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อกสารคูมือ วิชาอาวุธศึกษา ลมนีๅจัดทาขึๅนดยการพิจารณาของคณะกรรมการ กองวิทยาการ
ศูนย์การทหารอากาศยธิน หนวยบัญชาการอากาศยธิน ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหนวย฿นสายวิทยาการ
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การปฏิบัติจริงตามความตຌองการ ตามลักษณะของอาวุธตละชนิด พืไออานวยประยชน์ละความสะดวกกผูຌ
มีหนຌาทีไกีไยวขຌอง฿นการฝึก การสอน มากยิไงขึๅน
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ลຌว กรุณา฿หຌความรวมมือจຌงมายัง กองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศยธิน หนวยบัญชาการอากาศยธิน
พืไอทีไจะเดຌพิจารณาปรับปรุง กຌเข ฿หຌป็นการถูกตຌองตอเป
กองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศยธิน
หนวยบัญชาการอากาศยธิน
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๑๒ ปืนกล ๐๒ ขนาด .๕๐ นิ้ว (ปก.๐๒)
๑๓ ลูกระเบิดขว้าง
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บททีไ ํ
ปืนพกรีวอลวอร์ ขนาด .๏๘ นิๅว คอมบสมาสตอร์พีช ๐ นิๅว (ปพ.ร. .๏๘ – ๏)
(REVOLVER CAL..38 SMITH & WESSON MASTERPIECE 4 IN.)
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวเป
ํ. กลาวทัไวเป ปพ.ร..๏๔ – ๏ ของบริษัทสมิธอดวสสัน ป็นปืนทีไบรรจุกระสุนดຌวยลูกม บรรจุ ๒ นัด ครง
ทาดຌวยหลใกกลຌา ลูกมออกเดຌทางขຌางมืไอผลักกนหลใกคัดปลอกกระสุน ซึไงสอดอยู฿นกนของชุดลูกมเป
ขຌางหลัง จะทา฿หຌปลอกกระสุนหรือกระสุนทีไบรรจุอยูหลุดออกจากลูกม ละมืไอปลอยกนหลักคัดปลอก
กระสุน หนบซึไงติดรวมกับกนหลใกรัๅงปลอกกระสุนจะคลืไอนทีไขຌาทีไดิม การยิง ปพ.ร..๏๔ – ๏ นีๅสามารถ
ทาการยิงเดຌทัๅงงຌางละหนีไยวเกดยเมตຌองงຌางนก เมวาจะยิง฿นบบ฿ดกใตาม มืไอนกปืนหงายเปขຌางหลัง
ลูกมจะหมุนตัวนาอากระสุน฿นลูกมตอเปมาตรงกับรูลากลຌองปืน ปืนชนิดนีๅมีอุปกรณ์พืไอปງองกันมิ฿หຌปืนลัไน
มืไอมิเดຌหนีไยวเกปืน คือหลใกกัๅนนกปืนละสามารถปรับศูนย์หลังเดຌ การหมุนของลูกมวียนซຌาย
๎. ขนาดละนๅาหนัก
๎.ํ ความยาวของลากลຌองปืน ๐ นิๅว
๎.๎ ความยาวของปืนทัๅงกระบอก ๕ ํ/๎ นิๅว
๎.๏ ความกวຌางปากลากลຌอง ๕ มม. (์.๏๔ นิๅว)
๎.๐ ศูนย์หนຌาป็นบบศูนย์ลาดมีความกวຌาง ํ/๔ นิๅว
๎.๑ นๅาหนักของปืนมืไอบรรจุกระสุนตใม ๒ นัด ๏๐ ออนซ์
๎.๒ มีกลียววียนขวา฿นลากลຌองจานวน ๑ กลียว
๎.๓ นๅาหนักรงหนีไยวเก ๎ ํ/๎ – ๏ ํ/๎ ปอนด์ (บบงຌางนก)
๎.๔ นๅาหนักรงหนีไยวเก ํ๎ – ํ๐ ปอนด์ (บบเมงຌางนก)
๏. ขีปนวิธี
๏.ํ ความรใวตຌน ํ๓๒.๑๓ มตร/วินาที
๏.๎ ความรใว฿นการยิงบบ SINGLE ACTION ๎์ - ๎๐ นัด/นาที
๏.๏ ความรใว฿นการยิงบบ DOUBLE ACTION ๏๒ นัด/นาที
๏.๐ ระยะยิงเกลสุด ํ,๓์์ มตร
๏.๑ ระยะยิงหวังผล ๑์ มตร
๏.๒ กระสุน฿ชຌกระสุนจริง ละกระสุนซຌอมยิง
๐. สวนประกอบของปืน ปพ.ร. .๏๔ – ๏ บงชิๅนสวนออกป็นสวน฿หญ โ เดຌ ๏ ชิๅนสวน
๐.ํ ชุดครงปืน ซึไงประกอบดຌวย
๐.ํ.ํ ศูนย์หนຌา
๐.ํ.๎ ศูนย์หลัง
๐.ํ.๏ ลากลຌองปืน
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๐.ํ.๐ ดຌามปืน
๐.ํ.๑ ผนประกับครงปืน
๐.ํ.๒ ผนประกับดຌามปืน
๐.ํ.๓ ปุຆมลຍอคลูกม
๐.๎ ชุดครืไองลัไนเก ซึไงประกอบดຌวย
๐.๎.ํ เก
๐.๎.๎ นกปืน
๐.๎.๏ คันนกปืน
๐.๎.๐ ขใมทงชนวน
๐.๏ ชุดลูกมละกนลูกม ซึไงประกอบดຌวย
๐.๏.ํ ลูกม
๐.๏.๎ กนหลใกคัดปลอกกระสุน
๐.๏.๏ หลใกคัดปลอกกระสุน
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๑. ตามปกติลຌว การถอดประกอบ ปพ.ร. .๏๔ – ๏ สามารถถอดออกป็น ๐ สวน ฿หญ โ คือ
๑.ํ ชุดลูกม ดยทาการถอดดังนีๅคือ คลายกลียวปุຆมลຍอคลูกมลຌวดึงออก สลักยึดลูกมจะหลุด
ออกมา ผลักกลอนลูกมเปทางหลังจนสุด พลิกลูกมมาทางซຌายลຌวดึงออกทางหนຌา คลายหัวกนหลใกคัด
ปลอกกระสุนออก
๑.๎ เมຌประกับดຌามปืน ทาการถอดเดຌดยการคลายหมุดกลียวยึดเมຌประกับดຌามปืนออกลຌว ฿ชຌ
ครืไองมือทีไมีปลายบน โ คอย โ ซะรอบ โ ระหวางเมຌประกับดຌามปืนกับครงปืนจนหลุดออก
๑.๏ ผนประกับครงปืน ทาการถอดเดຌดยการคลายหมุดกลียวยึดผนประกับครงปืนออกงຌางนก
ปืนเปทางหลังลใกนຌอย พืไอ฿หຌสวนลางของขอทีไหลใกบังคับกลอนลูกมสมอกับชองบนของชองดือยกลอน
ลูกมลຌวจับดຌามกลอนลูกมดึงออกมาทางดຌานหลัง หลังจากนัๅน฿หຌคะหนบละกนหนบกนลูกมออก
ทางดียวกัน
๑.๐ ครืไองลัไนเก ทาการถอดดยการอัดขาชຌางยาวของหนบนกปืน฿หຌปลายบนพຌนจากกระดืไอง
ผลักนกปืน ลຌวขยับ฿หຌกระดืไองผลักนกปืนพຌนจากบาก คอย โ ดึงหนบกลับออกทางซຌายจนสุด ลຌวดัน
กระดืไองบังคับเก฿หຌหลุดออกมาทางซຌาย จับหงายขึๅน ดึงนกปืนออกทางขຌาง ดึงเกละกระดืไองหลใกบังคับ
ลูกมออกทางซຌาย (ถຌาเมติดออกมากับเก) ดึงหลใกบังคับดือยกลอนลูกมออกทางหลัง คะหนบหลใกขัด
ลูกมออกทางขຌาง ลຌวคลายหมุดกลียวยึดหลใกขัดลูกม ดึงหลใกขัดลูกมออกทางหลัง
๑.๑ การประกอบ฿หຌกระทายຌอนกลับเปตามลาดับ
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ตอนทีไ ๏
การทางานของครืไองกลไก หตุติดขัดละการก้ไข
๒. ดังทีไเดຌกลาวมาลຌวตัๅงตตอนตຌนวา ปพ.ร. .๏๔ – ๏ สามารถทาการยิงเดຌทัๅงบบงຌางนกกอนละหนีไยว
เกลยดยเมตຌองงຌางนก ซึไงการยิงทัๅง ๎ บบนีๅกใจะมีขຌอตกตางของการทางานดังนีๅคือ
๒.ํ การทางานบบงຌางนกกอน หรือมักทีไรียกกันวา การยิงจังหวะดียว มืไอรางຌางนกปืนมาขຌาง
หลังจนสุด จนนกปืนคຌางอยู฿นสภาพทีไพรຌอมจะฟาดตัวเปขຌางหนຌาลຌว มืไอหนีไยวเกปืนนกปืนกใจะฟาดตัวเป
ขຌางหนຌาดยรง ทา฿หຌขใมทงขนวนเปตีตอจานทຌายปลอกกระสุน กระสุนจะริไมทางาน กຍส฿นปลอกกระสุน
จะขับ฿หຌหัวกระสุนวิไงออกเปทางปากลากลຌอง ตอนนีๅขใมทงชนวนกใจะยังคงติดอยูกับจานทຌายปลอกกระสุน
จนกวามืไอปลอยนิๅวออกจากเก ขใมทงชนวนกใจะถอนตัวออก
๒.๎ การทางานบบเมตຌองงຌางนกกอน หรือทีไมักรียกกันวาการยิงสองจังหวะ การยิงบบนีๅราเม
ตຌองงຌางนกปืนเปคຌางอยูขຌางหลังสียกอน ต฿หຌริไมดยการหนีไยวเกปืนลย มืไอริไมหนีไยวเกกระดืไองเกจะเป
ดัน฿หຌนกปืนหงายตัวเปขຌางหลังจนสุด พอพิไมนๅาหนักการหนีไยวเกตอเปอีกกระดืไองเกจะหลุดออกจากงของ
นกปืน นกปืนกใจะป็นอิสระฟาดตัวมาขຌางหนຌาทันที ขัๅนตอเปกใป็นชนดียวกับการยิงจังหวะดียวชนกัน
๓. หตุติดขัด สาหรับ ปพ.ร. .๏๔ – ๏ นีๅมืไอกิดหตุติดขัดขึๅน กใอาจกิดจากการบกพรองหรือชารุดของ
ชิๅนสวนของปืน ละอาจมีสาหตุกใเดຌ ชน กระสุนดຌาน ทา฿หຌปืนยิงเมลัไน อาจกิดจากครืไองลัไนเกชารุดหรือมี
ฝุຆนผง หรือชนวนทຌายปลอกกระสุนมีชนวนทຌายนຌอยกวาปกติ ชนวนทຌายจึงเมจุดตัว
๔. การกຌเขขຌอขัดขຌอง
อาการ
สาหตุ
วิธีกຌเข
บรรจุกระสุนขຌาลูกมเมเดຌ
ํ. รังพลิงหรือลูกมสกปรก
ํ. ทาความสะอาด
๎. กระสุนชารุด
๎. อากระสุนออก,ปลีไยน
ลูกมหมุนเมเดຌ
ํ. ปุຆมปลดลຍอคลูกมชารุด
ํ. อากระสุนออกลຌวสงปืน
๎. หลใกกันลูกมชารุด
฿หຌ จนท.สพ.กຌเข
ํ. ชนวนทຌายกระสุนสืไอม
ํ. อากระสุนออก,ปลีไยน
ปืนยิงเมลัไน
๎. หนบนกปืนหัก
๎. – ๏ สงปืน฿หຌ จนท.สพ.
๏. นกปืนหัก
กຌเข
ตอนทีไ ๐
การบารุงรักษาละการทาความสะอาด
๕. การทาความสะอาด สาหรับ ปพ.ร. .๏๔ – ๏ นีๅตຌองกระทากอนการยิงละภายหลังจากทีไเดຌทาการยิงลຌว
ดຌวยวิธีการดังนีๅ คือ
๕.ํ การทาความสะอาดกอนการยิง กอนทาการยิงตຌองทาความสะอาดลากลຌองละรูลูกมຌ฿หຌหຌง
ลຌวชใดภายนอกของปืน฿หຌนๅามันทีไชลมเวຌออกหมด สวนคลืไอนทีไ ชน หลใกคัดปลอกกระสุนภาย฿นลูกมควร
หยดนๅามัน ํ – ๎ หยด พืไอ฿หຌกิดความคลองตัว
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๕.๎ การทาความสะอาดหลังการยิง มืไอปืนเดຌทาการยิงลຌวตຌองทาความสะอาดลากลຌองละรูลูกม
ดยรใว พืไอกาจัดศษดินปืนละขมา ดยลຌางดຌวยนๅายาทาความสะอาดหรือนๅาสบูลຌวชใด฿หຌหຌง ชลมนๅามัน
บาง โ การทาความสะอาดหลังการยิงนีๅควรติดตอกันอยางนຌอย ๏ วัน
-------------------
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บททีไ ๎
ปืนพกอัตนมัติ ขนาด ๕ มม. อฟอใน.เฮพาวอร์
(PISTOL AUTOMATIC FN. 9 MM. BROWNING HIGH POWER)
ปพ.อ. ๕ – ํ
ตอนทีไ ํ
ลักษณะดยทัไวเป
ํ. กลาวทัไวเป
ํ.ํ ปนพกอัตนมัติบบนีๅ หมาะสาหรับ฿ชຌ฿นราชการทหาร พราะมีคุณสมบัติทีไดีดนอยูหลาย
ประการ ชน ซองกระสุนสามารถบรรจุกระสุนเดຌมาก มีความมนยาสูงขใงรงทนทานกะทัดรัด งายตอการ
บารุงรักษาละพกพา ผูຌออกบบปนพกบบนีๅคือ จอห์น บรานิง ผูຌซึๅงป็นนักออกบบปนทีไมีชืไอสียงคนหนึไง
ของลก เดຌจดลิขสิทธิ์เวຌมืไอป ค.ศ. ํ๕๎๓ ตอมา฿นป ค.ศ. ํ๕๏๑ บริษัท F.N. (FABRIQUE NATIONALE)
เดຌทาการผลิตปนบบนีๅขึๅนป็นครัๅงรก฿หຌกับประทศบริวารของฝรัไงศส หลังจากนัๅนกใเดຌผลิต฿หຌกับรัฐบาล
บลยีไยม ละอีกหลายประทศ ชน คนนาดา จีน อังกฤษ
ํ.๎ กองทัพอากาศเทยเดຌพิจารณาลຌวหในวา ปนพกอัตนมัติบบนีๅมีคุณสมบัติทีไหมาะสาหรับ฿ชຌ
฿นราชการทหารหลายขຌอดຌวยกัน จึงเดຌทาการจัดหามา฿ชຌ฿นราชการ ปนพกรุนรกจะมีนๅาหนักของปนนຌอยกวา
ปนพกรุนตอมา นอกจากนีๅยังมีขຌอตกตางอีก
ํ.๏ ปนพกบบนีๅป็นปนพกอัตนมัติ ขนาด ๕ มม. ทาการยิงเดຌทีละนัด ปງอนกระสุนดຌวยซองกระสุน
ทีไบรรจุกระสุนเดຌ ํ๏ นัด การทางานของครืไองกลเกของปนทางานดຌวยการสะทຌอนถอยหลังชนิดถอยนຌอย
(SHOT RECOIL – OPERATED) มีการขัดกลอนดยงของลากลຌองสวนบนฝังตัวขຌาเป฿นรองของชุดลืไอนปน
มีครืไองนิรภัย ศูนย์หนຌาซึไงป็น฿บศูนย์ปรับเมเดຌ ศูนย์หลังป็นศูนย์บากสามารถปรับกຌตาบลกระสุนตก฿น
ทางซຌาย – ขวาเดຌ ตกຌตาบลกระสุนตก สูง – ตไา เมเดຌ
๎. รายการขนาดน้าหนัก
๎.ํ ขนาดลากลຌอง
- ความกวຌางปากลากลຌอง ๕ มม.
- จานวนกลียว฿นลากลຌอง ๒ กลียว – วียนขวา
- ระยะกลียววียนครบ ํ รอบ ํ์ นิๅว
- ความยาวของลากลຌอง ๐ ๏/๐ นิๅว
- สวนยาวของลากลຌองฉพาะทีไมีระยะกลียว ๐ นิๅว
๎.๎ ตัวปน
- ปนทัๅงกระบอกยาว
๔ นิๅว
- สวนสูง(เมติดศูนย์หลังละซองกระสุน)
๑ นิวๅ
- สวนกวຌาง(รวมทัๅงผนประกับดຌามปน) ํ ํ/๎ นิๅว
- สวนกวຌาง(เมรวมผนประกับดຌามปน)
ํ นิๅว
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๎.๏ นๅาหนัก
- นๅาหนักของปน (รวมทัๅงซองกระสุนปลา)
๏๎ ํ/๎ ออนซ์ ปนรุน฿หม
- นๅาหนักของปน (บรรจุกระสุนตใมซอง)
๏๔ ออนซ์ ปนรุน฿หม
- นๅาหนักของปน (รวมทัๅงซองกระสุนปลา)
๏ํ ออนซ์ ปนรุนกา
- นๅาหนักของปน (บรรจุกระสุนตใมซอง)
๏๓ ออนซ์ ปนรุนกา
๎.๐ ขีปนวิธี
- ความรใวของลูกกระสุนทีไปากลากลຌอง
ํ,ํ๐๔ ฟุต/วินาที
- ความรใวของกระสุนทีไระยะ ํ๏.๒๓ หลา
ํ,ํํ๐ ฟุต/วินาที
- ความดันสูงสุด ตไากวา
ํ๒ ตัน/ตารางนิๅว
- รงปะทะ
๑์ กก. – มตร
- ระยะยิงหวังผล
๓๐ หลา
- ระยะยิงเกลสุด
ํ,๎์์ หลา
๏. กระสุน ปนพกอัตนมัติบบนีๅ฿ชຌกระสุน ขนาด ๕ มม. ลูกอร์ หรือพาราบลลัไม ซึไงมีคุณลักษณะ฿นดຌาน
ตางโดังนีๅ
๏.ํ คุณลักษณะฉพาะกระสุนจริง
- นๅาหนักของกระสุนทัๅงนัด
ํ๔๎.๓๑ กรน
- ความยาวของกระสุน
ํ.ํ๐ นิวๅ
- ความยาวของลูกกระสุน (หัวกระสุนยาว) ์.๒์์๐ นิๅว
- นๅาหนักของลูกกระสุน (หัวกระสุน)
ํ๎๏.๐๑ กรน
- นๅาหนักของดินสงกระสุน
๎ํ.๓๎๔ กรน
- ชนวนทຌายปลอกกระสุน OXYLESS – NON MURCURIC DENSITY OF THE SECTION
์.์๓๕ ปอนด์/ตารางนิๅว
๏.๎ ชนิดของกระสุน
๏.๎.ํ กระสุนจริง ฿ชຌยิงคนละทีไหมายทีไเมขใงรง
๏.๎.๎ กระสุนฝຄกบรรจุกระสุนบบนีๅเมมีดินสงกระสุน ละชนวนทຌายกระสุนบรรจุอยู฿ชຌ฿น
การฝຄกบรรจุ ละ฿ชຌตรวจการทางานของปน
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๐. การถอดประกอบ ปนชนิดนีๅการถอดประกอบบงออกป็น ๏ ขัๅน ดังนีๅคือ
๐.ํ การถอดประกอบขัๅนทีไ ํ กระทาเดຌดยผูຌ฿ชຌหรือจຌาหนຌาทีไสรรพาวุธประจาหนวยดยการถอด
ประกอบฉพาะชิๅนสวน฿หญ โ พืไอทาความสะอาดหรือศึกษาการทางานของครืไองกลเกของปนทานัๅน
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๐.๎ การถอดประกอบขัๅนทีไ ๎ คือการถอดยกชิๅนสวน฿หญ โ ของปนออกป็นชิๅนยอย ละการ
ประกอบชิๅนสวนยอยหลานัๅนขຌาดຌวยกัน กระทาเดຌดยจຌาหนຌาทีไของผนกตรวจทดลอง กองวิทยาการ
สพ.ทอ. ละจຌาหนຌาทีไของกองรงงานสรรพาวุธทีไ ํ สพ.ทอ. ทานัๅน ความมุงหมายพืไอการตรวจซอมละ
การศึกษา
๐.๏ การถอดประกอบขัๅนพิศษ กระทาเดຌฉพาะ฿นกองรงงานสรรพาวุธทีไ ํ สพ.ทอ. ดย
จຌาหนຌาทีไทาการซอมปนนีๅ ละจຌาหนຌาทีไผนกตรวจทดลอง กองวิทยาการ สพ.ทอ. ทานัๅน ความมุงหมาย
พืไอการตรวจซอม
๑. การถอดชินสวนทีไส้าคัญละการประกอบ
๑.ํ การถอดประกอบ
๑.ํ.ํ ถอดซองกระสุน ดยกดปุຆมหลใกยึดของกระสุน ลຌวดึงอาซองกระสุนออกจากตัวปน
๑.ํ.๎ ดึงลืไอนปนเปขຌางหลังสุด ลຌวผลักหຌามเกขຌาเป฿นชองทีไลืไอนปน จะทา฿หຌลืไอนปน
คຌางอยูขຌางหลัง
๑.ํ.๏ ถอดสลักลากลຌองปน ดยกดหัวสลักทีไยืไนออกมาทางขวามือของลืไอนปนขຌาเปขຌาง฿น
ลຌวดึงสลักลากลຌองปน฿หຌหลุดออกมา
๑.ํ.๐ ลดหຌามเก อามือซຌายจับลืไอนปนผลักเปขຌางหนຌาจนหลุดออกมา
๑.ํ.๑ จับหงายลืไอนปน฿หຌอยู฿นอุຌงมือซຌาย อามือขวาจับทีไหัวครอบหนบรับรงถอยดัน
หนบหลุดออกมาทิๅงหนบรับรงถอยละกนหนบรับรงถอย
๑.๎ การประกอบ
๑.๎.ํ ฿สลากลຌองขຌากับลืไอนปน
๑.๎.๎ ฿สหนบรับรงถอยละกนหนบรับรงถอยขຌาทีไ ดยหัวของกนหนบรับรงถอย
ขຌาเป฿นรองของหวงขຌอตอลากลຌอง
๑.๎.๏ ฿สลืไอนปน฿หຌอยู฿นตาหนงลืไอนมาขຌางหลังดยผลักหຌามเกขຌาเป฿นชองอันหนຌาของ
ลืไอนปน
๑.๎.๐ ฿สสลักลากลຌองปนขຌาทีไ
๑.๎.๑ ลดหຌามเกลง จะทา฿หຌลืไอนปนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาดຌวยกาลังดันของหนบรับรงถอย
๑.๎.๒ ฿สซองกระสุนขຌาทีไ
๑.๎.๓ ลดนกปนลง
๒. การถอดหมดทุกชิๅนละการประกอบ ดานินการถอดชิๅนสวนทีไสาคัญตามวิธี฿นขຌอ ๏ ลຌวทาตอเปดังนีๅ
๒.ํ ถอดลืไอนปน
๒.ํ.ํ ถอดผนประคองขใมทงชนวน ดย฿ชຌหัวสลักลากลຌองปนกลทีไหัวขใมทงชนวนถอด
อาผนประคองขใมทงชนวนออกมา ขใมทงชนวนละหนบขใมทงชนวนจะหลุดออกมา
๒.ํ.๎ ถอดขอรัๅงปลอกกระสุนออก ดย฿ชຌปลายขใมทงชนวนดึงออกมาขຌางหลัง
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๒.ํ.๏ ถอดสลักดือยของสะพานกระดืไองนกปน ดย฿ชຌปลายขใมทงชนวนกดทีไสลักดือย
ของสะพานกระดืไองนกปน
๒.ํ.๐ ถอดสลักกระดืไองนกปน ดย฿ชຌปลายขใมทงชนวนดันสลักกระดืไองนกปนออกมา
กระดืไองนกปนจะหลุดออกมาอง
๒.ํ.๑ หมุนหลใกคัดปลอกกระสุนลงขຌางลาง กดสลักหຌามเกตามนวกนลຌวดึงหຌามเก
ออกมา จะทา฿หຌหลใกคัดปลอกกระสุน นกปน หนบนกปน คันผลักนกปน ละหนบกระดืไองนกปนออกมา
ดຌวย ฿ชຌนิๅวของมือซຌายกดหลใกยึดของกระสุนลงเปครึไงระยะ ฿ชຌสะพานกระดืไองนกปนป็นเขควงหมุนสลัก
ดือยยึดของกระสุนเปทางซຌาย หลใกยึดของกระสุนจะหลุดออก
๒.ํ.๒ ถอดหนบประกับดຌามปนออก
๒.๎ การประกอบครืไองลัไนเก
๒.๎.ํ ฿สหลใกยึดซองกระสุนขຌาทีไ ดย฿ชຌนิๅวหัวมมือซຌายกดเวຌทีไครึไงระยะลຌว฿ชຌสะพาน
กระดืไองนกปนป็นเขควงหมุนสลักดือยหนบหลใกยึดซองกระสุนเปทางขวา ํ/๔ รอบ
๒.๎.๎ ฿สหนบกระดืไองนกปนขຌาทีไ ฿หຌหลใกบังคับนกปนขຌาทีไฉพาะของมัน฿นดຌามปน
๒.๎.๏ ฿สหลใกคัดปลอกกระสุนลຌวหมุนลงลาง ฿สหຌามเกขຌาทีไ฿นรูของกนนกปนลຌวดันขຌา
เป จะทา฿หຌหลใกคัดปลอกกระสุนขຌาทีไ
๒.๎.๐ ฿สกระดืไองนกปนละสลักกระดืไองนกปน ดยกดทีไหนบกระดืไองนกปนซึไงอยู฿น
ดຌามปน
๒.๏ ประกอบลืไอนปน
๒.๏.ํ ฿สสะพานกระดืไองนกปนละสลักดือยขຌาทีไ
๒.๏.๎ ฿สขอรัๅงปลอกกระสุนขຌาทีไ
๒.๏.๏ ฿สขใมทงชนวนละหนบขใมทงชนวน ดยการ฿ชຌกนสลักลากลຌองกดหัวขใมมทง
ชนวนลงเปตใมทีไ ลຌว฿สผนประคองขใมทงชนวนขຌาทีไ
๒.๏.๐ ขึๅนนกปน
๒.๏.๑ ประกอบผนประกับดຌามปนขຌาทีไลຌวประกอบลืไอนปนขຌากับครงปนดังกลาว
๒.๐ การถอดละการประกอบซองกระสุน
๒.๐.ํ การถอด
๒.๐.ํ.ํ ถอดผนปຂดทຌายซองกระสุนออก
๒.๐.ํ.๎ ถอดผนหนบละหลใกรองกระสุนออก
๒.๐.๎ การประกอบ
๒.๐.๎.ํ ฿สหนบละหลใกรองกระสุนขຌาเป฿นซองกระสุน
๒.๐.๎.๎ ประกอบผนปຂดทຌายซองกระสุนดยจับดຌวยมือขวาละอาหัวมมือซຌาย
ชวยดันหนบขຌาเป฿นซองกระสุน
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ตอนทีไ ๎
การท้างานของครืไองกลเก
๓. วงรอบการท้างานของครืไองกลเก
๓.ํ ลัไนเก
๓.๎ ปลดกลอน
๓.๏ รัๅวปลอกกระสุน
๓.๐ คัดปลอกกระสุน
๓.๑ ขึๅนนก
๓.๒ ปງอนกระสุน
๓.๓ บรรจุกระสุนขຌารังพลิง
๓.๔ ขัดกลอน
๔. การท้างานของครืไองกลเก
๔.ํ การลัไนเก ภายหลังทีไบรรจุกระสุนจากซองกระสุนทีไบรรจุตใมขຌารังพลิงรียบรຌอยลຌวผูຌยิง
ริไมทาการลใงปนละหนีไยวเกปน การหนีไยวเกทา฿หຌกระดืไองเกปนยกตัวสูงขึๅน สะพานกระดืไองนกปนสวน
หนຌากใจะถูกยกตัวสูงขึๅนดຌวย ป็นหตุ฿หຌสะพานกระดืไองนกปนสวนหลังลดตัวตไาลงละกดสวนหนຌาของ
กระดืไองนกปน฿หຌยุบตัวลงดຌวย ดังนัๅนสวนหลังของกระดืไองนกปนจะถูกทา฿หຌยกตัวสูงขึๅนละหลุดพຌนออก
จากบากลางของนกปน นกปนกใจะป็นอิสระฟาดตัวเปขຌางหนຌาดຌวยรงขยายตัวของหนบนกปนตีขຌมทง
ชนวน ทา฿หຌขใมทงชนวนวิไงเปขຌางหนຌาละกระทกตอชนวนทຌายปลอกกระสุน ทา฿หຌกิดประกายเฟเปจุด
ดินสงกระสุน กิดการผาเหมຌกลายป็นกຍสทีไมีความดันสูงมาก ดันลูกกระสุน฿หຌวิไงออกเปทางปากลากลຌองปน
๔.๎ การปลดกลอน มืไอลูกกระสุนริไมผานพຌนปากลากลຌอง ชุดลืไอนปนจะริไมถอยเปขຌางหลังพรຌอม
กันทัๅงชุด จนกระทัไงลาด฿ตຌสวนยืไนของทຌายลากลຌองคลืไอนทีไเปชนหลใกบังคับ฿นชุดครืไองลัไนจะทา฿หຌทຌายลา
กลຌองคลืไอนทีไตไาลงตามลาด ป็นผล฿หຌสันของลากลຌองสวนบนหลุดพຌนจากรอง฿นลืไอนปน ทา฿หຌกิดการปลด
กลอนขึๅน ฿นขณะนีๅหนบรับรงถอยริไมถูกอัดตัว
๔.๏ การรัๅงปลอก มืไอชุดลืไอนปนคลืไอนทีไตอเปอีก ลากลຌองจะหยุดคลืไอนทีไทัๅงนีๅกใพราะสวนลึก
ทีไสุดของลาด฿ตຌสวนยืไนของทຌายลากลຌองคลืไอนทีไเปชนหลใกบังคับ฿นชุดลืไอนเก ตลืไอนปนยังคงคลืไอนทีไ
ตอเปอีก ขอรัๅงปลอกกระสุนจะริไมรัๅงปลอกกระสุนออกจากรังพลิง
๔.๐ การคัดปลอก ลืไอนปนจะคลืไอนทีไตอเปละพาปลอกกระสุนคลืไอนทีไตอเปดຌวย จนกระทัไงจาน
ทຌายปลอกกระสุนเปชนกับหลใกคัดปลอกกระสุนทีไอยู฿นชุดครืไองลัไนเก ทา฿หຌปลอกกระสุนสียทิศทาง฿นการ
คลืไอนตัว หลุดกระดในออกมานอกตัวปนทางชองคัดปลอกกระสุน
๔.๑ การขึๅนนก สวนลางของลืไอนปนจะเปดัน฿หຌนกหงายตัวเปขຌางหลัง บากลางของนกปนจะขัดตัว
อยูกับงของกระดืไองนกปน พรຌอมกันนัๅนหนบนกปนจะถูกอัดตัวกิดการขึๅนนก มืไอลืไอนปนถอยเปจนสุดจะ
ทา฿หຌหนบรับรงถอยถอยถูกอัดตัวมากทีไสุด
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๔.๒ การปງอนกระสุน ฿นขณะทีไลืไอนปนถอยหลังเปจนสุดนัๅนรงดันของหนบ฿นซองกระสุนจะดัน
กระสุนนัด฿หมขึๅนมาขวางหนຌาลืไอนปนเวຌ พรຌอมกันนัๅนหนบรับรงถอยริไมขยายตัวทา฿หຌลืไอนปนคลืไอนทีไเป
ขຌางหนຌา หนຌาชุดลืไอนปนกใจะพากระสุนนัดทีไมาขวางทางลืไอนปนถูกพาเปขຌางหนຌาดຌวย
๔.๓ การบรรจุกระสุนขຌารังพลิง มืไอหมดรงดันของกຍส฿นตอนทีไลืไอนปนถอยมาจนสุดกอนการ
ปງอนกระสุนนัๅน หนบรับรงถอยกใจะขยายตัวกลับทีไหลังจากถูกอัดตัวตใมทีไลຌว ละขยายตัวกลับขຌาทีไเป
ขຌางทีไเปขຌางหนຌารืไอย โ พรຌอมกันนัๅนจะพากระสุนนัด฿หมขຌาสูรังพลิง
๔.๔ การขัดกลอน ลืไอนปนจะคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาตอเปอีก จนกระทัไงหนຌาของลืไอนปนเปชนทຌาย
ลากลຌอง ทา฿หຌลากลຌองคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา ละ฿นขณะดียวกันลาด฿ตຌสวนยืไนทຌายลากลຌองซึไงสัมผัสกับหลใก
บังคับอยู จะทา฿หຌทຌายลากลຌองริไมยกตัวสูงขึๅน มืไอลืไอนปนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาตอเป สันของลากลຌองจะขຌา
เปฝังตัว฿นรองของลืไอนปน ทา฿หຌกิดการขัดกลอนขึๅน พรຌอมกันนีๅสะพานกระดืไองนกปนสวนหนຌาจะเปยันกับ
กระดืไองเกปน฿หຌนຌมตัวเปขຌางหนຌา ละผูຌยิงยังคงหนีไยวเกเวຌตปนจะเมลัไน จะลัไนเดຌกใตอมืไอผูຌยิงปลอยเก
สียกอน ลຌวจึงริไมหนีไยวเกอีกครัๅงปนจึงจะลัไน
๕. ครืไองนิรภัย
๕.ํ ฿บหຌามเก อยูทางดຌานซຌายทีไสวนทຌายของครืไองลัไนเก มืไอขึๅนนกลຌวผลัก฿บหຌามเกขึๅนพืไอ฿หຌง
ของ฿บหຌามเกฝังตัวลง฿นรองหลังของชุดลืไอนปน ถຌาผูຌยิงหนีไยวเกปน ปนจะเมลัไนทัๅงนีๅกใพราะกนของ฿บหຌาม
เกจะเปกันมิ฿หຌกระดืไองนกปนกระดกตัว งของกระดืไองนกปนจึงเมหลุดออกจากบากของนกปน
๕.๎ นกปน บากบนของนกปนมีความลึกมากกวาบากลาง ถຌาตຌองการนาปนทีไมีกระสุนบรรจุเวຌ฿นรัง
พลิงเป฿ชຌงาน ละพืไอความปลอดภัย฿หຌลดนกปนลง ดย฿ชຌนิๅวประคองนกปนเวຌลຌวหนีไยวเก ละคอย โ
ผอน฿หຌบากบนของนกปนเปขัดกับกระดืไองนกปน มืไอตຌองการยิง฿หຌงຌางนกปนมาขຌางหลังจนสุดลຌวยิงเดຌทันที
ดยเมตຌองสียวลา นอกจากนีๅลຌวยังบอก฿หຌผูຌทราบวาปนนัๅนขึๅนนกเวຌหรือเม
๕.๏ หลใกนิรภัยซองกระสุน ชวยปງองกันปนทีไมีกระสุนบรรจุเวຌ฿นรังพลิงลຌว มิ฿หຌลัไนมืไอถอดซอง
กระสุนออกจากปนลຌว นอกจากนีๅยังปງองกันมิ฿หຌปนลัไน฿นขณะ฿สซองกระสุนขຌาตัวปนดຌวย
ตอนทีไ ๐
การบ้ารุงรักษาละการท้าความสะอาด
ํ์. กลาวทัไวเป
ํ์.ํ การระวังรักษา ตຌองปฏิบัติดຌวยความพินิจพิคราะห์ระมัดระวังป็นสิไงทีไจาป็นพราะจะทา฿หຌ
ครืไองกลเกของปนอยู฿นสภาพทีไทางานเดຌผลสมบูรณ์ ละลากลຌองปนจะอยู฿นสภาพปกติเมชารุด สิไงจาป็น
อยางยิไงอีกอันหนึไงกใคือ จะตຌองกใบรักษาทาความสะอาดละชลมนๅามันครืไองกลเกทุกขึๅนอยูสมอ
ํ์.๎ การถอดปนพกพืไอทาความสะอาดละชลมนๅามันกระทาเดຌดยงาย ฉะนัๅนชิๅนสวนตาง โ
ของปนจะตຌองเดຌรับการสอดสองดูลละพืไอมิ฿หຌกิดสนิมหรือมีทรายละสิไงสกปรกอยูภาย฿นเดຌ
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ํํ. การระวังรักษาละการท้าความสะอาด
ํํ.ํ การระวังรักษาละการทาความสะอาดปนพก฿นทีไนีๅ กลาวรวมถึงการระวังรักษาตามปกติ
พืไอ฿หຌปนทรงสภาพละลักษณะทีไ฿ชຌการเดຌอยูสมอ ทัๅง฿นคลังสรรพาวุธ หนวยยอยละทดลองหนวย
รักษาการณ์ หนวยรักษาความปลอดภัย ขณะพกประจาภาย฿นคายพักละสนามรบ
ํํ.๎ ความชืๅน฿นบรรยากาศละมือทีไมีหงืไอป็นสิไงทีไรง฿หຌกิดสนิมรใวขึๅน ภายหลังการฝຄกหรือนา
ปนเป฿ชຌทุกครัๅง ควรทาความสะอาดละชลมนๅามัน พืไอปງองกันสนิมสมอมืไอนาปนเป฿ชຌ฿นวันฝนตก ละ
ภายหลังดินทางเปทาหนຌาทีไรักษาการณ์ ยิไงจาป็นจะตຌอง฿หຌความระมัดระวังป็นพิศษ
ํํ.๏ การทาความสะอาดปน ฿หຌ฿ชຌผຌาชุบนๅามันพอหมาก โ ชใด฿หຌทัไวทีไป็นลหะ ลຌวจึง฿ชຌผຌาหຌงทีไ
สะอาดชใดอีกครัๅงหนึไง ยงลากลຌองดຌวยศษผຌาทีไสะอาด ชุบนๅามันติดปลายสຌลຌวยงซๅาดຌวยผຌาหຌงทีไสะอาด
อีกครัๅง ฿ชຌปรงลใก โ หรือศษผຌาพันเมຌทีไสะอาดปัดฝุຆนตามรูตามซอกละรองตาง โ ของปนออก฿หຌหมด
ํํ.๐ มืไอทาความสะอาดดีลຌว ฿หຌ฿ชຌศษผຌาสะอาดชุบนๅามัน฿ส นๅามันขຌน นๅามันกันสนิม หรือนๅามัน
พิศษอยาง฿ดอยางหนึไงยงลากลຌอง฿หຌทัไวลຌวชใดสวนทีไป็นลหะดຌวยผຌาชุบนๅามัน สาหรับตามรองละผิวของ
ชิๅนสวนทีไถูกสียดสีอยูสมอ ฿หຌหยอดนๅามันอีกสัก ๎ – ๏ หยด วลา฿ชຌยิงจะเดຌเมกิดการสึกหรอ
ํํ.๑ ภายหลังทีไทาความสะอาด ละจัดการปງองกันสนิมสรใจลຌว฿หຌนาปนขຌาทีไกใบ การกใบนีๅหຌาม
฿ชຌสิไง฿ดปกคลุมอยางดใดขาด พราะการ฿ชຌผຌา฿บหรือสิไง฿ดปกคลุมปน สิไงนัๅนกใจะรวมอาความชืๅนจากอากาศเวຌ
ทา฿หຌปนกิดสนิมเดຌงายมาก ฉพาะวลาปัดกวาดอาคารหรือชใดถูทานัๅนพืไอปງองกันมิ฿หຌฝุຆนละอองปลิวเปจับ
ปน พราะปนมีนๅามันทีไชลมทาความสะอาดเวຌทา฿หຌติดฝุຆนละอองเดຌงาย
ํ๎. การระวังรักษาละทาความสะอาดภายหลังการยิง
ํ๎.ํ มืไอยิงสรใจลຌว ฿หຌรีบทาความสะอาดทันทีดยฉพาะ฿นลากลຌองละรังพลิง฿หຌหมดจดเมควร
ปลอยทิๅงเวຌจนขຌามวัน ตอจากนัๅน฿หຌทาความสะอาดละชลมนๅามันทุกวัน อยางนຌอยป็นวลาติดตอกันถึง
๏ วัน
ํ๎.๎ การทาความสะอาดภาย฿นลากลຌองภายหลังยิงนัๅน ครัๅงรกตຌองถอดลืไอนปนละลากลຌองปน
ออก ฿ชຌศษผຌาทีไสะอาดชุบนๅามันลຌางลากลຌอง฿หຌสะอาด ถຌาเมมีนๅามันลຌางลากลຌอง฿หຌ฿ชຌนๅามันสาหรับทาความ
สะอาดหรือนๅาทนกใเดຌ ตถຌา฿ชຌนๅากใควรป็นนๅาอุนละถຌาป็นนๅาสบูรຌอน โ กใยิไงดี อาศษผຌาสะอาดติดปลาย
สຌชุบนๅามันชาระลากลຌองดยการยงเป฿นลากลຌอง ลຌวชักเปมาหลาย โ ครัๅง จนน฿จวา฿นลากลຌองสะอาดดี
ลຌว฿ชຌผຌาหຌงติดปลายสຌยงเปมาพืไอภาย฿นอีกครัๅงหนึไง มืไอลากลຌองสะอาดดีลຌว฿หຌ฿ชຌศษผຌาทีไสะอาดชุบ
นๅามัน฿สทีไทาขึๅนป็นพิศษ ติดปลายสຌยงลากลຌองพืไอชลมภาย฿นอีกครัๅงหนึไง
ขຌอควรระวัง
ภายหลังทาการยิงหຌามชลมนๅามันภาย฿นลากลຌอง นอกสียจากเดຌทาความสะอาดภาย฿นลากลຌองดຌวย
วิธีการทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌน
ํ๎.๏ ชใดลืไอนปนละครงปน฿หຌทัไวดຌวยศษผຌาทีไชุบนๅามันสียกอนลຌว จึง฿ชຌผຌาหຌงชใดตอเปจน
ปราศจากฝุຆนผง สิไงทีไตຌอตรวจละระวังป็นพิศษกใคือ ตามรู รองตาง โ ละรางดินของลืไอนปนนัๅนตຌองชใด
฿หຌสะอาดจริง โ มืไอสวนตาง โ สะอาดดีลຌวจึงชลมนๅามันเวຌบาง โ
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ํ๏. นวปฏิบัติส้าหรับการระวังรักษาปืนพกนีมืไอน้าเปยิงป้า
ํ๏.ํ ทาความสะอาดทุกครัๅงมืไอสรใจสิๅนการยิงตละวันเมควรปลอยทิๅงเวຌ฿หຌขຌามวัน
ํ๏.๎ อยา฿ชຌปนทีไมีฝุຆน ผง คลน ทราย หรือนๅาอยู฿นลากลຌอง ทาการยิงดยดใดขาด
ํ๏.๏ กอนทีไบรรจุกระสุนขຌารังพลิง จะตຌองตรวจดู฿หຌน฿จวาสะอาด เมมีสิไงปลกปลอมหรือสิไง
สกปรกติดคຌางอยู฿นลากลຌองพราะสิไงหลานัๅนจะทา฿หຌลากลຌองบวมหรืออาจตกเดຌมืไอทาการยิง
ํ๐. การระวังรักษาละการท้าความสะอาด฿นทຌองถิไนทีไมีสภาพอากาศผิดปกติ
ํ๐.ํ ฿นขตทีไมีอากาศหนาวจัด
ํ๐.ํ.ํ มืไออุณหภูมิของอากาศลดลงตไากวาจุดนๅาขใง จาป็นจะตຌองปງองกันเม฿หຌชิๅนสวน
คลืไอนทีไของปนพกชนิดนีๅถูกความชืๅน อยาชลมนๅามัน฿หຌมากกินเปพราะนๅามันจะขใงตัวจะทา฿หຌครืไองกลเก
ทางานเมสะดวก ปนอาจติดขัดเดຌ
ํ๐.ํ.๎ กอนทีไจะ฿ชຌ฿นขตทีไมีอากาศหนาว ซึไงมีอุณหภูมิตไากวา ์ องศาฟารนเฮด์ ควรถอด
ปนออกทาความสะอาดดຌวยนๅามันทาความสะอาด สาหรับชิๅนสวนทีไตຌองถูกสียดสีอยูสมอจนมีรอยปรากฏนัๅน
฿หຌ฿ชຌศษผຌาทีไสะอาดชุบนๅามันพิศษชลมเวຌบาง โ
ํ๐.๎ ฿นขตอากาศรຌอน
ํ๐.๎.ํ ฿นขตทีมีอากาศรຌอนละมีความชืๅน฿นอากาศสูงหรือทีไ โ มีเอนๅาทะลละ฿นฤดูฝน
฿หຌตรวจปนทุกวัน ถຌาปนนัๅนมิเดຌนาออกมา฿ชຌ฿หຌชลมนๅามันเวຌบาง โ ความป็นจริงนัๅนควรจะถอดปนออกทา
ความสะอาด ละชใด฿หຌหຌง ลຌวจึงชลมนๅามัน฿หม
ํ๐.๎.๎ ฿นขตทีไมีอากาศรຌอนละหຌงลຌง ซึไงมีทราย ฝุຆนผงปลิวอยู฿นอากาศ ซึไงอาจจะขຌา
เปจับกาะอยู฿นครืไองกลเก ละภาย฿นลากลຌองปนเดຌนัๅน ฿หຌชใดนๅามันออกจากปน฿หຌหมดพราะถຌามีนๅามันอยู
จะทา฿หຌทรายละฝุຆนผงเปกาะรวมตัวกันอยูมาก โ ฉะนัๅนจึงตຌองชใดปน฿หຌหຌงจริง โ ละควรจะถอดปนออก
ทาความสะอาดจริง โ ฿หຌทัไวทุกวัน
ํ๐.๎.๏ มือผูຌจับถือทีไมีหงืไอ ป็นสาหตุหนึไงทีไทา฿หຌปนป็นสนิม พราะหงืไอมีกรดละกลือ
จึงจาป็นจะตຌองชใดสวนทีไป็นลหะ฿หຌสะอาดอยูสมอ
ํ๑. ขຌอควรสังกตกีไยวกับการท้าความสะอาดปืน
ํ๑.ํ กอนทาการยิงจะตຌองชใดนๅามันละสิไงสกปรกออกจากลากลຌองละรังพลิง฿หຌหมด
ํ๑.๎ หลังจากทาการยิงเมควรทิๅงปนเวຌขຌามคืน ดยเมทาความสะอาดพราะมืไอกิดการชารุดหรือ
สนิมลຌวกใยากทีไจะกຌเขเดຌ
ํ๑.๏ ทานๅามันพียงบาง โ อยา฿หຌปนชุมชกเปดຌวยนๅามัน
ํ๑.๐ อยาวางปนลงบนพืๅนดิน พราะจะทา฿หຌดิน ทราย สิไงสกปรกละความชืๅนขຌาจับอยู฿นลากลຌอง
ละครืไองลัไนเกเดຌ
ํ๑.๑ อยา฿ชຌศษผຌาหรือจุกเมຌอุดทีไปากลากลຌอง พราะอาจลืมอาออกกอนทีไจะทาการยิง ซึไงจะทา
฿หຌลากลຌองปนตกหรือบวมเดຌ
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ํ๑.๒ การกใบปนเวຌ฿นซองปนทีไป็นหนัง จะทา฿หຌปนกิดป็นสนิมเดຌงายจากความชืๅนของหนัง
ฉะนัๅนจึงควร฿ชຌซองหนังทีไหຌงสนิทจริง โ ตถຌาจาป็นจะกใบปนเวຌ฿นซองหนังทีไปยกชืๅน฿หຌชลมดຌวยนๅามัน฿หຌ
หนา
ํ๑.๓ เมควรลัไนเกปนลน฿นขณะถอดปน พราะจะทา฿หຌชิๅนสวนของปนกระดในหายเดຌ ดยฉพาะ
ครืไองลัไนเก

-------------------------------------
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บททีไ ๏
ปืนพกอัตนมัติ ขนาด .๐๑ นิๅว อใม. ํ๕ํํ (ปพ.อ.๐๑-ํ)
PISTOL AUTOMATIC , CAL. .45M 1911 A1
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวไป
ํ. กลาวทัไวไป ปพ.อ..๐๑ – ํ หรือทีไรูຌจักกันทัไวเปวา ยู.อล,อาร์มีไ นัๅนป็นปนทีไมีชืไอสียงมาก฿นสมัย
สงครามลกทีไผานมา ป็นปนทีไมีขนาดกวຌางปากลากลຌอง ํํ มม. หรือ .๐๑ นิๅว จัด฿หຌป็นอาวุธประจามือ฿น
ระดับผูຌบังคับบัญชาละพลยิง หรือพลยิงผูຌชวยของอาวุธประจาหนวย พืไอ฿ชຌปງองกันตัว฿นระยะประชิด ปน
ชนิดนีๅมีชิๅนสวนเมมากนัก ทา฿หຌสะดวกตอการบารุงรักษาละการ฿ชຌงานอยางสมบุกสมบัน การทางานของปน
ทางานดຌวยรงสะทຌอนถอยหลังของลากลຌองระบายความรຌอนดຌวยอากาศ ปງอนกระสุนดຌวยซองกระสุนสามารถ
บรรจุกระสุนเดຌ ๓ นัด มีกลียววียนซຌาย (ตละรอบกลียวมีความยาว ํ.๒ นิๅว) ฿ชຌระบบนิรภัย ทัๅงหຌามเกละ
หຌามเกชวย ฿นปัจจุบันนีๅปนนีๅเดຌมีการผลิตออกมา ๎ บบ คือ บบ M 1991 A ละบบ M 1911 A1 ซึงไ การ
ทางานของปนทัๅง ๎ บบนีๅหมือนกันทุกประการ ผิดกันทีไลักษณะของตัวปน บบ M 1911 A1 ซึงไ ดัดปลง฿หຌ
ตกตางออกเปจากบบ M 1911 A ดังนีๅคือ
ํ.ํ สริมหางหຌามเกชวย฿หຌยืไนออกมา พืไอ฿หຌรับกับมือยิไงขึๅน
ํ.๎ ดัดปลงรอยตัดทีไครงปน฿หຌสอดนิๅวขຌาเปเดຌสะดวก ทา฿หຌสามารถสวมถุงมือยิงเดຌ฿นสภาพ
อากาศหนาว
ํ.๏ ดัดปลงหลใกปิดทຌายครงปน฿หຌคຌงออกมา ละมีลายกันลืไน พืไอชวย฿หຌจับเดຌกระชับขึๅน
ํ.๐ ขยายยอดศูนย์หนຌา฿หຌ฿หญขึๅนกวาดิม
ํ.๑ ดัดปลงเกปน฿หຌวຌา ละมีลายกันลืไน
๎. ขนาดละนๅ้าหนัก
๎.ํ ความยาวของปนทัๅงกระบอก
๔.๑๕๏ นิๅว
๎.๎ ระยะหางระหวางศูนย์หนຌากับศูนย์หลัง
๒.๐๔ํ นิๅว
๎.๏ ความยาวของลากลຌอง
๑.์๏ นิๅว
๎.๐ นๅาหนักของปนพรຌอมซองกระสุนปลา
๎.๐๏๓ นิๅว
๎.๑ นๅาหนักของปนพรຌอมซองบรรจุกระสุนตใม
๎.๓๒๎ นิๅว
๎.๒ นๅาหนักของกระสุนปลา
์.ํ๑๒ นิๅว
๎.๓ รงหนีไยวเก (ปน฿หม) ๑ ํ/๎ – ๒ ํ/๎ ปอนด์
๎.๔ รงหนีไยวเก (ปนกา) ๑ – ๒ ํ/๎ ปอนด์
๎.๕ นๅาหนักซองกระสุนพรຌอมกระสุนตใม (๓ นัด) ์.๐๔ํ ปอนด์
๏. ลักษณะทางขีปนวิธี
๏.ํ ความรใวตຌน
๔๏์ ฟุต/วินาที
๏.๎ ความรใว฿นการยิง
๎ํ – ๎๔ นัด/นาที
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๏.๏ ความรใว฿นการยิงหวังผล
ํ์ นัด/นาที
๏.๐ ระยะยิงเกลสุด ประมาณ
ํ,๒๐์ หลา
๏.๑ ระยะยิงหวังผล
๑์ หลา
๏.๒ ความดัน฿นรังพลิง
ํ,๓์์ ปอนด์/ตารางนิๅว
๐. สวนประกอบของปืนละกระสุน ของ ปพ.อ. .๐๑ – ํ
๐.ํ สวนประกอบ
๐.ํ.ํ ชุดลืไอนปน
๐.ํ.๎ ชุดครงปน
๐.ํ.๏ ชุดครืไองปງอนกระสุน
๐.๎ กระสุน
๐.๎.ํ กระสุนจริง M1911
๐.๎.๎ กระสุนซຌอมรบ M9
๐.๎.๏ กระสุนฝຄกบรรจุ M 1921
๐.๎.๐ กระสุนลูกปราย M 15
๐.๎.๑ กระสุนสองวิถี T30
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๑. สาหรับ ปพ.อ..๐๑ นิๅว มีความมุงหมาย฿นการถอดประกอบอยู ๏ ประการคือ พืไอทาความสะอาดพืไอ
กຌเขหตุติดขัด ละพืไอการศึกษา ดยกระทาเดຌ ๎ ขัๅน คือ
๑.ํ การถอดประกอบปกติ คือการถอดชิๅนสวน฿หญของปนออกมา การถอดประกอบ฿นขัๅนนีๅผูຌ฿ชຌ
สามารถกระทาเดຌ
๑.๎ การถอดประกอบพิศษ คือการถอดชิๅนสวนทีไละอียดปลีกยอย เปจากการถอดประกอบปกติ
การถอดประกอบ฿นขัๅนนีๅ ป็นหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไสรรพาวุธทานัๅน
๒. การถอดประกอบ
๒.ํ การถอดคุมปกติ
๒.ํ.ํ ถอดซองกระสุน ฿ชຌนิๅวหัวมมือขวากดหลใกยึดซองกระสุน ลຌว฿ชຌมือซຌายดึงซอง
กระสุนออก
๒.ํ.๎ คลายหนบรับรงถอย กดครอบหนบรับรงถอย฿หຌยุบตัวลงเปจนตไากวาปลอก
บังคับหนบรับรงถอย ลຌวหมุนปลอกบังคับหนบรับรงถอยตามขใมนาฬิกาจนพຌนจากครอบหนบรับรง
ถอย คอย โ ผอน฿หຌหนบรับรงถอยคลายจนตัวสุด ลຌวถอดครอบหนบรับรงถอยออกมา
๒.ํ.๏ ถอดลืไอนปนออกจากครงปน ดึงลืไอนปนเปขຌางหลังจนรองลใกดຌานซຌายของลืไอนปน
ตรงกับปลายของหลใกหยุดลืไอนปน ฿ชຌนิๅวชีๅมือขวากดสลักหลใกหยุดลืไอนปนทีไผลออกเปทางขวา฿หຌหลุด
ออกมาทางซຌายลຌวดึงออก หลังจากนัๅนกใดึงลืไอนปนออกมาทางปากลากลຌองจนหลุดออกจากครงปน
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๒.ํ.๐ ถอดกนหนบละหนบรับรงถอย หงายลืไอนปนขึๅนกนหนบละหนบรับรง
ถอยออกมาทางทຌายลากลຌอง ลຌวยกออกจากกัน
๒.ํ.๑ ถอดปลอกบังคับหนบรับรงถอย ปิดปลอกบังคับหนบรับรงถอย ทวนขใมนาฬิกา
เปจนสุดลຌวดึงออก
๒.ํ.๒ ถอดลากลຌอง หงายลืไอนปนขึๅนผลักหวงขຌอตอลากลຌองลงเปขຌางหนຌาจนสุดลຌวดึงลา
กลຌองออกเปทางดຌานหนຌาจนหลุดจากลืไอนปน
๒.๎ การประกอบ ฿หຌกระทายຌอนขึๅนเปจากขຌอสุดทຌายเปหาขຌอรก
ตอนทีไ ๏
การท้างานของครืไองกลไก หตุติดขัดละการกຌไข
๓. การท้างานของครืไองกลไก
๓.ํ มืไอนาซองกระสุนทีไบรรจุกระสุนตใม สอดขຌาเป฿นชองรับซองบรรจุกระสุนจนสนิทลຌวดึงลืไอน
ปนมาทางหลัง จะทา฿หຌนกปนถูกผลัก฿หຌหงายเปอยู฿นลักษณะขึๅนนก ละหนบรับรงถอยอัดตัวมืไอลืไอนปน
ถอยตอเป จนพຌนชองบรรจุกระสุน หลใกรองกระสุนจะดันกระสุนนัดบนขึๅนมารออยู฿นทางผานของลืไอนปน
มืไอปลอยลืไอนปน หนบรับรงถอยทีไอัดตัวอยูจะขยายตัวดัน฿หຌลืไอนปนวิไงเปขຌางหนຌา พากระสุนนัดบนขຌาสู
รังพลิงละมืไอลืไอนปนวิไงเปขຌางหนຌาตอเปกใจะกระทกกับสวนทຌายลากลຌอง ทา฿หຌลากลຌองวิไงเปขຌางหนຌาดຌวย
มืไอลืไอนปนละลากลຌองวิไงกลับขຌาทีไดิมกใจะยึดกันนนสนิท ดยมีสันบนของลากลຌองขຌาเปขัดตัว฿นรองของ
ลืไอนปน ฿นขณะนีๅปนกใพรຌอมทีไจะทาการยิงเดຌลຌว
๓.๎ มืไอนกปนอยู฿นทาขึๅนนก จะทา฿หຌคันผลักนกปนคຌงตไาลงมา ดันหนบคันผลักนกปน฿หຌอัดตัว
ละหนบกระดืไองนกปน ซึไงปลายหนบอันยาวขดอยูกับรองบากนกปน จะบังคับกระดืไองนกปนเวຌ นกปน
จะคຌางอยูขຌางหลัง ฿นอกาสนีๅปนกใพรຌอมทีไจะยิงตามอาการดังนีๅ
๓.๎.ํ บีบหຌามเกชวย (ป็นการบีบดยอุຌงมือมืไอจับปน) ทา฿หຌเกปนป็นอิสระ฿นการคลืไอนทีไ
เดຌ
๓.๎.๎ ลืไอนปนตຌองอยูขຌางหนຌา กอนทีไลากลຌองปนจะขຌาเปขัดกลอนรวมกันเดຌ หลใกปลด
สะพานเกจะถูกยึดอยู฿นชองดຌานลางของลืไอนปน ภาย฿ตຌการบังคับของหนบกระดืไองนกปนดຌวยอาการ
ดังกลาวนีๅ มืไอเกปนคลืไอนทีไกระดืไองนกปนกใจะคลืไอนทีไดຌวย
๓.๎.๏ ปลดหຌามเกพืไอ฿หຌกระดืไองนกปนป็นอิสระ฿นการทีไจะปลอยนกปน ละลืไอนปนกใจะ
ถอยมาขຌางหลังเดຌสะดวก
๓.๏ มืไอหนีไยวเก กระดืไองนกปนจะคลืไอนทีไหลุดจากนกปน นกปนจะตีทຌายขใมทงชนวนจนทา฿หຌ
ขใมทงชนวนเปกระทกชนวนทຌายปลอกกระสุน รงดันสวนทีไเปขຌางหนຌาของกຍสจะดันลูกกระสุน฿หຌวิไง
ออกเปจากลากลຌองปน รงดันสวนทีไเปขຌางหลังจะดันตอหนຌาของลืไอนปน ทา฿หຌลืไอนปนละลากลຌองยก
จากกัน (ปลดกลอน) ลຌวลากลຌองจะถูกบังคับ฿หຌหยุด฿นขณะทีไอยู฿นตาหนงลดตไาลง ลืไอนปนคงถอยตอเป
ละทา฿หຌทຌายลากลຌองปนปิด ฿นขณะนีๅปนจะขึๅนนก/รัๅง ละกัดปลอกกระสุน ละอัดหนบรับรงถอยเป฿น
อกาสดียวกันดຌวย
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ลืไอนปนจะถอยตอเปจนสุดกระสุนนัด฿หมจะถูกดันขึๅนมามืไอปนวิไงกลับดຌวยรงสงของหนบ
รับรงถอย กใจะพา฿หຌกระสุนนัๅนขຌาเป฿นรังพลิงดຌวย
๓.๐ นๅาหนักละรงฉืไอยซึไงพิไมขึๅนตามลาดับของลืไอนปน ละลากลຌองปนมีอยูมากละนานกวา
นๅามันละรงฉืไอยของลูกกระสุน พราะวากระสุนมีความรใวสูง พຌนจากปากลากลຌองเปกอนทีไลืไอนปนละ
ลากลຌองจะถอยหลังมาถึงตาบลทีไปลดกลอน การทีไสรຌางปน฿หຌป็นชนนีๅ ทา฿หຌมีวลานานพอทีไจะถวงวลามิ฿หຌ
ทຌายลากลຌองปิดสียกอนทีไลูกกระสุนจะพຌนจากปากลากลຌองเปลຌว พืไอปງองกันมิ฿หຌกຍสรัไวเหลออกมาทาง
ทຌายลากลຌอง หลใกรองกระสุนซึไงถูกหนบสงกระสุนดัน฿หຌขยายตัวขึๅนมา จะผลัก฿หຌสลักลากลຌองปนกระดกตัว
ขึๅนมาขัดอยู฿นรองดຌานซຌายของลืไอนปน ทา฿หຌลืไอนปนคຌางอยูทางหลัง มืไอจะปลอยลืไอนปนกลับกใ฿หຌกดตรง
ลายกันลืไนของสลักลากลຌองปนลง
๔. หตุติดขัดละการกຌไข สาหรับ ปพ.อ..๐๑ – ํ นัๅน อาจกิดเดຌจากกระสุนละชิๅนสวนของปนชารุด ซึไง
จะมีอาการละการกຌเขดังนีๅ
ขຌอขัดขຌอง
สาหตุ
การกຌเข
ปนเมปງอนกระสุน
ํ. ซองกระสุน
ปลีไยนซองกระสุน
๎. หนบสงกระสุนออน
“
๏. หลใกรองกระสุนชารุด
“
“
๐. หลใกยึดซองกระสุนชารุด
ปลีไยนหลใกยึดซองกระสุน
ปนเมบรรจุกระสุนขຌารังพลิง ํ. หนบรับรงถอยออนหรือชารุด
ปลีไยนหนบรับรงถอย
๎. ปากซองกระสุนผิดรูป
ปลีไยนซองกระสุน
ปนเมลัไน
ํ. ขใมทงชนวนหักหรือสัๅน
ปลีไยนขใมทงชนวน
๎. หนบขใมทงชนวนออนหรือกง
ปลีไยนหนบขใมทงชนวน
๏. หนบนกปนออนหรือชารุด
ปลีไยนหนบนกปน
๐. หนบกระดืไองนกปนออนหรือชารุด ปลีไยนหนบกระดืไองนกปน
๑. นกปนชารุด
ปลีไยนนกปน
๒. คันรัๅงนกปนชารุด
ปลีไยนคันรัๅงนกปน
๓. สะพานกระดืไองนกปนชารุด
ปลีไยน฿หม
๔. หนบเกออนหรือหัก
ปลีไยนหนบเก
๕. คันเกชารุด
ปลีไยน฿หม
ํ์. กระสุนดຌาน
ปลีไยนกระสุน฿หม
ปนเมคัดปลอกกระสุน
ํ. ขอรัๅงปลอกกระสุนหัก
ปลีไยน฿หม
๎. รังพลิงสกปรก
ทาความสะอาด
ตอนทีไ ๐
การบ้ารุงรักษาละการท้าความสะอาด
๔. การระวังรักษาละทาความสะอาดปนพก฿นทีไนีๅ กลาวรวมถึงการระวังรักษาตามปกติ พืไอ฿หຌปนคงสภาพ
ละลักษณะอันควร ทัๅง฿นกรมกอง ฿นหนวยรักษาการณ์ ฿นคายพัก ละ฿นการรบ ความชืๅนละมือทีไมีหงืไอ
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ป็นสิไงทีไรง฿หຌกิดสนิมรใวขึๅน ภายหลังการฝຄกหรือนาปนเป฿ชຌทุกครัๅง ควรทาความสะอาดละปງองกันสนิม
สมอ มืไอนาปนเป฿ชຌ฿นวันฝนตก ละภายหลังการดินทางเปทาหนຌาทีไรักษาการณ์ ยิไงจาป็น฿หຌความ
ระมัดระวังป็นพิศษ ดยการปฏิบัติดังนีๅ
๔.ํ การทาความสะอาดปน฿หຌ฿ชຌศษผຌาชุบนๅามันธรรมดากอน ลຌวจึงชใดดຌวยผຌาหຌงสนิทยงลา
กลຌองดຌวยศษผຌาสะอาด ชุบนๅามันติดปลายสຌลຌวยงดຌวยผຌาหຌงอีก ฿ชຌปรงลใก โ ทีไสะอาดปัดฝุຆนตามรูละ
รองตาง โ ของปนออก฿หຌหมด
๔.๎ มืไอทาความสะอาดดีลຌว฿ชຌศษผຌาสะอาดชุบนๅามัน฿สยงลากลຌอง฿หຌทัไว ชใดถูสวนทีไป็นลหะ
ดຌวยนๅามัน฿สตามรอง ละสวนหนຌาของชิๅนสวนทีไถูกสียดสีอยูสมอ ละมืไอจะ฿ชຌปนควรหยอดนๅามันสัก
๎ – ๏ หยด ตามชิๅนสวนทีไคลืไอนทีไละชิๅนสวนทีไสียดสีกันมาก โ
๔.๏ ภายหลังทีไทาความสะอาดละจัดการปງองกันสนิทสรใจลຌว฿หຌนาปนกใบขຌาทีไกใบ การกใบอยา
฿ชຌสิไง฿ดปิดคลุมป็นอันขาด พราะการ฿ชຌผຌา฿บหรือสิไงอืไน โ ทานองดียวกันคลุมปนจะรวมความชืๅนจากอากาศ
ทา฿หຌปนกิดสนิมเดຌ นอกจาก฿นวันทาความสะอาดรงทีไพักจึง฿ชຌผຌา฿บคลุม฿หຌชัไวขณะวลากวาด ทัๅงนีๅพืไอ
ปງองกันฝุຆนละอองปลิวเปจับปน
๕. การท้าความสะอาดภายหลังการยิง
๕.ํ มืไอยิงสรใจลຌว฿หຌรีบทาความสะอาด ภาย฿นลากลຌองละรังพลิง฿หຌหมดจด เมควรปลอยทิๅงเวຌ
฿หຌขຌามวัน ตอจากนัๅน฿หຌทาความสะอาดชลมนๅามันทุกวันอยางนຌอยป็นวลาติดตอกัน ๏ วัน
๕.๎ การทาความสะอาดลากลຌอง ถຌาเมมีนๅามันชาระลากลຌอง จะ฿ชຌนๅามันทาความสะอาดหรือนๅาทน
กใเดຌ ตควรจะป็นนๅาสบูออน โ อาผຌาพันติดปลายสຌชาระลากลຌอง ยงขຌาเป฿นลากลຌองละยงเปมา
หลาย โ ครัๅง ลຌวยงศษผຌาชุบนๅามันชาระลากลຌอง฿หຌทัไวลากลຌองอีกครัๅง ลຌวจึง฿ชຌผຌาหຌงยงจนกระทัไง
ปรากฏวาพูทีไชักออกมาสะอาดละหຌง ตรวจดู฿นลากลຌอง ถຌายังเมสะอาดดีจริง฿หຌทาความสะอาดซๅาอีก มืไอ
ลากลຌองสะอาดดีลຌว ฿ชຌศษผຌาชุบนๅามันทีไทาขึๅนป็นพิศษพันติดปลายสຌลຌวยงเปมา฿นลากลຌองหลาย โ
ครัๅง
๕.๏ ขຌอควรระวัง ภายหลังการยิงอยาชลมนๅามัน฿นลากลຌอง กอนทีไจะชาระลากลຌอง฿หຌสะอาด
สียกอน
๕.๏.ํ ชใดลืไอนปนละครงปน฿หຌทัไวดຌวยศษผຌา ซึไงชุบนๅามันจนชุมสียกอนลຌว จึง฿ชຌผຌาหຌง
ชใดตอเปจนสะอาด ปราศจากฝุຆนผง สิไงทีไตຌองระวังป็นพิศษคือตามรูตาง โ ละทางดินของลืไอนปนตຌองชใด
฿หຌสะอาดจริง โ มืไอสวนตาง โ สะอาดดีลຌว จึงชลมนๅามันเวຌบาง โ
ํ์. นวปฏิบัติระวังรักษาส้าหรับปืนพก มืไอน้าปืนไปยิงป้า
ํ์.ํ ทาความสะอาดทุกครัๅง มืไอสรใจการยิงตละวันเมควรทิๅง฿หຌขຌามวัน
ํ์.๎ อยา฿ชຌปนซึไงมีฝุຆนผง คลน หรือหิมะ อยู฿นลากลຌองทาการยิง
ํ์.๏ กอนทีไจะบรรจุกระสุนขຌาลากลຌองจะตຌองตรวจ฿หຌนสียกอนวาเมมีศษผຌาหรือสิไง฿ดติดคຌางอยู
฿นลากลຌอง พราะสิไงหลานีๅกใบความชืๅนละจะทาอันตรายกลากลຌอง มืไอทาการยิงรังพลิงกใตຌอง฿หຌสะอาด
ปราศจากนๅามันละฝุຆนละออง
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บทที่ ๐
ปืนกลมือ บบ ์๓
SUBMACHINE GUN. CAL 9 MM. PARABELLUM
ตอนที่ ํ
ลักษณะดยทั่วเป

