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สารบัญ 

 หน้า 
กฎแห่งความปลอดภยัในการใช้อาวุธ ๒ 
อาวุธประจ ากาย  
- ปืนพก เจริโก  (JERICHO) ขนาด ๙ มม. ๔ 
- ปืนพกแบบ  ๘๖ ขนาด  .๔๕ นิ้ว ( ๑๑ มม. ) ๙ 
- ปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ๑๗ 
- ปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ๒๕ 
- ปืนเล็กยาว แบบ ๑๑ ( HK ๓๓ ) ๓๗ 
- ปืนเล็กยาวทาโว ขนาด  ๕.๕๖ มม.  แบบ TAR ๔๖ 
- ปืนเล็กกล แบบ เอ็ม ๒๔๙ ขนาด ๕.๕๖ มม. (มินิมิ) ๕๙ 
- ปืนเล็กกลเนเกฟ (NEGEV) ๖๘ 
- เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ ๘๒ 
- เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๗๙ ๘๙ 
- ปืนเล็กยาว ซับแมชชิงกัน คาลาสนิคอฟ ( ปลย.เอเค ๔๗ ) ๙๓ 
- ปืนลูกซอง ๙๗ 
อาวุธเพ่ือความมุ่งหมายพิเศษ  
- เครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี ๒ ขนาด ๔๐ มม. ๑๐๓ 
- เครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี ๗ ขนาด ๔๐ มม. ๑๐๙ 
- ลูกระเบิดขว้าง ๑๑๕ 
หลักฐานอ้างอิง ๑๓๘ 





กฎแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธ 
 

 กฎข้อที่ ๑ : พึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีลกูกระสุนบรรจุอยู่ ดังนั้นตอ้งท าการ

ตรวจปืนทุกครั้งเมื่อจับถือ 

 กฎข้อที่ ๒ : อย่าหันปากกระบอกปืนไปในทิศทางที่ยังไม่พร้อมจะท าการยิง (คน - สัตว์) 

 กฎข้อที่ ๓ : ไม่น านิ้วเข้าโกร่งไกปืน จนกว่าจะพร้อมท าการยิง 

 กฎข้อที่ ๔ : ต้องมั่นใจในเป้าหมายและสิ่งที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมาย  

 

........................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ปืนพก เจริโก  (JERICHO) ขนาด ๙ มม.  
แบบ ๙๔๑ PL / PSL / FBL 

( SEMI – AUTOMATIC DOUBLE ACTION ) 

๑. กล่าวน า 
 ปืนพกตระกูลเจริโก  ผลิตโดยบริษัท  ISRAEL  WEAPON  INDUSTRIES  (IWI) LTD. ชิน้ส่วนของปืน
ส่วนใหญ่เหมือนกัน  สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกแบบ     
 ปืนพกเจริโกแบบ ๙๔๑ PL/PSL/FBL โครงปืนท าด้วยวัสดุโพลิเมอร์ตัวปืนมีขนาดต่าง ๆ ดังนี้.- 

PL   ล ากล้องยาว (FULL  SIZE) 
PSL ล ากล้องสั้น  (SHORT) 
FBL ล ากล้องสั้นมาก  (BABY) 

 ส าหรับการท างานและการซ่อมบ ารุงของปืนทั้ง ๓ แบบเหมือนกัน  
 
๒. ข้อมูลทางเทคนิค 
 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของปืนพกเจริโกแบบต่าง ๆ  

แบบ 
โครงปืน โพลิเมอร์ 

๙๔๑ PL/RPL 
กระสุน ๙×๑๙ 
การท างาน การสะท้อนถอยหลังแบบถอยสั้น ; 

กึ่งอัตโนมัติ 
กลไกปิดท้ายรังเพลิง แบบแง่และร่องขัดกลอน (แง่อยู่ที่ล า

กล้องร่องอยู่ที่) เลื่อนปืน 
กลไกเครื่องลั่นไก SINGLE  OR  DOUBLE  ACTION 
กลไกขึ้นนกใหม่ มีในรุ่น RL  RSL  และ RBL  เท่านั้น 
บล็อกกันเข็มแทงชนวน มี 



น้ าหนัก (กรัม)  
ปืนไม่รวมซองกระสุน ๗๙๐ 
ซองกระสุนเปล่า ๙๐ 
ซองกระสุนบรรจุเต็ม ๒๘๐ 

มิติ (มม.)  
ความยาวทั้งหมด ๒๐๘ 
ความสูง ๑๓๘ 
ความกว้าง ๓๘ 
ความยาวล ากล้อง ๑๑๒ 
ระยะเหนี่ยวไก ๗๖ 
ระยะศูนย์เล็ง ๑๕๖ 
ความจุซองกระสุน ๑๖ 
การบิดของเกลียว (มม.) ๒๕๔ 
เกลียวล ากล้อง ๖ เกลียวเวียนขวา (เกลียวเหลี่ยม –  

เผื่อเลือก) 
แรงเหนี่ยวไก  S.A. ๑.๘ – ๒.๓ กก. 
ศูนย์เล็ง ศูนย์รบ (ศูนย์เรืองแสง (TRITIUM)  

เผื่อเลือก) 
รางติดอุปกรณ์เอนกประสงค์ 
(MIL – STD ๑๙๑๓) 

มี 
 

 

๓. คุณลักษณะเฉพาะ 
 ปืนพกเจริโกแบบ  ๙๔๑ PL/PSL/FBL  เป็นปืนพกก่ึงอัตโนมัติ  ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุน  ท าการยิง
แบบ SINGLE และแบบ DOUBLE  ACTION   
 องค์ประกอบภายนอก 

 



ล าดับ ชื่อชิ้นส่วน ล าดับ ชื่อชิ้นส่วน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

ศูนย์หน้า 
เลื่อนปืน 
เหล็กหยุดเลื่อนปืน 
ใบห้ามไก 
ศูนย์หลัง 
นกปืน 
โครงปืน (โพลิเมอร์) 
 

๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
 
๑๓ 

ซองกระสุน 
ปุ่มปลดซองกระสุน 
โกร่งไก 
ไก 
โครงติดรางติดตั้งอุปกรณ์
เอนกประสงค์ 
ล ากล้อง 

 
 ๒.๑ เครื่องลั่นไก (TRIGGER  MECHANISM) 
  ไกของปืนพกเจอริโก สามารถท างานได้ ๒ แบบ 

- แบบท างานคู่ (DOUBLE  ACTION) สามารถเหนี่ยวไกเพ่ือขึ้นนกและปลดนกเม่ือเคลื่อนที่สุด
ระยะ แรงเหนี่ยวไก ๕.๕ – ๖.๕ กก. 

- แบบท างานเดี่ยว (SINGLE ACTION) ท าการขึ้นนกให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงเหนี่ยวไกเพ่ือปลด
นกปืน แรงเหนี่ยวไก ๑.๘ – ๒.๓ กก. 
 ๒.๒ ศูนย์เล็ง (SIGHT) 
  - ใบศูนย์หน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
  - ความกว้างของบากรูปตัวยูและความกว้างของใบศูนย์หน้า มีระยะว่างน้อย ขณะท าการเล็ง 
  - ศูนย์หน้าและศูนย์หลัง ถูกติดตั้งอยู่ในบากรูปหางนกเขา และสามารถเปลี่ยนได้ 
  - การจัดปรับทางทิศ สามารถปรับได้ที่ศูนย์หน้าและศูนย์หลัง 
  - การจัดปรับศูนย์ท าที่ระยะ ๒๕ เมตร 
  - มีศูนย์เล็งเรืองแสง (TRITIUM) เป็นทางเลือก 
 ๒.๓ คันห้ามไก  (SAFETY  LEVER) 
  - คันห้ามไก (SAFETY  LEVER) ติดตั้งอยู่ที่โครงปืน 
  - ห้ามไกกันกระเดื่องนกปืนไว้เพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่ของนกปืน 
  - ในต าแหน่งห้ามไก  เลื่อนปืนไม่สามารถเลื่อนถอยหลังได้ (ข้ึนนกไม่ได้) 
  - การห้ามไกและการปลดห้ามไกท าได้ง่ายและราบรื่น  ต าแหน่งของห้ามไกสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 
 ๒.๔ เหล็กหยุดเลื่อนปืน (LAST ROUND CATCH) 
  - เหล็กหยุดเลื่อนปืนติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของโครงปืน 
  - หลังจากยิงกระสุนนัดสุดท้าย  เหล็กรองกระสุนจะดันเหล็กหยุดเลื่อนปืนให้ขึ้นมาอยู่ต าแหน่ง
ด้านบน และกันเลื่อนปืนให้อยู่ทางด้านหลัง 



  - หลังจากเปลี่ยนซองกระสุนใหม่  เหล็กหยุดเลื่อนปืนสามารถปลดได้โดยง่าย  โดยการกดปุ่มปลด
เลื่อนปืนหรือดึงเลื่อนปืนไปทางด้านหลังแล้วปล่อย 
  - เมื่อกดปุ่มปลดเลื่อนปืน  เลื่อนปืนจะเลื่อนไปด้านหน้าพร้อมกับป้อนกระสุนหนึ่งนัดเข้าในรังเพลิง 
  - เลื่อนปืนอาจอยู่ในต าแหน่งด้านหลังได้โดยการเลื่อนเหล็กหยุดเลื่อนปืนขึ้นมาอยู่ในต าแหน่งกัน
เลื่อนปืนด้วยมือ 
 
๓. การตรวจอาวุธ 
  อันตราย !  ขณะท าการตรวจอาวุธ ต้องหันปากล ากล้องปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัย แล้วปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. เลื่อนใบห้ามไกไปในต าแหน่งห้ามไก 
   ๒. กดปุ่มซองกระสุนที่ด้านซ้ายของโครงปืนและเอาซองกระสุนออก 
   ๓. เลื่อนใบห้ามไกไปที่ต าแหน่งยิงมองเห็นจุดสีแดง 
   ๔. ดึงเลื่อนปืนมาด้านหลังและตรวจสอบดูรังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนบรรจุอยู่ ปล่อยให้เลื่อน
ปืนกลับไปด้านหลัง 
   ๕. หันล ากล้องไปในทิศทางปลอดภัย แล้วเหนี่ยวไก 
   ๖. เลื่อนใบห้ามไกไปที่ต าแหน่งห้ามไก และตรวจสอบดูว่าเหนี่ยวไกได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
๔. การถอดแยกและการประกอบปืน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
การถอดแยกปืนพกเจริโกแบบ ๙๔๑ ปกติ ท าการถอด ๗ ชิ้นส่วน  
ล าดับ ชื่อชิ้นส่วน ล าดับ ชื่อชิ้นส่วน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

เลื่อนปืน 
โครงปืน 
ล ากล้อง 
แหนบรับแรงถอยตัวนอก 
 

๕ 
๖ 
๗ 

แหนบรับแรงถอยตัวใน (PSL/FBL เท่านั้น) 
แกนแหนบรับแรง 
เหล็กหยุดเลื่อนปืน 

 
 ล าดับขั้นการถอดและประกอบอาวุธปืน 
 การถอดแยก 
  ปืนพกเจริโกแบบ ๙๔๑ PL/PSL/FBL มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้.- 

๑. เมื่อปืนอยู่ในลักษณะปลอดภัย (ไม่มีกระสุนบรรจุ) เลื่อนคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่งยิง แล้วขึ้น
นก 

๒. ดึงเลื่อนปืนมาด้านหลังจนเครื่องหมายที่ปลายด้านหลังของเลื่อนปืน อยู่เหนือเครื่องหมายที่โครง
ปืน ยึดปืนไว้ในต าแหน่งนั้น ดันสลักเหล็กหยุดเลื่อนปืนจากด้านตรงข้ามแล้วถอดเหล็กหยุดเลื่อน
ปืนออก 

๓. ดึงเลื่อนปืนออกจากโครงปืน 
๔. ถอดแหนบรับแรงออกจากเรือนแหนบที่ด้านล่างของล ากล้อง 
๕. ถอดล าล้องออกจากเลื่อนปืน 

 การประกอบ 
  การประกอบชิ้นส่วนปืนพกเจริโกแบบ ๙๔๑ PL/PSL/FBL ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้.- 

๑. สอดล ากล้องเข้าที่ต าแหน่งด้านท้ายของเลื่อนปืน 
๒. ประกอบแหนบรับแรงดังนี้.- 

ก. ใช้มือกดแหนบรับแรงเข้าไปในล ากล้อง 
ข. ตรวจดูว่าแหนบรับแรงถูกยึดแน่นอยู่ในร่องในส่วนที่ยื่นออกมา (LUG) ของล ากล้อง 

๓. ขึ้นนกปืน 
๔. ประกอบเลื่อนปืนเข้ากับโครงปืน และดันไปทางด้านหลังจนเครื่องหมายตรงกัน ใส่สลักเหล็กหยุด

ลูกเลื่อนจนเข้าไปยึดอยู่ในต าแหน่งถูกต้อง 
๕. ตรวจสอบการท างานของโครงปืนโดยการขึ้นนกปืน 
๖. ตรวจสอบการท างานของกลไกและนกปืน ดูว่าเครื่องนิรภัยท างานได้ถูกต้องตามหน้าที่ 

 



๕. การท างานของปืน 
 ๕.๑ การเคลื่อนที่ถอยมาด้านหลัง 

 หลังจากเหนี่ยวไก  นกปืนถูกปลดและไปตีท้ายเข็มแทงชนวน  ท าให้กระสุนท างาน  แรงดันแก๊สจากดิน
ส่งกระสุนดันกระสุนให้เคลื่อนที่ไปด้านปากล ากล้อง  ขณะเดียวกันก็ผลักให้เลื่อนปืนถอยไปด้านหลัง  เนื่องจาก
ล ากล้องถูกยึดติดกับเลื่อนปืน  ดังนั้นมันจึงเลื่อนถอยไปด้วยกันในระยะทางสั้น ๆ (จนแรงดันในรังเพลิงลดลงสู่
ระดับปลอดภัย) ล ากล้องหยุดเคลื่อนที่และหลุดจากการยึดติดกับเลื่อนปืน เลื่อนปืนยังคงเคลื่อนถอยต่อไป 
และรั้งปลอกกระสุนออกจากรั้งเพลิง  เมื่อปลอกกระสุนกระทบกับเหล็กคัดปลอกมันก็ถูกดีดออกจากตัวปืน  
ในขณะเดียวกัน เลื่อนปืนจะท าการข้ึนนกและอัดแหนบรับแรงถอย 

 ๕.๒ การเคลื่อนทีไปด้านหนา้ 

 เมื่อแหนบรับแรงถอยขยายตัว  มันดันให้เลื่อนปืนเคลื่อนที่ไปด้านหน้า  ในระหว่างการเคลื่อนที่นี้  เลื่อน
ปืนจะดันกระสุนนัดบนสุดในซองกระสุนออกจากซองกระสุนและพาเข้าไปในรั้งเพลิง  แง่ขัดกลอนบนล ากล้อง
ยึดเข้ากับร่องขัดกลอนที่เลื่อนปืน  ท าให้กระสุนถูกล๊อกไว้ในรังเพลิง  ขณะนี้ปืนอยู่ในสภาพพร้อมท าการยิง 

 ๕.๓ การยิงต่อเนื่อง 

 การยิงกระสุนนัดต่อ ๆ ไป ท าได้โดยการปล่อยไกและเหนี่ยวไกอีกครั้ง   หลังจากปืนยิงกระสุนนัด
สุดท้ายออกไป  เลื่อนปืนจะถูกยึดให้ค้างอยู่ด้านหลังด้วยเหล็กหยุดเลื่อนปืน  ถ้าต้องการท าการยิงต่อไป ให้
เปลี่ยนซองกระสุนและปลดเลื่อนปืนโดยกดท่ีปุ่มปลดเลื่อนปืน หรือดึงเลื่อนปืนมาด้านหลังแล้วปล่อย 

๖. ลักษณะพิเศษของเครื่องนิรภัย 

 ปืนพกเจริโกแบบ  ๙๔๑ PL/PSL/FBL  เครื่องนิรภัยติดตั้งอยู่ที่โครงปืน (ด้านซ้าย) เมื่อคันห้ามไกถูกดัน
ขึ้นด้านบน จะท าให้ปืนอยู่ในต าแหน่งห้ามไก  การหมุนของคันห้ามไกท าให้กระเดื่องไกถูกกันไว้ท าให้นกปืนไม่
สามารถเคลื่อนที่ได้  เพ่ือป้องกันปืนลั่นโดยไม่ตั้งใจ ปืนจะมีกลไกกันเข็มแทงชนวนเคลื่อนที่  นอกเสียจากผู้ยิง
จะเหนี่ยวไกจนสุดระยะเท่านั้น 

๗. การฝึกยิงปืน และท่ายิงปืนพก (ใช้รูปแบบการฝึกและท่ายิง ของ ปืนพก ๘๖) 

.............................................................. 

 

 

ปืนพกแบบ  ๘๖ ขนาด  .๔๕ นิ้ว ( ๑๑ มม. ) 

๑. กล่าวน า 



             ปืนพก ๘๖ แบบ เอ็ม.๑๙๑๑ (M1911) และ เอ็ม.๑๙๑๑ เอ.๑ (M1911 A1) ผลิตโดยบริษัทโคลท์ 
สหรัฐอเมริกา เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาดกว้างปากล ากล้อง .๔๕ นิ้ว(๑๑ มม.) ท างานด้วยแรงสะท้อนถอย
หลังของล ากล้อง ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุน ยิงแบบจังหวะเดียว ซองกระสุนมีความจุ ๗ นัด  สพ.ทบ.ไทย 
เคยผลิตมาใช้เองเรียกว่า ปพ.๙๕ (ไม่มีห้ามไกช่วย) 

 ก.  คุณลักษณะของ ปพ.๘๖ 
       ปพ.๘๖  ขนาด .๔๕  นิ้ว (๑๑ มม.) เป็นอาวุธประจ ากาย, ท างานด้วยการสะท้อนถอยหลังของล า
กล้อง, ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุน  สามารถท าการยิงได้ในแบบกึ่งอัตโนมัติแก๊สอันเกิดจากการเผาไหม้ของ
กระสุนซึ่งยิงออกไปใช้ประโยชน์ในการท าให้ส่วนเคลื่อนที่ถอยไปข้างหลังเพ่ือ 
  ๑) คัดปลอกกระสุน 
  ๒)  ขึ้นนก 
  ๓)  บังคับให้เลื่อนปืนถอยมาข้างหลัง 
             ในขณะที่เลื่อนปืนถอยมาข้างหลัง  ก็เกิดการอัดแหนบรับแรงถอยด้วยการท างานของแหนบ
รับแรงถอย  จะบังคับให้เลื่อนปืนวิ่งกลับไปขางหน้า และบรรจุกระสุนนัดต่อไปเข้าสู่รังเพลิง 
 ข. แบบของปืนพก ๘๖ 
  ปืนพก  ๘๖  ขนาด  .๔๕  นิ้ว  (๑๑  มม.)  มีอยู่  ๒  แบบ  คือ 
   ๑)  แบบ  M ๑๙๑๑ 
   ๒)  แบบ M ๑๙๑๑ A ๑ 
       ปืนทั้ง ๒ แบบนี้  มีการท างานเหมือนกันผิดกันตรงที่รูปร่าง  ซึ่งแบบ M ๑๙๑๑ A ๑  ได้ดัดแปลง
แก้ไขให้เหมาะสม  และสะดวกแก่การใช้ยิ่งขึ้นไปอีก  มีดังนี้ 
   ๑)  หางห้ามไกช่วย  สร้างให้ยืนออกไปรับอุ้มมือยิ่งขึ้น 
   ๒)  รอยตัดที่โครงปืน  ได้ดัดแปลงให้สอดนิ้วเข้าหน้าไกได้สะดวก (สวมถุงมือยิงได้) 
   ๓)  ไกด้านหน้า  ท าให้เว้าสั้นกว่าเดิมและมีลายกันลื่น 
   ๔)  เหล็กปิดท้ายโครงปืน  โค้งออกมาและมีลายกันลื่นเพื่อให้แนบสนิทกับอุ้มมือ 
   ๕)  ศูนย์หน้าขยายใหญ่กว่าเดิม 
 ปืนพก  ๘๖  ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุนซึ่งบรรจุได้  ๗  นัด  การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของเลื่อนปืนจะ
ดันกระสุนนัดบนจากซองกระสุนเข้ารังเพลิง, เมื่อยิงกระสุนนัดสุดท้ายในซองกระสุนออกไปแล้วเลื่อนปืนจะ
ถอยไปค้างอยู่ข้างหลังโดยมีสลักยึดล ากล้องขึ้นไปขัดเลื่อนปืนไว้  เมื่อกดเหล็กยึดซองกระสุน  ซองกระสุน จะ
หลุดออกมาจากช่องสวมซองกระสุน  ถ้าสอดซองกระสุนซึ่งบรรจุกระสุนเต็มเข้าไปใหม่  และกดสลักยึดล า
กล้องลง  เลื่อนปืนจะวิ่งกลับไปข้างหน้า  ปืนจะยิงต่อไปได้อีก 
 ความเร็วในการยิงมีขีดจ ากัด  ซึ่งข้ึนอยู่กับความช านาญของผู้ใช้ในการบรรจุซองกระสุนเข้าในปืนและ
ความสามารถในการเล็งและลั่นไก 
 
๒. รายการทั่วไป   
 - กว้างปากล ากล้อง  .๔๕  นิว้ (๑๑  มม.)  มีเกลียว    ๖  เกลียวเวียนซ้าย 



 - ล ากล้องยาว          ๕.๐๓  นิ้ว 
 - ปืนทั้งกระบอกยาว       ๘.๕๙๓  นิ้ว 
 - ปืน, ซองกระสุนพร้อมด้วยกระสุน  ๗  นัด หนัก   ๒.๔๓๗  ปอนด์ 
 - แรงเหนี่ยวไก          ๕ – ๖ ๑/๒  ปอนด์ 
 - ก าลังงานกระทบในระยะ ๒๕  หลา    ๔๓.๔๐  ก.ก. 
 - อ านาจทะลุทะลวงในระยะ ๒๕ หลา 
  ไม้สนขาว         ๖.๐๐ นิ้ว 
    ดินทราย   ดินเปียก           ๑๐.๐๐ นิ้ว 
    ทรายแห้ง         ๘.๐๐ นิ้ว 
 - ความเร็วในการยิงทางทฤษฎี       ๒๑ – ๒๘ นัด/นาที 
 - ความเร็วในการยิงหวังผล         ๑๐ นัด/นาที 
 - ระยะยิงไกลสุด (มุม ๓๐°)               ๑,๖๔๐ หลา 
 - ระยะยิงหวังผล           ๕๐ หลาลงมา 
 - เกลียวเวียนซ้าย  เพื่อแก้อาการเยื้องของการเหนี่ยวไก  
 
๓. การถอดประกอบ 
 ก. การถอดประกอบปกติ ถอดตามล าดับและจ านวนชิ้นส่วน   ดังนี้ 
  ๑)  ซองกระสุน 
  ๒)  ครอบแหนบรับแรงถอย 
  ๓)  ปลอกบังคับแหนบรับแรงถอย 
  ๔)  สลักยึดล ากล้องปืน 
  ๕)  โครงปืนออกจากเลื่อนปืน 
  ๖)  แกนแหนบรับแรงถอย 
  ๗)  แหนบรับแรงถอยจากด้านหน้า 
  ๘)  ล ากล้องปืน 
  ๙)  เลื่อนปืน 
 ข. การถอดประกอบพิเศษ  (ส าหรับการซ่อมบ ารุงโดยช่างประจ าหน่วย ) 
  ๑) ที่เลื่อนปืน 
       ก)  ถอดเหล็กปิดท้ายเข็มแทงชนวน 
       ข)  เข็มแทงชนวนและแหนบ 
       ค)  ขอรั้งปลอกกระสุน 
  ข้อสังเกต    ระวังการประกอบเหล็กปิดท้ายผิดทาง  ต้องประกอบขอรั้งปลอกกระสุนก่อน  มิฉะนั้น
อาจประกอบเหล็กปิดท้ายเข็มแทงชนวนไม่เข้า 
  ๒)  ที่โครงปืน 



       ก)  ถอดห้ามไก     
       ข)  สลักเหล็กปิดท้ายโครงปืน 
       ค)   เหล็กปิดท้ายโครงปืน 
       ง)  ห้ามไกช่วย 
       จ)  แหนบกระเดื่องนกปืน   (แหนบสามขา) 
       ฉ)  สลักนกปืน 
       ช)  นกปืน 
       ซ)  สลักกระเดื่องนกปืน 
       ด)  กระเดื่องนกปืน 
       ต)  สลักปลดกระเดื่องนกปืน 
        ถ)  เหล็กยึดซองกระสุน 
       ท)  ไกและสะพานไก 
 ข้อควรสังเกต   
    ก)  การประกอบจากล าดับหลังสุดไปหาล าดับแรก 
    ข)  ก่อน  ถอด – ประกอบห้ามไก  ต้องขึ้นนกปืนก่อนทุกครั้ง 
    ค)  ชิ้นส่วนในเหล็กปิดท้ายโครงปืน  ไม่ควรถอดออกโดยไม่จ าเป็น 
    ง)  การถอดเหล็กยึดซองกระสุน  ควรใช้ไขควงตัวเล็กมีขนาดเท่ากับหมุดเกลียวของเหล็กยึดซอง
กระสุน  (ถ้าหากจ าเป็นอาจใช้ปลายของแหนบห้ามไกช่วยถอดก็ได้) 
    จ)  ถ้าต้องการท าให้ไกปืนอ่อน  ให้ดัดที่แกนแหนบเหล็กปลดกระเดื่องนกปืน   และแหนบ
กระเดื่องนกปืน  (ดัดขึ้น) 
 
๔. การระวังรักษาและการท าความสะอาด 
 ความชื่นและเหงื่อที่มือเป็นสิ่งเร่งให้เกิดสนิมเร็วขึ้น  หลังจากการฝึกหรือน าปืนไปใช้ควรท าความสะอาด
และป้องกันสนิมเสมอ  ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้ 
 ก.  ก่อนน าออกฝึกหรือก่อนการยิง 
       ๑)  ท าความสะอาดล ากล้องและรังเพลิงโดยเช็ดน้ ามันออกให้หมด 
       ๒)  ควรหยดน้ ามันหล่อลื่น ๒ – ๓ หยด  ตามชิ้นส่วนเคลื่อนที่ 
       ๓)  ตรวจเครื่องนิรภัยและชิ้นส่วนของปืน 
       ๔)  ตรวจซองกระสุน  ท าความสะอาดและหล่อลื่นเล็กน้อย 
 ข.  ภายหลังการฝึกหรือหลังจากการยิง 
       ๑)  ท าความสะอาดทันที  โดยถอดปกติช าระล้างล ากล้อง  แยงด้วยแปรงขนหนู 
       ๒)  วิธีปฏิบัติต่อไป  คงปฏิบัติเหมือนกับการท าความสะอาดอาวุธประจ ากาย 
       ๓)  ต้องท าความสะอาดติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย  ๓  วัน 
 ข้อควรระวัง    



  ภายหลังการยิง  อย่าชโลมน้ ามันในล ากล้องก่อนที่จะช าระล ากล้องให้สะอาดและเช็ดแห้งแล้ว
เสียก่อน 
  ข้อสังเกตเก่ียวกับการใช้ปืนพก แบบ ๘๖  
  ๑)  หลังจากการฝึกไม่ควรทิ้งปืนไว้โดยไม่ท าความสะอาด  เพราะเมื่อเกิดการช ารุดแล้วยากท่ีจะ
แก้ไข 
  ๒)  ชโลมน้ ามันเพียงบาง ๆ   
  ๓)  อย่าวางปืนลงบนพื้นที่มีฝุ่นละอองเพราะวัตถุดังกล่าวอาจจะเข้าไปภายในล ากล้องและเครื่องกล
ไก 
  ๔)  อย่าใช้เศษผ้าหรือวัตถุอ่ืนใด อุดปากล ากล้องเพราะอาจหลงลืมถอดออก ซึ่งจะท าให้ล ากล้อง
แตกหรือบวมเมื่อมีการยิง 
  ๕)  ไม่ควรลั่นไกขณะท าการถอด 
  ๖)  ควรใช้นิ้วชี้ลั่นไกถ้าใช้นิ้วกลาง  นิ้วชี้จะลั่นส่วนเคลื่อนที่และกดสลักยึดล ากล้องจะเป็นเหตุให้เหตุ
ให้เลื่อนปืนถอยไม่สะดวก 
  ๗)  เมื่อลั่นไกไปแล้วต้องปล่อยไก เพื่อให้เหล็กปลดกระเดื่องนกปืนขัดกับกระเดื่องนกปืนได้ใหม่ 
  ๘)  เมื่อจะเลิกบรรจุให้ถอดซองกระสุนก่อน   
     ๙)  การสอดซองกระสุนเข้าปืน   อย่ากระแทกแรง ๆ เพราะจะท าให้ซองกระสุนสะท้อนออก  และ
ปากซองกระสุนอาจช ารุดได้  ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ปืนติดขัดขณะท าการยิง 
   ๑๐)  การเก็บปืนพกไว้  ในซองหนังจะท าให้เป็นสนิมได้ง่ายเนื่องจากความชื้นของหนัง ฉะนั้นควรใช้
ซองปืนที่แห้งสนิทจริง ๆ  ถ้าจ าเป็นต้องเก็บ  ปพ.  ไว้ในซองหนังให้ชโลมน้ ามันหนา ๆ  
 
๕. กระสุน 
 กระสุนของ ปพ. ๘๖  มี  ๕  ชนิด  คือ 
  ก.  กระสุนธรรมดา  M ๑๙๑๑ ใช้สังหาร 
  ข.  กระสุนส่องวิถี  T ๓๐  ใชส้ังหารและท าสัญญาณ 
  ค.  กระสุนลูกปลาย  M ๑๔  ใช้ล่าสัตว์เล็กมาเป็นอาหาร 
  ง.  กระสุนซ้อมรบ  M ๙  ใชฝ้ึก 
  จ.  กระสุนฝึกหัดบรรจุ M ๑๙๒๑ 
 ข้อสังเกต       
  -  กระสุนซ้อมรบ  หัวกระสุนไม่ใช่โลหะ  อาจเป็นกระดาษหรือไม้ก๊อก 
  -  กระสุนฝึกหัดบรรจุที่จานท้ายปลอกกระสุนไม่มีชนวน  ข้างปลอกกระสุนมีรูเล็ก ๆ ป้ายสีแดง 
  -  กระสุนลูกปลายมีหัวตัด,  คอปลอกกระสุนคอด  และถ้าจะให้มีการรั้งและคัดปลอกกระสุนชนิดนี้  
ต้องปลดซองกระสุนก่อนท าการยิงทุกครั้ง 
 
๖. เครื่องนิรภัยของปืนพก    



 เครื่องนิรภัยปืนพก แบบ  ๘๖  มี  ๔  อย่างคือ 
  ก.  ห้ามไก 
   วิธีตรวจ  ขึ้นนกปืนแล้วผลักหา้มไกขึ้นข้างบน  ก าด้ามปืนตามปกติแล้วเหนี่ยวไก ๒ – ๓ ครั้ง  ถ้า
นกปืนสับ  แสดงว่าห้ามไกช ารุด  ต้องส่งซ่อม 
  ข.  ห้ามไกช่วย 
   วิธีตรวจ   ง้างนกปืนอยู่ในท่าขึ้นนก  อย่ากดห้ามไกช่วย  ชี้ล ากล้องลงดินเหนี่ยวไก  ๓ – ๔  ครั้ง  
ถ้าห้ามไกช่วยจมลงด้วยน้ าหนักของตัวเองและสามารถลั่นไกได้  แสดงว่าห้ามไกช ารุด  ให้ส่งซ่อม 
  ค.  การข้ึนนกขั้นที่ ๑ 
   วิธีตรวจ  ง้างนกปืนไปข้างหลังเกือบสุด  แล้วค่อย ๆ ปล่อยกลับคืนไปข้างหน้า  บากขึ้นนกปืน
บากแรก  จะขัดกับแง่ที่กระเดื่องนกปืน  เรียกว่า  “ ขึ้นนกปืนขั้นท่ี ๑” หรืออีกวิธีหนึ่ง  คือ  ขึ้นนกปืนขั้นที่  ๒  
( ใช้ส าหรับยิง ) แล้วใช้มือข้างที่ถนัดลั่นไก  ก่อนลั่นไกใช้หัวแม่มืออีกข้าง  บังคับท้ายนกปืนไว้แล้วค่อย ๆ   
ปล่อยให้นกปืนฟาดตัวไปข้างหน้าช้า ๆ จนนกปืนไปขัดที่บากข้ึนนกปืน  ขั้นที่  ๑  จากนั้น จึงปล่อยไก  แล้ว
ทดลองเหนี่ยวไกดูใหม่  ถ้าหากสามารถลั่นไกได้แสดงว่านกปืนหรือกระเดื่องนกปืนช ารุด  ต้องส่งซ่อม 
   ข้อสังเกต   การลดนกปืนจากขั้นที่  ๒  ไปขั้นที่ ๑  ใช้ปฏิบัติเมื่อบรรจุกระสุนเข้ารังเพลิงแล้ว  
เป็นเครื่องนิรภัยที่นับว่าปลอดภัยดี  แต่มีข้อควรระวังคือ   
   -  อาจหลงลืมเรื่องการบรรจุกระสุนอยู่ในรังเพลิง 
   -  นกปืนอาจฟาดตัวหลุดจากบากข้ึนนกปืน  ขั้นที่ ๑  ไปตีท้ายเข็มแทงชนวน  ปืนอาจลั่นไก  
  ง.  เหล็กปลดกระเดื่องนกปืน 
   วิธีตรวจ  ขึ้นนกปืนแล้วดึงเลื่อนปืนมาข้างหลัง ๑ /๔  นิ้ว  แล้วเหนี่ยวไก  ขณะเหนี่ยวไก  ให้
ปล่อยเลื่อนปืนกลับ  ถ้านกปืนฟาดตัวไปข้างหน้าได้แสดงว่าปลายบนของเหล็กปลดกระเดื่องนกปืนสึกให้
เปลี่ยนใหม่    ถ้าหากนกปืนไม่ฟาดไปข้างหน้าให้ปล่อยนิ้วเหนี่ยวไก  แล้วลั่นไกใหม่     นกปืนจะฟาดตัวไป
ข้างหน้าได้    ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหล็กปลดกระเดื่องนกปืนมีหน้าที่ป้องกันให้นกปืนท างานขณะที่นกปืนและ
ล ากล้องยังไม่กลับเข้าท่ี   และขัดกลอนสนิม    นอกจากนั้นยังป้องกันมิให้ปืนยิงเป็นชุดอีก 
 
๗. การท างานของเครื่องกลไก 
 ก. เมื่อสอดซองกระสุนซึ่งบรรจุกระสุนไว้แล้ว  เข้าในช่องบรรจุซองกระสุน  และดึงเลื่อนปืนมาข้างหลัง  
๑  ครั้ง  จะเกิดการท างาน  คือ  อัดแหนบแรงถอยขึ้นนก  เมื่อเลื่อนปืนถอยพ้นปากซองกระสุนเหล็กรอง
กระสุนจะคัดกระสุนนัดบนขึ้นไปขวางทางเดินของเลื่อนปืน  เมื่อปล่อยเลื่อนปืน  แหนบรับแรงถอยจะขยายตัว
บังคับเลื่อนปืนให้วิ่งไปข้างชนกับจานท้ายกระสุนนัดบนเข้าไปในรังเพลิง  ท าให้ล ากล้องวิ่งไปข้างหน้าและ
กระดกข้ึน  เพราะห่วงข้อต่อล ากล้องถูกดึงไว้ด้วยสลักยึดล ากล้อง  ท าให้ล ากล้องสูงขึ้นขัดกลอนกับเลื่อนปืน
สนิท  โดยมีสันบนล ากลองเข้าไปขัดอยู่ในร่องด้านในปืน  เป็นการสิ้นสุดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  ปืนพร้อมท า
การยิง 
 ข. เมื่อวางปืนให้อยู่ในต าแหน่งขึ้นนก  นกปืนหงายมาข้างหลังคันผลักนกปืนจะดันแหนบนกปืนให้อัดตัว   
แหนบกระเดื่องนกปืนอันยาว (แหนบ ๓ ขา) จะดันล่างของกระเดื่องนกปืนไปข้างหน้าปลายกระเดื่องนกปืนจะ



เข้าขัดในบากท่ี ๒ ของนกปืน  (บากแรกถ้าขัดกับกระเดื่องนกปืนเป็นการขึ้นนกขั้นที่ ๑ ) นกปืนจึงค้างอยู่ข้าง
หลัง และเมื่อจะยิงต้องกระท าดังนี้ 
  ๑) บีบที่ห้ามไกช่วย  เป็นการกดโดยอุ้งมือที่จับปืน  ท าให้ห้ามไกหมุนตัวบนสลักแง่ในของห้ามไกช่วย
จึงพ้นจากลักษณะที่ยันสะพานไกไว้  สะพานมีที่ว่างถอยมาข้างหลังตามแรงเหนี่ยวไกได้ 
  ๒) เลื่อนปืนขัดกลอนสนิทกับล ากล้องปืน   ปลายบนเหล็กปลดกระเดื่องนกปืนจะโผล่ขึ้นในช่องที่
เลื่อนปืนตอนท้าย เหล็กปลดกระเดื่องนกปืนจะถูกดันขึ้นตลอดเวลา ด้วยแหนบเหล็กปลดกระเดื่องนกปืน  
(แหนบ ๓ ขาอันกลาง)   รูสลักเหล็กปลดกระเดื่องนกปืนเป็นวงรียาวเหมือนตัว (O) ขึ้นลงได้ด้วยรูสลัก  ถ้า
ปลายบนของเหล็กปลดกระเดื่องนกปืนขึ้นไปโผล่ที่ช่องที่เลื่อนปืนได้เหล็กปลดกระเดื่องนกปืนชนกับกระเดื่อง
นกปืนข้างล่าง  ท าให้กระเดื่องนกปืนหมุนตัวบนสลักปลายบนกระเดื่องนกปืนจะหลุดจากบากที่ ๒  ของนกปืน  
ฟาดตัวสลับลงได้  ถ้าเหล็กปลดกระเดื่องนกปืนไม่โผล่ที่เลื่อนปืน  เมื่อเหนี่ยวไกเสร็จสะพานไกจะชนกับเหล็ก
ปลดกระเดื่องนกปืนแต่อยู่ต่ าไป  ไม่สูงพอ  เหล็กปลดกระเดื่องนกปืนจะไม่ติดและไม่ดันต่อกระเดื่องนกปืน  
ปลายบนกระเดื่องนกปืนจะไม่หลุดจากบากนกปืน  นกปืนจะไม่สับลง 
  ๓) ตาม  ๒ ) ถ้าเหนี่ยวไก  นกปืนเป็นอิสระ  แหนบนกปืนขยายตัวดันให้นกปืนฟาดตัวลงตีท้ายเข็ม
แทงชนวน  ( เข็มแทงชนวนมีแหนบบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ให้วิ่งไปชนกับชนวนท้ายกระสุนได้ นกจากถูกตีจาก
นกปืน)  ที่จานท้ายกระสุนท าให้เกิดระเบิดขึ้นในรังเพลิงกลายเป็นแก๊สขับดันให้ลูกกระสุนวิ่งหมุนตามเกลียว
ออกไปจากล ากล้อง  แรงดันแก๊สด้านหลัง  จะดันปลอกกระสุนและดันต่อหน้าเลื่อนปืน  ท าให้เลื่อนปืนและล า
กล้องถอยหลังมาพร้อมกัน  ๒  ซม. สลักยึดล ากล้องจะดึงห่วงข้อต่อล ากล้องไว้  ท าให้ล ากล้องต่ าลง  ท้ายล า
กล้องแยกออกจากเลื่อนปืน  (ปลอดกลอน)  ล ากล้องจะหยุดในต าแหน่งต่ าสุด  เลื่อนปืนคงถอยต่อไป  ท าให้
ท้ายรังเพลิงเปิด, รั้งและคัดปลอดกระสุนออก,  อัดแหนบรับแรงถอย,  ขึ้นนก, เมื่อเลื่อนปืนถอยมาข้างหลังสุด
แล้วกระสุนนัดใหม่จะถูกดันข้ึนมาสูงสุด  เพ่ือรอการบรรจุต่อไป  เมื่อเลื่อนปืนวิ่งกลับไปข้างหน้าด้วยแรงส่งของ
แหนบรับแรงถอยก็บรรจุกระสุนนัดใหม่เข้าสู่รังเพลิง  เริ่มต้นวงรอบการยิงใหม่ 
  ๔) ลูกกระสุนมีความเร็ว  จะวิ่งพ้นปากล ากล้องไปก่อนที่เลื่อนปืนและล ากล้องจะถอยมาข้างหลังถึง
ต าบลปลดกลอน  เป็นการถ่วงเวลามิให้รังเพลิงเปิดก่อน  ขณะเดียวกันเลื่อนปืนจะมีแรงดันของแหนบรับแรง
ถอย  และแหนบนกปืนดันไว้อีก  เพื่อป้องกันอันตรายจากแก๊สท้ายรังเพลิงที่จะเกิดกับผู้ยิง 
  ๕) การท างานตาม  (๔) ยังให้ความแน่นอนในการท างานของปืนอีกด้วย  เมื่อล ากล้องปลดกลอน
แล้วจะหยุดอยู่กับที่  เลื่อนปืนยังคงถอยต่อไปด้วยแรงเฉื่อยจนสุด  แล้วเคลื่อนที่มาข้างหน้าใหม่  ท าให้ปืน
พร้อมที่จะยิงนัดใหม่ต่อไปได้อีก  เหล็กปลดกระเดื่องนกปืนยังป้องกันไม่ให้ปืนยิงเป็นอัตโนมัติอีกด้วย 
  ๖) เมื่อกระสุนหมดซอง  แหนบเหล็กรองกระสุนไปดันสลักยึดล ากล้องปืน  กระดกขึ้นไปขัดกับบาก
ด้านซ้ายของเลื่อนปืน  ท าให้เลื่อนปืนถูกยึดค้างอยู่ข้างหลัง  ให้ผู้ยิงทราบว่ากระสุนหมดซองให้เปลี่ยนซอง
กระสุนใหม่  การจะปล่อยเลื่อนปืนให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า  เพ่ือบรรจุกระสุนนัดใหม่  ให้กดตรงลายกันลื่นของ
สลักยึดล ากล้องปืนลง 
  ๗) เมื่อจะห้ามไก  ให้ดันแผ่นห้ามไกขึ้นในต าแหน่งห้ามไกหลังจากข้ึนนกแล้วห้ามไกจะขัดกับบากที่
เลื่อนปืน  ท าให้เลื่อนปืนเคลื่อนที่ไม่ได้ประการหนึ่ง  อีกประการหนึ่งแกนห้ามไกส่วนเต็มจะหมุนมาขวาง
กระเดื่องนกปืนไม่ให้หลุดจากบากท่ี  ๒  ของนกปืน  นกปืนจึงฟาดตัวลงไม่ได้  เมื่อเปิดห้ามไกส่วนเว้าจะตรง



กับกระเดื่องนกปืน  ท าให้มีที่ว่าง  กระเดื่องนกปืนจะหมุนตัว   ปลายบนพ้นจากบากที่  ๒  ของนกปืน  นกปืน
เป็นอิสระฟาดตวัไปข้างหน้าตีเข็มแทงชนวน  เกิดการท างานขึ้นอีก เป็นวงรอบเช่นนี้จนกว่ากระสุนจะหมดซอง 
 
๘. การฝึกยิงเบื้องต้น   
 ก.  “ การถือปืนพก ”  ใช้ค าบอกว่า  “ถือปืนพก”  คือใช้มือที่ถนัดถือปืน  ๓  นิ้ว  ก ารอบด้ามปืน  นิ้วชี้
ชี้ขนานกับล ากล้อง  ยกปืนเสมอแนวไหล่  (ฝ่ามือ) 
 ข.  “ปลดซองกระสุน”  ให้พลิกล ากล้องออกจากตัวเล็กน้อย  โดยไม่ต้องลดมือที่จับปืนถ้าใช้มือขวาถือ
ปืน  ก็ใช้หัวแม่มือขวากดเหล็กท่ียึดซองกระสุน  ถ้าใช้มือซ้ายถือปืนต้องใช้มือขวากดเหล็กยึดซองกระสุน   
และใช้อุ้งมือที่มิได้ก าปืนรองซองกระสุนไว้ด้วย  เมื่อปลดซองออกแล้วจึงน ามาเหน็บไว้ที่เข็มขัด 
        ค.  “เปิดรังเพลิง”  (ปืนต้องไม่มีซองกระสุน) 
      วธิีปฏิบัติ  คว่ ามือที่ไม่ได้ก าปืนหัวแม่มือและนิ้วชี้เข้าหาตัว  จับเลื่อนปืนตรงลายกันลื่นดึงเลื่อนปืน
ลงจนสุด  ถ้าก าปืนด้วยมือขวา  ใช้หัวแม่มือดึงสลักยึดล ากล้อง  ถ้าใช้มือซ้ายก าปืนให้ใช้นิ้วนางคือนิ้วก้อยขวา  
ดันสลักยึดล ากล้องขึ้นขัดกับบากท่ีเลื่อนปืน  ขณะปฏิบัติต้องไม่ลดปืนลงเลย 
 ง.  “ปิดรังเพลิง”  ใช้หัวแม่มือขวา (หรือนิ้วชี้มือขวา เมื่อใช้มือซ้ายจับปืน) กดสลักยึดล ากล้องปืนลง  ท า
ให้เลื่อนปืนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  (ต้องฝึกห้ามไกปืนทุกครั้งที่เปิดรังเพลิง)  และอยู่ในท่าถือปืนพกตลอดเวลา 
 จ.  “บรรจุซองกระสุน”  เบนล ากล้องออกนอกตัวทางข้างโดยไม่ลดปืนลง  ใช้มือที่ว่างหยิบซองกระสุนที่
เอวสอดเข้าในช่องใส่ซองกระสุน  ดันเข้าไป 
 ฉ.  “บรรจุ”  (หมายถึงน าซองกระสุนเข้าสู่รังเพลิง  โดยมากมักจะมีค าบอกว่า  หนึ่งซองจ านวนนัด  
หรือจ านวนนัดหนึ่งซอง  น าหน้าค าบอกว่า  “บรรจ”ุ  ก่อนเสมอ)  ถ้ายังมิได้บรรจุซองกระสุนก็ให้ใส่ซอง
กระสุนเข้าที่ปืนก่อน  ถ้าบรรจุซองกระสุนแล้วก็เพียงแต่ดึงเลื่อนปืนขึ้นมาข้างหลังแล้วปล่อยกลับ  หรือกดสลัก
เหล็กยึดซองกระสุน  ปล่อยเลื่อนปืนไปข้างหน้าแล้วห้ามไก 
 ช.  “เลิกบรรจุ”  ให้ปลดซองกระสุนออกก่อนแล้วเปิดรังเพลิง  เพื่อน ากระสุนนัดที่อยู่ในรังเพลิงออก  
ตรวจดูในรังเพลิงว่าไม่มีกระสุนตกข้างอยู่  แล้วเปิดรังเพลิงอยู่ในท่าถือปืนพกแล้วลั่นไก  จากนั้นบรรจุซอง
กระสุนเข้าปืน 
 ซ.  “ตรวจปืนพก”  ให้เปิดรังเพลิงแล้วปลดซองกระสุนออก  วางแบไว้บนฝ่ามือที่มิได้ถือปืน  ยกขึ้น
ระดับเข็มขัด  ภายหลังการตรวจปิดรังเพลิง  ลั่นไกในท่าถือปืนพก  แล้วบรรจุซองกระสุนเข้าปืน  คอยฟังค าสั่ง
ต่อไป 
 ด.  “เก็บปืนพก”  ให้ลดปืนลง  น าปืนเก็บไว้ในซองปืนแล้วอยู่ในท่าตรง 
 
๙. ท่ายิง     
 ท่ายิง ปพ.๘๖  ตามปกติมีเพียงท่าเดียว  คือ  ท่ายืนยิง   ท่าฝึกยิงปืนตามท านองรบ  มี   ๓  ท่า  คือ 
  ก.  ท่านอนยิง   จับปืนสองมือใช้ยิงในระยะ  ๕๐  หลา  หรือกว่านั้น 
  ข.  ท่านั่งคุกเข่ายิง   จับปืนสองมือใช้ยิงในระยะ  ๒๕ – ๕๐  หลา   
  ค.  ท่ายืนย่อตัวยิง   จับปืนมือเดียวใช้ยิงในระยะประชิด  ประมาณ  ๑๕  หลา 



 ข้อแนะน า   การจับปืนพกเพ่ือท าการยิงนั้น  ผู้ยิงจะต้องฝึกไห้เคยชินเกี่ยวกับการจับปืน  โดยเฉพาะการ
จับที่ถูกต้อง เพราะ ปพ.๘๖  ตามปกติมีอาการสะบัดมากกว่าปืนชนิดอื่น ๆ  ซึ่งพอสรุปเป็นข้อปฏิบัติดังนี้ 
  ๑) จับเลื่อนปืนหันด้ามปืนเข้าหามือที่ใช้ยิง  พยายามให้ด้านหลังอยู่ที่ก่ึงกลางของรอยพับระหว่างหัว
แม่มือกับนิ้วชี้ 
  ๒)  นิ้วที่ก าด้ามปืน ๓ นิ้ว  รูดชิดใต้โกร่งไกเข้าด้ามปืน 
  ๓)  ก าปืนแน่นพอประมาณ  ถ้ายิงจังหวะช้าจับแน่นขึ้น  ถ้าหากเป็นการยิงเร็ว (แต่อย่าเกร็ง)  นิ้วชี้
ต้องเป็นอิสระจริง ๆ  
  ๔)  นิ้วหัวแม่ท่ีก าปืนตั้งข้ึน  อย่างน้อยเท้ากับระดับของโคนนิ้วชี้ที่ใช้ลั่นไกปืน  แต่ไม่สูงจนเลยแผ่น
ห้ามไก  เพราะจะท าให้มือไม่กดห้ามไกช่วย  ปืนจะลั่นไกไม่ได้ 
  ๕)  ในการยิงจังหวะเร็ว  ควรล๊อคข้อศอกและหัวไหล่เพ่ือปืนกลับเข้าที่เร็วขึ้น  และไม่ท าให้เส้นเล็ง
เสียไปบางนัด (การเล็งตรง) 
  ๖)  ล าตัวของผู้ยิงควรท ามุมกับแนวยิงหรือแนวเป้าประมาณ ๔๕ องศา  แต่ไม่ควรเกิน  ๙๐  องศา
 ส าหรับท่ายิงนี้ไม่ถือว่าเป็นกฎตายตัวว่าทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมด  เพราะรูปร่าง , ขนาด   
และความถนัดของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน  ผู้ยิงควรค้นคว้าแก้ไขไปเรื่อย ๆ   จนกระทั่งได้ท่าทางท่ี
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตน  แต่อย่างไรก็ตามในขั้นแรกของการฝึกนั้นไม่ควรจะทิ้งหลักการดังกล่าว 
 
๑๐. เป้า ของ ปพ.๘๖  มี  ๒  ประเภท  คือ   ประเภทเป้าหุ่นและประเภทเป้าปืนพก 
 ๑) ประเภทเป้าหุ่นมี  ๓  ชนิด   คือ   
  -  เป้าหุ่น  ก  (เป้าหุ่นนอน) 
  -  เป้าหุ่น  ข  (เป้าหุ่นนั่ง) 
  -  เป้าหุ่น  ค  (เป้าหุ่นยืน) 
 ๒)  ประเภทเป้าปืนพก  มี  ๒  ชนิด  คือ 
  -  เป้า ปพ. ก  ใช้ส าหรับฝึกยิง ปพ.๘๖  ในระยะไม่เกิน  ๒๕  เมตร 
  -  เป้า ปพ.  ข   ใช้ส าหรับฝึกยิง  ปพ.๘๖   ในระยะเกินกว่า   ๒๕ – ๕๐  เมตร 
 
๑๑. สรุป      
 ปพ.๘๖  เป็นอาวุธที่มีล ากล้องสั้นกว่าชนิดอื่น  และส่วนมากมีไว้เพ่ือใช้ประจ าตัว  ฉะนั้นผู้มีไว้เพื่อ
ป้องกันตนเอง  จึงควรมีความรู้ความสามารถในการใช้พอสมควรซึ่งมีข้อควรระลึกและควรปฏิบัติดังนี้   
 ก.  เกลียวของ ปพ.๘๖  มีลักษณะเวียนซ้าย  ผิดกับอาวุธชนิดอื่น ซึ่งเวียนขวา 
 ข.  กระสุนและล ากล้องมีขนาดกว้างกว่าอาวุธประจ ากายชนิดอื่น  ท าให้ปืนมีอาการสะบัดเมื่อท าการยิง  
เพราะหน้าตัดลูกกระสุนกว้างมีแรงเสียดทานกับล ากล้องที่สั้นมาก 
 ค.  ซองกระสุนต้องระวังอย่าให้ปากซองกระสุนผิดรูป  ด้วยการท าหล่น  บรรจุกระสุนด้วยการตบแรง
เกินควรและอ่ืน ๆ เพราะจะท าให้ปืนติดขัดขณะท าการยิง 
 ง.  ต้องตรวจเครื่องนิรภัยของปืนทุกครั้งที่น าออกใช้ 



 จ.  กระสุนลูกปราย  ถ้าจะให้มีการคัดปลอก  ต้องปลดซองกระสุนออกก่อนท าการยิง 
 ฉ.  อย่าประมาท  เช่น เล็งปืนและลั่นไกไปยังซึ่งที่ไม่ปลอดภัย 
 ช.  ในการฝึกทหาร  ต้องจัดให้มีครู ผู้ช่วยครูมากพอสมควร  โดยเฉพาะการยิงปืนในสนาม  เพราะอาจ
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
 ซ.  ถ้าฝึกเล็งและลั่นไกบ่อย ๆ จะท าให้ผู้ฝึกยิงปืนได้ผล  ถึงแม้ว่าจะไม่มีกระสุนซ้อมยิงก็ตาม 
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ปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 

๑. คุณลักษณะและขีดความสามารถ 
 รายการทั่วไป 
    - ปืนเล็กยาว  เอ็ม.๑๖ เอ ๑   มีขนาดกว้างปากล ากล้อง ๕.๕๖  มม. (๐.๒๒๓  นิ้ว)  
    - ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุน  ๒๐  นัด  และ ๓๐  นัด 
    - ท างานด้วยแก๊ส  ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
    - เป็นอาวุธที่ยิงด้วยการประทับบ่า 
    - สามารถท าการยิงได้  ทั้งการยิงก่ึงอัตโนมัติ  และยิงเป็นอัตโนมัติ  โดยการจัดคันบังคับการยิงให้อยู่
ในต าแหน่งที่ต้องการ 
    - มีปลอกลดแสงติดอยู่ที่ปากล ากล้อง  เพ่ือลดแสงสว่างให้ลดน้อยลงในขณะที่ท าการยิง  และใช้ยิงลูก
ระเบิดโดยไม่ต้องใช้เครื่องประกอบอื่น ๆ มาติดตั้งเพ่ิมเติมอีก 
    - ล ากล้องท าด้วยโลหะผสมอลูมิเนียม 
    - ฝาประกับล ากล้องชนิดกันความร้อนแบบแก้วไฟเบอร์  ๒  อัน  มีช่องระบายความร้อนข้างบน ๑๐ 
ช่อง  ข้างล่าง  ๖  ช่อง  เพ่ือให้อากาศเข้าหมุนเวียนรอบบริเวณล ากล้องได้  และเป็นการป้องกันท่อแก๊สไม่ให้
ช ารุดได้ง่าย 
    - แผ่นยางรองพานท้ายติดอยู่ที่พานท้ายปืน  เพ่ือรับแรงสะท้อนถอยหลังของปืนให้ลดน้อยลงในขณะ
ยิง 
   - เครื่องช่วยส่งลูกเลื่อนให้กลับเข้าไปข้างหน้า  อยู่ทางขวาของห้องลูกเลื่อนตอนบน  ช่วยส่งลูกเลื่อน
กลับเขา้ไปข้างหน้า  และเข้าขัดกลอนได้ในเมื่อแหนบรับแรงถอยส่งลูกเลื่อนไม่เข้าขัดกลอน 
    - ขาทรายท าเป็นรูปไม้หนีบผ้า  การใช้ขาทรายเพ่ือให้เกิดความแม่นย าส าหรับการยิงเป็นอัตโนมัติ  ใน
ท่านอนยิง, ท่ายิงในหลุมบุคคล, และท่ายิงใต้แขนในโอกาสเข้าตะลุมบอน  โดยใช้ขาทรายติดปากล ากล้องปืน
บริเวณใต้ศูนย์หน้า 
    - โกร่งไก  สามารถปรับได้ง่าย  เพ่ือสะดวกในการสวมถุงมือในสภาพการรบที่มีอากาศหนาว 
    - ฝาปิดกันฝุ่นมีไว้เพ่ือป้องกันฝุ่นในเมื่อไม่ได้ใช้ปืนท าการยิง 
๒.รายการขนาดน้ าหนักและขีปนวิธี 
   น้ าหนัก 
    - ปืนไม่รวมซองกระสุนและสายสะพาย    หนัก     ๖.๕   ปอนด์ 
    - ซองกระสุนเปล่า  (ชนิดบรรจุ  ๒๐  นัด)   หนัก    .๒   ปอนด ์
    - ซองกระสุนบรรจุ  ๒๐  นัด     หนัก    .๗   ปอนด ์
    - สายสะพาย  เอ็ม. ๑      หนัก    .๔   ปอนด์
    - น้ าหนักพร้อมท าการยิง (บรรจุกระสุน ๒๐ นัด สายสะพาย) หนัก  ๗.๖   ปอนด์ 
    - ขาทราย  เอ็ม. ๓      หนัก    .๖   ปอนด ์
    - ซองขาทราย        หนัก    .๒  ปอนด ์



    - ดาบปลายปืน   เอ็ม. ๒     หนัก     .๖   ปอนด ์
    - ฝักดาบปลายปืน  เอ็ม.๘  เอ ๑    หนัก    .๓   ปอนด ์
  
 
 
 ความยาว 
    - ปืนติดดาบปลายปืน เอ็ม. ๗      ยาว    ๔๔.๒๕  นิ้ว 
    - ปืนทั้งกระบอกพร้อมด้วยปลอกลดแสง    ยาว ๓๙ นิ้ว    - 
    - ล ากล้องพร้อมปลอกลดแสง      ยาว ๒๑ นิ้ว 
    - ล ากล้อง (ไม่มีปลอกลดแสง)      ยาว ๒๐ นิ้ว 
    - ภายในล ากล้องมีเกลียว  ๖  เกลียวเวียนขวา 
    - อาการเวียนขวาของเกลียว  ๑  รอบเกลียว    ยาว ๑๒ นิ้ว 
 เครื่องเล็ง 
  ศูนย์หน้า   :   เป็นแบบศูนย์แท่น  มีคลิ๊กปรับได้  แต่ละคลิ๊กจะมีค่าเท่ากับ  ๒.๘  ซม.  ทุกระยะ 
๑๐๐  เมตร 
  ศูนย์หลัง     :  เป็นแบบศูนย์กระดกมีช่องเล็ง ๒ ช่อง ระยะยิงตั้งแต่ ๐ – ๓๐๐ เมตร  ตัง้ศูนย์ปกติ 
คือ ที่ช่องเล็งช่องเล็ก ระยะยิงตั้งแต่  ๓๐๐ – ๕๐๐  เมตร  ใช้ศูนย์ช่องเล็งใหญ่  และที่ฐานของศูนย์จะ 
มีอักษรตัว  L  ก ากับไว้ 
  จานมุมทิศ  : อยู่ทางด้านขวาของศูนย์หลัง รอยบากแต่ละช่องของจานมุมทิศมีค่าเท่ากับ  ๒.๘  ซม. 
ต่อระยะ  ๑๐๐  เมตร 
 กระสุน       
 กระสุนที่ใช้กับปืนเล็กยาว  เอ็ม. ๑๖  เอ ๑  ขนาด  ๕.๕๖  x ๔๕  มม.  มีอยู่  ๔  ชนิด  คือ   
  ๑.  กระสุนธรรมดา  M.๑๙๓  ใช้เป็นกระสุนยิง  ลย./ปล. ด้วย 
  ๒. กระสุนส่องวิถี     M.๑๙๖     
  ๓. กระสุนซ้อมรบ    M.๒๐๐  
  ๔. กระสุนฝึกหัดบรรจุ M.๑๙๙ 
 ลักษณะทางขีปนวิธี 
  -  ความเร็วต้น      ๓,๒๕๐  ฟุต/วินาที 
  - ความดันรังเพลิง     ๕๒,๐๐๐  ปอนด์/ตารางนิ้ว 
  - ความดัน ณ ปากล ากล้อง    ๑,๓๐๐  ฟุต/ปอนด์ 
  - ความเร็วในการยิง     ๗๐๐ – ๘๐๐ นัด/นาที 
       อัตราในการยิงสูงสุด      
   - กึ่งอัตโนมัติ       ๔๕ – ๖๕ นัด/นาที 
  - อัตโนมัติ          ๑๕๐ – ๒๐๐ นัด/นาที 



