๑

องคความรูในการดําเนินการจัดการความรู ประจําป งป. ๕๔
เรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนาผลการยิงปนเล็กยาวเอ็ม ๑๖ ของ นตท.รายบุคคล”
กองวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
ชื่อองคความรู
การปรับปรุงและพัฒนาผลการยิงปนเล็กยาวเอ็ม ๑๖ ของ นตท.รายบุคคล
มูลเหตุแหงองคความรู
ตามโครงสรางหลักสูตร กองวิชาทหารไดจัดการฝกยิงปนของ นตท. ไวดังนี้
นตท.ชั้นปที่ ๑ ฝก ทายิง หีบเล็ง คานเล็ง และการยิงปนจัดกลุม
นตท.ชั้นปที่ ๒ ฝกยิงปนปรับศูนย , ยิงปนเพื่อความคุนเคย , ยิงปนจัดชั้นคุณวุฒิ
นตท.ชั้นปที่ ๓ ฝกยิงปนในสนามทราบระยะ
การยิงปนเปนเรื่องที่โรงเรียนทหารทุกเหลาใหความสนใจ การยิงปนดีจึงเปนเรื่องที่สนับสนุนความตองการของทุก
เหลาทัพและโรงเรียนนายรอยตํารวจ ในแตละป ผลการยิงปน นตท. จะนําไปจัดชั้นเหรียญแมนปนใหไดรับเหรียญ
ชนิดตาง ๆ ตามความสามารถที่ทําการยิงไดเชน เหรียญทอง , เหรียญเงิน , เหรียญทองแดง กวท.ฯ จึงมุงมั่นจะทํา
การวัดผล ผลการยิงปนของ นตท. เพื่อประเมินผลใหรูภาวะตาง ๆ ของ นตท. แตละรายวามีขอบกพรอง ณ
กระบวนการที่จุดใด มีผลลักษณะโนมเอียงไปทางใด จะไดแกไขขอบกพรอง ณ จุดนั้น ๆ ผลที่ไดรับจะทําให นตท.
มีพัฒนาการยิงปนที่ดีขึ้น
แนวทางการใหความรู, การปรับปรุงและพัฒนาผลการยิงปนเล็กยาวเอ็ม ๑๖ ของ นตท.รายบุคคล
๑. กําหนดหลักการและเหตุผลการยิงปนใหไดผลดี
๒. กําหนดเรื่องฝก,การแบงระดับเรื่องที่ฝก,การจัดหวงเวลา,ขั้นตอนการฝก,วิธีการฝกและการจัด
ครู ผช.ครูที่มีความเหมาะสม
๓. การสรางแบบบันทึกผลการยิงปนที่สามารถประเมินผลใหรูภาวะขอบกพรองตาง ๆ ณ
กระบวนการที่จุดใดๆ ของ นตท.เพื่อวินิจฉัยการแกไขใดตรงจุดและเพงเล็งตอการฝกเฉพาะเรื่องนั้นเปนรายบุคคล
หรือรายกลุมยอย
๔. การดําเนินการฝกยิงปน
๕. การคัดแยกผูมีผลการยิงปนไมเปนที่พอใจและการดําเนินการแกไขผูมีผลการยิงปนไมเปนที่
พอใจเปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย

