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บทที่ ๑ วิวัฒนาการสงครามทุ่นระเบิด
๑.๑ วิวัฒนาการสงครามทุ่นระเบิด
ใน ค.ศ.๑๕๘๕ Gianibelli วิศวกรชาวเบลเยี่ยมได้ทาลายสะพานข้ ามแม่น ้า พังพินาศลงโดยใช้
เรือเก่า ๆ บรรจุดนิ ระเบิดและตังเวลาให้
้
ระเบิดเมื่อเรือลอยไปติดที่สะพาน ในการยุทธเพื่อแย่งชิงเมือง
Antwerp นับเป็ นการเริ่มต้ นของสงครามทุ่นระเบิด
ต่อมาใน ค.ศ.๑๗๗๕ David Bushnell ชาวอเมริกนั ได้ใช้ ท่นุ ระเบิดใต้ น ้าหลายชนิดต่อเรือของ
ฝ่ ายอังกฤษ นอกเมืองพิลาเดลเฟี ยและนิวลอนดอน
ใน ค.ศ.๑๗๙๕ Robert Fulton ได้ คิดสร้ างทุ่นระเบิดขึ ้นและได้ นาเสนอต่อรัฐบาลฝรั่งเศส และ
อังกฤษ
ค.ศ.๑๘๔๒ Samuol Colt ได้ ทดลองระเบิดทุ่นระเบิดลูกหนึ่งในระยะไกลด้ วยสายไฟฟ้า
ค.ศ.๑๘๕๔ รัสเซียเริ่มใช้ ท่นุ ระเบิดในทางรับเพื่อป้องกันท่าของตน
ในสงครามกลางเมืองอเมริกา เมื่อ ค.ศ.๑๘๖๑ ฝ่ ายใต้ ได้ ใช้ ท่นุ ระเบิดในการป้องกันเมืองท่าของ
ตนอย่างกว้ างขวาง เป็ นเหตุให้ เรือของฝ่ ายเหนือชนทุ่นระเบิดจานวน ๓๒ ลา และจมลงเพราะ
ทุ่นระเบิดมีจานวนถึง ๒๗ ลา ในขณะที่ จมเพราะถูกยิงด้วยปื นเพียง ๙ ลา
ในสงครามครัง้ ต่อๆ มาเริ่มมีการใช้ ทนุ่ ระเบิดในทางรับอย่างกว้ างขวางเช่น ในสงครามระหว่าง
ออสเตรีย – เยอรมัน ( ค.ศ.๑๘๖๖ ) , สงครามระหว่าง ฝรั่งเศส – เยอรมัน (ค.ศ.๑๘๗๐),
สงครามระหว่าง รัสเซีย – ตุรกี (ค.ศ.๑๘๗๘)
ในสงครามระหว่าง รัสเซียและญี่ปนุ่ ( ค.ศ.๑๙๐๔ ) ทังฝ่้ ายรัสเซียและญี่ปนต่
ุ่ างก็ใช้
ทุ่นระเบิดทางรุกซึ่งกันและกันเป็ นเหตุให้ ญี่ปนต้
ุ่ องสูญเสีย เรือประจัญบาน ๒ ลา , เรือลาดตระเวน ๕ ลา ,
เรือตอร์ปิโด ๔ ลา ในขณะที่รัสเซีย สูญเสีย เรือประจัญบาน ๑ ลา,เรือลาดตระเวน ๑ ลา ,เรือตอร์ปิโด
๓ ลา
ใน ค.ศ.๑๙๑๔ อังกฤษเริ่มวางทุ่นระเบิดในลักษณะเป็ นสนามทุน่ ระเบิดครัง้ แรก นอกฝั่ งเมือง
ออสเต็นประเทศเบลเยี่ยม โดยวางห่างจากฝั่งประมาณ ๑๐ ไมล์ ซึ่งใช้ ท่นุ ระเบิดทังสิ
้ ้น จานวน ๑,๐๐๐ลูก
เป็ นเหตุให้ เรือลาดตระเวน ตุรกี โดนทุน่ ระเบิดที่วางโดยเรือดาน ้า ๒ ลา
ค.ศ.๑๙๑๖ อังกฤษวางทุ่นระเบิดเป็ นแนวตามชายฝั่ งเบลเยี่ยมโดยห่างจากฝั่ ง ๑๒ ไมล์ ยาว ๔๐
ไมล์ ซึ่งต่อมาเป็ นผลให้ เรือดาน ้าจมไป ๑ ลา
จากปี ค.ศ.๑๙๑๔ ถึง ค.ศ.๑๙๑๗ อังกฤษได้ วางทุ่นระเบิดมีจานวนถึง ๑,๕๐๐ ลูก ที่บริเวณอ่าว
เฮลิโกสันต์ และ ๙,๕๐๐ ลูก ในช่องแคบอังกฤษ เพื่อปิ ดเส้ นทางเข้ าออกของเรือดาน ้าเยอรมัน
การวางแนวทุ่นระเบิดในทะเลเหนือเริ่มขึ ้นประกอบด้ วยทุน่ ระเบิด ๗๑,๑๒๖ ลูก
ในจานวนนี ้วางโดยสหรัฐ ฯ ๕๖,๐๓๓ ลูก สนามมีความยาวถึง ๒๔๐ ไมล์ และกว้ างประมาณ ๒๕ ไมล์

๒

ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ มีจานวนทุ่นระเบิดที่ใช้ วางทังสิ
้ ้นคือ
ฝ่ ายเยอรมัน
ฝ่ ายอังกฤษและสหรัฐ ฯ
วางทุ่นระเบิดจานวน ๔๓,๖๓๖ ลูก
วางทุ่นระเบิดจานวน ๑๗๒,๐๐๐ ลูก
ทาให้ เกิดความสูญเสียแก่ทงั ้ ๒ ฝ่ าย ซึ่งพอจะสรุปได้ ดงั นี ้
ฝ่ ายเยอรมันต้ องสูญเสีย
อังกฤษและสหรัฐ ฯต้ องสูญเสีย
เรือรบ ๑๕๐ ลา
เรือรบ ๔๔ ลา
เรือสินค้ า ๕๘๖ ลา รวมระวางขับน ้าประมาณ เรือช่วยรบ ๒๒๕ ลา
๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน
เรือดาน ้า ๒๕ ลา
พอเริ่มสงครามโลกครังที
้ ่ ๒ ใน ค.ศ.๑๙๓๙ เยอรมันก็เริ่มใช้ ท่นุ ระเบิดแม่เหล็กชนิด
เข็มกระดกต่อทางไฟ ซึ่งวางโดยเครื่องบิน , ๒๓ พฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๓๙ อังกฤษเก็บทุ่นแม่เหล็ก
เยอรมันได้ ทาให้ เกิดการคิดค้ นและพัฒนาระบบดีเกาส์ซิ่ง เพื่อลบล้ างอานาจแม่เหล็กเรือ และทาให้
อังกฤษสามารถสร้ างทุน่ ระเบิดแม่เหล็กชนิดเข็มกระดกต่อทางไฟได้ สาเร็จ
เยอรมันได้ มีการพัฒนาทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ สามารถใช้ ท่นุ ระเบิดเสียงได้ ในค.ศ.
๑๙๔๐ , และเริ่มใช้ ท่นุ ระเบิดผสมชนิด แม่เหล็ก-เสียง รวมทังทุ
้ ่นระเบิดชนิดที่ไม่ต้องใช้ ร่ม
ชูชีพใน ค.ศ.๑๙๔๑
ใน ค.ศ.๑๙๔๒ เยอรมันเริ่มนาเรือดาน ้ามาใช้ ในการวางทุน่ ระเบิดโดยทาการวางทางฝั่ง
ตะวันออกของสหรัฐ ฯ ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ.๑๙๔๒ สหรัฐฯ ก็สามารถใช้ เรือดานา้ วางทุ่นระเบิดทาง
รุกสนามแรกในแปซิฟิค
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๔ สหรัฐ ฯ ได้ นา ทุ่นระเบิดแบบลอยตามกระแสน ้า MK.19 มาใช้ เป็ น
ครัง้ แรก
การปฏิบตั ิการ Operation Starvation ในเดือนมีนาคม ค.ศ.๑๙๔๕ เพื่อปิ ดล้ อมญี่ปนุ่
ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ โดยใช้ ทนุ่ ระเบิดนัน้ ประกอบด้ วย
การวางทุ่นระเบิดของอังกฤษ (ไม่รวมภาคแปซิฟิค) ทาให้ ฝ่ายอักษะได้ รับความสูญเสียโดยมี เรือรบ
และเรือสินค้ าฝ่ ายจม ๑,๐๕๐ ลา และเสียหาย ๕๔๐ ลา ในจานวนทุ่นระเบิดที่วางนันประกอบด้
้
วย
- ทุ่นระเบิดวางโดยเครื่องบินจานวน ๒๑,๐๐๐ เที่ยวบิน รวมทุ่นระเบิดที่วางทางอากาศทังหมด
้
๕๕,๐๐๐ ลูก ซึ่งทาให้ เรือฝ่ ายตรงข้ ามจม ๘๖๔ ลา เสียหาย ๘๓ ลา

๓

- ทุ่นระเบิดที่วางโดยเรือผิวน ้า ๑๗,๕๐๐ ลูก ทาให้ เรือฝ่ ายตรงข้ ามจม ๑๒๔ ลา เสียหาย
๕๐ ลา และ เรือฝ่ ายเดียวกันจม คือวางทุ่นระเบิด ๑ ลา , เรือพิฆาต ๒ ลา และเรือวางทุ่นระเบิดชายฝั่ ง
๒ ลา
- ทุ่นระเบิดที่วางโดยเรือดาน ้า ๓,๐๐๐ ลูก(ซึ่งต้ องสูญเสียเรือดาน ้าที่ใช้ วางไป ๔ ลา) ทาให้ เรือ
ฝ่ ายตรงข้ ามจม ๕๙ ลา เสียหาย ๘ ลา การป้องกันของเยอรมัน ในการปฏิบตั ิการครั ้งนี ้ ต้ องใช้
- กาลังพลทังหมด
้
๔๖,๐๐๐
คน
- เรือกวาดทุน่ ระเบิด
๑,๒๗๖
ลา
- เรือเล็ก
๑,๗๐๐
ลา
- เครื่องบิน
๔๐๐
เครื่อง
การวางทุ่นระเบิดของเยอรมัน
ในการปฏิบตั กิ ารครัง้ นี ้เยอรมัน วางทุน่ ระเบิดทังหมด
้
๑๒๖,๐๐๐ ลูก และวางเครื่องกีดขวางใน
การกวาด ๓๒,๐๐๐ ชุด โดย
- ทุ่นระเบิดที่วางโดยเครื่องบินได้ ผล ทาให้ เรือฝ่ ายตรงข้ ามจม ๑ ลา ต่อทุ่นระเบิด ๓๔ ลูก
- ทุ่นระเบิดทังหมดได้
้
ผล ทาให้ เรือฝ่ ายตรงข้ ามจม ๑ ลา ต่อทุ่นระเบิด ๕๐ ลูก ทาให้ เรือฝ่ าย
อังกฤษจมทังสิ
้ ้น ๕๗๗ ลา (เป็ นเรือรบ ๒๘๑ ลา เรือสินค้ า ๒๙๖ ลา)
การป้องกันของอังกฤษ ในการปฏิบตั ิการครั ้งนี ้ ต้ องใช้
- กาลังพล

๕๓,๐๐๐

คน

- เรือกวาดทุน่ ระเบิด
๖๙๘
ลา
การวางทุ่นระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรต่ อญี่ปุ่น
รวมทุ่นระเบิดที่ใช้ ในทางรุกทังหมด
้
๒๕,๐๐๐ ลูก (วางโดยเครื่องบิน ๒๑,๓๘๙ ลูก ซึง่ ต้ อง
สูญเสียเครื่องบิน ๕๕ เครื่อง) เป็ นผลทาให้ เรือฝ่ ายตรงข้ ามจม ๑ ลา ต่อทุ่นระเบิด ๖๐ ลูกและเสียหาย
๑ ลา ต่อทุ่นระเบิด ๒๐ ลูก รวมเรือจมและเสียหาย รวมระวางขับน ้า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน
เฉพาะใน Operation Starvationที่กระทาต่อญี่ปนุ่ สัมพันธมิตรใช้ ทนุ่ ระเบิดทังหมด
้
๑๒,๐๕๓ลูก
เรือจมและเสียหาย ๖๕๐ ลา รวมระวางขับน ้า ๑,๒๕๐,๐๐๐ ตัน
ทาให้ ตลอดสงครามมีเรือรบญี่ปนถู
ุ่ กทุ่นระเบิดดังนี ้

- เรือประจัญบาน
- เรือบรรทุกเครื่องบินติดตาม
- เรือพิฆาต
- เรือดาน ้า
- เรืออื่นๆ

๒ ลา
๒ ลา
๒๔ ลา
๕ ลา
๕๕ ลา

๔

ในสงครามเกาหลี (ค.ศ.๑๙๕๐) ฝ่ ายคอมมิวนิสต์วางทุ่นระเบิดจานวนรวมทังสิ
้ ้นกว่า ๔,๐๐๐ ลูก
ในจานวนนี ้กว่า ๙๐ % เป็ นทุน่ ระเบิดชนิดทอดประจาที่กระทบระเบิด
ที่ออกแบบสร้ างขึ ้นตอนต้ นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ อย่างไรก็ดีเป็ นเหตุให้ ฝ่ายสหประชาชาติต้องเสียเวลารอ
ยกพลขึ ้นบกไปถึง ๘ วัน
๑.๒ สงครามทุ่นระเบิดในประเทศไทย
ในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ อ่าวไทยถูกปิ ดโดยทุ่นระเบิดทอดประจาที่ , ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก และ
ทุ่นระเบิดเสียง ตามปากน ้าสาคัญต่าง ๆ เช่น ปากน ้าเจ้ าพระยา ปากน ้าท่าจีน รวมทังเมื
้ องที่สาคัญทาง
ทะเล ทาให้ ได้ รับความเดือดร้ อนอย่างยิ่ง การคมนาคมขนส่งชะงักหมด ปัจจัยทัง้ ๔ ของมนุษย์ เช่น ยา,
อาหาร, เสื ้อผ้ า, ที่อยู่อาศัย ขาดแคลน
ทร.ไทย ต้ องใช้ วิธีการลาเลียงจากลาคลองเล็ก ๆ ไป ยังสถานีเรือ (สน.สส.) คือ การใช้ ลาคลอง
เล็ก ๆ เช่น
๑) คลองพระโขนง – คลองบางกะปิ – คลองแสนแสบ – คลองนครเขื่องเขต – คลองท่าไข่
– ออกแม่น ้าบางปะกง
๒) คลองบางกอกน้ อย – คลองบางกอกใหญ่ – ออกไปแม่น ้าท่าจีน
๓) คลองพระโขนง – คลองประเวศบุรีรัมย์ – ออกแม่น ้าบางปะกงที่ท่าถัว่
๔) คลองสาโรง – คลองด่าน – ออกทะเลที่คลองด่าน
๕) คลองสาโรง – คลองออกสิน – ออกแม่น ้าบางปะกงที่ทา่ สะอ้ าน
ฝ่ ายสัมพันธมิตรได้ วางทุ่นระเบิดแบบต่ าง ๆ ในน่ านนา้ ไทย ดังนี.้ ๑. บริเวณลาน ้าเจ้ าพระยาตลอดจนถึงสันดอน ๓๐๙ ลูก ๑๐ ม.ค. ๘๓ – ๒๑ มิ.ย.๘๙ ใช้
ทุ่นระเบิดแม่เหล็กและเสียง อายุท่นุ ๑๒๖ วัน
๒. บริเวณลาน ้าท่าจีนถึงปากน ้า ทุน่ ระเบิดแม่เหล็ก ๑๗ ลูก อายุ ๘๒ วัน
๓. บริเวณลาน ้าแม่กลอง ๒๒ ลูก อายุทนุ่ ๘๒ วัน
๔. บริเวณเกาะสีชงั เกาะล้ าน ทุน่ ระเบิดแม่เหล็ก ๑๘๑ ลูก อายุท่นุ ๘๘ วัน
๕. บริเวณอ่าวสัตหีบ ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ๒๒ ลูก อายุทนุ่ ๘๖ วัน
๖. บริเวณเกาะคราม ทุน่ ระเบิดแม่เหล็ก ๖๔ ลูก ทิ ้งโดยเรือดาน ้า
๗. บริเวณอ่าวประจวบ ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ๑๓๑ ลูก อายุท่นุ ๑๖๑ วัน
๘. อ่าวชุมพร ๑๙๒ ลูก อายุท่นุ ๔๐ – ๑๖๑ วัน
๙. อ่าวบ้ านดอน ๑๒ ลูก อายุท่นุ ๑๒๖ วัน
๑๐. เกาะภูเก็ต ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ๑๒ ลูก ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ ๕๐ ลูก ทิ ้งโดย เรือดาน ้าอังกฤษ

๑๑. อ่าวสงขลา ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก ๔๖ ลูก อายุทนุ่ ๔๐ – ๘๒ วัน

๕
๑๒. บริเวณปากน ้าแม่น ้าจันทบุรี ทุ่นระเบิดแม่เหล็กและเสียง ไม่ทราบจานวนแน่นอน รวมทุ่นระเบิด ที่ข้าศึกนามา
ทิ ้งประมาณ ๙๗๐ ลูก

ความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่ เรือต่ างๆ ของไทย
๑. เรือประมงยืมจากชาวบ้ านมากวาดทุ่น ฯ ๗ ลา นายทหาร ๑ พลเรือน ๒ บาดเจ็บ ๑๓ คน
๒. เรือรบที่เสียหายเพราะทุ่นระเบิดมี
๒.๑) ร.ล.รัตนโกสินทร์

๑๑ ก.พ.๘๗ บริเวณ ปากอ่าว สน.สส.

๒.๒) ร.ล.ช้ าง
๖ ม.ค. ๘๘ บริเวณสันดอนแม่น ้าเจ้ าพระยา
๒.๓) ร.ล.แม่กลอง
๒ มี.ค.๘๘
๒.๔) ร.ล.สารวจ
๑๑ ม.ค.๙๑
๓. เรือชาวบ้ านอีกประมาณ ๒๑ ลา
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่เรือของไทยรวมแล้ ว ๓๒ ลา ซึ่งนับว่าเป็ นการเสียหายที่สงู มาก ทาให้
กองทัพเรือพยายามที่จะหาทางกวาดทุ่นระเบิดเหล่านัน้ แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวกองทัพเรือยังไม่
มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับสงครามทุ่นระเบิดนัก จึงกระทาได้ แค่เพียงใช้ แท่งแม่เหล็กถาวรซึ่งยืมมา
จากประเทศญี่ปนพร้
ุ่ อมกับเรืออีก ๑๘ ลา ลากไปตามพื ้นที่ที่คาดว่าจะมีทนุ่ ระเบิดอยูเ่ ช่น อ่าวสัตหีบ
เกาะสีชงั ปากน ้า และกองเครื่องหมายทางเรือ โดยแบ่งออกเป็ นหมูเ่ รือไปทาการกวาดตามที่ตา่ งๆ ดังที่
กล่าวมา แต่กว่าที่จะสามารถเปิ ดทางเข้ าออกได้ และมีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิได้ ก็ทาให้ ได้ รับ
ความสูญเสียทังก
้ าลังพลและเรือไปเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อข้ าศึกเปลีย่ นมาใช้ ทุน่ ระเบิดเสียง
เมื่อ ๒๗ ม.ค.๒๔๘๘
เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ สิ ้นสุดลง กองทัพเรือได้ สงั่ ซื ้อเรือกวาดทุ่นระเบิดจานวน ๒ ลา ได้ แก่
ร.ล.โพสามต้ น จากประเทศอังกฤษและ ร.ล.ท่าดินแดงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมาทาการกวาด
ทุ่นระเบิดที่ยงั ตกค้ างอยู่ แต่การซื ้อเรือจากประเทศสหรัฐอเมริกาในครัง้ นันได้
้ มาเฉพาะตัวเรือซึ่งไม่มี
อุปกรณ์เครื่องกวาดทุ่นระเบิดอีกทังตั
้ วเรือก็ยงั ไม่ได้ รับการตรวจสอบสนามแม่เหล็ก แต่ก็สามารถทาการ
กวาดทุ่นระเบิดที่ยงั ตกค้ างได้ สาเร็จ เพราะเป็ นทุน่ ระเบิดที่หมดอายุแล้ วทังสิ
้ ้น
ต่อมาเมื่อไทยเป็ นสัมพันธมิตรกับประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ ได้ มอบเรือกวาดทุ่นระเบิดให้ กบั
กองทัพเรือจานวน ๒ ลา ได้ แก่ ร.ล.ลาดหญ้ าและ ร.ล.บางแก้ ว พร้ อมทังให้
้ กองทัพเรือส่งคนไปเรียน
วิชาการทุ่นระเบิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อกลับมาฝึ กอบรมให้ กบั กาลังพลในกองทัพเรือต่อไป

๖

บทที่ ๒ ทุ่นระเบิด
๒.๑ การแบ่ งประเภทของทุ่นระเบิด
สามารถแบ่งได้ ดังนี ้

๑. แบ่ งตามวิธีการวาง ได้ แก่
๑.๑ วางโดยเรือผิวน ้า
- ข้ อได้ ประโยชน์

๑. สามารถทาการได้ เป็ นจานวนมาก
๒. ได้ ตาบลที่แน่นอน
๓. สามารถวางทุ่นระเบิดได้ แทบทุกแบบ
- ข้ อเสียประโยชน์
๑. รักษาความลับของสนามไม่ได้ ดี
๒. โอกาสในการวางในทางรุกมีน้อยมาก
๓. เรือผิวน ้าไม่สามารถวางเสริมสนามได้ อีกในภายหลัง
๑.๒. วางโดยเรือดาน ้า
- ข้ อได้ ประโยชน์

๑. เหมาะสาหรับวางในทางรุกและวางได้ ไกลจากฐานทัพมาก
๒. รักษาความลับของทางสนามได้ ดี
- ข้ อเสียประโยชน์
๑. วางได้ จานวนจากัด เนื่องจากมีระวางบรรทุกน้ อย
๒. เรือดาน ้าไม่สามารถวางเสริมสนามได้ อีกในภายหลัง
๑.๓. วางโดยเครื่องบิน
- ข้ อได้ ประโยชน์

๑. ได้ ผลมากในทางรุก
๒.สามารถเข้ าถึงแม้ในเขตยึดครองของข้ าศึกเข้ าถึงแม่น ้า
ลาคลองทะเลสาบ ที่ตื ้นและน่านน ้าต่างๆได้ กว้ างขวางรวดเร็ว
๓. สามารถวางเสริมสนามได้ อีก
- ข้ อเสียประโยชน์
๑. รักษาความลับของสนามไม่ได้
๒. วางไม่ได้ ตาบลที่แน่นอนเหมือนเรือ ถ้ าผิดพลาดข้ าศึกอาจ
เก็บได้

๗

๒. แบ่ งตามตาแหน่ งของทุ่นระเบิดที่วางอยู่ในนา้ ได้ แก่
๒.๑ ทุ่นระเบิดชนิดทอดประจาที่ (Moored Mines)
๒.๒ ทุน่ ระเบิดชนิดวางติดกับพื ้นท้ องทะเล (Bottom mines)
๒.๓ ทุน่ ระเบิดชนิดลอยตามกระแสน ้า (Drifting mines)
๓. แบ่ งตามระบบการทางาน ได้ แก่
๓.๑. ทุ่นระเบิดในบังคับ
หมายถึงทุน่ ระเบิดที่สามารถควบคุมให้ ระเบิดหรือไม่ระเบิดก็ได้ ในขณะที่มเี รือ
ผ่าน ซึ่งมีทงแบบชนิ
ั้
ด ชนิดทอดประจาที่และชนิดวางติดกับพื ้นท้ องทะเล
๓.๒. ทุ่นระเบิดแบบอัตโนมัติ
หมายถึงทุน่ ระเบิดที่จะสามารถระเบิดได้เองเมื่อมีเรือมาชนหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อม (ตามชนิดของทุ่นระเบิด)ซึ่งยังสามารถแบ่งตามชนิดของอิทธิพลที่
ทาให้ ท่นุ ระเบิดทางานได้ อีกคือ
๓.๒.๑ ชนิดกระทบแตก

๑) ชนิดแกลวานิค
๒) ชนิดเขาน ้ากรด
๓) แรงซุนหรือแรงกระแทกหรือแรงดึง
๔) ชนิดเขาสวิทซ์
๓.๒.๒ ทุ่นระเบิดอิทธิพล แบ่งตามอิทธิพลที่มีผลต่อการทางานของทุ่นระเบิด ซึ่ง
ประกอบด้ วย
๑) ทุ่นระเบิดแม่เหล็ก
- ชนิดเข็มกระดกต่อทางไฟ ระเบิดได้ ด้วยแรงทางตังของสนาม
้
แม่เหล็ก แต่อย่างเดียว
- ชนิดชักนา มีขดลวดชักนาซึ่งเมื่อมีเส้นแรงแม่เหล็ก ตัดผ่านจะทาให้
เกิดการชักนาให้ เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเล็กน้ อยไปทาให้ รีเลย์ทางานต่อวงจรให้ ท่นุ ระเบิด มีทงชนิ
ั ้ ด Search
Coil ทางนอนและ Search Coil ทางตัง้
๒) ทุ่นระเบิดเสียง
- ชนิดเสียงธรรมดา
- ชนิดเสียงต่า
๓) ทุ่นระเบิดความดัน
- ทางานด้ วยการเปลีย่ นแปลงความดันของน ้า โดยมากทางานด้ วย
ความดันลด ประมาณระหว่าง ๙.๕ ถึง ๑๒ วินาที

๘

๔. ทุ่นระเบิดชนิดพิเศษ
๔.๑. ทุ่นระเบิดชนิดขับเคลื่อนด้ วยตนเองแบบตอร์ปิโด
(Self – Propelled Torpedo Mine)
๔.๒. ทุ่นระเบิดต่อต้ านการกวาด (Anti – Sweep Mine)
๔.๓. ทุ่นระเบิดป้องกันชายหาด (Beach Defense Mine)
๔.๔. ทุ่นระเบิดที่หน่วยทาลายใต้น ้าลอบนาไปติดท้ องเรือข้ าศึก
(Limpet Mine)
๔.๕.ทุ่นระเบิดชนิดหน่วงเวลาลอย (Delay Rising Mine)
๔.๖. ทุ่นระเบิดชนิดที่มีตอร์ปิโดบรรจุอยู่ภายใน
(Homing Mine)

๙

๒.๒ ส่ วนประกอบที่สาคัญของทุ่นระเบิด Mine Accessories
ทุ่นระเบิดมีส่วนประกอบที่สาคัญ ๆ ดังต่ อไปนีค้ ือ.-

๑. เครื่องส่ งชนวน Extenders
เป็ นส่วนประกอบที่ทางานโดยอาศัยกาลังดันของน ้า มีหน้ าที่ยึด Detonators ไว้ ให้ พ้นจาก
Booster จนกว่าทุ่นจะจมลงไปในน ้าแล้ ว ทาหน้ าที่สง่ ชนวนเข้ าไปในดินระเบิดนา Booster Charge เมื่อ
ทุ่นระเบิดพร้ อม ทางานด้ วยกาลังดันของน ้า ปกติจะหดตัวดึงดินชนวนไว้ ให้ อยู่นอกดินระเบิดนา
ภายหลังทาการวางแล้ วเป็ นเวลาที่ต้องการ กาลังดันของน ้า จะดันส่งชนวนให้ เข้ าไปในดินระเบิดนา เมื่อ
เครื่องส่งชนวนอยู่ในลักษณะหดตัว ชนวนจะไม่สามารถจุดดินระเบิดนาได้ ถ้ าเครื่องส่งชนวน ส่งชนวนเข้ าไปใน
ดินระเบิดนา ชนวนก็พร้ อมที่จะจุดระเบิด
ใช้ ประกอบกับเครื่องป้องกันอันตรายเพื่อป้องกันการระเบิดก่อนกาหนด มีอยู่สองชนิด คือ
๑) ชนิดอาการส่งขยายระยะ Lazy Tongs
๒) ชนิดส่งอาการตรง Directacting
เครื่องส่งชนวนจะทาอาการส่งชนวนเมื่ออยูใ่ นระดับลึกที่กาหนดของแต่ละแบบ
แบบ ๑๒ ระยะลึกทางาน ๙ – ๑๖ ฟุต และจะกลับหดตัวเมื่อขึ ้นนกถึงระยะ ๓ ฟุต
๒. เครื่องเริ่มเดินนาฬิกา Clock Starters
ทางานโดยอาศัยกาลังดันของน ้า มีหน้ าที่เริ่มเดินนาฬิกาหน่วงเวลา เป็ นเครื่องส่งอาการไปเริ่ม
เดินนาฬิกาหน่วงเวลา ทางานด้ วยกาลังดันของน ้า ใช้ ประกอบกับเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อ
ป้องกันการทางานก่อนเวลา และให้ ทางานภายในเวลาที่ต้องการ หลังจากได้ ทาการวางแล้ ว จะทางานเมื่อ
อยู่ในระดับลึกตังแต่
้ ๑๖ ฟุตขึ ้นไป
๓. เครื่องป้องกันอันตราย (Safety Devices)
มีไว้ เพื่อป้องกันอันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ ้นได้ กบั คนและเครื่องมือต่าง ๆ ก่อนที่จะทาการวาง
ทุ่นระเบิด ประกอบด้ วย
๓.๑ แท่งเกลือ
เป็ นเครื่องป้องกันมิให้ ทางานก่อนกาหนดของเครื่องส่งชนวน และเครื่องเริ่มเดิน นาฬิกา หรือหน่วงเวลาพร้ อมของทุ่นระเบิดจนกว่าทุ่นจะอยู่ในตาแหน่งที่ต้องการ เป็ นระยะเวลาหนึ่ง
เป็ นการป้องกันมิให้ ท่นุ ระเบิดทางานขณะที่ท่นุ กระทบน ้าหรือขณะที่ทนุ่ กาลังจมลง ภายหลังเมื่อ
เครื่องกันละลายแล้
้
วจึงจะทางาน
- มีขนาดต่าง ๆ กัน คือ หนาตังแต่
้ ๑/๘ ถึง ๕/๘ นิ ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลาง ตังแต่
้ ๓/๔ นิ ้ว ถึง
๒ ๑/๒ นิ ้ว
- เป็ นสารละลายทางเคมี อัดเป็ นแผ่น และมีคณ
ุ สมบัติในการละลายต่างกัน และทาสี
ต่างกัน เพื่อจาง่าย

๑๐
- ระยะเวลาของการละลายต่าง ๆ กัน ตั ้งแต่ ๑๐ นาที ถึง ๓ วัน ระยะเวลา ของการละลายขึ ้นอยู่กบั
กระแสน ้า,อุณหภูมิ, ความเค็ม โคลนและความเป็ นเลนหรือตื ้น
๓.๒ เซลตั ้งการพร้ อมโดยการแยกตัวทางไฟฟ้า (Electrolytic Arming Cell)
สามารถตั ้งเวลาให้ พร้ อมได้ ตั ้งแต่ ๕ ชม. – ๖ วัน สิง่ ที่มีผลทาให้ เวลาพร้ อมต้ องเปลีย่ นไปคือ ความ
เค็ม, ความลึก และอุณหภูมิของน ้า
- ใช้ แทนแท่งเกลือเมื่อต้ องการให้ มีความต้ านทานสูงในทุ่นที่ทิ ้งโดยเครื่องบิน
- เป็ นปฏิกิริยาทางไฟฟ้าระหว่างจานสังกะสี (Zinc Disk) กับถ้ วยเงินคลอไรด์
(Cup of Silver Chloride) โดยจานสังกะสีที่กั ้น จะถูกแยกตัวทางไฟฟ้าผุกร่อนจนในที่สดุ จะแยกปล่อยให้ ก้านของ
เครื่องส่งชนวนหรือเครื่องเริ่มเดินนาฬิกาเป็ นอิสระ
- แบบ ๒ ดัดแปลง (MK ๒ Mod ๐) จานสังกะสีหนา ๐.๐๑๖ นิ ้ว ถ้ วยเงินคลอไรล์
อยู่บนแผ่นเบคาไรท์ต่อด้ วยความต้ านทาน ๒๐๐ โอห์ม
๓.๓ ลวดขัดกันอันตราย Arming Wire Safety Lock
ใช้ ป้องกันการทางานก่อนกาหนดของ Clock Starter และเครื่องส่งชนวนสาหรับทุ่น ฯ ที่วางโดย
เครื่องบิน
๓.๔ Arming Wire Safety Lock
มีไว้ ป้องกันไม่ให้ Arming Wire ขาด เนื่องจากกาลังดันของน ้าในเมื่อต้ องการปลดทุ่นจากเครื่องบินโดย
ฉุกเฉิน (Jettison Safe) ใช้ กบั เครื่องส่งชนวนของทุ่นระเบิดที่วางโดยเครื่องบิน ใช้ เมื่อต้ องการปลดทุ่นฉุกเฉิน (Jettison safe)
ไม่ต้องการให้ ท่นุ พร้ อม แต่ลวดขัดอาจจะขาดได้ โดยแรงระเบิดของทุ่นระเบิดใกล้ เคียงหรือแรงกระแทกของทุ่นเมื่อกระทบ
น ้า ถ้ าลวดขาดทุ่นก็พร้ อมได้ ฉะนั ้นจึงมีเครื่ องป้องกันลวดขาด (Safety Lock) ป้องกันลวดขาด
๓.๕ ลูกปื นขัดตัว (Ball – Lock Safety devices)
ใช้ ป้องกันการทางานก่อนกาหนดของ Clock Starters และ เครื่องส่งชนวนสาหรับทุ่นที่วางโดยเรือดา
น ้า โดยใช้ ลกู ปื นขัดตัวกับก้ านของเครื่องส่งชนวน และมีที่ครอบบังคับ ที่ครอบจะขัดด้ วยสลักกันอันตราย การดึงสลัก
ออกเป็ นการทาให้ ที่ครอบเป็ นอิสระ สปริงก็จะดันที่ครอบให้ เด้ งออก เป็ นการปล่อยให้ ก้านเครื่องส่งชนวนเป็ นอิสระ
๔. ชนวน Electric Detonators and Primers
เป็ นชนวนจุดโดยไฟฟ้า ใช้ ในการจุดดินระเบิดนา เพื่อระเบิดดินระเบิดของทุ่น ใช้ ลวดต่อสะพานไฟ โดย
กระแสไฟจากเครื่องกลไกระเบิดมาผ่านลวด ความร้ อน ใช้ ดิน ปรอท ฟุลมิเนต
- แบบ ๑ ดัดแปลง ๑ (MK 1 Mod 1) ใช้ กระแส ๐.๔๒ แอมแปร์
- แบบ ๔๖ ดัดแปลง ๐ (MK 46 Mod 0) ใช้ กระแส ๐.๓๗๕ แอมแปร์
- แก๊ ป แบบ ๑๘ ดัดแปลง ๑ (Primer MK 18 Mod 1) ใช้ กระแสประมาณ ๐.๔ แอมแปร์
ใช้ ลวดแพลทินัม เอริเดียมซึง่ มีความต้ านทานระหว่าง ๐.๕๕ ถึง ๐.๗ โอมห์
๕. นาฬิกาหน่ วงเวลา (Clock Delay Mechanisms)
ใช้ สาหรับหน่วงเวลาการพร้ อมของทุ่น ฯ ให้ ได้ เวลาตามที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าและบางที่ก็ใช้ เป็ น Sterilizes มี ๒
ชนิด คือ
- ชนิดไขด้ วยมือ เริ่มเดินด้ วยเครื่องเริ่ มเดินนาฬิกาจะตั ้งระยะเวลาได้ ตั ้งแต่ ๑/๒ ถึง ๑๐ วัน หรือ ๕ นาที ถึง ๑
ชัว่ โมง แล้ วแต่แบบ มี ๒ แบบ
- แบบแต่งระยะเวลาได้ (Hand Wound Adjusting Period)

๑๑
- แบบระยะเวลาประจา (Hand Wound Fix Period)
- ชนิดหมุนด้ วยมอเตอร์ (Motor Wound) เริ่มเดินโดยการปิ ดสวิทซ์ ของนาฬิกาหน่วงเวลา แบบไขด้ วยมือจะตั ้ง
เวลาพร้ อมให้ ช้าได้ ตั ้งแต่ ๓ ถึง ๑๐๐ วัน และตั ้งกาหนดอายุท่นุ ฯ พร้ อมได้ ตั ้งแต่
๓ วัน ถึง ๑๔๕ วัน
๖. เครื่ องปล่ อยด้ วยกาลังนา้ (Hydrostatic Release Mechanisms)
ใช้ สาหรับปล่อยส่วนประกอบของทุ่นเมื่อจมลงไปสู่ระดับลึกที่กาหนด เป็ นเครื่องปล่อยแบบ ๓ เป็ นแบบใช้
กาลังดันของน ้า ในระดับลึกที่ต้องการ ใช้ สลักห้ ามหรือลวดขัด เพื่อป้องกันการทางานก่อนกาหนด จะปลดออกเมื่อจะทา
การวางทุ่นระเบิด
- แบบดัดแปลง ๒ และ ๓ จะทางานในระดับลึกตั ้งแต่ ๑๕ ถึง ๓๕ ฟุต อัตราผิด ๒ ฟุต
โดยการเปลี่ยนสปริง จะทาให้ สามารถทางานได้ ในระยะลึกเพียง ๘ ฟุต
- แบบดัดแปลง ๕ สามารถตั ้งระยะลึกการทางานได้ ตั ้งแต่ ๓๐ ถึง ๑๐๐ ฟุต
๗. ขดรั บกาลังเส้ นแรงแม่ เหล็ก (Search Coils)
มีหน้ าที่รับอาการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลก ซึง่ เกิดขึ ้นจากการผ่านเข้ ามาของเรือ ใช้ ในทุ่นระเบิด
แม่เหล็ก เพื่อรับอาการ เปลี่ยนแปลงของเส้ นแรงแม่เหล็กโลกรอบ ๆ ตัวทุ่นระเบิด พันด้ วยลวดทองแดงเป็ นจานวนพัน ๆ รอบ แท่ง
โลหะที่ใช้ พนั เป็ นโลหะที่ยอมให้ เส้ นแรงแม่เหล็กผ่านได้ สะดวก
๘. เครื่ องถ่ ายทอดส่ งอาการชนิดไว (Sensitrol Relays)
ใช้ ในทุ่นระเบิดชักนา สามารถทางานได้ ด้วยกระแสเพียง ๑ ๑/๒ ไมโครแอมแปร์ ด้ วยกระแสไฟเพียงเล็กน้ อย
ที่เกิดขึ ้นใน Search Coil ก็สามารถส่งอาการไปปิ ดสวิทซ์และเครื่ องกลไกระเบิดเริ่มทางานได้
๙. แบตเตอรี่ (Batteries) เพื่อจ่ ายกระแสไฟให้ กับองค์ ประกอบของทุ่น ฯ
แบตเตอรี่ที่ใช้ กบั ทุ่นมีหลายแบบ การใช้ ต้องให้ เหมาะกับความต้ องการและชนิดของทุ่น ฯ การเลือกใช้
แบตเตอรี่ให้ เหมาะสมกับหน้ าที่ ขึ ้นอยู่กบั ตัวประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
- แบบของแบตเตอรี่
- ระยะเวลาเก็บที่ยงั ใช้ ได้ ผล (Effective storage time)
- อุณหภูมิของน ้า อายุของทุ่นระเบิดที่ต้องการ
๑๐. เครื่ องตัง้ เกณฑ์ เรื อผ่ าน (Ship Counters)
เป็ นเครื่องหน่วงเวลาของทุ่นระเบิด จนกว่าเครื่องกลไกระเบิดจะทางานครบตามจานวนครั ้งที่ตั ้ง การทางานแต่
ละครัง้ หมายถึงมีเรือผ่าน ๑ ลา
๑๑. เครื่ องกาหนดอายุท่ ุน (Sterilizes)
เป็ นเครื่องกาหนดระยะเวลาที่ท่นุ พร้ อมตามระยะเวลาที่ต้องการหลังจากนั ้น เครื่องตั ้ง -กาหนดอายุก็จะทาให้
ทุ่นหมดอันตราย การทางาน มี ๒ ชนิด
- โดยลัดวงจรของแบตเตอรี่ทาให้ แบตเตอรี่ หมดอายุ
- โดยเปิ ดวงจรของชนวนระเบิด ระเบิดให้ น ้าเข้ าทาให้ ท่นุ จม
สวิทซ์เครื่องกาหนดทุ่นทางานร่วมกับนาฬิกาหน่วงเวลา แต่นาฬิกาหน่วงเวลาจะใช้ พร้ อมกับเครื่องกาหนดอายุท่นุ
หรือไม่ก็ได้
๑๒. เครื่ องพยุง (Flight Gear) ประกอบด้ วย
- มี Fairing ลดการถูกลากไปกับผิวหน้ าน ้า

๑๒
- Fins รักษาการทรงตัว
- Parachutes ชะลอการลากของทุ่นและลดการช็อกเมื่อตกถึงน ้า ใช้ เป็ นเครื่องลดความเร็วของทุ่นระเบิดที่
วางโดยเครื่องบินเพื่อกันมิให้ ท่นุ เสียหาย
๑๓. เครื่ องดูดความชืน้ (Air Dryers)
ใช้ เพื่อให้ ดดู ความชื ้นภายในเป็ นการป้องกันสนิมหรื อเกิดสายไฟรั่ว อาจจะบรรจุถงุ หรือทาเป็ นที่บรรจุ เป็ น
ขนาดที่เหมาะกับการใช้ บรรจุซิริกาเจลเป็ นสารพวกซิริกา Silica หรือซิริคอนได -ออกไซด์

---------------------------------------------------------

๑๓
๒.๓ วงจรง่ าย ๆ ของทุ่นระเบิดแบบต่ าง ๆ
๑.วงจรง่ าย ๆ ของทุ่นระเบิดกระทบแตก

๑.๑. ชนิดเขาน ้ากรด ได้ แก่ท่นุ ระเบิด แบบ ๗๐ - ๘๐
ใช้ น ้ากรดโครมิค เช่น น ้ายาในหม้ อแบตเตอรี่ มีอเิ ลคโทรค เช่นแท่งถ่านอยู่ใน
หม้ อสังกะสี
วงจร

การทางาน
๑. เมื่อเรือมากระทบเขาหรือมีแรงกระแทก ๗๐ กก. หลอดแก้ วน ้ายาแตก
๒. น ้ายาไหลลงหม้ อสังกะสี
๓. เกิดกระแสไฟไหลจากแท่งถ่านและหม้ อสังกะสี
๔. ไปเข้ าเครื่องต่อทางไฟ
๕. ผ่านไปจุดชนวนไฟฟ้าและดินระเบิดนา
๑.๒. ชนิดแกลวานิค
ได้ แก่ท่นุ Mk 6 และ MK 16 ใช้ น ้าทะเลเป็ นน ้ายา มีอิเลคโทรค คือ สายทองแดงและ
เหล็กตัวเรือ สายแอนเทนนาของทุ่นเป็ นทองแดง
วงจร

การทางาน

๑๔

หลังจาก Safety Switch ทางานแล้ ว
๑. เมื่อเรือเหล็กมาชนเขาหรือสายทองแดงในน ้าทะเล
๒. เกิดไฟฟ้าเป็ นมิลลิโวลท์และมิลลิแอมป์
๓. กระแสไฟที่เกิดไปทาให้ Vane switch ต่อทางไฟ
๔. ไฟจากแบตเตอรี่ไหลไปจุดชนวนไฟฟ้าและดินระเบิดนา
๒. วงจรง่ าย ๆ ของทุ่นระเบิดแม่ เหล็ก

๒.๑.ชนิดเข็มกระดก
ได้ แก่พวกทุ่นระเบิดแม่เหล็กสมัยแรก ๆ แบ่งเป็ น Red Field และ Blue Field อาศัยเส้ น
แรงแม่เหล็กตัวเรือผลักหรื อดูดให้ แท่งแม่เหล็กในเครื่ องยิงของทุ่นต่อทางไฟ
วงจร

การทางาน
หลังจาก Safety switch ทางานแล้ ว
๑. เมื่อเส้ นแรงแม่เหล็กตัวเรือลงมาทาการดูดหรือผลักกับขัวแม่
้ เหล็กใน เครื่องยิง
๒. เข็มจะกระดก
๓. ไฟจากแบตเตอรี่จะมาจุดชนวนไฟฟ้าและดินระเบิดนา
๒.๒. ชนิดชักนา
ได้ แก่พวกทุ่นระเบิดแม่เหล็กสมัยปัจจุบนั แบ่งเป็ นชนิด ต้ องการแรงชักนาทางตังและ
้
ทางนอน อาศัยเส้ นแรงแม่เหล็กจากตัวเรือมาตัดขดลวดให้ เกิ ดกระแสไฟฟ้า
วงจร

๑๕

การทางาน
๑. อานาจเส้ นแรงแม่เหล็กตัดขดลวดทาให้ เกิดกระแสไฟฟ้าและอานาจ แม่เหล็ก
๒. ทาให้ Relay ต่อทางไฟ
๓. กระแสจากแบตเตอรี่ไหลครบวงจรไปจุดชนวนไฟฟ้าและดินระเบิดนา
๓. วงจรง่ าย ๆ ของทุ่นระเบิดเสียง
ได้ แก่ท่นุ ระเบิดแบบตอนปลายสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ แบ่งเป็ นทุน่ ระเบิดที่อาศัย เสียงธรรมดา
และเสียงต่า อาศัยเสียงจากตัวเรือมาเป็ นพลังงานให้ Firing Mechanism ในตัวทุน่ ทางาน
วงจร

การทางาน

๑๖

หลังจาก Safety Sw. ทางานแล้ ว
๑. เมื่อเสียงจากตัวเรือมาเข้ า Microphone และผ่าน Sensitive SW. และ
Crystal ในไมโครโฟนเสียงที่ได้ มา ให้ เป็ นไฟ AC.
๒. Filter ทาหน้ าที่กรองแล้ วส่งไป Amplifier (V 1)
๓. หลังจากผ่านเครื่องขยายและ Filter แล้ วมาขยายอีกชันหนึ
้ ่ง ใน (V 2)
๔. กลับให้ เป็ นไฟ DC (V 3) แล้ วผ่านกรองให้ Smooth
๕. ขยายไฟ DC. (V 3) แล้ วไปเข้ าเครื่องควบคุมเร็ว – ช้ า
๖. แยกไป Firing Channel เมื่อจุดชนวนไฟฟ้าและดินระเบิดนาทางหนึ่ง อีกทาง
หนึ่งเป็ นวงจร Protective Channel

๑๗

๒.๔ ชนิด, คุณสมบัต,ิ วงจรง่ าย ๆ ของทุ่นระเบิดกระทบแตก
๑. ทุ่นระเบิดเขานา้ กรด
คุณสมบัติ
ทางานด้ วยอาการทางเคมี (Chemical System) ใช้ น ้ากรดโครมิค เช่น น ้ายาในหม้ อแบตเตอรี่ มี
อิเลคโทรค เป็ นแท่งถ่านอยู่ในหม้ อสังกะสี
วงจรง่ าย ๆ

การทางาน
เมื่อมีเรือชนเขาหรือมีแรงชนประมาณ ๗๐ กิโลกรัม ทาให้ หลอดแก้ วน ้ายาตก น ้ายาไหลลง
หม้ อสังกะสี เกิดกระแสไฟจากแท่งถ่านและหม้ อสังกะสี ไปเข้ าเครื่องต่อทางไฟ ผ่านไปจุดชนวนไฟฟ้า
และดินระเบิดนา
๒. ทุ่นระเบิดแบบทางานด้ วย Sea battery system
คุณสมบัติ ใช้ น ้าทะเลเป็ นน ้ายาแทนน ้ากรด มีอิเลคโทรด คือ สายทองแดงและเหล็ก
ตัวเรือสายแอนเทนนาของทุน่ ฯ เป็ นสายทองแดง
วงจรง่ าย ๆ

การทางาน หลังจาก Safety switch ทางานแล้ ว
๑. เมื่อเรือเหล็กมาชนเขา หรือสายทองแดงในน ้าทะเล
๒. จากอาการของ Sea battery ทาให้ เกิดกระแสไฟขึ ้นเป็ นมิลลิโวลท์ และ มิลลิแอมป์ กระแสที่
เกิดขึ ้นทาให้ Vain switch ต่อทางไฟ, ไฟไหลจากแบตเตอรี่จดุ ชนวนไฟฟ้า

๑๘

๓. คุณสมบัติและวงจรง่ าย ๆ ของทุ่นระเบิดแรงชน
คุณสมบัติ
ทางานด้ วยระบบ Impact Inertia ใช้ แรงเหวี่ยงของลูกตุ้มเข้ าต่อทางไฟ
วงจรง่ าย ๆ

การทางาน
หลังจาก Safety switch ทางานแล้ ว เมื่อเรือชนลูกตุ้มพลิกตัว ปล่อยสปริงให้ ลงไปต่อทางไฟ
๔. คุณสมบัติและวงจรง่ าย ๆ ของทุ่นระเบิดเขาสวิทช์
คุณสมบัติ
ทางานด้ วยสวิทช์ไฟธรรมดา เข้ าเป็ นตัวเปิ ดปิ ดสวิตซ์ไฟ
วงจรง่ าย ๆ

การทางาน
เมื่อทุ่นจมลงถึงระยะที่ตงไว้
ั ้ แล้ ว เรือชนตัวเขา ก็จะทาหน้ าที่สบั ต่อสวิทช์ทางไฟเอง เช่น
สวิทช์ ธรรมดา

-------------------------------

๑๙
๒.๕ ทุ่นระเบิดแบบ ๗๐ – ๘๐
ลักษณะโดยทั่วไป

๑. เป็ นทุน่ ระเบิดทอดประจาที่ชนิดกระทบแตก
- ใช้ ชนวนไฟฟ้า (แบบเขาน ้ากรด)
- วางโดยเรือผิวน ้า
๒. ข้ อแตกต่าง
๒.๑. แบบ ๗๐ บรรจุดินระเบิดโนวิท
๒.๒. แบบ ๘๐ บรรจุดนิ ระเบิด ที เอ็น ที
๓. ตัวทุ่นเครื่องพร้ อมไม่ติดดินระเบิดหนัก ๑๐๒ กก.
๔. ดินระเบิดและ Booster หนัก ๑๐๐ กก.
๕. เครื่องตังลึ
้ กกับสายลวดยึดทุน่ ยาว ๓๒ เมตร หนัก ๒๙ กก.
๖. ลูกถ่วงหนัก ๒๗๘ กก.
๗. น ้าหนักรวมทังลู
้ ก ๕๐๙ กก.
ส่ วนประกอบต่ าง ๆ ของทุ่นระเบิดแบบ ๗๐ - ๘๐
แบ่งเป็ นส่วนประกอบใหญ่ๆ ได้ ๔ ส่วนคือ
๑. ตัวทุ่นระเบิด
- เปลือกเป็ นรูปครึ่งวงกลม ๒ ซีก หนา ๓ มม. เชื่อมติดกันเป็ นรูปกลมโต ๘๕๐ มม.
- มีผนังแบ่งครึ่งภายในลูกเป็ น ๕ ชิ ้น ผนังอันกลางเจาะรูกลมตรงกลาง สาหรับ
สวมดินระเบิดนา
- ฝาครอบ มีรูสาหรับสวมสลักเกลียว ๒๐ รู ด้ านบนมีห่วงสาหรับยก
- ช่องต่อเขา มี ๔ ช่อง สาหรับสวมเขาน ้ากรด
- เขาน ้ากรด ประกอบด้ วย
๑. ตัวเขา เป็ นหลอดตะกัว่ มีเขาเหล็กพร้ อม
๒. หม้ อไฟฟ้า มี Electrode เป็ นถ่านและสังกะสี โดยแท่งถ่านอยู่ใน
หม้ อสังกะสี ซึ่ง Electrode จะทังสองไม่
้
แตะกัน มีสายต่อจาก Electrode แต่ละอันไปยังเครื่อง ต่อทางไฟ
- ช่องต่อทางไฟ เป็ นที่บรรจุเครื่องต่อทางไฟ อยู่ด้านบนของตัวทุ่นระเบิด
- เครื่องต่อทางไฟ ทางานด้ วยกาลังดันน ้า ป้องกันทุ่นระเบิดทางานขณะอยูบ่ นบก จะ
ทางานเมื่อทิ ้งทุ่นลงไปแล้ วประมาณ ๓ นาทีและทุน่ ระเบิดอยู่ในระดับลึกที่ต้องการ

๒๐

- ห่วงยึด ทาหน้ าที่ ยึดตัวทุน่ ระเบิดให้ ติดกับรนลวดและเครื่องตังลึ
้ ก อยู่ใต้ ตัวทุ่น
สาหรับติดโซ่ขาหยัง่ ๒ เส้ น มีเสกลสวมเข้ ากับหูที่ข้างลูกถ่วง เพื่อยึดให้ ติดกัน
- ขอเกี่ยวลูกลอย จะอยู่ประมาณกึ่งกลางตัวทุ่น เป็ นขอเล็ก ๆ สาหรับเกี่ยว ลูกลอยและ
สายลูกลอย
๒. เครื่องตังลึ
้ ก มี ๓ แบบ คือ
๒.๑. แบบลูกลอย
๒.๒. แบบลูกตุ้ม
๒.๓. แบบแผ่นน ้า
ส่ วนประกอบของเครื่องตัง้ ลึก
ประกอบด้ วย
๑. โครงรนลวด เป็ นรูปกากะบาด ๒ ชิ ้น ตอนบนสุดมีห่วงสาหรับเกี่ยวกับโซ่ขาหยัง่
๒. รนลวดยึดทุ่น ลวดยึดทุ่นเป็ นลวดอาบสังกะสีขนาด ๑๑ มม.,ยาว ๓๒ เมตร จานวน
๑๑ เส้ น มีร่องสาหรับแหนบแต่งความเร็วที่ปีกข้ างหนึ่ง อีกข้ างหนึ่งเป็ นฟั นจักรสาหรับห้ ามรนลวด กาลัง
กดของแหนบแต่งความเร็วได้ ที่นดั เกลียวซึ่งสามารถแต่งให้ หมุนเร็ว – ช้ า ได้ ตามต้ องการ ด้ านที่มีแหนบ
แต่งความเร็วตรงกลางจะมีฟันเฟื องม้ วนลวด
๓. คันห้ ามรนลวด เป็ นคันกระเดื่องโยกได้ ติดกับปลายเหล็กขวางอันตังของ
้
โครงรน ด้ าน
เกลียว มีแง่สาหรับสับกับเฟื องจักรที่รนลวด โดยปกติสปริงจะดึงให้ กระเดื่องลงมาสับกับฟั นจักรเสมอ
ด้ วยกาลังดึงของสปริงประมาณ ๗ – ๘ กก. ที่ปลายของคันห้ ามมีรูสาหรับผูกสายลูกลอยอยู่
๔. เครื่องบังคับห้ าม (สระอิ) ทาหน้ าที่ป้องกันมิให้ คนั ห้ ามยกขึ ้น พาให้ ลวดคลายออกซึ่งจะทาให้
ตัวทุ่นลอยขึ ้น ไกบังคับฟั นห้ ามจะตกลงมายันคันห้ ามไว้ ไม่ให้ เปิ ด เป็ นการห้ ามรนลวด
๕. ลูกลอย ทาหน้ าที่ตงลึ
ั ้ ก ปกติแขวนอยูท่ ี่ขอลูกลอย เป็ นเหล็กเคลือบสังกะสี หนา ๑ มม.
โต ๓๐ ซม. มีกาลังลอย ๑๒ กก. เพื่อเอาชนะกาลังดึงของสปริงคันห้ ามรนลวด( ๗ – ๘ กก.) มี ๒ รู ที่
ยอดและด้ านตรงข้ ามเพื่อให้ น ้าเข้ าและอากาศออก โดยลูกลอยจะจมภายใน ๒ – ๕ นาที สายของลูกลอย
เป็ นเชือกมาเล็นจะผูกที่รูคนั ห้ ามและหูที่ใต้ ลกู ลอย โดยปกติขดเป็ นวงแหวนอยู่ข้างลูกลอยมี
๓ ขนาด คือ
- ๓ เมตร
- ๔ เมตร
- ๕ เมตร
สาหรับกาหนดความลึกของตัวทุ่นระเบิดใต้ พื ้นน ้า เป็ นเชือกที่ทาด้ วยไขมัน เพื่อกันเสียดสี
ระหว่างตัวทุ่นสายลูกลอย ตัวทุ่นระเบิดจะอยู่ลกึ จากผิวน ้าเท่ากับความยาวของสายเชือกลูกลอยที่ใช้

๒๑

๓. เครื่องถ่วง เป็ นรูปสีเ่ หลี่ยมมุมมน ก่อนทิ ้งใช้ เป็ นฐานรองตัวทุ่นและเก็บเครื่องตังลึ
้ ก
เมื่อทิ ้งแล้ วเป็ นเครื่องยึดทุน่ ระเบิดให้ อยู่กบั ที่ , มี ๔ ล้ อ , มีที่ยึดราง ๒ อัน ,มีช่องสาหรับให้ คนั ห้ ามยื่น
ออกมา , ที่พื ้นมีรู ๔ รู ให้ โคลนและทรายเข้ าภายนอกที่ด้านข้ างมีหู ๒ หู เพื่อใส่เสกลยึดตัวทุน่ ให้ ติดกับ
เครื่องถ่วง ,ตรงกลางมีห่วงเกี่ยวสายยึดทุ่น
๔. ดินระเบิด แบบ ๘๐ ใช้ ดินระเบิด ที เอ็น ที ๑๐๐ กก. วางเรียงซ้ อนเป็ นชัน้ มีแผ่นกระดาษชุบ
พาราฟิ นวางอยู่ตอนล่าง ผนังอันกลางมีหลอดสวมดินระเบิดนา ชนวนจะสวมเข้ ากับดินระเบิดนา และที่
สายก้ านชนวนจะมีข้อต่อเป็ นปรอนไนท์กนั ไฟรั่ว
การทางานโดยสังเขป ของ ทุ่นระเบิดแบบ ๗๐ -๘๐
๑. เมื่อทุ่นระเบิดตกถึงน ้า
- หลังจากตัวทุ่นระเบิด ลูกถ่วงและลูกลอยแยกจากกัน
- ลูกถ่วงจะดึงตัวทุน่ จมลงไปด้ วย โดยที่ลกู ลอยยังลอยอยูท่ ี่ผิวน ้าสายลูกลอย
จึงตึงและยกปลายคันห้ ามขึ ้นปลดแง่คนั ห้ ามจากฟั นจักรที่รนลวด
- รนลวดคลายตัวออก ทาให้ ทนุ่ ลอยขึ ้น
- สปริงแผ่นน ้าเครื่องต่อทางไฟยกแผ่นน ้าขึ ้นต่อทางไฟ
- สายลูกลอยหย่อนทุน่ ก็กลับจมลงไปอีก เป็ นเช่นนี ้ตลอดไปจนกว่าลูกถ่วงจะถึง
พื ้น ความลึกของทุ่นจะถูกกาหนดด้ วยความยาวของสายลูกลอย
- ประมาณ ๕ นาที สายลูกลอยจะจม
๒. เมื่อทุ่นพร้ อม
- เมื่อทุ่นระเบิดอยูใ่ นระดับลึกที่ต้องการ และเครื่องต่อทางไฟทางาน โดยกาลังดัน
ภายในเวลาประมาณ ๓ นาที สลักเกลือละลายภายในเวลาประมาณ ๓ นาที
- หน้ า Contact ลงไปต่อกันเป็ นการต่อทางไฟ ด้ วยกาลังดันของน ้าดันแผ่นน ้า
- ตามธรรมดาทุ่นระเบิดของเราตังก
้ าลังสปริงไว้ ให้ เท่ากับกาลังดันน ้าลึก ๑.๔ เมตร
๓. เมื่อทุ่นถูกชน
- หลังจากทุ่นพร้ อมแล้ วและถูกชนจนหลอดแก้ วน ้ายาโครมิกแตก น ้ากรดจะไหล
ลงสูห่ ม้ อไฟฟ้า ที่ตวั หม้ อเป็ นสังกะสีและแท่งถ่านอยู่ตรงกลาง
- เกิดกระแสไฟขึ ้นในวงจร กระแสไฟจะไหลไปจุดชนวน
- ชนวนระเบิดนา ทาให้ Booster และ Main Charge ระเบิดตาม
ข้ อควรระมัดระวัง
๑. การเก็บทุ่นในคลังควรเอายางผนึกน ้าออก ใช้ กระดาษใส่แทน กันยางตาย
๒. ในการขนย้ ายให้ ถอดเขาออก ถ้ ามีแรงกระทบกระแทกอาจทาให้ หลอดน ้ายาแตกได้

