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                                                     บทนํา 

                                              การใช.สนามยิงป7น 
 
                  การฝTกยิงป7นด.วยกระสุนจริง หากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนย�อมเปKนอันตรายอย�างร.ายแรง 
เพราะฉะนั้น ทุกคนท่ีมีหน.าท่ีเก่ียวข.องในการฝTกยิงป7น   จะต.องใช.ความระมัดระวังอย�างมากท่ีสุด  
วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะปVองกันอุบัติเหตุได. คือทุกคนต.องเชื่อฟWงและปฏิบัติตามกฏข.อบังคับอย�างเคร�งครัด  
และควรท่ีจะต.องศึกษาเก่ียวกับข.อปฏิบัติมาก�อนทําการใช.สนาม  เพ่ือลดความประหม�า  และเกิด 
ความคุ.นเคยในการปฏิบัติ  

                   เพ่ือให.การฝTกยิงป7นของกําลังพลและผู.ท่ีสนใจได.เปKนไปตามแนวทางท่ีถูกต.องตาม 
หลักปฏิบัติพ้ืนฐานในการใช.สนามยิงป7น ท้ังนี้เพ่ือลดความผิดพลาดและอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน หน�วย 
จึงได.จัดทําคู�มือ การใช.สนามยิงป7น  ข้ึนเพ่ือเปKนแนวทางในการศึกษาให.แก�กําลังพล และผู.ท่ีสนใจ 
โดยเฉพาะเจ.าหน.าท่ีผู.ท่ีรับผิดชอบสนามยิงป7น  จะเปKนประโยชน�ในการนําข.อมูลความรู.ไปแนะนํา 
ผู.ปฏิบัติ (ผู.ฝTกยิง) เพ่ือให.การฝTกยิงป7นเปKนไปตามวัตถุประสงค�พร.อมท้ังเกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย�สิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร-มบทสรุปการจัดการความรู�  ป.งบประมาณ ๒๕๕๗ 

ช่ือผลงาน   การใช.สนามยิงป7น   

เจ�าของผลงาน   กสฝ.สบร.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน   ความรู.ตามแนวทางการปฏิบัติงาน  

ข�อมูลเก่ียวกับผลงาน    เปKนแนวทางปฏิบัติในการใช.สนามยิงป7นเพ่ือฝTกซ.อมและแข�งขันยิงป7นให.บรรลุ 
ภารกิจตามเปVาประสงค� รวมท้ังความรู.ท่ีเก่ียวข.องประกอบด.วย ลักษณะท่ัวไปของอาคารสนามยิงป7น 
ทราบระยะ รร.จปร. (๓๐๐เมตร) ,หลักปฎิบัติเก่ียวกับการยิงป7น,การใช.สนามยิงป7นในการแข�งขันยิงป7น, 
ประมวลภาพท่ัวไปเก่ียวกับสนามและการยิงป7น                                             

ลักษณะของผลงาน   เอกสารคู�มือการปฏิบัติงาน 

ป3จจัยแห&งความสําเร็จ  ๑. ทีมงานให.ความร�วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู. และแนวคิดการทํางาน 
                              ๒. การรวบรวมประสบการณ�และความคิดเห็นของชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP )  

ความสัมฤทธิ์    เจ.าหน.าท่ี หรือผู.ท่ีต.องการศึกษา สามารถนําความรู.และวิธีการปฏิบัติ โดยศึกษาจาก 
คู�มือการใช.สนามยิงป7น  เพ่ือเปKนแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต.อง  เกิดความสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค� 
และเกิดความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย�สินของท้ังเจ.าหน.าท่ีสนามและผู.ฝTกซ.อมยิงป7น 
   
ความภาคภูมิใจ   ๑. เจ.าหน.าท่ีในส�วนต�างๆ ท่ีเก่ียวข.องสามารถใช.คู�มือการใช.สนามยิงป7น เปKนแนวทาง 
ในการปฏิบัติได. ช�วยให.เข.าใจข้ันตอนต�างๆ ในการปฏิบัติ เพ่ือลดความผิดพลาด  และยังทําให.ประหยัด 
ทรัพยากรและงบประมาณต�างๆ ท่ีใช.ในการฝTก 

                      ๒. เม่ือเจ.าหน.าท่ีท่ีปฏิบัติงานประจําอาคารสนามยิงป7นมีการปรับย.ายหรือลาออก  
เจ.าหน.าท่ีอ่ืนท่ีมาทําหน.าท่ีแทนสามารถปฏิบัติงานต�อได.ทันที โดยศึกษาจากคู�มือการใช.สนามยิงป7น  
ใช.เปKนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
 
                    
                                                  ตรวจถูกต.อง 

                                                         พ.ท. 

                                                              (    ตรกึ    เกิดสมบูรณ�    ) 
 
 
 
 
 



 
  สารบัญ 

                     หน.า 

  บทนํา       ๑ 

  สารบัญ       ๒ 

  ตอนท่ี ๑  ลักษณะท่ัวไปของอาคารสนามยิงป7นทราบระยะ รร.จปร. (๓๐๐เมตร)      ๓  

  ตอนท่ี ๒  หลักปฎิบัติเก่ียวกับการยิงป7น      ๔ 

  ตอนท่ี ๓  การใช.สนามยิงป7นในการแข�งขันยิงป7น                                            ๙ 

  ตอนท่ี ๔  ประมวลภาพท่ัวไปเก่ียวกับสนามและการยิงป7น    ๑๖ 

  บรรณานุกรม     ๒๐ 
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ตอนท่ี ๑ 

                ลักษณะท่ัวไปของอาคารสนามยิงป�นทราบระยะ รร.จปร. ( ๓๐๐ เมตร ) 

                อาคารสนามยิงป7นทราบระยะ รร.จปร. ( ๓๐๐ เมตร ) เปKนอาคาร ค.ส.ล.ประเภทถาวร 
หมายเลขประจําหลัง ๖๑/๒๙  โดยมีลักษณะข.อมูลอาคารดังนี้ 

 ขนาดกว.าง  ๑๑.๗๐     เมตร 
 ยาว           ๓๐๐.๐๐  เมตร 
 สร.างตามรูปแบบหมายเลข  ๕๕๐๐ 
 สูงจากพ้ืนดินถึงพ้ืนชั้นล�าง   ๐.๑๕ เมตร 
 สูงจากพ้ืนชั้นล�างถึงข่ือ       ๖.๐๐ เมตร 
 พ้ืนชั้นล�าง    ค.ส.ล. 
 พ้ืนชั้นบน    ค.ส.ล. 
 คาน - ตง    ค.ส.ล. 
 ฝาชั้นล�าง    ก�ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 ฝาชั้นบน     ก�ออิฐฉาบปูนเรียบ 
                เสาชั้นล�าง    ค.ส.ล. 
                เสาชั้นบน     ค.ส.ล. 
 อะเส           ค.ส.ล. 
 เครื่องบน     ค.ส.ล. , แปเหลก็ 
 หลังคามุง     กระเบ้ืองลอนคู� 
 ประตู - หน.าต�าง    ไม�อัด - กรอบเหล็ก บานกระจก 
 ทาสี          น้ํา , น้ํามัน 
 จํานวนช�องยิง   ๖๐  ช�องยิง  
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ตอนท่ี ๒ 

                                          หลักปฎิบัติเก่ียวกับการยิงป7น  

                ๑. ระเบียบและข�อบังคับภายในสนามยิงป?น 

                    ๑.๑ ขณะเข.าประจําช�องแนวยิง และออกจากช�องแนวยิง ให.ถือป7นโดยเป̀ดลูกเลื่อน 
หรือแขวนลูกเลื่อนไว. ถ.าเปKนป7นแบบรีวอลเวอร� ให.ป`ดลูกโม� แล.วเอากระสุนออกให.หมด 

