ภาคที่ 129 ประเภทหัวกระสุนชนิดตางๆ ที่นาสนใจ
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by ๕๐๐๐๐๐๐๐volt
กระสุนหัวบอล หรือ หัวเคลือบเปลือกแข็ง (FMJ = Full Metal Jacket)
หัวกระสุนแบบ FMJ (Full Metal Jacket) หรือกระสุนหัวบอล หรือ หัวเคลือบ
เปลือกแข็ง ซึ่งเปนที่นิยมมากที่สุดอันดับ ๑ เพราะเกิดการติดขัดในการปอนกระสุนนอย
กวาหัวกระสุนแบบอื่น ๆ รวมไปถึงหาซื้อไดงายและราคาถูก
มากกวาหัวกระสุนแบบอื่น ๆ
หัวกระสุน FMJ นี้ มีสวนประกอบภายในมาจาก ตะกั่ว
และทําการเคลือบสารที่มีความแข็งตัวภายนอกของหัวกระสุน
ครับ
หัวกระสุนที่มีคําวา Jacket แสดงวามีเปลือกหุม โดยมากจะเปนทองแดง แตก็มี
โลหะอื่นดวย เชน ทองเหลือง เหล็ก นิเกิล การหุมหัวตะกั่วดวยเปลือก มักจะทําในกระสุน
ความเร็วสูง เพราะถาไมหุม ดวยความเร็วของหัวกระสุน จะทําใหมีคราบตะกั่วติดอยูที่
ลํากลอง ทําใหเปนปญหาในการใชงานตอเนื่อง.. กระสุนปนกึ่งออโต มักจะหุมทั้งนัด
(Full Metal Jacket) เพื่อชวยในการปอนกระสุนดวย
หัวกระสุนชนิดนี้ ใหอํานาจในการทะลุทะลวงสูง พลังทําลายระดับมาตรฐาน
ทั่วไป
กระสุนหัวรู หรือ หัวรูเคลือบเปลือกแข็ง
(JHP = Jacketed Hollow Point)
หัวกระสุนแบบ JHP หรือ Jacketed Hollow Point หรือ กระสุนหัวรู หรือ หัวรู
เคลือบเปลือกแข็ง นั้นเอง (อาจมีคําถามตอมาวา ใชหัวระเบิดหรือเปลา)
หัวกระสุนชนิดนี้ ภายในก็ผลิตมาจากวัสดุเชน เดียวกันกับ
หัวกระสุนแบบ FMJ ครับ ไดแก ตะกั่วและสารเคลือบ
แข็งโดยรอบ แต หัวกระสุนแบบ JHP นั้น จะถูกออกแบบให
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มีการแบะบานหรือเสียรูปทรงไดงาย เมื่อกระทบกับเปาหมาย การออกแบบใหหัวกระสุนเสีย
รูปทรง นั้นอาจทําไดหลายวิธี เชน การเจาะรูตรงกลางของหัวกระสุน เปนตน
หัวกระสุนที่มีคําวา Hollow point แสดงวามีรูที่หัวกระสุน โดยมากจะเปนกระสุน
ปองกันตัว เพราะจะใชรนู ี้ในการรวบรวมน้ําในรางกาย ใหเกิดความดัน ดันใหหัวกระสุน
บานออก (ในรางกาย) ชวยเพิ่มพืน้ ที่หนาตัด ทําใหการถายเทพลังงานในการทําลายเนื้อเยื่อ
ไดดีกวากระสุนที่ไมบาน .... กระสุนแบบนี้เมื่อกระทบของแข็ง ก็มักจะเสียรูป หมดแรง
อยางรวดเร็ว ... กระสุนหัวรูบางแบบก็ยิงไดแมนยํา ดังนั้นก็มีการนํากระสุนหัวรูมาใชใน
การแขงกีฬาดวย
กระสุน JHP นั้น มักมีราคาสูงกวากระสุน FMJ อํานาจในการทะลุทะลวงมีต่ํา
กวากระสุนแบบ FMJ แตจะไดในการถายเทพลังงานไปยังเปาหมายไดดกี วากระสุนแบบ FMJ
(ในสถานะที่เหมาะสม)
หัวกระสุนชนิดนี้ มีพลังทําลายสูงกวาหัวกระสุน FMJ มากขึ้นในเรื่องหลักการ
ในการถายโอนพลังงานใสเปาหมาย เเตอํานาจในการทะลุทะลวงต่ํานั้นเอง เปนหัวกระสุน
ที่ยิงคนเเลวปลอดภัยจากคนอื่นที่ไมเกี่ยวของนั้น เอง

w

w
w

กระสุนหัวออนฐานเคลือบเปลือกแข็ง (JSP = Jacketed Soft Point)
JSP=Jacketed Soft-Point อันนี้จะเปน ลูกผสม ยิงนุม นวล จะถูกกับปนที่ชอบแรง
ขับต่ําครับ หาอาจจะยากหนอยครับ เปน กระสุนหัวออนฐานเคลือบเปลือกแข็ง
กระสุนที่คลาย ๆ Hollow point อีกแบบก็คือ Jacketed Soft
Point คือเปนหัวเคลือบ แตปลายเปดใหเห็นตะกั่วไว ที่ปลายเปน
ตะกั่วจะเสียรูปไดงายกวาเปลือกที่เคลือบ .... ตามหลักก็นาจะมี
อํานาจในการเจาะลึกมากกวา Hollow Point และการที่ปลายหัวไมมีรู
ทําใหมีความมั่นใจในการปอนกระสุนมากกวา (ปนกึ่งออโต)
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กระสุนหัวตะกั่วตัด (LWC = Lead Wadcutter)
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กระสุนหัวตะกั่วมน (LRN = Lead Round Nose)
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กระสุนหัวตะกั่วลวนกึ่งตัด (LSWC = Lead Semi – Wadcutter)

