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บทที่ 1 
คุณลักษณะและการใช้งาน 

ตอนท่ี 1 
กล่าวท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

 
1. เคร่ืองยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
  1.1 ขอบเขต 
 คู่มือทางเทคนิคเล่มนี้ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
(ศอว.ศอพท.) ได้จัดทำขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำสำหรับพลประจำปืนและช่างซ่อมบำรุงประจำ
หน่วยได้ทราบถึง รายละเอียดต่างๆ ของเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. (ค.81 มม.) ดังต่อไปนี้ 
 1.1.1 คุณลักษณะท่ัวไป ค.81 มม. ติดต้ังเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 1.1.2 คุณลักษณะเฉพาะและขีดความสามารถ ค.81 มม. ติดต้ังเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 1.1.3 องค์ประกอบและการทำงานขององค์ประกอบต่างๆ 
 1.1.4 อุปกรณ์ประกอบ และการใช้งาน 
 1.1.5 การปรนนิบัติบำรุง และการซ่อมบำรุง 
 1.1.6 การปฏิบัติภายใต้สภาพปกติ 
 1.1.7 การปฏิบัติภายใต้สภาพไม่ปกติ 
 1.1.8 กระสุนท่ีใช้กับ ค.81 มม. ติดต้ังเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 1.1.9 บัญชีช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด 
 1.1.10 บญัชีช้ินส่วนซ่อมสำหรับการซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
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 1.1.11 บัญชีเครื่องมือพิเศษ 
 1.1.12 การใช้เครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
 1.1.13 คำแนะนำในการทำลายเครื่องยิงลูกระเบิด และลูกระเบิดยิง 
 1.2 การแบ่งมอบการซ่อมบำรุง 
 ในการแบ่งมอบการซ่อมบำรุง ซึ่งได้แก่ การซ่อมบำรุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยที่ใช้ยุทโธปกรณ์นั้น โดยผู้ใช้หรือพลประจำอาวุธและช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
การซ่อมบำรุงประเภทนี ้ประกอบด้วย การตรวจสภาพ, การทำความสะอาด, การบริการ, การรักษา, การหล่อล่ืน, 
การปรับตามความจำเป็น และการเปล่ียนช้ินส่วนซ่อมเล็กๆ น้อยๆ การซ่อมบำรุงระดับหน่วยจะกระทำอย่างจำกัด
ตามคู่มือหรือผังการซ่อมบำรุง (MAINTENANCE ALLOCATION CHART) ที ่อนุมัติให้กระทำได้ในระดับนี้ 
รายละเอียดจะกล่าวไว้ใน ผนวก ก การซ่อมบำรุง 
 ส่วนการซ่อมบำรุงที่เกินขั้นนี้ ซึ่งได้แก่ การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง การซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป 
และการซ่อมบำรุงระดับคลังนั้น ได้กล่าวไว้ในระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. 2542 
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ตอนท่ี 2 
ลักษณะท่ัวไปของเครื่องยิงลูกระเบิด 

 
 ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง เป็นอาวุธท่ีมีลำกล้องเรียบ ไม่มีเกลียวภายในลำกล้อง 
บรรจุกระสุนทางปากลำกล้อง ทำการยิงทีละนัด สามารถทำการยิงได้ท้ังวิธีปล่อยยิง (DROPFIRE) และวิธีล่ันไก 
(TRIGGER) โดยการเปลี่ยนตำแหน่งการยิง เครื่องยิงลูกระเบิดแบบนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญที่สามารถ
ถอดแยกได้ 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ชุดลำกล้อง และโครงเครื่องปิดท้าย, ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง, ชุดขับเคล่ือน 
และชุดแคร่ล่าง เป็นต้น  

 
รูปท่ี 2 ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

 
1. คุณลักษณะเฉพาะและขีดความสามารถของ ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 ยกมุมสูงได้ต้ังแต่ 750 - 1,504           มิลเลียม 
 หมุนควงสูงหนึ่งรอบมุมสูงเปล่ียนไป 4           มิลเลียม 
 หมุนควงส่ายหนึ่งรอบมุมทิศเปล่ียนไป 8           มิลเลียม 
 ส่ายปืนทางทิศจากกึ่งกลางได้ข้างละ     72        มิลเลียม 
 ระยะยิงไกลสุด (ลย./ค.81 มม. รย. เอ็ม 293 ศอว.ศอพท.) 4,450  เมตร 
 อัตรายิงสูงสุด   12            นัด/นาที 
 อัตรายิงต่อเนื่อง 5            นัด/นาที 
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 1.1 ขนาด 

1 
2 
3 
4 

ความกว้างปากลำกล้อง 
ความยาวลำกล้องรวมเครื่องปิดท้าย 
ความยาวลำกล้องไม่รวมเครื่องปิดท้าย 
เส้นผ่าศูนย์กลางแคร่ล่าง 

81.4 
1,350 
1,200 
810 

มม. 
มม. 
มม. 
มม. 

 1.2 น้ำหนัก 

1 
2 
3 
4 

ชุดลำกล้องรวมเครื่องปิดท้าย 
ชุดรับแรงถอย 
ชุดแคร่ล่าง 
น้ำหนักรวม ค. ท้ังกระบอก 

26.3 
220 
300 

546.3 

กก. 
กก. 
กก. 
กก. 
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ตอนท่ี 3 
องค์ประกอบและการทำงาน 

 
 ค.81 มม. ติดตั้งระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ไม่ยุ่งยากเหมือนปืนอย่างอื่นๆ เพราะลักษณะของ
เครื่องกลไกที่สร้างขึ้นไม่ซับซ้อน เป็นแบบลั่นไกซึ่งเหมือนกันกับการยิงปืนเล็กทั่วๆ ไป ดังนั้นจะกล่าวเฉพาะ
ส่วนสำคัญเท่านั้น โดยแบ่งการทำงานดังนี้ 
 
1. ชุดลำกล้อง และโครงเคร่ืองปิดท้าย (BARREL ASSY) 
 ชุดลำกล้อง และโครงเครื่องปิดท้าย (BARREL ASSY) ประกอบด้วย ลำกล้อง (TUBE) และเครื่องปิดท้าย
และล่ันไก (HOUSING & FIRING MECHANISM ASSY)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ชุดลำกล้อง ค.81 มม.  
 1.1 ลำกล้อง (TUBE) 
 ลำกล้อง ค.81 มม. เป็นลำกล้องชนิดเรียบ ไม่มีเกลียวภายใน ลักษณะภายนอกลำกล้องบริเวณตรงกลาง 
ทำร่องไว้สำหรับปลอกรัดลำกล้อง ช่วงบนของลำกล้องมีความโตสม่ำเสมอกัน ช่วงล่างของลำกล้องมีความโต
มากกว่าช่วงบน และมีความหนามากกว่าด้านปากลำกล้อง เพื่อให้สามารถทนแรงดันได้มากขึ้น ลำกล้องจึงมี
ลักษณะเรียวไปถึงปากลำกล้อง ส่วนท้ายทำเกลียวไว้สำหรับยึดเครื่องปิดท้ายและล่ันไก (ตามรูปท่ี 4) 
 ลำกล้อง ทำหน้าที่เป็นเครื่องยิง โดยการทำงานของเครื่องปิดท้ายและลั่นไกเพื่อส่งลูกระเบิดยิงจาก
เครื่องยิงลูกระเบิด (ลย./ค.) ให้เคล่ือนท่ีไปสู่เป้าหมายตามความต้องการ เมื่อทำการยิงจะบรรจุ ลย./ค. เข้าทาง
ปากลำกล้อง แล้วปล่อยให้ ลย./ค. เคลื่อนที่ลงไปกระทบกับเข็มแทงชนวนในการยิงโดยวิธีปล่อยยิง  ถ้ายิง
โดยวิธีล่ันไก ต้องเปล่ียนตำแหน่งการยิง และดึงเชือกล่ันไกให้เครื่องล่ันไกทำงาน ส่งให้เข็มแทงชนวนเคล่ือนท่ี
ไปกระทบกับชนวนท้ายปลอกของ ลย./ค. ทำให้เกิดการจุดระเบิด แล้วผลักดัน ลย./ค. ให้วิ่งออกจากลำกล้อง
ไปยังเป้าหมายท่ีต้องการ 
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รูปท่ี 4 ลำกล้อง ค.81 มม.  
 1.2 เคร่ืองปิดท้ายและลั่นไก (HOUSING & FIRING MECHANISM ASSY) 
 เครื่องปิดท้ายและล่ันไก เป็นส่วนประกอบส่วนท้ายของลำกล้อง ส่วนบนของเครื่องปิดท้ายจะทำเกลียวไว้ 
เพื่อประกอบเข้ากับลำกล้อง ทางด้านซ้ายมีแป้นบังคับแกนเปล่ียนตำแหน่งการยิง สำหรับเปล่ียนตำแหน่งการยิง
ท้ังสองวิธี ด้านขวามือของเครื่องปิดท้ายมีคันล่ันไก ใช้สำหรับดึงเชือกล่ันไก เมื่อต้องการยิงโดยวิธีล่ันไก ภายใน
เครื่องปิดท้ายบรรจุเครื่องล่ันไก ซึ่งประกอบด้วย แหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก, แกนเปล่ียนตำแหน่งการยิง, 
ใบปลดกระเด่ืองล่ันไก, โครงกระเด่ืองล่ันไก, เข็มแทงชนวน, รองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน และคันล่ันไก 
(ตามรูปท่ี 5) เครื่องปิดท้ายและล่ันไก ทำหน้าท่ี ปิดท้ายลำกล้อง, ล่ันไก และป้องกันแก๊สรั่ว 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 เครื่องปิดท้ายและล่ันไก 
 การทำงานของเครื่องล่ันไก จะทำงานด้วยการรั้งคันล่ันไกมาข้างหลัง ทำให้ใบปลดกระเด่ืองล่ันไกไปรั้ง 
โครงกระเด่ืองล่ันไก ให้ลงไปอัดแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไกให้อัดตัว เมื่อพ้นระยะการรั้งของใบปลดกระเด่ืองล่ันไก 
แรงจากการอัดของแหนบโครงกระเดื่องลั่นไกจะส่งให้โครงกระเด่ืองลั่นไกไปกระแทกกับเข็มแทงชนวน 
ทำให้เข็มแทงชนวนไปกระแทกกับชนวนท้าย ลย./ค. ทำให้เกิดการจุดระเบิดและเผาไหม้ส่วนบรรจุหลัก  
แล้วผลักดัน ลย./ค. ออกจากลำกล้อง เรียกว่า “การยิงลูกระเบิดยิง” ซึ่งสามารถทำการยิงได้ 2 วิธี คือ วิธีปล่อยยิง 
(DROPFIRE) และวิธีล่ันไก (TRIGGER) โดยการเปล่ียนตำแหน่งการยิง 
  1.2.1 วิธีลั ่นไก (TRIGGER) ให้หมุนแป้นบังคับแกนเปลี่ยนตำแหน่งการยิงทวนเข็มนาฬิกาไปยัง
ตำแหน่งที (T) (ตามรูปที่ 6) จากนั้นให้ตรวจสอบความพร้อมการทำงานของเข็มแทงชนวนด้วยการลั่นไก  
ซึ่งจะมีเสียงกระทบของเข็มแทงชนวน เมื่อบรรจุ ลย./ค. ลงทางปากลำกล้อง ลย./ค. จะเคล่ือนลงไปในลำกล้อง
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จนถึงเครื่องปิดท้าย เมื่อดึงเชือกล่ันไก เข็มแทงชนวนจะทำงานทันที เป็นการยิง ลย./ค. ออกไป การทำงานของเครื่อง
ลั่นไกโดยวิธีลั่นไก จะเริ่มขึ้นเมื่อรั้งคันลั่นไกมาข้างตัว ทำให้ใบปลดกระเดื่องลั่นไกไปกดโครงกระเดื่องลั่นไก 
 ทำให้แหนบโครงกระเดื่องลั่นไกอัดตัว เมื่อเป็นอิสระจากใบปลดกระเดื่องลั่นไก แหนบโครงกระเดื่องลั ่นไก 
จะคลายตัว เกิดแรงผลักดันต่อโครงกระเดื่องลั่นไกและเข็มแทงชนวนให้โผล่พ้นรูเข็มแทงชนวนออกมา  
เป็นการยิง ลย./ค. เมื่อทำการยิงต่อไป การทำงานก็จะเกิดขึ้นซ้ำเหมือนการทำงานที่กล่าวมาแล้วเป็นวงรอบ
เช่นเดียวกันนี้เรื่อยไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 การเปล่ียนตำแหน่งการยิงมาในตำแหน่งวิธีล่ันไก 
 1.2.2 วิธ ีปล่อยยิง (DROPFIRE) ให้หมุนแป้นบังคับแกนเปลี่ยนตำแหน่งการยิงตามเข็มนาฬิกา 
ไปที่ตำแหน่ง ดี (D) (รูปที่ 7) จากนั้นให้ตรวจสอบความพร้อมการทำงานของเข็มแทงชนวนโดยการลั่นไก 
คันลั ่นไกจะเป็นอิสระ ไม่มีเสียงกระทบของเข็มแทงชนวน เมื ่อบรรจุ ลย./ค. ทางปากลำกล้อง ลย./ค. 
จะเคลื่อนที ่ลงไปในลำกล้อง ชนวนท้ายของลำกล้องจะกระแทกกับเข็มแทงชนวนเป็นการยิง ลย./ค. ออกไป 
การทำงานของเครื่องล่ันไกโดยวิธีปล่อยยิง (DROPFIRE) โดยการหมุนแป้นบังคับแกนเปล่ียนตำแหน่งการยิงไป
ในตำแหน่งอักษร ดี (D) แกนเปลี่ยนตำแหน่งการยิงจะหมุนเปลี่ยนจากที่ไม่มีร่องบากไปเป็นด้านมีร่องบาก  
จึงทำให้สามารถผลักดันต่อโครงกระเด่ืองล่ันไก ให้เคล่ือนท่ีไปดันเข็มแทงชนวนให้โผล่พ้นรูเข็มแทงชนวน ซึ่งอยู่ท่ี
รองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวนพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลา เมื่อ ลย./ค. เคลื่อนที่มากระทบเข็มแทงชนวนเป็น
การยิง ลย./ค. ออกไป 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 การเปล่ียนตำแหน่งการยิงมาในตำแหน่งวิธีปล่อยยิง 
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ข้อควรระวัง 
 - เมื่อทำการยิงโดยวิธีปล่อยยิง (DROPFIRE) ทดสอบโดยการรั้งคันล่ันไกจะไม่มีเสียงกระทบของเข็มแทงชนวน 
 - เมื่อทำการยิงโดยวิธีล่ันไก (TRIGGER) ทดสอบโดยการรั้งคันล่ันไก จะมีเสียงกระทบของเข็มแทงชนวน 
 - ไม่ควรล่ันไกบ่อยๆ โดยไม่มีภารกิจยิงเพราะจะทำให้เข็มแทงชนวนหัก หรืออายุการใช้งานส้ันลง 
 
2. ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง (RECOIL) 

รูปท่ี 8 ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง (RECOIL) 
          ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังคือระบบที่ทำหน้าที่ลดภาระกรรมจากการยิง โดยอาศัยคุณสมบัติของ
ก๊าซ และน้ำมันไฮดรอลิค โดยระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังที่ถูกนำมาใช้คือระบบ ไฮดรอ-สปริง ซึ ่งจะมี
ส่วนประกอบหลักได้แก่ กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง กระบอกสะสมแรงดัน ฝาปิดกระบอกรับแรงสะท้อน
ถอยหลังด้านหน้า ฝาปิดกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลังด้านหลัง ออริฟิกส์ แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี  
แกนสูบระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ชุดสวมโครงเครื่องปิดท้าย แกนขับทางสูง และแรคขับทางสูง 
 
3. ชุดขับเคลื่อน 
           ชุดขับเคลื่อน ประกอบด้วย ชุดขับเคลื่อนทางสูง (ELEVATING MECHANISM ASSY) ชุดขับเคลื่อน
ทางทิศ (TRAVERSING MECHANISM ASSY) 
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 3.1 ชุดขับเคลื่อนทางสูง  

 
รูปท่ี 9 ชุดขับเคล่ือนทางสูง 

          ชุดขับเคล่ือนทางสูง ทำหน้าท่ีย้ายพื้นท่ียิงด้วยการเปล่ียนมุมยิงให้สูงขึ้นหรือต่ำลง  ซึ่งสามารถต้ังยิงได้
ทั้งระบบไฟฟ้า และสามารถหมุนด้วยมือ ซึ่งจะถูกติดตั้งไว้ที่ขาด้านซ้ายของแคร่ล่าง โดยมีส่วนประกอบได้แก่ 
เฟืองขับทางสูง, ตลับลูกปืนรับเฟืองขับ, ข้อต่อต่อเพลา, ขายึดชุดขับเคลื่อน, ชุดขับเคลื่อน, มอเตอร์ทางสูง 
และมือหมุน ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีการขับเคล่ือนด้วยระบบไฟฟ้า จะมีการใช้ตัวเข้ารหัสในการตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของการหมุน 
 

 3.2 ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
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          ชุดขับเคลื่อนทางทิศมีหน้าที่ปรับตำแหน่งการยิงในองศาทางทิศ ซึ่งสามารถตั้งยิงได้ทั้งระบบไฟฟ้า 
และสามารถหมุนด้วยมือ โดยจะถูกติดตั้งบริเวณแผ่นเหล็กแคร่ล่าง ซึ่งจะมีส่วนประกอบย่อยได้แก่มือหมุน, 
ชุดคลัชมือ, ชุดขับเคล่ือน, มอเตอร์ทางทิศ ท่ีจะถูกประกอบบนแผ่นยึด และมีการต่อเฟืองขับไว้ด้านล่าง ท้ังนี้
ในกรณีท่ีมีการขับเคล่ือนด้วยระบบไฟฟ้า จะมีการใช้ตัวเข้าระหัสในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของการหมุน 
 
4. ชุดแคร่ล่าง 

 
รูปท่ี 11 ชุดแคร่ล่าง 

           แคร่ล่างทำหน้าท่ีเป็นแกนประกอบรวมของช้ินส่วนหลักต่างๆ และทำหน้าท่ีส่งต่อภาระกรรมในส่วนท่ี
เหลือจากระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังไปยังฐานของปืน โดยจะมีส่วนประกอบหลักได้แก่ แคร่ล่าง บันไดพล
บรรจุ ประกับแบริ่งทางสูง แบริ่งทางสูง แบริ่งทางทิศ และแผ่นเหล็กยึดฐาน 
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ตอนท่ี 4 
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

 
1. กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ 1 
 กล้องเล็ง เป็นอุปกรณ์ประกอบสำหรับต้ังเครื่องยิงลูกระเบิดใหต้รงทิศ และต้ังมุมสูงให้แก่เครื่องยิงลูกระเบิด
ตามต้องการ กล้องเล็งติดต้ังอยู่กับแท่นรับก้านกล้องเล็ง ด้านซ้ายของ ค. กล้องเล็ง เอ็ม 53 เอ 1 ประกอบด้วย 
ฐานกล้อง เอ็ม 128 เอ 1 ตัวกล้องส่องรูปข้อศอก เอ็ม 109 เอ 1 ตัวกล้องเล็งและฐานกล้องเล็งติดต้ังเป็นส่วน
เดียวกัน กล้องส่องรูปข้อศอกมีกล้องขยาย และใช้เป็นกล้องเล็งของเครื่องยิงลูกระเบิด ฐานกล้องมีหลอดระดับ
ทางสูงและทางทิศ จำนวน 2 หลอด ใช้สำหรับต้ังกล้องให้ได้ระดับหรือตั้งกล้องปกติ (ตามรูปท่ี 12) 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ 1 
 
 1.1 กล้องส่องรูปข้อศอก เอ็ม 109 เอ 1 
 กล้องส่องรูปข้อศอก เอ็ม 109 เอ 1 มีน้ำหนักเบามีกำลังขยาย 4 เท่า และมีจุดรวมแสงคงท่ี ขอบของ
การมองเห็นกว้าง 10 องศา (170 มิลเลียม) ทำการเล็งด้วยตาให้มุมภาพและมุมสูงให้ทิศทางแก่เครื่องยิง
ลูกระเบิด ภายในแว่นแก้ว กล้องส่องมีเส้นหางม้าทางเส้นระดับและทางด่ิง แบ่งออกเป็น 34 ช่อง ๆ ละ 5 มิลเลียม 
และมีตัวเลขกำกับไว้ทุกๆ 10 มิลเลียม จากจุดกึ่งกลางไปทางซ้ายและขวา, ข้างบนและข้างล่าง ท้ังส่ีด้าน 
แบ่งออกเป็นช่อง ๆ ด้านละ 17 ช่อง มีค่าเท่ากับ 5 มิลเลียม มีเลขกำกับไว้ทุก  ๆ 10 มิลเลียม เช่นกัน  
ช่องใส่หลอดให้แสงสำหรับส่องแว่นแก้วในการยิงเวลากลางคืน ทำเป็นช่องวงกลมไว้ตอนบนของกล้องเล็ง
รูปข้อศอก กล้องส่องรูปข้อศอกนี้สามารถใช้ได้ 3 ท่าด้วยกัน คือ ท่าท่ีมีช่องมองอยู่ทางด้านซ้าย, ด้านขวา และ
ท่าต้ังตรง โดยมีสาแหรกยึดกล้องทำหน้าท่ียึดให้อยู่ในท่านั้น ๆ ดรรชนีของกล้องส่องรูปข้อศอกแสดงถึงท่าท่ีอยู่
ในทางระดับและทางด่ิงของเส้นหางม้าในแว่นแก้ว ขณะท่ีปรับเส้นเล็งไม่ว่าในท่าใด ถ้าดรรชนีไม่อยู่ในเส้นเดียวกัน 
ภาพการเห็นจะเอียง 
 
 

กล้องส่องรูปข้อศอก เอ็ม 109 เอ 1 

ฐานกล้อง เอ็ม 128 เอ 1 
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 1.2 ฐานกล้องเล็ง แบบ เอ็ม 128 เอ 1 
 ฐานกล้องเล็ง แบบ เอ็ม 128 เอ 1 ประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ๆ จำนวน 3 ส่วน คือ ส่วนบน, 
ส่วนกลาง และส่วนล่าง 
 1.2.1 ส่วนบน เป็นส่วนรองรับกล้องส่องรูปข้อศอก ประกอบด้วย ศูนย์เปิดและมาตรามุมพื้นท่ี 
ซึ่งสามารถจัดมุมพื้นท่ีได้ต้ังแต่ – 300 มิลเลียม ถึง + 300 มิลเลียม โดยการหมุนควงมาตรามุมพื้นท่ีศูนย์เปิดใช้
สำหรับเล็งในกรณีฉุกเฉิน เมื่อแว่นแก้วกล้องส่องชำรุดและยังใช้เล็งต่อหลักเล็งโดยประมาณ เมื่อเปล่ียนมุมทิศ
เป็นศูนย์เปิดแบบคงท่ี เส้นเล็งขนานกับเส้นเล็งของกล้องส่อง 
 1.2.2 ส่วนกลาง ประกอบด้วย มาตรามุมทิศส่วนใหญ่อยู่กับท่ี, มาตรามุมทิศส่วนใหญ่เล่ือนได้, มาตรา
มุมทิศส่วนย่อยเล่ือนได้, มาตรามุมทิศอยู่กับท่ี และหลอดระดับ 
 1.2.2.1 มาตรามุมทิศส่วนใหญ่ (มาตราสีแดง) อยู่กับที่เลื่อนไม่ได้แบ่งออกเป็น 64 ช่องๆ ละ 
100 มิลเลียม มีตัวเลขกำกับทุก ๆ 400 มิลเลียม โดยเริ่มจาก 0 ถึง 60 มาตรานี้จะหมุนไปตามส่วนบนของฐานกล้อง 
เมื่อหมุนควงมุมทิศท่ีติดต้ังอยู่ด้านซ้ายของฐานกล้อง 
 1.2.2.2 มาตรามุมทิศส่วนใหญ่ เล่ือนได้ไม่คงท่ี (มาตราสีดำ) เป็นมาตราท่ีเป็นรูปวงกลม บันทึกค่า
ด้วยระบบเสียดทาน แบ่งออกเป็น 24 ช่องๆ ละ 100 มิลเลียม มีต ัวเลขกำกับทุกๆ 200 มิลเลียม  
ดรรชนีมาตรามุมทิศส่วนใหญ่อยู่บนเหล็กหล่อแท่งใหญ่ การตั้งมาตรามุมทิศส่วนใหญ่สามารถตั้งได้โดยกดลง
แล้วหมุนต้ังตำแหน่งท่ีต้องการ 
 1.2.2.3 มาตรามุมทิศส่วนย่อยอยู่กับท่ี (มาตราสีแดง) แบ่งออกเป็น 100 ช่องๆ ละ 1 มิลเลียม 
และมีเลขกำกับไว้ทุก 10 มิลเลียม เริ่มจาก 0 ถึง 90 มาตรามุมทิศส่วนย่อยนี้ จะยึดแน่นอยู่กับควงมุมทิศ ในการ
ปรับมาตรานี้ ให้คลายหมุดเกลียว 2 ตัว ที่อยู่ที่หน้าควงมุมทิศ แล้วดันมาตราไปทางกล้องเล็ง ให้หยุดอยู่ท่ี
ตัวเลขท่ีต้องการจัดปรับ 
 1.2.2.4 มาตรามุมทิศส่วนย่อยไม่คงท่ี (เล่ือนได้) (มาตราสีดำ) ยึดติดอยู่กับควงมุมทิศเหมือนกัน
กับมาตรามุมทิศส่วนย่อยอยู่กับท่ีแบ่งออกเป็น 100 ช่อง เท่าๆ กัน ชุดละ 1 มิลเลียม เริ่มจาก 0 ถึง 90 การปรับ 
ปรับท่ีมาตราสีดำ แล้วหมุนมาตราสีดำไปตามตัวเลขท่ีต้องการจัดปรับ 
 1.2.2.5 หลอดระดับ มีอยู่ 2 หลอด คือ หลอดระดับทางทิศ และหลอดระดับทางสูง ติดต้ัง  
อยู่ในแนวระดับ ใช้สำหรับปรับระดับกล้องเล็งต้ังเป็นมุมฉาก และมีฝาโลหะปิดครอบ ป้องกันการชำรุดส่วนล่าง 
ประกอบด้วย ก้านกล้องเล็ง, กระเด่ืองยึดกล้องเล็ง, มาตรามุมสูงส่วนใหญ่ และควงมุมสูง 
 1.2.2.6 ก้านกล้องเล็ง ติดต้ังอยู่ด้านขวาของฐานกล้องเล็ง ทำหน้าท่ีเป็นตัวยึดกล้องเล็งให้ติดกับ
เครื่องยิงลูกระเบิดด้วยกระเด่ืองยึดกล้องเล็ง โดยสอดเข้าไปอยู่ในช่องรับกล่องเล็ง 
 1.2.2.7 กระเด่ืองยึดกล้องเล็ง ทำหน้าท่ียึดก้านกล้องเล็งให้ติดกับเครื่องยิงลูกระเบิด 
 1.2.2.8 มาตรามุมสูงส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมอยู่ทางด้านซ้ายของฐานกล้องเล็ง 
มาตรามุมสูง แบ่งออกเป็น 18 ช่องๆ ละ 100 มิลเลียม มีเลขกำกับไว้ทุกๆ ช่อง เริ่มจาก – (ลบ) 200 มิลเลียม 
ไปจนถึง + (บวก) 1600 มิลเลียม มาตราลบ (สีแดง) ใช้สำหรับอ่านมุมสูง และสามารถจัดปรับค่ามุมสูง
ท่ีคลาดเคล่ือนได้ด้วยการคลายหมุดเกลียวยึดออก แล้วจัดปรับค่ามาตราให้ถูกต้อง แล้วขันหมุดเกลียวให้แน่น 
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 1.2.2.9 ควงมุมสูง ใช้สำหรับตั้งมาตรามุมสูง ติดตั้งอยู่กับควงมุมสูง ซึ่งมีมาตรามุมสูงสว่นย่อย
กำกับไว้ เป็นมาตราท่ีใช้อ่านไปทางบวกและทางลบ คือ ตัวเลขบนมาตราสีดำให้อ่านทางบวก ตัวเลขบนมาตรา
สีแดงให้อ่านทางลบ มาตรามุมสูงแบ่งออกเป็น 100 ช่องๆ ละ 1 มิลเลียม มีตัวเลขกำกับไว้ทุกๆ 10 ช่อง 
จาก 1 ถึง 90 ดรรชนี มาตรามุมสูงส่วนย่อยติดตั้งอยู่บนเหล็กแท่งใหญ่ การจัดปรับมาตรามุมสูงส่วนย่อยตอ้ง
คลายหมุดเกลียว 2 ตัว ท่ีอยู่ด้านหน้าควงมุมสูงออก เครื่องกลไกต่างๆ ของส่วนล่างจะถูกควบคุมโดยยึดมาตรา
มุมสูง (ควงสีแดง) เพื่อป้องกันมุมควงสูงเล่ือนไปในขณะทำการยิง 
 
2. การใช้กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 
 2.1 การติดต้ังกล้องเล็ง 
 การติดต้ังกล้องเล็ง แบบ เอ็ม 53 เข้ากับ ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง โดยสอดก้าน
กล้องเล็งเข้ากับแท่นติดกล้องเล็งของ ค. แล้วกดกระเดื่องยึดกล้องเล็งเข้าข้างในจนกล้องเข้าที่มั่นคง แล้วจึง
ปล่อยกระเด่ืองกล้องเล็ง 
 ข้อควรระวัง จะต้องนำกล้องเล็งออกจาก ค. ทุกครั้งก่อนการยิงแต่ละนัด จนกว่าแผ่นฐานของ ค. จะฝังตัวแน่น
และมั่งคง 
 2.2 การต้ังมุมทิศ 
 2.2.1 การตั้งมุมทิศ บนมาตรามุมทิศ ให้หมุนควงมุมทิศเพื่อการตั้งมุมทิศ ทั้งมาตรามุมทิศส่วนย่อย
และมาตราส่วนใหญ่ ซึ่งจะต้องต้ังให้ถูกตามมุมทิศท่ีต้องการ ตัวอย่างเช่น การตั้งมุมทิศ 2650 มิลเลียม ให้หมุน
ควงมุมทิศไปจนกระท่ังดรรชนีไปท่ีมาตรามุมทิศบนกล้องเล็ง ให้หมุนควงมุมทิศไปจนกระท่ังดรรชนีมุมทิศช้ีไปท่ี
ดรรชนีมุมทิศ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2600 และ 2700 และอีกขีด 50 มิลเลียม ของมาตรามุมทิศส่วนย่อย อยู่ตรงกัน
กับดรรชนีประจำมาตรามุมทิศส่วนย่อย 
 2.2.2 การตั้งมุมทิศท่ีกล้องเล็งนั้น มิได้เปล่ียนแปลงทิศทางท่ีลำกล้องช้ีไปในทิศทางนั้นๆ เป็นแต่เพียง
เคล่ือนเส้นด่ิงในแว่นแก้วของกล้องส่องออกไปจากแนวเส้นเล็งเท่านั้น (ไปทางซ้ายหรือทางขวา) มุมทิศท่ีต้ังบน
กล้องเล็งเป็นมุมทิศท่ีต้ังตามคำส่ังยิง มุมทิศนี้ต้องต้ังบนกล้องเล็งก่อนต้ังมุมสูง การตั้งมุมให้คลายควงยึดมาตรา
มุมทิศ แล้วขันให้แน่นเมื่อต้ังมุมทิศเรียบร้อยแล้ว 
 2.3 การต้ังมุมสูง 
 2.3.1 การตั้งมุมสูง ให้หมุนควงมุมสูงเพื่อตั้งมาตรามุมสูงส่วนย่อยและส่วนใหญ่ตามมุมสูงที่ต้องการ 
ตัวอย่างเช่น ต้องการต้ังมุมสูง 1065 มิลเลียม ให้หมุนควงมุมสูง จนกระท่ังดรรชนีประจำตรงมาตรามุมสูง
ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 1000 และ 1100 มิลเลียม แล้วหมุนต่อไปจนถึงขีดที่ 65 มิลเลียม ของมาตรามุมสูง
ส่วนย่อย ตรงกับดรรชนีส่วนย่อย ตรงกับดรรชนีประจำมาตรามุมทิศส่วนย่อย 
 2.3.2 การตั้งมุมสูงของกล้องเล็ง ไม่ได้เปล่ียนมุมสูงของลำกล้อง ค. มุมสูงท่ีตั้งบนกล้อง เป็นมุมที่ต้ัง
ตามคำส่ังยิง ก่อนท่ีจะต้ังมุมสูงบนกล้องเล็ง ให้คลายควงยึดมุมสูงก่อน แล้วขันให้แน่นเมื่อต้ังมุมสูงแล้ว 
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 2.4 การเก็บกล้องเล็ง 
 การเก็บกล้องเล็งเข้ากล่อง ก่อนการเก็บกล้องเล็งเข้ากล่อง ต้องปรับมาตรามุมสูง และมาตรามุมทิศ 
โดยให้มาตรามุมสูง อยู่ในตำแหน่ง 800 มิลเลียม และมาตรามุมทิศอยู่ในตำแหน่ง 3200 มิลเลียม และเมื่อวาง
กล้องเล็งในกล่องแล้ว กล้องข้อศอกต้องต้ังตรงเข้าท่ีสนิทโดยถูกต้อง ก่อนปิดฝากล่องกล้องเล็ง 
 2.5 การระมัดระวังและการรักษากล้องเล็ง 
 เพื่อให้กล้องเล็งอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีสภาพดี ความถูกต้อง เท่ียงตรง ไม่คลาดเคล่ือน 
และมีอายุยืนยาวในการใช้งาน จึงต้องจับถือด้วยความระมัดระวัง ดังนี้ 
 2.5.1 หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทก หรือการตกหล่น ที่จะทำให้เกิดการชำรุดของชิ้นส่วนกล้องเล็ง 
ระวังอย่าให้ช่องรับกล้องเล็งบิ่นหรือแตกร้าวจากการชน หรือการกระแทกของมาตราส่วนย่อย มาตราส่วนใหญ่ 
ก้านต่อกล้องส่อง และหลอดระดับ 
 2.5.2 เมื่อไม่ใช้กล้องเล็ง ให้นำเก็บเข้ากล่องกล้องเล็งเสมอ รักษาให้กล้องเล็งแห้งอยู่เสมอ ถ้ากล้องเล็ง
ได้รับความช้ืน ห้ามนำเข้าเก็บในกล่องเป็นอันขาด 
 2.5.3 ถ้ากล้องเล็งคลาดเคล่ือนทำงานไม่ถูกต้อง ต้องส่งซ่อมท่ีหน่วยสรรพาวุธสนับสนุน ห้ามพลประจำปืน
หรือช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยถอดช้ินส่วนต่าง ๆ ของกล้องเล็ง 
 2.5.4 รักษาแว่นแก้วของกล้องเล็งให้สะอาด โดยใช้แปลงขนอูฐปัดให้ผงออกจากเลนส์ และใช้กระดาษ
เช็ดเลนส์ให้สะอาด ห้ามใช้น้ำยาเช็ดเงา, แป้ง หรือยาขัด กับส่วนท่ีเป็นแก้วของเลนส์กล้อง ให้ใช้สบู่ล้างเลนส์
ท่ีทางราชการกำหนดให ้เพื่อล้างไขหรือน้ำมันออกจากเลนส์ 
 2.5.5 การหยอดน้ำมันหล่อลื่นตามส่วนเคลื่อนท่ี ให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดใสจำนวนน้อย และให้เช็ด
น้ำมันหล่อล่ืนท่ีไหลออกจากจุดท่ีหล่อล่ืนให้แห้ง 
 2.5.6 ห้ามทาสีกล้องเล็ง 
 2.5.7 การหมุนควงมุมสูงและควงมุมทิศ อย่าพยายามหมุนเกินเขตหยุด 
 
3. กล่องใส่กล้องเล็ง 
 กล่องใส่กล้องเล็ง ใช้สำหรับเก็บกล้องเล็ง เอ็ม 53 และเครื่องให้แสง ภายในมีฟองน้ำรองในช่องสำหรับเก็บ
กล้องเล็งและเครื่องให้แสง โดยก่อนเก็บกล้องเล็งต้องปรับควงสูงให้มาตราควงสูงส่วนย่อยอยู่ที ่มุม 200 
โดยประมาณ และหมุนมาตรามุมทิศส่วนใหญ่ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ (สีแดง) ไปที่มุม 3200 แล้วพับกล้องส่องรูป
ข้อศอกเข้ามาด้านใน (ทางหลายระดับ) แล้วบรรจุลงในกล่อง (ตามรูปท่ี 13) 

 

รูปท่ี 12 กล่องใส่กล้องเล็ง 
 
 
 

รูปท่ี 13 กล่องใส่กล้องเล็ง 
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4. เคร่ืองให้แสงสว่าง เอ็ม 53  
 เครื่องให้แสงสว่าง เอ็ม 53 เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างกล้องเล็ง ในขณะปฏิบัติงานกลางคืน ตัวเครื่อง
ประกอบด้วย กระบอกใส่แบตเตอรี ่แห้ง (ถ่านไฟฉาย) ขนาดใหญ่ (BA 30) 1.5 โวลท์ จำนวน 2 ก้อน  
และมีหลอดให้แสงสว่าง 2 ชุด ชุดที่ 1 มีเกลียวหมุนเพื่อประกอบเข้าไปในช่องด้านบนของกล้องรูปข้อศอก 
สำหรับให้แสงสว่างแก่มาตรประจำแว่นแก้ว ชุดท่ี 2 ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่มาตราท่ีฐานเครื่อง โดยใช้สวิทซ์ 
ปิด – เปิด ควบคุมการใช้งาน (ตามรูปท่ี 14) 

 

รูปท่ี 14 เครื่องให้แสงสว่างกล้องเล็ง แบบ เอ็ม 53 เอ 1 
 
5. เคร่ืองให้แสงสว่างหลักเล็ง 
 เครื่องให้แสงสว่างหลักเล็ง เป็นอุปกรณ์สำหรับชี้ตำแหน่งหลักเล็งในขณะที่ปฏิบัติงานกลางคืน ตัวเครื่อง
ประกอบด้วย เรือนเครื่องให้แสงสว่างซึ่งทำด้วยวัสดุท่อพีวีซี แบตเตอรี่แห้ง ขนาด (AA R 6) 1.5 โวลท์ จำนวน 
2 ก้อน หลอดไฟขนาดเล็ก (LED) จำนวน 2 หลอด (สีแดงและสีเขียว) ประกอบอยู่ภายในเรือนเครื่องให้แสงสว่าง 
โดยมีรูสำหรับจำกัดแสงสว่างให้มองเห็นเฉพาะผู้ใช้เท่านั้น และมีสวิทซ์สำหรับเลือกตำแหน่งสีเขียวหรือสีเหลือง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านข้างของตัวเรือนเครื่องให้แสงสว่างมีแม่เหล็กติดไว้เพื่อนำไปติดกับหลักเล็ง     
ค.81 มม. 1 กระบอก มีเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็ง จำนวน 2 ชุด (ตามรูปท่ี 15) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 เครื่องให้แสงสว่างหลักเล็ง 
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6. หลักเล็ง 
 หลักเล็ง ใช้สำหรับเป็นแนวเส้นเล็งหรือแนวเล็ง เพื่อต้องการทิศทางยิงของ ค. หลักเล็งมีลักษณะเป็น
ท่อนเหล็กกลวง 2 ท่อน ยาวท่อนละประมาณ 81 ซม. นำมาสวมต่อกัน ซึ่งท่อนเหล็กแต่ละท่อนจะมีปลายแหลม
และหู สำหรับใช้เท้าเหยียบฝังให้จมลงไปในดิน ปลายอีกข้างหนึ่งมีรูกลวงสำหรับสวมประกอบท่อนเหล็ก
อีกอันหนึ่งต่อเข้าด้วยกัน ค. แต่ละกระบอกมีหลักเล็ง 2 อัน (ตามรูปท่ี 16) 

 

 

 

 

รูปท่ี 16 หลักเล็ง 
 
7. ครอบปากลำกล้อง 
 ครอบปากลำกล้อง ใช้สำหรับครอบหรือปิดปากลำกล้อง ค. ในขณะเก็บรักษาเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
และเศษผงต่าง ๆ เข้าไปในลำกล้อง ตัวครอบปากลำกล้องทำด้วยหนัง มีเข็มขัดรัดกับปากลำกล้องให้แน่น 
(ตามรูปท่ี 17) 

 

รูปท่ี 17 ครอบปากลำกล้อง 
 
8. แส้ทำความสะอาดลำกล้อง 
 แส้ทำความสะอาดลำกล้อง ใช้สำหรับทำความสะอาดลำกล้องหลังจากเลิกยิง ค. แล้ว โดยมีดอกแส้
เป็นทองเหลืองมาประกอบกับด้ามแส้ ซึ่งเป็นท่อนเหล็กกลวง 2 ท่อนประกอบเข้าด้วยกัน (ตามรูปท่ี 18) 

 

 

 

รูปท่ี 18 แส้ทำความสะอาดลำกล้อง 
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ตอนท่ี 5 
เครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

 
กล่าวทั่วไป 
 ในกรณีเมื่อเกิด ลย./ค. ด้านในหรือเลิกยิง โดยท่ี ลย./ค. ยังอยู่ในลำกล้อง การท่ีจะนำ ลย./ค. ออกจาก
ลำกล้องจะต้องเท ลย./ค. ออก ทำให้เสียเวลามากและเสียผลทางยุทธวิธี ศอว.ศอพท. จึงได้สร้างเครื่องมือพเิศษ 
เพื่อนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง ขนาด 81 มม. โดยไม่ต้องแยกลำกล้องออกจากขาหยั่ง เครื่องมือนี้เรียกว่า 
“เครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 81 มม.” (EXTRATOR) 
 
1. ลักษณะทั่วไปของเคร่ืองจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 เครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง เป็นเครื่องมือท่ีอาศัยหลักการทำงานทางกลศาสตร์ ในลักษณะ
แรงกดเพื่อนำสลักให้ขัดกลอน และอาศัยแรงถ่วงน้ำหนักส่ิงของเพื่อบังคับสลักไม่ให้ถอนตัว จากหลักการดังกล่าว 
เมื่อเครื่องจับลูกระเบิดยิงเคล่ือนตัวลงไป สลักนิรภัยจะไปสวมในลักษณะขัดกลอนท่ีร่องบากของเกลียวปรับใส่ชนวน 
(ADAPTER) เมื่อใช้แรงดึงนำเอาลูกระเบิดยิงออกทางปากลำกล้อง แรงถ่วงจากน้ำหนักของลูกระเบิดยิงจะเป็น
ส่วนท่ีบังคับการถอนตัวของสลักนิรภัย ทำให้สามารถดึงนำเอาตัวลูกระเบิดยิงออกมาได้ 
 
2. รูปแบบและช้ินส่วนของเคร่ืองจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อน 
    ถอยหลัง 
 รูปแบบและช้ินส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 81 มม. มี 10 ช้ินส่วน ซึ่งแต่ละ
ช้ินส่วนมีลักษณะการทำงานเรียงตามลำดับการถอดประกอบ ดังนี้ (ตามรูปท่ี 19) 
  
 2.1 แหวนเกลียวบังคับสลักนิรภัย (หมายเลข 1)   
 เป็นช้ินส่วนท่ีสำคัญในการจับลูกระเบิดยิง และยังเป็นช้ินส่วนสำหรับประคองช้ินส่วนอื่น ๆ ได้แก่ แหนบ, 
สลักนิรภัยกับเรือนแหนบ และเรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง 
 เกลียวภายนอกของแหวนเกลียวบังคับสลักนิรภัย ทำหน้าที่ฝังเกลียวเข้ากับเรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง 
(หมายเลข 5) ส่วนที่เป็นลาดด้านใน จะทำหน้าที่บังคับให้สลักนิรภัย (หมายเลข 3) ไปขัดกลอนกับรูบริเวณ 
ของชนวนหัวของลูกระเบิดยิง 
 2.2 แหนบ (COIL SPRING) (หมายเลข 2) 
  ทำด้วยลวดสปริง ขนาด Ø0.55 มิลลิเมตร ทำหน้าที่กดสลักนิรภัย สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  
4 กิโลกรัม 
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 2.3 สลักนิรภัย (หมายเลข 3) 
 ทำด้วย HIGH ALLOY STEEL ขนาด Ø4.5 มิลลิเมตร ยาว 17 มิลลิเมตร มีจำนวน 16 อันปลายของสลัก

กลึงเป็นโค้งมนทำหน้าท่ีขัดกลอนเข้ากับรูบริเวณของชนวนหัวของเครื่องลูกระเบิดยิง 
ของสลักกลึงเป็นมุมลาด 12 องศา เพื่อให้หัวสลักเลื ่อนตัวตามมุมลาดของแหวนบังคับสลักนิรภัยได้ตาม
ตำแหน่งท่ีต้องการ 
 2.4 หูห้ิว (หมายเลข 4) 
  ทำด้วยเหล็ก HIGH ALLOY มีลักษณะปลายด้านหนึ่งเป็นลูกหมากที่ฝังตัวอยู่กับเรือนเครื่องจับลูกระเบดิยิง 
กับมีแผ่นยึดหูหิ้วสามารถหมุนได้รอบตัว และหิ้วเรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง โดยปลายอีกด้านหนึ่งของหูหิ้ว
เจาะรูไว้สำหรับผูกเชือกดึง 
 2.5 เรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง (หมายเลข 5) 
  ทำด้วยอะลูมิเนียมหล่อ ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกปลายเรียวด้านในกลวง ด้านนอกมีครีบ 4 ครีบ 
ห่างกัน 81 องศา ด้านในขอบล่างสุดมีเกลียวสำหรับประกอบกับแหวนเกลียวบังคับสลักนิรภัย ส่วนปลายด้านบนสุด
จะคว้านเป็นหลุมสำหรับสวมลูกหมากของหูหิ้ว โดยมีแผ่นยึดหูหิ ้วประกบยึดติดอยู่ เพื่อให้สามารถหมุนได้
รอบตัว 
 2.6 เชือกดึงเครื่องจับลูกระเบิดยิง (หมายเลข 6) 
  ทำด้วยด้ายถักเส้นเล็กๆ จำนวนหลายๆ เส้น ถักเข้าด้วยกัน ใช้สำหรับผูกกับหูหิ้ว เพื่อดึงเครื่องจับ
ลูกระเบิดยิงพร้อมด้วยลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
 

 
รูปท่ี 19 เครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 81 มม. 
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ตอนท่ี 6 
การใช้งานในสภาพปกติ 

 
1. การต้ังเคร่ืองยิงลูกระเบิด 
 การต้ัง ค. เพื่อทำการยิง จะต้องเลือกพื้นท่ียิงเป็นพื้นท่ีแข็งแรงได้ระดับ ถ้าเป็นพื้นท่ีหิน เช่น พื้นท่ีตามเนินเขา 
ควรใช้กระสอบทรายรองฐานรับลำกล้อง เพื่อปรับผิวสัมผัสฐานรับลำกล้องให้มากที่สุด ถ้าไม่ปฏิบัติดังกล่าว
อาจทำให้ฐานรับลำกล้องชำรุด 
 บริเวณที่ตั ้งยิงไม่ควรมี อิฐ หิน หรือวัสดุที ่จะทำให้ฐานรับลำกล้องชำรุดได้ และก่อนที่จะตั้งยิง ค.  
ควรกำหนดทิศทางโดยประมาณ 
 1.1 เจ้าหน้าท่ีประจำ ค. ประกอบด้วย 
  1.1.1 ผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) ซึ่งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.1.1.1 ทำการฝึกและประเมินค่าการฝึกเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ ในหมู ่
   1.1.1.2 เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ในหมู่ ค. ในการทำการฝึก, การยิง, การทดสอบ, การจัดปรับ
เครื่องมือควบคุมการยิง รวมถึงการตรวจและการปรนนิบัติบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งปวงในความรับผิดชอบ
ของหมู ่
   1.1.1.3 ดูแล และรักษาความปลอดภัย 
   1.1.1.4 เตรียมงานป้อมสนาม เพื่อป้องกันอาวุธยุทโธปกรณ์, กระสุน และเจ้าหน้าท่ี 
   1.1.1.5 รักษาวินัยการพราง, การรักษาความปลอดภัย, การป้องกันเคมีชีวะ และรังสี 
  1.1.2 พลหมายเลข 1 (พลยิง) เป็นผู้ใช้กล้องเล็ง, เครื่องใช้มุมสูง และมุมส่าย เป็นผู้ตั้งหลักฐาน  
ลงบนกล้องเล็ง และเล็งเครื่องยิงในทางมุมทิศและมุมสูง 
  1.1.3 พลหมายเลข 2 (พลยิงผู้ช่วย) อยู่ขวาของเครื่องยิง หันหน้าเข้าหาลำกล้องและพร้อมท่ีจะบรรจุ 
ลย./ค. และเป็นผู้ช่วยเหลือในการเล็งเครื่องเล็งโดยการปรับระดับกล้องเล็ง 
  1.1.4 พลหมายเลข 3 อยู่ทางด้านขวาหลังของเครื่องยิง และมีหน้าที่ในการเตรียม ลย./ค. และส่งต่อ  
ไปให้หมายเลข 2 
  1.1.5 พลหมายเลข 4 และ 5 อยู่หลังของเครื่องยิง มีหน้าที่ลำเลียงกระสุนเตรียมกระสุนสำหรับยิง 
กำหนดให้ระวังป้องกันท่ีต้ังเครื่องยิง และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี ผบ.หมู่ส่ัง 
  1.1.6 พลหมายเลข 6 เป็นพลขับ เมื่อหมดหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับยานยนต์แล้ว ยังต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับ
กระสุน (ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับพล หมายเลข 4 และ 5) 
 
2. การต้ังเคร่ืองยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศ 
 การต้ัง ค. ให้ตรงทิศนั้นมีวิธีการปฏิบัติ 2 วิธี คือ 
 2.1 การตั้ง ค. ให้ตรงทิศโดยวิธีเล็งตรง กระทำได้ในโอกาสท่ีสามารถมองเห็นเป้าหมายจากท่ีต้ังยิงกระทำได้ 
ดังนี้ 



20 
 

  2.1.1 ต้ังมุมทิศไว้ที่ 0 มิลเลียม 
  2.1.2 เล็งด้วยศูนย์ของเครื่องเล็ง ให้เส้นหางม้าทางดิ่งทับที่ขอบของเป้าหมาย หรือส่วนที่ชัดเจนที่สุด 
ของเป้าหมาย 
  2.1.3 หมุนควงส่าย และมือหนุนแก้เอียงให้ฟองระดับของหลอดระดับอยู่กึ ่งกลางของหลอดระดับนั้น  
และเส้นเล็งทับทางเป้าหมายตรงจุดท่ีเลือกเป็นจุดเล็ง 
 2.2 การตั้ง ค. ให้ตรงทิศโดยวิธีเล็งจำลอง กระทำในโอกาสท่ีไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายได้โดยตรงจากที่ตั้งยิง 
ดังนั้นจึงต้องมีท่ีหมายเล็งในแนวเดียวกับเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางยิงแล้วปักหลักเล็งท่ีหมาย
ทิศทางยิงไว้ ขั้นต่อไปจึงต้ัง ค. เล็งไปยังหลักเล็งท่ีหมายทิศทางยิงตามท่ีกำหนดไว้ (รายละเอียดการหาทิศทางยิง
ดูได้จาก รส. 23 - 90) 
 
3. การยิง 
 การยิง ค. จะกระทำได้เมื่อ ต้ัง ค. ให้ตรงทิศเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับคำส่ังยิงจากศูนย์อำนวยการยิง (ศอย.) 
ว่าจะให้ยิงที่มุมทิศ, มุมสูง และส่วนบรรจุเพิ ่มอะไร ซึ่ง ลย./ค. ครบนัดที่พร้อมทำการยิงนั้น จะประกอบด้วย  
ชนวนหัว, ตัว ลย./ค., ส่วนบรรจุหลัก, ชนวนท้าย และส่วนบรรจุเพิ่ม ซึ่งจะประกอบไว้ครบชุด ดังนั้น การยิง ลย./ค. 
เมื่อได้รับคำส่ังยิง จะต้องดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 การเตรียม ลย./ค. ให้มีส่วนบรรจุตามคำสั่งยิง โดยการดึงเอาส่วนบรรจุเพิ่มออกจากหาง ลย./ค. จนเหลือ
ส่วนบรรจุเพิ่มตามคำส่ังยิง หรือตรงตามตารางยิงสำหรับระยะยิงท่ีต้องการ แต่ถ้าต้องการยิงท่ีส่วนบรรจุสูงสุด 
ก็ไม่ต้องเอาส่วนบรรจุเพิ่มออก 
 3.2 ถอดรหัสนิรภัยออกจากชนวนหัว ลย./ค. 
 3.3 เมื่อได้รับคำส่ังยิง ให้บรรจุ ลย./ค. ลงในลำกล้อง โดยจับ ลย./ค. ด้วยมือท้ังสอง มือขวากำรอบส่วนบน
ของ ลย./ค. ในลักษณะหงายมือขึ้น มือซ้ายจับตอนล่าง ของ ลย./ค. (เหนือหาง ลย./ค.) ในลักษณะคว่ำมือ  
แล้วนำ ลย./ค. บรรจุลงในลำกล้อง โดยเอาส่วนหางหย่อนลงไปในลำกล้อง แล้วเลื่อนมือซ้ายมาจับที่ส่วนบน
ของ ลย./ค. ตรงตำแหน่งท่ีมือขวาจับ แล้วปล่อยมือท้ังสองข้างให้ ลย./ค. เล่ือนลงไปในลำกล้อง โดยรีบกระตุก
มือท้ังสองข้างออกมาโดยเร็ว ถ้าเป็นการยิงโดยวิธีปล่อยยิง (D) ชนวนท้ายของ ลย./ค. จะวิ่งไปกระแทกเข็มแทง
ชนวนของ ค. ทันที เป็นการยิงจุดชนวนท้ายให้เผาไหม้ส่วนบรรจุหลัก แล้วขยายไปยังส่วนบรรจุเพิ่ม ทำให้เกิดก๊าซ
มีแรงดันสูงผลักดัน ลย./ค. ออกจากลำกล้อง แต่ถ้าเป็นการยิงโดยวิธีล่ันไก (ตำแหน่งท่ี T) จะต้องดึงเชือกล่ันไก
ให้เข็มแทงชนวนทำงานไปกระแทกกับชนวนท้ายของ ลย./ค. 
 3.4 ในขณะทำการยิงโดยบรรจุ ลย./ค. ลงในลำกล้อง พลยิงต้องก้มศีรษะให้ต่ำลง ห้ามมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกายผ่านปากลำกล้อง ค. เป็นอันขาด 
 
4. การปฏิบัติเม่ือ ลย./ค. ค้างอยู่ในลำกล้องหรือด้านใน (MISFIRE) 
 4.1 ถ้า ลย./ค. ค้างอยู่กลางลำกล้อง ให้เขย่าลำกล้องหรือใช้เท้ากระแทกฐานรับลำกล้องเพื่อให้ ลย./ค. 
เล่ือนลงไปถึงท้ายลำกล้อง 
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 4.2 ถ้า ลย./ค. เคลื่อนลงไปถึงท้ายลำกล้องแล้ว แต่ไม่จุดระเบิดหรือไม่พุงออกจากลำกล้อง อันเนื่องมาจาก
สาเหตุ เครื่องล่ันไกบกพร่อง หรือชนวนท้ายของ ลย./ค. บกพร่อง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  4.2.1 ให้ล่ันไกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง รอเวลาไว้อย่างน้อย 1 นาที ให้ลำกล้องเย็นก่อนท่ีจะนำเอา ลย./ค. ออก
จากลำกล้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากส่วนบรรจุหลัก หรือส่วนบรรจุเพิ่มของ ลย./ค. อาจมี
ความช้ืนหรือเส่ือมสภาพ ทำให้การเผาไหม้ช้ากว่าเดิม 
  4.2.2 ในขณะรอให้ลำกล้องเย็น อย่ายืนอยู่หน้าลำกล้อง ค. หรือทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผ่าน 
ปากลำกล้อง เพราะส่วนบรรจุเพิ ่มอาจจะจุดตัวขึ ้นด้วยความร้อนของลำกล้อง ทำให้ ลย./ค. พุ ่งออกมา 
เป็นอันตรายได้ 
 ข้อควรระวัง ก่อนนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง ต้องล่ันไกซ้ำอีกครั้งเสมอ 
 