  - อัตราการยิงต่อเนื่อง      ๑๒ – ๑๕  นัด/นาที 
  - ระยะยิงไกลสุด           ๒,๖๕๓ เมตร 
  - ระยะยิงหวังผล       ๔๖๐ เมตร (ลงมา) 
  - ศูนย์รบ         ๒๕๐ เมตร 
๓. การตรวจปืน 
  - ถอดซองกระสุนออกจากปืน 
  - เปิดลูกเลื่อนค้างไว้ 
  - จัดคันบังคับการยิงให้อยู่ในต าแหน่งห้ามไก 
  - ตรวจรังเพลิง 
 
 หมายเหตุ 
 ปืนเล็กยาว  เอ็ม.๑๖ เอ ๑   ถ้าปืนไม่ได้ขึ้นนกจะจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ในต าแหน่งห้ามไกไม่ได้ 
๔. การถอด – ประกอบ   
 แบ่งออกเป็น  ๒  อย่าง    คือ 
    ๑)  การถอด – ประกอบปกติ     ท าการถอดเพ่ือท าความสะอาดชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของปืนให้ระดับ
หน่วยใช้และพลทหารท าการถอด – ประกอบได้  โดยไม่ต้องอยู่ในความควบคุมก ากับดูแล 
    ๒) การถอด – ประกอบพิเศษ   ท าการถอดเพ่ือสับเปลี่ยนชิ้นส่วนของปืนที่เกิดการช ารุดสึกหรอไม่
สามารถใช้งานได้  ท าการถอดโดยมีผู้ช านาญการ  เช่น  เจ้าหน้าสรรพาวุธหรือนายสิบช่างอาวุธของหน่วย  ถ้า
ทหารมีความจ าเป็นต้องท าการถอด  จะต้องอยู่ในความควบคุมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร  หรือนายสิบช่าง
อาวุธของหน่วย 
 การถอด – ประกอบปกติ  ท าตามล าดับต่อไปนี้ 
   ๑)  ถอดสายสะพาย  และวางปืนหันปากล ากล้องไปทางซ้าย 
   ๒) ถอดสลักยึดโครงปืนอันหลังและอันหน้า  (อย่าให้สลักโครงปืนทั้ง ๒ อัน หลุดออกจากโครงปืน
ส่วนล่าง) 
   ๓)  แยกโครงปืนส่วนบนและส่วนล่างออกจากกัน 
   ๔) หยิบโครงปืนส่วนบนให้ปากล ากล้องหันไปทางซ้ายดึงคันรั้งโครงน าลูกเลื่อนมาข้างหลัง ครึ่งหนึ่ง   
และถอดโครงน าลูกเลื่อนออกมา  และถอดคันรั้งโครงน าลูกเลื่อน 
 การถอดชุดโครงน าลูกเลื่อน 
   -  ถอดสลักเข็มแทงชนวน 
   -  ถอดเขม็แทงชนวน  (เทออกทางด้านหลัง) 
   -  ถอดสลักลูกเบี้ยว  (หมุน ๙๐ องศา  หรือ ๑/๔ รอบ) 
   -  ถอดลูกเลื่อนออกทางด้านหน้า  
   -  ถอดแหนบและแกนแหนบรับแรงถอย 
   -  ชิ้นส่วนสุดท้ายที่จะถอด  คือ  ฝาประกับล ากล้องปืน 



 การประกอบ    ให้ท าตรงกันข้ามกับการถอดชิ้นส่วนที่ถอดออกหลังสุด  ให้ประกอบเข้าไปก่อน 
 การถอด – ประกอบพิเศษ   คือ  การถอดชิ้นส่วนของโครงปืนส่วนล่าง  มีล าดับการถอดดังต่อไปนี้ 
   ๑) ถอดสลักนกปืน 
   ๒) นกปืนและแหนบนกปืน 
   ๓) สลักกระเดื่องไกอัตโนมัติ 
   ๔) กระเดื่องไกอัตโนมัติและแหนบ 
   ๕) คันบังคับการยิง 
   ๖) สลักไก 
   ๗) กระเดื่องตัดจังหวะการยิง 
 การประกอบ   ให้กระท าตรงกันข้ามกับการถอดชิ้นส่วนที่ถอดหลังสุด  ให้ประกอบเข้าไปก่อน 
๕. การปฏิบัติและการท างานของเครื่องกลไก 
 การปฏิบัติเกี่ยวกับปืน 
  ๑)  การบรรจุกระสุนเข้ากับซองกระสุน 
  ๒)  การบรรจุซองกระสุนเข้ากับปืน 
  ๓)  การเลิกบรรจุ 
  
 การท างานของเครื่องกลไก  แบ่งออกเป็น  ๘  ขั้น    คือ 
  ๑) การป้อนกระสุน    
  ๒) การน าเข้าสู่รังเพลิง 
  ๓) การขัดกลอน 
  ๔) การยิง 
  ๕) การปลดกลอน          
  ๖) การรั้งปลอกกระสุน 
  ๗) การคัดปลอกกระสุน 
  ๘) การข้ึนนก 
      ปืนเล็กยาว  เอ็ม.๑๖ เอ ๑   สามารถท าการยิงได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ และเป็นแบบอัตโนมัติได้ด้วยการ
ใช้คันบังคับการยิง 
 ๑)  การยิงในแบบกึ่งอัตโนมัติ 
  -  การยิง  เริ่มต้นโดยกระสุน  ๑  นัดอยู่ในรังเพลิง  นกปืนอยู่ในท่าขึ้นนกและคันบังคับการยิงอยู่ใน
ท่าก่ึงอัตโนมัติ  ผู้ยิงเหนี่ยวไก  ไกจะหมุนตัวบนสลักไก  ท าให้ปลายของหน้าไกต่ าลงและหลุดตัวออกจากปาก
แง่ล่างของนกปืน  นกปืนจะฟาดตัวไปข้างหน้าด้วยแรงขยายของแหนบของปืน  นกปืนจะตีเข้ากับเข็มแทง
ชนวน  และขับให้เข็มแทงชนวนวิ่งผ่านลูกเลื่อนเข้าแทงจอบกระทบแตกของจานท้ายปลอกกระสุน  การท างาน
ของปนืจะมีความเร็วกว่าปฏิกิริยาของมนุษย์มากท าให้ผู้ยิงไม่สามารถปล่อยไกได้ทัน  เพ่ือป้องกันมิให้ปืนลั่น
ติดต่อกันได้  เพราะฉะนั้น  เราจึงต้องติดตั้งกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปในปืน  เพื่อให้ผู้ยิงท าการยิงได้ทีละ



นัด  กระเดื่องไกท่ีติดตั้งจะถูกใช้เพ่ือความมุ่งหมายนี้  กระเดื่องไกท่ีติดอยู่กับไกจะพลิกไปทางด้านหน้า  ด้วย
แรงดันของแหนบกระเดื่องไก เมื่อปืนข้ึนนก  เนื่องจากการถอยมาข้างหลังของโครงน าลูกเลื่อน  กระเดื่องไกก็
จะเก่ียวเข้ากับแง่ล่างของปืน  และจะยึดนกปืนไว้จนกว่าไกจะถูกปล่อย  เมื่อปล่อยไกแล้วกระเดื่องก็จะพลิกตัว
ลงทางด้านล่าง  เป็นการปลดนกปืน  และปล่อยให้นกปืนหมุนไปด้านหน้า  จนกระทั่งนกปืนถูกปลายหน้าของ
ไกเหนี่ยวไว้  การท างานดังกล่าวนี้เป็นการป้องกันมิให้นกปืนฟาดตัวตามโครงน าลูกเลื่อนในทางด้านหน้า  ซึ่ง
จะท าให้ปืนยิงอัตโนมัติได้ 
  -  การท างานของแก๊ส  เมื่อจอบกระทบแตกเผาไหม้ดินส่งกระสุน  ลูกกระสุนก็ถูกบังคับให้วิ่งผ่านไป
ในล ากล้อง  ในเวลาเดียวกันนั้น  แก๊สก็จะเคลื่อนที่ผ่านล ากล้องไปจนกระทั่งผ่านช่องแก๊ส  ซึ่งอยู่ที่ผนังด้านบน
ของล ากล้อง  (ใต้ศูนย์หน้า)   แก๊สส่วนน้อยแก๊สจะวิ่งผ่านเข้าไปในช่องแก๊ส และวิ่งไปในท่อน าแก๊ส  จนกระทั่ง
ถึงหน้าโครงน าลูกเลื่อนซึ่งสร้างเป็นท่อรับแก๊สไว้ดันให้โครงน าลูกเลื่อนวิ่งไปทางหลัง 
  -  การปลดกลอน  เมื่อโคลงน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางด้านหลังร่องบังคับลูกเบี้ยวซึ่งอยู่ที่ผนัง 
ตอนบนของลูกเลื่อน  จะบังคับต่อสลักลูกเบี้ยว  สลักลูกเบี้ยวจะบังคับต่อลูกเลื่อนไห้หมุนตัว   จนกระทั่งครีบ
ขัดกลอนของลูกเลื่อน   ไม่อยู่ตรงกับครีบขัดกลอนของโครงปืน   ซึ่งอยู่ตอนหน้าของรังเพลิง  ในอาการเช่นนี้
เราเรียกว่า การปลอดกลอน 
  -  การรั้งปลอกกระสุน   โครงน าลูกเลื่อนยังเคลื่อนที่ไปทางด้านหลัง พร้อมกันกับลูกเลื่อนด้วยการ
ท างานของขอรั้งปลอกกระสุนซึ่งติดอยู่ที่ลูกเลื่อน  ก็จะน าปลอกกระสุนเปล่าออกมาจากรังเพลิง  ขอรั้งปลอก
กระสุนซึ่งฝังตัวอยู่ในขอบจานท้ายปลอกกระสุน  จะยึดจานท้ายปลอกกระสุนให้ติดมากับหน้าลูกเลื่อนด้วย 
  -  การคัดปลอกกระสุน     เมื่อจานท้ายปลอกกระสุนสัมผัสกับหน้าลูกเลื่อน  เหล็กคัดปลอกกระสุน  
ก็จะถูกกดให้จมเข้าไปในช่องของเหล็กคัดปลอกกระสุน  เมื่อโครงน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่ผ่านช่องคัด 
 
ปลอกกระสุน  ปลอกกระสุนเปล่าก็จะถูกเหวี่ยงออกจากช่องคัดปลอกกระสุนด้วยแรงดันของเหล็กคัดปลอก
กระสุนและแหนบ 
  - การข้ึนนก    การเคลื่อนที่มาทางข้างหลังของโครงน าลูกเลื่อน  จะชนเข้ากับนกปืนและบังคับให้นก
ปืนพลิกตัวต่ าลงไปในห้องลูกเลื่อน   ท าให้เกิดการอัดแหนบนกปืน  แง่อันล่างของนกปืนจะถูกกระเดื่อง 
ไปยึดไว้  เมื่อไปถูกปล่อยนกปืนจะหลุดออกจากกระเดื่องไก   และถูกปลายหน้าของไกเกี่ยวไว้  ก่อนที่จะท า
การยิงกระสุนนัดต่อไปได้    จะต้องเหนี่ยวไกอีก 
  -  การป้อนกระสุน      เมื่อโครงน าลูกเลื่อนที่ด้านด้านบนของซองกระสุน ไปแล้วเหล็กรองกระสุน
และแหนบซองกระสุนซึ่งอยู่ในซองกระสุนก็ดันกระสุนนัดใหม่ขึ้นข้างบน  มาอยู่ในช่องทางเดินของลูกเลื่อน 
  -  การท างานของเครื่องรับแรงถอย      เมื่อโครงน าลูกเลื่อนที่ไปทางด้านหลังของหัวแป้นรับแรง
ถอย   ถอยหลังเข้าไปในเดือยท้ายห้องลูกเลื่อน  แรงขยายตัวของแหนบรับแรงถอยเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า
ด้วยแรงดัน  ซึ่งมากพอที่จะดันโครงน าลูกเลื่อนให้เคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าเข้าสู่รังเพลิงได้   เครื่องรับแรงถอย
ท าข้ึนเพ่ือลดอาการสะท้อนถอยหลังของปืน 
  -  การเข้าเข้าสู่รังเพลิงในขณะที่โครงน าลูกเลื่อนก าลังเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้านั้น     หน้าลูกเลื่อนก็
จะชนเข้ากับกระสุนจากซองกระสุนและกระสุนนัดนั้นเข้าไปในรังเพลิง   ขณะเดียวกันนั้นปลายขอรั้งปลอก



กระสุนจะจับจานท้ายปลอกกระสุนไว้  และเหล็กคัดปลอกกระสุนจะถูกกดให้จมเข้าไปในช่องเหล็กคัดปลอก
กระสุน 
  - การขัดกลอน     เมื่อโครงลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางข้างหลัง  เหลือระยะอีก   ๑/๒  นิ้วก็จะเข้าที่สุด  
สลักลูกเบี้ยวก็จะถูกบังคับจากร่องลาด  ลูกเบี้ยวในห้องลูกเลื่อนส่วนบน  และเคลื่อนที่ไปตามแนวร่องลาดลูก
เบี้ยว  ท าให้ลูกเลื่อนหมุนตัวทวนเข็มนาฬิกาไปอยู่ในท่าขัดกลอน  ครั้งแล้วปืนก็พร้อมที่จะท าการยิงได้  และ
วงรอบการท างานของปืนก็จะเริ่มข้ึนอีก 
 ๒)  การยิงเป็นอัตโนมัติ 
  -  เมื่อตั้งคันบังคับการยิงไปอยู่ที่ท่ายิงอัตโนมัติ   (AUTO) แล้วปืนก็จะท าการยิงติดต่อกันเรื่อยไป
ตราบเท่าที่เรายังเหนี่ยวไกไว้ที่ด้านหลัง  และยังมีกระสุนอยู่ในซองกระสุน  การท างานของชิ้นส่วนบางชิ้นของ
ปืน  จะเปลี่ยนไปบ้างเมื่อท าการยิงเป็นอัตโนมัติ 
  -  เมื่อเหนี่ยวไก   วงรอบของการท างานก็จะเริ่มข้ึน   เมื่อโครงลูกเลื่อนถอยไปข้างหลัง  นกปืนก็จะ
ขึ้นนก  แต่ลูกเบี้ยวตัวกลางของคันบังคับการยิงจะป้องกันมิให้กระเดื่องไกเก่ียวกับนกปืนได้ 
  -  ด้วยการท างานของกระเดื่องไกอัตโนมัติ   ซึ่งจะเกี่ยวเข้ากับแง่บนของนกปืนและจะยึดนกปืนไว้
จนกระท้ังโครงน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า   และส่วนร่างของโครงน าลูกเลื่อนชนเข้ากับกระเดื่องไก
อัตโนมัติจะเป็นผลให้เกิดการปลดนกปืน   ปืนก็จะท าการยิงเป็นอัตโนมัติ 
  -  ถ้าได้ถูกปล่อยนกปืนจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า  และถูกปลายหน้าของไกเกี่ยวไว้นี้เป็นการสิ้นสุด
วงรอบของการยิงเป็นอัตโนมัติจนกว่าจะเหนี่ยวไกอีก 
  -  ส าหรับขั้นตอนของการท างานอื่น ๆ  ทั้งหมดนี้ยังเหลือคงเป็นเช่นเดียวกับการยิงกึ่งอัตโนมัติทุก
ประการ 
 การท างานของปืน 
  ตามวงรอบของการท างานและหยุดลงต่อเมื่อไกถูกปล่อย  หรือกระสุนหมดซองแล้ว  ส าหรับในกรณี
หลัง   จะมีการท างานของกลไกภายในปืนจะแสดงให้ผู้ยิงทราบว่าจะต้องเปลี่ยนซองกระสุนใหม่ดังนี้ 
   ๑)  เมื่อกระสุนนัดสุดท้ายจากซองกระสุนเข้าสู้รังเพลิงแล้ว  เหล็กรองกระสุนก็จะลอยตัวขึ้นไป
ทางด้านบนของซองกระสุนสัมผัสเข้ากับขากลอนยึดลูกเลื่อน  เมื่อโครงลูกเลื่อนถอยมาทางด้านหลังภาย
หลังจากท่ีกระสุนนัดสุดท้ายได้ยิงออกไปแล้ว   กลอนยึดลูกเลื่อนก็จะถูกดันเข้าไปอยู่ในร่องทางเดินของลูก
เลื่อนด้วยแรงดันของแหนบซองกระสุน  เป็นการขัดโครงลูกเลื่อนไว้ทางด้านหลัง 
   ๒)  การถอดซองกระสุนออก  จะไม่เป็นการปลดโครงน าลูกเลื่อนแต่อย่างใดเพราะแรงดันของ
แหนบรับแรงถอย  จะท าให้หน้าลูกเลื่อนขัดแง่เข้ากับกลอนกระเดื่องหยุดโครงน าลูกเลื่อนการปลดโครงน าลูก
เลื่อนท าโดยผู้ยิงจะต้องหยุดโครงน าลูกเลื่อน   ซึ่งอยู่ที่ผนังด้านซ้ายของห้องลูกเลื่อน 
ข้อควรระวัง     ถ้าสอดกระสุนใหม่ให้เข้าในช่องและปลดโครงน าลูกเลื่อนให้โครงน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าแล้ว  ปืนก็จะอยู่ในท่าบรรจุ  และพร้อมจะท าการยิงได้ทันที 
   ๓)  การแขวนโครงน าลูกเลื่อนไว้ทางด้านหลัง  เพ่ือที่จะท าให้ปืนอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยนั้น  
ท าโดยให้ผู้ยิงดึงคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหลัง  แล้วกดตอนล่างของกลอนยึดโครงน าลูกเลื่อนแล้วดันคันรั้งลูกเลื่อน
กับไปข้างหน้า  แล้วเลื่อนคันบังคับการยิงให้อยู่ในจังหวะห้ามไก  ลักษณะนี้ลูกเลื่อนจะเปิด  รังเพลิงจะว่าง



ส าหรับการตรวจสอบและอาวุธอยู่ในลักษณะปลอดภัย  แต่การที่จะให้ปลอดภัยที่แต่จริงนั้น  จะต้องถอดซอง
กระสุนออกไปด้วย 
๖. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
 การใช้อาวุธประจ ากายนั้น   ผู้ใช้เมื่อน าไปใช้งานนั้นมีความประสงค์อยู่  ๒  ประการ  คือ   
  ๑)  ในขณะที่ท าการยิงขออย่าได้ติดขัด  
  ๒)  เมื่อท าการยิงขอให้ยิงถูกเป้าหมาย 
 ส าหรับความประสงค์ของผู้ใช้ในข้อ ๑) นั้นจะตอบสนองผู้ใช้ได้  ผู้ใช้จะต้องรู้จักการท าความสะอาด 
ปรนนิบัติบ ารุงอาวุธนั้นอย่างเหมาะสม   อาวุธจึงจะมีการท างานให้เป็นไปตามเทคนิคของอาวุธนั้น  ส าหรับปืน
เล็กยาว เอ็ม.๑๖ เอ ๑ มีส่วนส าคัญที่จะต้องท าความสะอาดดังต่อไปนี้  คือ 
  ๑)  ภายในล ากล้องปืนและรังเพลิง 
  ๒)  ชุดโครงน าลูกเลื่อน 
  ๓)  ชุดโครงปืนส่วนล่าง 
 วัสดุที่ใช้ท าความสะอาดและหล่อลื่น  มีดังนี้ 
  -  น้ ามันช าระล้างล ากล้อง 
  -  น้ า, สบู่ 
  -  น้ ามันใส 
  -  น้ ามันใสพิเศษ 
  -  ไขทาปืน 
  -  น้ ามันเครื่องเกรดต่าง ๆ  
๗. เหตุติดขัดและวิธีแก้ไข 
 เหตุติดขัดคือ   :   การที่ปืนหยุดชะงักการยิงโดยไม่เจตนา 
 การแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด   ท าดังนี้ 
  -  ตบ  = ตบซองกระสุนขึ้นข้างบน 
  -  ดึง  =  ดึงคันรั้งโครงน าลูกเลื่อนมาข้างหลังแล้วปล่อยไปข้างหน้า 
  -  ดัน  =  ดันเครื่องช่วยส่งลูกเลื่อนให้กลับไปข้างหน้าสุดเพ่ือให้ลูกเลื่อนเข้าขัดกลอน 
  - เล็งและยิงต่อไป 
 
 
 
๘. การฝึกยิงปืน   
 แบ่งออกเป็น  ๒  ขั้น  คือ 
  ๑)  การฝึกยิงเบื้องต้น 
  ๒)  การฝึกยิงในสนาม 
 การฝึกยิงเบื้องต้น  แบ่งออกเป็น  ๖  ขั้น  คือ 



  ๑)  การใช้ศูนย์และการเล็ง 
  ๒)  การฝึกท่ายิง 
  ๓)  การฝึกการลั่นไก 
  ๔)  การฝึกยิงต่อเนื่อง 
  ๕)  การปรับศูนย์ 
  ๖)  การตรวจสอบก่อนไปยิงปืนในสนาม 
 การฝึกขั้นที่  ๑   การใช้ศูนย์และการเล็ง 
  ๑)  การจัดภาพศูนย์พอดี 
  ๒)  การฝึกวางเป้าหมายอย่างถูกต้อง 
 การฝึกขั้นที่  ๒   คือ  การฝึกท่ายิง  มีอยู่  ๕  ท่า  คือ 
  ๑)  ท่านอนยิง 
  ๒)  ท่านั่งราบ 
   -  ท่านั่งราบไขว้ข้อเท้า 
   -  ท่านั่งราบไขว้ขา 
  ๓)  ท่านั่งสูง 
  ๔)  ท่านั่งคุกเข่า 
  ๕)  ท่ายืนยิง 
 ท่าท่ีใช้ส าหรับยิงอัตโนมัติมี  ๓  ท่า  คือ   
  ๑)  ท่านอนยิงใช้ขาทราย 
  ๒)  ท่ายิงในหลุมบุคคลใช้ขาทราย 
  ๓)  ท่ายิงใต้แขน 
 การฝึกขั้นที่  ๓  คือ การฝึกการลั่นไก  คือ การฝึกให้ทหารรู้จักการบีบไกหรือค่อย ๆ ลากไกไม่ใช่
กระตุกไก 
 การฝึกขั้นที่  ๔  คือ  การฝึกยิงต่อเนื่องโดยการฝึกให้ทหารยิงกระสุน  ๑  นัดภายใน  ๔  วินาทีและ 
๑๐ นัด ภายใน ๕๐ วินาที (๒ ซอง ซองละ ๕ นัด) 
 การฝึกขั้นที่  ๕  คือ  การฝึกการปรับศูนย์  ให้ทหารรู้จักการแก้ศูนย์  เมื่อเวลาท าการยิงปืนได้ถูกต้อง 
 การฝึกขั้นที่  ๖  เป็นขั้นตรวจสอบทั้ง ๕ ขั้น 
 
๙. การปรับศูนย์และการตั้งศูนย์รบ 
 -  ศูนย์ของปืนเล็กยาว เอ็ม.๑๖ เอ ๑ สามารถปรับได้ทั้งทางทิศและทางระยะ 
 -  ศูนย์หลังประกอบด้วยช่องเล็ง ๒ ช่อง  
 -  ช่องศูนย์หลัง  ที่มีเครื่องหมายตัว L ใช้ส าหรับยิงระยะตั้งแต่  ๓๐๐ ถึง ๕๐๐  เมตร 
 -  ช่องเล็งที่ไม่มีเครื่องหมายใช้ส าหรับยิงในระยะตั้งแต่  ๐ ถึง ๓๐๐ 



 -  ศูนย์หน้า  ประกอบด้วยแท่นศูนย์หน้า  การปรับทางปืนในระยะ ๑,๐๐๐  นิ้วให้หมุนศูนย์หน้าต่ าสุด  
แล้วหมุมข้ึน ๒๔ คลิ๊ก  ( แต่ควรจะปรับทางปืนโดยการตั้งศูนย์หน้าโดยประมาณ ) 
               - กฎควงเข็มทิศ  และควงมุมสูง 
                 ๑  คลิ๊ก  ของควงมุมสูง  และควงมุมทิศ  ในระยะ  ๒๕ เมตร   จะเลื่อนลอยกระสุนถูกเท่ากับ 
๐.๗ ซ.ม.  ดังนั้นในระยะ ๑๐๐ เมตร ๑ คลิ๊ก จะมีค่าเท่ากับ ๒.๘ ซ.ม. ถ้าระยะเกินกว่า  ๑๐๐  เมตร  ๑  คลิ๊ก
จะมีค่าเท่ากับระยะ( ในหน่วย  ๑๐๐  เมตร X ๓ (ปัดเศษจาก ๒.๘) ) เช่น  จะท าการยิงในระยะ  ๒๐๐  เมตร   
๑  คลิ๊กเท่ากับ  ๒ x ๓ = ๖  ซ.ม.  
 การปรับปืนตั้งศูนย์รบ 
  ก. การปรับปืนตั้งศูนย์รบระยะ  ๒๕๐  เมตร  คือท าการยิงในระยะ  ๒๕  เมตร ให้กระสุน ๓ - ๔  
กลุ่ม 
  ข. ใช้เป้า  ปลย.ข 
   - ๑ ช่องสี่เหลี่ยมเป้าตาราง  ตารางมาตรฐาน  เท่ากับ  ๑.๔  ซม. 
   - กากบาทด้านล่างเป็นต าบลที่ต้องการให้ลอยกระสุนถูกห่างจากต าบลเล็ง  ๒.๔  ซม. 
   - เมื่อท าการปรับในระยะ  ๒๕  เมตร ได้แล้ว  ก็เหมือนกับการปรับปืนตั้งศูนย์รบในระยะ  ๒๕  
เมตร  นั่นเอง 
          

................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๒ 

๑. กล่าวท่ัวไป 
 หลังสงครามเวียดนาม  กลุ่มประเทศสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  (นาโต้)  หลายประเทศ ได้พัฒนา
อาวุธประจ ากายขึ้นมาใหม่อีกหลายชนิด โดยมีหลักการดังนี้.- 
  ๑)  เพ่ือให้กลุ่มประเทศในสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ สามารถรบร่วมส่งก าลังกระสุนได้ง่าย ให้ใช้
กระสุน ขนาด ๕.๕๖ X ๔๕  มม.  คือกระสุน  เอสเอส ๑๐๙ 
  ๒)  มีเกลียวในล ากล้อง  ๖  เกลียว  เวียนขวา ๑ รอบ  ยาว  ๗  นิว้ 
  ๓)  ลูกกระสุนหนัก  ๖๒  เกรน 
  ๔)  ความเร็วต้นของกระสุน  ๓,๑๐๐  ฟุต/วินาที 
  ๕)  ลูกกระสุนมีแกนแป้นโลหะผสม  สามารถเจาะแผ่นเหล็กเรียบหนา  ขนาดประมาณ ๑/๒ นิ้วได้ 
ระยะ  ๑๐๐  เมตร และบางประเทศพัฒนาเพ่ิมเติมข้ึนอีก  คือ 
   -  ปลอกลดแสงมีกรวยดักแก๊สกดปากล ากล้องลง ลดอาการสะบัดขึ้นข้างบน 
   -  ล ากล้องหนาขึ้นเพ่ือให้ร้อนช้า 
   -  คันบังคับการยิงสามารถปรับจังหวะการยิงได้ถึง  ๔  ต าแหน่ง  คือ  ห้ามไก, กึ่งอัตโนมัติ, 
อัตโนมัติ  เป็นชุดชุดละ  ๓  นัด  และอัตโนมัติ 
   -  ศูนย์ปืนสามารถเล็งยิงในเวลากลางคืนได้ 
   -  สามารถยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กได้ด้วยกระสุนธรรมดา (เอสเอส ๑๐๙) โดยไม่ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์เพ่ิมเติม และไม่ต้องใช้กระสุนยงลูกระเบิดเหมือนรุ่นเก่า ๆ  
 ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๒  ซึ่ง ทบ.ได้จัดซื้อมาจากประเทศสหรัฐ ฯ มาใช้ในราชการ เพื่อเป็นอาวุธประจ ากาย 
และสหรัฐ ฯ ใช้เป็นอาวุธประจ ากายของกองทัพบกหลายรุ่น  เช่น   ปกม., ปลส., ปลย. หลายแบบ 
คุณลักษณะเหมือนกับปืนตระกูล เอ็ม.๑๖  ของบริษัทโคลท์ แต่เรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น  บริษัทโคลท์ เรียก 
ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๓  ซึ่งถอดโครงศูนย์หลังออกแล้วติดกล้องเล็งเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนได้ ทบ.สหรัฐ ฯ 
เรียกชื่อว่า ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๔ กองทัพอากาศสหรัฐ ฯ น า ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๒ ไปใช้เรียกชื่อว่า เอ็ม.๑๖ เอ ๒ 
เรียกชื่อว่า เอ็ม.๑๖ เอ ๓ 
๒. คุณลักษณะท่ัวไปและขีดความสามารถ 
 - กว้างปากล ากล้อง  ๕.๕๖  มม. 
 - ใช้กระสุนขนาด ๕.๕๖ X ๔๕  มม.  (นาโต้) 
 - ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุนชนิด ๒๐  นัด และ ๓๐ นัด 



 - ท างานด้วยแก๊ส  ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
 - ปลอกลดแสง  มีกรวยจัดแก๊สลดอาการสะบัดขึ้น 
 - ฝาประกับล ากล้องมีลักษณะกลม  ชนิดกันความร้อน  ๒  อัน  ท าด้วยวัตถุแข็งพิเศษ  มีรูระบาย
อากาศข้างบน  ๑๕  รู  ข้างล่าง  ๑๕  รู  เพื่อให้อากาศเข้าหมุนเวียนโดยรอบล ากล้องได้และยังป้องกันท่อแก๊ส
ไม่ให้เกิดช ารุดได้ง่าย 
         - แผ่นยางรองพานท้าย  เพ่ือรับแรงสะท้อนถอยหลังของปืนให้ลดน้อยลงขณะยิง 
         - เครื่องช่วยให้ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่ทางขวาของโครงปืนตอนบน    ช่วยให้ลูกเลื่อนให้กลับไป
ข้างหน้า    และเข้าขัดกลอนได้สนิท    เมื่อแหนบรับแรงถอยส่งลูกเลื่อนไม่เข้าขัดกลอน     
        - ขาทรายท าเป็นรูปไม้หนีบผ้า  การใช้ขาทรายเพ่ือให้เกิดความแม่นย าส าหรับการยิงเป็นอัตโนมัติ โดย
ใช้ติดล ากล้องปืนบริเวณศูนย์หน้า 
 - โกร่งไก  สามารถปรับได้ง่าย  เพ่ือสะดวกในการสวมถุงมือยิงในสภาพการรบที่มีอากาศหนาว 
 - คันบังคับการยิงจัดได้  ๓  ต าแหน่ง   
 - ฝากันฝุ่น   มีไว้เพ่ือป้องกันฝุ่นในเมื่อไม่ได้ท าการยิง 
 - ร่องนิ้ว  ที่ด้ามปืนมีไว้เพ่ือให้จับด้ามปืนถนัด 
 - ปุ่มป้องกันปลอกกระสุน คัดออกมาถูกพลยิงหรือผู้ใช้ใกล้เคียง 
 ๒.๑  รายการน้ าหนักและขีปนวิธี 
   น้ าหนัก        กิโลกรัม     ปอนด ์
 - ปลย. ไม่มีซองกระสุนและสายสะพาย          ๓.๕๓         ๗.๗๘ 
 - ปลย.มีซองกระสุน ๒๐ นัด และสายสะพาย     ๓.๘๕      ๘.๔๘ 
 - ปลย.มีซองกระสุน ๓๐ นัด และสายสะพาย                  ๓.๙๙      ๘.๗๙ 
 - ขาทราย เอ็ม.๓                  .๒๙      .๖๐ 
 - ซองใส่ขาทราย                   .๙                .๒๐ 
 - ดาบปลายปืน เอ็ม.๙         .๖๘    ๑.๕๐ 
 - ฝักดาบ                .๑๔      .๓๐ 
 - สายสะพาย  เอ็ม.๑         .๑๘      .๔๐ 
   ความยาว        เซนติเมตร         นิ้ว 
 - ปลย.ติดดาบปลายปืน        ๑๑๓.๙๙  ๔๔.๘๘ 
 - ความยามรวมปลอกลดแสง       ๑๐๐.๖๖  ๓๙.๖๓ 
 - ล ากล้องรวมปลอกลดแสง             ๕๓.๓๔       ๒๑ 
 - ล ากล้อง                 ๔๑.๘๐               ๒๐ 
 - ภายในล ากล้องมีเกลียวเวียนขวา  ๖  เกลียว   
 - การเวียนขวาของเกลียว ๑ รอบเกลียว ยาว  ๗  นิ้ว 
 ๒.๒  เครื่องเล็ง 
  ศูนย์หน้า   เป็นศูนย์แท่นเป็นเหลี่ยม ๔ เหลี่ยม มีช่องสลักยึด ๔ ช่อง 



  ศูนย์หลัง   เป็นศูนย์แบบกระดกมีช่องเล็ง ๒ ช่อง   ช่องเล็งเล็ก  และช่องใหญ่  มีเครื่องหมาย ๐ – 
๒  และขีดดรรชนีส าหรับปรับทางทิศข้างบนรูศูนย์  ปรับทั้งทางทิศและทางระยะปรับทางทิศโดยหมุนควงปรับ
ทางทิศ  ปรับทางระยะก าหนดเลขท่ีจานปรับทางระยะ  ตั้งแต่ ๓ – ๘ มีคลิ๊กปรับตัวเลขมากต้องหมุนหลาย
คลิ๊ก 
 ๒.๓  ขีปนวิธี 
  - ความเร็วต้น      ๓,๑๐๐  ฟุต/นาที 
  - ความเร็วในการยิงประมาณ    ๗๐๐ – ๘๐๐ นัด/วินาที 
  - อัตราการยิง      
   : กึ่งอัตโนมัติ          ๔๕   นัด/นาที 
   : อัตโนมัติชุดละ ๓ นัด        ๙๐   นัด/นาที 
   : ต่อเนื่อง       ๑๒ – ๑๕ นัด/นาที 
  - ระยะยิงไกลสุด      ๓,๖๐๐  เมตร 
  - ระยะยิงหวังผล       
   :  กลางวันคนอยู่กับท่ีโอกาสถูกเป้าหมาย ๕๐ %     ระยะ ๒๕๐ – ๓๐๐    เมตร 
   :  กลางวันคนเคลื่อนที่โอกาสถูกเป้าหมาย ๓๐ - ๔๐ %   ระยะ ๒๐๐ เมตรลงมา 
   :  เป้าหมายเป็นจุด                     ๕๕๐   เมตร 
   :  เป้าหมายเป็นพื้นที่                 ๘๐๐      เมตร 
  - ศูนย์รบ             ๓๐๐     เมตร 
 
๓.  การถอด – ประกอบ 
 ๓.๑  ความมุ่งหมายในการ ถอด - ประกอบ 
   ๓.๑.๑  เพ่ือศึกษา 
   ๓.๑.๒  เพ่ือแก้ไขเหตุติดขัด 
   ๓.๑.๓  เพ่ือท าความสะอาด 
 ๓.๒  การถอด – การประกอบ  มี  ๒  ชนิด  
  ๓.๒.๑  การถอด – ประกอบปกติ  ให้ระดับหน่วยใช้และผู้ใช้ท าการถอด – ประกอบได้  โดยไม่ต้อง
อยู่ในความควบคุมก ากับดูแล 
  ๓.๒.๒  การถอด – ประกอบพิเศษ  เพ่ือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ช ารุดหรือสึกหรอ  ท าการถอดโดยผู้ที่
ช านาญ  เช่น  เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ  หรือนายสิบช่างอาวุธของหน่วย  ถ้าทหารมีความจ าเป็นต้องถอด  จะต้อง
อยู่ในความควบคุมของนายทหารสัญญาบัตร  หรือนายสิบช่างอาวุธของหน่วย 
 ๓.๓  การตรวจอาวุธ 
  ๓.๓.๑  ปลดซองกระสุน 
  ๓.๓.๒  เปิดลูกเลื่อนค้างไว้โดยกดส่วนล่างกลอนกระเดื่องยึดลูกเลื่อน 
  ๓.๓.๓  ห้ามไก 



  ๓.๓.๔  ตรวจรังเพลิงว่าปลอดภัย 
  ๓.๓.๕  ปิดลูกเลื่อนโดยกดส่วนบนกลอนกระเดื่องยึดลูกเลื่อนที่มีลายกันเลื่อน 
  ๓.๓.๖  เปิดห้ามไก 
  ๓.๓.๗  ลั่นไก  ทิศทางปลอดภัย 
  ๓.๓.๘  บรรจุซองกระสุนเข้ากับปืน 
  ๓.๓.๙  ปิดฝากันฝุ่น 
 ๓.๔  การถอดประกอบปกติ  ท าตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  ๓.๔.๑  ถอดสายสะพาย 
  ๓.๔.๒  ซองกระสุน 
  ๓.๔.๓  ฝาประกับล ากล้อง 
  ๓.๔.๔  วางปืนหันปากล ากล้องไปทางซ้าย  ถอดสลักยึดโครงปืนอันหลัง อันหน้าแยกโครงปืน
ส่วนบนและส่วนล่างออกจากกัน 
  ๓.๔.๕  หยิบโครงปืนส่วนบนให้หันปากล ากล้องไปทางด้านซ้าย  ดึงคันรั้งโครงน าลูกเลื่อนมาข้างหลัง
ครึ่งหนึ่งถอดโครงน าลูกเลื่อนออกมาแล้วถอดคันรั้งโครงน าลูกเลื่อน 
  ๓.๔.๖  การถอดต่อไปชุดโครงน าลูกเลื่อน 
   ๓.๔.๖.๑  สลักเขม็แทงชนวน 
   ๓.๔.๖.๒  เข็มแทงชนวน 
   ๓.๔.๖.๓  สลักลูกเบี้ยว (หมุน  ๙๐  องศาหรือ ๑/๔  รอบ) 
   ๓.๔.๖.๔  ลูกเลื่อนออกทางด้านหน้า 
 การประกอบ   ให้ท าตรงกันข้ามกับการถอด  ชิ้นส่วนใดที่ถอดหลังสุดให้ประกอบเข้าไปก่อน 
๔.  ระบบการท างานของเครื่องกลไก 
  การท างานของเครื่องกลไก   ชิ้นส่วนบางส่วนท างานพร้อมกันในขณะเดียวกัน  บางส่วนท างาน
ตามล าดับ  เป็นวงรอบการท างานของปืน  ที่จะแบ่งขั้นตอนการท างานต่อไปนี้  เพื่อให้สะดวกในการอธิบายขั้น
การท างานเท่านั้น 
  ๔.๑  การท างานของเครื่องกลไก  แบ่งออกเป็น  ๘  ขั้นตอน  คือ 
   ๔.๑.๑  การยิง 
   ๔.๑.๒  การปลดกลอน 
   ๔.๑.๓  การรั้งปลอกกระสุน 
   ๔.๑.๔  การคัดปลอกกระสุน 
   ๔.๑.๕  การข้ึนนก 
   ๔.๑.๖  การป้อนกระสุน 
   ๔.๑.๗  การเข้าสู่รังเพลิง 
   ๔.๑.๘  การขัดกลอน 
  ๔.๒  การบรรจุมี  ๖  ขั้นตอน 



   ๔.๒.๑  เปิดลูกเลื่อนข้างไว้ 
   ๔.๒.๒  ดันคันรั้งโครงน าลูกเลื่อนไปข้างหน้า 
                          ๔.๒.๓ ห้ามไก 
                          ๔.๒.๔  บรรจุซองกระสุน  (ม่ีกระสุน )เข้ากับปืน 
                          ๔.๒.๕  ปลดให้ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
                          ๔.๒.๖   ปิดฝากนัฝุ่น 
             ๔.๓  การเลิกบรรจุ  มี    ๘   ขั้น 
                          ๔.๓.๑  ห้ามไก 
                          ๔.๓.๒ ปลดซองกระสุน 
                          ๔.๓.๓  ดันคันรั้งโครงน าลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด ตรวจดูในรังเพลิง 
                          ๔.๓.๔  ดันคันรั้งโครงน าลูกเลื่อนไปข้างหน้าสุด 
                          ๔.๓.๕  เปิดห้ามไก 
                          ๔.๓.๖  ลั่นไก  
                          ๔.๓.๗  บรรจุซองกระสุนเข้ากับปืน 
                          ๔.๓.๘  ปิดฝากันฝุ่น 
             ๔.๔  การยิงเป็นอัตโนมัติ    ชุดละ  ๓  นัดต าแหน่งการจัดคันบังคับการยิงต าแหน่งอื่นๆมีระบบการ
เช่นเดียวกับ    ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ส าหรับ  ปลย.  เอ็ม  ๑๖ เอ ๒ เป็นรุ่นที่มจีังหวะการยิงอัตโนมัติ  ชุดละ  
๓ นัด  (BURST)   เมื่อจัดคัดบังคับการยิงไปอยู่ต าแหน่งนี้แล้ว  ปืนจะท าการยิงเป็นชุดสั้น ๆจ านวนชุดละ ๓  
นัด  ตราบเท่าที่เรายังเหนี่ยวไกไว้  สิ้นสุดการยิงนัดที่  ๓ ก็จะสิ้นสุดวงรอบการท างานของปืน   หากต้องการให้
ปืนท าการยิงชุดต่อไป  ผู้ยิงจะต้องปล่อยไก และเหนี่ยวไกมาข้างหลังใหม่อีกครั้ง  ทั้งนี้จะต้องมีกระสุนด้วย  
วงรอบการท างานของปืนจะสิ้นสุดนัดที่ ๓  แต่ผู้ยิงจะสามารถท าการยิงให้เป็นชุดสั้นกว่า  ๓  นัดก็ได้  เช่น  ยิง 
๑ นัด หรือ  ๒  นัด  ทั้งนี้  ขึน้อยู่กับจังหวะการปล่อยไกจากการเหนี่ยวไก  ดังนี้ถือว่ายังไม่ 
สิ้นสุดวงรอบการท างานของปืน  ดังนั้น  เมื่อเหนี่ยวไกมาอีกครั้งโดยเหนี่ยวไกทิ้งไว้ปืนจะท างานต่อจนครบ
วงรอบการท างานแล้วกระสุนจะไม่ลั่นต่อไปอีก  เช่น  ยิงไป  ๒  นัดแล้วปล่อยไก  เมื่อเหนี่ยวไกอีกครั้งกระสุน
จะลั่นออกไปเพียง  ๑  นัด  ถึงแม้ว่าผู้ยิงจะยังคงเหนี่ยวไกไว้ตามกระสุนจะไม่ลั่นต่อไปอีก  เพราะปืนท างาน
ครบวงรอบแล้วลักษณะนี้ไม่ถือว่าปืนติดขัด  เมื่อจัดคันบังคับการยิงไว้ที่ต าแหน่ง (BURST) กระเดื่อง 
ไกตัดจังหวะการยิงอัตโนมัติ  ๓  นัด  ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกเบี้ยว  ๓  มุม  อยู่ทางขวาของสลักนกปืน  จะหมุน
ตัวต่อเนื่องไปเมื่อนกปืนสับลงทุกครั้งจนครบวงรอบการยิง  ขึ้นอยู่กับว่ากระเดื่องไกตัดจังหวะการยิงอัตโนมัติ  
๓  นัด จะอยู่ในต าแหน่งใดบ้าง  บางครั้งการเหนี่ยวไกครั้งแรกอาจมีกระสุนลั่นออกไปเพียง ๑ หรือ ๒  นัด 
หรืออาจครบวงรอบ  ๓  นัดก็ได้ 
 
๕.  การท างานผิดปกติและการแก้ไข 



 ผู้ใช้อาวุธมีความรับผิดชอบในการปรนนิบัติบ ารุงอาวุธของตน  ให้มีการหล่อลื่นและสะอาดอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ตลอดเวลา  ดังนั้น  ผู้ใช้อาวุธควรได้รับการแจกคู่มือการใช้งานและอุปกรณ์การท าความสะอาดและ
หล่อลื่นเมื่อได้รับมอบให้ใช้อาวุธ 
 ๕.๑  เหตุติดขัด  คือ  การที่อาวุธไม่ท างานครบตามวงรอบของเครื่องกลไก  โดยที่ผู้ยิงไม่ได้เจตนา  ผู้ยิง
ต้องสามารถแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด  หรือแก้ไขตามสาเหตุเพื่อให้ปืนท างานตามวงรอบต่อไป  เหตุติดขัดถ้า
ไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีทันใด  หรือแก้ไขตามสาเหตุได้ก็ให้ส่งให้ช่างอาวุธซ่อม 
 ๕.๒  การแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด  หมายถึง  การด าเนินการโดยวิธีการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อขจัด
เหตุติดขัด เมื่อผู้ยิงตรวจพบหรือสันนิษฐานเอาโดยยังไม่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดแท้จริงมีข้ันตอน คือ 
  ๕.๒.๑  ตบ   ซองกระสุนขึ้นข้างบนไม่แรงนักให้เข้าที่ 
  ๕.๒.๒  ดึง  คันรั้งโครงน าลูกเลื่อนมาข้างหลังจนสุด 
  ๕.๒.๓  ตรวจ ดูกระสุนในรังเพลิง 
  ๕.๒.๔  ปล่อย คันรั้งโครงน าลูกเลื่อนไปข้างหน้า 
  ๕.๒.๕  ดัน เครื่องช่วยลูกเลื่อนไปข้างหน้า 
  ๕.๒.๖  เหนี่ยว ไกเพ่ือท าการยิงต่อไป 
 ๕.๓  ถ้าหากขณะท าการยิง  ได้ยินเสียงปืนดังเบาผิดปกติ หรืแรงสะท้อนถอยหลังน้อยผิดปกติให้หยุดยิง
ทันที  เพราะสิ่งบอกเหตุว่าน่าจะมีลูกกระสุนยิงออกไปไม่พ้นปากล ากล้องเนื่องจากดินส่งเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  
ลูกกระสุนจึงค้างคาอยู่ในล ากล้อง  กรณีนี้ห้ามแก้ไขโดยทันทีทันใดเด็ดขาด  ให้ปฏิบัติดังนี้.- 
  ๕.๓.๑  ปลดซองกระสุนออก 
  ๕.๓.๒  ดึงแขวนลูกเลื่อนไว้ข้างหลัง 
  ๕.๓.๓  ห้ามไก 
  ๕.๓.๔  ตรวจดูในล ากล้องว่ามีลูกกระสุนคาอยู่หรือไม่ 
  ๕.๓.๕  ถ้ามีส่งปืนให้นายสิบช่างอาวุธแก้ไข  ถ้าไม่มีท าการยิงต่อไปได้ 
 ๕.๔  สาเหตุส าคัญของการที่ปืนท างานผิดปกติ 
  ๕.๔.๑  ปืนไม่ป้อนกระสุน 
  ๕.๔.๒  ปืนไม่ลั่นเมื่อลั่นไก 
  ๕.๔.๓  ปืนไม่รั้ง, ไม่คัดปลอกกระสุน 
  ๕.๔.๔  ลูกเลื่อนไม่อยู่ต าแหน่งเปิดลูกเลื่อนหลังยิงนัดสุดท้ายออกไปแล้ว 
  ๕.๔.๕  ลูกเลื่อนไม่อยู่ต าแหน่งเปิดลูกเลื่อน  ทั้ง ๆ ที่กลอนกระเดื่องยึดลูกเลื่อนท างาน 
  ๕.๔.๖  ปืนยิงอัตโนมัติ  ๒  นัด  หรือมากกว่าเมื่อจัดคันบังคับการยิงต าแหน่งกึ่งอัตโนมัติ 
  ๕.๔.๗  เหนี่ยวไกมาข้างหลังไม่ได้  หรือไกปืนไม่กลับเข้าท่ีเดิมหลังจากปล่อยนิ้วแล้ว 
  ๕.๔.๘  ซองกระสุนไม่ยึดติดกับปืน 
  ๕.๔.๙  ปืนไม่บรรจุกระสุนตามปกติ 
๖.  ประเภทกระสุน 



 ๖.๑  กระสุนที่ใช้กับ ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๒  คือ  ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕  มม. นาโต้  คือ เอสเอส ๑๐๙  และ 
เอ็ม.๘๕๕  ของสหรัฐฯ มี ๕  ชนิด  คือ 
  ๖.๑.๑  กระสุนธรรมดา  เอ็ม.๘๕๕  ที่ปลายมีเครื่องหมายทาสีเขียว 
  ๖.๑.๒  กระสุนส่องวิถี  เอ็ม.๘๕๖  ปลายทาสีแดง 
  ๖.๑.๓  กระสุนซ้อมรบ  เอ็ม.๒๐๐  ปลายปิดทาสีม่วง 
  ๖.๑.๔  กระสุนฝึกยิง (พลาสติก) เอ็ม.๘๖๒  ใช้ฝึกยิงในโรงฝึกยิงปืนในร่ม  เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยี
สูงของ ปลย.ใช้กับลูกเลื่อนฝึก  แบบ เอ็ม.๒ 
  ๖.๑.๕  กระสุนฝึกหัดบรรจุ  เอ็ม.๑๙๙  มีร่องข้างปลอกกระสุน 
 ๖.๒  กระสุนวิถี   แบ่งออกเป็น  ๓  ชั้น 
  ๖.๒.๑  กระสุนวิถีภายในล ากล้อง  เป็นเรื่องของลูกกระสุนวิ่งอยู่ในล ากล้องก่อนพ้นออกจากปากล า
กล้อง 
  ๖.๒.๒  กระสุนวิถีภายนอกล ากล้องมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อทางเดินของลูกกระสุนจากปากล ากล้อง
ถึงเป้าหมาย 
  ๖.๒.๓  กระสุนวิถี  ณ  เป้าหมาย  เป็นเรื่องของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกกระสุนกระทบเป้าหมาย 
 ปลย.เอ็ม.๑๖  เอ ๑   มีอัตราเกลียวหมุนรอบตัว  ๑  :  ๑๒  (๑  รอบ  ยาว   ๑๒  นิ้ว) 
 ปลย.เอ็ม.๑๖  เอ ๒   มีอัตราเกลียวหมุนรอบตัว  ๑  :  ๗  (๑  รอบ  ยาว   ๗  นิว้) 
 เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงมีกฎการง่าย ๆ  คือ  เมื่อใช้ ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๑ ท าการยิงให้ใช้
กระสุนแบบ เอ็ม.๑๙๓  เท่านั้น เพราะออกแบบมาเพ่ือใช้กับ ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๑ 
 เมื่อใช้ ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๒  ท าการยิง ให้ใช้กระสุนแบบ เอ็ม.๘๕๕(สหรัฐ ฯ) หรือ เอสเอส.๑๐๙ (นาโต้) 
กลุ่มประเทศนาโต้ ๑๙ ประเทศเท่านั้น เพราะออกแบบมาเพ่ือใช้กับ ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๒  เมื่อยิงออกไปด้วย
ความเร็ว ๒,๒๐๐  ไมล์/ชั่วโมง จะมีปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิ กระแสลม  ความดันของบรรยากาศ 
แรงโน้มถ่วงของโลก  กระสุนวิถีก็จะเปลี่ยนไป 
 ๖.๓  กระสุนวิถี  ณ  เป้าหมาย เนื่องจากลูกกระสุน  เอ็ม.๘๕๕  หรือ  เอสเอส.๑๐๙  ลูกกระสุนมีแกน
โลหะผสมเข็งมาก  เมื่อกระทบเหล็กแผ่นเรียบจึงทะลุทะลวงได้ การทะลุทะลวงเปรียบเทียบดังนี้ 
            ระยะ  ๕๐  เมตร           ระยะ  ๓๐๐  เมตร 
กระสุน เอ็ม.๑๙๓  แผ่นเหล็กเรียบ        ๐.๔๑๓  นิว้ (๑๐.๕  มม.)      ๐.๑๓๗  นิว้  (๓.๕  มม.)
กระสุน เอ็ม.๘๕๕  แผ่นเหล็กเรียบ       ๐.๕๕๑  นิว้  (๑๔  มม.)      ๐.๔๑๓  นิว้ (๑๐.๕  มม.) 
 
๗.  การฝึกยิงปืนเบื้องต้น 
 ๗.๑  การฝึกยิงปืนเบื้องต้น   แบ่งออกเป็น  ๖  ขั้น  คือ 
  ๗.๑.๑  การใช้ศูนย์และการเล็ง 
  ๗.๑.๒  การฝึกท่ายิง 
  ๗.๑.๓  การฝึกการลั่นไก 
  ๗.๑.๔  การฝึกยิงต่อเนื่อง 



  ๗.๑.๕  การปรับศูนย์และการขืนลม 
  ๗.๑.๖  การตรวจสอบก่อนไปยิงปืนในสนาม 
 
 ๗.๒  การใช้ศูนย์และการเล็ง 
  ๗.๒.๑  การปรับศูนย์รบระยะ  ๓๐๐  เมตร  ปรับที่ระยะ ๒๕  เมตร  ใช้ช่องเล็งช่องเล็กใช้เป้าหุ่นมี
ตาราง  ให้กลุ่มกระสุนถูกก่ึงกลางวงกลมในเป้าไม่ใหญ่เกิน  ๔  ซม.  หรือ  ๔  ช่องตาราง  ทหารก็สามารถยิง
ถูกข้าศึกได้ทุกระยะภายใน  ๓๐๐  เมตรได้ 
  ๗.๒.๒  วิธีการยิงปรับปืน ให้ตั้งระยะที่จานปรับทางระยะที่ศูนย์หลังที่เลข ๘/๓  แล้วหมุนบวกไปอีก 
๑ คลิ๊ก  มุมทิศ  ๐  ตรงดรรชนีที่ฐานศูนย์หลัง  ศูนย์หน้าหมุนฐานศูนย์หน้าขึ้นเสมอแท่นศูนย์หน้า แล้วท าการ
ปรับปืน หากกลุ่มกระสุนไม่อยู่กลางวงกลมเป้าหุ่นตารางให้ปรับทางระยะที่ศูนย์หน้า  จนกลุ่มกระสุนอยู่
กึ่งกลางวงกลมเป้าหุ่นตาราง  ๒๕   เมตร  เมื่อปรับศูนย์รบเสร็จแล้วหมุนจานปรับทางระยะศูนย์หลังกลับมา  
๑  คลิ๊ก  เพื่อให้ศูนย์หลังอยู่ที่ระยะ ๓๐๐  เมตร  และเลข  ๘/๓  จะตรงดรรชนีที่โครงปืน  เมื่อต้องการยิง
เป้าหมายระยะมากกว่า  ๓๐๐  เมตร  ให้ใช้การปรับจานทางระยะไปตามเครื่องหมายบอกระยะ 
   ๗.๒.๓  กฎของการปรับศูนย์หลัง 
   ๗.๒.๓.๑  ศูนย์หลังปรับทางทิศ  ๑  คลิ๊ก  จะมีค่าเท่ากับ ๐.๓๓  ซม.(๑/๘  นิว้)  ทุกระยะ  ๒๕  
เมตร  ๑  ช่องตารางเป้าหุ่นตาราง  ระยะ  ๒๕  เมตร  จึงปรับ  ๓  คลิ๊ก  
   ๗.๒.๓.๒  ศูนย์หลังปรับทางระยะ  ๑   คลิ๊ก  จะมีค่าเท่ากับ ๑.๑  นิว้  ในระยะ ๑๐๐  เมตร  ที่
จานปรับทางระยะจากเลข  ๓  หมุนไปหาเลข  ๓  หมุนไปหาเลข  ๘  จะมีตัวเลขก ากับไว้  ระหว่างตัวเลขจะมี
คลิ๊กให้หมุนได้จ านวนไม่เท่ากัน  ตัวเลขมากจ านวนคลิ๊กจะหมุนได้มากข้ึนจึงถึงตัวเลขต่อไป  ตารางปรับทาง
ระยะ  ๑  คลิ๊ก  ดังนี้ . – 
 ระยะ  ๓๐๐  เมตร  ๑  คลิ๊ก  เปลี่ยนต าบลกระสุนถูก  ๓.๓   นิ้ว  (๗.๙  ซม.) 
 ระยะ  ๔๐๐  เมตร  ๑  คลิ๊ก  เปลี่ยนต าบลกระสุนถูก  ๔.๔   นิ้ว  (๑๐.๕  ซม.) 
 ระยะ  ๕๐๐  เมตร  ๑  คลิ๊ก  เปลี่ยนต าบลกระสุนถูก  ๕.๕   นิ้ว  (๑๓.๑  ซม.) 
 ระยะ  ๖๐๐  เมตร  ๑  คลิ๊ก  เปลี่ยนต าบลกระสุนถูก  ๖.๖  นิ้ว  (๑๕.๗  ซม.) 
 ระยะ  ๗๐๐  เมตร  ๑  คลิ๊ก  เปลี่ยนต าบลกระสุนถูก  ๗.๗   นิ้ว  (๑๘.๓  ซม.) 
  ๗.๒.๔  กฎการปรับศูนย์หน้า 
   ศูนย์หน้าปรับทางระยะ  ๑  คลิ๊ก  จะมีค่าเท่ากับ  ๐.๘๓  ซม.  ระยะ  ๒๕  เมตร  หมุน  ๑  
คลิ๊ก  สามารถย้ายต าบลกระสุนถูกไป  ๑  ช่อง  ตารางเป้าหุ่นตาราง  ๒๕  เมตร 
  ๗.๒.๕  สรุป  การปรับศูนย์ทั้งทางทิศและทางระยะมากกว่า  ๒๕  เมตร  ให้เอาระยะที่ต้องการยิง  
หารด้วย  ๒๕  แล้วคูณด้วย  ๐.๓๓  (ส าหรับทางทิศ)  หรือคูณด้วย ๐.๘๓  ส าหรับทางระยะ  ผลลัพธ์เป็น
เซ็นติเมตร 
 
ต้องการทราบการปรับ  ๑  คลิ๊ก  ระยะ  ๓๐๐  เมตร 
   ทางทิศ  ๓๐๐  X  ๐.๓๓  =  ๓.๙๖  ซม.  หรือ  ๔  ซม. 