w

w
w

กระสุนที่เขาใจผิดกัน แบบหนึ่งคือ Lead Round Nose/Lead Wadcutter
ซึ่งภาษาไทยเรียกวา "ลูกซอม" ซึ่งเปนหัวตะกั่วลวน เคลือบไขหลอลื่น
โดยมากใชในการแขง/ซอมยิงปน เพราะหัวตะกั่วราคาต่ําสุด .... แตบางคนเขาใจผิดวา
เปนลูกซอม ยิงคนไมตาย ... ซึ่งความจริงแลว ยิงคนตายไดเหมือน ๆ กัน พลังทําลายต่ํา
นิยมใชกับกระสุนขนาด .๒๒ , .๓๘ นะ เเตความเเมนยําสูงมากนะ
หัวกระสุนที่มีคําวา LEAD คือลูกตะกั่ว
หัวกระสุนที่มีคําวา Wadcutter เชื่อไดวาใชยิงเปาแนนอน เพราะจะมีขอบสําหรับตัดเปา
กระดาษใหนับคะแนนใหชัด
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กระสุนหัวบอลกึ่งตัด
(FMJ – SWC = Full Metal Jacket Semi – Wadcutter)
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กระสุนหัวรูกึ่งตัด
(JHP-SWC = Jacketed Hollow Point Semi-Wadcutter)
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กระสุนหัวรู และ จะมีแกนตรงกลาง (Hydra-Shock) เปนกระสุนที่ผลิตโดยบริษัท
Federal หัวกระสุนเปนแบบ JHP หรือ เรียกวา หัวรู และจะมีแกน
ตรงกลาง ขนาดกระสุนที่ผลิตออกมาขาย มี ขนาด ๙mm, ๑๐mm,
๓๒ ACP, ๓๘๐ ACP, ๓๘ S&W Special, ๓๕๖ S&W Magnum,
๔๐ S&W, ๔๕ ACP, ๔๕ GAP, ๔๔ S&W Magnum
หัวรูภายในมีกานตะกั่วลักษณะคลายเข็มอยูตรงกลางเพื่อชวยการบานตัวเวลากระทบ
เปาหมายสวนดานนอกเคลือบทองแดงเอาไวทุกวันนี้ยังขายใหกับประชาชนตามปกติอยู
รานปนบานเราก็มีขาย(เปนบางจังหวะ)
จะมีแบบ
+P คือ แรงธรรมดา
+P+ คือ แรงสุด ทําเพื่อใหใชกับ Law Enforcement แตคนธรรมดาก็ ซื้อไดครับ
Low recoil ออกแบบใหคนธรรมดาใชปองกันตัว Personal Defense ครับ
ความรายแรงและความแรง สูสีกับ cor-bon, silver tip
อํานาจในการทะลุทะลวงต่ําเเตพลังทําลายสูงขึ้นในเรื่องหลักการในการถายโอนพลังงาน
ใสเปานั้นเอง
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กระสุนหัวรูกลวงเคลือบวัสดุเปราะคม (BLACK TALON)
ผลิตโดย Winchester เปน หัวรูกลวงเคลือบดวยวัสดุอะไรก็ไมทราบแข็ง
แตเปราะแตกงาย และคมมาก เมื่อแตกบากเปนรอง รองทางหัวกระสุนเพื่อ
ชวยใหแตกงายเหมือนสะเก็ดระเบิดเขาไปทําความเสียหายใหเกิดขึ้นกับ
เนื้อเยื่อของเปาหมาย ความที่มันคมมากเลยมีปญหา กับ หมอเวลาทําผาตัด
ชวยคนเจ็บสะเก็ดมักบาดมือหมอเปนแผลทําใหหมอกลัววาจะติดเชื้อโรค
จากคนใขทําใหทุกวันนี้ในอเมริกาหามขายใหกับประชาชนทั่วไป
ปญหาของ กระสุนหัวรูกลวงเคลือบวัสดุเปราะคม (BLACK TALON) ใน
อเมริกาที่ถูกหามผลิตตอเนื่องจาก สรางปญหาในการผาตัดใหแกศัลยแพทยที่จะผาตัด
เอาหัวกระสุนออกเพราะเปลือกกระสุนมีความคมมาก แพทยผูผาตัดอาจถูกเปลือก
กระสุนบาดในขณะที่ทําการผาตัดและติดเชื้อได ทําใหถูกหามผลิต แตทางบริษัทไดผลิต
กระสุน SXT มาทดแทนตลาด
กระสุนหัวรูกลวงเคลือบวัสดุเปราะคม (BLACK TALON) เนนการบานขยาย
เปนหลัก เพื่อสรางบาดแผลดวยความแหลมและคมของเปลือกกระสุนที่ผลิตขึ้นมา
โดยเฉพาะ เมื่อบานขยายปลายกลีบของหัวกระสุนจะงุมกลับเหมือนเล็บเหยี่ยว นาจะ
เรียกไดวาเปนกระสุนฝงโดยตรงเลยมั้งนะ

