เลือก 
 ศอย. ถึง ผตน. : “ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบุรี ๔๔, เลือกจุดยิงหาหลักฐานบริเวณพิกัด ๖๑๓๘, 

ชนวนไวและเวลา, เปลี่ยน” (ผตน.ทวนข่าว) 
 ผตน. ถึง ศอย. : พิกัด ๖๑๒๔ ๓๕๔๓, มุมภาค ๖๓๑๐, เปลี่ยน” (ศอย. ทวนข่าว) 
 ศอย. ถึง ผตน. : “ยิงไปแล้ว, เปลี่ยน” (ตน. ทวนข่าว) 
 หมำยเหต ุ  ประกาศเตือนให้ ผตน. ทราบว่า เมื่อยิงหาหลักฐานชนวนไว้แล้ว จึงยิงด้วย

ชนวนเวลา 
    เป็นความรับผิดชอบของ ผตน. ในการส่งข่าว เพื่อแสดงว่าพร้อมที่จะตร

จผลการยิง 
    ผตน. ส่งพิกัดจุดยิงหาหลักฐานเป็นจ านวน ๘ ต าแหน่ง (ละเอียด ๑๐ 

เมตร) 
ข. การยิงหาหลักฐานประณีตชนวนกระทบแตก  จุดมุ่งหมายในการยิงหาหลักฐานก็เพื่อให้

ได้ผลการตรวจของกระสุนสี่นัด (โดยสองนัดตกหลัง และสองนัดตกหน้า) ตามแนว ตม.  ซึ่งอาจท าการยิง
ด้วยหลักฐานยิงเดียวกัน  หรืออาจท าการยิงด้วยหลักฐานยิงที่ให้ผลการตรวจทางระยะที่ต่างกัน ๒๕ เมตร 
(๕๐ เมตร เมื่อ ยคร. มีค่าตั้งแต่ ๒๕ เมตร ข้ึนไป)  ปกติความต้องการในการตรวจผลการยิงของกระสนุสีน่ดั
นั้น  ต้องการให้ผลการตรวจเป็นทั้งหลังและหน้า  อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าว  ได้
ด้วยกายิงกระสุนให้ถูกเป้าหมายสองนัดติดต่อกันหรือให้ได้ผลการตรวจเป็นระยะเป้าหมาย  กฎต่าง ๆ ที่
น ามาใช้และด าเนินการยิงกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

๑) ผตน. สงการแก้ทางทิศเพื่อน ากระสุนเข้าหาแนว ตม. โดยใช้ค่าใกล้เคียง ๑ มิล. ก่อนที่
จะสร้างห้วงควบทางระยะ ๒๐๐ เมตร ได้  ปกติแล้วจะไม่มีการแก้ทางทิศเมื่อได้สร้างห้วงควบทางระยะ 
๒๐๐ เมตร แล้ว  ผตน. จะท าการแก้ทางทิศเพื่อน ากระสุนเข้าสู่แนว ตม. เพียงครั้งเดียว  โดยการวัดและ
บันทึกผลการตรวจทางทศิไว้ทุก ๆ  นัด แต่ไม่ต้องแก้  จะท าการแก้ทางทิศก็ต่อเมือ่มีนัดที่ใหผ้ลการตรวจทาง
ระยะเป็นสงสัยเท่านั้น  ถ้า ผตน. แก้ทางทิศไปภายหลังจากที่ได้สร้างห้วงควบทางระยะ ๒๐๐ เมตร แล้ว  
กระสุนนัดสุดท้ายที่แก้และกระสนุนัดก่อน ๆ  ไม่สามารถจะน ามาใช้ในการพิจารณาหาผลทางระยะ และทาง
ทิศในการปรับแก้หลักฐานให้ถูกต้องได้ 

๒) เมื่อสร้างห้วงควบทางระยะ ๕๐ เมตร ได้แล้ว ก็จะผ่าห้วงควบ (๒๕ เมตร) จากผลการ
ตรวจนัดสุดท้ายไปในทางตรงข้ามแล้วยิงไปสองนัด  ถ้าผลการตรวจของกระสุนทั้งสองนัดเป็นหน้า (หรือ
หลัง) ให้เพิ่ม (หรือลด) ไป ๒๕ เมตร และยิงไปหนึ่งนัด  ถ้าผลการตรวจทางระยะยังไม่เป็นตรงข้ามจะท า
การยิงต่อไป  จนกว่ากระสุนจะไปตกที่ปลายอีกข้างหนึ่งของห้วงควบ ๒๕ เมตร 

๓) เมื่อได้ผลการตรวจของกระสุนที่ต้องการ คือ ตกหลังสองนัด และตกหน้าสองนัด  ซึ่ง
ท าการยิงด้วยหลักฐานยิงเดียวกัน  หรือด้วยหลักฐานยิงที่ให้ผลการตรวจทางระยะที่ต่างกัน ๒๕ เมตร  การ
ยิงหาหลักฐานชนวนกระทบแตกก็จะจบลงจ าเป็นต้องปรับแก้หลักฐานให้ถูกต้อง  การปรับแก้หลักฐาน
ประกอบด้วยการแก้ทางทิศหรือการแก้ทางระยะหรือแก้ทั้งสองอย่าง  โดยใช้ค่าใกล้เคียง ๑๐ เมตร 

๔) ในการหาหลักฐานเพื่อปรับแก้ทางระยะ ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของที่ตั้งจุดยิงหา
หลักฐาน และผลการตรวจของกระสุนสองกลุ่ม หลักพื้นฐานในการปรับแก้ มีดังต่อไปนี้ 
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ก) ถ้าจุดยิงหาหลักฐานอยู่ใกล้กับกระสุนนัดสุดท้ายมากกว่า  ไม่จ าเป็นต้องปรับแก้ 
ข) ถ้าจุดยิงหาหลักฐานอยู่กึ่งกลางระหว่างกระสุนสองกลุ่ม  ผตน. หาหลักฐานปรับแก้

ทางระยะเป็น “เพิ่ม ๑๐” หรือ “ลด ๑๐” จากกระสุนนัดสุดท้ายที่ยิงไปในทางที่เหมาะ 
ค) ถ้าจุดยิงหาหลักฐานอยู่ใกล้กับกระสุนนัดที่อยู่ตรงข้ามกั้บนัดสุดท้ายมากกว่า ผตน. 

หาหลักฐานปรับแก้ทางระยะเป็น “เพิ่ม ๒๐” หรือ “ลด ๒๐” จากกระสุนนัดสุดท้ายที่ยิงไปในทางที่เหมาะ 
ง) ผตน. ต้องบันทึกผลการตรวจของกระสุนไว้ทุกนัดว่ามีความสัมพันธ์กับที่ตั้งของจุด

ยิงหาหลักฐานอย่างไร  วิธีง่าย ๆ ก็คือ การเขียนภาพและหมายเลขก ากับไว้ทุกนัด 

 
๕) หลักฐานในการปรับแก้ทางทิศ  หาได้โดยน าผลการตรวจทางทิศของกระสุนสี่นัดที่

ให้ผลการตรวจเป็น หลังสองนัดและหน้าสองนัด  (อาจเป็นผลการตรวจของ สอง, สาม หรือสี่นัด)  น าม่า
บวกกันได้ผลรวมเท่าใดหารด้วยจ านวนนัด (สอง, สาม หรือสี่นัด)  ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของผลการตรวจทางทิศ  
ปัดค่าให้ใกล้เคียง มิล. แล้วน าค่าเฉลี่ยคูณกับแฟคเตอร์ ตม. ผลที่ได้ คือ หลักฐานในการปรับแก้ทางทิศใช้
ค่าใกล้เคียง ๑๐ เมตร 

๖) ภายหลังจากที่การยิงหาหลักฐานชนวนกระทบแตกจบลง  ผตน. จะส่งหลักฐานการ
ปรับแก้ให้กับ ศอย. (ตัวอย่างเช่น ซ้าย ๑๐, ลด ๒๐, บันทึกหลักฐานกะก าหนด, จบภารกิจ, เปลี่ยน” 

ค. การยิงหาหลักฐานด้วยชนวนเวลา  ถ้าต้องการยิงหาหลักฐานด้วยชนวนเวลา  จะท าได้
หลังจากที่การยิงหาหลักฐานด้วยชนวนกระทบแตกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผตน. หาหลักฐานปรับแก้ให้  และ
ประกาศไปพร้อมกับค าสั่งที่ต้องการให้ยิงหาหลักฐานด้วยชนวนเวลา  ตัวอย่างเช่น “ขวา ๑๐, เพิ่ม ๑๐, 
บันทึกหลักฐานกะก าหนด, ชนวนเวลา, ยิงซ้ า, เปลี่ยน” 

๑) จุดมุ่งหมายของการยิงหาหลักฐานประณีตด้วยชนวนเวลา  ก็เพื่อปรับแก้ปานกลาง  
มณฑลของกระสุนสีน่ัดที่แตกอากาศ  โดยยิงไปด้วยหลักฐานยิงเดียวกัน  เข้าหาความสูง ๒๐ เมตร เหนือจุด
ยิงหาหลักฐาน  ถ้าการยิงชนวนเวลานัดแรกเป็นกระทบแตก ให้แก้ “สูงข้ึน ๔๐”  จนกว่าจะได้ผลการตรวจ
เป็นแตกอากาศจึงส่งว่า “๓ นัด, ยิงซ้ า”  จะได้ผลการตรวจของกระสุนสี่นัดที่ยิงไปด้วยหลักฐานยิงเดียวกัน  
การยิงหาหลักฐานก็จะเสร็จสิ้นลง  ด้วยการปรับแก้สูงกระสุนแตกเข้าหา ๒๐ เมตร ไปในทางที่เหมาะ 

๒) เมื่อได้ผลการตรวจของกระสุนสี่นัดเป็นแตกอากาศ  ก็จะปรับแก้เข้าหา ๒๐ เมตร การ
หาค่าของสูงกระสุนแตกท าได้โดย  เอาผลการตรวจ (มุมดิ่ง) เป็น มิล. ของกระสุนสี่นัดบวกกัน  แล้วหาร
ด้วย ๔ ผลลัพธ์ใช้ค่าใกล้เคียง มิล. แล้วคูณด้วยแฟคเตอร์ ตม. (เช่นเดียวกับการหาค่าในการปรับแก้ทางทศิ)  
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ผลที่ได้ใช้ค่าใกล้เคียง ๕ เมตร แก้สูงกระสุนแตกเข้าหา ๒๐ เมตร ไปในทางที่เหมาะ ตัวอย่าง “สูงข้ึน ๑๐, 
บันทึกเวลาชนวนกะก าหนด, จบภารกิจ, เปลี่ยน” 

๓) เมื่อได้ผลการตรวจเป็นแตกอากาศสามนัด และกระทบแตกหนึ่งนัด ไม่ต้องแก้สูง
กระสุนแตก 

๔) เมื่อได้ผลการตรวจเป็นแตกอากาศสองนัด และกระทบแตกสองนัด ให้แก้ “สูงข้ึน ๑๐” 
๕) เมื่อได้ผลการตรวจเป็นแตกอากาศหนึ่งนัด  และกระทบแตกสามนัด ให้แก้ “สูงข้ึน ๒๐” 
๖) หากไม่มีความมั่นใจในการยิงหาหลักฐานด้วยชนวนเวลา  อาจท าการยิงสอบความ

ถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วไม่จ าเป็นต้องกระท า ถ้านัดแรกที่ยิงแตกอากาศสูงเกินไปจนผิดสังเกต  
ผตน. อาจจะแก้ให้ต่ าลงและยิงไปหนึ่งนัด  ถ้าเห็นว่าสูงกระสุนแตกของนัดนั้นสามารถวัดได้  ก็ขอให้ยิง
เพิ่มเติมอีกสามนัด 

ง. การยิงหาหลักฐานงวดงานที่สอง  การยิงหาหลักฐานงวดงานที่สองคงปฏิบัติเช่นเดียวกับ
งวดงานแรก  หลังจากยิงหาหลักฐานด้วยชนวนกระทบแตกในงวดงานแรกแล้ว  จะยิงหาหลักฐานชนวน
เวลาต่อไป  เมื่อต้องการท าการยิงหาหลักฐานงวดงานที่สอง  ศอย. จะส่งข่าวถึง ผตน. ว่า “เตรียมตรวจงวด
งานที่สอง”  ผตน. ก็จะด าเนินการปรับเพื่อสร้างห้วงควบทางระยะที่เหมาะข้ึนมาใหม่  แล้วด าเนินการยิง
ต่อไป  เช่นเดียวกับการปฏิบัติในงวดงานแรกให้เสร็จสมบูรณ์  จะไม่ท าการยิงหาหลักฐานด้วยชนวนเวลาใน
งวดงานที่สองอีก 
 ตัวอย่ำง  

- ข่าวถึง ผตน. ในการยิงหาหลักฐานสองงวดงาน 
 ศอย. ถึง ผตน.  :  “ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบุรี ๔๔, ยิงหาหลักฐานประณีตต่อจุดยิงหา

หลักฐานที่ ๒, ชนวนไวและเวลา, สองงวดงาน, เปลี่ยน” (ผตน. ทวน
ข่าว) 

- เมื่อยิงหาหลักฐานงวดงานแรกเสร็จแล้ว 
 ผตน. ถึง ศอย. : “บันทึกเวลาชนวนกะก าหนด, จบภารกิจ เปลี่ยน” (ศอย. ทวนข่าว) 
 ศอย. ถึง ผตน. : “เตรียมตรวจ งวดงานที่สอง, เปลี่ยน” 
จ. การยิงหาหลักฐานประณีตแบบย่อ 

๑) บางครั้งสถานการณ์ทางยุทธวิธีหรือความขาดแคลนกระสุน  ท าให้ไม่อาจท าการยิงหา
หลักฐานประณีตแบบสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องท าการยิงหาหลักฐานแบบย่อแทน  แม้ว่าตัวแก้จากการยิงหา
หลักฐานแบบย่อจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์นัก  แต่ก็สามารถน าไปใช้แก้ความไม่มาตรฐานของสภาพต่าง ๆ อย่าง
ได้ผล  การตกลงใจว่าจะท าการยิงหาหลกัฐานแบบย่อยน้ันเป็นหน้าที่ของ นอย. ในการยิงหาหลักฐานชนดินี้  
ผตน. จะลดวิธีการปฏิบัติให้สั้นลง 

ก) ปกติ กระท าการปรับการยิงไปจนกระทั่งผ่าหัวงควบ ๑๐๐ ม. 
ข) โดยส่งการแก้เป็น “เพิ่ม (หรือลด) ๕๐” 
ค) จากผลการตรวจต าบลระเบิด  ท าให้สามารถหาหลักฐานปรับแก้ทั้งทางทิศ และ

ทางระยะส่งให้ ศอย. ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
- ส าหรับการยิงหาหลักฐานชนวนไวและเวลา “ซ้าย ๑๐, ลด ๔๐ บันทึกหลักฐาน

กะก าหนด, ชนวนเวลา, ยิงซ้ า, เปลี่ยน” 
- ส าหรับการยิงหาหลักฐานชนวนไว “ขวา ๔๐, ลด ๑๐ บันทึกหลักฐานกะก าหนด, 

จบภารกิจ, เปลี่ยน” 
ง) ปกติ  การปรับการยิงด้วยชนวนเวลา  มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 



๑๖๓ 

  - เมื่อตรวจเห็นกระสุนนัดใดนัดหนึ่งแตกอากาศ  ให้แก้สูงกระสุนแตกเข้าหา ๒๐ ม. 
  - อาจท าการยิงกระสุนเพิ่มข้ึน  เพื่อปรับแก้หลักฐานให้ถูกต้องแล้วส่งไปยัง ศอย. 