                                  ๒๕ 
   ทางระยะ  ๓๐๐  X  ๐.๘๓  =  ๙.๙๖  ซม.  หรือ  ๑๐  ซม. 
                                    ๒๕ 
 ๗.๓  การใช้ท่ายิง  ขั้นตอนเพ่ือให้การปรับปืนด้วยท่าที่ม่ันคง  ให้ใช้ท านอนยิง  มีเครื่องหนุนรองจนได้
หลักฐานศูนย์ปืนแล้ว  จึงฝึกให้ยิงท่านอนยิงไม่มีเครื่องหนุนรอง  ก็จะทราบข้อบกพร่องว่าเกิดจากปืนหรือเกิด
จากผู้ยิง 
  ๗.๓.๑  เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องในการยิงปืนของผู้ยิง  ครูฝึกควรหาวิธีการต่าง ๆ เข้ามาประกอบ 
เพ่ือให้ทราบแน่นอนว่า  การที่กลุ่มกระสุนแตกกระจายไม่เข้าถึงกึ่งกลางเป้านั้นสาเหตุเป็นเพราะอะไร  โดยท า
การตรวจสอบ  ดังนี้. –  
   ๗.๓.๑.๑  ใช้ท่ามั่นคง  มีเครื่องหนุนรอง และไม่มีเครื่องหนุนรอง 
   ๗.๓.๑.๒  การบรรจุกระสุน  ให้ครูฝึกเป็นผู้บรรจุกระสุนใส่ซองกระสุนให้ผู้ยิงทุกคน  โดยน าเอา
กระสุนฝึกหัดบรรจุใส่ผสมลงในซองกระสุนด้วย  ประมาณกลาง ๆ ของจ านวนกระสุนที่บรรจุแต่ละครั้ง ให้ครู
ฝึกสังเกตการยิงของผู้ยิง ถ้าผู้ยิงกระตุกไก เอาไหล่ผลักเพ่ือดันตอบกลับแรงสะท้อนถอยหลังของปืน  ต้องน าผู้
ยิงไปเข้ารับการฝึก  เรื่องการลั่นไกใหม่  
   ๗.๓.๑.๓  การท าท่ายิงที่ถูกต้อง  เมื่อไม่มีเครื่องหนุนรอง  ต้องบิดข้อศอกท่ีไม่ถนัดเข้าไปรับ
น้ าหนักปืนให้เป็นมุม  ๙๐  องศา ถ้าไมป่ฏิบัติดังนี้การยิงจะเกิดอาการสั่นไหวของปืนเป็นต้น 
 

การปรนนิบัติบ ารุงอาวุธ  ปลย.เอ็ม.๑๖  เอ ๑ และ เอม็.๑๖  เอ ๒ 
๑.  กล่าวน า 
 การสอนอาวุธศึกษาให้ทหารเรียนรู้ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ตามข้ันตอนนั้นเป็นพ้ืนฐานขั้นแรกใน
การที่จะให้ทหารสามารถใช้ ปลย.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อนที่ทหารได้รับการพัฒนาการฝึก  การยิงปืน
เบื้องต้นไปจนถึงการฝึกเบื้องสูง ทหารจะต้องมีความรู้ในอาวุธ ปลย.เป็นอย่างดี  และโดยเฉพาะก่อนที่จะเริ่ม
ด าเนินการฝึกหลักพ้ืนฐานของการฝึกยิงปืนทหารทุกคนจะต้องได้รับการทบทวนในเรื่องอาวุธศึกษา  โดยเฉพาะ
การปรนนิบัติบ ารุงอาวุธก่อนท าการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงทุกครั้ง 
๒.  หน้าที่ของผู้ใช้ในการปรนนิบัติบ ารุงอาวุธ 
 ๒.๑  ปรนนิบัติบ ารุงอาวุธของตนให้สะอาด และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 ๒.๒  ตรวจสภาพอาวุธโดยทั่ว ๆ ไป 
 ๒.๓  รายงานการช ารุดแลการเสื่อมสภาพในทันที 
๓.  โอกาสที่จะปรนนิบัติบ ารุงอาวุธ 
 ๓.๑  ก่อนท าการยิงปืน 
 ๓.๒  หลังจากการยิงปืน 
 ๓.๓  เมื่อเก็บรักษาอยู่ในคลังอาวุธ 
 ๓.๔  เมื่อสภาพอากาศไม่ปกติ 
๔.  น้ ามันท าความสะอาด, หล่อลื่น  และการใช้ 



 ๔.๑  น้ ามันท าความสะอาดและหล่อลื่น  ทีจะได้รับจ่ายจาก สพ.ทบ.มีหลายชนิด  ดังนี้. – 
  ๔.๑.๑  น้ ามัน  CLP  (Cleaner  =  สารท าความสะอาด, Lubricant  =  สารหล่อลื่น และ 
Preservative  =  สารถนอมรักษาป้องกันสนิม) 
  ๔.๑.๒  น้ ามันชนิดใสหล่อลื่นและก้องกันสนิม (U.S  OIL  GENERAL  PURPOSE  PRESERVATIVE  
LUBRICATING  OIL) 
  ๔.๑.๓  น้ ามันหล่อลื่นชนิดข้น  (LUBRICATING  GENERAL  MEDIUM) 
  ๔.๑.๔  น้ ามันหล่อลื่นกึ่งข้น  LSA  [ (LUBE  OIL  SEMI – FLUID (AUTOMATIC  WEAPONS) ] 
  ๔.๑.๕  น้ ามันช าระล้างล ากล้อง(CLEANING  COMPOUND  SOLVENT, RIFLE  BORE) 
  ๔.๑.๖  น้ ามันท าความสะอาดล ากล้อง (CLEANER  RIFLE  BORE/CR) 
๕.  การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด ปลย.เอ็มง๑๖ เอ ๑ และ เอ็ม.๑๖ เอ ๒ 
 ๕.๑  การตรวจปืน / ท าปืนให้ปลอดภัย 
 ๕.๒  การถอดปืน 
 ๕.๓  การท าความสะอาดปืน 
 ๕.๔  การชโลมปืน / การหลอ่ลื่น 
 ๕.๕  การประกอบปืน 
 ๕.๖  การท าความสะอาดซองกระสุน 
๖.  การตรวจปืน – ก่อนการถอดปืน  ให้กระท าดังนี้. –  
 ๖.๑  จันคับบังคับการยิงไปที่ต าแหน่ง SAFE  ถ้าปืนไม่ได้ขึ้นนก  คันบังคับการยิงจะบิดไปที่ SAFE  
ไม่ได้ 
 ๖.๒  ปลดซองกระสุน 
 ๖.๓  แขวนลูกเลื่อน 
 ๖.๔  ตรวจดูห้องลูกเลื่อนและรังเพลิง  ว่ามีกระสุนอยู่หรือไม่  เพื่อความปลอดภัยในการถอดปืน   
 ๖.๕  ให้คันบังคับการยิงชี้ไปที่  SAFE  แล้วปล่อยลูกเลื่อนให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยกดส่วนบนของปุ่ม
เหล็กยึดลูกเลื่อน 
๗.  การถอดปืน  (ถอดชิ้นส่วนปกติ)  ให้กระท าตามขั้นตอนดังนี้. –  
 ๗.๑  ขั้นแรก  ตรวจปืนให้ปลอดภัยก่อน 
 ๗.๒  ถอดสายสะพายปืน 
 ๗.๓  ถอดฝาประกับล ากล้อง  (ควรถอดเมื่อสกปรก  โดยการตรวจดูทางช่องระบายอากาศ) 
 ๗.๔  กดและดันสลักยึดโครงปืนตัวหลังออกให้สุด และพลิกโครงปืนส่วนบนหลุดจากโครงปืนส่วนล่าง 
 ๗.๕  กดและดันสลักยึดโครงปืนตัวหน้าออกให้สุด 
 ๗.๖  แยกชุดโครงปืนส่วนบนและส่วนล่างออกจากกัน 
 ๗.๗  ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง 
 ๗.๘  ถอดลูกเลื่อน  และโครงน าลูกเลื่อน 
 ๗.๙  ถอดคันรั้งลูกเลื่อน 



 ๗.๑๐  ถอดสลักยึดเข็มแทงชนวน 
 ๗.๑๑  ดันลูกเลื่อนให้เข้าไปอยู่ในต าแหน่งขัดกลอน 
        ๗.๑๒  เทชุดโครงน าลูกเลื่อนให้เข็มแทงชนวนหลุดออกมา 
        ๗.๑๓  ถอดสลักลูกเบี้ยวออก (หมุน  ๙๐  องศา)  หรือ  ๑/๔  รอบ  แล้วยกข้ึน 
        ๗.๑๔  ดึงลูกเลื่อนออกมาจากชุดโครงน าลูกเลื่อน 
หมายเหตุ   ขั้นตอนต่อไปนี้   จะท าเม่ือชิ้นส่วนสกปรกหรือช ารุดเท่านั้น 
        ๗.๑๕  ถอดเข็มยึดสลักขอรั้งปลอกกระสุน  (โดยใช้เข็มแทงชนวนดัน) 
        ๗.๑๖  ยกสลักขอรั้งปลอกกระสุนและแหนบออก 
        ๗.๑๗  กดแกนแหนบรับแรงถอยเข้าไปข้างใน    แล้วกดสลักกั้น   เพ่ือให้แกนแหนบ  และแหนบรับแรง
ถอยหลุดออกมา 
        ๗.๑๘  ถอดแกนแหนบและแหนบรับแรงถอยออกจากกัน 
๘.  การท าความสะอาดปืน 
        ๘.๑  ภายหลังที่ถอดชิ้นส่วนปกติในหน้าที่ผู้ใช้ออกแล้ว   ให้ผู้ใช้ท าความสะอาดอาวุธโดยใช้อุปกรณ์ท า
ความสะอาด   ซึ่งได้แก่ 
               ๘.๑.๑  แส้  และดอกแส้ท าความสะอาดล ากล้อง 
               ๘.๑.๒  วัสดุที่ใชท้ าความสะอาด   เช่น  ผ้า  และน้ ามันท าความสะอาดชนิดต่างๆ 
        ๘.๒  หลังจากยิงปืนด้วยกระสุนซ้อมรบ   หรือกระสุนจริง   ให้ท าความสะอาดด้วยน้ ามันกัดสนิม  ๑  
ครั้ง  เพื่อให้แน่ใจว่าเขม่าปืนได้ถูกเช็ดออกไปแล้ว   จากนั้นเช็ดชิ้นส่วนต่างๆ   ให้แห้งและโชลมด้วยน้ ามัน   
ถ้ามีชิ้นส่วนใดหาย   หรือช ารุด  ให้แจ้งช่างอาวุธของหน่วย 
        ๘.๓   เทคนิคในการท าความสะอาดล ากล้อง   ปลย.   
                ล ากล้อง    ปลย.จะประกอบด้วยสันเกลียว   และร่องเกลียว    การท าความสะอาดล ากล้อง    
โดยใช้แส้และดอกแส้นั้น   กระท าโดยวิธีดึงแส้ผ่านจากรังเพลิงไปถึงปากล ากล้องจะท าให้ดอกแส้หมุนเวียนตาม
เกลียวล ากล้อง   ซึ่งจะเป็นการท าความสะอาดล ากล้องที่ถูก  ทั้งยังเป็นการรักษาสันเกลียวล ากล้องมิให้สึก   
โดยท าตามข้ันตอนดังนี้.- 
    ๘.๓.๑  ใช้ผ้าชุบน้ ามัน  CLP  หรือ  CLEANER  แยงล ากล้องให้ชุ่ม 
    ๘.๓.๒  ต่อก้านแส้   ๓   ท่อนเข้าด้วยกัน   โดยให้แต่ละข้อเหลือเกลียวไว้สองรอบก่อนจะ
แน่น 
    ๘.๓.๓  ประกอบดอกแส้โดยเหลือเกลียวไว้สองรอบเช่นเดกียวกัน 
    ๘.๓.๔  สอดก้านแส้เข้าในรังเพลิง   ผ่านล ากล้องปืน    โผล่ที่ปากล ากล้องปืน 
    ๘.๓.๕  ประกอบด้ามแส้เข้ากับก้านแส้ 
    ๘.๓.๖  ดึงดอกแส้ผ่านล ากล้องจนพ้นปากล ากล้องปืน 
    ๘.๓.๗  ท าตามวิธีดังเดิม    จ านวน   ๓  -  ๔  ครั้ง   จะเห็นว่าดอกแส้และก้านแส้ขันจนเข้า
ติดกัน 



    ๘.๓.๘  ใช้ผ้าชุบน้ ามัน   ตามข้อ   ๘.๓.๑   แยงล ากล้องสลับเป็นครั้งคราว   โดยใช้เทคนิค
เช่นเดียวกัน   เพ่ือใช้ผ้าท าความสะอาดรูดตามเกลียวในล ากล้อง 
        ๘.๔   ชุดโครงปืนส่วนบน   ท าความสะอาดด้วยน้ ามัน  CLP   หรือน้ ามันช าระล้างชิ้นส่วนต่าง  ๆ   
ดังนี้ 
                ๘.๔.๑   ทุกพ้ืนผิวที่มีคราบเขม่าดินปืน,คราบการกัดกร่อน   ความสกปรก   และสนิม 
                ๘.๔.๒  ล ากล้องและรังเพลิง 
                ๘.๔.๓  บากขัดกลอน  (หรือครีบขัดกลอน) 
                ๘.๔.๔  ท่อน าแก๊ส 
                ๘.๔.๕  ชุดโครงน าลูกเลื่อน 
                            -  พ้ืนผิวภายนอกและภายใน   โครงน าลูกเลื่อน 
                            -  ท่อรับแก๊ส 
                            -  ซอกบ่าเข็มแทงชนวน  และเข็มแทงชนวน 
                            -  รูเข็มแทงชนวน    (ใช้ก้านส าลีแยงกล้องสูบยา   ท าความสะอาด) 
                            -  พ้ืนผิวบริเวณด้านหลัง   แหวนปอ้งกันแก๊สรั่ว   และใต้ขอบขอรั้งปลอก 
        ๘.๕   ชุดโครงปืนส่วนล่าง   ท าความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ  ดังนี้.- 
             ๘.๕.๑  ทุกพ้ืนผิวมีคราบเขม่าดินปืน,คราบการกัดกร่อน  และสิ่งสกปรก 
             ๘.๕.๒ เช็ดคราบสกปรกจากเครื่องลั่นไก 
             ๘.๕.๓ ท าความสะอาดแหนบ   และแกนแหนบรับแรงถอย  และในชุดต่อโครงปืนส่วนล่าง 
 ข้อห้าม   อย่าใช้แปรงลวดหรือวัสดุหยาบ  ขัดท าความสะอาดพ้ืนผิวที่เป็นอลูมิเนียม 
             ๘.๕.๔  เหล็กคัดปลอก   (ห้ามผู้ใช้ถอดแยก)   ให้ผู้ใช้ช่วยท าให้เหล็กคัดปลอกท างานได้ดี   โดย
ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้   เดือนละครั้งหรือบ่อยครั้งตามต้องการ  (สัปดาห์ละครั้งถ้ายิงด้วยกระสุนซ้อม
รบ) 
                    ๘.๕.๔.๑   ถอดลูกเลื่อนออกจากโครงน าลูกเลื่อน 
                    ๘.๕.๔.๒  หยอดน้ ามัน  CLP   หรือน้ ามันหล่อลื่นอ่ืนๆ   จ านวน   ๒  -  ๓   หยด   ลง
บนเหล็กคัดปลอก 
                    ๘.๕.๔.๓  ใช้จานท้ายปลอกกระสุนที่ยิงแล้วเกี่ยวกับขอรั้งปลอก    แล้วโยกปลอกกระสุน
ให้ขอบท้ายปลอกกระสุนอีกด้านหนึ่ง   ดันเหล็กคัดปลอก    จนจานท้ายปลอกกระสุนยันกับหน้าลูกเลื่อน   
ผ่อนแรงกด  และกดซ้ าหลายๆ  ครั้ง    จนรู้สึกว่าท างานได้คล่อง   หลังจากนั้นให้เช็ดคราบน้ ามันส่วนเกินออก 
๙.  การชโลมปืน/การหล่อลื่น 
        ๙.๑  ชโลมบาง   หมายถึง   การชโลมด้วยน้ ามันหล่อลื่น   หรือน้ ามัน  CLP   ให้พอเห็นว่ามีคราบ
น้ ามันเคลือบอยู่    
        ๙.๒  ชโลมหนา   หมายถึง   การชโลมให้มีคราบน้ ามันหนามากพอที่จะใช้นิ้วมือปาดกระจายออกได้ 
        ๙.๓  วิธีหล่อลื่นโครงปืนส่วนบน 



                -   ชโลมบางด้านในโครงปืน,ล ากล้องและรังเพลิง,   พื้นผิวภายนอกและศูนย์หน้าผิวภายนอก   
ล ากล้อง   ใต้ฝาประกับล ากล้อง,กดสลัดยึดศูนย์หน้า   หยดน้ ามัน  ๒ – ๓   หยด  กดปล่อย   หลายๆครั้ง   
เพ่ือให้น้ ามันซึมเข้าไปหล่อลื่นแหนบ 
        ๙.๔  วิธีหล่อลื่นชุดโครงน าลูกเลื่อน 
               ๙.๔.๑   ชโลมบาง  เข็มแทงชนวน  และรูเข็มแทงชนวนที่ลูก 
               ๙.๔.๒  เช็ดแห้งด้วยก้านส าลีแล้ว   หยดน้ ามัน  ๑  หยด  ในท่อรับแก๊ส 
               ๙.๔.๓  ชโลมหนา   ด้านนอกสลักลูกเบี้ยว,แหวนป้องกันแก๊สรั่ว   และด้านนอกลูกเลื่อน 
               ๙.๔.๔  ชโลมบาง  ที่ขอรั้งปอกและสลัก 
               ๙.๔.๕  ชโลมบาง   คันรั้งลูกเลื่อน ,  พ้ืนผิวภายนอกและภายในโครงน าลูกเลื่อน 
               ๙.๔.๖  ชโลมหนา   ส่วนเคลื่อนที่  และช่องลาดสลักลูกเบี้ยวที่โครงน าลูกเลื่อน 
               ๙.๔.๗  ชโลมบาง   ด้านในชุดโครงปืนส่วนล่าง,  แหนบและแกนแหนบรับแรงถอย 
               ๙.๔.๘  ชโลมหนา   สลักยึดโครงปืน,ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ในชุดโครงปืนส่วนล่าง 
         
 ๙.๕   วิธีหล่อลื่นศูนย์หลัง 
   ๙.๕.๑   จดบันทึกจ านวนคลิ๊ก   ที่เลื่อนต าแหน่งของศูนย์หลัง   เพื่อเลื่อนกลับอยู่ที่เดิมได้เมื่อ   
หล่อลื่นเสร็จแล้ว 
   ๙.๕.๒   กลไกปรับศูนย์หลังให้หยดน้ ามันหล่อลื่น  ๑ – ๒  หยด   หมุนชิ้นส่วนเหล่านี้เพือ่ให้
แน่ใจว่าน้ ามันหล่อลื่นกระจายสม่ าเสมอทั้งส่วนบนและส่วนล่าง   ดังนี้.- 
     ๙.๕.๒.๑   แป้นปรับทางสูง 
     ๙.๕.๒.๒  แกนเกลียวทางสูง   ให้หล่อลื่นจากด้านในโครงปืนส่วนบนด้วย     วิธี 

- พลิกโครงปืนหงายขึ้น   

- ถอดคันรั้งลูกเลื่อน 

- หยดน้ ามันหล่อลื่น  ๒ – ๓   หยดที่โคนแกนเกลียวทางสูงและในรูแหนบสลัก
ยึด 

                                  -    หมุนแป้นทางสูงไปมา  ๒ – ๓  ครั้ง   ในขณะที่ยังหงายโครงปืนอยู่ 
     ๙.๕.๒.๓   แป้นรับทางทิศ  (มากท่ีสุด  ๕   คลิ๊ก  ซ้าย/ขวา) 
     ๙.๕.๒.๔   แกนเกลียวทางทิศ 
     ๙.๕.๒.๕   รสูลักยึดแป้นทางทิศ 
   ๙.๕.๓   หลังจากหล่อลื่นศูนย์หน้าหลังแล้ว   ให้กระท าดังนี้.- 
     ๙.๕.๓.๑    ปรับแป้นทางทิศให้ไปอยู่ในต าแหน่ง   ปรับศูนย์รบเหมือนเดิม 
     ๙.๕.๓.๒   ปรับศูนย์หลังเลื่อนจน  “๓”  ตรงแนวขีดด้านซ้ายของโครงปืน(ให้รู้สึกดังคลิ๊ก)   
ศูนย์หลังจะอยู่ในระยะยิง  ๓๐๐  เมตร   จะช่วยป้องกันกลไกปรับศูนย์หลังเปื้อนสิ่งสกปรกและน้ าหรือได้รับ
ความเสียหาย 



   ๙.๕.๔   หากปืนถูกน้ าเค็ม   ให้ท าความสะอาดศูนย์หลังทันทีเมื่อมีโอกาส   หากไม่มีเวลาท า
ความสะอาดด้วยน้ ามัน  CLP  ให้ใช้น้ าจืดล้างชั่วคราวก่อน  
๑๐.  การประกอบปืน     ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้. – 
                    ๑๐.๑   ประกอบแหนบและแกนแหนบรับแรงถอยเข้าด้วยกัน 
                    ๑๐.๒  ใส่เหล็กขอรั้งปอก  และแหนบเข้ากับลูกเลื่อน  และใส่สลักขอรั้งปลอก 
                    ๑๐.๓   ใส่ลกูเลื่อนเข้าไปในโครงน าลูกเลื่อน  (ให้รูสลักลูกเบี้ยว   และโครงลูกเลื่อนตรงกัน) 
                    ๑๐.๔   ใส่สลักลูกเบี้ยว 
                    ๑๐.๕   ใส่เข็มแทงชนวน  แล้วดึงลูกเลื่อนออกให้อยู่ในต าแหน่งปลดกลอน 
                    ๑๐.๖    ใสส่ลักยึดเข็มแทงชนวน 
                    ๑๐.๗   ใส่คนัรั้งลูกเลื่อนเข้าไปครึ่งหนึ่ง 
                    ๑๐.๘   สอดโครงน าลูกเลื่อนเข้าไปทางด้านปลายเปิดของห้องลูกเลื่อน 
                    ๑๐.๙   ดันโครงน าลูกเลื่อน  และคันรั้งลูกเลื่อนให้เข้าที่สนิท 
                    ๑๐.๑๐  ประกอบชุดโครงปืนส่วนบน และส่วนล่างเข้าด้วยกันและกดสลักยึดโครงปืนให้เข้าที่ 
                    ๑๐.๑๑  ใสฝ่าประกับล ากล้องปืนเข้าท่ี 
                    ๑๐.๑๒  ใสส่ายสะพายปืน 
๑๑.  การ ท าความสะอาดซองกระสุน   ให้กระท าดังนี้ 
               ๑๑.๑    การถอดซองกระสุน    
                         ๑๑.๑.๑     ใช้ปลายกระสุนกดสลักยึดแผ่นฐานซองกระสุนเพ่ือปลดสลัก 
                         ๑๑.๑.๒     ดึงแผ่นฐานออกจากซองกระสุน 
                         ๑๑.๑.๓     ดึงแหนบ   และแผ่นรองกระสุน  โดยการโยกคลอนเบาๆ 
              ๑๑.๒   วิธีท าความสะอาดและหล่อลื่นซองกระสุน 
                         ๑๑.๒.๑    เช็ดสิ่งสกปรกออกจากซองกระสุน,แหนบและแผ่นรองกระสุน 
                         ๑๑.๒.๒   ชโลมบางที่แหนบ 
               ๑๑.๓   การประกอบซองกระสุน 
                         ๑๑.๓.๑   ค่อยๆ  ใส่แหนบ และแผ่นรองกระสุนเข้าไปในซองกระสุน 
                         ๑๑.๓.๒  ใส่แผ่นฐานเข้าไปในซองกระสุน 
 

****************************************** 
 
 
 
 
 
 



ปืนเล็กยาว ๑๑ ขนาด ๕.๕๖ มม.( HK ๓๓ ) 

๑. กล่าวน า ปลย.๑๑ เป็นอาวุธประจ ากายทหาร กองทัพบกไทย บรรจุเข้าประจ าการเมื่อ ปี ๒๕๑๑ สามารถ
ยิงเป็นชุดและยิงทีละนัด ได้ด้วย คันบังคับการยิง ซึ่งมีอยู่ ๓ ต าแหน่ง คือ ห้ามไก (ห.), ยิงทีละนัด (ย/น.) และ 
ยิงเป็นชุด (ย/ช.) 

๒. คุณลักษณะท่ัวไปและขีดความสามารถ 
 ๒.๑  ลักษณะทั่วไปของปืนเล็กยาว   ๑๑  ขนาด   ๕.๕๖  x   ๔๕   มม. 
               -  เป็นอาวุธประจ ากายทหารออกแบบสร้างโดยบริษัทเฮกเลอร์แอนด์โค้ชประเทศเยอรมัน 
               -  ระบายความร้อน ด้วยอากาศ 
               -  เป็นอาวุธที่ออกแบบให้สามารถท าการยิงได้ทีละนัด และยิงเป็นชุด   จากท่ายิงทุกๆท่า 
               -  มีความกว้างปากล ากล้อง   ๕.๕๖  มม. 
               -  ท างานด้วยการถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่ 
               -  เป็นการยิงจากลักษณะท่าลูกเลื่อนปิดท้ายรังเพลิง 
               -  การขัดกลอนด้วยกลอนลูกเลื่อนแบบลูกกลิ้ง 
               -  บรรจุกระสุนด้วยซองแบบโค้ง ชนิด   ๒๐  นัด  และ  ๔๐  นัด 
               -  เป็นปืนที่ติดกล้องเล็งและกล้องเล็งอินฟราเรด 
               -  สามารถท าการยิงลูกระเบิดยิง  จาก  ปล.  ได้ 
               -  สามารถยิงกระสุนซ้อมรบได้    เมื่อสวมปอกทวีความถอยแทนปอกลดแสงที่ปากล ากล้อง 
 ๒.๒ รายการหลักฐานของ ปืนเล็กยาว  ๑๑, ปลย.๑๑ เอ ๑, ปลย.๑๑  เค  และ  ปลย.๑๑   แซดเอฟ 
                ๒.๒.๑   รายการหลักฐานโดยทั่วไป 
                    -   หลักการท างาน   ท างานด้วยการถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่ 
                    -   ระบบขัดกลอน   รั้งหน่วงด้วยระบบลูกเลื่อน   และขัดกลอนด้วยกลอนลูกกลิ้งที่ลูกเลื่อน 
                    -   การบิดเวียนของเกลียวภายในล ากล้อง   เวียนขวาคงที่ 
                    -   จ านวนเกลียวภายในล ากล้อง  ๖  เกลียวครบรอบยาว ๑๒ นิ้ว ร่องในรังเพลิง   ๑๖   ร่อง 
                    -   อัตราการยิง ประมาณ   ๖๐๐  -  ๖๕๐   นัด/นาที 
                    -   ศูนย์หน้าเป็นศูนย์คงท่ี 
                    -   ศูนย์หลังปรับได้ท้ังทางทิศและทางระยะ 
                    -   ระยะยิงตั้งแต่  ๐  -  ๒๐๐   เมตร   ใชศู้นย์รูหมายเลข   ๒   และ ใช้ปรับศูนย์รบในระยะ   
๒๕   เมตร   ใช้เป้า   ปลย.ข. 
                     -  ระยะยิง   ๓๐๐   เมตร   ใช้ศูนย์รูหมายเลข   ๓ 
                     -  ระยะยิง   ๔๐๐   เมตร   ใช้ศูนย์รูหมายเลข   ๔ 
       -  ศูนย์บาก   เป็นศูนย์ที่ใช้ยิงเร่งด่วน   หรือในเวลาแสงสว่างไม่เพียงพอในการเล็งประณีต 
เช่น   เป้าหมายเคลื่อนที่ในเวลาอากาศขมุกขมัว   และเป้าหมายจะต้องอยู่ในระยะไม่เกิน   ๑๐๐   เมตร 



                    -  กล้องเล็ง  ก าลังขยายของแว่นแก้วเป็น   ๔   เท่า   ปรับได้   ๖  ระยะยิง   จาก   ๑๐๐    
ถึง   ๖๐๐  ม.  ปรับได้ทั้งทางทิศและทางระยะ 
   ๒.๒.๒ รายการขนาด น้ าหนัก และขีปนวิธี 
                  -   กว้างปากล ากล้อง  ๕.๕๖   มม. (.๒๒๓   นิว้) 
     
                   -   ความยาว 
                              -  ปนืเล็กยาว   ๑๑                                ๓๖.๒๒  นิว้  (๙๒๐  มม.) 
                              -  ปนืเล็กยาว   ๑๑   เอ  ๑ 
                                  .   เมื่อหดส่วนพานท้ายเข้าท่ีแล้ว            ๒๙.๕๒   นิ้ว  (๗๕๐  มม.) 
                                  .   เมื่อยืดพานท้ายออกสุดแล้ว            ๓๖.๒๒   นิ้ว  (๙๒๐  มม.) 
                              -  ปนืเล็กยาว    ๑๑   เค 
                                  .   เมื่อหดส่วนพานท้ายเข้าที่แล้ว                 ๒๖.๓๗  นิว้   (๖๗๐  มม.) 
                                  .   เมื่อยืดพานท้ายออกสุดแล้ว                 ๓๔.๐๕   นิ้ว  (๘๖๕  มม.) 
    -  รัศมีของศูนย์ 
         .   ปืนเล็กยาว   ๑๑                                     ๑๘.๘๘   นิ้ว (๔๘๐  มม.) 
         .   ปืนเล็กยาว   ๑๑   เอ   ๑                          ๑๕.๓๕   นิ้ว     (๓๙๐   มม.) 
         .   ปืนเล็กยาว   ๑๑   เค                               ๑๒.๖๗   นิ้ว     (๓๒๒   มม.) 
    -  น้ าหนัก 
         -   ปืนเล็กยาว   ๑๑  ไม่มีซองกระสุน               ๗.๓๘    ปอนด์   (๓.๓๕   กก.) 
         -   ปืนเล็กยาว   ๑๑   เอ  ไม่มีซองกระสุน         ๗.๖๐    ปอนด์   (๓.๔๕   กก.) 
         -   ปืนเล็กยาว   ๑๑   เค  ไม่มีซองกระสุน         ๘.๑๖    ปอนด์   (๓.๗๐   กก.) 
      -   ความเร็วต้น   ปลย.๑๑  และ  ปลย.๑๑  เอ  ๑ ประมาณ   ๓,๑๕๐   ฟุต/วินาที   
หรือ  ๙๖๐  -  ๙๘๐   เมตร/วินาที    
      -  ความเร็วต้น   ปลย.๑๑  เค ประมาณ   ๓,๐๑๘  ฟุต/วนิาที  (๙๒๐   เมตร/วินาที) 
    -  พลังงานปากล ากล้อง 
                          -  ปลย.๑๑  และ ปลย.๑๑  เอ ๑ ประมาณ ๑,๒๑๐ ฟุต/ปอนด์ หรือ ๑๗๐ เมตร/กก. 
                           -  ปลย.๑๑   เค  ประมาณ     ๑,๑๐๕    ฟุต/ปอนด ์
    -  ระยะยิงไกลสุด   ประมาณ   ๓,๐๐๐   เมตร 
    -  ระยะยิงหวังผล    ประมาณ   ๔๐๐     เมตร     ลงมา 
    -  ซองกระสุนอะลูมิเนียมชนิด   ๒๐   นัด   ไม่มีซองกระสุน  ๔.๐๕ ออนซ์  (๐.๑๑  กก.) 
       -  ซองกระสุนอะลูมิเนียมชนิด   ๔๐   นัด   ไม่มีซองกระสุน  ๕.๕๖ ออนซ์  (๐.๑๖  กก.) 
      -  กระสุนพร้อมนัด  เอ็ม  ๑๙๓                        ๑.๗๐      กรัม   (๐.๑๑    กก.) 
          -  กระสุนมี             ๔     ชนิด (กระสุนแบบเดียวกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ) 
      ๑)  กระสุนธรรมดา  M.๑๙๓   



      ๒) กระสุนส่องวิถี     M.๑๙๖     
      ๓) กระสุนซ้อมรบ    M.๒๐๐  
      ๔) กระสุนฝึกหัดบรรจุ M.๑๙๙ 
 
๓.   การถอดและการประกอบ     
                   ๓.๑   ข้อควรปฏิบัติในการถอดและการประกอบ 
                         ๓.๑.๑   ทหารแต่ละบุคคลทางราชการได้ก าหนดให้ท าการถอด   และประกอบอาวุธใน
ลักษณะที่เรียกว่าการถอดประกอบในสนาม  (การถอดประกอบปกติข้ันที่   ๑) 
                         ๓.๑.๒  การถอดประกอบที่กระท าซ้ าๆ  ซาก ๆ  นั้นไม่ควรจะกระท า   ซึ่งจะเป็นสาเหตุ
ให้ชิ้นส่วนช ารุด   ลดความแม่นย าในการยิง 
                         ๓.๑.๓   ไม่ควรใช้ก าลัง   และชิ้นส่วนที่ถอดออกมาไม่ควรสับเปลี่ยนกัน   โดยเฉพาะลูก
เลื่อนห้ามเด็ดขาด   เพราะการศึกหรอไม่เหมือนกัน 
                         ๓.๑.๔   ถอดออกมาแล้ววางไว้บนพื้นที่สะอาดตามล าดับ   เพ่ือสะดวกแก่การ
ประกอบด้วย 
                   ๓.๒  การตรวจความปลอดภัยของปืน   ควรปฏิบัติดังนี้.- 
                            ๑.  หา้มไก  (ไม่ขึ้นนกก็ห้ามไกได้) 
                            ๒. ปลดซองกระสุน    
                            ๓. ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาค้างไว้ 
      ๔. ตรวจดูในรังเพลิง 
      ๕. มือซ้ายปลดคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้า 
      ๖. เปิดห้ามไก 
      ๗. ลั่นไกทิศทางปลอดภัย 
        ๓.๓  การถอดประกอบปกติขั้นที่  ๑ 
         ท าการถอด  ๖  หมู่ชิ้นส่วน  ตามล าดับดังนี้ 
      ๓.๓.๑  ซองกระสุน 
      ๓.๓.๒  พานท้าย 
      ๓.๓.๓  ด้ามปืนและเครื่องลั่นไก 
      ๓.๓.๔  ลูกเลื่อนและโครงน าลูกเลื่อน 
      ๓.๓.๕  ปลอกรองมือ 
      ๓.๓.๖  ล ากล้องและห้องลูกเลื่อน 
    ๓.๔  การประกอบกระท าตรงข้ามกับการถอดชิ้นส่วนที่ถอดมาทีหลังประกอบเข้าไปก่อน 
         ๓.๕  การถอดปกติขั้นที่  ๒ 
                ๓.๕.๑  การถอดหมู่ชิ้นส่วนของชุดเคลื่อนที่ที่ถอดได้  มีดังนี้ 
        -  แหนบและแกนแหนบส่งโครงน าลูกเลื่อน (ห้ามแยกออก) 



        -  ลูกเลื่อน 
        -  หลอดเข็มแทงชนวน 
        -  เข็มแทงชนวนและแหนบ 
                การประกอบให้ท าตรงข้ามกับการถอด 
      ๓.๕.๒  การถอดด้ามปืนออกจากเครื่องลั่นไก 
        -  คันบังคับเครื่องยิง 
        -  เครื่องลั่นไก 
        -  ด้ามปืน 
                  การประกอบให้ท าตรงข้ามกับการถอด 
   การถอดปกติขั้นที่ ๒  ต้องอยู่ในความควบคุมของนายทหารสัญญาบัตรหรือเจ้าหน้าที่ช่างอาวุธ
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ท าการถอดโดยพลการ 
          ๓.๖  การถอดพิเศษ  ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ท าการถอดเอง  การเปลี่ยนชิ้นส่วนช ารุดเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่  สพ.  หรือ  นายสิบช่างอาวุธนั้น 
   
  
๔.  การท างานของเครื่องกลไก 
 ปืนเล็กยาว ๑๑  มีลักษณะการท างานโดยทั่วไป  ด้วยการถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่  ซึ่งท าให้เกิดการ
ปลดกลอน,  รั้งปลอก,  ขึ้นนก,  คัดปลอก, ป้อนกระสุน,  บรรจุ,  ขัดกลอน  ยิง  หรือเรียกว่าเป็นการท างาน  
๑  วงรอบของการท างาน  วงรอบของการท างาน  วงรอบการท างาน  จะเกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีกระสุน  ๑  
นัด  บรรจุอยู่ในรังเพลิง  และท าการยิง  (ลั่นไก) 
 สรุปวงรอบของการท างานในการยิงมีดังนี้ 
            ๔.๑  เมื่อส่วนเคลื่อนที่ถอยมาข้างหลัง 
    ๔.๑.๑  การปลอดกลอน 
    ๔.๑.๒  การรั้งปลอกกระสุน 
    ๔.๑.๓  การข้ึนนก 
    ๔.๑.๔  การคัดปลอกกระสุน 
    ๔.๑.๕  การป้อนกระสุน 
  ๔.๒  เมื่อส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
    ๔.๒.๑  การบรรจุกระสุน 
    ๔.๒.๒  การขัดกลอน 
    ๔.๒.๓  การยิง 
 วงรอบการท างานทั้ง  ๘  ขั้น  มีดังนี้ 
  ๑)  การปลดกลอน เมื่อการยิงเริ่มข้ึนนั้น   พลังงานซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ดินส่งกระสุน  ส่วนหนึ่ง  
จะดันลูกกระสุนวิ่งไปข้างหน้า    อีกส่วนหนึ่งจะดันต่อปลอกกระสุน  ปลอดกระสุนจะดันต่อหน้าลูกเลื่อน 



ท าให้กลอนลูกเลื่อนถูกบังคับด้วยลาดที่ช่องขัดกลอนท้ายรังเพลิง  กลอนลูกเลื่อน  ซึ่งมีลักษณะหมุนได้จะไป
กดลาดที่ปลายหลอดเข็มแทงชนวน  ท าให้หลอดเข็มแทงชนวนถูกบังคับให้ถอยไปข้างหลังด้วยกลอนลูกเลื่อน  
ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกลิ้งพร้อมกับแรงดัน  ซึ่งเกิดจากแรงดัน  ซึ่งเกิดจากการดันของปลอดกระสุนต่อหน้าลูก
เลื่อน  ท าให้โครงน าลูกเลื่อนเลื่อนมาข้างหลัง  ขอเหล็กยึดท้ายลูกเลื่อนจะขึ้นมาปีนลาดและยึดอยู่บนเส้นที่
ท้ายลูกเลื่อน  ขณะนี้ลูกเลื่อนและโครงน าลูกเลื่อนจ าห่างกันประมาณ  ๑/๔  นิ้ว  และยึดกันเป็นแพพร้อมที่จะ
ถอยมาข้าหลังได้   ท าให้เกิดช่องว่างภายในลูกเลื่อน  กลอนลูกเลื่อนจะเป็นอิสระ  และหลบเข้ามาอยู่ใน
ลักษณะ  “ปลดกลอน” 
  ๒)  การรั้งปลอกกระสุน  เมื่อส่วนเคลื่อนที่ถอยมาข้างหลัง  ลูกเลื่อนก็จะถอยมาข้างหลังด้วย  ขอรั้ง
ปลอกกระสุนซึ่งอยู่ในร่องหน้าลูกเลื่อน  ก็จะรั้งปลอกกระสุนถอยตามมาด้วย  เป็นการรั้งปลอกกระสุนออกจาก
รั้งเพลิง 
  ๓)  การข้ึนนก  เมื่อส่วนเคลื่อนที่ถอยมาข้างหลัง  ท้ายโครงน าลูกเลื่อนจะมาดันต่อลาดนกปืน  ท า
ให้นกปืนหงายตัวมาข้างหลัง  แง่หน้านกปืนยกขึ้นมาขัดแผ่นบังคับนกปืนอัตโนมัติไว้แหนบนกปืนอัดตัวเต็มที่  
ซึ่งเรียกว่า  “การขึน้นก” 
  ๔)  การคัดปลอกกระสุน  ขณะที่ส่วนเคลื่อนที่มาข้างหลัง  ขอรั้งปลอกกระสุนที่หน้าลูกเลื่อน
ด้านขวา  จะรั้งปลอดกระสุนออกมาด้วย  ลูกเลื่อนจะถอยออกมาตามครีบซึ่งมีเหล็กคัดปลอกกระสุนอยู่ตรง
ร่องที่ใต้ลูกเลื่อน  เมื่อท้างโครงน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาข้างหลังนั้น  จะมาปืนลาดที่หางเหล็กคัดปลอกกระสุน  
ซึ่งพอดีกับปลายเหล็กคัดปลอกกระสุนจะไปดันตรงร่องที่ลูกเลื่อนและชนกับปลอกกระสุนพอดี  ท าให้ปลอก
กระสุนกระเด็นออกทางขวา  ซึ่งจะตรงกับกระสุนออกจึงเรียกว่าเป็นการคัดกระสุน 
 ๕)  การป้อนกระสุน  เมื่อลูกเลื่อนและโครงน าลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด  พ้นจากช่องบรรจุซองกระสุน  
ท าให้แหนบซองกระสุนขยายตัวท าให้เหล็กรองกระสุน  ดันกระสุนนัดใหม่ให้ส่วนท้ายของกระสุนสูงขึ้นจาก
ปากซองกระสุน 
 ๖)  การบรรจุ  ครั้นเมื่อลูกเลื่อนวิ่งกลับไปข้างหน้าด้วยแรงแหนบส่งโครงน าลูกเลื่อนขยายตัว  หน้าลูก
เลื่อนส่วนล่างจะชนจานท้ายกระสุน  พาออกไปตามรางเหล็กรองกระสุนเข้าสู่รังเพลิง  ขณะเดียวกัน  ที่ลูก
เลื่อนขัดกลอนนั้นเอง  ท าให้จานท้ายกระสุนเข้าไปฝังในหน้าลูกเลื่อนขอรั้งปลอกจะจับจานท้ายกระสุน  เป็น
การสิ้นสุดการบรรจุ 
 ๗)  การขัดกลอน  ในขณะที่ลูกเลื่อนและโครงน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั้นเมื่อลูกเลื่อนจะหยุดลง  
ลูกเลื่อนจะหยุดลง  แต่โครงน าลูกเลื่อนยังคงเคลื่อนที่ต่อไปประมาณ   ๑ / ๔    นิ้ว    หลอดเข็มแทงชนวนจะ
สลดเข้าไปขัดในร่องที่โครงต่อท้ายล ากล้องปืนลูกเลื่อนและโครงน าจะติดกันแน่น ขอเหล็กยึดท้ายลูกเลื่อนจะลง
ไปเกาะอยู่ในร่องที่ท้ายลูกเลื่อน  ลูกเลื่อนจะขัดกลอนสนิท 
 ๘)  การยิง (หรือการลั่นไก)  
  ๘.๑)  การท างานของห้ามไก  เมื่อหมุนคันบังคับการยิงให้ตรงกับตัว   ห., (ห้ามไก)  นั้นด้ามเต็มของ
คันบังคับการยิงจะตรงไปกับหัวสะพานไกด้านท้าย  เมื่อเหนี่ยวไก  ไกจะสูงขึ้นมาไม่ได้  ปืนจะอยู่ในลักษณะ
ห้ามไก 



  ๘.๒)  การยิงทีละนัด  (ย/น)  โดยหมุนให้ปลายบังคับการยิง  ตรงกับอักษร ย/น ร่องผ่าของคัน
บังคับการยิง  จะตรงกับปลายท้ายสะพานไกท่ีจะโผล่ขึ้นมาได้   เมื่อเหนียวไกมาข้างหลังพอที่จะท าให้ปลาย
หน้าของสะพานต่ าลง  พาเอาปลายกระเดื่องต่ าลงมาด้วย  จึงท าให้หลุดจากร่องบากหน้าใต้นกปืน  นกปืนก็
เป็นอิสระ  พาดตัวไปข้างหน้า  ด้วยแรงแหนบนกปืนแล้วกระแทกต่อท้ายเข็มแทงชนวน  ท าให้เข็มแทงชนวน
พุ่งไปข้างหน้าแทงต่อชนวนท้ายปลอกกระสุน  ในกรณีท่ีปล่อยไกไม่ทันนั้นปืนจะไม่ลั่น  เพราะท้ายกระเดื่องไก
จะวิ่งมาชนหางไกไว้เฉย ๆ ถ้าจะลั่นไก  ต้องปล่อยไกเสียก่อนเพื่อให้กระเดืองไกข้ึนพาดท้ายสะพานไก  เมื่อ
เหนียวไกปืนจะลั่น  เป็นการบังคับปืนให้ยิงทีละนัด 
  ๘.๓)  การยิงเป็นชุด  (ย/ช.)  เมื่อหมุนให้ปลายบังคับการยิงตรงกับอักษร  (ย/ช.)  หรือขีดสีขาว 
ด้านขวาของสลักคันบังคับการยิงตรงกับอักษร (ย/ช.)  ท าให้ร่องผ่าของสลักคันบังคับการยิงจะหมุนมาตรงกับ
ปลายท้ายสะพานไก  ท าให้ดึงไกมาข้างหลังได้ยาวมากยิ่งข้ึน  ซึ่งท าให้ปลายกระเดื่องไกต่ าอยู่ตลอดเวลา  ไม่
ขัดกับบากหลังใต้นกปืน  เมื่อส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนไปข้างหน้าบากใต้นกปืนก็จะถูกปลดด้วยแผ่นบังคับนกปืนยิง
อัตโนมัติ  นกปืนจะฟาดไปข้างหน้า  และตีต่อท้ายเข็มแทงชนวน  ฉะนั้นในกรณีที่ยังคงเหนียวไกอยู่  ปืนก็จะ
ท าการยิงไปเรื่อย ๆ จนกระสุนหมดซองหรือเมื่อปล่อยไก 
  
๕.  เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประกอบ  ส าหรับปืนเล็กยาว  ๑๑ มีดังนี ้
 ๕.๑  สายสะพาย 
 ๕.๒ ครอบปากล ากล้อง  (ปลอกลดแสง) 
 ๕.๓  หีบเครื่องมือท าความสะอาดส าหรับล ากล้อง  ๕.๕๖  มม. - ๖.๕  มม. 
 ๕.๔  ซองกระสุน ๒๐ นัด  ๔๐ นัด 
 ๕.๕  ขาทราย 
 ๕.๖  หลอดยึดด้ามดาบ   
 
 
 
๖.  กล้องเล็งปืนเล็กยาว  ๑๑   
 เป็นอาวุธที่ใช้ติดกล้องเล็ง  ปืนนี้เมื่อติดกล้องแล้วสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ในเวลากลางวันหรือ
อากาศมืดมัว  สามารถยิงหวังผลในระยะ  ๖๐๐  ม.  หรือถ้าใช้กล้องเล็งเป็นเครื่องตรวจคันเป้าหมาย  สามารถ
ท าได้ไกลกว่า  ๖๐๐ ม. 
๗.  กล้องอินฟราเรดและแท่นติดกล้อง 
 กล้องอินฟราเรดนี้  ได้ออกแบบให้สามารถใช้เล็งยิง  และตรวจค้นหาเป้าหมายในเวลากลางคืน  ด้วย
การรวมแสงของอินฟราเรด 
๘.  การยิงลูกระเบิดยิงจากปืนเล็กยาว  ๑๑ 



 เนื่องจากปลอกลดแสงและแหวนแหนบหางน าทิศ  ได้สร้างไว้เพ่ือสวมหางน าทิศของลูกระเบิดยิง
โดยเฉพาะ  จึงสามารถท าให้ปืนเล็กยาว  ๑๑  ยิงลูกระเบิดได้เป็นอย่างดี  โดยใช้กระสุนธรรมดาท าการยิง  
ลย./ปล. 
๙.  เหตุติดขัดและวิธีแก้ไข 
เหตุติดขัดของปืน  มักเกิดขึ้นจากการช ารุดสึกหรอของเครื่องกลไก  ประกอบชิ้นส่วนผิดขาดการบ ารุงรักษา
เป็นส่วนใหญ่  ฉะนั้น  ในตารางต่อไปนี้  แสดงสาเหตุการติดขัดและวิธีแก้ไขต้องประสบอยู่เสมอ 
 

ตารางแสดงการติดขัด  สาเหตุและการแก้ไข 
 
รายการแสดงการติดขัด สาเหตุ การแก้ไข 
๑. ลูกเลื่อนไปข้างหน้าโดยไม่บรรจุ
กระสุน  
  
๒. ไม่รั้งและคัดปลอดกระสุน     
 
 
 
๓.  กระสุนไม่ถูกจุดและไม่เผาไหม้
ดินส่งกระสุน   
 
 
๔.  ลูกเลื่อนไม่ขัดกลอนสนิม     
 
 
 
 
๕.  ปืนยิงไม่สม่ าเสมอ    

ก.  ซองกระสุนไม่เข้าท่ี  
ข. ซองกระสุนหลอมจากช่องจัด
ซองกระสุน  
ก.  ขอรั้งหรือแหนบขอรั้ง  
ข. เหล็กคัดปลอกกระสุนช ารุด 
ค. รังเพลิงสกปรก  
 
ก.  เข็มแทงชนวนหัก  
ข.  เข็มแทงชนวนปลายสั้นเกินไป 
ค.  กระสุนเสื่อม 
 
ก.  รังเพลิงสกปรก 
ข.  โครงต่อท้ายล ากล้องสกปรก ค.  
กระสุนผิดรูป  
ง.  แหนบส่งโครงน าลูกเลื่อนหัก  
 
ก.  รั้งเพลิงสกปรก  
ข.  ซองกระสุนไม่เข้าท่ี  
ค.  ซองกระสุนสกปรกหรือผิดรูป 
ง.  กระสุนเสื่อม 

ก.  สอดซองกระสุนใหม่ให้เข้าที่ ข.  
ตรวจดูช่องยึดซองกระสุน   
 
ก.  ส่งซ่อม  
ข. ส่งซ่อม  
ค.  ท าความสะอาดรังเพลิง  
 
ก.  ส่งซ่อม 
ข.  ส่งซ่อม  
ค.  บรรจุกระสุนนัดใหม่  
 
ก.  และ ข.  ท าความส าอาด   
ค.  บรรจุกระสุนนัดใหม่  
ง.  ส่งซ่อม 
  
 
ก.  ท าความสะอาด 
ข.  ตบซองกระสุน 
ค.  เปลี่ยนซองใหม่  
ง.  ใช้กระสุนนัดใหม่ 

 
๑๐.  การบ ารุงและรักษาความสะอาด 
   ๑๐.๑  วัสดุท าความสะอาด  หล่อลื่นและเครื่องใช้ 
           ๑๐.๑.๑  วัสดุใช้ท าความสะอาด 



      -  น้ ามันช าระล ากล้อง 
      -  น้ าร้อนและสบู่ 
      -  น้ ายาซักแห้ง 
      -  สารประกอบล้างธาตุถ่าน 
           ๑๐.๑.๒   การหล่อลื่น 
      -  น้ ามันหล่อลื่น  ป้องกันสนิมชนิดพิเศษ 
      -  น้ ามันหล่อลื่นอาวุธ 
      -  น ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
      -  ไขมัน 
 ๑๐.๒  หน้าที่ของผู้ใช้ต้องรับผิดชอบ 
   -  ท าความสะอาดอาวุธของตน 
   -  ปรนนิบัติบ ารุงของตน 
   -  ตรวจสภาพอาวุธโดยทั่ว ๆ  ไป 
    -  ปืนมีสภาพสมบูรณ์พร้อมทั้งเครื่องประกอบ 
    -  รายงานการช ารุดและการช ารุดและการเสื่อมสภาพทันที 
 ๑๐.๓  การท าความสะอาดทันที่ 
   -  หลังยิงปืนแล้วทุก ๆ วัน  ตดิต่อกันเป็นอย่างน้อย  ๓  วัน 
   -  เมื่อถูกน้ า 
   -  มีฝุ่นทรายเปรอะเปื้อน 
๑๑.  เครื่องช่วยฝึกประกอบปืนเล็กยาว  ๑๑ 
 ๑๑.๑  ประโยชน์เครื่องช่วยฝกึ 
   -  ลดการสี้นเปลือง 
   -  ปฏิบัติการยิงได้เช่นเดียวกับกระสุนจริง 
   -  ใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี 
 ๑๑.๒  เครื่องช่วยฝึก 
   -  ปลอดทวีความถอย (ส าหรับการยิงกระสุนซ้อมรบ) 
   -  ล ากล้อง  ขนาด  .๒๒  นิ้ว  (๕.๖  x ๑๖  มม. ) 
๑๒.  การใช้ศูนย์และการปรับศูนย์ 
 ๑๒.๑  การเล็งปืนก็คือ  การวางแนวเส้นเล็งผ่าศูนย์หลังและศูนย์หน้าให้ถูกต้อง  และวางภาพศูนย์พอดี  
ปืนเล็กยาว  ๑๑  หลังการเล็งเหมือนกับอาวุธอ่ืน ๆ ที่มีศูนย์เหมือน ๆ กัน 
 ๑๒.๒  การปรับศูนย์ปืนเล็กยาว  ๑๑  ศูนย์หน้าแบบคงที่  ส่วนศูนย์หลังเป็นศูนย์ที่สามารถปรับได้ท้ัง
ทางระยะและทิศทาง 
   ๑๒.๑.๑ การปรับทางระยะ  การปรับทางระยะนั้นต้องมีเครื่องมือบังคับแกนยึดแผ่นมาตราศูนย์
หลังรูปวงกลม  ให้ยุบตัวเข้าไปในแกนศูนย์หลัง  แล้วจึงหมุนตัวศูนย์หลังรูปกลมไปตามเกลียวภายในของศูนย์



หลัง  การหมุนนี้  ไม่ว่าจะตามเข็ม ฯ  หรือทวนเข็ม – เพ่ือความสะดวกให้คิดเป็นจ านวนรอบ  จากต าแหน่ง
เดิมที่มีอยู่  เช่น  ๑/๔ , ๑ /๒, ๓/ ๔  และ ๑ รอบ  หรือ ๒  รอบ  เป็นต้น  ในระยะยิง  ๒๕  เมตร  ของศูนย์
หลังวงกลม  ท าให้เปลี่ยนต าบลกระสุนถูกเป้าสูงหรือต่ าลง  ๔  ชม.  ส าหรับระยะ  ๒๐๐ , ๓๐๐ และ ๔๐๐  
ม. นั้น  คิดปัจจัยตัวเลขระยะนั้น ๆ แล้วหารด้วย ๑๐๐ 
    ตัวอย่าง  ระยะยิง  ๒๐๐  ม.  ปัจจัยตัวแก้เท่ากับ  ๒๐๐ /๑๐๐ = ๒ 
 เพราะฉะนั้น  ถ้าหมุนไป  ๑ /๔  รอบ  =  ๒   x  ๔  ซม.  การหมุนศูนย์หลังนั้นมีข้อควรจ า  คือ 
 ก.  ถ้าหมุนศูนย์หลังตามเข็มนาฬิกา  ท าให้รอยกระสุนต่ า 
 ข.  ถ้าหมุนศูนย์หลังทวนเข็มนาฬิกา  ท าให้รอยกระสุนสูงขึ้น 
 ค.  การหมุนศูนย์หลังนั้น  ต้องให้ลงร่องขัดของรูกลมทุกระยะยิงท่ีแกนยึดศูนย์หลัง (มีเสียงดังคลิ๊ก) 
  ๑๒.๒.๒  การปรับทิศทาง  ปืนเล็กยาว  ๑๑  ไม่สร้างมาตรมุมทิศไว้เช่นปืนอื่น ๆ จ าเป็นต้องอาศัย
การหมุนเป็นรอบ  ของควงปรับทางทิศของฐานศูนย์หลัง  ซึ่งอยู่ทางขวาของฐานศูนย์หลัง  ถ้าให้สะดวกควรคิด
เป็นจ านวนรอบของฐานศูนย์หลัง  ถ้าให้สะดวกควรคิดเป็นจ านวนรอบของควงมุมทิศ  จากต าแหน่งเดิม  ซึ่ง
เป็นควงหัวผ่า  ๔  แฉก  การนับรอย  คือ  ๑ ๔, ๑ /๒, ๓ /๔ และ ๑  รอบ ๒  รอบ  เป็นต้น 
    ในระยะ  ๒๕  ม. ๑ รอบ  ของควงมุมทิศ  ท าให้เปลี่ยนต าบลกระสุนไปทางซ้ายหรือขวามือ  
๔  ซม.  เช่นเดียวกับทางระยะเหมือนกับ 
    ในระยะ  ๑๐๐  ม.  ถ้าหมุนควงมุมทิศไป  ๑ /๔  รอบ  ก็จะเปลี่ยนต าบลกระสุนถูกจากที่เดิม  
๔  ซม. 
    ส าหรับระยะ  ๒๐๐, ๓๐๐, และ ๔๐๐ ม. ก็คิดปัจจัยเช่นเดียวกับทางระยะยิง  การหมุนควง
ปรับทางทิศมีข้อควรจ า  คือ 
 ก่อนใช้ไขควงจ าปาขัน  หรือคลายควงมุมทิศ  ให้ใช้ไขควงจ าปาคลายสกร ูยึดฐานศูนย์หลังให้หลวมพบ
ขยับตัวได้  ๓ /๔ รอบ แล้วใช้ไขควงจ าปาขันหรือคลายมุมทิศ  โดยเกณฑ์ดังนี้ 
 ถ้าต้องการเปลี่ยนต าบลกระสุนถูกไปทางขวา  ให้หมุนควงมุมทิศทวนเข็มนาฬิกา 
 ถ้าต้องการเปลี่ยนต าบลกระสุนถูกไปทางซ้าย  ให้หมุนควงมุมทิศตามเข็มนาฬิกา 
๑๓ . ประเภทเป้าและการใช้ 
 เป้าที่ใช้ส าหรับยิงอาวุธประจ ากาย  มี  ๓  ประเภท  คือ 
  ๑๓.๑  ประเภทเป้าหุ่น 
  ๑๓.๑  ประเภทเป้า  ปพ. 
  ๑๓.๑  ประเภทเป้า  ปลย. 
๑๔.  ประเภทเป้าหุ่นมี  ๓  ชนิด  คือ 
  ๑๔.๑  เป้าหุ่น  ก  (เป้าหุ่นนอน)   
  ๑๔.๒  เป้าหุ่น  ข  (เป้าหุ่นนั่ง) 
  ๑๔.๓  เป้าหุ่น  ค  (เป้าหุ่นยืน) 
 (  ทั้ง  ๓  ชนิดนี้  ใช้ส าหรับฝกึยิง  ปพ, และ  ปลย.  ทุกชนิด ) 
๑๕. ประเภทเป้า  ปพ.  มี  ๒  ชนิด  คือ 



  ๑๕.๑  เป้า  ปพ. ก.  ใช้ส าหรับฝึกยิง  ปพ.  ๘๖  ในระยะ  ๒๕  เมตร  ลงมา 
  ๑๕.๒  เป้า  ปพ.  ข.  ใช้ส าหรับฝึกยิง  ปพ.  ๘๖  ในระยะเกินกว่า  ๒๕  เมตร  ถึง  ๕๐ เมตร   
 
 
 
 
 
๑๖.  ประเภทเป้า  ปลย. มี ๔  ชนิด  คือ 
  ๑๖.๑  เป้า  ปลย.  ก  ใช้ส าหรับฝึกยิง  ปลย.  ในสนาม  ๒๕  เมตร  ลงมา 
  ๑๖.๒  เป้า  ปลย.  ข  ใช้ส าหรับปรับศูนย์รบ   ปลย.  เอ็ม ๑๖  เอ ๑  และ  ปลย.  ๑๑ ในสนาม  
๒๕  เมตร 
  ๑๖.๓  เป้า ปลย.  ค.  ใช้ส าหรับฝึกยิง  ปลย. ในสนามทราบระยะ  ๑๐๐, ๒๐๐ และ  ๓๐๐  เมตร 
  ๑๖.๔  เป้า  ปลย.  ง.  ใช้ส าหรับฝึกยิง  ปลย.  ในสนามทราบระยะ  ๕๐๐  เมตร 
 

.................................................................. 
 
