กล่าวทัวไป

ปลย.เอ็ม เอ เป็ นอาวุธทีมีนาหนั
ํ กเบา ใช้ยงิ โดยประทับไหล่หรื อแนบสะโพกออกแบบให้ยงิ ได้เป็ น
กึงอัตโนมัติและอัตโนมัติ ทีปากลํากล้องมีปลอกลดแสง มีขาทรายประกอบกับลํากล้องทีใต้ศูนย์หน้า
สามารถยิงลูกระเบิดและติดดาบปลายปื นได้ดว้ ย และเพือเป็ นการป้ องกันความร้อนสําหรับมือของผูใ้ ช้

ที
ลํากล้องจะหุ ม้ ไว้ดว้ ยวัสดุทนความร้อนซึงทําด้วยไฟเบอร์กลาส ศูนย์หน้าและศูนย์หลังสามารถปรับได้
พานท้ายทําด้วยวัสดุสังเคราะห์แข็งแรงทนทานมาก
คุณลักษณะ ขนาดกว้างปากลํากล้อง
.
มิลลิเมตร
ความยาวของลํากล้อง (ไม่รวมปลอกลดแสง)
มิลลิเมตร
(รวมปลอกลดแสง)
53
มิลลิเมตร
ความยาวของปื นทังกระบอก
เมตร
ปื นทังกระบอกหนัก
3.
กิโลกรัม
เกลียวในลํากล้อง เกลียว เวียนขวา รอบต่อ
มิลลิเมตร
แบบการทํางาน
ด้วยแก๊ส
ความเร็ วต้น
เมตร/วินาที
อัตราเร็ วในการยิง
นัด/นาที
ระยะยิงไกลสุ ดประมาณ
,
เมตร
ระยะยิงหวังผลประมาณ
เมตร
เครื องป้ อนกระสุ น
ซองกระสุ นบรรจุ
นัด
มม.
กระสุ นขนาด
. X 45
ประเทศผูผ้ ลิต
อเมริ กา
หลักฐานอ้างอิง TM 9-1005-249-14 , บรรณสาร รร.สพ.สพ.ทบ. (แผนกวิชาอาวุธ ฯ)
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ปื นเล็กยาว แบบ

กล่าวทัวไป

ปลย. เป็ นปื นเล็กยาวทีสามารถยิงได้ทงกึ
ั งอัตโนมัติและอัตโนมัติ ใช้ยงิ โดยประทับ
ไหล่ สามารถยิงลูกระเบิดและติดดาบปลายปื นได้ดว้ ย ทํางานด้วยแรงสะท้อนถอยหลัง
แต่ลาํ กล้องอยูก่ บั ที ใช้ระบบการขัดกลอนด้วยลูกกลิง ซึ งเป็ นทังตัวขัดกลอนและหน่วง
เวลาในการปิ ดท้ายรังเพลิง มีพานท้ายใช้ร่วมกันได้ แบบ คือ แบบตายตัว และ แบบ
เลือน สายสะพายเป็ นแบบอเนกประสงค์
คุณลักษณะ ขนาดกว้างปากลํากล้อง
.
มิลลิเมตร
ความยาวของลํากล้อง(ไม่รวมปลอกลดแสง)
.
เมตร
(รวมปลอกลดแสง)
0.53
เมตร
ความยาวของปื นทังกระบอก (พานท้ายแบบตายตัว) .
มตร
(พานท้ายแบบเลือน)
0.75
เมตร
ปื นทังกระบอกหนัก
3.35
กิโลกรัม
เกลียวในลํากล้อง เกลียว เวียนขวา
ร่ องในรังเพลิง
ร่ อง
แบบการทํางาน
แก๊สดันหน้าลูกเลือน
ความเร็ วต้น
.
เมตร/วินาที
อัตราเร็ วในการยิง
นัด/นาที
ระยะยิงไกลสุ ด โดยประมาณ
,
เมตร
ระยะยิงหวังผล
เมตร
เครื องป้ อนกระสุ น
ซองกระสุ นบรรจุ
และ
นัด
กระสุ นขนาด
. X 45
มม.
ประเทศผูผ้ ลิต
ไทย
หลักฐานอ้างอิง HECKLER & KOCH GMBH 1970
บรรณสาร รร.สพ.สพ.ทบ. (แผนกวิชาอาวุธ ฯ)
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ปื นเล็กยาวเจเกอร์ ขนาด. นิว

กล่าวทัวไป ปลย.เจเกอร์ เป็ นอาวุธทีสร้างขึนโดย บริ ษทั เจเกอร์ กองทัพบกไทยนํามาใช้ในราชการเป็ นเครื องช่วยฝึ ก
ซึ งมีรูปร่ างภายนอกคล้าย ปลย.เอ็ม ยิงกึงอัตโนมัติ ชิ นส่ วนของเครื องกลไกเหมือนกับ ปลย.เอ็ม
คุณลักษณะ ขนาดกว้างปากลํากล้อง
.
มิลลิเมตร
ความยาวของลํากล้อง
.
เมตร
ความยาวของปื นทังกระบอก
.
เมตร
ปื นทังกระบอกหนัก
กิโลกรัม
เกลียวในลํากล้อง
แบบการทํางาน
ทํางานด้วยแก๊ส
ความเร็ วต้น
อัตราเร็ วในการยิง
ระยะยิงไกลสุ ด
ระยะยิงหวังผล
ซองกระสุ นบรรจุ
, นัด
กระสุ นขนาด
.
มม.
ประเทศผูผ้ ลิต
อิตาลี
หลักฐานอ้างอิง คู่มือ ของ ยศ.ทบ.
3