๒

๑. กําหนดหลักการและเหตุผลการยิงปนใหไดผลดี
การยิงปนไดผลการยิงดีนั้นเกิดจากเหตุ เมื่อไดสรางเหตุปจจัยของการยิงปนใหไดผลดีแลว ผลก็คือ
ยิงปนยอมไดผลดี แตหากเหตุไมสรางผลยอมไมมี
เหตุปจจัยของการยิงปนใหไดผลดีมีดังนี้
๑.๑ มีสายตาดีเห็นเปาหมายชัดเจน
๑.๒ ปฏิบัติตามหลักการเล็งและการลั่นไก
๑.๒.๑ หลับตาซายเล็งดวยสายตาขวา
๑.๒.๒ จัดศูนยพอดีไดดีและจัดศูนยนั่งแทนไดดี
๑.๒.๓ ขณะจัดศูนยพอดี จัดศูนยนั่งแทนและเหนี่ยวไกใหกลั้นลมหายใจเพื่อใหกายนิ่ง
๑.๒.๔ คอยๆลากไกตรงๆจนกระสุนลั่นอยากระชากไก
๑.๒.๕ ขณะลั่นไกและกระสุนลั่นมีสติรูชัดวาศูนยพอดีและศูนยนั่งแทนดี ลากไกไดดี
จนถึงกระสุนลั่นหลังจากกระสุนลั่นศูนยพอดีและศูนยนั่งแทนไมคลาดเคลื่อนไปจากเดิมมากแสดงถึงความมีสติทุก
ขั้นตอน ไมขวัญกระเจิง ไมสักแตวาลั่นไกใหเสร็จๆสงๆเพราะเล็งเมื่อยมานานแลว
๑.๓ มีทายิงมั่นคงดี ทําใหถนัดไมเมื่อยลางายเมื่อรับน้ําหนักปน ปากกระบอกปนเมื่อเล็ง
สายนอยที่สุด
๑.๔ มีความแกรงและอดทน อดทนตอการตกใจจากเสียงดังของปนขางเคียงทําใหตองเล็ง
ใหม อดทนตอความรอนของอากาศ แสงสวางจาจากแดด อดทนตอความเมื่อยลารําคาญ เหตุดังกลาวมีผลกระทบ
ตอการเล็งและการลั่นไก ใหมีคติวาเมื่อเล็งยังไมดตี ามหลักการเล็งและการลั่นไกเพียงใดจะไมยอมลั่นไก
๒. กําหนดเรื่องฝก,การแบงระดับเรื่องที่ฝก,ขั้นตอนการฝก
เรื่องที่ทําการฝก
ฝก คานเล็ง หีบเล็ง ทายิงและการยิงแหง การยิงปนจัดกลุม การยิงปนปรับศูนย การยิงปน
เพื่อความคุนเคย การยิงปนจัดชั้นคุณวุฒิ และการยิงปนในสนามทราบระยะ
การแบงระดับเรื่องที่ฝก
นตท.ชั้นปที่ ๑ ฝก คานเล็ง หีบเล็ง ทายิงและการยิงแหง การยิงปนจัดกลุม
นตท.ชั้นปที่ ๒ ฝกการยิงปนปรับศูนย การยิงปนเพื่อความคุนเคยและการยิงปนจัดชั้น
คุณวุฒิ
นตท.ชั้นปที่ ๓ ฝกยิงปนในสนามทราบระยะ

๓

หวงเวลาทําการฝก

นตท.ป๑
นตท.ป๒
นตท.ป๓

ฝก คานเล็ง หีบเล็ง ทายิงและการยิงแหง
การยิงปนจัดกลุม
ฝกการยิงปนปรับศูนย การยิงปนเพื่อความคุนเคย
ฝกการยิงปนจัดชั้นคุณวุฒิ
ฝกยิงปนในสนามทราบระยะ
-