5. การยิงในเวลากลางคืน 
 การยิง ค. ในเวลากลางคืน จะต้องตั ้ง ค. ให้ตรงทิศโดยวิธ ีเล็งจำลอง โดยใช้เครื ่องให้แสงสว่าง เอ็ม 53  
เป็นเครื่องให้แสงสว่างแก่กล้องเล็ง ถ้าเล็งจำลองด้วยการใช้หลักเล็งเป็นแนวให้ทำการใช้ชุดให้แสงสว่าง  
(ไฟฉายเครื่องเล็ง) ซึ่งมี 2 หัว โดยหัวหนึ่งใช้สำหรับหมุนเกลียวสอดเข้าไปในช่องใส่ด้านบนของกล้องรูปข้อศอก 
และอีกหัวหนึ่งใช้สำหรับส่องดูมาตราต่างๆ เพื่อจัดปรับเส้นเล็ง 
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ตอนท่ี 7 
การปฏิบัติภายใต้สภาพไม่ปกติ 

 
 การปฏิบัติภายใต้สภาพดินฟ้าอากาศไม่ปกติ เมื่ออุณหภูมิร้อนจัด, หนาวจัด, ความช้ืนสูงหรือน้อยเกินไป 
ตลอดจนในสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารผิดปกติ การใช้งานและการบริการ หรือการปรนนิบัติบำรุงจะต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการทำความสะอาด, การหล่อล่ืน, การเก็บ และการใช้อัดไขน้ำมันหล่อล่ืนอย่างเหมาะสม 
ไม่เพียงแต่จะทำให้อาวุธและการใช้งานอย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดการสึกหรอของช้ินส่วน
ท่ีเคล่ือนท่ีมากกว่าปกติ และป้องกันมิให้ช้ินส่วนต่างๆ เส่ือมสภาพหรือชำรุดเร็วกว่าปกติ 
 
1. สภาพอากาศร้อนจัด 
 1.1 ปัญหาท่ัวไป 
  1.1.1 ในสภาพอากาศร้อนจัดนั้น น้ำมันหล่อล่ืนท่ีใช้ชโลมพื้นผิววัสดุไว้บางๆ นั้น จะแห้งอย่างรวดเร็ว 
จึงควรตรวจสอบลำกล้อง ค. ประจำ และเอาใจใส่ต่อพื้นผิวท่ีอยู่ในท่ีจับตาเป็นพิเศษ เช่น ท่ีลำกล้อง, รังเพลิง, แหนบ, 
เข็มแทงชนวน และในท่ีต่างๆ ท่ีน่าจะเกิดสนิม ซึ่งพบเห็นได้ยาก 
  1.1.2 เหงื่อท่ีมือเมื่อสัมผัสกับอาวุธ อาจทำให้เกิดสนิมได้ ฉะนั้นหลังจากจับถืออาวุธหรือช้ินส่วนต่าง ๆ แล้ว 
ให้ทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วหล่อล่ืน 
 1.2 ปัญหาเกี่ยวกับกระสุน 
  1.2.1 กระสุนหรือ ลย./ค. นั้น ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมากจากอุณหภูมิสูงจากแหล่ง
ความร้อนสูงโดยตรง เช่น จากแสงแดด, ดินเริ่ม และชนวนไว มีผลกระทบต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ ควรเก็บไว้
ในท่ีๆ ไม่ได้รับความร้อนจากแหล่งพลังโดยตรง หรือเก็บในคลังท่ีเหมาะสม 
  1.2.2 ควรเก็บกระสุนควันฟอสฟอรัสขาว ไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวฟอสฟอรัสขาว (105 
องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 40.55 องศาเซลเซียส) หรือเก็บไว้ในแนวตั้งหัวขึ้น เพื่อป้องกันฟอสฟอรัสหลอมเหลว 
ไหลไปรวมข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้กระสุนทำงานผิดปกติ 
  1.2.3 ยางของอาวุธยุทโธปกรณ์ ควรใช้วัสดุคลุมปิดบังแสงแดดป้องกันความดันยางสูงกว่าปกติ  
และป้องกันยางเส่ือมสภาพ (ความดันยางปกติ 25 ปอนด์/ตารางนิ้ว) 
 
2. สภาพอากาศร้อนแห้งและชุ่มชื่น 
 ในท้องถิ่นที่มีอากาศร้อนและชุ่มช้ืนเช่นบ้านเรา หรือในฤดูฝน ต้องตรวจสอบ ค. โดยละเอียดทุกวัน ให้ชโลม
น้ำมันหล่อลื่นบางๆ ขณะที่ไม่ได้ใช้ ค. ส่วนประกอบใหญ่ๆ จะต้องถอดแยกและตรวจทุกระยะ  ตามเวลา 
ที่กำหนดไว้ และควรถอดแยกชิ้นส่วนย่อยลงไปอีก เพื่อให้สามารถเช็ดและชโลมน้ำมันชิ้นส่วนต่างๆ ได้ท่ั วถึง 
โดยใช้น้ำมันหล่อล่ืนเอนกประสงค์ (PL - S) 
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3. สภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง 
 3.1 ในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้ง โดยเฉพาะมีฝุ่นผงหรือดินทราย ที่จะปลิวเข้าไปในเครื่องกลได้โดยง่าย 
จึงต้องทำความสะอาด ค. ทุกวัน หรือถ้าจำเป็นไม่สามารถทำความสะอาดได้ทุกวัน ก็ควรจะต้องทำความสะอาด
มากกว่า 1 ครั้ง ใน 3 วัน และต้องแยกช้ินส่วนเพื่อทำความสะอาดได้ท่ัวถึง 
 3.2 เมื่อใช้ ค. ในพื้นท่ีมีฝุ่นผงหรือดินทราย จะต้องเช็ดน้ำมันหล่อล่ืนออกจาก ค. ให้หมด เพื่อป้องกันฝุ่นผง
ปลิวมาติดเกาะน้ำมันหล่อลื่นที่ชโลมไว้ อันจะแปรสภาพเป็นของมีคม ขูด ขีด หรือกัดเครื่องกลไกให้ชำรุด  
สึกหรอได้ 
 3.3 หลังจากเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่มีฝุ่น ผง ดินทราย แล้ว จะต้องรีบทำความสะอาด ค. ให้เรียบร้อย 
แล้วชโลมน้ำมันหล่อล่ืนกันสนิมบางๆ ทันที 
 3.4 เหงื่อจากมือเป็นปัจจัยทำให้ ค. เป็นสนิมได้ เพราะเหตุว่าในเหงื่อมีกรดอ่อน ๆ ฉะนั้น จึงต้องเช็ดส่วนท่ี
เป็นโลหะ ให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ 
 3.5 ในระหว่างพายุทรายหรือพายุฝุ่น ต้องคลุมปากลำกล้องให้มิดชิดอยู่เสมอ 
 3.6 ดูแล ลย./ค. ให้แห้งอยู่เสมอ ไม่เปรอะเป้ือนโคลน ดิน ไม่มีสนิมหรือวัสดุแปลกปลอมต่าง ๆ จัดให้มีการ
ระบายน้ำรอบๆ กองกระสุน เก็บกระสุนในพื้นท่ีแห้งเสมอ 
 
4. การลุยน้ำ 
 4.1 การลุยน้ำลึก การปฏิบัติหลังการลุยน้ำลึก ถ้าสถานการณ์ทางยุทธวิธีอำนวยให้บริการ ค. ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 รายงานให้ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยมาถอดทำความสะอาดอย่างท่ัวถึงด้วยน้ำมันชำระ 
ล้างลำกล้อง RBC เช็ดช้ินส่วนต่างๆ ให้แห้ง แล้วทำการหล่อล่ืนด้วยน้ำมันหล่อล่ืน RS - S 
  4.1.2 เช็ดน้ำมันออกจากชิ้นส่วนต่างๆ แล้วทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วทำการหล่อลื่นพิเศษ 
สำหรับลำกล้องถอดทำความสะอาดและหล่อล่ืน 
  4.1.3 น้ำเค็มหรือน้ำเกลือทำให้เกิดสนิมหรือสึกกร่อนต่อพื้นผิวโลหะ และในส่วนท่ีไม่ได้ทาสี จึงต้องขจัด
ร่องรอยของน้ำเกลือออกให้หมดจากทุกส่วนของ ค. แล้วชำระล้างลำกล้องด้วยน้ำมันชำระล้างลำกล้อง RBC 
 
5. เคร่ืองควบคุมการยิง 
 5.1 เครื่องควบคุมการยิงต่างๆ เมื่อไม่ใช้ให้เก็บไว้ในกล่องบรรจุ หรือท่ีเก็บอย่างเหมาะสม 
 5.2 อย่าให้หิมะหรือน้ำแข็งตกค้างอยู่ในเครื่องควบคุมการยิง และจะต้องไม่ช้ืน 
 5.3 ใช้เฉพาะผ้าทำความสะอาดและกระดาษเช็ดเลนส์ท่ีแห้งเท่านั้นทำความสะอาดเลนส์ 
 5.4 อย่าใช้มือเปล่าจับส่วนที่เป็นโลหะ เช่น ปุ่มต่างๆ, คันบังคับต่างๆ และฝาครอบของเครื่องควบคุมการยิง 
เป็นต้น 
 5.5 ส่วนท่ีเคล่ือนไหวอาจทำงานติดขัดหรือไม่ราบรื่น ผู้ใช้ควรจะสามารถแยกว่า ส่วนท่ีติดขัดนั้นเกิดจากอะไร 
มีส่ิงกีดขวางหรือไม่ ถ้ามีส่ิงกีดขวางข้างใน อย่าพยายามใช้แรงบังคับ เพราะอาจทำให้เครื่องมือชำรุดได้ 
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6. การปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์ - ชีวะ - เคมี (นชค.) 
 เมื่อ ค. และ เครื่องมือต่างๆ ถูกสารเคมีให้แก้ไขดังนี้ 
 6.1 สารกัมมันตรังสี ทำลายล้างพิษออกโดยการปัดหรือแปรงออก 
 6.2 สารชีวะเคมี ทำลายล้างพิษด้วย สบู่ เช็ดถูด้วยผ้าขาว หรือผงขัดเครื่องสุขภัณฑ์ ละลายน้ำอย่างเข้มข้น 
แล้วล้างออกด้วยน้ำ 
 6.3 เช็ดให้แห้งแล้วชโลมน้ำมันหล่อล่ืนกันสนิมบางๆ PL - S  
 6.4 สารเคมี ชนิดเป็นไอ - เช็ดล้างด้วยความร้อน, ชนิดเป็นผง/ชนิดเป็นของเหลว - เช็ดออก, ปัดออก 
สำหรับบุคคล ให้ปฏิบัติตามคู่มือทางเทคนิคของกองทัพบก ว่าด้วย คำแนะนำการป้องกันและการปฏิบัติยามฉุกเฉิน
เมื่อเผชิญอันตรายจากนิวเคลียร์ - ชีวะ - เคมี สำหรับทหารเป็นบุคคล พ.ศ. 2525 

  



25 
 

บทที่ 2 
คำแนะนำการปรนนิบัติบำรุง 

 
1. กล่าวทั่วไป 
 การบริการและการตรวจในการปรนนิบัติบำรุง ค.81 มม. แบ่งเป็นการปรนนิบัติบำรุงประจำวัน ,การ
ปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์, ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี และประจำ 3 ปี สำหรับการปรนนิบัติบำรุง
ประจำวัน แบ่งออกเป็น การปรนนิบัติบำรุงก่อนการใช้งาน (ก.), การปรนนิบัติบำรุงระหว่างการใช้งาน (ร.) และ
การปรนนิบัติบำรุงหลังการใช้งาน (ล.) ส่วนการปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์ (ส.), ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี 
และประจำ 3 ปี เป็นการปรนนิบัติบำรุง เพื่อให้มั่นใจว่า ค. พร้อมท่ีจะใช้งานได้ทันที เมื่อต้องการใช้งาน 
 1.1 ก่อนการใช้งาน (ก.) ให้ระลึกถึง “ข้อควรระวัง” และคำเตือนต่างๆ ของการใช้งาน ค. อยู่เสมอและ
ทำการปรนนิบัติบำรุงก่อนใช้งาน (ก.) 
 1.2 ระหว่างการใช้งาน (ร.) ให้ทำการค้นหากลไกการทำงานผิดปกติในระหว่างทำการยิง พลประจำปืนต้อง
คอยสังเกต เสียง, กล่ิน หรือการทำงานผิดปกติของช้ินส่วนประกอบของ ค. อยู่เสมอ 
 1.3 หลังการใช้งาน (ล.) ให้การบริการปรนนิบัติบำรุงแก่ ค. เพื่อแก้ไขการทำงานผิดปกติต่าง  ๆ และ
ทำความสะอาดลำกล้อง เพื่อให้ ค. พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
 1.4 ก่อนการบริการประจำสัปดาห์ (ส.), ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี และประจำ 3 ปี เพื่อให้แน่ใจว่า ค. 
ได้รับการบริการที่ถูกต้องในขณะที่ไม่ได้ใช้ยิง ให้ ค. อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา  ถ้าพบ 
ส่ิงบกพร่องใดๆ และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้ ให้บันทึกไว้ในแบบรายงานใน ทบ. 2404 แล้วรายงานให้
ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยทราบทันที 
 
2. การปรนนิบัติบำรุงเคร่ืองยิงลูกระเบิด 
 ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ต้องได้รับการปรนนิบัติบำรุงโดยต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมใช้ในงานราชการได้ตลอดเวลา 
และให้มีอายุยืนยาว ซึ่งเป็นหน้าท่ีของหน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติ  อันได้แก่ การตรวจ, การบริการ, 
การทำความสะอาด และการจัดปรับ เป็นต้น โดยการปรนนิบัติบำรุงประจำวัน, ก่อนยิง, ระหว่างยิง, หลังยิง 
ประจำสัปดาห์, ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี และประจำ 3 ปี สามารถแสดงการดำเนินการไว้ตามแผนภาพ  
รูปท่ี 20 การปรนนิบัติบำรุงก่อนยิง, รูปท่ี 21 การปรนนิบัติบำรุงระหว่างยิง และหลังยิง, รูปท่ี 22 การปรนนิบัติ
บำรุงประจำสัปดาห์ และประจำ 6 เดือน และรูปท่ี 23 ปารปรนนิบัติบำรุงประจำ 1 ปี และประจำ 3 ปี 
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รูปท่ี 20 การปรนนิบัติบำรุงก่อนยิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 21 การปรนนิบัติบำรุงระหว่างยิง และหลังยิง 
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รูปท่ี 22 การปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์ และประจำ 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 23 ปารปรนนิบัติบำรุงประจำ 1 ปี และประจำ 3 ปี 
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ตอนท่ี 1 
ตารางการปรนนิบัติบำรุง 

 บทนี้กล่าวถึงขึ้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องยิงลูกระเบิด ในระดับปฏิบัติการ ส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึง  
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยิงลูกระเบิด จะแสดงตามตารางท่ี 1 
1. การปรนนิบัติบำรุงเคร่ืองยิงลูกระเบิด ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตารางที่ 1 การปรนนิบัติบำรุงเครื่องยิงลูกระเบิด ค.81 มม. ติดตั้งระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ประจำวัน    
(ก. ก่อนยิง,ร. ระหว่างยิง, ล. หลังยิง), ส. ประจำสัปดาห์, ด. ประจำ 6 เดือน, ป. ประจำปี 
 

 
 

 

ลำดับ ก ร ล ส ด ป.1 ป.3 รายการ 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

      ตรวจสอบเคร่ืองมือ 

- ประแจหกเหล่ียม ขนาด 5 มิลลิเมตร 
- ค้อน และค้อนยาง 
- ประแจรูปตัวซี 
- แส้ทำความสะอาดลำกล้อง 
- ประแจหมุนประกับประคองลำกล้อง 
- ประแจหมุนเดือยท้ายลำกล้อง 
- ประแจขันชุดเข็มแทงชนวน 
- ประแจกระบอกขนาด 1 3/8 หรือ 35 มิลลิเมตร 

ตรวจส่วนประกอบ ค. 

- ลำกล้อง 
- โครงเครื่องปิดท้าย 
- เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกสะสมแรงดัน 
    แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี 
- ชุดขับเคล่ือนทางสูง 
    เฟืองขับทางสูง  
    แบริ่งรับเฟืองขับ  
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ลำดับ ก ร ล ส ด ป.1 ป.3 รายการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

     

-ลอยต่อเพลา  
   ขายึดเกียร์บ็อก  
   เกียร์บ็อก 
   มือหมุน 
- ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
    คลัชมือ 
    มอเตอร์ทางทิศ 
- แคร่ล่าง 
    บันไดพลบรรจุ  
    ประกับแบริ่งทางสูง  
    แบริ่งทางสูง  
    แบริ่งทางทิศ 
    แผ่นเหล็กยึดฐาน 

การทำความสะอาด 
- ลำกล้อง 
- เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกสะสมแรงดัน 
    แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี 
- โครงเครื่องปิดท้าย 
- ชุดขับเคล่ือนทางสูง 
    ขายึดเกียร์บ็อก  
    มือหมุน 
- ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
    คลัชมือ 
- แคร่ล่าง 
    บันไดพลบรรจุ  
    ประกับแบริ่งทางสูง  
    แผ่นเหล็กยึดฐาน 

 



30 
 

 

ลำดับ ก ร ล ส ด ป.1 ป.3 รายการ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

        การหล่อลื่น 
- ลำกล้อง 
- โครงเครื่องปิดท้าย 
- เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกสะสมแรงดัน 
    แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี 
- ชุดขับเคล่ือนทางสูง 
    เฟืองขับทางสูง  
    แบริ่งรับเฟืองขับ  
    ลอยต่อเพลา  
    เกียร์บ็อก 
    มือหมุน 
- ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
    คลัชมือ 
- แคร่ล่าง 
    แบริ่งทางสูง  
    แบริ่งทางทิศ 

ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
- แรงดันน้ำมัน 
    แรงดันให้อยู่ในช่วง 5-10  บาร์ 
    สภาพความหนืด 
- ตรวจแรงดันแก็สใน ACCUMULATOR 
    แรงดันให้อยู่ในช่วง 120-125  บาร์ 
- ตรวจการรั่วซึมของน้ำมัน  
    รอยต่อต่างๆ 
    ซีลระบบรับแรง 
    รอยเช่ือม 
- ซีลระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    การฉีกขาด 
    เส่ือมสภาพ 
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ตอนท่ี 2 
วิธีการปรนนิบัติบำรุง 

 
 การปรนนิบัติบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้หรือพลประจำปืนเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับ  
ค.81 มม. ติดตั้งระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง พลประจำปืนและช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย ให้การปรนนิบัติ
บำรุงตามห้วงเวลาท่ีกำหนด สำหรับการซ่อมบำรุงในขั้นนี้ กระทำได้เฉพาะรายการท่ีได้ระบุในคู่มือนี้เท่านั้น  
 
1. การปรนนิบัติบำรุงก่อนการยิง 
 1.1 ลำกล้องเคร่ืองยิงลูกระเบิด 
  - การตรวจ 
   ตรวจตราดูแล ค. เพื่อตรวจหาความชื้น, สนิม, การสึกกร่อน หรือวัสดุแปลกปลอม เมื่อพบให้ทำ
ความสะอาดด้วยน้ำม ันชำระล้างลำกล้อง RBC เช ็ดให้แห้ง แล้วหล่อลื ่นด้วยน้ำม ันหล่อลื ่น PB – S 
และตรวจสอบความแน่นของอุปกรณ์ควบ 
  - การบริการ 
   การบริการ ได้แก่ การทำความสะอาด ค. เช่น การทำความสะอาดลำกล้องให้ท่ัวถึง แล้วเช็ดลำกล้อง
ให้แห้งด้วยผ้าทำความสะอาด 
   
 1.2 เคร่ืองปิดท้ายและลั่นไก 
  - การตรวจสอบ  
   ตรวจสอบดูความสึกหรอของชิ ้นส่วนภายในโครงเครื่องปิดท้ายและลั่นไก ตรวจหาความชื้น, 
สนิมการสึกกร่อน หรือวัสดุแปลกปลอม เมื่อพบให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมันชำระล้างลำกล้อง RBC เช็ดให้
แห้ง แล้วหล่อล่ืนด้วยน้ำมันหล่อล่ืน PB – S 
  - การบริการ  
   การถอดทำความสะอาดชิ้นส่วน เช่น การถอดเครื่องปิดท้ายและเข็มแทงชนวนทำความสะอาด
ช้ินส่วนต่าง ๆ ของเครื่องล่ันไกด้วยน้ำมันชำระลำกล้อง RBC 
   ตรวจสอบช้ินส่วนต่างๆ ที่ชำรุดหรือสึกหรอ ถ้ามีชิ้นส่วนใดชำรุดหรือสึกหรอ ให้รายงานช่างซ่อม
บำรุงประจำหน่วย เพื่อทำการซ่อมแก้ไข ตามรายการตรวจสอบช้ินส่วน ดังนี้ 
   1.2.1 รองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน ตรวจสอบได้จากการสังเกตด้วยสายตา หรือการลูบสัมผัส ว่ามี
การสึกกร่อนแตกหักหรือไม่ 
   1.2.2 แหนบเข็มแทงชนวน ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา กระทำได้โดยการใช้นิ้วหัวแม่มือดัน
ท้ายเข็มแทงชนวน ให้หัวเข็มแทงชนวนโผล่ออกมาข้างหน้าแล้วปล่อย แหนบเข็มแทงชนวนจะผลักเข็มแทงชนวน
กลับเข้าท่ีเดิม ถ้าไม่ผลักกลับหรือไม่เคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนท่ีไม่คล่องตัว ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยแก้ไข 
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   1.2.3 เข็มแทงชนวน ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา หัวเข็ม และบ่าเข็มแทงชนวน ต้องไม่มีรอย
แตกร้าวและสึกกร่อน 
   1.2.4 แหนบกระเด่ืองไก ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา กระทำได้โดยใช้ไขควงกดท่ีกระเด่ืองไก 
เมื่อปล่อยกระเด่ืองไก จะต้องกลับเข้าท่ีเดิม ถ้าไม่เคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนท่ีช้า ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
   1.2.5 โครงกระเดื่องลั่นไก, โครงกระเดื่องปิดท้าย ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา ว่ามีสิ่งสกปรก
ติดค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามี ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด 
   1.2.6 แหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก, แกนแหนบเปล่ียนตำแหน่งการยิง ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา 
ว่ามีการชำรุดสึกหรอ หรือมีส่ิงสกปรกติดค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีการชำรุดสึกหรอ ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
หรือถ้ามีส่ิงสกปรกติดค้างอยู่ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด 
 1.3 ระบบแรงสะท้อนถอยหลัง 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามท่อส่งน้ำมัน รอยรั่วซึมตามประเก็น รอยรั่วของระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตรวจสอบระดับของน้ำมันในกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลังและแรงดันของน้ำมันและก๊าซ ให้มีค่าตรงตาม
กำหนด และ ตรวจแรงดันแก๊สในระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ในระหว่างยิงระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
จะมีการเคล่ือนตัวไปในทิศตรงข้ามจากการยิง และเมื่อกระสุนเคล่ือนตัวออกจากลำกล้อง ระบบรับแรงสะท้อน
ถอยหลังต้องกลับมา ณ ตำแหน่งเดิม (ตำแหน่งพร้อมยิง) 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น  PL - S เช็ดบริเวณส่วนที่เคลื ่อนท่ี 
ทำความสะอาดชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง เติมน้ำมันในระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังเมื่อตรวจพบว่าขาดหาย 
เติมแก๊สให้อยู่ในระดับ 42 – 45 บาร์ และ ตรวจเช็คแรงดันแก๊สภายในกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
เป็นประจำทุกเดือน 
1.4 ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบระดับน้ำมันของชุดขับเคลื่อนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูชุดกลไกและการทำงาน
ของชุดขับเคล่ือนทางทิศ โดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างท่ีหมุนสังเกตการเคล่ือนท่ีว่ามีการติดขัดของ
เฟืองขับทางทิศหรือไม่ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S หยอดที่จุดอัดน้ำมันและเติมน้ำมัน 
ในชุดเกียร์ทางสูงเมื่อพบว่าขาดหาย เป็นประจำทุกเดือน 
 
 1.5 ชุดขับเคลื่อนทางสูง 
  - การตรวจ  
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   ตรวจสอบระดับน้ำมันของชุดขับเคลื่อนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูชุดกลไกและการทำงาน
ของชุดขับเคลื่อนทางสูง โดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างที่หมุนสังเกตการเคลื่อนที่ว่ามีการติดขัด 
ของเฟืองขับทางทิศหรือไม่ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S หยอดที่จุดอัดน้ำมันและเติมน้ำมัน
ในชุดเกียร์ทางสูงเมื่อพบว่าขาดหาย เป็นประจำทุกเดือน 
 1.6 ชุดแคร่ล่าง 
  - การตรวจ  
   ตรวจดูจากการสังเกตด้วยสายตา ว่ามีรอยยุบ, บิดเบี้ยว, แตกร้าว หรือบิ่น หรือไม่ ในส่วนของฐาน
รับลำกล้อง ตรวจดูสลักเกลียวยึดแคร่ล่าง ว่ามีการหลวมคลอนหรือไม่ และ ตรวจสอบกล่องกับอุปกรณ์ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด บริเวณแคร่ล่าง ให้สะอาดปราศจาก เศษหิน, ดิน หรือทราย แล้วเช็ดให้แห้ง  
ใช้น้ำมันหล่อล่ืน PL - S ชโลมบางๆ ทำความสะอาดคราบน้ำมันและแท่นปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่ืน 
 1.7 เคร่ืองควบคุมการยิง 
   1.7.1 กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ1 
   การตรวจและการบริการ ตามรายการดังนี้ 
   1.7.2 กระเด่ืองก้านเครื่องเล็ง 
   - การตรวจ ตรวจดูการทำงานของกระเด่ืองก้านเครื่องเล็ง ตรวจการชำรุด, บิดเบี้ยว, งอผิดรูป หรือสูญหาย 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
   1.7.3 มาตราต่าง ๆ 
   - การตรวจ ตรวจดูการชำรุดของมาตราตัวเลข ต้องมีความชัดเจนและไม่ลบเลือน 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาด เมื่อพบการชำรุดให้ส่งซ่อม 
   1.7.4 หลอดระดับ  
   - การตรวจ ตรวจดูหลอดระดับท้ังสองหลอด ต้องไม่แตก และติดยึดแน่นอยู่ในเรือนหลอดระดับ 
   - การบริการ ใช้สำลีเช็ดทำความสะอาด 
   1.7.5 ควงมุมสูง 
   - การตรวจ ตรวจการหมุนของควงมุมสูง ต้องคล่องตัว ไม่ติดขัด หรือหลวมคลอน เมื่อหมุนไปสุดแล้ว 
จะต้องไม่หมุนและเคล่ือนท่ีอีกต่อไป 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
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  1.7.6 ควงมุมทิศ 
   - การตรวจ ตรวจการหมุนของควงมุมทิศ ต้องคล่องตัว ไม่ติดขัดหรือหลวม เมื ่อหมุนไปสุด 
ซ้าย - ขวา แล้ว จะต้องไม่หมุนและเคล่ือนท่ีอีกต่อไป 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
   1.7.7 ก้านเครื่องเล็ง 
   - การตรวจ ตรวจดูบริเวณผิวด้านหลังจะต้องอยู่ในสภาพเรียบสม่ำเสมอ สะอาด ปราศจากรอยบุบ 
ขรุขระ หรือชำรุดสึกหรอ อันเป็นเหตุทำให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด เมื่อพบการชำรุดให้ส่งซ่อม 
   1.7.8 เลนส์ 
   - การตรวจ ตรวจดูส่ิงสกปรก, ฝุ่นผง หรือการขึ้นรา ของเลนส์ 
   - การบริการ ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ เช็ดทำความสะอาดเลนส์ 
 1.8 การทดสอบเคร่ืองควบคุมการยิง 
   1.8.1 ให้ระดับแก่กล้องเล็ง 
   1.8.2 หันกล้องเล็งให้จุดตัดเส้นสายใยทางด่ิงและทางระดับของมาตราประจำแล้วไปเล็งท่ีจุดเล็งไกล 
ซึ่งอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย 50 ถึง 100 เมตร ระวังอย่าให้จุดตัดเส้นใยทางด่ิงและทางระดับกับจุดเล็งไกลท่ีเล็งไว้
คลาดเคล่ือน บันทึกค่ามุมภาคและค่ามุมทิศไว้ 
   1.8.3 หมุนควงมุมทิศ โดยให้หน้ากล้องไปตามเข็มนาฬิกา 2 รอบ แล้วหันกลับมาเล็งที่หมายเล็งไกลใหม่ 
บันทึกค่ามุมภาคและมุมทิศไว้ (ให้แน่ใจว่า หมุนจากซ้ายไปขวา) 
   1.8.4 เปรียบเทียบค่ามุมภาค และมุมทิศ ที่อ่านได้ ถ้าแตกต่างกันเกินกว่า 3 มิลเลียม แสดงว่า   
กล้องเล็งนั้นคลาดเคล่ือน ให้ส่งซ่อมไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 1.9 เคร่ืองให้แสงสว่างหลักเล็ง 
  - การตรวจ  ตรวจการเรืองแสงของไฟหลักเล็ง และตรวจการทำงานของอุปกรณ์เครื่องให้แสงสว่าง 
  - การซ่อมบำรุง  ส่งซ่อมหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 
2. การปรนนิบัติบำรุงระหว่างยิง 
 2.1 ลำกล้อง 
  - การตรวจ การตรวจดูลำกล้องต้องไม่มีวัสดุอื่น ๆ ตกอยู่ภายใน ตรวจดูรอยร้าว รอยยุบ หรือ บิดเบ้ียว 
  - การบริการ ทำความสะอาดคราบเขม่าภายในลำกล้องด้วยผ้าสะอาด 
 2.2 เคร่ืองปิดท้าย 
  -การตรวจ ตรวจดูการทำงานของระบบล่ันไก และตรวจการทำงานของแป้นบังคับแกนเปล่ียนตำแหน่งการยิง 
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 3.1 ลำกล้องเคร่ืองยิงลูกระเบิด 
  - การตรวจ 
   ตรวจดูการสึกกร่อน บิดเบี้ยว ผิดรูป หรือวัสดุแปลกปลอม เมื่อพบให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมัน
ชำระล้างลำกล้อง RBC เช็ดให้แห้ง แล้วหล่อลื่นด้วยน้ำมันหล่อลื่น PB – S และตรวจสอบความแน่นของ
อุปกรณ์ควบ 
  - การบริการ 
   การบริการ ได้แก่ การทำความสะอาด ค. เช่น การทำความสะอาดลำกล้องให้ท่ัวถึง แล้วเช็ดลำกล้อง
ให้แห้งด้วยผ้าทำความสะอาด แล้วชโลมลำกล้องด้วยน้ำมันชำระล้างลำกล้อง RBC อีก 2 วันติดต่อกัน โดยชโลม
ลำกล้องไว้ ในวันท่ี 3 ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมัน RBC แล้วเช็ดลำกล้องให้แห้ง และชโลมด้วยน้ำมันหล่อล่ืน 
PL - S บาง ๆ แล้วสวมครอบปากลำกล้องไว้ ในวันที่ 4 ตรวจดูลำกล้อง ค. ว่ามีละอองน้ำหรือไม่ ถ้ามีให้ทำ
ความสะอาดซ้ำเหมือนกับวันท่ี 3 อีก จนกระท่ังไม่มีละอองน้ำเหลืออยู่ 
  - การซ่อมบำรุง 
   การซ่อมบำรุงประจำหน่วย กระทำได้โดยการเปล่ียนช้ินส่วนซ่อมท่ีชำรุด ตามท่ีได้รับระบุไว้ในคู่มือ 
 3.2 เคร่ืองปิดท้ายและลั่นไก 
  - การตรวจสอบ  
   ตรวจสอบดูความสึกหรอของชิ้นส่วนภายในโครงเครื่องปิดท้ายและลั่นไก ตรวจหาการสึกกร่อน 
หรือวัสดุแปลกปลอม เมื่อพบให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมันชำระล้างลำกล้อง RBC เช็ดให้แห้ง แล้วหล่อล่ืน 
ด้วยน้ำมันหล่อล่ืน PB – S 
  - การบริการ  
   การถอดทำความสะอาดชิ้นส่วน เช่น การถอดเครื่องปิดท้ายและเข็มแทงชนวนทำความสะอาด
ช้ินส่วนต่าง ๆ ของเครื่องล่ันไกด้วยน้ำมันชำระลำกล้อง RBC 
   ตรวจสอบชิ ้นส่วนต่าง ๆ ที ่ชำรุดหรือสึกหรอ ถ้ามีชิ ้นส่วนใดชำรุดหรือสึกหรอ ให้รายงาน 
ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย เพื่อทำการซ่อมแก้ไข ตามรายการตรวจสอบช้ินส่วน ดังนี้ 
  3.2.1 รองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน ตรวจสอบได้จากการสังเกตด้วยสายตา หรือการลูบสัมผัส 
ว่ามีการสึกกร่อนแตกหักหรือไม่ 
  3.2.2 แหนบเข็มแทงชนวน ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา กระทำได้โดยการใช้นิ้วหัวแม่มือดัน
ท้ายเข็มแทงชนวน ให้หัวเข็มแทงชนวนโผล่ออกมาข้างหน้าแล้วปล่อย แหนบเข็มแทงชนวนจะผลักเข็มแทงชนวน
กลับเข้าท่ีเดิม ถ้าไม่ผลักกลับหรือไม่เคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนท่ีไม่คล่องตัว ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยแก้ไข 
  3.2.3 เข็มแทงชนวน ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา หัวเข็ม และบ่าเข็มแทงชนวน ต้องไม่มีรอย
แตกร้าวและสึกกร่อน 
  3.2.4 แหนบกระเดื่องไก ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา กระทำได้โดยใช้ไขควงกดท่ีกระเด่ืองไก 
เมื่อปล่อยกระเด่ืองไก จะต้องกลับเข้าท่ีเดิม ถา้ไม่เคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนท่ีช้า ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
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  3.2.5 โครงกระเด่ืองล่ันไก, โครงกระเด่ืองปิดท้าย ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา ว่ามีส่ิงสกปรก
ติดค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามี ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด 
  3.2.6 แหนบโครงกระเดื ่องลั ่นไก, แกนแหนบเปลี่ยนตำแหน่งการยิง ตรวจสอบจากการสังเกต 
ด้วยสายตา ว่ามีการชำรุดสึกหรอ หรือมีส่ิงสกปรกติดค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีการชำรุดสึกหรอ ให้รายงานช่างซ่อมบำรุง
ประจำหน่วย หรือถ้ามีส่ิงสกปรกติดค้างอยู่ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด 
 3.3 ระบบแรงสะท้อนถอยหลัง 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามท่อส่งน้ำมัน รอยรั่วซึมตามประเก็น รอยรั่วของระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตรวจสอบระดับของน้ำมันในกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลังและแรงดันของน้ำมัน และก๊าซ ให้มีค่าตรงตามกำหนด 
และตรวจแรงดันแกส๊ในระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ในระหว่างยิงระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังจะมีการเคล่ือนตัว
ไปในทิศตรงข้ามจากการยิง และเมื ่อกระสุนเคลื ่อนตัวออกจากลำกล้อง ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ต้องกลับมา ณ ตำแหน่งเดิม (ตำแหน่งพร้อมยิง) 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น  PL - S เช็ดบริเวณส่วนที่เคลื ่อนท่ี 
ทำความสะอาดชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง เติมน้ำมันในระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังเมื่อตรวจพบว่าขาดหาย 
เติมแก๊สให้อยู่ในระดับ 42 – 45 บาร์ และ ตรวจเช็คแรงดันแก๊สภายในกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง  
เป็นประจำทุกเดือน 
 3.4 ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบระดับน้ำมันของชุดขับเคลื่อนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูชุดกลไกและการทำงาน
ของชุดขับเคล่ือนทางทิศ โดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างท่ีหมุนสังเกตการเคล่ือนท่ีว่ามีการติดขัดของ
เฟืองขับทางทิศหรือไม่ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S หยอดที่จุดอัดน้ำมันและเติมน้ำมัน 
ในชุดเกียร์ทางสูงเมื่อพบว่าขาดหาย เป็นประจำทุกเดือน 
 3.5 ชุดขับเคลื่อนทางสูง 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบระดับน้ำมันของชุดขับเคลื่อนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูชุดกลไกและการทำงาน
ของชุดขับเคลื่อนทางสูง โดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างที่หมุนสังเกตการเคลื่อนที่ว่ามีการติดขัด 
ของเฟืองขับทางทิศหรือไม่ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S หยอดที่จุดอัดน้ำมันและเติม
น้ำมันในชุดเกียร์ทางสูงเมื่อพบว่าขาดหาย เป็นประจำทุกเดือน 
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 3.6 ชุดแคร่ล่าง 
  - การตรวจ  
   ตรวจดูจากการสังเกตด้วยสายตา ว่ามีรอยยุบ, บิดเบี้ยว, แตกร้าว หรือบิ่น หรือไม่ ในส่วนของฐาน
รับลำกล้อง ตรวจดูสลักเกลียวยึดแครล่าง ว่ามีการหลวมคลอนหรือไม่ และ ตรวจสอบกล่องกับอุปกรณ์ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด บริเวณแคร่ล่าง ให้สะอาดปราศจาก เศษหิน, ดิน หรือทราย แล้วเช็ดให้แห้ง 
ใช้น้ำมันหล่อล่ืน PL - S ชโลมบางๆ ทำความสะอาดคาบน้ำมันและแท่นปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่ืน 
 3.7 เคร่ืองควบคุมการยิง 
  3.7.1 กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ1 
   การตรวจและการบริการ ตามรายการดังนี้ 
   3.7.1.1 กระเด่ืองก้านเครื่องเล็ง 
    - การตรวจ ตรวจดูการทำงานของกระเดื่องก้านเครื่องเล็ง ตรวจการชำรุด, บิดเบี้ยว,  
งอผิดรูป หรือสูญหาย 
    - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
   3.7.1.2 มาตราต่าง ๆ 
    - การตรวจ ตรวจดูการชำรุดของมาตราตัวเลข ต้องมีความชัดเจนและไม่ลบเลือน 
    - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาด เมื่อพบการชำรุดให้ส่งซ่อม 
   3.7.1.3 หลอดระดับ  
    - การตรวจ ตรวจดูหลอดระดับทั้งสองหลอด ต้องไม่แตก และติดยึดแน่นอยู่ในเรือน
หลอดระดับ 
    -การบริการ ใช้สำลีเช็ดทำความสะอาด 
   3.7.1.4 ควงมุมสูง 
    - การตรวจ ตรวจการหมุนของควงมุมสูง ต้องคล่องตัว ไม่ติดขัด หรือหลวมคลอน 
เมื่อหมุนไปสุดแล้ว จะต้องไม่หมุนและเคล่ือนท่ีอีกต่อไป 
    - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
   3.7.1.5 ควงมุมทิศ 
    - การตรวจ ตรวจการหมุนของควงมุมทิศ ต้องคล่องตัว ไม่ติดขัดหรือหลวม เมื่อหมุนไปสุด 
ซ้าย - ขวา แล้ว จะต้องไม่หมุนและเคล่ือนท่ีอีกต่อไป 
    - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
 3.7.1.6 ก้านเครื่องเล็ง 
  - การตรวจ ตรวจดูบริเวณผิวด้านหลังจะต้องอยู่ในสภาพเรียบสม่ำเสมอ สะอาด 
ปราศจากรอยบุบ ขรุขระ หรือชำรุดสึกหรอ อันเป็นเหตุทำให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
  - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด เมื่อพบการชำรุดให้ส่งซ่อม 
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 3.7.1.7 เลนส์ 
  - การตรวจ ตรวจดูส่ิงสกปรก, ฝุ่นผง หรือการขึ้นรา ของเลนส์ 
  - การบริการ ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ เช็ดทำความสะอาดเลนส์ 
 3.8 การทดสอบเคร่ืองควบคุมการยิง 
  3.8.1 ให้ระดับแก่กล้องเล็ง 
  3.8.2 หันกล้องเล็ง ให้จุดตัดเส้นสายใยทางด่ิงและทางระดับ ของมาตราประจำแล้วไปเล็งท่ีจุดเล็งไกล 
ซึ่งอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย 50 ถึง 100 เมตร ระวังอย่าให้จุดตัดเส้นใยทางดิ่งและทางระดับกับจุดเล็งไกล 
ท่ีเล็งไว้คลาดเคล่ือน บันทึกค่ามุมภาคและค่ามุมทิศไว้ 
  3.8.3 หมุนควงมุมทิศ โดยให้หน้ากล้องไปตามเข็มนาฬิกา 2 รอบ แล้วหันกลับมาเล็งที่หมายเล็ง         
ไกลใหม่ บันทึกค่ามุมภาคและมุมทิศไว้ (ให้แน่ใจว่า หมุนจากซ้ายไปขวา) 
  3.8.4 เปรียบเทียบค่ามุมภาค และมุมทิศ ที่อ่านได้ ถ้าแตกต่างกันเกินกว่า 3 มิลเลียม แสดงว่า        
กล้องเล็งนั้นคลาดเคล่ือน ให้ส่งซ่อมไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 3.9 เคร่ืองให้แสงสว่างหลักเล็ง 
  - การตรวจ  ตรวจการเรืองแสงของไฟหลักเล็ง และตรวจการทำงานของอุปกรณ์เครื่องให้แสงสว่าง 
  - การซ่อมบำรุง  ส่งซ่อมหน่วยสนับสนุนโดยตรง 

 
4. การปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์ 
 การปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์ นั้นเป็นวิธีการตรวจสอบ และทำความสะอาดช้ินส่วนต่าง ๆ ของ ค.81 มม. 
ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง จะสามารถตรวจสอบ และทำความสะอาดได้เหมือน การปรนนิบัติบำรุง
ก่อนการยิงทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ลำกล้อง, เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง, โครงเครื่องปิดท้าย, ชุดขับเคล่ือนทางสูง, 
ชุดขับเคล่ือนทางทิศ และแครล่างเป็นต้น 
 
5. การปรนนิบัติบำรุงประจำเดือน 
 การปรนนิบัติบำรุงประจำเดือนคือการทำการตรวจสอบ และทำความสะอาดในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้ว แต่จะเพิ่ม
การตรวจสอบระบบการทำการ 2 ระบบ คือ ระบบน้ำมัน และระบบไฟฟ้า ดังนี้ 
 5.1 ระบบน้ำมัน 
  - การตรวจสอบ ตรวจแรงดันน้ำมันในกระบอก ตรวจแรงดันให้อยู่ในช่วง 5-10 บาร์ตรวจการรั่วซึม 
ทางท่อน้ำมัน ตรวจดูจุดหมุนต่างโดยการหมุนเพื่อดูความฝืด ตรวจเกียร์ทดแล้วเซ็ตระดับน้ำมัน และตรวจสอบ
จุดยึดแน่นต่าง ๆ เช่น น็อต และรอยเช่ือม 
  - การซ่อมบำร ุง หากพบรอยรั ่วซึมให้ลองใช้ประแจขันน็อตให้ต ึงมากขึ ้น แล้วรอสัก 1 ชม. 
หากยังพบว่าน้ำมันยังซึมตามข้อต่ออยู่ให้ทำการเปล่ียนข้อต่อนั้น ๆ หากพบว่าใช้แรงมากกว่าปกติให้ทำการอัดไข 
หรือหากแบริ่งของปืนมีความผิดปกติให้ทำการเปล่ียนแบริ่ง และหากพบว่ามีการผุกร่อน หรือรอยแตกต้องทำ
การซ่อมแซมรอยเช่ือมให้เป็นปกติ 
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 5.2 ระบบไฟฟ้า 
  - การตรวจสอบ ตรวจสอบสายไฟในระบบไฟฟ้าว่ามีความเสียหายหรือไม่ต้องไม่มีสายไฟขาดตรวจ
แบตเตอรี่ว่ามีความเสียหายจากการใช้งานมากน้อยเพียงใด ตรวจสภาพไฟฟ้า และอายุการใช้งาน 
  - การบริการ ชาร์จไฟด้วยเครื่องชาร์จ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันแบตเตอรี่คลายประจุ 
ถึงแม้จะไม่ได้มีการใช้งาน 
 
6. การปรนนิบัติบำรุงประจำปี 
 6.1 ระบบน้ำมัน 
  - การตรวจสอบ ตรวจความหนืดของน้ำมันในกระบอก และตรวจสภาพการทำงานเกียร์ทด 
  - การซ่อมบำรุง ถ้าไม่สามารถใช้การได้ ให้เปล่ียนเมื่อหมดอายุการใช้งาน 
 

7. การปรนนิบัติบำรุงประจำ 3 ปี 

 7.1 ระบบน้ำมัน 

  - การตรวจสอบ ตรวจสอบซีลกระบอกรับแรงว่ายงัสามารถใช้การได้หรือไม่  
  - การซ่อมบำรุง ให้เปล่ียนเมื่อหมดอายุการใช้งานหรือเปล่ียนตามวงรอบการใช้งาน 
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ตอนท่ี 3 
คำแนะนำในการหล่อลื่น 

 
1. กล่าวทั่วไป 
 1.1 คำแนะนำในการหล่อล่ืน จะกล่าวถึงกรรมวิธีในการทำความสะอาด และหล่อล่ืน การใช้เครื่องมือ
ในการหล่อล่ืน, ห้วงเวลาในการหล่อล่ืน และจุดต่าง ๆ ท่ีจะทำการหล่อล่ืน สำหรับคำแนะนำห้วงเวลาในการทำ
การหล่อล่ืนแบ่งออกเป็น การหล่อล่ืนประจำวัน, การหล่อล่ืนประจำสัปดาห์ การหล่อล่ืนประจำเดือน (6 เดือน) 
การหล่อล่ืนประจำปี (1 ปี และ 3 ปี) และโดยมีรูปภาพแสดงจุดท่ีจะทำการหล่อล่ืนประกอบคำอธิบาย 
 1.2 คำแนะนำในการหล่อล่ืนภายในสภาพปกติ 
   1.2.1 ห้วงเวลาในการบริการที่ระบุไว้ในคำสั่งการหล่อลื่นนั้น ใช้ในการปฏิบัติงานปกติ และในภูมิภาค 
ท่ีมีอุณหภูมิ, ความช้ืน และสภาพบรรยากาศปานกลาง 
   1.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการหล่อล่ืนได้แจกจ่ายพร้อมกับอาวุธแต่ละกระบอก เพื่อใช้ในการปรนนิบัติบำรุง
อย่างพอเพียง และให้ใช้ผ้าทำความสะอาด ทำความสะอาดเครื่องมือเหล่านี้ ท้ังก่อนและหลังการใช้งาน 
ตารางท่ี 2 คำแนะนำการหล่อล่ืน 

คำแนะนำการหล่อลื่น 

     ในห้วงเวลาการใช้งานตามปกติ ถ้าใช้งานติดต่อกัน ก็ควรทำการหล่อล่ืนมากขึ้น ถ้าจุดอัดน้ำมันหายไป
ต้องหามาทดแทน 
     หลังจากลุยข้ามน้ำ หรือล้างทำความสะอาด ค. ให้ทำการหล่อล่ืนซ้ำทุกครั้ง ดังนี้ 
     - ทำความสะอาดจุกอัดน้ำมันก่อนหล่อลื่น โดยใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S ทำความสะอาดชิ้นส่วน แล้ว
เช็ดให้แห้งก่อนทำการหล่อล่ืน 
     - เช็คส่วนหล่อล่ืนท่ีล้นออกมาให้หมด อย่าหล่อล่ืนมากเกินไป 
     - เส้นขีดประ จะแสดงให้ทราบตำแหน่งหล่อล่ืนท้ังสองข้างของอาวุธ 

หมายเหตุ การหล่อล่ืนประจำวัน หมายถึง การหล่อล่ืนท่ีกระทำวันละหนึ่งครั้ง หลังจากท่ีทำการยิงแล้ว 

สารหล่อลื่น 

RBC = Cleaning Compound Rifle Bone Cleaner, HIL-C-372 น้ำมันชำระล้างลำกล้อง 

PL-S = Lubricating Oil, General Purpose, Special Preservative, VV-L-800 น้ำมันหล่อล่ืน 

  1.2.3 จุกหยอดน้ำมันต่างๆ จะแสดงไว้ในคำส่ังหล่อล่ืน ให้ใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดถูทำความสะอาด
จุกเหล่านี้บริเวณรอบๆ ก่อนทำการหล่อล่ืน 
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ตารางท่ี 3 การหล่อล่ืน 
 

การหล่อลื่น 
ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

 
 

 
  

 
 
 

   
 

  
 

 
 

ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 

จุดหล่อล่ืน การปฏิบัติ วัสดุหล่อล่ืน วงรอบการ ปบ. 
1 เช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยจารบี จารบี ส. และหลังการยิง 
2 เช็ดทำความสะอาดแล้วชโลมน้ำมัน RBC ส. และหลังการยิง 
3 เช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยจารบ ี จารบี ส. และหลังการยิง 
4 เช็ดทำความสะอาดแล้วอัดน้ำมัน PL-S ว. 
5 เช็ดทำความสะอาดแล้วชโลมน้ำมัน PL-S ว. 
6 เช็ดทำความสะอาดแล้วอัดน้ำมัน PL-S ว. 
7 เช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยจารบ ี จารบี ด. และหลังการยิง 

หมายเหตุ  1. RBC = Cleaning Compound Rifle Bone Cleaner, HIL-C-372 
              2. PL-S = Lubricating Oil, General Purpose, Special Preservative, VV-L-800 

 

 
2. การทาสี 
 เมื่อ ค. มีรอยขีดข่วน หรือสีกะเทาะออกจนปรากฏให้เห็นเนื้อโลหะ ให้ทาสีทับเฉพาะส่วนท่ีมีรอยชำรุดนั้น 
เพื่อเป็นการปกปิดร่องรอยและป้องกันสนิม โดยไม่จำเป็นต้องทาสีใหม่ทั้งหมด และห้ามทาสีลงบนผิวพื้นท่ี
จะต้องให้การหล่อล่ืน แต่ถ้าบริเวณนั้นเป็นสนิมผุกร่อน ต้องรีบทำความสะอาดแล้วทำการหล่อล่ืนด้วย 

5 ชุดโครงเครื ่องปิด
ทา้ย 

6 ชุดขับเคลื่อนทางสงู 

7 ตลับลูกปืนแคร่ล่าง 

4 ชุดขับเคลื่อนทางทศิ 

3 เฟืองขับทางสูง 

1 ชุดแปลปืน 

2 ลำกล้อง 
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บทที ่3 
คำแนะนำการซ่อมบำรุง 

 
 การซ่อมบำรุงระดับหน่วยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผู้ใช้หรือพลประจำปืน และระดับช่างซ่อมบำรุง
ประจำหน่วย โดยทำการตรวจสภาพ, การทำความสะอาด, การบริการ, การรักษา, การหล่อล่ืน, การปรับตามความจำเป็น 
และการเปล่ียนช้ินส่วนซ่อมเล็กๆ น้อยๆ 

ตอนท่ี 1 
การซ่อมบำรุงระดับหน่วย 

 
1. การซ่อมบำรุงโดยพลประจำปืน 
 พลประจำปืนหรือผู้ใช้จะกระทำโดยการทำความสะอาด, การบริการ, การรักษา, การหล่อล่ืน และการตรวจสภาพ
โดยท่ัวไป โดยแยกการปฏิบัติเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้ 
 1.1 ลำกล้อง 
   พลประจำปืนสามารถถอดแยก ลำกล้อง ออกจากเครื่องปิดท้าย เพื่อตรวจสภาพและทำความสะอาด 
ชุดเข็มแทงชนวน, โครงกระเด่ืองล่ันไก และชุดแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก โดยสามารถถอดเปล่ียนเข็มแทงชนวน 
และแหนบโครงกระเดื่องลั่นไกได้ (สำหรับชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องลั่นไก ห้ามมิให้พลประจำปืนถอดประกอบ) 
การถอดเครื่องปิดท้ายและชุดเข็มแทงชนวน มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1.1.1 การประกอบเครื่องปิดท้าย 
 1.1.1.1 นำเข็มแทงชนวนมาใส่แป้นเกลียวบังคับเข็มแทงขนวน ใส่แหนบเข็มแทงชนวน ใช้ปลายเล็บกด
แหนบเข็มแทงชนวน นำแหวนบังคับแหนบเข็มแทงชนวนมากดแหนบเข็มแทงชนวนอีกด้านหนึ่ง ดันให้เข้าร่องเข็ม
แทงชนวน นำแป้นเกลียวบังคับเข็มแทงชนวนขันให้แน่น นำปลอกเกลียวบังคับแป้นเกลียวบังคับเข็มแทงชนวนขัน
เข้าในรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน 
 1.1.1.2 นำแหนบโครงกระเดื่องลั่นไกมาประกอบกับแกนยันโครงกระเดื่องลั่นไก และประคองแหนบ
โครงกระเด่ืองล่ันไกใส่ในรูเดือยท้ายลำกล้อง ใส่จุกเกลียวปิดท้ายแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก โดยใช้ไขควงปาก
แบนขันให้เสมอกับผิวเครื่องปิดท้าย 
 1.1.1.3 นำใบปลดกระเด่ืองล่ันไกใส่เครื่องปิดท้าย บริเวณท่ีใส่ฝาปิดใบปลดกระเด่ืองล่ันไก โดยใช้ด้าน
แหลมหันเข้า จากนั้นให้รูโครงเครื่องปิดท้ายบริเวณใส่คันลั่นไกตรงกับใบปลดกระเดื่องลั่นไก แล้วใส่คันลั่นไก 
เคาะเบาๆ ด้วยค้อนให้เข้าบ่าแนบสนิท ใช้ประแจหกเหล่ียม 6 มม. ขันสลักเกลียวบังคับล่ันไก นำฝาปิดใบปลด
กระเด่ืองล่ันไกมาใส่ และใช้ประแจหกเหลี่ยม 4 มม. ขันสลักเกลียวยึดฝาปิดใบปลดกระเด่ืองล่ันไกให้แน่น 
นำแหนบคันล่ันไกมาใส่ โดยใช้เหล็กส่งตอกแหนบให้เข้าร่องคันล่ันไก แล้วใช้ตัวบิดใส่แหนบบิดแหนบคันล่ันไก
ให้ลงร่อง ใช้เหล็กส่งตอกเบาๆ บริเวณแหนบคันล่ันไก ให้แกนคันล่ันไกสูงกว่าแหนบ นำจุกเกลียวบังคับแหนบ
คันล่ันไกใส่โครงเครื่องปิดท้าย โดยใช้ไขควงแบนขันให้แน่น 



