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M101A1 
เขี้ยวเล็บอันแข็งแกร่งของกองทัพบก

กองทัพบกสหรัฐอเมริกาได้เริ่มพัฒนาปืนใหญ่
กระสนุวถิโีค้งมาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ตลอดมา จนกระทัง่
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ จึงได้ผลิตปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง M1  
ออกใช้งานเป็นจ�านวนมาก จนสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
สหรัฐฯ ได้ผลิตปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มม. M1 ออกใช้
งานรวมทั้งสิ้นถึง ๑๐,๒๐๒ กระบอก จนกระทั่งถึงปี  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ยังมีปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มม. M1 ใช้งาน
อยู่ทั้งในกองทัพสหรัฐฯ และกองทัพของประเทศต่าง ๆ 
หลายประเทศทั่วโลก

ได้มีการออกแบบปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด 
๑๐๕ มม. M101 และ M101 A1 ซึ่งเป็นปืนใหญ่ลากจูง 
ที่มีน�้าหนักเบา ออกมาใช้ทดแทนปืนใหญ่แบบ M1  
ที่ เริ่มล ้าสมัยแล ้ว แต ่ความต ้องการที่ ใช ้ป ืนใหญ่ 
ขนาด ๑๐๕ มม. ที่มีน�้าหนักเบายิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ 
ต้ังยงิได้รวดเรว็และล�าเลยีงขนส่งทางอากาศได้ง่าย
ยังมีอยู่

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ กองทพับกสหรฐัฯ 
จึงประกาศจดัหาปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มม.  
ตามความต้องการในการใช้งานดัง

กล่าวข้างต้นจนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงงาน
สรรพาวุธร็อคไอแลนด์จึงได้สร้างปืนใหญ่เบาขนาด  
๑๐๕ มม. M102 ต้นแบบนี้มาใช้ยิงทดสอบเป็นครั้งแรก
และเริ่มผลิตออกใช้งานเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗  
แล้วน�าเข้าใช้ท�าการรบเป็นครั้งแรกในสงครามเวียดนาม
ในเดือนถัดมา ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค ้ง M102/
M101A1 ได้ถูกดัดแปลงอีกหลายครั้งจนสามารถใช้เป็น
ปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มม. แบบมาตรฐานใช้อยูท่ัง้ในหน่วย
เคลื่อนย้ายทางอากาศ หรือหน่วยส่งลงจากทางอากาศ 
ได้อย่างคล่องแคล่ว

ปืนใหญ่ M101A1 เข้าประจ�าการในกองทัพบก 
ไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ตามข้อตกลงในโครงการ
ช ่วยเหลือและ ป ้องกันร ่วมในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๙๓ โดยสหรัฐอเมริกาได้ให้การช่วยเหลือด้านทหาร 
แก่ประเทศไทย และเป็นปืนใหญ่หลักที่มีใช้มากที่สุด
ของกองทัพบก ในภารกิจช่วยโดยตรงของกรม ป. ของ
พล.ร. และ พล.ม. ใช้ปฏิบัติการในสงครามเวียดนาม 
ประเทศลาว การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ สมรภูมิ 
ร่มเกล้า การป้องกันประเทศชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา 
และพม่า จนถึงปัจจุบันปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ๙๕ 
ขนาด ๑๐๕ มม. M101A1 มีประจ�าการใน ทบ.ไทย  
รวม ๒๘๕ กระบอก จึงแม้ว่าปืนใหญ่เบา M101A1  
จะประจ�าการมาเป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปี แต่โครงสร้าง
ส่วนใหญ่ยังแข็งแรงและยังสามารถใช้งานได้อีกนาน 
ทบ.โดยศูนย์อ�านวยการสร้างอาวุธกองทัพบกและบริษัท 
Giat lndustries ได้ร่วมกันปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูง
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นิตยสารยุทธโกษ

ขึน้ โดยมกีารเปล่ียนส่วนประกอบทีส่�าคญัคอื ชดุล�ากล้อง
ปืนใหญ่แบบ LG1 มีความยาว ๓.๑๗๕ เมตร ขนาด ๓๐  
คาลิเบอร์ ติดปลอกยั้งแรงถอยแบบ ๒ ช่องยั้ง ส่วนที่ ๒  
คอืชุดเครือ่งช่วยให้ทางสงูเพือ่ผ่อนแรงในการยกล�ากล้อง
ปืนขึ้น-ลง ส่วนที่ ๓ คือชุดเพิ่มน�้าหนักรางปืน พร้อมกับ 
ตดิกล้องเล็งพาโนรามคิแบบ  M12A7S  ซึง่จากการปรบัปรงุ 
คร้ังนี้ท�าให้สามารถยิงกระสุนปืน M1 ของนาโตระยะ  
๑๑.๕ กม. และกระสุนเบลบลีด (เพิ่มระยะไกล) G1  
ได้ระยะไกล ๑๗.๕ กม.

ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง M101A1 ใช้รถรองปืน 
แบบ M2A2 เป็นแบบเพลาเดี่ยว และรางคู ่แยกได้  
เวลาตั้งยิงจะแยกรางออกจากกัน จะมีสะบักหัวรางปืน
สอดเข้าไปในช่องสลักหัวราง เพื่อป้องกันการหุบเข้า
มาเอง ตอนกลางของรางปืนเป็นที่เก็บหลักเล็ง ด้ามแส้ 
และเหล็กคัดท้ายซ้าย พลั่วเป็นแบบเชื่อมติดกับท้าย 
รางปืนทั้งสองข้าง และจะรวมรางปืนมีที่ยึดเข้าไว้ด้วยกัน  
เมื่อเดินทาง โดยใช้รถลากขนาด ๒ ½ ตัน ล�ากล้องปืน 
สร้างด้วยเหลก็กล้าผสมเป็นเนือ้เดียวกนั ม ี๓๒ สนั เกลยีว  
๓๒ ร่องเกลียวเป็นเกลียวแบบเวียนขวาสม�่าเสมอ 
หนึ่งรอบยาว ๓๐ เท่าของความกว้างปากล�ากล้อง  
การท�างานของแท่งเครื่องปิดท้ายเป็นแบบลิ่มเลื่อนทาง 
ระดับ เปิด-ปิดด้วยมือ เครื่องลั่นไกแบบ M13 เป็น
เครื่องลั่นไกแบบดึงต่อเนื่องและขึ้นนกเอง เครื่องรับแรง
ถอยเป็นแบบไฮโดรนิวเมติก ถือใช้ของเหลว (น�้ามัน) 
ประกอบกับก๊าซไนโตรเจนคิดเครื่องเล็งกล้องพาโนรามิค  
M12A7S เป็นกล้องที่ใช้ท�าการยิงได้ทั้งวิธีเล็งจ�าลอง 
และเลง็ตรงปรบัโฟกสัไม่ได้ มกี�าลงัขยาย ๔ เท่า การยงิด้วย 
วิธีเล็งตรง ยิงได้ทั้งระบบหนึ่งคนเล็งและสองคนเล็ง  
กล้องข้อศอกแบบ M16A1D เป็นกล้องส�าหรับท�าการยิง 
เล็งตรงในระบบสองคนเล็ง ปรับโฟกัสไม่ได้ มีก�าลัง 
ขยาย ๓ เท่า ติดตั้งบนฐานกล้องแบบ M23 สิ่งที่มองเห็น 
โดดเด่นด้านหน้าของปืนใหญ่ M101A1 ก็คือโล่ปืน  
ซึ่งเป็นเคร่ืองให้ความปลอดภัยแก่พลประจ�าปืนจาก
สะเก็ดระเบิดและจากการยิงของอาวุธประกอบด้วยโล่
หลายชิ้นคือ โล่บน โล่กลาง โล่ล่าง และโล่เสริม

โดยสรุปแล้วปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มม. M101,  
M101A1 หรือ M102 ก็ตาม เป็นปืนใหญ่แบบมาตรฐาน
ที่มีใช้อยู่ในกองทัพของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาเป็น
เวลานาน เป็นอาวุธยิงสนับสนุนที่ให้ผลการยิงที่เด็ดขาด 
ยิ่งนัก สมดังค�ากล่าวที่ว่าปืนใหญ่คือราชาแห่งสนามรบ  
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีปืนใหญ่เบา ๑๐๕ มม. รุ่นใหม่ ๆ 
เข้ามาทดแทนแล้วก็ตาม

ประเทศท่ีใช้ปืนใหญ่ M101 ขนาด ๑๐๕ มม.  
(บางประเทศปลดประจ�าการแล้ว)