๒๒

๓. ถ้ าทุ่นอยูใ่ นน ้านาน ๆ สปริงเครื่องต่อทางไฟอาจล้ าได้ จะให้ ปลอดภัยใช้ กรรไกรตัด
สายไฟให้ ขาดออก
๔. เพื่อให้ ได้ ผลแน่นอน ต้ องแน่ใจว่าได้ ถอดครอบเขา ครอบเครื่องต่อทางไฟและสลักยึด
ทุ่นออกก่อนทิ ้ง เพื่อกันลืมใช้ โซ่เล็ก ๆ ล่ามติดกันไว้ ทงหมด
ั้
๕. เพื่อให้ เครื่องตังลึ
้ กทางานได้ถกู ต้ อง ควรแต่งอัตราความเร็วลวดออกให้ ได้ ตามเกณฑ์
๒ เมตร/วินาที ประมาณ ๑ ๑/๔ รอบ
๖. ก่อนทิ ้งตรวจสายลูกลอย ถ้ าพันกับคันห้ ามหรืออาจจะทาให้ ท่นุ จม
๗. เมื่ออยู่ในเรือต้ องจับขอยึดรางให้ แน่นหนาทัง้ ๒ อัน
๘. ก่อนบรรจุชนวนให้ ตรวจยางกันน ้าที่ติดกับชนวน
๙. ตรวจปลายสายก้ านชนวนมีปรอนไนท์อยูก่ นั ไฟรั่ว

๒๓

๒๔

๒๕

๒.๖ ทุ่นระเบิด MK. 6
ทุ่นระเบิดแบบ ๖ แบ่งออกเป็ นส่วนใหญ่ ๓ ส่วน คือ

๑. เครื่องประกอบตัวทุ่น (Case Assembly) ประกอบด้วย
๑.๑ ตัวทุ่น (Mine Case)
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง MK 6 – 0 เป็ น ๓๔ ๑/๔ นิ ้ว หนัก ๑๔๗ ปอนด์
- น ้าหนักเมื่อประกอบเรียบร้ อย MK 6 – 0 เป็ น ๔๙๐ ปอนด์
- กาลังลอยตัวทุน่ เมื่อประกอบเรียบร้ อย MK 6 – 0 เป็ น ๒๓๘ ปอนด์
๑.๒ ดินระเบิด
- ใช้ TNT, HBX หรือ HBX – 1
- หนัก ๓๐๐ ปอนด์
๑.๓. เครื่องส่งขยาย (Extender)
ใช้ MK 6 – 2, MK 12 – 2 , MK 12 – 3 หรือ MK 14 – 1
- MK 6 – 2 ทางานเมื่อ ๒๕ ฟุต ต้ องเอา Safety Nut ออกก่อนการวางทุ่น
- MK 12 – 2, MK 12 –5 ทางานเมื่อ ๑๖ ฟุต เมื่อวางทุน่ ในที่น ้าตื ้น ต้ องแต่ง
สปริงให้ ออ่ น
- MK 14 – 1 ทางานเมื่อ ๑๑ - ๑๗ ฟุต
๑.๔. ดินระเบิดนา (Booster)
ใช้ MK 6 – 0 หรือ MK (6 - 1)
๑.๔.๑. MK 6 – 0 ใช้ TNT ๓ ปอนด์
๑.๔.๒. MK 6 – 1 ใช้ TNT ๑/๒ ปอนด์
๑.๕. เครื่องทาให้ ระเบิดแบบ K
- ใช้ กบั ทุน่ ระเบิดแบบ ๖ ทุกแบบ และแบบ ๑๖ ดัดแปลง ๑
- ทางานเมื่อกระแสไหลในวงจร ๘ – ๑๖ มิลลิแอมแปร์
- มีสว่ นประกอบ คือ
๑. สวิตซ์ป้องกันอันตรายด้ วยกาลังน ้า ทางานเมื่อทุน่ จมลึก ๑๖ ฟุต ถ้ าเอา
สปริงออกทางานเมื่อทุ่นจม ปิ ดวงจรที่ปกติเปิ ดอยู่
๒. เครื่องป้องกันอันตราย
- Splash Cap (ถอดออกก่อนวางทุน่ )
- แท่งเกลือ
- Short Circuit clip (ถอดออกก่อนวางทุน่ ) แบบที่ใช้ อยูก่ ็คือ
K – 4 Mod 1 ทางานเมื่อกระแสไหล ๑๖ มิลลิแอมแปร์ มีแผ่นชันบนเป็
้
นฉนวน
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๑.๖. เขา (H – 4 DEVICE) เป็ นเขาทองแดงอยู่ในถ้ วยเหล็ก (Steel Guard) โดยมีฉนวนกันเป็
้ น
ชัน้ ๆ เพื่อมิให้ ทองแดงกระทบกับเหล็ก มี ๔ – ๖ เขา ต่อกันด้ วยสายไฟ (H – WIRE) เป็ นที่เกิด
(SEA BATTERY) เมื่อเรือมากระทบ ต่อเป็ นอันดับกับเครื่องทาให้ ระเบิดแบบ K มีครอบฉนวน
(Pheaolic Insulator) ครอบบนเขาและตอนล่าง เพื่อกันส่วนที่เป็ นเหล็กมากระทบเขา
๑.๗. แบตเตอรี่ (Battery) ใช้ แบตเตอรี่แบบ BA 242/U (3V) ถ้ าใช้ Flooder Assembly จะใช้
แบบ BA 205/U ๔ อัน
๑.๘. เครื่องทาให้ ทนุ่ จม Flooder Assembly มี ๒ ชนิด คือ Sterilizerและ Sinking Valve
ใช้ MK 1 – 0 หรือ MK 1 – 1
๑.๘.๑. ถ้ าใช้ MK 1 – 0 ทุ่นจะมีอายุได้ ตงแต่
ั ้ ๘ ๑/๒ – ๓๕๐ วัน
๑.๘.๒. ถ้ าใช้ MK 1 – 1 ทุ่นจะมีอายุได้ ตงแต่
ั ้ ๑๘ ๑/๒ - ๓๖๐ วัน ถ้ าไม่ใช้ เครื่องทาให้
ทุ่นจม อายุอาจจะถึง ๘ ปี (ตามอายุของแบตเตอรี่) อายุทนุ่ ที่หวังผล เมื่อวางทุ่นไปแล้ วภายหลัง ๑ ปี ทุ่น
ยังคงทางานได้ ประมาณ ๔๐ % ของอานาจของมัน
๑.๙. เครื่องกาหนดอายุทนุ่ (Sterilizing) ใช้ ร่วมกับ Flooder Assembly เพื่อทาให้ ทนุ่ จมตาม
เวลาที่กาหนดโดยใช้ แบบ SD – 4 Mod 1 , มี ๒ Cell
๒. เครื่องถ่ วง (Anchor Assembly)
๒.๑. ตัวหีบ (Anchor Assembly)
- เป็ นหีบสี่เหลี่ยมมีน ้าหนักถ่วงให้ ได้ น ้าหนัก ๘๑๖ +/- ๒๐ ปอนด์ (ไม่มีลกู ตุ้ม)
- มีล้อเลื่อน ๔ ล้ อ ล้ อที่ ๕ สาหรับปล่อยลูกตุ้ม
- Buffer เป็ นโกร่งกันทุ่นบนรางกระทบกัน
- Rubber Fairlead กันลวดขูดถูกบั รูกลาง
- ลิ ้นจม (Flooder Valve) ให้ น ้าเข้ าเมื่อตัวทุ่นแยกจากตัวหีบ
- มีที่รองรับทุน่ ๓ อัน มีห่วงยึด ๒
- มีห่วงยกทุ่น
๒.๒. เครื่องปล่อยตัวทุ่น ทางานโดยอาศัยน ้าหนักของลูกตุ้ม ซึ่งจะเริ่มทางานเมื่อลูกตุ้ม ตกลง
จนสุดระยะยาวของสายลวดลูกตุ้ม (Plummet Cord)
๒.๓.เครื่องปล่อยลูกตุ้ม(Plummet Release Mechanism) จะทาการปล่อยให้ ลกู ตุ้มตกลง
เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ ๖ – ๑๐ วินาที โดยการทางานร่วมกันของ แขนขอเกี่ยวลูกตุ้ม, กระบอกน ้ามัน
(Dash pot) และล้ อที่ ๕
๒.๔ ลูกตุ้ม (Plummet) ทาหน้ าที่ปลดเครื่องปล่อยตัวทุน่ โดยมีลวดลูกตุ้มสาหรับกาหนด
ความลึกของตัวทุ่น ซึ่งความลึกของตัวทุน่ จะน้ อยกว่าความยาวจริงประมาณ ๔ ฟุต (Effective Length
Cord)
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๒.๕ ร่ม (Parachute) ทาหน้ าที่ลดอัตราการจมของทุน่ ระเบิดให้ ช้าลงเมื่อน ้าลึกมาก เพื่อให้ การ
ตังลึ
้ กแน่นอน และเป็ นการป้องกันการแฉลบทางข้ าง มีสายเกี่ยวกับ Lifting eye และ มีเชือกกระตุก
ด้ วยกาลังขนาด ๑๑๕ ปอนด์ เพื่อให้ ร่มกาง
๒.๖. Backing Up Anchor ใช้ กบั ทุ่น MK.16 กันเกา หนัก ๕๐ ปอนด์ มีโซ่สนั ้ ๆ ยึดไว้
กับ Buffer โดยโซ่จะวางอยู่บนหลังหีบและผูกไว้ ด้วยเชือก
๒.๗ รนลวด มีลกั ษณะด้ านหนึ่งเป็ นจานเบรก อีกด้ านเป็ นฟั นเฟื องห้ าม
๒.๘. ลวดยึดทุ่น เป็ นลวดฉาบสังกะสี หรืออาจใช้ โซ่แทนลวด ก็ได้
๒.๙ Brake สาหรับป้องกันรนหมุนเร็วเกินไป มี Adjust Screw เพื่อปรับแต่งกาลังของBrake
๒.๑๐ น ้าหนักถ่วง มีไว้ เพื่อให้ ตวั เครื่องถ่วงมีน ้าหนักตามต้ องการ ๘๑๖ + ๒๐ ปอนด์
มี ๔ ขนาด ๒๐,๔๐,๕๕,๙๐ และ ๑๒๐ ปอนด์ ใช้ ประกอบเป็ นคู่
๒.๑๑ เครื่องห้ ามรนลวด (Pawling Mechanism) ทาหน้ าที่ห้ามรนลวดยึดทุน่ ให้ หยุดหมุน
เมื่อลูกตุ้ม (Plummet) กระทบพื ้นแล้ ว
๒.๑๒ Held off Gear ประกอบด้ วย
๒.๑๒.๑. Held off rod สาหรับยันเหล็กเฟื องรน
๒.๑๒.๒. Held off nut สาหรับยัน Held off rod
Held off nut จะพ้ นเมื่อรนหมุนได้ ๑ – ๖ รอบแล้ ว แต่ปกติตงั ้ ๔ รอบ ถ้ าน ้าตื ้นตัง้ ๒ รอบ
ห้ ามตังน้
้ อยกว่า ๑ รอบ เป็ นอันขาด
๓. เครื่องประกอบสายดัก ( Antenna Assemblies)
สายดักมีประโยชน์สาหรับเพิ่มย่านอันตรายทางตังของทุ
้
น่ ระเบิด MK.6 ทุก mod และ MK 16
ทุก Mod โดยจะใช้ สายดักบน (Upper Antenna ) ยกเว้ น MK 6 Mod 4 ซึ่ง จะใช้ สายดักล่าง
( Lower Antenna ) ช่วย สายดักทาด้ วยลวดทองแดงใช้ อาการของ Sea Battery ทานองเดียวกับ
เขา H – 4 มีทงสายดั
ั้
กบน และสายดักล่าง
๓.๑ สายดักบน (Upper Antenna)
ประกอบด้ วย
๓.๑ ลูกลอย (D – 4 Float)
เป็ นเหล็กรูปทรงกระบอกหัว-ท้ ายกลม มีกาลังลอย เป็ นบวก มีเขา H – 6 คล้ าย
เขา H – 4
- เขา H – 6 ใช้ กบั ลูกลอย D – 4 Mod.6 โดยใช้ จานวน ๔ เขา
- เขา H – 4 Mod.3 ใช้ จานวน ๓ เขา
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- เขา H – 6 มี Soluble Washer เป็ นตัวป้องกันมิให้ ทนุ่ ระเบิดก่อนเวลา
ที่ต้องการ ถ้ าไม่ใส่แท่งเกลือ จะใช้ กาลังชนที่เขาทางตังฉากประมาณ
้
๑๖ ปอนด์ เขาจะกระทบถ้ วย
ทองแดง ถ้ าใช้ แท่งเกลือต้ องใช้ กาลังชน ประมาณ ๓๐๐ ปอนด์
- แท่งเกลือละลายใน ๑๐ นาที หรือหลังทิ ้งทุน่ แล้ ว
๓.๒ สายดักบนและเครื่องประกอบ
- ปลายล่างของสายดักต่อกับเครื่องทาให้ ระเบิด (Firing Mechanism)
- ปลายบนต่อกับสลักทองแดงมีห่วงที่ตวั Float สลักหมุนได้
- มี Eye Bolt ยึดกับ Strap ซึ่งเชื่อมกับ Float แต่มีฉนวนกันระหว่
้
าง Eye Bolt กับ Strap
- มีสายลวด H – 6 หุ้มด้ วยฉนวนต่อจาก Eye Bolt ไป H – 6
- สายดักบนโต ๑/๔ นิ ้ว ยาว ๑๐ – ๘๐ ฟุต
- สายจริงสันกว่
้ าความยาวของสายดักประมาณ ๒ ๑/๒ ฟุต
- เครื่องประกอบและสายดักถ้ าใช้ เหล็กแม้ แต่เล็ก ๆ เช่น Cotter pin ก็จะ
สามารถทาให้ ท่นุ ระเบิด ระเบิดก่อนเวลาได้
- ก่อนทิ ้งทุ่นระเบิดต้ องพันสายดักไว้ รอบลูกลอย แล้ วผูกด้ วยเชือกเล็ก ๆ
๓.๓ เครื่องยึดลูกลอย (Float Securing Gear) ทาหน้ าที่ยึดลูกลอยให้ ติดกับ ตัวทุ่นซึ่ง
จะทาการปล่อยลูกลอยให้ หลุดออก เมื่อทิ ้งทุน่ ระเบิดจนถึงความลึกที่ต้องการ
- สายดักใช้ MK .3 Mod.2 Release Mech. กับแถบผ้ าใบ
- สายดักยาวใช้ MK.3 Mod.2 Release Mech. กับลวดเหล็ก เคลือบด้ วย
Insulator
- Release Mechanism Mk.1 Mod.1 ใช้ แถบผ้ าใบ
- เพื่อเป็ นการป้องกันการปล่อยกาหนดก่อนจึงต้ องมี Cotter pin ใส่ไว้ และมี Arming
Wire ต่อโซ่สนั ้ ๆ ไปที่ Cotter pin สาหรับดึงให้ หลุดเองเมือ่ ทุ่นแยกจากเครื่องถ่วง
๓.๒ สายดักล่าง (Lower Antenna)
เป็ นสายขนาดโต ๑/๒ นิ ้วยาว ๕๐ ฟุต สาหรับดักเรือดาน ้าโดยเฉพาะ ซึ่งสายดักจะต้ อง
ไม่แตะกับสายลวดยึดทุ่น (Mooring Cable) และตัวทุ่น มีสายทองแดงหุ้มฉนวนต่อไปยัง H – 4 บนตัว
ทุ่น ด้ านล่าง มีสาย Spring Buffer รับกาลังกระชากเมื่อสายลวดยึดทุน่ (Mooring Cable) กาลังคลาย
ออก (Pay off) ในขณะที่ยงั ไม่ทิ ้งทุ่นจะขดสายดักล่างเป็ นวงแล้ ววาง บนตัวเครื่องถ่วง
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อาการทางานของทุ่นระเบิดแบบ ๖
แบ่งออกเป็ นตอน ๆ ได้ ดงั นี ้
๑. ตอนวาง (Planting)
ก่อนทิ ้งทุน่ ทุ่นจะวางอยู่บนรางในเรือวางลูกตุ้มและลูกลอยหันไปทางหัวเรือ ขันตอนการ
้
ทางานในการทิ ้งทุ่นจะมีลกั ษณะดังนี ้
๑. เมื่อทุ่นยังไม่พ้นราง ล้ อที่ ๕ ซึ่งติดอยูก่ บั เครื่องตังลึ
้ ก ยังอยู่บนราง จึงไม่เกิดอะไรขึ ้น
(ลักษณะตามรูป A)
๒. เมื่อทุ่นพ้ นราง ล้ อที่ ๕ เป็ นอิสระ แต่ Dash pot จะหน่วงลูกตุ้มไว้ ไม่ให้ ตกเป็ นเวลา
๖ – ๑๐ วินาที ขณะนี ้ทุ่นจะลอยอยู่ที่ผิวน ้า (ลักษณะตามรูป B)
๓. เมื่อ Dash pot หมดอานาจ ลูกตุ้มจะตกโดยน ้าหนักคลีล่ วดลูกตุ้มออก จากรน
(ลักษณะตามรูป C)
๔. เมื่อลวดลูกตุ้มคลายตัวหมด แรงดึงจะทาให้ กระตุกเอาสลักทองแดง เล็ก ๆ
ที่เครื่องปล่อยทุ่นขาดทาให้ ตวั ทุ่นและเครื่องถ่วงแยกออกจากกัน (ลักษณะตามรูป D)
๕.เมื่อทุน่ กับเครื่องถ่วงแยกจากกันจะทาให้ ลิ ้นจมเปิ ดน ้าเข้ าไปใน เครื่องถ่วง
ทาให้ เครื่องถ่วงจมและคลายสายลวดยึดทุน่ ออกจากรน ถ้ ามีร่มจะช่วยให้ เครื่องถ่วงจมช้ า ๆ
ไม่เกิดการกระตุก ขณะนี ้ตัวทุ่นจะลอยอยูท่ ี่ผิวน ้า (ลักษณะตามรูป E)
๖. เมื่อลูกตุ้มกระทบพื ้นดิน เครื่องห้ ามรนลวดจะห้ ามรนลวดทันที เครื่องถ่วงยังคงจม
ต่อไป และดึงตัวทุ่นตามลงไปด้ วย เมื่อรนลวดถูกห้ าม ตัวทุ่นลอยอยู่ที่ผิวน ้า และเครื่องถ่วงอยูเ่ หนือ
พื ้นดิน เท่ากับความยาวของสายลวดลูกตุ้ม ดังนี ้เครื่องถ่วงจะดึงตัวทุ่นลงไปใต้ ผิวน ้าเท่ากับความยาวของ
สายลูกตุ้ม (Effective Length) ขณะนี ้ลูกลอยและสายดักบนจะถูกปล่อยลูกลอยจะลอยขึ ้นคลี่
สายดักบนออก
(ลักษณะตามรูป F)
๗.ปลายของสายดักบนติดอยู่กบั เครื่องทาให้ ระเบิดแบบ K บนตัวทุ่น ดังนันลู
้ กลอยจึงถูก
ดึงให้ อยูใ่ ต้ ผิวน ้า (ลักษณะตามรูป G)
เมื่อการวางตามลาดับเสร็จแล้ ว เครื่องถ่วงจะวางอยู่กบั พื ้นท้ องทะเลดึงตัวทุ่น ให้ อยู่ใต้
ผิวน ้าเท่ากับระยะตังลึ
้ ก (คือความยาวของสายลวดลูกตุ้ม) สายดักบนก็จะดึงลูกลอยให้ ลอยอยู่ใน
แนวดิ่งเหนือทุ่น
๒. ตอนพร้ อม (Arming)
๒.๑ ทุ่นระเบิดจะพร้ อมทางานก็ตอ่ เมื่อ
๒.๑.๑. Safety Switch ใน Firing Circuit ปิ ด
๒.๒.๒. ดินชนวนเข้ าไปอยูใ่ นซองของดินระเบิดนา
๒.๒.๓. คันบังคับการหมุนของ Galvanometer ถูกปลด
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๒.๒.อาการทังสามอย่
้
างดังกล่าวจะเกิดขึ ้นด้ วยกาลังของน ้าในเมื่อทุ่นจมลงไปอยู่
ในระดับลึกตามที่ต้องการ
๒.๓. การพร้ อมของทุ่นนัน้ ตามปกติเราจะหน่วงเวลาไว้ ด้วยการใช้ Soluble Washer
ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการทางานก่อนเวลาของเครื่องทาให้ ระเบิดและเครื่องส่งชนวน (Extender) สาหรับทุ่นนี ้
อย่างมากใช้ ถึง ๔ ๑/๒ ชัว่ โมง
๓. ตอนระเบิด
๓.๑. ทุ่นระเบิดจะระเบิดได้ ด้วยการทางานของเครื่องทาให้ ระเบิด (Galvanic – K – Type
– Firing Mechanism) เครื่องนี ้ประกอบด้ วย Galvanometer ซึ่งไวต่อกระแสไฟเพียงเล็กน้ อยจาก
Sea Battery
๓.๒. Sea Battery เกิดขึ ้นจาก Electrolytic Action ของน ้าทะเล (Salt Water) ทองแดงและ เหล็ก
กระแสไฟที่เกิดขึ ้นจะทาให้ Galvanometer ทางาน ปิ ด Vane Switch และทาให้ ท่นุ ระเบิด ระเบิด
๔.ตอนหมดอายุ (Sterilizing) เมื่อต้ องการทาให้ ทนุ่ ระเบิดหมดอายุในเวลาที่กาหนด จะมีการ
ติดตัง้ Flooder Assembly ลงในทุ่น Flooder Assembly จะทางาน โดย ระเบิดเปลือกทุ่น หรือ ระเบิดดิน
ระเบิดส่วนใหญ่ของทุ่น

-----------------------------------------------

๓๑

๓๒
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๒.๗ ทุ่นระเบิดแม่ เหล็กชนิดเข็มกระดกและชักนา
คุณลักษณะของทุ่นระเบิดแม่ เหล็กชนิดเข็มกระดก
๑.แบบ Influence Magnetic Dip. เช่น
๑.๑ Mine MK 10 Mod 3 เป็ นชนิดอิทธิพล วางโดยเรือดาน ้า
๑.๒ Mine MK 10 Mod 97 วางโดยเครื่องบิน
๑.๓ Mine MK 10 Mod 9 วางโดยเครื่องบิน
๑.๔ Mine MK 12 Mod 0 และ Mod 3 เป็ น Ground Mines
๒.อุปกรณ์เครื่องทาให้ ระเบิด ( Firing Mechanism )
สาหรับทุ่น ฯ MK 10 ส่วนมากใช้ Firing Mech. แบบ M – 5 ส่วนที่มีความไวต่อ
การรับอานาจเส้นแรงแม่เหล็ก ของ M – 5 นันเป็
้ นเข็มแม่เหล็ก ๘ ตัว โดย เข็มแม่เหล็กวางไว้ ขนานกันมี
จุดร่วมหมุนตัดกันและแกว่งได้ เช่นเดียวกับเข็มกระดกธรรมดาร่วมเป็ นตัวเดียวกัน ปกติจะเบนตัวออกไป
ค้ างอยู่ในตาแหน่ง Non – Firing เสมอโดยมีCounter balanceเป็ นตัวช่วยป้องกันความบกพร่อง เมื่อมีเรือ
เหล็กเข้ ามาระยะใกล้ ชิด เส้ นแรงแม่เหล็กตัวเรือเข้ ามารบกวนสนามแม่เหล็กโลกเดิมทาให้ ผิดค่าไป
Safety device อันสุดท้ ายหยุดทางาน เข็มแม่เหล็กกระดกกลับมาตาแหน่ง Fire
- ปิ ดวงจรแบตเตอรี่ไฟจุดระเบิดตัวทุน่
- เข็มจะมาอยู่ในตาแหน่ง Horizontal
- ทุ่นระเบิด MK 12 Mod ๐ หรือ ๓ นันคล้
้ ายกับแบบ MK 10 แต่ยาวและ เรียวกว่า วาง
จากท่อตอร์ปิโด เรือดาน ้า เป็ นทุ่นแบบ Ground mine
๓. Polarity count.
๓.๑ แบบ Red Mechanism ใช้ ในน่านน ้าทางเหนือ
๓.๒ แบบ Blue Mechanism ใช้ ในน่านน ้า ทางใต้ หรือใช้ ผสมกันไปด้ วย เพื่อดักเรือที่
Over Degauss
คุณลักษณะของทุ่นระเบิดแม่ เหล็กชนิดชักนา
๑. Influence Magnetic Induction Mine เช่น
๑.๑ Mine MK 18 Mod 0
๑.๒ Mine MK 26 Mod 0
๑.๓ Mine MK 27 Mod 0
๑.๔ Mine MK 36 Mod 1
๑.๕ Mine MK 39 Mod 0
๑.๖ Mine MK 49 Mod 0
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๒. ส่วนที่มีความไวต่อสนามแม่เหล็กของทุน่ แบบนี ้เรียกว่า Search Coil โดย Search Coil
เป็ นลักษณะของการ พันด้ วยลวดรอบแกนยาวประมาณ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ รอบ แกนนี ้อาจตังอยู
้ ่บน
ตัวทุ่นหรือสอดอยู่ในตัวทุน่ แล้ วแต่แบบ ซึง่ ถ้ าแบบต่างกันการทางานก็จะต่างกันด้ วย เมื่อมีสนามแม่เหล็ก
มากระทาต่อ Search Coil ก็จะเกิดมีแรงเคลื่อนไหลในขดลวดเช่น
- เมื่อสนามแม่เหล็กประจาเปลี่ยนค่าไป
- เมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนมาตัดขดลวด
- เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ตดั สนามแม่เหล็ก
การทางานของ Search Coil การเคลื่อนไหวของเรือเป้าบนผิวน ้าก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า
ของสนามแม่เหล็กที่กระทาต่อตัวทุ่นอยูเ่ ดิม สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่มาตัดขดลวด ทาให้ มี EMF
เกิดขึ ้น EMF ที่เกิดขึ ้นจะไปกระตุ้นให้ Relay ทางาน ปิ ดวงจรใน Firing Circuit , กระแสใน Firing
Circuit ที่ได้ จากแบตเตอรี่ในตัวทุ่น จะทาการกระตุ้นให้ ดนิ ระเบิดเกิดการระเบิดขึ ้นต่อไป

-----------------------------------------
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๒.๘ ทุ่นระเบิดแม่ เหล็ก MK.18 Mod 0
คุณสมบัติของทุ่นระเบิดแม่ เหล็ก MK.18 Mod 0
๑. เป็ นทุน่ ระเบิดแม่เหล็กชนิดชักนา วางกับพื ้นท้ องทะเล
๒. วางโดยเรือผิวน ้า
๓. เมื่อใช้ ดกั เรือผิวน ้า วางในน ้าลึกระหว่าง ๓๕–๑๕๐ ฟุต
๔. เมื่อใช้ ดกั เรือดาน ้า วางในที่น ้าลึกมาก ๆ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ฟุต
ส่ วนประกอบต่ าง ๆ ของทุ่นระเบิดแม่ เหล็ก
๑. ตัวทุ่น (Case)
- ทาด้ วยเหล็กเป็ นรูปทรงกระบอกกลม สันฝาด้
้ านบนมีช่อง ๖ ช่องสาหรับบรรจุสว่ นต่างๆ
- ที่ฐานมีล้อ ๔ ล้ อ สาหรับเคลื่อนทุ่น ฯ ไปตามราง
- น ้าหนัก ๔๔๗ ปอนด์
- บนฝาทุน่ ฯ มีลกู ศร อยู่ระหว่างช่องบรรจุดนิ ระเบิดกับช่องเครื่องส่งชนวน แสดง
ทิศทางที่จะทิ ้งทุ่น ฯ
๒. แผ่ นพยุง (Drag Plate)
- ทาหน้ าที่พยุงตัวทุ่นให้ จมลงในทางตัง้
- เป็ นแบบ MK.1 Mod 0 ทาด้ วยไม้ เนื ้อแน่นน ้าหนักมากจมน ้า
- มีขนาด ๓๐ X ๓๐ X ๓/๔ ตารางนิ ้ว
- ตรงกลางแผ่นมีห่วงสาหรับผูกเชือกต่อไปยังเครื่องปล่อย
๓. เครื่องปล่ อย
- ทาหน้ าที่ปล่อยแผ่นพยุง เมื่อตัวทุ่นจมลงไปลักษณะตังตรงดี
้
แล้ ว ถ้ าแผ่นพยุง ไม่หลุด
จากตัวทุน่ ฯ กระแสน ้าอาจพัดให้ ตวั ทุ่นเลื่อนผิดที่หรือโอนเอียง
- เป็ นแบบ MK.3 Mod 3
- ทางานในระดับลึก ๑๕–๓๕ ฟุต ปกติตงไว้
ั ้ ให้ ทางานในระดับลึก ๒๕ ฟุต
๔. แบตเตอรี่ (Battery)
- ทาหน้ าที่จ่ายไฟไปจุดชนวน
- เป็ นแบบ BA 249/U มี ๒ หม้ อ ๆ ละ ๖ โวลท์ ต่ออันดับ
- แต่ละหม้ อประกอบด้ วยเซลล์ ๔ เซลล์ ๆ ละ ๑ ๑/๒โวลท์
- มีแผ่นความต้ านทาน (Resister) ต่อลัดวงจรไว้ ที่ขวเพื
ั ้ ่อทาให้ ท่นุ หมดอายุ
- โวลท์ของแบตเตอรี่จะตกลงมาจนถึง ๗.๕ โวลท์ ถ้ าต่ากว่านี ้ไม่สามารถจุดชนวนได้
๕. เครื่องทาระเบิด (Firing Mechanism)
- ทางานเมื่อได้ รับกระแสซึ่งเกิดจากขดลวดชักนา
- ภายในเป็ น SW. และ Relay ต่าง ๆ
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- เป็ นแบบ M.9 Mod 0 ตังให้
้ ระเบิดโดยต้ องการ Looks กลับขัวกั
้ น
- แผงทางไฟอยู่ตอนบนของเครื่องมีขวต่
ั ้ อทางไฟไปยังส่วนต่าง ๆ
- มีขวต่
ั ้ อ ๑๕ ขัว้ (ต่อกันตามคาแนะนา) ขัว้ C-D ต่อลัดวงจรด้ วยแผ่นทองเหลืองไว้
ตลอดเวลา
๖. ขดลวดชักนาและกระบอกบรรจุขดลวดชักนา (Search coil & Search coil - Housing)
- เป็ นแบบ SC.4Mod 0
- บรรจุอยู่ในกระบอกบรรจุขดลวดชักนา
- ทาหน้ าที่กาเนิดกระแสไฟ จ่ายไปให้ เครื่องทาให้ ระเบิด M.9 Mod ๐ เมื่อมีเส้ นแรง
แม่เหล็กเคลื่อนมาตัด Search coil
๗. เบาะรอง (Cushion)
- มีหน้ าที่ป้องกันส่วนประกอบต่าง ๆ ของทุน่ ที่เกิดจากการสะเทือน
- MK.5 ใช้ กบั เครื่องทาระเบิด MK.9 Mod 0
- MK.7 ใช้ กบั ขดลวดชักนา
๘. เครื่องป้องกันการระเบิดใกล้ เคียง (Anti-Counter Mine Device – AC.)
- เป็ นแบบ AC. – 1 ป้องกันมิให้ เกิดระเบิดขึ ้นเมื่อได้ รับการสะเทือนจากการระเบิดใกล้เคียง
- บรรจุอยู่ในช่องเครื่องทาระเบิด ( Firing Mechanism)
- เป็ นสวิตซ์ปกติเปิ ด จะปิ ดต่อเมื่อได้ รับการสะเทือน (ถ้ าสวิตซ์นี ้ปิ ดอยู่ตราบใด ทุ่นก็จะ
ไม่มีการระเบิดขึ ้นได้ )
- ช่วงเวลาที่ทางาน (ปิ ดวงจร) คือ ระยะที่ทาให้ ท่นุ ไม่ระเบิดขึ ้นนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้
ระหว่าง ๐–๓๐ วินาที ขึ ้นอยู่กบั แรงสะเทือน
๙. เครื่องส่ งชนวน (Extender)
- ทาหน้ าที่สง่ ชนวนเข้ าไปในดินระเบิดนา (Booster) โดยทางานด้ วยกาลังดันของน ้า
- ปกติจะใส่แท่งไม้ ไว้ ก่อนทิ ้งต้ องเปลี่ยนเอาแท่งเกลือใส่แทน
- เป็ นแบบ MK.12 Mod 3 หรือ MK.14 Mod 1 ชนวนใช้ แบบ MK.1Mod 1 เป็ น เครื่อง
ป้องกันอันตรายด้ วยขณะวางทุ่น ฯ
๑๐. นาฬิกาเริ่มเดิน (Clock Starter CS.)
- ทาหน้ าที่ให้ นาฬิกาหน่วงเวลาทางาน
- ทางานด้ วยกาลังดันของน ้า
- เป็ นแบบ MK.1 Mod 3 อาจใช้ MK.1 Mod 10,11 แทนได้
- เป็ นเครื่องป้องกันอันตรายอีกอย่างหนึ่ง (ใส่แท่งเกลือเช่นกัน)
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๑๑. นาฬิกาหน่ วงเวลา (Clock Delay CD)
- เป็ นแบบ CD MK.4 Mod 0 มีลกู เบี ้ยวและสวิตซ์ ๒ ตัว (A & B) ปกติเปิ ด
- สวิตซ์ A ปิ ด ภายหลังนาฬิกาเดินไปได้ ๑๘ +- ๖ นาที สวิตซ์นี ้ต่อวงจรระหว่างขัว้ + ของ
แบตเตอรี่กบั ชนวน
- สวิตซ์ B ปิ ด ภายหลังนาฬิกาเดินไปได้ ๔๕ +- ๖ นาที สวิตซ์นี ้ต่อวงจรระหว่างขัว้ + ของ
แบตเตอรี่และชนวน
๑๒. ดินระเบิดนาและชนวน (Booster & Detonator)
- ทาหน้ าที่จดุ ดินระเบิดใหญ่ (Main Charge)
- บรรจุอยู่ในช่องเครื่องส่งชนวน
- ดินระเบิดนาเป็ นแบบ MK.6 Mod 3,5
- SPACES (เบาะรอง) เป็ นแบบ MK.1 Mod 1
๑๓. ดินระเบิดใหญ่ (Main Charge)
- บรรจุลงในช่องบรรจุดนิ ระเบิด (Filling Hold)
- ใช้ TNT หนักประมาณ ๑,๓๕๐ ปอนด์ หนักรวม ๒,๐๕๐ ปอนด์ ใช้ HBX หนัก ประมาณ
๑,๔๔๐ ปอนด์ หนักรวม ๒,๑๔๐ ปอนด์
- เมื่อบรรจุดิน TNT. ความลอยเป็ นลบ ๙๐๐ ปอนด์ เมื่อบรรจุดิน HBX ความลอยเป็ นลบ ๙๘๐
ปอนด์
การทางานของทุ่นระเบิด MK.18 Mod 0
๑. การเตรียมการก่ อนทิง้
๑.๑. ถอดสลักขัดของเครื่องปล่อย และส่วนประกอบที่มีป้ายเตือนทุก ๆ ที่
๑.๒ ถอด clamp ที่ด้านล่างของแผ่นพยุงออก
๑.๓ ถอดแท่งไม้ สวมแท่งเกลือแทนที่เครื่องส่งชนวนและนาฬิกาเริ่มเดิน
๒. ตอนวาง
๒.๑ วางทุ่นให้ ปลายลูกศรชี ้ไปทางท้ ายเรือ
๒.๒ เมื่อทิ ้งทุน่ ลงน ้า ครัง้ แรกตัวทุ่นยังไม่ตงตรง
ั้
๒.๓ จนกว่าแผ่นพยุงจะกางออกในลักษณะร่ม ช่วยพยุงให้ ตวั ทุ่นตังตรง
้
๒.๔ เมื่อถึงระยะลึกที่กาหนด เครื่องปล่อยจะปล่อยแผ่นพยุงออก ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันมิให้
กระแสน ้าพัดตัวทุน่ เอียงในขณะที่วางอยูก่ บั พื ้นท้ องทะเล
๓. ตอนพร้ อม
๓.๑ ทุ่นจะพร้ อมต่อเมื่อแท่งเกลือละลายหมด โดย
- เครื่องส่งชนวนส่งชนวนเข้ าไปอยู่ในดินระเบิดนา (Booster)
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- เครื่องเริ่มเดินนาฬิกาไปเริ่มเดินนาฬิกาตังเวลา
้
และนาฬิกาตังเวลาเดิ
้
นไป
จนกระทัง่ ลูกเบี ้ยวไปปิ ด SW. ทังสองเรี
้
ยบร้ อย
๓.๒ ทังเครื
้ ่องส่งชนวนและเครื่องเริ่มเดินนาฬิกา ทางานด้วยกาลังดันน ้า ตามระดับลึกที่
ต้ องการ
๔. ตอนระเบิด
๔.๑ เมื่อมีเส้นแรงแม่เหล็กของตัวเรือมาตัดกับ Search Coil , 2 Looks
๔.๒ จะเกิดกระแสไฟไหลผ่าน Relay ภายในเครื่องทาระเบิด
๔.๓ ต่อไปยัง Battery และ Extender ทาให้ ท่นุ ระเบิดขึ ้น

การเตรียมการในการวางทุ่นระเบิด MK. 18
จากหนังสือ OP 902 (Firs Rev.) Mine MK 18 Mod 0 Chapter 4
๑. จากข้ อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะต้ องปฏิบตั ิตามใน Planting Operation หรือระยะเวลาที่ได้ ประกอบทุ่น
ฯ เอาไว้ นนั ้ ล่วงเลยมาเป็ นเวลานานมากแล้ ว ก็ อาจต้ องเปลี่ยนแปลงการประกอบทุ่น ฯ ไปจากที่ ได้
ประกอบไว้ แต่เดิม ตามสภาพการณ์เหล่านี ้อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอแนะนาว่า ให้ ทาการตรวจอุปกรณ์แต่ละ
อย่างตามที่ได้ ตรวจเอาไว้ ในประวัติของทุ่น ฯ ซา้ อีกครัง้ หนึ่งก่อนที่จะประกอบเข้ าไปใหม่ ให้ ผนวกการ
ทดลองตามรายการข้ างล่างนี ้เข้ ากับการตรวจต่าง ๆ ด้ วย
๒. ถ้ าหากว่าระยะเวลาระหว่างวันที่ทา Operation Test ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ ๓ ของหนังสือ
OP 902 กับวันที่จะทาการวางทุ่น ฯ ได้ ล่วงเลยมานานมากแล้ ว ก็ควรได้ ทา Operation Test ซา้ ใหม่อีก
ครัง้ หนึ่ง ถ้ าเห็นว่าจาเป็ นก็ให้ เปลี่ยน Air Dryer เสียด้ วย
๓. ถอด Clock Assembly และ Extender ออกจากช่องบรรจุของมัน ระวังอย่าให้ สายไฟตึง
ดูว่า Cotter Pin. Wooden Washer, Washer Retainer และ Warning Tags ที่ Clock Starter และ
Extender อยู่ตามที่
ส่ วนต่ าง ๆ ของ Clock Starter
๔. ให้ ดวู า่ Clock Starter อยู่ที่ตาแหน่ง Start
ข้ อควรระวัง CD 4 Mod 0 ถ้ าไม่ได้ อยู่ที่ตาแหน่ง Start ก็จะเป็ นการไม่ปลอดภัยในการประกอบชนวนเข้ า
กับตัวทุ่น
ถอด Wooden Washer ออกจาก Clock starter ถ้ าหากว่ายังมิได้ ถอดออกให้ เป็ นที่
เรียบร้ อย ถ้ าหากว่าไม่ถอด Wooden washer นี ้ออก เครื่องกลไกต่าง ๆ ก็จะถูก Lock เอาไว้ และจะทาให้
ทุ่นด้ าน ถ้ าต้ องการหน่วงเวลาก็ใ ห้ ใ ส่ Soluble washer หรื อ Arming Cell เข้ ากับ Clock Starter
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ดังที่ได้ อธิบายไว้ ใน OP 1 – 52 (Paragraphs 24 – 25) แต่ทงั ้ นีต้ ้ องแน่ใจว่าได้ ถอดฝาครอบ Clock
Starter ออกแล้ ว
๕. เอา Fiber washer ออกจากช่องบรรจุ Clock ประกอบ Clock Assembly ให้ รูที่ของ Clock
ตรงกับรูสลักยึดที่ขอบช่องบรรจุ ระวังอย่าให้ สายไฟเข้ าไปขวางอยู่ระหว่าง Clock Starter กับช่องบรรจุใน
Fiber bushing เข้ ากับสลักแต่ละตัวจนกระทั่งบ่าของ Bushing ติดกับรูสลักที่ขอบของ Clock ใส่ Flat
washer , Lock washer และนัดเข้ ากับสลักเกลียวยึด ถอดเกลียวนัดที่ จะด้ านสลับตรงกันข้ ามแต่พอดึงจน
ครบตัว ตอนหลังจึงกวดให้ ตงึ จนได้ ๑๖ ถึง ๒๐ ฟุต/ปอนด์ ดังนัน้ Clock Starter จึงเข้ าที่แนบสนิทรวมทังเป็
้ น
การผนึกกันน า้ ด้ วย ตรวจด้ วยโอห์มมิเตอร์ เพื่ อวัดดูว่าความต้ านทานระหว่างตัวทุ่นกับ Clock Starter
จะต้ องได้ อย่างน้ อยที่สดุ ถึง ๑,๐๐๐ โอห์ม

การตรวจวงจร Detonator
๖. ตรวจดูว่า Extender gasket อยู่ในสภาพที่ ใช้ ก ารได้ ดี ถ้ าหากจาเป็ นก็ให้ เปลี่ยนใหม่เอา
Extender พาดไว้ ที่ปากช่องบรรจุ Extender ทาการทดลองวงจร Detonator ดังต่อไปนี ้ (ก่อนและหลังการ
ตรวจแต่ ล ะชิ น้ ที่ จ ะได้ กล่ า วต่ อ ไปนี ใ้ ห้ ทดสอบโอห์ ม มิ เ ตอร์ โ ดยเอาสายของมัน และตั ด วงจร
เข้ าด้ วยกัน)
๖.๑. ตรวจให้ แน่วา่ หมุดเกลียวที่ Extender Terminal block กันไว้ แน่น
๖.๒. ต่อโอห์มมิเตอร์เข้ ากับ Terminal Deft ทังสองที
้
่ Extender terminal block
โอห์มมิเตอร์จะแสดงว่าวงจรเปิ ด
๖.๓. กลับสายโอห์มมิเตอร์และทาการตรวจซ ้าอีก
๖.๔. ต่อสายโอห์มมิเตอร์ตวั หนึ่งเข้ ากับจุดใดจุดหนึ่งที่ตวั เปลือกทุ่น ซึ่งไม่มีสีเคลือบให้
สัมผัสกับเปลือกทุ่นจริ ง ๆ (Grad Contact) แตะสายโอห์มมิเตอร์ ขาทัง้ สองเข้ ากับขัวสาย
้
Deft ๑ และ
Deft 2 หลาย ๆ ครัง้ กลับสายโอห์มมิเตอร์แตะเข้ าไปใหม่วดั นา้ อีก ในการวัดแต่ละครัง้ โอห์มจะต้ องแสดง
ว่าวงจรเปิ ด
ข้ อควรระมัดระวัง
ถ้ าการทดลองต่าง ๆ เหล่านีแ้ สดงว่าวงจรใด วงจรหนึ่งปิ ดครบวงจรใน
สภาพการดังนี ้ ห้ ามมิให้ ประกอบชนวนเข้ ากับตัวทุ่น ชนวนที่ประกอบเข้ ากับเครื่องประกอบทุ่น ฯ นี ้ทางาน
ผิด ๆ พลาด ๆ อาจทาให้ เกิดการระเบิดในระหว่างประกอบนันได้
้
การประกอบชนวน
๗. ตรวจชนวนด้ วยเครื่องตรวจ MK.32 Mod 1 ตามคาแนะนาใน OP 1452
๘. พลิก Extender ขึ ้นมาให้ เครื่องต่อทางไฟอยู่ด้านล่างและประกอบชนวนเข้ ากับ เครื่องส่ง
ดังต่อไปนี ้
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๘.๑.ทดสอบรูร้อยสายชนวนและเอาเศษผงภายในรูร้อยชนวนออกดูวา่ หมุด เกลียวยึดทัง้
สองตัวใน Extender Socket คลายออกมาพ้ นด้ านในของ Socket
๘.๒. สอดสายชนวนเข้ าไปใน Socket
๘.๓.ค่อย ๆ ดันชนวนเข้ าไปใน Socket จนถึงที่ ดึงสายชนวนผ่านขึ ้นมาทางรู ทางด้ านใน
ของ Socket ดูให้ ดีวา่ ชนวนเข้ าที่เรียบร้ อยดีแล้ ว แหวนกลมสามอันที่ปลายออกชนวนอันกลางควรจะอยู่
เกือบ ๆ จะพอดีกบั ระดับของหน้ า Socket ในการถือชนวนนี ้ขอแนะนาให้ กมุ ไว้ ในมือเพื่อกันมิให้ กระแทก
กับตัวเปลือกทุ่นหรือโคลงของ Extender
๘.๔. ขันเกลียวยึดหมุดเกลียวทังสองตั
้
วจนกระทัง่ ยึดชนวนไว้ กบั Socket อย่าง มัน่ คง
เมื่อกวดเกลียวเข้ าไปแน่นแล้ วตัวหมุดเกลียวควรจะอยู่ระดับเดียวกันหรือต่ากว่าผิวด้ านนอกของหน้ า
Detonator Socket เอา Oplytal ป้าย เข้ ากับหัวหมุดเกลียวยึดทังสองตั
้
วเพื่อกันคลายเกลียว
๘.๕. บิดเกลียวสายชนวนร้ อยเข้ าไปในหลอดผ้ าชุบน ้ามันวานิชที่พบในช่องบรรจุ
Extender (ถ้ าหากมี) ถ้ าใช้ Extender MK 12 เพิ่มอันสายชนวนขดเป็ นวง โดยพันเข้ ากับดินสอหรือไข
ควง และร้ อยผ่านเข้ ากับห่วงของสปริง Extender ทางด้ านตรงข้ ามกับแผงต่อทางไฟ ถ้ าใช้ Extender MK
14 ก็ให้ ตดั สายชนวนออกจากชนวนเสียประมาณ ๖ นิ ้ว
๘.๖. ต่อสายชนวนเข้ ากับแผงต่อ Deft 1 และ Deft 2 เรื่องขัวสายไม่
้
คอ่ ยสาคัญนัก
สาหรับ Extender MK 14 จะต้ องหันฝาครอบออกไปข้ าง ๆ เสียก่อนเพื่อทาการต่อสายชนวน
๘.๗. ถ้ าต้ องการก็อาจยึดสายชนวนเข้ าไว้ กบั ห่วงสปริงของ Extender MK 12 โดยใช้ ด้าย
หรือผ้ าเทปพันสายไฟรัดไว้
๘.๘. พลิกกลับกระป๋ อง Booster ขึ ้นตรวจรูสาหรับร้ อยสายไฟในกระป๋ อง Booster ถ้ า
มีรูเดียวจะต้ องหันไปอยูด่ ้ านตรงกันข้ ามกับรูร้อยสายไฟที่เจาะด้ านในของช่องบรรจุ เพื่อที่วา่ ขอที่ยื่น
ออกมาจากรูร้อยสายไฟจะได้ ไม่ขวางขอบของ Extender
๘.๙. ตรวจด้ วยโอห์มมิเตอร์เพื่อวัดความต้ านทานระหว่าง Booster และตัวทุ่นซึ่ง
ต้ องได้ อย่างน้ อยที่สดุ ๑,๐๐๐ โอห์ม ถ้ าค่าความต้ านทานวัดได้ ไม่ถึง ๑,๐๐๐โอห์ม ก็แสดงว่าฉนวนไม่ดี
ถึงขนาดต้ องเปลี่ยนใหม่
๘.๑๐. บรรจุ Extender เข้ าในช่องบรรจุ ให้ รูที่ขอบ Extender ตรงกับรูที่สลักยึด ที่ขอบ
ช่องบรรจุและให้ แน่วา่ Extender bushing ติดอยู่กบั ช่องตรงกลางของกระป๋ อง Booster รวมทังไม่
้ ให้
สายไฟเข้ าไปขัดอยู่ระหว่างขอบของ Extender กับขอบช่องบรรจุด้วย
๘.๑๑. เอา Fiber bushing ใส่รองเข้ ากับสลักยึดแต่ละตัวเพื่อที่จะให้ บ่าของ Booster ขัด
ติดกับรูที่ขอบ ทาเครื่องหมาย Serial number ไปตามแนวสลักยึดคูใ่ ดคูห่ นึ่งก็ได้ มีข้อกาหนดอยู่เพียงแต่
อย่าให้ ไปทับกับ Serial number ของ Extender Mechanism เข้ าก็แล้ วกัน ใส่แหวนรองอันที่สองเข้ ากับ
สลักยึดแต่ละตัวทับลงไปบนเครื่องหมาย กวดเกลียวสลับข้ าง ตรงกันข้ ามจนหมดทุกตัว
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แค่่พอตึงก่อน จากนันจึ
้ งกวดให้ ได้ ๑๖ - ๒๐ ปอนด์ เพื่อที่จะให้ Extender เข้ าที่แนบสนิทจริง ๆ รวมทัง้
เป็ นการผนึกน ้าไปด้ วย ให้ จด Serial Number ของทุ่นลงในปูมด้ วย
๘.๑๒. ทดสอบด้ วยโอห์มมิเตอร์ เพื่อวัดว่าความต้ านทานระหว่างตัวเปลือกทุ่น กับ
Extender อย่างน้ อยที่สดุ ต้ องได้ ถงึ ๑,๐๐๐ โอห์ม
๘.๑๓. ถอด Wooden Washer ออกจาก Extender ถ้ าหากว่ายังมิได้ เอาออกให้ เป็ นที่
เรียบร้ อย ใส่แท่งเกลียวหรือ Arming Cell ตามแต่จะต้ องการใช้ ในตอนนัน้ ให้ แน่ใจว่าได้ ถอดฝาครอบ
พลาสติกบน Extender ออกแล้ วถ้ าใส่แท่งเกลือหรือ Arming Cell เข้ ากับ Extender MK 14 Mod 0 ก็ให้
ขันเกลียวฝาปิ ดซึ่งเป็ นพลาสติกให้ แน่น และเอาเทปพันปิ ดคลุมช่องน ้าเข้ าที่ด้านบนของ Extender
ติดป้ายคาเตือน Remove Before Launching เข้ ากับเทปที่พนั ไว้ ถ้ าไม่ได้ ใช้ แท่งเกลือหรือ Arming Cell
กับ Extender ตัว Extender ก็จะเป็ นอิสระพร้ อมที่จะทางานทันที หลังจากที่วางทุ่นแล้ ว แท่งเกลือนี ้จะเป็ น
ตัวกาหนดให้ หน่วงเวลาพร้ อมของทุ่นได้เป็ นช่วงระยะเวลา สันมาก
้
๘.๑๔. เอาสีทาลบคาว่า Not ออกเสียจากคาว่า Detonator Not Installed ที่เขียนไว้ที่
ตัวทุ่น
การวางทุ่น
๙. ทุ่นระเบิด MK 18 Mod 0
ควรจะวางให้ อยู่บ นรางทิ ง้ ทุ่น ในเรื อวางทุ่น ระเบิ ด โดยให้
ลูกศรบนตัวทุ่นด้ านบนชี ้ไปในทิศทางซึ่งจะได้ ทาการทิ ้งทุ่น ถ้ าหากเป็ นการบังเอิญที่ท่นุ วางอยูใ่ นลักษณะที่
กลับทางจะต้ องหมุน ให้ ห่วงของ Clamp รูป ตัว U ซึ่งจะอยู่ท างด้ านหลังของตัวเรื อน Search Coil
กลับไปตามทิศทางที่จะทิ ้งทุ่น การหมุนแผ่นพยุงให้ ถอดเชือกและ Clamp รูปตัว U ที่ยึดอยู่ที่ขอบด้ านบน
และดันแผ่นพยุงให้ เลื่อนที่ผา่ นตัวเรือน Search coil (ไปอีกข้ างหนึ่ง) จากสับเปลี่ยนรูสาหรับจับ Clamp
และร้ อยเชือกที่ขอบของแผ่นพยุงก็คือให้ ใช้ รูที่ใกล้ กบั ตัวเรือน Search coil
๑๐. ปลดเครื่องนิรภัยต่าง ๆ ออก ทันทีก่อนที่จะทิง้ ทุ่นให้ ถอดป้ายเตือนและสลักนิรภัยออกจาก
Release Mach ถอด U Clamp ออกจากขอบด้ านบนของแผ่นพยุง และเปิ ดฝาครอบออกจาก Clock
Starter และ Extender MK 12 Mod 3 เอา Tape ปิ ดกัน้ ช่องนา้ เข้ า ออกจาก Extender MK 12 Mod 1
แต่อย่าเปิ ดฝาครอบออก ตรวจแท่งเกลือในเครื่องทังสองว่
้
าอยู่ในสภาพดี ถ้ าหากจาเป็ นก็ให้ เปลี่ยนเสีย ดู
ว่าขอบด้ านบนของแผ่น พยุงยึด อยู่กับ ตัวเรื อน Search coil ด้ วยเชื อกที่ มีก าลังดึง ๓ ปอนด์ และ
เชือกสายแผ่นพยุงร้ อยทุ่นลงมาทางห่วงที่ด้านบนของตัวเรื อ Search coil ไปยังเครื่ องปล่อย ขันสลัก
เกลียวยึดให้ แน่นอีกครัง้ หนึ่งด้ วยกาลังอัด๑๖ – ๒๐ ปอนด์
๑๑. การทิง้ ทุ่นระเบิด MK 18 Mod 0 ควรวางในนา้ ลึกที่สดุ ๓๕ ฟุต และอาจวางได้ ในนา้ ลึกถึง
๕๐๐ ฟุต ระยะห่างระหว่างลูก ในสนามทุ่น นายทหารผู้รับ ผิดชอบในการปฏิบัติงานวางทุ่นจะเป็ นผู้
กาหนดเอง
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๒.๙ ทุ่นระเบิด MK. 36 – 1
ลักษณะโดยทั่วไปของทุ่นระเบิด MK 36 – 1
เป็ นทุ่นระเบิดแม่เหล็กชนิดชักนาทางนอน วางกับพื ้นท้ องทะเล
นา้ หนัก
- เปลือกทุ่น
๓๑๐ ปอนด์
- สารเคลือบผิวบรรจุดินเพื่อกันฟองอากาศ ๑๒ ปอนด์
- ดินระเบิด
TNT
๕๘๐ ปอนด์
HBX
๕๘๓ ปอนด์
- ทุ่นพร้ อม
ไม่ประกอบ Fairing
๑,๐๑๕ +/– ๒๐ ปอนด์
ประกอบ Fairing
๑,๑๗๐
ปอนด์
ขนาด
- เส้ นผ่าศูนย์กลางตัวทุ่น
๑๐ ๔/๘ นิ ้ว
- เส้ นผ่าศูนย์กลางที่บรรจุร่มพยุง ๑๘ ๑/๒ นิ ้ว
- ความยาวเมื่อไม่ประกอบร่มพยุง ๖๖ ๑/๒ นิ ้ว
- ความยาวเมื่อประกอบที่บรรจุร่ม ๗๐ ๗/๘ นิ ้ว
เครื่องป้องกันอันตราย
ที่ใช้ ประกอบด้ วย
๑. แท่งเกลือหรือเซลตังการพร้
้
อมทางไฟฟ้า (Arming Cell วางโดย บ.)
๒. เครื่องเริ่มเดินนาฬิกา (Clock Starter)
๓. นาฬิกาหน่วงเวลา (Clock Delay)
๔. เครื่องส่งชนวน (Extender)
เป็ นทุ่นระเบิดที่ใช้ วางโดยเครื่องบิน ซึ่งสามารถบรรทุกระเบิดขนาด ๑,๐๐๐ ปอนด์ ได้ ทงภายในและ
ั้
ภายนอกลาตัว มีร่มพยุงประกอบ เพื่อป้องกันการกระแทกกับน ้า เมื่อไม่ประกอบร่มพยุง อาจวางด้ วยเรือ
ผิวน ้าได้ โดยดัดแปลงใช้ เครื่องปล่อยระเบิดน ้าลึก
ความสูงในการวางทุ่น
- สูงอย่างน้ อย ๒๐๐ ฟุต
- สูงอย่างมาก ๔๐,๐๐๐ ฟุต
ระยะต่าสุดและสูงสุดขึ ้นอยูก่ บั การประกอบทุน่ (OA) ที่ใช้ โดยตัวเลขเป็ นฟุตจะมากกว่าตัวเลข
ความเร็วบนอากาศ การเพิ่มความเร็วขึ ้น ๑ นอต ความสูงจะเพิ่มขึ ้น ๑ ฟุต
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ความเร็วในการวางทุ่น
- ต่าสุด ๑๒๐ นอต
- สูงสุด ๔๕๐ นอต
ความลึกในการวางทุ่น
- ดักเรือผิวน ้า ๒๐ – ๙๕ ฟุต
- ดักเรือดาน ้าวางได้ ลกึ ถึง ๔๐๐ ฟุต
ระยะห่ างในการวาง
- ท้ องทะเลมีลกั ษณะแข็ง ๑๕๐ ฟุต
- ท้ องทะเลมีลกั ษณะอ่อน ๑๐๐ ฟุต
ถ้ า วางชิดกว่านี ้ อานาจการระเบิดของทุ่นจะทาให้ ลกู ถัดไปชารุดเสียหาย อาจะทาให้ ท่นุ รั่วหรือ
ส่วนประกอบเสียหายได้
ลักษณะของเปลือกทุ่น
- ทุ่น MK 36 – 1
ใช้ เปลือกทุน่ MK 36 – 1หรือ MK 36 – 2 ทาด้ วย เหล็กกล้ ารูปทรงกระบอกเรียวตอนหาง
ส่วนตัว ครึ่งหนึ่งติดตังฉากกั
้
บแกนทุน่ และอีกครึ่งหนึ่งตัดเอียง ส่วนท้ ายมีฝาปิ ดเว้ าเข้ าด้ านใน ตรงกลาง
ฝาปิ ดมีเดือยติดอยู่ และสวมเข้ าพอดีกบั ถ้ วยโลหะภายในที่บรรจุร่มพยุง
- ช่ องสาหรับบรรจุดินระเบิด
อยู่ที่พื ้นที่หน้ าตัดทางขวางของส่วนหัวสุด เปลือกทุ่น MK 36 – 1 มีช่องช่วยบรรจุดนิ ระเบิดอยู่
ใกล้ กบั ช่องบรรจุแรก
- ช่ องสาหรับบรรจุเครื่องส่ งชนวนและเครื่องเริ่มเดินนาฬิกา
อยู่ด้านข้ างประมาณกึ่งกลางทุ่น เป็ นช่องว่างรูปทรงกระบอก ๒ ช่อง อยู่ในแนวเดียวกัน
- เปลือกทุ่น MK 36 – 1 ช่องทางหัวใส่เครื่องเริ่มเดินนาฬิกา , ช่องท้ ายใส่เครื่องส่งชนวน
- เปลือกทุ่น MK 36 – 2 ช่องทางหัวใส่เครื่องส่งชนวน ช่องท้ ายใส่เครื่องเริ่มเดินนาฬิกา
- ที่เกี่ยวทุ่น
อยู่ในแนวแกนมี ๒ แห่งติดห่างกัน ๑๔ นิ ้ว อยู่บนส่วนที่แข็งแรงห่างจากช่องบรรจุเครื่องส่งชนวน
และนาฬิกาหน่วงเวลา ๙๐ องศา สาหรับใช้ ในการติดตังเข้
้ ากับที่บรรทุกระเบิดของเครื่องบิน
- เปลือกทุ่น MK 36 – 1 เป็ นที่เกี่ยวแบบอเมริกนั สามารถเลื่อนได้ ๒ ตาแหน่ง แล้ วแต่
แบบของเครื่องบิน
- MK 36 –2 เลื่อนได้ ๓ ตาแหน่ง มีที่เกี่ยวเพิ่มเติมสาหรับดัดแปลงใช้ กบั เครื่องบิน
อังกฤษ ซึ่งอยู่ตรงข้ ามกับที่เกี่ยวทังคู
้ ่
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ส่ วนประกอบต่ าง ๆ ของทุ่นระเบิด MK 36 – 1
๑. เครื่องส่ งชนวน (Extender)
๑.๑ MK 14 – 2 ใช้ MK 14 – 1 แทนได้
๑. เป็ นแบบทางานโดยตรง (Direct Acting)
๒. MK 14 – 1 ใช้ แท่งเกลือ
๓. MK 14 – 1 ใช้ ลวดป้องกันอันตราย (Arming Wire)
๑.๒ MK 12 – 2,3,4
๑. เป็ นแบบขยายระยะ (Lazy Tong)
๒. MK 12 – 2,3 ใช้ แท่งเกลือ
๓. MK 12 – 4 ใช้ ลวดป้องกันอันตราย
เครื่องส่งชนวนกับเปลือกทุ่นต้ องมีฉนวนกันป
้ ้ องกันการผุกร่อน (Galvanic Action)
๒. ชนวน (Detonator)
ใช้ Mk 46 – 1 บรรจุดนิ PETN ต้ องการกระแสจุดระเบิด ๒๕๐ มิลลิแอมป์
๓. ดินระเบิดนา (Booster)
แบบ MK 6 – 5
- เป็ นกระป๋ องทาด้ วยทองแดงมีตะเข็บ แบบอืน่ ไม่มี
- บรรจุดนิ TNT ชนิดเม็ด หนัก ๒ ๑/๒ ปอนด์
- ตอนบนของกระป๋ องดินระเบิดนาตรงกลางมีช่องสาหรับให้ ดินชนวนเลื่อนลงมาพอดี
- ใช้ หมอนรอง MK2 – 1ประกอบด้ วยสปริงวงก้ นหอยอยู่ในถ้ วยทองเหลือง ๒ อัน
แบบ MK 6 – 1
- มีช่องผ่านสายไฟ
- ใช้ หมอนทองเหลืองชนิดไม่มีสปริง
แบบ MK 6 – 3
- ทาด้ วยเหล็ก
- ไม่มีสปริง
๔. เครื่องเริ่มเดินนาฬิกา (Clock Starter)
ใช้ แบบ MK 1 – 4, 9, 10, 11 (ใช้ แทนกันได้ ) จะเริ่มทางานในระดับลึก ๖.๘ – ๑๕.๘ ฟุต
แบบที่ใช้ ทิ ้งจากเครื่องบินเป็ นแบบมีครีบอลูมิเนียม เครื่องเริ่มเดินนาฬิกากับเปลือกทุ่นต้ องมีฉนวนกันเพื
้ ่อ
ป้องกันการผุกร่อน Galvanic Action
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๕. นาฬิกาหน่ วงเวลา (Clock Delay)
แบบ CD 10 – 0
สามารถใช้ CD 10 – 11 แทนได้ เป็ นแบบเดินด้ วยกาลังสปริงไขลานด้ วยมือ ตังเวลาไม่
้
ได้ มี
สวิตซ์ ๒ ตัวปกติเปิ ด คือ A และ C
- สวิตซ์ A จะปิ ดภายหลังนาฬิกานี ้เดินไปได้ ประมาณ ๑ ชม. ทาอาการตัง้
เครื่องตังเกณฑ์
้
เรือผ่านในวงจรเครื่องยิงคืนที่เดิมหลังจากนันอี
้ ก ประมาณ ๔ นาที สวิตซ์ A จะปิ ดวงจรอีก
- สวิตซ์ C จะปิ ดภายหลังนาฬิกาเดินไปได้ประมาณ ๓ ชม. จะต่อ ขัวบวกของ
้
แบตเตอรี่เข้ ากับวงจรของทุน่ ระเบิด ต่อขัวบวกของ
้
แบตเตอรี่เข้ ากับเครื่องกาหนดอายุท่นุ (SD 4 – 1)
และต่อขัวบวกของ
้
แบตเตอรี่กบั มอเตอร์ไขลานของ (CD 14 – 6) ให้ เริ่มเดิน
แบบ CD 12 – 0
เป็ นนาฬิกาที่ทางานด้ วยลานหมุนด้ วยมือ ตังเวลาได้
้
ตงแต่
ั ้ ๑/๒ - ๑๐ วัน มีสวิตซ์ A,B,C,& E
สาหรับสวิตซ์ D ไม่ใช้ กบั ทุ่นนี ้
- สวิตซ์ E จะปิ ดทันทีที่เครื่องเริ่มเดินนาฬิกาทางาน ทาหน้ าที่ตอ่ ขัวบวกของ
้
แบตเตอรี่เข้ ากับ CD 14 และ SD 14
- สวิตซ์ A จะปิ ดก่อนเวลาที่ตงไว้
ั ้ ๔ ชม. Reset Ship Counter หลังจากนัน้
เล็กน้ อยฟิ วส์ในวงจรนี ้จะขาด เปิ ดวงจรตามเดิม
- สวิตซ์ B จะปิ ดก่อนเวลาที่ตงไว้
ั ้ ๒ ชม. ต่อสวิตซ์เข้ ากับเครื่องยิง (สวิตช์นี ้จะไม่
มีในกรณีที่ใช้ CD 10)
- สวิตซ์ C จะปิ ดตามเวลาที่ตงั ้ ต่อขัวบวกเข้
้
ากับวงจรเครื่องยิง (การต่อวงจร
แบบนี ้ไม่มีในกรณีที่ใช้ CD 10
แบบ CD 14 – 6
เป็ นนาฬิกาที่ไขลานด้ วยมอเตอร์ตงเวลาได้
ั้
เพื่อหน่วงเวลาการทางานแลกาหนดอายุท่นุ
การทางานของมอเตอร์ จะทาได้ ทกุ ๆ ๙ ชม. เป็ นเวลา ๓๐ วินาที ซึ่งจะหมุนเบี่ยงเวลาและไขลานสปริง มี
สวิตซ์ ๔ ตัว เป็ นสวิตซ์ปกติเปิ ด ๒ ตัว ทาหน้ าที่หน่วงเวลาพร้ อม กาหนดอายุท่นุ
- S 1 ปกติปิด
- S2 ปกติเปิ ด
หน่วงเวลาพร้ อม ตังได้
้ ๓ - ๑๐๐ วัน กาหนดอายุทนุ่ ตังได้
้ ๓ - ๑๔๕ วัน