ตามล าดับดังนี้ เช่น “สูงข้ึน ๑๐, บันทึกเวลาชนวนกะก าหนด, จบภารกิจ  เปลี่ยน” 
๒) การยิงหาหลักฐานแบบย่อ  จะให้ความถูกต้องมากยิ่งข้ึนหาก ผตน. ใช้กล้องวัดระยะด้

ยแสงเลเซอร์ 
๓. ภำรกิจยิงท ำลำย 
 ก. ในภารกิจยิงท าลาย  ใช้ปืนกระบอกเดียวท าการยิงเพื่อท าลายเป้าหมายการด าเนินการยิง
เหมือนกับการยิงหาหลกัฐาน  ผตน. จะปรับการยิงต่อเนื่องไปจนกว่าจะสร้างห้วงควบ ๒๕ เมตร  ต่อจากนั้น
ก็จะผ่าห้วงควบโดยการเพิ่มหรือลดระยะไป ๑๐ เมตร  และท าการยิงไปครั้งละสามนัด  หลังจากยิงกระสุน
ไปสามนัดแล้ว  ก็จะปรับแก้หลักฐานครั้งหนึ่ง  ท าอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าเป้าหมายจะถูกท าลายหรือจนกว่า
จะจบภารกิจ (ตน. อาจปรับแก้ผลการยิงทีละนัดก็ได้) 
 ข. เนื่องจากภารกิจยิงท าลาย  จ าเป็นต้องใช้เวลาและกระสุนเป็นจ านวนมาก  จึงควร
หลีกเลี่ยง  ถ้าได้วิเคราะห์แล้วว่าเป้าหมายมีความส าคัญต่อการปฏิบัติของหน่วยด าเนินกลยุทธแล้ว  สมควร
ท าการโจมตีต่อเป้าหมายน้ันด้วยวิธีการยิงท าลายและอาจใช้การโจมตีด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าได้ 

ตำรำงท่ี ๑  เพ่ิม ๒๕ ในนัดท่ี ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี ๒  ลด ๒๕ ในนัดท่ี ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.๙ (-)              บันทึก (ใช้ น.๕, ๖, ๗, 
๙) 
น.๙ (รยม., ม.)  บันทึก (ใช้ น.๕, ๘, ๙) 
น.๙ (+)  - ๒๕   (ดูหมายเหตุ ๔) 

น.๒ ช.๕๐  + ๒๐๐ 
น.๓             – 
๑๐๐ 
น.๔          + ๕๐ 
น.๕ (-)   + ๒๕ 
(ดูหมายเลข ๒) 

น.๘ (+) ยช. 

น.๘ (-)              บันทึก (ใช้ น.๕, ๖, ๗, ๘) 
น.๘ (รยม., ม.)  บันทึก (ใช้ น.๕, ๗, ๘) 

น.๘ (+)          บันทึก (ใช้ น.๕, ๖, ๗, ๘) 
น.๘ (รยม., ม.)  บันทึก (ใช้ น.๖, ๗, ๘) 
น.๘ (-)           บันทึก (ใช้ น.๓, ๖, ๗, ๘) 

น.๖, ๗ (+, +)  - ๒๕ 

น.๖, ๗ (-, -)  + ๒๕ (อาจต้องสร้างห้วงควบใหม่, ดูหมายเหตุ ๔) 

น.๖, ๗ (-, +)  
ยช. 

น.๙ (+)              บันทึก (ใช้ น.๕, ๖, ๗, 
๙) 
น.๙ (รยม., ม.)  บันทึก (ใช้ น.๕, ๘, ๙) 
น.๙ (-)  + ๒๕   (ดูหมายเหตุ ๔) 

น.๒ ช.๕๐  + ๒๐๐ 
น.๓             – 
๑๐๐ 
น.๔          + ๕๐ 
น.๕ (+)  - ๒๕ 
 

น.๘ (-) ยช. 

น.๘ (+)              บันทึก (ใช้ น.๕, ๖, ๗, ๘) 
น.๘ (รยม., ม.)  บันทึก (ใช้ น.๕, ๗, ๘) 

น.๘ (+)          บันทึก (ใช้ น.๕, ๖, ๗, ๘) 
น.๘ (รยม., ม.)  บันทึก (ใช้ น.๖, ๗, ๘) (ดูหมายเหตุ ๓) 
น.๘ (+)          บันทึก (ใช้ น.๔, ๖, ๗, ๘) 

น.๖, ๗ (-, -)  + 
๒๕ 

น.๖, ๗ (+, +)  - ๒๕ (อาจต้องสร้างห้วงควบใหม่, ดูหมายเหตุ ๔) 

น.๖, ๗ (+, -)  
ยช. 



๑๖๔ 

ตำรำงท่ี ๓  ระยะเป้ำหมำย, ถูกเป้ำหมำยระหว่ำงปรับกำรยิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมำยเหต ุ  ถ้าได้ผลการตรวจเป็น “ระยะเป้าหมาย” หรือ “เป้าหมาย” ในระหว่าง

การปรับการยิง  ก็ให้ผู้ตรวจการณ์ด าเนินภารกิจต่อไป โดยการขอว่า “ยิง
ซ้ า” 

    ถ้าผลการตรวจในนัดที่ผู้ตรวจการณ์ได้แก้ไขทางระยะไปแล้ว “เพิ่ม หรือ 
ลด ๕๐”  ยังคงได้ผลเช่นเดียวกับในนัดก่อน  ผู้ตรวจการณ์ก็คงใช้ผลการ
ตรวจ  และการแก้เริ่มต้นจากนัดที่ ๕ และด าเนินการปรับต่อไปตามปกติ 

    นัดที่ได้ผลการตรวจเป็น “เป้าหมาย” หรือ “ระยะเป้าหมาย” อาจจะถือ
ได้ว่าเท่ากับยิงกระสุนไป ๒ นัด ด้วยหลักฐานเดียวกัน และควบจุดยิงหา
หลักฐาน 

    ผู้ตรวจการณ์ด าเนินการแก้ทางระยะไปครั้งละ ๒๕ เมตร จนกว่าจะได้ผล
การตรวจเป็น “ระยะเป้าหมาย” หรือ “เป้าหมาย” หรือได้ผลการตรวจ
ในทางตรงกันข้าม  แล้วจึงแก้ไปในทางที่เหมาะ เพื่อให้ได้ห้วงควบที่
ต้องการ  ถ้าได้แก้ทางระยะไป ๒๕เมตร ๒ หรือ ๓ นัด แล้ว  ยังคงได้ผล
การตรวจเช่นเดียวกับข้างมาก ก็แสดงว่าผู้ตรวจการณ์ได้สร้างห้วงควบทาง
ระยะผิด  จึงต้องด าเนินภารกิจต่อไปด้วยการสร้างห้วงควบใหม่ 

    ผู้ตรวจการณ์บอกจบภารกิจ  เนื่องจากได้ผลการตรวจเท่ากับกระสุนสองคู่
ที่ยิงด้วยหลักฐานต่างกัน ๒๕ เมตร และควบจุดยิงหาหลักฐาน 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
  

น.๕ (-) + ๒๕  (ดูหมายเหตุ ๔) 
น.๕ (รยม., ม.)  บันทึก (ใช้ น.๓, ๕) (ดูหมายเหตุ ๕) 
น.๕ (+)          บันทึก (ใช้ น.๓, ๔, ๕) 

น.๔ (-) + ๒๕ 

น.๒ ช.๕๐  + ๒๐๐ 
น.๓ (ม.) ยช. 
(ดูหมายเหตุ ๑) 
 

น.๕ (+)  - ๒๕   (ดูหมายเหตุ ๔) 
น.๕ (-)           บันทึก (ใช้ น.๓, ๔, ๕) 
น.๕ (รยม., ม.)  บันทึก (ใช้ น.๓, ๕) (ดูหมายเหต ๕) 

น.๔ (+) - ๒๕ 

น.๔ (รยม., ม.)  บันทึก (ใช้ น.๓, ๔) (ดูหมายเหตุ ๓) 



๑๖๕ 

กำรฝึก ปบค. ๑๐๕ มม. ชนิดลำกด้วยยำนยนต ์
๑. กล่ำวน ำ 

  เอกสารนี้เป็นแนวทางเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถฝึกปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 
๑๐๕ มม. ชนิดลากด้วยยานยนต์ ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นชุดได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมีระเบียบวินัยใน
การท างานอย่างได้ผล  เอกสารนี้จะกล่าวถึงพลประจ าปืนเป็นบุคคลและเป็นหมู่โดยละเอียด 

๒. ควำมมุ่งหมำย 
ก. หมู่ปืน ๑ หมู่ ประกอบด้วย ก าลังพล ๑๐ นาย ปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มม. 

ประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องใช้และรถลาก 
ข. ค าว่า “พ่วงปืน” หมายถึง น าปืนมาพ่วงเข้ากับรถลาก 
ค. ค าว่า “ปลดปืน” หมายถึง ปลดปืนออกจากรถลาก 
ง. ค าว่า “ข้างหน้า” หมายถึง เมื่อพ่วงอยู่กับรถลากข้างหน้าของหมู่ปืน คือ ทิศทางหน้า

รถ ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปเมื่อปืนปลดออกจากรถลากแล้ว  ค าว่า “ข้างหน้าปืน” หมายถึง ทิศทางที่ล ากล้องปืนช้ี
ไป 

จ. ค าว่า “ซ้าย – ขวา” ปืนเมื่อได้ได้พ่วง ก็คือ ขวา-ซ้ายของปากล ากล้องปืนโดยยืนอยู่
ท้ายรางปืน ถ้าปืนพ่วงอยู่กับรถลาก ขวา-ซ้าย คือ ขวาซ้าย่ของหน้ารถโดยยืนอยู่ท้ายรถหันหน้าไปทางหน้า
รถ 

 

๓. กำรฝึกพลประจ ำปืนตั้งยิงเป็นบุคคล 
  ในการฝึกพลประจ าปืนนั้นจ าเป็นต้องทราบถึงอัตราก าลังพลของหมู่ปืนเล็กเสียก่อน คือ 
ปืน ๑ หมู่ มีก าลังพล ๑๐ นาย 

ก. ผบ.หมู่ ๑ นาย 
ข. พลเล็ง ๑ นาย 
ค. พลขับ ๑ นาย 
ง. พลประจ าปืน ๗ นาย (มีพลประจ าปืนหมายเลข ๑ – ๗) 

 

๔. โดยท่ัวไปในกำรฝึกพลประจ ำปืนน้ันแบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 
ก. รูปแถวประกอบปืน 
ข. รูปแถวประกอบปืนกับรถลาก 
ค. การฝึกเป็นบุคคล 
ง. การฝึกเป็นหมู่ 

๕. รูปแถวประกอบกับปืน มีดังน้ี 
ก. รูปแถวท้ายปืน 
ข. รูปแถวหน้าปืน 
ค. รูปแถวขวาปืน 
ง. รูปแถวซ้ายปืน 
 

  



๑๖๖ 

๖. กำรฝึกปฏิบัติกำรใช้ปืนเป็นบุคคล 
กำรฝึกต้ังยิงและเลิกยิงเป็นบุคคล 

 

ค ำสั่ง 
พลประจ ำปืนท่ี

ปฏิบัติ 
กำรปฏิบัติ 

พลประจ าปืนท้ายปืน...
แถว 

พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

พลเล็งทวนว่า “แถว” พร้อมทั้งชูมือข้ึน น าแถวว่ิงทวน
เข็มนาฬิกาไปเข้าแถวทางด้านท้ายปืน โดยให้พล
หมายเลข ๓ และ ๔ อยู่ตรงห่วงพ่วงปืนและห่างจาก 
ผบ.หมู่ ๕ ฟุต ผบ.หมู่ อยูห่่างจากห่วงพ่วงปืน ๒ ฟุต 
พลเล็งท าซ้ายหัน พลประจ าปืนอยู่ในลักษณะจัดแถว
จนกว่าจะได้รบัค าสัง่ว่า “นิ่ง 

พลประจ าปืนขวาปืน...
แถว 

พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

พลเล็งทวนว่า “แถว” พร้อมทั้งชูมือข้ึนน าแถวว่ิงทวน
เข็มนาฬิกาไปเข้าแถวทางด้านขวาปืน โดยให้พลเล็งอยู่
ตรงดุมล้อปืนด้านขวา ห่างจากดุมล้อปืนประมาณ ๒ 
ฟุต ท าซ้ายหัน พลประจ าปืนทั้งหมดอยู่ในลักษณะจัด
แถวและพลเล็งยงัชูมืออยูจ่นกว่าจะไดร้ับค าสัง่ว่า 
“นิ่ง” 