                    ๑.๒ ให.บรรจุกระสุนได.ต�อเม่ืออยู�ในช�องแนวยิงแล.วเท�านั้น 

                    ๑.๓ ก�อนออกจากช�องยิง ให.เลิกบรรจุ แล.วเอากระสุนออกให.หมด 

                    ๑.๔ ให.ถือป7นโดยถือปากลํากล.องชี้ไปยังทิศทางเปVา ตลอดเวลาท่ีอยู�ในช�องยิง 

                    ๑.๕ เม่ือยิงครบทุกข้ัน ตามระบบหรือคําสั่งแล.ว เลิกบรรจุและนํากระสุนออกให.หมด 
ทันที 

                    ๑.๖ เม่ือมีคําสั่งให.หยุดยิงชั่วคราว ให.เป̀ดลูกเลื่อนค.างไว. และรีบวางป7นให.หันปาก 
ลํากล.องชี้ไปในทิศทางเปVาทันที 

                     ๑.๗ การยิงโดยไม�บรรจุกระสุน (ยิงแห.ง) จะกระทําได.ต�อดม่ืออยู�ในช�องแนวยิงเท�านั้น 

                     ๑.๘ อย�าคาดคะเน   หรือเชื่อคําบอกเล�าในเรื่องเก่ียวกับอาวุธป7น   และกระสุนอย�าง 
เด็ดขาด ไม�มีการเชื่อว�าต.องเปKนอย�างนั้นอย�างนี้ จนกว�าจะได.ศึกษาและพิสูจน�แล.วด.วยตนเอง 

                      ๑.๙ ห.ามเล�น หรือหยอกล.อด.วยป7น ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

                      ๑.๑๐ ห.ามด่ืมสุรา หรือของมึนเมาก�อน หรือขณะอยู�ในสนามยิงป7น 

                      ๑.๑๑ พึงระลึกเสมอว�าอาวุธท่ีเราถืออยู�นั้น มีกระสุนอยู�ในรังเพลิง ห.ามเหนี่ยวไกเล�น 
หรือนําปากลํากล.องป7นชี้ไปยัง หรือเล็งบุคคล และสิ่งอ่ืน นอกเหนือจากเปVาโดยเด็ดขาด 
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                ๒. บัญญัติ ๑๐ ประการ เพ่ือความปลอดภัย 

                    ๒.๑ อย�าถามผู.อ่ืนว�า “ป7นบรรจุกระสุนหรือเปล�า” ดูให.ประจักษ�ด.วยสายตาของตนเอง 

                    ๒.๒ อย�ายิงป7นไปยังวัตถุใดๆ ท่ีอาจทําให.หัวกระสุนแฉลบ หรือสะท.อนกลับ 

                    ๒.๓ อย�าส�อง หรือเล็งไปยังบุคคล หรือสิ่งใดๆ เว.นแต�เม่ือมีความประสงค�จะยิง 

                    ๒.๔ อย�าท้ิงป7นท่ีบรรกระสุนไว.ในท่ีซ่ึงบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งเด็กอาจหยิบเล�นได. 

                    ๒.๕ อย�าคุย หรือหยอกล.อกับผู.ท่ีกําลังทําการยิงป7น 

                    ๒.๖ จงตรวจป7นด.วยตนเองก�อนทําการยิง ภายในลํากล.องและรังเพลิงต.องสะอาด ไม�มี 
สิ่งใดอุดขวางทางกระสุน 

                     ๒.๗ จงเก็บป7นไว.ในซองเสมอ เว.นแต�ประสงค�จะใช.ยิง 

                     ๒.๘ จงใช.กระสุนเฉพาะ และขนาดท่ีระบุไว.ให.ใช.สําหรับอาวุธนั้นๆ เท�านั้น 

                     ๒.๙ เม่ือกระสุนท่ีใช.ยิงไปนั้นด.าน หรือกลไกขัดข.อง ให.วางป7นโดยให.ปากกระบอกป7น 
ชี้ไปยังแนวเปVา แล.วรีบแจ.งให.ผู.ควบคุมการยิงหรือผู.เชี่ยวชาญป7นทราบ 

                      ๒.๑๐ ปฏบัิติตามคําสั่งของผู.ควบคุมการยิงป7นโดยเคร�งครัด 

 
 
                ๓. กฏเม่ือเข�าทําการฝBกยิงป�น 

 ๓.๑ คําสั่งของผู.ควบคุมการยิงเปKนสิ่งท่ีทุกคนต.องเชื่อและปฏิบัติตาม จะขัดขืนหรือ 
โต.แย.งใดๆ ไม�ได.เปKนอันขาด 
 ๓.๒ ห.ามผู.รับการฝTกจับต.องป7นซ่ึงจัดเตรียมไว.เพ่ือฝTก  จนกว�าจะได.รับคําสั่งจาก 
ผู.ควบคุมการยิง 
 ๓.๓ ห.ามผู.หนึ่งผู.ใด ทดสอบ เล็งป7น ชักลูกเลื่อน หรือลั่นไกเล�น หลังเส.นแนวยิงป7น 
โดยเด็ดขาด 
 ๓.๔ ห.ามผู.หนึ่งผู.ใดเข.าประจําในช�องแนวยิง หรือในบริเวณใกล.เคียงเปKนอันขาด  
นอกจากจะได.รับคําสั่งจากผู.ควบคุมการยิง ให.เข.าประจําท่ียิงเท�านั้น 
 ๓.๕ ห.ามส�งเสียงเอะอะ พูดล.อเลียน หยอกล.อผู.ท่ีกําลังยิงและผู.รับการฝTกซ่ึงเข.า 
ประจําท่ีแล.ว ทุกคนต.องอยู�ในกริยาสํารวม 
 ๓.๖ ผู.ท่ียังไม�ได.รับการฝTก และยังไม�ได.รับคําสั่งเข.าประจําท่ีในช�องแนวยิง ต.องอยู�ใน 
บริเวณท่ีเจ.าหน.าท่ีสนามยิงป7นจัดไว.ให.เท�านั้น 
 ๓.๗ ห.ามผู.เข.ารับการฝTกทุกคนมีอาการมึนเมา เนื่องจากเสพสุราหรือของมึนเมา 
อย�างอ่ืน เข.ารับการฝTกอย�างเด็ดขาด 
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 ๓.๘ ผู.เข.ารับการฝTกผู.หนึ่งผู.ใด ละเลย ไม�สนใจ ไม�เชื่อฟWงและปฏิบัติตามคําสั่ง 
ผู.ควบคุมการยิงมีอํานาจสั่งผู.นั้นให.ออกนอกสนามยิงป7นได.ทันที 

 
                ๔. พ้ืนฐานการยิงป�น 

                   การต้ังท�าและความม่ันคง   ท�ายิงมีความสําคัญต�อการยิงเปKนอย�างยิ่งเพราะการต้ัง 
ท�าท่ีดีนั้นจะก�อให.เกิดความสมดุลและความม่ันคงของร�างกายและมือ โดยให.มีการกระทบต�อระบบ 
กล.ามเนื้อและร�างกายน.อยท่ีสุด ช�วยรักษาระดับพ้ืนท่ีการใช.แขนและพ้ืนท่ีการยิงให.น.อยท่ีสุด ช�วยรักษา 
ระดับศรีษะและแขนให.อยู�ในจุดท่ีเหมาะสม เพ่ือให.ตามองเห็นชัดท่ีสุดระหว�างการเล็งเปVาหมาย และ 
เพ่ือให.มีความม่ันคงตลอดเวลาการยิง  

