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บทที่ ๑
ตอนที่ ๑ การฝึกยิงปืนเบื้องต้น
๑. การฝึกยิงปืนเบื้องต้นของปืนเล็กยาว
การสร้างพื้นฐานให้ทหารเป็นผู้ยิ งปืนได้ดีนั้นอยู่ที่การฝึกยิงปืนเบื้องต้น พลปืนเล็ กจะได้เรียนรู้ถึง
พื้นฐาน ซึ่งจะต้องนาไปใช้ในการฝึกทาการรบเพื่อจะผลิตพลปืนเล็กที่มีประสิทธิภาพ
๒. การปฏิบัติการยิงอย่างถูกต้อง
๒.๑ การเล็ง
ในเรื่องการเล็งนั้น ผู้ยิงต้องทาการเล็งปืนให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้ถูกที่หมายที่จะทาการยิง การที่จะ
ให้เป็นผลเช่นนั้นผู้ยิงต้องใช้ศูนย์หลัง ศูนย์หน้า และที่หมายหรือตาบลเล็งโดยจัดให้มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ถูกต้อง ความสัมพันธ์อันนี้เรียกว่า การจัดภาพศูนย์นั่งแท่น การจัดภาพศูนย์นั่งแท่นประกอบด้วยการปฏิบัติ
๒ ขั้น คือการจัดแนวศูนย์พอดี และการวางตาบลเล็งอย่างถูกต้อง
๒.๒ การถือปืนอย่างมั่นคง การถือปืนอย่างมั่นคงเป็นเทคนิคของการจับถือ อาวุธที่ทาให้ปืนมั่นคงอยู่
กับที่เท่าที่จะทาได้ ในขณะที่เล็งศูนย์นั่งแท่นและทาการยิง มีปัจจัย ๘ ประการ ซึ่งมีผลต่อการถืออาวุธอย่าง
มั่นคง ปัจจัยเหล่านี้เป็นหลักพื้นฐานจะต้องจัดให้มีเหมือนกันทุกท่ายิง ถึงอย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ การที่ทหาร
จะนาไปใช้อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยในท่ายิงต่าง ๆ การพิจารณาถึง ปัจจัยของการจับถือปืนให้มั่นคงจะทาใน
ขณะที่ทหารทาท่ายิงกึ่งอัตโนมัติ
๒.๒.๑ การรองรับด้วยมือซ้าย ปืนควรจะวางอยู่ระหว่างหัวแม่มือและนิ้วชี้เป็นรูปตัววีของมือซ้าย
โดยจับอยู่ที่ครอบลากล้องปืนตามลักษณะสบาย ๆ แต่ในขณะเดียวกันควรดันปืนมาข้างหลังเล็กน้อย การจับ
อยู่ทคี่ รอบลากล้องปืนนั้นต้องจับตรงจุดที่เหมาะพอดี แล้วแต่ร่างกายของผู้ยิง และที่ตั้งของที่หมาย ถ้าที่หมาย
อยู่สูง มือซ้ายจะจับเลื่อนเข้ามาใกล้ตัว เท่ากับเป็นการยกปืนให้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าที่หมายอยู่ต่า มือ
ซ้ายจะต้องเหยียดออกไปข้างหน้าซึ่งเป็นการลดปากลากล้ องปืนลง ข้อมือซ้ายจะต้องเหยียดตรงเท่าที่จะทาได้
และให้ข้อศอกซ้ายอยู่ข้างใต้ห้องลูกเลื่อนของปืน หรือผู้ยิงจะทาท่าที่ใกล้เคียงคล้ายกับท่านี้ก็ได้ ย่อมขึ้นอยู่กับ
รูปร่างของผู้ยิงที่จะอานวยให้
๒.๒.๒ นาพานท้ายเข้าร่องไหล่ ผู้ยิงจะต้องนาพานทท้ายปืนเข้าอยู่ในร่องไหล่ข้างขวา การวาง
พานท้ายปืนเข้าร่องไหล่อย่างถูกต้องนั้น ย่อมทาให้ได้รับแรงกระแทกจากปืนน้อยลง เป็นการช่วยให้การจับถือ
ปืนได้อย่างมั่นคง และเป็นการปูองกันพานท้ายปืนหลุดขึ้นมาบนบ่าอีกด้วย
๒.๒.๓ การจับปืนของมือขวา มือขวาจั บกาด้ามปืนโดยตลอดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เข้าไปที่ด้าม
ปืนเป็นรูปตัววี นิ้วชี้วางไว้หน้าไกโดยให้มีช่องว่างระหว่างด้านข้างของพานท้ายกับนิ้วชี้ นิ้วที่เหลืออยู่การอบ

๒
ด้ามปื น แน่ น มือขวาต้ องดึงปื น มาข้างหลัง เพื่อให้ พานท้ายปืนเข้าในร่องไหล่ อย่างถูกต้อง และเพื่อความ
ปลอดภัยจากการกระแทกของปืนที่เกิดจากแรงถอย
๒.๒.๔ ข้อศอกขวา สถานที่ที่จะวางข้อศอกขวาเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าการวางข้อศอกขวาในท่า
ยิงของผู้ยิงได้ระดับและถูกต้องนั้น จะช่วยให้เกิดมีร่องไหล่เพื่อที่จะได้นาพานท้ายปืนเข้าประทับได้ สถานที่ที่
แน่นอนในการวางข้อศอกขวา จะอยู่แตกต่างกันของแต่ละท่ายิง
๒.๒.๕ การสัมผัสพานท้าย การสัมผัสพานท้ายมีความสาคัญ ๒ ประการ ประการแรกเพื่อให้ผู้ยิง
วางแก้มที่พานท้ายในที่ ๆ เดียวกันตลอดเวลาที่ยิงปืน เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของสายตา และศูนย์ปืน
ให้เหมือน ๆ กัน เพื่อเป็นการประกันถึงการจัดภาพศูนย์นั่งแท่นที่ถูกต้อง และมีความแม่นยา ประการที่สอง
เมื่อวางแก้มแนบติดกับพานท้ายปืนอย่างแม่นแล้ว ปืนและศีรษะของผู้ยิงจะได้รับแรงถอยไปด้วยกัน เป็นการ
ลดเวลาในอันที่จะค้นหาหรือเล็งที่หมายในระหว่างแต่ละนัดที่ยิง
๒.๒.๖ การบังคับการหายใจ ถ้าพลปืนเล็กหายใจในขณะที่พยายามทาการเล็งและยิงอาวุธของ
เขาแล้ว การหายใจจะทาให้อกของทหารขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นสาเหตุให้ปากลากล้องปืนสูง ๆ ต่า ๆ ตามไปด้วย ถ้า
หากว่าผู้ยิงใช้เทคนิคการบังคับการหายใจที่ไม่ถูกต้องโดยเล็งศูนย์นั่งแท่นนานเกินไป จะเป็นการยากที่จะยิงให้
ถูกอย่างแม่นยาได้ เพือ่ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติดังนี้ พลยิงจะต้องถือโอกาสในขณะที่ลากล้องต้องขึ้น ๆ ลง ๆ ซึ่งมี
ต้นเหตุมาจากการหายใจในการเล็งให้ถูกต้องมาเป็นประโยชน์ ผู้ยิงควรหายใจสั้น ๆ สองสามครั้ง แล้วสูดลม
หายใจเข้า แล้วค่อย ๆ ผ่อนหายใจออกช้า ๆ ในขณะนั้นให้จัดและรักษาการจัดศูนย์พ อดีที่ถูกต้องเอาไว้ และ
อัดลมหายใจไว้ในคอเมื่อศูนย์สูงขึ้นอยู่ ณ ตาบลเล็งในท่าที่ถูกต้องแล้ว ด้วยการทาเช่นนี้ผู้ยิงสามารถดารง
รักษาการวางตัวในลักษณะผ่อนคลายได้ (ข้อ ๒.๒.๗) เลื่อนปืนเข้าหาตาบลเล็งโดยปราศจากอาการเครียดของ
กล้ามเนื้อแต่อย่างใดเลย ค่อย ๆ เพิ่มน้าหนักลงบนไกปืนจนกระทั่งปืนลั่น ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะยิงปืน
ออกไปได้ ในเวลา ๑๐ วินาที ทหารจะต้องกระทาตามวงรอบข้างบนซ้าใหม่เพราะเหตุว่าภายหลังเวลาดังกล่าว
นี้ อาการเห็นของสายตาจะเกิดพร่าขึ้นได้
๒.๒.๗ การผ่อนคลาย ทหารต้องได้รับการเรียนรู้ถึงเรื่องการผ่อนคลายในการทาการยิงทุกชนิด
มากที่สุดเท่าที่ตะมากได้ อาการที่กล้ามเนื้อออกแรงมากเกินควร หรือเกิดอาการตึงเครียดขึ้นนั้น ย่อมเป็น
สาเหตุเกิดอาการสั่นส่งตรงไปยังปืนได้ ถ้าทหารพบว่า ท่ายิงใดเป็นต้นเหตุ ให้อาการตึงเครียดมากเกินไป
ทหารควรจะเปลี่ยนแปลงท่ายิงเล็กน้อย จนกระทั่ งอาการตึงเครียดนั้นถูกขจัดให้หายไป ผู้ยิงจะต้องใช้อาการ
ผ่อนคลายเพื่อให้เชื่อแน่ว่าทหารทาท่ายิงเป็นอย่างธรรมชาติ การผ่อนคลายนั้นจะกระทาได้เมื่ออยู่ในท่ายิง
และจงตรวจดูว่าถ้าศูนย์นั่งแท่นถูกต้องย่อมหมายถึงท่ายิงนั้นมีการผ่อนคลาย ถ้าศูนย์นั่งแท่นไม่ถูกต้อง ผู้ ยิง
ควรจะเลื่อนลาตัวขยับไปจนกว่าจะอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายและสามารถเล็งไปยังตาบลเล็งได้สาเร็จการจับถือปืน
ด้วยวิธีเกร็งกล้ามเนื้อ ไม่ควรจะนามาใช้ในการทาท่ายิงแบบกึ่งอัตโนมัติเลย

๓
๒.๒.๘ การควบคุมการเหนี่ยวไก การควบคุมการเหนี่ยวไกเป็นอาการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระของนิ้วชี้ต่อไกปืน
นิ้วชี้ที่เหนี่ยวไก ควรจะสัมผัสไกตรงจุดหนึ่งระหว่างปลายนิ้วมือถึงนิ้วข้อที่สอง ในขณะที่ไกถูกเหนี่ยวมาข้าง
หลังตรง ๆ นั้น นิ้วจะต้องไม่สัมผัสกับด้านข้างของพานท้ายปืน ซึ่งจะทาให้เกิดแรงดันในการเหนี่ยวไกออกมา
เป็นมุมเอียง ๆ มากกว่าที่จะตรงมาข้างหลัง แรงเหนี่ยวไกทางด้านข้างที่กระทาต่อปืนนั้นมักจะดึงให้ศูนย์ปืน
ออกนอกตาบลเล็งเสมอ การปฏิบัติในการเหนี่ยวไกอย่างอย่างถูกต้องนั้น ย่อมไม่ทาให้ลากล้องปืนเคลื่อนไหว
เลย การควบคุมการเหนี่ยวไก เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการถือปืนให้มั่นคงและถ้าปราศจากการปฏิบัติที่ถู กต้อง
ถึงแม้ว่ามีความชานาญในการฝึกยิงเบื้องต้นชั้นอื่น ๆ ก็ตาม ย่อมจะไม่มีประโยชน์
๓. ท่ายิงในการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ
๓.๑ การยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ ตามธรรมดาการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติใช้ในเมื่อต้องการความแม่นยาอย่าง
แท้จริง
๓.๒ ท่ า ยิ ง ในระหว่า งการฝึ ก ขั้ น ต้น ในเรื่ องหลั กมู ล ฐานของการยิ งปื น ท่ า ยิง ควรจะทาการสอน
ตามลาดับทีละขั้น ๆ ไป นั่นคือผู้ยิงจะได้รับคาแนะนาในการเคลื่อนไหวตัวอย่างถูกต้องตามลาดับจากระทั่งอยู่
ในท่ายิงอย่างถูกต้อง ความคล่องแคล่วในการทาท่ายิงย่อมเป็นการเพิ่มพูนให้ผู้ยิงได้ดีในการปฏิบัติเพียงครั้ง
เดียว
๓.๓ ท่านอนยิง เมื่อใดก็ตามที่ทหารจะทาการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติจากท่านอนยิงแล้วทหารจะต้องใช้ขา
ทรายเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงยิ่งขึ้น ถ้าไม่ใช้ขาทรายมือซ้ายจะต้องจับที่รองมือตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๒.๒.๑
๓.๔ ท่านั่งราบยิง ท่านั่งราบยิงเป็นท่ายิงที่เหมาะอย่างยิ่ง เพื่อใช้ในพื้นที่ลาดลงในที่ ๆ เปูาหมายอยู่ใน
ระดับเดียวกัน หรือต่ากว่าผู้ยิง ท่านั่งราบยิงอาจจะใช้ในเมื่อผู้ยิงต้องการการตรวจการณ์ให้ดีกว่าที่เขาจะได้รับ
จากท่านอนยิง ผู้ยิงควรจะใช้ท่านั่งราบยิงที่แยกออกไปหลาย ๆ ท่า โดยให้เหมาะกับร่างกายของผู้ยิงที่สุด
๓.๔.๑ ท่ า นั่ ง ราบยิ ง เปิ ด ขา ในท่ า นั่ ง ราบยิ ง เปิ ด ขานั้ น ในขั้ น ต้ น ผู้ ยิ ง ต้ อ งหั น หน้ า ไปยั ง เปู า
เช่นเดียวกับการทาท่านอนยิง แล้วทากึ่งขวาหันแยกเท้าทั้งสองออกจากกันให้พอดีปล่อยมือขวาออกจากด้าม
ปืนแล้วนั่งลงโดยใช้มือขวายันพื้นไว้ เลื่อนกันไปข้างหลังมาก ๆ และให้ปลายเท้าทั้ง สองชี้เข้าข้างใน ให้น้าหนัก
ของขาทั้งสองกดลงบนเส้นเท้าด้านใน ผู้ยิง โน้มลาตัวไปข้างหน้าเริ่มตั้งแต่สะโพก และแขนซ้ายท่อนบนวางลง
บนส่วนแบนของหน้าแข้งขาซ้าย นาพานท้ายปืนเข้าในร่องไหล่ขวาแล้วเลื่อนมือขวามากาด้ามปืนให้ถูกต้อง ผู้
ได้นั้น ผู้ยิงจะต้องมีจุดสัมผัสพานท้ายและมีการผ่อนคลายเสมอ
๓.๔.๒ ท่านั่งราบไขว้ข้อเท้า การที่จะทาท่านั่งราบยิงไขว้ข้อเท้านั้น ผู้ยิงจะต้องนั่งลงตามที่ได้
กล่าวไว้ในท่านั่งราบเปิดขวาเสียก่อน แล้วนาข้อเท้าซ้ายไขว้ทับลงบนข้อเท้าขวา ผู้ยิงวางแขนซ้ายท่อนบน
คล่อมหน้าแข้งของขาซ้าย มือขวานาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา วางข้อศอกโดยให้แขนขวาท่อนบนสัมผัสกับ

๔
กระดูกหน้าแข้งของขาขวา การทาท่ายิงที่ถูกต้องสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ยิงประทับปืน มีจุดสัมผัสพานท้าย และมีการ
ผ่อนคลาย
๓.๔.๓ ท่านั่งราบยิงไขว้ขา ในการทาท่านั่งราบยิงไขว้ขา ในครั้งแรกผู้ยิงนั่งลงเหมือนอย่างที่
ทาท่านั่งราบยิงเปิดขา แล้วผู้ยิงยกขาซ้ายมาไขว้ขาขวา แล้วขยับขาทั้งสองเข้ามาใกล้กัน วางแขนซ้ายท่อนบน
ลงบนหน้าแข้งของขาซ้าย มือขวานาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวาแล้วเลื่อนมาการอบด้ามปืนผู้ยิงลดข้อศอก
ขวาให้ต่าลง ดังนั้นแขนขวาท่อนบนจะยันอยู่กับหน้าแข้งขวา ท่ายิงจะสั มผัสสมบูรณ์ถูกต้องต่อเมื่อมีจุดสัมผัส
พานท้าย และมีการผ่อนคลาย
๓.๔.๔ ข้อเปรียบเทียบของท่านั่งราบยิง ท่านั่งราบยิงเปิดขานั้น ลาตัวจะสัมผัสกับพื้น ๓ จุด คือ
ส้นเท้าของเท้าแต่ละข้างและก้น ส่วนท่านั่งราบยิงไขว้ข้อเท้าร่างกายจะสัมผัสกับพื้น ๒ จุด และท่านั่งยิงไขว้ขา
นั้นมีจุดรับเพียงจุดเดียว ผู้ยิงควรจะใช้ท่ายิงซึ่งสามารถให้ความมั่นคงอย่างดีที่สุด
๓.๕ ท่านั่งสูงยิง เป็นท่าที่มีการทรงตัวดี เมื่อเทียบกับท่านั่งยิงอื่น ๆ ซึ่งสามารถกระทาได้รวดเร็ว
เพราะท่านี้ทาเพียงแต่ให้เท้าทั้งสองสัมผัสกับพื้นก็ทาท่า นั่งสูงได้ ท่านี้เป็นท่าที่เหมาะที่สุด ที่จะใช้ในพื้นที่ที่มี
โคลน พื้นที่น้าตื้น ๆ หรือในบริเวณที่มีเชื้อโรคท่านั่งสูงยิงเป็นท่าที่เหมาะสมที่สุด สาหรับใช้ในพื้นระดับ หรือ
บนพื้นลาดลงเล็กน้อย การปฏิบัติท่านั่งสูงยิง ขั้นต้นผู้ยิงหันหน้าตรงไปยังที่หมายเช่นเดียวกับเมื่อจะทาท่านอน
ยิง แล้วทากึ่งขวาหัน แยกเท้าทั้งสองออกจากกันให้พอเหมาะและลดตัวลงนั่งยอง ๆ ให้ต่าที่สุดเท่าที่จะทาได้
เพื่อให้เกิดความมั่นคง ทหารต้องวางเท้าทั้งสองให้แบนราบติดกับพื้น แขนซ้ายท่อนบนวางอยู่ในเข่าซ้ายด้านใน
มือขวานาพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา แล้วเลื่อนมือกาด้ามปืนให้ถูกต้อง ลดข้อศอกขวาลงแล้วยันไว้กับเข่าขวา
ด้านใน ท่ายิงจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ยิงมีจุดสัมผัสพานท้ายและมีการผ่อนคลาย
๓.๖ ท่านั่งคุกเข่ายิง ท่านั่งคุกเข่ายิงเหล่านี้เหมาะที่จะใช้ในการทาท่ายิงในพื้นระดับ หรือพื้นค่อย ๆ
ลาดขึ้นเล็กน้อย และเป็นท่ายิงที่สามารถปรับความสูงได้ ท่านั่งคุกเข่ายิงพร้อมที่จะดัดแปลงให้เหมาะต่อเครื่อง
รองรับ เช่น ต้นไม้ มุมสิ่งก่อสร้าง หรือยานพาหนะได้
๓.๖.๑ ท่านั่งคุกเข่ายิงไม่มีเครื่องรองรับ ในการทาท่านั่งคุกเข่ายิงไม่มีเครื่องรองรับ ขั้นต้นผู้ยิง
ต้องยืนหันหน้าตรงกับที่หมายเช่นเดียวกันกับเมื่อทาท่านอนยิง แล้วทาขวาหัน แล้วก้าวเท้าซ้ายไปยังข้างหน้า
ทางซ้าย ให้นิ้วเท้าชี้ไปยังที่หมายข้างหน้า คุกเข่าลงบนเข่าขวา และนั่งลงบน ส้นเท้าขวา หลังเท้าขวาจะต้อง
แนบติดพื้น วางแขนซ้ายท่อนบนลงบนส่วนแบนราบของหัวเข่าซ้าย มือขวานาพานท้ายปื นเข้าร่องไหล่ขวา
ข้อศอกขวาควรจะยกขึ้นประมาณ ๔๕ องศา กับพื้นระดับข้างล่าง ท่ายิงจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ผู้ยิงโน้มน้าหนักตัว
ไปข้างหน้า มีจุดสัมผัสพานท้ายและมีการผ่อนคลาย
หมายเหตุ การวางเท้าขวาโดยให้หลังเท้าขวาแนบติดพื้นนั้น จะอนุโลมให้นั่งลงบนส้นเท้าขวา โดย
ปลายเท้าวางตั้งอยู่กับพื้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะที่สุดกับตัวของผู้ยิงเอง

๕
๓.๖.๒ ท่านั่งคุกเข่ายิงมีเครื่องรับรอง ในการทาท่านั่งคุกเข่ายิงมีเครื่องรองรับนั้นขั้นแรกผู้ยิงต้อง
ทาท่านั่งคุกเข่ายิงไม่มีเครื่องรองรับก่อน และแล้วโน้มน้าหนักตัวไปข้างหน้า และให้ไหล่ซ้าย แขนซ้ายและขา
ซ้ายมาสัมผัสกับเครื่องรองรับ (ต้นไม้ ตึกอาคาร หรือยานพาหนะ) ปืนจะต้องไม่สัมผัสหรือวางพาดบนเครื่อง
รองรับเป็นอันขาด ถ้านาปืนไปพาดสัมผัสบนเครื่องรองรับแล้วจะทาให้ก ารจัดภาพศูนย์ล่าช้าในแต่ละนัดที่ทา
การยิง และจะจากัดความสามารถของผู้ยิงในการเลื่อนตาบลเล็งอย่างรวดเร็วอีกด้วย
๓.๗ ท่ายืนยิง ท่ายืนยิงใช้ยิงที่หมายให้ได้ผลในระยะที่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ในเมื่อไม่มีท่ายิง
อื่น ๆ ที่จะทาได้ ท่ายิงนี้มีความมั่นคงน้อยกว่ามาก และต้องใช้ในเมื่อยิงเป็นกึ่งอัตโนมัติเท่านั้น ในการทาท่ายืน
ยิง ขั้นแรกผู้ยิงต้องหันหน้าไปยังที่หมายแล้วทาขวาหัน แยกเท้าทั้งสองออกห่างกันพอสมควร มือซ้ายของผู้ยิง
จับอยู่ที่ที่รองมือข้อศอกซ้ายให้อยู่ใกล้ลาตัวข้างใต้ปืนเท่าที่จะทาได้ มือขวานาปืนเข้ารองไหล่ขวาแล้วเลื่ อนมือ
มาจับด้ามปืนอย่างถูกต้อง ข้อศอกขวายกขึ้นสูงเสมอกันประมาณพื้นระดับหรือต่ากว่าเล็กน้อย เพื่อที่จะได้ให้
เกิดร่องไหล่ขึ้นอย่างดีที่ไหล่ขวาและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนเอียงอีกด้วย มือขวาและแขนขวาดึงปืนมาข้างหลัง
(ทหารต้องใช้มือขวาและแขนขวารับน้าหนักทั้งหมดของปืนไว้) ท่ายิงจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ยิงขยับเท้าทั้งสอง
จนกระทั่งสามารถเล็งที่หมายได้ตามธรรมชาติ และทิ้งน้าหนักตัวลงบนตะโพกทั้งสองของลาตัว มีจุดสัมผัสพาน
ท้ายและมีการผ่อนคลาย
๓.๘ ท่ า ยิ ง จากหลุ ม บุ ค คล ท่ า ยิ ง จากหลุ ม บุ ค คลคงปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ เมื่ อ ใช้ ยิ ง แบบ
กึ่งอัตโนมัติ หรือเมื่อใช้ยิงแบบอัตโนมัติ (ดูข้อ ๔)
๓.๙ ท่าของคู่ฝึกในการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติตามแบบทั่ว ๆ ไป ท่าของคู่ฝึกมักจะกระทาคล้าย
กับท่าของผู้ยิง คู่ฝึกควรจะวางตัวอยู่ในที่ที่สามารถตรวจการณ์ ผลของการปฏิบัติของผู้ยิงในปัจจัยต่าง ๆ ที่ทา
ให้การจับปืนมั่นคงได้ คู่ฝึกไม่ควรจะวางล้าไปข้างหน้าเกินไปจากผู้ยิงจะไปอยู่ตรงกับแนวทางคัดปลอกกระสุน
เปล่าของปืน
๔. ท่ายิงแบบอัตโนมัติ
๔.๑ กล่าวทั่วไป
๔.๑.๑ ท่ า ยิ ง เป็ น หลั กการมู ล ฐานที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ขั้ น เดีย วของการฝึ กยิ ง ปื น แบบอั ต โนมั ติ ถ้ า
ปราศจากเสียซึ่งการทาท่ายิงที่ถูกต้องแล้ว พลปืนเล็กย่อมไม่สามารถที่จะประสบความสาเร็จในการยิงปืนให้
ถูกที่หมายในขณะทาการยิงได้ หลังจากกระสุนนัดแรกได้ลั่นไปแล้ว จะรักษาภาพการจัดแนวศูนย์นั่งแท่นได้
ยากมาก เพราะฉะนั้นผู้ยิงคงต้องการให้กระสุนที่เหลือนัดต่อ ๆ มาถูกที่หมาย ผู้ยิงจะต้องรักษาท่ายิงให้ถูกต้อง
ไว้ เสมอ การยิ งกระสุ นออกไปแบบอัตโนมัตินั้นเป็นการพ่นกระสุนออกไปจากอาวุธ อัตโนมัติด้ว ยการเพิ่ม
น้าหนักกดลงบนไกครั้งหนึ่ง

๖
๔.๑.๒ เมื่อจะใช้ยิงแบบอัตโนมัติ มีท่ายิงอยู่ ๓ ท่ายิง ที่ใช้ต่อปืนเล็กยาวอัตโนมัติ คือท่านอนยิง
ใช้ขาทราย ท่ายิงจากหลุมบุคคลใช้ขาทราย และท่ายิงใต้แขน
๔.๒ การถือปืนอย่างมั่นคง
การถือปืนอย่างมั่นคงสาหรับท่ายิงแบบอัตโนมัตินั้น ย่อมมีสาระสาคัญเช่นเดียวกับท่ายิงแบบ
กึ่งอัตโนมัติ ที่บรรยายไว้ในข้อ ๓ ยกเว้นตามข้อต่อไปนี้
๔.๒.๑ แขนซ้ายและการจับถือของมือซ้าย มือซ้ายจับอยู่ที่ขอบหน้าของช่องบรรจุซองกระสุน ให้
นิ้วมือซ้ายอยู่ทางด้านขวาของช่องบรรจุซองกระสุนและหัวแม่มืออยู่ทางด้านซ้าย มือซ้ายออกแรงดึงมาข้าง
หลัง เพื่อช่วยให้พานท้ายอยู่ในร่องไหล่ขวา และเป็นการเพิ่มน้าหนักกดลงบนพื้นของขาทรายทั้งสองด้ว ย
ดังนั้นจะเป็นการลดอาการเต้นของลากล้องให้น้อยลง
๔.๒.๒ ข้อศอกขวา สถานที่ที่จะวางข้อศอกขวาเป็นเรื่องสาคัญ เพราะข้อศอกขวาเป็นเครื่องจัด
ท่ายิงให้ได้ระดับกัน ตาแหน่งของข้อศอกขวายังเกี่ยวข้องกับการช่วยให้เปิดร่องไหล่เพื่อจะนาพานท้ายมา
ประทับฉะนั้นไหล่ทั้งสองจึงต้องได้ระดับกัน ข้อศอกขวาควรจะอยู่กับพื้นโดยให้แขนขวาท่อนบนทามุมเกือบ
๙๐ องศา กับพื้นดิน ซึ่งไหล่ทั้งสองได้ระดับตรงกัน
๔.๒.๓ การบังคับการหายใจ เมื่อทาการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ยิงต้องเรียนรู้ถึงการผ่อนลมหายใจ
ออกและสูดลมหายใจเข้า หลังจากที่ยิงออกไปเป็นชุดในระหว่างการยิง
๔.๒.๔ การเกร็งของกล้ามเนื้อ ตรงกันข้ามกับการผ่อนคลายที่จาเป็นในการยิงปืนเล็กแบบ
กึ่งอัตโนมัติ การเกร็งกล้ามเนื้อ (บางส่วนของลาตัวผู้ยิง) เป็นปัจจัยสาคัญในการถือปืนให้มั่นคง การที่จะให้ผล
นั้นกระทาเพียงแต่การเกร็งกล้ามเนื้อต้นแขนเท่านั้นก็พอ ต้องเพิ่มแรงกดให้กับพื้นโดยการเกร็งกล้ามเนื้อที่ต้น
แขน (ปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมดต้องนามาใช้อย่างถูกต้อง) กลุ่มกระสุนของการยิงระบบอัตโนมัติ จะมีการกระจาย
น้อยลง นอกจากการเกร็งกล้ามเนื้อในขั้นต้นของกล้ามเนื้อต้นแขนแล้ว ผู้ยิงจะต้องมีความชานาญในการเกร็ง
กล้ามเนื้อต้นแขนแล้ว ผู้ยิงจะต้องมีความชานาญในการเกร็งกล้ามเนื้อที่ท้องอีกด้วย
๔.๒.๕ การควบคุมการเหนี่ยวไก การควบคุมการเหนี่ยวไกเป็นการปฏิบัติอย่างอิสระของนิ้วที่
เหนี่ยวไก ใช้แรงดันต่อไกมาข้างหลังตรง ๆ จนกว่าจะได้กระสุนตามจานวนที่ต้องการในการยิงแบบอัตโนมัติ
แล้วจึงปล่อยไก ผู้ยิงต้องได้รับการสอนถึงการใช้แรงกดต่อหน้าไกในลักษณะที่ปล่อยกระสุนออกไปเป็นกลุ่มสั้น
ๆ (๒ หรือ ๓ นัด) นิ้วเหนี่ยวไกควรจะวางอยู่หน้าไก ณ จุดระหว่างปลายนิ้วถึงข้อที่ ๒ เหนี่ยวไกไม่ควรสัมผัส
กับด้านข้างของด้ามปืน ซึ่งจะทาให้เป็นสาเหตุเกิดแรงดันในลักษณะมุมเอียง ๆ มากกว่าตรงมาข้างหลัง
๔.๓ ท่านอนยิงใช้ขาทราย
๔.๓.๑ ท่านอนยิงใช้ขาทรายเป็นท่ายิงที่มั่นคงที่สุด และควรจะใช้ในเมื่อโอกาสอานวยเท่าที่จะทา
ได้ในการปฏิบัติทาท่านอนยิงใช้ขาทราย ขั้นต้นผู้ยิงยืนหันหน้าไปยังที่หมาย มือซ้ายถือปืนจับไว้ที่ที่รองมือ

๗
(ครอบลากล้อง) แขนซ้ายเหยียดตึงไปข้างหน้า มือขวาจับกาอยู่ที่ด้ามปืนและพานท้ายปืนยันไว้ที่ตะโพกขวา
ปากลากล้องปืนชี้สูงขึ้นเล็กน้อยและตรงไปยังสถานที่จะยิง ผู้ยิงแยกเท้าทั้งสองออกห่างกันพอสบายงอเข่าทั้ง
สองลงปล่อยมือขวาจากปืน แล้วล้มตัวลงไปข้างหน้าโดยใช้มือขวายันพื้น โดยวางมือขวาให้ห่างจากเข่าขวาไป
ข้างหน้ามาก ๆ และอยู่แนวเดียวกับเข่าขวาและที่หมาย ยึดแขนซ้ายไปข้างหน้า แล้ววางปืนลงกับพื้น ทาตัวให้
ต่าลง โดยให้ลาตัวด้านซ้ายและข้อศอกลงติดพื้น มือขวาจับพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวาแล้วเลื่อนมากาด้ามปืน
อย่างถูกต้อง ลดข้อศอกขวาลงยันกับพื้น ผู้ยิงใช้มือซ้ายจับการอบช่องบรรจุซองกระสุนอย่างถูกต้อง เท้า ทั้ง
สองของผู้ยิงควรจะแยกออกห่างกันพอสมควร และให้ส้นเท้าทั้งสองแนบราบติดพื้นดินเท่าที่ลาตัวของผู้ยิงจะ
อานวยให้ เพื่อให้เกิดความความมั่นคงมากที่สุด ลาตัวควรจะอยู่ในแนวตรงข้างหลังปืน ท่ายิงจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อผู้ยิงได้มีจุดสัมผัสพานท้ายและมีการผ่อนคลาย
๔.๓.๒ คู่ฝึกในระยะแรกคงวางตัวอยู่ข้างหลังผู้ยิง ๓ ก้าว จากท่าที่วางตัวอยู่นี้คู่ฝึกจะบอกทิศทาง
ให้ผู้ยิงเลื่อนตัวเพื่อให้ตรงอยู่ในแนว การจัดแนวลาตัวที่ถูกต้องจะเป็นผลดีต่อเมื่อลาตัวของผู้ยิงอยู่ด้านหลังปืน
ตรง ๆ และอยู่ในเส้นสมมติที่จะลากผ่านตามแกนยาวของปืนข้ามผ่านไหล่ขวา และมาสิ้นสุดอยู่ที่ตะโพก
ด้านขวา ขณะนั้นเองลาตัวของผู้ยิงจะอยู่ในลักษณะสัมพันธ์ร่วมกับปืนอย่างถูกต้อง คู่ฝึกจะเลื่อนตัวลุกไป
ข้างหน้าและเข้าตรวจขาและเท้าของผู้ยิง คู่ฝึกตรวจคุณลักษณะอื่นของท่ายิงของผู้ยิง โดยใช้ปัจจัยในการถือ
ปืนอย่างมั่นคงเป็นเครื่องช่วยในการตรวจ เมื่อตรวจเสร็จแล้วคู่ฝึกจะเคลื่อนตัวมายังที่วางตัวครั้งแรกข้างหลังผู้
ยิง ๓ ก้าว และตรวจสอบแนวลาตัวของผู้ยิงอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วคู่ฝึกจะอยู่ในท่าของคู่ฝึกทางด้านขวาของผู้
ยิง และคอยเฝูาตรวจการปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้ยิง ในปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้ถือปืนอย่างมั่นคง
๔.๔ ท่ายิงจากหลุมบุคคลใช้ขาทราย
๔.๔.๑ ท่ายิงจากหลุมบุคคลใช้ขาทรายเป็นท่ายิงที่ใช้ในการตั้งรับที่มีการเตรียมการไว้แล้ว การ
ปฏิบัติทาท่ายิงจากหลุมบุคคลใช้ขาทรายนั้น คือ เมื่อผู้ยิงเคลื่อนตัวเข้าหาหลุมบุคคลแล้ววางพาดปืนไว้ข้าง ๆ
หลุมนั้น ผู้ยิงพาตัวเข้าไปยืนในหลุมบุคคล และปรับเพิ่มหรือขยับขยายมูลดิน หรือกระสอบทรายเพื่อปรับหลุม
บุคคลให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ยิง เสร็จแล้วผู้ยิงหยิบปืนขึ้นมาพิงหน้าอกเข้ากับขอบหน้าของหลุมบุคคล
รักษาระดับของปากลากล้องปืนให้สูงขึ้นเล็กน้อย และตรงไปยังที่หมายยิง ในการที่จะให้เกิดความมั่นคงมาก
ที่สุด ผู้ยิงควรใช้ส้นเท้าขวายันไว้กับขอบหลังด้านในของหลุมบุคคล วางขาทรายของปืนลงบนพื้นข้างหน้าหลุม
บุคคล ผู้ยิงจับปืนเช่นเดียวกับที่ทหารกระทาในท่านอนยิงใช้ขาทราย
๔.๔.๒ คู่ฝึกตรวจสอบท่ายิงของผู้ยิง โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในการถือปืนให้มั่นคงเป็นเครื่องช่วย
และแล้วเข้าอยู่ในท่าของคู่ฝึก (คงเช่นเดียวกับท่านอนยิงใช้ขาทราย)
๔.๕ ท่ายิงใต้แขน
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๔.๕.๑ ท่ายิงใต้แขน ใช้เพื่อทาการยิงที่หมายในระยะประชิดในระหว่างการตะลุมบอนหรือใน
โอกาสใดก็ตาม ที่ทหารต้องการจะยิงในขณะเคลื่อนที่ การปฏิบัติท่ายิงใต้แขนในขั้นต้นผู้ยิงยืนหันหน้าตรงไป
ยังที่หมายเช่นเดียวกับที่จะทาท่านอนยิงใช้ขาทราย แล้วยกเท้าทั้งสองออกห่างกันประมาณความกว้างของไหล่
และก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ๑ ก้าว น้าหนักตัวควรจะเฉลี่ยอยู่บนเท้าทั้งสองให้เท่ากัน เข่าทั้งสองงอเล็กน้อย
คล้าย ๆ กับท่าจรดมวยของนักมวยพานท้ายปืนอยู่ ณ ที่ใกล้ ๆ กับใต้แขนซึ่งแล้วแต่ร่างกายของผู้ยิงจะอานวย
ให้ แขนขวาอยู่ต่ากว่าพานท้ายปืน ดังนั้นพานท้ายปืนจะถูกอัดแน่นอยู่กับด้านข้างลาตัวด้วยต้นแขนขวา มือ
ซ้ายรองรับปืนที่ครอบลากล้องปืนอย่างมั่นคง และแขนซ้ายควรเหยียดออกไปข้างหน้าในระยะที่พอสบาย เพื่อ
เป็นเครื่องนาทิศทางของปืนให้ยิงไปในทุกทิศทางได้ ปากลากล้องปืนควรจะกดลงต่าเพื่อลดการยิงข้ามที่หมาย
ให้น้อยลง ควรใช้การยิงแบบกระดอนถูกให้มาก และปรับการยิงต่อที่หมายด้วยการตรวจตาบลกระสุนตกยัง
พื้นดิน มือขวากาด้ามปืนให้แน่น
๔.๕.๒ คู่ฝึกเหยียดแขนทัง้ สองและให้อุ้งมือเปิดออกไปข้างหน้าโดยยืนอยู่ข้างหลังผู้ยิง ๒ ก้าว
การยิงของคู่ฝึกนี้ทาให้สามารถเพิ่มความมั่นคงให้แก่ผู้ยิงในกรณีที่ท่ายิงของผู้ยิงเสียการทรงตัว
๔.๕.๓ ท่ายิงใต้แขนอานวยให้ผู้ยิงสามารถยิงที่หมายได้ในทุกทิศทางโดยการปฏิบัติดังนี้ ผู้ยิง
หนุนใบหน้าไปหาที่หมายโดยใช้เท้าหน้าเป็นจุดหมุนและเท้าหลังก้าวตามไปในทิศทางใหม่
ตอนที่ ๒ การยิงแบบอัตโนมัติ
๕. กล่าวทั่วไป
๕.๑ การยิงปืนแบบอัตโนมัติ คือการยิงกระสุนติดต่อกัน ๒ นัด หรือมากกว่าโดยไม่ได้ปล่อยไกปืน
ตามปกติการยิงกระสุนออกไป ๒ หรือ ๓ นัดนั้น ย่อมประกันได้ว่ากระสุนจะมีอาการกระจายน้อย พลปืนเล็ก
ต้องเข้าใจถึงสภาพของสภาพอาวุธยิงอัตโนมัติ และความเกี่ยวพันระหว่างการยิงอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
๕.๑.๑ การยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ การยิงแบบกึ่งอัตโนมัติเป็นการยิงที่ใช้เมื่อระยะของที่หมายอยู่
เกินกว่า ๔๖๐ เมตร หรือในบางสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยาอย่างสูงเพื่อที่จะยิงให้ถูกที่หมาย เช่น ยิงไป
ยังช่องมองของหลุมปืน หน้าต่าง และทหารข้าศึกอยู่โดดเดี่ยว
๕.๑.๒ การยิงแบบอัตโนมัติ การยิงแบบอัตโนมัติ จะใช้เมื่อ
๕.๑.๒.๑ เมื่อทาการยิงต่อรูปขบวนของข้าศึกที่อยู่ในระยะ ๔๕๐ เมตรลงมา
๕.๑.๒.๒ เมื่อทาการยิงต่อที่หมายเป็นจุดใหญ่ ๆ เช่นที่ตั้งยิงอาวุธประจาหน่วย
ยานพาหนะที่ไม่หุ้มเกราะและที่หมายกลางแจ้งในสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ในระยะ ๔๖๐ เมตร
๕.๑.๒.๓ ต้องให้อานวยการยิงให้เหนือข้าศึกในเมื่อสถานการณ์ทางยุทธวิธีบังคับให้ต้อง
ทาเช่นนั้น
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๕.๒ เมื่อจะกล่าวถึงรายละเอียดเรื่องความสาคัญของความมั่นคงของท่ายิงแล้ว การยิงแบบอัตโนมัติ
จะไม่ค่อยมีความแม่นยานัก เมื่อเทียบกับนัดต่อนัด กับการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อชดเชยการเสียผลในเรื่อง
ความแม่นยา จึงต้องยิงออกไปอย่างหนาแน่น อย่างไรก็ตาม การยิงออกไปอย่างหนาแน่นที่ได้จากการยิงปืนกล
ที่บรรจุกระสุนด้วยสาย และไม่ต้องกังวลต่อการบรรจงใหม่นั้น ปืนเล็กยาวซึ่งบรรจุกระสุนด้วยซองกระสุน
ย่อมจะยิงออกไปอย่างหนาแน่นได้ด้วยความสามารถของพลปืนเล็กในการบรรจุ และเปลี่ยนซองกระสุนนั่นเอง
การยิงต่อเนื่องจะถูกจากัดลงเนื่องจากความจุของซองกระสุน พลปืนเล็กต้องสามารถเปลี่ยนซองกระสุนภายใน
เวลา ๔ ถึง ๕ วินาที เพื่อที่จะมีการยิงอย่างหนาแน่นได้ ความชานาญในระดับนี้ สามารถที่จะฝึกได้โดยทาการ
ฝึกให้ตลอดอย่างละเอียดลออ และเพิ่มการฝึกยิงในขั้นการฝึกการยิงแบบอัตโนมัติ
๕.๓ การยิงแบบอัตโนมัติย่อมเป็นการพัฒนาให้เกิดความชานาญในการจับถือและเปลี่ยนซองกระสุน
อย่างรวดเร็วมีระเบียบ การฝึกนี้เป็นเครื่องประกันได้ว่าผู้ยิงได้ใช้ปืนอย่างบังเกิดผลมากที่สุด
๖. การกระจายการยิง
๖.๑ กล่าวทั่วไป
พลปืนเล็กต้องได้รับการฝึกให้ทาการยิงไปยัง ณ ที่หมายซึ่งต้องใช้ตาบลเล็งที่เลือกไว้แล้วหนึ่ง
หรือมากกว่าหนึ่งแห่ง เมื่อจะทาการยิงต่อที่หมาย ณ ตาบลเล็งตาบลเดียวเรียกว่า “การยิงเฉพาะตาบล” เมื่อ
ต้องการใช้ตาบลเล็งมากกว่าหนึ่งแห่ง เรียกว่า “การกระจายการยิง”
๖.๒ การยิงเฉพาะตาบล
การยิงเฉพาะตาบลเป็นการยิงตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งต้องการความแม่นยาอย่างสูง การฝึกยิง
ปืนนั้นได้สอนให้ทหารใช้ความไตร่ตรองในหลักการยิงเฉพาะตาบลขณะนี้ทหารจะได้รับการสอนวิธีการ
ปฏิบัติการยิงแบบอัตโนมัติ เรื่องการกระจายการยิง ให้ยิงได้ดีเหมือนกับการยิงเฉพาะตาบล
๖.๓ การกระจายการยิง การกระจายการยิง เป็นการยิงทั้งในทางลึกและทางกว้างเพื่อให้ครอบคลุมที่
หมายทั้งหมดอย่างได้ผล จุดมุ่งหมายในการกระจายการยิง คือ เพื่อวางอานาจการยิงอย่างหนาแน่นลงไปใน
ระหว่างปีกของที่หมายที่รู้แล้วหรือที่สงสัย พลปืนเล็กต้องพยายามวางอานาจการยิงลงไปในพื้นที่ทุก ๆ แห่ง
บนที่หมาย ขอกาชับในเรื่องนี้ว่าเมื่อมองไม่เห็นข้าศึกหรือที่ตั้งของข้าศึกแล้วนามาเป็นข้ออ้างว่าไม่ควรทาการ
ยิงไปยังพื้นที่นั่นไม่ได้พื้นที่ ๆ สงสัยนั้น อาจเป็นที่หมาย ที่มีการกาบังและซ่อนพรางอย่างดีก็ได้
๗. การจับถือซองกระสุน
๗.๑ ซองกระสุนที่ใส่ในแต่ละกระเป๋ากระสุน ต้องให้ปลายด้านเปิดของซองกระสุนลงอยู่ข้างล่าง โดย
ให้ส่วนยาวอยู่ข้างหน้าลาตัว (ด้านติดกับตัว) วิธีใส่ซองกระสุนลงในกระเป๋ากระสุนวิธีนี้ทาให้ผู้ยิงสามารถดึง
ซองกระสุนออกได้อย่างรวดเร็วด้วย

๑๐
๗.๒ การดึงซองกระสุนออกจากกระเป๋ากระสุนคงเช่นเดียวกัน จะใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็ตาม วิธีดึง
ซองกระสุนออกจากกระเป๋า คือให้จับซองกระสุนด้วยหัวแม่มือวางบนขอบด้านยาว และนิ้วชี้และนิ้วกลางจับ
อยู่ที่ขอบด้านสั้น ดึงซองกระสุนให้ออกมาจากกระเป๋ากระสุนแล้ว เหยียดแขนออกไปข้างหน้า โดยการหมุนมือ
และข้อมือ ดังนั้นซองกระสุนจะอยู่ในท่าที่จะบรรจุเข้าในปืน (ปลายด้านเปิดขึ้นข้างบน และขอบด้านยาวอยู่
ข้างหลัง) ซองกระสุนจะบรรจุเข้าในปืนได้โดยสอดซองกระสุนขึ้นตรง ๆ เข้าไปในช่องงสวมซองกระสุน
จนกระทั่งเข้าที่สนิท
๘. การเปลี่ยนซองกระสุน
๘.๑ การถอดซองกระสุนเปล่าในเมื่อกระสุนภายในซองกระสุนที่ปืนถูกยิงออกไปหมดแล้วผู้ยิงจะต้อง
ถอดซองกระสุนออกจากปืนโดยใช้นิ้วมือขวากดที่ปุมยึดซองกระสุน และปล่อยให้ซองกระสุนหลุดออกมาโดย
น้าหนักของซองกระสุนเอง จนหลุดออกจากปืน
๘.๒ การบรรจุข้างขวา การบรรจุซองกระสุนจากข้างขวา พลปืนเล็กต้องใช้มือขวาทาการบรรจุ
ภายหลังจากที่ซองกระสุนเปล่าถูกปลดออกมาจากปืนแล้ว ให้เก็บไว้และบรรจุซองกระสุนใหม่เข้าไปในปืน ใน
การนากระสุนเข้าสู่รังเพลิง ๑ นัด ให้ทหารกดหัวเหล็กยึดลูกเลื่อนลงข้างล่างด้วยหัวแม่มือซ้าย จะเป็นการปลด
ลูกเลื่อน ถ้าลูกเลื่อนไม่อยู่ในท่าเปิดลูกเลื่อน เมื่อบรรจุซองกระสุนโดยสอดเข้าไปในตัวปืนแล้ว ผู้ยิงจะต้องดึง
คันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังแล้วปล่อยไป เพื่อนากระสุนเข้าสู่รังเพลิง ๑ นัด ด้วยมือขวา มือซ้ายอย่าปล่อยปืน
เป็นอันขาด เมื่อกาลังบรรจุกระสุนปืนจากข้างขวา
๘.๓ การบรรจุทางซ้าย ในขณะเมื่อซองกระสุนเปล่าออกมาจากปืนแล้ว พลปืนเล็กเก็บรักษาไว้บรรจุ
ซองกระสุนต่อไปให้กับปืนด้วยมือซ้ายของทหาร นากระสุน ๑ นัด เข้าสู่รังเพลิง ด้วยการกระทาเช่นเดียวกับ
การบรรจุซองกระสุน เข้ากับปืนจากข้างขวา เมื่อบรรจุกระสุนจากข้างซ้าย มือขวาไม่ควรปล่อยจากปืนเป็นอัน
ขาด
๘.๔ การเปลี่ยนซองกระสุน ในขณะเมื่อเปลี่ยนซองกระสุน มือทั้งสองไม่ควรจะปล่อยจากปืนพร้อม
กันในเวลาเดียวกัน
-----------------------------------

บทที่ ๒
การปรับศูนย์และการตั้งศูนย์รบ
ตอนที่ ๑ การปรับศูนย์
๙. กล่าวทั่วไป
ในการฝึกขั้นต่อไป เป็นการฝึกให้ทหารปรับปืนของตนเอง เพื่อให้การฝึกบรรลุผล ทหารต้องเรียนรู้ถึง
เรื่องการปฏิบัติการของศูนย์ปืน การใช้กฎมุมสูงและมุมทิศ และการคานวณในการแก้ศูนย์ทาอย่างไร
๑๐. ศูนย์ปืน
ศูนย์ปืน ของ ปลยอ. ๕.๕๖ – ๒ ก. เป็นศูนย์ที่สามารถปรับเลื่อนได้ทั้งมุมสูงและมุมทิศ การปรับเลื่อน
มุมทิศกระทาที่ศูนย์หลัง ส่วนการปรับเลื่อนมุมสูงกระทาที่ศูนย์หน้า
๑๐.๑ ศูนย์หลังของปืนนี้ประกอบด้วยช่องเล็ง ๒ ช่อง และมีแป้นมุมทิศพร้อมด้วยเหล็กบังคับแป้น
ช่องเล็งศูนย์หลังที่มีเครื่องหมาย L (แอล) ใช้สาหรับระยะยิงตั้งแต่ ๓๐๐ ถึง ๕๐๐ เมตร และช่องเล็งศูนย์หลัง
ที่ไม่มีเครื่องหมายสาหรับระยะยิงตั้งแต่ ๐ ถึง ๓๐๐ เมตร การปรับเลื่อนมุมทิศกระทาได้โดยใช้ปลายเครื่องมือ
แหลมกดลงไปที่เหล็กบังคับแป้น หรือใช้หัวกระสุนกดก็ได้แล้วหมุนแป้นมุมทิศไปในทิศทางที่ต้องการ
๑๐.๒ ศูนย์หน้าประกอบด้วยแท่นศูนย์หน้าชนิดหมุนได้พร้อมด้วยเดือยเหล็กบังคับศูนย์ การปรับ
เลื่อนกระทาได้โดยการใช้ปลายแหลมของเครื่องมือหรือปลายหัวกระสุน การยกศูนย์ให้สูงขึ้นหรือการลดศูนย์
ให้ต่าลงนั้นให้กดเดือย เหล็กบังคับศูนย์ให้จมลงไป แล้วหมุนแท่นศูนย์ไปในทิศทางที่ต้องการ
๑๐.๓ ในระหว่างการฝึก – หลักการของการยิงปืนเบื้องต้นทุก ๆ แบบฝึกหัดควรจะตั้งศูนย์หลังอยู่
กึ่งกลาง และตั้งช่องเล็งให้อยู่ในระยะยิงใกล้ สาหรับแท่นศูนย์หน้า ควรจะตั้งจากตาแหน่งต่าสุดสูงขึ้นมา ๒๔
คลิ๊ก การที่ตั้งศูนย์ลักษณะนี้ไม่เปลี่ยนแปลง จนกว่าผู้ยิงมีความสามารถยิงกระสุนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ได้ โดยมี
เหตุผล ๒ ประการ คือ ประการแรก ผู้ยิงที่ไม่ได้รับการฝึกมาก่อนมักจะพุ่งความสนใจอยู่กับการใช้ศูนย์หลัง
มากกว่าการนาความรู้ขนั้ ต่าง ๆ ของการฝึกยิงปืนอย่างถูกต้องมาใช้ ประการที่สอง ในระหว่างการฝึกเบื้องต้น
นั้น สถานที่ที่ถูกของกลุ่มกระสุนบนที่หมายไม่ได้เป็นสิ่งสาคัญเลย ขนาดของกลุ่มกระสุนเป็นสิ่งสาคัญมากกว่า
ไม่ใช่สถานที่ที่ถูกซึ่งจะทาให้รู้ถึงความชานาญของผู้ยิง
๑๑. กฎควงมุมสูงและควงมุมทิศ
กฎควงมุมทิศ กาหนดไว้ว่า หนึ่งคลิ๊กของควงมุมสูง หรือควงมุมทิศจะเลื่อนรอยกระสุนถูกห่างกันมี
ระยะตามกาหนดอันหนึ่ง ณ ระยะยิงที่กาหนดนั้นด้วยในระยะยิง ๒๕ เมตร ๑ คลิ๊ก ของมุมสูง หรือมุมทิศของ
ศูนย์ปืน จะเลื่อนรอยกระสุนถูกประมาณ ๗ เซนติเมตร
๑๒. การแก้ศูนย์

๑๒
๑๒.๑ ในการแก้ศูนย์ ในครั้งแรกผู้ยิงจะต้องทราบที่ตั้งกึ่งกลางของกลุ่มกระสุนเสียก่อนแล้วถึงจะมา
หาระยะระหว่างกึ่งกลางกลุ่มกระสุนนั้น กับที่ที่ทหารต้องการนากลุ่มกระสุนไปควงแก้ทางมุมสูง เป็นเครื่องแก้
ความคลาดเคลื่อนในทางดิ่ง ควงแก้ทางทิศเป็นเครื่องแก้ความคลาดเคลื่อนทางระดับ สาหรับระยะที่ผิดพลาด
นั้น จะนามาแปลงออกเป็นคลิ๊กโดยใช้กฎควงมุมสูง และควงมุมทิศ ตามกฎธรรมดาทั่วไปมีว่า การปรับปืน
อย่างกล้าเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือพิสูจน์ที่ให้ประโยชน์อย่างมากกว่าแก่ผู้ยิงเอง เช่นตัวอย่าง ถ้ามีปัญหาว่าจะ
เลื่อนไป ๒ หรือ ๓ คลิ๊กดี ตามปกติพลยิงมักจะต้องการตัวปรับจานวนคลิ๊กที่มากกว่าเสมอ
๑๒.๒ ในการยกรอยกระสุนถูกให้สูงขึ้น ผู้ยิงต้องหมุนแท่นศูนย์หน้าในทิศทางที่มีลูกศรชี้มีตัวหนังสือ
UP (ติดอยู่บนฐานศูนย์หน้า) ด้วยเหตุนี้ รอยกระสุนถูกจะสูงขึ้น แต่แท่นศูนย์นั้นต่าลง ถ้าหมุนกลับในทิศทาง
ตรงกันข้าม รอยกระสุนถูกจะตกต่า ในการเลื่อนให้รอยกระสุนถูกในทางขวาให้หมุนแป้นควงมุมทิศตามเข็ม
นาฬิกาตามจานวนคลิ๊กที่ต้องการ (ในทิศทางที่พิมพ์รูปตัว R ติดไว้) ถ้ามุมกลับในทิศทางตรงข้ามจะเลื่อนรอย
กระสุนถูกไปทางซ้าย
ตอนที่ ๒ การปรับปืนตั้งศูนย์รบ
๑๓. หลักการปรับทางปืน
๑๓.๑ เพื่อที่ทหารจะได้มีความเข้าใจหลักการของการปรับทางปืน ทหารควรจะมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับขีปนวิธีลักษณะเฉพาะและความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของกระสุนในขณะแล่นไปกับเส้นสายตา
เสียก่อน ในขณะที่กระสุนวิ่งออกไปนั้น หัวกระสุนไม่ได้วิ่งไปในเส้นตรง แต่เคลื่อนที่ไปในลักษณะเป็นเส้นโค้ง
หรือส่วนโค้งของวงกลม เส้นโค้งนี้เป็นทางเดินของกระสุนที่แล่นไปเรียกว่า กระสุนวิถี สูงยอดกระสุนวิถีของลูก
กระสุนย่อมขึ้นอยู่กับระยะห่างส่งถึงที่หมาย ถ้าระยะยิงไกลหัวกระสุนจะแล่นไปตามเส้น กระสุนวิถีย่อมสูงกว่า
อีกเรื่องหนึ่งคือเส้นสายตา คือเส้นตรงที่ลากผ่านช่องเล็งศูนย์หลัง และผ่านข้ามแท่นศูนย์หน้าไปยังตาบลเล็ง ณ
ที่หมาย
๑๓.๒ เมื่อหัวกระสุนหลุดพ้นออกจากปากลากล้อง ในตอนต้นจะอยู่ต่ากว่าเส้นสายตา เมื่อถึงมุมที่
กาหนดของลากล้อง หัวกระสุนจะยกตัวสูงขึ้นจนกระทั่งถึงยอดกระสุนวิถี ณ ที่นี้ ยอดกระสุนวิถีจะสูงสัมผัสกับ
เส้นสายตา ระยะซึ่งเกิดการพบกันนี้คือ ระยะปรับของการตั้งศูนย์รบนั้น ๆ
๑๓.๓ การปรับทางปืนของอาวุธ คือ การตั้งศูนย์ปืนด้วยมุมสูงและมุมทิศจึงจะทาให้ยิงถูกยัง ณ ตาบล
เล็งในระยะที่กาหนดให้อันหนึ่ง
๑๓.๔ หลักนิยมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน กาหนดว่าการปรับปืนตั้งศูนย์รบให้กระทาในระยะ ๒๕๐ เมตร
นั่นคือศูนย์ของปืน ควรจะปรับให้กระสุนวิถีและเส้นสายตามาบรรจบกันในระยะ ๒๕๐ เมตร นั่นเอง อาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าให้ทหารยิงปืนเพื่อปรับทางปืนให้ถูกต้องในระยะ ๒๕๐ เมตร โดยควรให้กระสุนถูกตาบลเล็ง
ของทหารในระยะนั้น

๑๓
๑๓.๕ วิธีการอันหนึ่งในการปรับปืนตั้งศูนย์รบก็คือ การยิงในระยะ ๒๕๐ เมตร นั่นเองโดยการปรับ
ศูนย์ปืนเท่าที่จาเป็นเพื่อให้เส้นเล็งเข้าไปอยู่กึ่งกลางของกลุ่มกระสุนที่ตาบลเล็งอย่างไรก็ดี วิธีที่กล่าวมานี้
ต้องการพื้นที่ภูมิประเทศกว้างขวางและยังเสียเวลาการฝึก ในเมื่อผู้ยิงเคลื่อนที่ระหว่างแนวยิงและที่หมายเพื่อ
ตรวจกลุ่มกระสุนที่ถูกอีกด้วย
๑๓.๖ วิธีการที่เหมาะสมกว่าอีกวิธีหนึ่งในการปรับปืนตั้งศูนย์รบที่ ๒๕๐ เมตร คือ สามารถทาอย่างไร
ได้ผลดี ณ ระยะยิง ๒๕ เมตร หรือ ๑,๐๐๐ นิ้ว วิธีการอันนี้เป็นรากฐานของหลักการซึ่งใช้กระสุนแบบเดียวกัน
และยิงออกไปจากปืนในระยะที่เหมือนกัน ย่อมมีวิถีกระสุนอันเดียวกัน นั่นคือ ถ้ากระสุนหลาย ๆ นัดที่ถูกยิง
ออกไปจากปืนกระบอกเดียวกัน และกระสุนทั้งหมดถูกที่หมายตรงตาบลเล็ง ในระยะ ๒๕๐ เมตร กระสุนวิถี
ของกระสุนเหล่านี้คงเป็นเส้นเดียวกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อกระสุนของแต่ละนัดมาถึงในระยะ ๒๕ เมตร
หรือ ๑,๐๐๐ นิ้วจากปากลากล้องปืน ลูกกระสุนทั้งหมดย่อมอยู่ในระยะต่ากว่าแนวเส้นเล็งของผู้ยิงเหมือนกัน
หมด ดังนั้นด้วยการวางตาบลเล็งในระยะ ๒๕ เมตร หรือ ๑,๐๐๐ นิ้ว จะทาให้ให้ผู้ยิงเพียงแต่ปรับศูนย์ปืนให้
กลุ่มกระสุนอยู่ต่ากว่าตาบลเล็งเท่านั้น ระยะที่กาหนดไว้ในระยะ ๒๕ เมตร หรือ ๑,๐๐ นิ้ว ก็จะเป็นการปรับ
ทางปืนในระยะ ๒๕๐ เมตร นั่นเอง
๑๔. เป้าปรับปืนตั้งศูนย์รบ
เป้ามาตรฐานระยะ ๒๕ เมตร (ตามรูป) เพื่อที่จะมีการใช้กฎควงมุมสูงและควงมุมทิศอย่างได้ผล ผู้ยิง
จะต้องทราบถึงขนาดกว้างยาวของรูปสี่เหลี่ยมบนแผ่นเป้าด้วยเส้นดิ่ง และเส้นทางระดับที่พิมพ์อยู่บนแผ่นเป้า
นี้ มีความกว้างยาว ๑.๔ เซนติเมตร หนึ่งคลิ๊กของควงมุมสูงหรือควงมุมทิศจะเลื่อนรอยกระสุนถูกไป ๗
เซนติเมตร (ข้อ ๑๑) ในระยะยิง ๒๕ เมตร หรือ ๑,๐๐๐ นิว้ ดังนั้นในการยิงที่หมายแผ่นเป้าระยะ ๒๕ เมตร
เมื่อหมุนควงมุมสูงหรือควงมุมทิศ ๒ คลิ๊ก จะเลื่อนรอยกระสุนถูกไปหนึ่งช่องสี่เหลี่ยม
๑๕. การปฏิบัติในการปรับปืนตั้งศูนย์รบ
๑๕.๑ การปรับปืนตั้งศูนย์รบ ๒๕๐ เมตร คือ กระทาโดยการยิงเป็นกลุ่ม ๓ นัด ไปยังที่หมายระยะ
๒๕ เมตร ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๔ ผู้ยิงทาการเล็งไปยังตาบลเล็งที่เห็นได้ชัดที่อยู่กึ่งกลางด้านใต้ของรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดา และทาการปรับศูนย์นานกระทั่ง กึ่งกลางของกลุ่มกระสุนมาอยู่ตรงข้างล่างห่างจากตาบล
เล็ง ๒.๔ เซนติเมตร ตรงจุดนี้อาจจะเขียนเอาไว้โดยลากเส้นไขว้ X ไว้บนแผ่นเป้า การตั้งศูนย์นี้ตาบลที่กระสุน
จะไปตกและตาบลเล็งของผู้ยิงทับกันสนิทในระยะ ๒๕๐ เมตร ในการปรับทางปืนเกณฑ์เฉลี่ยของผู้ยิงมักจะ
ต้องการกลุ่มกระสุน ๓ หรือ ๔ กลุม่ เพื่อที่จะปรับปืนตั้งศูนย์รบให้แก่อาวุธของทหารได้อย่างแน่นอน
๑๕.๒ เมื่อได้ทาการปรับปืนตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการปรับศูนย์ปืนอีกต่อมาเมื่อมีการฝึกยิงปืน
ในสนาม ทหารจะเรียนรู้ถึงการยิงให้ถูกที่หมาย ที่ตั้งอยู่ในระยะที่ไกลกว่า ๒๕๐ เมตร (ข้อ ๑๐.๑)

๑๔
๑๕.๓ ท่ายิงที่มั่นคงที่สุดทั้งสองท่า คือท่านอนยิงใช้ขาทราย หรือท่ายิงจากหลุมบุคคลใช้ขาทราย
อาจจะต้องใช้เพื่อการปรับปืนตั้งศูนย์รบ ถึงอย่างไรก็ดีท่ายิงที่จะเลือกใช้ต้องกาหนดไว้ในการยิงที่หมายระยะ
๒๕ เมตร (๑,๐๐๐ นิ้ว)

๑๕

๑๖

หลักฐาน
FM ๒๓ – ๒ ปืนเล็กยาว ขนาด ๗.๖๒ มม. เอ็ม ๑๔ และ เอ็ม ๑๔ เอ ๒
FM ๒๓ – ๑๕ ปืนเล็กกล ขนาด .๓๐ เอ็ม ๑๙๑๘ เอ ๒
FM ๒๓ – ๑๖ การฝึกยิงปืนเล็กกล
FM ๒๓ – ๗๑ การฝึกยิงปืนเล็กยาว
รส. ๒๓ – ๙ คู่มือราชการสนามว่าด้วย ปืนเล็กยาว แบบ เอ็ม ๑๖
คู่มือการใช้ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ ๕.๔๖ – ๒ (เอ็ม ๑๖) ๒๔๒๓ กวก.อย.

