๓

บทที่ ๒
การฝกหนาที่พลประจํารถจรวด
๘. การฝกรูแถวประกอบรถจรวด
หนารถ
ซายรถ

ขวารถ

ทายรถ
๙. คําบอกคําสั่ง การฝกพลประจําจรวดเปนบุคคล
คําบอกคําสั่ง
ผูปฏิบัติ
การปฏิบัติ
พลประจําจรวดหนารถแถว พลประจําจรวดทั้งหมด ผบ.หมูท วนคําสัง่ “หนารถแถว” แลววิง่ นําพลประจํา
ผบ.หมู
จรวดทั้งหมดไปเขาแถวหนารถ ในทาตามระเบียบ
๑ กาว
๑ กาว
พัก โดยหันหนาใหรถจรวด ผบ.หมูอยูกึ่งกลางรถ
เล็งชวย พลเล็ง พลขับ
จรวดดังรูป
๒ กาว

พลประจําจรวดขวารถแถว พลประจําจรวดทั้งหมด ผบ.หมูท วนคําสัง่ “ขวารถแถว” แลววิง่ นําพลประจํา
จรวดทั้งหมดไปเขาแถวขวารถในทาตามระเบียบ
๑ กาว
ผบ.หมู
พลขับ
พลเล็ง
เล็งชวย
๒ กาว

พัก หันหนาไปทางหนารถจรวด โดยวิ่งวนไปทาง
ขวาหรือตามเข็มนาฬิกา ผบ.หมูอยูตรงแนวลอขับ
ดังรูป

๔
คําบอกคําสั่ง
ผูปฏิบัติ
การปฏิบัติ
พลประจําจรวดทายรถแถว พลประจําจรวดทั้งหมด ผบ.หมูท วนคําสัง่ “ทายรถแถว” แลววิง่ นําพลประจํา
จรวดทั้งหมดไปเขาแถวทายรถในทาตามระเบียบ
พัก หันหนาไปทายรถจรวด โดยวิ่งวนไปทางขวา
หรือตามเข็มนาฬิกา ดังรูป
๑ กาว

๒ กาว

พลขับ พลเล็ง เล็งชวย
ผบ.หมู ๑ กาว

พลประจําจรวดซายรถแถว พลประจําจรวดทั้งหมด ผบ.หมูท วนคําสัง่ “ซายรถแถว” แลววิง่ นําพลประจํา
๒ กาว
จรวดทั้งหมด ไปเขาแถวซายรถจรวดในทาตาม
ผบ.หมู
ระเบียบพัก หันหนาไปหนารถจรวด โดยวิ่งวนไป
พลขับ
ทางขวาหรือตามเข็มนาฬิกาดังรูป
พลเล็ง
เล็งชวย
๑ กาว

พลประจําจรวดนับ

พลประจําจรวดขาน
ตําแหนง

พลประจําจรวดทั้งหมด พลประจําจรวดทั้งหมดชิดเทาทําทาตรง ผบ.หมู
ทวนคําสั่ง “นับ” พลขับ นับ “๑” พลเล็ง นับ “๒”
เล็งผูชวย นับ “๓” เสร็จแลวทั้งหมดทําทาตาม
ระเบียบพัก
พลประจําจรวดทั้งหมด พลประจําจรวดทั้งหมดชิดเทาทําทาตรง ผบ.หมู
ยกเมือขวาชูขึ้นเหนือศีรษะพรอมกับขาน “ผูบังคับ
หมู พลขับชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะพรอมกับขาน
“พลขับ” พลเล็งชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะพรอมกับ
ขาน “พลเล็ง” พลเล็งผูชวยชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ
พรอมกับขาน “พลเล็งผูชวย” การลดมือลงจะลด
มือลงเมื่อไดขานตําแหนงของตนเองเสร็จแลว
เมื่อปฏิบัติเสร็จ ทั้งหมดอยูในทาตามระเบียบพัก