๖. เครื่องกาหนดอายุท่ นุ
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แบบ SD 4 – 1
การกาหนดอายุท่นุ เกิดจากการทางานของ SD 4 – 1 หรือ CD 14 – 3 แล้ วแต่
ว่าได้ ตงไว้
ั ้ ให้ อปุ กรณ์อย่างไหนทางานก่อนกัน สวิตซ์ตา่ ง ๆ ของ SD 4 – 1จะทางานภายหลังระยะเวลา
อันหนึ่งซึ่งกาหนดไว้ ด้วยการแต่งค่าความต้ านทานที่ใช้ การทางานของสวิตซ์เหล่านี ้จะทาให้ เกิดการ
ลัดวงจรของแบตเตอรี่ทาให้ ท่นุ ด้ านไปในที่สดุ สวิตซ์ตา่ ง ๆ ของ CD 14 – 6 ทางานดังนี ้คือ
- สวิตซ์ S 1 เปิ ดทาให้ วงจรต่อไปยังขัวลบของแบตเตอรี
้
่ขาด
- ทันใดนันสวิ
้ ตซ์ S 2 ปิ ด ลัดวงจรของแบตเตอรี่ ทาให้ ท่นุ ด้ านในระยะเวลาต่อมา
แบบ Bleeder Assembly
เป็ นเครื่องกาหนดอายุทนุ่ อีกชนิดหนึ่ง ทางานโดยใช้ การลดความต้ านทานจาก
๕,๖๐๐ โอห์ม +- ๑๐ % โดยความต้ านทาน จะลดกระแสลง ๒ มิลลิแอมป์ขณะแรงเคลื่อน ๑๒ โวลท์
ทาให้ แบตเตอรี่ หมดภายใน ๑–๓ ๑/๒ ปี ปกติแล้ ว แบตเตอรี่แบบ BA 249/U จะมีอายุใช้ งานประมาณ
๒ - ๘ ปี ใช้ กบั การประกอบทุ่น ทุกแบบ (Operational Assembly)
๗. แบตเตอรี่
ใช้ แบบ BA 249/ U แต่ละหม้ อมี ๖ โวลท์ ต่ออันดับเพื่อให้ ได้ แรงเคลื่อน ๑๒ โวลท์
๘. หยุ่นกันสะเทือน
แบบ MK 17 – 0
ทาด้ วย Foam Latex เป็ นรูปทรงกระบอก ๒ อัน แต่ละอันมี ช่องในหน้ าของมัน
ชุดหนึ่งประกอบเข้ าด้ วยกันบน SR. มีช่องสายไฟ
แบบ MK 18 – 0
ทาด้ วย Foam Latex มีอยู่ ๔ ชิ ้น ใช้ กบั เครื่องยิง
แบบ MK 21 – 0,1 & MK 22 – 0
แต่ละชิ ้นมีรูที่ขอบสาหรับผ่านสายไฟ ใช้ กบั เครื่องกาหนดอายุท่นุ
- MK 21 – 1 ทาด้ วย Fiber glass อยู่สว่ นบน
- MK 22 – 1 ทาด้ วย Hair Felt อยู่สว่ นล่าง
๙. แผงต่ อทางไฟ
ใช้ เป็ นจุดเชื่อมโยงวงจรไฟฟ้า
แบบ TB 8 – 0
เป็ นแผ่นสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ า ปลายต่อเป็ นรูปแหวนหรือรูปซ่อม ติดอยูบ่ นฝาของที่บรรจุ
กลไก รีเลย์ เป็ นชุมทางเชื่อมโยงอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทังหมด
้
เว้ นการต่อระหว่างเครื่องยิงกับเครื่องตัง้ เกณฑ์
เรือผ่านและเครื่องยิงกับเครื่องส่งชนวน
แบบ TB 10 – 0
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เป็ นรูปทรงกระบอกมีฝาพลาสติกโปร่งแสง ติดประจาอยู่ในช่องบรรจุนาฬิกาหน่วงเวลา
แบบ TB 21- 1
ประกอบด้ วยข้ อต่อแบบปลัก๊ ตัวเมีย ติดอยู่กบั แผ่นโลหะบนผนังด้ านข้ าง ภายใน
ตัวทุ่นตรงส่วนท้ าย สาหรับเสียบปลัก๊ ของ CD 14 หรือ SD 4
๑๐. ตัวดูดความชืน้
ใช้ MK 10 – 0 หรือ 1 ทาด้ วยซิลกิ าเจล บรรจุในถุงผ้ าที่ไม่ทาให้ เกิดสนิม ใส่ไว้ ระหว่าง
ผนังกันท้
้ ายทุ่น และด้ านหน้ าของครีบตัวเรือนกระบอก ขดลวดชักนา เพื่อป้องกันการผุกร่อนหรือรั่วทางไฟฟ้า
เครื่องประกอบทุ่นทิง้ จากเครื่องบิน (Fearing)
ชนิดของเครื่องประกอบที่ใช้ กบั ทุ่นขึ ้นอยูก่ บั การติดทุ่นว่าอยู่ภายในหรือภายนอกลาตัวของ
เครื่องบิน ประกอบด้ วย
๑. ร่มชูชีพ
ทาหน้ าที่ ลดอัตราการตก ทาให้ ทนุ่ ตกลงในทางดิง่
๒. เครื่องปลดหีบบรรจุร่ม
เพื่อสะดวกในการติดหีบบรรจุร่มเข้ ากับตัวทุ่น ทาหน้ าที่ ปลดหีบบรรจุร่มออกจากตัวทุ่น
- MK 7 – 3 เป็ นแบบ Impact Paddle
- MK 21 – 0 เป็ นแบบ Impact Paddle
๓. หีบบรรจุร่มและร่ม
๓.๑ หีบบรรจุร่ม MK 9 – 1 ทาด้ วยใยแก้ ว (Fiber glass) บรรจุร่ม MK 2 – 3
- ร่ม MK 2 – 3 ทาด้ วยไนลอนรูปครึ่งทรงกลม ขนาด ๖ ฟุตสามารถติดได้ทงั ้
ภายในและภายนอกเครื่องบิน
๓.๒ หีบบรรจุ MK 27 – 0 ทาด้ วยอลูมิเนียม (Aluminum Case)บรรจุร่ม MK17 – 4
- ร่ม MK17 – 4 ทาด้ วยไนลอนรูปอีลิปส์ ขนาด ๖ ฟุต สามารถติดได้ ทงภายใน
ั้
และภายนอกเครื่องบิน ระบบปล่อยร่มกาง ใช้ เครื่องควบคุม MK 66 – 0
๔. ฝาครอบทุ่น
๔.๑ ฝาครอบส่วนหัวใช้ MK 11 – 0 เป็ นฝาครึ่งวงกลม เพื่อปิ ดส่วนลาดตอนหัว ของทุน่
ยึดติดกับทุ่นด้ วยเข็มขัด
๔.๒ ฝาครอบส่วนหางทุ่นใช้ MK 8 – 0 มีครีบ ๔ อัน ทาด้ วยอลูมิเนียมล้ อมกรอบอยู่ใน
หีบสี่เหลี่ยม สาหรับชนิดบรรทุกในเครื่องบิน ครีบทามุม ๔๕ องศา

ระบบเครื่องยิงของทุ่นระเบิด MK 36 – 1

๔๙

๑. ทุ่น MK 36 – 1 เป็ นทุน่ ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ ไม่มีระบบหลอด Electronic
- ตังเกณฑ์
้
เรือผ่านได้ ลาที่ ๑ ถึงลาที่ ๘
- อาจประกอบได้ ถึง ๒๔ แบบ แต่ปัจจุบนั ใช้ เพียง ๔ แบบเท่านัน้
๒. ระบบการจุดระเบิดประกอบด้ วย SC,SR, และ M 9 –1
๒.๑ ขดลวดชักนา SC – 7
- ยาวประมาณ ๕๘ นิ ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ ้ว
- ใช้ รับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลก
- ติดตังในทางระดั
้
บ มีเดือยต่อกับเปลือกทุน่ ระเบิด
- การทดสอบ ให้ ทาการทดสอบขดลวดชักนาตามระยะเวลาดังนี ้
- ทันที่ที่ประกอบทุ่น
- ทุก ๒ เดือนเมื่อเก็บ
- หลังจากการเคลื่อนย้ ายในระยะทางไกล ๆ
- อาจเปลีย่ นใช้ SC 21 – 0 ได้
๒.๒. เครื่องส่งชนวนชนิดไว SR 6 – 1
- เป็ นชนิดขดลวดเคลื่อนที่สองทิศทาง เพื่อเริ่มงานของเครื่องยิง
- การทางาน
กระแสที่เกิดจาก SC จะทาให้ เข็ม SR เบนไปทางใดทางหนึ่งในสองทาง ทางาน เมื่อมี
กระแส ๒ - ๔ ไมโครแอมป์ การปิ ดสวิตซ์ทาให้ กระแสไฟไปเข้ าเครื่องยิง หุ้มด้ วยหยุ่นกันสะเทือน
โดยให้ ด้านที่เป็ นไม้ อดั อยู่ข้างใน
๓. เครื่องยิง M 9 – 1
ประกอบด้ วย TD & SS อยู่ในกระป๋ องรูปทรงกระบอก หุ้มด้ วยหยุน่ กันสะเทือน บรรจุ
อยู่ในช่องบรรจุ มีแผงต่อทางไฟอยู่สว่ นบน เพื่อต่อกับส่วนประกอบของทุน่ เป็ นชนิด ๒ Look กลับขัวกั
้ น
มีช่วงเวลาทางานและไม่ทางานดังนี ้
Inter look Dead Period…………..
๓ หรือ ๕.๕ วินาที
Live Period ………………………
๙๙ วินาที
Overall Live Period………………
๑๐๒ วินาที
Second Dead Period……………
๗.๕ วินาที
Inter ship dead Period………….
๑๑๗ วินาที
Over all Cycle Tine………………
๒๒๒ วินาที
Arming Cycle……………………..
๑๐๘ วินาที
ข้ อควรระมัดระวังต่ าง ๆ ในการทางาน

๕๐

๑. การเก็บก่อนวางทุ่นระเบิด
๑.๑. ทุ่นที่ประกอบแล้ ว สามารถเก็บในโครงเก็บทุกสภาพอากาศ
๑.๒. อุณหภูมิระหว่างการเก็บสูงสุด ๙๐ องศา ฟาเรนไฮด์ ในระยะ ๒ เดือน
๑.๓. ถ้ าเก็บนานกว่านี ้ ไม่ควรบรรจุดนิ ระเบิดนา แบตเตอรี่เครื่องกาหนดอายุท่นุ
๑.๔. การผนึกใช้ ยางกันชนิ
้ ดแบนทังหมด
้
๑.๕. ยางกันน ้าต้ องตรวจบ่อย ๆ และต้ องเปลีย่ นใหม่ถ้ามีรอยชารุดหรือหมดความ
ยืดหยุน่
๒. การทิ ้งทุน่ ฉุกเฉิน
๒.๑. ทุ่นระเบิดที่ประกอบลวดพร้ อม (Arming Wire) สามารถทิ ้งได้ โดยปลอดภัยในน ้าที่
ลึกถึง ๘๕๐ ฟุต ซึ่งจะไม่ทาให้ เกิดอันตรายแก่การเดินเรือแต่อย่างไร
๒.๒. ทุ่นนี ้ไม่ควรปลดฉุกเฉินบนบกในความสูงที่ต่ากว่าระยะทิ ้งลูกระเบิดที่มี อานาจ
ดินระเบิดเท่ากัน
๒.๓. ตาแหน่งปลดทุ่นฉุกเฉินต้ องรายงานตาม ๑ NWPL 10 – 1เพื่อว่าจะได้ หลีกเลี่ยง
จนกว่าจะได้ มีการกวาดแล้ ว หรื อนานจนกว่าแน่ใจว่าไม่มีอนั ตรายแล้ ว
๓. ลักษณะพื ้นท้ องทะเล
๓.๑.การฝั งลงในทรายหรือโคลนจะไม่ทาให้ ความไวของมันเปลี่ยนไป แต่จะทาให้ ระยะเวลาทางาน
ของเครื่องส่งชนวนและนาฬิกาเริ่มเดินเปลีย่ นไป

๓.๒.บนพื ้นท้ องทะเลที่เป็ นทรายแข็ง ทุ่นจะกลิ ้งอยู่ ๑ - ๓ วัน สถานะพื ้นท้ องทะเลอาจทา
ให้ เกิดสนามแม่เหล็กได้ ในการนี ้เราจะไม่ใช้ CD10 ในระยะอย่างน้ อย ๓ วัน สวิตซ์ของนาฬิกาจะป้องกันได้
๓.๓.ทรายแน่นที่เป็ นคลืน่ หรือพวกหินปะการังไม่ควรวางทุ่นโดย
เฉพาะที่ ที่มี พายุจดั หรือกระแสน ้าแรง

๓.๔. รายละเอียดพื ้นท้ องทะเลสาหรับที่ตา่ ง ๆ หาได้ จากแผนที่
๔. สภาพของแม่เหล็ก
๔.๑. การเปลีย่ นแปลงสนามแม่เหล็กรอบทุน่ เป็ นความต้องการที่ทาให้ เกิด Look
๔.๒. การเพิ่มและลดขนาดลงทันทีทนั ใดโดยเกิดจากธรรมชาติ เรียกว่า “ Magnetic
Perturbation “ ซึ่งเกิดขึ ้นมากในบริเวณแลตติจดู เหนือ และ แลตติจดู ใต้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจ
มากพอที่จะทาให้ ท่นุ ทางานได้ ในระหว่างที่มจี ดุ บนดวงอาทิตย์เป็ นครัง้ คราว
๔.๓. สาหรับทุ่นนี ้ไม่มกี ารแต่งความไว

FIRING CIRCUIT (M 9 MOD1)

๕๑

ส่ วนประกอบของวงจร
แบตเตอรี่ ใช้ BA 249/U ๒ หม้ อ ต่อเป็ นอันดับให้ ได้ Vole 12 Vole
CLOCK DELAY ใช้ CD 10– 0 หรือ CD – 1 เดินด้ วยลานไขด้ วยมือ มีสวิตซ์ M/O ๒ ลา
- สวิตซ์ A ปิ ดเมื่อนาฬิกาเดินแล้ ว ๑ ชม. จะเปิ ดใหม่หลังจากนัน้ อีก ๔ นาที
- สวิตซ์ B ปิ ดไว้ ในเวลา ๓ ชม. ต่อขัวบวกของแบตเตอรี
้
่เข้ากับวงจรทุน่ และต่อขัวบวกเข้
้
ากับ SD
– 4 ด้ วย
TD 19 เป็ นรีเลย์หน่วงเวลาชนิด Slow operate quick release reactance relay มี คอนแท็ค N/O อยู่
๓ ชุด (A,B,C)
TD 20 เป็ นรีเลย์หน่วงเวลาชนิด Slow operate quick release มีคอนแท็ค N/O อยู่ ๑ คูN่ /C ๓ ชุด
TD 21 เป็ นรีเลย์หน่วงเวลามีคอนแท็ค Make before break ๑ ชุด และ คอนแท็ค N/O ๑ คู่
TD 24 เป็ นรีเลย์หน่วงเวลาชนิด Slow operate quick release จาพวก Escapementcontroller relay มี
คอนแท็ค N/C ๑ คู่ Slow release time ๒.๒๕ วินาที
RE 9 เป็ น Quick operate quick release relay มีคอนแท็ค N/C ๒ ชุด
RE 10 เป็ น Quick acting relay มีคอนแท็ค Break before make ๑ ชุด และ คอนแท็ค N/O ๑ คู่
N/C ๑ คู่
SS – 8 เป็ น Stepping Switch มีอยู่ด้วยกัน ๕ Bank แต่ละอันมี ๒๒ คอนแท็ค ซึ่ง Relay makebefore
break ๑ ชุด จะทางานครัง้ หนึ่งเมื่อ Coil ถูก Energize Ss – 8เลื่อนไป ๑ Step
ทุก ๐.๒๕ วินาที เมื่อ Coil De – Energize ลงไปแล้ วโดยการทางานของ TD 21 และ TD 24
SS – 9 เป็ น Stepping Switch มีอยู่ด้วยกัน ๒ Bank แต่ละอันมี ๑๐ คอนแท็ค , Reset Coil หนึ่งตัวและ
Operate Coil ๑ ตัว (ทาหน้ าที่คล้ ายเป็ น Ship Counter ไปในตัว)
ความต้ านทานต่ าง ๆ ต่อคร่อม Coil ของ SS – 8 และ TD 24 รวมทัง้ coil ของ SS – 9 ด้ วย จะทาให้
วงจร coil ของ SS – 8 และ TD 24 ขาดวงจร และทาให้ Coil ของ SS – 9 Drop Out ลงไปอีก
การทางานของ M 9 Mod 1
SR จะทางานเมื่อวงจรได้ รับกระแสจาก Search Coil มีจานวน Micro Amp. เพียงพอความ
ต้ องการและมีช่องทางพอที่ดาเนินไปจนครบ Cycle การทางานของ Firing Mechanism
๑. จากการปิ ดวงจรของ SR Pointer ที่คอนแท็คของ Relay Coil TD – 10 หรือ TD – 19
ตัวใดตัวหนึ่ง (แล้ วแต่ทิศทางที่ SP จะต่อ) Intergize คอนแท็คทัง้ ๓ ชุดจะปิ ดวงจรในเวลา
๐.๐๘วินาที
๒. TD 19 – 1 “ A “ ยังไม่ทางาน (วงจรยังไม่ครบ) เนื่องจาก Bank – 1 และ – 4 ยังไม่เลื่อน
๓. TD 19 – 1 “ B “ ต่อวงจรจากขัวลบของแบตเตอรี
้
่ผา่ น Bank - 4 ของ Ss – 8 ผ่านทาง
TD 19 – 1 “ B “ ที่ปิด, ลงมาหา “ B “ ของ Ss – 8 Interrupter Contacts ลงมาทาง “ B “ ของ TD – 21

๕๒

ผ่าน Buss “ P “ ออก “ B “ ของ TD – 21 ผ่าน SS – 8 ขึ ้นออกไป Contact ของ TD – 24 ซึ่งปิ ดอยู่
วกกลับลงมาหาขัวบวกแบตเตอรี
้
่ทางเข้ า Contact “ C “ ของ CD – 10
๔. SS – 8 Coil ทางาน Contact make before break ทางาน “A” Make แต่ “B” Break ตัด
ทางไฟเข้ า Coil SS – 8 เอง (เพราะคอนแท็ค “B” ซึ่งอยู่เดิมและเคยได้ อาศัยทางผ่านปลดไปอยูท่ ี่ “A”
เสียแล้ ว ไฟที่เคยเข้ าทาง Bank – 4 มาออกทาง TD – 19 (1) B ไปต่อไม่ได้ ) Wiper arms เลื่อนไปหนึ่ง
Step อย่างรวดเร็ว (การที่เลื่อนไป Step หนึ่งโดยรวดเร็วในตอนนี ้ก็อาศัยว่าอยู่ในช่วง Slow Operate
time ๐.๒๕ วินาที ของ TD –21 ไม่ใช่วา่ เลื่อนตอนที่อยู่ใน Make before break timing ของสวิตซ์
SS – 8
๕. ที่ Bank 1 jumper S กับ T ที่ตอ่ ไว้ ให้ กระแสไฟไหลผ่านไป Energize RE 9 (1) ขึ ้นทาง
Contact “ A “ ของ TD – 19 (1) เมื่อผ่านพ้ น Step ที่ ๒ ไปแล้ ว RE – 9 จะถูก Lock อยู่กบั Bank – 2
ผ่านทางคอนแท็ค “A” ของตัวมันเองลงมาทาง “B” ของ RE – 10ที่ “P” Russ
๖. SS – 8 กลับมา Energize อีกครัง้ หนึ่งด้ วยกระแสที่ผา่ นเข้ ามาทาง Bank – 2 ผ่าน คอนแท็ค
TD – 21 “B” เข้ า SS – 8 Coil ขึ ้นไปออกทาง TD – 24 ซึง่ ยังปิ ดอยู่ไปหาขัวบวกของแบตเตอรี
้
่
๗. SS – 8 “A” Make แต่ “B” Break ในตอนนันท
้ าให้ Operate Coil ของ TD – 21 Energize
๘. TD – 21 “A” ปิ ดวงจรในเวลา ๐.๒๕ วินาที Lock Operate coil ของ TD – 21 เอาไว้
๙. TD - 21 “B” ปิ ดวงจรทาให้ SS – 8 ถูกตัดทางและเลื่อน Wiper Arms ของมันไปเป็ น Step ที่
สอง (Step นี ้ช้ าลงไป ๑/๔ วินาที เนื่องด้ วยมีเวลาการทางานของ TD – 21 เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย)
๑๐. TD – 21 “C” ทาให้ TD – 24 Energize ซึ่งเป็ นเหตุให้ เปิ ดคอนแท็คปกติปิด TD – 24 ที่
TD – 21 อาศัยเป็ นทางออกไปหาขัวบวกของแบตเตอรี
้
่ ดังนัน้ TD – 21 จึง De-energize
๑๑. TD – 21 ก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมตามปกติ “B” กลับไปปิ ดวงจร ส่วน “A” และ “C”
เปิ ดวงจรขณะที่ “C” เปิ ดวงจรนัน้ ก็ทาให้ Coil ของ TD-24 De-energize ไปด้ วย
๑๒. หลังจากเวลาผ่านไป ๒.๒๕ วินาที Escapement Mechanism ของ TD – 24 จะ ปิ ดวงจร
ตามเดิม
๑๓. เมื่อเป็ นเช่นนี ้แล้ ว กระแสไฟจาก Bank – 2 ก็จะไปเลี ้ยงวงจรอีกครัง้ หนึ่งตามเส้ นทาง ผ่าน
คอนแท็ค “B” ของ TD – 21 ผ่าน Coil ของ SS – 8 ผ่านคอนแท็คของ TD – 24 และ SS – 8 จะ Make และ
Break คอนแท็คของมัน Energize TD – 21 ทาให้ คอนแท็คทางาน “A” Make และB”Break,
de – energize SS – 8 อันจะทาให้ เลื่อน Step ไปอีก รวมทัง้ TD – 21 “C” ก็จะปิ ดวงจรให้ Coil ของ
TD – 21 ทางานอีกด้ วย
๑๔. จังหวะการทางานจะเป็ นเช่นนี ้ต่อไป นับตังแต่
้ Step ที่ ๓ ของ SS – 8 ทุก ๆ ๒.๔๕ วินาที
จนกระทัง่ ถึงครัง้ ที่ ๔๔ หรือ ๘๘ เลื่อนอยูจ่ นถึงตาแหน่งที่เริ่มต้ นใหม่

๕๓

๑๕. การนับเกณฑ์เรือผ่าน เมื่อ SS – 8 เลื่อนมาถึง Step ที่ 42 กระแสที่ไหลในวงจรผ่าน
Coil SS – 9 ก็จะครบวงจรผ่านออกทางคอนแท็ค “A” ของ RE –10, Coil SS –9 และคอนแท็คซี่ที่ ๔๒
ของ Bank – 5 รวมทังคอนแท็
้
ค “B” ของ RE – 9 ทังสองตั
้
วถัด เข้ ามาตามลาดับ
๑๖. Stepping coil ของ SS – 9ถูก Energize และเลื่อน Step wiper arm ของมันไปและ แล้ วก็
DE – energize ต่อไปอีกในเมื่อ SS – 8 เลื่อน Wiper arm ไปเลยคอนแท็ค อันที่ ๔๒
๑๗. เมื่อ SS – 8 เลื่อนมาถึงคอนแท็คอันที่ ๔๓ RE – 10 energize จากทางค่าผ่าน เข้ ามาทาง
คอนแท็คของ RE – 10 “B” ที่สอง ผ่านคอนแท็คที่ ๔๓ ของ Bank – 5 ขึ ้นไปผ่าน Operate coil ของ
RE – 10 วกกลับลงมาหาขัวบวกของแบตเตอรี
้
่
๑๘. คอนแท็ค “B” ของ RE –10 จะเปิ ดวงจรตัดทางกระแสไฟที่ไหลไปหา RE – 9 ทังคู
้ ่ แต่หากว่า
ก็ยงั คงอยูใ่ นสภาพ Operate อยู่เช่นเดิม โดยเหตุที่คอนแท็คอันที่ ๔๓ ของ Bank – 4 ยังอยู่จนกระทัง่ SS
– 8 จะเลื่อน Step ไปหาตาแหน่งเริ่มต้ น
๑๙. คอนแท็ค “C” ของ RE – 10 ปิ ดวงจรและ Energize SS –8 ผ่านทาง Bank 2 คอนแท็ค “B”
ของ TD – 21 Coil ของ SS – 8 ออกทางคอนแท็คที่ปิดอยู่ของ TD – 24 ไปลงขัวบวกของแบตเตอรี
้
่
๒๐. คอนแท็ค “D” ของ RE –10 จะ Coil ตัว coil ของ RE – 10 เข้ าไว้ โดยให้ กระแสเข้ าทาง
คอนแท็คที่ ๔๔ ของ Bank – 2 ผ่านคอนแท็ค “C” ของ RE – 10 ลงมาหา คอนแท็ค “D” (จนผ่านออก
ทางด้ านบวกของ Coil operate RE – 10 เรื่อยมาจนหาขัวบวกแบตเตอรี
้
่)
๒๑. และคอนแท็ค “A” ของ RE – 10 เปิ ดอยู่กจ็ ะตัดวงจรของ Operate coil SS – 9 ออก และ
นอกจากนันการเปิ
้
ดวงจรของคอนแท็ค RE – 10 “B” จะทาให้ Coil RE – 9 ทังคู
้ ่ Look ไว้ ไม่ได้
การทางานของ RE – 10 เช่นนี ้เป็ นการป้องกันมิให้ ทนุ่ ระเบิดขึ ้นในตอนอยูใ่ นช่วง Inter ship dead period
๒๒. Stepping Switch ของ SS – 8 จะทางานต่อไปอยู่เรื่อย ๆ อีกรอบหนึ่ง และแม้ หากว่าทุ่นจะ
ได้ รับ Look มาอีกจาก Search coil จะทาให้ TD – 19 ทางานก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลในการทาให้ Memory
relays (RE – 9) ทางานอย่างใด โดยเหตุที่มนั ถูก คลุมไว้ ด้วยคอนแท็ค “B” ของ RE –10 เสียแล้ ว
๒๓. ในตอนสุดท้ ายของ Step ที่ ๘๘ Firing Mach จะกลับมาอยู่ในตาแหน่งเริ่มต้ นใหม่ และ
พร้ อมที่จะรับอิทธิพลตามสภาพที่ถกู ต้ องจากภายนอกมาทาให้ ท่นุ ระเบิดทางานต่อไป
Timing Cycles
INTERLOOK DEAD PERIOD
2 1/2 SEC.
LIVE PERIOD
100 SEC.

๕๔

TOTAL LIVE PERIOD
RESRT PERIOD
INTERSHIP DEAD PERIOD

-----------------------------------------------

100 1/2 SEC.
7 1/2 SEC.
117 1/2 SEC.

๕๕

๕๖

๕๗

๒.๑๐ ทุ่นระเบิด MK.25 (แม่ เหล็ก)
คุณสมบัติโดยทั่วไป
๑. เป็ นทุน่ ระเบิดแม่เหล็กชนิดขดลวดชักนาทางนอน
๒. วางกับพื ้นท้ องทะเล
๓. วางโดยเครื่องบิน
ลักษณะและส่ วนประกอบสาคัญ
๑. ตัวทุ่นโต
๒๒ ๗/๑๖ นิ ้ว
๒. ตัวทุ่นยาว
๘๗ ๗/๓๒ นิ ้ว
๓. ตัวทุ่นยาว พร้ อมร่ม
๙๓ นิ ้ว
๔. น ้าหนัก
๒,๐๐๐ ปอนด์
๕. ดินระเบิด HBX – 1 ๑,๒๐๐ ปอนด์
๖. ร่มพยุง Flight Gear
- ทาด้ วย Rayon
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง
๖ ฟุต
๗. Parachute release mechanism
- Mk.7 mod 1
- ทาด้ วย Intention- Operated
๘. Clock delay
๙. Clock starter
๑๐. Extender
ลักษณะการทางานเหมือนทุ่นระเบิด Mk.36
--------------------------------------------------------------

๕๘

๒.๑๑ ทุ่นระเบิด Mk.52 mod 0 – 13
คุณสมบัติของทุ่นระบิด Mk.52 mod 0 – 13
๑ . เป็ นทุน่ ระเบิดชนิดใช้ วางกับพืน้ ท้ องทะเลด้ วยเครื่องบิน
๒. มีเครื่องกลไกระเบิดเป็ นแบบทางานด้ วยความดัน และแม่เหล็ก
๓. ใช้ ตอ่ ต้ านเรือดาน ้าและเรือผิวน ้า
ขนาดและนา้ หนัก
๑. ตัวทุ่นโต
๑๘ ๑๓/๑๖
๒. ตัวทุ่นยาว With out flight gear
๖๐ ๓/๘
๓. ตัวทุ่นยาว With flight gear
๗๐ ๓/๑๖
๔. ดินระเบิด HBX – 1 หนัก
๖๒๕
๕. น ้าหนักเมื่อประกอบอุปกรณ์พร้ อม
๑,๒๐๐
๖. น ้าหนักขึ ้นอยู่กบั ส่วนประกอบ
Mod 1
๑,๑๙๕ ปอนด์
Mod 2
๑,๒๕๑ ปอนด์
Mod 3
๑,๒๖๑ ปอนด์
Mod 5
๑,๒๕๗ ปอนด์
Mod 6
๑,๒๖๖ ปอนด์
Mod 11
๑,๒๒๘ ปอนด์
Mod 12
๑,๒๕๗ ปอนด์
Mod 13
๑,๒๖๖ ปอนด์
ความเร็วในการวางทุ่นระเบิดของเครื่องบิน
๑ . ความเร็วในการวาง
๑๕๐ - ๕๐๐ นอต
๒. ระดับสูงในการวาง
๒๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ฟุต
ระยะลึกในการวาง
สามารถวางได้ ลกึ
๑๘ - ๑๕๐ ฟุต
ระยะห่ างในการวางทุ่นระเบิด
๑. พื ้นท้ องทะเลอ่อน
๘๐ ฟุต
๒. พื ้นท้ องทะเลแข็ง
๑๓๕ ฟุต
ส่ วนประกอบของทุ่นระเบิด
๑. เครื่องยิง Firing mechanism
๑.๑ ทุ่นระเบิด MK.52 – 0
เป็ นทุ่นระเบิดความดัน
๑.๒ ทุ่นระเบิด MK.52 – 1
เป็ นทุ่นระเบิดเสียง

นิ ้ว
นิ ้ว
นิ ้ว
ปอนด์
ปอนด์

๕๙

๑.๓ ทุ่นระเบิด MK.52 – 2
เป็ นทุ่นระเบิดแม่เหล็ก
๑.๔ ทุ่นระเบิด MK.52 – 3
เป็ นทุ่นระเบิดผสมระหว่างความดันและแม่เหล็ก ใช้
เครื่องยิง MK.22 & MK.20
๑.๕ ทุ่นระเบิด MK.52 – 4
เป็ นทุ่นระเบิดผสมระหว่างความดัน และเสียง ใช้
เครื่องยิง MK.22 & MK.21
๑.๖ ทุ่นระเบิด MK.52 – 5
เป็ นทุ่นระเบิดผสมระหว่างแม่เหล็กกับ เสียง ใช้ เครื่อง
ยิง MK.22 & MK.20
๑.๗ ทุ่นระเบิด MK.52 – 6
เป็ นทุ่นระเบิดผสมระหว่าง ความดัน, เสียงและ
แม่เหล็ก ใช้ เครื่องยิง MK.20 ,21,22
๑.๘ ทุ่นระเบิด MK.52 – 11 เป็ นชนิดแม่เหล็ก Magnetic seismic
๑.๙ ทุ่นระเบิด MK.52 – 12 เป็ นชนิดแม่เหล็ก
๑.๑๐ ทุ่นระเบิด MK.52 – 13 เป็ นชนิดความดันผสมแม่เหล็ก
๒. เครื่องตังเกณฑ์
้
เรือผ่าน Ship counter
๒.๑ ใช้ แบบ MK.10
๒.๒ สามารถตังเกณฑ์
้
เรือผ่านได้ ๑ - ๓๐ ลาและเป็ นการยุ่งยากในการกวาดทุ่นระเบิด
๓. เครื่องกาหนดเวลาพร้ อมการทางานของทุน่ ระเบิด
๓.๑ ใช้ นาฬิกาหน่วงเวลา Clock delay CD.18
๔.เครื่องกาหนดอายุการทางานของทุน่ ระเบิด
๔.๑ ใช้ เครื่องกาหนดอายุท่นุ SD.10 Sterilization
๔.๒ ตังก
้ าหนดเวลาอายุท่นุ ได้ ๑ - ๕๒ สัปดาห์
---------------------------------

๖๐

๖๑

๒.๑๒ ทุ่นระเบิดฝึ ก VEMS ของ บ. British Aerospace
๑. กล่าวทัว่ ไป
ทุ่นระเบิดฝึ ก VEMS (VERSATILE EXERCISE MINE SYSTEM) มีรูปร่างและขนาดเหมือนกับ
ทุ่นระเบิดจริง ออกแบบสร้ างเพื่อตอบสนองความต้ องการของ ทร.อก. ตามที่ระบุไว้ ใน Royal Navy Staff
Requirement NSR ๗๗๗๘ และเป็ นลักษณะของเป้าเพื่อใช้ ฝึกทุน่ ระเบิดของ NATO ตาม AC/141/1EG3
(PG 29) WP/NST Dated 15 Th November 1981
๑.๑ ตัวทุ่นเป็ นรูปทรงกระบอก แยกเป็ น ๒ ท่อน ประกบติดกันด้ วยเชือกลวด วัสดุตวั ทุน่
ทาด้ วยโลหะผสม
๑.๒ ขนาด ยาว ๒.๗๑ ม. เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๓ ม.
๑.๓ น ้าหนักในอากาศ ประมาณ ๕๖๐ กก. ในน ้า ๒๗๐ กก.
๒. อุปกรณ์หลัก
๒.๑ ตัวทุ่นระเบิดฝึ ก VEMS แยกเป็ น ๒ ท่อน คือท่อนห้ องลอย (Buoyant Section) และ ท่อน
อับเฉา (Ballast Section)
๒.๑.๑ ท่อนห้ องลอย (Buoyant Section) มีสว่ นที่บรรจุอยู่ภายในคือ
๒.๑.๑.๑ เครื่องรับอิทธิพลของเสียง แม่เหล็ก ความดัน และ Sensor ของ
ความลึก กับการกลิ ้ง (Roll)
๒.๑.๑.๒ ระบบ “Processor Algorithm (PA)” เพื่อกากับให้ ทนุ่ ระเบิดฝึ ก
ทาหน้ าที่ตา่ งๆ ตามโปรแกรม รวมทังท
้ าการบันทึกข้ อมูลการฝึ ก
๒.๑.๑.๓ ระบบ “รับ – ส่ง เสียงใต้ น ้า (Transponder Acoustic, TA)” ซึ่ง มี
เครื่อง รับ – ส่ง สัญญาณ ทาหน้ าที่ติดต่อกับเรือผิวน ้า
๒.๑.๑.๔ เชือกกู้ท่นุ (Recovery rope) ประมาณ ๑๘๐ หลา หรือ ๕๐๐ ฟุต ซึ่ง
โยงอยู่กบั ท่อนอับเฉา
๒.๑.๒ ท่อนอับเฉา (Ballast Section) มีสว่ นที่บรรจุอยู่ภายในคือ
๒.๑.๒.๑ ตะกัว่ อับเฉา เพื่อความมัน่ ใจว่าตัวทุ่นจะวางอยูก่ บั พื ้นท้ องทะเลใน
ลักษณะที่ถกู ต้ อง
๒.๑.๒.๒ เครื่องตัดเชือกลวด (Cutter assembly) เพื่อตัดเชือกลวดที่ยดึ ท่อน
ห้ องลอย และท่อนอับเฉาเมื่อได้ รับคาสัง่ กู้ท่นุ ท่อนห้ องลอยจะลอยขึ ้นสูผ่ ิวน ้า อันจะทาให้ การกู้ห้อง
ท่อนลอยและท่อนอับเฉาสาเร็จได้ โดยง่าย