พลประจ าปืนซ้ายปืน...
แถว 

พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

พลเล็งทวนว่า “แถว” พร้อมทั้งชูมือข้ึนน าแถวว่ิงทวน
เข็มนาฬิกาไปเข้าแถวทางด้านซ้ายปืนโดยให้พลเล็งอยู่
ตรงพลั่วปืนด้านซ้ายห่างจากพลั่วปืนประมาณ ๔ ฟุต 
ท่าซ้ายหัน พลประจ าปืนทั้งหมดอยู่ในลักษณะจัดแถว 
และพลเล็งยังชูมอือยู่จนกว่าจะได้รบัค าสั่งว่า “นิ่ง” 

นิ่ง พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

พลเล็งลดมือลง พลประจ าปืนคนอื่น ๆ ท าแลตรง แล้ว
พลเล็งสั่ง “นบั” คนที่อยู่ทางซ้ายพลเล็ง “นบั ๑” คน
ต่อไปนับ ๒-๓-๔ จนถึง ๗ ตามล าดับ 

ตรวจต าแหน่ง พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

เมื่อผู้ฝึกออกนามหมายเลขอะไร ให้พลหมายเลขนั้นชู
มือข้ึน จะลดมือลงได้ต่อเมือ่ผูฝ้ึกได้ขานหมายเลข
ต่อไป หรือได้รบัค าสัง่จากผูฝ้ึกว่า “ลดมอืลง” 

พลประจ าปืน...ประจ าที ่ พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

พลประจ าปืนว่ิงไปเข้าแถวตามรูป 
 
 
 
 
 
 
 

พลประจ าปืนท้ายปืน...
แถว 

พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

พลประจ าปืนจัดแถวเพื่อเตรียมการฝกึ 

   



๑๖๗ 
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ต่อไปนี้จะด าเนินการฝึก
การตั้งยิงเป็นบุคคล 

พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

เป็นค าสัง่เตือนให้พลประจ าปืนทุกนายทราบว่าจะ
ด าเนินการฝึกการใช้ปืนเป็นบุคคล (ก่อนด าเนินการฝกึ 
ผบ.หมู่ เตรียมปูผ้าใบทางซ้ายปืนห่างจากล้อปืน ๓ 
ก้าว) การปฏิบัติให้พลหมายเลขคู่ว่ิงไปทางซ้าย 
หมายเลขค่ีว่ิงไปทางขวาปืน ถ้าปฏิบัติพร้อมกันให้
หมายเลขค่ีว่ิงออกก่อน 

ห้ามลอ้ ๔ – ๕ การห้ามล้อจะต้องกระทก่อนเสมอ 
หมุนห่วงพ่วงปืนในท่า...
ตั้งยิง 

๒ – ๓ ปลดสลักยึดห่วงพ่วงปืนและหมุนห่วงพ่วงปืนข้ึน ๑๘๐ 
องศา ทวนเข็มนาฬิกาหมายเลข ๒ – ๓ ช่วยกันใส่สลัก
ยึดห่วงพ่วงปืน 

ปลด...โลห่ล์่าง ๔ – ๕ ปลดสลักแล้วค่อย ๆ ผ่อนโล่ล่างลง 
ปลดเหล็กยึดท้าย...ราง
ปืน 

๖ ถ้าปลดไม่ออก ให้พลหมายเลข ๗ ช่วย 

ถอดสลักยึดหัว...รางปืน ล.๑ ดึงสลักยึดหัวรางปืนออกจากต าแหน่ง “เตรียมเดิน” 
ไปต าแหน่ง “ตั้งยงิ” 

ติดเหลก็คัดท้าย...อันซ้าย ๖ น าเหล็กคัดท้ายมาใส่ในช่องรบัเหลก็คัดท้ายรางปืนอัน
ซ้าย 

ปลดสลัก...ยึดเพลา ๔, ๕ ดึงสลักพลิกขึ้นให้อยู่ในต าแหนง่ “ตั้งยงิ” 
เตรียมแยกรางประ...จ าที ่ ๔, ๕ เข้าแถวดังรูป เพื่อเตรียมการแยกราง 

 
 
 
 
 
 
 

แยกราง พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

การแยกราง (หรือรวมราง) พลหมายเลขต่าง ๆ ประจ า
ที่การแยก (รวม) รางนั้น ต้องคอยรอค าสั่งว่า “แยก” 
หรือ “รวม” จากพลหมายเลข ๔ เสียก่อน โดยพลเลง็
ร้อง “พร้อม” พลหมายเลข ๔ ร้อง “แยก” ขณะแยก
พลหมายเลข ๔, ๕ ต้องผ่อนห้ามลอ้จนสุด เมื่อแยก
เสร็จแล้วพลเลง็ร้องเสรจ็ หมายเลข ๔, ๕ ห้ามล้อ
ดังเดิม  

ใส่สลักยึดหัว...รางปืน ล. ๑ ใส่สลักยึดหัวรางปืน (รูบน) 
ปลด...โลห่ล์่าง ๔, ๕ กดสลกัยึดโลล่่าง แล้วค่อย ๆ ผอ่นโลล่่างลนจนสุด 
ตั้ง...โล่หบ์น ล.๑ ถอดสลักโลบ่นออก ตั้งโล่ข้ึนแล้วใส่สลัก 
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เตรียมหีบเครื่องมือประ
...จ าหมู ่

๖, ๗ น ามาวางไว้ทางซ้ายของผ้าใบทีปู่วางไว้ประมาณทาง
ตอนล่าง ดังรูป 
 
 
 
 

ปลดผ้า...คลุมปืน ล.๑, ๔, ๕ พลหมายเลข ๑ โยนไว้ทางขวาของล้อปืนด้านขวา 
ปลดผ้าหุ้มปากล า...กล้อง
ปืน 

๕ ปลดแล้วน ามาวางรวมไว้ทางด้านล้อปืนด้านขวา 

สวม...กล้องเล็ง ล.๑ พลเล็งว่ิงไปน ากลอ้งข้อศอกออกมาจากหีบที่ติดไว้
ข้างหน้าปืน สง่ใหห้มายเลข ๑ พร้อมกับร้องว่า 
“กล้อง” หมายเลข ๑ น ากล้องข้อศอกไปใส่ไว้ที่ฐาน
กล้องข้อศอก พลเลง็น ากลอ้งเลง็ออกจากหีบมาสวมใส่
กับฐานกล้องเลง็ใหเ้รียบร้อย 

เปิด...ลูกเลือ่น ๑ ใช้มือซ้ายเปิดลูกเลื่อน 
พับผ้า...คลมุปืน ๒ พับผ้าคลุมปืนต่าง ๆ ที่กองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วตั้ง

กองไว้ที่เดิม 
เตรียม...หลักเลง็ ๕ น าหลักเลง็ซึง่อยู่ทางขวารางปืนประกอบเข้าเรียบร้อย

แล้วจึงน าไปปักไว้ทางขวาของปืน 
ปลดเหล็ก...ยึดเปล ล.๑, ๔ ถ้าไม่ออกพลหมายเลข ๔ ขาน “สูง” หรือ “ต่ า” เมื่อ

ออกแล้วใหร้้อง “เสร็จ” 
ประกอบ...ด้ามแล ้ ๒ ปลดแลอ้อกจากรางปืนแล้วประกอบเข้ากบัตอกแสซ้ึ่ง

มีอยู่ในหีบประจ าอยู่แล้วน าไปวางไว้ทางขวาของล้อ
ปืน ณ ที่ผ้าคลุมปืนกองไว้ 

ตั้งกล้อง...ปกต ิ ล ให้ระดบักับหลอดระดบัทางข้างและทางยาวตลอดจน
มาตราต่าง ๆ ตรงขีดหลกั 

เตรียมเครื่อง...ตัง้ชนวน ๓ น ากุญแจและเครื่องตั้งเวลาชนวนมาจากหบีประจ าหมู่
วางไว้ที่ผ้าใบปูไว้ตรงที่ประมาณมมุล่างทางซ้าย 

วางสาย...โทรศัพท ์ ๗ วางสายโทรศัพทจ์ากปืนไปยงัที่อยู่ของ รอง ผบ.ร้อย 
ตั้งเครื่องตั้งมมุยิง...ปกติ ๑ พลหมายเลข ๑ ให้ระดับหลอดระดบัทางข้าง, ทางยาว 

ตลอดจนมาตราต่าง ๆ ตรงขีดหลักทัง้หมด 
เตรียมเครื่องตั้งมมุยิง...
ประณีต 

ผบ.หมู ่ น ามาสะพายขวางจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวา 

   
   
   

ผ้าใบ หีบ 
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ประจ าต าแหน่ง...เตรียม
รบ 

พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗. กำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง 

๑) ค าสั่ง “๔, ๕ ห้ามล้อ” 
การปฏิบัติ 
๔, ๕ ว่ิงออกมาทางด้านของตน แล้วหยุดทางล้อรถทางด้านของตน คือ ๔ ด้านซ้าย ๕ 

ด้านขวา โดยหันหน้ากลับมาทางท้ายปืน (เข้าห้ามล้อ) ห่างจากล้อประมาณ ๑ ก้าว 
๔ ตบเท้าขวาตรงไปประมาณ ๑ ก้าว ๕ ตบเท้าซ้ายตรงไปประมาณ ๑ ก้าว 
๔ น ามือขวาเท้าที่ยางรถ ๕ น ามือซ้ายเท้าที่ยางรถ 
๔ น ามือซ้ายจับห้ามล้อกดลงมา ๕ น ามือขวาจับห้ามล้อกดลงมา 
ทั้ง ๔ และ ๕ ลากเท้าหน้ากลับมาชิดเท้าหลังแล้วว่ิงกลับเข้าที่ 

๒) ค าสั่ง “๒, ๓ หมุนห่วงพ่วงปืนในท่า...ตั้งยิง 
 การปฏิบัติ 

๒ ก. เริ่มปฏิบัติ  ว่ิงออกมาหยุดตรงกับพลั่ว ห่างประมาณ ๑/๒ ห้าว ท าท่าซ้ายหัน
จังหวะ ๑ (เข้าหาพลั่วปืน) นั่งลงไปคุกเข่าขวาจรดพื้น เข่าซ้ายตั้งข้ึน มือซ้ายไขว้หลัง มือขวาปลดสลักยึด
ห่วงพ่วงปืน 
    ข. เมื่อปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว  ยืนข้ึนลากเท้าซ้ายเข้ามาชิดเท้าขวา ท าท่าซ้ายหัน 
แล้วว่ิงไปเข้าแถว 

๓ ก. เริ่มปฏิบัติ  ว่ิงตรงออกมาหยุดห่างจากห่วงพ่วงปืน ประมาณครึ่งก้าว กระโดด
แยกเท้า (หน้ายังคงหันไปทางปากล ากล้องปืน) ก้มตัวใช้มือทั้งสองจับห่วงพ่วงปืนหมุนข้ึนทวนเข็มนาฬิกาให้
ตั้งข้ึนข้างบนรอจนหมายเลข ๒ ใส่สลักเสร็จ 

  ข. เมื่อปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว  ลากเท้าขวาเข้ามาชิดเท้าซ้าย  ท าท่ากลับหลังหัน ว่ิง
กลับเข้าแถว 
  ๓) ค าสั่ง “๖ ติดเหล็กคัดท้าย...อันซ้าย” 
   การปฏิบัติ 

๖ ก. เริ่มปฏิบัติ  ว่ิงตรงออกมาหยุดให้ตรงกับที่เก็บเหล็กคัดท้ายอันซ้าย  ทางด้าน
ปลายแหลมห่างประมาณครึ่งกา้ว ท าท่าขวาหันจังหวะ ๑ แล้วก้าวเท้าซ้ายตบไปทางกึ่งซ้ายประมาณ ๑ ก้าว 
มือซ้ายหงายจับเหล็กคัดท้ายอันซ้ายประมาณกึ่งกลางของความยาวของมัน  มือขวาปลดเหล็กที่ยึดด้าม
เหล็กคัดท้ายมือซ้ายถือเหล็กคัดท้ายออกมา  พร้อมกับมือขวาก็เก็บเหล็กที่รดัด้ามเหลก็คัดท้ายเข้าที่เดิม น า



๑๗๐ 

มือขวามาจับเหนือมือซ้าย (คว่ ามือ) หมุนตัวไปทางพลั่วปืนและตบเท้าไปทางพลั่วปืน ให้ชิดกับพลั่วปืน น า
เหล็กคัดท้ายใส่เข้าในที่ของมัน 

ข. เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว  ลากเท้าขวาไปชิดแล้วว่ิงกลับเข้าแถว 
  ๔) ค าสั่ง “๔, ๕ ปลดสลัก...ยึดเพลา”   
   การปฏิบัติ 
   หมายเลข ๔ 

ก. เริ่มปฏิบัติ  ว่ิงออกมาทางด้านของตนแล้วมาหยุดให้ชิดเปลปืน ตบเท้าขวาไป
ข้างหน้า ๑ ก้าว นั่งคุกเข่า (เข่าซ้ายจรดพื้น) มือซ้ายไขว้หลัง มือขวาจับสลักยึดเพลาหมุนทวนเข็มนาฬิกา
น าเข้าไปไว้ในรูทางด้านใน 

ข. เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว  ลุกขึ้น ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย ว่ิงกลับเข้าแถว 
   หมายเลข ๕ 

ก. เริ่มปฏิบัติ  ว่ิงออกมาทางด้านของตนแล้วมาหยุดให้ชิดเปลปืน ตบเท้าซ้ายไป
ข้างหน้า ๑ ก้าว  นั่งคุกเข่า (เข่าขวาจรดพื้น) มือขวาไขว้หลัง มือซ้ายจับสลักยึดเพลาหมุนทวนเข็มนาฬิกา
น าเข้าไปไว้ในรูปทางด้านใน 