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

บทที่ ๓
หลักยิง คบ. ๔๐ – ๓
๑. กล่าวนา
ถึงแม้ผู้ศึกษาจะทราบแล้วว่า เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. แบบ เอ็ม ๒๐๓ ซึ่งตามคาสั่ง ทอ.
(เฉพาะ) ที่ ๓๔๗/๑๘ ให้ชื่อย่อว่า คบ. ๔๐ – ๓ นั้นเป็นอาวุธติดตั้งอยู่กับ เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถยิงได้ทั้ง ลย.
๔๐ มม. และ กส.๕.๕๖ มม. หรือทราบแล้วว่า ลย. ๔๐ มม. แบบ เอ็ม ๔๐๖ เป็นกระสุนระเบิดสังหารใช้
ชนวน เอ็ม ๔๔๒ จะเริ่มทางานเมื่อกระสุนห่างจากลากล้องประมาณ ๓ เมตร หรือทราบอีกว่า ลย.๔๐ มม.
แบบ เอ็กเอ็ม ๖๗๔ ห้ามไม่ให้ใช้กับ คบ. ๔๐ – ๓ เพียงเท่านี้จะยังไม่เพียงพอที่จะให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วม
รบ และตัวผู้ศึกษาเองเกิดความมั่นใจว่าภารกิจในการลาดตระเวน เข้าตี ตั้งรับ ร่นถอย หรือ เข้าตะลุมบอน
หรือเป็นส่วนสนับสนุน จะสาเร็จผลอย่างสูงสุด หรือไม่ถ้าผู้ศึกษาไม่สามารถใช้ศูนย์ได้อย่างคล่องแคล่ว ทาการ
เล็งได้อย่างประณีต ทาท่ายิงได้อย่างชานาญรวดเร็วทั้งยิงปกติ และยิงเร็ว หรือสามารถปรับการยิงได้อย่าง
ชานาญ ซึ่งถ้าผู้ศึกษาทาสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาประกอบกันเข้าแล้วผู้ศึกษา จะเป็นผู้ที่สามารถใช้ คบ.
๔๐ – ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. หลักการ
๒.๑ ลักษณะของการยิงของ คบ. ๔๐ – ๓ เป็นการยิงโดยใช้มุมสูง กระสุนวิถีโค้ง จะมีช่วงเกือบจะ
เป็นวิถตี รงในระยะ ๑๕๐ เมตร
๒.๒ การจะยิงกระสุนนัดแรกให้ถูกเป้าหมาย ปรับการยิง ย้ายการยิงได้ผลดีขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การกะระยะยิง
๒.๓ นอกจากการสังหารบุคคลแล้ว อาวุธสนับสนุนของข้าศึกซึ่งตั้งอยู่ในที่หมายของหมู่ ถือเป็นที่
หมายหลักของ คบ. ๔๐ – ๓
๓. เทคนิคการใช้ คบ. ๔๐ – ๓
๓.๑ ระหว่างตะลุมบอน คบ. ๔๐ – ๓ ต้องทาการยิงให้เร็วที่สุดเท่าที่กระทาได้โดยหันปากลากล้องไป
ยังที่หมาย โดยไม่พยายามใช้ศูนย์ทาการเล็ง
๓.๒ ในการตั้งรับ พลยิง คบ. ๔๐ – ๓ สามารถย้ายการยิงจากที่หมายหลายประเภทไปยังที่หมายหลัก
ของตน คือ อาวุธสนับสนุนของข้าศึกโดยไม่ต้องรอคาสั่งโดยอาศัย รปป.
๓.๓ ถ้าผู้บังคับหมวดมิได้เลือกที่ตั้งยิงให้กับ คบ. ๔๐ – ๓ ผู้บังคับหมู่จะต้องกาหนดที่ตั้งยิงและเขต
การยิงทีแ่ น่นอนให้ทั้งนี้ คบ. ๔๐ – ๓ อาจใช้ได้ทั้งการยิงด้วยวิธีเล็งตรง และเล็งจาลองในระยะของ คบ. ๔๐ –
๓ คือ ประมาณ ๔๐๐ เมตร

๑๘
๓.๔ ภารกิจเฝ้าตรวจจะไม่กาหนดเขตเฝ้าตรวจเป็นบุคคลให้พลยิง คบ. ๔๐ – ๓ แต่จะคอยเฝ้าตรวจ
และทาการยิงไปยังเป้าหมายทุกเป้าหมายในเขตของหมู่
๔. เทคนิคการยิง คบ. ๔๐ – ๓
การที่ผู้ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับอาวุธศึกษา อาวุธ คบ. ๔๐ – ๓ เป็นอย่างดีสามารถเข้าใจแก้ไขอาการ
ขัดข้องของ คบ. ๔๐ – ๓ ได้อย่างชานาญยังไม่เป็นเครื่องทาให้ผู้ศึกษาเป็นผู้ใช้ คบ. ๔๐ - ๓ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล และเพื่อให้เป็นผู้ใช้ คบ. ๔๐ – ๓ ที่ดีผู้ศึกษาจะต้องมีการฝึกยิง คบ. ๔๐ – ๓ เพื่อรักษาให้เกิด
ความชานาญในเรื่อง
๑. การใช้ศูนย์ การเล็ง การตั้งศูนย์เครื่องยิง
๒. ท่ายิง (ยิงปกติ ยิงเร็ว)
๓. การตรวจและการปรับการยิง
๔. การปรับศูนย์
๕. การหาระยะยิง
ผู้ศึกษาอาจสงสัย หรือสับสนว่าการฝึกทั้ง ๕ เรื่องดังกล่าวในเรื่องที่ ๑ และเรื่องที่ ๔ น่าจะเป็นเรื่อง
เดียวกัน ขอชี้แจงว่าในประการนี้จะจาแนกรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้
๔.๑ การใช้ศูนย์ การเล็ง และการตั้งศูนย์เครื่องยิง
๔.๑.๑ การใช้ศูนย์ ประกอบด้วย การจัดแนวศูนย์ การจัดภาพศูนย์
๔.๑.๑.๑ การจัดแนวศูนย์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
- หลักศูนย์หน้ากับใบศูนย์
- หลักศูนย์หน้ากับรูศูนย์หลัง (ศูนย์ประณีต)
๔.๑.๑.๑.๑ ใบศูนย์ ถ้ามีแนวสมมุติทางระดับลากผ่านกึ่งกลางใบศูนย์หลัง ยอด
ศูนย์หน้าจะสัมผัสกับเส้นสมมุตินี้ และถ้ามีแนวเส้นสมมติทางดิ่งลากผ่านใบศูนย์หลังแนวสมมุติจะตัดแบ่งครึ่ง
หลักศูนย์หน้า
๔.๑.๑.๑.๒ รูศูนย์หลัง (ศูนย์ประณีต) ถ้ามีแนวสมมุติทางระดับลากผ่าน
กึ่งกลางรูศูนย์หลัง ยอดหลักของศูนย์หน้าจะสัมผัสกับเส้นสมมุตินี้ และถ้ามีแนวสมมุติทางดิ่งลากผ่านกึ่งกลางรู
ศูนย์หลังแล้ว แนวเส้นสมมุติจะตัดแบ่งครึ่งหลักศูนย์หน้า
๔.๑.๒ การเล็ง เพื่อให้การยิงได้ผลสมบูรณ์ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเทคนิคของการยิงที่ได้ผลตาม
ฐานของการยิง คบ.๔๐ – ๓ ทุกขั้นตอนซึ่งใช้หลักเกี่ยวกับปืนเล็กนั่นเอง ซึ่งมั่นใจว่าผู้ศึกษายังไม่ลืมหลักย่อ
“กลนก”

๑๙
- การบังคับลมหายใจ ขั้นตอนนี้เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง ในการฝึกยิง ถ้าผู้ศึกษาทา
การเล็งในขณะที่หายใจปกติ หน้าอกและหลังจะเคลื่อนไหวขึ้นลง ซึ่งจะทาให้เครื่องยิงเคลื่อนไหวไปด้วย การที่
จะหลีกเลี่ยงอาการเช่นนี้ก็คือ ผู้ยิงควรหายใจสั้น ๆ สองสามครั้งแล้วสูดลมหายเข้า แล้วค่อย ๆ ผ่อนออกช้า ๆ
ในขณะนี้ให้จัดและรักษาการจัดแนวศูนย์ที่ถูกต้องเอาไว้ แล้วอัดลมหายใจเอาไว้ในคอ เมื่อการใช้ศูนย์อยู่ตาบล
เล็งที่ถูกต้องแล้ว ในขั้นนี้ผู้ทาท่ายิงจะต้องอยู่ในอาการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ คือ เมื่อทาท่ายิงผู้ยิงจะรู้สึกว่าเป็น
เหมือนธรรมชาติ ไม่เกิดอาการตึงเครียด ถ้ายังมีอาการตึงเครียดก็ให้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เล็กน้อย จนอาการดังกล่าวหาย ไปยังที่หมายต้องยังอยู่ในแนวภาพที่ถูกต้อง
- การเล็ง เมื่อทาการเล็งพลยิงจะต้องจัดแนวศูนย์ให้ถูกต้องเสียก่อน แล้วเลื่อนจุดรวมของสายตาที่ปรับได้ไปยัง
ทีห่ มายแล้วจัดภาพศูนย์ ในการเล็งซึ่งประกอบกับการบังคับลมหายใจไม่ควรใช้เวลาเกินกว่า ๑๐ วินาที เพราะ
จะเกิดอาการอึดอัดจากการกลั้นลมหายใจ และเกิดอาการพร่าของสายตาซึ่งจะทาให้การยิงได้ผลไม่ดี
- การเหนี่ยวไก นิ้วชี้ที่เหนี่ยวไกควรจะสัมผัสไกตรงจุดหนึ่งระหว่างปลายนิ้วมือถึงนิ้วข้อที่
สอง ในขณะที่ไกถูกเหนี่ยวมาข้างหลังตรง ๆ นั้น นิ้วจะต้องไม่สัมผัสกับด้านข้างของซองกระสุนซึ่งเป็นด้าม
เครื่องยิงเพราะจะทาให้เกิดแรงดันในการเหนี่ยวไกออกมาเป็นมุมเอียงมากกว่าที่จะตรงมาข้างหลัง แรงเหนี่ยว
ไกมาด้านข้างที่กระทาต่อเครื่องยิงมักจะดึงให้ศูนย์เครื่องยิงออกนอกตาบลเล็งเสมอ การเหนี่ยวไกที่ถูกต้องจะ
ไม่ทาให้เครื่องยิงเคลื่อนไหวเลย และนิ้วที่ยังคงเหนี่ยวไกมาทางด้านหลังจนกระทั่งเกิดอาการในขั้นต่อไป
ลั่นไก คือขั้นตอนที่แง่หน้าไกหลุดจากแง่ล่างของเข็มแทงชนวนกระทบชนวนท้ายปลอก
กระสุน
๔.๑.๓ การตั้งศูนย์เครื่องยิง
๔.๑.๓.๑ การตั้งศูนย์เครื่องยิง คือการฝึกวิชาการจัดศูนย์ยิงประณีตให้อยู่ในที่ที่ถูกต้อง
เพื่อทาการยิง และการตั้งระยะที่ศูนย์เครื่องยิงไปยังเป้าหมายให้ถูกต้อง ด้วยเหตุที่ใบศูนย์เป็นแบบรูปขั้นบันได
ชนิดตายตัว ฉะนั้นการตั้งศูนย์กระทาต่อเมื่ออยู่ในระหว่างการปรับศูนย์เท่านั้น
๔.๑.๓.๒ ความมุ่งหมายในการฝึกตั้งศูนย์เครื่องยิงด้วยศูนย์ประณีต คือ เพื่อสอนให้ผู้ฝึก
จัดศูนย์หลังให้อยู่ตรงขีดที่ต้องการ บนมาตรามุมสูงอย่างถูกต้องแน่นอน และรวดเร็ว โดยทาการฝึกดังนี้
๔.๑.๓.๒.๑ การฝึกให้เริ่มต้นจากท่านอนยิง แต่ก็ควรจะได้ทาการฝึกในท่าอื่น ๆ
ด้วย โดยอาจทาการฝึกในสนามฝึกยิงปืน หรือพื้นที่ที่เหมาะสม
๔.๑.๓.๒.๒ ทาการฝึกตั้งศูนย์หลังที่มาตรามุมสูง ๒๐๐ ที่ใช้มุมนี้เพื่อให้สามารถ
เลื่อนศูนย์ขึ้นลงได้มากที่สุด ส่วนคาบอกคาสั่งในการฝึกให้ใช้คาสั่งยิงมาตรฐาน ๓ หัวข้อ คือ ทิศทางลักษณะ
และระยะยิงเมื่อสิ้นคาสั่งยิงที่ “ระยะยิง” ให้ถือว่าปฏิบัติได้โดย

๒๐
ก. พลยิงเลื่อนก้านศูนย์ไปตามมาตราระยะยิงแล้วทาท่าเล็งไปยัง
เป้าหมาย แล้วรายงานว่า “พร้อม”
ข. ครูผู้ช่วยตรวจว่าพลยิงตั้งศูนย์ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้พล
ยิงแก้ไข
ค. เมื่อเสร็จแล้วครูผู้ช่วย เลื่อนก้านศูนย์ยิงประณีตไปที่มุมสูง ๒๐๐
แล้ว ให้ครูผู้ช่วยยกมือขึ้น เพื่อแสดงว่าผู้รับการฝึกพร้อมรับคาสั่งต่อไป
๔.๒ ท่ายิงและการยิงเร็ว
ก่อนที่จะกล่าวถึงท่ายิงที่เหมาะสมทาให้ผู้ฝึกสามารถยิงเครื่องยิงได้อย่างแม่นยาจะกล่าวถึงวิธีถือ
เครื่องยิงซึ่งเป็นท่าเริ่มแรกที่ผู้รับการฝึกจะทาท่าอื่น ๆ ต่อไป ลักษณะการถือเครื่องยิงสามารถจะถือได้ ๒ วิธี
๑. ใช้มือซ้ายกาซองกระสุน เอ็ม ๑๖ โดยให้นิ้วอยู่ในโกร่งไกของ คบ.๔๐ – ๓ ส่วนมือขวากาที่
ด้ามของ เอ็ม ๑๖
๒. ใช้มือขวากาที่ซองกระสุน เอ็ม ๑๖ โดยให้นิ้วชี้อยู่ในโกร่งไกของ คบ.๔๐ – ๓ ส่วนมือ
ซ้ายจับใต้รองลากล้องของเครื่องยิง
สาหรับท่ายิงที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับรูปร่างของพลยิง ระยะยิงและท่ายิง โดยยึดหลักดังนี้
๔.๒.๑ ในระยะ ๑๕๐ เมตร พลยิงสามารถยิงด้วยการประทับในลักษณะปกติจากท่ายิงทุกท่าน
โดยใช้ใบศูนย์หรือศูนย์ยิงประณีต อย่างไรก็ตามเพื่อที่รักษาการจัดแนวศูนย์ไว้ในระยะที่เกินกว่า ๑๕๐ เมตร
พลยิงต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๒.๑.๑ ถ้าระยะยิงเกินกว่า ๒๕๐ เมตร ให้ใช้ศูนย์ยิงประณีต
๔.๒.๑.๒ สาหรับท่านอนยิงดัดแปลง ที่อยู่ของพานท้ายปืนเล็กยาวย่อมขึ้นอยู่กับรูปร่าง
และการวางมือที่เครื่องยิงของพลยิง และระยะยิงไปยังเป้าหมาย
๔.๒.๑.๓ สาหรับท่ายิงอื่น ๆ ให้ลดพานท้ายมาอยู่ในท่ายิงใต้แขนเพื่อจะรักษาการจัดแนว
ศูนย์ไว้
๔.๒.๒ ท่ายิง
๔.๒.๒.๑ ท่านอนยิง เป็นท่ายิงที่มั่นคง ง่ายต่อการปฏิบัติและเป็นท่ายิงที่ดีที่สุด ในการฝึก
ยิงขั้นต้น ท่ายิงนี้เป็นท่ายิงซึ่งพลยิงเห็นเป้าหมายต่าและสบายที่สุดสาหรับการยิงในระยะไกล
ก. สาหรับการนอนยิงในระยะเกิน ๑๕๐ เมตร ด้วยท่านอนยิงดัดแปลง การวาง
พานท้ายปืนเล็กยาวขึ้นอยู่กับรูปร่างและการวางมือของพลยิง
ข. ถ้าระยะยิงเกินกว่า ๒๕๐ เมตร ให้ใช้ศูนย์ยิงประณีต

๒๑
๔.๒.๒.๒ ท่านั่งคุกเข่ายิง เป็นท่ายิงที่ใช้ได้ดีโดยเฉพาะบนพื้นระดับ หรือพื้นที่ลาดชัน ท่า
นี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อขามีฐานครบ ๓ จุด คือ เท้าซ้าย เข่าขวา และเท้าขวา สาหรับเท้าขวาอาจอนุโลมให้เหมาะ
กับความถนัดของแต่ละบุคคล
๔.๒.๒.๓ ท่านั่งราบยิง ท่านั่งราบยิงเป็นท่าที่มีความเหมาะสมเป็นพิเศษที่จะใช้ในภูมิ
ประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ลาดลงไปยังเป้าหมาย ท่านี้อาจใช้ในเมื่อพลยิงไม่สามารถตรวจการณ์เห็นเป้าหมาย ท่านั่ง
ราบยิงยังแบ่งออกได้อีก ๓ ลักษณะ คือ ท่านั่งราบเปิดขา นั่งราบไขว้ข้อเท้าและนั่งราบไขว้ขา โดยพลยิง
เลือกใช้ท่าที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด
๔.๒.๒.๔ ท่านั่งสูงยิง เป็นท่าที่เหมาะสาหรับการยิงในพื้นที่ชื้นแฉะ เป็นโคลน ในน้าตื้น ๆ
หรือพื้นที่ที่ซึ่งปกคลุมด้วยวัตถุเป็นพิษ เพราะท่านี้ใช้เพียงเท้าทั้งสองเท่านั้นที่เป็นจุดสัมผัสพื้น พื้นที่ที่เหมาะ
คือ พื้นราบหรือลาดลงเล็กน้อย
๔.๒.๒.๕ ท่ายืนยิง ทั่วไปใช้เมื่อทาการยิงต่อที่หมายในระยะน้อยกว่า ๑๐๐ เมตร และ
เป็นท่ายิงสาหรับเป้าหมายจู่โจมในขณะทาการเคลื่อนที่ ท่านี้อาจเลื่อนเท้าที่ตบออกไปจนสามารถทาการเล็งได้
ถนัด
๔.๒.๒.๖ ท่ายิงจากหลุมบุคคล ท่านี้ใช้เมื่อมีเวลาพอที่จะดัดแปลงที่ตั้งยิงได้ เช่น การ
ทาท่ายิงจากหลุมปืน ปฏิบัติโดยใช้เท้าขวายันไว้กับด้านหลังของหลุมบุคคลโน้มน้าหนักตัวไปด้านหน้า จน
หน้าอกยันกับขอบหน้าของหลุมบุคคล แขนซ้ายวางบนเครื่องรองรับแต่ต้องไม่ให้สัมผัสกับเครื่องรองรับ

๔.๓ การฝึกยิงเร็ว
การฝึกยิงเร็ว คือการปฏิบัติเพื่อจะยิงลูกระเบิดด้วยการเล็งให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจัดการศูนย์
ให้เร็วได้ มีการเหนี่ยวไกที่ถูกต้อง และบรรจุกระสุนใหม่ได้รวดเร็ว โดยมีความแม่นยา การเล็ง การเหนี่ยวไก
ท่ายิง เช่นเดียวกับการยิงจังหวะช้า
ในการฝึกยิงเร็ว พลยิงจะต้องทาท่ายิงเร็ว และบรรจุกระสุนใหม่อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติดังกล่าว
มีขั้นตอนการฝึก ๒ ขั้นตอน โดยจะกล่าวถึงท่านอนยิงดังต่อไปนี้
๔.๓.๑ การฝึกท่ายิงอย่างรวดเร็ว การฝึกท่านี้ประกอบด้วยการทาท่านอนยิง และยิงกระสุนนัด
แรกภายในเวลา ๑๐ วินาที ไปยังเป้าหมายที่กาหนดไว้ในสนามทราบระยะ หรือสถานที่ที่เหมาะสมที่กาหนด
ขึ้น ในขั้นแรกให้พลยิงทาท่านอนยิง ตรวจดูว่าได้ทาการเล็งไปยังเป้าหมายอย่างถูกต้อง ครูผู้ช่วยทาการตรวจ
ท่ายิงให้ถูกต้อง พลยิงหมายรอยที่วางข้อศอกทั้งสองลงบนพื้นแล้วลุกขึ้นวางเท้าทั้งสองให้อยู่ที่เดิม แล้วยืน

๒๒
เตรียมพร้อมในท่าที่พานท้ายปืนเล็กยาวชิดกับตะโพกขวา มือขวาจับด้ามปืน และมือซ้ายจับที่รองลากล้อง
เมื่อได้รับคาสั่งให้พลยิงทาท่านอนยิง ให้ทาท่านอนลงไปอีกครั้งหนึ่ง ใช้มือขวายันพื้น แล้ววางข้อศอกทั้งสองให้
ตรงจุดหมายที่ไว้อย่างรวดเร็วแต่ประณีต เมื่อทาท่ายิงเสร็จแล้วให้เล็งไปยังเป้าหมายและยิงลูกระเบิดสมมุตินัด
แรกออกไป
๔.๓.๒ การฝึกบรรจุกระสุนใหม่อย่างรวดเร็ว การฝึกขั้นนี้ ประกอบด้วยการบรรจุกระสุนนัดใหม่
อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย โดยใช้เวลาภายใน ๑๐ วินาที ในการนาลูกกระสุนเปล่าออกจากเครื่องยิง และนา
กระสุนฝึกหัดบรรจุ บรรจุเข้ากับเครื่องยิง ทาท่ายิงใหม่แล้วลั่นไกยิงกระสุนสมมุติหนึ่งนัดออกไป
ในขั้นนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นการฝึก พลยิงต้องบรรจุกระสุนหัดบรรจุหรือปลอกกระสุนเปล่าไว้ใน
เครื่องยิงเสียก่อน กระสุนควรจะอยู่ในที่ที่พลยิงสามารถหยิบได้ง่าย เสร็จแล้วทาท่านอนยิงและเล็งไปยัง
เป้าหมายด้วยท่าเล็งอย่างธรรมชาติ ครูผู้ช่วยทาการตรวจเช่นเดียวกัน
๔.๓.๓ การฝึกตาม ๔.๓.๑, ๔.๓.๒ ปฏิบัติตามลาดับคาสั่งดังต่อไปนี้
๔.๓.๓.๑ พลยิงอยู่ในท่ายิง
๔.๓.๓.๒ เล็งไปยังเป้าหมาย
๔.๓.๓.๓ การฝึกบรรจุกระสุนใหม่
๔.๓.๓.๔ ใช้เวลาภายใน ๑๐ วินาที
๔.๓.๓.๕ ยิง
๔.๓.๓.๖ หยุดยิง
เมื่อมีคาสั่ง “ยิง” ให้พลยิง ยิงลูกระเบิดนัดแรกออกด้วยการเหนี่ยวไก เปิดรังเพลิง บรรจุกระสุนใหม่
แล้วลั่นไกยิงกระสุนสมมุตินัดที่สอง คาสั่ง “หยุดยิง” และเมื่อสั่งไปแล้ว ๑๓ วินาที (อย่านากระสุนระเบิดหรือ
กระสุนซ้อมยิงมาทาการฝึก)
๔.๔ เทคนิคการเล็งด้วยการชี้
การเล็งด้วยการชี้ ใช้เมื่อเพิ่มอัตราการยิงด้วยกระสุนระเบิดให้สูงขึ้น เมื่อไม่ต้องการทาการยิง
อย่างประณีตต่อที่หมายที่กาหนดไว้โดยแน่นอนแล้ว การเล็งด้วยการชี้เป็นการปฏิบัติโดยไม่ใช้ศูนย์ แต่ทั้งนี้พล
ยิงยังจาเป็นต้องมีความชานาญในการใช้ศูนย์ ทั้งศูนย์ใบและศูนย์ประณีตมาก่อนทั้งนี้ถ้าพลยิงใช้ท่ายิงใต้แขน
ดัดแปลงจะทาให้สามารถใช้มือซ้ายบรรจุกระสุนได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าการเล็งด้วยการชี้จะใช้กับท่ายิง
มาตรฐานดัดแปลง แต่สามารถใช้ในระหว่างการตะลุมบอนได้ด้วย
๔.๔.๑ การใช้เทคนิคการเล็งด้วยการชี้ ลักษณะการปฏิบัติ คือ ถือเครื่องยิงในท่ายิงใต้แขน
ดัดแปลงลืมตาทั้งสองข้างมองไปยังเป้าหมายโดยให้ปลอกลดแสงของปืนเล็กยาวต่ากว่าย่านการเห็นและชี้ไปยัง

๒๓
เป้าหมายและปรับมุมสูงของปืนด้วยการคาดคะเน การแก้ไขตาบลกระสุนตก กระทาโดยตรวจตาบลกระสุนตก
ตามลักษณะที่เห็นโดยยึดแนวทางการให้มุมสูงโดยนับจากพื้นระดับดังต่อไปนี้
๔.๔.๑.๑ ระยะ ๘๐ เมตร แต่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ใช้วิธีเล็งตรง
๔.๔.๑.๒ ระยะ ๑๕๐ เมตร ให้มุมสูงประมาณ ๑/๒ องศา ลูกระเบิดระเบิดในเวลา
ประมาณ ๒ วินาที
๔.๔.๑.๓ ระยะ ๒๐๐ เมตร ให้มุมสูงประมาณ ๙ องศา ลูกระเบิดจะระเบิดในเวลา
ประมาณ ๒.๖ วินาที
๔.๔.๑.๔ ระยะ ๒๕๐ เมตร ให้มุมสูงประมาณ ๑๒ ๑/๒ องศา ลูกระเบิดจะระเบิดในเวลา
ประมาณ ๓.๒ วินาที
๔.๔.๑.๕ ระยะ ๓๐๐ เมตร ให้มุมสูงประมาณ ๑๖ ๑/๒ องศา ลูกระเบิดจะระเบิดในเวลา
ประมาณ ๓.๙ วินาที
๔.๔.๑.๖ ระยะ ๓๕๐ เมตร ให้มุมสูงประมาณ ๒๑ องศา ลูกระเบิดจะระเบิดในเวลา
ประมาณ ๔.๕ วินาที ระยะนี้เป็นระยะหวังผลไกลสุด เป็นพื้นที่ของ คบ. ๔๐ – ๓ ด้วย
๔.๕ การตรวจตาบลกระสุนตก
เมื่อพลยิงทาการยิงลูกระเบิดนัดแรกไปแล้วไม่ถูกที่หมาย ให้คาดคะเนเอาไว้ว่าลูกระเบิดไปตกที่
ใด และผิดที่หมายไปทางใดเท่าใด โดยตรวจตาบลกระสุนตกแล้วทาการแก้ปรับมุมสูง และมุมทิศเพื่อการยิง
กระสุนนัดต่อไปให้ถูกเป้าหมาย (การปรับการยิง)
๔.๕.๑ การตรวจตาบลกระสุนตก คือ การตรวจตาบลกระสุนตกในทันทีทันใดที่กระสุนตกระเบิด
โดยตรวจทั้งทางทิศและทางระยะ ทั้งนี้ถ้ากระสุนตกในรัศมี ๕ เมตร ซึ่งเป็นรัศมีอันตรายของกระสุน ถือว่าการ
ยิงได้ผล
๔.๕.๒ การตรวจทางระยะเรียกดังนี้
๔.๕.๒.๑ “หน้า” คือลูกระเบิดตกระเบิดระหว่างพลยิงกับเป้าหมาย
๔.๕.๒.๒ “หลัง” คือลูกระเบิดตก ระเบิดเลยเป้าหมาย
๔.๕.๒.๓ “ตรงเป้าหมาย” คือลูกระเบิดระเบิดถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของเป้าหมาย
๔.๕.๒.๔ “ระยะถูกต้อง” คือ ลูกระเบิดตกซ้ายหรือขวาแต่ระยะถูกต้อง
๔.๕.๒.๕ “สงสัย” คือ ลูกระเบิดตกซ้ายหรือขวาแต่ไม่สามารถหาความคลาดเคลื่อนทาง
ระยะได้
๔.๕.๓ การตรวจทางทิศเรียกดังนี้

๒๔
๔.๕.๓.๑ “ขวา”
๔.๕.๓.๒ “ซ้าย”
๔.๕.๓.๓ “ตรงทิศ”
๔.๖ การปรับการยิง
การปรับการยิง คือ การปฏิบัติของพลยิงในการตั้งศูนย์เครื่องยิง การแก้ต่อตาบลเล็งเพื่อให้แน่ใจ
ว่ากระสุนนัดต่อไป “ตรงเป้าหมาย”
๔.๖.๑ เมื่อใช้ใบศูนย์ พลยิงจะสามารถเปลี่ยนการจัดแนวศูนย์หรือเล็งแก้ต่อตาบลเล็งได้ ง่ายขึ้น
๔.๖.๒ ถ้าลูกระเบิดนัดแรกตก “หลัง” หรือ “หน้า” เป้าหมายมากกว่า ๒๕ เมตร ให้ปรับที่ศูนย์
ยิงปราณีต
๔.๖.๓ ถ้าลูกระเบิดตกห่างเป้าหมายน้อยกว่า ๒๕ เมตร ให้แก้โดยปรับตาบลเล็ง
๔.๖.๔ กรณีเครื่องยิงปรับศูนย์ไว้แล้ว ความคลาดเคลื่อนทางทิศจะเกิดน้อยมากถ้าเกิดมักแก้ด้วย
การเล็งแก้ต่อตาบลเล็ง
๔.๖.๕ ความคลาดเคลื่อนจากข้อ ๔.๖.๔ ส่วนใหญ่เกิดจากความเร็วลม แก้ไขโดย “เล็งขืนลม”
โดยให้พลยิงฝึกเฝ้ามองการแล่นของลูกระเบิดเพื่อปรับการยิงนัดต่อไป หรือประเมินค่าของลมไว้ก่อน เพื่อเล็ง
ขืนลมตั้งแต่นัดแรก โอกาสที่กระสุนนัดแรกจะ “ตรงเป้าหมาย” ย่อมมีมากขึ้น
๔.๗ การปรับศูนย์การหาระยะยิง
๔.๗.๑ การปรับศูนย์ของ คบ. ๔๐ – ๓ ที่ถูกต้องแล้ว คือ เครื่องยิงซึ่งพลยิงได้ตั้งศูนย์ทั้งทาง
ระยะและทางทิศที่สามารถยิงถูกตาบลเล็งในระยะที่กาหนดให้ การปรับศูนย์ของ คบ. ๔๐ – ๓ นี้ พลยิง
สามารถยิงให้ถูกเป้าหมายในระยะ ๒๐๐ เมตร โดยทาการปรับศูนย์ดังนี้
๔.๗.๑.๑ การปรับที่ใบศูนย์
ก. เลือกเป้าหมายระยะ ๒๐๐ เมตร ตั้งใบศูนย์ให้ตรงสาหรับขีดสีแดงซึ่งปรากฏ
อยู่ที่ใบศูนย์ระยะ ๕๐ เมตร เป็นเครื่องหมายย้าว่า อย่าทาการปรับศูนย์ในระยะนี้
ข. ให้ขีดกึ่งกลางของมาตรามุมทิศอยู่ที่ขีดหลักซึ่งอยู่บนฐานของศูนย์
ค. คลายควงปรับมุมสูงบนใบศูนย์และให้ขีดหลักของใบศูนย์อยู่ตรงกึ่งกลาง
เครื่องหมายบอกมุมสูงบนแท่นศูนย์
ง. ขันควงปรับมุมสูงบนใบศูนย์ให้แน่น
จ. ทาท่านอนยิงมีเครื่องรองรับ
ฉ. จัดแนวเส้นเล็งไปยังระยะ ๒๐๐ เมตร โดยใช้มาตราที่ใบศูนย์ประกอบกับ
หลักศูนย์หน้าของปืนเล็กยาว

๒๕
ช. ยิงกระสุนไป ๓ นัด โดยแต่ละนัดปรับศูนย์ตามความจาเป็น ถ้ากระสุนนัด
สุดท้ายตกห่างเป้าหมายไม่เกิน ๕ เมตร แสดงว่าเครื่องยิงนั้นปรับศูนย์ถูกต้องแล้ว
๔.๗.๑.๒ การปรับที่ศูนย์ยิงประณีต
การปรับที่ศูนย์ประณีต ก่อนอื่นต้องแน่ใจว่าติดตั้งศูนย์ไว้บนหูหิ้วของ ปลยอ.
๕.๕๖ – ๒ก. ถูกต้องแล้ว ต่อจากนั้นให้ปฏิบัติดังนี้
ก. เลือกเป้าหมายระยะ ๒๐๐ เมตร
ข. กางหลักศูนย์หน้าและรูศูนย์หลังออกจากตาแหน่งพับ
- กดกระเดื่องยึดศูนย์หลัง เลื่อนรูศูนย์หลังไปทางซ้ายจนกระทั่งเส้นหลักสี
ขาวของรูศูนย์หลังเสมอกับขอบก้านรูศูนย์หลัง
- หมุนหลักศูนย์หน้าไปจนสูงสุด แล้วคลายออก ๒ ๑/๒ รอบ
ค. ตั้งก้านศูนย์ไปอยู่ที่ระยะปรับศูนย์ (ระยะ ๒๐๐ เมตร)
ง. ทาท่านอนยิงมีเครื่องรองรับ
จ. จุดศูนย์พอดี (ศูนย์ประณีต)
ฉ. ยิงกระสุน ๓ นัด และหลังจากที่ยิงไปแต่ละนัด ให้ปรับศูนย์ตามความจาเป็น
ถ้ากระสุนตกนัดสุดท้ายตกห่างเป้า ไม่เกิน ๕ เมตร แสดงว่าเครื่องยิงปรับศูนย์ถูกต้องแล้ว
๔.๘ การหาระยะ (รายละเอียด รส.๒๓ – ๗๑, ๒๓ – ๑๒)
การหาระยะยิงเป็นวิธีการกะระยะโดยประมาณระหว่างพลยิงถึงเป้าหมาย เพื่อทาการตั้งศูนย์
เครื่องยิง หรือปรับ และย้ายการยิงให้ได้ผล วิธีที่นามาใช้เสมอคือ การกะระยะหน่วยหลัก ๑๐๐ เมตร การ
จดจาลักษณะปรากฏของที่หมาย
๔.๘.๑ การกะระยะหน่วยยิงหลัก ๑๐๐ เมตร
๔.๘.๑.๑ วิธีกะระยะถึง ๔๐๐ เมตร กระทาโดยฝึกระยะ ๑๐๐ เมตร ให้แม่นยาซึ่งอาจ
ตรวจสอบความถูกต้องจากวิธีนับก้าว และเมื่อกะระยะ ๑๐๐ เมตร ได้แม่นยาก็ต่อระยะจนถึง ๕๐๐ เมตร
๔.๘.๑.๒ วิธีกะระยะตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ถึง ๑๐๐๐ เมตร กระทาโดยแบ่งครึ่งระยะคือที่
๕๐๐ เมตร แล้วแบ่งลงมา เมื่อได้เท่าไรแล้วเอา ๒ คูณ แต่วิธีนี้จะไม่แม่นยาในระยะเกิน ๑๐๐๐ เมตร
๔.๘.๒ การหาระยะโดยการจดจาลักษณะปรากฏของที่หมาย
วิธีนี้กระทาโดยฝึกจดจาลักษณะที่หมายต่าง ๆ ให้คุ้นเคย เช่น คนในลักษณะต่าง ๆ เช่น
ยืน นั่ง หมอบ ฯลฯ หรือ ลักษณะของยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในระยะต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยพลยิงสามารถจาแนกภาพ

๒๖
ต่าง ๆ ได้จนถึงระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร แต่ทั้งนี้พลยิงต้องระลึกถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้การกะระยะ
คลาดเคลื่อนไปดังนี้
๔.๘.๒.๑ ที่หมายจะดูใกล้กว่าความจริง เมื่อ
ก. ที่หมายอยู่ในที่มแี สงสว่างจ้า
ข. มีสีตัดกับฉากหลัง
ค. มอบข้ามพื้นที่ หิมะ ทะเลทราย พื้นราบเรียบ
ง. มองจากที่สูงลงต่า
จ. ในบรรยากาศแจ่มใสของระดับสูง ๆ
ฉ. มองข้ามที่ลุ่ม ซึ่งส่วนต่าง ๆ อยู่อับสายตา
ช. มองตามถนนหรือรางรถไฟตรง ๆ
๔.๘.๒.๒ ที่หมายจะดูไกลกว่าความเป็นจริง เมื่อ
ก. อยู่ในที่อากาศมืดมัวหรือมีหมอก
ข. มองจากที่ต่าไปยังที่สูงกว่า
ค. มองข้ามที่ลุ่ม ซึ่งส่วนต่าง ๆ มองเห็นได้ชัด
ง. มองเห็นบางส่วนของที่หมาย
-----------------------------------------------เอกสารอ้างอิง
- คบ. ๔๐ – ๓ สพ.ทอ.
- รส. ๒๓ – ๑๒
- รส. ๒๓ – ๙
- รส. ๒๓ – ๑๕
- รส. ๒๓ – ๒๑
- รส. ๒๓ – ๗๑
- รส. ๒๗ – ๓๑ – ๑

หลักยิงและการใช้ ปก. ๗.๖๒ – ๑
TECHNIQUE OF FIRE AND EMPLOYMENT M = 60 MACHINE GUN.
บทที่ ๔
หลักการยิงในระหว่างทัศนวิสัยดี
TECHNIQUE OF FIRE DORING PERIODS OF GOOD VISIBILITY
ตอนที่ ๑ กล่าวนา
๑. กล่าวทั่วไป
ก. พลประจาปืนแต่ละคนจะต้องได้รับการฝึกในเรื่องวิธีการยิงแบบมาตรฐานทั้งขณะที่เป็นชุดพล
ประจาปืน หรือเป็นบุคคลและจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบได้อย่างอัตโนมัติ และอย่างมีประสิทธิผล
ข. ความง่าย ความรวดเร็วและการยิงอย่างได้ผลมากที่สุด ในเมื่อปืนตั้งยิงด้วยขาทราย ขาหยั่ง หรือ
ติดตั้งบนยานพาหนะ จาเป็นต้องจัดแนวศูนย์ปืนตรงไปยังที่หมาย และปฏิบัติการยิงอย่างถูกต้องแน่นอน
หลักการยิงนี้เรียกว่า “การเล็งตรง”
ค. ในบางขณะหลักการยิงวิธีอื่น มีความเหมาะสมมากกว่าการเล็งตรง และได้ผลดีเมื่อวางการยิงใน
เวลาตะลุมบอน การยิงข้าม และการยิงจากที่ตั้งยิงกาบัง พลยิงจะต้องใช้หลักการยิงที่เหมาะสมถูกต้อง
๒. พื้นฐานเบื้องต้นและหลักการยิง
ก่อนที่จะใช้หลักการยิงอันใดแก่ปืนกล เพื่อให้บังเกิดผลคุ้มค่าที่สุดนั้น จาเป็นต้องเข้าใจถึงพื้นฐาน
เบื้องต้นที่ถูกต้อง และวิธีนาไปใช้เสียก่อน เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงลักษณะของการยิงประเภทของการ
ยิง การหาระยะยิง และการวัดระยะทางข้าง
ตอนที่ ๒ พื้นฐานเบื้องต้น FUNDAMENTALS
๓. ลักษณะของการยิง (CHARACTERISTICS OF FIRE)
ก. กระสุนวิถี (TRAJECTORY) คือ ทางเดินของกระสุนที่แล่นออกไปซึ่งเกือบจะราบในระยะ ๓๐๐
เมตรแรกหรือน้อยกว่า หลังจากระยะ ๓๐๐ เมตร ไปแล้ว กระสุนวิถีจะเริ่มโค้งและความโค้งของกระสุนวิถีจะ
มากขึ้นตามระยะที่ไกลขึ้น (รูปที่ ๑)

๒๘

ข. ยอดกระสุนวิถี (MAXIMUM ORDINITE) คือ จุดที่สูงที่สุดของกระสุนวิถีตั้งอยู่บนเส้นสมมุติ ซึ่งลากจากปาก
ลากล้องปืนไปยังฐานของเปูาหมายซึ่งจะเกิดขึ้น ณ จุดประมาณ ๒ ใน ๓ ของระยะที่ตั้งปืนกับเปูาหมาย ยอด
กระสุนวิถีจะสูงมากขึ้นตามระยะที่เพิ่มขึ้น (รูปที่ ๑)
ค. กรวยการยิง (CONE OF FIRE) เมื่อทาการยิงกระสุนหลาย ๆนัด ออกไปจากปืนกลลูกกระสุนจะ
แล่นออกไปเป็นกระสุนวิถีแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากอาการสั่นสะเทือนของปืน และการ
เปลี่ยนแปลงของกระสุน และสภาพทางอากาศ กระสุนวิถีของแต่ละนัดที่ยิงออกไป จึงเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมา
เรียกว่า กรวยการยิง (รูปที่ ๒)
ง. รูปอาการกระจายและกึ่งกลางกลุ่มกระสุนตก (BEATEN ZONE AND CENTER OF IMPACT)
พื้นที่ซึ่งกรวยการยิงไปตกยังพื้นดินหรือบนที่หมายเรียกว่า รูปอาการกระจาย (รูปที่ ๒, ๓)
(๑) ขนาดและรูปร่างของรูปอาการกระจายจะเปลี่ยนไป เมื่อระยะถึงเปูาหมายเปลี่ยนไป และเมื่อ
ปืนยิงไปยังภูมิประเทศที่มีลักษณะแตกต่างกัน บนพื้นที่ลาดเสมอ หรือพื้นระดับรูปอาการกระจายจะมีรูปร่าง
เป็นรูปยาวรี (ยาวและแคบ) (รูปที่ ๓) เมื่อระยะยิงถึงเปูาหมายเพิ่มมากขึ้นเกินกว่า ๕๐๐ เมตร รูปอาการ
กระจายจะสั้นและกว้าง เมื่อทาการยิงลงบนพื้นที่ลาดต่า รูปอาการกระจายนั้น ลักษณะของภูมิประเทศไม่ค่อย
จะมีผลกระทบกระเทือนมากนัก
(๒) กึ่งกลางรูปอาการกระจายจะเรียกว่า “กึ่งกลางกลุ่มกระสุนตก” กึ่งกลางกลุ่มกระสุนตกอยู่ ณ
ตาบลเล็ง ในเมื่อปืนได้ทาการปรับศูนย์ได้อย่างถูกต้องแล้ว

๒๙

จ. ย่านอันตราย (DANGER SPACE) คือพื้นที่ระหว่างปืนและเปูาหมาย ซึ่งกระสุนวิถีจะสูงไม่เกินความ
สูงเฉลี่ยของคนยืน (๑.๘๐ เมตร) ทั้งนี้รวมทั้งพื้นที่ของรูปอาการกระจายเข้าไว้ด้วย
(๑) เมื่อปืนกลทาการยิง (บนขาทรายหรือบนขาหยั่ง) ต่อภูมิประเทศลาดเสมอต่อเปูาหมายที่ระยะ
น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร กระสุนวิถีจะไม่สูงเกินความสูงเฉลี่ยของคนยืน (รูปที่ ๔)

๓๐

๔. ประเภทการยิง (CLASSES OF FIRE) การยิงของปืนกลเบา แบ่งประเภทการยิงเกี่ยวกับพื้นที่ เปูาหมาย
และเกี่ยวกับปืน
ก. การยิงเกี่ยวกับพื้นที่ (รูปที่ ๕) (FIRE WITH RESPECT TO THE GROUND)
(๑) การยิงกราด (GRAZING) คือ เมื่อกึ่งกลางกรวยการยิงสูงไม่เกิน ๑ เมตร ในเมื่อทาการยิงบน
พื้นระดับและพื้นที่ลาดเสมอระยะ ๖๐๐ เมตร เป็นระยะไกลสุดที่จะการยิงกราด

๓๑

(๒) การยิงกระสุนมุมตก (PLUNGING) เกิดขึ้นเมื่อพื้นที่อันตรายมิชอบเขตจากัด เฉพาะรูปอาการ
กระจาย การยิงมุมกระสุนตกใหญ่จะเกิดขึ้น เมื่อทาการยิงระยะไกล ๆ เมื่อยิงจากที่สูงไปยังพื้นที่สูงลาดชัน
ข. การยิงเกี่ยวกับเปูาหมาย (รูปที่ ๖) (FIRE WITH RESPECT TO THE FARG EN) ได้แก่
(๑) การยิงตรงหน้า (FRONTAL) คือเมื่อแกนทางยาวของรูปอาการกระจาย ตั้งฉากกับด้านหน้า
ของเปูาหมาย
(๒) การยิงทางปีก (FLANKING) คือการยิงที่กระทาทางปีกของเปูาหมาย
(๓) การยิงเฉียง (ORLIQUE) คือเมื่อแกนทางยาวของรูปอาการกระจายทามุมที่ไม่ได้ตั้งฉากกับ
เปูาหมาย
(๔) การยิงตามแนว (INFILADE) คือเมื่อแกนทางยาวของรูปอาการกระจาย ทับ หรือเกือบทับแกน
ทางยาวของเปูาหมาย การยิงประเภทนี้อาจจะกระทาตรงหน้าหรือทางปีกก็ได้ และประเภทของการยิงนี้ย่อม
ได้ผลมากที่สุด เพราะได้ใช้ประโยชน์ของรูปอาการกระจายได้มากที่สุด
ค. การยิงเกี่ยวกับปืน (FIRE WITH RESPECT TO THE GUN) มี ๖ ประเภท คือ การยิงเฉพาะตาบล
การยิงกราดทางข้าง การยิงกราดทางลึก ยิงกราดผสม ยิงกราดตลอด ยิงกราดคลายปืน (รูป ๗) การยิงกราด
ตลอด และการยิงกราดคลายปืนนั้น ปืนที่ใช้ขาทรายไม่สามารถทาการยิงได้ เมื่อติดปืนบนพาหนะ การยิงกราด

๓๒
ตลอดจะทาไม่ได้ ส่วนการยิงประเภทอื่น ๆ นอกนั้น สามารถทาการยิงได้ไม่ว่าปืนจะติดตั้งขาทราย ขาหยั่งหรือ
ติดตั้งบนยานพาหนะ

การยิงตรงหน้า

รูปที่ ๖ ประเภทการยิงเกี่ยวกับเป้าหมาย

๓๓

รูปที่ ๖ ประเภทการยิงเกี่ยวกับเป้าหมาย
(๑) การยิงเกี่ยวกับปืน ได้แก่
(ก) การยิงเฉพาะตาบล (FIXED) คือการยิงที่กระทาต่อเปูาหมายซึ่ง เป็นตาบลเล็งอันโดด
เดี่ยวอันหนึ่ง
(ข) การยิงกราดทางข้าง (TRAVERSING) คือการยิงกระจายออกทางกว้างโดยการเปลี่ยนมุม
ทิศ เมื่อปืนตั้งบนขาหยั่ง จะเปลี่ยนด้วยควงมุมส่ายครั้งละ ๔ – ๖ มิลเลียม เพื่อให้แน่ใจว่าเปูาหมายถูกยิงค
รอยคลุมอย่างเพียงพอ ต้องยิงออกไปหนึ่งชุดหลังจากแก้ทิศทางแล้วทุกครั้ง
(ค) การยิงกราดทางลึก (SEARCHING) คือการยิงกระจายออกไปในทางลึกโดยการเปลี่ยนมุม
สูง เมื่อปืนตั้งบนขาหยั่งทาการยิงบนพื้นระดับหรือพื้นที่ลาดเสมอ การเปลี่ยนมุมสูงของปืนจะเปลี่ยนครั้งละ ๒
มิลเลียม เมื่อทาการยิงต่อพื้นที่ลาดชันจะต้องแก้มุมสูงมากกว่า ๒ มิลเลียม เมื่อทาการยิงไปยังพื้นที่ต่า จะต้อง
แก้มุมสูงน้อยกว่า ๒ มิลเลียม พลยิงต้องเรียนรู้ถึงจานวนที่ต้องแก้ศูนย์ และปฏิบัติได้อย่างชานาญ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าที่หมายถูกยิงครอบคลุมอย่างเพียงพอ ทุก ๆ ครั้ง หลังจากเปลี่ยนมุมสูงแล้ว ต้องยิงกระสุนออกไปหนึ่งชุด
(ง) การยิงกราดผสม (TRAVERSING AND SEARCHING) คือการกระจายการยิงออกทาง
กว้างและทางลึกโดยการเปลี่ยนมุมทิศ และมุมสูงเมื่อปืนติดตั้งบนขาหยั่งต้องเปลี่ยนมุมทิศที่ควงมุมส่าย ครั้ง
ละ ๔ – ๖ มิลเลียม ส่วนจานวนการแก้ทางมุมสูงย่อมขึ้นอยู่กับความลาดของภูมิประเทศ และมุมของที่หมาย

๓๔
เพื่อให้แน่ใจว่าที่หมายถูกยิงครอบคลุมอย่างเพียงพอ ต้องทาการลั่นกระสุนออกไปหนึ่งชุดทุก ๆ ครั้งที่แก้
เปลี่ยนมุมทิศและมุมสูงทั้งสองอย่างแล้ว
(จ) การยิงกราดตลอด (SWINGING TRAVERSE) คือการยิงที่กระทาต่อที่หมายที่มีความกว้าง
มาก โดยต้องใช้ควงมุมส่าย และที่หมายกาลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านข้างหน้าพลยิงไม่สามารถที่จะยิงอย่าง
ได้ผลในเมื่อใช้ควงมุมส่าย การยิงประเภทนี้พลยิงต้องปลดคันยึดราวส่ายปืนให้หลวมพอที่ควงมุมส่ายและควง
มุมสูงเลื่อนไปมาได้โดยอิสระบนราวส่ายปืน การแก้ทางทิศของปืนกระทาได้โดยใช้แรงดันที่ท้ายของปืนการแก้
เล็กน้อยของมุมสูงให้ใช้มือหมุนควงมุมสูง
(ฉ) การยิงกราดคลายปืน (FREEGUN) คือการยิงขณะที่ปืนติดตั้งบนขาหยั่งกระทาต่อ
เปูาหมายที่ต้องการความรวดเร็ว การแก้ทางทิศและทางระยะ ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้เรือนควงมุมส่ายและควง
มุมสูงได้ และเมื่อจะกระทาการยิงจากปืนที่ติดตั้งบนยานพาหนะต่อเปูาหมาย จะไม่สามารถครอบคลุมได้ด้วย
วิธีการเลือกตาบลเล็งตามลาดับได้ ในการยิงวิธีนี้จากปืนที่ติดตั้งบนขาหยั่ง พลยิงต้องปลดคันเลื่อนราวส่ายปืน
ปล่อยให้ปืนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง การยิงวิธีนี้จากปืนที่ติดตั้งบนยานพาหนะ พลยิงต้องปล่อยให้ปืน
เป็นอิสระโดยไม่ยึดควงสูง – ควงส่ายติดกับราวส่ายปืน ใช้แรงกดที่ด้านท้ายของปืนเป็นการเปลี่ยนทางทิศหรือ
ทางระยะของปืน
(๒) เมื่อปืนติดตั้งขาทรายหรือติดตั้งบนยานพาหนะ การยิงเฉพาะตาบล คือการยิงด้วยกลุ่มกระสุน
กลุ่มหนึ่งไปยัง ณ ตาบลเล็งอันโดดเดี่ยวอันหนึ่ง การยิงกราดทางข้าง การยิงกราดทางลึก หรือการยิงกราดผสม
ด้วยปืนติดขาทรายหรือติดตั้งบนยานพาหนะ พลยิงต้องเลือกตาบลเล็งบนเปูาหมายเป็นขั้น ๆ และทาการลั่น
กระสุนออกไปตามที่เล็งเอาไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการยิงได้ครอบคลุมเปูาหมายเป็นอย่างดี พลยิงต้องตรวจดูว่า
ความกว้างและความยาวของรูปอาการกระจายของกลุ่มการยิงกลุ่มแรก ๆ และเลือกตาบลเล็งแต่ละครั้งให้มี
ระยะพอเหมาะโดยพิจารณาจากกลุ่มการยิงครั้งก่อนเพื่อให้อาการกระจายทาบทับกัน

๓๕

ตอนที่ ๓ การควบคุมการยิง (FIRE CONTROL)
๕. กล่าวทั่วไป
ก. การควบคุมการยิง หมายถึง การกระทาทั้งมวลของผู้บังคับหมู่ และพลประจาปืน ซึ่งเป็นการ
เชื่อมต่อในการเตรียมการ และการปฏิบัติการยิงอย่างได้ผลไปยังเปูาหมายเป็นการเลือก และกาหนดเลื่อนย้าย
การยิงจากเปูาหมายหนึ่งไปยังอีกเปูาหมายหนึ่ง และเมื่อจะให้ปืนหยุดยิง

๓๖
ข. ความสามารถในการควบคุมการยิงนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถชั้นต้นของ ผบ.หมู่ และวินัยในการ
ยิงและการฝึกพลประจาปืน ความล้มเหลวในการควบคุมการยิงเป็นผลให้การใช้ปืนกลไม่ได้เต็มที่ และจะ
กระทบกระเทือนทาให้หน่วยเดียวกันได้รับอันตราย ขาดการจู่โจมเปิดเผยที่ตั้งยิง ทาการยิงที่หมายที่ไม่คุ้มค่า
เสียเวลาในการปรับการยิง และสิ้นเปลืองกระสุนโดยใช่เหตุ
๖. วิธีการควบคุมการยิง (METHODS OF FIRE CONTROL)
การควบคุมการยิงมีวิธีการควบคุมหลายวิธี เสียงและความสับสนของสนามรบ จะเป็นเครื่องจากัดการ
ใช้วิธีการควบคุมบางประการเหล่านี้เสียเพราะฉะนั้น ผบ.หมู่ จะต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุด หรือใช้วิธีการผสมเพื่อให้
สาเร็จตามความมุ่งหมายอย่างดีที่สุด
ก. การควบคุมการยิงด้วยวาจา (ORAL) วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งได้ผลในการควบคุมวิธีหนึ่ง แต่จะได้ผลน้อย
หรือไม่ได้ผลในเมื่อเวลาที่ ผบ.หมู่ อยู่ไกลเกินไปจากพลประจาปืน หรือในเมื่อเสียงต่าง ๆ ในสนามรบกวน
จนกระทั่งพลประจาปืนไม่สามารถได้ยินได้
ข. การใช้แขนและมือสัญญาณ (ARM – AND – HAND SIGNALS) วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลวิธีหนึ่งในเมื่อ
พลประจาปืนสามารถแลเห็น ผบ.หมู่ ได้ พลประจาปืนทุกคนต้องเข้าใจสัญญาณแขนและมือแบบมาตรฐาน
ค. สัญญาณที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (PREARRANGE SIGNAL) สัญญาณเหล่านี้อาจจะเป็นทัศนะสัญญาณ
หรือเสียงสัญญาณก็ได้ เช่นสัญญาณ หรือการเปุานกหวีด สัญญาณต่าง ๆ เหล่านี้ ควรจะมีบ่งอยู่ใน รปป. และ
พลประจาปืนต้องมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
ง. การติดต่อด้วยบุคคล (PERSONAL CONTACT) ในสถานการณ์รบมีบ่อยครั้งที่ ผบ.หมู่ จาต้อง
เคลื่อนไปยังพลประจาปืน แต่ละคนเพื่อสั่งการ การควบคุมด้วยวิธีนี้ ผบ.หน่วยขนาดเล็ก ๆ มักจะใช้บ่อย ๆ
ผบ.หมู่ ต้องใช้ความกาบังและการซ่อนพรางให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เปิดเผยที่ตั้งของพลประจา
ปืน
จ. ระเบียบปฏิบัติประจา (STANDING OPERATING PROCEDURES) ระเบียบปฏิบัติประจา คือการ
ปฏิบัติของพลประจาปืนเป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสั่ง รปป. ที่กล่าวนี้เป็นการปฏิบัติในระหว่างการฝึกพล
ประจาปืน และเป็นการขจัดคาสั่งที่ยืดเยื้อมากกว่า และทาให้ง่ายต่อหน้าที่ของ ผบ.หมู่ ในการควบคุมการยิง
อีกด้วย
๗. คาสั่งยิง (FIRE COMMANDS)
ก. เมื่อ ผบ.หมู่ ตกลงใจที่จะยิงต่อเปูาหมาย ซึ่งพลยิงเห็นได้ไม่ชัด ต้องให้รายละเอียดที่พลประจาปืน
ต้องการเพื่อจะวางการยิงอย่างได้ผลไปยังที่หมาย ผบ.หมู่ ต้องให้ทหารมีความสนใจบอกว่าที่หมายเป็นอะไร
ตั้งอยู่ที่ไหน ใช้จังหวะการยิงอย่างไร แล้วบอกคาสั่งเริ่มยิง

๓๗
ข. คาสั่งยิงที่ให้ต้องตามลาดับ โดยรวดเร็วปราศจากข้อสงสัย คาสั่งยิงอาจจะให้เป็นคาสั่งเริ่มแรก
หรือเป็นคาสั่งยิงต่อมา คาสั่งยิงเริ่มแรกเป็นการให้คาสั่งยิง ต่อเปูาหมายหนึ่ง ส่วนคาสั่งยิงต่อมาเป็นการปรับ
การยิง การเปลี่ยนจังหวะการยิง การให้การยิงเปูาหยุดลงเลื่อนการยิงย้ายไปยังเปูาหมายใหม่ หรือเป็นการ
สิ้นสุดการเตรียมยิง
ค. เสียงต่าง ๆ และความสับสนในสนามรบ และการแยกตัวปืนห่างกันจะทาให้การใช้คาสั่งยิงอย่าง
สมบูรณ์ได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาสั่งด้วยวาจา กระทาได้ยากและปฏิบัติไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นคาสั่งยิงสั้น
ๆ อย่างไม่มีพิธีรีตอง (ทั้งคาสั่งยิงเริ่มแรกและคาสั่งยิงต่อมา) ย่อมเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ดีก่อนที่พลประจาปืน
จะสามารถกระทาตามได้ถูกต้อง เมื่อได้รับคาสั่งแบบไม่เป็นทางการ หรือคาสั่งยิงสั้น ๆ นั้น พลประจาปืน
จะต้องเข้าใจคาสั่งยิงแบบมาตรฐานให้สมบูรณ์เสียก่อน

รูปที่ ๘ ทิศทางทั่วไป

๘. หัวข้อคาสั่งยิง (ELEMENTS OF THE FIRE COMMAND)
คาสั่งยิงสาหรับอาวุธยิงด้วยวิธีเล็งตรงทุกอาวุธ ย่อมเป็นแบบของคาสั่งตามหัวข้อต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน
คาสั่งยิงของปืนกลมีหัวข้อคาสั่งอยู่ ๖ หัวข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะให้คาสั่งรอความหมายในคาสั่ง โดยการใช้วิธีการ
ควบคุมหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งทาง ในระหว่างฝึกพลประจาปืนจะต้องทวนคาสั่งทุก ๆ ข้อ ของคาสั่งยิง ที่ได้สั่ง
ออกมา การปฏิบัติเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดสับสน และเพื่อฝึกพลประจาปืนให้เกิดความคิดและควรกระทา
ตามลาดับอย่างถูกต้อง หัวข้อคาสั่งยิงทั้ง ๖ หัวข้อที่สั่งต่อปืนกล มีดังนี้ คาสั่งเตือน ทิศทาง ลักษณะที่หมาย
ระยะยิง วิธีการยิง และคาสั่งเริ่มยิง
ก. คาสั่งเตือน (ALERT) หัวข้อคาสั่งยิงข้อนี้ เพื่อเตือนให้พลประจาปืนทุกคนให้พร้อมที่จะรับคาสั่ง
ต่อไป ผบ.หมู่ อาจจะให้คาสั่งเตือนแก่พลประจาปืนทั้ง ๒ กระบอก หรือเพียงกระบอกเดียวก็ได้ ย่อมขึ้นอยู่กับ

๓๘
สถานการณ์ เมื่อได้รับคาสั่งเตือนพลยิงผู้ช่วยต้องตรวจดู ผบ.หมู่ เสมอ เพื่อส่งคาสั่งของ ผบ.หมู่ ต่อไปยังพลยิง
คาสั่งเตือนด้วยวาจาประกอบด้วย “ภารกิจยิง” ซึ่งเป็นการประกาศเตือนพลยิงว่า ได้ตรวจพลที่หมายแล้ว
และจะทาการยิง ถ้าให้ปืนทั้งสองทาการยิง ผบ.หน่วย จะสั่งว่า “ภารกิจการยิง” ถ้าต้องการให้ปืนกระบอก
หนึ่งทาการยิง เขาจะสั่งว่า “ปืนหมายเลขหนึ่ง (สอง ภารกิจยิง)” ถ้าต้องการให้ปืนทั้งสองเตรียมตัวแต่ทาการ
ยิงเพียงกระบอกเดียว จะต้องสั่งว่า “ภารกิจยิงปืนหมายเลขหนึ่ง (สอง)”
ข. ทิศทาง (BIRECTION) หัวข้อคาสั่งยิงข้อนี้ บ่งถึงทิศทางทั่ว ๆ ไปของเปูาหมาย และอาจจะบอก
ด้วยวิธีเดียวหรือบอกผสมวิธีก็ได้ ดังนี้
(๑) บอกด้วยวาจา (ORALLY) ผบ.หมู่ บอกทิศทางของเปูาหมายโดยถือความสัมพันธ์กับที่ตั้งยิง
ของปืนตามแสดงไว้ในรูปที่ ๘
(๒) บอกด้วยการชี้ (POINTING) ผบ.หมู่ สามารถบอกทิศทางของเปูาหมายที่เล็ก หรือปกปิดกาบัง
ด้วยการชี้ ด้วยแขนหรือใช้ปืนกลเล็งตรงไปยังเปูาหมายนั้น เมื่อทาการชี้ด้วยแขน ให้ทหารยืนข้างหลังแล้ว
มองข้ามผ่านไหล่เล็งตามแนวแขนออกไปยังปลายนิ้วชี้จนถึงเปูาหมาย เมื่อใช้เล็งด้วยปืนไปยังเปูาหมายให้
ทหารมองผ่านศูนย์ปืนออกไปเพื่อให้เห็นเปูาหมาย
(๓) ด้วยการใช้กระสุนส่องวิถี (USE OF TRACER AMMUNITION) วิธีชี้ด้วยกระสุนส่องวิถีเป็นวิธี
ที่รวดเร็ว และแน่นอนวิธีหนึ่งเพื่อกาหนดทิศทางเปูาหมายซึ่งแลเห็นไม่ค่อยชัด เมื่อใช้วิธีนี้ ผบ.หมู่ ควรจะปอก
ทิศทางขั้นต้นให้พลประจาปืนเพ่งดูไปยังพื้นที่ต้องการก่อน เช่น ตรงหน้า ทางขวา ทางซ้าย เพื่อลดการเสียการ
จู่โจมให้น้อยที่สุด การยิงกระสุนส่องวิถีนี้ ผบ.หมู่ ไม่ควรจะยิงจนกว่าจะได้ให้คาสั่งอื่นทุกหัวข้อแล้ว ยกเว้นแต่
คาสั่งเริ่มยิง เมื่อใช้วิธีนี้บอกเปูาหมาย ผบ.หมู่ อาจจะใช้อาวุธประจากายของตน หรือจะยิงกระสุนนัดหนึ่ง
หรือหลายนัดจากปืนกลเบาก็ได้ เมื่อยิงกระสุนส่องวิถีไปแล้วเป็นการให้คาสั่งข้อสุดท้ายคือ คาสั่งเริ่มยิง และ
เป็นสัญญาณเริ่มยิง เช่นตัวอย่าง
“ภารกิจยิง”
“ข้างหน้า”
“หลุมปืน”
“คอยดูกระสุนส่องวิถีข้าพเจ้า”
(แล้วยิงกระสุนออกไป)
ผบ.หมู่ ยิงอาวุธประจากาย หรือปืนกลออกไปยังหลุมที่ตั้งปืนข้าศึกและแล้วพลยิงประจาปืนในหมู่ ก็
เริ่มยิงออกไป
(๔) บอกด้วยตาบลหลัก (REFERANCE POINT) การบอกทิศทางของเปูาหมายอีกวิธีหนึ่งสาหรับ
กาหนดเปูาหมายที่ปกปิดกาบังโดยการใช้ตาบลหลักซึ่งเห็นได้ง่าย ลักษณะภูมิประเทศที่สะดุดตา และสิ่งที่คน

๓๙
ก่อสร้างขึ้นย่อมเป็นตาบลหลักอย่างดี ผบ.หมู่ และพลประจาปืนทั้งหมดต้องทาความคุ้นเคยกับลักษณะภูมิ
ประเทศ และการใช้ถ้อยคาให้ถูกต้อง ในเมื่อทาการใช้ตาบลหลักคาว่า “ตาบลหลัก” จะต้องบอกในคาสั่ง แล้ว
จึงจะบอกลักษณะและคาสั่งว่า “เปูาหมาย” แล้วจึงบอกลักษณะเปูาหมาย การที่ต้องทาเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
การสับสน ควรจะบอกทิศทางทั่วไปของตาบลหลัก ตัวอย่างบางคาสั่งยิงในการอ้างตาบลหลักมีดังนี้
“ภารกิจยิง ปืนหมายเลขหนึ่ง”
“ข้างหน้า”
“ตาบลหลัก ต้นสนเดี่ยว”
“เปูาหมาย รถยนต์บรรทุก”
ในบางครั้งเปูาหมายต้องระบุถึงตาบลหลักซ้อน เช่นตัวอย่าง
“ปืนหมายเลขหนึ่ง ภารกิจยิง”
“ข้างหน้า ทางขวา”
ตาบลหลัก บ้านหลังคาแดง ทางซ้ายของกองฟางที่อยู่ทางซ้ายของโรงนา
เปูาหมาย ปืนกล
การใช้นิ้วมือวัด ย่อมนามาใช้เพื่อให้พลประจาปืนได้พิจารณาวัดด้านขวาหรือซ้ายของตาบลหลัก
ตัวอย่าง
“ภารกิจยิง”
“ข้างหน้า ข้างซ้าย”
“ตาบลหลัก สี่แยกถนนไปทางขวา ๔ นิ้วมือ”
“เปูาหมาย ทหารเป็นแนว”
เมื่อติดตั้งปืนอยู่บนขาหยั่ง ระยะห่างจากตาบลหลักย่อมสามารถที่จะหาได้อย่างแน่นอน เพราะ
ในเมื่อพลยิงกาลังยิงปืนที่ติดตั้งบนขาหยั่งระยะห่างจะนับเป็นมิลเลียม เว้นแต่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้นคา
ว่า “มิลเลียม” จึงไม่จาเป็นต้องสั่ง เช่น ตัวอย่าง
“ภารกิจยิง”
“ตาบลหลัก ซากรถถัง”
“ซ้าย สี่ศูนย์”
“เปูาหมาย แถวทหาร”

๔๐
ค. ลักษณะของเปูาหมาย (DESCRIPTION) ลักษณะของเปูาหมายเป็นการวาดภาพของที่หมายให้พล
ประจาปืนเกิดมโนภาพ พลประจาปืนต้องเรียนรู้แบบต่าง ๆ ของเปูาหมายเพื่อที่จะได้ทาการยิงได้อย่างถูกต้อง
ผบ.หมู่ ควรอธิบายสั้น ๆ แต่แน่นอน เช่นตัวอย่าง
ข้าศึกลงรบเดินดิน ใช้คาว่า ทหารยึดเป็นแนว แถวทหาร
อาวุธอัตโนมัติ ใช้คาว่า ปืนกล
ยานยนต์หุ้มเกราะ ใช้คาว่า รถถัง
ยานยนต์ไม่หุ้มเกราะ ใช้คาว่า รถยนต์บรรทุก
เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ ใช้คาว่า เครื่องบิน
ถ้าเปูาหมายอยู่ในที่ปกปิดกาบัง ไม่จาเป็นต้องบอกลักษณะของเปูาหมาย การใช้นิ้วมือวัด หรือ
การวัดเป็นมิลเลียม ย่อมใช้กับเปูาหมายที่มีความกว้างเป็นแนว ในเมื่อปีกของเปูาหมายที่มีความกว้างเป็นแนว
ในเมื่อปีกของเปูาหมายไม่สามารถที่จะกาหนดได้
ง. ระยะยิง (RANGE) ระยะยิงไปยังเปูาหมายต้องบอกให้พลประจาปืนทราบ เพื่อให้พลประจาปืนได้
ตรวจมองดูว่าเปูาหมายไกลเท่าใด และจาได้ รู้ทันทีว่าควรจะตั้งศูนย์ปืนที่ศูนย์หลังเท่าใด ระยะยิงควรจะบอก
เป็นเมตร ในเมื่อใดใช้หน่วยในการวัดมาตรฐานเป็นเมตรอยู่แล้ว คาว่า “เมตร” ไม่ต้องสั่งสาหรับปืนกลระยะ
ยิงที่หาได้แล้วต้องสั่งเป็นจานวนร้อยและจานวนพัน เช่น ตัวอย่าง สามร้อย หนึ่งพัน หนึ่งพันหนึ่งร้อย หัวข้อ
คาสั่งยิงข้อนี้อาจจะข้ามไปในเมื่อพลยิงสามารถหาระยะยิงด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ก็อาจ
ต้องสั่ง
จ. วิธียิง (METHOD OF FIRE) หัวข้อคาสั่งยิงข้อนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติต่อปืน และจัดจังหวะการยิง
(๑) การปฏิบัติต่อปืน ต้องปฏิบัติตามที่อธิบายไว้ในประเภทยิง ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับปืน โดย
ต้องสั่งดังนี้ ยิงเฉพาะตาบล ยิงกราดทางข้าง ยิงกราดทางลึก ยิงกราดผสม ยิงกราดตลอด หรือยิงกราดคลาย
ปืน
(๒) จังหวะการยิง สั่งเพื่อควบคุมจังหวะการยิง มีจังหวะการยิง ๓ จังหวะ ที่อาจจะต้องสั่งแก้ปืน
คือยิงต่อเนื่อง ยิงเร็ว และยิงเร็วสูงสุด
ฉ. คาสั่งเริ่มยิง (COMMAND TO OPEN FIRE) ถ้าหวังผลในการยิงจู่โจมต้อง คาสั่งเริ่มยิงจะต้องสั่ง
ออกไปเลย ไม่ต้องหยุดชะงัก สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งยวดในการยิงปืนกลบ่อย ๆ ครั้ง จะต้องดารงอานาจการยิงให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยปืนกลทั้ง ๒ กระบอก ตั้งคู่ยิงในเวลาเดียวกัน เพื่อให้บังเกิดผล ผบ.หมู่ อาจจะใช้
คาสั่งให้เริ่มยิงด้วยคาว่า “คอยฟังคาสั่งข้าพเจ้า” เมื่อพลยิงพร้อมที่จะยิงต่อเปูาหมายจะรายงาน “พร้อม”
ให้กับพลยิงผู้ช่วย ซึ่งจะเป็นผู้ให้สัญญาณ “พร้อม” แก่ ผบ.หมู่ และแล้ว ผบ.หมู่ จะให้คาสั่ง “เริ่มยัง” ในเวลา
ที่ต้องการ เช่นตัวอย่าง

๔๑
“ภารกิจยิง”
“ข้างหน้า”
“แถวทหาร”
“คอยฟังคาสั่งข้าพเจ้า หยุดสั่งจนกระทั่งพลประจาปืนพร้อม และยิงได้ตามโอกาสที่ต้องการ”
“เริ่มยิง”
๙. คาสั่งยิงต่อมา (SUBSEQUENT FIRE COMMANDS)
ถ้าพลยิงปรับการยิงเปูาไม่ถูกที่หมาย ผบ.หมู่ ต้องพยายามแก้ไขโดยออกคาสั่ง หรือให้สัญญาณแก้ไข
ตามที่ต้องการ ในเมื่อได้รับคาสั่งการแก้ไขแล้ว พลยิงต้องแก้ไขปืนและคงทาการยิงติดต่อกันไป โดยไม่ต้องรอ
ฟังคาสั่งใด ๆ อีก เมื่อทาการยิงอยู่ภายใต้การควบคุมของ ผบ.หมู่ พลยิงผู้ช่วยจะต้องคอยเฝูา ผบ.หมู่ จะสั่ง
การ แล้วส่งคาสั่งไปยังพลยิง
ก. การปรับทางทิศควรจะกระทาก่อนเสมอ เช่น ขวา หนึ่ง ศูนย์ หรือซ้าย ห้า การปรับแก้ทางระยะจะ
กระทาต่อมา เช่น เพิ่มห้า หรือลดห้า คาบอกคาสั่งเหล่านี้อาจจะบอกด้วยวาจาหรือใช้แขน และมือสัญญาณ
การปรับแก้ปืน ทั้งในทางทิศและทางระยะ ต้องถือเป็นมิลเลียม เมื่อปืนติดตั้งบนขาหยั่ง สาหรับปืนที่ติดตั้งบน
ขาทราย หรือติดตั้งบนยานพาหนะ การแก้ทางทิศ และทางระยะจะกระทาโดยคาสั่งหรือให้สัญญาณ “เลื่อนไป
ทางซ้าย (ขวา) หรือลด (เพิ่ม)” คาว่า “มิลเลียม” จะไม่สั่งในคาสั่งยิงต่อมานี้
ข. การแก้ไขในเรื่องจังหวะการยิงของปืนจะสั่งด้วยวาจาหรือด้วยแขนและมือสัญญาณ
ค. ในการให้ปืนหยุดทาการยิง ผบ.หมู่ จะสั่ง “หยุดยิง” หรือให้สัญญาณ หยุดยิงพลประจาปืนยังคง
อยู่ในท่าเตรียมพร้อมและความสามารถที่จะทาการยิงไปยังที่หมายเดิมเมื่อได้รับคาสั่ง “เริ่มยิง”
ง. ในการสิ้นสุดของการเตรียมพร้อม ผบ.หมู่ จะตะโกนสั่งว่า “หยุดยิง” จบการยิง
๑๐. หัวข้อคาสั่งยิงที่สงสัยและการแก้ไข (DOUBTFUL ELEMENTS AND CORRECTIONS)
ก. หัวข้อคาสั่งยิงที่สงสัย (DOUBTFUL ELEMENTS) เมื่อพลยิงเกิดการสงสัยในหัวข้อคาสั่งยิงตอนใด
ตอนหนึ่ง ให้พลยิงทวนคาสั่งยิงที่สงสัยโดยออกเสียงสูงเพื่อแสดงถึงเป็นคาถาม ผบ.หมู่ จะต้องออกคาสั่งว่า
“ได้สั่งว่า” แล้วซ้าข้อคาสั่งที่สงสัยและให้คาสั่งยิงต่อไป
ข. การแก้ไข (CORRECTIONS)
(๑) คาสั่งยิงเริ่มแรก (INTIAL FIRE COMMANDS) เมื่อ ผบ.หมู่ ให้ออกคาสั่งยิงเริ่มแรกผิด ผบ.หมู่
ต้องรับแก้ไขคาสั่งนั้น โดยสั่งว่า “ผิดหยุด” และแล้วให้คาสั่งยิงที่ถูกต้องออกไป เช่นตัวอย่าง
“ภารกิจยิง”
“ข้างหน้า”
“ทหารยึดเป็นแนว”

๔๒
“ห้าร้อย”
“ผิดหยุด”
“หกร้อย”
“ยิงกราดทางข้าง”
“คอยฟังคาสั่งข้าพเจ้า”
(๒) คาสั่งยิงต่อมา (SUBSEQUENT FIRE COMMANDS) เมื่อ ผบ.หมู่ ออกคาสั่งยิงต่อมาผิด
ผบ.หมู่ อาจจะแก้ไขโดยสั่งว่า “ผิดหยุด” และแล้วทวนคาสั่งยิงต่อมาทั้งหมด เช่นตัวอย่าง
ซ้าย ห้า ต่าหนึ่ง
ผิดหยุด
ซ้ายห้า ต่า หนึ่ง ศูนย์
๑๑. คาสั่งย่อ คาสั่งยิงอย่างไม่เป็นทางการ
คาสั่งยิงไม่ต้องการข้อความที่สมบูรณ์ หรือเป็นทางการเพื่อให้เกิดผลนัก ในสนามรบคาสั่งยิงของ ผบ.
หมู่ มักจะรวมหัวข้อคาสั่งยิงทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยที่ ผบ.หมู่ จะใช้หัวข้อที่จาเป็นเท่านั้น วางอานาจการยิงลง
บนที่หมายให้อย่างรวดเร็ว และปราศจากข้อสงสัยอีกด้วย ถึงอย่างไรก็ดีในระหว่างการฝึกขั้นต้น ๆ ควรจะใช้
หัวข้อคาสั่งยิงทั้งหมดเพื่อปลูกนิสัย พลประจาปืนเพื่อให้เกิดการใช้ความคิด และปฏิกิริยาอาการที่ถูกต้อง ใน
เมื่อทาการยิงต่อที่หมาย ภายหลังจากที่พลประจาปืนได้รับการฝึกขั้นต้นในเรื่องคาสั่งยิงมาแล้ว ควรจะได้รับ
การสอนถึงการปฏิบัติตามคาสั่งยิงสั้น ๆ อย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้วิธีการควบคุมทุกวิธีต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
คาสั่งยิงอย่างไม่เป็นทางการ
ภารกิจยิง ปืนหมายเลขหนึ่ง
ตาบลหลัก หลังคายุ้ง
ซ้าย สาม ศูนย์ (ปืนติดตั้งอยู่บนขาหยั่ง)
เปูาหมาย ปืนกล
เริ่มยิง
ก. เมื่อได้เตรียมแผ่นจดระยะไว้แล้ว ผบ.หมู่ สามารถที่จะวางการยิงลงบนเปูาหมายได้ โดยที่พลยิงไม่
แลเห็นเปูาหมาย โดยออกคาสั่งเพียงคาสั่งเตือน ลักษณะเปูาหมายและคาสั่งเริ่มยิง ผบ.หมู่ จะกาหนด
เปูาหมายได้โดยใช้หมายเลขแทน แล้วใช้หมายเลขของเปูาหมายแทนการเรียกชื่อเปูาหมาย เช่น ตัวอย่าง
ภารกิจยิง ปืนหมายเลขหนึ่ง
เปูาหมาย หมายเลข สาม

๔๓
คอยฟังคาสั่งข้าพเจ้า
เริ่มยัง
ข. แขนและมือสัญญาณ (ARM AND HAND SIGMALS) ถ้า ผบ.หมู่ ต้องการให้ปืนกลกระบอกหนึ่งทา
การยิงต่อรถบรรทุกจอดอยู่ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ผบ.หมู่ จะขว้างก้อนกรวดไปยังปืนกระบอกที่จะทาการ
ยิง พลยิงหรือพลยิงผู้ช่วยจะหันมาดู ผบ.หมู่, ผบ.หมู่จะชี้ไปยังเปูาหมาย พลยิงผู้ช่วย เมื่อปืนพร้อมที่จะยิง ก็ให้
สัญญาณแก่ ผบ.หมู่, ผบ.หมู่จะให้สัญญาณ “เริ่มยิง”
ค. สัญญาณที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (PREARRANGED SIGNALS) สมมุติว่าปืนกลทั้งคู่วางตั้งสนับสนุนด้วย
การยิง ณ ที่หมาย ผบ.หมู่ ต้องการจะย้ายการยิงในเวลาที่เหมาะอันหนึ่งในเมื่อเวลานั้นมาถึง ผบ.หมู่ จะยิงลูก
ระเบิดควันสีทางยาว และเมื่อพลยิงเห็นสัญญาณขึ้นก็จะย้ายการยิงไปยังตาบลที่เตรียมไว้ล่วงหน้าทันที
ง. การติดต่อเป็นบุคคล (PERSONAL CONTACT) สมมุติว่าปืนทั้งสองกระบอกกาลังยิงอยู่เปูาหมาย
อันเดียวกัน ผบ.หมู่ จะเคลื่อนที่ไปยังปืนที่ต้องการให้ย้ายการยิง เรียกให้พลยิงฟังคาสั่ง ชี้เปูาหมายใหม่ให้แล้ว
ออกคาสั่ง “เริ่มยิง”
จ. การขยายความของ รปป. (SOPIS THAT CAN BE DEVELOPED)
(๑) รปป. – ค้น – ยิง – ตรวจ
(ก) ค้น พลประจาปืนต้องค้นหาที่หมายในเขตของตน
(ข) ยิง พลยิงต้องเริ่มยิงทันที อย่างอัตโนมัติไปยังเปูาหมายที่เหมาะสม ซึ่งปรากฏขึ้นในเขต
ของตน
(ค) ตรวจ ขณะเมื่อพลยิงกาลังทาการยิง พลยิงผู้ช่วยจะต้องดู ผบ.หมู่เสมอ เพื่อรอรับคาสั่ง
(๒) รปป.ในการยิงตอบข้าศึก (THE RETURN FIRE SOP) พลประจาปืนต้องได้รับการฝึกให้ทาการ
ยิงตอบโดยไม่ต้องมีคาสั่ง โดยเพ่งเล็งยิงอาวุธอัตโนมัติข้าศึก
(๓) รปป.ในการย้ายการยิง (THE SHIFTING FIRE SOP) พลยิงควรจะได้รับการฝึกให้ยิงต่อที่หมาย
ปืนกลอย่างเหมาะสม ในเขตการยิงของตน และให้ย้ายการยิงได้อย่างอัตโนมัติไปยังเปูาหมายที่มีอัตราย
มากกว่าที่ปรากฏให้เห็น
(๔) รปป.จังหวะการยิง (THE RATE OF FIRE SOP) เมื่อพลยิงต่อเปูาหมายเขาต้องยิงด้วยจังหวะ
การยิงให้มีอานาจการยิงเหนือกว่าเท่าที่จาเป็น และแล้วค่อย ๆ ลดจังหวะการยิงลงมาเพียงพอที่จะรักษา
อานาจการยิงเหนือกว่าเอาไว้
(๕) รปป.การสนับสนุนช่วยเหลือร่วมกัน (MUTUAL SUPPORT SOP)
(ก) เมื่อปืนกลทั้งสองกระบอกทาการยิงเปูาหมายเดียวกันอยู่ ปืนกระบอกหนึ่งเกิดการติดขัด
หยุดลง ปืนอีกกระบอกหนึ่งต้องเพิ่มจังหวะการยิงขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมเปูาหมาย

๔๔
(ข) เมื่อต้องการปืนเพียงกระบอกเดียว ทาการยิงเปูาหมายและ ผบ.หมู่ให้ปืนทั้งสองกระบอก
เตรียมตัวไว้ ปืนกระบอกที่ไม่ได้ยิงจะต้องวางการเล็งลงบนเปูาหมาย และติดตามการเคลื่อนไหว ของเปูาหมาย
อยู่ตลอด เพื่อที่จะสามารถยิงแทนอีกกระบอกหนึ่งซึ่งปืนอาจไม่ทางานหรือหยุดยิงลงก่อนที่เปูาหมายจะถูก
กาจัดไป
๑๒. แขนและมือสัญญาณ
เนื่องจากเสียงอันสับสนในสนามรบ และเมื่อมาพิจารณาถึงระยะห่างของที่ตั้งปืนกับ ผบ.หมู่ แล้วย่อม
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้แขนและมือสัญญาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมการยิงปืนกล เมื่อต้องการให้
พลประจาปืนเพียง ๑ กระบอก ปฏิบัติการหรือให้เคลื่อนสัญญาณเบื้องต้นที่จะให้คือชี้มือไปยังพลประจาปืน
เพื่อให้ปฏิบัติการ เมื่อมีความจาเป็น พลยิงผู้ช่วยจะเป็นผู้ถ่ายทอดสัญญาณทั้งปวงให้แก่พลยิง สัญญาณ
ธรรมดาง่าย ๆ ที่สุด ในการควบคุมการยิงมีดังต่อไปนี้
ก. พลยิงผู้ช่วยให้สัญญาณว่า พลยิงพร้อมที่จะยิงแล้ว กระทาโดยการยกมือขวาและแขนขวาขึ้นหรือ
ศรีษะตรงไปยัง ผบ.หมู่ (รูปที่ ๙)
ข. สัญญาณเริ่มยิง ผบ.หมู่ ใช้มือโดยให้อุ้งมืออยู่ข้างล่างยืดออกไปข้างลาตัวของ ผบ.หมู่ ประมาณแนว
เอวแล้วเลื่อนมือให้ได้ระดับไปข้างหน้าลาตัวของ ผบ.หมู่ (รูปที่ ๑๐) ต้องการให้ยิงเร็วขึ้นให้ขยับมือให้เร็ว ถ้า
ต้องการให้ยิงช้าลงให้ลดการเคลื่อนไหวของมือลง

๔๕

รูปที่ ๙ สัญญาณพร้อม
ค. สัญญาณให้แก้ทางทิศและทางระยะ ในเมื่อปืนติดตั้งอยู่บนขาหยั่ง คือเหยียดแขนและมือไปใน
ทิศทางที่ต้องการจะแก้ แล้วเหยียดขึ้นแสดงถึงจานวนที่ต้องการให้แก้เท่าที่จาเป็น นิ้วมือต้องแยกห่างกันพอที่
ให้พลยิงผู้ช่วยและเห็นได้ง่าย แต่ละนิ้วหมายความถึงการแก้นิ้วละ ๑ มิลเลียม (รูปที่ ๑๑) ถ้าประสงค์จะแก้
มากกว่า ๕ มิลเลียม ผบ.หมู่ ต้องทามือตามจานวนครั้งที่จาเป็น เพื่อแสดงถึงจานวนเต็มที่ต้องการให้แก่ เช่น
ตัวอย่าง ขวาเก้าควรจะแสดงโดยเหยียดมือออกไป ครั้งที่ ๑ พร้อมกับเหยียดนิ้ว ๕ นิ้ว และครั้งที่ ๒ เหยียดนิ้ว
๔ นิ้ว รวมเป็น ๙ นิว้ ด้วยกัน