w

หัวกระสุนเจาะเกราะ
(AP = ARMOR PIERCING)
หัวกระสุนเเบบ AP หรือชื่อ
เต็มมัน ARMOR PIERCING หรือ
หัวกระสุนเจาะเกราะนี้เอง ซึ่งหัว
กระสุนจะมีขนาดความเเหลมคม
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เปนพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะเกราะเสื้อเกราะกันกระสุนไดทะลุทะลวง
สูงขึ้น อํานาจในการยิงทะลุทะลวงใสเปาหมายก็สูงขึ้นดวยเชนกัน ขนาดกระสุนที่ผลิต
ออกมาขายมีหลายขนาดมาก เเตที่นิยมสุดก็คงจะเปนกระสุน ๕.๖ x ๒๘ MM , ๔.๖ x
๓๐ MM เปนตน
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หัวกระสุนเจาะโลหะ (Metal Piercing)
หัวกระสุนเจาะโลหะ เพิ่มประสิทธิในการยิงทะลุทะลวงกําเเพงเเละพวกเหล็ก
เเละโลหะที่สูงขึ้นนั้นเอง

w

กระสุนหัวรูเเฉกคม (GOLDEN SABER)
เปน กระสุนหัวรูเเฉกคม (GOLDEN SABER) เมื่อบานออกจะมีกรงเล็บ เหมือน
เหยี่ยว แหลมคม ฉีกเนื้อเยื่อตางๆ ไดดีมาก เหมือน BLACK TALON เหมือนกัน หัว
กระสุนหัวรูกลวงเคลือบวัสดุเปราะคม (BLACK TALON) เมื่อกระทบกับเปาหมาย กระสุน
หัวรูเเฉกของมันจะบานออกมากขึ้น เเละมีความคมกริบของหัวกระสุนขณะบานมากๆ
ดวย ใหมีอํานาจในการสรางบาดเเผลจากขางในไดกวางดวย
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กระสุนหัวรูกลวงเคลือบวัสดุเปราะคม (BLACK TALON) จะมีอํานาจในดาน
ความคมกริบของหัวกระสุนขณะบานขยายใสเปาหมายไดเเรงกวา GOLDEN SABER
นั้นเอง
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กระสุนหัวรูกลวงเคลือบวัสดุเปราะคมไมเคลือบหัวดํา (Ranger SXT)
คือกระสุนเดียวกันกับ กระสุนหัวรูกลวงเคลือบวัสดุเปราะคม (BLACK TALON)
เพียงแตไมไดเคลือบหัวดําไวนั่นเอง
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ลองมาดูหัวกระสุนที่ทดสอบการยิงแลว โดยใชสมุดโทรศัพทชุบน้ําจนชุม
( "poor man's ballistic gelatin" )

w

รูปแรกเปนกระสุน FMJ ขนาด .๔๕ , ๙mm ซึ่งจะเห็นไดวา หัวยังคงรูปเดิมไว
เพราะหัวกระสุนทะลุออกไป ถาเปาหมายเปนคนราย และไมไดโดนยิงเขาจุดสําคัญ ก็ยัง
สามารถตอสูได เพราะบาดแผลที่ไดรับจาก หัว FMJ ไมใชบาดแผลฉกรรณ
ตอไปมาดูอํานาจการบานของกระสุนหัวรูเเตละรุนกัน วาบานมากเเรงเเคไหนกัน
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รูปนี้กระสุน Hyder shok ผูทดสอบบอกวา ใชไดดี
มากๆกับปนลํากลองไมเกิน ๓"
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รูปนี้เปนกระสุน Winchester Slivertips ขนาด
๙mm , .๔๐S&W , .๔๕ACP
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รูปนี้ Speer Golddot ผูที่ทดสอบบอกวา ใชได
กับทุกความยาวของลํากลอง

w
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w

SXT

รูปนี้ Winchester Black Talon/Ranger
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กระสุน Corbon (ซาย) Federal EFMJ (ขวา)
(Expanding Full Metal Jacket) ผูทดสอบบอกวา
กระสุน Corbon ไดผลไมเปนที่พอใจ เพราะไมบาน
ออกเต็มที่
ลูก Fedearl EFMJ สําหรับทานที่มีความเชื่อวา
กระสุน FMJ เหมาะสมกับปน semi-auto มากกวา
เพราะไมมั่นใจในการปอนลูกเขารังเพลิงของลูก
กระสุน หัวรู กระสุน Federal EFMJ นาจะเหมาะ
กับทานเพราะ ไดทั้งความมั่นใจ ในการปอนลูก และไดทั้งความมั่นใจในอํานาจการ
หยุดยั้ง The best of both World !!!