ข. เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว  ลุกขึ้น ลากเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา ว่ิงกลับเข้าแถว 
  ๕) ค าสั่ง “๖ ปลดเหล็กยึดท้าย...รางปืน” 
   การปฏิบัติ 

ก. เมื่อเริ่มปฏิบัติ  ว่ิงออกมาหยุดตรงกับเหล็กยึดท้ายรางปืน ห่าง ๑ ก้าว ท าท่าขวา
หันจังหวะ ๑ ตบเท้าซ้ายไปข้างหน้า ๑ ก้าว ก้มตัวลง น ามือซ้ายจับสลักยึดเหล็กยึดท้ายรางปืน มือขวาจับ
ห่วงเหล็กยึดท้ายรางปืนข้ึนปล่อย มือซ้ายช่วยมือขวาปลดขอออกจากรูยึดแล้วกดห่วงเหล็กยึดท้ายด้วยมือ
ขวาให้เข้าที่ 

ข. เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว  ลากเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา ท าท่าขวาหัน ว่ิงกลับเข้าแถว 
  ๖) ค าสั่ง “หมู่...แยกราง” 
   การปฏิบัติ  ทุกคนว่ิงออกมาพร้อม ๆ กัน มาประจ าดังในรูป 
   ก. ล. ดูการเข้าที่ของทุกคนว่าเรียบร้อยหรือไม่ 
    ๑ คอยฟัง ล. ถ้า ล. ให้หมุนควงสูงก็หมุนตาม (ถ้าแยกรางไม่ออก) 
    ๒ ยืนจับที่เหล็กคัดท้ายอันซ้าย เตรียมแยกราง 
    ๓ ยืนจับที่ห่วงพ่วงปืน เตรียมแยกราง 
    ๔, ๕  ยืนอยู่ในท่าห้ามล้อ (มือจับห้ามล้อ) 
    ๖ ก้มตัวจับเหล็กส าหรับแยกรางด้านซ้าย 
    ๗ ก้มตัวจับเหล็กส าหรับแยกรางด้านขวา 
   ข. ล. เมื่อเห็นทุกคนเข้าที่พร้อม ก็พูดว่า “พร้อม” 
    ๔ เมื่อได้ยิน ล. ร้อง พร้อม ก็ให้ร้องว่า “แยก” 
   ค. ให้ทุกคนปฏิบัติดังนี้ 
    ๒, ๓, ๖, ๗ ยกรางให้สูงประมาณ ๑ ฟุต แยกรางออกจากกันจนรางกางออกเต็มที่
แล้ววางลง  
    ๔, ๕ ในขณะ ๒, ๓, ๖, ๗ แยกรางนั้น  ให้ผ่อนห้ามล้อข้ึน  พอวางรางลงก็ให้ห้าม
ล้อไว้อย่างเดิม (ถ้าแยกไม่ออกให้พลเล็งขยับควงส่าย) 



๑๗๑ 

   ง. เมื่อเห็นทุกคนปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ร้องว่า “เสร็จ” ทุกคนว่ิงกลับเข้าแถว 
ท าท่าจัดแถวแล้วเอามือลง ตอนนี้ ๓, ๔ อยู่ตรงระหว่างเปลปืนส่วนหลัง 
  ๗) ค าสั่ง “ล., ๑ ใส่สลักยึดหัว...รางปืน”  
   การปฏิบัติ 

ล. ว่ิงออกมาหยุดตรงกับล้อทางด้านความหนาของยางด้านใน หันหน้าไปทางหน้าปืน
ห่างล้อ ๑ ก้าว ตบเท้าขวาไปทางกึ่งขวาประมาณ ๑ ก้าว มือซ้ายไขว้หลัง มือขวาจับสลักยึดหัวรางปืนน าไป
ใส่ในรูบน เพื่อยึดราง เมื่อเสร็จแล้วลากเท้าขวามาชิด ท าท่ากลับหลังหัน แล้วว่ิงกลับเข้าแถว 

๑ ว่ิงออกมาหยุดตรงกับล้อทางด้านความหนาของยางด้านใน  หันหน้าไปทางหน้าปืน 
ห่างล้อ ๑ ก้าว ตบเท้าซ้ายไปทางกึ่งซ้ายประมาณ ๑ ก้าว มือขวาไขว้หลัง มือซ้ายจับสลักยึดหัวรางปืนน าไป
ใส่ไว้ในรูปบนเพื่อยึดราง เมื่อเสร็จแล้วลากเท้าซ้ายมาชิด ท าท่ากลับหลังหัน แล้วว่ิงกลับเข้าแถว 
  ๘) ค าสั่ง “๔, ๕ ปลด...โล่ห์ล่าง” 
   การปฏิบัติ 

ก. เริ่มปฏิบัติ  ๔, ๕ ว่ิงไปหยุดข้างหน้าปืนเหมือนกับท่าปลดสลักยึดเหล่า แต่เมื่อ
นั่งคุกเข่าลงไปแล้ว ๔, ๕ ไปเอามือไขว้หลัง  ๔ เอามือซ้ายจับโล่ล่าง และเอามือขวากดสลักยึดโล่ล่าง  ๕ 
เอามือขวาจับโล่ห์ล่างและเอามือซ้ายกดสลักยึดโล่ห์ล่าง 

ข. เมื่อเสร็จแล้ว  ลุกขึ้นมาปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าปลดสลักยึดเพลาในการกลับเข้าแถว 
  ๙) ค าสั่ง “๒ ประกอบ...ด้ามแส้” 
   การปฏิบัติ 

ก. เริ่มปฏิบัติ  ว่ิงออกมาหยุดอยู่ ข้างรางตรงกึ่งกลางที่เก็บด้ามแส้ ห่างจากราง
ประมาณครึ่งก้าว ท าท่าขวาหัน แล้วกระโดดแยกเท้าก้มตัวเอามือซ้ายแกะเหล็กรัดด้ามแส้ทางซ้ายและมือ
ขวาแกทางขวาหยิบเอาด้ามแส้ออกมาวางบนหน้าขา เก็บเหล็กรัดด้ามแส้ เตรียมต่อเข้าด้วยกันลากเท้าซ้าย
มาชิดเท้าขวา แล้วหมุนตัวว่ิงอ้อมไปทางด้านขวาปืน (ด้านปากล ากล้องปืน) ในขณะว่ิงก็ท าการต่อด้ามแส้ไป
ด้วย  แล้วว่ิงไปหยุดทางล้อให้ปุ่มเกลียวทองเหลืองช้ีไปทางปากล ากล้องปืนตรงดุมล้อ ห่างจากล้อ ๒ ก้าว 

ข. ว่ิงกลับไปเข้าแถว  โดยไม่ต้องกลับทางเดิม 
  ๑๐) ค าสั่ง “ล. ถอดผ้าคลุมฐาน...เครื่องเล็ง” 
   การปฏิบัติ 

ก. เริ่มปฏิบัติ  ล., ๑ ว่ิงออกมาหยุดและปฏิบัติเช่นเดียวกับการใส่สลักยึดหัวรางปืน 
เพียงแต่ว่าไม่มีการเอามือไขว้หลัง ใช้ทั้งสองมือถอดผ้าคลุมฐานเครื่องเล็งออกโยนไว้ประมาณตรงกับดุมล้อ
ด้านขวา  ห่างจากดุมล้อประมาณ ๒ ก้าว ทั้ง ล. และ ๑ ต่างโยนผ้าคลุมฐานเอง 

ข. เมื่อท าเสร็จแล้ว  ลากเท้าซ้ายมาชิดท าท่ากลับหลังหัน แล้วว่ิงกลับเข้าแถว 
  ๑๑) ค าสั่ง “๕ เตรียม...หลักเล็ง” 
   การปฏิบัต ิ

ก. เริ่มปฏิบัติ  ๕ ว่ิงออกมาหยุดอยู่ทางข้างรางปืนตรงกึ่งกลางที่เก็บหลักเล็ง ห่างจาก
รางปืนประมาณครึ่งก้าว ท าท่าซ้ายหันแล้วกระโดดแยกเท้า  ก้มตัวเอามือซ้ายและขวาแกะสลักยึดหลักเล็ง
พร้อม ๆ กัน  หยิบหลักเล็งออกมาวางบนหน้าขา แล้วเอามือทั้งสองเก็บเหล็กรดัหลกัเลง็พรอ้มกันทั้งสองมอื  
และหยิบหลักเล็งข้ึนมาถือไว้  ลากเท้าซ้ายเข้ามาชิดเท้าขวา เดินถอยหลังแล้วเอาหลักเล็งวางไว้บนพื้น เดิน
ห่างจากดุมล้อขวา ๑ ก้าว 

ข. เมื่อท าเสร็จแล้ว  ว่ิงกลับเข้าถวท้ายปืน 
  ๑๒) ค าสั่ง “๑ ตั้ง...โล่ห์ปืน” 



๑๗๒ 

   การปฏิบัติ 
ก. เริ่มปฏิบัติ  ๑ ว่ิงออกมาทางด้านขวาของตน แล้วมาหยุดให้ตรงและชิดกับยาง

ทางด้านความหนาของยาวด้านนอกทางหัวรางปืน ตบเท้าขวาไปข้างหน้า ให้ติดกับทางดุมล้อ ๑ ก้าว 
(ขณะนี้ตัวเราจะทับบนยางรถ) ก้มหน้ามองดูสลักยึดโล่บน ใช้มือขวาดึงสลักยึดโล่บนออกมาทางขวามือ ใช้
มือซ้ายดึงโล่บนเอาศอกทาบไปกับเหล็กยึดโล่ ซึ่งเขาท าเป็นโค้งตามศอกพอดี เอามือขวาใส่สลักโล่บน 

ข. เมื่อท าเสร็จแล้ว  ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย ท าท่ากลับหลังหัน ว่ิงกลับเข้าแถว 
  ๑๓) ค าสั่ง “๕ ปลดผ้าหุ้มปากล า...กล้องปืน” 
   การปฏิบัติ 
   ก. เริ่มปฏิบัติ ๕ ว่ิงออกมาหยุด หันหน้าเข้าหาปากล ากล้องปืน ห่างประมาณ ๑ ก้าว 
กระโดดแยกเท้า พร้อมกับเอามือทั้งสองช่วยแกะเข็มขัดผ้าหุ้มปากล ากล้อง ดึงผ้าหุ้มปากล ากล้องปืนออกมา  
โดยไปกองรวมกับผ้าคลุมฐานเครื่องเล็ง ทางด้านดุมล้อขวา 
   ข. เมื่อท าเสร็จแล้ว  ลากเท้าซ้ายเข้ามาชิดเท้าขวา ว่ิงกลับเข้าแถว 
  ๑๔) ค าสั่ง “ล., ๑, ๕ ปลดเหล็ก...ยึดเปล” 
   การปฏิบัติ 
   พลเล็ง, หมายเลข ๑ 
   ล. ๑ ว่ิงออกมายืนชิดกับรางปืนทางซอกระหว่างล้อของปืนกับรางปืน ส าหรับ ๑ จับ
ควงสูง (เมื่อ ๔ บอกว่า สูง ๆ ต่ า ๆ) ส าหรับ ล. จับควงส่าย (เมื่อ ๔ บอกว่า ซ้าย ๆ ขวา ๆ) เมื่อ ๔ บอกหยดุ 
ล. ๑ ก็หยุดหมุน ล. ๑ เมื่อได้ยิน ๔บอก “เสร็จ” ก็ยืนชิดเท้า โดยละจากเท่าใดก็ได้ แยกออกมาจากหัวราง
ปืนกับล้อของปืน  ชักเท้าซ้ายถอยหลัง น าเท้าขวามาชิดแล้วกลับเข้าแถว 
   หมายเลข ๔ 
   ว่ิงออกมาร้อง สูง ๆ ๆ ๆ เป็นการเตือน ล. และ ๑ มาหยุดตบเท้าขวาออกไป และ
ท าท่าคล้ายกับปลดสลกัยึดเพลา สอดตัวเข้าไปนั่งคุกเข่าใต้เปลปืน มือขวาก าเหล็กยึดเปล มือซ้ายกดสลักยดึ
เปล พรอมกับร้อง สูง ๆ ๆ หรือ ต่ า ๆ หรือ ซ้าย ๆ หรือ ขวา ๆ ตามต้องการ พร้อมกับดึงเหล็กยึดเปล
ตลอดเวลาจนหลุด  น าเหล็กยึดเปลเข้าไปเก็บติดไว้ใต้เปล เมื่อท าเสร็จแล้ว ลุกข้ึน ลากเท้าขวามาชิดเท้า
ซ้าย ว่ิงกลับเข้าแถว 
  ๑๕) ค าสั่ง “๒ จัดผ้า...คลุมปืน” 
   การปฏิบัติ 
   ก. เริ่มปฏิบัติ ๒ ว่ิงอ้อมไปหยุดประมาณดุมล้อห่างออกไป ๒ ก้าว พับผ้าคลุมฐาน
เครื่องเล็งด้านกล้องพาโนรามิคเป็น ๒ ส่วน วางห่างจากกล้อง ๒ ก้าว ให้รอยพับหันไปทางปากล ากล้องปืน 
พับผ้าคลุมฐานกล้องเล็งทางกลอ้งข้อศอกเป็น ๒ ส่วน ยกข้ึนทับบนอันแรกให้รอยพับหันไปทางเดียวกัน เอา
ผ้าหุ้มปากล ากล้องปืนวางโดยให้แนวเข็มขัดนั้นขนานกับล ากลอ้งปนื วางให้ขอบล่างตรงกับรอยพบัพอดี บน
ผ้าหุ้มปากล ากล้องปืนวางด้ามแส้ทับผ้าให้ขนานกับล ากล้องปืน เอาหลักเล็ง ๒ อันมาวางต่อจากด้ามแส้ 
โดยวางให้ปลายด้ามตัดเสมอเกลียวทองเหลือง วางเรียงตามล าดับออกมาทางข้างนอก คือ ด้ามแส้อยู่ในสุด 
ถ้าเหล็กไม่เท่ากันให้เอาอันสั้นที่สุดเรียงไว้ด้านนอกสุด ด้ามแส้ หลักเล็งต้องวางชิดเรียงกัน 
   ข. เมื่อท าเสร็จแล้ว  ลากเท้าซ้ายมาชิด ท าท่ากลับหลังหัน แล้วว่ิงกลับเข้าแถว 
  ๑๖) ค าสั่ง “พลประจ าปืน ประจ าต าแหน่ง...เตรียมรบ” 
   การปฏิบัติ  อธิบายไว้ในรูปประจ าต าแหน่งเตรียมรบแล้ว 
  ๑๗) ค าสั่ง “หมู่ตั้งปืน...ปกติ” 
   การปฏิบัติ 
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   พลเล็ง 
   ชิดเท้าท่าตรง ยกมือขวาข้ึนเหนือศีรษะ รายงานว่า “หมู่...ทราบแล้ว” เอามือลง แล้ว
เปิดฝาครอบหลอดระดับ ปรับหลอดระดับทางข้างและทางสูง (ถ้ามีกล้องพาโนรามิค) ให้ตั้งมาตรามุมทิศ ๐ 
ทั้งส่วนใหญ่และส่วนย่อย คอยฟังหมายเลข ๑ บอก “เสร็จ” ถ้าได้ยิน ๑ ร้องบอกเสร็จให้ตรวจหลอดระดบั
ครั้งสุดท้าย ถูกต้องดีแล้ว ให้ยกมือขวา แล้วรายงาน “หมู่...พร้อม” รายงานเสร็จเอามือลง ท าท่าตาม
ระเบียบพัก 
   หมายเลข ๑ 
   ชิดเท้าท่าตรง เมื่อสิ้นค ารายงานของ ล. ที่รายงานว่า “หมู่...ทราบแล้ว” ขยับตัวเข้าไป
ที่เครื่องตั้งระยะยิง ตั้งมาตรามุมสูง ๓๐๐ มุม พื้นที่ ๓๐๐ ปรับหลอดระดับทางข้าง ทางสูง เมื่อได้ระดับที่
ถูกต้องแล้ว ชิดเท้าร้อง “เสร็จ” (ไม่ยกมือ) ท าท่าตามระเบียบพัก 
 หมำยเหต ุ ๑. การฝึกเป็นบุคคลนี้ ถ้าเราใช้กล้องพาโนรามิคและกล้องข้อศอก ต้องมีค าว่า 