 
     
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ปืนเล็กยาวทาโว ขนาด  ๕.๕๖   มม.แบบ TAR  
(TAVOR  Assault Rifle ๕.๕๖ MM) 

๑. กล่าวน า 
    ปืนเล็กยาวทาโว ขนาด ๕.๕๖ มม.  จัดเป็นอาวุธประจ ากายของ ทบ.  ผลิตโดยบริษัท Israel Weapon 
Industries (IWI) Ltd. ประเทศอิสลาเอล  ท าการยิงจากต าแหน่งหน้าลูกเลื่อนปิด ลูกเลื่อนหมุนตัวขัดกลอน
และปลดกลอนด้วยแรงดันแก๊สต่อหัวลูกสูบ  ติดกล้องเล็งแบบสะท้อนภาพ  ท างานด้วยแก๊ส  ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ  ท าการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ  ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุนขนาด ๓๐  นัด  สามารถท า
การยิงด้วยการประทับบ่าและท่ายิงใต้แขน  ทบ.จัดเข้าประจ าการเมื่อปี ๕๑ 
         ก.  แบบของ ปลย.ทาโว มีอยู่ ๔ แบบ คือ 
               ๑)  TAR (TAVOR  Assault  Rifle   ปืนเล็กยาวทาโว) 
               ๒)  CTAR (Commander TAVOR  Assault  Rifle ปืนเล็กยาวทาโวส าหรับผู้บังคับบัญชา) 
               ๓)  STAR  (Sharpshooter TAVOR  Assault  Rifle   ปืนเล็กยาวทาโวส าหรับพลแม่นปืน) 
                ๔)  GTAR (TAVOR  With  Grenade  Launcher  ปืนเล็กยาวทาโวติดเครื่องยิงลูกระเบิด) 
           ข. รายการทั่วไปและขีปนวิธี  แบบ  TAR 
       ๑)  คุณลักษณะทั่วไป 
       -  ความกว้างปากล ากล้อง  ขนาด  ๕.๕๖  มม. 
       -  กระสุนขนาด  ๕.๕๖ X  ๔๕ มม.  นาโต้ เอ็ม  ๘๕๕/เอสเอส ๑๐๙   
       -  น้ าหนักกระสุน  ๑  นัด           หนัก     ๑๙๐    เกรน 
       -  น้ าหนักหัวกระสุน                 หนัก       ๖๒    เกรน 
       -  ความยาวของปืน                      ๗๒.๕     ซม. 
       -  เกลียวในล ากล้อง                    ๖  เกลียว  /ขวา   /  ๗  นิว้ 
              ๒)  รายการน้ าหนักและขีปนวิธี 



       -  น้ าหนัก(เฉพาะตัวปืน)                            ๓.๓         กก. 
       -  ความเร็วต้นของกระสุน                         ๙๖๐    ฟุต/วินาที 
                 -  อัตราการยิงต่อเนื่อง                               ๔๕    นัด/นาท ี
       -  อัตราการยิงเร็วสูงสุด                ๗๐๐-๑,๐๐๐      นัด/นาที 
       -  ระยะยิงหวังผล                                 ๕๐๐      เมตรลงมา 
               ๓)  กล้องเล็งและศูนย์เล็ง ประกอบด้วย                                                                              
                  -  กล้องเล็งสะท้อนภาพ  MEPRO ๒๑ M  ติดตั้งกับล ากล้อง 
                  -  ศูนย์เล็งส ารอง  มี     ศูนย์หน้า, ศูนย์หลัง (ปกติพับไว้ กางออกเม่ือใช้งาน) 
       ๔)  อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน  ประกอบด้วย 
       -  สายสะพาย 
       -  ซองกระสุนขนาด  ๓๐  นัด 
       ๕) อุปกรณ์พิเศษ  ประกอบด้วย 
       -  ดาบปลายปืน,ขาทราย 
           -  เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด  ๔๐  มม. 
    -  กล้องเล็งแบบต่างๆ 
 
๒. ระบบการท างานของปืน 
 ก.  ส่วนประกอบต่างๆ ของตัวปืน  
               ๑)  ปลอกลดแสง                 ๑๒)  กระเดื่องหยุดชุดโครงน าลูกเลื่อน 
             ๒) ล ากล้อง             ๑๓) ช่องใส่ซองกระสุน  
             ๓) ศูนย์หน้า (ศูนย์ส ารอง)                             ๑๔) เหล็กยึดซองกระสุน 
             ๔)  คันข้ึนนก                                     ๑๕) กระเดื่องปลดซองกระสุน 
             ๕)  หูกระวินบน                                             ๑๖)  ด้ามปืน 
             ๖)  กล้องเล็งสะท้อนภาพ                              ๑๗)  คันเลื่อนต าแหน่งการยิง 
             ๗)  ศูนย์หลัง (ศูนย์ส ารอง)                             ๑๘)  โก่งไก 
             ๘)  แท่นยึดกล้องมองกลางคืน                       ๑๙)  ไก    
             ๙)  แผ่นปิดช่องคัดปลอก                               ๒๐)  ประกับรองมือ 
           ๑๐)  หูกระวิง ล่าง                                           ๒๑)  ห่วงยึดด้ามดาบปลายปืน 
           ๑๑)  ชุดพานท้าย 
      
 
                 ๑       ๒        ๓  ๔      ๕              ๖     ๗     ๘     ๙      ๑๐ 



             
                                ๒๑       ๒๐ ๑๙    ๑๘   ๑๗     ๑๖  ๑๕ ๑๔   ๑๓  ๑๒  ๑๑  
 
 
                                        ภาพ ส่วนประกอบ ปลย.ทาโว แบบ TAR 
  ข. วงรอบการท างาน 
   การท างานของปืนมี  ๘  ขั้นตอน  ได้แก่ 
   ๑)  การป้อนกระสุน (Loading)    คือ  การสอดซองกระสุนที่มีกระสุนบรรจุอยู่เข้าในช่องติดซอง
กระสุนที่     โครงปืนกระสุนนัดบนสุดในซองกระสุนพร้อมถูกบรรจุเข้ารังเพลิง 
            ๒)  การข้ึนนก (Cocking) แยกเป็น 
                      (ก) การข้ึนนกด้วยมือ -  โดยการดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาด้านหลัง  ท าให้โครงน าลูกเลื่อนเคลื่อน
ถอย หลังดันให้นกปืนง้างออกแล้วนกปืนจะถูกขัดไว้ด้วยกระเดื่องนกปืน  เมื่อปล่อยคันรั้งโครงน าลูกเลื่อนจะ
เคลื่อนนกลับไปยังด้านหน้าด้วยแรงดันแหนบ 
                      (ข) การข้ึนนกโดยอัตโนมัติ-  เมื่อกระสุนถูกขับผ่านรูน าแก๊ส,แรงดันแก๊สส่วนหนึ่งไหลเข้
กระบอกสูบดันต่อหัวสูบ,แรงดันแก๊สท าให้ลูกสูบรวมทั้งโครงน าลูกเลื่อนและลูกเลื่อนเคลื่อนถอยหลัง 
   ๓) การบรรจุ  (Feeding)   
           ขณะที่โครงน าลูกเลื่อนถูกแหนบดันกลับไปทางด้านหน้า,แง่ด้านล่างตรงหน้าลูกเลื่อนดัน  
ขอบจานท้ายปลอกกระสุนในซองกระสุน,  กระสุนเลื่อนผ่านลาดท้ายรังเพลิงเข้าไปบรรจุ  อยู่ในรังเพลิง  
   ๔) การขัดกลอน (Locking) 
                    เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนถึงด้านหน้าสุด,หน้าลูกเลื่อนยันท้ายล ากล้องท าให้ลูกเลื่อนหยุด 
เคลื่อนขณะที่ลูกเลื่อนหยุดเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วแต่โครงน าลูกเลื่อนยังเคลื่อนไปข้างหน้าได้อีกเล็กน้อยโครงน า
ลูกเลื่อนถ่ายทอดแรงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผ่านสลักบังคับลูกเลื่อนที่สอดผ่านช่องในลูกเลื่อนที่มีลักษณะเป็นลาด
ท าให้ลูกเลื่อนถูกบังคับให้หมุนตัว การหมุนตัวของลูกเลื่อนท าแง่หน้าลูกเลื่อนขัดกลอนกับแง่ที่โครงต่อท้ายล า
กล้อง 
   ๕) การลั่นไก (Firing)  



                    การเหนี่ยวท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของก้านต่อไกไปดึงเหล็กบังคับกระเดื่องนกปืน  ท าให้
กระเดื่องนกปืนเคลื่อนที่และปลดนกปืน,นกปืนตีลงตรงท้ายเข็มแทงชนวน เข็มแทงชนวนพุ่งไปข้างหน้า
กระแทกจอกชนวนท้ายของกระสุนเกิดการลั่นไก 
   ๖) การปลดกลอน (Unlocking) 
                    ขณะที่กระสุนถูกขับถุงปลายล ากล้อง.แก๊สจ านวนหนึ่งไหลผ่านรูน าแก๊สเข้าไปยั 
กระบอกสูบแล้วดันต่อหัวลูกสูบ  ลูกสูบเริ่มเคลื่อนดันต่อชุดกลไกเคลื่อนที่ถอยหลัง โครงน าลูกเลื่อนเริ่มเคลื่อน
ถอยหลังขณะที่ลูกเลื่อนยังขัดกลอนอยู่  สลักบังคับลูกเลื่อนเบียดลาดบังคับให้ขัดกลอนของลูกเลื่อนในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับตอนเคลื่อนที่ไปด้านหน้า  ท าให้ลูกเลื่อนหมุนตัวในทิศทางกลับกัน การหมุนตัวของลูกเลื่อนใน
ทิศทางกลับกันท าให้เกิดการปลดกลอน  โดยแง่ขัดกลอนหน้าลูกเลื่อนหลุดออก 
จากการขัดกับแง่ขัดกลอนท้ายล ากล้อง 
   ๗) การรั้งปลอก (Extrction) 
                   ขอรั้งปลอกเกาะเกี่ยวขอบจานท้ายปลอกกระสุนไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุ,และระหว่างที่ลูก
เลื่อนเคลื่อนที่ถอยหลัง ขอรั้งปลอกก็จะดึงปลอกกระสุนออกจากรังเพลิง 
   ๘) การคัดปลอก (Ejection) 
                     เหล็กคัดปลอกท่ีมีแหนบดันอยู่จะดันต่อจานท้ายปลอกกระสุนอยู่ข้างหนึ่ง ขณะที่อีกข้าง หนึ่ง 
มีขอรั้งปลอกเกาะเกี่ยวอยู่ท าให้ปลอกกระสุนพร้อมถูกดีดออกทางด้านขอรั้งปลอก  แต่ในตอนแรกของการ
เคลื่อนที่ถอยหลัง  ปลอกกระสุนถูกรังเพลิงและโครงต่อท้ายล ากล้องบังคับไว้  เมื่อปลอกถูกรั้งเคลื่อนพ้นโครง
ต่อท้ายล ากล้อง  ก็จะถูกดีดออกผ่านช่องคัดปลอกด้วยแรงดันของเหล็กคัดปลอก 
  ค. เครื่องนิรภัย  ประกอบด้วย 
              ๑)  กลไกนิรภัย  อันแรกคือ  การขัดกลอนไม่สนิท 
   ๒)  กลไกนิรภัย  อันที่สองคือ  ลูกเลื่อนจะยังไม่ปลดกลอนจนกว่าลูกกระสุนจะผ่านพ้นปากล า
กล้อง 
   ๓)  กลไกนิรภัยอันที่สามคือ  คันบังคับการยิงหรือห้ามไก 
  ง.  คันบังคับการยิง สามารถจัดได้ ๓ ต าแหน่งคือ 
   ๑)  ห้ามไก (S)    แกนบังคับการยิงจะถูกหมุนให้เข้าไปหนุนแง่บนก้านไกไว้ ป้องกันไม่ให้ไก 
เคลื่อนที่ได้ 
   ๒)  การยิงแบบก่ึงอัตโนมัติ (R)                                                         

(ก) การลั่นไกกระสุนนัดแรก  เมื่อเหนี่ยวไก  ก้านไกถูกดึง  การเคลื่อนที่ของ 
ก้านไกจะดึงเหล็กบังคับกระเดื่องนกปืนให้โยกรอบสลักแกนหมุน  พร้อมกับบังคับให้กระเดื่องนกปืนโยกตามไป
ด้วยจนปลดนกปืนเป็นอิสระ ตีต่อท้ายเข็มแทงชนวนท าให้เกิดการลั่นไกกระสุนนัดแรก 
                      (ข) กระสุนนัดที่สอง  หลังจากกระสุนนัดแรกถูกยิงออกไปโครงน าลูก 
เลื่อนเคลื่อนถอยหลังท าให้เกิดการข้ึนนก  นกปืนจะถูกขัดไว้ด้วยกระเดื่องนกปืนเมือผ่อนไกเหล็กบังคับ
กระเดื่องนกปืนจะเข้าไปขัดอยู่ใต้ทางกระเดื่องนกปืน  พร้อมที่จะดันกระเดื่องนกปืนให้เคลื่อนที่เมื่อมีการ
เหนี่ยวอีกครั้ง 



         ๓)  การยิงแบบอัตโนมัติ (A)  
    (ก) การลั่นไกกระสุนนัดแรก เมื่อจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ในต าแหน่งยิงอัตโนมัติ 
ระยะ เหนี่ยวไกจะมีมากขึ้น  ท าให้เหล็กบังคับกระเดื่องนกปืนโยกหมุนตัวได้มากข้ึน,และท าให้   กระเดื่องนก
ปืนพ้นจากการขัดกับนกปืน นกปืนที่ถูกปลดเป็นอิสระจะตีต่อท้ายเข้มแทงชนวน                          
     (ข) การยิงต่อเนื่อง หลังจากลั่นไกนัดแรก การลั่นไกนัดต่อๆ ไปก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ(ผู้ยิง
ยังคง เหนี่ยวไกอยู่)  เมื่อโครงน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่ถอยหลัง,โครงน าลูกเลื่อนจะดันนกปืนให้ง้างต่ าลง ระยะ
เหนี่ยวไกท่ีมีมากขึ้น  จะท าให้เหล็กบังคับกระเดื่องนกปืนโยกหมุนได้มากขึ้น  ส่งผลให้กระเดื่องนกปืนมีระยะ
เคลื่อนตัวมากข้ึนด้วย จนพ้นจากระยะที่ขัดกับนกปืน นกปืนจะถูกขัดไว้โดยกระเดื่องนกปืนอัตโนมัติเท่านั้น 
การเคลื่อนที่ไปด้านหน้าของโครงน าลูกเลื่อนท าให้แง่ตรงส่วนล่างด้านท้ายเตะปลายด้านบนของกระเดื่องนกปืน
อัตโนมัติให้ต่ าลงและปลดให้นกปืนเป็นอิสระ นกปืนที่ถูกปลดให้เป็นอิสระตีต่อท้ายเข็มแทงชนวนลั่นไกกระสุน
นัดต่อไป  วงรอบการท างานเช่นนี้จะเกิดข้ึนนานตราบที่ไกถูกเหนี่ยวไว้ เมื่อผู้ยิงผ่อนไก,กระเดื่องนกปืนจะ
เคลื่อนขึ้นมาขัดนกปืนไว้และหยุดวงรอบการท างาน 
  จ. ประเภทกระสุน  ขนาด ๕.๕๖ X ๔๕ มม.นาโต้ ได้แก่    
    ๑) กระสุนธรรมดา   
    ๒)  กระสุนส่องวิถี                                                                                   
    ๓)  กระสุนซ้อมรบ   
        ๔)  กระสุนฝึกหัดบรรจุ   
๓. การถอดและการประกอบปกติ  ระดับผู้ใช้ 
 ก.  การตรวจอาวุธ เพื่อตรวจความปลอดภัยของปืนก่อนการถอดประกอบ มีวิธีการปฏิบัติโดยละเอียด
ดังนี้ 
  ๑)  จัดคันบังคับการต าแหน่งห้ามไก(S) 
  ๒)  ตรวจช่องบรรจุซองกระสุนให้แน่ใจว่าได้ปลดซองกระสุนออกจากปืนเรียบร้อยแล้ว 
  ๓)  ใช้นิ้วทั้ง ๕  ก าด้ามปืนไว้ 
  ๔)  ยกปืนขึ้นให้แกนล ากล้องท ามุม  ๖๐  องศา  กับพ้ืน 
  ๕)  ดึงคันรั้งลูกเลื่อนด้วยนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือแล้วปล่อยทันที  ๒  ครั้ง และส่วนครั้งที่  ๓ ค้างไว้ 
          ๖)  ลดปากล ากล้องลงท ามุม  ๔๕  องศา  พลิกตรวจดูรังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนค้างอยู่ 
            ๗)  ยกปืนขึ้นให้ล ากล้องท ามุม  ๖๐  องศา  ปล่อยคันรั้งลูกเลื่อน 
  ๘)  จัดคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่งยิงกึ่งอัตโนมัติ (R ) เล็งปืนขณะท ามุมข้ึน  ๖๐ องศาลั่นไก แล้ว
ห้ามไก 
 ข.  การถอดประกอบปกติ  แบ่งออกเป็น ๒ ขั้น คือ 
  ขั้นที่ ๑ การถอดชุดกลไกเคลื่อนที่ถอยหลังออกจากปืน  วิธีถอด 
   ๑)  กดสลักยึดพานท้ายจากทางด้านขวาของปืน  แล้วดึงสลักออกทางซ้ายจนสุดระยะ  
                     (สลักยังคาอยู่) 
   ๒)  เปิดพานท้ายออก  จับแผ่นรับแรงถอย  แล้วดึงชุดกลไกเคลื่อนที่ถอยหลังออก 



 

 
 

ภาพ  การถอดขั้นที่๑ 
   ล าดับ ชื่อชิ้นส่วน (ตามภาพ) 
                    ๑   Butt  locking  pin  สลักยึดพานท้าย 
                    ๒   Recoiling  system  ชุดกลไกเคลื่อนที่ถอยหลัง 
                    ๓   Butt  assembly  ชุดพานท้าย 
 ขั้นที่ ๒ การถอดชิ้นส่วนของชุดกลไกเคลื่อนที่ถอยหลัง วิธีถอด 
    ๑)  ถอดแหนบส่งลูกเลื่อนออกจากแผ่นรับแรงกระแทก 
    ๒)  ถอดสลักบังคับลูกเลื่อน 

 
ภาพ   ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชุดกลไกเคลื่อนที่ถอยหลัง 

 ล าดับชื่อชิ้นส่วน 
  ๑   Piston  ลูกสูบ                                     ๕   Buffer  แผ่นรับแรงกระแทก   
            ๒   Bolt  carrier  assembly  ชุดโครงน าลูกเลื่อน    ๖   Firing  pin  เข็มแทงชนวน 
     ๓   Return  spring  แหนบส่งลูกเลื่อน                 ๗   Bolt  guide  pin  สลักบังคับลูกเลื่อน 
      ๔   Bolt  carrier  guide rod  ก้านน าโครงน าลูกเลื่อน        ๘    Bolt  ลูกเลื่อน 
 ค. การถอดเครื่องลั่นไก 
   ๑)  ดันสลักยึดชุดเครื่องลันไกออกทางซ้ายจนสุดระยะ(คาอยู่กับโครงปืน) 
   ๒)  ง้างปุ่มปลดโครงน าลูกเลื่อนแล้วดึงเอาชุดเครื่องกลไกออก 



 
                                          ภาพ การถอดชุดเครื่องลั่นไก 
  ล าดับชื่อชิ้นส่วน 
   ๑  Mechanism  locking  pins  สลักยึดเครื่องลั่นไก 
   ๒  Bolt  carrier  stop  button  ปุ่มปลดโครงน าลูกเลื่อน 
   ๓  Trigger  mechanism  ชดุเครื่องลั่นไก 
 ง.  การประกอบ 
  ๑)  การประกอบชุดกลไกเคลื่อนที่ 
   (ก) ใส่ลูกเลื่อนและเข็มแทงชนวนเข้าในโครงน าลูกเลื่อน 
   (ข) หมุนเข็มแทงชนวนจนด้านขอบตรงชองท้ายเข็มแทงชนวนหันขึ้นด้านบน 
   (ค) สอดสลักบังคับลูกเลื่อนล๊อกเข็มแทงชนวนกับลูกเลื่อน 
   (ง) ใส่แกนน าโครงน าลูกเลื่อนเข้าท่ี 
   (จ) สอดชุดกลไกเคลื่อนที่ทางด้านท้ายโครงปืน 
   (ฉ) ปิดพานท้ายปืน 
   (ช) ดันสลักยึดพานท้ายปืนเข้าที ่
   (ซ) ตรวจดูการท างานดึงแล้วปล่อยคันรั้งจะต้องไม่ติดขัด 
  ๒)  การประกอบเครื่องลั่นไก 
   (ก) ประกอบเครื่องลั่นไกเข้ากับปุ่มปลดโครงน าลูกเลื่อน 
   (ข) กดสลักยึดเครื่องลั่นไกไปทางขวา 
 
๔.  การบรรจุ  การยิงและการเลิกบรรจุ 
 ก.  การบรรจุกระสุน 
  ๑)  ยกปืนขึ้นให้แกนล ากล้องท ามุม  ๖๐  องศา  กับพ้ืน 
  ๒)  ใช้นิ้วหัวแม่มือขวาสัมผัสดูว่าคันบังคับการยิงอยู่ในต าแหน่งห้ามไก ( S )     
  ๓) สอดซองกระสุนเข้าช่องรับซองกระสุนจนได้ยินเสียงกลอนยึดซองกระสุนลั่นดังคลิ๊ก 
  ๔) ขึ้นนก(ดึงคันรั้งสุดระยะแล้วปล่อยให้เคลื่อนกลับไปด้านหน้าเข้าท่ีเดิม 
 ข.  การยิงปืน 
  ๑) จัดคันบังคับการยิงให้อยู่ในต าแหน่งยิง  R  หรือ  A   
  ๒)  เหนี่ยวไก 



  ๓)  เมื่อยิงกระสุนหมดซองกระสุน (เหลือซองกระสุนเปล่า)ลูกเลื่อนจะค้างอยู่ในต าแหน่ง ทาง
ด้านหลัง  ให้ปลดซองกระสุนเปล่าออก  แล้วติดซองกระสุนที่มีกระสุนเต็มเข้าแทนที่,จากนั้นให้กดปุ่มปลดโครง
น าลูกเลื่อนให้โครงน าลูกเลื่อนให้เป็นอิสระ,  แหนบส่งลูกเลื่อนจะดันโครงน าลูกเลื่อนไปทางด้านหน้าพร้อมกับ
บรรจุกระสุนเข้ารังเพลิง 
 ค.  การเลิกบรรจุ 
  ๑)  จัดคันบังคับการยิงอยู่ในต าแหน่งห้ามไก(S) 
  ๒)  ยกปืนให้ปลายปากล ากล้องชี้ขึ้นท ามุม  ๖๐  องศา 
  ๓)  ก าด้ามปืนไว้ด้วยนิ้วมือทั้งห้า 
  ๔)  กดคันปลดซองกระสุนแล้วปลดซองกระสุนออก 
  ๕)  ตรวจอาวุธ 
 
๕.  การแก้ไขเหตุติดขัด 
 การด าเนินการเมื่อเกิดเหตุปืนหยุดยิง (Stoppages) 
  ก.  ปืนหยุดยิงแบบที่  ๑ 
   ๑)  ตรวจหาสาเหตุการหยุดยิง   ชุดโครงน าลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่งด้านหน้าเมื่อเหนี่ยวไกปืนแต่
ไม่ลั่น 
   ๒)  สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ 
     (ก) ซองกระสุนเข้าที่ไม่สนิท  และกระสุนไม่ป้อนเข้ารังเพลิง 
     (ข) กระสุนบกพร่อง (MISFIRE ROUND) 
     (ค) ลูกเลื่อนไม่ขัดกลอนเนื่องจากมีคราบสกปรก 
     (ง)  เข็มแทงชนวนหัก 
      ๓)  การปฏิบัติเมื่อปืนหยุดยิง 
     (ก) ใช้อุ้งมือตบด้านล่างของซองกระสุน 
     (ข) ขึ้นนกปืนแล้วท าการยิงต่อไป 
  ข.  ปืนหยุดยิงแบบที่  ๒  
   ๑)  ตรวจหาสาเหตุการหยุดยิง  ชุดโครงน าลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่งตรงกลางเมื่อเหนี่ยวไกปืน  แต่
ปืนไม่ลั่น 
   ๒) สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ 
    (ก) มีการป้อนกระสุนซ้อน  กล่าวคือกระสุนสองนัดถูกป้อนเข้ารังเพลิงเกือบพร้อมกัน 
    (ข) ปลอกกระสุนถูกรั้งออกจากรังเพลิงไม่ถูกต้อง 
   ๓)  การปฏิบัติเมื่อปืนหยุดยิง 
                     (ก) ห้ามไกปืนไว้แล้วถอดซองกระสุน 
                     (ข) หันช่องคัดปลอกกระสุนลงพ้ืน  แล้วดึงคันรังลูกเลื่อน 
                     (ค) ใส่ซองกระสุน 



    (ง) ขึ้นนกปืนปลดห้ามไก แล้วท าการยิงต่อไป 
         ค. ปืนหยุดยิงแบบที่ ๓   
   ๑)  ตรวจหาสาเหตุการหยุดยิง  ชุดโครงน าลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่งด้านหลัง  หลังจากท าการยิง   
กระสุนจ านวนมากปืนหยุดยิง  
  ๒)  สาเหตุที่อาจเป็นไปได้  คือ  กระสุนหมด 
  ๓)  การปฏิบัติเมื่อปืนหยุดยิง 
   (ก) ห้ามไกปืนไว้ 
   (ข) เปลี่ยนซองกระสุนใหม่ 
   (ค) ขึ้นนกปืนแล้วปลดกระเดื่องหยุดลูกเลื่อน 
   (ง) ปลดห้ามไกแล้วท าการยิงต่อไป 
 ง. การแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด 
                ๑) ห้ามไกตบซองกระสุนให้เข้าท่ี 
                ๒) ดึงคันรั้งโครงน าลูกเลื่อนมาข้างหลัง 
                ๓) ตรวจดูรังเพลิงมีปลอกกระสุนค้างอยู่หรือไม่ 
                ๔) ปล่อยคันรั้งไปข้างหน้า 
                ๕) ปลดห้ามไกแล้วท าการยิงต่อไป 
                    การแก้ไขทันทีทันใดกระท าครั้งเดียว หากปืนยังไม่ท างานตามปกติให้ตรวจดูสาเหตุของการ
ติดขัดหรือการท างานผิดปกติข้างต้นแล้วจึงส่งให้ช่างอาวุธของหน่วยหาสาเหตุการช ารุดและซ่อมตามคู่มือต่อไป 
 
๖.  การปรับกล้องเล็งและศูนย์เล็ง 
     ก.  ระบบเครื่องเล็งของปืนเล็กยาวทาโวมี  ๒  ชนิด  คือ 
   ๑)  กล้องเล็งสะท้อนภาพ    MEPRO  ๒๑ M 
   ๒)  ศูนย์เล็งส ารองทั้งศูนย์หน้าและศูนย์หลัง 
     ข.  กล้องเล็งสะท้อนภาพ  MEPRO  ๒๑ M 
         ติดตั้งอยู่บนล ากล้องโดยตรง      มีลักษณะสะท้อนภาพแบบให้แสงจากสองแหล่งกล่าวคือ    
กลางวันใช้ระบบรวมแสงสว่างตามธรรมชาติด้วยใยแก้วน าแสง  ส่วนกลางคืนให้แสงจากสารทริเธี่ยม(tritium 
light source)   สร้างเป็นจุดเล็งสีแดง (red dot)  ได้รับการออกแบบส าหรับเล็งได้อย่างรวดเร็วและยิงปืนได้
แม่นย าใช้เล็งได้ทันที่ในทุกสภาพของแสงโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่  กล้องเล็งสะท้อนภาพ  MEPRO  ๒๑ M  ติด
เลนส์  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓๐  มม. 
           ๑) ข้อดีของกล้องเล็ง 
     (ก) ย่านการมองเห็นภาพกว้าง 
     (ข) ท าการยิงได้เร็ว  เหมาะส าหรับการรบในเมือง 
     (ค) เล็งจับเป้าหมายได้รวดเร็ว 
     (ง) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพที่เลวร้ายเช่น  อากาศปิด  การยิงขณะที่ 



สภาพร่างกายเหนื่อยล้าหรืออยู่ภายใต้ความกดดัน 

 
ภาพ  กล้องเล็งสะท้อนภาพ MEPRO ๒๑ M 

 
 

 
   ๒)  คุณลักษณะเฉพาะและลักษณะทั่วไปของกล้องเล็งมีดังนี้ 
      -   ก าลังขยาย                                   ๑       เท่า 
      -   เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์              ๓๐     มม.  
      -   ย่านการมองเห็นภาพ                     ไม่จ ากัด 
     -   ระยะตา                      ๑๐  ถึง  ๖๐๐   มม. 
     -    เส้นผ่าศูนย์กลางจุดเล็ง     ๕.๕  MOA (ลิปดาของส่วนโค้ง) 
     -    ความยาว                                     ๑๑๕    มม. 
     -    ความกว้าง                                     ๔๒     มม. 
     -    ความสูง                                        ๕๔     มม. 
     -    น้ าหนัก                          ๓๗๕     กรัม 
   หมายเหต ุ ๑  MOA  เท่ากับวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  ๑.๐๔๗๒ นิ้ว  ที่ระยะ  ๑๐๐  หลา  
(๙๑.๔๔ ม.) 
  ค. การปรับศูนย์เล็งของกล้องเล็ง   MEPRO  ๒๑ M   
   การปรับศูนย์เล็งทางทิศและทางระยะ  ๑ คลิ๊ก มีค่าเท่ากับ  ๑  ซม.ในระยะ  ๒๕  เมตร 
ใช้แผ่นเป้าปรับปืน  
   ๑) การปรับศูนย์ต้องการให้กระสุนสูงขึ้นให้ปรับหมุนควงเกลียวปรับทางสูงทวนเข็มนาฬิกา (UP)  
ต้องการให้ต าบลกระสุนต่ าลงด้านล่างหมุนควงปรับทางสูงตามเข็มนาฬิกา  ๑  คลิ๊ก  มีค่าเท่ากับ  ๑  ซม. 
   ๒) การปรับศูนย์ต้องการให้กระสุนตกทางทิศไปทางด้านขวาให้หมุนควงเกลียวปรับ ทางทิศตาม
เข็มนาฬิกา (R) หรือต้องการเลื่อนต าบลกระสุนตกทางทิศไปทางด้านซ้ายให้หมุนควงเกลียวปรับทางทิศทวน
เข็มนาฬิกา  ๑  คลิ๊ก  มีค่าเท่ากับ  ๑  ซม. 
   ๓)  เป้าปรับศูนย์ส าหรับกล้องเล็ง  MEPRO  ๒๑ M  ๑  ชอ่งตารางมีค่าเท่ากับ  ๑  ซม. 



 

 
                                                       ภาพ ประแจปรับศูนย์เล็ง 
 



                                ภาพ แผ่นเป้าปรับศูนย์ส าหรับกล้องเล็ง MEPRO ๒๑ M 



 
                             ภาพ  ควงเกลียวปรับศูนย์ทางทิศและทางสูง(ทางระยะ) 
  ง. ศูนย์เล็งส ารอง 
   ๑)  ศูนย์เล็งส ารองจะถูกใช้เมื่อกล้องเล็งสะท้อนภาพช ารุด  ศูนย์หน้าเป็นแบบศูนย์แท่ง และศูนย์
หลังเป็นแบบศูนย์รู  ท าการเล็งแบบนั่งแท่นการใช้มีดังนี้ 
    (ก)  ง้างศูนย์หน้าขึ้น  ๙๐  องศา 
    (ข)  พลิกศูนย์หลังให้ตั้งขึ้น 
   ๒)  การปรับศูนย์เล็งส ารอง  ปรับได้ทางทิศและทางระยะ  ๑  คลิ๊ก  มีค่าเท่ากับ  ๑.๔  ซม.  มี
วิธีการปรับดังนี้ 
    (ก) การปรับศูนย์ทางระยะให้ใช้ประแจปรับที่กระเดื่องปรับทางระยะหมุนตามเข็ม 
นาฬิกากระสุนจะสูงขึ้น  หากหมุนทวนต าบลกระสุนจะตกลง 
    (ข) การปรับศูนย์ทางทิศ  ใช้ประแจหมุนควงเกลียวปรับทางทิศในทิศทางที่ต้องการ  
หมุนควงเกลียวตามเข็มนาฬิกาจะเลื่อนต าบลกระสุนตกไปทางด้านซ้าย  หรือหมุนประแจทวนเข็มนาฬิกาจะ
เลือนต าบลกระสุนตกไปทางด้านขวา 
    (ค) เป้าปรับศูนย์เล็งส ารอง  ๑  ช่องตารางมีค่าเท่ากับ  ๑.๔  ซม.ในระยะ  ๒๕  เมตร 
 
๗.  การปรนนิบัติบ ารุงในระดับผู้ใช้ 
 สาเหตุส าคัญของปัญหาปืนขัดข้องมักเกิดจากขาดการดูแลเอาใจใส่หรือการปรนนิบัติบ ารุงมากกว่าเกิด
จากกลไกของปืนบกพร่อง  การดูแลเอาใจใส่ท าความสะอาดและปรนนิบัติบ ารุงปืนอย่างถูกต้องจะส่งผลให้ปืน
ท างานอย่างถูกต้องไม่ติดขัดแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์คับขัน  ปลย.ทาโว  จะต้องได้รับการท าความสะอาด  
คือ 
  ก. การท าความสะอาดประจ าวัน  เพื่อรักษาปืนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ  จะต้องท ากา 
ปรนนิบัติบ ารุงประจ าวันทุกวัน  แม้ว่าปืนจะไม่ได้ใช้ยิงในวันนั้น  โดยให้ท าการถอดแยกขั้นที่  ๑  และข้ันที่ ๒  
ท าความสะอาดชิ้นส่วนที่ส าคัญ เช่น  ปัดเอาคราบทรายและฝุ่นออกจากชิ้นส่วนภายใน  ใช้กระดาษเช็ดเลนส์
ท าความสะอาดเลนส์ของล ากล้องเล็งท าความสะอาดหน้าลูกเลื่อน  และชโลมน้ ามันส่วนที่เสียดสี 
  ข. การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
        ท าการตรวจและบริการประจ าสัปดาห์  เน้นการตรวจสภาพการท างานของชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ 



๑) จะต้องไม่มีร่องรอยช ารุดเสียหายที่พื้นผิวลูกเลื่อนและเข็มแทงชนวน 
๒) ความหยุ่นตัวของแหนบขอรั้งปลอกและเหล็กคัดปลอก 
๓) ความสมบูรณ์ของปะกับรองมือและคันรั้งลูกเลื่อน 
๔) จัดคันบังคับการยิงไปยังทุกต าแหน่งได้โดยไม่ติดขัด 

  ค. การท าความสะอาดก่อนท าการยิง 
           ท าการยิงปืนควรตรวจให้แน่ใจว่าปืนสะอาดโดยการถอดแยกชิ้นส่วนในขั้นต้น  เช็ดท าความ
สะอาดขจัดคราบเขม่า,ทรายและน้ ามันหล่อลื่น  ใช้แส้ติดผ้าแห้งเช็ดแยงล ากล้อง  หยอดน้ ามัน  CLP  ตรงจุด
ต่างๆ   ที่เสียดสีกันของชุดกลไกเคลื่อนที่ถอยหลัง  ในการยิงปืนให้ใช้กระสุนมาตรฐานที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจสภาพกระสุน  ห้ามหล่อลื่นหรือล้างท าความสะอาดกระสุนด้วยน้ ามัน 
  ง. การท าความสะอาดหลังการยิง 
           หลังการยิงปืนให้ท าความสะอาดปืนอย่างทั่วถึงโดยเอาใจใส่เน้นพิเศษตรงชิ้นส่วนที่สัมผัส 
แก๊สร้อน  โดยให้ถอดแยกในขั้นที่  ๒  และท าความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ  โดยทั่ว 
  จ. เครื่องมือท าความสะอาดประกอบด้วย 

 
        ล าดับ     ชื่อชิ้นส่วน 
           ๑) หลอดน้ ามันหล่อลื่น 
           ๒) ก้านแส้ 
           ๓) แปรงท าความสะอาดทั่วไป 
           ๔) ดอกแส้ท าความสะอาดรังเพลิงและโครงต่อท้ายล ากล้อง 
           ๕) แปรงท าความสะอาดภายในโครงปืน 
           ง.  ท่ายิงพ้ืนฐาน 
   จัดเป็นท่ายิงส าหรับการฝึกยิงปืนให้มีความคุ้นเคยในขั้นต้นจนเกิดความแม่นย า เชื่อมั่น ก่อน
พัฒนาสู่ลักษณะการยิงแบบอ่ืน ท่ายิงพ้ืนฐานมี ๔ ท่า คือ 

๑) ท่านอนยิง 
๒) ท่านั่งคุกเข่ายิง 
๓) ท่ายืนยิง 
๔) ท่านั่งราบยิง 



             ท่านอนยิง  เป็นท่ายิงที่เหมาะสมส าหรับการยิงมากที่สุด เนื่องจากมีความแม่นย าและเปิดเผยตัวผู้ยิง
น้อยมาก ส าหรับการจัดท่ายิงกระท าได้คือ 
              ผู้ยิงยืนหันหน้าไปตามทิศทางหลักและวางตัวให้ท ามุมกับทิศทางยิงนั้นเล็กน้อยในลักษณะกึ่งขวา
หรือก่ึงซ้าย ย่อตัวนอนราบใช้มือท่ีไม่ถนัดจับประกับรองปืนศอกอยู่ใต้โกร่งไก แล้วน าปืนเข้าร่องไหล่ใช้มือขวา
จับด้ามปืนแล้ววางศอกลงบนพ้ืน จากนั้นให้ท าการจัดท่ายิงนอนราบกับพ้ืน จับปืนให้มั่นคง ดึงปืนมาข้างหลัง
เล็กน้อยขณะท าการเล็งควบคุมการหายใจ สูดหายใจเข้า กลั้นลมหายใจเล็กน้อย และผ่อนหายใจหลังเหนี่ยวไก 
  ท่านั่งคุกเข่ายิง การใช้ท่านั่งคุกเข่ายิงเหมาะส าหรับเมื่อสภาพสนามไม่อ านวยส าหรับนอนยิง เช่นมี
พุ่มไม้ มีที่ก าบังหรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้ท าการยิงในระยะปานกลางถึง ๑๐๐ เมตร ส าหรับการจัดท่ายิงผู้ถนัดขวา
ปฏิบัติดังนี้ 
                ผู้ยิงนั่งให้สองขาท ามุมฉากกัน ขาซ้ายตั้งท ามุมฉากกับพ้ืนเท้าซ้ายท ามุมฉากกับเป้าหมาย กับให้
นั่งอยู่บนซ่นเท้าขวาอย่างมั่นคง ศอกซ้ายตั้งอยู่บนเข่าซ้ายหรืออาจเหนือศอกเล็กน้อย ข้อศอกขวาท ามุม ๔๕ 
องศาหรือ ๙๐ องศา พานท้ายโผล่ขึ้นเหนือซอกบ่าเล็กน้อย ใช้นิ้วมือขวาก าด้ามปืนไว้ มือซ้ายจับประกับรองมือ
ด้านหน้า จนท่ายิงมั่นคงแล้ววางแก้มจัดจุดสัมผัสการเล็งให้เหมาะสม 
  ท่ายืนยิง  เหมาะสมเมื่อท าการยิงจากท่ีก าบังสูง เช่น มีสิ่งปลูกสร้างจากด้านหลังหน้าต่าง มุมอาคาร 
รถยนต์ ส าหรับการจัดท่ายิงของผู้ถนัดขวาให้ปฏิบัติโดยดัดแปลงจากกยิงปืนกีฬาสากลดังนี้  
   ผู้ยิงยืนท ามุมฉากกับเป้าหมาย หันสะโพกไปทางเป้าหมายแยกเท้าสองข้างห่างกันเท่าช่วงไหล่ 
เท้าสองข้างขนานกันเข่าเหยียดตรง ข้อศอกซ้ายชิดล าตัวหรือยันกระเป๋ากระสุน มือซ้ายหงายมือจับประกับรอง
ปืน ข้อมือชิดโกร่งไก พานท้ายปืนประทับอยู่ในซอกบ่าเป็นบางส่วน ข้อศอกขวายกขึ้นท ามุม ๙๐ องศา มือขวา
ก าด้ามปืน แล้วแนบแก้มเข้ากับพานท้ายปืนให้แน่น การเหนี่ยวไกของมือขวาให้ลากไกในแนวตั้งฉากกับแกนล า
กล้อง เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการเล็งปืน 
  ท่านั่งราบยิง   เหมาะส าหรับการซุ่มยิง เนื่องจากต้องอยู่ในท่ายิงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส าหรับการ
จัดท่ายิงของผู้ยิงถนัดขวาปฏิบัติดังนี้ 
   ผู้ยิงนั่งท ามุม ๔๕ องศากับเป้าหมาย แขนสองข้างชิดล าตัว ซ่นเท้าวางราบอยู่กับพ้ืนไม่ให้เอนไป
ข้างหลังสามารถใช้เครื่องหนุนหรือยันซ่นเท้าได้ ข้อศอกตั้งอยู่บนหัวเข่า น าปืนเข้าร่องไหล่โดยพานท้ายครึ่งหนึ่ง
อยู่เหนือซอกไหล่ จัดจุดสัมผัสทั้ง ๕ แห่ง ให้สามารถประทับและเล็งปืนอย่างมั่นคง 

............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปนืเล็กกล เอ็ม.๒๔๙ (มินิมิ) 
๑. กล่าวน า 
 ปลก.เอ็ม.๒๔๙ (มินิมิ) จัดเป็นอาวุธกลของหมู่ ปล.  มว.ปล.หนึ่ง หมู่ ปล.มีจ านวน ๒ กระบอก แทน 
ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ.๑  ติดขาทราย ชุดยิงละหนึ่งกระบอก เป็นอาวุธใช้กระสุนร่วมกับพลปืนเล็กท่ีใช้อาวุธประจ า
กาย เอ็ม.๑๖ เอ.๒ ซึ่งใช้กระสุนนาโต้ ขนสด ๕.๕๖ x ๔๕ มม. ได้ การบรรจุกระสุนบรรจุได้ท้ังสายกระสุนและ
ซองกระสุน เอ็ม.๑๖ เป็นอาวุธยิงอัตโนมัติ ท างานด้วยแก๊ส ระบายความร้อนด้วยอากาศ ปกติป้อนกระสุนด้วย
สายกระสุน ๒๐๐ นัด กรณีฉุกเฉินสามารถใช้ซองกระสุน ปลย.เอ็ม.๑๖ ชนิด ๒๐ นัด และ ๓๐ นัด บรรจุท า
การยิงได้ แต่อาจติดขัดขณะท าการยิงมากข้ึน ปลก.เอ็ม.๒๔๙ (มินิมิ) แม้จะเป็น ปลก.แต่ก็สามารถใช้แทน 
ปกบ.ได้ในบางโอกาส หากมีชิ้นส่วนเพิ่มเติมสามารถตั้งยิงโดยใช้เดือยปืน ปก.เอ็ม.๖๐  ตั้งยิงบนขาหยั่ง เอ็ม.
๑๒๒ ได้โดยพันขาทรายให้ไปทางหน้า เพราะมีแกนเหล็กติดเดือยปืนที่หลังขาทรายอยู่แล้ว ปลก.เอ็ม.๒๔๙ 
(มินิมิ) สามารถท าการยิงด้วยการประทับบ่า ประทับสะโพก และท่ายิงใต้แขน รวมทั้งตั้งยิงบนขาทราย เมื่อ
ต้องการใช้ปืน ปกบ. ต้องมีขาหยั่งและล ากล้องอะไหล่ที่ช่างอาวุธได้ปรับระยะหน้าลูกเลื่อนให้ขัดกลอนได้สนิท
เสียก่อน 
๒. รายการทั่วไปและขีปนวิธี 
     ก. คุณลักษณะท่ัวไป 
 - กว้างปากล ากล้อง  ขนาด  ๕.๕๖  มม. 
 - ใช้กระสุนขนาด ๕.๕๖ x ๔๕  มม. นาโต้  คือ เอสเอส. ๑๐๙ หรือ เอ็ม.๘๕๕ 
 - ขัดกลอนด้วยกลอนลูกเลื่อนกับช่องขัดกลอนที่โครงต่อท้ายล ากล้อง 
 - ล ากล้องคู่กับตัวปืนจะมีหมายเลขเดียวกับตัวปืน 
 - เครื่องมือท าความสะอาดและแส้, ดอกแส้เก็บไว้ในรองล ากล้องปืน 
 - ขวดน้ ามันท าความสะอาดเก็บไว้ในด้ามปืน 
 - ขาทรายพับเก็บได้ใต้ล ากล้องปืน ปรับสูงต่ าได้ ๓ ต าแหน่ง 
 - ช่องบรรจุซองกระสุนและช่องคัดปลอกกระสุนมีฝาปิดกันฝุ่น 



 - มีเหล็กพาดบ่าติดอยู่ที่พานท้าย 
 - ปืนยาว  ๑,๐๔๐  มม. (๔๐.๘๗  นิว้) 
 - ความสูง   : ขาทรายหดสั้น  ๒๖๐ มม. 
      : ขาทรายยืดยาว  ๓๙๕ มม. 
 - กว้าง   ๑๑๐ มม. 
 - รัศมีของศูนย์  ๔๙๕ มม. 
 - ล ากล้อง  : รูหลอดล ากล้อง ๔๖๐ มม. 
     : เกลียวยาว  ๔๑๕ มม. 
     : ลักษณะเกลียวในล ากล้อง  ๖ / ขวา / ๑๘๐  มม. (๗ นิ้ว) 
      ข.รายการขนาดน้ าหนักและขีปนวิธี 
 - น้ าหนัก : ปืนไม่มีกระสุน    ๖.๘๐ กก. 
   : ปืน + กล่องกระสุน ๒๐๐ นัด  ๙.๙๖ กก. 
   : ล ากล้อง      ๑.๖๐ กก.  
 - อัตราการยิง : ต่อเนื่อง    ๘๕ นัด/นาที 
   : ยิงเร็ว      ๒๐๐ นัด/นาที 
   : ยิงสูงสุด         ๗๕๐ – ๑,๐๐๐ นัด/นาที 
 - การเผาไหม้ของกระสุนส่องวิถี    ๙๐๐ เมตร ( + ) 
 - พลังงานปากล ากล้อง     ๙๒๕ เมตร/วินาที 
 - ระยะยิงไกลสุด บริษัท FN เบลเยี่ยม   ๒,๗๐๐ เมตร   
   (FM ๒๓ – ๑๔ สหรัฐ)     ๓,๖๐๐ เมตร 
 - ระยะยิงหวังผล : เป้าหมายเป็นจุด   ๖๐๐ เมตร 
      : เป้าหมายเป็นพื้นที่   ๘๐๐ เมตร 
      : การยิงข่ม    ๑,๐๐๐ เมตร 
 - กระสุนยิง ปลก.      ๖๐๐ นัด (๓ กล่อง) 
 - ระยะการยิงกวาดพ้ืนที่ลาดเสมอ    ๖๐๐ เมตร 
      ๕. คันควบคุมต่าง ๆ  
 ๑. คันปลอกกรวยจัดแก๊ส อยู่ใต้ศูนย์หน้า ใช้ปรับแรงดันแก๊สเป็นตัวปรับจังหวะการยิงของปืน ถ้าบิดไป
ทางซ้ายของปืนอัตราการยิงปกติ ถ้าบิดมาทางขวา จะเป็นอัตราการยิงสูงสุด 
 ๒. คันกลอนยึดล ากล้อง อยู่ด้านหน้าฝาปิดห้องลูกเลื่อน ใช้ยึดล ากล้องปืนให้ติดกับด้านหน้าของโครงปืน 
ต้องการถอดล ากล้องให้กดคันกลอนยึดล ากล้องมาทางหลังตรง ๆ  
 ๓. กลอนฝาปิดห้องลูกเลื่อน อยู่ท้ายฝาปิดห้องลูกเลื่อนเป็นปุ่มยื่นออกมาทั้งสองข้างเวลาจะเปิดฝาปิด
ห้องลูกเลื่อน ให้บีบปุ่มทั้งสองให้จมเข้าไปในฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
 ๔. ควงปรับศูนย์หลังอยู่ทางด้านซ้ายของศูนย์หลัง อันหน้าใช้ปรับทางทิศ อันหลังใช้ปรับทางระยะมีเลข  
๓  ถึง  ๑๐  ผู้ใช้ปรับได้เพียงควงทั้งสองนี้เท่านั้น ห้ามปรับที่ศูนย์หน้า 



 ๕. คันรั้งลูกเลื่อนเมื่อขึ้นนกแล้วต้องดันมาเก็บไว้ทางหน้าสุด 
 ๖. ปุ่มห้ามไกอยู่เหนือด้ามปืน ต้องการห้ามไกให้กดจากซ้ายไปขวา เปิดห้ามไก ดันจากขวามาซ้ายจะมีสี
แดงคาดให้เห็น 
 ๗. เหล็กยึดซองกระสุน อยู่ทางซ้ายโครงปืน ตรงช่องบรรจุซองกระสุนใต้แผ่นเหล็กรองกระสุน มีฝาปิด
กันฝุ่นใช้ยึดซองกระสุนด้วย 
 ๘. ปุ่มเตือนมีกระสุนในแผ่นเหล็กรองกระสุน จะจมอยู่ในฝาปิดห้องลูกเลื่อน ถ้ามีกระสุนอยู่บนแผ่น
เหล็กรองกระสุน ปุ่มนี้จะสูงขึ้น มีสีแดงแต้มไว้ให้มองเป็นได้ง่าย 
 ๙. ปลก.เอ็ม.๒๔๙ (มินิมิ) ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนได้ ทั้งลูกเลื่อนอยู่หลังสุดหรืออยู่หน้าสุดทั้งสองลักษณะ 
๓. การตรวจความปลอดภัย 
      ก. เปิดห้ามไก 
      ข. หงายมือขวาดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง 
      ค. ห้ามไก 
      ง. ดันคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้าสุด 
      จ. เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น 
      ฉ. ตรวจรังเพลิงว่าปลอดภัย 
      ช. ปิดฝาห้องลูกเลื่อน 
      ซ. เปิดห้ามไก 
      ณ. ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง 
      ญ. ลั่นไก โดยมือซ้ายมือขวาค่อย ๆ ผ่อนคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้า 
๔. การถอดประกอบปกติ  หน้าที่ผู้ใช้  
      ก. การถอดประกอบปกติ  ขั้นที่ ๑ 
 ๑. ดึงสลักพานท้ายอันบน หักพานท้ายลงลงมาค้ าปืนไว้ 
 ๒. แหนบและแกนแหนบก้านสูบด้นเข้าข้างในและยกข้ึนดึงออก 
 ๓. เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน ใช้มือดันลูกเบี้ยวให้ชุดเคลื่อนที่ 
  ๔. ล ากล้อง ปิดผาปิดห้องลูกเลื่อน กดคันกลอนยึดล ากล้องมาข้างหลังตรง 
 ๕. รองล ากล้องปืน ใช้ปลายแกนแหนบดันสลักยึดจากขวามาทางซ้าย ในรองล ากล้องมีเครื่องมือท า
ความสะอาดและเครื่องมือควบ 
     ก. ด้านซ้ายมีเครื่องมือควบและก้านแส้ ๒ อัน 
     ข. ด้านขวา มีด้ามแส้,แส้ ๑ อัน ,ปลายแส้,ดอกแส้ ๒ ดอก 
 ๖. โครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืน ถอดสลักยึดออก พานท้ายจะหลุดออกมาด้วย 
 ๗.พานท้าย 
      ข. การถอดประกอบ ขั้นที่ ๒ 
 ๑. กระบอกสูบและขาทราย 
     ก. กระบอกสูบ บิดหมุนหัวกระบอกสูบ แล้วดึงออกตรง ๆ  



      ข. ขาทราย จับหัวขาทรายออกมาตรง ๆ  
 ๒. ชุดเคลื่อนที่  
      ก. โครงน าลูกเลื่อนออกจากโครงต่อท้ายก้านสูบ ดันสลักจากขวามาซ้าย   
      ข. ลูกเลื่อนออกจากโครงน าลูกเลื่อน กดถอยหลังแล้วบิดดึงออกข้างหน้าตรง ๆ  
      ค. แหนบเข็มแทงชนวน ห้ามถอดออกถ้าหลุดออกให้ใส่ด้านแหนบถี่ติดกันลงไป 
 ๓. ชุดกรวยจัดแก๊ส 
      ก. ดันปลอกกรวยจัดแก๊ส ถอดโดยใช้จะงอยแหลมของเครื่องมือควบคว่ าด้านเสมอลงให้ด้านโค้งอยู่
ข้างบน หมุนดันปลอกกรวยจัดแก๊สทวนเข็มนาฬิกาจะหลุดออก 
      ข. กรวยจัดแก๊สดึงลงข้างล่างจะหลุดออก 
๕. การประกอบปกติ 
      ก. ชุดกรวยจัดแก๊ส    ชดุเดี่ยวที่ต้องใช้ก าลังในการประกอบ น ากรวยจัดแก๊สใส่ขึ้นในเรื่อนกรวยจัดแก๊สให้
รอยบากที่เรื่อนกรวยจัดแก๊สครบดันปลอกกรวยจัดแก๊สลง ให้ก าลังกดลงแล้วบิดตามเข็มนาฬิกาให้ล็อค 
      ข. ชุดเคลื่อนที่          น าโครงลูกเลื่อนประกอบกับโครงต่อท้ายก้านสูบดันสลักยึดเข้าท่ี น าลูกเลื่อนดัน
ถอยหลังเข้าร่องลูกเลื่อนที่โครงน าลูกเลื่อน แล้วบิดลงทางซ้าย แล้วปล่อยลูกเลื่อนให้แหนบเข็มแทงชนวนดัน
ลูกเลื่อนไว้ 
      ค. กระบอกสูบและขาทราย     ใส่ขาทราบประกอบกับปลายโครงปืนใส่กระบอกสูบตรง ๆ แล้วใช้มืออีก
ข้างหนึ่งดันท้ายกระบอกสูบให้ตรงรูที่โครงปืน ให้ลวดล็อกตรงรอยบากที่ท้ายกระบอกสูบ 
      ง. รองล ากล้องปืน    ใส่ด้านหน้าใต้ล ากล้องก่อนแล้วดันสลักยึดจากซ้ายไปทางขวา 
      จ. ล ากล้อง    กดดันกลอนยึดล ากล้องมาข้างหลังใส่ล ากล้องแล้วบิดหมุนด้ามหิ้วมาทางขวาให้ล็อก 
      ฉ. โครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืน      ใส่ทางด้านหน้าให้ครีบยึดกับโครงปืน 
      ช. พานท้าย     ประกอบพานท้ายโดยดันสลักยึดตัวล่าง จะยึดทั้งโครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืนพร้อมพาน
ท้าย 
      ซ. ชุดเครื่องที่     ใส่ให้ร่องเหล็กขัดปลอกกระสุนของลูกเลื่อน ตรงเหล็กขัดปลอกกระสุนใช้มือ เหนี่ยวไก
ไว้ จนลูกเลื่อนขัดกลอน แล้วใส่แหนบและแกนแหนบ 
      ฌ. พานท้าย     พับขึ้นข้างบนแล้วใส่สลัก ตรวจสอบปืนโดยดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด ลั่นไกได้ 
๖. การท างานและเครื่องกลไก    มี  ๘  ขั้น  
       ก. เมื่อส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนไปข้างหน้า  ๓  ขั้น 
 ข. เมื่อส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนที่ถอยมาข้างหลัง  ๕  ขั้น 
    ชิ้นส่วนของปืนจะท างานก่อนหลังกัน และท างานพร้อมกันบางชิ้นส่วน ล าดับขั้นการท างานที่กล่าว
ต่อไปนี้ เพียงอธิบายให้ทราบถึงการท างานเท่านั้น 
 ก. เมื่อส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
  ๑. การป้อนกระสุน   เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าลูกเบี้ยวซึ่งอยู่บนโครงน าลูกเลื่อนจะวิ่งในร่อง
คันเลื่อนสายกระสุนบังคับให้คันเลื่อนสายกระสุนมาทางขวา และดึงลิ้นป้อนกระสุนด้านนอกตัวหน้าและตัว
หลัง จะดันให้กระสุนนัดต่อไปมาทางขวาบนแผ่นเหล็กรองกระสุน ขณะเดียวกันก้านต่อคันเลื่อนสายกระสุนจะ



ไปทางซ้าย ดันให้ลิ้นป้อนกระสุนด้านในไปทางซ้าย จับกระสุนนัดที่ลิ้นป้อนกระสุนด้านนอกส่งให้ดันให้กระสุน
เลื่อนมาตรงช่องแผ่นเหล็กรองกระสุน 
              ๒. การเข้าสู่รังเพลิง  ขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนท่ามาข้างหน้า กลอนลูกเลื่อนตอบนจะชนกับ
จานท้ายกระสุน ช่องลาดโครงต่อท้ายล ากล้องจะบังคับให้ปลายลูกกระสุนมุดต่ าลงเข้าสู่ลังเพลิงจนสุด จานท้าย
กระสุนจะถูจับเกาะไว้ด้วยขอรั้งปลอกกระสุน 
              ๓. การขัดกลอน  เมื่อลูกเลื่อนเข้าไปในโครงต่อท้ายล ากล้อง กลอนลูกเลื่อนจะหมุนตัวขัด
กลอนกับช่องขัดกลอนที่โครงต่อท้ายล ากล้องตามเข็มนาฬิกา ๑/๔ รอบ 
 ข. เมื่อส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนที่มาข้างหลัง  
              ๑. การยิง  เมื่อลูกเลื่อนขัดกลอนสนิทแล้วก้านสูบยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปอีกช่วง
ระยะสั้นๆ โครงน าลูกเลื่อนจะดันเข็มแทงชนวนให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตีจอบกระทบแตกของกระสุน และจุดดิน
ส่งให้ระเบิดขึ้น  
  ๒. การปลดกลอน    เมื่อลูกกระสุนวิ่งในล ากล้องผ่านช่องระบายแก๊ส แก๊สส่วนหนึ่งจะไหล ลงไปที่
กรวยจัดแก๊สดันต่อหัวลูกสูบ ก้านสูบ โครงต่อท้ายก้านสูบ โครงน าลูกเลื่อน บังคับให้ลูกเลื่อนหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา ๑/๔ รอบ ตรงช่องปลดกลอน กลอนลูกเลื่อนเป็นอิสระหลุดออกจากช่องขัดกลอนที่โครงต่อท้ายล า
กล้อง เป็นการปลดกลอน  
  ๓. การรั้งปลอกกระสุน    ขณะลูกเลื่อนถอยมาข้างหลัง ขอรั้งปลอกกระสุนจะดึงปลอกกระสุนให้
หลุดออกมาจากรังเพลิง จากอาการหมุนของลูกเลื่อน  
  ๔. การคัดปลอกกระสุน   เมื่อลูกเลื่อนน าปลอกกระสุนถอยมาถึงปลายเหล็กคัดปลอกกระสุน จาน
ท้ายปลอกกระสุนจะชนกับปลายเหล็กคัดปลอกกระสุน ซึ่งเป็นเหล็กเส้นยาว ข้างซ้ายโครงปืนด้านใน จะคัด
ปลอกกระสุนให้กระเด็นออกมาทางขวา ทางช่องคัดปลอกกระสุน ขณะเดียวกันข้อต่อสายกระสุนเปล่าจะถูก
ดันออกทางช่องคัดสายกระสุนทางขวาด้วย  
  ๕. การข้ึนนก     โครงน าลูกเลื่อนจะดึงเข็มแทงชนวน ให้ถอดออกขณะเคลื่อนที่ถอยข้างหลังระยะ
สั้น ๆ ก่อนจะดึงลูกเลื่อนติดออกมาด้วย เพราะ ปลก. เอ็ม.๒๔๙ นี้ไม่มีนกปืน เมื่อก้านสูบถอยมาหลังสุด บาก
ก้านสูบจะพ้นแง่ท้ายกระเดื่องไก ท าให้แง่ท้ายกระเดื่องไกเป็นอิสระ ขึ้นมาขวางทางเดินของบากก้านสูบ เมื่อ
ก้านสูบเคลื่อนที่มาข้างหน้า จึงถูกแง่ท้ายกระเดื่องไกยึดก้านสูบไว้เป็นการขึ้นนก ถ้าพลยิงเหนี่ยวไกให้แง่ท้าย
กระเดื่องไกต่ าลงหลุดจากบากก้านสูบ ก้านสูบเป็นอิสระวิ่งไปข้างหน้าน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใหม่ ก็จะ
เริ่มวงรอบการท างานขึ้นอีกต่อไปใหม่  
๗. กระสุน    มี  ๔  ชนิด  
 ก. กระสุนธรรมดา  เอ็ม.๘๕๕  หรือ เอสเอส. ๑๐๙ 
 ข. กระสุนส่องวิถี   เอ็ม.๘๕๖ 
 ค. กระสุนซ้อมรบ  เอ็ม.๒๐๐ 
 ง. กระสุนฝึกหัดบรรจุ เอ็ม.๑๙๙ 



              กล่องกระสุนบรรจุสายกระสุน  ๒๐๐  นัด หนกั ๖.๙๒  ปอนด์ กระสุนนัดแรกในกล่องจะมี
พลาสติกกันกระสุนไม่ให้สายกระสุนตกเข้าไปในกล่อง และสะดวกในการจับสายกระสุนดึงออกจากกล่อง
กระสุน  
๘. การบรรจุและเลิกบรรจุ   
 ก. การบรรจุ      ปลก.เอ็ม.๒๔๙ บรรจุกระสุนได้  ๒  ทาง คือ ซองกระสุนและสายกระสุน การบรรจุ
ซองกระสุนปฏิบัติดังนี้  
     ๑. ดึงคันลั่งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด 
     ๒. ดันคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้าสุด 
     ๓. ห้ามไก 
     ๔. บรรจุซองกระสุนเข้ากับปืน 
 ข. เลิกบรรจุซองกระสุน 
     ๑. ห้ามไก 
     ๒ ถอดซองกระสุนออกจากปืน 
     ๓. เปิดห้ามไก 
     ๔. ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุดใช้มือขวาจับไว้ 
     ๕. มือซ้ายลั่นไก มือขวาค่อย ๆ ปล่อยคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้าไม่ให้เกิดเสียงดัง 
 ค. บรรจุสายกระสุน 
     ๑. ดึงคนัรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด 
     ๒. ดันคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้าสุด 
     ๓. ห้ามไก 
     ๔. เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
     ๕. วางสายกระสุนนัดแรกลงบนช่องป้อนกระสุน 
     ๖. ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
 ง. เลิกบรรจุสายกระสุน 
     ๑. ห้ามไก 
     ๒. เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อนขึ้น 
     ๓. น าสายกระสุนออกตรวจดูในรังเพลิง 
     ๔. ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
     ๕. ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังด้วยมือขวา 
     ๖. เปิดห้ามไก 
     ๗. มือซ้ายลั่นไก มือขวาค่อย ๆ ปล่อยให้ลูกเลื่อนไปข้างหน้าไม่ให้เกิดเสียงดัง             
๙. การใช้ศูนย์และการปรับศูนย์ 
 ก. ศูนย์หน้า     เป็นศูนย์แท่งปรับได้ท้ังทางทิศและทางระยะเพ่ือปรับหลักฐานปืนมีเครื่องมือปรับ  ๒  
อัน  ใช้ปรับทางทิศ ๑ อันทางระยะ ๑ อัน 