๖๒

๒.๒ เครื่องแสดงการจุดระเบิด (Mine Actuation Indicator, MAI)
MAI มีขนาดกว้ าง ๔๔๒ มม. สูง ๓๐๙ มม. ลึก ๒๔๐ มม. (ถ้ าประกอบแผงหน้ า ส่วนลึก
จะเพิ่มเป็ น ๓๒๗ มม.) หนัก ๑๒ กก. ใช้ ไฟ ๑๑๕ V. ๕๐/๖๐ Hz. Single phase MAI เป็ นอุปกรณ์ที่
จะต้ องนาไปกับเรือที่จะทาหน้ าที่ สารวจสนามทุ่นระเบิดเรือฝึ ก และเรือกู้ท่นุ เพื่อใช้ ติดต่อกับตัวทุ่นที่วาง
อยู่กบั พื ้นท้ องทะเล โดยใช้ ขา่ ยการสื่อสารทางเสียงใต้ น ้า (Acoustic Link)
MAI จะทาหน้ าที่วดั ระยะระหว่างทุน่ กับเรือขณะทาหน้ าที่สารวจสนามทุ่นระเบิด ระบุท่นุ
VEMS ที่จะทาการกู้วา่ จะกู้ทนุ่ ลูกใด ในระหว่างการฝึ ก MAI จะทาหน้ าที่ให้ สญ
ั ญาณวิทยุพร้ อมทังแสดง
้
ภาพเมื่อทุ่น VEMS ทาการจุดระเบิด ซึ่งจะแสดงระยะระหว่างเรือกับทุน่ VEMS เมื่อทาการจุดระเบิดด้ วย
๒.๓ ทุน่ รับ – ส่ง สัญญาณเสียงใต้ น ้า (Oversize Body, OSB)
OSB จะถูกพ่วงจูงไปข้ างเรือที่ทาหน้ าที่สารวจสนามทุ่นระเบิดเรือฝึ ก และเรื อกู้ทนุ่ และ
สามารถใช้ ความเร็วลากจูงได้ถึง ๑๒ นอต
OSB มีขนาด ๖๙๐ X ๒๔๐ X ๓๖๐ มม. หนัก ๕๖ กก. ในตัวบรรจุเครื่องรับ – ส่ง
สัญญาณเสียงใต้ น ้า เพื่อให้ MAI ติดต่อสื่อสารกับทุ่น VEMS ซึ่งวางอยู่กบั พื ้นท้ องทะเล
๒.๔ เครื่องตังโปรแกรมและวิ
้
เคราะห์ทนุ่ ระเบิด (Mine Programmer Analyzer, MPA)
MPA มีขนาดสูง ๑.๘๒๒ ม. ลึก ๐.๗๒๒ ม. กว้ าง ๐.๕๗๗ ม. ความสูงดังกล่าวรวมความ
สูงของ Plinth ๒๕๐ มม. ไว้ ด้วย ถ้ าติดตังในเรื
้ อ จะถอดขาตังออก
้
และใส่ขากันกระแทกแทน ลาพัง MPA
ไม่มีขาตัง้ หนัก ๑๖๐ กก. ใช้ ไฟ 240 V. 50/60 Hz.
MPA โดยปกติเป็ นอุปกรณ์ติดตังบนบก
้
ใช้ สาหรับการเตรียมโปรแกรมฝึ กให้ ทนุ่ VEMS
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท่นุ VEMS บันทึกได้ จากการฝึ ก (วิเคราะห์หลังจากกู้ทนุ่ ขึ ้นมาแล้ ว)
๒.๕ เครื่องถ่ายทอดข้ อมูล (Data Transfer Unit, DTU)
DTU เป็ นเครื่องใช้ งานกับหน่วยบนบก มีขนาดกะทัดรัด ๔๘๐ X ๒๒๒ X ๓๔๔ มม.
หนักประมาณ ๑๕.๕ กก. ใช้ ร่วมกับ MPA เพื่อถ่ายทอดข้อมูลระหว่าง MPA กับทุ่น VEMS และเป็ นเครื่อง
ตรวจสอบสภาพการใช้ งานของทุ่น VEMS ก่อนนาไปวาง ใช้ rechargeable battery ประจุไฟจาก 115 V.
50/60 Hz. Single phase
๒.๖ เครื่องกาหนดโปรแกรมทุ่นระเบิด (Mine Emulation Program, MEP)
MEP แต่ละอันจะกาหนดให้ ทุน่ VEMS ทาหน้ าที่เป็ นทุ่นระเบิดเฉพาะแบบ ซึ่งอาจจะเป็ น
ฝ่ ายข้ าศึก ฝ่ ายเดียวกัน หรือทุ่นระเบิดทดลองแบบใดแบบหนึ่ง MEP แต่ละอัน จะถูกบันทึกไว้ ในแผ่น
บันทึก (floppy disc) สาหรับป้อนเข้ าในเครื่อง MPA ตามต้ องการ เกณฑ์กาหนดต่างๆ เช่น เกณฑ์เที่ยว
เรือผ่าน (Ship counts) และระดับความไว (Sensitivity Level) พนักงานประจา MPA จะเป็ นผู้กาหนด
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ให้ แก่ท่นุ VEMS แต่ละลูกแตกต่างกันไป MEP หนึ่งอันจะป้อนให้ ทนุ่ VEMS แต่ละลูกก่อนนาไปใช้ งาน
และข้ อมูลจาก MEP จะถูกลบออกจาก memory ของทุ่น VEMS โดยอัตโนมัติ (โดยการเขียนทับด้ วย ๐)
ก่อนที่ทนุ่ VEMS จะถูกกู้ขึ ้นถึงผิวน ้า ทังนี
้ ้เพื่อการรักษาความลับ
๒.๗ อุปกรณ์ประกอบ (Support Equipment)
๒.๗.๑ Handling Trolley ใช้ ในการขนส่ง เคลื่อนย้ าย ถอดและประกอบ
๒.๗.๒ STALS = Storage, Transport and Laying System ประกอบด้ วยถาด (Cradle)
รองรับ ๑ คู่ สาหรับทุ่น VEMS แต่ละท่อน
๒.๗.๓ รนเชือก (Rope reel) สาหรับเก็บเชือกกู้ทนุ่
๒.๗.๔ เครื่องมือเฉพาะ (Special purpose tools)
นอกจากที่กล่าวแล้ ว ยังต้ องมี vacuum pump ขนาด 0.2 Bar absolute, nitrogen supply,
เครื่องอัดอากาศความดันสูง (high pressure air) หรือ dry nitrogen ขนาด 2,000 pi. เพื่อใช้ ในการเตรียม
ทุ่น VEMS ให้ พร้ อมก่อนนาไปใช้ งาน
๓. คุณลักษณะเฉพาะของการทางาน (Performance Characteristics)
๓.๑ การวางทุ่น (Mine Laying)
๓.๑.๑ วางจากแคร่เลื่อน , รางปล่อยหรือปลดจากหลักเดวิท จะไม่มีสว่ นประกอบใด
ลงน ้าไปด้ วย นอกจากตัวทุน่ VEMS
๓.๑.๒ ความสูงที่ปลดจากทุ่นลงน ้าไม่เกิน ๖ เมตร
๓.๑.๓ ความเร็วสูงสุดของเรือวาง ๑๐ นอต
๓.๑.๔ ความลึกของน ้าสูงสุด ๑๐๐ เมตร
๓.๑.๕ ระยะห่างของการวางทุ่นแต่ละลูกควรมากกว่า ๑๐๐ เมตร
๓.๒ การกู้ท่นุ (Mine Recovery)
๓.๒.๑ โดยการส่งคาสัง่ ตรงไปยังทุ่น VEMS เฉพาะลูกที่ต้องการกู้ ทางข่ายการสื่อสาร
เสียงใต้ น ้า อย่างไรก็ตามทุน่ VEMS แต่ละลูกมีโปรแกรมกาหนดเวลาการกู้อยูใ่ นตัวแล้ ว ถ้ าไม่ได้ รับคาสัง่
ทางเสียงใต้น ้า เมื่อถึงเวลากาหนดก็จะดาเนินการกู้ตวั เอง แต่ผ้ ใู ช้ ก็ยงั อาจกาหนดเวลาให้ ยาวนาน
ออกไปอีกได้
๓.๒.๒ ขณะที่ทนุ่ VEMS ยังอยู่บนบก ที่เครื่องตัดเชือกลวด (Cutter assembly) จะมี
สลักยึดขวางไว้ ไม่ให้ กลไกระเบิดทางาน เพื่อป้องกันท่อนห้ องลอยและท่อนอับเฉาแยกออกจากกัน
นอกจากนันยั
้ งมีห่วงรัดยึดส่วนทังสองไว้
้
ด้วยกันขณะทาการเคลื่อนย้ ายด้ วย
๓.๒.๓ ท่อนห้ องลอยจะลอยขึ ้นผิวน ้า ในขณะที่กระแสน ้ามีความเร็วน้ อยกว่า ๒ นอต ตัว
ทุ่นจะไม่ลอยไปในที่ซึ่งกระแสน ้ามีความเร็วต่ากว่า ๖ นอต การกู้ท่นุ จะทาได้ในลักษณะทะเลกาลัง
๔ (Sea State 4)
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๓.๓ ระหว่างช่วงการฝึ ก (Exercise Period)
๓.๓.๑ ทุ่น VEMS อาจจะตังโปรแกรมให้
้
อยู่ในสภาพพร้ อม (armed) ในลักษณะทุ่น
พร้ อมใช้ (ทาหน้ าที่ตาม Mine Emulation Program) ได้ ถึง ๓๐ ช่วง ความพร้ อมของแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า
๕.๑๒ วินาที ห้ วงเวลาความพร้ อมทังหมดขึ
้
้นอยูก่ บั อายุของแบตเตอรี่ แต่ตวั ทุน่ นัน้ ออกแบบให้ มีห้วงความ
พร้ อมได้ นานถึง ๓๐ วัน ซึ่งในห้ วงเวลาดังกล่าวทุ่นจะกวาดหาเป้าเป็ นเวลา ๓๐ ชัว่ โมง
๓.๓.๒ การดาเนินกรรมวิธีภายในตัวทุน่ มีระบบการจัดเกี่ยวกับการใช้ พลังงาน (power
management system) เพื่อให้ มีการสูญเสียพลังงานน้ อยที่สดุ ทังนี
้ ้โดยการจัดให้ ส่วนที่ไม่มีความ
จาเป็ นต้ องใช้ พลังงานในขณะนันดึ
้ งพลังงานไปเลี ้ยงตัวน้ อยที่สดุ เท่าที่จาเป็ น (Powering down) ถ้ า
พลังงานจากแบตเตอรี่เข้ าสูส่ ถานะวิกฤติ การทาหน้ าที่ของทุ่นตาม MEP จะสิ ้นสุดทันที พลังงานที่เหลือ
จะถูกสงวนไว้ เพื่อป้องกันการสูญเสียข้ อมูลที่ท่นุ VEMS บันทึกไว้
๓.๓.๓ ทุ่น VEM ออกแบบไว้ ให้ ทางานได้ นานถึง ๑๘๐ วัน
๓.๓.๔ การทาหน้ าที่ของทุ่น VEMS ตาม MEP จะมีห้วงเวลาแต่ละห้ วงไม่น้อยกว่า
๕.๑๒ วินาที หลังจากลงสูพ่ ื ้นน ้าแล้ ว
๓.๔ สภาพแวดล้ อมของทุ่น (Mine Environment)
๓.๔.๑ ระหว่างการเก็บรักษาและการเคลื่อนย้ าย เปลือกทุ่นมีความทนทานต่อ อุณหภูมิ
ตังแต่
้ – ๒๐ องศาเซลเซียส ถึง + ๗๐ องศาเซลเซียส โดยไม่มี ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้น
๓.๔.๒ ทาการทดสอบตัวเอง และเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ไว้ ในตัวได้ ในช่วงอุณหภูมิ ตังแต่
้
ลบ ๑๐ องศาเซลเซียส ถึง ๕๕ องศาเซลเซียส
๓.๔.๓ ปฏิบตั ิการในน ้าได้ ตงแต่
ั ้ อณ
ุ หภูมิ ๐องศาเซลเซียส ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส
๓.๔.๔ รับการสัน่ สะเทือนเมื่อบรรทุกไว้ บริเวณท้ ายเรือของเรือผิวน ้า หรือ เคลื่อนย้ ายไป
บนถนน บนรถไฟ หรือการขนส่งทางอากาศ ได้ ตามที่ระบุไว้ ใน Reference
๓.๔.๕ รับแรงกระแทกจากการถูกทิ ้งลงน ้า หรือแรงกระแทกจากการขนย้ ายได้ เท่ากับ
อัตราเร่ง ๓๐๐ ม./ว./ว. ได้ ๑๒.๕ Millisecond แรงดังกล่าวมีทิศทางไปตามแนวแกนของทุ่นหรือตามเส้น
รัศมีใด ๆ ของทุ่นก็ได้ นอกจากนี ้ยังสามารถรับแรงกระแทกอันเกิดจากการระเบิดของดิน TNT
ใต้ น ้า จานวน ๑๐๐ กก. ในระยะห่าง ๒๐๐ เมตรได้ ด้วย
๓.๔.๖ รั บ สภาพการขนส่ ง ทางอากาศกั บ เครื่ อ งบิ น ที่ ไ ม่ มี ร ะบบปรั บ ความกด
(Unpressurized) ได้ ถึ ง ระดับ ๓๕,๐๐๐ ฟุต
๓.๔.๗ ทางานใต้ น ้าได้ ในระดับความลึก ๖ เมตร ถึง ๑๐๐ เมตร
๓.๕ เครื่องรับอิทธิพล (Influence Sensors)
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๓.๕.๑ เครื่องรับอิทธิพลเป็ นแบบทางรับ(Passive) ออกแบบให้ สามารถรับความถี่
ต่าง ๆ ตลอดย่านความถี่ได้ รอบตัว การดาเนินกรรมวิธีคลื่นเสียงใต้น ้าประกอบด้ วย Low –pass filter
พร้ อมด้ วย เครื่องตังโปรแกรมตั
้
ดความถี่ เครื่องตังโปรแกรมตั
้
ง้ gain RMS to DC converter พร้ อมด้ วย
เครื่องตังโปรแกรมเวลาคงที
้
่
๓.๕.๒ เครื่องรับอิทธิพลของแม่เหล็ก ใช้ แบบแกนเดียว แต่มีคณ
ุ ลักษณะเป็ น
High-Pass ซึ่งจะช่วยให้ ดงึ อานาจแม่เหล็กจากสนามแม่เหล็กโลกออกไป อุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์สามารถ
ขยายขีดความสามารถให้ รวม Magnetometer แบบสามแกนไว้ ด้วยกัน
๓.๕.๓ เครื่องรับอิทธิพลความดันพร้ อมด้ วยคุณลักษณะของ High-Pass ช่วยให้ ดงึ
ความกดสถิต (Static pressure) ออกไป
(ความถี่, dynamic range และ resolution สาหรับสิ่งที่กล่าวมาแล้ วข้ างบนกาหนดเป็ น
เรื่อง “ลับ” แต่อาจขอทราบได้ ทางสายงานปกติระหว่างเจ้ าหน้ าที่เทคนิคระดับรัฐบาล หรือติดต่อกับ
Defense Sales เมื่อความต้ องการดังกล่าวจัดอยู่ในประเภท “ Need-To-Know”
๓.๖ การจุดระเบิด (Actuation)
๓.๖.๑ ทุ่น VEMS ภายใต้ การควบคุมของ MEP อาจจะใช้ เกณฑ์เที่ยวเรือผ่าน และ/หรือ
อิทธิพลของอันใดอันหนึ่ง (เสียง, แม่เหล็ก, ความดัน) ทาการจุดระเบิดและเมื่อทาการจุดระเบิดแล้ ว
ทุ่น VEMS อาจจะอยู่ในสภาพไม่ทางาน (inactive) เพื่อแสดงเสมือนหนึ่งว่าทุ่นระเบิดจริงถูกทาลายไป
แล้ ว หรืออาจจะกลับสูส่ ภาพทางานใหม่หลังจากห้ วงเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งลักษณะเฉพาะแบบของทุน่ ที่
กาหนดไว้ กจ็ ะเริ่มทันทีที่ทนุ่ เริ่มพร้ อมโดยไม่คดิ นึงว่าทุน่ ลูกนันได้
้ ทาการจุดระเบิดไปแล้ ว
๓.๗ การบันทึกข้ อมูล (Data Recording)
๓.๗.๑ ทุ่น VEMS ภายใต้ การควบคุมของ MEP อาจจะทาการบันทึกระดับค่าอิทธิพล
ของ Sensor ข่าวสารเกี่ยวกับ Algorithm Logic และการจุดระเบิด (Actuation History) MEP อันใหม่ที่
เข้ ามามีบทบาทจะไม่กีดขวางการบันทึกข้ อมูลแต่อย่างใด
๓.๗.๒ ทังข้
้ อมูลของเรือเป้าและข้ อมูลภูมิหลังต่าง ๆ อาจจะบันทึกไว้ ด้วย
๓.๗.๓ ความเที่ยงตรงของเวลาจะมีอตั ราผิด  ๖๐ วินาที ใน ๙๐ วัน โดยมีคา่ ของ
Resolution เท่ากับ ๑.๕ วินาที
๓.๘ ข่ายเชื่อมโยง VEMS – เรือ ทางเสียงใต้ น ้า (VEM-TO-SUIP ACOUSTIC LINK)
๓.๘.๑ MAI ได้ ออกแบบไว้ สาหรับติดตังในห้
้ องศูนย์ยทุ ธการหรือบนสะพานเดินเรือ
มีกล่องใส่แบบ Weatherproof ขณะทาการขนย้ าย ทางานร่วมกับเครื่องรับส่งสัญญาณ (Transducer)
ซึ่งอยู่ใน OSB
๓.๘.๒ ระบบข่ายเสียงใต้ น ้าจะวัดระยะได้ อย่างน้ อย ๕๐๐ เมตร โดยมีอตั ราผิดประมาณ
๕ เมตร หรือ ร้ อยละ ๔ (ทังนี
้ ้แล้ วแต่วา่ อันไหนจะมากกว่ากัน)
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๓.๘.๓ ข่ายเสียงใต้ น ้าออกแบบให้ ใช้ สาหรับการกวาดทุ่นระเบิดเสียง
๓.๘.๔ ทุ่น VEMS สามารถส่งคลื่นเสียงใต้ น ้า ได้ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ช่วงคลื่นโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนแบตเตอรี่
๓.๘.๕ MAI สามารถเก็บรักษาไว้ ในคลังหรือทาการเคลื่อนย้ ายภายใต้ สภาพอุณหภูมิ
ระหว่าง –๒๐ องศาเซลเซียส ถึง + ๗๐ องศาเซลเซียส ได้ โดยไม่มีความเสียหาย และทางานภายใต้
สภาพอุณหภูมิระหว่าง – ๑๐ องศาเซลเซียส ถึง + ๕๕ องศาเซลเซียส และความชื ้นสัมพัทธ์สงู ถึง
๘๕ % อย่างได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ
๓.๘.๖ MAI ออกแบบให้ สามารถรับการสัน่ สะเทือนเมื่อบรรทุกไว้ บริเวณท้ ายเรือ ของ
เรือผิวน ้า หรือเคลื่อนย้ ายไปบนถนน บนรถไฟ หรือการขนส่งทางอากาศได้ ตามที่ระบุไว้ ใน Reference ๒
๓.๘.๗ MAI รับแรงกระแทกได้เท่ากับแรงของอัตราเร่ง ๓๐๐ ม./ว./ว. ได้ นาน
12.5 Millisecond แรงดังกล่าวจะกระทาในแกนใดแกนหนึ่งใน ๓ แกนก็ได้
๓.๙ เครื่องถ่ายทอดข้ อมูล (Data Transfer Unit)
๓.๙.๑ DTU ได้ รับการออกแบบให้ ทางานได้ ด้วยตัวเอง เก็บรักษาไว้ ในกล่อง
Weatherproof
๓.๙.๒ แบตเตอรี่ที่ใช้ กบั DTU ประจุดไฟจากไฟ 115 V. 50/60 Hz Single phase
๓.๙.๓ DTU สามารถรับแรงสัน่ สะเทือนเมื่อบรรทุกไว้ บริเวณท้ ายเรือของเรือผิวน ้า หรือ
เคลื่อนย้ ายไปบนถนน บนรถไฟ หรือการขนส่งทางอากาศ ได้ ตามที่ระบุไว้ ใน Reference 2 และรับแรง
กระแทกได้ เท่ากับแรงของอัตราเร่ง ๓๐๐ ม./ว./ว. ได้ นาน 12.5 Millisecond แรงดังกล่าวจะกระทาใน
แกนหนึง่ แกนใดใน ๓ แกนก็ได้
๓,๑๐ เครื่องตังโปรแกรมและวิ
้
เคราะห์ท่นุ ระเบิด (Mine Programmer Analyses)
๓.๑๐.๑ MPA เป็ นคอมพิวเตอร์มาตรฐานทางธุรกิจ ออกแบบสาหรับใช้ ในห้ องทดลอง
หรือในสานักงาน
๓.๑๐.๒ มีเครื่องป้องกันความร้ อนสะสมตัวรวมอยู่ด้วย ถ้ าใช้ ต้องใช้ ไฟ 115V.60Hz
๓.๑๑ คุณสมบัติของแม่เหล็ก (Magnetic Properties) อุปกรณ์ของทุน่ VEMS ทุกชิ ้นออกแบบให้
มีอานาจชักนาสนามแม่เหล็กต่า Permeability ต่ากว่า ๑.๐๕ และตรงกับมาตรฐานของ
Electromagnetic ตามที่ระบุไว้ ใน Reference 4
๔. Hardware Description
๔.๑ ตัวทุ่น VEMS
ในภาพโซนาร์ที่เป็ นจริง และสามารถตังโปรแกรมเลี
้
ยนแบบการตอบรับค่าอิทธิพลต่าง ๆ
รวมทังการด
้
าเนินการตามขันตอนการจุ
้
ดระเบิดของ Ground Mine ได้ ทกุ แบบ VEMS สามารถบันทึก
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ระดับของค่าอิทธิพล เสียง แม่เหล็ก และความดันทังที
้ ่เกิดจากเรือและจากการกวาดทุ่นอิทธิพล และนามา
ศึกษาพิจารณาได้ เมื่อทาการกู้ท่นุ ภายหลังการฝึ กเรียบร้ อยแล้ ว
ข่ายการสื่อสารทางเสียงใต้ น ้าระหว่าง VEMS กับเรือฝึ ก สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในการสารวจ
ตาบลที่ของ VEMSในทะเล ใช้ แสดงการจุดระเบิด และเพื่อเริ่มขันตอนของการกู
้
้ ท่นุ
ทุ่น VEMS ที่วางไว้ แล้ ว อาจใช้ ประดาน ้าทาการกู้ไปวางใหม่ได้ โดยไม่ต้องนากลับมาที่
คลัง ในขณะที่ท่อนห้ องลอย และท่อนอับเฉาประกอบกันอยู่จะมีเชือกกู้ท่นุ พันอยู่รอบท่อนห้ องลอย เมื่อ
แยกออกจากกัน ท่อนห้ องลอยจะลอยพื ้นผิวน ้าโดยมีเชือกยึดอยู่ เมื่อเก็บท่อนห้ องลอยแล้ ว ก็หะเบสท่อน
อับเฉาขึ ้นมาได้
๔.๑.๑ ท่อนอับเฉา ทาหน้ าที่เสมือนลูกถ่วง (Sinker) ของท่อนห้ องลอย
๔.๑.๑.๑ ในส่วนของท่อนอับเฉา น ้าทะเลเข้ าได้ เต็มที่
๔.๑.๑.๒ ส่วนท่อนอับเฉาทาให้ เกิดน ้าหนักของทุ่นระเบิดในน ้า
๔.๑.๑.๓ ส่วนท่อนอับเฉาทาให้ จุดศูนย์ถ่วงและระวางขับน ้าของทุ่นมี
สภาพเสมือนทุ่นจริงในทะเล และทาหน้ าที่เป็ นทุ่นระเบิดเสียงที่วางอยู่กบั พื ้นท้ องทะเล
๔.๑.๑.๔ ระบบอากาศอัดกาลังสูง นอกจากจะทาให้ เครื่องตัดเชือกลวด
ทางานแล้ ว ยังช่วยให้ ท่นุ VEM ขยับตัวออกจากการจมอยู่กบั พื ้นท้ องทะเลช่วยให้ ท่อนห้ องลอยขึ ้นสูผ่ ิว
น ้าได้ โดยง่าย
๔.๑.๒ ท่อนห้ องลอย เป็ นที่อยู่ของ Processor Algorithm (PA) และ
Transponder Acoustic (TA) โดยมี Lis02 Non-rechargeable batteries เป็ นต้ นกาลังงาน
๔.๑.๒.๑ Pa ประกอบด้ วย Printed Circuit Board (PCB) จานวน
หนึ่งทางานร่วมกับ TA โดยตรงผ่านทาง Serial data link หน้ าที่หลักของ PA คือการดาเนินกรรมวิธี
และบันทึกข้ อมูลจากเครื่องรับอิทธิพล เพื่อกาหนดว่าจะให้ ท่นุ ทาการจุดระเบิดเมื่อไร โดยอาศัยจากข้ อมูล
ที่ได้ รับประกอบกับความต้ องการที่ MEP กาหนดไว้ซึ่งถ้ าทาการจุดระเบิด ก็จะส่งสัญญาณไปยัง TA และ
TA ก็จะส่งสัญญาณว่า “ทุ่นถูกกวาด” ออกไป
หน้ าที่รองของ PA คือ
(๑) รักษาเวลาจริง
(๒) การจัดทางเทคนิคเพื่อสงวนกาลังงาน (power conservation)
(๓) บันทึกระดับค่าอิทธิพล
(๔) จัดการด้ านการรักษาความปลอดภัย (security process)
(๕) รับ – ส่ง โปรแกรม และข้ อมูล ผ่าน serial data link
(๖) ติดตามความลึก (Monitoring depth)
(๗) เริ่มขันตอนการกู
้
้ ทนุ่ เมื่อถึงเวลากาหนด
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(๘) ตรวจจับสัญญาณที่สงู กว่าเกณฑ์ที่ป้อนเข้ าข่ายเสียงใต้ น ้า
(๙) ตรวจจับการส่งคลืน่ เสียงใต้น ้าของทุ่น VEMS อื่น ๆ
(๑๐) ทดสอบตัวเอง
นอกจากที่กล่าวแล้ ว การออกแบบยังเตรียมเผื่อไว้ สาหรับการทาหน้ าที่เพิ่มเติมในอนาคตไว้ ด้วย
๔.๑.๒.๒ PA มีขนตอนหลั
ั้
กของการทางาน ๓ ขันตอนคื
้
อ.ขันตอนที
้
่ ๑ Transit Mode
ทุ่น VEMS ซึ่งบรรจุ PA เข้ าที่แล้ ว จะนาเข้ าเก็บโดยยังไม่มีแบตเตอรี่ ต่อเมื่อ
ต้ องการใช้ งานจึงจะใส่แบตเตอรี่ และตรวจสอบสภาพใช้ งาน เมื่อเรียบร้ อยแล้ ว พลังงานที่ถกู ดึงไปใช้ จะ
ลดลง PA ในขณะนี ้จะอยูใ่ นขันของ
้
Transit มีเฉพาะส่วนที่ต้องหล่อเลี ้ยง Software ที่จะนาไปบรรจุลง
MEP เท่านัน้ ที่ใช้ กระแสไฟอยู่ แต่การดึงพลังงานในตอนนี ้มีคา่ น้ อยมากจนตัดทิ ้งไปได้
เมื่อจะนาทุ่น VEMS ไปใช้ ก็ต้องตังโปรแกรมเพื
้
่อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ทุ่นระเบิดแบบใดแบบหนึ่งให้ ท่นุ VEMS การบรรจุโปรแกรมให้ ทนุ่ VEMS ทาได้ โดยการส่งผ่าน DTU
และ Serial data link โปรแกรมดังกล่าวประกอบด้ วย
(๑) PA Executive ซึ่งเป็ นโปรแกรมควบคุมการทางานของ MEP
ทังหมด
้
รวมกับที่กล่าวไว้ ในข้ อ ๔.๑.๒.๑ ทังหมด
้
(๒) Mine Emulation Program เป็ นรหัสของ Mine Algorithm
(๓) Operational Data ค่าตัวเลขต่าง ๆ ที่จะใช้ ในการฝึ ก (Exercise
Parameters) รวมอยู่ในส่วนนี ้ ผู้ที่กาหนดคือพนักงาน MPA
ขันตอนที
้
่ ๒ Dormant Mode
เมื่อ PA ถูก DTU ถามถึงความพร้ อมที่จะรับข้ อมูล PA จะทาการทดสอบ
ตัวเองก่อนผลการทดสอบจะไปแสดงที่ DTU ถ้ าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้ อย DTU จะถ่ายโปรแกรมให้ PA
เก็บไว้ จงั หวะนี ้ PA จะอยู่ในสถานะของ Dormant Mode ซึ่งส่วนของ sensor และส่วนดาเนินกรรมวิธี
(processor) จะปิ ดสวิทช์ (switched off) มีแต่สว่ นเก็บข้อมูลเท่านันที
้ ่ดงึ กาลังงานไปใช้ แต่มีคา่ น้ อยมาก
อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่กาหนดไว้ แน่นอนเป็ นช่วง ๆ ส่วน processor จะเปิ ดสวิตช์งานพร้ อมกับส่วน
memory เพื่อตรวจสอบว่าถึงเวลาจะเปลี่ยนขันตอนการท
้
างานหรือยัง ถ้ ายังไม่ถงึ เวลา Processor จะ
ปิ ดสวิตช์ และกลับไปอยู่ใน Dormant Mode ถ้ าถึงเวลาเปลี่ยนขันตอน
้
PA จะเข้ าไปอยู่ในสถานะของ
Operational Mode
ขันตอนที
้
่ ๓ Operational Mode แบ่งเป็ น ๒ ขัน้
Operational Quiescent Phase
ในขันนี
้ ้ ทุ่น VEMS จะทางานตาม MEP เต็มที่ แต่ตวั Processor จะลดกาลัง
ไฟลงเป็ นช่วง ๆ ทังนี
้ ้แล้ วแต่วา่ ภาระที่ต้องรับจาก Emulation มีมากหรือน้ อยเพียงใด
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๔.๑.๒.๓ Transponder Acoustic
TA ประกอบด้ วย Printed Circuit Board (PCB) จานวนหนึ่งทางานร่วมกับ PA มี
Transponder Transducer ๓ ตัว วางอยู่รอบท่อนห้ องลอย เพื่อทาการติดต่อกับเรือผิวน ้า
คาสัง่ ที่ MAI สัง่ ให้ TA จะมาในรูปของคลืน่ รหัสเสียงใต้ น ้าเป็ นช่วง ๆ ถ้ าสัญญาณรหัสที่
รับได้ ตรงกันกับรหัสหมายเลขทุ่น (Lay Reference Number , LRN) ลูกใดทุ่นลูกนันก็
้ จะทางาน (ผู้ใช้ เป็ น
ผู้ตงรหั
ั ้ ส LRN โดยใช้ เครื่อง MPA)
คาสัง่ ที่ MAI ส่งให้ TA มี ๒ คาสัง่ คือ “ Transmitter Enable “ และ “Activate
Release” แต่ TA จะทางานเป็ น ๓ ขันตอน
้
คือ.ขันตอนที
้
่ ๑ Survey Mode
เมื่อได้ รับคาสัง่ “Transmitter Enable” พร้ อมด้ วยสัญญาณถามจาก MAI TA จะต้ องด้ วย
ความถี่ซึ่งถูกกาหนดไว้ ให้ ตงแต่
ั ้ สร้ างทุน่ ทางเรือจะวัดช่วงเวลาระหว่างเริ่มถามโดย MAI จนถึงเวลาที่
ได้ รับสัญญาณตอบจาก TA ของทุ่นแต่ละลูก (ทาให้ ทราบระยะจากเรือ – ทุ่น)
ถ้ าท่อนห้ องลอยแยกตัวออกไปแล้ ว และเครื่องส่งของ TA จะตอบสัญญาณ MAI ด้ วยความถี่
ของตน แล้ วตามด้ วยความถี่ของช่วงคลื่นที่ ๒ โดยใช้ ความถี่ตา่ งจากช่วงแรก เพื่อแสดงว่า ท่อนห้ องลอย
ถูกปลดออกไปแล้ ว
กาลังไฟที่ป้อนใช้ เครื่องส่งจะหยุดเป็ นห้ วง ๆ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ในระหว่างช่วงของการสารวจ
(Survey Mode) โดยจะทางานอยู่ประมาณ ๕ นาที นับตังแต่
้ ได้ รับสัญญาณวัดระยะ (Ranging pulse)
จาก MAI แล้ วก็ปิดสวิตช์ตวั เอง จะเปิ ดทางานใหม่ตอ่ เมือ่ ได้ รับสัญญาณจาก MAI หรือ TA เท่านัน้
ขันตอนที
้
่ ๒ Exercise Mode
ระหว่างการฝึ กต่อต้ านทุ่นระเบิด (MCM) TA จะส่งสัญญาณออกเมื่อ PA แจ้ งว่าทุ่นถูกกวาด
เท่านัน้ และจะคงอยู่ในสถานะของทุน่ ถูกกวาด จนกว่า PA จะตังค่
้ าให้ ตวั เองใหม่ตามห้ วงเวลาที่ MEP
กาหนด
เมื่อเรือฝึ กได้ รับสัญญาณทุ่นถูกกวาด (Swept) เรือจะส่งสัญญาณวัดระยะ (Ranging pulse)
TA ของทุ่นทุกลูกที่อยูใ่ นสถานะ “ถูกกวาด” จะส่งสัญญาณตอบ แต่เรือจะรับสัญญาณตอบจากทุน่ ลูกที่
อยู่ใกล้ ที่สดุ เท่านัน้
ขันตอนที
้
่ ๓ Release Mode
เมื่อ TA ได้ รับคาสัง่ “ Activate Release “ TA จะส่งสัญญาณ “ยิง” ไปยังเครื่องตัดเชือกลวด
(cutter) ซึ่งอยู่ในท่อนอับเฉา
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๔.๒ Mine Actuation Indicator (MAI)
MAI มีขนาดเล็ก กะทัดรัด สาหรับติดตังบนเรื
้
อ ใช้ สาหรับการสารวจตาบลที่ของ
ทุ่น VEMS ก่อนเริ่มการฝึ ก แสดงการจุดระเบิดของทุ่น (Actuation) การสัง่ ปล่อยทุน่ (แยกท่อนห้ องลอย)
และกาหนดตาบลที่ของทุน่ ในการกู้ ทังนี
้ ้โดยใช้ ขา่ ยการสื่อสารใต้ น ้า ผ่าน OSB
แผงหน้ าของ MAI แสดงระยะวัดและเวลา Output จาก MAI ส่งต่อให้
CAAIS (Computer Assisted Action Information System) ได้ และยังส่งข้ อมูลแสดงการจุดระเบิดของ
ทุ่นไปยังตาบลที่ตา่ ง ๆ เช่น สะพานเดินเรือได้ ด้วย
ผลที่ได้ จาก MAI สามารถถ่ายลงเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้ ทนั ทีเพื่อแสดงลาดับ
เหตุการณ์ของจุดระเบิด ระยะวัด และเวลา ลงบนแผ่นกระดาษ
MAI มีลาดับขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ ๓ ขัน้ คือ Exercise Mode, Survey Mode
และ Release Mode
สาหรับ Exercise Mode มีกญ
ุ แจสวิตช์ที่ถอดออกได้ เพื่อป้องกันการใช้ งาน
ผิดพลาดในขณะทาการวัดระยะ การส่งและรับช่วงคลืน่ เสียงใต้น ้า
แสดงด้ วยไฟสัญญาณปุ่ มกด
”Pulse TX “ และ “ Pulse PX”
ขัน้ ตอนที่ ๑ Exercise Mode
(๑) MAI ตอบรับสัญญาณ “Mine Swept” จาก VEMS แสดงระยะวัด (ระยะเอน) และเวลาที่ทา
การวัดระยะ
เมื่อรับสัญญาณ “Mine Swept “ จะส่งสัญญาณวัดระยะ (Ranging plus) หลังจากรอ
ครู่หนึ่งเพื่อให้ เสียงรบกวนต่าง ๆ (Reverberation) หมดไประยะเวลานับแต่สง่ สัญญาณวัดระยะ จนถึงรับ
สัญญาณตอบจาก TA ในตัวทุ่น VEMS จะนามาคานวณหาระยะระหว่าง VEMS กับ OSB (ใช้
ความเร็วเสียงในน ้าเท่ากับ ๑,๕๐๐ ม./ว.) ตัวเลขแสดงระยะเป็ นเลข ๓ ตัว จะ ปรากฏอยูจ่ นกว่าจะกด
ปุ่ ม “ Display Reset “
(๒) ตัวเลข ๖ ตัว แสดงเวลาเป็ นชัว่ โมง นาที วินาที เป็ นเวลา GMT หรือเวลาอื่นตามที่กาหนด
เป็ นเวลาอ้ างถึง เป็ นเวลาเดินอิสระ แต่จะหยุดเมื่อได้ รับสัญญาณระยะวัด ต่อเมื่อกด “ Display Reset “
เวลาก็จะเดินอิสระต่อไป
(๓) เมื่อได้ รับสัญญาณ “ Mine Swept “ สัญญาณเสียงจะดังขึ ้นโดยอัตโนมัติพร้ อมทังมี
้ สญ
ั ญาณ
ไฟแสดงด้ วย ข้ อมูลจะถูกบันทึก และส่งต่อไปเข้ าเครื่องพิมพ์ เมื่อกดปุ่ ม “ Reset Actuation “ เครื่อง
แสดงต่าง ๆ จะหายไป
ขัน้ ตอนที่ ๒ Survey Mode
(๑) กดปุ่ ม “TA Survey” จะทาให้ สง่ คาสัง่ ” Transmitter Enable” ไปยังทุ่น VEMS และส่ง
สัญญาณถามระยะตามไปด้ วย ๑ ครัง้ และทาซ ้าเช่นนี ้ทุก ๓๐ วินาที จนกว่าจะได้ รับสัญญาณตอบ
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เมื่อได้ รับสัญญาณตอบ MAI จะเปลีย่ นไปส่งสัญญาณถามระยะเองโดยอัตโนมัตทิ กุ ๕ วินาที ถ้ าไม่มี
สัญญาณตอบเป็ นเวลานานถึง ๕ นาที MAI จะกลับไปส่งสัญญาณสัง่ “ Transmitter Enable” ตามด้ วย
สัญญาณถามระยะใหม่
(๒) การเลือกทุ่นให้ ตอบสัญญาณ “Transmitter Enable” ให้ ปิดปุ่ มควบคุม “Mine Identity”
เปลี่ยนตาแหน่งที่ตรงกับ Lay Reference Number (LRN) ของทุ่นแต่ละลูก
(๓) เวลาและระยะวัดที่ได้ รับตอบจะปรากฏบนแผงหน้ า
(๔) ในขณะทางานอยูใ่ น Survey Mode อาจได้ รับสัญญาณ “Mine Released” ได้
(๕) ถ้ าได้ รับสัญญาณ Mine Released ตัวเลขแสดงเวลาและระยะวัดจะปรากฏให้ เห็น พร้ อม
ทังมี
้ สญ
ั ญาณไฟในช่อง “Release Confirmed” ด้ วยต่อเมื่อกดปุ่ ม “Reset Displays” หรือกดปุ่ มเปลี่ยน
Mode ไฟในช่อง “Release Confirmed” จึงดับ
ขัน้ ตอนที่ ๓ Release Mode
(๑) ส่งคาสัง่ “Activate Release” ทางข่ายเสียงใต้ น ้า โดยกดปุ่ ม “TX Release” เป็ นเวลานานไม่
น้ อยกว่า ๒ วินาที ปุ่ มนี ้มีกญ
ุ แจสวิตช์ กากับเพื่อป้องกันการใช้ งานผิดพลาด ผิดจังหวะ
๔.๓ Oversize Body (OSB)
OSB หนัก ๕๖ กก. มี Transducer สาหรับทางานให้ MAI อยู่ภายใน อุปกรณ์
ประกอบด้ วยคือ Oversize Body Handling Equipment (OSBUE) หนัก ๓๐๐ กก. ตัว OSB วางอยู่บน
OSBHE จะถูกนาไปเก็บวางไว้ บนดาดฟ้า เมื่อจะใช้ งานต่อลวดพ่วงจูง และสายไฟเข้ ากับ OSB เฉพาะตัว
OSB จะถูกหย่อนลงข้ างเรือทางปลายมุม ซึ่งจะทาให้ OSB อยู่ห่างจากกราบเรือ เรือจูงใช้ ความเร็วได้ ถึง
๑๒ นอต
OSB จะจมอยู่ใต้น ้า โดยการออกแบบ
Hydrodynamic drag ให้ อยู่ใน
ความลึกที่ต้องการ เสียงรบกวนขณะถูกลากจูงอยู่ในเกณฑ์ต่า
๔.๔ Mine Programmer Analyzer (MPA)
๔.๔.๑ เป็ น Microcomputer มีตวั ขับ Floppy disc ๒ ตัวติดกับ ความจุของ
Memory 64 K bytes
๔.๔.๒ มี Visual Display Unit (VDU)
๔.๔.๓ มีเครื่องพิมพ์ (Printer)
๔.๔.๔ แผ่น Floppy Disc บรรจุข้อมูลระบบการทางาน และ Software ของ
MPA MPA ทาหน้ าที่ตา่ ง ๆ ดังนี ้
(๑) เตรียมข้ อมูลให้ VEMS ได้ ๕๐ ลูก
(๒) ถ่ายข้ อมูลที่จะใส่ลงใน VEMS ให้ แก่ DTU
(๓) ถ่ายข้ อมูลที่บรรจุให้ VEMS จาก DTU ลง Floppy disc แล้ ว
พิมพ์ลงกระดาษ
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(๔) ถ่ายข้ อมูลที่ VEMS บันทึกได้ จาก DTU ลง Floppy disc แล้ ว
พิมพ์ลงกระดาษ
(๕) พิมพ์ขา่ วสารที่ VEMS ทาการจุดระเบิดพร้ อมทัง้ เวลาจุดระเบิดได้
ถึง ๕๐ ลูก
๔.๕ Data Transfer Unit (DTU)
DTU เป็ นตัวรับถ่ายทอดข้ อมูลระหว่าง MPA กับ VEMS สามารถเก็บ
Emulation Program
ไว้ ได้ ๗ วัน โดยไม่มีข้อบกพร่อง มีข้อต่อสาหรับทาการประจุไฟลงใน
Rechargeable Batteries จากไฟ 115 V. 60 Hz และข้ อต่อสาหรับใช้ Transponder Transducer
ขนาดเล็ก (Hand held) เพื่อทดสอบ VEMS Acoustic Link ทาการบรรจุข้อมูลให้ VEMS ได้ ครัง้ ละ ๑
ลูก
DTU เป็ นตัวทาให้ ทนุ่ VEMS ทาการตรวจสอบสภาพของตัวเอง และจะแจ้ งให้
พนักงานประจาเครื่องทราบว่า VEMS ผ่านการตรวจสอบหรือไม่ สิ่งที่ DTU ตรวจสอบคือ
(๑) RAM SERVICEABILITY
(๒) ACOUSTIC CHANNEL CALIBRATION
(๓) ACOUSTIC CHANNEL OVERLOAD
(๔) ACOUSTIC CHANNEL INTERFACE
(๕) MAGNETIC CHANNEL CALIBRATION
(๖) SERIAL DATA LINK
(๗) “ RELEASE “ COMAND
(๘) “ RELEASE “ RANGING RESPONSE
(๙) RESET CAPABILITY
(๑๐) SURVEY RANGING RESPONSE
(๑๑) “ SWEPT “ STATUS SETTING
(๑๒) TA TX POWER
(๑๓) TA RX SENSITIVITY
DTU สามารถเก็บข้ อมูลที่รับจาก VEMS ไว้ ได้ นาน ๓๐ วัน
๕. ขีดความสามารถของระบบ (Capability of the System) ระบบทุ่นระเบิดฝึ ก VEMS สามารถทางาน
ได้ ดงั นี ้.๕.๑ จาลองสภาพของภัยคุกคามของทุน่ ระเบิดที่ทราบลักษณะของ Sensor และ Logic
๕.๒ ยืนยันตาบลที่ของทุน่ ที่นาไปวางได้
๕.๓ ให้ ข้อมูลแสดงการจุดระเบิด และระยะระหว่างเรือกับทุ่นได้ โดยใช้ Acoustic Link
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๕.๔ ให้ ข้อมูลที่บนั ทึกอาการตอบรับของทุน่ ต่อเป้า หรือการต่อต้ านทุ่นระเบิดของฝ่ ายตรงข้ ามกับ
ทุ่น รวมทังบั
้ นทึกข้ อมูลอิทธิพลต่าง ๆ ได้ นาน ๖ เดือน (Data gathering mode)
๕.๕ ช่วยในการกาหนดตาบลที่ของทุ่น รวมทัง้ ควบคุมการปล่อยทุ่น (ท่อนห้ องลอย) ขึ ้นจากพื ้น
ท้ องทะเล โดยใช้ คอมพิวเตอร์ หรือคาสัง่ กู้ท่นุ
๕.๖ ภายหลังการฝึ ก ข้ อมูลที่ VEMS บันทึกไว้ จะถูกถ่ายทอดไปเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
VEMS อาจนาไปใช้ ในการทดลอง การปรับแต่งยุทโธปกรณ์ และใช้ ฝึกได้ เช่นสามารถ
จาลองสภาพภัยคุกคามของทุ่นแบบใหม่
เพื่อทาการทดลองกวาด
ทาหน้ าที่แทนทุน่ ซึง่ อาจทราบ
คุณลักษณะเพื่อทดลองกวาดให้ ได้ ผลดีที่สดุ ช่วยให้ ทราบคุณภาพของหน่วยปฏิบตั ิงานต่อต้ านทุน่ ระเบิด
(MCM Performance) รวมทังการวิ
้
เคราะห์ปริมาณของงานล่าทาลายทุ่นระเบิดและการกวาดทุน่ ระเบิดที่
ปฏิบตั ิการร่วมกันได้ ด้วย
(๑) ผู้ให้ สามารถปรับแต่งและตังโปรแกรมให้
้
ทางานเพื่อตอบรับค่าอิทธิพลของ
ทุ่นแบบต่าง ๆ ได้ ทกุ ชนิด ระดับความไวของค่าอิทธิพลของเสียง แม่เหล็ก และความดันซึ่งจะก่อให้ เกิดการ
จุดระเบิด สามารถนามาตังในตั
้ วทุ่นได้ เพื่อจะได้ ฝึกในสภาพเหมือนจริง และก็จะช่วยให้ ตรวจสอบได้ ด้วย
ว่า
ผู้ปฏิบตั ิได้ นาเรือเข้ าไปอยู่ในระดับที่มีอนั ตรายขนาดไหน
ถ้ าทุน่ จุดระเบิดระหว่างการฝึ ก
ทางเรือจะทราบได้ ทนั ทีจาก MAI ซึ่งจะบันทึกระยะและเวลาของการจุดระเบิดไว้ เพื่อนามาเปรียบเทียบ
กับเส้นทางเรือเดินได้
(๓) ในระหว่างการฝึ ก ล่าทาลายทุ่นระเบิด และการกวาดทุ่นระเบิดทุน่ VEMS จะบันทึก
ค่าของ เสียง แม่เหล็ก และความดัน เพื่อนามาวิเคราะห์ ไม่วา่ ทุ่นจะทาการจุดระเบิดหรือไม่ก็ตาม ข้ อมูล
ดังกล่าวสามารถนามาประเมินค่าอัตราเสีย่ งได้
(๔) ข้ อได้ ประโยชน์ประการหนึง่ ก็คือ ภายหลังการจุดระเบิดไปแล้ ว เราอาจตังโปรแกรม
้
ไว้ ให้ ท่นุ อยูใ่ นสภาพ ไม่ทางาน หรืออาจตังให้
้ กลับไปทางานใหม่หลังจากช่วงเวลานันผ่
้ านไปแล้ วระยะหนึง่
ก็ได้ ถ้ าเราตังโปรแกรมแบบท
้
างาน/ ไม่ทางาน (On/Off) เป็ นช่วง ๆ ทุ่นลูกนันก็
้ จะกลับไปทางานใหม่โดย
ไม่คานึงว่าตัวเองได้ ทาการจุดระเบิดไปแล้ ว ลักษณะเช่นนี ้จะช่วยในการวางแผนฝึ กระยะยาวได้ มากเพราะ
ไม่ต้องทาการกู้ท่นุ ขึ ้นมา
(๕) การกู้ทนุ่ ทาได้ สองประการคือ ออกคาสัง่ กู้ท่นุ ถ้ าไม่สงั่ ให้ ก้ ทู นุ่ แต่ถึงเวลาที่ตงั ้
โปรแกรมไว้ ทุ่นจะทาการกู้ตวั เองโดยอัตโนมัติ
(๖) VEMS จะทาหน้ าที่เสมือนเป้าแท้ จริง ของ Mine hunting sonar เพราะ VEMS มี
ขนาดและรูปร่างเหมือนทุน่ จริงทุกประการ จึงช่วยให้ พนักงานโซนาร์ ฝึ กการแยกและจาแนกเป้าได้ VEMS
มิใช่จะมีรูปร่างเหมือนทุน่ จริง แต่การออกแบบยังทาให้ ทนุ่ จมลงใต้ท้องทะเลที่ออ่ นในระดับเดียวกับทุน่ จริง
ด้ วย และการกู้ก็ไม่มีปัญหา เพราะอากาศอัดที่พ่นออกจะช่วยให้ ท่นุ ขยับตัวเป็ นอิสระจากพื ้นท้ องทะเล
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(๗) การประเมินค่าการฝึ ก ล่าทาลายทุ่นระเบิด จะมีคณ
ุ ค่าเพิ่มขึ ้นถ้ าสามารถตรวจสอบ
ได้ วา่ เรือล่าทาลายทุ่นระเบิด ผ่านเข้ าไปใกล้ท่นุ แค่ไหน หลักฐานที่ทนุ่
VEMS บันทึกไว้ จะนามา
เปรียบเทียบกับปูมโซนาร์ได้
(๘) ในการฝึ กล่าทาลายทุ่นระเบิดในผ่านที่กระแสน ้าและลมแรง ขณะที่เรือล่าทาลายทุน่
ระเบิดตีวงเพื่อจาแนกเป้านัน้
อาจจะหลุดเข้ าไปอยู่ในระยะอันตรายได้
ซึ่งถ้ าเข้ าระยะที่กาหนด
ทุ่น VEMS จะจุดระเบิดทันที ทางเรือก็จะทราบได้ ทนั ทีเช่นกันจาก MAI ข้ อมูลนี ้จะถูกบันทึกไว้ และจะ
เป็ นประโยชน์อย่างมาก
(๑๐) ทุ่น VEMS ช่วยในการปรับแต่งอุปกรณ์การกวาดทุน่ ระเบิดได้ โดยการ
ก ) ตรวจสอบค่าของ Influence sweep output ได้ ตามเกณฑ์หรือไม่
ข ) ตรวจสอบว่า Sweep Signature ที่ปรากฏอยู่ภายในกาหนดหรือไม่
ค ) ความกว้ างของการกวาด ( Swept width) และโอกาสที่จะทาให้ ท่นุ ระเบิด
ระเบิด เป็ นข้ อมูลสาคัญของการวางแผนในยามสงคราม
ง ) เรือและอุปกรณ์การกวาด จะต้ องมีระดับของความปลอดภัยและ ต้ องมีการ
ตรวจสอบ
(๑๑) ทุ่น VEMS สามารถอยู่ในน ้า ได้ นานถึง ๖ เดือน และสามารถตังโปรแกรมให้
้
บันทึกข้ อมูลอิทธิพลได้ ถึง ๗๒๐ ชัว่ โมง จึงเป็ นอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งที่จะใช้ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ
Signature of ship ตามโอกาสที่เกิดขึ ้น (Data gathering mode)
%%%%%%%%%%%
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บทที่๓ ทุ่นหมายเขต
ความมุ่งหมายในการใช้ ท่ นุ หมายเขต
๑. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับเรียกเรือกวาดทาการกวาดทับทางที่กวาดแล้ ว
๒. หมายช่องทางที่ทาการกวาดไว้ แล้ วชัว่ คราว
๓. แสดงพื ้นที่ที่จะต้ องทาการกวาด
๔. หมายตาบลที่ของทุ่นระเบิดที่พบ
๕. หมายตาบลที่ ที่ได้ กวาดลากเอาทุ่นระเบิดมารวมกองทิ ้งไว้
คุณลักษณะ
๑. มีน ้าหนักเบา
๒. คงทนถาวรใช้ งานได้ นาน
๓. แลเห็นได้ ง่ายและชัดเจน
ทุ่นหมายเขตแบบต่ าง ๆ
๑. ทุ่นหมายเขตแบบ ๓
๒. ทุ่นหมายเขตแบบ ๒ ดัดแปลง ( ศวจ.)
๓. ทุ่นหมายเขต RBB 1
๔. ทุ่นหมายเขต. RBB 2
ลักษณะและวิธีดาเนินการปล่ อยและเก็บ ทุ่นหมายเขตแบบต่ างๆ
๓.๑ ทุ่นหมายเขตแบบ ๓
เรือที่ใช้ วาง คือเรือกวาดทุ่นระเบิดและเรือล่าทาลายทุ่นระเบิด
ลักษณะและส่ วนประกอบ
๑. ตัวทุ่น
ทาด้ วยไม้ บอลซ่า (Balsa) แบบใหม่ทาด้ วยพลาสติกซึง่ เบากว่า
- ทรงกรวยตัด
- ใช้ เป็ นที่หมายชัว่ คราว
- ทาด้ วยสีส้มสากล (International orange) เพื่อให้ มองเห็นได้ ง่าย
- ตัวทุ่นหมายเขตหนัก ๓๐ ปอนด์
- น ้าหนักรวม ๑๐๖ ปอนด์
- เสาธง ยาว ๑๘ ฟุต ธงสีแดง – เหลือง ทาด้ วยผ้ าฝ้าย
- ด้ านน ้าหนักถ่วงยาว ๔ ฟุต
- น ้าหนักถ่วงขนาด ๔๕ ปอนด์ หรือ ๙๐ ปอนด์
- ยาวรวมทังสิ
้ ้น ๑๕ ฟุต

๘๐

- กาลังลอย ๙๐ ปอนด์
- เมื่อใช้ ลกู ลอยช่วย มีกาลังลอย ๑๒๔ ปอนด์
๒. โซ่ กันกระตุก
ขนาด ๓/๘ นิ ้ว ยาว ๕ ฟุตใช้ โยงเมื่อมีลกู ลอยช่วย ถ้ าไม่ใช้ ลกู ลอยช่วยจะประกอบเข้ ากับห่วงเก็บเร็ว
๓. ลวดทุ่นหมายเขต
ใช้ ลวดขนาดขนาด ๑/๔ นิ ้ว ยาว ๗๔๐ ฟุต ๑ ชุด จานวน ๑๐ เส้ น ประกอบด้ วย
๓.๑. ขนาดความยาว ๓๐๐ ฟุต ๑ เส้ น
๓.๒. ขนาดความยาว ๒๐๐ ฟุต ๑ เส้น
๓.๓. ขนาดความยาว ๑๐๐ ฟุต ๑ เส้ น
๓.๔. ขนาดความยาว ๒๐ ฟุต ๗ เส้ น
ความยาวของลวดหาได้ จาก ตาราง ๑๔ - ๒
๔. เครื่องถ่ วง
- โซ่ขนาด ๓/๘ นิ ้ว ยาว ๓ ฟุต ๓ เส้น
- ลูกเหล็กหล่อหรือซีเมนต์หนัก ๑๐๐ ปอนด์ ๒ ลูก (น ้าหนักในน ้า) สมอ ๓๐ ปอนด์ ๑ ตัว
การโยงทุ่นหมายเขตแบบเดียว
๑. ใช้ ในที่น ้าตื ้น สภาพปกติ
๒. สวมก้ านน ้าหนักถ่วงเข้ ากับตัวทุ่นหมายเขตทางด้ านล่าง แล้ วใส่สลัก ยึดให้ แน่น
๓. ต่อน ้าหนักถ่วงเข้ ากับก้ านถ่วง
๔. สวมเสาธงเข้ ากับตัวทุน่ หมายเขตแล้ วใส่สลักยึดให้ แน่น
๕. ต่อโซ่กนั กระตุก ๘ ฟุต เข้ ากับห่วงใหญ่ซึ่งอยูท่ างด้ านล่างของตัวทุ่นหมายเขต
๖. ต่อเสกลที่มีขนาดโตพอที่จะให้ ลวดยึดทุน่ ผ่านไปมาได้ที่ปลายโซ่กนั กระตุก ๑ ตัว
๗. ต่อสมอขนาด ๕๐ ปอนด์ เข้ ากับลูกเหล็กหล่อหรือซีเมนต์ ๑๐๐ปอนด์ ๓ ลูกด้ วย โซ่ขนาด ๓/
๘ นิ ้ว ยาว ๓ ฟุต ๒ เส้ น ตามลาดับ
๘. ต่อโซ่ขนาด ๕/๘ นิ ้ว ยาว ๓ ฟุต ๑ เส้ น เข้ ากับลูกเหล็กหล่อหรือ ซีเมนต์
๙. ต่อปลายข้ างหนึง่ ของลวดทุ่นเข้ ากับโซ่ของเครื่องถ่วง เพื่อกันกระตุก
๑๐. นาปลายลวดทุน่ อีกด้ านหนึ่งลอดผ่านเสกลของปลายโซ่กนั กระตุก
๑๑. ต่อลวดเก็บ ๓๐ ฟุต เข้ ากับลวดทุน่ ด้ วยเสกลที่ใหญ่กว่าเสกลของ โซ่กนั กระตุก
๑๒. นาลวดเก็บผูกไว้ กบั เสาธงด้ วยเชือกป่ าน ไม่ควรใช้ เทปพัน
๑๓. เกี่ยวขอเกี่ยวของเชือกมนิลา เข้ ากับห่วงเก็บ เชือกนี ้เรียกว่า (Brass Line)
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การโยงทุ่นหมายเขตแบบคู่
๑. ในที่มนี ้าลึกใช้ ลกู ลอยช่วย ๑ ลูก
๒. ในที่มีน ้าและกระแสน ้าแรงใช้ ลกู ลอยช่วย ๒ ลูก
๓. การโยงเหมือนกับแบบเดี่ยว เว้นแต่ลวดทุน่ และลวดเก็บจะต้ องลอด ผ่านเสกลใหญ่ของ
ลูกลอยช่วย
๔. ลูกลอยช่วยตัวทุ่นหมายเขตต่อกัน ด้ วยโซ่กนั กระตุก ยาว ๘ ฟุต
๕. ตัวลูกลอยช่วย ไม่มีน ้าหนักถ่วงและเสาธง
การวาง
๑. Bight Method วางทางท้ ายด้ วยหลักเดวิททังสอง
้ ข้ างหนึ่งเป็ นตัวปล่อยตัวทุ่นหมายเขต และ
อีกข้ างหนึ่งปล่อยเครื่องถ่วง
- ก่อนถึงเวลาทิ ้ง ๑ นาที โรยลวดทุ่นไปทางท้ ายเรือ เพื่อป้องกันมิให้ ลวด พันกัน เมื่อ
ได้ รับคาสัง่ ปล่อย ให้ ปลดเครื่องถ่วงและทุน่ หมายเขตออกจากหลักเดวิท
- รายงานสะพานเดินเรือถึงสภาพของทุ่นหมายเขตว่า ลอยเรียบร้ อยหรือไม่
๒. Quarter Method วางทางกราบเรือหรือหัวเรือ โดยทังลู
้ กถ่วงและทุน่ หมายเขตพาดทางกราบ
เดียวกัน
- การปฏิบตั ิอื่น ๆ คงเช่นเดียวกับ Bight Method
ตาราง ๑๔ - ๑ เป็ นทุน่ หมายเขตแบบ ๓ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของการโยงแต่ละแบบ
- ในระดับลึก ๖๐ - ๘๐ วา กระแสน ้า ๒ นอต
- ในที่ที่มีกระแสน ้าแรง ถ้ าใช้ ลกู ลอยช่วยลูกเดียว (กาลังลอยน้ อย) จะต้ องใช้ ลวดทุ่น
๘๐๐ ฟุต จะได้ ระยะเหประมาณ ๒๐๐ - ๑๗๐ หลา
- ถ้ าใช้ ลกู ลอยช่วย ๒ ลูก (เพิ่มกาลังลอยขึ ้น) จะใช้ ลวดทุน่ เพียง ๖๔๐ ฟุต และ ระยะจะ
ลดลงเหลือเพียง ๑๓๐ - ๑๐๐ หลา เท่านัน้
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มีลกู ลอยช่วย ๒ ลูก

มีลกู ลอยช่วย ๑ ลูก

ไม่มีลกู ลอยช่วย

การ
ประกอบ

น ้าลึก
ฟาธอม
๕-๑๐
๑๐–๑๕
๑๕–๒๐
๒๐–๓๐
๓๐–๔๐
๔๐–๕๐
๑๐–๑๕
๑๕–๒๐
๒๐–๓๐
๓๐–๔๐
๕๐–๖๐
๖๐–๘๐
๘๐-๑๐๐
๑๐๐-๑๒๕
๑๒๕–๑๕๐
๒๐–๓๐
๓๐–๔๐
๔๐–๖๐
๖๐–๘๐
๘๐–๑๐๐
๑๐๐-๑๒๕
๑๒๕–๑๕๐
๑๕๐–๒๐๐
๒๐๐–๒๕๐

ตาราง ๑ ทุ่นแบบ ๓
กระแสน ้าสูงสุดในพื ้นที่วางทุน่
๑ นอต
๒ นอต
๓ นอต
๔ นอต
๑ นอต
๒ นอต
๓ นอต
ความยาวของสายทุ่น ฯ
ระยะเห (ใกล้ เคียง)
ฟาธอม
ฟาธอม
ฟาธอม
ฟาธอม
หลา
หลา
หลา
๘๐
๑๐๐
๑๕–๑๐
๒๐–๑๕
๑๐๐
๑๔๐
๒๐–๑๐
๓๕–๒๕
๑๔๐
๒๐๐
๒๕–๑๕
๖๕–๔๕
๒๒๐
๔๐–๓๐
๓๐๐
๖๐–๔๕
๔๐๐
๘๐–๖๐
๑๔๐
๓๐–๒๕
๑๖๐
๑๘๐
๓๕–๒๕
๔๕–๓๕
๒๔๐
๒๘๐
๕๐–๔๐
๗๐–๖๐
๓๒๐
๗๐–๕๔
๔๔๐
๔๘๐
๙๐–๖๐
๑๑๐-๘๐
๕๘๐
๘๐๐
๑๒๐-๘๐
๒๐๐-๑๗๐
๗๖๐
๑๖๐-๑๑๐
๙๘๐
๒๐๐-๑๕๐
๑๑๖๐
๒๕๐-๑๙๐
๒๖๐
๓๐๐
๖๐–๔๕
๓๔๐
๘๐–๖๕
๔๖๐
๑๕๐-๑๓๐
๖๔๐
๑๓๐–๑๐๐
๘๔๐
๑๘๕–๑๕๐
๑๑๔๐
๓๐๐–๒๖๐
๑๑๒๐
๒๐๐–๑๕๕
๑๕๐๐
๒๗๕–๒๑๐
๑๘๘๐
๓๕๐–๒๗๕
-

๔ นอต
หลา
๘๐–๖๕
-

๑. ความยาวของสายยึดทุ่น ฯ เพิ่มขึ ้นที่ละ ๒๐ ฟุต เพื่อสะดวกในการใช้ สายทุน่ ฯ ตามมาตรฐาน
๒. เครื่องถ่วงสาหรับทุ่นที่ไม่มีลกู ลอยช่วยใช้ เหล็กหล่อหรือคอนกรีตหนัก ๑๐๐ ปอนด์ ๑ ลูก
(นน.เมื่อจมน ้า) และสมอ ๓๐ ปอนด์ ๑ ตัว
สาหรับทุ่นที่มีลกู ลอยช่วย ใช้ เครื่องถ่วงขนาด ๑๐๐ ปอนด์ ๒ ลูก และสมอ ๓๐ ปอนด์ ๑ ตัว
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๓.๒ ทุ่นหมายเขตแบบ ศวจ.
( ศูนย์ วจิ ัยและพัฒนาการทหาร )
บทตัดย่อ
ทุ่นหมายเขตสาหรับปฏิบตั ิการตอบโต้ท่นุ ระเบิดที่ใช้ อยู่ในกองทัพเรือในปัจจุบนั มีคณ
ุ ลักษณะไม่
เป็ นไปตามความประสงค์ในการใช้ งาน จึงได้ เสนอคาขอให้ ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาการทหาร ดาเนินการแก้ ไข
ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น รายงานเทคนิคนี ้กล่าวถึงการศึกษาพิจารณาออกแบบ กาหนดให้ ทนุ่ หมายเขตต้ อง
มองเห็นด้ วยตาเปล่าในทัศนวิสยั ปกติไม่น้อยกว่า ๒ ไมล์ ตรวจจับได้ ด้วยเรดาร์เดินเรือทัว่ ไป มีสญ
ั ญาณ
ไฟกระพริบแสดงตาบลในเวลากลางคืน มีธงสัญญาณในเวลากลางวัน เคลื่อนย้ ายง่าย ปรับระยะได้
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการทหาร จึงได้ สร้ างต้นแบบทุ่นหมายเขตขึ ้น ๒ แบบ คือ แบบรนม้ วนเชือกอัตโนมัติ
และแบบตุ้มถ่วงทุ่นให้ อยู่ประจาที่ แล้ วนาไปทาการทดสอบทังในห้
้ องวิศวกรรมและในสนาม พบว่ายังมี
ข้ อบกพร่องบางประการจึงได้ ปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น และใต้ น ้าไปทาการทดสอบการใช้ งานจริง ผลของการ
ทดสอบปรากฎว่าได้ ต้นแบบซึ่งสามารถสร้ างขึ ้นใช้ งานได้ตามความต้ องการของกองทัพเรือ แต่สมควรที่จะ
ปรับปรุงแก้ ไขอีกเล็กน้ อยเพื่อให้ ท่นุ ทางานได้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น โดยใช้ วสั ดุที่จดั หาได้ ภายในประเทศ
การปฏิบตั ิการตอบโต้ ทนุ่ ระเบิดที่กองทัพเรือดาเนินการ โดยใช้ ท่นุ หมายเขตที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน ยัง
ไม่ได้ ผลตามความมุง่ หมาย เพราะทุ่นหมายเขตที่มใี ช้ ไม่สามารถแสดงตาบลที่ถกู ต้ องแน่นอนได้ ทังนี
้ ้
เพราะไม่สามารถปรับแต่งระยะตามอัตราความลึกของน ้าได้ เอง ทาให้ คลาดเคลื่อนจากตาบลที่ชี ้ ดังนัน้
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ กองทัพเรือจึงขอให้ ศนู ย์วิจยั และพัฒนาการทหารดาเนินการปรับปรุง
ทุ่นหมายเขต ให้ มีคณ
ุ ลักษณะตามความประสงค์ เพื่อจะนาไปใช้ งานให้ ได้ ผลตามความมุง่ หมายต่อไป
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการทหาร ได้ ทาการศึกษาพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของทุ่นหมายเขตแบบ
ต่าง ๆ ที่มีใช้ ในกองทัพเรือแล้ วนามาเปรียบเทียบและกาหนดเกณฑ์ในการออกแบบปรังปรุงทุน่ หมายเขต
เมื่อสร้ างเสร็จได้ ดาเนินการทดสอบวิศวกรรมและทดสอบใช้ งานร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ของกองทัพเรือ ผลของ
การทดสอบปรากฏว่าทุ่นสามารถใช้ งานได้ และได้ ต้นแบบสาหรับใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ มี
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ ้น โดยใช้ วสั ดุที่จดั หาได้ ภายในประเทศ
โครงการนี ้ได้ ดาเนินการสาเร็จลงด้ วยดี
ด้ วยความร่วมมือของนายทหารโครงการร่วมจาก
กองทัพเรือ คือนาวาเอก ยงยุทธ์ โอสถถานนท์ และ นาวาโท สมาน หว่านพืช ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
ทหาร ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี ้ด้ วย
พลอากาศตรี
( ถาวร จุลวุฒิ )
ผู้บญ
ั ชาการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการทหาร
มกราคม ๒๕๒๗

๘๖

บทที่ ๑
กล่าวทัว่ ไป
๑.๑ ภูมิหลัง
เนื่องจากทุ่นหมายเขตที่ใช้ อยูใ่ นกองทัพเรือในปัจจุบนั สาหรับการปฏิบตั กิ ารตอบโต้ ท่นุ ระเบิดไม่
สามารถปรับแต่งระยะลวดให้ มีระยะตามอัตราลึกของน ้าทะเล ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปตามอาการขึ ้นลงของน ้า
ได้ ทาให้ ทนุ่ หมายเขตคลาดเคลื่อนไปจากตาบลที่ที่ทิ ้งมากเวลาน ้าลง ลวดยึดทุ่นจะหย่อนทุน่ หมายเขต
จะมีระยะเอนลอยห่างออกไปจากเครื่องถ่วงมาก ส่วนเวลาน ้าขึ ้นทุ่นหมายเขตจะลอยไปทางตรงกันข้ าม
กับทิศทางของกระแสน ้าลง ตาบลทุ่นหมายเขตระหว่างน ้าขึ ้นกับน ้าลงแตกต่างกันมาก ไม่สามารถแสดง
ตาบลที่แท้ จริงได้ แน่นอน นอกจากนี ้ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สาคัญมาเกี่ยวข้ องด้ วย เช่น กระแสลม เป็ น
ต้ น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการจึงเสนอคาขอให้ ศนู ย์วิจยั และพัฒนาการทหารดาเนินการปรับปรุง
ทุ่นหมายเขตให้ ดีขึ ้นเพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อทาให้ การปฏิบตั ิการตอบโต้ ท่นุ ระเบิดได้ ผลดีและเพิ่ม
ความปลอดภัยได้ แก่ เรือมากยิ่งขึ ้นและโอกาสที่จะนาเรือผิดพลาดเข้ าไปยังสนามทุ่นระเบิดที่ยงั ไม่ได้ ทา
การกวาดจะมีน้อยลง
๑.๒ ความมุง่ หมาย
เพื่อปรับปรุงทุ่นหมายเขตสาหรับปฏิบตั กิ ารตอบโต้ ทนุ่ ระเบิดของกองเรือทุน่ ระเบิดกองเรือยุทธการ
๑.๓ ขอบเขต
เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะของทุน่ หมายเขต ดังต่อไปนี ้
๑.๓.๑ มองเห็นด้ วยตาเปล่าในทัศวิสยั ปกติไม่น้อยกว่า ๒ ไมล์
๑.๓.๒ ตรวจจับได้ ด้วยเรดาร์เดินเรือทัว่ ไป
๑.๓.๓ ปรับระยะของทุ่นหมายเขตได้ ตามลึกของน ้าที่เปลีย่ นแปลงไปโดยอัตโนมัติ
๑.๓.๔ เครื่องยึดทุน่ ที่วางกันพื ้นทะเล ต้ องมีลกั ษณะไม่เกาะพื ้นและสามารถทาการ
เคลื่อนย้ ายได้ โดยง่าย
๑.๓.๕ มีสญ
ั ญาณไฟกระพริบแสดงตาบลที่ของทุ่นหมายเขตในเวลากลางคืนทุก
๕ วินาที และมีธงสัญญาณเหลืองแดงในเวลากลางวัน

๘๗

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงรายการปรับปรุงทุ่นแบบที่ ๑
ลาดับที่
๑
๒
๓

แบบเดิม
- ธงขนาด ๒๐๐ x ๘๐๐ มม.
- ความสูงเสาธง ๘๘๐ มม.
- น ้าหนักถ่วงอยู่สงู (ตื ้น)

๔

- น ้าหนักถ่วงหนัก ๒๔ กก.

๕

- ใช้ สายร่มชูชีพปรับแต่งความลึกขนาด
๑/๔ นิ ้ว
- ไม่มีหทู ี่ตวั ทุน่
- ไม่มีเป้าสาหรับเรดาร์

๖
๗

ปรับปรุงใหม่
- ธงขนาด ๘๐๐ x ๘๐๐ มม.
- ความสูงเสาธง ๒,๐๐๐ มม.
- ต่อก้ านต่อน ้าหนักถ่วงให้ ยาวขึ ้นอีก
๑,๒๒๐ มม.
- น ้าหนักถ่วงพร้ อมก้ านต่อหนัก ๔๐ กก.
- เพิ่มขนาดสายร่มชูชีพเป็ น ๔/๑๖ นิ ้ว
- ติดหูยกที่ตวั ทุ่น ๒ หู
- ติดเป้าสาหรับเรดาร์

เหตุผล
- เพื่อให้ มองเห็นไกลขึ ้น
- เพื่อให้ มองเห็นไกลขึ ้น
- เพื่อให้ จดุ ศูนย์ถ่วงอยู่ต่าทาให้ การโคลงน้ อยลง
- เมื่อเสาธงใหญ่ขึ ้น ตัวทุน่ ลอยสูงขึ ้น จึงจาเป็ นต้ อง
เพิ่มน ้าหนักให้ กบั ตัวถ่วงทุน่
- เพื่อให้ แข็งแรงขึ ้น สามารถสู้กบั คลื่นลมได้ ดีขึ ้น
- สาหรับยก หาม ถือ และผูกเชือก
- เพื่อให้ เรดาร์จบั ทุน่ ได้ ดีขึ ้น ในขณะที่ทนุ่ จมลงไปมาก
(จากคลืน่ ลม)

หมายเหตุ ความยาวทังหมด
้
๕ เมตร ๑๒ เซ็นติเมตร หนัก ๖๖.๗ กิโลกรัม
ทุ่นแบบนี ้ทิ ้งง่าย ใช้ งานสะดวกแต่มีข้อเสียที่อปุ กรณ์ละเอียดอ่อน ถ้ าใช้ ไม่ถนอมอาจชารุดเสียหายได้ ง่าย โดยเฉพาะ เฟื องขับ ,เพลา และลานเป็ นต้น

๘๗

๘๘

การดัดแปลง แบบที่๒
ลาดับที่
๑
๒
๓

แบบเดิม
- สูง ๒๐๐ x ๒๔๐ มม.
- ความสูงเสาธง ๘๘๐ มม.
- น ้าหนักถ่วงอยู่สงู (ตื ้น)

๔

- ตุ้มถ่วงทุน่ ให้ เชือกดึงอยู่อิสระ

๕

น ้าหนักถ่วงหนักน้ อยไป (๒๓ กก.)

๖

- ใช้ สายร่มชูชีพปรับแต่งความลึกขนาด
๑/๔ นิ ้ว
- ไม่มีหทู ี่ตวั ทุน่
- ไม่มีเป้าสาหรับเรดาร์

๗
๘

ปรับปรุงใหม่
- ธงขนาด ๘๐๐ x ๙๐๐ มม.
- ความสูงเสาธง ๒,๐๐๐ มม.
-เอาไปติดไว้ ที่ปลายท่อบังคับลูกตุ้มถ่วงให้
เชือกดึงปลายล่าง
- ใส่วงลงไปในท่อในท่อบังคับให้ ขึ ้นลงเฉพาะ
ในท่อยาว ๒,๐๐๐ มม.
- เพิ่มน ้าหนักถ่วงรวมทังท่
้ อบังคับหนัก
๔๐ กก.
- ใช้ ลวดสลิงขนาด ๕/๑๖ นิ ้ว แทน

เหตุผล
- เพื่อให้ มองเห็นไกลขึ ้น
- เพื่อให้ มองเห็นไกลขึ ้น
- เพื่อให้ จดุ ศูนย์ถ่วงอยู่ต่าทาให้ การโคลงน้ อยลง

- ติดหูยกที่ตวั ทุ่น ๒ หู
- ติดเป้าสาหรับเรดาร์

- สาหรับยก หาม ถือ และผูกเชือก
- เพื่อให้ เรดาร์จบั ทุน่ ได้ ดีขึ ้น ในขณะที่ทนุ่ จมลงไปมาก
(จากคลืน่ ลม)

- ทาให้ ทิ ้งง่าย เก็บง่าย
- เมื่อเสาธงใหญ่ขึ ้น ตัวทุน่ ลอยสูงขึ ้น จึงจาเป็ นต้ อง
เพิ่มน ้าหนักให้ กบั ตัวถ่วงทุน่
- เพื่อให้ แข็งแรงขึ ้น สามารถสู้กบั คลื่นลมได้ ดีขึ ้น

ยาว ๕.๘๐ เมตร หนัก ๖๗.๔ กิโลกรัม

๘๘

๘๙

๙๐

๓.๓ ทุ่นหมายเขตแบบ RBB 1
อุปกรณ์
หมายเลขพัสดุ
ทุ่นหมายเขต แบบ RBB 1
๒๐๕๐-๒๒-๒๓-๔๗๔๕
ตอนที่ ๑ รายละเอียดของอุปกรณ์
กล่ าวโดยทั่วไป
ชื่อของอุปกรณ์
ทุ่นหมายเขตแบบ RBB 1 (RAUMBEZSICHNUNGSBOJE 2)
ความมุ่งหมายในการใช้
ทุ่นหมายเขตแบบ RBB 1 ใช้ สาหรับหมายแสดงพื ้นที่สนามทุ่นระเบิดและพื ้นที่ที่ได้ ดาเนิ น การ
กวาดแล้ ว นอกจากนี ย้ ั ง สามารถใช้ นอกเหนื อ จากกิ จ การสงครามทุ่ น ระเบิ ด ได้ ด้ วยโดย ใช้
เป็ นเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือ และทุน่ หมายเขตแบบ RBB 1 นี ้ใช้ ได้ ในน ้าลึกถึงประมาณ
๙๐ เมตรทุ่นหมายเขตแบบ RBB 1 ใช้ ได้ ดงั นี ้
- แบบเดี่ยวใช้ กบั น่านน ้าที่มีกระแสน ้า ๐ – ๒ นอต
- แบบคูใ่ ช้ กบั น่านน ้าที่มีกระแสน ้า ๒ – ๔ นอต
- ระยะตรวจจับของเรดาร์อย่างต่า ๒ ไมล์ ในเวลากลางคืนและ ทัศนวิสยั ดี ไฟที่ทนุ่ หมายเขตจะ
แลเห็นได้ ระยะ ๓ ไมล์
คุณลักษณะทั่วไป
นิยามแบบ
ทุ่นเครื่องหมาย (ทุ่นหมายเขต) ในการกวาดทุ่นระเบิด
แบบหมายเลข
๒๐๒๕ – ๑๑๑๔๖
ชื่อด้ านพลาธิการ
ทุ่นหมายเขต (Buoy, DAN)
หมายเลขพัสดุ
๒๐๕๐ – ๒๒ – ๒๓๐ – ๔๗๔๕
วันที่ออกแบบ
KF 1 เมื่อ ๐๑ – ๐๓ – ๖๗
ชื่อทางทหาร
ทุ่นหมายเขต
กาหนดชื่อของทางทหาร RBB 1
ส่ วนประกอบของอุปกรณ์
ทุ่นหมายเขต RBB 1 ประกอบด้ วย
๑. อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ
๒. ส่วนที่ลอยน ้า
๓. เครื่องถ่วง
๔. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ และอะไหล่

๙๑

คุณลักษณะเฉพาะของทุ่นหมายเขต
สูงสุด
ประมาณ
๕.๓
น ้าหนัก
ประมาณ
๘๕
กาลังลอย
ประมาณ
๖๐
- ลูกลอย
เส้ นผ่าศูนย์กลางส่วนโตที่สดุ
เส้ นผ่าศูนย์กลางส่วนเล็กที่สดุ
สูงที่สดุ
น ้าหนัก ประมาณ
กาลังลอย ประมาณ
- ความยาวเสาธงลูกลอย
- น ้าหนักถ่วง
- ลูกปูน
- สมอ
- เวลาจมของเครื่องถ่วง

เมตร
กิโลเมตร
กิโลกรัม
๖๐๐ มิลลิเมตร
๓๐๐ มิลลิเมตร
๘๐๐ มิลลิเมตร
๓๐ กิโลกรัม
๑๒๐ กิโลกรัม
๒,๕๐๐ มิลลิเมตร
๓๓ กิโลกรัม
๑๐๐ กิโลกรัม
๑๗.๕ กิโลกรัม
๒.๕ ถึง ๓ เมตร/วินาที

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ส่ วนประกอบของส่ วนที่ลอยนา้
- เสาธงท่อนบน
- ตัวลูกลอย
- เสาธงท่อนล่าง
- น ้าหนักถ่วง
เสาธงท่อนบนและเสาธงท่อนล่าง มีความยาวท่อนละ ๒.๕ เมตร เสาธงลูกลอยทังสองท่
้
อนมี
ปลอกโลหะหุ้มบริเวณข้ อต่อไว้ เสาธงท่อนล่างมีหสู าหรับต่อเสกลเข้ ากับน ้าหนักถ่วง
ตัวลูกลอย เป็ นรูปกรวยตัด ทาด้ วย (FIBER GLASS REINFORCED POLYESTER) มีท่อผ่าน
กลางตลอดไว้ และลอยน ้าได้ ท่อกลางเป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่าง เสาธงลูกลอยท่อนบนและท่อนล่าง โดยมี
สลักกลอนยึดต่อกันไว้
ห่วงหูโลหะที่ติดอยู่กบั ด้ านบนและด้ านล่างของท่อกลางใช้ สาหรับต่อเสกลเข้ ากับเครื่องถ่วงและ
เป็ นห่วงสาหรับเวลาเก็บทุ่น ๆ โดยใช้ ขอตะเพลาเกี่ยวได้
น ้าหนักถ่วง ซึ่งหนัก ๓๓ กก. จะมีห่วงติดอยู่ด้านบน

๙๒

อุปกรณ์ ช่วยในการเดินเรือ
- ธง
- แผ่นสะท้ อนเรดาร์
- ไฟกระพริบ (ไฟทุ่นหมายเขต )
อุปกรณ์ดงั กล่าวจะประกอบติดอยู่บนเสาธงลูกลอยท่อนบน
ธง แถบสีทางยาว ดา – แดง – ดา – แดง จะผูกติดอยู่กบั เสาธงลูกลอย
แผ่นสะท้ อนเรดาร์ จะใช้ ตดิ แทนที่ตาแหน่งธงดังกล่าวได้ แผ่นสะท้ อนเรดาร์ประกอบด้ วยแผ่น
พื ้นราบ ๓ แผ่น (FLANES) ประกอบกันเป็ นมุมตังฉากซึ
้
่งกันและกัน ทาให้ เป็ นรูปกรวยแหลม ๒ อัน
ประกอบกันอยู่ โดยมีแผ่นราบที่สามเป็ นฐานของทรงกรวยทังสองนี
้
้ ดังนันแผ่
้ นสะท้ อนเรดาร์จะมี
ลักษณะเป็ นรูปสามเหลี่ยมรวมทังสิ
้ ้น ๑๒ รูป
เสาธงลูกลอยจะสอดผ่านช่องแกนกลางของแผ่นสะท้ อนเรดาร์และที่สว่ นบนและส่วนล่างของ
แผ่นสะท้ อนเรดาร์มีห่วงแหวนพร้ อมสลักยึดเสาธงติดอยูท่ ี่ปลายทังสองดั
้
งกล่าว ลักษณะเป็ นวงแหวน
๑ วง มีสลักลวด ๓ ตัวเมื่อได้ กวดนอตสลักลวดแล้ ว ห่วงวงแหวนจะยึดแผ่นสะท้ อนเรดาร์กบั เสาธง
ลูกลอยไว้ อย่างแน่นมัน่ คง
ไฟทุ่นหมายเขต ยาว ๔๗๐ มม. ใช้ ไฟ ๗.๕ โวลท์ จากแบตเตอรี่แบบ Mono cell ชนิด BA.30
ขนาด ๑.๕ โวลท์ จานวน ๕ ก้ อน
- ส่วนที่ทาไฟวับ (ไฟกระพริบ) ประกอบด้ วยสวิตช์ Transistor – Multi Vibrator ต่อเข้ ากับ
Photo Electric Diode 2000 Lux
- สวิตซ์ปรอท (Mercury Circuit) จะทางานร่วมกับสวิตซ์ตวั ทาไฟกระพริบ โดยจะปิ ด (off)
เมื่อตัวกระบอกไฟวางตัวอยู่ในลักษณะแนวนอน (Horizontal) และจะทางาน (on) เมื่อตัวกระบอกไฟอยู่
ในลักษณะตังตรง
้ (Vertical)
- การทางานของไฟจะขึ ้นอยู่กบั อุณหภูมิ และจะไม่ทางานเมื่ออุณหภูมิมากกว่า ๒๐ ° ซ.
- ช่วงของการกระพริบของไฟ ๑ – ๑.๔ วินาที
- อายุการใช้ งานของแบตเตอรี่ ๒๐๐ ชัว่ โมง
มีห่วงรัดจานวน ๒ ตัว เพื่อกวดเข้ ากับเสาธงลูกลอย
กระจกครอบหลอดไฟ (Lenses) เป็ นสีขาวใส แต่สามารถจะใส่ฝาครอบกรองแสง
เครื่องถ่ วง
ประกอบด้ วย
- ลวดเก็บเร็ว
ยาว ๘ เมตร เส้ นผ่าศูนย์กลาง
๖.๕ มม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
ยาว ๒๐ เมตร
“
๖.๕ มม.