43 
 

   1.) ใส่โครงกระเด่ืองล่ันไก 
   2.)ใช้ประแจกระบอกเบอร์ –35 ขันรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวนเข้ากับโครงปิดท้ายจนแน่น 
 1.2 ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 1.3.1 พลประจำปืนจะถอดช้ินส่วนย่อยของชุดรับแรงสะท้อยถอยหลังไม่ได้ 
 1.3.2 ตรวจการทำงานของชุดรับแรงสะท้อยถอยหลังโดยใช้เครื่องทดสอบดึงลำกล้องถอยหลังแล้ว
ปล่อยลำกล้องจะต้องกลับสู่ตำแหน่งเดิม 
 1.3.3 ตรวจสอบระดับน้ำมันภายในชุดรับแรงสะท้อยถอยหลัง โดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำมันจะต้อง
อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
 1.3.4 ตรวจแรงดันแก๊สภายในชุดรับแรงสะท้อยถอยหลังโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบแรงดันแก๊สต้องอยู่
ระหว่าง 43 – 47 บาร์ ถ้าแรงดันแก๊สน้อยเกินไป ต้องทำการเติมแก๊สให้มีแรงดันอยู่ในค่าท่ีกำหนด ถ้าแรงดัน
มากเกินไปต้องทำการระบายให้แก๊สอยู่ในค่าท่ีกำหนด 
 1.3.5 ตรวจสอบด้วยสาย ชุดรับแรงสะท้อยถอยหลังต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือการหลวมคลอนของ
สลักเกลียว และให้ชโลมน้ำมันหล่อล่ืน (PL – S) บริเวณชุดรับแรงสะท้อยถอยหลัง 
 1.3 ชุดขับเคลื่อนทางสูง 
 1.3.1 พลประจำปืนจะถอดช้ินส่วนย่อยของชุดขับเคล่ือนทางสูงไม่ได้ 
 1.3.2 ให้ตรวจการทำงานของชุดขับเคลื่อนทางสูง โดยหมุนควงสูงให้เฟืองขับทางสูงเคลื่อนท่ีบนแรค
ขับทางสูงส่งผลใหลำกล้องเคลื่อนท่ีขึ้นและลงจนสุด ในระหว่างการหมุนให้สังเกตว่า มีการติดขัดของเฟืองขับ
ทางสูงหรือไม่ และให้อัดน้ำมันหล่อล่ืน (PL – S) ท่ีจุดอัดน้ำมันของชุดขับเคล่ือนทางสูง 
 1.3.3 ทำความสะอาดช้ินส่วนท่ีสำคัญ ได้แก่ เฟืองขับทางสูง, ตลับลูกปืนรับเฟืองขับ, ข้อต่อต่อเพลา, ขา
ยึดชุดขับเคล่ือน, ชุดขับเคล่ือน, มอเตอร์ทางสูง และมือหมุน ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีการขับเคล่ือนด้วยระบบไฟฟ้า จะมี
การใช้ตัวเข้ารหัสในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของการหมุน แล้วชโลมด้วยน้ำมันสนิมอย่างใส 
 1.3.4 ตรวจการหลวมคลอนของสลักเกลียวยึดชุดขับเคล่ือนทางสูง ถ้ามีการหลวมคลอน ให้ใช้ประแจ
ขันยึดให้แน่น 
 1.4 ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 
 1.4.1 พลประจำปืนจะถอดช้ินส่วนย่อยของชุดขับเคล่ือนทางทิศไม่ได้ 
 1.4.2 ใหต้รวจการทำงานของชุดขับเคล่ือนทางทิศ โดยหมุนควงทางทิศให้เฟืองขับทางทิศเคล่ือนท่ีบน
ฟันเฟืองแบริ่งทางทิศส่งผลใหลำกล้องเคล่ือนท่ีไปทาง ซ้าย และขวา ในระหว่างการหมุนให้สังเกตว่า มีการติดขัด
ของเฟืองขับทางทิศหรือไม่ และให้อัดน้ำมันหล่อล่ืน (PL – S) ท่ีจุดอัดน้ำมันของชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
 1.4.3 ทำความสะอาดช้ินส่วนท่ีสำคัญ ได้แก่ มือหมุน, ชุดคลัชมือ, ชุดขับเคลื่อน, มอเตอร์ทางทิศ แล้ว
ชโลมด้วยน้ำมันสนิมอย่างใส 
 1.4.4 ตรวจการหลวมคลอนของสลักเกลียวยึดชุดขับเคล่ือนทางทิศ ถ้ามีการหลวมคลอน ให้ใช้ประแจ
ขันยึดให้แน่น 
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1.5 ชุดแคร่ล่าง 
 1.5.1 พลประจำปืนจะถอดช้ินส่วนย่อยของชุดแคร่ล่างไม่ได้ 
 1.5.2 ให้ตรวจดูรอยแตกร้าวของชุดแคร่ล่างด้วยสายตา 
 1.5.3 ทำความสะอาดช้ินส่วนท่ีสำคัญ ได้แก่ บริเวณประกับแบริ่งทางสูง แบริ่งทางสูง แบริ่งทางทิศ และ
แผ่นเหล็กยึดฐาน 
 1.6.4 ตรวจการหลวมคลอนของสลักเกลียวยึดแคร่ล่าง ถ้ามีการหลวมคลอน ให้ใช้ประแจขันยึด      
ให้แน่น และให้อัดน้ำมันหล่อล่ืน (PL – S) ท่ีจุดอัดน้ำมันของแคร่ล่าง 
 1.6 กล้องเล็ง 
 1.6.1 พลประจำปืนจะถอดช้ินส่วนย่อยของกล้องเล็งไม่ได้ 
 1.6.2 ให้ตรวจสภาพท่ัวไปของกล้องเล็งด้วยสายตา และทดลองใช้งานว่า มีการชำรุด หรือมีการหลวม
คลอนหรือไม่ ถ้ามีการชำรุดหรือเกิดการคลาดเคลื่อนในการวัดค่าของมาตราต่างๆ ให้ส่งหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
ดำเนินการปรับหรือซ่อมแก้ไขต่อไป 
 1.6.3 พลประจำปืนจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้กล้องเล็ง ท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 1 
 
2. การซ่อมบำรุงโดยช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
 ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยจะกระทำได้โดย การตรวจสภาพ, การซ่อมเปล่ียน, การจัดปรับ หรือการจัดแนว 
การถอดเครื่องปิดท้ายและล่ันไก เพื่อทำการเปล่ียนช้ินส่วนซ่อม จำพวกเข็มแทงชนวน และแหนบต่างๆ ภายใน
เครื่องปิดท้าย และการปรับตั้งการทำงานชุดขับเคลื่อนทางทิศ ชุดขับเคลื่อนทางสูง ของเครื่องยิงลูกระเบิด 
ให้กับมาใช้งานได้ตามปกติ 
 2.1 ชุดโครงกระเดื่องลั่นไก 
 ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย จะทำการตรวจสภาพได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติของพลประจำปืน และ
สามารถถอดเปล่ียนช้ินส่วนของโครงกระเด่ืองล่ันไกได้ 
 
ตารางท่ี 4 การซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 

1 การเตรียมเครื่องมือ 
1.1 ค้อน 
1.2 เหล็กส่ง 
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
2 ใช้เหล็กส่งท่ีมีขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่าสลักกระเด่ืองล่ันไก 

โดยตอกเหล็กส่งให้สลักกระเด่ืองล่ันไกหลุดจากโครง
กระเด่ืองล่ันไก 

 
3 นำกระเดื่องลั่นไก ปลอกแหนบกระเดื่องลั่นไก และแหนบ

กระเด่ืองล่ันไก ออกจากโครงกระเด่ืองล่ันไก แล้วทำ 
ความสะอาดและตรวจสภาพช้ินส่วนต่างๆ ถ้าปรากฏว่ามี
การชำรุดหรือเส่ือมสภาพ โดยเฉพาะแหนบกระเด่ืองล่ันไก 
ให้เปล่ียนอันใหม่แทน แล้วประกอบกลับสู่สภาพเดิม  

โดยย้อนขั้นตอนการถอด  

 
 2.2 ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 2.2.1 ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยจะถอดช้ินส่วนย่อยของชุดรับแรงสะท้อนถอยหลังไม่ได้ 
 2.2.2 ตรวจสภาพการทำงานของ กระบอกรับอรงถอย เช่นเดียวกับการปฏิบัติของพลประจำปืน 
ถ้าพบการชำรุดหรือการทำงานท่ีผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 2.2.3 ตรวจสภาพการทำงานของ กระบอกสะสมแรงดัน ด้วยการตรวจหารอยร ั ่วของน้ำมัน  
ถ้าพบการชำรุดหรือการทำงานท่ีผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 2.2.4 ตรวจสภาพการทำงานของ แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี ถ้าพบการชำรุด ให้ส่งซ่อมไปยังหน่วย
สนับสนุนโดยตรง 
 2.3 ชุดขับเคลื่อน 
 2.3.1 ตรวจสอบน้ำมันชุดขับเคลื่อนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูการทำงานของชุดขับเคลื่อน   
ทางทิศ ด้วยการตรวจหารอยรั่วของน้ำมัน ถ้าพบการชำรุดหรือการทำงานที่ผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วย
สนับสนุนโดยตรง  
          2.3.2 ตรวจสอบมอเตอร์ขุดขับเคล่ือน ถ้าพบการชำรุดหรือการทำงานท่ีผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วย
สนับสนุนโดยตรง  
          2.3.3 ตรวจสอบมือหมุนโดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างท่ีหมุนสังเกตการเคล่ือนท่ีว่ามีการติดขัด
ของเฟืองขับทางทิศหรือไม่ ถ้าพบการชำรุดหรือการทำงานท่ีผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 2.4 ชุดแคร่ล่าง 
  2.4.1 ตรวจการหลวมคลอนของสลักเกลียวต่างๆ ที่ยึดแคร่ล่าง ถ้ามีการหลวมคลอนให้ใช้ประแจขันยึด
ให้แน่น หรือถ้าสลักเกลียวมีการสูญหายหรือชำรุด ให้จัดหาเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใหม่ทันที 
  2.4.2 ตรวจดูรอยแตกร้าวของแคร่ล่าง ถ้าพบการชำรุดให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
  2.4.3 ตรวจดูรอยแตกร้าวเฟืองทางทิศ  ถ้าพบการชำรุดให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
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 2.5 กล้องเล็ง 
  2.5.1 ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยจะถอดช้ินส่วนย่อยของกล้องเล็งไม่ได้ 
 2.5.2 ให้ตรวจสภาพท่ัวๆ ไปของกล้องเล็งด้วยสายตา และทดลองใช้งาน ถ้ามีการชำรุด  หรือเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการวัดค่ามาตราต่างๆ ให้ส่งหน่วยสนับสนุนโดยตรงดำเนินการปรับ หรือซ่อมแก้ไขให้
ต่อไป  
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ตอนท่ี 2 
ข้อขัดข้องและการแก้ไข 

 
 การขัดข้องของเครื่องยิงลูกระเบิดในขณะยิงนั้น อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการ การท่ีจะแก้ไข
เครื่องยิงลูกระเบิดสามารถทำการยิงได้ต่อไปนั้น จำเป็นจะต้องค้นหาสาเหตุของข้อขัดข้องท่ีเกิดขึ้น แล้วทำการ
แก้ไขข้อขัดข้องนั้นๆ ตามระดับการซ่อมบำรุงท่ีกำหนดไว้ในแผนแบ่งมอบการซ่อมบำรุง ซึ่งมีรหัสของการซ่อม
บำรุงดังนี้ 
 (1) หมายถึง ผู้ใช้หรือพลประจำปืน 
 (2) หมายถึง ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
 (3) หน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 (4) หน่วยสนับสนุนท่ัวไป 
 
1. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดลำกล้อง 
ตารางท่ี 5 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดลำกล้อง 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. บรรจุลูกระเบิดยิง 

เข้าลำกล้องไม่ได้ 
1. ตรวจสอบลูกระเบิดยิง 
ดังนี ้
1.1 ตรวจลูกระเบิดยิงว่า 
มีรอยเยินหรือผิดรูป 
1.2 ตรวจหางลูกระเบิดยิง 
บุบ เบี้ยว หรือเปล่ียนรูปไป 
1.3 ตรวจดูว่ามีสนิมหรือ
ส่ิงสกปรกจับเกาะท่ีตัว 
ลูกระเบิด หรือมีสีเปรอะ
เปื้อนอยู ่ทำให้ลูกระเบิด
ยงิคับหรือฝืดลำกล้อง จน
ไม่สามารถบรรจุเข้าลำ
กล้องได้ 
1.4 ลองบรรจุใหม่ 

 
 
1.1.1 เปล่ียนนัดใหม่
แทน 
 
 
1.3.1 ทำความสะอาด 
ลูกระเบิด ขัดสนิม  
ส่ิงสกปรก และสีท่ีจับ
เปรอะอยู่นั้นออกให้หมด 
โดยใช้กระดาษทราย
ละเอียดหรือผ้าขัด 
 

- เกิดจากการขนส่ง 
 
 
 
 
 
- เนื่องการจัดเก็บไม่ดี 
จึงทำให้เกิดความช้ืนและ
สนิม 
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2. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดโครงเคร่ืองปิดท้ายและลั่นไก 
ตารางท่ี 6 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดโครงเครื่องปิดท้ายและล่ันไก 

 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
 1.5 ตรวจสอบภายใน 

ลำกล้อง 
1.6 ตรวจวัสดุแปลกปลอม
ท่ีติดอยู่ภายในลำกล้อง 
1.7 ตรวจความสะอาด 
 
 
1.8 ตรวจลำกล้องจะต้อง 
 
 
 
 
1.9 ลองบรรจุใหม่ 

 
 
1.6.1 นำเอาวัสดุแปลกปลอม
ท่ีติดอยู่ออกจากลำกล้อง 
1.7.1 ทำความสะอาด 
ลำกล้องโดยใช้แส้หุ้มผ้า
แล้วโสกภายในลำกล้อง 
1.8.1 ลำกล้องจะต้อง 
ไม่บุบเบ้ียวผิดไปจากเดิม
ภายในลำกล้องจะต้องสะอาด 
ปราศจากผง และส่ิงอุดตัน 
ส่วนท่ีทาสีไว้ไม่ถลอก 

 
 
-เนื่องจากการยิง
ติดต่อกันหลายนัด  
ทำให้เกิดเขม่า และ
วัสดุแปลกปลอม 
ติดค้างภายในลำกล้อง 
 
 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ลูกระเบิดยิงไม่ล่ันหรือ

ด้านภายในลำกล้อง 
1.1 ให้ล่ันไกซ้ำอีก 1 ครั้ง 
1.2 รอเวลาอย่างน้อย 1 
นาที ให้ลำกล้องเย็น เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากส่วนบรรจุหลัก 
หรือส่วนบรรจุเพิ่มของ ลย./
ค. อาจมีความช้ืน หรือ
เส่ือมสภาพ ทำให้การเผา
ไหม้ช้ากว่าเดิม 
1.3 ใช้เครื่องมือจับลูกระเบิด
ยิง (EXTRATOR) จับลูก
ระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
1.4 ตรวจสอบชนวนท้าย 
ลย./ค. เข้าท่ีหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 ขันชนวนท้ายเข้า 
ให้สนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อาจเกิดจากการส่ัน 
สะเทือนในการขนย้าย 
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ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
 1.5 ตรวจสอบสภาพ 

ชนวนท้าย ถ้ามีรอย 
ถูกกระแทก แต่ไม่
ทำงาน 
1.6 ตรวจสอบภายใน 
ลำกล้อง ว่ามีเขม่าและ
ส่ิงแปลกปลอมจับเกาะ
อยู่ภายในลำกล้องหรือไม่ 
 
 
1.7 ลองบรรจุและทำการ
ยิงอีกครั้ง 
1.8 ถอดชุดลำกล้องออก
จากขาหยั่ง 
1.9 วิธีถอดโครงเครื่อง 
ปิดท้ายและรองแป้น
เกลียวเข็มแทงชนวน 
1.10 ตรวจสอบการทำงาน
ของชุดเข็มแทงชนวน โดย
ใช้นิ้วดันท้ายเข็มแทงชนวน 
ว่าเคล่ือนท่ีพ้นเรือนเข็ม
แทงชนวนหรือไม่ ถ้าเข็ม
ไม่โผล่พ้น 
1.11 ตรวจแหนบโครง 
กระเด่ืองล่ันไก โดยใช้ไขควง
ปากแบนถอดจุกเกลียว
ปิดท้ายโครงกระเด่ืองล่ันไก
ออก ถอดแหนบโครงกระเด่ือง
ล่ันไก ตรวจดูการยุบตัว 
การสึกกร่อน 

1.5.1 เปล่ียนนัดใหม่แทน 
 
 
 
1.6.1 ทำความสะอาด 
ลำกล้อง โดยใช้แส้หุ้มผ้า 
แล้วโสกภายในลำกล้อง 
(ห้ามหล่อล่ืนภายใน 
ลำกล้อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.1 ใช้ประแจขันชุด
เข็มแทงชนวน ขันแป้น 
เกลียวบังคับเข็มแทงชนวน
ให้แน่น 
1.10.2 เปล่ียนเข็มแทงชนวน 
 
1.11.1 เปล่ียนแหนบโครง 
กระเด่ืองล่ันไก 
 
 
 
 
 

-ชนวนท้ายเส่ือมสภาพ 
 
 
 
-ภายในลำกล้อง
สกปรก มีเขม่าท่ีเกิด
จากการยิงในนัดก่อนๆ 
จับเกาะอยู่ ทำให้ลูก
ระเบิดยิงเล่ือนตัวลงไม่
สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
- เกิดจากการคลายตัว
ของแป้นเกลียวบังคับ
เข็มแทงชนวน 
 
-เกิดจากการยิง   
ติดต่อกันหลายครั้ง 
-เกิดจากแหนบโครง
กระเด่ืองล่ันไกอยู่ใน
พื้นท่ีจำกัด ทำให้
แหนบคันล่ันไกยุบตัว
ไม่คลายตัวกลับท่ีเดิม 
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3. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดขับเคลื่อนทางสูง 
ตารางท่ี 7 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดขับเคล่ือนทางสูง 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ยกปากลำกล้องขึ้นหรือ
ลดปากลำกล้องลงไม่ได้ 

 

1.1 ตรวจสอบโดยการ 
ใช้มือหมุนควงสูงว่ามีการ
คลายตัวของชุดเกลียว
ปรับเฟืองขับควงสูงตัว
หรือไม่หากมีให้ใช้ประแจ
ปรับเกลียวจุดท่ีจะปรับ
เฟืองขับควงสูง 
1.2 ในขณะปรับชุด
เกลียวปรับเฟืองขับควง
สูงให้พลประจำปืนหมุน
ควงสูงขึ้นหรือลงโดยใช้
ความรู้สึกและสังเกตุว่า
สามารถหมุนควงสูงทำให้
ลำกล้องเคล่ือนท่ีขึ้นลงได้
คล่องตัวพอดี  

- จัดปรับชุดเกลียวปรับ 
  เฟืองขับควงสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เกิดจากการส่ันสะเทือน 
ขณะยิง และการเคล่ือนย้าย
ยุทโธปกรณ์ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
4. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 
ตารางท่ี 8 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ส่ายปากลำกล้องไปทาง 
ซ้ายหรือทางขวาไม่ได้ 
 
 

1.1 ตรวจสอบโดยใช้มือ
หมุนชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
หากมีการคลายตัวของ
สลักเกลียวยึดแท ่น ชุด
ขับเคล่ือนใหใ้ช้ประแจหก
เหล่ียมปรับให้แน่น 

- จัดปรับสลักเกลียวยึด 
  แท่นชุดขับเคล่ือน 
 

 

- เกิดจากการส่ันสะเทือน
ขณะยิง และการเคล่ือนย้าย
ยุทโธปกรณ์ 
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5. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ระยะยิง 
ตารางท่ี 9 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ระยะยิง 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ระยะยิงใกล้กว่าปกติ 
 

1.1 ตรวจสอบความเปียก
ช้ืนส่วนบรรจุเพิ่ม โดย
การใช้มือสัมผัส ว่ามี
ความเปียกช้ืนหรือไม่ 
1.2 ตรวจสอบความเปียก
ช้ืนภายในลำกล้อง ว่ามี
น้ำอยู่ภายในลำกล้อง
หรือไม ่
 

1.1.1 เปล่ียนส่วนบรรจุเพิ่ม
ใหม่ 
 
 
1.2.1 ทำความสะอาดลำ
กล้อง 
โดยใช้แส้หุ้มผ้าแห้งโสก
ภายในลำกล้อง 

- เกิดจากสภาพอากาศ 
เช่น ฝนตก น้ำค้างลง 
ทำให้ส่วนบรรจุหลักและ 
ส่วนบรรจุเพิ่ม ลุกไหม้ช้าลง 
- เกิดจากสภาพอากาศ 
เช่น ฝนตก น้ำค้างลง 
ทำให้ส่วนบรรจุหลักและ 
ส่วนบรรจุเพิ่ม ลุกไหม้ช้าลง 

 
6. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตารางท่ี 10 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ลำกล้องไม่กลับเข้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
2. ฝาปิดกระบอกรับแรง
ถอยชิดกับโครงปิดท้าย
เครื่อง 

1.1 ตรวจสอบระบบแก๊ส
ไนโตรเจนและระบบ
น้ำมัน 
1.2 ตรวจสอบส่ิงสกปรก
บริเวณส่วนเคล่ือนท่ีของ
ชุดรับแรงสะท้อนถอย
หลัง 
2.1 ตรวจสอบระบบแก๊ส
ไนโตรเจนและระบบ
น้ำมัน 
 
2.2 ตรวจสอบถังบรรจุ
เช้ือเพลิงว่ามีรอยรั่ว ร้าว 
รอยแตกหรือไม ่
2.3 ตรวจสอบระยะห่าง
ระหว่างฝาปิดกระบอก 
รับแรงถอยกับโครงปิดท้าย 

1.1.1 บรรจุแก๊ส  
 นโตรเจน และน้ำมัน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติตาม  
 ผนวก ก. 
 
 
 
2.1.1 บรรจุแก๊ส
ไนโตรเจน และน้ำมัน  
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตาม ผนวก ก. 
2.2.1 ทำการซ่อมแซม
รอยรั่ว หรือรอยแตก 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตาม ผนวก ก. 
 

- แก๊สไนโตรเจน หรือ
น้ำมันเกิดการรั่วซึม ออก
จากถังบรรจุเช้ือเพลิง 
 
 
 
 
- แก๊สไนโตรเจน หรือ
น้ำมันเกิดการรั่วซึม ออก
จากถังบรรจุเช้ือเพลิง 
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ตอนท่ี 3 
การแบ่งมอบการซ่อมบำรุง (MAINTENANCE ALLOCATION CHART) 

 
แผนการแบ่งมอบการซ่อมบำรุง สำหรับ ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตารางท่ี 11 ตารางแผนการแบ่งมอบการซ่อมบำรุง สำหรับ ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
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ชุดลำกล้อง 
1.1 ลำกล้อง 
1.2 ปลอกรัดลำกล้อง 
1.3 เครื่องปิดท้ายและล่ันไก 
1.4 เข็มแทงชนวน 
ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
2.1 กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
2.2 กระบอกสะสมแรงดัน 
2.3 แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี 
2.4 เฟืองทางสูง 
ชุดขับเคล่ือน 
3.1 มอเตอร์ขับเคล่ือน 
3.2 ชุดเกียร์ขับเคล่ือน 
3.3 ชุดเฟืองขับ 
3.4 ชุดครัชและมือหมุน 
เครื่องเล็งและเครื่องควบคุมการยิง 
4.1 หลักเล็ง 
4.2 ไฟฉายหัวหลักเล็ง 
4.3 เครื่องเล็งแบบ เอ็ม 53 
4.4 กล่องใส่เครื่องเล็ง 
4.5 ไฟฉายเครื่องเล็ง 
4.6 กล้องข้อศอก 
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คำอธิบาย แผนการแบ่งมอบการซ่อมบำรุงช่องต่างๆ 
 1. ช่องท่ี 1 หมายเลขชุดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นหมายเลขชุดองค์ประกอบท่ีจัดรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 2. ช่องท่ี 2 ช่ือองค์ประกอบ เป็นช่ือองค์ประกอบย่อยติดต้ังรวมอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน 
 3. ช่องท่ี 3 การซ่อมบำรุง เป็นขอบเขตท่ีกำหนดให้ปฏิบัติในการซ่อมบำรุงแต่ละระดับ ในความรับผิดชอบ
ตามสัญลักษณ์ท่ีกำหนด 
 4. สัญลักษณ์ ขอบเขตความรับผิดชอบการซ่อมบำรุงแต่ละขั้น กำหนดด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์แทน พลประจำอาวุธ 
 4.2 สัญลักษณ์แทน ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
 4.3 สัญลักษณ์แทน หน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง (สพ.ทบ.) 
 4.4 สัญลักษณ์แทน หน่วยซ่อมบำรุงระดับคลัง (ศอว.ศอพท.) 
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บทที่ 4 
กระสุน 

 
ตอนท่ี 1 

กล่าวท่ัวไป 
 

1. ลักษณะทั่วไป 
 ค.81 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ศอว.ศอพท. ใช้ยิงด้วยลูกระเบิดยิงขนาด 81 มม. ซึ่งเป็น
ลูกระเบิดแบบ สำเร็จรูปชนิดกึ่งรวม ลูกระเบิดยิงนี้เรียกชื่อเต็มว่า “ลูกระเบิดยิงเครื่องยิงลูกระเบิด” ขนาด 81 
มม. หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “ลย./ค. 81 มม. ลูกระเบิดยิงนี้จ่ายให้ในลักษณะกระสุนครบนัด (COMPLETE - ROUND) 
ลย./ค. 81 มม. เป็นกระสุนมีหาง แต่สำหรับส่วนบรรจุนั้นสามารถแยกออกได้ การท่ีจัดเข้าไว้เป็นประเภทแยก
บรรจุเพราะสามารถเปล่ียนแปลงส่วนบรรจุได้เหมือนกระสุนแยก เวลายิงใช้บรรจุลงไปในเครื่องยิงรวมกันเป็นหน่วย
เดียว (ครบนัด) แต่สำหรับส่วนบรรจุนั้น แยกออกได้ก่อนจะทำการบรรจุ โดยใช้ยิงไปตามระยะที่ต้องการตาม
ตารางยิง  
 
2. ประเภทของลูกระเบิดยิง 
 การแบ่งประเภทของ ลย./ค. แบ่งตามความมุ่งหมายในการใช้งานเป็น 4 ประเภท คือ 
 2.1 ประเภทการฝึกยิง (TRAINING MOTAR BOMB) ลย./ค. ประเภทฝึกยิง เป็นลูกระเบิดที่ใช้ในการฝึกหัด 
เพื่อให้ทหารคุ้นเคยกับการยิงลูกระเบิดประเภทนี้ต่างกับประเภทซ้อมยิงคือไม่มีชนวนหัวและวัตถุระเบิด
บรรจุอยู่เลย คงมีแต่ปลอกดินจุดและเครื่องเริ่มจุด (ส่วนบรรจุหลัก) ซึ่งทำหน้าที่ขับลูกระเบิดออกจาก
ลำกล้องไปเท่านั้น ระยะยิงของลูกระเบิดฝึกยิง จะใกล้และเมื่อยิงไปแล้วครั้งหนึ่งสามารถนำมายิงต่อไปได้อีก  
 2.2 ประเภทการซ้อม (PRACTICE MOTAR BOMB) ลย./ค. ประเภทนี้มีลักษณะส่วนประกอบตลอดจน
น้ำหนักและขีปนวิธีเหมือน ลย./ค.81 มม. สังหารทุกประการ เว้นแต่ภายในลูกระเบิดยิงนี้บรรจุวัตถุปรับ
นำ้หนัก (INERT FILLER) ซึ่งไม่ใช้วัตถุระเบิดและสารเคมี ลย./ค. 81 มม. ประเภทนี้ใช้ยิงเพื่อซ้อมความแม่นยำ 
32. ลย./ค.81 มม. ประเภทฝึกยิง 
 2.3 ประเภทรบ (SERVICE MOTAR BOMB) ลย./ค. ประเภทนี้ ใช้ยิงหวังผลในการรบ ซึ่งผลและอำนาจ
ของ ลย./ค. ประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของ ลย./ค. ซึ่งแบ่งออกเป็น 
  2.3.1 ชนิดสังหาร (HE LIGHT) ลย./ค.สังหารนี้บรรจุดินระเบิดแรง ใช้ชนวนกระทบแตกไวใช้ยิงสังหาร
ฝ่ายตรงกันข้าม 
  2.3.2 ชนิดทำลาย (HE HEAVY) บรรจุดินระเบิดแรงสูง ถ้าใช้ชนวนกระทบแตกไวและชนวน 
รวม (ชนวนแตกอากาศกับชนวนกระทบแตกไว) ใช้ยิงสังหารฝ่ายตรงกันข้าม แต่ถ้าใช้ชนวนกะกำหนดใช้ยิง 
เพื่อทำลายท่ีหมายหรือท่ีมั่นซึ่งมีความแข็งแรงปานกลาง 



55 
 

  2.3.3 ชนิดควัน (SMOKE) ลย./ค.ชนิดควัน (ลูกระเบิดควัน) ประเภททำจากควัน ซึ่งนอกจากจะทำให้
เกิดม่านควันแล้วยังอาจเผาผลาญ ทำลาย และใช้กำหนดเป็นสัญญานได้ 
  2.3.4 ชนิดส่องแสง (ILLUMINATION) ลย./ค.ชนิดส่องแสง (ลูกระเบิดส่องแสง) เพื่อส่องสว่างพื้นท่ี
สนามรบและเพื่อกำหนดเป็นสัญญาณ 
 2.4 ประเภทฝึกบรรจุ (BUMY MOTAR BOMB) ลย./ค. ประเภทนี้ใช้เฉพาะฝึกหัดบรรจุเท่านั้น จะยิงออก
จากลำกล้องไม่ได้เพราะไม่มีดินส่งกระสุน ลย./ค. ประเภทนี้ที ่ใช้อยู่ทำด้วยไม้ แต่อาจจะใช้ ลย./ค.81 มม. 
ประเภทฝึกยิง ซึ่งถอดปลอกดินส่งกระสุนและชนวนท้ายออกแล้วใช้แทนกันได้ 
 
3. เคร่ืองหมายของลูกระเบิดยิง  
 ลูกระเบิดยิงทุกประเภทจะต้องมีเครื่องหมายแตกต่างกันออกไป ตามประเภทของลูกระเบิดยิง โดยท่ัว ๆ ไป
จะประกอบด้วยเครื่องหมายดังต่อไปนี้ 
 3.1 เครื่องหมายท่ีเป็นตัวอักษร 
   3.1.1 บ่งถึงแบบของลูกระเบิดยิง เช่น CIG. M 262 
   3.1.2 บ่งถึงวัตถุท่ีบรรจุภายในตัวลูกระเบิดเช่นลูกระเบิดสังหารบรรจุ ที เอ็น ที ก็จะมีตัวอักษร “T.N.T” 
   3.1.3 บ่งถึงลูกระเบิดยิงนี้ใช้กับอาวุธขนาดใด เช่น “ 81 MM.” 
   3.1.4 บ่งถึงหมายเลขงาน (งวดงาน) ของลูกระเบิดยิง เช่น “LOT AAP-8101-03-28” เป็นต้น 
 3.2 สีของลูกระเบิดยิง 
   3.2.1 ลูกระเบิดสังหาร ตัวลูกระเบิดจะเป็นสีกากีแกมเขียว  
   3.2.2 ลูกระเบิดควัน ตัวลูกระเบิดจะเป็นสีเทา 
   3.2.3 ลูกระเบิดส่องแสง ตัวลูกระเบิดจะเป็นสีฟ้า 
 
4. ลูกกระเบิดยิงขนาด 81 มม. ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 ลูกระเบิดสังหาร  
 4.2 ลูกระเบิดควันฟอสฟอรัสขาว (W.P.)  

 4.3 ลูกระเบิดควัน (TiCI₄)  
 4.4 ลูกระเบิดส่องแสง 
 ลูกระเบิดยิงทุกแบบท่ีจะใช้ยิงกับ ค.81 มม. ซึ่งผลิตโดยโรงงาน สร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด จะต้อง
มีแรงดันภายในรังเพลิงสูงสุดไม่เกิน 800 กก./ตร.ซม. 
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ตอนท่ี 2 
การระมัดระวังในการยิง 

 
1. ข้อควรระวังต่างๆ เกี่ยวกับการยิง ลย./ค.81 มม. 
 1.1 เมื่อยังไม่ต้องการใช้ ลย./ค.81 มม. ในขณะนั้นก็ยังไม่ควรนำออกจากกล่อง นอกจากนั้นไม่ควรทำลาย
แถบกระดาษกันน้ำเข้า ซึ่งพันผนึกฝากล่องนั้น 
 1.2 ลย./ค.81 มม. ที่นำออกจากกล่องแล้ว แต่ยังไม่ได้ยิงตามที่คาดหมายไว้ในครั้งนั้น ๆ จะต้องนำเก็บใส่
กล่องไว้ตามเดิมทุกครั้ง ก่อนเก็บต้องเช็ดส่ิงสกปรกท่ีเปรอะเป้ือนหรือฝุ่นออกให้ หมดและจะต้องผนึกฝากล่อง
ด้วยแถบกันน้ำให้สนิทเหมือนเดิมทุกประการ 
 1.3 ถึงแม้ว่า ลย./ค.81 มม. จะเก็บไว้ในกล่องอย่างมิดชิดก็ตาม แต่ไม่ควรจะทิ้งตากแดดตากฝน เพราะ
กล่องบรรจุลูกระเบิดยิงไม่สามารถทนต่อสภาพท่ีตรากตรำนั้นตลอดไป 
 1.4 การจับถือหรือขนย้าย ลย./ค.81 มม. ควรจะกระทำด้วยความระวังตลอดเวลา เพราะชิ้นส่วนต่าง ๆ 
ของเครื่องเริ่มจุดและชนวนหัวลูกระเบิดยิงนั้นไวอยู่แล้ว ถ้าถูกกระแทกกระเทือน โดยแรงก็จะทำงานซึ่งจะเกิด
อันตรายข้ึนได้ 
 1.5 อย่าได้พยายามถอดช้ินส่วนต่างๆ ของชนวนเป็นอันขาด (เว้นสลักนิรภัย) ซึ่งจะอนุญาตให้ถอดได้
เมื่อจะทำการยิง 
 1.6 พยายามระมัดระวังและป้องกันอย่าให้ลูกระเบิดยิงเปรอะเปื้อนดินทราย โคลนส่ิงสกปรกต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อจะทำการยิงจะต้องเช็คส่ิงสกปรกเหล่านั้นออกให้หมดเสียก่อน แต่ท้ังนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
ขัดลูกระเบิดยิงให้เป็นเงาเพื่อความสวยงาม 
 1.7 อย่าปล่อยให้ ลย./ค.81 มม. ตากแดดอยู่เป็นเวลานาน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงดินเพิ่มท้ังนี้เพราะว่า
ถ้า ลย./ค.81 มม. ท่ีใช้ยิงมีอุณหภูมิต่างกันจะทำให้อาการกระจายมากขึ้น 
 1.8 ถึงแม้ว่าถงุเซลโลเฟน ซึ่งห่อหุ้มถุงดินเพิ่มอยู่นั้นจะมีคุณสมบัติกันน้ำเข้าแต่ไม่ควรจะะปล่อยถุงดินเพิ่ม
ให้เปียกน้ำเปียกฝนเพราะเท่าท่ีปรากฏมาแล้ว 
 1.9 อย่าทำลายถุงเซลโลเฟนท่ีห่อหุ้มดินเพิ่มเป็นอันขาด 
 1.10 การถอดสลักนิรภัยออกจากชนวนหัวของลูกระเบิดยิงให้ถอดเมื่อจะบรรจุลูกระเบิดยิงเข้าลํากล้องเท่านั้น 
และอย่าได้ถอดสลักนิรภัยออกทั้งๆ ท่ียังไม่ต้องการใช้ลูกระเบิดยิงนั้นทําการยิง 
 1.11 ลูกระเบิดยิงนัดใดๆ ท่ีได้ถอดสลักนิรภัยออกแล้ว แต่บังเอิญไม่ได้ทำการยิงตามท่ีคาดหมายไว้ ให้สอด
สลักนิรภัยเข้าท่ีอย่างเดิมก่อนท่ีจะเก็บลูกระเบิดยิงนั้นใส่กล่อง 
 1.12 ลูกระเบิดยิงนัดใดท่ีได้ถอดถุงดินเพิ่มออกเพื่อเตรียมส่วนบรรจุให้ตรงตามคำบอกยิง แต่บังเอิญไม่ได้
ทำการยิงตามท่ีคาดหมายไว้ให้ใส่ถุงดินเพิ่มเข้าท่ีเดิมและควรระวังว่าจะต้องใส่ให้แน่นก่อนท่ีจะเก็บลูกระเบิดยิง 
นั้น ๆ ลงในกล่อง 
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 1.13 ต้องระลึกเสมอว่าลูกระเบิดยิงซึ่งได้ยิงออกจากลำกล้องไปแล้วแต่ไม่ระเบิดนั้น ชนวนพร้อมท่ีจะทำงาน
อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นห้ามมิให้จับต้อง ขนย้าย หรือเคลื่อนไหวลูกระเบิดนั้น เพราะอาการสั่นสะเทือนเพียง
เล็กน้อยอาจทำให้ชนวนทำงานทันทีและเกิดอันตรายข้ึนได้ 
 1.14 เมื่อทำการฝึก ค.81 มม. ถ้าปรากฏว่าลูกระเบิดยิงนัดใดท่ีล่ันออกจากลำกล้องไปแล้ว ไม่ระเบิดให้ทำ
เครื่องหมายบอกตำบลกระสุนตกไว้ แล้วจึงรีบติดต่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรพาวุธ ทราบเพื่อจัดการทำลายต่อไป 
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ตอนท่ี 3 
การเตรียมการในการใช้ลูกระเบิดยิง 

 
 ลูกระเบิดยิงขนาด 81 มม. (ลย./ค.81 มม.) ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง 
ศูนย์อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (รง.กสย.ศอว.ศอพท.) เป็นลูกระเบิด
แบบสำเร็จรูปชนิดกึ่งรวม ทุกช้ินส่วนของลูกระเบิดยิงนี้เวลายิงใช้บรรจุลงไปในเครื่องยิงรวมกันเป็นหน่วยเดียวกัน
แต่สำหรับส่วนบรรจุนั้นแยกได้ก่อนทำการบรรจุโดยใช้ยิงไปตามระยะท่ีต้องการ  
1. ส่วนต่างๆ ของลูกระเบิดยิง (ลย./ค.81 มม.) ที่ผลิตโดย รง.กสย.ศอว.ศอพท. ลูกระเบิดยิงท่ีสมบูรณ์ 1 นัด 
ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้ 
 1.1 ชนวนหัว  
 1.2 ตัวลูกระเบิดยิง  
 1.3 หางลูกระเบิดยิง  
 1.4 ส่วนบรรจุหลัก 
 1.5 ส่วนบรรจุเพิ่ม 
 1.6 ชนวนท้าย 
2. ประเภทของลูกระเบิดยิงมี 4 ประเภทดังกล่าวแล้วในข้อ 29 ตอนที่ 1 ของบทที่ 4 ต่อไปนี้จะ กล่าวใน
รายละเอียดเฉพาะลูกระเบิดสังหารซึ่ง รง.กสย.ศอว.ศอพท. ผลิตได้ 
 2.1 มีลักษณะและส่วนประกอบเหมือนข้อ 37 และ 38 
 2.2 เริ่มผลิตได้ปี 2526 และเป็นประเภทท่ี 2 ท่ี รง.กสย.ศอว.ศอพท. ผลิตได้จึงได้กำหนดให้เป็นแบบ CTG-
262 (ประเภทท่ี 2, ประเภทรบ :ชนิดสังหาร)  
 2.3 รายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบ  
 2.3.1 ชนวน 
              2.3.1.1 ชนวนท่ี รง.กสย.ศอว.ศอพท. ผลิตได้มี 2 แบบคือ แบบ M 111 A. 2 และแบบ 11 A. 
3 ทั้งสองแบบมีการทำงานเหมือนกันคือสามารถตั้งการทำงานได้ทั้งยิงแบบกระทบแตก ไวทันที และยิงแบบ
กระทบแตกไว- ถ่วงเวลา ซึ่งจะทำงาน 0.05 วินาทีหลังจากกระทบ หากแต่ว่า ชนวน M111 A 3 มีความไว
มากกว่าแบบ M 111 A 2 เท่านั้น 
 2.3.1.2 การปฏิบัติก่อนทำการยิง 
                    - ตั้งการทำงานของชนวนหัวก่อนคือ ถ้าต้องการให้ทำงานแบบกระทบ แตกไวทันที ก็ให้
หมุนรอยบากสลักตั้งชนวนให้ชี้ตรงอักษร SQ หากต้องการให้ทำงานแบบกระทบ แตกไว- ถ่วงเวลาก็ให้จัด  
รอยบากสลักตั้งชนวนให้ตรงอักษร D (ดี) 
   - ก่อนทำการยิงจะต้องถอดสลักนิรภัยท่ีชนวนหัวออกทุกครั้ง 
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 2.3.1.3 ลักษณะท่ัว ๆ ไป 
   สี   - สีเทา  
   น้ำหนัก     - A 2 หนัก = 201 ± 10 กรัม 
                 - A 3 หนัก = 208 ± 10 กรัม  
       2.3.2 ตัวลูกระเบิด  
      2.3.2.1 ขนาดยาว   = 222.81 ± 0.8 มม. 
      2.3.2.2 ตัวกระสุนหนัก   = 2920 ± 50 กรัม 
      2.3.2.3 บรรจุดินระเบิดหนัก       = 540 กรัม  
      2.3.2.4 รวมตัวกระสุน + ดินระเบิด  = 3460 ± 50 กรัม  
      2.3.2.5 ลักษณะท่ัว ๆ ไป 
 - สีกากีแกมเขียว 
 - มีอักษรท่ีตัวระเบิดดังนี้คือ  
 - 81 MM. (หมายถึงลูกระเบิดชนิดนี้ใช้ยิงกับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 81 มม.)  
 - TNT (หมายถึงภายในบรรจุดินระเบิด TNT) 
 - CTG-M 262 (หมายถึงแบบของลูกระเบิดยิง M-262 คือ ผลิตในปี 2520 เป็นลูกระเบิด
ประเภทท่ี 2 ท่ี รง.กสย.ศอว.ศอพท. ผลิตได้)  
 - LOT AAP-8101-03-28 (หมายถึงงวดงานของกระสุนท่ีผลิตจาก รง.กสย.ศอว.ศอพท.) 
 2.3.3 หางลูกระเบิด 
 2.3.3.1 วัสดุท่ีใช้ทำเป็นอลูมิเนียมมีขนาดยาว = 176.3 - 2.7 มม. 
 2.3.3.2 สีดำ 
 2.3.4 ชนวนท้าย ทำหน้าท่ีจุดระเบิด  
 2.3.5 ส่วนบรรจุหลัก บรรจุไว้ภายในหาง ลย./ค. 81 มม. 
 2.3.6 ส่วนบรรจุเพิ่ม มี 7 ส่วนบรรจุ เริ่มต้ังแต่ บจ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 2.4 มาตรทานต่าง ๆ  
 2.4.1 ลักษณะท่ัวไป 
 - กระสุนครบนัดพร้อมหัวชนวน  
   นำ้หนัก  = 3900 กรัม  
 ความยาว  = 37.0 ซม. 
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 2.4.2 ขีปนวิธี  
ส่วนบรรจุ   ระยะยิงไกลสุด (เมตร) 
     0         435 
     1       850 
     2      1,250 
     3      2,100 
     4      2,700 
     5      3,350 
     6      3,900 
     7      4,450 

 2.5 การบรรจุหีบห่อ ลังสำหรับลูกระเบิดยิงทำด้วยไม้ บรรจุลูกระเบิดยิงลังละ 2 นัด ลูกระเบิดยิงแต่ละนัด
บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษดำกันน้ำและมีผ้ายางกันความช้ืนปิดรอบฝากล่องอยู่ด้วย 
 2.6 การระมัดระวังความปลอดภัยและการเก็บรักษา วัตถุระเบิดท้ังหลายย่อมจะเส่ือมคุณภาพเนื่องจาก
ถูกความช่ืนและความร้อนสูงๆ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาให้สามารถใช้งานได้นานๆ ควรจะต้องมีการระวัง
ป้องกันและการเก็บรักษาลูกระเบิดยิงดังนี้ 
 2.6.1 อย่าเอาผ้ายางกันความช้ืนท่ีพันฝากล่องออกจนกว่าจะใช้ลูกระเบิดยิง ทำการยิง 
 2.6.2 ป้องกัน ชนวน, ส่วนบรรจุหลัก, ส่วนบรรจุเพิ่ม มิให้ถูกความร้อนสูงหรือรับแสงอาทิตย์ท่ีฉายมา
ตรง ๆ การยิงจะได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อลูกระเบิดยิงมีอุณหภูมิอยู่ในระดับเดียวกัน 
 2.6.3 อย่าถอดสลักนิรภัยออกจากชนวนหัวจนกว่าจะทำการยิงลูกระเบิดยิงนั้น 
 2.6.4 ความช้ืนจะทำให้ระยะยิงลดลง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายจากลูกระเบิดยิงตกในระยะใกล้กว่าปกติ 
ดังนั้นจะต้องป้องกันมิให้ลูกระเบิดยิงเปียกหรือเกิดความช้ืนได้ 
 2.6.5 เมื่อต้องการวางลูกระเบิดยิงไว้ในที่โล่งไม่มีสิ่งปกปิด ให้วางอยู่บนสิ่งรองรับที่ทำด้วยไม้สูงจาก
พื้นดินอย่างน้อย 15 ซม. และคลุมด้วยผ้าใบชุบน้ำมัน 2 ช้ัน แล้วขุดร่องน้ำรอบกองลูกระเบิดยิง เพื่อป้องกันน้ำไหล
เข้าใต้กองกระสุน 
 2.6.6 ก่อนที่จะบรรจุลูกระเบิดยิงลงในเครื่องยิงต้องแน่ใจว่า ไม่มีสิ่งอื่นๆ ติดอยู่กับลูกระเบิดยิง  เช่น 
ทราย โคลนหรือไขมัน เป็นต้น 
 2.6.7 เพื่อป้องกันส่วนบรรจุเพิ่มของลูกระเบิดยิงในระหว่างเตรียมการยิง  ให้ถอดเอาฝากล่องของ
ลูกระเบิดยิงครอบไว้ตอนท้ายของลูกระเบิดยิง 
 2.6.8 การเก็บลูกระเบิดยิงเข้ากล่อง หลังจากได้เตรียมการไว้แต่มิได้ยิง การเก็บรักษาเข้าท่ีเดิมนั้น
มีหลักอยู่ว่า ให้อยู่ในลักษณะเดิม โดยใส่สลักนิรภัยนำใส่กล่องเดิม ให้ตรวจดูชนวนหัวอีกครั้งก่อนนำเข้ากล่อง 
 2.6.9 อย่าถือหรือหยิบลูกระเบิดยิงท่ีด้านเพราะชนวนอาจทำงานได้อย่าลืมว่าลูกระเบิดยิงท่ีด้านนั้น
มีอันตรายมาก อย่าไปเคล่ือนท่ีหรือหมุนเล่นอาจเกิดอันตรายข้ึนได้ 
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ตอนท่ี 4  
การปรนนิบัติบำรุงกระสุนและชนวน 

 
1. การระวังรักษา 
 1.1 ตามปกติกระสุนท่ีเก็บไว้ในสนามรบจะถูกนำมาใช้เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น ดังนั้นควรระมัดระวังกล่อง
ใส่กระสุนอย่าให้แตก ชำรุดหรือเสียหาย 
 1.2 ต้องระมัดระวังอย่าให้กระสุนและชนวนหัวถูกความชื้น ความเย็นจัดและความร้อนจัด อย่าให้กระสุน
เปรอะเป้ือนดิน ทราย โคลน และน้ำมัน ฯลฯ 
 1.3 อย่าทำลายแถบกระดาษกันน้ำเข้าและป้องกันความชื้น ซึ่งพันผนึกที่กล่องนั้นจนกว่าจะนำกระสุน
ออกมาทำการยิง 
 1.4 ห้ามมิให้ทำการยิงลูกระเบิดยิงชนิดสังหาร ทำลาย หรือลูกระเบิดยิงชนิดควันฟอสฟอรัสขาวข้ามศีรษะ
หน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน เว้นแต่หน่วยทหารนั้นจะอยู่ในรถถังห่างจากแนว เส้นยิง 100 หลา (90 เมตร) หรือ
มากกว่า 
 1.5 ลูกระเบิดยิงท่ีเตรียมไว้ทำการยิง จะต้องวางไว้บนหีบไม้และให้มีกล่องบรรจุของมัน ครอบส่วนหางของ
มันไว้จนกระท่ังถึงเวลายิง 
 
2. การเคลื่อนย้าย 
 2.1 ระหว่างการเคล่ือนย้าย ต้องระมัดระวังอย่าให้กระสุนตกหล่นหรือเกิดการกระแทกแรงๆ 
 2.2 ระหว่างการเคล่ือนย้าย ต้องระมัดระวังอย่าให้ถุงดินเพิ่มถูกนำ้และความช้ืน อย่าให้ถุงดินเพิ่มแตก ฉีกขาด 
 2.3 ตลอดเวลาระหว่างการเคลื่อนย้าย ต้องระมัดระวังอย่าให้ชนวนหัวและเครื่องเริ่มจุด เกิดการกระทบ
หรือกระแทก 
 2.4 ระหว่างการเคล่ือนย้ายชนวนหัวอย่าให้สลักนิรภัยหลุดออกจากรูได้ 
 2.5 กระสุนท่ีติดชนวนกะกำหนดนั้น อาจจะจับถือหรือบรรทุกขนส่งไปได้ในระยะทาง ใกล้ๆ ได้อย่างปลอดภัย 
แต่ควรจะขนส่งไปในระยะพอสมควรเท่านั้น ถ้าต้องขนส่งไปในระยะทาง ไกลๆ แล้วควรจะถอดใส่กล่องเดิม
ของมันดีกว่า ควรนำเอาถุงดินเพิ่มและชนวนเดิมหรือจุกอุด (พร้อมด้วยที่รองและปลอกกั้น) ใส่เข้ากับกระสุน
อย่างเดิม ให้แน่ใจว่าได้นำเอาถุงดินเพิ่มใส่ไว้ ในลักษณะท่ีถูกต้อง 
  
3. การบรรจุหีบห่อ ลัง สำหรับลูกระเบิดยิงทำด้วยไม้  
 บรรจุลูกระเบิดยิงลังละ 3 นัด ลูกระเบิดยิงแต่ละนัดบรรจอยู่ในกล่องกันน้ำ และมีผ้ายางกันความชื่นปิด
รอยต่อฝากล่องอยู่ด้วย 
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4. การปรนนิบัติบำรุง  
 4.1 ลำดับในการปรนิบัติบำรุง 
 4.1.1 ตรวจหีบใส่กระสุนทุกวันโดยไม่ต้องเปิด ถ้าปรากฏสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่า กระสุนอาจจะสกปรก
หรือเส่ือมสภาพ จึงควรเปิดหีบใส่กระสุนออกตรวจ 
 4.1.2 กระสุนท่ีถูกเปิดหีบแล้ว ให้ตรวจสภาพของกระสุนและส่วนประกอบอื่นๆ ทุกวันโดยไม่ต้องแกะ
กล่องกระสุนท่ีผนึกไว้ 
 ข้อพึงระวัง อย่าขัดกระสุนเพื่อทำให้เกิดความสวยงาม  
 4.1.3 เช็ดน้ำส่ิงสกปรกและสนิมบางๆ ออกจากตัวกระสุนให้สะอาด 
 4.1.4 กระสุนท่ีตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นสนิมมาก ดินส่งกระสุนสกปรกและเปียกช้ืนใช้การไม่ได้ ไม่ควร
จะนำกระสุนชนิดนี้มาใช้งาน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 
 4.1.5 กระสุนท่ีนำออกมาจากกล่องแล้วไม่ได้ทำการยิงให้ใส่กลับเข้าไว้ในกล่องตามเดิม ก่อน 
ใส่ต้องตรวจให้แน่ใจว่ากระสุนแห้งสนิทและสะอาดเรียบร้อยถ้ากล่องเดิมชำรุด ให้ใช้กล่องอื่นใส่แทน และเขียน
ป้ายบอกรายละเอียดไว้ให้ชัดเจน  
 4.2 กระสุนหรือส่วนประกอบอื่นๆ ของกระสุนท่ีเตรียมไว้สำหรับยิงแต่ไม่ได้ใช้ยิง 
 4.2.1 ใส่จุกปิดหัวชนวน (ใส่ปะเก็นด้วย) หรือใส่ชนวนเข้ากับตัวกระสุน ให้อยู่ในสภาพเดิมพร้อมท่ีจะ
นำเก็บเข้าคลัง 
 4.2.2 ตรวจอุปกรณ์นิรภัยให้อยู่ในตำแหน่งเดิม 
 4.2.3 เก็บกระสุนและ/หรือชนวน เข้าไว้ในกล่องเดิม ตัวอักษรและเครื่องหมายต่างๆ ท่ีทำไว้บนกล่อง
จะต้องชัดเจนและครบถ้วนเหมือนเดิมทุกประการ  
 4.3 กระสุนท่ีใช้การไม่ได้ 
 4.3.1 เก็บกระสุนไว้ในกล่องเดิม แต่ถ้ากล่องเดิมชำรุดให้ใช้กล่องอันอื่นแทน แต่ต้องเขียนป้ายบอก
รายละเอียดพร้อมเครื่องหมายต่างๆ ไว้ให้ครบถ้วน และให้เขียนข้อความ ว่า “กระสุนใช้การไม่ได้” ไว้ทุกกล่อง 
 4.3.2 ส่งกระสุนท่ีใช้การไม่ได้คืนให้กับเจ้าหน้าท่ีส่งกำลังเพื่อทำลายต่อไป 
  
5. การเก็บรักษา  
 กระสุนท่ีตากแดดหรือเก็บไว้ในท่ีเก็บท่ีไม่มีการระบายอากาศ วางกลางแจ้ง มีรั้วลวดหนามล้อมรอบ วางบนช้ัน
วางของบนรถบรรทุกท่ีตากแดดนั้น อุณหภูมิอาจสูงเกินกว่าที่กำหนดท่ีจะสามารถเก็บกระสุนได้ ฉะนั้น
จงพยายามหลีกเล่ียงการเก็บกระสุนและส่วนประกอบกลางแสงแดด 
 5.1 อุณหภูมิท่ีกำหนด 
 5.1.1 อุณหภูมิต่ำกว่ากำหนดคือต่ำกว่า -62°C เก็บกระสุนไว้ได้ไม่เกิน 3 วัน และอุณหภูมิสูงกว่า
กำหนดคือสูงกว่า + 71°C เก็บกระสุนได้ไม่เกิน 4 ช.ม. 
 5.1.2 การเก็บรักษาและการเคลื่อนย้ายกระสุนที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสขาว (WP.) นั้น กระทำท่ี
อุณหภูมิต่ำกว่าจุดละลายของฟอสฟอรัสขาว คือ + 111.4˚ F (≈ 44˚C )  
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 คำเตือน อย่าเก็บกระสุนไว้ใต้ต้นไม้หรือใกล้กับปล่องไฟ หรือใกล้กับส่ิงปลูกสร้างท่ีอาจจะถูกฟ้าผ่าได้ง่าย 
 5.2 สถานท่ีเก็บ เมื่อจำเป็นต้องเก็บกระสุนไว้กลางแจ้ง ให้เลือกสถานท่ีท่ีห่างจากสายเมนไฟฟ้าหรือสถานท่ี
ที่จะทำให้เกิดการระเบิดและติดไฟได้ง่าย จะต้องไม่อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำ คลอง หรือท่อระบายน้ำ พื้นจะตอ้ง
เรียบและได้ระดับตลอดจนมีการระบายน้ำท่ีดี  
 5.3 การจัดวาง  
 5.3.1 ใช้ฟางหนาๆ ปูพื้นดินข้างใต้กองกระสุนเพื่อป้องกันกระสุนจมดินพื้นดินที่เป็นหินหรือดินปน
กรวดและทรายนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ฟางมากนัก ใต้กองกระสุนจะต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 6 นิ้ว (»15 ซ.ม.) 
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ ขุดร่องระบายน้ำล้อมรอบกองกระสุนเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปใต้กระสุน 
 5.3.2 ใช้ผ้าใบคลุมกองกระสุนโดยให้มีช่องว่างระหว่างผ้าใบกับกระสุนประมาณ 18 นิ้ว ( ≈ 46 ซม.) 
และให้ริมของผ้าใบตอนล่างสูงจากพื้นดิน 6 นิ้ว ( ≈ 15 ซม.) เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศได้ 
 5.3.3 เก็บกระสุนฟอสฟอรัสขาว โดยให้หัวตั้งขึ้นข้างบน  
 5.3.4 วางหีบกระสุนต้ังให้ถูกต้องตามทิศทางท่ีตัวอักษรหรือเครื่องหมายกำหนดไว้ที่หีบกระสุน 
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ตอนท่ี 5 
การปฏิบัติต่อกรณีลูกระเบิดยิงไม่ทำงาน 