w

นัดซาย เรมิงตัน โกลเดลเซเบอร แจกเก็ต มักจะแยกจากตะกั่ว บานเต็มที่ ตะกั่วไปทาง
แจกเก็ตไปทาง
นัดกลาง ไฮดราชอก มักจะขยายหนาตัด แผบานออก โชวแกนกลาง แบบที่โชวขาง
กลอง เรียกวา ไปทั้งดุน
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กอนจะเขาเรื่องกระสุนแบบตางๆ ของคุณผมขอเกริ่นกอนวาขอมูลที่ผมจะนํา
มาเสนอตอไปนี้คัดมาจากหนังสือของ Evan R. Marshall Edwin J. Sanow ชื่อ Street
Stopper ฉบับพิมพป ๑๙๙๖ ซึ่ง ๒ นายนี่เขารวบรวมสถิติจากการยิงตอสูดวยปนใน
อเมริกาที่เกิดขึ้นจริงแลวคํานวณสถิติการยิงโปงเดียวจอดเปน % (One Shot Stop-OSS)
ของกระสุนขนาด/ยี่หอและแบบตางๆ นับจากการโดนยิงบริเวณลําตัวไมนับหัวกับคอ
(เพราะผลของแตละขนาดไมตางกันนัก) โดยผูที่โดนยิงโปงเดียวจอดคือ
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๑. หยุดการตอบโตในทันที
๒. ถาวิ่งตองลมภายใน ๓ กาวหรือ ๑๐ ฟุต และหยุดการตอบโต
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ดูแลวก็เขาทาดีแตก็การวิเคราะหหาผลของเขามีขอบกพรองคือ
๑. ปนที่ใชยงิ ในกรณีตางๆ ลํากลองยาวไมเทากัน
๒. บริเวณลําตัวก็มีจุดสําคัญตางกัน การที่ยิงโดนอวัยวะสําคัญยอมสงผลตางออกไป
๓. คนที่โดนยิงมีขนาดรางกาย / ความแข็งแรงและความมุงมั่นในการตอสูไมเทากัน
๔. บางครั้งขอมูลของการยิงดวยกระสุนแบบตางๆ ของยี่หอตางๆ มีนํามาคํานวณนอย
เกินไป
ดังนั้นผมวาเปนการยากที่จะเปรียบเทียบกระสุนคนละยี่หอที่ขนาดเดียวกัน แบบ
เดียวกัน (เชน หัวรูหุมแข็ง) นน. หัวกระสุนเทากัน แตสามารถสรุปขอมูลที่พอเชื่อไดคือ
๑. กระสุนขนาดเล็กบางแบบมี OSS ดีกวากระสุนขนาดใหญกวาบางแบบ
๒. กระสุนขนาดเทากัน แบบเดียวกัน แต นน. หัวกระสุนตางกัน เชน JHP ๙ มม. พารา
๑๒๔ เกรน กับ ๑๔๖ เกรน จะมี OSS ไมเทากัน
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๓. ในเรื่องการทะลุทะลวงพบวากระสุนหัวหนักกวาความเร็วต่ํากวากลับทะลุมากกวา
ครับ เรื่องนี้ตองเปนการเปรียบเทียบในชวงตางกันระดับหนึ่งนะครับ แตผลการ
เปรียบเทียบกระสุนใชงานเร็วกวาเสียงกับซับโซนิกเปนดังกลาว เรื่องหลักการทาง
ฟสิกสไมทราบแตเปรียบเทียบงายๆ วา ถาขับรถบรรทุกกับรถเกงวิ่งเร็วเทากันแลวดับ
เครื่องปลอยใหรถไหลไปหยุดเองรถบรรทุกจะไหลไปไกลมากกวา ตอนมีเรื่อง FBI ยิง
กับผูราย ๒ คน ที่ไมอามี่ก็มีผลเรื่องหนึ่งออกมาคือหัวกระสุน Winchester Silvertip
๑๑๕ เกรน ที่ FBI ใชทะลุเขาไป "เกือบ" จะทําลายจุดสําคัญได ชวงนั้นเลยนิยมกระสุน
ซับโซนิกกันมาก
ตอไปนี้จะแสดงขอมูลของกระสุน .๔๕ ดังนี้ (ขอมูลในสวนมาจากการทดสอบ
“ควร” มาจากปนลํากลองยาวเทากัน แตหนังสือไมไดแจงไวครับ)
๑. Federal Hydrashok นน. หัวกระสุน ๒๓๐ เกรน ความเร็ว ๘๕๐ ฟุต/วิ. ยิงทะลุกอน
เจลาติน ๑๒ นิ้ว กระสุนบานจนมีเสนผาศูนยกลาง .๖๘ นิ้ว พลังงานปากกระบอก ๓๖๙
ฟุต ปาวด OSS ๙๔%
๒. Federal Hydrashok +P นน. หัวกระสุน ๑๘๕ เกรน ความเร็ว ๑,๑๔๐ ฟุต/วิ. ยิงทะลุ
กอนเจลาติน ๑๒.๙ นิ้ว กระสุนบานจนมีเสนผานศูนยกลาง .๖๙ นิ้ว พลังงานปาก
กระบอก ๕๓๔ ฟุต ปาวด OSS ไมบอก
๓. Remington Golden Saber นน. หัวกระสุน ๒๓๐ เกรน ความเร็ว ๘๖๕ ฟุต/วิ. ยิง
ทะลุกอนเจลาติน ๑๔.๓ นิ้ว กระสุนบานจนมีเสนผานศูนยกลาง .๖๕ นิ้ว พลังงานปาก
กระบอก ๓๙๑ ฟุต ปาวด OSS ๙๓%
๔. Remington Golden Saber นน. หัวกระสุน ๑๘๕ เกรน ความเร็ว ๑,๐๑๕ ฟุต/วิ. ยิง
ทะลุกอนเจลาติน ๑๓ นิ้ว กระสุนบานจนมีเสนผานศูนยกลาง .๖๐ นิ้ว พลังงานปาก
กระบอก ๔๒๓ ฟุต ปาวด OSS ไมบอก

