
เ ค รื่ อ ง ยิ ง ลู ก ร ะ เ บิ ด 
(Mortar) หรือที่มักเรียกกันวา 
“ปนครก” จัดเปนระบบอาวธุทีม่ี
มานานมากกวา ๒๐๐ ป ดวย
คุณลักษณะที่มีขนาดกะทัดรัด 
แมนยําสูง และมีอํานาจการ
ทําลาย ทําใหเครือ่งยงิลกูระเบดิ
ยังคงเปนระบบอาวุธที่สําคัญ
จําเปนสําหรับทหารราบทั่วโลก 
ระบบอาวุธนี้ยิงลูกระเบิดวิถีโคง
สูเปาหมายในระยะใกลๆ โดย
อาวุธประเภทนี้จะประกอบดวย
ลํากลองสําหรับใหทหารหยอน
ลูกระเบิดลงไป เข็มแทงชนวน
ตรงสวนทายของลํากลองจะ
กระทบกับจอกกระทบแตก 
(detonator) ของลกูระเบดิแลวยงิ
ลูกระเบิดสูเปาหมาย มุมยิงที่ใช
จะอยูระหวาง ๔๕ ถึง ๘๕ องศา 
ทํ า ให ลู ก ร ะ เ บิ ด เ คลื่ อนที่ สู
เปาหมายในระยะใกล เครื่องยงิ
ลูกระเบดิมกัถกูใชในสถานการณ
ที่ไมสามารถสนับสนุนดวยการ
ยิงจากปนใหญได ลกูระเบดิทีย่งิ

จะมีขนาดตั้งแต ๖๐ มม. ถึง 
๑๒๐ มม. พัฒนาการของเครื่อง
ยิงลูกระเบิดจะเปนเรื่องของ
น้ําหนักที่เบากวาเดิม มีความ
แมนยํา และอํานาจการทาํงานที่
สูงกวาเดิม ลาสุดคือการทําให
ระบบอาวุธนีส้ามารถทาํงานโดย
อัตโนมัติ เพื่อลดการสูญเสีย  
พลประจํา โดยแนวความคิดใน
การออกแบบใหระบบอาวุธนี้
ทํางานไดโดยอตัโนมตัจิะมุงเนน
ในเรื่องของการปอนลูกระเบิด
อัตโนมัติ และการเล็งเปาหลาย
อัตโนมัติ ตลอดจนการนําไป
ติดตั้งบนยานพาหนะขนาดเล็ก
เพื่อความคลองแคลวในการ
เคลื่อนที่ (mobility) 

 

Dragon Fire / TDA 2R2M Rifled 
120 mm Mortar 

Dragon Fire / TDA 
2R2M Rifled 120 mm Mortar 
System เปนความรวมมือกัน
ระหวางบริษัท Picatinny Arsenal 
กับบริษัท Thomson Daimler-
Benz Aerospace (TDA) ของ
สหรัฐอเมริกา ระบบอาวุธนี้มี
ระยะยิงไกลสุด ๙ กม. สามารถ
สั่งคํานวณตําแหนงที่ยิง ภายใน 
๓-๕ วินาทีแลวปรับทิศทางและ
มุมยิ ง อัต โนมัติ  แมกกาซี น 
ภ าย ใน ระบบ สามา รถ เ ก็ บ      
ลูกระเบิดพรอมยิงจํานวน ๓๓ 
ลูก ระบบอาวุธนี้สามารถลากจูง
ดวยรถรบขนาดเล็ก ๔ ลอ หรือ
ติดตั้งบนยานเกราะเบา (LAV) 
หรือ บรรทุกภายในเครื่องบิน  
V-22 Osprey ได 

เปดประตสููเทคโนโลยปีองกนัประเทศ ๑๘ 

เครือ่งยงิลกูระเบดิอตัโนมตั ิ

(Automated Mortar) 

ความยาวลาํกลอง : ๑๑๐ นิว้ 
น้าํหนกั : ๓,๒๐๐ ปอนด 
ความเรว็ลาํกลอง : ๑,๒๒๕ ฟตุ/วนิาท ี
ระยะยงิหวงัผล : ๒๗,๐๐๐ ฟตุ 
อตัราเรว็ในการยงิ : ๔ นดั/นาท ี