๙๓

- ลวดทุ่นหมายเขต
ยาว ๔๐ เมตร
“
๖.๕ มม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
ยาว ๖๐ เมตร
“
๖.๕ มม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
ยาว ๘๐ เมตร
“
๖.๕ มม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
ยาว ๑๐๐เมตร
“
๖.๕ มม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
ยาว ๑๒๐เมตร
“
๖.๕ มม.
- โซ่และอุปกรณ์ประกอบ
- สมอ
- ลูกปูน หนัก ๑๐๐ กก.
- เสกล A1
การทาสีเครื่องหมาย
เพื่อป้องกันการสับสนในการใช้ ลวดขณะนามาประกอบเป็ นลวดต่อ, ลวดเก็บเร็ว และลวดทุน่
หมายเขต จึงได้ ทาสีเป็ นห่วงหรือแถบ กว้ าง ๔ ซม. โดยทาติดไว้ ที่ข้างหน้ าตาลีที่ปลายของลวดทังสอง
้
- ลวดต่อ (Stream Buoy Pendant)
=
๑ แถบสีแดง
- ลวดเก็บเร็ว (Painter)
=
๑ แถบสีดา
- ลวดทุ่นหมายเขต ความยาว ๒๐ เมตร =
๑ แถบสีเขียว
- ลวดทุ่นหมายเขต ความยาว ๔๐ เมตร =
๒ แถบสีเขียว
- ลวดทุ่นหมายเขต ความยาว ๖๐ เมตร =
๓ แถบสีเขียว
- ลวดทุ่นหมายเขต ความยาว ๘๐ เมตร =
๑ แถบสีขาว
- ลวดทุ่นหมายเขต ความยาว ๑๐๐เมตร =
๒ แถบสีขาว
- ลวดทุ่นหมายเขต ความยาว๑๒๐ เมตร =
๓ แถบสีขาว
โซ่ตอ่ ลูกปูนและสมอ เป็ นวัสดุพวก NON – MAGNETIC
เครื่องถ่วงจะยึดอยู่กบั พื ้นท้ องทะเลด้ วยสมอ พร้ อมทังลู
้ กปูน ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการฝึ กแล้ วหาก
ไม่มีกระแสน ้าแรง ก็ไม่จาเป็ นต้ องใช้ สมอก็ได้
ในน่านน ้าที่มกี ระแสน ้าเชี่ยวแรงจะต้ องใช้ ทนุ่ หมายเขตแบบคู่ ซึ่งประกอบด้ วยทุน่ หมายเขต
แบบ RBB 1 + ลูกลอยอีก ๑ ลูก + ลูกปูน (ปกติ) ๑๐๐ กก.พร้ อมทังลู
้ กปูนเพิ่ม ๑๐๐ กก.และสมอ
(P)๑๗.๕ กก.
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ชนิดของเครื่องถ่ วงและระยะเห
ความลึก
เมตร

ลวดทุ่นหมายเขต
เมตร

เครื่องถ่วงทุน่ ฯ
แบบเดีย่ ว
๑-๒ นอต

เครื่องถ่วงทุน่ ฯ
แบบคู่
๒-๔ นอต

๑๐–๑๕
๑๕–๓๐
๓๐–๔๕
๔๕–๖๐
๖๐–๗๕
๗๕–๘๐

๒๐
๔๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
๑๒๐

๑๐๐ กก.+P
๑๐๐ กก.+P
๑๐๐ กก.+P
๒/๑๐๐ กก.+P
๒/๑๐๐ กก.+P
๒/๑๐๐ กก.+P

๒/๑๐๐ กก.+P
๒/๑๐๐ กก.+P
๒/๑๐๐ กก.+P
๓/๑๐๐ กก.+P
๓/๑๐๐ กก.+P
๓/๑๐๐ กก.+P

ระยะเห
(เส้ นผ่าศูนย์กลา
งของวงหันเป็ น
เมตร)
๓๔–๓๖
๗๔–๕๓
๑๐๔–๘๐
๑๓๒–๑๐๖
๑๖๐–๑๓๓
๑๘๗–๑๕๙

๑.๔.๕ อุปกรณ์ เครื่ องประกอบทุ่นหมายเขต
๑) ทุ่นหมายเขตแบบ RBB 1ปกติจะประกอบด้ วยลูกลอย จานวน ๒ ลูก พร้ อมทังส่
้ วนประกอบ
๒) การติดตัง้ หมายเลขพัสดุที่จดั หา ชื่อพัสดุในการจัดหา รวมถึงน ้าหนักต่าง ๆ ของแต่ละ
ส่วนประกอบจะหาได้ จาก TDV. (Technical Regulation) ในตอนที่ ๕ หรือจากคาแนะนาใน ตา
ราง
รายการ AAN
๓) อุปกรณ์ประกอบ มีดงั นี ้
- เสกล M 10
- เสกล A1 สาหรับสมอ
- หลอดไฟขนาด ๔ โวลท์ ๐.๑ แอมป์
- ฝาครอบกรองแสง สีแดง
- ฝาครอบกรองแสง สีเขียว
- ฝาครอบกรองแสงสีใส
- กระจกหลอดไฟ สีขาว
- แบตเตอรี่แห้ ง (ถ่านไฟฉาย) ขนาด ๑.๕ โวลท์ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๓ มม. สูง ๖๑ มม.
แบบ BA 30 (TYPE BA 30)
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สาหรับแบตเตอรี่นี ้มิได้ มาพร้ อมกับอุปกรณ์ แต่จะต้ องจัดหาเองต่างหาก
เอกสารคู่มือ
คูม่ ือเฉพาะสาหรับทุน่ หมายเขตแบบ RBB 1 ไม่ได้ จดั ทาไว้ การปฏิบตั ิอนื่ ๆ เกี่ยวกับทุน่ หมายเขตบนเรือ
จะต้ องลงรายการไว้ ในสมุดบันทึกการทางานของแผนกอาวุธ

ตอนที่ ๒
คาแนะนาในการใช้ และการปล่ อย – เก็บ อุปกรณ์ รวมถึงการปฏิบัตบิ ารุงรักษา และมาตราการ
ข้ อป้องกันอันตราย
คาแนะนาในการใช้ และการปล่ อย – เก็บ อุปกรณ์
ข้ อควรจาโดยทั่วไป
๑) การเตรียมการเพื่อการประกอบทุน่ หมายเขตแบบ RBB 1 ใช้ เวลาประมาณ ๑๕ นาทีตอ่
๑ ลูก
๒) แบตเตอรี่ที่ใช้ กบั ไฟกระพริบ ต้ องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๓๓ มม.
๓) ตัวไฟกระพริบ (Transistorized Flashing) ออกแบบไว้ จะไม่ทางานเมื่อ อุณหภูมิสงู กว่า
๒๐ องศาเซลเซียส
๔) เมื่อเตรียมการที่จะวางทุ่นหมายเขต บนดาดฟ้าท้ ายเรื อจะต้ องดูความเรียบร้ อย ไม่มีสิ่ง
กีดขวางใด ๆ ทังสิ
้ ้น พวงชูชีพช่วยเหลือคนตกน ้า (มีไฟประกอบสาหรับใช้ ในเวลากลางคืนด้ วย) จะต้ อง
เตรียมไว้ ให้ พร้ อม การแต่งกายของเจ้ าหน้ าที่จะต้ องแต่งกายให้ รัดกุม สวมรองเท้ าที่ให้ ความปลอดภัยแก่
เท้ าได้ ใส่เสื ้อชูชีพและหมวกเหล็ก นาฬิกา แหวนและสายสร้ อยจะต้ องถอดออก ผู้ที่ทาหน้ าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบ (ผู้อานวยการ) ควรจะเป็ นนายทหารการอาวุธ (นายทหารทุน่ ระเบิด) ส่วนผู้ทาหน้ าที่สงั่ การใน
การวางนันจะต้
้ องเป็ นพันจ่าเหล่าทุ่นระเบิด
๕) พันจ่าทุน่ ระเบิด จะต้ องได้ รับคาสัง่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
- เริ่มต้ นการวาง
- จานวนทุ่นหมายเขต
- จานวนลูกปูน เครื่องถ่วง เครื่องสมอ ต่อทุ่นหมายเขต ๑ ลูก
- ความยาวของลวดทุ่นหมายเขต
- การประกอบทุ่นหมายเขต เช่น ธง, แผ่นสะท้ อนเรดาร์หรือไฟกระพริบ (สีของฝาครอบ
กรองแสง)
- การประกอบทุ่นหมายเขตแบบเดี่ยว หรือแบบคู่
- กราบที่จะทาการวาง
๖) เจ้ าหน้ าที่และการจัดสถานี
ผู้อานวยการ ๑ นายทหาร (นายทหารการอาวุธของเรือ นทบ.)
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ผู้สงั่ การ
ผู้ปฏิบตั ิงาน

๑ จ่า หรือ พันจ่า (เหล่าทุ่นระเบิด)
๑ ประจารนลวด
๑ ต่อและโรยลวด
๒ เตรียมการและทิ ้ง (ถีบหรือดัน) เครื่องถ่วง
๒ ทิ ้งตัวทุ่นหมายเขต ที่ประกอบแล้ ว (๓ คนถ้ าวางแบบคู)่
๑ ผู้ติดต่อคาสัง่ ท้ ายเรือ
๑ ผู้ติดต่อคาสัง่ บนสะพานเดินเรือ
๗) การสัง่ การ (สัญญาณสัง่ การ)
คาสัง่ ในการวางจะต้ องมาจากบนสะพานเดินเรือโดยมีสญ
ั ญาณนกหวีดสนามหรือหวูด
ดังนี ้
ยาว ๑ ครัง้
พร้ อมที่จะวางภายใน ๒ นาที
สัน้ ๒ ครัง้
“ ทิ ้ง “
นอกจากนี ้จะต้ องมีการติดต่อกันระหว่างท้ ายเรือ กับสะพานเดินเรือ ตลอดเวลาเพื่อ
รายงานต่าง ๆ โดยใช้ วงจรการติดต่อที่กาหนดไว้ ในเวลา กลางวันอาจจะใช้ สญ
ั ญาณมือแทนการ
รายงานต่าง ๆ ก็ได้
การเตรียมการ
- รนม้ วนลวดทุ่นหมายเขต จะต้ องต่อเข้ ากับแท่นของรนกว้ านให้ แน่นจนไม่สามารถจะถูกดึงมา
ทางท้ ายเรือได้
การประกอบทุ่นหมายเขตแบบ RBB 1
- ประกอบเสาธงลูกลอยท่อนบน และเสาธงท่อนล่าง เข้ ากับตัวลูกลอย
- ใส่สลักยึด
- ต่อน ้าหนักถ่วง ด้ วยเสกล M 10 เข้ ากับห่วงของเสาธงท่อนล่าง
- ติดแผ่นสะท้ อนเรดาร์ บนเสาธงท่อนบน แล้ วกวดสลักยึดที่ห่วงแหวนให้ แน่น
- ผูกธงเข้ ากับเสาทุ่นหมายเขตท่อนบน
- เตรียมไฟกระพริบ ให้ พร้ อมที่จะติดตังได้
้ ทนั ทีเมือ่ สัง่
- ติดไฟกระพริบ เข้ ากับเสาธง โดยให้ อยู่เหนือแผ่นสะท้ อนเรดาร์
- ต่อโซ่เข้ ากับห่วงที่ด้านล่างของท่อกลางตัวลูกลอย ด้ วยเสกล M 10 อีกปลายหนึ่งต่อเข้ ากับ
เสกล M 10
- จัดวางลวดเก็บเร็ว (ทาเป็ นห่วง) อยู่เหนือไฟกระพริบ และแผ่นสะท้ อนเรดาร์
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- แต่งให้ ลวดเก็บเร็วอยูใ่ นตาแหน่ง โดยการจัดให้ ลวดวางตัวลงไปข้ างล่างของแผ่นสะท้ อน
เรดาร์แล้ วผูกมัดด้ วยเชือกป่ าน
หมายเหตุ การประกอบอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือดังกล่าวสามารถจะเปลีย่ นแปลงลาดับได้ตามต้ องการ
- ให้ วางทุน่ หมายเขตลักษณะตังตรงพาดอยู
้
่ระหว่างกว้ านรนลวด แล้ วผูกให้ แน่น
การเตรียมเครื่องถ่วง
- ต่อโซ่ ด้ วยเสกลเข้ ากับลูกปูนส่วนอีกปลายหนึง่ ต่อเข้ ากับเสกล A 1
- ต่อสมอ ด้ วยเสกลกับโซ่ที่ตอ่ เข้ ากับลูกปูน
- การต่อลูกปูนอันที่สองเข้ ากับโซ่เช่นเดียวกัน เมื่อต้ องการ
- วางเครื่องถ่วงบริเวณดาดฟ้าท้ ายเรือ
- นาลวดทุน่ หมายเขตมาวางเรียงลาดับตามที่ต้องการจะใช้
- ม้ วนลวดดังกล่าวเข้ ารนจนหมด
การวางทุ่นหมายเขตแบบ RBB 1
๑) การวางปกติจะทิ ้ง ทางท้ ายเรือ การทิ ้งทางกราบเรือจะขึ ้นอยู่กบั ชนิดของเรือและสถานที่
เหมาะสมบนเรือ
- วางเครื่องถ่วงที่เตรียมการไว้ ให้ พร้ อมแล้ วทางกราบที่จะปล่อยข้ าง ๆ ลูกกลิ ้ง ท้ ายเรือ ลูกปูน
(หรือสมอ) ควรจะวางใกล้ ๆ ขอบดาดฟ้าท้ ายเรือ สมอควรจะห้ อยอยูท่ ้ ายเรือ
- ทุ่นหมายเขตแบบ RBB 1 วางบนกราบเรือด้ านตรงข้ ามกับเครื่องถ่วง เสาท่อนบนของ
ทุ่นหมายเขตชี ้ไปทางท้ ายเรือ ส่วนเสาท่อนล่างที่มนี ้าหนักถ่วงจะชี ้ไปทางหัวเรือ
- นาลวดของทุ่นหมายเขตเส้นแรก ออกจากรน โยงอ้ อมท้ ายเรือและราวลวดกราบเรือ ไปยังตัว
ทุ่นหมายเขตแล้ วต่อเข้ าที่เสกลของลวดเก็บเร็ว
ต่อเสกลเข้ ากับโซ่ ที่ตอ่ กับตัวทุ่นหมายเขตโดยให้ ลวดทุน่ หมายเขตสอดอยู่ข้างในตัวเสกล ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ลวดทุ่นหมายเขตผ่านได้ ตลอดที่ตวั เสกลของโซ่ เมือ่ ทาการหะเบสเก็บทุ่นหมายเขต
๒) การประกอบทุ่นหมายเขตแบบคู่
- ในการประกอบแบบคู่ ให้ สอดลวดทุ่นหมายเขตผ่านเสกลที่ห่วงลูกลอยที่สอง ต่อไปให้ ตอ่
ลูกลอยทังสองเข้
้
าด้ วยกันด้ วยลวดต่อ
๓) เมื่อได้ ยินสัญญาณหวูด/นกหวีดสนาม เสียงยาว ๑ ครัง้ – ระวังอีก ๒ นาทีจะทิ ้ง
- ให้ หะเรียลวดทุ่นหมายเขตที่เหลือออกจากรนแล้ วนาอ้ อมออกนอกตัวเรือมาไว้ บนดาดฟ้า
- ต่อปลายลวดทุน่ หมายเขตจากด้ านนอกเข้ ากับโซ่ของลูกปูนลวดทุน่ หมายเขต จะต้ องพาดอยู่
โดยอิสระนอกกราบเรือ
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- ขณะเดียวกันยกทุ่นหมายเขตค้ างไว้ เหนือราวลวดกราบเรือโดยอยู่นอกเรือ หันด้ านที่มี
น ้าหนักถ่วง ไปทางหัวเรือ และอาจจะวางไว้ ชวั่ คราวบนกราบเรือก็ได้
- ให้ เตรียมพร้ อมที่จะผลักเครื่องถ่วงลงน ้า
- รายงานสะพานเดินเรือ “ทุ่นหมายเขตพร้ อมที่จะทิ ้ง”
๔) เมื่อได้ ยินสัญญาณสัน้ ๒ ครัง้ “ ทิ ้ง “
- ทิ ้งเครื่องถ่วงลงน ้า
- ขณะเดียวกันให้ ทิ ้งทุน่ หมายเขตลงในน ้าโดยให้ ปลายที่มนี ้าหนักถ่วงลงน ้าก่อน
ตาบลที่แน่นอนของทุ่นหมายเขตที่ทิ ้งนันส
้ าคัญ ดังนันจะต้
้ องทิ ้งเครื่องถ่วงเมื่อได้ ยินสัญญาณ
รายงานสะพานเดินเรือ “ทิ ้งทุน่ หมายเขตเรียบร้ อย”
การเก็บทุ่นหมายเขตแบบ RBB 1
๑) พันจ่าทุ่นระเบิด จะต้ องได้ รับคาสัง่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
- จานวนทุ่นหมายเขตที่จะเก็บ
- ทุ่นหมายเขตเมื่อเก็บขึ ้นมาแล้ วจะทาการทิ ้งลงไปใหม่หรือถอดประกอบออกเลย
๒) เจ้ าหน้ าที่และการจัดสถานี
ผู้อานวยการ ๑ นายทหาร (นายทหารการอาวุธของเรือ นทบ.)
ผู้สงั่ การ
๑ จ่าหรือพันจ่า (เหล่าทุ่นระเบิด)
ผู้ปฏิบตั ิงาน ๑ ประจาลวดนา
๑ ประจาขอตะเพลาและเป็ นคนชีต้ าแหน่ งทุ่น ฯ
๑ ประจากว้ านท้ าย
๑ ประจากว้ านรนลวด
๒ ประจารนม้ วนลวด
การเตรียมอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในการเก็บทุ่นหมายเขต
๑) เตรียมเครนที่จะใช้ ยก
- ต่อรอกตีน (Snatch Block 4) เข้ าที่ข้างใต้ ของแขนเครนซึ่งได้ เจาะรูไว้ ด้ วยเสกล
- ต่อรอกตีนตัวที่สอง เข้ าที่ห่วงบนพื ้นดาดฟ้าเรือ (ในทิศทางที่นาลวดไปเข้ ากว้ านท้ ายได้ )
- ร้ อยลวดยาว ๔๐ เมตร เพื่อใช้ เป็ นลวดน ้าในการเก็บผ่านรอกตีนบนดาดฟ้าและผ่าน
รอกที่เครนแล้ วนาปลายลวดข้ างหนึ่งไปเข้ ากว้ านท้ าย
- ต่อเสกล A1เข้ ากับปลายลวดนาอีกข้ างหนึ่ง
- ต่อขอเกี่ยว (Cat Hook) เข้ ากับลวดยก ของเครน
- ม้ วนลวดยกเข้ ารนในตัวเครนโดยตรึงปลายไว้ ให้ แน่น (ใช้ ในการเก็บทุ่นหมายเขตใน
กรณีของลวดเก็บเร็วหลุดหรือขาดไป)

๙๙

๒) เตรียมกว้ านรนลวดให้ พร้ อม
๓) วางรนม้ วนลวดทุ่นหมายเขตข้ างหลังกว้ านดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อม้ วนลวดทุ่น หมายเขตเข้ ารน
๔) จัดวางขอตะเพลาและเครื่องมือไว้ ในที่ที่เหมาะสมพร้ อมที่จะใช้ รายละเอียดในรูปแสดงการ
เตรียมเครนสาหรับยกท้ ายบท
วิธีดาเนินการเก็บทุ่นหมายเขต
๑) คาแนะนาสาหรับการนาเรือ
ในเกือบทุก ๆ กรณี ทุ่นหมายเขตจะเหเอนจากตาบลที่เดิมไปในทิศทางของกระแสน ้า
โอกาสที่ลมแรง ๆ มีอิทธิพลมากกว่ากระแสน ้าที่ออ่ น ๆ เกิดขึ ้นได้ น้อยมาก ดังนี ้ ผบ.เรือ จะต้ องทราบ
ทิศทางที่แน่ชดั ของกระแสน ้าและเหมาะสมที่สดุ ที่ขอแนะนาให้ นาเรือเริ่มเที่ยวในการเก็บเมื่อทุ่นหมายเขต
อยู่ข้างหน้ าห่างประมาณ ๔๐๐ เมตร เพื่อว่าจะสามารถปรับแต่งทิศทางเรือได้ จากผลของกระแสน ้าและ
กระแสลม เรือจะค่อย ๆ ถอยหลังสามารถที่จะเก็บทุ่นหมายเขตได้ (เอาขึ ้นได้ )
ในกรณีของการนาเรือเข้ าเก็บทุ่นหมายเขตเที่ยวแรกไม่ประสพความสาเร็จก็ให้ นาเรือ
ออกไปเริ่มเที่ยวใหม่อย่าใช้ เครื่องจักรแรงขณะเข้ าใกล้ท่นุ หมายเขตและถ้ าปรากฎว่าลวดทุ่นหมายเขตจะ
เข้ าหรือพาดท้ องเรือหรื อใบจักร ก็ให้ สงั่ หยุดเครื่องทังสองเครื
้
่องทันที (สาหรับเรือ ลทฝ.ของไทยทังสองล
้
า
นี่จะต้ องปลดคลัทซ์ด้วย เพราะเป็ นใบจักรแบบบังคับพิช โดยเพลาจะหมุนตลอดเวลา
ในทันทีที่ท่นุ หมายเขตเข้ ามาใกล้ เรือใหญ่ให้ หยุดเครื่อง (ปลดคลัทซ์) ด้ านที่จะทาการ
เก็บในทางปฏิบตั ิขณะเก็บทุ่นควรจะระลึกอยูเ่ สมอว่า เรือจะลอยอยูเ่ หนือเครื่องถ่วง และขณะเก็บ
เครื่องถ่วงจากพื ้นท้ องทะเลขึ ้นเรือใหญ่ควรระมัดระวังโซ่และลวดทุ่นหมายเขตจากการเกาะเกี่ยวสิ่งใด ๆ
ใต้ น ้าที่จะทาให้ ขาดได้
๒) การเก็บทุ่นหมายเขต
- หันเครนออกนอกกราบเรือ
- จัดเจ้ าหน้ าที่ชีต้ าแหน่งของทุ่นหมายเขตบริเวณหัวเรือ โดยใช้ นิ ้วมือชี ้ ทิศทางของ
ทุ่นหมายเขตที่ลอยอยู่ขณะนัน้ ๆ
- ถ้ าทุ่นหมายเขตลอยลืน่ ไถลมาทางกราบเรือ ก็ให้ พนักงานเกี่ยว ทุน่ หมายเขต ใช้
ขอเกี่ยวเกี่ยวเข้ าที่ห่วง ของลวดเก็บเร็วแล้ วนามาต่อเข้ ากับลวดนาที่ติดอยู่กบั เครน
- ตัดหรือกระชาก เชือกป่ านที่มดั ลวดเก็บเร็วเข้ ากับเสาลูกลอยให้ ขาด
- ปล่อยให้ ท่นุ หมายเขตลอยอยู่โดยอิสระ
- เจ้ าหน้ าที่อีกคนหนึ่ง พร้ อมด้ วยขอตะเพลาคอยให้ ความช่วยเหลือ
- ให้ ทาการหะเบสลวดทันที หลังจากที่ได้ ตอ่ ลวดเก็บเร็วเรียบร้ อย และ ลวดเก็บเร็วหลุด
จากเสาลูกลอยแล้ ว
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- ทุ่นหมายเขตจะลอยน ้าอยู่โดยอิสระจนกระทัง่ ลวดทุ่นหมายเขตถูกหะเบสขึ ้นมาจน
หมด โดยหะเบสผ่านรอกตีน ที่ติดอยู่กบั แขนเครน
- หันเครนเข้ าในเรือ กดเสาลูกลอยท่อนบนลงจนตัวทุ่นหมายเขตอยู่ในแนวราบ ขนาน
กับกราบเรือ แล้ วค่อย ๆ ยกข้ ามกราบเรื อเข้ าไปในเรือ
- วางทุ่นหมายเขตลงบนดาดฟ้า
- ปลดลวดทุน่ หมายเขตออก
- ขณะนี ้ลวดของทุ่นหมายเขตที่เก็บเสร็จนันก็
้ จะใช้ เป็ นลวดนาสาหรับใช้ เก็บทุน่ หมายเขต
ลูกต่อไป
- จัดเก็บทุ่นหมายเขตและเครื่องถ่วง ที่ได้ เก็บขึ ้นมาแล้ วนันให้
้ เรียบร้ อย มิให้ กีดขวาง
การทางานของการเก็บลูกต่อไป
การเก็บทุ่นหมายเขต ในกรณีลวดเก็บเร็วหลุดจากเสาทุ่นหมายเขต
ถ้ าลวดเก็บเร็ว หลุดออกจากเสาทุ่นหมายเขต พนักงานเกี่ยวทุ่นหมายเขตไม่สามารถจะเกี่ยว
และต่อลวดเก็บเร็วเข้ ากับลวดนาได้ จะต้ องเกี่ยวตัวทุ่นหมายเขตแล้ วยกขึ ้นมาให้ พ้นน ้า ทังนี
้ เ้ พื่อที่จะนา
ลวดนามาต่อกับลวดทุน่ หมายเขตได้
- เกี่ยวลวดยกที่ติดอยู่ที่เครนพร้ อมด้ วยขอเกี่ยว เข้ าที่ห่วง บนด้ านบนของทุ่นหมายเขต
- หะเบสลวดยกจนตัวทุ่นหมายเขตลอยขึ ้นพ้ นน ้า
- ต่อลวดนา เข้ ากับลวดทุ่นหมายเขต
- หย่อนทุ่นหมายเขตลงน ้าให้ ลอยอยู่โดยอิสระ
- หะเบสเก็บลวดนาและลวดทุ่นหมายเขต โดยดาเนินการตามวิธีการตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วใน
หัวข้ อการเก็บทุ่นหมายเขตุ
การเก็บและการปฏิบัตบิ ารุงรักษา
การเก็บ
ให้ จดั เก็บอุปกรณ์สว่ นประกอบต่าง ๆ ในที่ที่มีการยึดจับเกาะที่มนั่ คงทังบนดาดฟ
้
้ าและใน
กระซับทุ่นระเบิดที่จดั ทาไว้ โดยเฉพาะ

การปฏิบตั ิบารุงรักษา
– ภายหลังการใช้ งานทุกครัง้ จะต้ องทาความสะอาดเสกล, ลวด, นอตด้ วยน ้าจืด และทาจาระบี
- ใช้ น ้ายาที่กาจัดสนิมโดยเฉพาะ เพื่อกาจัดสนิมหากมีปรากฏขึ ้น
- จัดทาสีเครื่องหมายความยาวลวดทุน่ หมายเขตใหม่ถ้าจาเป็ น
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- ไม่ต้องซ่อมหรือทาสีให้ แก่ตวั ทุ่นหมายเขตแต่อย่างใด การซ่อมทาใด ๆ ก็ตามแต่ จะเป็ นหน้ าที่
ของหน่วยซ่อมทาหรือปรับปรุงเท่านัน้ (สพ.ทร.)
- ให้ ตากธงให้ แห้ งทุกครัง้ ภายหลังการใช้
- นาแบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) ออกจากไฟทุ่นหมายเขตเมื่อเลิกใช้ ทกุ ๆ ครัง้ และ เช็ดตัวกระบอก
ไฟให้ แห้ ง
สาหรับวัสดุที่ใช้ ในการบารุงรักษาอุปกรณ์มีดงั นี ้
- น ้ามันกันสนิม (K 10) หมายเลขพัสดุ ๙๑๕๐ – ๑๒ – ๑๗๐ – ๐๕๑๗
- จาระบีหล่อลืน่ (FASTE G)หมายเลขพัสดุ ๙๑๕๐ – ๑๒ – ๑๒๔ – ๙๕๕๙
สาหรับแผ่นสะท้ อนเรดาร์และเสาธงทุ่นหมายเขต
- สีสะท้ อนแสง , สีส้ม กระป๋ องขนาด ๑ ลิตร หมายเลขพัสดุ ๘๐๑๐ –๑๒ – ๑๓๒ – ๐๗๖๑
กระป๋ องขนาด ๕ ลิตร หมายเลขพัสดุ ๘๐๑๐ – ๑๒ –๑๓๒ – ๐๗๖๐
- ทินเนอร์ สาหรับผสมสีสะท้ อนแสง
- - กระป๋ องขนาด ๑ ลิตร หมายเลขพัสดุ ๘๐๑๐ – ๑๒ – ๑๓๒ – ๐๙๓๘
- - กระป๋ องขนาด ๕ ลิตร หมายเลขพัสดุ ๘๐๑๐ – ๑๒ – ๑๓๒ – ๐๙๐๙
- แลคเกอร์ สาหรับผสมสีสะท้ อนแสง
- - กระป๋ องขนาด ๑ ลิตร หมายเลขพัสดุ ๘๐๑๐ – ๑๒ – ๑๓๒ – ๐๗๖๔
- - กระป๋ องขนาด ๕ ลิตร หมายเลขพัสดุ ๘๐๑๐ – ๑๒ – ๑๓๒ – ๑๗๖๓
มาตราการข้ อป้องกันอันตราย
ไม่มีข้อป้องกันอันตรายใด ๆ โดยเฉพาะที่ใช้ กบั การ วาง – เก็บ ทุน่ หมายเขตแบบ RBB 1
นอกจากจะต้ องปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวังตามระเบียบข้ อบังคับที่ครอบคลุมและเกี่ยวกับ
เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ ในด้ านสงครามทุ่นระเบิด
%%%%%%%%%%%%%%%%
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๓.๔ ทุ่นหมายเขต RBB2 (RAUMBEZEICHNUNGSBOJE 2)
ตอนที่ ๑ รายละเอียดของอุปกรณ์
กล่ าวโดยทั่วไป
ชื่อของอุปกรณ์ ทุ่นหมายเขตแบบ RBB2 (RAUMBEZEICHNUNGSBOJE 2)
รายละเอียดโดยทั่วไป
ทุ่นหมายเขตแบบ RBB2 เป็ นทุ่นหมายอ้ างอิงสาหรับการเดินเรือด้ วยเรดาร์ ที่มีระยะเห
(OFF SET) น้ อย มีสว่ นประกอบคือ
- ตัวทุ่นหมายเขต
- เสาทุน่ หมายเขต
- เครื่องช่วยในการเดินเรือ
- เครื่องถ่วง
ทุ่นหมายเขตแบบนี ้ใช้ ได้ ในทะเลเหนือและทะเลบอลติกในน ้าลึกระหว่าง ๑๐ – ๕๐ เมตร ทุ่นหมายเขต
แบบ (ROLL BUOY) อาจใช้ เพื่อเป็ นเครื่องหมายแสดงตาบลที่ ที่ทิ ้งทุ่นหมายเขตได้
ความมุ่งหมายในการใช้
ทุ่นหมายเขตแบบ RBB2 ใช้ เป็ นทุน่ หมายอ้ างอิง (Reference Buoy)ในการเดินเรือโดยใช้ เรดาร์
ของเรื อกวาดทุ่นระเบิดชัน้ ๓๕๑(TROIKA) และเรือล่าทาลายทุ่นระเบิด ชัน้ ๓๓๑
ส่ วนประกอบของอุปกรณ์
ตามองค์ประกอบ (GAPI = GERATEAUFGLIEDERUNGSPLAN) ทุ่นหมายเขตแบบ RBB2
จาแนกออกได้ เป็ นส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
หมายเลข
ชื่อเรียก
๐๐
ทุ่นหมายเขต ครบชุด
๐๑
ส่วนที่ลอยน ้า
๐๒
อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ
๐๓
เครื่องถ่วง
๐๔
อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ
ดูรายละเอียดตามรูปแสดงรายการอุปกรณ์และหมายเลขพัสดุ

๑๐๕

คุณลักษณะเฉพาะ
๑ คุณลักษณะเฉพาะโดยทัว่ ไป
ทุ่นหมายเขตแบบ RBB2 ที่ประกอบแล้ ว
- สูง
๓,๔๖๐ มม.
- น ้าหนัก
๒๕๐ กก.
ตัวทุ่นหมายเขต
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง
๑,๐๐๐ มม.
- สูง
๑,๐๕๐ มม.
- น ้าหนัก
๗๖ กก.
ลูกตุ้มถ่วง
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง
๒๐๘ มม.
- ความสูงถึงห่วงต่อ ๓๓๐ มม.
- น ้าหนัก
๕๐ กก.
ลูกปูน
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง
๒๙๐ มม.
- สูง
๑๘๐ มม.
- น ้าหนัก
๑๑๐ กก.
เสาทุ่นหมายเขต
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง
๕๕ มม.
- ความยาว
๒,๘๕๐ มม.
- น ้าหนัก
๔.๒๖๕ กก.
ไฟกระพริบ
- ความยาว
๔๗๔ มม.
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง
๔๒ มม.
- น ้าหนัก
๑
กก.
- แรงเคลื่อนกระแสไฟใช้ งาน ๖ โวลท์
- ความถี่การกระพริบ ๔๘ ครัง้ ต่อนาที
ทุ่นกลมลอย (Roll Buoy A 4)
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง
๕๒๕ มม.
- สูง
๕๗๕ มม.
- น ้าหนัก
๔.๒ กก.

๑๐๖

แผ่นสะท้ อนเรดาร์
แบบที่ ๑
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง
๔๓๐ มม.
- สูง
๖๓๐ มม.
- น ้าหนัก
๔.๒ กก.
๒ ข้ อมูลคุณลักษณะเฉพาะของแผ่นสะท้ อนเรดาร์
แบบที่ ๑ (Model 1)
- ย่านความถี่ (ก) BAND 1 ;
5450 – 5825 MHz
(ข) BAND 2 ;
8500 – 9600 MHz
- ย่านมุมสะท้ อนทางระดับ : ๐ – ๓๖๐ °
- ย่านมุมสะท้ อนทางกระดก :  ๓๐ °
- พื ้นที่หน้ าตัดการสะท้ อน : 30 m๒

แบบที่ ๒
๔๘๕ มม.
๗๑๑ มม.
๕.๙ กก.
แบบที่ ๒ (Model 2)
ก) BAND 1 ;
5450 – 5825 MHz
ข) BAND 2 ;
8500 – 9600 MHz
๐ – ๓๖๐ °
 ๓๐ °
ก) BAND 1 : 25 m๒
ข) BAND 2 : 10 m๒
ก) Horizontal
ข) Circular

- ชนิดของการส่งคลื่นสะท้ อน Horizontal
(Polarization)
๓ วัสดุที่ใช้ สร้ าง
๑) ตัวทุ่นหมายเขต ทาด้ วย (GRP) (Glass Fiber Reinforced Polyester Resin ) ซึ่งผิวชันนอก
้
จะทาสีส้มภายในบุด้วย Plasticised Polyurethane Foam
๒) แผ่นสะท้ อนเรดาร์
แบบที่ ๑ ( Model 1) ทาด้ วยแผ่นอลูมเิ นียมและครอบป้องกันไว้ ด้วย Radome
แบบที่ ๒ (Model 2) แผ่นสะท้ อนเรดาร์ประกอบด้ วยแผ่นพลาสติกโฟมแข็งและจะ
เคลือบผิวนอกด้ วย อลูมิเนียม และครอบป้องกันไว้ ด้วย Radome
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑ ส่วนที่ลอยน ้า
ส่วนที่ลอยน ้าประกอบด้ วย
๑.๑ ตัวทุ่นหมายเขต ตัวทุ่นหมายเขตเป็ นที่ติดตังเครื
้ ่องช่วยในการเดินเรือและต่อเข้ า กับเครื่อง
ถ่วง ประกอบด้ วยส่วนบนและส่วนล่าง ซึ่งประกอบติดกันอยู่สว่ นกลางของทุ่นหมายเขตจะมีน ้าหนักถ่วง
พร้ อมด้ วยห่วงสาหรับต่อเข้ ากับอุปกรณ์เครื่องถ่วงส่วนบนของทุ่นหมายเขตจะมีวงแหวนยกติดอยู่ และ
มีท่อแกนกลางซึ่งเจาะผ่านตลอดตัวทุ่นหมายเขตเพื่อใช้ สาหรับเสียบเสา

๑๐๗

๑.๒ เสาทุน่ หมายเขต เสาทุ่นหมายเขตจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนโตสุด ซึ่ง สามารถ
สอดประกอบเข้ ากับท่อแกนกลางของตัวทุ่นหมายเขตได้ และจะยึดติดแน่นกับวงแหวนยกของตัวทุ่น
หมายเขตด้ วยแหวนรัดพร้ อมสลักกวด เสาทุ่นหมายเขตจะเป็ นที่ประกอบแผ่นสะท้ อนเรดาร์และ
ไฟกระพริบซึ่งช่วยในการเดินเรือ
๒ อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ
อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือประกอบด้ วย
๒.๑ แผ่นสะท้ อนเรดาร์ จะประกอบอยู่บนปลายส่วนบนของเสา ทุ่นหมายเขต และจะยึดติดกับ
เสาด้ วยแหวนรัด ๒ ตัว สามารถแต่งเลื่อนแผ่นสะท้ อนเรดาร์บนเสาทุ่นหมายเขตได้ ตามต้ องการ
แผ่นสะท้ อนเรดาร์ประกอบด้ วย ๒ มุม ซึ่งจัดวางโดยรอบตัวท่อแกนยึดใน Radome มีลิ ้น (Vent) สาหรับ
ระบายน ้าออกได้เมื่อมีน ้าเข้ าไปข้ างใน
๒.๒ ไฟกระพริบ ไฟกระพริบจะประกอบติดที่ยอดเสาธงด้วยปลอกยึดซึ่งจะยึดติดแน่นกับเสา
โดยแหวนรัดตัวบนและสลักกวดไฟกระพริบนี ้ใช้ สาหรับเป็ นที่สงั เกตเห็นทุ่นหมายเขตแบบ RBB2 ใน
เวลากลางคืนหรือในกรณีทศั นะวิสยั เลว ไฟกระพริบประกอบด้ วย
- กระบอกไฟรูปทรงกระบอก
- ยอดบนสุดของกระบอกไฟมีครอบแก้ ว ซึ่งจะกวดอัดไว้ ด้วย แหวนอัด และปะเกน
- ส่วนล่างสุดของกระบอกไฟจะปิ ดด้ วยแผ่นห่วง
- ในตัวกระบอกไฟจะมีปลัก๊ ใส่แบตเตอรี่
- พร้ อมด้ วยอุปกรณ์ทาไฟกระพริบอันประกอบด้ วยสวิตซ์ปรอท , ตัวทาให้ กระพริบ
พร้ อมสวิตซ์ และขัวต่
้ อหลอดไฟ
- แหวนกวดยึดกระบอกไฟ (Holder)
ไฟกระพริบใช้ แบตเตอรี่ชนิด BA 30 จานวน ๔ ก้ อนและจะเริ่มทางาน ด้ วย PHOTO
ELECTRICELL สวิตซ์ปรอทที่ติดตังอยู
้ ใ่ นวงจรไฟกระพริบ จะตัดทางไฟ (off) เมื่อกระบอกไฟอยู่ใน
ลักษณะเอียง (วางตัวทางดิ่ง น้ อยกว่า ๙๐)

๓ เครื่องถ่ วง
เครื่องถ่วงจะประกอบเข้ ากับตัวทุ่นหมายเขตโดยการต่อเข้ ากับส่วนล่าง ของตัวทุน่ หมายเขต ที่ห่วง
ของน ้าหนักถ่วง เครื่องถ่วงประกอบด้ วย
- ลวดต่อตัวทุ่น
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๐.๕ ม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
“
๔ มม. ยาว ๐.๕ ม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
“
๔ มม. ยาว๑ ม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
“
๔ มม. ยาว ๒ ม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
“
๔ มม. ยาว ๔ ม.

๑๐๘

- ลวดทุ่นหมายเขต
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. ยาว ๑๐ ม.
- ลวดทุ่นหมายเขต
“
๔ มม. ยาว ๒๐ ม.
- ลวดต่อเครื่องถ่วง
“
๔ มม. ยาว ๙.๕ ม.
- เชือกยาง
“
๑๒มม. ยาว ๔.๕ ม.
- ลวดยก
“
๖ มม.
- ลูกตุ้มถ่วง
หนัก
๕๑ กก.
- ลูกปูน
“
๑๐๐ กก.
- เสกล M10
“
๐.๑๒๕ กก.
- กุญแจกลขนาด ๑
เครื่องถ่วงจะทาหน้ าที่ยึดทุ่นหมายเขตให้ อยู่ ณ ตาบลที่ที่ทิ ้งทุน่ ในน ้า ตัวทุน่ หมายเขตจะตัง้
ตรงอยู่ได้ ด้วยลูกตุ้มถ่วงและวางตัวอยู่ในตาบลที่ ที่ทิ ้งไว้ด้วยลูกปูน เครื่องถ่วงพร้ อมด้ วยการต่อแบบ
ยืดหดได้ ระหว่างลูกตุ้มถ่วงและลูกปูนโดยเชือกยาง จะทาให้ เกิดระยะเหที่มีขนาดวงแคบและปรับแต่ง
ความต่างระดับของความลึกน ้าได้ ถงึ ๒ เมตร
ลวดต่อเครื่องถ่วง ๙.๕ เมตร จะเป็ นตัวป้องกันการยืดเกินขีดจากัดของเชือกยางยืด ในขณะมี
คลื่นลมแรง และขณะเก็บทุ่นหมายเขต
การประกอบ
อุปกรณ์ประกอบของทุ่นหมายเขตแบบ RBB2 มีดงั นี ้
๑. เชือกเก็บเร็ว เชือกเก็บเร็วจะต่อระหว่าง ลวดตัวต่อทุน่ กับลวดทุน่ หมายเขตเส้นแรก ซึง่ ต่อไป
ยังเครื่องถ่วง เชือกเก็บเร็วประกอบด้ วย
- เชือกแสดงทิศทางกระแสน ้า (DRAY LINE)
- เชือกลอยน ้า ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มม. ยาว ๔๐ ม. เชือกเก็บเร็วนี ้ช่วยในการ
เกี่ยวและเก็บทุ่นหมายเขตง่ายขึ ้น
๒. ทุ่นกลมลอย ทุ่นกลมลอยเป็ นตัวแสดงตาแหน่งที่ทิ ้งทุ่นหมายเขต แบบ RBB2 ประกอบด้ วย
- ลูกลอย ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๕๒๕ มม.
- ลวดน ้าหนักถ่วง ยาว ๑๐ ม. , ยาว ๒๐ ม. และ ยาว ๓๐ ม.
- น ้าหนักถ่วง หนัก ๓๓ กก.
- ขอเกี่ยวเร็ว
- เสกล M10
---------------------------

๑๐๙

ตอนที่ ๒

คาแนะนาในการใช้ และการปล่ อย – เก็บอุปกรณ์
ข้ อควรจาโดยทั่วไป
๑) ในการใช้ ทนุ่ หมายเขตแบบ RBB2 นันจะต้
้ องคานึงถึง ข้ อป้องกันอันตรายและคาสัง่ การ
ต่าง ๆ ที่ได้ กล่าวไว้ ใน TDV. 1075/001 – 12 Band V
๒) การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ ทนุ่ หมายเขตแบบนี ้ จะต้องพิจารณาว่าใช้ กบั เรือกวาดทุ่นระเบิด
ชัน้ ๓๕๑ (TROIKA) หรือ เรือล่าทาลายทุ่นระเบิดชัน้ ๓๓๑ แล้ วดูหวั ข้ อการแนะนาโดยเฉพาะให้ ถกู ต้ อง
๓) พันจ่าทุน่ ระเบิด จะต้ องได้ รับคาสัง่ ต่าง ๆ ดังนี ้
- จานวนทุ่นหมายเขตที่จะวาง
- เริ่มต้ นการวาง
- ความยาวลวดน ้าหนักถ่วงของทุ่นกลมลอย (เมื่อมีการวาง)
- ความยาวลวดทุ่นหมายเขตแบบ RBB2 (ภายหลังจากที่วางทุ่นกลมลอยแล้ ว)
การตรวจสอบก่ อนจะใช้ งาน
๑) เตรียมไฟกระพริบให้ พร้ อมและทาการตรวจสอบการทางาน
๒) ตรวจสอบแหวนรัด ว่ากวดแน่นมัน่ คง
การใช้ งาน
เพราะว่าการทางานของทุน่ หมายเขตแบบ RBB2 จะถูกต้องเรียบร้ อยดีเมื่อตังความยาวลวดทุ
้
น่
หมายเขตได้ พอดีเหมาะกับความลึกของน ้า และต้ องแสดงตาแหน่งตาบลที่ที่จะทาการวางทุน่ หมายเขต
ด้ วยทุ่นกลมลอยก่อน

การคานวณความยาวลวดนา้ หนักถ่ วงของทุ่นกลมลอย
- นาค่าความลึกของน ้า ณ ตาบลที่ที่ตงใจจะวางทุ
ั้
่นหมายเขตแบบ RBB2 จากแผนที่แล้ วบวก
ด้ วย ค่าคงที่ ๓ เมตร จะได้ เป็ นค่าความยาวลวดที่ต้องใช้
การคานวณความยาวลวดทุ่นหมายเขตแบบ RBB2
๑) การใช้ ในทะเลบอลติกหรือน่านน ้าที่ไม่มีความต่างระดับน ้าขึ ้น – น ้าลง การคานวณความยาว
ลวดทุ่นหมายเขต ให้ นา ค่าคงที่ ๘ เมตร ลบออกจากค่าความลึกของน ้าที่ได้ จาก เครื่องหยัง่ น ้า คือ
ความยาวลวดทุ่นหมายเขต (เป็ นเมตร)ที่จะนามาใช้ ตัวอย่างเช่น
- ค่าความลึกของน ้าที่ได้ จากเครื่องหยัง่ น ้า = ๒๔.๕ เมตร
เพราะฉะนัน้ ความยาวลวดทุน่ หมายเขตที่ใช้ = ๒๔.๕ – ๘ = ๑๖.๕ เมตร
๒) การใช้ งานในทะเลเหนือหรือในน่านน ้าที่มีความต่างระดับน ้าขึ ้น – น ้าลง นาค่าความต่าง
ระดับความลึกของน ้าที่หาได้ ระหว่างระดับน ้าขึ ้นสูงสุดที่คาดหมายไว้ และระดับน ้าในขณะนัน้ มาบวก

๑๑๐

เข้ ากับค่าความลึกน ้าที่วดั ได้ ขณะนัน้ โดยเวลาน ้าขึ ้น – น ้าลง ขณะที่ทาการ วางทุ่นหมายเขตจะหาได้
จากมาตราน ้าซึ่งมีใช้ อยู่ประจาเรือ
ทังนี
้ ้จะได้
ความยาวลวดทุ่นหมายเขต (เมตร) = ความลึกน ้าทังหมด
้
– ๘ เมตร
ตัวอย่าง
ความลึกของน ้าขณะวางทุน่ กลมลอย วัดโดยเครื่องหยัง่ น ้าได้ เท่ากับ ๓๗ เมตร ต่อไปหา
จากมาตราน ้าว่าระดับน ้าขณะนันเป็
้ นเวลาน ้าขึ ้นหรือน ้าลง แล้ วนาค่าความต่างระดับความลึกของน ้า
เมื่อคิดน ้าขึ ้นสูงสุดไปบวกเข้ ากับค่าความลึกน ้าที่ วดั ได้ในตอนแรก
เช่น
เวลาวางทุ่นหมายเขต เป็ นเวลากึ่งกลางของน ้าขึ ้น – ลง (Middle of Tidal Period) และ
ค่าความต่างระดับของน ้าจากน ้าลงสุดถึงน ้าขึ ้นสูงสุด คือ ๓.๔ เมตร ดังนันจะได้
้
คา่ ความต่างระดับน ้าที่
หาได้ ขณะนันถึ
้ งน ้าขึ ้นสูงสุด เท่ากับ ๑.๗ เมตร แล้ วนาค่าที่ได้ นี ้ไปบวกเข้ ากับค่าความลึกน ้าที่วดั ได้
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ค่าความลึกน ้าทังหมด
้
(๓๗ + ๑.๗ = ๓๘.๗ เมตร) จากนันลบออกด้
้
วยค่าคงที่ ๘ เมตร
จะได้ เป็ นค่าความยาวลวดที่จะนามาใช้ คือ ๓๑ เมตร (๓๘.๗ – ๘ = ๓๐.๗ เมตร)
หมายเหตุ
ถ้ าหากสภาพพื ้นท้ องทะเลเป็ นโคลน (อ่อน) ความยาวของลวดทุ่นหมายเขตควรจะ
เพิ่มขึ ้นอีก ๑ เมตร เพราะเครื่องถ่วงจะจมลงในโคลนพื ้นท้ องทะเลได้

การเตรียมทุ่นลูกลอยให้ พร้ อมใช้
- ต่อลวดขนาดความยาวต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันโดยให้ ยาวได้ พอดีกบั ความลึกน ้าที่วดั ได้ แล้ วต่อเข้ าที่
ห่วงของตัวทุ่นกลมลอยด้ วยขอเกี่ยวเร็ว ถ้ าจาเป็ นต้ องลดความยาวลวดลงไป ก็ให้ ปลดเส้นที่สนออกก่
ั้
อน
- ต่อน ้าหนักถ่วงด้ วยเสกล M10 เข้ ากับปลายล่างสุดของลวด