๔๖

รูปที่ ๑๐ สัญญาณเริ่มยิง
ง. สัญญาณในการแก้ทางทิศและทางระยะ เมื่อปืนติดตั้งอยู่บนขาหยั่ง หรือติดตั้งบนยานพาหนะ
กระทาโดยเหยียดแขนและมือไปในทิศทางที่ต้องการจะแก้โดยเหยียดนิ้วมือให้ติดกัน (รูปที่ ๑๒) ถ้าพลยิงแก้ไม่
ถูกหรือแก้ไปเพียงเล็กน้อย ก็ให้สัญญาณต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าการยิงจะตรงพื้นที่ที่ต้องการ

๔๗

จ. สัญญาณให้หยุดยิง ผบ.หมู่ จะยกแขนและมือข้างหน้าของหน้าผาก อุ้งมือออกข้างนอกแล้วลดลง
ทันทีเร็ว ๆ และแล้วพลยิงผู้ช่วยจะตบหลังพลยิงเบา ๆ เพื่อแสดงว่าให้ “หยุดยิง” (รูปที่ ๑๓)

๔๘

ฉ. ผบ.หมู่ สามารถที่จะติดสัญญาณอื่น ๆ ขึ้นมาเพื่อควบคุมปืนได้ ตัวอย่าง สัญญาณในการเปลี่ยนลา
กล้องใหม่ ถอดปืนออกจากขาหยั่ง หรือนาปืนเข้าที่ตั้งยิงที่แน่นอนแห่งหนึ่ง เป็นต้น

ตอนที่ ๔
หลักการของการปฏิบัติการยิง
(PRINCIPES OF APPLICATION OF FIRE)
๑๓. กล่าวทั่วไป
ก. การปฏิบัติการยิงประกอบด้วย วิธีการที่จะให้พลประจาปืน เกิดความมั่นใจในการยิงและการยิงนั้น
ได้ครอบคลุมเปูาหมายที่ได้รับมอบ รวมถึงพื้นที่ที่เชื่อว่าข้าศึกอาจจะตั้งอยู่ด้วย

๔๙
ข. การฝึกในเรื่องวิธีการปฏิบัติการยิงของปืนกลจะทาได้ภายหลังที่พลประจาปืนได้เรียนรู้ถึงแบบต่าง
ๆ ของเปูาหมายที่เขาอาจจะเผชิญหน้าในการรบ การกระจายการยิงและการรวมกาลังยิงอย่างถูกต้องปฏิบัติ
อย่างไร และการรักษาจังหวะการยิงอย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างไร
๑๔. แบบของเป้าหมาย (TYPES OF TARGETS)
เปูาหมายที่จะมอบให้กับพลยิงปืนกลในระหว่างการรบในทุก ๆ กรณี ประกอบด้วยข้าศึกในรูปขบวน
ต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้การกระจายการยิงและการรวมกาลังยิง เปูาหมายเหล่านี้ย่อมมีความกว้างและความลึก และ
การปฏิบัติการยิงก็ต้อง ให้ครอบคลุมพื้นที่โดยทั่วทั้งหมด ซึ่งรู้ว่ามีข้าศึกยึดอยู่หรือเชื่อแน่ว่ายึดอยู่แล้ว
เปูาหมายเหล่านี้อาจสังเกตเห็นได้ง่าย หรืออาจจะไม่ชัดเจน และยากต่อการหาที่ตั้งได้
ก. เปูาหมายเป็นจุด (POINT TARGETS) เป็นเปูาหมายซึ่งต้องใช้การเล็งเป็นจุด ตัวอย่างของ
เปูาหมายเป็นจุด ได้แก่ ข้าศึกในหลุมปิดที่ตั้งยิงอาวุธยานพาหนะ กลุ่มทหารขนาดย่อม และเปูาหมายใน
อากาศ เช่น เฮลิคอปเตอร์ หรือพลร่มที่ลอยต่า
ข. เปูาหมายเป็นแนว (LINEAR TARGET) มีความกว้างพอเพียงที่ต้องการทาการยิงส่ายและความลึก
ต้องไม่มากเกินกว่ารูปอาการกระจายจะคลุมทับอย่างได้ผล (รูปที่ ๑๔)
ค. เปูาหมายเป็นแนวมีความลึก (LINEAR TARGET WITH DEPTH) เปูาหมายที่มีความกว้าง
พอสมควร ที่ต้องทาการยิงส่าย และมีความลึกซึ่งรูปอาการกระจายไม่สามารถจะครอบคลุมได้หมด จาเป็นต้อง
เปลี่ยนทั้งทางทิศและทางระยะ (ยิงส่ายและยิงทางลึก) เพื่อดารงการยิงอย่างมีประสิทธิผล (รูปที่ ๑๕)

๕๐
รูปที่ ๑๔ เป้าหมายเป็นแนว
๑๔. แบบของเป้าหมาย (TYPES OF TARGETS)
เปูาหมายที่จะมอบให้กับพลยิงปืนกลในระหว่างการรบในทุก ๆ กรณี ประกอบด้วยข้าศึกในรูปขบวน
ต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้การกระจายการยิงและการรวมกาลังยิง เปูาหมายเหล่านี้ย่อมมีความกว้างและความลึก และ
การปฏิบัติการยิงก็ต้อง ให้ครอบคลุมพื้นที่โดยทั่วทั้งหมด ซึ่งรู้ว่ามีข้าศึกยึดอยู่หรือเชื่อแน่ว่ายึดอยู่แล้ว
เปูาหมายเหล่านี้อาจสังเกตเห็นได้ง่าย หรืออาจจะไม่ชัดเจน และยากต่อการหาที่ตั้งได้
ก. เปูาหมายเป็นจุด (POINT TARGETS) เป็นเปูาหมายซึ่งต้องใช้การเล็งเป็นจุด ตัวอย่างของ
เปูาหมายเป็นจุด ได้แก่ ข้าศึกในหลุมปิดที่ตั้งยิงอาวุธยานพาหนะ กลุ่มทหารขนาดย่อม และเปูาหมายใน
อากาศ เช่น เฮลิคอปเตอร์ หรือพลร่มที่ลอยต่า
ข. เปูาหมายเป็นแนว (LINEAR TARGET) มีความกว้างพอเพียงที่ต้องการทาการยิงส่ายและความลึก
ต้องไม่มากเกินกว่ารูปอาการกระจายจะคลุมทับอย่างได้ผล (รูปที่ ๑๔)
ค. เปูาหมายเป็นแนวมีความลึก (LINEAR TARGET WITH DEPTH) เปูาหมายที่มีความกว้าง
พอสมควร ที่ต้องทาการยิงส่าย และมีความลึกซึ่งรูปอาการกระจายไม่สามารถจะครอบคลุมได้หมด จาเป็นต้อง
เปลี่ยนทั้งทางทิศและทางระยะ (ยิงส่ายและยิงทางลึก) เพื่อดารงการยิงอย่างมีประสิทธิผล (รูปที่ ๑๕)

รูปที่ ๑๔ เป้าหมายเป็นแนว

๕๑

ง. เปูาหมายทางลึก (DEEP TARGET) มีความลึกแต่มีความกว้างเพียงเล็กน้อยอาจทาการยิงคลุมอย่าง
ได้ผลโดยใช้การยิงทางลึก (รูปที่ ๑๖)

รูปที่ ๑๕ เป้าหมายเป็นแนวมีความลึก
จ. เปูาหมายที่เป็นพื้นที่ (AREA TARGETS) หมายถึงเปูาหมายที่มีความกว้าง และมีความลึกและต้อง
ใช้การยิงกราดผสมให้มากขึ้น เปูาหมายแบบนี้จะเกิดขึ้น เมื่อข้าศึกอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งแต่ไม่ทราบพื้นที่ที่
แน่นอน เช่น ที่หมายที่เป็นยอดเขาย่อมเป็นพื้นที่
๑๕. การกระจายการยิง, การรวมกาลังยิง และจังหวะการยิง (DISTRIBUTION CONECTION, AND
RATE OF FIRE) ในสนามรบนั้นรูปร่าง ขนาด และธรรมชาติของเปูาหมายอาจจาเป็นต้องใช้อานาจการยิง

๕๒
ด้วยปืน หนึ่งหรือสองกระบอก ตามปกติวิธีการปฏิบัติยิงต่อเปูาหมายโดยทั่วไปย่อมเหมือนกัน ทั้งปืนกระบอก
เดียวหรือใช้ปืนตั้งคู่

ก. การกระจายการยิง และการรวมกาลังยิง
(๑) การกระจายการยิง เป็นการปฏิบัติการยิงในทางกว้าง และทางลึกหรือรวมทั้งสองอย่างเข้า
ด้วยกัน การกระจายการยิงอย่างถูกต้องนั้น พลยิงต้องรู้ว่าจะเล็งที่ใด และจะปรับการยิงอย่างไรและจะส่ายปืน
ไปในทางใด

รูปที่ ๑๖ เป้าหมายทางลึก

๕๓

(ก) จุดเริ่มแรกของการวางปืนและปรับทางปืน พลยิงจะต้องทาการเล็ง และทาการยิงและทา
การปรับ ณ ตาบลหนึ่งที่แน่นอน ในพื้นเปูาหมาย สิ่งสาคัญอย่างยิ่งคือการยิงปรับทางปืนอย่างกล้าหาญรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ผบ.หมู่ ย่อมต้องใช้กล้องส่องสองตา เป็นเครื่องให้ความสะดวกในการปรับการยิง พลยิงต้องมั่นใจ
ว่าการยิงของตนนั้น กึ่งกลางกลุ่มกระสุนตกอยู่ตรงฐานของเปูาหมาย เพื่อให้ได้ผลอย่างสูงสุดจากการยิงทุก ๆ
นัด การปฏิบัติการยิงดังนี้ ครึ่งบนของกรวยการยิงจะถูกเปูาหมายและกระสุนวิถีครึ่งล่างของรูปอาการกระจาย
อาจจะแฉลบกระดอนเข้าหาเปูาหมาย (รูปที่ ๑๗)

รูปที่ ๑๗ การวางกึ่งกลางกลุ่มกระสุนลงบนเป้าหมาย
(ข) ทิศทางที่จะให้ปืนส่าย หลังจากทาการยิงปรับ ณ ตาบลเล็งเริ่มแรกแล้วพลยิงต้องเลื่อน
รูปอาการกระจายไปในทิศทางที่ครอบคลุมเปูาหมาย ทิศทางที่จะส่ายปืนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับแบบของเปูาหมาย
และการกาหนดให้ปืนทั้งคู่ หรือกระบอกเดียวยิงเปูาหมายนั้นเมื่อจะยิงเปูาหมายที่มิใช่เปูาหมาย ยิงเฉพาะ
ตาบลด้วยปืนทั้งคู่ จะต้องแบ่งเปูาหมายออกให้การยิงกระจายครอบคลุมตลอดพื้นที่ของเปูาหมายนั้น
(๒) การยิงเปูาหมายเฉพาะตาบล หรือยิงเฉพาะพื้นที่หนึ่งของเปูาหมายอื่น ๆ ในภูมิประเทศ
เรียกว่า การระดมยิง
ข. จังหวะการยิง (RATE OF FIRE)
(๑) จังหวะการยิงของปืนกลมีอยู่ ๓ จังหวะ จังหวะต่อเนื่อง จังหวะเร็วและจังหวะเร็วสูงสุด
จังหวะการยิงเหล่านี้กาหนดไว้เพื่อเป็นเครื่องแนะแนวทางเบื้องต้นในการฝึก และเป็นการบ่งชี้ว่าจะเปลี่ยนลา

๕๔
กล้องใหม่เมื่อไร ในการยิงหลายครั้งอาจจะต้องยิงเกินจังหวะการยิงควรจะได้เรียนรู้และเพื่อช่วยให้พลยิงมี
พื้นฐานสาหรับการคาดคะเนจานวนกระสุนที่ยิงออกไปในการฝึกขั้นต่อมาหรือในสนามรบได้
(ก) การยิงต่อเนื่อง คือการยิงกระสุน ๑๐๐ นัดต่อนาที โดยทาการยิงเป็นชุด ๆ ละ ๖ ถึง ๙
นัด ในเวลา ๔ – ๕ วินาที ใช้คาบอกคาสั่งว่า “ยิงต่อเนื่อง” (การเปลี่ยนใหม่ จะกระทาเมื่อยิงจังหวะยิง
ต่อเนื่องไปแล้ว ๑๐ นาที)
(ข) การยิงเร็ว คือการยิงกระสุน ๒๐๐ นัดต่อนาที โดยทาการยิงเป็นชุด ๆ ละ ๖ ถึง ๙ นัด
ในเวลา ๒ – ๓ วินาที ใช้คาบอกคาสั่งว่า “ยิงเร็ว” (การเปลี่ยนลากล้องใหม่จะกระทาเมื่อยิงไปแล้ว ๒ นาที)
(ค) การยิงเร็วสูงสุด หมายถึงการใช้กระสุนยิงออกไปให้มากที่สุดของปืนกระบอกหนึ่งใน ๑
นาที อัตราการยิงเร็วสูงสุดของปืนกล เอ็ม ๖๐ ประมาณ ๕๕๐ นัดต่อนาทีอัตราการยิงจะกระทาได้ต่อเมื่อไก
ปืนลูกเหนี่ยวมาข้างหลั่งตลอด และกระสุนยังคงปูอนอย่างต่อเนื่องให้กับปืน (การเปลี่ยนลากล้องควรจะ
กระทาหลังจากที่ปืนได้ยิงจังหวะใดก็ตามที่เกินจังหวะการยิงเร็วไปแล้ว ๑ นาที)
(๒) หลักการที่เกี่ยวกับจังหวะการยิงที่ควรจะปฏิบัติ เพื่อให้บังเกิดผลสูงสุด มีดังต่อไปนี้
(ก) เปูาหมายที่อยู่กับพื้นดิน ในขั้นแรกต้องใช้จังหวะการยิงเร็ว หรือ จังหวะสูงกว่า (๒๐๐ นัด
หรือมากกว่าต่อนาที) เพื่อให้มีอานาจการยิงเหนือข้าศึก หลังจากที่ได้เพิ่มอานาจการยิงเหนือข้าศึกแล้ว จึงค่อย
ลดจังหวะการยิงลงมายัง ณ จังหวะหนึ่งซึ่งยังดารงอานาจการยิงเหนืออยู่ การลดจังหวะการยิงนี้มีความจาเป็น
เพื่อรักษามิให้ลากล้องปืนร้อนเกินไป เพื่อเป็นการประหยัดกระสุนด้วย
(ข) เปูาหมายที่อยู่กับพื้นดิน ต้องใช้จังหวะการยิงเร็วสูงสุด
ตอนที่๕
การปฏิบัติการยิง
(การยิงต่อที่หมายเล็งตรง)
TARGET ENGAGEMENT – DIRTCTLAY
๑๖. กล่าวทั่วไป
ก. เมื่อปืนกลทาการยิงอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของ ผบ.หมู่ ผบ.หมู่จะแบ่งมอบกึ่งกลาง และปีก
หรือปลายของเปูาหมายให้ เว้นแต่เปูาหมายเหล่านี้ พลประจาปืนมองเห็นได้ชัดเจน
ข. ในเมื่อเปูาหมายที่ไม่ใช่เปูาหมายเฉพาะตาบล จะถูกยิงด้วยพลยิง ๒ คน จึงจาเป็นต้องแบ่ง
เปูาหมาย พลยิงแต่ละคนจะใช้อานาจการยิงของตนไปยังเปูาหมายในส่วนของตนไปที่ได้รับโดยให้มี
ความสัมพันธ์กับปืนอีกกระบอกหนึ่ง ตามธรรมดาพลยิงแต่ละคนจะยิงครึ่งหนึ่งของเปูาหมาย ถึงอย่างไรก็ดี

๕๕
พลยิงจะต้องเตรียมการยิงไว้ตลอดเปูาหมาย ถ้าเกิดความจาเป็นขึ้นมาจะได้ปฏิบัติทันที พลยิงต้องทาการยิงต่อ
ต่อกันลงบนเปูาหมายนั้น จนกว่าจะถูกทาลายไปหรือจนกว่าจะได้รับสัญญาณอื่นจาก ผบ.หมู่
ค. ในกรณีที่พลยิงปืนกลของหมู่อาวุธ ทาการยิงเปูาหมายที่กาหนดให้ เพื่อเป็นการทราบเปูาหมายที่
แน่นอนที่จะทาการยิง จึงต้องกาหนดหมายเลขที่ตั้งยิงให้ ที่ตั้งยิงของปืนที่อยู่ด้านขวาเป็นที่ตั้งยิงหมายเลขหนึ่ง
และที่ตั้งยิงที่อยู่ทางซ้ายเป็นที่ตั้งยิงหมายเลขสอง (รูปที่ ๑๘) ควรจะเน้นให้ทราบว่า ได้กาหนดให้ที่ตั้งยิงเป็น
หมายเลขมิใช่ปืนหรือพลยิง

รูปที่ ๑๘ การยิงเป้าหมายเป็นแนว (เห็นได้ชัดเจน)
ง. เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ในเมื่อค้นพบเปูาหมายหรือในเมื่อ ผบ.หมู่ มอบ
เปูาหมายให้ ควรจะทาการสอนวิธีปฏิบัติการยิงแบบมาตรฐานต่อเปูาหมายทุก ๆ แบบวิธีการเหล่านี้ย่อมใช้ได้
เหมือนกาหนดที่ปืนตั้งขาทรายติดตั้งขาหยั่ง หรือติดตั้งบนยานพาหนะ
๑๗. เป้าหมายเป็นจุด (POINT TARGETS)
เปูาหมายที่เป็นแนวต้องทาการยิงด้วยการยิงกราดทางข้าง
ก. ปืนวางสองกระบอก (TWO GUNS)
(๑) การแบ่งตามปกติ (NORMAL DIVISION) เปูาหมายจะแบ่งออกที่กึ่งกลางปืนหมายเลขหนึ่ง จะ
ทาการยิงครึ่งทางขวาและปืนหมายเลขสองจะทาการยิงครึ่งทางซ้ายสาหรับจุดเริ่มต้นในการเล็งและปรับปืน

๕๖
ของปีกทั้งสองจะอยู่กึ่งกลางของเปูาหมาย หลังจากที่ปืนหมายเลขหนึ่งทาการปรับ ณ จุดกึ่งกลางแล้วให้กราด
ปืนไปทางขวา โดยทาการยิงเป็นชุดหลังจากแก้ทางทิศแล้ว จนกระทั่งยิงกราดมาถึงปีกด้านขวา ปืนหมายเลข
สองยิงกราดทางซ้ายแล้วปืนทั้งสองยิงกราดกลับ และมาอยู่ที่จุดกึ่งกลาง (รูปที่ ๑๘)
(๒) การแบ่งพิเศษ (SPECIAL DIVISION) ถ้าส่วนหนึ่งของพื้นที่แบ่งให้มีอันตรายมากกว่าอีกส่วน
หนึ่ง จะต้องมุ่งการยิงลงไปในส่วนนั้น โดยแบ่งเปูาหมายให้ไม่เท่ากัน การแบ่งพิเศษของเปูาหมายจะได้รับ
ผลสาเร็จโดยให้คาสั่งยิงต่อมาหลังจากการยิงได้เริ่มขึ้นแล้ว ในขั้นต้นพลยิงจะเล็งไปยังจุดกึ่งกลางโดยไม่
คานึงถึงว่าเป็นการแบ่งพิเศษ การกระทาดังนี้เพื่อเป็นการขจัดการสับสน (รูปที่ ๑๙)

การกระจายการยิง

การรวมอานาจการยิง

การรวมอานาจการยิง

ตลอดทั่วเปูาหมาย

๑ ใน ๓ ทางซ้าย

ณ กึ่งกลาง ๑ ใน ๓

ของเปูาหมาย
รูปที่ ๑๙ การแบ่งพิเศษของเป้าหมาย
ข. ปืนวางกระบอกเดียว (ONE GUN) ถ้าใช้ปืนกระบอกเดียวจะต้องทาการยิงตลอดความกว้าง
ของเปูาหมายที่เป็นแนว ตาบลเล็งเริ่มแรกจะอยู่ที่จุดกึ่งกลาง หรือที่อยู่ที่หมายส่วนที่มีอันตรายมากกว่าแล้ว
พลยิงจะส่ายปืนไปในทางทิศจนถึงเปูาหมาย แล้วส่ายปืนกลับมาอีกด้านหนึ่งของที่หมายให้ครอบคลุม
เปูาหมายทั้งหมด (รูปที่ ๑๘)
ค. เปูาหมายเป็นแนวเห็นยาก (INDISTINCT LINEAR TARGET) ถ้าเปูาหมายเป็นแนว พลยิงไม่
สามารถทราบได้โดยง่าย ผบ.หมู่ อาจจะมอบหมายให้โดยใช้ตาบลหลักอ้างในเมื่อนาตาบลหลักมาใช้ในวิธีการ
มอบเปูาหมายที่เห็นได้ยากนี้ ผบ.หมู่ ต้องตกลงใจเลือกกึ่งกลางเขตการยิงของเปูาหมาย และบอกจานวน
มิลเลียม หรือนิ้วมือจากตาบลหลัก ซึ่งพลยิงของปืนแต่ละกระบอกจะได้วางการยิงลงบนกึ่งกลางเขตการยิงได้
ตาบลหลักอาจจะอยู่ภายในเปูาหมายหรืออยู่ข้างเคียงเปูาหมายก็ได้ อย่างไรก็ดี ควรจะอยู่ในแนวเดียวกับ

๕๗
เปูาหมายเพื่อจะได้ผลอย่างสูงสุด ภายหลังจากที่ได้สั่งยิงไปแล้ว ผบ.หมู่ต้องดารงการยิง และควบคุมการยิง ณ
เปูาหมายเอาไว้ด้วย ใช้คาสั่งต่อมา ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคาสั่งยิง ซึ่งประกอบตาบลหลักอยู่ข้างนอกพื้นที่
เปูาหมาย (รูปที่ ๒๐)

รูปที่ ๒๐ การยิงเป้าหมายเป็นแนวเห็นได้ยาก โดยใช้ตาบลหลักที่อยู่นอกพื้นที่เป้าหมาย
ภารกิจยิง
ข้างหน้า
ตาบลหลัก หลุมปิด ขวา ห้า กึ่งกลางเขตการยิง
เปูาหมาย ทหารเป็นแนวอยู่ในท่านอน
หกร้อย
ยิงกราดทางข้าง
คอยฟังคาสั่งข้าพเจ้า
เริ่มยิง
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของคาสั่งยิง ซึ่งประกอบตาบลหลักอยู่ภายในพื้นที่เปูาหมาย (รูปที่ ๒๑)
ภารกิจยิง
ข้างหน้า ทางซ้าย
ตาบลหลัก รถถังที่ถูกเผา กึ่งกลางเขตการยิง
เปูาหมาย ทหารเป็นแนวอยู่ในท่านอน ส่ายไปทางซ้าย ห้า ศูนย์ ไปทางขวา ห้า ศูนย์
เจ็ดร้อย

๕๘
ยิงกราดทางข้าง
คอยฟังคาสั่งข้าพเจ้า
เริ่มยิง

ตาบลหลัก

รูปที่ ๒๑ การยิงเป้าหมายเป็นแนวเห็นได้ยากโดยใช้ตาบลหลักที่อยู่ภายในพื้นที่เป้าหมาย
๑๙. เป้าหมายทางลึก (DEEP TARGETS)
เปูาหมายทางลึกต้องยิงด้วยวิธียิงกราดทางลึก เมื่อบอกระยะยิงแล้วควรจะบอกจุดกึ่งกลางเปูาหมาย
ให้ด้วย
ก. ปืนวางสองกระบอก (TWO GUNS) ตาบลเล็งเริ่มแรกของปืนทั้งสองกระบอกต้องอยู่ตรงจุด
กึ่งกลาง ซึ่งคงเป็นจุดที่แบ่งเปูาหมายนั้นเอง เมื่อใช้การยิงตามแนว ก็ไม่จาเป็นที่จะต้องปรับต่อจุดกึ่งกลางของ
เปูาหมาย เพราะว่าแกนทางยาวของรูปอาการกระจายจะเป็นเครื่องชดเชยในความผิดทางระยะหลังจากที่
กระสุนชุดแรกยิงออกไปแล้ว ปืนหมายเลขหนึ่งจะยิงต่า – ลง มาจนถึงเปูาหมายด้านใกล้และปืนหมายเลขสอง

๕๙
จะยิงเพิ่มไกลขึ้นไปยังปลายเปูาหมายด้านไกล และแล้วพลยิงทั้งสองจะยิงทวนกลับทิศทางของตนจนถึงจุด
กึ่งกลางเปูาหมาย (รูปที่ ๒๒)
ข. ปืนวางกระบอกเดียว ตาบลที่เล็งปืนเริ่มแรกในเมื่อยิงด้วยพลยิงคนเดียวจะอยู่ที่จุดกึ่งกลางของ
เปูาหมายทางลึก เว้นแต่อีกส่วนหนึ่งของเปูาหมายมีความสาคัญยิ่งกว่าแล้ว พลยิงลดปืนลงมาหาปลายด้านใกล้
แล้วยิงกลับขึ้นไปหาปลายด้านไกล

รูปที่ ๒๒ การยิงต่อที่หมายทางลึก
ค. เปูาหมายทางลึกเห็นได้ยาก (INDISTINCT DEEP TARGET) กึ่งกลางเขตการยิงของเปูาหมายทาง
ลึกที่เห็นได้ยากอาจจะมอบให้ด้วยการใช้ตาบลหลัก เช่นเดียวกับเปูาหมายเป็นแนว ยกเว้นแต่ว่าการแผ่ขยาย
(ตามทางลึก) ของที่หมายมักจะบอกเป็นเมตรเสมอ
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง คาสั่งยิงประกอบตาบลหลักซึ่งอยู่ภายในพื้นที่เปูาหมาย

๖๐
ภารกิจยิง
ข้างหน้า
ตาบลหลัก หลุมปิด กึ่งกลางเขตการยิง
เปูาหมาย แถวตอนทหาร ขยายการยิงใกล้เข้ามา ๑๐๐ (เมตร) ไกลออกไป ๑๐๐ (เมตร)
เริ่มยิง
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง คาสั่งยิงประกอบตาบลหลักซึ่งอยู่ภายในพื้นที่เปูาหมาย
ภารกิจยิง
ข้างหน้า
ตาบลหลัก หลุมปิด ขวาสี่ กึ่งกลางเขตการยิง
เปูาหมาย แถวตอนทหาร ขยายการยิงใกล้เข้ามา ๑๐๐ (เมตร) ไกลออกไป ๑๐๐ (เมตร)
เก้าร้อย
ยิงกราดทางลึก
คอยฟังคาสั่งข้าพเจ้า
เริ่มยิง
๒๐.เป้าหมายเป็นแนวมีความลึก ( LINEAR TARGET WITH DEPTH)
เปูาหมายเป็นแนวมีความลึก ใช้การยิงกราดผสม เมื่อสั่งระยะยิงแล้วต้องบอกกึ่งกลางเปูาหมายด้วย
ก. ปืนวางสองกระบอก ( TWO GUNS ) วิธีการแบ่งเขตตาบลเริ่มแรกในการเล็งและปรับทางปืนและ
การส่ายปืนของปืนทั้งสองกระบอก คงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องเปูาหมายเป็นแนว พลยิง
ต้องใช้ยิงในทางลึก ในระหว่างการยิงทุกๆชุดให้เพียงพอเพื่อรักษาให้กึ่งกลางของกลุ่มการยิงอยู่บนฐานของ
เปูาหมาย (รูปที่ ๒๓)

๖๑

รูปที่ ๒๓ การยิงต่อเป้าหมายเป็นแนวมีความลึก
ข. ปืนวางกระบอกเดี่ยว (ONE GUN) พลยิงคนเดียวต้องวางการเล็งเริ่มแรกและปรับทางปืนต่อจุด
กึ่งกลางของเปูาหมายเป็นแนวมีความลึกเว้นแต่ว่าส่วนหนึ่งของเปูาหมายที่มอบให้มีอันตรายมากกว่า พลยิงจะ
ยิงกราดผสมมายังปีกที่หมายด้านใกล้ก่อน และแล้วจะยิงย้อนกลับไปยังปีกเปูาหมายด้านไกล (รูปที่ ๒๓)
ค. เปูาหมายเป็นแนวมีความลึกที่เห็นได้ยาก (INDISTINCT LINEAR TARGETS WITH DEPTH) ต้อง
กาหนดปีกของเปูาหมายและจุดกึ่งกลางของเปูาหมายเป็นแนว มีความลึกที่เห็นได้ยากให้กับปืนกลหรือปืนเล็ก
ยาวที่ยิง วิธีการใช้ตาบลหลัก จะนามาใช้ไม่ได้ เพราะว่าต้องใช้ตาบลหลักอย่างน้อยที่สุด ๒ แห่ง เพื่อแสดงมุม
ของเปูาหมาย
๒๑. เป้าหมายเป็นพื้นที่ (AREA TARGET)
ผบ.หมู่ จะกาหนดเปูาหมาย เป็นพื้นที่ให้กับพลประจาปืน โดยบ่งถึงความกว้าง และความลึกของ
เปูาหมาย เปูาหมายเป็นพื้นที่ต้องใช้การยิงกราดผสม
ก. ปืนวางสองกระบอก (TWO GUN)
(๑) เปูาหมายจะแบ่ง ณ จุดกึ่งกลางเขตการยิงปืนหมายเลขหนึ่ง ทาการยิงครึ่งทางขวา และปืน
หมายเลขสอง ทาการยิงครึ่งทางซ้าย ตาบลเล็งเริ่มแรกและการยิงปรับปืนของทั้งสองกระบอกอยู่กึ่งกลางเขต
การยิง
(๒) หลังจากที่ได้ปรับทางปืน ณ พื้นที่กึ่งกลางเขตการยิง แล้วกระจายการยิงออกไป โดยพิจารณา
ขนาดของอาการกระจายแล้วแก้ทางทิศ และทางระยะให้ปืนยิงครอบคลุมพื้นที่เปูาหมายอย่างไรได้ผลดีที่สุด

๖๒
ปืนหมายเลขหนึ่ง ส่ายไปทางขวาทางลึกเท่าที่จาเป็นแล้วยิงกระสุนออกไป ๑ ชุด พลยิงคงดาเนินการยิงอย่าง
ต่อเนื่องทั้งการยิงกราดผสมขึ้น และลง จนกระทั่งมาถึงปีกขวาของพื้นที่เปูาหมาย ปืนหมายเลขสอง ทาการยิง
กราดผสม ไปยังปีกซ้ายทานองเดียวกัน เสร็จแล้วปืนทั้งสองกระบอกยิงย้อนกกลับทิศทางที่ส่ายไปแล้ว กลับมา
บรรจบที่กึ่งกลางเขตการยิงทุกครั้งที่แก้ปืนทางทิศ และทางระยะต้องยิงกระสุนออกไปหนึ่งชุด (รูปที่ ๒๔)

รูปที่ ๒๔ การยิงเป้าหมายเป็นพื้นที่

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคาสั่งยิงที่สั่งให้ยิงเปูาหมายเป็นพื้นที่
ภารกิจยิง
ข้างหน้า
ตาบลหลัก ต้นสนเดี๋ยว กึ่งกลางเขตการยิง
เปูาหมายเป็นพื้นที่ ซ้าย ห้า ศูนย์ ขวา ห้า ศูนย์
ยิงต่อเนื่อง
คอยฟังคาสั่งข้าพเจ้า
เริ่มยิง
ข. ปืนวางกระบอกเดียว เมื่อพลยิงคนเดียวต้องทาการยิงต่อเปูาหมายที่เป็นพื้นที่ โดยวางการเล็ง
และการปรับปืนอยู่ ณ กึ่งกลางเขตการยิง แล้วยิงกราดผสมไปยังทั้งสองปีกเมื่อมาถึงปีกแล้วให้เปลี่ยนทิศทาง
ย้อนกลับไป ปืนจะยิงกราดผสมกลับในทิศทางตรงข้าม (รูปที่ ๒๔)
๒๒. เป้าหมายในโอกาส (AERIAL TARGETS)

๖๓
การยิงต่อเปูาหมายในอากาศ ต้องใช้ท่ายิงประทับสะโพก หรือท่ายิงกราดคลายปืน เมื่อปืนติดตั้งบน
ขาหยั่ง หรือบนยานพาหนะ เมื่อสามารถที่จะหาได้ ควรใช้กระสุนส่องวิถีล้วน เพื่อให้มีความง่ายต่อการตรวจ
การณ์และการปรับการยิง พลยิงจะยิงเปูาหมายในอากาศให้ถูกเปูาหมาย จะต้องทาการเล็งข้างหน้าของ
เปูาหมาย ณ จุดหนึ่ง ๆ ซึ่งเปูาหมายและกระสุนวิถีจากปืนจะมาพบกันในเวลาเดียวกัน (รูปที่ ๒๕) พลยิงต้อง
ตรวจเส้นทางของกระสุนวิถี และปรับการยิงตามความจาเป็น

รูปที่ ๒๕ การยิงเป้าหมายในอากาศ

๖๔
ตอนที่ ๖
การยิงตะลุมบอน
(ASSAULT FIRE)
๒๓. กล่าวทั่วไป
ก. บทบาทของปืนกล มักไม่มีข้อจากัดในการยิงสนับสนุนการเข้าตี ในสถานการณ์บ่อยครั้ง ผบ.หมู่ จะ
ได้รับผลอย่างเต็มที่จากปืนกล โดยกาหนดให้ปืนกลเข้าอยู่ในแนวตะลุมบอนด้วยการปฏิบัติตามที่กล่าวตอนนี้
คือการใช้เมื่อเข้ารบประชิดเป็นแนว เช่น ระหว่างเข้าตีในเวลากลางคืนหรือในขั้นสุดท้ายของการตะลุมบอน
เวลากลางวัน ในเมื่อต้องการอานาจการยิงให้เหนือข้าศึก
ข. เพื่อให้การตะลุมบอนเกิดผลสาเร็จ พลประจาต้องเรียนรู้ถึง
(๑) การยิงอย่างได้ผลโดยไม่ต้องจัดเส้นเล็ง
(๒) การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และรักษาแนวเพื่อให้ถึงที่หมายในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทาได้
(๓) บรรจุกระสุนใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อปูองกันมิให้การยิงชะงักลง
(๔) ดารงการยิงลงบนพื้นที่ของที่หมายตลอดเวลา
(๕) การกระจายการยิงอย่างถูกต้องแน่นอน
๒๔. ท่ายิง (FIRING POSITION)
ท่ายิงในการตะลุมบอนนั้นมีท่ายิงอยู่ ๓ ท่า อาจจะนามาใช้ได้จะใช้ท่ายิงแต่ละท่า ณ โอกาสที่เหมาะที่
พลยิงจะกระทาการยิงอย่างแม่นยาลงที่ข้าศึกยึดอยู่ โดยปราศจากการเล็งศูนย์ปืน ท่ายิงตะลุมบอนทุกท่านี้ พล
ยิงจะปรับการยิงได้ด้วยการตรวจดูกระสุนส่องวิถี และกลุ่มการยิงของกระสุน ณ พื้นที่ที่หมาย สายสะพายที่ติด
อยู่กับปืน จัดไว้เพื่อช่วยเหลือในการนาปืนเข้าตะลุมบอนโดยการวางพาดไหล่ของพลยิงไว้ ซึ่งมันจะเป็นเครื่อง
รองรับปืนในเมื่อนาไปมา หรือเมื่อยิงในท่ายิงใต้แขนและท่ายิงประทับตะโพก
ก. ท่ายิงประทับตะโพก (HIP POSITION) (รูปที่ ๒๖) การยิงด้วยท่ายิงประทับตะโพก จะใช้ต่อเมื่อ
ต้องการปริมาตรการยิงอย่างแน่นอนลง ณ พื้นที่เปูาหมายและต้องการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ท่ายิงประทับ
ตะโพกจะมีการทรงตัวดี แต่จะชักช้าในการใช้เวลาเคลื่อนที่ การยิงแต่ละชุดต้องไม่น้อยกว่า ๙ นัด เมื่อทาการ
ยิงจากท่านี้จะต้อง
(๑) ขาทรายจะต้องปล่อยกางออก เพื่อเอาไว้ใช้เมื่อต้องการ
(๒) พับศูนย์หลัง
(๓) มือซ้ายจับอยู่ที่รองลากล้องปืน
(๔) มือขวาจับการอบด้ามปืน
(๕) พานท้ายปืนด้านหลังยันแน่นอยู่กับส่วนหนึ่งของต้นขาขวา

๖๕
(๖) เท้าซ้ายชี้ไปข้างหน้าในทิศทางที่หมายในขณะที่ยิง
(๗) เท้าขวาอยู่ข้างหลังเพื่อให้ท่ายิงมั่นคง
(๘) ก่อนการยิงและในขณะทาการยิง พลยิงต้องโน้มตัวไปข้างหน้ายังเปูาหมาย

รูปที่ ๒๖ ท่ายิงประทับตะโพก
ข. ท่ายิงประทับบ่า (SHODLDER POSITION) (รูปที่ ๒๗) ท่ายิงประทับบ่าจะใช้ในเมื่อพลยิงต้องการ
ให้ถูกยังตาบลเฉพาะอันหนึ่งในพื้นที่เปูาหมาย และเมื่อการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไม่เป็นเรื่องสาคัญมากนัก เมื่อ
ก้าวเดินไป ๒ หรือ ๓ ก้าว เมื่อท้าวซ้ายถึงพื้น (พลยิงถนัดขวา) พลยิงจะหยุดชั่วขณะแล้วทาการยิงออกไปหนึ่ง
ชุด แต่ละชุดที่ยิงออกไปอย่างมากที่สุด ใช้กระสุน ๖ นัด ท่ายิงนี้จะมีความแม่นยามากที่สุด ในเมื่อทาการยิง
ออกไปจากท่ายิงประทับบ่านี้จะต้อง
(๑) พับศูนย์หลังลงและขาทรายกางออก เมื่อทาการเล็งให้พลยิงวางยอดศูนย์หน้าลงบนกึ่งกลาง
ฐานของเปูาหมาย
(๒) มือทั้งสองและเท้าทั้งสองของพลยิง จับและวางอยู่เช่นเดียวกันกับเมื่อทาการยิงด้วยท่าประทับ
ตะโพก

๖๖
(๓) พานท้ายปืนประทับแน่นติดกับไหล่ ก่อนเริ่มยิงและในขณะยิงต้องโน้มตัวไปข้างหน้ายัง
เปูาหมาย

รูปที่ ๒๗ ท่ายิงประทับบ่า
ค. ท่ายิงใต้แขน (UNDER ARM POSITION) (รูปที่ ๒๘) การยิงในท่าใต้แขนจะใช้เมื่อเข้าอยู่ใน
ระยะใกล้ข้าศึก และเพื่อต้องการปริมาตรการยิงอย่างหนาแน่น และความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ด้วย ใน
ระหว่างระยะเวลาที่ทัศนะวิสัยจากัด ต้องใช้ท่ายิงนี้ ตลอดเข้าทาการตะลุมบอน การเคลื่อนที่ของพลยิงคง
ติดต่อกันเรื่อย ๆ และเมื่อเท้าซ้ายก้าวถึงพื้นทุกครั้งให้ยิงกระสุนออกไปหนึ่งนัด ชุดหนึ่งใช้กระสุนอย่างมาก ๖
นัด ในเมื่อทาการยิงจากท่ายิงใต้แขนนี้จะต้อง
(๑) พับศูนย์หลังลงและขาทรายกางออก
(๒) มือทั้งสองและเท้าทั้งสองของพลยิงจัดและวางอยู่เช่นเดียวกันกับเมื่อทาการยิงด้วยท่าประทับ
ตะโพก
(๓) ปืนประทับอยู่ในลักษณะยึดแน่นระหว่างมือขวาและหน้าอกด้านขวา พลยิงโน้มตัวไปข้างหน้า
ในขณะทาการยิง
๒๕. ความเร็วในการเคลื่อนที่และการรักษาแนวรูปขบวน (SPEED OF MOVEMENT AND
MAINTAINING ALINEMENT) พลประจาปืนต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และรักษาแนวรูปขบวนกับทหาร
หน่วยอืน่ ๆ ในหน่วยที่เข้าตะลุมบอน เพื่อให้เข้าถึงที่หมายได้อย่างเป็นกลุ่มก้อนเพื่อให้สาเร็จสมความมุ่งหมาย
ต้องใช้เทคนิคดังต่อไปนี้

๖๗
ก. พลยิงต้องเคลื่อนที่เข้าอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทาได้ แล้วยังคงใช้ความสามารถในการยิงอย่างแม่นยา
และรักษาระดับแนวรูปขบวน
ข. พลประจาปืนคงต้องรักษาแนวรูปขบวน โดยติดตามทหารที่ถูกกาหนดให้เป็นคนหลักคงรักษาการ
ติดต่อกันด้วย การท่องดู และใช้ความรู้สึกโดยสังเกตแสงที่ปากลากล้องปืนและเสียงระเบิดทางปีก
ค. พลประจาปืนต้องไม่หยุดเคลื่อนที่ในระหว่างการตะลุมบอน การหยุดการเคลื่อนที่ทาให้แนว
ตะลุมบอนเสีย และทาให้การเคลื่อนที่ล่าช้า

รูปที่ ๒๘ ท่ายิงใต้แขน
๒๖. การบรรจุกระสุนใหม่ (RELOADING)
พลยิงและพลยิงผู้ช่วย ต้องเรียนรู้ถึงการบรรจุกระสุนใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อมิให้การยิงต้องสะดุด
หยุดลง เรื่องนี้จะทาได้สาเร็จอยู่ที่การฝึกและปฏิบัติตามเทคนิคดังต่อไปนี้
ก. ก่อนการเข้าตะลุมบอน
(๑) พลยิงทาการตรวจดูเครื่องรองกระเป๋ากระสุนว่า ไม่มีการชารุด
(๒) พลยิงผู้ช่วย ต้องถอดกระดาษแข็งที่ปิดด้านบนของกระเป๋ากระสุนออกเสียก่อนตรวจดูกระสุน
ให้แน่ว่าสะอาด และสามารถใช้งานได้ และตรวจห่างกระเป๋ากระสุนว่ายังใช้การได้อยู่
ข. ในขณะที่เข้าตะลุมบอน

๖๘
(๑) พลยิงให้พลยิงผู้ช่วย ช่วยเหลือในการบรรจุกระสุนใหม่เข้ากับปืน อย่างไรก็ดีถ้าพลยิงผู้ช่วยถูก
ยิง พลยิงต้องคงเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าและบรรจุกระสุนใหม่อย่างรวดเร็วเท่าที่จะสามารถทาได้ด้วยตัวเอง
เพราะสายสะพายที่สะพายปืนไว้ จะช่วยให้พลยิงได้ใช้มือทั้งสองข้างในการบรรจุกระสุนใหม่ได้
(๒) พลยิงผู้ช่วยต้องเคลื่อนที่ขึ้นไป ทางด้านซ้ายของพลยิงโดยนาสายกระสุน ๑๐๐ นัด ขึ้นมา โดย
จะใช้ต่อเข้ากับปลายสายกระสุนซึ่งบรรจุอยู่ที่ปืนก่อนที่กระสุนจะหมดสาย ถ้าพลยิงได้รับการบาดเจ็บ พลยิง
ผู้ช่วยต้องเข้าใช้ปืน และเข้าตะลุมบอนต่อไป หรือ เมื่อเคลื่อนที่ถึงที่หมาย เพื่อเข้ายึดและปรับกาลังใหม่
๒๗. การรักษาระดับการยิงให้ต่าลง
ก. ในขณะตะลุมบอนพลยิงมักจะยิงสูง เพื่อแก้ในเรื่องนี้ พลยิงจะต้องได้รับการฝึกโดยกดปากลากล้อง
ปืนลงในขณะเริ่มยิงแล้วค่อย ๆ ปรับยกปืนขึ้น การแก้โดยค่อยยกปืนขึ้น ง่ายกว่าการกดปืนลง และการยิงต่า
ย่อมได้รับผลอย่างมากที่สุด ในเมื่อกระสุนแฉลบกระดอนถูกที่หมาย
ข. กระสุนส่องวิถีในสายกระสุน จัดไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับการยิงในเวลากลางคืนควรใช้
กระสุนส่องวิถีล้วน ๆ นอกจากนั้นถ้ามี การให้แสงสว่างบนพื้นที่ที่หมายแล้วย่อมช่วยให้การปรับการยิงดีขึ้น
และเป็นการทาลายขวัญของข้าศึกอีกด้วย
๒๘. การกระจายการยิง (DISTRIBUTING FIRE)
เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายการยิงอย่างถูกต้อง ตลอดทั่วพื้นที่ที่หมาย พลยิงจะต้องทาการยิงและปรับ
การยิงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องลงกับพื้นที่ที่หมายให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทาได้ โดยไม่ให้เกิดอันตรายแก่
ทหารฝุายเดียวกัน ลาดับความเร่งด่วนในการยิง คืออาวุธอัตโนมัติของข้าศึก
ตอนที่ ๗
การยิงข้าม
(OVER HEAD FIRE)
๒๙. กล่าวทั่วไป
ก. การยิงข้าม คือ การปฏิบัติการยิงข้ามศีรษะทหารฝุายเดียวกันในระหว่างการฝึกการยิงข้ามจะ
กระทาในเมื่อได้พิสูจน์ แจ้งว่าหน่วยทหารอยู่ในที่ปลอดภัยเท่านั้น การยิงข้ามที่ปลอดภัยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับภูมิ
ประเทศและทัศนะวิสัยเป็นเครื่องกาหนดว่าจะยิงได้หรือไม่
ข. ตามอุดมคติ การยิงข้ามจะกระทาเมื่อมีภูมิประเทศเป็นแอ่งต่าอยู่ ระหว่างที่ตั้งปืนกับเปูาหมาย ที่
ลุ่มต่านั้นควรจะมีความต่า ซึ่งเส้นเล็งของปืนของพลยิงจะต้องสูงเกินศีรษะของทหารฝุายเดียวกันมาก ๆ (รูปที่
๒๙)

๖๙

รูปที่ ๒๙ การปฏิบัติการยิงข้าม

ค. ตามปกติ ผบ.หมู่ อาวุธจะเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการยิงลักษณะนี้ ผบ.หมู่ จะต้องเลื่อนหรือย้าย
การยิงไป เมื่อทหารในหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนด้วยการยิงเคลื่อนที่มาถึงเส้นสมมุติ ที่ลากขนานกับเปูาหมาย
ซึ่งเป็นที่ ๆ การยิง จะเป็นเหตุให้ทหารฝุายเดียวกันเกิดบาดเจ็บ เส้นสมมุตินี้เรียกว่า “จุดจากัดการยิง” (รูปที่
๒๙) ในบางกรณี ผบ.หน่วยที่ได้รับการสนับสนุนด้วยการยิงจะเตรียมสัญญาณไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เลื่อนการยิงใน
เวลาที่เหมาะสม โดยส่งทางวิทยุทางสาย หรือทางทัศนะสัญญาณ
๓๑. วีหาจุดจากัดการยิง
จุดจากัดการยิงสามารถจะหาได้โดยการตรวจ ผลการยิงหรือโดยการใช้กฎของพลยิง (ข้อ ข. ข้างล่าง
นี้)
ก. การหาจุดจากัดการยิงด้วยการตรวจการณ์นั้น ผบ.หมู่ ใช้กล้องส่องสองตาตรวจผลการยิงโดยให้
สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของหน่วยทหารฝุายเดียวกัน
ข. จุดจากัดการยิงสามารถที่จะเลือกไว้ก่อนการยิง โดยใช้กฎของพลยิงความแม่นยาแน่นอนและความ
ปลอดภัยของวิธีการอันนี้ย่อมขึ้นอยู่กับปืนที่ได้ปรับศูนย์ไว้อย่างแน่นอน และระยะยิงที่หาได้ถูกต้องแน่นอน
กฎของพลยิงย่อมใช้ในเมื่อเปูาหมายอยู่ห่างจากปืนในระหว่าง ๓๕๐ ถึง ๘๕๐ เมตร เท่านั้น กฎของพลยิงดังนี้
(๑) หาระยะยิงถึงเปูาหมายแล้วมาตั้งที่ศูนย์หลังปืน
(๒) วางปืนให้ตรงกับเปูาหมาย
(๓) ยกกรอบเลื่อนโครงศูนย์หลังไปตั้งที่ ๑,๑๐๐ เมตร
(๔) ลดปากลากล้องลง ๑๐ มิลเลียม โดยใช้ควงมุมสูง (หนึ่งคลิ๊กเท่ากับหนึ่งมิลเลียม)

๗๐
(๕) มองผ่านศูนย์หลังแล้วกาหนดจุดตรงที่เส้นเล็งใหม่ไปตกยังพื้นดิน เส้นสมมุติจะลาดจากจุดนี้ไป
โดยให้ขนานกับเปูาหมายจะเป็นจุดจากัดการยิง
(๖) กลับมาตั้งศูนย์ตามระยะถึงเปูาหมายที่ศูนย์หลัง เล็งปืนใหม่ไปยังเปูาหมายแล้วเตรียมทาการ
ยิง
๓๒. ข้อระมัดระวังในการยิงข้าม (PERCAUTIONS FOR OVERHEAD FIRE)
ในการปฏิบัติการยิงข้าม จะต้องพิจารณาถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้
ก. ขาหยั่งปืนที่ตั้งยิงอยู่ในลักษณะยึดแน่น
ข. ใช้เครื่องบังคับมิให้ลากล้องตก เพื่อปูองกันมิให้ปากลากล้องปืนลดต่าลงมากกว่าเขตจากัดการ
ยิงโดยอุบัติเหตุ
ค. อย่าทาการยิงข้ามโดยผ่านต้นไม้
ง. แจ้งให้ผู้บังคับหน่วยทหารฝุายเดียวกันทราบ เมื่อจะยิงข้ามศีรษะทหารพวกนั้น
จ. ต้องเชื่อมั่นได้ว่า พลประจาปืนทุกคนทราบถึงจุดจากัดการยิง
ฉ. อย่าทาการยิงข้าม ถ้าระยะจากที่ตั้งปืนถึงที่หมายน้อยกว่า ๓๕๐ เมตร หรือมากกว่า ๘๕๐
เมตร
ช. อย่าใช้ลากล้องปืนซึ่งยิงกระสุนมากเกินไป หรือมิฉะนั้นอย่าใช้ลากล้องที่มีความสึกหรอมาก
ซ. ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
(๑) อย่าตั้งปืนกลยิงข้ามจุดหนึ่งจุดใดเหนือศีรษะทหารฝุายเดียวกัน
(๒) พิจารณาดูระเบียบการรักษาความปลอดภัยของหน่วยที่กล่าวถึงการยิงข้าม
ตอนที่ ๘
ทีต่ ั้งยิงกาบัง
(POSITION DEFILADE)
๓๓. กล่าวทั่วไป
เพื่อจะให้บังเกิดผลสูงสุดอย่างแท้จริง จะต้องใช้ปืนกลให้ปฏิบัติการยิงตามหลักการเล็งตรงอย่างไรก็ดี
บางขณะอาจจะต้องการใช้ปืนจากที่ตั้งยิงกาบัง ปืนกลจะอยู่ในท่าตั้งยิงกาบังก็ต่อเมื่อปืนและพลประจาปืนอยู่
พ้นจากการตรวจการทางพื้นดินของข้าศึก โดยใช้ความกาบังจากภูมิประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น ยอดเนินเขา
ที่ตั้งยิงอาจจะอยู่ ณ ด้านข้างหลังที่กาบัง หรืออยู่ในที่ลาด หน้าเนินของพื้นที่สูงต่อมาซึ่งอยู่ข้างหลังของที่กาบัง
หรือยู่ในเวิ้งเล็ก ๆ ของพื้นที่ (รูปที่ ๓๐) ปืนกลที่ตั้งขาทรายจะทาการยิงจากที่ตั้งยิงกาบังไม่ได้เนื่องจากความ
ยากลาบากในการปรับการยิง ในเมื่อพลยิงไม่แลเห็นเปูาหมาย
ก. ข้อดี

๗๑
(๑) พลประจาปืนได้รับการกาบัง และซ่อนพรางจากการยิงของอาวุธเล็งตรงขนาดย่อม
(๒) พลประจาปืนมีการเคลื่อนที่อย่างเสรีอยู่บ้าง ภายในบริเวณของที่ตั้งยิง
(๓) การควบคุมและส่งกาลังกระทาได้สะดวก
(๔) ควันและแสงไฟของปืนข้าศึกตรวจการณ์เห็นได้ยาก
ข. ข้อเสีย
(๑) เปูาหมายบนพื้นดินที่เคลื่อนที่เร็ว ทาการยิงได้ไม่ง่ายนัก เพราะว่าการปรับการยิงต้องกระทา
โดยผ่านผู้ตรวจการณ์
(๒) เปูาหมายที่อยู่ใกล้ที่กาบังย่อมไม่สามารถยิงได้ถูก
(๓) เป็นการยากที่จะหาแนวปูองกันที่มั่นขั้นสุดท้ายได้

รูปที่ ๓๐ แบบของที่ตั้งยิงกาบัง
๓๔. แบบของที่ตั้งยิงกาบัง (TYPES OF POSITION DEFILADE)
ก. ที่ตั้งยิงกาบังมากที่สุด คือที่ตั้งยิงปืนกระบอกหนึ่งอยู่ในที่ตั้งยิงกาบังมากที่สุด เมื่ออยู่ ณ จุดต่าของ
ลาดเนินซึ่งสามารถที่จะยิงไปยังที่หมายได้ (รูปที่ ๓๐) เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้ว ที่ตั้งยิงนี้มีความปกปิด
กาบังดี แต่ขาดการอ่อนตัวที่จะปฏิบัติการยิงต่อเปูาหมายใหม่
ข. ที่ตงั้ ยิงกาบังน้อยที่สุด คือที่ตั้งยิงที่ปืนกระบอกหนึ่งอยู่ในที่ตั้งยิงกาบังน้อยที่สุด เมื่ออยู่ ณ จุดสูง
ที่สุดของลาดเนิน ซึ่งสามารถได้รับความปกปิดกาบังได้ (รูปที่ ๓๐)
ค. ที่กาบังบางส่วน คือที่ตั้งยิงที่ปืนอยู่ในที่กาบังบางส่วน โดยมีที่กาบังให้กับปืนและพลประจาปืนอยู่
บ้าง ในการปูองกันอันตรายจากการยิงตรงของข้าศึก และพลยิงยังคงสามารถปฏิบัติการยิงที่เปูาหมาย โดยใช้
เทคนิคการเล็งตรง (รูปที่ ๓๐)
๓๕. การยิงต่อเป้าหมาย (TARGET ENGACEMENT)

๗๒
หลักพื้นฐานอันเป็นสาระสาคัญ ในการยิงต่อที่หมายจากที่ตั้งยิง กาบังคือ พื้นกาบัง, ทิศทางมุมสูง
และการปรับการยิง ถ้าสามารถกระทาได้แล้วอย่างน้อยที่สุดจะต้องหาพื้นที่กาบัง (มุมสูงอย่างต่าที่สุด) ให้
ตลอดเขตการยิงอย่างไรก็ดีถ้าจาเป็นอาจจะ (ลาดของที่กาบัง) ต้องกาหนดพื้นที่กาบังสาหรับที่หมายของแต่ละ
บุคคล
ก. การกาหนดพื้นที่กาบัง (ESTABLISHING MASK CLEARANCE)
(๑) ถ้าที่กาบังอยู่ห่างในระยะ ๓๐๐ เมตร หรือน้อยกว่าจากที่ตั้งยิง ให้ตั้งศูนย์หลังปืนอยู่ที่ระยะ
๓๐๐ เมตร แล้วเล็งไปที่ยอดของที่กาบัง และหมุนควงมุมสูงเพิ่มขึ้นอีก ๓ มิลเลียม (คลิ๊ก)
(๒) ถ้าที่กาบังอยู่ห่างเนิน ๓๐๐ เมตร จากที่ตั้งยิง ให้ตั้งศูนย์ปืนตามระยะที่ที่กาบังห่างอยู่แล้วเล็ง
ไปที่ยอดของที่กาบัง แล้วเพิ่มมุมสูงขึ้น ๓ มิลเลียม (คลิ๊ก)
(๓) มุมสูงที่อ่านได้โดยใช้วิธีการในข้อ (๑) และ (๒) ข้างบนนี้ จะเป็นมุมยิงต่าที่สุดของเขตการยิง
หรือของเปูาหมายมุมสูงต่าที่สุดนั้นควรจะได้บันทึกเอาไว้
ข. การวางปืนในทางทิศ ผู้ตรวจการณ์วางตัวข้างหลังปืนในแนวปืน เปูาหมายและอยู่ในที่ ๆ ผู้ตรวจ
การณ์สามารถแลเห็นปืนและเปูาหมายได้ (รูปที่ ๓๑) จัดวางแนวปืนไปยังทิศทางคร่าว ๆ โดยบอกไปยัง
เปูาหมาย พลยิงเลือกภูมิประเทศที่สะดุดตาหรือวัตถุที่สะดุดตาที่เห็นได้ในศูนย์ปืน เป็นตาบลเล็งควรอยู่ใน
ระยะไกลกว่าเปูาหมายและอยู่ ณ มุมสูงมากกว่าเมื่อทาการเล็งปืนไปยังตาบลเล็งระยะยิงที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์หลัง
ของปืนต้องตรงกันกับระยะยิงของเปูาหมาย
(๑) ถ้าตาบลเล็งอยู่ในแนวปืน – เปูาหมาย ควรวางปืนตรงไปยังตาบลเล็งเลย และควรปฏิบัติ
ดังนั้น จะเป็นการวางแนวปืนตรงทิศ
(๒) ถ้าตาบลเล็งไม่ได้อยู่ในแนวปืน – เปูาหมาย ต้องใช้หนทางที่ดีที่สุดหาระยะห่างทางระดับเป็น
มิลเลียม (ใช้กล้องส่องสองตา) แล้วบอกไปยังพลประจาปืน เสร็จแล้วระยะห่างที่วัดนี้จะนามาแก้ควงมุมส่าย
ของปืน
ค. การวางปืนทางระยะมุมสูง ผู้ตรวจการณ์วัดระยะห่างทางดิ่งจากตาบลเล็งกึ่งฐานของเปูาหมาย
โดยใช้วิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่จะอานวยให้แล้วแจ้งให้พลยิงลดปากลากล้องปืนลงตามจานวนมิลเลียมที่วัดได้ บัดนี้
ปืนจะวางตรงเปูาหมายแล้ว (รูปที่ ๓๑)
ง. การควบคุม การควบคุมการยิงของที่ตั้งยิงกาบัง กระทาโดยผู้ตรวจการณ์ (ซึ่งเป็นผู้เห็นเปูาหมาย)
ยืนอยู่ที่ตั้งปืนหรือใกล้ – ปืน (รูปที่ ๓๑) ตัวอย่างของคาสั่งยิงที่ใช้ยิงเปูาหมายจากที่ตั้งยิงกาบังมีดังนี้
“วางพื้นยิง” (ปืนต้องวางพื้นยิงทั้งในทางทิศและทางระยะให้เรียบร้อย)
“คอยฟังคาสั่งข้าพเจ้า”
“เริ่มยิง”

๗๓
การปรับการยิงกระทาโดย ผบ.หมู่ หรือพลประจาปืนคนใดคนหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจการณ์

รูปที่ ๓๑ การยิงจากที่ตั้งยิงกาบัง
(๑) ตาบลเล็งตามแนวปืน – เปูาหมายระยะยิงจากปืน – เปูาหมาย ๑,๐๐๐ เมตร ทางทิศ ให้ศูนย์
หลังตั้งที่ ๑,๐๐๐ เมตร วางปืนเล็งต่อตาบลเล็งทางระยะลดปืนลง ๑๒ มิลเลียม

รูปที่ ๓๑ การยิงจากที่ตั้งยิงกาบัง (ต่อ)
(๒) ตาบลเล็งไม่อยู่ในแนวปืน – เปูาหมาย ระยะยิงจากปืน – เปูาหมาย ๑,๐๐๐ เมตร เปูาหมาย
อยู่ทางซ้ายของตาบลเล็ง ๑๕ มิลเลียม
ทางทิศ ให้ศูนย์หลังตั้งที่ ๑,๐๐๐ เมตร วางปืนเล็งไปยังตาบลส่ายไปทางซ้าย ๑๔ มิลเลียม
ทางระยะลดปืนลง ๑๒ มิลเลียม
-------------------------------------

บทที่ ๕
หลักการยิงในระหว่างทัศนะวิสัยจากัด
TECHNIQUES OF FIRE DURING RERIODS OF LIMITED VISIBILITY
ตอนที่ ๑
๓๖. กล่าวทั่วไป
ก. เรื่องราวในบทนี้เป็นเครื่องแนะแนวทางในหลักการยิงปืนกลในระหว่างทัศนะวิสัยจากัด ในเรื่อง
ทัศนะวิสัยจากัดนั้นมิได้เกี่ยวข้องแต่เพพียงความมืดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในเวลากลางวัน เมื่อทัศนะวิสัยเลว
ตามสภาพเช่น มีควัน หมอก ฝนตก หรือหิมะตกอีกด้วย ข้อความในบทนี้ยังกล่าวถึงการใช้หลักการยิงใน
ระหว่างทัศนะวิสัยจากัดที่ใช้อยู่บ่อย ๆ
ข. พลยิงปืนกล คงเช่นเดียวกันกับทหารคนอื่น ๆ ของหมวดปืนเล็ก ซึ่งต้องประสบความยุ่งยาก
นานาประการในขณะตั้งรับ ในระหว่างที่ทัศนะวิสัยจากัด ความยุ่งยากเหล่านี้จะขจัดออกไปได้ โดยการใช้
หลักการในเวลากลางวัน ทาการยิงต่อเปูาหมาย
(๑) ในระหว่างระยะทัศนะวิสัยจากัด ไม่สามารถที่จะตรวจการณ์ในทางลึก ในเขตการยิงค้นหา
และในบางคราวการค้นหาเปูาหมายทั้งหมดกระทาได้ยาก
(๒) ในบางโอกาสทัศนะวิสัยจะจากัดมิให้ ผบ.หมู่ ทาการควบคุมการยิงของปืนในเรื่องการเลือก
และการอานวยการยิงต่อที่หมายเหมือนอย่างที่เคยกระทาในระยะเวลาทัศนะวิสัยดี คาสั่งด้วยวาจาไม่สามารถ
ยึดถือเป็นหลักได้ แขนและมือสัญญาณมองไม่เห็น และการติดต่อเป็นบุคคลกับพลยิงก็จะกระทาได้ยาก
(๓) ในเวลากลางคืน พลยิงปืนกลมักจะทาการยิงไปยังเสียงโดยไม่ต้องพินิจพิเคราะห์ และยิงไปยัง
ที่ตั้งข้าศึกที่สงสัยมากกว่าการยิงไปยังพื้นที่เปูาหมายที่หมายวางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว
ค. ในการที่จะขจัดข้อยุ่งยากที่ประสบในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัดนั้น ต้องปรับปรุงพัฒนา
หลักการพิเศษต่าง ๆ ในการยิงเปูาหมายที่ปรากฏ และใช้การยิงที่วางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว โดยการใช้แผ่นจด
ระยะ
๓๗. ศัพท์เฉพาะ (TECHNIQUECAL TERMS)
ข้อความต่อไปนี้ อธิบายและถกแถลงคานิยมศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ในหลักการยิงในระหว่างเวลาทัศนะวิสัย
จากัด
ก. เขตการยิง คือพื้นที่ (ที่ถูกการยิงครอบคลุม) ที่มอบหมายให้กับบุคคลหรือหน่วยตามปกติปืนกลจะได้รับ
มอบเขตการยิง ๒ เขต คือ เขตการยิงหลักและเขตการยิงรอง
ข. แนวปูองกันขั้นสุดท้าย เป็นแนวที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งการยิงกราดจะอยู่ในแนวนี้ เพื่อหยุดยั้งการ
เข้าคลุมของข้าศึกแนวนี้ ย่อมต้องกาหนดทิศทางแน่นอนลงไป อย่างไรก็ดีอาจจะใช้ยิงกราดทางลึกบ้างสอง

๗๕
สามมิลเลียม ในขณะที่ต้องแก้การยิงในภูมิประเทศที่ไม่สม่าเสมอ แนวปูองกันขั้นสุดท้ายต้องสามารถยิงได้โดย
ไม่คานึงถึงสภาพทัศนะวิสัยเลย แนวปูองกันขั้นสุดท้ายต้องอยู่ภายในเขตจากัดของเขตกการยิงหลักเสมอ ซึ่งที่
ที่เหมาะสมที่สุดคือมอบให้อยู่ใกล้กับขอบหน้าของพื้นที่การรบ ในเมื่อภูมิประเทศอานวยแนวปูองกันขั้น
สุดท้ายจะแบ่งมอบให้กับปืนกลที่อยู่ในขอบหน้าของพื้นที่การรบ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการยิงปูองกันขั้น
สุดท้ายของหน่วยที่ตั้งรบ
ค. เขตการยิงกราด พื้นที่รูปลิ่มที่ยื่นเข้ามาในภูมิประเทศจะได้รับมอบเป็นวงจากัด ซึ่งต้องมีการยิง
กราดสูงแค่เข่า (สูงที่สุด ๑ เมตร) ติดต่อกันโดยตลอดตั้งแต่ปากลากล้องปืนออกไปจนถึงพื้นที่ภูมิประเทศอัน
แรกที่เปลี่ยนแปลงไป (รูปที่ ๓๙) เขตการยิงกราดจะทาการยิงโดยการใช้การยิงในเขตการยิงรองได้ด้วยความ
ชานาญโดยไม่ต้องใช้เรือนควงมุมส่าย และควงมุมสูง กลับมาใช้ขาหยั่งเป็นจุดหมุน หรือด้วยการใช้ขาทรายที่
ติดอยู่กับปืน (ข้อ ๔๓ ง.) เขตการยิงกราดจะต้องปฏิบัติการยิงได้โดยไม่คานึงถึงสภาพของทัศนะวิสัย
ง. ทิศทางหลัก คือ ทิศทางยิงเร่งด่วนอันหนึ่งที่ปืนจะต้องได้รับมอบซึ่งจะอยู่กึ่งกลางของพื้นที่สาคัญ
เฉพาะแห่งหนึ่ง พื้นที่แห่งนี้อาจจะอยู่ตั้งแต่ที่ตั้งปืน จนถึงระยะยิงหวังผลสูงสุดของปืน เพราะฉะนั้น จึงไม่มีมุม
สูงที่แน่นอน เปูาหมายที่ปรากฏให้เห็นในทิศทางยิงหลัก ย่อมมีความเร่งด่วนมากกว่าที่หมายซึ่งอาจเกิดขึ้นที่
อื่น ๆ ในเขตการยิง ทิศทางหลักอาจจะมอบหมายให้ครอบคลุมพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่การยิงดี พื้นที่ที่น่าจะ
เป็นช่องทางเดินเท้าเข้ามาได้ หรือเพื่อการสนับสนุนร่วมกันกับหน่วยข้างเคียง
(๑) ทิศทางยิงหลักในเวลากลางวัน คือ ทิศทางยิงแร่งด่วนอันหนึ่งซึ่งได้หมายกึ่งกลางพื้นที่สาคัญ
แห่งหนึ่งไว้ โดยมอบให้มีอาวุธคุ้มครองการยิงในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด
(๒) พื้นที่ยิงกราด คือพื้นที่อันหนึ่งซึ่งอยู่นอกเขตการยิงกราด แต่อยู่ภายในเขตการยิงซึ่งจะต้อง
คุ้มครองด้วยการยิงกราด เป็นพื้นที่การยิงกราดไม่จาเป็นต้องกระทาผิดต่อกันตลอด ตั้งแต่ปากลากล้องปืน
จนถึงพื้นที่ซึ่งต้องการการยิงกราด (รูปที่ ๓๙) ตามปกติพื้นที่ยิงกราดเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญทางยุทธวี เช่น
พื้นที่ที่น่าจะเป็นเส้นทาง หรือหนทางในการเข้า พลยิงต้องใช้การยิงกราดทางข้างให้ครอบคลุมพื้นที่ยิงกราด
และปฏิบัติการแก้เป็นยิงกราดทางลึก เพียงสองสามมิลเลียมเพื่อทดแทนในภูมิประเทศที่ไม่สม่าเสมอ
ตอนที่ ๒
หลักการยิงเป้าหมายที่เห็นในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด
TECHNIQUES OF ENGAGING VISIBLE TARGETS DURING PERIODS OF LIMITER
๓๘. กล่าวทั่วไป
ความสามารถของพลยิงในการค้นหา และพิสูจน์ทราบเปูาหมายระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด
ย่อมขึ้นอยู่กับจานวนแสงสว่างทางธรรมชาติ และแสงสว่างเทียม ความชัดเจนของที่หมายเหล่านี้ เช่น ขนาดที่
แท้จริงและปีกของเปูาหมาย ย่อมจะเป็นปัญหาได้ในทุก ๆ กรณี

๗๖
๓๙. แบบของที่หมาย (TYPES OF TARGETS)
ตามธรรมดาที่หมาย ๒ แบบ ที่จะปรากฏในเขตการยิงของปืนกลในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัย
จากัด
ก. ข้าศึกขนาดหมวด หรือหมู่ในรูปขบวน ที่หมายเป็นแนวมีความลึกหรือที่หมายทางลึก
ข. อาวุธอัตโนมัติที่ยิงสนับสนุน และข้าศึกที่เข้าตะลุมบอนซึ่งจะเป็นเปูาหมายเฉพาะตาบล
๔๐. การควบคุมการยิง (FIRE CONTROL)
ขณะเมื่อ ผบ.หมู่ ไม่สามารถจะอานวยการควบคุมการยิงของปืนอย่างได้ผลในระหว่างระยะเวลา
ทัศนะวิสัยจากัดเหมือนอย่างที่เคยกระทาในระหว่างทัศนะวิสัยดีแล้ว พลยิงย่อมต้องใช้ความคิดริเริ่มเข้าช่วย
ในเมื่อมีเปูาหมายภายในเขตของตนปรากฏให้เห็น พลยิงจะต้องยิงต่อเปูาหมายเหล่านี้โดยไม่ต้องมีคาสั่ง และ
คงทาการยิงต่อเนื่องไปจนกว่าเปูาหมายเหล่านี้จะถูกทาลายหายไป พลประจาปืนอื่น จะยิงเปูาหมายในเมื่อเขา
ได้พจิ ารณาแล้วเท่านั้น เว้นแต่ว่าไดรับคาสั่งให้ทาอย่างอื่นให้ทาอย่างอื่น เช่น ตัวอย่าง ถ้าพลยิงคนหนึ่งตรวจ
ค้นพบเปูาหมาย และทาการยิงอยู่ พลยิงคนอื่นจะตรวจการณ์ไปแล้ว หรือถ้าเมื่อเขาได้รับคาสั่งให้ยิงไปยังพื้นที่
ที่นั้นเท่านั้น
๔๑. การยิงเป้าหมาย (TARGET ENGAGEMENT)
ก. การใช้กระสุนส่องวิถีล้วน ๆ จะเป็นการเพิ่มพลของการยิงเปูาหมายที่แลเห็นให้มากยิ่งขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด และควรนามาใช้เมื่อสามารถจะกระทาได้ พลยิงต้องได้รับการฝึกให้ยิงต่า
ในครั้งแรกแล้วค่อย ๆ ปรับปืนให้สูงขึ้น เพื่อให้ถูกเปูาหมายในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด การปฏิบัติ
เช่นนี้ จะเป็นการช่วยแก้การยิงที่มักจะยิงสูงในระหว่างสภาพการณ์แบบนี้
ข. เมื่อทาการยิงเป็นแนว ที่หมายเป็นแนวที่มีความลึก และที่หมายทางลึกอย่าพยายามแบ่งที่หมาย
เหล่านี้ออก (ขณะเมื่อปืนสองหรือสามกระบอกกาลังยิงเปูาหมายเดียวกันอยู่) เหมือนอย่างการปฏิบัติการยิงใน
ระหว่างเวลาที่ทัศนะวิสัยดี ในระหว่างเวลาที่ทัศนะวิสัยจากัด นั้นกึ่งกลาง และปีกของเปูาหมายจะเห็นได้ไม่ชัด
เพราะฉะนั้น พลยิงแต่ละคนควรจะใช้การสังเกตกระสุนส่องวิถีของตน และเชื่อได้ว่าการยิงได้ครอบคลุมทั่ว
เปูาหมายแล้ว การยกย่องได้ผลนั้นคือ
(๑) เปูาหมายเป็นแนว พลยิงจะต้องเล็งตรงบนกึ่งกลางของส่วนใหญ่ของเปูาหมายตามที่คนได้
พิจารณาเมื่อปืนติดตั้งบนขาหยั่งให้ใช้การยิงกราด ตลอดและพยายามรักษารูปอาการกระจายให้อยู่ตรงฐาน
ของเปูาหมายไว้ (รูปที่ ๓๒) เมื่อปืนติดตั้งขาทราย พลยิงจะต้องยิงกราดอย่างรวดเร็ว แล้วกราดกลับทันที
คร่อมที่หมาย โดยเลือกตาบลเล็งอย่างต่อเนื่องกัน

๗๗

รูปที่ ๓๒ การปฏิบัติการยิงเป้าหมายเป็นแนวในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด

ปืนตั้งยิง ๑ หรือ ๒ กระบอก วางปืนขั้นต้นที่กึ่งกลางเขตการยิงแล้วให้ยิงกราดไปให้ตลอดความกว้างของปูา
หมาย พลยิงอาจจะกราดปืนไปทิศทางหนึ่งทางใดก็ได้
(๒) เปูาหมายเป็นแนวมีความลึก พลยิงจะต้องเล็งบนตรงกึ่งกลางของส่วนใหญ่ของเปูาหมายตามที่
ตนได้พิจารณาแล้วยิงกราดผสมเป็นขั้นแรกให้ครอบด้านซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งยิงก่อน เมื่อปืนติดตั้งอยู่บนขาหยั่ง
การยิงกราดทางข้างผสมกับการยิงกราดทางลึกย่อมนามาใช้เพื่อครอบคลุมที่หมาย (รูปที่ ๓๓) เมื่อติดตั้งยิงบน
ขาทรายพลยิงควรจะเลือกตาบลเล็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การยิงครอบทับตลอดเปูาหมายทั้งหมด โดยการ
ตรวจกระสุนส่องวิถีที่ยิงออกไป
(๓) ที่หมายทางลึก พลยิงจะต้องเล็งตรงกึ่งกลางส่วนใหญ่ของเปูาหมายตามที่ได้พิจารณาแล้ว แล้ว
ยิงกราดทางลึกต่อไป การยิงกราดทางลึกต้องพิจารณายิงทางลึกต่าลงมายังปลายที่หมายด้านใกล้ก่อนและแล้ว
จะกราดทางลึก ขึ้นไปยังปลายที่หมายด้านไกล เมื่อปืนติดตั้งบนขาหยั่งการยิงกราดทางลึกจะกระทาโดยการ
ใช้ควงมุมสูงของปืน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปรับปืน จะต้องปลดคันยึดราวส่ายปืนออกให้หลวม ในขณะ
ยิงกราดทางลึกต่อที่หมาย พลยิงจะกราดทางข้างออกจะยิงเปูาหมายให้ครอบคลุมตลอดเปูาหมาย โดยการ
เลือกตาบลเล็งอย่างต่อเนื่อง และจากการตรวจดูกระสุนส่องวิถีที่ยิงออกไป