เทอมตน
เทอมปลาย
เทอมตน
เทอมปลาย
เทอมตน
เทอมปลาย

ขั้นตอนการฝก
๑. ฝกคานเล็ง หีบเล็ง ทายิงและการยิงแหงไปพรอมๆกันดวยการจัดหมุนเวียนสถานี การ
ฝกคานเล็งเปนการฝกเพื่อวัดการจัดศูนยพอดีและศูนยนั่งแทนวาทําไดหรือไม การฝกหีบเล็งเปนการฝกเพื่อวัดวา
ปนและเปาอยูในสภาพนิ่งการจัดศูนยพอดีและศูนยนั่งแทนทําไดดีหรือไม ทายิงและการยิงแหงเปนการฝกเพื่อวัด
วาปนเมื่อประกอบเขากับรางกายในทายิง การจัดศูนยพอดีและศูนยนั่งแทนจะมีสภาพไมนิ่งสายไปสายมาและนต
ท.สามารถจัดการกับศูนยพอดีและศูนยนั่งแทนใหนิ่งไดดวยทายิงที่ฝกใหมีความมั่นคง ไดฝกลากไกและฝกปรับ
กลามเนื้อใหทนตอน้ําหนักปน
๒. ฝกยิงปนจัดกลุมดวยกระสุนจริงดวยทานอนยิงกระสุน ๙ นัดเพื่อวัดวาปนกระบอกนั้น
กับนตท.คนนั้นใชหลักการเล็งและการลั่นไกแลวกลุมกระสุนของตนตกอยูที่ใดของเปา กลุมกระสุนตอ ๓ นัดดี
หรือไมโดยไมคํานึงถึงกลุมกระสุนวาจะตกลงวงกลมดําของเปาหรือไมและการฝกขั้นนี้ยังไมมีการปรับศูนยปน
๓. ฝกยิงปนปรับศูนยดวยกระสุนจริงดวยทานอนยิงกระสุน ๙ นัดเปนการฝกตอจากยิงปน
จัดกลุมในการยิงครั้งถัดไปเพื่อปรับกลุมกระสุนตามขอ ๒ ใหตกลงกลางวงกลมดําของเปา
๔. ฝกยิงปนเพื่อความคุนเคยดวยกระสุนจริงดวยทายิงมาตรฐาน ๕ ทากระสุน ๓๔ นัด
แบงเปนปรับศูนย ๙ นัดทายิงละ ๕ นัด ๕ ทารวมเปน ๓๔ นัดเปนการฝกยิงบันทึกแตมเพื่อเตรียมความพรอมใน
การยิงจัดชั้นคุณวุฒิใหไดรับเครื่องหมายบอกชั้นการแมนปนในขั้นนี้จะไดรับทราบภาวะตางๆที่เปนเหตุปจจัยของ
การยิงปนไมไดดีของตนเองและนําไปแกไขขอบกพรองกอนการยิงจัดชั้นคุณวุฒิจริง
๕. ฝกยิงปนจัดชั้นคุณวุฒิดวยกระสุนจริงใหไดรับเครื่องหมายบอกชั้นการแมนปน มี
ลักษณะการฝกยิงเหมือนยิงปนเพื่อความคุนเคย
๖. ฝกยิงปนในสนามทราบระยะ ๑๐๐ เมตรเปนการฝกพิสูจนวิถีกระสุนปลย.เอ็ม ๑๖
ตามขีปนวิธีเพื่อปรับศูนยปนใหเหมาะสมกับระยะทางที่ยิง