*M101 อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, 
บังกลาเทศ, เบลเยียม, เบนิน, โบลิเวีย, บราซิล, พม่า, 
แคเมอรูน, แคนาดา, ชิลี, โคลัมเบีย, ไซปรัส, เดนมาร์ก, 
โดมนิกินั, เอกวาดอร์, ฝรัง่เศส, เยอรมน,ี กรซี, อนิโดนเีซยี, 
เกาหลี, ลาว, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, สหรัฐฯ, ไทย เป็นต้น

*M102 สหรฐัฯ, บราซลิ, ซาอดุอีาระเบยี, กมัพชูา, 
เวียดนาม, เกาหลีใต้ และไทย...

ปืนใหญ่เบา M101A1 ตดิตัง้กล้องพาโนรามคิแบบ 
M12A7S ทางด้านซ้ายปืน เป็นกล้องที่ใช้ท�าการยิงได้ทั้ง
วิธีเล็งจ�าลองและเล็งตรง มีมาตรามุมทิศส่วนใหญ่และ
ส่วนย่อยแสดงอยู่

M101A1 มีควงมือหมุนให้ทางทิศอยู่ด้านซ้าย
ส่วนควงมือหมุนให้ทางสูงมีท้ังด้านซ้ายและด้านขวา 
แท่งเครื่องปิดท้ายเป็นแบบลิ่มเลื่อยทางระดับ เปิด-ปิด
ด้วยมือ

ทางด้านขวาปืนตดิตัง้เครือ่งให้ระยะยงิแบบ M4A1  
เป็นเครื่องมือส�าหรับให้ทางสูง และเป็นที่ติดตั้งฐาน 
กล้องเล็ง M23 ส�าหรับติดตั้งกล้องข้อศอกแบบ M16 
A1D 

M101A1 สามารถยกหิ้วเข้าสู่ที่ตั้งยิงด้วยเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างสะดวก 
และเคลื่อนย้ายด้วยการลากจูงโดยรถขนาด ๒ ½ ตัน
ข้อมูล ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. M101A1 (ปรับปรุง)
ประเภท : ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง
เข้าประจ�าการ : พ.ศ. ๒๔๙๕
ผู้ผลิต : บริษัท Rock Island Arsenal สหรัฐอเมริกา
ความกว้างปากล�ากล้อง : ๑๐๕ มม.
น�้าหนัก : ๒,๔๖๓ กก.
ความสูง : ๑.๕๐ เมตร
ความยาว (ล�ากล้องในแนวนอน) : ๖.๙๘ เมตร
ความกว้าง (ท่าเตรียมเดิม) : ๒.๑๘ เมตร
ความกว้าง (ท่าตั้งยิง) : ๓.๘๐ เมตร
ความยาวของล�ากล้องปืน : ๓.๑๕ เมตร/๓๐ คาลิเบอร์
เกลียววนขวา : ๓๒ เกลียว
อายุล�ากล้อง (กระสุนระเบิด M1) : ๗,๓๐๐ นัด
อายลุ�ากล้อง (กระสุนระเบิดเพิม่ระยะไกล BB GI) : ๔,๐๐๐ นดั
ความยาวของเกลียวล�ากล้อง : ๒,๗๘๙ มิลลิเมตร
เกลียววนขวา : ๓๒ เกลียว
มุมยิงสูงสุด : ๑,๑๕๖ มิลเลีม (๖๕ องศา)
มุมยิงต�่าสุด : -๘๙ มิลเลียม (-๕ องศา)
มุมส่ายทางขวา : ๔๐๙ มิลเลียม (๒๓ องศา)
มุมส่ายทางซ้าย : ๔๐๐ มิลเลียม (๒๒ องศา)
ความเร็วในการยิง : ๖-๘ นัด/นาที
ความเร็วในการยิงต่อเนื่อง : ๓ นัด/นาที
ระยะยิงไกลสุด : ๑๑.๕ กม. (กระสุนระเบิด M1)
ระยะยิงไกลสุด : ๑๗.๕ กม. (กระสุนระเบิดเพิ่มระยะไกล BB G1)
พลประจ�าปืน : ๑๐ นาย
รถลากจูง : ขนาด ๒ ½ตัน

คุณลักษณะเฉพาะ


