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ในสภาพสังคมปัจจุบันผู้กระทำความผิดมักใช้อาวุธปืนในกรกระทำความผิดและต่อสู้
เจ้าหน้าที่แม้จะเป็นคดีเล็กน้อยก็ตาม ดังนั้นจึงจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องฝึกปฏิบัติการใช้อาวุธปืนการ
ยิงปืนให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจใช้อาวุธปืนภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายได้อย่างมั่นใจและ
ต้ อ งฝึ ก ทบทวนอย่ างสม่ ำเสมอเพื ่ อ ให้ เกิ ด ความชำนาญ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ท ี ่ ม ี อ าวุ ธ ปื น อยู ่ ใ นมื อ หรือ
ในครอบครองใช้ อ าวุ ธ ปื น ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย แก่ ต นเองและผู ้ อ ื ่ น ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในระบบปฏิบัติการและกลไกการทำงานของอาวุธปืนก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่แพ้กันผู้ใช้อาวุธปืน
จะต้ อ งศึ ก ษาทำความเข้ า ใจเพื ่ อ จะได้ ใ ช้ อ าวุ ธ ปื น ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละถู ก ต้ อ ง
ตามวัตถุประสงค์ของอาวุธปืนกระบอกนั้น ๆ และจำเป็นต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎแห่งความ
ปลอดภัย 8 ข้อดังนี้
กฎแห่งความปลอดภัย 8 ข้อ
1.ปฏิบัติกับปืนทุกกระบอกเหมือนกับปืนที่มีกระสุนบรรจุอยู่เสมอ
2.อย่าเล็งหรือชี้ปืนไปยังบุคคลอื่นที่เราไม่ต้องการยิง
3.ตรวจปืนทุกครั้งที่จับปืน
4.อย่าแตะไกปืนเมื่อยังไม่ต้องการยิง
5.การวางปืนในที่เปิดเผยให้เปิดลูกโม่หรือรังเพลิงไว้
6.การรับและส่งปืนให้เลิกบรรจุแล้วส่งขณะเปิดลูกโม่หรือรังเพลิงไว้
7.การถือปืนเมื่อไม่ยิงให้เลิกบรรจุ ปืนลูกโม่ให้เปิดลูกโม่แ ละหิ้วสะพานศูนย์หลัง ปืนกึ่งอัต โนมัตใิ ห้
เปิดรังเพลิงและหิ้วโกร่งไก
8.เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งผู้ควบคุมการยิงโดยเคร่งครัด
สำหรับการยิงปืนในสถานการณ์การต่อสู้หรือการยิงแบบฉับพลันนั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎการใช้
อาวุธปืนโดยเคร่งครัดดังนี้
กฎการใช้อาวุธปืน 4 ข้อ
1.พึงระลึกว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่เสมอและตรวจปืนทุกครั้งที่จับปืน (LOAD)
2.อย่าเล็งหรือชี้ปืนไปยังบุคคลอื่นที่เราไม่ต้องการยิง (MUZZLE)
3.นิ้วต้องอยู่นอกโกร่งไกเสมอจนกว่าจะตัดสินใจยิง (FINGER)
4.ตรวจสอบเบื้องหน้าเบื้องหลังเสมอ (TARGET)
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การจะใช้อาวุธปืนพกให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนพกทั้งส่วนประกอบ
กลไกการทำงาน และกระสุนปืน อันจะทำให้เจ้า หน้ าที่ ปฏิบ ัติ งานโดยใช้ อาวุธ ปื นได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ในยุคเริ่มแรกปืนสั้นยิงได้เพียงครั้งละ 1-2 นัด นักออกแบบปืนจึงคิดประดิษฐ์ปืนสั้น
ที่สามารถยิงซ้ำได้ (Repeating Pistol) 1837 แซมมวล โคลท์ พัฒนาปืนซิงเกิลเสร็จสมบูรณ์และ
เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐ 1873 ( Colt M 1873 Single Action Army) ในยุโรปให้ความ
สนใจปืนพกแบบลูกโม่น้อยเน้นผลิตปืนกึ่งออโตฯ แต่การพัฒนาเป็น ไปอย่างล่าช้าเนื่องจากการ
ทำงานซับซ้อน ละเอียดอ่อน ชิ้นส่วนต้องทำงานสัมพั นธ์กันอย่างลงตัว จนกระทั่งปี 1985 ปืนพก
ออโตฯ จึงพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
-ทฤษฎีกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
-ประเภทปืนพกมี 3 ชนิด –แบบยิงทีละนัด-ปืนพกลูกโม่-ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ
-กลไกการทำงาน ( Blow Back, Recoil, Gas)
-ระบบปฏิบัติการ ( D,S,D/S,Strike Fire )
-ลำกล้อง ( L/G, Polygonal)
-กระสุน,ขนาด,อำนาจสังหาร-หยุดยั้ง,อายุการใช้งาน,ชนวนริม-ชนวนกลาง,หัวกระสุน,อายุ, ความ
เร็ว,แรงปะทะ,ลักษณะทางกายภาพปลอกทำด้วยทองเหลือง
-ระบบนิรภัยต่างๆ
-วัสดุที่ใช้ในการผลิต (เหล็ก,สแตนเลส,อลูมิเนียม,สแกนเดี้ยม,โพลิเมอร์)
-การทำผิวปืน (รมดำ,เทนนิเฟอร์-เมโลไนท์,เซราโค้ท-เซรามิกโคทติ้ง)
กลไกปฏิบัติการของปืนพกแบบลูกโม่ (Revolver)

-3-Revolverแปลว่าหมุนรอบแกน หลักการทำงานใช้รังเพลิงบรรจุกระสุนพร้อมหมุนเวียนมาตรง
ลำกล้องเพื่อให้ปืนยิงซ้ำ
-ปัจจุบันเป็นลักษณะโครงสร้างที่ลงตัวคือการวางลำกล้องตรงกับช่องโม่บนสุด
-ปืน Chiappa Rhino วางลำกล้องตรงช่องโม่ล่างสุด
ข้อดี-กลไกไม่ซับซ้อน-มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากลคือไกแข็งลากยาวและนิรภัย
ป้องกันหล่อนกระแทก-ไม่เลือกรูปแบบหัวกระสุน -ไม่ทิ้งปลอก-ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหากมีแรง
พอที่จะเหนี่ยวไกก็สามารถยิงปืนพกแบบลูกโม่ได้
ข้อเสีย-บรรจุกระสุนได้น้อย-รูปทรงหนา-เปลี่ยนกระสุนชุดใหม่ได้ช้า-ยิงต่อเนื่องได้ช้ากว่า ขัดขวางการทำงานได้ง่ายกว่า
-ภาพชิ้นส่วนหลักของปืนพกแบบลูกโม่
กลไกปฏิบัติการของปืนพกกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic)