CARDONM 81 mm Mortar 
System ของอิ สราเอลได ถู ก
พัฒนาขึ้นใหมีระบบอัตโนมัติซึ่ง
ผูตรวจการณหนาสามารถสงขอมูล
ดจิติอลทีต่ัง้ของเปาหมายไปยงัระบบ
อาวุธ แลวระบบจะปรับทิศทางและ
มุมยิงอัตโนมัติ จากนั้นพลประจํา  
จะสามารถหยอนลูกระเบิดเพื่อยิง   
สูเปาหมายไดอยางแมนยํา 

 
 

EIMOS เปนระบบเครือ่งยงิลกูระเบดิ
ขนาด ๘๑ มม./๖๐ มม. ที่ผนวกรวม
คุณสมบัติสําคัญ ๓ ประการไดแก 
ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่สูง 
อํานาจการยิง (ที่ตอเนื่อง) และ       
ขีดความสามารถตอบสนองตอ      
ภัยคุกคามไดอยางรวดเร็ว โดย 
EIMOS มีคุณลักษณะเดนดังนี้ 

๑) สามารถผนวก (Integrate) 
เปนสวนหนึ่งของรถรบขนาดเบา ๔x๔ 
ไดเกือบทุกรุนทุกแบบ 

๒) มีระบบเล็งอัตโนมัต ิ
๓) มีที่เก็บกระสุนบนรถ ทําให

มีอิสระในการปฏิบัติภารกิจ 
ประเทศไทยเรามขีดีความสามารถ

ในการผลิตลูกระเบิดใชเองมานาน
แลว การวิจัยและพฒันาเครือ่งยงิลกู
ร ะ เ บิ ด อั ต โนมั ติ นั้ น อ ยู ใ น             
ขีดความสามารถที่ทําได โดยในการ
วิจัย และพฒันาระบบอาวธุประเภทนี้
ควรพิจารณาถึงความสามารถในการ
ผนวกใชเครื่องยิงลูกระเบิดระบบ
ดังกลาวนี้เขากับระบบยอยอื่นๆได 
ซึ่งนับวาเปนแนวคิดที่ควรพิจารณา
ถึงสําหรับการออกแบบระบบอาวุธ
ใดๆ ก็ตามในอนาคต เนื่องจาก
ปจจุบันไดมกีารออกแบบระบบอาวธุ
ใหมๆตลอด ในขณะเดียวดันกองทพั
สวนใหญยังคงมรีะบบอาวธุเดมิทีย่งั
สามารถใชงานไดดอียู การทีส่ามารถ
นําระบบอาวุธที่มีอยูเดิมมาผนวกใช

กับระบบอาวุ ธแบบใหมที่ เข า
ประจําการ จะสามารถชวยลด
ค าใช จ าย และนับเปนการใช
ประโยชนสูงสุดจากระบบอาวุธนั้น  ๆ
สถาบันเทคโนโลยปีองกนัประเทศซึง่
เปนหนวยงานวิจัย และพัฒนาของ
กระทรวงกลาโหมจึงมุงเนนที่การ   
ตอยอดองคความรู  และการใช
ทรัพยากรที่ใชการผลิตตลอดจนการ
ผนวกระบบที่ มี อยู เดิมเข ากับ
งานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ
ตนแบบ ดงัทีป่รากฏใหเหน็ในผลงาน
ที่ผานๆมา เชน จรวดหลายลํากลอง 
DTI-1 และอากาศยานไรนักบินขึ้นลง
ทางดิ่งแบบ V-TOL เปนตน  

 
 

 
 

ระยะยงิ : ๗,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ เมตร 
ขนาดกวางปากลาํกลอง : ๑๒๐/๘๑ มม. 
อตัราเรว็ในการยงิ : ๑๖ นดั/นาท ี
มมุสาย : ๓๖๐ องศา 
เวลาเตรยีมยงินดัแรก : < ๓๐ วนิาท ี

ระยะยงิ : ๖,๐๐๐ เมตร 
อตัราเรว็ในการยงิ : ๑๒ นดั/นาท ี
มมุสาย : ๓๖๐ องศา 

 