การเตรียมการไฟกระพริบให้ พร้ อมใช้
- ส่งแบตเตอรี่ (ถ่าน) เข้ าไปในตัวไฟ
- การตรวจการทางานของไฟ ขณะเดียวกันใส่ฝาครอบแก้ วโดยการกวดด้ วยมือ หลังจากใส่
เรียบร้ อยแล้ วไฟจะต้ องกระพริบ
การเตรียมทุ่นหมายเขตแบบ RBB2 ให้ พร้ อมใช้
๑) การเตรียมส่วนที่ลอยน ้า
- ใส่แหวนรัดเข้ าที่ยอดบนของเสาทุ่นหมายเขต
- สอดเสาทุน่ หมายเขตเข้ าที่ทอ่ แกนกลางของตัวทุ่นหมายเขต
- เลื่อนแหวนรัดให้ เข้ าร่องของวงแหวนยกแล้ วใส่สลักห้ ามยึดไว้
- ที่สว่ นบนของเสาทุน่ หมายเขตให้ ใส่แหวนรัดตัวแรก ต่อไปให้ ใส่แหวนรัดตัวที่สอง
หลังจากที่ใส่แผ่นสะท้ อนเรดาร์ แล้ ว
- กวดแหวนรัดให้ แน่น เมื่อสวมตัวแผ่นสะท้ อนเรดาร์บนเสาทุ่นหมายเขตให้ สงู สุดเท่าที่
จะทาได้ แล้ ว
- ประกอบไฟกระพริบโดยการกวดปลอกรัดเข้ าที่เสาทุน่ หมายเขต
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- ใส่สลักห้ ามเข้ าที่ปลอกรัด และแหวนรัดตัวบน
หลังจากใส่เสาทุ่นหมายเขตและประกอบอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือแล้ ว ให้ ตรวจสอบแหวนรัด
และสลักห้ ามทุกตัวอีกครัง้ หนึ่งว่าแน่นดีแล้ ว
๒) การเตรียมเครื่องถ่วงให้ พร้ อมใช้
- ต่อกุญแจกลเข้ าที่ห่วงของน ้าหนักถ่วงที่ตวั ทุน่ หมายเขตส่วนล่างสุด
- นาลวดต่อ ๐.๕ เมตร มาต่อกับกุญแจกลด้ วยเสกล M10
หมายเหตุ
ลวดต่อ ๐.๕ เมตร นี ้จะต้ อง ต่ออยู่เสมอ กับตัวทุน่ หมายเขตโดยไม่ขึ ้นอยู่กบั ความลึก
ของน ้าแต่อย่างใด
- ต่อเสกล M10 เข้ ากับห่วงล่างสุดของลวดต่อ
- ต่อเชือกลอยน ้าและเชือกแสดงทิศทางกระแสน ้าด้ วยเสกล M10 เข้ าด้ วยกันแล้ ววาง
พร้ อมใช้ บนดาดฟ้าท้ ายเรือ
- ต่อเชือกยาง ด้ วยเสกล เข้ าที่ห่วงของลูกตุ้มถ่วง
- ต่อเสกล M10 จานวน ๒ ตัว เข้ าด้ วยกันแล้ วต่อเข้ ากับห่วงอีกข้ างของลูกตุ้มถ่วงและ
ลวดต่อเครื่องถ่วงเข้ าที่เสกลตัวบน
- ใช้ เสกล M10 ต่อห่วงปลายเดีย่ วของลวดยกปลายอีกข้ างของเชือกยางและลวดต่อ
เครื่องถ่วงเข้ ากับลูกปูน
- ยกลูกตุ้มถ่วงวางบนลูกปูนโดยให้ ปลายลวดยกข้ างที่มีสองห่วง สอดผ่านช่องของ
ลูกตุ้มถ่วงจากด้ านล่างขึ ้นด้ านบน
การวางทุ่นกลมลอย
ทุ่นกลมลอยจะถูกทิ ้งเมื่อถึงตาแหน่งตาบลที่ที่จะวางทุน่ หมายเขตตามคาสัง่ ที่ได้ รับขณะเดียวกันนัน้
ให้ หาความลึกของน ้าขณะนันให้
้ แน่นอน โดยใช้ เครื่องหยัง่ น ้าทาการวัด เพื่อไปคานวณหาความยาวลวด
ของทุ่นหมายเขตแบบ RBB2 ต่อไป
การประกอบเครื่องถ่ วง
ต่อลวดทุ่นหมายเขตตามความยาวที่คานวณได้ เข้ ากับลูกตุ้มถ่วงและลวดต่อ โดยสอดปลายบน
ของลวดทุ่นหมายเขตผ่านเสกลที่ติดอยู่กบั ลวดต่อแล้ วนาไปต่อเข้ ากับเชือกลอยน ้าด้ วยเสกล
หมายเหตุ
ลวดทุ่นหมายเขตเส้ นที่มีความยาวกว่าเส้นอื่น ๆ จะต่อเข้ ากับเชือกลอยน ้าเสมอ
การวางทุ่นหมายเขตแบบ RBB2
ปกติทนุ่ หมายเขตจะทิ ้งจากทางท้ ายเรือด้ วยความเร็วระหว่าง ๒ ถึง ๓ นอต บนเรือล่าทาลาย
ทุ่นระเบิดนัน้ ให้ ใช้ ขอเกี่ยวของ A – FRAME เป็ น ขอปลดด้ วย เริ่มจาก
- หะเรียลวดกวาด ออกจากรนกว้ าน จนกระทัง่ เกือบถึงขอบท้ ายเรือ และให้ ตอ่ ขอปลดเร็วด้ วย
เสกล A 1.6 เข้ าที่ห่วงตาลีของลวดกวาด อุปกรณ์ที่ประกอบขึ ้นเพื่ อการปลดนี ้ จะต้ องจัดวางไว้ บน
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ดาดฟ้าท้ ายเรือ เท่านัน้ ห้ ามวาง ห้ อยแขวนออกไปนอกท้ ายเรือ (แต่สาหรับเรือ ลทฝ.ไทย จะมีอปุ กรณ์
เพื่อการปลดที่ทาไว้ เฉพาะและใช้ ห้อยออกไปท้ ายเรือ)
- นาขอเกี่ยวของ A – FRAME ที่เกี่ยวเข้ าที่ห่วงลวดยกเส้นที่ยาวแล้ วยกลูกปูน พร้ อมด้ วย
ลูกตุ้มถ่วงที่วางซ้ อนอยู่ไปทางท้ ายเรือ จากนันค่
้ อย ๆ หะเรียลงให้ ห้อยอยูเ่ หนือขอบท้ ายเรือ แล้ วนาห่วง
ของลวดยกเส้นที่สนั ้ ประกอบเข้ ากับอุปกรณ์เพื่อการปลด
- หะเรียลูกปูนพร้ อมลุกตุ้มถ่วงต่อไป จนกระทัง่ ลวดกวาดหรืออุปกรณ์เพื่อการปลดเฉพาะที่ห้อย
อยู่ท้ายเรือรับน ้าหนักไว้ ทงหมด
ั้
จึงปลดขอเกี่ยวของ A – FRAME ออก
- จัดแยกเส้นเชือกยางและลวดต่อเครื่องถ่วง ระหว่างลูกกลิ ้งท้ ายเรือกับที่ยืนทางานท้ ายเรือ
กราบขวาออกจากกัน
ข้ อควรระมัดระวัง
ต้ องมัน่ ใจว่าเชือกยางและลวดต่อเครื่องถ่วงจะต้ องจัดวางอยู่บนดาดฟ้าท้ าย
เรือโดยปราศจากสิ่งกีดขวางใด ๆ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันมิให้ เกาะเกี่ยวหรือพันกับสิง่ ใดได้ ขณะทาการปลด
- ใช้ ขอเกี่ยวของ A – FRAME (หรือ จนท.ช่วยกันยก) เกี่ยวที่วงแหวนยกของ ทุ่นหมายเขตแล้ ว
ยกออกมาท้ ายเรือ หย่อนทุน่ หมายเขตลงจนเกือบจะถึงน ้า (ก่อนทาการปลด) ให้ หยุดแล้ วยึดจับตัวทุ่นไว้
ด้ วยมือ
- จับลวดยึดทุน่ หมายเขตไว้ แล้ วรายงานไปยังสะพานเดินเรือ “ทุ่นหมายเขตพร้ อมที่จะทิ ้ง”
หมายเหตุ
บนเรือ ลทฝ. ให้ ระวังว่า เชือกดึงขอปลดเร็วของอุปกรณ์เพื่อการปลดนันไม่
้ ถกู ดึงจนตึง
เกินไป เพราะอาจเกิดการปลดทุ่นหมายเขตโดยไม่ตงใจได้
ั้
- ก่อนถึงตาแหน่งตาบลที่ที่จะวางทุน่ หมายเขต ซึง่ มีทนุ่ กลมลอยแสดงอยู่ ประมาณ ๕๐ เมตร
จึงสัง่ ให้ ปลดทุ่นหมายเขตลงน ้า แล้ วจับเชือกเก็บเร็วไว้ ก่อน
- หลังจากทิ ้งลงไปแล้ ว ทุน่ หมายเขตจะวางตัวอยู่ในลักษณะราบกับพื ้นน ้าและจะ ถูกดึงลากไว้
ด้ วยลวดทุ่นหมายเขต เมื่อเรือแล่นไปถึงจุดที่จะวางทุ่นหมายเขต ให้ สงั่ ทิ ้งลูกปูนพร้ อมลูกตุ้มถ่วง (ปลด)
แล้ วรายงานไปยังสะพานเดินเรือ “วางทุ่นหมายเขตเรียบร้ อย “
หมายเหตุ
ตาแหน่งตาบลที่ที่วาง ทุ่นกลมลอยจะวางตัวขนานกับท้ ายเรือ ระยะห่างท้ ายเรือกับ
ทุ่นกลมลอยสูงสุดไม่ควรมากกว่าความกว้ างของเรือ
- จากนันท
้ าการเก็บทุ่นกลมลอยโดยใช้ ขอตะเพลาเกี่ยวแล้ วหะเบสเก็บด้ วยกว้ านท้ ายเรือเมื่อชุด
เครื่องถ่วงวางตัวอยู่บนพื ้นท้ องทะเลทุ่นหมายเขตก็จะตังตรง
้ หากมีอาการผลุบโผล่และแกว่งไปมา
เล็กน้ อย แสดงว่าเครื่องถ่วงที่ยืดหด แต่ความลึกทางานปกติ แต่ถ้า มีอาการเคลื่อนตัวติดขัดอุ้ยอ้ ายหรือ
ตัวทุ่นเอียงจมลงถึงขอบบน แสดงว่า การคานวณความยาวลวดที่ใช้ ตามความลึกของน ้าผิดหรือ
ส่วนประกอบของเครื่องถ่วงเกิดพันกันขึ ้น หากเครื่องถ่วงไม่วางตัวอยู่บนพื ้นท้ องทะเล ทุ่นหมายเขตก็จะ
ลอยเคลื่อนตาบลที่ไป ดังนันจึ
้ งต้ องเก็บขึ ้นมาแล้ วทิ ้งใหม่
การเก็บทุ่นหมายเขตแบบ RBB2
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การเตรียมการโดยทัว่ ไป
พันจ่าทุน่ ระเบิดต้ องได้ รับคาสัง่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
- จานวนทุ่นหมายเขตที่จะต้ องเก็บ
- ทุ่นหมายเขตที่เก็บขึ ้นมาแล้ วจะทาการทิ ้งลงไปใหม่หรือถอดประกอบออกเลย
- กราบที่จะทาการเก็บ (เรือ ลทฝ.เท่านัน)
้
การเตรียมอุปกรณ์เพื่อการเก็บโดยเรือ ลทฝ.
๑) เครนไฮโดรลิคส์
- นาลวดปลดออกจากเครน
- ติดรอกขนาด ๑ จานวน ๒ ตัว เข้ าที่ปลายแขนและโคนแขนเครน
- ติดรอกขนาด ๑ จานวน ๓ ตัวที่พื ้นดาดฟ้าเป็ นรอกตีนเปลี่ยนทางลวดไปเข้ ากว้ าน
- ร้ อยลวดเก็บนาผ่านรอกทุกตัว ปลายข้ างหนึ่งไปเข้ ากว้ านท้ ายเรือ ปลายอีกข้ างหนึง่
ต่อเข้ ากับเสกล M10
- หะเบสลวดยกของเครนพร้ อมขอเกี่ยวเก็บเข้ าที่จนสุด
๒) เตรียมกว้ านท้ ายเรือให้ พร้ อม
๓) เตรียมขอตะเพลา และขอเกี่ยวเร็วให้ พร้ อม
การเก็บโดยเรือ ลทฝ.
๑) ทุ่นหมายเขต RBB2 สามารถเก็บได้ ทางกราบขวาเพียงกราบเดียว เท่านัน้
๒) วิธีการเก็บ
- หันเครนและยื่นแขนออกนอกเรือไปในทิศทางที่เรือแล่น
- ใช้ ขอตะเพลาเกี่ยวเชือกแสดงทิศทางกระแสน ้าเมื่อมาอยู่ทางข้ างกราบเรือ
- ปลดเชือกแสดงทิศทางกระแสน ้าออกจากเชือกลอยน ้า
- ต่อเชือกลอยน ้าด้ วยเสกล M10 เข้ ากับลวดเก็บนาแล้ วหะเบส ด้ วยกว้ านท้ าย
หมายเหตุ
๑) ให้ ระวังว่า เรือต้ องไม่ใช้ เครื่องจักรเลย
๒) ให้ หลีกเลี่ยงการหะเบสเครื่องถ่วงที่เห, เอียงซึ่งอาจเสียดสีสิ่งกีดขวางใต้น ้าได้
- เมื่อทุ่นหมายเขตมาอยู่ข้างกราบเรือ ให้ เกี่ยวขอเกี่ยวของเครน เข้ ากับวงแหวนยกที่ตวั
ทุ่นหมายเขตแล้ วหะเบสยกขึ ้น โดยหยุดหะเบสกว้ านท้ ายก่อน
- ให้ หดปลายแขนเครนเข้ ามาแล้ วปลดตัวทุ่นหมายเขตที่ปลายล่างของลวดต่อ ๐.๕ เมตร
- ต่อขอเกี่ยวเร็วเข้ ากับเสกลที่อยู่ใต้ ลกู ตุ้มถ่วงและขอเกี่ยวของเครน
- หะเรียลวดออกเล็กน้ อยจนกระทัง่ น ้าหนักทังหมดถ่
้
ายมาอยู่ที่ขอเกี่ยวเร็ ว
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- ปลดเสกลที่ตอ่ กับลูกตุ้มถ่วงออก แต่อย่าปลด เสกลระหว่างลวดต่อเครื่องถ่วงและ
ลวดทุ่นหมายเขต
- หะเบสลวดทุน่ หมายเขตพร้ อมด้ วยลวดต่อเครื่องถ่วงต่อไป จนกระทัง่ ลูกปูนขึ ้นมาอยู่
ระดับเดียวกับรอกท้ ายเรือ
- หันแขนเครนเข้ าแล้ ววางลูกปูน ลงบนดาดฟ้า ต่อไปจึงเก็บลูกตุ้มถ่วง รายงานสะพาน
เดินเรือ “ เก็บทุน่ หมายเขตเรียบร้ อย “
หมายเหตุ
การเก็บโดยใช้ A – FRAME ท้ ายเรือก็สามารถกระทาได้ ด้วยวิธีการคล้ ายกัน
การเตรียมอุปกรณ์ เพื่อการเก็บโดยเรือกวาดทุ่น ฯ ชัน้ TROIKA
๑) หลักเดวิทกลางลา (AK 6000)
- ติดรอกจานวน ๓ ตัวเข้ ากับหลักเดวิท
- ติดรอกไม้ ขนาด ๐.๖๓ จานวน ๒ ตัว เป็ นรอกตีนที่ใกล้ ๆ เดวิทบนพื ้นดาดฟ้า
- ร้ อยรอกเกี่ยวผ่านหลักเดวิทและรอกตีนบนดาดฟ้าไปเข้ ากว้ านกราบซ้ าย
- ร้ อยลวดเก็บนาผ่านรอกที่หลักเดวิทและผ่านลูกกลิ ้งเปลีย่ นทางแล้ วเลย เข้ าไปใน
กว้ านกราบขวา
- ต่อเสกล M10 เข้ ากับปลายอีกข้ างของลวดเก็บนา
๒) เตรียมกว้ านรนลวดให้ พร้ อมใช้
๓) เตรียมขอตะเพลาและโยทะกาให้ พร้ อม
การเก็บโดยเรือ TROIKA
๑ โดยทัว่ ไป ทุ่นหมายเขต RBB2 สามารถเก็บไว้ เพียงกราบขวาเท่านัน้
๒ วิธีการเก็บ
- ให้ หนั หลักเดวิทกลางลาออกนอกเรือ ไปในทิศทางที่ เรือแล่น
-ใช้ ขอตะเพลาเกี่ยวเชือกแสดงทิศทางของกระแสน ้าเมื่อมาอยู่ใกล้ ข้างกราบเรือแล้ ว
- ปลดเชือกแสดงทิศทางกระแสน ้าออกจากเชือกลอยน ้า
- ต่อเชือกลอยน ้าด้ วยเสกล M10 เข้ ากับลวดเก็บนาแล้ วหะเบสด้ วยกว้ าน กราบขวา
หมายเหตุ
๑) ให้ ระวังว่า เรือต้ องไม่ใช้ เครื่องจักรเลย
๒) ให้ หลีกเลี่ยงการหะเบสเครื่องถ่วงที่เห, เอียงซึ่งอาจเสียดสีกบั สิ่งกีดขวางได้
- เมื่อเห็นว่าทุน่ หมายเขตมาอยู่ข้างกราบเรือแล้ วให้ เกี่ยวขอเกี่ยวเข้ าที่วงแหวนยกของ
ตัวทุ่นหมายเขต
- หยุดการใช้ กว้ านกราบขวา
- หะเบสลวดขอเกี่ยวโดยใช้ กว้ านกราบซ้ าย

๑๑๕

- เมื่อทุ่นหมายเขตถูกยกขึ ้นมาประมาณ ๑ เมตร จากขอบกราบเรือให้ หนั เครนไป ทาง
ท้ ายเรือแล้ วหดแขนเข้ าภายในเรือ ปลดตัวทุ่นหมายเขตที่ปลายล่างของ ลวดต่อ ๐.๕ เมตร
- วางตัวทุ่นหมายเขตลงบนดาดฟ้าเรือ
- ยื่นเขนเครนออกไปใหม่
- ให้ หะเบสลวดต่อไปโดยกว้ านกราบขวา จนกระทัง่ ลูกตุ้มถ่วงถูกยกขึ ้นมาสูงจากขอบ
กราบเรือประมาณ ๑ เมตร
- นาขอเกี่ยวเครนเข้ ามาใกล้ ๆ ลูกตุ้มถ่วง
- สอดเสกล M10 เข้ าที่ห่วงของลูกตุ้มถ่วง ซึ่งมีเสกลต่อประกอบเข้ าที่ลกู ตุ้มถ่วงไว้ แล้ ว
- กวดเสกลและขอเกี่ยวเข้ าด้ วยกัน (ทาได้ โดยเจาะรูไว้ ที่ขอเกี่ยว)
- ให้ หะเบสลวดขอเกี่ยวโดยกว้ านกราบซ้ าย
- หะเรียลวดจากกว้ านกราบขวาจนกระทัง่ น ้าหนักทังหมดได้
้
ถกู ถ่ายทอดมาอยู่ที่
ขอเกี่ยวนี ้แล้ ว
- ปลดเสกลต่อออกจากลูกตุ้มถ่วง
ข้ อระมัดระวัง ห้ ามปลดเสกลระหว่างลวดทุน่ หมายเขตและลวดต่อเครื่องถ่วง
- กว้ านกราบขวาให้ หะเบสลวดทุ่นหมายเขตพร้ อมลวดต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทัง่ ลูกปูน
ขึ ้นมาเสมอพื ้นดาดฟ้า
- วางลูกปูนลงบนพื ้นดาดฟ้า
- รายงานสะพานเดินเรือ “เก็บทุน่ หมายเขตเรียบร้ อย”
ข้ อป้องกันอันตราย
๑ ขีดจากัดในการใช้ งาน
๑) การทางานของทุ่นหมายเขตจะเป็ นไปอย่างถูกต้ อง เมื่อใช้ ความยาวลวดที่ ถกู และ
ยอดคลื่นสูงไม่เกิน ๒ เมตร ดังนันเพื
้ ่อป้องกันการชารุดเสียหายหรือการหลุดขาดลอยไปควรเก็บ
ทุ่นหมายเขตขึ ้นเสียก่อนที่จะเกินขอบเขตนี ้
๒) หลังจากใช้ งานไปแล้ วสูงสุด ๑๐๐ ชม. จะต้ องเก็บทุน่ หมายเขตนี ้ขึ ้นมา และ ทาการ
ตรวจเครื่องถ่วงดูวา่ มีสิ่งใดชารุดเสียหายหรือไม่ หากชิ ้นส่วนประกอบใดปรากฏรอยขูดขีดหรือฉีกขาด
(เชือกยาง, ลวดทุ่นหมายเขต) ก็ให้ เปลีย่ นใหม่

---------------------------------
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๓.๕ ทุ่นหมายเขตแบบ Short Scope Buoy
๑. ทัว่ ไป (GENERAL DESCRIPTION)
๑.๑ วัตถุประสงค์ของการใช้ ทนุ่ หมายเขต
ทุ่นหมายเขตแบบ SHORT SCOPE BUOY เป็ นระบบที่เกิดจากการศึกษาและทดสอบ
ร่วมกับกองทัพเรืออิตาลี ปั จจุบนั ทุ่นหมายเขตแบบนี ้ได้ถกู นามาใช้ ใน ทร.อิตาลี และมีใช้ อยู่ในเรือ
ล่าทาลายทุ่นระเบิดของ ทร.อิตาลี ส่วน ทร.ไทย มีใช้ ในเรือชุด ร.ล.ลาดหญ้ า
การใช้ ท่นุ หมายเขตแบบ SHORT SCOPE BUOY มีวตั ถุประสงค์ที่จะลดอัตราผิดทาง
ตาบลที่ของ RADAR REFLECTOR ที่ติดตังอยู
้ ่บนทุน่ ฯ หรือ TRANSPONDER ของ MICROFIX
หากถูกนามาติดตังกั
้ บทุน่
แท้ จริงแล้ วการใช้ งานของทุ่นหมายเขตแบบ SHORT SCOPE BUOY มีวตั ถุประสงค์
เพื่อป้องกันการเดินเรือใดๆ ที่อ้างอิงจากทุ่นหมายเขตจะเกิดอัตราผิด อันเนื่องมาจากการที่ท่นุ หมายเขต
มีอาการเห (DRIFT) รอบ ๆ สายยึดทุ่น ซึ่งเป็ นการเตรียมการสาหรับระบบการเดินเรือสารองที่ดเี อาไว้
ใช้ เมื่อระบบการเดินเรือหลักขัดข้ อง
คุณลักษณะทัว่ ไปของตัวทุน่ หมายเขต
และระบบเครื่องถ่วงจะทาให้ เกิดอาการเห
เพียงเล็กน้ อยรอบ ๆ ตาบลที่ที่เราวางทุ่นหมายเขต ไม่วา่ สภาวะทางกระแสน ้า – ลม ใด ๆ ก็ยงั จะให้
ความเที่ยงตรงของตาบลที่ตามที่เรือล่าทาลายทุ่นระเบิดต้องการ
ทุ่นหมายเขตระบบ SHORT SCOPE BUOY จะถูกติดตังด้
้ วยแผ่นสะท้ อนเรดาร์
(RADAR REFLECTOR) นอกจากนี ้เพื่อที่จะให้ ได้ ความอ่อนตัวในการทางานสูงสุด ทุ่นหมายเขตแบบ
SHORT SCOPE BUOY อาจจะถูกติดตังด้
้ วย
- เรดาร์รีเฟล็กเตอร์ (แผ่นสะท้ อนคลืน่ เรดาร์) ที่จะให้ ระยะตรวจจับทางเรดาร์
ไกลสุด ๔,๕๐๐ หลา
- TRANSPONDER ของ MICROFIX เป็ น OMNI - DIRECTIONAL
ANTENNA แบบ C - TYPE, BEACON BAND ไกลสุด ๙,๕๐๐ หลา
สามารถกล่าวได้ วา่ ระยะของเรดาร์นนเหมาะพอดี
ั้
กบั สเกลที่ใช้ ในการปฏิบตั ิการล่า
ทาลายทุ่นระเบิด
ทุ่นหมายเขตแบบ SHORT SCOPE BUOY สามารถประกอบใช้ เป็ นทุ่นหมายเขต
แบบธรรมดาได้
ในการนี ้จะประกอบทุ่นหมายเขตขึ ้นเพื่อกาหนดขอบเขตของน่านน ้าปลอดภัย
วัตถุประสงค์ในการใช้ งานก็คือต้ องการวางทุน่ ฯ เพื่อแสดงน่านน ้าที่ปลอดภัยขนาดใหญ่ ภายใต้ สภาวะ
ลมฟ้าอากาศที่ไม่จาเป็ นต้ องใช้ SHORT SCOPE BUOY
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และแน่นอนที่สดุ การวางและการเก็บ SHORT SCOPE BUOY จะเป็ นไปตามกฎ
ของความปลอดภัยในการทางานอย่างเคร่งครัด โดยสามารถที่จะปฏิบตั ิการได้ ในทุกสถานการณ์และ
ทุกเวลา
๑.๒ ข้ อมูลการปฏิบตั ิการ (DPERATIONAL DATA)
- ค่าระยะเหสูงสุด
๕ เมตร
- การใช้ งาน ความลึก
๑๐ - ๖๐ เมตร
- ความสูงของคลื่น สูงสุด
๓ เมตร
- ข้ อจากัดในการ ปล่อย – เก็บ Sea State ไม่เกินระดับ ๓
ความเร็วลมไม่เกิน ๓๐ นอต
- การเอียง [Heel]
ไม่เกิน ๑๐ องศา
ส่ วนประกอบ
๑.ตัวทุ่นหมายเขต
ทาด้ วยไฟเบอร์กลาส [Glass Reinforce Plastic = GRP.] เป็ นรูปครึ่งวงกลม ประกอบด้ วย
ส่วนประกอบหลัก ๒ ส่วนคือ ส่วนเปลือก (Cover) และ ส่วนฐาน (Base)
ตัวทุ่นถูกอัดด้ วยโฟม แบบ POLYURETMANE และมีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
- เส้ นผ่าศูนย์กลาง
1160 มม. (1016 เมตร)
- ความสูง
435 มม. (0.435 เมตร)
- น ้าหนัก
50 กก. + 10 กก. ของโฟม POLYURETMANE (โพลียรุ ีเทน)
ในส่วนฐานจะมีที่วา่ งเล็ก ๆ เพื่อใช้ วางแผ่นถ่วง (BALLAST) เมื่อใช้ ท่นุ หมายเขตประกอบกับ
แผ่นสะท้ อนคลืน่ เรดาร์ (RADAR REFLECTOR) แต่ถ้าใช้ ทนุ่ หมายเขตประกอบกับ TRANSPONDER
ของ MICROFIX แผ่นถ่าน (BALLAST) จะถูกแทนที่ด้วยแบตเตอรี่ของ TRANSPONDER ที่วางแผ่น
ถ่วง/แบตเตอรี่ นี ้สามารถเปิ ดเพื่อปรับเปลี่ยนโดยผ่านทางฐานยึดเสา
ตัวทุ่นมีความทนทานแข็งแรงต่อการกระแทกทัง้ ๆ ที่มีน ้าหนักเบา ซึ่งทาให้ เหมาะในการวาง
และการเก็บ การทาสีส้มเพื่อที่จะให้ มองเห็นได้ แต่ไกล
๒. ที่ยดึ สาหรับแบตเตอรี่และแผ่ นถ่ วง (CLAMP FOR BATTERY AND BALLAST
FITTING)
ในตัวทุน่ มีที่ยึดจับ (CLAMP) ติดตังอยู
้ ่ ใช้ สาหรับยึดแบตเตอรี่ หรือแผ่นถ่วง (BALLAST) ที่
อยู่ในฐาน
๓. เสาทุ่นหมายเขต (SUPPORT STAFF)
ทาด้ วย ASUMINIUM มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง ๘๐ มิลลิเมตร สูง ๑ เมตร เสาทุน่ หมายเขต
ติดตังบนเปลื
้
อกทุ่น มีหน้ าแปลนพร้ อมปะเก็นยางเพื่อกันน ้า
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ที่สว่ นบนสุดของเสามีหน้ าแปลนสาหรับติดตัง้ TRANSPONDER หรือแผ่นสะท้ อนคลืน่ เรดาร์
ที่สว่ นกลางเสาเป็ นที่ติดตังไฟรั
้ บ
๔. วงจรไฟฟ้า (INPUT CIRCUIT)
สายเคเบิ ้ลคู่ ยาว ๒.๒๕ เมตร ได้ถกู ติดตังภายในเสาทุ
้
น่ หมายเขต เพื่อที่จะต่อแบตเตอรี่ไปยัง
TRANSPONDER ของ MICRO - FIX ผ่าน SWITCH ที่ติดอยู่ที่เสา
ปลัก๊ ไฟ (WATERDRODF, BUCANEER, IP 68, 10 A – 30 V) ติดตังอยู
้ ่ที่เสาทุน่ หมายเขต
เช่นกัน และปลัก๊ นี ้จะต่อทางอิเล็กทรอนิกส์กบั SWITCH
เมื่อ SWITCH กาลังทางานในลักษณะการจ่ายไฟให้ กบั TRANSPONDER สายไฟด้ านการ
CHARGE ประจุ จะถูกตัดทางไฟ (DISCONNECTED)
ด้ วยสายไฟ ยาว ๓๐ เมตร กับ SOCKET ชนิด NON REVERSIBLE DOUBLE POLE จะทา
ให้ สามารถ RECHARGE แบตเตอรี่ได้ โดยไม่ต้องเก็บทุ่นหมายเขตขึ ้นจากน ้ามาบนเรือก่อน
๕. SWITCH
เป็ นแบบ Double Throw Click ขนาด 6A –250 V. Nickel Plated Brass Lever
๖.เครื่องประกอบ
๖.๑ แผ่ นสะท้ อนคลื่นเรดาห์ (Radar Reflector)
ประกอบด้ วยกลุม่ รูปแบบ ๘ เหลีย่ ม เป็ นหลุมลงไป ขอบหนึ่งยาวด้ านละ ๔๕๐ มิลลิเมตร
โดยท่อยึด (Support Stick) จะอยู่ที่จดุ บรรจบของแต่ละหน้ า ที่อีกด้ านหนึ่งของท่อยึดจะมีที่ตอ่ เข้ ากับหน้ า
แปลนด้ านบนของเสาทุน่ หมายเขตุ
๖.๒ Transponder หรือ Referring Station
Transponder ของระบบ Micro – Fix [T/R] 90630 เป็ นรุ่นที่ ๒ ของระบบนี ้ ประกอบด้วย
วงจรคลืน่ Microwave แบบ Solid State ซึ่ง Transponder แบบ [T/R] 90630 นี ้สามารถทางานเข้ ากันได้กบั
แบบ T/R 90601 ซึ่งเป็ นรุ่นก่อน
ใน Unit ที่เหมือนกันสามารถนามาใช้ สาหรับ Master หรือเป็ นตัว Remote ได้ โดยการ
เปลีย่ นอุปกรณ์ภายใน Unit ที่อยู่ตวั เดียวจะทางานอัตโนมัติ เป็ นสถานี Remote ทาตัวเป็ นส่วนหนึ่งของ
สถานีบนฝั่ ง และทางานใน Rang – Rang Mode
เมื่อต่อกับ CMU [Control Master Unit] ตัว T/R จะทางานเป็ นสถานีเคลื่อนที่หลัก [Mobile
Master Station] จะส่งสัญญาณถามไปยังสถานีฝั่งเพื่อถามระยะทาง สถานีหลัก – สถานีฝั่ง
การออกแบบ T/R ให้ ทางานร่วมกับระบบปรับแต่งในการประมวลผลเพื่อชดเชยอัตราผิดอัน
เป็ นผลจากการหน่วงเวลาที่เกิดเป็ นปกติในการส่งสัญญาณคลื่นแบบ Microwave ในการวัดระยะ ทาให้ ไม่
จาเป็ นต้ องมีการคาลิเบรชัน่ ก่อนการใช้ งาน และทาให้ สามารถเปลีย่ นภายในได้ระหว่าง T/R Unit และสาย
เคเบิลที่เกี่ยวข้ อง
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T/R จะใช้ ความถี่เดียวกาลังส่งตัวในภาคส่ง/ภาครับ แต่การใช้ การส่ง PULSE แบบ FM
SWEPT และเทคนิคของ PULSE COMPREESION ทาให้ ระยะทางานไปได้ ไกลถึง ๗๐ กม. ด้ วย
กาลังส่งเพียง ๐.๕ วัตต์
สายอากาศรอบทิศ และสายอากาศแบบ SECTOR มีให้ เลือกใช้ งานตามความเหมาะสม
และมีอปุ กรณ์ลอ็ คสาหรับติดตังกั
้ บฐานของสายอากาศ
ตัว REMOTE ของ TIR สามารถรับกาลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟแบบกระแสตรง
ตังแต่
้ + ๑๐.๕ โวลท์ ถึง ๓๓ โวลท์ จากการออกแบบสามารถมัน่ ใจได้ ถึงการกินไฟต่า มีระบบปิ ด
อัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน สถานะของแหล่งจ่ายไฟของ
ตัว REMOTE จะแสดงที่สถานีหลัก และมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติ สาหรับความ
ถูกต้ อง
T/R ได้ ติดตังในกล่
้
องอลูมเิ นียมหล่อแบบแข็งแรง ซึ่งกันน ้าได้ และมีกาลังลอย ที่ฐาน
มีสลักเกลียว สาหรับใช้ ในการติดตัง้
ขนาดและน ้าหนัก
ความสูง (ไม่ รวมสายอากาศ)
๑๗๓ มิลลิเมตร
ความกว้ าง (รวมสายอากาศ)
๒๔๒ มิลลิเมตร
หนา
๑๗๖ มิลลิเมตร
น ้าหนัก (เฉพาะ T/R)
๕.๔ กก.
น ้าหนัก (รวม ๓๖๐ x ๒๐ สายอากาศแบบรอบทิศ)
๖๖ กก.
ตัวจ่ายไฟ (POWER SUPPLY)
ความต่างศักดิ์ (SUPPLY VOLTAGE)
๑๐.๕ – ๓๓ VDC
การสูญเสียพลังงาน
ขณะส่ง
๘ วัตต์
ขณะรับ (แบบต่อเนื่อง)
๘ วัตต์
ขณะพักรอ (STAND BY SLEEP MODE)
๐.๒ วัตต์
สภาวะแวดล้ อม
อุณหภูมิขณะทางาน
ลบ ๓๐ ถึง ๗๐ องศาเซนเซียส
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา
ลบ ๔๐ ถึง ๘๕ องศาเซนเซียส
ความชืน้
๑๐๐%
การกระแทก
๑๐๐๐ BUMPS ที่ ๒๕ G TO BS ๒๐๑๑
การสัน่
๗๙ RMS จาก ๑๐ ถึง ๕๐๐ HZ
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อุปกรณ์จะกันน ้า (ถึง ๑๐๐ MM IMMERSION) และจะลอย ไม่วา่ จะมี
สายอากาศหรือไม่มีสายอากาศ
ความถี่
การ MODULATION
๕.๔๘ GHZ (ความถี่กลาง)
LINEAR F.M. ๑๐ MHZ SWEEP
PULSE LENGTH
PULSE REPETITION PATE
๑๐.๕ μS
ประมาณ ๑ KHZ
ความคงที่ของความถี่กบั อุณหภูมิ
RF POWER
น้ อยกว่า +/- ๕๐๐ K HZ ตลอดการสัน่ ๐.๕ W PEAK (+ ๒๗ DB)
๘ MW AVERAGE (+ ๙ DB)
ความไวของการรับ
การแพร่คลืน่
ดีกว่า – ๑๐๐ DBM ที่ ๑๔ DB SNR BANDWIDTH – ๑๐ MO CLASS – QGX
ค่าอิทธิพลแม่เหล็ก
INDICATOR
น้ อยมาก
จะมีสญ
ั ญาณเสียงเมื่อเริ่มเดินเครื่อง/SELF
TEST ตามลาดับสัญญาณ เมื่อมีการส่ง
(เลือก เปิ ด/ปิ ดได้ ) T/R ทางานทุก ๆ ๑๐ วินาที
๗. สายไฟสาหรับ CHARGE แบตเตอรี่ (ELECTRIC BIPOLAR CABLE FOR BATTERY
CHARGE)
ทุ่นหมายเขตแต่ละลูกจะถูกติดตังด้
้ วยสายไฟ ๒ ขัว้ ยาว ๓๐ เมตร ซึง่ เป็ นลักษณะเดียวกัน
ทางานเหมือนกับสาย SUPPLY สายเคเบิ ้ลนี ้ประกอบด้ วย DOUBLE POLE SOCKET PLUC (๑๐ A –
๓๐ V) ซึ่งสามารถต่อเข้ าได้ กบั ปลัก๊ มาตรฐานที่ดาดฟ้าเรือ ด้ วยสายเคเบิ ้ลนี ้ เราสามารถที่จะ CHARGE B
แบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องเก็บทุน่ หมายเขต
๘. ระบบเครื่องถ่ วง (MOORING SYSTEM)
ส่วนประกอบของระบบ
- กุญแจกล (SWIVEL) ทาด้ วย STAINLESS STEEL TYPE ๑๒ ๕ UNI ๔๔๒๖ ต่อกับสเกล
(SHACKLE) ไปยังห่วงเกี่ยวที่ติดอยู่กบั ฐานของตัวทุน่ หมายเขต
- FLUKES (หรือ DOVBLE PENDANT) ประกอบด้ วย
ลวดยาว ๑ เมตร ทาจาก STAINLESS STEEL ต่อกับด้ านล่างของกุญแจกลด้ วยสเกล
(SHACKLE) และอีกด้ านหนึ่งต่อเข้ ากับห่วงยาว (LONG LINK)
ห่วงยาว (LONG LINK) ทาจาก STAINLESS STEEL
ลวดยาว ๖ เมตร ต่อปลายด้ านหนึ่งด้ วยสเกล (SHACKLE) ไปยังเชือกเก็บเร็ว (DRAH
LINE , FUTTOCK STAFF) ยาว ๘ เมตร
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ลวดทุน่ หมายเขตทาจาก STAINLESS STEEL ขนาด ๘ เมตร (แต่ใช้ เพียง ๘ เมตร แล้ ว
ยังน้ อยกว่าความลึกของน ้าทะเล ก็ให้ ตอ่ ลวดขนาด ๒๐ ม./๑๐ ม. /๕ ม. / ๒ ม. /๑ ม. ด้ วยสเกล
(LHACKLES) ที่ทาด้ วย STAINLESS STEEL) ลวดทุน่ หมายเขตจะต่อกับ LONH LINK ของ FLUKE โดย
สเกล (SHACKLES) ที่ทาด้ วย STINLESS STEEL
- น ้าหนักถ่วงขนาด ๕๐ กก. เป็ นทรงกลมทาด้ วยตะกัว่ มีห่วงต่อ (EYEBOLT) ทาด้ วย
STAINLESS STEEL ติดอยู่ที่ด้านบนและด้ านล่าง โดยด้านบนจะต่อกับลวดทุ่นหมายเขต (MOORING
ROPE)
- ขอปลดเร็ว (RELEASE HOOK) ทาจาก STAINLESS STEEL แบบ ๘ UNAV
๔๒๐๘ ต่อกับส่วนล่างของน ้าหนักถ่วง (COUNTER WEIGHT) โดยสเกล (SHACKLE)
- เชือกยึด (ELASTIC ROPE) แบบ C – ๑๐ - ๑๔๐๐ เส้ นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มม.
ยาว ๔.๕ เมตร ยึดได้ ๑๐๐ ถึง ๑๑๐% จะขาดเมื่อภาระ (LOAD) เท่ากับ ๒๖๐ กก. โดยเชือกนี ้จะ
มีห่วง (ต้ าลี) อยู่ทงสองข้
ั้
าง
- ลวด SAFETY ขนาด ๐.๘ เมตร ต่อกับด้ านบนของลวดทุ่นหมายเขต (MOORING
CABLE) โดยสเกลแบบ U - SHAPED ซึ่งต่อกับน ้าหนักถ่วง (COUNTER WEIEHT) ด้ วยสเกลแบบ
Ώ - SHAPED ด้ านล่างของลวดนี ้จะต่อเข้ ากับลวด SAFETY ขนาด ๙ เมตร ด้ วยสเกลแบบ Ώ SHAPED ซึ่งสเกลตัวนี ้จะใส่ไปในขอปลดเร็ว (RELEASE HOOK)
- ลวด SAFETY ขนาด ๙ เมตร ส่วนบนต่อกับลวด SAFETY ขนาด ๐.๘ เมตร และ
นาเข้ าใส่ขอปลดเร็ว ด้ านล่างต่อเข้ ากับเครื่องถ่วง (ANCHORING BULK)
- เครื่องถ่วง (CYLINDRICAL ANCHORING BULK) น ้าหนัก ๑๑๕ กก. มีรูตอ่ ทา
ด้ วย STAINLESS STELL ไว้ ตอ่ กับลวด SAFETY ขนาด ๙ เมตร และเชือกยึด (ELASTIC ROPE)
ตอนที่ ๒ การใช้ งานและความมุ่งหมายของทุ่นหมายเขตแบบ SHORT SCOPE BUDY
(EMPLOUMENT OF THE SHORT SCOPE BUDY)
คาแนะนาทัว่ ไปสาหรับขันตอนการวาง
้
(GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE LAYING PROCEDORE)
ข้ อแตกต่างที่จะเกิดขึ ้นได้ ระหว่างเรือล่าทาลายทุ่นระเบิดใกล้ ฝั่งชัน้ GAETA และ LERCI
จะไม่มีตราบเท่าที่มีการใช้ เครนที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ขันตอนเกี
้
่ยวกับการปล่อย – เก็บ และ
กราบที่จะปล่อย – เก็บ ยังคงที่จะต้ องถูกนามาคานึงถึงอยู่
สาหรับเรือชัน้ GAETA เครนข้ างถูกติดตังอยู
้ ่ที่กราบซ้ าย และเครนหลักก็ไม่สามารถที่จะ
ทางานถึงด้ านนอกของท้ ายเรือได้ ส่วนในเรือชัน้ LERICI นันเครนหลั
้
กสามารถใช้ ในการวางและเก็บได้
ทัง้ ๒ กราบ
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ข้ อแนะนาต่อไปนี ้จะใช้ อ้างอิงกับเรือชัน้ GAETA แต่ก็สามารถนามาใช้ กบั เรือชัน้ LERICI
ได้ ด้วย ส่วน ร.ล.ลาดหญ้ า จะใช้ เครนในลักษณะเดียวกับเรือชัน้ GAETA เพียงแต่เรามีเครนทัง้ ๒ ข้ าง
จึงสามารถวางได้ และเก็บได้ทงกราบซ้
ั้
ายและกราบขวา
- วางทุ่นหมายเขตไว้ บริเวณท้ ายเรือใกล้ กบั เครน
- เตรียมใช้ เครนข้ าง โดยติดตังขอปลดเร็
้
ว (RELEASE HOOK) และเชือกดึง
(HAULAGE ROPE)
- เตรียมขอปลดเร็วที่จะนาเครื่องถ่วงขนาด ๑๑๕ กก. มาเตรียมไว้ ที่ท้ายเรือด้ านขวา
เพื่อที่จะไม่ให้ โลหะไปกระแทกตัวเรือ จึงให้ ติดขอปลดเร็วไว้ กบั ที่ที่ทาไว้ ติดบนเฉพาะขอบหลังของท้ าย
เรือ ซึ่งการจัดแบบนี ้จะช่วยป้องกันไม่ให้ ยางกันกระแทกบริเวณท้ ายเรือแตก และทาให้ กาลังพลที่
ทางานอยู่ท้ายเรือในขณะปล่อยทุ่นหมายเขตไม่ประสบอันตรายอย่างแน่นอน การที่จะห้ อยเครื่องถ่วง
ขนาด ๑๑๕ กก. กับขอปลดเร็วนัน้ จะใช้ ลวดกวาดเป็ นตัวช่วย
- เตรียมเชือกไนล่อนขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ - ๑๒ มม. ความยาว ๒.๕ เมตร
สาหรับผูกยึด COUNTER WEIGHT (น ้าหนักถ่วง)
- จัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมดไว้
้
บริเวณท้ ายเรือ เพื่อที่จะทาให้ ทกุ อย่างพร้ อมทางานได้
ข้ อแนะนาสาหรับการจัดเตรียมทุน่ หมายเขต
- วางทุ่นหมายเขตไว้ กบั พื ้นแล้ วต่อลวดยาว ๑ เมตร จาก FLUKE ไปที่ฐานทุ่นหมาย
เขต โดยผ่านกุญแจกล
- ต่อเชือกเก็บเร็ว (DRAG LINE ; FUTTOCK STAFF กับลวดยาว ๖ เมตร ของ FOUKE
- ต่อปลายด้ านหนึง่ ของลวดทุ่นหมายเขต (MOORING ROPE) กับห่วงยาว (LONG
LINK) ของ FLUKE ก่อนที่จะนาวางบนดาดฟ้า
- นาเครื่องถ่วงขนาด ๑๑๕ กก. วางไว้ ทางท้ ายเรือขวา และต่อเชือกยึด (ELASTIC
ROPE)และลวด SAFETY ขนาดยาว ๙ เมตร โดยผ่านกุญแจกล เพื่อป้องกันเชือกยึด และลวด SAFETY
พันกัน
- วางน ้าหนักถ่วง ๕๐ กก. ไว้ ทางซ้ ายของท้ ายเรือ ระหว่างเครื่องถ่วง ๑๑๕ กก. และตัวทุ่น
หมายเขต
- ต่อขอปลดเร็ว (SLIP) เข้ ารับรูตอ่ ด้ านล่างของน ้าหนักถ่วง ๕๐ กก.
- ต่อด้ านบนของลวดความยาว ๐.๘ เมตร เข้ ากับลวดทุน่ หมายเขต โดยใช้ สเกลตัว U
และต่อด้ านล่างของลวด ๐.๘ เมตร กับลวด SAFETY ๙ เมตร ด้ วยสเกล Ώ แล้ วนาเข้ ากับขอปลดเร็ว
การต่อแบบนี ้จะทาให้ สามารถปลดน ้าหนักถ่วง ๕๐ กก. ได้ อย่างรวดเร็วในขณะเก็บทุน่ หมายเขต และ
ทาให้ ลวดทุ่นหมายเขตที่เหลือผ่านเข้ าไปยังเครนได้
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- ต่อสเกล Ώ เข้ ากับน ้าหนักถ่วง ซึ่งสเกล Ώ ตัวนี ้จะเป็ นตัวเชื่อมสูส่ เกล U ซึ่งที่
สเกล U มีลวด ๐.๘ เมตร กับลวด ๙ เมตรอยู่
- ความยาว ลวดทุน่ หมายเขตจะน้ อยกว่าความลึกน ้าทะเลเท่ากับ ๘ เมตร
ขันตอนในการวาง
้
(LAYING PROCEDURE)
- น ้าหนักถ่วง ๑๑๕ กก. วางทางท้ ายเรือขวา ให้ ลวดกวาดร้ อยผ่านรูทางซ้ ายของเครื่องถ่วง
ที่ยงั ว่าง แล้ วคล้ องปลายเข้ ากับขอปลดเร็ว
- ยึดน ้าหนักถ่วงขนาด ๕๐ กก. โดยการใช้ เชือกขนาดใหญ่ (เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ - ๑๒
มม. ความยาว ๒.๕ เมตร) ส่วนปลายอีกข้ างหนึ่งให้ ยึดไว้กบั ก้ ามปู ปลายอีกข้ างหนึง่ ร้ อยผ่านรูที่ลวดทุ่น
หมายเขตต่ออยู่ โรยเชือกจนน ้าหนักถ่วงอยูห่ ่างจากผิวน ้า ๐.๕ เมตร จากนันผู
้ กปลายอีกข้ างกับก้ ามปูด้วย
REEF KNOT
- ลดความเร็วลงรักษาความเร็วตา่ ใช้ เข็มที่ทาให้ ท่นุ อยู่ทางใต้ ลม เครื่องถ่วงอยู่ทางเหนือ
ลม ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันลวดทุ่นหมายเขต และลวด SAFETY พันกัน
- ยกทุน่ หมายเขตขึ ้นด้ วยเครนซ้ ายที่ตดิ ด้ วยตะขอที่หมุนกลับได้ (REVERSIBLE HOOK)
ต่อกับที่ยก (REINFORCE LOOP) บริเวณส่วนฐาน เพื่อที่จะหย่อนทุน่ หมายเขตลงทางท้ ายเรือให้ ใช้ ขอตระ
เพราช่วยในการเคลื่อนย้ ายทุน่ หมายเขต
- ปล่อย DRAG LINE และลวดเก็บเร็ว (ยาว ๖ เมตร)
- โรย ลวดทุน่ หมายเขต, SAFETY ลวด ๙ เมตร และเชือกยึด (ELASTIC PENDANT)
- วางทุน่ ลงบนผิวน ้าให้ ลอยห่างจากท้ ายเรือประมาณ ๑๐ เมตร สังเกตให้ ดีวา่ ลวดทุน่
หมายเขต (MOORING ROPE) , ลวด SAFETY ๙ เมตร และเชือกยึด (ELASTIC PENDANT) ไม่พนั กัน
- เมื่อสัง่ ให้ เตรียมปลดขอปลดเร็วของเครื่องถ่วงขนาด ๑๑๕ กก. โดยในขณะเดียวกันให้
ปลดเชือกปล่อยน ้าหนักถ่วง ๕๐ กก. มาถือไว้ในมือ ค่อย ๆ หะเรียจนสุดแล้ วปล่อยเชือก การปล่อยน ้าหนัก
ถ่วงนี ้จะต้ องปล่อยให้ เสร็จสิ ้นก่อนปลดขอปลดเร็วของเครื่องถ่วงขนาด ๑๑๕ กก. ทังนี
้ ้การทางานที่กล่าวมา
จะต้ องไม่มีแรงดึงใด ๆ เช่น น ้าหนักของน ้าหนักถ่วง ๕๐ กก. จะถูกทดแรงด้วยเชือกในล่อน
(เส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ - ๑๒ มม. ยาว ๒.๕ เมตร)
คาแนะนาทัว่ ไปสาหรับขันตอนการเก็
้
บ
(GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE ROCOVERING PROCEDURE)
การเตรียมการ (PREPARATION
- เตรียมเชือกต่อเข้ ากับขอเก็บเร็ว (SPRING – CLIP, SNATCH HOOK ) แล้ วร้ อยผ่าน
รอกตีน (SNATCH – BLOCK)
- เตรียมขอตระเพราและโยธะกา

๑๒๗

- เตรียมเครน ติดตังด้
้ วยขอปลดเร็ว (RELEASING HOOK) และลวดดึง (HAULAGE
ROPE)
ขันตอนการเก็
้
บ (RECOVERING PROCEDURE)
- นาเรือเข้ าหาทุน่ หมายเขต ให้ ท่นุ หมายเขตอยูท่ างด้านซ้ าย (นาเรือสวนทางกับ
DRAGLINE)
- แต่งเรือให้ ทนุ่ หมายเขตอยู่ข้างกราบ อย่าให้ ทนุ่ แถออกด้ านข้ าง หรือไปทางด้ านท้ ายเรือ
- เมื่อได้ จงั หวะให้ โยนโยธะกา เพื่อให้ ไปเกี่ยว DRAG LINE
- เก็บเชือก DRAG LINE ด้ วยโยธะกา หรือขอตะเพรา
- ต่อขอเก็บเร็ว (SPRING – CLIP) เข้ ากับลวดเก็บเร็ว (ยาว ๖ เมตร) และให้ ท่นุ หมายเขต
ลอยอยูท่ างท้ ายเรือ
- ใช้ กว้ านเก็บเชือกที่หย่อน
- ดึงให้ ทนุ่ หมายเขตเข้ าใกล้ ท้ายเรือให้ มากที่สดุ
- หันเครนข้ างที่ติดตังด้
้ วยตะขอ และไม้ยาวช่วยในการเก็บ
- เกี่ยวจับที่ยก (REINFORCE LOOP) บริเวณส่วนฐานของทุ่นหมายเขต
- ยกตัวทุ่นหมายเขตขึ ้น และในขณะเดียวกันให้ เก็บลวดเก็บเร็ว
- เมื่อทุ่นหมายเขตอยู่ใต้ เครน ให้ หะเรียลวดที่เครนจนกระทัง่ น ้าหนักของส่วนการถ่วงอยูใ่ น
ภาวะของกว้ านทังหมด
้
ซึ่งจะทาให้ ลวด ๑ เมตร หย่อนและน ้าหนักทังหมดของส่
้
วนการถ่วงถูกรับไว้ โดย
เชือกเก็บ (RECOVERING ROPE)
- ปลดลวด ๑ เมตร ด้ านที่ตอ่ กับทุน่ หมายเขต
- หันเครนแล้ ววางทุน่ หมายเขตลงบนดาดฟ้าท้ ายเรือ
- เก็บลวดทุ่นหมายเขตจนถึงน ้าหนักถ่วงขนาด ๕๐ กก.
- ปลดขอปลดเร็ว เพื่อปลดเชือกยึดและลวด SAFETY ๙ เมตร ออกจากน ้าหนักถ่วง
- ปลดน ้าหนักถ่วงออกทางสเกลที่รูตอ่ บน (UPPER EYEBOLY) และวางน ้าหนักถ่วงไว้ บน
ดาดฟ้า
- หะเบสลวดต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกระทัง่ เครื่องถ่วงขนาด ๑๑๕ กก. ขึ ้นพ้ นน ้า
คาแนะนาในการประกอบให้ เป็ นทุ่นหมายเขตทัว่ ไป
(INSTRUCTIONS FOR THE SETTING OUT AS NORMAL BUOY)
ที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้เป็ นการใช้ งานหลักของทุ่นหมายเขตแบบ SHORT SCOPE BUOY แต่การ
ใช้ งานรอง เช่น การใช้ ท่นุ หมายเขตในลักษณะที่ไม่ต้องการความเที่ยงตรงนัก เช่น การหมายตาบลที่จดุ
CHECK POINT หรือการกาหนดพื ้นที่ทวั่ ๆ ไป ให้
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- นาเชือกยึดออก
- ตังลวดทุ
้
น่ หมายเขตให้ ยาวกว่าความลึกน ้าประมาณ ๒๕ - ๓๐% ให้ ทกุ ๆ การปฏิบตั ิการ
จะต้ องคานึงถึงลักษณะอากาศที่มิได้ คาดมาก่อนด้ วย
ตอนที่ ๓ การจัดกาลังพล
การจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ที่ท้ายเรือได้ ถกู จากัดเฉพาะให้ เป็ นกาลังพลที่ถกู ฝึ กมาโดยเฉพาะ
ภายใต้ การกากับดูแลของพันจ่าทุ่นระเบิดผู้ซึ่งได้ รับข้ อมูล เกี่ยวกับ ความลึกและตาบลที่ทิ ้งมาแล้ ว เพื่อการ
กาหนดความยาวลวดทุน่ หมายเขตได้ถกู ต้ อง
ในขันตอนการวางและการเก็
้
บทุน่ หมายเขต กาลังพลที่เกี่ยวข้ องได้ แสดงให้ เห็นในตาราง
เป็ นที่กาหนดแล้ วว่านายทหารการอาวุธเป็ นผู้ดแู ลความปลอดภัยในการทางานส่วนพันจ่าทุน่ ระเบิด
เป็ นผู้สงั่ การ นายทหารการอาวุธจะเข้ ามาสัง่ การเฉพาะในเรื่องที่ จาเป็ นเท่านัน้ ประสานวิธีการใช้ ตา่ ง ๆ
เพื่อให้ ได้การทางานทังหมดถู
้
กต้ องตามขันตอน
้
และแก้ ไขเมื่อใดก็ตามที่มกี ารปฏิบตั ิที่ผดิ ของกาลังพล
เกิดขึ ้น รวมทังป
้ ้ องกันมิให้ มีการประนีประนอมยอมกันระหว่างการปฏิบตั กิ าร
กาลังพลที่เกี่ยวข้ องและหน้ าที่ของกาลังพล
ตามขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านได้ถกู แสดงตามตาราง
ข้ างล่างนี ้
หน้ าที่ของกาลังพลสาหรับการปล่อยและการเก็บ
นายทหารการอาวุธ
พันจ่าทุน่ ระเบิด
พนักงานคนที่ ๑
พนักงานคนที่ ๒
พนักงานคนที่ ๓
พนักงานคนที่ ๔
พนักงานคนที่ ๕
พนักงานคนที่ ๖
พนักงานคนที่ ๗
พนักงานคนที่ ๘

รับผิดชอบความปลอดภัยในการทางาน
ผู้สงั่ การในการปล่อย – เก็บ
จัดจากจ่าทุ่นระเบิด
จัดจากจ่าทุ่นระเบิด
จัดจากเจ้ าหน้ าที่บงั คับยาน เป็ นผู้ทางานกับเครน
จัดจากเจ้ าหน้ าที่บงั คับยาน เป็ นผู้ใช้ ขอตะเพรา
จัดจากจ่าปื น เป็ นผู้ตดิ ต่อท้ ายเรือ
จัดจากจ่าปื น
จัดจากช่างกล สาหรับใช้ เครน
จัดจากช่างเรดาร์ กรณีติดตัง้ TRANSPONDER
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หน้ าที่ของกาลังพลระหว่างขันตอนการวางทุ
้
่นหมายเขต
นายทหารการอาวุธ
พันจ่าทุน่ ระเบิด
จ่าทุน่ ระเบิด ๑
จ่าทุน่ ระเบิด ๒
เจ้ าหน้ าที่บงั คับยาน ๑
เจ้ าหน้ าที่บงั คับยาน ๒
จ่าปื น ๓
จ่าปื น ๑,๒
ช่างกล

รับผิดชอบความปลอดภัยในการทางาน
ผู้สงั การในการวาง
เป็ นผู้ปล่อยเครื่องถ่วง ๑๑๕ กก.
ควบคุมเคลื่อนย้ ายทุน่ โดยเชือก/เกี่ยวทุน่ ฯ ที่ REINFORCE LOOP
เป็ นผู้ปล่อยลวดทุน่ หมายเขต, เชือกยึด, ลวด SAFETY ๙ เมตร, DRAGLINE
ควบคุมเคลื่อนย้ ายทุน่ โดยขอตะเพรา
ติดต่อท้ ายเรือ - สะพานเดินเรือ
ปล่อยน ้าหนักถ่วงขนาด ๕๐ กก.
ใช้ เครน

หน้ าที่ของกาลังพลระหว่างขันตอนการเก็
้
บทุ่นหมายเขต
นายทหารการอาวุธ
พันจ่าทุน่ ระเบิด
จ่าทุน่ ระเบิด ๑

จ่าทุน่ ระเบิด ๒
เจ้ าหน้ าที่บงั คับยาน ๑
เจ้ าหน้ าที่บงั คับยาน ๒
จ่าปื น ๓
จ่าปื น ๑,๒
ช่างกล

รับผิดชอบความปลอดภัยในการทางาน
ผู้สงั่ การในการเก็บ
เตรียมเชือกพร้ อมขอเก็บเร็ว/ต่อขอเก็บเร็วกับลวดเก็บเร็ว/ปลดขอปลดเร็วที่
น ้าหนักถ่วง ๕๐ กก./ปลดน ้าหนักถ่วง ๕๐ กก. ปลดเครื่องถ่วงขนาด ๕๐ กก.
แล้ วควบคุมการนาเก็บ
เตรียมโยธะกา/เตรียมขอเก็บและไม้เก็บติดกับเครน ใช้ โยธะกาเก็บ DRAG
LINE/เกี่ยวขอของเครนเข้ ากับ REINFORCE LOOP
ควบคุมการเคลื่อนย้ ายทุน่ /ใช้ โยธะกาที่ ๒ (ถ้ าจาเป็ น)
ใช้ กว้ าน
ติดต่อท้ ายเรือ – สะพานเดินเรือ
เตรียม/ใช้ ขอตระเพรา/ปลดลวด ๑ เมตร จากทุ่น/ ควบคุมการเคลื่อนย้ ายทุน่
ด้ วยขอตะเพรา
ใช้ เครน

๑๓๐

ตอนที่ ๔ การทางานตามที่ต่าง ๆ (ORGANIZATION)
นายเรือ (STERN)
นายทหารการอาวุธจะต้ องแจ้ งความลึกที่จะวางให้ ทราบก่ อนเวลาวางทุ่นหมายเขต ไม่
น้ อยกว่ า ๔๕ นาที
เจ้ าหน้ าที่ภาคท้ ายจะต้ องจัดเตรียมอุปกรณ์ ใช้ เวลาอย่างน้ อย ๓๐ นาที ก่อนจะเริ่มขันตอน
้
การวางทุ่นหมายเขต
นายทหารการอาวุธและพันจ่าทุน่ ระเบิดจะต้ องบรรยายสรุปให้ กาลังพลที่ทางานเกี่ยวข้ องกับ
การวาง – เก็บทุ่นหมายเขต ทราบถึงความปลอดภัยในการทางานและหน้ าที่ของทุกคน ก่อนเริ่มทางาน
ทุกคนควรจะตระหนักถึงความสาคัญในการสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมื อ, หมวกนิรภัย,
เสื ้อชูชีพแบบไม่พองลม, รองเท้ า SAFETY, ยัดชายกางเกงไว้ ในถุงเท้ า, พกมีดและเหล็กชะโด
จะต้ องมีการบรรยายถึงว่าจะทาอย่างไรให้ ไม่มกี ารเสีย่ ง เมือ่ ต้ องเดินผ่านเชือกที่ตงอยู
ั ้ ่ การเดินผ่าน
ให้ ผา่ นหลังกว้ านและการทางานกับกว้ าน เป็ นต้ น
ต้ องไม่มีใครสวมใส่นาฬิกา, สร้ อยข้ อมือ หรือวัสดุใด ๆ ก็ตามที่จะเกี่ยวกับเชือก, ลวด หรือสิ่งใด ๆ ที่
เคลื่อนที่ได้
ขอบเขตความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งของนายทหารการอาวุธ
คือจะต้ องดูแลการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างท้ ายเรือกับสะพานเดินเรือ และต้ องเตรียมข่ายสื่อสารสารอง (เช่น วิทยุ VHF) ไว้ ใช้ ในกรณีที่จะเกิด
อันตรายเท่านัน้ โดยติดต่อโดยตรงกับ ต้ นหรือ หรือ ผบ.เรือ
พันจ่าทุน่ ระเบิด จะจัดเตรียมลวดทุน่ หมายเขตให้ พอดีตามความลึกน ้าของตาบลที่ และตามความ
มุง่ หมายในการใช้ ทนุ่ หมายเขต (ให้ เป็ น SHORT SCOPE BUOY หรือทุน่ หมายเขตแบบปกติ)
เมื่ออุปกรณ์ทงหมดถู
ั้
กจัดเตรียมเรียบร้ อยและตัวทุน่ หมายเขต น ้าหนักถ่วง ๕๐ กก. และเครื่องถ่วง
๑๑๕ กก. ถูกนาไปติดตังนอกท้
้
ายเรือเรียบร้ อยแล้ ว พันจ่าทุน่ ระเบิดจะเริ่มขันตอนการวางทุ
้
่นหมายเขต/ที่
ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ก่อนถึงจุดวาง
ให้ ขออนุญาตโรยลวดทุน่ หมายเขต/ที่ ๑๐ เมตร ก่อนถึงจุดวางให้ ขออนุญาตปล่อยทุน่ หมายเขต
น ้าหนักถ่วง ๕๐ กก. และเครื่องถ่วงขนาด ๑๑๕ กก.
ในทันทีที่ปล่อยทุ่นหมายเขตแล้ ว พันจ่าทุน่ ระเบิดจะต้ องติดต่อกับสะพานเดินเรือ และห้ องศูนย์
ยุทธการ ว่าทุ่นหมายเขตทางานปกติหรือไม่
ห้ องศูนย์ยทุ ธการ (OPERATIVE FIGHTING CENTER)
นายทหารการอาวุธจะเป็ นผู้บรรยายให้ กาลังพลในห้ องศูนย์ยทุ ธการทราบถึงขันตอนการปฏิ
้
บตั ิการ
นายทหารการอาวุธจะเป็ นผู้เลือกตาบลที่วางหลักและตาบลที่วางรอง รวมทังปั
้ จจัยต่าง ๆ เช่น
จานวนทุน่ หมายเขตที่จะวาง ขนาดของพื ้นที่ปฏิบตั ิการ เส้ นความลึกรอบ ๆ จุดวาง ทิศทางลมหลัก และ
ความแรงของกระแสน ้า

๑๓๑

ถ้ ากระแสน ้าเกิน ๒ นอต จะต้ องเพิ่มความยาวลวดทุ่นหมายเขตขึ ้นอีก ๑๐% และก็เป็ นการสมควร
ที่จะเพิ่มน ้าหนักของเครื่องถ่วง ๑๑๕ กก. ด้ วยสมอ หรือเพิ่มเป็ นใช้ น ้าหนักถ่วงขนาด ๑๑๕ กก. ๒ อัน
ตาบลที่ แลต. ลอง. ของจุดวางจะต้ องแสดงบน TCD และติดต่อให้ ทางสะพานเดินเรือ ใส่คา่
เหล่านี ้ในเรดาร์/NBD
ความลึกน ้าทะเลจะต้ องถูกส่งให้ กบั พันจ่าทุน่ ระเบิด
กาหนดเส้นทางการเดินเรือและความเร็วที่ใช้ ให้ แน่นอน โดยให้ คานึงถึงทิศทางลมและกระแสน ้า
เตรียมระบบการสื่อสารต่าง ๆ ให้ พร้ อม ทังระบบหลั
้
กและระบบรอง
ขันตอนแรกให้
้
ตรวจสอบระบบการเดินเรือ ในขณะปฏิบตั กิ ารนาเรือในเที่ยวทดสอบ เพื่อยืนยัน
ข้ อมูลต่าง ๆ ตามแผน
ในขณะนาเรือเที่ยวทดสอบให้ วดั ความลึกทังจาก
้
DOPPLER LOG และ ECHO SOUNDER
เพื่อยืนยันความลึกที่แน่นอน หากมีการเดินโซนาร์เพื่อตรวสอบลักษณะพื ้นท้ องทะเลบริเวณรอบข้ างด้ วยจะ
ดีมาก
การติดต่อระหว่างสะพานเดินเรือและท้ ายเรือจะต้ องสามารถทาได้ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้ มีข้อ
แคลงใจเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการวางทุน่ หมายเขตที่ถกู ต้ อง

๑๓๒

๑๓๓

บทที่๔ เครื่องกัน้ กรรไกรและกรรไกรแบบต่ างๆ
๔.๑ เครื่องกัน้ กรรไกร
ลักษณะโดยทั่วไป
๑. ใช้ ประกอบติดเข้ ากับลวดกวาด ด้ านหลังกรรไกรในระหว่างสาย
- ใช้ ปลอกกันกรรไกร
้
๑ อัน ต่อกรรไกร ๑ ตัว
๒. มีหลายขนาดเพื่อใช้ กบั กรรไกรขนาดต่าง ๆ
๒.๑. ขนาด ๕๑/๖๔ “
๒.๒. ขนาด ๑/๒“
๒.๓. ขนาด ๓/๔“
๒.๔. ขนาด ๕/๑๖“
๓. ใช้ กบั ลวดกวาดที่มีเกลียวบิดทางเดียวเท่านัน้
๓.๑. มีตวั ขวาสาหรับลวดเกลียวขวา อักษร R
๓.๒. มีตวั ซ้ ายสาหรับลวดเกลียวซ้ าย อักษร L
๔. ภายในปลอกกันเซาะเป็
้
นร่ องไว้ เพื่อให้ เหมาะกับเกลียวลวดกวาด
๕. ชนิดเก่าใช้ ได้ สาหรับกรรไกรแบบ ๑๑ เท่านัน้ ส่วนชนิดใหม่รูปร่ างหัวเรี ยวท้ ายเรี ยวใช้ สาหรับขนาด ๑/
๒ “ สามารถผ่านช่องลูกรอกลวดได้ โดยไม่ต้องเปิ ดรอก ดังนัน้ จึงอาจติดและถอดได้ ในเรื อ
(ยกเว้ นเรื อที่ใช้ รอกทางผ่านท้ ายเรื อแคบ ๆ ส่วนแบบอื่น ๆ ต้ องเปิ ดรอกควรติดและถอดนอกเรื อ )
๖. ตัวเครื่ องกันประกอบด้
้
วยลูกลิ่มชนิดบานพับ ทาด้ วยบรอนซ์ ส่วนปลอกบังคับข้ างนอกเป็ นเหล็ก
การใช้ งาน
๑. ครอบปลอกลิ่มรอบลวดกวาดโดย
๑.๑ให้ ปลายเล็กหันไปหาตัวเรื อกันหลวมเมื่อลวดกวาดสัน่
๑.๒. หมุนและเลื่อนปลอกลิ่มให้ กระซับลวดกวาดให้ ดีที่สดุ
๒. สวมปลอกเหล็กบังคับภายนอกเข้ ากับปลอกลิ่ม
๒.๑. ตีให้ แน่นด้ วยค้ อน จนแน่ใจว่ายึดแน่นกับลวดกวาดจริ งๆ โดย
- ตีที่ปลอกเหล็กบังคับเท่านัน้
- ตีทางด้ านข้ างของปลอกเหล็กบังคับทางปลาย
๓. ถ้ าปลอกเหล็กหลวมเนื่องจากใช้ ปลอกเหล็กมานาน อาจเป็ นเพราะลิ่มสึก
๓.๑ ถ้ าหลวมมากจนลูกลิ่มเข้ าไปยันปลอกเหล็ก ให้ ฝนปลายด้ านเล็กของบานพับ
ลูกลิ่มให้ สนเข้
ั ้ า เพื่อให้ ขยายช่องจนพอ
๓.๒. ถ้ าปลายใหญ่ของปลอกลิ่มเข้ ามายันปลายใหญ่ของปลอกเหล็กซึง่ ปากของ
ปลายใหญ่ปลอกลิ่มอาจไปสัมผัสกับปลายใหญ่ของปลอกเหล็กบังคับ ก่อนที่ปลอกลิ่มจะถูกกวดบังคับ ถ้ าเป็ นดังนี ้
ให้ ทาการแก้ ไขโดยฝนปากที่ ปลายใหญ่ของปลอกลิ่มลงจนกระทัง่ มีระยะว่างพอสมควรก่อนที่จะถูกกวดบังคับ