๔

๓. การสรางแบบบันทึกผลการยิงปนที่สามารถประเมินผลใหรูภาวะขอบกพรองตาง ๆ ณ กระบวนการที่จุด
ใดๆ ของ นตท.เพื่อวินิจฉัยการแกไขใดตรงจุดและเพงเล็งตอการฝกเฉพาะเรื่องนั้นเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
ยอย
แบบบันทึกผลการยิงปน(เชื่อมโยงไปตาราง excel บันทึกผลการยิงปน)
๓.๑ ตารางนี้ผูใชสามารถติดตามความเคลื่อนไหวผลการยิงปนของนตท.ไดทุกขั้นตอนเปนรายบุคคล
ตั้งแตนตท.เริ่มฝกหีบเล็ง ทายิง ในชั้นปที่ ๑ ตลอดจนการยิงทั้งหมดตั้งแตชั้นปที่ ๑ ถึงชั้นปที่ ๓ ในบุคคลคนๆ
เดียวกันและทุกคนไดในตารางเดียว ยกตัวอยางเชน ติดตามผลการยิงปนของนตท. ก ตั้งแตเปนนตท.ป ๑ ถึงนตท.
ป ๓ และทุกคนได
๓.๒ สามารถดูผลการเล็ง ๓ จุดจากการฝกหีบเล็งที่ผูบันทึกลงไวไดเปนรายบุคคล
๓.๓ สามารถดูทายิงที่ผูบันทึกลงไวไดเปนรายบุคคล
๓.๔ สามารถดูทายิงวายิงดีในทาใดยิงไมดีในทาใดไดเปนรายบุคคล
๓.๕ สามารถดูผลการยิงใหทราบจํานวนผูไดเหรียญแตละประเภท
๓.๖ สามารถดูผลการยิงใหทราบจํานวนผูที่ตองไดรับการแกไขขอบกพรองแตละประเภท
๔. การดําเนินการฝกยิงปน
๕. การคัดแยกผูมีผลการยิงปนไมเปนที่นาพอใจและการดําเนินการแกไขผูมีผลการยิงปนไมเปนทีน่ าพอใจเปน
รายบุคคลหรือรายกลุมยอย
๕.๑ การคัดแยกผูมีผลการยิงปนไมเปนทีน่ าพอใจ
๕.๑.๑ คัดแยกนตท.ผูมีผลการยิงไมเปนทีน่ าพอใจจากตารางบันทึกผลการยิงปนกวท.ฯ
๕.๑.๒. การคัดแยกกระทํา ๓ ครั้งมีหวงดําเนินการดังนี้
๕.๑.๒.๑ เมื่อจบการฝกหีบเล็ง คัดใหไดตัวนตท.ที่เล็ง ๓ จุดไดสามเหลี่ยมใหญเปนรายบุคคล
๕.๑.๒.๒ เมื่อจบการฝกยิงปนจัดกลุมคัดใหไดตัวนตท.ที่มีทายิงไมดีเปนรายบุคคล
๕.๑.๒.๓ เมื่อจบการฝกยิงปนเพื่อความคุนเคยคัดใหไดตัวนตท.ที่มีผลการยิงความนาจะเปนไม
ถึงเหรียญเงิน(เหรียญทองแดงไวกลุมหนึ่ง)และไมไดเหรียญไวกลุมหนึ่ง
๕.๒ วิธีการดําเนินการแกไขผูมีผลการยิงปนไมเปนที่นาพอใจเปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย
๕.๒.๑ กรณีนตท.เล็ง ๓ จุดไดสามเหลี่ยมใหญ
๕.๒.๑.๑ นตท.จะไดรับแจงผลการประเมินการเล็งที่ตองไดรับการปรับปรุงจากผูชวยครู
๕.๒.๑.๒ ไดรับคําอธิบายการจัดศูนยพอดี,ศูนยนั่งแทนและวิธีการเล็งใหมจากผูชวยครูประจํา
ชุดของตนพรอมแนะนําประสบการณที่เกี่ยวของ(เปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอย)
๕.๒.๑.๓ ไดรับการฝกหีบเล็งใหมพรอมกับชุดอื่นๆที่หมุนเวียนอีกหนึ่งครั้ง
๕.๒.๑.๔ ขณะฝกซอมหีบเล็งอีกหนึ่งครั้งกับชุดอื่นนั้นจะไดรับความสนใจจากผูชวยครูเปนพิเศษ
๕.๒.๑.๕ ชุดสุดทายของการฝกหีบเล็งหากมีผลการเล็ง ๓ จุดไมเปนที่นาพอใจกับนตท.บาง
บุคคลที่ซอมฝกแลวยังไมเปนผลดีจะถูกติดตามโดยผูชวยครูเพื่อใหคําแนะนํา กอนและในระหวางการฝกยิงปนจัด
กลุม