  - การต้ังท�าท่ีถูกต.องและสมบูรณ� 
 - วางเท.าให.ห�างกันเท�ากับความกว.างของหัวไหล� 
 - ให.น้ําหนักตัวและน้ําหนักป7น ตกลงบนขาท้ังสองข.าง 
 - แขนท่ีใช.ยิงจะต.องเหยียดเต็มท่ี พร.อมท้ังข.อมือและข.อศอกจะต.องนิ่งท่ีสุด 
 - แขนและไหล�ต.องทํามุมประมาณ 12-20 องศา 
 - แขนท่ีไม�ใช.ยิงจะต.องผ�อนคลาย โดยอาจจะวางไว.ท่ีกระเปfาหรือเข็มขัดด.านหน.า เพ่ือ
   ปVองกันการเคลื่อนไหวท่ีไม�จําเปKน 
 - เงยศีรษะข้ึนและจ.องไปท่ีเปVาหมาย เพ่ือให.สามารถปรับสายตาได. และปราศจากการ    
                       รบกวน 
 - ความสมดุลในจุดยิง เกิดจากการเคลื่อนไหวของแขนมุ�งเข.าหาเปVาหมายอย�างช.าๆ 
 - ในจุดท่ีเตรียมพร.อม 45 องศากับเปVาแขนจะถูกยกข้ึนมาสู�จุดยิงโดยการบังคับของ 
                       กล.ามเนื้อไหล�เท�านั้น ส�วนอ่ืนๆจะไม�มีการเคลื่อนไหว 
 
การจับป7น  นั้นจะต.องรู.สึกว�าฝ7นธรรมชาติเล็กน.อย  โดยเฉพาะกับผู.ท่ีไม�เคยฝTกมาก�อน แต�เม่ือฝTกแล.วก็ 
จะสามารถทําได.คล�อง  การจับป7นท่ีถูกต.องมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 - ให.ทํามือเปKนรูปตัว “V” 
 - นําด.ามป7นสอดเข.าอุ.งมือ 
 - ให.แนวของลํากล.องขนานกันเขน และส�วนบนของมือเสมอกับส�วนบนของด.ามป7น 
 - ใช.นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก.อยกําด.ามป7น 
 - นิ้วชี้เม่ือยังไม�ใช.ให.วางไว.ข.างป7นเหนือโกร�งไกป7น 
 - นิ้วหัวแม�มือควรเหยียดตรงและวางแนบข.างป7น 
 - การแตะไกรป7น ให.ใช.นิ้วชี้ข.อปลายส�วนกลางข.อแตะท่ีไกป7น 
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การหายใจ  
การหายใจจะต.องมีการเคลื่อนหวของท.อง กล.ามเนื้อหน.าอกและหลัง ถ.าการยิงป7นมีการเคลื่อนไหวน.อย 
ท่ีสุด จะเปKนการยิงป7นท่ีได.ผลดีท่ีสุด ดังนั้น ขณะยิงป7นการหายใจน.อยท่ีสุดหรือไม�หายใจเลยระหว�างท่ี 
ปล�อยกระสุนออก จะทําให.ผลการยิงออกมาดี  แต�ขณะท่ีทําการกลั้นหายใจนั้น โลหิตจะขาดออกซิเจน  
ซ่ึงถ.านานมากจะทําให.เกิดอาการหน.ามืดและหมดสติได. เนื่องจากการแตกตัวของเซลล�สมองอันเปKนผล 
จากการท่ีเลือดไม�ได.รับออกซิเจน ดังนั้น เราจึงควรฝTกการหายใจเพ่ือใช.ในการยิงป7นให.ได.ประมาณ 6-10 
วินาที การหายใจท่ีถูกวิธี 
 
ควรยืนในท�าท่ีถูกต.อง และก�อนยกป7นข้ึนให.หายใจเข.าลึกๆ ช.าๆ แล.วหายใจออกประมาณ 2 ครั้ง 
ในขณะยกป7นข้ึน ให.หายใจเข.าปกติ แต�เม่ือยกป7นถึงเปVาหมาย ให.หายใจออกจนถึงจุดท่ีหยุดการหายใจ 
ในขณะท่ีหยุดการหายใจ ให.ทําการยิงได. แต�ร�างกายจะต.องอยู�ในท�าท่ีม่ันคง เม่ือกระสุนถูกยิงออกไป 
แล.ว ร�างกายยังคงต.องอยู�ในสภาพนิ่ง จากนั้นจึงค�อยๆลดแขนลงแล.วเริ่มการหายใจตามปกติ 
 
การเล็ง  
การเล็ง หมายถึง การจัดให.ลํากล.องป7นชี้ไปยังเปVายิง ซ่ึงมีสูตรการเล็งอยู�ว�า “หลับตาซ.ายเล็งด.วยตาขวา  
ให.ยอดศูนย�หน.าอยู�ก่ึงกลางช�องบากศูนย�หลังเสมอ วางไว.ส�วนล�างของท่ีหมาย” ซ่ึงอธิบายได.ดังนี้ 

 -หลับตาซ.ายเล็งด.วยตาขวา หมายความว�า ให.ใช.สายตาเพียงข.างเดียวทําการเล็ง 
 -ให.ยอดศูนย�หน.าอยู�ก่ึงกลางช�องบากศูนย�หลัง หมายความว�าจัดให.ศูนย�หน.าอยู� 
ก่ึงกลางของช�องศูนย�หลัง 
 -เสมอสันบากศูนย�หลัง หมายความว�า ใหส�วนบนของศูนย�หน.าเสมอกับส�วนบนของ 
ศูนย�หลัง 
 -วางไว.ส�วนล�างของท่ีหมาย หมายความว�า เม่ือจัดศูนย�หน.าและศูนย�หลังได.แล.ว ให.นํา 
ศูนย�ท้ังสองไปวางไว.ด.านล�างของขอบจุดวงกลมสีดํา 
 
 
การเล็งท่ีสมบูรณ� 
 - ศูนย�หน.าต.องมองเห็นชัด 
 - ศูนย�หลังเบลอ 
 - แสง 2 ข.างของศูนย�หน.าต.องเท�ากัน 
 - ความกว.างของศูนย�หน.าข้ึนอยู�กับบุคคล 
 - ความลึกของศูนย�หลังต.องเพียงพอท่ีจะเห็นศูนย�หน.าได.อย�างชัดเจน 
 - การต้ังศูนย� : 
 - ศูนย�ป7นจะประกอบด.วยศูนย�หน.าและศูนย�หลัง ศูนย�หน.าจะติดตายตัว ไม�สามารถ 
ปรับแต�งได. แต�ศูนย�หลังสามารถปรับแต�งได.โดยการเลื่อนข้ึนลงหรือซ.ายขวา 
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หลักการต้ังศูนย�  
เม่ือเรายิงออกไปแล.วกระสุนตกลงเปVา ณ จุดหนึ่ง แต�ไม�ใช�จุดท่ีเราต.องการ เราสามารถเลื่อนจุดเพ่ือให.
ตําแหน�งของกระสุนตกลงยังจุดท่ีเราต.องการ เช�น เม่ือยิงกระสุนออกไปแล.วกระสุนตกลงตํ่ากว�าจุดสีดํา
ของเปVา แต�จุดหมายท่ีเราต้ังไว.คือจุดสีดํา เราสามารถปรับศูนย�ป7นโดยการเลื่อนศูนย�หลังข้ึน หรือถ.ายิง
กระสุนและกระสุนตกลงตํ่ากว�าจุดสีดํา เราสามารถแก.ไขได.โดยการเลื่อนศูนย�หลังลง หรือเลื่อนไป
ทางซ.ายหรือขวาก็ได.  
 