1.กระสุน (Loading)
2.บรรจุเข้ารังเพลิง (Chambering)
3.ขัดกลอน (Locking)
4.ยิง (Firing)
5.ปลดกลอน (Unlocking)
6.คัดปลอก (Ejecting)

-47.ง้างนก (Cocking)
8.บรรจุ (Chambering)
-หมายความถึงปืนพกแบบบรรจุเองพัฒนามาพร้อมๆกับปืนพกแบบลูกโม่แต่เนื่องจากการออกแบบ
กลไกที่ซับซ้อนจึงมีปัญหาด้านการผลิต ส่ง ผลต่อการทำงานของตัวปืน ในการทำงานของปื น
ออโตเมติก ไม่ว่าจะเป็ นระบบอัตโนมัติ (Full Automatic)หรือ(Semi Automatic) มีหลักการ
ทำงานที่ซับซ้อนมิใช่ เพี ยงแค่ก ระสุน ลั่ นออกไปแล้ วสไลด์ถ อยหลัง คัดปลอกกระสุน ง้างนก
แล้วป้อนกระสุนนัดใหม่ แต่ในขั้นตอนการทำงานของตัวปืนยังมีรายละเอียดในเชิงลึกอีกมากดังนี้
เมื่อเข็มแทงชนวนพุ่ งกระแทกแก๊ ปชนวนเกิด ประกายเผาไหม้ด ิน ขั บเปลี ่ย นสถานะเป็ น แก๊ ส
แรงดันสูงดันปลอกขยายตัวอัดกับผนังรังเพลิงป้องกันไม่ให้แก๊สไหลย้อน หากปลอกถูกขับดัน
ออกไปทันทีปลอกจะแตก สะเก็ดปลอก ดินขับกระเด็นออกมาทำอันตรายผู้ยิง ปลอกไม่สามารถ
คดออกจากรังเพลิงกลไกปืนติดขัดและอีกสารพัดปัญหาที่จะเกิดตามมา จึงต้องมีการหน่วงเวลา
เอาไว้ก่อนในช่วงสั้นๆ (Delay System) รอให้หัวกระสุนพ้นออกจากปากลำกล้องและแรงดัน
ในรังเพลิงลดลงในระดับที่ปลอดภัย สไลด์จึงถอยหลังเพื่อคัดปลอก
-ISSAC NEWTON นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ ชาวอังกฤษค้นพบกฎการเคลื่อนที่ 3
ข้ อ นั ่ ง ใต้ ต ้ น แอบเปิ ้ ล ค้ น พบกฎแรงโน้ ม ถ่ ว ง 100 ปี ต ่ อ มา อั ล เบิ ร ์ ต ไอสไตล์ ค้ น พบทฤษฎี
สัมพันธภาพ เขานั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปค้นพบว่าหากเราวิ่งทันแสงเราจะมองเห็นแสงและ
พบว่ากฏแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงดึงดูดของโลกแต่เป็นแรงกดของอากาศ
-กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (Newton,s Law of motion) สำหรับวัตถุเป็นกฎกายภาพ (Physical
Law) ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของสสารที่เป็นจริงอยู่เสมออย่างไม่เปลี่ยนแปลง โดยเราไม่สามารถจะ
ควบคุมดัดแปลงหรือแก้ไขกฏแห่งความจริงได้
ข้อ 1 วัตถุจะรักษาสภาวะนิ่งหรือสภาวะเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงนอกจากมี
แรงลัพท์ซึ่งมีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำ
ข้อ 2 เมื่อมีแรงลัพท์ซึ่งมีค่าไม่เท่ากับศูนย์มากระทำต่อวัตถุ วัตถุ จะเกิดความเร่งในทิศ
เดียวกับแรงที่กระทำ โดยขนาดของความเร่งจะแปรผันตรงกับความเร็วและแปรผกผันกับมวลของ
วัตถุ (F=ma)
ข้ อ 3 ทุ ก แรงกริ ย า ย่ อ มมี แ รงปฏิ ก ิ ร ิ ย าที ่ ม ี ข นาดเท่ า กั น และทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มเสมอ
(Action=Reaction)

-5ฟิสิกส์ของอาวุธปืน –การเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นการเคลื่อนที่แบบ Projectile คือวิถีโค้ง มุมการ
ยิงมีผลต่อระยะทาง ปัญหาคือเมื่อกระสุนวิ่งพ้นลำกล้องจะมีแรงโน้มถ่วงทำให้ตกลงพื้นระยะเวลา
ใกล้เคียงกับ Free Fall แก้ไขโดยเพิ่มความเร็วต้นปัญหาตามมาคือแรงถีบ-ปืนสมัยแรกๆไม่แม่นยำ
เพราะใช้ลูกปืนกลมๆลำกล้องไม่แน่นเรียบๆเมื่อสงครามกลางเมืองอเมริกาพัฒนาเกลียวลำกล้อง
เรียกว่า Rifring ทำให้กระสุนหมุนตลอดเวลาแรงดันมากขึ้น ความไม่สมมาตรจะถูกเฉลี่ยไปรอบ ๆ
หัวกระสุนเดินทางเป็นเส้นตรงตลอด ทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมหรือแองโกลาโมเมนตัมที่มีทิศทาง
ไปตามแกนหมุนมีพลังงานมากทำให้อำนาจการทำลายสูงขึ้น
การหน่วงเวลา (Delay System)
1) ระบบโบลว์แบ็ค แอ็คชั่น (Blowback Action)
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ระบบเป่าถอยหลัง หลักการทำงานใช้น้ำหนักหรือมวลของสไลด์ ค่า Kของรีคอยล์สปริงและค่า K
ของเมนสปริงในการหน่วงเวลาเป็นการหน่วงที่มีพื้นฐานการทำงานที่เรียบง่ายตรงไปตรงมามาก
ที่สุดชิ้นส่วนน้อย ง่ายต่อการบำรุงรักษาแข็งแรง ทนทาน แต่เหมาะกับปืนที่มีแรงดันในรังเพลิงไม่
สูงมากนัก ใช้กับกระสุนไม่เกินขนาด .380 ACP ซึ่งมีแรงดันในรังเพลิงเฉลี่ย 15,000 ปอนด์/
ตารางนิ้ว หลักการทำงานเมื่อเกิดการระเบิดของกระสุนจะมีแก๊สขับดันหัวกระสุนเคลื่อนที่ออกไป
ตามลำกล้อง ในขณะเดียวกันแรงดันของแก๊สก็จะขับดันสไลด์ให้ถอยหลังไปในเวลาเดียวกันตามกฎ
ทางฟิสิกส์ที่ว่า Action=Reaction แต่เนื่องจากหัวกระสุนมีน้ำหนักเบากว่าตัวปืนมากความเร็ว
ในการเคลื่อนที่ถอยหลังของตัวปืนจึงต่ำกว่าอัตราเคลื่อนที่ของหัวกระสุนมาก แสดงว่ามวลของ
ตัวปืนกับความเร็วของหัวกระสุนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
2) ระบบรีคอยล์ เบราว์นิ่ง (Browning Action) มีการขัดกลอน-ปลดกลอน แบ่งออกเป็น 4
ระบบปฏิบัติการ ได้แก่
2.1) Browning Colt
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ใช้Ribหรือซี่โครงบนท้ายลำกล้อง 2 ตัวขัดกลอนกับร่องบากด้านในของสันสไลด์ ขณะที่สไลด์อยู่
ในตำแหน่งปิดท้ายรังเพลิงเมื่อเกิดการระเบิดของดินขับหัวกระสุนจะเคลื่อนที่ออกไปตามลำกล้อง
สไลด์กับลำกล้องซึ่งขัดกลอนกันอยู่จะเคลื่อนที่ถอยหลังมาพร้อมกันเป็นระยะทางประมาณ 6 มม.
เมื่อกระสุนผ่านพ้นออกจากลำกล้องไปแล้วท้ายลำกล้องจะถูกห่วงโตงเตง (Barrel Link) ดึงให้
ยุบตัวต่ำลงปลดการขัดกลอนระหว่างซี่โครงของลำกล้องกับร่องบากภายในสันสไลด์ ลำกล้องหยุด