ํ. กลาวทั่วเป
ํ.ํ ปนกลมือบบ ์๓ นีๅรียกดยทัไวเปวา ปกม. UZI สรຌางจากประทศบลยีไยม ต ทอ. เทยเดຌ
นาบบมาสรຌางป็น ปกม. ์๓ บ. ํ (จันทรุบกษา) พานทຌายป็นเมຌ ตอมาทางราชการเดຌสัไงปนชนิดนีๅขຌามา฿ชຌ
฿น ทอ. จริง มืไอป พ.ศ. ๎๑ํ๎ ละรียกชืไอวา ปกม.์๓ บ.๎ (พานทຌายป็นหลใกพับเดຌ)
ํ.๎ ปนชนิดนีๅป็นของ อิสราอล ซึไงเดຌผนบบมาจากของยอรมันอีกทอดหนึไง ตอิสราอลเดຌมอบ
฿หຌบริษัท FARIQUE NATIONNAL DIARMS DE GUERRE S.A.HERSTAL (FN.) ของบลยีไยมสรຌาง
ํ.๏ ปกม.์๓ มีขนาดกวຌางปากลากลຌอง ๕ มม. ฿ชຌกระสุนขนาด ๕ มม. พาราบลลัไม หรือลูกอร์฿ชຌ
฿นการรบประชิด หรือ฿ชຌ฿นหนวยจูจม ป็นปนทีไสามารถทาการยิงเดຌทัๅงบบอัตนมัติละกึไงอัตนมัติ การ
ทางานป็นบบทางานดຌวยรงสะทຌอนถอยหลังของลูกลืไอน (BLOW BACK OPERATED) มีหนบสงลูกลืไอน
กลับขຌาทีไเปดัน฿หຌลูกลืไอนปຂดทຌายดຌวยนๅาหนักของลูกลืไอน ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ มีครืไองนิรภัย ละ
คันบังคับการยิง ปງอนกระสุนดຌวยซองกระสุน ศูนย์หนຌาป็นศูนย์ตุม ละศูนย์หลังป็นศูนย์รูชนิดปรับระยะเดຌ
๎. ขนาดละน้าหนัก
๎.ํ ขนาด
- กวຌางปากลากลຌอง ๕ มม.หรือ .๏๔ นิๅว
- ปกม.์๓ บ.๎ เมติดดาบละพับพานทຌาย ยาว ์.๐๒๑ ม.
ติดดาบละพับพานทຌาย ยาว ์.๒๐์ ม.
เมติดดาบละกางพานทຌาย ยาว ์.๒๑์ ม.
ติดดาบละกางพานทຌาย ยาว ์.๎๒์ ม.
ลากลຌอง
ยาว ์.๎๒์ ม.
หรือ ํ์.๎๏๒ นิๅว
ดาบปลายปนเมสวมฝัก ยาว ์.๏์ – ์.์๎ ม.
ดาบปลายปนสวมฝัก
ยาว ์.๏๎ – ์.์ํ ม.
๎.๎ นๅาหนัก
- นๅาหนักเมรวมซองกระสุนละเมติดดาบ
๏.๒๑์ กก.
- ซองกระสุนชนิด ๏๎ นัด ซองปลาหนัก
์.๎๏๕ กก.
- ซองกระสุนชนิด ๏๎ นัด บรรจุกระสุนตใมหนຌา ์.๒๎ํ กก.
- ซองกระสุนชนิด ๎๑ นัด ซองปลาหนัก
์.ํ๕์ กก.
- ซองกระสุนชนิด ๎๑ นัด บรรจุกระสุนตใมหนัก ์.๐๔๕ กก.
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- ดาบปลายปนหนัก
์.๐์์ กก.
- ซองดาบปลายปนหนัก
์.ํ์์ กก.
- นน.รวมกระสุนละซองชนิด ๓์ นัด ติดดาบพรຌอมฝักหนัก ๐.๓๓ํ กก.
๏. ลักษณะทางขีปนวิธี
- อัตรารใว฿นการยิงประมาณ
๒๑์ – ๓์์ นัด/นาที
- ระยะยิงหวังผล
๎์์ ม.
- กลียว฿นลากลຌองวียนขวา
๐ กลียว
- ความรใวตຌนประมาณ
ํ,๏๑์ ฟุต/นาที
๐. ครื่องนิรภัย
ปนชนิดนีๅมีครืไองนิรภัย ๎ หง คือ หຌามเก ละหຌามเกชวย
๐.ํ หຌามเก อยูรวมกับครืไองบังคับการยิง฿นตาหนงหลังสุดมีอักษรกากับวา S
๐.๎ หຌามเกชวย อยูดຌานหลังของดຌามปน มืไอจะทาการยิงตຌองบีบหຌามเกชวย฿หຌนนพรຌอมทัๅงหนีไยว
เกปนจึงจะยิงเดຌ ฿นกรณีทีไตຌองการขึๅนนกปนกใตຌองบีบหຌามเกชวยชนดียวกันจึงจะขึๅนนกปนเดຌ พราะ฿นขณะ
ทีไบีบหຌามเกชวย ฐานของหຌามเกชวยจะคลืไอนตัวเปขຌางหนຌาทา฿หຌงของฐานหຌามเกชวยทีไขัดกระดืไองเกเวຌพຌน
จากกระดืไอง จึงทา฿หຌหนีไยวเกละขึๅนนกเดຌ
๑. คันบังคับการยิง
คันบังคับการยิงสาหรับปนชนิดนีๅ อยูทีไสวนบนของดຌามปนดຌานซຌาย ลຌวจัดเดຌ ๏ ตาหนง
๑.ํ ตาหนงหนຌาสุด ป็นตาหนงทีไ฿ชຌยิงบบอัตนมัติหรือยิงป็นชุด มีอักษร A
๑.๎ ตาหนงกลาง ป็นตาหนงทีไ฿ชຌยิงบบกึไงอัตนมัติหรือยิงทีละนัดมีอักษร R
๑.๏ ตาหนงหลังสุด ป็นตาหนงหຌามเก มีอักษร S
๒. ศูนย์
๒.ํ ศูนย์หนຌาป็นศูนย์ตุม มีครงปງองกันซຌายขวา
๒.๎ ศูนย์หลังป็นศูนย์รู฿ชຌปรับระยะ ํ์์ ม. ละ ๎์์ ม.
๓. กระสุน กระสุนขนาด ๕ มม. ทีไ฿ชຌกับ ปกม. ์๓ เดຌมีอยู ๎ ชนิด
๓.ํ กระสุนจริง ป็นกระสุนขนาด ๕ มม. พาราบลลัไม หรือลูกอร์
๓.๎ กระสุนฝຄกบรรจุ ป็นกระสุนทีไเมมีดินสงกระสุนละชนวนทຌาย สาหรับกระสุนบบนีๅทัๅงนัดหนัก
ํํ.๕ กรัม สวนรูปรางภายนอก ถຌามองผิน โ ลຌวจะหมือนกระสุนจริง ตมีสีขาว กระสุนชนิดนีๅป็นกระสุน
ทีไสรຌางขึๅนดยฉพาะมิเดຌดัดปลงมาจากกระสุนจริง
ตอนที่ ๎
การถอดประกอบ
๔. กลาวทั่วเป
ปกม.์๓ นีๅมีชิๅนสวน฿หญ โ ชินๅ สวน คือ พานทຌายปน หຌองลูกลืไอน ฝาปຂดหຌองลูกลืไอน ลูก
ลืไอน ชุดลากลຌอง ชุดครืไองลัไนเกกับรือนยึดของกระสุน ละซองกระสุน
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การถอดคุมบงออกป็น ๏ ชัๅน คือขัๅนผูຌ฿ชຌ ( ขัๅนทีไ ํ) ขัๅนจຌาหนຌาทีไสรรพาวุธประจาหนวย (ขัๅนทีไ ๎) ละขัๅน
พิศษ (ขัๅนทีไ ๏)
๕. การถอดคุมขันผูຌ฿ชຌ (ขันที่ ํ)
ริไมลาดับการถอดกระทาดังนีๅ พืไอทาความสะอาดละตรวจดูการชารุดสียหายของปน
๕.ํ ถอดซองกระสุน ฿หຌ฿ชຌมือขวาจับดຌามปนละ฿ชຌมือซຌายจับซองกระสุน ดย฿ชຌหัวมมือกดหลใก
ยึดซองกระสุน ลຌวดึงซองกระสุนออก
๕.๎ ถอยชุดฝาปຂดหຌองลูกลืไอน ฿หຌกดกระดืไองยึดฝาปຂดปງองลูกลืไอนมาขຌางหลัง ลຌวยกฝาปຂดหຌอง
ลูกลืไอนออก
๕.๏ ถอดชุดลูกลืไอน ฿หຌคันหนຌาลูกลืไอนมาขຌางหลังลใกนຌอย พรຌอมกับยกหัวลูกลืไอนขึๅนลูกลืไอน
ละหนบสงลูกลืไอนกลับขຌาทีไจะหลุดออกมาดຌวยกัน
๕.๐ ถอดชุดลากลຌอง ฿หຌกดกระดืไองยึดปลอกกลียวยึดลากลຌอง ฿หຌยุบเปขຌางหลัง฿หຌพอคลายปลอก
กลียวยึดลากลຌองออก ลຌวดึงลากลຌองออกเปขຌางหนຌา
๕.๑ การคุม฿หຌกระทากลับกับการถอด
หมายหตุ สาหรับ ปกม.์๓ บ.ํ ฿นการถอดคุมขัๅนทีไ ํ ฿หຌถอดคลุมพานทຌายเมຌ ดยดันกระดืไองยึดพานทຌาย
ซึไงอยูดຌานหลังของชุดรือนครืไองลัไนเกเปขຌางหนຌา ลຌวดึงพานทຌายออกสวน ปกม.์๓ บ.ํ หຌามถอดชุดพาน
ทຌายหลใกพับเดຌ
ํ์. การถอดคุมขัๅนจຌาหนຌาทีไสรรพาวุธประจาหนวย (ขัๅนทีไ ๏)
การถอด฿หຌถอดขัๅนผูຌ฿ชຌ (ขัๅนทีไ ํ) กอน
ํ์.ํ ถอดชุดรือนครืไองลัไนเก ฿หຌ฿ชຌหลใกสงออกอาสลักยึดรือนครืไองลัไนเกซึไงอยูดຌานหลังของ
รือนครืไองลัไนเกออก ลຌวถอดรือนครืไองลัไนเกกับรือนยึดซองกระสุน ซึไงติดอยูดຌวยกันออก
ํ์.๎ ชุดหຌองลืไอน มืไอถอดชิๅนสวนตาง โ ออกหมดลຌว ถຌาป็น ปกม.์๓ บ.ํ จะหลืออยูตชุด
หຌองลูกลืไอน ตถຌาป็น ปกม.์๓ บ.๎ จะหลือชุดหຌองลูกลืไอนติดกับพานทຌาย หลใกพับเดຌนีๅจะมีรอยยๅาหຌาม
ถอด
ํ์.๏ การคุม ฿หຌกระทากลับกับการถอด
ํํ. การถอดคุมขันพิศษ (ขันที่ ๏)
สาหรับการถอดคุมขัๅนนีๅกระทาเดຌทุกชิๅนสวน ละ฿หຌกระทาเดຌฉพาะจຌาหนຌาทีไสรรพาวุธของกอง
รงงานสรรพาวุธ สพ.ทอ. ละจຌาหนຌาทีไสรรพาวุธของ กองวิทยาการ สพ.ทอ.ทานัๅน
ํ๎. รายชื่อชินสวนตาง ๆ ของปืน
ํ๎.ํ หຌองลูกลืไอนประกอบดຌวย
- สลักยึดเมຌประกับปน
- กระดืไองยึดปลอกกลียวยึดลากลຌอง
- หนบกระดืไองยึดปลอกกลียวยึดลากลຌอง
- หวนรองปງนกลียวยึดศูนย์หนຌา

22
- ปງนกลียวยึดศูนย์หนຌา
- ศูนย์หนຌา
- เมຌประกับปนดຌานขวา
- ปງนกลียวยึดสลักยึดเมຌประกับปน
- หนบศูนย์หลัง
- ฿บศูนย์หลัง
- ปງนยึดสลักยึดศูนย์หลัง
- หนบกลอนฝาปຂดหຌองลูกลืไอน
- กลอนฝาปຂดหຌองลูกลืไอน
- หຌองลูกลืไอน
- สลักกลียวยึดศูนย์หลัง
- หูกระวินหนຌา
- เมຌประกับปนดຌานซຌาย
ํ๎.๎ รือนครืไองลัไนเก ประกอบดຌวย
- สลักกระดืไองเก
- กระดืไองเก
- หนบกระดืไองเก
- หนบเกปน
- รือนครืไองลัไนเก
- หลใกบังคับการยิง
- หนบหลใกบังคับการยิง
- ฐานหຌามเกชวย
- สลักยึดรือนครืไองลัไนเก
- คันบังคับการยิง
- หนบหຌามเกชวย
- เมຌประกับดຌามปนดຌานขวา
- กรงเก
- สลักเก
- สลักสะพานเก
- สะพานเก
- เกปน
- สลักหลใกยึดซองกระสุน
- หนบหลใกยึดซองกระสุน
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- หลใกยึดซองกระสุน
- สลักยึดเมຌประกับดຌามปน
ํ๎.๏ ชุดลูกลืไอน ประกอบดຌวย
- สลักยึดคันรัๅงลูกลืไอน
- หวนสลักยึดคันรัๅงลูกลืไอน
- คันรัๅงลูกลืไอน
- รางนาคันรัๅงลูกลืไอน
- ฝาปຂดหຌองลูกลืไอน
- หนบคันรัๅงลูกลืไอน
- หลใกรัๅงลูกลืไอน
- ครงลูกลืไอน
- ขอรัๅงปลอกกระสุน
- สลักยึดขอรัๅงปลอกกระสุน
- ชุดหนบสงลูกลืไอนกลับขຌาทีไ
ํ๎.๐ ลากลຌองละปลอกยึดลากลຌอง ประกอบดຌวย
- ปลอกกลียวยึดลากลຌอง
- ลากลຌอง
ํ๎.๑ ซองกระสุน
- หลใกรองกระสุน
- รือนซองกระสุน
- หนบสงกระสุน
- หลใกยึดหนบสงกระสุน
- ผนปຂดทຌายซองกระสุน
ํ๎.๒ ดาบปลายปน ประกอบดຌวย
- ฝักดาบ
- สลักยึดปลอกหนบฝักดาบ
- ปลอกหนบฝักดาบ
- ฿บดาบ
- หวงดาบ
- เมຌประกับดຌามดาบดຌานขวา
- สลักยึดเมຌประกับดຌามดาบ
- ปງนยึดสลักยึดดຌามดาบ
- หนบสลักยึดดาบ
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- สลักยึดดาบ
- เมຌประกับดຌามดาบดຌานซຌาย
- ปງนยึดสลักยึดเมຌประกับดຌามดาบ
ํ๎.๓ พานทຌาย ประกอบดຌวย
- หนบรับสลักยึดพานทຌาย
- สลักยึดพานทຌาย
- กระดืไองยึดพานทຌาย
- กระดืไองยึดกຌานตอพานทຌายทอนหนຌา
- หูกระวินหลัง
- กຌานตอพานทຌายทอนหนຌา
- กຌานตอพานทຌายทอนหลัง
- พานทຌาย
ตอนที่ ๏
การท้างานของครื่องกลเก
ํ๏. การท้างาน
ํ๏.ํ ตาหนงหนຌาลูกลืไอน (A)
ปนกลมือบบนีๅ ถຌาตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไอัตนมัติ
มืไอหยุดยิง฿นขณะทีไกระสุนยังเมหมดซอง หนຌาลูกลืไอนปຂด
มืไอขึๅนนก
หนຌาลูกลืไอนปຂด
มืไอกระสุนหมดซอง
หนຌาลูกลืไอนปຂด
ถຌาตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไกึไงอัตนมัติ ( R )
มืไอขึๅนนก
หนຌาลูกลืไอนปຂด
มืไอกระสุนนัดรกเปลຌว
หนຌาลูกลืไอนปຂด
มืไอกระสุนหมดซอง
หนຌาลูกลืไอนปຂด
ํ๏.๎ รอบของการทางาน
ปนนีๅเมมีการขัดกลอน ตมีหนบสงลูกลืไอนกลับขຌาทีไ ป็นครืไองหนวงวลา รอบของการ
ทางาน คือ ขึๅนนก บรรจุกระสุน ปຂดทຌาย ลัไนเก รัๅงปลอก คัดปลอก รอบของการทางานจะมี ๒ ขัๅน ตามลาดับ
ดังกลาวลຌว
ํ๏.๏ การทางานบบกึไงอัตนมัติ
มืไอบรรจุซองกระสุนขຌาปนขึๅนนก ละตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไตาหนงรียบรຌอยลຌว งหนຌา
ของคันบังคับการยิง จะเปรองรับดຌานหนຌาของสะพานเกสวนหนຌาเวຌ ฿นขณะนีๅกระดืไองเกจะเปขัดกับบากของ
สะพานเก มืไอหนีไยวเกละบีบหຌามเกชวยลຌวสะพานเกจะยุบตัวตไาลง งทีไขัดอยูกับกระดืไองเกจะทา฿หຌ
กระดืไองเกยุบตัวตไาลงเดຌลใกนຌอยดຌวย ทา฿หຌงของกระดืไองเกทีไขัดอยูกับบาก฿ตຌหຌองลูกลืไอนตไาลง ลูกลืไอน
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จะป็นอิสระ หนบสงลูกลืไอนกลับขຌาทีไจะขยายตัวทาหนຌาทีไสงลูกลืไอนกลับเปขຌางหนຌา ฿นขณะดียวกันลูก
ลืไอนกใจะพากระสุนขຌารังพลิง ระยะนีๅสะพานเกจะพลิกตัวมาขຌางหลังทา฿หຌงของสะพานเกหลุดออกจากง
ของกระดืไองเก กระดืไองเกกใจะป็นอิสระ หนบกระดืไองเกจะเปดัน฿หຌกระดืไองเกยกตัวสูงขึๅนพืไอเปขัดบาก
กลาง฿ตຌหຌองลูกลืไอนเวຌ ฿นขณะนีๅหนຌาลูกลืไอนกใจะเปกระทกจานทຌายปลอกกระสุน ทา฿หຌกิดการปຂดทຌายละ
ยิงกระสุนนัดทีไพาเปขຌารังพลิง
มืไอกระสุนนัดทีไอยู฿นรังพลิงจุดตัวลຌว รงดันของกຍสสวนหนึไงจะดันปลอกกระสุน฿หຌเปดัน
หนຌาลูกลืไอนถอยมาขຌางหลัง ละขอรัๅงปลอกกระสุนทีไติดอยูหนຌาลูกลืไอนดຌานขวาซึไงจับจานทຌายปลอกกระสุน
เวຌลຌว ฿นขณะทีไลูกลืไอนผลักกระสุนขຌารังพลิงละยิงกระสุนกใจะรัๅงปลอกกระสุนออกจากรังพลิง มืไอ
รงดันของกຍสเปดันปลอกกระสุน฿หຌเปดຌานหนຌาลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังนีๅจะทา฿หຌบากกลางหຌองลูกลืไอนเป
กดงกระดืไองเก ทา฿หຌกระดืไองลดตไาลงระหวางทีไลูกลืไอนถอยหลังมารืไอย โ ละรัๅงปลอกกระสุนมาจนถึง
ตาหนงหลใกคัดปลอก ซึไงอยู฿นหຌองลูกลืไอนดຌานลางงของหลใกคัดปลอกกใจะกระดในออกทางชองคัดปลอก
ซึไงอยูดຌานขวามือของปน ขณะทีไลูกลืไอนถอยหลังมานัๅนกใจะทาการอัดหนบสงลูกลืไอนกลับขຌาทีไ ละลูก
ลืไอนจะคลืไอนถอยหลังมารืไอย โ จนกระทัไงบาก฿ตຌหຌองลูกลืไอนพຌนจากงกระดืไองเก ละมืไอพຌนลຌวมืไอ
รงดันของกຍสนຌอยกวารงดันของหนบสงลูกลืไอนกลับขຌาทีไกใจะดัน฿หຌลูกลืไอนวิไงเปขຌางหนຌา เปขัดกับง
ของกระดืไองเกเวຌ มืไอปลอยเกกใจะทา฿หຌงของกระดืไองเกเปขัดกับสะพานเก ปนกใอยู฿นลักษณะขึๅนนกละ
มืไอปลอยหຌามเกชวยงของฐานหຌามเกชวยจะลืไอนถอยหลังเปขัดกับกระดืไองเกเวຌ ป็นการครบรอบการยิง
บบกึไงอัตนมัติ
หากจะยิงกระสุนนัดตอเปบีบหຌามเกชวยจนสุด พรຌอมทัๅงหนีไยวเกปนกใจะทางานตามลาดับ
ขัๅนตอนทีไเดຌกลาวมาลຌว
ํ๏.๐ การทางานบบอัตนมัติ
มืไอบรรจุซองกระสุนขึๅนนก ละตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไตาหนง A ลຌวจะทา฿หຌสวนหนຌา
ของหลใกบังคับการยิงลืไอนพຌนสะพานเก สะพานเกจะพลิกตัวเปขຌางหนຌาอยูตลอดวลาดຌวยหนบเกทา฿หຌ
สะพานเกขัดตัวอยูกับสะพานเกอยูตลอดวลา มืไอบีบหຌามเกชวยละหนีไยวเกจะทา฿หຌกระดืไองเกตไาลง (ละ
เมหลุดจากสะพานเก) จึงทา฿หຌลูกลืไอนป็นอิสระวิไงเปขຌางหนຌาดຌวยรงหนบสงลูกลืไอนกลับขຌาทีไ ละพา
กระสุนขຌารังพลิง หนຌาลูกลืไอนจะกระทกจานทຌายปลอกกระสุนทา฿หຌกิดการปຂดปງาย ละยิงกระสุนทีไพา
ขຌาเป฿นรังพลิง
มืไอกระสุนนัดทีไอยู฿นรังพลิงอัดตัวลຌว รงดันของกຍสสวนหนึไงจะดันปลอกกระสุน฿หຌเปดัน
หนຌาลูกลืไอนถอยเปขຌางหลัง ละขอรัๅงปลอกกระสุนทีไติดอยูหนຌาลูกลืไอนดຌานขวาซึไงจับจานทຌายปลอกกระสุน
เวຌลຌว ฿นขณะทีไลูกลืไอนพากระสุนขຌารังพลิงละยิงกระสุนกใจะรัๅงปลอกกระสุนออกจากรังพลิง มืไอคลืไอน
ถอยมาจนถึงหลใกคัดปลอก หลใกคัดปลอกกใจะคัดปลอกกระสุน฿หຌกระดในออกทางชองคัดปลอกละอัด
หนบสงลูกลืไอนกลับขຌาทีไ มืไอหมดรงดันของกຍสละยังเมปลอยเกลูกลืไอนจะคลืไอนเปขຌางหนຌาดຌวยรง
หนบสงลูกลืไอนทีไขยายตัว ละพากระสุนนัดตอเปขຌารังพลิงกิดการยิงกระสุนนัดตอ โ เป ละจะป็นอยู
ดังนีๅตลอดเปจนกระทัไงกระสุนหมดซองหรือปลอยเก
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มืไอปลอยเกละหຌามเกชวยจะทา฿หຌหนบเกทีไอัดตัวอยู฿นขณะทีไหนีไยวเกละบีบหຌามเกชวย
เวຌ จะขยายตัวดัน฿หຌสะพานเกยกตัวสูงขึๅน ทา฿หຌกระดืไองเกยกตัวสูงขึๅนดຌวยละเปขัดบากดຌานหนຌาซึไงอยู฿ตຌ
หຌองลูกลืไอนเวຌ฿นกรณีทีไปลอยเกละหຌามเกชวยกอนกระสุนหมดซองกระสุนลูกลืไอนจะคຌางอยูขຌางหลัง
฿นกรณีทีไยิงกระสุนหมดซองกระสุน ลูกลืไอนจะอยูขຌางหนຌาทุกครัๅงมืไอยิงบบอัตนมัติ
ํ๏.๑ การตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไหຌามเก
มืไอขึๅนนกลຌวเมประสงค์จะทาการยิง฿หຌหຌามเกเวຌ ดยตัๅงคันบังคับการยิงเปเวຌ฿นตาหนงหຌาม
เก (S) ทัๅงนีๅพืไอปງองกันการพลัๅงผลอ พราะถຌา฿ชຌนิๅวเปตะตຌองเกลຌวปนอาจจะลัไนเดຌ มืไอตัๅงคันบังคับการยิง
เวຌทีไหຌามเก หลใกบังคับการยิงจะลืไอนมาขຌางหลังงหนຌาของหลใกบังคับการยิง จะขຌาเปขัดกับหัวเกเวຌ ทา฿หຌ
หนีไยวเกเมเดຌ
ํ๐. การปฏิบัติกี่ยวกับการ฿ชຌ ปกม.์๓
ํ๐.ํ การบรรจุกระสุนขຌาซอง
฿หຌบรรจุกระสุนขຌาซองดຌวยมือ ดยบรรจุทีละนัด รียงลงเปจนตใมซองกระสุน สาหรับซอง
กระสุนนัๅนมี ๎ ชนิด คือชนิดจุ ๎๑ นัด ละชนิดจุ ๏๎ นัด
ํ๐.๎ การตัๅงคันบังคับการยิง
คันบังคับการยิงสามารถตัๅงเดຌ ๏ ตาหนง คือตาหนงหຌามเก (S = SAFE) ตาหนงกึไงอัตนมัติ
(R = REPETITION) ละตาหนงอัตนมัติ (A = AUTOMATIC)
ํ๐.๏ การบรรจุซองกระสุน
฿หຌตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไตาหนงหຌามเก ฿ชຌมือขวาจับดຌามปน฿หຌอยู฿นลักษณะตัๅงฉากกับพืๅน
หันปากกระบอกปนเป฿นทิศทางทีไปลอดภัย ฿ชຌมือซຌายจับซองกระสุนสอดขຌาทีไรือนยึดซองกระสุนดย฿หຌดຌาน
ปลายซองกระสุนหันเปขຌางหนຌาลຌวดันขึๅนขຌางบนจนสุด ละมืไอเดຌยินสียงดังกริๆกสดงวาหลใกยึดซองกระสุน
เดຌยึดซองกระสุนเวຌลຌว ระหวางประกอบซองกระสุนขຌากับปนหຌามสอดนิๅวขຌา฿นกรงเก
ํ๐.๐ การปลดซองกระสุน
฿หຌตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไตาหนงหຌามเก ทัๅงนีๅพืไอความปลอดภัย ลຌว฿ชຌมือขวาจับดຌามปน฿หຌ
ตัๅงฉากกับพืๅนดิน ละหันปากกระบอกปนเป฿นทิศทางทีไปลอดภัย ลຌว฿ชຌมือซຌายกดหลใกยึดซองกระสุน฿หຌสุด
ลຌวปลดซองกระสุนออก
ํ๐.๑ การขึๅนนก
มืไอบรรจุซองกระสุนขຌากับซองรียบรຌอย ฿หຌตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไตาหนงทีไตຌองการคือ
ตาหนงอัตนมัติหรือกึไงอัตนมัติ ลຌว฿ชຌอุຌงมือขวาบีบหຌามเกชวย฿หຌสุด หຌามสอดนิๅวชีๅขຌากรงเก ละ฿ชຌมือ
ซຌายดึงคันรัๅงลูกลืไอน(ซึไงอยูดຌานบนของหຌองลูกลืไอน) มาขຌางหลังจนสุด ลຌวปลอยกลับ ถຌาดึงเมสุดคันรัๅงลูก
ลืไอนจะเมกลับเปขຌางหนຌา ฿นขณะนีๅปนจะอยู฿นลักษณะขึๅนนกหนຌาลูกลืไอนจะปຂด
ปนบางชนิดถຌาตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไตาหนงหຌามเก จะดึงคันรัๅงลูกลืไอนพืไอขึๅนนกเมเดຌต
สาหรับ ปกม.์๓ นัๅน สามารถดึงคันรัๅงลูกลืไอนพืไอขึๅนนกเดຌทุกตาหนงทีไตัๅงคันบังคับการยิงตวลาจะขึๅนนก
จะตຌอง฿ชຌอุຌงมือบีบหຌามเกชวยเวຌ
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฿นกรณีทีไขึๅนนกลຌวยังเมประสงค์จะทาการยิง฿หຌตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไหຌามเกสมอ
ํ๐.๒ การยิง
มืไอบรรจุซองกระสุนขึๅนนก ละหຌามเกเวຌ ตามทีไกลาว฿นขຌอ ๐.๐ ละ ๐.๑ ฿หຌปลีไยนคันบังคับ
การยิงเวຌทีไตาหนงลือกทีไตຌองการ คือตาหนงยิงบบกึไงอัตนมัติหรือตาหนงยิงบบอัตนมัติ ลຌวทาการ
หนีไยวเกยิง
ํ๐.๒.ํ การยิงบบกึไงอัตนมัติ
฿หຌตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไตาหนงกึไงอัตนมัติ คือตาหนง R ทาการลใงลຌว฿ชຌอุຌง
มือขวาบีบหຌามเกชวย฿หຌนนลຌว฿ชຌนิๅวชีๅหนีไยวเก กใจะยิงกระสุนเดຌทีละนัด หากประสงค์จะยิงกระสุนนัดตอ โ
เป ตຌองปลอยเกทุกครัๅงลຌวหนีไยวเก กใจะยิงกระสุนเดຌทีละนัด หากประสงค์จะยิงกระสุนนัดตอ โ เป ตຌอง
ปลอยเกทุกครัๅงลຌวหนีไยวเก฿หม (มืไอหนีไยวเกทุกครัๅงตຌองบีบหຌามเกชวย฿หຌนน จึงจะทาการยิงเดຌ)
สาหรับการยิงบบกึไงอัตนมัติ ถຌายิงกระสุนหมดซองหนຌาลูกลืไอนจะปຂด ทัๅงนีๅ
นืไองจากหนีไยวเกเปรืไอย โ ละหนีไยวเกครัๅงสุดทຌายมืไอกระสุนเมมี฿นซองกระสุนลຌว หนຌาลูกลืไอนจึง
ปຂด
ํ๐.๒.๎ การยิงบบอัตนมัติ
฿หຌตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไตาหนงอัตนมัติ คือตาหนง A ทาการลใงลຌว฿ชຌอุຌงมือ
ขวาบีบหຌามเกชวย฿หຌนนละ฿ชຌนิๅวหนีไยวเก ปนกใยิงเดຌตลอดวลา จวบจนกระทัไงปลอยมือหรือกระสุนหมด
ซอง
มืไอยิงบบอัตนมัติ ถຌากระสุนหมดซองหนຌาลูกลืไอนจะปຂด ถຌาหยุดยิงมืไอกระสุนยัง
เมหมดซองหนຌาลูกลืไอนจะปຂด
ํ๐.๓ การลิกบรรจุ
฿หຌตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไหຌามเก ลຌวปลดซองกระสุนออกดยดานินตามขຌอ ๐.๐ ตรวจรัง
พลิงดูวาเมมีกระสุนหลือดยดึงปุຆมคันรัๅงมาขຌางหลังมืไอจาป็น ตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไตาหนงอัตนมัติหรือ
กึไงอัตนมัติลຌวหนีไยวเก พืไอปลดลูกลืไอน฿หຌคลืไอนเปขຌางหนຌา
ํ๐.๔ การตรวจกระสุนคຌาง฿นรังพลิง
การหยิบปนทุกครัๅง฿หຌถือวาปนมีกระสุนบรรจุอยู มืไอจับปนครัๅงรกหຌามตะตຌองเกปน พราะ
ยังเมทราบนวาปนนัๅน โ มีกระสุนบรรจุอยูหรือเม ละ฿หຌ฿ชຌนิๅวจับทาบเปกับกรงเกปนตลอดวลา ลຌวปลด
ซองกระสุนออก ตามขຌอ ๐.๐ ลຌว ปลดหຌามเก
บีบหຌามเกชวยลຌวดึงปุຆมคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง ป็นการขึๅนนก฿นกรณีชนนีๅถຌามีกระสุนคຌาง
อยู฿นรังพลิง ขอรัๅงปลอกกระสุนละหลใกคัดปลอกกระสุนเมชารุด กระสุนจะกระดในออกทางชองคัดปลอก
กระสุน
ถຌาเมมีกระสุนกระดในออกทางชองคัดปลอก฿หຌตรวจ฿หຌน฿จวา฿นรังพลิงเมมีกระสุนคຌางอยู
ลຌว จึงทาการลัไนเกปน

28
ํ๐.๕ การทดสอบการทางานของครืไองกลเก
฿นการทดสอบการทางานของครืไองกลเกนีๅ ฿หຌ฿ชຌกระสุนฝຄกบรรจุสาหรับการทดสอบดย฿หຌ
ทดสอบ
การปງอนกระสุน
การบรรจุกระสุน
การรัๅงปลอกกระสุน
การคัดปลอกกระสุน
นอกจากนีๅลຌว฿หຌทาการทดสอบ
การปຂดปຂดของหนຌาลูกลืไอน
การตัๅงคันบังคับการยิง฿นตาหนงตาง โ
การหຌามเกละหຌามเกชวย
ํ๐.ํ์ การพับละการกางพานทຌายหลใกพับเดຌ
ปกม.์๓ บ.๎ มืไอประสงค์จะกางพานทຌายออก฿หຌ฿ชຌฝຆามือกางพานทຌายทีไพับอยูลงขຌางลาง
ลຌวดึงพานทຌายออกมาขຌางหลัง฿หຌตรงดຌานพานทຌายทอนหลังละทอนหนຌา จะขัดกันป็นนวตรงละมืไอขัด
กลอนทันทีลຌว ฿หຌดันพานทຌายขึๅนขຌางบน กระดืไองยึดกຌานตอพานทຌายทอนหนຌากใยึดพานทຌายเวຌ ฿หຌอยู฿นนว
ตรง
มืไอประสงค์จะพับพานทຌาย฿หຌกดกระดืไองยึดกຌานตอพานทຌาย ดຌานหนຌา฿หຌหลบขຌาขຌาง฿น
พานทຌายจะป็นอิสระละกดตอลงเดຌ ฿หຌบีบกຌานตอพานทຌายทอนหลังพืไออัดหนบ มืไอรอกຌานตอพานทຌาย
ดຌานหลังเดຌลຌว ฿หຌกระทกกຌานตอพานทຌายทอนหนຌา฿หຌขຌาเปติดกับหຌองลูกลืไอนตอนทຌายลຌวตบพานทຌายขึๅน
ขຌางบน พานทຌายกใอยู฿นตาหนงพับเดຌทีไสมบูรณ์
ํ๑. หตุขัดขຌองละวิธีกຌเข
มืไอปนติดขัดดຌวยประการ฿ดกใตาม ฿หຌถอดอาซองกระสุนออกสียกอนพืไอมิ฿หຌกิดการยิงขึๅนองละ
ถຌากระสุนคຌางอยู฿นรังพลิง฿หຌถอดอาลากลຌองออกกอนลຌวจึงอากระสุนออกจากลากลຌอง
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การขัดขຌอง
ํ๑.ํ ปนลัไนเมเดຌ฿นมืไอปนอยู฿น
ลักษณะขึๅนนก

สาหตุ
วิธีกຌเข
- อาจตัๅงคันบังคับการยิงเวຌทีไ
- ตัๅงคันบังคับการยิงสีย฿หมละ
หຌามเกหรือเมเดຌบีบหຌามเกชวย มือไ จะยิง฿หຌบีบหຌามเกชวย฿หຌนน
ลຌวหนีไยวเก
- สวนหนึไงสวน฿ดของครืไองลัไนเก - สงปนซอม
ชารุด
ํ๑.๎ ปนเมลัไนมืไอยิงกระสุนนัด - กระสุนดຌาน
- บรรจุกระสุน฿หม
รก฿นมืไอลูกลืไอนปຂดทຌายรังพลิง - ขใมทงชนวนหักหรือสึก
- สงปนซอม
รียบรຌอยละมีกระสุนอยู฿นรัง
พลิง
ํ๑.๏ ปนเมลัไนมืไอยิงกระสุนนัด - ซองกระสุนขຌาเมถึงทีไ
- ดันซองกระสุน฿หຌสุด
รก฿นมืไอลูกลืไอนปຂดทຌายรังพลิง - ซองกระสุนชารุดหรือกระสุนขัด - ปลีไยนซองกระสุน฿หม
รียบรຌอย ตเมมีกระสุน฿นรังพลิง ฿นซอง
ํ๑.๐ ปนเมลัไนมืไอยิงกระสุนนัด - หนบสงลืไอนกลับขຌาทีไออน
- ปลีไยนหนบสงลูกลืไอนกลับขຌา
รกนืไองจากลูกลืไอนปຂดเมถึงทีไ
ทีไ฿หม
ละมีกระสุนอยู฿นรังพลิง
- ทางดินลูกลืไอนเมสะดวก
- ฿หຌทาความสะอาดหຌองลูกลืไอน
ละตรวจหลใกคัดปลอกกระสุน
พราะอาจจะคดเดຌ
ํ๑.๑ ปนหยุดยิงองลูกลืไอนปຂดรัง - กระสุนดຌาน
- บรรจุกระสุน฿หม
พลิงรียบรຌอยละมีกระสุน฿นรัง - ขใมทงชนวนหักหรือสึก
- สงปนซอม
พลิง
- ทางดินของลูกลืไอนเมสะดวก - ทาความสะอาด
ํ๑.๒ ปนหยุดยิงองลูกลืไอนปຂดรัง - ปนถอยนຌอยละถอยเปพียงคัด - ปลีไยนกระสุน฿หม
พลิงรียบรຌอยตเมมีกระสุน฿นรัง ปลอกเดຌทานัๅน
พลิง
- กระสุนขัดตัว฿นซองกระสุน
- ปลีไยนซองกระสุน฿หมหรือจัด
กระสุน฿นซอง฿หຌขຌารูป
ํ๑.๓ ปนยิงป็นชุดเดຌตยิงทีละ - หนบกระดืไองเกหรือกระดืไอง - สงปนซอม
เกชารุด
นัดเมเดຌ
- สงปนซอม
ํ๑.๔ ปนเมหยุดยิงมืไอปลอยเก - ครืไองลัไนเกชารุด
ละปนจะทาการยิงเปรืไอย โ

30
ตอนที่ ๐
การปรนนิบัติบ้ารุงละท้าความสะอาด
ํ๒. ตรวจความสะอาดละสภาพ
ปนจะตຌองมีการตรวจความสะอาดละตรวจสภาพ ดยตรวจการชารุดสียหาย ละตรวจรอยตอของ
ชิๅนสวนภายนอก สาหรับการตรวจความสะอาด฿นตัวปนนัๅนจะตຌอง ตรวจความสะอาดภาย฿นลากลຌอง ละหຌอง
ลูกลืไอนดຌวย ถຌาปรากฏวาปนยังเมสะอาดพอ ฿หຌทาความสะอาดชใด฿หຌหຌง ละชลมนๅามัน฿ส฿หຌรียบรຌอย
ํ๓. การท้าความสะอาด
การบารุงรักษาละการทาความสะอาดนัๅน ตຌองปฏิบัติตามคานะนาการรักษาอาวุธ สิไงทีไตຌองระวัง
ป็นพิศษ คือ฿นลากลຌอง รังพลิงละชิๅนสวนอืไน โ ทีไเมเดຌรมดา
การ฿ชຌนๅามันป็นตัวปງองกันสนิมนัๅน นๅามันกใป็นตัวนาสิไงสกปรก ชน ฝุຆนละออง หรือผงออกเดຌงาย
หากสิไงสกปรกนีๅเปอยูระหวางชิๅนสวนลหะทีไขัดสีกใจะทา฿หຌฝด หรือสึกหรอหรือชารุดเดຌ มืไอจะนาปนเป฿ชຌตຌอง
ระมัดระวัง฿นรืไองทาความสะอาดมากทีไสุด พราะปนทีไสะอาดรียบรຌอยยอมจะ฿ชຌเดຌผลดีกวาปนทีไขาดการ
บารุงรักษา
การทาความสะอาดบงออกป็น ๑ อยาง คือ การทาความสะอาดประจาวัน ประจาสัปดาห์พืไอกใบ
กอนยิงละหลังยิง ตามรายละอียดดยยอตอเปนีๅ
ํ๓.ํ การทาความสะอาดประจาวัน
฿นกรณีทีไ฿ชຌปน฿นการฝຄกทุกวัน ตมิเดຌ฿ชຌทาการยิง฿หຌชลมนๅามันสวนภายนอกบาง โ ทานัๅน
สาหรับชิๅนสวนภาย฿นซึไงมิเดຌถูกจับตຌองชลมนๅามันเวຌหนา โ กใเดຌ ดยฉพาะลากลຌองละ฿นหຌองลูกลืไอน ตຌอง
ปราศจากฝุຆนละออง จึงจะชลมนๅามันเวຌมาก โ เดຌ ตถຌานๅามันเมหຌง หรือเมสกปรกกใเมตຌองทาความสะอาด
ละจะชลมนๅามันเวຌมาก โ เดຌ ตถຌานๅามันเมหຌงหรือเมสกปรกกใเมตຌองทาความสะอาดละจะชลมนๅามัน
ทุกวัน การทาความสะอาดประจาวัน฿หຌทาความสะอาดฉพาะชิๅนสวนทีไอนุญาต฿หຌถอดเดຌทานัๅน
ํ๓.๎ การทาความสะอาดประจาสัปดาห์
การทาความสะอาดประจาสัปดาห์ ตามปกติลຌวผูຌบังคับบัญชา ตຌองตรวจความรียบรຌอยสียกอน ดย
฿หຌจຌาหนຌาทีไชใดชิๅนสวน฿หຌหຌงปราศจากนๅามันละฝุຆนละออง มืไอผูຌบังคับบัญชาตรวจความรียบรຌอยลຌว ละ
หในวารียบรຌอยดีจึง฿หຌทาหรือชลมนๅามันสาหรับภาย฿นลากลຌองละรังพลิงตຌอง฿ชຌนๅามันขຌน ชิๅนสวนภายนอก
จะ฿ชຌนๅามันขຌนดຌวยกใเดຌ
การทาความสะอาดประจาสัปดาห์ ควรกระทากอนวันหยุดประจาสัปดาห์ ํ วัน หากตຌองวຌนการทา
ความสะอาดละดูลรักษาหลายวันติด โ กัน กใตຌองชลมนๅามัน฿หຌหนาขึๅนกวาปกติ
ํ๓.๏ การทาความสะอาดพืไอกใบ
การทาความสะอาด฿นกรณีนีๅ ฿หຌทาความสะอาดมืไอเมตຌอง฿ชຌปนกินกวาสัปดาห์ขึๅนเปละ฿หຌ
ชลมนๅามันขຌน฿หຌหนาขึๅนทัๅงภาย฿นละภายนอก ฿หຌทุกชิๅนสวนลากลຌองละสวนภาย฿นตาง โ ทีไฝุຆนละอองจะ
ขຌาเปเดຌ ฿หຌ฿ชຌกระดาษทานๅามันขຌนปຂดเวຌ ละถຌาจะกใบปนเวຌดยเม฿ชຌยิงหรือฝຄกนาน โ จะ฿ชຌกระดาษเขทีไ
สะอาดหอปนทีไชลมนๅามันขຌนเวຌลຌวอีกขัๅนหนึไงกใเดຌ
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การทาความสะอาดพืไอกใบนีๅถຌาอากาศหนาวกใเมตຌองชลมนๅามันหนามากนัก อากาศรຌอนจัด
ละมีฝุຆนละอองมากลຌว ตຌองชลมนๅามัน฿หຌหนาเวຌมาก โ พราะนๅามันทีไชลมเวຌนีๅมืไอถูกความรຌอนกใจะระหย
เดຌรใว หากนๅามันระหยเปหมดหลือตฝุຆนละอองเวຌทานัๅน ฝุຆนละอองกใจะป็นตัวทา฿หຌกิดสนิมเดຌ
ํ๓.๐ การทาความสะอาดกอนยิง
มืไอจะนาปนเป฿ชຌตຌองชใดนๅามันขຌนละฝุຆนผงออกจากปน฿หຌหมดทุกชิๅนสวน ภาย฿นลากลຌอง
ละรังพลิงตຌองหຌงสนิทละสะอาดจริง โ สาหรับสวนทีไคลืไอนเหว ชน ภาย฿นหຌองลูกลืไอนละครืไองลัไนเก
ตຌองหยอดนๅามันเวຌพืไอป็นการหลอลืไน
ํ๓.๑ การทาความสะอาดหลังยิง
มืไอสรใจสิๅนภารกิจ฿นการยิง จะตຌองรีบทาความสะอาดปน หากละลยเปทาความสะอาด฿หຌ
ละอียดลຌวปนจะกิดสนิมเดຌงาย โ ดยฉพาะอยางยิไง฿นลากลຌอง การทาความสะอาดปนนัๅนควรจะทา฿น
ขณะทีไลากลຌองยังอุน โ อยู พราะขณะนีๅจะชาระสิไงสกปรกออกเดຌสะดวก฿นกรณีทีไมีกากดินจับ฿นลากลຌองมาก
฿หຌ฿ชຌนๅามันกຍาด หรือสบู หรือนๅาละลายซดาเฟลใกนຌอยชาระสียกอน ลຌวจึงชาระลากลຌองดຌวยนๅามัน฿สเวຌ฿น
ลากลຌอง รังพลิงหຌองลูกลืไอน วันรุงขึๅนกใทาความสะอาด ชนดียวกับวันรกละ฿หຌทาชนนีๅ ๏ วัน ติดกันจึง
จะถือวาสะอาดจริง โ
฿นกรณีทีไปนปยกนๅาหรือปยกฝนหากจะนาเป฿ชຌฝຄก฿หຌทาความสะอาดป็นพิศษ ดยชใดทุก
ชิๅนสวน฿หຌหຌงสียกอนจึงจะชลมนๅามัน ถຌาสวน฿ดมีนๅาขຌาเปถึงกใ฿หຌถอดสวนนัๅนทาความสะอาดดຌวย
ํ๔. การ฿ชຌพัสดุบ้ารุงรักษาอาวุธยิง
฿ชຌพัสดุสาหรับบารุงรักษาละทาความสะอาดอาวุธยิงตามคาสัไง สพ.ทอ.(ฉพาะ) ทคนิค ทีไ
ํํ – ๎๏ – ๒ รืไอง กาหนดการ฿ชຌพัสดุสาหรับบารุงรักษาอาวุธยิงทัไว โ เป ลง ๎๏ ธ.ค. ์๎ ดยอนุลม
ํ๕. ขຌอควรระวัง
ํ๕.ํ ตຌองตรวจลากลຌองปนกอนทาการยิงสมอ
ํ๕.๎ ตຌองชใดลากลຌองละรังพลิง฿หຌหຌงสนิทปราศจากฝุຆนละอองกอน฿ชຌปนทาการยิง
ํ๕.๏ หຌามยิงปนทีไมีฝุຆนละออง คลน นๅา หรือ นๅามัน฿นลากลຌองป็นอันขาด
ํ๕.๐ ตຌองหยอดนๅามัน฿สภาย฿นหนบละกนหนบสงลูกลืไอนกลับขຌาทีไ พืไอหลอลืไน฿หຌลูกลืไอน
คลืไอนทีไเดຌสะดวก
ํ๕.๑ พยายาม฿ชຌนๅามันทีไสะอาดจริง โ ชนนๅามัน฿สทีไสะอาดละดีทีไสุด นๅามันหลอลืไน ถຌา฿ชຌนๅามันทีไ
฿ชຌกับครืไองบินกใยิไงดี
--------------------------------------
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บททีไ ๑
ปืนลใกสัๅนบรรจุอง บบ ๔๓ (ปลส.๏์)
THE CARBINE .30 CALIBER
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวเป

ํ. กลาวทัไวเป
ปลส.๏์ นิวๅ ป็นอาวุธประจากายชนิดกึไงอัตนมัติบรรจุอง การทางานของปน ทางานดຌวยกຍสบรรจุ
กระสุนดຌวยซองกระสุน ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ ปิดทຌายกระสุนดຌวยลูกลืไอน ฿ชຌซองกระสุนสีไหลีไยมบบ
บรรจุกระสุนเดຌ ํ๑ นัด ละ ๏์ นัด กระสุนรียงถวคูหลีไยมกับครืไองนิรภัยมี ๎ บบ คือ
ปนรุนกาปุຆมหຌามเกติดอยูดຌานหนຌาของกรงเก กดปุຆมหຌามเกเปทางขวามือปนจะหຌามเก ถຌากดปุຆมเป
ทางซຌายมือจะปลดหຌามเก
ปนรุน฿หม ถຌาพลิกผนหຌามเกเปขຌางหนຌาปนจะหຌามเก ถຌาพลิกผนหຌามเกมาขຌางหลังจะปลดหຌามเก
ครืไองบังคับการยิง ปลส.๏์ มีหลายบบ สาหรับบบ .๏์ – ํ ละบบ .๏์ – ํ ก.
ทาการยิงอยางกึไงอัตนมัติ สวนบบ .๏์ -ํ ข. ทาการยิงเดຌทัๅงป็นชุดละทีละนัด ปนบบ .๏์ – ํ ข. ละ
บบ .๏์ – ํ ค. ประกอบดຌวยครืไองบังคับการยิงเดຌทัๅงป็นชุดละทีละนัด หลใกบังคับการยิงนีๅติดอยูทีไ
ดຌานหนຌาทางซຌายของหຌองลูกลืไอนตรงขຌามกับปุຆมคันรัๅงลูกลืไอน
ตาบลของลูกลืไอน
ก. มืไอขึๅนนก ตาบลลูกลืไอนปิด
ข. มืไอหยุด ตาบลลูกลืไอนปิด
ค. มืไอกระสุนหมดซอง ตาบลลูกลืไอนปิด
๎. รายการขนาดละนๅ้าหนัก
๎.ํ รายการขนาด
- กวຌางปากลากลຌอง ๓.๒ มม. (.๏์ นิๅว)
- ลากลຌองยาว
๐๑๓.๎ มม. (ํ๔ นิๅว)
- ความยาวของปนทัๅงกระบอก
ปลส.๏์ – ํ ละบบ ปลส.๏์ – ํ ข. ยาว ๕์๏.๓ (๏๑.๑๔ นิๅว)
ปลส.๏์ – ํ ก. กางพานทຌายยาว ๕์๑.๕ มม. (๏๑.๒๏ นิๅว)
พับพานทຌายยาว ๒๐๓.๕ (๎๑.๎๒ นิๅว)
- ภาย฿นลากลຌอง มีกลียว ๐ กลียว วียนขวา
ความยาวของรองกลียวตอ ํ รอบ ๐๎๑.๕ มม. (ํ๒.๓๓ นิๅว)
๎.๎ รายการนๅาหนัก
- ปนทัๅงกระบอกหนัก ๑.๎๏ ปอนด์ (ปลส.๏์ – ํ ละ ปลส.๏์ – ํ ข.)
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- ปลส.๏์ – ํ ละบบ ปลส.๏์ – ํ ข. ละซองกระสุนชนิด ํ๑ นัดหนัก ๑.๑์ ปอนด์
บรรจุกระสุนดຌวยหนัก ๒.ํ์ ปอนด์
- ปลส.๏์ – ํ ก. ละซองกระสุนปลาชนิด ํ๑ นัดหนัก ๒.ํ๕ ปอนด์ บรรจุกระสุนดຌวย
นๅาหนัก ๒.๓๕ ปอนด์
- รงหนีไยวเก ๐ – ๓ ปอนด์
๏. ลักษณะทางขีปนวิธี
- ความรใวตຌน ๎,์์์ ฟุต/วินาที
- ความดันสูงสุด฿นรังพลิง ประมาณ ๐์,์์์ ปอนด์/ํ ตารางนิๅว
- ระยะยิงเกลสุด ๎,๎์์ หลา (ํ,๔๎๔ มตร)
- ระยะยิงหวังผล ๏์์ หลา ลงมา (๎๓๐.๏์ มตร)
- ความรใว฿นการยิงทางทฤษฎี ๎ํ – ๎๔ นัด/นาที ทางปฏิบัติ ํ์ นัด/นาที
๐. ลักษณะอืไน โ
๐.ํ ครืไองลใงประกอบดຌวย
- ศูนย์หนຌาป็นศูนย์รูปคมมีด
- ศูนย์หลังป็นศูนย์รู หรือศูนย์วงกลม
๐.๎ การระบายความรຌอน ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ
๐.๏ ลักษณะของ ปลส.๏์ บบตาง โ (มี ๐ บบ)
- ปลส.๏์ – ํ ตรงกับบบ อใม ํ บรรจุกระสุนเดຌ ํ๑ นัด
- ปลส.๏์ – ํ ก. ตรงกับบบ อใม ํ อ ํ บรรจุกระสุนเดຌ ํ๑ นัด
- ปลส.๏์ – ํ ข. ตรงกับบบ อใม ๎ อัตนมัติ บรรจุกระสุนเดຌ ๏์ นัด
- ปลส.๏์ – ํ ค. ตรงกับบบ อใม ๏ อัตนมัติ บรรจุกระสุนเดຌ ๏์ นัด (ติดกลຌองลใง)
ปลส.๏์ – ํ ป็นปนหลักของ ปลส. รางปนทาดຌวยเมຌติดตอกันป็นทอนดียว ชิๅนหนึไงกับเมຌครอบราง
ปนอีกชิๅนหนึไง สายสะพานปลายหนึไงติดกับหูกระวินบน ซึไงติดอยูกับปลอกหนຌา ปลอกหนຌานีๅป็นปลอกหลใก
ยึดรางปนกับครอบรางปนเวຌดຌวยกัน สวนสายสะพายอีกปลายหนึไงคลຌองอยูรอบหลอดนๅามัน ซึไงฝังตัวอยู฿นชอง
ดຌานขวาของพานทຌายปน ศูนย์หนຌาป็นศูนย์บบคมมีด ศูนย์หลังป็นศูนย์รู บบจัดระยะยิงเดຌ
ปลส.๏์ – ํ ก. ป็นปนบบตกตางจากปนบบ อใม ํ ตรงรางปนทานัๅน คือ รางปนมีดຌามปนพก
อีกชิๅนหนึไงติดขຌากับรางงปนตรงหลังกรงเก ละพานทຌายปนของปนบบนีๅทาดຌวยหลใกสຌนกลมดัดป็นครง
รูปพานทຌายปนติดอยูกับรางปน ตอนลางของดຌามปนป็นบานพับ พับ฿หຌพานทຌายปนพับขຌาติดกับดຌานซຌายของ
ตัวปนเดຌ สายสะพานปลายขຌางหนึไงติดกับหูกระวินบนทีไปลอกหนຌา สวนอีกปลายหนึไงติดอยูกับหูกระวิงลาง ซึไง
ติดอยูกับบานพับ฿ตຌดຌามปน
ปลส.๏์ – ํ ข. ปนบบนีๅตกตางกับบบ ๏์ – ํ ละบบ ๏์ – ํ ก. ฉพาะสวนซึไงเดຌสรຌางขึๅน
กຌเขดัดปลง ปรับปรุง หรือพิไมติมขึๅนพืไอทีไจะ฿หຌปนบบนีๅยิงเดຌทัๅงป็นชุดละทีละนัด ดย฿ชຌครืไองบังคับ
การยิง
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มืไอยิงป็นชุด ความรใว฿นการยิงประมาณ ๓๑์ – ๓๓๑ นัดตอนาที ปนบบนีๅมีลักษณะตกตางทีไ
ดนชัดคือ มีปุຆมครืไองบังคับการยิงติดอยูกับดຌานหนຌาทางซຌายของหຌองลูกลืไอนตรงขຌามกับปุຆมคันรัๅงลูกลืไอน
ปลส.๏์ – ํ ค. ปนบบนีๅมีลักษณะทัไวเปหมือนกับบบ ปลส. ๏์ – ํ ข. ตางกันตพียงตอนบน
ของหຌองลูกลืไอน เดຌออกบบดัดปลงขึๅน฿หม฿หຌหมาะสมสาหรับติดกลຌองลใงปนบบนีๅเมมีชองสาหรับติด
ศูนย์หลัง
๐.๐ กระสุน กระสุนของ ปลส.๏์ มีอยู ๑ ชนิด คือ
๐.๐.ํ กระสุนจริง หัวทองดง ยิงเกลสุด ๎,๎์์ หลา
๐.๐.๎ กระสุนสองวิถี หัวสีดงหรือสຌม ยิงเกลสุด ํ,๒๔์ หลา
๐.๐.๏ กระสุนยิงลูกระบิด หัวจีบ ยิงเกลสุด ํ,๒์์ หลา
๐.๐.๐ กระสุนฝຄกหัดบรรจุ เมมีดินสงกระสุน
๐.๐.๑ กระสุนซຌอมรบ หัวเมຌหรือครัไง
๐.๑ การฝຄกยิงปน บงออกป็นขัๅน โ ดังนีๅ
๐.๑.ํ การฝຄก฿ชຌศูนย์ละการลใง
๐.๑.๎ การฝຄกทายิง ทายิงของ ปลส.๏์ มีอยู ๒ ทา คือ
๐.๑.๎.ํ ทานอนยิง
๐.๑.๎.๎ ทานัไงคุกขายิง
๐.๑.๎.๏ ทานัไงสูงยิง
๐.๑.๎.๐ ทานัไงราบยิง (เขวຌขาละเขวຌขຌอทຌา)
๐.๑.๎.๑ ทายืนยิง
๐.๑.๎.๒ ทากຌมยิง
อนึไงนืไองจาก ปลส.๏์ มีนๅาหนักบา ฉะนัๅนการทาทายิงทุกทาจึงเม฿ชຌสายสะพายประกอบทายิงลย
๐.๑.๏ การฝຄกลัไนเก
๐.๑.๐ การฝຄกยิงตอนืไองบงขัๅนการฝຄกออกดังนีๅ
๐.๑.๐.ํ ฝຄกลใงตอปງาหมายลຌวลัไนกระสุนตละนัดออกเปภาย฿นวลา ๐ วินาที
๐.๑.๐.๎ การฝຄกปลีไยนซองกระสุน ลຌวยิงกระสุนออกเป ํ นัด ภาย฿นวลา ํ์
วินาที
๐.๑.๐.๏ ฝຄกยิงกระสุน ๔ นัด ดย฿ชຌซองกระสุน ๎ ซอง โ ละ ๐ นัด ภาย฿นวลา
๐๒ วินาที ดยบงวลาดังนีๅ
- ทาทายิงละยิงกระสุนนัดทีไ ํ ฿ชຌวลา ํ์ วินาที
- ยิงกระสุนนัดทีไ ๎ – ๏ – ๐
฿ชຌวลา ํ๎ วินาที
- ปลีไยนซองกระสุนละยิงกระสุนนัดทีไ ๑ ฿ชຌวลา ํ์ วินาที
- ยิงกระสุนนัดทีไ ๒ – ๓ – ๔
฿ชຌวลา ํ๎ วินาที
- วลาอะเหล
฿ชຌวลา ๎ วินาที
รวม ๐๒ วินาที
๐.๒ การปรับศูนย์ ศูนย์หลังของ ปลส.๏์ ป็นศูนย์วงกลมสามารถลืไอนขึๅน – ลงเดຌตามสะพาน
ศูนย์ มีควงมุมทิศอยูทางดຌานขวา ศูนย์หลังมืไอลดลงตไาสุดจะตัๅงทีไ ํ์์ หลา ทีไสะพานศูนย์หลังจะมีตัวลข
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บอกเวຌ คือ ํ – ๎, ๎.๑ ละ ๏ ศูนย์หลังจะตัๅงเดຌสูงพียง ๏์์ หลา ฉะนัๅนมืไอตัๅงศูนย์หลังตไาสุดทีไ ํ์์ หลา
จะลืไอนศูนย์หลังขึๅนมาเดຌพียง ๏ คลิๆก
๐.๓ กฎความสัมพันธ์ของศูนย์หลัง
๐.๓.ํ ทางระยะ
- หมุนควงมุมสูงขึๅน,ลง ํ คลิๆก ฿นระยะ ํ์์ หลา จะทา฿หຌกระสุนตกสูงตไา ๑ นิๅว
- หมุนควงมุมสูงขึๅน,ลง ํ คลิๆก ฿นระยะ ๎์์ หลา จะทา฿หຌกระสุนตกสูงตไา ํ์ นิๅว
- หมุนควงมุมสูงขึๅน,ลง ํ คลิๆก ฿นระยะ ๏์์ หลา จะทา฿หຌกระสุนตกสูงตไา ํ๑ นิๅว
๐.๓.๎ ทางทิศ
- หมุนควงมุมทิศเปขวาหรือซຌาย ํ คลิๆก ฿นระยะ ํ์์ หลา ทา฿หຌกระสุนตกขวา –
ซຌาย ํ นิๅว
- หมุนควงมุมทิศเปขวาหรือซຌาย ํ คลิๆก ฿นระยะ ๎์์ หลา ทา฿หຌกระสุนตกขวา –
ซຌาย ๎ นิๅว
- หมุนควงมุมทิศเปขวาหรือซຌาย ํ คลิๆก ฿นระยะ ๏์์ หลา ทา฿หຌกระสุนตกขวา –
ซຌาย ๏ นิๅว
๐.๔ การขืนลม
ลมสามารถพัด฿หຌกิไงเมຌ฿บเมຌเหวเดຌฉัน฿ด กใสามารถทีไจะพัด฿หຌลูกกระสุนฉเฉ ทิศทางเดຌฉันนัๅน
การหาทิศทางของลมนัๅน รา฿ชຌระบบหนຌาปัดนาฬิกาป็นครืไองบอกทิศทางของลมนัๅน ลมทีไพัดมา฿นทิศทาง฿ด
รารียกลมทานัๅนนาฬิกา ตวาลม ํ๎ นาฬิกาตຌองป็นลมทีไพัดปะทะหนຌาของผูຌยิงสมอ เมวาสนามยิงปนจะ
หันหนຌาเปทิศทาง฿ด การหาความรใวของลมอยางงาย โ นัๅน รามีวิธีหา฿นสนามยิงปนเดຌ ๎ วิธี
๐.๔.ํ ดูมุมของธงทีไอยู฿นสนามยิงปน วาชายธงทามุมกับสาธงกีไองศา ฿หຌอาจานวนองศาทีไ
หาเดຌมาตัๅง ลຌวหารดຌวย ๐ ผลลัพธ์ทีไเดຌคือ ความรใวของลมป็นเมล์ตอชัไวมง
๐.๔.๎ ดยอาหญຌาหຌงหรือ฿บเมຌมากา ลຌวหยียดขนออกเปสมอกับนวเหลปรยหญຌา
หຌงออกเป กลุมหญຌาหຌงเปตกตรงเหนป็นสวนมาก กใ฿หຌลดขนชีๅลงตรงนัๅน ลຌวดูมุมของขน กับลาตัว
ประมาณกีไองศา ลຌวหารดຌวย ๐ ชนดียวกับวิธีทีไหนึไง
กฎการขืนลม = ความรใวของลมป็นเมล์/ชม. X ระยะ หารดຌวย ๑ = จานวนคลิๆกทีไตຌองกຌ
ดังนัๅน ถຌาป็นลม ํ,๑,๓ ละ ํํ นาฬิกา ผลลัพธ์ทีไเดຌตຌองอา ๎ หารสมอ ตถຌาป็นลม ๏
ละ ๕ นาฬิกา เมหารดຌวย ๎
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ ปลส.๏์
๑. กลาวทัไวเป การถอดประกอบราบงออกป็นประภท฿หญ โ เดຌ ๎ ประภท คือ การถอดประกอบปกติ
ละถอดประกอบพิศษ (การถอดประกอบอยางละอียดพืไอการศึกษา)
๒. การถอดประกอบ เดຌกการถอดตามลาดับดังนีๅ
สายสะพายละหลอดนๅามัน
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๓.
-

๔.

ปลอกหนຌาละเมຌครอบรางปน
รางปนละพานทຌาย
หนบละกนหนบคันรัๅงลูกลืไอน
สลักครืไองลัไนเก
ครืไองลัไนเก
- คันรัๅงละครงคันรัๅงลูกลืไอน
ลูกลืไอน
ลากลຌองละหຌองลูกลืไอน
การประกอบ฿หຌกระทาตรงกันขຌามกับการถอด ดยทาการประกอบชิๅนสวนทีไถอดหลังสุดขຌากอน
การถอดพิศษ เดຌกการถอดชิๅนสวนตอเปนีๅ
หนบละกนหนบนกปน
สลักนกปน
นกปน
สลักเก
กระดืไองเก
หนบกระดืไองเก
เก
หนบเก
หลใกยึดซองกระสุน
กระดืไองหลใกยึดซองกระสุนละหนบกระดืไองหลใกยึดซองกระสุน
กระดืไองหຌามเกหนบกระดืไองเกละกระดืไองบังคับหลใกยึดซองกระสุน
หຌามเก
ครงครืไองลัไนเก
การประกอบ ฿หຌกระทาตรงกันขຌามกลับการถอด
ตอนทีไ ๏
การท้างานของครืไองกลเก
การท้างานของครืไองกลเก ของ ปลส.๏์ บงออกป็น ๑ ขัๅน คือ
๔.ํ การคลืไอนทีไมาขຌางหลัง
๔.๎ การคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา
๔.๏ การทางานของครืไองกลเก
๔.๐ การทีไปนเมทางานป็นอัตนมัติ
๔.๑ การทางานของหຌามเก
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๕. การคลืไอนทีไมาขຌางหลัง มืไอบรรจุกระสุนละปลอยลูกลืไอนขຌาทีไ ปนจะอยู฿นอาการขึๅนนก กลาวคือ
หัวกระดืไองเกขัดอยูกับงลางนกปน ทຌายกระดืไองเกถอยหลังขึๅนฟาดบนหัวเก หนบนกปนถูกอัดตัว มืไอทา
การหนีไยวเกมาขຌางหลังหัวเกจะยกตัวสูงขึๅนละดันทຌายกระดืไองเก฿หຌสูงขึๅนดຌวย ละหัวกระดืไองเกจะตไาลง
หลุดพຌนจากงของนกปน นกปนกใป็นอิสระจากกระดืไองเกละฟาดเปขຌางหนຌาดຌวยรงขยายของหนบนก
ปน ละขຌาตีทຌายขใมทงชนวน ละขใมทงชนวนกใจะวิไงเปขຌางหนຌาทงขຌากับชนวนจานทຌายปลอกกระสุน
ป็นการจุดชนวน ดินสงกระสุนกใจะถูกจุดสลายตัวกลายป็นกຍส ดัน฿หຌลูกกระสุนวิไงเปขຌางหนຌา กຍสทีไกิดขึๅน
นัๅนมีสวนหนึไงดันทอหนຌาลูกลืไอนหมือนกัน ตเมทา฿หຌลูกลืไอนถอยหลัง พราะลูกลืไอนฝังตัวอยู฿นชองขัด
กลอน มืไอลูกกระสุนผานรูกຍสซึไงอยูประมาณตอนกลางของลากลຌองปน กຍสสวนหนึไงจะเหลลงเป฿นรูกຍส
ละขຌาเปดันตอหนຌาลูกสูบ ลูกสูบจะถอยมาขຌางหลังละเปกระทกขຌากับดຌาน฿นของครงคันรัๅงลูกลืไอน คัน
รัๅงลูกลืไอนจะถอยมาขຌางหลังทา฿หຌหนบคันรัๅงลูกลืไอนถูกอัดตัว มืไอคันรัๅงลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังประมาณ
๑/ํ๒ นิๅว ลูกลืไอนยังเมถูกรัๅง฿หຌคลืไอนทีไ การถอยมาขຌางหลังของคันรัๅงลูกลืไอนป็นระยะ ๑/ํ๒ นิๅวนีๅ ป็น
การถอยหลังปลา โ พืไอป็นการถวงวลา฿หຌลูกกระสุนวิไงพຌนปากลากลຌองเปกอนทีไหนຌาลูกลืไอนจะปิดจากรัง
พลิง (พืไอป็นการปງองกันอันตรายอันกิดจากความดันของกຍสกผูຌยิง) ทา฿หຌลูกลืไอนพลิกตัวกลับทางซຌาย
จนกระทัไงหลุดพຌนจากชองขัดกลอนป็นการปลดกลอนลูกลืไอน ฿นขณะทีไลูกลืไอนพลิกตัวนัๅน จะพลิก฿หຌทຌาย
ขใมทงชนวนพຌนจากนกปน ทา฿หຌขใมทงชนวนถอยมาขຌางหลังเดຌ ดยสวนทຌายของขใมทงชนวนปนลาด
ดຌาน฿นชองวຌาของสะพานครงลูกลืไอน จะทา฿หຌขใมทงชนวนถูกบังคับ฿หຌถอยมาขຌางหลัง ซึไงป็นการถอนขใม
ทงชนวน ลูกลืไอนจะถอยมาขຌางหลัง พรຌอมกับขอรัๅงปลอกกระสุนจะจับจานทຌายปลอกกระสุนออกมาจากรัง
พลิงดຌวย มืไอสวนหนຌาของปลอกกระสุนถอยออกมาพຌนจากรังพลิง หลใกคัดปลอกกระสุนจะดันทຌายปลอก
กระสุน฿หຌหลุดออกจากหนຌาลูกลืไอนละกระดในออกมาทางขวาฉียงขึๅนบนลใกนຌอย ซึไงทา฿หຌกิดการรัๅงละ
คัดปลอกกระสุน ฿นขณะทีไลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังนีๅ สวนทຌายของลูกลืไอนจะบังคับ฿หຌนกปนหงายตัวเปขຌาง
หลังจนกระทัไงงลางของนกปนขຌาขัดตัวกับหัวกระดืไอง ขณะนีๅหนบนกปนจะถูกอัดตัวตใมทีไซึไงอยู฿นอาการ
ขึๅนนก มืไอลูกลืไอนถอยหลังตอเปจนกระทัไงสวนหนຌาลูกลืไอนพຌนจากดຌานหลังของซองกระสุน กระสุนนัด฿หม
ซึไงอยู฿นซองกระสุนจะขึๅนมาอยูนวดียวกับหนຌาลูกลืไอน พืไอรอ฿หຌหนຌาลูกลืไอนพาขຌาสูรังพลิง฿นมืไอลูก
ลืไอนวิไงเปขຌางหนຌา
สรุป มืไอคลืไอนทีไมาขຌางหลังจะกิด
- การอัดหนบคันรัๅงลูกลืไอน
- การปลดกลอนลูกลืไอน
- การถอนขใมทงชนวน
- การรัๅงละคัดปลอกกระสุน
- การขึๅนนก
- กระสุนมารอรับการนาขຌาสูรังพลิง
ํ์. การคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา
มืไอคันรัๅงลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังดยรงดันของกຍสจนสุด กใจะคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาดຌวยรงขยาย
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ของหนบคันรัๅงลูกลืไอน ซึไงถูกอัดตัวขณะทีไคันรัๅงลูกลืไอนถอยมาขຌางหลัง ลูกลืไอนจะคลืไอนทีไเปหนຌาดຌวย มืไอ
สวนหนຌาของลูกลืไอนคลืไอนทีไมาถึงทຌายลูกกระสุน สวนลางสุดของลูกลืไอนจะชนขຌากับสวนบนจานทຌายของ
ลูกกระสุน ละนาลูกกระสุนขຌาสูรังพลิง มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาจนสุดจะกระทกขຌากับจานทຌาย
ปลอกกระสุน ขอรัๅงปลอกกระสุนซึไงมีลักษณะป็นหนบกใจะอຌาละจับจานทຌายปลอกกระสุน จานทຌายปลอก
กระสุนกใจะกดหลใกคัดปลอกกระสุน฿หຌจมลงเปนบสนิทกับหนຌาลูกลืไอน ละกลอนลูกลืไอนจะพลิกตัวขຌาเป
฿นชองขัดกลอนป็นการขัดกลอนลูกลืไอน คันรัๅงลูกลืไอนจะคลืไอนทีไตอเปขຌางหนຌาอีกประมาณ ๑/ํ๒ นิๅว จะ
กิด
- กระสุนนัด฿หมขຌาสูรังพลิง
- ขอรัๅงปลอกกระสุนขຌาจับขอบจานทຌาย ปลอกกระสุนจะกดหลใกคัดปลอกกระสุน฿หຌจมลง
จนกระทัไงนบสนิทกับหนຌาลูกลืไอน
- ลูกลืไอนขຌาขัดกลอน
หมายหตุ การทางานทัๅง ๎ ตอน ดังเดຌกลาวมาลຌวรียกวา หนึไงวงรอบของการทางาน ละวงรอบของการ
ทางานจะกิดขึๅนอีกกใตอมืไอทาการลัไนเก
ํํ. การท้างานของครืไองลัไนเก
มืไอปนอยู฿นอาการขึๅนนก หัวกระดืไองเกจะขัดกับงหนຌาของนกปน ทຌายกระดืไองเกถอยหลังขึๅนพาด
บนหัวของเก หนบนกปนถูกอัดตัว มืไอทาการหนีไยวเก หัวของเกจะสูงขึๅน ละดันทຌายกระดืไองเก฿หຌสูงขึๅน
ดຌวย มืไอทຌายกระดืไองเกสูงขึๅน หัวกระดืไองเกกใจะตไาลงละหลุดจากงลางของนกปนทา฿หຌนกปนป็นอิสระ
ละฟาดตัวเปขຌางหนຌาดຌวยรงขยายของหนบนกปน หนบกระดืไองเกขยายตัวดันกระดืไองเกเปขຌางหนຌา
ทา฿หຌทຌายกระดืไองเกเมพาดบนหัวของเก
ํ๎. การทีไปืนเมท้างานป็นอัตนมัติ
การทีไปนเมทางานป็นอัตนมัติทัๅง โ ทีไผูຌยิงยังหนีไยวเกอยู ทัๅงนีๅนืไองจาก฿นขณะทีไหนีไยวเกอยู หัว
ของเกจะยก฿หຌตัวสูงขึๅน มืไองลางของนกปนขຌาขัดกับหัวกระดืไองเกเดຌ พียงตเปยันทานัๅน มืไอทຌาย
กระดืไองเกถูกหัวของเกยก฿หຌสูงขึๅน หัวกระดืไองเกเมตไาละเมหลุดจากงลางของนกปน นกปนกใจะฟาดเป
ขຌางหนຌาเมเดຌ ปนจึงเมทางานป็นอัตนมัติ ผูຌยิงจะตຌองปลอยเกกอนทีไจะยิงกระสุนนัดตอเป พืไอ฿หຌหัวเกตไาลง
ละทຌายกระดืไองเกจะเดຌถอยเปฟาดเดຌ
ํ๏. การท้างานของหຌามเก
มืไอดันผนหຌามเกลงลาง (ชีๅลงดิน) ซึไงป็นการหຌามเกจะทา฿หຌสวนตใมของทงหຌามเกหมุนมารับ
ปลายสวนหนຌาของเก ทา฿หຌปลายสวนหนຌาของเกกดตไาลงเมเดຌ มืไอทาการหนีไยวเก หัวของเกกใจะสูงขึๅนเมเดຌ
ทຌายกระดืไองเกกใเมสูงขึๅน จึงเมหลุดจากงลางของนกปน นกปนกใฟาดเปขຌางหนຌาเมเดຌ มืไอดันผนหຌามเกมา
ขຌางหนຌา (ขนานกับพืๅนดิน จะหมุนอาสวนวຌาของทงหຌามเกมาทนทีไ ทา฿หຌปลายสวนหนຌาของเกตไาลงเดຌ
มืไอทาการหนีไยวเก
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ํ๐. หตุขัดขຌองละวิธีกຌเข ปลส.๏์
การขัดขຌอง
ํ๐.ํ กระสุนเมขຌารังพลิง

ํ๐.๎ ปนเมลัไนมืไอหนีไยวเก
(เกทางานตปนเมลัไน)
ํ๐.๏ ปนเมคัดปลอก

สาหตุ
ํ. รังพลิงสกปรกหรือขรุขระ
๎. รูกຍสตัน
๏. ปนสกปรกหรือเมมี
นๅามันหลอลืไน
๐. ซองกระสุนชารุด
๑. มีปลอกกระสุนขาดอยู฿นรัง
พลิง
ํ. ลูกลืไอนขຌาเมถึงทีไละเมขຌา
ขัดกลอน
๎. ขใมทงชนวนชารุดหัก
๏. กระสุนดຌาน
ํ. รังพลิงสกปรกหรือขุรขระ
๎. รูกຍสตัน
๏. กระสุนสกปรก
๐. ขอรัๅงปลอกกระสุนหัก

ํ๐.๐ หนีไยวเกครัๅงดียวปนลัไน
หลายนัด
ํ๐.๑ หนีไยวเกลຌวนกปนเม
ทางาน

ํ. กระดืไองเกหักหรือปนเม
ทางาน
ํ. นกปนหรือเกชารุด
๎. หนบเกหัก

วิธีกຌเข
ํ. ทาความสะอาดรังพลิง
๎. ทาความสะอาดรูกຍส
๏. ทาความสะอาดละทานๅามัน
๐. ปลีไยนซองกระสุน฿หม
๑. นาอาปลอกกระสุนขาดออก
ํ. ดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง
๎. ปลีไยนขใมทงชนวน฿หม
๏. ปลีไยนกระสุนนัด฿หม
ํ. ทาความสะอาดรังพลิง
๎. ทาความสะอาดรูกຍส
๏. ทาความสะอาด หรือ ปลีไยน
กระสุนนัด฿หม
๐. ปลีไยนขอรัๅงปลอกกระสุนหรือ
ปลีไยนลูกลืไอน
ํ. ปลีไยนกระดืไองเก
ํ. ปลีไยนทีไชารุด
๎. ปลีไยนหนบเก