การลั่นไก  
การลั่นไกป7น คือการปล�อยให.กระสุนหลุดออกป7นไปสู�เปVา ซ่ึงถือเปKนข้ันสุดท.ายของการยิงป7น  
การลั่นไกป7นท่ีถูกต.องนั้น จะต.องค�อยๆกดไกเบาๆจนกว�าป7นจะลั่นเอง เพราะถ.ากดไกป7นแรงเกินไปจะ
ทําให.เกิดการกระชาก กระสุนจะตกตรงตามเปVา แต�ถ.าค�อยๆกลไกหรือกดไกอย�างนุ�มนวล กระสุนก็จะ
ค�อยๆออกและตกตรงตามเปVา  
การฝTกการลั่นไกนั้นต.องพยายามฝTกโดยไม�ใส�กระสุนป7น ควรฝTกประมาณวันละ 70-80 ครั้งเพราะการฝTก
การลั่นไกป7นแบบไม�ใส�กระสุนนั้น จะทําให.การฝTกมีประสิทธิภาพ การยิงนิ่งและไม�ทําให.เกิดการกระชาก 
 
การยิง  
การยิงป7นให.มีประสิทธิภาพนั้นควรยิงตามข้ันตอนต�างๆอย�างถูกต.อง จึงจะสามารถนําไปสู�ชัยชนะได.  
ข้ันตอนการยิงป7น 
 - นํามือท่ีไม�ใช.ยิงหยิบป7น แล.วนําไปวางในมือท่ีใช.ยิง 
 - ตรวจสอบศูนย�ป7น 
 - ต้ังท�าให.ถูกต.อง 
 - หายใจลึกๆประมาณ 2 ครั้ง 
 - หายใจครั้งท่ี 3 พร.อมยกป7นข้ึน เม่ือถึงเปVาหมายให.หายใจออก 
 - ค�อยๆสัมผัสไกป7น 
 - เล็งไปยังจุดเปVาหมาย 
 - กดไกป7นอย�างนุ�มนวล 
 - รักษาสภาพการยิงให.ยังคงนิ่งอยู� 
 - ค�อยๆลดมือลง จากนั้นจึงทําการวอเคราะห�การยิง 
 
 
การรักษาสภาพต�างๆหลังการยิง  
การรักษาสภาพหลังการยิงนั้น มิใช�รักษาเฉพาะช�วงระหว�างปลายกระสุนเท�านั้น แต�ต.องรักษาสภาพ
ต�างๆนับจากหลังการปล�อยกระสุนออกไประยะหนึ่ง จนกระท่ังกระสุนทะลุเปVา  
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การวิเคราะห�การยิง  
การวิเคราะห�การยิง หมายถึง การท่ีเรานําผลงานท่ียิงออกไปนั้นมาพิจารณาดูว�าข้ันตอนของการยิง
ท้ังหมดสมบูรณ�หรือไม� มีข.อบกพร�องอย�างไร แล.วนําข.อผิดพลาดนั้นมาแก.ไข เพ่ือให.การยิงในครั้งต�อไปมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ�ท่ีสุด  
 
การฝTกฝน  
การฝTกฝนสําหรับกีฬายิงป7นนั้นเปKนสิ่งจําเปKนอย�างยิ่ง ดังนั้นิจึงควรให.มีการฝTกฝนอย�างต�อเนื่องท้ัง
ร�างกายและจิตใจ  
 
เครื่องมือและอุปกรณ�  
ในการแข�งขันกีฬายิงป7น อุปกรณ�สําคัญมีอยู� 3 ชนิด คือ ป7น กระสุนป7น และเปVายิง นอกจากนั้นยังมี
อุปกรณ�อ่ืนๆเพ่ิมเติมอีก เช�น เครื่องแต�งกาย อุปกรณ�ปVองกันเสียง ท่ีป`ดตา สลิง เปKนต.น 
 
 
 

ตอนท่ี ๓ 

                                การใช.สนามยิงป7นในการแข�งขันยิงป7น 

                ๓.๑ อุปกรณ-และเครื่องแต&งกายของการยิงป�น 

                นักกีฬาทุกคนต.องใช.อุปกรณ� และ เครื่องแต�งกายท่ีถูกต.องตามกฎของสหพันธ�กีฬายิงป7น 
นานาชาติเท�านั้น ห.ามใช.สิ่งใดๆ  เช�น  ป7น  เครื่องมือ  อุปกรณ� และส�วนประกอบต�าง ๆ ซ่ึงอาจทําให. 
ได.เปรียบเหนือนักกีฬาคนอ่ืน หรือไม�เปKนไปตามกฎของสหพันธ�กีฬายิงป7นนานาชาติ นักกีฬาจะต.องนํา 
อุปกรณ�  และ เครื่องแต�งกายท่ีจะใช.ท้ังหมด ส�งให.แผนกควบคุมอุปกรณ� ตรวจสอบและรับรอง และทํา
เครื่องหมายอย�างเปKนทางการก�อนเริ่มการแข�งขัน หัวหน.าท่ีจะต.องรับผิดชอบเทียบเท�ากับนักกีฬาในการ 
ตรวจสอบอุปกรณ�ตามกติกาของสหพันธ�กีฬายิงป7นนานาชาติและกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ตรวจสอบความ 
ถูกต.องของอุปกรณ�และเครื่องแต�งกายของนักกีฬาได.ตลอดเวลา 
 
 
ป7นและกระสุน  
          ผู.เข.าแข�งขันต.องใช.ป7นกระบอกเดียวกันแข�งขันในทุกๆชุดการยิงแข�งขันตลอดรายการ นอกจาก 
ว�าป7นนั้นจะเสียหรือกลไกป7นไม�ทํางาน  กรรมการอาจจะอนุญาตให.ใช.ป7นกระบอกใหม�ท่ีเปKนชนิดเดียว 
กันได. ป7นท่ีใช.ในการแข�งขันมี 2 ประเภท คือ 
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ป7นสั้น (Pistol) แบ�งการแข�งขันออกเปKน 5 ประเภทคือ 

 - ป7นสั้นยิงเร็ว (Rapid Fire Pistol) ควรมีขนาด 5.6 มิลลิเมตร น้ําหนักของป7นท่ีไม�ได.บรรจุ 
กระสุนต.องไม�เกิน 1260 กรัม ความสูงของลํากล.องรวมศูนย�หน.าและอุปกรณ�ต.องไม�เกิน 40 มิลลิเมตร  
กระสุนใช.แบบชนวนรับ (ลูกกรด) แบบใดก็ได.ท่ีมีขนาด 5.6 มิลลิเมตร 

 - ป7นสั้นชนวนกลาง (Center Fire Pistol) ควรมีขนาด 7.62-9.65 มิลลิเมตร น้ําหนักของป7น 
รวมอุปกรณ�ต.องไม�เกิน 1400 กรัม ความยาวของลํากล.องต.องไม�เกิน 153 มิลลิเมตร ระยะห�างระหว�าง 
ศูนย�หน.าและศูนย�หลังต.องไม�เกิน 220 มิลลิเมตร แรงต.านทานเหนี่ยวนําไกต.องวัดได.อย�างน.อย 1360  
กรัม กระสุนท่ีใช.มีขนาดต้ังแต� 7.62-9.65 มิลลิเมตร 

 - ป7นสั้นมาตรฐานและป7นสั้นมาตฐานสตรี (Standard Piotol and Pistol) ควรมีขนาด 5.6  
มิลลิเมตร น้ําหนักป7นรวมอุปกรณ�ต.องไม�เกิน 1400 กรัม ความยาวของลํากล.องต.องไม�เกินกว�า 153  
มิลลิเมตร ระยะห�างระหว�างศูนย�หน.าและศูนย�หลังต.องไม�เกินกว�า 220 มิลิเมตร แรงต.านการเหนี่ยวไก 
ต.องวัดได.อย�างน.อย 1000 กรัม ใช.กระสุนท่ีมีขนาด 5.6 มิลลิเมตร 

 - ป7นสั้นยิงช.า (Pistol) ควรมีขนาด 5.6 มิลลิเมตร กระสุนมีขนาดไม�เกิน 5.6 เมตร 

 - ป7นสั้นอัดลม (Air Pistol) ต.องเปKนชนิดท่ีใช.แรงอัดของอากาศหรือกzาซคาร�บอนไดออกไซด� 
แบบใดๆก็ได.ขนาด 4.5 มิลลิเมตร น้ําหนักของป7นรวมอุปกรณ�ท้ังหมดต.องไม�เกิน 1500 กรัม แรงต.าน 
การเหนี่ยวไกต.องไม�น.องกว�า 500 กรัม กระสุนมีขนาด 4.5 มิลลิเมตร 
 