๕
คําบอกคําสั่ง
พลประจําจรวดเปลี่ยน
ตําแหนง
ผบ.หมู

๓ ๒ ๑

ผบ.หมู
พลขับ
พลเล็ง
เล็งชวย

พลประจําจรวดขึ้นรถ

พลประจําจรวดลงรถ

ผูปฏิบัติ
การปฏิบัติ
พลประจําจรวดทั้งหมด พลประจําจรวดทั้งหมดชิดเทา ทําทาตรง ผบ.หมู
ทวนคําสัง่ “เปลีย่ นตําแหนง” เมือ่ เขาแถวหนารถและ
ทายรถจรวด พลขับกลับหลังหันวิง่ ไปแทนทีพ่ ลเล็ง
ผูช ว ย พลเล็งทําขวาหันตบเทามาแทนทีพ่ ลขับแลว
ซายหัน เล็งชวยทําขวาหันตบเทามาแทนทีพ่ ลเล็ง
ซายหัน เมือ่ เปลีย่ นเรียบรอยแลว พลขับใหมจะนับ
๑ พลเล็งและเล็งชวยจะนับ ๒ และ ๓ ตามลําดับ
เสร็จแลวทัง้ หมดทําทาตามระเบียบพัก ดังรูป
เมือ่ เขาแถวซายรถและขวารถ พลขับวิง่ มาแทนที่
พลเล็งผูช ว ย พลเล็งตบเทาเลือ่ นขึน้ ไปแทนทีพ่ ลขับ
เล็งชวยตบเทาเลือ่ นขึน้ ไปแทนทีพ่ ลเล็ง เมือ่ เปลีย่ น
เรียบรอยแลว พลขับใหมจะนับ ๑ พลเล็งและ
เล็งชวย จะนับ ๒ และ ๓ ตามลําดับ เสร็จแลว
ทัง้ หมดทําทาตามระเบียบพัก ดังรูป
พลประจําจรวดทั้งหมด พลประจําจรวดทัง้ หมดชิดเทาทําทาตรง ผบ.หมู
ทวนคําสัง่ “ขึน้ รถ” แลววิง่ นําหมูข องตนไปทีป่ ระตู
ทาย โดยวิง่ วนมาทางขวา ผบ.หมูเ ปดประตูทา ยรถ
แลวขึน้ ไปในรถ พลขับและพลเล็งเขาไปในรถตาม
ลําดับ เล็งชวยเขาเปนคนสุดทายแลวปดประตู เมือ่
เขาไปรถแลว ผบ.หมู, พลขับและพลเล็งจะเปดฝา
ปอมรถของตนแลวอยูใ นลักษณะดังนี้
ผบ.หมู โผลขนึ้ มาครึง่ ตัวขัดฉากไว พลขับและ
พลเล็งโผลศรี ษะขึน้ มา เล็งชวยนัง่ อยูภ ายในรถ
พลประจําจรวดทั้งหมด ผบ.หมูทวนคําสั่ง “ลงรถ” โดยชูแขนขวาขึ้น
ผบ.หมู, พลขับและพลเล็ง ปดฝาปอมรถของตนเอง
เล็งชวยเปดประตูทา ยรถ และคอยใหทเี่ หลือออกมา
จากรถใหหมดจึงปดประตูทา ยรถ พลประจําจรวด
ทัง้ หมดวิง่ ไปเขาแถวหนารถในทาตามระเบียบพัก

๖
๑๐. การฝกการตรวจระบบตางๆ ของรถ จะมีการตรวจ ๔ อยาง คือ
๑. ตรวจระบบพยุงตัวรถ
๒. ตรวจระบบจรวด
๓. ตรวจระบบควบคุมการยิง
๔. ตรวจระบบสื่อสาร
คําบอกคําสั่ง
พลขับตรวจระบบพยุง
ตัวรถ