๗๘

รูปที่ ๓๓ การปฏิบัติการยิงเป้าหมายเป็นแนวมีความลึกในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด
ปืนตั้งยิง ๑ หรือ ๒ กระบอก วางปืนขั้นต้นที่กึ่งกลางเขตการยิง ทาการยิงกราดผสมลงมาแล้วส่ายขึ้น
ไป ให้ครอบคลุมตลอดทั้งเปูาหมาย
ค. แบบของเปูาหมายเฉพาะตาบลที่ปืนกลจะต้องเกี่ยวข้องด้วย ในระหว่างเวลาทัศนะวิสัยจากัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน อาวุธอัตโนมัติ ข้าศึก และข้าศึกที่กาลังเข้าตะลุมบอน
(๑) อาวุธอัตโนมัติข้าศึก เป็นที่หมายเฉพาะตาบล เช่น อาวุธอัตโนมัติ อาจจะพิสูจน์ทราบได้ใน
ระหว่างสภาพทัศนะวิสัยจากัด คือ แสงที่ปากลากล้องในการยิงที่หมายเหล่านี้ให้ได้ผลนั้น ควรจะนาเครื่องมือ
แสวงเครื่องมาใช้เพื่อช่วยเหลือในการจัดแนวปืนให้ตรงกับที่หมายเหล่านี้ (รูปที่ ๓๔) การยิงควรจะกระทาให้
ปริมาตรการยิงอย่างหนาแน่น และปรับการยิงต่อเปูาหมายเหล่านี้ด้วยการตรวจดูทางของกระสุนส่องวิถี
(๒) ข้าศึกที่กาลังเข้าตะลุมบอน ในระหว่างขั้นสุดท้ายของการตะลุมบอนของข้าศึก ตามปกติปืน
กลจะยิงฉากปูองกันที่มั่นขั้นสุดท้ายอยู่ ถึงอย่างไรก็ดี อาจจะมีความจาเป็นต้องยิงทหารข้าศึกเป็นบุคคล ใน
เมื่อตรวจพบว่าอยู่ใกล้ชิด กับที่ตั้งปืนเมื่อต้องทาการยิงเปูาหมายแบบนี้ เมื่อปืนติดตั้งบนขาหยั่งตามปกติ
จะต้องทาการยิงแบบยิงกราดคลายปืน ซึ่งจะอานวยให้การยิงเคลื่อนย้ายไปได้อย่างเร็วจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง

๗๙

รูปที่ ๓๓ ที่หมายทางลึก (ต่อ)
ปืนตั้งยิง ๑ หรือทั้ง ๒ กระบอก วางปืนขั้นต้น ณ กึ่งกลางเขตการยิงและยิงกราดทางลึกตลอด
เปูาหมาย ทิศทางยิงกราดทางลึกขั้นต้น ต้องยิงที่หมายใกล้ก่อน

๘๐

รูปที่ ๓๔ การแสวงเครื่องของศูนย์ปืนเวลากลางคืน และการจัดภาพศูนย์ของปืนกล เอ็ม ๖๐

๘๑
ตอนที่ ๓
หลักการยิงตามหลักฐานที่เตรียมการยิงไว้ล่วงหน้า
TECHNIQUES OF DELIVERING PREPLANNED FIRES
๔๒. กล่าวทั่วไป
นอกจากการยิงเปูาหมายที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างเหมาะสมแล้ว ปืนกลยังต้องสามารถทาการยิง ตามที่
วางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว ได้ในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัดอีกด้วย การยิงเหล่านี้ใช้เพื่อคุ้มครองพื้นที่
เปูาหมายทางยุทธวิธี เช่น เส้นทาง ช่องทางการเข้ามาที่ตั้งยิงอาวุธสนับสนุนของข้าศึกที่คาดล่วงหน้าไว้ ที่ปรับ
ขบวนตะลุมบอน ที่คาดไว้และการจัดตั้งเขตการยิงกราดและแนวปูองกันขั้นสุดท้าย
๔๓. การให้ได้มาของการยิงกราด
เพื่อให้บังเกิดผลมากที่สุดในพื้นที่เปูาหมายทุกแห่งที่วางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว ในเมื่อสามารถทาได้ควร
จะมีการยิงกราด การยิงกราดจะต้องจัดให้มีในแนวลักษณะปูองกันขั้นสุดท้าย เขตการยิงกราดและพื้นที่ยิง
กราด การยิงกราดอาจจะจัดให้มีในเขตการยิงทุก ๆ ของสภาพภูมิประเทศ
ก. การให้ได้มาซึ่งขอบเขตของการยิงกราดอย่างมากที่สุดบนภูมิประเทศ พื้นระดับหรือพื้นที่ลาดเสมอ
(รูปที่ ๓๕) เพื่อให้ได้ผลอย่างกว้างขวางมากที่สุดในการยิงกราดของปืนกล เอ็ม ๖๐ พลยิงจะต้องตั้งศูนย์หลังที่
ระยะ ๖๐๐ เมตร แล้วเลือกหาตาบลเล็งบนพื้นดินซึ่งพลยิงหาได้ในระยะ ๖๐๐ เมตร วางปืนเล็งยิงและปรับ
การยิง ณ จุดนี้ การปรับการยิงนั้น อย่าให้กึ่งกลางของกรวยการยิงสูงจากพื้นดินเกินกว่า ๑ เมตร

รูปที่ ๓๕ การให้ได้มาซึ่งขอบเขตการยิงกราดมากที่สุดบนพื้นภูมิประเทศระดับหรือพื้นที่ลาดเสมอ
ข. การให้ได้มาซึ่งขอบเขตการยิงกราดอย่างมากที่สุด บนภูมิประเทศที่ไม่สม่าเสมอ (รูปที่ ๓๖) ถ้า
พลยิงมีความเห็นว่า เขาไม่สามารถทาการยิงกราดในระยะ ๖๐๐ เมตรได้ เนื่องจากความแตกต่างเปลี่ยนแปลง
ของพื้นดิน ณ ระยะที่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร จะต้องทาระยะห่างของจุดพื้นดินที่แตกต่างมาตั้งที่ศูนย์หลังของปืน

๘๒
วางปืนเล็ง,ยิง และปรับการยิงลงบนภูมิประเทศนั้นอย่าให้กึ่งกลางของกรวยการยิงสูงเกินกว่า ๑ เมตร ตั้งแต่
ปืนถึงจุดวางการเล็งของปืน ตั้งศูนย์ปืนในระยะที่ภูมิประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้ว วางปืนเล็งไปยังจุดนั้น

รูปที่ ๓๖ การให้ได้มาซึ่งขอบเขตการยิงกราดมากที่สุดบนภูมิประเทศที่ไม่สม่าเสมอ
ก. การกาหนดการยิงกราดลงบนแนวปูองกันขั้นสุดท้าย ขอบเขตของการยิงกราดลงบนแนวปูองกันที่
มั่นขั้นสุดท้าย กาหนดได้โดยการใช้เทคนิคตามที่อธิบายแล้วในข้อ ก. และ ข. ข้างบนที่อับกระสุนใด ๆ ซึ่งอยู่
ในระหว่างกลางของภูมิประเทศตามแนวนี้ ซึ่งการยิงกราดไม่สามารถจะกระทาได้จากปืนที่ยิงไปยังแนวนี้
เรียกว่า “พื้นที่อับกระสุน” (รูปที่ ๓๗) และรวมถึงลาธาร หุบเขาและหลุมกระสุนปืนใหญ่ พื้นที่ขอบเขตของ
พื้นที่อับกระสุนอาจกาหนดได้ ๒ ทาง คือ
(๑) ด้วยการเดินออกไปยังแนวปูองกันที่มั่นขั้นสุดท้าย ภายหลังจากมั่นได้วางปืนทางทิศและทาง
ระยะแล้ว พลประจาปืนคนหนึ่งออกเดินไปยังแนวปูองกันที่มั่นขั้นสุดท้ายพร้อมกับพลยิงมองลอดผ่านศูนย์
ออกไป ขณะที่เอวของทหารที่เดินลดต่าลงกว่าแนวเส้นเล็งของพลยิงพื้นที่อับกระสุนจะอยู่ตรงนั้น

รูปที่ ๓๗ การกาหนดเขตการยิง
(๒) ด้วยการตรวจการยิง จากการตรวจการวิ่งของกระสุนส่องวิถีทางด้านหลังหรือจากทางปีกของ
ที่ตั้งยิง อาจจะกาหนดพื้นที่อับกระสุนได้

๘๓
ง. การกาหนดจานวนของการยิงจรวดในเขตในการยิงกราด เขตการยิงกราดบนพื้นที่ลาดเสมอหรือ
บนพื้นระดับจะเกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อปืนกลทาการยิงไปยังเปูาหมาย ซึ่งสามารถที่จะยิงด้วยการตั้งศูนย์ที่ ๖๐๐
เมตร หรือน้อยกว่า ระยะห่างถึงขอบเขตของการยิงกวาดในเขตการยิงกราด ย่อมกาหนดได้ด้วยการตรวจภูมิ
ประเทศ และโดยการตรวจดูทางวิ่งของกระสุนส่องวิถีจากข้างหลังปืนหรือจากทางข้างปืน ตามธรรมดา
ขอบเขตการยิ ง กราด ภายในพื้น ที่ นี้ จ ะมี น้อ ยกว่ า แนวปูอ งกัน ขั้ น สุ ด ท้ ายอยู่ม าก และจะเป็ นรู ป ร่า งไม่
สม่าเสมอตามที่แสดงไว้ในรูปที่ ๓๘

รูปที่ ๓๘ การกาหนดขอบเขตการยิ่ง
จ.การกาหนดจานวนของการยิงกวาดในการกาหนดหาขอบเขตการยิงกวาด คงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ
ในข้อ ก. และ ข. ข้างบน ระยะห่างของพื้นที่ยิงกวาดจะกาหนดหาได้จากการตรวจการวิ่งของกระสุนส่องวิถี
จากการด้านด้านหลัง หรือจากปีกของที่ตั้งปืน พลยิงจะหาขอบเขตของพื้นที่ที่ยิงกราดข้างเคียงโดยการเลือก
และทาการยิงไป ยังตาบลเล็งอันต่อเนื่องในพื้นที่ที่เชื่อว่าสามารถมีการยิงกราดได้โดยการใช้การตั้งระยะที่หา
ได้ ไปยังขอบเขตการยิงกวาด (รูปที่๓๙)

๘๔

รูปที่ ๓๙ การกาหนดพื้นที่ยิงกราด
๔๔. การควบคุมการยิง (FIRE CONTROL)
พื้นที่เปูาหมายที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า จะทาการยิงตามคาสั่งของ ผบ.หมู่ หรือตามระเบียบปฏิบัติ
ประจาที่มีไว้
ก.การยิงปูองกันขั้นสุดท้าย ตามธรรมดาสัญญาณที่ใช้ในการยิงปูองกันขั้นสุดท้าย จะบ่งอยู่ในคาสั่ง
การปฏิบัติการของกองร้อย ผบ.หมวดปืนเล็กในแนวหน้า จะได้รับมอบอานาจให้เป็นผู้ร้องขอการยิงปูองกัน
ขั้นสุดท้าย จะหยุดยิงได้ตามคาสั่งหรือสัญญาณ
(๑)สัญญาณ อาจใช้แขนหรือมือสัญญาณ คาสั่งด้วยเสียงหรือเครื่องบุพลุสัญญาณเพื่อร้องขอการยิง
ชนิดนี้
(๒)จังหวะการยิง เมื่อทาการยิงปูองกันขั้นสุดท้ ายต้องใช้จังหวะการยิงเร็วเว้นแต่ว่าจาเป็นต้องใช้
จังหวะการยิงให้สูงกว่า เพื่อให้ภารกิจสาเร็จ
ข.การยิงเปูาหมายที่เลือกไว้แล้วอื่นๆ เมื่อทาการยิงไปยังพื้นที่เปูาหมายที่เลือกไว้แล้วอื่นๆต้องใช้
จังหวะการยิงเร็วจนกว่าจะไดรับคาสั่งหยุดยิง
๔๕. วิธีวางปืนเพื่อเพื่อยิง(METHODE OF LAYING THE GUN)
เทคนิคในการวางปืน เพื่อทาการยิงไปยังเปูาหมายที่เลือกไว้แล้ว ในระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด จะได้ผล
เมื่อหลักฐานถูกต้องเท่านั้น หลักฐานการยิงเหล่ารี้ จะหาได้จากการวางปืนไปยังเปูาหมาย ถ้าสามารถ
กระทาได้ การวางปืนต้องทดสอบเพื่อให้ได้ความจริงโดยการยิง และปรับการยิงไปยังเปูาหมายที่เลือกไว้แล้ว
เหล่านี้ การหาหลักฐานการยิงมี ๒ วิธีเพื่อทาการยิ่งต่อเปูาหมายที่เลือกไว้แล้ว ในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัย
จากัด คือการอ่านหลักฐานจากราวสายปืนและเรือนควงมุมสายและควงมุมสูงสุด และการใช้การแสวงเครื่อง

๘๕
ก. วิธีหาหลักฐานที่ราวส่ายปืน และเรือนควงมุมส่าย และควงมุมส่าย และควงมุมสูง มุมทางทิศ
และทางระยะที่อ่ านได้ นั้ น เท่ ากั บ การยิ ง ที่จ าเป็น ในการยิ งเปูา หมายที่เ ลื อ กไว้ล่ ว งหน้ าแล้ ว ในระหว่ า ง
ระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด หลักฐานที่อ่านได้ด้วยเครื่องวัดจากเรือนควงมุมส่ายและควงมุมสูงนี้จะต้องบันทึก
ไว้เป็นมิเลี่ยม
(๑) ลาดับขั้นการปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่จะได้หลักฐานทางทิศ และทางระยะ
(ก) ตาแหน่งที่อยู่ของควงมุมส่ายและควงมุมสูง ให้หมุนควงมุมสูงเข้าหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
หมุนได้ แล้วหมุนกลับ ๒ รอบ ตรวจมาตรามุมส่ายให้ตั้งอยู่ที่ “๐” เสียก่อน แล้วหลังจากนั้นหมุนกลับ ๒
รอบ ควงมุมส่ายอาจจะตั้งตรงตาแหน่งในเวลากลางคืนได้ โดยหมุนควงมุมส่ายเข้าหาตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ แล้วหมุนคืนกลับไป ๕๐ คลิ๊ก (๒รอบ)
(ข) การวางปืนทางทิศ การวางปืนให้ตรงทิศในเมื่อได้รับมอบแนวยิงปูองกันขั้นสุดท้ายแล้ว กระทา
โดยยืดคันเลื่อนราวส่ายปืน ให้อยู่บนราวส่ายปืน ให้อยู่บนราวส่ายปืนข้างใดข้างหนึ่ง คือให้เป็นตั้งทางซ้าย
หรือขวาสุด ซึ่งขึ้นอยู่กับด้านข้างของบนเขตแนวปูองกันสุดท้ายได้รับมอบ ยกขาหยั่งหลัง และเลื่อนขายังไป
จนกว่าปากลากล้องปืนเล็งไปยังแนวปูองกันขั้นสุดท้าย ถ้าแนวปูองกันขั้นสุดท้ายยังไม่ได้รับมอญ ปืนจะวาง
อยู่ในทิศทางของกึ่งกลางเขตการยิงหลัก ในกรณีนี้ให้ขันขอบซ้ายของเลื่อนราวส่ายปืนให้อยู่ขีด “๐”บนราว
ส่ายปืน ขอบซ้ายของเลื่อนราวส่ายปืนย่อมใช้เป็น เครื่องชี้มาตราเสร็จแล้วยกขาหยั่งหลัง และเลื่อนขาหยั่ง
จนกระทั่งปากลากล่องวางตรงไปยังกึ่งกลางเขตการยิง
(ค) เมื่อปืนได้วางตรงทิศเรียบร้อยแล้ว ต้องทาขาหยั่งให้แน่น โดยกดพลั่วขาหยั่งให้จมดิน หรือใช้
กระสอบทรายวางกดทับลงไปบนพลั่งขาหยั่ง การปฏิบัติเช่นนี้ เพื่ อให้ปืนมีความมั่นคงสูง และเป็นการปูองกัน
อุบัติเหตุในการที่ขาหยั่งจะเครื่องที่
(๒) การอ่านทางทิศ หลักฐานทางทิศที่ได้รับจะต้องบันทึกไว้ทุกเปูาหมายภายในเขตการยิงหลัก เว้น
แต่หลักฐานของแนวปูองกันขั้นสุดท้าย เพราะแนวปูองกันสุดท้ายไม่ต้องมีหลักฐานทางทิศเพราะเลื่ อนราวส่าย
ปืนต้องตั้งอยู่ที่ขวา หรือซ้ายสุดของราวส่ายปืนอยู่แล้ว การที่จะได้มาซึ่งหลักฐานทางทิศที่อ่านได้เปูาหมาย
อื่นๆ นอกเหนือจากแนวปูองกันขั้นสุดท้าย กระทาดังนี้
(ก) ปล่อยคันบังคับเลื่อนเลื่อยสายปืน ไปตามราวสายปืนให้หลวมแล้วเลื่อนราวส่ายปืนไปตามราวส่าย
ปืน จนกระทั่งวางสางตรงไปยังกึ่งกลางของเปูาหมายเฉพาะตาบล และปีกข้างหนึ่งข้างใดของเปูาหมายที่เป็น
แนว

๘๖
(ข) ขันเลื่อนราวส่ายปืนเข้ากับราวส่ายปืน แล้วอ่านมุมทางทิศจากมาตราบนราวส่ายปืน(รูปที่๔๐)ถ้า
ขอบซ้ายเลื่อนราวส่ายปืนไม่อยู่ตรงขีด ๕ มิเลียม(ขีดหนา)ให้ใช้ขีด ๕ มิเลียม (ขีดหนา)ให้ใช้ขีด ๕มิเลียมที่ใกล้
ที่สุดเป็นมุมทิศอ่านได้
(ค) เมื่อขอบซ้ายของเลื่อนราวส่ายปืนอยู่ที่ขีดด้านซ้ายของขีด “๐” บนราวส่ายปืน มุมทิศที่อ่านได้
จะต้องบันทึกไว้ว่า “ขวา” แล้วต่อด้วยจานวนของมิลเลียม (ปากลากล้องปืนเลื่อนไปทางขวา) เมื่อขอบซ้าย
ของเลื่อนราวส่ายปืนเลื่อนมาอยู่ทางขวาของ “๐” มุมทิศที่อ่านได้จะบันทึกไว้ว่า “ซ้าย” แล้วต่อด้วยจานวน
มิลเลียม (ปากกลากล้องปืนเลื่อนไปทางซ้าย)
(ง) หลังจากที่มีมุมทิศอ่านได้ของเปูาหมายเป็นแนวแล้ว ความกว้างของเปูาหมายก็ใช้วัดเป็นมิลเลียม
โดยการใช้ระยะคร่อมที่หมายโดยควงมุมสูง ควงมุมสูงจะต้องจัดตั้งใหม่ก่อนที่จะเลื่อนไปยังเปูาหมายอื่น ๆ

รูปที่ ๔๐ ราวส่ายปืนและเรือนควงมุมส่ายและควงมุมสูง

๘๗
(๓) การอ่านระยะ
(ก) หลังจากได้มุมทิศที่อ่านได้ของที่หมายแล้ว ก่อนที่จะเลื่อนไปวัดที่หมายอื่นต่อไปต้องหามุมที่อ่าน
ได้ก่อน การที่จะได้มานี้ต้องวางเล็งตรงฐานของที่หมายเสียก่อน
(ข) มุมสูงที่อ่านได้จะได้จากมาตรา ๒ มาตรา ส่วนแรกจะได้จากมาตราที่สลักไว้บนแกนเกลียว แกน
มุมสูงตอนบน ส่วนที่สองจะได้รับจากมาตราที่สลักไว้ที่ควงมุมสูง โดยใช้เข็มเป็นเครื่องชี้บอก (รูปที่ ๔๐) มุมสูง
ที่อ่านได้ทั้งสองนี้แยกกันโดยใช้เส้นแบ่ง (/) เมื่อจะบันทึก
(ค) มาตราที่สลักอยู่ที่แกนเกลียวมุมสูงตอนบนเป็นขีดแบ่งไว้ขีดละ ๕๐ มิลเลียม ตั้งแต่ลบ ๒๐๐
มิลเลียม มีเส้นขีดขาวใต้ของตัวเลขทุกตัว และเครื่องหมายบวกหรือลบ ข้างบนของเส้นขีดดรรชนีที่เห็นเส้น
แรกตามรูป ๔๐ จะต้องอ่านว่า ลบ ๕๐
(ง) มาตราบนควงมุมสูงเป็นขีด ๆ ละ ๑ มิลเลียม รวมทั้งหมด ๕๐ มิลเลียม โดยทาแบ่งเป็นขีด ๆ ไว้
พร้อมกับมีเข็มดรรชนี (รูปที่ ๔๐) การอ่านทั้งหมดต้องบันทึกลบ ๕๐/๓
(จ) มุมสูงที่อ่านได้จะใช้ได้เฉพาะเรือนควงอันหนึ่งอันใดเท่านั้น ถ้าเอาหลักฐานที่ได้ไปใช้กับเรือนควง
อันอื่น ถึงแม้ว่าจะใช้ขาหยั่งและเป็นอันเดียวกันก็ตาม หลักฐานนั้นจะไม่ถูกต้องแน่นอน จานวนเกลียวของควง
เกลียวมุมสูงตอนล่าง (รูปล่าง ๔๐) จะต้องเท่ากันทั้งสองครั้งในเมื่อหาและใช้หลักฐาน ถ้าจานวนเกลียวเพิ่มขึ้น
หรือน้อยลงหลังจากบันทึกหลักฐานไว้แล้ว การยิงต่อเปูาหมายจะไม่แม่นยา เช่น ตัวอย่าง เมื่อปืนกระบอกหนึ่ง
ว่างพอจะยิงในเขตการยิงรองได้ ควรจะได้หมุนฐานเรือนควงมุมส่ายและควงมุมสูง เพราะหลักฐานจะถูกต้องก็
ต่อเมื่อพลยิงแน่ใจว่า ได้ตั้งเกลียวตรงกับจานวนเดิมบนเรือนคควงแล้วเท่านั้น
(ฉ) ในการตั้งมุมสูงที่อ่านได้ ลบ ๕๐/๓ ให้กับเรือนควงมุมส่ายและควงมุมสูงนั้นให้ใช้มือหมุนควงมุม
สูงจนกว่าจะเห็นขีดทางระดับข้างล่าง – ๕๐ แล้วตั้งควงมุมสูงให้เข็มดรรชนีชี้ที่ขีด ๓
(๔) เพื่อให้แน่ใจว่ามุมสูงที่อ่านได้ถูกต้องกับเปูาหมาย พลยิงควรจะยิงและปรับการยิงลงบนเปูาหมายด้วย
(๕) หลักฐานการยิงเปูาหมายอาจจะหาได้ โดยปราศจากการยิง และการปรับการยิงตามที่อ้างในข้อก่อน
ก็ได้ เรื่องนี้จะกระทาได้โดยใช้วิธีการโดยใช้วิธีการโดยกไม่ใช้กระสุน ในการวางปืนเมื่อใช้วิธีนี้ ระยะระหว่าง
เปูาหมายจะต้องใช้วิธีกะระยะด้วยตา และนาระยะที่กะได้มาตั้งที่ศูนย์หลักของปืน จัดให้ปืนวางเล็งตรง
กึ่งกลางฐานของเปูาหมาย เสร็จแล้วจะได้มุมทิศและมุมสูงที่อ่านได้ การหาระยะยิงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งเพราะ
ข้อผิดพลาดใด ๆ จะมีสาเหตุเกิดจากการผิดในเรื่องทางระยะในเมื่อเปูาหมายนั้นถูกยิงแล้วเสมอ วิธีการยิงโดย
ไม่ใช้กระสุนเพื่อทดสอบหลักฐานที่หาได้จะนามาใช้ในเมื่อไม่สามารถจะทาการยิงจริงได้เท่านั้น หรือในเมื่อ
ภาวการณ์ที่ถ้ายิงแล้วจะเป็นการเปิดเผยที่ตั้งของปืน
ข. การวางปืนกลโดยใช้วิธีแสวงเครื่อง การแสวงเครื่องหมายรวมถึงการใช้หลัก และเครื่องช่วยอื่น ๆ
เพื่อให้ปืนยิงไปยังพื้นที่เปูาหมาย ที่เลือกไว้ล่วงหน้าได้ การใช้เทคนิคของการแสวงเครื่องอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

๘๘
ให้ถูกต้องตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ จะช่วยให้พลยิงได้พิจารณาในการปฏิบัติต่อปืนกล ในบทบาทการหาหลักฐาน
การยิงล่วงล่วงหน้า เทคนิคเหล่านี้อาจจะใช้พร้อม ๆ กับวิธีการของการค้นหาด้วยราวส่ายปืน และเรือนควงมุม
ส่ายมุมสูงได้ วิธีการแสวงเครื่องเป็นส่วนช่วยเสริมและเพิ่มพูนการใช้ปืน ปฏิบัติการยิงต่อเปูาหมายที่เลือกไว้
ล่วงหน้า วิธีการนี้ไม่ค่อยได้ผลเหมือนกับวิธีการใช้ราวส่ายปืน และเรือนควงมุมสูง และยังต้องหาวัสดุเพิ่มเติม
ขึ้นอีก การแสวงเครื่องเป็นหนทางขั้นต้นของการปฏิบัติการยิงต่อพื้นที่เปูาหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าในเขตการยิง
รองในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัดและอาจจะนามาใช้เป็นหนทางขั้นต้นในเขตการยิงหลักได้จนกว่า
เวลา หรือสภาพของทัศนะวิสัยอานวยให้ใช้หลักฐานการยิงที่บันทึกจากเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดี การใช้การแสวง
เครื่องต้องอธิบายให้พลประจาปืนที่มาผลัดเปลี่ยนทราบด้วย
(๑) เทคนิคการใช้หลักเล็ง คุณประโยชน์ที่สาคัญส่วนใหญ่ของเทคนิคนี้ คือไม่ต้องใช้แสงสว่าง ณ ที่ตั้ง
ปืนในเวลากลางคืนเลย เทคนิคนี้จะไม่ได้ผล ในเมื่อทัศนะวิสัยจากัดมาก เพราะไม่สามารถตรวจหลักเล็งได้
การใช้เทคนิคนี้ปืนจะต้องวางตรงที่หมาย และใช้ระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) โครงเลื่อนศูนย์หลังต้องยกให้สูง โดยให้ใบศูนย์หลังอยู่ในตาแหน่งสูงสุด
(ข) เอาเทปเรืองแสง หรือสีเรืองแสงติดที่โครงศูนย์หน้าด้านหลังอย่างน้อยที่สุดอยู่กึ่งกลางด้านบน
ของโครงศูนย์
(ค) หลักเล็งทาเครื่องหมายด้วยแผ่นเทปเรืองแสงหรือสีเรืองแสงโดยนาไปปักข้างหน้าของที่ตั้งยิง
ปืนห่าง ๑ หรือ ๒ เมตร
(ง) พลยิงค่อย ๆ เลื่อนศีรษะทางขวาช้า ๆ จะแลเห็นยอดศูนย์หน้า อยู่ที่มุมด้านซ้ายของกรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าของโครงเลื่อนศูนย์หลังและใบศูนย์หลัง วางแนวหลักทางทิศของพลยิง แล้วตอกลงกับพื้นดิน
โดยวัตถุเรืองแสง ๒ แห่งอยู่เรียงเคียงกัน (การวางแนวทางทิศ) และให้ขอบด้านบนของวัตถุทั้งสอง อยู่ในระดับ
(การวางแนวทางระยะ) จัดภาพศูนย์เล็งให้เหมือนกันกับรูปภาพที่วาดไว้ใน รูปที่ ๔๑ พลยิงจะต้องรักษาท่ายิง
ให้ถูกต้อง และจับด้ามปืนไว้ตลอดเวลาในการปฏิบัติ และเมื่อจะทาการยิงที่หมาย จะต้องให้ยอดศูนย์หน้า
ปรากฏให้เห็นทางด้านซ้ายของศูนย์หลัง โดยค่อย ๆ เลื่อนศีรษะไปทางขวาช้า ๆ

๘๙

รูปที่ ๔๑ เทคนิคในการยิงที่หมายโดยการใช้หลักเล็งในระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด
(๒) เทคนิคในการใช้หลักปัก เทคนิคอันนี้ใช้เพื่อกาหนดเขตจากัดและอาจจะจัดให้วางปืนเล็งไปยัง
แนวปูองกันขั้นสุดท้าย หรือไปยังพื้นที่ที่หมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายในเขตจากัดของการยิงหลัก
หรือเขตการยิงรอง วิธีใช้หลักปีกย่อมได้ผลในทุก ๆ สภาพทัศนะวิสัย และต้องการวัสดุเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
เมื่อใช้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(ก) การกาหนดจุดจากัดเขต วางปืนตรงไปยังทิศทางของจุดจากัดเขตด้านหนึ่งแล้วตั้งหลักลงตรง
ขอบด้านนอกขาทรายที่พับไว้แล้วตอกหลักลงไป ขาทรายจะค่อย ๆ หมุนบนลากล้องปืน สาหรับจุดจากัดเขต
ด้านตรงข้าม คงกระทาเช่นกันโดยใช้หลักวางปัก
(ข) การวางปืนเพื่อยิงในแนวปูองกันขั้นสุดท้าย เลื่อนปากลากล้องปืนไปยังจุดจากัดเขต จัดทาง
ระยะโดยตอกหลักลงไปในพื้นดินให้ส่วนบนของหลักอยู่ข้างใต้ ปลอกต่อกระบอกสูบและกดให้ต่าลงเผื่อไว้ ๒ –
๓ มิลเลียม เพื่อสะดวกเมื่อทาการยิงในภูมิประเทศที่ไม่สม่าเสมอได้ (รูปที่ ๔๒)

๙๐

รูปที่ ๔๒ เทคนิคการใช้หลักเล็งในการยิงที่หมายที่เลือกไว้ล่วงหน้า
(ค) การวางปืนยิงเปูาหมายอื่น ๆ ในจุดจากัดเขตการยิงหลัก จะกระทาได้โดยปฏิบัติตามข้อ (ข)
ข้างบน ในเขตการยิงรองเมื่อปืนวางตั้งอยู่บนขาหยั่ง และได้ถอดเรือนควงมุมส่ายและควงมุมสูงออกแล้ว การ
ปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในข้อ (ก) ข้างบนแล้ว ตอกเพิ่มอีกหลักหนึ่งให้อยู่ข้างใต้ปลอกต่อกระบอกสูบ เพื่อกาหนด
ทางมุมสูงให้คงที่ (รูปที่ ๔๒)

๙๑

รูปที่ ๔๒ เทคนิคการใช้หลักเล็งในการยิงที่หมายที่เลือกไว้ล่วงหน้า (ต่อ)
(๓) เทคนิคในการใช้หลักบากเป็นร่องหรือไม้ง่าม (รูปที่ ๔๓) เทคนิคการใช้หลักบากเป็นร่องหรือไม้
ง่ามใช้กับปืนที่ติดขาทราย เพื่อยิงพื้นที่เปูาหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้า ภายในเขตหรือจุดจากัดเขต วิธีการนี้ย่อม
ได้ผลในทุกสภาพ ทัศนะวิสัยและต้องการวัสดุเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย การใช้วิธีการนี้กระทาตามระเบียบปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(ก) ให้พานท้ายปืนวางพาดอยู่บนหลักบากเป็นร่องหรือง่ามไม้ หลังจากปรับการยิงไปยังเปูาหมาย
ที่ต้องการหรือจุดจากัดเขตแล้ว
(ข) ขุดหลุมตื้น ๆ หรือทาร่องสาหรับปลายเท้าขาทราย หลุมหรือร่องจะทาหน้าที่คล้ายจุดหมุนของ
ปืน เพื่อปล่อยให้เท้าขาทรายหมุนไปได้ในขณะที่พานท้ายเลื่อนไปจากรอยบาก หรือหลักหนึ่งไปอีกหลักหนึ่ง

๙๒
เส้นเล็งของเปูาหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว

รูปที่ ๔๓ เทคนิคของการยิงที่หมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าโดยใช้หลักบากเป็นร่องหรือไม้ง่าม
(ค) การจับถือและการยิงปืน คงใช้ท่ายิงและการจับปืนตามที่ใช้ในการยิงด้วยขาทราย
(๔) เทคนิคการใช้ไม้ขอนหรือกระดานวางทางขวาง (รูปที่ ๔๔) เทคนิคนี้ใช้กับปืนที่ติดตั้งด้วยขาทราย
หรือขาหยั่ง เพื่อหมายจุดจากัดเขต และตั้งเขตการยิงกวาด เทคนิคการใช้ไม้ขอนหรือกระดาษวางขวางย่อม
ได้ผลในทุก ๆ สภาพทัศนะวิสัย เมื่อใช้ต้องปฏิบัติตามลาดับต่อไปนี้
(ก) เมื่อปืนติดตั้งขาทราย วางขอนไม้หรือกระดานข้างใต้พานท้ายปืนอยู่ตรงที่พานท้ายปืน
สามารถเลื่อนข้ามได้อย่างอิสระ แล้วขุดช่องตื้น ๆ หรือทาเป็นร่องเพื่อให้เท้าขาทรายหมุนได้ ในเขตอาจจะทา
เครื่องหมายไว้เป็นร่องบากหรือทาที่หยุดไว้บนขอน หรือกระดานที่วางขวางต้องใช้ท่ายิงด้วยขาทราย และ
กาด้ามปืน

๙๓

การใช้ขอนไม้หรือไม้กระดานกับปืนกล เอ็ม ๖๐ ติดขาทราย
รูปที่ ๔๔ เทคนิคของการยิงพื้นที่ที่เลือกไว้ล่วงหน้าโดยใช้ขอนไม้หรือแผ่นกระดานวางขวาง
(ข) เมื่อปืนติดตั้งขาหยั่งวางขอนไม้ หรือกระดานอยู่ข้างใต้ลากล้องปืน ขอนไม้หรือกระดานควรจะ
จัดให้ลากล้อง เมื่อวางบนขอนไม้จะได้มุมสูงที่ถูกต้องของเขตการยิงกราดหมายจุดจากัดเขต เมื่อต้องการทา
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ (ก) ข้างบน

รูปที่ ๔๔ ต่อ การใช้ท่อนไม้หรือไม้กระดานกับปืนกล เอ็ม ๖๐ ติดขาหยั่ง

๙๔
ตอนที่ ๔
แผ่นจดระยะ (RANGE CARDS)
๔๖. กล่าวทั่วไป
ก. แผ่นจดระยะคือ บันทึกหลักฐานการยิงที่จาเป็นในการยิงต่อเปูาหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าภายในเขต
การยิงในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด เช่น พื้นที่ที่สงสัยว่าเป็นพื้นที่สาคัญทางยุทธวีในระหว่าง
ระยะเวลาที่กล่าวแล้ว พื้นที่ดังกล่าวหมายถึงเส้นทางช่องทางการเข้ามา ที่ตั้งยิงอาวุธสนับสนุนของข้าศึกที่คาด
ไว้ ที่ปรับขบวนตะลุมบอนของข้าศึกที่คาดไว้ แนวปูองกันขั้นสุดท้ายและเขตการยิงกราด แผ่นจดระยะอาจใช้
เป็นหลักฐานในการยิงเปูาหมายในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยดีได้ด้วย และยังเป็นเครื่องช่วยให้ผู้บังคับ
หมวดเตรียมแผนการยิงของหมวดอีกด้วย
ข. หลักฐานของพื้นที่ภายในเขตการยิงหลัก ต้องนามาพิจารณาเป็นอันดับแรก ปืนที่ติดตั้งขาหยั่งย่อม
ต้องใช้เป็นหลักในการจะยิงครอบคลุมเขตการยิงหลักนี้ ส่วนเปูาหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้าในเขตการยิงรองจะทา
การยิงในระหว่างระยะเวลาที่ทัศนะวิสัยจากัด โดยใช้วิธีการแสวงเครื่อง (ข้อ ๔๕)
ค. แผ่นจดระยะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ภาพร่างของเขตการยิงลาดตรงไปยังเปูาหมายและตอนของ
หลักฐานการยิง ซึ่งมีหลักฐานที่จาเป็นในการยิงเปูาหมายเหล่านี้ ในระหว่างระยะเวลาทัศนะวิสัยจากัด ภาพ
ร่างนี้ไม่ต้องให้ถูกมาตราส่วน แต่หลักฐานที่เกี่ยวข้องของพื้นที่นั้นต้องแน่นอนตามความเป็นจริง

รูปที่ ๔๕ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางทหารใช้กับปืนกล เอ็ม ๖๐

๙๕
๔๗. การจัดเตรียมแผ่นจดระยะ (PREPARATION OF ARANGE CARD)
แผ่นจดระยะเตรียมทาขึ้น ๒ แผ่น แผ่นหนึ่งอยู่ ณ ที่ตั้งปืนและอีกแผ่นหนึ่งส่งไปให้ ผบ.หมวด แผ่น
จดระยะที่สมบูรณ์ จะต้องเตรียมไว้ ณ ที่ตั้งยิงจริง ส่วนแผ่นจดระยะที่สมบูรณ์เป็นบางส่วนจะเตรียมไว้ ณ
ที่ตั้งยิงสารองและที่ตั้งยิงเพิ่มเติม ในการเตรียมทาแผ่นจดระยะนั้น พลยิงจะได้รับความช่วยเหลือเท่าที่จาเป็น
จากพลยิงผู้ช่วย และผู้บังคับหมู่ แผ่นจดระยะจะต้องเตรียมจัดทาทันทีเมื่อปืนเข้าที่ตั้งยิง โดยไม่คานึงถึง
ระยะเวลาที่อยู่ ณ ที่ตั้งนั้น แผ่นจดระยะจะต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ ในระหว่างเวลาที่ยึดที่ตั้งยิงอยู่
สัญลักษณ์ทางทหารในรูป ๔๕ ย่อมนามาใช้ในการเตรียมจัดทาแผ่นจดระยะลาดับขั้นในการเตรียมจัดทาแผ่น
จดระยะ ลาดับขั้นในการจัดทาแผ่นจดระยะจะสาเร็จลงได้โดยทาตามลาดับขั้นต่อไปนี้แต่ไม่จาเป็นต้องทา
ตามลาดับหัวข้อก็ได้
ก. จัดตั้งเรือนทางมุมส่าย (ตามข้อ ๔๕)
ข. ตั้งปืนโดยให้ปากลากล้องหันไปยังแนวปูองกันขั้นสุดท้าย ถ้าแนวปูองกันขั้นสุดท้ายยังไม่ได้รับมอบ
ปากลากล้องปืนควรจะหันไปยังกึ่งกลางเขตการยิง ตั้งวางขาหยั่งเหมือนอย่างที่อธิบายไว้ในข้อ ๔๕
ค. เขียนสัญลักษณ์ของปืนกล ลงในกึ่งกลางด้านล่างของแผ่นกระดาษโดยให้ปลายชี้ไปยังทิศทางของ
แนวปูองกันขั้นสุดท้ายหรือกึ่งกลางเขตการยิงเหมือนอย่างรูป ๔๖
ง. ถ้าได้รับมอบแนวปูองกันขั้นสุดท้ายแล้วให้ลากเส้นไปยังแนวปูองกันขั้นสุดท้ายโดยปฏิบัติตามหัวข้อ
ข้างล่างนี้
จ. ลากกเส้นจุดจากัดของการยิงหลัก โดยไม่ต้องบรรจุแนวปูองกันสุดท้ายลงไปในร่างนั้น ไม่
จาเป็นต้องบันทึกหลักฐานของจุดจากัดเขตนี้ลงในตารางบันทึกหลักฐาน จนกว่าเปูาหมายจะปรากฏอยู่บนเส้น
นี้ (รูปที่ ๔๖)
ฉ. ลากเส้นจุดจากัดของเขตการยิงรอง ซึ่งไม่ต้องมีแนวเขตการยิงหลักลงอยู่ในแผ่นจดระยะ
ช. ลากเส้นและทาเครื่องหมายที่ตั้งหน่วยทหารฝุายเดียวกันซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าของที่ขอบหน้าที่มั่น
(FEBA FORWARD EDGE OF THE BATTLE AREA) และที่อยู่ในบริเวณของเขตการยิงของปืนกล (รูปที่ ๔๖)
ซ. ลากเส้นลูกศรแสดงทิศเหนือแม่เหล็กจากฐานของเครื่องหมายปืนกลชี้ไปในทิศทางทิศเหนือ
แม่เหล็ก

๙๖

ตารางบันทึกหลักฐาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทิศทาง

มุมยิง
+50/15

ระยะ
300

-50/10
+50/41
+400/10
+100/15
-50/8
+50/43

300
600
500
200
200

ขวา 200
ซ้าย 100
L305
L270
R165
L400
R25

ลักษณะที่หมาย
แนวปูองกันขั้นสุดท้าย
ทิศทางยิงหลัดในเวลากลางวัน
ทิศทางยิงหลักในเวลากลางคืน
เขตยิงกราด
รั้วต้นไม้เตี้ย
ชุมทางถนน
บ้าน
พื้นที่ยิงกราด
พื้นที่ยิงกราด

หมายเหตุ

ขวา 25
+5
ขวา 3+2
R100
R50

รูปที่ ๔๖ แผ่นจดระยะพร้อมด้วยแนวป้องกันขั้นสุดท้าย
ฌ. จากที่ตั้งปืนจัดมุมภาคของทิศเหนือแม่เหล็กไปยังลักษณะที่สะดุดตา สาคัญในภูมิประเทศซึ่งมีอยู่
ในแผนที่ แล้วหาระยะทางเป็นเมตรระหว่างจุดทั้งสองนี้ (รูปที่ ๔๖) ใส่เครื่องหมายลูกศรลงบนเส้นนี้ เพื่อเป็น

๙๗
เครื่องแสดงว่า ทามุมกับมุมภาคของทิศเหนือแม่เหล็ก ถ้าลักษณะภูมิประเทศไม่สามารถได้แล้ว ที่ตั้งยิงอาจจะ
ตั้งโดยใช้พิกัด เลข ๘ ตัว
ญ. หลักฐานที่ขอบมุม ให้บันทึกหมายเลขปืน หน่วยสังกัด และวันเดือนปี ไว้ที่มุมหนึ่งของภาพร่าง
แผ่นจดระยะ อย่าบันทึกหน่วยสังกัดให้สูงกว่ากองร้อย เพื่อการรักษาความปลอดภัย (รูปที่ ๔๖)
ฎ. การบันทึกหลักฐานพื้นที่เปูาหมาย
(๑) เมื่อได้รับมอญแนวปูองกันขั้นสุดท้ายแล้ว ให้หาระยะการยิงกวาดสูงสุดของแนวนี้แล้วลากส้น
ทึบต่อจากเครื่องหมายของปืน ปลายเส้นทาเป็นหัวลูกศร ระบายเงาให้หนาลงด้านในของแนวปูองกันขั้น
สุดท้าย เพื่อเป็นเครื่องหมายแทนการขยายการยิงกวาด ถ้ามีพื้นที่อับกระสุนในแนวปูองกันขั้นสุดท้ายให้เว้น
ว่างไว้ไม่ต้องมีเงาเป็นเครื่องหมายไว้แทนที่อับกระสุน หาระยะไกลสุดของการยิงกวาดที่จะทาได้บนแนว
ปูองกันขั้นสุดท้าย หามุมภาคของทิศเหนือแม่เหล็กของแนวปูองกันขั้นสุดท้าย แล้วบันทึกมุมภาคขอองทิศนี้ลง
ที่แนวปูองกันขั้นสุดท้าย แนวปูองกันขั้นสุดท้ายจะเขียนลงในตอนหลักฐาน(รูปที่๔๖)แนวปูองกันขั้นสุดท้ายจะ
เขียนลงในตอนหลักฐานว่า “FPL”= FINAL PROTECTIVE LINE
(๒) เลือกเส้นทางหลักทางหลักในการยิงกลางวัน และทิศทางหลักในการยิงในเวลากลางคืนแล้ว
หมายกึ่งกลางของพื้นที่เหล่านี้ลงบนแผ่นจดระยะด้วยตัวเลยตามที่กล่าวไว้ในข้อ(๖)ข้างล่างหามุมที่ทิศที่อ่านได้
ของพื้นที่ที่ได้หมายไว้ และกรองหลักฐานลงในชิองที่ถูกต้องในตอนหลักฐาน
(๓) ถ้ารับเขตการยิงกราด ให้หามุมสูงที่จะต้องตั้งชิ่งจะทาให้การยิงกวาดกระทาได้มากที่สุด
ระหว่างปากลากล้องปืนถึงพื้นที่เปลี่ยนแปลงอันดับแรกในภูมิประเทศในระหว่างจุดกาจัดเขตหลัก บันทึกมุม
สูงที่อ่านได้ลงในชิองของตอนหลักฐานว่า “SG”=SEXTOR OF GRAZE
(๔) ภายหลังที่ได้ว่างปืนไปยังที่หมายอื่นๆในเขตการยิงหลักแล้วหามุมทิศและมุมสูงที่อ่านได้ของ
พื้นที่เหล่านั้น แล้วบันทึกลงในตอนหลักฐาน
(๕) พื้นที่การยิงกวาด คงปฏิบัติเช่นเดียวกับพื้นที่เปูาหมายและเขียนลงในตอนหลักฐานว่า
“AG”= AN AREA OF GRAZE
(๖) พื้นที่เปูาหมายในเขตการยิงหลัก ต้องทาเครื่องหมายลงบนแผ่นจดระยะ โดยเขียนตัวเลขใน
วงกลม เมื่อได้รับมอบแนวปูองกันขั้นสุดท้ายแล้ว จะเป็นเปูาหมายเลขหนึ่งทิศทางหลักของการยิงเวลากลางวัน
เป็นเปูาหมาย หมายเลขสอง และทิศทางหลักของการยิงเวลากลางคืนเป็นเปูาหมาย หมายเลขสาม ในเมื่อไม่
กาหนดแนวปูองกันขั้นสุดท้าย ทิศทางหลักของการยิงเวลากลางวันจะกลายเป็นเปูาหมายเลขหนึ่ง และทิศทาง
หลักของการยิงเวลากลางคืน จะกลายเป็นเปูาหมาย หมายเลขสอง เปูาหมายที่เหลืออยู่จะได้รับหมายเลขต่าง
ๆ มาตามลาดับ ความเร่งด่วนของเปูาหมายทิศทางหลักของการยิงเวลากลางวัน และทิศทางหลักของการยิง

๙๘
เวลากลางคืน จะเขียนลงในตอนหลักฐานว่า “PDFD” = PRINCIPAL DIRECTION OF FIRE DAY และ
“PDFN” = PRINCIPAL DIRECTION OF FIRE NIGHT ตามลาดับ

ตารางบันทึกหลักฐาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทิศทาง
R20
L150

มุมยิง

-100/25
+50/47

R15

0/26

ระยะ

300
600
500
300

ลักษณะที่หมาย
ทิศทางยิงหลักในเวลากลางวัน
ทิศทางยิงหลักในเวลากลางคืน
เขตการยิงกราด
รั้วต้นไม้เตี้ย

รูปที่ ๔๗ แผ่นจดระยะไม่มีแนวป้องกันขั้นสุดท้าย

หมายเหตุ

R50

๙๙
(๗) ในเมื่อต้องใช้วิธีการแสวงเครื่อง เพื่อใช้ยิงต่อเปูาหมายต้องเขียนรูปจาลองแสวงเครื่องลงบน
แผ่นจดระยะที่ด้านบนของเปูาหมายที่เขียนลงไว้แล้ว ใช้คาว่า “หลักเล็ง” แล้วต่อด้วยตัวเลขบันทึกไว้ในตอน
หลักฐาน (รูปที่ ๔๗)
(๘) เปูาหมายที่เลือกไว้ล่วงหน้า ในเขตการยิงรองให้เขียนอยู่ในแผ่นจดระยะที่ด้านบนของ
เปูาหมายเหล่านี้ไม่ต้องบันทึกลงไป หลักฐานตัวเลขของเปูาหมายเหล่านี้จะบันทึกไว้ในตอนหลักฐาน (รูปที่
๔๗)
---------------------------

หลักยิง ค.๘๑
บทที่ ๖
พื้นฐานเบื้องต้นของหลักยิง
กล่าวทั่วไป
๑. ความมุ่งหมายของขอบเขต เพื่อให้การฝึกและการใช้ ค.๘๑ มม. หรืออาวุธวิถีโค้งอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อทราบถึงวิธีการยิงโดยวิธีการเล็ง
จาลองต่อที่หมายอยู่หลังที่กาบัง หรือที่หมายที่ไม่สามารถจะตรวจผลการยิงได้จากที่ตั้งปืนอันเนื่องมาจาก
ระยะยิงไกล ทัศนะวิสัยจากัด หรือมีสิ่งกีดขวางกาบังสายตาอื่น ๆ จาเป็นต้องใช้ผู้ตรวจการณ์หน้าเป็นผู้ปรับ
การยิงให้ และอาจต้องใช้ศูนย์อานวยการยิง เป็นผู้คานวณหาหลักฐานการยิง และควบคุมการยิงได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับการศึกษา เรามุ่งหมายจะกล่าวเฉพาะเทคนิคการใช้ ค.๘๑ มม. แบบ เอ็ม ๒๙ และ แบบ เอ็ม
๑ ซึ่ง ทอ. เรามีใช้เท่านั้น ส่วนเทคนิคการใช้อาวุธวิถีโค้งอื่น ๆ นั้น จะมีบางส่วนที่เป็นผลพลอยได้ จาก
หลักการเดียวกันนี้ แต่จะไม่กล่าวจาเพาะเจาะจงลงไป เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่มีจากัด และรายละเอียดบาง
รายการที่มีความจาเป็นน้อย ก็จะเว้นไม่กล่าวถึง เช่น การพิจารณาด้านยุทธวิธี, การวางแผนระดับสูง เป็นต้น
จึงจะกล่าวเฉพาะเรื่องที่สาคัญจริง ๆ ให้เพียงพอที่เจ้าหน้าที่ในชุดผู้ตรวจการณ์หน้า (ผตน.) ศูนย์อานวยการยิง
(ศอย.) และพลประจาปืนในส่วนยิง (สย.) สามารถปฏิบัติภารกิจโดยสมบูรณ์เท่านั้น
๒. คุณลักษณะการยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด
ย่อมเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคุณลักษณะ และขีดความสามารถในการยิงของเครื่องยิงลูกระเบิดนั้น
เป็นอาวุธประเภทหนึ่งที่ผู้บังคับหน่วยพิจารณาเลือก ใช้อาวุธให้เหมาะกับหมาย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการ
ทาลายมากที่สุด โดยสามารถนาหัวข้ออันเกี่ยวกับคุณสมบัติ และขีดความสามารถในการยิงของเครื่องยิงลูก
ระเบิดต่อไปนี้มาเป็นแนวทางพิจารณา
๒.๑ อานาจการทาลายสูง ประกอบกับความแม่นยาแน่นอน และสามารถใช้ได้ทันเวลาในการ
โจมตีต่อเปูาหมายต่าง ๆ โดยรอบตัว โดยมมิต้องคานึงถึงปัญหาเกี่ยวกับทัศนะวิสัย สภาพดินฟูาอากาศ และ
ภูมิประเทศ
๒.๒ สามารถโจมตีต่อเปูาหมายต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง จะด้วยการรวมอานาจการยิง, การ
กระจายการยิง หรือการยิงเปูาหมายตามเหตุการณ์ได้โดยรอบตัว ในรัศมีระยะยิงของตนเองได้ โดยมิต้องย้าย
ที่ตั้งยิง
๒.๓ ทาลายขวัญของข้าศึกด้วยการยิงจากที่ตั้งยิงใด ๆ ก็ได้ไปยังข้าศึก ทั้งยังจากัดขีด
ความสามารถในการเคลื่อนย้าย, ร่นถอยของข้าศึก โดยข้าศึกไม่ทราบทิศทางยิง หรือที่ตั้งยิงว่ายิงมาจากที่ใด

๑๐๑
๓. ภารกิจการยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด
ความสาเร็จในการยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด ประกอบด้วยภารกิจหลัก ๒ ประการ
๓.๑ ให้การสนับสนุนด้วยการยิงอย่างต่อเนื่องโดยใกล้ชิดต่อหน่วยดาเนินกลยุทธของฝุายเรา ทา
การยิงตัดรอนและยิงทาลายต่อข้าศึกที่เป็นอันตรายต่อหน่วยขอรับการสนับสนุนการยิง และทาการยิงต่อ
เปูาหมาย ซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธวิถีทราบทาการยิงได้
๓.๒ สามารถทาการโจมตีในทางลึก ตัดขาดกาลังข้าศึกด้วยการยิงต่อกาลังหนุนจากัด การเคลื่อนที่
ในแนวหลังของข้าศึก และยิงขัดขวางมิให้ข้าศึกใช้สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา
การติดต่อสื่อสาร และทาลายที่ตั้ง ณ ตาบลสาคัญ ๆ ของข้าศึก
๔. การจัดเจ้าหน้าที่สาหรับการยิงโดยวิธีเล็งจาลอง (INDIRECT FIRE)
ตามปกติการใช้ ค.๘๑ มม. จะทาการยิงด้วยวิธีเล็งจาลองทั้งสิ้น แต่ก็สามารถยิงโดยวิธีเล็งตรงได้
หากเห็นเปูาหมาย ณ ที่ตั้งปืน หรือจากเครื่องเล็ง แต่ถ้าการยิงนั้นเรายังอาศัยการปรับการยิงจากหลักเล็งแล้ว
ถือว่าเป็นการยิงจาลองทั้งสิ้น ซึ่งการยิงโดยวิธีเล็งในทีนี้จะไม่กล่าวถึง
การยิงโดยวิธีเล็งจาลองนั้น จะต้องจัดชุดเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ของระบบ
การยิงด้วยวิธีการเล็งจาลอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของระบบการยิงด้วยวิธีการเล็งจาลอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ
จะต้องทางานด้วยความละเอียดแน่นอน ทันเวลา ทุกชุดจะต้องมีความรู้ความชานาญ เพื่อให้สามารถทาการยิง
ต่อเปูาหมายได้ ทันตามเวลาที่ต้องการด้วยความแน่นอน และให้ได้ผลการยิงสูงที่สุด
ตามปกติการตั้ง ค. จะต้องตั้งหลังที่กาบังหรือในที่ตั้งข้าศึกไม่สามารถจะมองเห็นหรือตรวจค้นได้
ด้วยเหตุนี้เอง จึงทาให้ไม่สามารถใช้การยิงด้วยวิธีเล็งตรงได้ดังกล่าวแล้วจึงต้องใช้การยิงโดยวิธีการเล็งจาลอง
ซึ่งจะให้ผลคุ้มค่ามากต่อเปูาหมายหลังที่กาบัง ที่อาวุธวิถีราบไม่สามารถทาการยิงได้
การจัดชุดเจ้าหน้าที่ในระบบการยิงด้วยวิธีการเล็งจาลองนั้น จะประกอบไปด้วยผู้ตรวจการณ์หน้า
(ผตน.) เจ้าหน้าที่ศูนย์อานวยการยิง (ศอย.) และเจ้าหน้าที่ส่วนยิง (สย.) เจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ จะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกันหมดทุกส่วน เพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จตามภารกิจ ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่ดังนี้
๔.๑ ผู้ตรวจการณ์หน้า (FORWARD OBSERVER) ทาหน้าที่ตรวจการณ์ค้นหาเปูาหมายและ
รายงานตาแหน่งที่อยู่ของเปูาหมายที่เหมาะสมไปให้ ศอย. ทราบ พร้อมทั้งเป็นผู้ส่งคาขอยิง เมื่อพิจารณาเห็น
ว่าเปูาหมายเหล่านั้นเหมาะสมที่จะใช้เครื่องยิง ทาการยิง ผตน. ยังเป็นผู้ปรับการยิงให้กระสุนตกลงยัง
เปูาหมาย เลือกและค้นหาทุกเปูาหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผตน. เปรียบเสมือนสายตาของระบบการยิงด้วย
วิธีเล็งจาลอง ซึ่งเป็นส่วนเดียวของระบบที่สามารถมองเห็นเปูาหมาย
๔.๒ ศูนย์อานวยการยิง (FIRE DIRECTION CENTER) ทาหน้าที่พิจารณาคานวณหาหลักฐานการ
ยิง ดดยแปลงคาขอยิงของ ผตน. มาเป็นหลักฐานการยิง แล้วส่งคาสั่งเป็นคาสั่งยิง (FIRE COMMANDS) ไปยัง

๑๐๒
สย. (MORTAR CREWS) ศอย. ทาหน้าที่เปรียบเสมือนสมองหรือศูนย์ประสาทของระบบการยิงโดยวิธีเล็ง
จาลอง
๔.๓ ส่วนยิง (FIREING SECTION OR MORTAR CREW) ทาหน้าที่รับคาสั่งยิงจาก ศอย. ไปตั้งค่า
ให้กับส่วนให้กับส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นให้ถูกต้อง ปฏิบัติการยิง ตามส่วนบรรจุที่กาหนดคล้อยตามการควบคุม
การยิงของ ศอย.

๑๐๓

องค์ประกอบของระบบการยิงโดยวิธีเล็งจาลอง

๑๐๔
๕. การควบคุมการยิงโดยระบบแนวพิกัดตารางประกอบเปูาหมาย
๕.๑ ในการควบคุมการยิงโดย ศทย.นั้น มีวิธีธรรมดาที่ง่าย และไม่ทันสมัยซับซ้อนโดยใช้ระบบแนว
พิกัดตาราง ประกอบเปูาหมาย ก็ย่อมสามารถทาการยิงได้ผล เพียงแต่ใช้ผู้ใดก็ได้ ที่สามารถใช้เข็มทิศเป็น มี
ความเข้าใจกฎสัมพันธ์มิลเลียม สามารถในการติดต่อสื่อสารกับ ศอย.และสามารถในการปรับการยิงได้ ย่อม
ควบคุมการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ โดยการอาศัยแผ่นกรุยจุด M 16(BOARD PLOTING M16) ศอย.สามารถจะกรุย (PLOT)
จุดเริ่มต้นการยิงนัดแรก จุดที่แก้กระสุนนัดต่อๆไปลงบนแผ่นกรุยจุดได้ ทาให้สามารถหาหลักฐานได้จากการยิง
ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องทราบที่อยู่ของ ผตน.เพียงแต่อาศัย แนวตรวจการณ์ที่หมาย(ต-ม)ซึ่งบอกเป็นมุม
ภาคของทิศ เป็นแนวแก้ตาบลกระสุนตก แล้วแปลงมาเป็นหลักฐานตามแนวปืน ที่หมาย(ป-ม)ก็จะได้หลักฐาน
การยิง
๖. การจัดเพื่อการยิงสนับสนุนแก่ส่วนรวม
ตามปกติ ค. ๘๑ มักจะตั้งยิงเป็นตอน ๓ ถึง ๔ กระบอก (หมู่) ต่อพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหาร
ราบ ด้วยการวางพื้นยิงกรวยขนาน อย่างไรก็ตาม ค. ๘๑ สามารถแยกยิงเป็นรายกระบอกเป็นส่วน ๆ หรือรวม
อานาจการยิงทั้งตอนก็ได้
๗. การวางพื้นยิง (แนวทิศทางตั้งปืน หรือตรงทิศ MOUNTING AZIMUTH)
๗.๑ โดยวิธีใช้แนวปืน – ที่หมาย (DIRECT ALIGNMENT) ใช้ในโอกาสที่สามารถมองเห็นที่หมาย
หรือประมาณที่อยู่ของที่หมายได้จากที่ตั้งยิง ผบ.หมู่ ไปยืนในแนวปืนที่หมาย (ป – ม) ปักหลักหมายแนว แล้ว
ถอยหลังมาประมาณ ๒๕ เมตร ปักหลักหมายที่ตั้งปืนให้ตรงกับแนวหลักหมาย – ที่หมาย ถ้าทาการวัดมุมจาก
ทีต่ ั้งยิงก็จะได้มุมภาคของทิศแนวตั้งปืนตรงทิศตามต้องการ (ปกติต้องรายงานให้ ศอย. ทราบ)
๗.๒ โดยวิธีกาหนดแนวมุมภาคของทิศ (AZIMUTH METHOD)
โดยการวัดมุมภาคของทิศด้วยเข็มทิศ กระทาได้โดยเล็งให้เส้นเล็งของเข็มทิศ (ตามมุมภาคที่
กาหนด) ผ่านหลักหมายจุดที่ตั้งปืน แล้วให้พลกระสุนนาหลักหมายแนวไปปักในแนวเส้นเล็ง ให้ห่างจากหลัก
หมายจุดที่ตั้งปืนอย่างน้อย ๒๕ เมตร ตามปกติ การวางแนวพื้นยิงตามวิธีนี้จะใช้กล้องเล็งเข็มทิศ เอ็ม – ๒
เป็นเครื่องมือหลัก เพราะจะให้ค่ามุมที่ถูกต้องที่สุดพร้อมทั้งการแก้หรือการชดเชยมุมเยื้องแม่เหล็ก พร้อมกัน
ไปในตัว ค่ามุมภาคตั้งปืนตรงทิศนี้อาจได้รับการกาหนดมาจาก ศอย. จากการวัดมุมในแผนที่ หรือตามที่หน่วย
อื่นวางแผนมาให้และกาหนดมาให้
๗.๓ การตั้งปืนตรงที่หมายโดยวิธีเร่งด่วน (DIRECT LAY METHOD)
วิธีนี้เป็นวิธีใช้เครื่องเล็ง ๆ ตรงต่อเปูาหมายที่เกิดขึ้นทันทีทันใดในการตั้งยิง ไม่ต้องใช้หลักหมาย
แนว, หลักเล็งใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทาการปรับการยิงโดยแก้ไขจากเปูาหมายโดยตรง ข้อควรระลึกก็คือเครื่องเล็ง

๑๐๕
ขณะตั้งปืนจะต้องให้แนวเส้นเล็งขนานกับแนวหลอดลากล้อง คือ มุมทิศ = ๐ หรือ ๓,๒๐๐ มิลเสมอ และการ
ยิงโดยวิธีนี้ไม่ต้องอาศัย ศอย. แต่อาศัยการแก้โดย ผตน. หรือ ผบ. หมู่ปืน ซึ่งต้องอยู่ในแนว ป – ม หรืออยู่ใน
รัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร
๘. การพิจารณาสิ่งกาบังทางยิง
๘.๑ ตามปกติการตั้งเครื่องยิง เรามักจะตั้งหลังที่กาบัง ฉะนั้นจะต้องพิจารณาเนินเขา ต้นไม้ อาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง ที่ยื่นล้าออกไม่ให้กีดขวางวิถีกระสุนได้ ทั้งต้องพิจารณาเผื่อนิรภัยด้วย
๘.๒ เมื่อ ผบ.หมู่ เลือกที่ตั้งยิงแน่นอน จะเป็นผู้พิจารณาสิ่งกีดขวางทิศทางยิงดังกล่าวแล้วด้วย
สายตาคร่าว ๆ เมื่อตั้งยิงเรียบร้อยแล้ว พลยิงจะเป็นผู้วัดมุมยอดที่กาบังด้วยเครื่องเล็งประกอบเครื่องยิงอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง บันทึกไว้แล้ว รายงานให้ ศอย. ทราบ
๘.๓ จะต้องทาบันทึกมุมยิงต่าสุดไว้ทุกยอดที่กาบัง ในบางภารกิจทาการยิงไม่ได้ ต้องเปลี่ยนที่ตั้งยิง
จะต้องรายงานให้ ศอย. ทราบอีกครั้ง (แม้ว่าจะรายงานให้ ศอย. ทราบแล้วก็ตาม) การยิงเวลากลางคืนไม่มี
โอกาสจะวัดมุมยอดที่กาบังได้ จะต้องคานึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย
๙. การตั้งยิงเป็นตอนและเป็นหมวด
ตามธรรมดาการยิงของเครื่องยิง ฯ นั้นมักจะทาการยิงเป็นตอนหรือเป็นหมวดเพื่อสนับสนุนให้แก่
กองร้อย หรือกองพันทหารราบในแนวหน้า การตั้งยิงแบบนี้แตกต่างจากการตั้งยิงเป็นหมู่ ก็คือเป็นการตั้ง
เครื่องยิงให้ขนานกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น ใกล้กล้องเข็มทิศ เอ็ม ๒ เป็นเครื่องมือ ใช้เข้มทิศธรรมดา หรือใช้
เครื่องเล็งประจาเครื่องยิง เป็นเครื่องมือในการปรับให้เครื่องยิงทุกระบอกมีทิศทางยิง (มุมตั้งปืนตรงทิศ) ขนาน
กันนอกจากนั้น การยิงเป็นตอนหรือเป็นหมวด ผบ.ตอน หรือ ผบ.หมวด จะเป็นผู้กาหนดดูแล ณ ที่ตั้งยิง และ
จัดเตรียมกระสุนให้เพียงพอสาหรับเครื่องยิงในความรับผิดชอบของตนตลอดเวลา
๙.๑ ในการตั้งยิงด้วยเครื่องยิง เป็นตอนด้วยกรวยขนาน การตั้งเครื่องยิงแต่ละหมู่จะอยู่ห่างกัน
ในทางข้าง ๓๐ – ๓๕ เมตร ทาให้กว้างด้านหน้าของตอนมีระยะ ๖๐ – ๗๐ เมตร (๑ ตอน = ๓ หมู่) ถ้าเป็นไป
ได้แนวตั้งยิงควรตั้งฉากกับทิศทางยิงเสมอ หมู่จะเรียงจากขวาไปซ้าย ๑,๒,๓ (หันหน้าตามทิศทางยิง) และไม่
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อสะดวกในการตรวจการของ ผตน. และการอานวยการของ ศอย.
๙.๒ เมื่อตั้งเครื่องยิงด้วยกรวยขนานแล้ว ระยะห่างของตาบลระเบิดจะมีความกว้างเท่ากับ
ระยะห่างของที่ตั้งยิงของหมู่ และจะทาให้อานาจการระเบิดครอบคลุมพื้นที่กว้างด้านหน้าได้ ๑๐๐ – ๑๑๐
เมตร ทั้งนี้เพราะตาบลระเบิดของกระสุนแต่ละนัด จะทาให้เกิดอันตรายเป็นพื้นที่กว้าง ๓๐ – ๓๕ เมตร
๙.๓ ในการตั้งเครื่องยิงด้วยกรวยขนานนี้ จะต้องกาหนดทิศทาง ทางตั้งปืนตรงทิศหรือแนวพื้นยิง
เป็นมุมภาคของทิศมาให้ โดย ศอย.ผบ.ตอน หรือ ผบ.หมวด เช่นเดียวกับการตั้งเครื่องยิงเป็นหมู่ แต่ทุกหมู่จะ
ทาการปรับมุมตั้งปืนตรงทิศให้ถูกต้อง และขนานกันทุกกระบอก

๑๐๖

๑๐. การตั้ง ค. ให้ขนานโดยอาศัยเข็มทิศ
วิธีนี้เป็นวีธรรมดาอาศัยเข็มทิศ – ตามมุมภาคที่กาหนด แต่ละกระบอกต่างตั้ง โดยใช้พลกระสุน
นาหลักหมายแนวไปปักให้ตรงแนวเล็งซึ่งผ่านหลักหมายที่ตั้งยิง เสร็จแล้วแต่ละกระบอกทาการตั้งเครื่องยิงให้
เส้นเล็งของเครื่องเล็งซึ่งตั้งค่ามุมทิศ ๐ ทางขอบซ้ายของหลักหมายแนว เครื่องยิงทุกกระบอกจะขนานกัน วิธีนี้
เป็นวิธีที่รวดเร็ว แต่ขาดความถูกต้องแน่นอน
๑๑. การตั้ง ค. ให้ขนานกันโดยใช้เครื่องเล็งของแต่ละหมู่
ตอนสามารถวางพื้นยิงให้ขนานกันโดยอาศัยเครื่องเล็งของ ค.เล็งต่อ ค.หมู่หลัก วิธีนี้จะต้องให้
เครื่องเล็งของทุกหมู่ เล็งเห็นเครื่องเล็งของ ค.หมู่หลัก
ค.หมู่ อาจวางพื้นยิงโดยอาศัยแนวมุมภาคของทิศ หรือการปรับการยิงต่อจุดยิงหาหลักฐาน (จล.)
ค.หมู่ ที่เหลือปรับให้ได้กรวยขนานกับ ค.หลัก โดยอาศัยเครื่องเล็งของตนเล็งต่อ ค.หลัก วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ข้อ ๕๑.
๑๒. การตั้ง ค. ให้ขนานกันโดยอาศัยการปรับการยิงของ ค.ทุกกระบอก
โดยการปรับการยิงของ ค. ทุกกระบอกให้ตาบลระเบิดตกห่างกันเท่ากับระยะห่างระหว่างที่ตั้งยิง
ของแต่ละหมู่ แสดงว่า ค.ทุกระบอกมีทิศทางยิงขนานกัน แต่มุมทิศที่ยิงอาจไม่ใช่มุมทิศเดียวกัน ถ้าต้องการให้

๑๐๗
อ่านได้ค่ามุมทิศเดียวกันก็ใช้วิธีปักหลักเล็งใหม่ตั้งค่ามุมทิศให้เท่ากันโดยไม่ให้กระทบกระเทือนต่อลากล้อง
หรือถ้าเป็นเครื่องเล็งชนิดที่เลื่อนมาตราได้ (เอ็ม ๕๓) ก็เพียงแต่เลื่อนมาตรให้อ่านได้เท่ากันเป็นใช้ได้

กรวยการยิง (SHEAF)

กรวยขนาน (PARRALLEL SHEAF)

กรวยปิด (CONVERGED SHEAF)

กรวยเปิด (OPEN SHEAF)

กรวยพิเศษ (SPECIAL SHEAF)

๑๐๘
๑๓. องค์ประกอบที่สาคัญในการหาหลักฐานการยิง
๑๓.๑ โดยทั่วไป หลักฐานต่าง ๆ ที่นาไปเพื่อใช้ในการตั้ง ค. เพื่อให้กระสุนไปตกตามตาบลที่
ต้องการ เราเรียกว่าหลักฐานการยิง มูลฐานของหลัก ฐานต่าง ๆ ได้แก่ทิศทาง, ระยะตามแนวราบความสูงต่าง
ๆ และสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศ ระหว่างที่ตั้งยิงกับเปูาหมาย
๑๓.๒ การพิจารณาความต้องการถึงรูปร่างลักษณะของกลุ่มกระสุนในการยิงเป็นตอน เพื่อให้
อานาจการระเบิดแผ่กระจายเต็มพื้นที่ซึ่งมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันจะต้องนามาพิจารณาด้วยตามธรรมดา ค.
จะใช้ยิงเป็นตอน (๓ – ๔ หมู่) ด้วยมุมทิศ, ส่วนบรรจุ, เวลาชนวน และมุมสูงเดียวกัน แต่เมื่อ รูปร่างลักษณะ
พื้นที่เปูาหมายแตกต่างกัน จะต้องนามาแก้ไขให้ได้กลุ่มกระสุนตามต้องการ
๑๓.๓ กรวยการยิง (SHEAF) หมายถึงการกระจายตาบลระเบิดของกระสุนตั้งแต่ ๒ กระบอกขึ้น
ไป ซึ่งยิงร่วมในภารกิจเดียวกัน ความห่างของกรวย คือความกว้างของตาบลระเบิด คิด ณ จุดศูนย์กลางของ
ตาบลระเบิด ดังนั้นกว้างด้านหน้าทั้งหมดของกรวยการยิงหนึ่ง ๆ จึงเท่ากับความห่างของกรวยทั้งหมดบาก
ด้วยความกว้างของตาบลระเบิดอีก ๑ นัด กรวยการยิงอาจจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
๑๓.๓.๑ กรวยขนาน (PARRALLEL SHEAF) หมายถึง แนววิถีกระสุนของปืนทุกกระบอก
ขนานกันหมด
๑๓.๓.๒ กรวยปืน (CONVERGED SHEAF) หมายถึง แนววิถีกระสุนของปืนต่าง ๆ ไปตัด
กัน ณ เปูาหมาย (จุด ๆ หนึ่ง)
๑๓.๓.๓ กรวยเปิด (OPEN SHEAF) หมายถึง แนววิถีกระสุนของปืนถ่างออกจากกัน ทา
ให้จุดศูนย์กลางของตาบลระเบิดห่างกว่าความกว้างมากที่สุด ของอานาจการระเบิดของกระสุนหนึ่งนัด
๑๓.๓.๔ กรวยพิเศษ (SPECIAL SHEAF) เป็นกรวยใด ๆ ที่แตกต่างจากกรวยดังกล่าว
ข้างต้น
๑๔. ขีปนวิธี (BALLISTICS)
ขีปนวิธี หมายถึง ลักษณะเส้นทางวิ่งของวิถีกระสุนจากปืนไปยังจุดกระทบ แบ่งได้เป็นขีปนวิธี
ภายใน และขีปนวิธีภายนอก (INTERIOR AND EXTERIOR BALLISTIC)
๑๔.๑ ขีปนวิธี เป็นการพิจารณาการเคลื่อนที่ของกระสุน ตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่จนถึงปากลากล้อง
ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในระหว่างอยู่ภายในลากล้อง เช่น ลักษณะกระสุนแต่ละนัด ลักษณะ
ผิวภายในของลากล้อง, อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม, ความชื้น ฯลฯ ซึ่งจะให้ค่าสรุปที่ต้องการอันหนึ่ง คือ
ความเร็วต้นของกระสุน (MUZZLE VELOCITY) ในที่นี้เราจะไม่กล่าวรายละเอียด แต่จะนามาเริ่มพิจารณาก็
คือ ความเร็วต้น

๑๐๙
๑๔.๒ ขีปนวิธภี ายนอก เป็นการพิจารณาแนววิถีกระสุนที่พ้นจากลากล้องไปจนถึงจุดกระทบ ซึ่ง
จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามสภาพสิ่งแวดล้อม และต้องนามาพิจารณาเพื่อแก้ไขให้ได้ค่าคงที่หรือชดเชยให้ได้ค่าที่
ต้องการ อิทธิพลที่มีความกระทบกระเทือนต่อแนวกระสุนวิถึ เมื่อพ้นปากลากล้องมาแล้ว และสามารถนามา
พิจารณาแก้ไขการยิงได้ดังนี้
๑๔.๒.๑ ในบรรยากาศมาตรฐานอันหนึ่ง จะกาหนดให้พฤติภาพของวิถีกระสุนได้ค่าที่
กาหนดเป็นค่าแน่นอนค่าหนึ่ง ซึ่งจะปรากฏในตารางยิง อันเป็นค่าตัวเลขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขีปนวิธี เช่น
ระยะสัมพันธ์กับมุมสูง, ส่วนบรรจุ, เวลาแล่น, ความสูงยอดกระสุนวิถี, กระสุนแต่ละแบบย่อมมีค่าแตกต่างกัน
ออกเป็นชนิด ๆ ไป
๑๔.๒.๒ หากค่าเปลี่ยนแปลงจากบรรยากาศมาตรฐานที่กาหนด วิถีกระสุนจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ค่าบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงอาจหาและแก้ไขได้ ซึ่งจะต้องนามาพิจารณาเพื่อชดเชย
การเปลี่ยนแปลงนี้เสมอ ค่าที่สามารถแก้ไขนี้ได้แก่
- ความสูงต่างระหว่างที่ตั้งยิงกับที่หมาย
- อุณหภูมิของดินขับ
- ความเบี่ยงเบนประจาของปืน
- อุณหภูมิของอากาศ
- น้าหนักของกระสุน
- ลม
๑๕. อาการกระจายของกระสุน
ดังกล่าวแล้วว่าแรงต่าง ๆ ย่อมมีอิทธิพลต่อวิถึกระสุน ขณะวิ่งไปในอากาศจนทาให้กระสุนซึ่งยิง
ด้วยหลักฐานการยิงเดียวกัน ปืนกระบอกเดียวกันไม่ตกลง ณ จุดเดียวกัน แต่จะแผ่กระจายออกไปเป็นรูป
อาการกระจายมาตรฐานอันหนึ่ง (ไม่มีความผิดพลาดจากการปฏิบัติการยิงของพลประจาปืน) รูปอาการ
กระจายนี้จะมากขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานมากน้อยเพียงใด พลประจาปืนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
โดยตรง คือ
๑๕.๑ ความเร็วต้น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก น้าหนักของกระสุนจานวนส่วนบรรจุ,
อัตราเร็วในการเผาไหม้ ความหลวมของกระสุนกับลากล้อง พลประจาปืนจะต้องระมัดระวังใช้กระสุนชนิดงวด
งานเดียวกัน ส่วนบรรจุที่ถูกต้อง สภาพกระสุนแห้ง สะอาดเหมือนกันทุกนัด เก็บไว้ในอุณหภูมิเท่ากันทุกนัด
ลากล้องสะอาดได้รับการทาความสะอาดทุก ๆ ๑๐ นัดที่ยิงไป ทั้งนี้เพื่อลดอาการกระจาย จากการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วต้น ซึ่งพลประจาปืนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๑๑๐
๑๕.๒ ค่ามุมสูง,และมุมทิศ พลยิงมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด ในการตั้งค่ามุมสูงมุมทิศที่เครื่องเล็ง
และปรับ ค. ให้ถูกต้องทั้งทางสูงและทางทิศ การวางฐานแน่นและการบรรจุกระสุนอย่างประณีต เป็นการช่วย
ลดอาการกระจายลง ไม่ให้อาการกระจายเกินมาตรฐานมากนัก
๑๕.๓ แรงต่าง ๆ ที่มีความกระทบกระเทือนต่อกระสุนขณะที่วิ่งไปในอากาศได้แก่ ความแน่น
ของอากาศ อุณหภูมิ สภาพลมเบื้องบน พลประจาปืนสามารถลดให้กระสุนได้รับการกระทบกระเทือนน้อยลง
โดยการใช้ส่วนบรรจุต่าง ๆ เพื่อลดเวลาแล่นในอากาศให้น้อยลงเป็นการช่วยลดอาการกระจายให้น้อยลงด้วย
๑๖. รูปอาการกระจายของกระสุน
๑๖.๑ เมื่อเรายิงกระสุนจานวนหนึ่งด้วยหลักฐานการยิงเดียวกันโดยปืนกระบอกเดียวกัน กระสุน
จานวนครึ่งหนึ่งจะตกหน้า อีกครั้งหนึ่งจะตกหลัง จะหนาแน่นที่สุดบริเวณใกล้ศูนย์กลางที่หมาย และจะแผ่
กระจายออกไปโดยรอบ ถ้าเราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยม อาการกระจาย เราแบ่งเป็นย่านอาการกระจายทางระยะ
และทางทิศอย่างละ ๘ ส่วน จะสามารถกาหนดเปอร์เซ็นต์จานวนกระสุนตกที่น่าจะเห็นได้ ดังรูปที่แสดงใน
หน้าต่อไป
๑๖.๒ ขนาดของรูปสี่เหลี่ยมอาการกระจายขึ้นอยู่กับระยะยิง และมุมกระสุนตก หากระยะยิง
ไกล มุมกระสุนตกเล็ก รูปสี่เหลี่ยมอาการกระจายจะยาวมาก แต่ถ้ามุมกระสุนตกใกล้รูปสี่เหลี่ยมอาการ
กระจายจะสั้น แต่กว้างขึ้น
๑๖.๓ อาการกระจายใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เสียทีเดียว การยิงเป็นพื้นที่จะได้รับผลดี อานาจการ
ระเบิดจะทาให้เกิดการสูญเสียแก่ข้าศึกเป็นพื้นที่กว้าง อย่างไรก็ตามถ้าอาการกระจายมีมากเกินไป ก็อาจมีผล
น้อยต่อเปูาหมายที่เป็นจุด ในที่กาบังขนาดเล็กหรือต่อการยิงทาลาย
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๑๑๑
พื้นที่อาการกระจายกระสุนจากการยิงของ ค. ด้วยหลักฐานการยิงเดียวกัน

PARALLEL SHEAF

OPEN SHEAF

CONVERCED SHEAF

A TYPE OF SPECIAL SHEAF

๑๑๒
กรวยการยิงแบบต่าง ๆ

๑๑๓
๑๗. การพิจารณาเลือกชนิดกระสุนและชนวนให้เหมาะสมกับเปูาหมาย
๑๗.๑ กระสุนชนวนกระทบแตกระเบิด เมื่อหัวกระสุนกระทบผิวที่แข็งด้วยชนวนไวจะให้อานาจ
การทาลายสูงต่อเปูาหมายในที่โล่ง ซึ่งรวมทั้งบุคคลและยุทโธปกรณ์ แต่ไม่เหมาะสาหรับสังหารบุคคลในหลุม
หมอบ หรือในภูมิประเทศเป็นคลื่นเป็นลอน
๑๗.๒ กระสุนชนวนแตกอากาศ มีผลมากกว่า การกระทบแตกต่างการสังหารบุคคลในหลุม ใน
พื้นที่เป็นคลื่นเป็นลอนสลับ หรือในสนามเพลาะ และจะให้ผลมากที่สุด เมื่อระเบิดสูงเหนือที่หมายในระยะ ๒๐
เมตร
๑๗.๓ กระสุนระเบิดชนวนถ่วงเวลา กระสุนจะระเบิดหลังจากกระทบและทะลุทะลวงเปูาหมาย
ไปแล้ว มากน้อยตามความแข็งแรงของเปูาหมาย ไม่มีรัศมีการระเบิด แต่เหมาะในการทาลายที่หมายที่เป็น
กาบัง สิ่งก่อสร้างที่แข็งแรง หรือหลุมบุคคลปิด
๑๘. การพิจารณาโดยทั่วไป ในการใช้กระสุน
๑๘.๑ กระสุน ค. มีน้าหนัก ราคาแพง การเพิ่มเติมกระสุนกระทาได้ยากกว่าอาวุธปืนเล็ก หรือ
อาวุธเล็งตรงอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า ฉะนั้นเปูาหมายใดสามารถใช้อาวุธยิงเล็งตรงได้ ให้พิจารณาใช้อาวุธเล็ง
ตรงอื่น ๆ ก่อน
๑๘.๒ เปูาหมายที่เหมาะในการพิจารณาใช้ ค.
- หน่วยทหารในที่โล่งหรือในที่กาบัง
- อาวุธ – อาวุธหลัก เช่น ป. หรือ ค. – ที่รวมพล
- ขบวนยานยนต์
- รถถังติดตามด้วยทหารราบ
- ขบวนลาเลียงกระสุน หรือคลังเก็บกระสุนวัตถุระเบิด
- พื้นที่หลังที่กาบังข้าศึกยึดอยู่
- พื้นที่ตรวจการณ์
- พื้นที่ที่ต้องการใช้กระสุนควันกาบังการตรวจการณ์ของข้าศึก
- พื้นที่ที่ต้องการส่องสว่าง
๑๙. การโจมตีเปูาหมาย
๑๙.๑ การยิงโจมตีต่อเปูาหมาย ตามภารกิจยิงต่าง ๆ มีหลายชนิด ดังต่อไปนี้
๑๙.๑.๑ การยิงทาลาย เป็นการยิงเพื่อการทาลายวัตถุ สิ่งก่อสร้างปกติ การยิงทาลาย จะ
สิ้นเปลืองกระสุน และใช้เวลามาก ต้องใช้ผู้ตรวจการณ์ปรับการยิงให้
คาแนะนาการเขียนรายงานการตรวจ อ.