ป7นยาว (Rifle) แบ�งการแข�งขันออกเปKน ๓ ประเภทคือ 

 - ป7นยาวอัดลม (Air Rifle) ควรมีน้ําหนัก 5.5 กิโลกรัม ซ่ึงใช.ท้ังประเภทชายและหญิง ความยาว 
ของป7นต.องไม�เกิน 850 มิลลิเมตร กระสุนแบบ 4.5 มิลลิเมตร 

 - ป7นยาว (Rifle) การแข�งขันป7นยาวแบ�งออกเปKน 2 ประเภท 
 -การแข�งขันป7นยาว 50 เมตร ประเภทชายควรมีน้ําหนักไม�เกิน 8 กิโลกรัม ประเภทหญิง 
ควรมีน้ําหนักไม�เกิน 6.5 กิโลกรัม ใช.กระสุนขนาดไม�เกิน 5.6 มิลลิเมตร 

 -การแข�งขันป7นยาว 300 เมตร ประเภทชายควรมีน้ําหนักไม�เกิน 8 กิโลกรัม ประเภทหญิง 
ควรมีน้ําหนักไม�เกิน 6.5 กิโลกรัม ใช.กระสุนขนาดไม�เกิน 8 มิลลิเมตร 
 
             ป7นยาวมาตรฐาน (Standard Rifle) ควรมีน้ําหนัก 5.5 กิโลรัม แรงต.านการเหนี่ยวไกต.องไม� 
เกิน 1500 กรัม ความยาวต.องไม�เกิน 762 มิลลิเมตร กระสุนท่ีใช.ไม�เกิน 8 มิลลิเมตร 
 
เปVา  
                     คุณภาพและขนาดของเปVาท่ีใช.ในการแข�งขันท้ังหมด จะต.องได.รับการตรวจจากผู.แทน 
สหพันธ�กีฬายิงป7นนานาชาติ ก�อนท่ีการแข�งขันจะเริ่มข้ึนและเปVาท่ีได.รับการยอมรับเท�านั้นท่ีจะสามารถ 
นํามาใช.ได.วัสดุท่ีใช.ทําเปVา  และสีท่ีพิมพ�ต.องไม�สะท.อนแสง  เพ่ือให.สามารถมองเห็นได.ชัดเจนในระยะท่ี 
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เหมาะสมภายใต.สภาวะของแสงตามปกติ และต.องบันทึกรอยรูกระสุนโดยไม�มีการฉีกหรือบิดเบ้ียว เปVาท่ี 
ใช.ในการแข�งขันแบ�งออกได.เปKน  6 แบบ คือ 

 - เปVาป7นสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 
 - เปVาป7นสั้น 25 เมตร และป7นสั้นพกพา 50 เมตร 
 - เปVาป7นสั้นอัดลม 10 เมตร 
 - เปVาป7นยาว 300 เมตร 
 - เปVาป7นยาว 50 เมตร 
 - เปVาป7นยาวอัดลม 10 เมตร 
 
อุปกรณ�สําหรับช�องยิงป7น 

 - โตzะสําหรับบรรจุกระสุน 
 - เก.าอ้ี 1 ตัว สําหรับผู.แข�งขัน 
 - โตzะพร.อมเก.าอ้ี สําหรับเจ.าหน.าท่ีบันทึกคะแนน 
 - แผ�นปVายคะแนน สําหรับเจ.าหน.าท่ีบันทึกคะแนนแสดงคะแนนอย�างไม�เปKนทางการเพ่ือ 
ประโยชน�ของผู.ชม 
 - กล.องส�องเปVาชนิดต้ังประจําท่ี สําหรับเจ.าหน.าท่ีบันทึกคะแนน ในการแข�งขันประเภทป7นสั้น 
ยิงช.าและป7นสั้นอัดลม 
 
สนามแข�งขัน  
          จะต.องมีหลังคาและฝาก้ัน เพ่ือปVองกันลม ฝนและแสงแดด หลังคาควรมีความสูง 2.20 เมตร 
ด.านหลังของผู.แข�งขันจะต.องมีท่ีเหลือสําหรับเจ.าหน.าท่ีและผู.ชมจุดยิงจะต.องเปKนพ้ืนราบและมีการ
ก�อสร.างอย�างม่ันคง เปVาต.องติดหมายเลขให.ตรงกับช�องยิงและจะต.องมีธงแสดงทิศทางลมท่ีมีลักษณะ
เปKนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ.า มีไว.สําหรับบอกทิศทางลมในสนามแข�งขัน 
 
เสื้อยิงป7น  
          ลําตัวและแขนของเสื้อรวมท้ังซับในจะต.องไม�เกิน 5 มิลลิเมตร ตัวเสื้อเม่ือสวมต.องไม�ยาวกว�าจุด
ตํ่าสุดของมือกํา เสื้อส�วนท่ีป`ดซ.อนกันต.องไม�เกิน 100 มิลลิเมตร ตัวเสื้อต.องหลวมพอประมาณ คือ เม่ือ
สวมแล.วต.องสามารถรั้งเข.าได.อีกอย�างน.อย 70 มิลลิเมตร โดยวัดจากจุดกลางกระดุมถึงขอบนอกของรู
กระดุมในกรณีท่ีสวมเสื้อตามปกติห.ามใช.สายคาด สายรัด ตะเข็บ เชือกมัดหรืออุปกรณ�อ่ืนใดท่ีช�วยใน
การรองรับของเสื้อและไหล�ไม�เปKนธรรมชาติ 
 
กางเกงยิงป7น  
          กางเกงยิงป7นรวมซับในจะต.องหนาไม�เกิน 2.5 มิลลิเมตร ขอบบนของกางเกงจะต.องไม�แน�น 
และสูงไม�เกิน 50 มิลลิเมตร  สามารถใช.เข็มขัดธรรมดาได. แต�ต.องมีความกว.างไม�เกิน 40 มิลลิเมตร  
และหนาไม�เกิน 3 มิลลิเมตร ถ.ามีแถบรอบเอวต.องมีความกว.างไม�เกิน 70 มิลลิเมตร ส�วนขากางเกง 
ต.องหลวม 
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ถุงมือยิงป7น  
              จะต.องหนาไม�เกิน 12 มิลลิเมตร โดยวัดรวมท้ังวัสดุส�วนฝ|ามือและหลังมือเข.าด.วยกัน  ณ  
บริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีไม�ใช�ตะเข็บ ถุงมือจะยาวพ.นข.อมือข้ึนมาได.ไม�เกิน 50 มิลลิเมตร โดยวัดจากตุ�ม 
กลางข.อมือ ห.ามใช.สายรัดหริอผูกมัดตรงข.อมือ  แต�อาจใช.ยางยืดเพ่ือความสะดวกในการสวมถุงมือได. 