๑๓๔

สรุ ปความคุณสมบัตขิ องปลอกกัน้ กรรไกร
ตารางที่แสดงด้ านล่าง เป็ นตารางที่แสดงหมายเลขชนิ ดของปลอกกัน้ แต่ละแบบ , ชนิ ดของกรรไกรซึ่งใช้ ปลอกกัน้
นัน้ และขนาดของลวดกวาดที่ต้องใช้ บงั คับ
ชนิดของปลอกกัน้
แบบเอ๊ กชนิด๑
แบบรู ปลิ่มชนิด ๑
แบบรู ปลิ่มชนิด ๒
แบบรู ปลิ่มชนิด ๓
แบบรู ปลิ่มชนิด ๔
แบบรู ปลิ่มชนิด ๕
แบบรู ปลิ่มชนิด ๖ ข.
แบบรู ปลิ่มชนิด ๗

ชนิดกรรไกร
แบบเอ๊ ก
แบบ ๑๑
แบบ ๑๑
แบบ ๑๑ , ท แบบ ๑, ท แบบ ๒
แบบ ๑๑ , ท แบบ ๑, ท แบบ ๒
แบบ ๑๑ , ท แบบ ๑, ท แบบ ๒ แบบ
เอ๊ ก (ดัดแปลง)
แบบ ๑๑, ท แบบ ๒
แบบ ๑๑, ท แบบ ๒ (สาหรับขนาด ๕
G)

ขนาดลวดกวาด
๑/๒ นิว้
๑/๒ นิว้
๒๓/๓๒ นิว้
๑/๒ นิว้
๒๓/๓๒ นิว้

๕๑/๖๔ นิว้
๓/๘ นิว้

๑๓๕

๔.๒ กรรไกร MK. 9
ลักษณะการใช้
๑. ใช้ สาหรับเครื่ องกวาดแบบโอ ขนาด ๑ และขนาด ๔ หรื อแทน “ V “ Cutter ในเครื่ องกวาดชนิด
ความเร็ วสูงเป็ น End Cutter
๒. ความเร็ วเรื อที่จะใช้ กรรไกรแบบนีต้ ้ องให้ ได้ ๖ นอต ขึน้ ไป เพราะใช้ ตดั ด้ วยซี่คมครู ดไปกับลวดสายยึด
ทุ่น
๓. ใช้ ติดข้ างหน้ าเครื่ องรักษาระดับด้ วยเสกลตัวใหญ่
๓.๑ ให้ ครี บรับกรรไกรอยู่ด้านล่าง คมมีดอยู่ด้านบน
๓.๒ มีทงตั
ั ้ วขวาและตัวซ้ าย
๓.๓ นา้ หนักประกอบทังตั
้ วประมาณ ๓๘ ปอนด์
๔. อาจใช้ ได้ กบั เรื อกวาดทุ่นที่มีความเร็ วสูงที่ใช้ ลวดกวดขนาด ๕๑/๖๔ ได้
ส่ วนประกอบต่ าง ๆ
๑. โครงกรรไกรทาด้ วยเหล็กกล้ าหล่อหรื อซุบ เปลี่ยนเป็ นตัวซ้ าย – ขวา ได้ โดยกลับ
โครง
กรรไกรเสีย
๒. ครอบเหล็กนาลวดกวาดและลวดยึดทุ่น
๒.๑ ทาหน้ าที่นาสายยึดทุ่นระเบิดเข้ าหาคมมีด โดยผ่านไปทางด้ านบนของครอบ
เหล็กนา
๒.๒ นาลวดกวาดไปต่อกับโครงกรรไกร ที่อยู่ข้างหลังกรรไกร
๒.๓ ยึดกรรไกรตอนปลายหน้ ากับลวดกวาดโดย ลวดกวาดผ่านไประหว่างด้ านข้ างของครอบ
เหล็กนา ยึดอยู่ระหว่างตอนท้ ายของครอบเหล็กนา และปลายของโครงกรรไกร แยกออกจากโครงกรรไกรได้ โดย
ถอดสลักและปิ๊ นออก
๓. คมมีด
- ทาด้ วยเหล็กกล้ าทังสเตนชนิดทาด้ วยเครื่ องกลึง
- มีทงคมมี
ั ้ ดอันบนและล่างมีระยะที่คมมีดทับกับตอนใน
- ติดกับโครงกรรไกรด้ วยสลักยึดคมมีดอันละ ๒ ตัว
- คมมีดขนาด ๔ ๑/๒ นิว้ กว้ าง ๑ ๓/๔ นิว้ มีรู ๒ รู เป็ นที่ติดคมมีด
- ฟั นและมุมตัดของฟั นเป็ นมุมฉากกับส่วนแบนของคมมีด
- คมมีดตอนในซ้ อนเป็ นระยะสัน้ ๆ
๔. สลักยึดคมมีด
- เป็ นสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมชนิดนูนขนาด ๑/๒ นิว้
- มีความยาวไม่เท่ากันเพราะโครงกรรไกรหนาไม่เท่ากัน
๕. ครี บกรรไกร
- ทาด้ วยแผ่นเหล็กหนา ๓/๒๖ นิว้ ใช้ เหล็กเส้ นประสานติดกัน เพื่อความแข็งแรง
- ตัดกับโครงกรรไกรด้ วยสลักหกเหลี่ยมหัวนูน ๑/๒ นิว้ ๓ ตัว มีแหวนห้ ามพร้ อม
๖. เสกลขนาดใหญ่

๑๓๖

- สาหรับติดกรรไกรกับเครื่ องรักษาระดับ
- ใช้ สลักเสกลพิเศษพร้ อมด้ วยแหวนและปิ๊ น
๗. สลักต่อลวดกวาด
- สาหรับต่อกรรไกรเข้ ากับห่วงที่ปลายลวดกวาด
- สลักนีม้ ีปิ๊นยึดอยู่
การประกอบ
๑. ปกติสาเร็ จรู ปใช้ ได้ ทนั ที
- ครี บรับกรรไกรหันลงสู่ด้านล่าง มีเกลียวลวดติดกับโครงกรรไกร เพื่อให้ กาลังนา้ ช่วย พยุง
กรรไกรตรงส่วนท้ าย
- เปลี่ยนจากตัวขวาเป็ นซ้ ายพลิกกลับข้ างและกลับครี บรับกรรไกร
๒. ประกอบกับลวดกวาด
- ปลายลวดกวาดไปต่อกับสลักต่อลวดกวาดที่ห้ามกรรไกร
- ครอบเหล็กนาลวดที่ส่วนหน้ าของกรรไกรถอดออกก่อน
- กดเหล็กทาให้ ลวดกวาดเข้ าที่ โดยทาการยึดลวดกวาดให้ ชิดกับโครงกรรไกร
- ใส่ครอบเหล็กนาเข้ าที่

๑๓๗

๑๓๘

๔.๓ กรรไกรกล Mk.11
ลักษณะการใช้ โดยทั่วไป
๑. ใช้ สาหรับเครื่ องกวาดทุ่นระเบิดทุกขนาดเป็ น Intermediate Cutter
๒. ตัดลวดยึดทุ่นได้ ด้วยความเร็ วเรื อกวาดไม่ต่ากว่า ๗ นอต
๓. ติดลวดกวาดเป็ นระยะ ๆ โดยใช้ เครื่ องกันติ
้ ดข้ างหลังกรรไกร
๔. เป็ นกรรไกรที่นิยมใช้ มากที่สดุ มีทงตั
ั ้ วขวาและตัวซ้ าย
๕. ถ้ าใช้ ติดลวดกวาดทุ่น Snag Line Mine ต้ องใช้ Friction tape พันรอบคมมีด ๒ ชัน้
โดย
- พันปิ ดคมมีดด้ านนอกเข้ าไปหาด้ านใน
- สายลวดยึดทุ่นจะเข้ าไปพันอยู่ระหว่างคมกรรไกรซึง่ พันไว้
- การดึงของลวดกวาดจะส่งกาลังดึงไปยังทุ่น ฯ
ส่ วนประกอบ
๑. โครงกรรไกร
๑.๑ ทาด้ วยเหล็กกล้ าหล่อหรื อชุบมีร่องสาหรับประกอบคมมีด
๑.๒. ปากของกรรไกรด้ านหนึ่งตัดให้ โค้ งเพื่อทาหน้ าที่เป็ นนาทางเข้ าหาคมมีด
๑.๓. ร่ องสาหรับใส่ลวดกวาดโต ๗/๘ นิว้ เพื่อให้ กรรไกรขยับตัวเข้ าที่ได้ เหมาะสม เมื่อติดกับ
ลวดขนาด ๑/๒ นิว้ หรื อ ๔/๑๖ นิว้ ต้ องใช้ Adapter กันหลวม และป้องกันการเสียดสี สาหรับลวด ๕/๑๖ นิว้ ใช้
ชนิดหลอด
๒. บานพับ ใช้ บงั คับลวดกวาดให้ อยู่ในร่ องของโครงกรรไกร
๒.๑. ทาเป็ นรู ปตัว U และให้ เปลี่ยนไปมาได้ บนแกนของกรรไกร
๒.๒ การเปิ ด ดันบานพับไปข้ างหลังจนหลุดออกสาหรับอย่างใหม่ แต่สาหรับอย่างเก่าดันมา
ข้ างหน้ า ปั จจุบนั มีแต่ชนิดดันไปข้ างหลัง ถ้ ายังมีชนิดเปิ ดไปข้ างหน้ า ให้ เปลี่ยนตัวบานพับจากซ้ ายไปขวาป้องกัน
การหลุดได้ เอง
๓. คมมีด มีสองตอน คือ ตอนนอกและตอนใน ทังข้
้ างขวาและข้ างซ้ าย รวม ๔ ชิ ้น
๓.๑. ตอนในชารุ ดบ่อยที่สดุ เพราะเป็ นตอนที่ทาการตัด
๓.๒. การเปลี่ยนคมมีดส่วนมากเปลี่ยนเฉพาะตอนใน
๓.๓. คมมีดตอนนอก ๔ ๑/๒ นิว้ หนา ๓/๔ นิว้ มีรูสาหรับใส่เกลียวยึด
๓.๔. คมมีดตอนใน ๑ ๑/๒ นิว้ หนา ๓/๔ นิว้ กับมีรู ๓ รู สาหรั บใส่เกลียวยึด
๔. เกลียวยึดคมมีด เป็ นเกลียวหัวรู ปไข่ แบบมาตรฐาน ขนาด ๕/๑๖ นิว้ ยาว ๓/๔ นิว้ กรรไกรแต่ละตัวใช้
เกลียวนี ้ ๑๐ ตัว
๕. ครี บกรรไกร
- ทาด้ วยเหล็กกล้ ามีสนั เหล็กเสริ มให้ แข็งแรง
- ตรงกลางครี บมีเกลียวหกเหลี่ยมยึดติดกับโครงกรรไกรขนาด ๑/๒ นิว้ ยาว ๕/๘ นิ ว้ ๒ ตัว

๑๓๙

การประกอบ
๑. ปกติกรรไกรสาเร็ จรู ปใช้ ได้ ทนั ที เปลี่ยนตัวไม่ได้
๒. การติดกับลวดกวาดใช้ เป็ นบานพับสวมเข้ ากับลวดกวาดโดย ให้ คมมีดอยู่ด้านล่าง ลวดกวาดใส่ลวด
กวาดเข้ ากับร่ องของกรรไกร แล้ วปิ ดบานพับ

๑๔๐

๔.๔ กรรไกรกล แบบ DSG1
กล่ าวโดยทั่วไป
๑ การกาหนดชื่อของอุปกรณ์
กรรไกรกลแบบ DSG1 (DOPPELSCHNEIDGREIFER 1 )
๒ ความมุ่งหมายในการใช้ อปุ กรณ์
กรรไกรกล DSG 1 เป็ นกรรไกรของเยอรมัน ใช้ ในการกวาดทุ่นระเบิดแบบทางกลสาหรับเครื่ อง
กวาดทุ่นระเบิดทอดประจาที่แบบ DSG 21 และ SDG 31 และกับเครื่ องกวาดแม่เหล็กแบบ MSG 21 (MAGNET
– SCHLEIFENGERAT 21) เครื่ องกวาดเสียงแบบ ATG 41 (AKUSTISCHES TURBINENGERAT 41) แบบ AEG
41 (AKUSTISCH ELEKTRONISCHES GREAT 41)
กรรไกรกล DSG1 นีใ้ ช้ เป็ นกรรไกรปลายสายกวาด (END CUTTER) สาหรับตัดสายยึดทุ่น
ระเบิด แบบทอดประจาที่
รู ปที่ ๑ กรรไกรกล DSG1
ส่ วนประกอบของกรรไกร
๑) ตัวกรรไกร พร้ อมด้ วย
- ใบมีด, อันนอก
- ใบมีด, อันใน
- หมุด
๒) ตัวต่อรับกาลังดึง พร้ อมด้ วย
- ล้ อตาลี
- สลัก, ตัวยาว
- สลัก, ตัวสัน้
คุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียดทัว่ ไป เกี่ยวกับขนาดและนา้ หนัก)
นา้ หนักของกรรไกร
๔.๖
กก.
ความเร็ วในการกวาด (SPEED OVER GROUND) ต่าสุด ๖ นอต
กรรไกรระเบิด สามารถตัดลวดยึดทุ่นระเบิด ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางโตสุด ๘ มม.
รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตัวกรรไกร
- ตัวกรรไกรเป็ นรู ปหัวใจทาจากสารไม่เป็ นแม่เหล็ก ช่อง ๒ ช่องในตัวกรรไกรคือ ปากกรรไกร ซึง่ มีใบมีดติด
อยู่ช่องละ ๒ อัน หมุดย ้าให้ ใบมีดติดแน่นอยู่ได้ ในง่ามกลางระหว่างปากกรรไกรมีรูเจาะสาหรับใส่สลักตัวยาวเพื่อยึด
ตัวต่อรับกาลังดึงเข้ ากับกรรไกร
- ตอนปลายของตัวกรรไกรมีรูเจาะ สาหรับต่อเสกลประกอบเข้ ากับอุปกรณ์เครื่ องรั กษาระดับของเครื่ อง
กวาด (แผ่นพ่วง)
- ใบมีดตัวนอก และตัวในทาด้ วยโลหะผสมเหล็กกล้ าและลับคมมีให้ คม มีรูเจาะสาหรับใส่หมุดย ้าใบมีด
ให้ ติดกับตัวกรรไกร

๑๔๑

๒ ตัวต่อรับกาลังดึง
- ตัวต่อรับกาลังดึงทาจากสารไม่เป็ นแม่เหล็ก ทาหน้ าที่เป็ นตัวต่อระหว่าง ลวดกวาดและ
ตัวกรรไกรตัวต่อเป็ นรู ปแท่ง มีร่องเจาะที่ปลายทังสองข้
้
างโดยทามุมกัน ๙๐ องศา ซึง่ เป็ นลักษณะง่าม เจาะแต่ละรู
ที่ตงฉากกั
ั้
บร่ องเจาะมีไว้ เพื่อใส่สลักตัวยาว และตัวสัน้
- สลักตัวยาวมีเกลียวและหัวเป็ นร่ อง สาหรับใช้ ไขควงกวดให้ ตวั กรรไกร ติดกับตัวต่อรับกาลังดึง
- สลักตัวสัน้ มีเกลียวและหัวเป็ นร่ อง สาหรับใช้ ไขควงกวดให้ ล้อตาลี ติดอยู่กับตัวต่อรับกาลังดึง เพื่อเป็ น
การโยงต่อระหว่างลวดกวาด และตัวต่อรับกาลังดึง
- ล้ อตาลี คือ แผ่นแป้นล้ อ ที่มีรูเจาะที่ไม่อยู่ตรงกลาง ล้ อตาลี จะถูกสอดเข้ าไปในห่วงปลายของลวดกวาด
แล้ วนาไปใส่ในร่ องเจาะของตัวต่อรับกาลังดึงและกวดสลักตัวสัน้ ยึดไว้ ห่วงปลายของลวดกวาดจะถูกป้องกันไม่ให้
โค้ งงอบิดตัวมากเกินไปด้ วยตัวต่อรับกาลังดึง
อาการทางาน
๑. เมื่อลวดยึดทุ่นระเบิดผ่านเข้ าไปในปากกรรไกรก็จะถูกตัดขาดด้ วยกาลังดึงที่เกิดขึน้ ขณะนัน้ (ความเร็ ว
เรื ออย่างน้ อย ๖ นอต)
๒. หากลวดยึดทุ่นระเบิดถูกตัดไม่ขาดหรื อสายยึดทุ่น ฯ เป็ นโซ่สิ่งที่ติดอยู่นนั ้ ก็จะถูก เครื่ องกวาดลากไป
ด้ วย หรื อทาให้ ชิ ้นส่วนของกรรไกรแตกหลุดไป ในการตัดลวดยึดทุ่น ฯ กรรไกรกล DSG ๑ จะไม่หลุดหายไปแต่
ใบมีดอาจจะเกิดชารุ ดเสียหายได้ ดงั นัน้ หลังจากเปลี่ยนชิ ้นส่วนที่ชารุ ดแล้ วก็สามารถนากรรไกรกล DSG1 กลับไป
ใช้ ได้ อีก
%%%%%%%%%%%%%%%
ตอนที่ ๒
คาแนะนาในการใช้ และการปฏิบัติต่ออุปกรณ์ รวมทัง้ การเก็บ
และการบารุ งรั กษา
คาแนะนาในการใช้ และการปฏิบัตติ ่ ออุปกรณ์
กรรไกรกล DSG1 จะแจกจ่ายให้ กบั เรื อและทาการเก็บ ในลักษณะประกอบเสร็ จมาแล้ ว
๑. การติดกรรไกรกล DSG1 บนลวดกวาด
- ขันสลักตัวสันออก
้
แล้ วนาล้ อตาลีออกมา
- สอดล้ อตาลี เข้ าไปในห่วงปลายของลวดกวาด
- นาล้ อตาลี ไปใส่ในตัวต่อรับกาลังดึงแล้ วกวดสลักตัวสันให้
้ แน่น
- ประกอบกรรไกร เข้ ากับเครื่ องรักษาระดับ
๒. การปลดกรรไกรกล DSG1 ออกจากลวดกวาด
ปฏิบตั ิตรงกันข้ ามกับวิธีของข้ อ ๑
การเก็บ และการบารุ งรั กษา
ให้ ทาการเก็บกรรไกรกล DSG1 ไว้ ในกล่องซึง่ มีไว้ เฉพาะ แล้ วจัดวางให้ เข้ าที่ในกระซับ ทุ่นระเบิด

๑๔๒

การบารุ งรักษา
ให้ ทาการตรวจสอบกรรไกรกล DSG1 หลังจากใช้ งานทุกครัง้ ชิน้ ส่วนที่ชารุ ดให้ ส่งซ่อมปรับคืน
สภาพ หรื อเบิกเปลี่ยนใหม่ ตามวิธีปฏิบตั ิในเอกสาร TDB 1075/001 – 34

-------------------------------

๑๔๓

๑๔๔

๔.๕ กรรไกรกลแบบ ESG1
ตอนที่ ๑ รายละเอียดของอุปกรณ์
กล่ าวโดยทั่วไป
๑.การกาหนดชื่อของอุปกรณ์
กรรไกรกลแบบ ESG1 (EINFACHSCHNEIDGREIFER 1)
๒. ความมุ่งหมายในการใช้ อปุ กรณ์
กรรไกรกล ESG1 เป็ นอุปกรณ์กวาดทุ่นระเบิดแบบทางกล สาหรับเครื่ องกวาดขนาด ๒ และ
ขนาด ๓ ซึง่ ใช้ กบั เครื่ องกวาด SDG 21 และ SDG 31 โดยสามารถใช้ ได้ กบั ทุ่นระเบิดทอดประจาที่เท่านัน้ เมื่อถูก
ใช้ งานจะไม่หลุดสูญหายไปด้ วย และสามารถนากลับมาใช้ ได้ ใหม่อีก หลังจากที่ทาการเปลี่ยนส่วนที่ชารุ ดเสียหาย
แล้ ว
ส่ วนประกอบของกรรไกร
๑) ตัวกรรไกร พร้ อมด้ วย
- ใบมีด, อันใน
- ใบมีด, อันนอก
- หมุด
๒) สลักนอตยึด พร้ อมด้ วย
- แหวนนอต
- แหวนรอง
- ก้ านขัด
๓) สลักห้ าม พร้ อมด้ วย
- แหวนรอง
- แหวนหกเหลี่ยม
๔) ปี กกรรไกร (แผ่นบังคับ) สาหรับกรรไกรกล ESG1 พร้ อมด้ วย
- ยางรองรับลวด
- ตะปูควง
๕) ก้ านหนีบพร้ อมด้ วย
- สลัก
- ก้ านขัด
- สปริ ง
๖) แผ่นรอง
คุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียดทัว่ ไปเกี่ยวกับขนาดและนา้ หนัก)
นา้ หนัก กรรไกร ESG1 พร้ อมปี กกรรไกร
ประมาณ
๓.๕ กก.
กรรไกรกล ESG1 ไม่มีปีกกรรไกร
ประมาณ
๑.๖ กก.
ปี กกรรไกร
ประมาณ
๑.๘ กก.

๑๔๕

ความเร็ วในการกวาด (Speed Over Ground) ตาสุด ๖ นอต
กรรไกรกล ESG1 สามารถตัดลวดยึดทุ่นระเบิดขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางโตสุด ๘ มม.
รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ
๑ ตัวกรรไกร ทาจากสารไม่เป็ นแม่เหล็ก และด้ านหน้ าเป็ นง่ามปากกรรไกร ในปากกรรไกร มี
ใบมีดอันใน และใบมีดอันนอก ติดอยู่ ที่ตอนหน้ าของ ปากกรรไกร มีรูเจาะ ๒ รู สาหรับใส่หมุดย ้าใบมีดให้ แน่นติด
กับตัวกรรไกรที่หน้ ากว้ างของกรรไกรมีรูเจาะ ๒ รู สาหรับใส่สลักนอตยึด และสลักห้ าม รู เล็ก สาหรับสลักห้ าม และ
รู ใหญ่สาหรับสลักนอตยึด
- ใบมีดอันนอก และอันใน ทาด้ วยโลหะผสมเหล็กกล้ าและลับคมมีดให้ คม
๒ สลักนอตยึดพร้ อมด้ วย แหวนรอง แหวนนอตและก้ านขัดทาจากสารไม่เป็ นแม่เหล็ก ทาหน้ าที่ยดึ ตัว
กรรไกรกล ESG1 ให้ ติดแน่นกับปี กกรรไกร
๓ สลักห้ าม พร้ อมด้ วยแหวนรอง และแหวนหกเหลี่ยม ทาจากสารไม่เป็ นแม่เหล็ก ทาหน้ าที่ยดึ ให้ กรรไกร
กล ESG1 อยู่บนปี กกรรไกรโดยให้ ปากกรรไกรชี ้ไปทางทิศที่เรื อแล่นตลอดเวลา หากลวดยึดทุ่นระเบิดถูกตัดไม่ขาด
แรงกาลังดึงขนาดพอเหมาะที่เกิดขึน้ จะทาให้ สลักห้ าม หลุดออก กรรไกรก็จะพลิกพับกลับ ปล่อยให้ ลวดยึดทุ่นระเบิด
เป็ นอิสระต่อไป
๔ ปี กกรรไกร เป็ นตัวพยุงกรรไกรกล ESG1 ในขณะที่เรื อแล่น กรรไกรกล ESG1 จะวางตัวอยู่ในแนวราบ
ได้ ด้วย อาการทรงตัวของปี กกรรไกร ลวดกวาด กราบซ้ าย – ขวา ใช้ ปีกกรรไกรต่างกัน ลักษณะกลับกัน ซึง่ จะทาสี
เครื่ องหมาย แดง หรื อ เขียว แต้ มระบุไว้ กรรไกรกล ESG1 จะต้ องใช้ ประกอบเข้ ากับปี กกรรไกรเมื่อต้ องการใช้ งาน
นอกจากนีป้ ี กกรรไกร ยังสามารถใช้ กบั กรรไกรระเบิด SEG 1 ได้ ด้วย
- ปี กกรรไกรประกอบด้ วย แผ่นบังคับ ซึง่ เรี ยกและเจาะช่องเป็ นมือจับ ไว้ ด้วยโดย มีส่วนโค้ ง
รองรับ สาหรับลวดกวาด ซึง่ เป็ นรู ปโค้ งกลวงที่ถกู ปิ ดด้ วยก้ านหนีบที่ใช้ กาลังจากสปริ ง
- ตอนท้ ายของรู ปส่วนโค้ งมีรูเจาะ ๓ รู สาหรับใส่ตะปูควงยึดยางรองรับลวดให้ อยู่แน่น ช่องของ
ยางรองรับลวดนีเ้ ข้ าได้ พอดีกบั เครื่ องกันกรรไกร
้
และทาให้ กรรไกรกล ESG1 ติดบนลวดกวาดได้ แน่นไม่แกว่งหรื อ
สัน่
- ด้ านหน้ า ของปี กกรรไกรเป็ นรู ปลูกศร ตรงปลายด้ านนอกจะทาไว้ ให้ มีความ แข็งแรง
ทนทาน
- ในตอนกลางของปี กกรรไกรจะยกขึน้ ทาเป็ นแท่นฐาน เล็ก ๆ รู เจาะ ๒ รู มีไว้ สาหรับใส่สลักนอต
ยึดและสลักห้ าม และสาหรับการติดกรรไกร ESG1 ให้ แน่น
- ยางรองรับลวด จะติดอยู่ในช่องเว้ าของส่วนโค้ งรองรับ และจะมีรอยบาก ตรงด้ านที่จะสวมเข้ า
กับลวดกวาด การสัน่ แกว่งที่เกิดขึน้ จะลดน้ อยลงด้ วยยางรองรับลวดนี ้
- ยางรองรับลวดจะติดอยู่กบั ปี กกรรไกร ด้ วยตะปูควง ๓ ตัว
๕ ก้ านหนีบ คือ คันยกที่ก้านดัดเป็ นมุม ซึง่ ติดอยู่กบั ปี กกรรไกร ด้ วยแขนคันยก ๒ ข้ างมันจะทาให้ แน่ใจ
ว่าปี กกรรไกร จะอยู่บนลวดกวาด ก้ านหนีบ ติดอยู่ด้วย สลัก ๒ ตัว ซึง่ มีก้านขัดป้องกันคลายเกลียว สปริ ง ๒ อัน จะ
ช่วยให้ ก้านหนีบอยู่ในลักษณะหนีบไว้ (ดูรายละเอียดในรู ป)

๑๔๖

๖ แผ่นรอง แผ่นรองใช้ เพื่อป้องกันลวดกวาดระหว่างปี กกรรไกรและตัวลวดกวาด แผ่นรองจะมีลกั ษณะเข้ า
พอดีกบั ส่วนโค้ งกลวงของปี กกรรไกร มี ๒ ชนิ ด สาหรับลวดกวาดขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง ๑๑.๕ มม. และ ๑๓.๕
มม.
รู ปที่ ๓ ปี กกรรไกร
อาการทางาน
๑. เมื่อลวดยึดทุ่นระเบิด เข้ าไปในปากของกรรไกรกล ESG1 ก็จะถูกตัดขาดด้ วย กาลังดึงขณะนัน้
(ความเร็ วเรื ออย่างน้ อย ๖ นอต) ตัวทุ่นระเบิดทอดประจาก็จะ ลอยตัวขึน้ สู่ผิวนา้ จึงทาการยิงทาลายได้ ต่อไป
๒. หากลวดยึดทุ่นระเบิด ถูกตัดไม่ขาดหรื อสายยึดทุ่น ฯ เป็ นโซ่ดงั นัน้ สลักห้ าม ก็จะถูกกาลังดึงขณะนันท
้ า
ให้ ขาดหลุดออก กรรไกรกล ESG1 ก็จะพับกลับไป ทางข้ างหลังและปล่อยให้ สายยึดทุ่นระเบิด เป็ นอิสระ ผ่านไป
ยังกรรไกรตัวต่อไป
๓. เพราะว่ากรรไกรกล ESG1 นีย้ งั ยึดติดกับปี กกรรไกร ไว้ ด้วยสลักนอตยึด อยู่มนั จึงไม่ หลุด
สูญหายไป

๑๔๗

ตอนที่ ๒
คาแนะนาในการใช้ และการปฏิบัติต่ออุปกรณ์ รวมทัง้
การเก็บและการบารุ งรั กษา
คาแนะนาในการใช้ และการปฏิบัติต่ออุปกรณ์
กรรไกรกล ESG1 จะแจกจ่ายให้ กบั เรื อและทาการเก็บในลักษณะประกอบเสร็ จมาแล้ ว
๑. การประกอบกรรไกรกล ESG1 เข้ ากับปี กกรรไกร
- วางกรรไกรกล ESG1 ลงบนฐานแท่นของปี กกรรไกร
- ใส่สลักนอตยึดและสลักห้ าม ยึดกรรไกรกลเข้ ากับปี กกรรไกรให้ แน่น
๒. การติดกรรไกรกล ESG1 บนลวดกวาด
- ตรวจสอบเครื่ องกันกรรไกรว่
้
าติดแน่นดีแล้ ว
- ติดกรรไกรกล ESG1 บนลวดกวาด ข้ างหลังของรอกท้ ายเรื อ แต่ข้างหน้ า เครื่ องกันกรรไกร
้
โดยให้ ปาก
กรรไกรชี ้ไปทางหัวเรื อ
๓. การปลดกรรไกรกล ESG1 ออกจากลวดกวาด
- มือหนึ่งจับที่มือจับของปี กกรรไกร
- อีกมือจับที่ก้านหนีบ และง้ างปลดออก
- นากรรไกรกล ESG1 ออกจากลวดกวาด โดยกดดันลงข้ างล่างเล็กน้ อย
- เก็บกรรไกรบนดาดฟ้าในที่ปลอดภัย
การเก็บและการบารุ งรั กษา
๑. การเก็บ ให้ ทาการเก็บกรรไกรกล ESG1 และปี กกรรไกร ไว้ ในกล่องซึง่ มีไว้ เฉพาะแล้ ว จัดวางให้ เข้ าที่
ในกระซับทุ่น ฯ
๒. การบารุ งรักษา ให้ ทาการตรวจสอบกรรไกรกล ESG1 และปี กกรรไกรหลังจากการ ใช้ งานทุกครัง้
ชิ ้นส่วนที่ชารุ ดให้ ส่งซ่อมปรับคืนสภาพ หรื อเบิกเปลี่ยนใหม่ ตามวิธีปฏิบตั ิในเอกสาร TDV 1075/001- 34
%%%%%%%%%%%%%%

๑๔๘

๑๔๙

๔.๖ กรรไกรระเบิดแบบ EMSC,DM11 (SPG1)
กล่ าวโดยทั่วไป (GENERAL PARTICULARS)
การกาหนดชื่อของอุปกรณ์ (DESIGNATION OF THE APPARATUS)
กรรไกรระเบิดแบบ EMSC, DM11 (EXPLOSIVE MINESWEEPING CUTTER // SPG1
ความมุ่งหมายในการใช้ อุปกรณ์
กรรไกรระเบิดนีเ้ ป็ นอุปกรณ์กวาดทุ่นระเบิดซึง่ บรรจุดินระเบิดประกอบไว้ ในตัวสามารถใช้ กบั ลวดกวาด
ทังกราบขวาและกราบซ้
้
ายแบบ SDG21 และ SDG 31 กรรไกรระเบิดนีใ้ ช้ ตดั สายยึดทุ่นระเบิดแบบธรรมดา และ
แบบมีเครื่ องป้องกันการกวาด สามารถตัดได้ ทงลวดและโซ่
ั้
ยดึ ทุ่นระเบิดด้ วยอานาจของแรงระเบิดโดยตรง
กรรไกรระเบิดนี ้ ใช้ ดินระเบิดที่บรรจุอยู่สาหรับการจุดระเบิดเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ซึง่ ภายหลังการ
จุดระเบิดนีแ้ ล้ ว ก็จะไม่มีชิ ้นส่วนของกรรไกรเหลืออยู่บนลวดกวาด อันเป็ นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ กีดขวางสายยึดทุ่น
ระเบิดที่จะเข้ ากรรไกรตัวต่อไป
ส่ วนประกอบของกรรไกร (COMPOSITION OF THE APPARTUS)
- ส่วนบรรจุดินระเบิด (Ammunition Component)
- ส่วนการทรงตัว (STEERING COMPONENT)
คุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียดทัว่ ไป เกี่ยวกับขนาด และนา้ หนัก)
- ความยาว
๔๑๐ มม.
- กว้ าง
๘๕ มม.
- สูง (หนา)
๔๗๐ มม.
- นา้ หนักรวมในอากาศ
๔.๔ กก.
- นา้ หนักรวมในนา้
๒.๓ กก.
- นา้ หนักดินระเบิด
๐.๒ กก.
- ความลึกในการใช้ งาน
๓ ถึง ๕๐ เมตร
- ขีดความสามารถในการตัดลวดสายยึดทุ่นระเบิด ประมาณ ๒๖ มม.
- โซ่ (เส้ นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๒๐ มม.)
- ลวดอื่น ๆ ประมาณ
๔๐
มม.
รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ (TECHNICAL DESCRIPTION)
๑. ส่ วนบรรจุดนิ ระเบิด
ส่วนบรรจุดินระเบิดมีรูปร่ างเป็ นลิ่มแหลมจะสอดใส่ (SLIPPED) อยู่ในกล่อง (ช่อง) หรื อซอง
(GROOVE) ของส่วนที่ต่อกันระหว่างแผ่นป้องกันลวดกวาด (ROPE GUARD) และปี กบังคับหรื อแผ่นบังคับ
(STEERING PART) ด้ วยตะปูควง ๒ ตัว (SHEAR SCREWS)ประกอบด้ วย
๑. กล่องบรรจุดินระเบิด กล่องบรรจุดินระเบิดจะเป็ นที่สาหรับใส่บรรจุดินระเบิดทาลาย ประกอบด้ วย
- ตัวกล่อง (CHARGE CASING)

๑๕๐

- ฝาปิ ด พร้ อมด้ วยยางกันนา้ (GASKET) ภายในกล่อง นีจ้ ะมีดินระเบิด ซึง่ ห่อหุ้มไว้ ด้วย
ทองแดงสอดใส่อยู่ ฝาปิ ดจะประกอบปิ ดเข้ ากับ กล่องด้ วยนอต ๖ ตัว ป้องกันนา้ เข้ า และมีแผ่นยางผนึกกันนา้
(GASKET) ใส่ไว้ ดินระเบิดทาลายจะทางานด้ วยหลักการของ การทะลุทะลวง (HALLOW CHARGE)
๒. แผ่นป้องกันลวดกวาด แผ่นป้องกันลวดกวาดนีจ้ ะเป็ นตัวป้องกันสายกวาดเมื่อเกิดการระเบิดของ
กรรไกรเพื่อตัดลวดยึดทุ่นระเบิด โดยประกอบติดกับตัวกรรไกรที่ทาด้ วยพลาสติกแข็งแผ่นป้องกันลวดกวาดนี ้
ประกอบด้ วย ตัวโครง (Rail) และแผ่นประกับ (Plate) ซึง่ ทังสองส่
้
วนต่าง ก็ประกอบเข้ าด้ วยกัน
๓. ชนวน (FUSE) ประกอบด้ วย
๓.๑) ส่วนภายนอก (Exterior)
- กล่องชนวน (Fuse Casing) ตัวกล่องชนวนจะเป็ นที่อยู่ของส่วนประกอบต่าง ๆ
ที่มีความจาเป็ นที่ต้องใช้ ในการทางานและความปลอดภัยของกรรไกรระเบิด
- ค้ อนอัด (Striker) ค้ อนอัดจะกระแทกชนวนให้ ทางาน ด้ วยแรงไม่น้อยกว่า
๕๐๐ นิวตัน หรื อประมาณ ๕๐ กก. (๑ กก. = 9.81 N)
- สลักนิรภัยพร้ อมเชือก (Lock Pin With Cord) สลักนิรภัยจะเป็ นกลไกป้องกัน
อันตราย ประกอบด้ วย
- สลักห้ าม (LOCK PIN)
- เชือกไนลอน (Polyamide Cord) ผูกที่สลัก
- ที่จบั (Handle)
- หมุดห้ าม (Shear Screw)หมุดห้ าม เป็ นกลไกป้องกันอันตรายตัวที่สองของชนวน โดย
จะยุบตัว เมื่อมีแรงอย่างน้ อย ๕๐๐ นิวตัน (๕๐ กก.) มากระแทกที่ค้อนอัด Striker
๓.๒) ส่วนประกอบภายในของชนวน (Interior)
- สวิทช์หมุนพร้ อมด้ วยเชื ้อประทุและสปริ งอัดตัว (Rotor With Detonator and
Bending Spring) สวิตซ์หมุน จะเป็ นตัวพยุงเชื ้อประทุขณะที่ยงั ไม่ทางานจะวางตัวอยู่ในตาแหน่งเป็ นมุม ๙๐ °จาก
ตาแหน่งการจุดระเบิด เชื ้อประทุจะเป็ นตัวจุดระเบิด ดินระเบิดช่วย
- ดินระเบิดช่วย (Ignition Amplifier) ดินระเบิดช่วยนีจ้ ะเป็ นตัวจุดระเบิดดินระเบิด
ทาลาย (ระเบิดทาลายสายยึดทุ่นให้ ขาด) ประกอบด้ วย
- ตัวกล่อง (Casing)
- ตัวอัดกระแทก (Stamping)
- กระบอกสวม (Bush)
- ฝาครอบ (Closing Cap)
- เข็มแทงชนวนพร้ อมสปริ งอัดตัว (Firing Pin With Compression Spring ) เข็มแทง
ชนวนจะเป็ นตัวจุดระเบิดดินเชื ้อประทุ และทาให้ เกิดการระเบิดขึน้ ต่อไป
- หมู่สลัก ป้องกันอันตราย และส่วนที่ต่อเชื่อมโยงกัน (Safeguard and
Interlocking Elements) จะประกอบด้ วย
- สลักป้องกันอันตรายพร้ อมสปริ งอัดตัว

๑๕๑

- สลักขัดพร้ อมสปริ งอัดตัว
- สลักกลอนกันเข็
้ มแทงชนวนพร้ อมสปริ งอัดตัว
- หมู่สลักเชื่อมโยงส่งอาการ
- สลักป้องกันอันตรายพร้ อมสปริ งอัดตัวสลักป้องกันอันตรายนีจ้ ะทางานร่ วมกับ
เข็มแทงชนวนโดยผ่านทางสลักขัด และจะทาหน้ าที่เป็ นตัวป้องกันอันตรายตัว ที่สองของสวิตซ์หมุน
- สลักขัดพร้ อมสปริ งอัดตัว สลักขัดเป็ นตัวขัดสลักกลอนกันเข็
้ มแทงชนวน
ควบคุม บังคับลาดับการทางาน และจะปลดให้ เป็ นอิสระเมื่อสลักป้องกันอันตราย ถูกปลดออกมาแล้ ว
- สลักกลอนกันเข็
้ มแทงชนวนพร้ อมสปริ งอัดตัว สลักกลอนกันเข็
้ มแทงชนวนพร้ อม
สปริ งอัดตัวจะทางาน ๒ อย่าง คือ ในตาแหน่งกรรไกรยังไม่ทางาน จะเป็ นตัวกันเข็
้ มแทงชนวนและประการที่สองใช้
เป็ นตัวควบคุมบังคับลาดับการทางานของ สวิตซ์หมุน
- หมู่สลักต่อเชื่อมโยงส่งอาการ หมู่สลักต่อเชื่อมโยงจะเป็ นตัวควบคุมหรื อบังคับ
ลาดับการทางานของ ส่วนประกอบป้องกันอันตรายแต่ละอย่าง รวมทังเข็
้ มแทงชนวนด้ วย
- ตัวป้องกันอันตรายที่ใช้ กาลังดันของนา้ เป็ นตัวป้องกันอันตรายแบบไฮโดร - สแตติกส์
จะทางานเมื่ออยู่ใต้ นา้ ความลึก ๒ ถึง ๓ เมตร และจะทาการปลดตัวป้องกันอันตรายตัวแรกของสวิตซ์หมุน ให้ เป็ น
อิสระประกอบด้ วย
- แหวนตะแกรงพร้ อมจาน
- ลูกสูบพร้ อมก้ านต่อกับส่วนประกอบที่ทาให้ ลกู สูบเคลื่อนที่ได้ และสปริ งรู ปกรวย
- แผ่นไดอะแฟรม
๔.๒ ส่ วนการทรงตัว ส่วนการทรงตัวจะมีส่วนบรรจุดินระเบิดประกอบติดอยู่และจะวางตัวขนานกับพื ้นขณะ
เคลื่อนตัวไปในนา้ ประกอบด้ วย
- ตัวกรรไกร
- ที่หนีบพร้ อมสปริ ง
- แผ่นรอง
ตัวกรรไกรตัวกรรไกรจะเป็ นที่ประกอบส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ งานของส่วนควบคุมการทรงตัวของกรรไกร
ลวดกวาดจะสอดผ่านเข้ าไปในร่ องนาที่ทาไว้ สาหรับจะประกอบกรรไกรติดกับลวดกวาดและจะยึดไว้ ด้วยที่หนีบ
จานวน ๒ ตัว ซึง่ มีสปริ งอัดกาลังไว้ ส่วนบนของตัวกรรไกรเป็ นร่ องรู ปหางนกสาหรับประกอบส่วนบรรจุดินระเบิด ซึง่
จะยึดไว้ ด้วยตะปูเกลียว ๒ ตัว ที่ปลายสุดของร่ องรู ปหางนกจะมีตวั กันกระแทกกับเครื่ องกันกรรไกร
้
(แผ่นรอง)
ประกอบติดอยู่
อาการทางาน
๑) สถานะของกรรไกร
- สลักนิรภัยถูกปลดออกแล้ ว
- ตัวป้องกันอันตรายที่ใช้ ความกดดันของนา้ ทางานแล้ ว สลักป้องกันอันตรายตัวแรกของสวิตซ์
หมุนเป็ นอิสระและเข็มแทงชนวนพร้ อมที่จะทางาน

๑๕๒

เมื่อมีลวดยึดทุ่นระเบิด ผ่านเข้ าไปในปากกรรไกร หมุดห้ ามจะถูกอัดกระแทกด้ วยแรงอย่างน้ อย
๕๐๐ นิวตัน ( ประมาณ ๕๐ กก. ) กระทาไปบนค้ อนอัด ลาดับต่อมาสลักป้องกันอันตราย
จะเป็ นอิสระ
และสลักป้องกันอันตรายตัวที่สองของสวิตซ์หมุนจะถูกปลด สวิตซ์หมุนจะหมุนเคลื่อนตัวไปอยู่ในตาแหน่งพร้ อมที่
จะจุดดินระเบิด สลักขัดพร้ อมสปริ งอัดตัวจะไปปลดสลักกลอนกัน้ ซึง่ ควบคุมบังคับลาดับการทางานของสวิตซ์
หมุน ถ้ าสวิตซ์หมุนยังไม่อยู่ในตาแหน่งพร้ อมที่จะจุดระเบิดมันก็จะบังคับทาให้ ไปอยู่ในตาแหน่งพร้ อมทันที
เมื่อหมู่สลักกันเข็
้ มแทงชนวนถูกปลด เข็มแทงชนวนจะเป็ นอิสระ กาลังจากสปริ งจะทาให้ เกิดการ
ระเบิดขึน้ ต่อไป
๒) สถานะของกรรไกร
- เช่นเดียวกับข้ อข้ างต้ น
เมื่อเลิกใช้ และเก็บกรรไกรขึน้ มาเหนือจากระดับความลึกนา้ ๓ เมตรแล้ วตัวป้องกันอันตรายที่ใช้
ความกดดันของนา้ จะทาอาการกลับตัว ไปอยู่ตาแหน่งเริ่ มต้ นทันที สลักป้องกันอันตรายตัวแรกของสวิตซ์หมุนจะ
กลับไปอยู่ตาแหน่งห้ ามอีกครัง้ หนึ่ง และเข็มแทงชนวนจะอยู่ในตาแหน่งห้ ามไก (Blind Setting)
๓) สถานะของกรรไกร
- ลวดยึดทุ่นระเบิดติดอยู่ในปากกรรไกร
- กรรไกรทางานแล้ ว แต่ดินระเบิดด้ าน
ด้ วยแรงที่เพิ่มมากขึน้ บนส่วนบรรจุดินระเบิดอันเกิดจากสายยึดทุ่นระเบิดติดกรรไกรดังกล่าว
หมุดห้ ามจะขาดออกด้ วยแรงไม่น้อยกว่า ๕๐๐๐ นิวตัน (ประมาณ ๕๐๐ กก.) ส่วนบรรจุดินระเบิดจะถูกดันออกไป
และลวดยึดทุ่นระเบิดก็จะหลุดออก
เครื่ องมือพิเศษใช้ กับกรรไกร (Special Tool)
ตัวปลดกรรไกร เป็ นส่วนหนึ่งของกรรไกรระเบิด เป็ นรายการหนึ่งของเครื่ องมือเครื่ องใช้ ของอุปกรณ์
กวาดทุ่นระเบิดเป็ นโลหะไม่เป็ นแม่เหล็ก (Non Magnetic) PL. NO. 5180 n – 17406 ด้ วยการใช้ ตวั ปลดกรรไกรนี ้
จะทาให้ สามารถถอดกรรไกรออกจากลวดกวาดทุ่นระเบิดภายหลังเลิกปฏิบตั ิภารกิจแล้ วได้
เอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์
สาหรับกรรไกรระเบิดนีจ้ ะ มีแบบฟอร์ มบันทึกอมภัณฑ์ และบัตรประวัติอมภัณฑ์ ที่จดั พิมพ์โดยคลังอม
ภัณฑ์
ตอนที่ ๒
คาแนะนาการใช้ และการปฏิบัตติ ่ ออุปกรณ์
การปฏิบัตกิ ารบารุ งรั กษาและมาตรการป้องกันอันตราย
คาแนะนาในการใช้ และการปฏิบัตติ ่ ออุปกรณ์
๑. การเตรี ยมอุปกรณ์ ก่อนนาไปใช้ งาน
ข้ อสาคัญ ระมัดระวังในการใช้ กรรไกรระเบิดการลาเลียงขนย้ ายกรรไกรระเบิดให้ จบั ที่ช่องมือจับเพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ อย่าจับที่ปากกรรไกร (ช่องที่ลวดยึดทุ่นจะผ่าน) และต้ องยึดถือมาตรการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ตาม
คู่มือ MDB 160/1 และ MDV 660/1 เป็ นหลักปฏิบตั ิ

๑๕๓

๒. การเตรี ยมกรรไกรระเบิดเพื่อการใช้ งาน
๑) นากรรไกรระเบิดออกจากกล่อง
๒) ตรวจดู กรรไกรระเบิดดูว่ามีสลักนิรภัยประกอบอยู่ที่ ค้ อนอัดหรื อไม่
๓)ตรวจดูว่าจานที่เจาะรู ให้ นา้ เข้ าของตัวป้องกันอันตรายที่ ใช้ ความกดนา้ นัน้ ปราศจากสิ่งแปลกปลอมใด
ๆ (เศษผงหรื อสิ่งของอื่น ๆ ) ที่มาอุดรู ให้ ตนั และให้ ทาความสะอาดภายนอกรู ที่เจาะไว้ ถ้ามีสิ่งสกปรก โดยห้ าม
ถอดแหวนตะแกรงออกโดยเด็ดขาด
๔)ตรวจสอบสิ่งชารุ ดเสียหายภายนอกตัวกรรไกรระเบิด โดยรอบ ๆ
หมายเหตุ ให้ ส่งคืนกรรไกรระเบิดที่ชารุ ดเสียหาย แก่คลังอมภัณฑ์ทนั ที
๓. การประกอบกรรไกรระเบิดบนลวดกวาด (ติดกรรไกร)
- ตรวจเครื่ องกัน้ กรรไกรว่ายึดแน่นอยู่แน่นหนาดี
- ติดกรรไกรบนลวดกวาด ที่ข้างหลังรอกท้ ายเรื อ แต่ข้างหน้ าเครื่ องกันกรรไกรโดยให้
้
ช่อง ปากกรรไกรที่
เป็ นช่องกว้ างนัน้ หันไปทางทิศหัวเรื อ
- ให้ ปลดสลักนิรภัยออก และให้ เก็บสลักนัน้ ไว้ (อย่าให้ หาย) รายงาน
“ ปลดสลักนิรภัย เรี ยบร้ อย”
กรรไกรระเบิดพร้ อมจะทางาน
- ภายหลังจากที่ปล่อยเครื่ องกวาดลงนา้ ไปแล้ ว ให้ ตรวจนับจานวนของสลักนิรภัยว่ามีครบตรงกับจานวน
กรรไกรที่ปล่อยไปหรื อไม่ เพื่อให้ แน่ใจว่ากรรไกรระเบิดทุกตัวพร้ อมจะทางานได้
๔. การปลดกรรไกรระเบิดออกจากลวดกวาด
ก่อนที่จะปลดกรรไกรระเบิดออกจากลวดกวาด หลังเสร็ จสิ ้นภารกิจในการกวาดทุ่น ฯ จะต้ องทราบแน่ว่า
กรรไกรระเบิดแต่ละตัวนัน้ มีสถานะอย่างไรบ้ าง คือ
๑) ถ้ ากรรไกร ยังมิได้ ทางาน กรรไกรต้ องอยู่ในสถานะดังนี ้ หมุดห้ าม มิได้ ถกู อัดกระแทกจากค้ อนอัด และ
แผ่นอัดกาลังของค้ อนอัด ไม่ติดอยู่ที่กล่องบรรจุชนวน วิธีปฏิบตั ิ
- ให้ ใส่สลักนิรภัยเข้ าไปที่ค้อนอัดชนวน ขณะที่กรรไกรยังคงอยู่บนสายกวาด ใช้ ตัวปลดกรรไกร
ดันตัวยึดลวดกวาดให้ เปิ ดออก แล้ วนากรรไกรออกจากลวดกวาด
- จัดเก็บกรรไกรระเบิด ให้ ปลอดภัยบนดาดฟ้า และจัดคนเฝ้า
๒) กรรไกรระเบิดทางานแล้ ว ส่วนที่บรรจุดินระเบิดหลุดหายไป (ดินระเบิดด้ าน) คงเหลือ อยู่เพียงส่วนการ
ทรงตัวเท่านัน้ บนลวดกวาด ให้ ดนั ตัวปลดกรรไกรเพื่อเปิ ดตัวยึดลวดกวาดออกแล้ วยกส่วนการทรงตัวออกจากสาย
กวาด และนาส่งคืนอมภัณฑ์ต่อไป
๕ กรณีพิเศษ
๑) เมื่อกรรไกรระเบิด เกิดชารุ ดเสียหายภายนอก
- หมุดห้ ามไม่ถกู อัดกระแทกจากค้ อนอัดแผ่นอัดกาลังของค้ อนอัดไม่ติดอยู่ที่
กล่องบรรจุชนวน
วิธีปฏิบตั ิ
- ให้ ใส่สลักนิรภัยเข้ าไปที่ค้อนอัด ขณะที่กรรไกรระเบิดยังคงติดอยู่บนลวดกวาดนัน้
- ให้ กดตัวปลดกรรไกรดันตัวยึดลวดกวาดให้ เปิ ดออก และนากรรไกรออกจาก ลวดกวาด

๑๕๔

หมายเหตุ ต้ องส่งคืนกรรไกรระเบิด ที่ชารุ ดเสียหายนีแ้ ก่คลังอมภัณฑ์เสมอ
๒) เมื่อกรรไกรระเบิดทางานแล้ ว ส่วนบรรจุดินระเบิดไม่หลุดหายไป (ดินระเบิดด้ าน)
สภาพ
ภายนอกของกรรไกร
- ค้ อนอัด ติดอยู่ที่กล่องบรรจุชนวน
- หมุดห้ าม ถูกอัดกระแทก ยุบตัว
สภาพภายในของกรรไกรระเบิด
- ส่วนบรรจุดินระเบิดอยู่ในลักษณะพร้ อมทางาน เพราะว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ต่าง ๆ อยู่
ในลักษณะปลดห้ ามแล้ ว (SET FREE)
ข้ อควรระวัง จะต้ องปลดกรรไกรออกจากลวดกวาด โดยคานึงถึงและปฏิบตั ิตามข้ อป้องกันอันตรายต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้ วนแล้ ว ให้ โยนกรรไกรดังกล่าวทิ ้งนา้ ทันที
๓) เมื่อมีลวดยึดทุ่นระเบิดติดอยู่กบั กรรไกรระเบิด ให้ เพิ่มความเร็ วหรื อลดความเร็ วเรื อหรื อทาการเปลี่ยน
เข็มบ่อย ๆ เพื่อพยายามกระทาให้ กรรไกรระเบิดทางาน ด้ วยการให้ ค้อนอัดของกรรไกรทางาน หรื อทาให้ เกิด
แรงกระชากส่วนบรรจุดินระเบิดให้ หลุดออกจากส่วนการทรงตัวไป
การจัดเก็บอุปกรณ์ และการปฏิบัตบิ ารุ งรั กษา
๑ การจัดเก็บอุปกรณ์
กรรไกรระเบิด จะบรรจุอยู่ในกล่องบรรจุ (DM 763 Packing Box) ซึง่ รวมเก็บไว้ ในหีบเก็บ (DM
60782 ) จานวน ๖ กล่องสาหรับบนเรื อกวาดทุ่นระเบิดนัน้ กรรไกรระเบิดจะเก็บไว้ ในคลังเฉพาะและใส่กุญแจคลัง
ไว้ กล่องเปล่าทังชั
้ นนอก
้
และชันในของกล่
้
องบรรจุ จะต้ องส่งคืนคลังสรรพาวุธ
๒. การปฏิบัติบารุ งรั กษา
หลังจากการกวาดทุ่นระเบิดทุกครัง้ กรรไกรระเบิดจะต้ องได้ รับการตรวจสอบ ความเสียหาย (ดู
หมายเหตุในหัวข้ อ ๒.๑.๕) และทาความสะอาดด้ วยนา้ จืด และ เช็ดให้ แห้ ง ต่อจากนัน้ ให้ เก็บลงในกล่อง การปฏิบตั ิ
บารุ งรักษาระดับเรื อ นอกเหนือจากที่กล่าวนี ้ ไม่มีความจาเป็ นแต่อย่างไร
%%%%%%%%%%%

๑๕๕

๔.๗ กรรไกรระเบิด MK. 12 แบบต่ าง ๆ
กรรไกรระเบิด MK.12 แบบต่ าง ๆ
มีอยู่ ๓ แบบ คือ
๑. MK.12 Mod 0 ตัดลวดได้ ๓/๔นิว้ โซ่ ๕/๘ นิว้
๒. MK.12 Mod 1 ตัดลวดได้ ๓/๔ นิว้ โซ่มีขื่อ ๕/๘ นิว้
๓. MK.12 Mod 2 ตัดลวดได้ ๓/๔ นิว้ โซ่มีขื่อ ๕/๘ นิว้
- รู ปร่ างเหมือนกันหมดทัง้ ๓ แบบ
- สาหรับ MK.12 Mod 1 มีทงแบบธรรมดาและ
ั้
NM
ข้ อแตกต่ าง
- MK.12 Mod 0 & Mod 1 ทาด้ วยโลหะธรรมดา
- MK.12 Mod 0 & Mod 2 ทาด้ วยโลหะ
- MK.12 Mod 0 & Mod 2 ชิ ้นส่วนบางชิ ้นยาวกว่า
- MK.12 Mod 0 ใช้ ดินดา ๓๓ เกรน นอกนัน้ ใช้ ๓๗ เกรน
ใช้ ติดบนลวดกวาดได้ ทงกราบขวาและกราบซ้
ั้
าย โดยมี Adapter สาหรับลวดทุกขนาด เว้ นแต่ MK.12
Mod 2 ใช้ ครี บไม่เหมือนกันตามขนาดลวด
ส่ วนประกอบต่ าง ๆ
๑. Less expendable parts ได้ แก่
- ตัวกรรไกรและเครื่ องลูกเลื่อนรวมทัง้ สลักนิรภัย
- ก้ านสูบ เพลาก้ านสูบ สปริ งก้ านสูบ
- ครี บและเครื่ องประกอบ
๒. Expendable Parts (ส่วนหมดเปลือง) ได้ แก่
- ทัง่ และสลักเกลียวยึดทัง่
- เข็มขัดก้ านสูบ
- คมมีดและหมุดยึดคมมีด
- แผ่นทองแดงกันสลักข้ อต่อ
หลักการทางาน
๑. สายลวดยึดทุ่นเข้ ามาในปากกรรไกร รัง้ เข็มขัดลูกสูบ เข็มขัดก้ านสูบจะหลุดหรื อขาด เมื่อมีแรงมา
กระทา
๒. สปริ งก้ านสูบส่งก้ านสูบขึน้ ไปอัดนา้ ในช่องเครื่ องลูกสูบ กาลังอัดของนา้ ส่งอาการไปยัง
แขนกระเดื่อง
๓. กระเดื่องสับเข็มแทงชนวนให้ กระแทกไพรเมอร์
๔. ดินขับระเบิด ขับคมมีดลงมาตัดสายยึดทุ่นให้ กระแทกกับทัง่
๕. สายยึดทุ่นขาด พร้ อมกับตัวทัง่ หลุดไปด้ วย โดยสลักเกลียวยึดทัง่ ขาด เพื่อให้ สายลวด
ยึด
ทุ่นลูกหลังผ่านไปเข้ ากรรไกรตัวอื่นได้
การถอดประกอบ

๑๕๖

๑. ประกอบชิ ้นส่วนของกรรไกร โดยปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนดังนี ้
๑.๑. ขึน้ นก
๑.๒. ถอดเครื่ องลูกเลื่อน
๑.๓. ใส่คมมีดและสลักยึดคมมีด
๑.๔. ประกอบทัง่ และใส่สลักยึดทัง่
๑.๕. ขึน้ นกใหม่ ใส่เข็มขัดก้ านสูบและสลักนิรภัยขัดหน้ าก้ านสูบ
๑.๖. ใส่ดินขับ
๑.๗. ใส่สลักนิรภัยที่เครื่ องลูกเลื่อน แล้ วประกอบเข้ าที่กวดสลักเกลียวยึดให้ แน่น
๑.๘. ประกอบเข้ ากับครี บ
๒. ประกอบเข้ ากับลวดกวาด โดย
๒.๑. ติดเครื่ องกันกรรไกรที
้
่ลวดกวาด แล้ วหะเรี ยผ่านรอกท้ ายออกไปจนเกือบถึง
แนวนา้ เอาทางด้ านเรี ยวไปทางทิศหัวเรื อ
๒.๒. ครอบกรรไกรเข้ ากับลวดกวาด ใส่ Toggle bolt ใช้ แผ่นทองแดงรัดไว้
- การใส่เอาทางด้ านมีตราไว้ ทางด้ านตรงข้ ามกับกรรไกร
- ใช้ Toggle bolt ตามขนาดของครี บ
- ถ้ าติดกับลวดกวาดกราบขวา ตัวกรรไกรจะอยู่ข้างบนส่วนกราบซ้ าย
อยู่ล่าง
๒.๓. ถอดสลักนิรภัยและหะเรี ยลวดกวาดต่อไป
๓. ปลดกรรไกรเมื่อเก็บเครื่ องกวาด โดย
๓.๑. ใส่สลักนิรภัยทันทีที่หะเบสลวดกวาดจนกรรไกรเข้ ามาใกล้
๓.๒. ปลด Cooper Locking strip และ Toggle bolt ออก
๓.๓. เอากรรไกรออกจากลวดกวาดวางไว้ ในที่ปลอดภัยระบายนา้ ใน ช่องลูกเลื่อนออก
กรณีท่กี รรไกรยังไม่ ได้ ตัด ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้