 
 ในกรณีที่ ลย./ค. ยิงแล้วไม่ลั่นหรือลั่นช้า ขณะที่ ลย./ค. ยังคงอยู่ภายในลำกล้องจะไม่มีอันตรายใด ๆ  
ถ้าการปฏิบัติเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ในกรณี 
ลย./ค. ไม่ล่ันหรือล่ันช้า อาจเกิดจากสาเหตุการต้ังตำแหน่งของแป้นบังคับแกนเปล่ียนตำแหน่ง การยิงไม่ถูกต้อง 
เข็มแทงชนวนชำรุดมีส่ิงกีดขวาง ภายในลำกล้องมีส่ิงสกปรก หรือสีท่ีพอกมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เป็นต้น 
 
1. วิธีปฏิบัติ ลย./ค. ไม่ทำงาน 
 เมื่อบรรจุ ลย./ค. ลงไปในลำกล้อง ค. แล้ว ปรากฏว่า ลย./ค. ไม่ออกมาจากลำกล้อง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ 
ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้ 
 1.1 ให้คิดว่า ค. นั้น อาจจะล่ันขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ ฉะนั้นจึงควรให้เจ้าหน้าท่ีต่างๆ ออกไปให้พ้นรัศมีอันตราย 
และให้ส่วนท่ีเคล่ือนท่ีของ ค. ควรให้ช้ีไปยังเป้าหมายจนกว่าจะได้นำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง 
 1.2 ในกรณี ลย./ค. ไม่ล่ัน อาจจะบรรจุเข้าไปในลำกล้องท่ีร้อนจัด อาจจะเกิดกรลุกไหม้ข้ึนได้ 
 1.3 ให้เขย่าลำกล้อง ค. หลายๆ ครั้ง เพื่อให้ ลย./ค. ท่ีติดค้างลงไปในท้ายลำกล้อง 
 1.4 ถ้า ลย./ค. ยังไม่ลั่นอีก ให้รอไว้ประมาณอย่างน้อย 1 นาที ก่อนที่จะนำเอา ลย./ค. ออกจากลำกล้อง 
การปฏิบัติเช่นนี้เพื่อหลีกเล่ียงอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น จากสาเหตุการเผาไหม้ช้าของส่วนบรรจุเพิ่ม 
 1.5 ตรวจดูความร้อนของลำกล้อง ถ้าลำกล้องร้อนใช้น้ำหรือหิมะราดหรือพอกด้านนอกลำกล้องจนกระท่ังเย็น
พอจับด้วยมือเปล่าได้ ถ้าไม่มีน้ำหรือหิมะให้พลประจำปืนอยู่ห่าง ๆ คอยจนกว่าลำกล้องจะเย็น 
 1.6 ใช้เครื่องจับ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง ขนาด 81 มม. คนอื่นๆ ต้องอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย 50 หลา 
 1.7 ตรวจดูชนวนท้ายของ ลย./ค. หลังจากที่นำออกมาจากลำกล้องแล้ว ถ้าชนวนท้ายมีรอยถูกกระแทก  
แต่ไม่ทำงาน แสดงว่า ชนวนท้ายชำรุด เส่ือม แต่ถ้าไม่มีรอยกระแทก แสดงว่าเครื่องล่ันไกชำรุด หรือการต้ังการทำงาน 
ของเครื่องล่ันไกไม่ถูกต้อง การแก้ไขตามการขัดข้องและการแก้ไข 
 1.8 ถ้าไม่สามารถนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้องได้ ให้รายงานเจ้าหน้าท่ีสรรพาวุธดำเนินการ 
 1.9 หลังจากการนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้องแล้ว ให้ใส่สลักนิรภัยของ ลย./ค. เข้าที่เดิม  แยก ลย./ค. 
ออกต่างหาก แล้วให้เจ้าหน้าท่ีเฉพาะต่อไป 
 
2. การเท ลย./ค. ที่ด้านในออกจากลำกล้อง ดังนี้ 
 2.1 เขย่าลำกล้องหรือฐานรับลำกล้อง หรือใช้เท้ากระแทกฐานรับลำกล้อง เพื่อให้กระแทกถึง ลย./ค. ที่ค้างอยู่ 
ลำกล้องจะได้เล่ือนลงไปถึงท้ายลำกล้อง 
 2.2 เมื่อ ลย./ค. เลื่อนลงไปถึงท้ายลำกล้องแล้วยังไม่ลั่นอีก ให้รอไว้อย่างน้อย 1 นาที ก่อนที่จะเท ลย./ค. 
ออกจากลำกล้อง ให้ตรวจดูลำกล้องถ้าร้อนจัดให้ใช้น้ำหรือหิมะพอกด้านนอกลำกล้อง จนกระท่ังลำกล้องเย็นลงแล้ว 
จึงเท ลย./ค. ออกจากลำกล้องโดยการปฏิบัติดังนี้ 
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  2.2.1 พลประจำปืน คลายด้านหัวเกลียวเร่งปลอกรัดลำกล้อง เปิดปลอกรัดลำกล้องออก อีกคนหนึ่ง
จับขาหยั่งไว้ เพื่อมิให้เคล่ือนจากตำแหน่งเดิม ขณะแยกลำกล้องออกจากขาหยั่ง 
  2.2.2 พลประจำปืน ประคองลำกล้องหมุนจนเดือยลำกล้องอยู่ตรงกับหน่วยยึดเดือยท้ายลำกล้อง  
อยู่ในตำแหน่งท่ีสามารถถอดลำกล้องออกจากฐานรับลำกล้อง โน้มลำกล้องลงจนเดือยท้ายลำกล้องหลุดออก
จากฐานรับลำกล้อง 
  2.2.3 เตรียมถุงทรายเพื่อรองรับลำกล้อง ให้ปากลำกล้องอยู่สูงกว่าท้ายลำกล้อง  ให้พลประจำปืน 
ยกท้ายลำกล้องขึ้นในแนวระดับ อย่าให้ท้ายลำกล้องต่ำกว่าปากลำกล้อง เพราจะทำให้ ลย./ค. เล่ือนลงไปท่ีท้ายลำกล้อง 
อาจกระแทกกับเข็มแทงชนวนอย่างแรง อาจเกิดลั่นขึ้นมาได้ เมื่อยกท้ายลำกล้องขึ้นได้แล้ว ให้พลประจำปืน  
ท่ีจับปากลำกล้องยื่นมือท้ังสองข้างไปรอท่ีปากลำกล้อง เพื่อคอยหยุด ลย./ค. ท่ีเล่ือนออกมาจากปากลำกล้อง 
ขณะเดียวกันให้คนยกท้ายลำกล้อง ให้พลประจำปืนใช้หัวแม่มือทั้งสองยึดหัวชนวนไว้ให้แน่น  แล้วดึง ลย./ค. 
ออกจากลำกล้อง 
  2.2.4 ใส่สลักนิรภัยเข้ากับชนวนหัว ลย./ค. แล้วตรวจสอบ เพื่อค้นหาสาเหตุขัดข้อง เช่น ชนวนท้าย 
มีรอยเข็มแทงชนวนหรือไม่ หากไม่มีรอยเข็มแทงชนวนก็อาจจะนำไปทำการยิงใหม่ได้ 
  2.2.5 ถ้าไม่สามารถเท ลย./ค. ออกจากลำกล้องได้ ให้วางลำกล้องไว้ในแนวระดับ แล้วแจ้งให้สรรพาวุธ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
  2.2.6 การประกอบ ค. กลับเข้าท่ีเดิม โดยประกอบลำกล้องเข้ากับขาหยั่งในตำแหน่งเดิม 
 
3. การทำงานของเคร่ืองจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
 เมื่อใส่เครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ลงไปเพื่อดึง ลย./ค. ออกจากลำกล้องเครื่องจับจะลงไปจับ
ชนวนหัวของ ลย./ค. โดยน้ำหนักของตัวเครื ่องจับจะต้านแรงดันของแหนบ (GOIL SPRING) เอาไว้คงเดิม  
และทำให้เรือนแหนบและสลักนิรภัย (หมายเลข 4) ยุบตัวตามไปด้วย สลักนิรภัยจะเคลื่อนตัวถอยหลังไป  
ตามลาดเอียงของแหวนเกลียวปรับใส่ชนวนหัว ลย./ค. (ADAPTER) เมื่อดึงเชือกเครื่องจับข้ึน แรงดันของแหนบ
จะดันเรือนแหนบและสลักนิรภัยให้เคล่ือนท่ีลงแล้วบังคับ โดยลาดเอียงของแหวนเกลียวบังคับสลักนิรภัยให้ยึด
เข้ากับร่องบากของเกลียวปรับใส่ชนวนหัว ลย./ค. อย่างแน่นหนา พร้อมท่ีจะนำ ลย./ค. ออกจากปากลำกล้องทันที 
 

 
รูปท่ี 24 การทำงานของเครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
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4. วิธีใช้เคร่ืองมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
 4.1 ข้อควรปฏิบัติก่อนท่ีจะใช้เครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
  4.1.1 ก่อนที่จะใช้เครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ต้องแน่ใจว่าเป็น ลย./ค.81 มม. รบ.  
เอ็ม 293 และ ลย./ค.81 มม. ควัน (ฟร) เอ็ม 404 ของ ศอว.ศอพท. ผลิตเท่านั้น 
  4.1.2 ก่อนการใช้เครื ่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ให้พลประจำปืนตั้งเครื ่องลั่นไกให้  
อยู่ในตำแหน่ง “ลั่นไก” ทุกครั้ง ซึ่งการตั้งเครื่องลั่นไกอยู่ในตำแหน่งลั่นไก เป็นการบังคับไม่ให้เข็มแทงชนวน
โผล่เข้าไปในลำกล้อง ให้ความปลอดภัยต่อการเอา ลย./ค. ออกจากลำกล้อง 
  4.1.3 ก่อนการใช้เครื ่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ต้องแน่ใจว่า ลย./ค. ไม่ด้านอยู ่ ท่ี  
กลางลำกล้อง ต้องทำให้ ลย./ค. เล่ือนลงไปถึงท้ายลำกล้องก่อน 
  4.1.4 ในกรณีที่จะนิรภัย ลย./ค. ที่ด้านใน (MISFIRE) ออกจากลำกล้องให้รอเวลาอย่างน้อย 1 นาที 
ก่อนนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
  4.1.5 ต้องตรวจเครื่องมือจับลูกระเบิดยิง ก่อนการใช้งานทุกครั้งดังนี้ 
    4.1.5.1 ตรวจสภาพเชือกดึงเครื ่องจับลูกระเบิดว่า ไม่มีการผุเปื ่อยยุ่ย หรือชำรุด และเงื ่อน 
การผูกกับหูหิ้วไม่คลาย 
    4.1.5.2 หูห้ิวต้องหมุนได้รอบตัวโดยสะดวก 
    4.1.5.3 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือจับลูกระเบิดยิง โดยใช้อุ้มมือท้ังสองประกบยึดเรือน 
เครื่องจับลูกระเบิดยิงไว้ แล้วใช้นิ้วมือทั้งสี ่นิ้วกดเรือนแหนบ และสลักนิรภัยให้เลื่อน เข้า – ออก เพื่อเป็น 
การตรวจสอบการทำงานของแหนบ ซึ่งโดยปกติแล้วเรือนแหนบจะเล่ือนเข้าและออกได้โดยการยุบตัวของแหนบ 
    4.1.5.4 ตรวจสลักนิรภัยโดยใช้นิ้วกด และให้สังเกตว่าสลักนิรภัยจะมีการเคล่ือนไหวตัวได้ตามแรงกด 
    4.1.5.5 ตรวจสภาพโดยรอบ เพื่อตรวจความสะอาดของเครื่องมือจับลูกระเบิดยิงทุกครั้งก่อนใช้งาน 
 
5. วิธีใช้เคร่ืองมือจับ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง 
 การนำเอา ลย./ค. ออกจากลำกล้อง โดยใช้เครื่องมือจับ ลย./ค. นั้น จะใช้พลประจำปืนสองนาย โดยการปฏิบัติ
ตามลำดับดังนี้ 
 5.1 พลประจำปืนหมายเลข 1 ใช้มือท่ีถนัดจับเชือกไว้และใช้มืออีกข้างหนึ่งจับเครื่องมือจับ ลย./ค. หย่อนลง
ไปในลำกล้องช้าๆ เครื่องมือฯ จะเล่ือนลงไปสวมกับร่องบากของเกลียวปรับชนวนหัวลูกระเบิดยิง โดยสังเกตได้
จาก เชือกจะหย่อนและไม่มีน้ำหนักถ่วงของเครื่องมือจับลูกระเบิดยิง 
 5.2 เมื่อเครื่องมือหย่อนลงไปจับ ลย./ค. ในลำกล้องได้เรียบร้อยแล้ว ให้พลประจำปืนหมายเลข 4 เอาเชือก
พาดปากลำกล้องแล้วออกแรงดึงเชือกเพื่อนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง และให้พลประจำปืนหมายเลข 2 เข้าช่วย
ดึงเชือกสลับกับพลประจำปืนหมายเลข 1 จนกระท่ังส่วนท่ีโตท่ีสุดของ ลย./ค. โผล่ขึ้นมาเสมอกับปากลำกล้อง 
แล้วจึงหยุดดึง 
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 คำเตือน อย่าดึงเชือกในลักษณะกระตุกขึ้นแล้วปล่อยลงสลับกันเป็นอันขาด เพราะอาจจะทำให้ส่วนหาง 
ของ ลย./ค. ที่มีชนวนท้ายเคลื่อนลงไปกระแทกกับรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้ 
ในขณะดึงเชือกก็ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเคลื่อนผ่านปากลำกล้อง และห้ามใช้เชือกพันกับฝ่ามือ
หรือข้อมือเป็นอันขาด 

 
รูปท่ี 25 แสดงภาพเครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 

 

 5.3 เมื่อส่วนโตที่สุดของ ลย./ค. ถูกดึงขึ้นมาเสมอกับปากลำกล้อง ให้พลประจำปืนที่ไม่ได้จับเชือกดึง  
ใช้มือท้ังสองโอบจับ ลย./ค. (ตามรูปท่ี 22) แล้วยก ลย./ค. ขึ้นให้พ้นปากลำกล้อง แล้วใช้มือท่ีถนัดลงไปจับส่วน
หางของ ลย./ค. แล้วนำไปตั้งไว้ในที่ต้องการ ในขณะนำ ลย./ค. ไปนั้น  ต้องพยายามยกให้หัว ลย./ค. ตั้งขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 45 องศา (ตามรูปท่ี 23) การนำ ลย./ค. ไปต้ังไว้นั้น ต้องเป็นพื้นท่ีราบเรียบ โดยให้ส่วนหางต้ังกับพื้น 
ให้ชนวนหัวตั้งตรง 90 องศา 

                              
  รูปท่ี 26 การดึงลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง            รูปท่ี 27 การจับลูกระเบิดยิงเมื่อพ้นจากลำกล้อง 
 5.4 เมื่อตั้ง ลย./ค. ได้เรียบร้อยแล้ว ให้พลประจำปืนรีบทำการปลดเครื่องมือออกจาก ลย./ค. โดยใช้อุ้มมือ
ท้ังสองโอบจับเรือนเครื่องมือจับ ลย./ค. (ตามรูปท่ี 24) แล้วใช้มือท้ังส่ี (สองคน) รั้งดึงให้เรือนแหนบและสลักนิรภัย
ยุบตัวขึ้น ซึ่งจะทำให้สลักนิรภัยท้ังหกตัวหลุดออกจากร่องบากของเกลียวปรับใส่ชนวนหัว เป็นการปลดเครื่องมือ



68 
 

ออกจากหัว ลย./ค. เมื่อปลดเครื่องมือออกไว้แล้ว จะต้องรีบนำหลักสลักนิรภัยของชนวนหัว (BORIDING PIN) 
สอดใส่เข้ากลับคืนชนวนหัวในทันที 
 

 
รูปท่ี 28 การปลดเครื่องมือออกจากลูกระเบิดยิง 

 5.5 ลย./ค. นัดใดท่ีนำออกมาจากลำกล้อง พร้อมกับใส่สลักนิรภัยท่ีชนวนหัวเสร็จแล้ว ถ้า ลย./ค. นัดนั้น
ไม่ได้ทำงานยิงตามท่ีคาดหมายไว้ ให้เก็บเข้ากล่องตามเดิม และก่อนเก็บเข้ากล่อง ถ้าได้ถอดส่วนบรรจุเพิ่มออก 
เพื่อเตรียมส่วนบรรจุให้ตรงกับตามคำส่ังยิงแล้ว ก็ให้ใส่ส่วนบรรจุเพิ่มเข้าท่ีตามเดิมด้วย สำหรับ ลย./ค. ท่ีด้านใน 
เมื่อตรวจโดยละเอียดแล้วว่าใช้การไม่ได้ เมื่อใส่สลักนิรภัยชนวนหัวเสร็จแล้ว ให้นำเก็บเข้ากล่องและต้องเขียน
เครื่องหมายบอกรายละเอียดไว้ พร้อมท้ังเขียนข้อความไว้ที่กล่องว่า “กระสุนใช้การไม่ได้” 
 
6. คำแนะนำในการปรนนิบัติบำรุงในระดับหน่วย 
 6.1 การระวังรักษา ควรเก็บเครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้องไว้ในท่ีเก็บเสมอ จะนำออกมาใช้เมื่อมี
ความจำเป็นจะต้องเอา ลย./ค. ออกจากลำกล้องเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และเป็นการถนอม
ชิ้นส่วนที่เป็นเชือกและแหนบ ให้มีอายุการใช้งานยืดยาว ถ้าเครื่องมือเปียกน้ำ ต้องทำความสะอาด และ
ตากเชือกดึงเครื่องจับให้แห้งก่อนนำเข้าเก็บทุกครั้ง  
 6.2 การปรนนิบัติบำรุง หมั่นตรวจตราชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ หูหิ้วต้องหมุนตัวได้  สลักเกลียวยึดหูหิ้ว
ต้องไม่คลายตัว แหนบกับเรือนแหนบและสลักนิรภัย ต้องไม่มีส่ิงอื่นใดเข้าไปขัดอยู่ข้างในและช้ินส่วนประกอบ 
ต้องไม่เกิดสนิม ให้ทำความสะอาดต่อชิ้นส่วนดังกล่าว หลังการใช้งานแล้วชโลมน้ำมันบางๆ ก่อนนำเครื่องมือ
เก็บเข้าท่ี 
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ผนวก ก 
ขั้นตอนการปฏิบตัิในการซ่อมบำรุง (MAINTENANCE) 

ตอนท่ี 1 
กล่าวท่ัวไป 

1. ความมุ่งหมาย 
 การซ่อมบำรุง (MAINTENANCE) หมายถึง การกระทำใดๆ ที่มุ่งหมายจะรักษายุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ และให้หมายรวมถึง การตรวจสภาพการทดสอบ การบริการ การซ่อมแก้ การซ่อมใหญ่  
การซ่อมสร้าง การดัดแปลง และการซ่อมคืนสภาพ 
 
2. หลักการซ่อมบำรุง 
 2.1 การซ่อมบำรุงต้องปฏิบัติตามคู่มือที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ 
ได้จัดพิมพ์ขึ้น หรือจัดหามาแจกจ่าย โดยให้ทำการซ่อมบำรุงได้ไม่เกินท่ีกำหนดไว้ และสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางยุทธวิธี 
 2.2 การซ่อมแก้ต้องพยายามกระทำ ณ ท่ีซึ่งยุทโธปกรณ์ต้ังอยู่ เพื่อให้ยุทโธปกรณ์นั้นกลับใช้งานได้เร็วขึ้น 
 2.3 ยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดเกินขีดความสามารถของหน่วยที่จะทำการซ่อมบำรุง ให้ส่งซ่อมไปยังหน่วยซ่อม
บำรุงท่ีสูงกว่า หรือขอให้หน่วยซ่อมบำรุงท่ีสูงกว่ามาทำการซ่อมให้ 
 2.4 ห้ามทำการซ่อมแบบยุบรวม เว้นแต่ 
 2.4.1 ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กระทำได้ หรือ 
 2.4.2 ในกรณีฉุกเฉิน และสถานการณ์ทางยุทธวิธีบังคับ ซึ ่งไม่สามารถจะติดต่อกับหน่วยที่มีหน้าท่ี
สนับสนุนได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ แต่ต้องรายงานให้ผู้มีอำนาจให้กระทำทราบ โดยผ่านหน่วยสนับสนุนในโอกาสแรก
ท่ีสามารถทำได้ 
 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 การซ่อมบำรุงระดับหน่วย เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้น จะต้องจัดให้มี
การดำเนินการดังนี้ 
 3.1 ทำการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ตามคู่มือการปรนนิบัติบำรุง หรือคำส่ังการหล่อล่ืน สำหรับยุทโธปกรณ์
ชนิดนั้นโดยเคร่งครัด 
 3.2 ทำการซ่อมบำรุงระดับหน่วย ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือทางเทคนิคหรือตามสายยุทธบริการกำหนดให้
กระทำ 
 3.2 ถ้ายุทโธปกรณ์ชำรุด หรือจำเป็นต้องปรนนิบัติบำรุงเกินกว่าที่กำหนดไว้ ให้ส่งไปรับการซ่อมหรือรับ
การปรนนิบัติบำรุงท่ีหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
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 3.4 ก่อนนำยุทโธปกรณ์ไปดำเนินการให้หน่วยใช้ แจ้งให้หน่วยสนับสนุนโดยตรงทราบก่อน เมื่อได้รับแจ้งให้
ส่งยุทโธปกรณ์ไปทำการซ่อมแล้วจึงจัดส่งไป 
 ในกรณีท่ีหน่วยสนับสนุนโดยตรงสามารถจัดส่งชุดซ่อมมาซ่อมยังหน่วยใช้ได้ ก็อาจจะส่งชุดซ่อมมาท ำ
การซ่อมให้ ท้ังนี้หน่วยสนับสนุนจะต้องพิจารณาถึงการประหยัดและสถานการณ์ด้วย 
 3.5 ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อมท่ีหน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วยจะต้องทำการปรนนิบัติบำรุงและทำการซ่อมบำรุง
ในขั้นตน้ให้เรียบร้อยก่อน 
 3.6 ช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด เมื่อใช้ไปแล้วให้ทำการเบิกทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงทันที การเบิก
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังส่ิงอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 
 3.7 การส่งไปซ่อม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ. 2500 
 3.8 ขอบเขตของการซ่อมบำรุง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ คำส่ัง หรือระเบียบท่ีกำหนดไว้เป็นรายการยุทโธปกรณ์ 
 3.9 การซ่อมบำรุงหรือปรนนิบัติบำรุงขั้นหน่วยนั้น พลประจำอาวุธมีหน้าท่ีช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย 
 
4. คำจำกัดความที่เก่ียวข้องกับการซ่อมบำรุง 
 4.1 การตรวจสอบ (INSPECT) คือ การตรวจเพื่อพิจารณาสภาพการใช้งานของยุทธภัณฑ์ โดยการเปรียบเทียบ
ลักษณะทางกายภาพ ทางกล ทางไฟฟ้า กับมาตรฐานท่ีกำหนด 
 4.2 การทดสอบ (TEST) คือ การยืนยันสภาพการใช้งานได้ และเพื่อตรวจค้นหาข้อบกพร่องท่ีเริ่มเกิด  
โดยการตรวจวัดลักษณะทางกลหรือทางไฟฟ้าของยุทธภัณฑ์ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกำหนด 
 4.3 การบริการ (SERVICE) คือ การปฏิบัติให้ทำตามที่กำหนด ตามระยะเวลาเพื่อบำรุงรักษายุทธภัณฑ์ให้
อยู่ในสภาพท่ีทำงานได้ถูกต้อง เช่น การทำความสะอาด การหล่อล่ืน การแต้มสี เป็นต้น 
 4.4 การจัดปรับ (ADJUST) คือ การรักษาไว้ให้ยุทธภัณฑ์ให้อยู่ในขีดจำกัดท่ีกำหนดโดยการจัดให้อยู่
ในตำแหน่งท่ีถูกต้องและแน่นอน หรือจัดลักษณะการทำงานให้อยู่ในขอบเขตท่ีกำหนด 
 4.5 การจัดแนว (ALINE) คือ การจัดปรับองค์ประกอบท่ียุทธภัณฑ์นั้นแปรค่าได้ค่าการทำงานท่ีต้องการดีท่ีสุด 
 4.6 การปรับเทียบสภาพ (CALIBRATE) คือ การพิจารณาและหาข้อผิดพลาดในการปรับเครื่องมือทดสอบ 
วิธีทดสอบที่ใช้ในการวัดประณีต ได้แก่ การเปรียบเทียบเครื่องวัด 2 เครื่อง ในเมื่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็น
เครื่องท่ีมีมาตรฐานเท่ียงตรง เป็นการตรวจค้นและจัดปรับความผิดพลาดในความเท่ียงตรงของเครื่องวัดท่ีนำมา
เปรียบเทียบ 
 4.7 การติดต้ัง (INSTALL) คือ การปฏิบัติต่อยุทโธปกรณ์ในลักษณะจัดวาง ใส่เข้าท่ีหรือยึดเข้าท่ี โดยกระทำ
ในลักษณะท่ีทำให้ยุทโธปกรณ์หรือระบบนั้นทำงานได้ถูกต้อง 
 4.8 การซ่อมเปลี่ยน (REPLACE) คือ การปฏิบัติต่อยุทโธปกรณ์ในลักษณะเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดประกอบยอ่ย 
โดยกระทำแล้วยุทโธปกรณ์สามารถทำงานได้ถูกต้อง 
 4.9 การซ่อมแก้ (REPAIR) เป็นการปฏิบัติการซ่อมบำรุง ซึ่งกระทำเท่าท่ีจำเป็นเพื่อท่ีจะซ่อมช้ินส่วนให้ใช้งาน
ได้ทุกสถานการณ์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องสิ่งอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกิดความเสียหาย หรือเกิดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง 
การซ่อมแก้นี้อาจจะได้รับผลสำเร็จลงในแต่ละลำดับข้ันของการซ่อมบำรุง 
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 4.10 การซ่อมใหญ่ (OVERRHAUL) หมายถึง การซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีชำรุดให้ใช้การได้อย่างสมบูรณ์ โดยกำหนด
มาตรฐานการซ่อมบำรุงไว้ในคู่มือเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ การซ่อมใหญ่อาจกระทำให้สำเร็จได้โดย การแยก
ส่วนประกอบการตรวจสภาพส่วนประกอบ การประกอบส่วนประกอบย่อยและช้ินส่วนต่างๆ ท้ังนี้จะต้องมี
การตรวจสภาพ และทดสอบการปฏิบัติการประกอบด้วย 
 4.11 การซ่อมสร้าง (REBUILD) หมายถึง การซ่อมยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดให้กลับคืนมาสู่สภาพมาตรฐาน 
อันใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเหมือนของใหม่ ทั้งรูปร่างและคุณสมบัติในการทำงาน และอายุของการใชง้าน 
การซ่อมสร้างอาจจะกระทำให้สำเร็จได้โดยการถอดช้ินส่วนของยุทโธปกรณ์ออก เพื่อนำไปตรวจสภาพช้ินส่วน
และส่วนประกอบ และทำการซ่อมแก้หรือเปล่ียนช้ินส่วน ส่วนประกอบท่ีชำรุด 
 
5. ประเภทของการซ่อมบำรุง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 5.1 การซ่อมบำรุงระดับหน่วย (OPERATOR/CRW AND ORGANIZATIONAL MAINTENANCE) 
 5.2 การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง (DIRECT SUPPROT MAINTENANCE) 
 5.3 การซ่อมบำรุงท่ัวไป (GENERAL SUPPROT MAINTENANCE) 
 5.4 การซ่อมบำรุงระดับคลัง (DEPOT MAINTENANCE) 
 
6. การซ่อมบำรุงระดับหน่วย  
  ระดับผู้ใช้ หรือพลประจำอาวุธกับระดับช่างซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย โดยทำการตรวจสภาพ
การทำความสะอาด, การบริการ, การรักษา, การหล่อลื่น, การปรับตามความจำเป็น, การเปลี่ยนชิ้นส่วนซอ่ม
เล็กๆ น้อยๆ 
 หมายเหตุ 
 เจ้าหน้าท่ีซ่อมบำรุงระดับหน่วย ได้แก่ 
 1. พลประจำอาวุธ (OPERATOR/CREW) 
 2. ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย (ORGANIZATIONAL MECHANIC) 
  ระดับผู้ใช้ หรือพลประจำอาวุธกับระดับช่างซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย โดยทำการตรวจสภาพ  
การทำความสะอาด, การบริการ, การรักษา, การหล่อลื่น, การปรับตามความจำเป็น, การเปลี่ยนชิ้นส่วนซอ่ม
เล็กๆ น้อยๆ 
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7. ข้ันตอนการถอดโครงปิดท้ายเคร่ืองออกจากระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ภาพประกอบ 

1 การเตรียมเครื่องมือ 
1.1 ประแจหกเหล่ียม ขนาด 5 มม. 
1.2 ไขควงปากแบน 
1.3 ประแจหมุนเดือยท้ายลำกล้อง 
1.4 ประแจกระบอก ขนาด 1 3/8 นิ้ว หรือ 
35 มม. 
1.5 ประแจขันชุดเข้มแทงชนวน 
1.6 ด้ามหมุนประแจกระบอก 
1.7 แส้ทำความสะอาดลำกล้อง ปลย. 
1.8 ค้อน 

 
 

 

2 
 

ปรับลำกล้องให้อยู่ในแนวขนานกับพื้น 
(โดยหมุนท่ีชุดขับเคล่ือนทางสูง) 
  
 
  

3 ถอดกระบอกสะสมแรงดัน 

 
4 ถอดฝาครอบ  

 
 
 
 
 

5 ถอดแกนเปล่ียนตำแหน่งการยิง 
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ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ภาพประกอบ 

6 
 

ถอดคันล่ันไก 

 
7 ถอดชุดสวมโครงเครื่องปิดท้าย 

 
8 ถอดสะปลิงส่งกลับ 

 
9 ถอดชุดลำกล้อง 

 

10 ถอดน็อตจ๊ัมลำกล้อง 

 

11 ถอดลูกสูบลำแรง 
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ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ภาพประกอบ 

12 ถอดชุดลำกล้องออกจากแกนสูบกระบอกรับ
แรงถอย 

 
13 ถอดโครงเครื่องปิดท้าย 

 
14 ทำความสะอาดลำกล้อง 

 
 
8. การถอดโครงเคร่ืองปิดท้ายออกจากลำกล้อง 

ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 

1 การเตรียมเครื่องมือ 
1.1 ประแจหกเหล่ียม ขนาด 5 มม. 
1.2 ไขควงปากแบน 
1.3 ประแจหมุนเดือยท้ายลำกล้อง 
1.4 ประแจกระบอก ขนาด 1 3/8 นิ้ว หรือ 35 มม. 
1.5 ประแจขันชุดเข้มแทงชนวน 
1.6 ด้ามหมุนประแจกระบอก 
1.7 แส้ทำความสะอาดลำกล้อง ปลย. 
1.8 ค้อน 
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 

2 
 

นำท้ายลำกล้องวางพาดไว้บนถุงทราย หรือยางรถยนต์ โดย
ให้ลำกล้องและเครื่องปิดท้ายอยู่สูงจากพื้นในลักษณะท่ีจะ
สามารถทำการถอดประกอบได้สะดวก 

 

3 
 
 

ใช้ประแจหกเหล่ียม 5 มิลลิเมตร (ประแจแอล) คลายหมุด
เกลียวบังคับเครื่องปิดท้ายออกให้พ้นเกลียวลำกล้อง 

 
4 ใช้ประแจหมุนเดือยท้ายลำกล้อง โดยสวมเข้ากับเดือยท้าย

ลำกล้อง ใช้ค้อนเคาะเบาๆ จนเครื่องปิดท้ายคลายเกลียว
ออกจากลำกล้องหมุน จากนั้นใช้มือซ้ายประคองเดือยท้าย
ลำกล้อง มือขวาหมุนเครื่องปิดท้าย จนแยกออกจากกัน 

 
5 ใช้ประแจกระบอก ขนาด 35 มิลลิเมตร คลายรองแป้น 

เกลียวเข็มแทงชนวน ออกจากเครื่องปิดท้าย 

 
6 ยกเดือยท้ายลำกล้องคว่ำลง เพื่อถอดชุดโครงกระเด่ืองล่ันไก 

 
7 ใช้ไขควงแบนขันคลายจุกเกลียวปิดท้ายโครงกระเด่ืองล่ันไก 

 
8 ดึงแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก ซึ่งแกนยันโครงกระเด่ืองล่ันไก 

จะติดออกมา 
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 

9 ถอดฝาปิดโครงกระเด่ืองล่ันไก โดยใช้ประแจหกเหล่ียม 
4 มิลลิเมตร (ประแจแอล) คลายสลักเกลียวยึดฝาปิด 
ใบปลดกระเด่ืองล่ันไก แล้วจึงดึงฝาปิดใบปลดกระเด่ือง 

ล่ันไกออก 
 

10 ใช้ไขควงแบนถอด จุกเกลียวบังคับแหนบคันล่ันไกออก 

 
11 ใช้ประแจหกเหล่ียม 6 มิลลิเมตร (ประแจแอล) 

ขันถอดสลักเกลียวบังคับคันล่ันไก 
 
 
 
 
 

12 ใช้เหล็กส่งและค้อนเคาะเบาๆ ให้คันลั่นไกเคลื่อนตัวออก 
ประมาณ 1 ซม. ใช้มือดึงคันล่ันไกออก ใบปลดกระเด่ืองล่ันไก
จะหลุดจากคันลั่นไก เมื่อคันลั่นไกหลุดแล้ว ใช้เหล็กส่งตอก
สวนแหนบคันล่ันไกออกมา 

 
13 นำรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวนมาใส่ประแจกระบอก 

ขนาด -35 มิลลิเมตร ในลักษณะหงายข้ึน 

 

14 ใช้ประแจขันชุดเข็มแทงชนวน ขันปลอกเกลียวบังคับแป้น
เกลียวเข็มแทงชนวนออก ใช้ประแจขันชุดเข็มแทงชนวน 
ขันแป้นเกลียวบังคับเข็มแทงชนวนออก 

 

15 ใช้ปลายเล็บกดแหนบเข็มแทงชนวน แล้วดึงแหวนบังคับ
แหนบเข็มแทงชนวน เพื่อให้เกิดช่องว่าง นำเหล็กแหลมมา
สอดไปในช่องว่างแล้วงัดออก 
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
16 ถอดแหนบเข็มแทงชนวน 

 
 
 
 

 

17 การประกอบชุดเข็มแทงชนวน 
 ให้ทำย้อนขั้นตอนจากการถอดตามลำดับที่ (18) 
โดยการใช้ประแจขันเข็มแทงชนวน ให้ขันให้แน่นจนสุด
เกลียวมิใช่แน่นจากการติดขัดของสิ่งสกปรก อันจะเป็น
สาเหตุให้เข็มแทงชนวนเข้าไม่ถึงท่ี และปลายเข็มแทงชนวน
จะโผล่เข้าไปในลำกล้องน้อยเกินไป 
 เมื่อประกอบเสร็จแล้ว ให้ทดสอบโดยการกดท้าย
เข็มแทงชนวนให้โผล่ขึ้นด้านบนของรองแป้นเกลียวเข็มแทง
ชนวน แล้วปล่อยเพื่อตรวจสอบว่า แหนบเข็มแทงชนวน
ทำงานปกติหรือไม่  

18 การตรวจสอบโครงกระเด่ืองล่ันไก 

 ถอดโครงกระเด่ืองล่ันไกออกมาจากโครงเครื่องปิด
ท้าย ใช้เหล็กส่งท่ีมีขนาด 2.8 มม. ตอกสลักกระเด่ืองล่ันไก
ออก ใช้เหล็กส่งดันกระเดื่องลั่นไก โดยใช้มือรองกันปลอก
แหนบกระเดื่องลั่นไกและแหนบกระเดื่องลั่นไกเพื่อกันการ
สูญหาย แล้วตรวจสอบดูรอยร้าวและการสึกกร่อนภายนอก
ท่ัวไป ทำความสะอาดเอาส่ิงสกปรกคราบเขม่าออก 

 จากนั้นประกอบชุดโครงกระเดื่องลั่นไก โดยนำ
แหนบกระเด่ืองล่ันไกใส่ปลอกแหนบกระเด่ืองล่ันไก และนำ
แหนบกระเดื่องลั่นไกและปลอกแหนบกระเดื่องลั่นไกใสใ่น
โครงกระเด่ืองล่ันไก ใช้เหล็กแหลมกดปลอกแหนบกระเด่ือง
ลั่นไกเพื่อใส่กระเดื่องลั่นไก ให้รูโครงกระเดื่องลั่นไกและ
กระเดื่อง ลั่นไกตรงกัน แล้วจึงใส่สลักกระเดื่องลั่นไกโดย
การตอก แล้วใช้ปลายไขควงกดที่กระเดื่องล่ันไก จะทำให้
ตัวกระเดื่องลั่นไกยุบตัว เมื่อปล่อยจะกลับมาอยู่ตำแหน่ง
เดิม ให้หยดน้ำมัน หล่อล่ืนลงไป แล้วทดสอบแบบเดิมซ้ำ  
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
 หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้กระเด่ืองล่ันไกได้รับการหล่อล่ืนอย่าง

ท่ัวถึง แต่ถ้าไม่เคล่ือนกลับตำแหน่งเดิม หรือเคล่ือนท่ีไม่
คล่องตัว ต้องส่งให้ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยดำเนินการ
ต่อไป 

 

19 การตรวจสอบชุดแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก 
 ใช้ไขควงปากแบนถอดจุกเกลียวปิดท้ายโครง
กระเด่ืองล่ันไก แล้วถอดช้ินส่วนต่าง ๆ ออกมาตรวจสภาพ
และทำความสะอาด ดังนี้ 
 1. จุกเกลียวปิดท้ายแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก :  
ทำความสะอาดส่ิงสกปรกคราบเขม่าตามร่องเกลียว 
 2. แหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก : ทำความสะอาดส่ิง
สกปรกและคราบเขม่า โดยเฉพาะผิวภายนอก ซึ่งจะต้อง
เคล่ือนตัวตามแรงกดของคันล่ันไกอยู่เสมอ ถ้าแหนบ
เส่ือมสภาพให้เปล่ียนใหม่ 
 3. แกนยันโครงกระเด่ืองล่ันไกและประคองแหนบ
โครงกระเด่ืองล่ันไก : ให้ทำความสะอาดส่ิงสกปรก 
และคราบเขม่า 

 

20 การทำความสะอาดเครื่องปิดท้าย 
 ทำความสะอาดภายในรังเพลิงของเครื่องปิดท้าย 
โดยใช้น้ำมันทำความสะอาดลำกล้อง (RBC) เช็ดให้ทั่วรัง
เพลิง แล้วใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดให้แห้งสนิท แหย่เข้าไป
ในช่องใส่โครงกระเด่ืองล่ันไก หมุนแส้เพื่อเอาส่ิงสกปรกต่าง 
ๆ  
ที่ติดค้างอยู่ออกให้หมด และทำความสะอาดช่องใส่แหนบ
โครงกระเด่ืองล่ันไกแบบเดียวกัน แล้วใช้ผ้าทำความสะอาด
พันรอบแส้ แหย่ข้ึนลงให้ท่ัวอีกครั้ง 

 

21 การทำความสะอาดลำกล้อง 
 ใช้ผ้าทำความสะอาดชุบน้ำมันทำความสะอาดลำ
กล้องปืน (RBC) พันติดกับแส้ แล้วแยงขึ้นลงตลอดลำกล้อง
หลาย ๆ ครั้ง และหมั่นเปลี่ยนผ้าทำความสะอาด จนแน่ใจ
ว ่าภายในลำกล้องสะอาดพอดี ไม ่ม ีเศษเขม ่าด ินปืน
หลงเหลืออยู่ 
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
22 การประกอบเครื่องปิดท้าย 

 ให้กระทำย้อนขั้นตอนจากวิธีการถอดทุกประการ 
แล้วจึงประกอบเครื่องปิดท้ายเข้ากับลำกล้อง 
 

 

 
9. การตรวจวัดระดับแรงดัน ไนโตรเจน 

ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
1 การเตรียมเครื่องมือ 

- ชุดเกจวัดแรงดัน 
 

 
2 ประกอบเกจวัดแรงดันเข้ากับข้อต่อแล้วหมุนให้แน่นด้วยมือ

เปล่า 

 
3 ใช้มือหมุนเปิดฝาปิดกระบอกในโตรเจน 

 
 
 

 
4 ใช้มือหมุนประกอบเกจวัดแรงดันเขากับกระบอกไนโตรเจน

แล้วขันไห้แน่นด้วยมือ 
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
5 อ่านค่าท่ีวัดได้ หากสูงหรือต่ำกว่า 45 บาร์ ให้ดำเนินการแก้

ใขทันที 

 
 
10. การวัดแรงดันน้ำมัน 

ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
1 การเตรียมเครื่องมือ 

- ชุดเกจวัดแรงดันน้ำมัน 
 

 

2 ใช้มือหมุนเปิดฝาปิดจุกเติมน้ำมันไฮดรอลิก 

 

 
3 ประกอบอะแดปเตอร์วัดแรงดันน้ำมันโดยขันเข้ากับเกลียว

ท่ีจุกเติมน้ำมันไฮดรอลิก 
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
4 ประกอบปลายสายเข้ากับเครื่องวัดแล้วอ่านค่า 
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ตอนท่ี 2 
บัญชีจ่ายสิ่งอุปกรณ์มูลฐาน 

 
1. ความมุ่งหมาย 
 บัญชีจ่ายสิ่งอุปกรณ์มูลฐานเป็นบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายรวมกับ ค.120 มม. ศอว.ศอพท. หรือจ่ายให้ 
เมื่อจำเป็นต้องติดต้ัง ปฏิบัติงาน หรือใช้เพื่อการซ่อมบำรุง โดยพลประจำอาวุธและช่างซ่อมของหน่วย 
 
2. คำอธิบาย 
 2.1 ภาพประกอบ (ช่องท่ี 1) 
 2.1.1 รูปท่ีช่องท่ี 1 (ก.) แสดงลำดับท่ีของภาพประกอบ 
 2.1.2 ลำดับรายการท่ี ช่องท่ี 1 (ข.) แสดงลำดับรายการของภาพท่ีประกอบ 
 2.2 หมายเลขส่ิงอุปกรณ์ ช่องท่ี 2 แจ้งให้ทราบหมายเลขส่ิงอุปกรณ์ 
 2.3 รายการ ช่องท่ี 3 แสดงให้ทราบช่ือของส่ิงอุปกรณ์และรายละเอียดเพิ่มเติม 
 2.4 หน่วยนับ ช่องท่ี 4 บอกให้รู้ถึงหน่วยนับแต่ละอัน, ช้ิน, คู่, ฟุต ฯลฯ 
 2.5 จำนวนท่ีต้องการ บอกจำนวนท่ีต้องการของส่ิงอุปกรณ์ 
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บัญชีจ่ายสิ่งอุปกรณ์มูลฐาน 
ตารางท่ี 12 บัญชีจ่ายส่ิงอุปกรณ์มูลฐาน  

 

หมายเลข หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ รายการ หน่วย
นับ 

จำนวน 
ที่จัดให้ 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

 
1015-AW-166-0003 
1015-AW-166-0008 

 
 
 
 

1240-AW-166-0001 
1240-AW-166-0002 
1290-AW-166-0001 
1290-AW-166-0003 
1015-AW-166-0150 

 
1015-AW-166-0151 
5120-AW-166-0006 
5120-AW-166-0001 
5120-AW-166-0002 
5120-AW-166-0003 
5120-ฤ”-166-0004 
5120-AW-166-0005 
5120-AW-166-0007 

 

ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ 
ลำกล้อง ค.81 มม. 
ชุดเครื่องปิดท้ายและล่ันไก 
ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ชุดขับเคล่ือนทางทิศและทางสูง 
ชุดแคร่ล่าง 

เคร่ืองเล็งและเคร่ืองควบคุมการยิง 
กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ 1 
กล่องใส่เครื่องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ 1 
เครื่องให้แสงสว่าง(ไฟฉายเครื่องเล็ง) 
หลักเล็ง 
ซองผ้าใบใส่หลักเล็ง 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ครอบปากลำกล้อง 
ประแจถอดลำกล้อง 
ประแจหมุนท้ายลำกล้อง 
ประแจกระบอก ขนาด 35 มม. 
ด้ามหมุนประแจกระบอก 
ประแจขันชุดเข็มแทงชนวน 
ไขควงปากแบน ขนาด 6 นิ้ว 
คีมถอดแหวนบังคับห่วงยึดเดือยท้าย 

 
อัน 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
คัน 
 

ชุด 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
 

อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 

 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
2 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ผนวก ข 
คำแนะนำในการทำลาย 

ตอนที่ 1 
กล่าวทั่วไป 

 
 1. การทำลาย ค.81 มม. ท่ีอาจถูกข้าศึกยึดหรือจะเป็นต้องละท้ิงไว้ในเขตหน้านั้น จะกระทำได้เฉพาะ
เมื่อผู้บังคับหน่วยพิจารณาว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นไปตามคำส่ังหรือนโยบายของกองทัพบก 
 2. ข่าวสารท่ีกล่าวไว้ในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น และวิธีการท่ีกำหนดไว้นี้บางอย่างก็จำเป็นต้องใช้
ดินระเบิดหรือลูกระเบิดเพลิง ซึ่งอาจไม่ได้รับอนุมัติให้จ่ายให้กับหน่วยใช้อาวุธการจ่ายวัสดุระเบิดดังกล่าว  
และการกำหนดว่าสถานการณ์ใดจึงจะทำลายอาวุธ อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของผู้บังคับหน่วย ซึ่งแล้วแต่สภาพ
การทางยุทธวิธี ช้ินส่วนท่ีสำคัญบางชนิดนั้น ทำลายด้วยการเผาก็เพียงพอ ผู้บังคับหน่วยจะต้องพิจารณาวิธีการ
ทำลายให้เหมาะสมกับเครื่องมือท่ีมีอยู่ และสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ ปกติแล้วจะมีเวลาน้อย วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุด คือ 
 2.1 เครื่องมือกล ใช้ขวาน, อีเตอร์, ค้อน, ชะแลง, หรืออื่นๆ ท่ีคล้ายกัน 
 2.2 วัตถุระเบิด ใช้ดินระเบิดหรือกระสุน 
 2.3 การเผา ใช้น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, ระเบิดเพลิง หรือเช้ือเพลิงอื่นๆ 
 2.4 ยิงด้วยปืน ใช้ปืนเล็กยิงลูกระเบิด, จรวดต่อสู้รถถัง หรือในบางกรณีอาจใช้ลูกระเบิดมือก็ได้ 
 3. ถ้าจะต้องทำลายเครื่องยิงลูกระเบิดจะต้องทำลายช้ินส่วนต่างๆ ให้เสียหายอย่างหนักจนกระท่ังไม่สามารถ
แก้ไขในเขตหน้าให้ใช้ได้อีก ไม่ว่าจะด้วยการซ่อมหรือการยุบรวมก็ตาม จะต้องทำลายส่วนต่างๆ ท่ีสำคัญ
ในการใช้งานของเครื่องยิงลูกระเบิด (ค.) รวมทั้งชิ้นอะไหล่ให้เสียหายจนเกินกว่าจะซ่อมได้ แต่อย่างไรก็ตาม  
ถ้าไม่มีเวลาหรือไม่มีคนพอที่จะทำลายชิ้นส่วนสำคัญได้หมด ให้ทำลายชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดตามลำดับ  และ  
ควรทำลายช้ินส่วนท่ีสำคัญของอาวุธทุกกระบอกให้เหมือนกัน เพื่อไม่ให้ข้าศึกนำมาใช้แทนกันได้ 
 4. เมื่อมีคำส่ังให้ทำลาย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 เลือกพื้นที่ ที่จะทำลาย เพื่อให้เป็นเครื่องกีดขวางการเคลื่อนที่ของข้าศึกให้มากที่สุด และป้องกัน
ไม่ให้เป็นอันตรายต่อฝ่ายเรา จากสะเก็ดระเบิดหรือการกระดอนแตกของกระสุนให้มากท่ีสุด 
  4.2 หาวิธีการระวังรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
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ตอนท่ี 2 
การทำลายเครื่องมือควบคุมการยิง 

 
 บรรดาเครื่องมือควบคุมการยิงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง กล้องเล็ง , กล้องส่องสองตา และอื่นๆ 
ที่คล้ายกันนั้น มักจะมีราคาแพงและหาทดแทนได้ยาก แต่มักจะมีน้ำหนักค่อนข้างเบา ฉะนั้นจึงควรสงวนไว้
และนำกลับมาเสมอกันได้ แต่ถ้านำกลับมาไม่ได้ก็จะต้องทำลายให้สมบูรณ์ บรรดาแว่นต่างๆ จะต้องทุบให้แตก 
สมุดตารางยิงและวัสดุท่ีเป็นเช้ือเพลิงให้เผาท้ิงเสีย 
 

ตอนท่ี 3 
การทำลายเครื่องยิงลูกระเบิด 

 
 ถ้ามีเวลา มีเจ้าหน้าที่และวัสดุก็ควรทำลายอาวุธให้สมบูรณ์ ด้วยการใช้วัสดุระเบิดด้วยการเผา
หรือยิงด้วยปืน แต่ถ้าไม่มีเวลา ไม่มีเจ้าหน้าท่ี ไม่มีวัสดุเพียงพอ ก็ให้จัดลำดับความเร่งด่วนในการทำลาย
อาวุธ ค. ขึ้น ล้อยางนั้นควรทำลายตามท่ีอธิบายไว้ในหน้า 
วิธีที่ 1 การทำลายด้วยวัตถุระเบิด 
  1. เพื่อให้ระเบิดต่อเนื่องกันไป ให้เตรียมและวางติดระเบิดแรงสูง ขนาด 1 ปอนด์ (0.45 กก.) พร้อม
ด้วยชนวนฝักแคระเบิด ไว้ในท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ข้างล่างนี้ คือ 
  ขนาดระเบิด ท่ีวางดินระเบิด 
  2 ปอนด์ (0.91 กก.) สอดเข้าไปในลำกล้อง 
  2 ปอนด์ (0.91 กก.) วางไว้ใต้ฐานรับลำกล้อง 
  2 ปอนด์ (0.91 กก.) วางไว้บนรถบรรทุก ค. ระหว่างดุมล้อกับล้อซ้าย 
  2 ปอนด์ (0.91 กก.) วางไว้บนรถบรรทุก ค. ระหว่างดุมล้อกับล้อขวา 
  2. ต่อดินระเบิดเหล่านี้เข้าด้วยกัน ด้วยชนวนฝักแคระเบิด 
  3. จุดเดินระเบิดเหล่านี้ รายละเอียดในการใช้ดินระเบิดและการจุดระเบิดให้ดูใน รส. 5 – 25 จะต้องมี
การวางแผนและการฝึกในเรื่องนี้มาเป็นอย่างดี รัศมีอันตรายประมาณ 250 ม. 
เวลาปลอดภัยหลังการระเบิด ประมาณ 10 นาที 
วิธีที่ 2 การทำลายด้วยวิธีเผา 
  1. ด้วยวัสดุติดไฟ 
 1.1 ทำลายช้ินส่วนท่ีสำคัญ พร้อมกับนำไปเผาท่ีลุกไหม้อย่างแรงก็จะทำให้ลำกล้องปืนและรถบรรทุก ค. 
ไร้ประโยชน์ แต่เนื่องจากลำกล้องและรถบรรทุก ค. นั้น เกือบทั้งหมดทำด้วยเหล็ก ยกเว้นเฉพาะยางเท่านั้น 
ฉะนั้นจะต้องใช้วัสดุติดไฟให้มากพอท่ีจะให้ไฟได้แรง 
 1.2 ถ้ามีกระสุนอยู่ให้วางกระสุนท่ีถอดออกจากกล่อง แล้ววางไว้บนลำกล้องและรถรองปืน 
 1.3 เทน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันเครื่องลาดลงบนวัสดุติดไฟ 
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 1.4 จุดไฟขึ้นด้วยการยิงลูกระเบิดเพลิง จากในระยะที่ปลอดภัย หรือจากเครื่องพ่นไฟก็ได้ หรืออาจ
วางวัสดุติดไฟให้ไหม้เป็นทางไปก็ได้ หรือมีวิธีอื่นท่ีเหมาะสมแล้วรีบเข้าท่ีกำบัง 
เวลาปลอดภัยหลังการระเบิด ประมาณ 6 นาที 
  2. ด้วยลูกระเบิดเพลิง 
 ถ้าหาวัสดุติดไฟจำนวนมากได้ ให้ใช้ลูกระเบิดเพลิงดังต่อไปนี้ คือ 

 
 จะต้องใช้ชนวนฝักแคเวลาให้มีระยะยาวพอที่เจ้าหน้าที่จะมีเวลาเอาออกไปห่างจาก ค. และรถบรรทุก 
ค. ได้อย่างปลอดภัยหลัง จากท่ีจุดชนวนแล้ว 
 2.1 สอดลูกระเบิดเข้าไปในลำกล้อง ลูกระเบิดเพลิงอีกหนึ่งลูกท่ีมีชนวนฝักแคเวลาต่อไว้ เป็นลูกจุด 
 2.2 วางลูกระเบิดเพลิงอีก 2 ลูก ไว้บนรถบรรทุก ค. ลูกที่ 3 วางไว้บนดุมล้อกับล้อซ้าย ลูกที่ 4 วางไว้
ระหว่างดุมล้อกับล้อขวา ใช้ลูกระเบิดเพลิงท่ี 5 ท่ีมีชนวนฝักแคเวลาติดอยู่ด้วยเป็นลูกจุด 
 2.3 วางลูกระเบิดเพลิงลูกท่ี 6 ไว้ที่ชุดผ่อนอาการสะเทือน และลูกนี้จุดด้วยลูกระเบิดเพลิง ลูกท่ี 7 ท่ีมี
ชนวนฝักแคเวลาติดอยู่ด้วย 
เวลาปลอดภัยหลังการระเบิด 5 นาที 

 
 
วิธีที่ 3 การทำลายด้วยการใช้ปืนยิง 
  วิธีนี้ไม่สามารถที่จะประกันได้ว่า จะสามารถทำลายส่วนประกอบอันเดียวกับของปืนทุกกระบอกได้ 
ตลอดจนขนาดของการเสียก็อาจไม่เท่ากัน อาจใช้ปืนกล ปืนเล็กยิงลูกระเบิด หรือเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง ยิงทำลาย
เครื่องยิงระเบิดได้แม้ว่าการยิงกระสุนนัดเดียวไปถูกอย่างจัง ก็อาจทำให้เครื่องยิงลูกระเบิดนี้ใช้ไม่ได้ช่ัวคราวก็จริง 
แต่ถ้าจะให้ทำลายอย่างสมบูรณ์แล้ว ต้องทำการยิงหลายๆ นัด 
เวลาปลอดภัยหลังจากการยิง ประมาณ 5 นาที 

คำเตือน 
เมื่อเริ่มจุดไฟจะต้องรีบเข้าท่ีกำบังทันที เพราะกระสุนอาจจะระเบิดขึ้นได้ทุกเวลา 

และถ้าใช้กระสุนด้วยแล้ว จะมีระยะอันตราย ประมาณ 250 ม. 