ตอนทีไ ๐
การปรนนิบัติบ้ารุงละการท้าความสะอาด ปลส.๏์

ํ๑. กลาวทัไวเป
ความนนอน฿นการทางานของครืไองกลเก ความมนยาละอายุของปนนัๅน ขึๅนอยูกับการบารุงรักษา
ละการทาความสะอาดป็นสวน฿หญ การบารุงรักษาทาความสะอาดปนนีๅป็นหนຌาทีไของผูຌ฿ชຌดยตรง
นอกจากนัๅนผูຌบังคับบัญชาควรจะเดຌสอดสองตรวจตราดูล฿หຌทาการบารุง ละทาความสะอาดปนดยทัไวถึง
การทีไปนชารุดนัๅน พราะการยิง
ํ๒. นๅ้ามันละวัตถุทีไ฿ชຌ฿นการท้าความสะอาดปืน ปลส.๏์
ํ๒.ํ ฿นการทาความสะอาด ปลส.๏์ นีๅ ฿หຌ฿ชຌนๅามัน ละทาความสะอาดซึไงจะเดຌกลาวตอเป สวน
วัตถุอืไน โ ทีไเมอนุญาต฿หຌ฿ชຌ ชน ผຌาทราย กระดาษทราย หรือของมีคมตาง โ จะทา฿หຌกิดรอยขูดขีดขึๅน ละ
ทา฿หຌชิๅนสวนสึกหรอลຌว หຌามนามา฿ชຌ฿นการทาความสะอาดปนนีๅ
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ํ๒.๎ นๅามันละวัตถุทาความสะอาดมีดังนีๅ คือ
ํ๒.๎.ํ นๅามันชาระลากลຌอง
ํ๒.๎.๎ สบู
ํ๒.๎.๏ นๅา
ํ๒.๎.๐ นๅามัน฿ส
ํ๒.๎.๑ นๅามัน฿ส
ํ๒.๎.๒ นๅามันกันสนิมอยาง฿ส
ํ๒.๎.๓ นๅามันทาความสะอาด
ํ๒.๎.๔ นๅามันรักษาเมຌ (นๅามันลินสิด)
ํ๒.๎.๕ เขทาปน
ํ๒.๎.ํ์ นๅายาทาลายลຌางเอพิษ
ํ๒.๏ นๅามันชาระลากลຌอง นๅามันชาระลากลຌอง฿ชຌสาหรับชาระลากลຌองภายหลังทาการยิง ละ
นอกจากนัๅนยังมีคุณสมบัติปງองกันสนิมเดຌ ฿นระยะวลาอันสัๅน มืไอ฿ชຌนๅามันชาระลากลຌองลຌวทาความสะอาด
ทันที ลຌว฿ชຌนๅามัน฿สชลมบาง โ นๅามันชาระลากลຌองนีๅ จะขใงตัวมืไออุณหภูมิตไากวา ํ๎ องศาฟารนเฮด์ ถຌา
หากนๅามันชาระลากลຌองขใงตัว จะตຌองทา฿หຌละลายละขยา฿หຌขຌากันสียกอน ฿นการกใบนๅามันนีๅเวຌ฿นภาชนะ
หรือกระป๋องทีไมีฝาปิดสนิทเมควร฿สนๅามันจนตใมกระป๋อง หรือภาชนะทีไ฿ส พราะนๅามันชาระลากลຌองขใงตัว
ลຌวจะขยายตัวทา฿หຌกระป๋อง หรือภาชนะตก จึงควร฿สนๅามันชนิดนีๅเวຌประมาณ ๏/๐ ของภาชนะทานัๅน
ํ๒.๐ สบู
สบูสาหรับ฿ชຌทาความสะอาดลากลຌองภายหลังจากการยิงลຌว จะ฿ชຌมืไอเมมีนๅามัน หรือเมมี
นๅายาชาระลากลຌอง
ํ๒.๑ นๅา
฿นอกาสทีไเมมีนๅามันชาระลากลຌองหรือสบูทาความสะอาดภายหลังจากการยิงลຌวจะ฿ชຌนๅา
สะอาดอุน โ ทาความสะอาดภาย฿นลากลຌองภายหลังการยิงกใเดຌ
ํ๒.๒ นๅามัน฿ส
นๅามันนีๅมีคุณสมบัติปງองกันสนิมละยังทา฿หຌกิดการหลอลืไนเดຌดຌวย ตวาเมสามารถจะปງองกัน
สนิมอยูเดຌระยะวลานาน ฉะนัๅนนๅามัน฿สจึงมัก฿ชຌสาหรับหลอลืไนชิๅนสวนทีไคลืไอนทีไทัๅงหมดละ฿ชຌปງองกันสนิม
เดຌ฿นระยะวลาสัๅน โ อาวุธทีไ฿ชຌยิงควรตຌองทานๅามัน฿สนีๅบาง โ บนผิวลหะดยฉพาะกับสวนคลืไอนทีไพืไอ฿หຌ
ความลืไน กชิๅนสวนพอกับความจาป็น
ํ๒.๓ นๅามัน฿สพิศษ
นๅามัน฿สพิศษ จะ฿ชຌมืไอเมมีนๅามัน฿ส นๅามันนีๅ฿สมาก ฿ชຌ฿นความมุงหมายทีไจะ฿หຌจับป็นฝງากับ
ผิวพืๅนลหะ พืไอปງองกันเม฿หຌกิดสนิม มืไอ฿ชຌนๅามันนีๅทาปງองกันสนิมลຌว จะตຌองตรวจสนิมละทานๅามันนีๅ฿หม
ทุกวัน
ํ๒.๔ นๅามันกันสนิมอยาง฿ส
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นๅามันกันสนิมอยาง฿สนีๅ ฿ชຌสาหรับทาชิๅนสวนทีไป็นลหะ พืไอปງองกันสนิมระยะวลานาน ฿น
มืไอปนเมเดຌ฿ชຌ ชนเวຌ฿นหีบหรือกใบลงลัง กอน฿ชຌตຌองอุนสียกอน อยางเรกใตามถຌาหากเมมีเฟละ฿นขณะนัๅน
อุณหภูมิสูงกวา ๏๎ องศาฟารนเฮด์ จะ฿ชຌผຌา ปรงชุบนๅามันกันสนิม ลຌวทาลงเปบนพืๅนลหะ ชนดียวกับ
การทาสี กในับวาเดຌผลดีหมือนกัน มืไออุณหภูมิตไากวา ๏๎ องศาฟารนเฮด์ ลຌวนๅามันกันสนิมนีๅจะขຌนหนียว
จนกระทัไงจะ฿ชຌนๅามันนีๅเดຌ กใดยอุนเฟสียกอนป็นการหมดปลืองมากกินเป
ํ๒.๕ นๅามันทาความสะอาด
นๅามันทาความสะอาดนีๅ คือตัวทางานของสบูซักหຌง ป็นตัวทาลายจาพวกปิตลียมซึไงเมกัด
ลหะ นๅามันทาความสะอาดนีๅ฿ชຌสาหรับลຌางนๅามัน฿ส เขหรือนๅามันกันสนิมจากปน นๅามันนีๅเวเฟมาก จึงหຌาม
นาขຌา฿กลຌเฟป็นอันขาด ฿นขณะทีไ฿ชຌนๅามันนีๅทาความสะอาดชาระลຌางปนอยูเมควรสูบบุหรีไ
วิธีทาความสะอาด ฿ชຌผຌาชุบนๅามันนีๅชใดชิๅนสวนทีไตຌองทาความสะอาด พืไอปງองกันมิ฿หຌมีลายมือ
กาะติดอยูกับลหะทีไทาความสะอาด ซึไงจะทา฿หຌกิดสนิมขึๅนเดຌภายหลัง ดังนัๅนควร฿ชຌถุงมือ฿นขณะทาความ
สะอาดละเมควร฿ชຌถุงมือยาง พราะหตุวานๅามันทาความสะอาดนีๅกัดยางละทา฿หຌสีของยางตกดຌวย
ํ๒.ํ์ นๅามันรักษาเมຌ (นๅามันลินสีด)
ป็นนๅามันพืช฿ชຌสาหรับทาพานทຌายปน ละเมຌครอบลากลຌองปน พืไอปງองกันมิ฿หຌนืๅอเมຌหຌง
กราะ ละรักษานืๅอเมຌ฿หຌคงสภาพอยู
ํ๒.ํํ เขทาปน
เขปนชนิดนีๅป็นเขทีไสามารถปງองกันนๅาเดຌอยางดี นืไองจากเขชนิดนีๅขຌนหนียวมากทา฿หຌฝุຆน
ละอองปลิวขຌามาติดเดຌดยงาย จึงเมคอยจะ฿ชຌบอยนัก นอกาจากกรณีซึไงจะตຌองกใบปนเวຌป็นวลานาน โ
ดยเมเดຌอาออกมา฿ชຌหรือหาเขพืไอกใบ
ํ๓. การท้าความสะอาด ปลส.๏์
การทาความสะอาด ปลส.๏์ ทาเดຌ ๔ อยาง คือ
ํ๓.ํ ทาความสะอาดธรรมดา (ประจาวัน)
ํ๓.๎ ทาความสะอาดกอนละระหวางทาการยิง
ํ๓.๏ ทาความสะอาดหลังจากการยิง
ํ๓.๐ ทาความสะอาดขณะทาการรบ
ํ๓.๑ ทาความสะอาดพืไอกใบ
ํ๓.๒ ทาความสะอาดมืไอรับปนจากคลัง
ํ๓.๓ ทาความสะอาดมืไอถูกจมตีดຌวยเอพิษ
ํ๓.๔ ทาความสะอาด฿นถิไนทีไมีสภาพอากาศเมปกติ
--------------------------------------------
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บททีไ ๒
ปืนลใกยาวอัตนมัติ ๑.๑๒ – ๎ ก.
(AUTOMATIC RIFLE CAL.556 MM. M 16A1)
ตอนทีไ ํ
ลักษณะดยทัไวไป

ํ. กลาวทัไวไป
ํ.ํ ปืนลใกยาว อใม ํ๒ อ ํ มีขนาดกวຌางปากลากลຌอง ๑.๑๒ มม. กองทัพอากาศรียกชืไอทาง
ราชการวา ปืนลใกยาวอัตนมัติขนาด ๑.๑๒ มม. – ๎ ก. (ปลยอ.๑.๑๒ – ๎ ก.) ปງอนกระสุนดຌวยซองกระสุน
ทางานดຌวยกຍส ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ ป็นอาวุธประจากายประทับบายิง ยิงเดຌทัๅง฿นบบกึไงอัตนมัติ
ละบบอัตนมัติดยการจัดคันบังคับการยิง
ํ.๎ ลากลຌองปืนหุຌมดຌวยครอบลากลຌองชนิดกันความรຌอนบบกຌวเฟบอร์ ๎ ชิๅน ซึไงทาหนຌาทีไป็นเมຌ
รองลากลຌอง ครอบลากลຌองมีชองดຌานบนละลาง พืไอ฿หຌอากาศขຌาหมุนวียนรอบลากลຌองระบายความรຌอน
ละยัง฿ชຌพืไอปງองกันทอกຍสอีกดຌวย
ํ.๏ ผนยางรองพานทຌาย ติดอยูพานทຌายปืน พืไอลดรงสะทຌอนถอยหลัง ละดຌานทຌายจะมีชองกใบ
อุปกรณ์ทาความสะอาดปืน
ํ.๐ ครืไองชวยสงลูกลืไอนกลับเปขຌางหนຌา อยูทางขวาดຌานหลังของหຌองสงลูกลืไอนสวนบน
ครืไองชวยนีๅจะชวย฿หຌปิดลูกลืไอนดຌาน฿นมืไอลูกลืไอนเปขຌางหนຌาเมสุด
ํ.๑ มีขาทรายรูป “เมຌหนีบ” ฿ชຌ฿นทานอนยิงละทายิง฿นหลุมบุคคล ขาทรายติดขຌากับลากลຌองดຌาน
฿ตຌศูนย์หนຌาตรงระหวางทนยึดดຌานดาบกับหูกระวินบน
ํ.๒ กรงเก สามารถงຌางออกเดຌ พืไอการปฏิบัติการ฿นฤดูหนาว ดย฿ชຌปลายหัวกระสุนกดสลักยึด
กรงเกลຌวงຌางออกพืไอพิไมชองวางหนຌาเกปืน ฿ชຌยิงมืไอสวมถุงมือกันหนาว
ํ.๓ ผนปิดกันฝุຆน มีเวຌพืไอปງองกันสิไงสกปรกหรือทรายทีไจะขຌาเป฿นปืน ผนปิดกันฝุຆนควรจะปิด฿น
ระหวางหตุการณ์ทีไเมสามารถคาดวาจะตຌอง฿ชຌปืนยิงมืไอ฿ด ละผนปิดกันฝุຆนนีๅจะปิดออกเดຌอยางอัตนมัติ
มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาหรือถอยหลัง
๎. รายการทัไวไป
๎.ํ นๅาหนัก
ปืนเมรวมซองกระสุนละสายสะพาย
๒.๑ ปอนด์
ซองกระสุนปลา
.๎ ปอนด์
ซองกระสุนบรรจุตใม
.๓ ปอนด์
สายสะพาน อใม ํ
.๐ ปอนด์
น.น.ปืนบรรจุกระสุน ๎์ นัด พรຌอมสายสะพาย ๓.๒ ปอนด์
ขาทราย อใม ๏
.๒ ปอนด์
ซองกใบขาทราย
.๎ ปอนด์
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ดาบปลายปืน อใม ๓
.๒ ปอนด์
ฝักดาบปลายปืน อใม ๔ อ ํ
.๏ ปอนด์
๎.๎ ความยาว
ปืนติดดาบปลายปืน
๐๐.๎๑ นิๅว
ปืนพรຌอมดຌวยปลอกลดสง
๏๕.์์ นิๅว
ลากลຌองพรຌอมปลอกลดสง
๎ํ.์์ นิๅว
ลากลຌอง (เมมีปลอกลดสง)
๎์.์์ นิๅว
๎.๏ กลียว
ลากลຌองมีกลียววียนขวา
๒ กลียว
หนึไงรอบกลียวยาว
ํ๎ นิวๅ
๎.๐ ครืไองลใง
ศูนย์หนຌา ป็นบบศูนย์ทนปรับเดຌ ตละคลิๆกจะมีคาทากับ ๎.๔ ซม.ตอระยะ ํ์์ มตร
ศูนย์หลัง ป็นบบกระดกปรับเดຌ ระยะยิงปกติจะตัๅงเวຌพืไอการยิงตัๅงต ์ – ๏์์ มตร
ระยะยิงเกลตัๅง L ฿ชຌสาหรับระยะ ๏์์ – ๑์์ มตร ตละรองจาะทีไควงปรับมุมทิศจะมีคาทากับ ๎.๔ ซม.
ตอระยะ ํ์์ มตร
๎.๑ กระสุน
ขนาด ๑.๑๒ มม. (.๎๎๏ นิๅว) หนัก ์.์ํํ กก. หรือ ํ.๓์ ออนซ์
ชนิดกระสุน
- กระสุนธรรมดา (จริง) มาตรฐาน
- กระสุนสองวิถี
- กระสุนซຌอมรบ
๏. ลักษณะทางขีปนวิธี
ความรใวตຌน
๏,๎๑์ ฟุต/วินาที
พลังงานปากลากลຌอง
ํ,๏์์ ฟุต/ปอนด์
ความรใว฿นการยิงสูงสุด
๓์์ – ๔์์ นัด/นาที
ความรใว฿นการยิงหวังผล
- กึงไ อัตนมัติ
๐๑ – ๒๑ นัด/นาที
- อัตนมัติ
ํ๑์ – ๎์์ นัด/นาที
- ยิงตอนืไอง
ํ๎ – ํ๑ นัด/นาที
หมายหตุ ยิงตอนืไอง คือ อัตราการยิง มืไอยิงลຌวทา฿หຌอาวุธสามารถ฿ชຌยิงติดตอกันดยตอนืไอง เม
จากัดวลาทีไตอຌ งพักปืนพราะจะเมทา฿หຌลากลຌองรຌอนกินเป
ระยะยิงเกลสุด
๎.๒๑๏ มตร
ระยะยิงหวังผล
๐๒์ มตร

44
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๐. กลาวทัไวไป
๐.ํ ความมุงหมายของการรียนอาวุธศึกษานัๅน พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌเดຌรูຌจักชืไอชิๅนสวน การทางานของปืนซึไง
จะทา฿หຌมีความขຌา฿จ สามารถหาสาหตุติดขัดขจัดหตุติดขัดขຌองปืน฿หຌลดนຌอยลง กຌเขหตุติดขัดละ
บารุงรักษาอาวุธเดຌอยางถูกตຌอง
๐.๎ ทหารจะเดຌรับอนุญาต฿หຌทาการถอดปืน ฿นระดับการถอดคุมปกติ การถอดประกอบนีๅทหารทา
ตามลาดับดยเมตຌองอยู฿นการกากับดูล ละกระทาพืไอบารุงรักษาตามสภาพปกติของปืน
๐.๏ การถอดประกอบปืนบอย โ อยางนຌอยทีไสุดจะป็นการดูลรักษาชิๅนสวน฿หຌถูกตຌองพืไอป็นการ
บารุงรักษาปืนละปฏิบัติตามคานะนาทีไถูกตຌอง
๐.๐ ปืนนีๅสามารถถอดละประกอบเดຌดยงาย เมจาป็นตຌอง฿ชຌกาลัง฿นการถอดละประกอบต
อยาง฿ดลย
๐.๑ มืไอถอดปืนออกมา ควรจะวางชิๅนสวนลงบนตຍะ หรือบนพืๅนทีไสะอาดตามลาดับการถอดออกมา
จากซຌายเปขวา จะทา฿หຌการประกอบกระทาเดຌอยางงาย พราะชิๅนสวนทีไจะประกอบขຌาเปจะยຌอนถอย
หลังจากการถอด ชืไอของชิๅนสวนปืนควรจะสอนควบเป฿นขณะทีไถอดประกอบปืน พืไอ฿หຌทหารสามารถขຌา฿จ
การสอน฿นขัๅนตอเปเดຌ
๐.๒ ฿นครัๅงรกทีไจับถืออาวุธ฿ดขึๅนมา ตຌองตรวจปืนดยพิจารณาถึงความปลอดภัยกอนสมอ คือ
ตຌองทาการตรวจอาวุธสียกอน ดยฉพาะอยางยิไงจะตຌองเมมีกระสุนอยู฿นรังพลิงดยดใดขาด
๑. การถอดคุมปกติ
๑.ํ ถอดสายสะพายออกลຌววางปืนลงบนตຍะหรือพืๅนรียบ โ ฿หຌปากลากลຌองหันเปทางซຌาย
๑.๎ พลิกปืนเปทางดຌานขวา ฿ชຌปลายหัวกระสุนกด ละดันสลักยึดครงปืนอันหลังละอันหนຌา ลຌว
ยกชุดครงปืน (ครงลูกลืไอน) สวนบนละสวนลาง฿หຌหลุดออกจากกัน
๑.๏ ยกครงปืน (ครงลูกลืไอน) สวนบนขึๅนมาลຌวดึงคันรัๅงลูกลืไอนออกมาทางซຌายของตัวปืน
ครึไงหนึไง ลຌวดึงครงนาลูกลืไอนออกมาทางดຌานหลัง
๑.๐ ปลดคันรัๅงลูกลืไอนออก
๑.๑ ถือครงนาลูกลืไอนดຌวยมือซຌาย฿ชຌหัวกระสุนดันสลักยึดขใมทงชนวนออก
๑.๒ ทขใมทงชนวนออกทางดຌานหลัง
๑.๓ ถอดสลักลูกบีๅยวออก
๑.๔ ดึงลูกลืไอนออกทางดຌานหนຌาของครงลูกลืไอน
๑.๕ ถอดฝาประกับลากลຌอง (มืไอตຌองการจะทาความสะอาดสวนนีๅ)
๑.ํ์ ถอดหนบละปງน (กน) หนบรับรงถอยออก (มืไอตຌองการจะทาความสะอาดสวนนีๅ)
สิๅนสุดการถอดประกอบ สาหรับพลทหารควรอนุญาต฿หຌถอดเดຌพียงทานีๅ ฿นการถอดประกอบนัๅนกระทา
ตรงกันขຌามกับการถอด มืไอถอดอะเรทีไหลังควรประกอบกอน
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๒. การถอดคุมพิศษ
การถอดคุมพิศษ คือ การถอดคุมครงปืน (ครงลืไอน) สวนลางนัไนอง ลาดับ฿นการถอด ดังตอเปนีๅ
๒.ํ สลักนกปืน
๒.๎ นกปืนละหนบนกปืน
๒.๏ สลักกระดืไองเกอัตนมัติ
๒.๐ กระดืไองเกอัตนมัติละหนบ
๒.๑ คันบังคับการยิงบิดเปอยูตาหนง SAFE ลຌวดึงออก
๒.๒ สลักเก
๒.๓ เกละหนบเก
๒.๔ กระดืไองเกละหนบกระดืไองเก
หมายหตุ การประกอบกระทาตรงขຌามกับการถอด
ตอนทีไ ๏
การทางานของครืไองกลไก
๓. การทางานของครืไองกลไก ประกอบดຌวยวงรอบของการทางาน ๔ ขัๅนตอน พึงจาเวຌวา ณ วลาหนึไงนัๅน
ครืไองกลเกของปืนจะทางานเปพรຌอม โ กัน หรือตามลาดับสมอ ขัๅนการทางานทัๅง ๔ ขัๅน มีดังนีๅ
๓.ํ การยิง
๓.๎ การปลดกลอน
๓.๏ การรัๅงปลอกกระสุน
๓.๐ การคัดปลอกกระสุน
๓.๑ การขึๅนนก
๓.๒ การปງอนกระสุน
๓.๓ การขຌาสูรังพลิง
๓.๔ การขัดกลอน
การทางาน฿นปืนอาจกระทาเดຌทัๅงบบอัตนมัติ หรือบบกึไงอัตนมัติเดຌ ดຌวยปรับทีไคันบังคับการยิงขຌอ
ตกตาง฿นการทางานของชิๅนสวนตาง โ จะกิดขึๅนมืไอเดຌลือก฿ชຌจังหวะการยิงลຌว
๔. การทางานป็นบบกึไงอัตนมัติ
๔.ํ การยิง มืไอบรรจุกระสุนขຌารังพลิง ํ นัด นกปืนอยู฿นทาขึๅนนก ละคันบังคับการยิงตัๅงอยูทีไ
กึไงอัตนมัติ มืไอผูຌยิงหนีไยวเก เกจะหมุนตัวบนสลักเกทา฿หຌปลายหนຌาของเกลางตไาลงละหลุดออกจากบาก
ดຌานลางของนกปืน นกปืนจะฟาดตัวเปขຌางหนຌาดຌวยรงขยายของหนบนกปืน ละจะตีขຌากับทຌายขใมทง
ชนวน ทา฿หຌขใมทงชนวนพุงผานลูกลืไอนดຌาน฿นขຌาทงจอกกระทบตกทีไจานทຌายปลอกกระสุน การทางาน
ของปืนจะมีความรใวมากกวาปฏิกิริยาของมนุษย์มาก ทา฿หຌเมสามารถปลอยเกเดຌทัน พืไอปງองกันมิ฿หຌปืนลัไน
ติดตอกัน จึงจาป็นทีไจะตຌองติดตัๅงครืไองกลเกอยางหนึไงขຌากับปืน พืไอ฿หຌผูຌยิงสามารถทาการยิงทีละนัดเดຌ
กระดืไองเก (กระดืไองตัดจังหวะการยิง) ทีไติดตัๅงจะถูก฿ชຌพืไอความมุงหมายนีๅ กระดืไองเกติดอยูกับเกละจะ
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หมุนเปขຌางหลังละตไาลง หลุดจากนกปืนละปลอย฿หຌนกปืนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาจนกระทัไงนกปืนถูกปลาย
หนຌาของเกกีไยวเวຌ การทางานดังกลาวนีๅป็นการปງองกันมิ฿หຌนกปืนฟาดตัวตามครงนาลูกลืไอนเปขຌางหนຌา ซึไง
จะทา฿หຌปืนยิงป็นอัตนมัติเดຌ
การทางานของกຍส มืไอจอกกระทบตกผาเหมຌดินสงกระสุน ลูกกระสุนกใจะถูกบังคับ฿หຌวิไงผานเป
฿นลากลຌองปืน ฿นวลาดียวกันนัๅน กຍสจะวิไงตามเปดຌวย จนกระทัไงผานชองกຍสทีไอยูพืๅนผิวลากลຌองดຌานบน
(฿ตຌศูนย์หนຌา) กຍสสวนนຌอยจะเหลผานชองกຍสละขຌาเป฿นทอกຍส จนกระทัไงถึงหนຌาครงลูกลืไอนซึไงสรຌาง
ป็นทอรับกຍสเวຌ ดัน฿หຌครงลาลูกลืไอนวิไงเปทางหลัง
๔.๎ การปลดกลอน มืไอครงนาลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหลัง รองลาด฿นผนังดຌานบนของหຌองลูก
ลืไอน จะบังคับตอสลักลูกบีๅยว ทา฿หຌสลักลูกบีๅยวละลูกลืไอนหมุนตัวเปจนกระทัไงครีบขัดกลอนของลูกลืไอน
อยูเมตรงกับครีบขัดกลอนของครงปืนซึไงอยูตอนทຌายของรังพลิง ฿นอาการชนนีๅรารียกวา การปลดกลอน
๔.๏ การรัๅงปลอกกระสุน ครงนาลูกลืไอนยังคงคลืไอนทีไเปขຌางหลังพรຌอมกับลูกลืไอนดຌวยการทางาน
ของขอรัๅงปลอกกระสุน ซึไงติดอยูทีไลูกลืไอน ดยขอรัๅงปลอกกระสุนซึไงฝังตัวอยู฿นขอบจานทຌายปลอกกระสุนจะ
ยึดทຌายปลอกกระสุน ละนาปลอกกระสุนปลา฿หຌติดมากับหนຌาลูกลืไอนดຌวย
๔.๐ การคัดปลอกกระสุน มืไอจานทຌายปลอกกระสุนสัมผัสกับหนຌาลูกลืไอนหลใกคัดปลอกกระสุนจะ
ถูกกด฿หຌจมขຌาเป฿นชองของหลใกคัดปลอกกระสุน มืไอครงนาลูกลืไอนคลืไอนทีไผานชองคัดปลอก ปลอก
กระสุนปลากใจะถูกหวีไยงกระดในออกมาจากชองคัดปลอกกระสุน ดຌวยรงดันของหลใกคัดปลอกกระสุน ละ
หนบหลใกคัดปลอกกระสุน
๔.๑ การขึๅนนก การคลืไอนทีไมาขຌางหลังของครงนาลูกลืไอน จะถอยมากดนกปืน฿หຌตไาลง฿นหຌองลูก
ลืไอน ทา฿หຌกิดการอัดหนบนกปืน งลางของนกปืนจะขัดกับกระดืไองเก (กระดืไองตัดจังหวะการยิง) มืไอ
ปลอยเก นกปืนจะหลุดจากกระดืไองเกละถูกปลายหนຌาเกขัดอาเวຌกอนทีไจะยิงนัดตอเปหนีไยวอีกครัๅงหนึไง
๔.๒ การปງอนกระสุน มืไอครงนาลูกลืไอนคลืไอนทีไผานดຌานบนของซองกระสุนเปขຌางหนຌาลຌวหลใก
รองกระสุนละหนบหลใกรองกระสุน ซึไงอยู฿นซองกระสุนกใจะดันกระสุนนัด฿หมขึๅนขຌางบนมาอยู฿นชิไง
ทางดินของลูกลืไอน รอ฿หຌลูกลืไอนดันกระสุนนัดนัดบนขຌารังพลิง฿นขัๅนการทางานตอเป
การทางานของครืไองรับรงถอย มืไอครงนาลูกลืไอนคลืไอนทีไเปทางดຌานหลัง หัวชองปງนรับ
รงถอยจะถูกทຌายครงนาลูกลืไอนดัน฿หຌกนปງนรับรงถอยละหนบรับรงถอย ถอยหลังขຌาเป฿นครง
ทຌายหຌองลูกลืไอน (พานทຌาย) รงขยายตัวของหนบรับรงถอย จะคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาดຌวย รงดันของหนบ
ซึไงมากพอทีไจะดันครงนาลูกลืไอน฿หຌคลืไอนทีไเปขຌางดຌานหนຌาขຌาสูรังพลิงเดຌ ครืไองรับรงถอยทาขึๅนพืไอลด
อาการสะทຌอนถอยหลังของปืน ละทาหนຌาทีไสงครงนาลูกลืไอนเปขຌางหนຌา
๔.๓ การขຌาสูรังพลิง ฿นขณะทีไครงนาลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา หนຌาลูกลืไอนกใจะชนขຌากับ
ขอบจานทຌายกระสุนทีไซองกระสุน ละดันกระสุนนัดนัๅนขຌาสูรังพลิง ฿นขณะดียวกันขอรัๅงปลอกกระสุนจะจับ
ขอบจานทຌายปลอกกระสุน ละหลใกปลอกกระสุนจะถูกดัน฿หຌจมลง฿นชองหลใกคัดปลอกกระสุน ละหนบ
หลใกคัดปลอกกระสุนจะถูกอัดตัวอยู฿นชองหลใกคัดปลอก
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๔.๔ การขัดกลอน มืไอครงลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาหนือระยะอีก ํ/๎ นิๅว กใจะขຌาทีไสุด สลัก
ลูกบีๅยวกใจะถูกบังคับจากรองลาดลูกบีๅยว฿นหຌองลูกลืไอนดຌานบน ละคลืไอนทีไเปตามนวของรองลาดลูก
บีๅยว ทา฿หຌลูกลืไอนหมุนตัวทวนขใมนาฬิกาขຌาอยู฿นชองขัดกลอน ปืนกใพรຌอมทีไจะทาการยิงเดຌ ละวงรอบ
การทางานของปืนกใริไมขึๅนอีก มืไอทาการยิงนัดตอเป
๕. การทางานบบอัตนมัติ
๕.ํ มืไอตัๅงคันบังคับการยิงเปอยู฿นตาหนงอัตนมัติ (AUTO) ลຌวปืนกใจะทาการยิงติดตอกัน
รืไอยเป ตราบทีไรายังหนีไยวเกเวຌละยังมีกระสุนอยู฿นซองกระสุน การทางานของชิๅนสวนบางชิๅนของปืนจะ
ปลีไยนปลงเปบຌาง มืไอทาการยิงป็นบบอัตนมัติ
๕.๎ มืไอหนีไยวเกวงรอบของการทางานจะกิดขึๅน มืไอครงนาลูกลืไอนถอยมาขຌางหลัง นกปืนจะขึๅน
นก ตลูกบีๅยวตัวกลางของคันบังคับการยิงจะปງองกันมิ฿หຌกระดืไองเก (กระดืไองตัดจังหวะการยิง) ขัดขຌากับ
นกปืนเดຌ
๕.๏ ดຌวยการกระทาของกระดืไองเกอัตนมัติ ซึไงจะกีไยวขຌากับงของนกปืนละจะยึดนกปืนเวຌ
จนกระทัไงครงนาลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา ละสวนลางของครงนาลูกลืไอนชนขຌากับกระดืไองเกอัตนมัติ
จะป็นผล฿หຌกิดการปลดนกปืน ปืนกใจะทาการยิงป็นอัตนมัติ
๕.๐ ถຌาเกถูกปลอยจากการหนีไยว นกปืนจะคลืไอนทีไเปขຌางหลัง ละถูกขัดกับงกระดืไองเกป็น
การสิๅนสุดวงรอบของการยิงป็นอัตนมัติจนกวาจะหนีไยวเกอีก
๕.๑ สาหรับขัๅนตอนของวงรอบของการทางานอืไน ทีไหลืออยูทัๅงหมดคงป็นชนดียวกับการยิงป็น
บบกึไงอัตนมัติทุกประการ
ํ์. การทางานของปืนมืไอกระสุนหมดซอง
ตามวงรอบของการทางานจะหยุดลงมืไอปลอยเก หรือมืไอกระสุนหมดซอง สาหรับ฿นกรณีหลังการ
ทางานของครืไองกลเกบางหงภาย฿นปืนจะบอก฿หຌผูຌยิงรูຌวาขาตຌองการปลีไยนซองกระสุนเดຌลຌว
ํ์.ํ มืไอกระสุนนัดสุดทຌายจากซองปืนขຌาสูรังพลิงลຌว หลใกรองกระสุนกใจะถอยตัวสูงขึๅนบนสุด
สวนบนของหลใกรองกระสุนจะสัมผัสขຌากับหลใกหยุดลูกลืไอน มืไอครงนาลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังภายหลัง
การยิงกระสุนนัดสุดทຌายลຌว หลใกหยุดลูกลืไอนจะถูกรงดันของหนบซองกระสุนดัน฿หຌขึๅนมาขวางทางดิน
ของหนຌาลูกลืไอน ครงนาลูกลืไอนจะถูกยึดเวຌทางดຌานนีๅ
ํ์.๎ การถอดซองกระสุนออก จะเมป็นการปลดครงนาลูกลืไอนอยาง฿ด พราะรงดันของหนบ
รับรงถอยดันอยู ทา฿หຌหนຌาลูกลืไอนขัดนนขຌากับหลใกหยุดลูกลืไอน การปลดครงนาลูกลืไอนผูຌยิงตຌองกดปุຆม
หยุดลูกลืไอน ซึไงตัๅงอยูทางดຌานซຌายของหຌองลูกลืไอน
ขຌอควรระวัง ถຌาสอดซองกระสุน฿หมขຌาเป฿นชอง ลຌวปลดครงนาลูกลืไอน฿หຌคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา
ปืนกใจะอยู฿นทาบรรจุละพรຌอมจะทาการยิงเดຌทันที
ํ์.๏ การหยุดครงนาลูกลืไอนเวຌทางดຌานหลัง พืไอจะทา฿หຌปืนอยู฿นลักษณะทีไปลอดภัยทาดยผูຌยิง
ดึงคันรัๅงลูกลืไอนเปขຌางหลังลຌวกดตอนลางของหลใกหยุดลูกลืไอน ลຌวดันคันรัๅงลูกลืไอน฿หຌกลับเปขຌางหนຌา
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ลຌวลืไอนคันบังคับการยิง฿หຌอยู฿น ตาหนงหຌามเก ลักษณะนีๅลูกลืไอนจะปิดรังพลิงจะวาง สะดวกสาหรับการ
ตรวจ ละอาวุธอยู฿นลักษณะปลอดภัย ตการจะ฿หຌปลอดภัยทีไทຌจริงนัๅนจะตຌองถอดซองกระสุนออกเปดຌวย
ํํ. หตุติดขัดละวิธีกຌไข
ํํ.ํ หตุติดขัด
หตุติดขัด คือการหยุดชะงักดยเมจตนา฿นวงรอบของการทางาน ตຌองทาการกຌเขหตุติดขัด
นัๅนอยางทันทีทัน฿ดพืไอขจัดหตุติดขัดนัๅน โ
ํํ.๎ การกຌเขทันทีทัน฿ด
การกຌเขทันทีทัน฿ด คือการปฏิบัติดยเมชักชຌารีรอพืไอกຌเขขจัดหตุติดขัดดยเมตຌองคานึงถึง
สาหตุ การกຌเขทันทีทัน฿ด พืไอขจัดหตุติดขัดของปืนนีๅประกอบดຌวยขัๅนตอนดังตอเปนีๅ
ํํ.๎.ํ ตบซองกระสุนขึๅนพืไอ฿หຌน฿จวาขຌาถึงทีไสุดลຌว
ํํ.๎.๎ ดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลังจนสุดลຌวปลอยเป
ํํ.๎.๏ ผลักครืไองชวยสงลูกลืไอนกลับเปขຌางหนຌาพืไอ฿หຌน฿จวาลูกลืไอนขຌาทีไสนิทลຌว
ํํ.๎.๐ พยายามยิงตอเปอีก
ํํ.๎.๑ ถຌาปืนยังทาการยิงตอเปเมเดຌ ฿หຌหຌามเก ถอดซองกระสุนออกลຌวพิจารณาหาสาหตุ
ของการติดขัดตอเป
สาหตุติดขัดละการกຌเขทันทีทัน฿ด
ขຌอขัดขຌอง
อาการทีไปรากฏ
สาหตุ
วิธีกຌเข
หมายหตุ
- ยิงกระสุนนัดรก - มีกระสุน฿นรัง
- กระสุนดຌาน
- ดึงคันรัๅงมา
฿นการบรรจุเวຌ฿น
เมลัไน
พลิง
- ลูกลืไอนเมขัด
หลังสุด – ฿ชຌอุຌงมือ ซองกระสุนหลาย โ
กลอน
ขวา ตบครืไองชวย นัดป็นวลานาน โ
สง
จะทา฿หຌหนบสง
- ขใมทงชนวนหัก - ปลีไยนขใมทง กระสุนชารุด฿นการ
หรือสึก
ชนวน฿หม
บรรจุ กระสุนขຌา฿น
- เมบรรจุซอง
- เมมีกระสุน฿นรัง - ซองกระสุนขຌาเม - ทาการยิง฿หม
ซองกระสุนเมควร
กระสุน
พลิง
สนิท
- ฿ชຌอุຌงมือซຌายตบ บรรจุ฿หຌตใม ชน
- หนบสงกระสุน ซองกระสุนพืไอ฿หຌ ซองกระสุน ๎์ นัด
ชารุด
ขຌาสุด
ควรบรรจุ ํ๔ นัด
- ดึงคันรัๅงมา
ป็นตຌน ปรากฏ
หลังสุดลຌวปลอย สมอวาถຌาบรรจุ
เป
ตใม ๎์ นัด มักจะ
- ปลีไยนซอง
ทา฿หຌหนบสง
กระสุน฿หม
กระสุนเมปງอน
- ทาการยิง฿หม
กระสุน
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ตอนทีไ ๐
การปรนนิบัติบารุงละการทาความสะอาด
ํ๎. การซอมบารุง
การซอมบารุงรักษา ละการทาความสะอาดปืนตามปกติ จะป็นผล฿หຌชิๅนสวนตาง โ ทัๅงหมดของปืน
ทางานเดຌอยางหมาะสม การซอมบารุงทีไเมหมาะสมจะทา฿หຌปืนกิดการติดขัดละเมทางาน
ํ๎.ํ การทาความสะอาดละการชลมนๅามันลากลຌอง
ํ๎.ํ.ํ ติดปรงลวดขຌากับสຌยงลากลຌอง จุมปรง฿นนๅามันทาความสะอาด (นๅามันชาระลา
กลຌอง) ลຌวปรงลากลຌอง฿หຌทัไว ดຌวยการปลงจากรังพลิงเปยังลากลຌองดยวิธีถูปรงป็นนวสຌนตรง
หมายหตุ ฿นขณะทีไปรงยังอยู฿นลากลຌองนัๅนจงอยาปลีไยนทิศทางของปรงป็นอันขาด฿หຌทาความสะอาดลา
กลຌองตามวิธีทีไเดຌกลาวมานีๅตอเปรืไอย โ จนกระทัไงลากลຌองชุมเปดຌวยนๅามันทาความสะอาดทัไวกันดีลຌว กใ฿หຌ
ถอดปรงลวดออกจากสຌยงลากลຌองละชใดลากลຌองดຌวยศษผຌาสะอาด ฿ชຌศษผຌาสะอาดทาความสะอาด
จนกระทัไงศษผຌาทีไดึงออกมาสะอาดดีลຌว
ํ๎.ํ.๎ ทาความสะอาดครีบขัดกลอน฿นครงตอทຌายลากลຌองดຌวยปรงทาความสะอาดขนาด
ลใก
ํ๎.ํ.๏ ภายหลังจากทีไเดຌทาความสะอาดสรใจรียบรຌอยลຌว กใชลมนๅามัน฿นลากลຌองละ
ครีบขัดกลอน฿นครงตอทຌายลากลຌองดຌวยนๅามัน฿สบาง โ พืไอปງองกันมิ฿หຌป็นสนิมละปງองกันการสึกหรอละ
ชลมนๅามัน฿สบาง โ ลงทีไผิวดຌานนอกของลากลຌองซึไงถูกหุຌมดຌวยฝาครอบลากลຌองดຌวย
ํ๎.๎ การทาความสะอาด ละการชลมนๅามันหຌองลูกลืไอน (สวนบน)
ํ๎.๎.ํ ถอดครงนาลูกลืไอนออกจากหຌองลูกลืไอนสวนบนลຌวถอดครงลูกลืไอนออก ฿ชຌศษ
ผຌาจุมนๅามันทาความสะอาด ลຌวทาความสะอาดชิๅนสวนทัๅงหมด
ํ๎.๎.๎ ฿ชຌปรงขนาดลใกละนๅามันทาความสะอาดครีบขัดกลอนของลูกลืไอน ละชใด
ชิๅนสวนหลานัๅนดຌวยศษผຌาทีไสะอาด ลຌวชลมนๅามัน฿สบาง โ
ํ๎.๎.๏ หยดนๅามัน฿สหนึไงหยดตละรูซึไงอยูทางดຌานขวาของครงนาลูกลืไอน ละทีไปลาย
ดຌานปิดของลิไมครงลูกลืไอน ลຌวทานๅามัน฿สบาง โ ลงบนพืๅนผิวของลูกลืไอนละครงนาลูกลืไอน
ขຌอควรระมัดระวัง อยาพยายามกาจัดรอยตาง โ ซึไงกิดจากความรຌอนป็นอันขาด
ํ๎.๏ การทาความสะอาดละชลมนๅามันหຌองลูกลืไอน (สวนลาง)
ํ๎.๏.ํ ฿นการทาความสะอาดปืนตามปกตินัๅน ยอมเมจาป็นทีไจะตຌองทาการถอดหຌองลูก
ลืไอนสวนลางออกมาดยละอียด การปฏิบัติกระทาดยการ฿ชຌผຌาทาความสะอาดพันขຌากับเมຌหรือปรงลใก
ปัดฝุຆน ผง สิไงสกปรกตามหຌองลูกลืไอน ลຌวหยอดนๅามัน฿สหนึไงหยดทีไสลักตละตัวพืไอหลอลืไน
ํ๎.๏.๎ การตรวจการทางานของปืนทุก โ ครัๅง ทีไราถอดทาความสะอาดลຌวราควรจะตรวจ
การทางานของปืนสมอ พืไอ฿หຌน฿จวาชิๅนสวนทัๅงหมดเดຌทาการประกอบดยถูกตຌองละครืไองกลเกของปืนมี
การทางานอยางถูกตຌอง฿นการทีไคันบังคับการยิงอยู฿นตาหนงหຌามเก กึไงอัตนมัติ
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ํ๏. การปรนนิบัติบารุง
การปรนนิบัติบารุงป็นระบบการบารุงรักษา การตรวจละการบริการยุทธปกรณ์พืไอดารง฿หຌอยู฿น
สภาพ฿ชຌงานตลอดวลา พืไอ฿หຌน฿จวาอยู฿นสภาพพรຌอมทีไจะปฏิบัติงานเดຌมากทีไสุด บทบาทของผูຌ฿ชຌ฿นการ
฿หຌบริการปรนนิบัติบารุง คือ
ํ๏.ํ ตຌองปฏิบัติการบริการทุกวันทีไนาเป฿ชຌ
ํ๏.๎ พืไอป็นการชวยหลือชางอาวุธตามอัตราการจัด฿นบริการตามตารางวลาซึไงกาหนดเวຌ฿นคูมือ
ทคนิคทีไกีไยวขຌอง
------------------------------------------------
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บททีไ ๓
ปืนลใกยาวอัตนมัติ ๑.๑๒ – ๏
(AUTOMATIC RIFLE CAL. 5.56 MM. HK 33)
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวเป

ํ. กลาวทัไวเป
ปนลใกยาวอัตนมัติ ขนาด ๑.๑๒ มม. อใชค – ๏๏ กองทัพอากาศรียกชืไอป็นทางราชการวา ปน
ลใกยาวอัตนมัติ ขนาด ๑.๑๒ มม. – ๏๏ (ปลยอ. ๑.๑๒ – ๏) ตຌนบบผลิตขึๅน฿นประทศยอรมันดยบริษัท
ฮกลอร์ ละคຌช ละกองทัพบกเทยเดຌซืๅอลิขสิทธิ์รงงานมาสรຌางขึๅน฿นประทศเทย
ป็นอาวุธทีไทาการยิงเดຌทัๅงทีละนัดละป็นจุด ดยการจัดคันบังคับการยิง
ครืไองบังคับการยิงอยูทีไดຌานซຌายของดຌามปน หนือกรงเก มีอักษร ห. หຌามเก , อักษร ย./น. ยิงทีล
ละนัด , อักษร ย./ช. ยิงป็นชุด
ทางานดຌวยการสะทຌอนถอยหลังของสวนคลืไอนทีไ (ชุดลูกลืไอน) ดยลากลຌองอยูกับทีไ
ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ
ระบบขัดกลอนดຌวยลูกกลิๅง ซึไงป็นทัๅงตัวขัดกลอนละหนวงวลา฿นการปิดรังพลิง
ทีไปากลากลຌองปนมีปลอกลดสง ซึไงทาหนຌาทีไลดสง ละป็นลูกสูบอยูกับทีไสามารถยิงลูกระบิดเดຌ
ดยเมตຌอง฿ชຌครืไองประกอบอืไน โ
ปลยอ. ๑.๑๒ – ๏ สามารถติดกลຌองลใงดยประกอบขຌากับทนติดกลຌองลใงเดຌ
กระสุนทีไ฿ชຌยิง ฿ชຌกระสุนรวมกับ ปลยอ. ๑.๑๒ – ๎ เดຌ คือ ขนาด ๑.๑๒ + ๐๑ มม. ละถຌามี
ครืไองประกอบพิไมติม คือ ลากลຌองรอง ฿ชຌประกอบกับการฝຄกกใสามารถ฿ชຌยิงกระสุน ขนาด ๑.๑๒ + ํ๒ มม.
ซองกระสุนป็นซองกระสุนชนิดคຌงมี ๎ ชนิด คือ ขนาดบรรจุ ๎์ นัด ละขนาดบรรจุ ๐์ นัด
(สาหรับ ทอ. ขณะนีๅมี฿ชຌพียงอยางดียว คือ ขนาดบรรจุ ๐์ นัด)
๎. รายการทัไวเป
๎.ํ ขนาด
๎.ํ.ํ กวຌางปากลากลຌอง
๑.๑๒ มม. หรือ .๎๎๏ นิๅว
๎.ํ.๎ ปนทัๅงกระบอกยาว
๏๒.๎๎ นิๅว
๎.ํ.๏ ลากลຌองยาว
ํ๑.๏๑ นิๅว
๎.ํ.๐ ฿นลากลຌองมีกลียววียนขวา
๒ กลียว
๎.ํ.๑ ฿นรังพลิงมีรองสาหรับระบายกຍส
ํ๒ รอง
๎.ํ.๒ ปลอกกระสุนยาว
๐๑ มม.
๎.๎ นๅาหนัก
๎.๎.ํ ปนเมมีซองกระสุนหนัก
๏.๏๑ กก.
๎.๎.๎ ซองกระสุนปลาชนิด ๎์ นัด
์.ํํ๑ กก.
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๎.๎.๏ ซองกระสุนปลาชนิด ๐์ นัด
์.ํ๔์ กก.
๎.๎.๐ กระสุนทัๅงนัดหนัก
์.์ํํ กก.
๎.๏ ขีดความสามารถ
๎.๏.ํ ระยะยิงเกลสุด ดยประมาณ
ํ,๒๑๐ มตร
๎.๏.๎ ระยะยิงหวังผล ดยประมาณ
๐์์ มตร
๎.๏.๏ ความรใวตຌนของลูกกระสุน ดยประมาณ ๏,ํ๑์ ฟุต/วินาที
๎.๏.๐ อัตรารใว฿นการยิง ประมาณ
๒์์ – ๒๑์ นัด/นาที
๎.๐ รายการอืไน โ
๎.๐.ํ ดาบปลายปนยาว
๏์๑ มม.
๎.๐.๎ ปนมืไอติดดาบยาว
ํ.์๔์ ม.
๎.๐.๏ ดาบปลายปนพรຌอมฝักดาบ หนัก
์.๐๎๏ กก.
๎.๐.๐ กระสุน ป็นกระสุนขนาด ๑.๑๒ มม. มีอยู ๏ ชนิด
- กระสุนจริง
- กระสุนสองวิถี
- กระสุนซຌอมรบ
๏. ครืไองลใง
๏.ํ ศูนย์หนຌา ป็นศูนย์คงทีไชนิดผน ยึดนนกับครงยึดศูนย์หนຌา ประกอบดຌวย
๏.ํ.ํ ครงยึดศูนย์หนຌา
๏.ํ.๎ หวนบังคับครงยึดศูนย์หนຌา
๏.ํ.๏ สลักยึดครงศูนย์หนຌา
๏.ํ.๐ หวนหนบยึดหางนาทิศลูกระบิดยิง
๏.ํ.๑ ผนศูนย์หนຌา
๏.๎ ศูนย์หลัง ศูนย์หลังป็นศูนย์วงกลมละศูนย์บากผสมกัน สามารถปรับระยะยิงเดຌตามตຌองการ
- ระยะยิงตไากวา ๎์์ มตร ฿ชຌศูนย์บากรูตัว วี
- ระยะยิง ๎์์,๏์์,๐์์ มตร ฿ชຌศูนย์วงกลม มีลข ๎,๏,๐ กากับระยะยิงตามลาดับ
ศูนย์หลังประกอบดຌวย
๏.๎.ํ หมุดกลียวปรับทิศทาง
๏.๎.๎ หนบบังคับลูกกลมบากระยะยิง
๏.๎.๏ ลูกกลมบากระยะยิง
๏.๎.๐ ฐานศูนย์หลัง
๏.๎.๑ สลักยึดศูนย์วงกลม
๏.๎.๒ หนบสลักยึดศูนย์วงกลม
๏.๎.๓ ศูนย์หลังรูปวงกลม
๏.๎.๔ หวนหมุดกลียวยึดฐานศูนย์หลัง ๏.๎.๕ หวนกันคลายหมุดกลียวยึดฐานศูนย์หลัง
๏.๎.ํ์ หมุดกลียวยึดฐานศูนย์หลัง
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ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๐. การถอดประกอบ ปลยอ.๑.๑๒ – ๏ บงป็น ๏ ชัๅน
๐.ํ การถออดคลุมขัๅนทีไ ํ
๐.๎ การถอดคลุมขัๅนทีไ ๎
๐.๏ การถอดคลุมขัๅนพิศษ
฿นทีไนีๅจะกลาวฉพาะ การถอดคลุมขัๅนทีไ ํ ทานัๅน ซึไงกระทาเดຌดยผูຌ฿ชຌละจຌาหนຌาทีไ
สรรพาวุธประจาหนวย
๑. การถอดคุมขัๅนทีไ ํ คือ การถอดประกอบชิๅนสวน฿หญ โ ของปน ๓ ชิๅนสวน
๑.ํ การถอดซองกระสุน
- ตัๅงคันบังคับการยิง ตาหนง (ห)
- ดันหลใกยึดซองกระสุน ซึไงอยูดຌานหนຌาของดຌามปนเปขຌางหนຌา ลຌวดึงซองกระสุนออก
๑.๎ การถอดสายสะพาย
- ปลดขอสายสะพายออกจากหูกระวินบน
๑.๏ การถอดพานทຌาย
- ถอดสลักยึดพานทຌาย ดย฿ชຌหลใกสงตอกออก
- ดึงพานทຌายออกมาทางดຌานหลัง
- สอดสลักยึดพานทຌายกใบเวຌทีไรูสาหรับกใบสลัก ซึไงอยูทีไพานทຌายพืไอกันหาย
- ครืไองลัไนเกละดຌามปนจะหຌอยลงขຌางลาง
๑.๐ การถอดชุดลูกลืไอน
- ดึงลูกลืไอนมาขຌางหลัง ดยดึงคันรัๅงลูกลืไอนออกมาพอ฿หຌมือจับสวนทຌายชุดลูกลืไอนเดຌ
- ดึงชุดลูกลืไอนออกมาทางดຌานทຌายหຌองลูกลืไอน
๑.๑ การถอดชุดครืไองลัไนเกละดຌามปน
- ฿ชຌหลใกสงตอกสลักยึดครืไองลัไนเก ละดຌามปนออก
- ครืไองลัไนเกละดຌามปนจะหลุดออกมา
- สอดสลักยึดครืไองลัไนเกเวຌทีไรูกใบสลักทีไพานทຌาย
๑.๒ การถอดชุดประกับรองมือ
- ฿ชຌหลใกสงตอกสลักยึดประกอบรองมือ ซึไงอยู฿ตຌหลอดครงนาคันรัๅงลูกลืไอนดຌานหนຌาออก
- กใบสลักเวຌทีไรูกใบสลัก ทีไพานทຌายปน
- ฿ชຌมือดึงประกับรองมืออกทางดຌานลาง ดยการดึงทางดຌานหนຌาลงขຌางลางอยาดึงทาง
ดຌานหลังพราะอาจจะชารุดเดຌ นืไองจากป็นผนเฟบอร์ละลหะผสมบางมาก
๑.๓ ชุดลากลຌองละหຌองลูกลืไอน มืไอถอดชิๅนสวน ๒ ชิๅน ดังทีไกลาวมาลຌว ทีไหลือ คือชุดลากลຌอง
ละหຌองลูกลืไอน ซึไงป็นสวนทีไ ๓ ของปน
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การถอดประกอบ กระทาตรงกันขຌามกับการถอดทุกประการ
๒. การถอดคุมขัๅนทีไ ๎ คือการถอดคุมยกชิๅนสวน฿หญ โ ของปนทัๅง ๓ ออกป็นสวน ยอมกระทาดย
จຌาหนຌาทีไของ สพ.ทอ. ละขัๅนรงงานทานัๅน ฿นทีไนีๅจะกลาวฉพาะบางชิๅนสวนทีไจาป็นทานัๅน
๒.ํ การถอดยกชิๅนสวนของลูกลืไอน
- ดึงหนบละกนหนบสงลูกลืไอน ออกจากกระบอกหนบ
- จับชุดลูกลืไอนหงายขึๅนดຌวยมือซຌาย หันหัวลูกลืไอนเปทางขวามือ
- มือขวาหมุนหัวลูกลืไอนทวนขใมนาฬิกา ขຌาหาตัวประมาณ ๕์ องศา จนกระทัไงกระดืไอง
ยึดลูกลืไอนมาอยูบนลาดหัวลูกลืไอน
- ลຌวดึงหัวลูกลืไอนออกทางขวามือ
- หมุนทงขัดกลอนขຌาตัวตอเปอีก จนกระทัไงงทຌายของงขัดกลอน ตรงกับรองรือนทงขัด
กลอน ซึไงอยูภาย฿นลูกลืไอน
- ทงขัดกลอนจะดีดตัวออกมาดຌวยรงขยายตัวของหนบขใมทงชนวน
- ดึงขใมทงชนวนละหนบออกทางดຌานทຌายทงขัดกลอน
๒.๎ การถอดครืไองลัไนเกละดຌามปน
- ลดนกปนลงอยู฿นลักษณะลัไนเกสียกอน ดย฿ชຌหัวมมือดึงนกปนเวຌลຌวหนีไยวเกคอย โ
ผอนนกปนลงจนสุด
- บิดคันบังคับการยิงขึๅนขຌางบนจนตัๅงเดຌฉากกับรือนครืไองลัไนเก
- ดึงคันบังคับการยิงออก
- ยกครืไองลัไนเกออกจากครงดຌามปน
๒.๏ การประกอบ การประกอบครืไองลัไนเกละดຌามปน คงกระทาตรงขຌามกับการถอด วຌนการ
ประกอบชุดลูกลืไอน฿หຌกระทาดังนีๅ
- ฿สขใมทงชนวนละหนบขຌา฿นทงขัดกลอน
- ฿สทงขัดกลอน ขຌาเป฿นรือนทงขัดกลอน ดย฿หຌงทຌายของทงขัดกลอนตรงกับรองทีไ
รือนทงขัดกลอน
- ดันทงขัดกลอนขຌาเปจนสุด ลຌวหมุนตามขใมนาฬิกาเปทางกระดืไองยึดลูกลืไอนประมาณ
ํ๏๑ องศา จนหในงทຌายทงขัดกลอนตรงกับรองลูกลืไอน ทางดຌานดียวกันกับกระดืไองยึดหัวลูกลืไอน
- สวมหัวลูกลืไอนขຌาเป฿นทงขัดกลอน ฿หຌทຌายของหัวลูกลืไอนหางจากดຌานหนຌาของตัวลูก
ลืไอนประมาณ ํ/๐ นิๅว ดย฿หຌกระดืไองยึดหัวลูกลืไอนปนอยูบนลาดหัวลูกลืไอน
- หมุนหัวลูกลืไอนจนงกระดืไองยึดหัวลูกลืไอน พຌนจากรองทางดินของทຌายหลใกคัดปลอก
กระสุน
- ดึงหัวลูกลืไอนออกมาจนสุด ลຌวหมุนตอเปจนลาดหัวลูกลืไอนตรงกับผิวรียบทຌองลูกลืไอน
- ขณะนีๅหัวลูกลืไอนจะอยู฿นลักษณะปลดกลอน ซึไงป็นลักษณะทีไประกอบขຌากับหຌองลูกลืไอน
เดຌ
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ตอนทีไ ๏
การทางานของครืไองกลเก
๓. กลาวทัไวเป การทางานของครืไองกลเกของปนบบนีๅ ป็นการทางานดຌวยการสะทຌอนถอยหลังตลา
กลຌองปนอยูกับทีไ ฿ชຌระบบการขัดกลอนดຌวยลูกกลิๅง ซึไงป็นทัๅงตัวขัดกลอนละหนวงวลา฿นการปิดรังพลิง
การทางานดຌวยรงสะทຌอนถอยหลังของปนบบนีๅ ป็นบบสะทຌอนถอยหลังฉพาะครืไองลูกลืไอนทานัๅน ละ
ป็นสวนคลืไอนทีไซึไงป็นสวนสาคัญ฿นการทางานของครืไองกลเกทีไจะ฿หຌมีการปງอนกระสุน บรรจุกระสุน
ตลอดจนมีการขัดกลอน พรຌอมทีไจะทาการยิงดยปลอดภัย
มืไอลัไนเก กຍสจากดินสงกระสุนจะขับลูกกระสุนออกจากลากลຌอง ฿นขณะดียวกันกใดันตอปลอก
กระสุนดຌวยจานทຌายปลอกกระสุนจะสงรงดันของกຍสสวนหนึไงเปยังหัวลูกลืไอน ละจากหัวลูกลืไอนสงผาน
ทางลูกกลิๅง ละทงขัดกลอนเปยังตัวลูกลืไอน จึงป็นหตุ฿หຌลูกลืไอนปลดกลอนละถอย การทีไลูกลืไอนถอย
มานัๅนทา฿หຌกิดการรัๅงปลอกกระสุน คัดปลอกกระสุน ตลอดจนการขึๅนนก฿หม ละพรຌอมทีไจะทาการยิงกระสุน
นัดตอเป อันป็นวงรอบการทางานของครืไองกลเก
๔. ขัๅนการทางานของครืไองกลเก บงออกป็น ๒ ขัๅน
๔.ํ การยิงหรือการลัไนเก
๔.๎ การปลดกลอน ละการรัๅงปลอกกระสุน
๔.๏ การคัดปลอกกระสุน
๔.๐ การขึๅนนก
๔.๑ การปງอนกระสุน ละการบรรจุ
๔.๒ การขัดกลอน
๕. การทางานตละขัๅนตอน
๕.ํ การยิงหรือการลัไนเก การทางาน฿นขัๅนนีๅ สมมติวาปนเดຌทาการบรรจุพรຌอมทีไจะทาการยิง
- มืไอผูຌยิงหนีไยวเกมาขຌางหลัง ทຌายเกจะดันตอทຌายกระดืไองเกสูงขึๅน ทา฿หຌหัวกระดืไองเก
ตไาลง หลุดจากงนกปน
- นกปนกใป็นอิสระ ฟาดตัวเปขຌางหนຌาดຌวยรงขยายตัวของหนบนกปน ตีตอทຌายขใมทง
ชนวน ขใมทงชนวนกใจะทงจานทຌายปลอกกระสุน ทา฿หຌกระสุนลัไน ละลูกกระสุนวิไงออกจากลากลຌองเป
๕.๎ การปลดกลอน การทางานขัๅนนีๅตอนทีไครืไองลูกลืไอนริไมคลืไอนทีไมาขຌางหลัง ทา฿หຌกิดการปลด
กลอน ละรัๅงปลอกกระสุน
- มืไอดินสงกระสุนกิดการผาเหมຌกลายป็นกຍส ละดันตอปลอกกระสุนละกิดความดันขึๅน
ภาย฿นละภายนอกของปลอกกระสุน
- ดຌวยหตุทีไรังพลิงเดຌทารองตืๅน โ ตามทางยาวของรังพลิง (ลักษณะชนดียวกับกลียว) พืไอ
ชวย฿หຌงายตอการถอนปลอกกระสุน กຍสจึงผานเดຌ
- จานทຌายปลอกกระสุนซึไงถูกรงดันของกຍส ทา฿หຌลูกลืไอนปลดกลอนละถอย ตนืไองดຌวย
กลอนลูกกลิๅงทามุมสัมผัสกับทงกลอน ละครงตอทຌายลากลຌองอยางหมาะสม จึงหนวงหนีไยวการถอยของ
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หัวลูกลืไอน฿หຌชຌาลง฿นอัตราสวน ํ ฿น ๏ คือ฿นหຌวงวลาดียวกัน ตัวลูกลืไอนจะคลืไอนทีไมากกวาหัวลูกลืไอน ๏
ทา ลูกลืไอนละหัวลูกลืไอนเดຌคลืไอนทีไออกจากครงตอทຌายลากลຌองลຌว การทีไปนนีๅนากลอนลูกกลิๅงมา฿ชຌ
ดຌวย จึงทา฿หຌสามารถลดนๅาหนักของลูกลืไอนลงเดຌป็นนๅาหนักประมาณ ํ ฿น ๑ ของนๅาหนักของลูกลืไอน
บบทีไ฿ชຌลูกลืไอนหนวงวลา฿นการถอน
- มืไอตัวลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังอีก ดຌวยทงขัดกลอนดันตัวลูกลืไอน งกระดืไองเกยึดหัวลูก
ลืไอนจะหลุดจากงทຌายลูกลืไอน พรຌอมกันนัๅนงหนຌาตัวลูกลืไอนจะขຌากาะกับงทຌายลูกลืไอนละดึง฿หຌลูก
ลืไอนถอยตามมา ตอนนีๅหัวลูกลืไอนหางจากตัวลูกลืไอนประมาณ ํ/๐ นิๅว
- ขณะทีไหัวลูกลืไอนถอยออกมานีๅ ขอรัๅงปลอกกระสุนจะรัๅงปลอกกระสุนออกมาจากรังพลิง
ดຌวย รียกวา การปลดกลอน ละการรัๅงปลอกกระสุน
๕.๏ การคัดปลอกกระสุน
- ระหวางทีไครืไองลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังนัๅน สวนทຌายของหຌองลูกลืไอนจะกดทຌายหลใกคัด
ปลอกกระสุน ทา฿หຌตัวหลใกคัดปลอกกระสุนยกตัวสูงขึๅน ละขຌาเปอยู฿นรองกลางของตัวลูกลืไอน
- จานทຌายปลอกกระสุน ซึไงถูกขอรัๅงปลอกกระสุนกาะเวຌละรัๅงออกมาจนชนกับหัวหลใกคัด
ปลอกกระสุน ทา฿หຌปลอกกระสุนออกจากขอรัๅงปลอกกระสุน ละหนຌาลูกลืไอนกระดในออกจากตัวปนทาง
ชองคัดปลอกกระสุนทีไครงลูกลืไอนทางดຌานขวา รียกวา การคัดปลอกกระสุน
๕.๐ การขึๅนนก
- มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไมาขຌางหลังสุด หนบสงลูกลืไอนจะถูกอัดตัว
- ขณะทีไลูกลืไอนถอยมานีๅ ทຌายลูกลืไอนจะผลักนกปน฿หຌหงายมาขຌางหลัง
- นกปนทีไหงายมาขຌางหลังนีๅ งนกปนจะถูกหัวกระดืไองเกขัดเวຌ ทา฿หຌนกปนถูกยึดอยู
ตลอดวลาละหนบนกปนกใจะอัดตัว
- ลักษณะนีๅนับวา ปนอยู฿นอาการขึๅนนกรียบรຌอยลຌว
๕.๑ การปງอนกระสุนละการบรรจุ
- ขณะทีไลูกลืไอนปิดรังพลิง หຌองลูกลืไอนจะกดกระสุน฿นซองกระสุนเวຌ
- มืไอลูกลืไอนถอยมาขຌางหลัง จนหนຌาลูกลืไอนพຌนจากการกดกระสุนนัดบนสุดจะขยับตัวสูงขึๅน
ดຌวยรงหนบสงกระสุน฿นซองกระสุน ละขึๅนมาขวางทางดินของลูกลืไอน
- ลักษณะนีๅรียกวา การปງอนกระสุน
- มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไมาขຌางหลังสุด กใจะคลืไอนทีไกลับเปขຌางหนຌาดຌวยรงขยายตัวของหนบ
สงลูกลืไอน
- หนຌาลูกลืไอนจะดันจานทຌายปลอกกระสุน ละพากระสุนนัดนัๅนคลืไอนทีไขຌาสูรังพลิง
- ลักษณะนีๅรียกวา การบรรจุกระสุนขຌาสูรังพลิง
๕.๒ การขัดกลอน
- ขณะทีไลูกลืไอนพากระสุนขຌาสูรังพลิงนัๅนจะอยู฿นอาการปลดกลอน ทຌายของหัวลูกลืไอนจะ
หางจากสวนหนຌาของตัวลูกลืไอนประมาณ ํ/๐ นิๅว
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- มืไอหัวลูกลืไอนคลืไอนทีไเปยันทຌายรังพลิง จะคลืไอนทีไตอเปอีกเมเดຌ ตตัวลูกลืไอนละทง
ขัดกลอนยังคลืไอนทีไตอเปเดຌอีก ํ/๐ นิๅว ดຌวยรงดันของหนบสงลูกลืไอน
- ขณะทีไตัวลูกลืไอนละทงขัดกลอนคลืไอนทีไตอเปนีๅ ลาดทีไปลายทงขัดกลอนจะบียดละ
บังคับ฿หຌกลอนลูกกลิๅงขยายตัวขຌาเป฿นรองขัดกลอนทีไครงตอทຌายลากลຌอง
-ขณะดียวกับงกระดืไองยึดหัวลูกลืไอน จะกาะงทຌายของหัวลูกลืไอนเวຌ ทา฿หຌหัวลูกลืไอน
ละตัวลูกลืไอนยึดติดกันนน
- อกาสทีไตัวลูกลืไอนชนทຌายหัวลูกลืไอนนัๅน ขอรัๅงปลอกกระสุนจะอຌาออกละกาะขอบจาน
ทຌายปลอกกระสุนเวຌ
- การทีไหัวลูกลืไอนละตัวลูกลืไอนยึดขຌาดຌวยกัน กลอนลูกกลิๅงขຌาอยู฿นรองขัดกลอน ละ
ครืไองลูกลืไอนปิดทຌายรังพลิงสนิทนัๅน รียกวา การขัดกลอน
การทีไจะทา฿หຌการทางานทัๅง ๒ ขัๅนนีๅกิดขึๅน฿หมจะตຌองหนีไยวเก฿หม จึงจะริไมการยิง ปลด
กลอน, คัดปลอก, ขึๅนนก, บรรจุละขัดกลอน ตามลาดับ
ํ์. การทางานของครืไองลัไนเก ชิๅนสวนตาง โ ของครืไองลัไนเกมีดังนีๅ
ตัวลูกลืไอน
- ขใมทงชนวน
หลใกปลดกระดืไองเกหนຌา - ปุຆมรับนกปน
หนบเก
- นกปน
สลักหຌามเก
- หนบกนหนบนกปน
กระดืไองเกหนຌา
- หนบกระดืไองเกหนຌา
กระดืไองเก
- เก
กระดืไองเก การคลืไอนทีไของกระดืไองเก
กระดืไองเก จะคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาเดຌ ดຌวยหนบ กระดืไองเกซึไงอยูภาย฿นกระดืไอง
กระดืไองเก จะคลืไอนทีไมาขຌางหลังเดຌ ดຌวยรงดันของหนบนกปน
หัวกระดืไองเก จะยกตัวสูงขึๅนเดຌดຌวย หนบกระดืไองเกหนຌา
ทຌายกระดืไองเก จะยกตัวสูงขึๅนเดຌดຌวย การหนีไยวเก฿หຌทຌายเกสูงขึๅน ทຌายกระดืไองเกจึงจะสูงขึๅนเดຌ
ํํ. การทางานของหຌามเก สลักหຌามเกมีรูปรางป็นสลักฝาครึไงซีกหนຌาวຌา อีกซีกหนึไงนูนตใม
มืไอปนอยู฿นอาการขึๅนนก งหลังนกปนขัดกับหัวกระดืไองเก หนบนกปนอัดตัวดัน฿หຌกระดืไองเก
ถอยมาขຌางหลัง ขึๅนกยบนทຌายเก
มืไอหมุนคันบังคับการยิงทีไตาหนง หຌามเก (ห) สวนนูนของสลักหຌามเกจะกดทຌายเกเวຌ
มืไอหนีไยวเก หຌามเกจึงสูงขึๅนเมเดຌ หัวกระดืไองเกกใเมตไาลง นกปนจึงเมฟาดตัวเปขຌางหนຌา อาการ
ชนนีๅรียกวา หຌามเก
ํ๎. การยิงทีละนัด ตัๅงคันบังคับการยิงตาหนงกึไงกลาง (ย./น.) ฿นตาหนงนีๅ สลักเกจะหมุนตัวอาสวนวຌา
ขຌาหาทຌายเกพียงลใกนຌอย จึงจากัดระยะการหนีไยวเก
ผูຌหนีไยวเก ทຌายเกจะสัมผัสกับทຌายกระดืไองเก มืไอหนีไยวเกตอเปอีกทຌายกระดืไองเกกใจะสูงขึๅน
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รืไอย โ หัวกระดืไองกใจะหมุนตัวตไาลง หลุดพຌนจากงหลังนกปน นกปนจะป็นอิสระฟาดตัวเปขຌางหนຌา
ขณะทีไนกปนฟาดตัวเปขຌางหนຌานีๅอีก กระดืไองเกทีไหลุดจากงนกปน กใจะคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาดຌวย
รงหนบกระดืไองเก ซึไงอยูภาย฿นตัวกระดืไอง
หนบกระดืไองเกหนຌาจะดัน฿หຌหัวกระดืไองเกสูงขึๅน ทา฿หຌทຌายกระดืไองเกลดลงตไาขຌาขัดกับบาก
ทຌายเก
มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไมาขຌางหลัง พรຌอมกับดัน฿หຌนกปนหงายมาขຌางหลังดຌวย งหลังนกปนถูกหัว
กระดืไองเกขัดเวຌ หนบนกปนอัดตัว ตอจากนัๅนงหนຌานกปนกใจะถูก ปุຆมรับนกปนของกระดืไองเกหนຌาขัดเวຌ
อีก
มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา ลาด฿ตຌหຌองลูกลืไอนจะกดหลใกปลดกระดืไองเกหนຌา฿หຌตไาลง ทา฿หຌ
ปุຆมรับนกปนของกระดืไองเกหนຌาหลุดจากงหนຌานกปน ตอนนีๅนกปนจะถูกกระดืไองเกขัดเวຌพียงอยางดียว
ตอยางเรกใตาม กระดืไองเกกใเมสามารถคลืไอนทีไเดຌพราะยังขัดอยูกับงหลังนกปน ละทຌายกระดืไองเกกใยัง
ชนกับบากทຌายเกตลอดวลา มืไอผูຌยิงยังหนีไยวเกอยูจึงป็นการทา฿หຌปนทาการยิงเดຌทีละนัด
มืไอจะทาการยิงนัดตอเป ผูຌยิงตຌองปลอยสียกอน พืไอ฿หຌทຌายเกตไาลง งหลังนกปนจึงจะดัน
กระดืไองเกเปขຌางหลังเดຌ ละทຌายกระดืไองเกกใจะขึๅนเปกยอยูบนบากทຌายเก ทา฿หຌสามารถหนีไยวเกยิง
กระสุนนัดตอเปเดຌ
ํ๏. การยิงป็นชุด ตัๅงคันบังคับการยิงตาหนง (ย./ช.) สลักหຌามเกจะหมุนอาดຌานวຌาทัๅงหมดขຌาหาทຌายเก
ทา฿หຌระยะหนีไยวเกมากกวาการยิงทีละนัด
- มืไอหนีไยวเก กระสุนนัดรกปนจะทาการยิงชนดียวกับการยิงทีละนัด ตนืไองจากมีระยะหนีไยว
เกมากนัไนอง ทา฿หຌทຌายเกสูงขึๅนมาก หัวกระดืไองเกจึงหมุนตัวตไาลงมา จนเมสามารถขัดกับงหลังของนกปน
เดຌ
- ดังนัๅนมืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไมาขຌางหลังนีๅ ปุຆมรับนกปนของกระดืไองเกหนຌาจะขัดกับงหนຌานกปนเวຌ
ตพียงอยางดียว
ขณะทีไลูกลืไอนคลืไอนทีไกลับเปขຌางหนຌา ลาด฿ตຌหຌองลูกลืไอนจะกดหลใกปลดกระดืไองเกหนຌา฿หຌ
ตไาลง ทา฿หຌปุຆมรับนกปนของกระดืไองเกหนຌา หลุดจากงหนຌานกปน ละนกปนจะฟาดตัวเปขຌางหนຌา ทา฿หຌ
ปนยิงป็นอัตนมัติ (ป็นชุด) ตราบทาทีไผูຌยิงยังหนีไยวเกอยู
มืไอผูຌยิงปลอยเก หัวกระดืไองเกจะหมุนตัวสูงขึๅน ดຌวยรงดันของหนบกระดืไองเกขຌาขัดกับง
หลังนกปน ป็นการหยุดยิง ละปนอยู฿นอาการขึๅนนก
ํ๐. การตรวจปืนละการ฿ชຌปืน
ํ๐.ํ การตรวจปนขัๅนตຌน พืไอดูวามีกระสุนคຌางอยูรังพลิงหรือเม
- ตัๅงคันบังคับการยิง ทีไตาหนง (ห.)
- ปลดซองกระสุนออก
- ดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลังละปลอยเปขຌางหนຌา ๎ -๏ ครัๅง
- คຌางลูกลืไอนเวຌขຌางหนຌาดຌวยการยึดคันรัๅงลูกลืไอนเวຌ฿นชองบากทຌายรือนคันรัๅงลูกลืไอน
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- ตรวจดูรังพลิงวามีกระสุนหรือเม
- ปลอยคันรัๅงลูกลืไอนกลับเปขຌางหนຌา ปลดหຌามเก ลัไนเก ดยหันปากกระบอกปนเป฿นทิศทาง
ทีไเมมีอันตรายตอผูຌ฿ดผูຌหนึไง
ํ๐.๎ การตรวจปนกอนการยิง
- ชใดนๅามัน฿นลากลຌอง฿หຌหຌง
- ตรวจการทางานของครืไองลูกลืไอนละครืไองลัไนเก
- ซองกระสุนตຌองขຌาทีไถูกตຌอง
- ปลอกปງองกันสงหรือปลอกทวีความถอย (มืไอยิงกระสุนซຌอมรบ) ตຌองขຌาทีไสนิท
ํ๑. หตุติดขัดละการกຌเขขัๅนตຌน หมายถึงการปฏิบัติดยทันที หลังจากปนติดขัดดยยังเมตຌองพิจารณา
คຌนหาสาหตุอืไน โ ตอยาง฿ด มืไอหนีไยวเก นกปนทางานตปนเมลัไน ฿หຌปฏิบัติดังนีๅ
รอประมาณ ํ์ วินาที (นับ ํ – ํ์)
- ดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลังละปลอยกลับดยรใว
- ทาการลใงละยิงตอเป
ถຌาปนยังทาการยิงตอเปเมเดຌ ฿หຌหຌามเก ถอดซองกระสุนออก ลຌวพิจารณาคຌนหาสาหตุของการ
ติดขัดตอเป
ตารางหตุติดขัดละวิธีกຌเข
ลาดับ
สาหตุขัดขຌอง
สาหตุ
วิธีกຌเข
ํ. ลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา - ฿สซองกระสุนขຌาทีไเมสนิท
- ฿สซองกระสุนขຌาทีไ฿หຌสนิท
ดยเมปງอนกระสุน
- ซองกระสุนหลวมคลอน
- ตรวจหลใกยึดซองกระสุน
ถຌาชารุดสงซอม
- ปากซองกระสุนผิดรูป
- ปลีไยนซองกระสุน฿หมลຌว
สงซองกระสุนซอม
๎. เมรัๅงหรือเมคัดปลอกกระสุน - ขอรัๅงหรือหนบขอรัๅงปลอก
- สงซอม
กระสุนชารุด
- หลใกคัดปลอกกระสุนชารุด
- สงซอม
- รังพลิงสกปรก
- ทาความสะอาดรังพลิง
๏. ปนเมลัไน
- ขใมทงชนวนหัก
- สงซอม
- ขใมทงชนวนสัๅน
- สงซอม
- กระสุนดຌาน
- บรรจุกระสุน฿หม
๐. ลูกลืไอนปิดรังพลิงเมสนิท
- รังพลิงสกปรก
- ทาความสะอาด
กระสุนขຌารังพลิงเมถึงทีไ
- ครงตอทຌายลากลຌองสกปรก
- ทาความสะอาด
- กระสุนผิดรูป
- บรรจุกระสุน฿หม
- หนบสงลูกลืไอนหัก
- สงซอม
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ลาดับ
๑.