 ข. ศูนย์หลัง     มีควงปรับ  ๒  อัน  ควงอันหน้าปรับทางทิศควงอันหลังปรับทางระยะมีตัวเลขและ
ดรรชนี (ขีดสีขาว) เลข ๓ ถึง ๑๐ ปรับทางระยะเริ่มต้น ๓๐๐ เมตร ถึง ๑,๐๐๐ เมตร 
 ค. การปรับศูนย์ระยะ  ๑๐  เมตร    ใช้เป้าปรับ  ปก. เอ.บี.ซี.ดี. เพ่ือใช้ฝึกยิงปืนเท่านั้นการตั้งศูนย์รบ
ต้องท าการยิงปรับในสนามทราบระยะโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง และต้องบันทึกหลักฐานใหม่ไม่เกี่ยวกับการปรับ
ระยะ  ๑๐  เมตร 
 ง. การตั้งศูนย์ระยะ  ๑๐  เมตร     ตั้งระยะ  ๗๐๐  เมตร  มุมทิศ  ๐ ท าการยิงปรับครั้งละ ๑ นัด  
จ านวน  ๓  นัด  ให้เป็นกลุ่มกระสุนเนื่องจาก ปลก.เอ็ม.๒๔๙ (มินิมิ) เป็นปืนที่ท างานด้วยท่าลูกเลื่อนเปิด
ขณะที่ลูกเลื่อนวิ่งไปข้างหน้า ถ้าพลยิงประทับปืนไม่แน่น ปืนจะเคลื่อนไหวจากเส้นเล็งบ้าง 
       ปรับปืนเพื่อให้เส้นเล็งสัมพันธ์กับเส้นแกนหลอดล ากล้อง  ถ้ากลุ่มกระสุนไม่ถูกเป้าที่สี่เหลี่ยมด า ให้
ปรับที่ศูนย์หน้า 
       ทางระยะ ๑      คลิ๊ก เท่ากับ      ๑/๒   ซม. 
       ทางทิศ ๑      คลิ๊ก เท่ากับ    ๑/๒    ซม. 
 จ. การปรับศูนย์รบ     ระยะ  ๓๐๐  เมตร  ใช้เป้าหุ่นนั่งปรบัปืนระยะ  ๑๐๐  เมตร  ตั้งศูนย์ระยะ 
๓๐๐  เมตร  มุมทิศ  ๐  ยังปรับต่อเป้าหุ่นระยะ  ๑๐๐  เมตร ต้องปรับทั้งล ากล้องคู่ด้วยตัวปืน และล ากล้อง 
อะไหล่  ท าจุดเล็งไว้ต่ ากว่ากึ่งกลางเป้า ยิงปรับครั้งละ ๑ นัด  รวม ๓ นัด ให้กลุ่มกระสุนถูกสูงจากต าบลเล็ง  
๑๒  นาฬิกา  ๑๒.๕  ซม. หรอืประมาณ  ๑/๒ เมื่อน าปืนไปยิงระยะ ๓๐๐ เมตร กลุ่มกระสุนจะถูกเป้าหุ่นคน
กึ่งกลางพอดี เมื่อต้องการยิงระยะมากกว่า  ๓๐๐ เมตร ให้ตั้งศูนย์ตามมาตราระยะยิง  
 ฉ. การปรับศูนย์หน้า       ระยะ ๓๐๐ เมตร หมุน ๑ คลิ๊ก จะย้ายต าบลกระสุนไป ๖ นิ้ว 
       ๑. ศูนย์หน้า  
    ปรับให้สูงขึ้น             กระสุนจะต่ า 
    ปรับไปทางขวา  กระสุนจะมาทางซ้าย 
       ๒. ศูนย์หลัง         ปรับทางทิศและทางระยะ  ๑  คลิ๊ก/ ๕ ซม. / ๑๐๐ เมตร 
    ๑ คลิ๊ก   ระยะ ๑๐๐ เมตร  ย้ายต าบลกระสุนถูก  ๕ ซม. (๒ นิ้ว)  
    ๑ คลิ๊ก    ระยะ  ๒๐๐  เมตร  ย้ายต าบลกระสุนถูก  ๑๐  ซม. (๔  นิ้ว) 
    ๑  คลิ๊ก    ระยะ  ๓๐๐  เมตร  ย้ายต าบลกระสุนถูก  ๑๕  ซม. (๖  นิ้ว) 
 ช. การใช้ขาทราย    ใช้ประท่านอนยิง 
  ๑. การกางขาทราย    จับขาทรายดึงออกจากรองล ากล้องให้ตั้งขึ้น และเมื่อต้องการปรับให้สูงขึ้น ให้
ดึงแกนขาทรายออกมาตรง ๆ 
  ๒. การปรับขาทรายให้สั้น     ใช้มือกดกลอนยึดขาทรายเข้าไปแล้วกดแกนและพลั่วขาทรายเข้าไป
ตรง ๆ สามารถปรับให้สูงต่ าได้ ๓ ระยะ 
  ๓. การใช้ปืนตั้งยิงบนขาหยั่ง     ปก.เอ็ม.๖๐  แบบ เอ็ม.๑๒๒ ให้พับขาทรายไปข้างหน้าทางปากล า
กล้อง 
  ๔. การพับเก็บขาทราย     ให้พับขาทรายทั้งสอง เก็บเข้าใต้รองล ากล้องโดยหุบาสขาทรายเข้าหากัน 
 



๑๐. การแก้ไขเหตุติดขัด     
           การที่พลยิงกระท าต่อปืนไม่ถูกต้อง, กระสุนผิดปกติ, ปืนสกปรกไม่ถือว่าปืนติดขัด 
 
 
 
 
 
 ๑๐.๑ ตารางแก้ไขเหตุติดขัด 
การติดขัด สาเหตุที่น่าจะเป็น วิธีแก้ไข 
ส่วนเคลื่อนที่ท างานไม่สะดวก 
 
 
ปืนไม่ลั่นปืนไม่ข้ึนนก 
 
 
 
ปืนไม่ป้อนกระสุน 
 
 
 
 
 
 
ปืนยิงไม่ได้ 

- ขาดการหล่อลื่น 
- มีเขม่าในระบบทางเดินแก๊ส 
- ชิ้นส่วนสึกหรอ, บวมผิดรูป 
- กระเดื่องไกสึก 
- บากก้านสูบสึก 
- ปืนถอยหลังน้อย 
- มีเขม่าในระบบทางเดินแก๊ส 
- หล่อลื่นไม่พอ 
- ข้อต่อสายกระสุนผิดรูป 
- มีสิ่งกีดขวางในโครงปืน 
- แรงดันแก๊สไม่เพียงพอ 
- ปิดฝาปิดห้องลูกลื่นไม่สนิท 
- ลูกกระสุนเรียงไม่เสมอกัน 
- ใส่สายกระสุนกลับด้าน 
- ไม่ได้ปลดห้ามไก 
- ใส่สายกระสุนผิดด้าน 
 

- หล่อลื่น 
- ท าความสะอาดชุดกรวยจัดแก๊ส 
- ส่งซ่อม 
- ส่งซ่อม 
- ส่งซ่อม 
- ส่งซ่อม 
- ท าความสะอาดชุดกรวยจัดแก๊ส 
- หล่อลื่น 
- น าปลอกเปลี่ยนสายกระสุน 
- น าสิ่งกีดขวางออก 
- ท าความสะอาดชุดกรวยจัดแก๊ส 
- ปิดให้สนิท 
- จัดใหม่ 
- กลับใหม ่
- เปิดห้ามไก 
- กลับใหม ่
 

 
 
 
 
 ไม่ถอดปลอก 
 
 
 

- กระสุนผิดรูป 
- กระสุนด้าน 
- เข็มแทงชนวนช ารุดหรือหัก 
- แหนบส่งลูกเลื่อนช ารุดหรือล้า 
- รังเพลิงสกปรก, ลูกเลื่อนสกปรก, 
ชุดโครงน าลูกเลื่อนสกปรก 
- มีเขม่าในระบบแก๊ส 
- ขอรั้งหรือแหนบขอรั้งช ารุดหรือ

- เอาออก 
- เปลี่ยนออกไป 
- ส่งซ่อม 
- ส่งซ่อม 
- ท าความสะอาด 
 
- ท าความสะอาดชุดกรวยจัดแก๊ส 
- ส่งซ่อม 



 
กระสุนไม่เข้ารังเพลิง 
 
 
 
 
 
 
ไม่คัดปลอก 
 
 

หัก 
- กระสุนสกปรก 
- มีเขม่าในกระบอกสูบ 
- มีเขม่าในโครงปืน 
- กระสุนผิดรูป 
- แหนบก้านสูบช ารุดหรือล้า 
- รังเพลิงสกปรก 
- ชุดกรวยจัดแก๊สช ารุด 
- ปืนถอยหลังน้อย 
- เหล็กคัดปลอกหรือแหนบช ารุด 
- มีเขม่าระบบทางเดินแก๊ส 

 
- ท าความสะอาด 
- ท าความสะอาด 
- ท าความสะอาด 
- เปลี่ยนใหม่ 
- ส่งซ่อม 
-ท าความสะอาด 
- ส่งซ่อม 
- ท าความสะอาดชุดเคลื่อนที่ 
- ส่งซ่อม 
- ท าความสะอาดชุดกรวยจัดแก๊ส 

  
      ๑๐.๒  การแก้ไขทันทีทันใด 
             ปืนไม่ลั่นให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. ดึง    คันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง 
  ๒. ด ู ช่องคัดปลอกว่ามีกระสุน, ข้อต่อ, ปลอกกระสุนหลุดออกมาหรือไม่ 
  ๓. ดัน คันรั้งลูกเลื่อนกลับไปข้างหน้า 
  ๔. เหนี่ยว   ไกใหม่ 
       ถ้าปืนไม่ลั่นให้วิเคราะห์หาสาเหตุปืนไม่ลั่นต่อไป 
      ๑๐.๓ ข้อควรระวัง  
       ๑. ถ้ายิงกระสุน ๒๐๐  นัด เวลาไม่ถึง  ๒  นาที ล ากล้องจะร้อนมาก ถ้าลั่นไกแล้วปืนไม่ลั่นให้คอย
เป็นเวลา  ๕  นาที จึงตรวจอาวุธเพ่ือป้องกันการลั่นช้า  
       ๒. ถ้าเสียงปืนลั่นดังเบา และมีควันจากการเผาไหม้มาก ห้ามใช้วิธีแก้ไขเหตุติดขัดท้นทีทันใด  ลูก
กระสุนที่ยิงนัดที่แล้วอาจจะไม่ทันออกจากปากล ากล้อง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  ก. ห้ามไก 
  ข. เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
  ค. น าสายกระสุนออก 
  ง. ใช้แส้แยงล ากล้องว่ามีลูกกระสุนค้างคาในล ากล้องหรือไม่ 
  จ. ให้ท าการบรรจุและยิงต่อไปได้ 
 ๑๐.๔ การแก้ไขเหตุติดขัดขณะปืนร้อนมาก 
                  ก.  ห้ามไก 
                  ข.  รอประมาณ ๕ วินาที่  (การฝึกให้คอย ๑๕ วินาที) จึงตรวจอาวุธ 
        ๑๐.๕ การปรนนิบัติบ ารุงและการรักษาท าความสะอาด 
                  ปลก. เอ็ม.๒๔๙  จะต้องได้รับการท าความสะอาดทุกชิ้นส่วนตามหลักการคือ 



                    - การท าความสะอาดก่อนท าการยิง 
                    - การท าความสะอาดหลังท าการยิง 
                    - การท าความสะอาดเมื่อเก็บในคลัง 
               ก.  การท าความสะอาดก่อนท าการยิง    
                    ๑.   ล ากล้อง  ใช้เครื่องมือท าความสะอาดล ากล้องให้แห้งทั้ง ๒ ล ากล้อง 
                    ๒.  ชุดกรวยจัดแก๊ส  เช็ดแห้ง 
                    ๓.  ส่วนเคลือ่นที่ต่าง ๆ   ให้ทาน้ ามันหล่อลื่นเล็กน้อย  ชิ้นส่วนที่มีการเสียดสีกัน  เช่น  
แหนบและแกนแหนบ,ก้านสูบ,โครงน าลูกเลื่อน,ลูกเลื่อน (เว้นหน้าลูกเลื่อน)  เข็มแทงชนวน,ส่วนต่าง ๆ ของ 
โครงน าลูกเลื่อน,ช่องขัดกลอน,ช่องกลอนลูกเลื่อนที่โครงน าลูกเลื่อน,ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของโครงเครื่อง 
ลั่นไกและด้ามปืน,ร่องคันรั้งลูกเลื่อน,ชิ้นส่วนเครื่องป้อนกระสุนในฝาปิดห้องลูกเลื่อน,ลูกเบี้ยว  แต่อย่า 
ชโลมน้ ามันให้มากนัก  ฝุ่นและทรายจะมาจับติดได้ 
              การท าความสะอาดล ากล้อง  ใช้แส้หรือดอกแส้แยงจากรังเพลิงออกไปทางปากล ากล้องขณะ 
ดอกแส้อยู่ภายในล ากล้อง  ห้ามดึงดอกแส้กลับ 
              ข.  การท าความสะอาดภายหลังจากการยิง   
                    หลังจากท าการยิงด้วยกระสุนแล้ว  ต้องท าความสะอาดติดต่อกันอย่างน้อย ๓ วัน 
                    ๑.  ใช้แส้แยงล ากล้อง,รังเพลิงให้สะอาดด้วยน้ ามันล้างล ากล้อง  เช็ดให้สะอาดแล้วชโลมน้ ามัน
ไว้ 
                    ๒.  ใช้เครื่องขูดเขม่าท าความสะอาดชุดกรวยจัดแก๊สให้สะอาด  แล้วชโลมน้ ามันไว้ 
                    ๓.   กระบอกสูบใช้เครื่องมือท าความสะอาด  และดอกแส้แยงกระบอกสูบให้สะอาดแล้วชโลม
น้ ามันไว้ 
                     ๔.  ลูกสูบและโครงลูกเลื่อน,ลูกเลื่อน  ใช้เครื่องมือท าความสะอาดและแปรงท าความสะอาด
ด้วยน้ ามันล้าง  เช็ดให้แห้งแล้วชโลมน้ ามันไว้   
                     ๕.  ฝาปิดหอ้งลูกเลื่อน,ห้องลูกเลื่อน,เครื่องป้อนกระสุน,แผ่นเหล็กรองกระสุน  ใช้แปรง 
ท าความสะอาดเช็ดแห้งแล้วชโลมน้ ามันไว้ 
                     ๖.  ชุดโครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืน  ให้มีการท าความสะอาดแล้วหล่อลื่นไว้ 
                     ๗.  การยิงด้วยกระสุนซ้อมรบ   ต้องท าความสะอาดมากกว่าปกติเป็นพิเศษ  และต้องท า
ความสะอาดภายใน ๑๒ ช.ม.  อย่าปล่อยทิ้งไว้ 
     ชิ้นส่วนที่ต้องหล่อลื่น                                                     ชิ้นส่วนที่ต้องเช็ดแห้ง 
-  ชุดเคลื่อนที่,แกนและแกนแหนบส่งก้านสูบ                          -  ภายในล ากล้อง 
-  ชุดโครงลูกเลื่อน,ลูกเลื่อน         -  หน้าลูกเลื่อน 
-  ชดุก้านสูบ              -  ลูกสูบ 
-  ร่องภายใน,ภายนอก ที่เสียดสีกัน        -  กระบอกสูบแก๊ส 
-  ชุดเครื่องป้อนกระสุน                                                      -  กระบอกสูบแก๊ส 
-  ชุดโครงเครื่องลั่นไกและด้ามปืน         -  ศูนย์หน้า,ศูนย์หลัง 



-  ชุดรับแรงถอยที่พานท้าย          -  ผิวภายนอกตัวปืน 
      ค.  การท าความสะอาดอาวุธภายหลังเก็บไว้ในคลังอาวุธ 
                      ภายหลังจากการท าความสะอาดหลังจากยิงปืนมาแล้วเก็บไว้ในคลัง  หลังจากนั้นควรท า
ความสะอาดทุก ๆ สัปดาห์ โดยเช็ดแห้งแล้วชโลมน้ ามันใหม่ 
         ๑๐.๖  วิธีการท าลายอาวุธ   
                   ต้องได้รับอนุมัติจาก ผบช. ก่อน  จึงจะท าลายได้เมื่อได้พิจารณาแล้วว่า  เพ่ือมิให้ข้าศึกยึดอาวุธ
ไป  หรือน าไปใช้งานได้  ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งให้ท าลายอาวุธได้  แต่ต้องรายงานให้หน่วยเหนือทราบ 
                       ก.  ถอดชิ้นส่วนอาวุธให้มากที่สุดเท่าที่เวลาจะอ านวย  ใช้ล ากล้องทุบท าลายชิ้นส่วนต่าง ๆ  
                       ข.  ใช้วธิีแยกชิ้นส่วนออกจากกันแล้วฝัง,ทิ้งลงในแม่น้ า,ล าธาร,หล่มโคลน 
                       ค.  ใช้ ลข.เพลิง  เผาท าลายบริเวณโครงปืนแล้วจุดระเบิด      
 

............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปืนเล็กกล เนเกฟ ( NEGAV ) ขนาด ๕.๕๖ มม. 
๑. กล่าวน า 
 ปืนเล็กกลเนเกฟ ขนาด ๕.๕๖ มม. ได้รับการพัฒนาและผลิตโดยบริษัท Israel Weapon 
Industries(IWI) Ltd. ประเทศอิสราเอล ภายใต้ขอบเขตความต้องการทางด้านเทคนิคและด้านการใช้งาน
ทางด้านยุทธวิธีของกองทัพอิสราเอล ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องความเชื่อถือในการใช้งาน และความสามารถด ารงสภาพ
ของปืนไว้ได้ 
 



 
 ปืนเล็กกลเนเกฟ ขนาด ๕.๕๖ มม. เป็นอาวุธที่สามารถส่งอ านาจการยิงที่หนาแน่น ไปยังเป้าหมายในทุก
รูปแบบการรบ อาวุธปืนชนิดนี้เหมาะที่จะใช้งานในหน่วยทหารราบในระดับหมู่ปืนเล็ก นอกจากนั้นยังสามารถ
ติดตั้งใช้งานบนรถเกราะล าเลียงพล เรือลาดตระเวน และ เฮลิคอปเตอร์ 
 กองทัพบกไทยจัดซื้อเข้าประจ าการเมื่อปี ๕๑ ซ่ึงปืนเล็กกลเนเกฟ เป็นอาวุธกลท าการยิงได้ทั้งแบบ
กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ ที่มีข้อแตกต่างจากอาวุธชนิดอื่น จัดเป็นปืนพัฒนาที่เน้นในเรื่องของขนาด การใช้งาน
ที่รวดเร็ว และมีอ านาจการยิงที่รวดเร็ว แม่นย าตามคุณลักษณะของอาวุธสมัยใหม่กล่าวคือมีขนาดเล็กลง  อีก
ทั้งมีความเป็นสากลกล่าวคือ สามารถใช้กระสุนขนาดเดียวกับกลุ่มประเทศนาโต้ 
 ปืนเล็กกลเนเกฟ มีให้เลือกใช้ ๒ แบบ คือแบบมาตรฐาน และ แบบ  จู่โจม ( Special Forces Model ) 
ปืนเล็กกลเนเกฟแบบจู่โจม มีคุณลักษณะส าคัญคือ ล ากล้องสั้น พานท้ายพับไปทางด้านซ้าย มีแท่นส าหรับ
ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ( Picatinny Rail )อยู่ด้านบนตัวปืน และมีด้ามจับหน้า   ( Assault Handle ) การ
ออกแบบเป็นไปตามความต้องการของหน่วยรบพิเศษ 
 
๒. รายการทั่วไปและขีปนวืธี 
 ก. คุณลักษณะทั่วไป  
  - ปืนเล็กกลเนเกฟ ขนาด ๕.๕๖ มม. ป้อนกระสุนด้วยสายกระสุน หรือซองกระสุน ท าการยิงได้ท้ัง
แบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ 
  - ปืนท างานด้วยแก๊ส ดันต่อหัวลูกสูบ ลูกเลื่อนหมุนตัวขัดกลอน ยิงจากต าแหน่งหน้าลูกเลื่อนเปิดโดย
มีกรวยจัดแก๊ส เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดปรับอัตราเร็วในการยิงของปืน ให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อม 
  - ปืนท าการยิงจากต าแหน่งหน้าลูกเลื่อนเปิด ซึ่งอ านวยให้สามารถท าการยิงปืนต่อเนื่องได้นานโดยไม่
เกิดอันตรายจากสาเหตุปืนลั่นจากความร้อนของล ากล้อง(COOK-OFF)  
  - ปืนมีเครื่องนิรภัย ซึ่งเป็นกลไกท่ีมีความไว้วางใจได้สูง  ลดโอกาสการควบคุมการยิงปืนไม่ได้อยู่ใน
ระดับต่ าสุด 
  - สามารถท าการถอดแยกปืนในสนาม เพ่ือท าการปรนนิบัติบ ารุงได้ง่ายและรวดเร็ว 



  - สามารถเลือกใช้เครื่องป้อนกระสุนได้  ๓ แบบคือสายกระสุน ,ซองกระสุน (แบบ ปลย. M ๑๖), 
กล่องบรรจุสายกระสุนแบบจู่โจม (DRUM) หรือแบบอ่อน จุกระสุนได้ ๑๕๐ นัด  จึงท าให้อ่อนตัวในการ
ปฏิบัติการ 
  - สามารถยิงลูกระเบิดยิงจากปืนเล็กได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติม 
  - ปืนเล็กกลเนเกฟ มีขาทรายแบบพับได้ติดอยู่กับล ากล้อง ท าให้ส่ายยิงได้ นอกจากนั้นยังสามารถยึด
ติดอยู่กับแท่นยึดปืนกลบนรถเกราะทหารราบได้ 
  - มีศูนย์รบแบบศูนย์ประจ าที่ โดยศูนย์หลังเป็นศูนย์รูมีควงหมุนให้มุมทางสูงตั้งแต่ระยะ ๓๐๐ ถึง 
๑๐๐๐ เมตร และศูนย์หน้าสามารถจัดปรับได้ทั้งทางทิศและทางราบ 
  - มีหลอดเรืองแสง (BATA-LIGHTS) ติดอยู่ที่ศูนย์ ท าให้สามารถท าการเล็งและยิงได้ในสภาพแสง
น้อย 
  - มีฐานส าหรับติดตั้งกล้องเล็งติดตั้งมากับปืน 
   

 

 
 

 
 ข.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รายการขนาด น้ าหนักและขีปนวิธี (ปลก.เนเกฟ แบบมาตรฐาน) 
 

กว้างปากล ากล้อง ๕.๕๖ มม. 
กระสุน (๑) ๕.๕๖ x ๔๕ มม. (SS ๑๐๙/M ๘๕๕; L ๑๑๐/M ๘๕๖) 
น้ าหนัก 
เฉพาะตัวปืน ๗.๔๕ กก. 
ปืนพร้อมกล่องกระสุน+กระสุน ๑๕๐ นัด ๑๐.๓๐ กก. 



ซองกระสุนเปล่า (ปลย.M ๑๖/๓๐ นัด) ๗  กรัม 
มิต ิ
ความยาวเมื่อกางพานท้าย ๑๐๒๐ มม. 
ความยาวเมื่อพับพานท้าย ๗๘๐ มม. 
ความยาวล ากล้อง (รวมปลอกลดแสง) ๕๐๐ มม. 
ความยาวล ากล้อง (ไม่รวมปลอกลดแสง) ๔๖๐ มม. 
ความสูงของปืน (พับขาทราย ) ๒๒๐ มม. 
ข้อมูลล ากล้อง  
จ านวนเกลียว ๖ 
ทิศทางการหมุนของเกลียว เวียนขวา 
อัตราส่วนการบิดของเกลียว ๑ : ๗ นิ้ว 
สมรรถนะของปืน  
ความเร็วต้น ๙๑๕ เมตร/วินาที 
อัตราเร็วในการยิง(ตามต าแหน่งกรวยจัด
แก๊ส) 

 

   - ต าแหน่งที ่๑  ซองกระสุน ๘๕๐ – ๑๐๕๐ นัด/นาที 
   - ต าแหน่งที่ ๒  สายกระสุน ๘๕๐ – ๑๐๕๐ นัด/นาที 
   - ต าแหน่งที่ ๓  สายกระสุน(ภายใต้สภาพ  
     อากาศเลวร้าย) 

๙๕๐ – ๑๑๕๐ นัด/นาที 

ระยะยิงหวังผล ๑,๐๐๐ เมตร 
ศูนย์เล็ง  
ศูนย์หลัง ศูนย์รู มีควงปรับระยะจาก ๓๐๐ – ๑๐๐๐ ม. 
 (ปรับได้ช่วงละ ๑๐๐ ม.) 
ศูนย์หน้า ศูนย์คมมีด จัดปรับได้ทั้งทางทิศและทางระยะ 
ระยะศูนย์หน้าถึงศูนย์หลัง ๔๔๐ มม. 
ศูนย์กลางคืน ศูนย์เรืองแสง   ศูนย์หน้า - ในใบศูนย์ 
                    ศูนย์หลัง - ที่ล้อหมุน 
เครื่องนิรภัย 
-  คันบังคับการยิงปรับได้ ๓ ต าแหน่ง : S ห้ามไก,  R กึ่งอัตโนมัติ,  A อัตโนมัติ 
-  จัดคันบังคับการยิงให้อยู่ในต าแหน่ง “ห้ามไก” ได้ ไม่ว่าโครงน าลูกเลื่อนจะอยู่ในต าแหน่งขึ้นนกหรือไม่ 
-  ไม่สามารถข้ึนนกได้เมื่อปืนอยู่ในต าแหน่งห้ามไก 
-  มีกลไกป้องกันชุดคันรั้งลูกเลื่อนเคลื่อนกลับ และท าให้ปืนลั่นโดยไม่ตั้งใจ ในกรณีท่ีการขึ้นนกด้วยมือยังไม่
สมบูรณ์ 
-  ไม่สามารถถอดล ากล้องได้  ถ้าไม่เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 



 
หมายเหตุ (๑)   สามารถใช้กระสุน M ๑๙๓ ได้ (น้ าหนักกระสุน ๓.๕ กรัม) การยิงด้วยกระสุนชนิดนี้  อาจท า
ให้อัตราการกระจายเพิ่มข้ึน ๑๐% 
 
 
๓.การถอดและการประกอบปกติ ปืนเล็กกลเนเกฟ ขนาด ๕.๕๖ มม. 
   ก่อนด าเนินการใด ๆ กับปืน ให้ท าการตรวจความปลอดภัยของปืนเสมอ  
 ก. การตรวจความปลอดภัย (การเลิกบรรจุ) 
  ๑)ดูให้แน่ใจว่าคันห้ามไกอยู่ในต าแหน่งห้ามไก(S) 
  ๒)หันปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัย 
  ๓)เลื่อนคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่งยิงกึ่งอัตโนมัติ(R) ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาด้านหลังจนสุด และห้าม
ไกไว้ 
  ๔)เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน ท าความสะอาดถาดป้อนกระสุน แล้วท าการตรวจสภาพด้วยสายตา ๓ จุด
ด้วยกันคือ ห้องรังเพลิง เรือนซองกระสุน และพ้ืนผิวลูกเลื่อน 
  ๕)ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน และเลื่อนคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่งยิงกึ่งอัตโนมัติ(R) 
  ๖)ขณะที่ล ากล้องชี้ในทิศทางที่ปลอดภัย  เหนี่ยวไก 
  ๗)ดึงคันรั้งลูกเลื่อนอีกครั้ง แล้วเลื่อนไปเก็บที่ด้านหน้า และเหนี่ยวไก 
  ๘)เลื่อนคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่งห้ามไก(S) ขณะนี้ปืนอยู่ในสภาพปลอดภัย 
  
 ข. การถอด  
     การถอดปกติ แบ่งออกเป็น ๕ ชิ้นส่วน โดยปฏิบัติดังนี ้
   ๑)ล ากล้อง : เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน กดกลอนยึดล ากล้องลงแล้วถอดล ากล้อง โดยการจับที่ด้ามหิ้ว
ปืน 
   ๒)พานท้าย : ตรวจดูให้แน่ใจว่าปืนไม่ได้ขึ้นนกไว้ และโครงน าลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่งด้านหน้า   กด
กลอนยึดพานท้าย และดึงพานท้ายขึ้น 
   ๓)แหนบส่งลูกเลื่อน : หลังจากถอดพานท้ายออกแล้ว ใช้มือกดแผ่นยันแหนบเข้าไปและยกข้ึน ผ่อน
แรงดันแหนบแล้วดึงแหนบส่งลูกเลื่อนออกมา 
  ๔)โครงน าลูกเลื่อน : เลื่อนคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่งยิงอัตโนมัติ(A) เหนี่ยวไกปืน แล้วถอด  โครง
น า 
ลูกเลื่อนโดยการดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาทางด้านหลังในกรณีท่ีติดตั้งอแดปเตอร์ ส าหรับซองกระสุนเอ็ม ๑๖ ก่อน
ถอดโครงน าลูกเลื่อน ควรดันสลัก ยึดซองกระสุนข้าไปจนส่วนท้ายของอแดปเตอร์หลุดออก 
   ๕)กรวยจัดแก๊ส : ใช้มือข้างหนึ่งจับกรวยจัดแก๊สเอาไว้ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งดันกรวยจัดแก๊สเข้าไป
ด้านในแล้วหมุน ๙๐ องศา ด้วยประแจควบ ( ALL – PURPOSE WRENCH ) ถอดปุ่มจัดปรับแก๊ส  ชุดควบคุม
แก๊ส และแหนบ 



 ค. การประกอบ 
    การประกอบชิ้นส่วนที่ถอดออกมากลับเข้าท่ี ได้โดย  
   ๑)กรวยจัดแก๊ส : สอดชุดควบคุมแก๊สพร้อมแหนบเข้าทางด้านขวาของล ากล้อง โดยให้ปลายด้าน
คล้ายไขควงปากแบนอยู่ในแนวนอนและจากอีกด้านสอดปุ่มจัดปรับแก๊สเข้าไปในต าแหน่งรูที่ ๒ ดันกรวยจัด
แก๊สเข้าไปแล้วหมุน ๙๐ องศา หรือจนกระทั่งสลักเกลียวเข้าท่ีสนิทกับบากในปุ่มปรับ 
     หลังจากประกอบเสร็จ ให้ทดลองหมุนปรับแก๊สในต าแหน่งต่าง ๆ ดูว่าท างานถูกต้องหรือไม่ 
  ๒)โครงน าลูกเลื่อน : ตรวจดูให้แน่ใจว่าคันรั้งลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่งเก็บด้านหน้า และคันบังคับการ
ยิงอยู่ที่ต าแหน่งยิงอัตโนมัติ จากนนั้นสอดโครงน าลูกเลื่อนเข้าไปในโครงปืนจนสุดระยะซึ่งจะชนเข้ากับเข็มแทง
ชนวน 
  ๓)แหนบส่งลูกเลื่อน : สอดแหนบส่งลูกเลื่อนเข้าไปในโครงปืน โดยให้ขดแหนบนั่งอยู่บนบาก ทั้ง ๒ 
ด้าน ของโครงน าลูกเลื่อน เหนี่ยวไกปืนและดันแหนบพร้อมโครงน าลูกเลื่อนเข้าไปด้านใน ดันแหนบเข้าไปใน
ช่องยึดแหนบ โดยการดันไปด้านหน้าและกดลงด้านล่าง 
     ในกรณีที่ใช้อแดปเตอร์ส าหรับใส่ซองกระสุน เอ็ม ๑๖ ให้ประกอบ อแดปเตอร์เข้าท่ี แล้วดันสลักยึด
ซองกระสุนเข้าไปจนยึดอแดปเตอร์ไว้ 
  ๔)พานท้ายปืน : ประกอบพานท้ายปืนเข้ากับรางน าที่โครงปืน แล้วดันลงด้านล่างจนได้ยินเสียงคลิ๊ก
ของกลอนยึดพานท้ายปืน ตรวจสอบดูว่าพานท้ายปืนถูกยึดอยู่ในต าแหน่งเรียบร้อย 
  ๕)ล ากล้อง : ขณะที่ฝาปิดห้องลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่งเปิด สอดล ากล้องเข้าไปในโครงปืนจนได้ยิน
เสียงคลิ๊กของครอบยึดล ากล้อง 
 ง. การท าความสะอาดและการปรนนิบัติบ ารุง 
    การปรนนิบัติบ ารุงก่อนการยิง   
    ๑)ถอดประกอบปืนในระดับผู้ใช้ 
    ๒)ตรวจดูให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นอยู่สภาพใช้งานได้ ถ้าชิ้นส่วนของปืนช ารุดห้ามน าไปยิงโดย
เด็ดขาด 
    ๓)หล่อลื่นกรวยจัดแก๊ส ลูกสูบแก๊ส และเรือนกรวยจัดปรับแก๊ส 
    ๔)หล่อลื่นรางเลื่อนของชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ( โครงน าลูกเลื่อนและลูกเลื่อน )  
   ๕)เช็ดน้ ามันส่วนเกินที่ถาดป้อนกระสุนออก 
   ๖)หล่อลื่นรางเลื่อนในโครงปืน 
   ๗)ประกอบปืนกลับเข้าท่ี และตรวจการท างานของปืน ๒-๓ ครั้ง 
   ๘)หล่อลื่น ท าความสะอาด และเช็ดแห้งรูหลอดล ากล้องและรังเพลิงให้ทั่วถึง 
     การปรนนิบัติบ ารุงหลังการยิง 
   ๑)ถอดประกอบปืนในระดับผู้ใช้ 
   ๒)ท าความสะอาดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปืนด้วยน้ ามัน CLP โดยเอาใจใส่เป็นพิเศษบริเวณ กรวยจัดแก๊ส 
ลูกสูบแก๊ส  ลูกเลื่อนและโครงน าลูกเลื่อน 
   ๓)ท าความสะอาดเอาคราบเขม่าดินปืนที่ติดแน่นออก ด้วยเครื่องมือขูดเขม่า 



   ๔)ท าความสะอาดรูหลอดล ากล้องด้วยผ้าชุบน้ ามัน CLP  
   ๕)เช็ดชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้งรูหลอดล ากล้องให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 
   ๖)ท าซ้ าข้ันตอนที่ ๕ จนชิ้นสว่นของปืนแห้งสนิท 
   ๗)ภายหลังเสร็จสิ้นการปรนนิบัติบ ารุงหลังการยิง ให้ท าการตรวจสภาพปืนเพื่อหาข้อบกพร่องจาก
การยิง ตลอดจนตรวจสอบสภาพการท างานของปืนหลังจากประกอบกลับเข้าท่ีเรียบร้อยแล้ว 
    การปรนนิบัติบ ารุงตามระยะเวลา 
   ๑)การด าเนินการปรนนิบัติบ ารุงอาวุธปืนอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยป้องกันไม่ให้อาวุธเกิดการช ารุดก่อน
เวลาอันควรและช่วยยืดอายุการใช้งานของปืน 
   ๒)ผู้รับผิดชอบปืนต้องหมั่นดูแลรักษาชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปืน โดยการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
   ๓)เมื่อท าความสะอาดเสร็จ ให้ใช้น้ ามัน CLP ชโลมชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปืนที่เป็นเหล็กและไม่ได้รมด า
ไว้ ด้วยน้ ามัน CLP บาง ๆ เพ่ือป้องกันสนิม 
   ๔)สภาพอากาศแวดล้อม จะเป็นตัวก าหนดชนิดของน้ ามันที่ใช้ชโลมปืน ตลอดจนห้วงเวลาในการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม ในสภาพอากาศแห้งและมีฝุ่นทรายมาก ไม่ควรชโลมน้ ามันหนาเกินไป และในสภาพ
อากาศหนาวเย็นจัด จ าเป็นต้องใช้น ามันหล่อลื่นผสมสารป้องกันการแข็งตัว 
   ๕)ท าการตรวจสภาพการท างานของปืนบ่อย ๆและให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษในพ้ืนที่ต่อไปนี้ ล า
กล้องและรูหลอดล ากล้อง กรวยจัดปรับแก๊ส ลูกเลื่อน ขอรั้งปลอก เข็มแทงชนวน โครงน าลูกเลื่อน แหนบส่ง
ลูกเลื่อน ชุดเครื่องลั่นไกและโครงปืน 
 
๔. หลักการท างานของปืน 
 วงรอบการท างานของปืน 
    ก.  วงรอบการท างานของปืน แบ่งออกได้เป็นการท างานตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
  ๑)  การป้อนกระสุน 
  ๒)  การขัดกลอน 
  ๓)  การลั่นไก 
  ๔)  การปลดกลอน 
  ๕)  การรั้งปลอก 
  ๖)  การคัดปลอก 
  ๗)  การน ากระสุนมาอยู่ในต าแหน่งป้อนกระสุน(สายกระสุน) 
     ข. วงรอบการท างานของปืนเริ่มจากการที่ปืนถูกข้ึนนกและห้ามไกไว้ และสายกระสุนถูกวางไว้ใน
ต าแหน่งที่ถูกต้องบนถาดป้อนกระสุน (การยิงจากสายกระสุน ซึ่งเป็นวิธีการยิงโดยปกติของปืนกล เมื่อท าการ
ยิงด้วยซองกระสุนวงรอบท างานของปืนยังคงเหมือนเดิม ยกเว้นกระเด่ืองป้อน ซึ่งท าหน้าที่น ากระสุนพร้อมยิง
ไปอยู่ในต าแหน่งป้อน) 
 



 
 

ภาพ - ปืนอยู่ในต าแหน่งขึ้นนก 
 

 
 

ภาพ - กระสุนอยู่ในต าแหน่งป้อน 
 
  ๑)  การป้อนกระสุน 
       ก)  เลื่อนคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่งยิงที่ละนัด หรือยิงอัตโนมัติ เพื่อท าให้กระเดื่องนกปืน
ยุบตัวต่ าลงได้ 
          ข)  เหนียวไกให้กระเดื่องนกปืนต่ าลงและหลุดออกจากการขัดชุดโครงน าลูกเลื่อน 
 

 
 

ภาพ - การป้อนกระสุน 
 
    ค) โครงน าลูกเลื่อนหลุดจากกระเดื่องไก และถูกดันไปข้างหน้าด้วยแรงดันของแหนบส่งลูกเลื่อน 



    ง) ลูกเลื่อน ซึ่งอยู่ในชุดโครงน าลูกเลื่อน เคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับชุดโครงน าลูกเลื่อน ไปชนเข้า
กับกระสุนซึ่งอยู่ในต าแหน่งป้อน และดันไปด้านหน้า  ไปยังลาดป้อนกระสุน (TRAY RAMP) ซึ่งจะน ากระสุน
เข้าไปในรังเพลิง 
    จ) เมื่อลูกเลื่อนดันกระสุนเข้าไปในรังเพลิง ขอรั้งปลอกก็จะถูกดันให้อ้าออกชนะแรงดันแหนบขอรั้ง
ปลอก และยึดขอบจานท้ายปลอกกระสุนไว้ 
    ฉ) ชุดโครงน าลูกเลื่อนยังคงเคลื่อนที่ต่อไปด้านหน้า หัวลูกเลื่อนมาถึงโครงต่อท้ายล ากล้อง และคัน
ป้อนกระสุนเลื่อนไปทางด้านซ้ายไปอยู่หลังกระสุนนัดต่อไป 
 

 
 

ภาพ - คันป้อนกระสุนอยู่ในต าแหน่งด้านซ้าย 
 
  ๒)  การขัดกลอน 
      การเคลื่อนที่ต่อไปของโครงน าลูกเลื่อนท าให้ลูกเลื่อนหมุนในแกนนอนและครีบขัดกลอนถูกขัดอยู่
กับบากขัดกลอนที่โครงต่อท้ายล ากล้อง 
  ๓)  การลั่นไก 
      ก)  เมื่อชุดโครงน าลูกเลื่อนหยุดเคลื่อนที่ไปด้านหน้า และปืนอยู่ในต าแหน่งขัดกลอน เข็มแทง
ชนวนซึ่งยึดติดอยู่กับโครงน าลูกเลื่อน โผล่ออกจาหน้าลูกเลื่อน และกระแทกเข้ากับชนวนท้ายปลอกของ
กระสุนที่อยู่ในรังเพลิง  โครงน าลูกเลื่อนถูกท าให้หยุดเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยโครงปืนท่อนกลาง 
                ข)  ชนวนท้ายของกระสุนถูกจุดเป็นประกายไฟ ไปจุดดินส่งกระสุนที่บรรจุอยู่ในปลอกกระสุน 
เกิดการลุกไหม้สลายตัวเป็นแก๊สแรงดันสูงขึ้นในรังเพลิง และดันกระสุนให้วิ่งออกจากล ากล้อง 
 



 
 

ภาพ - การลั่นไก 
      ค)  กระสุนเร่งความเร็วขึ้นในล ากล้อง เกลียวในล ากล้องท าให้กระสุนหมุน การหมุนของกระสุน
ท าให้มันมีเสถียรขณะวิ่งไปในอากาศ 
      ง)  ระหว่างเคลื่อนที่ไปในล ากล้อง เมื่อกระสุนเคลื่อนที่ผ่านช่องแก๊ส ท าให้แก๊สแรงดันสูงไหลเข้า
ไปในช่องแก๊สนี้ และไหลเข้ายังกระบอกสูบแก๊สโดยผ่านทางกรวยจัดแก๊ส 
  ๔)  การปลดกลอน 
      ก)  แก๊สที่ไหลเข้ามายังกระบอกสูบผ่านทางกรวยจัดแก๊ส กระแทกหัวลูกสูบแก๊ส 
      ข)  ลูกสูบเคลื่อนที่มาทางด้านหลังพร้อมกับชุดโครงน าลูกเลื่อน เนื่องจากถูกยึดไว้ด้วยกัน 
 

 
 

ภาพ - การปลดกลอนและการรับแรงดันแก๊ส 
     ค)  หลังจากชุดโครงน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่ถอยเป็นระยะทางสั้น ๆ  แรงดันแก๊สในรังเพลิงก็จะลดลง
ถึงระดับที่ปลอดภัย และลูกเลื่อนก็จะถูกปลดกลอน 
  ๕)  การรั้งปลอก 
       เมื่อลูกเลื่อนปลดกลอน ลูกเลื่อนเริ่มเคลื่อนที่มาทางด้านหลังพร้อมกับชุดโครงน าลูกเลื่อน โดยมี
ขอรั้งปลอกจับอยู่ที่ขอบจานท้ายกระสุน 
 



 
 

ภาพ -  การคัดปลอก 
 
  ๖.) การคัดปลอก 
       โครงน าลูกเลื่อนและลูกเลื่อนยังคงเคลื่อนถอยมาทางด้านหลังเหล็กคัดปลอกกระแทกกับขอบ
จานท้ายกระสุน ส่งผลให้ปลอกกระสุนดีดออกไปจากตัวปืนผ่านช่องคัดปลอก 
  ๗)  การน ากระสุนมาอยู่ในต าแหน่งป้อน 
       ก)  การเคลื่อนที่มาทางด้านหลังของชุดโครงน าลูกเลื่อน ส่งผลให้คันป้อนกระสุนเปลี่ยนต าแหน่ง
มาอยู่ทางด้านขวา การเคลื่อนที่นี้ท าให้ PAWLS  เลื่อนสายกระสุนมาทางด้านขวา ท าให้กระสุนนัดหนึ่งอยู่ใน
ต าแหน่งพร้อมบรรจุและดัน 
       ข)  ขณะชุดโครงน าลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาอยู่ด้านหลังชุด  แหนบส่งลูกเลื่อนถูกอัดตัว ถ้าไกยังคง
ถูกเหนียวค้างไว้ และคันบังคับการยิงอยู่ในต าแหน่งยิงที่ละนัด กระเดื่องไกจะถูกยกตัวสูงขึ้น และกันชุดโครงน า
ลูกเลื่อนเอาไว้ ถ้าคันบังคับการยิงอยู่ในต าแหน่งยิงอัตโนมัติ กระเดื่องไกจะยังคงอยู่ในอยู่ต าแหน่งลดตัวต่ าลง 
และปืนจะยังคงท าการยิงต่อไปได้ 
 
๕. การบรรจุกระสุน และการปรับศูนย์  
    ก. การตรวจสภาพก่อนการบรรจุกระสุน : 
    ๑) กล่องกระสุนถูกยึดไว้เรียบร้อย และปลายสายกระสุนถูกสอดเข้าไปในช่องป้อนถูกต้อง 
    ๒) กรวยจัดแก๊สถูกติดตั้งไว้เรียบร้อย และปรับไว้ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
    ๓) ล ากล้อง  
  - ติดตั้งและยึดอยู่ในต าแหน่งเรียบร้อย 
  - หมายเลขล ากล้องต้องตรงกับหมายเลขปืน 
  - ตรวจดูว่าล ากล้องท่ีถูกต้องที่ก าลังใช้งานอยู่เป็นล ากล้อง ๑ หรือ ๒ 
    ๔) สลักเรือนซองกระสุน ถูกใส่เข้าไปสุดระยะ และส่วนปลายเปิด 
    ๕) ศูนย์หลัง ล้อปรับทางระยะอยู่ในต าแหน่งที่จะท าการการยิง 
    ๖) สลักเรือนไกปืน ยึดอยู่ในต าแหน่งมั่นคง ( เพ่ือไม่ให้เกิดการลั่นไกโดยไม่ตั้งใจ ) 
     ข. การบรรจุและการเลิกบรรจุกระสุน 
 ๑) การบรรจุ ปลก.เนเกฟ  การบรรจุด้วยสายกระสุน ให้ปฏิบัติดังนี้  
      ก) ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุดแล้วเลื่อนไปข้างหน้าต าแหน่งล๊อคเสียงดังคลิ๊ก 



      ข) จัดคันบังคับการยิงไปต าแหน่งห้ามไก (S) 
      ค) จัดกรวยปรับแก๊สไว้ในต าแหน่งที่ ๒ 
      ง) สอดกล่องบรรจุสายกระสุนเข้าในช่องใส่ซองกระสุนแล้วดึงสายกระสุนไป 
วางไว้บนาดป้อนโดยให้กระสุนนัดแรกอยู่ในช่องป้อนกระสุน 
      จ) ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
 ๒) การบรรจุด้วยซองกระสุน 
      ก) ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ ก,ข และ จ ในข้อ ๑) ที่กล่าวแล้ว 
      ข) จัดกรวยปรับแก๊สไว้ต าแหน่งที่ ๑ 
      ค) ใส่ซองกระสุนเข้ากับปืน 
 ๓) การเลิกบรรจุกระสุน 
      ก) ห้ามไก 
      ข) เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
      ค) น าสายกระสุนออกแล้วตรวจดูในรังเพลิง 
      ง) เปิดห้ามไก 
      จ) ปลดห้ามไก เหนี่ยวไกปล่อยชุดโครงน าลูกเลื่อนไปข้างหน้าโดยใช้มือประคองคันรั้งไว้   
      ฉ) ห้ามไกปืน 
       ง. การใช้ศูนย์และการปรับศูนย์ 
            ปลก.เนเกฟ มีศูนย์เล็งประกอบด้วย 
  ๑) ศูนย์หน้า เป็นศูนย์คมมีดปรับได้ทั้งทางทิศและทางระยะ วิธีการปรับแก้คือ 
   ก) ปรับแก้โดยใช้การเลื่อนศูนย์หน้าไปในทิศทางที่ผิดพลาด 
   ข) ยกศูนย์หน้าขึ้น(UP) หรือเลื่อนไปทางขวา (R) ตามทิศทางลูกศร ๒ คลิ๊กในทางระยะ(ทางสูง)
หรือทางทิศ จะท าให้ต าบลกระสุนตกเลื่อนไป ๑.๔ ซม.ที่ระยะ ๒๕ เมตร 
  ๒) ศูนย์หลัง เป็นศูนย์รู มีควงปรับระยะจาก ๓๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตร ท าการปรับได้ช่วงละ ๑๐๐ 
เมตร 
  ๓) ศูนย์กลางคืน มีลักษณะเป็นศูนย์เรืองแสง จะปรากฏที่ศูนย์หน้าและที่ล้อหมุนศูนย์หลัง 
วิถีกระสุนของปืนเล็กกลเนเกฟ 

ล ากล้องสั้น (แบบจู่โจม) ล ากล้องยาว (แบบมาตรฐาน) 
ระยะ (เมตร) การเบี่ยงเบน ( ซ.ม.) ระยะ (เมตร) การเบี่ยงเบน (ซ.ม.) 

๐ - ๔.๘ ๐ - ๔.๘ 
๑๗ ๐ ๒๑ ๐ 
๒๕ ๒ ๒๕ ๐.๘ 
๕๐ ๗.๙ ๕๐ ๕.๖ 

๑๐๐ ๑๖.๘ ๑๐๐ ๑๒.๗ 
๑๕๐ ๒๑.๒ ๑๕๐ ๑๖.๒ 



๑๗๐ ๒๑.๖ ๑๗๐ ๑๖.๔ 
๒๐๐ ๒๐.๕ ๒๐๐ ๑๕.๖ 
๒๕๐ ๑๓.๗ ๒๕๐ ๑๐.๔ 
๓๐๐ ๐ ๓๐๐ ๐ 

 
 

 
 

ภาพสังเขปวิถีกระสุน ของปืนเล็กกลเนเกฟ 
 การจัดปรับแนวศูนย์เล็ง (ล ากล้องยาว) 
   การจัดปรับแนวเส้นเล็ง ปืนทุกกระบอกได้รับการจัดปรับแนวเส้นเล็งมาแล้วจากโรงงาน รวมทั้งล า
กล้องอะไหล่แต่ละอันจะได้รับการตอกหมายเลขเดียวกับหมายเลขปืน  
   ก่อนท าการยิง  ต้องตรวจสอบก่อนว่าศูนย์เล็งได้ถูกยกขึ้น  และการยิงใช้ท่านอนยิงประกอบขาทราย
จากนั้นตรวจดูว่าศูนย์หลังควงปรับทางสูง(ทางระยะ) ที่ต าแหน่ง ๓ (๓๐๐ เมตร) วิธีการตรวจสอบแนวเส้นเล็ง
กระท าได้ดังนี้ 
   ๑.ในต าแหน่งยิงกึ่งอัตโนมัติ (R) ยิงกระสุน ๖ นัด ไปที่เป้าทดสอบท่ีตั้งไว้ที่ระยะ ๒๕ เมตร เพื่อดูการ
กระจายของกลุ่มกระสุน 
   ๒.วัดวงกลมการกระจายของกลุ่มกระสุน  และหาจุดศูนย์กลางเฉลี่ยต าบลกระสุนตก (MPT) ของ
กระสุน ๕ นัดที่ใกล้ที่สุด 
   ๓.เปลี่ยนจุดศูนย์กลางเฉลี่ยต าบลกระสุนตกไปเป็นจุดต าบลกระสุนตกที่ต้องการ ( DESIRED POINT 
OR TARGET ) ซึ่งอยู่ระยะ ๐.๘ ซม. เหนือจุดเล็งโดยการหมุนปุ่มปรับศูนย์หน้าซึ่งเมื่อหมุนไป ๒ คลิ๊กจะท าให้
ต าบลกระสุนตกเลื่อนไป ๑.๔ ซม.ทั้งทางทิศและทางระยะ 



 ในกรณีที่วงกลมการกระจายของกลุ่มกระสุนโตกว่า ๕ ซม.ไม่สามารถน ามาใช้เป็นค่าเฉลี่ยต าบลกระสุน
ตกได้ 
    ๔.เมื่อท าการจัดปรับแนวเส้นเล็งของศูนย์เล็งเสร็จแล้ว ให้หมุนยอดศูนย์หน้า ด้านที่มีจุดเล็งเรืองแสง
หันเข้าหาใบหน้าของผู้ยิง 
    ๕.ส าหรับล ากล้องอะไหล่ ควรได้รับการจัดปรับ แนวเส้นเล็งเช่นเดียวกัน โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
 การปรับแก้แนวเส้นเล็งของศูนย์เล็ง 
    การปรับศูนย์เล็งให้หมุนตามทิศทางลูกศร ซึ่งจะมีอักษรก ากับไว้ด้วย เช่น UP และ  R  การกระท า
ดังกล่าวจะท าให้ต าบลกระสุนตกเลื่อนขึ้น และเลื่อนไปทางขวาตามล าดับ 
   
 
 
 
 
 
๖.การด าเนินการเม่ือปืนหยุดยิง (การแก้ไขเหตุติดขัด) 
 โดยข้อเท็จจริงแล้ว  การเกิดเหตุปืนหยุดยิงของปืนเล็กกลเนเกฟมีน้อยมากถ้าผู้ใช้ดูแลรักษาและ
ปรนนิบัติบ ารุงปืนได้อย่างเหมาะสม และกระสุนอยู่ในสภาพดี 
 เมื่อต้องด าเนินการกับปืนที่หยุดยิง ให้ค านึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุปืนลั่นด้วยความร้อนในรังเพลิง ( 
COOK – OFF ) ด้วย กล่าวคือดินส่งกระสุนในปลอกกระสุนอาจถูกจุดให้ลุกไหม้ด้วยความร้อนที่มากเกินไปใน
ล ากล้อง หลังจาการยิงต่อเนื่องมานาน 
 ในขณะที่ปืนหยุดยิง และกระสุนยังค้างอยู่ในรังเพลิงเป็นเวลานานมันอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากการ
ปะทุของกระสุนจากความร้อน ( COOK – OFF ) ได ้
 ดังนั้นก่อนด าเนินการแก้ไขปัญหาปืนหยุดยิงทุกครั้งจะต้องหันปลายปากล ากล้องปืนไปในทางทิศที่
ปลอดภัยก่อนเสมอ 
 
ข้อบ่งช้ีของการหยดุยิง สาเหตุของการหยุดยิง 
การหยุดยิงแบบที่ ๑: 
โครงน าลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่งด้านหน้า 

กระสุนบกพร่อง ปืนไม่คัดปลอกกระสุน 
เข็มแทงชนวนหัก สายกระสุนหรือซองกระสุนเข้าท่ีไม่สนิท 

การหยุดยิงแบบที่ ๒: 
โครงน าลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่งก่ึงกลาง 

กระสุนป้อนซ้อน ปืนไม่รั้งปลอก ปืนไม่คัดปลอก สายกระสุน
สกปรก / ขาด , มีข้อต่อสายกระสุน ปลอกกระสุน  กระสุนใน
รังเพลิง 

คันบังคับการยิงไม่ท างาน คันบังการยิงติดขัดระหว่างปืนหยุดยิง 

 เมื่อท าการจัดปรับแนวเส้นเล็ง ท่ีระยะ ๒๕ เมตร 

๑ คลิ๊ก  = ๐.๗ ซม. 

๒ คลิ๊ก = ๑.๔ ซม. 



ปืนยิงไม่หยุด โครงน าลูกเลื่อนไม่ยึดอยู่กับกระเดื่องไก , อัตราเร็วในการยิง
ต่ า 

   
การปฏิบัติเม่ือปืนหยุดยิง ค าอธิบายและข้อแนะน า 
 การปฏิบัติเมื่อปืนหยุดยิงแบบที่ ๑ 
   ๑.บรรจุกระสุนใหม ่
   ๒.ดันคันรั้งลูกเลื่อนไปเก็บที่ด้านหน้า 
   ๓.ท าการยิงปืนต่อไป 

 
ในขณะท าการบรรจุกระสุนนัดใหม่กระสุนที่บกพร่อง
จะถูกรั้งออกจากรังเพลิง และปืนพร้อมที่จะป้อน
กระสุนนัดต่อไป 

 การปฏิบัติเมื่อปืนหยุดยิงแบบที่ ๒ 
   ๑.ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาด้านหลังจนรู้สึกว่ามีแรง   
      ต้าน ให้รั้งไว้อย่างนั้น 
   ๒.เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
   ๓.รีบหยิบข้อต่อสายกระสุน หรือกระสุน ออก   
      จากบริเวณถาดป้อน และจากร่องในโครง 
      ปืนแล้วปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
   ๔.เสร็จจากการบรรจุกระสุน ประกอบสาย 
      กระสุน แล้วท าการยิงต่อไป 
   ๕.อาจจ าเป็นต้องเขย่าปืน และถอดเครื่องป้อน 
      กระสุนแบบ DRUM เพ่ือเอาปลอก 
      กระสุน/กระสุน/ข้อต่อสายกระสุนออกจาก 
     ช่องว่าง ในโครงปืน หรือจากล ากล้อง 

 

 การปฏิบัติเมื่อคันบังคับการยิงไม่ท างาน 
   ๑.เลื่อนคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่งยิงกึ่ง 
      อัตโนมัติ 
   ๒.เลื่อนคันบังคับการยิงกลับมาที่ยิงอัตโนมัติ   
      แล้วท าการยิงต่อไป 

 
สาเหตุนี้เกิดจากผู้ยิงขาดประสบการณ์ 

 การปฏิบัติเมื่อปืนไม่สามารถยิงต่อเนื่อง 
   ทางเลือกท่ี ๑ : ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาด้านหลัง 
                          และหยดุยิง 
   ทางเลือกท่ี ๒ : ขัดขวางไม่ให้ปลอกกระสุนถูก 
                          คัดออกจากช่องคัดปลอก 
   ทางเลือกท่ี ๓ : บิดข้อต่อสายกระสุนให้หลุดออก 

 
ต้องหาวิธีท าให้ปืนหยุดยิงก่อนจากนั้นจึงด าเนินการ
แก้ปัญหาโดยปรับกรวยจัดแก๊สใหม่ หรือ ท าความ
สะอาดปืน ถ้าปัญหายังคงอยู่ ส่งปืนให้ช่างซ่อมอาวุธ
ด าเนินการ 

 
๗. การใช้ขาทราย  ประกอบท่านอนยิง 



 ก. การกางขาทราย ให้จับขาทรายออกจากแท่นยึดขาทรายจากโครงปืนส่วนหน้า 
 ข. แหนบ ๒ ตัว จะท าหน้าที่ดันขาทรายกางออกรองรับน้ าหนักปืน ท าให้เกิดความมั่นคงและแม่นย า
ระหว่างการยิง 
 ค. เมื่อไม่ได้ใช้ขาทราย ควรพับให้อยู่ในต าแหน่งเก็บด้านหน้า 
๘. การเตรียมการส าหรับการยิง 
 ปลก.เนเกฟ ไม่สามารถป้อนกระสุนพร้อมกันทั้งจากสายกระสุนและซองกระสุน การใส่สายกระสุนและ
ซองกระสุนเข้าในปืนเวลาเดียวกันจะท าให้ปืนป้อนกระสุนซ้อน และเป็นเหตุให้ปืนหยุดยิง ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่
ต้องการเปลี่ยนเครื่องป้อนกระสุนจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งให้ท าการเลิกบรรจุเครื่องป้อนท่ีก าลังใช้งานอยู่ 
แล้วท าการบรรจุเครื่องป้อนที่ต้องการใช้เข้าไปแทน                                                                                                                                                         
 ก. การเตรียมสายกระสุน 
     ๑) เตรียมกล่องบรรจุสายกระสุนขนาด ๑๕๐ นัด 
     ๒) ดึงปลายกระสุนออกจากกล่องกระสุน ตรวจดูความสะอาดและสภาพของ 
กระสุนและข้อต่อสายกระสุน 
     ๓) บรรจุสายกระสุนที่ตรวจดูดีแล้วเข้ากล่องบรรจุสายกระสุน โดยวัดให้อยู่ 
ในต าแหน่งที่สามารถน าไปพาดบนถาดป้อนกระสุนได้ง่าย ทั้งนี้ด้านปลายเปิดของข้อต่อสายกระสุนจะต้องหัน
ลงด้านล่าง ดูให้แน่ใจว่าทิศทางของกระสุน เป็นไปตามเครื่องหมายภาพลูกกระสุนบนกล่องบรรจุสายกระสุน 
 ข. การเตรียมปืน 
     ๑) ตรวจดูปืนให้แน่ใจว่าปืนได้ห้ามไกไว้แล้ว 
     ๒) เปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีข้อต่อสายกระสุนหลงเหลืออยู่ 
     ๓) เลื่อนคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่ง R (ยิงกึ่งอัตโนมัติ) 
     ๔)  ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุดแล้วเลื่อนไปข้างหน้าต าแหน่งล๊อคเสียงดังคลิ๊ก 
     ๕) จัดคันบังคับการยิงไปต าแหน่งห้ามไก (S) 
     ๖) จัดกรวยปรับแก๊สไว้ในต าแหน่งที่ ๒ 
     ๗) สอดกล่องบรรจุสายกระสุนเข้าในช่องใส่ซองกระสุนแล้วดึงสายกระสุนไปวางไว้บนถาดป้อนโดย
ให้กระสุนนัดแรกอยู่ในช่องป้อนกระสุน 
     ๘) ปิดฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
 ค. การยิงด้วยซองกระสุน    ให้ปฏิบัติตามที่กล่าวแล้ว 
 ง. การลั่นไก 
     ๑) เลื่อนคันบังคับการยิงไปที่ต าแหน่ง R (ยิงทีละนัด) ถ้าต้องการ 
     ๒) เหนี่ยวไกมาด้านหลังสุด 
     ๓) ท าการยิงโดยให้สอดคล้องกับข้อก าหนดการยิงของปืน 
 จ. ข้อก าหนดในการยิง 
     ๑) ในการยิงด้วยสายกระสุน ให้หมุนปุ่มปรับกรวยจัดแก๊สไปอยู่ในต าแหน่งที่ ๒ และการยิงด้วยซอง
กระสุน ให้หมุนปุ่มปรับกรวยจัดแก๊ส ไปอยู่ในต าแหน่งที่ ๑ 



     ๒) ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อัตราในการยิงมีแนวโน้มที่จะลดลง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ปืนหยุดยิง
(STOPPAGES) ในกรณีนี้ให้ปรับกรวยจัดแก๊สไปอยู่ในต าแหน่งที่สูงขึ้น (ตัวเลขมากข้ึน) 
     ๓) เพ่ือถนอมอายุล ากล้องให้ใช้งานได้นาน ควรท าการยิงด้วยอัตราเร็วในการยิงไม่เกิน ๘๕ นัด/นาที 
และในกรณีท่ีท าการยิงกระสุน ๓๐๐ นัด ติดต่อกัน ด้วยอัตราในการยิงสูงสุด จะต้องเปลี่ยนล ากล้องหรือปล่อย
ให้ล ากล้องเย็นลงจนสามารถสัมผัสได้ด้วยมือ จึงท าการยิงต่อไปได้  
     ๔) โดยทั่วไป ขอแนะน าให้ท าการยิงเป็นชุดสั้น ๆ ชุดละ ๓ – ๕ นัด 
     ๕) ข้อห้ามเกี่ยวกับปืน                                                                                                                        
  ก) ห้ามราดน้ าหรือน้ ามันลงบนล ากล้อง เพื่อท าไห้ล ากล้องเย็นเร็ว 
  ข) ห้ามยิงกระสุนที่สกปรกเป็นสนิม หรือกระสุนที่บิดเบี้ยวผิดรูปหรือหัวกระสุนหลุด/หลวม กระสุนที่
ช ารุดอาจเป็นสาเหตุให้ปืนติดขัด หรือในกรณีร้ายแรง อาจส่งผลให้ผู้ใช้ปืนได้รับบาดเจ็บ 
๙. ข้อพึงระมัดระวังขณะใช้งาน 
   ๑) ในขณะปฏิบัติการเคลื่อนที่ต้องคอยตรวจสอบให้คันรั้งลูกเลื่อนอยู่ในต าแหน่ง ด้านหลังสุด เพ่ือ
ป้องกันคันรั้งลูกเลื่อนถูกรั้งให้ไปอยู่ต าแหน่งด้านหน้า ( โดยกิ่งไม้,เถาวัลย์ ฯลฯ )และหลีกเลี่ยงไม่ให้คันรั้งลูก
เลื่อนถูกยึดติดอยู่กับกลไกป้องกันดันรั้งลูกเลื่อนหลุดวิ่งกลับไปด้านหน้าเมื่อท าการข้ึนนก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิด
การหยุดยิงรูปแบบที่ ๒ เมื่อท าการยิง 
   ๒) เมื่อท าการฝึกหรือท าการรบ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดแรงกดด้านข้าง ( จากมือ,หิน ) ที่กระท าต่อ
กล่องบรรจุกระสุนแบบจู่โจม ( DRUM ) ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดยิง จากเหตุ เครื่องป้อนกระสุนไม่
ท างาน 
   ๓) การยิงปืนเล็กกล เนเกฟ ในลักษณะสายกระสุนถูกห้อยอยู่จะท าให้อายุการใช้งานของปืนสั้นลง 

........................................................ 
 