- 12 -

w

w
w

.g
eo
z

ig
za
g

.c
om

๕. CCI Gold Dot นน. หัวกระสุน ๑๘๕ เกรน ความเร็ว ๑,๐๕๐ ฟุต/วิ. ยิงทะลุกอนเจ
ลาติน ๑๒ นิ้ว กระสุนบานจนมีเสนผานศูนยกลาง .๖๐ นิ้ว พลังงานปากกระบอก ๔๕๓
ฟุต ปาวด OSS ไมบอก
๖. Winchester Silvertip นน. หัวกระสุน ๑๘๕ เกรน ความเร็ว ๑,๐๐๐ ฟุต/วิ. ยิงทะลุ
กอนเจลาติน ๑๒ นิ้ว กระสุนบานจนมีเสนผานศูนยกลาง .๖๙ นิ้ว พลังงานปากกระบอก
๔๑๑ ฟุต ปาวด OSS ๘๒%
สวนขอมูล ๙ พารา มีดังนี้
• Federal Hydrashok +P+ นน. หัวกระสุน ๑๒๔ เกรน ความเร็ว ๑๒๒๐ ฟุต/วินาที ยิง
ทะลุเจลาตินเปนนิ้ว ๑๓.๔ นิ้ว % การหยุดยั้ง ๘๔
• Federal Hydrashok นน. หัวกระสุน ๑๒๔ เกรนความเร็ว ๑๑๒๐ ฟุต/วินาที ยิงทะลุเจ
ลาตินเปนนิ้ว ๑๓.๔ นิ้ว % การหยุดยัง้ ๘๐
• Federal Hydrashok นน. หัวกระสุน ๑๔๖ เกรน ความเร็ว ๑๐๐๐ ฟุต/วินาที ยิงทะลุเจ
ลาติน ๑๔.๓ นิ้ว % การหยุดยั้ง ๖๘
• Winchester Silvertip นน. หัวกระสุน ๑๑๕ เกรนความเร็ว ๑๒๒๕ ฟุต/วินาที ยิงทะลุ
เจลาติน ๘ นิ้ว % การหยุดยั้ง ๘๔
• Federal NYLHP นน. หัวกระสุน ๑๒๔ เกรน ความเร็ว ๑๑๒๐ ฟุต/วินาที ระยะที่ยิง
ทะลุเจลาติน ๑๑.๕ นิ้ว % การหยุดยั้ง ๘๑
• Federal JHP นน. หัวกระสุน ๑๔๖ เกรน ความเร็ว ๙๖๕ ฟุต/วินาที ยิงทะลุเจลาติน
๑๕.๙ นิ้ว % การหยุดยั้ง ๖๖
• Winchester SXT นน. หัวกระสุน ๑๔๖ ความเร็ว ๙๙๐ ฟุต/วินาที ยิงทะลุเจลาติน
๑๕.๘ นิ้ว % การหยุดยั้ง ไมแจง
• CCI Gold dot นน. หัวกระสุน ๑๑๕ เกรน ความเร็ว ๑๒๐๐ ฟุต/วินาที ยิงทะลุเจ
ลาตินเปน ๑๖ นิ้ว % การหยุดยั้ง ไมแจง
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• CCI Gold dot นน. หัวกระสุน ๑๒๔ เกรน ความเร็ว ๑๑๕๐ ฟุต/วินาที ยิงทะลุเจ
ลาติน ๑๒.๘ นิ้ว % การหยุดยั้ง ไมแจง
• Gelser Blue นน. หัวกระสุน ๘๐ เกรน ความเร็ว ๑๖๕๐ ฟุต/วิ ยิงทะลุเจลาติน ๖ นิ้ว
% การหยุดยัง้ ไมแจง
• CCI Gold dot นน. หัวกระสุน ๑๔๖ เกรน ความเร็ว ๙๘๕ ฟุต/วินาที ยิงทะลุเจลาติน
๑๔.๕ นิ้ว % การหยุดยั้ง ไมแจง
ตอมาเมื่อเขารวบรวมขอมูลไดใมากขึ้นก็มักนํามาเขียนในแมกกาซีนปนของเมกา
พบวาเมื่อมีขอมูลมาก OSS จะสูงขึ้นเล็กนอย เชน Federal Hydrashok ๒๓๐ เกรน เกือบ
๑๐๐ % ผมก็ไมคิดจะยึดผลของ ๒ คนนี่เปนสรณะแตเผอิญมีหนังสือเรื่องอํานาจการ
หยุดยั้งที่ใหตัวเลขที่เปรียบเทียบงายของ แค ๒ คนนี้ครับ มีอีกเลมหนึ่งพิมพกอนคือ
Handgun Stopping Power แตขอมูลคํานวณโดยใชขอมูลนอยกวาเลม Street Stoppers
ซะอีก