“ติดกล้องเล็ง” ก่อนที่จะประจ าต าแหน่งเตรียมรบ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้อง ข้ามไป 
    ๒. การออกมาเพื่อปฏิบัติทุกครั้งเมื่อสิ้นเสียงค าสั่งให้ทวนต าแหน่งของตนออกมา

ก่อน แล้วจึงออกไปปฏิบัติ 
    ๓. ถ้าท าพร้อมกันทั้งหมู่ก็ขานพร้อมกันเลย 

๘. กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง 
เป็นการปฏิบัติต่อจากการฝึกเป็นบุคคลตามหมายเลขไว้แล้ว  และต้องการเปลี่ยนต าแหนง่

อื่นให้แก่พลประจ าปืนได้ฝึกทุกหน้า 
ค าสั่ง  “พลประจ าปืน...เปลี่ยน...ต าแหน่ง” 
การปฏิบัติ  พลเล็งก้าวเท้าซ้ายถอยหลังไป ๑ ก้าว ลากเท้าขวามาชิด แล้วท าท่าซ้ายหัน

จังหวะหนึ่ง แล้วว่ิงไปต่อท้ายแถว 
พลหมายเลข ๑ – ๗ ก้าวเท้าซ้ายไปทางข้างเลื่อนข้ึนไปแทนที่ตามล าดับ ในขณะเลื่อนข้ึน

ไปให้ยกแยกท าท่าจัดแถวด้วย 
ส าหรับพลหมายเลข ๑ เมื่อเลื่อนข้ึนไปแทนที่พลเล็งเรียบร้อยแล้ว ก็สลัดมือซ้ายลงพร้อม

กับสั่ง “นับ” 
พลหมายเลข ๒ เดิมก็เป็นพลหมายเลข ๑ ก็นับ ๑ คนต่อ ๆ ไปก็นับตามล าดับ ดังนั้น พล

เล็งเดิมก็จะกลายเป็นพลหมายเลข ๗ และพลหมายเลข ๑ เดิมก็จะกลายเป็นพลเล็ง 
๙. กำรฝึกเลิกยิงเป็นบุคคล 

 

ค ำสั่ง 
พลประจ ำปืนท่ี

ปฏิบัติ 
กำรปฏิบัติ 

พลประจ าปืนท้ายปืน...
แถว 

พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้ว 

นิ่ง พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้ว 

เปลี่ยนต าแหน่ง พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้ว 

ตรวจต าแหน่ง พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้ว 



๑๗๔ 

ค ำสั่ง 
พลประจ ำปืนท่ี

ปฏิบัติ 
กำรปฏิบัติ 

ต่อไปจะเป็นการฝกึเลิก
ยิงเป็นบุคคล 

พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

เป็นการบอกเตือนพลประจ าปืน 

ตั้งกล้อง...ปกต ิ ล พลเล็งปรบัระดับทางข้างและทางยาวและตัง้มาตราต่าง 
ๆ ตรงขีดหลัก 

ตั้งเครื่องใหร้ะยะยงิ...
ปกต ิ

๑ ปรับระดบัทางข้างและตั้งมาตราส่วน 

เก็บ...กล้องเลง็ ล., ๑ พลเล็งถอดกล้องเล็งออกจากฐานเล็งน าไปเกบ็ในหีบ ซึง่
อยู่ข้างหน้าโล่ห์พลหมายเลข ๑ ถอดหล้องข้อศอกออก
จากฐานกล้องข้อศอกสง่ให้พลเล็งพร้อมกับร้องว่า 
“กล้อง” พลเล็งรับกล้องแล้วน าเกบ็ไว้ในหีบ 

เก็บ...หลักเลง็ ๕ น าหลักเลง็เก็บทีร่างปืนด้านขวา ณ ที่เก็บหลักเล็งเดิม 
เก็บเครื่อง...ตัง้ชนวน ๓ น าเก็บไว้ในหีบประจ าหมู่ให้ถูกที ่
ปิด...ลูกเลื่อน ๑ ใช้มือซ้ายปิดลกูเลื่อน 
เก็บ...ด้ามแส ้ ๒ น าดอกแส้เก็บไว้ในหีบประจ าหมู่ ด้ามแสเ้ก็บที่รางปืน 
เก็บกระสุนเข้าหีบ...
กระสุน 

๗, ๖, ๕, ๔, ๓ พลหมายเลข ๕ ดูส่วนบรรจุทัง้ ๗ ครบ และเรียงกันตาม
หมายเลข แล้วร่วมกันประกอบกระสุนกบัพลหมายเลข 
๓ และ ๔ โดยใส่สลกัปลอดภัยไว้อย่างเดิม แล้วส่งใหพ้ล
หมายเลข ๖, ๗ และ ๖, ๗ น าเข้าเก็บในซองกระสุนและ
หีบกระสุนต่อไป 

เก็บเครื่องตั้งมมุยิง...
ประณีต 

ผบ.หมู ่ น าเก็บในหีบประจ าหมู่ให้ถูกที ่

เก็บสาย...โทรศัพท ์ ๗ เก็บสายโทรศัพทท์ี่วางไปยัง รอง ผบ.รอ้ย 
ติดเหลก็...ยึดเปล ล., ๑, ๔ ถ้าไม่เข้าที่ที่พลหมายเลข ๔ ขาน “สูง ๆ ต่ า ๆ, ขวา ๆ 

ซ้าย ๆ เมื่อเข้าที่พลหมายเลข ๔ บอก “เสร็จ” 
ถอดสลัดยึดหัว...ราง
ปืน 

ล., ๑ ดึงสลักยึดหัวรางปืนออกจากต าแหน่งตัง้ยิง ไปใส่ไว้ในรู
ล่าง (ต าแหนง่เตรียมเดิน) 

รวมราง พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

ดูค าอธิบายการแยกราง 

สวมผ้า...คลมุปืน ล., ๑, ๔ โดยพลหมายเลข ๔ น ามาวางไว้ที่เปลท้ายปืน แล้วพล
หมายเลขต่าง ๆ ช่วยกันคลุมปืน 

พับ...โลห่์ล่าง ๔, ๕ พลหมายเลข ๔, ๕ ยกข้ึนให้ถึงที ่
ติดเหลก็ยึดท้าย...ราง
ปืน 

๖ ถ้าไม่เข้าให้พลหมายเลข ๗ มาช่วย 

พับ...โลห่์บน ล., ๑ พลเล็งและหมายเลข ๑ จะตั้งโล่หบ์นเมื่อโล่หบ์นยังพบั
อยู่ 



๑๗๕ 

ค ำสั่ง 
พลประจ ำปืนท่ี

ปฏิบัติ 
กำรปฏิบัติ 

สวมผ้าหุ้มปากล า...
กล้องปืน 

๕ น าผ้าหุ้มปากล ากลอ้งปืนมาสวมที่ปากล ากล้องปืน 

เก็บเหล็กคัดท้าย...อัน
ซ้าย 

๖ น ามาใส่ไว้ในที่เกบ็ที่รางปืนอันซ้าย 

ใส่สลัก...ยึดเพลา ๔, ๕ ดึงสลักพลิกขึ้นให้อยู่ในต าแหนง่เตรียมเดิน 
หมุนห่วงพ่วงปืนในท่า
...เตรียมเดิน 

๒, ๓ หมุนลงมาไว้ในต าแหน่งเตรียมเดิน โดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกาลงข้างล่าง 

เก็บหีบเครื่องมือประ...
จ าหมู ่

๖, ๗ น าเก็บไปยงัรถลาก (ถ้าในการฝึกครัง้นั้นไม่มรีถลากให้
ก าหนดที่ใดทีห่นึ่งขึ้น 

ปลด...ห้ามล้อ ๔, ๕ กระท าภายหลัง เมื่อต้องการจะเคลื่อนย้าย เตรียมห่วง
พ่วงปืนกับรถลาก 

 
๑๐. รำยละเอียดกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งกำรฝึกเลิกยิงเป็นบุคคล 

 ปฏิบัติตรงกันข้ามกับการฝึกตั้งยิงเป็นบุคคล 
๑๑. กำรฝึกต้ังยิงเป็นหมู่ 

 ความมุ่งหมายในการฝึกเป็นหมู่ คือ ต้องการให้เกิดสมรรถภาพสูงแก่พลประจ าปืนทั้ง
ในด้านความถูกต้อง และความรวดเร็วในการปฏิบัติ 

 ค าบอกค าสั่ง  “หมู่...ตั้งยิง” 
 การปฏิบัติ  ทุกคนขานต าแหน่งหมายเลขของตนออกมา แล้วปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 พลเล็งมีหน้าที่ 

- ถอดผ้าคลุมฐานเครื่องเล็ง 
- ถ้าจ าเป็นส่วยควงส่ายช่วยในการแยกราง 
- เปิดฝาครอบหลอดระดับทั้งสองอัน 
- ใส่สลักหัวรางปืน เมื่อแยกรางแล้ว 
- เอากล้องพาโนรามิคมาสรวม ตั้งกล้องปกติ 
- ส่ายควงส่ายเมื่อ ๔ ร้อง ซ้าย ๆ ขวา ๆ ช่วยปลดเหล็กยึดเปล 
- ปรับหลอดระดับทั้งสอง ปรับหลอดระดับทางสูงข้ึน 
- เมื่อทุกคนท าหน้าที่ของตนเสร็จ และ ๑ ร้องบอก “เสร็จ” ก็ชิดเท้ายกมือข้ึนรายงาน 

“หมู่...พร้อม” 
หมายเลข ๑ มีหน้าที่ 
- ถอดผ้าคลุมฐานเครื่องเล็ง 
- เปิดฝาครอบหลอดระดับทั้งสองอัน 
- ใส่สลักหัวรางปืน เมื่อแยกรางแล้ว 
- ช่วยปลดเหล็กยึดเปลเมื่อ ๔ ร้อง สูง ๆ ต่ า ๆ 
- ใส่สลักหัวรางปืน เมื่อแยกรางแล้ว 
- เปิดลูกเลื่อน 
- ตั้งโล่บน 



๑๗๖ 

- ตั้งปืนปกติ โดยตั้งมาตรามุมสูง ๓๐๐ มิลเลียม มุมพื้นที่ ๓๐๐ มิลเลียม 
- ปรับหลอดระดับทางสูงก่อน แล้วปรับหลอดระดับทางข้าง 
- ชิดเท้าร้อง “เสร็จ” เมื่อปรับหลอดระดับแล้ว 
หมายเลข ๒ มีหน้าที่ 
- ปรับหลอดระดับทางสูงก่อน แล้วปรับหลอดระดับทางข้าง 
- ชิดเท้าร้อง “เสร็จ” เมื่อปรับหลอดระดับแล้ว 
หมายเลข ๓ มีหน้าที่ 
- หมุนห่วงพ่วงปืนในท่าต้ังยิง 
- ช่วยแยกราง 
หมายเลข ๔ มีหน้าที่ 
- ห้ามล้อ 
- ปลดสลักยึดเพลา แล้วร้อง “แยก” 
- ปลดโล่ห์ล่าง 
- ปลดเหล็กยึดเปล 
หมายเลข ๕ มีหน้าที่ 
- เตรียมหลักเล็ง 
- ปลดผ้าหุ้มปากล ากล้องปืน 
หมายเลข ๖ มีหน้าที่ 
- ปลดเหล็กยึดท้ายรางปืน 
- ช่วยแยกราง เมื่อ ๔ ร้อง “แยก” 
- ติดเหล็กคัดท้ายอันซ้าย 
หมายเลข ๗ มีหน้าที่ 
- ช่วย ๓ แยกราง 
- ตั้งโล่ห์บน 
- หยิบหีบเครื่องมือประจ าหมู่ ช่วย ๖ 
- วางสายโทรศัพท์ไปยับ รอง ผบ.ร้อย 