สาหตุขัดขຌอง
ปนยิงผิดปกติ

สาหตุ
- รังพลิงสกปรก
- ฿สซองกระสุนขຌาทีไเมสนิท
- ซองกระสุนสกปรกหรือผิรูป
- กระสุนเมดี

วิธีกຌเข
- ทาความสะอาด
- ฿สซองกระสุน฿หຌสนิท
- ปลีไยนซองกระสุน฿หมละ
สงของทีไชารุดซอม
- ปลีไยนกระสุน฿หม

ตอนทีไ ๐
การปรนนิบัติบารุงละการทาความสะอาด
ํ๒. กลาวทัไวเป การปรนนิบัติบารุง ละการทาความสะอาดป็นขบวนการตาง โ ทีไจะรักษาอาวุธ฿หຌสภาพ
ทีไ฿ชຌงานเดຌดี ซึไงรวมถึงการทาความสะอาดปกติ การตรวจชิๅนสวนทีไชารุดสึกหรอ ละสียหาย การซอมละ
การหลอลืไน
ํ๒.ํ วัสดุทาความสะอาด หลอลืไน ครืไอง฿ชຌ
ํ๒.ํ.ํ วัสดุทาความสะอาด
- นๅามันชาระลากลຌอง ฿ชຌพืไอทาความสะอาดภาย฿นลากลຌอง
- นๅาอุน,นๅาสบู ฿ชຌพืไอชาระลຌางลากลຌอง ฿นมืไอเมมีนๅามันชาระลากลຌอง
- นๅามันทาความสะอาด,นๅามันทาปน,เขทาปน ละหมัไนทาความสะอาด
ํ๒.๎ การทาความสะอาดปนลใกยาวอัตนมัติ ๑.๑๒ – ๏ กระทาตามระยะวลาดังนีๅ
ํ๒.๎.ํ ทาความสะอาดธรรมดา (ประจาวัน)
ํ๒.๎.๎ ทาความสะอาดมืไอรับปนจากคลัง
ํ๒.๎.๏ ทาความสะอาดกอนทาการยิง
ํ๒.๎.๐ ทาความสะอาดขณะทาการยิง
ํ๒.๎.๑ ทาความสะอาดหลังการยิง
ํ๒.๎.๒ ทาความสะอาดพืไอกใบ
ํ๒.๎.๓ ทาความสะอาดมืไอถูกจมตีดຌวยเดพิษ
ํ๒.๎.๔ ทาความสะอาด฿นถิไนทีไมีสภาพอากาศเมปกติ
----------------------------------------------------------
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บทที่ ๔
ปืนลูกซอง บอร์ ํ๎ (ปืนปราบจลาจล)
(12 GAUGE SHOTGUN – MODEL 870 R)
ตอนที่ ํ
ลักษณะดยทั่วเป
ํ. กลาวทั่วเป ปนลูกซองป็นอาวุธทีไมี฿ชຌกันมานาลຌว ละ฿ชຌเดຌผลดี นืไองดຌวยปนชนิดนีๅ฿ชຌยิงดຌวยกระสุน
ลูกปราย ซึไงบรรจุอยู฿นกระสุนนัดดียวกัน กองทัพอากาศสหรัฐอมริกา เดຌนาปนลูกซอง บอร์ ํ๎ ของ
รมิงตัน มดิล ๔๓์ อาร์ บรรจุป็นอาวุธประจากาย พืไอ฿ชຌ฿นการปราบจลาจล หรือรักษาการณ์฿นสงคราม
วียดนามเดຌ ปนลูกซองมีบทบาทหมาะทัๅงการรบประชิดหรือรบ฿นปຆา รวมทัๅงการปງองกันฐานบินดຌวย
กองทัพอากาศเทยจึงเดຌนาปนลูกซองบบดังกลาวนีๅมา฿ชຌ฿นราชการ ละเดຌจัดหาปนลูกซองลักษณะคลຌายกัน
พิไมติมขึๅนอีก ดยทัไวเปปนลูกซองบงการ฿ชຌงานออกป็น ๏ บบ คือ
ํ.ํ ปนปราบจลาจล (RIOT GUN) มักมีลากลຌองยาว ๎์ นิๅว
ํ.๎ ปนกีฬา (SKEET TYPE) มีลากลຌองยาว
๎๒ นิๅว
ํ.๏ ปนลาสัตว์ มักมีลากลຌองยาว
ํ์ นิๅว หรือมากกวา
๎. รายการขนาดน้าหนัก
๎.ํ กวຌางปากลากลຌอง กจ ํ๎ (ํ๎ GAUGE)
๎.๎ ทางานดຌวยมือ ดยผูຌยิงบรรจุ ขึๅนนก รัๅงปลอก ดຌวยมือทัๅงสิๅน
๎.๏ การทางานของครืไองกลเก ป็นบบ นก฿น หຌามเกป็นบบสลักลืไอนทางขຌาง
๎.๐ ซองกระสุนป็นบบหลอดบรรจุกระสุนทรงกระบอกสามารถบรรจุเดຌ ๐ นัด บรรจุ฿นลากลຌอง ํ
นัด รวมป็น ๑ นัด
๎.๑ ลากลຌองยาว ๎์ นิๅว
๎.๒ ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ
๎.๓ ปนทัๅงกระบอกหนัก ๎ ํ/๎ ปอนด์
๎.๔ ความรใวตຌน ํ,๎์์ ฟุต/วินาที
๎.๕ ระยะยิงหวังผล ๓๑ หลาลงมา
๏. กระสุน
๏.ํ ปลอกพลาสติกมีดินขับ ๕๏์ กรน
๏.๎ ปลอกกระดาษมีดินขับ ๔์์ กรน
๏.๏ ลูกกระสุนทีไบรรจุ฿นปลอกกระสุนทัๅงบบพลาสติกละบบกระดาษมีบรรจุตัๅงตลูกดดละลูก
ปราย ตัๅงต บอร์ ์,์์ BUCK บอร์ ํ,๎,๏....................๔
ตอนที่ ๎
สวนประกอบของปืน
๐. ปืนปราบจลาจล มีสวนประกอบ฿หญ ๏ สวน คือ
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๐.ํ สวนพานทຌาย
๐.๎ สวนลูกลืไอนละครงลูกลืไอน
๐.๏ สวนลากลຌอง
๐.ํ.ํ สวนของพานทຌายประกอบดຌวย
๐.ํ.ํ.ํ สวนของพานทຌายประกอบดຌวย
๐.ํ.ํ.๎ ยางรองพานทຌาย
๐.ํ.ํ.๏ สายสะพาย
๐.ํ.๎ สวนของครงลูกลืไอนประกอบดຌวย
๐.ํ.๎.ํ ลูกลืไอน (BREECH BOLT)
๐.ํ.๎.๎ หลใกรัๅงปลอก (EXTRACTOR)
๐.ํ.๎.๏ หลใกคัดปลอก (EJECTOR)
๐.ํ.๎.๐ หลใกสงกระสุนรอบบรรจุ (CARRIER)
๐.ํ.๎.๑ หຌามเก
๐.ํ.๎.๒ กรงเกละเก
๐.ํ.๎.๓ ประกับลืไอนปน (ACTION SLIDE HANDEE)
๐.ํ.๎.๔ สะพานลืไอนปน (ACTION SLIDE BAR)
๐.ํ.๎.๕ หลใกหยุดลืไอนปน (ACTION SLIDE LOCK)
๐.ํ.๎.ํ์ สวนตอหลอดบรรจุกระสุน, หลใกดันกระสุนละหลใกกันกระสุน
(MAGAZINE FOLLOWER)
๐.ํ.๏ ลากลຌองประกอบดຌวย
๐.ํ.๏.ํ ลากลຌอง
๐.ํ.๏.๎ ทนยึดดาบปลายปน
๐.ํ.๏.๏ ครอบลากลຌองระบายความรຌอน
๐.ํ.๏.๐ ศูนย์หนຌา
ตอนที่ ๐
การท้างานของปืน
๑. การท้างานของปืน ปนลูกซองปราบจลาจลชนิดนีๅ ทางานดຌวยมือของผูຌยิง มืไอยิงเปลຌว ํ นัด ผูຌยิงลืไอน
กระจมมือ (ลืไอนปน) มาขຌางหลังจะมีการทางานดังนีๅ
๑.ํ ปลดกลอน
๑.๎ รัๅงปลอก
๑.๏ คัดปลอก
๑.๐ ขึๅนนก
๑.๑ (หลใกสงกระสุนจะนากระสุนจากหลอดบรรจุกระสุน ขึๅนมาคอยการบรรจุ)
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๑.๒ บรรจุกระสุนนัด฿หมขຌารังพลิง (มืไอผูຌยิงลืไอน ลืไอนปนเปขຌางหนຌา)
๑.๓ ขัดกลอน
๑.๔ หຌามเก หรือ ลใง ละการลัไนเกนัดตอเป
ราทราบลຌววาปนทางานดຌวยมือของผูຌยิง ดยดึงลืไอนปนมาขຌางหลัง ละผลักเปขຌางหนຌา การปฏิบัติ
ขัๅนนีๅป็นการปลดกลอนของลูกลืไอน หลใกรัๅงปลอกกระสุนกใจะรัๅงปลอกกระสุนออกมา ละคัดปลอกมืไอปลาย
ปลอกกระสุนพຌนทຌายรังพลิง ดຌวยรงดันของหลใกคัดปลอก ตอมากใป็นการขึๅนนก มืไอลืไอนปนถูกดันเป
ขຌางหนຌาจะบรรจุกระสุนนัด฿หมขຌารังพลิง ลูกลืไอนจะขัดกลอนปิดทຌายกระสุน
อนึไง กอนทีไดึงลืไอนเปมาขຌางหลัง มืไอยังเมเดຌทาการลัไนเก จะตຌองปลดหลใกปลดลืไอนปน ซึไงติดอยู
ดຌานซຌายของกรงเกออกจากสะพานลืไอนปนสียกอน ดยการคันขຌาเป฿นตัวปน ลຌวจึงลืไอน โ ปนมาขຌาง
หลังเดຌ หรือ฿นกรณีทีไลัไนเกเปลຌว ควรตຌองลืไอนปนเปขຌางหนຌาลใกนຌอยลຌวจึงดึงลืไอนปนมาขຌางหลัง ทา฿หຌ
สะพานลืไอนป็นหลุดออกจากหลใกยึดลืไอนปนสะดวกตอการลืไอนปนมาขຌางหลัง
ขຌอควรระวัง มืไอยิงเปลຌวอยากระชากลืไอนปนมาขຌางหลังรงกินควรจะทา฿หຌชารุดรใว
๒. การหຌามเก ตาหนงของหຌามเกอยูทีไหนຌากรงเก มืไอกดทางดຌานขาว฿หຌผลเปทางดຌานซຌายซึไงทาสีดง
ปนจะอยู฿นตาหนงยิง มืไอกดดຌานตรงขຌามทีไเมทาสี ปนจะอยู฿นตาหนงหຌามเก
๓. การบรรจุกระสุนขຌาซอง ฿หຌปฏิบัติดังนีๅ
๓.ํหงายปนขึๅน฿หຌรางปนอยู฿นระดับ หรือลากลຌองตไาลงลใกนຌอย มือซຌายจับลากลຌองปน มือขวาบรรจุ
กระสุนขຌาเป฿นหลอดกระสุน รียงนัดตอนัดจนตใม หรือตามตຌองการ
๓.๎ ดึงลืไอนปนมาขຌางหลัง฿หຌสุด ลຌวผลักลืไอนปนเปขຌางหนຌาสุด ลูกลืไอนจะปิดสนิทลຌวหຌามเก
กระสุนนัดรกจะบรรจุขຌารังพลิงพรຌอมทีไจะยิงรียบรຌอยลຌว
๓.๏ ฿ชຌปลายกระสุนดันหลใกสงกระสุนรอบบรรจุ ลຌวดันกระสุนนัดนัๅนขຌาเป฿นซองกระสุน จะทา฿หຌ
สามารถบรรจุกระสุนเดຌครบ ๑ นัด รวมทัๅง฿นรังพลิงดຌวย
๔. การน้ากระสุนออกจากซองกระสุน กระทาเดຌ ๎ วิธี
๔.ํ ดึงลืไอนปนบรรจุทีละนัด กระสุนจะออกชนดียวกับการรัๅงละคัดปลอกกระสุน ตการลืไอนปน
ทุกครัๅงจะตຌองกดหลใกหยุดลืไอนปน พืไอ฿หຌสามารถลืไอนปนเดຌ
๔.๎ ดันลืไอนปน฿หຌอยู฿นตาหนงปิดทຌายรังพลิง ฿หຌหัวมมือกดหลใกกันกระสุนซึไงติดอยูหนัง
ดຌานขຌางของครงลูกลืไอนดຌาน฿นตรงสวนตอหลอดบรรจุกระสุน กระสุนจะหลุดออกมาทีละนัดอยางเรกใตาม
กระสุน฿นรังพลิงจะตຌองทาตามวิธี ขຌอ ๔.ํ
๕. การบรรจุกระสุนขຌารังพลิง ปฏิบัติดังนีๅ
๕.ํ หຌามเก
๕.๎ กดหลใกหยุดลืไอนปนเวຌ
๕.๏ ดึงลืไอนปนมาขຌางหลัง
๕.๐ ผลักลืไอนปนเปขຌางหนຌาปนพรຌอมทีไจะยิงเดຌ ถຌาเมยิง฿หຌหຌามเก
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ํ์. การลิกบรรจุ
ํ์.ํ หຌามเก
ํ์.๎ กดหลใกหยุดลืไอนปน
ํ์.๏ ดึงลืไอนปนมาขຌางหลัง
ํ์.๐ หลใกรัๅงปลอกจะรัๅงลูกกระสุนออกมา (ระวังกระสุนนัดตอเปจะถูกบรรจุขຌารังพลิงอีก มืไอดัน
ลืไอนปนเปขຌางหนຌา ฉะนัๅนจะตຌองนากระสุนนัดทีไรอจะขຌารังพลิงออกดຌวย)
ํ์.๑ ตรวจดูรังพลิง฿หຌน฿จวาเมมีกระสุน
ํํ. การทดสอบการท้างานของปืน กอนการยิงปนชนิดนีๅจะตຌองมีการทดสอบสียกอน จาเวຌวาหຌาม฿ชຌ
กระสุนจริงทาการทดสอบ วຌนตเมสามารถหากระสุนฝຄกบรรจุเดຌ ทดสอบเดຌดังนีๅ คือ
ํํ.ํ ทดสอบการทางานของหลใกหยุดลืไอนปน
ํํ.ํ.ํ ผลักลืไอนปนเปหนຌาสุด ฿ชຌหัวมมือกดหลใกหยุดลืไอนปน ดันลืไอนปนเปขຌางหนຌา
ลใกนຌอย ลຌวดึงลืไอนปนมาขຌางหลังจนสุด กดหลใกหยุดลืไอนปนเวຌกอน ผลักลืไอนปนเปขຌางหนຌาลຌวดึงมา
ขຌางหลัง ๎ – ๏ ครัๅง มืไอทดสอบวา หลใกหยุดลืไอนปนทางานเดຌถูกตຌองหรือเม
ํํ.ํ.๎ ปลอยหลใกหยุดลืไอนปนทีไกดเวຌดันลืไอนปนเปปิดทຌายรังพลิง ลຌวทดลองดึงลืไอน
ปนมาขຌางหลังอีกครัๅง ลืไอนปนจะตຌองเมถอยมาขຌางหลังเดຌ ถຌาถอยมาเดຌสดงวาหลใกหยุดลืไอนปนชารุด
ํํ.๎ ทดสอบการรัๅงปลอกละคัดปลอก
ํํ.๎.ํ ฿ชຌกระสุนฝຄกบรรจุทาการบรรจุกระสุน ลຌวลิกบรรจุตรวจดูการทางานของหลใกรัๅง
ปลอกกระสุน ละคัดปลอกกระสุนวาทางานเดຌถูกตຌองหรือเม
ํํ.๏ ทดสอบหຌามเก ผลักลืไอนปนเปหนຌาสุด หຌามเก ทดลองหนีไยวเกนกปนจะเมฟาดตัวเป
ขຌางหนຌา ทดลองปลดหຌามเกดยกดทางขวา฿หຌลืไอนมาทางซຌายจนหในสีดงลຌวหนีไยวเกปนจะลัไนป็นปกติ
สดงวาหຌามเก฿ชຌงานเดຌ
ตอนที่ ๐
การบ้ารุงรักษาละการท้าความสะอาด
ํ๎. การบ้ารุงรักษา ปนลูกซอง บอร์ ํ๎ มีความสาคัญชนดียวกับอาวุธปนอืไน โ ตຌองบารุงรักษาละทา
ความสะอาดพืไอ฿หຌอยู฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌ อยูตลอดวลา หากจาป็นกใ฿หຌสงคืน฿หຌจຌาหนຌาทีไสรรพาวุธตรวจสอบ
การทางานของสวนคลืไอนทีไ รวมทัๅงการหลอลืไนดຌวยมืไอทาการยิงเปมาก โ จะมีศษขมาดินปนติดอยูทีไหนຌา
ลูกลืไอนละ฿นรังพลิง อาจมีศษตะกัไว หรือกระดาษปนอยู ตຌองทาความสะอาดดย฿ชຌฝอยหลใก หรือปรง
ลวดสาหรับขัดปนขัดออก การ฿ชຌปรงขัด฿หຌดึงตรงเป – ตรงมา อยาหมุนจะทา฿หຌหลใกป็นรอย
ํ๏. การท้าความสะอาดล้ากลຌอง ฿ชຌสຌชลมนๅามันยงลากลຌอง ประมาณ ๒ – ๓ ครัๅง จนสะอาดลຌวจึง฿ชຌ
สຌผูกศษผຌาสะอาดยงลากลຌองอีกครัๅง จนมองหในป็นงา
ํ๐. ชินสวนที่ควรท้าความสะอาด มีดังนีๅ
ํ๐.ํ สะพานลืไอนปน (ACTION SLIDE BAR)
ํ๐..๎ หลใกหยุดลืไอนปน (ACTION SLIDE LOCK)
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ํ๐.๏ สลักหลใกสงกระสุน (CARRIER PIN)
ํ๐.๐ ลูกลืไอน (BREECH BOLT)
ํ๐.๑ ผิวหนຌาของหลใกรองกระสุนซึไงอยู฿นซองกระสุน
ํ๑. ขຌอควรระมัดระวังของผูຌ฿ชຌ ปนลูกซอง บอร์ ํ๎ นีๅ ป็นอาวุธรຌายรงถຌา฿ชຌเมถูกตຌอง อาจป็นอันตราย
กับผูຌ฿ชຌจนถึงชีวิต จึง฿หຌปฏิบัติดังนีๅ
ํ๑.ํ มืไออยู฿นนวยิงตຌองหຌามเกตลอดวลา ลากลຌองชีๅเปทางนวยิง
ํ๑.๎ เมวาปนจะบรรจุกระสุนหรือเม หຌามลใงปนลนหรือชีๅเปยังผูຌหนึไงผูຌ฿ด
ํ๑.๏ ฿นกรณีกระสุนดຌาน หรือปนติดขัด฿หຌรอสักครู (นับ ํ – ํ์) พราะบางครัๅงการผาเหมຌของ
ดินสงกระสุนอาจชຌา
ํ๑.๐ หຌามนาปนออกนอกสนามยิงปน กอนเดຌรับคาสัไง
ํ๑.๑ ปิดรังพลิง หຌามเก ตลอดวลา
ํ๑.๒ กอนบรรจุกระสุนตຌองหຌามเกกอน
หมายหตุ GAUGE (กจ) ป็นกณฑ์บอกขนาดของปนลูกซอง ดยอาศัยจานวนซองลูกตะกัไวบริสุทธิ์ หนัก ํ
ปอนด์ บงทาป็นลูกกลมทากันเดຌกีไลูก จานวนลูกทีไเดຌคือ ขนาดของปนลูกซอง ดังนัๅน ยิไงกจสูงขนาดจะยิไง
ลใกลง พราะจานวนลูกกลมมาก
-------------------------------------------------
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บททีไ ๕
ครืไองยิงลูกระบิด ขนาด ๐์ มม. บบ อใม ๓๕ (คบ.๐์ – ํ)
(40 MM. GRENADE LAUNCHER M. 79)
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวไป

ํ. กลาวทัไวไป
ครืไองยิงลูกระบิด ขนาด ๐์ มม. บบ อใม ๓๕ หรือ คบ.๐์ – ํ ป็นอาวุธยิงเดຌทีละนัด ปງอน
กระสุนดຌวยมือ บรรจุกระสุนทีละนัดทางทຌายลากลຌอง ดยการหักลา ชน อาวุธ ปนลูกซองป็นอาวุธประจา
กาย ดยทาการยิงดຌวยการประทับเหล ประทับ฿ตຌขน หรือ ประทับหนือสะอว
๎. รายการทัไวไป
๎.ํ กวຌางปากลากลຌอง
๐์ มม.
๎.๎ กลียววียนขวา
๒ กลียว
๎.๏ ครืไองยิงยาว
๎๔.๓๔ นิวๅ
๎.๐ ลากลຌองยาว
ํ๑ นิวๅ
๎.๑ ครืไองยิงหนัก
๑.๕๑ ปอนด์
๎.๒ อัตรารใว฿นการยิงสูงสุด
๑ – ๓ นัด/นาที
๎.๓ อัตรารใว฿นการยิงหวังผล
๎ นัด/นาที
๏. ลักษณะทางขีปนวิธี
๏.ํ ระยะยิงเกลสุดประมาณ
๐์์ ม.
๏.๎ ระยะยิงหวังผลทีไหมายป็นพืๅนทีไ
๏๑์ ม.
๏.๏ ระยะยิงหวังผลทีไหมายป็นตาบล
ํ๑์ ม.
๏.๐ ระยะยิง฿กลຌสุด฿นการฝຄก
๔์ ม.
๏.๑ ระยะยิง฿กลຌสุด฿นการรบ
๏ํ ม.
๏.๒ ความดัน฿นรังพลิงประมาณ
๏,์์์ ปอนด์/ตารางนิๅว
๏.๓ ความรใวตຌนประมาณ
๎๑์ ฟุต/วินาที
หรือ
๓๒ ม./วินาที
รัศมีอันตรายของสะกใดระบิด
๑ ม.
๐. กระสุน
๐.ํ กระสุนมี ๕ ชนิด
๐.ํ.ํ กระสุนสังหาร
๐.ํ.๎ กระสุนซຌอมยิง
๐.ํ.๏ กระสุนสองสวาง฿ชຌรม
๐.ํ.๐ กระสุนสองสวาง฿ชຌรมป็นพวง
๐.ํ.๑ กระสุนลูกปราย
๐.ํ.๒ กระสุนคมี
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๐.ํ.๓ กระสุนควันสีหลือง
๐.ํ.๔ กระสุนควันสีดง
๐.ํ.๕ กระสุนปราบจลาจล
๐.๎ ขนาดละบบกระสุน
๐.๎.ํ ขนาด ๐์ มม.
๐.๎.๎ บบรวม
๐.๎.๏ กระสุนยาว ๏.๕ นิๅว
๐.๎.๐ หนัก ๔ ปอนด์
๑. ครืไองลใง
๑.ํ ศูนย์หนຌา ป็นศูนย์คมมีดติดตายกับปลายลากลຌอง
๑.๎ ศูนย์หลัง ป็นศูนย์ผนพับเดຌ มีควงมุมทิศละควงมุมสูง ครงลืไอนศูนย์หลัง,กรอบละ฿บศูนย์
หลัง รูปตัวยู
๑.๏ ควงมุมทิศละมาตรามุมทิศ อยูดຌานขวาของศูนย์หลัง มืไอหมุนเปขຌางหนຌาตามขใมนาฬิกา
กระสุนจะตกขวา ถຌาหมุนเปขຌางหลังทวนขใมนาฬิกา กระสุนจะตกซຌาย มาตรามุมทิศมีขีดหลักอยูกึไงกลาง บง
ขีดยอย โ ออกเปขຌางละ ํ์ ขีด สามารถหมุนควงมุมทิศจากกึไงกลางเปทางซຌาย หรือขวาเดຌ ขຌางละ ๐๎ คลิๆก
๑.๐ ควงมุมสูงละมาตราควงมุมสูง มาตราควงมุมสูงจะมีครืไองหมายบอกระยะเวຌ ตัๅงต ๓๑ –
๏๓๑ ม. จะมีขีดยอย โ ทุก โ ระยะ ๎๑ ม. ขีด฿หญจะบอกระยะ ํ์์, ๎์์, ๏์์ ละ ๏๓๑ ม.
๑.๑ กลอนยึดศูนย์หลัง ทาหนຌาทีไยึดกรอบศูนย์หลัง ทา฿หຌศูนย์หลังยกขึๅนหรือพับลงเดຌ
๑.๒ ครงลืไอนศูนย์หลัง มีปງนกลียวยึดเวຌ ปງนกลียวทาหนຌาทีไ฿หຌชองลใงศูนย์หลังสามารถลืไอน
ขึๅนลงเดຌ
๑.๓ ศูนย์คงทีไ (ศูนย์รบ) ฿ชຌลใง฿นระยะ ํ์์ ม. ลงมา
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๒. กลาวทัไวไป
การถอดประกอบมีความมุงหมายพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถ จาละรียกชืไอชิๅนสวนของครืไองยิงเดຌถูกตຌอง
ละชวย฿หຌงายตอความขຌา฿จ฿นการทางานของครืไองยิง ละทราบอาการติดขัดทีไอาจกิดขึๅนละกຌเขเดຌ
฿นขณะกิดอาการติดขัดขณะทาการยิง
๓. การถอด กระทาป็น ๐ ขัๅนตอน คือ
๓.ํ ถอดสายสะพายออกจากพานทຌายครืไองยิง ทัๅงนีๅกใพืไอ฿หຌการยกชิๅนสวนออกจากกันเดຌสะดวก
฿นการหยิบจับทาความสะอาด
๓.๎ ถอดเมຌของลากลຌอง ดยคลายกลียวยึดหูกระวินบน
๓.๏ ดันคันกลอนยึดลากลຌองเปทางขวา กระดกลากลຌองลงตไาจนสุด คอย โ ลืไอนลากลຌองออก (หຌาม
ถอดศูนย์หลัง)
๓.๐ ถอดควงกลียวยึดพานทຌาย ละหวนรองออก ดึงพานทຌายมาขຌางหลัง
๔. มืไอถอดสรใจลຌว จะประกอบดຌวยชิๅนสวน฿หญ โ ๐ สวน คือ
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๔.ํ สายสะพายละเมຌรองลากลຌอง
๔.๎ ชุดลากลຌองละครืไองลใง
๔.๏ พานทຌาย
๔.๐ ครงครืไองลัไนเก
๕. การประกอบ ฿หຌกระทากลับกันกับทีไเดຌถอดออกลຌว
ตอนทีไ ๏
การทางานของครืไองกลไก
ํ์. การทางานของครืไองยิง
ํ์.ํ การขึๅนนก ผลักคันกลอนยึดลากลຌองเปทางขวาจนสุด ลຌวหักลากลຌอง฿หຌทຌายลากลຌองขึๅนบน
การปฏิบัติชนนีๅทา฿หຌขนของคันขึๅนนกซึไงติดอยูภายนอกลากลຌองทอนลางทางซຌาย ละอยูซຌอนกับคันขึๅนนกกใ
จะยกหัวคันขึๅนนกขึๅน ทีไคันขึๅนนกนีๅมีสลักรຌอยอยู ละหมุนเดຌ มืไอหัวคันขึๅนนกยกตัวสูงขึๅน จึงทา฿หຌหางคันขึๅน
นกซึไงขัดอยูกับงนกปนตไาลง ซึไงกใจะทา฿หຌนกปนตไาลงละอัดหนบนกปนเวຌ มืไอนกปนถูกกด฿หຌหงายตัว
ตไาลงจนสุดลຌว บากของนกปนจะขัดกับงกระดืไองเก ครืไองยิงจึงอยู฿นลักษณะ ขึๅนนก รียบรຌอย
ํ์.๎ การหຌามเก มืไอครืไองยิงขึๅนนก ละอยู฿นอาการบรรจุกระสุน หักลากลຌองกลับขຌาทีไลຌว เม
ตຌองตัๅง หຌามเก อีก พราะครืไองยิงจะหຌามเกเดຌองดยอัตนมัติ ทัๅงนีๅนืไองจากครืไองยิงทางานติดตอจาก
การทางานของคันกลอนยึดลากลຌอง คือมืไอจะขึๅนนกจะตຌองปลดลากลຌอง ดยปฏิบัติดัง ขຌอ ํ์.ํ กใจะทา฿หຌ
งกลอนยึดลากลຌองลืไอนมาทางซຌาย ละปງนบังคับสลักหมุนคันกลอนยึดลากลຌอง จะดัน฿หຌคันบังคับหຌามเก
คลืไอนทีไมาขຌางหลัง ลຌวเปดันหຌามเก฿หຌลืไอนมาขຌางหลังดຌวย ทา฿หຌผนหຌามเกมาตรงกับงของหางเก จึงป็น
หตุ฿หຌหนีไยวเกเมเดຌ ครืไองยิงจึงอยู฿นลักษณะ หຌามเก ละขึๅนนกเปพรຌอมกัน (จะสังกตหในอักษร S ทีไ
ครงครืไองลัไนเก)
ํ์.๏ การบรรจุ จากการปฏิบัติ฿นขຌอ ํ์.ํ ครืไองยิงกใพรຌอมทีไจะบรรจุกระสุนดยการบรรจุ
กระสุนทางทຌายลากลຌอง ลຌวหักลากลຌองขຌาทีไ ครืไองยิงกใจะอยู฿นลักษณะ บรรจุกระสุน รียบรຌอยละยัง
อยู฿นลักษณะหຌามเก
ํ์.๐ การยิง มืไอผูຌยิงตຌองการจะทาการยิง (ลัไนเก) จาป็นจะตຌองลืไอน หຌามเก เปขຌางหนຌา
สียกอน (จนมองหในอักษร F ทีไครงครืไองลัไนเก) ลຌวจึงทาการยิงเดຌ มืไอหนีไยวเกมาขຌางหลังจะทา฿หຌทຌาย
เกสูงขึๅน ละหัวเกตไาลง กระดืไองเกซึไงซຌอนอยูบนเกปนดຌานหนຌาละดຌานหลัง กใจะตไาตัวลงดຌวย งของ
กระดืไองเกจะพຌนจากบากนกปน ทา฿หຌนกปนป็นอิสระ ฟาดตัวเปขຌางหนຌาดຌวยรงขยายของหนบนกปน นก
ปนจึงเปตีทຌายขใมทงชนวน ขใมทงชนวนจึงพุงเปกระทกชนวนทຌายปลอกกระสุน กิดการยิงขึๅนละมืไอ
ขใมทงชนวนพุงเปขຌางหนຌาจะอัดหนบขใมทงชนวนเวຌ หลังจากขใมทงชนวนกระทกชนวนทຌายปลอก
กระสุนลຌว กใจะถอยกลับดຌวยรงขยายของหนบขใมทงชนวน ทา฿หຌขใมทงชนวนถอยกลับทีไดิม
ํ์.๑ การรัๅงปลอก ฿หຌผลักคันกลอนยึดลากลຌองเปทางขวา หักลากลຌองขึๅน หลใกรัๅงปลอกกระสุนทีไ
จับอยูทีไจานทຌายปลอกกระสุนกใจะถอนปลอกกระสุนออกมา ประมาณ ํ/๐ นิๅว ซึไงสะดวกตอการ฿ชຌมือหยิบ
ปลอกกระสุนปลาออกจากรังพลิง
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ํ์.๒ การลิกบรรจุ กระทาชนขຌอ ํ์.๑ ละตรวจดูวา฿นรังพลิงเมมีกระสุน หรือปลอกกระสุนลຌว ฿หຌหัก
ลากลຌองกลับขຌาทีไ ลຌวลืไอน หຌามเก เปขຌางหนຌาละหนีไยวเกกใป็นการลิกบรรจุดยสมบูรณ์
ตอนทีไ ๐
หตุติดขัดละการกຌไข
ํํ. หตุติดขัดละการกຌไข
หตุติดขัด
สาหตุ
วิธีกຌเข
ครืไองยิงเมลัไน
- หຌามเกอยูตาหนง S
- ลืไอนหຌามเกเปตาหนง F
- เมบรรจุกระสุน
- บรรจุกระสุน฿หม
- ขใมทงชนวนหักหรือสัๅน
- ปลีไยนขใมทงชนวน฿หม
- นกปนชารุด
- ปลีไยนนกปน
- กระดืไองคันขึๅนนกหัก
- ปลีไยนกระดืไอง฿หม
บรรจุกระสุนเมเดຌ
- กระสุนชารุดผิดปกติ
- ปลีไยนกระสุน฿หม
- รังพลิงสกปรก
- ทาความสะอาดรังพลิง
เมรัๅงปลอกกระสุน
- ขอรัๅงปลอกกระสุนชารุด
- ปลีไยนขอรัๅง฿หม
- หนบขอรัๅงกระสุนออนหรือหัก - ปลีไยน฿หม
- ปลอกกระสุนบวม
- ฿ชຌหลใกคะออก
หຌามเกเมอยู฿นตาหนง S ศูนย์ - หนบหຌามเกออนหรือหัก
- ปลีไยน฿หม
หลังเมอยู฿นตาหนงทีไตຌองการ
- หนบบังคับศูนย์ออนหรือหัก
- ปลีไยน฿หม
- ครืไองยึดศูนย์หลังหัก
- ปลีไยน฿หม

ตอนทีไ ๑
การปรนนิบัติบารุงละการทาความสะอาด

ํ๎. การปรนนิบัติบารุง
ํ๎.ํ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการปรนนิบัติบารุง
ํ๎.ํ.ํ หลอดนๅามัน
ํ๎.ํ.๎ ชุดปรงทาความสะอาด
ํ๎.ํ.๏ กุญจพิศษ
ํ๎.ํ.๐ ชุดปรงทาความสะอาดลากลຌอง
ลาดับ ํ๎.ํ.๎ ละ ํ๎.ํ.๏ ป็นครืไองมือควบกัน ดยทีไปลายหนึไงป็นปรงละอีกปลายขຌางหนຌา
ป็นกุญจสาหรับเขปງนกลียวยึดขใมทงชนวน
ํ๎.๎ การปรนนิบัติบารุงของผูຌ฿ชຌ
ํ๎.๎.ํ ตຌองทาความสะอาดลากลຌองดຌวยนๅามันทาความสะอาด฿หຌสะอาด ลຌวชใด฿หຌหຌง
หลังจากนัๅนชลมดຌวยนๅามันบาง โ
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ํ๎.๎.๎ กอน฿ชຌยิงตຌองชใด฿นลากลຌอง฿หຌหຌง
ํ๎.๎.๏ ตຌองทาความสะอาดละหยอดนๅามันผิวนอกซองคันกลอนยึดลากลຌอง, สลักปุຆมยึด
กรงเก ละศูนย์หลังดຌวยนๅามันพิศษ
ํ๎.๎.๐ ตຌองทาความสะอาด ละชใดผิวลหะ฿หຌหຌงลຌวทาดຌวยนๅามันชลมปน
ํ๎.๎.๑ ตຌองถอดชิๅนสวนทาความสะอาดละหลอลืไน หรือหยดนๅามันชิๅนสวนทีไคลืไอนทีไ฿นชุด
ครงครืไองลัไนเก ดຌวยนๅามันชลมปนป็นประจาทุกสัปดาห์
----------------------------------------สวนทีไ ๎
ครืไองยิงลูกระบิด ขนาด ๐์ มม. บบ อใกซ์อใม. ํ๐๔
(40 MM. GRENADE LAUNCHER XM .148)
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวไป

ํ. กลาวทัไวไป
ครืไองยิงลูกระบิด ขนาด ๐์ มม. บบ อใกซ์อใม ํ๐๔ หรือ คบ.๐์ – ๎ ป็นอาวุธทีไทาการยิงเดຌที
ละนัด ดยบรรจุกระสุนทางทຌายลากลຌอง ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ ฿ชຌประกอบกับ ปลยอ. ๑.๑๒ – ๎ (อใม
ํ๒) สวนประกอบของครืไองยิงละผนครอบลากลຌองป็นสวนประกอบพิศษ สาหรับปลีไยนครอบลากลຌอง
ธรรมดาของ ปลยอ. ๑.๑๒ สวนประกอบของ คบ. ๐์ – ๎ ประกอบชิๅนสวนดຌวยสวน฿หญ โ ๏ สวน คือ
ํ.ํ ชุดครืไองยิง (LAUNCHER ASSEMBLY)
ํ.๎ ชุดครืไองลใง (SIGHT ASSEMBLY)
ํ.๏ ครอบลากลຌอง (HANDGUARD)
ความปลอดภัยของ คบ. ๐์ – ๎ นัๅน จะมีชุดหຌามเกติดอยูสวนทຌายดຌานซຌายของครืไองยิงหຌามเกจะ
ทางานดยคันเปทางขวาจนกระทัไงเมหในอักษร F มืไอจะทาการยิงจะตຌองดันชุดหຌามเกมาทางซຌาย
จนกระทัไงมองหในอักษร F
๎. รายการทัไวไป
๎.ํ กวຌางปากลากลຌอง
๐์ มม.
๎.๎ กลียววียนขวา
๒ กลียว
๎.๏ ครืไองยิงยาว
ํ๒.๑ นิๅว
๎.๐ ความยาวลากลຌอง
ํ์ นิวๅ
๎.๑ ครืไองยิงทัๅงชุดหนัก
๏ ปอนด์
๎.๒ อัตรารใวสูงสุด฿นการยิง ขึๅนอยูกับความสามารถของผูຌยิง
๎.๓ อัตรารใว฿นการยิงหวังผล
๎ นัด/นาที
๏. ลักษณะทางขีปนวุธ รายละอียดชนดียวกับทีไสดง฿นสวนทีไ ํ ขຌอ ๏
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๐. กระสุน ชนดียวกับทีไสดง฿นสวนทีไ ํ ขຌอ ๐
๑. ครืไองลใง
ศูนย์หนຌาป็นศูนย์ตุมปรับเดຌ ศูนย์หลังป็นศูนย์รูปรับเดຌชนดียวกัน
ระบบครืไองลใงของ คบ. ๐์ – ๎ ประกอบดຌวยทนปรับซึไงมีรูปวงกลม มีดือยประกอบหนบติดอยู
กับทนปรับรูปวงกลม ดือยประกอบนีๅจะมีหนຌาทีไคลຌายจุดหมุนของคานครืไองลใง พืไอ฿หຌสามารถจัดสูงตไาของ
ครืไองลใงเดຌ ทนปรับวงกลมของครืไองลใงจะประกอบติดอยูกับคานประคองทนปรับซึไงอยูดຌานซຌายของ
ครืไองยิง สาหรับคานประคองนีๅสามารถ฿ชຌปรับชวย฿นการจัดสูงตไาของครืไองลใงเดຌอีกดຌวย บนคานครืไองลใง
จะมีศูนย์ตุมติดอยูดຌานหนຌาของครืไองลใง สวนดຌานหลังจะมีศูนย์ประกอบเวຌ
๑.ํ ศูนย์หนຌา สามรถกຌทางทิศเดຌ ดยมีปุຆมปรับประกอบเวຌดຌานลางของคานครืไองลใงศูนย์หนຌานีๅ
จะปรับทางซຌายหรือขวาเดຌขຌางละ ๐ คลิๆก ตละคลิๆกสามารถกຌทางทิศเดຌ ๎ มตร ฿นระยะยิง ๎์์ มตร
(ป็นศูนย์หยาบ)
๑.๎ ศูนย์หลัง สามารถปรับกຌทางทิศเดຌ ดยทาการปรับทีไผนปรับ ซึไงประกอบอยูดຌานซຌายของ
ศูนย์หลัง ศูนย์หลังนีๅจะปรับทางซຌายหรือขวาเดຌขຌางละ ๒ คลิๆก ตละคลิๆกสามารถกຌทางทิศเดຌ ํ ม. ฿นระยะ
ยิง ๎์์ ม. ทีไดຌานขຌางของศูนย์หลังจะมีปุຆมปรับนวสูงตไา (ทางระยะ) เวຌดຌวย ตละคลิๆกของปุຆมนีๅสามารถทา
฿หຌลืไอนทางระยะ฿หຌ฿กลຌหรือเกลเดຌ ๎.๑ ม. ฿นระยะยิง ๎์์ ม.
๑.๏ การตัๅงระยะยิง ฿หຌทาการตัๅงทีไทนปรับวงกลม ซึไงสามารถตัๅงระยะเดຌตัๅงต ๑์ – ๐์์ ม. บน
ทนปรับวงกลมจะมีลข ํ, ๎, ๏ ละ ๐ ซึไงจะป็นจานวนหลักรຌอยมตร ระหวางหลักรຌอยบนทนปรับยัง
บงระยะเวຌป็น ๑์ ม. ละ ๎๑ ม. อีกดຌวย การปรับระยะนีๅทา฿หຌการปรับดยการดันเกดຌวย ฿ตຌคานครืไอง
ลใงตอนหนຌาเปขຌางหนຌาลຌวหมุนคานลืไอนตาหนง หຌามทาการลืไอนตาหนงดยวิธีหมุนคานครืไองลใงฉย โ
พราะจะทา฿หຌกระดืไองบังคับระยะชารุดเดຌ
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๒. การถอดประกอบ
สาหรับการถอด ละการประกอบ คบ. ๐์ – ๎ จะกลาวตัๅงตการถอดครืไองยิงออกจาก ปลยอ.
๑.๑๒ – ๎ ดຌวย ซึไงมีดังตอเปนีๅ
๒.ํ การถอดขัๅนผูຌ฿ชຌ
฿หຌทาการถอดคุมฉพาะชิๅนสวนทีไจาป็นกการทาความสะอาดละปรนนิบัติบารุงทานัๅน
๒.ํ.ํ ถอดครืไองลใง ดึงสลักยึดครืไองลใง฿หຌถอนตัวขึๅนป็นอิสระจากคานยึด ลຌวลืไอน
ครืไองลใงออกทางดຌานหนຌา หรือดຌานหลังของครืไองยิงกใเดຌ ครืไองลใงจะหลุดออกจากครืไองยิง
๒.ํ.๎ ถอดครอบลากลຌองครืไองยิง ตัๅง ปลยอ.๑.๑๒ – ๎ ทีไประกอบครืไองยิง฿หຌลากลຌอง
ตัๅงขึๅนขຌางบน ลຌวดึงกนยึดครอบลากลຌองอันหลังลงขຌางลาง พรຌอมทัๅงยกครอบลากลຌองออก
๒.ํ.๏ ถอดครืไองยิงออกจาก ปลยอ.๑.๑๒ – ๎ ฿ชຌกุญจหกหลีไยมคลายสลักกลียวทีไยึด
ผนบังคับทนยึดหนຌาของครืไองยิงออกทัๅงสองตัว ลຌวอาผนบังคับทนยึดอันหนຌาของครืไองยิงออก ลืไอน
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ครืไองยิงเปขຌางหนຌาของ ปลยอ.๑.๑๒ – ๎ จนถึงตาหนงทีไสามารถปลดออกเดຌกใสามารถยกครืไองยิงออก
จาก ปลยอ.๑.๑๒ – ๎ เดຌ
๒.ํ.๐ ถอดดຌามปลดลากลຌอง ฿หຌหงายลากลຌองของครืไองยิงขึๅน ลຌว฿ชຌหางกุญจหกหลีไยม
หรือหลใกลงกันสลักยึดดຌามปลดลากลຌองออกลຌว ยกดຌามปลดลากลຌองออก
๒.ํ.๑ ถอดลากลຌองของครืไองยิงออกจากครืไองยิง ฿หຌลืไอนลากลຌองเปทางดຌานหนຌาของ
ครืไองยิง ลากลຌองกใสามารถยกออกจากครืไองยิงเดຌ
๒.๎ การประกอบ
฿หຌกระทากลับกันกับการถอด สวนการถอดประกอบทีไละอียดจาป็นกวานีๅ ฿หຌป็นหนຌาทีไของ
จนท.สพ. ดยตรง
ตอนทีไ ๏
การทางานของครืไองกลไก
๓. การทางานของครืไองกลไก
๓.ํ ชุดหຌามเก (SAFE)
ชุดหຌามเกมีหนຌาทีไหยุดการถอยหลังของกระดืไองเก มืไอตຌองการจะหຌามเก฿หຌผลักหຌามเกเป
ทางขวาจนกระทัไงมองเมหในอักษร F ณ ตาหนงนีๅหຌามเกจะเปกัๅนเม฿หຌคันสงกระดืไองเกละขใมทง
ชนวนวิไงเปขຌางหนຌา มืไอประสงค์จะทาการยิงจะตຌองผลักชุดหຌามเกเปทางซຌายจนกระทัไงอักษร F ปรากฏ
สาหรับการปรับกระดืไองเกหຌามมิ฿หຌผูຌ฿ชຌทาการปรับอง ละ฿หຌ จนท. ซอมบารุง ป็นผูຌกระทา
การปรับทานัๅน
๓.๎ คันขึๅนนก (COCKING LEVER)
คันขึๅนนกนีๅจะติดอยูสวนทຌายของขใมทงชนวนกอนจะทาการยิงจะตຌองจะตຌองดึงคันขึๅนนกมา
ทางขຌางหลัง จนกระทัไงเดຌยินสียง กริๆก ซึไง฿นขณะนีๅขใมทงชนวนจะอยู฿นตาหนงขึๅนนก ละจะกลับมา
อยู฿นตาหนงดิมเดຌกใตอมืไอหนีไยวเกทานัๅน
หมายหตุ กอนจะทาการขึๅนนก ครืไองยิงจะตຌองอยู฿นตาหนง F สียกอนจึงจะทาการขึๅนนกเดຌละมืไอขึๅน
นกรียบรຌอยลຌว ครืไองยิงจะตຌองอยู฿นตาหนง S ทุกครัๅง
๓.๏ เก (TRIGGER)
เกของ คบ. ๐์ – ๎ มีสะพานเกยืไนมาทางทຌายจากลากลຌองของครืไองยิง เกปนจะลืไอนเป
ขຌางหนຌา ละดึงมาขຌางหลังเดຌ มืไอทาการยิงจะตຌองดึงมาขຌางหลังจนสุดกอนลຌวจึงหนีไยวเก มืไอเมตຌองการ
หนีไยวเก฿หຌดันเปขຌางหนຌาจนสุด ตัวเกนีๅจะหมุนเดຌรอบกຌานตอเก (EXTENSION BAR) จะ฿หຌอยู฿นตาหนงบน
หรือลางกใเดຌ กอนจะประกอบครืไองยิงกับ ปลยอ.๑.๑๒ – ๎ ควรดึงเกมาขຌางหลัง฿หຌสุดกอน
๔. การทางานของ คบ. ๐์ – ๎
๔.ํ การบรรจุกระสุน ฿หຌปลดกลอนทีไติดอยูกับดຌามถือ ดยบีบกระดืไองปลดดຌามถือ฿หຌยุบขຌาเป฿น
ดຌามถือ ลຌวลืไอนลากลຌองเปขຌางหนຌาจนสุด พืไอสะดวก฿นการบรรจุกระสุนมืไอครืไองยิงอยู฿นลักษณะนีๅลຌวกใ
สามารถบรรจุกระสุนขຌา฿นชองดຌาน฿ตຌรางนากระสุนเดຌ
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๔.๎ การปิดรังพลิง รังพลิงจะปิดดยสมบูรณ์กใตอมืไอลืไอนลากลຌองมาขຌางหลังจนสุด มืไอสุดลຌว
฿หຌงຌางดຌามถือขึๅนดึงมาขຌางหลังลใกนຌอย พรຌอมทัๅงกดลง กใจะทา฿หຌกลอนทีไติดอยูกับดຌามถือขຌาทีไสนิท ณ
ตาหนงนีๅจานทຌายปลอกกระสุนกใจะนบสนิทกับทຌายรังพลิงของครืไองยิงพอดี ละหลใกรัๅงปลอกกระสุนกใ
จะยุบตัวขຌาเป฿นชองหลใกรัๅงปลอกดຌวย
๔.๏ การขัดกลอน ครืไองยิงจะขัดกลอน฿นตอนทีไงຌางดຌามถือขึๅนลຌว ดันมาขຌางหลังอีกลใกนຌอยพรຌอม
กดลงตามทีไกลาว฿นขຌอ ๔.๎
๔.๐ การขึๅนนก ฿หຌดึงคันขึๅนนกมาขຌางหลังจนดังกริๆก จะทา฿หຌขใมทงชนวนอัดหนบขใมทงชนวน
งของขใมทงชนวนจะขัดกับสวนวຌาของกนกระดืไองเก ทา฿หຌขใมทงชนวนหยุดอยูขຌางหลัง
๔.๑ การยิง (การลัไนเก) มืไอหนีไยวเกสะพานเกกใจะเปดึงคันสงกระดืไองเกมาขຌางหลัง ทา฿หຌกน
กระดืไองเกหมุนตัวถอยหลังดຌวย จนกระทัไงสวนวຌาของกนกระดืไองเกหลุดจากงขใมทงชนวน ขใมทง
ชนวนกใจะป็นอิสระละพุงเปขຌางหนຌาดຌวยรงหนบขใมทงชนวนทีไอัดตัวอาเวຌกระทกกับจานทຌายปลอก
กระสุนละขใมทงชนวนนีๅกใจะกลับทีไดิมดຌวยหนบถอยขใมทงชนวน
หมายหตุ กอน฿ชຌ คบ.๐์ – ๎ ตຌองน฿จวาเมเดຌติดดาบปลายปนเวຌกับ ปลยอ.๑.๑๒ – ๎ ทีไ฿ชຌประกอบกับ
ครืไองยิงนีๅดຌวย หากมีดาบอยูจะขวางทางดินของกระสุนทา฿หຌกิดอันตรายตอผูຌยิงเดຌ
๔.๒ การปลดกลอน ฿หຌปลดกระดืไองปลดดຌามถือลຌวดันดຌามถือเปขຌางหนຌา กใจะป็นการปลดกลอน
๔.๓ การรัๅงปลอก มืไอดันลากลຌองเปขຌางหนຌา฿นขณะทีไทาการปลดกลอนนัๅนปลอกกระสุนกใจะ
คลืไอนทีไตามลากลຌองเปดຌวย หลใกประคองปลอกกระสุน ละจะหยุดมืไอจานทຌายกระสุนเปกระทบกับงขอ
รัๅงปลอก ปลอกกระสุนกใจะหยุดอยูกับทีไ
๔.๔ การคัดปลอก ฿นระหวางทีไปลอกกระสุนทีไรัๅงออกมาหยุดอยูกับทีไ ละลืไอนลากลຌองเปขຌางหนຌา
รืไอย จนพຌนจากปลอกกระสุนนัๅน ปลอกกระสุนกใจะหลุดออกจากรังพลิงละหลนลงขຌางลางอง (฿นทาทีไทา
การยิง)
ตอนทีไ ๐
การกຌไขหตุติดขัด
๕. การกຌไขหตุติดขัด
หตุติดขัด
สาหตุ
การกຌเข
เมยิง
- หຌามเกอยู฿นตาหนง S
- ปลดหຌามเก
- เมเดຌบรรจุกระสุน
- บรรจุกระสุน
- ขใมทงชนวนหัก,สึก
- สงซอม
- กระสุนดຌาน
- ปลีไยนกระสุน฿หม
กระสุนเมขຌารังพลิง
- กระสุนผิดรูป
- ปลีไยนกระสุน฿หม
- รังพลิงสกปรก
- ทาความสะอาดรังพลิง
เมรัๅงกระสุน
- หลใกรัๅงปลอกกระสุนชารุด
- ปลีไยน฿หม
- ปลอกกระสุนชารุด
- อาปลอกกระสุนออก
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หตุติดขัด
เมหຌามเกมืไอผนหຌามเกอยู฿น
ตาหนง S
ครืไองลใงคลืไอนเดຌ

- หຌามเกชารุด

สาหตุ

- กลอนยึดครืไองลใงหัก

- สงซอม

การกຌเข

- สงซอม

ตอนทีไ ๑
การปรนนิบัติบารุงละการทาความสะอาด
ํ์. การปรนนิบัติบารุง
ํ์.ํ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการปรนนิบัติบารุง
฿ชຌชนดียวกับทีไกลาวเวຌ฿นสวนทีไ ํ ขຌอ ํ๎.ํ
ํ์.๎ การปรนนิบัติบารุงของผูຌ฿ชຌ
ํ์.๎.ํ กอนทาการยิง ตຌองทาความสะอาดลากลຌอง฿หຌหຌงละสะอาด หากมีนๅามันชลมเวຌ
฿หຌชใด฿หຌหຌง
ํ์.๎.๎ หลังการยิง ฿หຌทาความสะอาดทุกสวนดยการชใดหຌง ลຌวชลมนๅามันบาง โ
ํ์.๎.๏ ผูຌ฿ชຌตຌองทาการตรวจครืไองยิงอยางสมไาสมอ พืไอปງองกันสนิม การสึกกรอนตกรຌาว
หรือหลุดหาย หากพบ฿หຌจຌง จนท.สพ. ของหนวยทราบทันที
ํ์.๎.๐ หากจะกใบครืไองยิงเวຌนาน หຌามกใบเวຌ฿นหอผຌา หรือวัสดุคลຌายผຌา ละหຌามอาวัสดุ
ดังกลาวอุดลากลຌอง พราะจะป็นสาหตุ฿หຌกิดการสะสมความชืๅน ละกิดสนิมขึๅนเดຌ
--------------------------------------------สวนทีไ ๏
ครืไองยิงลูกระบิด ขนาด ๐์ มม. บบ อใม ๎์๏ (คบ.๐์ – ๏)
(40 MM. GRENADE LAUNCHER M. 203)
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวไป

ํ. กลาวทัไวไป
ครืไองยิงลูกระบิด ขนาด ๐์ มม. บบ อใม ๎์๏ หรือ คบ.๐์ – ๏ ป็นอาวุธทีไทาการยิงเดຌทีละนัด
บรรจุกระสุนทางทຌายลากลຌองดຌวยมือ ทางานดຌวยการลืไอนลากลຌอง (SLIDE BARREL) มืไอจะ฿ชຌทาการยิง
จะตຌองประกอบขຌากับ ปลยอ.๑.๑๒ – ๎ หรือ ปลยอ.๑.๑๒ – ๎ ก. ทานัๅน สวนประกอบของ คบ.๐์ – ๏ มี
สวนประกอบ฿หญ โ อยู ๏ สวน คือ
ํ.ํ ชุดครอบลากลຌองละครืไองลใง
ํ.๎ ชุดลากลຌอง
ํ.๏ ชดครงปน
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๎. รายการทัไวไป
๎.ํ กวຌางปากลากลຌอง
๐์ มม.
๎.๎ กลียววียนขวา
๒ กลียว
๎.๏ ครืไองยิงยาว
ํ๑ ๑/ํ๒ นิวๅ
๎.๐ ลากลຌองยาว
ํ์ นิๅว
๎.๑ ครืไองยิงหนัก
๏ ปอนด์
๎.๒ อัตรารใว฿นการยิงสูงสุด ขึๅนอยูกับความสามารถของผูຌยิง
๎.๓ อัตรารใว฿นการยิงหวังผล
๎ นัด/นาที
๏. ลักษณะทางขีปนวิธี
๏.ํ ระยะยิงเกลสุดประมาณ
๐ํ๑ ม.
๏.๎ ระยะยิงหวังผลทีไหมายป็นพืๅนทีไ
๏๑์ ม.
๏.๏ ระยะยิงหวังผลทีไหมายป็นตาบล
ํ๑์ ม.
๏.๐ ระยะยิง฿กลຌสุด฿นการฝຄก
๔์ ม.
๏.๑ ระยะยิง฿กลຌสุด฿นการรบ
๏ํ ม.
๏.๒ ความดัน฿นรังพลิงประมาณ
๏,์์์ ปอนด์/ตารางนิๅว
๏.๓ ความรใวตຌนประมาณ
๎๏๑ ฟุต/วินาที (๓ํ ม./วินาที)
๐. กระสุน
มี ๕ ชนิด ดังมีรายละอียดทีไกลาวเวຌ฿นสวนทีไ ํ ขຌอ ๐
๑. ครืไองลใง ครืไองลใงของ คบ.๐์ – ๏ มี ๎ บบดຌวยกัน คือ ศูนย์ลใงบบผน ละศูนย์ลใงบบคຌงบอก
ระยะ
๑.ํ ครืไองลใงบบผน (LEAF SIGHT) จะติดอยูบนชุดครอบลากลຌองปกติจะพับนบเปกับทน
ศูนย์ สามารถพลิกขึๅนมาเดຌมืไอจะ฿ชຌงาน ลักษณะป็นผนจาะชองบอกระยะทาป็นงอืไนขຌาหากัน ํ ชองตอ
ระยะ ๑์ ม. มีตัวลขกากับเวຌทุกระยะ ํ์์ ม. ทีไระยะ ๑์ ม. รกจะมีขีดสีดงพืไอตือนเม฿หຌทาการลใงตไา
กวาระยะนีๅ ระยะเกลสุดทีไ฿ชຌกับศูนย์นีๅ คือ ๎๑์ ม. สวนการลใงตอทีไหมายกระทาเดຌดยการ฿ชຌศูนย์ผนนีๅป็น
ศูนย์หลัง ละ฿ชຌศูนย์หนຌาของ ปลยอ.๑.๑๒ ป็นศูนย์หนຌา ศูนย์ลใงบบผนนีๅสามารถปรับพืไอกຌเขทางทิศ
ละทางระยะเดຌ
๑.ํ.ํ การปรับพืไอกຌเขทางทิศ ดยหมุนปรับทีไ WINDAGE SCREW มืไอหมุนตามขใม
นาฬิกาจะทา฿หຌผนศูนย์ลืไอนเปทางซຌาย ละลืไอนเปทางขวามืไอหมุนทวนขใมนาฬิกา มีขีดกาหนดเวຌ ํ ขีด
มีคา ํ.๑ ม. ทีไระยะ ๎์์ ม.
๑.ํ.๎ การปรับพืไอกຌเขระยะยิง ดยหมุนปรับทีไ ELEVATION ADJUSTMENT MACHINE
SCREW ฿หຌคลายตัวลຌวปรับผนศูนย์ลืไอนขึๅน – ลง มืไอเดຌทีไลຌวจึงขัน฿หຌนนลึกครัๅงหนึไง มีขีดกาหนดเวຌ
ชนกัน ํ ขีด มีคาทากับ ํ์ ม. ทีไระยะ ๎์์ ม.
๑.๎ ศูนย์ลใงบบคຌงบอกระยะ (QUADRANT SIGHT) จะติดอยูทีไดຌามหิๅวของ ปลยอ.๑.๑๒
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ประกอบดຌวยทนติดตัๅง คຌงบอกระยะ ละกຌานศูนย์หนຌา – หลัง ซึไงสามารถพับกใบ ละพลิกออกมา฿ชຌงานเดຌ
ทีไกຌานศูนย์หนຌาป็นศูนย์ทน มีควงกลียวถอดออกเดຌ กຌานศูนย์หลังพลิกออกมาป็นศูนย์รู คຌงบอกระยะจะ
ป็นผนคຌงบาง มีตัวลขบอกระยะตัๅงต ๑์ – ๐์์ ม. ดยบงออกป็นระยะทุก ๎๑ ม. การตัๅงระยะ฿ชຌมือ
ดึงกลอนบังคับระยะ฿หຌถอยมาขຌางหลังลຌวลืไอนกຌานศูนย์เป฿นตาหนงทีไตຌองการ
หมายหตุ กຌานศูนย์หนຌา – หลัง ทาดຌวยพลาสติกขใง ตຌองพับกใบขຌาทีไทุกครัๅงมืไอเม฿ชຌงาน พืไอปງองกันการ
ชารุดสียหาย
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๒. การถอดประกอบ
สาหรับการถอด ละประกอบ คบ.๐์ – ๏ นัๅน นีไองจากมืไอจะ฿ชຌทาการยิงตຌองประกอบขຌากับ
ปลยอ.๑.๑๒ จึงมีขัๅนตอนตามลาดับดังนีๅ
๒.ํ การประกอบขຌากับ ปลยอ.๑.๑๒
๒.ํ.ํ ถอดสายสะพาย ปลยอ.๑.๑๒ ออกจากหูกระวินบน
หมายหตุ นืไองจากหูกระวินบนของ ปลยอ.๑.๑๒ ติดกับปนดຌวยสลักยๅา จึงเมจาป็นตຌองถอดออก พราะจะ
ยุงยากตอน฿สคืน
๒.ํ.๎ ถอดครอบลากลຌอง ปลยอ.๑.๑๒ ออก
๒.ํ.๏ ประกอบชุดหูกระวินบนของ คบ.๐์ – ๏ ขຌากับ ปลยอ.๑.๑๒ ทีไชอง฿ตຌศูนย์หนຌาดย
หันหูกระวินบนออกทางดຌานขวาของตัวปน
๒.ํ.๐ ประกอบชุดลากลຌองละครงปน ตຌองประกอบหูยึดครอบลากลຌองกอน ดยอาปลอก
รองหูยึดทีไมีอยู ๎ ซีก ครอบลากลຌองตอน฿กลຌกับศูนย์หนຌา ลຌว฿ชຌหูยึดครอบลงเป ดย฿หຌปลายหูยึดยันอยูกับ
ครอบลากลຌองสวนหนຌา นาชุดลากลຌองละครงปนสวมขຌากับลากลຌอง ปลยอ.๑.๑๒ ดย฿หຌสวนทຌายขຌาเปทีไ
ปลอกบังคับครอบลากลຌองสวนหลัง ละสลักชองครืไองยิงขຌาอยู฿นชองของปງนกลียวยึดลากลຌอง ดันสวน
หลังของชุดครงปนขຌากับตัวปนจนติดหูยึด ปรับรูสลักกลียว฿หຌตรงกัน ลຌว฿สสลักกลียวทัๅงซຌาย – ขวา฿หຌ
นน พรຌอมกับ฿ชຌลวดหຌามหรือลวดกันคลายผูกอีกชัๅนหนึไง สวนกรงเก฿หຌ฿ชຌรงดัน฿หຌออกเปอยูนอกชอง
สาหรับ฿สซองกระสุนของ ปลยอ.๑.๑๒
หมายหตุ กอนประกอบชุดลากลຌองละครงปน ตຌองผลักหูกระวินบนของ ปลยอ.๑.๑๒ ฿หຌเปขຌางหนຌา พืไอ
กันเม฿หຌมาขัดกับลากลຌองวลาลืไอนลากลຌอง คบ.๐์ – ๏
๒.ํ.๑ ประกอบชุดครอบลากลຌองของ คบ.๐์ – ๏
๒.ํ.๒ ประกอบชุดศูนย์ลใงบบคຌงบอกระยะ ดยถอดสลักกลียวบนตัวขัดศูนย์ลใงผน
ประกับศูนย์จะหลุดออกมาดຌวย นาตัวศูนย์ลใงละผนประกับศูนย์ขຌากับดຌามหิๅวของ ปลยอ.๑.๑๒ ลຌว฿ส
สลักกลียวขัน฿หຌนน
๒.ํ.๓ ประกอบสายสะพายปนขຌากับหูกระวินบนของ คบ.๐์ – ๏
๒.๎ การถอด คบ.๐์ – ๏ ออกจาก ปลยอ.๑.๑๒ คงปฏิบัติกลับกันกับการประกอบทีไกลาวลຌว
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๒.๏ การถอดละการประกอบชุดลากลຌองกับชุดครงปน ชุดลากลຌองละชุดครงปนสามารถถอดประกอบ
ออกจากกันเดຌ พืไอสะดวก฿นการซอมบารุงละทาความสะอาด ดยปฏิบัติดังนีๅ
๒.๏.ํ มืไอลืไอนลากลຌองมาจนสุดลຌวจะติดอยู ฿หຌกดทีไกลอนยึดลากลຌองซึไงอยูตอนบนของชุด
ครงปน จะทา฿หຌงอีกดຌานหนึไงยกตัวขึๅน มืไอดึงลากลຌองตอมาอีก ชุดลากลຌองกใจะหลุดออกเดຌ
๒.๏.๎ การประกอบทากลับจากการถอด
๒.๏.๏ ฿นกรณีทีไมีชุดครอบลากลຌองครอบอยูดຌวย฿หຌ฿ชຌปลายสຌทาความสะอาดสอดขຌาเปทีไรู
ระบายความรຌอนรูทีไ ๐ นับจากดຌานหนຌา ขຌาเปกดกลอนยึดลากลຌองกใจะสามารถถอดลากลຌองออกเดຌ
ชนดียวกัน
ตอนทีไ ๏
การทางานของครืไองกลไก
๓. การทางานของครืไองยิง
๓.ํ การบรรจุกระสุน กดหลใกปลดกลอนยึดลากลຌองทีไอยูทางดຌานซຌายของตัวปน ดຌานทຌายของ
หลใกกลอนยึดลากลຌองจะยกตัวออกจากชองขัดกลอน (กลอนลากลຌองป็นบบกระดืไอง) ลากลຌองจะลืไอนเป
ขຌางหนຌาเดຌ ํ/๎ – ํ นิๅว ดຌวยรงของหลใกตอทຌายลากลຌอง฿ชຌมือลืไอนลากลຌองเปขຌางหนຌาสุด ลຌวบรรจุ
กระสุนขຌารังพลิง
๓.๎ การขึๅนนก ขณะทีไดันลากลຌอง฿หຌลืไอนเปขຌางหนຌา หลใกตอทຌายลากลຌองจะนาอากระดืไองคัน
ขึๅนนกสวนบน ซึไงสอดอยู฿นชองหลใกตอทຌายลากลຌองตามเปดຌวย สวนลางของกระดืไองคันขึๅนนกจะเปกดทีไขใม
ทงชนวน฿หຌหดตัวอัดหนบขຌาเปยึดตัวอยูกับกระดืไองเก การขึๅนนกนีๅยังเมสมบูรณ์พราะยังลัไนเกเมเดຌ
นืไองจากกระดืไองคันขึๅนนกสวนลางยังกดตัวอยูทีไขใมทงชนวน ดຌวยรงหนบของหลใกตอทຌายลากลຌอง ตຌอง
ดันลากลຌองกลับขຌาทีไ฿หຌหลใกตอทຌายลากลຌองเปดันกระดืไองคันขึๅนนกสวนบนหงายเปขຌางหลัง ลຌวสวนลางจะ
พຌนจากการเปกดขใมทงชนวนปลอย฿หຌขใมทงชนวนถูกจับเวຌดຌวยกระดืไองเกอยางดียว
๓.๏ การปิดรังพลิงละการขัดกลอน มืไอดึงลากลຌองกลับขຌาทีไจนสุด กลอนยึดลากลຌองเปขัดตัวอยู
กับลากลຌองเม฿หຌคลืไอนทีไ ดຌวยรงหนบจานทຌายปลอกกระสุนจะอัดตัวอยู฿นรองหลใกยึดปลอกกระสุน ละ
ดัน฿หຌหลใกคัดปลอกอัดหนบขຌาเปอยูภาย฿นครงปน
๓.๐ การหຌามเก ชิๅนหຌามเกจะป็นรูปคຌงขຌากับรูปคຌงของกรงเกตอนหนຌา ตป็นผน฿หญกวา
มืไอดัน฿หຌพลิกขຌามาพาเก จะทา฿หຌงสวน฿นของชิๅนหຌามเกขຌาเปอยู฿นชองของครืไองลัไนเกละขวางเกเวຌ ทา
฿หຌเกเมสามารถคลืไอนตัวเดຌ
๓.๑ การลัไนเก มืไอผลัก฿บหຌามเกเปขຌางหนຌา ป็นการปลดหຌามเกลຌวหนีไยวเกมาขຌางหลังกระดืไอง
เกละเกปนจะยกตัวออกจากกัน ปลอย฿หຌขใมทงชนวนวิไงเปขຌางหนຌาดຌวยรงหนบทีไอัดตัวเวຌตอนขึๅนนก
ขใมทงชนวนจะพุงเปกระทกชนวนทຌายปลอกกระสุน ทา฿หຌกิดการยิงขึๅน
หมายหตุ นืไองจาก คบ.๐์ – ๏ ติดตัๅงอยูสวนลางของ ปลยอ.๑.๑๒ ทา฿หຌจับถือเมถนัดวลาลัไนเกจาป็นทีไ
จะตຌอง฿สซองกระสุนของ ปลยอ.๑.๑๒ พืไอ฿ชຌป็นดຌามจับดຌวย
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๓.๒ การรัๅงปลอก กดกลอนยึดลากลຌอง ลຌวลืไอนลากลຌองเปขຌางหนຌา ขอรัๅงปลอกกระสุนทีไติดอยูกับ
ชุดครงปนจะรัๅงปลอกอาเวຌ
๓.๓ การคัดปลอก มืไอดันลากลຌองลืไอนเปขຌางหนຌาตอเปอีกจนพຌนความยาวของปลอกกระสุน
ปลอกกระสุนกใจะตกขຌางลางดຌวยรงดันของหนบหลใกคัดปลอกทีไดันตอทຌายปลอกกระสุน
ตอนทีไ ๐
หตุติดขัดละการกຌไข
๔. หตุติดขัดละการกຌไข
หตุติดขัด
สาหตุ
วิธีกຌเข
ครืไองยิงเมลัไน
- หຌามเกอยูตาหนงพลิกมาขຌาง
- พลิกหຌามเกขຌางหนຌา
หลัง
- เมเดຌบรรจุกระสุน
- บรรจุกระสุน
- ขใมทงชนวนหักหรือสึก
- ปลีไยนขใมทงชนวน
- ปิดรังพลิงเมสนิท
- ดึงลากลຌองมาขຌางหลัง
บรรจุกระสุนเมเดຌ
- กระสุนผิดปกติ
- ปลีไยนกระสุน฿หม
- รังพลิงสกปรก
- ทาความสะอาดรังพลิง
เมรัๅงปลอกกระสุน
- ขอรัๅงปลอกกระสุนชารุด
- ปลีไยนขอรัๅงกระสุน฿หม
- ปลอกกระสุนบวมหรือชารุด
- ฿ชຌเขควงงัดออก
ลืไอนลากลຌองเปขຌางหนຌาเมเดຌ
- หูกระวินบน ปลยอ. ๑.๑๒ พับ - ถอดประกอบละจัดหูกระวินบน
ขຌาหาครืไองยิง
ปลยอ. ๑.๑๒ ฿หม
ครืไองยิงเมขึๅนนก
- ปลายหลใกตอทຌายลากลຌองชารุด - สงซอม
- ปลายกระดืไองคันขึๅนนกสวนบน - ปลีไยนกระดืไอง฿หม
หักหรือสึก
- ปลายกระดืไองเกหักหรือสึก
- ปลีไยนกระดืไองเก฿หม
ตอนทีไ ๑
การปรนนิบัติบารุงละการทาความสะอาด
๕. การปรนนิบัติบารุง
๕.ํ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการปรนนิบัติบารุง
฿ชຌชนดียวกับสวนทีไ ํ ขຌอ ํ๎.ํ
๕.๎ การปรนนิบัติบารุงละการทาความสะอาดของผูຌ฿ชຌ
๕.๎.ํ ตรวจขຌอบกพรองของครืไองยิงกอน฿ชຌงาน กีไยวกับการทางานของครืไองยิง
๕.๎.๎ ตรวจรองรอยการตกรຌาว สึกกรอนของสวนทีไป็นลหะ
๕.๎.๏ ศูนย์ลใงตຌองพับกใบทุกครัๅงมืไอเมเดຌ฿ชຌงาน
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๕.๎.๐ หຌามกใบครืไองยิงเวຌ฿นหอผຌาหรือวัสดุคลຌายผຌา หรือ฿ชຌวัสดุดังกลาวอุดลากลຌองพราะจะ
ทา฿หຌกิดสนิมเดຌ
๕.๎.๑ การทาความสะอาดสวนทีไป็นลหะ฿หຌชใดหຌงละชลมนๅามัน
๕.๎.๒ สวนทีไป็นพลาสติก฿หຌชใด฿หຌหຌงสะอาดจริง โ
-----------------------------------------------------
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บททีไ ํ์
ปืนกล อใม ๒์ ขนาด ๓.๒๎ มม. (ปก.๓.๒๎ – ํ)
FM 23 – 67 MACHINE GUN 7.62 MM. (M 60 – 1994)
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวเป

ํ. กลาวทัไวเป
ํ.ํ ปนกล อใม ๒์ ปຓนอาวุธยิงสนับสนุนพลปนลใก ทัๅง฿นการขຌาตีละตัๅงรับ
ํ.๎ ปนกล อใม ๒์ ปຓนอาวุธทีไมีสมรรถภาพ฿นการยิงตอปງาหมายดຌวยอานาจการยิงปຓนกลุมกຌอน
ละมีความมนยา ซึไงทาการยิงสนับสนุนหนวยทหารราบดຌวยกลุมการยิงอยางหนานน฿กลຌชิดละตอนืไอง
พืไอ฿หຌบรรจุภารกิจทีไเดຌรับมอบหมาย฿นการขຌาตี
ํ.๏ สามารถทาการยิงระยะเกล,การยิงปງองกันระยะ฿กลຌ ละการยิงปງองกันขัๅนสุดทຌาย ดย฿ชຌอาวุธ
ทาการยิงปຓนหนวย ปຓนสวนหนึไงของหนวยยิง฿นการตัๅงรับ
ํ.๐ หลัก฿หญ โ ฿นการทางาน ปຓนอาวุธอัตนมัติทางานดຌวยกຍส, บรรจุกระสุนดຌวยสายกระสุน,
ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ
ํ.๑ ปຓนอาวุธยิงจากทาลูกลืไอนปิด ปງอนกระสุนดຌวยสายกระสุนชนิดขຌอตอลหะ ปนทุกกระบอกจะ
เดຌรับลากลຌองปนอะเหล ๎ ลากลຌอง
ํ.๒ ปຓนอาวุธซึไงจัดระยะหนຌาลูกลืไอนบบตายตัว สามารถปลีไยนลากลຌองเดຌรวดรใว
๎. รายการขนาดน้าหนัก
๎.ํ กวຌางปากลากลຌอง ๓.๒๎ มม. ๐ กลียววียนขวา
๎.๎ ปนทัๅงกระบอกยาว ๐๏ ํ/๎ นิๅว หนัก ๎๏ ปอนด์
๎.๏ นๅาหนักของขาหยัไง อใม ํ๎๎ พรຌอมดຌวยรือนควงสูงควงสาย, ดือยปน ละฐานยึดปน หนัก
ํ๕.๑ ปอนด์
๏. ขีดความสามารถ
๏.ํ ระยะยิงเกลสุด ๏,๓๎๑ มตร
๏.๎ ระยะยิงหวังผลสูงสุด ํ,ํ์์ มตร (พอดีกับมาตราทีไตัๅงระยะทีไศูนย์หลัง)
๏.๏ ระยะยิงหวังผล฿นการยิงกวาด ฿นภูมิประทศปຓนพืๅนทีไระดับหรือลาดสมอ ๒์์ มตร
๏.๐ ความสูงของปนมืไอติดขาหยัไง อใม ํ๎๎ สูง ํ๒ ํ/๎ นิๅว
๏.๑ อัตราความรใว฿นการยิง
๏.๑.ํ จังหวะยิงตอนืไอง ํ์์ นัด/นาที ปลีไยนลากลຌองทุก ํ์ นาที
๏.๑.๎ จังหวะยิงรใวตอนืไอง ๎์์ นัด/นาที ปลีไยนลากลຌองทุก ๎ นาที
๏.๑.๏ ความรใว฿นการยิงสูงสุดตอนืไอง ๑๑์ นัด/นาที ปลีไยนลากลຌองทุก ํ นาที
๏.๒ สามารถทาการยิงเดຌทัๅงบนขาทราบละขาหยัไง
๏.๓ สามารถติดกับทนปนบนยานพาหนะเดຌ
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๐. ครืไองลใง
๐.ํ ศูนย์หนຌาปຓนศูนย์บบคมมีด ปຓนศูนย์ตายตัวติดนนกับลากลຌองปน
๐.๎ ฿บศูนย์หลังติดบนฐานมีหนบกระดกพับเดຌ ฿บศูนย์หลังประกอบดຌวยผนมาตราระยะยิง,ควง
มุมทิศ,กรอบลืไอนศูนย์หลัง,หลใกปลดกรอบลืไอนศูนย์หลัง,ควงมุมสูง,ดรรชนีมาตรามุมทิศ
๐.๏ ผนมาตราระยะยิงมีครืไองหมายทุก โ ระยะ ํ์์ มตร ตัๅงต ๏์์ มตร ถึง ํ,์์์ มตร
๐.๐ การลืไอนมาตราระยะยิง จะลืไอนดย฿ชຌกรอบลืไอนศูนย์หรือควงมุมสูงกใเดຌ
๐.๑ กรอบลืไอนศูนย์หลังมัก฿ชຌสาหรับกຌมุมสูงปຓนหลัก฿หญ โ
๐.๒ ควงมุมสูงอยูทางขวาของผนมาตรามุมสูง หมุนตามขใมนาฬิกาเปทางขวาชองลใงจะตไาลง
หมุนทวนขใมนาฬิกามาทางซຌายชองลใงจะสูงขึๅน หมุนควงมุมสูง ๐ คลิๆก มุมสูงจะปลีไยนเป ํ มิลลียม
๐.๓ ควงมุมทิศอยูทางซຌาย หมุนตามขใมนาฬิกามาขຌางหลัง ชองลใงจะเปทางซຌาย หมุนทวนขใม
นาฬิกาเปขຌางหนຌาชองลใงจะเปทางขวา
๐.๔ มาตรามุมทิศมืไอตัๅงทีไ ์ จะหมุนเปเดຌขຌางละ ๑ มิลลียม ทัๅงทางซຌายละทางขวา
๐.๕ หมุนควงทิศ ํ คลิๆก มุมทิศจะปลีไยนเป ํ มิลลียม
๑. กระสุน
กระสุนทีไ฿ชຌกับปนกล อใม ๒์ ขนาด ๓.๒๎ มม. บงประภทออกตามบบของหัวกระสุน ดังนีๅ
๑.ํ กระสุนธรรมดา ฿ชຌสาหรับยิงทีไหมายทีไปຓนวัตถุธรรมดา คน ละ฿ชຌ฿นการฝຄกยิงหัวกระสุน
คลือบลหะเมมีครืไองหมาย
๑.๎ กระสุนจาะกราะ ฿ชຌสาหรับยิงทีไหมายทีไมีกราะอยางบางทีไตຌองการเดຌผล฿นการจาะกราะ
ปลายหัวกระสุนทาสีดา
๑.๏ กระสุนจาะกราะพลิง ฿ชຌมืไอตຌองการผลของการจาะกราะรวมกัน เดຌผล฿นการลุกเหมຌดຌวย
ปลายหัวกระสุนทาสีบรอนด์
๑.๐ กระสุนสองวิถี ฿ชຌสาหรับมืไอตຌองการตรวจการยิง พืไอ฿หຌกิดผลการลุกเหมຌ พืไอปຓนสัญญาณ
ละ฿ชຌสาหรับ฿นการฝຄก กระสุนสองวิถีจะลุกเหมຌมืไอพຌนปากลากลຌองจนถึง ๕์์ มตร หัวกระสุนทาสีสຌม
๑.๑ กระสุนหัดบรรจุ ฿ชຌสาหรับขณะทาการฝຄก ปลอกกระสุนทาปຓนหัวจีบหรือมีรู ๏ รู
๑.๒ กระสุนซຌอมรบ ฿ชຌสาหรับทาการฝຄก ฿นมืไอตຌองการ฿หຌปຓนสียงกระสุนจริงทียม
หมายหตุ
กระสุน ํ สายบรรจุเวຌ ํ์์ นัด สาหรับกระสุนจาะกราะ ละกระสุนจาะกราะพลิงยังเมอนุมัติ
฿หຌ฿ชຌฝຄก
อัตรากระสุนมูลฐาน
ชุดพลประจาปน ๒์์ – ๕์์ นัด
พลยิงนากระสุนชนิดกระป๋าผຌา ํ์์ นัด ๏ สาย (หนึไงสายติดอยูกับปน)
พลยิงผูຌชวยนากระสุนชนิดกระป๋าผຌา ํ์์ นัด ๏ สาย
พลกระสุนนากระสุนชนิดกระป๋าผຌา ํ์์ นัด ๏ สาย
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การยิงกวาด฿นภูมิประทศปຓนพืๅนทีไระดับหรือลาดสมอ ๒์์ มตร ลงมา กระสุนเมกินหัวคนยืน (ยอดกรวย
กระสุนจะสูง ํ มตร)
มุมสูงมืไอยึดขาหยัไง อใม ํ๎๎
+ ๎์์ มิลลียม
มุมสูงมืไอปลอยขาหยัไง อใม ํ๎๎
+ ๐๐๑ มิลลียม
มุมกดมืไอยึดขาหยัไง อใม ํ๎๎
- ๎์์ มิลลียม
มุมกดมืไอปลอยขาหยัไง อใม ํ๎๎
- ๐๐๑ มิลลียม
มุมสายบังคับดຌวยรือนควงสูงควงสาย
ํ์์ มิลลียม
ขตการยิงปกติ (มืไอตัๅงขาหยัไง อใม ํ๎๎)
๔๓๑ มิลลียม (ซຌาย ๐๑์ ขวา ๐๎๑)
การลุกเหมຌของกระสุนสองวิถี ประมาณ
๕์์ มตร
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๒. ความมุงหมาย ฿นการรียนรูຌอาวุธศึกษาคือ
๒.ํ พืไอทาความสะอาด
๒.๎ พืไอกຌเขหตุติดขัด
๒.๏ พืไอการศึกษา
การถอดประกอบ สามารถทาการถอดประกอบเดຌ ๎ ประการ คือ
การถอดประกอบตามปกติ หมายถึงการถอดชิๅนสวน฿หญ โ ของปนออกมา฿นหนຌาทีไของพลทหาร
ซึไงขณะทาการถอดประกอบเดຌ
การถอดประกอบพิศษ หมายถึงการถอดทีไละอียดปลีกยอยจากการถอดตามปกติ ตสาหรับการ
ถอดประกอบดยละอียดนีๅ ตຌองมีนายทหารสัญญาบัตร หรือ จนท.สพ. ํ นาย ควบคุมการถอดประกอบนัๅน
อยู จึงจะทาการถอดประกอบเดຌ
๓. ล้าดับขันการถอดประกอบสวน฿หญ โ มีดังนี
๓.ํ ชุดพานทຌายปน STOCK GROUP
๓.๎ ชุดครืไองรับรงถอย BUFFER GROUP
๓.๏ ชุดคลืไอนทีไ OPERATION GROUP
๓.๐ ชุดรือนครืไองลัไนเก TRIGGER HOUSING GROUP
๓.๑ ชุดลากลຌอง BARREL GROUP
๓.๒ ชุดครงลูกลืไอน RECEIVER GROUP
ลาดับขัๅนการถอดประกอบพิศษ
การถอดพิศษของชุดคลืไอนทีไ ชุดรือนครืไองลัไนเก ชุดลากลຌองปน ละชุดครงลูกลืไอน อนุญาต฿หຌ
ถอดเดຌ฿นระดับหนวย฿ชຌ สวนการถอดประกอบพิศษชิๅนสวนชุดพานทຌายปน ละชุดครืไองรับรงถอยเม
อนุญาต฿หຌถอด
๓.๓ ลาดับการถอดชุดสวนคลืไอนทีไ
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๓.๓.ํ การถอดลูกลืไอนออกจากกຌานสูบ
๓.๓.๎ สลักปງนลูกลืไอน
๓.๓.๏ ปງนลูกลืไอน
๓.๓.๐ รือนลูกบีๅยว
๓.๓.๑ หนบขใมทงชนวน
๓.๓.๒ ปลอกขใมทงชนวน
๓.๓.๓ ขใมทงชนวน
๓.๓.๔ ตัวลูกลืไอน
๓.๔ ลาดับการถอดชุดรือนครืไองลัไนเก
๓.๔.ํ สลักกระดืไองเก
๓.๔.๎ กระดืไองเก
๓.๔.๏ กนกระดืไองเก
๓.๔.๐ หนบกระดืไองเก
๓.๔.๑ สลักเก
๓.๔.๒ เกละหนบเก
๓.๕ ลาดับการถอดชุดลากลຌองปน
๓.๕.ํ ปງนกลียวกระบอกสูบ
๓.๕.๎ ลูกสูบ
๓.๕.๏ จุกกลียวรูกຍส (หຌามถอด)
๓.๕.๐ ขຌอตอกระบอกสูบ
๓.ํ์ ลาดับการถอดชุดครงลูกลืไอน
๓.ํ์.ํ การถอดคันรัๅงลูกลืไอน
๓.ํ์.๎ รางกຌานคันรัๅงลูกลืไอน
๓.ํ์.๏ กຌานคันรัๅงลูกลืไอน
๓.ํ์.๐ ถอดรองลากลຌองปน
๓.ํ์.๑ ถอดฝาปิดหຌองลูกลืไอน
๓.ํ์.๑.ํ สลักกลอนบานพับฝาปิดหຌองลูกลืไอน
๓.ํ์.๑.๎ สลักบานพับฝาปิดหຌองลูกลืไอน
๓.ํ์.๑.๏ ฝาปิดหຌองลูกลืไอน
๓.ํ์.๑.๐ ครืไองปງอนกระสุน
หมายหตุ การถอดประกอบชิๅนสวนระบบกຍส ละการปรับผนมาตราระยะยิง ตຌองกระทาอยางนຌอยทีไสุด
พืไอหลีกลีไยงการสึกหรอของชิๅนสวนหลานีๅ
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๔. การประกอบ การประกอบ฿หຌปฏิบัติกลับกันกับการถอดประกอบ ดยกระทาจากหลังสุดเปจนกระทัไง
ประกอบสารใจรียบรຌอย
ตอนทีไ ๏
การปฏิบัติตอปืน
๕. กลาวทัไวเป
ปนกล อใม ๒์ มืไอบรรจุทาการยิง,ลิกบรรจุ ละตรวจอาวุธปนนัๅน จะตຌองปฏิบัติ฿นขณะทีไลูกลืไอน
อยู฿นตาหนงปิดลูกลืไอนกอนจึงจะดึงลูกลืไอนมาขຌางหลัง ผนหຌามเกจะตຌองอยู฿นตาหนง ยิง (FIRE)
๕.ํ การบรรจุ
๕.ํ.ํ จัดผนหຌามเก฿หຌอยู฿นตาหนงยิง (FIRE)
๕.ํ.๎ ดึงลูกลืไอนมาขຌางหลัง ดยดึงทีไคันรัๅงลูกลืไอน
๕.ํ.๏ ฿นมืไอลูกลืไอนถูกยึดอยูขຌางหลัง ดຌวยกระดืไองเกลຌว ฿หຌลืไอนคันรัๅงลูกลืไอนกลับเป
ขຌางหนຌาลຌวจัดผนหຌามเก฿หຌอยู฿นตาหนงหຌามเก (SAFE)
๕.ํ.๐ ยกฝาปิดหຌองลูกลืไอนขึๅนตรวจดูครืไองปງอนกระสุนลຌวปิดฝาปิดหຌองลูกลืไอน
ตรวจดู฿หຌน฿จวากระสุนยังวางอยู฿นรองครงปງอนกระสุน
๕.๎ การลิกบรรจุ
ดึงลูกลืไอนมาขຌางหลัง จัดผนหຌามเก฿หຌอยู฿นตาหนงหຌามเก (SAFE) ลຌวดันคันรัๅงลูกลืไอน
กลับเปขຌางหนຌา ยกฝาปิดหຌองลูกลืไอนขึๅนลຌวถอดกระสุนหรือสายกระสุนออกจากครืไองปງอนกระสุน
๕.๏ การตรวจปน
๕.๏.ํ ภายหลังทีไปนลิกบรรจุลຌว ตรวจฝาปิดหຌองลูกลืไอน ครืไองปງอนกระสุนครงลูกลืไอน
ละรังพลิงวาปลอดภัยเมมีอะเรตกคຌางอยู สรใจลຌว฿หຌจัดผนหຌามเกอยู฿นตาหนงยิง (FIRE) ลຌวหนีไยวเก
สรใจลຌวลืไอนผนหຌามเกเปอยู฿นตาหนงหຌามเกอีก (SAFE)
๕.๏.๎ ระหวางการฝຄกรืไองครืไองลัไนเก ปนจะปลอดภัยมืไอลูกลืไอนอยูขຌางหนຌาสุด หຌามเก
ตຌองอยูทีไ (SAFE) ละยกฝาปิดหຌองลูกลืไอนขึๅน ฿นระหวางการฝຄกยิงปนดຌวยกระสุนจริงตຌอง฿ชຌสຌทาความ
สะอาดปน สอดขຌาเป฿นลากลຌองปน จนกระทัไงลหในปลายสຌอยูดຌาน฿นของครงลูกลืไอนลຌวถอดออก
ตอนทีไ ๐
การท้างานของครืไองกลเก
ํ์. กลาวทัไวเป
ํ์.ํ ถຌาจะกลาวถึงความรูຌบืๅองตຌนของการทางานของครืไองกลเกปนกล อใม ๒์ ลຌว ชุดพล
ประจาปนกใจะตຌองมีความรูຌดยสามารถจดจาการทางานของปน ละสามารถกຌเขหตุติดขัด ซึไงกิด฿น
ระหวางการยิงเดຌ
ํ์.๎ ปนกล อใม ๒์ เดຌออกบบ฿หຌมีการทางานของครืไองกลเกอยางอัตนมัติ ปนจะลัไนออกเปเดຌ
นานทานาน ตราบทีไกระสุนยังมีอยูหรือจนกวาจะปลอยเก ชิๅนสวนของครืไองกลเกของปนจะทางานตามลาดับ
อยางนนอน การทางานของครืไองกลเกหลาย โ ชิๅนสวนจะทางานพรຌอม โ กัน฿นวลาดียวกัน ดังนัๅนการ
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ยกยะออกพืไอความมุงหมาย฿นการสอน฿หຌขຌา฿จทานัๅนลาดับขัๅนการปฏิบัติของปนรียกวา วงรอบการ
ทางานของปน
ํ์.๏ พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จงายจึงบงวงรอบการทางานของปนออกปຓน ๔ ขัๅนดังนีๅ
ํ์.๏.ํ การปງอนกระสุน
ํ์.๏.๎ การขຌาสูรังพลิง
ํ์.๏.๏ การขัดกลอน
ํ์.๏.๐ การยิง
ํ์.๏.๑ การปลดกลอน
ํ์.๏.๒ การรัๅงปลอกกระสุน
ํ์.๏.๓ การคัดปลอกกระสุน
ํ์.๏.๔ การขึๅนนก
ํ์.๐ วงรอบการทางานของครืไองกลเก
วงรอบการทางานของครืไองกลเก จะริไมตຌนมืไอ฿สกระสุนนัดรกขຌาเป฿นชองครืไองปງอน
กระสุน ลຌวหนีไยวเกมาขຌางหลัง พืไอปลดกระดืไองเก฿หຌหลุดจากงยึดกระดืไองเก ปนจะหยุดยิงตอมืไอ
ปลอยเกละกระดืไองเกขຌายึดงกระดืไองเกทีไกຌานสูบ มืไอยังคงหนีไยวเกมาขຌางหลังอยูดຌานของกระดืไองเก
จะตไาลงพຌนจากงยึดกระดืไองเก จึงทา฿หຌกຌานสูบละลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาเดຌดຌวยรงขยายของหนบ
ลงกຌานสูบ ขณะนีๅปนจะริไมทางานละวงรอบของการทางานจะริไมตຌน
ก. การปງอนกระสุน
(ํ) ขณะทีไลูกลืไอนริไมตຌนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา คันลืไอนสายกระสุนจะถูกบังคับ฿หຌลืไอนเป
ทางขวาทา฿หຌกຌานคันลืไอนกระสุนหมุนตัว เปอยู฿นทิศทางตรงขຌาม ละบังคับ฿หຌหลใกรัๅงกระสุนคลืไอนทีไเป
กาะบนกระสุนนัดตอเปทีไอยู฿นสายกระสุน พรຌอมทีไจะดึงกระสุนวางตรงรองครืไองปງอนกระสุน฿นมืไอสวน
คลืไอนทีไถอยมาขຌางหลัง
(๎) ขณะทีไลูกลืไอนคลืไอนทีไถอยมาขຌางหลังมืไอลัไนเกลຌว ลูกบีๅยวบนสวนบนของลูกลืไอนจะ
บังคับคันลืไอนสายกระสุน฿หຌมาอยูทางซຌาย กຌานคันลืไอนสายกระสุนกใจะบังคับคันลืไอนสายกระสุน฿หຌมาอยู
ทางซຌาย กຌานคันลืไอนสายกระสุนกใจะบังคับ฿หຌหลใกรัๅงกระสุนคลืไอนทีไมาทางขวาพราะมีจุดหมุน ลຌวลืไอน
กระสุนนัดตอเป฿หຌขຌาอยู฿นชองครืไองปງอนกระสุน
ข. การขຌาสูรังพลิง
(ํ) ขณะทีไลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา งขัดกลอนลูกลืไอนตอนบนจะดันขຌากับขอบจาน
ทຌายกระสุน รงกดของชองบังคับกระสุนดຌานหนຌาละดຌานหลังจะบังคับกระสุนอาเวຌขณะมืไองขัดกลอน
ตอนบนของลูกลืไอนสัมผัสขຌาชองบังคับกระสุนดຌานหนຌาจะปງองกันอาการคลืไอนเหวดຌานหนຌาของสายกระสุน
฿นขณะทีไกระสุนถูกถอดออกจากสายกระสุน
(๎) งขัดกลอนลูกลืไอนตอนบนจะนากระสุนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา ลาดดຌานหลังรังพลิงจะ
บังคับ฿หຌปลายหัวกระสุนกดตไาลงขຌาสูรังพลิง
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(๏) มืไอกระสุนขຌาถึงทีไ฿นรังพลิงจนสุดลຌว ขอรัๅงปลอกกระสุนจะอຌาออกจับขอบจานทຌาย
ปลอกกระสุน ละหลใกคัดปลอกกระสุนซึไงอยูทีไหนຌาลูกลืไอนจะถูกกด฿หຌจมลงเป
ค. การขัดกลอน ขณะมืไอกระสุนขຌาสูรังพลิงลຌวลูกลืไอนกใขຌาขัดกลอนทีไทຌายลากลຌองปน งขัด
กลอนอันบนละอันลางจะสัมผัสขຌากับพืๅนรองลูกลืไอนภาย฿นชองคัดกลอนลูกลืไอน ละลຌวลูกลืไอนจะหมุน
ตัวตามขใมนาฬิกา กຌานสูบยังคงคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาตอเปพราะดือยกຌานสูบสวมอยู฿นชองรับทีไลูกลืไอน มืไอ
ลูกลืไอนหมุนตัวตามขใมนาฬิกา ํ/๐ รอบ จะปຓนการขัดกลอนอยางสมบูรณ์
ง. การยิง หลังจากลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาสุด ละอยู฿นทาขัดกลอนลຌวกຌานสูบยังคงคลืไอนทีไ
เปขຌางหนຌาดยอิสระเดຌอีกชัไวระยะสัๅน โ อันหนึไง ดือยกຌานสูบทีไยันอยูระหวางขอบจานขใมทงชนวนจะดัน
ขใมทงชนวน฿หຌคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา ปลายขใมทงชนวนจะผลพຌนรูทีไหนຌาลูกลืไอนออกเปกระทกขຌากับ
จอกกระทบตกของกระสุนละจุดชนวนขึๅน
จ. การปลดกลอน
(ํ) หลังจากกระสุนถูกจุดละขับคันลูกกระสุนผานพຌนรูกຍสเปลຌว กຍสบางสวนจะขยายตัว
เหลขຌาเป฿นกระบอกกຍสดยผานรูกຍส กຍสจะกิดการขยายตัวอยางรวดรใวขຌาดันตอหัวลูกสูบ ฿หຌคลืไอนทีไ
ถอยมาขຌางหลังดຌวย
(๎) ขณะทีไกຌานสูบคลืไอนทีไถอยมาขຌางหลังตอเปนีๅ ดือยกຌานสูบซึไงสวมอยู฿นชองรับดือยทีไลูก
ลืไอน จะบังคับ฿หຌลูกลืไอนริไมตຌนหมุนทวนขใมนาฬิกา งขัดกลอนอันบนละอันลางทีไลูกลืไอนจะสัมผัสขຌากับ
รองรับดຌาน฿นชอง ชองคัดกลอนลูกลืไอนจะหมุนเป ํ/๐ รอบ (ทวนขใมนาฬิกา) ปຓนการปลดกลอนลูกลืไอน
ออกจากชองขัดกลอนทีไทຌายลากลຌอง การปลดกลอนจะริไมมืไอดือยกຌานสูบสัมผัสขຌากับสวนคຌงของชองดือย
ทีไลูกลืไอน ละสิๅนสุดลงมืไอลูกลืไอนพຌนออกจากปลายของชองขัดกลอน
ฉ. การรัๅงปลอกกระสุน ขณะมืไอกาลังปลดกลอนอยูขอรัๅงปลอกกระสุนจะริไมตຌนทางานอาการหมุน
ของลูกลืไอน (ตอนปลดกลอน) ทา฿หຌปลอกกระสุนหลวมจากรังพลิง ขณะทีไกຌานสูบละลูกลืไอนคลืไอนทีไเป
ขຌางหลัง ขอรัๅงปลอกกระสุน (จับอยูทีไขอบจานทຌายปลอกกระสุน) จะดึงปลอกกระสุนปลาออกจากรังพลิง
ช. การคัดปลอกกระสุน ขณะทีไปลอกกระสุนถูกถอนออกจากรังพลิง หนบหลใกคัดปลอกกระสุน
จะขยายตัว หลใกคัดปลอกกระสุนจะดันจานทຌายปลอกกระสุนบังคับ฿หຌดຌานหนຌาของปลอกกระสุนบนตัวออก
ทางดຌานขวาของครงลูกลืไอน ขณะทีไลูกลืไอนยังคงหลือทีไถอยมาขຌางหลังอาการดันของหลใกคัดปลอกกระสุน
ตอจานทຌายปลอกกระสุน ละขอรัๅงปลอกกระสุนจับขอบจานทຌายเปทางขวา จึงทา฿หຌปลอกกระสุนกระดใน
ออกจากปน มืไอปลอกกระสุนคลืไอนทีไมาถึงชองคัดปลอกกระสุน สายกระสุนรางจะถูกบังคับ฿หຌกระดในออก
ตรงชองคัดปลอกกระสุน ฿นขณะมืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไถอยมาขຌางหลัง จึงทา฿หຌกระสุนนัดตอเปขຌาอยู฿นรอง
ครืไองปງอนกระสุน
ซ. การขึๅนนก
(ํ) ขณะทีไกຍสขยายตัวขຌาเปดันลูกสูบมาขຌางหลัง กຌานสูบจะคลืไอนทีไถอยมาอยางดียว฿น
ขัๅนตຌน ดยลูกลืไอนเมถอยมืไอดือยของกຌานสูบสัมผัสกับขอบจานขใมทงชนวนดຌานหลังจะทา฿หຌขใมทง
ชนวนถอยตัวออกจากจอกกระทบตกของปลอกกระสุนทีไยิงลຌว ดือยของกຌานสูบยังคงคลืไอนทีไถอยมาขຌาง
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หลัง จึงทา฿หຌกระสุนนัดตอเปขຌาอยู฿นรองครืไองปງอนกระสุน
ซ. การขึๅนนก
(ํ) ขณะทีไกຍสขยายตัวขຌาเปดันลูกสูบมาขຌางหลัง กຌานสูบจะคลืไอนทีไถอยมาอยางดียว฿น
ขัๅนตຌน ดยลูกลืไอนเมถอยมืไอดือยของกຌานสูบสัมผัสกับขอบจานขใมทงชนวนดຌานหลังจะทา฿หຌขใมทง
ชนวนถอยตัวออกจากจอกกระทบตกของปลอกกระสุนทีไยิงลຌว ดือยของกຌานสูบยังคงคลืไอนทีไถอยมาขຌาง
หลังตอเป จนกดขอบจานขใมทงชนวนอยางตใมทีไ ดยดันหนบขใมทงชนวน฿หຌอัดตัว
(๎) ตราบทาทีไยังหนีไยวเกมาขຌางหลังอยู ปนจะยังคงริไมตຌนทางานตามลาดับขัๅนทัๅง ๓ ตอเป
อีกปຓนอัตนมัติ มืไอปลอยเกกระดืไองเกจะขຌายึดอยูกับงยึดกระดืไองเก วงรอบการทางานจะหยุดลง ละ
ปนจะยังขึๅนนกอยู
ํํ. การทีไปืนเมท้างานหตุติดขัดละวิธีกຌเข
ํํ.ํ การทีไปนเมทางาน
คือการทีไครืไองกลเกของปนทางานบกพรอง ติดขัดเมปຓนเปตามปกติ การทีไกระสุนผิดรูป การ
ทีไพลประจาปนปฏิบัติตอปนเมถูกตຌองจะเมนับวาปຓนสาหตุของปนเมทางาน สาหตุของปนติดตอกันรืไอยเป
ํํ.ํ.ํ การทางานของปนฝดชຌา ละวิธีกຌเขຌ การทีไปนกิดการทางานชຌา ตามปกติสาหตุ
จากปนมีการสียดสีมาก ดยปนสกรกหรือมีขมา ขาดการหลอลืไนทีไถูกตຌอง ชิๅนสวนชารุดหรือสึกหรอ หรือ
นืไองจากกຍสระบายออกมากกินเป ตามธรรมดาการทีไกຍสระบายออกมากกินเปนืไองจากจุกรูกຍสหลวม
หรือหลุดหาย ควรทาความสะอาดละหลอลืไนปนสีย ตรวจกຌชิๅนสวนทีไชารุดสึกหรอดยตลอด ดยอา
ชิๅนสวนอะเหลปลีไยน฿หมตามความจาปຓน
ํํ.ํ.๎ การทางานของปนติดตอกันรืไอยเปละวิธีกຌเข ฿นการทีไปนทางานติดตอกันรืไอยเป
คือการทีไปนยังคงยิงติดตอกันออกเปทัๅง โ ทีไเดຌปลอยเกลຌว ซึไงสาหตุอาจนืไองมาจากกระดืไองเกสึกหรอ ง
ยึดกระดืไองเกสึกหรอปนถอยมาขຌางหลังนຌอย (คือสวนคลืไอนทีไถอยมาขຌางหลัง พอทีไจะปງอนกระสุน฿หม ละ
ยิงนัด฿หมทานัๅนเมถอยมาขຌางหลังอีก พอทีไจะ฿หຌกระดืไองเกขัดขຌากับงยึดกระดืไองเกขัดขຌากับงยึด
กระดืไองเก) สาหตุกิดจากรงดันกຍสนຌอย หรือตัวกຌานสูบมีขมามากกินเป
ํํ.ํ.๎.ํ ถຌาปนขัดขຌอง฿นกรณีชนนีๅ ฿หຌปนยังคงลใงเปยังทีไปງาหมายจนกวาจะ
หยุดปງอนกระสุน หรือจนกวากระสุนจะหมด วิธีกຌเขຌทีไดีทีไสุด ฿นการทีไจะ฿หຌหยุดยิงยอมขึๅนอยูกับปัจจัยหลาย
ประการ ชน จานวนกระสุนทีไหลืออยู฿นสายกระสุน ปนตัๅงยิงอยู฿นลักษณะเหน จัด฿หຌมีพลยิงผูຌชวยอยู
หรือเม฿นขณะนัๅน ชน ตัวอยาง฿นการยิงตะลุมบอน ดย฿ชຌกระสุนติดอยูกับปน พลยิงตຌองคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา
ละรักษาระดับปน฿หຌลใงตอปງาหมาย จนกวากระสุนจะหมด ฿นการยิงกรณีอืไน โควรพิจารณา฿นขัๅนตຌนคือ
การรักษาระดับของปน฿หຌยิงเปยังปງาหมายอยางเรกใดีพลยิง หรือพลยิงผูຌชวยอาจจะปฏิบัติตอปน฿หຌหยุดยิงดย
ํํ.ํ.๎.ํ.ํ ยกฝาปิดหຌองลูกลืไอน
ํํ.ํ.๎.ํ.๎ จับสายกระสุนบิดขวางหรือถอดกระสุนออกจากสายพืไอหยุดการปງอนกระสุน
ํํ.ํ.๎.ํ.๏ จับคันรัๅงลูกลืไอน฿หຌนน ลຌวดึงมาขຌางหลัง พืไอหยุดลูกลืไอนเม฿หຌคลืไอนทีไเป
ขຌางหนຌา
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ํํ.ํ.๎.๎ มืไอปนหยุดยิงลຌว ฿หຌถอดปนออกดูกระดืไองเกละงกระดืไองเกวา
ชารุดหรือสึกหรอคเหน ตรวจดูระบบของกຍสวาจุกรูกຍสทอตอกระบอกสูบ ละปງนกลียวกระบอกสูบขัน
นนหรือเม ทาความสะอาดกຌานสูบ ปลีไยนชิๅนสวน฿หมทาทีไจาปຓน
ํํ.๎ หตุติดขัด คือการทีไวงรอบของการทางานปนเมปกติ สาหตุจากปนทางานเมถูกตຌอง หรือ
นืไองจากกระสุนผิดรูป หตุติดขัดบงออกตามความสัมพันธ์กีไยวขຌองของวงรอบของการทางานของปน หตุ
ติดขัดตางโเดຌสดงเวຌ฿นตาราง ดยบอกสาหตุละวิธีกຌเขลຌว
ตารางทีไปนเมทางาน หตุติดขัด ละวิธีกຌเข
การทีไปนเม
อาจนืไองมาจาก
การทีไปน อาจนืไองมาจาก
ทางาน หรือ
สาหตุ
วิธีกຌเข
เมทางาน
สาหตุ
วิธีกຌเข
ติดขัด
หรือติดขัด
เมปງอน
- รงดันของกຍสเม - ทาความ
เมรัๅงปลอก - ขอรัๅงหนบหัก - ปลีไยน฿หม
กระสุน
พียงพอ
สะอาดรูกຍส
- ถอยมาขຌางหลัง
- ขอรัๅงกระสุนหรือ - สงคืนหนวย
นຌอย
- ทาความ
หนบชารุด
หนือ
สะอาดรูกຍส
กຌานสูบละ
หลอลืไน
- ชองบังคับกระสุน - สงคืนหนวย เมรัๅงปลอก - ลูกสูบ฿สกลับ
- ฿ส฿หม฿หຌถูก
อันหนຌาละชอง
หนือ
กระสุน
ทาง
บังคับกระสุนอันหลัง
- ถอยมาขຌางหลัง - ทาความ
ชารุด
นຌอย
สะอาดรูกຍส
- กลอนฝาปิดหຌองลูก - สงคืนหนวย
กຌานสูบละ
ลืไอนชารุด
หนือ
หลอลืไน
- หนบคันลืไอนสาย - สงคืนหนวย
กระสุนชารุด
หนือ
- ขอรัๅงหรือหนบ - ปลีไยน฿หม
หัก
- ลูกบีๅยวชารุด
- สงคืนหนวย
- หลใกคัดปลอก - ทาความ
หนือ
หรือหนบขใงตัว สะอาดหรือ
ปลีไยนชิๅนสวน
หรือชารุด
฿หม
- การหลอลืไนเม
- ฿หຌการหลอลืไน
พียงพอ
- สงคืนหนวย
- กระสุนหรือสาย
- ปลีไยน฿หม
เมขึๅนนก กระดืไองเกหัก
กระสุนชารุด
- งยึดกระดืไอง หนือ
- สงคืนหนวย
เกสึก
หนือ
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เมปງอนกระสุน

มืไอนากระสุน
ขຌารังพลิง

- บรรจุสายกระสุน - กลับสาย
ผิดทาง
กระสุนสีย
฿หม
- หนบสงกຌานสูบ - ปลีไยน
ชารุด
หนบ฿หม
- มีสิไงกีดขวาง฿น - นาอาออก
ครงลูกลืไอน
- ปลอกกระสุน
บวมผิดรูป
- กระบอกสูบมี
ขมามาก
- ครงลูกลืไอนมี
ขมามาก
- กระสุนชารุด

ปนเมลัไน

- ถอดกระสุน
นัดนัๅนออก
- ทาความ
ปนทางาน
สะอาดขมา ติดตอกัน
ออก
รืไอยเป
- ทาความ
สะอาดขมา
ออก
- ปลีไยน
กระสุน฿หม

- ขใมทงชนวน
ชารุดหัก

- ปลีไยน฿หม

- หนบขใมทง
ชนวนชารุด

- ปลีไยน฿หม

-กนกระดืไองเก
หรือหนบหัก
ชารุด
- มีสิไงกีดขวาง฿น
ครงลูกลืไอน

- สงคืนหนวย
หนือ

- ถอยมาขຌาง
หลังนຌอย

- ทาความ
สะอาดรูกຍส

- ทาความ
สะอาดตาม
ความตຌองการ

กระดืไองเกหัก
หรือสึกหรอ
- งยึดกระดืไอง
เกทีไกຌานสูบสึก
- กิดการสียดสี
มาก

- สงคืนหนวย
หนือ
- ทาความ
สะอาดละ
หลอลืไน
- กຍสระบายหนี - ขันละ
ออกมากินเป
ปลีไยนจุกกຍส
฿หม

ํํ.๏ การกຌเขหตุติดขัดทันทีทัน฿ด
การกຌเขหตุติดขัดทันทีทัน฿ด คือ การปฏิบัติตอปนพืไอลดหตุติดขัดลง ดยปราศจากการ
ตรวจสอบถึงสาหตุ การกຌเขบบนีๅตຌองกระทาทันทีภาย฿นวลา ํ์ วินาที รวมทัๅงวลาทีไตຌองการรอคอย
฿นขณะมืไอลากลຌองมีความรຌอนสูง อาจปຓนสาหตุ฿หຌกระสุนลัไนออกเปเดຌอง การยิงกระสุนจานวน ํ๑์ นัด
฿นวลา ๎ นาที อาจจะทา฿หຌลากลຌองรຌอนสูงพอทีไจะปຓนตຌนหตุ฿หຌกระสุนลัไนออกเปเดຌ
ํํ.๏.ํ ถຌากิดการติดขัดขึๅน ฿หຌรอคอยประมาณ ๑ วินาที (ลูกลืไอนยังคงอยูขຌางหนຌา฿น ๑
วินาทีรก พืไอรอดูวาปนอาจจะกิดการลัไนชຌา)
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ํํ.๏.๎ หลังจากรอคอยลຌว ๑ วินาที ฿หຌยกฝาปิดลูกลืไอนขึๅน ลຌวถอดกระสุน ละสาย
กระสุนออกจากครืไองปງอนกระสุน
ํํ.๏.๏ ดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง ตรวจ฿หຌน฿จวากระดืไองเกขຌาขัดกับงยึดกระดืไองเกทีไ
กຌานสูบลຌวปิดฝาปิดหຌองลูกลืไอนทันที ลຌวผลักคันรัๅงลูกลืไอน฿หຌอยู฿นตาหนงหนຌาสุด
ํํ.๏.๐ ฿นระหวางทีไดึง฿หຌลูกลืไอนถอยมาขຌางหลัง จงสังกตวามีกระสุนถูกรัๅงละคัดออกมา
หรือเม
ํํ.๏.๐.ํ ถຌากระสุนเมถูกรัๅงออกมา฿หຌหนีไยวเก พยายามยิงกระสุนออกเป฿หม (ถຌา
กระสุนเมลัไนละลากลຌองรຌอน ตຌองคอยอยางนຌอยทีไสุด ๑ นาที ฿นขณะนัๅนลูกลืไอนยังคงอยู฿นตาหนงหนຌาสุด
พืไอปງองกันความสียหาย หรือกิดการบาดจใบ ฿นกรณีกระสุนลัไนอง) ภายหลังการรอคอย ๑ นาที ลຌว฿หຌ
ถอดกระสุนนัดนัๅนออกดย฿ชຌสຌทาความสะอาดลอดขຌาเปทางปากลากลຌองปนดันออกมา
ํํ.๏.๐.๎ ถຌากระสุนรัๅงออกมา หรือมืไอกระสุนหลุดออกมาจากรังพลิงลຌว ฿หຌตรวจ
ปนละกระสุนพืไอคຌนหาสาหตุของการติดขัด
ํํ.๏.๑ ภายหลังจากการตรวจอาวุธลຌว ฿หຌบรรจุ฿หม฿หม ทาการลใงเปยังปງาหมายละ
พยายามยิงออกเป
ตอนทีไ ๑
การปฏิบัติบ้ารุงรักษาละการท้าความสะอาด
ํ๎. กลาวทัไวเป
การปฏิบัติบารุงรักษาปนกล อใม ๒์ นัๅน หมายถึง การตรวจ การทาความสะอาด ละการปลีไยน
ทดทนชิๅนสวนปน จຌาหนຌาทีไละการจัด฿นการปฏิบัติบารุงรักษาอยางสมบูรณ์
ํ๏. การตรวจ
การตรวจจะริไมตຌนมืไอเดຌถอดปนออกมาปຓนชิๅนสวน฿หญ โ ๒ ชิๅนสวนลຌวดังนีๅ
ํ๏.ํ พานทຌายปน
ํ๏.ํ.ํ ตຌองเมตกรຌาว สวมพอหมาะกับครงลูกลืไอน
ํ๏.ํ.๎ รองสวมพานทຌายตຌองเมตกรຌาว คด งอ หรือชารุด
ํ๏.ํ.๏ หลใกพาดบา ละกลอนยึดควรจะทางานเดຌถูกตຌอง
ํ๏.ํ.๐ ยางรองพานทຌายละชิๅนสวนอืไนโ ของปน ควรจะเดຌทาการตรวจอยา฿หຌทาความ
สะอาดดຌวยวัตถุทาความสะอาดทีไหຌามทา สวนตางโหลานีๅทาความสะอาดดຌวยวัตถุทีไหຌามลຌวจะทา฿หຌยางนุม
ละจะเมสามารถ฿ชຌการเดຌ
ํ๏.๎ ชุดครืไองรับรงถอย
ครืไองรับรงถอยจะบรรจุอยูดຌาน฿นตรงกับผนยางรองพานทຌายเมควรมีนๅามันอยูขຌาง฿น
ํ๏.๎.ํ ผนกันครืไองรับรงถอย ละรองผนกันครืไองรับรงถอย ตຌองเมชารุดตกรຌาว
หรือคดงอ
ํ๏.๎.๎ กนครืไองรับรงถอย ตຌองสวมขຌา฿นชองกนหัวหนบสงกຌานสูบอยางงาย
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ํ๏.๏ ชุดคลืไอนทีไ
ํ๏.๏.ํ งยึดกระดืไองเก ตຌองเมปรากฏรองรอยวากิดสึกหรอ (การสึกหรอมากจะสดงวา
การลัไนเกกระทาเมถูกตຌอง)
ํ๏.๏.๎ ลูกบีๅยว ปງนลูกลืไอน สลักปງนลูกลืไอน ละครงลูกบีๅยวควรจะเดຌรับการตรวจดู
วายังคง฿ชຌเดຌอยู
ํ๏.๏.๏ ขใมทงชนวน ควรตรวจดูความสึกหรอของปลายขใมทงชนวน
ํ๏.๏.๐ กຌานสูบ หนบสงกຌานสูบ ละหนบขใมทงชนวน จะตຌองเมคดงอหรือหัก
ํ๏.๏.๑ หลใกคัดปลอกกระสุนละขอรัๅงปลอกจะตຌองเดຌรับการตรวจดูวาชิๅนสวนนัๅนโอยู฿น
ลักษณะมีหนบดันอยู ละเมบิไน หรือสึกหรอ
ํ๏.๐ ชุดรือนครืไองลัไนเก
ํ๏.๐.ํ กระดืไองเกตຌองเมปรากฏรองรอยวามีการสึกหรอมาก (การสึกหรอมากจะสดงถึงวา
การลัไนเกกระทาเมถูกตຌอง)
ํ๏.๐.๎ ควรจะเดຌทาการตรวจการตกรຌาว฿กลຌโกับสลักรือนครืไองลัไนเก
ํ๏.๐.๏ ดู฿หຌน฿จวา ฿บหนบมีลักษณะคดงออยางถูกตຌอง
ํ๏.๐.๐ ผนหຌามเกควรจะทางานปຓนปกติ (มืไอตัๅงผนหຌามเกทีไหຌามเกลຌวหนีไยวเก)
กระดืไองเกตຌองเมคลืไอนตัว ละมืไอตัๅงผนหຌามเกทีไยิง จะตຌองคลืไอนตัวเดຌ
ํ๏.๑ ชุดลากลຌองปน
ํ๏.๑.ํ ปลอกปງองกันสงตຌองขันนน (ตຌองตรวจดูทัๅง ๎ ลากลຌอง) ศูนย์หนຌาละกนยึดลา
กลຌองปนตຌองเมคดงอ ตกรຌาว หรือชารุด
ํ๏.๑.๎ ชุดขาทรายตຌองตรวจดู วาทางานอยางถูกตຌอง
ํ๏.๑.๏ รูกຍสทีไกระบอกสูบตຌองสะอาด
ํ๏.๑.๐ ลูกสูบละกระบอกสูบตຌองเมชารุด ละลูกสูบตຌองคลืไอนทีไเดຌอยางอิสระความกวຌาง
ระหวางกระบอกสูบดຌาน฿นกับลูกสูบจะตຌองลใกพอทีไการคลืไอนทีไของลูกสูบปຓนการทาความสะอาดตัวองดຌวย
ระบบกຍสควรจะทาการถอดละทาความสะอาด฿นมืไอปนกิดอาการยิงฝดชຌาทานัๅน ละหตุผลอันอืไน฿น
รืไองของการยิงฝดชຌา มักจะเมคอยพบนัก หรือควรถอดพืไอการฝຄกสอนอยางนຌอยครัๅงทีไสุด
ํ๏.๒ ชุดครงลูกลืไอน
ํ๏.๒.ํ เมຌรองลากลຌองปน หลใกปิดฝาหຌองลูกลืไอน ครืไองปງอนกระสุน คันรัๅงลูกลืไอนละ
ครงลูกลืไอน ตຌองเมตกรຌาว หรือคดงอ
ํ๏.๒.๎ ผนคันลืไอนสายกระสุน ละกຌานตอผนคันลืไอนสายกระสุน ครืไองชวยปງอน
กระสุน ครืไองยึดสายกระสุน ละกลอนยึดลากลຌองปนตຌองตรวจดูวาทางานรียบรຌอย
ํ๏.๓ ครืไองยึดปน
ํ๏.๓.ํ รือนควงมุมสายละควงมุมสูงตຌองเมฝด ตัวลขมาตราควรอานเดຌงาย
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ํ๏.๓.๎ ดือยปนตຌองสวมพอดี ละกลอนยึดดือยปนจะตຌองยึดดือยปนขຌากับชองยึดดือย
ปนอยางนน
ํ๏.๓.๏ กลอนยึดดือยขาหยัไงทางานปกติ ละคานราวสายปนนนมัไนคง
ํ๏.๔ ถุงลากลຌองอะเหล
ํ๏.๔.ํ ครืไองบารุงรักษาปน จะตຌองมีการตรวจสอบวามีอยูอยางสมบูรณ์ ละสามารถ฿ชຌการ
เดຌ
ํ๏.๔.๎ ถุงลากลຌองอะเหลตຌองเมลຌางมากกินเป พราะการลຌางบอย โ จะทา฿หຌเมกันนๅา
พราะผຌา฿บจะสืไอม
ํ๐. การท้าความสะอาดละการหลอลืไน
ํ๐.ํ การทาความสะอาด
ํ๐.ํ.ํ ภายหลังจากการยิงปนเปลຌว ตຌองทาความสะอาดทันที ละตຌองทาความสะอาด
ติดตอกันเปอีก ๎ วัน ภายหลังจากนัๅน ดยทาความสะอาดลากลຌองปนดยตรวจรังพลิง ละชิๅนสวนตาง โ ทีไ
ปรอะปຕอนขีๅขมาปน ดຌวยนๅามันลຌางลากลຌองปน (ทาความสะอาดดຌวยนๅามันทาความสะอาด) อยาชใดหຌง
จนถึงวันทีไ ๏ หลังจากยิง ฿หຌทาความสะอาดดຌวยนๅามันลຌางลากลຌองชใดออก฿หຌหຌง ลຌวทานๅามัน฿สบาง โ ฿หຌ
ทัไว
ํ๐.ํ.๎ ภายหลังจากนัๅนทุก โ สัปดาห์ มืไอปนเมเดຌทาการยิงตຌองทาความสะอาดลากลຌองปน
รังพลิง ดຌวยนๅามันลຌางลากลຌองปน ชใดออก฿หຌหຌง ลຌวทานๅามัน฿ส
ํ๐.ํ.๏ ทีไติดตัๅงตัวปน ควรจะทาความสะอาดชนิดหຌงทันที หลังจากการยิงลຌว ละหลังจา
นัๅนทาความสะอาดปຓนรายสัปดาห์ ชใดออก฿หຌหຌงลຌวทานๅามัน฿ส
ํ๐.ํ.๐ อยาทาความสะอาด฿นกระบอกกຍส วຌนตยิงดຌวยกระสุนซຌอมรบมาลຌวหรือปน
ทางานฝดชຌา ภายหลังทีไเดຌตรวจลຌววามีหตุผลทีไชืไอเดຌวาปนทางานชຌา
ํ๐.๎ การหลอลืไน
ํ๐.๎.ํ สภาพอากาศหนาว (อุณหภูมิตไากวา ์ องศาฟารนเฮต์สมอ) ฿ชຌหลอดຌวยนๅามันทา
ปน ละตຌองกใบคุมปนอาเวຌ฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะทาเดຌ สาหรับครืไองราวรายละอียด ฿หຌดู ทบ.๕ – ๎์๓๒
ละ รส.๏ํ – ๓์
ํ๐.๎.๎ สภาพอากาศฉลีไยทัไวเป (อุณหภูมิระหวาง ๒์ – ๔์ องศาฟารนเฮต์) ฿หຌหลอลืไน
ดຌวยนๅามันทาปน อรรถประยชน์ (PL Specail)
ํ๐.๎.๏ สภาพอากาศรຌอน ชุมชืๅน ตຌองตรวจปนบอย โ พืไอตรวจดูสนิม ฿หຌกใบปน฿หຌหางจาก
ความชืๅน ละทานๅามัน฿สบาง โ (PL Specail) ถຌาปนตຌองอยู฿นสภาพมีละอองตใม ความชืๅนสูง หรือถูกนๅา ตຌอง
ทาความสะอาด ละทานๅามันบอย โ พืไอขจัดสิไงสกปรกทีไติดอยู
ํ๐.๎.๐ สภาพอากาศรຌอนหຌงลຌง ตຌองทาความสะอาดปนทุกวัน มืไอจาปຓนตຌองทาความสะอาดบอย โ ฿น
พืๅนทีไมีทรายหรือฝุຆน ตຌองกใบรักษาปน฿หຌปราศจากนๅามันพืไอปງองกันทรายหรือฝุຆนมาจับกาะอยูทีไชิๅนสวน
คลืไอนทีไของปน
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ํ๐.๎.๑ ครืไองมือ฿นการบารุงรักษา ครืไองมือทัๅงหลายทาทีไจาปຓน฿นการบารุงรักษาปน฿นขัๅน
รกนีๅ คือ ครืไองประกอบตาง โ ทีไเดຌจาย฿หຌ฿นถุงลากลຌองอะเหล
ํ๐.๏ การปฏิบัติตอปนกอนละหลังการยิง
ํ๐.๏.ํ กอนการยิง
ํ๐.๏.ํ.ํ ชใดลากลຌอง฿หຌหຌง
ํ๐.๏.ํ.๎ ตรวจอาวุธตามหัวขຌอ฿นการฝຄก
พลประจาปน
ํ๐.๏.ํ.๏ ปฏิบัติตามระบียบทีไกาหนดเวຌ มืไอ฿ชຌลากลຌองอะเหล
ํ๐.๏.ํ.๐ ตຌองน฿จวาปนเดຌหลอลืไนลຌวอยางถูกตຌอง
ํ๐.๏.๎ ภายหลังการยิง
ํ๐.๏.๎.ํ ปลีไยนลากลຌองปนตามทีไอธิบายเวຌ฿นตอนทีไ ํ ขຌอ ๏.๑.ํ, ๏.๑.๎ ละ
๏.๑.๏ การปลีไยนลากลຌองจะปຓนการยึดอายุลากลຌองออกเป ละทา฿หຌสึกหรอทา โ กัน
ํ๐.๏.๎.๎ ตຌองมีการตรวจอาวุธตามระยะวลา พืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌวาปนเดຌมีการหลอลืไน
อยางถูกตຌอง
ํ๐.๏.๏ มืไอปนกิดอาการเมทางาน หรือกิดหตุขัดขຌอง ฿หຌปฏิบัติตามระบียบ฿นตอนทีไ ๐
ขຌอ ํํ ละตารางรืไองการทีไปนเมทางาน หตุติดขัดละวิธีกຌเข
ํ๑. การบ้ารุงรักษาภาย฿ตຌสภาพสงคราม คชร.
ํ๑.ํ ถຌาคาดลวงหนຌาวาปนจะตຌองสกปรกมาก คชร. ฿หຌทานๅามันปนตามผิวสวนทีไปຓนลหะดຌานนอก
ของปน฿หຌทัไว อยาทานๅามันทีไกระสุน กใบรักษาอาวุธดยคลุมอาเวຌทาทีไจะทาเดຌ
ํ๑.๎ ถຌาอาวุธเดຌรับความสกปรกจากชืๅอรค ฿หຌขจัดสิไงสกปรกจากชืๅอรคออกดยปฏิบัติตาม
ระบียบหัวขຌอหัวขຌอ฿น รส. ๎ํ – ๐์ ละ ทน.๏ – ๎๎์ ลຌวทาความสะอาดละหลอลืไนปนสีย
ํ๒. การท้าลายวัตถุละสรรพาวุธมืไอ฿กลຌจะถูกจับกุม
การทาลายปนกลละฐานติดตัๅง จะปฏิบัติฉพาะมืไอจะถูกยึดหรือตຌองละทิๅงมีวิธีทาลายดังนีๅ
ํ๒.ํ ทางครืไองกลเก ฿หຌถอดปนทาทีไจะมีวลา฿หຌถอด ลຌว฿ชຌลากลຌองหรือครืไองมือหนัก โ อยาง
อืไนตีฝาปิดหຌองลูกลืไอน ครืไองปງอนกระสุน ครงลูกลืไอน ชุดสวนคลืไอนทีไ ครืไองรับรงถอยพานทຌายละ
กระบอกสูบ
ํ๒.๎ การผา การทาลายอาวุธดຌวยวิธีผา ฿หຌ฿ชຌลูกระบิดขวຌางพลิงวางลงบนครงลูกลืไอนตรง
ดຌานบน (ดย฿ชຌฝาปิดลูกลืไอนปຓนทีไวางตัวลูกระบิด) ลຌวจุดลูกระบิดขึๅน
ํ๒.๏ การยกกระจาย ฿หຌยกฝัດงชิๅนสวนของปนลง฿นบอ หลุมทีไหมาะสม หรือกองชิๅนสวนเวຌ฿ตຌลา
ธาร คลน หิมะ หลุมขยะ หรือสຌวม
ํ๒.๐ การทาลายฐานติดปน ฿หຌดีรือนควงมุมสายละควงมุมสูง฿หຌชารุด ทาลายฐานปน ทา฿หຌขา
หยัไงคดงอ
----------------------------------อกสารอຌางอิง ปนกล อใม ๒์ ขนาด ๓..๒๎ (ปก.๓.๒๎ -ํ) รส.๎๏ – ๒๓ พ.ศ. ๎๑ํ๐
FM.23 – 67 (MACHINE GUN 7.62 MM.) ZM.60
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บททีไ ํํ
ครืไองยิงลูกระบิด ขนาด ๔ํ มม. บบ อใม ํ ละ อใม ๎๕
(MOTAR M 1 & M 29)
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวเป

ํ. กลาวทัไวเป
ค ๔ํ มม. บบ อใม ํ ละ บบ อใม ๎๕ ซึไง ทอ. รามี฿ชຌป็นอาวุธวิถีคຌง สามารถพิจารณาลือก฿ชຌ
฿หຌหมาะกับปງาหมาย พืไอ฿หຌเดຌประสิทธิภาพ฿นการทาลายมากทีไสุด สามารถจะ฿ชຌยิงทัๅงวิธีลใงตรงละลใง
จาลอง ตอปງาหมายหลังทีไกาบังเดຌ คุณสมบัติทีไดนของ ค.๔ํ เดຌก
ํ.ํ มีอานาจการทาลายสูง มีความมนยานนอน ฿ชຌเดຌรวดรใวทันวลาตอปງาหมายเดຌรอบตัวดยมิ
ตຌองคานึงถึง สภาพดินฟງาอากาศ ทัศนะวิสัย ละภูมิประทศ
ํ.๎ จมตีปງาหมายตาง โ เดຌอยางกวຌางขวาง สามารถรวมอานาจการยิง กระจายการยิงหรือยิง
ปງาหมายตามหตุการณ์เดຌ ฿นรัศมีระยะยิงของตนองดยมิตຌองยຌายทีไตัๅงยิง
ํ.๏ ดຌวยการยิงจูจม สามารถทาลายขวัญขຌาศึก ทัๅงยังจากัดขีดความสามารถ฿นการคลืไอนยຌาย รน
ถอยของขຌาศึก ดยขຌาศึกเมทราบทิศทางยิง
๎. การพิจารณา฿ชຌ฿นทางยุทธวิธี
ตามปกติภารกิจหลักของ ค.๔ํ มม. มี ๎ประการ เดຌก ฿หຌการสนับสนุนการยิงอยาง฿กลຌชิดตอหนวย
ดานินกลยุทธ การจมตี฿นทางลึกหลังนวขຌาศึกพืไอขัดขวางการปฏิบัติการของขຌาศึก
ดยปกติการ฿ชຌ ค.๔ํ มม. ฿หຌกิดผลตใมขีดความสามารถจะตຌองมี ชุดจຌาหนຌาทีไทาหนຌาทีไป็นผูຌตรวจ
การณ์หนຌา ศูนย์อานวยการยิง ละพลประจาปืนทัๅง ๏ สวน จะยกกันปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไตาง โ กัน กลาวคือ
ผูຌตรวจการณ์หนຌาจะทาหนຌาทีไคຌนหาปງาหมาย สงคาขอยิง ละกຌเขผลการยิงเปยังศูนย์อานวยการยิง
จຌาหนຌาทีไภาย฿นศูนย์อานวยการยิงจะนาขຌอมูลจากคาขอยิงหรือผลการกຌเขปลงป็นหลักฐานการยิง ละสง
ป็นคาสัไงยิงทีไสมบูรณ์เปยังหมูปืน พลประจาปืนจะรับคาสัไงยิง ตัๅงคามุมตาง โ ตลอดจนการ฿ชຌกระสุนละจัด
สวนบรรจุ ตามคาสัไงยิงทีไเดຌรับทุกประการละทาการยิงตามคาสัไงทีไศูนย์อานวยการยิงควบคุม วิธียิงชนิดนีๅ
รียกวา การยิงดยวิธีการลใงจาลอง ตถຌาพลประจาปืนสามารถมองหในทีไหมายจากทีไตัๅงปืนกใสามารถปรับ
การยิงของตนองเดຌลย ดยเมตຌองอาศัยองค์ประกอบดังกลาว ซึไงรารียกวิธีหลังนีๅวา การยิงดยวิธีลใงตรง
สาหรับคูมือฉบับนีๅกลาวฉพาะอาวุธศึกษา จึงจะวຌนเมกลาวถึงรายละอียดละวิธีการยิงหรือการ฿ชຌ
ค.๔ํ วิธีตาง โ ตจะกลาวฉพาะสวนอาวุธศึกษา ฿นหนຌาทีไของพลประจาปืนตຌองทราบทานัๅน
๏. สวนประกอบรายการขนาดละน้าหนัก
๏.ํ ครืไองยิงลูกระบิด ขนาด ๔ํ มม. (อใม ํ, อใม ๎๕) ประกอบขึๅนดຌวยสวน฿หญ โ ๏ สวน คือ
ฐาน ลากลຌอง ละชุดขาหยัไง ป็นอาวุธวิถีคຌงยิงดຌวยมุมยิง฿หญ (ตัๅงต ๐๑ องศาขึๅนเป) ภาย฿นลากลຌองรียบ
บรรจุกระสุนทางปากลากลຌอง มีครืไองผอนรงกระทก สามารถปรับการยิงเดຌอยางมนยา ตอทีไหมายทีไ
สามารถมองหใน ละหลังทีไกาบัง ซึไงอาวุธวิถีราบอืไน โ เมสามารถทาการยิงเดຌ
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๏.๎ รายการขนาดละนๅาหนัก
ค.บบ อใม ํ
๏.๎.ํ นๅาหนัก
- ทัๅงกระบอก ํ๏๒.๑ ปอนด์
- ลากลຌอง ๐๐.๑ ปอนด์
- ขาหยัไง ๐๓.์ ปอนด์
- ฐาน ๐๑.์ ปอนด์
- ชุดครืไองลใง ํ.๓ ปอนด์

ค.บบ อใม ๎๕
- ทัๅงกระบอก ๔๓.๑ หรือ ํ์๓ ปอนด์
(ลຌวตฐาน)
๎๔ ปอนด์
๏ํ ปอนด์ (อใม ๎๏ อ ํ)
๐๔ ปอนด์ (อใม ๎๏ อ ํ)
๎๔.๑ ปอนด์ (อใม ๏)
๑.๎๑ ปอนด์ (อใม ๑๏)
๐ ปอนด์ (อใม ๏๐ อ ๎)

๏.๎.๎ ขนาด
- ความยาวทัๅงกระบอก ๐๕.๑ นิๅว
- กินทีไกวຌาง ํ๒.๒ นิๅว
- ความสูงทัๅงหมดของขาหยัไง ๏๒.๑ นิๅว
๏.๎.๏ ครืไอง฿หຌทางสูง
- มุมสูง ๐์ – ๔๑ องศา
- ํรอบ ความสูงประมาณ ํ/๎ องศา
๏.๎.๐ ครืไอง฿หຌทางทิศ
- จานวนรอบควงสายทัๅงหมด ํ๕ รอบ
- สายจากศูนย์กลางขຌางละ ๕ ํ/๎ รอบ
- หนึไงรอบควงสายประมาณ ํ์ มิล
- สายจากศูนย์กลางขຌางละ ๕๑ มิล
๏.๎.๑ ความรใว฿นการยิง
- สูงสุด ๏์ นัด/นาที
(ฉพาะ ํ นาที)