๑๑๔
๑. ส่วนราชการ คือหน่วยที่ทารายงานผลการตรวจ อ. ที่หนังสือ วัน เดือน ปี ที่ทารายงาน ตาม
งานสารบรรณ
๒. เรียนผู้บังคับบัญชา หรือถึงผู้ที่ต้องการรายงานให้ทราบ
๓. กระผม ยศ ชื่อ ตาแหน่ง และสังกัดของผู้ทารายงาน
๔. ลาดับ เขียนตามรายการที่ได้ปฏิบัติไป
๕. วัน เดือน ปี เวลา เที่ยวบิน อ. แนบ เขียนตามรายการเดินทางและเขียนเครื่องหมาย ในช่อง
ไป หรือ มา ช่องการตรวจ เขียนเป็นจานวนตัวเลขลงในช่องผู้โดยสาร มา หรือ ไป เป็นจานวนคน และในช่อง
พัสดุ มา หรือไป ลงเป็นจานวนชิ้น ช่องผลการตรวจ เขียนตามเหตุการณ์ที่ได้ปฏิบัติ และช่อง จนท. ผู้ตรวจ ก็
ลงชื่อตามรายการที่ได้ไปตรวจโดยชัดเจนด้วย
๖. หากข้อความที่กรอกลงในรายการแบบพิมพ์ไม่เพียงพอ ให้นาไปเขียนต่อด้านหลัง หรือ ถ้ามี
จานวนมาก อาจใช้เป็นต่อบันทึกรายการ เช่นเดียวกับหนังสือทั่วไปได้
๗. ลงชื่อ ตาแหน่ง ผู้ทารายงาน
………………………………………
๑๙.๑.๒ การยิงตัดรอน เป็นการยิงเพื่อมุ่งหมายให้เกิดการสูญเสีย เป็นการปูองกันการ
เคลื่อนที่ หรือการปฏิบัติการของข้าศึก อาจทาลายวัตถุสิ่งอานวยความสะดวกหรือเป็นการลดประสิทธิภาพ
การรบของข้าศึก
๑๙.๑.๓ การยิงรบกวน เป็นการยิงให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสีย เพื่อรบกวน ขัดขวาง และ
ข่มขวัญข้าศึก
๑๙.๑.๔ การยิงขัดขวาง เป็นการยิงเพื่อมุ่งหวังไม่ให้ข้าศึกใช้พื้นที่ที่เราต้องการเป็นองค์
หลักฐานที่ได้จากการรังวัด หรือจากการทราบพิกัดที่แน่นอนของเปูาหมายวิธียิงอาจไม่ต้องใช้ ผตน. และไม่
ต้องปรับการยิงก็ได้
๑๙.๒ บริเวณใกล้เปูาหมายอาจมีจุดยิงหาหลักฐาน (จ) ซึ่งเคยยิงมาแล้ว หรืออาจเป็นองค์
หลักฐานที่ได้จากการรังวัด หรือจากการทราบพิกัดที่แน่นอนของเปูาหมายวิธียิงอาจไม่ต้องใช้ ผตน. และไม่
ต้องปรับการยิงก็ได้
๑๙.๓ การยิงจู่โจมโดยอาศัยความหนาแน่นของกระสุนด้วยความรวดเร็วฉับพลันจะเป็นการข่ม
ขวัญ และให้ผลการทาลายสูง วิธีนี้มักจะรวมการยิงโดยคานวณเวลาให้กระสุนตก ณ ที่หมายให้พร้อมกันทุก
กระบอก อย่างไรก็ตาม มีความจากัดในเรื่องความเร็วในการยิงและความสิ้นเปลืองกระสุนมีมาก การใช้กระสุน

๑๑๕
สิ้นเปลืองเกินอัตรา จะต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ. ชั้นเหนือ จึงต้องคานึงถึงการใช้ให้มาก การยิงที่ขาดความ
ประณีต ย่อมมีอาการกระจายมาก ความสิ้นเปลืองย่อมมีมากไปด้วย
๑๙.๔ อัตราการใช้กระสุนต่อวันต่อกระบอก มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการเพิ่มเติม
กระสุน ถ้าทาได้ยาก ภารกิจยิงย่อมถูกจากัด อาจจะใช้กระสุนได้เพียง ๑๐ ถึง ๒๐ นัดต่อวัน แต่ถ้าขีด
ความสามารถในการเพิ่มเติมกระสุนมีมาก อาจใช้กระสุนได้ในอัตราวันละ ๒๐ ถึง ๑๐๐ นัด ทั้งภารกิจยิงจะ
ได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมมากขึ้น รวมถึงขั้นการวางแผนการยิงด้วย แต่ถ้าสถานภาพการรบเข้าขั้นรุนแรงถึง
ขั้นการปะทะกับกาลังข้าศึกที่เข้มแข็งอาจต้องยอมให้อัตรากระสุนต่อกระบอกต่อวัน ๑๐๐ ถึง ๓๐๐ นัด
๑๙.๕ ถ้ารูปอาการกระจายของตอน ค. ใหญ่กว่าพื้นที่เปูาหมาย นั่นคือเกิดความสิ้นเปลือง
กระสุนเกินความจาเป็น แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ารูปอาการกระจายของตอน ค. เล็กกว่าพื้นที่เปูาหมาย
จาเป็นต้องปรับการยิง หรือเลื่อนตาบลกระสุนไปให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เปูาหมายกระสุนทุกนัดจะให้
ประสิทธิภาพเต็มที่ไม่สูญเปล่า แต่ขาดในเรื่องการจู่โจมเพราะต้องเสียเวลาในการปรับการยิง
๑๙.๖ ตามปกติโดยทั่วไป ตอนค. จะตั้งยิงในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้การอานวยการยิงและควบคุม
ของ คอย. อย่างไรก็ตาม ค. เพียงหมู่เดียว หรือ ๒ หมู่ อาจแยกยิงไปยังเปูาหมายต่าง ๆ ได้ เมื่อสถานการณ์คับ
ขัน ปัจจัยที่จะพิจารณาใช้ให้เหมาะกับพื้นที่หรือเปูาหมายต่าง ๆ ที่อาจรวมเป็นพื้นที่เดียวกัน หรือแยกกันมีข้อ
ที่ต้องนามาพิจารณาดังนี้
๑๙.๖.๑ ขีดความสามารถของ ค. แต่ละหมู่ ในการแยกการยิง
๑๙.๖.๒ ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการให้อานาจการยิงครอบคลุม ค. แต่ละหมู่ สามารถใช้ขีด
ความสามารถในการส่ายยิงเป็นพื้นที่ใดมีขนาดมากน้อยเพียงใด
๑๙.๖.๓ ความต้องการในการจู่โจม มีมากน้อยเพียงใด
๑๙.๖.๔ ความแน่นอนของที่ตั้ง ขนาด ของเปูาหมาย
๑๙.๖.๕ ความสาคัญของเปูาหมาย
๑๙.๖.๖ ถ้าระยะไกลจะเกิดอาการกระจายมาก เปอร์เซ็นต์ในการทาลานเปูาหมายต่า
อาจต้องใช้ยิงด้วย ค. หลายกระบอก แต่ถ้าระยะใกล้ การพิจารณาก็เป็นในทางตรงกันข้าม
๑๙.๖.๗ ความรวดเร็วในการบูรณะฟื้นฟูเปูาหมายที่ถูกทาลายไปแล้วเป็นอย่างไรอาจต้อง
คอยยิงขัดขวางอยู่ตลอดเวลา
๑๙.๖.๘ การประเมินค่าความสาคัญของเปูาหมายในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ กัน อาจมี
ความสาคัญต่างกัน เช่น ขบวนยานยนต์ ขณะจอดพักชั่วขณะย่อมมีความสาคัญมากในระหว่างช่วงเวลานั้น
สาหรับพิจารณาให้ภารกิจยิ่ง ก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไป
๑๙.๖.๙ ขีดความสามารถในการเพิ่มเติมกระสุน

๑๑๖
๑๙.๖.๑๐ ผลที่จะบังคับต่อข้าศึก เมื่อถูกโจมตีโดย ค. จะเห็นว่าการพิจารณาใช้ ค. และ
เทคนิคการยิงต่อที่หมายชนิด ขนาดต่าง ๆ กันต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนทั้งด้านขีดความสามารถของ
ค. เอง การเพิ่มเติมกระสุน จานวนกระสุน ที่จาเป็นต่อภารกิจหนึ่ง ๆ วิธียิง และติดพันเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒๐. ชนิดของการยิงให้เหมาะกับลักษณะของเปูาหมาย
๒๐.๑ รถถังหรือยานยนต์สาหรับใช้การรบ ในที่รวมพลหรือในพื้นที่จอด อาจใช้การโจมตีด้วย ค.
บางส่วนหรือทั้งหมด (ตอน – หมวด) ด้วยกระสุนระเบิด ขบวนแตกอากาศอัตโนมัติจะให้ผลมากถ้าชนวนไวไม่
ได้ผล การใช้กระสุนควันเพื่อการเผาผลาญด้วยนั้น จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการที่จะช่วยสร้างฉาก
กาบังให้ข้าศึกถือโอกาสหนีไปได้
๒๐.๒ การใช้การระดมยิงด้วยกระสุนระเบิดชนวนไว หรือแตกอากาศ อาจหยุดยั้งการเข้าตีของ
ข้าศึกต่อรถถัง หรือขบวนยานยนต์ได้ กระสุนควันจะต้องระวังให้มาก เพราะควันจะขัดขวางการยิงของอาวุธ
เล็งตรงอื่น ๆ เราใช้การยิงตัดรอนเป็นส่วนมาก
๒๐.๓ ยานยนต์อื่น ๆ เช่น รถบรรทุกและรถลาเลียงทหาร ในขณะจอดอาจใช้กระสุนระเบิด
ชนวนไว ยิงโดยการปรับการยิง หรือไม่ต้องปรับการยิง เพื่อผลการจู่โจมก็ได้ (รู้ที่อยู่โดยแน่นอน) ถ้าเป็น
เปูาหมายที่ไวไฟ หรือติดไฟง่าย การใช้กระสุน ก็จะได้ผลยิ่งขึ้นสาหรับการโจมตียานยนต์ ขณะเคลื่อนที่ควร
เลือกยิงในห้วงที่ยานยนต์ไม่สามารถจะหลบออกนอกเส้นทางได้ ด้วยกระสุนระเบิดชนวนไว หากเป็นรถ
ลาเลียงทหาร ควรใช้ชนวนแตกอากาศ
๒๐.๔ การสังหารบุคคล ในที่โล่งแจ้ง ต้องการผลจากการสาดของสะเก็ดระเบิดมากกว่าการจู่โจม
หรือการทาลายขวัญ กระสุนและชนวนที่เหมาะได้แก่ กระสุนระเบิด ชนวนไว หรือแตกอากาศ แต่ถ้าต้องการ
ผลการจู่โจมด้วย ต้องคานวณเวลาให้กระสุน ตกลง ณ ที่หมายพร้อมกัน (อาจรวมอานาจการยิงจากที่ตั้งยิง
ต่าง ๆ)
๒๐.๕ บุคคลในหลุม ในคูสนามเพราะต้องการสาดของสะเก็ดระเบิดจากที่สูงลงไป ฉะนั้น ชนวน
แตกอากาศจึงเหมาะที่สุด
๒๐.๖ อาคารสิ่งก่อสร้าง สะพานหรือที่กาบัง อาจต้องใช้ชนวนถ่วงเวลา เพื่อการทะลุทะลวงของ
กระสุนก่อนการระเบิด
๒๑. การยิงหาผล (FIRE FOR EFFECT) การยิงหาผลเป็นการยิงหลังจากปรับการยิงจนเป็นที่พอใจ
แล้ว คือกระสุนถูกที่หมาย ตกบริเวณที่หมาย หรือการฝุาห้วงควบ ๑๐๐ เมตร แล้ว เป็นต้น การยิงหาผลจะยิง
ด้วยความรวดเร็ว อาจยิงเป็นหมู่ เป็นตอน หรือจานวนกี่กระบอก ศอย. จะเป็นผู้พิจารณา และออกคาสั่ง

๑๑๗
นอกจากนั้นจะเป็นผู้พิจารณาจานวนกระสุนสาหรับการยิงหาผล ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาด ลักษณะที่หมาย และ
จานวนกระสุนที่สามารถใช้ได้ แต่ถ้าเป็นการยิงโดยไม่ใช้ ศอย., ผตน. ก็ทาหน้าที่แทน
๒๒. การยิงส่ายเป็นพื้นที่ทางข้างหรือทางลึก โดยทั่วไป ค. ๑ กระบอก มีขีดความสามารถในการส่าย
ทางข้าง (กว้างด้านหน้า) หรือทางลึกได้ ประมาณ ๑๐๐ เมตร ดังนั้นถ้าต้องการให้ยิงเป็นพื้นที่ จึงสามารถให้
อานาจการระเบิดคลุมพื้นที่ได้ ๑๐๐ × ๑๐๐ เมตร และจะทาได้ดังกล่าวต่อเมื่อระยะยิงเกิน ๖๐๐ เมตร
มิฉะนั้นจะถูกจากัดโดยควงส่ายของ ค. เอง
๒๒.๑ การยิงส่ายทางข้าง กระทาได้โดยการกาหนดครอบควงส่ายต่อนัด และจานวนนัดที่
ต้องการ เพื่อให้ได้พื้นที่กว้างด้านหน้าตามต้องการ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
- วัดมุมกว้างด้านหน้าของที่หมายเป็นมิล
- หารมุมที่วัดได้ด้วย ๑๐ ผลที่ได้จะเป็นจานวนรอบที่จะหมุนควงส่ายทั้งหมด (๑ รอบควง
ส่าย = ๑๐ มิล)
- หารจานวนรอบด้วยจานวนห้างของกระสุน ปกติจะใช้ ๔ นัด (๓ ห้วง) ผลที่ได้จะเป็น
จานวนรอบต่อห้วง (ต่อนัด)
๒๒.๒ การยิงส่ายทางลึก การคานวณมีวิธีการคล้ายคลึงกับการส่ายทางข้างผิดกันแต่ใช้ควงสูงทา
การส่ายเพื่อยก – ลดลากล้องขึ้น – ลง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
- เปิดสมุดตารางยิง หาค่ามุมสูงที่ระยะไกลสุด และใกล้สุดของที่หมายจะทาการยิง
- หาค่าผลต่างของมุมสูง ทั้งสองโดยใช้ค่าลบกัน ค่ามุมที่ได้คือ จานวนมุมสูงทั้งหมดที่จะ
เพิ่ม ลด ให้แก่ ค.

๑๑๘
๑๐๐ ม.

การยิงส่ายทางข้าง

นัดปรับการยิง

๑๓๕๐ ม.

๗๕ มิล

๒๑๐๐ ม.

นัดปรับการยิง

การยิงส่ายทางลึก

๒๐๐๐ ม.

๑๑๙

การยิงเป็นพื้นที่

๑๒๐
- หารค่ามุมที่ได้ด้วย ๑๐ ผลลัพธ์จะเป็นจานวนรอบควงสูงที่จะหมุน (๑ รอบควงสูง = ๑๐ มิล)
- หารจานวนรอบควงสูงด้วย จานวนห้วงของกระสุน (จานวนนัด – ๑) ผลลัพธ์ คือ จานวน
รอบต่อนัด
๒๓. การยิงประณีต
๒๓.๑ การยิงประณีต คือ การยิงให้กระสุนตกลงตรงที่หมายตามต้องการ จะต้องปรับการยิงอย่าง
ประณีต การคานวณต้องละเอียด วิธีนี้จะใช้ยิงต่อเปูาหมาย ที่เป็นจุดเพื่อการยิงทาลาย หรือเพื่อหาหลักฐาน
ปราณีต
๒๓.๒ ปกติการยิงปราณีต จะใช้ ค. เพียงกระบอกเดียว ตลอดภารกิจยิง การปรับการยิงถือว่า
ใช้ได้ เมื่อกระสุนถูกเปูาหมาย หรือได้ระยะห้วงควบ ๕๐ เมตร
๒๓.๓ ที่หมายที่มีความกว้างน้อยกว่า ๙๐ เมตร อาจใช้ ค. ๑ – ๒ กระบอก แต่ถ้าต้องการการ
ทาลายสูงด้วย ค. จานวนหลายกระบอก จะต้องมีการปรับกรวยการยิงเป็นกรวยปิดต่อจุดระดมยิง ซึ่งตามปกติ
จะใช้น้อย เพราะเปลืองเวลา และเสียผลการยิงหาผล
๒๓.๔ กระสุน ๓ นัด จาก ค. กระบอกเดียว จะครอบคลุมพื้นที่ได้ ประมาณ ๕๐ × ๕๐ เมตร
(เกิดจากอาการกระจาย) ฉะนั้น ตอน ค. (๓ กระบอก จะให้อานาจการระเบิดครอบคลุมพื้นที่ได้ ๑๐๐ × ๕๐
เมตร แต่ถ้าระยะยิงไกล เปูาหมายเล็ก อาจต้องเปลืองกระสุนมากขึ้น เพราะอาการกระจายมาก

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

บทที่ ๗
การตรวจการณ์
๑. กล่าวทั่วไป
๑.๑ ผู้ตรวจการณ์หน้า FORWARD CBSERVER (ผตน.) เปรียบเสมือนเป็นสายตาของการยิง โดยวิธี
เล็งจาลอง เป็นผู้ติดตามไปกับหน่วยทหารในแนวหน้า ให้ข้อเสนอแนะการใช้ ค. ให้เหมาะกับขีดความสามารถ
ต่อ ผบ. หน่วยที่ตนไปให้การสนับสนุน มีภารกิจหลักในการกาหนดเปูาหมายอันเหมาะสม ส่งคาขอยิง และ
ปรับการยิงให้ อีกทั้งทาหน้าที่หาข่าวสาร ซึ่งได้จากการตรวจการณ์บริเวณพื้นที่เปูาหมายในเขตรับผิดชอบของ
ตนให้แก่ ศอย. และ บก. หน่วยเหนือ ตลอดเวลา
๑.๒ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ผตน. จะต้องเลือกที่ตรวจการณ์ให้สามารถ
ตรวจการณ์ได้ทั่วพื้นที่รับผิดชอบของตนให้ดีที่สุด และขณะเดียวกันความจาเป็นในการพราง และการซ่อนเร้น
ก็จะต้องดีด้วย จะต้องเตรียมที่ซ่อนพรางไว้หลาย ๆ แห่ง เส้นทางเข้าออกจากที่ตรวจการณ์ ต้องคานึงถึง
เช่นกัน
๑.๓ ผตน. ทางานเป็นส่วนหนึ่งของระบบการยิงโดยวิธีเล็งจาลอง ฉะนั้นจะต้องทางานอย่าง
ประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ และใช้วิธีการที่เหมาะสมถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการยิงโดยวิธีเล็งจาลอง
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
๒. การปรับการยิงโดยวิธีใช้ระบบที่หมาย – ตารางพิกัด (TARGET GRID METHOD)
๒.๑ กรรมวิธีปรับการยิงโดยระบบนี้ ใครก็ตามที่สามารถติดต่อกับหน่วยทหารราบ ทหารปืนใหญ่
หรือ คอย. ได้ และสามารถที่จะหาค่ามุมภาคของทิศต่าง ๆ เป็น ย่อมสามารถปรับการยิงต่อเปูาหมายที่ตนเห็น
ใด ๆ ก็ได้ เพราะวิธีนี้ผู้ปรับการยิงไม่จาเป็นต้องทราบทั้งที่ตั้ง ป. หรือ ค. แม้กระทั่งที่อยู่ที่แน่นอนของตนเอง
ทั้งยังไม่ต้องการการคานวณที่ยุ่งยากเพราะ ศอย. จะเป็นผู้คานวณหาหลักฐานให้เกือบทั้งสิ้น เพื่อที่จะวาง
ตาบลกระสุนตกลงบนที่หมายให้ได้ โดยอาศัยแนวตรวจการณ์ไปยังที่หมาย (แนว ต – ม) เป็นหลักในการปรับ
การยิง ผตน. ใช้วิธีปฏิบัติง่าย ๆ ๓ ขั้น ดังนี้ คือ
๒.๑.๑ สถาปนาการติดต่อสื่อสารกับ ศอย. ให้ได้
๒.๑.๒ พยายามกาหนดที่ตั้งของที่หมาย ให้ ศอย. ทราบ ซึ่งอาจกาหนดโดยวิธีบอกเป็นพิกัด การ
ย้ายยิงจากจุดที่ทราบ การใช้วิธีวัดมุมโดยการเล็งสกัด วิธีโปล่า หรือวิธีใช้กระสุนหมายแนว เพื่อให้ ศอย.
คานวณหาหลักฐานการยิงกระสุนนัดแรก
๒.๑.๓ ทาการแก้ตาบลระเบิดจากกระสุนนัดแรกเข้าหาเปูาหมาย

๑๒๒
๒.๒ ไม่จาเป็นที่ต้องใช้ ผตน. ที่ได้รับการฝึกจนเชี่ยวชาญในการตรวจการณ์ และปรับการยิงสาหรับ
เป็นผู้ตรวจการณ์ให้กับ ป. หรือ ค. อย่างไรก็ตามการปรับการยิงโดยวิธีเล็งจาลอง ย่อมต้องอาศัยความรู้ ใน
เรื่องวิธีการติดต่อสื่อสาร และวิธีปรับการยิง ซึ่งจะกล่าวต่อไป
๓. ข้อดีของการปรับการยิงด้วยวิธีใช้ระบบที่หมาย – ตารางพิกัด มีดังนี้
๓.๑ ผตน. มีเสรีในการอยู่ ณ ที่ใด ๆ ก็ได้ในยุทธภูมิ โดยไม่จาเป็นต้องทราบที่ตั้งยิงของ ป. หรือ ค.
และไม่ต้องทราบแนว ป. – ม. ด้วย จึงมีความคล่องตัวที่จะติดตามหน่วยรับการสนับสนุน ไปได้โดยใกล้ชิด
และสนับสนุนการยิงได้อย่างต่อเนื่อง
๓.๒ ผตน.คนเดียว สามารถรวมอานาจการยิงของ ค. หรือ ป. หลาย ๆ กระบอกไปยังเปูาหมายที่
กาหนดแห่งใดแห่งหนึ่ง
๓.๓ ทหารหน่วยรบในแนวหน้าสามารถเสริมการตรวจการณ์ในพื้นที่อับสายตาของ ผตน. เป็นการ
ช่วยให้การยิงโดยวิธีการเล็งจาลอง เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารราบในแนวหน้าได้ผลดียิ่งขึ้น
๓.๔ ทาให้งานของ ผตน. ง่ายขึ้น เพราะความรับผิดชอบในการคานวณหาหลักฐานการยิงนั้น ศอย.
ซึ่งมีหน้าที่ทางานที่สะดวกสบาย และอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า เป็นผู้รับผิดชอบแทนเกือบทั้งหมด
๓.๕ เป็นการขจัดความจาเป็นในการฝึก ผตน. จานวนมาก ๆ ให้มีความรู้ในการคานวณหาหลักฐาน
การแก้ไขอันสลับซับซ้อน แต่ต้องการเพียงการฝึกให้ทางานสัมพันธ์กับ ศอย. เท่านั้น
๓.๖ ไม่ต้องการความละเอียดถูกต้องมากนัก ในการหาค่ามุมภาคของทิศการบอกผิดพลาดอยู่ใน
ห้วง ๑๐๐ มิลเลียม ก็นับว่ามีผลเพียงพอแล้ว แต่ถ้าผิดพลาดมากก็จะปรากฏผลให้เห็นได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่
คานวณใน ศอย. จะทราบได้จากแผ่นกรุยจด ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการคานวณหาหลักฐานการยิงของ ศอย.
๔. กรรมวิธีของ ผตน.
๔.๑ คอย. เป็นผู้ควบคุมระบบการยิงของส่วนยิง หรือตอน หรือหมวด ค. โดย ผตน. เป็นผู้ปรับการ
ยิงโดยส่งหลักฐานการแก้ไข และข่าวสารอื่น ๆ ที่จาเป็นในการอานวยการยิงมาให้ ผตน. แต่ละชุดจะต้องมี
เครื่องมือสื่อสาร ซึ่งอาจเป็นวิทยุ, โทรศัพท์ และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารอยู่ในคณะด้วย
อาจต้องมีโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ติดตัวไปจานวนหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาเมื่อจาเป็นอีกด้วย
๔.๒ ผตน. จะได้รับมอบพื้นที่รับผิดชอบในการให้การสนับสนุน จะต้องรักษาการติดต่อกับหน่วยรับ
การสนับสนุน และ คอย. ของตน แจ้งสถานภาพการราบตลอดเวลา ภารกิจหลัก คือการเฝูาสังเกตการณ์
เคลื่อนไหวของฝุายเดียวกัน และให้การยิงช่วยเมื่อถูกข้าศึกรบกวนภารกิจรองก็คือให้ข่าวสารทางทหาร ต่อ
หน่วยเหนือด้วยเครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่ ผตน. จะต้องตรวจการณ์เลือกเปูาหมายและปรับการยิงไปยังเปูาหมาย
วางแผนการยิงล่างหน้าและส่งคาขอยิงต่อเปูาหมายตามเหตุการณ์

๑๒๓
๔.๓ มุมตรวจการณ์ คือ มุมระหว่างแนว ป – ม กับแนวตรวจการณ์ไปยังเปูาหมาย (แนว ต – ม)
ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการปรับการยิงของ ผตน. เพียงแต่ส่งผลการแก้ไขโดยอาศัยแนว ต – ม เป็นแนว
อ้างไปให้ คอย. แล้ว คอย. ก็จะเป็นผู้แปลงผลการแก้นั้นเป็นหลักฐานการยิงของ ค. ต่อไปเอง ถ้า ผตน. ลืม
กรรมวิธี หรือขั้นตอนในการปฏิบัติ อาจขอคาแนะนาจาก คอย. ได้ หรือมิฉะนั้น คอย.จะทักท้วง และสั่งให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องเอง เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจการณ์ การวัดมุมประมาณระยะต่าง ๆ ในภูมิประเทศ ผตน.
อาจวาดภาพภูมิประเทศลงบนกระดาษแล้วหาหลักฐานเช่น มุมภาคของทิศ ระยะไปยังจุดเด่น ๆ เขียน
ประกอบเข้าไว้ด้วย เพื่อให้รวดเร็วในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
๔.๔ ไม่ว่าจะเป็นการยิง ป. ของ ทบ. ทร. หรือ ทอ. ซึ่งการใช้การยิงโดยวิธีจาลอง ผตน. สามารถ
ปรับการยิงเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด ฉะนั้น ผตน. ของ ค. จึงสามารถปรับการยิงของอาวุธยิงจาลองได้ทุ ก
แบบ
๕. กฎสัมพันธ์มิลเลียม
๕.๑ ค่าจากัดความ มิลเลียม หมายถึง มุมซึ่งเกิดขึ้นจากการแบ่งวงกลมออกเป็น ๖๔๐๐ ส่วน
ดังนั้น ๑ มิล จึงมีค่าเท่ากับ ๑ / ๖๔๐๐ ของ ๑ รอบวงกลม และถ้าคิดเป็นองศา ๑ รอบวงกลมมีค่า = ๓๖๐
จึงมีค่าเท่ากับ ๑๗.๗๗๗ มิล ในทางปฏิบัติตามระยะความยาวเราถือว่า ๑ มิล คือมุมที่เกิดขึ้นระยะ ๑๐๐๐
ส่วน ต่อความกว้างปลายขามุม ๑ ส่วน ดังนั้นกฎสัมพันธ์มิลเลียม จึงเป็นดังนี้
W

= 1 หรือ W = R × M

R×M
W

= ความกว้างของปลายขามุม

R

= ระยะในพัน (ระยะจริงหารด้วย ๑๐๐๐)

M

= มุมเป็นมิลเลียม

หมายเหตุ - กฎสัมพันธ์มิลเลียม ใช้สาหรับมุมน้อยกว่า ๖๐๐ มิลเลียม
- จะต้องทราบ ๒ ใน ๓ จึงหาส่วนที่เหลือได้

๑๒๔

มุมตรวจการณ์ คือมุมระหว่างแนว ป – ม กับแนว ต – ม

๑๒๕

การวัดมุมเบี่ยงเบนทางข้างระหว่างตาบลกระสุนตกกับที่หมายของ ผตน.

๑๒๖

การวัดมุมทางข้างโดยการใช้มือและแขน

๑๒๗

การใช้แผ่นพัดวัดมุม ฯ ช่วยในการอ่านพิกัดแผนที่

๑๒๘

แผ่นพัดวัดระยะและวัดมุมทางข้าง สาหรับ ผตม.

๑๒๙

๕.๒ ตัวอย่างการคานวณ
๑) ที่หมายอันหนึ่งวัดมุมได้ ๖๐ มิล
ระยะ ๑๕๐๐ ม. ระยะกว้างด้านหน้าจะเป็นดังนี้
MIL = W/R
W = 60 + 1.5
= 90 M
๒) ที่หมายอันหนึ่งกว้าง ๘๐ ม.
ระยะ ๑๖๐๐ ม. จะเป็นมุม
MIL = 80/1.6
= 50 M
๓) ที่หมายกว้าง ๖๐ ม. วัดมุมได้ ๑๒๐ มิล
ดั้งนั้นระยะห่างจะเป็น
R = W/MIL
= 60/120
= 0.5 (500

)

๑๓๐
๖. การกาหนดที่อยู่ของที่หมาย
การกาหนดที่อยู่ของที่หมายได้ถูกต้อง แน่นอนมากเพียงใดขึ้นอยู่กับการเตรียมการ และหาหลักฐาน
ล่วงหน้าของ ผตน. โดยอาศัยหลักฐานต่าง ๆ เป็นเครื่องช่วย อาทิเช่น จากหลักฐานการยิงเดิมของตาบลที่เคย
ยิงมาแล้วจากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพเสก็ตพื้นที่เปูาหมายต่าง ๆ การที่ ผตน. สามารถกาหนดที่
หมายได้ถูกต้องจะทาให้การยิงเกิดความรวดเร็ว ใช้กระสุนน้อยในการปรับการยิง ปลอดภัยต่อทหารฝุาย
เดียวกัน และเพิ่มผลการทาลายให้ได้มากขึ้น ผตน.ควรจะได้ปฏิบัติงานตามลาดับก่อนส่งคาขอยิงดังนี้
- หาที่อยู่ของที่หมายต่าง ๆ ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า (ถ้าทาได้)
- เตรียมเขียนรายละเอียดคาขอยิง แล้วจึงส่งคาขอยิง
- ทาการปรับการยิง ตามความจาเป็น
- ตรวจผลการยิงหาผล
การกาหนดที่อยู่ของที่หมายมีหลายวิธี ดังนี้
๖.๑ โดยวิธีกาหนดเป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ ซึ่ง ผตน. จะดาเนินกรรมวิธีหาจุดที่อยู่ของเปูาหมาย
โดยต้องอาศัยแผนที่ หรือแผนที่ภาพถ่าย ประกอบกับเข็มทิศ การบอกพิกัดมักจะบอกเป็นเลข ๘ ตัว เป็นอย่าง
น้อย และใช้ระยะเป็นจานวน เต็ม ๑๐ เมตร
๖.๒ โดยการย้ายยิงจากตาบลที่ทราบ (จุดอ้าง) เช่น จุดยิงหาหลักฐาน (จล.) หรือตาบลยิงอื่น ๆ ที่
เคยยิงและมีหลักฐานอยู่ก่อนแล้วไปยังเปูาหมาย วิธีนี้มักใช้บ่อยที่สุด ผตน. จะบอกการย้ายทางข้างเป็นจานวน
เต็ม ๑๐ เมตร และทางระยะจานวนใกล้ที่สุดได้ถึง ๒๕ เมตร และถ้ามีความแตกต่างความสูงของจุดอ้าง กับ
ตาบลยิง หรือเปูาหมาย เกิน ๕๐ เมตร จะต้องบอกวิธีการย้ายยิง ผตน. ดาเนินการดังนี้
๖.๒.๑ วัดมุมทางข้างเป็นมิลเลียม จากจุดอ้างไปยังเปูาหมาย จะวัดด้วยเข็มทิศกล้อง ๒ ตา
หรือเครื่องมือวัดมุมอะไรก็ตาม แล้วคานวณแปลงมุมที่วัดได้ออกมาเป็นระยะทางข้าง (ใช้จานวนเต็ม ๑๐) โดย
อาศัยกฎสัมพันธ์มิลเลียม คือ W = R × M หรือใช้ตารางสาเร็จรูป (DEFLECTION TABLE) ระยะที่คานวณได้
จะเป็นองค์ประกอบในคาขอยิง โดยการย้ายทางข้าง (ซ้าย – ขวา) โดยอาศัยแนว ต – ม เป็นหลัก
๖.๒.๒ ความสูงของทีห่ มาย อาศัยวัดมุมสูงต่างระหว่างจุดอ้างกับที่หมายเป็นมิลเลียม แล้ว
คานวณเปลี่ยนออกมาเป็นระยะ ถ้าความสูงต่างเกิน ๕๐ เมตร จะต้องบอกเสมอ
๖.๒.๓ ระยะต่างระหว่างจุดอ้างกับเปูาหมาย ผตน. ประมาณระยะโดยอาศัยแนว ต-ม เพื่อ
เพิ่ม – ลด ระยะจากจุดอ้างไปยังเปูาหมาย ซึ่งจะต้องบอกเสมอในคาขอยิง
๖.๒.๔ ความถูกต้องในการย้าย (ไม่ต้องแจ้ง ศอย) ถ้าการย้ายยิงไม่เกิน 400 มิลเลียม (ถ้า
จาเป็นก็ยอมให้ถึง ๖๐๐ มิลเลียม) จะมีความผิดพลาดในการกะระยะน้อย แต่ถ้าเกินกว่า 600 มิลเลียม จะ

๑๓๑
เกิดการผิดพลาด ต้องใช้การคานวณที่อาศัยค่าของมุมมาเกี่ยวข้อง หากทาได้ ผตน, ควรจะเลือกจดอ่างที่
ใกล้เคียงเปูาหมาย

จล. และ ม. อยู่ต่ากว่าระดับ
ความสูงต่าง ต – จล = - ๒๐ × ๑.๕ = - ๓๐ ม.
ความสูงต่าง ต – ม = - ๑๐ × ๒.๕ = - ๒๕ ม.
(ม) สูงขึ้น (จาก จล.) = ๕ ม.

จล. อยู่สูงกว่าระดับ ที่หมายอยู่ต่ากว่าระดับ
ความสูงต่าง ต – จล = ๒๐ × ๓ = ๖๐ ม.
ความสูงต่าง ต – ม = - ๑๐ × ๒.๕ = - ๒๕ ม.
(ม) ต่าลง (จาก จล.) = ๗๕ ม.

จล. และ ม. อยู่สูงกว่าระดับ
ความสูงต่าง ต – ม = ๑๕ × ๒.๘ = ๔๒ ม.
ความสูงต่าง ต – ต = - ๑๐ × ๒.๒ = ๒๒ ม.
(ม) สูงขึ้น (จาก จล.) = ๒๐ ม.

๑๓๒
๖.๓ การกาหนดที่อยู่ของที่หมายโดยวิธีโปล่า วิธีนี้ ผตน. จะต้องรู้ที่อยู่โดยแน่นอนของตนเอง และได้
กาหนดจุดที่อยู่ของตนลงบนแผ่นกรุยจุดของศอย.เรียบร้อยแล้ว วิธีนี้ ผตน. เพียงแต่บอก มุมภาคทิศ และ
ระยะห่างจากตนไปยังเปูาหมาย (ต-ม) ศอย. ก็สามารถรู้ที่อยู่ของเปูาหมายได้
๖.๔ การกาหนดที่อยู่ของเปูาหมายโดยวิธีเล็งสกัด วีธีนี้จะต้องทราบที่อยู่ของ ผตน. ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้น
ไป ทั้งจะต้องกาหนดลงบนแผ่นกรุยจุดๆ ของ ศอย. เรียบร้อยแล้วจึงจะทาได้ ผตน. 2 แห่ง วัดมุมภาคของทิศ
ของตนไปยังเปูาหมาย แล้วแจ้งไปให้ ศอย. ทราบ ศอย. ก็สามารถรู้ที่อยู่ของเปูาหมายได้
๖.๕ การใช้กระสุนหมายแนว วิธีนี้ ผตน. ขอกระสุนหมายแนวกึ่งกลางเขตปฏิบัติการ (มักใช้แนวตั้ง
แนวตรงทิศ) อาจใช้กระสุนควันหรือกระสุนระเบิดแตกอากาศ 1 (หรือ 2 นัด ต่างระยะกัน)
แล้วทาการแก้ด้วยการย้ายจากกระสุนนัดแรกไปยังเปูาหมาย วิธีการคล้าย ข้อ 19.2
๗ คาขอยิง (CALL FOR FIRE)
๗.๑ เมื่อ ผตน. ตกลงใจที่จะทาการยิงต่อเปูาหมาย ก็จะส่งคาขอยิงซึ่งมีหัวข้อที่มีความจาเป็นต่อการ
หาหลักฐานการยิงของ ศอย. คาขอยิงประกอบด้วยหัวข้อสาคัญ 6 หัวข้อเรียงตามลาดับ หัวข้อคาขอยิงบาง
หัวข้อ อาจตัดออกได้หากไม่จาเป็น ลาดับหัวข้อคาขอยิง ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปของอาวุธเล็ งจาลองทุกแบบ
ทุกเหล่าทัพ มีหัวข้อหรือองค์ประกอบดังต่อไปนี้
องค์ประกอบคาขอยิง
๗.๑.๑ สัญญาณเรียกขาน
๗.๑.๒ คาสั่งเตือน

ตัวอย่าง
“แดง จาก ดา”
“ภารกิจยิง”

๗.๑.๓ ที่อยู่ของเปูาหมายและมุมภาค
แนว ต - ม
อาจบอกเป็นพิกัด พิกัดตาราง
- การย้ายจาก

“๒๐๖๔๗๖๔๔ มุมภาคทิศ (ภต) ๔๖๒๐”
“จาก จล.ซ้าย๑๐๐ เพิ่ม๒๐๐ ภต.๔๖๒๐”

จุดที่ทราบ
- โดยวิธีโปล่า

- ภต. ๔๖๒๐ ระยะ ๒๑๐๐

- การล็งสกัด

- จาก ต.๑ ภต. ๒๐๐

- จากที่ตรวจการณ์

- จาก ต.๒ ภต. ๖๐๐๐

๒ แห่ง
- ขอกระสุนหมายแนว

- ยิงหมายแนวกึ่งกลางเขตปฏิบ้ติการ
ภต. ๔๖๒๐

๑๓๓
หมายเหตุ – ถ้ามีความสูงต่างเกิน ๕๐ เมตร จะต้องแจ้งในคาขอยิงด้วย
- ถ้าบอกมุมภาคทิศตาราง (ภต) ของแนว ต–ม เป็นองศา จะต้องบอก “องศา” ด้วย
เสมอ
๗.๑.๔ ลักษณะของที่หมาย
(เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาใช้วิธียิงและกระสุน

“ข้าศึก ๑ หมู่กาลังชุดสนามเพลาะ”

ชนวนให้เหมาะสมกับที่หมาย)
๗.๑.๕ วิธีการติดพันเปูาหมาย
- ชนิดการปรับการยิง

“หมู่หลัก ปรับการยิง”

- วิถีกระสุน

“ระวังใกล้ทหารฝุายเดียวกัน”

- ชนิดกระสุน, ชนวน

“กระสุนควัน” (ถ้าเป็นกระสุนรบ
ชนวนไวไม่ต้องบอก)

- การกระจายการยิง

“กรายปิด” (ถ้าป็นกรายขนานไม่ต้อง
บอก)

๑๓๔

๑๓๕
แผ่นบันทึก ผตน.
คาขอยิง

ภาพสเก็ต

๑. สัญญาณเรียกขาน - - - - - -

ผลการตรวจ
ทางระยะ ทางทิศ

ผลการแก้
ทางทิศ

ทางระยะ

๒. คาสั่งเตือน - - - - - - - - - ๓. ที่ต้ังที่หมาย
ก. จุดที่ทราบหรือพิกัด - - - ข. ทางทิศ - - - - - - - - - - ค. การย้าย/และระยะ - - - ๔.ลักษณะที่หมาย - - - - - - - ๕. วิธีการติดพันเปูาหมาย - - - ก. วิธีการปรับยิง - - - - - - ข. วิถีกระสุน - - - - - - - - ค. กระสุน,ชนวน - - - - - - -- - - - - - ง. การกระจายการยิง - - - ๖. วิธีการควบคุมการยิง - - - - -

๗.๑.๖ วิธีการยิงและการควบคุม
- ปรับการยิง

“จะปรับให้”

- ยิงหาผล

“ยิงหาผล”

- ตรวจไม่ได้

“ยิงตามที่ขอไม่สามารถตรวจการณ์ได้ ”

- ตามคาสั่ง

ตามคาสั่งข้าพเจ้า “พร้อมแล้วยิง”

๘. การยิงเมื่อมีการตรวจการณ์โดย ศอย เป็นผู้ควบคุม
๘.๑ การยิงโดยมการตรวจการณ์โดย ศอย. เป็นผู้ควบคุม และหาหลักฐานการยิงให้แก่ส่วนยิงนั้น
ผตน. จะเป็นผู้พิจารณากาหนดเปูาหมาย ส่งค่าขอยิง ปรับการยิง โดยส่งผลการแก้ตาบลระเบิดเข้าหา
เปูาหมายโดยยึดแนว ต-ม เป็นหลัก การที่ต้องมีการปรับการยิงนั้นก็เพราะว่า กระสุนนัดแรกที่ยิงตาม

๑๓๖
หลักฐานจากคาขอนั้น จะไม่ ถูกที่หมายโดยตรง เนื่องจาก ศอย. ไม่สามารถจะหาหลักฐานด้วยการ
ประมาณสภาพดินฟูาอากาศ ขณะยิงสภาพอายุธกระสุน ขณะยิง จะแตกต่างกันจึงต้องมีการปรับการยิง
เสมอ
๘.๒ การใช้ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศ (ผตอ.) ปรับการยิง
บางโอกาสสถานภาพทางพื้นดินไม่อานวยที่จะให้ ผตน.ทางพื้นดิน ปฏิบัติงานได้ อาจต้องใช้
ผตอ.ทาหน้าที่แทน การทางานขออง ผตน. คงอาศัยหลักการเดียวกัน ผตน.คือ เลือกเปูาหมาย เตรียมคา
ขอยิงและส่งคาขอยิง ปรับการยิง และตรวจผลการยิงที่ผิดกันเห็นได้ชัดก็คือ วิธีการกาหนดแนวปรับการ
ยิง ปกติ ผตน.ใช้แนว ต – ม เป็นแนวปรับการยิง แต่ ผตอ. มิได้อยู่กับที่ เพราะ บ. จะบินวนเวียนอยู่
เสมอ แนว ต-ม จึงไม่อาจใช้ได้ แต่ ผตอ. มีวิธีกาหนดแนวตรวจการณ์ ดังนี้
๘.๒.๑ ผตอ. ใช้แนว ป – ม เป็นหลัก ในที่นี้ ผตอ. สามารถมองเห็นที่ตั้งยิงและที่หมาย
จึงสามารถใช้แนง ป – ม เป็นแนวปรับการยิงใด (ถ้าใช้วิธีนี้ไม่ต้องแจ้ง ศอย. ทราบ เพราะเป็นวิธีการ
หลัก)
๘.๒.๒ ผตอ.ใช้แนวระหว่างจุดที่เห็นเด่นชัดในภูมิประเทศกลับเปูาหมายและตาบลนี้ ต้อง
ทราบในแผนที่ด้วย เช่น ยอดเขา ทางแยกสาคัญ เป็นต้น ผตอ. จะแกจ้งไปยัง ศอย. ให้ทราบ เช่น ใช้
แนว ยอด ๘๐๔ ไปยังเปูาหมาย)
๘.๒.๓ ใช้แนวชนวนกับแนวอ้างเป็นแนวปรับการยิง ผตอ.เลือกจุดที่เห็นเด่นชัดในภูมิ
ประเทศ 2 จุด เป็นแนวอ้าง การปรับการยิงอาศัย แนวเปูาหมายให้ขนานกับแนวที่อ้างนี้ แล้วปรับเข้าหา
เปูาหมาย โดยแจ้งให้ ศอย. ทราบ เช่น “ใช้แนวจากเนิน ๖๘๒ ไปยังเนิน ๘๐๔ เป็นแนวอ้าง”
๘.๒.๔ ใช้แนวตรวจ ทามุมกับแนว ป – ม วิธีนี้ ผตอ. ต้องทราบแนว ป – ม แล้ว กาหนด
แนวตรวจการณ์ไปยังเปูาหมายว่าต้องการแนวใด โดยกาหนดเป็นมุมตรวจการณ์ขึ้น สิ่ง สาคัญที่จะแจ้งแนว
ตรวจการณ์ให้คอยทราบก็คือ แนวอยู่ทางขวา หรือซ้ายของแนว ป- ม ทา

มุมกับทิศทางยิงเหล่าใด เช่น

“แนวตรวจการณ์อยู่ทางขวาของทิศทางยิง เป็นมุม ๒๑๐”
การกาหนดหรือประมาณระยะ ผตอ. ใช้สังเกตระยะจริงในภูมิประเทศ เช่น ระยะจาก หลัก กม.
ตามแนวถนน หรือขอกระสุนต่างระยะ ๒ นัด แล้วจดจาระยะเอาไว้ เพื่อประมาณการ แก้ไขทางระยะ โดย
มิต้องคานวณจากการวัดมุดใดๆ
๙. การปรับการยิง (FIRE ADJUSTMENT)
๙.๑ ตามธรรมดา ผตน. จะปรับการยิงดดยการสร้างห่วงควบ หรือการยิงคืบเข้าหาเปูาหมายในการ
แก้ทางระยะ โดยแก้จากตาบลกระสุนตก ส่วนการแก้ในทางทิศนั้น อาศัยแนว ต – ม เป็น แนวหลักในการ
อ้าง การแก้ทั้งทางทิศ และทางระยะใช้บอกเป็นเมตร โดยใช้ระยะเป็นเลขจานวน เต็มสิบ เฉพาะการแก้

๑๓๗
ทางทิศ ผตน. จะแปลงง่ามมุมที่วัดได้จากตาบลกระสุนตกกับเปูาหมายเป็น

มิล แล้วคูณด้วยร่ะยะ ต – ม

(ใช้เลขจานวนเต็มพัน เช่น ร่ะยะ ๑ ,๕๐๐ จะเท่ากับ ๑.๕) ผลลัพธ์จะเป็นระยะที่จะย้ายในทางทิศเป็นเมตร
ผลการแก้จะส่งให้ ศอย. เพื่อแปลงหลักฐานการยิงส่งเป็นคา สั่งยิงไปยัง สย. ต่อไป
๙.๒ การปรับการยิงมักจะทาเสมอก่อนการยิงหาผล อย่างไรก็ตามหาก ผตน. สามารถ กาหนดจุดที่
อยู่ของเปูาหมายได้อย่างถูกต้องแน่นอน เช่น จุดตาบลที่เคยยิงมาก่อนแล้ว หรือจุดที่
มาก และมีระยะห่างในรัศมีไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ก็อาจจะทาการยิงหาผลได้เลย

อยู่ใกล้จุดดังกล่าว

โดยไม่ต้องปรับการยิง

๑๐ การตรวจตาบลกระสุน (SPOTTING)
๑๐.๑ ผตน. ต้องสามารถตรวจและกาหนดตาบลกระสุนตกที่แน่นอนได้ด้วยอาศัยการมอง เห็นจาก
การระเบิด ควัน หรือฝุุนที่ฟุูงขึ้นมา แล้วนาเอาผลการตรวจ มาคานวณเป็นผลการแก้เพื่อ แก้ไขตาบลระเบิด
เข้าหาเปูาหมายโดยยึดแนว ต – ม เป็นหลักจากการตรวจตาบลกระสุนตกแบ่งออก เป็น 3 ประการคือ ทาง
ระยะ, ทางทิศ และตรวจไม่ได้
๑๐.๑.๑ การตรวจทางระยะ อาจตรวจได้เป็น 4 ประการ คือ หน้า, หลัง, สงสัยและ ระยะที่
หมาย
๑๐.๑.๒ การตรวจทางทิศ อาจตรวจได้เป็น 3 ประการ คือ ซ้าย, ขวา, ตรงทิศ
๑๐.๑.๓ ตรวจไม่ได้ อาจเนื่องจากระสุนออกนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นผลจาก การ
คานวณ หรือการปฏิบัติการยิงผิดพลาดก็ได้ ผตน, ไม่สามารถเห็นตาบลระเบิดหรือได้ยินเสียง
เลย ให้รายงาน “หาย” การรายงานนี่จะทาให้ ศอย. สั่งตรวจเพื่อหาความผิดพลาดในการปฏิบัติ

ต่าง

ๆ ของทั้ง ผตน, ศอย, และ ลย.
๑๐.๒ หลักการปฏิบัติในการปรับการยิงของ ผตน. เราอาจสรุปเป็นชั้นใหญ่ ๆ ได้ ๓ ประการคือ
๑๐.๒.๑ ตรวจตาบลกระสุนตก ทางระยะ ทางทิศ ทางสูงตามที่เห็นว่าเป็นอย่างไร เท่าใด
๑๐.๒.๒ จานวนเพื่อหาระยะในการแก้ไขเข้าหาเปูาหมาย โดยอาศัยผลการตรวจเป็นมูลฐาน
๑๐.๒.๓ ส่งผลการคานวณ เป็นผลการแก้ให้ ศอย. ทราบ
๑๑. การแก้ทางข้าง (ทางทิศ) (DIVIATION CORRECTION) ผตน, มีกรรมวิธีดังนี้
๑๑.๑ การแก้ทางข้าง (ทางทิศ) ผตน, แก้เป็น ช้าย ขวา ด้วยระยะเป็นเมตร เข้าสู่เปูาหมาย
อาศัยแนว ต - ม เป็นหลักแล้วส่งผลการแก้ไปให้ ศอย. โดยใช้รระยะเลขจานวนเต็ม ๑๐ เมตร
๑๑.๒ ผตน. กาหนดว่า แฟคเตอร์ ทางระยะซึ่งได้แก่เลขจานวนเต็มหลักพันของระยะ ต - ม ถ้ามี
เศษใช้ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง เช่น ระยะ ต - ม = ๑๘๐๐ เมตร แฟคเตอร์ ต - ม ก็คือ ๑.๘ การ กาหนด
ระยะ ต – ม อาจได้จากการประมาณระยะการวัดจากแผนที่ หรือจากแผนที่ภาพถ่าย

๑๓๘
๑๑.๓ คานวณหาระยะทางข้างที่ต้องการย้าย โดยอาศัยกฎสัมพันธ์มิลเลียม วิธีปฏิบัติ ผตน,
วัดมุมทางข้างเป็นมิล แล้วคูณด้วยแฟคเตอร์ ต – ม ผลลัพธ์จะได้ออกมาเป็นเมตร แล้วส่ง ผลการแก้
(เป็นจานวนเต็มา ๑๐ เมตร) ไปให้ ศอย. ตัวอย่างเช่น
ระยะ ต - ม
แฟคเตอร์
ผลการตรวจ
ผลการแก้
ต-ม
๗๐๐ ม.
๑๕๐๐ ม.
๒๕๐๐ ม.
๓๐๐๐ ม.

๐.๗

ขวา ๔๐

ซ้าย ๓๐

๑.๕

ซ้าย ๔๐

ขวา ๘๐

๒.๕

ซ้าย ๑๐๐

ขวา ๒๕๐

๓.๐

ขวา ๒๐

ซ้าย ๖๐

ในบางครั้ง ผตน. ประมาณระยะ ต - ม ผิด ทาให้ผลการแก้ผิดไปด้วย ถ้าทราบให้เปลี่ยน
ใหม่ทันที

๑๓๙

STOPTING
NO. 2 DOUBTFUL, 80 MILS RIGHT.

นัดที่ ๑ หน้า ตรงทิศ
นัดที่ ๒ สงสัย ขวา ๘๐

NO. 3 OVER, LINE.
NO. 4 OVER, 60 MIL LEFT.

นัดที่ ๔ หลัง ซ้าย ๖๐

NO. 1 SHORT, LINE.

นัดที่ ๓ หลัง ตรงทิศ

การตรวจตาบลกระสุนตก

๑๔๐

INITIAL BRACKET

INITIAL BRACKET

การสร้างห้วงควบแบบต่าง ๆ

๑๔๑

การพิจารณาตาบลกระสุนตาของ ผตน.

๑๔๒

ผลอันเกิดจากความแตกต่างของมุมตรวจการณ์ทา
ให้ค่าของการหามุมเบี่ยงเบนทางข้างแตกต่างกัน
ด้วย

๑๔๓
๑๑.๔ การใช้ค่าแฟคเตอร์ SINE มาเกี่ยวข้องในการคานวณ จะต้องนามาคานวณเมื่อมุมที่ วัดทาง
ข้างเกิน ๖๐๐ มิลเลียม ค่าฟึเตอร์ของ SINE กาหนดไว้ดังนี้
มุมทางข้างเป็นมิล

ค่า SINE แฟคเตอร์

๖๐๐ – ๗๙๙

.6

๘๐๐ – ๘๙๙

.7

๙๐๐ – ๑๐๙๙

.8

๑๑๐๐ – ๑๒๙๙

.9

๑๓๐๐ – ๑๖๐๐

1.0

การคานวณอาศัยกฎ F = W/D เมื่อ F = ค่า FINE แฟคเตอร์ (w)
W=

ด้านตรงข้ามมุมที่วัดได้

D =

ด้านตรงข้ามมุมฉาก

ตัวอย่าง ผตน.วัดมุมจาก จล. ไปยังแนว ต – ม (ที่หมาย ได้ = ๙๐๐ มิลเลียม ดังนั้น
แฟคเตอร์ = 8 และ ผตน. ทราบระยะ จล.แล้ว = ๑๕๐๐ เมตร (ตามภาพ)
ดังนั้น การคานวณที่จะย้ายจาก จล. ไปยังแนว ตม. จะเป็น (.๘) = W2 (?)
D (๑๕๐๐)
W2

= ๘ x ๑๕๐๐ เมตร
= ๑๒๐๐ เมตร

๑๔๔
ผลการแก้จึงเป็นขวา ๑๒๐๐ และถ้าต้องการทราบระยะ W1 ก็สามารถทาได้โดยหาค่ามุม ซึ่งตรง
ข้ามกับด้าน W1 จะเท่ากับ ๑๖๐๐ – ๙๐๐ = ๗๐๐ มิล และจะเป็น
ค่า SINE แฟคเตอร์ = ๖

W1 =

๖ x ๑๕๐๐

= ๙๐๐ เมตร
ถ้าประมาณระยะ ต – ม

= ๒๐๐๐ เมตร

ดังนั้นผลการแก้ทางระยะจึงเป็น เพิ่ม ๑๑๐๐ (๒๐๐๐ – ๙๐๐ ม.)
๑๒. การแก้ทางระยะ
หลักการแก้โดยทั่วปักใช้วิธีการสร้างห้วงควบ ผตน. จะพยายามวางตาบลระเบิดให้คร่อมที่หมาย และ
บีบระยะห่วงควบเข้าไปทุกที่จนกระทั่งได้ระยะที่หมาย การสร้างห้วงควบ ใช้วิธีลดหรือเพิ่มระยะ ที่ละครึ่ง
หน้าของระยะห้วงควบที่แล้ว การสร้างห้วงควบ ผตน. จะต้องเห็นตาบลระเบิดของกระสุนนัดแรก แล้วจึงเพิ่ม
หรือลดระยะเพื่อให้เกิดห้วงควบขึ้น มีข้อแนะนาในการสร้างห้วงควบเริ่มแรกให้สัมพันธ์กับระยะ ต - ม ดังนี้
ระยะ ต – ม

ระยะห้วงควบ

๐ – ๙๙๙ ม.

๑๐๐ ม.

๑๐๐๐ – ๑๙๙๙ ม.

๒๐๐ ม.

๒๐๐๐ – ม.ขึ้นไป

๔๐๐ ม.

๑๔๕

พื้นที่อาการกระจายของกระสุนจากการยิงของ ค.ด้วยหลักฐานการยิงเดียวกัน

๑๔๖
การสร้างห้วงควบหากมีกระสุนนัดใดเกิดตกในระยะผิดปกติ อาจเนื่องจากกระสุนเสื่อม

หรือ

เพราะเหตุอื่น ก็ให้ยิงซ้าด้วยระยะเดิม การใช้ห้วงควบเป็นการประหยัดกระสุนรวดเร็วในการปรับการยิง และ
ฝุายต่อ ผตน. ไม่ต้องพะวงถึงการแก้ทางระยะมากนัก
วิธีการแก้ทางระยะอีกวิธีหนึ่งก็คือ การแก้เข้าหาที่หมายโดยตรง วิธีนี้ ผตน. จะต้องมีความ สามารถ
ในการกะระยะได้อย่างแน่นอน หากทาได้จะเพิ่มความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑๓. การปรับการยิงต่อที่หมายใกล้ทหารฝ่ายเดียวกัน
ที่หมายที่ถือว่าใกล้ และน่าจะเป็นอันตรายต่อฝุายเดียวกัน จากการยิงของ ค. ของฝุายเดียวกัน คือที่
หมายที่อยู่ภายในระยะห่าง ๕๐๐ เมตร จากแนวทางฝุายเดียวกันในกรณีนี้ ผตน. จะต้องเพิ่มระยะเพื่อความ
ปลอดภัยจากระยะที่คาดคะเนได้เมื่อส่งคาขอยิงเริ่มแรกไปอีก ๒๐๐ เมตร เพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนจะไม่ตกสั้น
(SHORT) ลงบนทหารฝุายเดียวกันได้ การปรับการยิงให้ใช้วิธีการลดระยะลงทีละน้อย (การคืบ) โดยหลังจาก
ตรวจกระสุนนัดแรกตกหลังที่หมายไปเป็นระยะเท่าใดแล้ว ให้ลดระยะลงครึ่งหนึ่งของระยะที่หมายกัตาบล
กระสุนตก ต่อจากนั้นให้ค่อยๆคืบลงทีละ 25 เมตร จนกว่างได้ระยะเปูาหมาย ส่วนการแก้ทางทิศคงใช้วิธีตาม
ข้อ ๒๔
๑๔. การปรับรายการยิง ตามปกติ ค. จะยิงด้วยกรวยขนานคู่ แต่หลังจากการยิงไปแล้วผลที่ปรากฎกรวย
อาจจะไม่ขนานกันก็ได้ จึงจาเป็นจะต้องมีการปรับ ค. ให้ขนานกัน วิธีการที่ง่ายก็คือหลังจาก ปรับ ค. หลักได้
หลักฐานแล้ว ก็ให้ทาการยิง ค. กระบอกอื่นๆ ด้วยหลักฐานเดียวกันกับ ค. หลัก

แล้วทาการปรับการยิง

จนกระทั่งตาบลกระสุนตกมีระยะห่างทางข้างเท่ากับระยะห่างของที่ตั้งยิง ค. ทุกกระบอก จะขนานกัน โดย
ปกติจะตั้งห่างกันประมาณ ๓๐ – ๓๕ เมตร หรือเท่ากับความกว้างขวางของตาบลระเบิด ดังนั้น ตอน ค.
( ๓ กระบอก) จึงมีความกว้างด้านหน้าของกรวยขนานเท่ากับ ๖๐ – ๗๐ เมตร และกว้างของพื้นที่การระเบิด
ประมาณ ๙๐ – ๑๐๐ เมตร และการปรับการยิงมักใช้ ค. หมู่กลาง ( ๒ หมู่) ปรับต่อ จล. จนได้หลักฐานแล้ว
จึงปรับ ค. หมู่ ๑ และ หมู่ ๓ ต่อ จล. เดียวกันจน ได้ระยะห่างของตาบลระเบิดจาก จล. ๓๐ – ๓๕ เมตร
ดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดกระสุน ผตน. มักจะใช้วิธี วัดมุมที่เบี่ยงเบนของตาบลกระสุนตกไปยังจุดที่
เหมาะที่จะทาให้เกิดกรวยขนาน แล้วสั่ง “หมูอย่ายิง ขวา (ซ้าย)............มิล กรวยขนานจบภารกิจ” หรือ
“อย่ายิง หมุ่ ๑ ซ้าย (ขวา) หมู่ ๓ ขวา (ซ้าย..........มิล) กรวยขนานจบภารกิจ”
การปรับกรวยขนานชนิดอื่น ๆ เช่น กรวยปิด กรวยเปิด หรือกรวยพิเศษ ก็คงมีวิธีการปฏิบัติ
คล้ายคลึงกัน ผิดกันก็แต่การแก้ตาบลระเบิดเข้าหาจุดที่ต้องการมากน้อยตามชนิดของกรวยเท่านั้น
๑๕ การปรับการยิงกระสุนควัน
๑๕.๑ ฉากควันสร้างขึ้นเพื่อเป็นฉากกาบังการตรวจการณ์ของข้าศึก ต่อที่ตั้งหรือการปฏิบัติ การยุทธ
ของฝุา ยเรา โดยทั่ว ไปจะสร้า งฉากของด้า นแนวหน้า ของยุท ธบริเ วณกร ะสุน ควัน จะให้ค วัน หนาทึบ

๑๔๗
ทางด้า นแนวตั้ง มากกว่า แนวนอน อย่า งไรก็ต ามอิท ธิพ ลของสภาพลมฟูา อากาศมีผ ลที่จ ะ ต้อ งนามา
พิจารณาการสร้างฉากควันให้เหมาะสมด้วย อิทธิพลดังกล่าวมีหัวข้อที่จะต้องนามา พิจารณาดังนี้
๑๕.๑.๑ ทิศทางลม ผตน, จะต้องพิจารณาหรับการยิงให้กระสุนตกที่เหมาะสม เพื่อ ให้ลม
ช่วยนาควันเข้าหาแนวฉากที่ต้องการ โดยปกติมักจะใช้ปรับเผื่อเหนือลมเสมอ แต่ถ้าต้องการ ผลการเผา
ไหม้จากกระสุน WP ผตน. จะต้องยิงให้ถูกที่หมาย
๑๕.๑.๒ ความเร็วลม ถ้าลมมีความเร็วระหว่าง ๔ ถึง ๑๐ น้อท ควันจะแผ่คลุมพื้นที่ ได้นาน
และทั่วถึง แต่ถ้าลมมีความเร็วไม่เกิน ๓ น้อท หรือเกินกว่า ๑๐ น้อท การปรับการยิงจะ ต้องพิจารณา
ปรับเสริมการยิงให้ถี่ยิ่งขึ้น กระสุนควัน ๑ นัด โดยเฉลี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ ๒๕๐ หลา นาน ๓ – ๔ นาที
๑๕.๒ การปรับการยิง ผตน, จะปรับการยิงด้วยกระสุนระเบิดก่อนจะได้ตาบลที่เหมาะสมก่อ จึง
เปลี่ยนเป็นกระสุนควัน เพื่อยิงหาผล ทั้งนี้เพื่อไม่ต้องการให้ควันกาบังการตรวจการณ์ในการปรับ การยิง
ของเราเอง ผตน.จะพิจารณาตาบลกระสุนตกที่เหมาะ ในการปรับการยิง โดยใช้หลักการ สังเกตทิศทาง
และความเร็วลมเข้าช่วย ผตน. จะขอรับการยิงด้วย ค. หมู่ทางเหนือลม เพื่อให้ง่าย ในการยิงหาผลในเมื่อ
เป็นลมดัดทางข้าง แต่ถ้าเป็นลมพัดเข้าหรือออก หรือลมพัดเฉียง ผตน. จะใช้ ความชานาญ พิจารณา
เลือก ค. หมู่ที่เหมาะทาการปรับ
โดยทั่วไป ผตน. ถือเกณฑ์ปฏิบัติในการพิจารณาปรับการยิงในเมื่อลมมีความเร็วปานกลาง ๕ ถึง
๑๐ น้อท ดังนี้
ลมพัดทางข้าง ให้ปรับทางด้านเหนือลม ประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ เมตร ห่างจากแนวหน้า
ข้าศึก ประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ เมตร ให้กระสุนตกเป็นจากห่างกัน ประมาณ ๑๐๐ เมตร ต่อนัด แต่ละชุด
(นัด) ยิงห่างกัน ๒ นาที

๑๔๘
ลมพัดทางข้างของแนวสร้างฉาก

ลมพัดทางเฉียงกับแนวสร้างฉาก

๑๔๙
- ลมพัดเข้าหา ยิงให้ตกหลังแนวฉากประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ เมตร ระยะห่างระหว่างกัน
ประมาณ ๒๕ – ๕๐ เมตร แต่ละชุด (นัด) ห่างกัน ๒ นาที
- ลมพัดออก ยิงให้ตกหน้าแนวฉาก ประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ เมตร ระยะห่างระหว่างกัน ประมาณ
๒๕ – ๕๐ เมตร แต่ละชุด (นัด) ห่างกัน 2 นาที
- ลมพัดเฉียง ผตน. พิจารณาปรับการยิงตามความเหมาะสมโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ในข้อ

ต้น ๆ มาพิจารณาประกอบ
- ในระหว่างยิงกระสุนควัน ผตน. จะต้องแจ้งผลการแก้ไข ค แต่ละหมู่ให้ ศอย. ทราบ ผตน, มี สิทธิ์
จะขอปรับ ค.หมู่ใดไปยังจุดที่เหมาะสมได้ หากต้องการเสริมตาบลที่มีควันบางเกินไป
- คอย จะเป็นผู้คานวณการปิด-เปิด กรวยให้เหมาะสมตามคาขอของ ผตน. หลังจากการปรับการยิง
จนเข้าขัน้ การยิงหาผลแล้ว
๑๖. การปรับการยิงกระสุนส่องสว่าง
การปรับการยิงกระสุนส่องสว่าง ผตน. จะต้องคานึงถึ งทิศทาง และความเร็วของลม เช่น เดียวกับ
กระสุนควัน นอกจากนั้นจะต้องคานึงถึงอัตราเร็วในการร่วงหล่นของส่วนส่องสว่างด้วย การร่วงหล่นตามปกติ
จะมีอัตราประมาณ ๕ เมตร/วินาที และจะสว่างอยู่นานประมาณ ๗๕ วินาที ด้วยความเข้มข้นของการส่อง
สว่าง ๕๐๐,๐๐๐ แรงเทียน ขณะที่เริ่มส่องสว่างกระสุนจะอยู่สูง จากพื้นดิน ๔๐๐ เมตร อันเป็นความสูง
กระสุนแตกที่เหมาะ และจะให้พื้นที่ส่องสว่างได้กว้าง ๑,๑๕๐ ม. ซึ่งส่วนส่องสว่างจะดับเหนือพื้นดินพอดี
อย่างไรก็ตาม ลมและความเร็วของลม ทาให้สิ่ง ต่างๆ เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป มีข้อแนะนาสาหรับ ผตน. ในการ
ปรับกระสุนส่องสว่างดังนี้
๑๖.๑ การใช้กระสุน ๑ นัด ส่องสว่างให้ใช้ ค.กระบอกเดียว ซึ่งสามารถทาการยิงได้อย่าง ต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
๑๖.๒ การยิงกระสุน ๒ นัด ยิงพร้อมกัน และแยกตาบลยิงต่างกันเพื่อเพิ่มความส่องสว่างจะ ใช้ ค. ๒
กระบอกยิง แต่ถ้ายิง ณ ตาบลเดียวกัน ๒ นัด หรือตาบลที่ใกล้เคียงในเขตการส่ายของ ค. กระบอกเดียวกัน
อาจใช้ ค. เพียงกระบอกเดียวก็ย่อมทาได้
๑๖.๓ การยิงส่องสว่างจะให้แน่ใจว่าววิถีโคจรของการส่องสว่างอยู่ระหว่าง ผตน. และเปูา หมาย แต่
จะต้องให้เลยไปหลังเปูาหมายเล็กน้อย เพื่อให้เห็นภาพเงาต่าของที่หมาย และไม่รบกวน การตรวจการณ์
ของฝุายเรา
๑๖.๔ การปรับกระสุนส่องสว่างต่อเนื่อง มักจะใช้ยิงทุก ๆ ๓๐ วินาทีต่อนัด ถ้ากระสุนระเบิด ผิดที่
หมายแต่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ก็ไม่จาเป็นต้องแก้ไขทั้งทางทิศและทางระยะ นอกจาก จะอยู่
ระหว่าง ผตน.และที่หมายการขอส่องสว่างตามความจาเป็น ผตน. จะสั่ง “ตามคาสั่งข้าพเจ้า”

๑๕๐
๑๖.๕ การแก้ทางสูง แม้ว่าตาบลระเบิดจะสูงเหมาะ ๔๐๐ เมตร ก็ตาม แต่ลมอาจทาให้การส่อง
สว่างดันก่อนถึงพื้นสูงมากๆ เกินกว่า ๔๐ เมตร จะต้องแก้ไขให้ต่าลงหรือหากการระเบิดต่าไป จนส่วน
ส่องสว่างยังเผาไหม้ที่พื้นดิน ก็ให้แก้สูงขึ้นการแก้สูงขึ้นเท่าใดนั้น ให้จับเวลาการเผาไหม้บนพื้นดิน แล้ว
คานวณจากอัตราร่วงหล่น ๕ เมตร ต่อวินาที เช่น ถ้าเผาไหม้นาน ๑๐ วินาที ก็ต้องยกสูง กระสุนแตกขึ้น
– ๕ + ๑๐ – ๕๐ เมตร เป็นต้น การคานวณเพื่อยกมุมสูง และตั้งเวลาชนวนเป็นหน้าที่ของ ศอย.
๑๖.๖ พื้นที่อันตรายจากเปลือกกระสุน ผตน. จะต้องคานึงถึง และจะทราบได้จากการคานวณ
ของ ศอย. ซึ่งมีลักษณะดังรูปข้างล่างนี้
อันตรายของเปลือกกระสุนในกิ่งขึ้น

อันตรายของเปลือกกระสุนในกิ่งขึ้น

๑๕๑
ลมพัดเข้าหาแนวสร้างฉาก

ลมพัดออกจากแนวสร้างฉาก

HEAD WIND

TAIL WIND

๑๕๒
๑๗. การปรับกระสุนระเบิดชนวนเวลา
เพื่อให้การยิงต่อเนื่องที่หมายในหลุมบุคคล หรือในคูสนามเพลาะได้ผล กระสุนที่เหมาะคือ
กระสุนระเบิดชนวนเวลา (แตกอากาศ) ผตน. จะปรับการยิงต่อที่หมายด้วยกระสุนระเบิดชนวนไวจนได้
หลักฐานการยิง เพื่อยิงหาผลแล้วดาเนินการดังนี้
๑๗.๑ ตรวจผลการยิงของกระสุน ๑ ชุด (๓ นัด) ซึ่ง ศอย.จะส่งเป็นคาสั่งยิง โดยหาเวลาชนวน
ณ มุมสูงที่ยิงตามเวลายิงแล้ว ตั้งเวลาชนวน = ว – ๑ (# ๑ วินาที = # ๑๕ หลา)
๑๗.๒ ผลการตรวจกระสุน ๑ ชุด ๓ นัด อาจเป็น
- อ. อ. อ (แตกอากาศ) ให้เพิ่มเวลาชนวนอีก +๑
- ก. ก. ก (กระทบแตก) ให้ลดเวลาชนวน – ๒
- จ. ก. ก (กระทบแตกคละ) ให้ลดเวลาชนวน – ๑
- อ. อ. ก (แตกอากาศคละ) ถ้าผลของแตกอากาศ ๒ นัด ได้ระยะสูงพอ เหมาะ
ให้ยิงหาผล แต่ถ้าต่ามากให้ลดชนวน – ๑
๑๘. การยิงตรวจการณืโดยไม่มี ศอย ควบคุม
ในบางสถานการณ์ไม่อาจจะใช้การยิงโดยระบบที่หมาย – ตารางพิกัด (TARGET –GRID
METHOD) ภายใต้การควบคุมของ คอย. ได้ เช่น การติดต่อสื่อสารขัดข้อง เกิดการบาดเจ็บล้มตายจาก
การยิงของข้าศึก ขาดอุปกรณ์ หรือเกิดจากความจาเป็นภายใต้สถานการณ์ทางยุทธวิธี บังคับจาเป็นต้อง
ใช้ ค. ทาการยิงโดยไม่ใช้ คอย.ควบคุม
เมื่อต่างหมู่ต่างยิงภายใต้ การควบคุมของ ผบ.หมู่ ตัว ผบ หมู่ จะต้องทาหน้าที่เป็น ผตน. ตรวจ
ปรับการยิง และควบคุมการยิงเอง เป็นผู้หาหลักฐานการยิง และส่งคาสั่งยิงไปยังหมู่ของตน การยิงโดยไม่
ใช้ ศอย. ควบคุมนี้จะใช้ในบางโอกาสที่จาเป็นเท่านั้น และจะต้องพิจารณาจัดตั้ง ศอย. โดยด่วนที่สุด
เท่าที่สามารถจะทาได้
ข้อดีของการปฏิบัติการยิงโดยไม่ใช้ คอย.
- มีความรวดเร็วในการโจมตีเปูาหมาย
- การตอบสนองคาสั่งของผู้บังคับบัญชามีผลดี
- ลดจานวนเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ลงได้มาก
ข้อเสีย
- จากัดการเคลื่อนไหวที่หรือที่อยู่ของ ผตน.