-8นิ่งอยู่กับที่ปล่อยให้สไลด์เคลื่อนที่ถอยหลังต่อไปอย่างอิสระ เนื่องจากโครงสร้างของ M 1911
ปรับแต่งได้ง่ายและเอื้ออำนวยให้นำมาทำการปรับแต่งตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ลงตัวที่สุดจึงเป็น
ปืนที่ไม่มีวันตายปืนที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ โคลท์ M 1911 และปืนอื่นๆ ที่ก๊อบปี้ระบบปฏิบัติการไป
2.2) Browning FN

เป็ น การพั ฒ นาขั ้ น ต่ อ มาของเบราว์ นิ่ ง -โคลท์ ต ัด โตงเตงออกเปลี ่ ย นมาใช้ ทางลาดใต้ร ั ง เพลิง
(Shank)ทำหน้าที่ดึงท้ายลำกล้องในขณะเดียวกันก็ตั ดบู้ชลำกล้องออกโดยใช้ลำกล้องตัดกับสไลด์
โดยตรง และลดมิติของตัวปืนให้เพรียวบางมากขึ้นเหมาะกับกระสุนในชั้น 9 มม.เป็นระบบที่มี

-9กลไกน้อยชิ้นกว่า มีความแข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาง่าย บรรจุกระสุนได้มากกว่า 10 นัด ซึ่งเป็น
คุณสมบัติสำคัญของปืนที่ใช้ในทางทหารหรือต่อสู้ป้องกันตัว ปืนที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ Browning HiPower
2.3) Browning Patter 1903 Charls Garbriel Patter

นักออกแบบปืนชาวสวิ สได้ ออกแบบระบบโดยมีแง่ขัดกลอนระหว่ า งลำกล้อ งกั บสไลด์ 2 ตัว
เหมือนกับ Browning Hi-Power เปลี่ยนจากทางลาดใต้รังเพลิงมาเป็นห่วงวงรีรูปไตใต้รังเพลิง ปืน
ที่ใช้ระบบนี้คือ ซิก P210 ต่อมาได้นำเอามาใช้กับ CZ75

-102.4) Browning Patter /Sig

กองทัพสวิสต้องการปืนที่ง่ายต่อการผลิตด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความ
แม่นยำและความเชื่อถือสูงสุดได้พัฒนาการขัดกลอนหน่วงเวลาใหม่คือเปลี่ยนจากห่วงวงรีรูปไตใต้
รังเพลิงมาเป็นทางลาดใต้รังเพลิง ตัดริบด้านบนของรังเพลิงออก ใช้ส่วนสัน รังเพลิงด้านบนขัด
กลอนกับช่องคายปลอกด้านบนโดยตรง มีคุณสมบัติพิเศษคือมีชิ้นส่วนน้อย แข็งแรงทนทานและมี
ความเชื่อถือได้สูงในระบบปฏิบัติการ ทำให้เป็นระบบที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปืนออโต
ฯ ยุคใหม่ และปืนยุคใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาออกมาใช้หลักการขัดกลอน/หน่วงเวลาของเบราว์นิ่ง
ล้วนใช้ระบบนี้เกือบทั้งสิ้น

-113) ระบบรีคอยล์ Walther Block Action

-12เริ่มนำมาใช้ในปืนตระกูลวอลเธอร์ เมื่อได้รับการพัฒนาใช้ในปืนเบเร็ตต้าก็ถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า
ระบบกลอนตก (Falling Block Action)กลไกสำคัญสุดคือชุดขัดกลอน(Locking Block)ติดตั้งอยู่
ใต้ลำกล้องทำงานสัมพันธ์ระหว่างลำกล้องกับสไลด์ มีปีกยื่นออกมาสองข้างในภาวะปกติจะขัดอยู่
กับร่องบากที่ขอบด้านในของรางสไลด์ ทั้งสองด้านบริเวณช่องคายปลอกกระสุนการปลดกลอนใน
ระบบนี้ท้ายลำกล้องจะไม่ถูกดึงให้ยุบตัวลง ลำกล้องอยู่แนวตรงตลอดเวลา ปลายลำกล้องไม่มีการ
กระดกขึ้น ซึ่งเชื่อว่าสามารถเอื้ออำนวยให้ปืนมีความแม่นยำกว่าระบบของเบราว์นิ่งก์ ส่งผลให้ยิง
ได้นุ่มนวลเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนทิศทางของแรงปืนที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ วอลเธ่อร์ พี 38 เบเร็ตต้า
92 F, 92 FS เทารัส PT92, PT 99
4) ระบบรีคอยล์ Rotating Barrel

-13พัฒนามาจากการขัดกลอนของปืนไรเฟิลโดยใช้ตัวลำกล้องหมุนบิดตัวเพื่อขัดกลอนกับสไลด์ หรือ
โครงปืนเพื่อหน่วงเวลา เป็นระบบที่ควรต้องศึกษาเนื่องจากเป็นระบบที่มีคุณสมบัติหลายประการที่
เหนือกว่าระบบอื่นโดยเฉพาะแรงรีคอยล์
ข้อดี-ความก้าวหน้าทางโลหะศาสตร์แก้ไขปัญหาการติดขัดเนื่องจากการผลิตด้วยเครื่องจักรที่
ทันสมัย(CNC=เครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ EDM=กัดด้วยไฟฟ้า IMI=การหล่อ)-บรรจุ
กระสุนได้มาก-แบนบาง-เปลี่ยนกระสุนชุดใหม่ได้เร็ว-ยิงต่อเนื่องได้เร็วโดยเฉพาะแบบเข็มพุ่ง
ข้อเสีย-การทำงานซับซ้อน-เลือกแบบหัวกระสุน-ทิ้งปลอก-มีเสียงดังก่อนการยิง
GLOCK (Glock The Perfection)