- ปกติ ํ๔ นัด/นาที

๑ํ นิๅว
๎ํ นิๅว
๏๓.๑ นิวๅ
๔์์ – ํ๐์์ มิล
ํ์ มิล
ํ๕ รอบ
๕ ํ/๎ รอบ
ํ์ มิล
๕๑ มิล
ํ๎ นัด/นาที (บจ.๔)
(ฉพาะ ๎ นาที)
ํ๎ นัด/นาที (บจ.๎)
(ฉพาะ ๑ นาที)
๏ นัด/นาที (บจ.๔)
เมจากัดวลา
๑ นัด/นาที (บจ.๒)
เมจากัดวลา
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๐. รายละอียดของสวนประกอบ
๐.ํ สวนประกอบของลากลຌอง
สวนประกอบของลากลຌองประกอบดຌวย ลากลຌอง ครืไองปຂดทຌาย ขใมทงชนวน (ละวงหวน
รัดลากลຌอง สาหรับ อใม ๎๕)
๐.ํ.ํ ลากลຌองภาย฿นรียบสมไาสมอ ภายนอก (รียบสาหรับ อใม ํ ) ป็นกลียวถีไ ละหนา
ทาหนຌาทีไคลຌายลวดพันลากลຌอง พิไมความขใงรง ทัๅงป็นทีไยึดละปรับ฿หຌวงหวนรัดลากลຌองลืไอนขึๅนลงเดຌ
(สาหรับ อใม ๎๕)
๐.ํ.๎ ครืไองปຂดทຌาย ละขใมทงชนวน ป็นรือนกลียวขันปຂดทຌายลากลຌองประกอบดຌวยตัว
รือนกลียวครืไองปຂดทຌาย ละดือยทຌายสาหรับยึดกับฐานทีไกลางดือยทຌายลากลຌองสรຌางป็นรือนกลียว ขใม
ทงชนวน ซึไงขใมทงชนวนจะถูกขัน฿หຌติดนนอยู฿นรือนกลียว ดยปลายขใมทงชนวนผลขຌาเปภาย฿น
ครืไองปຂดทຌายลากลຌอง
๐.ํ.๏ วงหวนรัดลากลຌอง (สาหรับ อใม ๎๕) ป็นวงหวนทีไติดอยูกับภายนอกของลากลຌอง
ดຌวยกลียวรัดลากลຌอง สามารถหมุนลืไอนปรับตาหนงทีไอยูเดຌดยหมุนเปตามกลียวภายนอกลากลຌอง ดย
ปกติจะอยูกึไงกลางระหวางขีดขาว ๎ ขีด ทีไทาเวຌบนสันกลียว ซึไงจะอยูหางจากปากลากลຌองปืน ํ๓ ละ ๎๏
นิๅว ตามลาดับ
๐.๎ ชุดขาหยัไง
๐.๎.ํ สวนประกอบของขาหยัไงประกอบดຌวย ขาหลอดหลใกหนีไยวป็นขาหยัไง ๎ ขา
ครืไองสายทางทิศ ครืไอง฿หຌทางสูง ครืไองปรับกຌอียง ครืไองผอนรงกระทือน ละทีไยึดขาหยัไงติดกับลา
กลຌอง พลัไวขาหยัไง ชองรับครืไองลใง
๐.๎.๎ ขาหยัไงทัๅงสองมีพลัไวขาหยัไงทีไปลายทัๅงสองขຌาง มีซขาหยัไงทีไปลายซขຌางหนึไงจะสรຌาง
ป็นหนบรับรงกระทือน ปกติ฿ชຌ฿ชระหวาง ํ๑ ถึง ํ๔ ขຌอ ขาหยัไงขวาป็นขาหยัไงทีไคงทีไสวนขาหยัไงซຌาย
ประกอบดຌวยครืไองกຌอียง ดยมีปลอกลืไอนคานกຌอียง ละปลอกยึดคานกຌอียงสาหรับ฿ชຌปรับกຌปืนอียง
๐.๎.๏ ครืไอง฿หຌมุมสูง ประกอบดຌวยรือนควงสูงซึไงมีควงสูงสามารถหมุนปรับ฿หຌสวนบนของ
ชุดขาหยัไงขึๅนลงเดຌดຌวยฟือง ละกลียว฿นกระปุก ละหลอดครืไอง฿หຌทางสูง
๐.๎.๐ ครืไอง฿หຌมุมทางทิศ (ครืไองสาย) ประกอบดຌวยควงสายซึไงจะอานวย฿หຌสวนยึดลากลຌอง
สายซຌาย – ขวา เดຌตามตຌองการเปตามสะพานครงสาย ทีไปลายสะพานครงสายดຌานซຌายมีชองรับกลຌองลใง
๐.๎.๑ ปลอกรัดลากลຌอง (อใม ํ) หรือปลอกสวมลากลຌอง (อใม ๎๕) ติดอยูกับสวนบนของ
สะพานครงสาย ลืไอนเปมาทางระดับตามควงสายป็นทีไสาหรับยึดลากลຌอง ติดอยูกับสวนบนของขาหยัไง ดຌวย
ควงกลียวรงปลอกรัดลากลຌอง (สาหรับ อใม ํ) ขาหยัไงทีไ฿ชຌกับ อใม ํ ละ อใม ๎๕ มี ครืไองผอนรง
กระทกประกอบอยูดຌวยทัๅง ๎ บบ
๐.๏ ฐาน
๐.๏.ํ ฐานสาหรับ฿ชຌกับ ค.บบ อใม ํ ป็นฐานรูปสีไหลีไยมผืนผຌา มีพลัไวฐานอยูขຌาง฿ตຌมีหวงหู
หิๅว ละชองรับดือยทຌายลากลຌอง ๏ ชอง
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๐.๏.๎ ฐานสาหรับ฿ชຌกับ ค.บบ อใม ๎๕ ป็นฐานกลม ๎ บบ คือ บบ อใม ๏ ซึไงป็นรูปวง
หวนถบกวຌางวงหวนดียว ละบบอใม ๎๏ อ ํ ซึไงป็นรูปวงหวน ๎ วง วงหวนวง฿นละนอก
สามารถ฿ชຌพียงวงหวนดียว หรือประกอบกันทัๅง ๎ วงกใเดຌ ฐานทัๅง ๎ บบ มีชองรับดือยทຌายลากลຌองรูปตัว
ยู หมุนหมุนเดຌดยรอบตัว ชนดียวกัน ทา฿หຌสะดวก฿นการยຌายยิงทางขຌางเดຌดยรอบ ดยเมตຌองวางฐาน฿หม
๑. การท้างานของครืไองยิง ฯ
ลักษณะการทางานของครืไองยิง ฯ ป็นการทางานบบงาย โ พียงบรรจุกระสุน (ลูกระบิดยิง) ดย
อาทางสวนหางลงเปทางปากลากลຌองดຌวย นๅาหนักของกระสุนจะทา฿หຌกระสุนลืไอนลงเป อาสวนทຌายทีไมีจอก
กระทบตก ละมีดินสงกระสุน กระทกขຌากับขใมทงชนวนทีไผลคอยรับอยูลຌวทา฿หຌกิดการปะทุขึๅน ละ
จุดดินขับกิดการผาเหมຌอยางรวดรใว ละรุนรง สามารถดันตัวกระสุน ฿หຌยิงออกเปจากลากลຌองเดຌ สวนทຌาย
ของกระสุนจะมีหางนาทิศ จะบังคับ฿หຌกระสุนพุงออกเปตามทิศทางยิงตามวิถีทีไตຌองการ สาหรับการจุดดินขับ
ราจะตຌองการ฿หຌรงมาก – นຌอย พืไอพิไมลดระยะ ราสามารถจัดสวนบรรจุ (ดินขับ) พิไม – ลด เดຌตามความ
ตຌองการดยพิจาณาระยะยิงประกอบกับตารางยิง฿หຌหมาะสม
ตอนทีไ ๎
อุปกรณ์ละสวนประกอบ
๒. ครืไองลใงละครืไองควบคุมการยิง
๒.ํ ครืไองลใง M 34 A1 (A2) (SIGHT UNIT M 34 (A2) ป็นครืไองลใงสาหรับ฿หຌทิศทางยิง (ท)
ละมุมสูง (ส) กครืไองยิง ฯ ประกอบดຌวย
๒.ํ.ํ กลຌองลใงชนิดขຌอศอก มีกาลังขยาย ๏ ทา ปรับความชัดเดຌ มีสຌนลใงกากบาทสามารถ
ปรับสียงละตัๅงเดຌดยมีปุຆมยึดมืไอปรับกลຌองเดຌทีไลຌว มีปุຆมปรับกนกลຌอง฿หຌงยขึๅน หรือกตไาลงพืไอปรับขຌาหา
ทีไหมายลใง ดยเมกระทบกระทือนตอคามุมสูง ละมีชองรับครืไอง฿หຌสงสวางสาหรับ฿ชຌวลากลางคืนดຌวย
๒.ํ.๎ สวนฐานครืไองลใงประกอบดຌวยครืไอง฿หຌทางสูง ละมาตรามุมสูงทัๅงมาตราหลักละ
มาตราสวนยอย ซึไงจะขียนลขมาตราสวนหลักจาก – ๎์์ ถึง + ํ,์์์ มิล. ดยบงขีดมาตราขีดละ ํ์์
มิล ละขียนตัวลขทุก โ ๎์์ มิล สวนมาตราสวนยอยจะบงขีดละ ๎ มิล ขียนลขเวຌทุก โ มิล ฿น ํ รอบ
ควงสายสวนยอย บงมาตราสวนยอยป็น ๎ ขຌาง โ ละ ํ์์ มิล (ขຌางละครึไงวง ์ – ํ์์ ฉะนัๅน ํ รอบ จะ
฿หຌคามุมสูง – ๎์์ มิล) ทัๅงมาตราหลักละมาตราสวนยอยจะมีดัชนีชีๅมาตรา ละมีหลอดระดับสาหรับปรับ
ปืน฿หຌเดຌมุมสูงตามตຌองการ มีกระดืไองละกຌานครืไองลใงสาหรับยึดติดกับทนรับกลຌองลใงทีไปลายสะพานครง
สายของขาหยัไง
๒.ํ.๏ สวน฿หຌทิศทางประกอบดຌวยตัวรือน฿หຌทางทิศซึไงป็นตัวรือนติดตอกับกลຌองลใงมีหลอดระดับทางขຌาง
(สาหรับกຌอียง) ศูนย์ปຂดละสลักยึดกลຌองลใง มีปุຆมตัๅงมาตรามุมทิศ ดยขียนมาตราสวน หลักมุมทิศเวຌ ๎
ขຌาง โ ละ ๏,๎์์ มิล บงขีด ขีดละ ํ์์ ขียนลขทุก โ ๐์์ มิล มาตราสวนยอยมุมทิศบงขีดละ ํ มิล
ขียนลขเวຌทุก โ ํ์ มิล จาก ์ –๕์ มิล มีปุຆมขันยึดควงมุมทิศพืไอกันคลืไอนมืไอตัๅงเดຌทีไลຌว
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๒.๎ ครืไองลใงบบ ๑๏ (SIGHT UNIT M 53) ป็นครืไองลใงสาหรับ฿หຌทิศทาง (ท) ละมุมสูง (ส) กครืไอง
ยิง ฯ ประกอบดຌวย
๒.๎.ํ กลຌองลใงชนิดขຌอศอกมีกาลังขยาย ๐ ทา ปรับความชัดเดຌ มีสຌนลใงกากบาทละมี
มาตราประจากຌว ขีดละ ๑ มิล ขຌางละ ๑ มิล ทัๅงทางดิไงละทางระดับ สามารถปรับอียงละตัๅงดิไงเดຌ มีทีไ
ยึดนนมืไอปรับกลຌองเดຌทีไลຌว มีปุຆมปรับกนกลຌอง฿หຌงยขึๅนหรือกดลง พืไอปรับขຌาหาทีไหมายลใงดยเม
กระทบกระทือนตอมุมสูงมีชองรับครืไอง฿หຌสงสวางมืไอ฿ชຌวลากลางคืน มีศูนย์ปຂดสาหรับการลใงทีไหมาย
ขัๅนตຌน ติดอยูขຌางกลຌองลใงดຌวย
๒.๎.๎ สวนฐานครืไองลใง (M128) ประกอบดຌวยสวน฿หญ โ ๎ สวน คือ
๒.๎.๎.ํ ฐานสวนลาง ป็นทีไติดตัๅงของควงมุมสูง มาตรามุมสูงหลักละสวนยอยปุຆมขันควงมุมสูงพืไอกัน
คลืไอน มีดือยยึดติดกับสะพานครงสายของขาหยัไง ทีไมาตรามุมสูงหลักบงขีดมาตราเวຌทุก ํ์์ มิล ขียน
ลขทุก โ ๎์์ มิล ริไมตัๅงต – ๎์์ มิล ถึง + ํ,๒์์ มิล มาตรามุมสูงสวนยอยบงขีดเวຌทุก ํ มิล สดง
ลขเวຌทุก ํ์ มิล จาก ์ – ๕์ มิล
๒.๎.๎.๎ ฐานกลຌองสวนกลาง ประกอบดຌวยจานมาตรามุมทิศหลัก บงขีดมาตราจาก
์ – ๒,๐์์ มิล มีลขสดงทุก โ ๐์์ มิล มาตรามุมทิศสวนยอยบงขีดละ ํ มิล สดงลขทุก โ ํ์ มิล
จาก ์ – ๕์ นอกนัๅนยังมีจานมาตรามุมทิศทัๅงสวน฿หญละสวนยอยซึไงสามารถปรับหมุนเปตัๅง ณ ลข฿ดกใเดຌ
ตามตຌองการ ดยเมกระทบกระทือนกับหลักฐานมุมทิศดิมสวนบนของฐานสวนกลาง ประกอบดຌวยทีไติดกลຌอง
ลใง ละมีศูนย์ปຂดติดตัๅงอยูดຌวย มีครืไองฉายสงสาหรับ฿ชຌกับหลักลใงชนิดสะทຌอนสงวลากลางคืนอยู
ดຌานหนຌา
๒.๏ ครืไองลใงบบ อใม ๐ ป็นครืไองลใงมาตรฐานสาหรับ ค.๔ํ มม. บบ อใม ํ ละ ค.๒์ มม.
ดຌวย ประกอบเปดຌวยครืไอง฿หຌมุมสูงซึไงบงมาตรามุมสูงหลังจาก ๐์ – ๕์ องศา บงขีดทุก ํ์ องศา
มาตรามุมสูงสวนยอยบงออกป็น ๐์ ขีด ขีดละ ํ/๐ องศา ขียนลขเวຌทุก โ ํ องศา ละมีหลอดระดับ
ทางสูงสาหรับปรับครืไองยิง฿หຌเดຌมุมสูงตามตຌองการ นอกจากนัๅนครืไอง฿หຌมุมทางทิศบงมาตราเวຌ ซຌาย – ขวา
ขຌางละ ํ๑์ มิล มีขีดมาตราทุก โ ๑ มิล ขียนลขเวຌทุก โ ํ์ มิล จาก ์ – ํ๑์ มิล ทิศทางการหมุนควง
มุมทิศวาจะยຌายยิงเปทางซຌายหรือขวาเดຌ สดงอักษร L ละ R เวຌ ๎ ขຌาง ของดัชนีชีๅมุมทิศลຌว
ตัวกลຌองลใงประกอบเปดຌวยกลຌองสอบการลຌง ละศูนย์ปຂดอยูขຌาง฿ตຌตรงกัน มีสຌนลใงทับสัมพันธ์กัน
ละสามารถยก฿หຌสูง – ตไา เดຌตามตຌองการ มืไอกระดกตัวกลຌอง฿หຌสูงสุดละตัๅงมุมสูง ๐์ องศา บนกลຌองลใง
มุมทีไลใงผานยอดศูนย์ปຂดจะอยูตไากวานวกนหลอด ลากลຌอง ๎ องศา ซึไงป็นคุณสมบัติทีไสาคัญ฿นการหามุม
ยิงตไาดยประมาณ ดยฉพาะมืไอยิง฿กลຌทีไกาบัง นอกจากนัๅนดຌานหลังของตัวกลຌองยังปງนทีไติดตัๅงของหลอด
ระดับทางขຌาง (กຌอียง) อีกดຌวย ละทางดຌานตรงขຌามกับควงมุมทิศ มีกຌานละครืไองกຌานครืไองลใงสาหรับยึด
ติดกับปลายสะพานครงสายของขาหยัไง฿ชຌมืไอประกอบกับครืไองยิง
๓. ครืไอง฿หຌสงสวาง (INSTRUMENT LIGHT)
ครืไอง฿หຌสงสวางสรຌางขึๅนเวຌพืไอการปฏิบัติการยิงวลากลางคืน ความมุงหมายทีไ฿ชຌสวน฿หญกใพืไอ฿ชຌ
ตຌองสวาง฿หຌกับคามุมทิศ, มุมสูง หลอดระดับ ละตรวจสอบความรียบรຌอยของครืไองลใงกอนทีไจะทาการยิง
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นอกจากนัๅนยังสองสวางพืไอ฿หຌหในสวนภาย฿นกลຌอง อาทิมาตราประจากຌวสຌนลใง ป็นตຌน หรืบางบบสรຌาง
ขึๅนพืไอประกอบกับครืไองลใง ฿ชຌฉายสง฿หຌพุงตรงออกเปยังหลักลใงพืไอตຌองการ฿หຌกิดการสะทຌอนสง ป็น
ตຌน ครืไอง฿หຌสงสวางเดຌสรຌางขึๅนเวຌป็นบบตาง โ กัน฿หຌหมาะกับครืไองลใงตละบบ ละสรຌางขึๅน฿น
ลักษณะการพรางสง พืไอประยชน์ทางยุทธวิธี
๓.ํ ครืไอง฿หຌสงสวางบบ อใม ๐๎ (INSTRUMENT LIGHT M42) (฿ชຌประกอบกับครืไองลใงบบ
M 34 A2) ประกอบดຌวยกระบอก฿สถานเฟฉายชนิด ๎ ทอน มีสายตอจากกระบอกชนิดสายออน ๎ ชุด ละมี
ปุຆมปรับความสวางทีไกระบอก฿สถานสายออนสຌนหนึไง จัดสรຌางขึๅนมืไอ฿ชຌประกอบขຌาเป฿นขຌางตัวกลຌองลใง
พืไอ฿หຌความสวางกมาตราประจากຌวละสຌนลใงภาย฿นกลຌอง ฯ สวนสายอีกสຌนหนึไง฿ชຌป็นสายสาหรับดวง
เฟขนาดลใก฿ชຌสองมาตราประจาครืไองลใงละหลอดระดับทีไครืไองปรับความขຌมของสงสวาง (RHEOSTAT)
สามารถปรับหมุน฿หຌสวางมากนຌอยตามตຌองการ
๓.๎ ครืไอง฿หຌสงสวาง อใม ๑๎ (INSTRUMENT LIGHT M 52) ป็นครืไอง฿หຌสงสวางสาหรับ฿ชຌ
ประกอบกับครืไองลใง อใม ๑๏ มีสายเฟชนิดออนพียงสายดียวพืไอตอขຌากับครืไองฉายสงดยฉพาะ
สาหรับ฿ชຌสองตอหลักลใงซึไงประกอบคมสะทຌอนสง อใม ํ ละ อใม ๎ (AIMING POST REFLECTORS ml
AND M2) ซึไงจะ฿หຌสงสะทຌอนป็นสีขียว (หลักลใงอันเกล) ละสีดง (หลใกลใงอัน฿กลຌ) ตามลาดับ ตัว
กระบอกครืไอง฿หຌสงสวาง฿ชຌบรรจุถานเฟฉาย ๎ กຌอน มีปุຆมปรับความขຌมขຌนของสง (RHEOSTAT) พืไอ฿ชຌ
ปรับความสวาง฿หຌหมาะตามความตຌองการ
๓.๏ ครืไอง฿หຌสงสวาง อใม ๑๏ (INSTRUMENT LIGHT M53) ป็นกระบอกบรรจุถานเฟฉายชนิด
๎ กຌอน มีสายเฟออนตัว ๎ สาย ละมีปุຆมปรับความสวาง (RHEOSTAT) ลักษณะดยทัไวเป ละการ฿ชຌ
คลຌายคลึงกับครืไอง฿หຌสงสวางบบ อใม ๐๎ วຌนตตัวกระบอกมีลักษณะผิดกันบຌางลใกนຌอย (จึงเมขอกลาว
รายละอียดตอเป)
๔. หลักลใง (AIMING POST) ตามปกติลຌวการลใงดยวิธีลใงจาลองจะ฿ชຌนวหลักลใงป็นนวลใงหลักลຌว
ยຌายมุมทางทิศเปจากนวหลักลใง ป็นการปลีไยนปลงมุมทิศซึไงจะทา฿หຌลากลຌองปืนยຌายเปทางขวาหรือ
ทางซຌายตามตຌองการ การ฿ชຌหลักลใงนัๅนจะตຌอง฿ชຌ ๎ หลักสมอพืไอ฿หຌกิดนวหลักลใงขึๅน ดยการปักหลักเกล
ละหลัก฿กลຌ ดย฿ชຌหลักอัน฿กลຌอยูกึไงกลางระหวางหลักลใงเกลกับกลຌองลใงของ ค. หลักลใงทีไ฿ชຌสาหรับ ค.๔ํ
มม. รา฿ชຌบบ อใม ํ อ ํ ทาสีขาวสลับดงป็นปลຌอง โ
๕. ครืไอง฿หຌสงสวางส้าหรับหลักลใง (AIMING POST LIGHT)
๕.ํ ครืไอง฿หຌสงสวางกหลักลใงบบ อใม ํ๐ ลักษณะป็นกระบอกเฟฉาย฿ชຌถาน (BA2 – 30
วลต์) ๎ กຌอน มีคมฉายสงอยูกึไงกลางกระบอก สามารถประกอบกระจกกຌวสีดงละสีขียวพืไอชวย฿หຌพล
ลใงทราบวาหลัก฿ดป็นหลักเกล (สีขียว) หลัก฿ดป็นหลัก฿กลຌ (สีดง) ละมีกระบอกพรางสงครอบคมพืไอ
ปງองกันมิ฿หຌสงสวางออกทางดຌานอืไนเดຌ นอกดຌานทีไหันขຌาหาหลักลใงมีสวิตช์ปຂด – ปຂดอยูขຌาง฿ตຌคมฉายสง
ดຌานตรงขຌามกับคมฉายสงมีหวงละสลักรัดหวง พืไอประกอบติดกับหลักลใง พืไอ฿ชຌวลากลางคืน
๕.๎ คมสะทຌอนสง อใม ํ ละ อใม ๎ ป็นคมสาหรับประกอบติดกับหลักลใง พืไอ฿หຌพลลใง
สามารถมองหในหลักลใง฿นวลากลางคืน ชนิดอใม ํ จะสะทຌอนสงป็นสีขียวสาหรับหลักลใงเกล อใม ๎ จะ
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สะทຌอนสงป็นสีดง สาหรับหลักลใง฿กลຌ คมสะทຌอนสง อใม ํ ละ อใม ๎ นีๅเมมีสงสวาง฿นตัวอง
นอกจากจะเดຌรับการสองสวางจากครืไองฉายสงซึไงติดอยูทีไสวนหนຌาของครืไองลใง (ชนิด อใม ๏๐ อ ํ – ๎
ละ อใม ๑๏) ทานัๅน
ํ์. ครืไองมือปรับสຌนลใง อใม ๐๑ (BORESIGHT M 45) ป็นครืไองมือสาหรับปรับครืไองลใงทุกประภท฿หຌ
ขຌามาตรฐาน ป็นครืไองมือทีไติดตัๅงกลຌองลใงมาตรฐาน มีหลอดระดับทัๅงทางสูงละทางกຌอียง จะตัๅงทามุม
๐๑ องศา (๔์์ มิล) วลา฿ชຌปรับสຌนลใง ฿ชຌประกอบติดภาย฿ตຌปากลากลຌองครืไองยิง ฯ
ตอนทีไ ๏
การปรนนิบัติบ้ารุงละการท้าความสะอาด
ํํ. การระวังรักษาละการท้าความสะอาดครืไองยิง
ป็นหนຌาทีไของพลประจาปืนทุกคนทีไตຌองรับผิดชอบ฿นการบารุงรักษา ละทาความสะอาด
ํํ.ํ อุปกรณ์฿นการทาความสะอาดละหลอลืไนเดຌก
- นๅามันชาระลากลຌอง
- สบู
- นๅามัน฿สชนิดพิศษละกลาง หรือชนิดจาง
- นๅามันกันสนิม
- นๅามันชลมหຌง
ํํ.๎ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการทาความสะอาด เดຌก
- ชุดสຌยงลากลຌอง บบ อใม ๒
- ชุดสຌทาความสะอาดลากลຌอง อใม ๏
ํํ.๏ ขຌอนะนา฿นการบริการก ค.๔ํ (TM 9 – 3064)
ํํ.๐ การทาความสะอาดประจาวันหรือหลังการึก
ํํ.๐.ํ ชใดึุຆนละออง฿หຌสะอาดตลอดภาย฿น – ภายนอกลากลຌอง ละชลมนๅามันบาง โ
พืไอปງองกันมิ฿หຌกิดสนิมเดຌ
ํํ.๐.๎ ปງองกันลากลຌองดຌวยการปຂดึาครอบลากลຌอง อยา฿หຌึุຆนละอองขຌาเปเดຌ
ํํ.๐.๏ ทาความสะอาดขาหยัไง ฐานละสวนประกอบอืไน โ ชนดียวกับลากลຌองสวนทีไป็น
ผຌา฿บ฿หຌ฿ชຌทาความสะอาดดຌวยสบู ถຌาสกปรกละหมัไนตากดดพืไอกันขึๅน
ํํ.๑ การปฏิบัติกอนการยิงละระหวางยิง
ํํ.๑.ํ กอนยิงละระหวางยิงตຌองชใดลากลຌอง฿หຌหຌงดຌวยหมันหรือผຌาออน โ ทีไสะอาดละ
ตຌองน฿จวาเมมีศษหมันหรือผຌาตกคຌางอยู฿นลากลຌอง ชลมนๅามันสวนคลืไอนทีไดຌวยนๅามัน฿สบาง โ
ํํ.๑.๎ ตຌองหมัไนชใดลากลຌองทุก โ ํ์ นัด ทีไยิงเปลຌว หรือทุก โ ครัๅงทีไจบภารกิจยิง
ํํ.๒ การทาความสะอาดหลังการยิง
ํํ.๒.ํ ทันทีทีไจบการยิง ขณะทีไลากลຌองยังอุน ละหลังจากนัๅนติดตอกันอีก ๏ วันตຌองชาระ
ลากลຌองทุกวันดຌวยนๅามันชาระลากลຌอง หรืออาจ฿ชຌนຌาสบูอุน โ กใเดຌ สรใจลຌวชใดหຌงชลมนๅามันทุกวัน
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ํํ.๒.๎ ถอดขใมทงชนวนกอนลຌางลากลຌอง ลຌวทาความสะอาดขใมทงชนวน฿หຌทัไวชใดหຌง
ลຌวชลมนๅามัน฿ส
ํํ.๒.๏ การทาความสะอาดขาหยัไงละฐาน ชใดึุຆน฿หຌสะอาดทุกสวน฿หຌหมด ชใดหຌง฿หຌทัไว
ลຌวชลมนๅามันหลอลืไนสวนคลืไอนทีไ
ํ๎. การปรนนิบัติบ้ารุงครือไ งลใงละอุปกรณ์
ํ๎.ํ อยา฿หຌครืไองลใงกระทบกระทกตก หรือกระทือนอยางรง จะทา฿หຌสวนตาง โ ของครืไอง
ลใงชารุดเดຌ
ํ๎.๎ รักษาความสะอาดละ฿หຌหຌงตลอดวลา฿ชຌกระดาษชใดลนส์ทานัๅน ทาความสะอาดสวนทีไ
ป็นกຌว พยายามกใบเวຌ฿นกลองตลอดวลา
ํ๎.๏ ฿หຌการหลอลืไนพียงลใกนຌอยตอสวนคลืไอนทีไ
ํ๎.๐ หຌามถอดชิๅนสวนของครืไองลใงป็นอันขาดเมวากรณี฿ด โ
--------------------------------------ตอนทีไ ๐
กระสุน ค.๔ํ มม.(ลูกระบิด)
ํ๏. กลาวทัไวเป
กระสุน หรือลูกระบิดยิงของ ค.๔ํ บงป็นประภท฿หญเดຌ ๏ ประภท คือ กระสุนระบิดรงสูง
(HIGH EXPLOSIVE) กระสุนคมี (CHEMICAL) ละกระสุนึกซຌอม (INERT) นอกจากราจะบงกระสุน
ออกป็น ๏ ประภท ดังกลาวลຌวรายังบงขัๅนของกระสุนป็น ๎ ขัๅน คือ ขัๅนมาตรฐาน (STANDARD) ละชัๅน
มาตรฐานจากัด (LIMITER STANDARD)
ํ๏.ํ กระสุนมาตรฐาน (STANDARD) ป็นกระสุนทีไเดຌรับการปรับปรุงจนถูกตຌองตามความตຌองการ
ทางยุทธวิธีอยางสมบูรณ์มีการสรຌางตลอดวลา ซึไงกระสุนมาตรฐานนีๅอาจจะมีลักษณะตกตางกันเปหลาย
ประการ ตยังอยู฿นกณฑ์ความตຌองการทางยุทธวิธีอยางสมบูรณ์จึงอาจบงกระสุนมาตรฐานออกเดຌป็น
ํ๏.ํ.ํ STANDARD A. ป็นกระสุนทีไสรຌางขึๅน฿หຌเดຌตามความตຌองการทางยุทธวิธีอยาง
สมบูรณ์ทีไสุด
ํ๏.ํ.๎ STANDARD B. ป็นกระสุนทีไสรຌางขึๅน฿หຌถูกตຌองตามกณฑ์ความตຌองการทางยุทธวิธี
ชนกัน ละสามารถทดทนกระสุน STANDARD A. เดຌตมีความจากัดบางประการ ชน ความประณีต฿นการ
สรຌาง วัสดุทีไ฿ชຌสรຌาง สวนบรรจุภาย฿น ฯลฯ อาจ฿ชຌสิไงของทีไทดทนกันเดຌมาสรຌาง
ํ๏.ํ.๏ STANDARD C. ป็นกระสุนทีไสรຌางขึๅน฿หຌสามารถ฿ชຌเดຌตามกณฑ์ความตຌองการทาง
ยุทธวิธีทีไกาหนดทานัๅน สวนการสรຌาง อายุ฿นการ฿ชຌงาน ความทนทานตอการกระทบกระทือน ฯลฯ ยังเม
สมบูรณ์ ทัๅงนีๅพืไอลดราคาตຌนทุนการผลิต ละพืไอการประหยัด฿นการ฿ชຌ
ํ๏.๎ กระสุนมาตรฐานจากัด (LIMITED STANDARD) ป็นกระสุนทีไสรຌางขึๅนเมถึงกณฑ์ความ
ตຌองการทางยุทธวิธี กระสุนประภทนีๅจะเมนาเป฿ชຌ฿นการรบ สรຌางขึๅนพืไอ฿ชຌป็นครัๅงคราวเมมีการสรຌาง

102
ตอนืไอง สาหตุทีไถูกกาจัดเมขຌามาตรฐานกใคือ
ํ๏.๎.ํ สรຌางขึๅนพืไอ฿หຌหมาะสาหรับการึก
ํ๏.๎.๎ สรຌางขึๅนพืไอกิจการพิศษฉพาะอยางป็นครัๅงคราว
ํ๐. ประภทกระสุนระบิดรงสูง HE ฿ชຌสาหรับพืไอการทาลายหรือการสังหารสามารถ฿ชຌกับชนวนกระทบ
ตกเว, ชนวนวลา, ชนวนถวงวลา หรือชนวนอัตนมัติกใเดຌ มีอยูดຌวยกันหลายบบ ชน ชนิด อใม ๏๓๐, อใม
๏๒๎ ละ อใม ๐๏ อ ํ ป็นตຌน
รายละอียดของกระสุน HE
กระสุนบบ
M 374
M 362
M 43 A 1
บงชัๅน
STANDARD A
STANDARD B
STANDARD C
สี
ขียวขีๅมຌาอักษรหลืองทุก
บบ
นๅาหนัก – ปอนด์
๕.๏๐
๕.๐๎
๓.ํ๑
จานวนสวนบรรจุ (บจ.)
์–๕
์–๔
์ -๔
ระยะ฿กลຌสุด – มตร
๑์
๑์
๑์
ระยะเกลสุด – มตร
๐๐ํ๎
๏๒ํ๔
๏๑๑์
ขนาดพืๅนทีไตาบล
๎๑ + ๎์
๎๑ + ๎์
๎๑ + ๎์
ระบิด – มตร
M 524 (เว – ถวงวลา)
M 524, M 526
M525
ชนวนหัวกระสุน
M 532 (ถวงวลา)
M 519
M 532 (วลาอัตนมัติ)
M 532, M 517
(วลาอัตนมัติ)
ํ๑. ประภทกระสุนคมี ป็นกระสุนสรຌางขึๅนดย฿ชຌวัตถุคมีประภท ทา฿หຌกิดควัน ทา฿หຌกิดการผาเหมຌ
ดຌวยความรຌอนสูง หรือทา฿หຌกิดสงสวาง ละสีตาง โ ป็นตຌน สรຌางขึๅนพืไอความมุงหมาย฿นการ฿ชຌพืไอการ
สรຌางฉากควัน ผาผลาญขຌาศึก ละยุทธปกรณ์ขຌาศึก หรือการสองสวางพืๅนทีไหรือพืไอป็นสัญญาณ
รายละอียดของกระสุนคมี
กระสุนบบ
WP, FS
WP, FS
ILLUMINATING
375
M 301, A1, A2, A3
บงชัๅน
STANDARD B
STANDARD B
STANDARD B,A,A
สี
ขียวออนอักษรหลือง
ทาอักษรขียว
ขาวอักษรดา
ขนาดพืๅนทีไตาบล
ป็นวงกวຌาง ๎์ มตร
ป็นวงกวຌาง ๎์ มตร
ระบิด
ขีปนวิธี
หมือน HE,M 374
หมือน HE,M362
ชนวน
ชนดียวกับ
ชนดียวกับ
M 84
HE,M 374
HE,M 362
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-WP = WHITE PHOSPHORUS
-FS = SULPHUR TRIOXIDE
หมายหตุ ํ. กระสุน อใม ๏์ํ อ ํ, อ ๎ หนัก ํ์.๓ํ ปอนด์ สวนบรรจุ ์ – ๔ ระยะยิงเกลสุด ๎,ํ์์
มตร ฿กลຌสุด ๕์ มตร ความสูงตาบลระบิด ๐์์ มตร วลาสองสวาง ๓๑ วินาที อัตรารใวรวงหลน
ประมาณ ๑ มตร/วินาที ความขຌมของสง ๑์์, ์์์ รงทียน ตัๅงวลาเดຌ ์ – ๎๑ วินาที พืๅนทีไสองสวาง
กวຌาง ํ,ํ๑์ มตร
กระสุนสองสวาง อใม ๏์ํ อ ๏ ลักษณะคลຌายกับ อใม ๏์ํ อ ๎ ตสรຌางสวนหางยาวกวา฿หຌ
สามารถจัดสวนบรรจุเดຌ ์ – ๔ พืไอ฿หຌสามารถยิงเดຌเกลถึง ๐์์ มตร ชนวนวลาตัๅงวลาเดຌ ์ – ๑์ วินาที
สวนสองสวางทางานชนดียวกับ อใม ๏์ํ อ ๎
ํ๒. ประภทกระสุนฝึก (INERT) ป็นกระสุนทีไสรຌางขึๅนมาพืไอึก หรือสรຌางจาลองทียมของจริง
รายละอียดกระสุน INERT
กระสุนบบ
M 43 A 1 (ซຌอมยิง)
M 68 (ึกคุຌนคย)
บงชัๅน
STANDARD C
STANDARD A
นๅาหนัก – ปอนด์
๓.ํ๑
ํ์.๓
สวนบรรจุ
์–๔
์
ระยะ฿กลຌสุด – มตร
๑์
๑์
ระยะเกลสุด – มตร
๏๑๑์
๏์์
สี
นๅางินอักษรขาว
ดาอักษรขาว
ขนาดพืๅนทีไตาบลระบิด
เมมี
เมมี
ชนวนหัว
M 525
เมมี
ํ๓. ลักษณะของกระสุนดยทัไวเป
กระสุนทุกนัดจะตຌองทาสีเวຌพืไอปງองกันสนิมละป็นครืไองสดงชนิดกระสุนดຌวย มีครืไองหมายหรือ
อักษรสดงวา฿หຌทราบถึงรายละอียดของกระสุนดังนีๅ
ํ๓.ํ ครืไองหมายหรือักษร สดงรายละอียดบนลังกระสุน
ํ๓.๎ สีของกระสุนจะสดงบบหรือชนิดของกระสุน
ํ๓.๏ ครืไองหมายหรืออักษรทีไตัวกระสุน มักจะบอก
- ขนาดกวຌางปากลากลຌอง
ชนิดของสิไงบรรจุภาย฿น ชน TNT, WP
- บบของกระสุน (MODEL)
- ลขงาน (LOTNUMBER) ซึไงบริษัทผูຌผลิตจะป็นผูຌกาหนดขึๅน฿นการผลิตตละงวด จะมีผล฿หຌ
ทราบถึงผลการ฿ชຌกระสุน฿นตละงวด ซึไงบริษัทจะรวบรวมผลการ฿ชຌเวຌพืไอปรับปรุงการสรຌาง฿นงวดตอ โ เป
ํ๓.๐ กระสุนทุกนัดจะมีหาง พืไอการทรงตัวขณะวิไงเป฿นบรรยากาศทีไสวนหางจะมีสวนบรรจุหลัก

104
ซึไงจะป็นตัวปะทุริไมรก ละจะมีสวนบรรจุพิไม พืไอพิไมรงขับดันจากการผาเหมຌ฿หຌรุนรงยิไงขึๅน สวนกลาง
จะป็นตัวกระสุนซึไงบรรจุสิไงบรรจุภาย฿น ชน TNT พืไออานาจการระบิดฟอสฟอรัสขาวพืไอควัน ละการผา
ผลาญ หรือบรรจุอุปกรณ์สองสวางตามตຌองการ สวนหัวจะคลืไอนทีไติดตัๅงชนวน ซึไงราสามารถถอดปลีไยน
ลือก฿สชนวนตาง โ เดຌตามความตຌองการ
ํ๔. ชนวน (FUZES)
ชนวนของกระสุนหรือลูกระบิดยิง ป็นตัวทา฿หຌกระสุนริไมทางานทีไนา฿หຌกระสุนระบิดออกสาหรับ
กระสุน ค. ป็นชนวนหัวกระสุน (POINT DETONATING, PD) ทบทัๅงสิๅนราอาจจานกบบการทางานของ
ชนวนเดຌดังนีๅ
ํ๔.ํ ชนวนกระทบตกเว ( SUPER QUICK, SQ ) จะทา฿หຌกระสุนระบิดออกทันทีทัน฿ดมืไอกระสุน
ทีไยิงเปลຌว ถูกกระทบทีไหัวกระสุน อยางเรกใตามกระสุนเดຌออกบบ฿หຌริไมทางาน มืไอพຌนปากลากลຌองเปลຌว
ํ.๎๑ วินาที – ๎ วินาที ชนวนบบนีๅหมาะ฿นการ฿ชຌยิงตอขຌาศึก฿นพืๅนทีไลงจຌง เมมีสิไงกาบังจะ฿หຌอานาจการ
สังหารดีทีไสุด
ํ๔.๎ ชนวนถวงวลา ( DELAY, D ) สรຌางขึๅนพืไอหนวงวลาการระบิดหลังจากกระทบปງาหมายลຌว
ทัๅงนีๅ พืไอตຌองการ฿หຌกระสุนึังตัวลึกลงเป฿นปງาหมาย ชน บังกอร์ขຌาศึก อาคารทีไป็นสิไงกอสรຌางทีไขใงรง
ถนนหรือสะพาน ลຌวจึงระบิดขึๅน ชนวนประภทนีๅหมาะ฿นการ฿ชຌพืไอการทาลาย ดยปกติการสรຌางชนวนหัว
กระสุนทีไ฿ชຌกับกระสุนระบิดรงสูง มักจะสรຌางป็นชนวนรวมกระทบตกเวถวงวลา ( SQ,D ) ผูຌ฿ชຌสามารถ
ลือก฿ชຌชนิดหนึไงชนิด฿ดเดຌดยตัๅงปุຆมทีไ SQ หรือ D ตามตຌองการ ชนวนทีไมี฿ชຌป็นบบ M 524, M526, M519
ป็นตຌน
ํ๔.๏ ชนวนวลา ( TIME FUZES ) ป็นชนวนทีไสรຌางขึๅนพืไอ฿หຌสามารถตัๅงวลาการทางานเดຌสวนมาก
การทางานของชนวนชนิดนีๅ จะริไมจุดตัวองมืไอทาการยิงกระสุนออกเป ชนวนภาย฿นจะทางานดยการผา
เหมຌของดินถวงวลาเปจนถึงวลาชนวนทีไราตัๅงเวຌ กระสุนกใจะระบิดออกมา ชนวนบบนีๅสรຌางขึๅนพืไอความมุง
หมาย฿หຌกิดการตกอากาศ พืไอผลการสังหารดຌวยสะกใดระบิดตอปງาหมาย฿นหลุมบุคคลหรือ฿นพืๅนทีไป็น
หลุมป็นบอ นอกจากนัๅนยัง฿ชຌกับกระสุนสองสวาง พืไอ฿หຌตกหนือผืนดิน ๐์์ มตร ชน ชนวนบบ อใม
๔๐ ป็นตຌน
ํ๔.๐ ชนวนวลาอัตนมัติ (PROXIMITY FUZES) ป็นชนวนทีไมีระบบการทางานทัๅงบบเฟฟງาละ
บบคมี สวนมากมักทางานดຌวยระบบวิทยุ ดยมีครืไองรับสงอยู฿นตัว ครืไองสง ฯ จะสงคลืไนออกเปรอบตัว
มืไอคลืไนวิทยุเปกระทบอะเร กใจะสะทຌอนกลับมาขຌาครืไองรับ ครืไองรับจะทางานละบังคับ฿หຌชนวนจุดระบิด
ขึๅนมืไอคลืไนทีไรับขຌามามีความรงพอ นัไนคือจะตຌองอยู฿กลຌวัตถุทีไสะทຌอนคลืไนประมาณ ๎์ มตร อยางเรกใ
ตามระยะสะทຌอนคลืไนอาจปลีไยนปลงเดຌ ตามคุณสมบัติของวัตถุทีไสะทຌอนคลืไน วาจะตอบสนองเดຌดีพียง฿ด
นอกจากนัๅนยังขึๅนอยูกับมุมตกกระทบอีกดຌวย ยิไงมุมตกกระทบ฿หญ ความสูงของตาบลระบิดจะลดลง ความ
มุงหมาย฿นการสรຌางชนวนวลาอัตนมัติพืไอผลการสังหาร ตอทีไหมาย฿นหลุมบุคคล หรือ฿นพืๅนทีไป็นคลืไน
ชนวนกระทบตกเว฿ชຌเมเดຌผล ชนวนชนิดนีๅจะป็นอันตรายตอทหารึຆายดียวกันซึไงอยูบนทีไสูงทีไวิถีกระสุน
ผาน ฉะนัๅนจะตຌองพิจารณาอยา฿หຌวิถีกระสุนหางึຆายรานຌอยกวา ๑์ มตร ระยะวลาริไมทางานอยูระหวาง
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ํ.๑ ถึง ํ.๎ วินาที หรือจะเดຌระยะประมาณ ๒๒์ มตร เปลຌว สิไงวดลຌอมทีไทา฿หຌการทางานของชนวนบบ
นีๅ ปลีไยนปลงเมนนอนนืไองมาจากสภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชืๅน นอกจากนัๅนการยิงถลมดຌวยจานวนดຌวย
จานวนกระสุนมาก โ ดຌวย ค.ทัๅงตอน ดยกระสุนลอยอยู฿นอากาศ฿กลຌกัน กใทา฿หຌกระสุนระบิดกอนถึง
ปງาหมายเดຌ อาจตຌองวางปืน฿หຌหางกันออกเป ชนวนประภทนีๅจะกระทบตกดຌวย หากสวนอัตนมัติเมทางาน
การทาลายกระสุนดຌานทีไ฿ชຌชนวนประภทนีๅ อาจตຌองรอวลาถึง ๐์ ชม. จึงจะปลอดภัย ชนวนทีไสรຌางขึๅน฿ชຌ
เดຌก M 532, M 517
ํ๕. สวนบรรจุละดินพิไม (PROPELLING CHARGES AND INCREMENTS) ประกอบดຌวยสวนบรรจุหลัก
ซึไงมีชืๅอปะทุละตัวกระสุนดินขับหลัก ถุงสวนบรรจุพิไมหรือดินพิไม (INCREMENTS) ซึไงราสามารถจัดสวน
บรรจุ฿หຌหมาะกับระยะยิงละมุมสูง การพิจารณาลือกสวนบรรจุจะตຌองพิจาณา฿ชຌสวนบรรจุตไาทีไสุด ต฿หຌ
ครอบคลุมระยะปງาหมายละ฿หຌสามารถพิไม – ลด ระยะจากระยะริไมรกเดຌ ๑์์ มตร ดยเมตຌองปลีไยน
สวนบรรจุ ทัๅงนีๅพืไอเม฿หຌปืนเดຌรับการกระทือนมาก ละพืไอลดวลาลน฿นอากาศ฿หຌนຌอยลง ป็นการลด
อาการกระจายละพืไอการจูจมขຌาศึกดຌวย การทีไกระสุนตกสัๅน (SHORT) มักกิดการผาเหมຌของสวนบรรจุเม
ถูกตຌอง สาหตุสวน฿หญ โ กิดจากความชืๅนปยก ฉะนัๅนจะตຌองระวัง฿หຌมากหากเมจาป็นอยากะกลอง
กระสุน จนกวาจะ฿กลຌวลา฿ชຌงาน
๎์. ครืไองตังวลาชนวน ป็นครืไองมือชวย฿นการตัๅงวลาชนวน มีหลายบบดຌวยกัน ชน M 14, M 45
ละ M 18 ป็นตຌน
๎ํ. สมุดตารางยิง (FIRING TABLE) กระสุนตละบบ ตละงาน จะมีตารางยิงทีไผิดกัน ฉะนัๅน฿นการ฿ชຌ
กระสุนตละงวดตຌองตรวจดูตารางยิง฿หຌถูกตຌอง ตรงกับกระสุนทีไ฿ชຌสมอตารางยิงจะป็นตารางทีไกาหนดระยะ
ยิง สวนบรรจุ มุมสูง ณ สวนบรรจุนัๅน โ วลาชนวนป็นตຌน ฿นตารางยิงทีไละอียดจะสดงรายละอียดกีไยวกับ
วิถีกระสุนเวຌดຌวย ชน วลาลนยอดสูงกระสุนวิถี การปลีไยนปลงมุมสูงตอหຌวง ํ์์ มตร คาการ
ปลีไยนปลงมุมสูงละวลาชนวน฿นการยกตาบลระบิด฿หຌสูงขึๅนทุก โ ๑์ มตร ป็นตຌน
๎๎. การระวังรักษา การจับถือ การกใบรักษากระสุน
๎๎.ํ ระมัดระวังตลอดวลาตอกระสุนชนวนเว พราะชนวนมีความเวตอการกระทบกระทือนละ
ความรຌอน
๎๎.๎ อยาทาลายทปกันชืๅนของกลองกระสุนจนกวาจะ฿ชຌกระสุน
๎๎.๏ อยาพยายามถอดชนวน
๎๎.๐ ปງองกันความสกปรก,ดิน,ทราย,ึุຆนละออง
๎๎.๑ อยา฿หຌกระสุนตากดด
๎๎.๒ ถอดสลักนิรภัยมืไอจะยิงทานัๅน
๎๎.๓ ถຌาลิกยิง฿หຌกใบสวนบรรจุกลับทีไดิม฿หຌครบ ลຌว฿สกลองพันทปกันขึๅน฿หຌรียบรຌอย
๎๎.๔ อยาจับถือกระสุนดຌาน
๎๏. การท้าลายครืไองยิงมืไอจ้าป็น฿นหตุการณ์ทีไอาจถูกขຌาศึกยึด
฿นสถานการณ์ทางยุทธวิธี อาจมีหตุการณ์ทีไจาป็นตຌองถอนตัวดยรงดวนหรือพิจารณาหในวา ค.
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ละอุปกรณ์อาจถูกขຌาศึกยึดเป฿ชຌประยชน์ เดຌจาป็นตຌองทาลาย ฿หຌชารุด฿ชຌการเมเดຌ รามีวิธีทาลายเดຌหลาย
วิธี
๎๏.ํ ดยการทุบ หัก ตี สวนประกอบสาคัญ โ ฿หຌชารุด฿ชຌการเมเดຌ วิธีนีๅหากขຌาศึกยึดเดຌหลาย
กระบอก อาจนาชิๅนสวนมาประกอบกันป็นกระบอกดียวรียบรຌอยเดຌ
๎๏.๎ ฿ชຌถุงดินสวนบรรจุพิไม ๎์ ถุงขึๅนเปประกอบขຌากับกระสุน ลຌวสวม฿หຌคาปากลากลຌองดຌวย
ศษเมຌดยยงชือกกระตุกเวຌ฿หຌพຌนอันตราย จึงกระตุกชือก฿หຌศษเมຌหลุด กระสุนจะหลนลงเปกิดการจุดสวน
บรรจุพิไมทีไมากกินขีดอันตรายทา฿หຌลากลຌองตก
๎๏.๏ ฿ชຌระบิดขวຌางพลิง ๎ ลูก ฿สลงเป฿นลากลຌอง ลຌว฿สกระสุนระบิดรงสูงลงเป฿ชຌชนวนถวง
วลาพืไอจุดระบิดขวຌางพลิง ผากระสุนระบิดรงสูงพืไอ฿หຌระบิดออก
๎๐. การท้าลายกระสุน
๎๐.ํ กองกระสุนรวมเวຌหาศษเมຌสุมลาดดຌวยนๅามันชืๅอพลิง ทาการผา฿หຌระบิดออกหรือสวนดิน
ขับถูกผาผลาญหมด
๎๐.๎ ฿ชຌ ทีอในที วางระหวางกองกระสุน ํ ปอนด์ ตอกระสุน ํ์ นัด วาง฿หຌกองหางกันประมาณ
๏ นิๅว
-----------------------------------------
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บททีไ ํ๎
ปืนกล ์๎ ขนาด .๑์ นิๅว (ปก.์๎)
(BROWNING MACHINE GUN CALIBER .50)
ตอนทีไ ํ
ลักษณะทัไวดยทัไวไป

ํ. กลาวทัไวไป
ํ.ํ ปก.์๎ รียบรียงขึๅนตามนวคูมือ TO 11 W 1 – 13 – 3 – 3 – 3 – 1 BROWNING
MACHING GUN CALIBER .50 ป็นปน฿ชຌ฿นทุกหลาทัพ ละป็นอาวุธประภทหนึไงของหนวยตอสูຌอากาศ
ยาน
ํ.๎ ชืไอสียงอันดีดนของ ปก.์๎ ขนาด .๑์ นิๅว (ํ๎.๓ มม.) เดຌปรากฏ฿นระหวางสงครามลกครัๅง
ทีไ ๎ นัๅนคือ คาขวัญทีไวา หนึไงเมมีสอง ป็นปนทีไเดຌพิสูจน์ประสิทธิภาพของตัวอง฿นการ฿ชຌทางอากาศ ละทาง
พืๅนดิน ซึไง฿ชຌยิงทาลายครืไองบินทีไบิน฿นระยะตไาเดຌป็นอยางดี ตลอดจนการยิงสนับสนุนทางภาคพืๅนดิน฿หຌ
ทหารราบดຌวย
ํ.๏ ฿นการศึกษานีๅ มุงทีไจะสอน฿หຌนักรียนเดຌทราบถึงลักษณะชืไอชิๅนสวน การถอดประกอบละการ
฿ชຌ อยางเรกใตามการศึกษาซึไง฿ชຌวลาอันจากัดนีๅยังเมพียงพอสาหรับหาความชานาญจึงจาป็นตຌองหาวลา
พิศษพืไอพิไมความรูຌความชานาญ฿หຌมากขึๅน
๎. ประภทตาง ๆ ของปืน มี ๏ ประภทดຌวยกันคือ
๎.ํ ปนประภทระบายความรຌอนดຌวยนๅา
๎.๎ ปนประภทติดตัๅงบนครืไองบิน
๎.๏ ปนประภทลากลຌองหนา
๏. คุณลักษณะของ ปก.์๎ บ.ํ ละ บ.๎
๏.ํ ชนิดของปน ป็นปนอัตนมัติตัๅงยิงบนขาหยัไง
๏.๎ การทางานของครืไองกลเก ทางานดຌวยรงสะทຌอนถอยหลังของลากลຌองปน
๏.๏ ครืไองปງอนกระสุน ปງอนกระสุนดຌวยสายกระสุน ขຌอตอลหะ ปງอนเดຌทัๅงทางขวาละทางซຌายของ
ตัวปน (หีบกระสุนบรรจุเดຌ ํ์๑ นัด)
๏.๐ ครืไองนิรภัย ปก.์๎ บ.ํ เมมีหຌามเกทีไตัวปน ตมีหຌามเกทีไครืไองลัไนเก ซึไงติดอยูทีไครปนสวน
ปก.์๎ บ.๎ มีหຌามเกทีไผนปิดทຌายลูกลืไอน฿ตຌเกปน
๏.๑ ครืไองบังคับการยิง ปก.์๎ เมมี คงยิงเดຌป็นชุดอยางดียว
๏.๒ การระบายความรຌอนของ ปก.์๎ บ.ํ ละ บ.๎ ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ
๏.๓ ครืไองลใงทัๅงศูนย์ตอสูຌอากาศยานสาหรับ ปก.์๎ บ.ํ ต ปก.์๎ บ.๎ มีศูนย์ยิงทีไหมายทาง
พืๅนดิน (มีศูนย์หนຌาละศูนย์หลังชนดียวกับ ปกบ.๔๔)
๐. รายการขนาด นๅ้าหนัก ละขีปนวิธี
๐.ํ กวຌางปากลากลຌอง .๑์ นิๅว (ํ๎.๓ มม.)
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๐.๎ ปนทัๅงกระบอกยาว ๑๒.๎๑ นิๅว
๐.๏ ลากลຌองยาว ๏๒ นิๅว
๐.๐ กลียว ๔ กลียว วียนขวา
๐.๑ ความยาวของกลียว ๏ํ.๕๎ นิๅว รอบละ ํ๑ นิๅว
๐.๒ ปนทัๅงกระบอกหนัก ๒๐.์๏ ปอนด์
๐.๓ ลากลຌองหนัก ๕.๔๑ ปอนด์
๐.๔ ความรใวตຌน ๎,๕๏๒ ฟุต/วินาที
๐.๕ ระยะยิงเกลสุด ประมาณ ๓,๐์์ หลา (ทางยุทธวิธี) ของ สพ.ทอ. ๒,๏๓๑ หลา
๐.ํ์ ระยะยิงหวังผลทีไหมายทางพืๅนดิน ๎,์์์ หลา
๐.ํํ ระยะยิงหวังผลทีไหมายทางอากาศ ํ,์์์ หลา
๐.ํ๎ อัตรารใว฿นการยิง ๓๑์ – ๔๑์ นัด/นาที
๑. ลักษณะพิศษ
ปก.์๎ บ.ํ ป็นปนทีไดัดปลงจากปนทีไติดตัๅงบนครืไองบินจึงมีอัตรารใว฿นการยิงสูงมาก มีขຌอ
ตกตางกับ ปก. พืๅนดินบบอืไน โ บางประการ คือ
๑.ํ ลากลຌอง ปก.์๎ บ.ํ สันๅ ละบางกวา ปก. พืๅนดินขนาดดียวกัน ละมีนๅาหนักบาจึงทา฿หຌ
อัตราการยิงสูง การยิงติดตอกันชุดยาว โ จึงทา฿หຌลากลຌองรຌอนจัด ป็นหตุ฿หຌลากลຌองสึกหรอ ละสืไอม
คุณภาพรใวกวาปกติ ถຌาลากลຌองรຌอนจัดจะทา฿หຌกระสุน฿นรังพลิงจุดตัวองเดຌดยเมตຌองลัไนเก ฉะนัๅนมืไอหยุด
ยิงทุกครัๅง ตຌองตรวจดูวาเมมีกระสุนคຌางอยู฿นรังพลิง พืไอปງองกันอันตรายทีไจะกิดขึๅนจากปนลัไนดยเมเดຌลัไน
เก ละพืไอปງองกันความสียหายละอันตรายดังทีไกลาวลຌว฿นการฝຄกยิงดຌวยกระสุนจริง จึง฿หຌฝຄกยิงป็นชุด
อยาง฿ดอยางหนึไงดังตอเปนีๅ
๑.ํ.ํ ยิงชุดละ ํ๑ นัด เดຌเมกิน ํ๑ ชุด พักระหวาง ํ นาที
๑.ํ.๎ ยิงชุดละ ๎๑ นัด เดຌเมกิน ๓ ชุด พักระหวาง ํ นาที
๑.ํ.๏ ยิงครัๅงรก ๓๑ นัด ละยิงชุดตอเปชุดละ ํ๑ นัด เดຌเมกิน ํ์ ชุด พักระหวางชุด ํ
นาที
มืไอเดຌยิงดังทีไกลาวมาลຌวจะตຌองรอ฿หຌลากลຌองลดความรຌอนลงกอน จึงจะยิงตอเปเดຌ฿นการยิงติดตอ
ป็นชุดยาว โ ตตຌองเมกิน ๏์์ นัด
๑.๎ ครืไองผอนรงกระทก
ปก.์๎ ฿ชຌครืไองผอนรงกระทกบบนๅามัน กอนทีไจะทาการยิงตຌองตรวจวามีนๅามันอยูตใม
ครืไองผอนรงกระทกหรือเม
๑.๏ ครืไองลัไนเก ปก.์๎ บ.ํ ติดตัๅงบนครปน ละขาหยัไงตอสูຌอากาศยาน ฿ชຌครืไองลัไนเกบบ
กระดืไองครืไองลัไนเกกดตรงตอผนลืไอนกระดืไองเก จึงเมตຌอง฿ชຌละปรับสะพานเก สวน ปก.์๎ บ.๎ ฿ชຌ
ครืไองลัไนเกติดอยูทีไผนปิดทຌายหຌองลูกลืไอนละ฿ชຌสะพานเกจึงปรับสะพานเกกอนทาการยิงทุกครัๅง
๒. ชนิดของกระสุน ปก.์๎ ทอ. มี฿ชຌอยู ๔ ชนิด
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๒.ํ
๒.๎
๒.๏
๒.๐
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