MAGSAFE DEFENDER
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ปกติ กระสุนแม็กเซฟ จะเปนกระสุนหัวเบา ใชดินขับแรงสูงมาก แรงรีคอยสูง
และเปนกระสุนที่ทําความเร็วไดสูงสุด ในบรรดากระสุนปนสั้น ใชยิงในระยะใกล เพื่อ
หยุดคูตอสูอยางฉับพลัน ไมควรใชในปนที่เราไมมั่นใจ
ในความแข็งแรง เปนกระสุนคลายๆกระสุนเกลเซอร
ในหัวกระสุนบรรจุดวยลูกปลายขนาดตางๆ คลายๆ
ลูกปรายในปนลูกซอง ปดทับดวยอีปอคซี่เรซิน
หยอดเขาไวในโพรงหัวกระสุน เพื่อยึดจับเม็ดลูกปราย
ไมใหแตกตัวกอนกระทบเปาหรือกอนที่ผูผลิตตองการ
ใหแตกตัว ในที่บรรจุกระสุนจะมีคําเตือนหรือขอหามในการใชกระสุนแม็กเซฟ ทาน
ลองไปอานดูครับ ปกติจะราคาสูง
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กระสุน Magsafe จุดมุงหมายการออกแบบ
มาคือ อํานาจการหยุดยั้ง และไมทะลุเปาไปโดน
สิ่งที่ไมตองการใหโดน เปนลูกกระสุนที่ไวเฝา
บานดี ยิงแลวไมทะลุไป โดนเพื่อนบาน เปน
กระสุนแบบ Defensive โดยแท แตก็มีนําไปใช
ในกรณี ตัวประกัน เปนลูกความเร็วสูงแตแรง recoil ต่ํา
กระสุนแม็กเซฟ ผมผาหัวกระสุนดู ลูกปรายจะมีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กใน
หัวเดียวกัน ซึ่งไมเหมือนกระสุนเกลเซอร ลูกปรายจะเทากันหมด
ในบรรดาหัวกระสุนปนพกชนิดตาง กระสุน Magsafe เปนกระสุนที่มีอํานาจใน
การหยุดยั้งคนได ๑๐๐% มีอํานาจในการทําลายลางสูงมาก เเละตัวกระสุนจะไมไปยิงถูก
คนอื่นที่ใมเกี่ยวของอีกดวย อํานาจการทําลายของมันเหนือกวาพวกกระสุนของ Black
Talon, Glaser Safety Slug อีก
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กระสุนแบบเกลเซอร ซิลเวอร (Glaser Safety Slug)
กระสุนแบบเกลเซอร ซิลเวอร ( Glaser Safety Slug) ถูกผลิตออกมาครั้งแรก ใน
ป ค.ศ.๑๙๖๔ หรือ พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมีวัตถุประสงคที่คอนชัดเจนเพื่อลดการแฉลบหรือ
สะทอนกลับ และลดอํานาจการทะลุใหนอยลง เมื่อกระสุนไดกระทบตอเปาหมายแลว
แตในขณะเดียวกัน….ยังตองคงไวซึ่งอํานาจการหยุดยั้งที่เหนือ กวากระสุนแบบเดิม ๆ
ทั่วไปที่เคยใช ๆ กันอยู
เกลเซอร ซิลเวอร บอกเลากันงาย ๆ ภาษาชาวบาน ก็คือ ลูกกระสุนปนพกสั้น ทั้ง
ลูกโมและออโตฯ ซึ่งหัวกระสุนมีเปลือกหุมไวดวยทองแดง และบรรจุลูกปรายเม็ดเล็กๆ
ไวขางใน โดยมีสารแบบพลาสติก ซึ่งแตกตัวไดงาย (Plastic tip) ทําหนาที่เปนจุกอุดลูก
ปรายนั้นไว ในขณะที่กระสุนยังไมถูกใชงาน
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หลักการทํางานของ เกลเซอร ซิลเวอร งาย ๆ ก็คือ เมื่อกระสุนกระทบเปาหมาย
สวนที่เปนจุกอุดลูกปรายไว ก็จะแตกออก พรอม ๆ กับการฉีกตัวของเปลือกทองแดงที่
หุมอยู เม็ดลูกปราย ซึ่งยังคงมีแรงเฉื่อยอยู ก็จะพุงตัวออกจากหัวกระสุนทะลวงเขาไป
ในเปาหมาย (คลายกับกระสุนลูกซอง) โดยที่ทั้งเปลือกทองแดงและเม็ดลูกปรายก็จะ
หมดพลังงานลงอยางรวดเร็ว
หลังจากที่กระสุนวิ่งเขาไปในเปาหมายไมลึกนัก กอใหเกิดอํานาจการหยุดยั้ง
อยางมาก
ตอมาในป ค.ศ.๑๙๘๖ หรือ พ.ศ.๒๕๓๐ ไดมีการพัฒนากระสุนเกลเซอรฯ นี้
ขึ้นมาใหม โดยออกแบบใหหัวกระสุนมีความกลมมนมากขึ้น ซึ่งเปนการแกปญหาจาก
การปอนกระสุนเขาสูรังเพลิงของปนออโตฯ และเมื่อหัวกระสุนถูกออกแบบมาใหมี
ความโคงมนของสวนปลายมากขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือ…..มันกลับกลายเปนตัวหนวงเวลา
ใหเกิดการแตกตัวของลูกปรายไดชาลง สามารถสรางความยับเยินและเพิ่มอํานาจการ
เจาะลึกตอเปาหมายมากขึ้น
กระสุนที่ถูกออกแบบขึ้นใหมนี้ เรียกกันวา เกลเซอร บูลทิป (Glaser Bule tip)
และกระสุนเกลเซอรฯ นี้ ก็ยังถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนการเพิ่ม
ขนาดของลูกปราย หรือทําใหกระสุนมีความเร็วตนสูงขึ้น
หนวยงานที่ชอบใช หรือมีความจําเปนตองใช กระสุนเกลเซอรฯ นี้ มักจะเปน
หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่พิเศษทางอากาศ อาทิ หนวยของอากาศโยธิน กองทัพอากาศ
ซึ่งถูกฝกมาใหตอตานการกอการรายที่เกิดขึ้นในเครื่องบิน หรือในอเมริกานั้น ก็มหี นวย
ของ Sky Marshals Service ก็เพราะ วา กระสุนเกลเซอรฯ นี้ มีคุณสมบัติเดน ๆ คือ….
เมื่อหัวกระสุนกระทบตอของแข็ง (ซึ่งอาจไมใชเปาหมาย) การแฉลบออกนอกทิศทางจะ
เกิดขึ้นนอยมาก เนื่องจากหัวกระสุนจะแตกตัวออกและหมดพลังงานในทันทีที่กระทบ
สิ่งกีดขวางไมวาจะโดนแงมุมไหนก็ตามแต… ซึ่งเปนความปลอดภัยตอตัวประกันและ
ตัวเครื่องบินโดยสารอยางยิ่ง
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มารูจักกับกระสุน APFSDS และ HEAT กระสุนมาตรฐานรถถังยุคใหม
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วันนี้มาทําความรูจักกับกระสุนมาตรฐานที่ใชยิงจากรถถังในปจจุบันกัน
กระสุนมาตรฐานที่ใชยิงจากรถถังในปจจุบัน มีอยู ๒ ชนิดหลักๆ คือ
๑. กระสุนที่อาศัยพลังงานเคมี ในการทําลายเปาหมาย (chemical energy)
๒. กระสุนทีอ่ าศัยพลังงานจลนในการเจาะเกราะ (Kinetic energy)