-14-1980กองทัพออสเตรียต้องการปืนพกเพื่อทดแทนปืนเดิมที่ใช้ประจำการจึงกำหนดข้อกำหนด
17 ประการเพื่อคัดเลือกปืนดังนี้
1.การทำงานระบบบรรจุเอง
2.ใช้กระสุน 9X19 มม.
3.แมกกาซีนไม่ใช้เครื่องช่วยบรรจุ
4.แมกกาซีนบรรจุอย่างน้อย 8 นัด
5.ใช้มือข้างเดียวเพื่อขึ้นลำ/ปลดล็อกสไลด์
6.มีระบบนิรภัยป้องกันปืนลั่นกรณีหล่นกระแทกระยะ 2 เมตร
7.ถอดประกอบโดยไม่ใช้เครื่องมือ
8.ดูแลรักษาโดยไม่ใช้เครื่องมือเฉพาะ
9.ชิ้นส่วนน้อยกว่า 58 ชิ้น
10.มอบภาพวาดพิมพ์เขียวให้กระทรวงกลาโหมเพื่อประกอบการพิจารณาจัดซื้อ
11.ชิ้นส่วนสามารถสลับกับปืนกระบอกอื่นโดยไม่ต้องดัดแปลง
12.ยิงทดสอบ 10,000 นัด ขัดข้องได้ไม่เกิน 20 ครั้ง
13.แก้ปัญหาขัดลำโดยไม่ใช้เครื่องมือช่วยแต่อย่างใด
14.ยิง 15,000 นัดแล้วทดสอบด้วยกระสุนแรงดันสูง 73,000 ปอนด์/ตารางนิ้วฟุตได้อย่าง
ปลอดภัยไม่แตกร้าวหรือเสียหาย
-1981 กล็อกจดทะเบียน
-กำเนิดกล็อก 17 35 ชิ้นส่วน
-ปืนพลาสติก,โครงโพลิเมอร์,สไลด์เหล็กรมดำ
-กลไกการทำงานรีคอยล์ลำกล้องกระดกสันรังเพลิงขัดกลอนกับสไลด์(P/S)
-การจุดระเบิดเข็มพุ่งกระแทกแทนนกสับ ลดนกครึ่งทางตลอดเวลา(Strike Fire)
-ระบบนิรภัย เซฟ แอ็คชั่น (Safe Action)
-ลำกล้องเหลี่ยมบิดตัว Polygonal, Gen 5-Markmanship

-15-การทำผิวแบบเทนนิเฟอร์
-ฐานการผลิต Austria,USA
-รุ่นพิเศษ C, ZEV, MOS, RTP
-Generation 1,2,3,4,5
-Modelรุ่นแรก G17- ปัจจุบัน G 48
-ขนาดต่างๆ Conseal,Compact,Standard,Compettition
-โครงโพลิเมอร์
โพลิเมอร์เสริมเส้นใยทั่วไปจะมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิไม่เกิน 300”C
อุณหภูมิใช้งานของโครงโพลิเมอร์กล็อกอยู่ระหว่าง -40 – 70 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติเบา ไม่เกิดสนิม ด้ามขนาดกะทัดรัด ยิงได้นิ่มนวล ผลิตได้ 2 นาที/ชิ้น
ยกตัวอย่างการผลักกับ การกระแทกด้วยแรงที่เท่ากัน
-การทำผิวปืน
1)การรมดำหรือการสร้างสนิมดำF3O4ที่ผิวเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดสนิมแดงF2O3ป้องกันไม่
ดีไม่เพิ่มความแข็งทำให้ปืนบาง
2)เทนนิเฟอร์(Tennifer)เป็นการเคลือบเป็นชื่อทางการค้าของกระบวนการเคลือบผิว
ด้วยไนไตรท์ บ.Pegussa เป็นเจ้าของบริษัท ในสหรัฐเรียกเมโนไลท์ (Menolite) ป้องกันสนิมได้ดี
ผิวโลหะแข็งแต่ผิวไม่โดเด่น ผิวด้านๆเหมาะกับปืนสมบุกสมบัน
3)เซราโค๊ท,เซรามิกโค้ทติง เป็นการเคลือบ ด้านความสวยงามชนะขาด ต้านสนิมได้ดี
มาก ผิวแข็งและลื่นแต่ไม่ทนกระแทกเป็นการเคลือบบางๆ ถ้าเคลือบหนาปืนอาจขัดข้องได้
-SAFE ACTION

-16-เมื่อมีแอ็คชั่นกับปืนไกจะเซฟตัวตลอดเวลาและจะปลดเมือ่ มีการเหนี่ยวไก(ACTION)
-ทั้ง3ระบบรวมเอาไว้ที่ไกเพียงจุดเดียว
-กล็อกไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุจากการหล่นกระแทกพื้น 100 %
-Human Safety ผู้ใช้รู้วิธีปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยอย่างถูกต้องในการใช้ปืน
1) Trigger Safety
2) Firing Pin Safety
3) Drop Safety
การทำงานระบบนิรภัยปืนกล็อก
1) เมื่อกระชากสไลด์ Trigger Bar กระดกไปข้างหน้าเอาแง่ยันโครงปืนไว้
2) Firing Pin ล็อคเข็มแทงชนวนไว้ตลอดเวลา
3) Drop Safety จะขวางขาเข็มแทงชนวนไว้
4) เมื่อเหนี่ยวไกลิ้นนิรภัยจะกระดกตัวเปิดทาง
5) บ่าแขนส่วนบนของสะพานที่ปาดเป็นมุมเฉียงกดเข็มแทงชนวน
6) จังหวะเดียวกันแง่เซียร์จะลากขาเข็มแทงชนวนไปข้างหลังสุดระยะConnecterกดให้
ยุบตัวปลดจากขาเข็มแทงชนวน
-จุดที่เป็นอันตรายของผู้ใช้ปืนกล็อก
1) ช่วงลากไกสั้น
2) น้ำหนักไกเบา
3) Trigger Bar ไม่มีผลในทางปฏิบัติ เพราะใช้แรงกดเพียง 2 ปอนด์
-Generation 1,2,3,4,5
GEN 1 (1982) –โครงด้ามเรียบลื่น มีรอยย่นรอบด้าน
GEN 2 (1988) –มีลายกันลื่นด้ามปืนด้านหน้า/หลัง ปรับปรุงสปริงรีคอยล์
GEN 3 (1990) –มีรางอุปกรณ์ แอ่งเว้าร่องนิ้วหัวแม่มือ ขอรั้งโผล่ สลักยึดลำกล้องใหญ่ขึ้น
มีสองอัน โครงหลายสี ดำ เทาดำ ใบไม้