คำเตือน 
จะต้องมีการทดสอบชนวนฝักแคเวลาแต่ละม้วน ก่อนหน้าท่ีจะนำมาใช้ทุกครั้ง 

อัตราเร็วการไหม้ของแต่ละม้วน อาจแตกต่างกันไปตามสภาพบรรยากาศ 
ซึ่งอาจมีอัตราเร็วการเผาไหม้ต้ังแต่ 30 วินาที หรือน้อยกว่า ต่อฟุต 

จนถึง 45 วินาที หรือมากกว่าต่อฟุต 
 

คำเตือน 
การยิงลูกระเบิดจากปืนเล็ก หรือเครื่องยิงระเบิดต่อสู้รถถังนั้น ให้ทำจากท่ีกำบัง 
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นิยามศัพท์และคำย่อ 
 

ค. คือ เครื่องยิงลูกระเบิด 
ค.81 มม. คือ เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 81 มิลลิเมตร 
ศอย. คือ ศูนย์อำนวยการยิง 
บจ. คือ ส่วนบรรจุท่ีใช้สำหรับเพิ่มระยะการยิง มีลักษณะเป็นแผ่นผ้าวงกลมท่ีมีดินปืน      
      บรรจุพลาสติก (N/m2) ภายนอก 
ศอว.ศอพท. คือ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
รง.กสย.ศอว.ศอพท. คือ โรงงานผลิตกรุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม 
      ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
สพ.ทบ. คือ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ลย./ค. คือ ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด 
ลย./ค.81 มม. รบ. เอ็ม 262 ศอว.ศอพท. คือ ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. ชนิดระเบิด     
                                ผลิตโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม  
                                    ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
ทบ.                      คือ กองทัพบก 
Mil                      คือ มิลเลียม 
บาร์                     คือ หน่วยวัดความดัน 
รส.                      คือ คู่มือราชการสนาม  
   





คำนำ 
 

 คู่มือทางเทคนิค ว่าด้วยการใช้งาน การปรนนิบัติบำรุง และการซ่อมบำรุงเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 
120 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง เล่มนี้ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับพลประจำปืนและช่างซ่อมบำรุง
ประจำหน่วย สำหรับการใช้งาน การปรนนิบัติบำรุง ตลอดจนการส่งกำลังและการซ่อมบำรุงระดับหน่วยที่ใช้
เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. ติดตั้งระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง โดยกล่าวถึง คุณลักษณะเฉพาะ
และขีดความสามารถ, องค์ประกอบและการทำงานขององค์ประกอบต่างๆ, คำแนะนำในการใช้งาน, การปรนนิบัติ
บำรุงและการซ่อมบำรุง, กระสุนที่ใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งรายการชิ้นส่วนซ่อม , เครื่องมือพิเศษสำหรับ
การซ่อมบำรุงระดับหน่วย และการใช้เครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
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 ตอนท่ี 1 การซ่อมบำรุงระดับหน่วย 42 
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บทที่ 1 
คุณลักษณะและการใช้งาน 

ตอนท่ี 1 
กล่าวท่ัวไป 

 

 
 

รูปท่ี 1 เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 

1. เคร่ืองยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. เอ็ม 132 เอ 1  ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 1.1 ขอบเขต 
 คู่มือทางเทคนิคเล่มนี้ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
(ศอว.ศอพท.) ได้จัดทำขึ้นโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้คำแนะนำสำหรับพลประจำปืนและช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย
ได้ทราบถึง รายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 (ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1) 
ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังดังต่อไปนี้ 
 1.1.1 คุณลักษณะท่ัวไป ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 1.1.2 คุณลักษณะเฉพาะและขีดความสามารถ ค.120 เอ็ม 132 เอ 1 ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 1.1.3 องค์ประกอบและการทำงานขององค์ประกอบต่างๆ 
 1.1.4 อุปกรณ์ประกอบ และการใช้งาน 
 1.1.5 การปรนนิบัติบำรุง และการซ่อมบำรุง 
 1.1.6 การปฏิบัติภายใต้สภาพปกติ 
 1.1.7 การปฏิบัติภายใต้สภาพไม่ปกติ 
 1.1.8 กระสุนท่ีใช้กับ ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
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 1.1.9 บัญชีช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด 
 1.1.10 บญัชีช้ินส่วนซ่อมสำหรับการซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
 1.1.11 บัญชีเครื่องมือพิเศษ 
 1.1.12 การใช้เครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
 1.1.13 คำแนะนำในการทำลายเครื่องยิงลูกระเบิด และลูกระเบิดยิง 
 1.2 การแบ่งมอบการซ่อมบำรุง 
 ในการแบ่งมอบการซ่อมบำรุง ซึ่งได้แก่ การซ่อมบำรุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยที่ใช้ยุทโธปกรณ์นั้น โดยผู้ใช้หรือพลประจำอาวุธและช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
การซ่อมบำรุงประเภทนี ้ประกอบด้วย การตรวจสภาพ, การทำความสะอาด, การบริการ, การรักษา, การหล่อล่ืน, 
การปรับตามความจำเป็น และการเปลี ่ยนชิ ้นส่วนซ่อมเล็กๆ น้อยๆ การซ่อมบำรุงระดับหน่วยจะกระทำ 
อย่างจำกัดตามคู่มือหรือผังการซ่อมบำรุง (MAINTENANCE ALLOCATION CHART) ท่ีอนุมัติให้กระทำได้
ในระดับนี้ รายละเอียดจะกล่าวไว้ใน ผนวก ก การซ่อมบำรุง 
 ส่วนการซ่อมบำรุงที่เกินขั้นนี้ ซึ่งได้แก่ การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง การซ่อมบำรุงสนับสนุนทั่วไป
และการซ่อมบำรุงระดับคลังนั้น ได้กล่าวไว้ในระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. 2542 



3 

ตอนท่ี 2 
ลักษณะท่ัวไปของเครื่องยิงลูกระเบิด 

 
 ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดตั้งระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง เป็นอาวุธที่มีลำกล้องเรียบ ไม่มี
เกลียวภายในลำกล้อง บรรจุกระสุนทางปากลำกล้อง ทำการยิงทีละนัด สามารถทำการยิงได้ทั้งวิธีปล่อยยิง  
(DROPFIRE) และวิธีลั่นไก (TRIGGER) โดยการเปลี่ยนตำแหน่งการยิง เครื่องยิงลูกระเบิดแบบนี้ประกอบด้วย
องค์ประกอบสำคัญท่ีสามารถถอดแยกได้ 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ชุดลำกล้อง, ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง,ชุดขับเคล่ือน 
และชุดแคร่ล่าง  
 

 
รูปท่ี 2 ค.120 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

 
1. คุณลักษณะเฉพาะและขีดความสามารถของ ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 ยกมุมสูงได้ต้ังแต่ 790 – 1,500 มิลเลียม 
 หมุนควงสูงหนึ่งรอบมุมสูงเปล่ียนไป 33 + 1 มิลเลียม 
 หมุนควงส่ายหนึ่งรอบมุมทิศเปล่ียนไป 2 + 1 มิลเลียม 
 เขตส่ายท้ังส้ิน       6,400  มิลเลียม 
 ระยะยิงไกลสุด (ลย./ค.120 มม. รบ. เอ็ม 293 ศอว.ศอพท.) 6,500 เมตร 
 อัตรายิงสูงสุด 10 นัด/นาที 
 อัตรายิงต่อเนื่อง 5 นัด/นาที 
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 1.1 ขนาด 

1 
2 
3 
4 

ความกว้างปากลำกล้อง 
ความยาวลำกล้องรวมเครื่องปิดท้าย 
ความยาวลำกล้องไม่รวมเครื่องปิดท้าย 
เส้นผ่าศูนย์กลางแคร่ล่าง 

120 
1,913 
1,738 
1,200 

มม. 
มม. 
มม. 
มม. 

 

 1.2 น้ำหนัก 
1 
2 
3 
4 

ชุดลำกล้องรวมเครื่องปิดท้าย 
ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ชุดแคร่ล่าง 
น้ำหนักรวม ค. ท้ังกระบอก 

95 
800 

1,200 
2,095 

กก. 
กก. 
กก. 
กก. 
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ตอนท่ี 3 
องค์ประกอบและการทำงาน 

 
 ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วน คือ ชุดลำกล้อง, 
ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง, ชุดขับเคล่ือนและชุดแคร่ล่าง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีลักษณะและรายละเอียด
การทำงานของเครื่องกลไก ดังนี้ 
 
1. ชุดลำกล้อง (BARREL ASSY) 
 ชุดลำกล้อง ประกอบด้วย ลำกล้อง (TUBE) และเคร ื ่องปิดท้ายและลั ่นไก  (HOUSING & FIRING 
MECHANISM ASSY)  

 
รูปท่ี 3 ชุดลำกล้อง ค.120 มม.  

 1.1 ลำกล้อง (TUBE) 
 ลำกล้อง ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 เป็นลำกล้องชนิดเรียบ ไม่มีเกลียวภายใน ลักษณะภายนอกลำกล้อง
บริเวณตรงกลาง ทำร่องไว้สำหรับปลอกรัดลำกล้อง ช่วงบนของลำกล้องมีความโตสม่ำเสมอกัน ช่วงล่างของลำกล้อง
มีความโตมากกว่าช่วงบน และมีความหนามากกว่าด้านปากลำกล้อง เพื่อให้สามารถทนแรงดันได้มากขึ้น ลำกล้อง
จึงมีลักษณะเรียวไปถึงปากลำกล้อง ส่วนท้ายทำเกลียวไว้สำหรับยึดเครื่องปิดท้ายและล่ันไก (ตามรูปท่ี 4) 
 ลำกล้อง ทำหน้าที่เป็นเครื่องยิง โดยการทำงานของเครื่องปิดท้ายและลั่นไกเพื่อส่งลูกระเบิดยิงจาก
เครื่องยิงลูกระเบิด (ลย./ค.) ให้เคล่ือนท่ีไปสู่เป้าหมายตามความต้องการ เมื่อทำการยิงจะบรรจุ ลย./ค. เข้าทาง
ปากลำกล้อง แล้วปล่อยให้ ลย./ค. เคลื่อนที่ลงไปกระทบกับเข็มแทงชนวนในการยิงโดยวิธีปล่อยยิง  ถ้ายิง
โดยวิธีล่ันไก ต้องเปล่ียนตำแหน่งการยิง และดึงเชือกล่ันไกให้เครื่องล่ันไกทำงาน ส่งให้เข็มแทงชนวนเคล่ือนท่ี
ไปกระทบกับชนวนท้ายปลอกของ ลย./ค. ทำให้เกิดการจุดระเบิด แล้วผลักดัน ลย./ค. ให้วิ่งออกจากลำกล้อง
ไปยังเป้าหมายท่ีต้องการ 

 
รูปท่ี 4 ลำกล้อง ค.120 มม. เอ็ม132 เอ 1 
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 1.2 เคร่ืองปิดท้ายและลั่นไก (HOUSING & FIRING MECHANISM ASSY) 
 เครื่องปิดท้ายและล่ันไก เป็นส่วนประกอบส่วนท้ายของลำกล้อง ส่วนบนของเครื่องปิดท้ายจะทำเกลียวไว้ 
เพื่อประกอบเข้ากับลำกล้อง ทางด้านซ้ายมีแป้นบังคับแกนเปล่ียนตำแหน่งการยิง สำหรับเปล่ียนตำแหน่งการยิง
ทั้งสองวิธี ด้านขวามือของเครื่องปิดท้ายมีคันลั่นไก ใช้สำหรับดึงเชือกลั่นไก เมื ่อต้องการยิงโดยวิธีลั่นไก  
ภายในเครื่องปิดท้ายบรรจุเครื่องล่ันไก ซึ่งประกอบด้วย แหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก, แกนเปล่ียนตำแหน่งการยิง, 
ใบปลดกระเดื่องลั่นไก, โครงกระเดื่องลั่นไก, เข็มแทงชนวน, รองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน และคันลั่นไก  
(ตามรูปท่ี 5) เครื่องปิดท้ายและล่ันไก ทำหน้าท่ี ปิดท้ายลำกล้อง, ล่ันไก และป้องกันแก๊สรั่ว 
 

 
รูปท่ี 5 เครื่องปิดท้ายและล่ันไก 

 การทำงานของเครื่องล่ันไก จะทำงานด้วยการรั้งคันล่ันไกมาข้างหลัง ทำให้ใบปลดกระเด่ืองล่ันไกไปรั้ง 
โครงกระเด่ืองล่ันไก ให้ลงไปอัดแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไกให้อัดตัว เมื่อพ้นระยะการรั้งของใบปลดกระเด่ืองล่ันไก 
แรงจากการอัดของแหนบโครงกระเดื่องลั่นไกจะส่งให้โครงกระเดื่องลั่นไกไปกระแทกกับเข็มแทงชนวน 
ทำให้เข็มแทงชนวนไปกระแทกกับชนวนท้าย ลย./ค. ทำให้เกิดการจุดระเบิดและเผาไหม้ส่วนบรรจุหลัก  
แล้วผลักดัน ลย./ค. ออกจากลำกล้อง เรียกว่า “การยิงลูกระเบิดยิง” ซึ่งสามารถทำการยิงได้ 2 วิธี คือ วิธีปล่อยยิง 
(DROPFIRE) และวิธีล่ันไก (TRIGGER) โดยการเปล่ียนตำแหน่งการยิง 
  1.2.1 วิธีลั ่นไก (TRIGGER) ให้หมุนแป้นบังคับแกนเปลี่ยนตำแหน่งการยิงทวนเข็มนาฬิกาไปยัง
ตำแหน่งที (T) (ตามรูปที่ 6) จากนั้นให้ตรวจสอบความพร้อมการทำงานของเข็มแทงชนวนด้วยการลั่นไก 
ซึ่งจะมีเสียงกระทบของเข็มแทงชนวน เมื่อบรรจุ ลย./ค. ลงทางปากลำกล้อง ลย./ค. จะเคล่ือนลงไปในลำกล้อง
จนถึงเครื่องปิดท้าย เมื่อดึงเชือกล่ันไก เข็มแทงชนวนจะทำงานทันที เป็นการยิง ลย./ค. ออกไป การทำงานของ
เครื่องล่ันไกโดยวิธีล่ันไก จะเริ่มขึ้นเมื่อรั้งคันล่ันไกมาข้างตัว ทำให้ใบปลดกระเด่ืองล่ันไกไปกดโครงกระเด่ืองล่ัน
ไก ทำให้แหนบโครงกระเดื่องลั่นไกอัดตัว เมื่อเป็นอิสระจากใบปลดกระเดื่องลั่นไก แหนบโครงกระเดื่องลั่นไก 
จะคลายตัว เกิดแรงผลักดันต่อโครงกระเดื่องลั่นไกและเข็มแทงชนวนให้โผล่พ้นรูเข็มแทงชนวนออกมา  
เป็นการยิง ลย./ค. เมื่อทำการยิงต่อไป การทำงานก็จะเกิดขึ้นซ้ำเหมือนการทำงานที่กล่าวมาแล้วเป็นวงรอบ
เช่นเดียวกันนี้เรื่อยไป 
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รูปท่ี 6 การเปล่ียนตำแหน่งการยิงมาในตำแหน่งวิธีล่ันไก 

 1.2.2 วิธ ีปล่อยยิง (DROPFIRE) ให้หมุนแป้นบังคับแกนเปลี่ยนตำแหน่งการยิงตามเข็มนาฬิกา  
ไปที่ตำแหน่ง ดี (D) (รูปที่ 7) จากนั้นให้ตรวจสอบความพร้อมการทำงานของเข็มแทงชนวนโดยการลั่นไก  
คันลั ่นไกจะเป็นอิสระ ไม่มีเสียงกระทบของเข็มแทงชนวน เมื ่อบรรจุ ลย./ค. ทางปากลำกล้อง ลย./ค.  
จะเคลื่อนที ่ลงไปในลำกล้อง ชนวนท้ายของลำกล้องจะกระแทกกับเข็มแทงชนวนเป็นการยิง ลย./ค. ออกไป  
การทำงานของเครื่องลั่นไกโดยวิธีปล่อยยิง (DROPFIRE) โดยการหมุนแป้นบังคับแกนเปลี่ยนตำแหน่งการยิง 
ไปในตำแหน่งอักษร ดี (D) แกนเปลี่ยนตำแหน่งการยิงจะหมุนเปลี่ยนจากที่ไม่มีร่องบากไปเป็นด้านมีร่องบาก 
จึงทำให้สามารถผลักดันต่อโครงกระเดื่องลั่นไก ให้เคลื่อนที่ไปดันเข็มแทงชนวนให้โผล่พ้นรูเข็มแทงชนวน  
ซึ่งอยู่ท่ีรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวนพร้อมท่ีจะทำงานตลอดเวลา เมื่อ ลย./ค. เคล่ือนท่ีมากระทบเข็มแทงชนวน
เป็นการยิง ลย./ค. ออกไป 
 

 
รูปท่ี 7 การเปล่ียนตำแหน่งการยิงมาในตำแหน่งวิธีปล่อยยิง 

 

ข้อควรระวัง 
 - เมื่อทำการยิงโดยวิธีปล่อยยิง (DROPFIRE) ทดสอบโดยการรั้งคันล่ันไกจะไม่มีเสียงกระทบของเข็มแทงชนวน 
 - เมื่อทำการยิงโดยวิธีล่ันไก (TRIGGER) ทดสอบโดยการรั้งคันล่ันไก จะมีเสียงกระทบของเข็มแทงชนวน 
 - ไม่ควรล่ันไกบ่อย ๆ โดยไม่มีภารกิจยิงเพราะจะทำให้เข็มแทงชนวนหัก หรืออายุการใช้งานส้ันลง 
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2. ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง (RECOIL) 

 
รูปท่ี 7 ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง (RECOIL) 

 ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังคือระบบที่ทำหน้าที่ลดภาระกรรมจากการยิง โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซ  
และน้ำมันไฮดรอลิก โดยระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังท่ีถูกนำมาใช้คือระบบ ไฮดรอ-สปริง ซึ่งจะมีส่วนประกอบ
หลักได้แก่ กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง กระบอกสะสมแรงดัน ฝาปิดกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ด้านหน้า ฝาปิดกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลังด้านหลัง ออริฟิกส์ แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี แกนสูบระบบ
รับแรงสะท้อนถอยหลัง ชุดสวมโครงเครื่องปิดท้าย แกนขับทางสูง และเฟืองทางสูง 
 
3. ชุดขับเคลื่อน 
 ชุดขับเคลื่อน ประกอบด้วย ชุดขับเคลื่อนทางสูง (ELEVATING MECHANISM ASSY) ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 
(TRAVERSING MECHANISM ASSY) 
 3.1 ชุดขับเคลื่อนทางสูง  

 
รูปท่ี 9 ชุดขับเคล่ือนทางสูง 
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 ชุดขับเคล่ือนทางสูง ทำหน้าท่ีย้ายพื้นท่ียิงด้วยการเปล่ียนมุมยิงให้สูงขึ้นหรือต่ำลง ซึ่งสามารถต้ังยิงได้
ทั้งระบบไฟฟ้า และสามารถหมุนด้วยมือ ซึ่งจะถูกติดตั้งไว้ที่ขาด้านซ้ายของแคร่ล่าง โดยมีส่วนประกอบได้แก่ 
เฟืองขับทางสูง, ตลับลูกปืนรับเฟืองขับ, ข้อต่อต่อเพลา, ขายึดชุดขับเคลื่อน, ชุดขับเคลื่อน, มอเตอร์ทางสูง 
และมือหมุน ท้ังนี้ในกรณีท่ีมีการขับเคล่ือนด้วยระบบไฟฟ้า จะมีการใช้ตัวเข้ารหัสในการตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของการหมุน 
 3.2 ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 

 
รูปท่ี 10 ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 

 ชุดขับเคลื่อนทางทิศ มีหน้าที่ปรับตำแหน่งการยิงในองศาทางทิศ ซึ่งสามารถตั้งยิงได้ทั้งระบบไฟฟ้า 
และสามารถหมุนด้วยมือ โดยจะถูกติดตั้งบริเวณแผ่นเหล็กแคร่ล่าง ซึ่งจะมีส่วนประกอบย่อย ได้แก่ มือหมุน, 
ชุดคลัชมือ, ชุดขับเคล่ือน, มอเตอร์ทางทิศ ท่ีจะถูกประกอบบนแผ่นยึด และมีการต่อเฟืองขับไว้ด้านล่าง ท้ังนี้
ในกรณีท่ีมีการขับเคล่ือนด้วยระบบไฟฟ้า จะมีการใช้ตัวเข้ารหัสในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของการหมุน 
 
4. ชุดแคร่ล่าง 

 
รูปท่ี 11 ชุดแคร่ล่าง 
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 แคร่ล่าง ทำหน้าท่ีเป็นแกนประกอบรวมของช้ินส่วนหลักต่างๆ และทำหน้าท่ีส่งต่อภาระกรรมในส่วนท่ี
เหลือจากระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังไปยังฐานของปืน โดยจะมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ แคร่ล่าง, บันไดพลบรรจุ,
ประกับแบริ่งทางสูง, แบริ่งทางสูง, แบริ่งทางทิศ และแผ่นเหล็กยึดฐาน 
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ตอนท่ี 4 
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. เอ็ม 132 เอ 1  

ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 

1. กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ 1 
 กล้องเล็ง เป็นอุปกรณ์ประกอบสำหรับต้ังเครื่องยิงลูกระเบิดใหต้รงทิศ และต้ังมุมสูงให้แก่เครื่องยิงลูกระเบิด
ตามต้องการ กล้องเล็งติดต้ังอยู่กับแท่นรับก้านกล้องเล็ง ด้านซ้ายของ ค. กล้องเล็ง เอ็ม 53 เอ 1 ประกอบด้วย 
ฐานกล้อง เอ็ม 128 เอ 1 ตัวกล้องส่องรูปข้อศอก เอ็ม 109 เอ 1 ตัวกล้องเล็งและฐานกล้องเล็งติดตั้งเป็น
ส่วนเดียวกัน กล้องส่องรูปข้อศอกมีกล้องขยาย และใช้เป็นกล้องเล็งของเครื่องยิงลูกระเบิด ฐานกล้องมีหลอด
ระดับทางสูงและทางทิศ จำนวน 2 หลอด ใช้สำหรับต้ังกล้องให้ได้ระดับหรือตั้งกล้องปกติ (ตามรูปท่ี 12) 

 

 
รูปท่ี 12 กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ 1 

 
 1.1 กล้องส่องรูปข้อศอก เอ็ม 109 เอ 1 
 กล้องส่องรูปข้อศอก เอ็ม 109 เอ 1 มีน้ำหนักเบามีกำลังขยาย 4 เท่า และมีจุดรวมแสงคงท่ี ขอบของ
การมองเหน็กว้าง 10 องศา (170 มิลเลียม) ทำการเล็งด้วยตาให้มุมภาพและมุมสูงให้ทิศทางแก่เครื่องยิงลูกระเบิด 
ภายในแว่นแก้ว กล้องส่องมีเส้นหางม้าทางเส้นระดับและทางดิ่ง แบ่งออกเป็น 34 ช่อง  ๆ ละ 5 มิลเลียม  
และมีตัวเลขกำกับไว้ทุก ๆ 10 มิลเลียม จากจุดกึ่งกลางไปทางซ้ายและขวา, ข้างบนและข้างล่าง ท้ังส่ีด้าน 
แบ่งออกเป็นช่อง ๆ ด้านละ 17 ช่อง มีค่าเท่ากับ 5 มิลเลียม มีเลขกำกับไว้ทุก ๆ 10 มิลเลียม เช่นกัน 
ช่องใส่หลอดให้แสงสำหรับส่องแว่นแก้วในการยิงเวลากลางคืน ทำเป็นช่องวงกลมไว้ตอนบนของกล้องเล็งรูป
ข้อศอก กล้องส่องรูปข้อศอกนี้สามารถใช้ได้ 3 ท่าด้วยกัน คือ ท่าท่ีมีช่องมองอยู่ทางด้านซ้าย, ด้านขวา 
และท่าต้ังตรง โดยมีสาแหรกยึดกล้องทำหน้าท่ียึดให้อยู่ในท่านั้น ๆ ดรรชนีของกล้องส่องรูปข้อศอกแสดงถึงท่าท่ี
อยู่ในทางระดับและทางดิ่งของเส้นหางม้าในแว่นแก้ว ขณะที่ปรับเส้นเล็งไม่ว่าในท่าใด ถ้าดรรชนีไม่อยู่ในเส้น
เดียวกัน ภาพการเห็นจะเอียง 
  

กล้องส่องรูปข้อศอก เอ็ม 109 เอ 1 

ฐานกล้อง เอ็ม 128 เอ 1 
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 1.2 ฐานกล้องเล็ง แบบ เอ็ม 128 เอ 1 
 ฐานกล้องเล็ง แบบ เอ็ม 128 เอ 1 ประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ๆ จำนวน 3 ส่วน คือ ส่วนบน, 
ส่วนกลาง และส่วนล่าง 
 1.2.1 ส่วนบน เป็นส่วนรองรับกล้องส่องรูปข้อศอก ประกอบด้วย ศูนย์เปิดและมาตรามุมพื้นท่ี 
ซึ่งสามารถจัดมุมพื้นท่ีได้ต้ังแต่ – 300 มิลเลียม ถึง + 300 มิลเลียม โดยการหมุนควงมาตรามุมพื้นท่ีศูนย์เปิดใช้
สำหรับเล็งในกรณีฉุกเฉิน เมื่อแว่นแก้วกล้องส่องชำรุดและยังใช้เล็งต่อหลักเล็งโดยประมาณ เมื่อเปล่ียนมุมทิศ
เป็นศูนย์เปิดแบบคงท่ี เส้นเล็งขนานกับเส้นเล็งของกล้องส่อง 
 1.2.2 ส่วนกลาง ประกอบด้วย มาตรามุมทิศส่วนใหญ่อยู่กับที่, มาตรามุมทิศส่วนใหญ่เลื ่อนได้,  
มาตรามุมทิศส่วนย่อยเล่ือนได้, มาตรามุมทิศอยู่กับท่ี และหลอดระดับ 
 1.2.2.1 มาตรามุมทิศส่วนใหญ่ (มาตราสีแดง) อยู่กับที่เลื่อนไม่ได้แบ่งออกเป็น 64 ช่องๆ ละ 
100 มิลเลียม มีตัวเลขกำกับทุกๆ 400 มิลเลียม โดยเริ่มจาก 0 ถึง 60 มาตรานี้จะหมุนไปตามส่วนบนของฐานกล้อง 
เมื่อหมุนควงมุมทิศท่ีติดต้ังอยู่ด้านซ้ายของฐานกล้อง 
 1.2.2.2 มาตรามุมทิศส่วนใหญ่ เล่ือนได้ไม่คงท่ี (มาตราสีดำ) เป็นมาตราท่ีเป็นรูปวงกลม บันทึกค่า
ด้วยระบบเสียดทาน แบ่งออกเป็น 24 ช่องๆ ละ 100 มิลเลียม มีตัวเลขกำกับทุกๆ 200 มิลเลียม ดรรชนีมาตรา
มุมทิศส่วนใหญ่อยู่บนเหล็กหล่อแท่งใหญ่ การตั้งมาตรามุมทิศส่วนใหญ่สามารถตั้งได้โดยกดลงแล้วหมุนต้ัง
ตำแหน่งท่ีต้องการ 
 1.2.2.3 มาตรามุมทิศส่วนย่อยอยู่กับท่ี (มาตราสีแดง) แบ่งออกเป็น 100 ช่องๆ ละ 1 มิลเลียม 
และมีเลขกำกับไว้ทุก 10 มิลเลียม เริ่มจาก 0 ถึง 90 มาตรามุมทิศส่วนย่อยนี้ จะยึดแน่นอยู่กับควงมุมทิศ 
ในการปรับมาตรานี้ ให้คลายหมุดเกลียว 2 ตัว ท่ีอยู่ท่ีหน้าควงมุมทิศ แล้วดันมาตราไปทางกล้องเล็ง ให้หยุดอยู่
ท่ีตัวเลขท่ีต้องการจัดปรับ 
 1.2.2.4 มาตรามุมทิศส่วนย่อยไม่คงท่ี (เล่ือนได้) (มาตราสีดำ) ยึดติดอยู่กับควงมุมทิศเหมือนกัน
กับมาตรามุมทิศส่วนย่อยอยู่กับท่ี แบ่งออกเป็น 100 ช่อง เท่าๆ กัน ชุดละ 1 มิลเลียม เริ่มจาก 0 ถึง 90 การปรับ 
ปรับท่ีมาตราสีดำ แล้วหมุนมาตราสีดำไปตามตัวเลขท่ีต้องการจัดปรับ 
 1.2.2.5 หลอดระดับ มีอยู่ 2 หลอด คือ หลอดระดับทางทิศ และหลอดระดับทางสูง ติดต้ังอยู่ใน
แนวระดับ ใช้สำหรับปรับระดับกล้องเล็งตั้งเป็นมุมฉาก และมีฝาโลหะปิดครอบ ป้องกันการชำรุดส่วนล่าง 
ประกอบด้วย ก้านกล้องเล็ง, กระเด่ืองยึดกล้องเล็ง, มาตรามุมสูงส่วนใหญ่ และควงมุมสูง 
 1.2.2.6 ก้านกล้องเล็ง ติดตั้งอยู่ด้านขวาของฐานกล้องเล็ง ทำหน้าที่เป็นตัวยึดกล้องเล็ง 
ให้ติดกับเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยกระเด่ืองยึดกล้องเล็ง โดยสอดเข้าไปอยู่ในช่องรับกล่องเล็ง 
 1.2.2.7 กระเด่ืองยึดกล้องเล็ง ทำหน้าท่ียึดก้านกล้องเล็งให้ติดกับเครื่องยิงลูกระเบิด 
 1.2.2.8 มาตรามุมสูงส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมอยู่ทางด้านซ้ายของฐานกล้องเล็ง 
มาตรามุมสูง แบ่งออกเป็น 18 ช่องๆ ละ 100 มิลเลียม มีเลขกำกับไว้ทุกๆ ช่อง เริ่มจาก – (ลบ) 200 มิลเลียม 
ไปจนถึง + (บวก) 1600 มิลเลียม มาตราลบ (สีแดง) ใช้สำหรับอ่านมุมสูง และสามารถจัดปรับค่ามุมสูง
ท่ีคลาดเคล่ือนได้ด้วยการคลายหมุดเกลียวยึดออก แล้วจัดปรับค่ามาตราให้ถูกต้อง แล้วขันหมุดเกลียวให้แน่น 
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 1.2.2.9 ควงมุมสูง ใช้สำหรับตั้งมาตรามุมสูง ติดตั้งอยู่กับควงมุมสูง ซึ่งมีมาตรามุมสูงสว่นย่อย
กำกับไว้ เป็นมาตราท่ีใช้อ่านไปทางบวกและทางลบ คือ ตัวเลขบนมาตราสีดำให้อ่านทางบวก ตัวเลขบนมาตรา
สีแดงให้อ่านทางลบ มาตรามุมสูงแบ่งออกเป็น 100 ช่องๆ ละ 1 มิลเลียม มีตัวเลขกำกับไว้ทุกๆ 10 ช่อง 
จาก 1 ถึง 90 ดรรชนี มาตรามุมสูงส่วนย่อยติดตั้งอยู่บนเหล็กแท่งใหญ่ การจัดปรับมาตรามุมสูงส่วนย่อยตอ้ง
คลายหมุดเกลียว 2 ตัว ท่ีอยู่ด้านหน้าควงมุมสูงออก เครื่องกลไกต่างๆ ของส่วนล่างจะถูกควบคุมโดยยึดมาตรา
มุมสูง (ควงสีแดง) เพื่อป้องกันมุมควงสูงเล่ือนไปในขณะทำการยิง 
 
2. การใช้กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ 1 
 2.1 การติดต้ังกล้องเล็ง 
 การติดต้ังกล้องเล็ง แบบ เอ็ม 53 เอ 1 เข้ากับ ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 โดยสอดก้านกล้องเล็งเข้ากับ
แท่นติดกล้องเล็งของ ค. แล้วกดกระเดื่องยึดกล้องเล็งเข้าข้างในจนกล้องเข้าที่มั่นคง แล้วจึงปล่อยกระเดื่อง
กล้องเล็ง 
 ข้อควรระวัง จะต้องนำกล้องเล็งออกจาก ค. ทุกครั้งก่อนการยิงแต่ละนัด จนกว่าแผ่นฐานของ ค.  
จะฝังตัวแน่นและมั่งคง 
 2.2 การต้ังมุมทิศ 
 2.2.1 การตั้งมุมทิศ บนมาตรามุมทิศ ให้หมุนควงมุมทิศเพื่อการตั้งมุมทิศ ทั้งมาตรามุมทิศส่วนย่อย
และมาตราส่วนใหญ่ ซึ่งจะต้องต้ังให้ถูกตามมุมทิศท่ีต้องการ ตัวอย่างเช่น การตั้งมุมทิศ 2650 มิลเลียม ให้หมุน
ควงมุมทิศไปจนกระท่ังดรรชนีไปท่ีมาตรามุมทิศบนกล้องเล็ง ให้หมุนควงมุมทิศไปจนกระท่ังดรรชนีมุมทิศช้ีไปท่ี
ดรรชนีมุมทิศ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2600 และ 2700 และอีกขีด 50 มิลเลียม ของมาตรามุมทิศส่วนย่อย อยู่ตรงกัน
กับดรรชนีประจำมาตรามุมทิศส่วนย่อย 
 2.2.2 การตั้งมุมทิศท่ีกล้องเล็งนั้น มิได้เปล่ียนแปลงทิศทางท่ีลำกล้องช้ีไปในทิศทางนั้นๆ เป็นแต่เพียง
เคล่ือนเส้นด่ิงในแว่นแก้วของกล้องส่องออกไปจากแนวเส้นเล็งเท่านั้น (ไปทางซ้ายหรือทางขวา) มุมทิศท่ีต้ังบน
กล้องเล็งเป็นมุมทิศท่ีต้ังตามคำส่ังยิง มุมทิศนี้ต้องต้ังบนกล้องเล็งก่อนต้ังมุมสูง การตั้งมุมให้คลายควงยึดมาตรา
มุมทิศ แล้วขันให้แน่นเมื่อต้ังมุมทิศเรียบร้อยแล้ว 
 2.3 การต้ังมุมสูง 
 2.3.1 การตั้งมุมสูง ให้หมุนควงมุมสูงเพื่อตั้งมาตรามุมสูงส่วนย่อยและส่วนใหญ่ตามมุมสูงที่ต้องการ 
ตัวอย่างเช่น ต้องการต้ังมุมสูง 1065 มิลเลียม ให้หมุนควงมุมสูง จนกระท่ังดรรชนีประจำตรงมาตรามุมสูง
ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 1000 และ1100 มิลเลียม แล้วหมุนต่อไปจนถึงขีดที่ 65 มิลเลียม ของมาตรามุมสูง
ส่วนย่อย ตรงกับดรรชนีส่วนย่อย ตรงกับดรรชนีประจำมาตรามุมทิศส่วนย่อย 
 2.3.2 การตั้งมุมสูงของกล้องเล็ง ไม่ได้เปล่ียนมุมสูงของลำกล้อง ค. มุมสูงท่ีตั้งบนกล้อง เป็นมุมที่ต้ัง
ตามคำส่ังยิง ก่อนท่ีจะต้ังมุมสูงบนกล้องเล็ง ให้คลายควงยึดมุมสูงก่อน แล้วขันให้แน่นเมื่อต้ังมุมสูงแล้ว 
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 2.4 การเก็บกล้องเล็ง 
 การเก็บกล้องเล็งเข้ากล่อง ก่อนการเก็บกล้องเล็งเข้ากล่อง ต้องปรับมาตรามุมสูง และมาตรามุมทิศ 
โดยให้มาตรามุมสูง อยู่ในตำแหน่ง 800 มิลเลียม และมาตรามุมทิศอยู่ในตำแหน่ง 3200 มิลเลียม และเมื่อวาง
กล้องเล็งในกล่องแล้ว กล้องข้อศอกต้องต้ังตรงเข้าท่ีสนิทโดยถูกต้อง ก่อนปิดฝากล่องกล้องเล็ง 
 2.5 การระมัดระวังและการรักษากล้องเล็ง 
 เพื่อให้กล้องเล็งอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีสภาพดี ความถูกต้อง เท่ียงตรง ไม่คลาดเคล่ือน 
และมีอายุยืนยาวในการใช้งาน จึงต้องจับถือด้วยความระมัดระวัง ดังนี้ 
 2.5.1 หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทก หรือการตกหล่น ที่จะทำให้เกิดการชำรุดของชิ้นส่วนกล้องเล็ง 
ระวังอย่าให้ช่องรับกล้องเล็งบิ่นหรือแตกร้าวจากการชน หรือการกระแทกของมาตราส่วนย่อย มาตราส่วนใหญ่ 
ก้านต่อกล้องส่อง และหลอดระดับ 
 2.5.2 เมื่อไม่ใช้กล้องเล็ง ให้นำเก็บเข้ากล่องกล้องเล็งเสมอ รักษาให้กล้องเล็งแห้งอยู่เสมอ ถ้ากล้องเล็ง
ได้รับความช้ืน ห้ามนำเข้าเก็บในกล่องเป็นอันขาด 
 2.5.3 ถ้ากล้องเล็งคลาดเคล่ือนทำงานไม่ถูกต้อง ต้องส่งซ่อมท่ีหน่วยสรรพาวุธสนับสนุน ห้ามพลประจำปืน
หรือช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยถอดช้ินส่วนต่างๆ ของกล้องเล็ง 
 2.5.4 รักษาแว่นแก้วของกล้องเล็งให้สะอาด โดยใช้แปลงขนอูฐปัดให้ผงออกจากเลนส์ และใช้กระดาษ
เช็ดเลนส์ให้สะอาด ห้ามใช้น้ำยาเช็ดเงา, แป้ง หรือยาขัด กับส่วนท่ีเป็นแก้วของเลนส์กล้อง ให้ใช้สบู่ล้างเลนส์
ท่ีทางราชการกำหนดให ้เพื่อล้างไขหรือน้ำมันออกจากเลนส์ 
 2.5.5 การหยอดน้ำมันหล่อลื่นตามส่วนเคลื่อนท่ี ให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดใสจำนวนน้อย และให้เช็ด
น้ำมันหล่อล่ืนท่ีไหลออกจากจุดท่ีหล่อล่ืนให้แห้ง 
 2.5.6 ห้ามทาสีกล้องเล็ง 
 2.5.7 การหมุนควงมุมสูงและควงมุมทิศ อย่าพยายามหมุนเกินเขตหยุด 
 
3. กล่องใส่กล้องเล็ง 
 กล่องใส่กล้องเล็ง ใช้สำหรับเก็บกล้องเล็ง เอ็ม 53 เอ 1 และเครื่องให้แสง ภายในมีฟองน้ำรองในช่องสำหรับ
เก็บกล้องเล็งและเครื่องให้แสง โดยก่อนเก็บกล้องเล็งต้องปรับควงสูงให้มาตราควงสูงส่วนย่อยอยู่ที่มุม 200 
โดยประมาณ และหมุนมาตรามุมทิศส่วนใหญ่ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ (สีแดง) ไปที่มุม 3200 แล้วพับกล้องส่องรูป
ข้อศอกเข้ามาด้านใน (ทางหลายระดับ) แล้วบรรจุลงในกล่อง (ตามรูปท่ี 13) 
 

 
รูปท่ี 13 กล่องใส่กล้องเล็ง  
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4. เคร่ืองให้แสงสว่าง เอ็ม 53 เอ 1 
 เครื่องให้แสงสว่าง เอ็ม 53 เอ 1 เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างกล้องเล็ง ในขณะปฏิบัติงานกลางคืน ตัวเครื่อง
ประกอบด้วย กระบอกใส่แบตเตอรี่แห้ง (ถ่านไฟฉาย) ขนาดใหญ่ (BA 30) 1.5 โวลท์ จำนวน 2 ก้อน  
และมีหลอดให้แสงสว่าง 2 ชุด ชุดที่ 1 มีเกลียวหมุนเพื่อประกอบเข้าไปในช่องด้านบนของกล้องรูปข้อศอก 
สำหรับให้แสงสว่างแก่มาตรประจำแว่นแก้ว ชุดที่ 2 ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่มาตราที่ฐานเครื่อง โดยใช้สวิทซ์ 
ปิด – เปิด ควบคุมการใช้งาน (ตามรูปท่ี 14) 
 

 
รูปท่ี 14 เครื่องให้แสงสว่างกล้องเล็ง แบบ เอ็ม 53 เอ 1 

 
5. เคร่ืองให้แสงสว่างหลักเล็ง 
 เครื่องให้แสงสว่างหลักเล็ง เป็นอุปกรณ์สำหรับชี้ตำแหน่งหลักเล็งในขณะที่ปฏิบัติงานกลางคืน ตัวเครื่อง
ประกอบด้วย เรือนเครื่องให้แสงสว่างซึ่งทำด้วยวัสดุท่อพีวีซี แบตเตอรี่แห้ง ขนาด (AA R 6) 1.5 โวลท์ จำนวน 
2 ก้อน หลอดไฟขนาดเล็ก (LED) จำนวน 2 หลอด (สีแดงและสีเขียว) ประกอบอยู่ภายในเรือนเครื่องให้แสงสว่าง 
โดยมีรูสำหรับจำกัดแสงสว่างให้มองเห็นเฉพาะผู้ใช้เท่านั้น และมีสวิทซ์สำหรับเลือกตำแหน่งสีเขียวหรือสีเหลือง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านข้างของตัวเรือนเครื่องให้แสงสว่างมีแม่เหล็กติดไว้เพื่อนำไปติดกับหลักเล็ง ค.
120 มม. 1 กระบอก มีเครื่องให้แสงสว่างหลักเล็ง จำนวน 2 ชุด (ตามรูปท่ี 15) 
 

 
รูปท่ี 15 เครื่องให้แสงสว่างหลักเล็ง 
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6. หลักเล็ง 
 หลักเล็ง ใช้สำหรับเป็นแนวเส้นเล็งหรือแนวเล็ง เพื่อต้องการทิศทางยิงของ ค. หลักเล็งมีลักษณะเปน็ท่อน
เหล็กกลวง 2 ท่อน ยาวท่อนละประมาณ 120 ซม. นำมาสวมต่อกัน ซึ่งท่อนเหล็กแต่ละท่อนจะมีปลายแหลม
และหู สำหรับใช้เท้าเหยียบฝังให้จมลงไปในดิน ปลายอีกข้างหนึ่งมีรูกลวงสำหรับสวมประกอบท่อนเหล็ก
อีกอันหนึ่งต่อเข้าด้วยกัน ค. แต่ละกระบอกมีหลักเล็ง 2 อัน (ตามรูปท่ี 16) 

 

 
รูปท่ี 16 หลักเล็ง 

 
7. ครอบปากลำกล้อง 
 ครอบปากลำกล้อง ใช้สำหรับครอบหรือปิดปากลำกล้อง ค. ในขณะเก็บรักษาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและ
เศษผงต่าง ๆ เข้าไปในลำกล้อง ตัวครอบปากลำกล้องทำด้วยหนัง  มีเข็มขัดรัดกับปากลำกล้องให้แน่น 
(ตามรูปท่ี 17) 

 
รูปท่ี 17 ครอบปากลำกล้อง 

 
8. แส้ทำความสะอาดลำกล้อง 
 แส้ทำความสะอาดลำกล้อง ใช้สำหรับทำความสะอาดลำกล้องหลังจากเลิกยิง ค. แล้ว  โดยมีดอกแส้เป็น
ทองเหลืองมาประกอบกับด้ามแส้ ซึ่งเป็นท่อนเหล็กกลวง 2 ท่อนประกอบเข้าด้วยกัน (ตามรูปท่ี 18) 
 

 
รูปท่ี 18 แส้ทำความสะอาดลำกล้อง 
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ตอนท่ี 5 
เครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 120 มม. เอ็ม 132 เอ 1  

ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 

กล่าวทั่วไป 
 ในกรณีเมื่อเกิด ลย./ค. ด้านในหรือเลิกยิง โดยท่ี ลย./ค. ยังอยู่ในลำกล้อง การท่ีจะนำ ลย./ค. ออกจาก
ลำกล้องจะต้องเท ลย./ค. ออก ทำให้เสียเวลามากและเสียผลทางยุทธวิธี ศอว.ศอพท. จึงได้สร้างเครื่องมือพเิศษ 
เพื่อนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง ขนาด 120 มม. โดยไม่ต้องแยกลำกล้องออกจากขาหยั่ง เครื่องมือนี้เรียกว่า 
“เครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 120 มม.” (EXTRATOR) 
 
1. ลักษณะทั่วไปของเครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 120 มม. ติดตั้งระบบรับแรง

สะท้อนถอยหลัง 
 เครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง เป็นเครื่องมือท่ีอาศัยหลักการทำงานทางกลศาสตร์ ในลักษณะแรงกด
เพื่อนำสลักให้ขัดกลอน และอาศัยแรงถ่วงน้ำหนักสิ่งของเพื่อบังคับสลักไม่ให้ถอนตัว จากหลักการดังกล่าว 
เมื่อเครื่องจับลูกระเบิดยิงเคล่ือนตัวลงไป สลักนิรภัยจะไปสวมในลักษณะขัดกลอนท่ีร่องบากของเกลียวปรับใส่ชนวน 
(ADAPTER) เมื่อใช้แรงดึงนำเอาลูกระเบิดยิงออกทางปากลำกล้อง แรงถ่วงจากน้ำหนักของลูกระเบิดยิงจะเป็น
ส่วนท่ีบังคับการถอนตัวของสลักนิรภัย ทำให้สามารถดึงนำเอาตัวลูกระเบิดยิงออกมาได้ 
 
2. รูปแบบและชิ้นส่วนของเครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 120 มม. ติดตั้งระบบรับแรง 

สะท้อนถอยหลัง 
 รูปแบบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 120 มม. มี 10 ชิ้นส่วน 
ซึ่งแต่ละช้ินส่วนมีลักษณะการทำงานเรียงตามลำดับการถอดประกอบ ดังนี้ (ตามรูปท่ี 18) 
 2.1 สลักเกลียวยึดแหวนเกลียวบังคับสลักนิรภัย (หมายเลข 1) 
  เป็นสลักเกลียว ขนาด M 6 x 1.0 ยาว 6 มิลลิเมตร จำนวน 3 อ ัน เพ ื ่อย ึดแหวนเกลียวบังคับ 
สลักนิรภัยให้ติดกับเรือนเครื ่องจับลูกระเบิดยิง การหมุนสลักเกลียวเข้าออก โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม  
ขนาด 3 มิลลิเมตร ซึ่งสลักเกลียวนี้จะฝังตัวอยู่ในเรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง จะไม่มีผลกระทบต่อผิวภายในลำกล้อง 
ขณะออกแรงดึงและเพื่อนำลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
 2.2 แหวนเกลียวบังคับสลักนิรภัย (หมายเลข 2)   
  เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญในการจับลูกระเบิดยิง และยังเป็นชิ้นส่วนสำหรับประคองชิ้นส่วนอื่น  ๆ ได้แก่ 
แหนบ, สลักนิรภัยกับเรือนแหนบ และเรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง 
  เกลียวภายนอกของแหวนเกลียวบังคับสลักนิรภัย ทำหน้าที่ฝังเกลียวเข้ากับเรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง 
(หมายเลข 9) ส่วนที่เป็นลาดด้านใน จะทำหน้าที่บังคับให้สลักนิรภัย (หมายเลข 4) ไปขัดกลอนกับร่องบาก 
ของเกลียวปรับใส่ชนวนหัว (ADAPTRE) ซึ่งติดอยู่ใต้ชนวนหัวของลูกระเบิดยิง 
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 2.3 แหนบ (COIL SPRING) หมายเลข 3 
  ทำด้วยลวดสปริง ขนาด Ø3 มิลลิเมตร ทำหน้าท่ีกดเรือนแหนบ (หมายเลข 5) และสลักนิรภัย สามารถ
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 
 2.4 สลักนิรภัย (หมายเลข 4) 
  ทำด้วย HIGH ALLOY STEEL ขนาด Ø3 มิลลิเมตร ยาว 17 มิลลิเมตร มีจำนวน 6 อัน ปลายของสลัก
กลึงเป็นมุมลาด 55 องศา ยาว 2 มิลลิเมตร ทำหน้าที่ขัดกลอนเข้ากับร่องบากของเกลียวปรับใส่ชนวนหัว  
(ADAPTER) ส่วนหัวของสลักกลึงเป็นมุมลาด 12 องศา เพื่อให้หัวสลักเล่ือนตัวตามมุมลาดของแหวนบังคับ
สลักนิรภัยได้ตามตำแหน่งท่ีต้องการ    
 2.5 เรือนแหนบและสลักนิรภัย (หมายเลข 5) 
  ทำด้วยเหล็ก HIGH ALLOY STEEL ขนาด Ø85 มิลลิเมตร ยาว 80 มิลลิเมตร คว้านรูภายในเพื่อให้ชนวน
หัวของลูกระเบิดยิงผ่านเข้าไปได้ ด้านในส่วนบนจะคว้านเป็นบ่าสำหรับรองรับแหนบ ด้านล่างเจาะรูขนาด Ø8 
มิลลิเมตร จำนวน 6 รู แต่ละรูจะทำมุมกัน 60 องศา เพื่อใส่สลักนิรภัย 
 2.6 สลักเกลียวบังคับหูหิ้ว (หมายเลข 6) 
  เป็นสลักเกลียวชนิดหัวฝัง ขนาด M 6 x 1.0 ยาว 15 มิลลิเมตร จำนวน 3 อัน มีหน้าที่ยึดแผ่นหูหิ้วใหติ้ด
กับเรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง 
 2.7 แผ่นยึดหูห้ิว (หมายเลข 7) 
  ทำด้วยแผ่นเหล็กหนา 11 มิลลิเมตร มีลักษณะเป็นแผ่นวงกลม ขนาดเท่ากับเรือนส่วนบนของเครื่องจับ
ลูกระเบิดยิง ตรงกลางกลึงเป็นเบ้าลูกหมากลึก 8 มิลลิเมตร มีขนาดความโตเท่ากับลูกหมากของหูหิ้ว และเซาะรอง
สำหรับสอดก้านลูกหมากหูหิ้วให้ผ่านเข้าไปได้ แผ่นยึดหูหิ้วจะยึดติดกับส่วนบนของเครื่องจับลูกระเบิดยิง 
ด้วยสลักเกลียว 3 อัน และทำแผ่นยึดหูห้ิว เพื่อให้หูหิ้วสามารถหมุนได้รอบตัว 
 2.8 หูหิ้ว (หมายเลข 8) 
  ทำด้วยเหล็ก HIGH ALLOY มีลักษณะปลายด้านหนึ่งเป็นลูกหมากที่ฝังตัวอยู่กับเรือนเครื่องจับ
ลูกระเบิดยิง กับมีแผ่นยึดหูห้ิวสามารถหมุนได้รอบตัว และหิ้วเรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง โดยปลายอีกด้านหนึ่ง
ของหูห้ิวเจาะรูไว้สำหรับผูกเชือกดึง 
 2.9 เรือนเครื่องจับลูกระเบิดยิง (หมายเลข 9) 
  ทำด้วยอะลูมิเนียมหล่อ ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกปลายเรียวด้านในกลวง ด้านนอกมีครีบ 3 ครีบ ห่างกัน 
120 องศา ด้านในขอบล่างสุดมีเกลียวสำหรับประกอบกับแหวนเกลียวบังคับสลักนิรภัย ส่วนปลายด้านบนสุด 
จะคว้านเป็นหลุมสำหรับสวมลูกหมากของหูห้ิว โดยมีแผ่นยึดหูห้ิวประกบยึดติดอยู่ เพื่อให้สามารถหมุนได้รอบตัว 
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 2.10 เชือกดึงเครื่องจับลูกระเบิดยิง (หมายเลข 10) 
     ทำด้วยด้ายถักเส้นเล็กๆ จำนวนหลายๆ เส้น ถักเข้าด้วยกัน ใช้สำหรับผูกกับหูหิ้ว เพื่อดึงเครื่องจับ
ลูกระเบิดยิงพร้อมด้วยลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 

 

รูปท่ี 19 เครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ขนาด 120 มม.  
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ตอนท่ี 6 
การใช้งานในสภาพปกติ 

 
1. การต้ังเคร่ืองยิงลูกระเบิด 
 การตั้ง ค. เพื่อทำการยิง จะต้องเลือกพื้นท่ียิงเป็นพื้นท่ีแข็งแรงได้ระดับ บริเวณท่ีต้ังยิงไม่ควรมี อิฐ หิน หรือ
วัสดุท่ีจะทำให้ชุดแคร่ล่างชำรุดได้ และก่อนท่ีจะต้ังยิง ค. ควรกำหนดทิศทางโดยประมาณ 
 1.1 เจ้าหน้าท่ีประจำ ค. ประกอบด้วย 
  1.1.1 ผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) ซึ่งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.1.1.1 ทำการฝึกและประเมินค่าการฝึกเจ้าหน้าท่ีต่างๆ ในหมู่ 
 1.1.1.2 เป็นผู้นำเจ้าหน้าท่ีในหมู่ ค. ในการทำการฝึก, การยิง, การทดสอบ, การจัดปรับเครื่องมือ
ควบคุมการยิง รวมถึงการตรวจและการปรนนิบัติบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ท้ังปวงในความรับผิดชอบของหมู่ 
 1.1.1.3 ดูแล และรักษาความปลอดภัย 
 1.1.1.4 เตรียมงานป้อมสนาม เพื่อป้องกันอาวุธยุทโธปกรณ์, กระสุน และเจ้าหน้าท่ี 
 1.1.1.5 รักษาวินัยการพราง, การรักษาความปลอดภัย, การป้องกันเคมีชีวะ และรังสี 
  1.1.2 พลหมายเลข 1 (พลยิง) เป็นผู้ใช้กล้องเล็ง, เครื่องใช้มุมสูง และมุมส่าย เป็นผู้ตั้งหลักฐานลง
บนกล้องเล็ง และเล็งเครื่องยิงในทางมุมทิศและมุมสูง 
  1.1.3 พลหมายเลข 2 (พลยิงผู้ช่วย) อยู่ขวาของเครื่องยิง หันหน้าเข้าหาลำกล้องและพร้อมที่จะบรรจุ 
ลย./ค. และเป็นผู้ช่วยเหลือในการเล็งเครื่องเล็งโดยการปรับระดับกล้องเล็ง 
  1.1.4 พลหมายเลข 3 อยู่ทางด้านขวาหลังของเครื่องยิง และมีหน้าท่ีในการเตรียม ลย./ค. และส่งต่อ ไป
ให้หมายเลข 2 
  1.1.5 พลหมายเลข 4 และ 5 อยู่หลังของเครื่องยิง มีหน้าที่ลำเลียงกระสุนเตรียมกระสุนสำหรับยิง 
กำหนดให้ระวังป้องกันท่ีต้ังเครื่องยิง และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี ผบ.หมู่ส่ัง 
  1.1.6 พลหมายเลข 6 เป็นพลขับ เมื่อหมดหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับยานยนต์แล้ว ยังต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับ
กระสุน (ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับพล หมายเลข 4 และ 5) 
 