- ตรวจสลักนิรภัยและเข็มขัดก้ านสูบ
- ล้ างขีต้ ะกอน โคลน และสิ่งสกปรกที่ติดส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวออกให้ หมด
- กวดสลักยึดส่วนต่าง ๆ ของกรรไกรให้ แน่น
กรณีท่ ีกรรไกรตัดแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
- ขึน้ นกด้ วยเครื่ องขึน้ นก
- ถอดเครื่ องลูกเลื่อนออก
- ลดนก
- เอาลองดินขับที่ใช้ แล้ วออกโดยใช้ เหล็กส่งออกทางด้ านตรงกันข้ าม
- เอาเศษชิ ้นส่วนของสลักยึดทัง่ ออกให้ หมด รวมทังสิ
้ ่งสกปรก ต่าง ๆ ที่ ตัวกรรไกรด้ วย
- ตรวจความเสียหายของกรรไกรด้ วยตาเปล่า และกวดสลักยึด ต่าง ๆ ให้ แน่น
- ตรวจสอบส่วนต่างๆ ของเครื่ องลูกเลื่อน เช่น

๑๕๗

- กระเดื่องและเข็มแทงชนวนจะต้ องคล่อง
- เมื่อเข็มแทงชนวนอยู่ในลักษณะสับจะต้ องโผล่ออกมาประมาณ ๓/๖๔ นิว้
- ถ้ าไม่ได้ ทงสองอย่
ั้
างให้ ถอดเครื่ องลูกเลื่อนออกมาทาความสะอาด
- ตรวจสปริ งเข็มแทงชนวน
- ประกอบกรรไกรใหม่
ฝึ กการถอดประกอบ
๑. ประกอบชิ ้นส่วนต่าง ๆ
๒. ประกอบเข้ ากับลวดกวาด
การระวังรั กษา
๑. การบารุ งรักษาก่อนเก็บ ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
- ถอดกรรไกรออกจากครี บ
- ทาความสะอาดกรรไกร และถอด Expendable parts ต่างๆ ล้ างด้ วยนา้ จืด เช็ดให้ แห้ ง ทา
นา้ มันใสบาง ๆ อย่าใช้ นา้ มันชนิ ดข้ นหรื อจาระบี เพราะจะทาให้ สิ่งสกปรกต่าง ๆ มาติด
๒. เก็บเครื่ องประกอบตัวกรรไกร เครื่ องประกอบของครี บ และเครื่ องมือต่าง ๆ ไว้ ในหีบ เก็บกรรไกร
๓. Expendable parts ต่าง ๆ เก็บไว้ ในหีบต่างหาก
๔. ตัวครี บเก็บไว้ ในห้ องกระซับทุ่นระเบิด

๑๕๘

๑๕๙

๔.๘ กรรไกรระเบิด MK 13
ลักษณะโดยทั่วไป
๑. เป็ นกรรไกรซึง่ ใช้ อานาจการระเบิดภายในตัวกรรไกรทาลายสายยึดทุ่นระเบิดแทนการตัด
๒. อานาจการทาลายสายยึดทุ่นระเบิดสูงกว่าแบบใด ๆ ทังสิ
้ ้น
๓. กรรไกรนีใ้ ช้ กบั เครื่ องกวาดแบบโอทุกขนาด
๔. ตัว ขวา – ซ้ าย เปลี่ยนแทนกันได้
๕. สามารถตัดโซ่ซงึ่ มีขนาด ๑ ๑/๘ นิว้ ขาดได้
๖. นา้ หนักตัวกรรไกรพร้ อมดินระเบิดประมาณ ๒๘ ปอนด์
ส่ วนประกอบต่ าง ๆ
๑. ตัวกรรไกร
- ลักษณะคล้ ายตัว U มีขาข้ างหนึ่งยาวกว่าอีกข้ างหนึ่ง
- ตอนส่วนโค้ งเป็ นที่บรรจุดินระเบิดซึง่ ใช้ เป็ นกาลังตัดสายยึดทุ่น
๒. ดินระเบิด
- ใช้ ดิน Pentolite หนัก ๒๐๐ กรัม หรื อประมาณ ๑/๒ ปอนด์
- ดินระเบิดที่บรรจุอยู่เป็ นลักษณะ Shaped Charge Cut ซึง่ ทาให้ มีอานาจใน การทาลายที่จดุ
รวมสูงขึน้
๓. ลวดรับสายทุ่นระเบิด
- ขัดอยู่ระหว่างขาทังสองของตั
้
วกรรไกร
- ปลายข้ างหนึ่งขัดก้ านคันส่ง Plunger เอาไว้ ไม่ให้ ไปข้ างหน้ า
- ขาดเมื่อมีแรงกระแทกประมาณ ๒๐๐ ปอนด์
๔. คันส่งและสปริ งคันส่ง
- คันส่งจะพุ่งไปข้ างหน้ าเพื่อทาการอัดนา้ ด้ วยกาลังสปริ งทาให้ เข็มสับแก๊ ปสับ ดินชนวน
- สปริ งเป็ นตัวดันให้ คนั ส่งพุ่งไปข้ างหน้ าเมื่อลวดรับสายยึดทุ่นขาดออก
๕. สลักนิ รภัย
- ขัดอยู่หน้ าคันส่งกันมิให้ พ่งุ ไปข้ างหน้ าได้ (ธรรมดาขัดอยู่ตลอดเวลา)
- เมื่อจะปล่อยกรรไกรลงนา้ จึงปลดสลักอันนีไ้ ด้
๖. เข็มสับแก๊ ป ปกติมีลวดตัด Shearing Pin ขัดกันมิให้ พ่งุ ไปข้ างหน้ า เมื่อถูกกาลังนา้ อัดตัว จากคันส่ง
จะพุ่งตัวไปข้ างหน้ าทาการสับดินชนวนพร้ อม กับตัด Shearing Pin
๗. ดินชนวน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ปลอดภัยยิ่งขึน้ และ สามารถถอดประกอบได้ โดยง่าย
การทางาน
๑. ตัวกรรไกรในลักษณะพร้ อมประกอบอยู่กบั ลวดกวาดวิ่งไปในนา้ ติดอยู่ในลักษณะนอน
หัน
ปลายทังสองไปข้
้
างหน้ า
๒. สายยึดทุ่นพานมาตามสายกวาดเข้ าตามขายาว ซึง่ ทามุมเอียงไว้ รับสายยึดทุ่นอยู่แล้ ว
๓. ถ้ ามีแรงดึง ๒๐๐ ปอนด์ จะทาให้ ลวดรับสายทุ่นขาด คันส่งซึ่งถูกลวดนีข้ ัดอยู่ก็เป็ น อิสระพุ่งไปข้ างหน้ า

๑๖๐

๔. เกิดการอัดนา้ ในระหว่างช่องคันส่งเข็มสับแก๊ ปขึน้ ผลักให้ เข็มสับแก๊ ปพุ่งไปข้ างหน้ า
๕. ในระหว่างที่เข็มสับแก๊ ปพุ่งไปนัน้ ก็ตดั Shearing Pin ขาดออก แล้ วจึงเลยไปขับ ดินชนวน ทาให้ ดิน
ระเบิดส่วนใหญ่ระเบิดขึน้
ข้ อควรระวัง
๑. ในการประกอบและเก็บกรรไกรจากสายกวาดต้ องระมัดระวังเป็ นพิเศษอาจเป็ น อันตรายต่อ
ผู้ปฏิบตั ิงานและตัวเรื อได้
๒. อย่าประกอบ Detonator เข้ ากับตัวกรรไกรเป็ นอันขาด จนกว่าจะได้ ทดลองดูคนั ส่ง เรี ยบร้ อยแล้ วว่า
ทางานถูกต้ องและห้ ามไว้ โดยมีสลักนิรภัยกัน้ เข็มสับแก๊ ปสลักห้ าม อยู่ถกู ที่ เมื่อทดลองแล้ วให้ ประกอบ
Detonator ต่อเมื่อจะนากรรไกรไปประกอบกับ สายกวาดเท่านัน้
๓. การประกอบกรรไกรเข้ ากับสายกวาดให้ กระทาภายนอกท้ ายเรื อ (กันกระแทกและ ผ่านรอกไม่ได้ )
๔. เมื่อประกอบกรรไกรเข้ ากับลวดกวาดแล้ วให้ ใส่สลักนิรภัยไว้ ก่อนจะถอดต่อเมื่อ จะหะเรี ยสายกวาดลง
นา้ เท่านัน้ เมื่อขึน้ มาพ้ นนา้ ต้ องรี บใส่สลักก่อนอื่น
๕.หลังจากใส่สลักนิ รภัยแล้ ว ให้ ถอดกรรไกรออกจากสายกวาด แล้ วนาเข้ ามาถอด Detonator ออก
๖. ถ้ าลวดรับสายกวาดทุ่นงอ เนื่องจากรับแรงกระแทกแต่ไม่ขาด ให้ โยนกรรไกรทิ ้งนา้ ทันที เพราะอาจ
ชารุ ดมาก มาขาดทีหลังจะทาให้ เกิดการระเบิดขึน้ ภายในเรื อได้
๗. เวลาปล่อย – เก็บ เครื่ องกวาด ห้ ามหยุดกว้ านเป็ นอันขาด นอกจากว่า กรรไกรอยู่ในนา้
อย่าง
น้ อย ๓ ฟุต
การระวังรั กษา
๑. เมื่อเก็บกรรไกรขึน้ มาแล้ วปล่อยให้ นา้ ไหลออกจากช่องคันส่งเข็มสับแก๊ ป
๒. ตรวจส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ ๆ ของกรรไกรให้ ถกู ที่แล้ ว ใส่สลักนิ รภัยเข้ าที่
๓. ล้ างนา้ จืด พยายามล้ างช่องทางระหว่างเข็มสับแก๊ ป – คันส่ง ให้ สะอาด
๔. การปฏิบตั ิต่อกรรไกรให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับวัตถุระเบิดอื่น ๆ ทุกชนิด และเก็บในคลังกระสุนที่มีการ
ระบายอากาศอย่างดี เพราะดิน Pentolite จะระเหยมี Nitons Oxide ออกมา
๖. อย่าได้ ใช้ นา้ มันหล่อลื่นใด ๆ ทาตัวกรรไกรเป็ นอันขาด
------------------------------

๑๖๑

๑๖๒

๔.๙ กรรไกร MK 14 Mod 0
ส่ วนประกอบต่ าง ๆ และเครื่ องมือ
ส่วนประกอบต่าง ๆ
๑. ตัวกรรไกร เป็ นที่ประกอบของส่วนประกอบอื่น ๆ ทาด้ วยทองเหลือง เพื่อลดอานาจการเป็ น แม่เหล็ก
ของเครื่ องกวาด
๒. เครื่ องลูกเลื่อน เป็ นตัวรับอาการจากก้ านสูบส่งไปยังแขนกระเดื่องและ เข็มแทงชนวนสามารถ แยกออก
จากตัวกรรไกรได้
๓. ก้ านสูบและสปริ ง เป็ นตัวส่งอาการไปยังเครื่ องลูกเลื่อน ปกติขัดอยู่ด้วย เหล็กขัด
๔. ลองดินขับ ติดอยู่ส่วนบนของคมมีด ให้ แรงขับไปขับคมมีดลงไปตัดโซ่ยดึ ทุ่นเมื่อถูกระแทกที่ไพรเมอร์
๕. คมมีด เป็ นตัวตัดเครื่ องยึดทุ่นให้ ขาดออกเมื่อใช้ แล้ วหลุดหายไปพร้ อมกับทัง่
๖. เหล็กขัด ทาหน้ าที่ขัดก้ านสูบและสปริ งไว้ มิให้ ขนึ ้ ไปส่งอาการไปยัง เข็มแทงชนวนได้ ปล่อยให้ ก้านสูบ
เป็ นอิสระได้ เมื่อมีสายยึดทุ่นมาพานให้ หลุดจากที่ขัดไว้
๗. ทัง่ และสลักยึด เป็ นที่รองรับคมมีด ติ ดอยู่กบั ตัวกรรไกรด้ วยสลักยึดเป็ นส่วนที่หลุดหายไปหลังจากการ
ใช้ แล้ ว
๘. หมุดตัด เป็ นหมุดทองแดงใส่ไว้ ห้ามคมมีดมิให้ หลุดลงมา ถูกตัดขาดด้ วย แรงระเบิดของลองดินขับ
๙. สลักนิ รภัย เป็ นเครื่ องนิรภัยของกรรไกรโดยไปห้ ามกระเดื่องเข็มแทงชนวน ไว้ ก่อนใช้ ต้องไม่ลื มที่
จะถอดออก เมื่อประกอบติดกับสายกวาดแล้ ว
๑๐. ครี บ ทาหน้ าที่เช่นเดียวกับครี บกรรไกรระเบิดแบบอื่น ๆ
เครื่ องมือ
๑. เครื่ องมือขึน้ นก ใช้ สาหรับขึน้ นก เมื่อจะเอาลูกเลื่อนออกและเมื่อจะใส่เหล็กขัด ลักษณะการใช้ ดงั รู ป
๒. เครื่ องประกอบคมมีด ใช้ สาหรับประกอบคมมีดให้ เข้ าที่และใส่หมุดตัด
๓. เครื่ องถอดลูกเลื่อน ใช้ สาหรับถอดประกอบลูกเลื่อน
การทางาน
๑. การเตรี ยมการเพื่อให้ กรรไกรอยู่ในลั กษณะพร้ อมให้ ปฏิบัตดิ งั นี ้
๑.๑. ขึน้ นกด้ วยเครื่ องมือขึน้ นก
๑.๒. ใช้ เครื่ องมือถอดลูกเลื่อนยกออก
๑.๓. ใช้ เครื่ องมือประกอบคมมีดใส่ใบมีดให้ เข้ าที่และใส่หมุดตัด จนกระทัง่ หัวหมุดแตะกับตัว
กรรไกร
๑.๔. ขึน้ นกใหม่ใส่เหล็กขัด โดย ใส่ทางช่องนาทางที่ตวั กรรไกรเข้ าไปตามรู ในช่อง
เข็มแทงชนวนให้ ลกึ มากที่สดุ ที่จะลึกได้ แล้ วเอาเครื่ องมือขึน้ นกออก
๑.๕. ใส่ลองดินขับ
๑.๖. ใส่เครื่ องลูกเลื่อน ใส่สลักนิรภัยทันทีหลังจากบรรจุดินขับแล้ ว
๑.๗. ติดครี บ โดย ประกอบสลักยึดครี บทางด้ านตรงข้ ามกับตัวกรรไกรซึง่ จะสามารถใส่ได้ ทาง
เดียวเท่านัน้

๑๖๓

๑.๘. ประกอบกับลวดกวาด เมื่อติดกับลวดกวาดแล้ วใช้ แถบทองแดงขัดยึดครี บ ให้ มนั่ คง ถอด
สลักนิรภัยออก
๒. ลักษณะทางาน
๒.๑. สายยึดทุ่นพานเข้ าปากกรรไกร (ทัง่ ) ดึงเหล็กขัดหลุดออก
๒.๒. เหล็กขัดปล่อยก้ านสูบฟรี ด้วยสปริ งส่งก้ านสูบขึน้ ไปดันกระเดื่อง เข็มแทงชนวนไปกระแทก
ไพรเมอร์ ของลองดินขับ
๒.๓. แรงระเบิดของดิน ผลักให้ คมมีดตัดหมุดทองแดงที่ขัดไว้ ขาด และตัดสายยึดทุ่น ขาดออก
๒.๔. จากแรงระเบิดทาให้ สลักยึดทัง่ และตัวทัง่ ขาดหลุดตกนา้ ไป เพื่อให้ สายยึด ทุ่นลูกต่อไปผ่าน
เข้ าปากกรรไกรตัวต่อไปได้
๓. ข้ อป้องกันอันตรายและการดูแลรั กษา
๓.๑. ข้ อป้องกันอันตราย
๓.๑.๑. ต้ องไม่ลืมที่จะใส่สลักนิรภัยทันทีหลังจากที่ใส่ลองดินขับแล้ ว
๓.๑.๒. ถ้ ากรรไกรไม่ได้ ทางาน เมื่อขึน้ มาพ้ นนา้ ใกล้ ท้ายเรื อแล้ วให้ รีบใส่
สลักนิรภัยทันที
๓.๑.๓. เมื่อลองดินขับด้ านให้ ถอดออกโยนทิ ้งนา้ ได้ ทนั ที อย่าเก็บไว้ เมื่อ จะใช้ ใหม่ให้ ใส่
อันใหม่แทน
การดูแลรั กษา
๑. หลังจากกรรไกรถูกใช้ ไปแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
๑.๑. ล้ างตัวกรรไกรและเครื่ องลูกเลื่อนด้ วยนา้ จืดให้ ทวั่ เอาสิ่งสกปรกออก ให้ หมด
๑.๒. ตรวจความเสียหายของตัวกรรไกรและครี บด้ วยตาเปล่า
๑.๓. ตรวจเครื่ องลูกเลื่อนโดย
- เข็มแทงชนวนและกระเดื่องต้ องทาความสะอาดให้ ทวั่ ตัวก้ านสูบต้ อง คล่อง เมื่อใช้ นิ ้ว
มือดันต้ องเคลื่อนที่ได้ คล่อง
- ปลายเข็มแทงชนวนต้ องยื่นออกมาประมาณ ๓/๖๔ “ เมื่อ เข็มแทงชนวนอยู่ใน
ลักษณะสับ
- ตรวจสปริ งส่งเข็มแทงชนวนทังภายในและภายนอก
้
๑.๔. อย่าใช้ นา้ มันหรื อจาระบีทาส่วนใด ๆ ของกรรไกรเป็ นอันขาด

๑๖๔

๑๖๕

๔.๑๐ กรรไกรระเบิด MK 15 Mod 0
ลักษณะโดยทั่วไป
๑. เป็ นกรรไกรทีใ่ ช้ ตดั ลวดกวาดและลวดเครื่องถ่วงในยามฉุกเฉินที่ไม่อาจเก็บเครื่ องกวาดได้ ทนั
๒. ลักษณะผิดไปจากกรรไกรระเบิดชนิ ดอื่น ๆ
๓. ทางานด้ วยอานาจดินระเบิดของนัดดิน ใช้ เชือกกระตุกเมื่อต้ องการให้ ตดั
๔. ใช้ เหนือหรื อใต้ แนวนา้ ไม่เกิน ๑๐ ฟุต
๕. ตัดลวดได้ โตระหว่าง ๑/๔ “ ถึง ๕๑/๖๔ “ โดยใช้ นัดดินตามขนาดของลวดที่จะตัด
๖. ใช้ กบั เรื อกวาดทุ่นระเบิดของสหรัฐทุกชัน้
๗. กรรไกรนีค้ ล้ องติดอยู่กบั ลวดกวาดและลวดเครื่ องถ่วงแต่ละเส้ นที่ต้องการตัด โดย คล้ องไว้ ตรงที่ถดั
จากปากจับลวดออกไป
ชิน้ ส่ วนต่ าง ๆ ของกรรไกรและเครื่ องประกอบ
๑. ส่วนประกอบของกรรไกร
๑.๑. Barrel หนึ่งตัวและเข็มแทงชนวน (ชิ ้นส่วนแยกย่อย)
๑.๒. Main Frame
๑.๓. เชือกกระตุก ๒ เส้ น ยาว ๒๕ ฟุต
๒. ชิ ้นส่วนหมดเปลือง
๒.๑. Cutting punch ๑๐ อัน
๒..๒ จานรอง (Arresting Die) ๕๐ อัน
๒.๓. หมุดตัด ๕๐ อัน
๓. ชิ ้นส่วนที่ใช้ ในการบารุ งรักษา
๓.๑. ตัวเรื อนเข็มแทงชนวน (Firing Pin Body)
๓.๒. ที่กนเข็
ั ้ มแทงชนวน (Firing Pin Stop)
๓.๓. เข็มแทงชนวน (Firing Pin)
๓.๔. สปริ งเข็มแทงชนวน (Firing Pin Springs)
๓.๕. เกลียวอัดเข็มแทงชนวน (Firing Pin Retorting Nut)
๓.๖. เหล็กขัดเข็มแทงชนวน (Firing Pin Trip)
๓.๗. สลักนิรภัย (Safety pin)
๓.๘. โซ่สลักนิรภัย (Safety Chain)
๓.๙. Die
๓.๑๐. สลักเกลียวอัด Die

๔. เครื่ องมือพิเศษ
๔.๑. เหล็กส่ง
๔.๒. ค้ อนเต้ าทองแดง

๑๖๖

๔.๓. ประแจ (Allen Wrench)
๔.๔. ไขควง
๔.๕. ตะไบ
๔.๖. แปรง (Bristle Brush)
๔.๗. ถุงเครื่ องมือ
๕. นัดดินมี ๓ ชนิด
๕.๑. Light Lead Type L กล่องละ ๒๕ นัด
- สาหรับตัดลวดขนาด ๑/๔ “ ถึง ๑/๒ “ ทังเหนื
้ อนา้ และใต้ นา้
- หัวทาสีเหลือง
๕.๒. Heavy Lead Type R กล่องละ ๒๕ นัด
- สาหรับตัดลวดขนาด ๑/๒ “ ถึง ๕๑/๖๔ “ เหนือแนวนา้
- สาหรับตัดลวดขนาด ๑/๒ “ ถึง ๕/๘ “ ใต้ แนวนา้
- หัวทาสีแดง
๕.๓. Heavy Lead Type U กล่องละ ๒๕ นัด
- สาหรับตัดลวดขนาด ๓/๔ “ ถึง ๕๑/๖๔ “ ใต้ แนวนา้
- หัวทาสีนา้ เงิน
การเตรี ยมกรรไกรและการทางานของกรรไกร
๑. การประกอบกรรไกร ให้ ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
๑.๑. ประกอบ Barrel และชิ ้นส่วนย่อยของเข็มแทงชนวนเข้ ากับ Main Frame
๑.๒. ดึงห่วงขึน้ นกรัง้ เข็มแทงชนวนขึน้ มา ใส่เหล็กขัดเข็มแทงชนวนเข้ าที่
๑.๓. ใส่สลักนิรภัย โดยสอดผ่านรู ที่เจาะไว้ ที่ตวั เหล็กเข็มแทงชนวน
๑.๔. ถอด Firing Unit Body ออก
๑.๕. คลายเกลียวหางปลายึดตัว Barrel ออกอย่างน้ อยที่สดุ ๔ รอบเต็ม
๑.๖. ขยับแต่งรู ต่าง ๆ ที่ตวั กรรไกรให้ ตรงรู ที่ Barrel และใส่ Punch และหมุดตัด
๑.๗. ใส่จานรอง เฉพาะกรณีที่ใช้ เหนือแนวนา้ เท่านัน้ ใต้ นา้ ไม่ต้อง
๑.๘. ใส่เหล็ก Die เข้ าที่ตรงก้ นกรรไกร
๑.๙. ใส่นัดดินให้ ถกู ต้ องกับขนาดของลวดที่ต้องการจะตัด
๑.๑๐. ประกอบ Firing Unit (ที่ขนึ ้ นกไว้ ก่อนแล้ ว) เข้ ากับกรรไกร
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ขันเกลียวเข้ าไปจนกระชับกับบ่ารอง ติดแน่นอยู่ กับ “ ๐ “ Ring ที่บ่า
ของตัว Barrel
๒. การติดกรรไกรเข้ ากับลวดที่จะตัด
๒.๑. คล้ องกรรไกรเข้ ากับลวดที่ต้องการ ไขเกลียวให้ ลงมาจนสุดเท่าที่จะทาได้
๒.๒. กวดเกลียวหางปลายึด Barrel ไว้ ให้ แน่น
๒.๓. ผูกหรื อใส่เสกลยึดตัวกรรไกรไว้ ให้ มนั่ คง

๑๖๗

๒.๔. กรณีที่ใช้ กรรไกรใต้ แนวนา้ ใช้ วิธีการเช่นเดียวกับเหนือนา้ เว้ นแต่ไม่ต้องใส่ จานรอง
๒.๕. กรรไกรจะอยู่ในลักษณะพร้ อมเมื่อเอาสลักนิรภัยออกโดยจะถอดสลักนิรภัยออกเมื่อจะใช้
เท่านัน้
๓. การทางานของกรรไกร
๓.๑. เริ่ มการทางานด้ วยการกระตุกเชือกกระตุก (Lanyard)
๓.๒. เหล็กขัดเข็มแทงชนวนหลุดออกเข็มแทงชนวนพุ่งไปสับชนวนด้ วยแรงสปริ งอัด
๓.๓. นัดดินระเบิดผลัก Punch ลงไปกระแทกลวดลงบน Die (คล้ ายการทุบของค้ อนที่ทบุ ลวด
ลงบนลวดซึง่ วางอยู่บนเหล็กที่มีคม)
๓.๔. ลวดขาด
๔. การปลดกรรไกรออกจากลวด
๔.๑. ถ้ ากรรไกรไม่ได้ ทางาน
๔.๑.๑. ใส่สลักนิรภัยเข้ าที่
๔.๑.๒.คลายเกลียวหางปลายึดตัว Barrel และคลายเกลียวตัวBarrel ออก
๔.๑.๓. เอากรรไกรออกจากลวด
๔.๑.๔. ใส่ Barrel กลับเข้ าที่ไว้ กบั Die
๔.๑.๕. ถ้ าต้ องเก็บกรรไกรเข้ าคลังให้ ถอดนัดดินออกและปฏิบัติตามวิธีการ ในหัวข้ อการ
บารุ งรักษา แต่ถ้าต้ องการใช้ อีกในตอนนัน้ ก็ให้ วางไว้ ในที่ ที่ปลอดภัย
๔.๒. ถ้ ากรรไกรทางานแล้ ว
๔.๒.๑. คลายเกลียว Firing Unit Body ออกอย่างน้ อยที่สดุ ๒ รอบเต็ม
จากที่กวดไว้ เต็มที่
๔.๒.๒. ขึน้ นกโดยดึงห่วงขึน้ มาเอาเหล็กขัดเข็มแทงชนวนขัดไว้
๔.๒.๓. ถอด Firing Nut ออกใส่สลักนิรภัย
๔.๒.๔. เอานัดดินที่ใช้ แล้ วออก โดยใช้ เหล็กส่งนัดดินใส่เข้ าไปทางปลาย
Cutting Punch ของ Barrel ใช้ ค้อนทองแดงตอกออก
๔.๒.๕. คลายเกลียวทางปลายยึด Barrel ออกอย่างน้ อยที่สดุ ๔ รอบเต็ม ๆ
๔.๒.๖. ขยับตัว Barrel ใน Main Frame ให้ หมุดตัวที่ถกู ตัดคาอยู่ออก
๔.๒.๗. เมื่อเอาเศษหมุดตัดออกแล้ วคลายเกลียวตัว Barrel ออกจนกระทัง่
รอยบากที่ตวั Barrel ขึน้ มาอยู่ที่ขอบปาก Main Frame
๔.๒.๘. เอา Die , Punch และจานรองที่ใช้ แล้ วรวมทังเศษลวดที
้
่ถกู ตัดออก
๔.๒.๙. ประกอบกลับเข้ าที่เดิม ตามหัวข้ อ ก. ตังแต่
้ ข้อ ๑ จนถึงข้ อ ฌ.
ข้ อป้องกันอันตราย
๑. ให้ คนที่อยู่ในบริ เวณออกไปให้ พ้นจากลวดซึง่ อาจจะสบัดฟาดเอาได้ เมื่อถูกตัดขาด
๒. เมื่อขึน้ นกแล้ วให้ ใส่สลักนิรภัยให้ เข้ าที่ตลอดเวลาจนกว่าจะใช้ ถ้ ากรรไกรไม่ได้ ตดั ก่อน
จะ
ถอดออกจากลวดกวาดให้ ใส่สลักนิรภัยก่อนเป็ นอันดับแรก

๑๖๘

๓. ถ้ าใช้ กรรไกรเหนือผิวนา้ ให้ ใช้ จานรองด้ วย ใต้ ผิวนา้ ไม่ต้องใช้
๔. Lock กรรไกรด้ วยลวด โดยกวดเกลียว Barrel ให้ กระชับกับ Die แล้ วจึงกวดเกลียว
หาง
ปลายึด Barrel ให้ แน่นอีกชันหนึ
้ ่งกันมิให้ การสัน่ ของลวดทาให้ เกลียวคลายออก
๕. ใช้ นัดดินให้ ถกู ต้ องกับขนาดของลวดที่จะตัด
๖. ห้ ามดัดแปลงแก้ ไขกรรไกรให้ เป็ นอย่างอื่นใดทังสิ
้ ้น
๗. การลาเลียงหรื อเก็บนัดดินให้ ปฏิบตั ิตามข้ อป้องกันอันตราย สาหรับอมภัณฑ์ขนาดเล็ก
๘. ในการใช้ กรรไกรใต้ ผิวนา้ ต้ องให้ คนที่อยู่ในบริ เวณรัศมี ๒๕ ฟุต ขึน้ จากนา้ เสียก่อน
การเตรี ยมการและการทางาน
๑. การประกอบกรรไกร ให้ ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
๑.๑. ประกอบ Barrel และชิ ้นส่วนย่อยของเข็มแทงชนวนกับ Main Frame ขึน้ นก
ใส่เหล็กขัดเข็มแทงชนวนและสลักนิรภัย
๑.๒. ถอด Firing Unit Body คลายเกลียว Lock Barrel ออกอย่างน้ อย ๔ รอบเต็ม
๑.๓. ขยับแต่งรู ต่าง ๆ ที่ตวั กรรไกรให้ ตรงรู Barrel และใส่ Punch ด้ วยหมุดตัด
รวมทังจานรอง
้
(ใต้ นา้ ไม่ต้อง)
๑.๔. ใส่เหล็ก Die นัดดิน, ใส่ Firing Unit เข้ ากับตัวกรรไกรให้ แน่น
๒. การติดกรรไกรเข้ ากับลวด
๒.๑. คล้ องกรรไกรกับลวด, ไขเกลียว Barrel ลงมาจนสุด กวดเกลียวยึด Barrel
๒.๒. ผูกเชือกยึดตัวกรรไกรไว้ ให้ มนั่ คง
๒.๓. กรรไกรจะอยู่ในลักษณะพร้ อมเมื่อเอาสลักนิรภัยออก
๓. การทางาน
กระตุกเชือก (Lanyard) ให้ เหล็กขัดเข็มแทงชนวนออก เข็มแทงชนวนจะพุ่งไป สับนัดดินดันให้
Punch ลงไปกระแทกลวดซึง่ อยู่บน Die ลวดจะขาด
๔. การปลดกรรไกรออกจากลวด
๔.๑. ถ้ ากรรไกรยังไม่ได้ ใช้ งาน ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
๔.๑.๑. ใส่สลักนิรภัย คลายเกลียวหางปลายึด Barrel และเกลียว Barrel เอา
กรรไกรออก
๔.๑.๒. ใส่ Barrel กลับเข้ าที่ ถ้ าจะเก็บให้ ถอดนัดดินออก ทาตามข้ อแนะนาในการ
บารุ งรักษา ถ้ าจะใช้ อีกก็ให้ วางแอบไว้ ในที่ที่ ปลอดภัยจนกว่าจะมีการใช้ งานอีก
๔.๒. ถ้ ากรรไกรทางานแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
๔.๒.๑. คลายเกลียว Firing Unit Body ออกอย่างน้ อย ๒ รอบ ขึน้ นกเอา เหล็กขัด
เข็มแทงชนวนขัดไว้ ถอด Firing Unit ออกใส่สลักนิรภัย
๔.๒.๒. เอานัดดินใช้ แล้ วออกด้ วยเหล็กส่ง คลายเกลียวยึด Barrel อย่างน้ อย ๔ รอบ
เต็ม ขยับ Barrel ให้ เศษหมุดตัดที่ค้างออก เมื่อออกแล้ วคลายเกลียวให้ รอยบากขึน้ มาบนปาก Main Frame
๔.๒.๓.เอา Punch, Die จานรองออก รวมทังเศษลวดด้
้
วย
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๔.๒.๔. ประกอบกลับเข้ าที่เดิม๐
ข้ อป้องกันอันตราย
๑. ไล่คนให้ พ้นจากลวดที่ถกู ตัดจะสะบัดหลังจากขาดแล้ ว
๒. ขึน้ นกแล้ วใส่สลักนิรภัยตลอดจนกว่าจะใช้ ถ้ ากรรไกรไม่ตดั ก่อนถอด ให้ ใส่สลักนิรภัย ก่อน
๓. ถ้ าใช้ เหนือนา้ ต้ องใช้ จานรองด้ วย
๔. ยึด กรรไกรไว้ กบั ลวดให้ แน่น แล้ วกวดเกลียวหางปลายึด Barrel ให้ แน่นกันหลุดเมื่อ เกิดการ
สัน่ สะเทือน
การบารุ งรั กษากรรไกร
๑. การรักษาไม่ให้ กรรไกรเป็ นสนิม
๑.๑. ก่อนเก็บเข้ าหีบ
๑.๑.๑ ถอดชิ ้นส่วนต่าง ๆ ออกทุกชิ ้นมาชาระล้ างนา้ จืด เช็ดให้ แห้ งโดยทัว่ ถึง
๑.๑.๒. ขณะที่เก็บกรรไกรควรลดนกไว้ เสมอ
๑.๑.๓. ควรใช้ นา้ มันหล่อชนิดใสทาเคลือบเอาไว้ บาง ๆ
๒. การซ่อมบารุ ง
๒.๑. การถอดเครื่ องนก ให้ คลายเกลียวยึดหัวนัดอัดเข็มแทงชนวน ออก โดย ใช้ กญ
ุ แจ
หกเหลี่ยมขนาด ๕/๖๔ “

๒.๒. Cutting Punch
๒.๒.๑.ในกรณีที่ไม่สามารถใส่ Cutting Punch เข้ าใน Barrel ได้ ก็ให้ ใช้ ตะไบตบแต่ง
ได้ เล็กน้ อย
๒.๒.๒. ในกรณีที่หน้ า Cutting Punch บิ่นมากเกินไปก็ให้ จาหน่าย บัญชีและ เปลี่ยน
ใช้ อนั ใหม่ได้

๑๗๐
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๔.๑๑ กรรไกรระเบิด TMk 9
๑. ข้ อมูลทั่วไป
กว้ าง
ยาว
หนา
หนัก

๔๗๐ มิลลิเมตร
๓๗๐ มิลลิเมตร (๖๐๒ มิลลิเมตร รวมยางป้องกันลวดกวาด )
๖๖ มิลลิเมตร ( ๑๑๐ มิลลิเมตร รวมสลักนิรภัย )
๗ กิโลกรัม ในอากาศ
๖๐ N ในนา้
ใช้ ติดกับลวดกวาดได้ สงู สุดถึงขนาด ๑๔ มิลลิเมตร ( ๑๘ มิลลิเมตร โดยการเปลี่ยนยาง )
๒. ข้ อมูลใช้ งานในสภาวะแวดล้ อม
- อุณหภูมิจัดเก็บ
- ๑๐ ถึง + ๕๕ องศา C
- อุณหภูมิใช้ งาน
๐ ถึง ๔๐ องศา C
- ความลึกใช้ งาน
๐.๕ ถึง ๒๐๐ เมตร
- ความเร็ วในการกวาด ๓ ถึง ๑๒ Kn
สามารถตัดลวดได้ ถงึ ขนาด
๒๕ มิลลิเมตร
สามารถตัดโซ่ได้ ถงึ ขนาด
๑๔ มิลลิเมตร
ดินระเบิด
- ส่วนจุดระเบิด ใช้ T28 (ส่วนผสมของ Z28 และ RD1651)
- เชื ้อประทุ
ใช้ Lead Acid ,NTB11[Bofors W9-134]
- ดินระเบิดช่วยใช้
Tetryl, Mil – T – 0033A
- ดินระเบิดเสริ มใช้
RDX NSH46, Bofors Explosive Spec TBS – 152
การจัดเก็บจะจัดเก็บในกล่องบรรจุขนาด ๔๘ ตัว

Explosive Plunger
ดินระเบิดช่วยและดินระเบิดส่วนใหญ่ใช้ ดิน PBXN – 5 Mil – E – 81111B Bofors Explosive Spec
TBS – 431 โดยจัดเก็บในกล่องบรรจุขนาด ๒๔ ตัว

๓. คุณลักษณะทั่วไปและส่ วนประกอบ
กรรไกรระเบิดแบบ TMk 9 อาศัยการทางานของดินระเบิดแบบ Shaped Charge ของดิน
ระเบิดขนาด ๘๐ Gram ที่บรรจุในกรวยทองแดงส่งแรงระเบิดออกมาตัดสายยึดทุน่ ที่เป็ นโซ่
ได้ ถึงขนาด ๑๔ มิลลิเมตรและที่เป็ นลวดได้ ถึง ๒๕ มิลลิเมตร
กรรไกรระเบิดจะประกอบด้ วยส่วนต่างๆคือ Explosive Plunger , ตัวกรรไกร[Charge Holder]
,
เครื่องยิง[Firing
Mechanism]
,ปี กกรรไกรซึง่ เป็ นตัวพยุงให้ กรรไกรวิ่งในแนวนอน
ขณะอยูใ่ นน ้า,สลักเกลียวยึดกรรไกร [Bolted] กรรไกรระเบิด TMk 9 สามารถใช้ ได้ กบั ลวดกวาดทังสอง
้
กราบ
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ปี กกรรไกร
ปี กกรรไกรทาด้ วย Austenitic Stainless Steel หนา ๔ มิลลิเมตร ซึง่ ส่วนที่ประกอบกับลวด
กวาดจะเสริ มให้ หนาขึ ้นและโค้ งเข้ ากับลวดกวาด ปี กกรรไกรจะประกอบติดกับตัวกรรไกรด้ วยสลักเกลียวยึด
กรรไกร [Bolted] ๒ ตัว ในการติดกรรไกรเข้ ากับลวดกวาดจะมียางป้องกันลวดกวาดสวมอยูโ่ ดยยางนี ้ทา
จาก Polyurethane เพื่อป้องกันไม่ให้ ลวดกวาดได้ รับความเสียหายที่เกิดจากอานาจของดินระเบิดใน
ขณะที่กรรไกรระเบิดทางาน
กรรไกรระเบิดจะติดกับลวดกวาดโดยมีปากจับแบบสปริ งที่สว่ นปี กกรรไกรซึง่ ปกติจะอยูใ่ น
ตาแหน่งล็อคด้วยแรงกดของสปริ งจะหลบตัวเมือ่ ดึงคันปลด การติดกรรไกรเข้ ากับลวดกวาดกระทาได้ โดย
จับปี กกรรไกรตรงรู จบั แล้ วดึง ลวดกวาดจะเข้ าไปในปากจับของกรรไกรได้ โดยง่ายสปริ งล็อคจะยุบตัวเอง
กรรไกรระเบิดที่ประกอบพร้ อมจะหนักประมาณ ๗ กิโลกรัม
Explosive Plunger
Explosive Plunger เป็ นส่วนประกอบหลักของกรรไกรระเบิดซึง่ มีรูปทรงเป็ นทรงกระบอกทึบ
ประกอบด้ วยส่วนต่างๆดังนี ้
- ฝาครอบพลาสติกส่วนท้ าย [Plastic Cover]
- ดินระเบิดเสริ ม [Intermediate Charge]
- ดินระเบิดหลัก [Main Charge]
- กรวยทองแดง [Copper Cone]
- กระบอกอากาศ [Air Chamber]
ที่ฝาครอบพลาสติกส่วนท้ ายด้ านหลังจะมีชอ่ งสาหรับประกอบดินระเบิดนา [Detonator] อยู่
ด้ านข้ างจะมีรูสองรู เพื่อประกอบสลักนิรภัยและสลัก Shear Pin โดยรู ที่ทะลุทงั ้ ๒ ข้ างเป็ นรู สาหรับใส่สลัก
นิรภัย รู ที่เหลืออีกรู จะไม่ทะรู สาหรับใส่สลัก Shear Pin
ดินระเบิดเสริ มจะทาหน้ าที่สง่ ต่อการระเบิดจากดินระเบิดนาไปยังดินระเบิดหลักโดยจะมีช่อง ๒
ช่องไปยังดินระเบิดหลักซึง่ บรรจุอยูใ่ นกรวยทองแดง ส่วนที่เหลือถัดมาจะเป็ นกระบอกอากาศผนึกน ้ามีสว่ น
สาคับในการส่งต่อแรงอัดไปยังเครื่องยิงดินระเบิดนาซึง่ มีระยะเคลื่อนตัวประมาณ ๓๕ มิลลิเมตร
ในการจัดเก็บ Explosive Plunger จะต้ องสวมฝาครอบพลาสติกปิ ดรู สวมดินระเบิดนาที่
ส่วนท้ ายของ Plunger ไว้ ตลอด
ที่ด้านหน้ าของตัวกรรไกรจะมีสว่ นประกอบที่เป็ นลักษณะคล้ ายเขาเพือ่ นาทางสายยึดทุน่ ให้ เข้ า
มาในบริ เวณปากกรรไกร (ส่วนที่รับแรงระเบิด)
ดินระเบิดนา [Detonator]
ดินระเบิดนา [Detonator] จุดระเบิดด้ วยแรงกระแทก,ทนกาลังดันน ้าได้ ๒๐๐ เมตร การ
จัดเก็บและขนย้ ายจะบรรจุในกล่องขนาดบรรจุ ๒๔ หรื อ ๔๘ อัน โดยจะต้ องแยกเก็บต่างหากจาก
Explosive Plunger
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ตัวกรรไกร [Charge Holder]
ตัวกรรไกรจะเป็ นที่ประกอบ Explosive Plunger ที่ใช้ ในการตัดสายยึดทุ่น ตัวกรรไกรจะ
ประกอบเข้ ากับปี กกรรไกรโดยสลัก M 8 ด้ านหน้ าของตัวกรรไกร(หันเข้ าหาท้ ายเรื อ) จะเป็ นช่องสาหรับ
รับสายยึดทุ่นซึง่ จะมีแรงระเบิดสวนออกไปทาให้ สายยึดทุ่นขาด
ส่วนที่ด้านหลังของตัวกรรไกรจะเป็ นที่ประกอบเครื่ องยิง Firing Mechanism และมีรูเพื่อ
ประกอบสลักนิรภัยและสลัก Shear Pin เครื่ องยิงจะยึดกับตัวกรรไกรด้ วย Set-Screw
ที่สว่ นท้ ายสุดของเครื่ องยิงจะมีสลักเกลียวพลาสติกปิ ดอยูเ่ พื่อใช้ ในการระบายน ้าออกจากกรรไกร
Explosive Plunger จะมีสว่ นป้องกันอันตราย ๓ ส่วนคือ
๑. สลักนิรภัย
๒. สลัก Shear Pin
๓. สปริ งป้องกันอันตราย [Pre-Loaded Safety Spring]
เครื่ องยิง Firing Mechanism Assembly
สลักเกลียว(ที่ท้ายสุด),เรื อนเข็มยิง[Strike Housing] , กระบอกเข็มยิง [Strike -Cylinder] ,
ลูกสูบ [Plunger] , และแผ่นไดร์ อะแฟรม อุปกรณ์ที่กล่าวมาทังหมดท
้
าด้ วยพลาสติก ยกเว้ นเข็มยิงและ
สปริ งเข็มยิงทาด้วยสแตนเลส และเป็ นชิ ้นส่วนหมดเปลือง
กระบอกเข็มยิงจะประกอบอยูใ่ นเรือนเข็มยิงและยึดไว้ ด้วยสลักเลียวพลาสติก ที่กระบอกเข็มยิงและเรื อน
เข็มยิงจะมีรูเพื่อให้ น ้าเข้ าไปในกระบอก Plunger เมื่อกรรไกรลงน ้า ซึง่ จะนาน ้าส่วนนี ้ไปใช้ ในการทางาน
แบบไฮโดรลิกค์ คือเมื่อ Plunger เคลื่อนตัวขึ ้นน ้าจะทาหน้ าที่ไปดันให้ เข็มยิงเคลื่อนตัวลง ดังนันในการ
้
ประกอบชุดเครื่ องยิงจะต้องตรวจสอบว่าช่องทางการเคลือ่ นตัวของเข็มยิงจะต้ องไม่มีสิ่งกีดขวางและเป็ นไป
ได้ ยา่ งสะดวก
ในทางตรงกันข้ ามเมือ่ กรรไกรขึ ้นจากน ้ารู ที่กระบอกเข็มยิงนี ้จะทาหน้ าที่เป็ นรู ระบายน ้าออกจาก
กรรไกรซึง่ จะทาให้ กรรไกรไม่สามารถทางานได้ เนื่องจากไม่มีน ้าซึง่ ทาหน้ าที่ในระบบ
ไฮโดรลิกค์
๔. การทางาน
การทางานของกรรไกรขณะทางาน เมื่อลวดกวาดโดนสายยึดทุ่นจะทาให้ ลวดกวาดเกิดการเสียดสีกบั
สายยึดทุ่นจนกระทัง่ สายยึดทุ่นมาถึงตาแหน่งที่ติดกรรไกรและเข้ าไปในปากกรรไกรบริ เวณด้ านหน้ า Plunger เมื่อ
เกิดแรงกระแทกที่ Shear Pin ประมาณ 400 Kn. จะทาให้ Shear Pin ขาดกรรไกรจะเริ่ มทางานตามขัน้ ตอนคือ
- เข็มยิงโผล่ออกมากระแทกดินระเบิดนา
- ดินระเบิดนาระเบิดส่งอาการไปยังดินระเบิดเสริ ม
- ดินระเบิดเสริ มระเบิดส่งอาการไปยังดินระเบิดหลัก
- ดินระเบิดหลักระเบิดส่งแรงระเบิดไปตัดสายยึดทุ่น
จกแรงระเบิดที่เกิดขึน้ จะทาให้ สลักที่ยึดระหว่างตัวกรรไกรและปี กกรรไกรขาดทาให้ เหลือเฉพาะปี กกรรไกรติดอยู่บน
ลวดกวาด (ซึง่ สามารถนากลับมาใช้ ได้ อีก) ทาให้ สายยึดทุ่นของทุ่นระเบิดลูกต่อไปผ่านเข้ าไปหากรรไกรระเบิดตัว
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ต่อไปได้ ยางป้องกันลวดกวาดที่อยู่กบั ปี กกรรไกรจะเป็ นตัวป้องกันไม่ให้ ลวดกวาดชารุ ดเสียหายจากแรงระเบิด
ของกรรไกร
การทางานของเครื่ องยิง
เมื่อตัวยึดดินระเบิดนา ( Detonator Holder) ที่ส่วนท้ ายของ Explosive Plunger เลื่อนขึน้ มากระแทก
ลูกสูบของเครื่ องยิง ๆ จะเคลื่อนตัวประมาณ ๖ มิลลิเมตรโดย
เมื่อลูกสูบเคลื่อนตัวครึ่งแรก ลูกสูบจะปิ ดรู นา้ เข้ า -ออก ของกระบอกเข็มยิงและเรื อนเข็มยิง การเคลื่อน
ตัวครึ่งหลังจะทาให้ เกิดแรงดันนา้ ไปดันที่เข็มยิงทาให้ เข็มยิงเคลื่อนตัวไปข้ างหน้ าทะลุแผ่น
ไดร์ อะแฟรมไปกระแทกดินระเบิดนา ๆ ดินระเบิดเสริ ม ดินระเบิดหลักจะระเบิดขึน้ ตามลาดับ
ในกรณีที่กรรไกรไม่ทางานเมื่อกรรไกรพ้ นนา้ นา้ จะไหลออกจากเรื อนเข็มยิงทาให้ กรรไกรไม่สามารถ
ระเบิดอากาศเนื่องจากแรงดันของอากาศไม่สามารถเอาชนะแรงต้ านของสปริ งป้องกันอันตราย [Pre-Loaded
Safety Spring]
๕. การจัดเก็บ
ปี กและตัวกรรไกร
ปี กกรรไกร,ตัวกรรไกรและเครื่ องยิงจะประกอบไว้ ด้วยกันและจัดเก็บไว้ ในกล่ องๆละ ๔ ชุด รวมทัง้
อุปกรณ์ประกอบอื่นคือ ยางป้องกันลวดกวาด, Pre-Loaded Safety Spring,สลักนิ รภัย,Shear Pin,และตัวยึดดิน
ระเบิดนา อุปกรณ์เหล่านีจ้ ะบรรจุอยู่ในกล่องอะลูมิเนียมขนาด กว้ าง 400มม.ยาว 600มม.สูง 400มม.หนัก 39
กก.
Explosive Plunger
Explosive Plunger จะจัดเก็บในกล่องอะลูมิเนียมขนาด กว้ าง ๓๐๐ มม.ยาว ๔๐๐ มม.สูง๓๐๐ มม.
หนัก ๒๐ กก.จานวน ๒๔ ตัว
ดินระเบิดนา
จะถูกเก็บไว้ ในกล่อง ๆละ ๒๔ หรื อ ๔๘ อัน (กล่องสามารถบรรจุได้ เต็มที่ ๔๘ อัน) ในกล่องขนาดกว้ าง
๓๐๐ มม.ยาว ๔๐๐ มม.สูง๓๓๐ มม.หนัก ๗ กก.
กล่ องเครื่ องมือพิเศษและอะไหล่
เป็ นกล่องขนาดกว้ าง ๓๐๐ มม.ยาว ๔๐๐ มม.สูง๓๓๐ มม.หนัก ๗ กก.
การประกอบกรรไกรสาหรั บใช้ งาน
ปี กกรรไกร,ตัวกรรไกร, Explosive Plunger,ดินระเบิดนา,และอุปกรณ์ประกอบจะแยกเก็บคนละกล่อง
ก่อนใช้ งานต้ องนามาประกอบเข้ าด้ วยกัน โดยทาการประกอบทีละตัวเพื่อความปลอดภัย หลังจากประกอบพร้ อม
ใช้ แล้ วให้ จดั เก็บไว้ ในที่ๆปลอดภัยและพร้ อมใช้ งานบริ เวณดาดฟ้าท้ ายเรื อ
๖.. การประกอบสาหรั บใช้ งาน
ในการประกอบกรรไกรระเบิดเพื่อใช้ งานให้ ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้ (ดูภาพ ๓-๘ ประกอบ)
๑. คลายนอตยึดชุดเครื่ องยิง [Set Screw] แล้ วหมุนคลายเกลียวเครื่ องยิงถอดเครื่ องยิงออกจากตัว
กรรไกร [Charge Hold]
๒. ประกอบยางป้องกันลวดกวาดเข้ ากับตัวกรรไกรโดยการกดคันล็อคให้ สลักยุบตัวแล้ วสอดยางป้องกัน
ลวดกวาดเข้ ากับตัวกรรไกร(ดูภาพ ๓-๑ ประกอบ) การสอดยางป้องกันลวดกวาดเข้ ากับตัวกรรไกรให้ สอดจากทาง
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ด้ านหลังโดยอาจใช้ ฆ้อนพลาสติกเคาะช่วยด้ วยในกรณีที่ยางแน่นเกินไป
เมื่อประกอบป้องกันลวดกวาดเข้ าที่แล้ วให้ ทดลองการทางานของคันล็อคทุกครัง้ ว่าคันล็อคทางานได้ คล่องตัว
หรื อไม่
๓. ถอดพลาสติกปิ ดท้ ายของ Explosive Plunger ออกแล้ วเก็บไว้ เพื่อใช้ งานได้ อีกครัง้ เมื่อกรรไกรไม่ได้
ใช้ งาน
๔. ประกอบดินระเบิดนาเข้ ากับ Explosive Plunger ด้ วยความระมัดระวังโดยทาการประกอบ ซีลกัน
นา้ ,ดินระเบิดนา,และที่ยดึ ดินระบิดนาตามลาดับ ระวังอย่ากวดที่ยดึ ดินระเบิดนาแน่นจนเกินไป
๕. สวม Explosive Plunger เข้ ากับตัวกรรไกรและปรับแต่งให้ เข้ าตาแหน่งที่ถกู ต้ องตรวจสอบรู สาหรับ
ใส่สลักนิรภัยว่าตรงกันหรื อไม่ถ้าไม่ตรงให้ หมุน Explosive Plunger ไป ๑๘๐ องศาซึง่ ตรงพอดี จากนัน้ ใส่สลัก
นิรภัยเข้ าที่ตวั กรรไกร ดูรายละเอียดในภาพ ๓–๘
๖. ใส่สลัก Shear Pin โดยใช้ ฆ้อนพลาสติกเคาะเบาๆ
๗ . จับด้ านท้ ายของกรรไกรตังขึ
้ น้ แล้ วใส่สปริ งนิรภัย
๘. ตรอจสอบการทางานของเครื่ องยิงโดยทดลองกดลูกสูบดูซงึ่ ลูกสูบจะต้ องสามารถยุบตัวและกลับเข้ า
ที่ได้ โดยสะดวก ตรวจสอบไดร์ อะแฟรมต้ องไม่มีรอยชารุ ดเสียหาย ประกอบเครื่ องยิงเข้ ากับตัวกรรไกรโดยการหมุน
เข้ าช้ าๆจากนัน้ ใส่สลักยึด Set Screw
๙. จัดเก็บกรรไกรที่ประกอบเสร็ จแล้ วไว้ ในที่ที่ปลอดภัยและพร้ อมใช้ งาน
๗. ขัน้ ตอนการปล่ อย และ เก็บกรรไกร
การปล่ อย
ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนต่อไปนีโ้ ดยเคร่ งครัดเพื่อป้องกันกรรไกรหล่นนา้ โดย เตรี ยมเชือกขนาดพอเหมาะที่รับ
นา้ หนักกรรไกรระเบิดได้ เพื่อใช้ ในการประกอบกรรไกรเข้ ากับลวดกวาดโดยจัดเจ้ าหน้ าที่ ๑ นายจับปลายเชือกที่
ร้ อยปี กกรรไกรไว้ จนกว่าเจ้ าหน้ าที่อีกคนที่ทาหน้ าที่ติดกรรไกรเข้ ากับลวดกวาดจะติดกรรไกรเสร็ จและถอดสลัก
นิรภัยออกจากตัวกรรไกรเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ที่ทาหน้ าที่ติดกรรไกรเข้ ากับลวดกวาด จะต้ องสวมเข็มขัด
นิรภัยเสมอเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อติดกรรไกรเสร็ จแล้ วจึงปล่อยปลายเชือกด้ านใดด้ านหนึ่ง เพื่อปล่อยกรรไกรลง
นา้
การเก็บ
ในขณะทาการเก็บลวดกวาดเจ้ าหน้ าที่ที่ควบคุมกว้ านและเจ้ าหน้ าที่ ๒ นายที่ทาการเก็บกรรไกรจะต้ อง
สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกและชัดเจน
เมื่อกรรไกรพ้ นนา้ ให้ ทาการหะเบสลวดกวาดอย่างช้ าๆ และหยุดหะเบสพร้ อมกับใส่เบรครนกว้ านเมื่อ
กรรไกรเข้ ามาใกล้ ช่องนาลวดกวาดบริ เวณท้ ายเรื อในระยะที่เจ้ าหน้ าที่สามารถเอื ้อมไปปลดกรรไกรได้ (ฟั งคาสัง่ จาก
เจ้ าหน้ าที่ที่ทาการปลดกรรไกร)
เจ้ าหน้ าที่ที่ทาหน้ าที่เก็บกรรไกรจะต้ องสวมเข็มขัดนิรภัยเสมอ เมื่อกรรไกรเข้ ามาในระยะที่สามารถ
ทางานให้ สงั่ หยุดกว้ านแล้ วใส่สลักนิ รภัยเข้ ากับกรรไกรในโอกาสแรก ถ้ าไม่สามารถใส่สลักนิรภัยในรู เดิมใส่ในรู ด้าน
ท้ ายก่อนเมื่อเก็บกรรไกรขึน้ จากนา้ แล้ วจึงทาการใส่ใหม่อีกครัง้ เมื่อใส่สลักนิรภัยแล้ วให้ นาปลายเชือกป้องกัน
กรรไกรหล่นนา้ ร้ อยผ่านปี กกรรไกรแล้ วเจ้ าหน้ าที่อีกคนจับไว้ จากนัน้ ทาการปลดกรรไกรออกจากลวดกวาดขึน้ มา
บนเรื อ
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คาเตือน ถ้ ากรรไกรที่เก็บขึน้ มาถูกลากกับพื ้นท้ องทะเลโดยจะสังเกตุเห็นโคลนติดขึน้ มาพึงระลึกว่าอาจจะเกิด
อันตรายได้ ดงั นัน้ ให้ ทาการปลดกรรไกรออกจากลวดกวาดแล้ วโยนทิ ้งนา้ ไม่ควรพยายามนากลับมาใช้ ใหม่
การปฏิบัตบิ ารุ งรั กษาหลังจากเก็บกรรไกรขึน้ มาบนเรื อ
- ถ้ ามีแผนที่จะใช้ กรรไกรระเบิดต่ออีกภายใน ๒๔ ชัว่ โมงให้ ทาการล้ างด้ วยนา้ จืดแล้ วเก็บไว้ ในที่ที่ปลอดภัพ
และพร้ อมใช้ งานต่อไป
- ถ้ าไม่มีแผนที่จะใช้ กรรไกรระเบิดต่ออีกภายใน ๒๔ ชัว่ โมงให้ ทาการถอดประกอบกรรไกรออกโดยปฏิบตั ิตาม
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
๑. คลายสลักยึดเครื่ องยิง [Set Screw] ,ถอดเครื่ องยิงออกจากตัวกรรไกรโดยหมุนกลับในทางทวนเข็ม
นาฬิกาแล้ วถอดสปริ งนิรภัยออก
๒. ถอดสลักนิรภัยออกจากตัวกรรไกร
๓. ถอดสลัก [Shear Pin ] ออกจากกรรไกรโดยใช้ เครื่ องมือถอดสลัก [Extractor Tool] ด้ วยความ
ระมัดระวัง
๔. ถอด [Explosive Plunger] ออกจากตัวกรรไกร
๕. ถอดที่ยดึ ดินระเบิดนา,ดินระเบิดนา,และซีลกันนา้ ออกจาก Explosive Plunger ด้ วยความระมัดระวัง
แล้ วใส่ฝาครอบพลาสติกแทนที่ที่ท้าย Explosive Plunger
๖. ล้ างอุปกรณ์ต่างๆด้ วยนา้ จืดแล้ วใช้ ลมเป่ าให้ แห้ ง

หมายเหตุ ระวังอย่าให้ นา้ เข้ าในรูบรรจุดินระเบิดนาเพราะอาจทาให้ ดินระเบิดเสื่อมสภาพได้
๗. หลังจากอุปกรณ์ต่างๆแห้ งแล้ วให้ จดั เก็บดินระเบิดและ Explosive Plunger ไว้ ในกล่องให้ เรี ยบร้ อย
๘. ตรวจสอบแผ่นไดร์ อะแฟรมของเครื่ องยิงว่าเสียหายหรื อไม่ถ้าเกิดความเสียหายให้ ทาการถอดเปลี่ยน
ตามขัน้ ตอนในข้ อ ๓.๖.๓ ถ้ าแผ่นไดร์ อะแฟรมยังอยู่ในสภาพปกติให้ ทาการล้ างโดยเขย่าในนา้ จืดหลายๆ
ครัง้ จากนัน้ เขย่าเอานา้ ออกให้ หมดแล้ วใช้ ลมเป่ าให้ แห้ ง
๙. ตรวจสอบและทดลองการทางานของลูกสูบว่าทางานได้ ปกติดีหรื อไม่
๑๐. จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้ าที่ในที่เก็บ
การถอดประกอบเครื่ องยิง
การถอดเครื่ องยิง
ข้ อควรระมัดระวัง
อย่าใช้ จาระบีหรื อนา้ มันใดๆทาเครื่ องยิงเพราะอาจจะทาให้ เครื่ องยิงทางานผิดพลาดได้
การถอดแยกชิ ้นส่วนประกอบของเครื่ องยิงให้ ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนดังนี ้
๑. คลายสลักเกลียวปิ ดท้ ายเครื่ องยิงออกโดยใช้ นิว้ กดลูกสูบไว้ กนั ไม่ให้ ลกู สูบกระเด็นหลุดไปในขณะ
ถอดสลักเกลียวออก
๒. พลิกเครื่ องยิงหงายขึน้ แล้ วเขย่าให้ เข็มยิงหล่นออก
๓. ถอดกระบอกเข็มยิงออกจากลูกสูบ
๔. ถอดลูกสูบและสปริ งลูกสูบออก

๑๗๗

๕. ถอดแผ่นไดร์ อะแฟรมออกจากกระบอกเข็มยิง
๖. ล้ างส่วนประกอบทุกชิ ้นด้ วยนา้ จืดและเป่ าด้ วยลมให้ แห้ ง
ขัน้ ตอนการประกอบเครื่ องยิง
ข้ อควรระมัดระวัง อย่าใช้ จาระบีหรื อนา้ มันใดๆทาส่วนประกอบของเครื่ องยิง
๑. ใส่แผ่นไดร์ อะแฟรมที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ลงในกระบอกเข็มยิ ง ตรวจสอบให้ แผ่นไดร์ อะแฟรมวางตัว
ในตาแหน่งที่ถกู ต้ อง
๒. ประกอบลูกสูบ,สปริ งลูกสูบ,กระบอกเข็มยิงเข้ ากับเรื อนเข็มยิงแล้ วใช้ มือกดไว้
๓.ใส่สปริ งเข็มยิงและเข็มยิงเข้ าที่ช่องด้ านท้ ายเรื อนเข็มยิง
๔. ใส่สลักปิ ดท้ ายเครื่ องยิงแล้ วกวดพอตึงมือ
๕. ตรวจสอบการทางานของเครื่ องยิงโดยการทดลองกดลูกสูบว่าทางานได้ ปกติหรื อไม่

----------------------
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