ผูปฏิบัติ
พลขับ

พลขับ

เล็ง, เล็งชวยตรวจระบบ
จรวด

พลเล็งและเล็งชวย

การปฏิบัติ
ผบ.หมูทวนคําสั่ง “ตรวจระบบพยุงตัวรถ” พลขับ
ออกมาจากปอมของตนเองลงมาจากรถวิ่งไปตรวจ
- สายพานวามียางหลุดหรือไม - สลักวงแหวน
- จุดอัดไขขนตางๆ - ลอขับ
- ลอรับ, ลอกดและลอปรับ
การตรวจ ใหตรวจทางดานขวากอนดังรูป
เมื่อตรวจเรียบรอยแลว พลขับรถไปเขาปอม
ของตนเอง เสร็จแลวพลขับรายงาน “เรียบรอย”
ผบ.หมูจะรายงาน “หมู…..ระบบพยุงตัวรถเรียบ
รอย” โดยรายงานในทาขัดฉาก
ผบ.หมูทวนคําสั่ง “ตรวจระบบจรวด” พลเล็งและ
เล็งชวยเปดประตูรถ วิ่งมาทางซายของรถมาหยุด
ที่บันได โดยพลเล็งอยูหนา เล็งชวยอยูหลัง ทําขวา
หันชวยกันปลดบันไดออก พลเล็งขึ้นไปบนบันได
ปลดผาคลุมลํากลองจรวดออกสงใหเล็งชวย
เล็งชวยรับผาคลุมแลวพับเก็บเขาในรถปดประตู
ทาย พลเล็งจะตรวจระบบจรวด ดังนี้
๑. ตรวจระบบลอค ทายลํากลองจรวด
๒. ปลดตัวลอค ทายลํากลองจรวด
๓. หมุนควงสูง และควงสาย
ตรวจเสร็จแลว พลเล็งจะลอคทางสูงและทางทิศ
เหมือนเดิม เสร็จแลวจะโดดเขาปอมของตนเอง
รายงาน “เรียบรอย” ผบ.หมูจะรายงาน “หมู…..
ระบบจรวดเรียบรอย”

๗
คําบอกคําสั่ง
ผูปฏิบัติ
การปฏิบัติ
ผบ.หมู, เล็ง, เล็งชวย ตรวจ พลประจําจรวดทั้งหมด ผบ.หมูทวนวคําสั่ง “ตรวจระบบควบคุมการยิง”
ระบบควบคุมการยิง
โดยรายงานในทาขัดฉาก ยกแขนขวาขึ้นแลวเอาลง
เมื่อรายงานจบ ผบ.หมูเปดกลองควบคุมการยิงใน
รถพลเล็งผูชวย เปดประตูทายรถวิ่งออกมาขึ้น
บันไดชวย ผบ.หมูในการตรวจเช็คความตานทาน
และแรงเคลื่อนไฟฟาของระบบลํากลองจรวด
พลเล็งตรวจกลองเล็งและคอลลิมิเตอรภายในในรถ
ผบ.หมูจะรายงาน “หมู…..ระบบควบคุมการยิง
เรียบรอย”
พลประจําจรวดตรวจระบบ พลประจําจรวดทั้งหมด ผบ.หมูท วนคําสัง่ “ตรวจระบบสือ่ สาร” โดยรายงาน
สื่อสาร
ในทาขัดฉาก ยกแขนขวาขึ้นเอาลงเมื่อรายงานจบ
พลขับติดเสาอากาศ พลประจําจรวดทั้งหมดเอาที่
ครอบศีรษะมาสวม ผบ.หมูเปดวิทยุตรวจเช็คระบบ
การติดตอสื่อสารภายในรถแลวปดวิทยุ พลประจํา
จรวดเอาที่ครอบออกเล็งชวยรายงาน “เล็งชวย
เรียบรอย” พลเล็งรายงาน “พลเล็งเรียบรอย” พลขับ
รายงาน “พลขับเรียบรอย” ผบ.หมูรายงาน “หมู…
ระบบสื่อสารเรียบรอย”

๑๑. การฝกเปนบุคคล มี ๒ อยาง คือ
๑. ฝกตั้งยิงเปนบุคคล
๒. ฝกเลิกยิงเปนบุคคล
๑๑.๑ การฝกตั้งยิงเปนบุคคล จะเริ่มเมื่อพลประจํารถอยูในตําแหนงขึ้นรถ หลังจากที่ตรวจระบบการ
สื่อสารเสร็จการปฏิบัติในการฝก เมื่อขานตําแหนงใด ใหพลประจํารถจรวดตําแหนงนั้น ขานตําแหนง
ของตนเองกอนที่จะปฏิบัติ ผบ.หมูจะยืนอยูบนรถตรงหองเครื่องสามารถอํานวยการปฏิบัติได