2. การต้ังเคร่ืองยิงลูกระเบิดให้ตรงทิศ 
 การต้ัง ค. ให้ตรงทิศนั้นมีวิธีการปฏิบัติ 2 วิธี คือ 
 2.1 การต้ัง ค. ให้ตรงทิศโดยวิธีเล็งตรง กระทำได้ในโอกาสท่ีสามารถมองเห็นเป้าหมายจากท่ีต้ังยิงกระทำได้ ดังนี ้
 2.1.1 ต้ังมุมทิศไว้ที่ 0 มิลเลียม 
 2.1.2 เล็งด้วยศูนย์ของเครื่องเล็ง ให้เส้นหางม้าทางด่ิงทับท่ีขอบของเป้าหมาย หรือส่วนท่ีชัดเจนท่ีสุดของ
เป้าหมาย 
 2.1.3 หมุนควงส่าย และมือหนุนแก้เอียงให้ฟองระดับของหลอดระดับอยู่กึ่งกลางของหลอดระดับนั้น และ
เส้นเล็งทับทางเป้าหมายตรงจุดท่ีเลือกเป็นจุดเล็ง 
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 2.2 การตั้ง ค. ให้ตรงทิศโดยวิธีเล็งจำลอง กระทำในโอกาสท่ีไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายได้โดยตรงจากที่ตั้งยิง 
ดังนั้นจึงต้องมีท่ีหมายเล็งในแนวเดียวกับเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางยิงแล้วปักหลักเล็งท่ีหมาย
ทิศทางยิงไว้ ขั้นต่อไปจึงต้ัง ค. เล็งไปยังหลักเล็งท่ีหมายทิศทางยิงตามท่ีกำหนดไว้  
 
3. การยิง 
 การยิง ค. จะกระทำได้เมื่อ ต้ัง ค. ให้ตรงทิศเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับคำส่ังยิงจากศูนย์อำนวยการยิง (ศอย.) 
ว่าจะให้ยิงที่มุมทิศ, มุมสูง และส่วนบรรจุเพิ่มอะไร ซึ่ง ลย./ค. ครบนัดที่พร้อมทำการยิงนั้น  จะประกอบด้วย
ชนวนหัว, ตัว ลย./ค., ส่วนบรรจุหลัก, ชนวนท้าย และส่วนบรรจุเพิ่ม ซึ่งจะประกอบไว้ครบชุด ดังนั้น การยิง ลย./ค. 
เมือ่ได้รับคำส่ังยิง จะต้องดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 การเตรียม ลย./ค. ให้มีส่วนบรรจุตามคำสั่งยิง โดยการดึงเอาส่วนบรรจุเพิ่มออกจากหาง ลย./ค. จนเหลือ
ส่วนบรรจุเพิ่มตามคำส่ังยิง หรือตรงตามตารางยิงสำหรับระยะยิงท่ีต้องการ แต่ถ้าต้องการยิงท่ีส่วนบรรจุสูงสุด 
ก็ไม่ต้องเอาส่วนบรรจุเพิ่มออก 
 3.2 ถอดรหัสนิรภัยออกจากชนวนหัว ลย./ค. 
 3.3 เมื่อได้รับคำส่ังยิง ให้บรรจุ ลย./ค. ลงในลำกล้อง โดยจับ ลย./ค. ด้วยมือท้ังสอง มือขวากำรอบส่วนบน
ของ ลย./ค. ในลักษณะหงายมือขึ้น มือซ้ายจับตอนล่าง ของ ลย./ค. (เหนือหาง ลย./ค.) ในลักษณะคว่ำมือ แล้วนำ 
ลย./ค. บรรจุลงในลำกล้อง โดยเอาส่วนหางหย่อนลงไปในลำกล้อง แล้วเลื่อนมือซ้ายมาจับที่ส่วนบนของ ลย./ค. 
ตรงตำแหน่งที่มือขวาจับ แล้วปล่อยมือทั้งสองข้างให้ ลย./ค. เลื่อนลงไปในลำกล้อง โดยรีบกระตุกมือทั้งสอง
ข้างออกมาโดยเร็ว ถ้าเป็นการยิงโดยวิธีปล่อยยิง (D) ชนวนท้ายของ ลย./ค. จะวิ่งไปกระแทกเข็มแทงชนวนของ 
ค. ทันที เป็นการยิงจุดชนวนท้ายให้เผาไหม้ส่วนบรรจุหลัก แล้วขยายไปยังส่วนบรรจุเพิ่ม ทำให้เกิดก๊าซมีแรงดัน
สูงผลักดัน ลย./ค. ออกจากลำกล้อง แต่ถ้าเป็นการยิงโดยวิธีลั่นไก (ตำแหน่งที่ T) จะต้องดึงเชือกลั่นไกให้เข็ม
แทงชนวนทำงานไปกระแทกกับชนวนท้ายของ ลย./ค. 
 3.4 ในขณะทำการยิงโดยบรรจุ ลย./ค. ลงในลำกล้อง พลยิงต้องก้มศีรษะให้ต่ำลง ห้ามมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกายผ่านปากลำกล้อง ค. เป็นอันขาด 
 
4. การปฏิบัติเม่ือ ลย./ค. ค้างอยู่ในลำกล้องหรือด้านใน (MISFIRE) 
 4.1 ถ้า ลย./ค. ค้างอยู่กลางลำกล้อง ให้เขย่าลำกล้องเพื่อให้ ลย./ค. เล่ือนลงไปถึงท้ายลำกล้อง 
 4.2 ถ้า ลย./ค. เคลื่อนลงไปถึงท้ายลำกล้องแล้ว แต่ไม่จุดระเบิดหรือไม่พุงออกจากลำกล้อง อันเนื่องมาจาก
สาเหตุ เครื่องล่ันไกบกพร่อง หรือชนวนท้ายของ ลย./ค. บกพร่อง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  4.2.1 ให้ล่ันไกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง รอเวลาไว้อย่างน้อย 1 นาที ให้ลำกล้องเย็นก่อนท่ีจะนำเอา ลย./ค. ออก
จากลำกล้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากส่วนบรรจุหลัก หรือส่วนบรรจุเพิ่มของ ลย./ค. อาจมี
ความช้ืนหรือเส่ือมสภาพ ทำให้การเผาไหม้ช้ากว่าเดิม 
  4.2.2 ในขณะรอให้ลำกล้องเย็น อย่ายืนอยู่หน้าลำกล้อง ค. หรือทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผ่าน
ปากลำกล้อง เพราะส่วนบรรจุเพิ่มอาจจะจุดตัวขึ้นด้วยความร้อนของลำกล้อง ทำให้ ลย./ค. พุ่งออกมาเป็น
อันตรายได้ 
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 ข้อควรระวัง ก่อนนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง ต้องล่ันไกซ้ำอีกครั้งเสมอ 
 
5. การยิงในเวลากลางคืน 
 การยิง ค. ในเวลากลางคืน จะต้องต้ัง ค. ให้ตรงทิศโดยวิธีเล็งจำลอง โดยใช้เครื่องให้แสงสว่าง เอ็ม 53 เอ 1 
เป็นเครื่องให้แสงสว่างแก่กล้องเล็ง ถ้าเล็งจำลองด้วยการใช้หลักเล็งเป็นแนวให้ทำการใช้ชุดให้แสงสว่าง (ไฟฉาย
เครื่องเล็ง) ซึ่งมี 2 หัว โดยหัวหนึ่งใช้สำหรับหมุนเกลียวสอดเข้าไปในช่องใส่ด้านบนของกล้องรูปข้อศอก และ
อีกหัวหนึ่งใช้สำหรับส่องดูมาตราต่างๆ เพื่อจัดปรับเส้นเล็ง 
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ตอนท่ี 7 
การปฏิบัติภายใต้สภาพไม่ปกติ 

 
 การปฏิบัติภายใต้สภาพดินฟ้าอากาศไม่ปกติ เมื่ออุณหภูมิร้อนจัด, หนาวจัด, ความช้ืนสูงหรือน้อยเกินไป 
ตลอดจนในสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารผิดปกติ การใช้งานและการบริการ หรือการปรนนิบัติบำรุงจะต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการทำความสะอาด, การหล่อล่ืน, การเก็บ และการใช้อัดไขน้ำมันหล่อล่ืนอย่างเหมาะสม 
ไม่เพียงแต่จะทำให้อาวุธและการใช้งานอย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดการสึกหรอของช้ินส่วน
ท่ีเคล่ือนท่ีมากกว่าปกติ และป้องกันมิให้ช้ินส่วนต่างๆ เส่ือมสภาพหรือชำรุดเร็วกว่าปกติ 
 
1. สภาพอากาศร้อนจัด 
 1.1 ปัญหาท่ัวไป 
     1.1.1 ในสภาพอากาศร้อนจัดนั้น น้ำมันหล่อล่ืนท่ีใช้ชโลมพื้นผิววัสดุไว้บางๆ นั้น จะแห้งอย่างรวดเร็ว 
จึงควรตรวจสอบลำกล้อง ค. ประจำ และเอาใจใส่ต่อพื้นผิวท่ีอยู่ในท่ีจับตาเป็นพิเศษ เช่น ท่ีลำกล้อง, รังเพลิง, แหนบ, 
เข็มแทงชนวน และในท่ีต่างๆ ท่ีน่าจะเกิดสนิม ซึ่งพบเห็นได้ยาก 
 1.1.2 เหงื่อท่ีมือเมื่อสัมผัสกับอาวุธ อาจทำให้เกิดสนิมได้ ฉะนั้นหลังจากจับถืออาวุธหรือช้ินส่วนต่างๆ 
แล้ว ให้ทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วหล่อล่ืน 
 1.2 ปัญหาเกี่ยวกับกระสุน 
 1.2.1 กระสุนหรือ ลย./ค. นั้น ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมากจากอุณหภูมิสูงจากแหล่ง
ความร้อนสูงโดยตรง เช่น จากแสงแดด, ดินเริ่ม และชนวนไว มีผลกระทบต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ ควรเก็บไว้
ในท่ีๆ ไม่ได้รับความร้อนจากแหล่งพลังโดยตรง หรือเก็บในคลังท่ีเหมาะสม 
 1.2.2 ควรเก็บกระสุนควันฟอสฟอรัสขาว ไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลวฟอสฟอรัสขาว (105 
องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 40.55 องศาเซลเซียส) หรือเก็บไว้ในแนวตั้งหัวขึ้น เพื่อป้องกันฟอสฟอรัสหลอมเหลว ไหล
ไปรวมข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้กระสุนทำงานผิดปกติ 
 1.2.3 ยางของอาวุธยุทโธปกรณ์ ควรใช้วัสดุคลุมปิดบังแสงแดดป้องกันความดันยางสูงกว่าปกติ และ
ป้องกันยางเส่ือมสภาพ (ความดันยางปกติ 25 ปอนด์/ตารางนิ้ว) 
 
2. สภาพอากาศร้อนแห้งและชุ่มชื่น 
 ในท้องถิ่นที่มีอากาศร้อนและชุ่มช้ืนเช่นบ้านเรา หรือในฤดูฝน ต้องตรวจสอบ ค. โดยละเอียดทุกวัน ให้ชโลม
น้ำมันหล่อลื่นบางๆ ขณะที่ไม่ได้ใช้ ค. ส่วนประกอบใหญ่ๆ จะต้องถอดแยกและตรวจทุกระยะ  ตามเวลาท่ี
กำหนดไว้ และควรถอดแยกช้ินส่วนย่อยลงไปอีก เพื่อให้สามารถเช็ดและชโลมน้ำมันช้ินส่วนต่างๆ ได้ท่ัวถึง โดย
ใช้น้ำมันหล่อล่ืนเอนกประสงค์ (PL - S) 
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3. สภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง 
 3.1 ในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้ง โดยเฉพาะมีฝุ่นผงหรือดินทราย ที่จะปลิวเข้าไปในเครื่องกลได้โดยง่าย 
จึงต้องทำความสะอาด ค. ทุกวัน หรือถ้าจำเป็นไม่สามารถทำความสะอาดได้ทุกวัน ก็ควรจะต้องทำความสะอาด
มากกว่า 1 ครั้ง ใน 3 วัน และต้องแยกช้ินส่วนเพื่อทำความสะอาดได้ท่ัวถึง 
 3.2 เมื่อใช้ ค. ในพื้นท่ีมีฝุ่นผงหรือดินทราย จะต้องเช็ดน้ำมันหล่อล่ืนออกจาก ค. ให้หมด เพื่อป้องกันฝุ่นผง
ปลิวมาติดเกาะน้ำมันหล่อล่ืนท่ีชโลมไว้ อันจะแปรสภาพเป็นของมีคม ขูด ขีด หรือกัดเครื่องกลไกให้ชำรุด สึก
หรอได้ 
 3.3 หลังจากเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่มีฝุ่น ผง ดินทราย แล้ว จะต้องรีบทำความสะอาด ค. ให้เรียบร้อย 
แล้วชโลมน้ำมันหล่อล่ืนกันสนิมบางๆ ทันที 
 3.4 เหงื่อจากมือเป็นปัจจัยทำให้ ค. เป็นสนิมได้ เพราะเหตุว่าในเหงื่อมีกรดอ่อนๆ ฉะนั้น จึงต้องเช็ดส่วนท่ี
เป็นโลหะ ให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ 
 3.5 ในระหว่างพายุทรายหรือพายุฝุ่น ต้องคลุมปากลำกล้องให้มิดชิดอยู่เสมอ 
 3.6 ดูแล ลย./ค. ให้แห้งอยู่เสมอ ไม่เปรอะเป้ือนโคลน ดิน ไม่มีสนิมหรือวัสดุแปลกปลอมต่างๆ จัดให้มีการ
ระบายน้ำรอบๆ กองกระสุน เก็บกระสุนในพื้นท่ีแห้งเสมอ 
 
4. การลุยน้ำ 
 4.1 การลุยน้ำลึก การปฏิบัติหลังการลุยน้ำลึก ถ้าสถานการณ์ทางยุทธวิธีอำนวยให้บริการ ค. ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 รายงานให้ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยมาถอดทำความสะอาดอย่างท่ัวถึงด้วยน้ำมันชำระล้างลำ
กล้อง RBC เช็ดช้ินส่วนต่างๆ ให้แห้ง แล้วทำการหล่อล่ืนด้วยน้ำมันหล่อล่ืน RS - S 
  4.1.2 เช็ดน้ำมันออกจากชิ้นส่วนต่างๆ แล้วทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วทำการหล่อลื่นพิเศษ 
สำหรับลำกล้องถอดทำความสะอาดและหล่อล่ืน 
  4.1.3 น้ำเค็มหรือน้ำเกลือทำให้เกิดสนิมหรือสึกกร่อนต่อพื้นผิวโลหะ และในส่วนท่ีไม่ได้ทาสี จึงต้องขจัด
ร่องรอยของน้ำเกลือออกให้หมดจากทุกส่วนของ ค. แล้วชำระล้างลำกล้องด้วยน้ำมันชำระล้างลำกล้อง RBC 
 
5. เคร่ืองควบคุมการยิง 
 5.1 เครื่องควบคุมการยิงต่างๆ เมื่อไม่ใช้ให้เก็บไว้ในกล่องบรรจุ หรือท่ีเก็บอย่างเหมาะสม 
 5.2 อย่าให้หิมะหรือน้ำแข็งตกค้างอยู่ในเครื่องควบคุมการยิง และจะต้องไม่ช้ืน 
 5.3 ใช้เฉพาะผ้าทำความสะอาดและกระดาษเช็ดเลนส์ท่ีแห้งเท่านั้นทำความสะอาดเลนส์ 
 5.4 อย่าใช้มือเปล่าจับส่วนที่เป็นโลหะ เช่น ปุ่มต่างๆ, คันบังคับต่างๆ และฝาครอบของเครื่องควบคุมการยิง 
เป็นต้น 
 5.5 ส่วนที่เคลื่อนไหวอาจทำงานติดขัดหรือไม่ราบรื่น ผู้ใช้ควรจะสามารถแยกว่า ส่วนที่ติดขัดนั้นเกิดจาก
อะไร มีส่ิงกีดขวางหรือไม่ ถ้ามีส่ิงกีดขวางข้างใน อย่าพยายามใช้แรงบังคับ เพราะอาจทำให้เครื่องมือชำรุดได้ 
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6. การปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์ - ชีวะ - เคมี (นชค.) 
 เมื่อ ค. และ เครื่องมือต่างๆ ถูกสารเคมีให้แก้ไขดังนี้ 
 6.1 สารกัมมันตรังสี ทำลายล้างพิษออกโดยการปัดหรือแปรงออก 
 6.2 สารชีวะเคมี ทำลายล้างพิษด้วย สบู่ เช็ดถูด้วยผ้าขาว หรือผงขัดเครื่องสุขภัณฑ์ ละลายน้ำอย่างเข้มข้น 
แล้วล้างออกด้วยน้ำ 
 6.3 เช็ดให้แห้งแล้วชโลมน้ำมันหล่อล่ืนกันสนิมบางๆ PL - S  
 6.4 สารเคมี ชนิดเป็นไอ - เช็ดล้างด้วยความร้อน, ชนิดเป็นผง/ชนิดเป็นของเหลว - เช็ดออก, ปัดออก 
สำหรับบุคคล ให้ปฏิบัติตามคู่มือทางเทคนิคของกองทัพบก ว่าด้วย คำแนะนำการป้องกันและการปฏิบัติยามฉุกเฉิน
เมื่อเผชิญอันตรายจากนิวเคลียร์ - ชีวะ - เคมี สำหรับทหารเป็นบุคคล พ.ศ. 2525 
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บทที่ 2 
คำแนะนำการปรนนิบัติบำรุง 

 
1. กล่าวทั่วไป 
 การบริการและการตรวจในการปรนนิบัติบำรุง ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 แบ่งเป็นการปรนนิบัติบำรุง
ประจำวัน, การปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์, ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี และประจำ 3 ปี สำหรับการปรนนิบัติ
บำรุงประจำวันแบ่งออกเป็น การปรนนิบัติบำรุงก่อนการใช้งาน (ก.), การปรนนิบัติบำรุงระหว่างการใช้งาน (ร.) 
และการปรนนิบัติบำรุงหลังการใช้งาน (ล.) ส่วนการปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์ (ส.), ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี 
และประจำ 3 ปี เป็นการปรนนิบัติบำรุง เพื่อให้มั่นใจว่า ค. พร้อมท่ีจะใช้งานได้ทันที เมื่อต้องการใช้งาน 
 1.1 ก่อนการใช้งาน (ก.) ให้ระลึกถึง “ข้อควรระวัง” และคำเตือนต่างๆ ของการใช้งาน ค. อยู่เสมอและ     
ทำการปรนนิบัติบำรุงก่อนใช้งาน (ก.) 
 1.2 ระหว่างการใช้งาน (ร.) ให้ทำการค้นหากลไกการทำงานผิดปกติในระหว่างทำการยิง พลประจำปืน 
ต้องคอยสังเกต เสียง, กล่ิน หรือการทำงานผิดปกติของช้ินส่วนประกอบของ ค. อยู่เสมอ 
 1.3 หลังการใช้งาน (ล.) ให้การบริการปรนนิบัติบำรุงแก่ ค. เพื่อแก้ไขการทำงานผิดปกติต่างๆ  และ 
ทำความสะอาดลำกล้อง เพื่อให้ ค. พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
 1.4 ก่อนการบริการประจำสัปดาห์ (ส.), ประจำ 6 เดือน, ประจำ 1 ปี และประจำ 3 ปี เพื่อให้แน่ใจว่า ค. 
ได้รับการบริการที่ถูกต้องในขณะท่ีไม่ได้ใช้ยิง ให้ ค. อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา ถ้าพบสิ่ง
บกพร่องใดๆ และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้ ให้บันทึกไว้ในแบบรายงานใน ทบ. 2404 แล้วรายงานให้
ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยทราบทันที ถ้าพบส่ิงบกพร่องใดๆ และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้ ให้บันทึกไว้
ในแบบรายงานใน ทบ. 2404 แล้วรายงานให้ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยทราบทันที 
 
2. การปรนนิบัติบำรุงเคร่ืองยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
 ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ต้องได้รับการปรนนิบัติบำรุงโดยต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมใช้ในงานราชการได้ตลอดเวลา 
และให้มีอายุยืนยาว ซึ่งเป็นหน้าท่ีของหน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติ  อันได้แก่ การตรวจ, การบริการ, 
การทำความสะอาด และการจัดปรับ เป็นต้น โดยการปรนนิบัติบำรุงประจำวัน, ประจำสัปดาห,์ ประจำ 6 เดือน, 
ประจำ 1 ปี และประจำ 3 ปี 
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รูปท่ี 20 การปรนนิบัติบำรุงก่อนยิง 

 

 
รูปท่ี 21 การปรนนิบัติบำรุงระหว่างยิง และหลังยิง 
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รูปท่ี 22 การปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์ และประจำ 6 เดือน 

 

 
รูปท่ี 23 การปรนนิบัติบำรุงประจำ 1 ปี และประจำ 3 ปี 
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ตอนท่ี 1 
ตารางการปรนนิบัติบำรุง 

 
 บทนี้กล่าวถึงขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องยิงลูกระเบิด ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
และบำรุงรักษาเครื่องยิงลูกระเบิด โดยการปรนนิบัติบำรุง ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดตั้งระบบรับแรงสะท้อน
ถอยหลัง จะแสดงตามตารางท่ี 1 
1. ตารางการปรนนิบัติบำรุงเคร่ืองยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตารางท่ี 1 การปรนนิบัติบำรุงเครื่องยิงลูกระเบิด ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ประจำวัน (ก. ก่อนยิง,ร. ระหว่างยิง, ล. หลังยิง), ส. ประจำสัปดาห์, ด. ประจำ 6 เดือน, ป. ประจำป ี
 
ลำดับ ก ร ล ส ด ป.1 ป.3 รายการ 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

      ตรวจสอบเคร่ืองมือ 

- ประแจหกเหล่ียม ขนาด 5 มิลลิเมตร 
- ค้อน และค้อนยาง 
- ประแจรูปตัวซี 
- แส้ทำความสะอาดลำกล้อง 
- ประแจหมุนประกับประคองลำกล้อง 
- ประแจหมุนเดือยท้ายลำกล้อง 
- ประแจขันชุดเข็มแทงชนวน 
- ประแจกระบอกขนาด 1 3/8 หรือ 35 มิลลิเมตร 

ตรวจส่วนประกอบ ค. 

- ลำกล้อง 
- โครงเครื่องปิดท้าย 
- เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกสะสมแรงดัน 
    แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี 
- ชุดขับเคล่ือนทางสูง 
    เฟืองขับทางสูง  
    แบริ่งรับเฟืองขับ  
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ลำดับ ก ร ล ส ด ป.1 ป.3 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

     

-ลอยต่อเพลา  
   ขายึดเกียร์บ็อก  
   เกียร์บ็อก 
   มือหมุน 
- ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
    คลัชมือ 
    มอเตอร์ทางทิศ 
- แคร่ล่าง 
    บันไดพลบรรจุ  
    ประกับแบริ่งทางสูง  
    แบริ่งทางสูง  
    แบริ่งทางทิศ 
    แผ่นเหล็กยึดฐาน 

การทำความสะอาด 
- ลำกล้อง 
- เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกสะสมแรงดัน 
    แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี 
- โครงเครื่องปิดท้าย 
- ชุดขับเคล่ือนทางสูง 
    ขายึดเกียร์บ็อก  
    มือหมุน 
- ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
    คลัชมือ 
- แคร่ล่าง 
    บันไดพลบรรจุ  
    ประกับแบริ่งทางสูง  
    แผ่นเหล็กยึดฐาน 
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ลำดับ ก ร ล ส ด ป.1 ป.3 รายการ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

        การหล่อลื่น 
- ลำกล้อง 
- โครงเครื่องปิดท้าย 
- เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    กระบอกสะสมแรงดัน 
    แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี 
- ชุดขับเคล่ือนทางสูง 
    เฟืองขับทางสูง  
    แบริ่งรับเฟืองขับ  
    ลอยต่อเพลา  
    เกียร์บ็อก 
    มือหมุน 
- ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
    คลัชมือ 
- แคร่ล่าง 
    แบริ่งทางสูง  
    แบริ่งทางทิศ 

ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
- แรงดันน้ำมัน 
    แรงดันให้อยู่ในช่วง 5-10  บาร์ 
    สภาพความหนืด 
- ตรวจแรงดันแก็สใน ACCUMULATOR 
    แรงดันให้อยู่ในช่วง 120-125  บาร์ 
- ตรวจการรั่วซึมของน้ำมัน  
    รอยต่อต่างๆ 
    ซีลระบบรับแรง 
    รอยเช่ือม 
- ซีลระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
    การฉีกขาด 

    เส่ือมสภาพ 
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ตอนท่ี 2 
วิธีการปรนนิบัติบำรุง 

 
 การปรนนิบัติบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้หรือพลประจำปืนเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับ 
เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ติดตั้งระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ให้การปรนนิบัติบำรุง
ตามห้วงเวลาที่กำหนด สำหรับการปรนนิบัติบำรุงในขั้นนี้ กระทำได้เฉพาะรายการที่ได้ระบุในคู่มือนี้เท่านั้น  
และเครื่องมือท่ีจำเป็นต้องใช้ในการปรนนิบัติบำรุงนั้น  
 
1. การปรนนิบัติบำรุงก่อนการยิง 
 1.1 ลำกล้องเคร่ืองยิงลูกระเบิด 
  - การตรวจ 
   ตรวจตราดูแล ค. เพื่อตรวจหาความชื้น, สนิม, การสึกกร่อน หรือวัสดุแปลกปลอม เมื่อพบให้ทำ
ความสะอาดด้วยน้ำมันชำระล้างลำกล้อง RBC เช็ดให้แห้ง แล้วหล่อล่ืนด้วยน้ำมันหล่อล่ืน PB – S และตรวจสอบ
ความแน่นของอุปกรณ์ควบ 
  - การบริการ 
   การบริการ ได้แก่ การทำความสะอาด ค. เช่น การทำความสะอาดลำกล้องให้ท่ัวถึง แล้วเช็ดลำกล้อง
ให้แห้งด้วยผ้าทำความสะอาด 
 1.2 เคร่ืองปิดท้ายและลั่นไก 
  - การตรวจสอบ  
   ตรวจสอบดูความสึกหรอของชิ ้นส่วนภายในโครงเครื่องปิดท้ายและลั่นไก ตรวจหาความชื้น, 
สนิมการสึกกร่อน หรือวัสดุแปลกปลอม เมื่อพบให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมันชำระล้างลำกล้อง RBC เช็ดให้
แห้ง แล้วหล่อล่ืนด้วยน้ำมันหล่อล่ืน PB – S 
  - การบริการ  
   การถอดทำความสะอาดชิ้นส่วน เช่น การถอดเครื่องปิดท้ายและเข็มแทงชนวนทำความสะอาด
ช้ินส่วนต่าง ๆ ของเครื่องล่ันไกด้วยน้ำมันชำระลำกล้อง RBC 
   ตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ชำรุดหรือสึกหรอ ถ้ามีชิ้นส่วนใดชำรุดหรือสึกหรอ ให้รายงานช่างซ่อม
บำรุงประจำหน่วย เพื่อทำการซ่อมแก้ไข ตามรายการตรวจสอบช้ินส่วน ดังนี้ 
   1.2.1 รองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน ตรวจสอบได้จากการสังเกตด้วยสายตา หรือการลูบสัมผัส ว่ามี
การสึกกร่อนแตกหักหรือไม่ 
   1.2.2 แหนบเข็มแทงชนวน ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา กระทำได้โดยการใช้นิ้วหัวแม่มือดัน
ท้ายเข็มแทงชนวน ให้หัวเข็มแทงชนวนโผล่ออกมาข้างหน้าแล้วปล่อย แหนบเข็มแทงชนวนจะผลักเข็มแทงชนวน
กลับเข้าท่ีเดิม ถ้าไม่ผลักกลับหรือไม่เคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนท่ีไม่คล่องตัว ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยแก้ไข 
   1.2.3 เข็มแทงชนวน ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา หัวเข็ม และบ่าเข็มแทงชนวน ต้องไม่มีรอย
แตกร้าวและสึกกร่อน 
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   1.2.4 แหนบกระเด่ืองไก ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา กระทำได้โดยใช้ไขควงกดท่ีกระเด่ืองไก 
เมื่อปล่อยกระเด่ืองไก จะต้องกลับเข้าท่ีเดิม ถ้าไม่เคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนท่ีช้า ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
   1.2.5 โครงกระเดื่องลั่นไก, โครงกระเดื่องปิดท้าย ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา ว่ามีสิ่งสกปรก
ติดค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามี ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด 
   1.2.6 แหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก, แกนแหนบเปล่ียนตำแหน่งการยิง ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา 
ว่ามีการชำรุดสึกหรอ หรือมีส่ิงสกปรกติดค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีการชำรุดสึกหรอ ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
หรือถ้ามีส่ิงสกปรกติดค้างอยู่ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด 
 1.3 ระบบแรงสะท้อนถอยหลัง 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามท่อส่งน้ำมัน รอยรั่วซึมตามประเก็น รอยรั่วของระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตรวจสอบระดับของน้ำมันในกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลังและแรงดันของน้ำมัน และก๊าซ ให้มีค่าตรงตาม
กำหนด และ ตรวจแรงดันแก๊สในระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ในระหว่างยิงระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
จะมีการเคล่ือนตัวไปในทิศตรงข้ามจากการยิง และเมื่อกระสุนเคล่ือนตัวออกจากลำกล้อง ระบบรับแรงสะท้อน
ถอยหลังต้องกลับมา ณ ตำแหน่งเดิม (ตำแหน่งพร้อมยิง) 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น  PL - S เช็ดบริเวณส่วนที่เคลื ่อนท่ี 
ทำความสะอาดชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง เติมน้ำมันในระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังเมื่อตรวจพบว่าขาดหาย 
เติมแก๊สให้อยู่ในระดับ 42 – 45 บาร์ และ ตรวจเช็คแรงดันแก๊สภายในกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
เป็นประจำทุกเดือน 
 1.4 ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบระดับน้ำมันของชุดขับเคลื่อนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูชุดกลไกและการทำงาน
ของชุดขับเคลื่อนทางทิศ โดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างที่หมุนสังเกตการเคลื่อนที่ว่ามีการติดขัด 
ของเฟืองขับทางทิศหรือไม่ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S หยอดที่จุดอัดน้ำมันและเติมน้ำมัน 
ในชุดเกียร์ทางสูงเมื่อพบว่าขาดหาย เป็นประจำทุกเดือน 
 1.5 ชุดขับเคลื่อนทางสูง 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบระดับน้ำมันของชุดขับเคลื่อนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูชุดกลไกและการทำงาน
ของชุดขับเคลื่อนทางสูง โดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างที่หมุนสังเกตการเคลื่อนที่ว่ามีการติดขัด 
ของเฟืองขับทางทิศหรือไม่ 
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  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S หยอดที่จุดอัดน้ำมันและเติมน้ำมัน
ในชุดเกียร์ทางสูงเมื่อพบว่าขาดหาย เป็นประจำทุกเดือน 
 1.6 ชุดแคร่ล่าง 
  - การตรวจ  
   ตรวจดูจากการสังเกตด้วยสายตา ว่ามีรอยยุบ, บิดเบี้ยว, แตกร้าว หรือบิ่น หรือไม่ ในส่วนของฐาน
รับลำกล้อง ตรวจดูสลักเกลียวยึดแครล่าง ว่ามีการหลวมคลอนหรือไม่ และ ตรวจสอบกล่องกับอุปกรณ์ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด บริเวณแคร่ล่าง ให้สะอาดปราศจาก เศษหิน, ดิน หรือทราย แล้วเช็ดให้แห้งใช้
น้ำมันหล่อล่ืน PL - S ชโลมบาง ๆ ทำความสะอาดคาบน้ำมันและแท่นปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่ืน 
 1.7 เคร่ืองควบคุมการยิง 
  1.7.1 กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ1 
   การตรวจและการบริการ ตามรายการดังนี้ 
  1.7.2 กระเด่ืองก้านเครื่องเล็ง 
   - การตรวจ ตรวจดูการทำงานของกระเด่ืองก้านเครื่องเล็ง ตรวจการชำรุด, บิดเบี้ยว, งอผิดรูป หรือสูญหาย 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
  1.7.3 มาตราต่าง ๆ 
   - การตรวจ ตรวจดูการชำรุดของมาตราตัวเลข ต้องมีความชัดเจนและไม่ลบเลือน 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาด เมื่อพบการชำรุดให้ส่งซ่อม 
  1.7.4 หลอดระดับ  
   - การตรวจ ตรวจดูหลอดระดับท้ังสองหลอด ต้องไม่แตก และติดยึดแน่นอยู่ในเรือนหลอดระดับ 
   - การบริการ ใช้สำลีเช็ดทำความสะอาด 
  1.7.5 ควงมุมสูง 
   - การตรวจ ตรวจการหมุนของควงมุมสูง ต้องคล่องตัว ไม่ติดขัด หรือหลวมคลอน เมื่อหมุนไปสุดแล้ว 
จะต้องไม่หมุนและเคล่ือนท่ีอีกต่อไป 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
  1.7.6 ควงมุมทิศ 
   - การตรวจ ตรวจการหมุนของควงมุมทิศ ต้องคล่องตัว ไม่ติดขัดหรือหลวม เมื ่อหมุนไปสุด 
ซ้าย - ขวา แล้ว จะต้องไม่หมุนและเคล่ือนท่ีอีกต่อไป 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
  1.7.7 ก้านเครื่องเล็ง 
   - การตรวจ ตรวจดูบริเวณผิวด้านหลังจะต้องอยู่ในสภาพเรียบสม่ำเสมอ สะอาด ปราศจากรอยบุบ 
ขรุขระ หรือชำรุดสึกหรอ อันเป็นเหตุทำให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
   - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด เมื่อพบการชำรุดให้ส่งซ่อม 
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  1.7.8 เลนส์ 
   - การตรวจ ตรวจดูส่ิงสกปรก, ฝุ่นผง หรือการขึ้นรา ของเลนส์ 
   - การบริการ ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ เช็ดทำความสะอาดเลนส์ 
 1.8 การทดสอบเคร่ืองควบคุมการยิง 
  1.8.1 ให้ระดับแก่กล้องเล็ง 
  1.8.2 หันกล้องเล็ง ให้จุดตัดเส้นสายใยทางด่ิงและทางระดับ ของมาตราประจำแล้วไปเล็งท่ีจุดเล็งไกล 
ซึ่งอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย 50 ถึง 100 เมตร ระวังอย่าให้จุดตัดเส้นใยทางด่ิงและทางระดับกับจุดเล็งไกลท่ีเล็งไว้
คลาดเคล่ือน บันทึกค่ามุมภาคและค่ามุมทิศไว้ 
  1.8.3 หมุนควงมุมทิศ โดยให้หน้ากล้องไปตามเข็มนาฬิกา 2 รอบ แล้วหันกลับมาเล็งท่ีหมายเล็งไกลใหม่ 
บันทึกค่ามุมภาคและมุมทิศไว้ (ให้แน่ใจว่า หมุนจากซ้ายไปขวา) 
  1.8.4 เปรียบเทียบค่ามุมภาค และมุมทิศ ที่อ่านได้ ถ้าแตกต่างกันเกินกว่า 3 มิลเลียม แสดงว่า 
กล้องเล็งนั้นคลาดเคล่ือน ให้ส่งซ่อมไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 1.9 เคร่ืองให้แสงสว่างหลักเล็ง 
  - การตรวจ  ตรวจการเรืองแสงของไฟหลักเล็ง และตรวจการทำงานของอุปกรณ์เครื่องให้แสงสว่าง 
  - การซ่อมบำรุง  ส่งซ่อมหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 
2. การปรนนิบัติบำรุงระหว่างยิง 
 2.1 ลำกล้อง 
  - การตรวจ การตรวจดูลำกล้องต้องไม่มีวัสดุอื่นๆ ตกอยู่ภายใน ตรวจดูรอยร้าว รอยยุบ หรือ บิดเบ้ียว 
  - การบริการ ทำความสะอาดคราบเขม่าภายในลำกล้องด้วยผ้าสะอาด 
 2.2 เคร่ืองปิดท้าย 
  -การตรวจ ตรวจดูการทำงานของระบบล่ันไก และตรวจการทำงานของแป้นบังคับแกนเปล่ียนตำแหน่งการยิง 
 
3. การปรนนิบัติบำรุงหลังการยิง 
 3.1 ลำกล้องเคร่ืองยิงลูกระเบิด 
  - การตรวจ 
   ตรวจดูการสึกกร่อน บิดเบี้ยว ผิดรูป หรือวัสดุแปลกปลอม เมื่อพบให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมัน
ชำระล้างลำกล้อง RBC เช็ดให้แห้ง แล้วหล่อล่ืนด้วยน้ำมันหล่อล่ืน PB - S และตรวจสอบความแน่นของอุปกรณ์ควบ 
  - การบริการ 
  ก ารบริการ ได้แก่ การทำความสะอาด ค. เช่น การทำความสะอาดลำกล้องให้ท่ัวถึง แล้วเช็ดลำกล้อง
ให้แห้งด้วยผ้าทำความสะอาด แล้วชโลมลำกล้องด้วยน้ำมันชำระล้างลำกล้อง RBC อีก 2 วันติดต่อกัน โดยชโลม
ลำกล้องไว้ ในวันท่ี 3 ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมัน RBC แล้วเช็ดลำกล้องให้แห้ง และชโลมด้วยน้ำมันหล่อล่ืน 
PL - S บางๆ แล้วสวมครอบปากลำกล้องไว้ ในวันที่ 4 ตรวจดูลำกล้อง ค. ว่ามีละอองน้ำหรือไม่ ถ้ามีให้ทำ
ความสะอาดซ้ำเหมือนกับวันท่ี 3 อีก จนกระท่ังไม่มีละอองน้ำเหลืออยู่ 
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 3.2 เคร่ืองปิดท้ายและลั่นไก 
  - การตรวจสอบ  
   ตรวจสอบดูความสึกหรอของช้ินส่วนภายในโครงเครื่องปิดท้ายและล่ันไก ตรวจหาการสึกกร่อนหรือวัสดุ
แปลกปลอม เมื่อพบให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมันชำระล้างลำกล้อง RBC เช็ดให้แห้ง แล้วหล่อล่ืนด้วยน้ำมันหล่อล่ืน 
PB - S 
  - การบริการ  
   การถอดทำความสะอาดชิ้นส่วน เช่น การถอดเครื่องปิดท้ายและเข็มแทงชนวนทำความสะอาด
ช้ินส่วนต่างๆ ของเครื่องล่ันไกด้วยน้ำมันชำระลำกล้อง RBC 
   ตรวจสอบช้ินส่วนต่างๆ ท่ีชำรุดหรือสึกหรอ ถ้ามีช้ินส่วนใดชำรุดหรือสึกหรอ ให้รายงานช่างซ่อมบำรุง
ประจำหน่วย เพื่อทำการซ่อมแก้ไข ตามรายการตรวจสอบช้ินส่วน ดังนี้ 
  3.2.1 รองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน ตรวจสอบได้จากการสังเกตด้วยสายตา หรือการลูบสัมผัส 
ว่ามีการสึกกร่อนแตกหักหรือไม่ 
  3.2.2 แหนบเข็มแทงชนวน ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา กระทำได้โดยการใช้นิ้วหัวแม่มือดัน
ท้ายเข็มแทงชนวน ให้หัวเข็มแทงชนวนโผล่ออกมาข้างหน้าแล้วปล่อย แหนบเข็มแทงชนวนจะผลักเข็มแทงชนวน
กลับเข้าท่ีเดิม ถ้าไม่ผลักกลับหรือไม่เคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนท่ีไม่คล่องตัว ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยแก้ไข 
  3.2.3 เข็มแทงชนวน ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา หัวเข็ม และบ่าเข็มแทงชนวน ต้องไม่มีรอย
แตกร้าวและสึกกร่อน 
  3.2.4 แหนบกระเดื่องไก ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา กระทำได้โดยใช้ไขควงกดท่ีกระเด่ืองไก 
เมื่อปล่อยกระเด่ืองไก จะต้องกลับเข้าท่ีเดิม ถ้าไม่เคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนท่ีช้า ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
  3.2.5 โครงกระเด่ืองล่ันไก, โครงกระเด่ืองปิดท้าย ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา ว่ามีส่ิงสกปรก
ติดค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามี ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด 
  3.2.6 แหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก, แกนแหนบเปล่ียนตำแหน่งการยิง ตรวจสอบจากการสังเกตด้วยสายตา 
ว่ามีการชำรุดสึกหรอ หรือมีส่ิงสกปรกติดค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีการชำรุดสึกหรอ ให้รายงานช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
หรือถ้ามีส่ิงสกปรกติดค้างอยู่ให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด 
 3.3 ระบบแรงสะท้อนถอยหลัง 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามท่อส่งน้ำมัน รอยรั่วซึมตามประเก็น รอยรั่วของระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตรวจสอบระดับของน้ำมันในกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลังและแรงดันของน้ำมัน และก๊าซ ให้มีค่าตรงตามกำหนด 
และตรวจแรงดันแกส๊ในระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง ในระหว่างยิงระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังจะมีการเคล่ือนตัว
ไปในทิศตรงข้ามจากการยิง และเมื่อกระสุนเคล่ือนตัวออกจากลำกล้อง ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังต้องกลับมา 
ณ ตำแหน่งเดิม (ตำแหน่งพร้อมยิง) 
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 - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อล่ืน PL - S เช็ดบริเวณส่วนท่ีเคล่ือนท่ีทำความสะอาด
ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง เติมน้ำมันในระบบรับแรงสะท้อนถอยหลังเมื่อตรวจพบว่าขาดหาย เติมแก๊สให้อยู่ใน
ระดับ 42 – 45 บาร์ และ ตรวจเช็คแรงดันแก๊สภายในกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลังเป็นประจำทุกเดือน 
 3.4 ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบระดับน้ำมันของชุดขับเคลื่อนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูชุดกลไกและการทำงาน
ของชุดขับเคล่ือนทางทิศ โดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างท่ีหมุนสังเกตการเคล่ือนท่ีว่ามีการติดขัดของ
เฟืองขับทางทิศหรือไม่ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S หยอดที่จุดอัดน้ำมันและเติมน้ำมัน 
ในชุดเกียร์ทางสูงเมื่อพบว่าขาดหาย เป็นประจำทุกเดือน 
 3.5 ชุดขับเคลื่อนทางสูง 
  - การตรวจ  
   ตรวจสอบระดับน้ำมันของชุดขับเคลื่อนว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตรวจดูชุดกลไกและการทำงาน
ของชุดขับเคลื่อนทางสูง โดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างที่หมุนสังเกตการเคลื่อนที่ว่ามีการติดขัด 
ของเฟืองขับทางทิศหรือไม่ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S หยอดที่จุดอัดน้ำมันและเติม
น้ำมันในชุดเกียร์ทางสูงเมื่อพบว่าขาดหาย เป็นประจำทุกเดือน 
 3.6 ชุดแคร่ล่าง 
  - การตรวจ  
   ตรวจดูจากการสังเกตด้วยสายตา ว่ามีรอยยุบ, บิดเบี้ยว, แตกร้าว หรือบิ่น หรือไม่ ในส่วนของฐาน
รับลำกล้อง ตรวจดูสลักเกลียวยึดแคร่ล่าง ว่ามีการหลวมคลอนหรือไม่ และ ตรวจสอบกล่องกับอุปกรณ์ 
  - การบริการ  
   ใช้ผ้าทำความสะอาด บริเวณแคร่ล่าง ให้สะอาดปราศจาก เศษหิน, ดิน หรือทราย แล้วเช็ดให้แห้ง 
ใช้น้ำมันหล่อล่ืน PL - S ชโลมบางๆ ทำความสะอาดคาบน้ำมันและแท่นปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่ืน 
 3.7 เคร่ืองควบคุมการยิง 
  3.7.1 กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ1 
   การตรวจและการบริการ ตามรายการดังนี้ 
   3.7.1.1 กระเด่ืองก้านเครื่องเล็ง 
    - การตรวจ ตรวจดูการทำงานของกระเดื่องก้านเครื่องเล็ง ตรวจการชำรุด, บิดเบี้ยว,  
งอผิดรูป หรือสูญหาย 
    - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
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   3.7.1.2 มาตราต่าง ๆ 
    - การตรวจ ตรวจดูการชำรุดของมาตราตัวเลข ต้องมีความชัดเจนและไม่ลบเลือน 
    - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาด เมื่อพบการชำรุดให้ส่งซ่อม 
   3.7.1.3 หลอดระดับ  
    - การตรวจ ตรวจดูหลอดระดับท้ังสองหลอด ต้องไม่แตก และติดยึดแน่นอยู่ในเรือนหลอดระดับ 
    - การบริการ ใช้สำลีเช็ดทำความสะอาด 
   3.7.1.4 ควงมุมสูง 
    - การตรวจ ตรวจการหมุนของควงมุมสูง ต้องคล่องตัว ไม่ติดขัด หรือหลวมคลอน 
เมื่อหมุนไปสุดแล้ว จะต้องไม่หมุนและเคล่ือนท่ีอีกต่อไป 
    - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
   3.7.1.5 ควงมุมทิศ 
    - การตรวจ ตรวจการหมุนของควงมุมทิศ ต้องคล่องตัว ไม่ติดขัดหรือหลวม เมื่อหมุนไปสุด 
ซ้าย - ขวา แล้ว จะต้องไม่หมุนและเคล่ือนท่ีอีกต่อไป 
    - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
 3.7.1.6 ก้านเครื่องเล็ง 
  - การตรวจ ตรวจดูบริเวณผิวด้านหลังจะต้องอยู่ในสภาพเรียบสม่ำเสมอ สะอาด 
ปราศจากรอยบุบ ขรุขระ หรือชำรุดสึกหรอ อันเป็นเหตุทำให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
  - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด เมื่อพบการชำรุดให้ส่งซ่อม 
 3.7.1.7 เลนส์ 
  - การตรวจ ตรวจดูส่ิงสกปรก, ฝุ่นผง หรือการขึ้นรา ของเลนส์ 
  - การบริการ ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ เช็ดทำความสะอาดเลนส์ 
 3.8 การทดสอบเคร่ืองควบคุมการยิง 
  3.8.1 ให้ระดับแก่กล้องเล็ง 
  3.8.2 หันกล้องเล็ง ให้จุดตัดเส้นสายใยทางด่ิงและทางระดับ ของมาตราประจำแล้วไปเล็งท่ีจุดเล็งไกล 
ซึ่งอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย 50 ถึง 100 เมตร ระวังอย่าให้จุดตัดเส้นใยทางดิ่งและทางระดับกับจุดเล็งไกล 
ท่ีเล็งไว้คลาดเคล่ือน บันทึกค่ามุมภาคและค่ามุมทิศไว้ 
  3.8.3 หมุนควงมุมทิศ โดยให้หน้ากล้องไปตามเข็มนาฬิกา 2 รอบ แล้วหันกลับมาเล็งที่หมายเล็ง 
ไกลใหม่ บันทึกค่ามุมภาคและมุมทิศไว้ (ให้แน่ใจว่า หมุนจากซ้ายไปขวา) 
  3.8.4 เปรียบเทียบค่ามุมภาค และมุมทิศ ที่อ่านได้ ถ้าแตกต่างกันเกินกว่า 3 มิลเลียม แสดงว่า  
กล้องเล็งนั้นคลาดเคล่ือน ให้ส่งซ่อมไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 3.9 เคร่ืองให้แสงสว่างหลักเล็ง 
  - การตรวจ  ตรวจการเรืองแสงของไฟหลักเล็ง และตรวจการทำงานของอุปกรณ์เครื่องให้แสงสว่าง 
          - การบริการ ใช้ผ้าทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาด 
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4. การปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์ 
 การปรนนิบัติบำรุงประจำสัปดาห์ นั้นเป็นวิธีการตรวจสอบ และทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของ ค.120 มม. 
ติดตั้งระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง จะสามารถตรวจสอบ และทำความสะอาดได้เหมือน การปรนนิบัติ
บำรุงก่อนการยิงทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ลำกล้อง, เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง, โครงเครื่องปิดท้าย, ชุดขับเคล่ือน
ทางสูง, ชุดขับเคล่ือนทางทิศ และแครล่างเป็นต้น 
 
5. การปรนนิบัติบำรุงประจำเดือน 
 การปรนนิบัติบำรุงประจำเดือนคือการทำการตรวจสอบ และทำความสะอาดในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้ว  
แต่จะเพิ่มการตรวจสอบระบบการทำการ 2 ระบบ คือ ระบบน้ำมัน และระบบไฟฟ้า ดังนี้ 
 5.1 ระบบน้ำมัน 
  - การตรวจสอบ ตรวจแรงดันน้ำมันในกระบอก ตรวจแรงดันให้อยู่ในช่วง 5-10 บาร์ตรวจการรั่วซึม 
ทางท่อน้ำมัน ตรวจดูจุดหมุนต่างโดยการหมุนเพื่อดูความฝืด ตรวจเกียร์ทดแล้วเซ็ตระดับน้ำมัน และตรวจสอบ
จุดยึดแน่นต่าง ๆ เช่น น็อต และรอยเช่ือม 
 - การบริการ หากพบรอยรั่วซึมให้ลองใช้ประแจขันน็อตให้ตึงมากขึ้น แล้วรอสัก 1 ชม. หากยังพบว่า
น้ำมันยังซึมตามข้อต่ออยู่ให้ทำการเปล่ียนข้อต่อนั้นๆ หากพบว่าใช้แรงมากกว่าปกติให้ทำการอัดไข หรือหากแบริ่ง
ของปืนมีความผิดปกติให้ทำการเปลี่ยนแบริ่ง และหากพบว่ามีการผุกร่อน หรือรอยแตกต้องทำการซ่อมแซม
รอยเช่ือมให้เป็นปกต ิ
 5.2 ระบบไฟฟ้า 
  - การตรวจสอบ ตรวจสอบสายไฟในระบบไฟฟ้าว่ามีความเสียหายหรือไม่ต้องไม่มีสายไฟขาด 
ตรวจแบตเตอรี่ว่ามีความเสียหายจากการใช้งานมากน้อยเพียงใด ตรวจสภาพไฟฟ้า และอายุการใช้งาน 
  - การบริการ ชาร์จไฟด้วยเครื่องชาร์จ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันแบตเตอรี่คลายประจุ 
ถึงแม้จะไม่ได้มีการใช้งาน 
 
6. การปรนนิบัติบำรุงประจำปี 
 ระบบน้ำมัน 
  - การตรวจสอบ ตรวจความหนืดของน้ำมันในกระบอก และตรวจสภาพการทำงานเกียร์ทด 
  - การบริการ ถ้าไม่สามารถใช้การได้ ให้เปล่ียนเมื่อหมดอายุการใช้งาน 

 
7. การปรนนิบัติบำรุงประจำ 3 ปี 
 ระบบน้ำมัน 
  - การตรวจสอบ ตรวจสอบซีลกระบอกรับแรงว่ายงัสามารถใช้การได้หรือไม่  
  - การบริการ ให้เปล่ียนเมื่อหมดอายุการใช้งานหรือเปล่ียนตามวงรอบการใช้งาน 
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ตอนท่ี 3 
คำแนะนำในการหล่อลื่น 

 
1. กล่าวทั่วไป 
 1.1 คำแนะนำในการหล่อลื่น จะกล่าวถึงกรรมวิธีในการทำความสะอาด และหล่อลื่น  การใช้เครื่องมือ 
ในการหล่อล่ืน, ห้วงเวลาในการหล่อล่ืน และจุดต่าง ๆ ท่ีจะทำการหล่อล่ืน สำหรับคำแนะนำห้วงเวลาในการทำ
การหล่อล่ืนแบ่งออกเป็น การหล่อล่ืนประจำวัน, การหล่อล่ืนประจำสัปดาห์ การหล่อล่ืนประจำเดือน (6 เดือน) 
การหล่อล่ืนประจำปี (1 ปี และ 3 ปี) และโดยมีรูปภาพแสดงจุดท่ีจะทำการหล่อล่ืนประกอบคำอธิบาย 
 1.2 คำแนะนำในการหล่อล่ืนภายในสภาพปกติ 
  1.2.1 ห้วงเวลาในการบริการที่ระบุไว้ในคำสั่งการหล่อลื่นนั้น ใช้ในการปฏิบัติงานปกติ และในภูมิภาค 
ท่ีมีอุณหภูมิ, ความช้ืน และสภาพบรรยากาศปานกลาง 
  1.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการหล่อล่ืนได้แจกจ่ายพร้อมกับอาวุธแต่ละกระบอก เพื่อใช้ในการปรนนิบัติบำรุง 
อย่างพอเพียง และให้ใช้ผ้าทำความสะอาด ทำความสะอาดเครื่องมือเหล่านี้ ท้ังก่อนและหลังการใช้งาน 
ตารางท่ี 2 คำแนะนำการหล่อล่ืน 

คำแนะนำการหล่อลื่น 

     ในห้วงเวลาการใช้งานตามปกติ ถ้าใช้งานติดต่อกัน ก็ควรทำการหล่อล่ืนมากขึ้น ถ้าจุดอัดน้ำมันหายไป
ต้องหามาทดแทน 
     หลังจากลุยข้ามน้ำ หรือล้างทำความสะอาด ค. ให้ทำการหล่อล่ืนซ้ำทุกครั้ง ดังนี้ 
     - ทำความสะอาดจุกอัดน้ำมันก่อนหล่อลื่น โดยใช้น้ำมันหล่อลื่น PL - S ทำความสะอาดชิ้นส่วน  
แล้วเช็ดให้แห้งก่อนทำการหล่อล่ืน 
     - เช็คส่วนหล่อล่ืนท่ีล้นออกมาให้หมด อย่าหล่อล่ืนมากเกินไป 
     - เส้นขีดประ จะแสดงให้ทราบตำแหน่งหล่อล่ืนท้ังสองข้างของอาวุธ 

หมายเหตุ การหล่อล่ืนประจำวัน หมายถึง การหล่อล่ืนท่ีกระทำวันละหนึ่งครั้ง หลังจากท่ีทำการยิงแล้ว 

สารหล่อลื่น 

RBC = Cleaning Compound Rifle Bone Cleaner, HIL-C-372 น้ำมันชำระล้างลำกล้อง 

PL-S = Lubricating Oil, General Purpose, Special Preservative, VV-L-800 น้ำมันหล่อล่ืน 

  1.2.3 จุกหยอดน้ำมันต่างๆ จะแสดงไว้ในคำสั่งหล่อลื่น ให้ใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดถูทำความสะอาดจุก
เหล่านี้บริเวณรอบๆ ก่อนทำการหล่อล่ืน 
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ตารางท่ี 3 การหล่อล่ืน 

การหล่อลื่น 
ค.120 มม. ติดต้ังเคร่ืองรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
  

 
 

 
 ค.120 มม. ติดต้ังเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

จุดหล่อล่ืน การปฏิบัติ วัสดุหล่อล่ืน วงรอบการ ปบ. 
1 เช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยจารบ ี จารบี ส. และหลังการยิง 
2 เช็ดทำความสะอาดแล้วชโลมน้ำมัน RBC ส. และหลังการยิง 
3 เช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยจารบ ี จารบี ส. และหลังการยิง 
4 เช็ดทำความสะอาดแล้วอัดน้ำมัน PL-S ว. 
5 เช็ดทำความสะอาดแล้วชโลมน้ำมัน PL-S ว. 
6 เช็ดทำความสะอาดแล้วอัดน้ำมัน PL-S ว. 
7 เช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยจารบ ี จารบี ด. และหลังการยิง 

หมายเหตุ  1. RBC = Cleaning Compound Rifle Bone Cleaner, HIL-C-372 
             2. PL-S = Lubricating Oil, General Purpose, Special Preservative, VV-L-800 

 
2. การทาสี 
 เมื ่อ ค. มีรอยขีดข่วน หรือสีกะเทาะออกจนปรากฏให้เห็นเนื้อโลหะ ให้ทาสีทับเฉพาะส่วนท่ีมีรอยชำรุดนั้น  
เพื่อเป็นการปกปิดร่องรอยและป้องกันสนิม โดยไม่จำเป็นต้องทาสีใหม่ทั้งหมด และห้ามทาสีลงบนผิวพื้นท่ี
จะต้องให้การหล่อล่ืน แต่ถ้าบริเวณนั้นเป็นสนิมผุกร่อน ต้องรีบทำความสะอาดแล้วทำการหล่อล่ืนด้วย 