๑๕๓

การประสานการปฏิบัติการยิงเวลากลางคืนของ ค.สองกระบอก

การส่องสว่างด้วยกระสุนสองนัด

๑๕๔
- ยากแก่การรวม และการกระจายอานาจการยิงต่อเปูาหมายในระยะยิง ของ ค.
- ความจาเป็นในการเลือกที่ตั้งยิง มักจะต้องอยู่ชิดกับแนวหน้าอยู่เสมอซึ่งเป็นเห้าหมายที่ข้าศึกเลือก
โจมตีได้ง่าย
๑๘.๑ การหาหลักฐานการยิงเริ่มแรก
การตั้ง ค. ตรงทิศ ด้วยมุมภาคของทิศเท่าใดนั้น คงใช้วิธีที่เคยศึกษามาแล้วในตอนต้นๆ ซึ่งมี
วิธีการต่าง ๆ กันอยู่หลายวิธี แต่เมื่อ ผตน. ทาหน้าที่แน ศอย. มักนิยมใช้การตั้ง ค. โดยวิธีเล็งตรงเป็นส่วนใหญ่
การกะระยะยิงเริ่มแรกก็คงมีวิธีการกาหนดเช่นที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้น ๆ เช่นเดียวกัน
๑๘.๒ การปรับการยิง ของ ผตน.
๑๘.๒.๑ ผตน. (ผบ.หมู่) ใช้วธิ ปี รับการยิงแตกต่างจากวิธีที่มี ศอย. ควบคุมตรงที่ ผู้ทาหน้าที่ ผตน.
จะต้องอาศัยแนว ป. – ม เป็นแนวหลักในการตรวจและปรับการยิงเท่านั้น การแก้ทางรระยะคงปฏิบัติ
คล้ายคลึงกัน
๑๘.๒.๒ ที่อยู่ของ ผตน. ที่เหมาะ คือ อยู่ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ของที่ตั้งยิง เพราะจะทาให้
ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ผลการแก้ทางทิศ วัดออกมาเป็นมิลก็สั่งแก้เป็นมิล ไปยังหมู่ ค. ได้ทันที โดยไม่ต้อง
คานวณแปลงออกมาป็นเมตร แล้วแปลงกลับไปเป็นมุมทิศอีก เช่นที่ ศอย. ปฏิบัติ จึงเป็นการประหยัดเวลา
มาก แม้ว่า ผตน. จะอยู่ห่างที่ตั้งยิง ๑๐๐ เมตร ซึ่งอาจมีผลผิดพลาดอยู่มาก แต่การวัดมุมทางข้างด้วยกล้อง
สองตา หรือ โดยใช้วิธีกะประมาณ ก็มีข้อผิดพลาดที่ชดเชยกันไปได้ แต่ถ้าห่างเกิน ๑๐๐ เมตร ความผิดพลาด
จะมีมากเกินเกณฑ์ที่จะยอมได้ จะต้องหาตัวแก้เพื่อคานวณ เป็นคาสั่งยิง ทิถูกต้องต่อไป ใช้วิธีกะประมาณ
ก็มีข้อผิดพลาดที่ชดเชยกันไปได้ แต่ถ้าห่างเกิน ๑๐๐ เมตร ความผิดพลาดจะมีมากเกินเกณฑ์ที่จะยอมได้
จะต้องหาตัวแก้เพื่อคานวณเป็นคาสั่งยิงที่ถูกต้องต่อไป และการอยู่เลยระยะ ๑๐๐ เมตร จากที่ตั้งยิงก็ยอมให้
เฉพาะเลยไปหน้าหรือหลังตามแนว ป – ม เท่านั้น

ตามรูป จะเห็นว่าเมื่อ ผตน. อยู่เกินระยะ ๑๐๐ เมตร จากที่ตั้งยิงแต่ก็ยังอยู่ในแนว ป – ม มุมอันเกิดจาก
แนว ป – ม กับแนว ป – ตาบลระเบิด (มุม ป) จะแตกต่างจากมุมอันเกิดจากแนว ต – ม กับแนว
ต – ตาบลระเบิด (มุม ต) เราสามารถคานวณหาค่าตัวแก้อันเกิดจาก ผตน. อยู่ห่างเกินระยะ ๑๐๐ จากที่ตั้ง ค.
ดังนี้

๑๕๕
มุม ป

= ระยะ ต - ม

มุม ต

ระยะ ป – ม

มุม ป

= ระยะ ต – ม x มุม ต
ระยะป – ม

นั่นคือ ค่าแก้ทางทิศ (มุม ป) = ระยะ ต – ม x มุม ต
ระยะ ป – ม
ตัวอย่าง เช่น ระยะ ต – ม = ๑๐๐๐ เมตร และระยะ ป – ม = ๑๒๐๐ เมตร
ผตน. วัดมุมจากตาบลระเบิดถึงที่หมายได้ ๖๐ มิล
ดังนั้นค่าตัวแก้ทางทิศ

= ๑๐๐๐ x ๖๐ มิล
๑๒๐๐
= ๕๐ มิล

ผตน. ก็จะแก้ทางทิศให้กับ ค. ไปทางขวา ๕๐ มิล
๑๘.๓ คาสั่งยิง
คาสั่งยิงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คาสั่งยิงเริ่มแรก และคาสั่งยิงขั้นต่อไป (คาสั่งยิงขั้นต่อไป คือ
คาสั่งยิงที่สั่งเฉพาะองค์ประกอบที่เปลี่ยนไปจากคาสั่งยิงเริ่มแรกนอกจากมุมสูง จะต้องบอกทุกครั้ง)
คาสั่งยิงเริ่มแรกประกอบด้วย
18.3.1 ค. ที่จะปฏิบัติการยิง
18.3.2 ชนิดของกระสุน – ชนวน
18.3.3 ค. ที่ปรับการยิง
18.3.4 วิธียิง
18.3.5 มุมทิศ (ทิศทาง)
18.3.6 ด่วนบรรจุ
18.3.7 เวลาชนวน
18.3.8 มุมสูง (ระยะยิง)
(รายละเอียดคาสั่งยิงจะกล่าวในตอนที่ 3 การปฏิบัติของ ศอย.) สาหรับการยิงโดย ผตน. ทาหน้าที่ปรับการ
ยิง คานวณและควบคุมการยิงเองนั้น มีคาแนะนาในการปรับการยิง ซึ่งผิดไปจากใช้ ศอย. ควบคุมดังนี้
- ทิศทางยิง ผตน. จะใช้วิธีการวัดมุมทางข้าง โดยอาศัยการย้ายยิงจากจุดที่ทราบแล้วแก้ตาบล
ระเบิดเข้าหาเปูาหมายโดยการวัด หรือคานวณตัวแก้เป็นมิล แล้วสั่งแก้เป็นมุมดดยตรงไปยังหมู่ ค.

๑๕๖
เช่น ผตน. ส่งคาสั่งยิง “จากตาบลยิง กข 105 (มุมทิส 0030 มิล) ขวา 50” พลยิงก็จะใช้กฎ (ซ้ายเพิ่ม
– ขวาลด) ทาการตั้งทิศทางที่เครื่องเล็งไปทางขวาจากเดิมอีก 50 มิล หรือถ้าทาได้ ผตน. จะ คานวณเป็นค่าตั้ง
ที่เครื่องเล็งให้เสร็จ เพื่อให้ หมู่ ค. ลดงานในการคานวณเพื่อตั้งค่ามุมทิศแก่ ค.
- ทางระยะ (มุมสูง) ผตน. จะใช้สมุดตารางยิง หาค่ามุมสูงตามส่วนบรรจุและระยะที่ต้องการยิง
ให้กับพลยิง เพื่อตั้งค่ามุมสูง คาสั่งอาจแปลงเป็นจานวนรอบควงสูงก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก (คาสั่งยิงดัง
แปลง)
- คาสั่งยิงดัดแปลงแตกต่างจากคาสั่งยิงปกติ ตรงที่เปลี่ยนค่ามุมสูงเป็นจานวนรอบการส่าย ซึ่งจะเพิ่ม
ความส่ายและความรวดเร็วให้กับพลยิงมากขึ้น พลยิงไม่ต้องกังวลในการเล็งต่อหลักอีก หลังจากการปรับ ค.
ครั้งแรก เพียงแต่คอยส่ายไปตามจานวนรอบที่สั่ง ซึ่ง ผตน. จะคานวณมาให้เสร็จ การปรับ ค. เป็นรอบควง
ส่ายนี่เป็นการปรับที่หยาบ และผิดพลาด แต่การยิงโดยวิธีนี้ระยะยิงใกล้ การผิดพลาดจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมให้
ได้
๑๘.๔ การควบคุมการยิง ผตน. จะเป็นผู้ควบคุมการยิงตลอดเวลา อาจจะเลือกทึ่ตรวจการณ์ใกล้ที่ตั้ง
ยิงจนสามารถสั่งการด้วยวาจาได้ แต่ถ้าทาไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารตามความจาเป็น
๑๘.๕ การใช้ที่ตั้งยิงสารองและที่ตั้งยิงเพิ่มเติม เมื่อมีเวลาและสถานการณ์อานวย หมู่ ค. อาจ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งยิง เตรียมที่ตั้งยิงสารองและเพิ่มเติม และทาการยิงหาหลักฐานจากที่ตั้งยิงใหม่ ๆ นั้น
๑๘.๖ การกาหนดแนวเส้นเล็ง วิธีการยิงโดยไม่ใช้ ศอย. นี้ หลังจากได้มุมทิศเริ่มแรกแล้ว ผตน. ก็ใช้
แนวเส้นเล็งชั่วคราวเป็นแนวเล็งไปก่อนจนกว่าจะปรับการยิงเรียบร้อยแล้ว จึกปักหลักเล็งหลัก ตามหลักฐาน
การยิงที่ได้
๑๘.๗ การปรับการยิงโดยใช้วิธีสร้างห้วงควบ ผตน.อาจปรับการยิงทางระยะโดยใช้ห้วงควบคุม
ด้วยการเปลี่ยนจานวนรอบควงสูงให้เกิดห้วงควบนี้ขึ้น หรือใช้วิธีสร้างห้วงควบจากสมุดตารางยิงก็ได้ การ
ปรับการยิงใกล้ทหารฝุายเดียวกัน จะใช้การยิงคืบ การสร้างห้วงควบจะทาได้เมื่อผลการยิงคืบปรากฎ
เป็นห้วงควบขึ้น
๑๘.๘ การปรับการยิงโดยวิธีการยิงสุ่ม (LADDER METHOD)
วิธีการยิงสุ่มนี้ เป็นการปรับการยิง ทางระยะที่ให้ผลรวดเร็วเป็นวิธีการคล้ายกับการ สร้างห้วง
ควบคุมผสมการยิงก้าว แต่ใช้การยิงก้าวระยะยาวจนได้ห้วงควบจึงพยายามฝุาห้วงควบเข้าหาที่หมาย
เป็นการจู่โจมต่อข้าศึกโดยเฉพาะต่อที่หมายที่เคลื่อนที่เร็ว
วิธีดาเนินการยิงสุ่มนั้นกระทาโดย
- ผตน. ประมาณ ระยะ ป – ม และวัดมุมทางข้างจากจุดอ้าง

๑๕๗
- บอกระยะเผื่อสาหรับการยิงสุ่มเป็นระยะด้านไกล
- ลบระยะเผื่อสาหรับการยิงสุ่มเป็นระยะยิงด้านใกล้
- ผตน.จะสั่งยิงนัดไกล นัดกลาง นัดใกล้ เพื่อสะดวกในการตรวจการณ์ การสั่งยิงมักจะสั่ง
เป็นจานวนรอบควงสูงโดยเปิดตารางยิงที่ระยะไกล กลาง และใกล้แล้วหาจานวนรอบสั่งไปยังหมู่ ค. จะ
ทาให้ปืนยิงได้รวดเร็วมาก
- แก้ตาบลระเบิดจากนัดที่เกิดห้วงควบ เข้าหาที่หมาย โดยวิธีแก้ทั้งทางทิศ และผ่าห้วงให้
แคบเข้า
- ทาการสั่งยิงหาผล เมื่อตาบลระเบิดเหมาะ
ตัวอย่าง
ผตน. ประมาณระยะ ป - ม ได้ 1500
(สมมุติระยะจริง = 1475 เมตร บากระยะ
เผื่อด้านไกล 100 ม = 1600 ม (ล 1024 มิล)
ลบระยะเผื่อด้านใกล้ 100 ม = 1400 ม
(ล 1134 มิล)
มุมสูงต่าง = 1134 – 1024 = 110 มิล
= 11 รอบควงสูง
ผตน. สั่งยิง 3 นัด 2 ห่วง
ดังนั้นแต่ละห้วง = 11/5 = 5 1/2 รอบ
คาสั่งยิงเริ่มแรกจะเป็นดังนี้
- หมู่ 1 รบไว ยิงสุ่มส่ายขึ้น 3 นัด ห้วง 5 รอบครึ่ง
จาก จล.ขวา 30 บจ. 3 มุมสูง 1024 พร้อมแล้วยิง
หลังจาก ค. ยิงครบ 3 นัดแล้ว ผตน.จะตรวจได้
ว่าเปูาหมายอยู่ระหว่างห้วงใด จึงปรับเข้าหาเปูาหมาย
โดยการปรับทางทิศ และผ่าห้วงควบ เช่น
ตัวอย่าง ผตน.วัดมุมทางทิศเฉลี่ย 3 นัดแล้ว เป็นซ้าย
30 มิล จะต้องแก้ไปขวา 30/2 มิล = 15 มิล

๑๕๘
(ใช้แก้ทีละครึ่ง เป็นการก้าวทางข้าง)
หรือ 1 1/2 รอบ ส่วนทางระยะ ผตน. จะผ่าห้วงควบ
ระหว่างนัดที่ 3 (นัดสุดท้าย) ห้วง 5/2 (2-3 รอบ)
คาสั่งยิงขั้นต่อไปเป็น
“ ๑ นัด ขวา ๑ รอบครึ่ง ส่ายล่างลง ๒ รอบ” ผลปรากฏว่านัดที่ ๔ ตกตรงทิศระหว่างนัดที่ ๓ กับ
เปูาหมาย แสดงว่าที่หมายอยู่ในระยะไม่เกิน ๒๕ เมตร จากนัดที่ ๔ ผตน. สามารถตกลงใจยิงหา
ผลได้ดังนี้
“ ๕ นัด ส่ายลง ๑ รอบ ยิงหาผล”
๑๘.๙ การยิงที่หมายที่มีความกว้างมาก ๆ ผตน. จะเป็นผู้พิจารณาวางตาบลระเบิดให้
เหมาะ ผลการระเบิดครอบคลุมเต็มพื้นที่ด้านหน้า มีวิธีปฏิบัติโดยย่อดังนี้.- ผตน.วัดมุมของความกว้างด้านหน้าที่ต้องยิงด้วยกล้อง ๒ ตา หลังจากการปรับการ
ยิงไปยังขอบใดขอบหนึ่งของที่หมายเรียบร้อยแล้ว
- หาจานวนรอบควงส่ายทั้งสิ้นโดยหารด้วย ๑๐
- หาจานวนรอบของแต่ละนัด (ห้วง) โดยเอาจานวนรอบทั้งสิ้นหารด้วยห้วงจะเป็น
ห้วงกี่รอบ
- พลยิงร่วมกับพลบรรจุเตรียมส่ายทางทิศ และทาการยิงตามคาสั่งด้วยการยิงส่าย
เป็นรอบควงส่าย
- ปกติ ค.๑ กระบอก จะให้พื้นที่ด้านกว้างด้านหน้าเพียง ๑๐๐ เมตร ดังนั้น ถ้าพื้นที่กว้าง
ด้านหน้ามาก ๆ จะต้องแบ่งพื้นที่การส่ายให้ ค.กระบอกอื่นๆ ช่วยดังรูป
๑๘.๑๐ การยิงที่หมายในทางลึก ผตน. ต้องการยิงส่ายในทางลึก เพื่อให้อานาจการระเบิด
ครอบคลุมพื้นที่ในทางลึก ผตน. มีวิธีปฏิบัติดังนี้
- ประมาณระยะห้วงความลึกจากขอบหน้าถึงขอบหลังของที่หมาย
- เปิดตารางยิงดูค่ามุมสูง ทั้ง ๒ ระยะ แล้วหาย่านมุมสูงทั้งสิ้นที่จะต้องส่าย ขึ้น - ลง
- แปลงย่านมุมสูงเป็นจานวนรอบควงสูงโดยหารด้วย ๑๐ แล้วหาจานวนห้วงต่อนัด
โดยเอาจานวนรอบรอบควงสูงทั้งสิ้นหารด้วยจานวนห้วง
- ผตน. จะสั่งคาสั่งยิงนี้ในขั้นการหายิงหาผล (หลังจากปรับการยิง ณ ด้านใดด้านหนึ่ง
เรียบร้อยแล้ว)
ตัวอย่างคาสั่งยิง ( การยิงหาผล)

๑๕๙
- การยิงส่ายทางข้าง “หมู่ ๑ เตรียมส่ายซ้าย ๕ นัด ห้วง ๒ รอบ มุมสูง ๑๒๙๖”
- การยิงส่ายทางลึก “หมู่ ๑ ส่ายขึ้น ๓ นัด ห้วง ๑ รอบครึ่งมุมสูง ๑๑๔๗” เป็นต้น
การยิงต่อที่หมายกว้าง ด้านหน้า ๓๐๐ ม.

การยิงที่หมายที่มีความกว้างมาก ๆ

นัดปรับการยิง

จานวนรอบ = ๗๕/๑๐
= ๗ ๑/๒ รอบ
จานวนรอบต่อห้วง = ๒ ห้วง

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

บทที่ ๘
ศูนย์อำนวยกำรยิง
๑. ศูนย์อานวยการยิง (ศอย ) เป็นส่วนปฏิบัติการควบคุมการยิงให้กับระบบการยิง โดยวิธี
การเล็งจาลอง และทาหน้าที่เป็นที่บังคับการให้กับหน่วยไปด้วยในตัว ศอย. จะรับคาขอยิง คานวณ
หาหลักฐานการยิง และคาสั่งยิงไปยังส่วนยิง ศอย.เปรียบเสมือนเป็นสมองหรือระบบประสาท
หลัก อาจจัดตั้งเป็น ศอย.ของหมวดเครื่องยิงลูกระเบิด ซึ่งควบคุม ค.ทุกกระบอก หรืออาจจะ
กระจายให้แต่ละขั้นตอน จัด ศอย.เป็นอิสระของตนเองก็ได้
๒. ที่ตั้งของ ศอย. ตามปกติ ศอย. ควรจะจัดตั้งใกล้กับส่วนยิงให้สามารถสั่งคาสั่งยิงได้
ด้วยวาจา ซึ่งเป็นการตัดปัญหาการใช้เครื่องมือสื่อสารลงได้มาก อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่ใกล้เกิน
ไปจนเกิดการรบกวน – กีดขวางการปฏิบัติการของทั้ง ศอย.เองและส่วนยิง
๓. หน้าที่ของ ศอย. วงจรการดาเนินการอานวยการยิงของทั้ง ศอย. เริ่มต้นที่ ผตน.ส่งคา
ขอยิงเข้ามายัง ศอย.คาขอยิงจะถูกบันทึกไว้ และทวนกลับไปยัง ผตน.ด้วยเครื่องมือสื่อสาร วิทยุ
หรือโทรศัพท์ เพื่อตรวจความถูกต้อง ศอย. จะกรุยที่อยู่ของที่หมายลงบนแผ่นกรุยจุด นายทหาร
อานวยการยิง หรือนายสิบอาวุโส จะพิจารณาตกลงใจในการปฏิบัติการยิงทางยุทธวิธีโดยอาศัยข้อ
มูลของที่ตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายว่าควรจะใช้ ค.จานวนกี่กระบอกทาการยิง ชนิด
กระสุน และชนวน จานวนนัด ที่จาเป็นแล้วเปลี่ยนข้อตัดสินตกลงใจ เป็นคาสั่งยิง ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูล ซึ่งเป็นหลักฐานการยิงส่งไปยังส่วนยิง ขณะเดียวกันก็จะแจ้งข้อมูลที่สาคัญในการตัดสินใจ
ไปให้ ผตน.รับทราบด้วย
๔. วิธีดาเนินการทั่วไปของ ศอย.
๔.๑ พิจารณากาหนดมุมภาคของทิศในการตั้งปืนตรงทิศ ซึ่งมีวิธีการหลายวิธี แต่ที่
นิยมใช้กันมากคือการหา โดยการวัดบนแผนที่จากที่ตั้งยิง ไปยังจุดยิงหาหลักฐานที่กาหนดขึ้น
หรือไปยังกึ่งกลางเขตปฏิบัติการ มุมที่หาได้จะสั่งไปยังส่วนยิงเพื่อให้ตั้ง ค.ตามทิศทางยิงที่ต้องการ
๔.๒ พิจารณาหลักฐานการยิงเริ่มแรก ซึ่งจะต้องประกอบด้วยทิศทาง และระยะที่จะ
ใช้ยิงกระสุนนัดแรก ทิศทางยิงจะหาได้จากการใช้แผ่นกรุยจุด ซึ่งอาศัยข้อมูลจากคาขอยิงของ
ผตน. ระยะยิงจะต้องใช้ให้เหมาะสาหรับกระสุนนัดแรก เพราะระยะเริ่มแรกเป็นการประมาณที่
ค่อนข้างยากและผิดพลาดง่าย
๔.๓ พิจารณากาหนดลาดับความสาคัญของเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนด้วยอานาจการยิต่อ
หน่วยรับการสนับสนุนได้เหมาะสม ศอย. จะต้องเลือกที่หมายที่มีลาดับความสาคัญก่อน โดย

๑๖๑

เปรียบเทียบสถานการณ์จากข่างที่ได้จาก ผตน และเมื่อตกลงในยิงที่หมายใดจะต้องแจ่งให้ ผตน.
ทราบเสมอ
๔.๔ พิจารณาจานวน ค. และกระสุนที่จะใช้ยิงที่หมายหนึ่ง ๆ อาจใช้ ค. ๑ – ๒
กระบอก หรือทั้งตอน ฉะนั้นจานวนกระสุนย่อมขึ้นอยู่กับจานวน ค.และลักษณะที่หมายซึ่ง ศอย.
จะต้องตัดสินตกลงใจให้เหมาะสม
๔.๕ การคานวณหาหลักฐานการยิงเป็นหน้าที่สาคัญของ ศอย.หลังจากได้รับคาขอ
ยิงแล้ว ก็จะใช้เครื่องมืออานวยการยิงต่าง ๆ เช่น แผ่นกรุยจุด สมุดตารางยิงซึ่งการหลักฐานการ
ยิงนี้ จคน.เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของ นอย.และ ผบ.ตอน
๔.๖ การส่งคาสั่งยิง เมื่อ ศอย. หาหลักฐานการยิงได้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเขียนเป็นคา
สั่งยิงและส่งไปยังส่วนยิงด้วยวิทยุ หรือโทรศัพท์
๔.๗ การบันทึกหลักฐาน และผลการยิง เป็นหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งของ ศอย.
เพราะอาจจาเป็นต้องทาการยิงเป้าหมายเดิม หรือใกล้เคียงได้โดยไม่ต้องปรับการยิง ฉะนั้นจะต้องบันทึก
หลักฐานทุกนัดที่ทาการยิง
๔.๘ การบันทึกจานวนกระสุน เพื่อให้ทราบจานวนกระสุนที่มีอยู่ และที่ใช้ไปตลอด
เวลา เพื่อ ศอย. จะได้พิจารณาใช้กระสุนให้เหมาะกับจานวนที่มีอยู่ และการขอเพิ่มเติมต่อไป
๕. การพิจารณาหลักฐานการยิงเริ่มแรก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อการหาหลักฐานการยิงเริ่มแรก ประกอบด้วย
๕.๑ มุมภาคทิศ ในการตั้งปืน (มุมตั้งปืนตรงทิศ) ตามปกติ ค.จะตั้งหลังที่กาบังด้วย
เหตุนี้ พลประจาปืนจึงไม่สามารถจะปรับเส้นเล็งไปยังเป้าหมายใด ดังนั้นจึงต้องมีจุดเล็งช่วยใน
การตั้งปืน วิธีจะใช้จุดเล็งช่วยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย และภูมิประเทศด้วย มุมภาคทิศที่ใช้
ในการตั้งปืนตรงทิศ มักใช้มุมภาคทิศตาราง (ภต) วิธีหาค่า กต.ในการตั้งปืนตรงทิศมีหลายวิธี
- โดยวิธวี ัดจากแผนที่ จากการลากเส้นระหว่างที่ตั้งยิงไปยังที่หมายแล้ววัดมุม
ด้วย โปรแทคเตอร์ เข็มทิศ หรือวิธีผสมกัน
- โดยวิธวี ัดมุมภาคทิศในภมิประเทศ โดย ผบ.หมู่ (ตอน) สามารถกาหนดแนวที่
หมายจากที่ตั้งยิงได้ ก็จะทาการวัดมุมจากที่ตั้งยิงไปยังตาบลที่ประมาณว่าเป็นที่หมาย แล้วส่งค่า
มุมที่วัดได้ไปให้ ศอย.มุมนี้ก็จะทาการวัดมุมจากที่ตั้งยิงไปยังตาบลที่ประมาณว่าเป็นที่หมาย แล้ว
ส่งค่ามุมที่วัดได้ไปให้ ศอย.มุมนี้ก็จะเป็นมุมตั้งปืนตรงทิศเริ่มแรก
- โดยใช้แผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖ ทาการกรุยที่หมาย และที่ตั้งยิง แล้วอ่านค่ามุมภาค

๑๖๒

ทิศจากแผ่นกรุยจุด วิธีนี้ก็คือการกาหนดพิกัดบนแผนที่นั้นเอง แต่อาศัยแผ่นกรุยจุดเป็นเครื่องมือ
วัดมุม
- โดยวิธีเล็งต่อที่หมายเด่นชัดในภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เป้าหมาย แล้วตั้ง
ค่ามุมทิศที่เครื่องเล็งให้เป็น ๐ เมื่อจะยิงที่หมายใด ๆ ก็อาศัยย้ายด้วยมุมทางทิศจากจุดเล็ง ซึ่งเป็น
ที่หมายเด่นชัดนั้น วิธีนี้เป็นวิธใี ช้เฉพาะในโอกาสจาเป็น
๕.๒ การหามุมทิศเริ่มแรกเมื่อตั้งปืนตรงทิศแล้ว (การจาลองทิศ) ค่ามุมทิศคิดเป็น
มิลโดยยึดถือแนวเส้นเล็งต่อหลักเล็งเป็นแนวหลัก ซึ่งจะทาให้ลากล้องชี้ไปตามมุมภาคตั้งปืนตรง
ทิศ การหามุมทิศในการยิงก็อาศัยการย้ายค่ามุมจากแนวหลัก ซึ่งปกติกล้องเล็งจะจาลองให้อ่านที่
๐ หรือ ๒๘๐๐ ไปยังเป้าหมาย มุมทิศจะอ่านอกมาได้จากมาตรบนแผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖
๕.๓ การหาระยะยิงเริ่มแรก มีหลายวิธีในการพิจารณาใช้ระยะยิงเริ่มแรกจะใช้วิธีใด
ก็ตาม ต้องการค่าที่ถูกต้องใกล้ความจริงที่สุดเป็นสาคัญ วิธีการต่าง ๆ ได้แก่
- การกะระยะด้วยสายตา หรือด้วยกล้องสองตา
- ใช้แผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖ ช่วยวัดระยะ
- ใช้วัดจากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ หรือแผนที่ภาพถ่าย
- ใช้วิธีการเล็งสกัดจาก ผตน. ๒ แห่ง
๕.๔ การหาหลักฐานการยิงทั่วไป ข่าวเกี่ยวกับเป้าหมายเป็นข้อมูลที่สาคัญในการหา
หลักฐานการยิง ซึ่งประกอบด้วยทิศทางระยะ และการกระจายอานาจการยิง หลักฐานอาจได้จาก
การคานวณการกะประมาณ การวัด หรือการวิเคราะห์แผนที่ภาพถ่ายอื่น ๆ จคน. จะเปลี่ยนหลัก
ฐานการยิงเป็นคาสั่งยิง แล้วส่งไปให้กับส่วนยิง เลขทุกตัวจะต้องถูกขานทวนตาแหน่ง เว้นเลข
จานวนเต็มร้อยและพัน
๖. คาสั่งยิง คาสั่งยิงจะเริ่มต้นออก โดย จคน. ใน ศอย. หรืออาจเริ่มต้นออกโดย ผตน.เมื่อ
ไม่ใช้ ศอย. และ ผตน. ทาหน้าที่เป็น จคน.ด้วย คาสั่งยิงจะต้องประกอบด้วยข้อแนะนาทางเทคนิค
ซึ่งทาให้พลยิงสามารถตั้ง ค.ตามมุมทิศ และมุมสูงได้โดยถูกต้อง การติดต่อสื่อสารจะเป็นปัจจัย
สาคัญในการส่งคาสั่งยิง ซึ่งอาจจะใช้วิทยุหรือโทรศัพท์ หรือด้วยวาจาก็ได้ พลยิงจะต้องทวนคาสั่ง
ยิงทุกถ้อยคาที่ได้รับ เพื่อกันความผิดพลาดในการรับคาสั่ง คาสั่งยิงแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ คาสั่งยิง
เริ่มแรก และคาสั่งยิงขั้นต่อไป
๖.๑ คาสั่งยิงเริ่มแรก (INITIAL FIRE COMMAND)
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่จาเป็นสาหรับการติดตั้ง – ปรับ ค.และการยิง

๑๖๓

กระสุนนัดแรก ซึ่งองค์ประกอบที่จาเป็นดังนี้
๖.๑.๑ ค.ที่จะปฏิบัติภารกิจยิง หมายถึง ค.ที่จะต้อปรับตาม ค.หลักทุกครั้งยก
เว้นไม่บรรจุกระสุน ในระหว่าง ค.หลัก ปรับการยิง แต่จะร่วมในการยิงหาผลคาสั่งอาจจะเป็น
“ตอนปรับการยิง” หรือ “หมู่ ๑ หมู่ ๒ และหมู่ ๔ ปรับการยิง” เป็นต้น
๖.๑.๒ ชนิดของกระสุนและชนวน ศอย.จะเป็นผู้พิจารณาเลือกชนิดกระสุนและ
ชนวนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย และส่งไปยังส่วนยิงให้ทราบ
๖.๑.๓ ค. ที่ใช้ปรับการยิง (ตามคาสั่งยิงเริ่มแรก) หมายถึง ค. ที่ถูกกาหนดให้ทา
การยิงปรับต่อที่เป้าหมาย ตามที่ ศอย.สั่งทุกอย่าง และทาการยิงกระสุนด้วย
๖.๑.๔ วิธียิง หมายถึง วิธีการยิงต่อเป้าหมาย และจานวนนัดในการยิงแต่ละครั้ง
และคาแนะนาพิเศษในการยิงให้เป็นไปตามที่ ศอย.ต้องการ ตัวอย่างวิธยิงแบบต่าง ๆ เช่น
- การระดมยิง เป็นการยิงอย่างเร็วที่สุดของ ค. ที่กระบอกที่ต้องการยิง
หาผล คาสั่งอาจเป็น “๕ นัด” หรือ ๕ นัด ตามคาสั่งข้าพเจ้า”
- การยิงตามห้วงระยะเวลา เป็นการยิงในห้วงเวลาที่เท่า ๆ กัน (เช่น ๑๐
นาทีต่อนัด) จากปีกข้างใดข้างหนึ่ง เช่น “ตอนจากขวา(ซ้าย) ๑ นัด ตามคาสั่งข้าพเจ้า”

๑๖๔

บันทึกเจ้าหน้าที่คานวณ
หน่วย

วันที่

ตาบลยิงหมายเลข

ภต.ตั้งปืนตรงทิศ

ท.จาลองทิศ

พิกัดที่ตั้งต่าง ๆ

คาขอยิง ผตน.

คาสั่งยิงเริ่มแรก

ที่ตั้งยิง

ปืนที่จะกระทาการยิงหาผล

จุดยิงหาหลักฐาน

กระสุนและชนวน

ที่ตรวจการณ์ ๑

ปืนที่ปรับการยิง

ที่ตรวจการณ์ ๒

วิธียิง

ที่ตรวจการณ์ ๓

มุมทิศ

หมายเหตุ

ส่วนบรรจุ
เวลาชนวน
มุมสูง
(ระยะ)

การแก้ของ ผตน.
ทางทิศ

ทางสูง

คาสั่งยิงขั้นต่อไป

ทางระยะ

ปืนที่ทาการยิง วิธียิง

มุมทิศ

ส่วนบรรจุ

เวลาชนวน

ตัวแก้ทางทิศ

ระยะ

หลักฐานกรุยใหม่ ท.

ระยะ

มุมสูง

ระยะ

กระสุน
แบบกระสุน

ชนวน

จานวน

ใช้ไป

คงเหลือ

๑๖๕

- การยิงต่อเนื่อง เป็นการยิงต่อเนื่องเรื่อยไป ตามห้วงเวลาที่กาหนดให้
จากปีกข้างใดข้างหนึ่งต่อเนื่องกันไป เช่น “๕ นัด ต่อเนื่องจาก ขวา(ซ้าย) ห้วง ๒๐ วินาที ตามคา
สั่งข้าพเจ้า”
- การยิงกวาดทางลึก เช่น “๕ นัด ส่ายขึ้น (ลง) ห้วง ๒ รอบ ตามคาสั่ง
ข้าพเจ้า”
๖.๑.๕ มุมทิศ เป็นมุมทิศที่ จคน. เป็นผู้หาแล้วสั่งไปยัง ค. เช่น “มุมทิศ ๒๘๘๐”
หรือ “มุมทิศ ขวา ๓๐”
๖.๑.๖ ส่วนบรรจุ เป็นดินขับเพิ่มสาหรับการจัดให้เหมาะสม และสัมพันธ์กับระยะยิง
เช่น “ส่วนบรรจุ ๒”
๖.๑.๗ เวลาชนวน ในกรณีที่ใช้ชนวนกระสุนเวลา ทาการยิงจะต้องมีการตั้งเวลา
ให้กับหัวชนวน เช่น “เวลาชนวน ๒๐.๖”
๖.๑.๘ มุมสูง จะสัมพันธ์กับระยะยิง หาได้จากตารางยิง เช่น “มุมสูง ๑๒๓๑”
ตัวอย่างคาสั่งยิงเริ่มแรก เมื่อ ศอย.ต้องการให้ ค.หมู่ ๒ ปรับการยิง และให้ ค.ทั้ง
ตอนยิงหาผล คาสั่งเริ่มแรกจะเป็นดังนี้
- ตอน ค.ปรับการยิง
- กระสุนระเบิดชนวนเวลา
- หมู่ ๒
- ๑ นัด
- มุมทิศ ๒๗๔๕
- บจ.๓
- เวลาชนวน ๒๐.๖
- มุมสูง ๑๒๓๑

๑๖๖

แผ่นบันทึกหลักฐานการยิง
หน่วย

วันที่
ที่ตั้ง

การปรับการยิง
หมายเลข

รายละเอียด

คาบอกยิง

ที่หมายแลพิกัด

ภต.ตั้งปืนตรงทิศ
ปืนที่ทา

และชนวน

การยิง

พ.ศ.

ท.จาลองทิศ

มุมทิศ
กระสุน

เดือน

ระยะ
วิธียิง

มุมทิศ

ระยะ

บจ.

ว.ชนวน

มุมสูง

๑๖๗

๖.๒ คาสั่งยิงขั้นต่อไป
๖.๒.๑ คาสั่งยิงขั้นต่อไป เป็นคาสั่งที่สั่งต่อจากคาสั่งยิงเริ่มแรก การสั่งจะสั่ง
เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากคาสั่งยิงเริ่มแรกเท่านั้น ยกเว้นมุมสูงต้องสั่งทุกครั้ง
๖.๒.๒ การแก้ทางทิศ ศอย.จะสั่งเป็นมิล ละเอียดถึง ๑ มิล เช่น “มุมทิศ ๒๘๘๔
หรือ “มุมทิศ ขวา ๓๕ หลัก เล็งหลัก “ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมก็ไม่ต้องสั่ง
๖.๒.๓ การแก้ทางสูง แม้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ก็ต้องสั่งสมอ การสั่งอาจสั่ง
เป็นมิล หรือ องศา แล้วแต่ชนิดของเครื่องตั้งมุมยิง
๖.๒.๔ การสั่งหยุดยิง และการสั่งซ้าการยิง หลังจากยิงไปแล้วอาจสั่ง “ จบการ
ยิง “ แต่พลประจาปืนจะต้องพร้อมเสมอ ที่จะปฏิบัติการยิงตามคาสั่งได้ทันที หากต้องการจะทา
การยิงซ้า เนื่องจากภารกิจยิงยังไม่สมบูรณ์ ก็สั่ง “ซ้าการยิง”
๖.๒.๕ หมดภารกิจ จะสั่งเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลาย และยังไม่ทาการยิงอีกเป็น
เวลานานก็จะสั่ง “จบภารกิจยิง” เพื่อให้พลประจาปืนได้พักผ่อนในระหว่างภารกิจยิง
๖.๓ การทบทวนและการแก้คาสั่งยิง เมื่อพลประจาปืนเข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งของคาสั่ง
ยิงจะขอทวนคาสั่ง เช่น “ขอซ้ามุมทิศ” และก่อนที่ ศอย.จะทวนคาสั่ง จะขานนาด้วย “สั่งไปว่า....”
และถ้า ศอย.สั่งผิด ส่วนใดส่วนหนึ่งของคาสั่ง จะขานว่า “ผิดหยุด” แล้วทวนเฉพาะตอนที่ผิด
สาหรับคาสั่งยิงเริ่มแรก แต่ถ้าเป็นคาสั่งยิงขั้นต่อไป จะทวนคาสั่งทั้งหมด ตั้งแต่ส่วนที่ผิด

๗. แผ่นบันทึกหลักฐานของ ศอย.
แผ่นบันทึกหลักฐานที่จาเป็นสาหรับใช้ใน ศอย.ได้แก่ แผ่นบันทึกเจ้าหน้าที่คานวณและแผ่น
บันทึกผลการยิง
๗.๑ แผ่บันทึกเจ้าหน้าที่คานวณ เป็นแผ่นบันทึกหลักฐานรายละเอียดของแต่ละภาร
กิจยิงที่เจ้าหน้าที่คานวณจาเป็นต้องลงบันทึกไว้โดยละเอียด ซึ่งในแผ่นบันทึกจะแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับ
- ชื่อหน่วย,วันที่, หมายเลขตาบลยิง
- มุมภาคของทิศในการตั้งปืนตรงทิศ
- มุมจาลองทิศ (กล้องเล็งต่อหลักเล็ง)
- พิกัดที่ตั้งจุดหมายสาคัญ ๆ ต่าง ๆ
- คาขอยิงของ ผตน. และคาสั่งยิง เริ่มแรก

๑๖๘

- การแก้ของ ผตน.
- คาสั่งยิงขั้นต่อไป
- ค่าตัวแก้ที่หาได้จากการยิง ทั้งทางทิศ และทางระยะ
- หลักฐานการกรุยใหม่ ทั้งทางทิศ และทางระยะ
- ตารางการใช้กระสุน,ชนวน
๗.๒ แผ่นบันทึกผลการยิง จคน. จะใช้แผ่นบันทึกการยิง เพื่อบันทึกหลักฐานการ
ยิงของทุกเป้าหมายเรียงตามลาดับภารกิจ การใช้แผ่นบันทึกนี้ใช้ประกอบกับแผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖
ทาให้ลดความยุ่งยากในการสร้าง รายละเอียดการแก้ไขลงบนแผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖ อีก เพราะจะ
ทาให้เครื่องหมายตาบลยิงต่าง ๆ ปรากฏบนแผ่นกรุยจุดมากมาย ยุ่งยากสับสนเกินไป ราย
ละเอียดของแผ่นบันทึกผลการยิงจะประกอบไปด้วย
- วันที่,หน่วย,ที่ตั้ง,มุมภาคในการตั้งปืนตรงทิศ และการจาลองทิศ
- หมายเลขตาบลยิง รายละเอียดของเป้าหมาย และพิกัด
- ชนิดกระสุน ชนวน
- ค. ที่ทาการยิง
- วิธียิง
- มุมทิศ, ระยะยิง, ส่วนบรรจุ, เวลาชนวน และมุมสูง

_____________________

บทที่ ๙
แผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖ และวิธีใช้
๑. กล่าวทั่วไป แผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖ เป็นเครื่องมือควบคุมการยิง ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องช่วยใน
การคานวณหาหลักฐานการยิง มีมาตราวัดระยะ และทิศทางสะดวกต่อการใช้ต่อการฝึก ศึกษา และมีความ
ถูกต้องแน่นอน เหมาะสมกับการนาไปใช้ในภูมิประเทศทุกสภาพกาลอากาศ
๒. ส่วนประกอบที่สาคัญ แผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖ ประกอบด้วยแผ่นจานกลมพลาสติกฝ้ามีจุดดุมหมุน
ตรงกลาง สามารถหมุนได้รอบจุดดุมหมุน ที่ขอบจานโดยรอบมีมาตรามุมทิศขีดละ ๑๐มิล และมีแผ่นแขนวัด
ระยะประกอบติดอยู่เหนือแผ่นจานกลม หมุนได้โดยรอบเช่นกัน ทั้งแผ่นจานกลมและแขนวัดระยะนี้ ประกอบ
ติดกับแผ่นฐานซึ่งเป็นตารางพิกัด มาตราส่วน ๑ : ๑๒๕๐๐
๒.๑ แผ่นฐานตารางพิกัดกริด เป็นแผ่นพลาสติกขาว ประกับโลหะ เพื่อความแข็งแรง
ตีตารางพิกัดด้วยมาตรส่วน ๑ : ๑๒๕๐๐ เต็มพื้นที่ มีขนาดตารางเท่ากันกับจานกลมพลาสติก
ซึง่ ประกอบติดอยู่นอกจากนี้ยังมี
- ลูกศรดัชนีชี้ทิศ ซึ่งอยู่ตรงกับแกนตั้งอันกลางของตารางพิกัดกริก
- มีมาตราส่วนเวอร์เนีย เพื่ออ่านค่าย่อยของมุมทิศอยู่ 2 ข้างของดัชนีชี้ทิศ ซึ่งทาให้
อ่านค่าได้ใกล้เคียง ๑ มิล
- มีเลขแสดงมาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐๐ และ ๑ : ๒๕๐๐๐ บนเส้นตารางพิกัดกริด
๒.๒ จานมุมทิศ เป็นฐานกลมโปร่งแสง (ฝ้า) ทับอยู่บนแผ่นฐานตารางพิกัดกริด
หมุนได้รอบตัวโดยหนุนดุมหมุนแกนกลาง มีมาตรามุมทิศ ๐ – ๖๔๐๐ มิล แบ่งขีดละ ๑๐ มิล
เขียนเลข ทุก ๆ ๑๐๐ มิล บนแผ่นฝ้าใช้ดินสอดาธรรมดาเขียนได้
๒.๓ แผ่นแขนวัดระยะ เป็นแผ่นแบนยาวเท่ากับรัศมีของจานมุมทิศ มีมาตราวัด
ระยะ และมีมาตราเวอร์เนีย สาหรับอ่านค่ามุมทิศย่อยอยู่ที่ปลายแผ่นแขนด้วย สามารถหมุนรอบ
จุดดุมหมุน และถอดออกได้ (ดูรูปแผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖)
๓. การใช้แผ่นกรุยจุดโดยกาหนดให้จุดดุมหมุนเป็นจุดตั้งยิง
๓.๑ วิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการใช้แผ่นกรุยจุดหาหลักฐานการยิงก็คือ การกาหนดให้ ค.
อยู่ ณ จุดดุมหมุนแกนกลาง วิธีนี้สามารถใช้แผ่นแขนวัดระยะ และหามุมทิศในการยิงได้สะดวกมาก การเตรียม
แผ่นกรุยจุดจาเป็นต้องทราบหลักฐานเริ่มแรก ซึ่งตามปกติมักจะได้จากการพิจารณาแผนที่ โดยวัดระยะและ
มุมภาคขอทิศ โดยประมาณจากที่ตั้งยิงไปยังพื้นที่เป้าหมายหรือจุดยิงหาหลักฐาน (จล.)
“สมมุติว่าวัดระยะได้ ๒๖๐๐ เมตร และมุมภาคของทิศ ๒๓๒๐ มิล”
๓.๒ การเตรียมแผ่นกรุยจุด เราอาศัยหลักฐานเริ่มแรกดังกล่าวมากาหนดลงบนแผ่น

๑๗๐

กรุยจุด โดยหมุนจากมุมทิศให้ค่ามุมภาคทิศ ๒๓๒๐ แต่คิดเอาเลขจานวน ๑๐๐ มิล (ใกล้เคียง ๕๐ มิล) คือ
๒๓๐๐ ให้มาตรากับลูกศรดัชนีชี้ทิศ ค่ามุมนี้ก็คือ มุมภาคทิศ ตั้งปีนตรงทิศ (การวัดมุมอาศัย เส้นตั้ง จากจุดดุม
หมุนเป็นหลักเสมอ) หลังจากนั้นก็เขียนมุมทิศ ซึ่งจาลองทิศให้กับเครื่องเล็งของ ค. โดยอาศัยกฎของ LARS
LEFT ADD, RIGHT SUBSTRACT ซ้ายเพิ่ม , ขวาลด เขียนลงเป็นแถวใต้เลข ๒๓๐๐ เช่น ต้องการจาลองทิศ
ด้วยมุมทิศ ๒๘๐๐ ก็เขียน ๒๘ ลงใต้เลข ๒๓๐๐ ,๒๗ ใต้เลข ๒๔๐๐,๒๖ หรือ เอ็ม ๓๔ แต่ถ้าเป็นกล้องเล็ง
เอ็ม ๔ ก็เขียน ๐ ใต้เลข ๒๓ และ ขวา – ซ้าย คล้อยตามมาตรามุมทิศของกล้องเล็ ง (ข้างละ ๑๕๐ มิล) และ
สร้ า งหลั ก เล็ ง เพิ่ ม ตามความจ าเป็ น ปกติ ก ารเขี ย นจะเขี ย นเลข เพิ่ ม – ลดไปทางข้ า ง ๆ ละ ประมาณ
๔๐๐ – ๕๐๐ มิล (ดูรูป การเตรียมแผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖)
๓.๓ การทาเครื่องหมายเพื่อยิงกระสุนนัดแรก หมุนจานมุมทิศไปที่มุมตั้งปืนตรงทิศ (๒๓๒๐) กรุย
จุด ณ ระยะ ๒๖๐๐ จากจุดดุมหมุน โดยอาศัยมาตราตารางเส้นตั้งเป็นหลักในการวัดระยะ จุดที่ได้นี้ก็จะเป็น
หลักฐานการยิ่งเริ่มแรก คือมุมทิศ ๒๗๘๐ ระยะ ๒๖๐๐ (ดูรูปการกรุยที่หมายยิงนัดแรก)
๓.๔ เมื่อ ผตน. ส่งคาขอยิงเริ่มแรก จะต้องบอกมุมภาคของทิศ (ภต) แนวตรวจการณ์ - ที่หมาย
(ต – ม) มาด้วยเสมอ เช่น ผตน.บอกมา คือ ๒๑๕๐ เพื่อให้แนว ต – ม เป็นแนวขนานกับเส้นแกนตั้งทุกเส้น
ทาให้การแก้ตาบลกระสุนตกไปซ้าย – ขวา , เพิ่มลด โดยอาศัยตารางกริดเป็นหลัก ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะได้จุด
ที่แก้แล้ว (ตามจุดใหม่ของ ผตน.) ผตน.เช่น ขอแก้ ขวา ๕๐ ลดลง ๒๐๐ จคน.ก็จะกรุยจุดใหม่โดยย้ายจากจุด
ยิงนัดที่ 1 ไปขวา ๕๐ และลดระยะลง ๒๐๐ เมตร ซึ่งจะเป็นจุดยิงนัดที่ ๒ (ดูรูป การกรุยของ จคน.ตามการขอ
แก้ของ ผตน.)
๓.๕ การอ่านค่ามุมทิศและระยะของนัดที่ ๒ จคน.หมุนแผ่นแขวนวัดระยะให้เส้นแกนยาวของมาตรา
วัดระยะทาบบนจุดยิ งนัดที่ ๒ อ่านค่ามุมทิศ (ที่จะสั่ง ค.) ที่ปลายแขนได้ ๒๗๔๗และระยะเท่ากับ ๒๔๒๕
(ดูรูป) การอ่านหลักฐานการยิงของ จคน. ท.๒๗๔๗ ระยะ ๒๔๒๕)
๓.๖ การปรับการยิงของกระสุนนัดต่อ ๆ ไป ก็คงอาศัยวิธีการเช่นเดียวกันกับ ข้อ ๓.๔, ๓.๕ จนกว่า
กระสุนจะตกใกล้ที่หมายในระยะ ๒๕ ถึง ๓๐ หลา ก็สั่งยิงหาผลได้ (ดูรูปการแก้นัดที่ ๓ – ๔)
๓.๗ การดาเนินการยิงนัดต่อ ๆ ไป ก็คงดาเนินการเช่นเดียวกันจนกว่าจะถูก ที่หมายหรือเป็นที่พอใจ
ของ ผตน. หรือได้หลักฐานการยิง เป็น จล.แล้ว ก็สั่งจบภารกิจยิง
๔. การปรับกรวยขนาดโดยใช้แผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖
แม้ว่าการตั้ง ค. เป็นตอนจะขนานกันด้วยการวัดมุมตามกรรมวิธีการตั้ง ค. ขนานแล้วก็ตาม
แต่จ ะต้องมีการปรับ กรวยขนาดใหม่ด้วยการยิง เนื่องจากอาการกระจาย หรือความผิ ดพลาดต่าง ๆ ของ
เครื่องมือ และสภาพอาวุธที่แตกต่างกัน วิธีปรับกรวยการยิงโดยการแก้จากผลการยิง กระทาได้โดยใช้การปรับ
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การยิง ค.กระบอกอื่นเข้าหาจุดยิงของ ค. หลัก ซึ่งมีวิธีปฏิบัติเป็น ๒ กรณี อันขึ้นอยู่กับมุมตรวจการณ์ (คือมุม
ระหว่าง แนว ต – ม กับ แนว ป – ม) น้อยกว่า ๕๐๐ มิล หรือมากกว่า ๕๐๐ มิล
๔.๑ ในการปรับ ค.ขนานเมื่อมุมตรวจการณ์น้อยกว่า ๕๐๐ มิล
หลังจากปรับการยิง ค.หลัก เรียบร้อยจนได้หลักฐานการยิงแล้ว จึงทาการยิง ค.กระบอกอื่นที่
ต้องการปรั บ ด้ว ยหลั กฐานเดี ย วกั บ ค.หลั ก ผตน.จะแก้ไ ขจนได้ ตาบลระเบิด ห่ างจากจุ ดยิง ของ ค.หลั ก
เหมาะสม (๓๐ – ๓๕ เมตร) จคน.จะอาศัยแผ่นกรุยจุดปรับการยิงตามที่ ผตน.แก้มาจนได้มุมทิศ และมุมสูงที่
ต้องการ แล้วส่งไปยังหมู่ปืน เช่น “หมู่หนึ่ง อย่ายิง ท ๒๘๗๕ ส ๑๒๖๘ จาลองทิศ ๒๘๐๐ ปักหลักเล็งใหม่”
พลยิ ง จะปรั บ ค.ตามคาสั่ ง แล้ ว จ าลองทิศ ๒๘๐๐ ปั กหลั ก เล็ งใหม่ ค.หมู อื่น ๆ ที่ ต้อ งปรั บก็ คงมีวิ ธีก าร
เช่นเดียวกันกับหมู่หนึ่ง
๔.๒ ในการปรับ ค.ขนาน เมื่อมุมตรวจการณ์มากกว่า ๕๐๐ มิล
หลังจากการปรับ ค.หลักเรียบร้อยจนได้หลักฐานการยิงแล้ว จึงทาการยิง ค.กระบอกอื่นที่
ต้องการปรับ จนให้กระสุนตกลง ณ จุด จล.ต่อจากนั้น จคน.จะอาศัยแผ่นกรุยจุดย้ายตาบลระเบิดออกไปจาก
จล.เอง ให้มีระยะห่างจาก จล.ที่เหมาะ (๓๐ – ๓๔ เมตร) แล้ววัดมุมทิศ และระยะของ ค.ที่ปรับการยิง เมื่อได้
หลักฐานแล้วจึงสั่งให้ ค.ทาการปรับปืนตามมุมทิศใหม่จาลองทิศ และปักหลักเล็งใหม่ เช่นเดียวกัน ข้อ ๔.๑
๔.๓ การอ่านค่าหลักฐานการยิง จคน.จะต้องหมุนแผ่นจากมุมทิศ จนจุดที่กรุยกระสุนนัดที่จะทาการ
ยิงอยู่ในแนวแกนตั้งแนวเดียวกับจุดที่ตั้ง ปืนเสมอ ระยะยิงอ่านได้จากมาตราแกนตั้งจากปืนถึงที่หมายยิง มุม
ทิศได้จากค่ามุมทิศ ตรงดัชนีชี้ทิศ (ดูรูป การใช้แผ่นกรุยจุดโดยอาศัยแกนตั้งเป็นเส้นอ้าง)
๔.๔ การแก้ตาบลกระสุนตก หรือการรับการยิงของ ผตน.คงมีวิธีการเช่นเดียวกับเมื่อปืนอยู่ ณ จุดดุม
หมุน กระทาได้โดย
- หมุนแผ่นจานวัดมุมทิศให้ดัชนีชี้ทิศตรงกับมุมภาคตรวจการณ์ของ ผตน.
- อาศัยตารางกริด แก้ซ้าย – ขวา เพิ่ม – ลด โดยใช้มาตราส่วนของตาราง
แก้ตามที่ ผตน.ขอแก้มา
- เมื่อได้จุดที่แก้แล้ว หมุนแผ่นจานมุมทิศแนวจุดที่แก้แล้วกับที่ตั้งปืนอยู่ใน
แนวตั้งเดียวกัน
- อ่านมุมทิศที่ค่ามุมทิศอันตรงดัชนี
- อ่านระยะโอยอาศัยมาตราตารางกริด
๕. การใช้แผ่นกรุยจุดโดยจาลองพิกัดแผนที่ลงบนแผ่นกรุยจุด
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๕.๑ แม้ว่าแผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖ จะสร้างมาให้มีมาตราส่วน ๑ : ๑๒๕๐๐ เมตร ก็ตามแต่ก็
สามารถที่จะใช้ถ่ายทอด จาลองพิกัดแผ่นที่ ลงให้เหมาะกับมาตราส่วนได้ หลังจากงานแผนที่ ถูกต้องแน่นอน
สามารถกาหนดพิกัดที่อยู่เอง ที่หมายและที่ตั้งต่างๆ เช่น ที่ตั้งปืน หรือที่อยู่ของ ผตน. ได้แล้ว สมควรอย่างยิ่งที่
จะถ่ายทอดพิกัดมาใส่ลงบนแผ่นกรุยจุด เพื่อสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานที่อาศัยการอ้าง
พิกัด หรืองานที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ ซึ่งจะเพิ่มความรวดเร็วในการยิง ลดจานวนกระสุนและเวลาในการปรับการ
ยิงได้มาก
๕.๒ การเลือกเลขตางพิกัด จะต้องคานึงถึงพื้นที่การยิงที่ต้องการให้ครอบคลุมถึงด้วย จคน.
จะเป็นผู้พิจารณาเลือกให้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงไม่ให้จุดดุมหมุนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกีดขวางการกรุย หรือการอ่าน
โดยเด็ดขาด ซึ่งการกระทาได้โดยการเลือกให้พ้นที่เป้าหมายอยู่ซีกหนึ่งของแผ่นจานมุมทิศ และที่ตั้งยิงอยู่อีก
ซีกข้างหนึ่ง (ดูรูป การกรุยจุดบนแผ่นจานมุมทิศ โดยจาลองพิกัดแผนที่)
๕.๓ เราสามารถอ่านระยะ และมุมทิศได้โดยอาศัยการหมุนจานมุมทิศให้แนวที่หมายกับที่ตั้ง
ปืนอยู่ในแนวตั้งแนวเดียวกัน เช่นเดียวกับข้อ ๔.๓ ทุกประการ
๕.๔ การปรับการยิง หรือการแก้การยิงของ ผตน. ก็อาศัยวิธีการเช่นเดียวกับ ข้อ ๔.๔
ทุกประการ
๖. การกรุยจดต่าง ๆ ลงบนแผ่นกรุยจุด
๖.๑ เครื่องหมายแสดงที่ตั้งต่าง ๆ ให้ทาเครื่องหมายดังนี้

๖.๒ วิธีหาที่อยู่ของ ผตน.หาได้โดยให้ ผตน.เล็งไปยังที่หมายแล้วสัก ๒ แห่ง แล้ว
วัดมุมภาคทิศทั้งสองแห่งนาไปหาแนวจากจุดอ้างบนแผ่นกรุยจุด ซึ่งจะได้แนว ๒ แนว ตามมุมภาค
ที่ ผตน.วัด จุดที่แนวทั้งสองตัดกัน คือจุดที่อยู่ของ ผตน.
๖.๓ การกรุยจุดกระสุนนัดใหม่กระทาได้โดยอาศัยการปรับการยิงจากกระสุนนัดก่อน
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ซึ่งต้องกรุยจุดอยู่แล้ว ทุกนัดจนกว่ากระสุนถูกที่หมาย หรือเข้าขั้นการยิงหาผล จุดสุดท้ายคือจุด
หมายใหม่นั่นเอง ซึ่ง ศอย.จะให้หมายเลขตาบลยิงทันที
๖.๔ การกรุยที่อยู่ของที่หมายใหม่โดยวิธีเล็งสกัด กระทาได้โดยการเล็งเพื่อหามุม
ภาคของทิศจาก ผตน.๒ แห่ง (ซึ่งที่อยู่ของ ผตน.ได้กาหนดลงบนแผ่นกรุยจุดแล้ว) ลากเส้นตรง
ตามทิศทางที่ ผตน.ทั้งสองรายงานมา จะได้จุดตัดซึ่งเป็นจุดที่อยู่ของที่หมายใหม่
๗. การยิงต่อที่หมายกว้างน้อยกว่า ๑๐๐ ม.
ที่หมายกว้างน้อยกว่า ๑๐๐ ม. มักจะทาการยิงด้วย ค.๑ หรือ ๒ กระบอก สาหรับที่
หมายเป็นจุดจะใช้ ค.เพียงกระบอกเดียว การรวมอานาจการยิงต่อจุด ๆ เดียว
- โดย ค.หลายกระบอก ปกติจะไม่ทาเพราะเปลืองกระสุนและเสียเวลาในการปรับ
มาก
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แผ่นกรุย เอ็ม. ๑๖
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๘. การปรับกรวยการยิงให้เป็นกรวยปิดไปยังจุด ๆ หนึ่ง
การปรับกรวยการยิงต่อที่หมายเป็นจุด เราอาจใช้วิธีคานวณโดยอาศัยกฎสัมพันธ์มิลเลียม
ตารางการแก้ทิศ หรือโดยอาศัยแผ่น กรุย จุด การคานวณโดยอาศัยกฎสัมพันธ์มิล เลียมก็โ ดยหาระยะห่ าง
ระหว่างตาบลระเบิดของ ค. ที่จะปรับกับที่ หมาย แล้วเปลี่ยนจากระยะเป็นมุมทิศ (มิล) ต่อจากนั้นก็อาศัยกฎ
ของ LARS “ซ้ายเพิ่ม ขวาลด” หาหลักฐานมุมทิศใหม่ให้แก่ ค. ต่อไป ส่วนการใช้แผ่นกรุยจุดคงใช้วิธีย้าย
ตาบลยิงเข้าหาจุด แล้วอ่านค่ามุมทิศที่จะต้องแก้ให้กับ ค.กระบอกที่ปรับ
๙. การยิงต่อที่หมายที่กว้างมาก ๆ
ตามธรรมดาแล้วที่หมายที่กว้างเกินกรวยขนาน จะไม่กาหนดภารกิจยิงเพราะกระสุนจะมี
ความหนาแน่นไม่เพียงพอ แต่ถ้าจาเป็นก็สามารถทาได้ต่อที่หมายกว้างถึง ๓๐๐ เมตร วิธการยิงเราอาจกระทา
ได้ ๒ แบบ คือ
๙.๑ โดยการยิงทีละส่วน เราจะแบ่งที่หมายออกเป็นส่วน ๆ กว้างส่วนละ ๑๐๐ เมตร แล้วทา
การยิงด้วยกรวยขนานทีละส่วนด้วย ค.ทั้งตอน
การปรับการยิงที่ละส่วน จะใช้ ค.กระบอกริมทาการปรับ จนถึงขั้นยิงหาผลจึงยิงทั้ง
ตอนหลังจากนั้นก็ย้ายไปยิงส่วนที่ ๒ การย้าย ๆ เท่ากับระยะกว้างของกรวยทาการยิงหาผลส่วนที่ ๒ และ ๓
ต่อไป
๙.๒ การยิงโดยการส่ ายทางข้างของ ค. แต่ละกระบอก วิธีนี้เราแบ่งมอบพื้นที่ให้ ค.แต่ละ
กระบอกทาการยิ ง ส่ ายในเขตพื้น ที่ข องตน การปรับการยิงใช้ ค.หลั ก กระบอกเดียว เมื่อได้ห ลั กฐานแล้ ว
คานวณแยกตาบลระเบิด เพื่อให้เป็นหลักฐานการยิงนัดแรกของ ค. หมู่อื่น การคานวณก็คงอาศัยกฎสัมพันธ์
มิลเลียม หรือใช้แผ่นกรุยจุด เอ็ม ๑๖
๑๐. การยิงที่หมายทางลึก ความลึก ๑๐๐ ม.
การยิงโดยกรวยขนานของ ค. ทั้งตอน ๓ นัด ย่อมคลุมพื้นที่ได้ ๑๐๐ x ๕๐ เมตรและ ถ้ายิง
ตั้งแต่ ๕ นัดขึ้นไปย่อยขยายพื้นที่ทางลึกได้ถึง ๑๐๐ เมตร แต่ถ้าต้องการความลึกเกิน ๑๐๐ เมตรขึ้นไป เราใช้
วิธียิงส่ายทางลึกโดยเพิ่ม – ลดมุมสูง การแบ่งพื้นที่ และแยกอานาจการยิงเป็นรายกระบอก คงคล้ายกับวิธีส่าย
ทางข้าง ข้อ ๙
ตัวอย่าคาขอยิงของ ผตน.ที่ต้องการจะยิงส่ายทางข้างในอานาจการระเบิดคลุมพื้นที่กว้าง
๓๐๐ เมตร โดยอ้างตาบลยิง กข.๑๐๒ เป็นที่หมายปรับการยิงดังนี้
“สามยอดจากดอนแดง,ภารกิจ,จากตาบลยิง กข. ๑๐๒ มุมภาคของทิศ ๘๐๐ , ขวา ๑๐๐
ลด ๒๐๐ ทหารราบในที่โล่งขยายแนวไปทางขวา ๑๐๐ และ ซ้าย ๒๐๐ , ยิงหาผล”
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ในกรณีนี้ไม่ต้องการปรับการยิงอีก เพราะตาบลยิง กข. ๑๐๒ มีหลักฐานอยู่แล้วเพียงแต่ย้าย
ไปแล้วก็สามารถยิงหาผลได้ทันที ซึ่ง ขอมาเช่นนี้ย่อมแน่ใจแล้วว่าการย้ายเป็นไปอย่างถูกต้อง
สมมุติว่า ศอย.ตกลงใจยิง ๔ นัด และส่ายทางซ้าย โดยแบ่งพื้นที่ให้ ค. แต่ละกระบอก
(ในกรณีเช่นนี้ จะต้องหาจานวนรอบการส่ายของแต่ละนัดด้วย) จศน.จะส่งคาสั่งยิงไปยังตอน ค.
ดังนี้
“ตอน, กระสุนระเบิดชนวนไว ๔ นัด ตามคาสั่งข้าพเจ้า เตรียมส่ายทางซ้าย หมู่ ๑
มุมทิศ ๒๙๑๕ , หมู่ ๓ มุมทิศ ๓๐๑๐ ,ส่วนบรรจุ ๓, มุมสูง ๑๑๘๒”
หลังจากพลยิงปรับ ค.ตามคาสั่งเรียบร้อยแล้ว และเตรียมพร้อมที่จะยิงได้ทันที เมื่อ
ได้รับคาสั่ง ศอย.จะสั่งต่อมาว่า “ส่ายซ้าย ห้วง ๒ รอบ ยิง”
๑๑. การยิงต้องส่ายทางข้าง และทางลึกประกอบกัน เพื่อให้ได้อานาจการยิงคลุมพื้นที่ได้กว้าง
ขวางในขอบเขตตามขีดจากัดของ ค. และจานวนกระสุน หัวข้อที่เป็นหลักในการคานวณสาหรับ ค.แต่ละ
กระบอก ก็คือ อานาจการยิง ของกระสุนรวม ๑๐ นัด จะให้พื้นที่ ๑๐๐ x ๑๐๐ เมตร ฉะนั้น
ค.ทั้งตอนจะให้อานาจการระเบิดของตาบลระเบิดได้พื้นที่กว้าง ๓๐๐x ๑๐๐ เมตร
๑๒. การแก้หลักฐานที่ปรับการยิงแล้ว
๑๒.๑ แม้ว่าการยิงต่อที่หมายหนึ่ง กระสุนถูกเป้าหมาย และได้หลักฐานการยิงเรียบ
ร้อยแล้วก็ตาม การยิงนัดต่อไปด้วยหลักฐานเดิมเป้าหมายเดิม กระสุนอาจจะไม่ถูกที่เดิม ทั่งนี้อาจ
เป็นเพราะสภาพอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้ ดังนั้นเมื่อมีเวลาว่าง จึงมักทาการยิงเทียบสภาพอากาศ
ในเวลาต่างกัน สภาพอากาศต่างกัน สภาพอากาศต่างกันแต่ละชั้น เพื่อหาข้อมูลตัวแก้ต่าง ๆ
๑๒.๒ การหาตัวแก้ทางระยะ = ระยะปรับแล้วครั้งหลัง – ระยะปรับแล้วครั้งแรก
ระยะปรับแล้วครั้งแรก( จานวนพัน)
๑๒.๓ การหาตัวแก้ทางทิศ
ค่าตัวทางทิศ = มุมทิศปรับแล้วครั้งหลัง มุมทิศปรับแล้วครั้งแรก
๑๓. การหาตัวแก้ไขในการคานวณ
ในการยิงต่อเป้าหมาย ขั้นต่อไปหลังจากได้ค่าตัวแก้ทางระยะแล้ว ก็เอาค่าตัวแก้ทางระยะคูณ
ด้วยระยะ (เป็นพัน) ของที่หมายได้เท่าไรจะเป็นจานวนเมตรที่ตั้องแก้ทางระยะ (+ หรือ - )
ระยะที่จะใช้ก็คือ ระยะของที่หมายบวกด้วยจานวนเมตรที่ต้องแก้ส่วนการแก้ทางทิศ ก็โดยเอาค่าตัวแก้มุมทิศ
ไปบวกกับมุมทิศที่ใช้

๑๗๗

ตัวอย่าง

ค. ยิงต่อ จล.ครั้งแรกมุมทิศ ๒๘๘๐ มิล ระยะ ๑๕๐๐ ม. หลาย ชมต่อมา

ทาการยิงต่อ จล.ได้หลักฐานมุมทิศ ๒๘๗๐ มิล ระยะ๑๔๗๕ ม.
ดังนั่น ค่าตัวแก้ทางระยะ = ๑๔๗๐ – ๒๘๘๐ = - ๒๕ = - ๑๖
๑.๕
ค่าตัวแก่ทางทิศ

๑.๔

= ๒๘๗๐ – ๒๘๘๐ = - ๑๐ มิล

ต่อมา ค.ต้องทาการยิงต่อที่หมาย กข.๐๐๒ ซึ่งหาค่ามุมทิศได้ ๒๗๐๐
และระยะ ๑๑๐๐ ม. ฉะนั้น จดน.ต้องใช้ตัวแก้หาแก้ไขหลักฐานดังนี้
จานวนเมตรที่ต้องแก้ทางระยะ = ค่าตัวแก้ทางระยะ + ระยะ (จานวนพัน)
= - ๑๖ + ๑๑ = - ๑๘ ม.
เพราะฉะนั้นระยะที่ใช้

= ระยะของที่หมาย + จานวนเมตรที่ต้องแก้
= ๑๑๐๐ + (- ๑๘) =๑๐๘๒ (๑๐๗๕) ม.