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ 
 
กล่าวท่ัวไป 
                 ความมุ่งหมายในขั้นพ้ืนฐาน    เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการฝึก      เครื่องยิงลูกระเบิด 
ขนาด  ๔๐  มม. เอ็ม.๒๐๓  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงความปลอดภัยในระหว่างการใช้และการฝึก    
พลประจ าเครื่องยิงเป็นไปอย่างดีตาม รส. ๒๓ – ๓๑ – ๑  พ.ศ.๒๕๓๖ 
๑.  ลักษณะโดยท่ัวไปของเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด ๔๐  มม.  เอ็ม.๒๐๓ 
 -  เป็นอาวุธขนาดเบา  ท าการยิงไดท้ีละนัดบรรจุกระสุนทางท้ายรังเพลิง ท างานด้วยการเลื่อนล ากล้อง
ออกและเข้า  ใช้ยิงด้วยการประทับไหล่  โดยตัวเครื่องยิงติดอยู่กับ ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๑ 
 -  ตัวเครื่องยิงประกอบด้วย 
    ๑)  ฝาครอบล ากล้อง 
    ๒)  ชุดเครื่องเล็ง 
    ๓)  ชุดเครื่องลั่นไก 



    ๔)  ชุดศูนย์ยิงประณีต 
    ๕)  ชุดล ากล้อง 
 -  ขนาด  น้ าหนัก 
       ความยาวของเครื่อง       ๑๔  ๕/๑๖ นิ้ว 
       ความยาวของล ากล้อง       ๑๒  นิ้ว 
       น้ าหนัก  (ยังไม่ได้บรรจุกระสุน)         ๓  ปอนด์ (โดยประมาณ) 
       น้ าหนัก  (บรรจุกระสุนแล้ว)      ๓.๕  ปอนด์  (โดยประมาณ) 
       น้ าหนักบรรจุกระสุน เอ็ม.๑๖ เอ ๑และเอ็ม.๒๐๓    ๑๑  ปอนด์  (โดยประมาณ) 
       แรงเหนี่ยวไก           ๕  ปอนด์ 
 -  กระสุน 
      ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง        ๔๐  มม. 
       น้ าหนัก               ๘  ออนด์ (โดยประมาณ) 
 -  การท างาน  แบบล าเลื่อน (เลื่อนล ากล้องขึ้นนก)      
 -  ระยะยิงไกลสุด           ๔๐๐  เมตร  
 -  ระยะยิงหวังผลไกลสุด         
       เป้าหมายเป็นพื้นที่         ๓๕๐  เมตร 
       เป้าหมายเป็นจุด         ๑๕๐  เมตร 
 -  ระยะที่ปลอดภัย (กระสุนระเบิดและซ้อมยิง) 
       ในการฝึก           ๘๐    เมตร 
      ในการรบ           ๓๑  เมตร 
       รัศมีการระเบิด             ๕  เมตร 
       อัตรากระสุนมูลฐาน         ๓๐  นัด 
 -  เครื่องควบคุมการยิง 
       ห้ามไก    ห้ามไกอยู่ตรงหน้าไกเม่ือจะท าการยิงห้ามไกต้องอยู่ในต าแหน่งห้ามไก  ต้องดันห้ามไก
ไปข้างหลังสุด  (SAFE)  หรือยิง  (FIRE)  ต้องดันห้ามไกไปข้างหน้าไกและโกร่งไก 
 -  กลอนยึดล ากล้อง    กลอนยึดล ากล้องอยู่ทางซ้ายของล ากล้อง  กลอนนี้ท าหน้าที่ยึดล ากล้องกับโครง
เครื่องลั่นไก   การเปิดล ากล้องให้กดกลอนยึดล ากล้องแล้วเลื่อนล ากล้องไปข้างหน้า 
 -  เครื่องเล็ง 
       ชุดใบศูนย์    (ศูนย์ยิงเร่งด่วน)      ตั้งอยู่บนส่วนบนสุดฝาครอบล ากล้อง  ประกอบด้วย  ฐานใบ
ศูนย์,  แท่นศูนย์,  ใบศูนย์,  ควงปรับมุมสูงและควงปรับมุมทิศ 
       ฐานศูนย์    ติดตายตัวกับฝาคราอบล ากล้องด้วยควงยึดแท่นศูนย์  ๒  ตัว  ฐานของใบศูนย์นี้   
ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้ใบศูนย์เกิดการช ารุด  ปกติจะอยู่ในต าแหน่งพับลง 



      แท่นศูนย์และใบศูนย์  จะติดอยู่กับฐานศูนย์   การใช้ยกใบศูนย์สูงขึ้นหรือต่ าลง  ที่ใบศูนย์มี
เครื่องหมายแบ่งไว้ตั้งแต่  ๕๐ – ๒๕๐  เมตร  ทุก ๆ ระยะ  ๕๐  เมตร  จะมีขีดย่อยแสดงไว้และมีตัวเลขก ากับ
ไว้ที่ระยะ  ๑๐๐  เมตร  และ  ๒๐๐  เมตร 
      ชุดศูนย์ยิงประณีต ติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของหูหิ้วของปืนเล็กยาว  เอ็ม.๑๖ เอ ๑  ประกอบด้วย  
ควงยึดแทนศูนย์   แผ่นประกับชุดศูนย์ยิงประณีต      ชุดแท่นศูนย์   กลอนยึดศูนย์,   รูศูนย์หลัง,  ก้านรูศูนย์
หลัง,  หลักศูนย์หน้าและก้านหลักศูนย์หน้า,   แผ่นประกับชุดศูนย์ยิงประณีต,   ชุดแท่นศูนย์และควงยึดแท่น
ศูนย์ติดอยู่กับหูหิ้ว  ของ  ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๑ จะตรึงไว้กับควงยึดแท่นศูนย์ติดอยู่กับหูหิ้ว  ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๑  
จะตรึงไว้กับควงยึดแท่นศูนย์   ประกอบติดเข้าทางด้านขวาของแท่นประกับชุดศูนย์ยิงประณีต 
      ก้านศูนย์ยิงประณีตและมาตราระยะยิง   ท าหน้าที่  ๒  ประการ 
         ๑)  ใช้ติดก้านรูศูนย์หลัง  (ยึดรูศูนย์ไว้) 
         ๒)  ใช้ติดก้านหลักศูนย์หน้า   (ยึดหลักศูนย์หน้า)   จะท าให้ศูนย์หมุนไปตามมาตราระยะยิงที่
ต้องการได้  ที่มาตราระยะยิงนี้มีเครื่องหมายแบ่งไว้   ตั้งแต่  ๕๐ – ๔๐๐  เมตร  ทุก ๆ ระยะ  ๒๕  เมตร  จะ
มีเส้นขีดย่อยแสดงไว้  การเลื่อนศูนย์ยิงประณีตไปตามมาตราระยะยิงนั้น  ให้ปลดกลอนก้านศูนย์ยิงประณีต
แล้วเลื่อนขึ้นหรือลง 
     หลักศูนย์หน้า ติดตั้งอยู่บนก้านศูนย์ยิงประณีตโดยกลางบานพับออกเวลาท าการยิงหรือพับเก็บ
หลังเลิกยิง หลักศูนย์หน้าใช้ปรับเพื่อระยะและลดระยะ หมุนควงปรับศูนย์หน้าไปทางขวา   เพ่ือลด
ระยะมุมลงหมุนควงปรับศูนย์หน้าไปทางซ้ายเพ่ือเพ่ิมระยะมุมขึ้นเมื่อหมุนควงปรับมุมเพ่ิมหรือลด  ๑  รอบ  
จะเลื่อนต าบลกระสุนตกไป  ๕  เมตร  ในระยะ  ๒๐๐  เมตร 
     รูศูนย์หลัง  จะติดกับก้านรูศูนย์หลังและติดกับตอนหลังของก้านศูนย์ยิงประณีต  จะท าศูนย์หลังก่อน
การเลื่อนรูศูนย์หน้า  สามารถปรับมุมน้อยหรือมากได้ก่อนการปรับให้กดกระเดื่องยึดศูนย์หลังก่อนการเลื่อนรู
ศูนย์หลังเป็นการปรับทางทิศ  (ขวา – ซ้าย)  เลื่อนศูนย์หลังออกจากช่องเล็ง  ๑  รอยบาก  กระสุนตกไป
ทางซ้าย  จะมีค่า = ๑ ๑/๒  เมตร  ในระยะ  ๒๐๐  เมตร 
     เลื่อนรูศูนย์หลังเข้าหาช่องเล็ง  ๑  รอยบาก  กระสุนตกไปทางขวาจะมีค่า  =  ๑ ๑/๒  เมตร  ใน
ระยะ  ๒๐๐  เมตร 
หมายเหตุ 
     หลักศูนย์หน้า  ก่อนท าการยิงให้หมุนศูนย์หน้าไปจนสูงสุดแล้วคายออก  ๒  ๑/๒  รอบ 
๒.  การถอดและประกอบ 
       ๒.๑  การถอดปกติ 
                พลยิงได้รับการถอดชิ้นส่วนเครื่องยิงลูกระเบิดได้   ดังนี้ 
                ๒.๑.๑  ตรวจอาวุธเสียก่อนโดยกดกลอนยึดล ากล้อง   แล้วเลื่อนชุดล ากล้องไปข้างหน้าแล้ว
ตรวจดูรังเพลิง 
      ๒.๑.๒  คายควงยึดแท่นศูนย์และถอดชุดศูนย์ยิงประณีตออกจากหูหิ้ว ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๑ 
      ๒.๑.๓  การถอดชุดล ากล้องมี  ๒  วธิี  คือ 



        วิธีที่  ๑  กดกลอนยึดล ากล้อง   และเลื่อนชุดล ากล้องไปข้างหน้าจากปากล า
กล้องของ ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ ๑  ให้นับรูซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของฝาครอบล ากล้องไปจนถึงรูที่ ๔  แล้วสอดปลาย
ด้านหนึ่งของแส้เข้าไปในรูกดกระเดื่องยึดล ากล้อง  และเลื่อนชุดล ากล้อง  กล้องออกจากรางรับล ากล้อง 
        วิธีที่  ๒  ถอดฝาครอบล ากล้องและชุดศูนย์  โดยกดแหวนครอบล ากล้องของ ปลย.เอ็ม.
๑๖ เอ ๑  ลงจนกระทั่งขอบล่างของฝาครอบล ากล้องหลุดออกจากแหวนแหนบยึดครอบล ากล้องกดกลอนยึด
ล ากล้องและเลื่อนชุดล ากล้องไปข้างหน้าแล้วกดกระเดื่องยึดล ากล้อง  และเลื่อนชุดล ากล้องออกจากรางรับล า
กล้อง 
       ๒.๒  การประกอบ 
       การถอดประกอบเครื่องยิงลูกระเบิด  ให้ท าตรงกันข้ามกับการถอดทุกประการ 
       ๒.๒.๑  ประกอบล ากล้องเข้ากับเครื่องลั่นไก  แล้วเลื่อนไปจนขัดกลอนกับกระเดื่องยึดล ากล้อง 
       ๒.๒.๒  ประกอบชุดแท่นศูนย์ยิงประณีต  และแผ่นประกับชุดศูนย์ยิงประณีตเข้ากับหูหิ้วของ 
ปลย.เอ็ม๑๖ เอ ๑  แล้วขันควงยึดแท่นศูนย์ให้แน่น 
๓.  การปฏิบัติและการท างานของเครื่องกลไก 
      ๓.๑  การเตรียมการเพื่อท าการยิง 
               ๓.๑.๑  ตรวจภายในล ากล้องเพ่ือให้แน่ใจว่าสะอาด 
               ๓.๑.๒  ตรวจเครื่องยิง 
               ๓.๑.๓  ตรวจหาชิ้นส่วนต่าง ๆ มีการช ารุดหรือไม่ 
      ๓.๒  การท างานของเครื่องกลไก 
                เครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๔๐  มม.  เอ็ม.๒๐๓  มีลักษณะการท างานด้วยการบรรจุกระสุน  ๑  
นัด  จากท้ายรังเพลิงและท าการยิงวงรอบการท างานจะเริ่มขึ้น  ๘  ขั้น  ดังนี้ 

 ๑) การปลอดกลอน 
 ๒) การข้ึนนก 
 ๓) การรั้งปลอกกระสุน 
 ๔) การคัดปลอกกระสุน 
 ๕) การบรรจุ 
 ๖) การเข้าสู่รังเพลิง 
 ๗) การเปิดล ากล้อง 
 ๘) การยิง 

                 การปลอดกลอน   การปลดกลอนกระท าโดยการกดที่กลอนยึดล ากล้องและเลื่อนชุดล ากล้องไป
ข้างหน้า 
                 การข้ึนนก  กระท าได้ดังนี้ 
                       -  เครื่องยิงจะข้ึนนกเม่ือชุดล ากล้องเปิด 
                       -  เมื่อชุดล ากล้อง  และโครงต่อท้ายล ากล้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโครงต่อท้ายล ากล้องจะ
เกี่ยวกับคันนกปืน  คันข้ึนนกจะกดลง  จะท าให้เข็มแทงชนวนอัดแหนบ 



                       -  แหนบเหล็กผลักโครงต่อท้ายล ากล้องจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า พร้อมกับโครงต่อท้ายล า
กล้องจะบังคับให้ขึ้นนกอยู่ในต าแหน่งข้างล่าง 
                       -  เมื่อชุดล ากล้องเคลื่อนที่ไปข้างหลังเหล็กผลักโครงต่อท้ายล ากล้องจะถูกบังคับให้ไปข้าง
หลังในขณะเดียวกัน   คันข้ึนนกจะเกี่ยวกับโครงต่อท้ายล ากล้องไว้  เข็มแทงชนวนจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเกี่ยว
เข้ากับแง่หน้าไกจะขึ้นนกทันที 
                 การรั้งปลอกกระสุน    ในขณะที่ล ากล้องถูกเปิดออกขอรั้งปลอกกระสุนที่ยิงไปแล้วไว้กับโครง
เครื่องลั่นไกจนกว่าในล ากล้องจะไม่มีปลอกกระสุน 
                 การคัดปลอกกระสุน  แหนบเหล็กคัดปลอกกระสุนจะดันปลอกกระสุนที่ยิงออกไปแล้วหรือ
กระสุนจริงออกจากชุดล ากล้อง 
                 การบรรจุ   เมื่อชุดล ากล้องอยู่ในต าแหน่งเปิดท าการบรรจุกระสุน   เข้าท้ายรังเพลิง 
                  การเข้ารังเพลิง     ในขณะที่ท้ายล ากล้องถูกปิด    ขอรั้งกระสุนจะสัมผัสกับขอบกระสุน   
กระสุนจะเข้าสู่รังเพลิงทันที 
                 การปิดล ากล้อง    เมื่อปิดชุดล ากล้องกลอนยึดชุดล ากล้องไว้ในขณะเดียวกัน  คันขึ้นนกจะไป
เกี่ยวเข้ากับโครงต่อท้ายล ากล้องไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าตามชุดโครงเครื่องลั่นไกได้ 
                 การยิง    เมื่อเหนี่ยวไกมาข้างหลังแง่หน้าไกจะหลุดออกจากแง่ล่าง   จะท าให้เข็มแทงชนวนพุ่ง
ไปข้างหน้าไปกระทบกับชนวนท้ายปลอกกระสุนทันที 
๔.  เหตุติดขัดและวิธีแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด 
      ๔.๑  เหตุติดขัด   คือเหตุของการท างานของเครื่องยิงต้องสะดุดลงโดยไม่เจตนา   สาเหตุติดขัดตามปกติ
เกิดข้ึน   ได้แก่   ปืนไม่ลั่น, ป้อนกระสุนไม่ได้,  ไม่รั้งปลอกกระสุน,  ปืนไม่ขึ้นนก 
      ๔.๒  การแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด  คือ   การแก้ไขการติดขัดอย่างฉับพลันโดยไม่ค านึงถึงสาเหตุแงการ
ติดขัดนั้น ๆ ในขณะที่ปืนไม่ลั่น 
      ๔.๓  การแก้ไขเหตุติดขัดในการยิงปืน   คือ  สาเหตุติดขัดต่าง ๆ  ของเครื่องกลไกที่เกิดช ารุดการแก้ไข
จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามตารางการแก้ไข 
                สาเหตุของเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๔๐  มม.  เอ็ม.๒๐๓   ในขณะท าการยิงจะเกิดขึ้นได้
กระสุนลั่นช้า,  กระสุนด้าน 
                -  กระสุนลั่นช้า  เกิดจากคันส่งกระสุนท างานช้าในเวลาลั่นไก  จ านวนเวลาของการท างานจะไม่
สามารถระบุได้ชัดในเวลาที่ก าหนดได้จะต้องพิจารณากระสุนที่ยิงไว้ก่อน  หรือสาเหตุของปืนที่ยิงต่อไป 
          -  กระสุนด้าน    เกิดจากเมื่อเราลั่นไกปืนไม่ลั่นตรวจดูสาเหตุเกิดข้ึนเพราะอะไรถ้าเกิดจาก
กระสุนด้านจริงจะไม่เกิดอันตราย  ให้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังจนกว่ากระสุนด้านนัดนั้นจะออกจากเครื่องยิงให้
กระท าได้ดังนี้ 
                     ให้ตะโกนว่า  “กระสุนด้าน”  ผู้ยิงยังคงเล็งปืนไปยังเป้าหมายหลังจากนั้นคอย  ๓๐  วินาที
แล้วจึงเปิดท้ายรังเพลิงน ากระสุนออกไว้ยิงที่ปลอดภัย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
เหตุติดขัด สาเหตุ วิธีแก้ไข 
เครื่องยิงไม่ลั่นไก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปืนไม่ขึ้นนก 
 
 
ไม่ปิดท้ายล ากล้อง 
(ไม่ขัดกลอน) 
 
 
บรรจุกระสุนไม่ได้ 
 
ไม่รั้งปลอกกระสุน 
 
 
ไม่คัดปลอกกระสุน 
 
ห้ามไกไม่อยู่ 
 

- ห้ามไก 
- รังเพลิงไม่มีกระสุน 
- มีน้ าหรือน้ ามันหล่อลื่นในร่องเข็มแทงชนวน 
   มากเกินไป 
- เข็มแทงชนวนสึกหลอหรือหัก 
- ในช่องเข็มแทงชนวนสกปรก  หรือมีเศษวัตถุ 
    ค้างอยู่ 
- กระเดื่องไกหรือเข็มแทงชนวนเป็นเสี้ยน 
- ช่องเข็มแทงชนวนสกปรก 
- แหนบเข็มแทงชนวนอ่อนหรือสกปรก 
- กระเดื่องไกหัก 
- ประกอบคันข้ึนนกไม่ถูก 
- สลักแหนบคันข้ึนนกหลวมหักหรือหาย 
- มีวัตถุหลอมเหลวที่ท้ายชุดล ากล้องมาก 
   เกินไป 
- เหล็กผลักคางต่อท้ายล ากล้อง  หรือโครง 
   เครื่องลั่นไกสกปรก 
- กระสุนผิดรูป 
- รังเพลิงสกปรก 
- แหนบหรือสลักแหนบขอรั้งปลอกกระสุน 
   ช ารุด 
- ปลอกกระสุนบวม 
- เหล็กคัดปลอกกระสุนหรือสลักแหนบเหล็ก 
คัดปลอกกระสุนสึกหลอหรือหัวหาย 
- ห้ามไกหักหรือสึกหลอหรือสลักแหนบ 
ห้ามไกหาย 

- เลื่อนห้ามไกไปต าแหน่ง“FIRE” 
- บรรจุกระสุนนัดใหม่ 
- ใช้มือเลื่อนเครื่องยิงไปมา 
และเหนี่ยวไก 
- เปลี่ยนเข็มแทงชนวนใหม่ 
- ท าความสะอาด 
 
- เปลี่ยนใหม่ 
-ท าความสะอาด 
- เปลี่ยนใหม่ 
- เปลี่ยนใหม่ 
- ประกอบใหม่ 
-เปลี่ยนใหม่ 
- เอาวัตถุท่ีหลอมเหลวออกจาก 
เครื่องปิดท้ายล ากล้อง 
- ท าความสะอาด 
 
- บรรจุกระสุนใหม่ 
- ท าความสะอาด 
-เปลี่ยนใหม่ 
 
- ถอดปลอกกระสุนออกจากล ากล้อง 
- เปลี่ยนใหม่ 
 
- เปลี่ยนใหม่ 
 



ศูนย์ไม่อยู่ใน
ต าแหน่งที่ต้องการ 

- ควงยึดแท่นศูนย์หลวม 
 

- ขันควงยึดแท่นศูนย์ให้แน่นหรือ 
เปลี่ยนใหม่ถ้ามีรอยช ารุดหรือหัก 
 

๕.  ประเภทกระสุนและชนวน   กระสุนขนาด ๔๐ มม.  เป็นกระสุนรวมประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ  ๒  ส่วน  
คือ  ปลอกกระสุน  ลูกกระสุน 
        ปลอกกระสุน  เป็นอลูมิเนียมท าไว้บรรจุดินส่งกระสุน  ภายในปลอกกระสุนเป็นผนังโลหะบาง ๆ มีถ้วย
ทองเหลืองส าหรับบรรจุดินส่งกระสุน  จุกอลูมิเนียมปิดท้ายอยู่ที่ฐานของปลอกกระสุนอัดแน่นเข้ากับปลอก
บรรจุดินกระสุน 
         กระสุน   กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๔๐  มม. เอ็ม.๒๐๓  แบบมาตรฐานมี  ๖  ชนิด 
            ๑)  กระสุนระเบิดสังหาร 
            ๒)  กระสุนลูกปราย 
            ๓)  กระสุนควัน 
            ๔)  กระสุนส่องแสง 
            ๕)  กระสุนแก๊ส 
            ๖)  กระสุนซ้อมยิง 
         ชนวน   ชนวนที่ใช้กับกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๔๐  มม.  เอ็ม.๒๐๓  หรือ  เอ็ม.๗๙   
มี  ๖  แบบ 

๑) ชนวน  เอ็ม.๕๓๖  พร้อมท างานประมาณ    ๑๔ – ๒๘  เมตร 
๒) ชนวน  เอ็ม.๔๓๖  อี ๑  พร้อมท างานประมาณ   ๑๔ – ๒๘  เมตร 
๓) ชนวน  เอ็ม.๕๕๐  พร้อมท างานประมาณ  ๑๔ – ๒๘  เมตร 
๔) ชนวน  เอ็ม.๕๕๑  พร้อมท างานประมาณ  ๑๔ – ๒๘  เมตร 
๕) ชนวน  เอ็ม.๕๕๒  พร้อมท างานประมาณ     ๓  เมตร 
๖) ชนวน  เอ็ม.๗๓๓  พร้อมท างานประมาณ  ๑๕ – ๔๕  เมตร 

         หมายเหตุ   ชนวน  เอ็ม.๓๙๗  และ เอ็ม.๓๙๗ เอ๑  เมื่อกระสุนกระทบเป้าหมายชนวนจะไปจุดดิน
ระเบิดท าให้ลูกระเบิดแตกในอากาศสูงประมาณ  ๕  เมตร 
            ชนวน  หมายเลข  ๑ – ๒  ใช้กระสุนแตกอากาศ 
            ชนวน  หมายเลข  ๓ – ๕  ใช้กระสุนสังหาร  ซ้อมยิง  ชนวนจะเริ่มท างาน  ๓  เมตร 
            ชนวน  เอ็ม.๗๓๓   ใช้กระสุนควัน 
๖.  การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
      การปรนนิบัติบ ารุงและรักษาความสะอาดเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๔๐  มม.  เอ็ม.๒๐๓  ชิ้นสว่นที่ต้อง
ท าความสะอาด 

๑) การท าความสะอาดก่อนท าการยิง 
๒) การท าความสะอาดหลังการยิง 
๓) การท าความสะอาดเมื่อเก็บเข้าคลัง 



         การท าความสะอาดก่อนท าการยิง  ตรวจดูสภาพเครื่องยิงก่อนใช้งาน  ชิ้นส่วนใดมีการช ารุดหรือไม่ 
         การท าความสะอาดหลังการยิง ต้องท าความสะอาดตัวเครื่องยิง   ชิ้นส่วนที่ต้องท าความสะอาด  มี
ดังนี้ 
             -  ล ากล้อง 
             -  แป้นเกลียวบังคับเข็มแทงชนวน 
             -  ชิ้นส่วนอื่นที่ติดอยู่กับ   ปลย.  เอ็ม. ๑๖  เอ ๑ 
         วัสดุในการท าความสะอาด   น้ ามันหล่อลื่นและเครื่องมือ 
             -  น้ ามันช าระล้างล ากล้อง 
             -  น้ ายาล้างแห้ง 
             -  น้ ามันหล่อลื่นทางทหาร   
             -  น้ ามันทาปืน  
             -  แปรงท าความสะอาดล ากล้องพร้อมเชือก 
๗.  การฝึกพลประจ าเครื่องยิง    เป็นการสอนให้ทหารรู้จักวิธีการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด ๔๐  มม.  
เอ็ม.๒๐๓  ได้เป็นอย่างดีก่อนที่ทหารจะท าการฝึกยิงในขั้นต่อไป 
         การฝึกยิงเครื่องยิงลูกระเบิดมีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑) การใช้ศูนย์  การเล็ง  การตั้งศูนย์เครื่องเล็ง 
๒) ท่ายิงและการยิงเร็ว 
๓) การตรวจและการปรับการยิง 
๔) การปรับศูนย์ 
๕) การหาระยะยิง 

        ท่ายิง   เครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๔๐  มม.  เอ็ม.  ๒๐๓  ใช้เช่นเดียวกับท่ายิงปืนเล็กยาว  
เอ็ม. ๑๖ เอ ๑ 
             ๑)  ท่ายืนยิง 
             ๒)  ท่านอนยิง 
             ๓)  ท่านั่งคุกเข่า 
             ๔)  ท่านั่งสูง 
             ๕)  ท่านั่งราบ 

.................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๗๙ 
 

๑. ลักษณะท่ัวไป 
 เครื่องยิงลูกระเบิด  M ๗๙ เป็นอาวุธที่มีขนาดและน้ าหนักเบาสามารถน าไปมาได้สะดวก  ท าการยิงด้วย
การประ ทับบ่า  ใต้รักแร้  ใช้สังหารบุคคลเป็นหลัก  มีขนาดกว้างปากล ากล้อง  ๔๐  มม.   บรรจุกระสุนทลีะ
นัดด้วยมือทางด้านท้ายล ากล้อง  โดยการหักล า เช่นเดียวกับปืนลูกซอง 
 ลักษณะการยิง 
 -   ระยะยิงไกลสุดประมาณ     ๔๐๐ เมตร 
 -    ระยะยิงในการฝึกไม่ควรยิงระยะน้อยกว่า ๘๐ เมตร 
 -    ศูนย์หลังตั้งระยะยิงได้    ๓๗๕ เมตร 
 -    ระยะยิงหวังผลต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่  ๓๕๐ เมตรลงมา 
 -    ระยะยิงหวังผลต่อเป้าหมายเป็นจุด  ๑๕๐ เมตรลงมา 



 -   ระยะยิงในการรบไม่ควรยิงระยะน้อยกว่า ๓๑ เมตร 
 -   ปืนไม่มีเครื่องกลไกท่ีจะคัดปลอกกระสุน  แต่มีเหล็กถอนปลอกแล้วน ากระสุนออกด้วยมือ 
 ขนาดน้ าหนัก 
   ตัวเครื่องยิง 
  -   ความยาวของเครื่องยิงโดยตลอด    ๒๘.๗๘ นิ้ว 
  -   ความยาวของล ากล้องรวมทั้งร่องรับกลอนยึดท้ายล ากล้อง ๑๔.๓๑ นิ้ว 
  -   ความยาวของล ากล้อง      ๑๔ นิ้ว 
  -   น้ าหนักของเครื่องยิงไม่บรรจุกระสุน    ๕.๙๕ ปอนด์ 
  -   น้ าหนักของเครื่องยิงเมื่อบรรจุกระสุนรวมสายสะพาย  ๖.๔๕ ปอนด์ 
  -   ลูกกระสุนหนัก       ๘ ออนซ์ 
  -   เกลียวภายในล ากล้อง 
      เกลียว  เวียนขวา      ๖ เกลียว 
    เกลียว  เวียนครบ ๑ รอบยาว     ๔๘ นิ้ว 
    ความยาวของเกลียวนับตั้งแต่รังเพลิง    ๑๑.๘๓ นิ้ว 
    ความลึกของสันเกลียว      ๐.๐๒ นิ้ว 
 กระสุน 
  กระสุนเป็นกระสุนชนิดรวม 
  - ขนาด             ๔๐ มม. 
  - หนัก             ๘ ออนซ์ 
  - ความดันในรังเพลิง      ๓,๐๐๐   ปอนด์/ตารางนิ้ว 
  - อาการหมุนของกระสุน     ๓,๗๐๐ รอบ/นาท ี
  - ความเร็วต้น          ๒๕๐ ฟุต/นาท ี
  - อัตราการยิงสูงสุด          ๕-๗ นัด/นาที 
  - อัตราการยิงหวังผล             ๒ นัด/นาที 
  - รัศมีอันตรายของสะเก็ดระเบิด           ๕ เมตร 
 
๒. ส่วนประกอบส าคัญต่าง ๆ ของเครื่องยิง    แบ่งออกเป็น  ๕  ชิ้นส่วน  คือ 
 ๑) ศูนย ์ ศูนย์ของเครื่องยิง  ประกอบด้วย 

  - ศูนย์หน้า   แบบคมมีด 
  - ศูนย์หลัง  เป็นศูนย์ชนิดพับและปรับได้การพับศูนย์ใช้วิธีกดกลอนบังคับศูนย์หลังลง แล้วพับศูนย์ 

ขึ้นลง  การปรับศูนย์หลัง  ใช้ปรับที่ควงมุมทิศและมาตรามุมทิศ ส่วนทางระยะจะปรับที่มาตรามุมสูง 
  - ศูนย์รบ  เป็นศูนย์ตายตัวติดอยู่กับแท่นศูนย์หลัง  บนหรือมาตราทางทิศ  ใช้ตั้งแต่ระยะ  ๑๐๐  
เมตรลงมา  โดยการพับศูนย์หลังลง 



 ๒) ล ากล้อง   ลักษณะของล ากล้องเหมือนกับปืนลูกซอง  ท าด้วยอลูมิเนียมผสม  ท าให้น้ าหนักเบามี
เกลียวเวียนขวา   ๖  เกลียว 
 ๓) ไมร้องล ากล้อง  มีไว้เพ่ือให้ล ากล้องติดอยู่กับพานท้าย  ใช้รองรับและจับเมื่อท าการยิง 
 ๔) เครื่องลั่นไก  เครื่องลั่นไกของเครื่องยิงอยู่ตอนท้ายของล ากล้อง  เครื่องยิงมีกลอนยึดล ากล้อง  ไก 
หา้มไก  โกร่งไก  โกร่งไกสร้างเป็นแบบพิเศษ  ให้สามารถพับได้ เพ่ือสะดวกในการน าไปใช้ในภูมิประเทศท่ีมี
อากาศหนาว  เมื่อต้องการใส่ถุงมือหนา  ๆ  ท าการยิง  โกร่งไกพับได้ด้วยการกดกลอนบังคับโกร่งไกเข้าแล้วพับ
โกร่งไกเก็บเข้าตัวเครื่องยิง 
 ๕) พานท้าย   พานท้ายของเครื่องยิงขนาดสั้นกว่า  ปลยบ.  และ  ปสบ.  โดยการอกแบบให้ผิดไปจาก  
ปลยบ.  โดยท าให้ส่วนท้ายของเครื่องยิงสูงขึ้นเพ่ือท าการยิงในมุมสูง  ส าหรับยิงในระยะไกล  ตอนท้ายของพาน
ท้ายเครื่องยิงมียางรองรับการสะท้อนถอยหลังของเครื่องยิงขณะท าการยิง. 
๓. การถอด ประกอบ   
 ในการถอดประกอบ การถอดประกอบของผู้ใช้  เป็นการถอดประกอบเพ่ือท าความสะอาดเล็ก ๆ น้อย ๆ 
โดยทั่วไป การถอดประกอบของอาวุธชนิดนี้ถ้าหากไม่มีความจ าเป็นแล้ว  เราไม่ควรถอดประกอบ    การถอด
ท าได้ดังนี้ 
 ๑) ถอดสายสะพาย 
 ๒) ใช้ไขควงหน้าเล็กคลายหมุดเกลียวยึดไม้รองล ากล้องออกโดยการคลายหมุดเกลียวตัวล่างออก  
 ๓) ถอดเอาไม้รองล ากล้องออก   
 ๔) การถอดล ากล้องออกจากพานท้าย  การท าโดยใช้ห้วแม่มือขวาบิดกลอนยึดท้ายล ากล้องไปทางขวา
จนสุดแล้วหักล ากล้องลง  ล ากล้องและพานท้ายจะหลุดจากกัน 
 ๕) การถอดพานท้ายออกจากเครื่องลั่นไก  ให้หงายปืนแล้วใช้ไขควงหน้าใหญ่คลายหมุดเกลียว  หมุด
เกลียวนี้จะไม่ไหลหลุดออกมาเพราะแหวนบังคับอยู่ 
 ๖) การถอดในหน้าที่ของผู้ใช้ถอดเฉพาะเท่านี้  ส าหรับการประกอบให้ท าย้อนกลับกัน 
๔. กระสุน     ลูกกระสุนของเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด  ๔๐  มม.  เป็นกระสุนรวมใช้ฉนวนกระทบแตก  
กระสุนพร้อมนัดประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ ได้  ๒  ส่วน คือ  ปลอกกระสุนและส่วนลูกกระสุน (ลูกระเบิด) 
 ปลอกกระสุน  ส่วนของปลอกกระสุนจะท าหน้าที่หุ้มส่วนกระสุนไว้ภายใน  ส่วนปลอกกระสุนจะไม่มีดิน
ส่งกระสุน  เช่น  กระสุนทั่ว ๆ ไป ดินส่งกระสุนจะอยู่ตอนท้ายบริเวณตรงหลอดจอกกระทบแตกซึ่งสร้าง
ส าหรับใส่ส่วนบรรจุหลักของดิน  M ๙  ซึ่งเป็นดินส่ง   กระสุนประกอบด้วย 
 - ห้องแรงดันสูงภายในห้องแรงดันสูงนี้จะบรรจุดินส่งกระสุนตรงบริเวณด้านข้างของห้องแรงดันสูงนี้จะ
ท าเป็นรู  ๖ รู  เพื่อให้แกส๊ออกตามรูนี้ 
 - หลอดจอกกระทบแตก  M ๔๒  ซึ่งอยู่ตอนท้ายของกระสุนซึ่งท าหน้าที่จุดดินส่งกระสุน 
 ส่วนลูกกระสุน   ท าหน้าที่ระเบิดสังหารต่อสิ่งมีชีวิต  ซึ่งเมื่อลูกกระสุนกระทบเป้าหมายแล้วจะระเบิด
ออก ส่วนของลูกกระสุนจะประกอบด้วยหัวปลอม , ส่วนชนวน , ลูกระเบิด , ปลอกเกลียวท้ายลูกกระสุน และ
ดินระเบิด 



 หัวปลอม  สร้างด้วยวัสดุอ่อนหรืออลูมิเนียม เป็นที่อยู่ของเรือนชนวนหัวปลอม จะท าหน้าที่รอรับการ
กระแทกเมื่อลูกระเบิด กระทบเป้าหมาย  และจะไปดันแผ่นกดเหล็ก เข็มแทงชนวน 
 ส่วนชนวน   อยู่ที่หัวปลอม  ท าหน้าที่จุดดินระเบิด ซึ่งอยู่ที่ส่วนของลูกระเบิด 
 ส่วนประกอบของชนวน  
  - แผ่นกดเหล็กเข็มแทงชนวน 
  - เข็มแทงชนวน 
  - เรือนนิรภัย 
  - จอกกระทบแตก 
  - หลอดขยายการระเบิด 
 ลูกระเบิดเป็นส่วนท าลายเป้าหมาย   ปลอกเกลียวท้ายกระสุนท าหน้าที่บังคับให้ลูกกระสุน หมุนตาม
เกลียวของ  ล ากล้อง  ตอนบนปลอกเกลียวท้ายลูกกระสุนนี้มักจะเขียนบอกแบบของชนวนไว้ด้วย และบอก
แบบของกระสุนไว้ด้วย 
 ส่วนดินระเบิด   ส่วนนี้จะมีดินระเบิด   คือ   ดิน  คอมโบซิชั่น บี  อยู่ข้างใน  และจะหุ้มด้วยขดลวด
เช่นเดียวกับ  ขดลวดในลูกระเบิดขว้าง  M ๒๖  ขดลวดนี้จะท าเป็นบั้ง ๆ ไว้ประมาณ  ๓๒๕  บั้ง 
 ชนิดของกระสุน  คงใช้กระสุนเช่นเดียวกับกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๔๐  มม. เอ็ม.๒๐๓   
   
๔ .เครื่องเล็ง    
  มีรูปร่างลักษณะเหมือนปืนเล็กและปืนกลผสมกัน  แบบของศูนย์หน้า  เป็นแบบคมมีด  ศูนย์หลังเป็น
แบบศูนย์บาก  สามารถพับได้และปรับได้ทั้งทางทิศและทางระยะ   ศูนย์หลังประกอบด้วย 
 - ศูนย์ตายตัว  ซึ่งอยู่ตอนบนของมาตราทางทิศ  ศูนย์นี้ใช้เล็งประกอบศูนย์หน้าโดยการพับศูนย์ลงใช้ยิง
ในระยะ  ๑๐๐  เมตรลงมา 
 - มาตราทางทิศ  จะอยู่ตอนล่างของเรือนศูนย์หลัง  จากดรรชนีหลักเราจะหมุนไปทางซ้ายหรือขวาได้
ข้างละ  ๔๒  คลิ๊ก 
 - มาตราระยะยิง  (ส่วนใหญ่และส่วนย่อย) มาตราทางระยะจะอยู่ที่แผ่นมาตราระยะยิง  การเปลี่ยน
ระยะยิงส่วนใหญ่  ใช้วิธีคลายหมุดเกลียวบังคับใบศูนย์หลัง  (ทางซ้ายมือ) ออกจนหลวมแล้วกดเข้า เลื่อนขึ้นลง
ได้  แต่ถ้าหากเราจะเปลี่ยนมาตราทางระยะส่วนย่อย  ให้ปรับที่ควงเกลียวปรับมาตราทางระยะส่วนย่อย  ซึ่ง
อยู่ด้านซ้ายเป็นคลิ๊ก ๆ   (แผ่นระยะยิงสร้างไว้เป็นแผ่นบาง ๆ   เพ่ือสามารถปรับได้ ลักษณะส่วยบนใหญ่และ
เรียวเล็กลงทางโคน  ความมุงหมายในการสร้าง  เพ่ือแก้อาการเยื่องของกระสุน  ซึ่งกระสุนจะหมุนออกในทาง
ขาว  แผ่นมาตราระยะนี้เราสามารถปรับได้  โดยการคลายควงเกลียวยึดแผ่นมาตราระยะยิง) 
 - ควงปรับมาตราระยะยิงส่วนย่อย  ควงปรับมาตราระยะยิงส่วนย่อยนี้ จะสัมพันธ์กับมาตราระยะยิง
ส่วนใหญ่  ความสัมพันธ์  ของมาตราระยะยิงนี้ดังนี้ 
 - หมุดเกลียวยึดแผ่นมาตราระยะยิงขึ้นหรือลงใช้คลายหมุดเกลียวนี้ให้หลวม   แล้วสามารถขยับแผ่น
มาตราระยะยิงได้ตามความต้องการ 



 - ใบศูนย์หลัง  ลักษณะศูนย์หลังเป็นศูนย์บาก  การตั้งระยะนั้น  เราใช้ขอบบนขวาของใบศูนย์หลังทาบท่ี
เส้นระยะ 
 - ควงยึดศูนย์หลัง  อยู่ทางซ้ายของโครงเลื่อนศูนย์หลัง  วิธีใช้คล้ายหมุดเกลียวพอหลวม  แล้วใช้มือกด
เข้าแล้วสามารถจะปรับใบศูนย์หลังได้รวดเร็ว 
 - แกนบังคับศูนย์หลัง  กลอนบังคับศูนย์หลัง  เรามีไว้เพ่ือตั้งศูนย์หลังหรือพับศูนย์หลังลง  วิธีใช้เราใช้กด
กลอนบังคับศูนย์หลังลงแล้วพับศูนย์หลังขึ้นหรือลง  ได้ตามต้องการ  ที่รองรับกลอนจะสร้างไว้  ๒  บากเพ่ือ
รองรับการพับและการยกศูนย์เป็นการบังคับศูนย์ด้วย 

ตารางการเปรียบมุมสูงและมุมทิศออกเป็นระยะ   
เมื่อเปรียบเทียบมาตราของศูนย์หลังทางระยะ และทางทิศ ๑ คลิ๊ก 

 

ระยะ ( เมตร ) การเปลี่ยนมุมสูง  ( เมตร ) 
เปลี่ยนมุมทิศ 
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๕. การรักษาความปลอดภัย   การฝึกการยิงในสนามยิงปืน   การรักษาความปลอดภัยมีความส าคัญมาก    มี
ข้อควรจะยึดถือเป็นหลักดังนี้ 
 ๑) บุคคลที่อยู่ในสนามยิงปืน  ควรจะแนะน าให้รู้จักกับรัศมีฉกรรจ์ของกระสุนเสียก่อน 
 ๒) ตรวจดูกระสุนเสียก่อนว่า  กระสุนที่จะให้ยิงตรงกับความมุ่งหมายที่จะใช้หรือไม่ 
 ๓) อย่าบรรจุกระสุนไว้  เมื่อไม่ถึงเวลาท าการยิง 
 ๔) ในกรณีที่กระสุนด้านภายในล ากล้อง  ให้พลยิงตะโกนว่า  “กระสุนด้าน”  ควรพยามหันเครื่องยิงไป
ทางเป้าหมายเสมอ  แล้วคอย  ๓๐  นาที  ให้น ากระสุนออก  และน าไปยังที่ท่ีปลอดภัย  ถ้าไม่ด้านในกรณีท่ี
เกิดจากกระสุน  (ไม่พบรอยกระทบของเข็มแทงชนวน) ให้ช่างอาวุธตรวจสอบ 
 ๕) พ้ืนที่ก าบังเหนือศรีษะจะต้องไม่ขวางเส้นทางของลูกกระสุนที่ยิงออกไป  
 ๖) กระสุนด้าน  ณ  เป้าหมาย (ด้านนอก) อย่าจับต้อง  ควรท าเครื่องหมายไว้ให้เจ้าหน้าที่  สพ.  ท าลาย 
 ๗) การเลือกสนามยิงปืน  ควรเลือกพ้ืนที่โล่ง  เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจต าบลกระสุนตก 
 ๘) ในรัศมี  ๑๐๐  ฟุต  ควรให้ทุกคนสวมหมวกเหล็ก 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ปืนเล็กยาว  ซับแมชชิงกัน  คาลาสนคิอฟ ( ปลย.เอเค ๔๗ ,อาก้า ) 
๗.๖๒ MM. SUBMACHINE  GUN  KALASHNIKOV   (AK.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. คุณลักษณะและขีดความสามารถ 
 - มีขนาดกว้างปากล ากล้อง   ๗.๖๒ มม.     (๐.๓๐ นิ้ว) 
 - มีเกลียวในล ากล้อง        ๔ เกลียว   เวียนขวา 
 - การท างาน   ท างานด้วยด้วยแก๊ส   GAS  OPERATION  
 - ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
 - ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุนโลหะรูปโค้ง  บรรจุกระสุนได้  ๓๐  นัด 
 - เป็นอาวุธที่ท าการยิงด้วยการประทับบ่ายิง 
 - สามารถท าการยิงได้ ๒ จังหวะยิง  คือ  ยิงเป็นอัตโนมัติ  และยิงเป็นกึ่งอัตโนมัติ โดยจัดคันบังคับ 
การยิงตามต้องการ     
๒. รายการขนาด  น้ าหนักและขีปนวิธี 
      ๒.๑ น้ าหนัก 
  - น้ าหนักของปืนรวมซองกระสุนบรรจุกระสุนเต็มรวมสายสะพาย             ๑๐.๔๗     ปอนด์ 
  - น้ าหนักของซองกระสุนเปล่า                                   ๙.๓๗     ปอนด์                              
 ๒.๒ ความยาว 
  - ความยาวของปืน                         ๓๔.๓      นิ้ว 



  - ความยาวของปืนเมื่อกางดาบปลายปืนออก                       ๔๖.๗       นิ้ว 
  - ความยาวของล ากล้องปืน                                                          ๑๖.๓       นิ้ว 
 ๒.๓ ขีปนวิธี 
  - ความเร็วต้น                                                                        ๒,๓๓๐       ฟุต/วินาที 
  - ระยะยิงไกลสุด                                                    - 
  - ระยิงหวังผล                                       ๔๔๐ หลา   (๔๐๐ เมตร) 
  - วงรอบการยิง                                  ๖๐๐        นัด/นาท ี
  - อัตราการยิงในทางปฏิบัติ                                  ๑๐๐        นัด/นาท ี  
 ๒.๔ เครื่องเล็ง 
  - ศูนย์หน้า    :  เป็นศูนย์คงที่ปรับไม่ได้ 
  - ศูนย์หลัง :  เป็นศูนย์แบบสะพาน  ปรับได้ในทางระยะ  มีเลขก ากับไว้  ตั้งแต่ ๑ - ๘ 
              เลขคู่อยู่ริมทางด้านซ้ายของใบศูนย์  เลขคี่อยู่ริมทางด้านขวาของใบ 
              ศูนย์  เลข ๑  ใช้ยิงในระยะ  ๑๐๐ หลา  เลข ๘  ใช้ยิงในระยะ ๘๐๐ หลา 
๓. กระสุน 
 - ปืนเล็กยาว   ซับมะชิงกัน   คาลาสนิคอฟ  (ปลย.เอเค, ปลย.เอเคเอส)  ใช้กระสุนขนาด  ๗.๖๒ x ๓๙ 
มม.  
๔. การท างาน และช้ินส่วน 
  การท างานของปืนเล็กยาว  ซับมะชิงกัน   คาลาสนิคอฟ  (ปลย.เอเค, ปลย.เอเคเอส)  ท างานด้วย
แก๊ส  ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
  คันบังคับการยิง    
  - คันบังคับการยิง หรือ แผ่นบังคับการยิง  อยู่ทางด้านขวาของโครงปืน   มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็ก   
  - การจัดคันบังคับการยิง   ต าแหน่งบนสุดเป็นการห้ามไก  ต าแหน่งกึ่งกลางมีอักษรรูปตัว  L เป็น
การยิงจังหวะอัตโนมัติ  และต าแหน่งล่างสุดมีอักษรรูปตัว D  เป็นต าแหน่งการยิงจังหวะกึ่งอัตโนมัติ 
  - คันบังคับการยิงอยู่ในต าแหน่งบนสุด (ห้ามไก) จะดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังไม่ได้ เพราะแผ่น
บังคับการยิงไปขวางทางเดินของคันรั้งลูกเลื่อนไว้  เป็นการห้ามไก 
  ขอรั้งปลอกกระสุน 
  - ขอรั้งปลอกกระสุนอยู่ที่หน้าลูกเลื่อน 
  เหล็กคัดปลอกกระสุน 
  - เหล็กคัดปลอกกระสุนติดอยู่ในโครงปืนด้านซ้าย  ลักษณะแบบตายตัวไม่เคลื่อนที่ 
  เข็มแทงชนวน 
  - เข็มแทงชนวน  อยู่ในลูกเลื่อนเป็นเข็มแทงชนวนที่ลอยตัวอย่างอิสระ  ไม่มีแหนบบังคับ 
 
๔. ลักษณะข้อแตกต่างระหว่าง ปลย.AK.๔๗ กับ ปลย.AKS. 



 -  ปลย.AK.๔๗  และ  ปลย.AKS.   มีลักษณะการท างานเหมือนกันทุกประการ   แต่จะมีลักษณะ
รูปแบบที่ผิดกัน  ดังนี้ .- 
    ๑. ปลย.AK.๔๗  พานท้ายปืนเป็นไม้   มีดาบปลายปืนติดอยู่ใต้ล ากล้องปืน    และมีแส้ท าความ
สะอาดล ากล้องปืนติดอยู่ด้านใต้ของตัวปืน 
    ๒. ปลย.AKS. พานท้ายเป็นเหล็กพับได้ และไม่มีดาบปลายปืนติดอยู่ใต้ล ากล้องปืน  แต่มีแส้ท า 
ความสะอาดล ากล้องปืนติดอยู่ด้านใต้ของตัวปืน 
๕. การตรวจสอบการท างานของ ปลย.AK.๔๗ และ ปลย.AKS. 
 การตรวจสอบการท างานเป็นจังหวะยิงอัตโนมัติ  จัดคันบังคับการยิงอยู่ในต าแหน่งอัตโนมัติ    แล้ว
เหนี่ยวไกค้างไว้พร้อมกับดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด  แล้วปล่อยคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้า เมื่อคันรั้งลูก
เลื่อนไปด้านหน้าสุดแล้ว นกปืนจะฟาดไปด้านหน้าทันที  เป็นการยิงในจังหวะอัตโนมัติ 
 การตรวจสอบการท างานเป็นจังหวะยิงกึ่งอัตโนมัติ      จัดคันบังคับการยิงอยู่ในต าแหน่งกึ่ง 
อัตโนมัติ  แล้วเหนี่ยวไกค้างไว้พร้อมกับดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลัง   แล้วปล่อยคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้า 
นกปืนจะไม่ฟาดตัวไปข้างหน้า และถ้าปล่อยไก เหนี่ยวไกปืนใหม่อีกครั้งหนึ่ง นกปืนจะฟาดตัวไปข้างหน้า 
เป็นการยิงในจังหวะกึ่งอัตโนมัติ 
 
 
 
                   โครงปืนส่วนบนและเรือนเครื่องลั่นไก 
 
 
                         ลูกเลื่อน                          ชุดก้านสูบและคันรั้งลูกเลื่อน 
  แหนบและแกนแหนบส่งลูกเลื่อน 
                                                                          ฝาครอบโครงปืนส่วนบน 
                           ซองปืน 
 
 
๖. การถอดประกอบ 
 ๖.๑ การถอดปกติ 
  - ถอดซองกระสุน   เหล็กปลดซองกระสุนอยู่หน้าช่องรับซองกระสุน 
  - ดันแหนบส่งลูกเลื่อน  อยู่ด้านท้ายของฝาปิดห้องลูกเลื่อน 
  - น าฝาปิดห้องลูกเลื่อนออก 
  - ดันแหนบและแกนแหนบส่งลูกเลื่อนไปข้างหน้า  จนหลุดออกจากบากยึดท่ีโครงปืนด้านท้าย 
  -  ดึงแหนบและแกนแหนบส่งลูกเลื่อน,  ลูกเลื่อนและก้านสูบออกทางด้านหลัง 
  - น าลูกเลื่อนออกจากโครงปืน 



 ๖.๒ การประกอบ 
  - การประกอบ  กระท าตรงข้ามกับการถอด 
 ๖.๓ การถอดประกอบพิเศษ 
   - ถอดโดยช่างอาวุธผู้ช านาญ 
๗. ข้อเปรียบเทียบการใช้งานและข้อดีข้อเสีย 
 ๗.๑  ปลย. AK.๔๗  และ  ปลย. AKS.    เปรียบเทียบการใช้งานกับอาวุธปืนที่กองทัพบกไทยใช้  
สามารถเปรียบเทียบได้กับ  ปลย. M ๑๖  
 ๗.๒  ข้อดีของ  ปลย.AK.๔๗ และ ปลย.AKS. คือ อัตราความเร็วในการยิงจะเร็วกว่า ปลย. M๑๖  เรา
สังเกตุจากเสียงปืนที่ยิงแบบอัตโนมัติของ  ปลย.AK.๔๗ และ ปลย.AKS.  เสียงปืนจะรัวเร็วมากกว่าการยิงของ  
ปลย. M๑๖  จากประสบการณ์การรบเราสามารถแยกเสียงปืนว่าเป็นการยิงของฝ่ายใดได้ 
 ๗.๓  ข้อเสียของ  ปลย.AK.๔๗ และ ปลย.AKS.  คือ   รูปร่างลักษณะภายนอกของปืนไม่กระทัดรัดอีก
ทั้งน้ าหนักในการใช้งานมีมากกว่า ปลย. M๑๖  ดังนั้น  จึงท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี 
 ๗.๔  ปลย.M๑๖ มีข้อดีคือมีน้ าหนักในการใช้งานเบากว่า  ปลย.AK.๔๗ และ ปลย.AKS  ท าให้มีความ
คล่องตัวในการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี      แต่มีข้อเสียคือเมื่อปืนไม่ได้รับการหล่อลื่นหรือสกปรกแล้วมักจะท า
ให้ปืนติดขัดได้ง่าย 
๘. การออกแบบการใช้งาน  ปลย.AK.๔๗ และ ปลย.AKS. 
 ๘.๑  ปลย.AKS. ออกแบบเพ่ือให้มีความคล่องตัวในการใช้งาน  จึงไม่มีดาบปลายปืนติดอยู่กับตัวปืน 
 ๘.๒  การออกแบบคันบังคับการยิงของ  ปลย.AK.๔๗ และ ปลย.AKS.  
     ๘.๒.๑  เมื่อคันบังคับการยิงหรือแผ่นห้ามไกอยู่บนสุดท าให้ปืนอยู่ในต าแหน่งห้ามไก    ซึ่งเราจะ
สังเกตุเห็นได้  คือ ออกแบบการสร้างอย่างง่าย ๆ    โดยท าให้คันบังคับการยิงหรือแผ่นห้ามไกขึ้นไปขวางทาง
เดินของคันรั้งลูกเลือนก็จะเป็นการหยุดลูกเลื่อนไม่ให้เคลื่อนที่ได้สะดวก 
     ๘.๒.๒  เมื่อคันบังคับการยิงหรือแผ่นห้ามไกอยู่ในต าแหน่งตรงกลาง    จะเป็นการยิงแบบ
อัตโนมัติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการยิงเพ่ือกดดันฝ่ายตรงข้ามก่อน     และเม่ือคันบังคับการยิงหรือแผ่นห้ามไก
อยู่ในต าแหน่งล่างสุดจะเป็นการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งเป็นการยิงเพื่อหวังผลสูงสุด 
๙. ต าแหน่งทหารที่ถือ  ปลย.AK ๔๗ และ ปลย.AKS ในกองทัพกลุ่มประเทศสังคมนิยม 
 ๙.๑ ทหารที่ถือ ปลย.AKS  ได้แก่ทหารระดับ ผบ.หมู่ 
 ๙.๒ ทหารที่ถือ ปลย.AK ๔๗  ได้แก่ทหารระดับรอง ผบ.หมู่ และ หน.ชุดยิง 
 ๙.๓ ปลย.AK ๔๗ และ ปลย.AKS  มักจะมอบให้ระดับผู้น ากองโจรหรือผู้น ากองก าลังติดอาวุธ 
ที่ท าหน้าที่สงครามกองโจร   
 ๙.๔  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปลย.AK ๔๗ และ ปลย.AKS  มอบให้ผู้น าหมู่บ้านที่
เรียกว่าหัวหน้ากองหลอนซึ่งท าหน้าที่หาข่าวและป้องกันพ้ืนที่เฉพาะเขตของหมู่บ้าน 
 ๙.๕  ผู้ถือ ปลย.AK ๔๗ และ ปลย.AKS  มักจะอยู่ในส่วนโจมตีหลัก 
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ปืนลูกซอง (Shotguns) 
 

กล่าวน า 
               ในอดีตปืนลูกซองเข้าไปมีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทเป็นอย่างมากจนถือเป็นปืน
ประจ าบ้านเพ่ือใช้ในการเฝ้าบ้านเรือนทรัพย์สิน    ตลอดไปจนถึงการล่าสัตว์   หลายคนที่ไม่รู้จักปืนลูกซองดี
มองว่าปืนลูกซองเป็นปืนที่ต่ าต้อย    ในความเป็นจริงแล้วปืนลูกซองเป็นปืนที่มีความคลาสสิคข้ันสุดยอด      
เป็นปืนเอนกประสงค์อย่างแท้จริงตั้งแต่การล่าสัตว์เล็กจนไปถึงสัตว์ใหญ่      ปัจจุบันปืนลูกซองมิได้จ ากัดอยู่