 หมำยเหต ุ เมื่อทุกคนท าหน้าที่ของตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็ไปประจ าต าแหน่งเตรียมรบ 
๑๒. กำรฝึกเลิกยิงเป็นหมู่ 

ทุกคนท าเหมือนท่าตั้งยิง แต่กลับกัน ใครเอาอะไรออกมา ก็กลับเอาเข้าไป เว้นแต่
หมายเลขต่อไปนี้ 

 พลเล็ง 
- ถอดสลักยึดหัวรางปืนก่อน 
- ช่วยติดเหล็กยึดเปล 
- ปิดฝาครอบหลอดระดับ 
- เก็บกล้องเล็ง 
- สวมผ้าคลุมฐานเครื่องเล็ง 
หมายเลข ๑ 
- ถอดสลักยึดหัวรางปืน 
- ช่วยติดเหล็กยึดเปล โดยหมุนควงสูง เมื่อ ๔ ร้อง สูง ๆ ต่ า ๆ 



๑๗๗ 

- ปิดลูกเลื่อน 
- ปิดฝาครอบหลอดระดับ 
- สวมผ้าคลุมฐานเครื่องเล็ง (ใส่ให้พลเล็งด้วย) 
หมายเลข ๔ 
- ว่ิงออกมาร้อง สูง ๆ เพื่อเตือน ล. และหมายเลข ๑ ให้ช่วยติดเหล็กยึดเปล 
- ติดเหล็กยึดเปลแล้วร้อง “รวม” 
- พับโล่ห์ล่าง 
- ใส่สลักยึดเพลา 
- ปลดห้ามล้อ 
หมายเลข ๖ 
- เก็บเหล็กคัดท้ายอันซ้าย 
- รวมราง 
- ติดเหล็กยึดท้ายรางปืน 
หมายเลข ๗ 
- พับโล่ห์บนแล้ว 
- ช่วย ๓ รวมราง 
- เก็บสายโทรศัพท์ 

 เมื่อทุกคนปฏิบัติเสร็จให้กลับไปอยู่ที่ท้ายปืนแถว  เมื่อเข้าแถวแล้วพลเล็งสั่ง “นับ” พร้อมกับ
สลักมือลง ๑ – ๗ นับ พร้อมกับเอามือลงตามล าดับ เสร็จแล้ว รายงาน “หมู่...เสร็จ” 

๑๓. กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งยิง 
 

ค ำสั่ง 
พลประจ ำปืนท่ี

ปฏิบัติ 
กำรปฏิบัติ 

ตั้งมุมทิศ ๒๗๓๕ ล ตั้งมุมทิศ ๒๗๓๕ ที่มาตรามุมทิศส่วนใหญ่ส่วนย่อย แล้ว
หมุนควงส่ายให้เส้นเล็งของกล้องเลง็ตรงไปยังหลกัเล็งที่
ปักไว้ 

ตั้งมุมพื้นที่ ๓๐๐ ๑ ตั้งมุมพื้นที่ปกติ โดยตั้งค่าส่วนใหญท่ี่เลข ๓ และมาตรา
ส่วนย่อยที่เลข ๐ แล้วปรบัระดบัทางยาวด้วยควงสงู 

เตรียมกระสุน ๑ นัด ๗, ๖ พลหมายเลข ๗ น ากระสุนออกจากหบีกระสุน 
หมายเลข ๖ ช่วยน ากระสุนออกจากช่องแล้วน ามาเรียง
ไว้ตรงกึ่งกลางผ้าใบ โดยแยกตัวกระสุนและปลอก
กระสุนออกจากกันแล้วตั้งเรียงไว้ 

ตั้งมุมยิง ๓๗๐ ๑ ตั้งค่ามุมยิง ๓๗๐ โดยตั้งค่ามุมยงิส่วนใหญ่ทีเ่ลข ๓ และ
ส่วนย่อยที่เลข ๗๐ แล้วปรบัระดบัทางยาวด้วยควงสูงตั้ง
เสร็จแล้วร้อง “เสรจ็” 

เตรียมส่วนบรรจุ ๔ ๕ น าส่วนบรรจุ ๕, ๖, ๗ ออกจากปลอกกระสุน 
ตั้งชนวนถ่วงเวลา ๓, ๔, ๕ พลหมายเลข ๕ ประกอบกระสุน และพลหมายเลข ๓ 

ใช้กุญแจหมุนร่องให้ตรงกบัอักษร DELAY แล้ววางนอน
ไว้ 



๑๗๘ 

ค ำสั่ง 
พลประจ ำปืนท่ี

ปฏิบัติ 
กำรปฏิบัติ 

ตั้งโลห่์บน ล ถ้าโล่หบ์นบังเส้นเล็งของกล้องเล็ง พลเล็งก็พับโลห่์บนลง
ได ้

พลประจ าปืนประจ า
ต าแหน่ง 

 ปฏิบัติตามรปูข้างล่าง ทุกคนอยู่ในท่ายืนหัสหน้าไป
ทิศทางยิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลประจ าปืนท้ายปืน
แถว 

พลประจ าปืน
ทั้งหมด 

ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

พลประจ าปืนประจ า
ต าแหน่ง...เตรียมรบ 

 ปฏิบัติตามรปู  หมายลเข ๗, ๖, ๓, ๕ นั่งหันหน้าเข้าหา
กัน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๔. กำรฝึกเป็นหมู่ เมื่อปืนพ่วงอยู่กับรถลำก (ปบค. ๙๕ ขนำด ๑๐๕ มม.) 

๑. ค าสั่ง “พลประจ าปืนประ...จ าที่”  “ตรวจต าแหน่ง ล., ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗” 
การปฏิบัติ  ดังรูปข้างล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ค าสั่ง “พลประจ าปืนหน้ารถ...แถว” “ตรวจต าแหน่ง ล., ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗” 



๑๗๙ 

การปฏิบัติ  พลเล็งร้อง “แถว” เข้าแถวชูมือ  ผบ.หมู่ บอก “นิ่ง” พลเล็งลดมือลง 
พร้อมกับร้อง “นับ” (เข้าแถวดังรูป) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ก) ค าสั่ง “พลประจ าปืนเตรียม...ข้ึนรถ” 
 การปฏิบัติ  พลประจ าปืนมาประจ าที่ ตามรูปในข้อ ๑ 

ข) ค าสั่ง “ข้ึนรถ” 
 การปฏิบัติ  พลประจ าปืนข้ึนรถไปนั่งตามต าแหน่งดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ค าสั่ง “พลประจ าปืน...ลงรถ” 
การปฏิบัติ  พลประจ าปืนลงจากรถมาประจ าที่ ตามรูปในข้อ ๑ 

๕. ค าสั่ง “ปลดปืนจาก...รถลาก” 
การปฏิบัติ  พลประจ าปืนประจ าต าแหน่งตามรูป 

 
 
 
 
 
 

พลเล็ง ปลดสายไฟที่ต่อกับรถลากแล้วไปประจ าที่ล้อ ช่วยในการกว้านล้อต่อไป 
หมายเลข ๑ ถอดระบบเครื่องไฟท้ายปืนออกจากปืน แล้วน าไปเก็บไว้ในหีบเครื่องมือ

ประจ าหมู่ แล้วไปประจ าที่ล้อ ช่วยในการกว้านล้อต่อไป 
หมายเลข ๒, ๓, ๖, ๗ ช่วยกันปลดปืนออกจากรถลาก 
หมายเลข ๔, ๕ ช่วยกันโหนปืนที่ปากล ากล้องปืน 
หมายเลข ๒ เป็นผู้ปลดสลักขอพ่วงท้ายรถ แล้ว ๓, ๖, ๗ ช่วยกันยกให้พ้นขอพ่วงท้าย

รถ 



๑๘๐ 

หมายเลข ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ช่วยกันเคลื่อนปืนไปยังที่ตั้งยิง 
หมายเลข ๒, ๓, ๖, ๗ วางท้ายปืนลงที่พื้นแล้ว ๔, ๕ ไปห้ามล้อทันที 

๖. ค าสั่ง “พ่วงปืนเข้ากับ...รถลาก” 
การปฏิบัติ  ตรงกันข้ามกับการปลดปืนจากรถลาก 

ศพัท์ที่ใช้ในส่วนยิง  
กล่ำวน ำ 

ส่วนยิงเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยทหารปืนใหญ่สนาม ซึ่งอยู่ ณ ที่ตั้งยิง ประกอบด้วยปืนใหญ่
สนาม ก าลังพล และยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติการยิง และเป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักยิง ที่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งยิง ซึ่ง ศอย.เป็นผู้ส่งมาให้ในเรื่องการฝึก การควบคุมการยิง การปฏิบัติของส่วนยิง ย่อมมีศัพท์
ต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ในส่วน่ยิงจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง 
ควำมมุ่งหมำย 

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงค าจ ากัดความ และความหมายของศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติในส่วนยิง 
ค ำจ ำกัดควำมที่เกี่ยวกบัแผนที่ และมุมภำค (Map and Azimuth Terms) 

๓.๑ เส้นตาราง (Grid Line) คือเส้นที่ต่อออกไปตามแนวทิศเหนือ และทิศใต้ หรือออกไปตาม
แนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตกบนแผนที่ แผนที่ภาพถ่ายต่างๆ หรือกระดาษตารางใช้ส าหรับบอกที่อยู่
ของวัตถุต่างๆ 

 

๓.๒ ทิศเหนือเข็มทิศ (นข.) (Magnetic North) คือ ทิศทางที่ตรงไปยังขั้วโลกของแม่เหล็กโลก 
๓.๓ ทิศเหนือจริง (นจ.) (True North) คือ ทิศทางที่ตรงไปยังขั้งเหนือของแม่เหล็กโลก 
๓.๔ ทิศเหนือตาราง (นต.) (Grid North) คือทิศทางที่ช้ีไปทางเหนือของเส้นตาราง บนแผนที่

ทหาร แผนที่ภาพถ่าย หรือกระดาษตาราง 
๓.๕ มุมภาค (ภ) (Azimuth) คือ มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือไปยังแนว

พิจารณา เนื่องจากเรามีทิศเหนือ ๓ ชนิด ดังนั้น เราจึงมีมุมุภาค ๓ ชนิดเช่นเดียวกัน 
๓.๕.๑ มุมภาคเข็มทิศ (ภข) (Magnetic Azimuth) คือ มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็ม

นาฬิกา จากทิศเหนือเข็มทิศไปยังแนวพิจารณา 
๓.๕.๒ มุมภาคจริง (ภจ) (True Azimuth) คือ มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกา จาก

ทิศเหนือจริง ไปยังแนวพิจารณา 
๓.๕.๓ มุมภาคตาราง (ภต) (Grid Azimuth) คือ มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกา 

จากทิศเหนือตาราง ไปยังแนวพิจารณา 
หมำยเหตุ : ป. สนาม ใช้มุมภาคตารางเสมอ เพื่อก าหนดทิศทางยิงว่าเป็นมุมภาค (ตาราง) 

เท่าใด ค าว่า “มุมภาค” ตามธรรมดาย่อมหมายถึง มุมภาคตารางมุมภาคกลับ (ภ. กลับ) (Back Azimuth) 
คือมุมภาคของทิศทางที่อยู่ตรงข้ามกับทิศทางของมุมภาคนั้น ซึ่งหมายถึงมุมภาคที่บวกหรือลบด้วย ๓๒๐๐ 

 
 
 
ก. (มุมภำคจำก ก. ไป ข. ๕๐๐ มิล.) 
    (มุมภำคกลับจำก ข. มำ ก. ๓๗๐๐ มิล.) 



๑๘๑ 

มิลเลียม มุมภาคของ ก. ไป ข. มีค่า ๕๐๐ มิล. มุมภาคกลับจาก ข. มา ก. จะได้๓๗๐๐ มิล. (๕๐๐ + 
๓๒๐๐) หรือ มุมภาคจาก ค. ไป ง. มีค่า ๔๐๐๐ มิล. มุมภาคกลับจาก ง. มา ค. จะได้ ๘๐๐ มิล. (๔๐๐๐ - 
๓๒๐๐) 

๓.๖ มุมเยื้องเข็มทิศ (ยข) (Magnetic Declination) คือ มุมเล็กระหว่างทิศเหนือจริง กับ ทิศ
เหนือเข็มทิศ เป็นมุมที่แสดงไว้ในรายการใต้ขอบระหว่างแผนที ่ก าหนดค่าตะวันออก, ตะวันตกของทิศเหนือ
จริง เช่น มุมเยื้องเข็มทิศนี้จะเปลีย่นไปที่ละน้อยทกุๆ ปี ตัวแก้คือ การเปลี่ยนแปลงของแมเ่หล็กประจ าป ีซึง่
จะแสดงไว้ในระวางแผนที่ทางทหาร 

๓.๗ มุมเยื้องตาราง (ยร) (Grid Declination) คือ มุมเล็กระหว่างทิศเหนือจริง กับทิศเหนือ
ตารางในแผนที่ มุมนี้จะแสดงไว้เป็นตะวันออก ตะวันตกของทิศเหนือจริง เช่น  

๓.๘ มุมเยื้องประจ า (ยจ) (Declination contiant) คือ มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกา 
จากทิศเหนือตารางไป ทิศเหนือเข็มทิศ หรือมุมภาคตารางของทิศเหนือเข็มทิศนั่นเอง กล้องที่ใช้เข็มทิศ
จ าเป็นจะต้องหาค่า และบันทึกมุมเยื้องประจ าของกล้องนั้นไว้เสมอ กล้องแต่ละกล้องอาจมีมุมเยื้องประจ า
ไม่เท่ากันในพื้นที่เดียวกันก็ได้ และกล้องๆ หนึ่งจะมีค่ามุมเยื้องประจ าแตกต่างกันตามต าบลต่างๆ 
ศพัท์สำมัญของส่วนยิง (Common Firing Battery Terms) 