-17GEN 4 (2010) –ลายกันลื่นปิรามิด สันหลังด้ามปืนเปลี่ยนได้ สปริงสองชั้น ด้ามเล็กเรียว
ปุ่มปลดย้ายข้างได้ คอปืนจงอยหางเหยี่ยวยาวขึ้น
GEN 5 (2014) –กล็อก 42,43 ออกแบบใหม่ ไม่สามารถเปลี่ยนอะไหล่กับเจนอื่นๆได้ GEN
5 ยังคงใช้หลักการเดิมแต่บางชิ้นเปลี่ยนรูปร่างไป 15 จุด
1) ตัวรับแรงกระแทกจากลำกล้องใหญ่ขึ้น
2) สปริงดันตัวถอดชุดสไลด์จากแหนบเป็นแบบขด
3) คันปลดล็อกสไลด์ 2 ข้าง
4) สปริงไกเปลี่ยนจากดึงเป็นดัน
5) สมอล็อคเข็มจากเดิมทรงกระบอกมีลาด
6) ลำกล้อง MARKMANSHIP แม่นยำเท่าตัว
7) เข็มแทงชนวนอ้วนขึ้น ช่องเข็มกว้างขึ้น เขม่าไม่อุดตัน
8) สปริงรีคอยล์ 2 ชั้น
9) ร่องนิ้วหายไป
10) ปากบ่อแม็กผายกว้าง ทำให้แม็กหล่น
11) แผ่นแม็กมีลิ้นยาวขึ้น
12) ปุ่มปลดแม็กใหญ่ขึ้น สลับซ้ายขวาได้
13) ตัวเสริมหลังด้ามยื่นสูงเป็นบีเวอร์เทล
14) กระบวนการทำผิ ว NDLC คื อ การทำผิ ว ชั ้ น นอกอี ก ที เ คลื อ บคาร์ บ อนที ่ แ ข็ ง
เหมือนกับเพ็ชร
15) ปลายสไลด์ลบมุม
การใช้กล็อกให้เต็มสมรรถนะ
-คันค้างสไลด์แบบแบน
-กล็อกตระกูล C ความเร็วลด 5 % ลดสะบัดเงย 60 %
-การยิงซ้ำกระสุนในรังเพลิง
-การยิงเร็วในปืนกล็อก(อุบไก)
-แม็กกาซีน 32 นัด
-เข็มแทงชนวนไททาเนียม
-ปรับแต่งน้ำหนักไก

-18* ความแม่นยำไม่ถึงระดับปั้นเอ็กซ์ชิงถ้วย แต่แม่นเหลือเฟือสำหรับปืนต่อสู้ *
* ถ้าโคลท์ 1911 ได้ชื่อว่าปืนแห่งศตวรรษที่ 20 กล็อกก็คงเป็นปืนแห่งศตวรรษที่ 21 *
การถอดประกอบปืนกล็อก
1 ถอดประกอบ 5 ชิ้นส่วน ( แม็ก, สไลด์, ลำกล้อง, รีคอยล์สปริง, โครงปืน )
2. ตรวจสอบหลังการประกอบ
- ตรวจสอบรีคอยล์สปริงโดยการดีงสไลด์
- ตรวจสอบการทำงานของไกปืน
- ตรวจสอบปุ่มล็อคการถอดประกอบ
- ตรวจสอบการค้างสไลด์

SIG SAUER

-19ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 1900 รับเอาปืนพาราเบลลัมประจำการ หลังจากนั้นเลือก
แบบปืนของชาร์ล แพตเตอร์ มาผลิตเป็นปืนซิงเกิลนกนอกรางปืนหุ้มสไลด์ใช้ห่วงรูปไตควบคุมการ
ขัดกลอนปลดกลอน ใช้ชื่อรุ่นว่า P 210 มีอยู่ด้วยกัน 10 รุ่นย่อย ได้ชื่อว่าโรลส์รอยแห่งปืนซิงเกิล
แอ็คชั่น ขนาด 9 มม. SIG(สวิส)+SAUER(เยอรมัน)ร่วมมือผลิตปืนออกมาหลากหลายรุ่นเริ่มจาก
ตระกูล P 220-229 ลักษณะเด่นคือโครงอัลลอยล์ ไกดับเบิ้ล ลดนก เซฟตี้น็อท
1974 กองทัพต้องการปืนที่ผลิตด้วยต้นทุนต่ำ ผลิตเร็ว ซิกจึงผลิต P 220 เข้าประจำการ
ภายใต้รหัส Pistol 75 ลักษณะพิเศษคือใช้คันลดนก(Decocking Lever) กลไกการทำงานรีคอยล์
ลำกล้องกระดกสันรังเพลิงขัดกลอนกับ สไลด์( Browning Patter Sig) เรียบง่าย กลไกน้อยชิ้ น
เชื่อถือได้สูง เป็นต้นแบบปืนสมัยใหม่ สไลด์เหล็กพับขึ้นรูป P229 แตกต่างจากรุ่นก่อนๆ สไลด์ทำ
ด้วยสแตนเลสขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักรกัดไส ต่อมาผลิต P225 เล็กกว่า P220 บรรจุกระสุนได้
มากกว่า 1 นัด
US.ARMY ต้ อ งการปื น เข้ าประจำการแทนโคลท์ เรี ย กโครงการ XM9 ซิ ก พั ฒ นา 220
เป็น 226 ตามข้อกำหนดบรรจุจาก 8 นัดเป็น 15 นัด
1988 ลดมิติเป็นปืนในชั้นคอมแพ็ค P 228 ก่อนพัฒนาเป็น P 229 ที่มีโครงสร้างแข็งแรง
มากขึ้นเพื่อใช้กับกระสุน .357 ซิก และ .40 สมิธ ช่วงแรกติดตั้งปุ่มปลดแม็กฯที่ส้นด้ามเรียก
Europe Version ต่อมาติดตั้งด้านหลังโกร่งไกตำแหน่งเดียวกับ 1911 เรียก American Version
P 226 ได้รับการบรรจุเข้าประจำการกองทัพเรือสหรัฐเรียกว่า Mark 25 ผลพวงดังกล่าวได้นำมา
ผลิตในเชิงพาณิชย์โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า P 226 Navy เป็นปืนประจำการของหน่วย U.S.Navy
Seal จุดที่พัฒนา
1) เปลี่ยนมิติด้ามเป็นแบบ E2 Series (Enhanced Ergonomics) ด ้ า มเล็ ก มี ร ะ ย ะ
ทริเกอร์ริชหรือระยะไกใกล้มากขึ้นปาดเว้าให้โครงด้ามด้านบนลึกมากขึ้น
2) ชิ ้ น ส่ ว นคู ่ ค วบของโครงด้ า มมี ก ารเปลี ่ ย นใหม่ ค ื อ คั น ลดนก เมนสปริ ง นกสั บ
เมนสปริงเฮาส์ซิ่ง ขานกสับ
3) ติดตั้งราง M1913 (Picatinny)กัดขึ้นรูปชิ้นเดียวกับโครงปืน
4) ตัวปืนและกลไกเคลือบด้วยฟอสเฟตเพื่อความทนทานต่อเหงื่อไคลและความเค็มของ
น้ำทะเล