                                   

รองเท.ายิงป7น  
          สามารถใช.ได.ท้ังรองเท.าหุ.มส.นธรรมดา รองเท.ากีฬา หรือรองเท.ายิงป7นหุ.มข.อ โดยวัสดุส�วนบน
หรือบริเวณเหนือพ้ืนรองเท.าต.องอ�อนนุ�ม สามารถบิดและงอตัวได. เม่ือวัดรวมกับวัสดุซับในต.องไม�เกิน 4 
มิลลิเมตร 

      
 
 
ท่ีป`ดตา  
มีความกว.างไม�เกิน 30 มิลลิเมตร และยาวไม�เกิน 100 มิลลิเมตร 
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อุปกรณ�ปVองกันเสียง (Ear Plug) 
          มีท้ังแบบอุดหู และครอบหู ข้ึนอยู�กับความสะดวกของผู.ใช.งาน และมีการลดเสียงได.มากน.อย 
ตามลักษณะของอุปกรณ�นั้นๆ เช�น 
              - แบบอุดหูทําด.วยพลาสติก หรือยางสิลิโคน สามารถลดระดับเสียงลงได. ๒๔ - ๒๖ เดซิเบล 
              - แบบอุดหูทําด.วยโฟม หรือฟองน้ําเทียม  สามารถลดระดับเสียงลงได. ๒๔ - ๒๙ เดซิเบล 
              - แบบครอบหู สามารถลดระดับเสียงลงได. ๒๕ - ๒๙ เดซิเบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบพลาสติก หรือยางสิลิโคน       แบบโฟม หรือฟองน้ําเทียม                   แบบครอบหู 
 
       
          ๓.๒ รายละเอียดการแข&งขันและกติกาการแข&งขัน 
 
ท�ายิง(Position) 

          ก�อนและระหว�างชุดการแข�งขัน รวมท้ังในขณะท่ีมีการรบรรจุกระสุน หรือมีการตรวจสอบ หรือ 
มีการข้ึนไกไว. ป7นจะต.องชี้ไปทางพ้ืนสนาม ซ่ึงรวมไปถึงก�อนท่ีจะยืนอยู�ในตําแหน�งพร.อมสําหรับนัดต�อไป  
หรือขณะท่ีรอคําสั่ง “เลิกบรรจุ” ก็จะต.องกระทําแบบเดียวกัน ในประเภทการยิงเร็วระยะ 25 เมตร การ 
ยิงจะเริ่มจากตําแหน�งพร.อม ซ่ึงในตําแหน�งพร.อมนี้ แขนของนักกีฬาจะต.องชี้ลงไม�มากกว�า  45 อาศา  
เม่ือวัดจากแนวต้ังแต�จะไม�ชี้ไปยังพ้ืนดินท่ีหน.าผู.ยิง โดยแขนจะต.องอยู�ในตําแหน�งนี้ในขณะท่ีทําการรอ 
การกลับมาของเปVาหรือเม่ือใช.เปVาอิเล็กทรอนิกส�จะต.องรอจนกว�าไฟเขียวติด 

สําหรับการแข�งขันกีฬายิงป7นนั้นท�ายิงจะแบ�งเปKน 3 ท�า คือ 

ท�านอน (Prone) นักกีฬาจะต.องอยู�บนท่ีโล�งของช�องยิง โดยนักกีฬาจะต.องใช.ผ.าปูช�องยิงเพ่ือวางข.อศอก
ได. ลําตัวของนักกีฬาจะต.องอยู�บนช�องยิงโดยหันหัวไปทางเปVา ตัวป7นจะรองรับด.วยมือข.างหนึ่งและไหล� 
อีกข.างหนึ่งเท�านั้น ในขณะทําการเล็งแก.มของนักกีฬาจะต.องวางอยู�กับโครงป7น โดยตัวป7นอาจจะรองรับ 
ด.วยสลิงก็ได. แต�กระโจมมือท่ีอยู�กับมือซ.ายจะต.องไม�สัมผัสกับเสื้อยิงป7นและจะต.องไม�มีส�วนใดของป7น 
สัมผัสกับวัสถุใดๆ นอกจากนี้ห.ามวางหรือพักตัวป7นท่ีจุดใดๆท้ังสิ้นส�วนของแขนด.านหน.าส�วนแขนของ 
เสื้อยิงป7นด.านหน.าและข.อศอกจะต.องมองเห็นได.อย�างชัดเจนว�าสูงข้ึนจากพ้ืนผิวช�องยิง ส�วนแขนหน.า 
ของนักกีฬาท่ีมีสลิงจะต.องมีมุมไม�น.อยกว�า 30 องศา ตามแนวนอน โดยวัดจากแนวแขนส�วนหน.า 
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ท�ายืน (Standing) นักกีฬาจะต.องยืนอย�างอิสสระด.วยเท.าท้ังสองข.าง บนพ้ืนท่ีในช�องยิงหรือผ.ารองพ้ืน  
โดยปราศจากสิ่งคํ้าจุนใดๆ ตัวป7นจะต.องรองรับด.วยแขนข.างหนึ่งและไหล� หรือแขนด.านบนท่ีอยู�ใกล.ไหล� 
และตัวป7นจะต.องไม�ถูกหนุนโดยเสื้อยิงป7นหรือส�วนของหน.าอกท่ีอยู�พ.นพ้ืนท่ีไหล�ขวาและหน.าอกด.านขวา 
ออกมา แขซ.านด.านบนและข.อศอก จะรองรับอยู�บนส�วนของอกหรือสะโพก ข.อควรระวัง คือ ในการยิง 
ท�ายืนนี้ ห.ามใช.สลิงกับป7นทุกชนิด 
 
ท�านั่ง (Kneeling) ท�านั่งยิงนั้นอวัยวะบริเวณปลายเท.าขวา หัวเข�าขวาและเท.าซ.ายของนักกีฬาขะต.อง 
สัมผัสกับพ้ืนช�องยิงตัวป7นจะต.องรองรับด.วยแขนและไหล�ขวา ศอกซ.ายจะรองรับด.วยเข�าซ.าย ตัวป7นอาจ 
รองรับด.วยสลิง แต�กระโจมมือท่ีอยู�หลังมือซ.ายจะต.องไม�สัมผัสกับเสื้อยิงป7น 
 
การต้ังเปVา (Handling of Targets) 

          ในการแข�งขันยิงป7นนั้นได.แบ�งประเภทออกเปKน 2 ประเภท คือ 
เปVากระดาษ (Paper Targets) โดยปกตินักกีฬาจะทําการเปลี่ยนเปVาด.วยตัวเองภายใต.การตรวจสอบ 
ของเจ.าหน.าท่ีสนาม ทันทีท่ีนักกีฬายิงครบ 1 ชุด 10 เปVานักกีฬาจะต.องวางเปVาลงบนพ้ืนท่ีท่ีสะดวกต�อ 
เจ.าหน.าท่ีแนวเปVา ซ่ึงจะนําเปVานั้นใส�ลงในพ้ืนท่ีบรรจุท่ีปลอดภัยและนําเข.าไปในห.องประมวลผลและจัด 
อันดับโดยเจ.าหน.าท่ีท่ีรับผิดชอบ แต�ถ.าใช.เปVาเลื่อนแบบอัตโนมัติและมีการเปลี่ยนเปVา นักกีฬาอาจต.อง 
ควบคุมการเปลี่ยนเปVาเองหรือควบคุมโดยเจ.าหน.าท่ีแนวเปVา ถ.านักกีฬาพบเครื่องหมายหรือพบการ 
เปลี่ยนเปVาช.าเกินไป นักกีฬาจะต.องแจ.งต�อเจ.าหน.าท่ีสนามถ.าเจ.าหน.าท่ีสนามหรือกรรมการตัดสินเห็น 
ด.วย เจ.าหน.าท่ีจะต.องแก.ไขให.เหมาะสม ถ.านักกีฬาหรือเจ.าหน.าท่ีทีมอาจทําการประท.วงต�อกรรมการ 
ตัดสินได. ถ.ากรรมการตัดสินเห็นด.วยจะมีการขยายเวลาให.โดยมีเวลาทดให.ไม�เกิน 10 นาที 
 
เปVาบันทึกคะแนนชนิดอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Scoring Targets) คําสั่งสําหรับการใช.งานปุ|ม 
ควบคุมของเปVาบันทึกคะแนนชนิดอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงใช.ควบคุมการทํางานจะแสดงผลการทํางานบน 
จอภาพ ส�วนการเปลี่ยนเปVาจากเปVาททดสอบศูนย�ไปเปKนเปVาบันทึกคะแนนนั้น หัวหน.าเจ.าหน.าท่ีสนาม 
จะเปKนผู.ประกาศให.ทราบ นอกจากนั้นห.ามไม�ให.บังบริเวณจอภาพหรือส�วนใดของจอแสดงผลโดย 
กรรมการตัดสินและเจ.าหน.าท่ีในสนาม อีกท้ังนักกีฬาและเจ.าหน.าท่ีสนามจะต.องไม�สัมผัสกับแผงควบคุม 
การพิมพ� หรือแถบกระดาษพิมพ�ก�อนท่ีจะจบการแข�งขันนั้นๆ ยกเว.น ในกรณีท่ีด.รับการอนุญาตจาก 
กรรมการตัดสินเท�านั้น นอกจากนี้ก�อนออกจากสนามแข�งขันนักกีฬาจะต.องลงชื่อในแถบผลคะแนนเพ่ือ 
รับรองผลคะแนน 
 