๘
คําบอกคําสั่ง
เล็ง, เล็งชวย ติดบันได

เล็ง, เล็งชวย ปลดผาคลุม
ลํากลองจรวด
เล็งปลดตัวลอคทางทิศ

เล็งชวยปลดตัวลอคทางสูง
เล็งติดกลองเล็ง

เล็ง, เล็งชวยหมุนควงสาย
และควงสูง

พลประจําจรวด ประจํา
ตําแหนงเตรียมรบ

ผูปฏิบัติ
พลเล็งและเล็งชวย

การปฏิบัติ
เล็งและเล็งชวย เปดประตูทายรถวิ่งออกมาหยุดที่
บันได พลเล็งอยูหนาเล็งชวยอยูหลังหันขางเขาหา
รถ หางรถ ๒ กาว ทําขวาหัน พลเล็งตบเทาซาย
เล็งชวยตบเทาขวา ชวยกันปลดเอาบันไดออก
เสร็จแลวทําทาตรง ขวาหันวิ่งกลับเขาไปในรถอยู
ในตําแหนงเดิมของตน
พลเล็งและเล็งชวย เล็งและเล็งชวย กางบันไดกาวขึ้นรถหันหนาเขาหา
ลํากลองจรวดถอดผาคลุมลํากลองพับเก็บไวในรถ
แลวกลับลงมาอยูในตําแหนงเดิม
พลเล็ง
พลเล็งวิ่งออกมาจากรถหยุดที่บันไดทําขวาหันกาว
ขึ้นบันไดรถ ปลดตัวลอคทางทิศ ซึ่งมี ๒ ขาง แลว
ลงบันไดวิ่งกลับเขาไปในรถ
เล็งชวย
เล็งชวยวิ่งออกมาจากรถหยุดที่บันไดทําขวาหัน
แลวลงบันไดวิ่งกลับเขาไปในรถ
พลเล็ง
พลเล็งวิ่งออกมาจากรถหยุดที่บันไดทําขวาหันกาว
ขึ้นบันไดรถ เล็งชวยสงกลองเล็งจากภายในรถให
แกพลเล็ง พลเล็งเปดฝาครอบลงบันไดวิ่งกลับเขา
ไปในรถ
เล็งและเล็งชวย
เล็งและเล็งชวยวิ่งออกมาจากรถหยุดที่หนาบันได
พลเล็งอยูหนา เล็งชวยอยูหลัง หันขางเขาหารถหาง
๒ กาว ทําขวาหัน พลเล็งตบเทาซาย เล็งชวยตบเทา
ขวา กาวขึน้ บันไดรถ พลเล็งประจําควงสาย เล็งชวย
ประจําควงสูง หมุนพรอมกันใหลํากลองจรวดชี้ไป
ทิศทางยิงโดยประมาณ ตั้งยิง ๔๔๐ มิลเลียม เสร็จ
เรียบรอย เล็งและเล็งชวยลงบันไดวิ่งเขาไปในรถ
พลประจําจรวดทั้งหมด พลประจําจรวดทั้งหมด ออกมาจากรถอยูใน
ตําแหนงเตรียมรบ หลังจากนี้ ผบ.หมูสั่ง “ประจํา
ตําแหนงเตรียมรบ” ดังรูป

๙
คําบอกคําสั่ง
ผบ.หมู

ผูปฏิบัติ

ทิศทางยิง

การปฏิบัติ
พลเล็งยืนอยูบันไดใกลกลองเล็ง พลขับอยูในปอม
พนักงานวิทยุ เล็งชวยนั่งคุกเขาซาย ตั้งเขาขวาอยู
ทายรถ ผบ.หมูยืนตามระเบียบพักกํากับดูแลการ
ปฏิบัติโดยทั่วไป

พลขับ พลเล็ง เล็งชวย

๑๑.๒ การฝกเลิกยิงเปนบุคคล จะเริ่มฝกเมื่อพลประจําจรวดอยูในตําแหนงขึ้นรถ การปฏิบัติจะทํากลับ
กันเมื่อตอนตั้งยิงจรวด
คําบอกคําสั่ง
เล็ง, เล็งชวยหมุนควงสูง
และควงสาย