w

w
w

จากรูปคือกระสุนชนิดตางๆที่ใชยิงจากรถถัง ตามมาตรฐานกองทัพสหรัฐ
สําหรับกระสุนที่ใชพลังงานเคมีในการทําลายเปาหมายนั้น อาศัยแรงระเบิด
(Explosive) จากหัวรบจําพวก Shaped Charges เปนหลักในการสรางแรงระเบิดรูปกรวย
คว่ํา ฉีกทะลวงเกราะรถถังเขาไป กระสุนชนิดนี้ก็ เชน กระสุนระเบิดแรงสูงตอตานรถ
ถัง (HEAT) หรือ รวมถึง กระสุนระเบิด-สาดสะเก็ด ทรงตัวดวยครีบ (HE-FRAG) ก็จัด
อยูในหมวดนี้

\

- 17 -

.c
om

กระสุนที่อาศัยพลังงานจลน (Kinetic energy) ในการเจาะเกราะ และเนื่องจาก
กระสุนชนิดนี้ ไมอาศัยพลังงานเคมีในการทําปฎิกิริยาจุดระเบิด มันจึงไมเกิดการระเบิด
ที่รุนแรงเหมือน HEAT หรือ HE-FRAG โดยหลักการทํางานก็คือ แกนกระสุนมีขนาด
ยาวและมีความหนาแนนมาก มีรูปทรงเหมือนลูกดอก ยิงออกจากปากลํากลองดวย
ความเร็วสูง เมื่อแกนกระสุนกระทบเกราะ ก็จะเกิดพลังงานจลนในการเสียดสีวัตถุเพื่อ
เจาะเกราะเขาไปภายในได กระสุนจําพวกนี้ก็คือกระสุน APFSDS

APFSDS
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กระสุน APFSDS นั้นเรียกวากระสุนเจาะเกราะจะมีสวนประกอบอยูดวยกัน ๓ สวนครับ
คือ
๑. สวน ปลอกกระสุน หรือ Shells สําหรับบรรจุ แกนกระสุนเจาะเกราะ / เชื้อเพลิงจุด
ระเบิด (propellant) และ เปลือกครอบยึดแกนกระสุน (Sabot)
๒. สวนของแกนกระสุน (Core) หรือ หัวกระสุนที่แทจริง สําหรับใชเจาะเกราะ หรือ
อาจกลาวไดวานี้คือหัวกระสุนจริงๆสําหรับใชเจาะเกราะรถถัง หัวกระสุนชนิดนี้ สวน
ใหญมหาอํานาจ เชน สหรัฐ รัสเซีย จะสรางโดยอาศัยธาตุที่มีความหนาแนนสูงมาอัด
เปนแทง เชน ทังสเตน หรือ ยูเรเนี่ยม เพราะมีความหนาแนนที่สูง (ความหนาแนนสูง
กวาเหล็กหลายเทา) ทําให เมื่อยิงออกจากปากกระบอก จะมีโมเมนตั้มที่สูง (High
Momentum) จึงสามารถเจาะเกราะได
รูปทรงการออกแบบแกนกระสุน จะมีลักษณะเพรียว มีปลายแหลม คลายลูกดอก
ทําใหอํานาจการเจาะทะลวงเกราะ มีมาก กวากระสุนที่ใชยิงอื่นๆ หรืออาจกลาวไดวา นี้
คือหัวใจของกระสุนชนิดนี้แลวครับเรียกภาษาทางการทหารวา Depleted Uranium
Penetrators (Du penetrators) แปลตรงๆ คือ กระสุนหัวยูเรเนี่ยม นั่นเองครับ ถาเปน
ทังสเตน ก็จะเรียกวา กระสุนหัวทังสเตน (Tungsten penetrators)
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ในสมัยกอนแกนกระสุนเจาะเกราะสลัดครอบพวกนี้ไมมีครีบหาง (FIN) ติดตั้ง
อยู แตเมื่อเวลาผานไป กระสุนชนิดนีน้ ํามาใชยิงจากปนใหญรถถัง เพื่อยิงยานเกราะใน
ระยะไกล (ยิงระยะเปน กม.) จึงตองติดตั้งครีบหาง (FIN) ลงไปดวย เพื่อใหเกิดความ
เสถียร (Starbilized) คือแกนกระสุนจะตองไมแกวงไปมา ขณะแหวกผานอากาศ เปรียบเสมือน
การยิงธนู หรือ ลูกดอกระยะไกล ที่จะตองมีครีบหางคอยควบคุมการทรงตัว และโดย
ธรรมชาติการออกแบบแกนกระสุนชนิดนี้ จะมีรูปรางที่เพรียว หัวกระสุนเล็ก เหมือน
ลูกดอก ความกวางของหัวกระสุนไมกี่ มม. ทําใหมันไมสามารถบรรจุในปากลํากลอง
ปนใหญรถถังไดครับ รวมถึงไมสามารถติดตั้งใหเขากับ ปลอกกระสุน (Shells) ไดจึง
ตองมีสวนประกอบอีกชนิด สําหรับใชในการติดตั้งลงไปดวยคือ...
๓. สวนประกอบสําหรับใชยึดตัวแกนกระสุนเขากับปลอกกระสุน ตัวนี้เองที่เรียกวา
Sabot
โดยในรุนแรกๆของกระสุน APFSDS นั้น ตัวเปลือก Sabot ใชอลูมินัม
(aluminium) เปนวัสดุหลักในการสราง เพราะมีน้ําหนักเบาครับ รุนตอๆ มามีการทํา
วัสดุมาจาก คารบอนไฟเบอรเพราะน้ําหนักเบาครับ
ประโยชนของ SABOT คือเพื่อใชยึด แกนกระสุน ( Core ) กับปลอกกระสุน
(Shells) ที่ภายในจะบรรจุเชื้อจุดระเบิด และ เนื่องจาก แกนกระสุนมีขนาดที่เล็กมากจึง
ไมสามารถติดตั้งในปากกระบอกรถถังได จึงตองมีวัสดุมาครอบมันอีกที เพื่อใหสามารถ
ติดตั้ง และ ยิงออกจากปากกระบอกได โดยสวนของฝาครอบ(SABOT) สําหรับยึดแกน
กระสุนนี้ จะสลัดออกเองเมื่อยิงพนปากลํากลองครับ โดยอาศัยแรงผลักจากอากาศ ดัน
ใหตัว Sabot หลุดออก
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ทั้ง ๓ สวนนี้เรียกรวมๆกันวา กระสุนเจาะเกราะ สลัดครอบทิ้งเอง ทรงตัวดวย
หางครีบ” (ARMOURED PIERCING FIN - STABILISED DISCARDING SABOT)
ขอดีของกระสุน APFSDS ก็คือ ตัวแกนกระสุน(Depleted Uranium
Penetrators) นั้นมักจะสรางใหมีขนาดหัวเล็ก เปนแทงเพรียวๆ แทงเพรียวนี้เอง ทําให
สามารถเดินทางแหวกผานอากาศไดอยางดี การยิงกระสุนออกไปจากปากกระบอกเอง
จะเกิดความเร็วปากกระบอกที่สูง (Hign Velocity) ตัวแกนกระสุนก็มีความหนาแนน
ที่สูง ทําใหความเร็วกับมวลที่มาก เมื่อกระทบเปาหมาย จะสามารถเกิดพลังการเจาะได
ครับ