กติกาการแข�งขัน (Competition Rules) 

          เวลาเตรียมตัว : นักกีฬาจะมีเวลา 10 นาทีก�อนการแข�งขันจะเริ่มข้ึน เพ่ือเตรียมตัวครั้งสุดท.าย  
ก�อนและระหว�างเวลาเตรียมตัว นักกีฬาอาจจะทําการยิงแห.ง (ยิงแห.งคือ การปลดกลไกของการยิงของ 
ป7นท่ีไม�ได.บรรจุกระสุนหรือการปลดกลไกชนิดอากาศอัดหรือแกzสโดยไม�มีการปล�อยอากาศหรือแกzส 
ออกไป) 
 
 



- ๑๕ - 

 
การเริ่มยิง : การแข�งขันจะเริ่มข้ึนเม่ือหัวหน.าเจ.าหน.าท่ีสนามออกคําสั่ง “เริ่มยิง” กระสุนทุกนัดท่ียิงภาย 
หลังจากผู.เข.าแข�งขันเสร็จสิ้นการทดสอบงศูนย� ถือเปKนการบันทึกการแข�งขัน แต�ถ.ายิงก�อนเริ่มเวลาการ 
แข�งขันกระสุนลูกนั้นจะถูกลงโทษโดยตัด 2 คะแนนบนเปVาแข�งขันเปVาแรก 
 
การเปลี่ยนตัวนักกีฬา : เม่ือนักกีฬาคนใดยิงกระสุนทดสอบศูนย�นัดแรกแล.ว หากถอนตัวจากการแข�งขัน  
จะไม�มีการเปลี่ยนตัวให.นักกีฬาคนอ่ืนลงแข�งขัดแทน  
 
การยิงทดสอบศูนย� : จะไม�จํากัดจจํานวนแต�ต.องยิงก�อนเริ่มยิงบันทึกผลนัดแรกของการแข�งขัด และเม่ือ 
ยิงกระสุนบันทึกผลนัดแรกแล.วห.ามยิงทดสอบศูนย�อีก เว.นแต� ได.รับอนุญาตจากกรรมการตัดสินอย�าง 
ถูกต.องตามกติกา  
 
เวลาท่ีเหลือ : หัวหน.าเจ.าหน.าท่ีสนามจะต.องแจ.งเวลาท่ีเหลือแก�นักกีฬาโดยผ�านเครื่องขยายเสียง เม่ือ 
เหลือเวลา 10 นาทีและ 5 นาทีสุดท.ายของการแข�งขัน และการแข�งขันจะหยุดลงเม่ือมีคําสั่ง “หยุด”  
หรือมีสัญณานท่ีกําหนดปรากฎ 
 
               ๓.๒ การให�คะแนน (Scoring) 

ค�าคะแนนของรอยกระสุนท้ังหมด จะมีการให.คะแนนตามค�าของเขตวงคะแนน ซ่ึงกระสุนนั้นยิงถูก ถ.า 
ลูกกระสุนกระทบส�วนใดของวงคะแนน (เส.นก้ันแนวระหว�างเขตค�าคะแนน) รอยกระสุนนัดนั้นจะด.รับ 
ค�าคะแนนสูงในระหว�างเขตค�าคะแนนท้ังสอง แต�ถ.านัดกระสุนท่ียิงออกไปในขณะท่ีเปVายังอยู�ในอาการ 
เคลื่อนไหวจะไม�นับคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๖ - 

 
ตอนท่ี ๔ 

                          ประมวลภาพท่ัวไปเก่ียวกับสนามและการยิงป7น 

ภายในสนามยิงป7น 

 

                                สนามยิงป7นทราบระยะ ๓๐๐ เมตร รร.จปร. 

 

 

              มีจํานวน ๖๐ ช�องยิง                      เส.นแนวยิง (ห.ามผู.หนึ่งผู.ใด ทดสอบ เล็งป7น ชักลูก 
                                                             เลื่อน หรือลั่นไกเล�นหลังเส.นแนวยิงป7นโดยเด็ดขาด) 

 

 

หลังเส.นแนวยิง 



- ๑๗ - 
 
 
 

               การปVองกันการแฉลบของหัวกระสุนภายในสนามยิงป7นใน ๒ ลักษณะ 

   

๑. มูลดิน โดยท่ัวไปจะทําข้ึนเพ่ือหยุดการเดินทาง       ๒. การวางยางรถยนต�เปKนกําแพงปVองกัน 
ของหัวกระสุนในการฝTกซ.อมยิงป7น                         
     ในท่ีนี้จะทําข้ึนเพ่ือปVองกันการแฉลบของ 
หัวกระสุนท่ีจะแฉลบออกในลักษณะทางข.าง 
 
 
 
 
          
                                                                 เปVาและทิศทางการยิง จะชี้ไปยังท่ีซ่ึงปลอดคน, 
                                                                 ท่ีอยู�อาศัย หรือสิ่งใดๆ อันจะก�อให.เกิดความ 
                                                                 เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  หุ�นสําหรับติดเปVาฝTกซ.อมยิงป̀น ทําด.วยสังกะสี 
                                                                  มีลกัษณะท่ีแตกต�างกันไปตามวัตถุประสงค�ของ 
                                                                  การฝTก ( ในภาพเปKนเปVาแบบเต็มตัว ) 
 
 
 

 
 

�������ก�	
���������������� �������ก�	
���������������� 



 
- ๑๘ - 

 
 
 

 
คําแนะนํา และกฎข.อปฏิบัติต�างๆ ภายในสนามยิงป7น ทุกคนควรยึดถือและปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด 
 
 
อุปกรณ�ปVองกัน 

  

                                                              การปVองกันเสียงท่ีเกิดจากการยิงป7น ด.วยการใช. 
                                                              อุปกรณ�ปVองกันเสียง ( Ear Plug )   
 
 
 
                                                              แผงก้ันปลอกกระสุน : เพ่ือปVองกันปลอกกระสุน 
                                                              หลังจากคัดปลอกกระเด็นถูกผู.ทําการยิงแข�งขัน 
                                                              ท่ีอยู�ด.านข.าง  
 
 
 
 
 
                                                                  
                                                                 การสวมแว�นชนิดปVองกันสะเก็ด สามารถช�วย 
                                                                 รักษาดวงตาขณะทําการยิงได. 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 
 

 
เม่ือเกิดความเครียดในขณะฝTกซ.อม หรือแข�งขันยิงป7น 

   

 
                                                                   ความเครียดจากการเม่ือยล.าของร�างกาย 
                                                                   สามารถใช.อุปกรณ�ช�วยบริหารได. เช�น 
                                                                   อุปกรณ�บริหารนิ้วมือ หรือให.เพ่ือนช�วย 
                                                                   นวดเพ่ือผ�อนคลายได.ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

  

 เม่ือเกิดความเครียดในขณะยิงป7นด.วยความเม่ือยล.าของร�างกาย หรือสภาพจิตใจก็ตาม ไม�ควรฝ7นยิงต�อ 
 ควรทําการวางป7นในลักษณะท่ีปลอดภัย เช�น ปลดแมกกาซีน แขวนลูกเลื่อน วางป7นโดยท่ีปากกระบอก 
 ชี้ไปยังเปVาหรือท่ีปลอดภัยเท�านั้น แล.วบริหารร�างกาย สูดอากาศท่ีบริสุทธิ์ ด่ืมน้ํา หรือพูดคุยกันในเรื่อง 
 ท่ีสบายอารมณ� เม่ือพร.อมจึงค�อยเริ่มฝTกซ.อมหรือแข�งขันใหม� 
 