-205) ติดตั้งศูนย์เรืองแสง (SIG LITE)
ระบบไกราบเรียบนุ่มนวล เมื่อนกสับแนวศูนย์ไม่หลุดออกจากแนวเล็ง อุปกรณ์เสริมที่เพิ่ม
ในส่วนของ Dust Cover ทำให้น้ำหนักเพิ่ มจาก 918 เป็น 964 กรัม เปลี่ยนแม็ ก เร็ ว
แม่นยำ ยอดเยี่ยมทั้ง Handling / Controlling
ELITE ที่เพิ่มเติมคือ
1) เซาะร่องเจาะสไลด์ด้านหน้าเพิ่ม
2) พิมพ์ลายกันลื่นหน้าด้าม
3) บีเวอร์เทลยาวขึ้น
P 226 Tacops (Tactical Operation)
1) เพิ่มรางอุปกรณ์
2) ไก SRT
3) ลำเลื่อนเหล็กปลอดสนิมเคลือบไนตรอน
P 226 X-5,X-6
X-5 ลำกล้อง 5 นิ้ว บรรจุ 19 นัด X-6 ลำกล้อง 6 นิ้ว 19 นัด เป็นปืนเกรดแข่งขัน ผลิต
ด้วยความประณีต
P 227
.45 ลูกดก ไก D/S ขนาดเท่ากับ P226 ด้าม E2
P229
แตกต่างจากรุ่นก่อนๆ สไลด์ทำด้วยสแตนเลสขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักรกัดไสโครงสร้าง
แข็งแรงมากขึ้นเพื่อใช้กับกระสุน .357 ซิก และ .40 สมิธ
P 320 SP

-21-SIG PRO=เป็นปืนพกที่โครงปืนทำด้วยโพลิเมอร์
-1998 ผลิต SP 2340 ต้นตระกูลของโครงโพลิเมอร์
-1999 ผลิต SP 2009
-2003 ผลิต SP 2022 ให้ตำรวจฝรั่งเศส ทำสัญญา 20 ปี ซึ่งจะผลิตส่งครบจำนวนในปี
2022 เป็นที่มาของชื่อรุ่น
-2008 ผลิต SP 250 ออกแบบตามหลักโมดูลาร์ เป็นปืนโครงโพลิเมอร์รุ่นที่ 2 ต่อจากซิก
โปร ระบบไก DAO มีนกสับ
-2014 ผลิต SP 320
-2017 ผลิต 320 X-Series(X-Carry, X-Vtec)
จุดเด่น การออกแบบที่เน้นหลักโมดุลาร์แบ่งปืนเป็น 3 ส่วน
1) ชุดลำเลื่อนกับลำกล้อง
2) โครงด้ามกับซองกระสุน
3) ชุดควบคุมการยิง
รายละเอียดตัวปืน
-ปืน Semi-Compact
-สไลด์เหล็ก โครงโพลิเมอร์
-ศูนย์ซิกไลท์ ขึ้นสไลด์มือเดียวได้
-การจุดระเบิดเข็มพุ่งกระแทกแทนนกสับ
-คันค้างสไลด์/ห้ามไกสองด้าน ห้ามไกแล้วบริหารสไลด์ได้
-ปุ่มปลดซองกระสุนย้ายข้างได้
-โกร่งไกกว้างตามมาตรฐานยุโรป
-ด้ามออกแบบตามหลัก Ergonomics
-ลำกล้อง L/G 6 เกลียวเวียนขวา

-22-ชุ ด ลั ่ น ไกผลิ ต ด้ ว ยสแตนเลสรวมไว้ เป็ น หน่ ว ยเดี ย วกั น เป็ น Locking Block รั บ แรง
กระแทกก่อนที่จะถ่ายให้กับโครงปืน
-ระบบปฏิบัติการกลไกการทำงานรีคอยล์ลำกล้องกระดกสันรังเพลิงขัดกลอนกับสไลด์
(Browning P/S)
-ระบบนิรภัยหล่นกระแทกสมอล็อกเข็มแทงชนวน
-ไกแบบ SRT
-รีคอยล์สปริง 2 ชั้น
มิติ / สมรรถนะ
-ลำกล้อง 3 ขนาด 4.7, 3.9,3.6 นิ้ว
-ซองกระสุน
17, 15, 12 นัด
-P 320 SP Carry ลำกล้อง 3.9 กระสุน 17 นัด

CZ

-23- มี ๒ โรงงาน คื อ ๑. Ceska Zbrojovka ผลิ ต ปื น พก ๒. Cheskovenska Zbrojovka
ผลิตปืนลูกกรด
- ปืน โคลท์ 1911 ได้ชื่อว่าเป็นปืนออโต้ฯ ระบบซิงเกิ้ล ที่ได้รับการนำแบบแปลนไปทำการผลิต
ภายใต้ยี่ห้อต่างๆ มากที่สุด ส่วนปืนออโต้ฯ ดับเบิ้ล ซีแซด 75 ก็เป็นปืนที่ได้รับการก็อปปี้แบบไป
ผลิตภายใต้ยีห้ออื่นเกือบ 10 ยี่ห้อ
- 1975 ซีแชด 75 ได้รับอิทธิพลจาก บราวนิงก์-ไฮเพาเวอร์ และ ซิก พี 210 แต่เปลี่ยนระบบลั่นไก
จากซิงเกิ้ลมาเป็นดับเบิ้ลผลิตออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อ 1975 จุดเด่นคือการออกแบบวางสไลด์
ไว้ในโครงปืน โดยมีรางสไลด์ยาวตลอด ทำให้โครงปืนจับกับสไลด์ได้อย่างมั่นคง
- 1985 พัฒนา ซีแซด 85 โดยติดตั้งห้ามไกและคันล็อคสไลด์สองด้านศูนย์หลังปรับสี่ทิศทาง
- 1986 นำเอาระบบนิรภัยเข็มแทงชนวนมาติดตั้งในปืน รุ่น 75 และ 85 โดยมีรหัส B
- 1991 บุก USA ตั้งตัวแทนจำหน่ายในสหรัฐ
- 1992 นำซีแซดมาลดมิติเป็น ซีแซด 75 คอมแพ็ก (จุ 13+1 นัด) และ เซมิคอมแพ็ก (จุ15+1 นัด)
โครงซีแซด 75 ลำกล้องคอมแพ็ก
- 1996 ผลิต ซีแซด 100 โครงโพลิเมอร์ ดับเบิ้ลล้วน ราคาประหยัดแม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่
ก็อยู่ในสายการผลิต
- 1997 ผลิตปืน ซีแซด 97 ขนาด 45 บรรจุ 13 นัดซึ่งเป็นต้นแบบของปืน SP 01
- 1999 นำระบบคันลดนก (Decocking Lever) ใช้กับปืนขนาดมาตรฐานและคอมแพ็ก รหัส(D)
- 2000 ผลิต ซีแซด 2000 ไม่ประสบความสำเร็จจึงยุติการผลิต
- 2001 พัฒนา พี 01 ตามข้อกำหนดของกรมตำรวจเช็ด ( 9 มม. , สมรรถนะสูง, สวยงาม)
P = Police 01=2001
- 2004 เปิดตัว RAMI เป็นแบบมินิคอมแพ็ค ใช้รหัส 2075 RAMI ไม่ทราบว่ารามี่หมายความว่า
อะไร
มีทั้งขนาด 9 มม. และ .40
- 2005 ผลิต CZ 75 B Stainless เป็นปืนรุ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของซีแซด
- 2007 ผลิต CZ 75 P-07 DUTY (Plastic Frame)ชุดลั่นไกโอเมก้าโครงด้านหน้ามีรางติดอุปกรณ์
มาตรฐานทหาร MIL-STD 1913 (Military Standard)