๑. ที่หมายเล็ง (Aiming Point) คือ จุดเหนือวัตถุเล็กๆ ที่มองเห็นเด่นชัด ซึ่งอยู่ในแนวเส้นเล็ง และใช้
เป็นหลักในการตั้งปืนใหญ่ให้ถูกทิศทาง อาจจะเป็นเป้าหมายก็ได้ แต่ในการยิงด้วยวิธีเล็งจ าลองที่หมายเล็ง
ควรเป็นจุดหรือวัตถุเล็กๆ ที่เห็นเด่นชัด และอยู่กับที่ และเป็นวัตถุอื่นซึ่งไม่ใช่เป้าหมาย โดยทั่วไปที่หมายเลง็
มีอยู่ ๒ ชนิด คือที่หมายเล็งไกล และที่หมายเล็งใกล้ 

๑๓.๑ ที่หมายเล็งไกล (Distant Aiming Point) คือ ที่หมายเล็งที่จะต้องอยู่ห่างจากปืนเป็น
ระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ เมตร ซึ่งในระยะนี้แม้ปืนจะเคลื่อนถอยเองขณะท าการยิง จะไม่ท าให้ง่ามมุมทาง
ระดับเคลื่อนไปเกินกว่าครึ่งมิล. (เมื่อตั้งมาตรามุมทิศเดียวกัน) 

ข้อดี ของที่หมายเล็งไกลคือ เมื่อเข้าที่ตั้งยิงก็สามารถใช้ได้ทันที 
ข้อเสีย ก็คือ ล าบากแก่การใช้ในเวลาค่ ามืด เวลาฝนตก มีหมอกหรือควัน จ าเป็นต้อง

ใช้กระสุนส่องแสงช่วย จึงไม่เหมาะที่จะใช้ในโอกาศเช่นน้ี นอกจากนี้ถ้าจะตั้งปืนให้เล็งขนานคู่กันแล้วโดยใช้
มุมเดียวกัน ปืนจะไม่ขนานกัน 

๑๓.๒ ที่หมายเล็งใกล้ (Close in Aiming Point) คือที่หมายเล็งที่อยู่ภายในบริเวณที่ตั้งยิง 
เช่น ใช้หลักเล็ง ๒ หลัก หลักไกลต้องห่างจากปืนเป็น ๒ เท่า ของหลักเล็งอันใกล้ เช่น หลักเล็งไกลห่างจาก
ปืน ๑๐๐ เมตร หลักเล็งอันใกลจ้ะต้องห่าง ๕๐ เมตร หลักเล็งทั้ง ๒ นี้จะต้องอยู่ในแนวเส้นเล็งเดียวกัน การ
ติดไฟหลักเล็งใช้ในเวลากลางคืนจะต้องให้ไฟหลักเล็งอันไกลอยู่สูงกว่าหลักเล็งอันใกล้ หรืออาจจะ
จ าเป็นต้องถอดหลักเล็งอันใกล้ให้เหลือเพียงครึ่งเดียว เพื่อการมองเห็นในเวลากลางคืน 

๒. ศูนย์กลางกองร้อย (ศก.ร้อย) (Battery Center) คือที่ซึ่งหมายไว้บนพื้นดิน ตั้งอยู่ประมาณกึ่งกลาง
ทางเรขาคณิตของที่ตั้งปืนหมู่ต่างๆ เป็นจุดซึ่งได้กรุยลงบนแผ่นเรขายิง เพื่อให้แทนที่ตั้งยิงของกองร้อย 

๓. ปืนหลัก (Base Piece) คือปืนที่มีความเร็วต้นใกล้เคียงกับความเร็วต้นเฉลี่ยของปืนในกองร้อยมาก
ที่สุด ดดยปกติอยู่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางกองร้อยมากที่สุด และใช้ส าหรับยิงหาหลักฐาน 

๔. เส้นยิง (Line Of Fire) คือ เส้นที่ล ากล้องปืนช้ีไปตามทิศทางที่จะยิง 
๕. แนวแสดงมุมภาค (นภ.) (Orienting Line) คือ แนวที่ทราบมุมภาคที่ก าหนดไว้บนพื้นดิน แนว

แสดงมุมภาคนี้ปกติแล้วเจ้าหน้าที่แผนที่ของกองร้อยเป็นผู้ก าหนด และมักอยู่ใกล้กับที่ตั้งยิง อาจจะอยู่ข้าง
หลังหรือข้างหน้าของที่ตั้งยิงก็ได้ และแนวที่จะใช้เป็นทิศทางอ้างส าหรับตั้งปืนตรงทิศด้วยวิธีมุมตรงทิศ ค่า
ของมุมภาคของแนวแสดงมุมภาคนี้วัดจากจุดต้ังกล้องไปยังปลายแนวแสดงมุมภาคที่ก าหนด 



๑๘๒ 

๖. จุดต้ังกล้อง (จก.) (Orienting Station) คือ จุดๆ หนึ่งบนแนวแสดงมุมภาค ซึ่งก าหนดข้ึนบนพื้นดนิ 
เป็นจุดที่ รอง ผบ.ร้อย. น ากล้องกองร้อยไปตั้งเพื่อตั้งปืนตรงทิศด้วยวิธีมุมตรงทิศ 

๗. มุมตรงทิศ (ตท.) (Orienting Angle) คือ มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจากเส้นยิงไปยังแนว
แสดงมุมภาค 

๘. จุดอ้าง (จอ.) (Reference Point) คือ จุดๆ หนึ่งที่เห็ฯเด่นชัด และสังเกตเห็นได้ง่ายในภูมิประเทศ 
เพื่อใช้เป็นหลักในการก าหนดเป้าหมายต่างๆ 

๙. มุมทิศ (ท.) (Deftection) คือ มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจากเส้นยิงไปยังแนวที่หมายเลง็
ที่ก าหนดให้ (หลักเล็ง) และมียอดของมุมอยู่ที่กล้องเล็ง ค่าของมุมทิศไม่เกิน ๓๒๐๐ มิล. เว้นแต่ปืนที่ใช้
กล้องพาโนรามิค M ๑๐๐, M ๑๑๕ หรือ M ๑๑๗ 

๑๐. การจ าลองทิศ (Refer) คือ การวัดมุมทิศไปยังเป้าหมายเล็งที่ก าหนดให้ (ด้วยกล้องพาโนรามิค) 
โดยมิให้ล ากล้องปืนเคลื่อนที่ เมื่อมีค าสั่งว่า “จ าลองทิศ” หมายความว่า ให้วัด และรายงานมุมทิศ ถ้า
ต้องการให้บันทึกมุมทิศไว้ ให้สั่งว่า “บันทึกมุมจ าลองทิศ” 

๑๑. การเล็งจ าลอง (Indirect Laying) คือ การเล็งที่ใช้กล้องเล็งพาโนรามิคของปืนไปเล็งที่หมายเล็งที่
ก าหนดให้ โดยตั้งค่ามุมทิศที่ก าหนดให้ แล้วส่ายล ากล้องปืนไปจนกระทั่งเส้นเล็งทับที่หมายเล็ง 

๑๒. การเล็งตรง (Direct Laying) คือ การเล็งให้เส้นเล็งตรงไปยังเป้าหมายที่จะท าการยิง หรือการเลง็
โดยใช้เป้าหมายเป็นที่หมายเล็ง 

๑๓. กรวยพื้นยิง (Sheaf) คือ ต าบลระเบิดทางข้าง (พื้นยิง) ของปืนต้ังแต่ ๒ กระบอกข้ึนไป ท าการยิง
ร่วมกัน ซึ่งจัดไว้เพื่อให้ดูรูปแบบของต าบลบระเบิดที่ต้องการ แบ่งตามลักษณะของกรวยได้ดังนี้ 

๑๓.๑ กรวยปกติ (Normal Sheaf) 
๑๓.๑.๑ กรวยขนานคู่ (Parallel Sheaf) 
๑๓.๑.๒ กรวยมาตรฐาน (Standard Sheaf) 

๑๓.๒ กรวยปิด (Converged Sheaf) 
๑๓.๓ กรวยเปิด (Open Sheaf) 
๑๓.๔ กรวยพิเศษ (Special Sheaf) 

๑. กรวยปกติ (Normal Sheaf) 
๑.๑ กรวยขนานคู่ (Parallel Sheaf) คือ กรวยพื้นยิงอย่างหนึ่ง ซึ่งมีพื้นยิงของปืนทุกกระบอก

ขนานกันต าบลระเบิดต่างๆ จะมีระยะเคียงระหว่างนัด เช่นเดียวกับระยะเคียงระหว่างปืน ทั้งนี้ไม่ต้อง
ค านึงถึงทางระยะกว้างตามขนาดอาวุธ 

๑.๒ กรวยมาตรฐาน (Standard Sheaf) คือ กรวยที่มีขนาดกว้างด้านหน้าคงที่ (ตามขนาดของปืน) 
คือ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. กรวยกว้าง ๑๐๐ เมตร, ปกค.๐๓ ขนาด ๑๕๕ มม. กรวยกว้าง ๒๐๐ เมตร 
ใช้เมื่อกองร้อยมีขนาดกว้างด้านหน้ามากๆ ต้องค านวณตัวแก้เป็นรายกระบอกไว้ล่วงหน้า 

๒. กรวยปิด (Converged Sheaf) เป็นกรวยพื้นยิงอันหนึ่ง ซึ่งมีพื้นยิงทั้งหมดไปรวมกัน ณ จุดๆ หนึ่ง
ที่ก าหนดให้ 

๓. กรวยเปิด (Open Sheaf) เป็นกรวยพื้นยิงอย่างหนึ่ง ซึ่งมีระยะทางข้างระหว่างศูนย์กลางต าบล
ระเบิดสองต าบลที่เคียงกัน มีค่าเท่ากับความกว้างที่ได้ผลของต าบลระเบิดหนึ่งนัด 

๓.๑ ความกว้างของกรวย (Width Of Sheaf) คือ ความกว้างระหว่างจุดศูนย์กลางของต าบล
ระเบิดของปีกทั้งสองซึ่งตั้งฉากกับพื้นยิง ซึ่งจะได้จากเอาความกว้างของต าบลระเบิดของกระสุนหนึ่งนัดคูณ
ด้วยจ านวนปืนในกองร้อย ลบด้วยหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามความกว้างของกรวยได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้ 



๑๘๓ 

๓.๒ กว้างด้านหน้าของกรวย (Front Of Sheaf) คือ ระยะทางข้างระหว่างขอบนอกต าบลระเบิด
ทางปีกซึ่งตั้งฉากกับพื้นยิงหรือความกว้างของกรวยบวกด้วย ๑ ต าบลระเบิดตามกว้างด้านหน้าของกรวยได้
แสดงไว้ในตารางข้างล่าง 

๔. กรวยพิเศษ (Special Sheaf) คือ กรวยที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากกรวยทั้ง ๓ อย่างข้างต้น 
 

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

 
“เกิดมาทั้งที มันก็ดีอยู่แต่เม่ือเป็น ...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

หัวข้อทดสอบ สถำนีที่ ๕ 
กำรรอ้งขอและปรบักำรยิง ค.– ป. 

 
จุดทดสอบที่  ๑ 
กิจเฉพาะที่ ๑   การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ด้วยวิธี พิกัดตาราง 

จุดทดสอบที่  ๒ 
กิจเฉพาะที่ ๑   การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ด้วยวิธี โปล่าร ์

จุดทดสอบที่  ๓ 
กิจเฉพาะที่ ๑   การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ด้วยวิธี ย้ายจากจุดที่ทราบ 

เอกสารทีอ่้างถึง  รส.๒๓–๙๒,๒๓–๙๓,๖–๓๐ รร.ร.ศร. 

ความมุ่งหมาย เพื่อใหผู้้เข้ารับการทดสอบสามารถร้องขอและปรับการยิง  ค.– ป. ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

จุดทดสอบที่   ๑ 
กิจเฉพาะที่ ๑ การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ด้วยวิธี พิกัดตาราง 
เงื่อนไข  ๑. ท าการทดสอบในสนามกลางแจ้งเวลากลางวัน 

๒. ผู้รับการทดสอบจะได้รับแจกจ่าย แผนที่ ,เข็มทิศ,กล้องส่องสองตา,บรรทัดพิกัดฉาก,
แผ่นวัดมุม,เครื่องคิดเลข และเครื่องมือสื่อสาร 

  ๓. ก าหนดเป้าหมายในภูมิประเทศได้ ๑ เป้าหมาย 
มาตรฐาน ๑. สามารถหาหลักฐานเพื่อส่งค าขอยิงเริ่มแรกได้อย่างถูกต้อง ภายใน ๑๘๐ วินาที 
  ๒. วัดมุมภาคของทิศ แนว ต.– ม. ผิดพลาดไม่เกิน ๕๐ มิลเลียม 

๓. สามารถตรวจต าบลกระสุนตกหาหลักฐานเพื่อส่งค าขอยิงต่อมาได้อย่างถูกต้อง  
ภายใน ๓๐ วินาที  
๔. ใช้กระสุนในการปรับการยิงได้ ไม่เกิน ๔ นัด 
๕. สามารถตรวจและรายงานผล “การยิงหาผล” ได้อย่างถูกต้อง 
๖. วรรคตอนในการส่งค าขอยิงเริ่มแรก และค าขอยิงต่อมา ถูกต้องตามระเบียบ  

การตรวจการณ์ 
ยุทโธปกรณ์ประจ าจุดทดสอบ  แผนที่ เข็มทิศ กล้องส่องสองตา บรรทัดพิกัดฉาก แผ่นวัดมุม เครื่องคิดเลข 

เครื่องมือสื่อสาร แผ่นบันทึกส าหรับผู้ตรวจการณ์ นาฬิกาจับเวลา โต๊ะสนาม 
การเตรียมการทดสอบ ข้ึนอยู่กับอุปกรณ์การยิงที่จะใช้ หากเป็นการใช้ ค .อัดอากาศ จะต้องมี

สนาม ค.ย่นระยะ เตรียมอุปกรณ์การสร้างสนามและเป้าหมาย 
 



๑๘๕ 

ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติกำรทดสอบ 
สถำนีท่ี ๕ 

กำรร้องขอและปรับกำรยิง ค.– ป. 
จุดทดสอบที่  ๑ 

กิจเฉพาะที่ ๑ การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ด้วยวิธี พิกัดตาราง 
ค าแนะน าส าหรบัผูเ้ข้ารบัการทดสอบ 