กับชาวบ้านในต่างจังหวัดเท่านั้น      ปืนลูกซองยังใช้ในการกีฬา  ที่ส าคัญปืนลูกซองได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูง
ในงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร  โดยเฉพาะในหน่วยปฏิบัติการพิเศษอันเป็นผลมาจากอานุภาพที่น่าพรั่น
พรึงที่ไม่สามารถหาได้ในปืนประเภทอ่ืนๆ     เป็นปืนที่มีอ านาจการยิงที่รุนแรง    สามารถท าการยิงในสภาพ
ทัศนะวิสัยจ ากัดได้ดี    โดยไม่ต้องท าการเล็งแบบประณีตเวลาท าการยิง     และยังสามารถเลือกใช้กระสุนได้
ตามเป้าหมายที่จะท าการยิง    ส่งผลให้ความนิยมปืนลูกซองกว้างออกไป        และส่งผลให้มีการพัฒนาปืนลูก
ซองออกมาเพ่ือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละประเภทมากขึ้น  
ประวัติความเป็นมาของปืนลูกซอง  
                ปืนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในยุคเริ่มแรกเป็นปืนแบบล ากล้องเรียบ   แต่ไม่ถือเป็นปืนลูกซอง
เนื่องจากใช้ยิงด้วยกระสุนลูกโดดที่ท าด้วยก้อนหินก่อนพัฒนามาเป็นโลหะหล่อแต่เป็นปืนที่ไม่สามารถหวังผลได้
ในเรื่องของความแม่นย าจึงได้มีการพัฒนาด้วยการใช้หัวกระสุนมากกว่าหนึ่งหัวบรรจุเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้ม่าน
กระสุนครอบคลุมเป้าหมายได้อย่างไม่ผิดพลาด  ปืนลูกซองยุคเริ่มแรกเป็นปืนที่บรรจุทางปากล ากล้อง         
ประมานปี ค.ศ. ๑๘๓๐        หลังจากนั้นพัฒนามาเป็นบรรจุทางท้ายล ากล้อง ประมาณ ปี ค.ศ. ๑๘๓๖     
และพัฒนามาเป็นแบบคานเหวี่ยง     และปั้มแอ๊คชั่นประมาณปี ค.ศ. ๑๘๘๒ หลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นแบบ
กึ่งอัตโนมัติและรีวอลเว่อร์ ประมาณปี ค.ศ. ๑๙๐๔ ถึงปัจจุบัน 
ประเภทของปืนลูกซอง  
                 ในการแบ่งประเภท ของปืนลูกซองมีความแตกต่างไปจากปืนสั้นและไรเฟิล  การแบ่งประเภทปืน
ลูกซองมีความหลากหลายกว่าในแต่ละแบบก็ยังแบ่งแยกย่อยออกไปอีก  โดยสามารถแบ่งออกได้  ๒ ระบบคือ 
            ๑. แบ่งตามจ านวนล ากล้อง 
                     ๑.๑. ปืนลูกซองล ากล้องเดี่ยว  (Single- Barreled Shotguns) 
                           ๑.๑.๑.แบบบรรจุทางปากล ากล้อง  (Muzzle Loading Shotguns) 
                           ๑.๑.๒.แบบหักล ากล้อง (Breech Loading Shotguns) 
                           ๑.๑.๓.แบบคานเหวี่ยง (Lever  Action Shotguns) 
                           ๑.๑.๔.แบบปั๊ม  แอ็คชั่น (Pump Action or Slide Action Shotguns) 
                           ๑.๑.๕.แบบลูกเลื่อน (Bolt Action Shotguns) 
                           ๑.๑.๖.แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Autometic Shotguns) 
                           ๑.๑.๗.แบบรีวอลเว่อร์ (Revolver Shotguns) 
                      ๑.๒. ปืนลกูซองล ากล้องแฝด (Double - Barreled Shotguns) 
                           ๑.๒.๑. แบบแฝดขนาน (Side - by - Side Shotguns) 
                           ๑.๒.๒แบบแฝดซ้อน  (Over  and Under Shotguns) 
 
 
                       ๑.๓. ปืนลกูซองคอมบิเนชั่น (Combination Shotguns) 



                          เป็นปืนที่น าล ากล้องปืนลูกซองและล ากล้องปืนไรเฟิลมารวมเข้าไว้ในปืนกระบอกเดียวกัน 
โดยมีการวางต าแหน่งล ากล้องและจ านวนล ากล้องที่แตกต่างกันออกไปค่อนข้างหลากหลาย  แต่ไม่ได้รับความ
นิยมในประเทศไทย 
    ๒.แบ่งตามระบบปฏิบัติการ  

 ๒.๑ ปืนลูกซองแบบหักล ากล้อง  
          ระบบนี้มีท้ังแบบล ากล้องเดี่ยว ,ล ากล้องแฝดขนาน, ล ากล้องแฝดซ้อน และแบบคอม
บิเนชั่น 

 ๒.๒ ปืนลูกซองระบบคานเหวี่ยง (Lever  Action Shotguns) 
 ๒.๓ ปืนลูกซองระบบปั๊ม แอ็คชั่น (Pump Action or Slide Action Shotguns) 
 ๒.๔ ปืนลูกซองระบบลูกเลื่อน (Bolt Action Shotguns) 
 ๒.๕ ปืนลูกซองระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Autometic Shotguns) 
 ๒.๖ ปืนลูกซองระบบรีวอลเวอร์ (Revolver Shotguns)  

ขนาด ของ ปนืลูกซอง  
                   จากอดีตสู่ปัจจุบันปืนลูกซองได้รับการผลิตและพัฒนามาหลายขนาด(มักเรียกกันว่า “เบอร์”)
มาก มีทั้งได้รับความนิยมและไม่ได้รับความนิยม จนมาถึงปัจจุบันที่ยังนิยมอยู่      ๖     เบอร์                            
 ๑. เบอร ์ ๑๐     กว้างปากล ากล้อง ๐.๗๗๕ นิ้ว 
 ๒. เบอร ์ ๑๒ กว้างปากล ากล้อง ๐.๗๒๙ นิ้ว 
 ๓. เบอร์   ๑๖ กว้างปากล ากล้อง ๐.๖๖๒ นิ้ว 
 ๔. เบอร ์ ๒๐     กว้างปากล ากล้อง ๐.๖๑๕ นิ้ว 
 ๕. เบอร ์ ๒๘ กว้างปากล ากล้อง ๐.๕๕๐ นิ้ว 
 ๖. เบอร์   ๔๑๐ กว้างปากล ากล้อง ๐.๔๑๐ นิ้ว 
  เบอร์ปืน  กับเบอร์กระสุนบ้าน เราเรียกเบอร์เหมือนกัน  ท าให้เกิดความสับสน แต่ที่ต่างประเทศเขา
เรียกเบอร์ปืนว่า  “เกจ”  (GAUGE) และเรียกขนาดกระสุนว่า “เบอร”์ (เกจยิ่งมากปากล ากล้องยิ่งเล็ก) 
 
กระสุนปืนลูกซอง (Shotgun Cartridge) 
 กระสุนปืนลูกซอง มีส่วนประกอบของกระสุนลูกซอง (Components of Cartridge) 
หลายส่วนดังนี้ 
  ๑. ฐานปลอกกระสุน (Head  /  Base) 
  ๒. จอกชนวน  (Percussion cap) 
  ๓. ปลอกกระสุน (Case / Shell) 
  ๔. ดินขับ (Powder Charge) 
  ๕. หมอนรองหัวกระสุน (Wad) 
  ๖. หัวกระสุน (Shot) 
  ๗. หมอนฐานปลอก (Base Wad) 



  ๘. จีบปลายปลอก (Closure) 
  ๙. บั๊ฟเฟอร์ (Buffer) 
 
 
ประเภทกระสุน ปืนลูกซอง  
      กระสุนลูกซองแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ  
  ๑. กระสุนลูกสลัก (Slug) หรือเรียกว่า ลูกโดด   เป็นกระสุนที่มีเม็ดกระสุนเม็ดเดียวเต็มล ากล้อง 
  ๒. กระสุนลูกปราย (Shot Pellets)   กระสุนลูกปรายได้รับการผลิตขึ้นมาอย่างหลากหลายขนาด  
ครอบคลุมครบถ้วนทุกวัตถุประสงค์ในการใช้งานตั้งแต่การล่าสัตว์ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง  ตลอดไปจนถึง
การต่อสู้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน   ส าหรับกระสุนลูกปรายแบ่งออกได้อีกสองชนิดคือ 
   ๒.๑ กระสุนลูกปรายขนาดใหญ่เรียกว่าลูกบั๊ค หรือเรียกว่าบั๊คชอร์ต 
   ๒.๒ กระลูกปรายขนาดเล็กเรียกว่ากระสุนลูกชอร์ต  หรือเรียกว่าลูกเบอร์ 
 กระสุนทั้งสองชนิดยังแบ่งกระสุนเป็นสองระบบคือ   ระบบอเมริกากับระบบอังกฤษ  ระบบอเมริกาวัด
เส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดกระสุนเป็นนิ้ว  ระบบอังกฤษเป็นมิลลิเมตร    
 กระสุนลูกปรายมาตรฐานวินเชสเตอร์ 
 ๑. กระสุนลูกปรายขนาดใหญ่เรียกว่าลูกบั๊ค หรือเรียกว่าบั๊คชอร์ต(เบอร์มาตรฐาน) 
                 เบอร์    เส้นผ่าศูนย์กลาง/นิ้ว , มิลลิเมตร          จ านวนเม็ด/๑ออนซ์ 
 OOO BUCK           .๓๖   ๙.๑๔             ๖.๒ 
    OO BUCK    .๓๓   ๘.๓๘              ๘ 
   O BUCK    .๓๒   ๘.๑๓              ๙ 
    ๑ BUCK    .๓๐   ๗.๖๒             ๑๑ 
    ๒ BUCK    .๒๗   ๖.๘๖             ๑๕ 
    ๓ BUCK    .๒๕    ๖.๓๕             ๑๙ 
      ๔ BUCK    .๒๔   ๖.๑๐             ๒๑      
 
 ๒. กระลูกปรายขนาดเล็กเรียกว่ากระสุนลูกชอร์ต  หรือเรียกว่าลูกเบอร์   (เบอร์ มาตรฐาน)       
  เบอร์    เส้นผ่าศูนย์กลาง/นิ้ว , มิลลิเมตร          จ านวนเม็ด/๑ออนซ์   
               BB      .๑๘   ๔.๕๗   ๕๐ 
    ๒      .๑๕  ๓.๗๖   ๙๐ 
    ๔      .๑๓  ๓.๓๐   ๑๓๕ 
    ๕      .๑๒  ๓.๐๕   ๑๗๐ 
   ๖     .๑๑  ๒.๗๙   ๒๒๕ 
     ๗.๕     .๐๙๕  ๒.๔๑   ๓๕๐ 
    ๘      .๐๙๐  ๒.๒๙   ๔๑๐ 



    ๙      .๐๘๐  ๒.๐๑   ๕๘๕ 
 กระสุนลูกปรายตามมาตรฐานอังกฤษ 
           เบอร์    เส้นผ่าศูนย์กลาง/นิ้ว , มิลลิเมตร          จ านวนเม็ด/๑ออนซ์   
   LG     ๐.๓๕๙๘     -   ๖ 
  MG     ๐.๓๔๖๕     -   ๗ 
   SG     ๐.๓๓๑๔     -   ๘ 
   Special SG   ๐.๒๙๘๑     -   ๑๑ 
  SSG     ๐.๒๖๘๗     -   ๑๕ 
   SSSG     ๐.๒๒๖๗     -   ๒๐ 
   SSSSG    ๐.๒๒๔๓     -   ๒๕ 
   SSSSSG AAAA ๐.๒๑๓๓     -   ๓๐ 
   AAA     ๐.๒๐๒๖      ๓๕ 
   AA     ๐.๑๙๓๗      ๔๐ 
   A      ๐.๑๗๙๙      ๕๐ 
   BBB     ๐.๑๖๙๓      ๖๐ 
   BB     ๐.๑๖๐๘      ๗๐ 
   B      ๐.๑๕๓๗      ๘๐ 
   ๑      ๐.๑๔๒๘      ๑๐๐ 
   ๒      ๐.๑๓๔๔      ๑๒๐ 
   ๓      ๐.๑๒๗๖      ๑๔๐ 
   ๔      ๐.๑๑๙๖      ๑๗๐ 
     ๔.๕     ๐.๑๑๓๓      ๒๐๐ 
   ๕      ๐.๑๐๙๘      ๒๒๐ 
     ๕.๕     ๐.๑๐๖๗      ๒๔๐ 
   ๖      ๐.๑๐๒๓      ๒๗๐ 
     ๖.๕     ๐.๐๙๙๐      ๓๐๐ 
   ๗      ๐.๐๙๕๐      ๓๔๐ 
   ๘      ๐.๐๘๖๕      ๔๕๐ 
   ๙      ๐.๐๗๙๕      ๕๘๐ 
    ๑๐      ๐.๐๗๐๐      ๘๕๐ 
 
 โลหะที่ถูกน าเอามาท าลูกปรายของกระสุนปืนลูกซอง มีหลายประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติ ความเหมาะสม
ต่างกันไป ในปัจจุบันโลหะที่น ามาใช้  มี ๖ ประเภท  คือ  
  - กระสุนตะกั่ว (Lead) 



  - กระสุนเหล็ก (Steel) 
  - กระสุนบิสมัธ (Bismuth) 
  - กระสุนโมลี่ช็อท (Molyshot) 
  - กระสุนดีบุก (Tin) 
  - กระสุนสังกะสี (Zine) 
กระสุนลูกปรายที่เหมาะแก่การต่อสู้ 
         กระสุนลูกปรายส าหรับใช้ในการต่อกรระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์      ด้วยการยิงจากปืนลูกซองล ากล้อง
ยาว  ๑๘ - ๒๒  นิ้ว กระสุนที่เหมาะส าหรับการต่อสู้นิยมใช้กระสุนลูกปรายขนาดใหญ่  ส าหรับการต่อสู้
ป้องกันตัวหรือในการปราบปรามไม่ควรใช้กระสุนแรงสูงหรือกระสุนฐานสูงเพราะไม่มีความจ าเป็นใดๆ กระสุน
ที่เหมาะสมคือกระสุนที่มีความเร็วมาตรฐานเพราะมีอ านาจเพียงพอส าหรับการใช้งานนอกจากนี้ก็ยังมีแรง 
รีคอล์ยที่นุ่มนวล  สามารถยิงซ้ าได้อย่างรวดเร็ว 
 จากเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  หน่วยราชการจึงเลือกใช้ปืนลูกซองเบอร์  ๑๒   และต้องใช้กับกระสุน
ขนาดปลอกมีความยาว  ๒ ¾   นิ้ว  เป็นปลอกกระสุนมาตรฐาน 
 

ปืนลูกซองขนาด ๑๒ เกจ สตีเวนส์  ๗๗ อี 
คุณลักษณะท่ัวไป 
              เป็นอาวุธประจ ากาย ท างานด้วยมือระบบปั๊ม แอ็คชั่น     การยิงแบบนกใน  ป้อนกระสุนด้วย
หลอดกระสุนบรรจุกระสุนได้ห้านัด(ในรังเพลิงหนึ่งนัดในหลอดกระสุนสี่นัด)     ล ากล้องเกลี้ยง    ระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ 
รายการทั่วไป 
 กว้างปากล ากล้อง    ๐.๗๒๙ นิ้ว 
 ล ากล้องยาว      ๒๑ นิ้ว 
 ปืนทั้งกระบอกยาว    ๔๐ นิ้ว 
 น้ าหนักปืนไม่รวมกระสุน   ๓ ก.ก 
 ความเร็วต้น      ๑,๐๗๐ ฟุต/วินาที 
 ระยะยิงไกลสุด     ๖๐๐ หลา 
 ระยะยิงหวังผล     ๗๕ หลาลงมา 
การถอดประกอบ 
 เราสามารถท าการถอดประกอบตามปกติ  และการถอดประกอบพิเศษ ส าหรับการถอดประกอบพิเศษ
ห้ามท าการถอดในระดับหน่วยใช้  จะท าการถอดได้เฉพาะเจ้าหน้าที่สรรพาวุธเท่านั้น 
         ๑. ความมุ่งหมายการถอดประกอบ 

  ๑.๑ เพ่ือการศึกษา 
 ๑.๒ เพ่ือท าความสะอาด 
 ๑.๓ เพ่ือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ช ารุด 



  ๒. การถอดประกอบปกติสามารถท าการถอดได้  ๕ หมู่ชิ้นส่วน คือ 
  ๒.๑ หลอดกระสุน 
  ๒.๒ พานท้ายและเครื่องลั่นไก 
  ๒.๓ ลูกเลื่อนและแผ่นยกลูกเลื่อน 
  ๒.๔ คันรั้งลูกเลื่อนและไม้รองมือ 
  ๒.๕ ล ากล้องและห้องลูกเลื่อน 
 การประกอบ  ให้ท าตามล าดับตรงข้ามกับการถอด 
ลักษณะการท างาน 
              ท างานด้วยมือระบบปั้มแอ็คชั่นโดยการดึงและดันไม้รองมือแบ่งวงรอบการท างานออกเป็น  ๘  
ขั้นตอน 
 ๑. การยิง  
 ๒. การปลดกลอน 
 ๓. การรั้งปลอกกระสุน 
 ๔. การคัดปลอกกระสุน 
 ๕. การข้ึนนก 
 ๖. การป้อนกระสุน 
 ๗. การเข้าสู่รังเพลิง 
 ๘. การขัดกลอน 
 
การบรรจุกระสุน 
        ๑.  ขึ้นนกและห้ามไก   ปิดลูกเลื่อน  
        ๒.  หงายปืนโดยหันโกร่งไกขึ้นข้างบน  
        ๓.  น ากระสุนบรรจุในหลอดกระสุนทางช่องบรรจุกระสุนโดยให้ส่วนท้ายของปลอกกระสุนที่เป็น
ทองเหลืองหันไปทางพานท้ายปืน    ๔  นัด  
        ๔.  กดปุ่ม ปลดลูกเลื่อน  ดึงไม้รองมือมาข้างหลังจนสุดแล้วดันไปข้างหน้า ลูก เลื่อนจะพากระสุนเข้ารัง
เพลิง  ๑  นัด  บรรจุกระสุนเข้าไปในหลอดกระสุนอีก  ๑  นัด  รวมเป็น  ๕  นัด 
               อนึ่ง เมื่อท าการบรรจุกระสุนเข้ารังเพลิงแล้ว  ถ้าไม่ลั่นไกจะดึงไม้รองมือมาข้างหลัง  เพ่ือเอา
กระสุนออกมาไม่ได้  เพราะแง่ท้ายของแผ่นยกลูกเลื่อนต่ าลง ท าให้หลุดจากท้ายลูกเลื่อน   มาขัดกับกระเดื่อง
ปุ่มปลดลูกเลื่อน   ถ้าจะดึงเพ่ือน ากระสุนออกต้องกดปุ่มปลดลูกเลื่อน 
การเลิกบรรจุ 
        ๑. ปืนอยู่ในต าแหน่งห้ามไก 
        ๒. กดปุ่มปลดลูกเลื่อนแล้วดึงไม้รองมือมาข้างหลัง 
        ๓. ดันเลื่อนปืนไปข้างหน้า 
        ๔. ปฏิบัติตาม ข้อ. ๒ และ ๓  จนไม่มีกระสุนหลงเหลืออยู่ทั้งในหลอดกระสุนและรังเพลิง 



ข้อควรระวัง     เมื่อเลิกบรรจุกระแล้ว  เราสามารถมองเห็นเหล็กส่งกระสุนซึ่งอยู่ในหลอดกระสุน    และ
ในขณะที่ลูกเลื่อนถอยมาข้างหลัง ให้ท าการตรวจรังเพลิง  เพ่ือดูให้แน่ใจว่ากระสุนไม่มีในรังเพลิง 
การท าความสะอาด 
 ปืนเมื่อน าไปยิงแล้ว จะต้องรีบท าความสะอาดทันที  โดยใช้น้ ามันกัดสนิมชุบผ้าช าระล้างเขม่าออก  สิ่ง
เหล่านี้จะท าให้ล ากล้องเกิดเป็นสนิมขึ้นได้ 
 เมื่อใช้น้ ามันกัดสนิมช าระล้างจนสะอาดแล้ว ก็เอาผ้าแห้งเช็ดออกให้หมด  แล้วจึงเอาน้ ามันหล่อลื่น
ป้องกันสนิม  (น้ ามันชะโลม)  ทาชโลมให้ทั่วตัวปืน 
        ไม่สมควรน าเศษผ้ามาอุดปากล ากล้องเนื่องจากจะท าให้เกิดความชื้นท าให้ล ากล้องเป็นสนิมได้  
เหตุขัดข้องและวิธีการแก้ไข 
ขัดข้องเนื่องจาก สาเหตุ วิธีแก้ไข 
กระสุนไม่เข้ารังเพลิง - รังเพลิงสกปรก 

- หัวกระสุนบานหรือบวม 

- หัวกระสุนผิดขนาด 

- ท าความสะอาดรังเพลิง 

- เปลี่ยนกระสุนใหม่ 

- เปลี่ยนกระสุนใหม่ 
ขอรั้งปลอกกระสุนไม่ท างาน - ขอรั้งปลอกกระสุนหัก 

- แหนบขอรั้งปลอกกระสุนอ่อน
หรือช ารุด 

- เปลี่ยนขอรั้งหรือส่งซ่อม 

- เปลี่ยนแหนบขอรั้งหรือส่งซ่อม 

ปืนไม่ลั่น - เข็มแทงชนวนหัก 

- กระสุนด้าน 

- ลูกเลื่อนไม่เข้าที่ 

- เปลี่ยนเข็มแทงชนวน 

- เปลี่ยนกระสุน 
-ใช้มือดันไม้รองมือไปข้างหน้าให้สุด 

 
ท่ายิง 
           อนุโลมใช้ท่ายิง  ปลย.  น ามาดัดแปลง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี ๒ 
ขนาด  ๔๐  มม. 

.........................................................................................................  
๑. กล่าวน า 
 เครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. หรือ อาร์ พี จี ๒ มีขนาดกว้างปากล ากล้อง  ๔๐ มม. เป็นอาวุธเสริมใช้
กับหน่วยระดับหมู่ปืนเล็กทหารราบ  มีอ านาจในการท าลายร้ายแรง  ใช้ส าหรับยิงท าลายยานพาหนะ  รถถัง  
รถเกราะ และปืนใหญ่  นอกจากนั้นยังใช้ยิงท าลายป้อมสนามของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วย  และใช้ยิงสังหารบุคคล
เป็นกลุ่มก้อน  และเป็นอาวุธวิถีราบ  ท าการยิงด้วยวิธีการเล็งตรง  บรรจุกระสุนทางปากล ากล้อง  ท าการยิงที



ละนัด  ไม่มีแรงสะท้อนถอยหลัง  เครื่องยิงจรวดชนิดนี้ใช้ยิงกับลูกจรวดต่อสู้รถถัง  ซึ่งขนาดใหญ่กว่าปากล า
กล้อง  อ านาจการเจาะเกราะสูง 
๒.  ความมุ่งหมาย   
 เพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะ  ขีดความสามารถ  การถอดประกอบ  การท างานของเครื่องกลไก  การ
ท างานของลูกจรวดตลอดจนการแก้ไขเหตุติดขัด  การบรรจุ  การเลิกบรรจุ  การบ ารุงรักษา และการท าความ
สะอาด 
๓.  รายการทั่วไป 
 ๓.๑  น้ าหนัก 
  ๓.๑.๑  เครื่องยิง      ๒.๘   กิโลกรัม 
  ๓.๑.๒ ลูกจรวด      ๑.๖๒ กิโลกรัม 
  ๓.๑.๓  หลอดดินส่ง     ๐.๒๒ กิโลกรัม 
 ๓.๒  ความยาว  
  ๓.๒.๑  ล ากล้อง      ๙๕ เซนติเมตร 
  ๓.๒.๒  ลูกจรวด      ๕๐ เซนติเมตร 
  ๓.๒.๓  หลอดดินส่ง     ๑๗ เซนติเมตร 
  ๓.๒.๔  ลูกจรวด + ดินส่ง   ๖๗ เซนติเมตร 
 ๓.๓  ความกว้าง 
  ๓.๓.๑  ปากล ากล้อง    ๔๐ มิลลิเมตร 
  ๓.๓.๒  ลูกจรวด      ๘๒ มิลลิเมตร 
 ๓.๔  ระยะยิง 
  ๓.๔.๑  ความเร็วต้น     ๘๕ เมตร/วินาที 
  ๓.๔.๒  อัตราการยิง     ๔ – ๖ นัด/นาที 
  ๓.๔.๓  มาตราระยะยิงศูนย์หลัง ๕๐ – ๑๕๐ เมตร 
  ๓.๔.๔  ระยะยิงไกลสุด     ๖๐๐ เมตร 
  ๓.๔.๕  ระยะยิงหวังผล    ๑๕๐ เมตรลงมา 
 ๓.๕  ขีดความสามารถ 
  ๓.๕.๑  เจาะเกราะเหล็กกล้า   ๑๘๐ มิลลิเมตร ( กระทบตั้งฉาก) 
  ๓.๕.๒  เจาะคอนกรีต    ๖๐ – ๘๐ เซนติเมตร 
  ๓.๕.๓  เจาะดิน     ๑ – ๑.๒  เมตร 
 ๓.๖  พ้ืนที่อันตรายข้างหลัง 
  ๓.๖.๑  เป็นรูปกรวยท ามุม    ๖๐ องศา 
  ๓.๖.๒  ห่างจากท้ายเครื่องยิง   ๑๐ – ๑๕ เมตร 
  ๓.๖.๓  พ้ืนที่อันตรายประมาณ  ๑๐ ตารางเมตร 
๔  ส่วนประกอบของเครื่องยิง    ประกอบด้วย  ๔  ส่วนได้แก่ 



 ๔.๑  ล ากล้อง 
 ๔.๒  เครื่องลั่นไก 
 ๔.๓  เครื่องเล็ง 
 ๔.๔  เข็มแทงชนวน 
๕.  การถอดประกอบ   
 ๕.๑  เครื่องลั่นไก 
  ๕.๑.๑  หมุนเกลียวและสลักยึดเรือนเครื่องลั่นไก 
  ๕.๑.๒  หมุนเกลียวฝาประกับเครื่องลั่นไก 
  ๕.๑.๓  ฝาประกับเครื่องลั่นไก 
  ๕.๑.๔  หมุดเกลียวยึดกระเดื่องนกปืน 
  ๕.๑.๕  กระเดื่องนกปืน 
  ๕.๑.๖  แหนบและแกนแหนบนกปืน 
  ๕.๑.๗  สลักไก 
  ๕.๑.๘  ไก 
  ๕.๑.๙  ห้ามไก 
  ๕.๑.๑๐  แหนบและครอบแหนบห้ามไก 
  ๕.๑.๑๑  หมุดเกลียวยึดฝาประกับด้ามปืน 
  ๕.๑.๑๒  โครงเครื่องลั่นไก 
 ๕.๒  ชุดเข็มแทงชนวน 
  ๕.๒.๑  แป้นเกลียวเข็มแทงชนวน 
  ๕.๒.๒  สลักฝาครอบเข็มแทงชนวน 
  ๕.๒.๓  ฝาครอบเข็มแทงชนวน 
  ๕.๒.๔  แหนบเข็มแทงชนวน 
  ๕.๒.๕  แหนบป้องกันแก๊ส 
  ๕.๒.๖  เข็มแทงชนวน 
๖.  การท างานของเครื่องกลไก    
 แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ  คือ   การท างานของเครื่องลั่นไกและการท างานของส่วนเข็มแทงชนวน 
 ๖.๑  การท างานของเครื่องลั่นไก  แบ่งออกเป็น  ๓  ขั้นตอน   
  ๖.๑.๑  การข้ึนนก  เมื่อขึ้นนกจะท าให้แหนบและแกนแหนบนกปืนยุบตัวต่ าลง  แหนบนกปืนจะถูก
อัดตัว  ท าแง่หน้านกปืนขัดกับแง่กระเดื่องของนกปืน   
  ๖.๑.๒  การลั่นไก  เมื่อเหนี่ยวไกมาข้างหลัง  ท าให้ส่วนบนของไกปืนสูงขึ้นไปดันกระเดื่องนกปืนให้
สูงขึ้นด้วย  ท าให้แง่ของกระเดื่องนกปืนพ้นจากแง่หน้าของนกปืน  แหนบนกปืนจะขยายตัว  นกปืนเป็นอิสระ  
ท าให้นกปืนไปตีท้ายเข็มแทงชนวน  และส่วนโค้งด้านสั้นของแกนแหนบนกปืน  จะบังคับให้นกปืนกลับมาท่ีเดิม 
   



  ๖.๑.๓  การท างานของเครื่องนิรภัย (ห้ามไก) 
   ๖.๑.๓.๑  ห้ามไก  เมื่อกดห้ามไกอยู่ในต าแหน่งห้าม  จะท าให้แท่นห้ามไกด้านเต็มไปตรงกับ
ด้านหลังของไก  ท าให้เหนี่ยวไกมาข้างหลังไม่ได้  การห้ามไกจะต้องกดสลักห้ามไกจากซ้ายไปขวา  ให้วงแหวน
สีแดงหายไปในเรือนเครื่องลั่นไก 
   ๖.๑.๓.๒  เปิดห้ามไก  เมื่อปลดห้ามไกอยู่ในต าแหน่งปลดห้ามไก  จะท าให้ช่องเว้าของแท่นห้าม
ไกมาตรงส่วนหลังไก  ท าให้เหนี่ยวไกมาข้างหลังได้  ท าให้การปลดห้ามไกจะต้องกดสลักห้ามไกจากขวาไปซ้าย 
 ๖.๒  การท างานของเข็มแทงชนวน 
  การที่นกปืนจะเคลื่อนที่ไปตีต่อท้ายเข็มแทงชนวนนั้น  ต าแหน่งที่อยู่ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเข็มแทง
ชนวนจะอยู่ในลักษณะปกติ  คือ  จุกเกลียวครอบชุดเข็มแทงชนวน  จะกดให้แหวนป้องกันแก๊สอยู่กับแง่  ซึ่ง
อยู่ในช่องของแท่นรับเรือนเข็มแทงชนวนซึ่งติดอยู่กับล ากล้องเครื่องยิง   เข็มแทงชนวนจะถูกแหนบเข็มแทง
ชนวนกดไว้ให้อยู่ในต าแหน่งที่ต่ าที่สุด     และส่วนที่เป็นแป้นเข็มแทงชนวนจะแนบสนิทอยู่กับแหวนป้องกัน
แก็ส    ปลายของเข็มแทงชนวนจะอยู่ในช่องเข็มแทงชนวนของแท่นรับเรือนเข็มแทงชนวนที่ติดอยู่กับล ากล้อง        
แต่จะไม่ยื่นโผล่พ้นเข้าไปในล ากล้อง  
 ในขณะท าการเหนี่ยวไก  นกปืนจะตีท้ายเข็มแทงชนวน  จึงผลักดันให้เข็มแทงชนวนเคลื่อนที่ขึ้นไปทาง
ข้างบน  จนกระทั่งปลายเข็มแทงชนวนโผล่เข้าไปภายในล ากล้องเครื่องยิงทางช่องเข็มแทงชนวนของล ากล้อง
เครื่องยิง  และปลายของเข็มแทงชนวนจะไปกระทบต่อจอกกระทบแตก ที่ส่วนท้านของลูกจรวดซึ่งบรรจุอยู่ใน
ล ากล้อง  ในขณะที่เข็มแทงชนวนเคลื่อนที่ข้ึนไปข้างบนนั้น  แหวนบังคับแหนบเข็มแทงชนวนเกิดอาการอัด
แหนบไว้ 
 เมื่อนกปืนตีต่อท้ายเข็มแทงชนวนแล้ว  แง่ส่วนโค้งด้านสั้นของแกนแหนบนกปืนจะดันให้นกปืนเคลื่อนที่
กลับมาที่เดิม (ในลักษณะก่อนการขึ้นนก)   จึงท าให้เข็มแทงชนวนมีอิสระเมื่อเข็มแทงชนวนมีอิสระ  แหนบเข็ม
แทงชนวนซึ่งอัดตัวอยู่จะขยายตัวและดันแหวนบังคับแหนบเข็มแทงชนวนให้เคลื่อนที่ลงมาทางข้างล่าง  จึงมี
ผลท าให้เข็มแทงชนวนเคลื่อนที่ถอนตัวออกจากช่องเข็มแทงชนวนของล ากล้องเครื่องยิงด้วย  และมาวางตัวอยู่
ในช่องเข็มแทงชนวนของแท่นชุดรับเข็มแทงชนวนที่ติดอยู่กับล ากล้องของเครื่องยิงในลักษณะเดิม 
 

ลูกจรวด 
 
 ลูกจรวดส าหรับเครื่องยิงจรวด  ขนาด ๔๐  มม.  เป็นลูกจรวดที่ใหญ่กว่าปากล ากล้อง  คือมีขนาดหัวรบ 
๘๒  มม.   เป็นลูกระเบิดชนิดระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถัง  และนอกจากนั้นยังใช้ท าลายป้อมสนาม  และข้าศึกเป็น
กลุ่มก้อนได้ด้วย  มีระยะยิงหวังผลสูงสุดในระยะยิงไม่เกิน ๑๕๐  เมตร อ านาจการทะลุทะลวงนี้เกิดจากการ
บรรจุให้ดินระเบิดเป็นรูปกรวยมีที่ว่างอยู่ด้านหน้า  เมื่อลูกจรวดวิ่งชนเป้าหมาย  ความร้อนที่เกิดจากการ
รวมเข้าสู่จุดศูนย์กลางเดียวกัน  จะละลายเกราะเหล็กเข้าไปและจะระเบิดขึ้น  ท าลายสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ   
๑. ส่วนประกอบของลูกจรวด   
 ประกอบด้วยส่วนใหญ่ได้แก่ หัวรบ ,ชนวนหัวรบ ,หางน าทิศ ,หลอดดินส่ง 



 ๑.๑  หัวรบ    เป็นสว่นหัวของลูกจรวดซึ่งบรรจุดินระเบิดแรงสูง  และมีหน้าที่ระเบิดท าลายต่อ
เป้าหมายโดยตรง  หัวรบแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน   คือ  หัวปลอมและตัวหัวรบ 
  ๑.๑.๑  หัวปลอม   เป็นรูปทรวงกรวยยาวท าด้วยโลหะบาง ๆ ภายในกรวยมีหน้าที่ส าคัญ  คือ  ช่วย
ไม่ให้ลูกระเบิดต้านลมมากเกินไปในขณะที่พุ่งไปในอากาศสู่เป้าหมาย  รักษาขีปนวิธีของลูกจรวด  และเป็นตัว
กระทบเป้าหมายก่อนหัวรบเริ่มท างาน 
  ๑.๑.๒  ตัวหัวรบ   ภายในบรรจุดินระเบิด ทีเอ็นที  แรงสูงผสมไฮโดรเจน  และตรงส่วนของตัวหัวรบ
จะติดตั้งส่วนฝารองรับ  ซึ่งที่ฝารองรับนี้จะเป็นที่ตั้งชนวนหัวรบ  ซึ่งมีหน้าที่จุดระเบิดตัวหัวรบ  เมื่อหัวรบ
กระทบเป้าหมาย 
 ๑.๒  ชนวนหัวรบ    มีรูปร่างลักษณะเป็นหลอดรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก  ซึ่งจะประกอบติดตั้งอยู่ที่
ส่วนฝารองตัวหัวรบ  ชนวนหวัรบ  มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑  เรือนชนวนหัวรบ    
  ๑.๒.๒  จุกเกลียวปิดท้ายชนวนหัวรบ 
  ๑.๒.๓  ปลอกแหนบนิรภัย 
  ๑.๒.๕  เรือนเข็มแทงชนวน 
  ๑.๒.๖  แหนบเข็มแทงชนวน 
  ๑.๒.๗  แท่งลูกวิ่ง 
 ๑.๓  หางน าทิศ    เป็นส่วนกลางของลูกจรวด  ปลายข้างหนึ่งมีเกลียวซึ่งใช้ต่อหัวรบ  และปลายอีกข้าง
หนึ่ง  ใช้เป็นที่ต่อกับหลอดดินส่งที่ส่วนกลางของหางน าทิศ  จะมีครีบหางน าทิศ  จ านวน  ๖  ครีบ  ซึ่งติดตั้ง
เรียงรายไว้โดยรอบท่อส่งกระบอกในลักษณะห่าง ๆ กัน  ที่ส่วนท้ายของหางน าทิศจะมีจอกกระทบแตก  
(ลักษณะเดียวกับจอกกระทบแตกของกระสุนปืน)  ที่จอกกระทบแตก  จะมีหลอดดินขยายการระเบิดติดอยู่  
ภายในบรรจุดินด าปลายด้านหนึ่งของหลอดดินขยายการระเบิดจะติดอยู่กับจอกกระทบแตก  และปลายอีก
ด้านหนึ่งจะต่อไปยังหลอดดินส่ง 
 ๑.๔  หลอดดินส่ง  มีลักษณะเป็นหลอดรูปทรงกระบอก  ปลายด้านหนึ่งจะมีร่องเกลียวเพ่ือขันเข้ากับ
หางน าทิศ  ภายในหลอดดินส่งจะบรรจุด้วยดินด า  ดินด าภายในหลอดดินส่งจะระเบิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหลอดดิน
ขยายการระเบิด มาจุดต่อดินด า  ดินด าก็จะระเบิดขึ้น  จะมีแรงผลักดันให้ลูกจรวดเคลื่อนที่ออกไปจากปากล า
กล้องเครื่องยิง 
๒.  การท างานของลูกจรวด 
 ลูกจรวด อาร์พีจี  ขนาด  ๘๒  มม.   แบ่งระบบการท างานออกเป็น  ๒  ลักษณะ  คือ   ระบบการ
ท างานของชุดหางน าทิศและหลอดดินส่ง  และระบบการท างานของหัวรบ 
 ๒.๑  ระบบการท างานของชุดหางน าทิศและหลอดดินส่ง   ในขณะที่พลยิงท าการเหนี่ยวไกปืนนั้น  การ
ท างานของเรือนเครื่องลั่นไก  จะผลัดดันให้เข็มแทงชนวนเคลื่อนที่พุ่งเข้าไปในช่องเข็มแทงชนวนของล ากล้อง
เครื่องยิง  และกระทบต่อจอกกระทบแตกของลูกจรวด  ซึ่งบรรจุอยู่ภายในล ากล้องนั้น  ในทันทีที่จอกกระทบ
แตกถูกกระแทกจะเกิดการจุดชนวนขึ้น  จะเผาไหม้ดินขยายการระเบิดที่บรรจุอยู่ภายในหลอดดินขยายการ
ระเบิด  และต่อหลอดดินส่ง  ซึ่งติดตั้งต่อเชื่อมอยู่กับจอกกระทบแตกอยู่ตามล าดับ  เนื่องจากว่าหลอดดินส่ง



ของลูกจรวด  อาร์ พี จี  เป็นส่วนประกอบชนิดหนึ่งของลูกจรวด  ที่น ามาติดตั้งไว้กับชุดหางน าทิศเมื่อจะใช้ยิง  
ฉะนั้นเมื่อหลอดดินขยายการระเบิดและท่อต่อหลอดดินส่งเกิดการเผาไหม้  จึงเป็นชนวนจุดให้ดินส่งซึ่งบรรจุ
อยู่ภายในหลอดดินส่ง  ซึ่งน ามาติดไว้กับจุกหางน าทิศในส่วนท้ายของลูกจรวด   เกิดการระเบิดข้ึนในทันที แก๊ส
ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของหลอดดินส่ง  จะขับดันให้ลูกจรวดเคลื่อนที่ออกไปจากปากล ากล้องเครื่องยิง 
 ๒.๒  ระบบการท างานของหัวรบ   ในลักษณะที่ลูกจรวดยังบรรจุอยู่ที่ปากล ากล้องของเครื่องยิงนั้น
ชนวนหัวรบยังอยู่ในสภาพปลอดภัย  เพระปลอกแหนบนิรภัย  ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เนื่องจากสลักเข็ม
แทงชนวนจะดันผนังด้านในของปลอกแหนบนิรภัยไว้อย่างแนบแน่น  จะมีหมุดดุมขนาดเล็กที่อยู่บนฐานเข็ม
แทงชนวน  วางขัดอยู่ตรงส่วนล่างของร่องปลอกแหนบนิรภัยทางด้านหลัง  จึงท าให้เข็มแทงชนวนนิ่งอยู่กับที่  
และไม่มีโอกาสจะเคลื่อนที่ไปแทงจอกกระทบแตกได้ 
 เมื่อลูกจรวดเริ่มเคลื่อนที่ออกไปจากปากล ากล้องแล้ว  ในระยะประมาณ ๑.๕ – ๑.๘  เมตร  ความเร็ว
ในการเคลื่อนที่ของลูกจรวด  ที่เคลื่อนที่พุ่งไปข้างหน้าด้วยแรงดันของแก๊สที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของหลอดดิน
ส่งนั้น  ย่อมจะก่อให้เกิด  “แรงเฉื่อยไปทางด้านหลัง”  ขึ้นภายในชนวนหัวรบที่มากพอ  ท าให้ปลอกแหนบ
นิรภัยเคลื่อนที่ไปข้างหลังได้โดยอัตโนมัติ  ในลักษณะที่เคลื่อนที่ถอยมาข้างหลังพร้อมกับหมุนตัวเองไปใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกา  เพราะว่ามีหมุดดุมอยู่บนฐานเข็มแทงชนวน  ซึ่งวางขัดอยู่ในร่องซิกแซกทางด้านหลัง
ของปลอกแหนบนิรภัยเป็นเครื่องบังคับให้หมุนตัวไป  ลักษณะการที่ปลอกแหนบนิรภัยเคลี่อนที่ลงมาข้างหลัง
พร้อมกบัหมุนตัวไปด้วยนี้  จะท าไห้หัวสลักเข็มแทงชนวนที่ถูกผนังด้านในของปลอกแหนบนิรภัยกดทับไว้หลุด
พ้นจากการถูกกด  และพุ่งสูงออกมาด้วยแรงดันของแหนบสลักเข็มแทงชนวน  จนมาเข้าอยู่ในร่องปลายแหนบ
นิรภัยทางด้านหน้า  และในลักษณะเดียวกันหมุดดุมขนาดเล็กที่อยู่บนฐานเข็มแทงชนวนก็จะเปลี่ยนที่สูงขึ้นไป
ตามร่องบากปลอกแหนบนิรภัยทางด้านหลัง  และหลบหายเข้าไปอยู่ภายใต้ผนังด้านในของปลอกแหนบนิรภัย  
เมื่อหัวสลักเข็มแทงชนวนโผล่ขึ้นมาวางอยู่ในร่องปลอกแหนบนิรภัย  และหมุดดุมเปลี่ยนที่อยู่ออกไปจากร่อง
ปลอกนิรภัย  จึงท าให้ผนังด้านในของปลอกแหนบนิรภัยไม่มีแรงดันของหัวสลักเข็มแทงชนวน  และไม่มีหมุด
ดุมขัดอยู่ทางอีกด้านหนึ่ง  ปลอกแหนบนิรภัยจึงลอยตัว  และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยแรงขยายตัวของแหนบ
นิรภัยลักษณะเช่นนี้  จะท าให้เข็มแทงชนวนเป็นอิสระและลอยตัวอยู่ภายในเรือนเข็มแทงชนวนโดยมีหัวสลัก
เข็มแทงชนวนวิ่งอยู่ภายในร่องปลอกแหนบนิรภัย  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบังคับไม่ให้เข็มแทงชนวนหมุนไปโดยรอบ
ตัวเอง  (ถ้าหมุนรอบตัวเองได้ในขณะที่เป็นอิสระ  ย่อมจะท าให้มีแรงกระแทกไปข้างหน้าน้อยลงได้ ) ในโอกาส
ที่ลูกจรวดยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปนั้น  ปลายเข็มแทงชนวนจะไม่มีโอกาสเคลื่อนที่พุ่งไปข้างหน้าได้อีก  
เพราะที่หน้าเข็มแทงชนวนวางยันอยู่ระหว่าง  หน้าเข็มแทงชนวนกับส่วนท้ายของจอกกระทบแตก 
 ในทันทีท่ีหัวรบกระทบเป้าหมายย่อมจะก่อให้เกิดเป็น  “แรงเฉื่อยไปข้างหน้า”  ขึ้นภายในชนวนหัวรบ  
แรงเฉื่อยไปข้างหน้าที่เกิดข้ึนจากแรงกระทบของหัวรบต่อเป้าหมายนั้น  จะบังเกิดแรงมากพอท่ีจะท าให้แท่งลูก
วิ่งซึ่งวางลอยตัวอยู่ในจุกเกลียวปิดท้ายชนวนหัวรบ  เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างแรง  และดันที่ท้ายเข็มแทง
ชนวนซึ่งลอยตัวเป็นอิสระอยู่  ให้เคลื่อนท่ีไปข้างหน้าและมีแรงมากพอที่จะดันให้แหนบเข็มแทงชนวน  ที่วาง
ยันหน้าเข็มแทงชนวนกับส่วนท้ายของจอกกระทบแตก  ให้เกิดการอัดแหนบจนปลายแหนมคมของเข็มแทง
ชนวนทิ่มแทงจอกกระทบแตกได้อย่างง่ายด้าย  



 เมื่อปลายเข็มแทงชนวนแทงจอกกระทบแตก  จะท าให้เกิดการจุดชนวนที่เชื้อปะทุ  และเผาไหม้ต่อติด
ขยายการระเบิด  จนกระทั่งจุดดินระเบิดแรงสูงที่บรรจุอยู่ภายในตัวหัวรบให้เกิดการระเบิดขึ้นในทันที 
๓.  การประกอบลูกจรวด 
  ในการประกอบลูกจรวดเพ่ือใช้งาน  ให้ปฏิบัติดังนี้   
  ๓.๑  สวมแหวนรัดหางน าทิศเข้ากับเครื่องมือพับครีบหางน าทิศ 
  ๓.๒  ถอดฝารองท้ายลูกจรวดออก 
  ๓.๓  ใช้เครื่องมือพับหางน าทิศ  พับหางน าทิศลง 
  ๓.๔  ใช้เครื่องมือกดแหวนรัดลง  รัดครีบหางน าทิศ 
๔.  การเตรียมเครื่องยิง   
  ๔.๑  ก่อนท าการยิงต้องท าความสะอาดล ากล้อง  ตรวจการท างานของเครื่องกลไก  และเครื่อง
นิรภัย 
  ๔.๒  ตรวจดูจรวดและประกอบดินขับเข้าด้วยกัน  จะต้องไม่มีรอยบุบแตกบนหัวจรวดและครีบหาง
น าทิศ  แต่อาจมีรอยบุบบนตัวจรวดได้บ้าง  แต่ต้องลึกไม่เกิน ๑.๕ มม. 
  ๔.๓  ตรวจเกลียวต่อระหว่าง่าตัวจรวดกับต่อดินขับอย่างละเอียด  เปิดฝากันฝุ่นท้ายลูกจรวดจึงต่อ
เข้าด้วยกัน 
๕. ท่ายิง      
 ท่ายิงมาตรฐาน  มี  ๔  ท่า สามารถยิงได้จาก ท่ายืนยิง,  ท่านั่งคุกเข่ายิง, ท่านั่งราบยิง และท่านอนยิง  
ถ้ามีที่พาดจะต้องให้ปากล ากล้องเลยที่พาดออกไป 
๖.  การเลือกที่ตั้งยิง 
 จะต้องค านึงถึงแก๊สที่พุ่งออกมาจากด้านหลังของเครื่องยิง  ควรจะให้มีระยะห่างจากก าแพงผนังอย่าง
น้อย  ๕๐  เมตร  จากท้ายเครื่องยิง 
๗  การบรรจุ  (ห้ามไกก่อนทุกครั้ง)  
 ในการบรรจุให้ถือลูกจรวดซึ่งพร้อมใช้ยิงด้วยมือซ้าย  แล้วบรรจุทางหลอดดินส่งเข้าทางปากล ากล้อง  
จนกระท่ังสลักบนลูกจรวดเข้าไปฝังที่บากบนของปากล ากล้องให้สนิท  ในขณะนี้จอกกระทบแตกจะตรงกับช่อง
เข็มแทงชนวนพอดี  ในการบรรจุ  จะต้องหันปากล ากล้องไปยังทิศทางที่ท าการยิงเสมอไป  ในการบรรจุลูก
จรวดให้สะดวกต้องหมุนลูกจรวดตามเข็มนาฬิกา 
 ภายหลังการบรรจุ     ปลดหา้มไก,  ขึ้นนกแล้วท าการเล็งยิง,  ถ้ายิงแล้วไม่ท างานให้ยิงซ้ าอีกครั้ง  แต่
อย่าเปลี่ยนท่ายิง  ยิงไปแล้ว ๗ – ๑๐   นัด  ให้ท าความสะอาด 
๘.  การเลิกบรรจุ 
 ๘.๑  ห้ามไก 
 ๘.๒  ถอดลูกจรวดออก 
 ๘.๓  ถอดหลอดดินส่ง 
 ๘.๔  พับครีบหางน าทิศรัดไว้ 
 ๘.๕  เก็บลูกจรวดและหลอดดินส่งใส่ถุงปิดฝา 



 ๘.๖  ลดนกปืนกลับที่เดิม 
 ๘.๗  พับศูนย์หน้า – หลัง 
 ๘.๘  ปิดฝาครอบล ากล้องด้านหน้า – หลัง 

ตารางแสดงการเล็งกะระยะ 

ระยะยิงเมตร 
การเล็งเผื่อ 

หมายเหตุ 
๕๐  เมตร ๑๐๐  เมตร ๑๕๐  เมตร 

๒๕ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๗๕ 
๙๐ 

๑๐๐ 
๑๑๐ 
๑๒๐ 
๑๒๕ 
๑๓๐ 
๑๔๐ 
๑๕๐ 

๐.๕ 
๐ 

- ๐.๕ 
- ๑.๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๑.๔ 
๑.๘ 
๑.๗ 
๑.๕ 
๑.๔ 
๐.๘ 
๐ 

- ๐.๘ 
- ๑.๗ 
- ๒.๒ 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

๓.๖ 
๓.๒ 
๒.๗ 
๒.๓ 
๑.๙ 
๑.๗ 
๐ 

- เครื่องหมายที่เป็น เครื่องหมายลบ 
(-) ต้องเล็งให้สูงกว่าเป้าหมาย 
- ระยะตัวเลขเป็นเมตร 
- ตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมายลบ  (-) 
จะต้องท าการเล็งต่ ากว่าจุดเล็งที่
เป้าหมาย 

--------------------------------------------------- 

เครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี ๗ 
ขนาด  ๔๐  มม. 

.........................................................................................................  
๑. กล่าวน า 
 เครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี  ๗   ขนาดกว้างปากล ากล้อง    ๔๐  มม.     เป็นเครื่องยิงจรวดที่มี่น้ าหนักเบา
สามารถน าไปได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียว    ใช้ท าการยิงกับลูกจรวดขนาด  ๘๕  มม.  ด้วยการบรรจุลูกจรวด
ทางปากล ากล้องทีละนัด     เป็นอาวุธที่มี่อ านาจในการท าลายสูง    สามารถน าไปใช้การต่อสู้ยิงท าลายรถถัง
ท าลายยานยนต์ชนิดต่างๆ     ที่มั่นดัดแปลงและสังหารบุคคลเป็นกลุ่มก้อน ท าการยิงด้วยวิธีเล็งตรงท าการยิง
ด้วยการพาดบ่า   จากท่ายิงต่างๆ    และมีขาทรายประกอบการยิงเพื่อให้ความมั่นคงและแม่นย ายิ่งขึ้น 
๒. รายการทั่วไป 
       ๒.๑  เครื่องยิงจรวด 
            ๒.๑.๑   กว้างปากล ากล้อง       ๔๐   มม. 
  ๒.๑.๒  น้ าหนักเครื่องยิง      ๕.๕ กก. 



  ๒.๑.๓  ความยาวของล ากล้อง          ๙๒.๗   ซม. 
  ๒.๑.๔  ระยะยิงไกลสุด          ๑,๕๐๐  ม. 
  ๒.๑.๕  ระยะยิงหวังผล             ๕๐๐   ม.ลงมา 
  ๒.๑.๖  ความเร็วต้น        ๑๒๐  ม./วินาที 
  ๒.๑.๗  อัตราการยิง                 ๔ – ๖  นัด/นาที 
     ๒.๒  เครื่องเล็ง   
    ศูนย์หน้า  เป็นศูนย์กระโดงพับได้  สามารถปรับทางทิศและทางระยะได้ 
    ศูนย์หลังเป็นศูนย์พับได้  สามารถติดตั้งระยะยิงได้ในระยะ ๑๐๐ – ๕๐๐  ม.  แผ่นเลื่อนมุมดักที่ศูนย์
หลังสามารถปรับมุมดัก  เพื่อท าการยิงต่อเป้าหมายเคลื่อนที่ได้ 
๓.  ลูกจรวด    
 ๓.๑  ขนาดลูกจรวด      ๘๕ มม. 
 ๓.๒  ชนิดของลูกระเบิด    ระเบิดแรงสูง (TNT + HYDROGEN) 
 ๓.๓  น้ าหนัก        ๑.๙ กก. 
 ๓.๔  ความยาว       ๖๔.๗ ซม. 
 ๓.๕  น้ าหนักดินส่งเพ่ิมพร้อมหางน าทิศ  ๐.๔ กก. 
 ๓.๖  ความยาวดินส่งหลัก     ๒๒ ซม. 
 ๓.๗  ความยาวดินส่งเพ่ิม      ซม. 
๔.  อ านาจทะลุทะลวง (กระทบตั้งฉาก) 
 ๔.๑  เจาะเกราะเหล็กกล้าได้หนาประมาณ   ๓๓ – ๓๕.๕ ซม.   
 ๔.๒  ย่านอันตรายเปลวเพลิงท้ายเครื่องยิง 
  -  เป็นรูปกรวยท ามุม  ๙๐  องศา 
  -  ระยะไกล  ๓๐  เมตรท้ายเครื่องยิง 
 
 
๕.  เครื่องยิงจรวด  ตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนใหญ่  ๔  ส่วน  ได้แก่   
 ๕.๑  ล ากล้อง 
 ๕.๒  เครื่องลั่นไกและห้ามไก 
 ๕.๓  เครื่องเล็ง 
 ๕.๔  เรือนเข็มแทงชนวน 
๖.  การถอดคุม   สามารถท าการถอดคุมได้  คือ เครื่องลั่นไกและชุดเข็มแทงชนวน   
 ๖.๑  การถอดคุมเครื่องลั่นไก 
  ๖.๑.๑  หมุดเกลียวและสลักยึดเครื่องลั่นไก 
  ๖.๑.๒  หมุดเกลียวยึดฝาประกับเครื่องลั่นไก 
  ๖.๑.๓  ฝาประกับเครื่องลั่นไก 



  ๖.๑.๔  หมุดเกลียวยึดกระเดื่องนกปืน 
  ๖.๑.๕  กระเดื่องนกปืน 
  ๖.๑.๖  แหนบและแกนแหนบนกปืน 
  ๖.๑.๗  สลักไก 
  ๖.๑.๘  ไก 
  ๖.๑.๙  ห้ามไก 
  ๖.๑.๑๐  แหนบและครอบแหนบห้ามไก 
  ๖.๑.๑๑  เรือนเครื่องลั่นไก 
  ๖.๑.๑๒  นกปืน 
 ๖.๒  ชุดเข็มแทงชนวน 
  ๖.๒.๑  ฝาครอบเข็มแทงชนวน 
  ๖.๒.๒  สลักฝาครอบแหนบเข็มแทงชนวน 
  ๖.๒.๓  ฝาครอบเข็มแทงชนวน 
  ๖.๒.๔  แหนบเข็มแทงชนวน 
  ๖.๒.๕  แหวนป้องกันแก๊ส 
  ๖.๒.๖  เข็มแทงชนวน 
๗.  การท างานของเครื่องกลไก    
 ส าหรับเครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี ๗  แบ่งลักษณะการท างานออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ  การท างานของส่วน
เครื่องลั่นไก  และการท างานของส่วนเข็มแทงชนวน   
 ๗.๑  การท างานของเครื่องลั่นไก    
  ๗.๑.๑  การข้ึนนก เมื่อขึ้นนกจะท าให้แหนบและแกนแหนบยุบตัวต่ าลง แง่หน้านกปืนจะขัดกับนก
ปืน 
  ๗.๑.๒  การลั่นไก   เมื่อเหนี่ยวไกมาข้างหลังจะท าให้ลาดโค้งส่วนบนของไกไปดันกระเดื่องนกปืน
ลอยตัวสูงขึ้นพ้นจากการขัดกับแง่หน้านกปืน  แหนบนกปืนขยายตัวดันให้นกปืนไปตีต่อท้ายเข็มแทงชนวน  
  ๗.๑.๓  การห้ามไก   ด้านเต็มของแท่นห้ามไกจะขัดกับแง่ล่างของไก  ไม่สามารถเหนี่ยวไกมาข้าง
หลังได้  การห้ามไก  จะต้องกดสลักห้ามไกจากซ้ายไปขวา   
  การเปิดห้ามไก   แง่ของห้ามไกด้านเว้าจะมาตรงกลับแง่ล่างของไก  สามารถจะเหนี่ยวไกมาข้างหลัง
ได้  การเปิดห้ามไก  ให้กดสลักห้ามไกจากขวาไปซ้าย 
 
 ๗.๒  การท างานของส่วนเข็มแทงชนวน    
  การที่นกปืนจะเคลื่อนที่  ไปตีต่อท้ายเข็มแทงชนวนนั้น  ต าแหน่งที่อยู่ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเข็ม
แทงชนวนจะอยู่ในลักษณะปกติ  คือ  จุดเกลียวครอบเข็มแทงชนวน  จะกดให้แหวนป้องกันแก๊สติดอยู่กับแง่ซึ่ง
อยู่ในช่องของแท่นรับเรือนเข็มแทงชนวน  ซึ่งติดอยู่กับล ากล้องเครื่องยิง  เข็มแทงชนวนจะถูกแหนบเข็มแทง
ชนวนกดไว้ให้อยู่ในต าแหน่งต่ าที่สุด  และส่วนที่เป็นแป้นเข็มแทงชนวนจะแนบสนิทอยู่กับแหวนป้องกันแก๊ส  



ปลายของเข็มแทงชนวนจะอยู่ในช่องเข็มแทงชนวนของแท่นรับเรือนเข็มแทงชนวนที่ติด อยู่กับล ากล้อง  แต่จะ
ไม่ยื่นโผล่พ้นเขา้ไปในล ากล้อง 
  ในขณะที่ท าการเหนี่ยวไก  นกปืนจะตีท้ายเข็มแทงชนวน  จึงผลักดันให้เข็มแทงชนวนเคลื่อนที่เข้าไป
ข้างบนจนกระทั่งปลายเข็มแทงชนวน  โผล่เข้าไปอยู่ภายนาล ากล้องเครื่องยิงทางช่องเข็มแทงชนวนของล า
กล้องเครื่องยิง  และปลายของเข็มแทงชนวนจะไปกระแทกต่อจอกกระทบแตกท่ีส่วนท้ายของลูกจรวด  ซึ่ง
บรรจุอยู่ในล ากล้องนั้น  ในขณะที่เข็มแทงชนวนเคลื่อนที่ข้ึนไปข้างบนนั้น  แหวนบังคับแหนบเข็มแทงชนวนจะ
เคลื่อนที่ขึ้นไปทางข้างบน  ตามเข็มแทงชนวนด้วย  จึงมีผลมีผลท าให้เข็มแทงชนวนเกิดการอัดแหนบไว้ 
  เมื่อนกปืนตีต่อท้ายเข็มแทงชนวนแล้ว  แง่ส่วนโค้งด้านสั้นของแกนแหนบบนนกปืนจะดันให้นกปืน
เคลื่อนที่กลับมาอยู่ที่เดิม  (ในลักษณะก่อนการขึ้นนก)  จึงท าให้เข็มแทงชนวนเป็นอิสระเมื่อเข็มแทงชนวนมี
อิสระ  แหนบเข็มแทงชนวนซึ่งอัดตัวอยู่จะขยายตัว  และดันแหวนบังคับแหนบเข็มแทงชนวนให้เคลื่อนที่ลงมา
ทางข้างล่าง  จะมีผลท าให้ปลายเข็มแทงชนวนเคลื่อนที่ถอนตัวออกจากช่องเข็มแทงชนวนของล ากล้องเครื่อง
ยิงด้วย  และมาวางตัวอยู่ในช่องเข็มแทงชนวนของแท่นรับชุดเข็มแทงชนวน  ที่ติดอยู่กับล ากล้องของเครื่องยิง
ในลักษณะเดิม 
 
๘. ส่วนประกอบของลูกจรวด 
 ส่วนประกอบของลูกจรวด อาร์ พี จี  ขนาด  ๘๕  มม  มีส่วนประกอบที่ส าคัญใหญ่ ๆ  อยู่  ๓  ส่วน คือ   
ส่วนหัวรบ  ,  สว่นตัวจรวด   และ ส่วนหางน าทิศและดินส่งเพ่ิม 
 ๘.๑  สว่นหัวรบ   
  ๘.๑.๑  ส่วนหวัรบ  คือ  ส่วนหัวของลูกจรวดซึ่งบรรจุดินระเบิดแรงสูง  และมีหน้าที่ระเบิดท าลายต่อ
เป้าหมายโดยตรง  หัวรบแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  คือ  หัวปลอม  และตัวหัวรบ 
    ๘.๑.๑.๑ หัวปลอม  คือ  ส่วนหัวสุดของหัวรบ  ท าด้วยโลหะบาง ๆ  เป็นรูปกรวยครอบติดไว้
กับส่วนหน้าสุดของหัวรบ  ประโยชน์ที่ส าคัญของหัวปลอมก็คือ  เป็นตัวช่วยไม่ให้ลูกจรวดต้านลมมากเกินไปใน
ขณะที่พุ่งไปในอากาศถูกเป้าหมาย  ทั่งรักษาขีปนวิธีของลูกจรวดในขณะเคลื่อนที่ไปในอากาศอีกด้วย  
นอกจากนี้หัวปลอมยังมีหน้าที่เป็นตัวกระทบเป้าหมายก่อน  หัวรบจะเริ่มท างาน  และที่ปลายสุดของหัวปลอม  
จะให้เป็นที่ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซึ่งวงจรเชื่อมโยงเข้ากับระบบการท างานของเชื้อปะทุหัวรบ  ซึ่งติดตั้ง
ภายในตรงส่วนฐานของหัวรบ  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะถูกครอบเอาไว้ด้วยฝาครอบ  ซึ่งมีตัวสลักฝาครอบยึดตรึง
เอาไว้อย่างมั่นคง 
    ๘.๑.๑.๒  ตัวหวัรบ   มีลักษณะเป็นรูปกรวย  ภายในบรรจุไว้ด้วยระเบิด ทีเอ็นที แรงสูงผสม
ไฮโดรเจน  ซึ่งจะมีคุณภาพท่ังในด้านการระเบิดแรงสูง  และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ในขณะที่จุดระเบิด  และส่วน
ฐานของตัวหัวรบใช้เป็นที่ส าหรับติดตั้งส่วนฝารองรับ ซึ่งใช้ส าหรับติดตั้งเชื้อปะทุหัวรบ   
 ๘.๒  สว่นตัวจรวด    
  ๘.๒.๑  ตัวจรวด   คือส่วนกลางของลูกจรวด  ภายในตัวจรวดบรรจุไว้ด้วยดินส่งหลัก  ดินส่งหลัก  มี
ลักษณะเป็นแท่งเชื้อเพลิงแข็งสีด า  รูปทรงกระบอก  เจาะเป็นรูไว้ตรงกลางเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการเผาไหม้  ซึ่งจะ
มีผลท าให้เกิดแรงขับผลักดันให้ลูกจรวดเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายและท่ีตัวจรวดนี้จะติดตั้งจอกกระทบแตกไว้ตรง