-24- ชุดลั่นไกของซีแซดผ่านการพัฒนาสองครั้ง ครั้งแรกคือการเพิ่มสมอล็อกเข็มแทงชนวน ( 75 B)
และครั้งที่สองคือการปรับห้ามไกแบบนกง้างค้างได้ (Cocked and Locked) มาเป็นคันลดนก (75
D)ซึ่งทำให้ซีแซดเห็นความยากลำบากในการดัดแปลงชุดลั่นไกโมดุลาร์เดิม จึงออกแบบชุดลั่นไก
ใหม่เรียกว่าโอเมก้า เป็นอักษรกรีกตัวสุดท้าย ความหมายคือสุดยอด เริ่มใช้กับ P-07 ข้อดีคือ
เปลี่ยนคันห้ามไกมาเป็นลดนกได้สะดวกไม่ต้องออกแบบใหม่ ซีแซดนำชุดลั่นไกโอเมก้าใส่ใน พี 01
กลายเป็น พี 02 หรือ CZ 75 Compact Omega
- ปืนแข่งของซีแซด SP-01 Phanthom SP-01 Shadow SP-01 Champ จุดสำคัญคือย้อนยุค
ไปใส่ชุดลั่นไกดั้งเดิมของซีแซดไม่มีสมอกั้นเข็มแทงชนวน

Beretta
- บาโทโลมิว เบเร็ตต้าได้เริ่มต้นธุรกิจผลิตจักรยานเหมือนับโรงงานผลิตปืนส่วนใหญ่ชองยุโรปเริ่ม
ธุรกิจอาวุธปืนด้วยการผลิตลำกล้องปืน 185 อัน ขายให้กับโรงงานสรรพาวุธของเมืองเวนิส จากนั้น
ก็เริ่มขยายธุรกิจใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ 1660 และเริ่มผลิตปืนออโต้ขนาด .32 ACP ใน ค.ศ.
1915 โดยใช้ปีผลิตเป็นรุ่นปืน (โมเดล 1915)หลังจากนั้นก็ผลิตปืนออกมาขายทุกแบบทั้งตลาด
พาณิชย์และปืนทหาร ขยายกิจการไปทั่วโลกเช่น ตั้งโรงงานผลิตปืนในสหรัฐ ซื้อเบอริสผู้ผลิตศูนย์
กล้องชั้นดี ซื้อซาโต้ ติ้กก้าของฟินแลนด์ ซื้อสโตกเกอร์ของตุรกี ลูกซองคูการ์ ซื้อฟริ้งกี้กับเบเนลลี
อูเบอร์ตี้
- 1923 นำปืน 1915/19 มาเปิดท้ายสไลด์เป็นปืนนกนอก ใช้กระสุน 9 มม.Glisenti
- 1931 ทำปืนขนาด 7.65 มม.

-25-

- 1934 ทำปืนขนาด .380 ให้กองทัพอิตาลีใช้ในการทำสงครามโลกครั้งที่ 2 และภายหลัง
สงครามในช่วงที่อินเดียเป็นอิสระจากอังกฤษอย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลาที่มหาตามา คานธี
กำลังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ฮินดูกับชาวมุสลิมในปากีสถาน นากุเทม โอทเส
ไม่ต้องการให้ฮินดูสมานฉันท์กับอิสลาม ได้ใช้ปืนพก เอ็ม 1934 ขนาด .380 หมายเลข
606824 ยิงมหาตามา คานธีจำนวน 3 นัด เสียชีวิต
- 1976 ผลิตปืน เอ็ม 92 ขนาด 9 มม. ระบบรีคอยล์ เอ็ม 81 ขนาด 7.65 มม. ระบบ
โบลว์แบ็ก
- 1976 ผลิต M 84 ขนาด .380 จุ 13 นัด M 85 ขนาด .380 จุ 8 นัด สองรุ่นนี้มีชื่อ
เล่นว่า Cheetath แปลว่าเสือดาวแอฟริกา ปราดเปรีย วเวลาไล่ลา จะวิ่งออกตัวได้เร็ว
ที่สุดในโลก
- 1990 M 84 FS M 85 F ปรั บ ปรุ ง โกร่ ง ไกโดยทำเป็ น จงอย มี ล ายกั น ลื ่ น ที ่ ท ำ
เช่นเดียวกับโมเดล 92
- 1976 เริ่มพัฒนาปืนในตระกูล 92 โดยการนำเอา M 961 ขนาด 9 มม. ที่ผลิตขึ้น 1951
เพื่อป้อนกองทัพอิตาลีปรับเปลี่ยนรายละเอียดและรู ปทรงใหม่ให้ทันสมัยแต่ยังคงสไลด์
เปิดโล่งมองเห็นตัวลำกล้องจนถึงท้ายรังเพลิง M 92 เป็นปืนดับเบิ้ลแอ็คชั่น พัฒนาต่อมา
จาก วอลเธอร์ พี 38 ออกแบบให้ขอเกี่ยวปลอกกระสุนทำหน้าที่เป็นสัญญานเตือนเมื่อมี
กระสุนในรังเพลิง M 92 S ห้ามไกติดตั้งที่สไลด์ทำหน้าที่เป็นคันลดนกและหักเข็มแทง
ชนวน และตัดสะพานไกออกจากเซียร์ ปลดแม็กที่ส้น
- 1978 – 1980 M 92 FB พัฒนาเพื่อเสนอให้กองทัพสหรัฐ ปรับปรุงรายละเอียดตาม
ข้อกำหนดติดตั้งห้ามไกลดนกสองด้านปุ่มปลดแม็กใต้ส้นด้ามมาเป็นหลังโกร่งไกแบ
เดียวกับ 1911 สามารถย้ายข้างซ้ายขวาได้ไม่ต้องปรับแต่งมีสมอล็อคเข็ม
- 1981 เพนตาก้อนต้องการทดสอบปืน 9 มม. โครงการ (PPW-XM 9) มีข้อกำหนด 50 ข้อ ปืนที่
ทดสอบต้องผ่านข้อกำหนดแต่ละข้อโดยไม่มีปัญหามีบริษัทร่วมทดสอบคือ Beretta , HK , SMITH,
SIG ไม่มีปืนกระบอกใดมีคุณสมบัติครบถ้วน