 



- ๒๐ - 

 
                                                      บรรณานุกรม 

 
     รส. ๗ - ๑๕  หมู�  หมวดทหารราบ  ทหารส�งทางอากาศ  ทหารราบยานเกาะ ,  
               กองทับบก  พ.ศ. ๒๕๑๒ 

     คู�มือพลทหารว�าด.วยการปฏิบัติการในสนามรบ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร�มที่ ๑  การจําแนกองค�ความรู.ที่จําเปKนต�อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส�วนราชการ/จังหวัด ( KM Action plan ) 

ชื่อส�วนราชการ : กสฝ.สบร.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร- เปNาประสงค- (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํา 

รับรอง 

เปNาหมายของตัวชี้วัด องค-ความรู�ที่จําเปWนต&อการ 

ปฏิบัติงานตามประเด็น 

ยุทธศาสตร- 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 

   - การใช.สนามยิงป7น 
  

องค�ความรู.ที่จําเปKนต�อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู. คือ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� : การรักษาความมั่นคงของรัฐ แผนการจัดการความรู. 
( มุ�งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให.เปKนผู.นําทางทหารที่พึงประสงค�ของกองทัพบก : พัฒนาขีดความสามารถด.านอุปกรณ�ประกอบ 
การเรียนการสอน ) 
 

แผนที่ ๑ องค�ความรู.ที่จําเปKน : การใช.สนามยิงป7น 

เหตุผลที่เลือกองค�ความรู. :  การปฏิบัติตนของผู.เข.ารับการฝTกหรือผู.ทําการยิงขณะเข.าสู�สนามยิงป7น ยังไม�เปKนไปตามกฏข.อบังคับ  
และเพื่อเพิ่มพูนความรู.ให.แก�เจ.าหน.าที่ประจําสนามยิงป7นในการให.การสนับสนุน 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปVาหมายที่เลือกใช.วัดการทํา KM :  

 

 

 



แบบฟอร�มที่ ๒  แผนการจัดการความรู. ( KM Action plan ) 
ชื่อส�วนราชการ : กสฝ.สบร.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร� : การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
องค�ความรู.ที่จําเปKน : การใช.สนามยิงป7น 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปNาหมาย กลุ&มเปNาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ- 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ&งชี้ความรู� 
- สมาชิกในกลุ�มได.ร�วมกันระดมความคิด 
ถึงความเปKนไปได.ในการปฏิบัติงาน 
- ลักษณะทั่วไปของอาคารสนามยิงป7น 
  ทราบระยะ รร.จปร. ( ๓๐๐เมตร ) 
- หลักปฎิบัติเกี่ยวกับการยิงป7น  
- การใช.สนามยิงป7นในการแข�งขันยิงป7น  
 

๑๒ ก.พ.๕๗ จํานวนสมาชิก 
ของ KM Team 

๓ คน KM Team - ฐานความรู. 
- ชุมชนนัก 
ปฏิบัติ (CoP)  

- รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสร�างและแสวงหาความรู� 
- ค.นคว.าข.อมูลเกี่ยวกับสนามยิงป7นและ  
  การใช.งานและสนับสนุน   
- รวบรวมข.อมูลจากผู.มีประสบการณ� 
 

   มี.ค.๕๗ แหล�งข.อมูล 
ที่สอบทานได. 

 

ไม�น.อยกว�า 
 ๓ แหล�งข.อมูล 

- ศูนย�หนังสือ 
 จุฬาลงกรณ�ฯ 
 สาขา รร.จปร. 
- อินเตอร�เน็ต 

-ผู.มีประสบการณ� 
       จาก 
 รร.สพศ.ศสพ. 
 

- ฐานความรู. 
- ชุมชนนัก 
ปฏิบัติ (CoP) 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
  ๔ 

 
 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปNาหมาย กลุ&มเปNาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ- 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรู�ให�เปWนระบบ 
- ลักษณะทั่วไปของอาคารสนามยิงป7น 
  ทราบระยะ รร.จปร. ( ๓๐๐เมตร ) 
- หลักปฎิบัติเกี่ยวกับการยิงป7น  
- การใช.สนามยิงป7นในการแข�งขันยิงป7น  
  

  พ.ค.๕๗ ความเข.าใจถึง 
   ข.อมูลการ 
 ปฏิบัติภายใน 
  สนามยิงป7น 
 

ร.อยละ ๑๐๐ 
 
 

- ลักษณะทั่วไป 
  ของอาคาร 
  สนามยิงป7น 
  ทราบระยะ  
    รร.จปร. 
 ( ๓๐๐เมตร ) 
- หลักปฎิบัติ 
 เกี่ยวกับการ 
     ยิงป7น  
- การใช.สนาม 
  ยิงป7นในการ 
  แข�งขันยิงป7น 
 

- ฐานความรู. 
 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
 ๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู� 
- นําแนวคิดและแบบที่ได.แลกเปลี่ยนกับ 
  ผู.ชํานาญการเฉพาะทาง 

  ส.ค.๕๗ จํานวน 
ผู.ชํานาญการ 
ที่ตรวจสอบ 

ไม�น.อยกว�า 
๓ คน 

- KM Team 
-ผู.มีประสบการณ� 
       จาก 
 รร.สพศ.ศสพ. 

- อาจารย� และ 
 ผู.เชี่ยวชาญจาก 
ศูนย�การทหารราบ 

- ผู.เชี่ยวชาญจาก 
  พัน.ร.รร.จปร. 

 

- ชุมชนนัก 
ปฏิบัติ (CoP) 
- ระบบพี่เลี้ยง 
  

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปNาหมาย กลุ&มเปNาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ- 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๕ การเข�าถึงความรู� 
- นําแนวทางที่ผู.ชํานาญการตรวจสอบแล.ว 
ให.เจ.าหน.าที่หรือผู.สนใจ ทดลองศึกษาและ
พิจารณาประกอบกับการปฏิบัติงานของ 
หน�วยที่ผ�านมา  เพื่อสะท.อนผลกลับ 

  ส.ค.๕๗ การเข.าถึง 
กําลังพล 

ผู.ปฏิบัติงาน 
 

๕ - ๑๐ คน 
 

 - หนังสือเวียน 
 - การแจกจ�าย 
 เอกสารแผ�นพับ 
 
 

 - ชุมชนนัก 
 ปฏิบัติ ( CoP ) 

 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

๖ การแบ&งป3นแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
- เชิญเจ.าหน.าที่ของหน�วยต�างๆ ที่เกี่ยวข.อง 
ในการปฏิบัติ ร�วมแสดงความคิดเห็น 
- นําข.อมูลที่ได.จัดทําเปKนคู�มือ 
 

  ก.ย.๕๗ จํานวนการจัด 
แสดงความ
คิดเห็น / 

จํานวนของ 
เจ.าหน.าที่ที่ร�วม 
แสดงความเห็น 

 

๑ ครั้ง / 
๑๐ คน 

ผู.ชํานาญ และ 
มีประสบการณ� 
ในการปฏิบัติงาน 

 เวทีสําหรับการ 
   แลกเปลี่ยน 
     เรียนรู. 
 

- รร.จปร. ๑,๒,๓, 
๔,๕  

๗ การเรียนรู� 
- จัดการอบรมเผยแพร�ความรู. 
- เผยแพร�ในสื่อต�าง ๆ 
- จัดทําเปKนคู�มือแจกจ�าย  

  ก.ย.๕๗ จํานวนผู.เข.ารับ 
การอบรม 

๑๕ คน - เจ.าหน.าที่ที่ 
เกี่ยวข.องในการ 
ปฏิบัติงาน  
- ตัวแทนหน�วย 

- ระบบพี่เลี้ยง 

- เทคนิคการ 
เล�าเรื่อง 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

 