๑. กรรมการแจ้งนามสถานีของ ผตน.และ ศอย. ให้ผู้รับการทดสอบทราบ 
๒. กรรมการช้ีเป้าหมาย และสมมุติลักษณะเป้าหมายให้ เช่น เป้าหมายเลข ๔ (ช้ี) สมมุติ

เป็นรังปืนกลข้าศึก ๒ กระบอก ก าลังยิง เป็นต้น  
๓. การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ทุกวิธี เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการช้ีเป้าหมายให้

ผู้รับการทดสอบแล้ว ๕ วินาที โดยแจ้งกับผู้รับการทดสอบว่า “เริ่มปฏิบัติ” 
๔. การปรับการยิง เริ่มจับเวลาเมื่อกระสุนตกถึงพื้น (ตรวจเห็น) และสิ้นสุดการจับเวลา 

เมื่อผู้รับการทดสอบ เริ่มส่งค าขอยิงต่อมาไปยัง ศอย. 
๕. ท าการทดสอบและจับเวลา ตามใบบันทึกผล ผตน.๐๑ 
๖. กรรมการบันทึกเวลาที่ผู้ปฏิบัติใช้จริง ไว้ในช่องหมายเหตุของแบบฟอร์มทุกครั้ง 
๗. ผู้รับการทดสอบ ต้องผ่านมาตรฐานทุกหัวข้อตามแบบฟอร์ม จึงจะถือว่า “ผ่าน” หาก

ไม่ผ่านในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ให้ถือว่า “ไม่ผ่าน” 
๘. ระหว่างด าเนินการทดสอบ หากผู้เข้ารับการทดสอบกระท าผิดพลาด จนถ้าจะ

ด าเนินการต่อไป ผลการทดสอบนอกจากจะไม่ผ่านแล้ว ยังอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
หรือเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ กรรมการสามารถพิจารณายุติการทดสอบเสียก็ได้ 
โดยช้ีแจงเหตุผลให้ผู้รับการทดสอบทราบ และด าเนินการทดสอบผู้อื่น ต่อไป โดยให้
ผู้รับการทดสอบดังกล่าว แก้ตัวภายหลัง 

๙. หากผู้รับการทดสอบ ท าการทดสอบ “ไม่ผ่าน” กรรมการต้องบันทึกเหตุลงใน
แบบฟอร์ม และแจ้งให้ผู้รับการทดสอบทราบทุกครั้ง 



๑๘๖ 

จุดทดสอบที่   ๒ 
กิจเฉพาะที่ ๑ การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ด้วยวิธี โปล่าร์ 

เงื่อนไข  ๑. ท าการทดสอบในสนามกลางแจ้งเวลากลางวัน 
๒. ผู้รับการทดสอบจะได้รับแจกจ่าย เข็มทิศ,กล้องส่องสองตา, บรรทัดพิกัดฉาก, แผ่นวัด

มุม, เครื่องคิดเลข และเครื่องมือสื่อสาร 
  ๓. ก าหนดเป้าหมายในภูมิประเทศได้ ๑ เป้าหมาย 

มาตรฐาน ๑. สามารถหาหลักฐานเพื่อส่งค าขอยิงเริ่มแรกได้อย่างถูกต้อง ภายใน ๖๐ วินาที เมื่อม ี
ความสูงต่าง หรือ ๔๐ วินาที เมื่อไม่มีความสูงต่าง ๆ 

 ๒. วัดมุมภาคของทิศ แนว ต.– ม. ผิดพลาดไม่เกิน ๕๐ มิลเลียม การกะระยะผิดพลาดได้
ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร และความสูงต่างผิดพลาดได้ไม่เกิน ๑๐ เมตร 

 ๓. สามารถตรวจต าบลกระสุนตกหาหลักฐานเพื่อส่งค าขอยิงต่อมาได้อย่างถูกต้อง ภายใน 
๓๐ วินาที  

 ๔. ใช้กระสุนในการปรับการยิงได้ ไม่เกิน ๔ นัด 
 ๕. สามารถตรวจและรายงานผล “การยิงหาผล” ได้อย่างถูกต้อง 
 ๖. วรรคตอนในการส่งค าขอยิงเริ่มแรก และค าขอยิงต่อมา ถูกต้องตามระเบียบการตรวจ

การณ์ 
ยุทโธปกรณ์ประจ าจุดทดสอบ  เข็มทิศ กล้องส่องสองตา บรรทัดพิกัดฉาก แผ่นวัดมุม  เครื่องคิดเลข 

เครื่องมือสื่อสาร แผ่นบันทึกส าหรับผู้ตรวจการณ์ นาฬิกาจับเวลา โต๊ะ
สนาม 

 
การเตรียมการทดสอบ  ข้ึนอยู่กับอุปกรณ์การยิงที่จะใช้ หากเป็นการใช้ ค .อัดอากาศ จะต้องมี

สนาม ค.ย่นระยะ เตรียมอุปกรณ์การสร้างสนามและเปา้หมายเครื่องมอืวัด
ระยะ 

 



๑๘๗ 

ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติกำรทดสอบ 
สถำนีท่ี ๕ 

กำรร้องขอและปรับกำรยิง ค.- ป.  
จุดทดสอบที่   ๒ 

 
กิจเฉพาะที่ ๑       การร้องขอและปรบัการยิง ค.- ป. ด้วยวิธี โปล่าร ์

ค าแนะน าส าหรบัผูเ้ข้ารบัการทดสอบ 
๑. กรรมการแจ้งนามสถานีของ ผตน.และ ศอย. ให้ผู้รับการทดสอบทราบ 
๒. กรรมการแจ้งให้ผู้รับการทดสอบทราบว่า “ศอย.ทราบพิกัดที่อยู่ของท่าน และกรุยไว้

เรียบร้อยแล้ว” 
๓. กรรมการช้ีเป้าหมาย และสมมุติลักษณะเป้าหมายให้ เช่น “เป้าหมายเลข ๘ สมมุติเปน็ 

ปรส.ข้าศึก ๒ กระบอก ในที่ตั้งยิง” เป็นต้น 
๔. การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ทุกวิธี เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการช้ีเป้าหมายให้

ผู้รับการทดสอบแล้ว ๕ วินาที โดยแจ้งกับผู้รับการทดสอบว่า “เริ่มปฏิบัติ” 
๕. การปรับการยิง เริ่มจับเวลาเมื่อกระสุนตกถึงพื้น (ตรวจเห็น) และสิ้นสุดการจับเวลา 

เมื่อผู้รับการทดสอบ เริ่มส่งค าขอยิงต่อมาไปยัง ศอย. 
๖. ท าการทดสอบและจับเวลา ตามใบบันทึกผล ผตน.๐๒ 
๗. กรรมการบันทึกเวลาที่ผู้ปฏิบัติใช้จริง ไว้ในช่องหมายเหตุของแบบฟอร์มทุกครั้ง 
๘. ผู้รับการทดสอบ ต้องผ่านมาตรฐานทุกหัวข้อตามแบบฟอร์ม จึงจะถือว่า “ผ่าน” หาก

ไม่ผ่านในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ให้ถือว่า “ไม่ผ่าน” 
๙. ระหว่างด าเนินการทดสอบ หากผู้เข้ารับการทดสอบกระท าผิดพลาด จนถ้าจะ

ด าเนินการต่อไป ผลการทดสอบนอกจากจะไม่ผ่านแล้ว ยังอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
หรือเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ กรรมการสามารถพิจารณายุติการทดสอบเสียก็ได้  
โดยช้ีแจงเหตุผลให้ผู้รับการทดสอบทราบ และด าเนินการทดสอบผู้อื่นต่อไป โดยให้
ผู้รับการทดสอบดังกล่าว แก้ตัวภายหลัง 

๑๐. หากผู้รับการทดสอบ ท าการทดสอบ “ไม่ผ่าน” กรรมการต้องบันทึกเหตุลงใน
แบบฟอร์ม และแจ้งให้ผู้รับการทดสอบทราบทุกครั้ง 



๑๘๘ 

จุดทดสอบที่  ๓ 
 

กิจเฉพาะที่ ๑ การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ด้วยวิธี ย้ายจากจุดที่ทราบ 
เงื่อนไข ๑. ท าการทดสอบในสนามกลางแจ้งเวลากลางวัน 
 ๒. ผู้รับการทดสอบจะได้รับแจกจ่าย เข็มทิศ, กล้องส่องสองตา, บรรทัดพิกัดฉากวัดมุม, 

เครื่องคิดเลข และเครื่องมือสื่อสาร 
 ๓. ก าหนดเป้าหมายในภูมิประเทศได้ ๑ เป้าหมาย 

มาตรฐาน ๑. สามารถหาหลักฐานเพื่อส่งค าขอยิงเริ่มแรกได้อย่างถูกต้อง ภายใน ๑๘๐ วินาที 
 ๒. วัดมุมภาคของทิศ แนว ต.– ม. ผิดพลาดไม่เกิน ๕๐ มิลเลียม การย้ายทางข้าง ผิดพลาด  

ไม่เกิน ๕๐ เมตร การย้ายทางระยะ ผิดพลาดไม่เกิน ๒๐๐ เมตร และความสูงต่าง
ผิดพลาดได้ไม่เกิน ๑๐ เมตร 

 ๓. สามารถตรวจต าบลกระสุนตกหาหลักฐานเพื่อส่งค าขอยิงต่อมาได้อย่างถูกต้อง ภายใน
๓๐ วินาที  

 ๔. ใช้กระสุนในการปรับการยิงได้ ไม่เกิน ๔ นัด 
 ๕. สามารถตรวจและรายงานผล “การยิงหาผล” ได้อย่างถูกต้อง 
 ๖. วรรคตอนในการส่งค าขอยิงเริ่มแรก และค าขอยิงต่อมา ถูกต้องตามระเบียบการตรวจการณ์ 
ยุทโธปกรณ์ประจ าจดุทดสอบ  เข็มทิศ กล้องส่องสองตา บรรทัดพิกัดฉาก แผ่นวัดมุม เครื่องคิดเลขเครื่องมอื

สื่อสาร แผ่นบันทึกส าหรับผู้ตรวจการณ์ นาฬิกาจับเวลาโต๊ะสนาม 
การเตรียมการทดสอบ ข้ึนอยู่กับอุปกรณ์การยิงที่จะใช้ หากเป็นการใช้ ค.อัดอากาศ จะต้องมี

สนาม ค.ย่นระยะ เตรียมอุปกรณ์การสร้างสนามและเป้าหมาย เครื่องมือ
วัดระยะ 

 



๑๘๙ 

ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติกำรทดสอบ 
สถำนีท่ี ๕ 

กำรร้องขอและปรับกำรยิง ค.- ป.  
จุดทดสอบที่   ๓ 

กิจเฉพาะที่ ๑ การร้องขอและปรับการยิง ค.- ป. ด้วยวิธี ย้ายจากจุดที่ทราบ 

ค าแนะน าส าหรบัผูเ้ข้ารบัการทดสอบ 
๑. กรรมการแจ้งนามสถานีของ ผตน.และ ศอย. ให้ผู้รับการทดสอบทราบ 
๒. กรรมการช้ี “จุดอ้าง” แล้วแจ้งมุมภาคระยะ ของจุดอ้าง ให้ผู้รับการทดสอบทราบ เช่น 

“จุดอ้าง คือเป้าหมายเลข ๘ (ช้ี) ก าหนดให้เป็น กข ๑๐๓๘ มุมภาค ๔๓๕๐ ระยะ 
๑๘๐๐  เป็นต้น 

๓. กรรมการช้ีเป้าหมายและสมมุติลักษณะเป้าหมาย ให้ผู้รับการทดสอบทราบ โดยให้
เป้าหมายมีมุมทางข้าง ตั้งแต่ ๑๐๐–๖๐๐ มิลเลียม เช่น “เป้าหมาย ๓ (ช้ี) สมมุติเป็น 
ข้าศึกประมาณ ๑ มว. ก าลังหยุดพักรับประทานอาหาร” เป็นต้น 

๔. การร้องขอและปรับการยิง ค.– ป. ทุกวิธี เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการช้ีเป้าหมายให้
ผู้รับการทดสอบแล้ว ๕ วินาที โดยแจ้งกับผู้รับการทดสอบว่า “เริ่มปฏิบัติ” 

๕. การปรับการยิง เริ่มจับเวลาเมื่อกระสุนตกถึงพื้น (ตรวจเห็น) และสิ้นสุดการจับเวลา 
เมื่อผู้รับการทดสอบ เริ่มส่งค าขอยิงต่อมาไปยัง ศอย. 

๖. ท าการทดสอบและจับเวลา ตามใบบันทึกผล ผตน.๐๓ 
๗. กรรมการบันทึกเวลาที่ผู้ปฏิบัติใช้จริง ไว้ในช่องหมายเหตุของแบบฟอร์มทุกครั้ง 
๘. ผู้รับการทดสอบ ต้องผ่านมาตรฐานทุกหัวข้อตามแบบฟอร์ม จึงจะถือว่า “ผ่าน” หาก

ไม่ผ่านในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ให้ถือว่า “ไม่ผ่าน” 
๙. ระหว่างด าเนินการทดสอบ หากผู้เข้ารับการทดสอบกระท าผิดพลาด จนถ้าจะ

ด าเนินการต่อไป ผลการทดสอบนอกจากจะไม่ผ่านแล้ว ยังอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
หรือเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ กรรมการสามารถพิจารณายุติการทดสอบเสียก็ได้ 
โดยช้ีแจงเหตุผลให้ผู้รับการทดสอบทราบ และด าเนินการทดสอบผู้อื่นต่อไป โดยให้
ผู้รับการทดสอบดังกล่าว แก้ตัวภายหลัง 

๑๐. หากผู้รับการทดสอบ ท าการทดสอบ “ไม่ผ่าน” กรรมการต้องบันทึกเหตุลงใน
แบบฟอร์ม และแจ้งให้ผู้รับการทดสอบทราบทุกครั้ง 

 
 