มุมทิศที่ใช้

= มุมทิศของที่หมาย + ค่าตัวแก้มุมทิศ
= ๒๗๑๐ + (-๑๐) – ๒๗๐๐ มิล

-----------------------------------เอกสารอ้างอิง
- รล.๒๓ – ๙๐
- คู่มือการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มม. กวก.อย.

บทที่ ๑๐
ปัญหาหลักยิง ปตอ.
๑. กล่าวทั่วไป
ก. ความมุ่งหมาย เพื่อสอนให้นักเรียนได้ทราบถึงศัพท์ และคาจากัดความต่าง ๆ ที่ใช้วิชา
หลักยิง ปตอ. เบา และปัญหาแห่งหลักยิง
ข. ข้อพึงประสงค์ เมื่อจบบทความที่เรียนนี้แล้ว นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
๑) ปัญหาของหลักยิงเบื้องต้นของ ปตอ.เบา
๒) ลักษณะเกี่ยวกับเป้าหมาย ปตอ.เบา
๓) แนวความคิดในการใช้พื้นลาด
๔) ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นลาด
๕) การเรียกชื่อแนวบิน
๖) หลักการใช้เครื่องเล็ง ๔ ประการ
๗) ความต้องการในการยิงให้ถูกเป้าหมาย
๒. การสอน
๑) ปัญหาหลักยิงเบื้องต้นของ ปตอ.เบา
ในการยิงเป้าหมายเคลื่อนที่ เราจะต้องยิงดักเป้าหมายก็เพราะว่าตัวลูกกระสุนจะ
ต้องใช้เวลาในการวิ่ง จากปากกระบอกปืนไปสู่ยังเป้าหมาย เมื่อเป้าหมายเคลื่อนที่ขณะที่เราลั่นไก
ยิงลูกกระสุนออกไป เป้าหมายก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ ยกตัวอย่าง เช่น รถซึ่งมีความเร็วน้อย รถจะ
วิ่งไปในระยะไม่ไกลนักในห้วงเวลาแล่นของลูกกระสุน ฉะนั้น ผู้ที่ทาการยิงก็จะต้องหาระยะทางที่
รถเคลื่อนที่ไป ที่จะต้องทาการยิงดัก
ในการยิง ปตอ.เบา ระยะเคลื่อนที่ของเป้าหมายมีความเร็วมากจะเกิดความยากใน
การดักความเร็วของ ปตอ.๔๐ มม. ประมาณ ๒,๘๗๐ ฟุตต่อวินาที ถ้าจะยิงเป้าหมายในระยะนี้
เมื่อเป้าหมายมีความเร็ว ๕๐๐ ไมล์ต่อชั่วโมง (๒๕๐ หลาต่อวินาที) ฉะนั้นใน ๑ วินาทีเป้าหมายจะ
เคลื่อนที่ไป ๑๕๐ หลา เราก็จะต้องทาการยิงไปยังจุดข้างหน้าของเป้าหมาย ๒๕๐ หลา
ปัญหาหลักยิงเบื้องต้นของ ปตอ.เบา ก็คือการกาหนดจุดในอากาศเบื้องหน้าเป้า
หมายอันเป็นจุดที่คาดว่าลูกกระสุนที่ได้กระทาการยิงออกไป จะถูกเป้าหมาย ณ จุดนั้น

๑๗๙

๒) ลักษณะเกี่ยวกับเป้าหมายของ ปตอ.เบา เนื่องจากอาวุธ ปตอ.เบา ได้ออกแบบสร้างมา
ไว้เพื่อป้องกันต่อสู้อากาศยานที่บินต่า ความเร็วสูงไม่เกิน ๖๐๐ ไมล์/ชม. ฉะนั้น ปตอ.เบา จึงมีห้วง
เวลาในการติดพันเป้าหมายน้อยมาก ภายในห้วงเวลาอันจากัดนี้ อากาศยานย่อมไมสามารถที่จะ
ดาเนินกลยุทธในขณะที่เข้าทาการโจมตีต่อบริเวณสาคัญที่ ปตอ. เบา กาลังป้องกันอยู่ได้ จากหลัก
ความจริงอันนี้ จึงได้นามาใช้เป็นข้อมูลฐานในการกาหนดสมมุติฐานขึ้นว่า เป้าหมาย ปตอ. เบา
ในขณะที่เข้าโจมตี บินในลักษณะดังนี้
(๑)

บินเป็นเส้นตรง

(๒)

ความเร็วคงที่

(๓)

ระยะใกล้สุดของเป้าหมายจากปืนในขณะทาการบินมีค่าคงที่ (ระยะลาด ณ จุด

กิ่งคงที่)
๓) แนวความคิดในการใช้พื้นที่ลาด
ก. พลเล็งปืนต่อสู้รถถังที่อยู่เชิงเขาทาการยิงต่อรถถังที่เคลื่อนที่บนไหล่เขา ย่อมเกี่ยว
ข้องกับมุมดักเพียงมุมเดีย ว ที่วัดตามลาดของภูเขา ฉะนั้น ในการเล็งของ ปตอ. เบา ในขั้นต้นก็คง
เหมือนกับปืนต่อสู้รถถัง

รูปที่ ๑

๑๘๐

ข. เพื่อที่จะช่วยให้บังเกิดความเข้าใจในปัญหาของ ปตอ.เบา และเครื่องเล็งที่จะใช้แก้ปัญหา
ได้นาหลักการวิชาเรขาคณิตมาใช้โดยการสร้างพื้นเอียงทางเรขาขึ้นมา นั่นก็คือพื้นลาดนั่นเอง จุดข้าง
หน้าเป้าหมาย (ตาบลภายหน้า) เป้าหมายและอาวุธถูกกาหนดให้อยู่ในพื้นลาดนี้ เรียกว่า แนวความคิด
ในการใช้พื้นลาด
ค. แนวความคิดในการใช้พื้นลาด คือ การลดปัญหาการเล็งของพลเล็ง ปตอ.เบา ลงให้เหลือ
มุมดักแต่เพียงมุมเดียวในพื้นลาดที่ต้องการคานึงถึง (รูปที่ ๒)

รูปที่ ๒
ง. แต่อย่างไรก็ตามยังเหลือมุมดักอีกมุมหนึ่งที่จาเป็นจะต้องเพิ่มให้กับปืน มุมนั้นก็คือ
มุมสูงเผื่อ แต่สาหรับ ปตอ.เบา มีผลกระทบกระเทือนน้อยมา จึงไม่ค่อยคานึงถึง เพราะเหตุ
สองประการ คือ
(๑)

ปตอ.เบา เป็นอาวุธที่มีความเร็วตันสูง

(๒)

ระยะยิงหวังผลของ ปตอ.เบา ระยะสั้น

๔) ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นลาย ในการศึกษาเรื่องหลักยิง ปตอ.เบา มีความจาเป็น
ต้องทราบถึงศัพท์ต่าง ๆ และคาจากัดความที่ใช้โดยแน่นอน
ก.

พื้นทางเรขาคณิต หมายถึงพื้นแบนอันไม่จากัดขนาดซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้โดย

๑๘๑

๑) เส้นตรงเส้นหนึ่ง กับจุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเส้นตรงเส้นนั้น (รูปที่ ๓)
๒) จุดสามจุด ซึ่งไม่อยู่อยู่ในเส้นตรงเส้นเดียวกัน (รูปที่ ๓)
ก
ก

ข

ค

ค

ข

รูปที่ ๓ การสร้างพื้นที่
(๑) พื้น ทางระดับ หมายถึง พื้น ที่เ กิด จากจุด ดุม หมุน (จุด ซึ่ง แกนดิ่ง ที่ปืน ส่า ย
รอบตัวกับแกนระดับที่ปืนยกลากล้องขึ้นลง) กับจุดอื่น ๆ ที่มีความสูงเท่ากันโดยสมมุติว่า ไม่มีความ
โค้งของผิวพิภพ
(๒) พื้น ลาด หมายถึง พื้น ซึ่ง เกิดจากเส้นแนวบิน (เส้น ที่ต่อ ออกไปจากแกนลาตัว
เป้าหมายโดยไม่มีที่สิ้นสุด) กับจุดดุมหมุนโดยแนวบินจะต้องไม่ผ่านจุดดุมหมุน (รูปที่ ๒)
ข. จุด
(๑) จุดดุมหมุนของปืน ชื่อย่อว่า จุด ป.
(๒) ตาบลปัจ จุบัน หมายถึง จุด ที่อ ยู่ข องมวลเป้า หมายในขณะที่ทาการยิง ลูก
กระสุนออกไป
ชื่อย่อว่า “ ตป.”
(๓) ตาบลภายหน้า หมายถึงจุดที่อยู่ในเส้นแนวบินอันเป็นจุดที่คาดว่า กระสุนนัด
ที่ได้ทาการยิงออกไป โดยมีการเล็งอย่างถูกต้องแล้ว ลูกกระสุนจะไปถูกศูนย์กลางมวลเป้าหมาย ณ
จุดนั้นชื่อย่อว่า “ตภ.”
(๔) จุดกึ่ง หมายถึงจุดที่อยู่ในเส้นแสวบินซึ่งมีระยะห่างจากปืนใกล้ที่สุด ชื่อย่อว่ า
“จก.”

๑๘๒

ค. เส้น
(๑) ระยะลาดปัจ จุบัน หมายถึงเส้นตรงที่ต่อระหว่าง ป. กับ ตป. แสดงระยะเป็น
หลา เส้นนี้ใช้แทนเส้นเล็งด้วยชื่อย่อว่า “รป.”
(๒) ระยะลาดภายหน้า หมายถึง เส้นที่ต่อระหว่า ป. กับ ตภ. แสดงระยะเป็นหลา
(๓) ระยะลาด ณ จุดกึ่ง หมายถึงเส้นที่ต่อระหว่ง ป. กับ ตก. แสดงระยะเป็นหลา
ชื่อย่อว่า “รก”
(๔) ระยะเป้าหมายแล่น หมายถึงระยะทางที่เป้าหมายบินจาก ตป. ถึง ตภ. แสดง
ระยะเป็นหลาซึ่งสามารถที่จะคานวณได้จากสูตรดังนี้
ระยะเป้าหมายแล่น = ความเร็วของเป้าหมาย (เป็นหลาต่อวินาที) คูณด้วยเวลา
แล่ น ของลู กกระสุ นจาก ป. ถึ ง ตภ. (เป็ นวิ นาที ) หรื อ Vtp

V = เร็วของที่หมายเป็นหลา (เมตร ต่อวินาที)
t = เวลาแล่นของลูกกระสุนที่ทาการยิงเป็นวินาที
P = หมายถึงตาบลภายหน้า
(๕) เส้นแนวบิน หมายถึงเส้นตรงที่ต่ออกไปจากแกนลาตัวเป้าหมายออาไปโดยไม่มี
สิ้นสุด
ก) เส้นแนวบิน แบ่งออกได้เป็นสองส่วน ซึ่งเราเรียกว่า “กึ่งเข้า” และ”กิ่ง
ออก”
ข) กึ่งเข้า หมายถึงส่วนของเส้นแนวบินทีร่เป้าหมายกาลังบินเข้าหาจุดกึ่ง
(รูปที่ ๔)
ค) กึ่งออก หมายถึง ส่วนของเส้นแนวบินที่เป้าหมายกาลังบินออกจากจุดกึ่ง

๑๘๓

รูปที่ ๔ แสดงกึ่งเข้า,กึ่งออก

ง) มุม (ANGLES)
(๑) มุมทางสูงปัจจุบัน หมายถึง มุมทางดิ่งที่วัดที่ปืนระหว่างเส้นระยะลาด
ปัจจุบันกับพื้นทางระดับชื่อย่อว่า สป. (Eo)
(๒) มุมทางสูงหายหน้า หมายถึง มุมทางดิ่งที่วัดที่ปืนระหว่างเส้นระยะลาดภายหน้ากับ
พื้นทางระดับชื่อย่อว่า สก. (Ep)
(๓) มุมทางสูง ณ จุดกิ่ง หมายถึง มุมทางดิ่งที่วัดที่ปืนระหว่างระยะลาด ณ
จุดกึ่งกับพื้นทางระดับชื่อย่อว่า สก. (Em )
(๔) มุมทางสูงของพื้นลาด หมายถึง มุมทางดิ่งที่วัดระหว่างพื้นลาดกับพื้นทางระดับให้
ตั้งฉากกับรอยตัดกัน กับพื้นทั้งสองนั้นชื่อย่อว่า สล. (Es)
(๕) มุมสูงเผื่อ หมายถึง มุมทางดิ่งเท่าที่จาเป็นยกขึ้นเหนือเส้นระยะลาด
ภายหน้าเพื่อแก้ผลอันเกิดจากความโค้งของกระสุนวิถีอันเกิดจากการดึงดูดของโลกชื่อย่อว่า สผ. ( Øs )
(๖) มุมยิง หมายถึง มุมทางดิ่งระหว่างเส้นแกนหลอดลากล้องปืนกับพื้นทางระดับ
โดยให้มุมสูงเผื่อแล้วช่อย่อว่า ย. (Ø phi )
(๗) มุมแนวบิน หมายถึง มุมในพื้นลาดระหว่างระยะลาดปัจจุบันกับระยะเป้าหมาย

๑๘๔

แล่น ชื่อย่อว่า นบ. ( a, ALPLa ) มุมนี้จะมีราคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดแนวบิน ขณะยิง
ลูกกระสุนออกไปอย่างต่อเนื่อง ในทางทฤษฎีราคาของมุมแนวบินจะมีราคา ๐ ํ– ๑๘๐ ํ
(๘) มุมดักที่ต่อขึ้น หมายถึง มุมระหว่างเส้นเล็งของพลเล็งตามกับเส้นแกนหลอดลา
กล้องปืน โดยไม่มีสูงเผื่อ ชื่อย่อว่า คก. ( LG)
ก) เส้นเล็งของพลเล็ง หมายถึงเส้นตรงที่เกิดจากตาของพลเล็งมองผ่านเครื่อง
เล็งออกไปยังเป้าหมาย
ข)เส้นแกนหลอดลากล้องปืนโดยไม่มีมุมสูงเผื่อ หมายถึงเส้นตรงสมมุติ
เส้นหนึ่ง ซึ่งแกนหลอดลากล้องปืนโดยไม่มีมุมสูงเผื่อการทาบไปตามเส้นนี้
ค) มุมดักที่ก่อขึ้นนี้จะอยู่ในพื้นลาดก็ได้ไม่อยู่ในพื้นลาดก็ได้
(๙) มุมดักบังคับ หมายถึงมุมในพื้นลาดที่เกิดขึ้นระหว่างระยะลาดปัจจุบันกับ
เส้นระยะลาดภายหน้าชื่อย่อว่า คบ. ( LR )
ก) พลประจาปืนไม่อาจเปลี่ยนแปลงค่าของมุมนี้ได้ เพราะเป็นมุมที่ได้มาจากการ
คานวณ
ข) มุมดักที่ก่อขึ้น และมุมดักบังคับเป็นคนละมุมกัน ดบ. เป็นมุมดักที่มีความ
ถูกต้องโดยการคานวณส่ วน ดก. เป็นมุมดัก ที่เกิดขึ้นจริง ๆ ที่ปืน ปัญหาก็คือทาอย่างไร จึงจะให้
ดก. = ดบ.

๑๘๕

รูปที๕่ แสดงจุด,เส้น และมุม
(๑๐) การเปลี่ยนแปลงทางมุมสูง
ก) มุมทางสูงของพื้นลาด (สล.) และจะมีค่าคงที่สาหรับในแนวบิ น
หนึ่ง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากแนวบินของเป้าหมายในอากาศ และจุดดุมหมุนคงที่ (รูปที่ ๖)
ข) มุมทางสูงปัจจุบัน (สป.) และมุมทางสูงภายหน้า (สภ.) จะมี
ค่าเปลี่ยนแปลงทั้งสองมุมตามลาดับในลักษณะที่ลูกกระสุนยิงออกไปอย่ างต่อเนื่อง โดยที่เส้นแนวบิน
ต้อง
ไม่อยู่ในพื้นทางระดับในแนวบินระดับ สป. และ สภ. จะมีค่าเพิ่มเข้าสู่มุมทางสูง ณ จุดกึ่ ง (สก.) แล้ว
กลับลดลงในแนวบินไต่ขึ้น และดาลง สป. และ สภ. จะมีค่าเพิ่มเข้าสู่มุม ๆ หนึ่ง ซึ่งมุมสูง ณ จุดนั้นจะมี
ค่าเท่ากับมุมสูงของพื้นลาด (สล.) แล้วกลับลดลง จุด ๆ นั้นจะอยู่ในกึ่งเข้าเมื่อเป็นแนวบินดาลง และจะ
อยู่ในกิ่งออกเมื่อเป็นแนวบินไต่ขึ้น (รูปที่ ๗ และรูปที่ ๘)

๑๘๖

รูปที่ ๖ แสดงมุมทางสูงของพื้นลาดเฉพาะแนวบินหนึ่ง ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

รูปที่ ๗

๑๘๗

รูปที่ ๘
๕) การเรียกชื่อแนวบิน การที่จะอธิบายลักษณะของแนวบินใด ๆ ให้ชัดเจนได้นั้นจะต้องแยกออก
เป็น ๒ ลักษณะ คือ ระดับสูงและทิศทาง
ก) ระดับสูง หมายถึง ระดับสูงของเป้าหมายจากพื้นทางระดับ แบ่งออกได้
(๑) แนวบินระดับ หมายถึงเป้าหมายบินด้วยระดับสูงคงที่
(๒) แนวบินไต่ขึ้น หมายถึงเป้าหมายบินด้วยระดับสูงเพิ่มขึ้น
(๓) แนวบินดาลง หมายเป้าหมายบินด้วยระดับสูงลดลง
ข) ทิศทาง หมายถึง ทิศทางบินสัมพันธ์กับที่ตั้งปืน แบ่งออกได้เป็น ๓ แนวบิน คือ
(๑) แนวบินเข้า หมายถึงเป้าหมายบินเข้าหาจุดเหนือที่ตั้งปืนตรงดิ่ง (คือจุดที่อยู่
ในเส้นตรงที่ลากผ่านจุดดุมหมุนและตั้งฉากกับพื้นทางระดับ) สล
̂. = ๙๐ องศา (มุมทางสูงของพื้นลาด)
(๒) แนวบินออก หมายถึง เป้าหมายบิออกจากจุดเหนือที่ตั้งปืนตรงกึ่ง สล
̂. = ๙๐ องศา

๑๘๘

(๓) แนวบินผ่าน หมายถึงเป้าหมายบินไม่ผ่านจุดเหนือที่ตั้งปืนตรงดิ่ง สล
̂. น้อยกว่า ๙๐
องศา ยกเว้นแนวทางบินผ่านดาลง หรือไม่ตั้งฉากกับพื้นระดับ
ค) การเรียก ชื่อแนวบิน เพื่อให้เกิดความแน่ชัดขึ้น เราก็รวมลักษณะทั้งสองประการนั้นเข้า
ด้วยกัน โดยเอาลักษณะของทิศทางขึ้นหน้า และตามด้วยลักษณะความสูงก็จะได้แนวบินที่ชัดเจน
ง) แนวบินพิเศษ ในเมื่อเป้าหมายบินเข้าหาจุดดุมหมุนของปืน เรียกว่า “แนวบินตรงปืน”ฉะนั้น
เมื่อรวมทั้งหมดแล้วเราก็จะให้แนวบินที่ถูกตรง ๑๐ แนวบิน คือ
(๑)

บินเข้าระดับ หมายถึงเป้าหมายบินเข้าหาจุดเหนือที่ตั้งปืนตรงดิ่ง
และมีความสูงคงที่

(๒)

บินเข้าไต่ขึ้น หมายถึงเป้าหมายบินเข้าหาจุดเหนือที่ตั้งปืนตรงดิ่ง
และมีความสูงเพิ่มขึ้น
บินเข้าดาลง หมายถึงเป้าหมายบิ นเข้าหาจุดเหนือที่ตั้งปืนตรงดิ่ ง
และมีความสูงลดลง
บินออกระดับ หมายถึง เป้าหมายบินออกจากจุดเหนือที่ตั้งปืน
ตรงดิ่ง และมีความสูงคงที่
บินออกไต่ขึ้น หมายถึง เป้าหมายบินออกจากจุดเหนือที่ตั้งปืนตรง
ดิ่ง และมีความสูงเพิ่มขึ้น
บินออกดาลง หมายถึง เป้าหมายบินออกจากจุดเหนือที่ตั้งปืนตรง
กึ่ง และมีความสูงลดลง
บินผ่านระดับ หมายถึงเป้าหมายบินไม่ผ่านจุดเหนือที่ตั้งปืนตรง
ดิ่งและมีความสูงคงที่
บินผ่านไต่ขึ้น หมายถึง เป้าหมายบินไม่ผ่านเหนือจุดที่ตั้งดิ่ง และ
มีความสูงเพิ่มขึ้น

(รูปที่ ๙)

(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(รูปที่ ๙)
(๙)

บินผ่านดาลง หมายถึง เป้าหมายบินไม่ผ่านจุดเหนือที่ตั้งปืนตรง
ดิ่งและมีความสูงลดลง

(รูปที่ ๙)

(๑๐)

บินตรงปืน หมายถึง เป้าหมายบินเข้าสู่จุดคุมหมุนของปืน

๑๘๙

บินผ่านดาลง

บินเข้าระดับ

บินผ่านไต่ขึ้น

รูปที่ ๙ แสดงแนวบิน
๖) หลักการใช้ของเครื่องเล็ง ๔ ประการ
หลักการ ๔ ประการนี้ หมายถึงลาดับชั้นหรือภาพทั้ง ๔ ซึ่งพลประจาปืนต้อง
นาไปใช้
กับเครื่องเล็งทุกชนิด ถ้าการกระทาได้ครอบถ้วนและถูกต้องจะทาให้การยิงนั้นเกิดผลคือถูกเป้าหมาย
แต่ อย่ างไรก็ต ามแม้ ว่า พลประจ าปื น ปฏิ บัติ ห ลั กการหนึ่ง หลั กการใดผิ ด ไปก็ อาจยิ งถู กเป้า หมายได้
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนชดเชยกัน หลักการของเครื่องเล็ง ๔ ประการ นั้นก็คือ
(๑) หลักประการที่ ๑ ก่อให้เกิดเส้นแล็ง
(๒) หลักประการที่ ๒ ทาให้แกนหลอดลากล้องปืนอยู่ในพื้นลาด โดยไม่มีมุม

๑๙๐

สูงเผื่อ
(๓) หลักประการที่ ๓ ใช้มุมดักที่ถูกต้อง
(๔) หลักประการที่ ๔ ใช้มุมสูงเผื่อที่ถูกต้อง
ก) หลักประการที่ ๑ ก่อให้เกิดเส้นเล็ง เป็นการปฏิบัติของพลเล็ง โดยเล็งผ่านเครื่อง
เล็งไปยังศูนย์กลางมวลเป้าหมาย

แกนหลอดลากล้องปืน
(ไม่มีมุมสูงเผื่อ)

ป. ก่อให้เกิดเส้นเล็ง

รูปที่ ๑๐
การก่อให้เกิดเส้นเล็ง เป็นหลักที่จะทาให้ได้หลักฐานอื่น ๆ อีกต่อไปถ้าหากก่อให้เกิดเส้นเล็ง
ผิดพลาดหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้ตามมาก็จะไม่มีประโยชน์ และก็จะทาให้การยิงไม่ถูกต้อง
(ข) หลักประการที่ ๒ ทาให้แกนหลอดลากล้ องปืนอยู่ในพื้นลาด
การใช้ล าดเขาในการยิงรถถัง เพื่อ หาพื้น ที่ล าดนั้นมองเห็นได้ชัดเป็นของ
ง่า ยมาก แต่ก ารยิง เป้า หมายทางอากาศเราไม่ส ามารถอาศัย อะไรได้ ฉะนั้น เครื่อ งเล็ง ปตว.
จะต้อ งสามารถทาให้แ กนหลอดลากล้อ งอยู่ใ นพื้น ที่ล าดโดยปราศจาก สผ. ที่มีพื้น ลาดที่ถูก ต้อ ง

๑๙๑

เพีย งพื้น เดีย วเท่า นั้น ในการยิง เป้า หมายทางอากาศ เป้า หมายหนึ่ง พื้น ที่นี้จ ะบรรจุทั้ง ปืน และ
แนวทางบิน ของเป้าหมายและเราก็สามารถจะยิงในพื้นที่นี้ เพื่อให้วิถีกระสุนตัดกับแนวทางพื้น คือ
พื้น ลาดที่ ต้ อ งการถ้ าเราท าได้ ดั ง นี้ ส ามารถจะกล่ า วได้ ว่ า เราสามารถท าให้ แกนหลอดล ากล้ อ งปื น
̂ . ) อยู่ในพื้นที่ลาดได้
( ปราศจาก สผ
̂ . ) มีค่า
ค) หลักประการที่ ๓ ใช้มุมดักที่ถูกต้อง นั่นก็คือทาให้มุมดัก ที่ก่อขึ้น ( ดก
̂ . ) หรื อทาให้ เส้ นแกนหลอดล ากล้ องที่ปราศจากมุมสู งเผื่ อทาบไปกับ
เท่ากับราคามุมดักบังคับ ( ดบ
̂. ) นั่นเอง ( ดูรูป ๑๑ )
ระยะลาดภายหน้า ( รภ

ง) หลักประการที่ ๔ ใช้มุมสูงเผื่อที่ถูกต้อง ก็คือยกลากล้องปืนขึ้นเล็กน้อยเหนือ
เส้นระยะภายหน้า เพื่อที่จะแก้ความโค้งของกระสุนวิถี เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกในเครื่องเล็งทุกชนิด
สามารถตั้งมุมสูงเผื่อให้แก่ปืนไว้ก่อนที่จะทาการยิง

รูปที่ ๑๑ การใช้หลักการของเครื่องเล็ง ๔ ประการ

๑๙๒

๗) ความต้องการในการยิงถูกเป้าหมาย
เนื่ อ งจากการกระท าการยิ ง หากไม่ ถู ก เป้ า หมายไม่ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ ว่ า พลประจ าปื น
ปฏิบัติหลักการใด ผิดพลาดไปและเนื่องด้วยพลประจาปืนมีเวลาอันจากัดไม่สามารถจะนาหลักการ
๔ ประการ ไปทีล ะขั้นได้ จึงต้องลดปัญหาในขณะทาการยิงลงเหลื อเป็นความต้องการในการยิงถูก
เป้าหมาย เพียง ๒ ประการ คือ การตรงแนว และการดัก ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏ ณ บริเวณเป้าหมาย
เท่านั้นที่จะพิจารณากัน
ก) การตรงแนว ความต้องการอันนี้จะเป็นผลสาเร็จ ถ้าลูกกระสุนไปสกัดกับเส้นแนวบิน
ในห้วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ ความคลาดเคลื่อนที่ ยอมให้การตรงแนวเป็นผลเนื่องมาจากความ
จริ งที่ว่า ถ้าลู กกระสุ น ไปสกัดกับ ชอบบนหรือขอบล่ างของเป้าหมายก็ถือว่าถูกเป้าหมายห้ ว งความ
เคลื่อนของการตรงแนวคือ ๑/๒ ของมุมที่กาง ณ ปืนกับความกว้างลาตัวเป้าหมายขนาดของห้วงความ
คลาดเคลื่อนจะมีราคาเปลี่ยนแปลงดังนี้. –
( ๑ ) เปลี่ยนแปลงตามความกว้างลาตัวเป้าหมาย
( ๒ ) เปลี่ยนแปลงกลับกับระยะเป้าหมาย

รูปที่ ๑๒ ห้วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้การตรงแนว

๑๙๓

ข)

การดัก คือ การที่ทาให้ลูกกระสุนไปสกัดกับกึ่งกลางมวลเป้าหมาย ภายในห้วงความ

คลาดเคลื่อนที่นิยมให้ คือ ๑/๒ ของมุมที่กาง ณ ปืน กับความยาวของลาตัวเป้าหมายขนาดห้วงความ
คลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงดังนี้
(๑) เปลี่ยนแปลงตามความยาวลาตัวเป้าหมาย
(๒) เปลี่ยนแปลงตามราคาไซน์ของแนวบิน
(๓) เปลี่ยนแปลงกลับกับระยะเป้าหมาย

รูปที่ ๑๓ ห้วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของการดัก
ค) การแก้ไขปัญหาทางคานวณที่เกี่ยวกับมุมดัก เพื่อให้บังเกิดความเข้าใจถึงเรื่องปัญหา
การดัก จึงมีความจาเป็นต้องมีความรู้ในวิชา ตรีโกณมิติ ตามรูปที่ ๑๔ สามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นในพื้น
ลาดที่เกิดขึ้น โดยจุดที่ตั้งปืน ( ป ) ตป., ตภ. และ จก. จุดเหล่านี้เป็นจุดที่กาหนดขึ้นในการคานวณใน
แนวบินอันหนึ่งและทาการยิงกระสุนออกไปนัดหนึ่ง ปัญหาการคานวณ คือ การพิจารณาขนาดของ ดบ
̂.
สาหรับการยิงให้ถูกเป้าหมาย โดยการนาสูตรไซน์มาใช้

๑๙๔

รูปที่ ๑๔
เนื่องจากอาวุธ ปตอ.มีความเร็วต้นสูง ระยะยิงหวังผลสั้นเวลาแล่นอาจพิจารณาร่วมกับ รภ.ค่าของ
เวลาแล่น
เวลาแล่น และ รภ.จึงรวมเป็นองค์ประกอบอันหนึ่ง คือ
หรือเรียกว่า องค์ประกอบทาง
รภ
ระยะดังนั้นสมการขั้นสุดท้ายคือ
ไซน์ ดบ. = ความเร็ว +

(เวลาแล่น)
รภ

+ ไซน์ นบ.

ซึ่งจะทาให้การศึกษาต่อไปในเรื่องการวิเคราะห์มุมดัก โดยวิธีการคานวณ
สรุป
๑. ปัญหาหลักยิง ปตอ.เบา
๒. ลักษณะเป้าหมาย ปตอ.เบา
๓. แนวความคิดการใช้พื้นลาด
๔. ส่วนต่างๆของพื้นลาด
๕. การเรียกชื่อแนวบิน
๖. หลักการใช้เครื่องเล็ง ๔ ประการ
๗. ความต้องการในการยิงให้ถูกเป้าหมาย

บทที่ ๑๑
เครื่องเล็ง ปตอ.เบา
๑. กล่าวทั่วไป
อาวุธ ปตอ. ได้รับการออกแบบมาใช้ในการต่อสู้อากาศยานต่อเป้าหมายที่บินในระยะต่่า
และมีความเร็วสูง ฉะนั้นเวลาในการติดพันเป้าหมายจึวจ่าเป็นที่จะต้องกระท่าในเวลาอันจ่ากัด
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้ได้ผล เครื่องเล็ง ปตอ.จึงได้ออกแบบมาอย่างง่ายๆ เพื่อสะดวกใน
การใช้ไม่ให้เสียเวลาในการเตรียมการ จะได้ทันต่อเวลา
๒. ความมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึง
๒.๑ การแบ่งประเภทของเครื่องบังคับการยิง
๒.๒ การแบ่งประเภทของเครื่องยิง
๒.๓ หลักการสร้างเครื่องเล็งวงกลมความเร็ว
๒.๔ คุณลักษณะของเครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบต่างๆ
๒.๕ การปรับเส้นเล็งให้แก่เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบต่างๆ
๓. การสอน
การแบ่งประเภทของเครื่องบังคับการยิง
เครื่องบังคับการยิงส่าหรับอาวุธ ปตอ.เบา ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นประเภท
ใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ
๑. เครื่องบังคับการยิงบนรถปืน
๒. เครื่องบังคับการยิงนอกรถปืน
เครื่องบังคับการยิงนอกรถปืน
เครื่องบังคับการยิงนอกรถปืน หมายถึง เครื่องบังคับการยิงที่แยกอยู่เป็นอิสระจากตัวปืน
(เช่น พวกเครื่องควบคุมการการยิง ฟลายแคชเชอร์และอื่น ๆ เราเรียกเครื่องบังคับการยิงแบบนี้ว่า
เครื่องควบคุมการยิง )
เครื่องเล็งวงกลมความเร็ว แบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ
๑. เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบโลหะเปิด
๒. เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบสะท้อนแสง
เครื่องเล็งวงกลมความเร็วโลหะเปิด (ที่ใช้กับขนาด ๔๐ มม.)

๑๙๖

เครื่องเล็งวงกลมความเร็วโลหะเปิด มีดังนี้
- เครื่องเล็งวงกลมความเร็วโลหะเปิดที่ใช้ส่ารองเครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๗
หรือ เอ ๑
-

เครื่องเล็งวงกลมความเร็วโลหะเปิดที่ใช้ส่ารองเครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๓๘

เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบสะท้อนแสง (ที่ใช้กับ ปตอ.ขนาด ๑๒.๗ มม. และ ปตอ.
ขนาด ๔๐ มม. แบบ แอล ๗๐)
เครื่องเล็งวงกลมความเร็วสะท้อนแสง มีดังนี้ คือ
- เครื่องเล็งวงกลมความเร็วสะท้อนแสง แบบ เอ็ม ๑๘
- เครื่องเล็งวงกลมความเร็วสะท้อนแสง แบบ นาวี หมายเลข ๙ (มาร์คไนน์)
- เครื่องเล็งวงกลมความเร็วสะท้อนแสง แบบ ไนพ์ เอส.อาร์.แอล ๕
เครื่องเล็งค่านวณ
เป็นเครื่องเล็งบังคับการยิงหลักของอาวุธ ปตอ.ขนาด ๔๐ มม. มีดังนี้ คือ
- เครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๓๘
- เครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๗ เอ ๑
- ส่าหรับ ปตอ.๔๐/๗๐ ใช้ระบบเครื่องควบคุมการยิง ฟลายแคชเชอร์ เป็นหลัก
เครื่องเล็งที่มีใช้อยู่ในกองทัพบกไทย มีอยู่ด้วยกัน ๘ เครื่องเล็ง
๑. เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบโลหะเปิดที่ใช้ส่ารองเครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๓๘ หรือ
เอ็ม ๗ เอ ๑
๒. เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบโลหะเปิดที่ใช้ส่ารองเครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๓๘
๓. เครื่องเล็งวงกลมความเร็วสะท้อนแสง แบบ เอ็ม ๑๘
๔. เครื่องเล็งวงกลมความเร็วสะท้อนแสง แบบ นาวี หมายเลข ๙
๕. เครื่องเล็งวงกลมความเร็วสะท้อนแสง แบบ ไนพ์ เอส.อาร์.เอส ๕
๖. เครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๗ เอ ๑
๗. เครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๓๘
๘. เครื่องควบคุมการยิง ฟลายแคชเชอร์
เครื่องเล็งวงกลมความเร็ว

๑๙๗

เครื่องเล็งวงกลมความเร็วเป็นเครื่องเล็งหลักของ ปตอ. ๑๒.๗ มม. ซึ่งออกแบบสร้างอย่าง
ง่ายๆ โดยอาศัยหลักการของสามเหลี่ยมคล้าย โดยการท่าให้สามเหลี่ยมเล็กของเครื่องเล็งค่านวณมี
ความคล้ายกับสามเหลี่ยมใหญ่ในอากาศ สามเหลี่ยมใหญ่ในอากาศหมายถึง สามเหลี่ยมซึ่งเกิดจากจุด
ดุมหมุน ต่าบลปัจจุบัน ต่าบลภายหน้า (ดูรูปที่ ๑)

ตภ.
ตป.

จก.

ตป.

ตภ.

ป. และ ป.
รูปที่ ๑
แต่ส่าหรับสามเหลี่ยมใหญ่ในอากาศ ส่าหรับในแนวบินหนึ่งๆ นั้น ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
แต่ในการสร้างเครื่องเล็งวงกลมความเร็วนี้ เราได้แบบสร้างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้จึงต้องก่าหนดข้อ
สมมุติขึ้นในการสร้าง คือ
(๑) ก่าหนดให้ระยะลาดภายหน้ามีค่าคงที่ ๑,๐๐๐ หลา
(๒) ก่าหนดให้ต่าบลภายหน้าทับจุดกี่ง (ดังรูปที่ ๑)

๑๙๘

ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ราคามุ ม ดั ก บั ง คั บ ของเครื่ อ งเล็ ง วงกลมความเร็ ว นี้ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น
สามเหลี่ยมมุมฉากตายตัว (สามเหลี่ยมเครื่องเล็ง) นั่นก็คือ ราคามุมดักที่ก่อขึ้นจะมีราคาคงที่ เมื่อ
ท่าการติดพันต่อเป้าหมายตลอดแนวบินหาได้มีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคามุมดักไม่ ฉะนั้น จึงเห็นได้
ว่าความถูกต้อง หรือความแม่นย่าในการยิงนั้นจะน้อยลงไป จึงจ่าเป็นที่จะต้องแก้ไขในข้อจ่ากัดนี้
ก) วิธีสร้างเครื่องเล็งวงกลมความเร็วเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งรัศมีของวงกลมความเร็วแต่ละวง
จึงจ่าเป็นต้องก่าหนดระยะเพิ่มเติมขึ้น เพื่อความสะดวกในการค่านวณหารัศมีของวงกลมความเร็ว และ
เพื่อที่จะให้สามารถที่จะท่าการเล็งตามตัวเป้าหมายที่มีความเร็วแตกต่างกันได้ด้วย จึงต้องก่าหนดสิ่ง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ดูรูปที่ ๒)
(๑) ก่ า หนดระยะจากศู น ย์ ห น้ า ถึ ง ศู น ย์ ห ลั ง ระยะนี้ คื อ ป. ถึ ง ตภ.จะมี ร ะยะ
ห่างเท่าใด ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบสร้างเป็นผู้ก่าหนด

รูปที่ ๒

๑๙๙

๒) ก่าหนดความเร็วของเป้าหมายขึ้นหลาย ๆ ราคา ภายในความสามารถของ
อาวุ ธ ที่ จ ะท่ า การเล็ ง ตามได้ โดยก่ า หนดให้ ค วามเร็ ว จ่ า นวนเต็ ม ๑๐๐ เช่ น ๑๐๐ ไมล์ /ชม. ,
๒๐๐ ไมล์/ชม., ๓๐๐ ไมล์/ชม. ฯลฯ แล้วน่ามาค่านวณหารัศมีของวงกลมความเร็วนั้น
จากรูปที่ ๒ ตป./ ถึง ตภ. คือรัศมีของวงกลมความเร็ว
ป./ ถึง ตภ./ คือระยะจากศูนย์หลังถึงศูนย์หน้า
ป. ถึง ตภ. คือระยะลาดภายหน้ามีค่าคงที่เท่ากับ ๑,๐๐๐ หลา
ตามก่าหนดให้
ตป. ถึง ตภ. คือระยะเป้าหมายแล่น (ความเร็วของเป้าหมายเป็น
หลาต่อวินาที คูณด้วยเวลาแล่นของลูกกระสุนเข้าสู่
ต่าบลภายหน้า)
ข) ด้วยอัตราส่วนของด้านที่ตรงกันของสามเหลี่ยมคล้าย อาจแสดงให้เห็นเป็นสูตร
ของการค่านวณหารัศมีของวงกลมความเร็วได้ดังนี้
ตป./ ถึง ตภ./ = ป./ ถึง ตภ.
ตป. ถึง ตภ.

ป. ถึง ตภ.

ตป./ ถึง ตภ./ = ป./ ถึง ตภ./ x ตป. ถึง ตภ.
ป. ถึง ตภ.
รัศมี

= ระยะศูนย์หลัง ถึงศูนย์หน้าด้วยความเร็ว x เวลาแล่น
หารด้วยระยะลาดภายหน้า

ค) สมมุติว่า จะหารัศมีของวงกลมความเร็วที่จะใช้ท่าการยิงเป้าหมายทางอากาศ ซึ่งมี
ความเร็ว ๑๐๐ ไมล์/ชม. ก็สามารถค่านวณหาได้ดังนี้
รภ. = ๑,๐๐๐ หลา ตามสมมุติที่ก่าหนดให้
ระยะห่างศูนย์หลัง ถึงศูนย์หน้า

= ๐.๕ หลา (ผู้สร้างเป็นผู้ก่าหนด)

ความเร็ว

= ๑๐๐ ไมล์/ชม.

เวลาแล่น

= ๑.๒๓ วินาที (จากตารางยิง ปตอ. ๔๐ มม.

= ๕๐ หลา/วินาที

ตรงกับระยะ ๑,๐๐๐ หลา)

๒๐๐

รัศมีวงกลมความเร็ว

= ๐.๕ x ๕๐ x ๑.๒๓
๑,๐๐๐
= ๐.๓ หลา
= ๑.๑ นิว้

๔. ลักษณะของเครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบต่าง ๆ
๔.๑ เครื่องเล็งวงกลมความเร็ว แบบ เอ็ม ๑๘
เครื่องเล็งวงกลมความเร็วชนิดนี้เป็นเครื่องเล็งความเร็วแบบสะท้อนแสง ใช้
เป็นเครื่องบังคับการยิงหลักของแท่น ปก. หลายล่ากล้อง แบบ เอ็ม ๔๕ มีลักษณะ ดังนี้
ก. ส่วนประกอบ
๑) ฐานติดตั้งเครื่องเล็ง
๒) เรือนเครื่องเล็ง
๓) เรือนเครื่องให้แสงสว่าง
ข. การท่าลาย
แสงที่ ผ่ า นไปในระบบสะท้ อ นแสงจะผ่ า นกระจกฝ้ า เข้ า สู่ เ รื อ นเครื่ อ งเล็ ง ผ่ า นโลหะ
ฉลุเป็นข่ายวงกลมความเร็วสะท้อนเป็นมุม ๙๐ องศา ลงสู่เบื้องล่างด้วยกระจกเงา ซึ่งท่ามุม ๔๕ องศา
ไปยังเลนซ์ขยายที่อยู่เบื้องล่างของเรือนเครื่องเล็ง ภาพข่ายวงกลมความเร็วซึ่งผ่านจากแผ่นโลหะฉลุ เมื่อ
ผ่านเลนซ์ขยาย ก็จะผ่านลงไปเบื้องล่างของเรือนเล็งไปยังกระจกสะท้อนแสง ซึ่งยึดอยู่เบื้องล่างสุดของ
เรือนเครื่องเล็งเอียงท่ามุม ๔๕ องศา ในแนวที่ขนานกับกระจกเงาภายในเรือนเครื่องเล็ง
กระจกสะท้อนแสงเป็นแผ่นแก้วใส ที่อาบน้่ายาเคมีท่าหน้าที่ได้ ๒ อย่าง ในเวลาเดียวกัน
คือ สามารถท่าหน้าที่สะท้อนดุจกระจกเงา และสามารถมองผ่านทะลุไปได้ ฉะนั้ นเมื่อพลเล็งมองผ่าน
กระจกสะท้อนแสงนี้ออกไป จะเห็นภาพข่ายวงกลมความเร็วร่วม ศูนย์ ๔ วง และ จุด ๓ จุดเรียงกันใน
แนวดิ่งวงกลมความเร็วแต่ละวงใช้แทนค่าของราคามุมดักบังคับ ณ ระยะลาด ณ จุดกึ่ง ๑,๐๐๐ หลา
เมื่อเป้าหมายมีความเร็ว ๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐ และ ๔๐๐ ไมล์ต่อชั่วโมง ตามล่าดับจุด ๓ จุด ที่เรียงกันใน
แนวดิ่ง , จุดล่างสุดเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมความเร็วทั้ง ๔ วง จุดบนสุดเป็นจุดที่ใช้แทนราคามุมสูง
เผื่อ ในขณะปรับเส้นเล็ง มีราคา ประมาณ ๑๐ มิลเลียม จุดกลางเป็นจุดที่มีราคามุมสูงเผื่อ ๕ มิลเลียม
และยังใช้ช่วยพลประจ่าปืน ในการสร้างเครื่องเล็งยิงเป้าหมายบนผิวพื้น
ที่เรือนเครื่องเล็ง สามารถท่าการปรับเพื่อเลื่อนข่ายวงกลมความเร็วที่ปรากฏไปทาง

๒๐๑

ทิศ และทางสูงได้ (ตามรูปที่ ๑)

รูปที่ ๑
๔.๒ เครื่องเล็งวงกลมความเร็ว แบบ เนวี่มาร์คไนน์
เป็นเครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบสะท้องแสงน่ามาใช้เมื่อไม่มีเครื่องเล็งวงกลม
ความเร็ว แบบ เอ็ม ๑๘ เครื่องเล็งนี้จะถ่ายภาพข่ายวงกลมความเร็วร่วมศูนย์มาปรากฏในสายตา
ของพลเล็ง เมื่อผลเล็งมองผ่านเครื่องเล็งออกไป สามารถเห็นเป้าหมายและภาพวงกลมความเร็ว
อยู่ด้วยกัน ภาพนี้ประกอบด้วยวงกลมความเร็วร่วมศูนย์ ๒ วง และจุดศูนย์กลาง ซึ่งปรากฏให้เห็น
อยู่ที่ระยะเดียวกับเป้าหมาย
วงกลมที่ใช้แทนค่ามุมบังคับ ณ ระยะลาด จุดกึ่ง ๑,๐๐๐

หลา เมื่อเป้าหมายมี

ความเร็ว ๕๐ และ ๑๐๐ ไมล์ต่อชั่วโมง จุดศูนย์กลางวงกลมเป็นเครื่องช่วยในการเล็งตามต่อ
เป้าหมาย
ก. ส่วนประกอบ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ๓ ส่วน คือ
๑) กล่องแสง
๒) ปลอกยึดเลนซ์
๓) ปลอกป้องกันกระจกสะท้องแสง

๒๐๒

ข. การท่างาน
กล่องแสง ประกอบด้วยสวิทซ์หรี่ไฟ และหลอดปรับได้ทั้งทางข้างและทางดิ่งที่
เครื่องเล็งมีกระจกบังคับแสงอาทิตย์ส่าหรับควบคุมแสงสว่างของดวงอาทิตย์ได้
สวิทซ์หรี่ไฟ ใช้ปรับความเข้มของการส่องสว่าง ที่ต้องการส่องภาพข่ายวงกลม
ความเร็วบนกระจกสะท้อนแสง ถ้าสวิทซ์ที่ต่าแหน่ง เดย์ (DAY) ท่าให้เกิดความเข้มของการส่อง
สว่าง ๒๑ แรงเทียน ใช้ยิงในเวลากลางวัน ต่าแหน่ง ไนท์ (NIGHT) ท่าให้เกิดความเข้มของการ
ส่องสว่าง ๖ แรงเทียน ใช้ยิงในเวลากลางคืน
หลอดไฟติดไว้ในกล่องที่ฐานสวิทซ์หลอดไฟเป็นชนิดที่มี ๒ ใย เพื่อให้แสงสว่างแรง
ส่าหรับการยิงในเวลากลางวัน และแสงสว่างช่วยส่าหรับการยิงในเวลากลางคืน
การปรับเครื่องเล็งชนิดนี้ที่ติดตั้งบนแท่นปืนในขั้นแรกคลายที่ยึดตอนบนของราว
เครื่องเล็ง เพื่อให้เครื่องเล็งหมุนรอบราวเครื่องเล็งได้คลายแป้นเกลี ยวยึดทางทิศ , ทางสู ง และปรับ
กระเดื่องยึดทางสูงจนกระทั่งอยู่ตรงกึ่งกลางของระยะที่ปรับได้ ปรับปุ่มกระบอกขวาบนให้อยู่ตรง
กลางของระยะที่ปรับได้ ทั้งทางระดับและทางดิ่ง แล้วเล็งผ่านล่ากล้องตรงไปยังเป้าหมาย ปรับเส้น
เล็งจนกระทั่งศูนย์กลางอยู่ประมาณมุมสูงเดียวกับเป้าหมาย ขันที่ยึดให้แน่นจนเครื่องเล้งติดกับ
ราวเครื่องเล็ง
๔.๓ เครื่องเล็งวงกลมความเร็วที่ใช้ส่ารองเครื่องเล้งค่านวณ แบบ เอ็ม ๗ เอ ๑ (ตามรูปที่ ๒)

รูปที่ ๒

๒๐๓

เป็นเครื่องเล็งวงกลมแบบโลหะเปิด ใช้เป็นเครื่องบังคับการยิงส่ารอง เครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม
๗ เอ ๑ ที่ใช้กับ ปตอ. ๔๐ มม. แบบวงมีลักษณะ ดังนี้
ก. ศูนย์หน้า มีลักษณะเป็นข่ายวงกลมความเร็วร่วมศูนย์ ๔ วง แต่ละวงใช้แทนราคา
มุมดักบังคับ ณ ระยะลาก ณ จุดกึ่ง ๑,๐๐๐ หลา ต่อเป้าหมายที่มีความเร็ว ๑๐๐, ๒๐๐,
๓๐๐, และ ๔๐๐ ไมล์ ต่อชั่วโมง ตามล่าดับที่ศูนย์หน้าจะมีโครงลวดนาฬิกา ๑๒ เส้น ซึ่งท่าหน้าที่
๒ ประการ คือ
๑) ยึดวงกลมความเร็วแต่ละวงให้มั่นคง
๒) ช่วยพลเล็งตามในการเล็งตามต่อเป้าหมายในแนวบินต่างๆ
ที่เส้นโครงลวด ๑๒ นาฬิกา จะมีขีดเล็กๆ ๑ ขีด ใช้แทนราคามุมสูงเผื่อมีราคาคงที่
ประมาณ ๙ มิลเลียม ให้ไว้ขณะปรับเส้นเล็งที่เส้นโครงลวดทางระดับจะมีขีดเล็ก ๒ ขีด ใช้ส่าหรับท่า
การยิงต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่บนผิวพื้น มีความเร็ว ๒๐ ไมล์ต่อชั่วโมง
ข. ศูนย์หลัง มีลักษณะเป็นห่วงวงกลมเล็ก ๆ อันหนึ่งสามารถปรับได้ทั้งทางระดับ และ
ทางดิ่ง การปรับทางดิ่งโดยการคลายสลักเกลียวยึดแกนศูนย์หลัง แล้วยกขึ้นลง การปรับทางระดับ
โดยคลายสลักยึดฐานศูนย์หลังแล้วเลื่อนไปทางขวา – ซ้ายได้
๔.๔ เครื่องเล็งวงกลมความเร็วที่ใช้ส่ารองเครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๓๘
เป็นเครื่องแบบโลหะเปิด ใช้เป็นเครื่องบังคับการยิงส่ารองของเครื่องเล็งค่านวณที่ใช้กับ
ปตอ. ๔๐ มม. มีลักษณะดังนี้
ก. ศูนย์หน้า มีลักษณะเป็นข่ายวงกลมความเร็วร่วมศูนย์ ๘ วง แต่ละวงใช้แทน
ราคามุมดักที่บังคับ ณ ระยะลาด ณ จุดกิ่ง ๑,๐๐๐ หลา ต่อเป้าหมายที่มีความเร็ว ๒๕, ๑๐๐,
๒๐๐, ๓๐๐, ๔๐๐, ๕๐๐, ๖๐๐ และ ๗๐๐ ไมล์/ชั่วโมง ตามล่าดับ และมีโครงลวดนาฬิกา ๘ เส้น
ท่าหน้าที่เช่นเดียวกับโครงลวดนาฬิกาของศูนย์ของเครื่องเล็งวงกลม ความเร็วที่ใช้ส่ารอง เครื่อง
เล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๗ เอ ๑
ข. ศูนย์หลัง มีลักษณะเป็นห่วงวงกลมเล็กๆ อันหนึ่งสามารถปรับได้ทั้งทางระดับ
และทางดิ่ง การปรับทางดิ่งโดยการคลายแป้นเกลียวบนก้านศูนย์หลังการปรับทางระดับ โดยการ
เลื่อนห่วงวงกลมศูนย์หลังไปทางขวา – ซ้ายได้
๕. เครื่องเล็งคานวณ

๒๐๔

เป็นเครื่องเล็งที่ให้ความแม่นย่า ซึ่งเป็นเครื่องบังคับการยิงหลักของ ปตอ. ๔๐ มม. ได้ออกแบบสร้าง
โดยอาศัยหลักของสามเหลี่ยมคล้าย โดยก่าหนดให้ระยะลากภายหน้ามีค่าคงที่ ๙๐๐ หลา สามารถที่
จะปรับสามเหลี่ยมของเครื่องเล็งให้คล้ายกับสามเหลี่ยมใหญ่ในอากาศได้โดยมีเครื่องกลไกอยู่ ๒ อัน คือ
๑) ควงตั้งมาตราความเร็ว
๒) ควงจัดลูกศรชี้แนวบิน
การปรับเครื่องเล็งมีการปรับ ๒ ประการ ซึ่งมีผลต่อต่าแหน่งของล่ากล้องปืน ได้แก่
ประการที่ ๑ กระท่าโดยควงตั้งมาตราความเร็ว, โดยการหมุนไปในทิศทางหนึ่งจะท่าให้เฟือง
การดักเคลื่อนที่ไปทางเส้นตรง ตป. และจะเคลื่อนที่ออกจาก ตภ. ถ้าหมุนควงตั้งมาตราความเร็วไปใน
อีกทางหนึ่ง จะท่าให้เฟืองการดักเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ ตป. และจะเคลื่อนที่เข้าหา ตภ.
ประการที่ ๒ กระท่าโดยการหมุนควงงตั้งหีบค่านวณ (ควงจัดลูกศรชี้แนวบิน) หีบค่านวณจะ
หมุนในทางดิ่ง ท่าให้ลูกศรชี้แนวบินและเฟืองการดักไปอยู่ในต่าแหน่งใหม่ ปุ่มเฟืองการดักจะเคลื่อนที่ไป
กับเฟืองการดัก ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงความเร็ว ระยะจาก ป. – ตภ. จะมีค่าคงที่เนื่องจากปุ่มเฟืองการดัก
เคลื่อนที่ท่าให้เล็งเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางมวลเป้าหมายบังคับให้พลเล็งไปยังศูนย์กลางมวลเป้าหมาย
ใหม่ การกระท่าดังนี้ เป็นการก่าหนดต่าแหน่งของล่ากล้องปืนใหม่ การเคลื่อนที่ของคานไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม จะท่าให้ต่าแหน่งของล่ากล้องปืนครั้งสุดท้ายเปลี่ยนไป เช่นเดียวกัน
๕.๑ เครื่องเล็งค่านวณ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ๒ ชนิด คือ
๑) เครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๓๘
๒) เครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๗ เอ ๑
๕.๒ เครื่องเล็งค่านวณแบบ เอ็ม ๓๘
คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องเล็งหลักของ ปตอ.๔๐ มม. แบบ เอ็ม ๔๒ (อัตตาจร) ติดตั้งอยู่บน
คานรองรับหลัก ซึ่งวางขวางส่วนบนของห้องลูกเลื่อนประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
๑) หีบค่านวณ
๒) ควงตั้งมาตราความเร็ว ๒ อัน
๓) คานรับศรชี้แนวบิน
๔) ควงตั้งหีบค่านวณ
๕) เครื่องเล็งสะท้อนแสง (แบบ เอ็ม ๓๔ ซี.)
๖) คานรองรับหลัก
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๕.๓ เครื่องเล่งค่านวณแบบ เอ็ม ๗ เอ ๑
คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องเล็งหลักของ ปตอ. ๔๐ มม. แบบ เอ็ม ๑ บนรถของปืน แบบ
เอ็ม ๒ เอ ๑ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ส่าคัญดังนี้. –
๑) คานรองรับหลัก
๒) หีบค่านวณ
๓) ควงจัดศรชี้แนวบิน
๔) กล้องเทเลสโคป ๒ กล้อง เป็นกล้องเล็ง แบบ เอ็ม ๗ (ทางด้านขวามือเป็นกล้องเล็งทาง
ทิศ, ทางด้านซ้ายมือเป็นกล้องเล็งทางสูง)
๕) หีบเฟืองทางทิศ
๖) ข้อต่อชนวนและตัวขับอื่นๆ
๖. การปรับเส้นเล็ง
๖.๑ การปรับเส้นเล็งเครื่องเล็งวงกลมความเร็ว แบบ เอ็ม ๑๘
๑) จอดรถในพื้นที่ที่ได้ระดับ
๒) เลือกเป้าหมายเล็งให้มีระยะห่างจากปืนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ หลา
๓) ปรับปืนกระบอกขวาบนตรงไปยังที่หมายเล็งด้วยแกยหลอดล่ากล้องปืร
๔) ปรับปืนอีก ๓ กระบอก
๕) ปรับปืนที่เครื่องเล็งโดยใช้จุดบนสุดไปทางที่ ที่หมายเล็ง
๖.๒ การปรับเส้นเล็งเครื่องเล็งวงกลมความเร็ว แบบ เนวี่มาร์คไนท์
๑) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปรับเส้นเล็งของเครื่องเล็ง แบบ เอ็ม ๑๘ จากข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔
๒) ปรับที่เครื่องเล็ง โดยปรับให้จุดที่มีระยะ ๑ ใน ๔ จากจุดศูนย์กลางร่วมของวงกลม
ความเร็ววง ๕๐ ไมล์ต่อชั่วโมง ไปทาบบนที่หมายเล็ง
๖.๓ การปรับเส้นเล็งเครื่องเล็งวงกลมความเร็วที่ใช้ส่ารองเครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๗ เอ ๑
๑) วางปืนในท่าตั้งยิงปรับระดับให้กับปืน
๒) ก่าหนดเป้าหมายเล็งระยะไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ หลา
๓) ท่าการเล็งผ่านล่ากล้อง โดยให้แกนหลอดล่ากล้องปืนตรงไปยังเป้าหมายเล็ง
๔) ปรับที่เครื่องเล็งโดยปรับที่ศูนย์หลังด้วยการเล็งผ่านกึ่งกลาง ห่างวงกลมศูนย์ไปยัง
ศูนย์หน้าให้ขีดเล็กบนเส้นโครงลวด ๑๒ นาฬิกา ไปทาบบนเป้าหมายเล็ง
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๖.๔ การปรับเส้นเล็งเครื่องเล็งวงกลมความเร็วที่ใช้ส่ารองเครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๓๘
๑) จอดรถในพื้นที่ ที่ได้ระดับ
๒) เลือกเป้าหมายเล็งระยะไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ หลา
๓) ท่าการเล็งผ่านล่ากล้องให้แกนหลอดล่ากล้องปืนตรงไปยังเป้าหมายเล็ง
๔) ปรับที่เครื่องเล็ง โดยปรับที่ศูนย์หลังด้วยการเล็งผ่านกึ่งกลางห่วงวงกลมศูนย์หลังไปยัง
ศูนย์หน้า และเป้าหมายเล็ง โดยปรับให้จุดที่มีระยะ ๒ ใน ๓ จากจุดศูนย์กลางร่วมของวงกลม
ความเร็ว ๒๕ ไมล์ต่อชั่วโมง ไปทาบบนเป้าหมายเล็ง
๖.๕ การปรับเส้นเครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๗ เอ ๑
๑) วางปืนในท่าตั้งยิง
๒) เลือกเป้าหมายเล็งในระยะไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ หลา เป้าหมายเล็งควรจะอยู่ในระดับ
เด๊ยวกับปืนและเป็นเป้าหมายคม, สูงเด่น, เห็นเด่นชัด
๓) ตั้งความเร็วที่หีบค่านวณศูนย์ และถอดสลักยึดเพื่อการปรับเส้นเล็งออก แล้วผลักหีบ
ค่านวณไปข้างหน้า
๔) ท่าการเล็งผ่านล่ากล้องโดยใช้เครื่องมือไปยังเป้าหมายเล็ง
๕) ท่าการปรับเส้นเล็ง กล้อง เทเลสโคป ทั้ง ๒ กล้อง ให้กากะบาดทับเป้าหมายเล็ง
๖) ยกหีบค่านวณขึ้น แล้วใส่สลักยึดเพื่อการปรับเส้นเล็ง
๖.๖ การปรับเส้นเล็งเครื่องเล็งค่านวณ แบบ เอ็ม ๓๘
๑) จอดรถในพื้นที่ ที่ได้ระดับ
๒) เลือกเป้าหมายเล็งระยะไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ หลา
๓) ท่าการเล็งผ่านล่ากล้องโดยใช้เครื่องมือไปยังเป้าหมายเล็ง
๔) ตั้งลูกศรชี้แนวบินให้ขนานกับแกนหลอดล่ากล้องปืน โดยให้หัวลูกศรชี้ตรงไปข้างหน้า
(มุมภาคที่ฐานของหีบค่านวณ ควรอ่านค่าได้ ๑.๖๐๐๐ มิลเลียม)
๕) ตั้งหัวลูกศรชี้แนวบินท่ามุมด่า ๕๐ องศา
๖) ตั้งความเร็วที่ ๒๐ ไมล์ต่อชั่วโมง
๗) ปรับที่เครื่องเล็ง เอ็ม ๒๔ ซี. ในทางทิศ โดยการคลายสกรูเฟืองตัวหนอนในฐานรองรับ
กล้องสะท้อนแสงจนกระทั่งเส้นแกนดิ่งทาบบนเป้าหมายเล็ง
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๘) ปรับเครื่องเล็งสะท้อนแสงในทางสูง โดยการคลายสกรูที่อยู่บนเรือนเครื่องเล็งแล้วหมุนสกรู
เฟืองตัวหนอน ซึ่งอยู่เหนือสกรูตัวแรกที่เรือนเครื่องเล็ง เฟืองตัวหนอนจะเคลื่อนที่ไปตามทางเดินของ
เฟือง ซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ทางดิ่ง เมื่อเส้นทางระดับทาบไปบนเป้าหมายเล็งแล้วขันสกรูให้แน่น
๙) หมุนลูกศรชี้แนวบินและตั้งมาตราความเร็วไว้ในต่าแหน่งเดิม

บทที่ ๑๒
การตรวจการณ์กระสุนวิถี
๑. กล่าวนา
ก. กล่าวนาทั่วไป
ตามที่ได้ทาการศึกษามาแล้ว (ปตอ. ๒๒๐๓) เกี่ยวกับเครื่องเล็งที่ใช้กับ ปตอ.ทุกวันนี้ ได้ออกแบบสร้าง
โดยอาศัยหลักการง่ายๆ และได้กาหนดข้อสมมุติบางประการขึ้น เพื่อให้บังเกิดความง่ายในการสร้าง
และนาไปใช้จึงทาให้เกิดขีดจากัดของเครื่องเล็งขึ้น ทาให้ขาดความแม่นยา ดังนั้นกระสุนทุกๆนัดที่ ปตอ.
ได้ทาการยิงออกไปไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะถูกเปูาหมายที่เคลื่อนที่อยู่ในอากาสด้วย เหตุนี้จึงจาเป็น
จะต้องมีการปรับการยิงเพื่อให้กระสุนถูกเปูาหมายกระทาได้ โดยพลประจาปืน ผู้ใช้เครื่องเล็งจะต้อง
ทราบตาบลที่อยู่ของกระสุนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเปูาหมาย โดยการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ฉะนั้น
เจ้าหน้ าที่ หรื อพลประจาปื นจะต้องได้รับการฝึ กในเรื่องการตรวจการณ์กระสุ่นสองวิถีอย่างถูกต้อง
เพื่อที่จะปรับการยิงให้ถูกเปูาหมายตามต้องการ สิ่งที่สาคัญประหนึ่งก็คือ หมู่ปืนจะต้องได้รับการฝึกให้มี
ความแม่นยาในการยิง และมีความเข้าใจในเรื่องการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี
ข. ความมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนบังเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้.๑) หลักการตรวจการณ์และกระสุนส่องวิถีโดยทั่วไป
๒) ประเภทของการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี
๓) การตรวจกระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืน
๔) การตรวจกระสุนส่องวิถี ณ สถานีปลายแนวทางปืน
๕) ปัจจัยที่เป็นผลกระทบกระเทือนต่อการตรวจการร์กระสุนส่องวิถี
๒. การสอน
๑) หลักการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี
โดยทั่วไปผู้ตรวจการณ์กระสุนส่องวิถีจะต้องทราบถึงตาบลที่อยู่ของลูกกระสุน ซึ่งสัมพันธ์กับ
เปูาหมาย ปตอ.กลางและ ปตอ.หนัก นั้น การกาหนดที่อยู่ของลูกกระสุนอาศัยตาบลระเบิดซึ่งตั้งค่าด้วย
เวลาชนวน สาหรับ ปตอ.เบา การกาหนดที่อยู่ของลูกกระสุนสามารถกาหนดได้โดยอาศัยส่วนส่องวิถี
ท้ายของลูกกระสุนแสดงตาแหน่งที่อยู่ของลูกระสุนได้ทุกขณะที่ลูกกระสุนเคลื่อนที่ไป
ดังนั้น หลักการตรวจการร์กระสุนส่องวิถีโดยทั่วไป คือ ผู้ตรวจการร์จะต้องกาหนดความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีของลูกกระสุนขณะที่เคลื่อนที่ไปในอากาศกับเปูาหมาย
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๒) ประเภทของการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี แบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ
ก) การตรวจกระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืน
ข) การตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ สถานีปลายแนวทางปืน
๓) การตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืน
ก) ที่อยู่ของผู้ตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืนนั้น ควรจะอยู่ให้ใกล้กับจุดดุมหมุดให้
มากที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้ เพราะจะทาให้ผลการตรวจนั้นถูกต้องแน่นอนมากกว่าที่อื่นๆ
ข) ขีดความสามารถของผู้ตรวจการณ์ ณ ที่ตั้งปืน
(๑) สามารถตรวจเกี่ยวกับการตรงแนวได้ทุกนัด
(๒) สามารถตรวจเกี่ยวกับการดักได้เฉพาะนัดที่เกิดการตรงแนวแล้วเท่านั้น
(๓) สามารถทาการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถีได้ทุกโอกาสที่อาวุธทาการยิง ตราบเท่าที่
ผู้ตรวจการณ์ยังสามารถเห็น ส่ว นส่องวิถีของลู กกระสุน และพลประจาปืนอาศัยผลการตรวจการณ์
กระสุนวิถี ร ที่ตั้งปืนทาการปรับการยิง เพื่อให้ถูกเปูาหมาย
(๔) สามารถทาได้ทั้งในเวลาฝึกและในเวลารบ
ค) หลักการที่ใช้ในการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืน มี ๓ ประการ คือ
(๑) ความซ้อมกันของลูกกระสุนวิถีกระเปูาหมาย ถ้าหากเราจะเปรียบเทียบของสองสิ่ง
ที่วางอยูห่ ่างจากตัวเราในระยะใกล้ๆ เราก็สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าของสองสิ่งนั้น สิ่งไหนอยู่หน้าสิ่ง
ไหนอยู่หลัง โดยอาศัยความรู้สึกทางสายตาเกี่ยวกับการเห็นทางลึก ซึ่งตามปกติความรู้สึกทางสายตา
เกี่ยวกับการเห็นทางลึกมีระยะ ๕๐๐ หลาเนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ในการยิง ปตอ.จะทาการยิงเปูาหมาย
ในระยะไกลกว่า ๕๐๐ หลาฉะนั้น ความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นทางลึกไม่สามารถนามาใช้ได้ ผู้ตรวจ
การณ์จึงต้องใช้หลักความซ้อนกัน หมายความว่าผู้ตรวจการณ์จะต้องเห็นวิถีกระสุนอยู่ในที่เดียวกัน หรือ
ซ้อนกันกับเปูาหมาย เพื่อเปรียบเทียบระยะสองระยะตาถึงเปูาหมาย และตาถึงกระสุนวิถีเวลาเดียวกัน
จึงสามารถตัดสินการดักได้ ฉะนั้นหลักมูลฐานการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืนประการที่ ๑ ก็
คือ “จงอย่าตัดสินการดักจนกว่าวิถีกระสุนจะอยู่ในแนวเดียวกัน หรือซ้อนกันกับเปูาหมาย

๒๑๐

รูปที่ ๑
(๒) ภาพทีป่ รากฏเฉพาะตาบล
ภาพที่ปรากฏที่ผู้ตรวจการณ์มองเห็นขณะที่ทาการยิงลูกกระสุนออกไปจะเห็นกระสุนวิถี
เคลื่อนที่เป็นสายโค้งในท้องฟูา สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เกิดจากผู้ตรวจการณ์ได้รวมความสนใจและจับสายตา
อยู่ที่เปูาหมายนั้น จึงเห็นคล้ายกับว่าเปูาหมายหยุดอยู่กับที่ในท้องฟูา และลูกกระสุนกาลังเคลื่อนที่ผ่าน
เปูาหมายแทนที่จะเป็นเปูาหมายเคลื่อนที่ผ่านวิถีกระสุน
ความจริงกระสุนวิถีจะพุ่งออกจากลากล้องปืนเกือบจะเป็นเส้นตรงจะมีความโค้งบ้าง
ก็เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทาต่อมวลลูกกระสุนแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
การที่ผู้ตรวจการณ์เห็นกระสุนวิถีเคลื่อนที่เป็นสายโค้งในท้องฟูา เราเรียกว่า “ภาพ
ลวงตา แห่งความโค้ง” ณ จุดที่มีความโค้งมากที่สุด เราเรียกว่า “โหนกกระสุนวิถี”
ผู้ตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืน จะไม่นาเอาโหนกกระสุนวิถีมาเกี่ยวข้องกับ
การตรวจเป็นอันขาด เพราะโหนกกระสุนวิถีนั้นไม่อาจให้ข้อเท็จจริงได้ ดังนั้นผู้ตรวจการณ์ ณ ที่
ตั้งปืนจึงต้องกาหนดภาพการเห็นของตนขึ้น ณ ที่ใกล้เคียงกับเปูาหมาย แล้วรวมความสนใจไปยัง
บริเวณที่กาหนดขึ้นนั้น เพื่ออ่านลักษณะของกระสุนวิถีที่สัมพันธ์กับเปูาหมาย
ดังนี้หลักมูลฐานประการที่ ๒ ก็คือ จงกาหนดภาพที่ปรากฏเฉพาะตาบล ณ
บริเวณใกล้เคียงเปูาหมายในขณะนั้น

๒๑๑

รูปที่ ๒
(๓) ตรวจกระสุนวิถีจากหัวไปทางเปูาหมาย
ความเป็นจริงแล้วเปูาหมายจะเคลื่อนที่เข้าไปในแนววิถีกระสุน แต่ด้วยภาพลวงตาแห่ง
ความโค้ง ผู้ตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืน จะเห็นคล้ายกระสุนวิถีผ่านเปูาหมายในทิศทางจากหัว
ถึงหาง
แต่บางกรณีผู้ตรวจการณ์ จะเห็นกระสุนวิถีเคลื่อนที่ผ่านเปูาหมายในทิศทางจากหางถึง
หัว เช่นในแนวบินเข้าระดับ จะเห็นกระสุนวิถีผ่านเปูาหมาย ๒ ครั้ง ครั้งแรกจะเห็นผ่านในทิศทางจาก
หางถึงหัว และครั้งหลังจะเห็นผ่านในทิศทางจากหัวไปหาง ฉะนั้น ผู้ตรวจการณ์จะต้องไม่ตรวจกระสุน
ส่องวิถี เมื่อผ่านเปูาหมายครั้งแรก เพราะกระสุนวิถีที่เห็นครั้งแรกมิได้อยู่ ณ บริเวณใกล้เคียงเปูาหมาย
หากแต่อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งมีระยะไกลกับเปูาหมายมาก
ดังนั้น หลักมูลฐานของการตรวจประการที่ ๓ คือ “จงอ่านกระสุนวิถีเมื่อผ่านเปูา
หมายในทิศทางจากหัวถึงหาง”

๒๑๒

รูปที่ ๓
ง) การตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืนต่อแนวบินต่างๆ
๑) การตรวจ ณ ที่ตั้งปืนต่อแนวบินผ่าน
(ก) สิ่งที่ทราบในการตรงแนว ผู้ตรวจการณ์ ณ ที่ตั้งปืนทราบเกี่ยวกับการตรงแนวจาก
การตรวจกระสุนวิถีที่ยิงไปแต่ละนัด ดังนี้
(๑) สูง หมายถึง การตรวจเห็นกระสุนวิถีผ่านเหนือเปูาหมาย (รูปที่ ๔)
(๒) ต่า หมายถึง การตรวจเห็นกระสุนวิถีผ่านต่ากว่าเปูาหมาย (รูปที่ ๕)

รูปที่ ๔

รูปที่ ๕

๒๑๓

สาหรับแนวบินผ่านไต่ขึ้นหรือผ่านดาลง ซึ่งทามุมใหญ่กว่า ๔๕ องศา ผลการตรวจกระสุนนัดที่
ไม่ตรงแนว แทนที่จะเป็นสูงหรือต่า จะเปลี่ยนเป็นซ้ายหรือขวา ดูรูปที่ ๖

รูปที่ ๖
การตรวจเห็นกระสุนวิถีทั้งสองอย่างดังกล่าวแล้ว แสดงว่ากระสุนนัดนั้นๆ ยังไม่ตรงแนว จาเป็น
จะต้องทาการปรับให้กระสุนวิถีผ่านลาตัวเปูาหมาย จึงจะบังเกิดการตรงแนว
กระสุนนัดที่บังเกิดการตรงแนว หมายถึงว่ากระสุนวิถีนัดนั้นๆ ผ่านทะลุเข้าไปในกรวยการเห็น
กรวยการเห็นก็คือ กรวยที่มียอดอยู่ที่ตาของผู้ตรวจการณ์ และมีฐานะอยู่ที่ขอบรอบเปูาหมาย
(รูปที่ ๗)

๒๑๔

รูปที่ ๗
ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า กระสุนนัดที่เกิดการตรงแนวจะปรากฏว่ากระสุนวิถีกับเปูาหมายจะ
ซ้อนกัน ดังรูปที่ ๘

รูปที่ ๘
เมื่อเกิดการซ้อนกันแล้ว เราก็สามารถที่จะตรวจการณ์ดักได้เลย
(ข) สิ่งที่ทราบในการดัก ผลการตรวจจะปรากฏดังนี้
(๑) หน้า เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของวิถีกระสุนถูกเปูาหมายบังทับแสดงว่ากระสุนนัดที่
ได้ทาการยิงออกไปนั้น มีการดักมากเกินไป กระสุนวิถีจึงไปสกัดกับเส้นแนวบินข้างหน้าเปูาหมาย
ดังใน รูปที่ ๙