-26- 1982 PPW-XM 9 กำหนดรายละเอียดใหม่ให้มีความเข้มงวดน้อยลงผู้ผลิตส่งปืน 30 กระบอก
ให้ทดสอบโดยไม่มีเงื่อนไขบริษัทส่งเข้าทดสอบได้แก่ 92 SB-F SIG 226 สไตเออร์ จีบี COLT SSP
FN BROWNING DA HK P7M13 WALTHER P88 SMITH M459
-92 SB-F พั ฒ นารู ป ทรงโกร่ ง ไก เน้ น ทรงเหลี ่ ย มแบบมี จ งอยหน้ า ด้ า ม ถู ก คั ด เลื อ กเป็ น ปื น
ประจำการของกองกำลั ง กำลั ง สหรั ฐ เรี ย กอย่ า งเป็ น ทางการว่ า M 9 ต่ อ มาหลั ง จากส่ ง มอบ
320030 กระบอก พบข้อบกพร่องมีรอยร้าวเกิดขึ้นบริเวณครอบลำเลื่อนและบริเวณช่องขัดกลอน
กับลำกล้องหลังยิงไปราว 5000 นัด สหรัฐเปิดแข่งใหม่ 1988 เรียกโครงการ XM 10 เบเร็ตต้า ผ่าน
การทดสอบอีกครั้ง พอส่งมอบได้อีก 250000 กระบอก พบข้อบกพร่องจึงติดตั้งตัวหยุดสไลด์
(Slide Reation) เรียกรุ่นใหม่ว่า 92 FS หลังจากนั้นก็ก้าวมาอยู่ในระดับแถวหน้าของผู้ผลิตอาวุธ
ปื น อย่ า งสง่ า งามกลายเป็ น ปื น ยอดนิ ย มกระบอกหนึ ่ ง ของโลก ในตลาดปื น พาณิ ช ย์ ก ็ ป รั บ
เช่นเดียวกันโดยใช้ชื่อ 92 FS และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจขึ้นไปอีกก็มีรุ่น บริกาเดียร์ ที่ลำเลื่อนรอบ
บริเวณที่ติดช่องรับสันขัดกลอนเสริมหนาเป็นพิเศษซึ่งใช้ในรุ่นแข่งขันหลายรุ่น และมีเฉพาะตลาด
ปืนพาณิชย์เท่านั้นปืนราชการไม่ใช้ลำเลื่อนบริกาเดียร์
- ข้อดีของการขัดกลอนหน่วงเวลาระบบวอลเธอร์บล็อค แอ็คชั่น หรือ ฟอลลิ่งบล็อคแอ็คชั่น คือ
ลำกล้องจะรักษาแนวระดับ ขนานกับสไลด์ตลอดเวลาไม่กระดกเงย เหมือนระบบบราวนิ ง ก์
แอ็คชั่น ผลก็คือ
1. มีความแม่นยำสูง
2. มีความเชื่อถือได้ในระบบปฏิบัติการสูง
3. ไม่มีปัญหาเมือสวมท่อเก็บเสียง
4. ยิงได้นุ่มนวลกว่าเพราะไม่มีการเปลี่ยนมุมของแรงรีคอยล์
- 92 พัฒนาเป็นรุ่นต่าง ๆ 28 โมเดล ตัวอย่างปืนในตระกูล 92 ตัวเลขสองหลักหมายถึงขนาด
กระสุน 92=9 96=.40 98=9/21 IMI ส่วนอักษรที่ตามมา คือระบบปฏิบัติของคันห้ามไกและ
ระบบไก เช่น FS=มีคันลดนกและห้ามไกอีกหน้าที่หนึ่งส่วนระบบไกD/S D =ดับเบิ้ลอย่างเดียวไม่
มีลดนก G =ลดนกอย่างเดียวระบบไกD/S ข้อความต่อท้ายระบุรายละเอียดอื่นๆ เช่น
TYPE M = บรรจุแถวเดียว 8 นัด
Compact = บรรจุ 13 นัด
บริกาเดียร์ = ครอบลำเลื่อนหนาเป็นพิเศษ
เซ็นจูเรี่ยน = ตัวเท่าคอมแพ็คบรรจุ 15 นัด

-26ทาร์เก็ต = ลำกล้องระบบศูนย์ยิงเป้า
ไฮน็อกซ์ = ทำด้วยสเตนเลส
- 9000 D ฝีมือเกียวเก็ตโต้ จูเจียโร่ บาเร็ตต้ายึดมั่นอยู่กับปืนออโต้โครงอัลอยมาตลอด ไม่อาจต้าน
กระแสความนิยมปืนโครงโพลิเมอร์ได้ จึงผลิตปืนโครงโพลิเมอร์กระบอกแรกคือ 9000 สืบต่อมา
จาก 8000 คูการ์ + 92 FS ที่ผลิตปี 1994 ออกแบบตามหลักเออร์โกโนมิกส์ออกแบบโครงปืนหุ้ ม
สไลด์เหมือนซีแซด
- 90 TWO มีวัตถุประสงค์เป็นปืน Tactical ที่สมบูรณ์แบบ ในขณะที่ 92 FS เป็นเซอร์วิสแฮนด์กัน
หรือปืนประจำการสำหรับใช้งานสนามเท่านั้นซึ่งพัฒนาเวลาเดียวกับ PX4 ซึ่งถูกวางไว้เป็นเซอร์วิส
แฮนด์กันชั้นคอมแพ็ค เน้นเหลี่ยมมุมและเส้นสายที่อ่อนช้อยหลักการออกแบบ
1. ให้ความสะดวกสบายในการพกพา
2. ให้ความรวดเร็วในการชกขึ้นใช้งาน
3. เน้นความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ
4. ออกแบบหลักเออร์โกโนมิกส์
5. ด้ามกระชับมือและเปลี่ยนได้
6. มีสมรรถนะตอบสนองได้ทุกวัตถุประสงค์
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