w

จากรูปแสดงกระสุน APFSDS ขณะยิงออกจากปากลํากลองปน แรงดันอากาศจะ
ดันวัสดุครอบแกนกระสุน(SABOT)ออกมากตามรูป
ถามวา กระสุนเจาะเกราะ (APFSDS) กับ HEAT นั้น แตกตางกันอยางไร?
สําหรับกระสุน APFSDS นั้นอาศัยพลังงานจลนในการเจาะเกราะครับ แต
กระสุน HEAT เปนหัวรบระเบิดแรงสูง อาศัยพลังงานจากแรงระเบิด (Explosive)
ในการทําลายเปาหมายครับ
ปจจุบันนี้รถถังแทบจะทุกๆรุนที่ออกแบบมา ตองสามารถรองรับการยิงดวยกระสุน
ทั้ง ๒ ประเภทนี้ ได ถึงจะถือวาเปนมาตรฐานในปจจุบันครับ สําหรับทั้งกระสุน
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ประเภท APFSDS และ HEAT นั้นเปนแคชื่อประเภทเทานั้น หลายๆประเทศจะมีรุน
ยอยลงไปอีก ซึ่งจะแตกตางกันทั้งในดานวัสดุที่ใชทําตัวยึด (Sabot) ครีบหาง (Fin)
รวมถึงวัสดุที่ใชทําแกนกระสุนจะแตกตางกันไปครับไมวาจะเปน เหล็ก เหล็กกลา
ทังสเตน ไททาเนียม หรือแมแตยูเรเนียมอัดแทงครับ
ตอไปนี้เปนรุนตางๆ ของกระสุน APFSDS ที่ควรรูไวบางเชน
DM-๕๓ KE(Kinetic Energy) ๑๒๐mm. เยอรมนี
DM ๖๓ KE(Kinetic Energy) ๑๒๐mm. เยอรมนี
DM ๓๓ A๑ KE(Kinetic Energy) ๑๒๐mm. เยอรมนี
DM ๔๓ A๑ KE (Kinetic Energy) ๑๒๐mm. เยอรมนี สามารถยิงไดทั้งปนใหญแบบ
L/๔๔ L/๕๕ หมายความวาสามารถรองรับการยิงจากรถถังตระกูล Leopard๒ ได
ทั้งหมด
๓BM-๒๒ รัสเซีย
๓BM-๒๖ รัสเซีย
๓BM-๔๒ รัสเซีย
M๘๒๙A๑ ๑๒๐mm. สหรัฐอเมริกา
M๘๒๙A๒ ๑๒๐mm. สหรัฐอเมริกา
M๘๒๙A๓ ๑๒๐มmm. สหรัฐอเมริกา

กระสุน DM-๖๓ APFSDS ๑๒๐mm.เยอรมนี
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กระสุน DM-๕๓ APFSDS ๑๒๐mm.เยอรมนี

w

w
w

.g
eo
z

ตอไปคือรุนตางๆ ของกระสุนประเภท HEAT
M๘๓๐ ๑๒๐mm. สหรัฐอเมริกา
M๘๓๐A๑ ๑๒๐mm. สหรัฐอเมริกา
M๑๐๒๘ ๑๒๐mm สหรัฐอเมริกา
๓BK๒๙M ๑๒๕ mm รัสเซีย
๓VBK๒๕ ๑๒๕ mm รัสเซีย
๓VBK๒๑ ๑๒๕ mm รัสเซีย
DM-๑๒ ๑๒๐mm. เยอรมนี
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