5 ชุดโครงเคร่ืองปิดทา้ย 

6 ชุดขับเคลื่อนทางสงู 

7 ตลับลูกปืนแคร่ล่าง 

4 ชุดขับเคลื่อนทางทศิ 

3 เฟืองขับทางสูง 

1 ชุดแปลปืน 

2 ลำกล้อง 



42 

 บทที ่3 
คำแนะนำการซ่อมบำรุง 

 
 การซ่อมบำรุงระดับหน่วยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผู้ใช้หรือพลประจำปืน และระดับช่างซ่อมบำรุง
ประจำหน่วย โดยทำการตรวจสภาพ, การทำความสะอาด, การบริการ, การรักษา, การหล่อล่ืน, การปรับตามความจำเป็น 
และการเปล่ียนช้ินส่วนซ่อมเล็กๆ น้อยๆ 

ตอนท่ี 1 
การซ่อมบำรุงระดับหน่วย 

 
1. การซ่อมบำรุงโดยพลประจำปืน 
 พลประจำปืนหรือผู้ใช้จะกระทำโดยการทำความสะอาด, การรักษา, การหล่อลื่น  และการตรวจสภาพ
โดยท่ัวไป โดยแยกการปฏิบัติเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้ 
    1.1 ลำกล้อง 
  พลประจำปืนสามารถถอดแยก ลำกล้อง ออกจากเครื่องปิดท้าย เพื่อตรวจสภาพและทำความสะอาด 
ชุดเข็มแทงชนวน, โครงกระเด่ืองล่ันไก และชุดแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก โดยสามารถถอดเปล่ียนเข็มแทงชนวน
และแหนบโครงกระเดื่องลั่นไกได้ (สำหรับชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องลั่นไก ห้ามมิให้พลประจำปืนถอดประกอบ) 
การถอดเครื่องปิดท้ายและชุดเข็มแทงชนวน มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1.1.1 การประกอบเครื่องปิดท้าย 
 1.1.1.1 นำเข็มแทงชนวนมาใส่แป้นเกลียวบังคับเข็มแทงขนวน ใส่แหนบเข็มแทงชนวน ใช้ปลาย
เล็บกดแหนบเข็มแทงชนวน นำแหวนบังคับแหนบเข็มแทงชนวนมากดแหนบเข็มแทงชนวนอีกด้านหนึ่ง ดันให้เข้า
ร่องเข็มแทงชนวน นำแป้นเกลียวบังคับเข็มแทงชนวนขันให้แน่น นำปลอกเกลียวบังคับแป้นเกลียวบังคับเข็มแทง
ชนวนขันเข้าในรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน 
  1.1.1.2 นำแหนบโครงกระเดื่องลั่นไกมาประกอบกับแกนยันโครงกระเดื่องลั่นไก และประคอง
แหนบโครงกระเด่ืองล่ันไกใส่ในรูเดือยท้ายลำกล้อง ใส่จุกเกลียวปิดท้ายแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก โดยใช้ไขควง
ปากแบนขันให้เสมอกับผิวเครื่องปิดท้าย 
 1.1.1.3 นำใบปลดกระเดื่องลั่นไกใส่เครื่องปิดท้าย บริเวณที่ใส่ฝาปิดใบปลดกระเดื่องลั่นไก 
โดยใช้ด้านแหลมหันเข้า จากนั้นให้รูโครงเครื่องปิดท้ายบริเวณใส่คันล่ันไกตรงกับใบปลดกระเด่ืองล่ันไก แล้วใส่
คันล่ันไก เคาะเบาๆ ด้วยค้อนให้เข้าบ่าแนบสนิท ใช้ประแจหกเหล่ียม 6 มม. ขันสลักเกลียวบังคับล่ันไก นำฝา
ปิดใบปลดกระเด่ืองล่ันไกมาใส่ และใช้ประแจหกเหล่ียม 4 มม. ขันสลักเกลียวยึดฝาปิดใบปลดกระเดื่องลั่น
ไกให้แน่น นำแหนบคันลั่นไกมาใส่ โดยใช้เหล็กส่งตอกแหนบให้เข้าร่องคันลั่นไก แล้วใช้ตัวบิดใส่แหนบบิด
แหนบคันลั่นไกให้ลงร่อง ใช้เหล็กส่งตอกเบาๆ บริเวณแหนบคันลั่นไก ให้แกนคันลั่นไกสูงกว่าแหนบ นำจุก
เกลียวบังคับแหนบคันล่ันไกใส่โครงเครื่องปิดท้าย โดยใช้ไขควงแบนขันให้แน่น 
 1.) ใส่โครงกระเด่ืองล่ันไก 
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 2.) ใช้ประแจกระบอกเบอร์ -35 ขันรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวนเข้ากับโครงปิดท้ายจนแน่น 
 1.2 ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
  1.2.1 ใช้เกตวัดแรงดันน้ำมันภายในกระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
  1.2.2 ใช้เกตวัดแรงดันไนโตรภายในกระบอกสะสมแรงดัน 
 1.3 ชุดขับทางทิศ 
  1.3.1 ทำความสะอาดช้ินส่วนต่างๆ 
  1.3.2 ให้ตรวจดูรอยแตกร้าวของชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
  1.3.3 ตรวจสอบโดยการใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคล่ือน ว่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ตามปกติหรือไม่ 
 1.4 เคร่ืองให้ทางสูง 
  1.4.1 ทำความสะอาดช้ินส่วนต่างๆ 
  1.4.2 ให้ตรวจดูรอยแตกร้าวของชุดขับเคล่ือนทางสูง 
  1.4.3 ตรวจสอบโดยการใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคล่ือน ว่าสามารถเคล่ือนท่ีได้ตามปกติหรือไม่ 
 1.5 แคร่ล่าง 
  1.5.1 ทำความสะอาดช้ินส่วนต่างๆ 
  1.5.2 ตรวจสอบการทำงานของแบริ่งทางทิศ และทางสูง ว่าทำงานตามปกติหรือไม่ 
  1.5.3 ตรวจสอบการทำงานของฟันเฟืองทางทิศ และทางสูง ว่าทำงานตามปกติหรือไม่ 
 1.6 กล้องเล็ง 
  1.6.1 พลประจำปืนจะถอดช้ินส่วนย่อยของกล้องเล็งไม่ได้ 
  1.6.2 ให้ตรวจสภาพท่ัวไปของกล้องเล็งด้วยสายตา และทดลองใช้งานว่า มีการชำรุด หรือมีการหลวม
คลอนหรือไม่ ถ้ามีการชำรุดหรือเกิดการคลาดเคลื่อนในการวัดค่าของมาตราต่างๆ ให้ส่งหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
ดำเนินการปรับหรือซ่อมแก้ไขต่อไป 
  1.6.3 พลประจำปืนจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้กล้องเล็ง ท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 1 
 
2. การซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
 ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยจะกระทำได้โดย การตรวจสภาพ, การซ่อมเปล่ียน, การจัดปรับ หรือการจัดแนว 
การถอดเครื่องปิดท้ายและล่ันไก เพื่อทำการเปล่ียนช้ินส่วนซ่อม จำพวกเข็มแทงชนวน และแหนบต่างๆ ภายใน
เครื่องปิดท้าย และการปรับตั้งการทำงานชุดขับเคลื่อนทางทิศ ชุดขับเคลื่อนทางสูง ของเครื่องยิงลูกระเบิด 
ให้กับมาใช้งานได้ตามปกติ 
 2.1 ชุดโครงกระเดื่องลั่นไก 
  ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย จะทำการตรวจสภาพได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติของพลประจำปืน  
และสามารถถอดเปล่ียนช้ินส่วนของโครงกระเด่ืองล่ันไกได้ 
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ตารางท่ี 4 การซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
 

ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
1 การเตรียมเครื่องมือ 

1.1 ค้อน 
1.2 เหล็กส่ง 

 
2 ใช้เหล็กส่งที่มีขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่าสลักกระเดื่องลั่นไก 

โดยตอกเหล็กส่งให้สลักกระเดื ่องลั ่นไกหลุดจากโครง
กระเด่ืองล่ันไก 

 
3 นำกระเดื่องลั่นไก ปลอกแหนบกระเดื่องลั่นไก และแหนบ

กระเดื่องลั่นไก ออกจากโครงกระเดื่องลั่นไก แล้วทำความ
สะอาดและตรวจสภาพชิ้นส่วนต่าง ๆ ถ้าปรากฏว่า มีการ
ชำรุดหรือเสื ่อมสภาพ โดยเฉพาะแหนบกระเดื่องลั ่นไก  
ให้เปลี ่ยนอันใหม่แทน แล้วประกอบกลับสู ่สภาพเดิม  
โดยย้อนขั้นตอนการถอด  

 
 2.2 ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
  2.2.1 ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยจะถอดช้ินส่วนย่อยของชุดรับแรงสะท้อนถอยหลังไม่ได้ 
  2.2.2 ตรวจสภาพการทำงานของ กระบอกรับแรงถอย เช่นเดียวกับการปฏิบัติของพลประจำปืน 
ถ้าพบการชำรุดหรือการทำงานท่ีผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
  2.2.3 ตรวจสภาพการทำงานของ กระบอกสะสมแรงดัน ด้วยการตรวจหารอยรั่วของน้ำมัน ถ้าพบการชำรุด
หรือการทำงานท่ีผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
  2.2.4 ตรวจสภาพการทำงานของ แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี ถ้าพบการชำรุด ให้ส่งซ่อมไปยังหน่วย
สนับสนุนโดยตรง  
 2.3 ชุดขับเคลื่อน 
  2.3.1 ตรวจสอบน้ำมันชุดขับเคล่ือนว่าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ตรวจดูการทำงานของชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
ด้วยการตรวจหารอยรั่วของน้ำมัน ถ้าพบการชำรุดหรือการทำงานท่ีผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
  2.3.2 ตรวจสอบมอเตอร์ขุดขับเคล่ือน ถ้าพบการชำรุดหรือการทำงานท่ีผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วย
สนับสนุนโดยตรง  
  2.3.3 ตรวจสอบมือหมุนโดยการหมุนไปทางซ้าย - ขวา ระหว่างที่หมุนสังเกตการเคลื่อนที่ว่ามีการติดขัด
ของเฟืองขับทางทิศหรือไม่ ถ้าพบการชำรุดหรือการทำงานท่ีผิดปกติ ให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
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 2.4 ชุดแคร่ล่าง 
  2.4.1 ตรวจการหลวมคลอนของสลักเกลียวต่างๆ ที่ยึดแคร่ล่าง ถ้ามีการหลวมคลอนให้ใช้ประแจขันยึด
ให้แน่น หรือถ้าสลักเกลียวมีการสูญหายหรือชำรุด ให้จัดหาเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใหม่ทันที 
  2.4.2 ตรวจดูรอยแตกร้าวของแคร่ล่าง ถ้าพบการชำรุดให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
  2.4.3 ตรวจดูรอยแตกร้าวเฟืองทางทิศ  ถ้าพบการชำรุดให้ส่งซ่อมยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 2.5 กล้องเล็ง 
  2.5.1 ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วยจะถอดช้ินส่วนย่อยของกล้องเล็งไม่ได้ 
  2.5.2 ให้ตรวจสภาพท่ัวๆ ไปของกล้องเล็งด้วยสายตา และทดลองใช้งาน ถ้ามีการชำรุด หรือเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการวัดค่ามาตราต่างๆ ให้ส่งหน่วยสนับสนุนโดยตรงดำเนินการปรับ หรือซ่อมแก้ไขให้
ต่อไป  
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ตอนท่ี 2 
ข้อขัดข้องและการแก้ไข 

 
 การขัดข้องของเครื่องยิงลูกระเบิดในขณะยิงนั้น อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการ การท่ีจะแก้ไขเครื่อง
ยิงลูกระเบิดสามารถทำการยิงได้ต่อไปนั้น จำเป็นจะต้องค้นหาสาเหตุของข้อขัดข้องท่ีเกิดขึ้น แล้วทำการแก้ไข
ข้อขัดข้องนั้นๆ ตามระดับการซ่อมบำรุงท่ีกำหนดไว้ในแผนแบ่งมอบการซ่อมบำรุง ซึ่งมีรหัสของการซ่อมบำรุง
ดังนี้ 
 (1) หมายถึง ผู้ใช้หรือพลประจำปืน 
 (2) หมายถึง ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
 (3) หน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 (4) หน่วยสนับสนุนท่ัวไป 
 
1. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดลำกล้อง 
ตารางท่ี 5 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดลำกล้อง 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. บรรจุลูกระเบิดยิง 
เข้าลำกล้องไม่ได้ 

1. ตรวจสอบลูกระเบิดยิง ดังนี้ 
1.1 ตรวจลูกระเบิดยิงว่า 
มีรอยเยินหรือผิดรูป 
1.2 ตรวจหางลูกระเบิดยิงบุบ 
เบี้ยว หรือเปล่ียนรูปไป 
1.3 ตรวจดูว่ามีสนิมหรือ 
ส่ิงสกปรกจับเกาะท่ีตัว 
ลูกระเบิด หรือมีสีเปรอะ
เป้ือนอยู่ ทำให้ลูกระเบิดยิง
คับหรือฝืดลำกล้องจนไม่
สามารถบรรจุเข้าลำกล้องได้ 
1.4 ลองบรรจุใหม่ 
1.5 ตรวจสอบภายใน 
ลำกล้อง 

 
 
1.1.1 เปล่ียนนัดใหม่แทน 
 
 
1.3.1 ทำความสะอาด 
ลูกระเบิด ขัดสนิม  
ส่ิงสกปรกและสีท่ีจับ
เปรอะอยู่นั้นออกให้หมด 
โดยใช้กระดาษทราย
ละเอียดหรือผ้าขัด 
 

- เกิดจากการขนส่ง 
 
 
 
 
- เนื่องการจัดเก็บไม่ดี 
จึงทำให้เกิดความช้ืนและ
สนิม 
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ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 

 1.6 ตรวจวัสดุแปลกปลอมท่ี
ติดอยู่ภายในลำกล้อง 
1.7 ตรวจความสะอาด 
 
 
1.8 ตรวจลำกล้องจะต้อง 
 
 
 
 
 
1.9 ลองบรรจุใหม่ 

1.6.1 นำเอาวัสดุแปลกปลอม
ท่ีติดอยู่ออกจากลำกล้อง 
1.7.1 ทำความสะอาด 
ลำกล้องโดยใช้แส้หุ้มผ้า
แล้วโสกภายในลำกล้อง 
1.8.1 ลำกล้องจะต้องไม่
บุบเบ้ียวผิดไปจากเดิม
ภายในลำกล้องจะต้อง
สะอาด ปราศจากผง 
และส่ิงอุดตัน ส่วนท่ีทาสี
ไว้ไม่ถลอก 

- เนื่องจากการยิงติดต่อกัน
หลายนัด ทำให้เกิดเขม่า
และวัสดุแปลกปลอมติด
ค้างภายในลำกล้อง 

 

 
2. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดโครงเคร่ืองปิดท้ายและลั่นไก 
ตารางท่ี 6 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดโครงเครื่องปิดท้ายและล่ันไก 

 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ลูกระเบิดยิงไม่ล่ันหรือ

ด้านภายในลำกล้อง 
1.1 ให้ล่ันไกซ้ำอีก 1 ครั้ง 
1.2 รอเวลาอย่างน้อย 1 
นาที ให้ลำกล้องเย็น เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
อันเนื่องมาจากส่วนบรรจุ
หลัก หรือส่วนบรรจุเพิ่ม
ของ ลย./ค. อาจมีความช้ืน 
หรือเส่ือมสภาพ ทำให้
การเผาไหม้ช้ากว่าเดิม 
1.3 ใช้เครื่องมือจับลูก
ระเบิดยิง(EXTRATOR) 
จับลูกระเบิดยิงออกจาก
ลำกล้อง  
1.4 ตรวจสอบชนวนท้าย 
ลย./ค. เข้าท่ีหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 ขันชนวนท้ายเข้า 
ให้สนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อาจเกิดจากการส่ัน 
สะเทือนในการขนย้าย 
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ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
 1.5 ตรวจสอบสภาพ 

ชนวนท้าย ถ้ามีรอย 
ถูกกระแทก แต่ไม่ทำงาน 
1.6 ตรวจสอบภายใน 
ลำกล้อง ว่ามีเขม่าและ
ส่ิงแปลกปลอมจับเกาะ
อยู่ภายในลำกล้องหรือไม่ 
1.7 ลองบรรจุและทำการ
ยิงอีกครั้ง 
1.8 ถอดชุดลำกล้องออก
จากขาหยั่ง 
1.9 วิธีถอดโครงเครื่อง 
ปิดท้ายและรองแป้นเกลียว
เข็มแทงชนวน 
1.10 ตรวจสอบการทำงาน
ของชุดเข็มแทงชนวน  
โดยใช้นิ้วดันท้ายเข็มแทง
ชนวน ว่าเคล่ือนท่ีพ้น
เรือนเข็มแทงชนวน
หรือไม่ ถ้าเข็มไม่โผล่พ้น 
1.11 ตรวจแหนบโครง 
กระเด่ืองล่ันไก โดยใช้ไขควง
ปากแบนถอดจุกเกลียว
ปิดท้ายโครงกระเด่ืองล่ันไก
ออก ถอดแหนบโครงกระเด่ือง
ล่ันไก ตรวจดูการยุบตัว 
การสึกกร่อน 

1.5.1 เปล่ียนนัดใหม่แทน 
 
 
1.6.1 ทำความสะอาด 
ลำกล้อง โดยใช้แส้หุ้มผ้า 
แล้วโสกภายในลำกล้อง 
(ห้ามหล่อล่ืนภายใน 
ลำกล้อง) 
 
 
 
 
 
 
1.10.1 ใช้ประแจขันชุด
เข็มแทงชนวน ขันแป้น 
เกลียวบังคับเข็มแทงชนวน
ให้แน่น 
1.10.2 เปล่ียนเข็มแทงชนวน 
 
1.11.1 เปล่ียนแหนบโครง 
กระเด่ืองล่ันไก 
 
 
 
 
 

- ชนวนท้ายเส่ือมสภาพ 
 
 
-ภายในลำกล้อง
สกปรก มีเขม่าท่ีเกิด
จากการยงิในนัดก่อน ๆ 
จับเกาะอยู่ ทำให้ลูก
ระเบิดยิงเล่ือนตัวลง 
ไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
- เกิดจากการคลายตัว
ของแป้นเกลียวบังคับ
เข็มแทงชนวน 
 
-เกิดจากการยิง
ติดต่อกันหลายครั้ง 
-เกิดจากแหนบโครง
กระเด่ืองล่ันไกอยู่ใน
พื้นท่ีจำกัด ทำให้
แหนบคันล่ันไกยุบตัว
ไม่คลายตัวกลับท่ีเดิม 
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3. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดขับเคลื่อนทางสูง 
ตารางท่ี 7 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดขับเคล่ือนทางสูง 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ยกปากลำกล้องขึ้นหรือ
ลดปากลำกล้องลงไม่ได้ 

 

1.1 ตรวจสอบโดยการ 
ใช้มือหมุนควงสูง ว่ามี
การคลายตัวของชุดเกลียว
ปรับเฟืองขับควงสูงตัว
หรือไม่ หากมีให้ใช้
ประแจเบอร์ 30 ปรับ
เกลียวจุดท่ีจะปรับเฟือง
ขับควงสูง 
1.2 ในขณะปรับชุด
เกลียวปรับเฟืองขับควง
สูงให้พลประจำปืนหมุน
ควงสูงขึ้นหรือลงโดยใช้
ความรู้สึกและสังเกตุว่า
สามารถหมุนควงสูงทำให้
ลำกล้องเคล่ือนท่ีขึ้นลงได้
คล่องตัวพอดี  

- จัดปรับชุดเกลียวปรับ
เฟืองขับควงสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เกิดจากการส่ันสะเทือน
ขณะยิง และการเคล่ือนย้าย
ยุทโธปกรณ์ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
4. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดขับเคลื่อนทางทิศ 
ตารางท่ี 8 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ชุดขับเคล่ือนทางทิศ 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ส่ายปากลำกล้องไปทาง 
ซ้ายหรือทางขวาไม่ได้ 

1.1 ตรวจสอบโดยใช้มือ
หมุนชุดขับเคล่ือนทางทิศ 
หากมีการคลายตัวของ
สลักเกลียวยึดแท่นชุด
ขับเคล่ือนใหใ้ช้ประแจ 
หกเหล่ียม เบอร์ 12  
ปรับให้แน่น 

1.1.1 จัดปรับสลักเกลียว
ยึดแท่นชุดขับเคล่ือน 

- เกิดจากการส่ันสะเทือน
ขณะยิง และการเคล่ือนย้าย
ยุทโธปกรณ์ 
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5. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ลูกระเบิดยิง 
ตารางท่ี 9 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ลูกระเบิดยิง 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ระยะยิงใกล้กว่าปกติ 
 

1.1 ตรวจสอบความ 
เปียกช้ืนส่วนบรรจุเพิ่ม  
โดยการใช้มือสัมผัส ว่ามี
ความเปียกช้ืนหรือไม่ 
1.2 ตรวจสอบความเปียก
ช้ืนภายในลำกล้อง  
ว่ามีน้ำอยู่ภายในลำกล้อง
หรือไม ่

1.1.1 เปล่ียนส่วนบรรจุ
เพิ่มใหม่ 
 
 
1.2.1 ทำความสะอาด 
ลำกล้องโดยใช้แส้หุ้มผ้า
แห้งโสกภายในลำกล้อง 

- เกิดจากสภาพอากาศ
เช่น ฝนตก น้ำค้างลง 
ทำให้ส่วนบรรจุหลักและ
ส่วนบรรจุเพิ่ม ลุกไหม้ช้าลง 
- เกิดจากสภาพอากาศ
เช่น ฝนตก น้ำค้างลง 
ทำให้ส่วนบรรจุหลักและ
ส่วนบรรจุเพิ่ม ลุกไหม้ช้าลง 

6. ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตารางท่ี 10 ข้อขัดข้องและการแก้ใขสำหรับ ระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

ปัญหา การดำเนินการ การแก้ไข สาเหตุ 
1. ลำกล้องไม่กลับเข้าท่ี 
 
 
 
 
 
2. ระยะห่างระหว่างฝา
ปิดกระบอกรับแรง
สะท้อนถอยหลังกับโครง
ปิดท้ายเครื่อง มีน้อย
เกินไป 

1.1 ตรวจสอบระบบแก๊ส
ไนโตรเจนและระบบ
น้ำมัน 
1.2 ตรวจสอบส่ิงสกปรก
บริเวณส่วนเคล่ือนท่ีของ
ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
2.1 ตรวจสอบระบบแก๊ส
ไนโตรเจนและระบบน้ำมัน 
2.2 ตรวจสอบถังบรรจุ
เช้ือเพลิงว่ามีรอยรั่ว ร้าว 
รอยแตกหรือไม ่
2.3 ตรวจสอบระยะห่าง
ระหว่างฝาปิด 
กระบอกรับแรงถอยกับ
โครงปิดท้าย 

1.1.1บรรจุแก๊ส
ไนโตรเจน และน้ำมัน 
 
 
 
 
2.1.1 บรรจุแก๊ส
ไนโตรเจน และน้ำมัน  
2.2.1 ทำการซ่อมแซม
รอยรั่ว หรือรอยแตก 
 

- แก๊สไนโตรเจน หรือ
น้ำมันเกิดการรั่วซึม 
ออกจากถงับรรจุเช้ือเพลิง 
 
 
 
- แก๊สไนโตรเจน หรือ
น้ำมันเกิดการรั่วซึมออก
จากถังบรรจุเช้ือเพลิง 
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 ตอนท่ี 3 
การแบ่งมอบการซ่อมบำรุง (MAINTENANCE ALLOCATION CHART) 

 
แผนการแบ่งมอบการซ่อมบำรุง สำหรับ ค.120 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ตารางท่ี 11 ตารางแผนการแบ่งมอบการซ่อมบำรุง สำหรับ ค.120 มม. ติดต้ังระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
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ชุดลำกล้อง 
1.1 ลำกล้อง 
1.2 ปลอกรัดลำกล้อง 
1.3 เครื่องปิดท้ายและล่ันไก 
1.4 เข็มแทงชนวน 
ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
2.1 กระบอกรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
2.2 กระบอกสะสมแรงดัน 
2.3 แหนบส่งลำกล้องกลับเข้าท่ี 
2.4 เฟืองทางสูง 
ชุดขับเคล่ือน 
3.1 มอเตอร์ขับเคล่ือน 
3.2 ชุดเกียร์ขับเคล่ือน 
3.3 ชุดเฟืองขับ 
3.4 ชุดครัชและมือหมุน 
เครื่องเล็งและเครื่องควบคุมการยิง 
3.1 หลักเล็ง 
3.2 ไฟฉายหัวหลักเล็ง 
3.3 เครื่องเล็งแบบ เอ็ม 53 
3.4 กล่องใส่เครื่องเล็ง 
3.5 ไฟฉายเครื่องเล็ง 
3.6 กล้องข้อศอก 
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คำอธิบาย แผนการแบ่งมอบการซ่อมบำรุงช่องต่างๆ 
 1. ช่องท่ี 1 หมายเลขชุดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นหมายเลขชุดองค์ประกอบท่ีจัดรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 2. ช่องท่ี 2 ช่ือองค์ประกอบ เป็นช่ือองค์ประกอบย่อยติดต้ังรวมอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน 
 3. ช่องท่ี 3 การซ่อมบำรุง เป็นขอบเขตท่ีกำหนดให้ปฏิบัติในการซ่อมบำรุงแต่ละระดับ ในความรับผิดชอบ
ตามสัญลักษณ์ท่ีกำหนด 
 4. สัญลักษณ์ ขอบเขตความรับผิดชอบการซ่อมบำรุงแต่ละขั้น กำหนดด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์แทน พลประจำอาวุธ 
 4.2 สัญลักษณ์แทน ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย 
 4.3 สัญลักษณ์แทน หน่วยซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง (สพ.ทบ.) 
 4.4 สัญลักษณ์แทน หน่วยซ่อมบำรุงระดับคลัง (ศอว.ศอพท.) 
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บทที่ 4 
กระสุน 

 

ตอนท่ี 1 
กล่าวท่ัวไป 

 
1. ลักษณะทั่วไป 
 กระสุนท่ีใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิดเรียกว่า “ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ลย./ค.  
สำหรับลูกระเบิดยิงที่ใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิด หรือ ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 ผลิตโดย ศอว.ศอพท.  
ซึ่งเป็นลูกระเบิดยิงแบบสำเร็จรูปชนิดกึ่งรวมครบนัด สามารถปรับส่วนบรรจุได้ เรียกช่ือเต็มว่า “ลูกระเบิดยิง
จากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม.” หรือ เรียกย่อๆ ว่า ลย./ค.120 มม. 
 

2. ประเภทของลูกระเบิดยิง 
 การแบ่งประเภทของ ลย./ค. แบ่งตามความมุ่งหมายในการใช้งานเป็น 4 ประเภท คือ 
 2.1 ประเภทการฝึกยิง (TRAINING MOTAR BOMB) ใช้ในการฝึกหัดยิง เพื่อให้ทหารคุ้นเคยกับการยิง ลย./ค. 
ประเภทนี้ไม่มีชนวนหัว และวัตถุระเบิดบรรจุ มีเพียงชนวนท้ายและส่วนบรรจุหลัก ซึ่งทำหน้าท่ีขับตัว ลย./ค. 
ออกจากลำกล้องเท่านั้น เมื่อยิงไปแล้ว สามารถนำมาประกอบชนวนท้ายและส่วนบรรจุหลักเพื่อนำไปใช้ได้อีก 
 2.2 ประเภทการซ้อม (PRACTICE MOTAR BOMB) ลย./ค. ประเภทนี้มีลักษณะส่วนประกอบ ตลอดจน
น้ำหนักและขีปนวิธี เหมือนกับ ลย./ค. สังหารทุกประเภท เว้นแต่ภายใน ลย./ค. จะบรรจุวัตถุปรับน้ำหนัก 
(INERT FILLER) ซึ่งไม่ใช่วัตถุระเบิดหรือสารเคมีใด ๆ ความมุ่งหมายในการใช้กเ็พื่อยิงซ้อมความแม่นยำ 
 2.3 ประเภทรบ (SERVICE MOTAR BOMB) ลย./ค. ประเภทนี้ ใช้ยิงหวังผลในการรบ ซึ่งผลและอำนาจ
ของ ลย./ค. ประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของ ลย./ค. ซึ่งแบ่งออกเป็น 
  2.3.1 ชนิดสังหาร (HE LIGHT) 
  2.3.2 ชนิดทำลาย (HE HEAVY) 
  2.3.3 ชนิดควัน (SMOKE) 
  2.3.4 ชนิดส่องแสง (ILLUMINATION) 
 2.4 ประเภทฝึกบรรจุ (BUMY MOTAR BOMB) ลย./ค. ประเภทนี้ใช้เฉพาะฝึกหัดบรรจุเท่านั้น จะยิงออก
จากลำกล้องไม่ได้ เนื่องจากไม่มีองค์ประกอบท่ีเป็นวัตถุระเบิด (ชนวนท้าย, ส่วนบรรจุหลัก และส่วนบรรจุเพิ่ม)
ท่ีจะส่ง ลย./ค. ออกจากลำกล้อง 
 2.5 ลย./ค. ที่ใช้กับ ค.120 มม. ซึ่งผลิตโดย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ นั้น ต้องมีแรงดันภายในรังเพลิง 
ไม่เกิน 1,103 กก./ตร.ซม. ในปัจจุบัน มีดังนี้ 
  2.5.1 ลย./ค.120 มม. ชนิดระเบิด เอ็ม 293 (ศอว.ศอพท. ผลิต) 
  2.5.2 ลย./ค.120 มม. ชนิดควันฟอสฟอรัสขาว เอ็ม 404 (ศอว.ศอพท. ผลิต) 
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  2.5.3 ลย./ค.120 มม. ชนิดควันฟอสฟอรัสขาว เอ็ม 9412 (จัดหาจากต่างประเทศ) 
  2.5.4 ลย./ค.120 มม. ชนิดส่องแสง เอ็ม 9602 (จัดหาจากต่างประเทศ) 
  2.5.5 ลย./ค.120 มม. ชนิดส่องแสง เอ็ม 9607 (จัดหาจากต่างประเทศ) 
 

3. การพิสูจน์ทราบ ลย./ค. 
ตารางท่ี 12 การพิสูจน์ทราบ ลย./ค. 

แบบและชนิด 
ของ ลย./ค. 

สีของ ลย./ค. 
 

จำนวนแถบสี 
ท่ีคาด 

สีของเครื่องหมาย 
 

หมายเหตุ 
 

เอ็ม 293 รบ. (TNT)  
มีส่วนบรรจุเพิ่ม 

กากีแกมเขียว ไม่มี เหลือง ศอว.ศอพท. ผลิต 

เอ็ม 404 ควัน )ฟร(  
มีส่วนบรรจุเพิ่ม 

สีเขียวอ่อน แดง 1 แถบ เหลือง ศอว.ศอพท. ผลิต 

เอ็ม 9412 ควัน (ฟร) กากีแกมเขียว - เหลือง อิสราเอล ผลิต 
เอ็ม 9602 ส่องแสง กากีแกมเขียว - เหลือง อิสราเอล ผลิต 
เอ็ม 9607 ส่องแสง กากีแกมเขียว - เหลือง อิสราเอล ผลิต 

 

 

4. การใช้ชนวนร่วมกัน 
ตารางท่ี 13 การใช้ชนวนร่วมกัน 

ชนวน 
ลย./ค. กระทบแตก ถ่วงเวลา กลเวลา แตก 

อากาศเหมาะ 
หมายเหตุ 

PDM 111 A1 PDM 111 
เอ็ม 132 รบ. 
เอ็ม 404 รบ. 
เอ็ม 9412 ควัน (ฟร) 
เอ็ม 9602 ส่องแสง 
เอ็ม 9607 ส่องแสง 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

- 
- 

- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 

 

5. ตารางยิง 
 ตารางยิงสำหรับ ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 และ เอ็ม 132 เอ 2 
 5.1 ลย./ค. เอ็ม 293 (120 MOTAR BOMB M 293) 
   ใช้สมุดตารางยิงสำหรับ เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม 132 เอ 1, เอ็ม 132 เอ 2 ใช้กับลูกระเบิด เอ็ม 293 
ส่วนบรรจุ 0, 2, 4, 6, 8, 9 ผลิตโดย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ (เพื่อพราง) 
 5.2 ลย./ค. ส่องแสง เอ็ม 9602 เอ็ม 9607 
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   ใช้ FIRING TABLE FOR CARTRIDGE ILLUMINA TING M 9602, M 9607 FIRED FROM MORTAR 120 
MM. K 6 PROPELLING CHASES, 0-4 
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ตอนท่ี 2 
ลูกระเบิดยิง ขนาด 120 มม. 

 
 ศอว.ศอพท. ได้ผลิต ลย./ค. ท่ีใช้กับ ค.120 มม. เอ็ม 132 เอ 1 และ เอ็ม 132 เอ 2 จำนวน 2 ชนิด คือ 
ลย./ค. รบ.เอ็ม 132 และ ลย./ค. ควัน (ฟร) เอ็ม 404 
 
1. ลูกระเบิดยิง ขนาด 120 มม. ชนิดระเบิด เอ็ม 293 
 ลักษณะทั่วไปของ ลย./ค.120 มม. รบ.เอ็ม 293 ผลิตโดย โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง 
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (รง.กสย.ศอว.ศอพท.) 
เป็นกระสุนกึ่งรวมครบนัด สามารถจัดส่วนบรรจุได้ ใช้ยิงทำลายเป้าหมายด้วยอำนาจการระเบิดและสะเก็ดระเบิด 
 1.1 ส่วนประกอบและการทำงาน ลย./ค. ครบนัด มีดังนี้ 
  1.1.1 ชนวนหัว (FUZE) ใช้ชนวนหัวชนิดกระทบแตกไว/ถ่วงเวลา ซึ่งสามารถเลือกตำแหน่งงานได้   
โดยหมุนสลักตั้งการทำงานของชนวนให้ชี ้ไปตรงอักษร SQ จะทำงานแบบกระทบแตกไว (SUPER QUICK)  
และหมุนช้ีไปตรงอักษร D จะทำงานถ่วงเวลา (DELAY) ได้ 0.05 วินาที ใช้ชนวนหัวแบบ PD M 111 A1, PD M 111 A2, 
PD M 111 A3 และ PDK M 510 
  1.1.2 ดินเพิ่มเติม (SUPPLEMENTARY CHARGE) บรรจุอยู่ในตัว ลย./ค. ต่อจากชนวนหัว เพื่อทำหน้าท่ีขยาย
การระเบิดให้กับส่ิงบรรจุ หรือ TNT ท่ีบรรจุไว้ในตัว ลย./ค. 
  1.1.3 ตัว ลย./ค. (SHELL BODY) ทำด้วยเหล็กกล้า ส่วนหัวมีร่องเกลียวสำหรับประกอบชนวน 
ส่วนท้ายมีร่องเกลียวสำหรับประกอบกับหาง ลย./ค. ภายในบรรจุส่ิงบรรจุ หรือ TNT ด้วยวิธีหลอมเท ตัว ลย./ค.  
เป็นตัวทำลายเป้าหมายด้วยอำนาจการระเบิดและสะเก็ดระเบิด 
  1.1.4 หาง ลย./ค. (FIN ASSEMELY) ทำด้วยอะลูมิเน ียมผสม ซึ ่งชุดป้องกันสนิม ให้เป็นสีดำ 
ด้วยวิธีอะโนไดซ์ หาง ลย./ค. มีหน้าท่ีบังคับให้ ลย./ค. พุ่งตรงไปยังเป้าหมายตามทิศทางยิง 
  1.1.5 ส่วนบรรจุหลัก ( IGNTITON CARTRIDGE) บรรจุไว้ในแกนหางของ ลย./ค. ทำหน้าที่ จุด
ส่วนบรรจุเพิ่มให้เผาไหม้ ขับ ลย./ค. ให้วิ่งไปยังเป้าหมาย 
  1.1.6 ส่วนบรรจุเพิ ่ม (PROPELLANT INCREMNT) เป็นถุงดินส่ง  สวมไว้กับแกนหาง ลย./ค.  
เมื่อเผาไหม้จะทำให้เกิดแรงผลักดันสูง ลย./ค. ออกจากลำกล้อง มีความเร็วต้น และระยะยิงไกล ส่วนบรรจุเพิ่ม 
มี 9 ส่วนบรรจุ คือ ส่วนบรรจุ 0, 2, 4, 6, 8, และ 9 มีส่วนผสมทางเคมีของ ไนโตรเซลลูโลส ประมาณ 12.25% 
ถุงผ้าทำด้วยแพรเทียม, ไหมไนล่อน หรือถุงผ้า เมื่อทำการยิงไปแล้ว จะถูกเผาไหม้หมดไม่มีกาก มีส่วนบรรจุต่างๆ 
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 14 ส่วนบรรจุเพิ่ม (PROPELLANT INCREMNT) 

ส่วนบรรจุ ความเร็วต้น(วินาที/เมตร) ระยะยิงไกลสุด(เมตร) สีของถุงดิน 
0 
2 
4 
6 
8 
9 

112  ±3  
117  ±3  
227  ±3  
270  ±3  
307  ±3  
322  ±3  

1,140 
2,700 
3,975 
5,100 
6,100 
6,500 

น้ำตาล 
เขียว 
ดำ 
ฟ้า 

ชมพู หรือ แดง 4 
ส้ม 

  1.1.7 ชนวนท้าย (PERCUSSION PRIMER) บรรจุส่วนท้ายของแกนหาง ลย./ค. จะถูกจุดด้วยเข็ม
แทงชนวนของ ค. แล้วจุดระเบิดขยายไปยังส่วนบรรจุหลัก 
 
2. ลย./ค.120 มม. ชนิดควันฟอสฟอรัส เอ็ม 404 
 ลักษณะทั่วไป เป็นกระสุนกึ่งรวมครบนัด สามารถปรับส่วนบรรจุได้ ใช้ยิงเป็นฉากกำบัง และทำให้เกิ ด   
เพลิงไหม้ด้วยควันฟอสฟอรัสขาว (WHITE PHOSPHORUS) 
 2.1 ส่วนประกอบ และการทำงาน ของ ลย./ค. ครบนัด ดังนี้ 
 ชนวนหัว (FUZE) ใช้ชนิดหัวชนิดกระทบแตกไว้/ถ่วงเวลา สามารถเลือกตำแหน่งการทำงานได้เช่นเดียวกัน
กับชนวนหัว เอ็ม 293 
 2.2 หลอดดินขยายการระเบิด (BURSTING CHARGE) บรรจุอยู่ในตัว ลย./ค. ระเบิดแตกออก ซึ่งจะทำให้
ฟอสฟอรัสขาวเกิดการแตกกระจายและเกิดเพลิงไหม้ 
 2.3 ตัวระเบิดยิง (SHELL BODY) ทำด้วยเหล็กกล้า ส่วนหัวมีเกลียวสำหรับประกอบกับเกลียวของชนวนหัว 
และส่วนท้ายมีเกลียวเพื่อประกอบหาง ลย./ค. ภายในบรรจุฟอสฟอรัสขาว 
 2.4 หางลูกระเบิดยิง (FIN ASSEMBLY) เป็นหางแบบเดียวกัน ลย./ค.120 มม. เอ็ม 293 
 2.5 ส่วนบรรจุหลัก (IGNITION CARTRIDGE) ใช้แบบเดียวกับ ลย./ค.120 มม. เอ็ม 293 
 2.6 ชนวนท้าย (PERCUSSION PRIMER) ใช้แบบเดียวกับ ลย./ค.120 มม. เอ็ม 293 
 2.7 ส่วนบรรจุเพิ่ม (PROPELLANT INCREMENT) ใช้แบบเดียวกับ ลย./ค.120 มม. เอ็ม 293 
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ตอนท่ี 3 
การปรนนิบัติบำรุงและข้อควรระวงัเกี่ยวกบัลูกระเบิดยิง 

 
1. การปรนนิบัติ ลย./ค. 
 การปรนนิบัติบำรุง ลย./ค. มีความจำเป็นต้องกระทำ เพื่อให้ทราบสภาพของ ลย./ค. ที่พร้อมจะใช้งานได้
สมบูรณ์เสมอ ดังนี้ 
 1.1 ตรวจสอบสภาพหีบห่อ ลย./ค. โดยไม่ต้องเปิดหีบห่อ ถ้าพบสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ลย./ค. อาจจะสกปรก 
หรือเส่ือมสภาพ จึงต้องเปิดหีบห่อออกตรวจสภาพ ลย./ค. 
 1.2 ลย./ค. ท่ีถูกเปิดหีบห่อแล้ว ให้ตรวจสภาพ ลย./ค. และส่วนประกอบอื่นๆ ทุกวัน โดยไม่ต้องแกะกล่อง ลย./ค. 
 1.3 ตรวจส่ิงสกปรกต่างๆ เช่น น้ำ, ดิน, ทราย, สนิม ให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อย 
 1.4 ลย./ค. ท่ีตรวจพบว่าเป็นสนิมมาก ดิน สกปรก หรือเขียวขึ้น ไม่ควรนำมาใช้งานนอกจากกรณีฉุกเฉิน 
 1.5 ลย./ค. ท่ีนำออกมาจากกล่องแล้ว ไม่ได้ทำการยิงให้ใส่กลับตามเดิม แต่ต้องตรวจสภาพให้แน่ใจว่า ลย./ค. 
แห้งสนิท สะอาดเรียบร้อย ถ้ากล่องเก่าชำรุดให้หาทดแทน 
 1.6 ลย./ค. หรือส่วนประกอบอื่นๆ ท่ีถอดเตรียมไว้สำหรับยิง แต่ไม่ได้ยิงให้ดำเนินการดังนี้ 
  1.6.1 ใส่จุกปิดชนวน (ใส่ปะเก็นด้วย) หรือใส่ชนวนเข้ากับตัว ลย./ค. ให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อจะนำเก็บ
เข้าคลัง 
  1.6.2 ตรวจสภาพอุปกรณ์นิรภัยให้อยู่ในตำแหน่งเดิม 
  1.6.3 เก็บ ลย./ค. หรือชนวนเข้าไว้ในกล่องเดิม ตัวอักษร เครื่องหมายต่างๆ ลย./ค. หรือหีบห่อ ต้องให้
ชัดเจนครบถ้วนเหมือนของเดิม 
 1.7 ลย./ค. ท่ีใช้การไม่ได้ กระสุน - วัตถุระเบิด ท่ีใช้การไม่ได้อันเนื่องมาจากการระงับ ใช้ - จ่าย มีคำส่ังให้ส่งคืน 
ชำรุด เสื่อมสภาพ ให้ปฏิบัติดังนี้ เก็บกระสุนวัตถุระเบิดหรือ ลย./ค. ไว้ในกล่องเดิม แต่ถ้ากล่องเดิมชำรุด  
ให้หากล่องอื่นมาทดแทน เขียนรายละเอียดพร้อมเครื่องหมายต่างๆ ไว้ให้ครบถ้วน และเขียนข้อความว่า 
“กระสุนใช้การไม่ได้” ไว้ทุกกล่อง 
 
2. การเก็บรักษากระสุน - วัตถุระเบิด 
 2.1 กระสุน - วัตถุระเบิด หรือ ลย./ค. ต่างๆ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ถูกต้องตามหลักการเก็บรักษา คือ เก็บในคลัง, 
เก็บในคลังกลางแจ้ง หรือในสถานท่ีไม่ตากแดด มีการระบายอากาศได้ดี มีรั้วลวดหนามล้อมรอบ หลีกเล่ียงการเก็บ
ในยานยนต์หรือกลางแสงแดด 
 2.2 อุณหภูมิที่กำหนด อุณหภูมิต่ำกว่า – 60 องศาเซลเซียส เก็บกระสุนไว้ได้ไม่เกิน 3 วัน และอุณหภูมิ 
สูงกว่า 70 องศาเซลเซียส เก็บได้ไม่เกิน 4 ชม. 
 2.3 การเก็บรักษาการเคลื่อนย้าย ลย./ค. ชนิดฟอสฟอรัสขาว (WP) จะต้องทำการที่อุณหภูมิต่ำกว่า 
จุดหลอมละลายของฟอสฟอรัสขาว คือ 44 องศาเซลเซียส หรือ 111.4 องศาฟาเรนไฮต์ 
 2.4 อย่าเก็บกระสุนวัตถุระเบิดไว้ใต้ต้นไม้ ส่ิงปลูกสร้างสูงๆ อาจถูกฟ้าฝ่าได้ 
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 2.5 การเก็บกระสุนกลางแจ้งเมื่อจำเป็น ต้องเลือกสภาพท่ีเรียบ ระบายน้ำได้, ได้ระดับแห้ง, ห่างจาก     
สายเมนไฟฟ้า, ท่ีเก็บน้ำมันเช้ือเพลิง และอ่างเก็บน้ำ หรือคลอง 
 2.6 การจัดวางกระสุน – วัตถุระเบิด ใช้ขอนไม้กองกระสุนวัตถุระเบิดให้สูงจากพื้นอย่างน้อย 6 นิ้ว  
เพื่อให้ถ่ายเทอากาศได้ ขุดร่องระบายน้ำล้อมรอบกองกระสุน เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้ากองกระสุน 
 2.7 ใช้ผ้าใบคลุมกองกระสุน โดยให้มีช่องว่างระหว่างกองกระสุนกับผ้าใบประมาณ 18 นิ้ว (45 ซม.) 
ให้ริมของผ้าใบตอนล่างสูงจากพื้นดิน 6 นิ้ว (15 ซม.) เพื่อการถ่ายเทอากาศได้ดี 
 2.8 การเก็บกระสุนพิเศษ เช่น ฟอสฟอรัสขาว ให้ต้ังหัวขึ้น 
 2.9 การวางหีบห่อกระสุนต้องถูกต้องตามอักษร หรือเครื่องหมายท่ีกำหนดไว้บนหีบห่อกระสุน 
 
3. ข้อควรระวังเก่ียวกับการใช้ลูกระเบิดยิง  
 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ ลย./ค.120 มม. มีดังนี้ 
 3.1 ไม่ควรทำลายเทปกันน้ำพันผนึกฝากล่อง และนำ ลย./ค. ออกมาจากกล่องกระดาษสีดำ เมื่อยังไม่ต้องการใช้ 
ลย./ค. นั้นทำการยิง 
 3.2 ลย./ค. ที่นำออกจากกล่องแล้ว แต่ไม่ได้ทำการยิงตามแผนในครั้งนั้นๆ ต้องนำเก็บใส่กล่องกระดาษ  
ไว้ตามเดิมทุกครั้ง ก่อนเก็บต้องทำความสะอาดให้ปราศจาก ฝุ่นผง และต้องแห้ง สะอาด ต้องปิดเทปผนึกฝากล่อง
กันน้ำให้เหมือนเดิม 
 3.3 ไม่ควรวางกล่องหีบบรรจุ ลย./ค. ตากแดด ตากฝน จะทำให้กล่องกระดาษชำรุดเป็นอันตรายต่อ ลย./ค. ได้ 
 3.4 การหยิบยก ขนย้าย ลย./ค. ควรกระทำด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา เพราะช้ินส่วนต่างๆ ของเครื่องจุด
และชนวนนั้นอยู่ในสภาพที่จะทำงาน ถ้าถูกกระแทกด้วยแรงหรือหล่นจากที่สูง ก็อาจจะทำงาน  ทำให้เกิด
อันตรายข้ึนได้ 
 3.5 อย่าถอดช้ินส่วนต่างๆ ของชนวนหัวเป็นอันขาด ยกเว้นสลักนิรภัยจะถอดได้ต่อเมื่อจะทำการยิงเท่านั้น 
 3.6 ระมัดระวังและป้องกันไม่ให้ ลย./ค. เปรอะเปื้อน ฝุ่นผง , ดินทราย, โคลน, น้ำ และสิ่งสกปรกต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนทำการยิงต้องเช็ดส่ิงสกปรกให้หมดเสียก่อน แต่ไม่ต้องขัดเป็นเงาเพื่อให้สวยงาม 
 3.7 อย่าปล่อยให้ ลย./ค. ตากแดดเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะส่วนบรรจุเพิ่ม ลย./ค. ท่ีใช้ มีอุณหภูมิแตกต่างกัน 
จะทำให้ตำบลกระสุนตก มีการกระจายมากขึ้น 
 3.8 ไม่ควรให้ถุงส่วนบรรจุเพิ่มเปียกน้ำ แม้จะมีถุงเซลโลเฟน หุ้มห่ออยู่ก็ตาม เพราะจะทำให้เกิดความช้ืน 
และอุณหภูมิของส่วนบรรจุเพิ่มต่ำลง ทำให้ระยะยิงใกล้เข้ามา 
 3.9 ห้ามทำลายถุงเซลโลเฟน ท่ีหุ้มห่อส่วนบรรจุเพิ่มเป็นอันขาด 
 3.10 การถอดสลักนิรภัยออกจากชนวนหัวของ ลย./ค. ให้ถอดเมื่อจะบรรจุ ลย./ค. เข้าลำกล้องเพื่อทำการยิงเท่านั้น 
อย่าถอดสลักนิรภัยท้ังๆ ท่ียังไม่ต้องการใช้ ลย./ค. เพื่อทำการยิง 
 3.11 ลย./ค. นัดใดๆ ท่ีถอดสลักนิรภัยออกแล้ว บังเอิญไม่ได้ทำการยิงท่ีคาดไว้ ให้ใส่สลักนิรภัยเข้าท่ีอย่างเดิม
ก่อนท่ีจะบรรจุ ลย./ค. นั้น ใส่กล่องกระดาษกันน้ำสีดำ 
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 3.12 ลย./ค. นัดใด ท่ีได้ถอดถุงส่วนบรรจุเพิ่มออก เพื่อเตรียมส่วนบรรจุให้ตรงตามคำส่ังยิง แต่บังเอิญไม่ได้
ทำการยิงตามที่คาดหมายไว้ ให้ใส่ถุงส่วนบรรจุเพิ่มกลับเข้าที่เดิม และจะต้องใส่ให้แน่นก่อนที่จะบรรจุ ลย./ค. นั้น  
ใส่กล่องกระดาษกันน้ำสีดำ 
 3.13 ต้องระลึกอยู่เสมอว่า ลย./ค. ที่ยิงออกไปแล้วแต่ไม่ระเบิดนั้น ชนวนหัวพร้อมที่จะทำงานอยู่ตลอดเวลา 
ฉะนั้นห้ามหยิบยก ขนย้าย เพราะอาการส่ันสะเทือนเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ชนวนหัวทำงานได้ทันที ทำให้เกิด
อันตรายข้ึนได้ 
 3.14 ถ้าปรากฏว่า ลย./ค. นัดใดท่ียิงออกไปแล้วไม่ระเบิด ให้ทำเครื่องหมายบอกตำบลกระสุนไว้ แล้วรีบติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีสรรพาวุธ เพื่อจัดการทำลายต่อไป 
 3.15 ห้ามทำการยิง ลย./ค. ชนิดสังหาร ทำลาย หรือควัน ข้ามทหารฝ่ายเดียวกัน เว้นแต่ทหารนั้นจะอยู่ใน
รถถังห่างจากแนวยิง 100 หลา (90 เมตร) หรือมากกว่า 
 3.16 ถุงเตรียม ลย./ค. ไว้ยิงจะต้องวางไว้บนหีบไม้ และมีกล่องกระดาษกันน้ำสีดำครอบส่วนหางไว้จนกว่า
จะถึงเวลายิง 
 3.17 ลย./ค. ท่ีตรวจแล้วพบว่าเป็นสนิมมาก ส่วนบรรจุเพิ่มเปียกช้ืนไม่ควรนำมาใช้ เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน 
 3.18 ลย./ค. ท่ีใช้การไม่ได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.18.1 เก็บไว้ในกล่องเดิม ถ้ากล่องชำรุดให้หากล่องอื่นแทน แต่ต้องเขียนบอกรายละเอียดพร้อม
เครื่องหมายต่าง ๆ ไว้ให้ครบ และเขียนข้อความว่า “กระสุนใช้การไม่ได้” ไว้ทุกกล่อง 
  3.18.2 ส่ง ลย./ค. ท่ีใช้การไม่ได้คืนเจ้าหน้าท่ีส่งกำลัง เพื่อส่งให้สรรพาวุธทำลายต่อไป 
 3.19 จงหลีกเล่ียงการเก็บ ลย./ค. และส่วนประกอบไว้กลางแสงแดด และไม่มีการระบายอากาศ เพราะอาจ
ทำให้อุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนดท่ีจะสามารถเก็บ ลย./ค. ไว้ได้ (อุณหภูมิต่ำกว่า – 62 องศาเซลเซียส เก็บไว้ได้
ไม่เกิน 3 วัน และอุณหภูมิสูงกว่า 71 องศาเซลเซียส เก็บไว้ได้ไม่เกิน 4 ชม.) 
 3.20 การเก็บรักษาหรือการหยิบยก ขนย้าย ลย./ค. ควันฟอสฟอรัสขาว จะต้องกระทำท่ีอุณหภูมิต่ำกว่าจุด
หลอมละลายของฟอสฟอรัสขาว คือ 44 องศาเซลเซียส หรือ 111.4 องศาเซลเซียส 
 3.21 เมื่อจำเป็นต้องเก็บรักษา ลย./ค. ไว้กลางแจ้ง ให้เลือกสถานท่ีท่ีห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูง สถานท่ีเก็บ
น้ำมันเช้ือเพลิง หรือท่ีท่ีจะทำให้เกิดระเบิดและติดไฟได้ง่าย 
 3.22 การเก็บรักษา หรือวาง ลย./ค. ฟอสฟอรัสขาว จะต้องให้หัว ลย./ค. ต้ังขึ้นข้างบน 
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ตอนท่ี 4 
การปฏิบัติต่อกรณีลูกระเบิดยิงไม่ทำงาน 

 
 ในกรณีที่ ลย./ค. ยิงแล้วไม่ลั่นหรือลั่นช้า ขณะที่ ลย./ค. ยังคงอยู่ภายในลำกล้องจะไม่มีอันตรายใด ๆ  
ถ้าการปฏิบัติเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ในกรณี 
ลย./ค. ไม่ล่ันหรือล่ันช้า อาจเกิดจากสาเหตุการต้ังตำแหน่งของแป้นบังคับแกนเปล่ียนตำแหน่ง การยิงไม่ถูกต้อง 
เข็มแทงชนวนชำรุดมีส่ิงกีดขวาง ภายในลำกล้องมีส่ิงสกปรก หรือสีท่ีพอกมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เป็นต้น 
 