ปื นเล็กยาวบรรจุเอง แบบ

กล่าวทัวไป
คุณลักษณะ

ปสบ. เอ็ม เป็ นปื นทียิงกึงอัตโนมัติ ใช้ประทับไหล่ยงิ
ขนาดกว้างปากลํากล้อง
.
ความยาวของลํากล้อง
.
ความยาวของปื นทังกระบอก
.
ปื นทังกระบอกหนัก
.
เกลียวในลํากล้อง เกลียว เวียนขวา รอบต่อ
แบบการทํางาน
ด้วยแก๊ส
ความเร็ วต้น
อัตราเร็ วในการยิง
ระยะยิงไกลสุ ด
,
ระยะยิงหวังผล
เครื องป้ อนกระสุ นตับกระสุ นบรรจุ
กระสุ นขนาด
. X 63
ประเทศผูผ้ ลิต
อเมริ กา
หลักฐานอ้างอิง TM 9-1005-222-12, 1969
TM 9-500 SEPT 1962
บรรณสาร รร.สพ.สพ.ทบ. (แผนกวิชาอาวุธ ฯ)

เอ็ม

มิลลิเมตร
เมตร
เมตร
กิโลกรัม
มิลลิเมตร
เมตร/วินาที
นัด/นาที
เมตร
เมตร
นัด
มม.

6

ปื นกล เอ็ม

ปก.เอ็ม เป็ นอาวุธอัตโนมัติ ยิงโดยหน้าลูกเลือนอยูต่ าํ แหน่งเปิ ด ถอดเปลียนลํากล้อง
ได้รวดเร็ วโดยไม่ตอ้ งจัดระยะหน้าลูกเลือน เช่น ปื นกลแบบเก่า ๆ (เช่น ปกบ. ) ทําการ
ยิงโดยใช้ประทับไหล่ยงิ , แนบสะโพก หรื อ ตังยิงบนขาทรายและขาหยัง เอ็ม
คุณลักษณะ ขนาดกว้างปากลํากล้อง
.
มิลลิเมตร
ความยาวของลํากล้อง
.
เมตร
ความยาวของปื นทังกระบอก
1.
เมตร
ปื นทังกระบอกหนัก
10.44
กิโลกรัม
เกลียวในลํากล้อง เกลียว เวียนขวา รอบต่อ
มิลลิเมตร
แบบการทํางาน
ด้วยแก๊ส
ความเร็ วต้น
,
เมตร/วินาที
อัตราเร็ วในการยิง
นัด/นาที
ระยะยิงไกลสุ ด
,
เมตร
ระยะยิงหวังผล
,
เมตร
เครื องป้ อนกระสุ น สายกระสุ นข้อต่อโลหะบรรจุ
นัด
กระสุ นขนาด
. X 51
มม.
ประเทศผูผ้ ลิต
อเมริ กา
หลักฐานอ้างอิง TM 9-1005-224-10 NOVEMBER 1967
FM 23-67 OCTOBER 1964
บรรณสาร รร.สพ.สพ.ทบ. (แผนกวิชาอาวุธ ฯ)
กล่าวทัวไป

46

ปื นพก แบบ

เอ็ม

เอ

กล่าวทัวไป

ปพ. เอ็ม
เอ เป็ นปื นพกอัตโนมัติ ปิ ดท้ายกระสุ นด้วยเลือนปื น โดยใช้สัน
บนของลํากล้องขัดกับร่ องด้านในของเลือนปื น เครื องนิ รภัยมี ห้ามไก , ห้ามไกช่วยและ
เหล็กปลดสะพานไก เหล็กปลดสะพานไกนีเป็ นเครื องให้ความปลอดภัย ในขณะเครื อง
กลไกทํางานและยังทําให้ปืนยิงได้ทีละนัดอีกด้วย
ปพ. มีอยูด่ ว้ ยกัน แบบ คือ เอ็ม
และ เอ็ม
เอ
คุณลักษณะ ขนาดกว้างปากลํากล้อง
มิลลิเมตร
ความยาวของลํากล้อง
.
เมตร
ความยาวของปื นทังกระบอก
.
เมตร
ปื นทังกระบอกหนัก
1.
กิโลกรัม
เกลียวในลํากล้อง เกลียว เวียนซ้าย รอบต่อ
มิลลิเมตร
แบบการทํางาน
สะท้อนถอยหลังของลํากล้อง
.
เมตร/วินาที
ความเร็ วต้น
อัตราเร็ วในการยิง
นัด/นาที
ระยะยิงไกลสุ ด
,
เมตร
ระยะยิงหวังผล
เมตร
เครื องป้ อนกระสุ น
ซองกระสุ นบรรจุ
นัด
กระสุ นขนาด
X 23
มม.
ประเทศผูผ้ ลิต
อเมริ กา
หลักฐานอ้างอิง TM 9-1005-211-12 SEPTEMBER 1968
บรรณสาร รร.สพ.สพ.ทบ. (แผนกวิชาอาวุธ ฯ)
14