กระสุนธรรมดา BALL
กระสุนสองวิถี T.P.
กระสุนจาะกราะ A.P.
กระสุนพลิง INDENDIARY
กระสุนจาะกราะพลิง A.P.I.
กระสุนจาะกราะพลิงสองวิถี A.P.I – T
กระสุนซຌอมรบ BLANK
กระสุนฝຄกบรรจุ DUMMY
ตอนทีไ ๎
การถอดประกอบ
๓. กลาวทัไวไป
ทานจะตຌองคิดวา฿นรังพลิงมีกระสุนอยูสมอ ฉะนัๅนทานจะตຌองปิดฝาปิดหຌองลูกลืไอนดู ละดึงคันรัๅง
มาขຌางหลัง ๎ ครัๅง ละมองดูวาเมมีกระสุนอยูทีไหนຌาชองตัวที ลຌวปิดฝาปิดหຌองลูกลืไอนลຌวลัไนเก
๔. การถอด บงออกป็น ๎ อยาง คือ
๔.ํ การถอดปกติ ป็นการถอดชิๅนสวน฿หญ โ พืไอทาความสะอาดละกใบรักษาตามปกติ
๔.๎ การถอดอยางละอียด เดຌกการถอดชิๅนสวนตาง โ ดยละอียดพืไอทาความสะอาดละ
ซอมซมลใก โ นຌอย โ หรือพืไอปลีไยนชิๅนสวน
๕. การถอดปกติ ตຌองปฏิบัติการถอดตามลาดับ ดังนีๅคือ
๕.ํ การถอดพนังหลัง ฿ชຌนิๅวมือซຌาย งຌางกลอนขัดกระดืไองพนังหลัง นิๅวมือซຌายยกกระดืไองยึดพนัง
หลัง พรຌอมกับ฿ชຌนิๅวมือขวาลืไอนพนังหลังขึๅนจนหลุด ออกจากทຌายหຌองลูกลืไอน
๕.๎ การถอดหนบละกนหนบสงลูกลืไอนออก ดยดันกนหนบ ออกเปทางซຌายจนดือยกน
หนบพຌนจากชองดือยกนหนบ
๕.๏ การถอดปุຆมรัๅงลูกลืไอนออก ดยดึงลูกลืไอนมาขຌางหลังจนกระทัไงปุຆมรัๅงลูกลืไอนอยูตรงบากทีไ
พนังขຌางขวา (หรือทางซຌาย) ของหຌองลูกลืไอน ลຌวดึงปุຆมรัๅงลูกลืไอนออกทางขวา (หรือทางซຌาย)
๕.๐ การถอดลูกลืไอน ดยดึงลูกลืไอนมาขຌางหลัง ถຌาลูกลืไอนกิดติดอยู฿นหຌองลูกลืไอน ฿หຌยก
กระดืไองยึดลูกลืไอนซึไงอยู฿ตຌฝาปิดหຌองลูกลืไอนขึๅนพรຌอมกับดึงลูกลืไอน
๕.๑ การถอดครงตอทຌายลากลຌองปนละครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังออก ดย฿ชຌปลายหลมของ
หัวกระสุน หรือหลใกลใก โ ดันหนบครงครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลัง ซึไงมีรูปอยูทางขวามือของหຌองลูก
ลืไอน พรຌอมกับดึงครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลัง ละครงตอทຌายลากลຌองปนออกจากหຌองลูกลืไอนพรຌอมกับ
ลากลຌอง
๕.๒ ถอดครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังออกจากครงตอทຌายลากลຌอง ดยดันบานพับครงครืไองรับ
ฯ เปขຌางหนຌา
๕.๓ ดึงครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังออกจากครงครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลัง
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๕.๔ การถอดครงตอทຌายลากลຌองปนออกจากลากลຌองดยหมุนทวนขใมนาฬิกาจนหมดกลียวลา
กลຌองจะหลุดออกจากครงตอทຌายลากลຌองปน
ํ์. การถอดฝาปิดหຌองลูกลืไอนดยดึงสลักยึดฝาปิดหຌองลูกลืไอนออก (ฝาปิดหຌองลูกลืไอนนีๅเมควรถอด
นอกจากมีความจาป็น)
ํ์.ํ การถอดหลใกยึดสายกระสุน ดยดึงสลักหลใกยึดสายกระสุนมาทางขຌางหลัง ละยกหลใกยึด
สายกระสุน ละหนบออก
ํ์.๎ การถอดหลใกกันกระสุนละหลใกปลดขຌอตอกระสุน ดยดึงหลใกกันกระสุนออกทางดຌานตรง
ขຌามกับหຌองลูกลืไอน
ํํ. การประกอบถຌาจะ฿สลูกลืไอนขຌาเป฿นหຌองลูกลืไอน ฿หຌยกหัวลูกลืไอนขึๅนลใกนຌอย พืไอปງองกันมิ฿หຌชน
บานพับหัวครงครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลัง
ํํ.ํ การประกอบถຌาจะ฿สลูกลืไอนขຌาเป฿นหຌองลูกลืไอน ฿หຌยกหัวลูกลืไอนขึๅนลใกนຌอย พืไอปງองกัน
มิ฿หຌชนบานพับหัวครงครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลัง
ํํ.๎ มืไอสอดลูกลืไอนขຌาเป฿หຌยกกลอนยึดลูกลืไอนดຌวยหัวมมือขวา
ํํ.๏ ถຌาปิดหนังทຌายหຌองลูกลืไอนลงเมถึงทีไ ฿หຌถอดหนังทຌายหຌองลูกลืไอนลຌวตรวจดูวาครืไองรับรง
สะทຌอนถอยหลังขຌาถึงทีไหรือเม
ํํ.๐ ครืไองตอทຌายลากลຌอง ครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังละลูกลืไอนอาจ฿สขຌาเป฿นหຌองลูกลืไอน
พรຌอมกันเดຌ
ํ๎. การถอดอยางละอียด มีดังนีๅ
ํ๎.ํ พนังหลัง (หลใกปิดทຌายหຌองลูกลืไอน) จะถอดเดຌมืไอชารุด
ํ๎.๎ ลูกลืไอน
ํ๎.๏ ครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลัง
ํ๎.๐ ครงตอทຌายลากลຌองปน
ํ๎.๑ ฝาหຌองลูกลืไอน
ํ๎.๒ ครืไองปງอนกระสุน
ํ๎.๒.ํ ลูกลืไอน การถอดชิๅนสวนตาง โ ของลูกลืไอน ฿หຌวางจากขวาเปซຌาย
ํ๎.๒.ํ.ํ หลใกรัๅงกระสุน หมุนหลใกรัๅงกระสุนขึๅนขຌางบนละดึงออกทางซຌายเมควร
ถอดหลใกคัดปลอกกระสุน ละหนบออกนอกจากชารุด
ํ๎.๒.ํ.๎ ผนปลีไยนทางดินปุຆมคันลืไอนสายกระสุน ดยยกผนปลีไยนขึๅนลຌวนา
ออกมาวางเวຌ
ํ๎.๒.ํ.๏ คันขึๅนนก พลิกคันขึๅนนกละหมุนมาขຌางหลัง ลຌวถอดสลักคันขึๅนนกออก
นาคันขึๅนนกออกจากลูกลืไอน
ํ๎.๒.ํ.๐ สลักขัดหนบขใมทงชนวน (กอนถอดลัไนเกกอน) ลัไนเกดย฿ชຌหลใกกด
ลงบนกระดืไองเก ลຌว฿ชຌเขควงหรือปลายทางบนของคันขึๅนนก฿หຌยงสลักขใมทงชนวนออกจากรองทีไอยู
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มาทาง฿ตຌตรงชองกลางของลูกลืไอน พลิกลูกลืไอนขึๅน ดันสลักขใมทงชนวนออกจากการจัดกับหนบขใมทง
ชนวน พลิกลูกลืไอนกลับลຌวยกสลักขใมทงชนวนจากลูกลืไอน
ํ๎.๒.ํ.๑ กระดืไองเกละหนบกระดืไองเก กดกระดืไองเกลง ดึงผนขัดกระดืไอง
เกออกจากชอง ตอเปดึงกระดืไองละหนบยกขึๅน
ํ๎.๒.ํ.๒ ขใมทงชนวน ยกหัวลูกลืไอนขึๅน ขใมทงชนวนละครงตอทຌายขใมทง
ชนวนจะหลุดออกมาทางทຌายขใมทงชนวน ลຌวยกขใมทงชนวนออกจากครงตอทຌายขใมทงชนวนธรรมดา
เมควรถอดหนบขใมทงชนวนออกจากครงตอทຌายขใมทงชนวน นอกจากชารุด
ํ๎.๒.๎ ครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลัง ฿ชຌมือซຌายจับครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังเวຌมือขวา
จับเขควง ฿ชຌปลายเขควงกดลงบนทีไยึดกระบอกระบอกรงสะทຌอนถอยหลัง พรຌอมกับ฿ชຌมือซຌายพลิกบานพับ
หัวครงครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังหมุนเปขຌางหนຌา ดึงหนบกลอนกระบอกรับรงสะทຌอนถอยหลังออก
พลิกครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังขึๅน ดึงหนบครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังออก
ํ๎.๒.๎.ํ บานพับหัวครงครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลัง ดึงกนบานพับออก ลຌว
งัดกลอนหนบยึดรงสะทຌอนถอยหลังออก
ํ๎.๒.๏ ครงตอทຌายลากลຌอง
ํ๎.๒.๏.ํ กลอนลูกลืไอน ถอดสลักกลอนลูกลืไอนออก ดึงกลอนลูกลืไอนออกจาก
ครงตอทຌายลากลຌองปน
ํ๎.๒.๏.๎ หนบกลอนยึดลากลຌองอยาถอด นอกจากจาป็นหรือปลีไยน
ํ๎.๒.๐ ฝาหຌองลูกลืไอน
ํ๎.๒.๐.ํ คันลืไอนสายกระสุนถอดสลักออกจากกนคันลืไอนสายกระสุนละหนบ
กลอนยึดลากลຌองปนออก
ํ๎.๒.๐.๎ ยกครงหลใกลืไอนสายกระสุนออก
ํ๎.๒.๐.๏ หนบคันบังคับหลใกรัๅงกระสุน฿หຌยกปลายหนຌาของหนบกลอนยึดฝาหຌอง
ลูกลืไอนออกจากชอง฿นฝาหຌองลูกลืไอน ละคัน฿หຌลืไอนออกมาทางหนຌา ลຌวงัดทຌายสุดของหนบบังคับหลใก
รัๅงกระสุนออกจากทีไ ฿นทนบังคับทีไฝาหຌองลูกลืไอนละคันมาขຌางหลัง
ํ๎.๒.๑ ครืไองปງอนกระสุน
หลใกลืไอนสายกระสุน คันสลักหลใกลืไอนสายกระสุนดຌวยปลายหลใกตอกสลักอันลใก
ถอดสลักลืไอนสายกระสุน หนบหลใกลืไอนสายกระสุน ละกຌานหลใกลืไอนสายกระสุน
ขຌอพึงระมัดระวัง
อยาดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง ฿นขณะทีไเมมีพนังหลังประกอบอยู ดยมีหนบละกน
หนบสงลูกลืไอนยังติดอยูอยางถูกตຌอง กอนทาการถอดประกอบ ตຌองขึๅนนกกอนสมอ
ตอนทีไ ๏
การท้างานของครืไองกลไก
ํ๏. การทางานของครืไองกลเก ปก.๑์ พืไอความสะดวก฿นการศึกษาจาตຌองบงออกป็นตอนโดังตอเปนีๅ
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ํ๏.ํ การยิง
ํ๏.๎ การถอย
ํ๏.๏ การรัๅงกระสุน
ํ๏.๐ การขึๅนนก
ํ๏.๑ การคลืไอนกลับขຌาทีไ
ํ๏.๒ การคัดปลอก
ํ๏.๓ การบรรจุกระสุนขຌารังพลิงละขัดกลอน
ํ๏.๔ การปງอนกระสุน
ํ๐. ริไมกลาวตัๅงตปนเดຌบรรจุขึๅนนกลຌว พราะการริไมตຌนของการทางานของครืไองกลเกตามลาดับขัๅน จะ
บังกิดขึๅนภายหลังการบรรจุละการขึๅนนก ลักษณะของการทางานของครืไองกลเก มีดังนีๅ
ํ๐.ํ การทางานของครืไองกลเก ริไมตຌนจากทีไขใมทงชนวนขຌาทงชนวนทຌายปลอกกระสุนดຌวย
กาลังดันของหนบขใมทงชนวน ทีไขยายตัวออกดยทันที รงดันของกຍสอันกิดจากดินสงกระสุนทีไ฿หมจะ
ดัน฿หຌลูกกระสุน฿หຌลนออกเปตามลากลຌอง ละอีกทางหนึไงจะดันตอปลอกกระสุนมาขຌางหลังตดันออกมา
เมเดຌ นืไองจากติดลูกลืไอน
ํ๐.๎ ขณะทีไลูกกระสุนคลืไอนทีไออกจากปากลากลຌอง รงสะทຌอนถอยหลังจะดันลากลຌองครง
ตอทຌายลากลຌอง ละลูกลืไอนปนถอยมาขຌางหลังประมาณ ํ ํ/๔ นิๅว ระหวางการคลืไอนทีไมาขຌางหลังนีๅ ลูก
ลืไอนจะพຌนจากการขัดกลอนกับลากลຌองปนละครงตอทຌายลากลຌองปน การถอยหลังของลากลຌองปนละ
ครงตอทຌายลากลຌองปน ละจะหยุดมืไอชนวนกับครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังละบานพับหัวครงครืไองรับ
รงสะทຌอนถอยหลังขัดตัวกับครงตอทຌายลากลຌองปน สวนลูกลืไอนยังคงคลืไอนทีไตอเปอีก ๒ นิๅว จนกระทัไงชน
ขຌากับหนบสงลูกลืไอนละหลใกปิดทຌายหຌองลูกลืไอน จึงหยุดการคลืไอนทีไขຌาบรรจุขຌาเป฿นรังพลิงขนาด
ของกระบอกรับรงสะทຌอนถอยหลัง จะดัน฿หຌครงตอทຌายลากลຌองปน ละลากลຌองปนคลืไอนทีไกลับเป
ขຌางหนຌา ระหวางการคลืไอนทีไนีๅลูกลืไอนจะขัดกลอน฿หຌติดกับครงตอทຌายลากลຌองปน ละลากลຌองปนจึงปງอน
กระสุนกระดในกลับมาขຌางหลังขณะทีไปนลัไน ขณะนีๅถຌาเกยังถูกกดอยู ขใมทงชนวนจะถูกปลอย฿หຌทงชนวน
ทຌายปลอกกระสุนกอนทีไสวนคลืไอนทีไของปนจะคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาสุด การทางานของครืไองกลเกของปนจะ
กิดขึๅนชนนีๅตราบทาทีไยังกดเกอยูละตราบทาทีไยังมีกระสุนอยู฿นสายกระสุน
ํ๑. การท้างานของครืไองกลไก
การทางานของครืไองกลเก ปก.์๎ พืไอความสะดวก฿นการศึกษาจาป็นตຌองบงออกป็นตอน โ
ดังตอเปนีๅคือ
ํ๑.ํ มืไอขึๅนนก
ํ๑.๎ มืไอลัไนเก
ํ๑.๏ มืไอชิๅนสวนคลืไอนทีไมาขຌางหลัง
ํ๑.๐ มืไอชิๅนสวนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌา
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ํ๑.ํ มืไอขึๅนนก
ํ๑.ํ.ํ มຌวาปนนีๅจะป็นอัตนมัติกใตาม การบรรจุกระสุนครัๅงรกจะตຌองอาศัยรงคนทา฿หຌ
ทีไรียกวา ขึๅนนก หลังจากลัไนเกยิงกระสุนนัดทีไ ํ ละผูຌยิงยังคงกดเกคຌางอยู ปนจึงจะริไมทางานองดย
อัตนมัติเดຌ ตอเปนีๅสมมติวาเดຌบรรจุสายกระสุนขຌาปนเวຌพียงต฿หຌกระสุนนัดทีไ ํ ถูกยึดเวຌดຌวยหลใกยึด
กระสุนกับหลใกลืไอนสายกระสุน มืไอทาการบรรจุปนดຌวยการดึงคันรัๅง ดยการกระทา฿หຌลูกลืไอนถอยมาขຌาง
หลังลຌวปลอยเปขຌางหนຌา ๎ ครัๅง
ํ๑.ํ.๎ ฿นขณะทีไลูกลืไอนมาขຌางหลังครัๅงทีไ ํ หลใกลืไอนสายกระสุนละคันตอหลใกลืไอน
สายกระสุนจะผลักกระสุนนัดทีไ ํ คลืไอนมา ณ ตาบลทีไขอรัๅงกระสุนจะจับรองขอบจานทຌายปลอกกระสุนพอดี
ฉะนัๅนมืไอปลอยลูกลืไอนวิไงเปขຌางหนຌา ขอรัๅงปลอกกระสุนจะจับรองขอบจานทຌายปลอกกระสุนนัดทีไ ํ เวຌ มืไอ
กระทา฿หຌลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังอีกครัๅงขอรัๅงกระสุนจะดึงอากระสุนนัดทีไ ํ ออกจากสายกระสุนละพามา
ขຌางหลัง ฿นขณะดียวกันนีๅหลใกลืไอนสายกระสุนจะลืไอนสายกระสุนนัดทีไ ๎ มาอยู ณ ตาบลขอรัๅงกระสุนจะ
จับรองขอบจานทຌายกระสุนเดຌ (ทนนัดทีไ ํ) ฿นขณะทีไปลอย฿หຌลูกลืไอนวิไงเปขຌางหนຌาป็นครัๅงทีไ ๎ กระสุนนัด
ทีไ ํ จะถูกบรรจุขຌา฿นรังพลิงละขอรัๅงกระสุนจะจับรองขอบจานทຌายปลอกกระสุนนัดทีไ ๎ เวຌอีก ขณะทีไหนຌา
ลูกลืไอนปิดทຌายรังพลิงละขຌาขัดกลอนรียบรຌอยลຌว ลักษณะนีๅรียกวาปนอยู฿นตาหนง ขึๅนนก (ตาหนง
BATTERY POSITON) คือปนพรຌอมทีไจะยิงเดຌทันที มืไอผูຌยิงหนีไยวเก
ํ๑.ํ.๏ มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไมาขຌางหลังครัๅงรกนัๅน หางของคันขึๅนนกจะถูกงหลังชอง
บังคับคันขึๅนนก (ชองรูปตัววีทีไผนังบน) ตี฿หຌหางคันขึๅนนกกลับเปขຌางหนຌา ละหัวของคันขึๅนนกซึไงอยู฿นชอง
ของหลอดตอทຌายขใมทงชนวน (FIRING PINEXTENSION) หลอดขใมทงชนวนถอยมากีไยวกับงกระดืไอง
เก ขณะนีๅหนบสงลูกลืไอนกใจะถูกอัดตัวดຌวย ลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังอีก หางของคันขึๅนนกจะฟาดตัวหลุดจาก
ชองคันบังคับขึๅนนก
ํ๑.ํ.๐ มืไอลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังจนสุดลຌว หนบสงลูกลืไอนซึไงถูกอัดตัวอยูกใจะขยายตัว
ดันลูกลืไอน฿หຌกลับเปขຌางหนຌาตามดิม หางของคันขึๅนนกจะกีไยวกับงหนຌาของชองบังคับคันขึๅนนกบังคับ฿หຌ
หางคันขึๅนนกตีกลับเปขຌางหนຌา, หลัง หัวคันขึๅนนกจะปิดชองวาง฿หຌหลอดตอทຌายขใมทงชนวนวิไงเปขຌางหนຌา
เดຌ มืไออิสระจากการกีไยวของงกระดืไองเก
ํ๑.๎ มืไอลัไนเก
มืไอผูຌยิงกดเก คือ คันบังคับครืไองลัไนเก ทีไติดอยูขຌางปนดຌานตรงกับทຌายลืไอนกรดืไองเกยืไน
ออกมาดันตอสวนทຌายของลืไอนกระดืไองเก฿หຌคลืไอนทีไเปทางขຌาง฿นลักษณะชนนีๅ ลาดทีไชองวຌารูปสามหลีไยม
ของลืไอนกระดืไองเกจะกดตอลาดนืๅอนูนรูปสามหลีไยมทีไทงกระดืไองเก กระทา฿หຌกระดืไองเกลดตัวตไาลง ง
ของกระดืไองเกดันงทຌายของหลอดตอทຌายขใมทงชนวนกใจะหลุดออกจากกัน หนบสงละขใมทงชนวนกใ
จะขยายตัว กระทา฿หຌหลอดตอทຌายขใมทงชนวนละขใมทงชนวนซึไงประกอบติดอยูนัๅนกระทกกับชนวน
ทຌายปลอกกระสุน฿หຌกิดการจุดระบิดของดินสงกระสุนนัดทีไ ํ ขึๅน
ํ๑.๏ มืไอชิๅนสวนทีไคลืไอนทีไถอยมาขຌางหลัง
มืไอขใมทงชนวนวิไงเปทงชนวนทຌายปลอกกระสุนนัๅน สวนทีไคลืไอนทีไของปนอยูตอนหนຌาสุด
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มืไอขใมทงชนวนจุดชนวนทຌายปลอกกระสุนลຌวปลวพลิงของชนวนทีไลบขຌาเป฿นรูพลิงจะจุดดินสง
กระสุน฿หຌเหมຌ ละสลายตัวป็นกຍสกิดความดันขึๅนรอบตัว รงดันทีไมาขຌางหลังจะดัน฿หຌลูกลืไอนวิไงมาขຌาง
หลัง ฿นการทีไชิๅนสวนคลืไอนทีไมาขຌางหลังนีๅจะกิดการทางานของครืไองกลเกป็นอัตนมัติ
ํ๑.๏.ํ การปลดกลอน
ํ๑.๏.๎ ถอนปลอกกระสุน
ํ๑.๏.๏ ขึๅนนก
ํ๑.๏.๐ อัดหนบสงลูกลืไอน
ํ๑.๏.ํ การปลดกลอน
ขณะทีไความดันของกຍส฿หຌลูกลืไอนคลืไอนทีไมาขຌางหลัง ฿นตอนนัๅนจะคลืไอน
จะถอยมาตลาพังเมเดຌ พราะกลอนลูกลืไอนซึไงถูกทนบังคับกลอนลูกลืไอนหมุน฿หຌลอยตัวขึๅนขຌางบนจะขຌา
เปขัดลูกลืไอนเวຌ฿หຌติดนนอยูกับครงตอทຌายลากลຌองปน ฉะนัๅน ลูกลืไอนจึงถอยมาพรຌอมกับลากลຌองปน มืไอ
ลูกลืไอนละครงตอทຌายลากลຌองปนถอยมาประมาณ ๏/๐ นิๅว สวน฿ตຌของกลอนลูกลืไอนจะถอยมาสุดทน
บังคับกลอนลูกลืไอนพอดี ละตกลงตามลาดของทนบังคับกลอนลูก ฿นขณะดียวกันนีๅลาดของชองรับกลอน
ลูกลืไอนดຌานหนຌายังกดลาดดຌานหนຌาของกลอนลูกลืไอน฿หຌลดตัวตไาลงอีกดຌวย การปลดกลอนจะริไมขึๅน พราะ
หตุวาสลักกลอนลูกลืไอนจะถอยมาสัมผัสกับหลใกกดกลอนลูกลืไอนซึไงติดอยูทีไหัวรือน฿หຌตไาลงขຌางลาง ซึไงป็น
หตุ฿หຌกลอนลูกลืไอนถูกบังคับ฿หຌลดตัวตไาลงมาดຌวย ตอจากนัๅนลูกลืไอนจะป็นอิสระจากการขัดกลอนละถอย
หลังตอเปดยลาพัง
฿นขณะมืไอลากลຌองครงตอทຌายลากลຌองละลูกลืไอนริไมคลืไอนทีไมาขຌางหลังนัๅน สวนทຌายของครง
ตอทຌายลากลຌองปนจะผลัก฿หຌบานพับหัวรือนครืไองรับรงสะทຌอนหมุนมาขຌางหลังดยรงปลายของบานพับ
หัวรือนครืไองรับรงสะทຌอนจะกระทกงทຌายของลูกลืไอน ป็นการชวย฿หຌลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังรใวขึๅน
มืไอครงทຌายลากลຌองคลืไอนทีไมาขຌางหลังจนกระทัไงดันบานพับหัวรือนครืไองรับรงสะทຌอนหมุนมาผลักง
ทຌายของลูกลืไอนนีๅ การปลดกลอนเดຌสิๅนสุดลงดยสมบูรณ์ลຌว ละระยะทีไสียเป฿นการปลดกลอนนีๅ จะป็น
วลานานพอทีไลูกกระสุนจะผานพຌนปากลากลຌองเปลຌว มืไอครงตอทຌายลากลຌองถอยมาขຌางหลัง ํ ํ/๔ นิๅว
ลຌวครงตอทຌายลากลຌองจะยันรับหัวรือนครืไองรับรงสะทຌอน ทา฿หຌครงตอทຌายลากลຌองหยุดถอย
฿นขณะทีไครงตอทຌายลากลຌองริไมถอยมาขຌางหลังนัๅน ดือยครงตอทຌายลากลຌองจะดันกຌานสูบ฿หຌถอย
เปขຌางหนຌา ซึไงจะทา฿หຌหนบสงลากลຌองกลับขຌาทีไถูกอัดตัว ละมຌวาครงตอทຌายลากลຌองเดຌหยุดคลืไอนทีไ
ลຌวกใตาม ตทวาหนบสวนลากลຌองกลับขຌาทีไจะยังขยายตัวเมเดຌ ดยงของบานพับหัวรือนครืไองรับรง
สะทຌอนขัดเวຌ
฿นขณะทีไดือยครงตอทຌายลากลຌองดัน฿หຌกຌานสูบถอยมาขຌางหลังนีๅลูกสูบจะถอยมาขຌางหลังดຌวย฿น
ขณะทีไลูกสูบคลืไอนทีไมาขຌางหลังนัๅน ลูกสูบจะดันนๅามันซึไงบรรจุอยูภาย฿นกระบอกสูบต฿นขณะลูกสูบถอยมา
ขຌางหลังนัๅนริไมดันนๅามัน ลิๅนระบายนๅามันจะถูกนๅามันดัน฿หຌถอยมาขຌางหลัง ละปิดรูนๅามันทีไผนลูกสูบสีย
นๅามันจึงถูกบังคับ฿หຌเหลผานรูลใกระหวางลิๅนระบายนๅามันกับหนังกระบอกสูบ ทา฿หຌนๅามันเหลเมสะดวก ดຌวย
หตุนีๅองจึงทา฿หຌกิดการตຌานทานของการถอยดยมิกอ฿หຌกิดการกระทกอยางรุนรงจนกระทัไงปนชารุดหรือ
กระทือนจนกระทัไงปนคลืไอนทีไ
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ํ๑.๏.๎ การถอดปลอกกระสุน
มืไอครงตอทຌายลากลຌองหมุนถอยพราะหัวรือนครืไองรับรงสะทຌอนยันเวຌลูกลืไอน
ยังเมหยุดถอยละ พราะหตุวากลอนลูกลืไอนลดตัวลงมาจนกระทัไงหลุดพຌนจากลูกลืไอน ลຌวลูกลืไอนจึงป็น
อิสระ จากครงตอทຌายลากลຌอง สามารถถอยมาขຌางหลังตลาพังเดຌ ฿นขณะทีไลูกลืไอนริไมถอยมาหางจากทຌาย
รังพลิงนีๅอง รองหนຌาลูกลืไอนจะดึงปลอกกระสุน ฿หຌถอยมาจากทຌายรังพลิง การถอนปลอกกระสุนนีๅถຌาหาก
ถอนปลอกกระสุนออกจากรังพลิงดยรใวลຌว ปลอกกระสุนอาจจะขาดคຌางอยู฿นรังพลิงเดຌ พราะหตุวา
หลังจากดินสงกระสุนเหมຌสลายตัวป็นกຍสเปลຌว รงดันของกຍสจะดัน฿หຌปลอกกระสุนขยายตัวนนกับรัง
พลิง ฉะนัๅนถຌาหากดึงปลอกกระสุนออกจากรังพลิงดยรง ละรวดรใวลຌว ปลอกกระสุนจะขาดติดอยู฿นรัง
พลิงพืไอปງองกันมิ฿หຌปลอกกระสุนขาดพราะการถอนปลอกกระสุน จึงจาป็นตຌองทาลาดเวຌทีไตอนบนดຌานหนຌา
ของกลอนลูกลืไอน ละทีไขอบอันหนຌาของชองกลอนลูกลืไอน ลาดหลานีๅจะชวย฿หຌลูกลืไอนคอย โ ถอย
ออกมาจากทຌายรังพลิงทีละนຌอย
ํ๑.๏.๏ การขึๅนนก
การขึๅนนกริไมตຌนมืไอลูกลืไอนริไมถอยมาขຌางหลัง พราะหตุวา฿นขณะทีไลัไนเกนัๅน
ปลายของคันขึๅนนกจะสอดอยูภาย฿นรูปตัววีของทนบังคับปนขึๅนนก ฉะนัๅนมืไอลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังลาด฿น
ชองรูปตัววี จะบังคับ฿หຌปลายคันขึๅนนกจะหมุนเปขຌางหนຌา ฿นการทีไปลายคันขึๅนนกหมุนเปขຌางหนຌานัๅน หัวคัน
ขึๅนนกจะหมุนมาขຌางหลังผลัก฿หຌหลอดตอทຌายขใมทงชนวน ละขใมทงชนวนถอยมาขຌางหลัง จนกระทัไงง
หลอดตอทຌายขใมทงชนวนกีไยวติดกับงกระดืไองเก อนึไง฿นการทีไหลอดตอทຌายขใมทงชนวนถอยมาขຌางหลัง
หนบขใมทงชนวนจะถูกอัดตัวดยสลักผนบังคับกระดืไองเก
ํ๑.๏.๐ การอัดหนบสงลูกลืไอน
ลูกลืไอนจะถอยมาขຌางหลัง ๓ ํ/๔ นิๅว จึงจะหยุดถอย พราะหตุวาลูกลืไอนถอยยัน
กับทนผอนรงกระทกของลูกลืไอน฿นขณะทีไลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังนีๅ หนบสงลูกลืไอนจะถูกอัดตัวตัๅงต
ลูกลืไอนริไมถอยจนกระทัไงหยุดถอย พราะถูกทนผอนรงกระทกของลูกลืไอนยันเวຌ ฉะนัๅนจะหในเดຌวาสวน
หนึไงของรงสะทຌอนถอยหลังของลูกลืไอนเดຌหมดเปพราะการอัดหนบลูกลืไอน ละอีกสวนหนึไงหมดเป
พราะทนผอนรงกระทกของลูกลืไอน ละจากผอนรงสะทຌอนถอยหลังรับเวຌ ลูกลืไอนจึงเมสามารถถอย
ตอเปอีกเดຌ
ํ๑.๐ มืไอชิๅนสวนทีไคลืไอนทีไ โ เปขຌางหนຌา
มืไอกลอนลูกลืไอนถอยมาจนสุดระยะลຌว หนบสงลูกลืไอนซึไงอัดตัวอยูจะขยายตัวสง฿หຌลูก
ลืไอนวิไงเปขຌางหนຌา ฿นการทีไลูกลืไอนคลืไอนทีไกลับเปขຌางหนຌานัๅน จะกิดการทางานของครืไองกลเกดังตอเปนีๅ
ํ๑.๐.ํ คัดปลอกกระสุน
ํ๑.๐.๎ บรรจุกระสุนนัด฿หมขຌารังพลิง
ํ๑.๐.๏ สงลากลຌองกลับขຌาทีไ
ํ๑.๐.๐ ขัดกลอน
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ํ๑.๐.ํ การคัดปลอกกระสุน
มืไอพิจารณาการทางานของปนตอนคัดปลอกกระสุนจาป็นตຌองติดตามการทางาน
ของปนมาตัๅงตลูกลืไอนริไมถอยมาขຌางหลัง ฿นขณะทีไลูกลืไอนริไมถอยหลังมาขຌางหลังนัๅน ขอรัๅงกระสุนจะรัๅง
กระสุน฿นสายกระสุนออกมาขຌางหลังดຌวย ละ฿นขณะทีไลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังรืไอย โ นัๅน ลาดบังคับขอรัๅง
กระสุนจะกดขอรัๅงกระสุน฿หຌตไาลง ฿นการทีไขอรัๅงกระสุนกดตัวตไาลงเปนีๅขอรัๅงกระสุนจะกด฿หຌกระสุนนัด฿หม
ขຌาเป฿นชองหนຌาลูกลืไอน กระสุนนัด฿หมนีๅจะถูกกด฿หຌขຌาเปทนทีไปลอกกระสุนทีไหนຌาลูกลืไอน ละ฿น
ขณะดียวกันนัๅนหลใกคัดปลอกกระสุนจะกด฿หຌกระสุนหลุดออกเปทางชองเดຌหຌองลูกลืไอน
ํ๑.๐.๎ บรรจุกระสุนนัด฿หมขຌารังพลิง
฿นขณะทีไลูกลืไอนถอยมาขຌางหลังนีๅ หลใกบังคับของขอรัๅงกระสุนจะกดขอรัๅงกระสุน
฿หຌลดตไาลงตลอดวลา ละมืไอลูกลืไอนถอยมาจนสุดระยะถอยนัๅนขอรัๅงกระสุนทีไดินอยูบนรางขอรัๅงกระสุน
ลຌว ลาดบังคับขอรัๅงกระสุนจะกด฿หຌขอรัๅงกระสุนลดตัวตไาเปดินอยู฿ตຌรางขอรัๅงกระสุน ฿นขณะดียวกัน ปุຆมกัน
ขอรัๅงกระสุนจะรับขอรัๅงกระสุนเวຌ฿หຌขอรัๅงกระสุนอยู฿นนวดียวกับรังพลิงพอดี ฉะนัๅนลูกลืไอนจะพากระสุน
ขຌารังพลิงพอดี ละมืไอกระสุนขຌารังพลิงจวนจะหมดลຌว งขอรัๅงกระสุนเตขึๅนเปจวนจะพຌนลาดขอรัๅง
กระสุนนีๅ งขอรัๅงกระสุนจะบียดปลายขอรัๅงกระสุนทา฿หຌปลายรางขอรัๅงกระสุนหมุนขึๅนขຌางบน ปิด฿หຌมี
ชองวางพอทีไงของขอรัๅงกระสุนจะเตหลุดขึๅนเป จากระหวางรางขอรัๅงกระสุนเดຌ มืไอขอรัๅงกระสุนหลุดขึๅนเป
จากลาดยกขอรัๅงกระสุนลຌว หนบกดขอรัๅงกระสุนจะกด฿หຌขอรัๅงกระสุนจับนนอยู฿นชองทຌายของกระสุนนัด
ทีไอยู฿นสายกระสุน
ํ๑.๐.๏ การสงลากลຌองกลับขຌาทีไ
มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาประมาณ ๑ นิๅว งทຌายของลูกลืไอนจะกระทกกับ
ปลายบานพับหัวรือนครืไองรับรงสะทຌอนหมุนเปขຌางหนຌานีๅอง งของบานพับหัวรือนครืไองรับรงสะทຌอน
จะปลดปลอย฿หຌดือยครงตอทຌายลากลຌองปนป็นอิสระ หนบสงลากลຌองกลับขຌาทีไ จึงสามารถจะขยายตัว
ผลัก฿หຌครงตอทຌายลากลຌอง ละลากลຌองวิไงกลับขຌาทีไ
฿นขณะทีไครงตอทຌายลากลຌองคลืไอนทีไเปขຌางหนຌานีๅ ลิๅนระบายนๅามันจะถูกผลักมา
ขຌางหลัง ปิดรูทีไผนลูกสูบ ทา฿หຌนๅามันออกมาขຌางหลังสะดวกกวา฿นขณะทีไลูกสูบคลืไอนทีไมาขຌางหลัง ทัๅงนีๅ
พืไอ฿นการสงลากลຌองกลับขຌาทีไ
ํ๑.๐.๐ การขัดกลอน
฿นขณะทีไครงตอทຌายลากลຌองคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาพืไอกลับขຌาทีไดิมนัๅน กลอนลูก
ลืไอนจะคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาดຌวย มืไอกลอนลูกลืไอนคลืไอนทีไเปถึงลาดทนบังคับกลอนลูกลืไอนลาดทนบังคับ
กลอนลูกลืไอนจะบังคับ฿หຌกลอนลูกลืไอนลอยตัวขึๅนเปบนทนบังคับกลอนลูกลืไอนละขัดอยู฿นชองดຌาน฿ตຌ
ของลูกลืไอน ทา฿หຌลูกลืไอนติดนนอยูกับครงตอทຌายลากลຌอง หรือรียกวา ขัดกลอน นัไนอง
อนึไง฿นการทีไลูกลืไอนคลืไอนทีไขຌาสูตาบลขัดกลอนนีๅ ปลายของคันขึๅนนกจะถูกลาด
ดຌานหนຌา฿นชองรูปตัววี ของทนบังคับขึๅนนกผลัก฿หຌหมุนเปขຌางหนຌา ทา฿หຌทຌายคันขึๅนนกหมุนเปขຌางหนຌาพຌน
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จากหลอดตอทຌายขใมทงชนวน ซึไงทา฿หຌหลอดตอทຌายขใมทงชนวนสามารถวิไงเปขຌางหนຌาเดຌ฿นมืไอหลอด
ตอทຌายขใมทงชนวนป็นอิสระจากกระดืไองเก
ํ๑.๑ การทางานของครืไองปງอนกระสุน
ํ๑.๑.ํ การคลืไอนทีไของลูกลืไอนป็นสิไงทีไทา฿หຌกิดการทางานของครืไองปງอนกระสุน
ขึๅน฿นขณะทีไลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาจนสุดละปิดทຌายรังพลิงรียบรຌอยลຌว ฿นทีไนีๅสมมุติวาปງอนกระสุน
จากทางซຌาย
ํ๑.๑.๎ ฿นขณะทีไลูกลืไอนคลืไอนทีไมาขຌางหนຌา รองบนลูกลืไอนจะบังคับปุຆมคันลืไอน
สายกระสุนทีไฝังตัวอยู฿นรองลูกลืไอน ฿หຌคลืไอนทีไเปทางขวาซึไงป็นการหมุน฿หຌปลายคันลืไอนสายกระสุนเป
ทางซຌายสุดลຌว หลใกลืไอนสายกระสุนผลัก฿หຌอຌาลงเปจับกระสุนนัดทีไ ํ ฿นสายกระสุนเวຌ
ํ๑.๑.๏ มืไอลูกลืไอนเปขຌางหนຌา รองบนลูกลืไอนจะบังคับ฿หຌปุຆมคันลืไอนสายกระสุน
ลืไอนเปทางซຌาย฿นการทีไปุຆมคันลืไอนสายกระสุนลืไอนเปทางซຌายนีๅ คันลืไอนสายกระสุนจะพา฿หຌครงหลใก
ลืไอนสายกระสุนเปทางขวาดຌวย ฉะนัๅนหลใกลืไอนสายกระสุนจึงผลัก฿หຌกระสุนนัดทีไ ํ ฿นสายกระสุนมาอยู
ตรงกับรังพลิง ฿นขณะดียวกันนีๅ หนบหลใกยึดสายกระสุนจะดันหลใกยึดสายกระสุน฿หຌลอยตัวขึๅนขຌางบนกับ
ลูกกระสุนนัดทีไ ํ เวຌ มิ฿หຌเหลหลุดออกเปจากตัวปนเดຌ ละขอรัๅงกระสุนฝังตัวลงเปจับอยู฿นรองจานทຌาย
ปลอกกระสุนของนัดทีไ ํ
ํ๑.๑.๐ มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไมาขຌางหลังครัๅงทีไ ๎ ขอรัๅงกระสุนจะคลืไอนทีไมาขຌางหลัง
ดຌวยพรຌอมกับดึงกระสุนนัดทีไ ํ ออกจากสายกระสุน ฿นขณะดียวกันนีๅครงหลใกลืไอนสายกระสุนจะยืไนเป
ทางซຌายอีก มืไอครงหลใกลืไอนสายกระสุนคลืไอนทีไเปทางซຌาย หลใกลืไอนสายกระสุนจะถูกกระสุนนัดทีไ ๎
กด฿หຌหมุนขึๅนขຌางบนละเดຌหຌามกระสุนนัดทีไ ๎ เปทางซຌายเดຌ ละ฿นการทีไหลใกลืไอนสายกระสุนหมุนขึๅน
ขຌางบนหนบหลใกลืไอนสายกระสุนจะถูกอัดตัวดຌวย มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไมาขຌางหลังจนสุดลຌวครงหลใก
ลืไอนสายกระสุนจะคลืไอนทีไเปทางซຌายจนสุดดຌวย หลใกลืไอนสายกระสุนจะริไมคลืไอนทีไมาอยูทีไวางระหวาง
กระสุนนัดทีไ ๎ กับนัดทีไ ๏ มืไอมีทีไวางกิดขึๅน หนบหลใกลืไอนสายกระสุนจะกดหลใกลืไอนสายกระสุน ฿หຌลง
ยันขຌางกระสุนนัดทีไ ๎ เวຌ
ํ๑.๑.๑ มืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาครัๅงทีไ ๎ ครงหลใกลืไอนสายกระสุนจะ
คลืไอนเปทางซຌาย ฿นการทีไครงหลใกลืไอนสายกระสุนคลืไอนทีไเปทางซຌายนีๅ หลใกลืไอนสายกระสุนจะหมุนตัว
หลบกระสุนดังชน฿นตอนทีไคลืไอนทีไเปทางซຌายเมเดຌ ฿นขณะทีไกระสุนนัดทีไ ๎ ถูกผลัก฿หຌคลืไอนทีไเปทางขวานีๅ
กระสุนนัดทีไ ๏ จะกด฿หຌหลใกยึดสายกระสุนหมุนตรงลงเปนอนราบสมอกับทางดินของสายกระสุน ละ
หนบหลใกยึดสายกระสุนถูกอัดตัวมืไอลูกลืไอนคลืไอนทีไเปขຌางหนຌาจนสุดลຌว ครงหลใกลืไอนสายกระสุน
คลืไอนทีไเปทางขวาจนสุด ละหลใกลืไอนสายกระสุนกับดันตอผนลืไอนสายกระสุนผลัก฿หຌกระสุนนัดทีไ ๎
คลืไอนทีไมาอยูตรงกับรังพลิงลຌวหลใกยึดสายกระสุนจะอยูตรงกับชองวางระหวางกระสุนนัดทีไ ๏ ละ ๐
พอดี มืไอกิดชองวางขึๅนหนบหลใกยึดสายกระสุนจะผลัก฿หຌหลใกยึดสายกระสุนผลขึๅนเปยันกระสุนนัดทีไ ๏
เวຌ พืไอปງองกันมิ฿หຌมีสายกระสุนลืไอนหลุดออกเปจากตัวปน ขณะทีไลูกลืไอนคลืไอนเปขຌางหนຌาจนสุดขอรัๅง
กระสุนจะถูกลาดยกขอรัๅงกระสุน฿หຌขึๅนเปฝังตัวอยู฿นรองขอบจานทຌายปลอกกระสุน พืไอตรียมดึงกระสุน
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นัดทีไ ๎ ออกจากสายกระสุนตอเป ถຌาหากยิงกระสุนนัดทีไ ํ ซึไงอยู฿นรังพลิงออกเป การทางานของครืไอง
ปງอนกระสุนกใจะริไมทางาน฿หม วนวียนอยูชนนีๅรืไอยเป
ตอนทีไ ๐
การตรวจละปรับปืนกอนยิง
ํ๒. การตรวจละปรับหนຌาลูกลืไอน การปรับหนຌาลูกลืไอน คือการปรับระยะระหวางหนຌาลูกลืไอนกับทຌาย
รังพลิง ฿หຌเดຌตามกณฑ์ คือระหวาง ์.๎์๎ ถึง ์.๎์๒  การปรับจะตຌองทาทุกครัๅงทีไประกอบปน
รียบรຌอยลຌว ละจะตຌองตรวจละปรับ฿หຌถูกตຌองกอนทาการยิงทุกครัๅง ฿นการฝຄกยิงดຌวยกระสุนจริง หรือ
กระสุนซຌอมรบนอกจากจะตຌองละปรับ฿หຌถูกตຌองกอนทาการยิงลຌว จะตຌองตรวจละปรับ฿หຌถูกตຌองทุกครัๅงทีไ
เดຌยิงกระสุนเปครบ ๏์์ นัด หรือทุกครัๅงทีไปลีไยนพลประจาปน
ํ๒.ํ วิธีปรับ การปรับหนຌาลูกลืไอนกระทาหลังจากเดຌประกอบสรใจรียบรຌอยลຌว ละปฏิบัติดังนีๅ
ํ๒.ํ.ํ ปิดฝาครอบหนຌาลูกลืไอน ตรวจดูวาเมมีกระสุนบรรจุอยู฿นรังพลิง
ํ๒.ํ.๎ ขึๅนนกปน ดยดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลังจนสุดลຌวปลอยกลับ
ํ๒.ํ.๏ ดึงคันรัๅงลูกลืไอน฿หຌลูกลืไอนถอยหลังจนครงตอทຌายลากลຌองหางจากทนรองรับลา
กลຌองประมาณ ํ/ํ์
ํ๒.ํ.๐ สอดครืไองวัดหนຌาลูกลืไอน หมายลข อ.๏๑ํํ๏ํํ หรือ ๐ํ – จี – ๎์ํ – ํ๓๑
ทางปลายทีไมีอักษร GO (หนา ์.๎์๎) ลง฿นชองตัว T ระหวางหนຌาลูกลืไอนกับทຌายรังพลิง ถຌาหาก
ครืไองวัดเมสามารถจะสอดขຌาเป฿นชองนีๅเดຌสดงวา หนຌาลูกลืไอนชิดกินเปจะตຌองคลายลากลຌองปนออก
จนกวาครืไองวัดจะลดลงเปเดຌดยมิตຌองออกรงดัน
ํ๒.ํ.๑ กลับปลายครืไองวัด฿ชຌปลายทีไมีอักษร NO – GO (หนา ์.๒์๒ นิวๅ ) สอดลงเป
฿นชองตัว T ถຌาหนຌาลูกลืไอนถูกตຌองปลายดຌานนีๅจะตຌองสออดลงเปเดຌ สดงวาหนຌาลูกลืไอนหางกินเป ตຌอง
ดันลากลຌองปนขຌาจนปลายดຌาน NO – GO สอดเมลง ตปลายดຌาน GO สอดลงเดຌ จึงจะป็นหนຌาลูกลืไอนทีไ
ถูกตຌอง
ํ๒.ํ.๒ การขันหรือคลายลากลຌองปน ฿หຌดึงลูกลืไอนถอยหลังประมาณ ํ นิๅว ลຌว฿ชຌครืไองวัด
หนຌาลูกลืไอนตรวจดูจนกวาจะเดຌตามกณฑ์
ํ๒.ํ.๓ ฿นขณะทีไครืไองวัดหนຌาลูกลืไอนสอดอยูหนຌาลูกลืไอน หຌามลัไนเกป็นอันขาดพราะทา
฿หຌขใมทงชนวนชารุด
ํ๒.๎ ผลสียมืไอปรับหนຌาลูกลืไอน
การปรับหนຌาลูกลืไอนชิดเปจะทา฿หຌกิดผลสียหาย คือ
ํ๒.๎.ํ ครืไองกลเกปนจนกระทัไงลูกลืไอนเมถอยมาขຌางหลัง หรือเมกลับขຌาทีไสนิท
ํ๒.๎.๎ กลอนลูกลืไอนฝังตัวขຌาเป฿นลูกลืไอนเมสนิท ซึไงจะทา฿หຌกลอนลูกลืไอน ครงตอทຌาย
ลากลຌองหรือลูกลืไอนชารุดเดຌ
ํ๒.๎.๏ ปลอกกระสุนขาด
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ํ๒.๎.๐ ถຌาหากยิงติดกันป็นวลานานจะทา฿หຌลูกลืไอน,กลอนลูกลืไอน ละทนบังคับกลอน
ลูกลืไอนชารุดเดຌ
ํ๒.๎.๑ ปนลัไนเกเมเดຌ
การตรวจละปรับสะพานเก การปรับสะพานเกป็นสิไงจาป็นตຌองกระทากับปนทีไ฿ชຌสะพานเก
฿นการลัไนเก (ชน ปก.์๎ บ.๎) การปรับปนกใคือการทา฿หຌปนลัไนเกเดຌมืไอหนຌาครงตอทຌายลากลຌองปนอยูหาง
จากทนรับรองลากลຌอง ระหวาง ์.์๎์ นิวๅ ถึง ์.ํํ๒ นิๅว การตรวจ ละปรับสะพานเกจะตຌองกระทาทุก
ครัๅงหลังจากเดຌตรวจ ละปรับระยะหนຌาลูกลืไอนลຌว
ํ๓. วิธีปรับกระทาตอจากการปรับหนຌาลูกลืไอนถูกตຌองลຌวดยปฏิบัติดังนีๅ
ํ๓.ํ ปิดฝาครอบหຌองลูกลืไอนตรวจดูวาเมมีกระสุนอยู฿นรังพลิง
ํ๓.๎ ขึๅนนกปนดยดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลังจนสุดลຌวปลอยกลับ
ํ๓.๏ ดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง฿หຌหนຌาของครงตอทຌายลากลຌองหางจากทนรับรองลากลຌอง
ประมาณ ํ/๐ นิๅว
ํ๓.๐ สอดครืไองวัดสะพานเก ซึไงอยู฿นพวกดียวกันกับครืไองวัดหนຌาลูกลืไอนดยสอดผนทีไมีอักษร
FIRE (หนา ์.์๎์ นิๅว) ขຌา฿นชองระหวางครงตอทຌายลากลຌองกลับทนรับรองลากลຌองลຌวคอย โ
ํ๓.๑ ลัไนเกปน ปนจะลัไนเกเดຌ
ํ๓.๒ ถຌาปนลัไนเกเมเดຌ ฿หຌปิดผนปิดทຌายหຌองลูกลืไอน ออกหมุนปງนปรับสะพานเก฿หຌสูงขึๅนอีก
หนึไงคลิๆก ลຌวปิดผนปิดทຌายลัไนทาชนนีๅจนกวาจะลัไนเกเดຌ
ํ๓.๓ ขึๅนนกลຌวสอดครืไองวัดผนทีไมีอักษร NO – FIRE (หนา ์.ํํ๒ นิๅว) ทนผน FIRE
ํ๓.๔ ลัไนเกปนถຌาปรับถูกตຌองปนจะเมลัไน
ํ๓.๕ ถຌาปนลัไนเดຌมืไอสอดผนครืไองวัด NO – FIRE ลงเป฿หຌปิดผนทຌายออกลຌวหมุนปງน
สะพานเก฿หຌลดลงหนึไงคลิๆก ลຌวปิดผนปิดทຌายขึๅนนกปนสอดผนครืไองวัด NO – FIRE ขຌาทีไลຌวลัไนเก
ทาชนนีๅจนกวาปนจะเมลัไน
ํ๓.ํ์ สรใจลຌว฿ชຌผน FIRE สอดทนผน NO – FIRE อีกครัๅงหนึไงจะตຌองลัไนเกเดຌ
ํ๔. ผลสียมืไอปรับสะพานเกผิด
ํ๔.ํ ฿นกรณีปนลัไนเกรใวกินเป คือลัไนเกมืไอลูกลืไอนกลับขຌาทีไขณะทีไหนຌาครงตอทຌายลากลຌองปน
หางจากทนรองรับลากลຌองกินกวา ์.ํํ๒ นิๅว จะทา฿หຌปนยิงเดຌพียง ๎ นัด ลຌวจะหยุดยิง พราะขอรัๅง
กระสุน จับกระสุนนัดตอเปเมถึง
ํ๔.๎ ฿นกรณีทีไปนลัไนชຌากินเป คือปนลัไนมืไอลูกลืไอนกลับขຌาทีไจนระยะระหวางหนຌาครงตอทຌายลา
กลຌองกับทนรับรองลากลຌอง นຌอยกวา ์.์๎์ นิๅว จะทา฿หຌครงตอทຌายลากลຌองกระทกกับทนรองรับลา
กลຌองดยรงกิดความสียหายขึๅนกปนเดຌ
การปรับครืไองผอนรงกระทก ครืไองผอนรงกระทกจะตຌองตรวจวามีนๅามันอยูตใม ละปรับ
กอนทีไจะทาการยิงทุกครัๅง ปนทีไเมเดຌทาการยิงจะตຌองตรวจนๅามันละปรับ฿หຌถูกตຌองทุก โ ๓ วัน
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ํ๕. การติมนๅามัน
ํ๕.ํ นๅามันทีไ฿ชຌติม฿หຌ฿ชຌนๅามันทีไ พด.สพ.ทอ. จาย฿หຌสาหรับติมครืไองผอนรงกระทกดยฉพาะ
อยา฿ชຌนๅามันนอกจากทีไกลาวลຌวติมป็นอันขาด
ํ๕.๎ นๅามันทีไจะติมสะอาดเมมีฝุຆนผง หรือศษลหะปนอยู
ํ๕.๏ อานๅามันทีไจะติม฿สลง฿นภาชนะ หลอดนๅามันทีไมีพวยลใกพอทีไจะสอดลง฿นรู
ํ๕.๐ ตัๅงกระบอกผอนรงกระทก ฿หຌดຌานมีจุกกลียวติมนๅามันขึๅน คลายจุกกลียวติมนๅามันทัๅง
สองออกดຌวยเขควง
ํ๕.๑ ติมนๅามันลง฿นกระบอกผอนรงกระทกดຌวยการหยอดนๅามันทางรู฿ดรูหนึไงจนตใม ละเมมี
ฟองอากาศหลือคຌางอยูภาย฿น
ํ๕.๒ ปิดจุกกลียวทัๅงสอง฿หຌนน
๎์. การปรับ ฿หຌกระทามืไอเดຌตรวจดูลຌววามีนๅามันตใมกระบอกผอนรงกระทก
๎์.ํ ถอดผนปิดทຌายหຌองลูกลืไอนออก
๎์.๎ ดึงครงลูกลืไอนละรือนครืไองผอนรงกระทกจะยืไนลยรือนครืไองผอนรงกระทก
ประมาณ ํ นิๅว
๎์.๏ หมุนกระบอกผอนรงกระทก ทวนขใมนาฬิกาจนกวาจะเมเดຌยินสียงคลิๆก โ ของหนบยึด
ครืไองผอนรงกระทก สัมผัสกับรองหนบของกระบอกผอนรงกระทก
๎์.๐ หมุนกระบอกผอนรงกระทกกลับ (ตามขใมนาฬิกา) ๏ คลิๆก
๎์.๑ ประกอบปนกลับขຌาทีไ
๎ํ. ผลสียมืไอปรับครืไองผอนรงกระทกผิด
๎ํ.ํ ฿นกรณีเมมีนๅามัน฿นครืไองผอนรงกระทก หรือติมนๅามันเมตใมทา฿หຌครืไองผอนรง
กระทกเมทางาน ซึไงป็นหตุ฿หຌชิๅนสวนตาง โ ภาย฿นหຌองลูกลืไอนกระทกกันดยรงทา฿หຌกิดชารุดสียหาย
ขึๅน
๎ํ.๎ ฿นกรณีทีไปรับครืไองผอนรงกระทกผิด จะทา฿หຌจังหวะยิงของปนฝดเปจนปนเมสามารถยิง
ป็นชุดเดຌ
๎๎. การตรวจละปลีไยนทางปງอนกระสุน ปก.์๎ สามารถทีไจะปງอนสายกระสุนเดຌทัๅงทางดຌานขวาละ
ดຌานซຌายของปน ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับบบของขาหยัไง ดังนัๅนกอนทีไจะทาการยิง หรือ฿นการประกอบปนจะตຌอง
ตรวจดูวาเดຌประกอบชิๅน฿ดประกอบผิดทาง มืไอทาการยิงจะกิดขัดตัว หรืองัดกับชิๅนสวนอันอืไนจะตกหักเดຌ
๎๎.ํ วิธีปลีไยนทางปງอน การปลีไยนทางปງอนกระสุนจาป็นตຌองกลับติดตัๅงของชิๅนสวนดังนีๅ
๎๎.ํ.ํ กลับดันลืไอนสายกระสุน ดยถอดคันลืไอนสายกระสุนออกลຌว ปลีไยนตาหนงของ
กระดืไองคันลืไอนสายกระสุนละหนบ (มืไอปิดฝาปิดหຌองลูกลืไอนขึๅน ถຌาปนปງอนกระสุนทางดຌานซຌาย
กระดืไองลืไอนสายกระสุนจะอยูรูบน ถຌาปງอนกระสุนทางดຌานขวาจะอยูรูลาง)
๎๎.ํ.๎ กลับครงหลใกลืไอนสายกระสุน
๎๎.ํ.๏ กลับหลใกผลักระสุน มืไอกลับครงหลใกลืไอนสายกระสุนเปเวຌดຌานตรงขຌามลຌวหลใก
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ผลักกระสุนจะเปอยูหนຌาหลใกลืไอนสายกระสุน ดังนัๅนจึงตຌองกลับหลใกผลักกระสุนอยูทางดຌานหลังของหลใก
สายกระสุน
๎๎.ํ.๐ กลับหลใกกันกระสุนอันหนຌาละหลัง ละหลใกปลดขຌอตอเปเวຌดຌานตรงขຌาม
๎๎.ํ.๑ กลับหลใกยึดสานกระสุนเปเวຌดຌานตรงขຌาม
๎๎.ํ.๒ กลับผนปลีไยนทางปງอน
๎๎.ํ.๓ ปลีไยนครืไองขึๅนนกปนเปเวຌอีกดຌานหนึไงของพนังหຌองลูกลืไอน (สาหรับชิๅนสวนนีๅถຌาเม
กะกะ฿นการยิงจะเมปลีไยนกใเดຌ)
๎๎.๎ วิธีตรวจชิๅนสวนตาง โ ทีไปลีไยนทางปງอน
ชิๅนสวน
ปງอนซຌาย
ปງอนขวา
ผนปลีไยนทางปງอน
รองของผนปลีไยนทางปງอนตรง รองของผนปลีไยนทางปງอนตรง
กับชองซຌาย (L) ของลูกลืไอนอยู
กับชองซຌาย (R) ของลูกลืไอนอยู
ครงหลใกลืไอนสายกระสุน
ทางดຌานซຌาย
ทางดຌานขวา
หลใกผลักกระสุน
อยูทางหลังของหลใกลืไอนสาย
อยูทางหลังของครืไองลืไอนสาย
กระสุนละปลายชีๅเปทางขวา
กระสุนละปลายชีๅเปทางซຌาย
ติดอยูรูบนของคันครืไองลืไอนสาย ติดอยูรูลางของคันลืไอนสาย
กระดืไองดันครืไองลืไอนสาย
กระสุน(มืไอปิดฝา)
กระสุน (มืไอปิดฝา)
กระสุน
หลใกกันกระสุนละหลใกปลดขຌอ อยูทางดຌานขวาของหຌองลูกลืไอน อยูทางดຌานซຌายของหຌองลูกลืไอน
ตอ
ติดอยูทางดຌานขวา
ติดอยูทางดຌานซຌาย
ครืไองขึๅนนก (มืไอจาป็น)
ตอนทีไ ๑
ขຌอติดขัดละวิธีกຌไข
๎๏. ปนหยุดยิง ลูกลืไอนปิดรังพลิงรียบรຌอยมีกระสุนอยู฿นรังพลิง การติดขัด฿นลักษณะชนนีๅอาจป็นดຌวย
สาหตุขຌอ฿ดขຌอหนึไง฿นตอเปนีๅ
๎๏.ํ หลอดตอทຌายขใมทงชนวน ขัดกับชองขใมทงชนวน฿หຌถอดลูกลืไอน ขใมทงชนวนละ
ปลอกตอทຌายขใมทงชนวนออกทาความสะอาดละหลอลืไน
๎๏.๎ หนบขใมทงชนวนออนหรือหัก จะหในเดຌจากรอยขใมทงชนวนตอจากชนวนทຌายกระสุน
ป็นรอยตืๅน หรือเมมีรองทง ฿ชຌถอดหนบขใมทงชนวนออกตรวจ ถຌาหัก฿หຌปลีไยน฿หมถຌาเมหัก฿หຌวัดความ
ยาวของหนบมืไอขยายตัวตใมทีไ กใตຌองยาวเมตไากวา ๏ ๑/๏๎ นิๅว
๎๏.๏ มีศษลหะหรือนๅามันมากกินเป ทีไหนบขใมทงชนวนจะหในเดຌจากรอยขใมทงชนวนทีไจอก
ชนวนทຌายกระสุนตืๅน ฿หຌถอดทาความสะอาดละหลอลืไน (สาหตุติดขัดทีไกิดจากมีนๅามันหลอลืไนมากกินเปที
หนบขใมทงชนวน มักกิด฿นภูมิประทศทีไมีอากาศยในจัด ทา฿หຌนๅามันขใงตัว)
๎๏.๐ กระสุนดຌานรอยขใมทงชนวนปกติตปนเมลัไน สดงวากระสุนดຌาน฿หຌปลีไยนกระสุน฿หม
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๎๏.๑ ปลายขใมทงชนวนกรอนหรือหัก จะหในเดຌจากรอยทงของขใมทงชนวนตืๅนมาก หรือเมมี
ลย ฿หຌปลีไยนขใมทงชนวน฿หม
๎๏.๒ งกระดืไองเกสึกกรอน ทา฿หຌขัดกับหลอดตอทຌายขใมทงชนวนเมอยู ฿หຌปลีไยนกระดืไองเก
฿หม
๎๏.๓ งหลอดตอทຌายขใมทงชนวนสึกกรอน ทา฿หຌขัดกับงกระดืไองเกเมอยู฿หຌปลีไยนหลอด
ตอทຌายขใมทงชนวน฿หม
๎๏.๔ หนบกระดืไองเกออนหรือหัก หนบกระดืไองเกถຌาออนหรือหัก ทา฿หຌกระดืไองเกเมยกตัวขึๅน
ขัดกับงของหลอดตอทຌายขใมทงชนวนทา฿หຌปนติดขัด หนบกระดืไองเกปกติมี ๒ – ๓ ขด ยาว ๓ – ๏๎ นิๅว
ถຌาออนหรือหัก฿หຌปลีไยน฿หม
๎๏.๕ คันขึๅนนกชารุด ถຌาคันขึๅนนกชารุดหักจะทา฿หຌขึๅนนกเมเดຌ หรืองคันขึๅนนกสึกจะทา฿หຌผลักขใม
ทงชนวน฿หຌถอยหลังเปเมพอทีไจะขัดกับกระดืไองเก ถຌาชารุด฿หຌปลีไยนคันขึๅนนก฿หม
๎๐. ปนหยุดยิง ลูกลืไอนปิดรังพลิงรียบรຌอย ตเมมีกระสุน฿นรังพลิงการติดขัด฿นลักษณะชนนีๅอาจป็น
ดຌวยสาหตุขຌอ฿ดขຌอหนึไงดังตอเปนีๅ
๎๐.ํ คันลืไอนสายกระสุนคด หรือหัก ฿หຌปลีไยน฿หม
๎๐.๎ หนบหลใกลืไอนสายกระสุนออนหรือหัก ตามปกติหนบหลใกลืไอนสายกระสุนมี ๓ ๏/๐ ถึง
๕ ํ/๐ ขด ยาว ํ ํ/ํ๒ นิๅว ถຌาชารุด฿หຌปลีไยน฿หม
๎๐.๏ หนบหลใกยึดสายกระสุนออนหรือหัก จะทา฿หຌสายกระสุนลืไอนถอยหลังเดຌ กระสุนทีไจะปງอน
นัดตอเปจึงเมอยู฿นตาหนงทีไถูกตຌอง ถຌาหนบหลใกยึดสายกระสุนออนหรือหัก฿หຌปลีไยน฿หม
๎๐.๐ ขอรัๅงกระสุนคด, หัก หรือสึก ทา฿หຌเมรัๅงกระสุนนัดตอเป ฿หຌปลีไยนขอรัๅงกระสุน฿หม ปนหยุด
ยิง ลูกลืไอนเปขຌางหนຌาเมสุด อาจป็นดຌวยสาหตุตอเปนีๅ
๎.๐.๐.ํ หนบสงลูกลืไอนหัก ฿หຌปลีไยนหนบสงลูกลืไอน฿หม
๎๐.๐.๎ ครืไองกลเกสกปรก หรือขาดการหลอลืไน ฿หຌทาความสะอาดละหลอลืไน
๎๐.๐.๏ หนบสงลากลຌองกลับขຌาทีไหัก ฿หຌปลีไยน฿หม
๎.๐.๐.๐ ปรับระยะหนຌาลูกลืไอนชิดกินเป ฿หຌปรับ฿หม฿หຌถูกตຌอง
๎.๐.๐.๑ มีปลอกกระสุนขาดคຌางอยู฿นรังพลิง ฿หຌ฿ชຌหลใกถอนปลอกกระสุนทีไขาดคຌางอยู฿นรัง
พลิงออก
ปนยิงเดຌนัดดียวลຌวหยุด นืไองจากปรับครืไองผอนรงกระทกเมถูกตຌอง ฿หຌตรวจนๅามัน฿น
ครืไองผอนรงกระทกละปรับ฿หຌถูกตຌอง
๎๑. อัตรารใว฿นการยิงตไาลงกวาปกติ อาจป็นพราะสาหตุตอเปนีๅ
๎๑.ํ ปรับครืไองผอนรงกระทกเมถูกตຌอง
๎๑.๎ นๅามันทีไบรรจุ฿นครืไองผอนรงกระทกเมถูกชนิด
๎๑.๏ ปลอกประคองลากลຌองอันหนຌา สกปรกมีฝุຆนผงจับ
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ตอนทีไ ๒
การปรนนิบัติบ้ารุง
๎๒. กอนยิง
๎๒.ํ ทาความสะอาดรังพลิง ละลากลຌองอยา฿หຌมีฝุຆนผงหรือนๅามันตกคຌางอยู ฿หຌถอดลูกลืไอนออก
ขณะทาความสะอาดลากลຌองพืไอปງองกันความสียหายทีไกิดขึๅนกับหนຌาลูกลืไอนตรงชองตัว T
๎๒.๎ ฿หຌ฿ชຌผຌาหຌงชใดนๅามันทีไทาลูกลืไอน,ทางปງอนละฝาหຌองลูกลืไอนละประกอบลูกลืไอนขຌากับ
ปน
๎๒.๏ ตรวจนๅามัน฿นครืไองผอนรงกระทกละปรับ฿หຌถูกตຌอง
๎๒.๐ ชใคชิๅนสวนภายนอกของปน฿หຌหຌง
๎๒.๑ ตรวจหนຌาลูกลืไอนละปรับ฿หຌถูกตຌอง
๎๒.๒ ตรวจสะพานเกละปรับ฿หຌถูกตຌอง
๎๓. ภายหลังยิง
๎๓.ํ ทาความสะอาดลากลຌองทันทีทีไลิกยิงดຌวยนๅามันทาความสะอาดลากลຌอง ติดตอกันอยางนຌอย ๏
วันจนกระทัไงขมาทีไติดอยูภาย฿นรองกลียวหมดลຌว
๎๓.๎ วันทีไ ๐ หลังจากลิกยิง ฿หຌทาความสะอาดลากลຌองดຌวยนๅามันทาความสะอาดลากลຌองอีกครัๅง
หนึไง ลຌวถຌาเมมีการยิงอีกภาย฿น ๎๐ ชัไวมง ฿หຌทานๅามันบางโ ทัๅงภาย฿นละภายนอกลากลຌองดຌวย
นๅามันหลอลืไนปງองกันสนิม ละ฿หຌทานๅามันนีๅทุกโ ๑ วัน
๎๓.๏ ชิๅนสวนอืไนนอกจากลากลຌอง฿หຌถอดออกทาความสะอาดดຌวยนๅามันทาความสะอาด ถຌาเมมี
นๅามันทาความสะอาด฿หຌ฿ชຌสบู
๎๓.๐ ขณะทีไทาการยิงจะมีขมาจับทีไหนຌาลูกลืไอนตรงชองตัว T ฿หຌ฿ชຌผຌาคอยชใดออกอยูสมอพืไอ
ปງองกันการติดขัด
การปรนนิบัติประจาวัน ตรวจลากลຌองละรังพลิง ทาความสะอาดชิๅนสวนครืไองปງอน ละครืไองกลเก
หลอลืไนชิๅนสวนทีไสียดสีดຌวยนๅามันหลอลืไนรักษาการทานๅามันบางโตามชิๅนสวนตางโพืไอปງองกันสนิม
๎๔. การปรนนิบัติประจ้าสัปดาห์
๎๔.ํ ถຌาปนเมเดຌยิงทุกโ ๑ วัน ฿หຌชใดนๅามันทีไทาละหลอลืไนออก ลຌว฿ชຌนๅามัน฿หมทาหลอลืไน
๎๔.๎ ตรวจนๅามัน฿นครืไองผอนรงกระทก฿หຌติม฿หຌตใมอยูสมอ
ตอนทีไ ๓
ขาหยัไงตอสูຌอากาศยาน ส้าหรับปืนกล ์๎ บบทีไ ํ (ปก.์๎ บ.ํ)
๎๕. กลาวทัไวไป
๎๕.ํ ขาหยัไง ตอ.ปก.์๎ บบ ํ (THE CAL 50 MACHING GUN AA NOUNT M 3) ป็นขาหยัไง
บบ ๏ ขา (TRIPOD TYPE) ฿ชຌยิงตอสูຌอากาศยานมีขนาดละนๅาหนักดังนีๅ
๎๕.ํ.ํ ขาหยัไง ตอ.ปก.์๎ ครบชุดหนัก
๏๒๎ ปอนด์
๎๕.ํ.๎ ครปนหนัก
ํ๎์ ปอนด์
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๎๕.ํ.๏ ทนรับครปนหนัก
ํํ๎ ปอนด์
๎๕.ํ.๐ ขาหยัไง หนักขาละ
๎๓ ปอนด์
๎๕.ํ.๑ ตุຌมหลใกดุลปน หนัก
๐๕ ปอนด์
๎๕.ํ.๒ ระยะจากพืๅนถึงนวกนหลอดลากลຌองปน
๏ ฟุต ๏/๔ นิๅว
๎๕.ํ.๓ มุมสูงสุด (MAXINUM ELEVATION)
๕์ องศา
๎๕.ํ.๔ มุมตไาสุด (MAXINUM DEPRESSION)
ํ๑ องศา
๎๕.ํ.๕ มุมสาย (TRAVERSE)
๏๒์ องศา
๎๕.๎ สวนประกอบของขาหยัไง ทอ.ปก.์๎ บ.ํ ประกอบดຌวยสวน฿หญ โ ๏ สวน คือ
๎๕.๎.ํ ครปน (CRADLE ASSEMBLY)
๎๕.๎.๎ ทนรับครปน (PEDESTAL ASSEMBLY)
๎๕.๎.๏ ชุดขาหยัไง (LEGS)
๎๕.๏ ครปน (CRADLE ASSEMBLY) มีสวนประกอบสาคัญ โ ดังตอเปนีๅ
๎๕.๏.ํ ครงยึดปนทาหนຌาทีไยึดปน฿หຌติดกับครปนดยมีสลักยึดปน ๎ ตัว ป็นครืไองมือ
๎๕.๏.๎ ชุดครืไองลัไนเก ประกอบดຌวย฿บลัไนเก ๏ ฿บ ติดอยูทางดຌานซຌายของครปนมืไอปิด฿บ
ลัไนเกครืไองกลเกของชุดครืไองลัไนเกจะทา฿หຌปนลัไน นอกจากนัๅนยังมีหຌามเกติดอยู฿กลຌ฿บลัไนเกอีกดຌวย
๎๕.๏.๏ ครืไองสายปนทางสูง ป็นสวนทีไทา฿หຌปนปลีไยนมุมยิงสูงหรือตไาเดຌตามตຌองการละมี
คันยึดครืไองสายปนทางสูงอยูทางดຌานขวาของครปนสาหรับยึดปน฿หຌอยูกับทีไ มืไอเมตຌองการ฿หຌปนสายทางสูง
๎๕.๏.๐ ตุຌมหลใก฿หຌดุลปนติดอยูดຌานหนຌาของครปน ป็นสวนทีไทา฿หຌปนเดຌสมดุลละป็นทีไ
สาหรับติดศูนย์ตอสูຌอากาศยาน
๎๕.๏.๑ ศูนย์ตอสูຌอากาศยาน ศูนย์หนຌาป็นศูนย์วงกลม ศูนย์หลังบบตะครงกลม
๎๕.๐ ทนรับครปน (PEDESTAL ASSEMBLY) ประกอบดຌวยสวนบนละสวนลาง
๎๕.๐.ํ สวนบน ป็นสวนทีไรองรับครปนละยึดครปนละป็นสวนทีไทา฿หຌปนสายทางขຌาง
เดຌมีคันยึดครืไองสายปนทางขຌาง สาหรับยึดมืไอตຌองการ฿หຌปนอยูกับทีไ
๎๕.๐.๎ สวนลาง ป็นสวนทีไยึดขาหยัไง (LEG) ดยมีควงยึดขาหยัไงทัๅงสามตัว
๎๕.๑ ชุดขาหยัไง (LEGS) ป็นทอนกลมกลวง ปลายขຌางหนึไงทาป็นพลัไวพืไอ฿หຌฝังลง฿นดินทา฿หຌปนเม
คลืไอนทีไขณะทาการยิง ชุดมีขาหยัไง ๏ ขา ชุดขาหยัไงนีๅ฿ชຌมืไอตัๅงยิงบนพืๅนดินทานัๅนหากตัๅงยิงบนรถจะ฿ชຌควง
กลียวยึดทนรับครปน฿หຌติดกับฟ้นรถกใเดຌ
๏์. การประกอบขาหยัไง ตอ.ปก.์๎ บ.ํ ฿หຌปฏิบัติตามลาดับขัๅนดังนีๅ
๏์.ํ ประกอบขาหยัไงขຌากับทนรับครปน ดยสอดปลายขาหยัไงดຌานกลมขຌากับชองขาหยัไง฿หຌ฿บ
พลัไวของปลายขาหยัไงอีกปลายหนึไงลงขຌางลาง ละบากทีไปลายดຌานกลมขຌาง฿นชองขาหยัไงหมุนคันกลียวยึด
ขาหยัไงตามขใมนาฬิกาจนนน ทาชนนีๅทัๅง ๏ ขา
๏์.๎ ประกอบครปนขຌากับทนรับครปน ยกครปน฿หຌทางทຌายสูงขึๅนจนงของครปนขຌากับ
รองรับทีไทนรับครปน ลดทຌายของครปนลง ละขันควงยึดครปน฿หຌนน
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๏์.๏ ประกอบตุຌมหลใก฿หຌดุลปน (฿นการขนสงจะถอดตุຌมหลใก฿หຌดุลปนออกพืไอมิ฿หຌกินนืๅอทีไ) ขຌา
กับครปนขันควงยึดตุຌมหลใก฿หຌดุลปนนน
๏์.๐ ประกอบศูนย์ตอสูຌอากาศยาน ฿นการประกอบ฿หຌตัๅงขาหยัไง ตอ.ปก.์๎ บ.ํ ฿หຌเดຌระดับปรับ
นวดิไงของสຌนผานศูนย์กลางของศูนย์ ฿หຌป็นนวดียวกับนวดิไงของสຌนผานศูนย์กลางของปากลากลຌองปน
ลຌวจึงขันควงยึดศูนย์ปน฿หຌนน
๏ํ. การปรนนิบัติบ้ารุง
๏ํ.ํ ชิๅนสวนของขาหยัไง ทอ.ปก.์๎ บ.ํ สวนทีไทาสีเวຌ฿หຌทาความสะอาดดຌวยนๅา ละชใด฿หຌหຌง
อยา฿ชຌนๅามันทาพราะจะทา฿หຌฝุຆนผงจับ ถຌาทีไ฿ดสีทีไทาเวຌถลอก฿หຌทาความสะอาด ขัดสนิมออกละทาดຌวยสีกากี
กมขียว
๏ํ.๎ ชิๅนสวนทีไรมดาเวຌ฿หຌทาความสะอาดละทานๅามันชนดียวกับตัวปน
๏ํ.๏ ทีไครละทนรับครปนจะมีทีไสาหรับ฿หຌอัดเข฿หมทุก ๏ ดือน หรือทุกครัๅงกอนทีไจะทาการ
ยิง
---------------------------------------
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ทคนิค สพ.ทอ.ทีไ ํํ – ๎๏ – ๒๔
ครุฑ
คานะนากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
รืไอง การ฿ชຌละการบารุงรักษา ปก.ขนาด.๑์ นิๅว M2 – HB
----------------------ํ. ความมุงหมาย
นืไองจาก สพ.ทอ. เดຌดัดปลง ปกอ.ขนาด .๑์ นิๅว BROWNING AN – M 2 มาป็น ปก.ขนาด .๑์
นิๅว BROWNING M 2 HEAVY BARREL (HB) ดังนัๅน พืไอ฿หຌหนวยผูຌ฿ชຌเดຌรูຌวิธีการ฿ชຌงานละการบารุงรักษา จึง
฿หຌปฏิบัติตามคานะนาฉบับนีๅ
๎. กลาวทัไวไป
๎.ํ ลักษณะทัไวเป
๎.ํ.ํ ชนิดของปน ป็นปนอัตนมัติ ซึไง฿ชຌตัๅงยิงบนทนปนดังตอเปนีๅ
๎.ํ.ํ.ํ ติดตัๅงบนทนปน ตอ.ปก.์๎ บ.ํ ทีไ สพ.ทอ. เดຌดัดปลง฿หຌติดกับ ปก.
ขนาด .๑์ นิๅว M2 – HB ฿ชຌยิงตอสูຌอากาศยาน
๎.ํ.ํ.๎ ติดตัๅงบนขาหยัไง ปก.์๎ บ.๎ ฿ชຌยิงทีไหมายพืๅนดิน
๎.ํ.๎ การทางานของครืไองกลเกป็นบบถอยสัๅน (SHORT RECOIL OPERATED)
๎.ํ.๏ การระบายความรຌอน ระบายความรຌอนดຌวยอากาศ
๎.ํ.๐ การปງอนกระสุน ปງอนกระสุนดຌวยขຌอตอลหะ ละสามารถปลีไยนทางปງอนเดຌทัๅงซຌาย
ละขวา ดยการปลีไยนละกลับชิๅนสวนของปนบางชิๅนทานัๅน
๎.ํ.๑ การตัๅงหลใกบังคับการยิง ยิงเดຌทัๅงป็นชุดทีละนัด
๎.ํ.๒ ครืไองนิรภัย ปก. .๑์ นิๅว M2 – HB มีดังนีๅ
๎.ํ.๒.ํ ปก. .๑์ นิๅว M2 – HB ทีไติดตัๅงกับทนปนตอสูຌอากาศยานบบ ตอ.ปก.
์๎ บ.ํ ทีไ สพ.ทอ.เดຌดัดปลง฿หม สาหรับ฿ชຌกับ ปก. .๑์ นิๅว M2 – HB หลใกหຌามเกอยูทีไทนปน
๎.ํ.๒.๎ ปก. .๑์ นิๅว M2 – HB ทีไติดตัๅงกับขาหยัไงปนบบ ปก.์๎ บ.๎ ซึไง฿ชຌยิง
ปງาหมายภาคพืๅนดิน หຌามเกเมเดຌ
๎.ํ.๓ ตาหนงของลูกลืไอน
๎.ํ.๓.ํ ยิงป็นชุด
หยุดยิง หนຌาลูกลืไอนปิด
มืไอกระสุนหมด หนຌาลูกลืไอนปิด
๎.ํ.๓.ํ ยิงป็นชุด
หยุดยิง หนຌาลูกลืไอนปิด
มืไอกระสุนหมด หนຌาลูกลืไอนปิด
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๎.ํ.๔ ศูนย์ปน
๎.ํ.๔.ํ การยิงปງาภาคพืๅนดิน฿ชຌศูนย์ลใงทีไติดอยูกับปน
ศูนย์หนຌา ป็นศูนย์คมมีด
ศูนย์หลังป็นศูนย์พลิก จัดระยะเดຌตัๅงต ๎์์ – ๎,๐์์ มตร
๎.ํ.๔.๎ การยิงตอสูຌอากาศยาน ฿ชຌศูนย์ลใงตอสูຌอากาศยาน ซึไงติดตัๅงอยูทีไทนปน
ตอสูຌอากาศยาน บบ ตอ.ปก.์๎ บ.ํ บบทีไ สพ.ทอ. ปรับปรุงกຌเข฿หม ฿ชຌยิงปງาหมาย฿นอากาศ ตัๅงต
ระยะ ๓,๐๐์ หลา หรือ ๒,๓๒๑ มตร ลงมา
๎.๎ รายการขนาด นๅาหนักละสมรรถนะของปน
๎.๎.ํ ขนาด
๎.๎.ํ.ํ กวຌางปากลากลຌอง .๑์ นิๅว (ํ๎.๓ มม.)
๎.๎.ํ.๎ ปนทัๅงกระบอกยาว ๒๑.ํ๏ นิวๅ (ํ.๒๑ มตร)
๎.๎.ํ.๏ ลากลຌองยาว ๐๑ นิวๅ (ํ.ํ๐ มตร)
๎.๎.๎ นๅาหนัก
๎.๎.๎.ํ ปนทัๅงกระบอกหนัก ๔๐ ปอนด์ (๏๓.๔ กก.)
๎.๎.๎.๎ นๅาหนักของลากลຌอง ๎๐ ปอนด์ (ํ์.๔ กก.)
๎.๎.๎.๏ ทน ตอ.ปก.์๎ บ.๎ หนักประมาณ ๏๒๎ ปอนด์
๎.๎.๎.๐ ขาหยัไง บบ ปก.์๎ บ.๎ หนัก ประมาณ ๐๐ ปอนด์
๎.๎.๎.๑ หีบกระสุนบรรจุเดຌหีบละ ํ์๑ นัด หนักประมาณ ๏๐.๓๑ ปอนด์
๎.๎.๏ สมรรถนะของปน
๎.๎.๏.ํ ความรใวตຌน ๏,์๑์ ฟุตตอวินาที
๎.๎.๏.๎ ระยะยิงหวังผล
ทีไหมายบนพืๅนดิน ๎,์์์ หลา
ยิงตอสูຌอากาศยาน ํ,์์์ หลา
๎.๎.๏.๏ อัตรารใว฿นการยิง ๐๑์ – ๑๑์ นัด/นาที
๎.๎.๏.๐ จานวนกลียว ๔ กลียว วียนขวา (วียนขวา ํ รอบตอ ํ๑ นิๅว)
๏. การตรวจละปรับปืนกอนท้าการยิง
๏.ํ การวัดระยะหนຌาลูกลืไอน
การวัดระยะหนຌาลูกลืไอน (HEADSPACE) คือการวัดระยะระหวางหนຌาลูกลืไอนกับทຌายรังพลิง
฿หຌเดຌตามกณฑ์ คือระหวาง ์.๎์๎  ถึง ์.๎์๒ การวัดจะตຌองทาทุกครัๅงทีไประกอบปนรียบรຌอยลຌว ละ
จะตຌองตรวจวัด฿หຌถูกตຌองกอนทาการยิงทุกครัๅง
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๏.ํ.ํ วิธวี ัดระยะหนຌาลูกลืไอน (HEADSPACE) กอนทาการยิงปนทุกครัๅงตຌองวัดระยะหนຌาลูก
ลืไอน฿หຌถูกตຌอง
๏.ํ.ํ.ํ ปิดฝาปิดหຌองลูกลืไอน ตรวจดูวาเมมีกระสุนอยู฿นรังพลิง
๏.ํ.ํ.๎ ขึๅนนกดยดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลังจนสุดลຌวปลอยกลับเปขຌางหนຌา
๏.ํ.ํ.๏ ดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง฿หຌครงตอทຌาย (BARREL EXTENSION) หาง
จากทนรับลากลຌอง (TRUNNION BLOCK) ประมาณ ๏/๐ นิๅว
๏.ํ.ํ.๐ สอดครืไองวัดหนຌาลูกลืไอน (HEADSPACE GAGE) หมายลข A 3511311
ทางปลายทีไมีอักษร GO (หนา ์.๎์๎ นิวๅ ) ลง฿นชองตัว T (T = SLOT) ระหวางหนຌาลูกลืไอนกับทຌายรัง
พลิง ถຌาหากครืไองวัดเมสามารถจะสอดขຌาเป฿นชองนีๅเดຌ สดงวาหนຌาลูกลืไอนชิดกินเป จะตຌองปลีไยนกลอน
ลูกลืไอน฿หม (การปลีไยนกลอนลูกลืไอนจะตຌองดูผนทีไพอหมาะกับปน ซึไงเดຌขียนหมายลขของกลอนลูก
ลืไอนลงเวຌ฿นสมุดประวัติของปนทุกกระบอก) ลຌว฿ชຌครืไองวัด วัดดู฿หมจนกระทัไงครืไองวัดดຌาน GO สอด
ขຌาเปเดຌ
๏.ํ.ํ.๑ กลับปลายครืไองวัด฿ชຌปลายทีไมีอักษร NO – GO หนา ์.๎์๒ นิวๅ สอด
ลง฿นชองตัว T ถຌาปลายครืไองวัดดຌาน NO – GO สอดขຌาเปเมเดຌสดงวา วัดระยะหนຌาลูกลืไอนเดຌ
ถูกตຌอง ตถຌาสอดปลายดຌาน NO – GO ขຌาเปเดຌ สดงวาวัดระยะหนຌาลูกลืไอนหางกินเปตຌองปลีไยน
กลอนลูกลืไอน฿หม NO – GO สอดเมลงตปลายดຌาน GO สอดลงเดຌจึงจะป็นการปรับหนຌาลูกลืไอนทีไ
ถูกตຌอง
๏.ํ.ํ.๒ ฿นระยะทีไครืไองวัดหนຌาลูกลืไอนสอดอยูหนຌาลูกลืไอนหຌามลัไนเกพราะจะทา
฿หຌขใมทงชนวนชารุด
๏.ํ.๎ ผลสียมืไอวัดหนຌาลูกลืไอนผิด มี ๎ ประการ คือ การวัดหนຌาลูกลืไอนชิดกินเปละหาง
กินเป
๏.ํ.๎.ํ การวัดหนຌาลูกลืไอนชิดกินเปจะทา฿หຌกิดผลสียหาย คือ
๏.ํ.๎.ํ.ํ ครืไองกลเกฝดจนกระทัไงลูกลืไอนเมถอยมาขຌางหลัง หรือเม
กลับขຌาทีไสนิท
๏.ํ.๎.ํ.๎ กลอนลูกลืไอนฝังตัวขຌาเป฿นลูกลืไอนเมสนิท ซึไงจะทา฿หຌกลอน
ลูกลืไอนครงตอทຌายลากลຌอง หรือลูกลืไอนชารุดเดຌ
๏.ํ.๎.ํ.๏ เมถอนปลอกกระสุน
๏.ํ.๎.๎ การวัดหนຌาลูกลืไอนหางกินเปจะกิดผลสียหาย คือ
๏.ํ.๎.๎.ํ ปลอกกระสุนขาด
๏.ํ.๎.๎.๎ ถຌาหากยังติดตอกันป็นวลานานจะทา฿หຌลูกลืไอน กลอนลูก
ลืไอน ละหนบบังคับกลอนลูกลืไอนชารุด
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๏.ํ.๎.๎.๏ ปนลัไนเกเมเดຌ
๏.๎ การตรวจละวัดสะพานไก (TIMING)
การวัดสะพานเกป็นสิไงจาป็นตຌองกระทากับปนทีไ฿ชຌสะพานเก฿นการลัไนเก (ปก. .๑์ )
(M 2 – HB) การวัดกใคือ การทา฿หຌปนลัไนเกเดຌตาหนงยิงทีไสมบูรณ์ (BATTERY POSITION) นัไนคือ การทา฿หຌ
ปนลัไนเกเดຌมืไอหนຌาครงตอทຌายลากลຌองปน (BARREL EXTENSION ) อยูหางจากทนรับรองลากลຌอง (
TRUNNION BLOCK ) ระหวาง ์.์๎์ นิๅว ถึง ์.ํํ๒ นิวๅ การตรวจละวัดสะพานเกจะตຌองทาทุกครัๅง
หลังจากการตรวจละวัดระยะหนຌาลูกลืไอนถูกตຌองลຌว
๏.๎.ํ วิธวี ัดสะพานเก กระทาตอจากการวัดหนຌาลูกลืไอนถูกตຌองลຌว ดยปฏิบัติดังนีๅ
๏.๎.ํ.ํ ปิดฝาหຌองลูกลืไอนตรวจดูวาเมมีกระสุนอยู฿นรังพลิง
๏.๎.ํ.๎ ขึๅนนกปน ดยดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลังจนสุดลຌวปลอยกลับ
๏.๎.ํ.๏ ดึงคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง฿หຌหนຌาของครงตอทຌายลากลຌองหางจากทน
รับรองลากลຌอง ( TRUNNION BLOCK ) ประมาณ ํ/๐ นิๅว
๏.๎.ํ.๐ สอดครืไองวัดสะพานเก ( TIMING GAGE ) ดยสอดผนทีไมีอักษร FIRE
( หนา ์.์๎์ นิๅว ) ขຌา฿นชองระหวางครงตอทຌายลากลຌองกับทนรับรองลากลຌองลຌวคอยโปลอยลูกลืไอน
กลับขຌาทีไ ฿หຌครงตอทຌายลากลຌองหนีบครืไองวัดเวຌ
๏.๎.ํ.๑ ลัไนเกปน ปนจะลัไนเกเดຌ
๏.๎.ํ.๒ ถຌาลัไนเกเมเดຌ ฿หຌปิดผนปิดทຌายลัไนเกหຌองลูกลืไอนออกหมุนปງนปรับ
สะพานเก ( ADJUXTNG NUT ) ฿หຌสูงขึๅนอีกกริๆก ลຌวปิดผนปิดทຌายลัไนเกปรับชนนีๅจนกวาจะลัไนเกเดຌ
๏.๎.ํ.๓ ขึๅนนกลຌวสอดครืไองวัดผนทีไมีอักษร NO-FIRE ( หนา ์.ํํ๒ นิๅว )
ทนผน FIRE
๏.๎.ํ.๔ ลัไนเกปน ถຌาปรับถูกตຌองปนจะเมลัไน
๏.๎.ํ.๕ ถຌาปนลัไนเกเดຌมืไอสอดผนครืไองวัด NO-FIRE ลงเป฿หຌปิดผนปิดทຌาย
หຌองลูกลืไอน ( BACK PLATE ) ลຌวหมุนปງนปรับสะพานเก฿หຌลดลงหนึไงกริๆก ลຌวปิดผนปิดทຌาย ขึๅนนกปน
ลຌวสอดผนครืไองวัด NO-FIRE ขຌาทีไ ลຌวลัไนเกทาชนนีๅจนกวาปนจะเมลัไน
๏.๎.ํ.ํ์ สรใจลຌว฿ชຌผน FIRE สอดทนผน NO-FIRE อีกครัๅง ปนจะตຌอง
ลัไนเกเดຌ
๏.๎.๎ ผลสียมืไอปรับสะพานไก ( TIMING ) ผิด
๏.๎.๎.ํ ฿นกรณีทีไปนลัไนเกรใวกินเป คือ ลัไนมืไอลูกลืไอนกลับขຌาทีไ ขณะทีไหนຌาครง
ตอทຌายลากลຌองหางจากทนรับรองลากลຌองกินกวา ์.ํํ๒ นิๅว จะทา฿หຌยิงปนเดຌพียงสองนัดลຌวจะหยุดยิง
พราะขอรัๅงกระสุน ( EXTRACTOR ) จับกระสุนนัดตอเปเมเดຌ
๏.๎.๎.๎ ฿นกรณีทีไปนลัไนชຌากินเป คือ ปนมืไอลูกลืไอนกลับขຌาทีไระยะระหวางหนຌา
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ของครงตอทຌายลากลຌอง กับทนรับรองลากลຌอง ( TRUNNION BLOCK ) นຌอยกวา ์.์๎์ นิๅว จะทา฿หຌครง
ตอทຌายลากลຌองกระทกกับทนรับรองลากลຌอง อาจทา฿หຌทนรับรองลากลຌอง ( TRUNNION BLOCK ) รຌาว
เดຌ
๏.๏ การปรับครืไองผอนรงกระทก ( OIL BUFFER )
สาหรับ ปก. ขนาด.๑์ นิๅว M2-HB เมตຌองติมนๅามันครืไองรับรงขຌากับครืไองผอนรง
กระทก ละเมตຌองปรับครืไองผอนรงกระทก ( OIL BUFFER ) ตประการ฿ดพราะวาปนนีๅป็นปน฿นขณะ
ทาการยิง จึงเมตຌองติมนๅามันรับรง ครืไองผอนรงกระทกละเมตຌองปรับครืไองผอนรงกระทก
๏.๐ การตรวจความฝืดชิๅนสวนคลืไอนถอยปืน
จะกระทาหลังจากเดຌประกอบชิๅนสวนของปนขຌากับตัวปน หรือกอนทาการวัดระยะหนຌาลูก
ลืไอน กระทาเดຌดยกระชากคันรัๅงลูกลืไอนมาหลังสุดลຌวปลอย กระทาชนนีๅประมาณ ๑ - ๒ ครัๅงพืไอดูวา
ชิๅนสวนทีไคลืไอนถอยกิดความฝดหรือเม ถຌากิดความฝดตຌองตรวจหาสาหตุ
๏.๑ การตรวจละปลีไยนทางป้อน ปก..๑์ นิๅว M2-HB
ปก..๑์ M2 - HB ปกติจะป็นปนปງอนซຌาย ตสามารถทีไจะปลีไยนทางปງอนเดຌทัๅงดຌานซຌาย
ละดຌานขวาของปน ดยการปลีไยนละกลับชิๅนสวนของปนบางชนิดทานัๅน
๏.๑.ํ วิธีปลีไยนทางปງอน
๏.๑.ํ.ํ กลับคันลืไอนสายกระสุน ( BELT FEED LEVER )ดยถอดคันลืไอนสาย
กระสุนออกลຌวปลีไยนตาหนงของกระดืไองคันลืไอนสายกระสุน ( BELT FEED LEVER PLUNGER ) ละ
หนบ ( ถຌาปนปງอนซຌายกระดืไองคันลืไอนสายกระสุนอยูรูบนปนปງอนขวาอยูรูลาง )
๏.๑.ํ.๎ กลับครงหลใกลืไอนสายกระสุน ( BELT FEED SLIDE )
๏.๑.ํ.๏ กลับหลใกผลักกระสุน ( BELT FEED PAWL ARM ) มืไอกลับครงหลใก
ลืไอนสายกระสุนเวຌดຌานตรงขຌามลຌว หลใกผลักกระสุนจาปอยูหนຌาหลใกลืไอนสายกระสุน ( BELT FEED
PAWL ) ดังนัๅนจึงตຌองกลับหลใกผลักกระสุน฿หຌอยูดຌานหลังของหลใกลืไอนสายกระสุน
๏.๑.ํ.๐ กลับหลใกกระสุนอันหนຌาละอันหลัง ( FRONT AND REAR CARTRIDGE
STOP )
๏.๑.ํ.๐.ํ หลใกกันกระสุนอันหนຌา หมายลข F.S.N. 1005-501-3539
Front Cartridge Stop เดຌทัๅงปนปງอนซຌายละปງอนขวา
๏.๑.ํ.๐.๎ หลใกกันกระสุนอันหลัง หมายลข F.S.N. 1005-557-7409
R.H. rear cartride stop assy สาหรับปนปງอนซຌาย ตมืไอจะปลีไยนทางปງอนป็นปนปງอนขวาจะนาหลใกกัน
กระสุนหมายลขนีๅเป฿ชຌเมเดຌ ละขณะนีๅเมมี L.H. rear cartridge stop assy สาหรับปนปງอนขวาตຌอง฿ชຌหลใก
กันกระสุนอันหลังของ ปก.์๎ บ.ํ
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๏.๑.ํ.๑ กลับหลใกยึดสายกระสุน (Belt holding pawl) เปเวຌดຌานตรงขຌาม
๏.๑.ํ.๒ กลับผนปลีไยนทางปງอน (Bolt Switch)
๏.๑.ํ.๓ ปลีไยนชุดคันขึๅนนกปน (Retracting slide) เปเวຌอีกขຌางหนึไงของผนังขຌาง
หຌองลูกลืไอน
๏.๑.๎ วิธีตรวจชิๅสวนตาง โ ทีไปลีไยนทางปງอนลຌว
ชิๅนสวน
ปງอนซຌาย
- ผนปลีไยนทางปງอน
- รองของผนปลีไยนทางปງอนตรง
(Bolt Switch)
กับรองซຌาย (L) ของลูกลืไอน
- ครงหลใกลืไอนสายกระสุน
- อยูทางซຌาย
(Bolt feed side)
- หลใกผลักกระสุน
- อยูทางหลังของหลใกลืไอนสาย
(Bolt feed pawl arm)
กระสุน (Belt feed pawl) ละชีๅ
เปทางขวา
- กระดืไองคันลืไอนสายกระสุน
- อยูรูบนของคันลืไอนสายกระสุน
(Belt feed lever plunger)
(มืไอปิดฝา)
- หลใกกันกระสุน
- ติดอยูดຌานขวาของหຌองลูกลืไอน
- หลใกยึดสายกระสุน
- ชุดคันขึๅนนก