๒๑๕

รูปที่ ๙
(๒) หลัง เมื่อปรากฏว่าส่วนหนึ่งของวิถีกระสุนบังทับเปูาหมายซึ่งแสดงว่ากระสุน
นัดที่ทาการยิงออกไปนั้น มีการดักน้อยเกินไป กระสุนวิถีจึงไปสกัดกับเส้นแนวบินหลังเปูาหมาย ดังใน
รูปที่ ๑๐

รูปที่ ๑๐
จากผลการตรวจเป็นหน้าหรือหลัง แสดงว่าต้องทาการปรับเกี่ยวกับการดักต่อไปเพื่อให้ถูก
เปูาหมาย
๒) การตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืนแนวบินเข้าและแนวบินออก
( ก) สิ่งที่ทราบในการตรงแนว ผลการตรวจได้ดังนี้

๒๑๖

๑) ขวา หมายถึงกระสุนวิถีผ่านเปูาหมายทางด้านขวาของผู้ตรวจการณ์
๒) ซ้าย หมายถึงกระสุนวิถีผ่านเปูาหมายทางด้านซ้ายของผู้ตรวจการณ์

รูปที่ ๑๑ แนวบินเข้า

รูปที่ ๑๒ แนวบินออก
(ข) สิ่งที่ทราบในการดัก
(๑) หน้า ปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของวิถีกระสุนถูกเปูาหมายบังทับ แสดงว่า
ทาการดักมากเกินไป กระสุนจึงไปสกัดกับเส้นแนวบินหน้าเปูาหมาย (รูปที่ ๑๓)

๒๑๗

รูปที่ ๑๓
(๒) หลัง เมื่อปรากฏว่าส่วนหนึ่งของวิถีกระสุนบังทับเปูาหมายซึ่งแสดงว่าทาการ
ดักน้อยเกินไปกระสุนจึงไปสกัดกับเส้นแนวบินข้างหลังเปูาหมาย (รูปที่ ๑๔)

รูปที่ ๑๔
(๓) ถูกเปูาหมาย เมื่อปรากฏกระสุนไปสกัดกับเปูาหมาย
๓) การตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืน ต่อแนวบินตรงปืน
(ก) การตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืนต่อแนวบินตรงปืนจะตรวจเฉพาะการ
ตรงแนวเท่านั้น เพราะแนวบินตรงปืน มุมดักมีราคาเป็นศูนย์

๒๑๘

(ข) เนื่องจากปืนได้เพิ่มมุมสูงเผื่อไว้แล้ว ในขณะทาการยิงจึงทาให้มองเห็นกระสุนวิถี
ไต่ขึ้นทางด้านล่างไปยังด้านบนของภาพทะลุกรวยการเห็นเข้าไปแล้วจึงตกลงมาจากด้านบนสู่ด้าน
ล่างของภาพอาการโค้งตกลงมาของกระสุนวิถีนี้ เนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทาต่อลูก
กระสุนเป็นความโค้งของกระสุนวิถีจริง ๆ มิใช่ภาพลวงตา
(ค) ดังนั้นผู้ตรวจการณ์จะต้องตรวจกระสุนวิถีจากด้านบนลงมาด้านล่างของภาพ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักมูลฐานการตรวจกระสุนวิถีในทิศทางจากหัวถึงหาง
(ง) ผลการตรวจได้ดังนี้-

รูปที่ ๑๕

๒๑๙

รูปที่ ๑๕ การตรวจแนวทางบินตรงปืน

๒๒๐

๔) การตรวจการณ์กระสุนสองวิถี ณ สถานีปลายแนวทางบิน
ก) การตรวจการณ์กระสุนวิถสี ามารถกระทาได้ ณ ที่ตั้งปืนเท่านั้น และ
สามารถทราบเกี่ยวกับการตรงแนวได้ทุกนัด สาหรับการดักทราบได้จากนัดที่เกิดการตรงแนวแล้ว
พลประจาปืนไม่ควรจะปล่อยตนในขณะฝึกซ้อมยิง ควรจะได้ทราบผลเกี่ยวกับการดักของกระสุน
ทุกนัดรวมถึงนัดที่ไม่ตรงแนวด้วย เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการอันนี้ จึงได้มีการจัดตั้งสถานีตรวจ
การณ์ปลายแนวทางบินขึ้นในการฝึกยิงเปูาหมายทางอากาศ
ข) ที่ตั้งสถานีตรวจการณ์ปลายแนวทางบิน จะต้องตั้งอยู่สัมพันธ์กับปืนที่ทาการ
ยิงดังนี้
(๑) ผู้ตรวจการณ์ต้องอยู่ในพื้นลาด
(๒) ผูต้ รวจการณ์ต้องอยู่ทางกิ่งออก
(๓) จะต้องอยู่ห่างจากปืน
รท. = ร x รก หารด้วย ๕๐๐
และคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน บวก, ลบ ๑/๔ ของระยะห่าง (รท.)
รท. = ระยะห้างจากปืนที่ทาการยิงไปยังสถานีตรวจการณ์ปลายแนวทางบิน
ร. = ความเร็วของเปูาหมายเป็นหลาต่อวินาที
รก = ระยะลาด ณ จุดกิ่งเป็นหลา
๕๐๐ = ค่าคงที่
เหตุที่ตั้งของสถานีตรวจการณ์ปลายแนวทางบินต้องอยู่ ห่างจากปืน ทาการยิงภายใน
ระยะดังกล่าว ทาให้ผู้ตรวจการณ์สามารถมองเห็นโหนกกระสุนวิถีได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจ
เกี่ยวกับการดักได้อย่างถูกต้องแน่นอน และการที่ให้มีการคลาดเคลื่อน บวก ,ลบ ๑/๔ รท. นั้น ก็เพื่อ
ประโยชน์ที่จะทาให้สามารถตรวจปืนได้หลาย ๆ กระบอก ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเดียวกันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน
ที่ตั้งสถานีตรวจการณ์
(๔) จานวนปืนที่มากที่สุดที่ผู้ตรวจการณ์สามารถตรวจดักได้อย่างถูกต้องได้จากสมการดัง
นี้
๒ x ๑/๔ = ช่องว่าง
ระยะเคียง
จานวนปืน = ช่องว่าง + ๑

๒๒๑

ค) ขีดความสามารถของการตรวจการณ์ ณ สถานีปลายแนวบิน
(๑) สามารถตรวจการณ์ดักได้ทุกนัด ที่ทาการยิงออกไป
(๒) สามารถตรวจได้เฉพาะเวลาฝึกเท่านั้น
(๓) สามารถตรวจการณ์ดักของปืนที่ทาการยิงได้คราว ๑ กระบอก

รูปที่ ๑๖ การตรวจการณ์ที่สถานีปลายแนวทางบิน
ง) หลักการตรวจการณ์กระสุนสองวิถี ณ สถานีปลายแนวทางบิน
โดยอาศัยการเปรียบเทียบของโหนกกระสุนวิถีกับเปูาหมาย โดยลากเส้นตรง
สั ม ผั ส กั บ โหนกกระสุ น วิ ถีใ ห้ ตั้ง ฉากกั บเส้ นแนวบิ นหากลากเส้ นตรงสมมุติ นี้ ตั ดกั บ ส่ ว นใดก็ ตามที่
เปูาหมายแสดงว่าการดักถูกต้องผลการตรวจเป็น “พอดี” ถ้าหากเส้นตรงสมมุติดังกล่าวตัดกับเส้นแนว
บินข้างหน้าเปูาหมายผลการตรวจเป็น “หน้า” และถ้าหากเส้นตรงสมมุติดังกล่าวได้ตัดกับเส้นแนวบิน
หลังเปูาหมาย ผลการตรวจเป็น “หลัง” เนื่องจากอาศัยโหนกกระสุนวิถีทาการตรวจ จึงทาการตรวจดัก
ได้ทุกนัดถึงแม้ว่าจะไม่ตรงแนวก็ตาม

๒๒๒

รูปที่ ๑๗ การตรวจการณ์ที่สถานีปลายแนวทางบิน
๕) ปัจจัยที่กระทบกระเทือนต่อการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี
ก) สภาพทัศนะวิสัย การตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างระยะ
กระสุนวิถีและเปูาหมาย เมื่อฉากหลังของเปูาหมายอันเป็นท้องฟูาซึ่งมีสีน้าเงินแก่ทาให้ดูตัดกับ
กระสุนวิถีอย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าท้องฟูามีหมอกแดดจะเกิดการสะท้อนของแสงอาทิตย์เข้าสู่สายตา
ของผู้ตรวจการณ์ ทาให้ผู้ตรวจการณ์ไม่สามารถตรวจเห็นกระสุนวิถีซึ่งมีความสว่างเท่า ๆ กัน กับ
ท้องฟูาได้ชัดเจน
ในสนามรบเมื่อพลประจาปืนกาลังเฝูาตรวจกระสุนส่องวิถีของปืนกระบอกหนึ่งอยู่ ปืน
กระบอกอื่นอาจเปิดการยิงต่อเปูาหมายบางเปูาหมายเหมือนกัน ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดการสับสนยุ่ง
ยากในการตรวจการณ์ กระสุนส่องวิถีของผู้ตรวจการณ์อันเนื่องมาจากควัน ฝุุน และกระสุนส่องวิถี
นัดอื่น ๆ สภาพทัศนะวิสัยจึงเข้าเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากในการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี
ข) ความเร็วของเปูาหมาย ผู้ตรวจการณ์มีความลาบากมากในการที่จะพิจารณาว่า
กระสุนนัดที่บังเกิดการตรงแนวแล้ว โดยกระสุนวิถีบังทับเปูาหมายหรือเปูาหมายบังทับกระสุนวิถี
ทั้งนี้เพราะเปูาหมายมีความเร็วมาก ซึ่งถ้าเปูาหมายมีความยาว ๖ หลา และมีความเร็ว ๔๐๐ ไมล์
ต่อชั่วโมง เราจะเห็นกระสุนวิถีผ่านเข้าไปในกรวยการเห็นในห่วงเวลา ๐.๐๘ วินาที่เท่านั้น ถ้าผู้
ตรวจการณ์กระพริบตาของตน ก็ไม่สมารถจะตรวจอะไรได้เลย
ค) ระยะเปูาหมาย ในระยะใกล้ ๆ เปูาหมายจะรากฎให้เห็นขนาดเล็กและความ
เข้มของส่วนส่องวิถีจะลดน้อยลง
การตรวจการณ์ดัก ณ ที่ตั้งปืนมีขีดจากัดในระยะประมาณ ๑.๕๐๐ หลา แต่การตรง
แนวสามารถตรวจได้เสมอตะรางเท่าที่ยังมองเห็นเปูาหมายและส่วนส่องวิถีอยู่

๒๒๓

ง) ผลที่เกิดจากวิถีกระสุนเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเวลา
เนื่องจากเวลาแล่นของลูกกระสุนจากปืนไปยังเปูาหมายในขณะนั้นทาให้ทราบข่าว
การตรวจช้าเสมอ ๆ ทาให้เสียเวลานับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ เพราะเปูาหมายจะปรากฏใน
ย่านระยะยิงหวังผลเพียง ๒ ๓ วินาทีเท่านั้น ฉะนั้นผู้ตรวจต้องใช้ปฏิภาณในเรื่องนี้ต้องเข้าใจถึง
แนวบินอยู่ในกิ่งเข้าหรือกิ่งออก และมุมดักควรจะเป็นอย่างไร
ข้อ ๓ สรุป
(๑) หลักโดยทั่วไปของการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี
(๒) ประเภทของการตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี
(๓) การตรวจ ณ ที่ตั้งปืน
- ที่ตั้งขีดความสามารถ และหลักการตรวจตลอดการตรวจต่อแนวบินต่าง ๆ
(๔) การตรวจ ณ สถานีปลายแนวทางบิน
- ที่ตั้ง ขีดความสามารถ และหลักการตรวจ
(๕) เกี่ยวกับปัจจัยที่กระทบกระเทือนต่อการตรวจกระสุนส่องวิถี

บทที่ ๑๓
การยิงเป้าหมายทางผิวพื้น
๑. กล่าวนา
ก. ในปัจจุบันนี้แนวความคิดแห่งภารกิจของ ปตอ.เบานั้น ได้แก่การปฏิบัติการทั้งทางผิว
พื้นและทางอากาศควบคู่กันไป
ข. โดยปกติในโอกาสที่ฝ่ายเราครองความเป็นเจ้าอากาศ พลเล็งเห็นเป้าหมายก็จะทาการ
ยิงด้วยวิธีเล็งตรง
ค. ที่หมายที่ ปตอ.จะทาการยิงได้แก่ รังปืนกลข้าศึก ยานยนต์ หุ้มเกราะบางทหารราบอยู่
ในที่กาบัง หรือเป้าหมายอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้
ง. ความมุ่งหมาย เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทราบถึง
๑) วิธีการยิงเป้าหมายทางภาคพื้น
๒) จุดมุ่งหมายของการยิง
๓) หลักฐานการยิง
๔) การยิงด้วยวิธีเล็งตรง
- เป้าหมายอยู่กับที่
- เป้าหมายเคลื่อนที่
๕) การยิงด้วยวิธีเล็งจาลอง
๖) มุมยิงต่าสุด
๒. การสอน
๑) วิธีการยิงเป้าหมายทางภาคพื้น เราแบ่งออกได้ ๒ วิธี คือก) การยิงด้วยวิธีเล็งตรง ได้แก่การติดพันอย่างรวดเร็วต่อเป้าหมายทางผิวพื้นซึ่งผู้
เล็งตามมองเห็นเมืออยู่ที่อาวุธที่จะใช้ยิง
ข) การยิงด้วยวิธีเล็งจาลอง เป็นการยิงจากที่ตั้งที่มีกาบัง ใช้สาหรับการติดพันต่อ
เป้าหมายซึ่งไม่สามารถมองเห็น หรือไม่สามารถทาการยิงอย่างได้ผล โดยการใช้เครื่องเล็งของ
อาวุธนั้น ๆ
การยิงเป้าหมายทางผิวพื้นส่วนมากมักใช้วิธีการเล็งตรงมากกว่าการยิงด้วยวิธีเล็งจาลอง
เพราะการยิงด้วยวิธีเล็งตรงให้ผลมากกว่าในการยิงด้วยวิธีเล็งจาลอง
๒) ข้อแตกต่างระหว่างการยิงเป้าหมายทางผิวพื้นกับการยิงเป้าหมายทางอากาศก็คือ ใน
การยิงเป้าหมายทางผิวพื้นนั้น ลูกกระสุนที่เรากระทาการยิงออกไปทุกนัด คาดว่าจะถูกเป้าหมาย
ทุกนัด ซึ่งตรงกันข้ามกับการยิงเป้าหมายทางอากาศ กระสุนทุกนัดที่ยิงออกไปคาดไม่ได้ว่าจะถูก

๒๒๕
เป้าหมายทุกนัด
๓) หลักฐานการยิง
ก) ทิศทางยิง หรือมุมภาคของทิศเป็นหลักฐานการยิงอันแรกในการที่จะทาให้แกน
หลอดลากล้องอยู่ในแนวพื้นดิ่งร่วมกับเป้าหมาย การปฏิบัติเช่นนี้ กระทาได้ด้วยการใช้สายตา และ
การใช้เครื่องมือ
ข) ระยะยิงเป็นหลักฐานการยิงอันที่ ๒ ซึ่งเราจาเป็นต้องกาหนดขึ้นด้วยวิธี ดังนี้
(๑) ได้จากแผนที่
(๒) การกะระยะ หรือแผ่นกาหนดระยะเพื่อให้การหารระยะของเป้าหมาย
ง่ายขึ้น ถ้ามีเวลาพอและสถานการณ์อานวยให้ ควรจะได้จัดทาแผ่นกาหนดระยะสาหรับที่ตั้งยิงแต่
ละแห่ง ขึ้น แผ่นกาหนดระยะจัดทาขึ้นโดยวัดระยะหรือกะระยะจากที่ตั้งยิงไปยังลักษณะภูมิประเทศ
ที่เด่นต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในเขตการยิง แล้วเขียนโดยสังเขปลงบนแผ่นกระดาษแข็งลากเส้นทิศเหนือไว้
เพื่อสะดวกต่อการวางแผ่นกาหนดระยะได้โดยรวดเร็ว นอกจากลักษณะภูมิประเทศที่เด่นแล้ว ให้
หมายตาบลที่สงสัยว่ามีเป้าหมายหรือคาดว่าเป้าหมายจะเกิดขึ้นอีกด้วย (ตามรูปที่ ๑)

๒๒๖

รูปที่ ๑

๒๒๗
หลักฐานทางระยะนั้นจะประกอบด้วย
(๑) ระยะยิง คือระยะจากปืนถึงเป้าหมาย
(๒) มุมพื้นที่ คือ มุมทางดิ่งที่วัดระหว่างเส้นแกนหลอดลากล้องปืนถึงเป้าหมายกับพื้นระดับ
มุมนี้ทราบได้จากแผนที่การตรวจการณ์ (การกะด้วยตาหรือวัดด้วยกล้อง)
โดยธรรมดา เมือทาการเล็งต่อเป้าหมายเราย่อมตั้งมุมพื้นที่ให้แก่ปืนแล้วเราอาจทราบได้
โดยใช้เครื่องตั้งมุมยิงประณีตวัดที่ตัวปืน
๒.๑ มุมสูงเผื่อ คือมุมซึ่งยกขึ้นเพื่อแก้ความโค้งของวิถีกระสุน เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก
อาจหาได้จากตารางยิงของอาวุธซึ่งตรงกับระยะยิง
๒.๒ มุมยิง เป็นมุมทางดิ่งระหว่างแกนหลอดลากล้องปืนกับพื้นระดับ
ย̂ = พ̂ + สผ
̂

รูปที่ ๒

๒๒๘
๔) การยิงด้วยวิธีเล็งตรง
ก. เมื่อเป้าหมายอยู่กับที่
(๑) ใช้เครื่องเล็งวงกลมความเร็วแบบเอ็ม ๑๘ หรือ แบบเนวีมาร์คไนน์
ใช้จุดศูนย์กลางทาการเล็งให้สูงหรือต่ากว่ากึ่งกลางมวลเป้าหมาย โยมีลาดับชั้นพิจารณาดังนี้(ก) มุมสูงเผื่อที่ปรับไว้แล้ว เนวีมาร์คไนน์ ๙ มิลเลียม ซึ่งตรงกับ
มุมสูงเผื่อ ณ ระยะ ๑,๐๐๐ หลา แบบ เอ็ม ๑๘ มุมสูงเผื่อ ๑๐ มิลเลียม ซึ่งตรงกับระยะ ๑,๒๐๐ หลา
(ข) ถ้าเราทาการยิงระยะเป้าหมาย ๘๐๐หลา มุมสูงเผื่อที่ระยะ
๘๐๐ หลา อาศัยตารางยิงได้ ลผ.เท่ากับ ๕.๘ มิลเลียม (๖)
ฉะนั้น ถ้าใช้เครื่องเล็งแบบ เอ็ม ๑๘ จะต้องเล็งต่ากว่าจุดศูนย์กลางมวลเป้าหมาย
(๑๐ – ๖) ๔ มิลเลียม
ถ้าใช้เครื่องเล็งแบบ เนวิมาร์คไนน์ จะต้องเล็งต่ากว่าจุดศูนย์กลางมวลเป้าหมาย (๙ -๖) ๓ มิลเลียม
(ค) ถ้าระยะที่หมาย ๑,๕๐๐ หลา ลผ. จากตารางยิง ๑๔.๙ มิล
เลียม (๑๕) มิลเลียม เพราะฉะนั้นถ้าใช้เครื่องเล็งแบบ เอ็ม ๑๘ ต้องเล็งสูงกว่าจุดศูนย์กลางของกล้องเล็งสูง
กว่าจุดศูนย์กลางมวลเป้าหมาย (๑๕ – ๙) ๖ มิลเลียม
(๒) ใช้เครื่องเล็งวงกลมความเร็ว ปตอ.๔๐ มม. แบบพ่วง คงปฏิบัติเช่น
เดียวกับเครื่องเล็งของ ปตอ.๑๒.๗ มม.
เดียวกับเครื่องเล็งของ ปตอ. ๑๒.๗ มม.
ตัวอย่าง
ลผ. ที่ตั้งไว้แล้ว ๙ มิลเลียม ตรงกับระยะ ๑,๖๐๐ หลา
ลท ทาการเล็งให้เส้นดิ่งทับกึ่งกลาง มวลเป้าหมาย
ลส. ทาการเล็งให้เส้นทางระดับสูงหรือต่ากว่าเป้าหมายแล้วแต่ระยะ
สมมุติว่าเรายิงที่ระยะ ๑.๕๐๐ หลา ดูมุมสูงเผื่อที่ระยะ ๑.๕๐๐ หลา เท่ากับ ๑๒.๔
มิลเลียม (๑๒ มิลเลียม) เพราะฉะนั้นจะต้องเล็งสูงกว่าจุดศูนย์กลางมวลเป้าหมา ผ๑๒ – ๙) ๔ มิลิลียม
(ข) ชั้นการยิง อาจแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น
(๑) การปรับการยิง
(๒) การยิงหาผล

๒๒๙
ความเร็วในการยิง
ชั้นปรับการยิง
ชั้นยิงหาผล
ปตอ.๑๒.๗ มม.
ชุดสั้นชุดละ ๕ นัด
ชุดยาวชุดละ ๒๕ นัดต่อกระบอก
ปตอ. ๔๐ มม.
เดี่ยวทีละนัด
ออโตเมติคชุดละ ๕ นัด
จะหยุดยิงเมื่อได้รับคาสั่ง หรือที่หมายถูกทาลายไปในการยิง ปตอ.๑๒.๗ มม.ถ้าจาเป็น
ต้องยิงติดต่อกันเป็นเวลานานพอสมควร (เช่นการยิงคุ้มครองการเลื่อนที่ของทหารราบ) อาจทา
การยิง ๒ กระบอก เพื่อให้มีการยิงได้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันลากล้องร้อนวัดและสามารถเปลี่ยน
หีบกระสุนใหม่ได้โดยไม่ต้องหยุดยิง
ก) การปรับการยิง ใช้วิธีตรวจตาบลระเบิด ณ ที่หมาย
(๑) ภาพการเล็งเมื่อตรวจตาบลระเบิดนัดแรก
(๒) ภาพการเห็นเมื่อปรับแล้ว

รูปที่ ๓ การปรับโดยวิธีตรวจตาบลระเบิด ณ เป้าหมาย

๒๓๐
ง) การยิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่
การยิงเป้าหมายทางผิวพื้นที่เคลื่อนที่ก็คล้ายกับการยิงเป้าหมายทางอากาศ แต่ว่า
เป้าหมายมีความเร็วน้อยกว่า
(ก) ทางทิศ พลเล็งทาการเล็งดักด้วยความยาวของที่หมายที่เห็น ระยะที่ดักนี้คิดเป็น
จานวนเท่าของความยาวของเป้าหมายที่เห็น โดยมีสูตรคานวณหาดังนี้
จานวนดัก = รย. X ร หารด้วย ย.
รย. คือ ระยะยิงจานวนพันหลา
ร คือ ความเร็วเป็นหลาต่อวินาที
ว. คือ ความยาวของเป้าหมาย
เช่นเห็นเป้าหมายยาว ๖ หลา เคลื่อนที่ ๒๐ ไมล์/ชม. ระยะ ๖๐๐ หลา
จานวนดัก = ๖ x ๑๐ หาร ๖ = ๑ เท่า
โดยปกติมีเวลาน้อยพลเล็งมักเริ่มเล็งดักด้วยจานวน ๑ เท่า ของความยาวเป้าหมายถ้า
ระยะแตกต่างจากนี้มากก็ให้เพิ่มหรือลดอีก ๑.๒ เท่า
(ข) ทางระยะ ให้แก้ไขความแตกต่างมุมสูงเผื่อที่ตั้งไว โดยเล็งต่าหรือสูงกว่าจุดกึ่งกลาง
เป้าหมาย
(๑) การปฏิบัติการเล็งของ ปตอ. ๑๒.๗๔๐ มม. ใช้วงกลมความเร็ว
- คงทาการเล็งดักล่วงหน้าเป้าหมาย ประมาณ ๑ เท่า ของความยาวเป้าหมายและ
จะเล็งสูงหรือต่าแล้วแต่ระยะโดยการเทียบมุมสูงเผื่อที่มีอยู่แล้วแต่ละเครื่องเล็ง
- การปรับคงใช้การตรวจตาบลระเบิด ณ เป้าหมายทาการแก้ไข
(๒) การปฏิบัติการเล็งของ ปตอ.๔๐ มม.
(ก) ใช้วงกลมความเร็ว
ลท. ทาการเล็งดักประมาณ ๑ เท่า ความยาวของเป้าหมาย
สส. เล็งต่า (สูง)กว่ากึ่งกลางมวลเป้าหมายความแตกต่างของมุมสูงเผื่อที่ได้
จากระยะเทียบกับมุมสูงเผื่อที่ปรับไว้กับเครื่องเล็ง
๕) การยิงด้วยวิธีเล็งจาลองกระทาได้ ๒ วิธี
๑) การยิงด้วยวิธีการสั่งยิงที่ปืน
๒) การยิงด้วยวิธีใช้แผ่นตารางทับเป้าหมาย
ก) การยิงด้วยวิธีการสั่งยิงที่ปืน
(๑) กล่าวทั่วไป
วิธีนี้เป็นวิธียิงของ ปตอ.จากที่ตั้งยิงอันมีการกาบังโดยเจตนา ซึ่งให้ความรวด

๒๓๑
เร็วและความแม่นยาในการยิงโดยใช้เครื่องเล็งที่ปืน หรือเมื่อทัศนะวิสัยถูกลดลงด้วยฝุ่น ควัน สิ่ง
กาบัง หรือสาเหตุอื่น ๆ และเป็นการยิงโดยใช้ปืนเพียงหมู่เดียวโดยไม่ใช้ศูนย์อานวยการยิง แต่อย่างไร
ก็ตาม ถ้ามีการประสานกันอย่างถูกต้อง อาจทาการยิงพร้อมกันทั้งหมดได้
(๒) ขีดจากัด
วิธีการสั่งยิงปืน โดยปกติ คือ ผบ.หมู่ ต้องอยู่ภายใน ๑ ใน ๑๐ ของระยะยิง
(จาก ป.ถึงที่หมาย) การตรวจการณ์ใช้การปรับตามแนว คม. ซึ่งอาจแก้เป็นการปรับตามแนว ปม. ได้
เพราะผู้ตรวจการณ์อยู่ภายใน๑ ใน ๑๐ ของระยะยิงจากปืนถึงเป้าหมาย แล้วจะทาให้ง่ามมุม ต.
ไม่เกิน ๑๐๐ มิลเลียม ซึ่งผลการตรวจที่ปืนจะเป็นอันเดียวกับผู้ตรวจการณ์ ถ้าหากเป้าหมายมีมาก
กว่าหนึ่งเป้าหมายที่จะทาการยิง ผู้ตรวจการณ์ควรเลือกที่ตรวจการณ์ของตนให้อยู่ห่างในระยะที่
น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของระยะปืนถึงเป้าหมาย ต่อเป้าหมายที่มีความสาคัญที่สุด (รูปที่ ๔)

รูปที่ ๔ การวางตัวของผู้ตรวจการณ์

๒๓๒
(๓) หลักฐานการยิงเริ่มแรก
เมื่อนาอาวุธเข้าที่ตั้งยิงทางผิวพื้น ผู้ตรวจการณ์ (ผบ.หมู่) หาหลักฐานการยิง
เริ่มแรกที่จะทาให้อาวุธตั้งตรงทิศทาง และทาให้กระสุนนัดแรกถูกเป้าหมาย หรือตกใกล้เคียงเป้า
หมาย
(ก) การตั้งปืนตรงทิศ ผู้ตรวจการณ์เลือกภูมิประเทศ ซึ่งจุดนี้ต้องมองเห็นได้
จากที่ตั้งปืน และหาค่ามุมภาคจากที่ตั้งปืนไปยังจุดอ้างโดยการวัดจากแผนที่ หรือเข็มทิศ หรืออาจ
สมมุติมุมภาคขึ้นก็ได้ อาวุธจะตั้งตรงทิศได้โดยการให้ผลเล็ง เล็งผ่านลากล้องไปยังจุดอ้างนั้น และ
ตั้งคามุมภาคไปยังจุดนั้นบนเครื่องชี้บอกมุมภาค (ปตอ.๔๐ มม. แบบ เอ็ม ๔๒)
(ข) มุมภาค ผู้ตรวจการณ์หาค่ามุมภาคของเป้าหมาย โดยใช้เข็มทิศ หรือโดย
การวัดมุมระหว่างจุดอ้างกับเป้าหมายด้วยกล้องส่องสองตา หรือโดยการใช้เครื่องวัดมุมอย่างใดก็
ได้ มุมภาคเริ่มแรกจะส่งไปยังปืนดังนี้“มุมภาค.....................................มิลเลียม”
(ค) มุมพื้นที่ ความแตกต่างสูงระหว่างปืนกับเป้าหมาย โดยปกติใช้การกะ
ประมาณหรือวัดเอาจากแผนที่ค่าแตกต่างสูง จะถูกเปลี่ยนเป็นมุลเลียม โดยใช้สูตรสัมพนธ์มิล
เลี่ยม (ก = ผ/ร) ถ้ามีเครื่องมือวัดมุมก็อาจวัดได้โดยตรง ค่าของมุมนี้จะส่งไปยังปืนดังนี้“มุมพื้นที่...........................มิลเลียม”
(๔) ลาดับคาสั่งยิง
คาสั่งยิงเริ่มแรกจะส่งไปยังปืน เรียงตามลาดับดังนี้
หมายเหตุ คาสั่งยิงที่ใช้ในการยิงด้วยวิธีคาสั่งยิงที่ปืนใช้เฉพาะปืนกระบอกเดียว
เท่านั้น และแสดงให้เห็นเครื่องหมายดอกจันทร์
ลาดับ
ตัวอย่าง
๑) ปืนที่ปฏิบัติตามคาสั่ง
“หมู่ ๑ ปรับการยิง”
๒) กระสุน
“กระสุนระเบิด”
๓) ปืนที่ทาการยิง
(ไม่ใช้หากหมู่ที่ทาการยิงเหมือนข้อ ๑)
๔) วิธียิง
“๑ นัด ๕ นัด ในการยิงหาผล”
(หากมี ๒ กระบอกต้องสั่ง)
“ปืนขวา (ซ้าย) หนึ่งนัด”
๕) ทิศทาง (มุมภาค)
ภต.๑,๘๐๐
๖) มุมพื้นที่
พท. ๘
๗) ระยะ
ระยะ ๔,๐๐๐

๒๓๓
(๕) คาสั่งยิงเริ่มแรกไปใช้กับปืนดังนี้
(ก) คาสั่งสี่ข้อแรกเป็นการเตือนพลประจาปืนและกาหนดแบบกระสุนที่จะใช้ยิง
(ข) “มุมภาค” จะส่งไปยังพลเล็งทิศ ซึ่งจะหนุนปืนไปตั้งค่ามุมภาคตามที่ตนได้ยิน
(ค) “มุมพื้นที่” และ “ระยะ” จะส่งไปยังพลตั้งเครื่องตั้งมุมยิงประณีตพลตั้งเครื่องตั้ง
มุ ม ยิ ง ประณี ต ก็ จ ะหาค่ า ของมุ ม สู ง ที่ ต รงกั บ ระยะที่ ต นได้ ยิ น ได้ จ ากตารางที่ ๓ ของสมุ ด ตารางยิ ง
(เอฟ.ที ๔๐ – เอ.เอ. – เอ – ๓) แล้วนาไปรวมกับค่ามุมพื้นที่ทางพีชคณิต และตั้งค่ามุมนี้ (ย) บนเครื่องตั้ง
มุมยิงประณีต เมื่อได้ให้ระดับกับเครื่องตั้งมุมยิงประณีต ก็จะสั่งยิงทันที
(๖) การขั้นต่อไป
ผู้ตรวจการณ์ปรับการยิงต่อเป้าหมาย โดยการตรวจตาบลกระสุนตก เป็นมุมภาคและระยะ
ทาการแก้ไข แล้วส่งผลการแก้ไขไปยังปืน กระสุนนัดที่ตกนอก ต –ม จะต้องย้ายเข้ามาในแนวนั้น โดยการ
สั่งขวา (ซ้าย) เป็นมิลเลียม เช่น ขวา (ซ้าย) ๕ มิลเลียม การสร้างห้วงควบทางระยะเป็นวิธีการใช้ของผู้ตรวจ
การณ์ในการแก้ไขทางระยะเป็นหลา เช่น “เพิ่ม” (ลด) ๔๐๐ “ การเปลี่ยนแปลงทางระยะขั้นแรก ควรให้มี
ค่ามากที่จะสร้างห้วงควบ ห้วงควบนี้จะต้องผ่านห้วงควบไปจนกระทั้งได้ห้วงควบที่เหมาะการยิงหาผลจะเริ่ม
ณ จุ ดศูนย์ กลางของห้ วงควบ (เหมือ นปืนสนาม) ควรสั งเกตไว้ว่าถ้าระยะถึง ๔,๐๐๐ หลา สะเก็ดของ
กระสุน ขนาด ๔๐ มม.ส่วนใหญ่แล้วจะสาดไปด้านหน้าของจุดปานกลาง จะมีการสาดทางข้างบ้างเล็กน้อย
ส่วนการสาดมาข้างหลังมีจานวนที่เราไม่ต้องคานึงถึงเลย ดังนั้นเมื่อเราทาการยิงในระยะน้อยกว่า ๔,๐๐๐
หลาลงมา การยิงหาผลให้วางตาบลระเบิดให้ตกหน้าจุดศูนย์กลางของเป้าหมาย
ในการแก้ไขให้ดาเนินการตามลาดับดังนี้
ลาดับ
ตัวอย่าง
๑. การเปลี่ยนกระสุน
“กระสุนเจาะเกราะ”
๒. การเปลียนวีธียิง
“๑๐ นัด”หรือ “ทั่งสองลากล้อง”
ตัวอย่าง การเปลี่ยนจานวนกระสุนเมื่อเข้า
ขั้นการยิงหาผลหรือการเปลี่ยนจากการยิง
ลากล้องเดี่ยวเป็นสองลากล้องเพื่อเกื่อกูล
ผลการตรวจ
๓. การแก้ไขทิศทาง
“ซ้าย ๓๕”
๔. การแก้ทางระยะ
“ลด ๕๐”
หมายเหตุ การแก้ไขขั้นต่อมาจะจบด้วยการแก้ไขส่วนอื่น ๆ ที่ไม่แก้ไขให้เว้นได้ยกเว้นระยะ
ถ้าไม่มีการแก้ไขผู้ตรวจการณ์จะสั่งว่า “ระยะเดิม”

๒๓๔
(๗) การนาการแก้ไขขั้นต่อไปใช้ที่ปืน
(ก) เมื่อผู้ตรวจการณ์ประกาศการเปลี่ยนแปลงมุมภาค พลเล็งทิศหมุนปืนไปจน
กระทั่งค่ามุมภาค ใหม่ได้ตั้งไว้บนเครื่องชี้บอกมุมภาค พลเล็งทางทิศจะต้องระลึกไว้เสมอว่า ค่ามุม
ภาคลดเมื่อปืนไปทางซ้ายและจะเพิ่มขึ้นเมื่อหมุนปืนไปทางขวา
ตัวอย่าง เช่น การย้ายไปทางขวา ๖๐ จากค่ามุมภาคที่ตั้งไว้เดิม ๑.๘๐๐ ค่ามุมภาคใหม่จะ
เป็น ( ๑.๘๐๐ -/- ๖๐ ) ๑.๘๐๐ คาสั่งปืนขั้นต่อมา ซ้าย ๓๕ ค่ามุมภาคใหม่ ( ๑.๘๐๐ – ๓๕ )
๑.๘๒๕
(ข) ในการดาเนินการแก้ไขทางระยะขั้นต่อมา พลเล็งเครื่องตั้งมุมยิงประณีตใช้
มาตรา ซี ( เป็นจานวนเทียบมุมสูงเป็นมิลเลียมในการเปลี่ยนแปลงทางระยะ ๑๐๐ หลา ) ที่ตรงกับ
ระยะที่เริ่มแรกของคาขอยิง ค่าของซี เป็นมิลเลียมหาได้จากไม้บรรทัดตารางยิง พลตั้งเครื่องตั้งมุม
ยิงประณีตจะคูณมาตรา ซี.นี้กับระยะที่แก้จานวนเต็ม ๑๐๐ หลา และจะบวกค่านี้ทางพีชคณิตกับ
มุมยิงครั้งสุดท้ายที่ใช้ยิง
ตัวอย่าง เช่น สมมุติว่าได้ทาการยิงนัดแรกออกไปด้วยมุมยิง ๗๐ มิลเลียม และค่า ซี.เท่า
กับ ๓ มิลเลียม ผู้ตรวจการณ์แก้ “เพิ่ม ๔๐๐” พลตั้งมุมยิงประณีตจะตั้งมุมยิง (๗๐ -/- (๓ – ๔) ๘๒
มิลเลียม การแก้ไขขั้นต่อมา “ลด ๒๐๐” การตั้งเครื่องตั้งมุมยิงจะเป็น (๘๒ – ๓ x ๒) ๗๖ มิลเลียม
(ค) ตัวอย่าง การยิงด้วยวิธีคาสั่งที่ปืน
สมมุติ ป.เข้าที่ตั้งยิง ตั้งปืนตรงทิศโดยใช้จุดอ้างวัด ภต.ของเป้าหมายได้ ๑.๘๐๐ มิลเลียม
ระยะเป้าหมาย ๔.๐๐๐ หลา เป้าหมายสูงกว่าปื น ๓๐ หลา (มุมพื้นที่ ๓๐ หาร ๔ = ๗.๕ = ๘ )
ผู้ตรวจการณ์
หมู่ ๑ ปรับการยิง กระสุนระเบิดหนึ่งนัด มุมภาค ๑.๘๐๐ มุมพื้นที่ ๘ ระยะ ๔.๐๐๐
การปฏิบัติของหมู่ปืน
ลท.หมุนปืนไปที่มุมภาค ๑.๘๐๐ ตรงเข็มชี้บอกมุมภาค
พลตั้งเครื่องมุมยิงประณีต ดูค่ามุมสูงตรงระยะ ๔.๐๐๐ จากบรรทัดตารางยิง อ่านได้ ๖๒
ค่า ซี.เท่ากับ ๓ แล้ว เอามุมสูงที่อ่านได้ ๖๒ บวกกับมุมพื้นที่ ๘ จะได้เป็นมุมยิงเท่ากับ ๗๐ เอาไป
ตั้งที่เครื่องตั้งมุมยิงประณีตแล้วปรับฟองน้าให้ได้ระดับแล้วสั่งยิงนัดที่ ๑
ผู้ตรวจการณ์
“ขวา ๔๕ ระยะเดิม”
หมู่ปืนปฏิบัติ
ลท.(๑.๘๐๐ -/- ๔๔) หมุนปืนไปที่มุมภาค ๑.๘๔๕ ย. ตั้งที่เครื่องตั้งมุมยิง ประณีต ๗๐
แล้วทาการยิงนัดที่ ๒
ผู้ตรวจการณ์
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“เพิ่มระยะ ๔๐๐”
หมู่ปืนปฏิบัติ
ย. ที่จะตั้ง
พลตั้งเครื่องตั้งมุมยิงประณีต เอาค่า ซี. = ๓ มาคูณกับระยะที่เปรียบเทียบ จานวนเต็ม
๑๐๐
= ๓ x ๔ = ๑๒ มิลเลียม เอามารวมกับ ย.ครั้งสุดท้าย
= ๗๐ + ๑๒ = ๘๒ ตั้งมุมยิง ๘๒ ทาการยิงนัดที่ ๓
ผู้ตรวจการณ์
“ลด ๒๐๐”
หมู่ปืนปฏิบัติ
ย. = ๘๒ – (๒ x ๓)
= ๘๒ – ๖ = ๗๖ ตั้งมุมยิง ๗๖ ทาการยิงนัดที่ ๔
ผู้ตรวจการณ์
“เพิ่ม ๑๐๐”
หมู่ปืนปฏิบัติ
ย. = ๗๖ + (๑ x ๓) = ๗๙ ตั้งมุมยิง ๗๙ ทาการยิงนัดที่ ๕
ผู้ตรวจการณ์
“กระสุนเจาะเกราะ” ๑๐ นัด ลด ๕๐ ยิงหาผล
หมู่ปืนปฏิบัติ
เปลี่ยนกระสุนเป็นกระสุนเจาะเกราะ
ย. ที่จะต้องทาการยิง = ๗๙ - ( .๕ x ๓)
= ๗๙ – ๑.๕
= ๗๗.๕
= ๗๘
ตั้งมุมยิง ๕๘ มิลเลียม และทาการยิงไป ๑๐ นัด แล้วหยุดยิง ถ้าเป็นที่พอใจผู้ตรวจการณ์
จะสั่งจบการยิงหรืออาจจะสั่งซ้าการยิงหาผลอีกก็ได้
ค. วิธีแผ่นตารางทับเป้าหมายเหมือนกับปืนสนาม
๖. มุมยิงต่าสุด
เมือจาเป็นต้องยิงข้ามศีรษะทหารฝ่ายเดียวกัน ต้องให้แน่ใจว่าไม่เกิดอันตรายแก่ทหารฝ่ายเดียวกัน
หรือระหว่างที่ตั้งยิงและเป้าหมาย ถ้ามีสิ่งกาบังจะต้องคานวณหามุมยิงต่าสุด
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ปัจจัยที่คานวณหามุมยิงต่าสุด
๑) มุมพื้นที่ของสิ่งกาบัง
๒) มุมเพิ่มเผื่อน ๕ หลา ระยะกาบัง
๓) มุมสูงเผื่อน ณ ระยะกาบัง
๔) ปัจจัยนิรภัย ๒ ซี ณ ระยะกาบัง

ตัวอย่างการคานวณหามุมยิงต่าสุด
สมมุติว่าระยะที่กาบังเท่ากับ ๑.๐๐๐ หลา
๑) มุมพื้นที่ของสิ่งกาบัง = - ๑๐.๐ มิลเลียม
๒) มุมเพิ่มเผื่อ ๕ หลา = ๕๐ มิลเลียม (ก= ผ/ร)
๓) มุมสูงเผื่อ ณ ระยะกาบัง = ๗.๕ มิลเลียม (ตารางยิง)
๔) มุมปัจจัยนิรภัย ๒ ซี. (๐.๙ x ๒) = ๑.๘ มิลเลียม (ตารางยิง)
มุมยิงต่าสุด = ๒๔.๓ / ( ๒๔.๓ ) มิลเลียม
สรุป
๑) วิธีการต่าง ๆ ของการยิงทางผิวพื้น
๒) จุดมุงหมายของการยิง
๓) หลักฐานการยิง
๔) การยิงด้วยวิธีเล็งตรง
๕) การยิงด้วยวิธีคาสั่งยิงที่ปืน
๖) มุมยิงต่าสุด

บทที่ ๑๔
การยิงเป้าหมายทางอากาศ
๑. กล่าวนา
๑.๑ กล่าวทั่วไป
เนื่ องจากเราได้รั บการศึกษามาแล้ว เกี่ยวกับปัญหาแห่งหลั กยิง ตลอดจนเครื่องบังคับการ
ยิงและหลักการใช้เครื่องเล็ง ๔ ประการมาแล้ว ก็นาเอาหลักการนั้นๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ยิ งเปู าหมายทางอากาศ ภารกิ จ ยิ งอั นนี้ย่ อมจะกระทาให้ ส าเร็จได้ ด้ว ยความยากยิ่ ง พลประจาปื น
ย่ อมมีเวลาในการปฏิ บั ติน้ อยมาก จะต้ องยิ งเปู าหมายที่ เคลื่ อนที่ ผ่ านไปโดยเร็ว อี กด้ว ย ทั้ งนี้ยั งไม่
คิดถึงอันตรายที่จะได้รับจากการกระทาของข้าศึก การที่พลประจาปืนจะปฏิบัติหน้าที่ได้สาเร็จและ
ได้ผลเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับ
๑.๑.๑ พลประจาปืนและอาวุธอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะเผชิญหน้า กับข้าศึกที่ปรากฏใน อากาศ
ไม่ว่าในเวลาใด
๑.๑.๒ ความสามารถของพลประจาปืนที่จะต้องทาการยิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา
๑.๑.๓ อาวุธและเครื่องเล็งจะต้องทาการปรับให้มีการถู กต้อง แม่นยา และไม่เกิดการติดขัดไว้
ก่อนล่วงหน้า และจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะอยู่เสมอ
๑.๑.๔ ในเวลาปกติ พลประจาปืนจะต้องได้รับการเล็งตามบ่อยๆ และเป็นประจาและมีการฝึก
ยิงด้วยกระสุนจริงอย่างพอเพียง
๑.๒ ความมุ่งหมาย เพื่อสอนให้นักเรียนได้ทราบถึง
๑.๒.๑ ความต้ อ งการในการยิ ง ถู ก เปู า หมายที่ ไ ด้ น ามาใช้ กั บ หลั ก การใช้ ข องเครื่ อ งเล็ ง
๔ ประการ
๑.๒.๒ การใช้เครื่องเล็งวงกลมความเร็วทาการยิงเปูาทางการอากาศและการแก้ไขการยิง
๒. การสอน
๒.๑ หลักการใช้เครื่องเล็ง ๔ ประการ ที่เกื้อกูลในการตรงแนวและการดัก
ตามที่เราทราบว่าเราจะต้องนาหลักการใช้ของเครื่องเล็ง ๔ ประการ นั้นมาใช้กับเครื่องเล็ง
หลัก ๔ ประการนั่น คือ
หลักประการที่ ๑ ก่อให้เกิดเส้นเล็ง
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หลักประการที่ ๒ ทาให้แกนหลอดลากล้องปืนอยู่ในพื้นลาด โดยไม่มีมุมสูงเผื่อ
หลักประการที่ ๓ ใช้มุมดักที่ถูก
หลักประการที่ ๔ ใช้มุมสูงเผื่อที่ถูกต้อง
ในการนาหลักทั้ง ๔ ประการนั้นมาใช้จะต้องพิจารณาถึงความต้องการในการยิงถูกเปูาหมาย
๒ ประการ คือ การตรงแนว และการดักว่าหลัก ๔ ประการนั้นมีหลักข้อใดบ้าง ที่จะไปให้เกื้อกูลต่อ
การตรงแนวและการดัก
๒.๒ การตรงแนว
กระสุ น นั ดที่บังเกิดการตรงแนวแล้ ว เท่านั้น จึงจะนามาแก้ไขการดักได้ โดยการแก้ของผู้
ตรวจการณ์ ณ ที่ตั้งปื น การทาให้ กระสุ นตรงแนวนั้นยากมากกว่าการสถาปนามุมดักที่ถูกต้อง ทั้ง
นี้ เนื่องจากว่าห้วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของการตรงแนวที่เกิดขึ้นจากรูปร่างของเปูาหมาย มี
ขนาดเล็ กมากกว่านั่ น เอง สมมุติว่าความกว้างของเปูาหมายที่ ปตอ.ทาการยิงนั้นมีขนาดประมาณ
๒ หลา ซึ่งทาให้ห้วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของการตรงแนว ณ ระยะ ๑,๐๐๐ หลา จากปืนมี ค่า
๑ มิลเลียม มีความคลาดเคลื่อนเล็กมาก
ดังนั้ น ความต้ องการในเรื่ องการตรงแนว ต่ อแนวทางบิน ผ่ า นจะสั มฤทธิ์ผ ลได้โ ดยการใช้
หลักการของเครื่องเล็ง ๓ ประการ คือ
๒.๒.๑ หลักประการที่ ๑ ก่อให้เกิดเส้นเล็ง เส้นเล็งของพลเล็งตามจะต้องเล็งไปยังเปูา
หมาย และถ้าเป็ น ไปได้จ ะต้องเล็ งไปยังจุดศูนย์กลางมวลเปูาหมาย การใช้ให้ เกิดการตรงแนวของ
เครื่ อ งเล็ ง นี้ ถื อ เป็ น หลั ก มู ล ฐานในการแก้ ปั ญ หา เนื่ อ งจากเครื่ อ งเล็ ง ที่ ใ ช้ เ ล็ ง ตามอย่ า งอั ต โนมั ติ
สาหรับ ปตอ.ไม่มีใช้ หมู่ปืน จึงต้องได้รับการฝึกในเรื่องวิธีการปฏิบัติของหลั กยิงเป็นอย่างดี รวมถึง
เทคนิคการเล็งด้วยถึงแม้ว่าพลประจาปืนจะได้รับการฝึกอย่างดีแล้ว ยังต้องมีการฝึกเป็นประจาวัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการเล็งตามไว้
๒.๒.๒ หลักประการที่ ๒ ทาให้เส้นแกนหลอดลากล้องปืนอยู่ในพื้นลาดโดยไม่มีมุมสูงเผื่อ
โดยการทาให้ เส้น แกนหลอดลากล้องปืนชี้ไปข้างหน้าเปูาหมายบนแนวบิน เพื่อพลเล็งสร้างเส้นเล็ ง
ตามหลักประการที่ ๑ แล้ว เส้นแกนหลอดลากล้องปืน(โดยไม่มีมุมสูงเผื่อ) จะเคลื่อนที่ออกจากเส้น
เล็ง จนกระทั่งอยู่ ข้างหน้าเปู าหมาย ชี้ไปยังเส้นแนวบิน หรืออยู่ในพื้นลาด การปฏิบัติเช่นนี้จะเป็น
ผลส าเร็จได้ก็ด้วยการกระทาของเครื่องเล็งเอง หรือโดยการที่พลเล็ ง เล็งต่อเปูาหมายด้วยความสู ง
อัน แน่ น อนอัน หนึ่ ง ด้ว ยเครื่ องเล็ งของตน ความต้องการอันนี้ต้องใช้ความสามารถทั้งทางกายและ
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ทางเทคนิค ถ้าหลักประการที่ ๒ นี้คลาดเคลื่อนไป ๑ หรือ ๒ มิลเลียมเท่านั้น กระสุนที่ยิงออกไปจะ
ไม่ ต รงแนว ความคลาดเคลื่ อ นในหลั ก ประการที่ ๑ และประการที่ ๒ รวมกั น แล้ ว จะต้ อ งมี ค่ า ผล
เฉลี่ยไม่เกิน ๑ มิลเลียม ในทิศทางเดียวกัน จึงจะทาให้ยังมีการตรงแนวอยู่
๒.๒.๓ หลักประการที่ ๓ ใช้มุมดักถูกต้อง เนื่องจากหลักประการที่ ๓ นี้พิจารณามุมดักที่
เกิดขึ้น ระหว่างเส้ น เล็ งของพลเล็งตาม กับเส้นแกนหลอดลากล้องปืน (โดยไม่มีมุมสูงเผื่อ) เท่านั้น
ความคลาดเคลื่อนของหลั กประการที่ ๓ นี้ จะเกิดขึ้นจากการวางกระสุน ณ จุดต่าง ๆ บนเส้นแนว
บิน ฉะนั้น จึงไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการตรงแนว
๒.๒.๔ หลักประการที่ ๔ ใช้มุมสูงเผื่อที่ถูก มุมสูงเผื่อของ ปตอ.ได้สร้างขึ้นอย่างอัตโนมัติ
โดยเครื่ องกลไกและลูกเบี้ ยวมุมสูงเผื่อ (เครื่องเล็งคานวณ) เมื่อยกลากล้องปืนขึ้น หรือโดยการเพิ่ม
เอาไว้ในขณะปรับเส้นเล็ง(เครื่องเล็งวงกลมความเร็ว) อย่างไรก็ตาม หลักประการที่ ๔ นี้ จะเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการในตรงแนวเฉพาะแนวทางบินผ่านเท่านั้ น ในแนวทางบินเข้าและแนวทางบิน ออกนั้นไม่
เกี่ยว ข้องกับการตรงแนวการที่ได้ปฏิบัติตามหลักการข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ แล้วอย่างถูกต้องตามความ
คลาดเคลื่อนของมุมสูงเผื่อ ๑ หรือ ๒ มิลเลียม จะทาให้กระสุนตกสูงกว่า หรือต่ากว่าเปูาหมาย ฉะนั้น
เมื่อนาความคลาดเคลื่อนจากหลักประการที่ ๑.๒ และ ๔ มารวมกันในแนวบินผ่าน จะต้องไม่มากกว่า
เกณฑ์เฉลี่ย ๑ มิลเลียม ในทิศทางเดียวกัน จึงจะทาให้เกิดการตรงแนวอยู่ ส่วนหลักประการที่ ๔ นี้ ไม่
เกี่ยวข้องกับการตรงแนวทางบินเข้าและแนวบินออก เพราะว่ามุมสูง เผื่ออยู่ในพื้นลาดตลอดเวลา
สรุปแล้ว หลักการ ๔ ประการนี้ จะเกี่ยวข้องกับการตรงแนวเฉพาะหลักประการที่ ๑.๒ และที่ ๔
สาหรับแนวบินผ่านและหลักประการที่ ๑ และ ๒ สาหรับแนวบินเข้า และออก
อย่างไรก็ตามหลักทั้ง ๓ ประการนี้มีความคลาดเคลื่อนที่อาจจะชดเชยกันได้ในทางตรงกันข้าม
อาจทาให้เกิดการตรงแนวได้ แต่ควรระลึกไว้เสมอว่าจะไม่สามารถยิงถูกเปูาหมายได้โดยปราศจาก การ
ตรงแนว
๒.๓ การดัก เพื่อแสดงวิธีการในการพิจารณาการดักโดยสมมุติให้เปูาหมายมีความยาว ๑๖ หลา
หรือยาวข้างละ ๘ หลา จากจุดศูนย์กลางมวลเปูาหมายซึ่งจะทาให้เกิดการคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของการ
ดัก ณ ระยะลาด ๑,๐๐๐ หลา จากจุดที่ตั้งยิงจะมีค่าเท่ากับ ๘ มิลเลียม จะเห็นได้ว่าขนาดของความ
คลาดเคลื่อนของการดักจะมีราคามากกว่าความคลาดเคลื่อนในการตรงแนว
๒.๓.๑ หลักประการที่ ๑ ก่อให้ เกิดเส้ นเล็ง สืบเนื่องมาจากความต้องการในการตรงแนว
เส้นเล็งของพลเล็งก็จะถูกใช้เป็นเส้นอ้างมูลฐานสาหรับความต้องการในการดัก ฉะนั้น พลเล็งจะต้อง

๒๔๐

รักษาเส้ นเล็ งของตนให้อยู่ ที่จุ ดศูนย์ กลางมวลเปูาหมาย พลเล็ ง ตามจึงต้องได้รับการฝึ กเป็น อย่างดี
มิฉะนั้นจะทาให้การดักผิดพลาด
๒.๓.๒ หลักประการที่ ๒ ทาให้แกนหลอดลากล้องปืน (โดยไม่มีมุมสูงเผื่อ) อยู่ในพื้นลาด
ฉะนั้นหลักประการนี้จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดัก
๒.๓.๓ หลักประการที่ ๓ ใช้มุมดักที่ถูก คือการที่ทาให้มุมดักที่ก่อขึ้นที่ปืนมีราคาเท่ากับมุม
ดั ก บั ง คั บ ที่ ใ ห้ ค วามถู ก ต้ อ งจากการค านวณภายในห้ ว งความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมให้ เนื่ อ งจาก
เครื่องเล็งของ ปตอ.ได้สร้างขึ้นโดยสมมุติฐานให้ระยะลาดภายหน้าเท่ากับ ๑,๐๐๐ หลา (เครื่องเล็ง
วงกลมความเร็ว) ตาบลภายหน้าทับจุดกึ่ง เป็นเหตุให้กระสุนนัดที่ยิงออกไป ณ ระยะไกล ๆ กระสุน
จะตกหลั งเปู า หมาย แต่อย่ า งไรก็ ตามความผิ ดพลาดนี้จ ะลดน้อ ยลง ด้ว ยห้ ว งความคลาดเคลื่ อนที่
ยอมให้ ข องการดั กภายในระยะยิ ง หวัง ผลของอาวุ ธ จึ งทาให้ เ กิดความจริ ง ว่าเครื่อ งเล็ งจะให้ ร าคา
มุมดักที่ถูกต้อง ได้ภ ายในห้ ว งความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ ซึ่งเรียกว่า “การบินเข้าช่องดัก ” เครื่อง
เล็ งจะก่อให้เกิดการดักอย่ างถูกต้องอันเป็นที่พอใจ ส าหรับเครื่องเล็ งวงกลมความเร็ว เราใช้ดักด้ว ย
ความเร็ ว ๓ ใน ๔ ของความเร็ วที่ป ระมาณได้ เพื่อที่จะทาให้ เกิดการบินเข้าช่องดัก ๑ หรือ ๒ ครั้ง
ในแนวบิ น หนึ่ ง ห้ ว งเวลาในการบิ น เข้ าช่องดักก็ คือ เวลารวมทั้งหมดในการบินเข้าช่ องดั กที่เ กิดขึ้ น
ระหว่ างทาการยิ งต่ อแนวบิ น หนึ่ ง อย่ างไรก็ต าม ต้ องเข้ าใจว่ าเครื่ องเล็ งเหล่ านั้ นหาได้เ กิด การดั ก
หรื อ การบิ น เข้ า ช่ อ งดั ก อย่ า งถู ก ต้อ งโดยอั ต โนมั ติ ไ ม่ ความแม่ น ยาขึ้ น อยู่ กั บ ความช านาญของผู้ ใ ช้
เครื่องเล็งในการประมาณความเร็วของเปูาหมายที่ถูกต้อง
๒.๓.๔ หลั ก ประการที่ ๔ ใช้มุ มสู ง เผื่ อที่ ถู ก เนื่ อ งจากมุ มสู งเผื่ อเป็น มุ มทางดิ่ งดั งนั้ น จึ ง มี
ความส าคั ญ ที่ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ การดั ก เฉพาะในแนวบิ น เข้ า และแนวบิ น ออกเท่ า นั้ น ตามปกติ
ความคลาดเคลื่ อ นของมุ ม สู ง เผื่ อ นี้ จ ะลดลงอย่ า งง่ า ยๆ ด้ ว ยห้ ว งความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมให้ ข อง
การดั ก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ หลั ก ประการที่ ๑ และ ๒ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเพิ่ ม ขึ้น ความคลาด
เคลื่ อ นของมุ ม สู ง เผื่ อ อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารดั ก มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น และหลั ก ประการที่ ๑ และที่ ๒ ลดลง
ความคลาดเคลื่อนของมุมสูงเผื่อก็จะทาให้การดักมีค่าลดลงเช่นกัน
สรุปแล้ว ในความต้องการในการดักนั้นหลักประการที่ ๑,๓,๔ มีความเกี่ยวข้องสาหรับในแนว
บินเข้าและออก ส่วนแนวบินผ่านหลักประการที่ ๑ และ ๓ เกี่ยวข้องทุก ๆ แนวบิน
๒.๔ ตารางแสดงความต้ อ งการในการยิ ง ถู ก เปู า หมายเมื่ อ ได้ นาเอาหลั กการใช้ เครื่ อ งเล็ ง
๔ ประการมาใช้

๒๔๑

ความต้องการในการยิงถูกเปูาหมาย
แนวบิน

การตรวจแนว
๑

๒

๓

การดัก
๔

๑

๒

๓

๔

- ระดับ
แนวบินผ่าน --------- ไต่ขึ้น

- ดาลง
- ระดับ

แนวบินเข้า --------- ไต่ขึ้น

- ดาลง
- ระดับ

แนวบินออก --------- ไต่ขึ้น

- ดาลง

แนวบินตรงปืน

๒.๕ หลักการปฏิบัติการยิงเปูาหมายทางอากาศโดยใช้เครื่องเล็ง แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ
๒.๕.๑ การเล็งและการเล็งตามต่อเปูาหมาย
๒.๕.๒ การยิง
๒.๕.๓ การแก้ไขการยิงและการยิงใหม่
๒.๖ การใช้เครื่องเล็งวงกลมความเร็วยิงเปูาหมายทางอากาศ
๒.๖.๑ ในการเล็งและการเล็งตามต่อเปูาหมาย โดยใช้เครื่องเล็งวงกลมความเร็วนั้น โดย
ธรรมดาการปฏิ บั ติ จ ะให้ ส มบู ร ณ์ ต ามหลั ก การใช้ เ ครื่ อ งเล็ ง ทั้ ง ๔ ประการนั้ น เกื อ บจะกระท าให้
สาเร็จ ได้ภ ายในเวลาเดียวกัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลประจาปืนคือพลเล็ ง เป็นผู้มีความสมบูรณ์ดี)
แต่อาจจะแยกการปฏิบัติการเป็นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้.-

๒๔๒

หลักประการที่ ๑ (รูปที่ ๑)

๒.๖.๑.๑ หลั ก ประการที่ ๑ ก่ อ ให้ เ กิ ด เส้ น เล็ ง โดยพลเล็ ง ท าการเล็ ง ให้ ภ าพของ
เครื่องบินหรือเปูาหมายปรากฏอยู่ในหน้าของเครื่องเล็งความจริงปฏิบัติเพียงเท่ านี้ จะนับว่าเป็นการ
ก่อให้เกิดเส้นเล็งที่ถูกต้องยังไม่ได้ แต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติในหลักประการต่อไป เพื่อให้หลักประการที่ ๑
นี้สมบูรณ์ และเนื่องจากว่าเปูาหมายเคลื่อนที่อยู่เรื่อยๆ ฉะนั้น พอได้ปฏิบัติในการก่อให้เกิดเส้นเล็ง
แล้วก็จะต้องทาการเล็งต่อไป นั่นคือการปฏิบัติต่อเนื่องกันไป
หลักประการที่ ๑ (รูปที่ ๒)

๒๔๓

๒.๖.๑.๒ หลักประการที่ ๒ ทาให้แกนหลอดลากล้องปืนอยู่ในพื้นลาดโดยไม่มีมุมสูง
เผื่อ
ต่อไปสมมุติให้เส้นที่ต่อออกไปจากแกนลาตัวเปูาหมายออกไปทางหัวของเปูาหมายแล้ว
เลื่ อ นเครื่ องเล็ ง ไปมาให้ เห็ น ภาพเครื่ องบิน(เปู าหมาย) นั้น เลื่ อนไปจนเส้ น ที่ต่ อออกไปจากแกนล า
ตัว เปู าหมายไปสกั ด กับ จุ ด กึ่ งกลางของวงกลมความเร็ ว แล้ ว พยายามรั ก ษาให้ ป รากฏภาพการเล็ ง
เช่นนี้โดยต่อเนื่องกันไป
ลักษณะภาพควงและการรักษาภาพการเล็ง (รูปที่ ๓)

ในการพยายามรักษาสภาพการเล็งที่ถูกต้องตลอดแนวบินดังกล่าวข้างต้น ในแนวทางบิน
ผ่านระดับจะปรากฏภาพลวงตาอันหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งเราจาเป็นต้องแก้ไข เพื่อที่จะรักษาภาพ (รูปที่ ๓)
อันนี้ไว้ ภาพลวงตานี้เรียกว่า “ภาพควง” ภาพควงมีลักษณะเช่นนี้ คือในระยะไกล ๆ ของกึ่งเข้าเรา
เห็ น ภาพเครื่ อ งบิ น คล้ ายกาลั งบิ น ไต่ขึ้ น ในระยะใกล้ เข้ ามาจะเห็ นภาพเครื่องบิ นเหมือนไต่น้ อยลง
จนเป็ น บิ น ระดับ ณ บริ เวณจุ ดกึ่ง ต่อไปทางกึ่งออกจะเห็ นภาพเครื่องบินดาลงทุกที ๆ ทั้ งที่เครื่อ ง
บิน นั้ นบิ น ระดับ ตลอดแนวบิ น ภาพควงนี้เกิดจากความแตกต่างของมุมทางสูงของหั ว เครื่องบินและ
มุมทางสูงของทางเครื่องบิน ถ้าหากพลเล็งไม่แก้ไขการเล็งเพื่อลบล้างภาพควงแล้ว การที่ทาให้แกน
หลอดล ากล้ อ งปื น อยู่ ใ นพื้ น ลาด(โดยไม่ มี มุ ม สู ง เผื่ อ ) จะคลาดเคลื่ อ นไป กล่ า วคื อ เส้ น ที่ ต่ อ ออกไป
จากแกนล าตัว เปู าหมายจะไม่ส กัดจั บจุดกึ่งกลางของวงกลมความเร็ว ฉะนั้น เราจึงต้องทาการแก้
ไขภาพควงนี้ โ ดยการคอยเลื่ อนเครื่ องเล็ งให้ภ าพเครื่องบินที่ปรากฏเห็ นในเครื่องเล็ งนั้นมีแนวแกน
ลาตัวเครื่องบินไปสกัดกับจุดกึ่งกลางวงกลมความเร็วอยู่เสมอ

๒๔๔

หลักประการที่ ๓ (รูปที่ ๔)

๒.๖.๑.๓ หลักประการที่ ๓ ใช้มุมดักที่ถูกต้องต่อเครื่องเล็งไปจนภาพของเครื่องบินที่
ปรากฏในเครื่ องเล็ งนั้ นไปมาจนกระทั่งวงกลมความเร็ว ที่มีราคา ๓ ใน ๔ ของความเครื่องบินที่กะ
ประมาณได้ทับจุดกึ่งกลางมวลเครื่องบิน(เปูาหมาย)
๒.๖.๑.๔ หลักประการที่ ๔ ใช้มุมสูงเผื่อที่ถูกต้อง มุมสูงเผื่อนี้ได้ตั้งไว้ประจาอยู่ใน
เครื่องเล็งก่อนแล้วในขณะที่ทาการปรับเครื่องเล็ง ฉะนั้น จึงไม่ต้องปฏิบัติอะไร
การใช้เครื่องเล็งวงกลมความเร็วที่ใช้สารองเครื่องคานวณ แบบ เอ็ม ๗ เอ ๑
เครื่องเล็งแบบนี้ใช้พลเล็ง ๒ คน คือ พลเล็งทางทิศ(ลท.) พลเล็งทางสูง(ลส.) เจ้าหน้าที่ทั้ง
สองคนนี้ต่างก็มีเครื่องเล็งวงกลมความเร็วของตน ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันฉะนั้น การปฏิบัติการเล็ง
ตาม จึงมีการปฏิบัติแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
ได้ทาการศึกษามาแล้วใน ปตอ.๒๒๐๓ ถึงเรื่องเครื่องเล็ง เครื่องเล็งแบบนี้ที่ศูนย์หน้า
ของเครื่องเล็งมีโครงลวดนาฬิกา ๑๒ เส้น ซึ่งโครงลวดนาฬิกามีประโยชน์ ๒ ประการ คือ
๑. ยืดวงกลมความเร็วให้มั่นคง
๒. มีประโยชน์ใช้ในการเล็งตามต่อเปูาหมายโครงลวดนาฬิกา ๑๒ เส้น นี้แบ่งวงกลม
ความเร็วออกเป็นส่วนๆ
ฉะนั้ น โครงลวดแต่ ล ะเส้ นอาจกล่ า วได้ ว่า ตรงกับ เวลา ๑ นาฬิ ก า ๒ นาฬิ ก า ๓ นาฬิ ก า
๔ นาฬิ ก า ๕ นาฬิ ก า ๖ นาฬิ ก า ๗ นาฬิ ก า ๘ นาฬิ ก า ๙ นาฬิ ก า ๑๐ นาฬิ ก า ๑๑ นาฬิ ก า
๑๒ นาฬิกา (ตามรูปที่ ๕)

๒๔๕

รูปที่ ๕
การเล็งทั้งพลเล็งทางทิศ และพลเล็งทางสูง โดยเล็งผ่านจากศูนย์หลังไปยังศูนย์หน้าโดยการ
ลืมตาทั้งสองข้าง

๒๔๖

การใช้เครื่องเล็ง

การปฏิบัติ
พลเล็งทั้งสองหมุนปืนไปจนเปูาหมายปรากฏอยู่ในเครื่องเล็ง

หลักประการที่ ๑

ถ้ า เปู า หมายปรากฏอยู่ ใ น ถ้าเปูาหมายปรากฏอยู่ในศูนย์หน้าของเครื่องเล็ง

ก่อให้เกิดเส้นเล็ง

ศู น ย์ ห น้ า ข อ ง เ ค รื่ อ ง เ ล็ ง ระหว่างโครงลวดที่ตรง
ระหว่างโครงลวดที่ตรง กับ ๑ กับ ๕ นาฬิกา และ ๗ นาฬิกา และ ๑๑ นาฬิกา ถึง
นาฬิ ก า ถึ ง ๕ นาฬิ ก า และ ๑ นาฬิกา แสดงว่า แนวบินนี้มีมุมทางสูงของพื้นที่
๗ นาฬิ ก า ถึ ง ๑๑ นาฬิ ก า ลาด ใหญ่
แสดงว่าแนวบินนี้มีมุมสูงของ
พื้นลาดเล็ก

หลักประการที่ ๒

พลเล็งทางสูง (ลส.) หมุนปืน พลเล็ ง ทางทิ ศ (ลท.) หมุ น ปื น ไปจน ปรากฏ

ท าให้ แ กนหลอดล า ไปจนปรากฏเส้นแนวบินสกัด เส้นแนวบินไปสกัดกับจุดกึ่ง กลางวงกลมความเร็ว
กล้ อ งปื น อยู่ ใ นพื้ น กั บ จุ ด ศู น ย์ กลางวงกลม (หั วเปูาหมาย พุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางวงกลมความ
ลาดโดยไม่ มี มุ ม สู ง ความเร็ว(หาเปูาหมายพุ่งเข้า เร็ว) และทาการเล็งตามโดยรักษา ภาพการเล็งนี้ไว้
เผื่อ

หาจุดศูนย์กลางวงกลมความ โดยตลอด
เร็ว) และทาการเล็งตามโดย
รั ก ษาภาพการเล็ ง นี้ ไ ว้ ด้ ว ย
การแก้ไขภาพควงด้วย

หลักประการที่ ๓

พลเล็งทางทิศ (ลท.) หมุนปืน พลเล็งทางทิศ (ลท.) หมุนปืนไปจน กระทั่งวงกลม

ใช้มุมดักที่ถูก

ไปจน กระทั่งวงกลมความเร็ว ความเร็วที่มีราคา ๓ ใน ๔ ของความเร็วที่ประมาณ
ที่ มี ร า ค า ๓ ใ น ๔ ข อ ง ได้ไปทับ จุดศูนย์กลางมวลเปูาหมาย และเล็งตาม
ความเร็วที่ประมาณได้ไปทับ ต่อไป (ดูรูปที่ ๖)
กั บ จุ ด ศู น ย์ ก ล า ง ม ว ล
เปูาหมายและทาการเล็งตาม
ต่อไป (ดูรูปที่ ๖)

๒๔๗

หลักประการที่ ๔

ไม่ต้องทาอะไร คงรักษาการ ไม่ต้องทาอะไร คงรักษาภาพการเล็งตามต่อไป (มุม
เล็งไว้ และเล็งตามต่อไป (มุม สูงเผื่อได้เพิ่มไว้ตอนปรับเส้นเล็ง)
สูงเผื่อได้เพิ่มไว้ตอนปรับเส้น
เล็ง)

รูปที่ ๖
จ. การใช้เครื่องเล็งวงกลมความเร็วทุกชนิดต่อแนวบินตรงปืน
พลเล็ งทาการเล็ งให้ จุดศูนย์กลางของวงกลมความเร็ว ทับจุดศูนย์กลางมวลเปูา
หมาย
๒.๖.๒ การยิ ง เมื่ อ ปรากฏว่ า เปู า หมายที่ ท าการเล็ ง อยู่ นั้ น เป็ น ฝุ า ยข้ า ศึ ก พล
ประจ าปื น จะท าการยิ ง ทั น ที เ มื่ อ เปู า หมายนั้ น เข้ า มาในระยะยิ ง หวั ง ผลของอาวุ ธ (ปตอ.๔๐ มม.
๑,๘๐๐ หลา (๑,๖๕๐ เมตร) ปตอ.๑๒.๗ มม. ๘๐๐ หลา (๗๒๕ เมตร) โดยท าการยิ ง อย่ า ง
อัตโนมัติ ตลอดแนวยิ นตั้งแต่กิ่งเข้าจนกระทั่งกิ่งออก ในโอกาสที่มีกระสุ นน้อยจะไม่ล ดความเร็วใน
การยิ งลงคงเลื อกยิ งเฉพาะบางตอนของแนวบินทั้งกิ่ง เข้าและกิ่งออก โดยทาการยิงอย่างอัตโนมั ติ
เช่นเดียวกัน
การหยุดยิง จะหยุดยิงต่อเมื่อเปูาหมายถูกทาลาย หรือพ้นระยะยิงของอาวุธ
๒.๖.๓ การแก้ไขการยิง และการยิงใหม่

๒๔๘

เนื่ อ งจากการยิ ง ปตอ.เราอาศั ย ผลการตรวจการณ์ ก ระสุ น ส่ อ งวิ ถี ใ ห้ ท า
การแก้ไข ดังนี้
๒.๖.๓.๑ การตรงแนว ถ้ า ผลการตรวจการณ์ ก ระสุ น ส่ อ งวิ ถี ป รากฏเป็ น
สูง,ต่า ฯลฯ หรือซ้าย
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ แนว บิ น ของเปู า หมาย พลเล็ ง คว รจะปรั บ การยิ ง
โดยเลื่อนจุดศูนย์กลางของกล้องเล็งไปตามต้องการ
๒.๖.๓.๒ การดั ก โดยปกติ แ ล้ ว การยิ ง ด้ ว ยเครื่ องเล็ ง วงกลมความเร็ ว จะ
ไม่แก้ไขการดักจะแก้ไขการดักต่อเมื่อเข้ากรณีหมดหลัง ๓ ประการ คือ
(๑) กระสุนตกหลัง ณ กิ่งเข้า
(๒) กระสุนตกหน้า ณ จุดกึ่ง
(๓) กระสุนตกหน้า ณ กึ่งออก
เพราะเมื่อเข้ากรณีห มดหวังพลประจาปืนท าการยิง ต่อไปก็จ ะไม่ มีโ อกาส
ที่จะถูกเปูาหมาย จึงต้องทาการแก้ไข โดยการเพิ่มหรือลดในการเลื่อนวงกลมความเร็วไปทีละ ๑ วง

..............................................
เอกสารอ้างอิง
(รร.ป.ศป.ค่ายพหลโยธิน ลพบุรี)
รส. ๔๔ – ๖๒

ปี ๒๕๐๕

รส. ๔๔ – ๒

ปี ๒๕๑๕

รส. ๔๔ – ๖๒

ปี ๒๕๑๕

เอฟเอ็ม ๔๔ – ๒

๑๙๕๐

เอฟเอ็ม ๔๔ – ๖๒

๑๙๖๙

เอฟเอ็ม ๔๔ – ๒

๑๙๖๕

เอฟเอ็ม ๔๔ – ๒

๑๙๕๒

หัวข้อการสอน ฟอล์ทบริส

ปี ๑๙๕๔ เลข ๑๐๐๒
ปี ๑๙๖๔ เลข ๔๕๔