เล็งเก็บกลองเล็ง

เล็ง, เล็งชวยใสผาคลุม
ลํากลองจรวด

ผูปฏิบัติ
เล็ง, เล็งชวย

พลเล็ง

พลเล็ง, เล็งชวย

การปฏิบัติ
เล็งและเล็งชวย วิ่งออกมาจากรถจรวดมาหยุดที่
บันไดพลเล็งอยูหนา เล็งชวยหันหลังหันขางเขาหา
รถจรวดหาง ๒ กาว ทําขวาหัน พลเล็งตบเทาซาย
เล็งชวยตบเทาขวากาวขึ้นบันได เล็งประจําควง
สาย เล็งชวยประจําควงสูงหมุนลงเก็บเขาตําแหนง
เดิม แลวติดตัวลอคทางสายทางขางและขางหนา
แลวลงบันไดวิ่งเขาไปในรถจรวด
พลเล็งวิ่งออกมาจากรถจรวดหยุดที่บันได ทําขวา
หันกาวขึ้นบันไดรถจรวด เปดฝาครอบออก ถอด
กลองเล็งสงใหพลเล็งชวยภายในรถ พลเล็งปด
ฝาครอบแลวลงบันไดวิ่งเขาไปในรถ
พลเล็งและพลเล็งชวย วิ่งออกมาจากรถจรวด
เล็งชวยถือผาคลุมมาดวย มาหยุดที่บันได พลเล็ง
อยูหนา เล็งชวยอยูหลัง หันขางเขาหารถจรวด
หาง ๒ กาว ทําขวาหัน พลเล็งตบเทาซาย เล็งชวย
ตบเทาขวา กาวขึ้นบันไดรถจรวด พลเล็งและ
เล็งชวยจัดการคลุมลํากลองจรวดใหเรียบรอย จาก
นั้นลงบันได แลววิ่งเขาไปในรถจรวด

๑๐
คําบอกคําสั่ง
เล็ง, เล็งชวยเก็บบันได

ผูปฏิบัติ
เล็ง, เล็งชวย

๑๒. การฝกเปนหมู มี ๒ อยาง คือ
๑. ฝกตั้งยิงเปนหมู
๒. ฝกเลิกยิงเปนหมู
๑๒.๑ การฝกตั้งยิงเปนหมู
ผบ.หมู
- ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติทั้งปวง
พลเล็ง
- ติดบันได
- ปลดตัวลอคทางทิศ และกดตัวแนนทางทิศ
- ติดกลองเล็ง
- หมุนควงสาย
ตั้งยิง, เลิกยิง : เสร็จแลวรายงาน “หมู…..เสร็จ”
๑๒.๒ การฝกเลิกยิงเปนหมู
ผบ.หมู
- ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติทั้งปวง
พลเล็ง
- หมุนควงสายใหลํากลองจรวดเขาที่พรอมเก็บ
- เก็บกลองเล็ง
- ติดตัวลอคทางทิศ
- ใสผาคลุมลํากลองจรวด
- เก็บบันได

การปฏิบัติ
เล็งและเล็งชวย วิ่งออกมาจากรถจรวดมาหยุดที่
บันได พลเล็งอยูหนา เล็งชวยอยูหลัง หันขางเขา
หารถจรวดหาง ๒ กาว ทําขวาหัน พลเล็งตบเทา
ซาย เล็งชวยตบเทาขวา ชวยกันเก็บบันไดรถเขาที่
เดิมเสร็จเรียบรอยแลวชิดเทาทาตรง ทําขวาหันวิ่ง
เขาไปในรถ เล็งชวยปดประตูทายรถ

พลขับ
- ประจําตําแหนงของตนพรอมเคลื่อนยายไดทันที
พลเล็งผูชวย
- ชวยพลเล็งติดบันได
- ปลดตัวลอคทางสูง
- หมุนควงสูง

พลขับ
- ประจําตําแหนงของตนพรอมเคลื่อนยายไดทันที
พลเล็งผูชวย
- หมุนควงสายใหลํากลองจรวดเขาที่พรอมเก็บ
- รับกลองเล็งจากพลเล็งเก็บเขากลองเก็บภายในรถ
- ติดตัวลอคทางสูง
- ใสผาคลุมลํากลองจรวด
- เก็บบันได