บริเวณส่วนท้ายสุดของตัวจรวด  ซึ่งเมื่อบรรจุลูกจรวดเข้ากับเครื่องยิงเรียบร้อยแล้ว  ท าให้จอกกระทบแตกอยู่
ตรงกับช่องเข็มแทงชนวนของล ากล้องเข้ากับเครื่องยิงได้พอดี 
 ๘.๓  สว่นหางน าทิศและดินส่งเพ่ิม 
  ๘.๓.๑  หางน าทิศและดินส่งเพ่ิม  คือ  ส่วนประกอบท้ายสุดของลูกจรวด  ซึ่งสามารถที่จะท าการ
ถอดออกจากตัวจรวดหรือประกอบเข้ากับตัวจรวดก็ได้  โดยการคายหรือขันเกลียวตามท่ีต้องการและตรงกลาง
หางน าทิศจะติดตั้งครีบหางน าทิศไว้ ๔ ครีบ   ครีบหางน าทิศนี้จะกางออกเม่ือลูกจรวดพ้นปากล ากล้องและตรง
ปลายของหางน าทิศ  จะท าเป็นครีบโลหะไว้เพ่ือให้ลูกจรวดหมุนทวนเข็มนาฬิกา  ในขณะที่ลูกจรวดวิ่งไปยัง
เป้าหมาย  ที่หางน าทิศจะประกอบไปด้วยดินส่งเพ่ิม  ดินส่งเพ่ิมมีลักษณะเป็นแผ่นยาวเรียวสีน้ าตาล  จ านวน  
๑๖๐  แผ่น  บรรจุไว้ในปลอกกระดาษและห่อหุ้มอยู่โดยรอบหางน าทิศ  ดินส่งเพ่ิมจะถูกเผาไหม้หมดไป
ในทันที  เมื่อเกิดการกระทบกับปลายเปลวเพลิงจากดินจุด  ซึ่งบรรจุอยู่ในถุงผ้าภายในแกนกลางของหางน าทิศ  
หน้าที่ส าคัญของดินส่งเพ่ิมก็คือจะท าให้ความเร็ว  ณ  ปากล ากล้องของลูกจรวดได้ทวีความเร็วมากข้ึนกว่าปกติ 
 ๘.๔  การท างานของลูกจรวด 
  ลูกจรวด อาร์ พี จี  ๗  ขนาด  ๘๕  มม.  แบ่งระบบการท างานออกได้เป็น  ๒  ลักษณะ  คือ 
ระบบการท างานของตัวจรวด และระบบการท างานของหัวรบ 
  ๘.๔.๑  ระบบการท างานของตัวจรวด   ตามปกติแล้วในการเตรียมลูกจรวด  เพ่ือจะใช้ท าการยิงนั้น  
พลยิงจะต้องประกอบหางน าทิศและดินส่งเพ่ิมเข้ากับตัวจรวด  และขันให้แน่นเสียก่อนเสมอ 
  ในขณะที่พลยิงท าการเหนี่ยวไกปืนนั้น  การท างานของเครื่องลั่นไก  จะดันให้เข็มแทงชนวนเคลื่อนที่
พุ่งเข้าไปในช่องเข็มแทงชนวนของล ากล้องเครื่องยิง  กระแทกต่อจอกกระทบแตกของตัวจรวดที่บรรจุอยู่
ภายในล ากล้องนั้น  ในขณะที่จอกกระทบแตกถูกกระแทกนั้นก็จะท าให้เกิดการจุดชนวนขึ้นและจากผลการ
จุดชนวนนี้จะท าให้เกิดการเผาไหม้ต่อดินจุดซึ่งบรรจุอยู่ภายในถุงผ้าภายในแกนกลางของหางน าทิศให้เกิด
ประกายเพลิงขึ้น  ประกายเพลิงที่เกิดข้ึนนี้จะไปจุดดินส่งเพ่ิมซึ่งห่อหุ้มอยู่รอบ ๆ  หางน าทิศให้เผาไหม้ข้ึนทันที  
และในขณะเดียวกันนั้นเอง  จากผลการจุดชนวนดังกล่าวแล้วนั้นการเผาไหม้อีกทางหนึ่งก็จะเผาไหม้ต่อดินส่ง
หลัก  ซึ่งบรรจุอยู่ภายในตัวจรวดด้วย  เพราะฉะนั้น  แก๊สที่เกิดจากเผาไหม้ของดินส่งเพ่ิมและดินส่งหลัก  
ตามท่ีกล่าวมาแล้ว  จะมีผลท าให้เกิดแรงผลักดันให้ลูกจรวดสามารถเคลื่อนที่ออกจากปากล ากล้องได้อย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งลูกจรวดนั้นกระทบเป้าหมาย 
  ๘.๔.๒  ระบบการท างานของหัวรบ  ในขณะที่ลูกจรวดวิ่งกระทบเป้าหมายนั้น  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ซ่ึงติดตัง้อยู่ตอนปลายสดุของหัวปลอมของลูกจรวด  ก็จะเกิดเป็นประกายไฟข้ึนและกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนนีจ้ะ
เคลื่อนที่ไปตามวงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ซึ่งเชื่อมโยงไปเข้ากับระบบการท างานของเชื้อปะทุหัวรบของลูก
จรวดซึ่งติดตั้งอยู่ภายในตรงส่วนฐานของตัวหัวรบของลูกจรวดนั้น  และไปกระตุ้นให้เชื้อปะทุหัวรบของลูก
จรวดเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งจะมีผลให้ดินระเบิดแรงสูงผสมไฮโดรเจนที่บรรจุอยู่ภายในหัวรบ  ซึ่งเป็นดินโพรงนั้น
เกิดการระเบิดขึ้นในทันที 
๙.  การปฏิบัติต่อเครื่องยิง 
 ๙.๑  การปฏิบัติต่อเครื่องยิง 
  ๙.๑.๑  ท าความสะอาดล ากล้องให้สะอาด 



  ๙.๑.๒  ตรวจการท างานของเครื่องลั่นไก, ห้ามไก, เข็มแทงชนวน 
 ๙.๒  การเตรียมลูกจรวดเพ่ือการยิง 
  ๙.๒.๑  ตรวจความเรียบร้อยโดยทั่ว ๆ ไปของลูกจรวดถอดฝาครอบท้ายลูกจรวดออก 
  ๙.๒.๒  ประกอบหางน าทิศและดินส่งเพิ่มเข้ากับลูกจรวด  ตรวจและขันเกลียวให้แน่น 
  ๙.๒.๓  ดึงสลักฝาครอบเครื่องลั่นไกใส่ฝาที่หัวลูกจรวดและถอดฝาครอบออก 
๑๐.  การบรรจุ 
 ๑๐.๑  ห้ามไก 
 ๑๐.๒  ให้หันปากล ากล้องเครื่องยิงไปยังทิศทางที่จะยิง 
 ๑๐.๓  ใช้มือขวาบรรจุลูกจรวดซึ่งประกอบด้วยดินส่งเพ่ิมเรียบร้อยแล้วเข้าทางปากล ากล้อง 
 ๑๐.๔  หากบรรจุไม่สะดวก  ให้หมุนลูกจรวดไปทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเล็กน้อยพร้อมกับกดลูก
จรวดลงไปจนกระทั่งสลักยึดลูกจรวดอยู่ในช่องบากของล ากล้องซึ่งจะท าให้จอกกระทบแตกของลูกจรวด  ซึ่ง
อยู่ตรงส่วนท้ายของตัวจรวดตรงกับช่องเข็มแทงชนวนพอดี 
๑๑.  การยิง    
 ๑๑.๑ ยกศูนย์หน้าและศูนย์หลังขึ้น 
 ๑๑.๒  เปิดห้ามไก  ดันห้ามไกจากขวาไปซ้ายจนเห็นแทบวงแหวนสีแดงชนห้ามไก 
 ๑๑.๓  ขึ้นนก 
 ๑๑.๔  จัดท่ายิง  ตรวจพื้นที่ยิง  พื้นที่อันตรายท้ายเครื่องยิงแนวเส้นเล็ง 
 ๑๑.๕  ลั่นไก  ท่าลูกจรวดไม่ท างานให้คอย  ๑๕  วินาทีแล้วขึ้นนกและลั่นไกซ้ าอีกครั้งหนึ่ง  ถ้ายังไม่
ท างานคอย  ๑๕  นาทีแล้วให้เลิกบรรจุลูกจรวดนั้นเสีย 
๑๒.  การเลิกบรรจุ 
 ๑๒.๑  ห้ามไก 
 ๑๒.๒  พับศูนย์หน้าและศูนย์หลัง 
 ๑๒.๓  น าลูกจรวดออก 
 ๑๒.๔  ลดนกปืน 
 ๑๒.๕  แยกลูกจรวดและหางน าทิศออกจากกัน 
 ๑๒.๖  ใส่ฝาครอบหัวลูกจรวดและสลัก 
๑๓.  เหตุติดขัด 
 สาเหตุที่ท าให้เครื่องยิงเกิดติดขัด  มี  ๓  ประการ  คือ   
 ๑๓.๑  เกิดจากลูกจรวด   เนือ่งจากจอกกระทบแตกเสื่อม 
 ๑๓.๒  เกิดจากเครื่องยิงเข็มแทงชนวนช ารุดและแหนบนกปืนอ่อน 
 ๑๓.๓  เกิดจากการบรรจุ  บรรจุไม่เข้าที่ท าให้จอกกระทบแตกไม่ตรงกับช่องเข็มแทงชนวน 
๑๔.  ระเบียบปฏิบัติเม่ือเครื่องยิงติดขัด 
 ถ้าเครื่องยิงเกิดเหตุติดขัด  พลประจ าเครื่องยิงจะต้องจัดท่ายิงให้ใกล้เคียงกับท่ายิงไปยังเป้าหมาย  พ้ืนที่
อันตรายหลังเครื่องยิงจะต้องไม่มีบุคคลหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ อยู่ 



 สาเหตุการติดขัด 
  ๑๔.๑  เข็มแทงชนวนหลวม 
  ๑๔.๒  จรวดด้าน 
  ๑๔.๓  บรรจลุูกจรวดไม่เข้า 
๑๕.  การตรวจสภาพทั่วไป 
 ๑๕.๑  ตรวจฝุ่น,  สนิมตามส่วนต่าง ๆ  
 ๑๕.๒  ตรวจศูนย์หน้า – ศูนย์หลังเครื่องเล็ง 
 ๑๕.๓  ตรวจสภาพเครื่องลั่นไก 
 ๑๕.๔  ตรวจเครื่องลั่นไกและเข็มแทงชนวนโดยปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๕.๔.๑  ขึ้นนก 
  ๑๕.๔.๒  ใช้กระดาษบางสอดระหว่างนกปืนกับเข็มแทงชนวน 
  ๑๕.๔.๓  ตรวจดูกระดาษท่ีสอดอยู่หากมีรอยกระดาษขาด  แสดงว่าการท างานของนกปืนเป็นปกติ  
ถ้ากระดาษไม่ขาดแสดงว่าแหนบนกปืนอ่อนและดูที่เข็มแทงชนวน  แป้นเกลียวเข็มแทงชนวนให้เรียบร้อย 
๑๖.  การท าความสะอาด 
 อุปกรณ์ท าความสะอาด 
 ๑๖.๑  แส้ประจ าเครื่องยิงพร้อมดอกแส้ 
 ๑๖.๒  ผ้าสะอาด 
 ๑๖.๓  น้ ามันหรือสบู่ 
 ๑๖.๔  น้ ามันชโลม 
๑๗.  การปรับและตรวจสอบเส้นเล็ง   
 จะกระท าเม่ือมีปัญหาความคลาดเคลื่อนทั่งในทางทิศ  และทางระยะระหว่างต าบลกระสุนตกกับต าบล
เล็ง 
 ๑๗.๑  เครื่องมือส าหรับตรวจสอบเส้นเล็ง 
 ๑๗.๒  ท่อโลหะตรวจแนวล ากล้อง 
 ๑๗.๓  ฐานของเครื่องยิง 
๑๘.  การฝึกยิงเบื้องต้น 
 การเล็งและการลั่นไก 
 ๑๘.๑  การเล็ง 
  เครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี ๗  ท าการเล็งด้วยวิธีการเล็งแบบนั่งแท่น  โดยอาศัยศูนย์หน้าและศูนย์หลัง 
 ๑๘.๒  การลั่นไก 
  กระท าในลักษณะเช่นเดียวกับการลั่นไกอาวุธประจ ากายชนิดอื่น ๆ  
๑๙.  ท่ายิงเครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี   มี  ๔  ท่า   คือ 
 ๑๙.๑  ท่ายืนยิง 
 ๑๙.๒  ท่านั่งคุกเข่ายิง 



 ๑๙.๓  ท่านั่งราบยิง 
 ๑๙.๔  ท่านอนยิง 
๒๐.  เครื่องมือเครื่องใช้ 
 ๒๐.๑  แส้ท าความสะอาด 
 ๒๐.๒  กุญแจปากตายถอดเรือนเข็มแทงชนวน 
 ๒๐.๓  สลักเหล็กขนาดเล็ก 
 ๒๐.๔  เครื่องมือส าหรับถอดแหนบนกปืน 
 ๒๐.๕  ท่อโลหะตรวจขอบล ากล้อง 

.......................................................................................  
 
 
 
 
 

 

ลูกระเบิดขว้าง 
................................................................................ 

๑. กล่าวน า 
 ลูกระเบิดเป็นอาวุธประเภทที่ใช้ขว้างหรือยิงออกไป  ได้แก่  ลูกระเบิดขว้างหรือลูกระเบิดยิงจากปืนเล็ก  
และเป็นยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ  หรือสายวิทยาศาสตร์  ลูกระเบิดขว้าง สายสรรพาวุธนั้นบรรจุดินระเบิด
แรงสูงไว้ภายใน  สามารถใช้ในการต่อสู้รถถัง  หรือเป็นผลท าให้บาดเจ็บได้ตามภารกิจ  ลูกระเบิดขว้างสาย
วิทยาศาสตร์  ภายในบรรจุวัตถุเคมีที่สามารถท าให้เกิดบาดเจ็บ  การเผ่าไหม้  การส่องสว่าง เป็นอาณัติ
สัญญาณ  ฉากควันหรือภารกิจปราบการจาลาจล   โดยส่วนใหญ่แล้ว  ลูกระเบิดขว้างได้ออกแบบไว้เพ่ือที่จะใช้
ขว้าง  แต่อาจจะน ามาใช้ยิงได้โดยจะต้องประกอบเข้ากับเครื่องประกอบส าหรับการยิงจากปืนเล็ก 
 พลุสัญญาณทางพ้ืนดินเป็นประเภทที่ท าการยิงด้วยมือ  โดยการกระแทกกับพ้ืน  หรือท าการยิงจากปืน
เล็กก็ได้ เช่นเดียวกัน  ซึ่งได้มีการออกแบบเพื่อใช้เฉพาะในการให้สัญญาณ และการส่องสว่างเท่านั้น 
๒. กล่าวท่ัวไป 
 ลูกระเบิดขว้างได้อกแบบไว้เพ่ือใช้ขว้างหรือโยนด้วยมือเปล่าไปยังเป้าหมาย  ซึ่งจะท าให้หน้าที่ของ
ทหารเป็นบุคคลบรรลุผลส าเร็จไปด้วยดีในภารกิจทั้ง  ๖  ประการ   
 ๒.๑  สังหารสิ่งที่มีวิญญาณและท าให้บาดเจ็บ 
 ๒.๒  เป็นอาณัติสัญญาณ 
 ๒.๓  เป็นฉากควัน 
 ๒.๔  เป็นการส่องสว่าง 
 ๒.๕  เป็นการเผาไหม้ 



 ๒.๖  เป็นการปราบปรามจลาจล 
คุณลักษณะ 
 ลูกระเบิดขว้างทั้งหมดจะมีคุณลักษณะอยู่  ๓  ประการ  คือ 

๑) เป็นอาวุธที่มีระยะการขว้างที่ใกล้เมื่อได้เปรียบเทียบกับอาวุธของทหารราบชนิดอื่น ๆ  

๒) รัศมีของการระเบิดท าให้บาดเจ็บได้เป็นเพียงส่วนน้อย  ( ระยะห่างจากต าบลระเบิดออกไปเพียง  

๕๐  เมตร  เท่านั้น  ที่จะท าให้บุคคลถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ ) 

๓) มีการถ่วงเวลาในห้วงระยะเวลาหนึ่ง  ที่ให้ความปลอดภัยเมื่อได้ท าการขว้างออกไปแล้ว  แม้ลูก

ระเบิดจะกระทบที่หมายเสียก่อนก็ตาม 

๓. ส่วนส าคัญ ๓ ส่วน ของลูกระเบิดขว้าง   
 ลูกระเบิดขว้างได้ประกอบขึ้นด้วยส่วนส าคัญ ๆ อยู่  ๓  ส่วน  คือ 
 ๓.๑  ตัวลูกระเบิด ตัวลูกระเบิดนี้จะห่อหุ้มสิ่งบรรจุภายในไว้  และตัวลูกระเบิดบางชนิดจะประกอบกัน
เป็นชิ้นสะเก็ดระเบิด  และ/หรือเป็นลักษณะลูกปราย 
 ๓.๒  สิ่งที่บรรจุภายใน  สิ่งที่บรรจุภายในลูกระเบิดนี้  อาจเป็นสารเคมี หรือดินระเบิดแรงสูง  ตาม
คุณลักษณะและความต้องการในการใช้ลูกระเบิดชนิดนั้น ๆ  
 ๓.๓  เครื่องจุดชนวน  เครื่องจุดชนวนนี้จะเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดของลูกระเบิดขว้าง  เป็นตัวชักน าให้
เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่  มีลักษณะเช่นเดียวกับการจุดชนวนของประทัด  ทางแมคคานิกคส์  หรือทางไฟฟ้า 
 
 
๔.  การท างาน  
 ชนวนที่ใช้กับลูกระเบิดขว้างทั้งหลายเป็นทั้งชนวนจุดหรือชนวนระเบิด  ลักษณะการท างานของชนวนมี
ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑  เมื่อดึงห่วงสลักนิรภัย  สลักนิรภัยก็จะหลุดออกจากตัวชนวน  กระเดื่องนิรภัยพร้อมที่จะหลุดออก
จากตัวลูกระเบิด แต่อุ้งมือของผู้ขว้างเท่านั้นที่ยังคงบีบบังคับกระเดื่องนิรภัยไว้  มิให้ชนวนเริ่มท างาน  แต่ถ้า
เป็นลูกระเบิดยิงจากปืนเล็กแล้ว  ก็จะมีกรอบยึดกระเดื่องนิรภัยกับกระบอกเครื่องยิงยึดกระเดื่องนิรภัยไว้  ส า
หรบลูกระเบิดขว้างก็จะมีแหนบยึดกระเดื่องนิรภัยเพ่ือยุดกระเดื่องนิรภัยไว้  ผู้ขว้างสามารถท่ีจะคลายอุ้งมือ
ออกจากระเดื่องนิรภัยได้ปลอดภัย  แหนบยึดกระเดื่องนิรภัยจะมีแบบเฉพาะส าหรับชนวนแต่ละแบบ  เช่น  
แหนบยึดกระเดื่องนิรภัยลูกระเบิดขว้างตระกูล  เอ็ม ๒๖,  เอ็ม ๓๓, เอ็ม ๕๖, เอ็ม ๕๗ และ เอ็ม เค ๒  ซ่ึงได้
ใช้กับลูกระเบิดขว้างสังหารและชนวน เอ็ม ๓๐  ใช้กับลูกระเบิดซ้อมขว้าง  แหนบยึดกระเดื่องนิรภัยนี้ได้
ออกแบบไว้เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุของกระเดื่องนิรภัยในโอกาสที่จะเกิดขึ้น จากแหนบสลักนิรภัยหักหรืออุบัติเหตุ
จากการหลุดตกจากมือขณะดึงสลักนิรภัยออกจากตัวลูกระเบิด  แหนบยึดกระเดื่องนิรภัยก็ยังกดและยึดตัว
กระเดื่องนิรภัยไว้แน่นโดยไม่ค านึงถึงว่า  สลักนิรภัยจะยังคงสวมติดอยู่หรือไม่ก็ตาม  คุณลักษณะของแหนบยึด
กระเดื่องนิรภัย  มีดังนี้ 



 
รูปที่ ๑ การท างานของชนวน 

 
  ๔.๑.๑  แหนบยึดกระเดื่องนิรภัย (รูปที่ ๒)  เป็นลวดสปริงเหล็กกล้าชิ้นเดียว โดยมีลักษณะกล่าวคือ  
   ๔.๑.๑.๑  ปลายข้างหนึ่งเป็นห่วงรัดรอบคอลูกระเบิด  ตรงบริเวณส่วนของชนวน 
   ๔.๑.๑.๒ ปลายอีกข้างหนึ่งเป็นที่หนีบและหนีบรองกระเดื่องนิรภัยไว้ 

 
รูปที่ ๒ แหนบยึดกระเดื่องนิรภัย 



  ๔.๑.๒ การประกอบแหนบยึดกระเดื่องนิรภัยติดกับลูกระเบิดขว้าง  ( รูปที่ ๓)  ดังนี้ 
   ๔.๑.๒.๑  เอาแหนบยึดกระเดื่องนิรภัย  สอดข้ึนไปทางกระเดื่องนิรภัยด้วยมือ 
   ๔.๑.๒.๒ เอาส่วนข้างท่ีเป็นห่วงคล้องยึดตรงส่วนชนวนลูกระเบิดรัดไว้โดยรอบ 
   ๔.๑.๒.๓ เอาส่วนข้างท่ีเป็นที่หนีบอันเป็นส่วนปลายของแหนบนิรภัย  ยึดรัดกระเดื่องนิรภัยไว้ 

 
รูปที่ ๓ การประกอบแหนบยึดกระเดื่องนิรภัยติดกับลูกระเบิดขว้าง    

 
๕. เครื่องจุดชนวน 
 คือเครื่องจุดดินระเบิดหรือสารเคมีซึ่งได้สร้างให้การจุดเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยชนวนสวมเข้ากับตัวลูก
ระเบิด ชนวนของ  ลข.  แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ  
 ๑)  ชนวนจุด  (IGNITING FUZE)  ท างานด้วยอาการเผาไหม้  โดยสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใต้ตัวลูกระเบิด 
เมื่อถูกความร้อนจากการท างานของขนวน ก็จะเกิดปฏิกิริยา หรือเกิดการระเบิดขึ้น มีลักษณะเช่นเดียวกับการ
จุดชนวนของประทัด 
 ๒)  ชนวนระเบิด  (DETONATING FUZE)  ท างานด้วยอาการระเบิด ชนวนระเบิดเมื่อถูกกระทบหรือ
ถูกความร้อนเพียงเล็กน้อยก็จะระเบิดทันที ชนวนนี้เป็นอันตรายได้ง่าย 
  ๒.๑)  ชนวนระเบิดกระทบแตก เอ็ม ๒๑๗ (IMPACT FUZE)  เป็นชนวนเกิดจากตัวน าไฟฟ้า มีความ
มุ่งหมายเพ่ือที่จะให้เกดิการระเบิดทันทีทันใด  ป้องกันมิให้ข้าศึกน าลูกระเบิดขว้างกลับมาหาฝ่ายเราได้อีก และ
ยังเป็นการป้องกันการลื่นไหลลงมาจากเป้าหมายที่อยู่บนลาดเนินที่กระเดื่องนิรภัยจะมีตัวอักษรใหญ่นูนสีแดง  
IMPACT อย่างเด่นชัด ชนวนระเบิดเกระทบแตกท างานสองระบบคือ ถ่วงเวลาและกระทบแตกหลังจาก
กระเดื่องนิรภัยหลุดออก และเข็มแทงชนวนตีจอกกระทบแตก แม้จะตกกระทบพื้นจะถ่วงเวลาไว้ ๑ นาที ก็
พร้อมจะท างาน เพื่อป้องกันอุบัติตุ ลข. ตกเก็บขว้างได้ทัน 



 
รูปที่ ๔ ชนวนระเบิด 

 เมื่อขว้างลอยไปในอากาศต้องให้สูงจากพ้ืนดิน ๑๖ ฟุต ( ๔.๕ เมตร ) ความสูงนี้เพียงพอในการถ่วงเวลา
ไว้ ๑ นาที และพ้นเวลา ๑ นาทีแล้วจะระเบิดทันที่ที่ลูกระเบิดกระทบพ้ืนหรือเป้าหมาย ถ้าขว้างลูกระเบิดสูงไม่
ถึง ๑๖ ฟุต หรือลูกระเบิดกระทบเป้าหมายก่อนเวลาในการถ่วงเวลา ๑ นาที หรือถ้าไม่กระทบเป้าหมายก็จะ
ถ่วงเวลาอีก ๔ นาที จะท าให้เกิดระเบิดขึ้น หากไม่ระเบิดอาจเป็นเพราะชนวนเกิดปฏิกิริยาล่าช้า จึงให้คอยเป็น
เวลา ๓๐ วินาท ี



 
รูปที่ ๕ ลักษณะการกระทบของชนวนระเบิดกระทบแตก เอ็ม ๒๑๗ 

 
 ๒.๒) ข้อควรระวังของชนวนระเบิด เอ็ม ๒๑๗  มีดังนี้ 

๑) ลูกระเบิดท่ีประกอบชนวนด้วยชนวนกระทบแตกซ่ึงพร้อมท างานแล้วนั้น  จะไม่เหมือนกับอาวุธ

เล็กที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๒) ในขณะท าการฝึกขว้างจะต้องแน่ใจเสียก่อนว่าพ้ืนที่ที่จะขว้างไปนั้น  มีความปลอดภัยเพียงพอ  

และต้องไม่ปล่อยกระเดื่องนิรภัยก่อนขว้างออกไป 

๓) เมื่อลูกระเบิดขว้างด้าน  ต้องตรวจดูให้แน่  และคอยเป็นเวลา  ๕  วินาที  ก่อนจะเข้าไปยังลูก

ระเบิดขว้างด้านนั้น 

๔) เมื่อลูกระเบิดขว้างพร้อมท างานแล้วนั้น  เกิดอุบัติเหตุจากการตกลงยังพ้ืนหลังจากที่สลักนิรภัย

หลุดออกแล้ว  จะต้องรีบ เก็บขึ้นมาแล้วขว้างออกไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยโดยเร็ว 

๕) ขณะที่ลูกระเบิดขว้างพร้อมท างานอยู่นั้น  ซึ่งเป็นห้วงเวลาของการถ่วงเวลาอันอาจจะเกิดการ

ระเบิดข้ึนได้  ห้วงเวลาดังกล่าวนี้  ไม่ควรน าเอาลูกระเบิดขว้างมาโยนขึ้นโยนลง, กระดอนขึ้นลง, 

กลิ้งไปมา , ท าให้เกิดอาการสะเทือนหรือโยนลงไปในท่อ บ่อ และหลุมต่าง ๆ  

 
 
 



 
รูปที่ ๖ ชนวนจุด 

 
๖. ส่วนประกอบของเครื่องจุดชนวน 
 ๖.๑  สลักนิรภัย 
 ๖.๒  กระเดื่องนิรภัย 
 ๖.๓  เข็มแทงชนวนและแหนบ 
 ๖.๔  ตัวชนวน 



 
๗. ส่วนประกอบของตัวชนวน 
 ตัวชนวน คือ ส่วนที่เป็นหลอดกลมมีเกลียวขันติดกับตัวลูกระเบิด ประกอบด้วยหลอดต่าง ๆ รวม ๓ 
หลอด คือ 
 ๑)  หลอดจอกกระทบแตก 
 ๒)  หลอดถ่วงเวลา  
 ๓)  หลอดขยายการระเบิด 
 ถ้าชนวนของ  ลข.  เป็นชนวนระเบิดที่หลอดขยายการระเบิด จะบรรจุเชื้อประทุ คือ ดินกรดปรอท 
 ถ้าชนวนของ  ลข.  เป็นชนวนจุดที่หลอดขยายการระเบิด  จะบรรจุเชื้อจุดชนิดเดียวกับหลอดจอก
กระแทกแตก 
๘. ชนวนต่าง ๆ ของ ลข.  
 ๑)  ชนวน เอ็ม ๒๐๔ เอ ๑ และ ๒๐๔ เอ ๒ ใช้กับ  ลข. สังหาร เอ็ม เค ๒ เอ็ม ๒๖, เอ็ม ๒๖ เอ ๑ , 
ถ่วงเวลา  ๔-๕  วินาที  
 ๒)  ชนวน เอ็ม ๒๐๖ เอ ๒ ใช้กับ  ลข.  รุก เอ็ม เค ๓ เอ ๒ และ ลข. ดับบลิวพีเอ็ม  ๓๔.  ถ่วงเวลา  ๔-
๕  วินาที 
 ๓)  ชนวน เอ็ม ๒๑๓ ใช้กับ ลข. สังหาร เอ็ม  ๓๓ ถ่วงเวลา ๔-๕ วินาที  
 ๔)  ชนวน เอ็ม ๒๑๔ ใช้กับ ลข.  สังหาร เอ็ม  ๕๖ ถ่วงเวลา ๔-๕ วินาท ี
 ๕)  ชนวน เอ็ม ๒๑๗ ใช้กับ ลข.  สังหาร เอ็ม ๕๗, เอ็ม ๕๙ และ ๖๘ ชนวนระเบิดกระทบแตก 
 ๖)  ชนวน ซี ๑๒ ใช้กับ ลข.  เคมีแก๊สน้ าตา เอ็ม ๒๕ ถ่วงเวลา ๑.๔-๓ วินาที  
 ๗)  ชนวน เอ็ม ๒๐๑ เอ ๑ ใช้กับ ลข.  เคมีแก๊สน้ าตา เอ็ม ๖ เอ็ม ๗  ลข.  ควันสีขาว เอ็ม ๘ ลข. ควันสี 
เอ็ม ๑๙ ลข. เพลิงเทอร์ไมท์  เอ็ม ๑๔ ถ่วงเวลา ๑.๒-๒  วนิาที 
 ๘)  ชนวน เอ็ม ๒๐๕ เอ ๑ และ เอ็ม ๒๐๕ เอ ๒ ใช้กับ ลข. ซ้อมขว้าง เอ็ม ๒๑ และ เอ็ม ๓๐ ถ่วงเวลา 
๔-๕ วินาท ี
 ๙)  ชนวนเอ็ม ๒๒๘ ใช้กับ ลข. ซ้อมขว้าง เอฟ/เอ็กซ์ เอ็ม ๖๙ ถ่วงเวลา ๔-๕ วินาที 
๙. การถ่วงเวลาของลูกระเบิด 
 การถ่วงเวลาเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะเป็นการป้องกันมิให้ลูกระเบิดเกิดการระเบิดขึ้นก่อนตกถึงท่ีหมาย 
โดยทั่วไปการถ่วงเวลา ของ ลข. มี ๓ วิธี  
 ๑)  ถ่วงเวลาด้วยดินถ่วงเวลา คือ การใช้ดินท าเป็นดินถ่วงเวลา โดยมากใช้กับลูกระเบิดขว้าง 
 ๒)  ถ่วงเวลาด้วยลานนาฬิกา คือ การใช้ระบบลานนาฬิกา แบบตั้งนาฬิกาเป็นเครื่องถ่วงเวลาสามารถตั้ง
เวลาให้ระเบิดได้ตามต้องการ ส่วนมากใช้โปรยจากเครื่องบิน 
 ๓)  ถ่วงเวลาด้วยน้ ายาเคมี  คือ       ต้องการใช้น้ ายาเคมีเป็นเครื่องถ่วงเวลาแบบเครื่องดับเพลิงชนิด
เป็นถัง   เมื่อน้ ายาเคมีแตกแล้วจะผสมกับสิ่งที่บรรจุภายใน     และใช้เป็นลูกระเบิดก่อวินาศกรรมได้ดี 
๑๐. การท างานของ ลข.  



 เมื่อจับลูกระเบิดอยู่ในมือ ถึงแม้จะดึงสลักนิรภัยออกแล้วลูกระเบิดก็ยังไม่ท างานเพราะหัวแม่มือกด
กระเดื่องไว้ ต่อเม่ือขว้างลูกระเบิดหลุดมือ กระเดื่องนิรภัยจะเป็นอิสระ ทันใดนั้นเข็มแทงชนวนจะดันกระเดื่อง
นิรภัยหลุดออกด้วย แรงขยายตัวของแหนบเข็มแทงชนวนดีดตัวเอาเดือยแหลมตีเชื้อจุดที่หลอดจอกกระทบ
แตก เชื้อจุดลุกเป็นไฟไม้ดินด าในหลอดถ่วงเวลาและไหม้ต่อไปยังหลอดขยายการระเบิดมีความร้อน และไหม้
ต่อไปยังสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในตัวลูกระเบิดท าให้แรงดันมากเป็นทวีคูณ จนกระทั่งเปลือกตัวลูกระเบิดแตก
ออกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยไปสังหารข้าศึกให้บาดเจ็บหรือตายได้ 
 
 หมายเหตุ   -   ชนวน ลข. สังหาร ดับบลวิพีเอ็ม ๓๔ (WPM  :  ๓๔ ) และ ลข. รุก เอ็ม เค ๓      
  เอ ๓ (MK.3 A2) ชนวนระเบิดจะถ่วงเวลาประมาณ  ๔-๕ วินาที 
       - ชนวน ลข. เคมีอ่ืน ๆ จะถ่วงเวลาประมาณ ๑.๒-๒ วินาที เว้น  ลข. เคมีแก๊ส 
  รบกวน เอ็ม ๒๕, เอ็ม ๒๕ เอ ๑, เอ็ม ๒๕ เอ ๒ ถ่วงเวลาประมาณ ๑.๔-๓ 
  วินาที 
๑๑. ลข. แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท 
   -  ลข. สังหาร 
   -  ลข. เคมีควัน 
   -  ลข. เคมีปราบจราจล (แก๊สรบกวนต่าง ๆ ) 
   -  ลข. เพื่อความมุ่งหมายพิเศษ  
 ๑๑.๑  ลข. สังหาร 
  ๑๑.๑.๑  ลข.  สังหาร  เอ็ม  เค  ๒ (MK 2 )  ๔๐  บั้ง สีเขียวมะกอก คาดแถบเหลือง ๑ แถบ 
   -  ภายในบรรจุด้วย ทีเอ็นที (TNT) ชนิดเกล็ด หนัก ๒ ออนซ์ 
   -  ชนวน  เอ็ม ๒๐๔ เอ ๑, เอ็ม ๒๐๔ เอ  ๒ ( M 204 A1 ,  A2)  ถ่วงเวลา ๔-๕ วิ. 
   -  หนัก ๒๑ ออนซ์ 
   -  รัศมีฉกรรจ์  ๑๐ เมตร  
   -  ยิงจาก ปลย. ได้ไกล ๑๔๐ เมตร 
  ๑๑.๑.๒  ลข. สังหาร เอ็ม ๒๖, เอ็ม ๒๖ เอ ๑ หนัก ๑๖ ออนซ์  ผิวเกลี้ยง สีเขียวมะกอก  คาดแถบ
สีเหลือง ๑ แถบ 
   -  ภายในบรรจุดิน คอมโปซิชั่น บี (COMP B )  หนัก ๔.๕  ออนซ์  
   -  ชนวน เอ็ม ๒๐๔ เอ ๑, ๒๐๔ เอ ๒ (M 204  A1,A2)  ถ่วงเวลา  ๔-๕  วินาที 
   -  เอ็ม ๒๖  กระเดื่องนิรภัยบาง  เอ็ม ๒๖  เอ ๑  กระเดื่องนิรภัยหนา  
   -  หนัก  ๑๖  ออนซ์  
   -  รัศมีฉกรรจ์  ๑๕  เมตร 
   -  ยิงจาก  ปลย.  ได้ไกล  ๑๖๐  เมตร 
  ๑๑.๑.๓  ลข.  สังหาร  เอ็ม  ๕๖  ( M 56 ) 
   -  ดัดแปลงจาก  เอ็ม  ๒๖  เอ  ๑  ( M26  A1 )  



   -  ภายในบรรจุดิน  คอมโปซิชั่น บี ( COMP  B )  หนัก  ๖.๓  ออนซ์ 
   -  ชนวน  เอ็ม  ๒๑๕  ( M 215 )  ถ่วงเวลา ๔-๕  วินาท ี
   -  น้ าหนัก  ๑๕.๒  ออนซ์  
   -  รัศมีฉกรรจ์  ๑๕  เมตร 
  ๑๑.๑.๔  ลข.  สังหาร  เอ็ม  ๕๗  ( M57 )  
   -  กระเดื่องนิรภัยมีอักษรนูนสีแดง  IMPACT  เด่นชัด  
   -  ดัดแปลงจาก เอ็ม ๕๖ ( M56 ) ชนวนระเบิดกระทบแตก รูปร่างเหมือน เอ็ม  ๕๖  
   -  ภายในบรรจุดิน  คอมโปซิชั่น บี  ( COMP B ) หนัก  ๖.๓  ออนซ์ 
   -  ชนวน  เอ็ม  ๒๑๗  ( M 217 )  ( ชนวนระเบิดกระทบแตก )  
   -  น้ าหนัก  ๑๕.๒  ออนซ์ 
   -  รัศมีฉกรรจ์  ๑๕  เมตร  
 
  ๑๑.๑.๕  ลข.  สังหาร  เอ็ม  ๓๓  ( รูปร่างเหมือนเป็นแบบลูกจัน )  
   -  ดัดแปลงจาก  เอ็ม  ๕๖,  เอ็ม  ๕๗ ,  เอ็ม  ๒๖  เอ ๑  บรรจุดินมากกว่า 
   -  ภายในบรรจุดินคอมโปซิชั่น  บี ( COMP B ) หนัก  ๖.๕  ออนซ์ 
   -  น้ าหนัก  ๑๓.๙  ออนซ์   ( ยิงจาก  ปล.  ไม่ได้ ) 
   -  ชนวน เอ็ม  ๒๑๓  ( M 213 ) ถ่วงเวลา  ๔-๕  วินาที 
   -  รัศมีฉกรรจ์  ๑๕  เมตร 
  ๑๑.๑.๖ ลข.  สังหาร  เอ็ม  ๕๙ 
   -  กระเดื่องนิรภัยมีอักษรนูนสีแดง  IMPAACT  เด่นชัด 
   -  ดัดแปลงจาก เอ็ม  ๓๓  ( M 33 )  ชนวนระเบิดกระทบแตก 
   -  ภายในบรรจุดิน คอมโปซิชั่น  บี  ( COMP B ) หนัก ๖.๕  ออนซ์ 
   -  น้ าหนัก  ๑๓.๙  ออนซ์  
   -  ชนวน เอ็ม  ๒๑๗ ( M 217 )  
   -  รัศมีฉกรรจ์  ๑๕  เมตร   



 
รูปที่ ๗ ลูกระเบิดขว้างชนิดต่าง ๆ 



 
 

รูปที่ ๗ ลูกระเบิดขว้างชนิดต่าง ๆ (ต่อ) 
 
 
 
 
 



 
รูปที่ ๗ ลูกระเบิดขว้างสังหารแบบพลาสติก  สพ.ทบ. ( ท.๒๕ ) 

 
  ๑๑.๑.๗  ลข. สังหารแบบพลาสติก สพ.ทบ. ( ท.๒๕ ) 
   -  ออกแบบทดแทน ลข. สังหาร  เอ็ม  ๒๖  เปลือกพลาสติก  ยึดหุ้มลูกปรายโลหะกลม  เมื่อ
ระเบิดพลาสติกจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว 
   -  สูง  ๑๐๐  เมตร  
   -  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖๐  มม. 
   -  สะเก็ดระเบิดลูกเหล็กกลม  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓ มม. 
   -  บรรจุดินระเบิด  P.E.T.N.  หนักประมาณ  ๔๒  กรัมแบบขี้ผึ้ง 
   -  ชนวนไฟโรเทคนิค  ถ่วงเวลา ๔-๕  วินาท ี
   -  หนัก  ๓๘๐  กรัม 
   -  พ้ืนที่สังหาร  ๑๐  เมตร 
   -  ยิงจาก  ปลย.  ไม่ได้ 
   -  ดัดแปลงเป็นชนวนไวได้ (เอาดินถ่วงเวลาออก) ท าเป็นกับระเบิด 
 
หมายเหตุ  เอ็ม  ๒๖ ( M 26 )  แตกต่างกับ  เอ็ม  ๒๖ เอ ๑ ( M26 A1 )  ที่กระเดื่องนิรภัยเท่านั้น  เอ็ม  ๒๖ 
( M 26 )  กระเดื่องนิรภัยบาง  แต่ เอ็ม ๒๖ เอ ๑  ( M26 A1 ) กระเดื่องนิรภัยหนา  แหนบยึดกระเดื่องนิรภัย
จะจ่ายมาพร้อมหรือหลังจากเบิกรับ  ลข.  ใช้ประกอบด้วย  ลข.  แต่ละชนิด 
 



 
รูปที่ ๘ ลข.ควัน WP M 34 

 ๑๑.๒  ลข. เคมีควัน 
  ๑๑.๒.๑  ลข. ควันดับบลิว  พี  เอ็ม  ๓๔ ( WP M 34 )  
   -  สีเขียวคาดเหลืองอักษรสีแดง 
   -  ภายในบรรจุฟอสฟอรัสขาวหนัก ๑๕  ออนซ์ 
   -  ชนวนระเบิด  เอ็ม ๒๐๖  เอ  ๒  ( M206 A2 )  ถ่วงเวลา  ๔-๕  วินาที 
   -  น้ าหนัก  ๒๗  ออนซ์  
   -  รัศมีฉกรรจ์  ๓๕  เมตร  
   -  ใช้เผาผลาญ, สัญญาณ, ฉากควัน  ลุกไหม้  นาน  ๖๐  วินาที 
   -  ยิงจาก  ปลย.  ไกล  ๑๒๐  เมตร 
   -  ให้ความร้อนสูง  ๕,๐๐๐  องศาฟาเรนไฮท์ 
 
 
 
 
 



 
รูปที่ ๙  ลข. ควันสีขาว  เอ,  เอ็น ,  เอ็ม  ๘  เอชซี  ( AN M8 HC ) 

 
  ๑๑.๒.๒  ลข. ควันสีขาว  เอ,  เอ็น ,  เอ็ม  ๘  เอชซี  ( AN M8 HC )   -     
              ตัวท าด้วยโลหะผวิเกลี้ยงทรงกระบอก ทาสีเขียวอ่อน  มีแถบสีเหลืองคาด  มีอักษรบนสีด าเขียนไว้  
( AN M8 HC ) ข้างบนมีรู  ๔ ร ู
   - ภายในบรรจุสาร เอชซี  (HC ) ผสมหนัก  ๑๙  ออนซ์ 
   -  ชนวนจ ุ ๑.๒-๒  วินที  
   -  หนัก  ๒๔  ออนซ์  
   -  ใช้ท าสัญญาณ, ฉากควัน  นาน  ๑๐๕-๑๕๐  วินาที  
   -  ยิงจาก  ปลย. ไกล  ๑๒๐ เมตร 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปที่ ๑๐ ลข.  ควันสี  เอ็ม ๑๘ ( M 18 ) 

  ๑๑.๒.๓  ลข.  ควันส ี เอ็ม ๑๘ ( M 18 )  
   -  ชนิดเก่า รูปทรงกระบอก ทาสีน้ าเงินปนเทา  ชนิดใหม่ทาสีเขียวตรงกลางมีแถบสีเหลือง มี
อักษรสีเหลืองเขียนไว้  เช่น ( M 18 ) YELLOW  หรือชนิดของสีเอาไว้ 
   -  ภายในบรรจุสารผสมสีต่าง ๆ ๔ สี คือ แดง,เขียว ,ม่วง,เหลือง,หนัก ๑๑.๕  ออนซ์ 
   -  ชนวนจุด  ๑.๒-๒  วินาที  
   -  น้ าหนัก  ๑๙  ออนซ์  
   -  ใช้ท าสัญญาณติดต่อ  นาน ๕๐-๙๐  วินาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปที่  ๑๑ ลูกระเบิดขว้างเคมีเพ่ือปราบจลาจล 

 ๑๑.๓  ลข. เคมี เพื่อปราบจลาจล  (แก๊สรบกวนต่าง ๆ ) 
  ๑๑.๓.๑  ลข. แก๊สรบกวน ซีเอ็น-ดีเอ็ม  เอ็ม ๖ , เอ็ม ๖ เอ ๑   ( CN DM M6 } M6 A1) 
   -  ตัว  ลข. ท าด้วยโลหะรูปทรงกระบอกผิวเกลี้ยง ทาด้วยสีเทา คาดแถบสีแดง มีอักษร มีอักษรสี
แดงเขียนไว้ แก๊ส ซ๊เอ็น-ดีเอ็ม  ( CN. –DM.) 



   -  ภายในบรรจุแก๊ส  ซีเอ็น-ดีเอ็ม    ผสม   เมื่อระเบิดจะมีแก๊สพุ่งออกมาตาม   รู  ๖ รู  ซึ่งอยู่
ส่วนบนของ  ลข.  ถ้าหายใจเอาแก๊สนี้เข้าไป  จะท าให้เจ็บคอ เจ็บหน้าอก  อาเจียน  เวียนศีรษะ  ถ้าหายใจเข้า
ไปมาก ๆ  ท าให้โลหิตเป็นพิษอาจตายได้  พร้อมกันนั้นท าให้น้ าตาไหลเพราะมีแก๊สน้ าตาผสมอยู่ด้วย 
   -  ชนวนจุด  ถ่วงเวลา  ๒ วินาท ี
   -  น้ าหนักประมาณ  ๑๗  ออนซ์ และ ๒๐ ออนซ์ ตามล าดับ 
   -  ท าลายระบบประสาท  ประสาทตา , โลหิต  นาน ๒๐-๖๐  วินาที 
   -  ยิงจาก  ปลย.  ไกล  ๑๒๐ เมตร  
  ๑๑.๓.๒ ลข. แก๊สน้ าตา ซีเอ็น เอ็ม ๗ ,เอ็ม ๗ เอ ๑ ซีเอส ( CN M7, M7 A1 CS ) 
   - ตัว ลข. ท าด้วยโลหะทรงกลมทรงกระบอก  ผิวเกลี้ยง ทาด้วยสีน้ าเงินปนเทา ตรงกลางคาด
แถบสีแดง  ตัวหนังสือเหนือแถบเขียนไว้ว่า  ซีเอ็น, แก๊ส   
   -  ภายในบรรจุแก๊ส  ซีเอ็นผสม เมื่อระเบิดจะมีแก๊สพุ่งออกมาตามรู  ๖ รู  ซึ่งอยู่ส่วนบนโดยมีพ
ลาสเตอร์ปิดไว้  ถ้าถูกตาท าให้แสบตา  น้ าตาไหล  ลืมตาไม่ขึ้น 
   -  ชนวนจุด ๑.๒-๒  วินาท ี
   -  น้ าหนัก  เอ็ม  ๗ , ๑๗ ออนซ์  เอ็ม ๒ เอ ๑ หนัก  ๑๘.๕  ออนซ์ 
   -  ใช้ท าลายระบบประสาทตา  ท าให้หมดสมรรถภาพในการรบ เหมาะในการปราบปรามพวกก่อ
ความไม่สงบ  พ่นแก๊สควันนาน  ๒๐-๖๐  วินาที 
  ๑๑.๓.๓  ลข. แก๊สน้ าตา  เอบีซี  เอ็ม ๗ เอ ๒ , เอ็ม ๗ เอ ๓  ( ABC M7 A2 , M7 A3 )  
ตัว ลข. เช่นเดียวกับ เอ็ม  ๖, เอ็ม ๗ เอ ๑ เหนือแถบสีแดงมีอักษร  เอ็ม ๗  เอ ๒ , เอ็ม ๗ เอ ๓ ซีเอส  
( RIOT M7 A2 , M7 A3 ) 
   -  บรรจุแก๊ส  CS. จ านวนมาก 
   -  ชนวนจุด  ๑.๒-๒  วินาที  
   -  น้ าหนัก  ๑๕.๕  ออนซ์  
   -  ใช้ท าลายระบบประสาท  พ่นแก๊สนาน  ๒๐-๖๐  วินาที                     
  ๑๑.๓.๔ ลข. แก๊สน้ าตา  เอบีซี  เอ็ม ๒๕ เอ ๑ ,  เอ็ม ๒  เอ ๒  ( ABC M25 A1 , A2 ) เป็น ลข. 
แก๊สน้ าตาประเภทเดียวกับ  ลข. แก๊สน้ าตา ซีเอ็น  เอ็ม ๗  ผิดที่ ตัว  ลข. ท าด้วยพลาสติกกลมทาสีแดงปนเทา  
คาดด้วยแถบสีแดงมีอักษร  ซีเอ็น  ( CN ) 
   -  ภายในบรรจุแก๊ส  ซีเอ็น  ( CN )  
   -  ชนวนระเบิด  ๑.๔-๓  วินาที ( ชนวน C –12 )  
   -  น้ าหนัก  ๗-๘  ออนซ์  
   -  ใช้ท าลายระบบประสาทตา เช่นเดียวกับ  เอ็ม ๖ , เอ็ม ๗ 
   -  ลข. แก๊สน้ าตา ซีเอส  เอ็ม ๒๕ เอ ๒  ( CS M25 A2 ) เช่นเดียวกับ  ซีเอส  เอ็ม ๒๕  ผิดแต่
ตัวอักษร 
   -  ภายในบรรจุแก๊ส  ซีเอส ( CS )  
   -  ชนวนระเบิด  ซี ๑๒  ถ่วงเวลา  ๑.๔-๓  วินาที  



   -  ยิงจาก  ปลย.  ไม่ได้ 
 ๑๑.๔  ลข. เพื่อความมุ่งหมายพิเศษ 
  ๑๑.๔.๑  ลข. เพลิงเทอร์ไมท์  เอเอ็น  เอ็ม ๑๔ ( AN M14 TH3 )  ตัว ลข. ท าด้วยโลหะรูป
ทรงกระบอก  ผิวเกลี้ยงทาด้วยสีม่วงปนเทา คาดด้วยสีม่วง มีอักษรว่า ( IMCEN AN M14 HT3 ) ไว้เหนือแถบ 
   -  ภายในบรรจุสาร เทอร์ไมท์  หนัก  ๒๖.๕  ออนซ์      เมื่อระเบิดแล้วจะมีประกายเพลิงลุกไหม้  
มีความร้อน ๔,๐๐๐  องศาฟาเรนไฮต์  ละลายเหล็กหนา ½  นิ้ว  นาน  ๔๐ วินาที 
   -  น้ าหนัก  ๓๒  ออนซ์  
   -  ชนวนจุด  เอ็ม ๒๐๑  เอ ๑  ( M201 A1 )  ถ่วงเวลา  ๑.๒ - ๒  วินาที  
  ๑๑.๔.๒  ลข. รุก  เอ็มเค ๓  เอ ๒ – ( MK3 A2 )  
   -  ตัว  ลข.ท าด้วยไฟเบอร์  รูปทรงกระบอก ผิวเกลี้ยง ทาด้วยสีด า  คาดแถบสีเหลือง  มีอักษรสี
ด าเขียนไว้ 
   -  ภายในบรรจุดิน ทีเอ็นที ( TNT )  ชนิดก้อน  ( ๘  ออนซ์ ) 
   -  ชนวน ๒๐๖  เอ ๑ , เอ็ม ๒๐๖  เอ ๒  ( M206 A1 , M206 A2 ) ชนวนระเบิดถ่วงเวลา  ๔-๕  
วินาที 
   -  น้ าหนัก  ๑๕.๖  ออนซ์ รัศมีหวังผลบาดเจ็บในที่โล่งแจ้ง ๒ เมตร 
   -  ยิงจาก  ปลย.  ไม่ได้ 
  ๑๑.๔.๓  ลข. ส่องสว่าง  เอ็มเค ๑ , ( MK1 ILLU ) ตัวอักษรสีด า 
   -  บรรจุดิน คอมโปซิชั่น  ไฟโรเทคนิคส่องสว่าง หนัก  ๓.๕  ออนซ์ 
   -  รูปร่างคล้ายกับ  ลข. เอ็ม ๒๖ 
   -  น้ าหนัก  ๑๐  ออนซ์ 
   -  ใช้ส่องสว่างและท าสัญญาณส่องสว่าง  ๕๕,๐๐๐  แรงเทียน  เวลา ๒๕  วินาที คลุมพ้ืนที่
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒๐๐  เมตร 
   -  ตัวจุดพิเศษ  ดินด าเผาไหม้นาน  ๗  วินาท ี
   -  ยิงจาก  ปลย. ไกล  ๒๐๐ เมตร 
  ๑๑.๔.๔  ลข. ซ้อมขว้าง  เอ็ม ๒๑  
   -  รูปร่างเหมือน  ลข. สังหาร  เอ็มเค ๒  ( MK 2 ) ตัว  ลข. ทาด้วยสีน้ าเงิน  ชนวน  เอ็ม ๒๐๕  
เอ ๑ , และ เอ็ม ๒๐๕  เอ ๒   
   -  ลข. ซ้อมขว้าง  เอ็ม ๓๐ รูปร่างเหมือน  ลข. สังหาร  เอ็ม ๒๖  ตัว  ลข. ทาด้วยสีน้ าเงิน ชนวน 
๒๐๕  เอ ๑ , เอ ๔ ( M205 A1 , 205 A4 )  
   -  ลข. ซ้อมขว้าง  เอฟ ๑   เอ๊กซ์ เอ็ม ๖๙   รูปร่างคล้าย  ลข. สังหาร  เอ็ม ๓๓ ตัวทาสีน้ าเงิน  
ชนวนเอ็ม ๒๒๘ 
หมายเหตุ 
 ส่วนบรรจุของ  ลข. ซ้อมขว้าง  เอ็ม ๒๑ , เอ็ม ๓๐   เอ๊กซ์เอ็ม ๖๙   มีถุงดินด า จุกไม้ค้อก  เครื่อง
จุดชนวน 



  ๑๑.๔.๕  ลข. ฝึกขว้าง  เอ็มเค ๑  ( MK1 )  ตัวทาด้วยสีด า  ไม่มีส่วนประกอบ  ถอดได้เฉพาะสลัก
นิรภัย  รูปร่างเหมือน  เอ็มเค ๒  
๑๒. ขั้นการฝึกขว้าง  ลข.  มี ๓ ขั้น 
 ๑๒.๑  วิธีขว้าง 
  -  การจับ  ลข.  
  -  การดึงสลักนิรภัย 
  -  การขว้าง 
 ๑๒.๒  การฝึกขว้าง 
  การฝึกขว้างให้แม่นย าให้ได้ระยะไกล  ฝึกด้วยท่าต่าง ๆ ทหารควรฝึกขว้างให้ไกลประมาณ  ๔๐ 
เมตร 
 ๑๒.๓  การฝึกขว้างทางยุทธวิธี  มี  ๕  ท่า 
  ๑๒.๓.๑  ท่ายืนขว้าง 
  ๑๒.๓.๒  ท่านั่งคุกเข่าขว้าง 
  ๑๒.๓.๓  ท่านั่งคุกเข่าจากท่านอน 
  ๑๒.๓.๔  ท่านอนหงายขว้าง 
  ๑๒.๓.๕  ท่าก้มขว้าง 
การจับ  ลข.  
 วิธีจับ  ลข.  ให้ถูกต้องตามหลักนั้นต้องจับ  ลข.  ด้วยมือที่ถนัดที่สุด  ในกรณีคนที่ถนัดมือขวา ถ้าจับ  
ลข.  โดยให้หัวเครื่องจุดชนวนขึ้นข้างบนหัวแม่มือบังคับกระเดื่องนิรภัยได้  และห่วงสลักนิรภัยออกนอกตัว 
ส่วนคนถนัดมือซ้ายให้จับเหมือนมือขวาทุกประการ แต่ให้หัวเครื่องจุดชนวนชี้ลงข้างล่าง 



 
 

รูปที่  ๑๒  การจับลูกระเบิดขว้าง 



 

 
 

รูปที่ ๑๓ การถอดสลักนิรภัย และแหนบยึดกระเดื่องนิรภัย 
 

ผู้ถนัดมือขวา 



 
 

รูปที่ ๑๔ การท าการขว้างลูกระเบิด 
 
 



 
 

รูปที่  ๑๕ ท่าขว้างลูกระเบิด 
 
 
 



 
รูปที่ ๑๖ ท่าขว้างลูกระเบิด ( ต่อ ) 

ข้อควรระวังในการปฏิบัติ 
 -  ต้องสวมหมวกเหล็กท้ังผู้ฝึกและผู้รับการฝึก 
 -  จะต้องฝึกตามล าดับขั้นด้วย  ลข. ฝึกขว้าง  และ  ลข. จริง 
 -  อย่าน า  ลข. ด้านมาขว้าง 
 -  อย่าดึงสลักนิรภัยก่อนจะอยู่ในท่าพร้อมที่จะขว้าง 
 -  ถ้า  ลข. หลุดมือให้รีบหยิบ  ลข. แล้วขว้างไปให้ไกลทันที 
 
 



ข้อสรุป 
 -  ลข. เป็นอาวุธที่มีความส าคัญ ที่เหมาะสมในการรบในปัจจุบัน 
 -  ง่ายและสะดวกในการใช้ 
 -  หวังผลในการท าลายอย่างกว้างขวาง 
 

---------------------------------------------------- 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานอ้างอิง 
  - คู่มือซ่อมบ ารุง ปืนพก เจริโก ขนาด ๙ มม. LUGER /.๔๐ S&W แบบ ๙๔๑ PL / PSL / 

FBLSEMI – AUTOMATIC DOUBLE ACTION ระดับหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนโดยตรง     
สพ.ทบ. 
  - รส.๒๓ – ๓๕ ว่าด้วยการฝึกต่อสู้ด้วยปืนพก  
  - รส.๒๓ – ๙ ว่าด้วยการฝึกยิงปืนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ และปืนเล็กยาวเอ็ม ๑๖ เอ ๒ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 
  - เอฟเอ็ม.๒๓ - ๙ เอ็ม.๑๖ เอ ๑ ไรเฟิล แอนด์ไรเฟลิ มาร์คแมนช์ เดือน ม.ิย.๒๕๑๗ 
  - รส. ๒๓ - ๙ -๑ และ รส. ๒๓ - ๗๑ และ หลักมาตรฐานของการยิงปืนเล็กยาว ๑๑   
สนามทราบระยะ 
 - รส. ๒๓ - ๙ - ๒  ว่าด้วยการฝึก ปลย.ทาโวร์ ขนาด ๕.๕๖ มม. พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - รส.๒๓ – ๑๔ ว่าด้วยปืนเล็กกล เอ็ม.๒๔๙ ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (มินิมิ) พ.ศ.๒๕๔๑ 
 - คู่มือซ่อมบ ารุง ปืนเล็กกลเนเกฟขนาด  ๕.๕๖ มม.ระดับหน่วยใช้/หน่วยสนับสนุนโดยตรง   
และระดับคลัง สพ.ทบ. 
 - รส.๒๓ – ๓๑ – ๑ ว่าด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม.๒๐๓  พ.ศ.๒๕๓๖ 
 - คู่มือการสอน อาวุธกลุ่มประเทศสังคมนิยม แผนกวิชาอาวุธ  กองการศึกษา  
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 
 - ปืนลูกซอง ศาสตร์ชั้นสูงแห่งอาวุธ ,วิทยา สุขสมโสตร, บริษัทเอนิเมทกรุ๊ป จ ากัด ,พิมพ์คร้ัง
ท่ี ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
 - คู่มือการฝึก ว่าด้วย เครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี ๒   ของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๒๔ 
 - คู่มือการฝึก ว่าด้วย เครื่องยิงจรวด อาร์ พี จี ๗   ของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๒๕ 
 - รส.  ๒๓—๓๐ (๒๕๓๕) ว่าด้วย ลูกระเบิดขว้าง และพลุสัญญาณ 
 - แนวสอนหมวดวิชาอาวุธ แผนกวิชาอาวุธ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหาร
ราบ 
 

************************************* 

 