๕

๕.๒.๒ กรณีทายิงไมด,ี ไมมั่นคง
๕.๒.๒.๑ นตท.จะถูกบันทึกชื่อไดรับการปรับปรุงทายิงโดยผูชวยครูขณะทําการยิงปนจัดกลุม
และไดรับการแกไขทันที(ในการฝกหลายครั้งกอนหนานั้นจะยังไมมีการบันทึกเรื่องนี้เพราะนตท.อยูใ นขั้นการปรับ
กลามเนื้อใหเคยชินตอปน)
๕.๒.๒.๒ รายชื่อดังกลาวจะถูกสงไปยังกรมนรฯเมื่อนตท.เลื่อนชั้นเปนนตท.ป ๒
นตท.ตามรายชื่อรายใดถูกกักบริเวณจะไดรับการพิจารณาใหไดรับการฝกทายิงแบบแนะนําประสบการณตัวตอตัว
กับผูชวยครู
๕.๒.๒.๓ นตท.ตามรายชื่อดังกลาวจะไดรับความสนใจจากผูชวยครูเปนพิเศษ
ในการยิงปนครั้งตอไปเชนการยิงปนปรับศูนย การยิงปนเพื่อความคุนเคยเปนตน
๕.๒.๒.๔ การฝกบุคคลทาอาวุธของนตท.ป ๒ ในสวนกรมนร.ฯเปนการสงเสริมความ
ทะมัดทะแมงในการใชปนและชวยใหกลามเนื้อมีความคงทนตอการใชปน รวมถึงเกิดความมั่นคงในทายิงดวย
๕.๒.๓ กรณีหลังการยิงเพื่อความคุนเคยและผลการยิงไมเปนที่นาพอใจ
๕.๒.๓.๑ กลุมที่มีผลการยิงดีความนาจะเปนตั้งแตเหรียญเงินขึ้นไปครูที่เปนผูอํานวยการยิงและ
ผูชวยครูพูดเตือนสติและใหกําลังใจนําเหรียญทองมาประดับอกใหได
๕.๒.๓.๒ กลุมที่มีผลการยิงความนาจะเปนตั้งแตเหรียญทองแดงลงไปปฏิบัติดังนี้
๑) กลุมความนาจะเปนเหรียญทองแดง
(๑) กอนเริ่มการยิงปนจัดชั้นคุณวุฒชิ ี้แจงสาเหตุที่ทําใหผลการยิงปนไมดีในแงตางๆ
เชนการไมตามรักษาศูนยพอดี ปลอยศูนยพอดีใหคลาดเคลื่อน ความใกลความไกลของการแนบหนาที่มีผลตอการ
ล็อคศูนยพอดี การกระตุกไก ความตื่นเตน ความตกใจกลัวเสียงดัง ความเรารอนจากการยิงไมทันหรือจากปนติดขัด
ความรําคาญและความไมอดทนในการเล็งและการลั่นไก
(๒) ฝกซอมทายิงและการยิงแหงอีก ๑ ครั้งกอนเริ่มยิง
(๓) ผูอํานวยการยิงและผูชวยครูพูดเตือนสติและใหกําลังใจนําเหรียญทองมาประดับ
อกใหได
(๔) ผูอํานวยการยิงและผูชวยครูพูดเตือนสติใหละอายอยาตกอยูในกลุมผูอกวางเปลา
ไมไดเหรียญซึ่งเปนคนกลุมนอยและใหอายรุนนอง
๒) กลุมความนาจะเปนไมไดรับเหรียญใดๆ
(๑) สงรายชื่อใหกรมนร.ฯสงตัวฝกยิงปนเสารอาทิตยที่กวท.ฯ ๑ ครั้งกอนวันยิงปนจัด
ชั้นคุณวุฒิเพื่อ ฝกคานเล็ง – หีบเล็ง พรอมกับคําแนะนําแบบตัวตอตัว ฝกทายิงปนใหมทั้ง ๕ ทา พรอมกับแนะนํา
เทคนิคเปนรายบุคคล ฝกเทคนิคการเล็ง,การควบคุมลมหายใจและการลัน่ ไกใหมเปนรายบุคคลหรือกลุมยอย ฝก
ใหมีการยิงแหงทั้ง ๕ ทายิง โดย ผช.ครูจะเปนผูสังเกตุการปฎิบัติพรอมกับการแนะนําใหกับ นตท.เปนรายบุคคล
(๒) ปฏิบัติตามขั้นตอนเชนเดียวกับกลุมความนาจะเปนเหรียญทองแดง
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