1. วิธีปฏิบัติ ลย./ค. ไม่ทำงาน 
 เมื่อบรรจุ ลย./ค. ลงไปในลำกล้อง ค. แล้ว ปรากฏว่า ลย./ค. ไม่ออกมาจากลำกล้อง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ 
ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้ 
 1.1 ให้คิดว่า ค. นั้น อาจจะล่ันขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ ฉะนั้นจึงควรให้เจ้าหน้าท่ีต่างๆ ออกไปให้พ้นรัศมีอันตราย 
และให้ส่วนท่ีเคล่ือนท่ีของ ค. ควรให้ช้ีไปยังเป้าหมายจนกว่าจะได้นำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง 
 1.2 ในกรณี ลย./ค. ไม่ล่ัน อาจจะบรรจุเข้าไปในลำกล้องท่ีร้อนจัด อาจจะเกิดกรลุกไหม้ข้ึนได้ 
 1.3 ให้เขย่าลำกล้อง ค. หลายๆ ครั้ง เพื่อให้ ลย./ค. ท่ีติดค้างลงไปในท้ายลำกล้อง 
 1.4 ถ้า ลย./ค. ยังไม่ลั่นอีก ให้รอไว้ประมาณอย่างน้อย 1 นาที ก่อนที่จะนำเอา ลย./ค. ออกจากลำกล้อง 
การปฏิบัติเช่นนี้เพื่อหลีกเล่ียงอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น จากสาเหตุการเผาไหม้ช้าของส่วนบรรจุเพิ่ม 
 1.5 ตรวจดูความร้อนของลำกล้อง ถ้าลำกล้องร้อนใช้น้ำหรือหิมะราดหรือพอกด้านนอกลำกล้องจนกระท่ังเย็น
พอจับด้วยมือเปล่าได้ ถ้าไม่มีน้ำหรือหิมะให้พลประจำปืนอยู่ห่าง ๆ คอยจนกว่าลำกล้องจะเย็น 
 1.6 ใช้เครื่องจับ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง ขนาด 120 มม. คนอื่นๆ ต้องอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย 50 หลา 
 1.7 ตรวจดูชนวนท้ายของ ลย./ค. หลังจากที่นำออกมาจากลำกล้องแล้ว ถ้าชนวนท้ายมีรอยถูกกระแทก 
แต่ไม่ทำงาน แสดงว่า ชนวนท้ายชำรุด เส่ือม แต่ถ้าไม่มีรอยกระแทก แสดงว่าเครื่องล่ันไกชำรุด หรือการต้ังการทำงาน 
ของเครื่องล่ันไกไม่ถูกต้อง การแก้ไขตามการขัดข้องและการแก้ไข 
 1.8 ถ้าไม่สามารถนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้องได้ ให้รายงานเจ้าหน้าท่ีสรรพาวุธดำเนินการ 
 1.9 หลังจากการนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้องแล้ว ให้ใส่สลักนิรภัยของ ลย./ค. เข้าที่เดิม  แยก ลย./ค. 
ออกต่างหาก แล้วให้เจ้าหน้าท่ีเฉพาะต่อไป 
 
2. การเท ลย./ค. ที่ด้านในออกจากลำกล้อง ดังนี้ 
 2.1 เขย่าลำกล้องหรือฐานรับลำกล้อง หรือใช้เท้ากระแทกฐานรับลำกล้อง เพื่อให้กระแทกถึง ลย./ค. ที่ค้างอยู่ 
ลำกล้องจะได้เล่ือนลงไปถึงท้ายลำกล้อง 
 2.2 เมื่อ ลย./ค. เลื่อนลงไปถึงท้ายลำกล้องแล้วยังไม่ลั่นอีก ให้รอไว้อย่างน้อย 1 นาที ก่อนที่จะเท ลย./ค. 
ออกจากลำกล้อง ให้ตรวจดูลำกล้องถ้าร้อนจัดให้ใช้น้ำหรือหิมะพอกด้านนอกลำกล้อง จนกระท่ังลำกล้องเย็นลงแล้ว 
จึงเท ลย./ค. ออกจากลำกล้องโดยการปฏิบัติดังนี้ 
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  2.2.1 พลประจำปืน คลายด้านหัวเกลียวเร่งปลอกรัดลำกล้อง เปิดปลอกรัดลำกล้องออก อีกคนหนึ่ง
จับขาหยั่งไว้ เพื่อมิให้เคล่ือนจากตำแหน่งเดิม ขณะแยกลำกล้องออกจากขาหยั่ง 
  2.2.2 พลประจำปืน ประคองลำกล้องหมุนจนเดือยลำกล้องอยู่ตรงกับหน่วยยึดเดือยท้ายลำกล้อง  
อยู่ในตำแหน่งที่สามารถถอดลำกล้องออกจากฐานรับลำกล้อง โน้มลำกล้องลงจนเดือยท้ายลำกล้องหลุดออก
จากฐานรับลำกล้อง 
  2.2.3 เตรียมถุงทรายเพื่อรองรับลำกล้อง ให้ปากลำกล้องอยู่สูงกว่าท้ายลำกล้อง  ให้พลประจำปืน 
ยกท้ายลำกล้องขึ้นในแนวระดับ อย่าให้ท้ายลำกล้องต่ำกว่าปากลำกล้อง เพราจะทำให้ ลย./ค. เล่ือนลงไปท่ีท้ายลำกล้อง 
อาจกระแทกกับเข็มแทงชนวนอย่างแรง อาจเกิดลั่นขึ้นมาได้ เมื่อยกท้ายลำกล้องขึ้นได้แล้ว ให้พลประจำปืน  
ท่ีจับปากลำกล้องยื่นมือท้ังสองข้างไปรอท่ีปากลำกล้อง เพื่อคอยหยุด ลย./ค. ท่ีเล่ือนออกมาจากปากลำกล้อง 
ขณะเดียวกันให้คนยกท้ายลำกล้อง ให้พลประจำปืนใช้หัวแม่มือทั้งสองยึดหัวชนวนไว้ให้แน่น  แล้วดึง ลย./ค. 
ออกจากลำกล้อง 
  2.2.4 ใส่สลักนิรภัยเข้ากับชนวนหัว ลย./ค. แล้วตรวจสอบ เพื่อค้นหาสาเหตุขัดข้อง เช่น ชนวนท้าย 
มีรอยเข็มแทงชนวนหรือไม่ หากไม่มีรอยเข็มแทงชนวนก็อาจจะนำไปทำการยิงใหม่ได้ 
  2.2.5 ถ้าไม่สามารถเท ลย./ค. ออกจากลำกล้องได้ ให้วางลำกล้องไว้ในแนวระดับ แล้วแจ้งให้สรรพาวุธ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
  2.2.6 การประกอบ ค. กลับเข้าท่ีเดิม โดยประกอบลำกล้องเข้ากับขาหยั่งในตำแหน่งเดิม 
 
3. การทำงานของเคร่ืองจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
 เมื่อใส่เครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ลงไปเพื่อดึง ลย./ค. ออกจากลำกล้องเครื่องจับจะลงไปจับ
ชนวนหัวของ ลย./ค. โดยน้ำหนักของตัวเครื ่องจับจะต้านแรงดันของแหนบ (GOIL SPRING) เอาไว้คงเดิม  
และทำให้เรือนแหนบและสลักนิรภัย (หมายเลข 4) ยุบตัวตามไปด้วย สลักนิรภัยจะเคลื่อนตัวถอยหลังไป  
ตามลาดเอียงของแหวนเกลียวปรับใส่ชนวนหัว ลย./ค. (ADAPTER) เมื่อดึงเชือกเครื่องจับข้ึน แรงดันของแหนบ
จะดันเรือนแหนบและสลักนิรภัยให้เคล่ือนท่ีลงแล้วบังคับ โดยลาดเอียงของแหวนเกลียวบังคับสลักนิรภัยให้ยึด
เข้ากับร่องบากของเกลียวปรับใส่ชนวนหัว ลย./ค. อย่างแน่นหนา พร้อมท่ีจะนำ ลย./ค. ออกจากปากลำกล้องทันที 
 

 
รูปท่ี 24 การทำงานของเครื่องจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 



63 
4. วิธีใช้เคร่ืองมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
 4.1 ข้อควรปฏิบัติก่อนท่ีจะใช้เครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 
  4.1.1 ก่อนที่จะใช้เครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ต้องแน่ใจว่าเป็น ลย./ค.120 มม. รบ.  
เอ็ม 293 และ ลย./ค.120 มม. ควัน (ฟร) เอ็ม 404 ของ ศอว.ศอพท. ผลิตเท่านั้น 
  4.1.2 ก่อนการใช้เครื ่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ให้พลประจำปืนตั้งเครื ่องลั่นไกให้  
อยู่ในตำแหน่ง “ลั่นไก” ทุกครั้ง ซึ่งการตั้งเครื่องลั่นไกอยู่ในตำแหน่งลั่นไก เป็นการบังคับไม่ให้เข็มแทงชนวน
โผล่เข้าไปในลำกล้อง ให้ความปลอดภัยต่อการเอา ลย./ค. ออกจากลำกล้อง 
  4.1.3 ก่อนการใช้เครื ่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง ต้องแน่ใจว่า ลย./ค. ไม่ด้านอยู ่ ท่ี  
กลางลำกล้อง ต้องทำให้ ลย./ค. เล่ือนลงไปถึงท้ายลำกล้องก่อน 
  4.1.4 ในกรณีที่จะนิรภัย ลย./ค. ที่ด้านใน (MISFIRE) ออกจากลำกล้องให้รอเวลาอย่างน้อย 1 นาที 
ก่อนนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
  4.1.5 ต้องตรวจเครื่องมือจับลูกระเบิดยิง ก่อนการใช้งานทุกครั้งดังนี้ 
    4.1.5.1 ตรวจสภาพเชือกดึงเครื ่องจับลูกระเบิดว่า ไม่มีการผุเปื ่อยยุ่ย หรือชำรุด และเงื ่อน 
การผูกกับหูหิ้วไม่คลาย 
    4.1.5.2 หูห้ิวต้องหมุนได้รอบตัวโดยสะดวก 
    4.1.5.3 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือจับลูกระเบิดยิง โดยใช้อุ้มมือท้ังสองประกบยึดเรือน 
เครื่องจับลูกระเบิดยิงไว้ แล้วใช้นิ้วมือทั้งสี่นิ้วกดเรือนแหนบ และสลักนิรภัยให้เลื ่อน เข้า – ออก เพื่อเป็น 
การตรวจสอบการทำงานของแหนบ ซึ่งโดยปกติแล้วเรือนแหนบจะเล่ือนเข้าและออกได้โดยการยุบตัวของแหนบ 
    4.1.5.4 ตรวจสลักนิรภัยโดยใช้นิ้วกด และให้สังเกตว่าสลักนิรภัยจะมีการเคล่ือนไหวตัวได้ตามแรงกด 
    4.1.5.5 ตรวจสภาพโดยรอบ เพื่อตรวจความสะอาดของเครื่องมือจับลูกระเบิดยิงทุกครั้งก่อนใช้งาน 
 
5. วิธีใช้เคร่ืองมือจับ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง 
 การนำเอา ลย./ค. ออกจากลำกล้อง โดยใช้เครื่องมือจับ ลย./ค. นั้น จะใช้พลประจำปืนสองนาย โดยการปฏิบัติ
ตามลำดับดังนี้ 
 5.1 พลประจำปืนหมายเลข 1 ใช้มือท่ีถนัดจับเชือกไว้และใช้มืออีกข้างหนึ่งจับเครื่องมือจับ ลย./ค. หย่อนลง
ไปในลำกล้องช้าๆ เครื่องมือฯ จะเล่ือนลงไปสวมกับร่องบากของเกลียวปรับชนวนหัวลูกระเบิดยิง โดยสังเกตได้
จาก เชือกจะหย่อนและไม่มีน้ำหนักถ่วงของเครื่องมือจับลูกระเบิดยิง 
 5.2 เมื่อเครื่องมือหย่อนลงไปจับ ลย./ค. ในลำกล้องได้เรียบร้อยแล้ว ให้พลประจำปืนหมายเลข 4 เอาเชือก
พาดปากลำกล้องแล้วออกแรงดึงเชือกเพื่อนำ ลย./ค. ออกจากลำกล้อง และให้พลประจำปืนหมายเลข 2 เข้าช่วย
ดึงเชือกสลับกับพลประจำปืนหมายเลข 1 จนกระท่ังส่วนท่ีโตท่ีสุดของ ลย./ค. โผล่ขึ้นมาเสมอกับปากลำกล้อง 
แล้วจึงหยุดดึง 
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 คำเตือน อย่าดึงเชือกในลักษณะกระตุกขึ้นแล้วปล่อยลงสลับกันเป็นอันขาด เพราะอาจจะทำให้ส่วนหาง 
ของ ลย./ค. ที่มีชนวนท้ายเคลื่อนลงไปกระแทกกับรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้ 
ในขณะดึงเชือกก็ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเคลื่อนผ่านปากลำกล้อง และห้ามใช้เชือกพันกับฝ่ามือ
หรือข้อมือเป็นอันขาด 

 
รูปท่ี 25 แสดงภาพเครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง 

 5.3 เมื่อส่วนโตที่สุดของ ลย./ค. ถูกดึงขึ้นมาเสมอกับปากลำกล้อง ให้พลประจำปืนที่ไม่ได้จับเชือกดึง  
ใช้มือท้ังสองโอบจับ ลย./ค. (ตามรูปท่ี 22) แล้วยก ลย./ค. ขึ้นให้พ้นปากลำกล้อง แล้วใช้มือท่ีถนัดลงไปจับส่วน
หางของ ลย./ค. แล้วนำไปตั้งไว้ในที่ต้องการ ในขณะนำ ลย./ค. ไปนั้น  ต้องพยายามยกให้หัว ลย./ค. ตั้งขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 45 องศา (ตามรูปท่ี 23) การนำ ลย./ค. ไปต้ังไว้นั้น ต้องเป็นพื้นท่ีราบเรียบ โดยให้ส่วนหางต้ังกับพื้น 
ให้ชนวนหัวตั้งตรง 90 องศา 
 

                            
 
 รูปท่ี 26 รูปท่ี 27 
 การดึงลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้อง การจับลูกระเบิดยิงเมื่อพ้นจากลำกล้อง 
 5.4 เมื่อตั้ง ลย./ค. ได้เรียบร้อยแล้ว ให้พลประจำปืนรีบทำการปลดเครื่องมือออกจาก ลย./ค. โดยใช้อุ้มมือ
ท้ังสองโอบจับเรือนเครื่องมือจับ ลย./ค. (ตามรูปท่ี 24) แล้วใช้มือท้ังส่ี (สองคน) รั้งดึงให้เรือนแหนบและสลักนิรภัย
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ยุบตัวขึ้น ซึ่งจะทำให้สลักนิรภัยท้ังหกตัวหลุดออกจากร่องบากของเกลียวปรับใส่ชนวนหัว เป็นการปลดเครื่องมือ
ออกจากหัว ลย./ค. เมื่อปลดเครื่องมือออกไว้แล้ว จะต้องรีบนำหลักสลักนิรภัยของชนวนหัว (BORIDING PIN) 
สอดใส่เข้ากลับคืนชนวนหัวในทันที 
 

 
รูปท่ี 28 การปลดเครื่องมือออกจากลูกระเบิดยิง 

 5.5 ลย./ค. นัดใดท่ีนำออกมาจากลำกล้อง พร้อมกับใส่สลักนิรภัยท่ีชนวนหัวเสร็จแล้ว ถ้า ลย./ค. นัดนั้น
ไม่ได้ทำงานยิงตามท่ีคาดหมายไว้ ให้เก็บเข้ากล่องตามเดิม และก่อนเก็บเข้ากล่อง ถ้าได้ถอดส่วนบรรจุเพิ่มออก 
เพื่อเตรียมส่วนบรรจุให้ตรงกับตามคำส่ังยิงแล้ว ก็ให้ใส่ส่วนบรรจุเพิ่มเข้าท่ีตามเดิมด้วย สำหรับ ลย./ค. ท่ีด้านใน 
เมื่อตรวจโดยละเอียดแล้วว่าใช้การไม่ได้ เมื่อใส่สลักนิรภัยชนวนหัวเสร็จแล้ว ให้นำเก็บเข้ากล่องและต้องเขียน
เครื่องหมายบอกรายละเอียดไว้ พร้อมท้ังเขียนข้อความไว้ที่กล่องว่า “กระสุนใช้การไม่ได้” 
 
6. คำแนะนำในการปรนนิบัติบำรุงในระดับหน่วย 
 6.1 การระวังรักษา ควรเก็บเครื่องมือจับลูกระเบิดยิงออกจากลำกล้องไว้ในท่ีเก็บเสมอ จะนำออกมาใช้เมื่อมี
ความจำเป็นจะต้องเอา ลย./ค. ออกจากลำกล้องเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และเป็นการถนอม
ชิ้นส่วนที่เป็นเชือกและแหนบ ให้มีอายุการใช้งานยืดยาว ถ้าเครื่องมือเปียกน้ำ ต้องทำความสะอาด และ
ตากเชือกดึงเครื่องจับให้แห้งก่อนนำเข้าเก็บทุกครั้ง  
 6.2 การปรนนิบัติบำรุง หมั่นตรวจตราชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ หูหิ้วต้องหมุนตัวได้  สลักเกลียวยึดหูหิ้ว
ต้องไม่คลายตัว แหนบกับเรือนแหนบและสลักนิรภัย ต้องไม่มีส่ิงอื่นใดเข้าไปขัดอยู่ข้างในและช้ินส่วนประกอบ 
ต้องไม่เกิดสนิม ให้ทำความสะอาดต่อชิ้นส่วนดังกล่าว หลังการใช้งานแล้วชโลมน้ำมันบางๆ ก่อนนำเครื่องมือ
เก็บเข้าท่ี 
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ผนวก ก 
ขั้นตอนการปฏิบตัิในการซ่อมบำรุง (MAINTENANCE) 

ตอนท่ี 1 
กล่าวท่ัวไป 

 
1. ความมุ่งหมาย 
 การซ่อมบำรุง (MAINTENANCE) หมายถึง การกระทำใดๆ ที ่มุ ่งหมายจะรักษายุทโธปกรณ์ต่างๆ  
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และให้หมายรวมถึง การตรวจสภาพการทดสอบ การบริการ การซ่อมแก้ การซ่อมใหญ่ 
การซ่อมสร้าง การดัดแปลง และการซ่อมคืนสภาพ 
 
2. หลักการซ่อมบำรุง 
 2.1 การซ่อมบำรุงต้องปฏิบัติตามคู่มือท่ีกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษท่ีรับผิดชอบได้จัดพิมพ์
ขึ้น หรือจัดหามาแจกจ่าย โดยให้ทำการซ่อมบำรุงได้ไม่เกินท่ีกำหนดไว้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางยุทธวิธี 
 2.2 การซ่อมแก้ต้องพยายามกระทำ ณ ท่ีซึ่งยุทโธปกรณ์ต้ังอยู่ เพื่อให้ยุทโธปกรณ์นั้นกลับใช้งานได้เร็วขึ้น 
 2.3 ยุทโธปกรณ์ที่ชำรุดเกินขีดความสามารถของหน่วยที่จะทำการซ่อมบำรุง ให้ส่งซ่อมไปยังหน่วยซ่อม
บำรุงท่ีสูงกว่า หรือขอให้หน่วยซ่อมบำรุงท่ีสูงกว่ามาทำการซ่อมให้ 
 2.4 ห้ามทำการซ่อมแบบยุบรวม เว้นแต่ 
  2.4.1 ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กระทำได้ หรือ 
  2.4.2 ในกรณีฉุกเฉิน และสถานการณ์ทางยุทธวิธีบังคับ ซึ่งไม่สามารถจะติดต่อกับหน่วยที่มีหน้าท่ี
สนับสนุนได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ แต่ต้องรายงานให้ผู้มีอำนาจให้กระทำทราบ โดยผ่านหน่วยสนับสนุนในโอกาสแรก
ท่ีสามารถทำได้ 
 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 การซ่อมบำรุงระดับหน่วย เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้น จะต้องจัดให้มี
การดำเนินการดังนี้ 
 3.1 ทำการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ตามคู่มือการปรนนิบัติบำรุง หรือคำส่ังการหล่อล่ืน สำหรับยุทโธปกรณ์
ชนิดนั้นโดยเคร่งครัด 
 3.2 ทำการซ่อมบำรุงระดับหน่วย ตามท่ีกำหนดไว้ในคู่มือทางเทคนิคหรือตามสายยุทธบริการกำหนดให้กระทำ 
 3.3 ถ้ายุทโธปกรณ์ชำรุด หรือจำเป็นต้องปรนนิบัติบำรุงเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ ให้ส่งไปรับการซ่อมหรือรับการ
ปรนนิบัติบำรุงท่ีหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
 3.4 ก่อนนำยุทโธปกรณ์ไปดำเนินการให้หน่วยใช้ แจ้งให้หน่วยสนับสนุนโดยตรงทราบก่อน เมื่อได้รับแจ้งให้
ส่งยุทโธปกรณ์ไปทำการซ่อมแล้วจึงจัดส่งไป 
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 ในกรณีท่ีหน่วยสนับสนุนโดยตรงสามารถจัดส่งชุดซ่อมมาซ่อมยังหน่วยใช้ได้ ก็อาจจะส่งชุดซ่อมมาทำ
การซ่อมให้ ท้ังนี้หน่วยสนับสนุนจะต้องพิจารณาถึงการประหยัดและสถานการณ์ด้วย 
 3.5 ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อมท่ีหน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วยจะต้องทำการปรนนิบัติบำรุงและทำการซ่อมบำรุง
ในขั้นตน้ให้เรียบร้อยก่อน 
 3.6 ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด เมื ่อใช้ไปแล้วให้ทำการเบิกทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงทันที  
การเบิกให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังส่ิงอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 
 3.7 การส่งไปซ่อม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ. 2500 
 3.8 ขอบเขตของการซ่อมบำรุง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ คำส่ัง หรือระเบียบท่ีกำหนดไว้เป็นรายการยุทโธปกรณ์ 
 3.9 การซ่อมบำรุงหรือปรนนิบัติบำรุงขั้นหน่วยนั้น พลประจำอาวุธมีหน้าท่ีช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย 
 
4. คำจำกัดความที่เก่ียวข้องกับการซ่อมบำรุง 
 4.1 การตรวจสอบ (INSPECT) คือ การตรวจเพื่อพิจารณาสภาพการใช้งานของยุทธภัณฑ์ โดยการเปรียบเทียบ
ลักษณะทางกายภาพ ทางกล ทางไฟฟ้า กับมาตรฐานท่ีกำหนด 
 4.2 การทดสอบ (TEST) คือ การยืนยันสภาพการใช้งานได้ และเพื่อตรวจค้นหาข้อบกพร่องที่เริ ่มเกิด  
โดยการตรวจวัดลักษณะทางกลหรือทางไฟฟ้าของยุทธภัณฑ์ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกำหนด 
 4.3 การบริการ (SERVICE) คือ การปฏิบัติให้ทำตามท่ีกำหนด ตามระยะเวลาเพื่อบำรุงรักษายุทธภัณฑ์ให้
อยู่ในสภาพท่ีทำงานได้ถูกต้อง เช่น การทำความสะอาด การหล่อล่ืน การแต้มสี เป็นต้น 
 4.4 การจัดปรับ (ADJUST) คือ การรักษาไว้ให้ยุทธภัณฑ์ให้อยู่ในขีดจำกัดท่ีกำหนดโดยการจัดให้อยู่ในตำแหน่ง
ท่ีถูกต้องและแน่นอน หรือจัดลักษณะการทำงานให้อยู่ในขอบเขตท่ีกำหนด 
 4.5 การจัดแนว (ALINE) คือ การจัดปรับองค์ประกอบท่ียุทธภัณฑ์นั้นแปรค่าได้ค่าการทำงานท่ีต้องการดีท่ีสุด 
 4.6 การปรับเทียบสภาพ (CALIBRATE) คือ การพิจารณาและหาข้อผิดพลาดในการปรับเครื่องมือทดสอบ  
วิธีทดสอบที่ใช้ในการวัดประณีต ได้แก่ การเปรียบเทียบเครื่องวัด 2 เครื่อง ในเมื่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็น
เครื่องท่ีมีมาตรฐานเท่ียงตรง เป็นการตรวจค้นและจัดปรับความผิดพลาดในความเท่ียงตรงของเครื่องวัดท่ีนำมา
เปรียบเทียบ 
 4.7 การติดต้ัง (INSTALL) คือ การปฏิบัติต่อยุทโธปกรณ์ในลักษณะจัดวาง ใส่เข้าท่ีหรือยึดเข้าท่ี โดยกระทำ
ในลักษณะท่ีทำให้ยุทโธปกรณ์หรือระบบนั้นทำงานได้ถูกต้อง 
 4.8 การซ่อมเปลี่ยน (REPLACE) คือ การปฏิบัติต่อยุทโธปกรณ์ในลักษณะเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดประกอบยอ่ย 
โดยกระทำแล้วยุทโธปกรณ์สามารถทำงานได้ถูกต้อง 
 4.9 การซ่อมแก้ (REPAIR) เป็นการปฏิบัติการซ่อมบำรุง ซึ่งกระทำเท่าท่ีจำเป็นเพื่อท่ีจะซ่อมช้ินส่วนให้ใช้งาน
ได้ทุกสถานการณ์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องสิ่งอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกิดความเสียหาย หรือเกิดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง 
การซ่อมแก้นี้อาจจะได้รับผลสำเร็จลงในแต่ละลำดับข้ันของการซ่อมบำรุง 
 4.10 การซ่อมใหญ่ (OVERRHAUL) หมายถึง การซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีชำรุดให้ใช้การได้อย่างสมบูรณ์ โดยกำหนด
มาตรฐานการซ่อมบำรุงไว้ในคู่มือเทคนิคที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ การซ่อมใหญ่อาจกระทำให้สำเร็จได้โดยการแยก
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ส่วนประกอบการตรวจสภาพส่วนประกอบ การประกอบส่วนประกอบย่อยและช้ินส่วนต่างๆ ท้ังนี้จะต้องมี
การตรวจสภาพ และทดสอบการปฏิบัติการประกอบด้วย 
 4.11 การซ่อมสร้าง (REBUILD) หมายถึง การซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีชำรุดให้กลับคืนมาสู่สภาพมาตรฐานอันใกล้เคียง
กับสภาพเดิม หรือเหมือนของใหม่ ท้ังรูปร่างและคุณสมบัติในการทำงาน และอายุของการใช้งาน การซ่อมสร้าง
อาจจะกระทำให้สำเร็จได้โดยการถอดช้ินส่วนของยุทโธปกรณ์ออก เพื่อนำไปตรวจสภาพช้ินส่วนและส่วนประกอบ 
และทำการซ่อมแก้หรือเปล่ียนช้ินส่วน ส่วนประกอบท่ีชำรุด 
 
5. ประเภทของการซ่อมบำรุง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 5.1 การซ่อมบำรุงระดับหน่วย (OPERATOR/CRW AND ORGANIZATIONAL MAINTENANCE) 
 5.2 การซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง (DIRECT SUPPROT MAINTENANCE) 
 5.3 การซ่อมบำรุงท่ัวไป (GENERAL SUPPROT MAINTENANCE) 
 5.4 การซ่อมบำรุงระดับคลัง (DEPOT MAINTENANCE) 
 
6. การซ่อมบำรุงระดับหน่วย แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้  
 6.1 พลประจำอาวุธ (OPERATOR/CREW) 
 6.2 ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย (ORGANIZATIONAL MECHANIC) 
   ระดับผู้ใช้ หรือพลประจำอาวุธกับระดับช่างซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย โดยทำการตรวจสภาพ  
การทำความสะอาด, การบริการ, การรักษา, การหล่อลื่น, การปรับตามความจำเป็น, การเปลี่ยนชิ้นส่วนซอ่ม
เล็กๆ น้อยๆ 
 
7. ขั้นตอนการถอดโครงปิดท้ายเคร่ืองออกจากระบบรับแรงสะท้อนถอยหลัง 

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ภาพประกอบ 

1 เตรียมเครื่องมือ 
- ประแจหกเหล่ียม ขนาด 5 มม. 
- ค้อน และค้อนยาง 
- ประแจรูปตัวซี 
- แส้ทำความสะอาดลำกล้อง 
- ประแจหมุนประกับประคองลำกล้อง 
- ประแจหมุนเดือยท้ายลำกล้อง 
- ประแจขันชุดเข็มแทงชนวน 
- ประแจกระบอกขนาด 1 3/8 หรือ 35 มม. 
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ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ภาพประกอบ 

2 
 

ปรับลำกล้องให้อยู่ในแนวขนานกับพื้น 
(โดยหมุนท่ีชุดขับเคล่ือนทางสูง) 
 
 
 
 

 
 

3 ถอดแกนเปล่ียนตำแหน่งบังคับการยิง 
(โดยการใช้มือหมุนออก) 

 
 
 
 
 
 

4 ถอดคันล่ันไก 
(โดยการใช้มือดึงออก) 
 

 
 
 
 
 
 

6 คายหมุดเกลียวฝาประกับประคองลำกล้อง  
 
 
 
 

7 ดันลำกล้องถอยหลัง 
(ให้โครงเครื่องปิดท้ายออกจากชุดประคอง
เครื่องปิดท้าย) 

 
 
 
 
 

8 ขันหมุดเกลียวฝาประกับ  
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ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ภาพประกอบ 

9 คายหมุดเกลียวโครงเครื่องปิดท้าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ถอดโครงเครื่องปิดท้าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
8. การถอดโครงเคร่ืองปิดท้ายออกจากลำกล้อง 

ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 

1 การเตรียมเครื่องมือ 
1.1 ประแจหกเหล่ียม ขนาด 5 มม. 
1.2 ไขควงปากแบน 
1.3 ประแจหมุนเดือยท้ายลำกล้อง 
1.4 ประแจกระบอก ขนาด 1 3/8 นิ้ว หรือ 35 มม. 
1.5 ประแจขันชุดเข้มแทงชนวน 
1.6 ด้ามหมุนประแจกระบอก 
1.7 แส้ทำความสะอาดลำกล้อง ปลย. 
1.8 ค้อน 
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 

2 
 

นำท้ายลำกล้องวางพาดไว้บนถุงทราย หรือยางรถยนต์ โดย
ให้ลำกล้องและเครื่องปิดท้ายอยู่สูงจากพื้นในลักษณะท่ีจะ
สามารถทำการถอดประกอบได้สะดวก 

 

3 
 
 

ใช้ประแจหกเหล่ียม 5 มิลลิเมตร (ประแจแอล) คลายหมุด
เกลียวบังคับเครื่องปิดท้ายออกให้พ้นเกลียวลำกล้อง 

 
4 ใช้ประแจหมุนเดือยท้ายลำกล้อง โดยสวมเข้ากับเดือยท้าย

ลำกล้อง ใช้ค้อนเคาะเบาๆ จนเครื่องปิดท้ายคลายเกลียว
ออกจากลำกล้องหมุน จากนั้นใช้มือซ้ายประคองเดือยท้าย
ลำกล้อง มือขวาหมุนเครื่องปิดท้าย จนแยกออกจากกัน 

 
5 ใช้ประแจกระบอก ขนาด 35 มิลลิเมตร คลายรองแป้น 

เกลียวเข็มแทงชนวน ออกจากเครื่องปิดท้าย 

 
6 ยกเดือยท้ายลำกล้องคว่ำลง เพื่อถอดชุดโครงกระเด่ืองล่ันไก 

 
7 ใช้ไขควงแบนขันคลายจุกเกลียวปิดท้ายโครงกระเด่ืองล่ันไก 

 
8 ดึงแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก ซึ่งแกนยันโครงกระเด่ืองล่ันไก 

จะติดออกมา 
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9 ถอดฝาปิดโครงกระเด่ืองล่ันไก โดยใช้ประแจหกเหล่ียม 
4 มิลลิเมตร (ประแจแอล) คลายสลักเกลียวยึดฝาปิด 
ใบปลดกระเด่ืองล่ันไก แล้วจึงดึงฝาปิดใบปลดกระเด่ือง 

ล่ันไกออก 
 

10 ใช้ไขควงแบนถอด จุกเกลียวบังคับแหนบคันล่ันไกออก 

 
11 ใช้ประแจหกเหล่ียม 6 มิลลิเมตร (ประแจแอล) 

ขันถอดสลักเกลียวบังคับคันล่ันไก 
 
 
 
 
 

12 ใช้เหล็กส่งและค้อนเคาะเบาๆ ให้คันลั่นไกเคลื่อนตัวออก 
ประมาณ 1 ซม. ใช้มือดึงคันล่ันไกออก ใบปลดกระเด่ืองล่ันไก
จะหลุดจากคันลั่นไก เมื่อคันลั่นไกหลุดแล้ว ใช้เหล็กส่งตอก
สวนแหนบคันล่ันไกออกมา 

 
13 นำรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวนมาใส่ประแจกระบอก 

ขนาด -35 มิลลิเมตร ในลักษณะหงายข้ึน 

 

14 ใช้ประแจขันชุดเข็มแทงชนวน ขันปลอกเกลียวบังคับแป้น
เกลียวเข็มแทงชนวนออก ใช้ประแจขันชุดเข็มแทงชนวน 
ขันแป้นเกลียวบังคับเข็มแทงชนวนออก 

 

15 ใช้ปลายเล็บกดแหนบเข็มแทงชนวน แล้วดึงแหวนบังคับ
แหนบเข็มแทงชนวน เพื่อให้เกิดช่องว่าง นำเหล็กแหลมมา
สอดไปในช่องว่างแล้วงัดออก 
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16 ถอดแหนบเข็มแทงชนวน 
 
 
 

 

 

17 การประกอบชุดเข็มแทงชนวน 
 ให้ทำย้อนขั ้นตอนจากการถอดตามลำดับที ่  (18) 
โดยการใช้ประแจขันเข็มแทงชนวน ให้ขันให้แน่นจนสุดเกลียว
มิใช่แน่นจากการติดขัดของสิ่งสกปรก อันจะเป็นสาเหตุให้
เข็มแทงชนวนเข้าไม่ถึงที่ และปลายเข็มแทงชนวนจะโผล่
เข้าไปในลำกล้องน้อยเกินไป 
 เมื่อประกอบเสร็จแล้ว ให้ทดสอบโดยการกดท้ายเข็ม
แทงชนวนให้โผล่ขึ้นด้านบนของรองแป้นเกลียวเข็มแทงชนวน 
แล้วปล่อยเพื่อตรวจสอบว่า แหนบเข็มแทงชนวนทำงานปกติ
หรือไม่  

18 การตรวจสอบโครงกระเด่ืองล่ันไก 
 ถอดโครงกระเดื่องลั่นไกออกมาจากโครงเครื่องปิดท้าย 
ใช้เหล็กส่งที่มีขนาด 2.8 มม. ตอกสลักกระเดื่องลั่นไกออก ใช้
เหล็กส่งดันกระเดื่องลั่นไก โดยใช้มือรองกันปลอกแหนบ
กระเด่ืองล่ันไกและแหนบกระเด่ืองล่ันไกเพื่อกันการสูญหาย 
แล้วตรวจสอบดูรอยร้าวและการสึกกร่อนภายนอกทั่วไป 
ทำความสะอาดเอาส่ิงสกปรกคราบเขม่าออก 
 จากนั้นประกอบชุดโครงกระเดื่องลั่นไก โดยนำแหนบ
กระเดื่องลั่นไกใส่ปลอกแหนบกระเดื่องลั่นไก และนำแหนบ
กระเดื ่องลั ่นไกและปลอกแหนบกระเดื่องลั ่นไกใส่ในโครง
กระเดื่องลั่นไก ใช้เหล็กแหลมกดปลอกแหนบกระเดื่องลั่นไก
เพื่อใส่กระเดื่องลั่นไก ให้รูโครงกระเดื่องลั่นไกและกระเดื่อง 
ล่ันไกตรงกัน แล้วจึงใส่สลักกระเด่ืองล่ันไกโดยการตอก แล้วใช้
ปลายไขควงกดท่ีกระเด่ืองล่ันไก จะทำให้ตัวกระเด่ืองล่ันไกยุบตัว 
เมื่อปล่อยจะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิม ให้หยดน้ำมัน หล่อล่ืนลงไป 
แล้วทดสอบแบบเดิมซ้ำหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้กระเดื่องลั่นไก
ได้รับการหล่อล่ืนอย่างท่ัวถึง แต่ถ้าไม่เคล่ือนกลับตำแหน่งเดิม  
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 หรือเคล่ือนท่ีไม่คล่องตัว ต้องส่งให้ช่างซ่อมบำรุงประจำหน่วย
ดำเนินการต่อไป 

 

19 การตรวจสอบชุดแหนบโครงกระเด่ืองล่ันไก 
 ใช้ไขควงปากแบนถอดจุกเกลียวปิดท้ายโครงกระเด่ืองล่ันไก 
แล้วถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกมาตรวจสภาพและทำความสะอาด 
ดังนี้ 
 1. จุกเกลียวปิดท้ายแหนบโครงกระเดื ่องลั ่นไก :  
ทำความสะอาดส่ิงสกปรกคราบเขม่าตามร่องเกลียว 
 2. แหนบโครงกระเดื ่องลั ่นไก : ทำความสะอาดส่ิง
สกปรกและคราบเขม่า โดยเฉพาะผิวภายนอก ซึ่งจะต้อง
เคลื ่อนตัวตามแรงกดของคันลั ่นไกอยู ่ เสมอ ถ้าแหนบ
เส่ือมสภาพให้เปล่ียนใหม่ 
 3. แกนยันโครงกระเด่ืองลั่นไกและประคอง
แหนบโครงกระเดื่องลั่นไก : ให้ทำความสะอาดส่ิงสกปรก 
และคราบเขม่า 

 

20 การทำความสะอาดเครื่องปิดท้าย 
 ทำความสะอาดภายในรังเพลิงของเครื่องปิดท้าย โดยใช้
น้ำมันทำความสะอาดลำกล้อง (RBC) เช็ดให้ทั ่วรังเพลิง 
แล้วใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดให้แห้งสนิท แหย่เข้าไปในช่อง
ใส่โครงกระเดื่องลั่นไก หมุนแส้เพื่อเอาสิ่งสกปรกต่าง ๆ  
ที่ติดค้างอยู่ออกให้หมด และทำความสะอาดช่องใส่แหนบ
โครงกระเด่ืองล่ันไกแบบเดียวกัน แล้วใช้ผ้าทำความสะอาด
พันรอบแส้ แหย่ขึ้นลงให้ท่ัวอีกครั้ง 

 

21 การทำความสะอาดลำกล้อง 
 ใช้ผ้าทำความสะอาดชุบน้ำมันทำความสะอาดลำกล้องปืน 
(RBC) พันติดกับแส้ แล้วแยงขึ้นลงตลอดลำกล้องหลาย ๆ ครั้ง 
และหมั่นเปล่ียนผ้าทำความสะอาด จนแน่ใจว่าภายในลำกล้อง
สะอาดพอดี ไม่มีเศษเขม่าดินปืนหลงเหลืออยู่  

22 การประกอบเครื่องปิดท้าย 
 ให้กระทำย้อนขั้นตอนจากวิธีการถอดทุกประการ 
แล้วจึงประกอบเครื่องปิดท้ายเข้ากับลำกล้อง 
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ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
1 การเตรียมเครื่องมือ 

- ชุดเกจวัดแรงดัน 
 

 
2 ประกอบเกจวัดแรงดันเข้ากับข้อต่อแล้วหมุนให้แน่นด้วยมือ

เปล่า 

 
3 ใช้มือหมุนเปิดฝาปิดกระบอกในโตรเจน 

 
 
 

 

4  ประกอบอแดปเตอร์วัดแรงดันโดยขันเข้ากับเกลียวที่ปลาย
กระบอกรับแรงดัน 

 

5 ใช้ประแจปากตายขันอัดให้แน่น 
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6 ใช้มือหมุนประกอบเกจวัดแรงดันเขากับอแดปเตอร์แล้วขัน
ไห้แน่นด้วยมือ 

 
7 อ่านค่าท่ีวัดได้ หากสูงหรือต่ำกว่า 45 บาร์ ให้ดำเนินการแก้

ใขทันที 

 

 
10. การวัดแรงดันน้ำมัน 

ลำดับ การปฏิบัติ ภาพประกอบ 
1 การเตรียมเครื่องมือ 

- ชุดเกจวัดแรงดันน้ำมัน 
 

 

2 ใช้มือหมุนเปิดฝาปิดจุกเติมน้ำมันไฮดรอลิก 
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3 ประกอบอะแดปเตอร์วัดแรงดันน้ำมันโดยขันเข้ากับเกลียว
ท่ีจุกเติมน้ำมันไฮดรอลิก 

 
4 ประกอบปลายสายเข้ากับเครื่องวัดแล้วอ่านค่า 
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ตอนท่ี 2 
บัญชีจ่ายสิ่งอุปกรณ์มูลฐาน 

 
1. ความมุ่งหมาย 
 บัญชีจ่ายสิ่งอุปกรณ์มูลฐานเป็นบัญชีที ่ได้รับอนุมัติให้จ่ายรวมกับ ค.81 มม. ศอว. ศอพท. หรือจ่ายให้  
เมื่อจำเป็นต้องติดต้ัง ปฏิบัติงาน หรือใช้เพื่อการซ่อมบำรุง โดยพลประจำอาวุธและช่างซ่อมของหน่วย 
 
2. คำอธิบาย 
 2.1 ภาพประกอบ (ช่องท่ี 1) 
 2.1.1 รูปท่ีช่องท่ี 1 (ก.) แสดงลำดับท่ีของภาพประกอบ 
 2.1.2 ลำดับรายการท่ี ช่องท่ี 1 (ข.) แสดงลำดับรายการของภาพท่ีประกอบ 
 2.2 หมายเลขส่ิงอุปกรณ์ ช่องท่ี 2 แจ้งให้ทราบหมายเลขส่ิงอุปกรณ์ 
 2.3 รายการ ช่องท่ี 3 แสดงให้ทราบช่ือของส่ิงอุปกรณ์และรายละเอียดเพิ่มเติม 
 2.4 หน่วยนับ ช่องท่ี 4 บอกให้รู้ถึงหน่วยนับแต่ละอัน, ช้ิน, คู่, ฟุต ฯลฯ 
 2.5 จำนวนท่ีต้องการ บอกจำนวนท่ีต้องการของส่ิงอุปกรณ์ 
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ตารางท่ี 15 บัญชีจ่ายส่ิงอุปกรณ์มูลฐาน  
 

หมายเลข หมายเลขส่ิงอุปกรณ์ รายการ หน่วยนับ จำนวน 
ท่ีจัดให้ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1015-35-167-0003  AW 
1015-35167-0004  AW 

 
 
 

1240-35-167-0001 AW 
1290-35-167-0001 AW 
1290-35-167-0003 AW 
1240-35-167-0002 AW 
1015-35-167-0190 AW 
1005-35-167-0001 AW 
5120-35-167-0001 AW 
5120-35-167-0002 AW 
5120-35-167-0003 AW 
5120-35-167-0004 AW 
5120-35-167-0005 AW 
5120-35-167-0006 AW 
5120-35-167-0007 AW 
1290-35-167-0004 AW 

ลำกล้อง ค.120 มม. 
ชุดเครื่องปิดท้ายและล่ันไก 
ชุดรับแรงสะท้อนถอยหลัง 
ชุดขับเคล่ือนทางทิศและทางสูง 
ชุดแคร่ล่าง 
กล้องเล็งแบบ เอ็ม 53 เอ 1 
เครื่องให้แสงสว่าง 
หลักเล็ง 
กล่องใส่กล้องเล็ง 
ครอบปากลำกล้อง 
แส้ทำความสะอาดลำกล้อง 
ประแจรัดลำกล้อง 
ประแจหมุนท้ายลำกล้อง 
ประแจกระบอก ขนาด 35 มม. 
ด้ามหมุนประแจกระบอก 
ประแจขันเข็มแทงชนวน 
ไขควงปากแบน ขนาด 6 นิ้ว 
ประแจหกเหลี ่ยมขนาด 3,4,5,6 มม. 
เครื่องให้แสงหลักเล็ง 

อัน 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
คัน 
ชุด 
คัน 
ท่อ 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 
อัน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
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ผนวก ข 
คำแนะนำในการทำลาย 

ตอนท่ี 1 
กล่าวท่ัวไป 

 
 1. การทำลาย ค.120 มม. ท่ีอาจถูกข้าศึกยึดหรือจะเป็นต้องละทิ้งไว้ในเขตหน้านั้น จะกระทำได้เฉพาะ
เมื่อผู้บังคับหน่วยพิจารณาว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นไปตามคำส่ังหรือนโยบายของกองทัพบก 
 2. ข่าวสารท่ีกล่าวไว้ในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น และวิธีการท่ีกำหนดไว้นี้บางอย่างก็จำเป็นต้องใช้
ดินระเบิดหรือลูกระเบิดเพลิง ซึ่งอาจไม่ได้รับอนุมัติให้จ่ายให้กับหน่วยใช้อาวุธการจ่ายวัสดุระเบิดดังกล่าว  
และการกำหนดว่าสถานการณ์ใดจึงจะทำลายอาวุธ อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของผู้บังคับหน่วย ซึ่งแล้วแต่สภาพ
การทางยุทธวิธี ช้ินส่วนท่ีสำคัญบางชนิดนั้น ทำลายด้วยการเผาก็เพียงพอ ผู้บังคับหน่วยจะต้องพิจารณาวิธีการ
ทำลายให้เหมาะสมกับเครื่องมือท่ีมีอยู่ และสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ ปกติแล้วจะมีเวลาน้อย วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุด คือ 
 2.1 เครื่องมือกล ใช้ขวาน, อีเตอร์, ค้อน, ชะแลง, หรืออื่นๆ ท่ีคล้ายกัน 
 2.2 วัตถุระเบิด ใช้ดินระเบิดหรือกระสุน 
 2.3 การเผา ใช้น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, ระเบิดเพลิง หรือเช้ือเพลิงอื่น ๆ 
 2.4 ยิงด้วยปืน ใช้ปืนเล็กยิงลูกระเบิด, จรวดต่อสู้รถถัง หรือในบางกรณีอาจใช้ลูกระเบิดมือก็ได้ 
 3. ถ้าจะต้องทำลายเครื่องยิงลูกระเบิดจะต้องทำลายช้ินส่วนต่างๆ ให้เสียหายอย่างหนักจนกระท่ังไม่สามารถ
แก้ไขในเขตหน้าให้ใช้ได้อีก ไม่ว่าจะด้วยการซ่อมหรือการยุบรวมก็ตาม จะต้องทำลายส่วนต่างๆ ท่ีสำคัญ
ในการใช้งานของเครื่องยิงลูกระเบิด (ค.) รวมท้ังช้ินอะไหล่ให้เสียหายจนเกินกว่าจะซ่อมได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ถ้าไม่มีเวลาหรือไม่มีคนพอท่ีจะทำลายช้ินส่วนสำคัญได้หมด ให้ทำลายช้ินส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดตามลำดับ และ
ควรทำลายช้ินส่วนท่ีสำคัญของอาวุธทุกกระบอกให้เหมือนกัน เพื่อไม่ให้ข้าศึกนำมาใช้แทนกันได้ 
 4. เมื่อมีคำส่ังให้ทำลาย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 เลือกพื้นที่ ที่จะทำลาย เพื่อให้เป็นเครื่องกีดขวางการเคลื่อนที่ของข้าศึกให้มากที่สุด และป้องกัน
ไม่ให้เป็นอันตรายต่อฝ่ายเราจากสะเก็ดระเบิดหรือการกระดอนแตกของกระสุนให้มากท่ีสุด 
  4.2 หาวิธีการระวังรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
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ตอนท่ี 2 
การทำลายเครื่องมือควบคุมการยิง 

 
 บรรดาเครื่องมือควบคุมการยิงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง กล้องเล็ง, กล้องส่องสองตา และอื่น ๆ  
ท่ีคล้ายกันนั้น มักจะมีราคาแพงและหาทดแทนได้ยาก แต่มักจะมีน้ำหนักค่อนข้างเบา ฉะนั้นจึงควรสงวนไว้และ
นำกลับมาเสมอกันได้ แต่ถ้านำกลับมาไม่ได้ก็จะต้องทำลายให้สมบูรณ์ บรรดาแว่นต่าง ๆ จะต้องทุบให้แตก 
สมุดตารางยิงและวัสดุท่ีเป็นเช้ือเพลิงให้เผาท้ิงเสีย 
 

ตอนท่ี 3 
การทำลายลำกล้อง เครื่องยิงลูกระเบิด 

 
 ถ้ามีเวลา มีเจ้าหน้าที่และวัสดุก็ควรทำลายอาวุธให้สมบูรณ์ ด้วยการใช้วัสดุระเบิดด้วยการเผา
หรือยิงด้วยปืน แต่ถ้าไม่มีเวลา ไม่มีเจ้าหน้าท่ี ไม่มีวัสดุเพียงพอ ก็ให้จัดลำดับความเร่งด่วนในการทำลาย
อาวุธ ค. ขึ้น ล้อยางนั้นควรทำลายตามท่ีอธิบายไว้ในหน้า 
วิธีที่ 1 การทำลายด้วยวัตถุระเบิด 
  1. เพื่อให้ระเบิดต่อเนื่องกันไป ให้เตรียมและวางติดระเบิดแรงสูง ขนาด 1 ปอนด์ (0.45 กก.) พร้อม
ด้วยชนวนฝักแคระเบิด ไว้ในท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ข้างล่างนี้ คือ 
 ขนาดระเบิด ท่ีวางดินระเบิด 
 2 ปอนด์ (0.91 กก.) สอดเข้าไปในลำกล้อง 
 2 ปอนด์ (0.91 กก.) วางไว้ใต้ฐานรับลำกล้อง 
 2 ปอนด์ (0.91 กก.) วางไว้บนรถบรรทุก ค. ระหว่างดุมล้อกับล้อซ้าย 
 2 ปอนด์ (0.91 กก.) วางไว้บนรถบรรทุก ค. ระหว่างดุมล้อกับล้อขวา 
  2. ต่อดินระเบิดเหล่านี้เข้าด้วยกัน ด้วยชนวนฝักแคระเบิด 
  3. จุดเดินระเบิดเหล่านี้ รายละเอียดในการใช้ดินระเบิดและการจุดระเบิดให้ดูใน รส. 5 – 25 จะต้องมี
การวางแผนและการฝึกในเรื่องนี้มาเป็นอย่างดี รัศมีอันตรายประมาณ 250 เมตร 
เวลาปลอดภัยหลังการระเบิด ประมาณ 10 นาที 
วิธีที่ 2 การทำลายด้วยวิธีเผา 
  1. ด้วยวัสดุติดไฟ 
 1.1 ทำลายช้ินส่วนท่ีสำคัญ พร้อมกับนำไปเผาท่ีลุกไหม้อย่างแรงก็จะทำให้ลำกล้องปืนและรถบรรทุก ค. 
ไร้ประโยชน์ แต่เนื่องจากลำกล้องและรถบรรทุก ค. นั้น เกือบทั้งหมดทำด้วยเหล็ก ยกเว้นเฉพาะยางเท่านั้น 
ฉะนั้นจะต้องใช้วัสดุติดไฟให้มากพอท่ีจะให้ไฟได้แรง 
 1.2 ถ้ามีกระสุนอยู่ให้วางกระสุนท่ีถอดออกจากกล่อง แล้ววางไว้บนลำกล้องและรถรองปืน 
 1.3 เทน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันเครื่องลาดลงบนวัสดุติดไฟ 
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 1.4 จุดไฟขึ้นด้วยการยิงลูกระเบิดเพลิง จากในระยะท่ีปลอดภัย หรือจากเครื่องพ่นไฟก็ได้ หรืออาจวาง
วัสดุติดไฟให้ไหม้เป็นทางไปก็ได้ หรือมีวิธีอื่นท่ีเหมาะสมแล้วรีบเข้าท่ีกำบัง 
เวลาปลอดภัยหลังการระเบิด ประมาณ 6 นาที 
 2. ด้วยลูกระเบิดเพลิง 
 ถ้าหาวัสดุติดไฟจำนวนมากได้ ให้ใช้ลูกระเบิดเพลิงดังต่อไปนี้ คือ 
 

 
 

 จะต้องใช้ชนวนฝักแคเวลาให้มีระยะยาวพอท่ีเจ้าหน้าท่ีจะมีเวลาเอาออกไปห่างจาก ค. และรถบรรทุก ค. 
ได้อย่างปลอดภัยหลัง จากท่ีจุดชนวนแล้ว 
 2.1 สอดลูกระเบิดเข้าไปในลำกล้อง ลูกระเบิดเพลิงอีกหนึ่งลูกท่ีมีชนวนฝักแคเวลาต่อไว้ เป็นลูกจุด 
 2.2 วางลูกระเบิดเพลิงอีก 2 ลูก ไว้บนรถบรรทุก ค. ลูกที่ 3 วางไว้บนดุมล้อกับล้อซ้าย ลูกที่ 4 วางไว้
ระหว่างดุมล้อกับล้อขวา ใช้ลูกระเบิดเพลิงท่ี 5 ท่ีมีชนวนฝักแคเวลาติดอยู่ด้วยเป็นลูกจุด 
 2.3 วางลูกระเบิดเพลิงลูกที่ 6 ไว้ที่ชุดผ่อนอาการสะเทือน และลูกนี้จุดด้วยลูกระเบิดเพลิง ลูกที่ 7  
ท่ีมีชนวนฝักแคเวลาติดอยู่ด้วย 
เวลาปลอดภัยหลังการระเบิด 5 นาที 
 

 
 

วิธีที่ 3 การทำลายด้วยการใช้ปืนยิง 
  วิธีนี้ไม่สามารถที่จะประกันได้ว่า จะสามารถทำลายส่วนประกอบอันเดียวกับของปืนทุกกระบอกได้ 
ตลอดจนขนาดของการเสียก็อาจไม่เท่ากัน อาจใช้ปืนกล ปืนเล็กยิงลูกระเบิด หรือเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง ยิงทำลาย
เครื่องยิงระเบิดได้แม้ว่าการยิงกระสุนนัดเดียวไปถูกอย่างจัง ก็อาจทำให้เครื่องยิงลูกระเบิดนี้ใช้ไม่ได้ช่ัวคราวก็จริง 
แต่ถ้าจะให้ทำลายอย่างสมบูรณ์แล้ว ต้องทำการยิงหลายๆ นัด 
เวลาปลอดภัยหลังจากการยิง ประมาณ 5 นาที 

 

คำเตือน 
เมื่อเริ่มจุดไฟจะต้องรีบเข้าท่ีกำบังทันที เพราะกระสุนอาจจะระเบิดขึ้นได้ทุกเวลา 

และถ้าใช้กระสุนด้วยแล้ว จะมีระยะอันตราย ประมาณ 250 ม. 

คำเตือน 
จะต้องมีการทดสอบชนวนฝักแคเวลาแต่ละม้วน ก่อนหน้าท่ีจะนำมาใช้ทุกครั้ง 

อัตราเร็วการไหม้ของแต่ละม้วน อาจแตกต่างกันไปตามสภาพบรรยากาศ 
ซึ่งอาจมีอัตราเร็วการเผาไหม้ต้ังแต่ 30 วินาที หรือน้อยกว่า ต่อฟุต 

จนถึง 45 วินาที หรือมากกว่าต่อฟุต 

คำเตือน 
การยิงลูกระเบิดจากปืนเล็ก หรือเครื่องยิงระเบิดต่อสู้รถถังนั้น ให้ทำจากท่ีกำบัง 
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ตอนท่ี 4  
การทำลายยาง 

 
 การทำลายยางจะต้องกระทำเสมอแม้จะมีเวลาน้อยก็ตาม เมื่อทำลายยางด้วยลูกระเบิดเพลิงแล้ว  
ให้กระทำพร้อมกันไปกับการทำลายอาวุธ 
 
วิธีที่ 1 การทำลายด้วยลูกระเบิดเพลิง 
 

 
 

 1. จุดลูกระเบิดเพลิงแต่ละลูกท่ีวางไว้ใต้ยางแต่ละเส้น 
 2. เมื่อใช้วิธีนี้กับการทำลาย ค. ด้วยวัตถุระเบิดแล้ว จะต้องรอการจุดระเบิดไว้จนกว่า จะได้เริ่มจุด
ระเบิดเพลิงแล้ว ท้ังนี้เพื่อมิให้แรงระเบิดไปทำให้ไม่สามารถจุดระเบิดเพลิงได้ 
 เวลาปลอดภัยหลังการระเบิด ประมาณ 2 นาที 
วิธีที่ 2 การทำลายด้วยการสับเป็นชิ้น ๆ 
 การสับยางเป็นช้ิน ๆ ในขณะท่ีมีลมอัดอยู่ข้างในนั้นอาจทำให้ยางระเบิดเป็นอันตรายได้ ฉะนั้นถ้าทำได้
ให้ปล่อยลมออกจากยางเสียก่อน แล้วจึงค่อยสับเป็นชิ้น ๆ 
 

คำเตือน 
อย่าใช้ลูกระเบิดเพลิงฟอสฟอรัสขาวทำลายยาง เพราลูกระเบิดฟอสฟอรัสขาวนั้น 

เมื่อระเบิดจะขับฟอสฟอรัสขยายออกไปในระยะห่างถึง ๓๐ เมตร 



84 
 

นิยามศัพท์และคำย่อ 
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สพ.ทบ. คือ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ลย./ค. คือ ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด 
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