ปງอนขวา
- รองของผนปลีไยนทางปງอนตรง
กับรองขวา (R) ของลูกลืไอน
- อยูทางขวา

- อยูทางหลังของหลใกลืไอนสาย
กระสุน (Belt feed pawl) ละ
ปลายชีๅเปทางซຌาย
- ติดอยูรูลางของคันลืไอนสาย
กระสุน (มืไอปิดฝา)
- ติดอยูทางดຌานซຌายของหຌองลูก
ลืไอน
- อยูทางดຌานซຌายของหຌองลูกลืไอน - ติดอยูทางดຌานขวาของหຌองลูก
ลืไอน
- ติดอยูทางดຌานขวา
- ติดอยูทางดຌานซຌาย

๐. การยิงป็นชุด การยิงทีละนัดละการหຌามไก
๐.ํ การยิงป็นชุด หมุนปลอกหลใกยึดหลใกปลดลูกลืไอน (Sleeve Buffer Tube) ทวนขใมนาฬิกา
฿หຌหลใกบังคับกลอนปลดลูกลืไอน (Lock, bolt latch release) ยึดกลอนปลดลูกลืไอน (Release Bolt
latch) เวຌมืไอปฏิบัติดังนีๅลຌว มืไอราขึๅนนกบรรจุกระสุนขຌารังพลิงลຌว ขณะทาการหนีไยวเกเวຌตลอดวลาปน
จะยิงติดตอกัน ละจะหยุดยิงมืไอปลอยเกปนหรือกระสุนหมดทานัๅน
๐.๎ การยิงทีละนัด หมุนปลอกหลใกยึดหลใกปลดลูกลืไอน (SLEEVE buffer tube) ตามขใมนาฬิกา
จนสุด อยา฿หຌยึดหลใกบังคับกลอนปลดลูกลืไอน (Lock, bolt latch release) ขณะทาการยิง฿หຌกดเกละ
กลอนปลดลูกลืไอน (release, bolt latch) พรຌอม โ กันกดลຌวปลอยปนจะยิงทีละนัด
๐.๏ การหຌามเก สาหรับ ปก.ขนาด .๑์ นิๅว M2 – HB เมมีหลใกหຌามเก (หຌามเกเมเดຌ) ตถຌานาปน
นีๅเปติดตัๅงกับฐานปนบบขาหยัไงตอสูຌอากาศยาน บบ ตอ.ปก.์๎ บ.ํ ทีไ สพ.ทอ. เดຌดัดปลง฿หม จะมีหลใก
หຌามเกอยูทีไทนปน สามารถทาการหຌามเกเดຌ
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๑. การถอดประกอบ
การถอดประกอบ ปก.ขนาด .๑์ นิๅว M 2 – HB ป็นสิไงจาป็นสาหรับผูຌ฿ชຌทีไจะตຌองเดຌรับการฝຄกทันที
หลังจากเดຌรับปนลຌว ละจะตຌองเดຌรับการฝຄกจนชานาญสียกอนจึงจะยอม฿หຌยิงปนเดຌ ทัๅงนีๅพราะ ปก.ขนาด
.๑์ นิๅว M 2 – HB มีขຌอตกตางจาก ปกอ.ขนาด .๑์ นิๅว AN – M2 บางประหาร ชน ชิๅนสวนทีไพิไมขຌามา
การคัดปลงกຌเข฿หมทา฿หຌการปฏิบัติ฿นการถอดคุมตกตางเปจาก ปกอ.๑์ นิๅว บางประการ ฿นการถอดคุม
จะยกหัวขຌอ฿นการปฏิบัติดังนีๅ
๑.ํ การปฏิบัติกีไยวกับการถอดประกอบ
๑.ํ.ํ การถอดคุมปนนีๅ ถຌาหากป็นการถอดคุมทีไถูกวิธีลຌว เมจาป็นจะตຌอง฿ชຌรงมาก
ฉะนัๅน฿นการถอดคุม฿ด โ ถຌาหากตຌอง฿ชຌรงมากกินควร หรือตຌอง฿ชຌของขใงตอกรง โ ดยทีไคานะนา฿น
คูมือนีๅมิเดຌบงเวຌลຌว จะตຌองคานึงเวຌสมอวาการถอดคุมนัๅน โ อาจผิดวิธี
๑.ํ.๎ ฿นการถอดคุมมืไอเดຌถอดชิๅนสวน฿ดของปนออกมากอน฿หຌวางรียงจากซຌายเปขวา
ตามลาดับ พืไอ฿หຌทราบวาเดຌถอดชิๅนสวน฿ดออกมากอน พราะหตุวา฿นการประกอบชิๅนสวนของปนกลับขຌาทีไ
มีหลักสาคัญวา ฿หຌกลับกับการถอดชิๅน฿ดถอดออกมาหลัง฿หຌประกอบขຌาเปกอน
๑.ํ.๏ กอนทีไจะถอดชิๅนสวน฿ด โ ออกจากปนควรสังกตพิจารณาละจดจาเวຌ฿หຌนชัดวา
ชิๅนสวนนัๅน โ ประกอบติดอยู฿นปน อยางเรทัๅงนีๅพืไอชวย฿หຌการประกอบชิๅนสวนของปนกลับขຌาทีไป็นเปอยาง
รวดรใวนนอน
๑.๎ ระดับของการถอดประกอบ
การถอดประกอบ ปก. .๑์ นิวๅ M2 – HB บงออกเดຌป็น ๎ ระดับ คือ
๑.๎.ํ ระดับการถอดคุมปกติ
เดຌกการถอดคุม ซึไงพลประจาปนตຌองเดຌรับการฝຄก฿หຌถอดคลุมดຌวยตนอง พืไอ
บารุงรักษาความสะอาด กຌเขขຌอขัดขຌอง หรือปลีไยนชิๅนสวน ซึไงมีขัๅนตอน ดังนีๅ
๑.๎.ํ.ํ การถอดชุดลากลຌองออกจากตัวปน
ผลักคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลังจนลงตไาสุดลຌวหมุนลากลຌองทวนขใมนาฬิกา
ประมาณ ๒๑ องศา ลຌวดึงลากลຌองออกระวังอยา฿หຌทຌายลากลຌองปนกระทบชิๅนสวนอืไน จะทา฿หຌกลียวทຌายลา
กลຌองยิน
๑.๎.ํ.๎ การถอดชุดผนปิดทຌายหຌองลูกลืไอน
฿ชຌมือทัๅงสองจับดຌามปน ฿ชຌนิๅวซຌายดันหลใกปลดกลอนยึดผนปิดทຌาย (Lock
Back plate latch) ออก นิๅวขวายกกลอนยึดหลใกปิดทຌาย (latch Back plate) ขึๅนขຌางบน ฿นขณะดียวกัน
ยกผนปิดทຌายขึๅนขຌางบน
๑.๎.ํ.๏ การถอดชุดลูกลืไอนละหนบสงลูกลืไอน
ผลักหัวกนหนบสงลูกลืไอนเปขຌางหนຌาลຌวดึงออกทางซຌายจนกระทัไงปุຆม
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กนหนบพຌนจากชองบังคับ ลຌวดึงกนหนบสงลูกลืไอนออก
ตอเปถอดปุຆมคันรัๅงลูกลืไอน ลืไอนลูกลืไอนมาขຌางหลังจนกระทัไงปุຆมคันรัๅงมา
ตรงกับรอยวຌาทีไผนังขຌางหຌองลูกลืไอน ลຌวถอดปุຆมคันรัๅงออก
ขัๅนตอเปถอดลูกลืไอนออกจากหຌองลูกลืไอนกอนถอดลูกลืไอนออก฿หຌยก
หลใกหยุดลูกลืไอนขึๅน (Bolt latch) ลຌวดึงชุดลูกลืไอนออก
๑.๎.ํ.๐ การถอดชุดครงตอทຌายลากลຌองละชุดครืไองรับรง
฿ชຌหลใกสงกดลงเปทีไรูทีไอยูทางดຌานทຌายของผนังขวาของหຌองลูกลืไอนกด
ปลายหนบยึดรือนครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังของลากลຌองขຌาเปขຌาง฿น ฿นขณะดียวกัน ผลักครงตอทຌาย
ลากลຌองมาขຌางหลังจะทา฿หຌชุดครืไองรับรงละครงตอทຌายลากลຌองหลุดออกมาทางดຌานหลังของหຌองลูก
ลืไอน ดันคันรัๅง (accelerator) เปขຌางหนຌากใจะทา฿หຌชุดครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังของลากลຌองหลุดออก
จากชุดครงตอทຌายลากลຌอง
๑.๎.ํ.๑ การถอดชุดฝาปิดหຌองลูกลืไอนออก
ปิดฝาปิดหຌองลูกลืไอน อาสลักฝายึดสลักฝาปิดหຌองลูกลืไอนออกลຌว฿ชຌ
หลใกสงดันสลักปิดฝาหຌองลูกลืไอนออก ฝาปิดหຌองลูกลืไอนกใจะหลุดออก ชุดสุดทຌายทีไหลือ คือชุดหຌองลูกลืไอน
๑.๎.ํ.๒ การประกอบชิๅนสวน฿หญ โ ของปนขຌาตัวปน
การประกอบชิๅนสวนขຌาตัวปน฿หຌทากลับกับถอดชิๅน฿ดถอดออกมาหลังสุด฿หຌ
ประกอบขຌาเปกอน สวนชิๅนสวนทีไประกอบขຌาตัวปนหลังสุดเดຌกชุดลากลຌอง
๑.๎.ํ.๓ การประกอบชุดลากลຌองขຌาตัวปน
หลังจากประกอบชิๅนสวนตาง โ ขຌาตัวปนลຌว ชิๅนสวนสุดทຌายทีไประกอบ
คือลากลຌองกระทาเดຌ คือ ผลักคันรัๅงลูกลืไอนมาขຌางหลัง฿หຌพลิกลงตไาสุด ลຌวสอดทຌายลากลຌองขຌาเปยังครง
ตอทຌายลากลຌองดย฿หຌรองยาวทีไลากลຌองตรงกับสลักบังคับลากลຌอง (Screw opturative) สอดลากลຌองขຌาเป
฿นครงตอทຌายลากลຌองจนสุดลຌวหมุนตามขใมนาฬิกา ประมาณ ๒๑ องศา ลากลຌองจะขຌาทีไสุด ปลอยคันรัๅง
ลูกลืไอนกลับขຌาทีไลຌว฿ชຌครืไองวัด วัดระยะหนຌาลูกลืไอน (Head space) ฿หຌเดຌตามกณฑ์
๐.๎.๎ ระดับการถอดคุมขัๅนพิศษ
กระทาเดຌดยการถอดยกชิๅนสวนยอยของปนออกจากชิๅนสวน฿หญ โ ของปนกระทา
เดຌ฿นขัๅนรงงาน ละ จนท. ของ กวก.สพ.ทอ.
๒. การปรนนิบัติบ้ารุง
๒.ํ การปฏิบัติกอนยิง
๒.ํ.ํ ทาความสะอาดรังพลิง ละลากลຌองปนอยา฿หຌมีฝุຆนผง หรือนๅามันติดคຌางอยู฿หຌถอดลูก
ลืไอนออกขณะทาความสะอาดลากลຌอง พืไอปງองกันปลายสຌมากระทบกับหนຌาลูกลืไอนตรงชองตัว (T – Slot)
๒.ํ.๎ ฿ชຌผຌาหຌงสะอาด ชใดนๅามันทาทีไลูกลืไอน ทางปງอน ละฝาปิดหຌองลูกลืไอน สรใจลຌว
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ประกอบลูกลืไอนขຌากับตัวปน
๒.ํ.๏ ชใดชิๅนสวนภายนอกของปน฿หຌหຌง
๒.ํ.๐ ตรวจระยะหนຌาลูกลืไอนละปรับ฿หຌถูกตຌอง
๒.ํ.๑ ตรวจสะพานเกละปรับ฿หຌถูกตຌอง
๒.๎ การปฏิบัติหลังยิง
๒.๎.ํ ทาความสะอาดลากลຌองทันทีทีไลิกยิงดຌวยนๅามันทาความสะอาดลากลຌอง (Rifle bore
Cleaner หรือ dry cleaning solvent) ติดตอกัน ๏ วัน
๒.๎.๎ วันทีไ ๐ หลังจากลิกยิง฿หຌทาความสะอาดลากลຌองปนดຌวยนๅามันทาความสะอาดลา
กลຌองอีกครัๅง ลຌวชใดลากลຌอง฿หຌหຌง ลຌวทาดຌวยนๅามันหลอลืไนกันสนิม (Oil lubricating preservative
medium) ทัๅงภาย฿นละภายนอกลากลຌองละ฿หຌทานๅามันนีๅทุก โ ๑ วัน
๒.๎.๏ ชิๅนสวนอืไนนอกจากลากลຌอง฿หຌถอดออกทาความสะอาดดຌวยนๅามันทาความสะอาด
(Dry cleaning solvent) ถຌาเมมีนๅามันทาความสะอาด฿หຌ฿ชຌนๅามันกຍาด มืไอทาความสะอาดชิๅนสวนลຌว฿หຌชใด
฿หຌหຌงลຌวชลมดຌวยนๅามันหลอลืไนกันสนิม
๒.๎.๐ ขณะทาการยิงปนจะมีขมาจับทีไหนຌาลูกลืไอนตรงชองตัว T (T – Slot) ฿หຌ฿ชຌผຌาหรือ
ยุกต์ชใดออกสมอพืไอปງองกันการยิงติดขัด
๒.๏ การทาความสะอาดประจาวัน
ตรวจลากลຌองละรังพลิง ทาความสะอาดชิๅนสวนละครืไองลัไนเกปนลຌว ฿ชຌนๅามันหลอลืไนทา
บาง โ ตามชิๅนสวนตาง โ พืไอปງองกันสนิม
๒.๐ การทาความสะอาดประจาสัปดาห์
ทุก ๓ วัน ถຌาปนเมเดຌยิง฿หຌชใดนๅามันหลอลืไนกันสนิมทีไทาเวຌทาทับขຌาเป฿หม
๒.๑ ขຌอควรระวัง
๒.๑.ํ กอนยิงทุกครัๅงหรือหลังจากประกอบปนสรใจตຌองวัดระยะหนຌาลูกลืไอน฿หຌเดຌตามกณฑ์
๒.๑.๎ ปนนีๅเมตຌองติมนๅามันครืไองรับรง ละเมตຌองปรับครืไองรับรงสะทຌอนถอยหลังของ
ลากลຌอง
๒.๑.๏ ปนนีๅป็นปนทีไปรับปรุงขึๅน฿หม ชิๅนสวนของปนอยู฿นระหวางกาลังจะขຌาทีไ (Run – in)
จึง฿หຌสับปลีไยนชิๅนสวนดังตอเปนีๅ
๒.๑.๏.ํ ชุดลูกลืไอน (Bolt Group)
๒.๑.๏.๎ กลอนลูกลืไอน (Lock Breech)
๒.๑.๏.๏ ชุดครงตอทຌายลากลຌอง (Barrel Extension Group) ถຌาสับปลีไยนอาจจะ
ทา฿หຌวัดระยะหนຌาลูกลืไอนเมเดຌตามกณฑ์
๒.๑.๐ มืไอปนยิงเปลຌวประมาณ ๒์์ – ํ,๎์์ นัด จะทา฿หຌกลอนลูกลืไอนหลวมคลอน
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ตຌองทาการตรวจวัดระยะหนຌาลูกลืไอน ถຌาระยะหนຌาลูกลืไอน ถຌาระยะหนຌาลูกลืไอนเมเดຌตามกณฑ์ตຌองปลีไยน
กลอนลูกลืไอน฿หม การปลีไยนกลอนลูกลืไอน฿หมนีๅผูຌ฿ชຌตຌองจຌง฿หຌ สพ.ทอ. ป็นผูຌปลีไยน฿หຌ
๓. สวนประกอบละชิๅนสวนของปืน
๓.ํ ปก.ขนาด .๑์ นิวๅ M2 – HB บงออกป็นชุด฿หญ โ เดຌ ๓ สวน คือ
๓.ํ.ํ ชุดลากลຌอง (Barrel group)
๓.ํ.๎ ชุดผนปิดทຌายหຌองลูกลืไอน (Back plate assembly)
๓.ํ.๏ ชุดลูกลืไอนละหนบสงลูกลืไอน (Bolt group and rod assy driving spring
comp)
๓.ํ.๐ ชุดครงตอทຌายลากลຌอง (Barrel extension group)
๓.ํ.๑ ชุดครืไองปรับรงสะทຌอนถอยหลังของลากลຌอง (Barrel buffer group)
๓.ํ.๒ ชุดฝาปิดหຌองลูกลืไอน (Cover group)
๓.ํ.๓ ชุดหຌองลูกลืไอน (Receiver assembly)
๓.๎ หมายลขละชิๅนสวนทีไนบทຌายคานะนาฉบับนีๅ ฿ชຌสาหรับการบิก – จาย
(ลงชือไ ) พลอากาศตรี พยงค์ ศิริบุตร
( พยงค์ ศิริบุตร )
จຌากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ํ๕ กุมภาพันธ์ ๎๑๎๑
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บทที่ ํ๏
ลูกระเบิดขวຌาง
ตอนที่ ํ
ลักษณะดยทั่วเป
ํ. กลาวนา ฿นการรบเมวาทานจะรบดຌวยวิธีรุก หรือรับกใตาม ทานจะตຌอง฿ชຌ ลข. ทาลายขຌาศึกทีไมีจานวน
มาก ทาลายทีไตัๅงอาวุธยุทธปกรณຏ ทาลายขຌาศึกทีไอยู฿นทีไมัไนขใงรง ละ฿นการรบประชิดตลอดจนการ
ลาดตระวนของหนวยทหารขนาดลใก ลข. ป็นอาวุธทีไมีประยชนຏมากอยางหนึไง
ดังนัๅน ลข. จึงป็นอาวุธสาคัญนอกหนือเปจากปนลใกยาวละดาบปลายปน สาหรับพิไมอานาจ฿น
การรบ฿หຌกหมูปนลใก฿นระยะประชิดเดຌป็นอยางดียิไง
๎. ลูกระเบิดขวຌาง (ลข.) คือลูกระบิดขนาดลใก ซึไงสามารถ฿ชຌขวຌาง หรือยนดຌวยมือ ภาย฿นตัว ลข. อาจ
บรรจุดินระบิด, สารคมี หรืออาจจะเมบรรจุอะเรเวຌลยกใเดຌ
๏. ประยชน์ของ ลข.
๏.ํ ฿ชຌสังหาร
๏.๎ ฿ชຌทาลายหรือผาผลาญ
๏.๏ ฿ชຌรบกวน
๏.๐ ฿ชຌทาสัญญาณ หรือฉากควัน
๏.๑ ฿ชຌทากับระบิด
ตอนที่ ๎
สวนสาคัญของ ลข.
๐. สวนสาคัญของ ลข. บงออกป็นสวน฿หญ โ เดຌ ๏ สวน คือ
๐.ํ ปลือกหรือตัวลูกระบิด คือชิๅนสวนทีไอยูภายนอกทีไสรຌางดຌวยลหะ หรือวัตถุบางชนิด ชน
อลูมินียม หลใกเฟบอรຏ พลาสติก กຌว ป็นตຌน การสรຌางตัวลูกระบิดจะ฿ชຌอะเรสรຌาง ละรูปรางอยางเรนัๅน
ขึๅนอยูຎกับรงงานผูຌผลิต
๐.๎ สิไงทีไบรรจุอยูภาย฿น คือสิไงทีไอยูภาย฿นปลือก หรือตัวลูกระบิด อาจบรรจุดຌวยดินระบิด หรือ
สารคมี การทีไจะบรรจุอะเรนัๅนขึๅนอยูกับชนิดของ ลข.
๐.๏ ชนวน คือครืไองจุดดินระบิด หรือสารคมีซึไงเดຌสรຌาง฿หຌการจุดป็นเปดยอัตนมัติ ดย฿ชຌชนวน
สวมขຌากับตัว ลข. บงออกเดຌ ๎ ชนิด คือ
๐.๏.ํ ชนวนจุด คือชนวนทีไมีการทางานดຌวยอาการผาเหมຌ สิไงทีไบรรจุอยูภาย฿นตัวลูกระบิด
มืไอถูกความรຌอนจากการทางานของชนวนกใจะกิดปฏิกิริยา หรือกิดการระบิดขึๅนมีลักษณะคลຌายกับชนวน
ของประทัดนัไนอง
๐.๏.๎ ชนวนระบิด คือชนวนทีไทางานดຌวยอาการระบิด ดยทีไชนวนระบิดมืไอถูกกระทบ
หรือถูกความรຌอนลใกนຌอยกใจะระบิดทันที ชนวนนีๅป็นอันตรายเดຌงาย
๑. สวนประกอบของชนวน การประดิษฐຏของชนวนของ ลข. เดຌสรຌาง฿หຌการทางานของชนวนป็นบบ
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อัตนมัติ จึงประกอบดຌวยสวนตาง โ ดังนีๅ
๑.ํ สลักนิรภัย ลักษณะป็นหลใกหนบคลຌายกิๆบติดผมสตรี ปลายดຌานหนึไงจะมีหวงคลຌองเวຌสาหรับ
ดึงสลักนิรภัย ปลายอีกดຌานหนึไงปຂดละกางออกเดຌ พืไอกันเม฿หຌหลุดงาย สลักนิรภัยมีหนຌาทีไยึดกระดืไองนิรภัย
฿หຌติดกับชนวน
๑.๎ กระดืไองนิรภัย ป็นผนลหะบาง โ ยาวทาบลงมาตามปลือกลูกระบิด ดຌานบนป็นขา ๎ ขา
กีไยวเวຌกับตัวชนวนกระดืไองนิรภัย มีหนຌาทีไกดขใมทงชนวน ละหนบเม฿หຌตีตอจอกกระทบตก
๑.๏ ขใมทงชนวนละหนบ ป็นผนหลใกกลมตรงกลางมีดือยหลมละมีกຌาน ๎ ขຌาง ยึดอยูกับ
ตัวชนวนดຌวยสลัก พรຌอมกับมีหนบขนาดลใกพันรอบสลัก ปลายดຌานหนึไงกดขใมทงชนวนเวຌ ละอีกดຌานหนึไง
กีไยวกับตัวชนวน ดยปกติขใมทงชนวน ละหนบจะถูกกระดืไองนิรภัยกดเวຌ
๑.๐ ตัวชนวน คือสวนทีไป็นหลอดกลมยาว มีกลียวขันติดกับตัวลูกระบิด ประกอบดຌวยหลอดตาง
โ รวม ๏ หลอด คือ
๑.๐.ํ หลอดจอกกระทบตก อยูบนสุดของตัวชนวนภาย฿นมีชืๅอจุด ลักษณะหมือนหัวเมຌ
ขีดฝรัไงบรรจุเวຌ (มืไอถูกขใมทงชนวนตี จะลุกป็นเฟ)
๑.๐.๎ หลอดถวงวลา อยูตรงกลางชืไอมตอจากหลอดจอกกระทบตกลงมาทาหนຌาทีไถวง
วลา฿หຌกิดการระบิดชຌาพืไอมิ฿หຌป็นอันตรายตอผูຌขวຌาง ภาย฿นป็นรูปຂดตลอดละบรรจุเวຌดຌวยดินดา
๑.๐.๏ หลอดขยายการระบิด อยูลางสุดป็นหลอดทองดง ปลายดຌานบนปຂดชืไอมตอกับ
หลอดถวงวลา ปลายดຌานลางปຂด ภาย฿นบรรจุชืๅอปะทุป็นดินกรดปรอท มีคุณสมบัติเวตอการระบิดมาก
หรืออาจบรรจุชืๅอจุด คลຌายกับหลอดจอกกระทบตกเวຌอยาง฿ดอยางหนึไง
๑.๐.๏.ํ ถຌาชนวน ลข. ป็นชนวนระบิด ทีไหลอดการขยายการระบิดจะบรรจุชืๅอ
ปะทุดຌวยดินกรดปรอท
๑.๐.๏.๎ ถຌาชนวนของ ลข. ป็นชนวนจุด ทีไหลอดขยายการระบิดจะบรรจุ
ชนดียวกับหลอดจอกกระทบตก
๒. การถวงเวลาของลูกระเบิด การถวงวลาป็นสิไงจาป็นมาก พราะป็นการป้องกันมิ฿หຌลูกระบิด กิดการ
ระบิดขึๅนกอนตกถึงทีไหมาย ดยทัไวเปการถวงวลาของลูกระบิดมี ๏ วิธี คือ
๒.ํ ถวงวลาดຌวยดินถวงวลา คือการ฿ชຌดินดาป็นดินถวงวลา ชนดียวกับชนวนของประทัด
ดยมาก฿ชຌกับลูกระบิดขวຌาง
๒.๎ ถวงวลาดຌวยระบบลานนาฬิกา คือ฿ชຌระบบลานนาฬิกา บบตัๅงวลาป็นครืไองถวงวลา
สามารถตัๅงวลา฿หຌระบิดเดຌตามตຌองการ ดยมาก฿ชຌกับลูกระบิดทีไทิๅงจากครืไองบิน
๒.๏ ถวงวลาดຌวยนๅายาคมี คือ฿ชຌนๅายาคมีป็นครืไองถวงวลา บบครืไองดับพลิงชนิดป็นถัง มืไอ
นๅายาตกออกมาลຌว กใจะมาผสมกับสิไงบรรจุภาย฿นทา฿หຌกิดปฏิกิริยาดยมาก฿ชຌกับลูกระบิดทีไ฿ชຌ฿นทางกอ
วินาศกรรม หรือรบกวน
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ตอนที่ ๏
การทางานของลูกระเบิดขวຌาง
๓. การทางานของ ลข. มืไอจับลูกระบิดขวຌางอยู฿นมือ (ดยกากระดืไองนิรภัยเวຌ) มຌจะดึงสลักนิรภัยออก
ลຌวกใตามลูกระบิดกใยังเมทางาน ตอมืไอขวຌางลูกระบิดหลุดออกจากมือเป กระดืไองนิรภัยจะป็นอิสระ ทันที
ทีไกระดืไองป็นอิสระขใมทงชนวนจะดันกระดืไองนิรภัยหลุดออกดຌวยรงขยายของหนบขใมทงชนวน ขใม
ทงชนวนจะดีดตัว อาดือยหลมเปตีตอจอกกระทบตก ชืๅอปะทุ฿นจอกกระทบตกกใจะจุดตัวลุกป็นเฟ
สงปลวเฟผาเหมຌดินดา ซึไงบรรจุอยู฿นหลอดถวงวลาลุกเหมຌตอเปชัไวระยะวลาหนึไง ทีไกาหนดดยนนอน
ลຌวกใจะสงปลวเฟเปยังหลอดขยายการระบิด ชืๅอปะทุทีไบรรจุอยูภาย฿นหลอดขยายการระบิด มืไอเดຌรับ
ปลวเฟกใจะกิดการระบิดขึๅน มีรงดันมากป็นทวีคูณจนกระทัไงปลือกหรือตัวลูกระบิดตกออกป็นชิๅนลใก
ชิๅนนຌอย เปสังหารขຌาศึกหรือทา฿หຌบาดจใบลຌมตายเดຌ
ตอนที่ ๐
ชนิดของลูกระเบิดขวຌาง
๔. ชนิดของลูกระเบิดขวຌาง บงออกป็น ๐ ชนิด฿หญ โ ดังนีๅ
๔.ํ ลข. ชนิดบรรจุดินระบิดเวຌภาย฿น
๔.๎ ลข. ชนิดทีไบรรจุสารคมีเวຌภาย฿น
๔.๏ ลข. ซຌอมขวຌาง อใม ๎ํ
๔.๐ ลข. ฝຄกขวຌาง
ตละชนิดยังบงออกเดຌอีก ดังจะกลาวรายละอียดตามลาดับดังนีๅ
๔.ํ ลข. ชนิดบรรจุดินระบิดเวຌภาย฿น
๔.ํ.ํ ลข. สังหาร อใม ค ๎
๔.ํ.ํ.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยหลใกหลอป็นบัๅง โ มีประมาณ ๐์ บัๅง ภายนอกทา
ดຌวยสีกากีกมขียว ทีไคอคาดดຌวยสีหลือง
๔.ํ.ํ.๎ ภาย฿นบรรจุดินระบิด ที อใน ที ชนิดกลใด
๔.ํ.ํ.๏ รัศมีการระบิดฉกรรจຏ ประมาณ ๏์ ฟุต (ํ์ หลา) บางชิๅนสวนอาจเปเดຌ
เกลถึง ๎์์ หลา
๔.ํ.ํ.๐ ชนวนถวงวลา ประมาณ ๐ – ๑ วินาที
๔.ํ.ํ.๑ หนักประมาณ ๎ํ ออนซຏ
๔.ํ.ํ.๒ ฿ชຌสังหาร ทา฿หຌบาดจใบหรือลຌมตาย
๔.ํ.๎ ลข. สังหาร อใม ๎๒
๔.ํ.๎.ํ ป็น ลข. สังหารประภทดียวกับ ลข. อใม ค ๎ ผิดกันทีไมีขนาด ละ
นๅาหนักบากวา
๔.ํ.๎.๎ ตัวลูกระบิดป็นหลใกบางรียบ ทาดຌวยสีกากีกมขียว
๔.ํ.๎.๏ มีอักษรสีหลืองขียนเวຌวา HAND GRENADES 26
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๔.ํ.๎.๐ ภาย฿นบรรจุดินระบิด COMP B มืไอกิดการระบิดขึๅนจะมีสะกใดมาก
ละสียงดังหนักนน สาดสะกใดป็นมุมกับพืๅนระดับนຌอยกวา ลข. สังหาร อใม ค ๎
๔.ํ.๎.๑ ชนวนถวงวลา ประมาณ ๐ – ๑ วินาที
๔.ํ.๎.๒ หนัก ํ๒ ออนซຏ (์.๔๑ ปอนดຏ)
๔.ํ.๎.๓ รัศมีระบิดอันตราย ๑์ ฟุต (ํ๓ หลา)
๔.ํ.๎.๔ ฿ชຌสังหารทา฿หຌบาดจใบ หรือลຌมตาย
๔.ํ.๏ ลข. สังหาร อใม ๒๓
๔.ํ.๏.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยหลใกผิวรียบ กลมตขนาดสຌมขียวหวาน
๔.ํ.๏.๎ ทาดຌวยสีกากีกมขียว มีอักษรสีหลืองขียนเวຌวา GRENADE, HAND,
FRAG, DELAY, M 67
๔.ํ.๏.๏ ภาย฿นบรรจุดินระบิด COMP B
๔.ํ.๏.๐ รัศมีระบิดอันตราย ํ๑ มตร สะกใดเกล ํ๔๑ มตร
๔.ํ.๏.๑ ชนวนถวงวลา ประมาณ ๐ – ๑ วินาที
๔.ํ.๏.๒ หนัก ํ๐ ออนซຏ
๔.ํ.๏.๓ ฿ชຌสังหาร ทา฿หຌบาดจใบ หรือลຌมตาย
๔.ํ.๐ ลข. สังหาร วี – ๐์
๔.ํ.๐.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยลหะผิวรียบ รูปกลมตขนาดมะนาว ทาดຌวยสีกากีกม
ขียว
๔.ํ.๐.๎ ชนวนถวงวลา ประมาณ ๐ วินาที
๔.ํ.๐.๏ ภาย฿นบรรจุดินระบิด COMP B
๔.ํ.๐.๐ รัศมีระบิดอันตราย ๏ มตร
๔.ํ.๐.๑ หนัก ๐.๎ ออนซຏ
๔.ํ.๐.๒ ฿ชຌสังหารทา฿หຌบาดจใบหรือลຌมตาย
๔.ํ.๑ ลข. รุก อใม ค ๎ อ ํ
๔.ํ.๑.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยเฟบอรຏอัด รูปทรงกระบอกผิวกลีๅยงทาดຌวยสีดา คาด
ดຌวยถบหลือง ตรงกลางถบมีอักษรสีดาขียนเวຌวา OFFENSIVE GRENADE MIK 2 A 1
๔.ํ.๑.๎ ภาย฿นบรรจุดินระบิด ที อใน ที ชนิดกຌอน ระบิดมีสียงดังมาก฿หຌรง
ระบิดสูง฿นการทาลายมืไอ฿ชຌ฿นบริวณทีไมีพืๅนทีไบังคับ
๔.ํ.๑.๏ ชนวนถวงวลา ประมาณ ๐ – ๑ วินาที
๔.ํ.๑.๐ หนัก ํ๐ ออนซຏ
๔.ํ.๑.๑ ฿ชຌทาลายสิไงปลูกสรຌาง ละขมขวัญขຌาศึก
๔.๎ ลข. ชนิดทีไบรรจุสารคมีเวຌภาย฿น มีทัๅงหมด ๔ ชนิด
๔.๎.ํ ลข. กຍสนๅาตา CN (M 7)
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๔.๎.ํ.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยลหะ รูปทรงกระบอกผิวกลีๅยง ทาดຌวยสีนๅางินปนทา
ตรงกลางคาดดຌวยถบสีดง มีอักษรสีดง “CN GAS ขียนเวຌบนถบดຌานขຌางมี ๒ รู ปຂดดຌวยผຌาทป
๔.๎.ํ.๎ ภาย฿นบรรจุดຌวยกຍส CN ผสม มืไอระบิดจะมีกຍสพุงออกมาตามรูทีไปຂดเวຌ
ดຌวยผຌาทป ถຌาถูกนัยนຏตาทา฿หຌสบตา นๅาตาเหล ลืมตาเมขึๅน
๔.๎.ํ.๏ ชนวนถวงวลา ๎ – ๏ วินาที
๔.๎.ํ.๐ หนัก ํ๓ ออนซຏ
๔.๎.ํ.๑ บบ A 1, A 2 พนกຍสนานประมาณ ๎์ – ๒์ วินาที
๔.๎.ํ.๒ บบ A 3 พนกຍสนานประมาณ ํ๑ – ๏๑ วินาที
๔.๎.ํ.๓ ทาลายระบบประสาทตา ทา฿หຌหมดสมรรถภาพ฿นการรบ หมาะ฿นการ
ปราบปรามพวกกอความเมสงบ
๒.๎.๎ ลข. กຍสนๅาตา CN, (M 25)
๔.๎.๎.ํ ป็นลูกระบิดกຍสนๅาตาประภทดียวกับ ลข.กຍสนๅาตา ผิดกับทีไตัวลูก
ระบิดทาดຌวยพลาสติกกลมสีดา เมมีครืไองหมาย
๔.๎.๎.๎ ภาย฿นบรรจุกຍส CN ผสม วลาขวຌางระบิดจะตกออก กຍสจะกระจายฟุ้ง
เปทัไว
๔.๎.๎.๏ ชนวนถวงวลา ๎ – ๏ วินาที
๔.๎.๎.๐ หนัก ํ๓ ออนซຏ
๔.๎.๎.๑ ฿ชຌทาลายระบบประสาทตา
๒.๎.๏ ลข. กຍสรบกวน CN – DM (M 6)
๔.๎.๏.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยลหะรูปทรงกระบอก ผิวกลีๅยงสีนๅางินปนทาคาดถบ
สีดงเวຌตรงกลาง ละขียนอักษรสีดง CN – DM – GAS เวຌหนือถบดຌานขຌางมี ๒ รู ปຂดดຌวยผຌาทป
๔.๎.๏.๎ ภาย฿นบรรจุกຍส CN – DM ผสม มืไอระบิดจะมีกຍสพุงออกมาตามรู ถຌา
หาย฿จอากຍสนีๅขຌาเปจะทา฿หຌจใบคอ จใบหนຌาอก อาจียน วียนศีรษะ ถຌาหาย฿จขຌาเปมากทา฿หຌลหิตป็น
พิษ อาจถึงตายเดຌ พรຌอมกับนๅาตาเหล
๔.๎.๏.๏ ชนวนถวงวลา ๎ – ๏ วินาที
๔.๎.๏.๐ หนัก ํ๓ ออนซຏ
๔.๎.๏.๑ ฿ชຌทาลายระบบประสาท ประสาทตา ละลหิต
๒.๎.๐ ลข. พลิงทอรຏเมทຏ AN (M 14)
๒.๎.๐.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยลหะรูปทรงกระบอก ผิวกลีๅยง ทาดຌวยสีนๅางินปนทา
ตรงกลางคาดดຌวยถบสีมวง มีอักษรขียน “THUNCENDIARY เวຌหนือถบ
๒.๎.๐.๎ ภาย฿นบรรจุสารทอรຏเมทຏ มืไอระบิดจะกิดปลวพลิงสีขาวอันรຌายรง มี
ความรຌอนถึง ๐,๏์์ องศาซลซียส สามารถละลายหลใกเดຌ
๒.๎.๐.๏ ชนวนถวงวลา ๎ วินาที จุดตัวอยูนาน ประมาณ ๐์ วินาที
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๒.๎.๐.๐ หนักประมาณ ๏๎ ออนซຏ
๒.๎.๐.๑ มีถบยึด ลข. สาหรับประกอบขຌากับตัว ลข. พืไอบังคับเม฿หຌ ลข. กลิๅงออก
จากทีไหมาย
๒.๎.๐.๒ ฿ชຌความรຌอนทา฿หຌกิดพลิงผาผลาญ ทาลายลหะ อาวุธยุทธปกรณຏ
๔.๎.๑ ลข.ควันฟอสฟอรัสขาว WP (M 15)
๔.๎.๑.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยลหะรูปทรงกระบอกผิวกลีๅยง ทาดຌวยสีนๅางินปนทา
ตรงกลางคาดดຌวยถบสีหลือง ละมีอักษรสีหลืองขียนเวຌวา SMOKE WP เวຌหนือถบ
๔.๎.๑.๎ ภาย฿นบรรจุฟอสฟอรัสขาว มืไอกิดการระบิดขึๅนจะมีกลุมควันสีขาว
กระจายออก มืไอถูกออกซิจนภาย฿นอากาศจะกิดการผาเหมຌ
๔.๎.๑.๏ ชนวนถวงวลา ๐ – ๑ วินาที
๔.๎.๑.๐ หนัก ๏์ ออนซຏ
๔.๎.๑.๑ ฿ชຌทาสัญญาณ ฉากควัน ผาผลาญ ทา฿หຌขຌาศึกบาดจใบ มีผล฿นทางรบกวน
ดຌวย
๔.๎.๒ ลข. ควันขาว HC – AN (M 8)
๔.๎.๒.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยลหะรูปทรงกระบอกผิวกลีๅยง ทาดຌวยสีนๅางินปนทา
ตรงกลางคาดดຌวยถบสีหลือง ละขียนอักษรสีหลือง HC SMOKE เวຌหนือถบดຌานบนมีรู ๑ รู ปຂดดຌวย
ผຌาทป
๔.๎.๒.๎ ภาย฿นบรรจุสาร HC ผสม มืไอระบิดจะกิดควันสีขาวพุงออกมาตามรู
๔.๎.๒.๏ ชนวนถวงวลา ๎ – ๏ วินาที
๔.๎.๒.๐ หนัก ๎๏ ปอนดຏ
๔.๎.๒.๑ ฿ชຌทาสัญญาณ ละฉากควัน
๔.๎.๓ ลข. ควันสี (M 1S)
๔.๎.๓.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยลหะรูปทรงกระบอกผิวกลีๅยง ทาดຌวยสีนๅางินปนทา
ตรงกลางคาดดຌวยถบสีหลือง ละบอกชนิดสีของควันดຌวยอักษรสีหลืองเวຌหนือถบ ดຌานบนจะมีรู ๒ รู ปຂด
ดຌวยผຌาทป
๔.๎.๓.๎ ภาย฿นบรรจุสารผสมสีตาง โ สาหรับทา฿หຌกิดสี มีทัๅงหมด ๓ สี คือ ดง
ขียว มวง หลือง สຌม นๅางิน ดา วลาระบิดจะมีควันสีพุงออกมาตามรู
๔.๎.๓.๏ ชนวนถวงวลา ๎ – ๏ วินาที
๔.๎.๓.๐ หนัก ํ๓๒ ออนซຏ
๔.๎.๓.๑ ฿ชຌทาครืไองหมายสัญญาณ หรือฉากควัน
๔.๎.๔ ลข. ควันสีดง AN (M 3)
๔.๎.๔.ํ ตัวลูกระบิดทาดຌวยลหะรูปทรงกระบอกผิวกลีๅยง ทาดຌวยสีนๅางินปนทามี
ขนาด฿หญกวา ลข.คมีทัไวเป ตรงกลางคาดดຌวยถบสีหลือง ขียนอักษรสีหลือง SMOKE RED เวຌหนือถบ
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๔.๎.๔.๎ ดຌานบนรอบ โ ชนวนมีรู ๑ รู ปຂดดຌวยผຌาทป
๔.๎.๔.๏ ภาย฿นบรรจุสารผสมสีดง มืไอกิดระบิดขึๅนจะมีควันสีดงพุงขึๅนสูง
สามารถมองหในเดຌ฿นระยะเกล
๔.๎.๔.๐ ชนวนถวงวลา ๎ – ๏ วินาที
๔.๎.๔.๑ มีปกติดกับตัวลูกระบิดตอนบน ๏ ปก มืไอจะ฿ชຌ฿หຌกางปกออกตัๅงฉากกับตัว
ระบิดสียกอน ทัๅงนีๅพืไอมิ฿หຌตัวลูกระบิดจมลง฿นหิมะ คลน หรือทีไราบลุม
๔.๎.๔.๒ หนัก ๎ํ ออนซຏ
๔.๎.๔.๓ ฿ชຌทาครืไองหมายสัญญาณ฿นภูมิประทศทีไมีหิมะ คลน หรือทีไราบลุม
๔.๏ ลข. ซຌอมขวຌาง อใม ๎ํ
๔.๏.ํ ดิมรูปรางหมือนกับ ลข.สังหาร อใม ค ๎ ทาดຌวยหลใกหลอ ทาดຌวยสีนๅางิน เมมี
ครืไองหมาย ตดຌานลางจาะรู฿ชຌเมຌกຍอกอุดเวຌ ปัจจุบันรูปรางหมือน อใม ๎๒ ตทาดຌวยพลาสติกสีฟ้า หรือนๅา
งิน
๔.๏.๎ ภาย฿นบรรจุดินดาพียงลใกนຌอย พืไอ฿หຌกิดสียงระบิด
๔.๏.๏ ชนวนถวงวลา ๐ – ๑ วินาที
๔.๏.๐ ดิมหนัก ๎ํ ออนซຏ
๔.๏.๑ ฿ชຌสาหรับซຌอมขวຌาง
ตอนที่ ๑
ขຌอควรระวัง฿นการ฿ชຌ ลข.
๕. ฿นการ฿ชຌ ลข. ผูຌ฿ชຌจะตຌองมีความสะอาดระมัดระวังมาก ควรปฏิบัติตามขຌอนะนาดังนีๅ
๕.ํ ฿นการขวຌาง ลข. จริง ผูคຌ วบคุมการฝຄกละผูຌรับผิดชอบการฝຄกตຌองสวมหมวกหลใกสมอ
๕.๎ กอนทีไจะนาทหารขวຌาง ลข. จริง จะตຌองฝຄก฿หຌขวຌาง ลข. ฝຄกขวຌาง ละ ลข. ซຌอมขวຌาง
ตามลาดับ฿หຌกิดความคยชินสียกอน
๕.๏ อยานา ลข. ดຌานมาฝຄกขวຌาง
๕.๐ อยาดึงสลักนิรภัยออก จนกวาจะอยู฿นทาทีไพรຌอมจะทาการขวຌาง
๕.๑ ถຌาขวຌาง ลข. เปลຌว ลข. กิดดຌาน ถຌามีความจาป็นตຌองรออยางนຌอยประมาณ ๏์ นาที
๕.๒ ถຌาดึงสลักนิรภัยออกลຌว บังอิญ ลข. หลุดมือ ฿หຌรีบหยิบ ลข. ขวຌางเปขຌางหนຌาทีไเมมีสิไง฿ดหรือ
ผูຌ฿ดอยู ลຌวตัวองรีบขຌาทีไกาบังหรือหมอบลงดยรใว ฿หຌศีรษะซึไงสวมหมวกหลใกหันเปทางทีไ ลข. ตก
------------------------------------
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บทที่ ํ๐
วัตถุระบิดละการทาลาย
ํ. กลาวทั่วเป
วิธีการ฿ชຌวัตถุระบิดละการทาลายดຌวยดินระบิดนัๅน ถือวาป็นรืไองสาคัญประการหนึไงสาหรับทหาร
ทีไทาหนຌาทีไรบ พราะวา฿นการยุทธ์ทุกครัๅงจะขาด รืไองการระบิดละการทาลายสียเมเดຌ การทาลายอาจนา
ชัยชนะมาสูเดຌ หรือป็นสวนชวย฿นการกิดชัยชนะ จึงตຌองเดຌศึกษาคุณสมบัติของดินระบิด หลักนิยมทาง
ทหาร การตรียมตัวพืไอการ฿ชຌงานละการ฿ชຌดินระบิดดຌวยความถูกตຌองปลอดภัย ละเดຌผลตใมความสามารถ
๎. วัตถุระบิด คือสารซึไงมืไอเดຌรับความรຌอน, การกระทบตก, การสียดสี หรือเดຌรับรงกระตุຌน ริไมรก
อยางหมาะสมลຌวจะปลีไยนทางคมีดยรวดรใว ทา฿หຌกิดผลิตผลอยาง฿หมขึๅนทัๅงหมดหรือกลายป็นกຍส
จานวนมาก โ ขึๅน ทา฿หຌกิดรงดันทันทีทัน฿ด ดຌวยความรุนรงอยางมหาศาล
๏. การบงประภทวัตถุระบิด
วัตถุระบิดบงออกเดຌป็นวัตถุระบิดรงตไา ละวัตถุระบิดรงสูง ลຌวตความรใว (นับป็นฟุตตอ
วินาที) ทีไจะปลีไยนปลงดยการสลายตัว
๏.ํ วัตถุระบิดรงตไา ชน ดินดา ละดินควันนຌอย ปลีไยนปลงสภาพจากของขใงป็นกຍสเปอยาง
ชຌา โ สมไาสมอ ปฏิกิริยาทีไทา฿หຌปลีไยนปลงเปนีๅรียกวา การผาเหมຌของวัตถุระบิดป็นการผาเหมຌอยางชຌา
โ ฿นชัไวระยะหนึไง ละดຌวยการการเหมຌดังกลาวนีๅจึงทา฿หຌประยชน์฿นการผลักดัน หรือทา฿หຌตกรຌาวทนทีไจะ
ทา฿หຌหัก ละตกตอวัตถุระบิดทีไนาระบิดเปวาง การ฿ชຌระบิดรงดันตไา฿นกิจการทหารทีไนับวาป็นหลัก กใ
คือ ฿ชຌป็นดินขับกระสุน ละ฿ชຌสาหรับปน ฿สป็นชนวน ชน ชนวนฝักควลา
๏.๎ วัตถุระบิดรงสูง ชน ดินระบิด ที อใน ที ละดินระบิด เดนาเมท์ จะปลีไยนสภาพจาก
ของขใงป็นกຍสกือบทันทีทัน฿ด ปฏิกิริยาทา฿หຌปลีไยนปลงเปนีๅรียกวา การระบิด วัตถุระบิดรงสูงจะ
ระบิดดຌวยความรຌอน การกระทกหรือการสัไนสะทือน ซึไงทา฿หຌกิดคลืไนระบิดขึๅน คลืไนระบิดนีๅจะคลืไอนทีไ
ผานวัตถุระบิดจานวนมากอยางรวดรใว ทา฿หຌวัตถุระบิดปลีไยนสภาพจากของขใงเปป็นกຍสขึๅนทันทีทัน฿ด
ละการขยายตัวอยางรวดรใวนัๅนทา฿หຌกิดอานาจผลักดัน ทา฿หຌตกหัก ละสามารถทีไผลักดันสิไงตอตຌานขนาด
฿หญซึไงอยู฿นทิศทางของมันเดຌ ความรใว฿นการระบิดคิดป็น ฟุตตอวินาที การ฿ชຌวัตถุระบิดรงสูง฿นกิจการ
ทหารซึไงนับวาป็นหลักกใคือ ฿ชຌ฿นกิจการทาลายของทหารชางทุกชนิด ละ฿ชຌป็นดินระบิด฿นลูกระบิด฿นลูก
กระสุนปน฿หญ ละลูกระบิดทิๅงจากครืไองบิน วัตถุระบิดรงสูง ซึไง฿ชຌ฿นกิจการทหารทีไนับวาชนิดหลักนัๅน
ปรากฏ฿นตารางทีไ ํ
๐. คุณสมบัติพึงประสงค์ของวัตถุระบิดทางทหาร
คุณสมบัติพึงประสงค์ของวัตถุระบิดทางทหารนัๅน มีดังตอเปนีๅ
๐.ํ เมเวตอการระบิด มืไอถูกกระทบกระทก หรือถูกสียดสี ละเมระบิดขึๅนดຌวยการยิงของอาวุธปนลใก
๐.๎ มีความรใว฿นการระบิดถูกตຌอง ตรงกับความมุงหมายทีไกาหนดเวຌ
๐.๏ มีอานาจสูงตอหนึไงหนวยของนๅาหนัก
๐.๐ มีความนนมาก (นๅาหนักตอหนึไงหนวยปริมาตร)
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๐.๑ มีความคงทน พอทีไจะรักษาคุณภาพเวຌเดຌชัไวระยะวลาหนึไง เมวาสภาพอากาศอยาง฿ดสะดวกตอการจับ
ถือของหนวยทหาร
๐.๒ ระบิดขึๅนดยนนอนดຌวยดินระบิดทีไทาตรียมเวຌอยางงาย โ
๐.๓ หมาะทีไจะ฿ชຌ฿ตຌนๅา
๐.๔ มีขนาดละรูปรางหมาะสม สะดวกตอการบรรจุหีบหอ ละการสงกาลังบารุง ละสะดวกตอ
การจับถือของหนวยทหาร
๑. วัตถุระบิดหลักทางทหาร
วัตถุระบิดทีไนับวาป็นชนิดหลักละนิยม฿ชຌ฿นกิจการทหารนัๅน เดຌสดงเวຌ฿นตารางทีไ ํ ลຌว฿นตาราง
เดຌอธิบายถึงการ฿ชຌหลักของวัตถุระบิดหลานีๅ ตอยางเรกใตามวัตถุระบิดอาจจะ฿ชຌ฿นกิจการอืไน โ เดຌตาม
ความจาป็น ฿นการ฿ชຌตารางพืไอพิจารณาลือกชนิดของวัตถุระบิดทีไจะ฿ชຌหมาะกิจการอยางหนึไงนัๅน จะตຌอง
เดຌพิจารณาถึงความรใว฿นการระบิดนัๅน ดยทัไวเปลຌววัตถุทีไมา ความรใว฿นการระบิดสูง ฿ชຌสาหรับระบิดตัด
ละระบิดตกหัก สวนวัตถุระบิดทีไมีความรใว฿นการระบิดตไานัๅน ฿ชຌสาหรับทาหลุมระบิด ชุดคูระบายนๅา
ละงาน฿นหลงกรวด
๒. ชนิดของดินระบิด
๒.ํ ดินระบิด ที อใน ที (TRINITROTOLUENE) T.N.T ป็นดินระบดหลัก฿นทางทหาร
- ป็นดินระบิดรงสูง
- อัตรารใว฿นการระบิด ๎ํ,์์์ ฟุต/วินาที
เมเวตอการระบิดมืไอถูกยิงดຌวยปนลใกพียงนัดดียว ตจะระบิดขึๅนเดຌมืไอถูกระดมยิงดຌวยปนกล
หรือปนลใก
- ฿ชຌงานทาลาย฿นขตหนຌา ฿หຌอานาจฉีกขาด หรือตกหัก
- ทาขึๅนป็น ๐ ขนาด คือ ํ/๐, ํ/๎, ํ ละ ๔ ปอนด์
- เมละลายนๅา จึง฿ชຌงานทาลาย฿ตຌนๅาเดຌดຌวย
- จะเมระบิดขึๅนมืไอ฿ชຌชืๅอปะทุซึไงมีอานาจนຌอยกวาชืๅอปะทุพิศษของหนวยทหารชาง
๒.๎ ดินระบิดทใตตริลตอล (TETRYL TOL)
- ป็นดินระบิดรงสูง
- อัตรารใว฿นการระบิด ๎๏,์์์ ฟุต/วินาที สูงกวาดินระบิด ที อใน ที
- ทาขึๅนป็นสองบบ คือ
๒.๎.ํ บบ อใม ํ ดินระบิดพวงประกอบดຌวยดินระบิดหงหลีไยมขนาด ๎x ๎x ํํ
หนัก ๎ ํ/๎ ปอนด์ จานวน ๔ หง รຌอยติดกันดຌวยชนวนฝักคระบิดหางกันทงละ ๔ นิๅว บรรจุอยู฿นถุงยาม
ยาม
- การ฿ชຌ฿นการระบิดจะ฿ชຌทัๅงพวงหรือบง฿ชຌตามจานวนดินระบิดกใเดຌ
๒.๎.๎ บบ อใม ๎ ชนิดป็นทงขนาด ๎x ๎x ํํ นๅาหนักทงหนักละ ๎ ํ/๎ ปอนด์
- การจัดระบิดตຌอง฿ชຌชืๅอปะทุพิศษของทหารชาง
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- ดินระบิดนีๅปราะจะตຌองระมัดระวัง฿นการจับอยา฿หຌดินระบิดหลนจากมือ
๒.๏ ดินระบิดคอมปชิชัไน (COMPOSITION)
๒.๏.ํ บบ ซี ๏ (ดินระบิดทงหลีไยม อใม ๑) สีหลือง บงตัดเดຌ มีกลิไนคลຌายกระทียม
- ป็นดินระบิดรงสูง
- มีอัตรารใว฿นการระบิด ๎๒,์์์ ฟุต/วินาที
- ติดเฟงายละเหมຌ฿หຌความรຌอนสูง
- มีความเว฿นการระบิดหมือน ที อใน ที
- มีลักษณะออนตัวเดຌจึงหมาะทีไจะ฿ชຌ฿นการระบิดตัดหลใกเดຌดีทีไสุด
- ๎x ๎x ํํ หนัก ๎ ํ/๎ ปอนด์
- ป็นอันตรายตอผิวหนังมืไอจับตຌอง
๒.๏.๎ บบ ซี ๐ (ดินระบิดทงหลีไยม อใม ๐ อ ํ) สีขาว บงตัดเดຌ เมมีกลิไน
- ป็นดินระบิดรงสูง
- มีอัตรารใว฿นการระบิด ๎๒,์์์ ฟุต/วินาที
- มีลักษณะออนตัวเดຌ จึงหมาะทีไจะ฿ชຌสาหรับระบิดตัดหลใก ระบิดเมຌ ละระบิด
ตกหักคอนกรีตเดຌป็นอยางดี
- ระบิด฿ตຌนๅาเดຌถຌาบรรจุดินระบิด฿นภาชนะทีไหมาะสม
- ขนาด ๎x ๎x ํํ หนัก ๎ ํ/๎ ปอนด์
๒.๏.๏ บบ บี
- ป็นดินระบิดรงสูงมีกาลังปรียบทียบสูงกวาดินระบิด ที อใน ที ตมีความเว ฿น
การระบิดมากกวาดินระบิด ที อใน ที
- นืไองจากมีอานาจ฿นทางทา฿หຌฉีกขาด ละอัตรารใว฿นการระบิดสูงมาก ฿นปัจจุบัน
นีๅ฿ชຌป็นดินระบิด฿นบังกะลตอร์ปิด
๒.๐ ดินระบิดอมมนียมเนตรต (AMMONIUMNITRATE)
- ป็นดินระบิดรงสูง
- มีความรใว฿นการระบิด ํํ,์์์ ฟุต/วินาที จึงมีอานาจ฿นการทา฿หຌตกรຌาวมากกวาดิน
ระบิดทีไมีอัตรารใว฿นการระบิดสูง
- ฿ชຌสาหรับระบิดทาหลุมป็นหลัก ต฿ชຌ฿นกิจการอืไน โ เดຌ ชน คูระบายนๅา ละงาน฿น
หลงกรวดเดຌอีกดຌวย
- ขนาดบรรจุเวຌ฿นถังทรงกระบอก สຌนผานศูนย์กลาง ๔ ํ/๐ นิๅว ละสูง ํ๓ นิๅว ํ ถัง หนัก
๐์ ปอนด์
๒.๑ ดินระบิดเดนาเมท์ทางทหาร (MILITARY DYNAMITE)
- อัตรารใว฿นการระบิด ๎์,์์์ ฟุต/วินาที
- ฿ชຌสาหรับงานกอสรຌางทางทหาร งานหลงกรวด หลงดิน ละ฿ชຌ฿นงานทาลายดຌวยดินระบิด
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๒.๒ ดินระบิดพลง (SHAPED CHARGE)
- ประดิษฐ์ขึๅนพิไมความรຌอน฿หຌรวมกัน พืไอ฿หຌอานาจตอการทะลุทะลวงผนหลใกกลຌา ผน
กราะหลใก คอนกรีตละวัตถุอืไน โ การทาชนนีๅรียกวา อานาจมันต
- บงป็น ๎ บบ คือ
๒.๒.ํ บบ อใม ๎ อ ๏
- หนัก ํ๑ ปอนด์ ดินระบิดพในทเลท์ (พี อี ที อใน ละ ที อใน ที) หรือระบิดคอม
ปซีชัไน บี พียว ํํ ํ/๎ ปอนด์
- บรรจุ฿นภาชนะทีไกันนๅาเดຌ
๒.๒.๎ บบ อใม ๏
- หนัก ๐์ ปอนด์ บรรจุดินระบิดพในทเลท์ ๑์/๑์ พียง ๏์ ปอนด์ ฿นภาชนะ
ลหะพลง ภาย฿นทาดຌวยลหะ
- มีขาตัๅงลหะ
๒.๒.๏ อานาจของดินระบิดพลง ขึๅนอยูกับชนิดของวัตถุระบิดทีไ฿ชຌป็นสวน฿หญ ดินระบิด
พลงนีๅควรจะตຌองวาง฿หຌหางจากวัตถุระบิดทีไตຌองการทะลุทะลวง฿นระยะพอหมาะดีกวาทีไจะวาง฿หຌสัมผัสกับ
วัตถุระบิด ทัๅงนีๅจัดดยปลอกเฟบอร์ละขาลหะซึไงติดอยูกับดินระบิดพลง
๒.๒.๐ ขຌอระมัดระวังปลอดภัยฉพาะ฿นการ฿ชຌ ฿นการ฿ชຌดินระบิดพลงจะตຌองปฏิบัติตามขຌอ
ระมัดระวังปลอดภัยดังตอเปนีๅ
๒.๒.๐.ํ ตຌอง฿หຌดินระบิดอยูตรงกลางขຌางบนจุดทีไตຌองการทาลาย
๒.๒.๐.๎ กนของดินระบิดตຌองอยู฿นทางดียวกับทิศทางทีไตຌองการ
๒.๒.๐.๏ ควร฿ชຌฐานของสาทีไตัๅงมีอยู พืไอหาระยะตัๅงทีไหมาะสม
๒.๒.๐.๐ ตຌองเม฿หຌสิไงกีดขวางภาย฿นพลงกรวย หรือระหวางดินระบิดกับ
ป้าหมาย นืไองจากสิไงกีดขวาง฿ด โ จะทา฿หຌลดอานาจ฿นการทะลุทะลวง
๒.๒.๐.๑ จຌาหนຌาทีไทีไอยู฿นทีไทีไลงจຌง จะตຌองถอนตัวออกหางอยางนຌอยทีไสุด ๕์์
ฟุต หรือ฿ชຌกาบังอยางหมาะสม กอนการจุดระบิด นืไองจากชิๅนระบิดมีอันตราย
๒.๓ บังกะลตอร์ปิด (BANGALO TORPEDO)
- บังกะลตอร์ปิด บบ อใม ํ อ ๎ ประกอบดຌวยจานวนทอบรรจุดิน ซึไงอาจจะ฿ชຌพียงทอ
ดียว หรือ฿ชຌทัๅงหมดพรຌอมกับหัวครอบ ละปลอกตอกใเดຌ บังกะลตอร์ปิดนีๅ บรรจุอยู฿นหีบ โ ละ ํ์ ทอ ทอ
บรรจุดินระบิด ตละทอป็นทอหลใกกลຌายาว ๑ ฟุต สຌนผาศูนย์กลาง ๎ ํ/๔ นิๅว ละหนักรวม ํ๏ ปอนด์
ป็นนๅาหนักวัตถุระบิดสีย ๔ ํ/๎ วัตถุระบิดทีไ฿ชຌ คือ ดินระบิดคอมปซิชัไน บี
- ฿นการทาบังกาลตอร์ปิดสวงครืไองอาจจะตຌอง฿ชຌทอมีความยาวทา฿ดกใเดຌตจะตຌองมี
สຌนผาศูนย์กลางภาย฿นประมาณ ๎ นิๅว ละมีความหนาอยางนຌอย ์.์๎๑ นิๅว ดยบรรจุดินระบิดประมาณ
๎ ปอนด์ตอความยาว ํ ฟุต ละจัด฿หຌมีระบิดนาอยางหมาะสม ทอทีไจะนามาตอนัๅนจะตຌอง฿หຌตอกันอยาง
นบสนิท
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- การ฿ชຌ ตามหลักลຌวบังกะลตอร์ปิด ฿ชຌสาหรับกวาดลຌางชองทางผานครืไองกีดขวางลวด
หนาม สามารถทีไจะลอดบังกะลตอร์ปิดขຌาทีไกอนทาการระบิดจริงเดຌ พราะวามืไอประกอบลຌวมีความ
ขใงกรง บังกะลตอร์ปิดมีความสามารถกวาดลຌางชองทางเดຌกวຌาง ํ์ ถึง ํ๑ ฟุต ผานครืไองกีดขวางลวด
หนาม มืไอ฿ชຌบังกะลตอร์ปิดนีๅลຌวจะทา฿หຌทุนระบิดสังหารละทุนระบิดรถถังจานวนมากซึไงอยู฿นชองทาง
คบ โ นีๅ ระบิดขึๅนดຌวย อาจ฿ชຌบังกะลตอร์ปิดสาหรับกวาดลຌางชองทางสนามทุนระบิดกักรถถังเดຌดຌวย
บังกะลตอร์ปิด ฿ชຌ฿นกิจการทาลายอยางอืไน โ เดຌ฿นยามฉุกฉิน ดยฉพาะ฿ชຌวางกับครืไองขัดขวางทอนซุง
ละครืไองกีดขวางหลใก
๓. กฎหงความปลอดภัย
฿นวลาทาการฝຄกจะตຌองปฏิบัติตามกฎหงความปลอดภัยกีไยวกับวัตถุระบิด ชืๅอปะทุละครืไองมือ
ทาลายอยางครงครัด กฎทัไว โ เปทีไ฿ชຌสาหรับวัตถุระบิดทุกชนิด ละทุกสถานการณ์ กใคือ
๓.ํ ตຌองเมจับถือวัตถุระบิดดຌวยความประมาทลินลอ
๓.๎ ตຌองเมบงความรับผิดชอบ฿นการตรียมการ การวางดินระบิดหรือการจุดระบิด จะตຌอง฿หຌ
บุคคลดียวกันป็นผูຌรับผิดชอบ฿นการกากับตรวจตราทุกขัๅนตอนของภารกิจ฿นการทาลายดຌวยดินระบิด
๔. ระยะปลอดภัย
ตามปกติการ฿ชຌระบิดทาลายผูຌ฿ชຌจะตຌองคานึงถึงความปลอดภัยกับตนอง คณะจຌาหนຌา รวมทัๅงอาคาร
สถานทีไ ละอุปกรณ์อืไน โ ดຌวย สาหรับผูຌทีไปฏิบัติงาน฿นทีไลงจຌงจะปลอดภัยจากชิๅนสะกใดระบิด ซึไงมีอันตราย
มาก ดยพิจารณาระยะหางจากตารางทีไ ๎ นีๅ ดยเมคานึงถึงลักษณะการวางผังหรือบนดินหรือชนิดสภาพของดิน
ตารางที่ ๎
ระยะปลอดภัยอยางนຌอยที่สุดสาหรับบุคคลที่อยู฿นที่ลงจຌง
ดินระบิดป็นปอนด์
ระยะปลอดภัยป็นฟุต
ดินระบิดป็นปอนด์
ระยะปลอดภัยป็นฟุต
ํ – ๎๓
๕์์
๒ํ – ๒๑
ํ๎์์
๎๔
๕์๕
๓์
ํ๎๏์
๎๕
๕๎ํ
๓๑
ํ๎๒์
๏์
๕๏์
๔์
ํ๎๕์
๏๎
๕๑ํ
๔๑
ํ๏ํ๓
๏๐
๕๒๕
๕์
ํ๏๐๐
๏๒
๕๕์
๕๑
ํ๏๒๔
๏๔
ํ์์๔
ํ์๏
ํ๏๕๎
๐์
ํ์๎์
ํ๎๑
ํ๐์์
๐๎
ํ์๐ํ
ํ๐์
ํ๑๕๏
๐๐
ํ์๑์
๎์์
ํ๓๑๎
๐๒
ํ์๓๐
๏์์
๎์์๓
๐๔
ํ์๔์
๐์์
๎๎์๔
๑์
ํํ์๐
๑์์
๎๏๔๎
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๑๑
๒์

ํํ๐ํ
ํํ๓์

มากกวา ๑์์

๎๐์์

๕. ครื่องมือ฿นการระบิดละครื่องประกอบ (BLASTING EQUIPMENT AND ACCESSORIES)
๕.ํ ชืๅอประทุ (BLASTING CAPS)
ชืๅอประทุทีไ฿ชຌสาหรับทากับดินนาระบิดทัๅงชนิดทีไ฿ชຌ฿นกองทัพบก ละทีไ฿ชຌทางการคຌานัๅนชืๅอ
ประทุทางการคຌาเมมีอานาจพอทีไจะจุดระบิดวัตถุระบิดทางทหารเดຌ ชืๅอประทุทีไ฿ชຌขณะนีๅมีอยู ๎ ชนิดคือ
๕.ํ.ํ ชืๅอประทุชนวน (NONELECTRIC BLASTING CAPS)
๕.ํ.๎ ชืๅอประทุเฟฟ้า (ELECTRIC BLASTING CAPS)
(ํ) บบพิศษ
(๎) บบถวงวลา
๕.๎ ชนวนฝักคระบิด (DETONOTING CORD)
คือดินระบิดทีไทาป็นสຌนหุຌมดຌวยวัสดุป้องกันนๅาซึมเดຌ สีขาว สีหลือง หรือสีหลืองดา เวตอ
การระบิด มืไอตຌองการระบิดหลาย โ จุดพรຌอมกัน ฿หຌ฿ชຌชนวนฝักคระบิดผูกยงตามจุด ดยเมปลืองชืๅอ
ประทุเฟฟ้า หรือชืๅอประทุชนวนหลายอัน
๕.๏ ชนวนฝักควลา (TIME FUZES)
ชนวนฝักควลาทาป็นสຌนภาย฿นบรรจุดินดา ละหุຌมดຌวยวัสดุป้องกันนๅาซึมเดຌ สวนมากทา
ป็นสีสຌม ผิวภายนอกรียบ มีอัตรารใว฿นการเหมຌ ๏์ – ๐๑ วินาที/ฟุต การ฿ชຌจะตຌองจุดทดลองวลาเหมຌกอน
สมอ
๕.๐ ชนวนฝักควลา บบ อใม ๓์์ (SAFETY FUZE)
มีลักษณะคลຌายชนวนฝักคระบิดมากทีไสุด มีสีขียวขຌม ทุก โ ระยะ ํ ฟุต คาดดຌวยสีหลือง
อัตราเหมຌ ๐์ วินาที/ฟุต
๕.๑ ครืไองจุดชนวน (LIGHTER FUZE)
๕.๑.ํ อใม ๎ ทุกสภาพอากาศ
๕.๑.๎ อใม ๒์
๕.๒ ครืไองจุดระบิดถวงวลามาตรฐาน (STANDARD DELAY DETONATORS)
ป็นครืไองจุดระบิดดินระบิดดยตรง ตัวครืไองป็นหลอดลหะภาย฿นมีวัสดุทา฿หຌกิดประกาย
เฟ มีชืๅอประทุชนวนละชนวนฝักควลา มืไอดึงหวงถึงจะจุดชนวนฝักควลาซึไงสียบอาเวຌ฿นชืๅอปะทุ
ชนวน ทาขึๅนป็น ๎ บบ คือ
๕.๒.ํ ถวงวลา ๔ วินาที
๕.๒.ํ ถวงวลา ํ๑ วินาที
๕.๓ ตูຌระบิด (BLASTING MACHINES)
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ป็นครืไองทาเฟขนาดลใก โ สาหรับปลอยกระสเฟฟ้าเปตามสายพืไอจุดระบิดชืๅอปะทุเฟฟ้า
฿นกองทัพสหรัฐ ฯ มีตูຌระบิดเฟฟ้า฿ชຌอยู ๐ บบ
๕.๓.ํ ชนิดระบิดชืๅอปะทุเฟฟ้าพรຌอมกัน ํ์ ดอก
๕.๓.๎ ชนิดระบิดชืๅอปะทุเฟฟ้าพรຌอมกัน ๏์ ดอก
๕.๓.๏ ชนิดระบิดชืๅอปะทุเฟฟ้าพรຌอมกัน ๑์ ดอก
๕.๓.๐ ชนิดระบิดชืๅอปะทุเฟฟ้าพรຌอมกัน ํ์์ ดอก
การตอวงจรชืๅอปะทุเฟฟ้าพืไอจุดดินระบิด จะตຌองตอวงจรอยางรียงอันดับสมอ
กระสเฟฟ้าทีไตຌองการตอสาหรับวงจรรียงอันดับนัๅนทากับ ํ.๑ อมปร์ ตอ ํ วงจร รียงอันดับ
ํ์. ระบบการจุดระบิด (FIRING SYSTEMS)
การจุดระบิดทุกครัๅงจะตຌองตรียมดินนาระบิดกอนสมอ ดินนาระบิดกใคือ ดินระบิดทงหลีไยม
หรือทงวงกลม ซึไงมีครืไองจุดระบิด หรือชืๅอปะทุสียบติดนนอยู หรือมีชนวนฝักคระบิดพันติดนนอยู
ระบบการจุดระบิดมีอยู ๏ บบ
ํ์.ํ ระบบการจุดระบิดดຌวยชนวน (NONEDECTRIC FIRING SYSTEMS) ระบบการจุดระบิดของ
ระบบนีๅประกอบดຌวย ครืไองจุดชนวน ชนวนฝักควลา ชืๅอปะทุชนวน ดินระบิด การจุดระบิดดຌวยระบบนีๅ
ควบคุมวลา฿นการจุดเมเดຌ ตปฏิบัติเดຌงาย สียวลานຌอย ละปลืองครืไองมือครืไอง฿ชຌมาก
ํ์.๎ ระบบการจุดระบิดดຌวยเฟฟ้า (ELECTRIC FIRING SYSTEMS) ระบบการจุดระบิดของระบบ
นีๅประกอบดຌวย
- ตูຌระบิด – สายเฟฟ้า – ชือๅ ปะทุ – ดินระบิด – การจุดระบิดดຌวยระบบนีๅควบคุมวลา฿น
การจุดระบิดเดຌนนอน ยากตอการตอวงจร ละตຌอง฿ชຌผูຌชานาญ
ํ์.๏ ระบบการจุดดຌวยชนวนฝักคระบิด (DETONATING CORD FIRING SYSTEMS) ระบบการ
จุดระบิดนีๅกระทาเดຌ ๎ อยาง คือ ระบบการจุดระบิดดຌวยชนวนละเฟฟ้า
ํ์.๏.ํ ครืไองจุดชนวน ชนวนฝักควลา ชืๅอปะทุชนวน ฝักคระบิด ดินระบิด
ํ์.๏.๎ ตูຌระบิด สายเฟฟ้า ชืๅอปะทุเฟฟ้า ชนวนฝักคระบิด ดินระบิด
ํํ. ระบบการจุดระบิดดຌวยดินนาระบิดคู (DOUBLE FIRING SYSTEMS)
การจุดระบิดดຌวยระบบนีๅ จะตຌองมีดินนาคูสมอ (฿ชຌ ๎ วงจร) พืไอความนนอน฿นการจุดระบิดละ
฿ชຌ฿นสถานการณ์รบ
การศึกษารืไองคุณสมบัติวัตถุระบิด ละการนาเป฿ชຌพืไอประยชน์฿นการทีไจะศึกษา฿นรืไองทุนระบิด
บก฿หຌขຌา฿จยิไงขึๅน พราะสองวิชานีๅจะยกออกจากกันสียมิเดຌ ถຌามีความรูຌ฿นการ฿ชຌวัตถุระบิดเดຌดี การศึกษา
ทุนระบิดนีๅจะงายขึๅน
-------------------------------------
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หลักฐานอกสารอຌางอิง
ํ. F.M. 5 – 25
๎. F.M. 5 – 25 – 32 – 2
๏. F.M. 20 – 32
๐. F.M. 23 – 35
๑. TM. 9 – 2117
๒. AFM. 50 – 4
๓. AFM. 50 – 12
๔. AFM. 50 – 15
๕. AFM. 50 – 17
ํ์. AFM. 23 – 67
ํํ. SG/WB 3 ABR 81130 – 1 – 1 – 5
ํ๎. หนังสือนาของ รร.สห.ทอ.สหรัฐ 3 A 2 R 81150
ํ๏. คูมือ ทอ.อม.ของ รร. Combat Srcurity Police 3 A 2 R 81150
ํ๐. Combat Srcurity Police Course Laokland AFB.TEXAS
ํ๑. Small arm of the world
ํ๒. อกสารของ รร. US.ARMY INTELLIGENCE FORT HOLABIRD
ํ๓. TM. 9 – 252
ํ๔. TM. 9 – 1252
ํ๕. อกสารอาวุธศึกษาของ กวก.สพ.ทอ.
**********************************

